
 

 
 



 

 
 

 هذا الكتاب 

املقدمة   هو  الكتاب  ويتناول    السادسةهذا  السلسلة،  من  هلذه  الكربى  اخلاصية 

﴿َذلَِك اْلكَِتاُب ََل  خصائص القرآن الكريم، خاصية اهلداية، التي نص عليها قوله تعاىل:  

وقد رأينا من خالل استقراء ما ورد يف القرآن الكريم    ،[ 2]البقرة:  َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾  

 حوهلا أهنا تتضمن أربعة معان كربى: 

: األسس التي تقوم عليها اهلداية، والتي َل يمكن أن تتحقق من دوهنا، وقد  أوهلا 

التي  اآليات  إليها كل  بينهم    أشارت  مل حتل  من  تقرصها عىل  فهي  القرآنية،  اهلداية  تذكر 

 وبينها احلجب، وجتعلها خالصة ملن وفروا ألنفسهم األهلية والقابلية هلا. 

: اهلداية للحقائق الكربى، ابتداء من معرفة اهلل وانتهاء بمعرفة الكون واحلياة  ثانيها 

 الكريم، وكيفية التعامل معها. واإلنسان واملعاد وكل العوامل التي ُذكرت يف القرآن 

يمكن  ثالثها  َل  والتي  بمراعاهتا،  اإلنسان  ُكلف  التي  والوظائف  للقيم  اهلداية   :

 التعرف الدقيق عليها من دون هداية إهلية. 

: غايات اهلداية، ذلك أن لكل طريق غايات حتدد مساره، وجتعل السائر فيه  رابعها 

 أكثر اندفاعا ونشاطا ومحاسة. 

ذا كان هذا الكتاب بجزئية عبارة عن تفسري موضوعي خمترص ملواضيع  وبناء عىل ه

القرآنية  املواضيع  بذكر  فيه  اكتفينا  الكربى مجيعا، وقد  الكريم  فيها من    ،القرآن  ورد  وما 

 . اآليات الكريمة، مع انتقاء بعضها وذكر تفسريه املخترص الذي حيدد معناه بسهولة ويرس

اهلداية    وقد صببنا كل ذلك يف رواية يرحل تعم  أن  بعد  املستقبل  إىل  املؤلف  فيها 

األرض مجيعا، وهناك يستمع للكثري ممن حيدثه عن تلك املعاين، ويبسطها بقدر اإلمكان،  

 ويف أجواء خاصة تتناسب مع اآليات الكريمة املراد احلديث عنها.
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 املقدمة 

املقدمة   هو  الكتاب  ويتناول    السادسةهذا  السلسلة،  من  هلذه  الكربى  اخلاصية 

﴿َذلَِك اْلكَِتاُب ََل  خصائص القرآن الكريم، خاصية اهلداية، التي نص عليها قوله تعاىل:  

 ، وغريها من اآليات الكريمة. [ 2]البقرة: َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾ 

وهو القسم األول من أربعة أقسام حتاول أن تتعرف عىل خصائص القرآن الكريم،   

عىل آياته، دون حتديد موضوع معني من مواضيعه، أو مقصد حمدد من مقاصده،    وتطبقها 

القرآن   لفهم  األساسية  املقدمات  من  تليه  التي  الثالثة  واألجزاء  اجلزء  هذا  كان  ولذلك 

 الكريم. 

القسم القرآين،    التايل  أما  والشفاء  بالعزاء  اخلاص  القسم  فهو  له،  واملكمل  هلذا، 

﴿َوَلْو َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا  والشفاء، كقوله تعاىل:    ية ااهلدة مجعت بني  والذي نصت عليه آيات كثري

َلْت آَياُتُه َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِِبٌّ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَّ  ِذيَن  َأْعَجِميًّا َلَقاُلوا َلْوََل ُفصِّ

َعَلْيهِ  َوُهَو  َوْقٌر  آَذاهِنِْم  يِف  ُيْؤِمُنوَن  َبِعيٍد﴾  ََل  َمَكاٍن  ِمْن  ُينَاَدْوَن  ُأوَلئَِك  َعًمى  ، [ 44]فصلت:  ْم 

َخَساًرا﴾  وقوله:   إَِلَّ  الظَّاملنَِِي  َيِزيُد  َوََل  لِْلُمْؤِمننَِي  َوَرمْحٌَة  ِشَفاٌء  ُهَو  َما  اْلُقْرآِن  ِمَن  ُل  ﴿َوُننَزِّ

التي ينفعل هلا وجدان املؤمن حني  [ 82]اإلرساء:   ، وهو يعنى باجلوانب الوجدانية والنفسية 

 يقرأ القرآن الكريم. 

الرتبوية، والتي عرب  الوعظية واجلوانب  بهيتم    هووأما القسم الثالث، واملكمل هلام، ف

َا النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم  عنها القرآن الكريم باملوعظة، كام قال تعاىل:   ﴿َيا َأهيه

ُدوِر َوُهًدى َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمننَِي﴾   َا يِف الصه
لوسائل  ، وهو هيتم باألساليب وا [ 57]يونس:  َوِشَفاٌء ملِ

 التي استعملها القرآن الكريم للتأثري والتزكية والرتبية. 
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وأما القسم الرابع، واملكمل هلا مجيعا، فهو يعنى بالرباهني واحلجج التي استعملها  

﴿َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن  القرآن الكريم، ومنهجه فيها، وهو ما عرب عنه قوله تعاىل:  

ُة اْلَبالَِغُة َفَلْو  ، وقوله:  [ 82]النساء:  رْيِ اهللَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختاَِلًفا َكثِرًيا﴾  ِمْن ِعنِْد غَ  ِه احْلُجَّ ﴿ُقْل َفلِلَّ

 [ 149]األنعام: َشاَء هَلََداُكْم َأمْجَِعنَي﴾ 

القارئ الكريم أنه ليس من مقاصد هذا اجلزء   وقد نبهنا إىل هذا هنا، حتى يعرف 

وانب الوجدانية أو التأثريية أو اَلستدَللية، وإنام هو خاص فقط باهلداية،  اَلهتامم بتلك اجل 

الكريم   القرآن  يف  ورد  ما  استقراء  من خالل  رأينا  معان    بشأهنا والتي  أربعة  تتضمن  أهنا 

 كربى: 

: األسس التي تقوم عليها اهلداية، والتي َل يمكن أن تتحقق من دوهنا، وقد  أوهلا 

التي تذكر اهلداية القرآنية، فهي تقرصها عىل من مل حتل بينهم وبينها  أشارت إليها كل اآليات  

 احلجب، وجتعلها خالصة ملن وفروا ألنفسهم األهلية والقابلية.

: اهلداية للحقائق الكربى، ابتداء من معرفة اهلل وانتهاء بمعرفة الكون واحلياة  ثانيها 

 الكريم، وكيفية التعامل معها. واإلنسان وكل العوامل التي ُذكرت يف القرآن 

يمكن   َل  والتي  بمراعاهتا،  اإلنسان  ُكلف  التي  والوظائف  للقيم  اهلداية  ثالثها: 

 التعرف الدقيق عليها من دون هداية إهلية. 

: غايات اهلداية، ذلك أن لكل طريق غايات حتدد مساره، وجتعل السائر فيه  رابعها 

 أكثر اندفاعا ونشاطا ومحاسة. 

ذا كان هذا الكتاب بجزئية عبارة عن تفسري موضوعي خمترص ملواضيع  وبناء عىل ه

القرآنية املواضيع  بذكر  فيه  اكتفينا  وقد  مجيعا،  الكريم  اآليات    ،القرآن  من  فيها  ورد  وما 

الكريمة، مع انتقاء بعضها وذكر تفسريه املخترص الذي حيدد معناه بسهولة ويرس، اهتداء  
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اخترص   الذي  الكريم  القرآن  عىل  هبدي  القارئ  ليكون  الفاحتة،  سورة  يف  مواضعه  مجيع 

 تبرصة بكل املحتويات، قبل اخلوض يف التفاصيل. 

ولذلك مل نطرح يف هذا الكتاب، وعند بيان معاين اآليات الكريمة التفاصيل املرتبطة  

بمعانيها إَل ما متس احلاجة إليه، ألننا سنتحدث عن ذلك بتفصيل يف األجزاء اخلاصة بكل  

 موضوع. 

طبعا،   فيها  الترصف  مع  وأبسطها  التفاسري  أسهل  اآليات  تفسري  يف  انتقينا  وقد 

يثري احلساسيات   ما  فابتعدنا عن كل  السابقة،  التي ذكرناها يف األجزاء  الرشوط  بحسب 

الطائفية، أو حيول القرآن الكريم إىل مادة للجدل والسجاَلت التي َل تفيد القارئ سوى  

 الرصاع. 

فاسري من مدارس خمتلفة، وترصفنا فيها بحسب ما تقتضيه الرضورة،  وهلذا انتقينا الت

النصوص،   بدايات  يف  املوجودة  التوثيقات  أن  إىل  التنبيه  فيها  مع  ترصفنا  عىل  تدل 

 باَلختصار، أو باإلضافة ونحوها.  

بصحبة   القرآن  تلميذ  فيها  ينتقل  حوارية،  رواية  قالب  يف  ذلك  مجيع  وضعنا  وقد 

املستقبل إىل  واخلريات  معلمه  الربكات  معها  وتعم  مجيعا،  األرض  اهلداية  تعم  حيث   ،

والتطور العلمي والتقني، لكن َل ُيسمح لتلميذ القرآن بتسجيل أي يشء ما عدا املعارف  

 القرآنية، وما عدا األوصاف العامة ملظاهر التحرض العلمي واألخالقي. 

ىل العواصم الكربى للعامل،  ويف الرواية يسافر تلميذ القرآن عرب املراكب العجيبة، إ 

ليسمع احلوارات والندوات القرآنية، فرياها، وكيف عم فيها اهلدى والصالح والتقوى،  

 وكيف كان القرآن الكريم هو امللهم واملحرك والدافع لكل ذلك التطور والتحرض. 

أربعة   إىل  الكتاب  قسمنا  فقد  الكريم،  القرآن  للهداية يف  الكربى  املعاين  وبناء عىل 



11 

 

 صول كربى، وخصصنا كل جزء بفصلني، وهي: ف

 : وقد تطرقنا فيه إىل أساسني مهمني: وأسس اهلداية  ، القرآن: الفصل األول 

وهي احلجب التي حتول بني اإلنسان وتنزل اهلداية عليه، وقد    : حجب اهلداية .  1

هي:   حجابا  عرشين  منها  اهلوى،  ذكرنا  وحجاب  املوت،  وحجاب  املرض،  حجاب 

، وحجاب الكرب، وحجاب اجلهل،  وحجاب احلرص، وحجاب الرفاهوحجاب الذنوب،  

النفاق  األماين وحجاب  وحجاب  التقليد،  وحجاب  الكفر،  وحجاب  وحجاب  ،   ،

التزيني،  اإلعراض  الكذب، وحجاب  العجلة، وحجاب  اَلعتداء، وحجاب  ، وحجاب 

املضللني   الظن، وحجاب  املنح]وحجاب  والبيئة  السوء،  وأصدقاء  الضالل،    [، رفةأئمة 

 . وحجاب الوساوس

اهلداية 2 تتنزل عليه    : . معارج  أن  يريد  التي يستعملها من  السبل والوسائل  وهي 

التالية:   املعارج  منها  ذكرنا  وقد  الكاملة،  أو  اَلبتدائية  بصورهتا  التقوى  اهلداية  معراج 

فة،  والورع، ومعراج اإليامن واإلسالم، ومعراج املواجيد واملشاعر، ومعراج العلم واملعر

العقلية  املدارك  ومعراج  احلسية،  املدارك  ومعراج    ،ومعراج  واَلقتداء،  اَلتباع  ومعراج 

 . اَلعتبار والتبرص، ومعراج املجاهدة واإلهلام

: وقد ذكرنا فيه سبع معارف قرآنية كربى،  واهلداية العلمية   ، القرآن   : ثاين الفصل ال 

   وهي:

اهلل 1 معرفة  ل  :.  فيه  تطرقنا  والتنزيه،  وقد  والرمحة  ولتقديس  والعظمة،  الكامل 

 . والعناية، والربوبية واحلاكمية

النبوة2 معرفة  ل.  فيه  تطرقنا  وقد  والصالح  :  والبرشية،  والوحي  واهلداية،  لنبوة 

 .واإلصالح، واآليات والبينات 
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   . لخالفة ومؤهالهتا، والتكريم والعناية: وقد تطرقنا فيه ل. معرفة اإلنسان3

لكون واهلل، والكون واحلياة، والكون والعبادة،  : وقد تطرقنا فيه لالكون. معرفة  4

   . والكون والتسخري

   .لسنن والثبات، ومدرسة السنن: وقد تطرقنا فيه ل. معرفة السنن5

املالئكة6 معرفة  ل.  فيه  تطرقنا  وقد  والطاعة،  :  والعبودية  واهلداية،  لمالئكة 

   . وخصائص وطاقات، وتكاليف ووظائف

املعاد .  7 لمعرفة  فيه  تطرقنا  وقد  واحلرش  :  والنشور،  والبعث  والربزخ،  لموت 

 . واحلساب، واجلزاء والعقوبة

: وقد تطرقنا فيه إىل أربع أركان كربى هلذا  القرآن، واهلداية السلوكيةالفصل الثالث:  

 النوع من اهلداية، وهي: 

الكريالتهذيب والتصفية،    . 1 القرآن  ملا دعانا  فيه  النفس  وقد تطرقنا  إىل هتذيب  م 

فيه:   ذكرنا  وقد  واَلفرتاء،  عنه،  واخلداع،  والكذب،  والضالل،  واإلعراض،  اجلحود، 

والنهب، والقذف، واملنع،   والقتل،  والعداوة، واحلسد،  واَلستعالء، والعجب، والكرب، 

واخلذَلن، واَلحتقار، واللؤم، والفحش، والنجوى، واإلرساف، واملجاهرة، والنجاسة،  

   .والفاحشة واحلرام،

التعبدية،  .  2 وهي:  الشعائر  الكربى،  التعبدية  للشعائر  فيه  تطرقنا  الصالة،  وقد 

 . الدعاء، والصوم، واحلج و الذكرو والتالوة

الروحية.  3 وهي:،  املقامات  الروحي،  السلوك  ملنازل  فيه  تطرقنا  ،  اخلشية   وقد 

 . والرجاء، والتوبة، واإلخالص، والتوكل، والشكر، واملحبة

للقيم األخالقية الكربى التي وردت يف القرآن    وقد تطرقنا فيه ،  األخالق السامية .  4
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 . الصدق، واألدب، والسامحة، والسخاء، والعدل، والشجاعة، واإلحسانالكريم من 

، وقد ذكرنا فيه أربع غايات كربى للهداية،  القرآن، وغايات اهلداية الفصل الرابع:  

 وهي:  

اخلالصة.  1 وتط احلقيقة  أسباب  ،  عىل  الكريم  القرآن  ردود  إىل  فيه  التيه  رقنا 

الذي وضعه اهلل تعاىل يف كتابه ليجيل    اهلدى والنوروإىل    والنظريات املرتبطة هبا..والضالل،  

 احلقائق بأمجل صورة وأكملها. 

اإلنساين،  .  2 القرآن    الكامل  يف  اإلنساين  الكامل  عن  لنامذج  ـ  أوَل  ـ  فيه  وتطرقنا 

املؤمنني، وهي:  الكريم، واملتم التي مجعت أوصاف  اآليات  املسلمون، واملؤمنون،  ثلة يف 

واملفلحون،   األلباب،  وأولو  واملجاهدون،  والصادقون،  واألبرار،  واملكرمون،  واملتقون، 

  املجتمع الفاضل، .. ثم ذكرنا صفات وخصائص  واملتوكلون، والسابقون، وعباد الرمحن

احلكومة  ثم ذكرنا صفات وخصائص    .. التناصحالتعارف، والتواصل، والتكافل، ووهي:  

 . احلاكمية، واخلالفة، واملتمثلة يف العادلة

األبدية.  3 ـ    ، السعادة  أوَل  ـ  فيه  الدنيوية،  ل  وتطرقنا  يف  لسعادة  تتمثل  والتي 

واإلرشاق  والرفاه،  والتمكني،  ثم  الطمأنينة،  و..  األخروية،  القرآن  السعادة  يف  ورد  ما 

 . النجاة والفوزمشاهد و  أهل اجلنة،الكريم عن 

ـ   سابقا  ذكرنا  كام  ـ  السلسلة  هذه  من  فهدفنا  الكتاب؛  لطول  األخري  يف  ونعتذر 

اَلستيعاب والشمول باإلضافة للتقريب والتوضيح، وكالمها يستدعي التفصيل، والذي  

 قد يستدعي التطويل، والذي يبتعد عن احلشو أو ذكر ما َل داعي لذكره. 
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 البداية 

معلم القرآن أن أهيء نفيس للرحلة اخلاصة بتعلم ما يتعلق  معلمي  طلب مني  بعد أن  

الشاملة .  . ]القرآن  بـ رحت  واهلداية  وجتلياهتا  [  اهلداية  تلك  مظاهر  عن  الواقع  يف  أبحث 

 ومدى شموهلا. 

ومع أين وجدت بحمد اهلل الكثري من املظاهر الدالة عىل ذلك، إَل أين مل أجد تلك  

الت مث  اهلداية  التي  الكاملة  اجلميلة  النقية  بصورهتا  الكريم  القرآن  اهلل  ي صورها  أنبياء  لها 

 وأولياؤه الصاحلون. 

وعندما رحت أبحث يف أسباب ذلك، وجدت أوهلا اإلعراض عن القرآن الكريم..  

َل اإلعراض عن حروفه وكلامته.. أو قراءته وترتيله.. وإنام اإلعراض عن هدايته، وعدم  

 ، أو اَلهتامم هبا. التفاعل معها 

أو   القريبة  مقاصدها  َل  املحدودة،  ومعانيها  األلفاظ  إىل  انرصف  الكثري  أن  ذلك 

 البعيدة، والتي َل يمكن أن ُيفهم القرآن الكريم حق فهمه دون إدراكها. 

وقد ذكرت للقراء الكرام الكثري من املشاهد الواقعية الدالة عىل ذلك يف الروايات  

مْحَُن َعىَل  ا القريبة ما حصل من أولئك الذين سمعوا قوله تعاىل:  السابقة.. ومن أمثلته ﴿الرَّ

.. وبدل أن هيتدوا هبا.. بل بدل أن يطريوا فرحا، وهم يسمعون  [ 5طه:  ] ﴾  اْلَعْرِش اْسَتَوى

هو   أموره  ومدبر  مجيعا،  الكون  هذا  مالك  مْحَنُ بأن  أو    ، ﴾﴿الرَّ املبتيل  أو  املنتقم  وليس 

ثون يف معنى اَلستواء وكيفيته.. وهل هو ثابت عىل العرش، أم يمكن  املعاقب.. راحوا يبح

منه العرش  خيلو  الكتب  ؟أن  ويضعون  السموات..  من  وحمله  العرش،  حقيقة  وعن   ..

 واخلرائط التي توضح ذلك. 



15 

 

ويكف   التفاصيل،  تلك  كل  يف  بينهم  الشديد  اخلالف  يقع  ثم  ثم  بعضا..  بعضهم  ر 

مْحَنُ ضيع كلمة  يقاتل بعضهم بعضا بكل قسوة.. لت املقصودة باألصالة.. يف كل ذلك    ﴾ ﴿الرَّ

 اجلدل والرصاع والعنف. 

وهكذا رأينا يف روايات سابقة أولئك الذين انشغلوا برسم القرآن الكريم وكيفية  

ومعانيه.. ومثلهم الذين انشغلوا بمخارج احلروف وصفاهتا.. أو أولئك    هكتابته عن حقائق

 ل عن أهداف النزول ومقاصده. الذين انشغلوا بأسباب النزو

من   األدعياء  لكل  املناسبة  البيئة  القرآين  اهلدي  عن  الضالل  ذلك  كل  وفر  وقد 

احلشوية والكشفية واحلداثيني والقرآنيني وغريهم.. ليطوعوا القرآن الكريم ألهوائهم.. َل  

 لينساقوا هلا، ويستفيدوا منها، وهيتدوا هبا. 

بأن   أشعر  ذلك جعلني  وبني  وكل  األرض،  هذه  مظلوم عىل  أكرب  الكريم  القرآن 

املسلمني أنفسهم.. وإَل فكيف نعيش التخلف، وبيننا كتاب التحرض األعظم؟.. وكيف  

نعيش الشقاء، وبني أيدينا كلامت اهلل التي حتوي إكسري السعادة؟.. وكيف ننزل إىل السفل  

سلم الذي يصعد بنا إىل أرقى مراتب  والبهيمية يف سلوكنا وأخالقنا، وبني أيدينا املعراج وال 

 اإلنسانية؟

اجلديد الذي أرسله معلم القرآن.. والذي مسح  معلمي  يف غمرة تلك اآلَلم.. زارين  

الدموع عن عيني، وقال: إن كانت هذه الدموع دموع فرح ورسور، فلك احلق يف إرساهلا..  

ساوي شيئا، أمام ما مل تره..  فليس لك ذلك.. ألن ما رأيته َل ي   ؛ أما إن كانت دموع أمل وحزن

 فانشغل باألمل فيام مل تره عن األمل ملا رأيته. 

 قلت: مل أفهم.. ما تقصد؟ 

قال: أنت اآلن تعيش حالة يعقوب قبل عودة ابنه يوسف.. لكن يمكنك أن تعيش  
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فرتة   ابنه يف  التي حققها  العظيمة  اإلنجازات  وتعيش معها حلظات  إليه..  حلظات عودته 

 غيابه.

 قلت: َل أزال َل أفهم قصدك. 

ِش  األوائل يف  املسلمني  مع  تعيش  اآلن  أنت  أِب طالب، وهم حمارصون  قال:  عب 

البلدة   تلك  وتتحول  املكرمة..  مكة  هلم  فتحت  أن  بعد  تعيش  أن  يمكنك  لكن  جوعى.. 

 العصية إىل مقر للمؤمنني والصاحلني.. َل مكان فيه ألِب جهل وَل ألِب سفيان. 

 أزال َل أفهم قصدك.   قلت: َل

قال: أنت اآلن تعيش يف طور اَلختبار واَلبتالء والسقوط.. لكن يمكنك أن تعيش  

بقوله:   تعاىل  اهلل  الذي وصفه  ذلك  والظهور..  النرص  طور  َرُسوَلُه  يف  َأْرَسَل  الَِّذي  ﴿ُهَو 

َكرِ  َوَلْو  ِه  ُكلِّ يِن  الدِّ َعىَل  لُِيْظِهَرُه  احْلَقِّ  َوِديِن  ُكونَ بِاهْلَُدى  املرُْْشِ وقوله:  [ 33التوبة:  ] ﴾  َه  ﴿ُهَو  ، 

يِن ُكلِّهِ   [28الفتح:  ] ﴾  َوَكَفى بِاهللَِّ َشِهيًدا  الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعىَل الدِّ

قلت: وعيت ما تقول.. فأنت تريد مني أن أختلص من حصار احلارض، ألعيش مجال  

 املستقبل. 

آمالك..   حتقيق  وبني  بينك  سيصبح سجنا حيول  حيزنك  الذي  فاألمل  أجل..  قال: 

فلذلك َل تنظر إىل املصحف املسجون بني أيدي اهلاجرين له.. وانظر إىل املصحف الذي  

 ستتحقق به احلضارة اإلنسانية احلقيقية يف أمجل صورها. 

تقبل.. يمكنني فقط  قلت: وأنى يل أن أعيش ذلك.. وأنا َل أستطيع السفر إىل املس

آثاره   أو من خالل  املؤرخون..  ما سجله  املايض من خالل  أعيش  أو  الواقع..  أعيش  أن 

 املريرة عىل الواقع. 

 قال: فهل املؤرخون أوثق عندك من ربك؟
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 قلت: معاذ اهلل أن أعتقد هذا. 

قال: أنت َل تقوله بلسانك.. لكن قلبك وعقلك وكل كيانك حتى دموعك تقول  

 ذلك. 

 .. فأنا َل طاقة يل بفهم األحاديث املجملة. ذلك هال فصلت يل قلت: 

قال: َلشك أنك قرأت قصة آدم عليه السالم وإبليس.. وتوعد إبليس آلدم.. ووعد  

اهلل بإرسال اهلداة للبرش.. وقرأت قبله ما حصل من حوار بني اهلل ومالئكته.. وقرأت معها  

 الباطل.. وهزيمة إبليس وكل زبانيته. مجيعا وعد اهلل بنرص رسله وإظهار احلق وزهوق 

 قلت: بىل.. أقرؤها كثريا.. وقد وردت يف القرآن الكريم يف مواضع خمتلفة. 

الذي   اهلل  وأن  العليا..  هي  اهلل  كلمة  أن  علمت  مجيعا..  بينها  مجعت  فإذا  قال: 

نيط  استخلف البرش، وأرسل هلم اهلداة يعلم أهنم سينجحون فيام ُكلفوا به من مهام، وما أُ 

 هبم من وظائف.. وأن ختلفهم يف بعض املراحل َل يعني ختلفهم فيها مجيعا. 

قلت: فهمت اآلن.. أنت تريدين أن أعيش تلك السنوات القليلة التي يتحقق فيها  

 انتصار احلق عىل الباطل.. وظهور اإلسالم عىل الدين كله. 

 قال: ومن ذكر لك أهنا سنوات قليلة؟ 

 عادة يذكرون ذلك. قلت: املفرسون واملحدثون 

الكريم القرآن  من  معارفهم  يستمدوا  مل  مل    ، قال: ألهنم  الذي  املقدس  اهلدي  ومن 

 يتدنس برتاث األديان املحرفة. 

 قلت: فهل يمكن أن تطول تلك الفرتة مدة من الزمن؟ 

البرشية   ستعيش  وفيها  املتشائمون..  يتصور  أو  تتصور..  مما  وأطول  أجل..  قال: 

 ن جترب كل أنواع البهيمية. معنى اإلنسان، بعد أ
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 قلت: ولكن مِل حظيت تلك العصور بذلك دون غريها؟

قال: اهلل تعاىل أعدل وأرحم من أن هيب فضله لبعض العصور دون بعضها.. فلذلك  

 كان فضله شامال للجميع.. لكن هناك من يقبله ويقبل عليه.. وهناك من يعرض عنه. 

 لعصور املظلمة؟ قلت: فام ذنبنا نحن الذين عشنا يف هذه ا

قال: فهمك للزمن هو الذي جعلك تشعر بذلك.. وإَل فإن اهلل تعاىل أتاح لك أن  

 من أحب؟ مع تعيش يف الزمن الذي حتب، ومع من حتب.. أليس املرء 

تعاىل:   َأْنَعَم  قلت: بىل.. وقد قال  ِذيَن  الَّ َمَع  َفُأوَلئَِك  ُسوَل  َوالرَّ اهللََّ  ُيطِِع  اهللَُّ  ﴿َوَمْن 

نيَ  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشه دِّ َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا َذلَِك اْلَفْضُل ِمَن    َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ

 .. لكن ذلك يف اآلخرة.. َل يف الدنيا.[ 70ـ  69النساء: ] ﴾ َوَكَفى بِاهللَِّ َعلِياًم  اهللَِّ

 حقيقة الزمن.. فاهلل رب الدنيا واآلخرة.  قال: وهذا أيضا من قصور فهمك عن

قلت: لكن هناك فرق بني معية احلس ومعية املعنى.. فشتان بني أن أعيش بفكري  

 أو أعيش بفكري وجسدي. 

 قال: وحتى يف هذه يمكنك أن تشعر بنعمة اهلل تعاىل عليك. 

 قلت: مل أفهم.. هل تريدين أن أفرح ألين أعيش يف الطور املظلم للبرشية؟ 

منريا  قا  كنت  بل  مظلام،  تكن  مل  املظلم  الطور  يف  ألنك  تفرح  أن  يمكنك  بل  ل: 

ومستنريا.. بل يمكنك أن حتمد اهلل ألنك عشت فيه ألنه أتاح لك من النور ما تزيح به بعض  

 الظلامت. 

 قلت: مل أفهم هذه أيضا. 

سني  قال: أَل ترى الكثري من الصاحلني أو حمبي الصاحلني يرددون عند ذكر اإلمام احل 

فوزا   فأفوز  معكم  كنت  ليتني  )يا  قوهلم:  واآلَلم  املآيس  من  بيته  وألهل  له  حصل  وما 
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 عظيام(؟

قلت: بىل.. وأنا أردد معهم ذلك أيضا.. فام فعله اإلمام احلسني وأهل بيته وأصحابه  

كان أعظم نرص لإلسالم.. ولذلك كان مسامها يف احلفاظ عليه وعىل القيم النبيلة التي جاء  

  وجه أولئك الذين أرادوا تدنيسه واَلنحراف به. هبا يف

يدنس   أن  أراد  الذي  فالشيطان  زمان..  وكل  واقع  كل  عىل  ينطبق  ما  وهذا  قال: 

اإلسالم يف عهد اإلمام احلسني هو نفسه الشيطان الذي يريد أن يدنسه يف كل العصور..  

احلسني وكل أئمة  ولذلك يمكنك أن حتقق ما حتلم به من الفوز العظيم يف صحبة اإلمام  

 اهلدى.. بل كل الرسل واألنبياء.. وأنت يف عرصك من غري أن تغادره. 

رة بنور اهلدى  قلت: وعيت ما ذكرت.. لكن هذا قد جيعل أصحاب العصور املنو  

 القرآين يصيحون أيضا متسائلني عن رس حرماهنم من تلك الفرص العظيمة. 

عصور الظالم يسعى بكل جهده    قال: هم مل حُيرموا أيضا.. فالشيطان الذي دنس

ليدنس عرصهم.. ولذلك هم ليسوا جمبورين عىل اَللتزام باهلدى.. وإنام جياهدون أنفسهم  

 عىل اَللتزام به والثبات عليه. 

معلمي   أنت  فهل  عنك..  أسألك  أن  نسيت  فقد  اعذرين..  لكن  قلت: صدقت.. 

 اجلديد؟

لمك معلم القرآن.. فالذي َل  قال: أجل.. أنا معلم اهلداية.. وقد أرسلني إليك مع

 يدرك هداية القرآن وَل يعيشها، َل يعرف القرآن، حتى لو قىض حياته كلها يقرؤه ويرتله. 

القرآن  مع    الصاحلونالفاضلة التي عاش فيها  القرون  قلت: فهل سرتحل ِب إىل تلك  

به،   واهتدوا  هلم،  الكريم،  املناوئني  كل  مثيل  رغم  هم  وملن  يل  نموذجا  من  ألجعلهم 

 املقرصين؟ 
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قال: بل سأرحل بك إىل تلك العصور الفاضلة التي سيعم فيها نور القرآن الكريم  

 األرض مجيعا، فتتنور بنور رهبا، وحتقق ما حلم مجيع األنبياء واألولياء بتحقيقه. 

 قلت: ولكن ذلك مستقبل.. ونحن َل يمكننا الرحيل إليه. 

كنهم الرحيل إليه.. أما الذين حترروا  قال: املقيدون يف سجون الزمان واملكان َل يم

 من تلك القيود؛ فيمكنهم أن يرحلوا إليه ويعيشوه. 

 قلت: إن ما تذكره غريب َل تطيقه العقول. 

 تدركه الفطر السليمة وبسهولة ويرس.   ..قال: بل بسيط

 قلت: كيف ذلك؟

وهم   اجلنة  ألهل  مشاهدته  ذكر  الذي  الصالح  ذلك  قصة  كثريا  تردد  أنت  قال: 

 يتنعمون، وألهل النار وهم يتعذبون.

قلت: أجل.. فهي مؤثرة جدا.. واسمح يل أن أقصها لك أنت أيضا.. فقد روي أن  

اهلل   برأسه    رسول  وهيوي  وهو خيفق  املسجد  يف  إىل شاب  فنظر  الصبح،  بالناس  صىل  

اهلل   رسول  له  فقال  رأسه،  يف  عيناه  وغارت  نحف جسمه،  قد  لونه،  ا  )كيف  مصفر   :

من قوله،    (.. قال: )أصبحت يا رسول اهلل موقنا(، فعجب رسوله اهلل  ؟ت يا فالنأصبح

يا رسول اهلل هو   يقيني  يقينك؟(.. فقال: )فإن   )إن  لكل يقني حقيقة فام حقيقة  وقال له: 

الذي أحزنني، وأسهر لييل، وأظمأ هواجري، فَعَزفت نفيس عن الدنيا وما فيها، حتى كأين  

قد نصب للحساب، وحرش اخلاليق لذلك وأنا فيهم، وكأين أنظر إىل  أنظر إىل عرش رِب و 

أهل اجلنة يتنعمون يف اجلنة ويتعارفون عىل األرائك متكئون، وكأين أنظر إىل أهل النار وهم  

فيها معذبون مصطرخون، وكأين اآلن أسمع زفري النار يدور يف مسامعي، فقال رسول اهلل  

ر اهلل قلبه باإلي امن(، ثم قال له: )الزم ما أنت عليه(، فقال الشاب: )ادع  : )هذا عبد نو 
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، فلم يلبث أن خرج يف  اهلل يل يا رسول اهلل أن ُأرزق الشهادة معك، فدعا له رسول اهلل  

 ( 1)فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العارش( بعض غزوات النبي 

 قال: فهل رأيت تأثري األمل يف البعث عىل العمل؟

 قلت: أين ذلك؟ 

قال: إن ذلك اليقني الذي امتأل به قلب ذلك الشاب يف فضل اهلل تعاىل، والذي جعله  

السبب يف تقديمه نفسه هلل، لنرصة احلق العني هو  الباطل.. ولذلك    ، يراه رأي  ومواجهة 

 صار هذا الشاب نورا من األنوار التي حافظت عىل احلق. 

)هجم هبم  يصف الصاحلني:    قلت: لقد حتقق له ذلك باليقني.. كام قال اإلمام عيل 

العلم عىل حقائق األمور، وبارشوا روح اليقني، واستالنوا ما استوعره املرتفون، وأنسوا بام  

  (2) (األعىل  استوحش منه اجلاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باملأل

اجلميل املنور بنور  قال: فقد اهتديت إذن إىل املركبة التي سرتحل بك إىل املستقبل  

 اهلداية القرآنية؟ 

 قلت: أي مركبة؟

 قال: أَل تراهم يسافرون عرب الزمن من خالل املراكب؟ 

 قلت: أجل.. كل الروايات التي تتحدث عن الرحلة عرب الزمن تذكر ذلك. 

 قال: فأنت حتتاج إىل هذه املركبة أيضا.. فال سفر من دون آلة سفر. 

 قلت: فأنى يل ذلك؟

وصدق كالم ربك هو الذي جيعلك ترحل ألي حمل يذكره    ،اليقني يف ربكقال:  

 
  147( هنج البالغة، رقم 2) .2/53(الكايف 1)
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 ربك..  

 قلت: لكن أنى يل بذلك اليقني الذي وهبه اهلل للصاحلني من عباده؟

من عباده.. فيمكنك أن توفر يف نفسك  وأراد وصدق يف إرداته  قال: ووهبه ملن شاء  

ل اهلل أعظم من أن حُيبس عمن يرغبون ، ليهبك اهلل ما وهبهم.. ففضواإلرادة  املشيئة واملحبة

 فيه. 

 قلت: فأنا أرغب فيه وأحبه.. وأتأمل ألين مل أجاهد نفيس لتتحقق به. 

 قال: أعظم جماهدة هي أن ترغب وحتب.  

 قلت: فأنا كذلك.. وكيف َل أرغب وَل أحب فيام َل تكون سعادة األبد إَل به. 

 

هنا قطعة من اجلنة.. سألت معلمي  ما قلت ذلك.. حتى رأيتني يف أرض غريبة، وكأ 

بنور رهبا،   الذي تنورت فيه األرض مجيعا  الزمن اجلميل  عنها، فقال: أنت اآلن يف ذلك 

 وسرتى كيف كان للقرآن الكريم دوره الريادي والقيادي يف حتقيق ذلك. 

باملستقبل   املرتبطة  النبوءات  كل  من  أحتقق  سوف  وأخريا  وقلت:  كثريا،  فرحت 

التقني جمرد  وأنواع  وليست  حقيقية،  مالحظايت  وستكون  فيه..  املتوفرة  والعمران  ات 

 فرضيات واحتامَلت. 

قال: ليس لك ذلك.. فأنت مأذون فقط بكتابة ما يرتبط بالقرآن واهلداية الشاملة..  

 أما ما عدا ذلك.. فأنت تعلم ما ورد من النهي عن خطاب الناس بام َل تطيقه عقوهلم. 

وشكرا لتنبيهي إليه.. لكن ما اسم هذه األرض التي    قلت: أجل.. تذكرت ذلك..

 ومن أي بالد املسلمني هي؟  ؟.. نزلت فيها 
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قال: يف ذلك الوقت.. كل البالد بالد مسلمني.. فلذلك يمكنك أن تعتربها مكة أو  

 املدينة.. ويمكنك أن تعتربها واشنطن أو باريس. 

 قلت: أليس هناك يف ذلك الوقت فرق بينهام؟

ن هناك فرق بينهام يف التضاريس واملناخ.. لكن ليس هناك أي فرق بينها  قال: قد يكو

 يف اإلنسان واهلداية.. فهداية اهلل مثل النور والعافية تنزل عىل أي حمل لتصبغه بصبغتها. 

 قلت: أجل.. وقد صدقت يف ذلك.. لكن.. هل ستكون معي يف هذه الرحلة؟ 

دون أن تشعر.. ولذلك سرتى أن  قال: مثلام كان سائر معلميك.. سأكون معك من  

 كل األحاديث التي تسمعها مرتبطة فقط بغرض رحلتك.. فال تتعجب من ذلك. 

من   بينة  عىل  ألكون  رحلتي،  مسرية  عن  إخباري  املعلمني  سائر  تعود  لقد  قلت: 

 أمري.. فهال فعلت ذلك. 

قال: أجل.. أول رحلتك ستكون لألسس التي َل يمكن أن تقوم اهلداية من دون  

فرها.. فاهلداية بناء عال حيتاج أسسا قوية ثابتة.. ومن مل يملك األسس سينهار بنيانه َل  تو

 حمالة. 

  ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اهللََّ َعىَل َحْرٍف قلت: صدقت.. وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل:  

ْنَيا َواآْلِخَرةَ َوإِْن َأَصاَبْتُه    َفإِْن َأَصاَبُه َخرْيٌ اْطَمَأنَّ بِهِ  َذلَِك ُهَو    فِْتنٌَة اْنَقَلَب َعىَل َوْجِهِه َخرِسَ الده

اُن املُْبِنيُ   [ 11احلج: ] ﴾ اخْلرُْسَ

قال: ولذلك اهتم أهل ذلك الزمن اجلميل املنور بنور اإليامن بتحقيق تلك األسس  

التعليمية والثقافية واإلعالمية  وتثبيتها.. بل جعلها من األركان الرضورية يف كل سياساهتم  

 وغريها.. كام سرتى. 

 قلت: هذا أول الرحلة.. فام ثانيها؟
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قال: اهلداية العلمية.. فاهلداية قبل أن تكون عمال وسلوكا تكون معاين مستقرة يف  

 الذهن والوجدان.. واإلنسان ابن أفكاره ومعلوماته. 

حممد: ] ﴾  َفاْعَلْم َأنَُّه ََل إَِلَه إَِلَّ اهللَُّ﴿قلت: صدقت.. وقد قال اهلل تعاىل عن اإليامن به:  

 ، حيث اعترب اإليامن علام.. بل أرشف العلوم. [ 19

قال: وبام أن العلم يقتيض العمل.. فسرتحل أيضا إىل اهلداية العملية، لتعرف كيف  

 تتحقق، ومن خالل القرآن الكريم، وبأمجل صورها وأكملها. 

 قلت: وآخر رحلتي.. أين ستكون؟

اهلداية   غايات  إىل  رحلتك  آخر  يف  سرتحل  ولذلك  غايات..  رحلة  لكل  قال: 

 ذن لك يف تسجيله.  القرآنية.. وسرتاها رأي العني.. لكن َل تسجل إَل ما أُ 
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 اهلداية   وأسس أوَل ـ القرآن..  

ر بنور اهلداية القرآنية، رحت    اللحظات األوىليف   من رحلتي للمستقبل اجلميل املنو 

دينة اجلميلة التي نزلت فيها، وقد رأيت فيها من عجيب العمران والتقانة  أسري يف تلك امل

 ما مل أره يف حيايت أبدا. 

وبام أين َل أستطيع أن أصف لكم التفاصيل املرتبطة بذلك.. إَل أين أذكر لكم، ولكل  

والرفاه  الراحة  توفر كل وسائل  من  الرغم  املدينة، وعىل  تلك  اجلو يف  أن  املناخ  أصدقاء 

تنقل ونحوها إَل أنه مل يكن ملوثا.. بل كان مشحونا بروائح زكية تبعث عىل النشاط  وال

 والفرح. 

ما هي إَل حلظات بعد وصويل حتى وجدت نفيس أمام بوابة كبرية، تشبه بوابات  

 اجلامعات عندنا.. لكن بصورة أمجل بكثري من كل ما نراه، ويف كل الدول املتطورة..  

م به  ُزخرفت  ما  بالبرشية..  وقد شدين  التي مرت  ن زخارف متثل كل احلضارات 

﴿احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َهَداَنا هِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَْهَتِدَي َلْوََل َأْن َهَداَنا  وكلها كانت حتيط بقوله تعاىل:  

 ، والتي كانت تظهر بإشعاعات مجيلة تبعث عىل الراحة واألمل. [ 43]األعراف: اهللَُّ﴾ 

 : اهلدايةحجب  .  1

عىل   والراحة شد  الطمأنينة  من  تبعثه  وما  ومجاهلا،  البوابة  إىل  أنظر  كذلك  أنا  بينام 

مرفقي بعض الشباب، وقال: هيا.. اجلميع بانتظارك.. سيبدأ اآلن امتحاننا.. وقد طلب  

 مني األستاذ أن أحرضك لتكون شاهدا ومراقبا. 

جات تلك اجلامعة.. ومل يكن  مل أجد ما أقول.. إَل أين رست معه إىل مدرج من مدر
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بكثري..   أمجل  كانت  فقد  أما حقيقته وصورته  اَلسم..  إَل  نعرفها  التي  املدرجات  له من 

 َل يف سجن أو معتقل.  ، حيث كان الطلبة واألستاذ، وكأهنم يف متنزه وحديقة

بعد أن دخلت.. ورحب ِب األستاذ.. قال خماطبا طلبته: سيبدأ اآلن اَلمتحان.. ويف  

األوىل.. مادة ]التحرر والتجرد[.. وطبعا أنتم تعلمون أن اجلهاز املرفق مع كل واحد   املادة

تدخل مني    ي منكم سيسجل كل تدخل، ويضع العالمات التي تستحقوهنا.. ومن دون أ

 وَل منكم. 

قالوا: أجل.. واحلمد هلل.. ونحن نثق يف املوازين التي يتعامل هبا معنا يف هذه املادة،  

 د. ويف كل املوا

 قال األستاذ: سأبدأ بأول سؤال.. وهو عن عالقة اهلداية بالتحرر والتجرد. 

: َل يمكن أن تتم اهلداية أو تتحقق من دون التحرر والتجرد..  (1)قال أحد الطلبة

العني وحدها َل تكفي لرؤية املوجودات، بل ينبغي أن َل يكون هناك حجاب أو  ذلك أن  

لو كان هناك دخان أو غبار أو ضباب غليظ حيول بيننا وبني  ف   ..الرؤية  بينها وبنيمانع حيول  

 مهام كان قربه منا.   اهنا َل نرإف ؛ء املراد رؤيته اليش

شيئا، وإذا    أن َل نرىطبيعي  ال  ، فمننظارة سوداء قامتة قال آخر: ولذلك إذا وضعنا  

 اخرتناه. الذي لون  الاألشياء ملونة حسب  رىنس، فإننا نظارة ملونةوضعنا 

آخر:   عدسقال  كانت  جيدانا  نظارت  تا وإذا  مصقولتني  األشياء    رى نس  إننا ف؛  غري 

 بأي مرض، فإنا سنرى األشياء غري مطابقة ملا هي عليه يف  كان مبتلني  نإهكذا  و  .. معوجة 

 . الواقع 

 
 .229، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)
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لكل  وأمثال هذه املوانع بالضبط قد حتصل للعقل والفطرة، وقد حتصل  قال آخر:  

لتي أتاحها اهلل لنا.. فلذلك نحتاج إىل إزالة احلجب وحترير أنفسنا منها حتى  أدوات املعرفة ا

 تتحقق لنا اهلداية، ويف أكمل وأمجل صورها. 

قال األستاذ: بوركتم.. وما ذكرمتوه صحيح.. واآلن أريد منكم أن تثبتوا ذلك من  

   خالل القرآن الكريم الذي هو دستور اهلداية األكمل واألشمل.

ال للبرش  قال أحد  الشديد يف خطابه  تركيزه  الكريم نجد  للقرآن  طلبة: عندما نعود 

عىل الدعوة للتحرر من كل تلك القيود التي حتول بينهم وبني اهلداية.. ألن املشكلة ليست  

 وإنام يف األعني التي تنظر إليها.  ، يف احلقيقة

 : حجاب املرض 

ب الذي حيول  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  واهلداية  قال  اإلنسان  ني 

تعاىل: قوله  يف  َواْلَقاِسَيِة    الوارد  َمَرٌض  ُقُلوهِبِْم  يِف  لِلَِّذيَن  فِْتنًَة  ْيَطاُن  الشَّ ُيْلِقي  َما  ﴿لَِيْجَعَل 

 [ 53]احلج: َوإِنَّ الظَّاملنَِِي َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد﴾   ُقُلوهُبُمْ 

احلجب التي حتول بني اإلنسان  قال أحد الطلبة: هذه اآلية الكريمة تشري إىل أخطر  

مرض قلبه الذي يمنعه من رؤية األشياء كام هي.. ذلك أن القلب باملفهوم    وواهلداية، وه 

التي تستقبل احلقائق؛ فإن مرض بأي مرض منعه من استقباهلا بصورة   القرآين هو األداة 

 صحيحة. 

( ذلك:  يوضح  العلامء  بعض  قال  وقد  آخر:  يؤكد قال  الكريم  القرآن  أن  عىل    إن 

وجود الربامج والقوانني احلياتية َل تكفي بمفردها لسعادة فرد أو مجاعة، بل جيب أن يؤخذ  
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 (1)(عتبار وجود األرضية املهيئة واإلستعداد للتلقي كرشط أسايس بنظر اَل

( ذلك:  يوضح  قال  ثم  آخر:  آيات  قال  الكريم  إن  تصيب  القرآن  املطر  كقطرات 

السبخة واألرض  الغناء  واإليامن  احلديقة  التسليم  بروح  احلقائق  إىل  ينظرون  فالذين   ،

إيامهنم، ويفعل سامت   يزيد يف  ـ درسا  آية  بل من كل  ـ  يتعلمون من كل سورة  والعشق، 

لدهيم. والكرب  .  اإلنسانية  العناد  حجب  خلف  من  اآليات  هذه  إىل  ينظرون  الذين  أما 

ورجس كفرهم  يف  وتزيد  بل  منها،  َليستفيدون  فإهنم  وبتعبري  .هم والنفاق،  فإهنم  آ.  خر 

يعصون كل أمر فيها لريتكبوا بذلك معصية جديدة تضاف إىل معاصيهم، ويواجهون كل  

قانون بالتمرد عليه، ويرصون عىل رفض كل حقيقة، وهذا هو سبب تراكم املعايص واآلثام  

  غالق كل طرق إيف وجودهم، وبالتايل تتجذر هذه الصفات الرذيلة يف كياهنم، ويف النهاية  

 (2)(الرجوع بوجوههم وموهتم عىل الكفر 

قال آخر: وهلذا اعتنى القرآن الكريم بذكر كل أنواع األمراض التي تصيب القلوب،  

 وحتول بينها وبني استقبال اهلداية اإلهلية. 

قال آخر: ومنها ما أطلق عليه القرآن الكريم لقب ]إثم القلب[، تفريقا بينه وبني إثم  

ُه آثٌِم َقْلُبُه﴾  ﴿:  اجلوارح، كام قال تعاىل َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفإِنَّ ، وهو  [ 283]البقرة:  َوََل َتْكُتُموا الشَّ

   مثل املرض؛ فكلام كان متجذرا يف الباطن، كلام صعب عالجه، بخالف اجلرح اخلارجي.

قال آخر: ومنها ما أطلق عليه لقب ]صغو القلب[، أي ميله عن احلق، كام قال تعاىل:  

ُقُلوُبُكاَم إِنْ ﴿ َصَغْت  َفَقْد  اهللَِّ  إِىَل  َتُتوَبا  قابلة وهو  ؛  [ 4]التحريم:    ﴾  ة  حاسَّ القلب  أن  يعني 

ِذيَن ََل ُيْؤِمنُوَن  ﴿، كام قال تعاىل:  لالنحراِف ما مل جتد عاصاًم يكبحها  َولَِتْصَغى إَِلْيِه َأْفئَِدُة الَّ

 
 ( 274/ 6) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 274/ 6) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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 [ 113]األنعام: ﴾بِاآْلِخَرةِ 

قوله تعاىل:  [، والذي ورد ذكره يف  القلب   لغ قال آخر: ومنها ما أطلق عليه لقب ]

َرِحيمٌ ﴿ َرُؤوٌف  إِنََّك  نَا  َربَّ آَمنُوا  لِلَِّذيَن  ِغالًّ  ُقُلوبِنَا  يِف  َعْل  جَتْ و[ 10:  ]احلرش  ﴾ َوََل  هو  الغله  ، 

عن رسول    ورد يف احلديث وقد  ، والعداوة، والضغن، واحلقد، واحلسد، والدغل؛  ش  الغ

)ثالٌث َل ُيِغله عليهن قلُب مسلم أبًدا: إخالص العمل هلل، ومناصحة وَلة األمر،    : اهلل  

(1) ولزوم مجاعة املسلمني، فإنَّ دعوهتم حتيط من ورائهم(
  

ًها عنه  تعاىلاهلل  [، وقد ذكره  القلبطلق عليه لقب ]غلظ  قال آخر: ومنها ما أ  ، منزِّ

ِمْن  ﴿:  فقال ،  رسوَله   وا  ََلْنَفضه اْلَقْلِب  َغلِيَظ  َفظًّا  ُكنَْت  َوَلْو  هَلُْم  لِنَْت  اهللَِّ  ِمَن  َرمْحٍَة  َفباَِم 

، والغلظة ضد  الرقة  [ 159]آل عمران:   ﴾ اأْلَْمرِ َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف  

 . يف اخللق والطبع والفعل واملنطق والعيش، فهي قسوة وشدة واستطالة

عن اإلذعان    ؤهإبا [، واملقصود منه  إباء القلب قال آخر: ومنها ما أطلق عليه لقب ] 

َف َوإِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم  َكْي ﴿إىل القلب يف قوله عن املرشكني: تعاىل نسبه اهلل  ، وقد ملا أمر اهلل

ًة ُيْرُضوَنُكْم بَِأْفَواِهِهْم َوَتْأَبى ُقُلوهُبُْم َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقونَ  يُكْم إَِلًّ َوََل ِذمَّ
 [ 8]التوبة:    ﴾ََل َيْرُقُبوا فِ

[ لقب  عليه  أطلق  ما  ومنها  آخر:  القلبقال  منه  هَلْو  واملقصود  يشغل  [،  ما  كل 

ست عرشة  القرآن الكريم  يف  املرض اخلطري  هذا  ذكر  وهيمه، وقد ورد  اإلنسان عام يعنيه  

و مرتبطا  مرة،  ذكره  تعاىل:  ود  قوله  يف  َغْفَلٍة  ﴿بالقلب  يِف  َوُهْم  ِحَساهُبُْم  لِلنَّاِس  َب  اْقرَتَ

ِْم حُمَْدٍث إَِلَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعبُ  يِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َرهبِّ
وا  ُمْعِرُضوَن َما َيْأتِ وَن ََلِهَيًة ُقُلوهُبُْم َوَأرَسه

ِذيَن َظَلُموا  [ 3ـ  1]األنبياء:  ﴾النَّْجَوى الَّ

 
 . 21590مسند أمحد، حديث:   ( 1)
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ِذيَن ََل  ﴿[، كام يف قوله تعاىل:  القلب املنكِر قال آخر: ومنها ما أطلق عليه لقب ] َفالَّ

ون القلوب التي َل تقبل  وهي  ،  [ 22]النحل:    ﴾ُيْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة ُقُلوهُبُْم ُمنْكَِرٌة َوُهْم ُمْسَتْكرِبُ

 .(1) الوعظ، وَل ينجع فيها الذكر، فهم مستكربون عن عبادة اهلل، مع إنكار قلوهبم لتوحيده

َوإَِذا ُذكَِر  ﴿ [، كام يف قوله تعاىل:  اشمئزاز القلبقال آخر: ومنها ما أطلق عليه لقب ]

ُيْؤِمُنونَ  ََل  الَِّذيَن  ُقُلوُب  ْت  اْشَمَأزَّ َوْحَدُه  ُهْم    اهللَُّ  إَِذا  ُدونِِه  ِمْن  ِذيَن  الَّ ُذكَِر  َوإَِذا  بِاآْلِخَرِة 

ونَ  املعرض عىل  حالة متر عىل القلب  وهي  اَلنقباض،    هو  اَلشمئزاز و،  [ 45]الزمر:    ﴾َيْسَتْبرِشُ

 فيمتلئ غيظا وغام يظهر أثره عىل اجلوارح، كام يشاهد يف وجه العابس املحزون. اهلداية، 

ما   آخر: ومنها  تعاىل:  قال  القلب[، وقد ورد ذكره يف قوله  ]زيغ  لقب  أطلق عليه 

ُمَتَشاهِبَاٌت  َوُأَخُر  َتاِب 
اْلكِ ُأمه  ُهنَّ  حُمَْكاَمٌت  آَياٌت  ِمنُْه  َتاَب 

اْلكِ َعَلْيَك  َأْنَزَل  الَِّذي  ا    ﴿ُهَو  َفَأمَّ

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتِغَ     [ 7]آل عمران: اَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه﴾ الَّ

قال آخر: وقد قال بعض العلامء يف التعريف هبذا املرض وأصحابه عند تفسريه لآلية  

( املتشابه،  الكريمة:  فينكرون  الباطلة،  أهواءهم  ويتبعون  احلق  عن  يميلون  الذين  أما 

غرائز الناس وطبائعهم من إنكار ما مل يصل  وينفرون الناس منه، ويستعينون عىل ذلك بام يف  

ويأخذونه عىل ظاهره بدون نظر إىل األصل املحكم، ليفتنوا  ..  إليه علمهم، وَل يناله حسهم

ومعنى ابتغاء تأويله أهنم يرجعونه إىل أهوائهم وتقاليدهم،  ..  الناس بدعوهتم إىل أهوائهم 

 ( 2) (َل إىل األصل املحكم الذي بنى عليه اَلعتقاد

الزيغ هو امليل عن اَلستقامة، ويلزمه اضطراب القلب وقلقه  ال آخر: وقال آخر: )ق

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد  بقرينة ما يقابله يف ذيل اآلية من قوله:   ﴿َوالرَّ

 
 ( 99/ 3(  تفسري املراغي: )2) . 484/  4تفسري ابن كثري،   ( 1)
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نَا﴾   آن بمحكمه ومتشاهبه،  ، فإن اآلية تصف حال الناس بالنسبة إىل تلقي القر[ 7]آل عمران:  َربِّ

ابتغاء للفتنة والتأويل،   يتبع املتشابه  وأن منهم من هو زائغ القلب ومائله ومضطربه فهو 

ومنهم من هو راسخ العلم مستقر القلب يأخذ باملحكم، ويؤمن باملتشابه وَل يتبعه، ويسأل  

 (1)(اهلل تعاىل أن َل يزيغ قلبه بعد اهلداية

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َزْيٌغ﴾  قوله تعاىل:  قال آخر: وقال آخر يف تفسري   ا الَّ : [ 7]آل عمران:  ﴿َفَأمَّ

يل عن خط التوازن يف الفكر واَلستقامة يف اخلط، من هؤَلء الذين يعيشون  )الزيغ هو امل

اَلرتباك الفكري والقلق الروحي والضياع العميل، فال يلجأون إىل ركن وثيق من احلجة  

قون من فكر عميق واسع، ومن خط مستقيم واضح، فهم َل  القاطعة الواضحة، وَل ينطل

اإلنسانية   الفكرية  إحياءاهتا  يف  تنادهيم  التي  الواقعية  باحلقيقة  إيامهنم  موقع  من  يتحركون 

أطامعهم   وحتريك  حاجاهتم،  تلبية  خالل  من  يتحركون  بل  إليها،  والسعي  عنها  للبحث 

أي مربر للحصول عىل ما يريدون،    وتوجيه طموحاهتم نحو األهداف اخلبيثة، فيبحثون عن

أية حجة يف   أيدهيم  يقدموا بني  أن  لدهيم  املهم  الرشوط األخالقية لذلك، ألن  بعيدا عن 

الصورة الظاهرة حتى لو كانت غري مقنعة، ألن قناعة اآلخرين ليست اهلدف هلم، بل اهلدف  

إرباك الواقع    املستقيم، من أجل   األساس هو تضليلهم وتوجيههم نحو اَلنحراف عن اخلط 

فإهنم   وهلذا،  املخلصني،  وحركات  األنبياء  رساَلت  مع  اَلنسجام  عن  وإبعاده  اإلنساين 

حياولون أن يلعبوا عىل األلفاظ ويتحركوا بأساليب الدس والتشويه والتهويل ضد الرسل  

والرساَلت، فيلجئون ـ يف تربير مواقفهم وأوضاعهم ـ إىل املتشاهبات التي يمكن أن تثري  

 (2)(دل بني الناس لقابليتها للتفسري والتأويلاجل

 
 ( 228/ 5) (  من وحي القرآن2) ( 13/ 3) (  تفسري امليزان1)
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تعاىل   اهلل  وصفه  ما  واهلداية  اإلنسان  بني  احلائلة  القلوب  أمراض  ومن  آخر:  قال 

ِذيَن ََل ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواْرَتاَبْت ُقُلوهُبُْم َفُهْم يِف  ﴿:  بقوله  َرْيبِِهْم  إِنَّاَم َيْسَتْأِذُنَك الَّ

ُدونَ  دَّ )،  [ 45]التوبة:    ﴾ َيرَتَ تفسريها:  يف  العلامء  بعض  قال  ـ  وقد  املؤمنني  فإن  حال  كل  عىل 

يرون   حيث  والرجوع  التهاون  يقبل  َل  أكيد  وتصميم  ثابتة  إرادة  لدهيم  ـ  إيامهنم  بسبب 

طريقهم بجالء ووضوح، فمقصدهم معلوم وهدفهم واضح، ولذلك فهم يمضون بخطى  

ا املنافقون فألن هدفهم مظلم وغري معلوم، فهم  .  األمام وَل يرتددون أبدًا.واثقة نحو   أم 

مرتددون حائرون ذاهلون، ويبحثون دائاًم عن األعذار واحلجج الواهية للتخلص والفرار  

 ( 1) (من حتمل املسؤولية امللقاة عىل عواتقهم

وهاتان  قال: )، فقال آخر: ثم عقب عىل من خصها باملنافقني يف عهد رسول اهلل 

العالمتان َل ختتصان باملؤمنني واملنافقني يف صدر اإلسالم ومعركة تبوك فحسب، بل يمكن  

عني الكاذبني هباتني الصفتني فاملؤمن  ؛  يف عرصنا احلارض أن نميز املؤمنني الصادقني من املدَّ

عن  شجاع ذو إِرادة وتصميم وخطى واثقة، واملنافق جبان وخائف ومرتدد وحائر ويبحث  

 (2)(املعاذير دائامً 

بقوله:   املؤمنني  تعاىل  اهلل  وهلذا وصف  آخر:  بِاهللَِّ  ﴿قال  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ املُْْؤِمنُوَن  إِنَّاَم 

اِدُقونَ  الصَّ ُهُم  ُأوَلئَِك  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  َوَأْنُفِسِهْم  ْم 
بَِأْمَواهِلِ َوَجاَهُدوا  َيْرَتاُبوا  مَلْ  ُثمَّ    ﴾ َوَرُسولِِه 

 [15رات: ]احلج

: ومن أمراض القلوب احلائلة بني اإلنسان واهلداية ما وصفه اهلل تعاىل  (3)قال آخر 

  ﴾ ََل َيَزاُل ُبنَْياهُنُُم الَِّذي َبنَْوا ِريَبًة يِف ُقُلوهِبِْم إَِلَّ َأْن َتَقطََّع ُقُلوهُبُْم َواهللَُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ ﴿:  بقوله 

 
 ( 67/ 6) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 67/ 6) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

 ( 213/ 11) (  من وحي القرآن3)
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عىل أساس من اَلهتزاز يف الفكر    [ 110]التوبة: ﴿ََل َيَزاُل ُبنَْياهُنُُم الَِّذي َبنَْوا﴾  أي  ،  [ 110]التوبة: 

يثري الشك ويقود إىل التزلزل، فيطبع كل مشاعرها   [ 110]التوبة: ﴿ِريَبًة يِف ُقُلوهِبِْم﴾ واملوقف 

ل إىل ما يشبه اخلصوصيات الذاتية التي َل تزول إَل   أن تزول  ونبضاهتا بطابعه حتى يتحو 

وتتالشى ومتوت،    [ 110]التوبة:  ﴿إَِلَّ َأْن َتَقطََّع ُقُلوهُبُْم﴾  الذات نفسها، فتبقى ما بقيت الذات  

قاعدته وموضعه   بزوال  الشك  َحكِيمٌ فيتالشى  َعلِيٌم  يمنح من  فيام    [ 10]املمتحنة:    ﴾﴿َواهللَُّ 

 رضوانه، ويف ما يمنع من غفرانه.

 : حجاب املوت 

أحسنت  األستاذ:  واهلداية  قال  اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  م.. 

 [25]األنعام:  ﴾َجَعْلنَا َعىَل ُقُلوهِبِْم َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َويِف آَذاهِنِْم َوْقًرا﴿ الوارد يف قوله تعاىل: 

  يف أربعة مواضع[  َأكِنَّة القلبقال أحد الطلبة: لقد ورد ذكر هذا احلجاب، وهو ]

  ﴾ َجَعْلنَا َعىَل ُقُلوهِبِْم َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َويِف آَذاهِنِْم َوْقًرا﴿؛ كام يف قوله تعاىل:  ن الكريم من القرآ

  األغطية،   هي   ، واألكنَّة [ 5]فصلت:  ، ويف  [ 57]الكهف:  ، ويف  [ 46]اإلرساء:  ، ومثلها يف  [ 25]األنعام:  

، جمازاة عىل كفرهم، ومنَْعنا اإليامن  : جعلنا عىل قلوهبم أغطيًة وغشاوةومعنى اآلية الكريمة

 من أن يدخل قلوهبم وأسامعهم. 

قادرة عىل   يشتد مرضها، تصبح غري  أن  بعد  القلوب  أن  إىل  قال آخر: وهي تشري 

استقبال احلقائق، ولذلك متوت مثلام يموت اجلسد بعد أن يعجز عن الوظائف التي تبقيه  

 عىل قيد احلياة. 

يستدل هبذه اآلية الكريمة وغريها عىل اجلرب، وأن اهلل    قال األستاذ: فام جتيبون من 

تعاىل جيرب القلوب عىل الضالل.. كام ذكر ذلك بعض من كان يف فرتة الظلامت التي مرت  

 بالبرشية؟  
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قال آخر: اآلية الكريمة َل تعني أن اهلل تعاىل وضع األكنة عىل قلوهبم رغم أنوفهم،  

ضالل بدل اهلداية حتققوا بام حيجبهم عن احلق، فلذلك  وإنام تعني أهنم باختيارهم لسبيل ال

وفر اهلل هلم ما استعدت نفوسهم له؛ فاهلل هو اهلادي املضل.. هيدي من يشاء أن هيتدي،  

 ويضل من يشاء أن يضل.  

ألنه ليس هناك    ،هذه استعارةقال آخر: وقد قال بعض العلامء يف اآلية الكريمة: )

. وإنام املراد أهنم ـ َلستثقاهلم سامع القرآن  . سمعيف     وقرعىل احلقيقة كنان عىل قلب، وَل

آذاهنم ـ كالذين عىل قلوهبم  يف    بتالوته عىل أسامعهم وإفراغه  عند أمر اهلل سبحانه نبيه  

علمه،  دون  أُ ويف    أكن ة  نفوسهم  قبل  من  كانوا  وإن  فهمه،  دون  وقر  وبسوء  آذاهنم  توا، 

وا عىل اطراحه، ولعذروا باإلرضاب عن    . خذوا. اختيارهم أُ  ولو مل يكن األمر كذلك ملا ذم 

 ( 1)(استامعه

 قال األستاذ: فهل هلذا النوع من احلجاب نظائر يف القرآن الكريم؟ 

قوله:  قال أحد الطلبة: أجل.. ومنها ما أطلق عليه اهلل تعاىل لقب ]اإلغفال[، كام يف  

املراد  وقد فرسها بعض العلامء بقوله: )  :[ 28]الكهف:  ُه َعْن ِذْكِرَنا﴾  ﴿َوََل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَب 

الغفلة عليه وإنساؤه ذكر اهلل سبحانه عىل سبيل املجازاة قلبه تسليط  حيث إهنم    ،بإغفال 

 (2)(عاندوا احلق، فأضلهم اهلل بإغفاهلم عن ذكره، فإن كالمه تعاىل يف قوم هذه حاهلم 

فال مساغ لقول من قال: إن اآلية من أدلة جربه  بقوله: )  قال آخر: ثم عقب عىل ذلك

ينافيه هو   والذي  اَلختيار،  ينايف  الكفر واملعصية، وذلك ألن اإلجلاء جمازاة َل  تعاىل عىل 

 ( 3) (اإلجلاء ابتداء، ومورد اآلية من القبيل األول

 
 ( 193(  تلخيص البيان يف جمازات القرآن )ص: 1)

 ( 159/ 13) (  تفسري امليزان2)

 ( 159/ 13) (  تفسري امليزان3)
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ة إىل تكلف  َل حاجقال آخر: ثم بني عدم احلاجة إىل التأويل يف هذا وأمثاله، فقال: )و

بقوله:   املراد  إن  قال  َقْلَبُه﴾  التأويل كقول من  أو أن  :[ 28]الكهف:  ﴿َأْغَفْلنَا  للغفلة  عرضناه 

املعنى صادفناه غافال، أو أريد به نسبناه إىل الغفلة، أو أن اإلغفال بمعنى جعله غفال، َل  

املؤمنني  مل نسمه بسمة قلوب  قلبه غفال  له وَل عالمة، واملراد جعلنا  فيه  سمة  نعلم  ، ومل 

 ( 1) (عالمة املؤمنني لتعرفه املالئكة بتلك السمة

َوهَلُْم  ﴿يف قوله تعاىل:  قال آخر: ومنها ما ورد وصفه   َهَذا  ِمْن  َغْمَرٍة  ُقُلوهُبُْم يِف  َبْل 

غطاء القلب عن فهم ما    ، هي ، والَغْمرة [ 63]املؤمنون:    ﴾ َأْعاَمٌل ِمْن ُدوِن َذلَِك ُهْم هَلَا َعاِمُلونَ 

بني احلسن  القدرة عىل التفريق  ، وإذا بلغ هذا املبلغ، فليس للقلب  اهلدايةأودع اهلل كتابه من  

 والقبيح. 

]الطبع[، كام يف قوله تعاىل:   ما أطلق عليه لقب  لِلَِّذيَن  قال آخر: ومنها  هَيِْد  ﴿َأَومَلْ 

لَ  َأْن  َأْهلَِها  َبْعِد  ِمْن  اأْلَْرَض  بُِذُنوهِبِمْ َيِرُثوَن  َأَصْبنَاُهْم  َنَشاُء  ََل    ْو  َفُهْم  ُقُلوهِبِْم  َعىَل  َوَنْطَبُع 

﴿َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع اخْلََوالِِف َوُطبَِع َعىَل ُقُلوهِبِْم َفُهْم   قوله:، و [ 100]األعراف:  َيْسَمُعوَن﴾  

 [ 87]التوبة: ََل َيْفَقُهوَن﴾ 

﴿ُثمَّ َبَعْثنَا ِمْن َبْعِدِه ُرُساًل إِىَل َقْوِمِهْم  وله تعاىل:  قال آخر: وقد قال بعضهم يف تفسري ق 

ُبوا بِِه ِمْن َقْبُل  َكَذلَِك َنْطَبُع َعىَل ُقُلوِب املُْْعَتِديَن﴾   َفَجاُءوُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفاَم َكاُنوا لُِيْؤِمنُوا باَِم َكذَّ

أخفي تفسري ذلك فيها، ألهنا تقول:  َلتدل عىل اجلرب، وقد  : )هذه اآلية الكريمة  [ 74]يونس:  

عتداءات املتكررة إننا نطبع عىل قلوب املعتدين حتى َل يدركوا شيئا، وبناء عىل هذا فإن اَل

املتالحقة عىل حدود األحكام اإلهلية واحلق واحلقيقة كانت تصدر من هؤَلء، وكانت ترتك  

 
 ( 159/ 13) (  تفسري امليزان1)
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احلق، ووصل األمر هبم    أثرها عىل قلوهبم تدرجييا حتى سلبت منهم قدرة تشخيص وتعيني

إىل أن يصبح التمرد والعصيان واملعصية طبيعة ثانية لدهيم، بحيث َل يذعنون وَل يسلمون  

 ( 1)(أمام أية حقيقة 

﴿َخَتَم اهللَُّ َعىَل ُقُلوهِبِْم    قال آخر: ومنها ما أطلق عليه لقب ]اخلتم[، كام يف قوله تعاىل: 

َأْبَصاِرهِ  َوَعىَل  َسْمِعِهْم  ِغَشاَوٌة﴾  َوَعىَل  وقوله[ 7]البقرة:  ْم  َهَواُه    : ،  إِهَلَُه  ََذ  اختَّ َمِن  ﴿َأَفَرَأْيَت 

ِه ِغَشاَوًة﴾     [ 23]اجلاثية: َوَأَضلَُّه اهللَُّ َعىَل ِعْلٍم َوَخَتَم َعىَل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعىَل َبرَصِ

أول سؤال  ئال: )قال آخر: وقد قال بعض العلامء يف تفسري أمثال هذه اآليات متسا 

يطرح يف هذا املجال يدور حول مسألة اجلرب، التي قد تتبادر إىل األذهان من قوله تعاىل:  

فهذا اخلتم يفيد بقاء    [ 7]البقرة:  ﴿َخَتَم اهللَُّ َعىَل ُقُلوهِبِْم َوَعىَل َسْمِعِهْم َوَعىَل َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة﴾  

. أليس هذا  .هلم اختيار يف اخلروج من حالتهم هذههؤَلء يف الكفر إجبارا، دون أن يكون  

 (2)(بجرب؟ وإذا كان جربا فلامذا العقاب؟

( بقوله:  ذلك  أجاب عىل  ثم  آخر:  التساؤَلت  قال  الكريم جييب عىل هذه  القرآن 

ويقول: إن هذا اخلتم وهذا احلجاب مها نتيجة إرصار هؤَلء وجلاجهم وتعنتهم أمام احلق،  

]النساء:  ﴿َبْل َطبََع اهللَُّ َعَلْيَها بُِكْفِرِهْم﴾  يقول تعاىل:    ،والطغيان والكفر   واستمرارهم يف الظلم

ٍ َجبَّارٍ   ويقول:  [ 155 ﴿َأَفَرَأْيَت َمِن  ويقول:    [ 35]غافر:    ﴾ ﴿َكَذلَِك َيْطَبُع اهللَُّ َعىَل ُكلِّ َقْلِب ُمَتَكربِّ

ََذ إِهَلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اهللَُّ َعىَل ِعلْ  ِه ِغَشاَوًة﴾  اختَّ ]اجلاثية:  ٍم َوَخَتَم َعىَل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعىَل َبرَصِ

كل هذه اآليات تقرر أن السبب يف سلب قدرة التشخيص، وتوقف أجهزة اإلدراك  ..  [ 23

عن العمل يعود إىل الكفر والتكرب والتجرب واتباع اهلوى واللجاج والعناد أمام احلق، هذه  

 
 ( 86/ 1) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 410/ 6) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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 (1)(صيب اإلنسان، هي يف احلقيقة رد فعل ألعامل اإلنسان نفسه احلالة التي ت

قال آخر: ثم ذكر كيفية حصول ذلك، واملراحل التي يمر هبا اإلنسان ليصل إىل تلك  

من املظاهر الطبيعية يف املوجود البرشي، أن اإلنسان لو تعود عىل  املرحلة اخلطرية، فقال: )

وىل ماهية الـ)حالة( ثم يتحول إىل )عادة( وبعدها  ألانحراف واستأنس به، يتخذ يف املرحلة ا

يبلغ أحيانا درجة َل يستطيع اإلنسان أن   يصبح )ملكة( وجزء من تكوين اإلنسان حتى 

نحراف هذا عن علم ووعي، ومن هنا كان  ختار طريق اَلالكن اإلنسان  . يتخىل عنها أبدا.

. متاما مثل شخص فقأ عينيه  . رب هو املسؤول عن عواقب أعامله، دون أن يكون يف املسألة ج

 ( 2) (وسد أذنيه عمدا، كي َل يسمع وَل يرى

ولو رأينا أن اآليات تنسب  قال آخر: ثم ذكر رس نسبة ذلك إىل اهلل تعاىل، فقال: )

اَل منح  الذي  هو  اهلل  ألن  فذلك  اهلل،  إىل  الغشاوة  وإسدال  هذه  اخلتم  مثل  نحراف 

 ( 3)(اخلاصية

 حجاب اهلوى: 

واهلداية  قال   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ: 

َوَخَتَم َعىَل َسْمِعِه    الوارد يف قوله تعاىل: ِعْلٍم  َوَأَضلَُّه اهللَُّ َعىَل  َهَواُه  إِهَلَُه  ََذ  َمِن اختَّ ﴿َأَفَرَأْيَت 

ِه ِغَشاَوًة َفَمْن هَيِْديِه مِ 
ُرونَ َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعىَل َبرَصِ ، وقوله:  [ 23]اجلاثية:    ﴾ْن َبْعِد اهللَِّ َأَفاَل َتَذكَّ

ُبوا َوَفِريًقا َيْقُتُلوَن َوَحِسُبوا َأَلَّ َتُكونَ ﴿ فِْتنٌَة    ُكلَّاَم َجاَءُهْم َرُسوٌل باَِم ََل هَتَْوى َأْنُفُسُهْم َفِريًقا َكذَّ

وا ُثمَّ َتاَب اهللَُّ َعَلْيِهْم ُثمَّ عَ  وا َكثِرٌي ِمنُْهْم َواهللَُّ َبِصرٌي باَِم َيْعَمُلوَن﴾َفَعُموا َوَصمه ]املائدة:   ُموا َوَصمه

ُأوُتوا    ، وقوله: [ 71ـ    70 لِلَِّذيَن  َقاُلوا  ِعنِْدَك  إَِذا َخَرُجوا ِمْن  إَِلْيَك َحتَّى  َيْسَتِمُع  ﴿َوِمنُْهْم َمْن 

 
 ( 87/ 1) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 87/ 1) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

 ( 87/ 1) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)
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ِذيَن َطَبَع اهللَُّ َبُعوا َأْهَواَءُهمْ اْلِعْلَم َماَذا َقاَل آنًِفا ُأوَلئَِك الَّ  [ 16]حممد:  ﴾ َعىَل ُقُلوهِبِْم َواتَّ

: هذه اآليات الكريمة تتحدث عن حجاب اهلوى، وهو املرتبط  (1) قال أحد الطلبة

يعني  [، وهو  اهلوي]مشتقة من  لفظة اهلوى  ويقال إن  .. الشهوات رغبة النفس، وميلها إىل ب

اهلوى  ألن  وذلك  اَلرتفاع،  من  الدنيا،    السقوط  يف  املصائب  يف  اإلنسان  سقوط  يسبب 

ألن قعرها منحفض    [ 9]القارعة:    ﴾﴿َهاِوَيةٌ وابتالءه بالعذاب يف اآلخرة، ومن هنا قيل جلهنم  

 للغاية. 

ََذ  ﴿َأَفَرَأْيَت َمِن  : وقد أشارت اآلية الكريمة األوىل، وهي قوله تعاىل:  (2)قال آخر اختَّ

ِه ِغَشاَوًة َفَمنْ  هَيِْديِه    إِهَلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اهللَُّ َعىَل ِعْلٍم َوَخَتَم َعىَل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعىَل َبرَصِ

ُرونَ  َتَذكَّ َأَفاَل  َبْعِد اهللَِّ  سوف  وهي أنه  إهلا،    اختذ اهلوى ، إىل عاقبة من من  [ 23]اجلاثية:    ﴾ ِمْن 

َل جربا، وإنام  برصه غشاوة، فال هيتدي بعد ذلك،    عل عىل سمعه، وجُي   قلبه وعىل   تم عىل خُي 

 باختياره للهوى الذي من خصائصه ذلك العمى الذي يصيب صاحبه. 

وأشارت   آخر:  تعاىل:  الثانية  ات اآليقال  قوله  وهي  ََل  ،  باَِم  َرُسوٌل  َجاَءُهْم  ﴿ُكلَّاَم 

وا ُثمَّ َتاَب اهللَُّ  هَتَْوى َأْنُفُسُهْم َفِريًقا َكذَّ  ْتنٌَة َفَعُموا َوَصمه
ُبوا َوَفِريًقا َيْقُتُلوَن َوَحِسُبوا َأَلَّ َتُكوَن فِ

وا َكثرٌِي ِمنُْهْم َواهللَُّ َبِصرٌي باَِم َيْعَمُلوَن﴾  إىل نموذج عن    [ 71ـ    70]املائدة:    َعَلْيِهْم ُثمَّ َعُموا َوَصمه

فريق من اليهود املعاندين حيث كلام جاءهتم رسل  أتباع هذا اهلوى املضلل، وهو املتمثل يف  

كان  عنادهم هذا  و  ..اهلل بام خيالف أهواءهم، قاموا بتكذيب بعضهم وقتل البعض اآلخر

 . حجابا بينهم وبني احلقائق

وا ُثمَّ ﴿ : ويف قوله تعاىل:  (3)قال آخر وا    َفَعُموا َوَصمه تاَب اهلُل َعَليِْهْم ُثمَّ َعُموا َوَصمه

 
 .250، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)

 .250، ص: 1(  نفحات القرآن، ج2)

 ( 164/ 6تفسري املراغي: )(  3)
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كتبه مرشدة إىل عقابه  يف    عموا عن آيات اهلل التي أنزهلا إشارة إىل أهنم    [ 71]املائدة:    ﴾ َكثِرٌي ِمنُْهمْ 

خلقه مصدقا لذلك، وصموا عن سامع  يف    لألمم املفسدة الظاملة، وعام وضعه من السنن

ل وأنذروهم بالعقاب إذا هم خالفوها ونقضوا امليثاق  املواعظ التي جاءهم هبا أولئك الرس

  غيهم، واهنمكوا يف    وخرجوا عن هدى الدين، وظلموا أنفسهم واتبعوا أهواءهم وساروا

فجاس  يف   والدمار،  البوار  هبم  وأوقع  اخلسف  سامهم  من  عليهم  اهلل  فسلط  ضالهلم، 

م وسبوا أوَلدهم ونساءهم  البابليون خالل ديارهم، وأحرقوا املسجد األقىص وهنبوا أمواهل

ملكهم  عروش  ا  وثلو  أمواهلم  عن    ..وسلبوهم  أقلعوا  حني  عليهم  وتاب  اهلل  رمحهم  ثم 

الفساد وأعاد إليهم ملكهم وعزهم عىل يد ملك من ملوك الفرس، إذ جاء إىل بيت املقدس  

  يف   أرس بختنرص  إىل وطنهم، ورجع من تفرق منهميف    وعمره ورد  من بقي من بنى إرسائيل

ثم عموا وصموا مرة أخرى وعادوا    . .األقطار فاستقروا وكثروا وكانوا كأحسن ما كانوا

األرض وقتلوا األنبياء بغري حق فقتلوا زكريا وأشعيا وأرادوا قتل  يف    إىل ظلمهم وفسادهم 

 عيسى عليه السالم، فسلط اهلل عليهم الفرس ثم الروم فأزالوا ملكهم واستقالهلم. 

إشارة إىل أن عمى البصرية والصمم    [ 71]املائدة:    ﴿َكثرٌِي ِمنُْهْم﴾قوله  ويف    :(1)قال آخر

عن املواعظ مل يكن للجميع بل كان للكثري منهم، واهلل تعاىل يعاقب األمم بذنوهبا إذا كثرت  

صالح وَل فساد، ومن  يف    وشاعت فيها، إذ العربة بالغالب َل باألفل النادر الذي َل يؤثر 

ًة﴾ ثم قال تعاىل: ِذيَن َظَلُموا ِمنُْكْم َخاصَّ ْتنًَة ََل ُتِصيَبنَّ الَّ
ُقوا فِ  [25]األنفال:  ﴿َواتَّ

أن ديدن    بصيغة املضارع يدل عىل   [ 33]القصص:    ﴾﴿َيْقُتُلونِ   ـ التعبري ب: و(2)قال آخر

 هذا الفريق من اليهود هو قتل األنبياء ملا يأتون به من الرشائع املخالفة ألهوائهم. 

 
 .251، ص: 1(  نفحات القرآن، ج2) ( 165/ 6(  تفسري املراغي: )1)
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﴿َوِمنُْهْم  قال آخر: أما اآلية الثالثة التي ذكرها أستاذنا الفاضل، وهي قوله تعاىل:  

َك  َمْن َيْسَتِمُع إَِلْيَك َحتَّى إَِذا َخَرُجوا ِمْن ِعنِْدَك َقاُلوا لِلَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َماَذا َقاَل آنًِفا ُأوَلئِ 

ِذيَن َطَبَع اهللَُّ َعىَل ُقُلوهِبِْم َوا فريق من املنافقني    تشري إىل ، فهي  [ 16]حممد:    ﴾ تَّبَُعوا َأْهَواَءُهمْ الَّ

. وهي تذكر  ستهزئوا به أمام املؤمنني.ي، وبمجرد ابتعادهم عنه  الذين يستمعون للنبي  

 أن عقوبة هؤَلء مثل من سبقهم، وهي الطبع عىل قلوهبم، بسبب اتباعهم ألهوائهم. 

وفقدان قدرة    تبني العالقة بني اتباع اهلوىاهلا  قال آخر: وهذه اآليات الكريمة وأمث

أمر طبيعي، ألن    .. التمييز .. وسبب ذلك هو  إدراك احلقيقة يمنع من    اتباع اهلوى وذلك 

شيئا غريه وَل    مجيع جوانب اإلنسان، فال يرى  عىل الذي هو لب اهلوى  ب  احلذ  ااستحو

 به؟  يفكر إَل

قوله   النبوية  األحاديث  من  ذلك  يؤكد  ومما  آخر:  )قال  لليش :  يعمي  حبك  ء 

تي من أربع خصال فله اجلن ة: من الدخول يف الدنيا،    ، وقال: (1)(ويصم  )من سلم من أم 

قال: )إن  الكي س من دان نفسه، وعمل  و  (2)وات باع اهلوى، وشهوة البطن، وشهوة الفرج(

 ( 3) تبع نفسه هواها، ومتن ى عىل اهلل عز  وجل  األماين(ملا بعد املوت، والعاجز من أ 

)إن ام أخاف عليكم اثنتني: ات باع اهلوى، وطول األمل،    قال آخر: وقال اإلمام عيل: 

ا طول ، وأم  فإن ه يصد  عن احلق  ات باع اهلوى  ا  قال: )النفس  و  ،(4)األمل فينيس اآلخرة(  أم 

ب مأمور  والعبد  األدب،  ميدان  جمبولة عىل سوء  والنفس جتري يف  األدب،  مالزمة حسن 

املخالفة، والعبد جيهد بردها عن سوء املطالبة؛ فمتى أطلق عناهنا فهو رشيك يف فسادها،  

 
 ، وغوايل اللئايل.166/ 74(  بحار األنوار: 1)

 . 223ص  1( اخلصال ج 2)

 . 143ص  2( أمايل الطويس ج 3)

 . 335ص  2( أصول الكايف ج 4)
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يويص أصحابه:  قال  و  ،(1)ومن أعان نفسه يف هوى نفسه فقد أرشك نفسه يف قتل نفسه(

وإن    ،يف اآلخرة والدنيا وصيكم بمجانبة اهلوى فإن  اهلوى يدعو إىل العمى وهو الضالل أ)

ل املعايص تصديق النفس والركون إىل اهلوى( أو 
 مدح أخ له يف اهلل: )وكان إذا  يف  قالو  ،(2)

ام أقرب إىل اهلوى فيخالفه، فعليكم هبذه اخلالئق فالزموها وتنافسوا   بدهه أمران ينظر أهي 

 ( 3) الكثري(أن  أخذ القليل خري من ترك   فاعلموا ، فيها، فإن مل تستطيعوها 

 : الذنوب حجاب  

واهلداية   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

 [14املطففني: ]  ﴾﴿َكالَّ َبْل َراَن َعىَل ُقُلوهِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبونَ الوارد يف قوله تعاىل: 

لنفس، فتحول  قال أحد الطلبة: هذا احلجاب هو حجاب املعايص التي ترتاكم عىل ا 

 بينها وبني رؤية احلقيقة، كام هي.. بل تشوهها يف نظرها، وقد متنعها من رؤيتها متاما. 

﴿َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن  : وقد ورد ذكره يف آيات أخرى كثرية، مثل قوله تعاىل:  (4)قال آخر

ْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكمْ  املنافقني  ، وهي تتحدث عن  [ 22حممد:  ] ﴾  َتَولَّ

يُ  هو عىل الذين  من  بذريعة  وتذرعوا  اجلهاد متارضوا  آية يف  نزلت  ما  فإذا  اإليامن،    دعون 

إن استمراركم يف خمالفتكم هذه وإعراضكم عن  : )قائالاهلل تعاىل  وشك املوت، فيخاطبهم  

طعوا أرحامكم، وَل يأمن  أن تفسدوا يف األرض، وأن تق  العمل بكتاب اهلل، سيؤدي بكم إىل 

ثم(أرحامكم   رشكم حتى  بقوله:    ،  ذلك  ُهْم  يعقب عىل  َفَأَصمَّ اهللَُّ  َلَعنَُهُم  ِذيَن  الَّ ﴿ُأوَلئَِك 

 فام كادوا يسمعون احلق وَل يرونه. [ 23حممد: ] ﴾ َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهمْ 

 
 . 247( مشكاة األنوار ص 1)

 . 350ص  2( دعائم اإلسالم ج 2)

 .  1226( هنج البالغة ص 3)

 .285، ص: 1(  نفحات القرآن، ج4)
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ْيُتمْ بعض العلامء قوله تعاىل:  وقد فرس  :  (1) قال آخر عراض،  باإل  [ 22حممد:  ] ﴾  ﴿إِْن َتَولَّ

بالوَلية واحلكومة، أي أن مقاليد األمور إذا أصبحت بأيديكم فستفسدون    ونوفرسها آخر

األرحام وتقطعون  الدماء  اعترب  وهلذا    ،وتريقون  أنه  عيل  اإلمام  عن  أمية  روي  من  بني 

إىل   ووه   مصاديقها  َل    تلميح  اإلسالمية سوف  واحلكومة  األمور  زمام  استالم  عند  أهنم 

 أقارهبم وذووهم.  يرمحون صغريا وَل كبريا، ومل يسلم من ظلمهم أحد حتى 

﴿َأَومَلْ هَيِْد لِلَِّذيَن َيِرُثوَن اأْلَْرَض ِمْن َبْعِد َأْهلَِها  : وورد ذكره يف قوله تعاىل:  (2)قال آخر

عطف  ، ف[ 100األعراف:  ] ﴾  ُقُلوهِبِْم َفُهْم ََل َيْسَمُعونَ َوَنْطَبُع َعىَل    َنَشاُء َأَصْبنَاُهْم بُِذُنوهِبِمْ   َأْن َلوْ 

 العالقة بني هذين اَلثنني.  القلوب واآلذان، تلميح إىل الذنوب مع الطبع عىل  العقاب عىل 

ن اهلل إذا شاء عذهبم بأحد العذابني:  إ: وقد قال بعض العلامء يف معناها:  (3) قال آخر

ب ذنوهبم، وإما  بإهالكهم بسبب  الباطل  إما  قدرة متييز احلق عن  أحياء مع سلب  إبقاءهم 

اإلهلي  اهلالك  عذاب  من  أتعس  عذاب  وهذا  إىل ،  منهم،  باَللتفات  أنه  ء جمي   إَل 

و   [ 100األعراف:  ] ﴾  ﴿َأَصْبنَاُهمْ  املايض  ُقُلوهِبِمْ ﴿بصيغة  َعىَل  بصيغة    [ 100]األعراف:  ﴾َوَنْطَبُع 

الثانية مستقلة، وليست عطفا عىل  اآلية    ما قبلها، فيكون معنى   املضارع، نفهم أن اجلملة 

 قلوب هؤَلء ونلقي حجبا عليها(   هكذا: )سواء عجلنا بعذاهبم أم مل نعجل فنحن نطبع عىل 

ِذيَن  : وورد ذكره يف قوله تعاىل:  (4)قال آخر الَّ َعاِقَبَة  َكاَن  َأْن  ﴿ُثمَّ  وَأى  َأَساُءوا السه

َيْسَتْهِزُئونَ  هِبَا  َوَكاُنوا  اهللَِّ  بِآَياِت  ُبوا  إىل  [ 10الروم:  ] ﴾  َكذَّ يرتكبون  ، وهي تشري  الذين  عاقبة 

  .. روح اإلنسان فيتآكل اإليامن من جرائه   كاملرض الذي ينقض عىل   ، وأهنا األعامل السيئة

 ب ويعميه؟وهو كاحلجاب الذي يغطي القل  ومل َل يكون هكذا

 
 .285، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)

 .286، ص: 1(  نفحات القرآن، ج2)

 .286، ص: 1(  نفحات القرآن، ج3)

 .287، ص: 1(  نفحات القرآن، ج4)
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: )إن العبد إذا أذنب ذنبًا ه قوليف  ذلك  كل  إىل    أشار رسول اهلل  قال آخر: وقد  

كانت نكتة سوداء يف قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك قول اهلل  تعاىل:  

 ( 1) ([ 14املطففني: ]  ﴾ ﴿َكالَّ َبْل َراَن َعىَل ُقُلوهِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

آخر:   احلديث  قال  هذا  به  ينطق  يكاد  ما  وهو  هذا،  عىل  واقعيا  متثيال  أردنا  وإن 

ما نعرفه يف الواقع من تأثري اإلدمان عىل اجلسد، بحيث َل يملك صاحبه دفع    ، فهو الرشيف

آثاره، فاملدمن هو الذي أقبل عىل ما أدمن عليه باختياره، ولكنه نتيجة للمبالغة فيه وصل  

 فيه بعد أن كان متحكام يف نفسه. إىل حالة املتحكم 

 وعىل ذلك يدل قول الشاعر: قال آخر: 

 تولع بالعشق حتى عشق 

 

 فلام استقل به مل يطق   

موجة   ظنها  جلة   رأى 

 

 فلام متكن منها غرق   

الطابع معلق بقائمة العرش  )  :رسول اهلل  ويشري إىل هذا املعنى قول  قال آخر:   

باملعايص واجرتئ عىل اهلل بعث اهلل الطابع فطبع عىل قلبه فال يقبل  فإذا انتهك احلرمة وعمل  

 ( 2) (بعد ذلك شيئا 

: )أعمى العمى الضاللة بعد اهلدى،  رسول اهلل  أيضا قول  إليه  ويشري  قال آخر:  

 ( 3) وخري األعامل ما نفع، وخري اهلدى ما اتبع، ورش العمى عمى القلب(

: )لو فكروا يف عظيم القدرة وجسيم النعمة  قال آخر: وقال اإلمام عيل يف خطبة له

 (4)لرجعوا إىل الطريق، وخافوا عذاب احلريق، ولكن القلوب عليلة، والبصائر مدخولة(

 
 .414ص  2الواعظني ج روضة (  1)

 .238: 2(  البزار والبيهقي يف الشعب، الدر املنثور 2)

، دَلئل النبوة للبيهقي: 342، اَلختصاص:  291/    1تفسري القمي:     (  3)

5  /242. 

 . 1/481/117، اَلحتجاج: 185هنج البالغة: اخلطبة   ( 4)
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أن   ما عليكم  )ويلكم  به:  املرتبصني  أعداءه  اإلمام احلسني خماطبا  آخر: وقال  قال 

سبيل   إىل  أدعوكم  وإنام  قويل،  فتسمعوا  إيل  غري  تنصتوا  ألمري  عاص  وكلكم  الرشاد.. 

 (1)مستمع قويل؛ فقد ملئت بطونكم من احلرام وطبع عىل قلوبكم(

 ( 2)قال آخر: وقال اإلمام الباقر: )ما رُضب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب(

َضله  ﴿َوَمْن َكاَن يِف َهِذِه َأْعَمى َفُهَو يِف اآْلِخَرِة َأْعَمى َوأَ قال آخر: وقال يف قوله تعاىل:  

: )من مل يدله خلق الساموات واألرض واختالف الليل والنهار ودوران  [ 72اإلرساء:  ] ﴾  َسبِياًل 

الفلك بالشمس والقمر واآليات العجيبات عىل أن وراء ذلك أمرا هو أعظم منها، فهو يف  

 ( 3)اآلخرة أعمى؛ فهو عام مل يعاين أعمى وأضل سبيال(

الرين  ديد مفهوم الران، ورس كونه حجابا: )قال آخر: وقد قال بعض العلامء يف حت

اجلليل  أصد اليشء  اآلية ..  يعلو  من  النفس    ويظهر  يف  نقوشا وصورا  السيئة  لألعامل  أن 

أن هذه النقوش والصور متنع النفس أن تدرك احلق كام هو وحتول  . وتنتقش وتتصور هبا. 

ه احلق كام هو ومتيز بينه  وأن للنفس بحسب طبعها األويل صفاء وجالء تدرك ب  . .بينها وبينه

والفجور  التقوى  بني  وتفرق  الباطل  كاموبني  تعاىل:    ،  اَها قال  َسوَّ َوَما  َفَأهْلََمَها    ﴿َوَنْفٍس 

 ( 4)([ 8ـ   7الشمس: ]  ﴾ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها 

 حجاب احلرص: 

واهلداية   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

ْنَيا َعىَل اآْلِخَرِة َوَأنَّ اهللََّ ََل هَيِْدي اْلَقْوَم   الوارد يف قوله تعاىل:  ُُم اْسَتَحبهوا احْلََياَة الده ﴿َذلَِك بَِأهنَّ

ِذيَن َطَبَع اهللَُّ َعىَل ُقُلوهِبِْم َوَسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهمْ    َن﴾ َوُأوَلئَِك ُهُم اْلَغافُِلو  اْلَكافِِريَن ُأوَلئَِك الَّ

 
 نقال عن املناقب. 8/  45بحاراألنوار:   ( 1)

 . 176/  78، بحاراألنوار: 296حتف العقول:   ( 2)

 .2/  28/  3، بحاراألنوار:  193/  165/  2اَلحتجاج:   ( 3)

 ( 130/ 20) (  تفسري امليزان4)
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 [ 108ـ  107]النحل: 

الدنيا  الطلبة: هذه اآليات الكريمة تشري إىل حجاب احلرص عىل احلياة  قال أحد 

 وتفضيلها عىل اآلخرة، والذي يؤدي بالرضورة إىل اإلعراض عن اهلداية املرتبطة هبا. 

آخر عن  و:  (1)قال  املحجوبني  نامذج  من  نموذج  عن  تتحدثان  الكريمتان  اآليتان 

،  احلقَل لكونه خيالف  قوم أسلموا رغبة يف اإلسالم، ثم ارتدوا عنه،  اهلداية اإلهلية، وهو ل

عىل   وإنام الدنيا  احلياة  فضلوا  اإلسالم    ألهنم  عن  فانسلخوا  عليها،  ورجحوها  اآلخرة، 

فلم هيدهم اهلل بعد كفرهم ألهنم مل يكونوا أهال لذلك، وذلك حلبهم    ؛واجتهوا نحو الكفر

ا عىل احلياة  اهلل  فطبع  املعرفة    لدنيا،  أبواب  عليهم  وأغلق  وأبصارهم  وسمعهم  قلوهبم 

 فأصبحوا من الغافلني. 

آخر أشياء :  (2) قال  بستة  الكافرين  أ   وقد حكم اهلل عىل هؤَلء  استوجبوا  هي:  هنم 

من اهلداية  اهلل  حرمهم  . واستحبوا احلياة الدنيا.. واستحقوا عقابه العظيم. . وغضب اهلل.

 جعلهم من الغافلني. و  .طبع عىل قلوهبم وسمعهم وأبصارهم. . والقويم. للطريق 

قال آخر: وهلذا ورد يف األحاديث الكثرية التحذير من احلرص وحب الدنيا، ومن  

)لو أن  َلبن آدم ملء واد ماَل ألحب  أن  له إليه مثله، وَل يمأل    :األمثلة عىل ذلك قوله  

اب، ويتوب اهلل عىل من تاب(  (3)عني ابن آدم إَل  الرت 

: )َل يزال قلب الكبري شاب ا يف اثنتني:  قال رسول اهلل    قال آخر: ويف حديث آخر،

األمل( وطول  نيا  الد  حب   يف 
وقال (4)  جائعان  ،  ذئبان  )ما  من  :  هلا  بأفسد  غنم  يف  أرسال 

ف لدينه( قال: )منهومان َل يشبعان: منهوم يف علم َل  ، و(5)حرص املرء عىل املال والرش 

 
 .253، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)

 ( 147/ 14(  تفسري املراغي: )2)

 (  1049( ومسلم)6437( البخاري، )3)

 ( 1046( ومسلم)6420( البخاري، )4)

 ( 460، 456/ 3( وأمحد)2376( الرتمذي)5)
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احلرص عىل املال    )هيرم ابن آدم وتشب  اثنتان:  قال: و  ،(1)يشبع، ومنهوم يف دنيا َل يشبع(

  (2) واحلرص عىل العمر(

اكم واستشعار الطمع فإ  قال:قال آخر: و  ة احلرص وخيتم  )إي  ن ه يشوب القلب شد 

حباط كل   إعىل القلوب بطابع حب  الدنيا وهو مفتاح كل  سي ئة ورأس كل  خطيئة وسبب  

 (3)حسنة(

اكم وفضول املطعم فإن ه يسم القلب بالقسوة، ويبط  قال:قال آخر: و باجلوارح   ئ )إي 

اكم وفضول النظر فإن ه يبدر اهلوى ويولد   عن الطاعة، ويصم  اهلمم عن سامع املوعظة، وإي 

القلوب   عىل  وخيتم  احلرص،  ة  شد  القلب  يشوب  فإن ه  الطمع  واستشعار  اكم  وإي  الغفلة، 

بطابع حب  الدنيا، وهو مفتاح كل  سي ئة، ورأس كل  خطيئة، وسبب إحباط كل  حسنة(
(4) 

آخ وقال  الطبع()  قال:ر:  إىل  يقوده  طمع  له  عبد  العبد  و(5)بئس  إياكم  )   قال: ، 

باجلوارح عن الطاعة، ويصم اهلمم عن    ئ وفضول الطعام فإنه يسم القلب بالقسوة، ويبط

واستشعار   وإياكم  الغفلة،  ويولد  اهلوى  يبذر  فإنه  النظر  وفضول  وإياكم  املوعظة،  سامع 

وخيتم القلب بطابع حب  الدنيا، وهو مفتاح كل   الطمع فإنه يشوب القلب بشدة احلرص،  

 (6)معصية، ورأس كل  خطيئة، وسبب إحباط كل  حسنة(

قال آخر: وهكذا حذر أئمة اهلدى من احلرص والطمع وحب الدنيا، وغريها من  

)النفاق عىل  احلجب احلائلة بني اإلنسان واهلداية، ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام عيل:  

ع دعائم  والطمعأربع  واحلفيظة  واهلوينا  اهلوى  واملرح  ،  ىل  الفرح  أربع:  الطمع  وشعب 

 
 ( 92/ 1( احلاكم )1)

 (  1047( ومسلم)6421( البخاري، )2)

 . 340( أعالم الدين ص 3)

 . 339( أعالم الدين ص 4)

 .  22( نوادر الراوندي ص 5)

ة الداعي ص 6)  .  313( عد 
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، واملرح خيالء، واللجاجة بالء ملن   واللجاجة والتكاثر، فالفرح مكروه عند اهلل عز  وجل 

ته إىل حبائل اآلثام، والتكاثر هلو وشغل واستبدال ال ذي هو   دنى بال ذي هو خري،  أاضطر 

 (1) فذلك النفاق ودعائمه وشعبه( 

: )إذا أحببت أن جتمع خري الدنيا واآلخرة فاقطع  يويص بعض أهلهقال  قال آخر: و 

 ( 2) طمعك مما يف أيدي الناس(

و  )الطمع رق مؤب د(  قال: قال آخر: 
بروق  ، و(3) العقول حتت  )أكثر مصارع  قال: 

 ( 4)املطامع(

طمع فإن  : )اتقوا اهلل وإياكم واليويص بعض أصحابهقال اإلمام احلسن قال آخر: و

: أن ترى ما يف يدك رشفا وما أنفقت تلفا(  قال:، و(5)الطمع يصري طبعا( )الشح 
(6) 

عن البخل؟ فقال: )هو أن يرى الرجل ما أنفقه تلفا، وما أمسكه  قال آخر: وسئل  

 (7) رشفا(

يف قطع الطمع عام  يف    اجتمع : )رأيت اخلري كل ه قد  السجاد قال اإلمام  قال آخر: و 

 ( 8) أيدي الناس(

قال اإلمام الصادق: )شيعتنا َل هيرون هرير الكلب، وَل يطمعون طمع  قال آخر: و 

)إن أردت أن تقر  عينك وتنال خري الدنيا واآلخرة فاقطع الطمع مم ا يف    قال:، و(9)الغراب(

أيدي الناس وعد  نفسك يف املوتى، وَل حتدثن  نفسك أن ك فوق أحد من الناس، واخزن  

 
 . 231ص  1( اخلصال ج 1)

 .  280ص  4( من َل حيرضه الفقيه ج 2)

 . 1170ص  171( هنج البالغة حكمة 3)

 .  1184( هنج البالغة ص4)

 . 420ص  2( روضة الواعظني ج 5)

 .  245األخبار ص  ( معاين6)

 .  33( نزهة الناظر ص 7)

 . 320ص  2( أصول الكايف ج 8)

 .  303( حتف العقول ص 9)
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 ( 1) لسانك كام ختزن مالك(

 : حجاب الرفاه 

واهلداية   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

﴿َوإَِذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َأْن آِمُنوا بِاهللَِّ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسولِِه اْسَتْأَذَنَك ُأوُلو   لوارد يف قوله تعاىل: ا

هِبِْم  الطَّْوِل ِمنُْهْم َوَقاُلوا َذْرَنا َنُكْن َمَع اْلَقاِعِديَن َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع اخْلََوالِِف َوُطبَِع َعىَل ُقُلو 

َيْفَقُهوَن﴾َفهُ  َأْغنَِياءُ ، وقوله:  [ 87ـ    86]التوبة:    ْم ََل  َيْسَتْأِذُنوَنَك َوُهْم  بِيُل َعىَل الَِّذيَن    ﴿إِنَّاَم السَّ

 [ 93]التوبة:  َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع اخْلََوالِِف َوَطَبَع اهللَُّ َعىَل ُقُلوهِبِْم َفُهْم ََل َيْعَلُموَن﴾

الطلبة: هذه   أحد  والرفاه،  قال  اجلاه والسلطان  إىل حجاب  تشري  الكريمة  اآليات 

 والذي يؤدي بالرضورة إىل الكسل والقعود عن كل املكارم. 

(  الطَّْولِ كلمة )، و﴾ُأوُلو الطَّْولِ ﴿: وقد وصف اهلل تعاىل هؤَلء بأهنم  (2)قال آخر

املستعني   بمعنى  الطول(  )أولو  فإن  هذا  وعىل  املالية،  واإلستطاعة  تطيعني  القدرة 

إىل    (3)والقادرين يميلون  ميدان احلرب، ورغم ذلك فهم  ماليا وجسميا عىل احلضور يف 

 التخلف مع أولئك الذين َل قدرة لدهيم ـ ماديا أو بدنيا ـ عىل احلضور واملشاركة يف اجلهاد. 

ما يكشف عن    [ 86]التوبة:    ﴾﴿َذْرَنا َنُكْن َمَع اْلَقاِعِدينَ   هؤَلء:   قول   ويف:  (4) قال آخر

استخفافهم بأمر اهلل، واسرتواحهم للتحلل منه، حتى ليهنؤهم املقام، وتطيب هلم احلياة،  

﴿َرُضوا  فيقعدون مع القاعدين، ويسمرون مع السامرين.. وهذا ما يكشف عنه قوله تعاىل:  

 [ 87]التوبة:  ﴾نَ بَِأْن َيُكوُنوا َمَع اخْلََوالِِف َوُطبَِع َعىَل ُقُلوهِبِْم َفُهْم ََل َيْفَقُهو

 
 . 121ص  1( اخلصال ج 1)

 ( 156/ 6) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

واَلشرتاك 3) العرض،  ضد  )الطول(  من  مأخوذ  الكلمة  هذه  وأصل    )

معنى   يعطي  واجلسمية  املالية  القدرة  ألن  واضح،  املعنيني  هذين  بني  واَلرتباط 

 . اإلستمرارية والدوام وطول القدرة 

 ( 861/ 5(  التفسري القرآين للقرآن )4)
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َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع اخْلََوالِِف َوُطبَِع َعىَل ُقُلوهِبِْم َفُهْم  ﴿: وقوله تعاىل:  (1) قال آخر

قد سولت هلم أنفسهم أن يكونوا مع اخلوالف، ممن َل طول  يعني أنه    [ 87]التوبة:    ََل َيْفَقُهوَن﴾

العا  منى، وأصحاب  والز  املرىض،  والنساء،  هلم وَل حول، من  والعلل، واألطفال،  هات 

طول   أصحاب  وهم  الناس،  من  الطوائف  هذه  مع  يكونوا  أن  رضوا  ـ  والعبيد  واإلماء، 

صفة   أو  جامع،  أمر  الطوائف  هذه  وبني  بينهم  يكون  أن  أبدا  يرضيهم  يكن  مل  وحول، 

مشرتكة.. فكيف وهم أصحاب احلول الطول ينزلون إىل هذا املستوي الذي يضيفهم إىل  

ع الصبيان والعبيد؟ ولكن هكذا أرادوا أن يكونوا، وهكذا صنعوا بأيدهيم هذا الثوب  جمتم

غار واَلمتهان.   الذي لبسوه..  ثوب الص 

إشارة  [ 87]التوبة:  َوُطبَِع َعىَل ُقُلوهِبِْم َفُهْم ََل َيْفَقُهوَن﴾﴿ قوله تعاىل:   ويف: (2) قال آخر

هبذا املوقف الذي وقفوه ـ َل يدركون ما وقع عليهم  إىل أهنم قد لبسوا ثياب املهانة واخلزي  

 ضالل. يف  غفلة، وعقوهلميف  عمى، وقلوهبم يف  من ذلة وهوان، إذ كانت أعينهم

قلوهبم فال    الراحة جعل حجابا سميكا عىل   امليل إىل : وهو يشري إىل أن  (3)قال آخر

اد ألجل الراحة والصحة  العالقة بني التخلف عن اجلهوهو ما يؤكد  يكادون يفقهون شيئا،  

 وعدم إدراك احلقائق. 

ُسوُل  قوله:  : وقد عقب اهلل تعاىل هذا املوقف املشني هلؤَلء ب(4)قال آخر ﴿َلكِِن الرَّ

اُت َوُأوَلئَِك ُهُم   ْم َوَأْنُفِسِهْم َوُأوَلئَِك هَلُُم اخْلرَْيَ
ِذيَن آَمنُوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَواهِلِ   ﴾ املُْْفلُِحونَ َوالَّ

هو عرض للوجه اآلخر املرشق الويضء من وجهى هذا املوقف.. من أمر اهلل  ، و[ 88]التوبة: 

فإذا كان املنافقون، وأصحاب الطول فيهم، قد نكصوا عىل    باإليامن، ودعوته إىل اجلهاد.. 

 
 ( 862/ 5(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 862/ 5(  التفسري القرآين للقرآن )2)

 .255، ص: 1(  نفحات القرآن، ج3)

 ( 862/ 5(  التفسري القرآين للقرآن )4)
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مواهلم  والذين آمنوا معه، جاهدوا بأ    النبيأعقاهبم، ورضوا بأن يكونوا مع اخلوالف، فإن  

ن دعاهم اهلل ورسوله إىل اجلهاد حتى طاروا إليه رساعا، ونفروا  إسبيل اهلل.. فام  يف    وأنفسهم

لذلة، فإن رسول  اوإذا كان املخل فون قد ألبسهم هلل بتخلفهم ثوب اخلزي و.  خفافا وثقاَل.

ه،  رحاب فضله ورضوانيف    واملجاهدين معه، قد تلقاهم اهلل حفي ا هبم، موسعا هلم  اهلل  

 . األرضيف  فمأل أيدهيم من املغانم، وكتب هلم النرص عىل عدوهم، ومكن هلم 

 حجاب الكرب: 

واهلداية   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

ِذيَن جُيَاِدُلوَن يِف آَياِت اهللَِّ بَِغرْيِ ُسْلَطاٍن َأَتاُهمْ   الوارد يف قوله تعاىل:  َمْقًتا ِعنَْد اهللَِّ َوِعنَْد    َكرُبَ   ﴿الَّ

ِذيَن آَمُنوا  ٍ َجبَّاٍر﴾    الَّ ُمَتَكربِّ َقْلِب  َعىَل ُكلِّ  َيْطَبُع اهللَُّ  ﴿َوَلْو َجَعْلنَاُه  ، وقوله:  [ 35]غافر:  َكَذلَِك 

آَياُتهُ  َلْت  ُفصِّ َلْوََل  َلَقاُلوا  َأْعَجِميًّا  َوَعَرِِبٌّ   ُقْرآًنا  لِلَّ   َأَأْعَجِميٌّ  ُهَو  َوِشَفاءٌ ُقْل  ُهًدى  آَمُنوا    ِذيَن 

ِذيَن ََل ُيْؤِمُنوَن يِف آَذاهِنِْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ]فصلت:  ُأوَلئَِك ُينَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد﴾    َوالَّ

44 ] 

الكرب والتعايل الذي جيعل  قال أحد الطلبة: هذه اآليات الكريمة تشري إىل حجاب  

 من برجه العاجي الذي حيرمه من رؤيته احلق بصورته احلقيقية.  اإلنسان ينظر إىل احلق 

إىل السبب الذي من  مؤمن آل فرعون قال آخر: وقد أشارت اآلية األوىل عىل لسان 

أجله حرم فرعون وآله من اهلداية، وهو َل يرتبط بخلو احلق من الرباهني، وإنام بالنفوس  

 لية لرؤيته أو اَلقتناع به؛ فالعلة فيها َل فيه. املتجربة املتكربة التي َل تتوفر لدهيا القاب

أن   الكريمة  اآلية  ذكرت  ولذلك  آخر:  يضع  عناد  قال  عىل املتكربين  قامتا    حجابا 

صبح  تأن  األمر إىل  ميبلغ هب حتى قابلية التمييز واملعرفة،  ميسلبهقدرهتم عىل التفكري.. بل 

 السليم واملفيد.  ينفذ فيه املحتوى   كالوعاء املغلق َل خيرج حمتواه الفاسد، وَلقلوهبم 



51 

 

آخر العلامء  (1)قال  بعض  ذكر  وقد  بني :  ُ﴾و  ﴿اجْلَبَّاُر﴾  الفرق  وهو﴿املَُْتَكربِّ أن    ، 

واجلربوت يقابل الشفقه واملحبة للخلق، فالظلمة املغرورون   ،التكرب يقابل اخلضوع للحق

 َل خيضعون للحق وَل يرمحون وَل يشفقون عىل اخللق. 

أما  (2)قال آخر الثانية:  املعاندين حول  ، فقد  اآلية  املتكربين  أقوال فريق من  نقلت 

القرآن أعجميا كي هنتم به أكثر،  ) يقولون:    القرآن حيث كانوا وكي يفهمه غري  مل مل ينزل 

لو  اهلل تعاىل بأنه  فأجاهبم    . . قد يكون مرادهم هو احلؤول دون فهم الناس له(.. و العرب؟ 

آَياُتُه﴾  َلْت  القرآن أعجميا ألشكلتم إشكاَل آخر وهو ﴿َلْوََل ُفصِّ أي أن    [ 44]فصلت:    نزل 

ونازَل    عجيب أن يكون القرآن أعجميا )  :حمتواه معقد ومبهم، وَل نعي شيئا منه، ثم قلتم

 ( عرِب!؟ عىل 

  : املتكربين   بأن يقول ألولئك املغرورين   رسوله  تعاىل  أمر اهلل  وهلذا  :  (3)قال آخر

ِذيَن ََل ُيْؤِمنُوَن يِف آَذاهِنِْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى   ُهَو لِلَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشَفاءٌ ﴿ ُأوَلئَِك    َوالَّ

وواضح أن الذي ينادى من مكان بعيد َل يسمع وَل  ،  [ 44]فصلت:  ُينَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد﴾  

فإنه  .يرى  وإذا  . ولذلك،  لرمدها،  الساطعة فذلك  القرآن  نور شمس  أعينهم  أنكرت  إذا 

 أنكرت آذاهنم نداء احلق املدوي فذلك للوقر الذي فيها. 

ما يؤكد هذه املعاين،    رسول اهلل  ديث الكثرية عن  قال آخر: وقد ورد يف األحا  

ت الن ار واجلن ة فقالت  ه  ل وحيذر من عواقب الكرب يف الدنيا واآلخرة، ومنها قو : )احتج 

ون، وقالت هذه: عفاء واملساكني، فقال اهلل    هذه: يدخلني اجلب ارون واملتكرب  يدخلني الض 

ب بك من أشاء  عز  وجل  هلذه:  ( وقال هلذه )أنت رمحتي أرحم بك من  )أنت عذاِب أعذ 
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 ( 1)أشاء( ولكل  واحدة منكام ملؤها(

)من كان يف قلبه مثقال حب ة من خردل من كرب كب ه    :قال رسول اهلل  قال آخر: و 

 (2)اهلل لوجهه يف الن ار(

و  آخر:  اجلن ة؟  قال:قال  بأهل  أخربكم  قال  (  )أَل  بىل،  ضعيف  قالوا:  )كل    :

ه، ثم  قال: )أ َل أخربكم بأهل الن ار؟( قالوا: بىل، قال: )كل   متضع ف، لو   أقسم عىل اهلل ألبر 

اظ (3) عتل   جو 
 ( 5) مستكرب( (4) 

و  آخر:  أحاسنكم    قال: قال  القيامة  يوم  جملسا  من ي  وأقربكم  إيل   أحب كم  من  )إن  

وامل الث رثارون  القيامة  يوم  جملسا  من ي  وأبعدكم  إيل   أبغضكم  وإن   قون  أخالقا،  تشد 

املتفيهقون؟ قال:   قون، فام  الث رثارون واملتشد  يا رسول اهلل قد علمنا  قالوا:  واملتفيهقون(، 

ون( )املتكرب 
 (6 ) 

ما من أحد من ولد آدم إَل  وناصيته بيد ملك فإن تكرب   : )قال اإلمام عيل قال آخر: و

ه بناصيته، ثم   جذبه بناصيته، إىل األرض وقال له: تواضع وضعك اهلل، وإن تواضع جذب

 (7)(ارفع رأسك رفعك اهلل، وَل وضعك بتواضعك هلل قال له: 

هر،  قال آخر: و   قال: )استعيذوا باهلل من لواقح الكرب، كام تستعيذونه من طوارق الد 

ة أنبيائه وأوليائه؛ ولكن ه سبحانه   ص فيه خلاص  ص اهلل يف الكرب ألحد من عباده لرخ  فلو رخ 

ه إليهم   اب    التكابر، وريض هلم الت واضع، فألصقوا باألرض خدودهم، كر  روا يف الرت  وعف 

اهلل   اختربهم  قد  مستضعفني،  قوما  وكانوا  للمؤمنني،  أجنحتهم  وخفضوا  وجوههم، 

 
  2846(، ومسلم)7449( البخارى ) 1)

 ( 215/ 2( أمحد)2)

 ( العتل: اجلاىف الشديد اخلصومة. 3)

 مشيته. يف  ( اجلواظ: اجلموع املنوع، وقيل املختال4)

 (  2853(، ومسلم)6071( البخاري ) 5)

 ( 2018( الرتمذي ) 6)

 . 211( ثواب اَلعامل ص 7)
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تعتربوا   فال  باملكاره،  وخمضهم  باملخاوف،  وامتحنهم  باملجهدة،  وابتالهم  باملخمصة، 

خط باملال والولد جهال بمواق ع الفتنة، واَلختبار يف موضع الغنى واَلقتدار،  الرىض والس 

قال سبحانه وتعاىل:   اِت  فقد  اخْلَرْيَ يِف  هَلُْم  ُنَساِرُع  َوَبننَِي  َماٍل  ِمْن  ِه 
بِ ُهْم  ُنِمده َأنَّاَم  ﴿َأحَيَْسُبوَن 

بأوليائه    فإن  اهلل سبحانه خيترب عباده املستكربين يف أنفسهم   ؛[ 56ـ    55]املؤمنون:    ََل َيْشُعُروَن﴾ َبْل  

 ( 1) املستضعفني يف أعينهم(

 حجاب اجلهل: 

واهلداية   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

تعاىل: قوله  َمَثلٍ   الوارد يف  ُكلِّ  ِمْن  اْلُقْرآِن  َهَذا  يِف  لِلنَّاِس  ْبنَا  بِآَيٍة    ﴿َوَلَقْد رَضَ ِجْئَتُهْم  َوَلئِْن 

َيْعلَ  ََل  ِذيَن  الَّ ُقُلوِب  َعىَل  َيْطَبُع اهللَُّ  َكَذلَِك  ُمْبطُِلوَن  إَِلَّ  َأْنُتْم  إِْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ُموَن﴾  َلَيُقوَلنَّ 

قَّ اْلَقْوُل َعىَل َأْكَثِرِهْم  ﴿لُِتنِْذَر َقْوًما َما ُأْنِذَر آَباُؤُهْم َفُهْم َغافُِلوَن َلَقْد َح ، وقوله:  [ 59ـ    58]الروم:  

ِمْن َبنْيِ   َفُهْم ََل ُيْؤِمنُوَن إِنَّا َجَعْلنَا يِف َأْعنَاِقِهْم َأْغاَلًَل َفِهَي إِىَل اأْلَْذَقاِن َفُهْم ُمْقَمُحوَن َوَجَعْلنَا 

وَن   ُيْبرِصُ ََل  َفُهْم  َفَأْغَشْينَاُهْم  ا  َسدًّ َخْلِفِهْم  َوِمْن  ا  َسدًّ مَلْ  َأْيِدهيِْم  َأْم  َأَأْنَذْرهَتُْم  َعَلْيِهْم  َوَسَواٌء 

 [10ـ  6]يس: ُتنِْذْرُهْم ََل ُيْؤِمنُوَن﴾ 

إىل حجاب   تشري  الكريمة  اآليات  هذه  الطلبة:  أحد  املختلفة،  قال  بأنواعه  اجلهل 

معقدا   مركبا  يصبح  حينها  ألنه  والغرور،  والكرب  العناد  مع  جيتمع  الذي  ذلك  وخاصة 

 يصعب الفكاك منه. 

أن اهلل رضب للناس يف هذا القرآن من    عىل    األوىل   ات أكدت اآلي: وقد  (2)قال آخر

كل مثل، فتارة بآيات اآلفاق واألنفس، وتارة بالوعد والوعيد، وتارة باألمر والنهي، وتارة  

 
 .256، ص: 1(  نفحات القرآن، ج2) .  234( هنج البالغة خطبة 1)
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واَلنذار، وتارة بالسبل العاطفية والفطرية، وتارة باَلستدَلل، ورغم هذا البيان    بالبرشى

فريق ُمْبطُِلونَ فإن  إَِلَّ  َأْنُتْم  اهلل ويقولون: ﴿إِْن  بآيات  والغافلني جيحدون  اجلاهلني    ﴾ ا من 

قلوهبم    طبع عىل .. ولذلك فإن عقوبة وعاقبة هؤَلء أن استحقوا الباطل  أي عىل   [ 58]الروم:  

 . وعنادهم هلهمجل

أنواع اجلهل وهو    تشري إىل : وهي  (1)قال آخر املركب]أسوأ  اجلهل    [، وهو اجلهل 

وهلذا فإن شخصا    ه.. حيسبه صاحبه علام، وَل يصغي ملن أراد إيقاظه من غفلة جهل  الذي

 أبد الدهر.  كهذا يظل جاهال جهال مركبا إىل

آخر أنه  (2) قال  ذلك  بسيطا :  موجها جلاهل جهال  اخلطاب  كان  يعلم    ،إذا  َل  أي 

لقبول نداء احلق واهلداية، فإن األمر اجتاهه   ويعلم أنه َل يعلم، ومستعد يف نفس الوقت 

املانع يطبع عىل  العناد    بسيط، واحلجاب  القلب عندما يكون اجلهل مركبا وممتزجا بروح 

 وعدم التسليم لنداء احلق. 

 : قال آخر: وقد صاغ بعضهم هذا املعنى شعرا، فقال 

 كيم يوما قال محار احل

 

 لو تنصفوين لكنت أركب  

بسيط   جاهل   ألنني 

 

 ب ـوصاحبي جاهل مرك  

فريق من الغافلني الذين صدر حكم    إىل   ات من سورة يس وتشري اآلي:  (3)قال آخر

 أهال للهداية. ، ولذلك مل يعودوا  العذاب بحقهم، وذلك جلهلهم وعنادهم

الكريمة  (4)قال آخر اآليات  أقامها اهلل سبحانه لترصف  : ويف  التي  بيان لألسباب 

لقد    .. بسبب بغيهم وعنادهم   هؤَلء املرشكني عن احلق، ومتسك هبم عىل الرشك والضالل 
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َأْغاَلًَل﴾   َأْعنَاِقِهْم  اهلل ﴿يِف    هبا   تطوق  بالقالدة،  أشبه  حديد،  من   أطواقا   أي  [ 8]يس:  جعل 

إِىَل    .. أعناقهم ـ أي وهذه األغالل أو القالئد تشتمل عىل العنق    [ 8]يس:  اأْلَْذَقاِن﴾  ﴿َفِهَي 

وس إىل أعىل..  ؤالر أي مشدودو [ 8]يس:  ﴾ ﴿َفُهْم ُمْقَمُحونَ   كله، حتى لتصل إىل األذقان..

 وسهم يمينا أو شامَل، أو إىل حتت أو فوق. ؤفهم َل يستطيعون أن حيركوا ر 

آخر تبدو  :  (1) قال  التي  َل  والصورة  وأنه  متثال جامد،  أنه  الطوق،  هبذا  ممن طوق 

يستطيع أن يرى غري الطريق القائم بني يديه، أما ما حوله، عن يمني وشامل، فال يرى منه  

الطريق الذي بني يدى هؤَلء املرشكني الذين حق عليهم القول، هو  لذلك، فإن  و ..  شيئا 

 وَل طريق هلم غريه. ، طريق الضالل 

آخر اهللواألغال:  (2)قال  جعلها  التي  املرشكني،يف    ل  هؤَلء  أغالل  هي    أعناق 

الذي ينظر إليهم، وهم ماضون عىل طريق الرشك، َل يلتفتون إىل هذا النور  ، ألن  معنوية

إليه أن ـ خييل  أمامهم ومن خلفهم  يمينهم وعن شامهلم، ومن  القوم  يف    الذي عن  أعناق 

 عىل إلفاهتا يمينا أو شامَل.  هم، فلم يقدروارؤوسأطواقا من حديد، قد شلت حركة 

آخر بقوله:  (3) قال  الصورة  تعاىل  اهلل  ثم متم  َوِمْن  :  ا  َسدًّ َأْيِدهيِْم  َبنْيِ  ِمْن  ﴿َوَجَعْلنَا 

ونَ  ُيْبرِصُ ََل  َفُهْم  َفَأْغَشْينَاُهْم  ا  َسدًّ يف    ،[ 9]يس:    ﴾ َخْلِفِهْم  أهنم  َل  السابق  الوضع  ذلك 

و شامَل،  أو  يمينا  التفاتا  وأن  يستطيعون  أمامهم،  ما  يروا  أن  يستطيعون  ذلك  مع  لكنهم 

خلفهم. ما  لريوا  إىل  يستدبروا  الكريمة  اآلية  أشارت  وهلذا  اللذين  .  املنفذين  هذين  سد 

فقد أحكم سد املنافذ عليهم من مجيع  وبذلك،  يمكناهنام من الرؤية من أمام ومن خلف..  

  مل اخلارجي، وصاروا حمصورين اجلهات، وأصبحوا وقد أغلقت عليهم منافذ النظر إىل العا 

 
 ( 908/ 11(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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 فيه غري الضالل والظالم. يشء عاملهم الذي َل يف 

يمينهم وشامهلم مغلق عليهم أبدا بحكم هذا  : وكيف هلم أن هيتدوا، و(1) قال آخر

الطوق الذي طوقوا به.. وأمامهم وخلفهم مسدودان.. فإذا أداروا وجوههم إىل أي اجتاه،  

يرتفع عنهم سد من هذه السدود املرضوبة عليهم، حيث يالزمهم هذان  مل يتغري حاهلم، ومل  

السدان املرضوبان عليهم من أمام ومن خلف.. فعىل أي اجتاه يكونون، يكون السدان من  

فيهم بوظيفته  قائم  فالطوق  أيامهنم وعن شامئلهم،  أما عن  أمامهم..  كل  يف    خلفهم ومن 

 حال.. 

الكريمتبني منهوهذه الصورة  :  (2)قال آخر القرآن  املعاين،يف    ج  بعث  ويف    جتسيد 

سجن حمكم،  يف    اجلامدات والساكنات.. حيث نرى الكافر هنا وقد أدخل يف    احلياة واحلركة 

 مطبق عليه، َل يرى منه النور أبدا.

ونَ   ويف  :(3)قال آخر إشارة إىل ما    [ 9]يس:    ﴾ قوله تعاىل: ﴿َفَأْغَشْينَاُهْم َفُهْم ََل ُيْبرِصُ

َلء املرشكني من هذه اآليات التي سلطها اهلل عليهم، من األغالل والسدود، فقد  يقع هلؤ

هذه  يف    أقامت هذه اآلفات غشاوة عىل عيوهنم، فهم َل يبرصون.. وكيف يبرص من عاش 

 احلدود التي َل تتجاوز حميط جسده؟ وماذا يبرص لو كان له أن يبرص؟ 

َعلَ   ويف  :(4) قال آخر تعاىل: ﴿َوَسَواٌء  ُيْؤِمنُونَ قوله  ََل  ُتنِْذْرُهْم  مَلْ  َأْم  َأَأْنَذْرهَتُْم    ﴾ ْيِهْم 

به الوضع الذي عليه هؤَلء املرشكون.. إهنم لن يتحولوا عن    ما يقيضدَللة عىل    [ 10]يس:  

توابيتها ﴿َوَما ُتْغنِي  يف    حاهلم التي هم فيها، فقد مجدوا عىل حالتهم تلك، كام حتنط املوتى 

 [101]يونس:  ﴾َوالنهُذُر َعْن َقْوٍم ََل ُيْؤِمنُونَ اآْلَياُت 
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هؤَلء املرشكني  مع  كثريا  إىل عدم الوقوف    وهلذا دعا اهلل تعاىل رسوله    :(1) قال آخر

وبدل يتوجه للذين وصفهم    الذين وقفوا من الدعوة هذا املوقف املحاد هلا، املرتبص هبا.. 

بقوله:   تعاىل  َمنِ اهلل  ُتنِْذُر  َوَأْجٍر  ﴿إِنَّاَم  بَِمْغِفَرٍة  ُه  ْ َفَبرشِّ بِاْلَغْيِب  مْحََن  الرَّ َوَخيِشَ  ْكَر  الذِّ َبَع  اتَّ  

هبا،    أي إنام تنفع النذر، والعظات، من استمع إىل آيات اهلل، فاتبعها، وآمن [ 11]يس:  ﴾َكِريمٍ 

لنبي  وعىل هذا، فليوجه ا.  وخاف ربه، وعمل ليوم القيامة، مصدقا بام وعد به، وإن مل يره.

هذا امليدان يثمر عمله، ويقع موقعه من  ففي    وجهه كله إىل املؤمنني، وليعطهم جهده كله، 

 أهله. 

 : حجاب النفاق 

واهلداية   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

ِذيَن آَمنُوا َوَما   الوارد يف قوله تعاىل: خَيَْدُعوَن إَِلَّ َأْنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن يِف  ﴿خُيَاِدُعوَن اهللََّ َوالَّ

َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم باَِم َكاُنوا َيْكِذُبوَن َوإَِذا ِقيَل هَلُْم ََل ُتْفِسُدوا   ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اهللَُّ َمَرًضا 

ُْم هُ  ُم املُْْفِسُدوَن َوَلكِْن ََل َيْشُعُروَن َوإَِذا ِقيَل هَلُْم  يِف اأْلَْرِض َقاُلوا إِنَّاَم َنْحُن ُمْصلُِحوَن َأََل إِهنَّ

َفَهاءُ  َكاَم آَمَن السه َأُنْؤِمُن  َقاُلوا  النَّاُس  آَمَن  َكاَم  َيْعَلُموَن    آِمُنوا  ََل  َوَلكِْن  َفَهاُء  ُهُم السه ُْم  إِهنَّ َأََل 

ِذيَن آَمنُوا َقاُلوا آَمنَّا َوإَِذا َخلَ  ْوا إِىَل َشَياطِينِِهْم َقاُلوا إِنَّا َمَعُكْم إِنَّاَم َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن  َوإَِذا َلُقوا الَّ

بِاهْلُدَ  اَلَلَة  الضَّ ُوا  اْشرَتَ ِذيَن  الَّ ُأوَلئَِك  َيْعَمُهوَن  ُطْغَياهِنِْم  يِف  ُهْم  َوَيُمده هِبِْم  َيْسَتْهِزُئ  َفاَم  اهللَُّ  ى 

اَرهُتُْم َوَما َكاُنوا ُمهْ   [ 16ـ  9]البقرة:  َتِديَن﴾َربَِحْت جِتَ

إىل حجاب   تشري  الكريمة  اآليات  الطلبة: هذه  أحد  املختلفة،  قال  بأنواعه  النفاق 

 . ذلك أنه حيوي مجيع أمراض القلوب، ويضيف إليها اخلسة والدناءة واملكر

 
 ( 911/ 11(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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اح، ألن الكافر عىل بينة من أمره مع نفسه،  :  (1) قال آخر والنفاق رش من الكفر الرص 

أية حلظة من  يف    عرف الناس منها وجهه.. وليس الكافر بامليئوس منه أن يتحول وعىل حال ي

أما املنافق فأمره خمتلط، وشأنه مضطرب، يدور حول نفسه التي حتمل    الكفر إىل اإليامن.. 

وهلذا توعد اهلل سبحانه املنافقني   املؤمنني.. يف  الكافرين، وَليف  الكفر واإليامن معا، فال هو 

ْرِك    يتوعد به الكافرين، من عذاب ونكال، حيث يقول سبحانه:بام مل   ﴿إِنَّ املُْنَافِِقنَي يِف الدَّ

 [ 145]النساء: اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جَتَِد هَلُْم َنِصرًيا﴾ 

يف اآليات الكريمة التي قرأها األستاذ  توعد اهلل سبحانه املنافقني   : وهلذا(2)قال آخر

األليم فقال: بالعذاب  َيْكِذُبونَ   ،  َكاُنوا  باَِم  َألِيٌم  َعَذاٌب  توعد  يف    [ 10]البقرة:    ﴾﴿َوهَلُْم  حني 

واألليم    ،[ 10]اجلاثية:   ﴾اآلية قبلها بالعذاب العظيم، فقال: ﴿َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيمٌ يف    الكافرين

يف    شخصه وهيئته، وليس عظيام يف   أشد هوَل ونكاَل من العظيم، فقد يكون العظيم عظيام

 . اإليالم، ولو ضؤل شخصه يف  ة يأفاعيله وسطوته.. أما األليم فهو البالغ الغا 

  آفة الكافرين  ألن [ 31]املدثر: ﴿يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض﴾ تعاىل أن : وقد ذكر اهلل  (3)قال آخر

ثالثة يف   أجهزة  بني  موزعة  هيف    كفرهم  فقلوهبم    يكياهنم،  والبرص..  والسمع،  القلب، 

أما املنافقون فإن   مغلقة عن اخلري، وأسامعهم نابية عن احلق، وأبصارهم كليلة عن اهلدى.. 

القلوب وحدها، حيث قد سمعوا احلق ووعوه، وأبرصوا اهلدى واستيقنوه،  يف    آفة نفاقهم 

مريضة، َل تقبل احلق    ولكن حني ينفذ هذا كله إىل موطن اإليامن من قلوهبم، يصادف قلوبا 

 واخلري، وإن قبلتهام فإهنا رسعان ما تلفظهام، كام يلفظ املحموم طيب الطعام. 

يمكن أن تكون الفاء  ف  [ 10]البقرة:  ﴿َفَزاَدُهُم اهللَُّ َمَرًضا﴾  : أما قوله تعاىل: (4) قال آخر

 
 ( 31/ 1(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 32/ 1(  التفسري القرآين للقرآن )2)

 ( 32/ 1(  التفسري القرآين للقرآن )3)

 ( 32/ 1(  التفسري القرآين للقرآن )4)
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النب قبلوه بتلك  قد است    ي هنا للسببية، ويكون املعنى أن ما أرسل اهلل من هدى عىل يد 

دائها.  نائم  وأيقظ  عل تها،  فهيج  املريضة  للتفريغ،  .  القلوب  )الفاء(  تكون  أن  يمكن  كام 

وتكون اجلملة بعدها دعائية، واملعنى أن هؤَلء املنافقني ـ بام استبطنوا من نفاق َل يرجى  

 .شفاؤه ـ استحقوا أن يدعى عليهم بام يزيد مرض قلوهبم مرضا 

ت(1)قال آخر َنْحُن  عاىل:  : ويف قوله  إِنَّاَم  َقاُلوا  ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض  هَلُْم ََل  ِقيَل  ﴿َوإَِذا 

حتى نفسه، فريى أنه عىل طريق احلق،  ينافق اجلميع  املنافق  إشارة إىل    [ 11]البقرة:    ﴾ُمْصلُِحونَ 

َن َلُه ُسوُء  يف    عىل حني أنه غارق َعَملِِه َفَرآُه  الضالل.. واهلل سبحانه وتعاىل يقول: ﴿َأَفَمْن ُزيِّ

مرايا النفاق، فرأوا  يف    فلقد غلبت عليهم شقوهتم، ونظروا إىل أنفسهم   ،[ 8]فاطر:  َحَسنًا﴾  

 . أهنم أحسن الناس حاَل، وأكملهم كامَل

َوَلكِْن ََل  : وهلذا عقب اهلل تعاىل ذلك بقوله:  (2) قال آخر  املُْْفِسُدوَن  ُهُم  ُْم  إهِنَّ ﴿َأََل 

تعاىل  دمغهم  فقد    ،[ 12]البقرة:    ﴾ َيْشُعُرونَ  التوكيداهلل  أوثق  املؤكد  القاطع  احلكم  ،  هبذا 

وال )املعرفة    .. وهم )ضمري الفصل(   .. وإن )املؤكدة(   .. بجملة أدوات: أَل )اَلستفتاحية( و

 للخرب بام يدل عىل قرص الفساد عليهم وحدهم( 

قيقة خداع الضمري والوجدان،  تشري بوضوح إىل ح : واآليات الكريمة  (3)قال آخر

وأن اإلنسان املنحرف امللوث كثريا ما يعمد إىل خداع نفسه ووجدانه للتخلص من تأنيب  

نحرافيا، بل هي أعامل إصالحية  االضمري، ويصبح بالتدريج مقتنعا بأن قبائحه ليست عمال  

 مرون يف غيهم. ، وبذلك خيدعون أنفسهم، ويست[ 11]البقرة:  ﴾ ﴿إِنَّاَم َنْحُن ُمْصلُِحونَ 

آخر وقد  (4) قال  ألذكر  :  سؤال  ُوجه  املظلمة  القرون  يف  أنه  القادة  املؤرخون  حد 

 
 ( 33/ 1(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 33/ 1(  التفسري القرآين للقرآن )2)

 ( 103/ 1) اهلل املنزلاألمثل يف تفسري كتاب (  3)

 ( 103/ 1) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  4)
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األمريكيني حول سبب إلقاء القنبلة الذرية عىل مدينتي )هريوشيام وناكازاكي( اليابانيتني 

أو أصابتهم بعاهات، فقال: نحن فعلنا ذلك  عرشات اآلَلف من البرش  مما أدى إىل مقتل  

ولو مل نفعل ذلك لطالت احلرب أكثر، ولذهب ضحيتها عدد أكرب من    ،من أجل السالم 

الزعيم ..  القتىل  أمامه طريقني فقط مها:  و  فهذا  الذري  اضع  القصف  أو  ستمرار احلرب، 

عتداء عىل الشعوب وترك  للمدن اآلمنة، متناسيا طريقا ثالثا واضحا، وهو الكف عن اَل

 . الناس أحرارا

 حجاب الكفر:  

واهلداية   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

ِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم ََل ُيْؤِمنُوَن َخَتَم    الوارد يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

َعظِيٌم﴾  َعَذاٌب  َوهَلُْم  ِغَشاَوٌة  َأْبَصاِرِهْم  َوَعىَل  َسْمِعِهْم  َوَعىَل  ُقُلوهِبِْم  َعىَل  ، [ 7ـ    6]البقرة:    اهللَُّ 

ِذيَن آَمُنوا َفَيْعَلُموَن  ﴿إِنَّ اهللََّ ََل يَ وقوله:   ا الَّ َب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفاَم َفْوَقَها َفَأمَّ ْسَتْحيِي َأْن َيرْضِ

ِذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللَُّ هِبََذا َمَثاًل ُيِضله بِِه   ا الَّ ِْم َوَأمَّ ُه احْلَقه ِمْن َرهبِّ َكثرًِيا َوهَيِْدي بِِه  َأنَّ

اْلَفاِسِقنَي﴾َكثِ  إَِلَّ  بِِه  ُيِضله  َوَما  وقوله:  [ 26]البقرة:    رًيا  َأْمَواًتا  ،  َوُكنُْتْم  بِاهللَِّ  َتْكُفُروَن  ﴿َكْيَف 

يِيُكْم ُثمَّ إَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾ ﴿َوَقاُلوا ُقُلوُبنَا ُغْلٌف    ، وقوله:[ 28]البقرة:    َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ حُيْ

َلعَ  َمَعُهمْ َبْل  ملَِا  ٌق  ُمَصدِّ اهللَِّ  ِعنِْد  ِمْن  كَِتاٌب  َجاَءُهْم  َوملََّا  ُيْؤِمنُوَن  َما  َفَقلِياًل  بُِكْفِرِهْم  اهللَُّ    نَُهُم 

ِذيَن َكَفُروا َفَلامَّ َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه َفَلْعنَُة اهللَِّ  ىَل   عَ َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفتُِحوَن َعىَل الَّ

ِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي َينِْعُق باَِم ََل َيْسَمُع إَِلَّ  ، وقوله:  [ 89ـ    88]البقرة:    اْلَكافِِريَن﴾ ﴿َوَمَثُل الَّ

َن لِلَِّذيَن َكَفُروا احْلََياُة  ، وقوله:  [ 171]البقرة:    ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ََل َيْعِقُلوَن﴾ ﴿ُزيِّ

َقْوا َفْوَقُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواهللَُّ َيْرُزُق َمْن َيَشا الده  ِذيَن اتَّ ِذيَن آَمنُوا َوالَّ ُء بَِغرْيِ  ْنَيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَّ

ِذيَن آَمنُوا خُيِْرُجُهْم ِمَن الظهُلاَمِت إىَِل النهوِر َوالَّذِ ، وقوله:  [ 212]البقرة:  ِحَساٍب﴾  يَن  ﴿اهللَُّ َويِله الَّ
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ا  َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيِْرُجوهَنُْم ِمَن النهوِر إِىَل الظهُلاَمِت ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيهَ 

وقوله:  [ 257]البقرة:    َخالُِدوَن﴾ َأنَّ  ،  َوَشِهُدوا  إِياَمهِنِْم  َبْعَد  َكَفُروا  َقْوًما  اهللَُّ  هَيِْدي  ﴿َكْيَف 

ُسوَل َح  قٌّ َوَجاَءُهُم اْلَبيِّنَاُت َواهللَُّ ََل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي ُأوَلئَِك َجَزاُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعنََة  الرَّ

ُينَْظُروَن﴾  ُهْم  اْلَعَذاُب َوََل  َعنُْهُم  ُف  خُيَفَّ فِيَها ََل  َأمْجَِعنَي َخالِِديَن  َوالنَّاِس  َواملاََْلئَِكِة  ]آل   اهللَِّ 

وا اهللََّ َشْيًئا ُيِريُد  ، وقوله:  [ 88ـ    86ان:  عمر ُْم َلْن َيرُضه ِذيَن ُيَساِرُعوَن يِف اْلُكْفِر إِهنَّ ﴿َوََل حَيُْزْنَك الَّ

حَيَْسَبنَّ  ﴿َوََل    ، وقوله: [ 176]آل عمران:    اهللَُّ َأَلَّ جَيَْعَل هَلُْم َحظًّا يِف اآْلِخَرِة َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيٌم﴾ 

ِذيَن َكَفُروا َأنَّاَم ُنْميِل هَلُْم َخرْيٌ أِلَْنُفِسِهْم إِنَّاَم ُنْميِل هَلُْم لَِيْزَداُدوا إِْثاًم َوهَلُْم َعَذا  ]آل   ٌب ُمِهنٌي﴾ الَّ

 [ 178عمران: 

والعناد،   الكفر واجلحود  إىل حجاب  الكريمة تشري  اآليات  الطلبة: هذه  أحد  قال 

 صاحبه، فال يلني ملوعظة، وَل يذعن حلجة. والذي يطبع عىل قلب 

آخر تعاىل:  (1)قال  قوله  وهي  األوىل،  اآلية  أما  َعَلْيِهْم  :  َسَواٌء  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

ِهْم ِغَشاَوٌة  َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم ََل ُيْؤِمُنوَن َخَتَم اهللَُّ َعىَل ُقُلوهِبِْم َوَعىَل َسْمِعِهْم َوَعىَل َأْبَصارِ 

َعظِيٌم﴾ َعَذاٌب  املعاندين  [ 7ـ    6]البقرة:    َوهَلُْم  الكفار  عن  تتحدث  فهي  اهلل  ،  حادوا  الذين 

.. فهؤَلء قد    قلوهبم الكفر، وعلم اهلل أهنم لن يستجيبوا للرسوليف    ورسوله، وأرشبوا

  ،[ 6]البقرة:    ﴾ ُتنِْذْرُهْم ََل ُيْؤِمنُونَ ﴿َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ حكم اهلل عليهم هذا احلكم:  

﴿لُِتنِْذَر َقْوًما َما ُأْنِذَر آَباُؤُهْم َفُهْم َغافُِلوَن َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعىَل  :  تعاىل  قوله   إليه يشري  ما  وهذا

فهؤَلء الذين حق عليهم القول بأَل يؤمنوا هم الذين    [ 7ـ    6]يس:    ﴾ َأْكَثِرِهْم َفُهْم ََل ُيْؤِمُنونَ 

ِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم ََل ُيْؤِمنُونَ تعنيهم هذه اآلية:   ]البقرة:   ﴾﴿إِنَّ الَّ

بالذين كفروا [ 6 املراد  كان  فلو  كانيف    وإَل  ملا  الكافرين،  مطلق  اآلية  الرسل  لدعوة    هذه 
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كافرين،   قوم  إىل  يبعثون  إنام  الناس معنى، ألهنم  لعرض رساَلهتم عىل  حكمة، وملا كان 

تيئيس   أما  منهم..  القول  عليه  حق  من  كفره  عىل  ويقيم  يستجيب،  من  هلم  فيستجيب 

ابتالء الناس  يف    الكافرين مطلقا، واحلكم عليهم بأَل يؤمنوا أبدا، فذلك بعيد عن حكمة اهلل

وإ إليهم..  واختبارهم،  الرسل  بإرسال  عليهم،  احلجة  َبيِّنٍَة  قامة  َعْن  َهَلَك  َمْن  ﴿لَِيْهلَِك 

 [ 42]األنفال:  َوحَيَْيى َمْن َحيَّ َعْن َبيِّنٍَة﴾ 

آخر تعاىل:  :  (1) قال  َأْبَصاِرِهْم  ﴿ وقوله  َوَعىَل  َسْمِعِهْم  َوَعىَل  ُقُلوهِبِْم  َعىَل  اهللَُّ  َخَتَم 

كشف ملا اشتمل عليه كيان هؤَلء الكافرين الذين    [ 7ـ  6]البقرة:   َعظِيٌم﴾   ِغَشاَوٌة َوهَلُْم َعَذاٌب 

كياهنم من حواجز تعزهلم عن التجاوب مع دعوة  يف    َل يتحولون عن كفرهم أبدا، بام قام

اإليامن، وَل تسمح لشعاعة من شعاعات احلق أن خترتق تلك احلواجز، واخلتم عىل اليشء  

املحكم، بحيث َل ينفذ إليه شىء.. وهذا ما يشري إليه قوله  وضع خاتم عليه، أشبه بالقفل  

 [ 24]حممد:  ﴾﴿َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعىَل ُقُلوٍب َأْقَفاهُلَا آية أخرى: يف  تعاىل

هي    وهذه الصورة احلسية التي صورت هبا حال أولئك الكافرين، إنام :  (2)قال آخر

النكدة،   لطبائعهم  املظلمةجتسيم  وأبصارهم حديدة،    ، وعقوهلم  مرهفة،  آذاهنم  فإن  وإَل 

 ولكنهم َل حيصلون هبا خريا، وَل هيتدون هبا إىل سبيل الرشاد واهلدى. 

َب َمَثاًل َما    قال آخر: أما اآلية الثانية، وهي قوله تعاىل:  ﴿إِنَّ اهللََّ ََل َيْستَْحيِي َأْن َيرْضِ

ِذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن  َبُعوَضًة َفاَم َفْوَقَها َفَأمَّ  ا الَّ ِْم َوَأمَّ ُه احْلَقه ِمْن َرهبِّ َأنَّ ِذيَن آَمُنوا َفَيْعَلُموَن  ا الَّ

رًيا َوهَيِْدي بِِه َكثرًِيا َوَما ُيِضله بِِه إَِلَّ اْلَفاِسِقنَي﴾
   [ 26]البقرة:  َماَذا َأَراَد اهللَُّ هِبََذا َمَثاًل ُيِضله بِِه َكثِ

توحي بوجود حالة نفسية حتاول أن تفصح عام يف  : هذه اآلية الكريمة  (3)قال آخر
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األمور   بصغار  املتعلقة  األمثلة  من  اهلل  يورده  ما  عىل  اعرتاض  أو  ريب  حالة  من  داخلها 

منها وجود موقف مضاد، عىل أساس فكرة    ،وكبارها  أن يستوحي  أمكن لإلنسان  وربام 

يا التي يتحدث عنها، فكانت هذه اآلية التي  خاطئة تربط بني عظمة املتكلم وحجم القضا 

ترفض هذه الفكرة، وتقرر مبدأ رضب املثل، يف صغري األمور وكبريها، بطريقة حاسمة،  

يعترب ذلك بعيدا عن مقام اهلل   السور، بعيدا عن كل وهم  بارز يف أغلب  كأسلوب قرآين 

يف يعيشونه  مما  للناس  الصورة  يقرب  أن  هو  املثل  دور  ألن  ما    وعظمته،  ويف  حياهتم، 

يامرسونه من أعامهلم، لتقرتب بذلك الفكرة التي يراد هبا هدايتهم للحق من غري فرق يف  

ذلك بني الصغري والكبري، ألن القضية ليست قضية صاحب املثل، بل هي قضية الفكرة  

ي  التي يثريها يف حياة الناس، ويف أفكارهم، مما يدعو املتكلم إىل أن يتلمس كل األشياء الت

 تشارك يف توضيح الصورة وتقريب الفكرة. 

آخر أ(1) قال  تذكر  املثل  : وهي  أن يرضب  النقص  من  يرى  قدرته َل  اهلل جلت  ن 

آَمُنوا  .  بالبعوضة فام دوهنا، ألنه هو اخلالق لكل شىء جليال كان أو حقريا.  ِذيَن  الَّ ا  ﴿َفَأمَّ

ِْم﴾   ُه احْلَقه ِمْن َرهبِّ ما رضب اهلل هذا املثل إَل    :أي فاملؤمنون يقولون  [ 26]البقرة:  َفَيْعَلُموَن َأنَّ

تقرير احلق واألخذ به، فهو إنام يرضب إليضاح  وهي    حلكم ومصالح اقتضت رضبه هلا،

.  فصيل املجمل لبسطه وإيضاحه.املبهم بجعل املعقوَلت تلبس ثوب املحسوسات، أو ت

ِذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللَُّ هِبََذا َمَثاًل﴾   ا الَّ الذين كفروا كانوا جيادلون  ف  [ 26]البقرة:  ﴿َوَأمَّ

ل احلقرية  ا مثبعد أن استبانت هلم احلجة وحصحص احلق، ويقولون ماذا أراد اهلل هبذه األ

والعنكبو الذباب  فيها  أعرضوا  التي  وما  ذلك  يف  احلكمة  وجه  لعرفوا  أنصفوا  ولو  ت، 

 
 ( 72/ 1تفسري املراغي )(  1)
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 َجَدًَل وانرصفوا 
ٍ
ء ْنَساُن َأْكَثَر يَشْ  [ 54]الكهف:  ﴾ ﴿َوَكاَن اإْلِ

رًيا َوهَيِْدي بِِه َكثِرًيا﴾    ثم أجاب عن سؤاهلم بقوله: :  (1)قال آخر
]البقرة: ﴿ُيِضله بِِه َكثِ

وا وعاندوا وقابلوه باإلنكار، فكان ذلك أي إن من غلب عليهم اجلهل إذا سمعوه كابر  [ 26

سببا يف ضالهلم، ومن عادهتم اإلنصاف والنظر بثاقب الفكر إذا سمعوه اهتدوا به، ألهنم  

ومن املعلوم أن أنفع الكالم ما جتلت به احلقائق، واهتدى  .  يقدرون األشياء بحسب فائدهتا.

هُبَا  ال تعاىل:  قبه السامع إىل سواء السبيل، وأجله يف ذلك األمثال كام   ﴿َوتِْلَك اأْلَْمَثاُل َنرْضِ

 . والعاملون هم املؤمنون املهتدون هبدى احلق  [ 43]العنكبوت:  ﴾لِلنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها إَِلَّ اْلَعاملُِونَ 

يقصد به أولئك    [ يف املفهوم القرآينالكافرون: ولذلك فإن مصطلح ](2) قال آخر

ومل للحق،  قلوهبم  تنفتح  مل  أن    مسؤولية يعيشوا    الذين  حياولون  فال  حياهتم،  يف  الكلمة 

بإثارة   املسؤولية  مواجهة  من  التهرب  عىل  يعملون  بل  ذلك؛  يف  احلق  وجه  يتفهموا 

اَلعرتاضات والتساؤَلت التي َل يريدون هبا إَل املشاغبة والتشكيك بعيدا عن أية رغبة يف  

ال يوحي لآلخرين بأهنم مل يفهموا ماذا  املعرفة، أو نزوع إىل اإليامن، فيثريون القضية يف سؤ

 أراد اهلل هبذا املثل. 

وقد نستوحي من خالل هذا التساؤل أهنم يريدون التهرب من احلقائق  :  (3)قال آخر

الصارخة التي جيسدها املثل َل سيام يف النيل من معتقداهتم وتضليالهتم وكفرهم ونفاقهم،  

فيواجهونه مواجهة عدم الفهم إمعانا يف اهلروب من حتديات احلق ـ الذي متثله الرسالة ـ  

فرة والضالة، متاما كام نشاهده يف بعض اجلامعات الكافرة  للباطل املتمثل يف خطواهتم الكا 

التي تثري الضباب أمام احلقائق الدامغة بطرح األسئلة التي جتعل القضية تتحرك يف أجواء  
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 بعيدة عن احلوار اجلدي العميق.

نسبة الضالل واهلدى إىل املثل الذي رضبه اهلل للناس، وأراد أن يضل  : و(1)قال آخر

أن وجود احلجة حيدد للناس  يدل عىل  هيدي به الكثري، عىل حسب مضمون اآلية،  به الكثري و 

واإليامن واهلدى والضالل، فيهتدي به من ينسجم    املوقف الذي يقفونه من قضايا الكفر 

معه، ويضل به من يبتعد عنه، متاما كام يقول الناس إن التجربة واَلمتحان يسقطان الناس  

القضية   أن  مع  ينجحاهنم،  أسس  أو  عن  باَلبتعاد  التجربة  أمام  يسقطون  الناس  أن  هي 

أهنا   باعتبار  املوقفني،  لكال  السبب  فهي  ذلك،  من  باَلقرتاب  معها  وينجحون  النجاح، 

القاعدة التي أطلقت املوقف هنا وهناك، وبذلك تبتعد اآلية عن مالمح الفكرة اجلربية التي  

 تربط الضالل باهلل بشكل مبارش. 

أما (2) قال آخر الثالثة، وهي قوله تعاىل:    :  َأْمَواًتا  اآلية  َوُكنُْتْم  بِاهللَِّ  َتْكُفُروَن  ﴿َكْيَف 

مواجهة فاضحة خمزية،  ففيها    ،[ 28]البقرة:  َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ حُيْيِيُكْم ُثمَّ إَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾  

العناد والضالل، فاستحبوا العمى عىل  اهلدى، وجعلوا هلل أندادا،    ألولئك الذين لج هبم 

يعبدوهنم من دونه.. وهذا أمر َل يقيم عليه إَل سفيه، وَل يرىض به إَل سقيم القلب، أعمى  

فاهلل وحده هو الذي خلق اإلنسان من املوات، ثم سواه برشا سويا، ثم  .  البرص والبصرية.

فكيف يكون إلنسان    يرده إىل املوات، ثم يعيده مرة أخرى إىل احلياة.. للحساب واجلزاء..

أن يتنكر خلالقه، ويعدل وجهه عنه إىل عبادة املخلوقني.. من مجاد وغري مجاد؟ ذلك ضالل  

 . بعيد، وخرسان مبني 

﴿َوَقاُلوا ُقُلوُبنَا ُغْلٌف َبْل َلَعنَُهُم اهللَُّ  : أما اآلية الرابعة، وهي قوله تعاىل:  (3) قال آخر
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ٌق ملَِا َمَعُهْم َوَكاُنوا ِمنْ   َقْبُل  بُِكْفِرِهْم َفَقلِياًل َما ُيْؤِمنُوَن َوملََّا َجاَءُهْم كَِتاٌب ِمْن ِعنِْد اهللَِّ ُمَصدِّ

ِذيَن َكَفُروا َفَلامَّ َجاَءُهْم َما َعَرفُ  ]البقرة:   وا َكَفُروا بِِه َفَلْعنَُة اهللَِّ َعىَل اْلَكافِِريَن﴾َيْسَتْفتُِحوَن َعىَل الَّ

بأن قلوهبم  [ 89ـ    88 الكافرين كانوا حيتجون  مغلقة عن وعي األفكار والدعوات  ، أي أن 

والتعاليم التي يدعون إليها، وهذا ما كانوا يواجهون به األنبياء الذين يطلبون منهم الفهم  

من براهني وحجج وآيات، فكان رد الفعل لدهيم تظاهرهم بعدم  يقدم إليهم  فيام    والتأمل 

الفهم أو بعدم القدرة عىل اإلدراك، ألن قلوهبم َل متلك الذكاء الذي تستطيع من خالله  

. وقد يكون هذا الزعم هروبا من الدخول يف عملية احلوار، وقد  .الوصول إىل أبعاد القضية 

ونه هبذا املنطق، الذي جيعله حائرا َل يدري كيف  يقابل  يكون استهزاء وسخرية بالنبي عندما 

يواجه املوقف اجلديد الذي َل حيقق أي صدى لصوته، وهذا ما جعل التعليق القرآين عليهم  

 [ 88]البقرة:    ﴿َبْل َلَعنَُهُم اهللَُّ بُِكْفِرِهْم﴾ عنيفا قاسيا، ألهنم َل ينطلقون من مواقع صحيحة،  

وأفكا  الناس،  بقية  كقلوب  ووعيها  فقلوهبم  باحلقيقة  التقائها  إمكان  يف  كأفكارهم  رهم 

للمفاهيم التي تقدم إليها، وقدرهتا عىل الدخول يف عملية احلوار واملناقشة، ولكنهم فضلوا  

املنطق ليربروا    . الكفر عىل اإليامن. الكافر، جلأوا إىل هذا  وملا مل جيدوا حجة عىل موقفهم 

اهلل عن ساحته، وهذا معنى   فأبعدهم  لغة؛  ذلك،  ُيْؤِمُنونَ اللعن  َما    [ 88]البقرة:    ﴾ ﴿َفَقلِياًل 

 ألهنم َل يريدون اإليامن. 

ِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي َينِْعُق    قال آخر: أما اآلية اخلامسة، وهي قوله تعاىل:  ﴿َوَمَثُل الَّ

، وقد قال بعضهم  [ 171]البقرة:  ِقُلوَن﴾  باَِم ََل َيْسَمُع إَِلَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ََل َيعْ 

اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن الكفار أهنم عند الدعاء إىل اتباع ما أنزل اهلل تركوا  يف تفسريها: )

رضب هلم هذا    ﴾بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ﴿النظر والتدبر، وأخلدوا إىل التقليد، وقالوا:  

املثل تنبيها للسامعني هلم أهنم إنام وقعوا فيام وقعوا فيه بسبب ترك اإلصغاء، وقلة اَلهتامم  
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بالدين، فصريهم من هذا الوجه بمنزلة األنعام، ومثل هذا املثل يزيد السامع معرفة بأحوال  

صدره، حيث  الكفار، وحيقر إىل الكافر نفسه إذا سمع ذلك، فيكون كرسا لقلبه، وتضييقا ل

صريه كالبهيمة فيكون يف ذلك هناية الزجر والردع ملن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه يف  

 ( 1) (التقليد

آخر وفيها  (2) قال  ومتابعة  :  تقليدا  الكفر  لبسوا  الذي  تصوير كاشف حلال هؤَلء 

وهذا  إهنمـ     وإرثا، فجمدوا عىل ما هم فيه، وأبوا أن يتحولوا عنه، ولو زلزلت األرض هبم..

شأهنم ـ َل يستمعون لداع، وَل يستجيبون ملناد، فال ختتلف حاهلم كثريا عن حال احليوان  

ذلك، فال  تف به: أن أقبل، أو اجته يمينا أو يسارا، أو ما أشبه  األعجم اهلائم عىل وجهه، هُي 

ت  سمعه إَل عىل أهنا أصوات هائمة، َل معقول هلا عنده، فتسقط الكلاميف    ترتجم هذه املعاين

َيْعِقُلوَن﴾  نه كام تسقط احلجارة عىل احلجر!  ذعىل أ َفُهْم ََل  ُبْكٌم ُعْمٌي    ، [ 171]البقرة:  ﴿ُصمٌّ 

املعرفة. أبواب  عقوهلم  دون  وأغلقت  العلم،  منافذ  عليهم  تعاىل:  ويف    .فقد سدت  قوله 

بالنسبة  هي    وانإشارة إىل أن الكلامت التي هيتف هبا اهلاتف إىل هذا احلي   [ 171]البقرة:  ﴿َينِْعُق﴾  

 . صائرة إليه، َل بام كانت عليه عند منطلقها من فم قائلها هي  إليه نعيق، وهلذا عرب عنها بام

ْنَيا  : أما اآلية السادسة، وهي قوله تعاىل:  (3) قال آخر َن لِلَِّذيَن َكَفُروا احْلََياُة الده ﴿ُزيِّ

بِغَ  َيَشاُء  َمْن  َيْرُزُق  َواهللَُّ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َفْوَقُهْم  َقْوا  اتَّ ِذيَن  َوالَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ِمَن  رْيِ  َوَيْسَخُروَن 

نيا.. وهي  الد هذه احلياةمن موقف املؤمنني والكافرين ، وهي تصور [ 212]البقرة: ِحَساٍب﴾ 

سبب   أن  الكافرين  تذكر  شهواهتا  هو  طغيان  من  هلم  زين  بام  الدنيا  للحياة  استسالمهم 

ْنَيا﴾ورغباهتا وطيباهتا،   َن لِلَِّذيَن َكَفُروا احْلََياُة الده باملستوى الذي يشعرون    [ 212]البقرة:    ﴿ُزيِّ
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ور بالفوقية جتاه غريهم  معه أهنم يملكون األمر كله فيها، وبذلك متتلئ قلوهبم بالكرب والشع

ِذيَن  من الذين يعيشون احلياة من خالل قيمها ومبادئها وارتباطها باهلل..   ﴿َوَيْسَخُروَن ِمَن الَّ

يفعلون وما يقولون  فيام    ويتحول هذا الشعور إىل سخرية من املؤمنني   [ 212]البقرة:    آَمُنوا﴾

من جهد كبري يف سبيل اهلل َل  وما يواجهونه من تضحيات حلساب إيامهنم، ويف ما يقدمونه 

أن ذلك كله مظهر سذاجة وغفلة، ألهنم َل   إليهم  به جزاء وَل شكورا، فيخيل  يريدون 

 يفهمون معنى التضحية يف سبيل اهلل، ألهنم َل يعرفون معنى ثواب اهلل. 

أن الدونية والفوقية ليست شيئا مهام  ولذلك يذكر اهلل يف اآلية الكريمة    :(1)قال آخر

متثله قيم احلياة، ألن ذلك عرض زائل َل بقاء له، فال يوجب ارتفاع اإلنسان فيه رفعة  فيام  

حقيقية، وَل اتضاعه ضعة حقيقية، بل املهم كله هو الرفعة يف الدار اآلخرة التي يمنحها اهلل  

كله واملجد  كله  اخلري  فهو  منه،  وما كان  اهلل،  األساس،  . للمؤمنني، ألهنا من  هذا  . وعىل 

َقْوا َفْوَقُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة﴾﴿َوالَّ  جيعل املؤمنني فوق الكافرين  عندما    فإن اهلل  [ 212]البقرة:    ِذيَن اتَّ

الدرجات، فال   أعىل  إىل  يرتفعون هبا  التي  الكربى  القيمة  فإنه جيعل هلم كل  القيامة،  يوم 

وا بام أعد  بل ينبغي هلم أن يفكر، يضعف املؤمنون وَل يستسلمون للشعور أمام اَلضطهاد

َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب  ، ألن األمر  [ 38]النور:    ﴾ اهلل هلم من ثواب وعقاب، فإن ﴿اهللَُّ 

 يعطي أو يمنع، وهو ويل املؤمنني. فيام  بيده

ِذيَن َكَفُروا﴾ا﴿كلمة  : ولذلك، فإن  (2)قال آخر الكافرين بالكفر  قد َل يراد هبا هنا    لَّ

يعد   بحيث  املطلق  اإليامن  مقابل  يف  املطلق،  الكفر  أو  باهلل،  الكفر  وهو  اَلصطالحي، 

اَلنحراف عن كل حقيقة من احلقائق الدينية من تفاصيل العقيدة، أو تغيري أية نعمة دينية،  
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ولذلك املعنيني؛  يعم  الذي  بالسرت  )الكفر(  كلمة  جهة ظهور  من  وذلك  فإن  كفرا،  من  ، 

اديق هذه اآلية املؤمنني باهلل الذين زينت هلم احلياة الدنيا فدعتهم إىل اتباع هوى النفس  مص

 وشهواهتا، وأنستهم كل حق وحقيقة. 

ِذيَن آَمُنوا خُيِْرُجُهْم ِمَن  : أما اآلية السابعة، وهي قوله تعاىل:  (1) قال آخر ﴿اهللَُّ َويِله الَّ

الظهُلاَمِت  إِىَل  النهوِر  ِمَن  خُيِْرُجوهَنُْم  الطَّاُغوُت  َأْولَِياُؤُهُم  َكَفُروا  ِذيَن  َوالَّ النهوِر  إِىَل    الظهُلاَمِت 

له وَل سلطان   ؤمن َل ويلأي إن امل  ،[ 257]البقرة:  ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾  

له   التي وهبها  اهلدايات  استعامل رضوب  إىل  تعاىل، فهو هيديه  اهلل  إَل  اعتقاده  ألحد عىل 

)احلواس والعقل والدين( عىل الوجه الصحيح، وإذا عرضت له شبهة َلح له شعاع من  

الظلمة حتى خيلص منها كام   تعاىل:  نور احلق يطرد هذه  اتَّ قال  ِذيَن  الَّ ُهْم  ﴿إِنَّ  َمسَّ إَِذا  َقْوا 

ونَ  ُروا َفإَِذا ُهْم ُمْبرِصُ ْيَطاِن َتَذكَّ فنظر احلواس يف األكوان  .  .[ 201]األعراف:    ﴾َطائٌِف ِمَن الشَّ

وإدراكها ما فيها من بديع اإلتقان ينري هذه احلواس، ونظر العقل يف املعقوَلت يزيده نورا  

تمم له ما يصل به إىل أوج سعادته ومنتهى  عىل نور، والنظر فيام جاء به الدين من اآليات ي 

 فوزه وفالحه. 

آخر أن  :  (2) قال  الكريمة  اآلية  ذكرت  الطَّاُغوُت  ثم  َأْولَِياُؤُهُم  َكَفُروا  ِذيَن  ﴿َوالَّ

أي والكافرون َل سلطان عىل نفوسهم إَل    [ 257]البقرة:  خُيِْرُجوهَنُْم ِمَن النهوِر إىَِل الظهُلاَمِت﴾  

لتلك املعبودات الباطلة التي تسوقهم إىل الطغيان، فإن كانت من األحياء الناطقة ورأت أن  

اع من نور احلق نبههم إىل فساد ما هم فيهـ  بادرت إىل إطفائه ورصفه  عابدهيا قد َلح هلم شع

عنهم بإلقاء حجب الشبهات، وإن كانت من غري األحياء فسدنة هياكلها وزعامء حزهبا َل  
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ينبغي   وبام  السلطة  بتلك  اَلعتقاد  الواجب  أن  ببيان  الشبهات،  هذه  تنميق  يف  يقرصون 

فإن ما يكون    [ 17]املجادلة:    ﴾ْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ ﴿ُأوَلئَِك أَ .  ألرباهبا من التعظيم.

يف اآلخرة ما هو إَل جزاء ملا كان عليه اإلنسان يف الدنيا، وَل يليق بأهل الظلامت الذين مل  

 نفوسهم إَل تلك الدار التي وقودها الناس واحلجارة. يف  يبق لنور احلق مكان

الثامن(1) قال آخر َبْعَد  ة، وهي قوله تعاىل:  : أما اآلية  َكَفُروا  َقْوًما  ﴿َكْيَف هَيِْدي اهللَُّ 

ُأوَلئِ  الظَّاملنَِِي  اْلَقْوَم  هَيِْدي  ََل  َواهللَُّ  اْلَبيِّنَاُت  َوَجاَءُهُم  َحقٌّ  ُسوَل  الرَّ َأنَّ  َوَشِهُدوا  ْم 
َك  إِياَمهِنِ

ُف َعنُْهُم اْلَعَذاُب  َجَزاُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعنََة اهللَِّ َواملاََْلئِكَ  ِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي َخالِِديَن فِيَها ََل خُيَفَّ

ليس عىل حقيقته، وإنام  يف اآلية الكريمة  اَلستفهام  و  ،[ 88ـ    86]آل عمران:  َوََل ُهْم ُينَْظُروَن﴾  

املهتدين، وأن يرجو   هو استنكار واستبعاد ملن يطمع من هؤَلء الضالني أن يلبس ثوب 

وهؤَلء    ..العون والتوفيق من اهلل، بعد أن أعطى اهلل ظهره، وكفر به وبآياته املضيئة بني يديه 

الضالون هم الذين كفروا من أهل الكتابـ  وخاصة اليهودـ  الذين كفروا بعد إيامهنم.. فقد  

يَ يؤمنون بأن نبيا عربيا سيبعث كام قال اهلل تعاىل:    كانوا قبل بعثة حممد   ِذيَن  تَّبُِعوَن  ﴿الَّ

َيْأُمُرُهْم بِاملَْ  ْنِجيِل  يَّ الَِّذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإْلِ ُسوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ ْعُروِف  الرَّ

عَ  َوَيَضُع  اخْلََبائَِث  َعَلْيِهُم  ُم  َوحُيَرِّ الطَّيَِّباِت  هَلُُم  له 
َوحُيِ املُْنَْكِر  َعِن  ُهْم  َوَينَْهاُهْم  إرِْصَ نُْهْم 

تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم﴾   ثم جاءهم النبي املنتظر، ورأوا فيه وبني يديه    ..[ 157]األعراف:  َواأْلَْغاَلَل الَّ

دَلئل احلق التي تشهد له أنه رسول اهلل، ووافقت صفته عندهم ما حتدثت به كتب اهلل التي  

كروا كلامت اهلل، وجحدوا احلق الذي  بني أيدهيم عنه.. ومع هذا أبوا إَل عنادا وكفرا.. فأن

﴿َكَفُروا َبْعَد إِياَمهِنِْم َوَشِهُدوا  قال تعاىل:  حتدثهم به، وهبذا حتولوا من اإليامن إىل الكفر.. كام  
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ُسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم اْلَبيِّنَاُت﴾   ﴿َفَلامَّ َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه  ، وقال:  [ 86]آل عمران:  َأنَّ الرَّ

 [ 89]البقرة:  ﴾َفَلْعنَُة اهللَِّ َعىَل اْلَكافِِرينَ 

الكافرين    :(1) قال آخر يعني أن  التي َل تستقيم عىل عقل  وهذا  املتناقضات  مجعوا 

  عاقل.. إذ مجعوا الكفر مع ما شهدوا من احلق الذي يطالعهم من وجه الرسول، ومع ما بني

فه نفسه، وركب رأسه، وتعلق بأذيال  يديه من آيات بينات.. وهذا أمر َل يكون إَل ممن س

 .شيطانه

ما يكشف    [ 86]آل عمران:    ﴾ ﴿َواهللَُّ ََل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ قوله تعاىل:  ويف    :(2)قال آخر

الذي بدأت به اآلية.. فهؤَلء القوم قد اختذوا الظلم مركبا،    نكاريعن حقيقة اَلستفهام اإل

لقد اجرتفاعتدوا اعتداء منكرا عىل احلق   أيدهيم، حتى  الكتاب  ؤالذي بني  إفساد  وا عىل 

ََل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ الساموي الذي يؤمنون به، ويعيشون فيه..     [ 86]آل عمران:    ﴾﴿َواهللَُّ 

  .. اهلل هؤَلء القوم الظاملني، الذين يشهدون احلق، ويستيقنونه، ثم يكفرون به؟   هيديفكيف  

 إهنم ليسوا أهال خلري أبدا. 

أن هذا الظلم الذي ركبه هؤَلء    تعنيهنا    [ 86]آل عمران:  ﴿اْلَقْوَم﴾  وكلمة  :  (3) قال آخر

كر عليهم هذا  السفهاء هو ظلم مجاعى، تواطأ عليه القوم مجيعا، ومل يقم فيهم رجل رشيد ين

املنكر، فكان ظلام غليظا، وداء قاتال، َل يرجى له شفاء أبدا.. إنه أشبه بالوباء الذي ينزل  

 بجامعة من اجلامعات، فيأتى عليها بني يوم وليلة. 

الظاملني عقوبة عامة قاصمة: :(4)قال آخر الواردة عىل هؤَلء  العقوبة    وهلذا كانت 

.. إهنم بمعزل من رمحة  [ 78]آل عمران:    ﴾ َواملاََْلئَِكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ ﴿ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َلْعنَُة اهللَِّ 
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اهلل.. حتيط هبم لعنة اهلل ولعنة مالئكته، ولعنة الناس أمجعني: املؤمنني منهم وغري املؤمنني..  

ا  أما املؤمنون فألهنم من حزب اهلل، حياربون من حارب اهلل، ويلعنون من يلعنه اهلل.. وأم

غري املؤمنني فإهنم عىل خالف مع هؤَلء القوم الظاملني.. هلم ظلم غري ظلمهم، ودين غري  

ـ معهم.. ثم إهنم هم أنفسهم يتربأ بعضهم من    ،دينهم  فهم عىل عداوة ـ ظاهرة أو خفية 

بعض، ويكفر بعضهم ببعض، ويلعن بعضهم بعضا، وذلك حني تقع هبم الواقعة، ويرون  

الذي هم ص املصري  واملفسدين، جيمعهم  سوء  الضالني  إليه.. هكذا شأن مجاعات  ائرون 

 الضالل والفساد إىل حني.. ثم يفرق بينهم الضالل والفساد يوم يقوم الناس لرب العاملني. 

ِذيَن ُيَساِرُعوَن يِف  : أما اآلية التاسعة، وهي قوله تعاىل:  (1)قال آخر ُزْنَك الَّ ﴿َوََل حَيْ

وا اهللََّ َشْيًئا ُيِريُد اهللَُّ َأَلَّ جَيَْعَل هَلُْم َحظًّا يِف اآْلِخَرِة َوهَلُْم َعذَ  ُْم َلْن َيرُضه اٌب َعظِيٌم﴾  اْلُكْفِر إِهنَّ

داث )أحد( املؤملة  يف أعقاب أح  نبيه  يف هذه اآلية الكريمة  فاهلل تعاىل يسيل  ،  [ 176]آل عمران:  

  ن إهنم ل  ،وكأهنم يتسابقون إليه  ، قائال له: أهيا الرسول َل حيزنك الذين يسارعون يف الكفر

وأساسا فاملترضر واملنتفع إنام هي املوجودات    .. بل يرضون بذلك أنفسهم  ،يرضوا اهلل شيئا 

انه فهو الغني  التي َل متلك من عند أنفسها شيئا حتى وجودها، أما اهلل األزيل األبدي سبح

يكون   أن  يمكن  أثر  وأي  سبحانه،  عليه  إيامهنم  أو  الناس  كفر  به  يعود  الذي  فام  املطلق، 

تعاىل؟ إليه  بالنسبة  وحماوَلهتم  هبذا  ..  جلهودهم  يتكاملون  إذ  بإيامهنم  املنتفعون  هم  إهنم 

 بالكفر أيضا، إذ يؤدي هذا الكفر إىل سقوطهم وإنحطاطهم.  اإليامن، وهم املترضرون

إذا كان هؤَلء يتسابقون يف الكفر فليس ذلك  : وتضيف اآلية الكريمة أنه  (2) ال آخرق

املواقف   اختاذ  يف  أحرارا  يكونوا  أن  أراد  اهلل  بل ألن  كبح مجاحهم،  يقدر عىل  َل  اهلل  ألن 

 
 ( 12/ 3) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 11/ 3) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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وسلوك الطريق الذي يريدون، وَل شك أن نتيجة ذلك هو احلرمان الكامل من املواهب  

ا العامل  يف  األدلة  .  آلخر.الربانية  من  هي  بل  فحسب،  اجلرب  تنفي  َل  فاآلية  هذا  وعىل 

 والرباهني الساطعة عىل حرية اإلرادة اإلنسانية. 

ِذيَن َكَفُروا َأنَّاَم ُنْميِل  : أما اآلية العارشة، وهي قوله تعاىل:  (1) قال آخر ﴿َوََل حَيَْسَبنَّ الَّ

هَلُ  ُنْميِل  إِنَّاَم  أِلَْنُفِسِهْم  َخرْيٌ  ُمِهنٌي﴾  هَلُْم  َعَذاٌب  َوهَلُْم  إِْثاًم  لَِيْزَداُدوا  أي وَل    ، [ 178]آل عمران:  ْم 

حيسبن هؤَلء الكافرون أن إمهالنا هلم وإطالة أعامرهم خري ألنفسهم، فإنه َل يكون كذلك  

به  ينتفعون  صاحلا  عمال  فيه  ازدادوا  إذا  شوائب  يف    إَل  من  وتطهريها  بتزكيتها  أنفسهم 

هتذيبهم وحتسني معايشهم، ولكن هؤَلء َل  يف   األخالق، وينتفع به الناسء ياألدران وسي

مكابرة احلق،  يف    يأنفسهم، بالتامديف    يزدادون بجهلهم وسوء اختيارهم إَل إثام يرضهم 

هذا اَلمهال والتأخري ليس عناية من اهلل هبم، وإنام  . أي أن  اخللق.يف    وتأييد سلطان الرش 

اخللق، بأن ما يصيب اإلنسان من خري أو رش فإنام هو ثمرة    يف  قد جرى عىل سننه بام  هو  

يف    عمله، ومن مقتىض هذه السنة أن يكون اإلمالء للكافر علة لغروره، وسببا َلسرتساله

 فجوره، ونتيجة ذلك اإلثم الذي يكسبه العذاب املهني. 

 التقليد: حجاب  

اإل الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  واهلداية  قال  نسان 

﴿َقاُلوا َسَواٌء َعَلْينَا َأَوَعْظَت َأْم مَلْ َتُكْن ِمَن اْلَواِعظِنَي إِْن َهَذا إَِلَّ ُخُلُق    الوارد يف قوله تعاىل:

بِنيَ  لنَِي َوَما َنْحُن بُِمَعذَّ َل  ﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا إِىَل َما َأْنزَ ، وقوله:  [ 138ـ    136]الشعراء:    ﴾ اأْلَوَّ

آَباَءَنا  ُسوِل َقاُلوا َحْسُبنَا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه  آَباُؤُهْم ََل َيْعَلُموَن َشْيًئا َوََل    اهللَُّ َوإِىَل الرَّ َأَوَلْو َكاَن 

 
 ( 140/ 4تفسري املراغي )(  1)
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 َنا هِبَا ﴿َوإَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا َواهللَُّ َأَمرَ ، وقوله:  [ 104]املائدة:  هَيَْتُدوَن﴾  

 
ِ
 [28]األعراف: َأَتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َما ََل َتْعَلُموَن﴾  ُقْل إِنَّ اهللََّ ََل َيْأُمُر بِاْلَفْحَشاء

إىل حجاب   تشري  الكريمة  اآليات  الطلبة: هذه  أحد  املختلفة،  قال  بأنواعه  التقليد 

 . لغريهذلك أنه حيجب عقل صاحبه عن التفكري، وجيعله تابعا وإمعة  

بعد أن بلغ  : أما اآلية األوىل، فهي تتحدث عن هود عليه السالم، وأنه  (1) قال آخر

قابلوه    قومه   إنذار يف    الغاية أن  مطافه  خامتة  كانت  وترهيبهم  وترغيبهم  وختويفهم، 

﴿َقاُلوا  قوله تعاىل:  باَلستخفاف وقلة اَلكرتاث واَلستهانة بام سمعوا، كام أشار إىل ذلك  

هون عليك وأرح نفسك،    أي  [ 136]الشعراء:    ﴾ َسَواٌء َعَلْينَا َأَوَعْظَت َأْم مَلْ َتُكْن ِمَن اْلَواِعظِنيَ 

حديد بارد، فإنا لن نرجع عام نحن  يف    غري عدو، ورضب يف   ضائع، وجهاد   فكل هذا تعب

﴿َوَما َنْحُن بَِتاِركِي آهِلَتِنَا َعْن َقْولَِك َوَما َنْحُن  سورة هود:  يف    عليه، وقد حكى سبحانه قوهلم 

َهَذا  ﴿إِْن    أن الوعظ وعدمه سواء بقوهلم:يف    ثم ذكروا السبب ..  [ 53]هود:    ﴾ َلَك بُِمْؤِمننِيَ 

لنِيَ  بِنيَ   إَِلَّ ُخُلُق اأْلَوَّ أي ما هذا الدين الذي نحن عليه    [ 138ـ    137]الشعراء:    ﴾َوَما َنْحُن بُِمَعذَّ

إَل دين األولني من اآلباء واألجداد، فنحن سالكون سبيلهم، نعيش كام عاشوا ونموت كام  

نار ثواب وَل عقاب، وَل جنة وَل  وهبذا كشفوا عن  )  ..ماتوا، وَل بعث وَل معاد، وَل 

حتجرهم وصالبتهم جتاه كالم النبي املنطقي، وذلك لعدم سامح حجاب التقليد هلم بقبول  

 (2)(احلقيقة 

موقف مرشكي العرب عندما كانوا    : أما اآلية الثانية، فهي تتحدث عن(3) قال آخر

إىل يُ  اهلل، وإىل   دعون  أنزل  البدع يف    ما  األترك عبادة األصنام، وترك  مور  حتريم كثري من 

 
 ( 88/ 19(  تفسري املراغي )1)

 .270، ص: 1(  نفحات القرآن، ج2)

 .270، ص: 1نفحات القرآن، ج(  3)
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   [ 104]املائدة: ﴿َحْسُبنَا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا﴾ احلالل، وكان جواهبم آنذاك:  

اهلل :  (1) قال آخر أنزل  ما  إىل  تعالوا  قيل هلم  إذا  املؤيدة  يف    أي  القرآن من األحكام 

يها، أجابوا من يدعوهنم  باحلجج والرباهني، وإىل الرسول املبلغ هلا واملبني ملجملها فاتبعوه ف

أئمة وقادة لنا  تبع وهم  به، ونحن هلم  يعملون  آباءنا  ما وجدنا  اهلل    ؛إىل ذلك حسبنا  فرد 

هَيَْتُدونَ   عليهم قوهلم:  َيْعَلُموَن َشْيًئا َوََل  آَباُؤُهْم ََل  أي أيكفيهم    [ 104]املائدة:    ﴾﴿َأَوَلْو َكاَن 

ائع وَل هيتدون سبيال إىل املصالح، سواء  ذلك ولو كان آباؤهم َل يعلمون شيئا من الرش

األفراد واألمم إَل بالعلم الصحيح الذي يميز    يكفي أكانت دينية أم دنيوية، وَل يعرف ما  

يتخبطون  أميون  قوم  فأولئك  والباطل،  الوثنية وخرافات من  يف    به بني احلق  ظلامت من 

بعضهم عىل بعض، ومن  معتقدات اجلاهلية، فمن وأد للبنات إىل سلب وهنب وإغارات من  

لليتامى   ظلم  ومن  والبطاح،  السهول  متأل  وبغضاء  عداوة  إىل  الرماح،  فيه  تشتجر  قتال 

 الشعوذة ورضوب السحر والكهانة. يف  والنساء إىل تفنن

آخر تتحدث(2) قال  فهي  الثالثة،  اآلية  أما  وتقليدهم    :  الفواحش  املرسفني يف  عن 

﴿َوإَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا َواهللَُّ َأَمَرَنا   آلبائهم فيها، حيث قال تعاىل فيهم:

  قبيحا ـ   هلم أولياء  الشياطني  جعلوا  ممن  باهلل  يؤمنون  َل  الذين  فعل  إذا  أي  [ 28]األعراف:  هِبَا﴾  

 اءنا آب  وجدنا   قالوا   ذلك،   عىل   الناس   فالمهم   بالبيت،   الطواف   حني   كتعرهيم   فعال األ  من

  ، هبم ونستن بسنتهم، واهلل أمرنا بذلك فنحن نتبع أمره فيه   ييفعلون كام نفعل، فنحن نقتد 

﴾   وقد رد اهلل عن األمر الثاين بأمر رسوله أن يدحضه بقوله:
ِ
﴿ُقْل إِنَّ اهللََّ ََل َيْأُمُر بِاْلَفْحَشاء

هب  [ 28]األعراف:   يأمر  أن  منزه  بكامله  واهلل  الفحشاء  من  الفعل  هذا  إن  هبا  أي  يأمر  وإنام  ا 

 
 ( 129/ 8(  تفسري املراغي )2) ( 45/ 7(  تفسري املراغي )1)
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﴾  يف    الشيطان كام جاء
ِ
ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم بِاْلَفْحَشاء ثم رد    [ 268]البقرة:  قوله: ﴿الشَّ

﴿َأَتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َما ََل    عليهم الوجه األول ووبخهم عىل تقليد اآلباء واألجداد بقوله: 

اآلراء والرشائع غري املسندة إىل  يف    أي إنكم باتباعكم لآلباء واألجداد   [ 68]يونس:    ﴾ َتْعَلُمونَ 

 تقولون عىل اهلل ما َل تعلمون أنه رشعه لعباده.  الوحي 

عملهم الفاحشة استندوا إىل أمرين: أمر اهلل هبام، وتقليد  يف    هنم أ واخلالصة  قال آخر:  

 األول ببيان أن اهلل َل يأمر بفاحشة،  كل منهام فرد عىل يف    اآلباء واألجداد، وقد رد اهلل عليهام

ورد عىل الثاين بأن الترشيع َل يعلم إَل بوحي من    ،وأن الذي يأمر بذلك إنام هو الشيطان

هذا إنام هو اتباع لألهواء فيام هو قبيح تنفر منه الطباع السليمة، وتستنقصه العقول    عنده

 . مل ينزل عليهم به  إىل رسول يؤيده باآليات البينات وهو  الراجحة احلكيمة

 : حجاب األماين 

واهلداية   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

نَُّكْم َفَتنُْتْم َأْنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم    ﴿ُينَاُدوهَنُْم َأمَلْ َنُكْن َمَعُكمْ   الوارد يف قوله تعاىل:
َقاُلوا َبىَل َوَلكِ

ُكْم بِاهللَِّ اْلَغُروُر َفاْلَيْوَم ََل ُيْؤَخُذ ِمنُْكْم فِْدَيٌة  َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ  ْتُكُم اأْلََمايِنه َحتَّى َجاَء َأْمُر اهللَِّ َوَغرَّ

َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ِمَن  النَّارُ   َوََل  َمْوََلُكمْ   َمْأَواُكُم  املَِْصرُي﴾    ِهَي  وقوله:  [ 15ـ    14]احلديد:  َوبِْئَس   ،

َمْن َيْعَمْل ُسوًءا جُيَْز بِِه َوََل جَيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َولِيًّا    بَِأَمانِيُِّكْم َوََل َأَمايِنِّ َأْهِل اْلكَِتاِب ﴿َلْيَس  

ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَنَّةَ  ُأْنَثى َوُهَو  احِلَاِت ِمْن َذَكٍر َأْو    َوََل َنِصرًيا َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

 [ 124ـ  123]النساء: َوََل ُيْظَلُموَن َنِقرًيا﴾ 

قال أحد الطلبة: هذه اآليات الكريمة تشري إىل حجاب األماين، وهو من احلجب  

اخلطرية التي جتعل اإلنسان يتوهم أن ما خيطر بباله هو الواقع بينام هو ليس كذلك.. فليس  

 كل ما يرغب فيه يتحقق، وإنام لذلك رشوطه اخلاصة به. 
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يف    أما كنا معكم:  املؤمننيينادون    ني املنافقأن  : أما اآلية األوىل، فتذكر  (1)ل آخرقا 

نصيل  الدنيا  الغزوات،    الدار  معكم  ونحرض  بعرفات،  معكم  ونقف  اجلامعات،  معكم 

الواجبات؟ كنتم معنا، ولكنكم    ..ونؤدى معكم سائر  قائلني هلم: بىل  املؤمنون  فيجيبهم 

أمر البعث بعد املوت،  يف    عايص، وأخرتم التوبة، وشككتمأهلكتم أنفسكم باللذات وامل

وغرتكم األمانى، فقلتم سيغفر لنا، وما زلتم كذلك حتى حرضكم املوت، وغركم الشيطان 

إنكم كنتم معنا بأبدانكم َل بقلوبكم،    :واخلالصة .  فقال لكم: إن اهلل عفو كريم َل يعذبكم.

 حرية من أمركم، فال تذكرون اهلل إَل قليال. يف   وكنتم

الثانية، فقد ورد يف سبب نزوهلا  (2) قال آخر أن املسلمني وأهل الكتاب  : أما اآلية 

عث قبل  كان أهل الكتاب يتباهون بكون نبيهم قد بُ حيث  كانوا يتفاخر بعضهم عىل بعض،  

ن كتاهبم أسبق من كتاب املسلمني، بينام كان املسلمون يفتخرون عىل أهل  أو  رسول اهلل  

 الكتاب بأن نبيهم هو خاتم األنبياء وأن كتابه آخر الكتب وأكملها.

: ولذلك ردت اآلية الكريمة عىل كل تلك الدعاوى واألماين، وبينت  (3)قال آخر

عق أو  ثواب  من  يناله  وما  إنسان  الوجودية ألي  القيمة  دعاوأن  إىل  بصلة    اه اب، َل متت 

بل    ه وأمنيات بعمل إمطلقا،  وثيق  بشكل  ترتبط  القيمة  تلك  ثابت،    .. وإيامنه  هن  مبدأ  وهذا 

 وسنة غري قابلة للتغيري، وقانون تتساوى األمم مجيعها أمامه. 

آخر الكريم    اوهبذ:  (4)قال  القرآن  ينبذ  اَلاملبدأ  معتربا  العصبيات،  عتبارات  كل 

جتامعية والعرقية وأمثاهلا خاوية من كل قيمة إذا قيست  صطنعة اخليالية واَلرتباطات امل واَل

 برسالة دينية، ويعترب اإليامن بمباديء الرسالة والعمل بأحكامها هو األساس. 

 
 ( 170/ 27(  تفسري املراغي )1)

 ( 464/ 3) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

 ( 465/ 3) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)

 ( 465/ 3) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  4)
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  ت قال آخر: وهلذا ورد يف األحاديث الرشيفة النهي عن األماين، واعتبارها من العقبا 

)إن  الكي س من دان    : اهلل  األمثلة عنها قول رسول  احلائلة بني اإلنسان واهلداية، ومن  

وجل    عز   اهلل  عىل  ومتن ى  هواها،  نفسه  أتبع  من  والعاجز  املوت،  بعد  ملا  وعمل  نفسه، 

 (1)األماين(

 : عراض حجاب اإل 

واهلداية   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

َمْت َيَداهُ   الوارد يف قوله تعاىل:  ِه َفَأْعَرَض َعنَْها َوَنيِسَ َما َقدَّ َر بِآَياِت َربِّ إِنَّا    ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِمَّْن ُذكِّ

َوْقًرا  آَذاهِنِْم  َويِف  َيْفَقُهوُه  َأْن  َأكِنًَّة  ُقُلوهِبِْم  َعىَل  إًِذا    َجَعْلنَا  هَيَْتُدوا  َفَلْن  اهْلَُدى  ىَل 
إِ َتْدُعُهْم  َوإِْن 

ُرُسُلُهْم  وقوله:    ،[ 57كهف:  ]الَأَبًدا﴾   َجاَءهْتُْم  َوَلَقْد  َأْنَبائَِها  ِمْن  َعَلْيَك  َنُقصه  اْلُقَرى  ﴿تِْلَك 

ُبوا ِمْن َقْبُل َكَذلَِك َيْطَبُع اهللَُّ َعىَل ُقُلوِب اْلَكافِِرينَ  ]األعراف:   ﴾بِاْلَبيِّنَاِت َفاَم َكاُنوا لُِيْؤِمُنوا باَِم َكذَّ

ْم  ﴿َفباَِم ، وقوله:  [ 101 َوَقْتلِِهُم اأْلَْنبَِياَء بَِغرْيِ َحقٍّ َوَقْوهِلِ ِميَثاَقُهْم َوُكْفِرِهْم بِآَياِت اهللَِّ   َنْقِضِهْم 

 [155]النساء:  ﴾ُقُلوُبنَا ُغْلٌف َبْل َطَبَع اهللَُّ َعَلْيَها بُِكْفِرِهْم َفاَل ُيْؤِمنُوَن إَِلَّ َقلِياًل 

الكريمة تشري إىل حجاب اإلعراض عن احلق، والذي  قال أحد الطلبة: هذه اآليات  

جيعل صاحبه فريسة للباطل، ألنه يمكن نفسه من استحواذ الشياطني عليه، حتى يطبع عىل  

 قلبه، فال يرى احلق حقا، وَل الباطل باطال.

ِه َفَأْعَرَض َعنْ:  : وقوله تعاىل(2)قال آخر َر بِآَياِت َربِّ َها َوَنيِسَ َما  ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِمَّْن ُذكِّ

َمْت َيَداُه﴾     سبيل   عىل   هبا   وُدل  اهلل،  بآيات  وعظ  ممن  أظلم  أحد  يعني أنه َل  [ 57]الكهف:  َقدَّ

ما عمله    ونسى   هبا،   يتعظ   ومل   يتدبرها   ومل   عنها   فأعرض  النجاة،  طريق  إىل   هبا   وُهدى  الرشاد،
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 ينب إىل ربه.  عواقبه، ومن ثم مل يتب منها ومل يف   مل يتفكرو من الكفر واملعايص 

آخر علل  :  (1) قال  تعاىل  ثم  بقوله:اهلل  والنسيان  اإلعراض  َعىَل    ذلك  َجَعْلنَا  ﴿إِنَّا 

أي إن ذلك اإلعراض منهم بسبب أن    [ 57]الكهف:  ُقُلوهِبِْم َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َويِف آَذاهِنِْم َوْقًرا﴾  

آذاهنم ثقال لئال يسمعوه،  يف    جعلنا عىل قلوهبم أغطية كراهة أن يفقهوا ما ذكروا به، وجعلنا 

،  شيئا من اآليات إذا تليت عليها   يَل تعفهي    واملراد أنه َل يدع شيئا من اخلري يصل إليها،

واألقوال،   فعالأنفسهم من قبيح األ ذاك أهنم فقدوا اَلستعداد لقبول الرشاد، بام دنسوا به

وبام اجرتحوا من الكفر والفسوق والعصيان، فأصبح بينهم وبني سامع احلق حجاب غليظ،  

فال ينفذ إىل السمع شىء مما يسمع سامع تدبر واتعاظ، وَل إىل القلب شىء مما يقال فيعيه  

 . وينتفع به

َأْنَبائَِها  ﴿تِْلَك قال آخر: أما اآلية الثانية، وهي قوله تعاىل:    اْلُقَرى َنُقصه َعَلْيَك ِمْن 

ُبوا ِمْن َقْبُل َكَذلَِك َيْطَبُع اهللَُّ   َعىَل ُقُلوِب  َوَلَقْد َجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفاَم َكاُنوا لُِيْؤِمنُوا باَِم َكذَّ

ذكر   ،[ 101]األعراف:    ﴾اْلَكافِِرينَ  بعد  وردت  أقو  فقد  مخسة  وقصص  من  تاريخ  األمم  ام 

حيث نزل عليهم العذاب اإلهلي    ، وهم قوم نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيبالسابقة،  

﴿َكَذلَِك َيْطَبُع اهللَُّ َعىَل ُقُلوِب اْلَكافِِريَن﴾  وقوله تعاىل يف ذكر عاقبتهم:    لتكذيبهم آيات اهلل، 

  ، ني كانوا يف صفوف الكفاركثريا من املؤمنأن    أي كافر كان، ذلك  شري إىل يَل    [ 101]األعراف: 

املراد  وبذلك؛ فإن  ،  عليهم السالم   والتحقوا بصفوف املؤمنني بعد سامعهم لدعوة األنبياء

كفرهم هذا حيول دون  ألن  كفرهم،    ذلك الفريق من الكافرين الذين أحلوا وأرصوا عىل 

 معرفتهم ورؤيتهم للحق. 
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آخر:   عىل قال  تعاىل:  هذا    والشاهد  َقْبُل﴾  قوله  ِمْن  ُبوا  َكذَّ باَِم  لُِيْؤِمُنوا  َكاُنوا  ﴿َفاَم 

أي أن تعصبهم بلغ درجة َل تسمح هلم بتغيري طريقتهم والرجوع عن الباطل    [ 101]األعراف:  

قد جاء أهل تلك القرى رسلهم بالبينات الدالة عىل صدق دعوهتم  .. أو أنه )(1)احلق  إىل

حجتهم، فجاء كل رسوله قومه بام أعذر به إليهم،    وباآليات التي اقرتحوها عليهم إلقامة

ء البينات بام كذبوا به من قبل جميئها حني بدء  يولكن مل يكن من شأهنم أن يؤمنوا بعد جم

واملعايص الرشك  وترك  رشعه  بام  وحده  اهلل  وعبادة  التوحيد  إىل  شأن  ،  الدعوة  أن  ذاك 

نظرهم،  يف    إقامة البينة، إذ َل قيمة هلا املكذبني عنادا أو تقليدا أن يرصوا عىل التكذيب بعد  

معنى  ويف    ، فهم إما جاحدون معاندون ضلوا عىل علم، وإما مقلدون يأبون النظر والفهم

﴿ُثمَّ َبَعْثنَا ِمْن َبْعِدِه ُرُساًل إِىَل َقْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفاَم َكاُنوا لُِيْؤِمُنوا  قوله تعاىل:  اآلية  

 ( 2)([ 74]يونس:   َكَذلَِك َنْطَبُع َعىَل ُقُلوِب املُْْعَتِديَن﴾  ُبوا بِِه ِمْن َقْبُل باَِم َكذَّ 

﴿َفباَِم َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم َوُكْفِرِهْم بِآَياِت  : أما اآلية الثالثة، وهي قوله تعاىل:  (3) قال آخر

ْم ُقُلوُبنَا ُغْلٌف اهللَِّ َوَقْتلِِهُم اأْلَْنبَِياَء بَِغرْيِ َحقٍّ   َبْل َطَبَع اهللَُّ َعَلْيَها بُِكْفِرِهْم َفاَل ُيْؤِمنُوَن إَِلَّ    َوَقْوهِلِ

فقد  [ 155]النساء:  َقلِياًل﴾   إىل ،  لألنبياء    أشارت  وعدائهم  اليهود  من  فريق  عليهم  سلوك 

ا هو الكفر  بدهيي أن املراد من الكفر هن. وقلوهبم جراء ذلك.  اهلل عىل السالم، ولذلك طبع  

لألنبياء العداء  ومع  العناد،  مع  السالم  املتزامن  باستمرار  و   ، عليهم  املواثيق  نقض  مع 

اهلل، و بآيات  املواَلستهزاء  عىل به  سلم  من  كهذا جيعل حجابا  كفرا  َل    أن  اإلنسان  عقل 

 
ابن  1) قال  األول:  أقوال، هي:  اآلية مخسة  تفسري  الرازي يف  الفخر  ذكر    )

عباس والسدي: فام كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بام كذبوا به يوم 

ميثاقهم حني أخرجهم من ظهر آدم، فآمنوا كرها، وأقروا باللسان وأضمروا أخذ 

التكذيب. الثاين: قال الزجاج: فام كانوا ليؤمنوا بعد رؤية املعجزات بام كذبوا به  

قبل رؤية تلك املعجزات. الثالث: ما كانوا لو أحييناهم بعد إهالكهم ورددناهم  

ه من قبل إهالكهم، ونظريه قوله: ولو ردوا إىل دار التكليف ليؤمنوا بام ما كذبوا ب

]األنعام:   عنه  هنوا  ملا  كانوا مرصين عىل 28لعادوا  الرسول  قبل جميء  الرابع:   ]

الكفر، فهؤَلء ما كانوا ليؤمنوا بعد جميء الرسل أيضا. اخلامس: ليؤمنوا يف الزمان  

 ( 324/ 14املستقبل )مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ) 

 ( 19/ 9راغي )(  تفسري امل2)
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 .يسمح لصاحبه أن يدرك احلقائق

سبحانه وتعاىل عىل اليهود    اهلل  هذه اآلية واآليات التي بعدها حييص  يف: و(1) قال آخر

ما ارتكبوا من خطايا، وما اقرتفوا من آثام، حتى كان هلم من اهلل هذا العقاب األليم الذي  

به  بآياتهقبل اآلخرة..    الدنيا يف    أخذهم  اهلل، وكفروا  مواثيق  نقضوا  وقتلوا رسله..    ، فقد 

عدوانا وبغيا، حيث َل شبهة وَل مظنة شبهة يقتل هبا رسول من رسل اهلل، إذا قتل غريهم  

من الناس، بحق أو بغري حق.. فام رسل اهلل إَل رمحة من رمحته، وفضل من فضله، ونعمة  

عقله،  يف    يدفع الرمحة، ويأبى الفضل، ويكفر بالنعمة، هو إنسان مبتىل الذي  من نعمه.. ف

إنسانيته فإذا جتاوز ذلك إىل أن يكون حربا عىل الرمحة والفضل والنعمة، فقل أي  يف    متهم 

عىل أن األمر َل حيتاج إىل بحث أو نظر،    ،كائن هو.. ولكن َل تنسبه إىل عامل اإلنسان أبدا

 شأهنم الوجود كله، ويدينهم به. يف  فقد حكم القوم عىل أنفسهم، ونطقوا بام ينطق به 

ْم ُقُلوُبنَا ُغْلٌف﴾  وهذا ما أشار إليه قوله تعاىل:   :(2)قال آخر أي   [ 155]النساء:  ﴿َوَقْوهِلِ

جمال  يف    القول  مغلفة، مغلقة، َل ينفذ إليها شىء من احلق واخلري.. وهم إنام يقولون هذا

إين    جاهل!.. واملغرور بامله، املدل بثروته:إين    اَلستهزاء والسخرية، كام يقول من يتعامل: 

بل إن أمرهم ألكثر من هذا، إذ ليس ما بقلوهبم جمرد غطاء حيجبها عن كل خري،    ..!فقري

كام ادعوا عىل أنفسهم استهزاء وتعاظام، ولو كان ذلك هو الذي هبم لكان لدائهم طب،  

ء لو عقلوه لبكوا كثريا، ولضحكوا قليال، بل لكانت  ولكن الذي هبم هو يش،  ولعلتهم دواء

اإلنسانية    َل، ودمعا جاريا، ملا رماهم اهلل به من داء قتل كل معاين حياهتم كلها بكاء موصو

 . فيهم.. فإذا هم ناس وليسوا ناسا، أحياء وليسوا باألحياء
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 : حجاب اَلعتداء 

واهلداية   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

تعاىل: قوله  يف  ِمْن    الوارد  َبَعْثنَا  َكاُنوا  ﴿ُثمَّ  َفاَم  بِاْلَبيِّنَاِت  َفَجاُءوُهْم  َقْوِمِهْم  إِىَل  ُرُساًل  َبْعِدِه 

ُبوا بِِه ِمْن َقْبُل َكَذلَِك َنْطَبُع َعىَل ُقُلوِب املُْْعَتِدينَ   [74]يونس:  ﴾لُِيْؤِمُنوا باَِم َكذَّ

  الكريمة تشري إىل حجاب اَلعتداء، والذي جيعل صاحبه ة  قال أحد الطلبة: هذه اآلي

بينه وبني   الرباهني يف صف احلق، وهو ما حيول  لو رأى كل  الباطل حتى  يقف يف صف 

 اهلداية. 

، حيث  عليه السالم  قصة نوحلآلية الكريمة  بينت اآليات السابقة  : وقد  (1)قال آخر

غرقهم اهلل  أهلدايتهم وانذارهم من عذاب اهلل، إَلأهنم كذبوه، ف  كان يدعو قومه هلل ويسعى 

تعاىل أنه  اهلل  يذكر  ثم  ،  هلكهم، وأنقذ املؤمنني منهم بالسفينة، فورثوا األرضطوفان وأالب

وأدلة واضحة ورسائل يشهد  معجزات  قومه مع    كال إىل   ،رسالعليه السالم    بعد نوح   أرسل

 أحقيتهم، إَلأهنم مل خيضعوا للحق واستمروا يف تكذيبهم.  حمتواها عىل 

﴿َكَذلَِك َنْطَبُع  : وهلذا ذكر اهلل تعاىل العقاب الذي استحقه هؤَلء، فقال:  (2)قال آخر

املُْْعَتِدينَ  ُقُلوِب  إىل [ 74]يونس:    ﴾ َعىَل  أن اَلعتداء والعدوان يرتك حجابا يف    ، وهذه إشارة 

ن  . وهذا يدل عىل أالقلب حيول دون معرفة القلب آليات اهلل ومتييزه بني احلق والباطل. 

كونه عقابا إهليا للمعتدين، كذلك يكون أثرا من آثار    القلوب باَلضافة إىل   هلي عىل الطبع اإل 

 . اَلستمرار يف اَلعتداء

 العجلة: حجاب  
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واهلداية   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

ِّ    الوارد يف قوله تعاىل:  ْنَساُن بِالرشَّ ْنَساُن َعُجوًَل ﴿َوَيْدُع اإْلِ ]اإلرساء:   ﴾ ُدَعاَءُه بِاخْلرَْيِ َوَكاَن اإْلِ

11 ] 

قال أحد الطلبة: هذه اآلية الكريمة تشري إىل حجاب العجلة، والذي جيعل صاحبها  

بل   والرباهني،  للحجج  يسمع  حتى  أو  يتحقق،  أو  يتثبت  حتى  يتأنى  َل  العقل،  خفيف 

 يسارع إىل رفضها ملجرد خمالفتها هواه. 

ذكر اهلل تعاىل أحد أسباب الكفر وعدم اإليامن باهلل وهو  اآلية الكريمة  يف  خر: وقال آ

ويقول:   وتبحر،  بدقة  األمور  دراسة  يتجهون  )عدم  وترسعهم  إضطراهبم  وبسبب  إهنم 

وكأهنم   اهلاوية  نحو  ويتجهون  والسعادة،  اخلري  نحو  يتجهون  وكأهنم  الرش،  نحو  أحيانا 

حو الذل والعار كام لو كانوا يتجهون نحو طريق الفخر  يتجهون نحو مكان آمن، ويتجهون ن

 ( والعز

عقوهلم حيول    أي أن تفكريهم السطحي، وتركهم التدبر جيعل حجابا عىل قال آخر:  

دون إدراكهم الصحيح، فريونـ  ألجل ذلكـ  الرش خريا والشقاء سعادة، والضالل رصاطا  

 مستقيام. 

آخر و(1) قال  اآلية  :  منكذلك  تكشف  حال  مولع    عن  أنه  وهو  اإلنسان،  أحوال 

بحب  العاجل من املتاع، يطلبه، ويؤثره عىل اآلجل، وإن كان فيه من اخلري أضعاف العاجل  

ومن هنا، كان أكثر الناس يطلبون الدنيا، ويستوفون حظوظهم منها،    الذي طلبه وآثره..

، و وا دون أن يرتكوا لآلخرة شيئا.. وهذا ما حيملهم عىل أن هيتفوا بالرش  طلبه، حتى  يف  يلح 

 كأنه خري حمقق. 
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، إنام  اهلل تعاىل  ووصف  :  (1) قال آخر ما يستعجله الناس من متاع احلياة الدنيا بالرش 

ويعمى   اآلخرة،  عن  يرصفهم  حيث  طالبوه،  هبا  يتلب س  التي  احلال  إىل  باإلضافة  هو 

بالنسبة ملن شغلوا به    ذاته، وإنام هو رش  يف    أبصارهم عن النظر إليها.. فهذا املتاع ليس رشا

 حياهتم الدنيا، واستمتعوا هبا.يف   عن اآلخرة، وأذهبوا طيباهتم 

قال آخر: وقد ورد يف األحاديث ما يدل عىل ذم العجلة وخماطرها، ومنها ما روي  

اهلل عن   قال     رسول  الشيطان(أنه  من  والعجلة  اهلل  من  )األناة  وقال:  (2):  )يستجاب  ، 

التؤدة يف كل  يشء إَل  يف  ، وقال: )(3) يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب يل(ألحدكم ما مل 

 ( 4)عمل اآلخرة(

مور قبل أواهنا أو الت ساقط فيها عند  قال اإلمام عيل: )إي اك والعجلة باألقال آخر: و  

كل   فضع  استوضحت،  إذا  عنها  الوهن  أو  رت،  تنك  إذا  فيها  الل جاجة  أو  مر  أإمكاهنا، 

 (5)كل  عمل موقعه(موضعه، وأوقع 

كثرهم مالمة العجل الن زق ال ذي َل يدركه  أقال: )أشد  الناس ندامة وقال آخر: و 

 ( 6) َل بعد فوت أمره(إعقله 

و  آخر:  حممودا(قال  العجول  يلقى  )لن  و(7) قال:  قبل  ،  العجلة  اخلرق  )من  قال: 

 (9)د(قال: )أخطأ مستعجل أو كا ، و(8)اإلمكان واألناة بعد إصابة الفرصة(

و  آخر:  حيمد  قال  وَل  مطلبه  يدرك  َل  األمور  يف  العجل  فإن   العجل  )ذر  قال: 
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قال: )قل ام تنجح حيلة العجول أو تدوم  ، و(2) قال: )قل ام يصيب رأى العجول(، و(1) أمره(

ة امللول( مود 
(3) 

   : حجاب الكذب 

الذي حيول بني   احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  واهلداية  قال  اإلنسان 

ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلكَِتاِب ُيْدَعْوَن إِىَل كَِتاِب اهللَِّ لَِيْحُكَم    الوارد يف قوله تعاىل:  ﴿َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ

نَا النَّ ُْم َقاُلوا َلْن مَتَسَّ اًما َمْعُدوَداٍت َبْينَُهْم ُثمَّ َيَتَوىلَّ َفِريٌق ِمنُْهْم َوُهْم ُمْعِرُضوَن َذلَِك بَِأهنَّ   اُر إَِلَّ َأيَّ

وَن﴾   َيْفرَتُ َكاُنوا  َما  ِدينِِهْم  يِف  ُهْم  عمران:  َوَغرَّ وقوله:  [ 24ـ    23]آل  إِْن  ،  فِياَم  نَّاُهْم  َمكَّ ﴿َوَلَقْد 

َأْغنَى َعنُْهْم َسْمُعُهمْ  نَّاُكْم فِيِه َوَجَعْلنَا هَلُْم َسْمًعا َوَأْبَصاًرا َوَأْفئَِدًة َفاَم  َأْبَصاُرُهْم َوََل    َمكَّ َوََل 

 إِْذ َكاُنوا جَيَْحُدوَن بِآَياِت اهللَِّ َوَحاَق هِبِْم َما َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئوَن﴾  
ٍ
ء ]األحقاف:  َأْفئَِدهُتُْم ِمْن يَشْ

26 ] 

قال أحد الطلبة: هذه اآليات الكريمة تشري إىل حجاب الكذب واَلفرتاء، والذي  

 ية، ألنه وقف يف مواجهتها وتشوهيها وحتريفها. جيعل صاحبه بعيدا عن اهلدا 

الضالل، واإلعراض عن  يف    التامدي: واآلية الكريمة األوىل تشري إىل أن  (4) قال آخر

آيات اهلل، وعدم التوقف للتثبت من احلق، هو مما دخل عىل القوم من غرور، بسبب ما بدلوا  

ف أهنم شعب خمتار، هلم دين اهلل، حتى أخذوا عن هذا الدين  يف    وغريوا عند اهلل فضل    املحر 

ومنزلة، وأن من يدخل النار من عصاهتم لن متسه النار إَل أياما معدودة، عىل حني خيلد  

وا عىل اهلل، واستباحوا حرماته، ألهنم كام صور  ؤوهبذا اجرت  ،النار ممن ليس منهم يف    غريه

اهلل  يناهلم  ـ َل  بأهوائهم  فيه  لعبوا  الذي  دينهم  منهم   ، بعذابه  هلم  الغارقني  العصاة  يف    وأن 
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 وافرتوا. يف ذلك كذبوا قد و. العصيان لن يمسهم عذاب اهلل إَل مسا رفيقا.

اًما َمْعُدوَدًة  قوله:  يف    وقد فضحهم اهلل تعاىل  قال آخر: نَا النَّاُر إَِلَّ َأيَّ ﴿َوَقاُلوا َلْن مَتَسَّ

َْذُتْم ِعنَْد اهللَِّ َعْهًدا َفلَ  َبىَل َمْن َكَسَب    ْن خُيْلَِف اهللَُّ َعْهَدُه َأْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َما ََل َتْعَلُمونَ ُقْل َأختَّ

  [ 81ـ  80]البقرة:  ﴾َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِِه َخطِيَئُتُه َفُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ 

اًما َمْعُدوَداٍت﴾  هذه اآلية:  يف    قوله تعاىل ويف    :(1)قال آخر آية  ويف    [ 24]آل عمران:  ﴿َأيَّ

اًما َمْعُدوَدًة﴾  البقرة     أسلوهبا، وإن مل ختتلفيف    حكاية ألقواهلم التي ختتلف  [ 80]البقرة:  ﴿َأيَّ

أسلوبه يف   له  منهم  واحد  فكل  عليه  يف    مضموهنا،  تتوارد  الذي  املعنى  هذا  عن  التعبري 

 ضالَلهتم..  

أن الكذب واَلفرتاء خيدعان اإلنسان وحيجبان واآلية الكريمة تشري إىل    :(2) قال آخر

ما حتصل عنده من األحوال أو    ه عىل أفعالاإلنسان جيري يف أعامله و، ذلك أن  عنه املعرفة

امللكات النفسانية والصور التي زينتها ونمقتها له نفسه دون الذي حصل له العلم به، كام  

املدمن عىل  أهنا مرضة غري َلئقة  استعامل    أن  املواد املخدرة ونحوها يستعملها وهو يعلم 

النفسانية زينت له هذه األمور وأضفت عليها نوعا من   بشأنه، وذلك ألن حالته وملكته 

 اجلاذبية بحيث مل تدع له جماَل للتفكر واَلجتناب. 

َلستحكام الكرب والبغي وحب الشهوات يف أنفسهم  لذلك؛ فإهنم  : و(3)قال آخر

جيرون عىل ما تدعوهم إليه فريتهم، فكانت فريتهم هي الغارة هلم يف دينهم، وهم مع ذلك  

كرروا ذكر ما افرتوه عىل اهلل سبحانه، ومل يزالوا يكررونه ويلقنونه أنفسهم حتى أذعنوا به،  

أي اطمأنوا وركنوا إليه بالتلقني الذي يؤثر أثر العلم، كام بينه علامء النفس، فصارت الفرية  
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الباطلة بالتكرار والتلقني تغرهم يف دينهم ومتنعهم عن التسليم هلل واخلضوع للحق الذي  

 أنزله يف كتابه. 

آخر و(1) قال  كذب  :  أنه  ويعلم  كذب  بحديث  اإلنسان  يتفوه  فتارة  جمرب،  هذا 

به،    وافرتاء، وعىل  يعيده مرات أخرى فيصدق  منه، ثم  يقع يف شك  ضوء إعادة احلديث 

درجة   حتى  العقلية    يبلغ  رؤيته  أمام  حجابا  فيصري  واقعيته،  عدم  من  بالرغم  اَلعتقاد 

 السليمة. 

نَّاُكْم فِيِه  : أما اآلية الثانية، وهي قوله تعاىل:  (2) قال آخر نَّاُهْم فِياَم إِْن َمكَّ ﴿َوَلَقْد َمكَّ

َأْبَصاُرُهْم َوََل َأْفئَِدهُتُ  َأْغنَى َعنُْهْم َسْمُعُهْم َوََل  ْم ِمْن  َوَجَعْلنَا هَلُْم َسْمًعا َوَأْبَصاًرا َوَأْفئَِدًة َفاَم 

 إِْذ َكاُنوا جَيَْحُدوَن بِآَياِت اهللَِّ َوَحاَق هِبِْم َما 
ٍ
ء فهي تشري  ،  [ 26]األحقاف:  َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئوَن﴾    يَشْ

األحقاف  إىل يف  يعيشون  كانوا  قدرة،  ذو  قوم  وهم  عاد،  اجلزيرة    ، قوم  شامل  أو  جنوب 

هود   لرسوهلم  تكذيبهم  إثر  العاصف  بالريح  وابتلوا  السالم  العربية،  ظلمهم  عليه  وإثر 

 وفسادهم يف األرض. 

آخر و(3) قال  سلب  الكريمة  اآلية  :  سبب  اهلل  آليات  املتوايل  تكذيبهم  أن  تؤكد 

أن الستار    وآذاهنم تسمع وأفكارهم تعقل ظاهرا، إَل  إدراكهم ومعرفتهم، فأبصارهم ترى 

 احلاجب حال دون استعانتهم بوسائل املعرفة هذه فابتلوا بعذاب اهلل. 

ويعني يف    ،[ جحود]من مادة    [ 26]األحقاف:  ﴿جَيَْحُدوَن﴾  : وقوله تعاىل:  (4) قال آخر

يعني  أو أنه  ء يؤمن اإلنسان بعدمه،  ء تيقن اإلنسان من وجوده أو إثبات يش األصل نفي يش 

أثبتت التجربة أن اإلنسان إذا ما استمر يف إنكار  ، وقد  إنكار الواقعيات عمدا وعن معرفة
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احلقيقة، فستصبح القضايا التي يؤمن هبا بشكل قطعي مورد شك وبشكل دائم، وإذا استمر  

 احلق باطال والباطل حقا.  التمييز تتبدل بحيث يرى  اَلنكار أكثر فإن قدرته عىل 

آخر أسباب  :  (1)قال  اإلوهناك  هلذا  ل نكار  خمتلفة  العلم  املتعمد  مع  لواقعيات 

واملعرفة، فتارة ينشأ عن العناد، وتارة أخرى عن التعصب، وتارة عن الكرب والغرور، وتارة  

حفاظا   عليه  اإلنسان  عن    عىل يقدم  كشف  ما  إذا  للخطر  تتعرض  التي  املادية  مصاحله 

العقل والفطرة    حدوث حجاب عىل .. والنتيجة هي  احلقائق، وتارة ألجل شهوات أخرى

 عقب.  فتنقلب قدرة التمييز عند اإلنسان رأسا عىل 

آخر لو  (2) قال  حتى  أنه  إىل  تشري  الكريمة  واآلية  أولئك  :  جمهزين  املكذبني  كان 

بالوسائل املادية، وبوسائل إدراك احلقيقة، إَل أهنم ملا كانوا يتعاملون مع آيات اهلل بمنطق  

األنبياء بالسخرية واإلستهزاء، مل ينفذ نور احلق إىل    اإلستكبار والعناد، وكانوا يتلقون كالم

وَل   يستفيدوا  َل  أن  إىل  أدى  الذي  هو  للحق  والعداء  والغرور  الكرب  وهذا  قلوهبم، 

دموا وسائل اهلداية واملعرفة كالعني واألذن والعقل، ليجدوا طريق النجاة ويسلكوه،  يستخ

 فكانت عاقبتهم أن ابتلوا بذلك املصري املشؤوم الذي أشارت إليه اآليات السابقة. 

إذا كان  : وختاطب اآلية الكريمة املعاندين يف كل العصور لتقول هلم:  (3) قال آخر

قيام بأي عمل مع كل تلك القدرات واإلمكانيات التي كانوا  أولئك القوم قد عجزوا عن ال 

يمتلكوهنا، وأصبحت جثثهم اهلامدة كالريشة يف مهب الرياح تتقاذفهم من كل جانب بكل  

وليس عسريا عىل اهلل  .  مذلة واحتقار، أوىل لكم أن تعتربوا إذ أنتم أضعف منهم وأعجز.

وج أعاملكم  نتيجة  العذاب  بأشد  يأخذكم  أن  حياتكم  تعاىل  عوامل  جيعل  وأن  رائمكم، 
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أسباب فنائكم، وهذا خطاب ملرشكي مكة، ولكل البرش املغرورين الظاملني العتاة عىل مر  

 التأريخ، ويف كل األعصار واألمصار. 

 حجاب التزيني: 

واهلداية   اإلنسان  بني  حتول  التي  احلجب  عن  فأخربوين  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

تعاىل:   َفَرآُه َحَسنًا﴾  الواردة يف قوله  َعَملِِه  َلُه ُسوُء  َن  ُزيِّ ﴿َوَلكِْن    قوله: ، و[ 8]فاطر:  ﴿َأَفَمْن 

َيْعَمُلونَ  َكاُنوا  َما  يَْطاُن  الشَّ هَلُُم  َن  َوَزيَّ ُقُلوهُبُْم  اآليات  [ 43عام:  ]األن  ﴾َقَسْت  من  وغريها   ..

 الكريمة التي تدل عىل هذا املعنى. 

قال أحد الطلبة: هاتان اآليتان الكريمتان ومثيالهتا تشري إىل حجاب التزيني، والذي  

 يتم من الشيطان أو من اإلنسان نفسه..  

قال آخر: وقد أشارت اآليتان الكريمتان إىل دور اَلستعداد النفيس لذلك.. فقسوة  

وب هي التي جتعلها مستعدة للتزيينات الشيطانية التي تنحرف باحلقائق عن معانيها أو  القل

 مقاصدها.

أن  (1)قال آخر ذلك  نقية:  إذا كانت  اإلنسان  فإهنا فطرة  الطالح    ،  الصالح من  متيز 

بصورة جيدة، إَل أنه حني يذنب اإلنسان وخيطو يف طريق اآلثام، فإنه يفقد هذا اإلحساس  

ومتى ما واصل اإلقدام عىل السيئات، تبدو له سيئاته وكأهنا أمر حسن، وتتزين    . .ا يتدرجي

 . الكريمة يات تلك اآلله، وهذ ما أشارت إليه 

الكريم..    قال األستاذ: بورك فيكم.. لكن القرآن  التزيني يف  ما رس اختالف نسبة 

ومرة   للشيطان..  التزيني  ينسب  مرة  أنه  وُيبنى  يُ ذلك  فاعله،  ُيسمَّ  مل  ما  اىل  الفعل  سند 

 
 ( 49/ 6) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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َن لَِكثرٍِي  كام يف قوله تعاىل:  أي األصنام،    ،ىل الرشكاء.. ومرة يسند إللمجهول ﴿َوَكَذلَِك َزيَّ

كِنَي َقْتَل َأْوََل  ُدوُهْم َولَِيْلبُِسوا َعَلْيِهْم ِدينَُهمْ ِمَن املرُْْشِ َكاُؤُهْم لرُِيْ   َوَلْو َشاَء اهللَُّ َما َفَعُلوهُ   ِدِهْم رُشَ

وَن﴾   قوله  ُينسب تزيني األعامل السيئة اىل اهلل، كام يف  .. ومرة  [ 137]األنعام:  َفَذْرُهْم َوَما َيْفرَتُ

ِذيَن ََل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخ تعاىل:   نَّا هَلُْم َأْعاَمهَلُْم َفُهْم َيْعَمُهوَن﴾ ﴿إِنَّ الَّ  [ 4]النمل: َرِة َزيَّ

الطلبة أحد  إىل  (1) قال  يرجع  ذلك  مقدمات  :  اإلنسان،  التزيني  أن  نفس  من  تبدأ 

الشيطان،   هبا  العلل    ويوسوس لصاحبها.. فيتمسك  اهلل مسبب األسباب وخالق  أن  وبام 

ف األعامل لذلك  واملعلوَلت،  نتيجة  إليه  و.تنسب  أهنا  .  مع  اهلل  اىل  األمور  مثل هذه  نسبة 

هذه النسبة  و.  . نفسه ألن خواص األشياء بيد اهلل، فهو مسبب األسباب  ختص عمل اإلنسان

 ختيار وحرية إرادة اإلنسان.َل تنايف اَل

( طرحته:  الذي  اإلشكال  عىل  اجلواب  يف  العلامء  بعض  قال  وقد  آخر:  سند  أُ قال 

ليه تعاىل بالنظر إىل أن  إسند  بالنظر إىل أنه هو الذي يغري ويوسوس، وأُ التزيني إىل الشيطان  

سنة اهلل ومشيئته قضت بأن يعمى عن سوء أعامله من َل يؤمن باليوم اآلخر، متاما كام قضت  

ن من َل يؤمن  أوبتعبري ثان    .. مشيئته تعاىل باملوت واهلالك عىل من يسلك الطريق املؤدية اليه

.  . ام، وهو يرى أنه حالل، ألن اهلل جعل عدم اإليامن سببا للجهل باحلرامباآلخرة يفعل احلر

أ أوجد  ذلك  الذي  هو  تعاىل ألنه  إليه  تنتهي  الكونية  الطبيعية واألسباب  األشياء  ن مجيع 

 ( 2) (الطبيعة والكون

( مقدمته:  قال يف  مفصال  ذلك جوابا  آخر عن  آخر: وأجاب  أمر مجيل  قال  الزينة 

ضام جيلب الرغبة إليه وحيببه عند طالبه فيتحرك نحو الزينة، وينتهي    حمبوب يضم إىل يشء 

 
 ( 6/ 6) الكاشف(  التفسري 2) .235، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)
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إىل اليشء املتزين هبا كاللباس املزين هبيئته احلسنة الذي يلبسه اإلنسان لزينته فيصان به بدنه  

قد أراد اهلل سبحانه أن يعيش اإلنسان هذه العيشة الدنيوية ذات الشعب  . و عن احلر والربد. 

اته األرضية اخلاصة به من طريق إعامل قواه الفعالة فيدرك ما ينفعه وما  والفروع ويديم حي

أشياء   بأكل  يتغذى  ثم  الباطنة،  وقواه  بحواسه  فيها  يترصف  ثم  الظاهرة،  بحواسه  يرضه 

له  . و ورشب أشياء وهييج إىل النكاح بأعامل خاصة، ويلبس ويأوي وجيلب ويدفع وهكذا.

لذائذ يقارهنا، وغايات حيوية ينتهي إليها، وآخر ما ينتهي  يف مجيع هذه األعامل وما يتعلق هبا  

السعيدة احلقيقية التي يظنها احلياة  أو احلياة  التي خلق هلا،  السعيدة احلقيقية  ..  إليه احلياة 

والرشاب   الطعام  كلذة  املادية  اللذة  من  به  يتصل  ما  عمل  من  يعمله  بام  يقصد  إنام  وهو 

الفكر اللذة  أو  والفخر  والنكاح وغري ذلك،  التقدم واألنس واملدح  الدواء ولذة  ية كلذة 

 ( 1)(والذكر اخلالد واَلنتقام والثروة واألمن وغري ذلك مما َل حيىص

وما كان من  قال آخر: ثم راح يبني رس النسب املرتبطة هبا يف القرآن الكريم، فقال: )

 أنواع األغذية ولذة  هذه الزينة طبيعية مغروزة يف طبائع األشياء كالطعوم اللذيذة التي يف

إىل   منسوبة إىل اهلل سبحانه واقعة يف طريق سوق األشياء  اخللقة  إىل  النكاح فهي مستندة 

ثم   الذي أعطى كل يشء خلقه  إليها إَل اهلل سبحانه فهو  التكوينية، وَل سائق هلا  غاياهتا 

آخ.  هدى. دنياه وَل ترضه يف  اإلنسان يف  حياة  فكرية تصلح  لذة  منها  كان  فهي  وما  رته 

منسوبة أيضا إىل اهلل سبحانه ألهنا ناشئة عن الفطرة السليمة التي فطر اهلل الناس عليها َل  

نَُه يِف ُقُلوبُِكْم﴾ تبديل خللق اهلل قال تعاىل:  ياَمَن َوَزيَّ  (2) ([ 7]احلجرات: ﴿َحبََّب إَِلْيُكُم اإْلِ

وما كان منها لذة فكرية توافق  قال آخر: ثم ذكر الزينة املنحرفة، ورس نسبها، فقال: )

 
 ( 175/ 7) (  تفسري امليزان2) ( 175/ 7) (  تفسري امليزان1)
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اهلوى وتشقي يف األخرى واألوىل بإبطال العبودية وإفساد احلياة الطيبة فهي لذة منحرفة  

عن طريق الفطرة السليمة فإن الفطرة هي اخللقة اإلهلية التي نظمها اهلل بحيث تسلك إىل  

أ ختالف  َل  منها  املنبعثة  واألفكار  منها  الناشئة  واألحكام  فإذا  السعادة  هلا  الباعث  صلها 

خالفت الفطرة ومل تؤمن السعادة فليست باملرتشحة منها، بل إنام نشأت من نزعة شيطانية  

وعثرة نفسانية فهي منسوبة إىل الشيطان كاللذائذ الومهية الشيطانية التي يف الفسوق بأنواعه  

سبحانه إَل باإلذن  من حيث إنه فسوق، فإهنا زينة منسوبة إىل الشيطان غري منسوبة إىل اهلل  

نَنَّ هَلُْم يِف اأْلَْرِض َوأَلُْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنيَ قال تعاىل حكاية عن قول إبليس: كام   ]احلجر:   ﴾ ﴿أَلَُزيِّ

ْيَطاُن َأْعاَمهَلُْم﴾ وقال: ، [ 39 َن هَلُُم الشَّ  (1) ([ 63]النحل: ﴿َفَزيَّ

أما أهنا  فواحش إليه، فقال: )قال آخر: ثم ذكر رس تنزيه اهلل تعاىل عن نسبة تزيني ال 

َل تنسب إىل اهلل سبحانه بال واسطة فإنه تعاىل هو الذي نظم نظام التكوين فساق األشياء  

فيه إىل غاياهتا وهداها إىل سعادهتا ثم فرع عىل فطرة اإلنسان الكونية السليمة عقائد وآراء  

عى، وجلت ساحته عز اسمه  فكرية يبني عليها أعامله فتسعده وحتفظه عن الشقاء وخيبة املس 

أن يعود فيأمر بالفحشاء وينهى عن املعروف ويبعث إىل كل قبيح شنيع فيأمر الناس مجيعا  

نظام   بذلك  فيختل  معا  واحلسن  القبيح  عن  مجيعا  الناس  وينهى  معا  والقبيح  باحلسن 

بأنه دين قيم   الذي هذه صفته  الدين  ثم يصف  الثواب والعقاب،  ثم  التكليف والترشيع 

رة اهلل التي فطر الناس عليها، والفطرة بريئة من هذا التناقض وأمثاله متأبية مستنكفة من  فط

 ( 2) (أن ينسب إليها ما تعده من السفه والعتاهية

قال آخر: ثم ذكر أن ذلك َل يعني كون الشيطان يقوم بذلك بعيدا عن إرادة اهلل، أو  

 
 ( 176/ 7) تفسري امليزان(  2) ( 176/ 7) تفسري امليزان(  1)
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إلذن فإن امللك عام والسلطنة اإلهلية مطلقة،  أما أهنا منسوبة إليه تعاىل با إكراها هلل، فقال: )

وحاشا أن يتأتى ألحد أن يترصف يف يشء من ملكه إَل بإذنه فام يزينه الشيطان يف قلوب  

الوجوه إىل سخط اهلل سبحانه فإنام  ينتهي بوجه من  ما  أوليائه من الرشك والفسق ومجيع 

يتم دونه نظام الترشيع ومسلك    ذلك عن إذن إهلي تتم به سنة اَلمتحان واَلختبار الذي َل 

َص  وقال:  ،  [ 3]يونس:  ﴿َما ِمْن َشِفيٍع إَِلَّ ِمْن َبْعِد إِْذنِِه﴾  الدعوة واهلداية، قال تعاىل:   ﴿َولُِيَمحِّ

ِذيَن آَمنُوا َوَيْمَحَق اْلَكافِِرينَ  فتبني أن لزينة األعامل نسبة إليه تعاىل  ،  [ 141]آل عمران:    ﴾اهللَُّ الَّ

بواس مما  تعاىل:  أعم  قوله  جيري  وعليه  واسطة،  بال  أو  اإلذن  ٍة  طة  ُأمَّ لُِكلِّ  نَّا  َزيَّ ﴿َكَذلَِك 

﴿إِنَّا َجَعْلنَا َما َعىَل اأْلَْرِض ِزينًَة  وأوضح منه يف اَلنطباق قوله تعاىل:    [ 108]األنعام: َعَمَلُهْم﴾  

ُْم َأْحَسُن َعَماًل﴾   (1) ([ 7]الكهف: هَلَا لِنَْبُلَوُهْم َأهيه

   : حجاب الظن 

واهلداية   اإلنسان  الذي حيول بني  احلجاب  فأخربوين عن  أحسنتم..  األستاذ:  قال 

وا ُثمَّ َتاَب اهللَُّ َعَلْيِهْم ُثمَّ َعُموا    الوارد يف قوله تعاىل:  ْتنٌَة َفَعُموا َوَصمه
﴿َوَحِسُبوا َأَلَّ َتُكوَن فِ

وا َكثرٌِي ِمنُْهْم َواهللَُّ   [ 71]املائدة:  ﴾َبِصرٌي باَِم َيْعَمُلونَ َوَصمه

قال أحد الطلبة: هذه اآلية الكريمة ومثيالهتا تشري إىل حجاب استعامل الظن بدل  

الظانون من اهلداية بسبب حيلولة   التحقيق واليقني يف احلكم عىل األشياء، ولذلك حُيرم 

 نفوسهم بينهم وبينها.  

ياَلت الباطلة يغري العقل تدرجييا وحيرفه عن  اتباع الظنون واخل: ذلك أن  (2)قال آخر

 ذنيه. أجادة املعارف األصيلة، وجيعل حجابا أمام عيني اإلنسان و

 
 .303، ص: 1(  نفحات القرآن، ج2) ( 177/ 7) تفسري امليزان(  1)
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يف    العهدعىل اليهود من  أخذ اهلل  ما  : وهذه اآلية الكريمة وما قبلها تذكر  (1) قال آخر

خلقه وحتليهم بحيل الفضائل ومكارم    ي التوراة بتوحيده واتباع األحكام التي رشعها هلد

القاسية،    تلك املعاملةعليهم السالم  نقضوا هذا امليثاق وعاملوا الرسل  لكنهم    .. األخالق

كانوا   أهنم  بيشحيث  رسول  جاءهم  األمرينكلام  بأحد  عاملوه  أنفسهم  هتواه  َل  إما    :ء 

 التكذيب املستلزم لإلعراض والعصيان، وإما القتل وسفك الدماء. 

أهنم  (2)آخر  قال تذكر  وهي  مركبا،  :  أخشنها  األهواء  واتباع  الفساد  من  بلغوا 

قلوهبم وعظ الرسل وَل هدهيم، بل صار ذلك  يف   عتوا وضالَل، حتى مل يعد يؤثر وأشدها 

 مغريا هلم بزيادة الكفر والتكذيب وقتل أولئك اهلداة الربرة والسادة األخيار. 

أن:  (3) قال آخر َأَلَّ    م فقال:أفعاهلفسهم عىل سوء  ثم ذكر ما سولته هلم  ﴿َوَحِسُبوا 

أي وظنوا ظنا قويا متكن من نفوسهم أنه َل تقع هلم فتنة بام فعلوا من    [ 71]املائدة:  َتُكوَن فِْتنٌَة﴾  

الفساد، ألهنم كانوا يقولون نحن أبناء اهلل وأحباؤه، ويعتقدون أن نبوة أسالفهم وآبائهم  

يستحقو الذي  العقاب  عنهم  والتكذيب.تدفع  القتل  ذلك  بسبب  بنه  واملراد    هنا:  الفتنة. 

 . اَلختبار بشدائد األمور، كتسلط األمم القوية عليهم بالقتل والتخريب واَلضطهاد 

آخر فتقول:  :  (4) قال  ذلك،  يف  خاب  ظنهم  أن  الكريمة  اآلية  تذكر  ﴿َفَعُموا  ثم 

وا ُثمَّ َتاَب اهللَُّ َعَلْيِهْم ُثمَّ َعُموا َوَص  وا َكثرٌِي ِمنُْهْم﴾  َوَصمه أي فعموا عن آيات اهلل    [ 71]املائدة: مه

خلقه  يف    كتبه مرشدة إىل عقابه لألمم املفسدة الظاملة، وعام وضعه من السنن يف    التي أنزهلا 

وأنذروهم   الرسل  أولئك  هبا  جاءهم  التي  املواعظ  سامع  عن  وصموا  لذلك،  مصدقا 

أنفسهم   وظلموا  الدين،  هدى  عن  وخرجوا  امليثاق  ونقضوا  خالفوها  هم  إذا  بالعقاب 

 
 ( 163/ 6(  تفسري املراغي )1)

 ( 164/ 6(  تفسري املراغي )2)

 ( 164/ 6تفسري املراغي )(  3)

 ( 164/ 6(  تفسري املراغي )4)
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وساروا أهواءهم  واهنمكوا يف    واتبعوا  سامهم  يف    غيهم،  من  عليهم  اهلل  فسلط  ضالهلم، 

 .اخلسف وأوقع هبم البوار والدمار

جاس البابليون خالل ديارهم، وأحرقوا املسجد األقىص وهنبوا  حيث : (1)قال آخر

أمواهلم وسبوا أوَلدهم ونساءهم وسلبوهم أمواهلم وثلوا عروش ملكهم، ثم رمحهم اهلل  

وتاب عليهم حني أقلعوا عن الفساد وأعاد إليهم ملكهم وعزهم عىل يد ملك من ملوك  

أرس بختنرص إىل  يف    وعمره ورد من بقي من بنى إرسائيل الفرس، إذ جاء إىل بيت املقدس  

 األقطار فاستقروا وكثروا وكانوا كأحسن ما كانوا. يف  وطنهم، ورجع من تفرق منهم 

األرض  يف    ثم عموا وصموا مرة أخرى وعادوا إىل ظلمهم وفسادهم:  (2) قال آخر

عليه السالم، فسلط اهلل  وقتلوا األنبياء بغري حق فقتلوا زكريا وأشعيا وأرادوا قتل عيسى  

 . فأزالوا ملكهم واستقالهلم  ،عليهم الفرس ثم الرومانيني

  بحجابه عىل ألقى  باطل هو الذي  الظن  : واآلية الكريمة تشري إىل أن ال(3)قال آخر

أفئدهتم وأبصارهم وسمعهم فحال دون أن يعقلوا شيئا، فلم تعد أبصارهم تدرك اآلثار  

قدرة سامع ما ينقل عنهم، وهبذا    لألقوام السالفة ومل تعد آذاهنم متتلكاملتبقية من املصري املؤمل  

فقدوا هاتني الوسيلتني املهمتني للمعرفة ـ السمع والبرص ـ من الناحية العملية، وظنوا أهنم  

 . يف أمان من عذاب اهلل

السري يف األرض ودراسة التاريخ  بسبب عدم  وقد حصل هلم هذا الظن  :(4)قال آخر

إن  واألقوا  بل  بأعينهم،  شاهدوا  وَل  بآذاهنم،  األقوام  تلك  عن  سمعوا  فام  السالفة،  م 

 أبصارهم وآذاهنم وأفئدهتم عاطلة عن العمل فحسبوا أن َل عذاب هلم. 

 
 ( 164/ 6(  تفسري املراغي )1)

 ( 164/ 6(  تفسري املراغي )2)
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آخر طريق  :  (1)قال  والتزموا  خطأهم  أدركوا  الزمن  من  وطر  انقضاء  بعد  أنه  إَل 

مرة أخرى خدعتهم ظنوهنم الباطلة  أنه و . إَل  التوبة، وقد وسعتهم رمحة اهلل فقبل توبتهم.

بل أبناء اهلل، فأسدلت ستائر العمى والصم واجلهل   ،فظنوا أهنم شعب اهلل املختار يف أرضه 

 خرى. أرة ا عىل أبصارهم وسمعهم، وطردوا من رمحة اهلل ت

  ، كظن اليهود أهنم شعب اهلل املختار  ،ن الظن الباطل: وهي تشري إىل أ(2) قال آخر

سان تدرجييا عن اإلدراك والفهم وحيرفه عن جادة الصواب، وإذا كان هذا الظن  يمنع اإلن

الظنون   تفاقمت  إذا  أما  العقل حمتملة، ورجوعه عن هذا احلسبان ممكن،  يف بدايته فيقظة 

 وتأصلت يف ذاته فيصبح الرجوع عنها أمرا غري ممكن. 

 حجاب املضللني:  

أحسنتم..   األستاذ:  ذكرمت قال  ما  كل  كان  بشخص  لقد  مرتبطا  احلجب  من  وه 

 اإلنسان وذاته؛ فهل هناك حجب أخرى موجهة إليه من غريه؟

قال أحد الطلبة: أجل.. ويمكن تقسيمها إىل ثالثة حجب كربى.. أوهلا حجاب أئمة  

الضالل والكفر.. وثانيها حجاب أصدقاء السوء.. وثالثها حجاب التبعية العمياء ملا يمليه  

 املنحرف. املجتمع 

 أئمة الضالل: 

 فحدثونا عن احلجاب األول منها.  قال األستاذ:

نَا إِنَّا  قال أحد الطلبة: احلجاب األول منها هو ما نص عليه قوله تعاىل:   ﴿َوَقاُلوا َربَّ

نَا آهِتِْم ِضْعَفنْيِ ِمَن اْلَعَذاِب  بِياَل َربَّ اَءَنا َفَأَضلهوَنا السَّ    َواْلَعنُْهْم َلْعنًا َكبِرًيا﴾َأَطْعنَا َساَدَتنَا َوُكرَبَ

 
 .304، ص: 1(  نفحات القرآن، ج2) .304، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)
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وقوله:  [ 68ـ    67]األحزاب:   إىَِل  ،  َبْعُضُهْم  َيْرِجُع  ِْم  َرهبِّ ِعنَْد  َمْوُقوُفوَن  ُوَن 
الظَّاملِ إِِذ  َتَرى  ﴿َوَلْو 

َأْنُتْم   َلْوََل  وا  اْسَتْكرَبُ لِلَِّذيَن  اْسُتْضِعُفوا  ِذيَن  الَّ َيُقوُل  اْلَقْوَل  ُمْؤِمننِيَ َبْعٍض  ِذيَن    َلُكنَّا  الَّ َقاَل 

إِْذ َجاَءُكْم َبْل ُكنُْتْم جُمِْرِمنيَ  َبْعَد  َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن اهْلَُدى  وا لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا    ﴾ اْسَتْكرَبُ

نِّ وَ ، وقوله:  [ 32ـ    31]سبأ:   ْنِس يِف النَّارِ ﴿َقاَل اْدُخُلوا يِف ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلُِكْم ِمَن اجْلِ   اإْلِ

ٌة َلَعنَْت ُأْخَتَها      ُكلَّاَم َدَخَلْت ُأمَّ
ِ
نَا َهُؤََلء يَها مَجِيًعا َقاَلْت ُأْخَراُهْم أِلُوََلُهْم َربَّ

اَرُكوا فِ َحتَّى إَِذا ادَّ

 [ 38]األعراف:  وَن﴾ َقاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف َوَلكِْن ََل َتْعَلمُ  َأَضلهوَنا َفآهِتِْم َعَذاًبا ِضْعًفا ِمَن النَّارِ 

تبني حال فريق من الكفار عندما يرون نتيجة أعامهلم عند    وىل اآلية األ: ف(1) قال آخر

بِياَل﴾اهلل، فيقولون:  اَءَنا َفَأَضلهوَنا السَّ ا َأَطْعنَا َساَدَتنَا َوُكرَبَ نَا إِنَّ   ، فام كنا نبتىل [ 67]األحزاب:  ﴿َربَّ

نَا آهِتِْم ِضْعَفنْيِ ِمَن اْلَعَذاِب﴾هبذا املصري لوَلهم، ثم يقولون:   عذابا  أي   ،[ 68]األحزاب:    ﴿َربَّ

 [ 68]األحزاب:  ﴾ ﴿َواْلَعنُْهْم َلْعنًا َكبرًِيا ،وعذابا ألهنم أضلونا  ، لكفرهم

ه مع  أنذلك  ،  تربير أعامهلم بكالمهم هذا  َل يريدون سوى: ذلك أهنم  (2) قال آخر

.. ذلك  يسلب عنهم املسؤولية جتاه أعامهلم  مل  ه يف انحرافهم، لكنسببا مهام  رؤسائهم  كون  

عقوهلم    وسوسة القادة املفسدين والزعامء الضالني واملضلني جعلت حجابا عىل أنه مع أن  

وأفكارهم فحال دون تفكريهم الصحيح، إَلأن مقدمات هذا األمر هم هيأوها بأنفسهم  

 هؤَلء من دون إحراز أهليتهم للقيادة.  سلموا أنفسهم عشوائيا إىل ألهنم 

آخر تعاىل:  (3)قال  قوله  والكرباء يف  السادة  بني  فروقا  العلامء  ذكر  وقد  إِنَّا :  نَا  ﴿َربَّ

بِياَل﴾  َفَأَضلهوَنا السَّ اَءَنا  َوُكرَبَ و  مجع )سيد(، وه ة  د، منها أن السا [ 67]األحزاب:    َأَطْعنَا َساَدَتنَا 

املالك العظيم الذي يتوىل إدارة املدن املهمة أو الدول، و)الكرباء( مجع )كبري( وهو الفرد  

 
 .308، ص: 1القرآن، ج(  نفحات 1)

 .308، ص: 1(  نفحات القرآن، ج2)
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املركز اإلجتامعي وأمثال ذلك أو  العلم،  أو  السن،  ناحية  وب. الكبري سواء من  فإن  ذلك  . 

إشارة إىل رؤساء البالد العظام، والكرباء هم الذين يتولون  ـ بحسب هذا القول ـ  السادة  

وكأهنم  إدارة   هلم،  ومشاورين  معاونني  ويعتربون  السادة،  أولئك  إرشاف  حتت  األمور 

الكرباء مكان طاعة األنبياء،  )يقولون:   السادة حمل طاعة اهلل، وطاعة  إنا قد جعلنا طاعة 

 ( نحرافات والتعاسة والشقاءفابتلينا بأنواع اَل

من البدهيي أن معيار السيادة وكون الشخص كبريا بني أولئك األقوام  : و(1)قال آخر

ختيار هذين  ا. وربام كان  .رشوعة، واملكر واخلداعاملهو القوة والسيطرة، واملال والثروة غري  

لقد كنا حتت تأثري العظمة  )التعبريين هنا من أجل أهنم حياولون توجيه عذرهم ويقولون:  

 ( ولئكالظاهرية أل

﴿َوَلْو َتَرى إِِذ الظَّاملُِوَن َمْوُقوُفوَن ِعنَْد  : أما اآلية الثانية، وهي قوله تعاىل:  (2)قال آخر

وا َلْوََل َأْنُتمْ  ِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكرَبُ ِْم َيْرِجُع َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض اْلَقْوَل َيُقوُل الَّ  َلُكنَّا  َرهبِّ

ِذينَ   ُمْؤِمننِيَ  وا لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن اهْلَُدى َبْعَد إِْذ َجاَءُكْم    َقاَل الَّ اْسَتْكرَبُ

عن الكفار الظاملني الذين إذا ما رأوا نتيجة  ، فهي تتحدث  [32ـ    31]سبأ:    ﴾ َبْل ُكنُْتْم جُمِْرِمنيَ 

أي  ـ  حينها املستضعفون  اآلخر، فيقول    كل منهم إللقاء ذنبه عىل   أعامهلم يف اآلخرة سعى 

أي الظلمة وأصحاب السلطة الذين أضلوا اآلخرين بأفكارهم ـ  للمستكربين    ـ  املغفلون 

غسلتم  )   : ـ  الشيطانية لقد  املؤمنني،  يف صفوف  لكنا  والشيطانية  املغرية  وساوسكم  لوَل 

الشيطانية، وقد فهمنا  أدمغتنا، واتبعناكم جهال، وجعلتمونا آلة بأيديكم لتحقيق مآربكم  

 ( خطأ اآلن أنا كنا عىل 
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﴿َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم  بالطبع مل خيرس املستكربون عندها، بل جييبون:  : و(1)قال آخر

َجاَءُكْم﴾   إِْذ  َبْعَد  اهْلَُدى  أن  [ 32]سبأ:  َعِن  أي  جاءوكم  الرسل  ،  السالم  بالبينات  عليهم 

]سبأ:    ﴾﴿َبْل ُكنُْتْم جُمِْرِمنيَ ن ضاللتكم،  مسؤولني ع، ولذلك فنحن لسنا  واحلجج الكافية

الباطلة  عليهم السالم  ومذنبني ألنكم تركتم ما دعتكم إليه الرسل    [ 32 واتبعتم األقاويل 

 بالرغم من إرادتكم واختياركم. 

﴿َقاَل اْدُخُلوا يِف ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن    :: أما اآلية الثالثة، وهي قوله تعاىل:(2) قال آخر

ْنِس يِف النَّارِ َقْبلِ  نِّ َواإْلِ ٌة َلَعنَْت ُأْخَتَها   ُكْم ِمَن اجْلِ اَرُكوا فِيَها مَجِيًعا    ُكلَّاَم َدَخَلْت ُأمَّ َحتَّى إَِذا ادَّ

النَّارِ  ِمَن  َعَذاًبا ِضْعًفا  َفآهِتِْم  َأَضلهوَنا   
ِ
َهُؤََلء نَا  َربَّ أِلُوََلُهْم  ُأْخَراُهْم  لُِكلٍّ    َقاَلْت  ِضْعٌف  َقاَل 

َتْعَلُموَن﴾  ََل  عن [ 38]األعراف:    َوَلكِْن  تتحدث  فهي  يف  شجار    ،  الضالني  واألتباع  القادة 

جهنم، فكلام دخلت أمة لعنت أخرى، واعتربهتا املسؤولة عن شقائها وعذاهبا يف اآلخرة،  

مِ  ِضْعًفا  َعَذاًبا  َفآهِتِْم  َأَضلهوَنا   
ِ
َهُؤََلء نَا  ﴿َربَّ يومذاك:  األتباع  النَّاِر﴾  ويقول    [ 38]األعراف:  َن 

﴿لُِكلٍّ ِضْعٌف َوَلكِْن ََل  :  تعاىل  فيجيبهم اهلل،  ألهنم ضالون وعذابا ألهنم أضلونا وأغوونا 

 [ 38]األعراف:  ﴾ َتْعَلُمونَ 

آخر إَل:  (3) قال  عجيبا،  وليس  متوقع  أمر  الباطل  لقادة  العذاب  مضاعفة  أن    إن 

، لكنا إذا دققنا يف األمر نجد  للوهلة األوىل   مضاعفة العذاب ألتباعهم أمر قد يبدو غريبا 

هلم  العذاب  مضاعفة  ال،  أيضا   رضورة  يستحقون  أهنم  ضالون،  ذلك  أهنم  ألجل  عذاب 

 . والذود عنهم والقتال دوهنم  ألجل اعانتهم أئمة الكفريستحقونه و

قال آخر: وهلذا ورد يف األحاديث الرشيفة النهي عن إعانة الظلمة، ومن األمثلة عىل  
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يكون يف آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاه خونة وفقهاء كذبة،  ):  ذلك قوله  

 (1)(فمن أدرك ذلك الزمان منكم فال يكونن هلم جابيا وَل عريفا وَل رشطيا 

رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل يديه، أوشك أن يعمهم  قال: )إن الناس إذا  قال آخر: و

 ( 2) اهلل بعقاب(

أَل ومن علق سوطا بني يدي سلطان جعل اهلل ذلك السوط يوم  ) قال:  قال آخر: و 

 ( 3) (القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا، يسلطه اهلل عليه يف نار جهنم وبئس املصري

القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة، ومن َلق هلم  إذا كان يوم  )قال:  قال آخر: و  

 (4)(دواة، أو ربط كيسا، أو مد هلم مدة قلم، فاحرشوهم معهم 

ما اقرتب عبد من سلطان جائر إَل تباعد من اهلل، وَل كثر ماله إَل  ) قال:  قال آخر: و 

 ( 5)(اشتد حسابه، وَل كثر تبعه إَل كثرت شياطينه 

و   آخر:  أبواب  إياكم  )قال:  قال  من  أقربكم  فإن  وحواشيها،  السلطان  وأبواب 

السلطان عىل اهلل أذهب اهلل عنه   آثر  أبعدكم من اهلل عز وجل، ومن  السلطان وحواشيها 

 ( 6)(الورع وجعله حريانا 

اتباع األئمة املضلني   قال آخر: وهكذا سار عىل منواله أئمة اهلدى يف التحذير من 

وقد   الصادق:  وإعانتهم،  اإلمام  بالتقية  )قال  وقووه  بالورع،  دينكم  وصونوا  اهلل  اتقوا 

واَلستغناء باهلل عز وجل، إنه من خضع لصاحب سلطان وملن خيالفه عىل دينه طلبا ملا يف  

يديه من دنياه أمخله اهلل عز وجل ومقته عليه، ووكله إليه، فإن هو غلب عىل يشء من دنياه 

 
 (، و)الصغري( 4190) 4/277( الطرباين يف األوسط 1)
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 جل اسمه الربكة منه، ومل يأجره عىل يشء منه ينفقه يف حج وَل  فصار إليه منه يشء نزع اهلل

 (1)(عتق وَل بر 

عن ابن أِب يعفور قال: كنت عند اإلمام الصادق إذ دخل عليه رجل من  قال آخر: و 

أصحابنا فقال له: جعلت فداك إنه ربام أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إىل البناء  

أو املسناة يصلحها، فام تقول يف ذلك؟ فقال اإلمام الصادق: ما أحب  يبنيه، أو النهر يكريه،  

أين عقدت هلم عقدة، أو وكيت هلم وكاء، وإن يل ما بني َلبتيها، َل وَل مدة بقلم، إن أعوان  

 .(2) الظلمة يوم القيامة يف رسادق من نار حتى حيكم اهلل بني العباد

 أصدقاء السوء: 

 جاب األول.. فحدثونا عن الثاين.حدثتمونا عن احل  قال األستاذ:

﴿َوَيْوَم َيَعضه الظَّامِلُ  قال أحد الطلبة: احلجاب الثاين منها هو ما نص عليه قوله تعاىل:  

َخلِ  ُفاَلًنا  ِْذ  َأختَّ مَلْ  َلْيَتنِي  َوْيَلتَى  َيا  َسبِياًل  ُسوِل  الرَّ َمَع  َْذُت  اختَّ َلْيَتنِي  َيا  َيُقوُل  َيَدْيِه  َلَقدْ َعىَل   ياًل 

ْيَطاُن لإِْلِْنَساِن َخُذوًَل﴾  ْكِر َبْعَد إِْذ َجاَءيِن َوَكاَن الشَّ  [ 29ـ  27]الفرقان: َأَضلَّنِي َعِن الذِّ

آخر ف(3)قال  حلظات  :  وهي  القيامة،  يوم  مشاهد  من  مشهدا  ترشح  اآليات  هذه 

 . همأيدهي عىل فيها درجة يعضون  أعامهلم إىل عىل سوء تأسف الظاملني 

وعض الظامل عىل يديه، كناية عن احلرسة والندم، عىل ما فاته من خري،  : (4)قال آخر

ُسوِل َسبِياًل   وَل يمكنه اآلن دركه.. َْذُت َمَع الرَّ َلْيَتنِي اختَّ ]الفرقان:   ﴾ وقوله تعاىل: ﴿َيُقوُل َيا 

هذا اليوم، وهو أنه قد  يف    مجلة حالية، تكشف عن سبب احلرسة، التي متأل قلب الظامل  [ 27

ومل يتخذ مع الرسول سبيال،    ،، وأنه دعى إىل اإليامن فأبىالنبيكان عىل طريق خمالف لطريق  

 
 .  3/ 105/ 5ايف ( الك 1)

 .  7/ 107/ 5( الكايف  2)

 ( 8/ 19(  تفسري املراغي )3)

 ( 11/ 10(  التفسري القرآين للقرآن )4)
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بل اختذ سبيله مع الضالني، والظاملني من أمثاله، الذين أغووه، وأغواهم، فكانوا حزبا عىل  

ِْذ ُفاَلًنا واملؤمنني.. وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل، عىل لسان هذا الظامل: ﴿َلْيَتنِي مَلْ أَ   النبي ختَّ

  [ 28]الفرقان:  ﴾َخلِياًل 

كناية عن إنسان، يعرفه املتحدث عنه، وَل يريد ذكر    ( يف قولهفالن)و:  (1) قال آخر

كام    اسمه  كناية عن كل ضال أضل صاحبه،  هنا  له.. وهو  ُء    تعاىل: قال  كراهية  ﴿اأْلَِخالَّ

الدنيا، إذا كانت املخالة  يف    فاألخالء  [ 67]الزخرف:    ﴾ِقنيَ َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إَِلَّ املُْتَّ 

اآلخرة روحا وأنسا.. أما إذا كانت  يف    بينهم قائمة عىل اخلري، وعىل اإليامن والتقوى، كانت

قد مجعت بينهم عىل طريق الضالل والغواية، فإهنا تكون يوم القيامة حرسة وندامة، وعداوة  

باللعن   تعاىل ويف    والسباب..بادية، وتراميا  اهلل  يقول  اْلِقَياَمِة  يف    هذا  َيْوَم  الكافرين: ﴿ُثمَّ 

ينَ  ]العنكبوت:    ﴾َيْكُفُر َبْعُضُكْم بَِبْعٍض َوَيْلَعُن َبْعُضُكْم َبْعًضا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن َنارِصِ

25 ] 

عقبة بن أبى معيط كان يكثر جمالسة  : وقد روي يف سبب نزول اآليات أن  (2) قال آخر

فدعاه إىل ضيافته فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتني ففعل، وكان أبى     النبي  

بيتي  يف    وهو  يصديقه فعاتبه، وقال له: صبأت، فقال: َل واهلل ولكن أبى أن يأكل من طعام

وجهه،  يف    أرىض منك إَل أن تأتيه فتطأ قفاه وتبزق   : ل َلفاستحييت منه فشهدت له، فقا 

 دار الن دوة ففعل ذلك. يف   فوجده ساجدا

قال آخر: وهلذا ورد يف األحاديث الرشيفة التحذير من أصدقاء السوء، ومن األمثلة  

:  ، وقوله (3): )َل تصاحب إَل مؤمنا وَل يأكل طعامك إَل تقي(عنها قول رسول اهلل  

 
 ( 11/ 10(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 262/ 19(  تفسري الطربي )2)

 ( 2395(،  الرتمذي )4832( أبو داود )3)
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 (1)ين خليله، فلينظره أحدكم من خيالل()املرء عىل د 

: )يا بني  إي اك  حيذر أهله من أصدقاء السوء، ويصفهم هلم  عيل   قال اإلمامقال آخر: و

عنك   يقعد  فإن ه  البخيل  ومصادقة  وإي اك  ك،  فيرض  ينفعك  أن  يريد  فإن ه  األمحق  ومصادقة 

اب  أحوج ما تكون إليه، وإي اك ومصادقة الفاجر فإن ه يبيعك بالتاف ه، وإي اك ومصادقة الكذ 

 ( 2) فإن ه كالرساب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب(

و آخر:  وَل  قال  قه  تصد  فال  إليه  اضطررت  فإن  اب،  الكذ  مصاحبة  )اجتنب  قال: 

به فإن ه ينتقل عن ود ك وَل ينتقل عن طبعه( تعلمه أن ك تكذ 
(3) 

وينكر عمله، فإن  الصاحب معترب  قال: )احذر صحابة من يضل رأيه  قال آخر: و 

 (4)بصاحبه(

قال:  ، و(5)قال: )احذر جمالسة اجلاهل كام تأمن من مصاحبة العاقل(قال آخر: و  

 (7)قال: )صديق اجلاهل معرض للعطب(، و(6) )بئس القرين اجلهول(

 البيئة املنحرفة: 

 حدثتمونا عن احلجاب الثاين.. فحدثونا عن الثالث.  قال األستاذ:

أحد الطلبة: احلجاب الثالث منها هو البيئة املنحرفة، والتبعية العمياء هلا، وهو    قال 

 ما جيعل اإلنسان عبدا لقومه وقيمهم، َل عبدا لربه ورشيعته، وهو ما حيول بينه وبني اهلداية. 

﴿َقاَل َفإِنَّا قال آخر: وقد رضب اهلل املثل لذلك بام فعله السامري مع قومه، فقال:  

اِمِريه َفَرَجَع ُموَسى إىَِل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل َيا َقْوِم  َقْد َفتَ  نَّا َقْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوَأَضلَُّهُم السَّ

 
 (  2378(،  والرتمذي ) 4833( أبو داود)1)

 . 1104( هنج البالغة: 2)

 .  433( غرر احلكم: 3)

 . 1069( هنج البالغة: 4)

 .  432( غرر احلكم: 5)

 .  432( غرر احلكم: 6)

 .  432( غرر احلكم: 7)
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ْم   َربِّكُ َأمَلْ َيِعْدُكْم َربهُكْم َوْعًدا َحَسنًا َأَفَطاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأْم َأَرْدُتْم َأْن حَيِلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب ِمنْ 

ِم َفَقَذْفنَاَها َفَأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي َقاُلوا َما َأْخَلْفنَا َمْوِعَدَك بَِمْلكِنَا َوَلكِنَّا مُحِّْلنَا َأْوَزاًرا ِمْن ِزينَِة اْلَقوْ 

َوإِ  إِهَلُُكْم  َهَذا  َفَقاُلوا  ُخَواٌر  َلُه  َجَسًدا  ِعْجاًل  هَلُْم  َفَأْخَرَج  اِمِريه  السَّ َأْلَقى  ُموَسى  َفَكَذلَِك  َلُه 

 ﴾  [ 88ـ  85]طه: َفنيَِسَ

الكريمة (1) قال آخر فصل من حياة موسى عليه السالم وبني  تشري إىل    : واآليات 

إرسائيل، ويتعلق بذهاب موسى عليه السالم مع وكالء وممثيل بني إرسائيل إىل الطور حيث  

بني إرسائيل للعجل يف غياب هؤَلء.  ثم عبادة  فقد  موعدهم هناك،  أن  كان  .  املقرر  من 

يذهب موسى عليه السالم إىل الطور لتلقي أحكام التوراة، ويصطحب معه مجاعة من بني  

 إرسائيل لتتضح هلم خالل هذه الرحلة حقائق جديدة حول معرفة اهلل والوحي. 

غري أن شوق موسى عليه السالم إىل املناجاة كان قد بلغ حدا بحيث  :  (2)قال آخر

سرتاحة، فطوى  الروايات ـ كل يشء حتى األكل والرشب واَل  نيس يف هذا الطريق ـ حسب 

 هذا الطريق برسعة، ووصل لوحده قبل اآلخرين إىل ميقات اهلل وميعاده.  

آخر َل:  (3)قال  املهيأة  األجواء  أدت  اللقاء  هذا  دورها،  ويف  إرسائيل  بني  نحراف 

ب صنع  واملنحرف  الفطن  الرجل  ذلك  الوسائل  ا فالسامري،  بعد  انية  الشيطستعامله  فيام 

 عجال، ودعا تلك اجلامعة إىل عبادته، وأوقعهم فيها.

، كمشاهدة عبادة املرصيني  البيئة التي كان فيها بنو إرسائيلَل شك أن  : و(4) قال آخر

للعجل، أو مشاهدة عبادة األصنام بعد عبور هنر النيل، وطلب صنع صنم كهؤَلء، وكذلك 

جهل    نتشار شائعة موته من قبل املنافقني، وأخريا ا، وعليه السالم   متديد مدة ميعاد موسى 

 
 ( 52/ 10) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 52/ 10) املنزلاألمثل يف تفسري كتاب اهلل (  2)

 ( 52/ 10) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)

 ( 52/ 10) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  4)
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نحراف الكبري عن التوحيد، ألن احلوادث  اَلا هذه األمة، كل ذلك كان له أثر يف ظهور هذ

جتامعية َل تقع عادة بدون مقدمات، غاية ما هناك أن هذه املقدمات تكون تارة واضحة  اَل

 وعلنية، وأخرى مستورة وخفية. 

الرشك يف أسوأ صورة قد أحاط ببني إرسائيل،  : وكل ذلك يدل عىل أن  (1) آخرقال 

يف اجلبل، وكان زعيم  عليه السالم  وأخذ بأطرافهم، خاصة وأن كبار القوم كانوا مع موسى  

 األمة هارون وحيدا دون أن يكون له مساعدون أكفاء مؤثرون.

﴿َفَخَرَج َعىَل َقْوِمِه  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك أيضا قوله تعاىل يف قصة قارون:  

ُه َلُذو َحظٍّ َعظِيٍم    يِف ِزينَتِهِ  ْنَيا َيا َلْيَت َلنَا ِمْثَل َما ُأويِتَ َقاُروُن إِنَّ ِذيَن ُيِريُدوَن احْلََياَة الده َقاَل الَّ

اْلِعْلَم   ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ إَِلَّ  َوَقاَل  اَها  ُيَلقَّ َوََل  َصاحِلًا  َوَعِمَل  آَمَن  ملَِْن  َخرْيٌ  اهللَِّ  َثَواُب  َوْيَلُكْم 

وَنُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَما َكانَ  ابُِروَن َفَخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اأْلَْرَض َفاَم َكاَن َلُه ِمْن فَِئٍة َينْرُصُ  ِمَن  الصَّ

يَن َوَأْصَبَح الَّذِ  ْزَق ملَِْن َيَشاُء ِمْن  املُْنَْترِصِ يَن مَتَنَّْوا َمَكاَنُه بِاأْلَْمِس َيُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اهللََّ َيْبُسُط الرِّ

 [ 82ـ  79]القصص: َوْيَكَأنَُّه ََل ُيْفلُِح اْلَكافُِروَن﴾  َلْوََل َأْن َمنَّ اهللَُّ َعَلْينَا خَلََسَف بِنَا  ِعَباِدِه َوَيْقِدرُ 

يف حركة استعراضية، حياول من    ،خرج عىل قومه يف زينتهن قارون  : أي أ(2)قال آخر

األهبة   إظهار مظاهر  قدرة عىل  يمنحه ذلك  املالية، مما  بقوته  الناس  يبهر عيون  أن  خالهلا 

والزينة واجلامل، من الثياب التي يلبسها، واخليول التي يركبها ويستعرضها، واخلدم الذين  

ك مما يملكه أصحاب األموال الكبرية، ليخضع الناس هلم  حييطون به وخيدمونه، وما إىل ذل

كهؤَلء الذين خيضعون للثراء ولزخارف احلياة وهبارجها، ألن احلياة الدنيا عندهم هي كل  

 يشء، فهي القيمة واهلدف يف وجودهم. 

 
 ( 342/ 17) (  من وحي القرآن2) ( 53/ 10) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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آخر موقف (1)قال  تعاىل  اهلل  ذكر  ولذلك  الدنيا   :  احلياة  يريدون  الذين    ، منالذين 

ارون، ورأوا فيها عظمة القوة وكانت هي كل غايتهم يف احلياة، فيام يسعون  هبرهتم زينة ق

الدار اآلخرة عند اهلل ينتظر اإلنسان يف  . وهبذا  . إليه ويطلبونه، فال يرون وراءها غاية مما 

ُه َلُذو َحظٍّ َعظِيمٍ :  قوهلم انطلقت متنياهتم يف     [ 79]القصص:    ﴾﴿َيا َلْيَت َلنَا ِمْثَل َما ُأويِتَ َقاُروُن إِنَّ

ولكن    ..فقد بلغ هذا الرجل غايته، فيا ليتنا نبلغ مثل هذه الغاية التي هي منتهى السعادة

لسعادته   فيا  دوننا،  العظيم  احلظ  عىل  قارون  حصل  وقد  ونصيب،  حظ  مسألة  املسألة 

 الكربى. 

آخر موقف  (2)قال  وبخالفهم  الناس،  :  من  العلم  أوتوا  إىل  والذين  نفذوا  الذين 

األمور بعلمهم، وعرفوا هناياهتا بإيامهنم، واستطاعوا الوصول إىل النتيجة احلاسمة  حقائق  

اإلنسان ثباتا    التي تؤكد لإلنسان أن الدنيا بكل قوهتا وزينتها عرض زائل، َل يملك معه

وعمقا وامتدادا، وكان قوهلم هلؤَلء البسطاء الذين يريدون احلياة الدنيا وحدها، يف غفلة  

اآلخرة:   َصاحِلًا﴾  ﴿ عن  َوَعِمَل  آَمَن  ملَِْن  َخرْيٌ  اهللَِّ  َثَواُب  الضامنة    [ 80]القصص:  َوْيَلُكْم  فهو 

الوحيدة للخالص، ألنه هو الذي يتعهد اإلنسان يف حياته فيام يتعهده من النعم والرعاية  

واخلري الكبري، وهو الذي ينتظره يف اآلخرة ليدخله جنته، وليمنحه رمحته ورضوانه، ليعيش  

ابُِرونَ لنعيم اخلالد الذي َل فناء فيه،  ا اَها إَِلَّ الصَّ ُيَلقَّ الذين يصربون    [ 80]القصص:    ﴾ ﴿َوََل 

عىل نوازع أنفسهم وشهواهتا وعىل حتديات اآلخرين واستعراضاهتم، وعىل انتظار الغاية  

مواقفهم،  تصيبهم من خالل  التي  اآلَلم  مرارة  الفانية، وعىل  األوضاع  أجواء    الباقية يف 

وعىل قسوة احلياة الصعبة يف مواقع رىض اهلل، وعىل مواجهة املسؤوليات الكبرية من عمق  

 
 ( 342/ 17) (  من وحي القرآن2) ( 342/ 17) (  من وحي القرآن1)
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اإلرادة اإليامنية وصالبة العقيدة، ألن التحرك يف مواجهة التيار القوي املندفع، حيتاج إىل  

قوة التحمل لتلقي رضبات التيار، والصابرون وحدهم هم الذين يواجهون تيارات الكفر  

 لطغيان واملندفعة إىل حياهتم إلبعادهم عن طريق اهلل.والضالل وا

: ثم ذكر اهلل تعاىل العاقبة التي آل إليها قارون، ومثله كل قارون، فقال:  (1) قال آخر

اأْلَْرَض﴾   َوبَِداِرِه  بِِه  أنه    [ 81]القصص:  ﴿َفَخَسْفنَا  اهلل  أي  بالتمرد غايته وحتدى  بلغ  بعد أن 

﴿َفاَم َكاَن َلُه ِمْن فَِئٍة  الدنيا، فدفن يف األرض قبل أن يموت،    بغوايته، فلم يبق منه يشء يف

اهللَِّ﴾   ُدوِن  ِمْن  وَنُه  إليه    [ 81]القصص:  َينْرُصُ ويتزلفون  له  خيضعون  كانوا  الذين  هؤَلء  من 

ويعاونونه عىل مواجهة أعدائه، وعىل حتقيق رغباته، ألن املسألة اآلن هي مسألة قوة اهلل يف  

ينَ   .. ذا يملكون من قوة أمام اهلل؟عقاب عدوه، فام  [ 81]القصص:    ﴾﴿َوَما َكاَن ِمَن املُْنَْترِصِ

 ألنه َل يملك لنفسه نفعا وَل رضا، فكيف يمكن أن ينترص لنفسه من اهلل!؟ 

: ثم ذكر اهلل تعاىل تغري موقف بيئة املتأثرين به بسبب ما حصل له، فقال:  (2)قال آخر

مَتَنَّ ِذيَن  الَّ ِعَباِدِه  ﴿َوَأْصَبَح  ِمْن  َيَشاُء  ملَِْن  ْزَق  الرِّ َيْبُسُط  اهللََّ  َوْيَكَأنَّ  َيُقوُلوَن  بِاأْلَْمِس  َمَكاَنُه  ْوا 

فقد شاهدوه وهو ينزل بجسده إىل األرض ويستغيث وَل مغيث له،    [ 82]القصص:  َوَيْقِدُر﴾  

اهلل هو الذي يملك  ورأوا بعقوهلم، أن املال َل يغني عن صاحبه شيئا أمام إرادة اهلل، ألن  

واحلياة واملوت  واألخذ،  العطاء  يف  كله  التي  .األمر  احلقيقة  إىل  الرجوع  بدأوا  وهكذا   .

فرضت نفسها عليهم، وهي أن اهلل وحده، هو الذي يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر،  

 ملكهم اهلل إياه.فيام  وأن الناس َل يملكون من أمرهم شيئا إَل

ثلة عىل ذلك أيضا قوله تعاىل يف قصة السحرة مع موسى عليه  قال آخر: ومن األم 

 
 ( 344/ 17) (  من وحي القرآن2) ( 343/ 17) وحي القرآن(  من 1)
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بِِسْحٍر َعظِيمٍ السالم:   َهُبوُهْم َوَجاُءوا  َواْسرَتْ النَّاِس  َأْعنُيَ  َأْلَقْوا َسَحُروا  َفَلامَّ  َأْلُقوا    ﴾ ﴿َقاَل 

 [116]األعراف: 

أي فلام ألقوا ما ألقوا من حباهلم وعصيهم سحروا أعني النظارة، ومنهم  :  (1) قال آخر

السالم كام   تعاىل:  موسى عليه  ذلك قوله  ِمْن  يدل عىل  إَِلْيِه  يَُّل  خُيَ َوِعِصيهُهْم  ِحَباهُلُْم  ﴿َفإَِذا 

َا َتْسَعى    [ 66]طه:  ﴾ِسْحِرِهْم َأهنَّ

  تأثريه يف    مظهره كبرييف    ر عظيم جاءوا بسح: وتذكر اآلية الكريمة أهنم  (2)قال آخر

اخلارج، ومل يكن إَل  يف    خيلوا إىل األبصار أن ما فعلوه له حقيقة، حتى أهنم أعني الناسيف  

إهنم ألقوا حباَل غالظا وخشبا طواَل فأقبلت خييل  )قال ابن عباس:  ، كام  جمرد صنعة وخيال

ها بخيال سحرهم كانت  ن احليات التي أظهرو(.. وذكر آخر أإليه من سحرهم أهنا تسعى

هنا كانت عصيا جموفة قد ملئت زئبقا، وكذلك  . وذكر آخر أ كأمثال اجلبال قد مألت الوادي.

حفروا قبل ذلك حتت املواضع  وذكر آخر أهنم  .  .احلبال كانت معمولة من جلد حمشوة زئبقا 

أصابته    أرسابا ملئوها نارا، فلام طرحت عليه ومحى الزئبق حركها ألن من شأن الزئبق إذا 

 النار أن يطري. 

عىل هذا يكون سحرهم ألعني الناس عبارة عن هذه احليلة الصناعية  : و(3) قال آخر

خربها  أثرت. إذا صح  أبخرة  كإطالق  أخرى  حيلة  هناك  تكون  أن  ويمكن  األعني  يف    . 

فجعلتها تبرص ذلك، أو أن احلبال والعىص جعلت عىل صورة احليات وحركت بمحركات  

 تدركها أبصار الناظرين. خفية رسيعة َل 

قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك أيضا قوله تعاىل عن بعض ممارسات أهل الكتاب  

 
 ( 29/ 9(  تفسري املراغي )1)

 ( 30/ 9(  تفسري املراغي )2)

 ( 30/ 9(  تفسري املراغي )3)
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ِذيَن  لتشويه الدين والصد عنه:   ُأْنِزَل َعىَل الَّ ﴿َوَقاَلْت َطائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب آِمنُوا بِالَِّذي 

 [72]آل عمران: آَمُنوا َوْجَه النََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن﴾ 

املؤامرات اإلعالمية التي حاكها اليهود    حدى : واآلية الكريمة تشري إىل إ(1)قال آخر

وقصتها: أن فريقا منهم  ..  عقيدة املسلمني باإلسالمتوهني  ضد اإلسالم، والتي كان هدفها  

الليل، وعندما سئلوا عن سبب   النهار وارتدوا عن اإلسالم يف  أسلموا وآمنوا ظاهرا يف 

ريب فوجدناها َل تتطابق من ق   رجوعهم عن اإلسالم قالوا: إنا َلحظنا صفات حممد  

 مع كتبنا الدينية وأحاديث علامئنا فرجعنا عنه. 

آخر و(2)قال  اَلعالمية  :  احلملة  عن  ت هذه  املسلمني  من  قوم  ارتداد  يف  سببت 

إذا ارتد عن اإلسالم أهل الكتاب الذين هم أفهم منا ويعرفون القراءة    اإلسالم، إذ قالوا:

أفكار   أسس قوية له، وهبذا استطاعوا أن يشوشوا عىل   والكتابة، فالبد وأن الدين باطل وَل

 عقوهلم.  ويلقوا بحجاب فتنتهم عىل  البسطاء من الناس

﴿َأْم َأَنا َخرْيٌ ِمْن  عىل لسان فرعون:    قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك أيضا قوله تعاىل 

ُأْلِقَي عَ  ُيبِنُي َفَلْوََل  َيَكاُد  َمَعُه املاََْلئَِكُة  َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي َوََل  َأْو َجاَء  َأْسِوَرٌة ِمْن َذَهٍب  َلْيِه 

ننَِي َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوهُ  ُْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقنَي﴾  ُمْقرَتِ  [54ـ  52]الزخرف: إهِنَّ

عليه السالم لفرعون،    جانب من جوانب مقارعة موسى : وهي تشري إىل  (3)قال آخر

إىل فعندما   األنظار  السالم،  موسى  اجتهت  أن  عليه  واألفكار  أن هتتدي،  القلوب  وكادت 

عالمية شديدة سعيا منه حلرف الناس عن اجتاههم نحو دين  إتصحح، قام فرعون بحملة  

السالم   موسى الفرعوين  عليه  اَلعالم  جوانب  من  جانب  اآلية  هذه  يف  انعكس  وقد   ،

 
 .321، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)
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 املضلل. 

أنا )قال:  فذكر رشفه العائيل ونسبه،    ه يف البداية عىل اعتمد اعالم : حيث  (1) قال آخر

الذي ينحدر من عائلة فقرية، حيث  عليه السالم  موسى    مشريا إىل  ( خري من هذا الشخص 

هو َل يملك قدرا من الفصاحة وأنا افصح  . ويعمل راعيا، وعبدا من عبيد بنى ارسائيل.

 منه. 

آخر فقال:  (2) قال  وثروته،  غناه  ذكر  ثم  َذَهٍب﴾  ﴿َفلَ :  ِمْن  َأْسِوَرٌة  َعَلْيِه  ُأْلِقَي  ْوََل 

ليمنحه الذهب رونقا وهباء وزينة وعظمة، فيام كان الناس يعتادونه أهنم إذا    [ 53]الزخرف:  

 . سودوا رجال سوروه بسوار من ذهب وطوقوه بطوق من ذهب

يكتف بذلك، بل راح يذكر رشوطا أخرى لسيادته، فقال:  مل  ك  ذل: ول(3)قال آخر

ننِيَ ﴿أَ  به، ليشهدوا عىل صدقه يف رسالته، ألن ذلك    [ 53]الزخرف:   ﴾ْو َجاَء َمَعُه املاََْلئَِكُة ُمْقرَتِ

 هو وحده الذي يؤكد زعمه.. 

قريبا إىل ذهنية قومه، التي كانت  الذي ذكره فرعون وكان ذلك املنطق    :(4) قال آخر

املقومات اخلارجية للشخصية فيام   لكه من  متفيام    لكه من مال وجاه وقوة، َلمتتركز عىل 

وبني   بينه  فرعون  عقدها  التي  باملقارنة  انفعلوا  ولذلك  وعملية،  وروحية  فكرية  كفاءات 

أي استفزهم بأسلوبه    [ 54:  ]الزخرف﴿َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه﴾  عليه السالم، كام قال تعاىل:  موسى  

]الزخرف:  القريب من سطح عقوهلم، فحملهم عىل أن خيفوا له وملا أراد منهم ﴿َفَأَطاُعوُه﴾  

َفاِسِقنيَ   [ 54 َقْوًما  َكاُنوا  ُْم  ﴿إِهنَّ موسى،  مواجهة  يف  خلطته  َل   [ 54]الزخرف:    ﴾باَلنصياع 

املستقيم   اخلط  عىل  أقدامهم  يركز  الذي  القوي  األساس  فيام  يملكون  العميل  التوازن  يف 

 
 .322، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)
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هلم   وحيدد  مواقفهم  هلم  يضبط  فكر  بأصحاب  ليسوا  ألهنم  يرتكونه،  فيام  أو  يفعلونه 

 مواقعهم، بل هم أصحاب أهواء ومطامع حتركهم ذات اليمني وذات الشامل. 

آخر وكلمة  (1)قال  تعاىل:    ﴾ اْسَتَخفَّ ﴿:  قوله  َفَأَطاُعوُه﴾  يف  َقْوَمُه  ﴿َفاْستََخفَّ 

ألن يستخف عقول قومه، ألنه    أن فرعون سعى   [، وتعنيخفيف ]من مادة    [ 54]الزخرف:  

﴿َيا َقْوِم َأَلْيَس يِل ُمْلُك ِمرْصَ َوَهِذِه اأْلهَْنَاُر جَتِْري  وهو قوله:  ،  احتج عليهم بام ليس بدليل

تِي  وَن﴾    ِمْن حَتْ واستخفاف الطغاة للجامهري  إىل آخر اآليات الكريمة،    [ 51]الزخرف:  َأَفاَل ُتْبرِصُ

أمر َلغرابة فيه؛ فهم يعزلون اجلامهري أوَل عن كل سبل املعرفة، وحيجبون عنهم احلقائق  

 ينسوها وَل يعودون يبحثون عنها؛ ويلقون يف روعهم ما يشاؤون من املؤثرات حتى   حتى 

ي  ثم  ومن  املصطنعة،  املؤثرات  هبذه  نفوسهم  ويلني  تنطبع  ذلك،  بعد  استخفافهم  سهل 

 . قيادهتم، فيذهبون هبم ذات اليمني وذات الشامل مطمئنني 

أطاعوه واستسلموا إلعالمه، وذلك ألهنم  : ويذكر اهلل تعاىل أن املرصيني  (2)قال آخر

أن املؤمن اهلادف والواعي َل يكون عرضة لظاهرة    مذنبون وفاسقون، وهو يشري بذلك إىل 

بل  األدمغة،  هتيى   غسل  التي  والذنوب هي  كهذا.الفسق  باطل  إعالم  لتقبل  األرضية  .  ء 

من الداخل، والوساوس الشيطانية من اخلارج يتعاضدان    وبتعبري آخر: فإن النفس اَلمارة

 فيكتامن املعرفة عن اإلنسان. 

   : وساوس ال حجاب  

ان بينه لقد كان كل ما ذكرمتوه من احلجب مرتبطا إما باإلنسقال األستاذ: أحسنتم..  

وبني نفسه، أو بينه وبني إخوانه من البرش؛ فهل هناك حجب أخرى موجهة إليه من غريه،  
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 ولكن ليس من بني جنسه؟ 

يضلهم   بأن  آدم  بني  توعد  الذي  إبليس  وساوس  إهنا  أجل..  الطلبة:  أحد  قال 

تعاىل:   َأْغَويْ ويغوهيم، كام قال  َفباَِم  َقاَل  املُْنَْظِريَن  ِمَن  إِنََّك  اَطَك  ﴿َقاَل  هَلُْم رِصَ أَلَْقُعَدنَّ  َتنِي 

َوََل جَتُِد َأْكَثَرُهْم    املُْْسَتِقيَم ُثمَّ آَلتَِينَُّهْم ِمْن َبنْيِ َأْيِدهيِْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْياَمهِنِْم َوَعْن َشاَمئِلِِهمْ 

وقال:  [ 17ـ    15]األعراف:  َشاكِِريَن﴾   اهللَُّ ،  َمْفُروًضا  َوَقاَل    ﴿َلَعنَُه  َنِصيًبا  ِعَباِدَك  ِمْن  َِذنَّ  أَلخَتَّ

نَّ  ُ َفَلُيَغريِّ ُْم  َوآَلُمَرهنَّ اأْلَْنَعاِم  آَذاَن  َفَلُيَبتُِّكنَّ  ُْم  َوآَلُمَرهنَّ َوأَلَُمنَِّينَُّهْم  نَُّهْم  اهللَِّ َوأَلُِضلَّ َخْلَق  َوَمْن     

ْيَطاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفَقدْ  اًنا ُمبِينًا﴾َيتَِّخِذ الشَّ    [ 119ـ  118]النساء:   َخرِسَ ُخرْسَ

والتي كانت   السالم،  لوعوده وسوسته آلدم عليه  تنفيذاته  أول  آخر: وكانت  قال 

قال تعاىل:   ِمْن  سببا يف خروجه من اجلنة، كام  َفُكاَل  اجْلَنََّة  َوَزْوُجَك  َأْنَت  اْسُكْن  آَدُم  ﴿َوَيا 

ْيَطاُن لُِيْبِدَي هَلاَُم َما    َحْيُث ِشْئُتاَم َوََل َتْقَرَبا  َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاملنَِِي َفَوْسَوَس هَلاَُم الشَّ َهِذِه الشَّ

َجَرِة إَِلَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ  َأْو َتُكوَنا    ُووِرَي َعنُْهاَم ِمْن َسْوآهِتاَِم َوَقاَل َما هَنَاُكاَم َربهُكاَم َعْن َهِذِه الشَّ

اخْلَا  بُِغُرورٍ ِمَن  ا  مُهَ َفَدَلَّ النَّاِصِحنَي  ملََِن  َلُكاَم  إيِنِّ  َوَقاَسَمُهاَم  هَلاَُم    لِِديَن  َبَدْت  َجَرَة  الشَّ َذاَقا  َفَلامَّ 

ُاَم َأمَلْ َأهْنَُكاَم َعْن تِْلُكاَم ا  َسْوآهُتُاَم َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن َعَلْيِهاَم ِمْن َوَرِق اجْلَنَّةِ  ا َرهبه َجَرِة َوَأُقْل  َوَناَدامُهَ لشَّ

ْيَطاَن َلُكاَم َعُدوٌّ ُمبنٌِي﴾     [ 22ـ  19]األعراف: َلُكاَم إِنَّ الشَّ

: ومل يكتف إبليس بنفسه يف الوسوسة، بل استعمل الكثري من األعوان  (1) قال آخر

ْيَطاِن﴾  واجلن.. ولذلك، فإن   مفهوم    ا اسام خاصا بابليس وعلام له، بل هل  تليس كلمة ﴿الشَّ

اسم جنس يشمل كل موجود متمرد وباغ وخمرب، سواء كان من اجلن أو اَلنس    ي فه،  عام

 أو شيئا آخر. 

 
 .327، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)
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آخر يذك (1)قال  لذلك  أن  :  البعض  ْيَطاِن﴾كلمة  أصل  ر  أي    (شطون )من    ﴿الشَّ

وشطن تعني    (..شطون )البعد، وهلذا قيل للبئر العميق والبعيد قعره عن متناول األيدي  

 وبام أن الشيطان بعيد عن احلق وعن رمحة اهلل استعملت هذه املفردة فيه.  ..احلبل الطويل

عني اَللتهاب واَلحرتاق  لتي تاو  (،شيط )أنه من مادة  : ويذكر آخرون  (2)قال آخر

آدم عليه السالم    لق من نار واشتعل غضبا عندما أمر بالسجود إىل غضبا، وبام أن الشيطان ُخ 

 املوجودات األخرى من أمثاله. أطلقت هذه املفردة عليه وعىل 

اإلنسان   بني  واعتباره حجابا  الكريم،  القرآن  منه يف  التحذير  كثر  وهلذا  آخر:  قال 

ُعوا َوَلكِْن َقَسْت  ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل: واهلداية،   ﴿َفَلْوََل إِْذ َجاَءُهْم َبْأُسنَا َترَضَّ

يَْطاُن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾   َن هَلُُم الشَّ ، واآلية الكريمة جتمع بني احلجاب  [ 43]األنعام:  ُقُلوهُبُْم َوَزيَّ

القاسية هي التي وفرت القابلية للوسوسة  النفيس الداخيل واحلجاب اخلارجي؛ فالقلوب  

 الشيطانية. 

آخر تتحدث  (3) قال  السابقة  عن فريق من  : وهي  إليهم رسل  األمم  أرسل  الذين 

إَل  للحق،  أنفسهم  ويسلموا  بأسه،    ليؤمنوا  عليهم  اهلل  فأنزل  ذلك،  عن  أعرضوا  أهنم 

ض والقحط وغري  فابتالهم بمختلف املشاكل واملصائب واحلوادث الصعبة، والفقر واملر

ذلك، كي يوقظهم من غفلتهم، ولكي خيضعوا للحق، إَلأهنم اختذوا السبيل املنحرف بدل  

 احلق والتوبة.  سبيل الرشاد والرجوع إىل 

نزول البأس هبم إىل أمرين:  بالرغم من  : ثم أرجع سبب عدم ترضعهم  (4)قال آخر

الرمح  آثامهم وعنادهم يف الرشك زايلت  ..  ة قلوهبم والليونة أرواحهماألول: إهنم لكثرة 

 
 .327، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)

 .327، ص: 1(  نفحات القرآن، ج2)

 .328، ص: 1نفحات القرآن، ج  (3)

 ( 283/ 4) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  4)
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قبيح   فكل  أعامهلم،  نظرهم  يف  فزين  أهواءهم  عبادهتم  استغل  قد  الشيطان  إن  والثاين: 

 ارتكبوه أظهره هلم مجيال، ولكل خطأ فعلوه جعله يف عيوهنم صوابا.

تؤثر فيهم َل مواعظ األنبياء اللفظية، وَل مواعظ اهلل العملية  : وبذلك مل  (1)قال آخر

جهة    ..نيةوالتكوي  ومن  من جهة،  القلوب  قسوة  هو  احلجاب  هذا  تزيني  أ وعامل  خرى 

 الشيطان هلم، بحيث سلب منهم روح الترضع واخلضوع. 

ذلك   عىل  األمثلة  ومن  آخر:  تعاىل:  أيضا  قال  َيْسُجُدوَن  قوله  َوَقْوَمَها  ﴿َوَجْدهُتَا 

ْيَطاُن أَ  َن هَلُُم الشَّ ْمِس ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَزيَّ يِل َفُهْم ََل هَيَْتُدوَن﴾ لِلشَّ
بِ ُهْم َعِن السَّ ]النمل:    ْعاَمهَلُْم َفَصدَّ

24 ] 

  تكشف عن أن اهلدهد بالرغم من حمدودية عقلهاآلية الكريمة  هذه  : ف(2)قال آخر

، ويعرف أن الشيطان جيعل  اهلدايةيدرك باَلمجال حجب  كان  وذهنيته اخلاصة به وبعامله،  

اإلنسان حيول دون متكنه من إدراك احلقائق ويغلق أبواب املعرفة عنه وحيول  فكر    ستارا عىل 

 مراده املنشود.  إىل  هدون وصول 

َ َلُكْم ِمْن  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك أيضا قوله تعاىل:  ﴿َوَعاًدا َوَثُموَد َوَقْد َتَبنيَّ

َفَص   َمَساكِنِِهمْ  َأْعاَمهَلُْم  ْيَطاُن  الشَّ هَلُُم  َن  يَن﴾  َوَزيَّ ُمْسَتْبرِصِ َوَكاُنوا  بِيِل  السَّ َعِن  ُهْم  ]العنكبوت:  دَّ

38 ] 

قوم عاد وثمود وطغياهنم وعصياهنم ثم هالكهم، كام  : فهذه اآلية تذكر (3)قال آخر

الشام واليمن    عرب احلجاز مدهنم اخلربة التي يمرون هبا عند رحالهتم إىل   عرضت عىل 

إىل  أشارت  ثم  هلم،  األ  كعربة  ألعامهلم  السبب  الشيطان  تزيني  وهو  إهالكهم،  يف  سايس 

 . بحيث ما كادوا يبرصون شيئا وَل يعقلون رغم امتالكهم لالبصار والعقول

 
 .328، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)

 .329، ص: 1(  نفحات القرآن، ج2)

 .329، ص: 1(  نفحات القرآن، ج3)
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آخر تعاىل:  (1) قال  وقوله  ينَ :  ُمْسَتْبرِصِ إىل    [ 38]العنكبوت:    ﴾ ﴿َوَكاُنوا  مل  يشري  أهنم 

قبل،   من  جيدا  احلق  يعرفون  كانوا  بل  قارصين،  جاهلني  حية  يكونوا  ضامئرهم  وكانت 

مع كل ما تقدم من نداء    ،ولدهيم العقل الكايف، وأتم األنبياء عليهم احلجة البالغة، ولكن

العقل والضمري، ودعوة األنبياء، فقد انحرفوا عن السبيل ووسوس هلم الشيطان، ويوما  

فأحرق   بعد يوم يرون أعامهلم القبيحة حسنة، وبلغوا مرحلة َل سبيل هلم إىل الرجوع منها،

 .قانون اخللق واإلجياد هذه العيدان اليابسة.. وهي جديرة بذلك

تعاىل:   قوله  أيضا  ذلك  األمثلة عىل  ومن  آخر:  مْحَِن  قال  الرَّ ِذْكِر  َعْن  َيْعُش  ﴿َوَمْن 

َوحَيَْسُبوَن   بِيِل  السَّ َعِن  وهَنُْم  َلَيُصده ُْم  َوإِهنَّ َقِريٌن  َلُه  َفُهَو  َشْيَطاًنا  َلُه  ُمْهَتُدوَن﴾  ُنَقيِّْض  ُْم  َأهنَّ

 [ 37ـ  36]الزخرف: 

اإلعراض عنه، مع قيام احلجج والرباهني  هو : والعشو عن ذكر الرمحن (2) قال آخر

يعرض  الذي  ف  ضوء النهار آلفة تعرض ألبصارهم.. يف    بني يديه، كام يعشو بعض الناس

سول، وصدق  عن ذكر الرمحن هنا، هو من قامت بني يديه الدَلئل، واحلجج عىل صدق الر

ما جاء به من عند اهلل.. فهذا املعرض عن ذكر اهلل، يقيض اهلل له شيطانا، أي يسوق وهييىء  

أي مالزم له، مسلط عليه، يقوده إىل حيث يشاء..    [ 36]الزخرف:    ﴾له شيطانا ﴿َفُهَو َلُه َقِرينٌ 

 فهو شيطان مع الشيطان حيث يكون. 

بالذكر هنا من بني صفات اهلل تعاىل تذكري  اختصاص صفة الرمحن ويف  :(3)قال آخر

الرمحن، من  املنزلة  الرمحة  القلوب  وهي    القرآن، وهي    هبذه  أصحاب  عنها  يعرض  التي 

املريضة، فيتسلط عليهم الشيطان، ويملك أمرهم.. وإهنا ملفارقة بعيدة أن يرى اإلنسان يد  

 
 ( 389/ 12) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 131/ 13(  التفسري القرآين للقرآن )2)

 ( 131/ 13(  التفسري القرآين للقرآن )3)
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ا الشيطان  يد  فريى  ينظر  ثم  بالرمحة،  إليه  متتد  الرحيم  بالبالء  الرمحن  إليه  متتد  لرجيم 

الناس من يمد يده  يف  والشقاء.. ثم يكون له ـ مع هذا ـ موقف للنظر واَلختيار.. ثم يكون 

 العني من شقاء وبالء.  ي إىل الشيطان مبايعا عىل أن يصحبه إىل حيث ما يرى رأ

آخر تعاىلأما  :  (1) قال  وَ   : قوله  بِيِل  السَّ َعِن  وهَنُْم  َلَيُصده ُْم  ُْم  ﴿َوإِهنَّ َأهنَّ حَيَْسُبوَن 

ن الشياطني ليصدون املرشكني عن سبيل اهلل، ويدفعون  ، فهو يعني أ[ 37]الزخرف:    ﴾ُمْهَتُدونَ 

فقوله تعاىل:  ..  هبم إىل طرق الغواية والضالل، ويزينوهنا هلم حتى ليحسبون أهنم مهتدون 

ُْم ُمْهَتُدونَ  ف عن احلال الشعورية التي يكون  مجلة حالية، تكش   [ 37]الزخرف:    ﴾﴿َوحَيَْسُبوَن َأهنَّ

فهم يساقون إىل الضالل وقد خيل إليهم أهنم    عليها املرشكون وهم يركبون طرق الضالل..

 . قائمون عىل اهلدى، مستمسكون بالعروة الوثقى

ا  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك أيضا قوله تعاىل:   ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ َنبِيٍّ َعُدوًّ

ُغُروًرا   َشَياطِنيَ  اْلَقْوِل  ُزْخُرَف  َبْعٍض  إىَِل  َبْعُضُهْم  ُيوِحي  نِّ  َواجْلِ ْنِس  َما    اإْلِ َربهَك  َشاَء  َوَلْو 

وَن﴾  َفَعُلوهُ   [112]األنعام: َفَذْرُهْم َوَما َيْفرَتُ

آخر و (2)قال  الكريمة  تشري  :  املتعصبنياآلية  اللجوجني  املعاندين  مل  و  ، إىل  الذين 

عليهم السالم،  األنبياء السابقني  شمل مجيعا  ، بل  رسول اهلل  يقترص وجودهم عىل عهد  

َل عمل هلم سوى  ، والذين  وقف يف وجوههم أعداؤهم من شياطني اإلنس واجلنالذين  

يستغفل به بعضهم بعضا، يلقونه يف غموض أو هيمس به بعض  الذي  الكالم املنمق اخلادع  

او   .. لبعض أراد  الشياطني  لو  باإلكراه عن ذلك وحلال دون وقوف هؤَلء  ملنع هؤَلء  هلل 

بيد أن اهلل مل يشأ ذلك، ألنه أراد أن يكون الناس أحرارا، وليكون  ،  وأمثاهلم بوجه األنبياء

 
 ( 433/ 4) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 131/ 13(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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َل جمال  وتربيتهم،  هناك  وتكاملهم  هذه وختبارهم  مع  يأتلف  َل  واإِلكراه  احلرية    سلب 

 . األغراض

ن وجود أمثال هؤَلء األعداء املعاندين املتعصبني َل يرض  إىل أ: باإلضافة  (1)قال آخر

ألن   املؤمنة،  اجلامعة  تكامل  إىل  مبارش  غري  بشكل  يؤدي  بل  شيئا،  الصادقني،  املؤمنني 

التكامل يسري عرب التضاد، ووجود عدو قوي له تأثري عىل تعبئة الطاقات البرشية وتقوية  

نبيه  .  اإلرادة. اهلل  أمر  يلق يف    لذلك  َل  أن  السورة  األعامل    يآخر  هذه  أمثال  إىل  باَل 

ونَ   [137]األنعام:  ﴾الشيطانية: ﴿َفَذْرُهْم َوَما َيْفرَتُ

اهلل إىل نفسه وجود شياطني اإلنس    ة نسبمن  اآلية  قال األستاذ: فام تفرسون ما ورد يف  

ا َشَياطِنَي  ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لِكُ بقوله:  عليهم السالم  األنبياء  مواجهة  واجلن يف   لِّ َنبِيٍّ َعُدوًّ

 ﴾ نِّ ْنِس َواجْلِ  ؟ [ 112]األنعام: اإْلِ

نسب إىل اهلل، ألن ما يملكه  مجيع أعامل الناس يمكن أن تُ : ألن  (2) قال أحد الطلبة

أمثال  فإن    ختيارهم وإرادهتم، لذلك ا الناس انام هو من اهلل، فقدرهتم منه، وكذلك حرية  

عني سلب حرية اإلنسان واختياره، وَل أن اهلل قد خلق بعض  هذه التعبريات َل يمكن أن ت

أي   إليهم  توجهت  ملا  األمر كذلك  لو كان  إذ  األنبياء،  العداء من  ليتخذوا موقف  الناس 

مسؤولية بشأن عدائهم لألنبياء، ألن عملهم يف هذه احلالة يعترب تنفيذا لرسالتهم، واألمر  

 ليس كذلك بالطبع. 

َل يمكن إنكار ما لوجود أمثال هؤَلء األعداء  إىل ذلك، فإنه  : باإلضافة  (3) قال آخر

املؤمنني،   بناء غري مبارش يف تكامل  ـ من أثر  املختارين طبعا  الصادقنياملؤمن ذلك أن  ـ    ني  

 
 ( 433/ 4) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 433/ 4) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

 ( 433/ 4) املنزلاألمثل يف تفسري كتاب اهلل (  3)
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لرفع مستواهم  يستطيعون   منه وسيلة  متخذين  إجيابيا  أثرا  ينتزعوا من وجود األعداء  أن 

 العدو حيفز اإلنسان َلستجامع قواه. ووعيهم وإعدادهم للمقاومة، ألن وجود 

 : معارج اهلداية . 2

قال:   للطلبة،  العجيب  املدرج  ذلك  يف  األستاذ  أجراه  الذي  اَلمتحان  انتهاء  بعد 

إىل  واآلن بعد أن انتهيتم من اَلختبار النظري، سيبدأ اَلختبار العميل.. وستسريون مجيعا  

فظ يف الذهن،  واألجهزة املختصة بذلك.. فالعلم والدين ليسا جمرد معلومات حُت   ، اخلرباء

  مجيع اللطائف. وإنام معاين ترسي يف

رواق   أثناء سرينا  وقد صادفنا  األستاذ،  منهم  إىل حيث طلب  الطلبة  مع  خرجت 

 عجيب، كان يشبه ما كنت أختيله عن الرصاط الذي يميز بني الصادقني والكاذبني. 

واحلمد هلل خرجت منه من غري أن جيذبني كام فعل مع بعض الطلبة الذين رأيتهم قد  

ولست أدري هل كان ذلك بسبب خلوي من تلك احلجب، أم    .. ذبوا من بعض نواحيهُج 

 إلعفائي من اَلختبار، ألين مل أحرض إَل ككاتب يسجل ما يراه.

بمجرد أن خرجت من ذلك املحل، جاءين شاب كالشاب األول، وقال يل: هنيئا  

لك ختلصك من حجب اهلداية.. واآلن هيا بنا.. فنحن ننتظرك لتعرج معنا يف معارجها..  

 عرج يف معارج اهلداية من مل يتخلص من حجبها. فال ي

أو   خمتلفة  حمال  من  واقعنا  يف  نراه  ما  كل  فيه  امتزج  عجيب،  حمل  إىل  معه  رست 

.. وكل  والروضات واحلقول  متناقضة.. فهو يشبه املساجد واملختربات العلمية واملسارح

 ما نراه من حمال عبادة أو علم أو هلو أو لعب. 

قا  إليه،  وصلنا  معارج  عندما  يف  بك  يعرج  ما  إَل  تسمع  لن  املحل  هذا  يف  يل:  ل 
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 اهلداية.. فأصخ بسمعك، وسجل كل ما تسمعه أو تراه إَل ما مل يؤذن لك فيه.  

 : والورع   معراج التقوى 

يتحدثان، قال أوهلا: هل تعلم   العجيب شيخان  كان أول ما شدين يف ذلك املحل 

البرشية من عصورها   به  الذي خرجت  بنور  السبب  املنور  العرص اجلديد  املظلمة إىل هذا 

 ؟ اإليامن والعلم

قال الثاين: أجل.. لقد أتاح اهلل لك ذلك بعدما ختلصت من احلجب التي كانت حتول  

 بينها وبني اهلداية.. ولوَل ذلك لظلت يف غيها وضالهلا إىل أن تقوم القيامة. 

 قال األول: فهل تدري كيف ختلصت منها؟

  فِيهِ   ﴿امل َذلَِك اْلكَِتاُب ََل َرْيَب : أجل.. بالتقوى، أمل تسمع قوله تعاىل:  (1) قال الثاين

هداية  ، فاآلية الكريمة تذكر أن القرآن الكريم مع كونه مصدر  [ 2ـ    1]البقرة:  ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾  

حلة  مر   .. مرحلة معينة من التقوىإَل أنه َل يناهلا منه إَل الذين يصلون إىل  ،  مجعاء للبرشية  

 . .التسليم أمام احلق، وقبول ما ينطبق مع العقل والفطرة 

قسم يبحث عن احلق،    : قسامناألفراد الفاقدون لإليامن  : صحيح.. ف(2)قال األول

وقسم جلوج متعصب  .  وجده.يف أي حمل  وحيمل مقدارا من التقوى يدفعه ألن يقبل احلق  

ومن  .   إطفاء نوره حيثام وجده.قد استفحلت فيه األهواء، َل يبحث عن احلق، بل يسعى يف

املسلم به أن أفراد القسم األول هم الذين يستفيدون من القرآن أو أي كتاب ساموي آخر،  

 أما القسم الثاين فال حظ هلم يف ذلك. 

ن فاعلية الفاعل رشط يف اهلداية التكوينية ويف اهلداية  أكام  : صدقت.. ف(3)قال الثاين

 
 ( 74/ 1) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 74/ 1) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

 ( 74/ 1) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)
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األرض السبخة َل تثمر وإن هطل عليها  . فبل رشط فيهام أيضا. الترشيعية، كذلك قابلية القا 

وساحة الوجود اإلنساين َل  .  املطر آَلف املرات، فقابلية األرض رشط يف استثامر ماء املطر. 

 تتقبل بذر اهلداية ما مل يتم تطهريها من اللجاج والتعصب والعناد.  

ذكره   مجيل  بمعنى  هذا  حديثك  ذكرين  لقد  األول:  فيه:  العلامءبعض  قال  قال   ،

أعني: ملرتبة من مراتب    املؤمنني،   ليست التقوى من األوصاف اخلاصة لطبقة من طبقات)

اإليامن حتى تكون مقاما من مقاماته نظري اإلحسان واإلخبات واخللوص، بل هي صفة  

جمامعة جلميع مراتب اإليامن إذا تلبس اإليامن بلباس التحقق، والدليل عىل ذلك أنه تعاىل  

ودرجاهتم   طبقاهتم  اختالف  عىل  املؤمنني  طوائف  من  خاصة  طائفة  بتوصيفه  خيص  َل 

لذي أخذه تعاىل من األوصاف املعرفة للتقوى يف هذه اآليات التسع عرشة التي يبني فيها  وا

الصالة،   وإقامة  بالغيب،  اإليامن  وهي  صفات،  مخس  واملنافقني  والكفار  املؤمنني  حال 

واإلنفاق مما رزق اهلل سبحانه، واإليامن بام أنزله عىل أنبيائه، واإليقان باآلخرة، وقد وصفهم  

 هدى من رهبم فدل ذلك عىل أن تلبسهم هبذه الصفات الكريمة بسبب تلبسهم  بأهنم عىل 

بلباس اهلداية من اهلل سبحانه، فهم إنام صاروا متقني أويل هذه الصفات هبداية منه تعاىل، ثم  

فعلمنا بذلك: أن اهلداية غري اهلداية، وأن هؤَلء  ..  وصف الكتاب بأنه هدى هلؤَلء املتقني 

حمفوفو متقون  اهلل  وهم  أكرمهم  ثانية  وهداية  متقني،  صاروا  هبا  أوىل  هداية  هبدايتني،  ن 

فإنه   واملنافقني،  الكفار  وبني  املتقني  بني  املقابلة  وبذلك صحت  التقوى  بعد  هبا  سبحانه 

ألوصافهم   املوجب  هو  أول  ضالل  وعامئني،  ضاللني  بني  وصفهم  يف  جيعلهم  سبحانه 

حانه من أوصافهم هو الذي يقيض به الفطرة إذا  ومن هنا يعلم: أن الذي أخذه سب،  اخلبيثة

وأنه سبحانه وعدهم أنه سيفيض عليهم أمرا سامه هداية، فهذه األعامل الزاكية    ،سلمت

يقع   اهلدايتني  وبني  َلحقة،  وهداية  سابقة  هداية  عرفت،  كام  هدايتني  بني  متوسطة  منهم 
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 ( 1)(صدق اَلعتقاد وصالح العمل 

دل لذلك من القرآن الكريم آيات كثرية، كقوله تعاىل:  قال الثاين: صدق يف ذلك، وي

ْنَيا َويِف اآْلِخَرةِ  ِذيَن آَمنُوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت يِف احْلََياِة الده َوَيْفَعُل    َوُيِضله اهللَُّ الظَّاملنِِيَ   ﴿ُيَثبُِّت اهللَُّ الَّ

َا الَّ ، وقوله:  [ 27]إبراهيم:    اهللَُّ َما َيَشاُء﴾  ِذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللََّ َوآِمُنوا بَِرُسولِِه ُيْؤتُِكْم كِْفَلنْيِ  ﴿َيا َأهيه

ُكْم َوُيَثبِّْت  ، وقوله:  [ 28]احلديد:  ِمْن َرمْحَتِِه َوجَيَْعْل َلُكْم ُنوًرا مَتُْشوَن بِِه﴾   وا اهللََّ َينْرُصْ ﴿إِْن َتنْرُصُ

﴿َواهللَُّ ََل  ، وقوله:  [ 5]اجلمعة:    ﴾هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ ﴿َواهللَُّ ََل  ، وقوله:  [ 7]حممد:    ﴾ َأْقَداَمُكمْ 

 . الكريمة من اآليات  ها غري، و[ 5]الصف:  ﴾ هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ 

املتقي  قال األول: أحسنت.. وباملناسبة فقد أورد عيل بعضهم إشكاَل ذكر يل فيه أن  

﴿َذلَِك اْلكَِتاُب ََل  عاىل عن القرآن الكريم:  ، فكيف قال اهلل تمهتدي، واملهتدي َل هيتدي

القرآن كام أنه هدى  ):  بقولهبعض العلامء  ، فأجبته بام ذكره  [ 2]البقرة:    ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾   فِيهِ   َرْيَب 

دَللة   أيضا  فهو  رسوله،  وصدق  دينه  وعىل  الصانع،  وجود  عىل  هلم  ودَللة  للمتقني 

تقني مدحا ليبني أهنم هم الذين اهتدوا وانتفعوا به كام قال:  للكافرين إَل أن اهلل تعاىل ذكر امل

ْكَر﴾وقال:    ،[ 45]النازعات:    ﴾ ﴿إِنَّاَم َأْنَت ُمنِْذُر َمْن خَيَْشاَها  َبَع الذِّ وقد    [ 11]يس:    ﴿إِنَّاَم ُتنِْذُر َمِن اتَّ

 (2) (رهمنذرا لكل الناس، فذكر هؤَلء الناس ألجل أن هؤَلء هم الذين انتفعوا بإنذا  كان  

من فرس اهلدى  يتناىف مع ما ذكرناه من مراتب اهلداية، ألن    : وهذا َل(3) قال الثاين

بالدَللة املوصلة إىل املقصود فهذا السؤال زائل عنه، ألن كون القرآن موصال إىل املقصود  

 . ليس إَل يف حق املتقني 

يتحدثان   شابني  سمعت  منهام،  قريبة  مسافة  وعىل  عني،  انرصفا  ثم  ذلك..  قاَل 

 
 ( 22/ 1) (  تفسري امليزان1)

 ( 268/ 2(  مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )2)

 ( 268/ 2التفسري الكبري )(  مفاتيح الغيب أو 3)
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بحامسة وانفعال شديدين، قال أوهلام: أنا أتعجب كثريا من أولئك املرجئة الذين يريدون  

هدم بنيان الدين حني حيرصون التقوى يف اجتناب الكبائر، وكأن الصغائر ليست معايص..  

 ج للتساهل يف الصغائر.  أو كأن الكبائر ليست سوى نتا 

  القرآن الكريم يف  املتقي  يف كل املواضع التي ذكر فيها  اهلل تعاىل  صدقت.. ف  قال الثاين: 

مجيع الشؤون، بل حتى  معرض املدح، ومن يكون كذلك أوىل بأن يكون متقيا يف  يذكرها يف  

يكون من    )َل يبلغ العبد أن:  رسول اهلل  يف الشبهات التي وقع فيها اخلالف، وقد قال  

 (1)املت قني حت ى يدع ما َل بأس به حذرا ملا به البأس(

)أصل الدين الورع، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن بالعمل  قال األول: وقال:  

بالتقوى أشد  اهتامما منك بالعمل بغريه، فإن ه َل يقل  عمل بالتقوى، وكيف يقل  عمل يتقب ل  

 :  ( 2)([ 27]املائدة:  إِنَّاَم َيَتَقبَُّل اهلل ِمَن املُْتَِّقنَي﴾ ﴿ لقول اهلل عز وجل 

اإلمام   قال  ومثله  الثاين:  خفيفة    : عيل:قال  وحاجاهتم  عفيفة  أنفسهم  )املت قون 

ه  ، وقال: (3)مأمولة ورشورهم مأمونة( وخرياهتم  ه من تنز  )املت قي من ات قى الذنوب، واملتنز 

 (5)قال: )التقوى أن يت قي املرء كل ام يؤثمه(، و(4) عن العيوب(

يصل ون فيطيلون ويصومون  قال يويص بعض أصحابه: )َل تغرت  بأقوام  قال األول: و

م موف قون قون فيحتسبون اهن  يقول:    . اقسم باهلل لسمعت رسول اهلل  . فيداومون ويتصد 

)إن  الشيطان إذا محل قوما عىل الفواحش مثل الزنا ورشب اخلمر والريا وما اشبه ذلك من  

هم عىل وَلية  اخلنا واملآثم حب ب إليهم العبادة الشديدة واخلشوع والركوع والسجود ثم  محل

 
 ( 2451( الرتمذي )1) 

ة الداعي/2)  .  303( عد 

 .  273( غرر احلكم، 3)

 .  268( غرر احلكم، 4)

 .  268( غرر احلكم، 5)
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ليس ينرصون(..  القيامة َل  النار ويوم  إىل  يدعون  ال ذين  أن تصيل  وتصوم    األئمة  الشأن 

ق، الشأن أن تكون الصالة فعلت بقلب تقي  وعمل عند اهلل مريض  وخشوع سوي    وتتصد 

 ( 1) وإبقاء اجلد  فيها(

وعتق من كل  ملكة،  قال: )إن  تقوى اهلل مفتاح سداد، وذخرية معاد،  قال الثاين: و

 (2)ونجاة من كل  هلكة، هبا ينجو اهلارب، وتنجح املطالب وتنال الرغائب(

اهلل، ولذلك تشمل كل مراتب    خشية تقوم عىل  أن التقوى  : ورس ذلك  (3)قال األول

وهلذا   وأحكامه..  والتوبة  الدين  تارة،  اإليامن  منها  األصيل  والغرض  القرآن،  يف  جاءت 

 .. واإلخالص خامسا  .. ثة، وترك املعصية رابعا أخرى، والطاعة ثال

 قال الثاين: فهال فرست يل ما ذكرت؟ 

﴿َوَأْلَزَمُهْم َكلَِمَة  قوله تعاىل:  يدل عليه أما اإليامن فقال األول: أجل.. بكل رسور.. 

ِذيَن اْمَتَحَن اهللَُّ ُقُلوهَبُ   ، ومثله قوله:أي التوحيد  [ 26]الفتح:  التَّْقَوى﴾   ْم لِلتَّْقَوى﴾  ﴿ُأوَلئَِك الَّ

وأما التوبة    ..أي أَل يؤمنون  [ 11]الشعراء:    ﴾﴿َقْوَم فِْرَعْوَن َأََل َيتَُّقونَ ويف الشعراء    [ 3]احلجرات:  

َواتََّقْوا﴾  فقوله:   آَمُنوا  اْلُقَرى  َأْهَل  وأما الطاعة فقوله يف  ..  أي تابوا  [ 96]األعراف:  ﴿َوَلْو َأنَّ 

َأنَّ النحل:   َأْنِذُروا  َفاتَُّقونِ ﴿َأْن  َأَنا  إَِلَّ  إَِلَه  ََل  أيضا:    [ 2]النحل:    ﴾ُه  َتتَُّقونَ وفيه  اهللَِّ    ﴾ ﴿َأَفَغرْيَ 

﴿َوْأُتوا  وأما ترك املعصية فقوله:  [ 52]املؤمنون:  ﴾ ﴿َوَأَنا َربهُكْم َفاتَُّقونِ ويف املؤمنني   [ 52]النحل: 

أي فال تعصوه، وأما اإلخالص فقوله يف احلج:   [ 189: ]البقرةاْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواهِبَا َواتَُّقوا اهللََّ﴾  

َا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب   . أي من إخالص القلوب [ 32]احلج:  ﴾ ﴿َفإِهنَّ

تلك   مل خيرت يف  تعاىل  اهلل  بأن  أؤمن  تعلم  كام  لكني  هذا..  اطلعت عىل  الثاين:  قال 

 
 ، عن بشارة املصطفى.  1/263( مستدرك الوسائل 1)

 .  272( غرر احلكم، 2)

 ( 267/ 2(  مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )3)
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املعاين.. ألن   تلك  َل ألجل  نفسها..  التقوى  إَل ألجل  التقوى  لفظ  قرأت  التي  اآليات 

 مضامينها جزء من التقوى نفسها.

قال األول: صدقت.. وأنا معك يف هذا.. لكن الذي أردته هو أن التقوى يف تلك  

املحال حاجتها إىل تلك املعاين أقوى من حاجتها إىل غريها.. مثلام يأكل أحدنا طعاما معينا،  

من   غريها  الطعام  يف  أن  مع  جسمه،  إليها  حيتاج  التي  حمتوياته  بعض  إَل  يقصد  َل  وهو 

 الفوائد. 

عىل مسافة قريبة منهام، سمعت فتاتني تتحدثان، قالت أوَلمها: هل تعلمني اهلبات  

ِذيَن آَمنُوا إِْن َتتَُّقوا اهللََّ جَيَْعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا﴾ املختزنة يف قوله تعاىل: العظيمة  َا الَّ ]األنفال:  ﴿َيا َأهيه

 ؟[ 29

الثانية: أجل..   فاآلية الكريمة تشري إىل أن من مواهب اهلل تعاىل للمتقني أن  قالت 

احل  بني  هبا  يفرقون  التي  املعايري  تلك  وهو  الفرقان،  والرش..  يرزقهم  واخلري  والباطل،  ق 

 والتي َل يمكنهم أن يسلكوا الرصاط املستقيم من دوهنا. 

قالت األوىل: أجل.. ذلك أن اهلل تعاىل ـ بحكمته ورمحته وربوبيته ـ اقتىض أن يوفر  

لعباده اختبارات خمتلفة، ختترب حقائقهم، وتبلو أرسارهم، وتكشف عن طبيعتهم، ويف نفس  

ؤيدات ما يمكنها أن تصحح ما يقعون فيه من أخطاء، وتزيل ما يعلق  الوقت هيأ هلم من امل

بطبيعتهم من مثالب.. ليتمكنوا من خالل حركة جوهرية َل عرضية، أن يعرجوا بأنفسهم  

 إىل عوامل الكامل املهيأة هلا. 

قالت الثانية: ولكنه رشط لتحقيق تلك املراتب السنية، التحقق بالتقوى، ذلك أهنا  

د الذي حيفظ اإلنسان من الرتدي يف اهلاوية، أو ينزل بنفسه إىل عامل البهائم  السبيل الوحي

﴿َوَأنَّ  وما دوهنا، وهلذا يرتبط الرصاط املستقيم يف القرآن الكريم بالتقوى، كام قال تعاىل:  



125 

 

َعْن   بُِكْم  َق  َفَتَفرَّ ُبَل  السه َتتَّبُِعوا  َوََل  بُِعوُه  َفاتَّ ُمْسَتِقياًم  اطِي  رِصَ بِِه  َهَذا  اُكْم  َوصَّ َذلُِكْم  ِه 
َسبِيلِ

 [ 153]األنعام: َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ 

خط خطا ثم قال: )هذا سبيل    أجل.. ويف احلديث أن رسول اهلل  قالت األوىل:  

عىل كل سبيل منها شيطان    ، اهلل(، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شامله ثم قال: )هذه سبل

َق بُِكْم َعْن  يدعو إليه، ثم  قرأ:   ُبَل َفَتَفرَّ َتتَّبُِعوا السه بُِعوُه َوََل  اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ ﴿َوَأنَّ َهَذا رِصَ

اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾  ِه َذلُِكْم َوصَّ
 ( 1)([ 153األنعام: ] َسبِيلِ

احلق واحد، َل متعدد، وأنه َل يمكن أن يصل أحد  وهذا يدل عىل أن  قالت الثانية:  

إىل احلق إَل بعد الوصول إىل أهله، وأن كل املنحرفني عن احلق مل ينحرفوا إَل بسبب بغيهم  

وكل   السالم..  عليه  السجود آلدم  رفضه  عند  للشيطان  كام حصل  وظلمهم وحسدهم، 

املثالب التي حتول بينه    ذلك بسبب اخللو من التقوى؛ ألهنا وحدها من حيفظ اإلنسان من

 وبني اتباع سبيل املتقني الذي حيفظه من السبل املنحرفة. 

صحيح..   األوىل:  التي  قالت  بالقيم  َل  املستقيم،  الرصاط  تعاىل  اهلل  عرف  وهلذا 

يمثلها، وإنام بالصاحلني الذين يمثلونه؛ فمن وصل إليهم وصل إليه، ومن انحرف عنهم  

تعاىل:   قال  عنه،  املُْْسَتِقيمَ ﴿اْهدِ انحرف  اَط  َ الرصِّ َغرْيِ    َنا  َعَلْيِهْم  َأْنَعْمَت  ِذيَن  الَّ اَط  رِصَ

الِّنيَ  بِْع َسبِيَل َمْن َأَناَب إِيَلَّ ، وقال:  [ 7،  6]الفاحتة:    ﴾املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّ  [ 15]لقامن:    ﴾ ﴿َواتَّ

الثانية:   اهلل  قالت  أولياء  بني  التفريق  عىل  القدرة  هو  األعظم  الفرقان  كان  وهلذا، 

باحلق،   ينحرفون  الذين  والشياطني  الدجالني  من  وغريهم  املستقيم،  للرصاط  املمثلني 

ويغريونه إىل ما تقتضيه أهواؤهم.. فال يمكن ألحد أن يعرف احلقائق، وَل أن يسري وفق  
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املواهب تتنزل عليه  تقتضيه، وَل أن  الرباين    ما  الربهان  ما مل يكن لديه ذلك  املرتبطة هبا، 

 الذي جيعله يفرق بني أهل احلق وأهل الباطل. 

عند تفسريه لقوله  لبعض العلامء  لقد ذكرين حديثنا هذا بكالم مجيل    قالت األوىل: 

ِذيَن آَمنُوا إِْن َتتَُّقوا اهللََّ جَيَْعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا   : تعاىل: َا الَّ إن هذه  ، قال فيه: )[ 29]األنفال:  ﴾  ﴿َيا َأهيه

اجلملة املوجزة والكبرية يف معناها قد بينت إحدى أهم املسائل املؤثره يف مصري اإلنسان،  

النرص حمفوف دائام باملصاعب واحلفر، فإذا مل يبرصها جيدا   وهي أن درب اإلنسان نحو 

ا الطريق هي معرفة احلق  َلحمالة، فأهم مسألة يف هذ  وحيسن معرفتها واتقاءها فسيسقط فيها 

والباطل، معرفة احلسن والقبيح، معرفة الصديق والعدو، معرفة الفوائد واألرضار، معرفة  

احلقائق جيدا فسيسهل عليه   اإلنسان معرفة هذه  استطاع  فإذا  السعادة والضياع،  عوامل 

 ( 1) (الوصول إىل اهلدف

تفسريها   يف  له  قرأت  وقد  أجل..  الثانية:  )قالت  تعرتض  قوله:  التي  املشكلة  إن 

و احلق،  عىل  واختياره  الباطل  تشخيص  يف  هي خطأه  غالبا  بدل  ااَلنسان  العدو  نتخاب 

الصديق، وطريق الضالل بدل طريق اهلداية، وهنا حيتاج اإلنسان إىل برص وبصرية قوية،  

 ( 2) (التقوىهذه اآلية املباركة تقول: إن هذه البصرية ثمرة لشجرة و .ووضوح رؤية. 

ل  قالت األوىل: التقوى  التمييز بني احلق  لبصرية  وقد رشح كيفية حتقيق  التي تيرس 

قوة عقل اإلنسان تستطيع إدراك احلقائق بقدر كاف، ولكن ستائر من  ) ن  والباطل، فذكر أ

احلرص والطمع والشهوة وحب النفس واحلسد، واحلب املفرط للامل واألزواج واألوَلد  

الغليظ    واجلاه واملنصب  كالغبار  أو  العقل،  أمام بصرية  يغدو كالدخان األسود  ذلك  كل 
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الذي يمأل اآلفاق، وهنا َل يمكن لإلنسان معرفة احلق والباطل يف أجواء مظلمة، أما إذا  

غسل تلك الغشاوة بامء التقوى وانقشع ذلك الدخان األسود، عند ذاك تسهل عليه رؤية  

 ( 1) (نور احلق

كل كامل يف أي مكان إنام هو قبس من  )أن  وذكر يف تعليل ذلك    قالت الثانية: أجل..

كامل احلق، وكلام اقرتب اإلنسان من اهلل فإن نور الكامل املطلق سينعكس يف وجوده أكثر،  

وعىل ذلك فإن أي علم ومعرفة فهو نبع من علمه ومعرفته تعاىل، وكلام تقدم اإلنسان يف  

ذا اهلل،  من  املعايص  وترك  التقوى  أكثر،  ظالل  العظيم  وجود  بحر  يف  وجوده  قطرة  بت 

وبعبارة أخرى فإن قلب اإلنسان كاملرآة،  .  وسيحصل عىل مقدار أكثر من العلم واملعرفة. 

حتى   األهواء  من  قلبه  مرآة  تلوثت  فإذا  الوجود،  عىل  الساطعة  كالشمس  اهلل  ووجود 

ها، فإن تلك  النور، فإذا تم جالؤها بالتقوى وزال الدرن عن  اسودت، فسوف َل تعكس

 ( 2)(الشمس الوضاءة الساطعة ستنعكس فيها وتنري كل مكان

األوىل صحيح..  (3)قالت  نرى  :  فإنا  والتاريخ  ولذلك  الواقع  يملكون  يف  املتقني 

وضوحا من الرؤية َل يمكن بلوغه بوسائل العلم واملعرفة أبدا، فهم يرون أسباب الكثري  

املر  باملجتمع غري  التي تعصف  احلوادث  وإن حجبتها  من  احلق  أعداء  ويرون وجود  ئية، 

 آَلف الستائر اخلادعة. 

قالت الثانية: وهلذا نرى اهلل تعاىل يذكر الفرقان يف مواضع متعددة من القرآن الكريم  

﴿َوإِْذ آَتْينَا ُموَسى  باعتباره ركنا أساسيا يف السري التكاميل لإلنسان واملجتمع، كام قال تعاىل:  

﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن  ، وقال:  [ 53]البقرة:    َقاَن َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن﴾اْلكَِتاَب َواْلُفرْ 
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لِْلُمتَِّقنَي﴾ َوِذْكًرا  لَِيُكوَن  وقال:    ،[ 48]األنبياء:    َوِضَياًء  َعْبِدِه  َعىَل  اْلُفْرَقاَن  َل  َنزَّ الَِّذي  ﴿َتَباَرَك 

 [1]الفرقان:  َنِذيًرا﴾ لِْلَعاملَنَِي 

﴿َلَقْد  قوله تعاىل:  يف    ، كامبامليزانأيضا  تعاىل عن هذا املعنى  اهلل  وقد عرب  قال آخر:  

 [25]احلديد:  َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط﴾

هام، سمعت شيخني يتحدثان، قال أوهلام: صدقت.. وقد أشار  عىل مسافة قريبة من

تعاىل:   قوله  اهللََّإىل ذلك  ُقوا  اهللَُّ  ﴿َواتَّ َعلِيٌم﴾    َوُيَعلُِّمُكُم   
ٍ
ء يَشْ بُِكلِّ  ، وقد  [ 282]البقرة:  َواهللَُّ 

لقد بني القرآن الكريم آثارا كثرية للتقوى، ومن  سمعت بعض شيوخي يقول يف تفسريها: ) 

ألن أكرب حاجز عن املعرفة وأهم مانع هلا هو    . .إزالة احلجب عن فكر اإلنسان وقلبهمجلتها  

الذاتية واألماين   النفس والنزعات  الذي يغطي قلب اإلنسان، والذي هو هوى  احلجاب 

الفارغة، واآلمال البعيدة، والوقوع يف أرس املادة ومغريات الدنيا، حيث َل تسمح لإلنسان  

احلقائق بصورهتا الطبيعية، وبالتايل فإن احلكم عىل األشياء يكون بعيدا يف منطق  أن يرى  

والصواب ويزيل    العقل  احلجب  هذه  يبدد  القلوب  يف  والتقوى  اإليامن  إستقرار  أن  إَل 

احلقيقة    عتمتها  بشمس  تفيض  اإلنسانية  الروح  وجيعل  القلب،  صفحة  عن  وظالمها 

وتشعر باللذة والنشوة من هذا اإلدراك الصحيح    وتتعرف عىل احلقائق بصورهتا الناصعة

نحوها   يسعى  التي  املقدسة  لألهداف  السليمة  السبل  أمامه  وتتفتح  لألشياء،  والعميق 

 (1) (ويتقدم باجتاهها 

لإلنسان الوعي والوضوح، كام أن  توفر  التقوى هي التي  : صدقت.. ف(2)قال الثاين

لتقوى والوعي تأثري متبادل بعضهام عىل  الوعي يعطي لإلنسان التقوى، أي أن لكل من ا
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 البعض اآلخر. 

ِذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللََّ  قال األول: وقد أشار إىل هذا املعنى أيضا قوله تعاىل:   َا الَّ ﴿َيا َأهيه

ِه َوجَيَْعْل َلُكْم ُنوًرا مَتُْشوَن بِِه َوَيغْ 
ِفْر َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر  َوآِمنُوا بَِرُسولِِه ُيْؤتُِكْم كِْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَتِ

 [28]احلديد:  ﴾ َرِحيمٌ 

: أجل.. فذلك النور املصاحب للتقوى، يكون يف كل املحال، ومنها ما  (1)قال الثاين

يبدد ظلامت احلرش، حيث يتقدمون  لنور الذي يسبق املؤمنني يف سريهم يوم القيامة،  ذلك ال

َيْوَم َتَرى املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبنْيَ  ﴿ قال تعاىل:  كام ،  إىل اجلنة والسعادة األبدية

﴿َقْد  قال تعاىل:  الدنيا، كام  .. كام أنه النور الذي يصحبهم يف  [ 12]احلديد:  َأْيِدهيِْم َوبَِأْياَمهِنِْم﴾  

 [ 15]املائدة:  ﴾َجاَءُكْم ِمَن اهللَِّ ُنوٌر َوكَِتاٌب ُمبنِيٌ 

وَل خيتص    ،مطلق واسع. فمفهوم النور يف اآلية الكريمة  : صدقت.(2) قال األول

اإليامن والتقوى هي التي تسبب زوال احلجب  ذلك أن  بالدنيا فقط، وَل باآلخرة فحسب،  

عن قلوب املؤمنني، حيث يتبني هلم وجه احلقيقة واضحا وبدون حجاب، ويف ظل اإليامن  

 ؤمنني منها. والتقوى هذين سيكون لإلنسان وعي وبصرية حرم غري امل

 : واإلسالم   معراج اإليامن 

ما إن انتهى الشيخان من حديثهام، أو من سامعي هلام، حتى رأيت بابا عجيبا ُيفتح  

﴿َيُمنهوَن  عىل روضة مجيلة، وكأهنا اجلنة نزلت إىل األرض.. وقد كتب عىل باهبا قوله تعاىل: 

ُكْم َأْن َهَداُكْم لإِْلِياَمِن إِْن ُكنُْتْم  َبِل اهللَُّ َيُمنه َعَليْ   ُقْل ََل مَتُنهوا َعيَلَّ إِْساَلَمُكمْ   َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا 

، فتعجبت من وضعها يف ذلك املحل العامر باإليامن والتقوى، لكن  [ 17]احلجرات:    َصاِدِقنَي﴾
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صبيا صغريا أزال عجبي عندما قال: َل شك أنك أتيت من العصور السابقة التي اختلط  

 نا. فيها احلق بالباطل، لذلك تعجب من وضع هذه اآلية ه

قلت: أجل.. أنا من تلك العصور.. وهذه اآلية َل نذكرها إَل للذين مل يتعمق اإليامن  

 يف قلوهبم، بل اكتفوا بظاهر اإلسالم عن باطنه وحقائقه وأنواره.

قال: ونحن كذلك نذكرها ألجل ذلك، لتنبيه أنفسنا بكون اإليامن هدية غالية من  

 درها، فسُتسلب منه. اهلل تعاىل، من مل حيفظها أو يقدرها حق ق

 قلت: ولكن الذي أعرفه أن اإليامن هو نتيجة للبحث والتفكري والتأمل والدراسة؟

قال: مع أمهية كل ذلك إَل أنه َل يكفي لتحقيق اإليامن.. فكم من باحث ودارس  

 قد ُحرم من ذلك الطعم اجلميل الذي َل يذوقه إَل الصادقون.

﴿إِنَُّه  قلت: أجل.. لقد ذكرتني بقوله تعاىل عن ذلك املستكرب عن احلق بعد أن عرفه:  

َر ُثمَّ َنَظَر ُثمَّ َعبََس َوَبرَسَ ُثمَّ َأْدَبَر َواْس  َر ُثمَّ ُقتَِل َكْيَف َقدَّ َر َفُقتَِل َكْيَف َقدَّ َر َوَقدَّ َتْكرَبَ َفَقاَل  َفكَّ

﴾ إِْن َهَذا إَِلَّ ِسْحٌر ُيْؤَثُر   [ 25ـ  18]املدثر:  إِْن َهَذا إَِلَّ َقْوُل اْلَبرَشِ

﴿ُقْل َأَنْدُعو ِمْن ُدوِن  قال: وهلذا يذكر اهلل تعاىل عن عباده الصاحلني قوهلم ألعدائهم:  

َنا َوُنَرده َعىَل َأْعَقابِنَا َبْعَد إِْذ َهَداَنا اهللَُّ   َياطِنُي يِف  اهللَِّ َما ََل َينَْفُعنَا َوََل َيرُضه َكالَِّذي اْسَتْهَوْتُه الشَّ

اَن َلُه َأْصَحاٌب َيْدُعوَنُه إىَِل اهْلَُدى اْئتِنَا  َوُأِمْرَنا لِنُْسلَِم    ُقْل إِنَّ ُهَدى اهللَِّ ُهَو اهْلَُدى  اأْلَْرِض َحرْيَ

َل َعىَل ﴿ ، وقوهلم: [ 71]األنعام:  لَِربِّ اْلَعاملَنَِي﴾  نَّ    اهللَِّ َوَقْد َهَداَنا ُسُبَلنَا َوَما َلنَا َأَلَّ َنَتَوكَّ َوَلنَْصرِبَ

ُلوَن﴾  َعىَل َما آَذْيُتُموَنا  ِل املَُْتَوكِّ  [12]إبراهيم:  َوَعىَل اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ

احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َهَداَنا ﴿قلت: أجل.. وقد ذكر اهلل تعاىل دعاء أهل اجلنة، وهو قوهلم:  

َأْن َهَداَنا اهللَُّهِلََذا َوَما ُكنَّا   َلْوََل  نَا بِاحْلَقِّ   لِنَْهَتِدَي  َربِّ َأْن تِْلُكُم اجْلَنَُّة    َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل  َوُنوُدوا 

 [43]األعراف:  ُأوِرْثُتُموَها باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾
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فقال:   إهلية،  هدية  لإليامن  اهلداية  بأن  النار  أهل  اعرتاف  ذكر  ذلك  ومثل  قال: 

وا إِنَّا ُكنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَهْل َأْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن    ﴿َوَبَرُزوا هللَِِّ  َعَفاُء لِلَِّذيَن اْسَتْكرَبُ مَجِيًعا َفَقاَل الضه

 
ٍ
ء يَشْ ِمْن  اهللَِّ  َلْو    َعَذاِب  هَلََدْينَاُكمْ َقاُلوا  اهللَُّ  ِمْن    َهَداَنا  َلنَا  َما  َنا  َصرَبْ َأْم  َأَجِزْعنَا  َعَلْينَا  َسَواٌء 

يٍص﴾  [21]إبراهيم:  حَمِ

ما إن قال ذلك، حتى سمعت شخصا يدعوه، فاستأذنني، وذهب، فاستلقيت عىل  

فإذا به  كريس وثري يف تلك احلديقة، ثم َلح يل أن أضغط عىل بعض األزرار املوجودة فيه؛  

يطري ِب إىل حلقة يف تلك احلديقة، لريصف مع األرائك الوثرية املوجودة فيها، كام ترصف  

 السيارات عندنا.

قال رجل من أهل تلك احللقة: هيا.. حدثونا عن معراج اهلداية اإلهلية لإليامن.. وما  

 ذكر عنه القرآن الكريم. 

ُقْل مَلْ ُتْؤِمنُوا    اَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ﴿قَ قال آخر: أول اآليات التي تذكر ذلك قوله تعاىل:  

ُقُلوبُِكمْ  يِف  ياَمُن  اإْلِ َيْدُخِل  َوملََّا  َأْسَلْمنَا  ُقوُلوا  ِمْن    َوَلكِْن  َيلِْتُكْم  ََل  َوَرُسوَلُه  اهللََّ  ُتطِيُعوا  َوإِْن 

 ولون يف تأويلها؟.. فام تق [ 14]احلجرات:  إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ َأْعاَملُِكْم َشْيًئا 

مسلام، ومع هذا فلن يكون  قد يكون    املرء : هذه اآلية الكريمة تشري إىل أن  (1)قال آخر

﴿إِنَّ املُْْسلِِمنَي  كام قال تعاىل:  من الصفات األخرى..    ها غريوا، أو صادقا..  تمؤمنا، أوقان

ابِ  َوالصَّ اِدَقاِت  َوالصَّ اِدِقنَي  َوالصَّ َواْلَقانَِتاِت  نَي 
َواْلَقانِتِ َواملُْْؤِمنَاِت  َواملُْْؤِمننَِي  ِريَن  َواملُْْسلاَِمِت 

ائِِمنيَ  َوالصَّ َقاِت  َواملَُْتَصدِّ ِقنَي  َواملَُْتَصدِّ َواخْلَاِشَعاِت  َواخْلَاِشِعنَي  ابَِراِت  ائاَِمِت    َوالصَّ َوالصَّ

اكَِراِت َأَعدَّ اهللَُّ هَلُْم َمْغِفَرةً  اكِِريَن اهللََّ َكثرًِيا َوالذَّ نَي ُفُروَجُهْم َواحْلَافَِظاِت َوالذَّ
 َوَأْجًرا  َواحْلَافِظِ

 
 ( 709/ 11(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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 [35]األحزاب:  َعظِياًم﴾

اإلسالم يف أدنى درجاته، هو نطق باللسان بشهادة أن َل إله  : أجل.. ف(1)قال آخر

 اهلل.. ثم هو يف أعىل درجاته جامع لتلك األوصاف املذكورة كلها.. وهذا ما يشري إليه  إَل

آَمنَّا قوله تعاىل:   اأْلَْعَراُب  ياَمُن يِف    ﴿َقاَلِت  اإْلِ َيْدُخِل  َوملََّا  َأْسَلْمنَا  ُقوُلوا  َوَلكِْن  ُتْؤِمنُوا  مَلْ  ُقْل 

]احلجرات:   إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾   ََل َيلِْتُكْم ِمْن َأْعاَملُِكْم َشْيًئا   َوإِْن ُتطِيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلهُ   ُقُلوبُِكمْ 

فاإلسالم هنا قولة باللسان، َل أكثر وَل أقل.. وتلك القولة إذا وقف هبا املرء عند هذا    .. [ 14

احلد، فلن يكون حمققا الوصف الذي هلا، ومن ثم لن يكون مسلام باملعنى الذي ينتظم به يف  

هذا   ينتظمه  ما  آخر  الصادقني..إىل  القانتني،  املؤمنني،  جيمع  الذي  الكريم،  املوكب  هذا 

 املوكب. 

وكذلك اإليامن.. هو يف أدنى درجاته إقرار باللسان، وتصديق بالقلب  :  (2)قال آخر

والصرب،   كالصدق  أعامل،  من  يصحبه  بام  منازل،  ويعلو  درجات،  اإليامن  هذا  يرتفع  ثم 

 ق، والصوم.. إىل آخر تلك األوصاف.. واخلشوع، والتصد

ومثل ذلك الصدق.. فقد يكون الصدق طبيعة، َل تستند إىل إيامن أو  :  (3)قال آخر

يصدق   فقد  الفرج..  وحفظ  والصوم،  والتصدق،  واخلشوع،  الصرب،  وكذلك  إسالم.. 

وقد   وتألفا..  تواضعا  وقد خيشع  وجلدا..  يصرب شجاعة  وقد  وترفعا..  مروءة  اإلنسان، 

ل أو صحة  للروح  رياضة  يصوم،  وقد  وكرما..  فرجه  يتصدق، سخاء  وقد حيفظ  لبدن.. 

تعففا واستعالء.. قد يفعل كل هذا غري ناظر إىل اهلل، وغري مرتبط برشيعة، أو دين.. إنه  

يعمل حلساب نفسه.. فال يقام لشىء من ذلك وزن عند اهلل، الذي َل يقبل عمال من عامل  

 
 ( 709/ 11(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 709/ 11(  التفسري القرآين للقرآن )2)

 ( 709/ 11(  التفسري القرآين للقرآن )3)
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انه، دون أن  ذكرا كثريا بلس  إَل إذا كان مقصودا به وجهه، وامتثال أمره.. ثم قد يذكر اهلل

 يتصل شىء من هذا الذكر بعقله أو قلبه، ودون أن يظهر لذلك أثر يف قوله أو فعله. 

آخر ويمسك  :  (1) قال  بعضا،  بعضها  يغذى  األوصاف  هذه  أن  هذا  من  وأوضح 

بعضها ببعض، فتبدو كأهنا صفة واحدة، إذا نظر إليها باعتبار، وتبدو كأهنا أوصاف إذا نظر  

إهنا أشبه باجلسد احلى.. إذا نظرت إليه جممال وجدت ذلك اإلنسان،  إليها باعتبار آخر..  

املشخص بذاته، وصفاته، وإذا نظرت إليه مفصال، وجدته ذلك اإلنسان املشخص بذاته  

وصفاته.. ومالك احلياة يف هذا اجلسد هو القلب، كام أن مالك تلك األوصاف، هو اإليامن  

 . هذا القلبيف  املستقر

اإلسالم هو أول درجات السلم، الذي يرقى فيه املرء إىل  لك كان  : ولذ(2) قال آخر

واإليامن هو العروج باإلسالم    منازل الرشيعة، وهو املدخل، الذي يدخل منه إىل دين اهلل..

والقنوت هو استجابة القلب، وتقبله هلذا اإليامن الذي استقر فيه  .  إىل موطنه من القلب. 

والصرب هو الغذاء الذي    من بذرة اإليامن يف القلب.. والصدق هو نبتة نبتت  ،  واطمأن به

  منه تلك النبتة، حتى تقاوم اآلفات التي تعرض هلا، وحتى تعطى الثمر املرجو منها..  يتغتذ

 واخلشوع ـ وهو الوَلء هلل، واَلمتثال ألمره ـ هو أول ما تفتح من زهر بيد الصرب. 

آخر متكا :  (3)قال  بناء  الصفات  هذه  أن  نرى  بعض،  وهبذا  عىل  بعضه  يقوم  مل، 

  ي ويستند التاىل منه إىل السابق، بمعنى أن هذا الرتتيب الذي جاءت عليه هو أمر َلزم، لك

 يتألف منها هذا النغم املتساوق الذي يقيم يف كيان اإلنسان إيامنا صحيحا، مثمرا.. 

لام  هذا أن اإلنسان يلقى هذه الصفات واحدة واحدة، وأنه ك ييعن : وَل (4) قال آخر

 
 ( 711/ 11(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 711/ 11(  التفسري القرآين للقرآن )2)

 ( 712/ 11(  التفسري القرآين للقرآن )3)

 ( 712/ 11للقرآن )(  التفسري القرآين 4)
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حصل عىل صفة منها مد يده، أو فتح قلبه، إىل صفة أخرى.. كال، وإنام الذي يعنيه هذا  

اجلمع، وهذا الرتتيب معا، هو أن املؤمن اجلدير هبذا الوصف، املستحق للجزاء املوعود به  

متحققا بكل    املؤمنون من رهبم، هو الذي حيقق هذه الصفات، فيكون مسلام، مؤمنا، قانتا 

 م هلل، واإليامن به.ي ل، والتي أسست مجيعا عىل التسلصفات الكام

اإليامن ما استقر  )قال آخر: لقد ذكرين حديثكم هذا بحديث لإلمام الباقر يقول فيه:  

مره، واإلسالم  يف القلب وأفىض به إىل اهلل عز وجل، وصدقه العمل بالطاعة هلل، والتسليم أل

فخرجوا بذلك من  ..  مجاعة الناس من الفرق كلها ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه  

الكفر وأضيفوا إىل اإليامن، واإلسالم َل يرشك اإليامن، واإليامن يرشك اإلسالم، ومها يف  

القول والفعل جيتمعان، كام صارت الكعبة يف املسجد، واملسجد ليس يف الكعبة، وكذلك  

﴿َقاَلِت اأْلَْعَراُب  :  قال اهلل عز وجلاإليامن يرشك اإلسالم واإلسالم َل يرشك اإليامن، وقد  

فقول اهلل    [ 14]احلجرات:    آَمنَّا ُقْل مَلْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوملََّا َيْدُخِل اإْليامن يِف ُقُلوبُِكْم﴾

القول  أصدق  له:  عز وجل  قيل  يف (،  املسلم  عىل  فضل  للمؤمن  الفضائل    يشء   فهل  من 

َل، مها جيريان يف ذلك جمرى واحدا ولكن للمؤمن  )ري ذلك؟ فقال:  واَلحكام واحلدود وغ

: أليس اهلل عز وجل يقول:  قيل  (فضل عىل املسلم يف أعامهلام وما يتقربان به إىل اهلل عز وجل 

َأْمَثاهِلَا﴾ َعرْشُ  َفَلُه  بِاحْلََسنَِة  َجاَء  الصالة    ،[ 160]األنعام:    ﴿َمْن  عىل  جمتمعون  أهنم  وزعمت 

﴿ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا :  أليس قد قال اهلل عز وجل ) الصوم واحلج مع املؤمن؟ قال:  والزكاة و

فاملؤمنون هم الذين يضاعف اهلل عز وجل هلم حسناهتم، لكل حسنة    [ 245]البقرة:    َكثِرَيًة﴾ 

سبعني ضعفا، فهذا فضل املؤمن ويزيد اهلل يف حسناته عىل قدر صحة إيامنه أضعافا كثرية،  

أرأيت من دخل يف اإلسالم أليس هو داخال  (، قيل:  هلل باملؤمنني ما يشاء من اخلريويفعل ا

َل ولكنه قد أضيف إىل اإليامن وخرج به من الكفر، وسأرضب لك مثال  )يف اإليامن؟ فقال:  
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تعقل به فضل اإليامن عىل اإلسالم، أرأيت لو أبرصت رجال يف املسجد أكنت تشهد أنك  

فلو أبرصت رجال يف الكعبة أكنت شاهدا  )َل جيوز يل ذلك، قال:    : قيل   (رأيته يف الكعبة؟ 

َليصل إىل دخول الكعبة    :قيل: نعم قال: وكيف ذلك؟  قيل  (، أنه قد دخل املسجد احلرام

 ( 1) (أصبت وأحسنت، كذلك اإليامن واإلسالم)حتى يدخل املسجد، قال: 

قال آخر: وهلذا؛ فإن اإليامن احلقيقي هو الذي ُيكتب يف القلب، وليس ذلك الذي  

املنافقني:   ﴿َيُقوُلوَن  يكتفي باللسان، فقد فرق اهلل تعاىل بني املؤمنني واملنافقني، فقال عن 

ُقُلوهِبِْم﴾  يِف  َلْيَس  َما  قلوهبم [ 11]الفتح:    بَِأْلِسنَتِِهْم  ملء  فاإليامن  املؤمنون،  أما  يعمرها  ..   ،

ياَمَن﴾قال تعاىل: كام ، باليقني والسكينة، والرضا  ..  [ 22]املجادلة:  ﴿ُأوَلئَِك َكَتَب يِف ُقُلوهِبُِم اإْلِ

أي مكنه من قلوهبم، وثبته فيها كام يثبت اليشء بالكتابة.. وأصله من الكتب، وهو ضم  

 (2)(اليشء إىل اليشء، ووصله به 

آخر خما (3) قال  تعاىل  قال  وهلذا  اهلل  :  رسول  اأْلَِمنيُ :  طبا  وُح  الره بِِه  َعىَل    ﴿َنَزَل 

يف قلبه، ومكن له فيه ـ فكان قلبه    الوحيأنه ثبت ما نزل به  أي    [ 194ـ    193]الشعراء:    َقْلبَِك﴾

    ثمر ما فيها من  أكثر  مستودع كلامت اهلل، جتد فيه مستقرها ومستودعها، حيث تعطى 

تنزل   طيب، وحيث  الطيبة، مبارك  دخل،  يف    الكلمة  كل  من  املصفى  الطيب  القلب  هذا 

 فتكون كام وصفها اهلل يف قوله تعاىل:  
ِ
اَمء ُتْؤيِت    ﴿َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف السَّ

َا﴾ لرسول إىل  ومن هنا تتحول كلامت اهلل يف قلب ا  [ 25ـ    24]إبراهيم:    ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِإِْذِن َرهبِّ

هبذا األدب الربانى، كام   معان رشيفة كريمة، وإىل سلوك رشيف كريم.. فكان الرسول  

 فأحسن تأديبي(  رِب ييقول عن نفسه: )أدبن

 
 .  26ص  2( الكاىف: ج 1)

 ( 170/ 10(  التفسري القرآين للقرآن )2)

 ( 170/ 10(  التفسري القرآين للقرآن )3)
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اإلسالم عىل غري علم أو نظر، مل  يف    األعراب الذين دخلوا: وهلذا؛ فإن  (1) قال آخر

  ولذلك وصفوا بأهنم امئرهم..  ضيف    نفوسهم، وَل لرشيعته حسابيف    يكن هلذا الدين أثر

  اإلنفاق   إىل  دعوا   إذا   األعراب   .. ولذلك يذكر اهلل تعاىل أن هؤَلء مسلمون، وليسوا مؤمنني

  باملال   اجلهاد  عليهم   جيب   كام  الزكاة،  عليهم   جتب   مسلمون،   أهنم   بحكم   اهلل،  سبيل يف  

 عن  َل   هلم،  امللزم  احلكم  هذا  حتت   إَل  ينفقوا  مل  اإلنفاق  إىل  دعوا   إذاـ    اهلل  سبيليف    والنفس

ينفقون  ما  يعدون  وهلذا  واختيار،  أنفقوه يف    طواعية  ألهنم  مغرما،  الوجه  ما  يف    هذا  غري 

ويرتبصون   وكراهية،  حقد  نظر  فيه  أنفقوه  الذي  الوجه  إىل  ينظرون  هلذا  فهم  يشتهون، 

إلسالم  باملسلمني وباملجاهدين الدوائر، أي يتمنون هلم اهلزيمة والضياع، حتى َل يكون ل

﴿َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن َيتَِّخُذ  ت، كام قال تعاىل:  يد عليهم تأخذ من أمواهلم ما تأخذ من صدقا 

َوائِرَ  بَُّص بُِكُم الدَّ   َما ُينِْفُق َمْغَرًما َوَيرَتَ
ِ
ْوء َرُة السَّ

 [ 98]التوبة:  َواهللَُّ َسِميٌع َعلِيٌم﴾ َعَلْيِهْم َدائِ

قال آخر: ويف مقابلهم األعراب املؤمنون الذين صدقوا يف إيامهنم، والذين وصفهم  

﴿َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن ُيْؤِمُن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَيتَِّخُذ َما ُينِْفُق ُقُرَباٍت ِعنَْد  اهلل تعاىل بقوله:  

ُسولِ  َا ُقْرَبٌة    اهللَِّ َوَصَلَواِت الرَّ ]التوبة:    إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾   َسُيْدِخُلُهُم اهللَُّ يِف َرمْحَتِهِ   هَلُمْ َأََل إِهنَّ

أهل البادية كغريهم، منهم املنافق الذي يظهر خالف ما يضمر، ويرى ما ينفق  )ن  ، أي أ[ 99

مغرما، َل واجبا، كام أشارت اآلية السابقة، ومنهم املؤمن املخلص الذي ينفق لوجه اهلل  

 ( 2) (ورغبة يف دعاء الرسول له بالربكة واَلستغفار، كام أشارت هذه اآلية وثوابه، 

قال آخر: وهلذا نجد القرآن الكريم حيرص املؤمنني يف أوصاف مضبوطة حمددة، َل  

ِذيَن آَمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه ثُ يتصف باإليامن إَل من حتقق هبا، كام قال تعاىل:   مَّ  ﴿إِنَّاَم املُْْؤِمُنوَن الَّ
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ْم َوَأْنُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهللَِّ  َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهِلِ اِدُقوَن﴾  مَلْ  ،  [ 15]احلجرات:    ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ

املؤمنني) أن  تذكر  الكريمة  اآلية  اإليامنفهذه  هذا  فنزل  باهلل ورسوله  آمنوا  الذين  يف    هم 

يف    عارض من عوارض احلياة، وَل يغري  وجهه قلوهبم منزلة اليقني، َل يزحزحهم عنه أي  

اء، ثقة منهم باهلل، وركونا إليه، ورضاء   قلوهبم ما يلقاهم عىل طريق احلياة من بأساء ورض 

ا اإليامن الذي هيتز  كيانهيف    هذا هو اإليامنو..  بقضائه، وصربا حلكمه قلب  يف   صميمه.. أم 

ف بالء،  أي  عند  شخصه  ويتضاءل  عارض،  ألى  هو  اإلنسان  بل  خالص،  غري  إيامن  هو 

التجربة واَلمتحان،   الفهم، فإذا وضع عىل حمك  بآفات كثرية من الشك، وسوء  مشوب 

 (1)(ظهر ما فيه من ضعف، فلم حيتمل صدمة التجربة، ومل يصمد أمام تيار اَلمتحان

ْم َوَأْنفُ : ويف قوله تعاىل يف اآلية الكريمة  (2) قال آخر ِسِهْم يِف َسبِيِل  ﴿َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهِلِ

جال اَلمتحان إليامن املؤمنني.. فمن آمن باهلل ورسوله، ووقع منه  ذكر مل [ 15]احلجرات:  اهللَِّ﴾

سبيل اهلل بامله ونفسه، بل  يف    هذا اإليامن موقع القبول واليقني، مل ينكل عن دعوة اجلهاد

إشارة إىل أن اجلهاد باملال    اآلية الكريمةويف    رضا وغبطة.. يف    يقدم ماله ونفسه قربانا هلل،

، هو امليدان الذي يمتحن به إيامن املؤمنني، والذي به  ملواجهة الظلمة واملتجربين  والنفس 

فاملؤمن، قد يصىل، ويصوم، وحيج، ويزكى، ولكنه    قلوهبم من إيامن..يف    تظهر حقيقة ما 

سبيل اهلل، يضن بامله، وحيرص عىل سالمة نفسه،  يف    ماله أو نفسه باجلهاديف    متحن حني يُ 

يقول:   تعاىل  واهلل  بعد..  اإليامن  حقيقة  يستوف  مل  وأنه  إيامنه،  حقيقة  يعلم  وعندئذ 

﴿َأَحِسَب  ويقول:  ﴿ولنبلونكم حتى نعلم املجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم﴿

ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ََل  ِذيَن ِمْن َقْبلِِهمْ النَّاُس َأْن ُيرْتَ ِذيَن     ُيْفَتنُوَن َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ َفَلَيْعَلَمنَّ اهللَُّ الَّ
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 [3ـ  2]العنكبوت:  َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِنَي﴾

آخر الكريمة  (1)قال  اآلية  تعاىل يف  قوله  اِدُقونَ : ويف  الصَّ ُهُم   [ 8]احلرش:    ﴾ ﴿ُأوَلئَِك 

سبيل  يف    ي يستحقه الذين آمنوا باهلل ورسوله ومل يرتابوا، وجاهدوا الوصف الذإشارة إىل  

 . اهلل بأمواهلم وأنفسهم، وهو أهنم مؤمنون حقا.. قد صدق فعلهم قوهلم

قال آخر: وما ذكرناه عن اإليامن وفضله مقارنة باإلسالم، َل هيون من شأنه، بل إنه  

﴿َفَأْخَرْجنَا َمْن َكاَن فِيَها  يرد يف حمال من القرآن الكريم مرادفا لإليامن نفسه، كام قال تعاىل: 

يَها َغرْيَ َبْيٍت ِمَن املُْْسلِِمنَي﴾  ِمَن املُْْؤِمننِيَ 
 [ 36، 35لذاريات: ]ا َفاَم َوَجْدَنا فِ

اإلسالم واإليامن إذا  )قال آخر: وهذا ما جعل العلامء يطلقون تلك القاعدة املعروفة  

إذا اجتمعا يف نص واحد من كتاب أو سنة فإن (، أي أهنام  وإذا افرتقا اجتمعا   ،اجتمعا افرتقا 

إليامن  وا  الصالة.. ، كاألعامل الظاهرةخيتص ب  فاإلسالم؛  لكل واحد منهام معنى  خيتص به

 .  األعامل الباطنة من اَلعتقادات كالتوكل واخلوف واملحبة والرغبة والرهبة. ب

وقد   آخر:  ذلكقال  قال  العلامء يف  مؤمن  )  :بعض  العلامء: كل  من  املحققون  قال 

ق اإليامن، ورسخ يف قلبه، قام بأعامل اإلسالم، كام قال   )أَل وإن يف  :  مسلم، فإن من حقَّ

صلحت   إذا  مضغة  وهي  اجلسد  أَل  كله،  اجلسد  فسد  فسدت  وإذا  كله،  اجلسد  صلح 

باألعامل.  ،القلب(  اجلوارح  وتنبعث  إَل  باإليامن  القلب  يتحقق  مسلم  .  فال  كل  وليس 

تامًا، مع عمل جوارحه   به حتقيقًا  القلب  يتحقق  مؤمنًا، فإنه قد يكون اإليامن ضعيفًا فال 

 ( 2) (لتامأعامل اإلسالم فيكون مسلاًم، وليس بمؤمن اإليامن ا

﴿َوَما َأْنَت  قال تعاىل:    ، كامعبارة عن الت صديقهو  اإليامن  ورس ذلك أن  :  (3) قال آخر

 
 ( 458/ 13(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 28( جامع العلوم واحلكم، )2)

 ( 116/ 1( إحياء علوم الدين ) 3)
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َصاِدِقنَي﴾  ُكنَّا  َوَلْو  َلنَا  التسليم،    [ 17]يوسف:    بُِمْؤِمٍن  عن  عبارة  واإلسالم  بمصدق،  أي 

واَلستسالم باإلذعان واَلنقياد وترك التمرد واإلباء والعناد، وللتصديق حمل خاص وهو  

التسليم؛ فإنه عام يف القلب واللسان واجلوارح، فإن كل  .  القلب، واللسان ترمجان. وأما 

اَلعرتاف   وكذلك  واجلحود  اإلباء  وترك  تسليم  هو  بالقلب  وكذلك  تصديق  باللسان، 

باجلوارح. واَلنقياد  فإنه  الطاعة  واإليامن أخص،  بف. وهلذا؛  أعم،  اإلسالم  اللغة  موجب 

كل تصديق تسليم، وليس كل تسليم    ألن فكان اإليامن عبارة عن أرشف أجزاء اإلسالم،  

 تصديقا. 

رد  وكام  ورد باستعامهلام عىل سبيل الرتادف،  : وهلذا، فإن القرآن الكريم  (1) قال آخر

عمل من  يف هذا املحل يدل عىل أنه  اإليامن  .. وباستعامهلام عىل سبيل اَلختالف والتداخل

باجلوارح،   وإما  باللسان،  وإما  بالقلب،  إما  تسليم  هو  واإلسالم  أفضلها،  وهو  األعامل، 

سبيل   عىل  هلام  واَلستعامل  إيامنا،  يسمى  الذي  التصديق  وهو  بالقلب،  الذي  وأفضلها 

سبيل التداخل وعىل سبيل الرتادف، كله غري خارج عن طريق اَلستعامل  اَلختالف، وعىل  

 يف اللغة. 

﴿َأَفَمْن  قال آخر: ومن اآليات الكريمة التي يذكر اهلل تعاىل فيها فضل اإلسالم قوله:  

َح اهللَُّ َصْدَرُه لإِْلِْساَلِم َفُهَو َعىَل ُنوٍر ِمْن َربِّهِ  ُأوَلئَِك يِف    لِْلَقاِسَيِة ُقُلوهُبُْم ِمْن ِذْكِر اهللَِّ َفَوْيٌل    رَشَ

ْح َصْدَرُه لإِْلِْساَلمِ ، وقوله:  [ 22]الزمر:    َضاَلٍل ُمبِنٍي﴾  َأْن هَيِْدَيُه َيرْشَ َوَمْن ُيِرْد    ﴿َفَمْن ُيِرِد اهللَُّ 

ُد يِف  عَّ ُه جَيَْعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنَّاَم َيصَّ  َأْن ُيِضلَّ
ِ
اَمء ِذيَن     السَّ ْجَس َعىَل الَّ َكَذلَِك جَيَْعُل اهللَُّ الرِّ

 [ 125]األنعام:  ََل ُيْؤِمنُوَن﴾
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ة واحدة من حيث قبول  ريالناس ليسوا عىل وت : وكل ذلك يدل عىل أن  (1) قال آخر

مجلة   أو  واحدة  إشارة  بمجرد  احلقيقة  إدارك  من  يتمكن  فالبعض  األمور،  وإدراك  احلق 

قادرة عىل   واحدة  فورا، وموعظة  يكفي إليقاظهم  واحدا  تذكريا  أن  يعني  قصرية، وهذا 

إحداث صيحات يف أرواحهم، يف حني أن البعض اآلخر َل يتأثر بأبلغ الكلامت وأوضح  

 األدلة وأقوى العبارات، وهذه املسألة ليست باألمر السهل أو اهلني. 

ا(2)قال آخر السبل  ما يدل عىل  الصدر، ومنها  : وهلذا ورد  يتحقق هبا انرشاح  لتي 

الدائمة واملستمرة واَل الذات وهتذيب  الدراسة  الصاحلني، وبناء  بالعلامء واحلكامء  تصال 

أسباب   كلها  دائام،  اهلل  وذكر  احلرام،  الطعام  أكل  وخاصة  الذنوب  واجتناب  النفس، 

واجلدل   والعناد  والذنب  اجلهل  فإن  العكس  وعىل  الصدر،  إلنرشاح  والرياء،  وعوامل 

وجمالسة أصحاب السوء والفجار واملجرمني وعبيد الدنيا والشهوات، كلها تؤدي إىل ضيق  

عز وجل   : )أوحى اهلل أنه قال وقد ورد حديث عن اإلمام الصادق  ،  الصدر وقساوة القلب

املال، وَل تدع ذكري عىل كل حال، فإن كثرة املال تنيس    ةإىل موسى: يا موسى َل تفرح بكثر

  (3)(وإن ترك ذكري يقيس القلوب  الذنوب، 

لقسوة القلوب،    )ما جفت الدموع إَلقال آخر: ويف احلديث عن اإلمام عيل أنه قال:  

  (4)(وما قست القلوب إَل لكثرة الذنوب

و آخر:  القلوب)قال:  قال  وطمأنينة  الصدور،  جالء  اهلل  )(5) (ذكر  وقال:  الذكر  ، 

إن اهلل سبحانه وتعاىل جعل الذكر جالء للقلوب، تسمع به بعد  وقال: )  ،(6) (يرشح الصدر

 
 ( 60/ 15) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 61/ 15) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

 . 70/55(  بحار اَلنوار، 3)

 . 70/55(  بحار األنوار، 4)

 .5165(  غرر احلكم: ح 5)

 . 835(  غرر احلكم: ح 6)
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 ( 1)(الوقرة، وتبرص به بعد العشوة، وتنقاد به بعد املعاندة

)إذا دخل النور القلب انفتح القلب  :  قال آخر: وقبل ذلك كله قال رسول اهلل  

إىل دار اخللود،    ل: فام عالمة ذلك، بأِب أنت وأمي يا رسول اهلل؟ قال: )اإلنابةي واستوسع( ق

 (2)(والتجايف عن دار الغرور، واَلستعداد للموت قبل نزوله 

   املواجيد واملشاعر:   معراج 

لست أدري كيف ضغطت من حيث َل أشعر عىل زر آخر من أزرار تلك األريكة  

 .. ألجد نفيس يف حلقة أخرى 

 اخلشية واخلوف:  

﴿َوَتَرْكنَا فِيَها    ه تعاىل:وقد سمعت أحدهم يقول فيها: هل تعلمون أين مل أفهم قول 

إَل بعد أن أصابني بعض األدواء، فحذرين    [ 37]الذاريات:   ﴾آَيًة لِلَِّذيَن خَيَاُفوَن اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ 

طبيب قريب يل من بعض األكل الذي يزيد يف تفاقم املرض.. ومنذ ذلك احلني، وأنا أجتنبه  

 خمافة أن حيصل يل ما ذكره. 

قال آخر: صدقت.. فاآلية الكريمة تعترب اهلداية قارصة عىل الذين هلم هذا الشعور  

 بلداء الذين َل هيتمون بيشء حتى حتل عليهم عواقبه. الذي جيعلهم حيذرون، َل الغافلون ال

حساس باملسؤولية واخلوف  اإل قال آخر: صدقتام.. وهلذا نرى القرآن الكريم يعترب )

اهلل   ومعارف    حدى إمن  علوم  لتقبل  وهتيئها  اإلنسان  روح  تعد  التي  املعرفة  أرضيات 

 (3)(خمتلفة

اْلُقَرى  ﴿وَ قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   َأَخَذ  إَِذا  َربَِّك  َأْخُذ  َكَذلَِك 

 
 . 122(  هنج البالغة: اخلطبة 1)

 . ، من وصية أِب ذر73/ 74(  بحار األنوار: 2)

 .365، ص: 1(  نفحات القرآن، ج3)
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 [ 103ـ  102]هود:  إِنَّ َأْخَذُه َألِيٌم َشِديٌد إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة ملَِْن َخاَف َعَذاَب اآْلِخَرِة﴾  َوِهَي َظاملَِةٌ 

مايض بعض    : فهذه اآلية الكريمة تلت اآليات الكريمة التي حتدثت عن (1) قال آخر

  ﴿ملَِْن َخاَف َعَذاَب اآْلِخَرِة﴾   ـوالتعبري ب..  مثل قوم لوط وشعيب والفراعنة األمم السابقة  

.  األرضية املعدة للمعرفة عند أولئك الذين خيافون من عذاب اآلخرة.  إشارة إىل  [ 103]هود: 

أما أولئك الذين َل خيافون عذاب اآلخرة فال يدركون عالقة هذه الذنوب بأنواع العذاب  

إىل ا أسبابه  يرجعون  أو  وجربيا،  قهريا  أمرا  العذاب  يعدون  إهنم  األفالك   إلهلي،    حركة 

 .والنجوم وأوهام وخرافات أخرى، وَل يدركون األسباب احلقيقية له 

﴿َأَفَلْم َيَرْوا إِىَل َما َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوَما  قال آخر: أجل.. ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  

 َواأْلَْرضِ   َخْلَفُهْم ِمنَ 
ِ
اَمء    السَّ

ِ
اَمء َسًفا ِمَن السَّ

  إِْن َنَشْأ َنْخِسْف هِبُِم اأْلَْرَض َأْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم كِ

 [9]سبأ:  إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب﴾

هتديد للمرشكني، الذين كانوا يسخرون من رسول  ففي اآلية الكريمة  : (2)قال آخر

وملن    اهلل الذين  ،  من  مثلهم  وقد  هم  فهؤَلء  لقاءه..  يرجون  وَل  اهلل،  بآيات  يكذبون 

بالعذاب األليم الوعيد، أو استبعدوا  يف    اآلخرة، إن كانوا قد شكوا يف    توعدهم اهلل  هذا 

يومه، فلينظروا فيام حوهلم، وفيام بني أيدهيم وما خلفهم من السامء واألرض.. من يمسك  

سف هبم؟ أليس هو اهلل سبحانه وتعاىل؟  خت السامء أن تسقط عليهم؟ ومن حيفظ األرض أن  

أفال  ،  ذلك ما َل سبيل إىل إنكاره.. وإذا كان ذلك كذلك وقد عصوا اهلل، وحادوا رسوله 

  .. أهناك من يعصمهم من بأس اهلل إذا جاءهم؟..  الدنيا؟يف    يمكن أن يعاجلهم اهلل بالعقاب 

أهناك من يرد  مشيئة اهلل لو شاء سبحانه أن خيسف هبم األرض، أو يسقط عليهم حجارة  

 
 ( 782/ 11(  التفسري القرآين للقرآن )2) .365، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)
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 من السامء؟

إشارة إىل    [ 9]سبأ:    ﴾﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب   :قوله تعاىل ويف    :(1)قال آخر

وَل ينتفع به إَل من كان ذا عقل    ا،َل يلتفت إليهتلك املعاين التي ذكرهتا اآلية الكريمة  أن  

إذا رأى احلق عرفه، وإذا عرفه آمن به، وعمل عىل   نافذة، وقلب سليم،  متفتح، وبصرية 

ن قريب، أما من  هداه، فإن كان كافرا آمن باهلل، وإن كان عاصيا تاب إىل اهلل ورجع إليه م

أنام عقله، وأغلق قلبه، فإنه يظل جممدا عىل حال واحدة، َل يتحول عنها، وَل يرجع عن 

 ة. الطريق الذي ركبه، وإن كان فيه مهلك

ولذلك وصف اهلل تعاىل العلامء باخلشية، وهو دليل عىل أن كامل علمهم  قال آخر:  

]فاطر:   ﴾خَيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمءُ   ﴿إِنَّاَم ومعرفتهم هي التي جعلتهم كذلك، قال تعاىل:  

28 ] 

آخر:   إلفان  قال  إَل  والعمل  باهلل  العلم  )ما  معناها:  يف  السجاد  اإلمام  قال  وقد 

العلم   أرباب  وإن   اهلل،  بطاعة  العمل  عىل  اخلوف  وحثه  خافه،  اهلل  عرف  فمن  مؤتلفان، 

﴿إِنَّاَم خَيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه  وأتباعهم الذين عرفوا اهلل فعملوا له ورغبوا إليه، وقد قال اهلل:  

 ( 2) ([ 28]فاطر: ُء﴾اْلُعَلاَم 

آخر:   يف  قال  احلكامء  بعض  اخلوف رس  بيان  وقال  بدل  باخلشية  )اخلشية  التعبري   :

تعاىل، فهي خوف مقرون بمعرفة.. فاخلوف   للعلامء باهلل  أخص من اخلوف، فإن اخلشية 

للعلامء   واخلشية  املؤمنني،  لعامة  فاخلوف  وسكون؛  وانقباض  انجامع  واخلشية  حركة، 

هليبة للمحبني، والوجل للمقربني، وعىل قدر العلم واملعرفة تكون اخلشية..  العارفني، وا

يلتج اخلوف  يلتج   ئ فصاحب  اخلشية  وصاحب  واإلمساك،  اهلرب  اَلعتصام    ئإىل  إىل 

 
 . 8/16، والكايف 67/344( بحار األنوار: 2) ( 782/ 11التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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ء إىل احلمية  بالعلم، ومثلهام كمثل من َل علم له بالطب ومثل الطبيب احلاذق فاألول يلتجى 

فته باألدوية واألدواء. وكل واحد إذا خفته هربت منه،  ء إىل معرواهلرب، والطبيب يلتجى 

 ( 1)إَل اهلل، فإنك إذا خفته هربت إليه فاخلائف هارب من ربه إىل ربه(

آخر:   واخلوف  قال  اخلشية  عالقة  عىل  يدل  ما  الرشيفة  األحاديث  يف  ورد  وهلذا 

)رأس احلكمة خمافة اهلل عز   :  باهلداية، ويف مراتبها املختلفة، ومن األمثلة عىل ذلك قوله  

)  ( 2) وجل 

ا الناس، إن  لكم معامل فانتهوا  قال رسول اهلل  قال آخر: ويف حديث آخر    : )يا أهي 

إىل معاملكم، وإن  لكم هناية فانتهوا إىل هنايتكم، أَل إن  املؤمن يعمل بني خمافتني: بني أجل  

 يدري ما اهلل قاض فيه؛ فليأخذ  قد مىض َل يدري ما اهلل صانع فيه، وبني أجل قد بقي َل

قبل   الكرب، ويف احلياة  قبل  الشبيبة  لنفسه، ومن دنياه آلخرته، ويف  املؤمن من نفسه  العبد 

د بيده ما بعد الدنيا من مستعتب، وما بعدها من دار إَل  اجلن ة أو   املامت؛ فو ال ذي نفس حمم 

 ( 3)الن ار(

الصدق، وَل خترجن من فيك  قال يويص بعض أصحابه: )أوصيك بقال آخر: و  

أبدا الورع وَل جترتئ عىل خيانة  أبدا، والثانية:  . والثالثة: اخلوف من اهلل عز  ذكره  .كذبة 

  (4)كأن ك تراه(

و  آخر:  فإن ه  قال  الفرائض،  وأداء  اهلل  بخشية  )عليك  أصحابه:  بعض  يويص  قال 

﴿َريِضَ اهلل َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه  ، ويقول:  [ 56ثر:  ]املد  ﴾ ﴿ُهَو َأْهُل التَّْقَوى َوَأْهُل املَْْغِفَرةِ يقول:  

 
للفريوزآبادي)1) التمييز  ذوي  بصائر  انظر  ودليل  546ـ    544/  2(   ،)

 ( 367/ 2الفاحلني َلبن عالن)

 .  4/272( من َل حيرضه الفقيه 2)

 . 2/70( أصول الكايف 3)

 .  1/112( روضة الكايف 4)
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هُ  َربَّ ، واخش اهلل تعاىل بالغيب كأن ك تراه، فإن مل تكن تراه فإن ه  [ 8]البينة:    ﴾ َذلَِك ملَِْن َخيِشَ 

مْحََن بِاْلَغْيِب َوَجاَء بَِقْلٍب ُمنِيٍب يراك، يقول اهلل تعاىل:   ٍم َذلَِك  اْدُخُلوَها بَِساَل   ﴿َمْن َخيِشَ الرَّ

  (1)([ 34،  33]ق:  َيْوُم اخْلُُلوِد﴾

: )إن  أنه قال  اإلمام عيل قال آخر: وهكذا نجد أئمة اهلدى يؤكدون هذه املعاين، فعن  

املؤمن َل يصبح إَل خائفا وإن كان حمسنا، وَل يميس إَل خائفا وإن كان حمسنا، ألنه بني  

وبني أجل قد اقرتب َل يدري ما يصيبه    أمرين: بني وقت قد مىض َل يدري ما اهلل صانع به، 

من اهللكات.. أَل وقولوا خريا تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، صلوا أرحامكم  

ائتمنكم، وأوفوا   بالفضل عىل من حرمكم، وأدوا األمانة إىل من  وإن قطعوكم، وعودوا 

 ( 2) بعهد من عاهدتم، وإذا حكمتم فاعدلوا(

، (3) : )من خاف القصاص كف عن ظلم الناس(أحاديثه القصاريف  قال  قال آخر: و  

 ( 5): )اخلشية من عذاب اهلل شيمة املتقني(قال و ،(4) ( الوجل شعار املؤمنني: )قالو

إىل اهلل عز وجل أحسنكم عمال، وإن    قال اإلمام السجاد: )إن أحبكم قال آخر: و  

أنجاكم من عذاب اهلل أشدكم  أعظمكم عند اهلل عمال أعظمكم فيام عند اهلل   رغبة، وإن 

خشية هلل، وإن أقربكم من اهلل أوسعكم خلقا، وإن أرضاكم عند اهلل أسبغكم عىل عياله،  

 ( 6)وإن أكرمكم عىل اهلل أتقاكم هلل(

عن الوساد، وامتنع    قال: )اعلموا عباد اهلل! أنه من خاف البيات جتاىفقال آخر: و

فكيف   الدنيا،  أهل  سلطان  خوف  من  والرشاب  الطعام  بعض  عن  وأمسك  الرقاد،  عن 

 
 . 451/( مكارم األخالق1)

 . 1/211( أمايل الطويس 2)

 .  2/332( أصول الكايف 3)

 .  190( غرر احلكم، 4)

 .  190( غرر احلكم، 5)

 . 1/98( روضة الكايف 6)
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بيات سلطان رب آدم من خوف  ابن  يا  املعايص    وحيك  العزة وأخذه األليم وبياته ألهل 

والذنوب مع طوارق املنايا بالليل والنهار، فذلك البيات الذي ليس منه منجى وَل دونه  

التقوى، فإن اهلل  ملتجئا وَل م البيات خوف أهل  املؤمنون من  أهيا  نه مهرب، فخافوا اهلل 

  (1) ([ 14]إبراهيم:  ﴾ َذلَِك ملَِْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ ﴿يقول: 

آخر:   فقال:  كله  وهلذا  قال  األلباب،  أولو  هبا  تعاىل  اهلل  ُأوُلو  ﴿وصف  ُر  َيَتَذكَّ إِنَّاَم 

ِذيَن ُيوُفوَن بَِعْهِد اهللَِّ َوََل َينُْقُضوَن املِْيَثاَق   اأْلَْلَباِب  ِذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهللَُّ بِِه َأْن ُيوَصَل    الَّ َوالَّ

َساِب  احْلِ ُسوَء  َوخَيَاُفوَن  ُْم  َرهبَّ اَلَة    َوخَيَْشْوَن  الصَّ َوَأَقاُموا  ِْم  َرهبِّ َوْجِه  اْبتَِغاَء  وا  َصرَبُ ِذيَن  َوالَّ

اِر﴾ َوَأنْ  يَِّئَة ُأوَلئَِك هَلُْم ُعْقَبى الدَّ ا َوَعاَلنَِيًة َوَيْدَرُءوَن بِاحْلََسنَِة السَّ ]الرعد:   َفُقوا مِمَّا َرَزْقنَاُهْم رِسًّ

 [ 22ـ  19

اخلشية من الوسائل التي تدعو إىل التزكية  اخلوف وبل إن اهلل تعاىل أخرب أن  قال آخر:  

سلبية قد تقع فيها بسبب األوهام التي تعرض هلا،  والرتقية، وحتفظ النفس من كل حركة  

ومن ذلك قوله تعاىل يف وصف املتقني،  .  والتي قد متلؤها بالغرور الذي وقع فيه الشيطان. 

ِذيَن    ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَياًء َوِذْكًرا لِْلُمتَِّقنيَ ودور اخلشية يف تقواهم:   الَّ

اَعِة ُمْشِفُقونَ  خَيَْشْونَ  ُْم بِاْلَغْيِب َوُهْم ِمَن السَّ  [ 49، 48]األنبياء:  ﴾َرهبَّ

للتزكية  قال آخر:   النبيلة، وأوهلام اَلستعداد  الصفات  ومنه ربطه بني اخلشية وكل 

اَل والرتقية، قال تعاىل:   ُْم بِاْلَغْيِب َوَأَقاُموا الصَّ ِذيَن خَيَْشْوَن َرهبَّ ى َفإِنَّاَم ﴿إِنَّاَم ُتنِْذُر الَّ َة َوَمْن َتَزكَّ

ى لِنَْفِسِه َوإِىَل اهللَِّ املَِْصريُ   [ 18]فاطر:   ﴾ َيَتَزكَّ

آخر:   النفوس:  قال  يف  الكريم  القرآن  لتأثري  وصفه  عند  َأْحَسَن  وقال  َل  َنزَّ ﴿اهللَُّ 

ِذيَن خَيْ  َتاًبا ُمَتَشاهِبًا َمَثايِنَ َتْقَشِعره ِمنُْه ُجُلوُد الَّ
نُي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوهُبُْم  احْلَِديِث كِ

ُْم ُثمَّ َتلِ َشْوَن َرهبَّ

 
 . 272( حتف العقول/1)
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ىَل ِذْكِر اهللَِّ َذلَِك ُهَدى اهللَِّ هَيِْدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضلِِل اهللَُّ َفاَم َلُه ِمْن َهاٍد﴾ 
 [ 23]الزمر:  إِ

آخر:   اخلشية:قال  قلبه  يف  من  إَل  به  ينتفع  َل  التذكر  أن  َنَفَعِت  ﴿وأخرب  إِْن  ْر  َفَذكِّ

ْكَرى ُر َمْن خَيَْشى﴾   الذِّ كَّ َأْنَت ُمنِْذُر َمْن خَيَْشاَها ، وقال:  [ 10،  9]األعىل:    َسَيذَّ ]النازعات:    ﴾﴿إِنَّاَم 

ًة ملَِْن خَيَْشى﴾ ، وقال: [ 45  [26]النازعات:  ﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ

يَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهللَُّ بِِه َأْن ُيوَصَل  َوالَّذِ ﴿وقال عند عده ألوصاف املؤمنني:قال آخر:  

َساِب  ُْم َوخَيَاُفوَن ُسوَء احْلِ  [ 21]الرعد:  ﴾ َوخَيَْشْوَن َرهبَّ

آخر:   إليه:  قال  والدعاة  عنه،  املبلغني  لصفات  ذكره  عند  ُيَبلُِّغوَن  وقال  ِذيَن  ﴿الَّ

 [ 39]األحزاب:  ﴾ا إَِلَّ اهللََّ َوَكَفى بِاهللَِّ َحِسيًبا ِرَساََلِت اهللَِّ َوخَيَْشْوَنُه َوََل خَيَْشْوَن َأَحدً 

إِنَّاَم َيْعُمُر َمَساِجَد اهللَِّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ  ﴿وقال عند عده لصفات عامر املساجد:  قال آخر:  

َفَعَسى   اهللََّ  إَِلَّ  خَيَْش  َومَلْ  َكاَة  الزَّ َوآَتى  اَلَة  الصَّ َوَأَقاَم  اآْلِخِر  ِمَن  َواْلَيْوِم  َيُكوُنوا  َأْن  ُأوَلئَِك 

 [ 18]التوبة:  املُْْهَتِديَن﴾

﴿إِنَّ  وقد مجع اهلل تعاىل بني اخلشية والشفقة، وبني آثارمها الرتبوية، فقال: قال آخر: 

ِْم ُمْشِفُقونَ  ِمْن َخْشَيِة َرهبِّ ُهْم  ِذيَن  ُيْؤِمُنونَ   الَّ ِْم  بِآَياِت َرهبِّ ُهْم  ِذيَن  ِذيَن هُ   َوالَّ ِْم ََل  َوالَّ بَِرهبِّ ْم 

ُكونَ   [ 59ـ  57]املؤمنون:  ﴾ ُيرْشِ

 معراج الصرب والشكر: 

بعد سامعي لتلك األحاديث اجلميلة، وهلفتي لرؤية املزيد من املشاهد يف تلك املدينة  

نزلت من األريكة.. ورحت أجتول عىل قدمي يف تلك الروضة الرشيفة املباركة.. فرأيت  

 الشباب، فرحت أجلس معهم، ألسجل ما يقولون.. شيخا يلتف به بعض 

قال الشيخ: هل تعلمون ـ أبنائي وأحفاديـ  األرسار املرتبطة بمعارج اهلداية يف قوله  

اِم  تعاىل:   ْرُهْم بَِأيَّ نَا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظهُلاَمِت إِىَل النهوِر َوَذكِّ
﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُموَسى بِآَياتِ
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َتَر َأنَّ اْلُفْلَك جَتِْري يِف  ، وقوله:  [ 5]إبراهيم:    إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾   اهللَِّ ﴿َأمَلْ 

َيُكْم ِمْن آَياتِهِ  وقوله:    ،[ 31]لقامن:    إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾  اْلَبْحِر بِنِْعَمِت اهللَِّ لرُِيِ

  ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلهُ   َجنََّتاِن َعْن َيِمنٍي َوِشاَملٍ   َن لَِسَبإٍ يِف َمْسَكنِِهْم آَيةٌ ﴿َلَقْد َكا 

ْلنَاُهْم بَِجنََّتْيِهْم َج    نََّتنْيِ َذَوايَتْ َبْلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّ

َكَفُروا باَِم  َجَزْينَاُهْم  َذلَِك  َقلِيٍل  ِسْدٍر  ِمْن   
ٍ
ء َويَشْ َوَأْثٍل  مَخٍْط  اْلَكُفوَر    ُأُكٍل  إَِلَّ  ُنَجاِزي  َوَهْل 

رْيَ  يَها السَّ
ْرَنا فِ تِي َباَرْكنَا فِيَها ُقًرى َظاِهَرًة َوَقدَّ َيايِلَ  ِسرُيوا فِيَها لَ   َوَجَعْلنَا َبْينَُهْم َوَبنْيَ اْلُقَرى الَّ

َوَمزَّ  َأَحاِديَث  َفَجَعْلنَاُهْم  َأْنُفَسُهْم  َوَظَلُموا  َأْسَفاِرَنا  َبنْيَ  َباِعْد  نَا  َربَّ َفَقاُلوا  آِمننَِي  اًما  ْقنَاُهْم  َوَأيَّ

ٍق  ِجِزيَن  ﴿َوَما َأْنُتْم بُِمعْ وقوله:  ،[ 19ـ  15]سبأ:  إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾  ُكلَّ مُمَزَّ

َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن َويِلٍّ َوََل َنِصرٍي َوِمْن آَياتِِه اجْلََواِر يِف اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلِم إِْن    يِف اأْلَْرضِ 

يَح َفَيْظَلْلَن َرَواكَِد َعىَل َظْهِرهِ  ]الشورى:    ﴾ إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ   َيَشْأ ُيْسكِِن الرِّ

 .. فلم خص اهلل تعاىل فهم هذه اآليات واَلستفادة منها بكل صبار شكور؟ [ 33ـ  31

الواردة يف اآليات    َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾﴿كلامت    :(1) قال أحد األبناء، وربام يكون أكربهم

ذلك ألجل أن  و كثري الشكر،  تعني  تعني كثري الصرب، والثانية    صيغة مبالغة، األوىل الكريمة  

صرب    دراسة دقائق هذه احلوادث وجذورها من جهة، ونتائجها من جهة أخرى حيتاج إىل 

درون نعم اهلل  أولئك الذين يق    َل يستفيد من هذه احلوادث إَل فإنه    هذا،  إضافة إىل .  وتأن.

للمعرفة والعلم  عىل ويشكرونه عليها، و ، ومها  هذا، فالصرب والشكر أرضيتان مالئمتان 

 . بذلك معراجان رضوريان للهداية

حيتمل أن يكون تقارن الصرب مع الشكر ألجل أن  : باإلضافة إىل ذلك،  (2) قال آخر

 
 .358، ص: 1(  نفحات القرآن، ج2) .358، ص: 1(  نفحات القرآن، ج1)
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وعىل  النعم،  عند  وبالشكر  املصائب،  عند  بالصرب  جمهزون  أمام    هؤَلء  يركعون  فال  هذا 

يُ   املصائب، وَل أية حال، فهم مؤهلون    ضلون أنفسهم عىل يغرتون عند نزول النعم، فال 

 لتقبل املعرفة، وأخذ العرب والدروس من هذه احلوادث العظيمة. 

املعنى أن يف ذلك التذكري  بقوله: )بعض العلامء  قال آخر: وقد أشار إىل هذه املعاين  

أن يكون حال حمنة وبلية أو حال منحة  والتنبيه دَلئل ملن كان صبارا شكورا، ألن احلال إما  

. وهذا تنبيه عىل أن  . وعطية فإن كان األول، كان املؤمن صبارا، وإن كان الثاين كان شكورا

املؤمن جيب أن َل خيلو زمانه عن أحد هذين األمرين فإن جرى الوقت عىل ما يالئم طبعه  

 (1)(ه كان مشغوَل بالصرب ويوافق إرادته كان مشغوَل بالشكر، وإن جرى بام َل يالئم طبع

  التذكريات آيات للكل : ثم أجاب عىل ما قد يستشكل من تعارض كون  (2)قال آخر

بتلك  احلقيقيون  هنم هم املنتفعون  ، فذكر أن ذلك يعود أل الصبار الشكورمع اختصاصها ب

وقوله:   [ 2: ]البقرة ﴾﴿ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ صارت كأهنا ليست آيات إَل هلم كام يف قوله: ف ؛ اآليات

اَلنتفاع هبذا النوع من التذكري َل يمكن  . أو أن .[ 45]النازعات:  ﴾ ﴿إِنَّاَم َأْنَت ُمنِْذُر َمْن خَيَْشاَها 

 حصوله إَل ملن كان صابرا أو شاكرا، أما الذي َل يكون كذلك مل ينتفع هبذه اآليات. 

:  ل رسول اهلل  قال آخر: وهلذا ورد يف األحاديث الرشيفة اجلمع بينهام، ومنها قو

)أربع من كن فيه كان يف نور اهلل األعظم، من كان عصمة أمره شهادة أن َل إله إَل اهلل وأين  

، ومن إذا أصاب خريا قال:  رسول اهلل، ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنا هلل وإنا إليه راجعون

 ( 3)احلمد هلل، ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر اهلل وأتوب إليه(

قال اإلمام الصادق: )ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثامن خصال: وقور  قال آخر: و 

 
 (65/ 19التفسري الكبري )(  تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو 1)

 (65/ 19(  تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )2)

 . 198( ثواب األعامل/3)
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عند اهلزاهز، صبور عند البالء، شكور عند الرخاء، قانع بام رزقه اهلل، َل يظلم األعداء، وَل  

يتحامل لألصدقاء، بدنه منه يف تعب، والناس منه يف راحة، إن العلم خليل املؤمن، واحللم  

 ( 1) أمري جنوده، والرفق أخوه، واللني والده(وزيره، والصرب 

قال: )لن تكونوا مؤمنني حتى تكونوا مؤمتنني وحتى تعدوا نعمة الرخاء  قال آخر: و 

 (2)مصيبة، وذلك أن الصرب عىل البالء أفضل من العافية عند الرخاء(

رب  قال: )العبد بني ثالث: بالء وقضاء ونعمة، فعليه للبالء من اهلل الصقال آخر: و

 ( 3) فريضة، وعليه للقضاء من اهلل التسليم فريضة، وعليه للنعمة من اهلل الشكر فريضة(

: من أكرم اخللق عىل اهلل؟ قال: )من إذا أعطي شكر، وإذا ابتيل  له قيل  قال آخر: و 

 (4)صرب(

قال الشيخ: أحسنتم.. فام تقولون يف املورد األول الذي ورد فيه ذلك املنبع من منابع  

﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُموَسى بِآَياتِنَا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظهُلاَمِت إِىَل النهوِر  ، وهو قوله تعاىل:  اهلداية

اِم اهللَِّ إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾  ْرُهْم بَِأيَّ  [5]إبراهيم: َوَذكِّ

قىض أَل يرسل رسوَل إَل  هذه اآلية أنه    اهلل تعاىل قبل ملا ذكر  :  (5) قال أحد األبناء

رسوَل    بعثه اهلل تعاىلإذ  موسى عليه السالم،  ذكر نموذجا تطبيقيا لذلك، وهو    لسان قومه..ب

اهلدى   نور  إىل  الضالل  ظلامت  من  خيرجهم  ثم  أوَل،  فرعون  من  ليخلصهم  قومه،  إىل 

تلك األيام التي كانت    يههنا أن يذكرهم بأيام اهلل تعاىل، وأيام اهلل  ه أمرثم  واإليامن ثانيا.. 

هلل سبحانه وتعاىل، فيها نعم ظاهرة عليهم، إذ أنجاهم من آل فرعون، وخلصهم من البالء  

 
 . 2/406( اخلصال 1)

 . 34( صفات الشيعة/ 2)

 .  6( املحاسن/3)

 .  68( التمحيص/4)
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  َل   إذ  [ 5]إبراهيم:  لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾  ﴿ هذه النعم آيات  ففي   الذي يلقونه حتت يد فرعون.. 

ت، آثار رمحة اهلل، وعظيم نعمته، إَل من كان قد وط ن نفسه عىل احتامل  تلك اآليا يف    يرى

العافية، واستشوافا للرمحة واإلحسان  يف    الرض، والصرب عىل املكروه، احتسابا هلل، ورجاء

فإذا أذن اهلل بالفرج، وهب ت أرواح الرمحة والعافية، اجتهت القلوب املؤمنة باهلل،    ،من فضله

ع. إىل اهلل باحلمد وا  لشكر، كام اجتهت إليه من قبل بالدعاء والترض 

فام    .. الضالل الظلمة تشري إىل  ، وقال الشيخ: أنتم تعلمون أن النور يشري إىل اهلدى

 ؟ ع الظلامت دون النورمجَ رس 

األبناء أحد  أجزائه  :(1)قال  بني  تغاير  َل  واحد  واحلق  احلق،  من  اهلدى  ألن 

نه من اتباع اهلوى، واألهواء خمتلفة متغاير بعضها ومصاديقه، وَل كثرة بخالف الضالل، فإ

اطِي  قال تعاىل:    ،مع بعض، َل وحدة بينها وَل احتاد ألبعاضها ومصاديقها  ﴿َوَأنَّ َهَذا رِصَ

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه﴾  ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوُه َوََل َتتَّبُِعوا السه  [ 153]األنعام: ُمْسَتِقياًم َفاتَّ

َلم  وهل هي  ،  [ 1]إبراهيم:  ﴿لُِتْخِرَج النَّاَس﴾  قوله تعاىل:  الالم يف  عني  قال الشيخ: فام ت

 أو َلم العاقبة؟ الغرض 

األبناء أحد  الغرض،  (2)قال  َلم  هي  اآلية،  :  ظاهر  هو  كام  الناس  عموم  بناء عىل 

 وليس بالم العاقبة، إذ لو كان كذلك لكان الناس كلهم مؤمنني، واملعلوم خالفه. 

اهلل سبحانه يدعو الناس ليغفر هلم وهيدهيم إىل اإليامن والعمل  : ذلك أن  (3)قال آخر

الصالح ليسعدهم بذلك ويدخلهم اجلنة، ويرسل الرسل وينزل عليهم الكتاب ليخرجوا  

الناس من الظلامت إىل النور بإذن رهبم، ويريد بام يوجهه إليهم من األمر والنهي أن يطهرهم  
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 . ويذهب عنهم رجز الشيطان

﴿إِنَّا َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا ، ومنها قوله تعاىل:  واآليات الدالة عىل ذلك كثريةآخر:    قال

َتْعِقُلونَ  هَلُمْ ، وقوله:  [ 3]الزخرف:    ﴾ َلَعلَُّكْم   َ لُِيَبنيِّ َقْوِمِه  َساِن 
بِلِ إَِلَّ  َرُسوٍل  ِمْن  َأْرَسْلنَا    ﴿َوَما 

 وغريها كثري.  ،[ 4]إبراهيم:  َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾ َمْن َيَشاءُ   َفُيِضله اهللَُّ َمْن َيَشاُء َوهَيِْدي

فلله سبحانه يف خلقه وأمره أغراض، وإن كان َل يستكمل بأغراض  :  (1) قال آخر

بأغراض  أفعال نحن  نستكمل  كام  أغراضه  ، نا أفعاله  عن  يتأثر  َل  وبعبارة   .. لكنه سبحانه 

أخرى احلكم واملصالح َل تؤثر فيه تعاىل كام أن مصلحة الفعل تؤثر فينا فيبعثنا تعقلها نحو  

غري   والغالب  املقهور  غري  القاهر  هو  سبحانه  فإنه  الرتك،  عىل  الفعل  ونرجح  الفعل، 

املغلوب، يملك كل يشء وَل يملكه يشء، وحيكم عىل كل يشء وَل حيكم عليه يشء، ومل  

يك يف امللك وَل ويل من الذل، فال يكون تعاىل حمكوما بعقل، بل هو الذي هيدي  يكن له رش

العقل إىل ما يعقله، وَل تضطره مصلحة إىل فعل وَل مفسدة إىل ترك بل هو اهلادي هلام إىل  

 ما توجبانه. 

املورد الثاين الذي ورد فيه ذلك املنبع من منابع   قال الشيخ: أحسنتم.. فام تقولون يف 

َيُكْم ِمْن آَياتِهِ ة، وهو قوله تعاىل:  اهلداي ِري يِف اْلَبْحِر بِنِْعَمِت اهللَِّ لرُِيِ إِنَّ يِف    ﴿َأمَلْ َتَر َأنَّ اْلُفْلَك جَتْ

  [ 31]لقامن:  َذلَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾

حاملة  البحر  يف    تسريوهي    أي أمل تشاهد أهيا الرسول السفن:  (2)قال أحد األبناء

حاجة إليها لينتفع الناس بام عىل  يف    لألقوات واملتاع، من بلد إىل آخر، ومن قطر إىل قطر هو 

ب قدرته التي ترشدكم إىل أنه  ي هذا دليل عىل عجويف    . أيدهيم.يف    ظاهر األرض مما ليس 
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 ا. احلق الذي أوجد ما ترون من األمحال الثقيلة عىل وجه املاء الذي ترسب فيه اإلبرة فام دوهن

النظر :  (1)قال آخر آَلَياٍت  ﴿  اآليات، فقال: يف    ثم ذكر من يستفيد من  َذلَِك  يِف  إِنَّ 

َشُكوٍر﴾  َصبَّاٍر  لدَلئل واضحات لكل صبار  [31]لقامن:    لُِكلِّ  فيام ذكر  إن  الرضاء،  يف    أي 

ن  الرساء ويلجئويف    املرشكني ينسون اهلل وهلذا عقب اآلية الكريمة بكون  .  .الرخاء يف    شكور

يَن﴾   إليه حني الرضاء، فقال:   [ 32]لقامن:    ﴿َوإَِذا َغِشَيُهْم َمْوٌج َكالظهَلِل َدَعُوا اهللََّ خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

العالية   األمواج  ـ  واألوثان  اآلهلة  اهلل  دون  من  يدعون  الذين  باملرشكني  أحاطت  إذا  أي 

ف ـ  السفن  يركبون  من كل جانب حني  اخلطر  وأحدق هبم  اهلل  كاجلبال،  إىل  بالدعاء  زعوا 

،  خملصني له الطاعة َل يرشكون به شيئا، وَل يدعون معه أحدا سواه، وَل يستغيثون بغريه

اُهْم إىَِل اْلرَبِّ َفِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوَما جَيَْحُد بِآَياتِنَا إَِلَّ ُكله َختَّاٍر َكُفوٍر﴾ ﴿ أي فلام    [ 32]لقامن:    َفَلامَّ َنجَّ

ه بني  أفعالأقواله ويف    نجوا من األهوال التي كانوا فيها، وخلصوا إىل الرب، فمنهم متوسط 

البحر، ومنهم من غدر ونقض عهد الفطرة،  يف    اخلوف والرجاء، موف  بام عاهد عليه اهلل 

 . وكفر بأنعم اهلل عليه 

لك املنبع من منابع  املورد الثالث الذي ورد فيه ذ  قال الشيخ: أحسنتم.. فام تقولون يف

َوَظَلُموا اهلداية، وهو ما ورد يف قصة سبأ من قوله تعاىل:   َأْسَفاِرَنا  َبنْيَ  َباِعْد  نَا  َربَّ ﴿َفَقاُلوا 

ٍق  ْقنَاُهْم ُكلَّ مُمَزَّ ]سبأ:  إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾    َأْنُفَسُهْم َفَجَعْلنَاُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّ

91 ] 

اإلمام الصادق، فقال: )هؤَلء قوم كانت هلم قرى  عنها  سئل  لقد    قال أحد األبناء: 

بعض إىل  بعضهم  ينظر  وجل    متصلة  عز  اهلل  نعم  فكفروا  ظاهرة  وأموال  جارية  وأهنار 

َما بَِقْوٍم َحتَّى  وغريوا ما بأنفسهم من عافية اهلل فغري اهلل ما هبم من نعمة    ُ ُيَغريِّ ﴿إِنَّ اهلل ََل 
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وا َما بَِأْنُفِسِهْم﴾  يُ  ُ ب ديارهم  [ 11]الرعد:  َغريِّ ق قراهم وخر  ؛ فأرسل اهلل عليهم سيل العرم فغر 

جن اهتم   مكان  وأبدهلم  أمواهلم،  ِسْدٍر  وأذهب  ِمْن   
ٍ
ء َويَشْ َوَأْثٍل  مَخٍْط  ُأُكٍل  َذَوايَتْ  ﴿َجنََّتنْيِ 

  (1)([ 17]سبأ:  َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي إَِلَّ اْلَكُفوَر﴾  ﴿َذلَِك َجَزْينَاُهْم باَِم  ، ثم  قال:  [ 16]سبأ:  َقلِيٍل﴾  

كانوا يف نعمة وغبطة وعيش  : فتلك اآليات الكريمة تذكر أن قوم سبأ  (2) قال آخر

وزروعها    يهن  أشجارها  كثرة  مع  متواصلة،  وقرى  آمنة  وأماكن  مرضية  بالد  يف  رغد 

وثامرها، فاملسافر َل حيتاج إىل محل زاد وَل ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا، فهو يقيل يف  

ثم ذكر أهنم بطروا وملوا تلك  ،  أخرى بمقدار ما حيتاجون إليه يف مسريهميف    قرية ويبيت

أدنى عىل الذي هو خري كام فعل بنوا إرسائيل فطلبوا أن يفصل بني    النعم وآثروا الذي هو 

القرى بمفاوز وقفار، ليظهر القادرون منهم األزواد والرواحل تكربا وفخرا عىل العاجزين  

نَا َباِعْد َبنْيَ َأْسَفاِرَنا﴾    كام حكى سبحانه عنهم بقوله: فاجعل بيننا أي    [ 19]سبأ:  ﴿َفَقاُلوا َربَّ

فلوات ومفاوز، لنركب فيها الرواحل، ونتزود معنا فيها األزواد، فأجاب اهلل  وبني الشام  

إذ قد عرضوها   [ 19]سبأ: ﴿َوَظَلُموا َأْنُفَسُهْم﴾  طلبهم وعاقبهم عىل بطرهم بالنعمة كام قال: 

 للسخط والعذاب، بغمط النعمة وعدم الوفاء بشكرها. 

ٍق﴾  ﴿َفَجَعْلنَ  ثم ذكر عاقبة أمرهم فقال::  (3)قال آخر ْقنَاُهْم ُكلَّ مُمَزَّ اُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّ

أي فجعلناهم أحاديث للناس يسمرون هبا ويعتربون بأمرهم، وكيف مكر اهلل هبم،    [ 19]سبأ:  

اهلن  للقوم    يوفرق شملهم بعد اَلجتامع واأللفة والعيش  وصاروا مرضب األمثال فقيل 

 ( تفرقوا أيدى سبأ)  :يتفرقون

آخر ختم (4)قال  ثم  بقوله:    :  َشُكورٍ قصتهم  َصبَّاٍر  لُِكلِّ  آَلَياٍت  َذلَِك  يِف    ﴾ ﴿إِنَّ 
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النعمة والعافية،    [ 33]الشورى:   النقمة والعذاب، بعد  الذي حل هبؤَلء من  أي إن يف ذلك 

 . عقوبة هلم عىل ما اجرتحوه من اآلثام لعربة لكل عبد صبار عىل املصايب، شكور عىل النعم

املورد الرابع الذي ورد فيه ذلك املنبع من منابع    أحسنتم.. فام تقولون يفقال الشيخ:  

َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن َويِلٍّ َوََل   ﴿َوَما َأْنُتْم بُِمْعِجِزيَن يِف اأْلَْرضِ اهلداية، وهو قوله تعاىل: 

يَح َفَيْظَلْلَن َرَواكَِد َعىَل َظْهِرهِ َنِصرٍي َوِمْن آَياتِِه اجْلََواِر يِف اْلبَْحِر َكاأْلَْعاَلِم إِ  إِنَّ    ْن َيَشْأ ُيْسكِِن الرِّ

 ]الشورى: يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾

من اآليات الدالة عىل قدرة اهلل، وعىل بسطة سلطانه، وعىل  أي    :(1)قال أحد األبناء

هذه   عباده،  عىل  وإحسانه  ا   ﴾ اجْلَوارِ ﴿فضله  السفن  كاجلبالأي  املاء،  عىل  يف    جلارية 

املعامل الوحيدة القائمة فوق وجه املاء، كام تقوم  فهي    ضخامتها، وارتفاعها فوق سطح املاء.. 

اليابسة.. عىل  جتر  اجلبال  إنام  اجلواري،  الرياح  يفهذه  هبذه  وتعاىل،  سبحانه  اهلل    بقدرة 

سبحانه ألمسك هذه الريح، فسكنت  املسخرة، التي جترهيا وتدفعها فوق املاء.. ولو شاء اهلل  

 وسكن مع سكوهنا جريان هذه الفلك، فتظل رواكد عىل سطح املاء.. َل تتحرك. 

..  [ 33]الشورى:    ﴾﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ وقوله تعاىل:  :  (2)قال آخر

بار، أي كثري الصرب،  هذه السفن اجلارية عىل املاء آليات، َل آية واحدة، لكل صيف    أي إن

كل  يف    آيات اهلل، فريى يف    جيد من صربه ما يعينه عىل الوقوف الطويل، الدارس، املتوسم، 

معلم من معامل هذا الوجود آيات من قدرة اهلل، وشواهد من إبداعه، وحكمته، وتدبريه..  

املاء،    هذه الفلك وجرهيا عىل يف    مجع اآليات، إذ َل يمكن أن يرىيف    وهذا هو بعض الرس  

الطويل، والنظر   الوقوف  يعينه صربه عىل  الذي  املتأمل،  الدارس،  تلك اآليات منها، إَل 
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معامل هذا الوجود، فإنه َل يرى إَل صورا وأشباحا..  يف    املتفحص.. أما من ينظر نظرا عابرا

واهلل   بشىء..  منها  متسك  َل  ثم  األشياء،  عليها صور  تظهر  باملرءاة  أشبه  جامد،  نظر  إنه 

يقولسب وتعاىل  الساهم:  يف    حانه  الفاتر،  البارد  النظر  هذا  يِف  أصحاب  آَيٍة  ِمْن  ْن  ﴿َوَكَأيِّ

وَن َعَلْيَها َوُهْم َعنَْها ُمْعِرُضونَ  اَمَواِت َواأْلَْرِض َيُمره  [ 105]يوسف:  ﴾ السَّ

إشارة أخرى إىل أن  هذه اآليات التي يراها   ﴾َشُكورٍ ﴿ قوله تعاىل:   ويف: (1) قال آخر

تأملون الدارسون، َل تكون آيات وشواهد إَل إذا صادفت قلبا مؤمنا، يرد  هذه اآليات  امل

التي تكشفت له، إىل قدرة اهلل، وتدبريه، وحكمته، فيفيض قلبه تسبيحا بحمد اهلل وشكرا  

حتيا  َل  اآليات  هذه  فإن  اإليامن،  بنور  تكتحل  َل  بعني  اآليات  هذه  يرى  من  أما  يف    له.. 

مشاعره، فال ينفعل هبا، وَل هيتز لروعتها وجالهلا، الذي يرى فيه  يف    يشوجدانه، وَل تع

 . املؤمنون بعض جالل اهلل، وروعة حكمته

 معراج العلم واملعرفة: 

َلحت يل من بعيد مكتبة مجيلة.. فرحت أرسع    بعد سامعي لتلك األحاديث اجلميلة، 

إليها ألرى أشكال الكتب يف تلك املدينة املستقبلية؛ فوجدت أشكاَل كثرية للكتب، بعضها  

  .. ، وبعضها يتحدث به املؤلف نفسه لقرائه ينطق، وبعضها ُيرى، وبعضها باألبعاد الثالثة 

بني تلك الكتب مجيعا.. وقد    لكني مل أجد أي كتاب ورقي   وغريها من األشكال الكثرية.. 

ذلك   الورقية ألأحزنني  الكتب  غري  يف  املطالعة  يستطيعون  َل  من  قومي  من  رأيت  ،  ين 

 وأسعدين ألين كنت من املدافعني عن ذلك النوع من الكتب، ومنذ بداية نشأته يف عرصنا.

ما   ـ:  ـ وكأنه قرأ ما يف خاطري  بقوله  املكتبة  لست أدري، كيف خاطبني صاحب 
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عنه ليس موجودا عندي.. وَل عند أي أحد من الناس.. ألن ذلك كان يف عصور    تبحث 

سابقة.. وكان من أسباب احتكار املعرفة أو عدم تيرس احلصول عليها.. ونحن بحمد اهلل  

يف عرص يتاح فيه العلم، وبكل الوسائل واألساليب.. ومن غري حاجة لدفع أي مبلغ من  

 املال. 

 بة تسرتزق منها.. فكيف تذكر ذلك؟قلت: ولكني أراك تفتح مكت

قال: أجل.. أنا أسرتزق منها.. ولكن ليس من القراء، وإنام من اهليئات املشجعة عىل  

القراءة.. وهي كثرية جدا.. وبقدر ما ُتقرأ الكتب يف هذه املكتبة، بقدر ما أجني من أموال..  

 وهلذا تراين أشجع القراء بإعطائهم بعضها. 

 فع أمواَل ملن يقرأ يف مكتبتك؟قلت: هل تعني أنك تد

اإلهلية،   اهلداية  بنور  املستنرية  أمتنا  هذا.. ألن  يفعلون  املكتبات  قال: أجل.. وكل 

علمت أن العلم مشعل من مشاعل اهلداية.. وأن أقرب الناس إىل اهلداية أكثرهم علام.. إَل  

 إذا حجب عنها بحجب نفسه األمارة.

 قلت: كيف ذلك؟

أي أن مقدارا من رأس مال يكون أرضية    ؟.. أن الثروة جتلب الثروة: أَل تعلم  (1)قال

هذا األمر  . ولربح رأس مال أكرب، وكلام ازداد مقداره ازداد مورد اإلنسان من رأس ماله.

العلوم تتوفر عندهم   ينطبق عىل العلوم واملعارف كذلك، فالذين يملكون رأس مال من 

املعرفة أرضية للمعرفة، أي صارت  وهلذا    األرضية اخلصبة لتقبل علوم ومعارف أخرى، 

 . وكل ذلك يقرب من اهلداية. لنيل معارف أخرى هي أرفع وأوسع.
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 قلت: فهل لذلك دليل من القرآن الكريم؟ 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف  قال: أجل.. أمل تسمع قوله تعاىل:   ﴿َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ

﴿َفتِْلَك ُبُيوهُتُْم َخاِوَيًة باَِم  ، وقوله:  [ 22]الروم:    إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لِْلَعاملنَِِي﴾   َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكمْ 

﴿َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النهُجوَم  وقوله:  ،[ 52]النمل:    إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾  َظَلُموا

يِف   هِبَا  َيْعَلُموَن﴾لَِتْهَتُدوا  لَِقْوٍم  اآْلَياِت  ْلنَا  َفصَّ َقْد  َواْلبَْحِر  اْلرَبِّ  وقوله:    ،[ 97]األنعام:    ُظُلاَمِت 

َيْعَلُموَن﴾ لَِقْوٍم  َولُِنَبيِّنَُه  َدَرْسَت  َولَِيُقوُلوا  اآْلَياِت  ُف  ُنرَصِّ ، [ 105]األنعام:    ﴿َوَكَذلَِك 

اَلَة وَ وقوله: َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ ينِ ﴿َفإِْن  َكاَة َفإِْخَواُنُكْم يِف الدِّ لَِقْوٍم    آَتُوا الزَّ ُل اآْلَياِت  َوُنَفصِّ

َيْعَلُموَن﴾، وقوله: [ 11]التوبة:    َيْعَلُموَن﴾  لَِقْوٍم  َعَربِيًّا  ُقْرآًنا  آَياُتُه  َلْت  َتاٌب ُفصِّ
،  [ 3]فصلت:    ﴿كِ

تِي َأْخَرَج لِعِ وقوله:  َم ِزينََة اهللَِّ الَّ ْزِق ﴿ُقْل َمْن َحرَّ يَِّباِت ِمَن الرِّ ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمنُوا   َباِدِه َوالطَّ

ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾  يِف احْلََياِة الده فهذه    ؟[ 32]األعراف:    َكَذلَِك ُنَفصِّ

 آيات كريمة تدل عىل ذلك.. وإن شئت املزيد ذكرت لك املزيد.  بعس

التي   املجالس  لقد تعودت يف  اآليات دون ذكر  أ قلت:  أكتفي بسامع  أَل  مر عليها 

 معانيها.. فأنا أكتب لقوم حيتاجون إىل معرفة املعاين والتفاصيل. 

من    قال: أجل.. أعرف ذلك.. أنت تلميذ من تالميذ القرآن الكريم، واضح ذلك

 قلمك وقراطيسك.. فام أكثر أمثالك ممن يمرون علينا.. ومن العصور املختلفة.  

اَمَواِت  قلت: فام الذي تعنيه اآلية األوىل.. وهي قوله تعاىل:   آَياتِِه َخْلُق السَّ ﴿َوِمْن 

 [ 22]الروم:  نَي﴾إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لِْلَعاملِِ   َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكمْ 

خلقه السموات املزدانة بالكواكب     وآيات قدرته اهلل  أي من دَلئل وجود   :(1)قال
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.  والنجوم، وخلق األرض ذات اجلبال والوديان، والبحار والقفار، واحليوان واألشجار. 

أي واختالف لغاتكم اختالفا َل حد  له، فمن    [ 22]الروم:    ﴿َواْختاَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكْم﴾

عربية إىل فرنسية، إىل إنجليزية، إىل هندية، إىل صينية، إىل نحو ذلك مما َل يعلم حرصه إَل  

يف    خالق اللغات، واختالف أنواعكم وأشكالكم اختالفا به أمكن التمييز بني األشخاص

أغراضها، فكثريا ما متيز   ياة وخمتلفمنازع احليف   األصوات واأللوان، وهذا مما َل غنى عنه

لكل   ة  العد  من  يلزم  ما  فنتخذ  العدو،  من  الصديق  نعرف  وبذا  باألصوات،  األشخاص 

. ثم ختمت اآلية الكريمة بقوله  منهام، كام نميزها بلغاهتا، فنعرف من أي األجناس هى. 

فيام ذكر لدَلئل َلئحة ألوىل العلم  أي إن    [ 22]الروم:    ﴾﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لِْلَعاملنِِيَ تعاىل:  

الذين يفكرون فيام خلق اهلل، فيعلمون أنه مل خيلق اخللق عبثا، بل خلقه حلكمة بالغة فيها  

 . عربة ملن تذكر 

 ؟ خلق السموات واألرض، واختالف األلسنة واأللوانقلت: فام الرس يف اجلمع بني  

اختالف  د يلتفت إليها الناس، من  إشارة إىل هذه الظاهرة التي َل يكا : يف ذلك  (1)قال

َل تقل عن خلق السموات    ـ  التي َل يكاد يلتفت إليها أحدوهي    ـ. إهنا  .ألسنتهم وألواهنم 

يف  وعوامل،  أجرام  من  فيهام  وما  وعظمته،    واألرض،  اخلالق، وجالله،  قدرة  عىل  الدَللة 

.  ظاهره، وباطنه، مجيعا. يف    كل إنسان من الناس هو عامل قائم بذاته، ف.  وعلمه، وحكمته.

. فعىل حني يبدو الناس وكأهنم  .كل إنسان آية متفردة من آيات اخللق، وقدرة اخلالق   يفف

واألشكال.. كل ثمرة هلا طعمها،   أللوان،اثامر شجرة واحدة، إذ هم ثامر خمتلفة الطعوم، و

 ولوهنا، ورحيها. 
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ف واحدقلت: صدقت..  كائن  وكأهنم  مجيعا،  الناس  تأخذ  النظر    ؛العني  عاد  فإذا 

 إليهم، فردا فردا، كان كل واحد كائنا قائام بذاته، بامله من سامت وخصائص. 

، التي  فلكل إنسان نربات صوته، وخمارج كلامته، وطبقات أنغامه: أحسنت..  (1)قال

متيزه عن غريه، فال ختتلط نربة بنربة، وَل يشتبه خمرج بمخرج، وَل تتامثل طبقة مع طبقة،  

فإن   ونغم،  ونغم  وصوت،  بني صوت  وتشاهبا،  متاثال  هناك  أن  األمر  ظاهر  يف  بدا  وإن 

الدقة، تفصل بني   احلقيقة غري هذا، حيث توجد فروق دقيقة، وخطوط هندسية غاية يف 

. وكذلك الشأن يف األلوان واألشكال، والصور..  . بني نغم، ونغم  صوت وصوت، وحتجز 

إن يد القدرة القادرة املحكمة، قد أقامت كال منها يف موضعه، وجعلت بينها حاجزا، فال  

اُبُه  حجزت بني البحرين:  بعضها عىل بعض.. متاما كام    ييبغ ﴿َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائٌِغ رَشَ

ُأَجاٌج﴾   ِمْلٌح  أما يف    هذا،  [ 12طر:  ]فا َوَهَذا  اإلنسان..  أعجب    ظاهر  فاألمر  باطنه،  يف  ما 

ومناح  وأغرب.. التفكري،  الضامئر،  العواطف  يفمنازع  وخلجات  املشاعر،  ومسارب   ،

ومع هذا َل  . أمواج متدافعة عىل صدر حميط َل حدود له. .. وغريها.. ووسوسات األهواء 

﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت  ويف قوله تعاىل:    تيار.. ختتلط موجة بموجة، وَل يضيع تيار يف عباب  

التي تكشف هذه األرسار، وتط لع  هي    إشارة إىل أن عني العلم هنا،   [ 22]الروم:    ﴾ لِْلَعاملنِِيَ 

 . عىل هذه اآليات 

تعاىل:   قوله  الثانية، وهي  اآلية  تعنيه  الذي  فام  ُبُيوهُتُْم  قلت: وعيت هذا..  ﴿َفتِْلَك 

   [ 52]النمل:  إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾  َخاِوَيًة باَِم َظَلُموا

مة، َل أثر حلياة فيها.. و  ﴾ خاِوَيةً ﴿  :(2)قال لفت لألنظار،  يف ذلك  أي ساقطة متهد 
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إىل هذه الديار اخلاوية، حيث ينظر املرشكون إىل حيث متجه اإلشارة، فال يرون إَل أطالَل،  

فيها أولو العلم وأهل النظر، آية من آيات اهلل، فيام حيل بالظاملني من بأسه، وما يرميهم  يرى  

 . به من عذابه

يقول فيه:   السلف  لبعض  الظلم  قلت: لقد ذكرتني بقول  القرآن أن  استفدت من 

]النمل:   ا﴾﴿َفتِْلَك ُبُيوهُتُْم َخاِوَيًة باَِم َظَلُموخيرب البيوت وهيدمها، ثم استدل باآلية الكريمة 

52 ] 

فإن تأثري الظلم يف ختريب البيوت واملدن واملجتمعات َل يقاس بأي : أجل..  (1)قال

يشء، فالظلم يأيت بالصاعقة املهلكة، والظلم يزلزل ويدمر.. والظلم له أثر كأثر الصيحة ـ  

التأريخ مرارا هذه احلقيقة وأثبتها، وهي أن   ـ املهلكة املميتة، وقد أكد  الدنيا قد  يف السامء 

 تدوم مع الكفر، إَل أهنا َل تدوم مع الظلم أبدا. 

﴿َوُهَو الَِّذي َجَعَل  قلت: وعيت هذا.. فام الذي تعنيه اآلية الثالثة، وهي قوله تعاىل:  

ْلنَا اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلمُ   [ 97]األنعام:    وَن﴾َلُكُم النهُجوَم لَِتْهَتُدوا هِبَا يِف ُظُلاَمِت اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ

أنه  (2)قال تعني  هي  التي :  النجوم  هذه  اإلهلية،  القدرة  مبدعات  زينة  هي    من 

إضافة    ويف.  الرب أو البحر.يف    عالمات للسائرين ليالوهي    السقف املرفوع،  هذا يف    للناظرين

  السائر   الظلامت إىل الرب والبحر إشارة إىل أن الظالم هو الذي يلبسهام ويستوىل عليهام، فكأن

واملراد بالظلامت هنا، ليس  .  الرب أو البحر. يف    الليل، يقطع قطعا من الظالم، سواء أكانيف  

هذا التيه الذي يستوىل عىل راكب البحر،  هي    الليل، وإناميف    هو الظالم الذي يلبس الوجود 

هذا    الليل، حيث َل يعرف اإلنسان أين يتجه، وهو يفيف    أو راكب الصحراء أو نحوها،

والنجوم  فيه..  معلم  َل  الذي  الفسيح  أو  هي    الكون  البحر  لراكب  تكشف  التي  املعامل 
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كام  الصحراء طريقه، وتشري له إىل متجهه، نحو الرشق أو الغرب، أو الشامل أو اجلنوب،  

النَّْجِم ُهْم هَيَْتُدونَ قوله تعاىل:  إىل ذلك يشري 
 [16]النحل:  ﴾ ﴿َوبِ

، بينام [ 97]األنعام:    ﴾﴿لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ   لكريمة بقوله تعاىل: قلت: فلم ختمت هذه اآلية ا

ْلنَا اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْفَقُهونَ ختمت ما بعدها بقوله:   [ 98]األنعام:  ﴾﴿َقْد َفصَّ

فعملية اخللق،    آيتها..يف    مع احلال الداعية إليها تتوافق  كل فاصلة  قال: ذلك ألن  

َأْنَشَأُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ  وله تعاىل:  الواردة يف ق  والتوالد، والتناسل  ﴿َوُهَو الَِّذي 

َيْفَقُهونَ  لَِقْوٍم  اآْلَياِت  ْلنَا  َقْد َفصَّ عملية حتتاج إىل دقة نظر، ومزيد    [ 98]األنعام:    ﴾َوُمْسَتْوَدٌع 

 . علم

ُف  قلت: وعيت هذا.. فام الذي تعنيه اآلية الرابعة، وهي قوله تعاىل:   ﴿َوَكَذلَِك ُنرَصِّ

 [105]األنعام:  اآْلَياِت َولَِيُقوُلوا َدَرْسَت َولُِنَبيِّنَُه لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾ 

: ترصيف اآليات، تنويعها، وتعدد وجوهها، بحيث يرى الناظر فيها مشاهد  (1)قال

ن، خمتلفة األشكال.. جلالل اهلل، وكامل علمه، وسلطان قدرته، بحيث من  متعددة األلوا

ذلك اَلهتداء  أخطأه   خيطئه  مل  منها  واحدة  من  اهلل  غريها.. يف    إىل  تعاىل  ويف    كثري  قوله 

َدَرْسَت﴾    النظم،   سياق  عليه  يدل   حمذوف   معطوف  إىل   إشارة   [ 105]األنعام:    ﴿َولَِيُقوُلوا 

كل متجه، ولتأخذ عليهم  يف    لتلقاهم  وجوهها   ونعدد  اآليات،  نرصف  )وكذلك  وتقديره،

َدَرْسَت﴾كل سبيل     العلم   هذا  )إن:  وسفاهة  جهال  وليقولوا  أي  [ 105]األنعام:    ﴿َولَِيُقوُلوا 

  وأنه   الكتاب،   أهل   علامء   من   وتلقاه  حممد،   درسه   مما   هو   إنام  اآليات   تلك  حتمله   الذي   الكثري

هذا  ويف    آباؤهم..  وَل  هم  هلم  يكن   مل   الذي   العلم   هبذا   إليهم   جيىء   أن   األمي،   وهو  له   كان  ما 
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وتسفيه لعقوهلم، إذ لو عقلوا لكان أقرب إىل العقول    تشنيع عىل هؤَلء الضالني املشاغبني

هذا العلم الغزير الذي محله  ويف    أمية حممد  يف    أن يضيفوا هذا العلم إىل اهلل، وأن يروا 

وقد كان   رآن هو من عند اهلل، َل من تلقيات حممد عن غريه..إليهم شاهدا عىل أن هذا الق

فيهم كثريون اتصلوا بأهل الكتاب، ومل يكن هلم شىء من هذا العلم الذي جاءهم به هذا  

 الذي مل ينقطع للعلم، ومل جيلس إىل أهل العلم..  ياألم

  [ 105]األنعام:  ﴾ َيْعَلُمونَ ﴿َولُِنَبيِّنَُه لَِقْوٍم  قوله تعاىل: قلت: فام رس ختم اآلية ب

ذلك  (1)قال يف  ملج:  آخر  هذا  يتعليل  ومبينة  التفصيل،  هذا  مفصلة  اهلل  آيات  ء 

أي لقوم من شأهنم    ﴾ لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ ﴿ التبيني.. وذلك ليكون فيها مزيد بيان ومعرفة وعلم  

إىل القرآن الكريم، الذي  يعود    ﴾ َولُِنَبيِّنَهُ ﴿قوله تعاىل:  يف    أن يتعلموا ويعلموا.. والضمري

تفصيل هذه  ويف    هو جممع هذه اآليات كلها، والكتاب الذي احتواها، واشتمل عليها مجيعا، 

 . اآليات، وتعدد وجوهها بيان وتوضيح لقوم يعلمون، وبالء وفتنة للضالني

تعاىل:   قوله  وهي  اخلامسة،  اآلية  تعنيه  الذي  فام  هذا..  وعيت  َتاُبوا قلت:  ﴿َفإِْن 

ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾ يِن َوُنَفصِّ َكاَة َفإِْخَواُنُكْم يِف الدِّ اَلَة َوآَتُوا الزَّ  ؟ [ 11]التوبة:    َوَأَقاُموا الصَّ

إىل  هذ  يف:  (2)قال إشارة  الكريمة  اآلية  ليس  ه  وأنه  وإنسانيته،  اإلسالم،  سامحة 

للناس  أمة، وإنام هو حظ متاح  أو  التي    حلساب فرد، أو مجاعة،  مجيعا.. وأن هذه احلرب 

أمواهلم  يف    تدور بني أتباعه وأعدائه، والتي حيتمل فيها هؤَلء األتباع ما حيتملون من ابتالء 

من أجل هذا الدين، وحلساب هذا  هي    هذه احلرب ليست حلساب أحد، وإنام.  وأنفسهم.

الوجود  الدين من  إلغاءه  يريدون  الذين  املعتدين  من  هنا وحلاميته  ومن  مطلب    ..  كان 
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املسلمني املجاهدين أوَل وقبل كل شىء، هو هداية الناس، وابتغاء اخلري هلم.. فإذا اهتدى  

كان ذلك هو اجلزاء احلسن الذي يسعد به    املعتدي عن اعتدائه الضال، وآمن املرشك، ونزع  

وهلذا،    ..نفسه، أو ماله يف    املسلم، والغنيمة العظيمة التي جيد فيها العزاء لكل ما أصيب به،

فإن هؤَلء املحاربني للمسلمني، واملعتدين عىل اإلسالم، هم عىل تلك الصفة، واملسلمون  

عىل موقفهم العدائى معهم، ما داموا عىل حاهلم تلك، فإذا هم حتولوا عن موقفهم هذا،  

احلال أولياء للمؤمنني، وإخوانا هلم، قد ذهب إيامهنم باهلل  يف    دين اهلل ـ انقلبوايف    ودخلوا

 نفوس املؤمنني من بغضة وعداوة. يف  بكل ما كان هلم

ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾﴿قوله تعاىل:  قلت: فكيف تفرس   يف هذا    [ 11]التوبة:    َوُنَفصِّ

 املحل؟

دعوة للمرشكني أن يتدبروا أمرهم فيام  : يف هذه اخلامتة الرشيفة لآلية الكريمة  (1)قال

ي  الذي  الدين  هذا  تنشد  بينهم وبني  وعقول  سليمة،  بقلوب  نظروا  لو  وإهنم  إليه،  دعون 

احلق، وتطلب اهلدى، لعلموا أن دعوة اإلسالم َل تقوم عىل عصبية قبلية، أو طائفية، أو من  

أجل جاه أو سلطان، وأنه لو كان هذا شأهنا ملا كان دخوهلم اإليامن شفيعا يشفع هلم عند  

ن آثام، وملا قبل منهم املسلمون إَل اَلستسالم  حقهم ميف  املسلمني، ويعفى عىل ما اقرتفوه

هلم، واستباحة دمائهم وأمواهلم، شأن احلروب التي تقع بني الناس والناس، من أجل أمور  

 الدنيا املتنازع عليها بينهم أبدا. 

تعاىل:   قوله  السادسة، وهي  اآلية  تعنيه  الذي  فام  هذا..  ِمَن  قلت: وعيت  ﴿َتنِْزيٌل 

حِ  مْحَِن الرَّ َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾ الرَّ َتاٌب ُفصِّ
 [ 3ـ  2]فصلت: يِم كِ
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َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا  : أي هذا الذي نزل من الرمحن الرحيم، هو  (1)قال َتاٌب ُفصِّ
﴿كِ

ِحيمِ ﴿ِمَن  قوله تعاىل:  ويف    [ 3]فصلت:    ﴾لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ  مْحَِن الرَّ إشارة إىل أن    [ 2]فصلت:    ﴾الرَّ

العباد، رمحة هلم، وإحسانا   به سبحانه عىل  القرآن هو اهلل سبحانه وتعاىل، جتىل  منزل هذا 

إشارة إىل أن هذه الرمحة املنزلة من عند اهلل كتاب، يقرأ،    ﴾ كَِتاٌب ﴿قوله تعاىل:  ويف   إليهم.. 

فهو من حظ العقول والقلوب واألرواح، وليس  ويدرس، وتتلقى منه احلكمة واملعرفة،  

قوله تعاىل:  ويف    .متاعا كاألنعام ونحوها، مما هو من حظ األبدان، واجلوارح، والبطون. 

آَياُتُه﴾   َلْت  إشارة ثالثة، إىل أن هذا الكتاب ليس ذا موضوع واحد، شأن    [ 3]فصلت:  ﴿ُفصِّ

أو تاريخ، أو نحو هذا مما    الكتب املعروفة، فهو ليس كتاب فلك، أو حساب، أو قصص،

هو موضوع كل كتاب.. وإنام هو كتاب الوجود كله، حيمل بني دفتيه كل علم، وكل فن،  

آتاه اهلل عقال مبرصا، وبصرية مرشقة، وقلبا   حيث هو جامعة العلوم واملعارف كلها، ملن 

، خمتلفة  كل علم، وثامر شهية طيبة  هذا الكتاب قطوف دانية من   يسليام، وروحا صافية.. فف

﴿إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن هَيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوُم﴾    :األلوان والطعوم من كل فن.. وفيه يقول اهلل تعاىل

َعَربِيًّا﴾  وقوله تعاىل:  ..  [ 9]اإلرساء:   حال واصفة  وهي    حال من الكتاب،   [ 3]فصلت:  ﴿ُقْرآًنا 

لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾  ﴿ قوله تعاىل:  ويف    .. ، أي يقرأ بلسان عرِب هلذا الكتاب، وهو أنه قرآن عرِب

، أن يأخذوا نصيبهم األوىف منها، وإنه  ألصحاب هذه اللغة وكل من تعلمها حث    [ 3]فصلت:  

َل سبيل إىل اإلفادة من خريها املمدود، إَل بالعلم، فمن كان عىل علم ومعرفة، كان حظه  

 ال نصيب له منه. من هذا القرآن أوىف وأعظم.. ومن حرم العلم واملعرفة، ف

َم  قلت: وعيت هذا.. فام الذي تعنيه اآلية السابعة، وهي قوله تعاىل:   ﴿ُقْل َمْن َحرَّ
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ْزِق  يَِّباِت ِمَن الرِّ تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ ْنَيا َخالَِصًة    ِزينََة اهللَِّ الَّ ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا يِف احْلََياِة الده

ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾ اْلِقَياَمةِ َيْوَم   [32]األعراف:  َكَذلَِك ُنَفصِّ

اآلية :  (1)قال التوسط   الكريمة   هذه  إىل  الداعية  اإلسالم  أصول  واَلعتدال،    من 

واألخذ باليرس والسامحة، والبعد عن التنطع يف الدين، وعن األخذ بمشاق األعامل املضنية  

للنفس البرشية، ومراعاة متطلبات احلياة، ودواعي الفطرة السليمة السوية من إيفاء حق  

ده أن حيرموا شيئا مما أحل اهلل هلم.. إذ أن  اهلل سبحانه عبا .. وفيها ينهى  (2) الروح واجلسد

ـ وإن كان منهم مبالغة ـ هو اجرتاء عىل اهلل، وتبديليف    ذلك  النفس باحلرمان  يف    تأديب 

الطيب احلالل، أو أن يؤدب نفسه  يف    رشعه، وخروج عىل أحكامه.. ولإلنسان أن يقتصد 

م نفسه منه، هو حالل  باحلرمان من بعض الطيبات، ولكن عىل اعتقاد أن ذلك الذي حر 

.  .(3) مباح.. فذلك مما َل بأس به، فهو أشبه شىء باإلمساك عن الطعام والرشاب، بالصيام

ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾ ﴿   ويف ختام اآلية بقوله تعاىل: دليل عىل   [ 32]األعراف:    َكَذلَِك ُنَفصِّ

 َل يفقهها إَل العلامء.  السامية أن هذه املعاين

 املدارك احلسية:   معراج 

ما إن انتهى صاحب املكتبة من حديثه إىل هذا املحل حتى رأيت كثريا من الناس  

يدخلون املكتبة، فاستأذنني، وقال يل: رس يف هذه املحال أو يف غريها.. فلن ترى إَل من  

ر  يرشدك إىل اهلداية ومعارجها.. ومن القرآن الكريم.. فدولتنا العاملية العادلة املنورة بنو

 اهلداية مل تستقم لنا إَل بنوره وهدايته وفضله. 

 ما رست قليال، حتى رأيت صبية يتحدثون إىل شاب، وكأنه أخوهم..  
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الشاب: عندما دعوتكم إىل اَلهتامم بصحة حواسكم.. أبصاركم وأسامعكم   قال 

م اهلل  ما وهبكم  دعوتكم حلفظ  وإنام  إليها..  والركون  الدنيا  إىل  أدعكم  مل  ن  وأذواقكم.. 

 احلقائق، وبأقرص السبل. إىل مدارك، لتهتدوا هبا  

قال أحد الصبية: لكن الذي نعرفه هو أن أعظم املدارك هو العقل.. وهو َل حيتاج  

تثني عليها، هي   التي  املدارك احلسية  به من نصائح.. باإلضافة إىل أن  إىل كل ما نصحتنا 

 صعوبة اَلعتامد عليها. نفسها التي دل العقل عىل كثرة أخطائها، وعىل 

﴿إِْذ ُيِريَكُهُم اهللَُّ  : بل دل القرآن الكريم عىل ذلك أمل تسمع قوله تعاىل:  (1) قال آخر

ياًل َوَلْو َأَراَكُهْم َكثرًِيا َلَفِشْلُتْم َوَلَتنَاَزْعُتْم يِف اأْلَْمِر َوَلكِنَّ اهللََّ َسلََّم إِنَّ 
ُه َعلِيٌم بَِذاِت  يِف َمنَاِمَك َقلِ

ُدورِ  ا َكاَن  َوإِْذ ُيِريُكُموُهْم إِِذ اْلَتَقْيُتْم يِف َأْعُينُِكْم َقلِياًل َوُيَقلُِّلُكْم يِف َأْعُينِِهْم لَِيْقيِضَ اهللَُّ َأْمرً  الصه

اأْلُُمورُ  ُتْرَجُع  َوإِىَل اهللَِّ  .. ففي هاتان اآليتان الكريمتان يذكر اهلل  [ 44ـ    43]األنفال:    ﴾َمْفُعوًَل 

سميع ملا يقول أصحابك، عليم بام يضمرونه، إذ يريك اهلل عدد عدوك  أنه )  لرسوله    تعاىل

قليال  آماهلم  يف    وعدوهم  وتقوى  قلوهبم،  وتطمئن  املؤمنني،  هبا  فتخرب  املنامية،  الرؤيا 

َلَفِشْلُتْم َوَلَتنَاَزْعُتْم يِف اأْلَْمرِ .  بالنرص، فيجرتئون عليهم. َأَراَكُهْم َكثِرًيا   [ 43]األنفال:  ﴾  ﴿َوَلْو 

أي ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثريا لفشل أصحابك وخافوا ومل يقدروا عىل حرب  

أمر القتال، إذ منهم القوى  اإليامن والعزيمة،  يف    القوم، ولوقع بينهم النزاع وتفرق اآلراء

التي   األعذار  بمثل  القتال  عن  يثب ط  الذي  الضعيف  ومنهم  ويقاتل،  ورسوله  اهلل  فيطيع 

﴾  قوله تعاىل:    لوا هبا يف جاد َ ﴿َوَلكِنَّ  .. ثم قال:  [ 6]األنفال:  ﴿جُيَاِدُلوَنَك يِف احْلَقِّ َبْعَد َما َتَبنيَّ

أي ولكن اهلل سلمكم من الفشل والتنازع وتفرق اآلراء، وما يعقب    [ 43]األنفال:  اهللََّ َسلََّم﴾  
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يٌم بَِذاِت الصه .  ذلك من اَلنكسار واخلذَلن. 
ُه َعلِ أي إنه تعاىل عليم بام    [ 13]امللك:    ﴾ُدورِ ﴿إِنَّ

ومن شعور   القتال،  فتحجم عن  به  تضيق  الذي  واجلزع  اجلبن  من شعور  الصدور  ختفيه 

يبعث  الذي  والتوكل  اإلقدام، ويسخر  يف    اإليامن  فيحملها عىل  الطمأنينة والصرب  النفس 

 لكل منهام األسباب التي تفىض إىل ما يريده منها. 

﴿َوإِْذ ُيِريُكُموُهْم إِِذ اْلَتَقْيُتْم يِف َأْعُينُِكْم  ا يؤكد ذلك قوله تعاىل بعدها:  : ومم(1) قال آخر

لرسول  اخلطاب هنا  و  [ 44]األنفال:  َقلِياًل َوُيَقلُِّلُكْم يِف َأْعُينِِهْم لَِيْقيِضَ اهللَُّ َأْمًرا َكاَن َمْفُعوًَل﴾  

اهلل الكافرين عند التالقي معهم عددا قليال،  الوقت الذي يريكم  ويف    واملؤمنني، أي  اهلل  

أودع هبم،  يف    بام  واَلستهانة  بمالئكته  وبتثبيتكم  بنرصكم  اهلل  بوعد  اإليامن  من  قلوبكم 

أعينهم لقلتكم بالفعل، وملا كان عندهم من عجب وغرور بأنفسهم حتى لقد  يف    ويقللكم 

 . اليوميف  هم جزور واحد أي لقلتهم يكفي،  قال أبو جهل: إنام أصحاب حممد أكلة جزور 

﴿َقْد َكاَن َلُكْم آَيٌة يِف فَِئَتنْيِ اْلَتَقَتا فَِئٌة ُتَقاتُِل  : ويؤكد هذا أيضا قوله تعاىل:  (2)قال آخر

ِه َمْن َيَشاءُ  ُد بِنَرْصِ َرٌة َيَرْوهَنُْم ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعنْيِ َواهللَُّ ُيَؤيِّ
 إِنَّ يِف َذلَِك  يِف َسبِيِل اهللَِّ َوُأْخَرى َكافِ

ًة أِلُويِل اأْلَْبَصارِ  أي قل ألولئك اليهود الذين غرهتم أمواهلم واعرتوا  .. [ 13]آل عمران:  ﴾ َلِعرْبَ

َل تغرنكم كثرة العدد، وَل املال والولد، فليس هذا سبيل النرص  )بأوَلدهم وأنصارهم:  

جتر  التي  فاحلوادث  ما   يوالغلب،  تفنيد  عىل  دليل  أعظم  الكون  عون  يف  إىل    . .تد  انظروا 

الفئتني اللتني التقتا يوم بدر، فئة قليلة من املؤمنني تقاتل يف سبيل اهلل كتب هلا الفوز والغلب  

املرشكني. من  الكثرية  الفئة  لذو.  عىل  عربة  أي ام  عربة  هذا  التي    يويف  السليمة  البصائر 

ووجه العربة  ..  ة منها استعملت العقول فيام خلقت ألجله من التأمل يف األمور واَلستفاد
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 ( يف هذا أن هناك قوة فوق مجيع القوى قد تؤيد الفئة القليلة فتغلب الفئة الكثرية بإذنه تعاىل

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد نعى اهلل تعاىل عىل أولئك الذين أرادوا استعامل  

ْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن  ﴿َوإِ املدارك احلسية فيام مل ختلق ألجله، كام قال تعاىل عن بني إرسائيل:  

اِعَقُة َوَأْنُتْم َتنُْظُرونَ  .. وقد ادعى  [ 55]البقرة:    ﴾ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اهللََّ َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّ

املنهوأمثاهلم  هؤَلء   يقتضيه  أمر  هذا  وقد  العلمي   ج أن  كانوا  ،  لو  فإهنم  ذلك..  كذبوا يف 

عدم   يف  التاريخ،  صادقني  بحوادث  يؤمنوا  َل  أن  للزمهم  أعينهم  تراه  َل  بام  تصديقهم 

فيها   ما  ترى  َل  ُبعدًا  عنهم  تبعد  التي  األماكن  يف  بوجود يشء  يصدقوا  َل  أن  وللزمهم 

أعينهم.. بل للزمهم أن يذهبوا مذهب بعض الفالسفة الذين كانوا يقولون إهنم إنام يؤمنون  

ن: من يدرينا أنه ما زال موجودًا حني نغمض عنه أعيننا أو  بام يرون ما داموا يرونه، ويقولو

 نلفت عنه أنظارنا؟ 

قال الشاب: كل ما ذكرمتوه صحيح.. ولن أجادلكم فيه، وكيف أجادلكم والقرآن  

يعرتف بأن حواسنا َل تعطينا علام حميطا بام نشاهد، إنام  الكريم أثبته، والعقل دل عليه.. فهو  

لك أننا نعرف اآلن بسبب اآلَلت التي تزيد من قوة حواسنا أن  ذ  مثال وتعطينا جانبا منه.. 

ما يبدو لنا صلبًا من األجسام ليس هو بالصالبة التي نراها، وإنام هو مكون من ذرات بينها  

فراغات كبرية..ومثل ذلك ما نراه سائاًل.. ونحن حني نرى الشمس قد غربت أو أرشقت  

كثريا مما  وهكذا، فإن رؤيتنا هلا ترشق أو تغرب.. لك قبل ثامين دقائق من ذتكون قد فعلت 

آَلف السنني، ولكن بام أننا َل نرى اليشء    ذنراه من نجوم السامء يكون قد انفجر وتبدد من

إَل حني ينعكس الضوء منه عىل أعيننا، وبام أن هذه األجرام تبعد عنا ماليني املاليني من  

من السنني تكون هي يف أثنائها قد ماتت؛ فام  األميال؛ فإن ضوءها َل يصلنا إَل بعد آَلف  

 نراه منها إنام هو تارخيها َل حارضها. 
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قال أحد الصبية: ما دمت قد ذكرت هذا.. فأنت معنا يف موقفنا من احلواس، وعدم  

اعتبارها من أدوات العلم واهلداية.. ألن اعتبارها كذلك مع احتامل اخلطأ فيها، جيعلنا نسري  

 يف طريق غري آمن. 

قال الشاب: أنتم مصيبون يف حذركم.. لكن لستم مصيبني يف إلغائكم َلعتبارها؛  

 فمع وجود أطعمة سامة إَل أننا مل نلغ األكل من حياتنا، وإَل هلكنا.

 قال أحد الصبية: صدقت.. ولكن هل يف القرآن الكريم ما يشري إىل ذلك. 

أربع  ترص لكم عىل  قال الشاب: بل فيه ما يدل عىل ذلك.. وهو كثري جدا.. وسأق

 منها.. كلها تدل عىل أمهية احلواس، ورضورة استعامهلا لتحقيق اهلداية.  ةآي  عرشة

 قالوا: فام أوهلا؟ 

ِمْن  قال: قوله تعاىل:   هَلَا  َوَما  نَّاَها  َوَزيَّ َبنَْينَاَها  َكْيَف  َفْوَقُهْم   
ِ
اَمء إِىَل السَّ َينُْظُروا  ﴿َأَفَلْم 

السموات    اَللتفات إىل   إىل يف هذه اآلية الكريمة  يدعو اإلنسان  .. فاهلل تعاىل [ 6]ق:    ﴾ُفُروٍج 

يتحكم هبام وإحكامهام واتقاهنام وخلومها   الذي  بنياهنام والنظام  واألرض ومجاهلام وكيفية 

 .(1) من العيب

 فام الثانية؟وعينا هذا.. قالوا: 

  ﴿َأَومَلْ َينُْظُروا يِف َمَلُكوِت قال: قوله تعاىل:  
ٍ
ء اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخَلَق اهللَُّ ِمْن يَشْ  السَّ

َأَجُلُهمْ  َب  اْقرَتَ َقِد  َيُكوَن  َأْن  َعَسى  ُيْؤِمُنوَن﴾   َوَأْن  َبْعَدُه  َحِديٍث  فاهلل  [ 185]األعراف:    َفبَِأيِّ   ..

الكريمة  يدعو  تعاىل   هذا  يف    واستدَلل ينظروا نظرة تأمل    أن  إىل  اجلاحدين يف هذه اآلية 

كل ما خلق  ويف    امللكوت العظيم من السموات واألرضني، فريوا ذلك النظام البديع فيهام
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كل ذلك لرأوا آثار قدرته وعلمه، وفضله ورمحته  يف    إهنم لو تأملوا  ..اهلل، وإن دق وصغر

عىل  إن كل ذرة فيهام لدليل َلئح  .  وأنه مل خيلق شيئا من ذلك عبثا، وَل ترك الناس سدى.

ء من ملكوت السموات  يشيف    إهنم لو نظروا.  الصانع املجيد وسبيل واضح إىل التوحيد.

توقع قرب أجلهم،  يف    ، كذلك لو نظرواواألرض َلهتدوا بدَلئله إىل تصديق الرسول  

يقبلوا   أن  أن من احلكمة  وقدومهم عىل رهبم بسوء عملهم، َل حتاطوا ألنفسهم، ورأوا 

اآلخرة إذا صدق  يف    الدنيا وخري هلم يف    م به َل ينكرون أنه خري هلم هلم، فام جاءه  إنذاره  

﴿َفبَِأيِّ  . ثم ختم اآلية بقوله:  ما يقرره من أمر البعث واجلزاء، وهو صدق وحق َل شك فيه. 

أي فبأى حديث بعد القرآن يؤمنون إذا مل يؤمنوا به،    [ 50]املرسالت:    ﴾ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ 

 .(1)إيامنه بغريهيف  اهلل بيانا، وأقواها برهانا، فمن مل يؤمن به فال مطمع وهو أكمل كتب 

 فام الثالثة؟ وعينا هذا.. قالوا: 

 َكْيَف ُرفَِعْت َوإِىَل  قال: قوله تعاىل:  
ِ
اَمء َقْت َوإىَِل السَّ

بِِل َكْيَف ُخلِ ﴿َأَفاَل َينُْظُروَن إِىَل اإْلِ

ُنِصَبْت   َكْيَف  َباِل  ُسطَِحْت اجْلِ َكْيَف  اأْلَْرِض  تعاىل.[ 20ـ    17]الغاشية:    ﴾ َوإِىَل  فاهلل  يدعو    . 

التي  النظر إىل    إىليف هذه اآليات الكريمة  اإلنسان   خلقها لرأوا خلقا  يف    تدبروالو  اإلبل 

بديعا َل يشاكل خلق أكثر احليوان، فلها من عظم اجلثة، وشدة القوة، وعظيم الصرب عىل  

.. ويدعوهم  حتى لقبوها: سفينة الصحراء   ، يشاركها فيه حيوان آخر  اجلوع والعطش ما َل 

وإىل اجلبال كيف وضعت  ..  السامء وقد رفعت رفعا سحيق املدى بغري عمدإىل النظر إىل  

ارتقاؤها  فيتسنى  اضطراب،  وَل  فيه  ميدان  َل  ثابتا  أمارة  يف    وضعا  وجتعل  حني،  كل 

الفيايف والقفار، وتنزل عليهيف    للسالكني  التي ينتفع هبا تلك  النبات وريف    ا املياه    ي سقى 
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ساكنيها  .  احليوان.  أمور  صالح  يقتضيه  ما  عىل  ومهدت  سطحت  كيف  األرض  وإىل 

لو  . وكل ذلك يدل عىل أنه  باطنها من املعادن. يف    ظاهرها من املنافع وما يف    وانتفاعهم بام

األ هذه  من  أنظارهم  عليه  تقع  فيام  املعاندون  اجلاحدون  هؤَلء  فيها،  نظر  وفكروا  شياء 

أن   قدير، وألدركوا  إَل بموجد عظيم، وَل حتفظ إَل بحافظ  توجد  أهنا صنعة َل  لعلموا 

القادر عىل خلق هذه املخلوقات وسواها وحفظها ووضعها عىل قواعد احلكمة ـ قادر عىل  

يوم يوىف فيه كل عامل جزاء عمله، وأن ينشئ النشأة اآلخرة من غري أن  يف    أن يرجع الناس 

سببا  القيام  يوم  بكيفية  جهلهم  يكون  أن  ينبغى  فال  إنشائها،  طريق  جحده  يف    يعرفوا 

 .(1) وإنكاره

 قالوا: وعينا هذا.. فام الرابعة؟ 

إِنَّ َذلَِك    ﴿َفاْنُظْر إِىَل آَثاِر َرمْحَِت اهللَِّ َكْيَف حُيْيِي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا : قوله تعاىل:  (2)قال

 َقِديٌر﴾  املَْْوَتى ملَُْحيِي 
ٍ
ء وردت هذه اآلية الكريمة بعد قوله   ، وقد[ 50]الروم:  َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

 َكْيَف َيَشاُء َوجَيَْعُلُه كَِسًفا َفرَتَ تعاىل:  
ِ
اَمء َياَح َفُتثرُِي َسَحاًبا َفَيْبُسُطُه يِف السَّ ى  ﴿اهللَُّ الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ

وَن َوإِْن َكاُنوا ِمْن    اَللِهِ اْلَوْدَق خَيُْرُج ِمْن ِخ  َفإَِذا َأَصاَب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه إَِذا ُهْم َيْسَتْبرِشُ

َل َعَلْيِهْم ِمْن َقْبلِِه ملَُبْلِِسنَي﴾ وهي تدعو إىل التعرف عىل رمحة اهلل    ،[ 49ـ    48]الروم:    َقْبِل َأْن ُينَزَّ

أن تذكر  فهي  آثارها،  إىل  النظر  فينرشه    من خالل  فتنشئ سحابا  الرياح  يرسل  الذي  اهلل 

وجيمعه جهة السامء، تارة سائرا، وأخرى واقفا، وحينا قطعا، فرتى املطر خيرج من وسطه،  

إليه. به حلاجتهم  فرحوا  عباده  بعض  به  أصاب  عليهم  .  فإذا  ينزل  أن  قبل  من  كانوا  وقد 

.. ثم تدعو  منهم موقعا عظيامقانطني يائسني من نزوله، فلام جاءهم عىل فاقة وحاجة وقع  
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أثر الغيث الذي أنبت به ما أنبت من الزرع واألشجار والثامر، وفيه الدليل  إىل النظر إىل  

إذ قد ثبتت قدرته عىل إحياء امليت من  . ثم تذكر أنه  الكايف عىل عظيم القدرة وواسع الرمحة. 

ومتزقها إربا إربا، ومن    األرض بالغيث ثبتت قدرته عىل إحياء األجسام بعد موهتا وتفرقها 

أي إن ذلك الذي قدر عىل إحياء األرض قادر    [ 50]الروم:  ﴾  إِنَّ ذلَِك ملَُْحِي املَْْوتى ﴿  ثم قال: 

 َقِديرٌ ﴿  ثم أكد هذا بقوله:..  عىل إحياء األجسام حني البعث
ٍ
ء   [ 50]الروم:    ﴾َوُهَو َعىل ُكلِّ يَشْ

 . فال يعجزه شىء، فإحياؤكم من قبوركم هني  عليه

 قالوا: وعينا هذا.. فام اخلامسة؟

ْلِب  قال: قوله تعاىل:    َدافٍِق خَيُْرُج ِمْن َبنْيِ الصه
ٍ
ْنَساُن ِممَّ ُخلَِق ُخلَِق ِمْن َماء ﴿َفْلَينُْظِر اإْلِ

َلَقاِدٌر﴾   َرْجِعِه  إِنَُّه َعىَل  ائِِب  َ خلق  مبدأ    يشري اهلل إىل اآلية الكريمة  في  ف  ،[ 8ـ    5]الطارق:  َوالرتَّ

 ُخلَِق؟ قد خلق من ماء دافق، ويذكر املشاهدة هنا  اإلنسان وأنه جيب أن ينظر من أي يش 
ٍ
ء

كذلك للمعرفة  أنه  .(1) كوسيلة  تذكر  الكريمة  واآلية  هو  .  إنسان حافظ،  كل  مع  كان  إذ 

ذاته هو، وإىل قدرة اهلل  يف    عقله، فلينظر هبذا العقل احلافظ، إىل قدرة اهلل سبحانه وتعاىل،

إبداع هذه الذات وتصويرها.. فإنه لو نظر هبذا العقل إىل هذا الذي يوجه إليه    يف   حانهسب

  ﴿إِنَُّه َعىَل َرْجِعِه َلَقاِدرٌ   قوله تعاىل:. ومن حقائق، لعرف طريق احلق، وسلك مسالك اهلدى. 

ائِرُ  َ ان من هذا املاء  أن اهلل سبحانه الذي خلق هذا اإلنسيعني    [ 9ـ    8]الطارق:    ﴾َيْوَم ُتْبىَل الرسَّ

الدافق، قادر عىل أن يرجعه إىل احلياة بعد املوت، وخيلقه خلقا آخر، كام خلقه أول مرة..  

تقدير اإلنسانـ  عن هذا الرتاب الذي يبعث منه اإلنسان بعد موته..  يف    فهذا املاء َل خيتلفـ 

 !(2) ء، أو الرتابكالمها شىء بعيد عن صورة اإلنسان.. فام أبعد ما بني اإلنسان، وبني املا 
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 قالوا: وعينا هذا.. فام السادسة؟

ْنَساُن إِىَل َطَعاِمِه َأنَّا َصَبْبنَا املَْاَء َصبًّا ُثمَّ َشَقْقنَا اأْلَْرَض  قال: قوله تعاىل:   ﴿َفْلَينُْظِر اإْلِ

َمَتاعً  ا  َوَأبًّ َوَفاكَِهًة  ُغْلًبا  َوَحَدائَِق  َوَنْخاًل  َوَزْيُتوًنا  َوَقْضًبا  َوِعنًَبا  َحبًّا  يَها 
فِ َفَأْنَبْتنَا  ا  َلُكْم  َشقًّ ا 

دعوة من اهلل تعاىل لإلنسان لينظر يف  ، ففي هذه اآليات الكريمة  [ 32ـ    24]عبس:  َوأِلَْنَعاِمُكْم﴾  

معارض قدرة اهلل، بعد أن عرضت عليه ذاته اإلنسانية، وما هلل سبحانه وتعاىل  معرض من  

فيها من عجيب اخللق وبديع الصنع، فلم حيدث له ذلك ذكرا، ومل يفتح له طريقا إىل اإليامن  

ام هو خارج عن ذاته اإلنسانية، إذ  يملعرض، يرى اإلنسان دَلئل قدرة اهلل، فهذا ا  ويف .  باهلل.

فهذا    قد يرى اإلنسان ما هو خارج عن ذاته، دون أن يرى هذه الذات وَل ما بداخلها.. 

فلينظر اإلنسان إىل هذا الطعام،  ..  الطعام الذي يأكله اإلنسان.. من أين جاء؟ ومن جاء به؟

﴿َشَقْقنَا اأْلَْرَض    ثم   السامء،   من  أنزلناه   أي  ،[ 25]عبس:    ﴾ْبنَا املَْاَء َصبًّا ﴿َصبَ ولينظر إىل أنا قد  

ا  ،   التشققات  هذه   من  فخرج  نبات،   من   منها   خيرج  بام  [ 26]عبس:    ﴾َشقًّ   ما   كل  وهو  احلب 

،  من  حصد كام خرج منها العنب، والقضب، وهو ما    ..ونحوها   وذرة،  وشعري،   وأرز،  بر 

وخرج منها الزيتون، الذي يستخرج  .  رطبا، كالبصل، والفجل، ونحوها. يؤكل من النبات  

ه به بعد الطعامتمنه الزيت، ليكون إداما، والنخل الذي يثمر ال  .(1)مر الذي يتفك 

 قالوا: وعينا هذا.. فام السابعة؟ 

]الشعراء:   ﴾ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ ﴿َأَومَلْ َيَرْوا إىَِل اأْلَْرِض َكْم َأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن  قال: قوله تعاىل:  

أي أعمى هؤَلء املرشكون عن أن ينظروا إىل هذه األرض امليتة، كيف ينزل اهلل سبحانه  ،  [ 7

وتعاىل عليها املاء من السامء، فتحيا، وهتتز، وتربو، وتنبت من كل زوج هبيج، وإذا كانت  
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ور، أفعميت أبصارهم  عقوهلم قد عميت عن أن ترى ما يف آيات اهلل وكلامته من هدى ون

عن أن ترى هذه الظاهرة احلية، التي تطلع عليهم يف كل أفق من آفاق األرض؟ فإذا كانوا  

قد عموا عن هذا الواقع املحسوس، فإهنم أشد عمى من أن يروا شيئا من آيات اهلل، وكلامت  

إن  أي    .. [ 8]الشعراء:    ْم ُمْؤِمننَِي﴾ َوَما َكاَن َأْكَثُرهُ   ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيةً   :ثم قال تعاىل بعدها   .. اهلل

يف هذه الظاهرة آلية مبرصة، يرى فيها أصحاب النظر والعقل من الناس، آثار رمحة اهلل،  

وقدرته، وحكمته.. ولكن أكثر الناس َل يلتفتون إليها، وإن التفتوا َل يروا شيئا، وإن رأوا  

 .(1)ء العتاة املتكربين املرشكنيشيئا أنكروه، وتأولوه تأويال فاسدا. وهذا هو شأن هؤَل

 قالوا: وعينا هذا.. فام الثامنة؟ 

  ﴿َأَومَلْ هَيِْد هَلُْم َكْم َأْهَلْكنَا ِمْن َقْبلِِهْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن يِف َمَساكِنِِهمْ قال: قوله تعاىل:  

َأنَّا َنُسوُق املَْاَء إىَِل اأْلَْرِض اجْلُُرِز َفنُْخِرُج بِِه َزْرًعا  َأَفاَل َيْسَمُعوَن َأَومَلْ َيَرْوا    إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت 

وَن﴾  َتْأُكُل ِمنُْه َأْنَعاُمُهْم َوَأْنُفُسُهمْ  استفهام  .. فاآلية الكريمة تبدأ ب[ 27ـ  62]السجدة: َأَفاَل ُيْبرِصُ

وام الظاملني قبلهم، وما  ، ينكر عىل املرشكني أهنم مل يروا فيام بني أيدهيم من ديار األق نكاريإ

هنم  أو   ..ما حتدث به هذه الديار من عرب، وما تنطق به من عظات، واشتمل عليها من خراب

عىل   سائرين  ماداموا  الديار،  هذه  أصحاب  به  أخذ  بام  مأخوذون  أهنم  لعلموا  عقلوا  لو 

إشارة إىل    [ 26]السجدة:    ﴿َيْمُشوَن يِف َمَساكِنِِهْم﴾ويف قوله تعاىل:    طريقهم، آخذين مأخذهم.. 

خلفوا قد  كفر    أهنم  من  عليه  كانوا  ما  وورثوا  الديار،  تلك  أصحاب  الظاملني  هؤَلء 

إشارة إىل أن السمع    [ 26]السجدة:    ﴾ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت َأَفاَل َيْسَمُعونَ ويف قوله:    وضالل.. 

و من األخبار الصحيحة  طريق من طرق اَلهتداء.. سواء كان هذا املسموع من كلامت اهلل، أ
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والعظات النافعة.. فالكلمة الطيبة، إذا تلقتها أذن واعية، واستقبلها قلب سليم، أينعت،  

﴿َأَومَلْ َيَرْوا َأنَّا  ويف قوله بعدها:   األرض الطيبة..يف  وأثمرت، كام تينع وتثمر البذرة الطيبة، 

ونَ َنُسوُق املَْاَء إىَِل اأْلَْرِض اجْلُُرِز َفنُْخِرُج بِ    ﴾ ِه َزْرًعا َتْأُكُل ِمنُْه َأْنَعاُمُهْم َوَأْنُفُسُهْم َأَفاَل ُيْبرِصُ

من آيات اهلل، تتمالها العني، فرتى فيها قدرة اهلل، كام  إشارة إىل أن كل ذلك    [ 27]السجدة:  

فهذا املاء الذي يسوقه اهلل تعاىل حمموَل عىل أجنحة السحاب، فينزل    ترى فضله وإحسانه.. 

اجلديب، وحييى مواهتا، وخيرج من صدرها حبا ونباتا، وجنات ألفافا، حتيا عليها    يف األرض

وقدمت األنعام عىل  .  هذا عربة ملعترب، وذكرى ملن يتذكر.يف    األنعام، ويعيش فيها الناس ـ

للناس شىء  ليس  أنه  األنعام، دَللة عىل  اهلل  يف    أصحاب  الذي يسوقه  الرزق  تقدير هذا 

. وإنام هو من عند اهلل، وأن األنعام والناس سواء يف اَلحتياج إىل اهلل،  إليهم وإىل أنعامهم.

 .(1) كام ترزق األنعام وأهنم إنام يرزقون

 قالوا: وعينا هذا.. فام التاسعة؟

َ هَلُْم  : قوله تعاىل:  (2)قال نَا يِف اآْلَفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
  َأنَُّه احْلَقه ﴿َسنُِرهيِْم آَياتِ

 َشِهيٌد﴾
ٍ
ء َأنَُّه َعىَل ُكلِّ يَشْ بَِربَِّك  َيْكِف  وعد اهلل  .. ففي هذه اآلية الكريمة  [ 53]فصلت:    َأَومَلْ 

السواء عىل  أنفسهم  خفايا  ومن  الكون،  هذا  خفايا  من  يشء  عىل  يطلعهم  أن  .  . لعباده 

ولقد صدقهم اهلل  ..  أنه احلق وعدهم أن يرهيم آياته يف اآلفاق ويف أنفسهم، حتى يتبني هلم  و

التي تلت هذا الوعد وكشف  الكثرية  وعده فكشف هلم عن آياته يف اآلفاق يف خالل القرون  

ينظر اإلنسان  . حيث  . وما يزال يكشف هلم يف كل يوم عن جديد. . هلم عن آياته يف أنفسهم

فتحت هلم  وت  ،فقد تفتحت هلم اآلفاق،  فريى البرش قد كشفوا كثريا جدا منذ ذلك احلني 

 
 ( 3130/ 5(  يف ظالل القرآن: )2) ( 628/ 11التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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 مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه اهلل. 

 قالوا: وعينا هذا.. فام العارشة؟

تعاىل: قوله  َوَيْقبِْضنَ   قال:  َصافَّاٍت  َفْوَقُهْم  الطَّرْيِ  إىَِل  َيَرْوا  إَِلَّ    ﴿َأَومَلْ  ُيْمِسُكُهنَّ  َما 

مْحَنُ   َبِصرٌي﴾  الرَّ
ٍ
ء مشاهدة الطيور وكيفية طرياهنا يف    إىل ، وفيها دعوة  [ 19]امللك:    إِنَُّه بُِكلِّ يَشْ

وهذا األمر هو الذي جيعلها تطري    ..جنحتها وتارة أخرى قابضاتأالسامء، فتارة صاف ات  

وأخرى   األجنحة  بصف  تارة  برسعة  طرياهنا  أن   كام  األرض،  جلاذبية  خالفًا  السامء  يف 

الطي  بقبضها، وكأن  هناك قدرة خفية تدفعها إىل ور شكلها اخلاص هبا  األمام، ولكٍل من 

حلياهتا  الرضورية  باهلل،  .  .(1)والوسائل  لإليامن  هنا،  املرشكون  إليها  يدعى  التي  والدعوة 

احلق  طريق  عىل  اجلهل  هي    واَلستقامة  عليها  غط ى  التي  عقوهلم  إىل  موجهة  دعوة 

أيدهيم من  والضالل، وذلك بأن يوقظوا هذه العقول، وأن ينظروا هبا إىل آيات اهلل التي بني  

وا آذاهنم عن آيات اهلل التي تتىل عليهم  .(2)صحف الوجود، بعد أن أصم 

 عرش؟ ة قالوا: وعينا هذا.. فام احلادي

تعاىل:  (3)قال قوله  َأْنُفِسُكمْ :  َويِف  لِْلُموِقننَِي  آَياٌت  اأْلَْرِض  وَن﴾   ﴿َويِف  ُتْبرِصُ   َأَفاَل 

ت عليهم  تنعى عىل الضالني ا، وهي  [ 21ـ    20]الذاريات:   ملكذبني، كفرهم وضالهلم الذي فو 

هذا النعيم الذي أعده اهلل للمؤمنني، وأهنم إذا كانوا قد استكربوا عىل أن ينقادوا لرسول  

هذا الوجود،  يف    أفال كانت هلم عيون تنظر   ، اهلل، وأن يستجيبوا ملا يدعوهم إليه من هدى

..  وتعاىل من قدرة وسلطان، وعلم وحكمة؟وتطالع ما فيه من آيات تشهد بام هلل سبحانه  

كامأي   إليه يف    إنه  داعية  باحلق،  ناطقة  آيات  الرسول  أخرى،  يد  آيات  هناك  يف    كذلك 

 
 . 100، ص: 1( نفحات القرآن، ج1)

 ( 1064/ 15(  التفسري القرآين للقرآن )2)
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كل ما خلق اهلل، تشهد بأن اهلل هو احلق، وأن ما يدعون من دونه  ويف    السامء، ويف    األرض،

وأغمضوا أعينهم عن    الباطل.. ولكنهم لشقوهتم قد أصموا آذاهنم عن سامع كلامت اهلل،

 كتاب الوجود، فكفروا، وضلوا.. فكان مأواهم جهنم وساءت مصريا. يف  النظر 

 هنا؟  [ 20]الذاريات:  ﴿آَياٌت لِْلُموِقننَِي﴾ : قوله تعاىلقال أحد الصبية: فام رس  

يقع عىل مواقع    : يف ذلك (1)قال الكونية، وَل  ينتفع بتلك اآليات  أنه َل  إىل  إشارة 

منها،   والنظر  اهلدى  اجلاد،  بالبحث  واملعرفة،  العلم  يطلبون  الذين  اليقني،  أهل  إَل 

املتفحص، فإذا وقع هلم من ذلك علم، كان علمهم عن برهان وحجة، فيقع منهم ذلك  

العلم موقع التثبت واليقني.. فهم ـ واحلال كذلك ـ َل يتبعون األهواء، وَل يتابعون أهل  

 الضالل.. 

ونَ : له تعاىلقوقال أحد الصبية: فام رس    ؟ [ 21]الذاريات:  ﴾﴿َويِف َأْنُفِسُكْم َأَفاَل ُتْبرِصُ

تنظر:  (2)قال أن  عن  أبصاركم  كلت  قد  الضالون،  املكذبون  أهيا  كنتم  إذا  يف    أي 

صفحة هذا الوجود، وأن متتد إىل أبعد من مواطىء أقدامكم، فإن ذلك َل حيول بينكم وبني  

يف    أن تنظروا  يوسلطانه القائم عىل الوجود، وإنه ليكفالوصول إىل الدليل عىل قدرة اهلل  

أنفسكم، فإن ليف    ذات  يقيم أحدكم    يكفيأنفسكم عاملا رحيبا، وكونا فسيحا.. وإنه  أن 

هذا  يف    احلياة، من وجوده نطفة إىل أن صار رجال.. إنكم ستجدونيف    برصه عىل مسريته 

كمته، وعىل بديع صنعه، وحكمة  سجال حافال باآليات الدالة عىل قدرة اخلالق، وعىل ح

اإلهلية،    تدبريه..  القدرة  مشاهد  عن  عموا  الذي  هلؤَلء  وتعنيف،  توبيخ  هنا  واَلستفهام 

 . كل ما خلق اخلالق جل وعاليف  وآثارها الناطقة 

 
 ( 510/ 13(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 510/ 13(  التفسري القرآين للقرآن )1)



179 

 

 عرش؟ ةقالوا: وعينا هذا.. فام الثاني

َهاتُِكمْ قال: قوله تعاىل:    ََل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم  ﴿َواهللَُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  األعضاء الثالثة    تؤكد عىل .. وهي  [ 78]النحل:    ﴾ السَّ

أى األذن والعني والقلب، والتي تعترب ثالثة أعضاء أساسية للمعرفة، وهذا دليل واضح  

إلفات  . ويف اآلية الكريمة  .(1)املشاهدة واحلس من املصادر األساسية للمعرفةاعتبار    عىل 

  خلق اإلنسان،  ي ه القدرة من سلطان حكيم، وترصيف حمكم.. ففذإىل قدرة اهلل، وإىل ما هل

صحفه من مظاهر قدرة اهلل،  يف    أطواره التي مر  هبا، ما يفتح للعقل كتابا مبينا، يرىويف  

ن جاء اإلنسان؟ وكيف كان  يمن أ   يأخذ باأللباب، ويأرس املشاعر.. وعلمه، وحكمته، ما  

هذا الكائن السميع، البصري، العاقل، العامل؟ أمل يكن نطفة، ثم كان علقة، ثم كان مضغة،  

ثم كيف هبذا الطفل، الذي استقبلته احلياة أشبه بقطعة من اللحم  ..  ثم جنينا.. ثم طفال؟

اإلنسان هذا  يصبح  هو  ثم  عليها    املتحرك،  ويقوم  األرىض،  الكوكب  سفينة  يقود  الذي 

فيها؟ هلل  تعاىل:  ويف    .. خليفة  َتْشُكُرونَ ) قوله  املدركة   ( َلَعلَُّكْم  العاقلة  للقوى  يف    توجيه 

ما   يفتح اإلنسان منها طاقة عىل هذا الوجود، فريى  اإلنسان أن تؤدى وظيفتها فيه، وأن 

 .(2) ده، ويشكر لهلبسه من نعم اهلل عليه، وإحسانه إليه، فيحم

 قالوا: وعينا هذا.. فام الثالثة عرش؟

َمًدا إِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن    : قوله تعاىل:(3)قال ﴿ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َجَعَل اهللَُّ َعَلْيُكُم اللَّْيَل رَسْ

 َأَفاَل َتْسَمُعوَن ُقْل 
ٍ
َلٌه َغرْيُ اهللَِّ َيْأتِيُكْم بِِضَياء

َمًدا إىَِل َيْوِم  إِ َأَرَأْيُتْم إِْن َجَعَل اهللَُّ َعَلْيُكُم النََّهاَر رَسْ

وَن﴾  ، ففي هاتان  [ 72ـ    71]القصص:    اْلِقَياَمِة َمْن إَِلٌه َغرْيُ اهللَِّ َيْأتِيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكنُوَن فِيِه َأَفاَل ُتْبرِصُ

 
 . 101، ص: 1نفحات القرآن، ج( 1)
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إىل خلقه، وفضله عليهم، ورمحته  استعراض لقدرة اهلل سبحانه وتعاىل، وإحسانه  اآليتان  

هبم.. فلو شاء سبحانه أن جيعل الليل قائام عىل هذه األرض، َل يعقبه هنار أبدا، َلستوىل  

الظالم عىل هذا الكوكب، وعىل من فيه وما فيه، وملا كان ألحد أن يغري هذا الوضع القائم  

تعاىل:    أبدا.. قوله  َتْسَمُعونَ ويف  يف  إش  [ 71]القصص:    ﴾ ﴿َأَفاَل  العاملة  احلاسة  أن  إىل  ارة 

  حاسة السمع، حيث يبطل عمل البرص، ويتحول املجال احليس هي  اإلنسان، عند الظالم،

لإلنسان كله، إىل أذن تسمع.. فالناس يف عامل الظالم، تتجمع حواسهم يف سمعهم.. ومع  

الوحيدة  الوسيلة  هو  السمع  يكون  حني  حتى  يسمعون،  َل  املرشكني  هؤَلء  فإن    هذا، 

اتصاله باحلياة..  الليل، فال يتحول عن    :لإلنسان يف  وكام يف قدرة اهلل سبحانه، أن حيبس 

مكانه من األرض، كذلك يف قدرته جل شأنه أن جيعل من النهار سلطانا قائام عىل األرض  

َل يتحول عنها أبدا، وَل جيد الناس ـ وَل الكائنات احلية ـ هذا الليل الذي يلف الوجود  

ونَ وقوله تعاىل:    ريح الكائنات عىل صدره.. بردائه، وي إشارة إىل    [ 27]القصص:    ﴾﴿َأَفاَل ُتْبرِصُ

يف   العاملة  األداة  هي  تكون  أبدا،  ينقطع  َل  الذي  الدائم  النور  هذا  يف  البرص  حاسة  أن 

 . اإلنسان.. ومع هذا، فإن املرشكني، َل يبرصون يف هذا النور الغامر، الساطع، الدائم

 وعينا هذا.. فام الرابع عرش؟قالوا: 

ْنِس هَلُْم ُقُلوٌب ََل َيْفَقُهوَن    قال: قوله تعاىل:  نِّ َواإْلِ ﴿َوَلَقْد َذَرْأَنا جِلََهنََّم َكثرًِيا ِمَن اجْلِ

وَن هِبَا َوهَلُْم آَذاٌن ََل َيْسَمُعوَن هِبَا ُأوَلئَِك   َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضله ُأوَلئَِك  هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ ََل ُيْبرِصُ

، ففي هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل سبب دخول أهل النار  [ 179]األعراف:    ﴾ُهُم اْلَغافُِلونَ 

يف   هلم أبصار وأسامع َل يوجهوهنا إىل التأمل والتفكر فيام يرون من آيات اهلل النار، وهي أن  

يف    زلة عىل رسله ومن أخبار التاريخ الدالة عىل سنته تعاىلخلقه، وفيام يسمعون من آياته املن

سعادهتم  فيه  ما  إىل  منها  بكل  فيهتدوا  وآخرهتم. يف    خلقه،  خلقت  .  دنياهم  إنام  فاآلذان 
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لإلنسان ليستفيد من كل ما يسمع، واألبصار خلقت لينتفع بكل ما يبرص، وإنام يكون ذلك  

.. وهلذا وصف اهلل تعاىل هؤَلء بأهنم  (1) خلق له  بتوجيه اإلرادة إىل استعامل كل منهام فيام 

أي أولئك الذين اتصفوا بام ،  [ 179]األعراف:    ﴾َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضله ُأوَلئَِك ُهُم اْلَغافُِلونَ ﴿

إبل وبقر وغنم، َل حظ هلم من عقوهلم إَل استعامهلا فيام   ذكر من الصفات كاألنعام من 

هذه احلياة، بل هم أضل سبيال منها، إذ هذه َل جتنى عىل أنفسها بتجاوز  يف    يتعلق بمعيشتهم 

أكلها ورشهبا ومجيع حاجاهتا، لكن عبيد الشهوات  يف    سنن الفطرة وحدود احلاجة الطبيعية 

عظياميف    يرسفون إرسافا  ذلك  اجلاهلون    : واخلالصة..  كل  األغبياء  هم  النار  أهل  إن 

يستعملون  َل  الذين  وأسامعهميف    معقوهل  الغافلون  وأبصارهم  األمور،  حقائق  يف    فقه 

العلوم، وَل املعارف واستفادة  التنزيلية، ومها  يف    استنباط  الكونية وآياته  معرفة آيات اهلل 

 .(2) عىل كامل اإلسالم سبب كامل اإليامن والباعث النفيس

، ونحن [ 179األعراف:  ]   ﴿َوَلَقْد َذَرْأَنا جِلََهنََّم﴾ قال أحد الصبية: فكيف قال اهلل تعاىل: 

نعلم أن ذرأ تعني ]خلق[، فهل يعني هذا أن هؤَلء خلقوا ليدخلوا النار.. فكيف يستقيم  

 عدالة اهلل؟  عهذا م

نَّ  : هذه اآلية الكريمة، تفهم عىل ضوء قوله تعاىل:  (3)قال الشاب ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ْنَس إَِلَّ لَِيْعُبُدونِ  لقوا لغري  طبقا ملعنى هذه اآلية فإن اجلن واإلنس مل خُي ف  ،[ 56]الذاريات:    ﴾َواإْلِ

.. أما الذين تركوا ما ُأمروا به؛ فإهنم جلبوا ألنفسهم  عبادة اهلل والرقي والتكامل والسعادة

العقوبة.. وهذا   يستحقونه من  هيأته  ما  كبريا من هذا اخلشب  إن قسام  النجار:  مثل قول 

يلة، والقسم اآلخر هو لإلحراق واإلرضام... فاخلشب الرائق اجليد صنع منه أبوابا مجأل

 
 ( 114/ 9تفسري املراغي )(  1)

 ( 115/ 9تفسري املراغي )(  2)
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للقسم   فسأدعه  املناسب  غري  الرديء  اخلشب  وأما  األول،  للقسم  سأستعمله  املناسب 

فاهلدف األصيل هو  . يف احلقيقة أن للنجار هدفني: هدفا )أصيال( وهدفا )تبعيا(.. والثاين.

إىل ذلك، وهو يبذل قصارى جهده وسعيه يف هذا  صنع األبواب واألطر اخلشبية اجليدة وما  

ليكون   إَل أنه حني جيد أن بعض اخلشب َل ينفعه شيئا، فسيكون مضطرا إىل نبذه املضامر.. 

والفرق الوحيد بني هذا املثال وما  .  حطبا للحرق واإلشعال، فهذا اهلدف )تبعي( َل أصيل. 

واختالف الناس له صلة وثيقة  نحن فيه، أن اإلختالف بني أجزاء اخلشب ليس اختيارا،  

وخري شاهد عىل هذا ما جاء  .  بأعامهلم أنفسهم، وهم خمتارون وإرادهتم حرة بإزاء أعامهلم. 

التي تدل عىل أن األعامل هي نفسها أساس  ومن صفات ألهل النار وصفات ألهل اجلنة،  

 هذا التقسيم، إذ كان فريق منهم يف اجلنة، وفريق يف السعري. 

 العقلية:   معراج املدارك 

بعد سامعي لتلك األحاديث اجلميلة للشاب والصبية، رست يف تلك الروضة أمتتع  

الفتية والفتيات،   العطر إىل أن رأيت مجعا من  العليل وأرجيها  البديعة ونسيمها  بمناظرها 

ب خاص  فريق  فريقني،  إىل  انقسموا  خاص  الفتيانوقد  وفريق  بينهام  بالفتيات ،  وكان   ..

 . جيلسون عىل منصة  جمموعة من الكهول 

كام  شكرا َلنتخابكم يل إلدارة هذه املسابقة.. و:  ، وقالأحدهمقام  ،  بعد فرتة وجيزة 

تعودنا يف كل مرة نجري فيها املسابقات يف هذه احلديقة.. فقد اخرتنا اليوم موضوع العقل  

الشاملة  تتحقق اهلداية  له، حتى  التي ُوكلت  القرآن    .. والوظائف  العقل يف  وذلك ألمهية 

ذكر   فقد  والكريم،  خمتلفة..  ه  أفعالباسمه  وبأسامء  كثرية..  مواضع  يمكن  يف  َل  أنه  وبام 

بالتعرف عىل   فقط  هنا، فسنكتفي  املوضوع  القرآن    األلفاظاإلحاطة هبذا  التي وردت يف 

العقل،   عىل  للدَللة  فالكريم  الكريم  ووظائفه..  القرآن  حقائق  أن  نعلم  يف  نحن  خمتزنة 
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. وطبعا كام تعلمون، فإن نتائج املسابقة  ألفاظه.. ومن مل هيتد لأللفاظ لن هيتدي للمعاين. 

الفائز منكم، من خالل كثرة   التي ستحدد  بنا، فهي  ستعرف من خالل األجهزة املحيطة 

 إجاباته وصحتها ودقتها. 

 العقل والتعقل: 

وقال:   الفتيات،  قسم  إىل  املسابقة  مدير  يف    األلفاظأول  التفت  العقل  عىل  الدالة 

فعل العقل يف القرآن الكريم يف تسعة وأربعني  القرآن الكريم هو ]العقل[ نفسه، فقد ورد  

التي ورد فيها هذا اللفظ، مع ذكر    ن.. وأنا أريد منكن أن تذكرموضعا  يل بعض اآليات 

 معناه. 

وقالت:   الفتيات،  إحدى  العقل  قد  لقامت  فعل  الكريم  ورد  القرآن  بصيغة  يف 

ُ اهللَُّ َلُكْم آَياتِِه  ﴿  يف أربع وعرشين موضعا يف القرآن؛ منها قوله تعاىل: [ تعقلون] َكَذلَِك ُيَبنيِّ

ا َأْنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ ﴿ ، وقوله:  [ 242]البقرة:    ﴾ َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ  .. [ 2]يوسف:    ﴾ إِنَّ

ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم  ﴿قوله تعاىل:  يف اثنني وعرشين موضعا؛ منها    [ يعقلون]وورد بصيغة  

َوَما َيْعِقُلَها  ﴿قوله تعاىل:  وورد بصيغة ]يعقلها[ مرة واحدة يف  ..  [ 171]البقرة:    ﴾ََل َيْعِقُلونَ 

وا َلْو  ﴿َوَقالُ قوله تعاىل:  وورد بصيغة ]نعقل[ مرة واحدة يف    ..[ 43]العنكبوت:    ﴾إَِلَّ اْلَعاملُِونَ 

ِعريِ  السَّ َأْصَحاِب  يِف  ُكنَّا  َما  َنْعِقُل  َأْو  َنْسَمُع  مرة  .  .[ 10]امللك:    ﴾ُكنَّا  ]عَقلوه[  بصيغة  وورد 

ُفوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُمونَ ﴿قوله تعاىل: واحدة يف    [75]البقرة:  ﴾ ُثمَّ حُيَرِّ

بل الذي ُيشْد به ساق البعري ملنعه  احل، وهو  من العقال : وهو مشتق  (1) قالت أخرى

طلقت هذه املفردات  أمن احلركة، وبام أن  العقل يردُع اإلنسان عن القيام باألعامل املشينة  

 
 . 110، ص: 1نفحات القرآن، ج (1)
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  نفسه ويتغلب عىل   نه: )الذي يستطيع أن يسيطر عىل أالعاقل ب.وهلذا عرف بعضهم  عليه.

وميوله(. )اع.  أهوائه  النطق  عن  لسانه  امتنع  ملن  يقال  يقال  وهلذا  كام  لسانه(  تقل 

 أكثر، ويقال للمرأة العفيفة واملحجبة والطاهرة  )()للدية 
ٍ
ا حتول دون إهراق دماء عقل( ألهن 

 القلعة واحلصن أيضًا.  .. كام يطلق عىل  )عقيلة(

األمثلة عىل   املعنى وأمثاله، ومن  يفرسونه هبذا  املفرسين  نرى  قالت أخرى: وهلذا 

﴿َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا يِف َأْصَحاِب  قوله تعاىل:  ذلك قول بعضهم يف تفسري  

ِعريِ    من  اهلل  أنزل  ما   تسمع  آذان  أو  هبا،   ننتفع  عقول  لنا   كانت  لو:  وقالوا  : )أي[ 10]امللك:    ﴾ السَّ

يف    هبا   منهمكني  كنا   التي   باللذات  واَلغرتار  باهلل،  الكفر  من  عليه  نحن  ما   عىل   كنا   ما   احلق،

 ( 1) (ربنا وغضبه، وحل  بنا عقابه األليم بسخط فبؤنا  دنيانا،

ُ  ﴿قوله تعاىل:  قول بعضهم يف تفسري  قالت أخرى: ومن األمثلة عىل ذلك   َكَذلَِك ُيَبنيِّ

خياطبكم  بمثل هذا البيان املبني،  : )هي تعني أنه  [ 242]البقرة:    ﴾اهللَُّ َلُكْم آَياتِِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ 

اهلل بآياته، ويعلمكم آدابه وأحكامه، حتى تكونوا عىل هدى وبصرية، ملا التقى بعقولكم من  

 ( 2) (هذا العلم الربانى الويضء

قال آخر: وذكر آخر رس ارتباطها بآيات الطالق، فقال: )ختمت هذه اآلية الكريمة  

ر والتعقل هو ما يتعقبه  أن املراد من التفك، وهي بذلك تدل عىل  اآليات املتعلقة بالطالق

التحرك نحو العمل، وإَل فإن التفكر والتعقل لوحده يف األحكام واآليات َل يثمر نتيجة،  

اآليات واألحاديث  هلذا  و تستعمل غالبا عند  الرشيفة  يتبني من دراسة  )العقل(  لفظة  أن 

،  ك العمل التعبري عن امتزاج اإلدراك والفهم مع العواطف واألحاسيس ثم يستتبع ذل  ايراد 
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القرآن يف مواضع كثرية عن معرفة اهلل مثال يشري إىل نامذج من نظام هذا   فعندما يتحدث 

وهذا َل يعني أن القصد  .  الكون العجيب، ثم يقول إننا نبني هذه اآليات )لعلكم تعقلون(.

هو ملء األدمغة ببعض املعلومات عن نظام الطبيعة، إذ أن العلوم الطبيعية إذا مل تبعث يف  

بقضايا   هلا  ارتباط  فال  به  واإلنشداد  وحبه  اهلل  معرفة  نحو  حركة  والعواطف  القلب 

 (1)(. وهكذا املعارف العلمية َل تكون تعقال إَل إذا اقرتنت بالعمل .التوحيد 

الذي يدفع اإلنسان بعد الفهم واإلدراك  هو    [التعقل : وذكر آخر أن ](2)قالت أخرى

﴿َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا يِف َأْصَحاِب  إىل مرحلة العمل، والدليل عىل ذلك قوله تعاىل:  

ِعريِ  ج:  ]احل﴿َأَفَلْم َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَتُكوَن هَلُْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن هِبَا﴾  :  وقوله ،  [ 10]امللك:    ﴾ السَّ

فالتعقل الذي يتحدث عنه املجرمون يوم القيامة هو ذلك الذي يرافقه العمل، وهكذا    [ 46

التعقل الناتج عن السري يف األرض والتفكري يف خلق اهلل إنام هو املعرفة التي حتمل اإلنسان  

املستقيم. الرصاط  إىل  تغري مسري حياته واإلجتاه  أخرى.  عىل  والتعقل  إ  وبعبارة  التفكر  ن 

تدبر إذا كان متعمقا ومتجذرا يف روح اإلنسان فال يمكن أن يكون عديم اآلثار يف دائرة  وال

ثم   الغذاء  بمسمومية  جازما  ويعتقد  اإلنسان  يقطع  أن  يمكن  فكيف  العميل،  الواقع 

يتناوله!؟ أو يعتقد جزما بتأثري الدواء الفالين عىل معاجلة أحد األمراض اخلطرة التي يعاين  

 . ولهمنها ثم َل يتنا 

 أولو األلباب: 

أن   املباركني  فتياننا  من  نريد  واآلن  وقال:  الفتيان،  قسم  إىل  املسابقة  مدير  التفت 

يذكروا يل لفظا آخر يدل عىل العقل يف القرآن الكريم، وهو بمعنى الصفوة واخلالصة..  
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  ولذلك يدل عىل العقول الكاملة التي َل ترىض بالقشور، أو تكتفي هبا، أو تنحجب هبا عن 

 اللباب. 

أحد   وقال:  الفتيانقام  من  ن،  فهو  األلباب،  وأويل  واللباب  اللب  إىل  تشري  راك 

وقد وردت لفظة )أويل األلباب( يف ستة عرش  يف القرآن الكريم..  العقل  األلفاظ الدالة عىل  

موضعا جاءت مرتبطة بأربعة معان رئيسية َل تنفك عن بعضها البعض: التقوى، والتذكر  

. ومجيعها َل تدرك إَل بالعقل السليم والفهم  .كر واَلعتبار، وحسن اَلتباعوالتدبر، والتف

 . السليم 

)اللب( : وهو مشتق من  (1)قال آخر يعني اخلالص والصفوة من كل   ، وهو  كلمة 

لكن ليس كل    ، املرحلة الرفيعة من العقل )اللب(، فإن  كل لٍب عقٌل  طلق عىل ء، وهلذا يُ يش 

املراحل  ذكروا يف  العقل يف مراحله الرفيعة واخلالصة، وهلذا السبب    عقٍل ُلبًا، ألن  اللب هو 

 باطن كثري من الفواكه ألنه خالص من القرش.  الرفيعة من العقل، كام يطلق اللب عىل 

اللب هو حمل احلياة من اليشء، وخاصته  :  (2)قال آخر لبا؛ ألن  العقل  وإنام سمي 

هي حياته العقلية، وكل عقل متمكن من اَلستفادة  وفائدته، وإنام حياة اإلنسان اخلاصة به 

 من النظر يف هذه اآليات واَلستدَلل هبا عىل قدرة اهلل، وحكمته. 

جاءت يف أربعة  قد  و ،  التقوى قال آخر: أما املعاين التي ارتبطت هبذا اللفظ، فأوهلا   

]البقرة:    ﴾ ْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ ﴿َوَلُكْم يِف اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأويِل اأْلَ ، هي قوله تعاىل:  مواضع

وقوله:  [ 179 َوََل  ،  ُفُسوَق  َوََل  َرَفَث  َفاَل  احْلَجَّ  يِهنَّ 
فِ َفَرَض  َفَمْن  َمْعُلوَماٌت  َأْشُهٌر  ﴿احْلَجه 

ادِ  ُدوا َفإِنَّ َخرْيَ الزَّ  َيْعَلْمُه اهللَُّ َوَتَزوَّ
 التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا ُأويِل  ِجَداَل يِف احْلَجِّ َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ
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﴿ُقْل ََل َيْسَتِوي اخْلَبِيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكْثَرُة اخْلَبِيِث  ، وقوله:  [ 197]البقرة:    ﴾اأْلَْلَباِب 

ُقوا اهللََّ َيا ُأويِل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ   هَلُْم َعَذاًبا َشِديًدا  ﴿َأَعدَّ اهللَُّ ، وقوله:  [ 100]املائدة:    ﴾َفاتَّ

ِذيَن آَمنُوا َقْد َأْنَزَل اهللَُّ إَِلْيُكْم ِذْكًرا  ُقوا اهللََّ َيا ُأويِل اأْلَْلَباِب الَّ  [ 10]الطالق:  ﴾َفاتَّ

، هي  يف تسعة مواضع  [، وقد وردالتذكر والتدبرقال آخر: وثاين املعاين املرتبطة هبا ]

ْكمَ قوله تعاىل:   ُر إَِلَّ  ﴿ُيْؤيِت احْلِ كَّ ا َكثرًِيا َوَما َيذَّ ْكَمَة َفَقْد ُأويِتَ َخرْيً
َة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت احْلِ

َتاَب ِمنُْه آَياٌت حُمَْكاَمٌت ُهنَّ  ، وقوله:  [ 269]البقرة:    ﴾ ُأوُلو اأْلَْلَباِب 
﴿ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلكِ

ُمَتَشاهِبَاٌت  َوُأَخُر  َتاِب 
اْلكِ اْلِفْتنَِة  ُأمه  اْبتَِغاَء  ِمنُْه  َتَشاَبَه  َما  َفَيتَّبُِعوَن  َزْيٌغ  ُقُلوهِبِْم  يِف  ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ  

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ  ِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إَِلَّ اهللَُّ َوالرَّ
نَا  َواْبتَِغاَء َتْأِويلِ  ِمْن ِعنِْد َربِّ

ُر إَِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب   َوَما  كَّ ﴿َأَفَمْن َيْعَلُم َأنَّاَم ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك احْلَقه  ، وقوله:  [ 7]آل عمران:    ﴾ َيذَّ

ُر ُأوُلو اأْلَْلَباِب    ﴿َهَذا َباَلٌغ لِلنَّاِس َولُِينَْذُروا بِهِ ، وقوله:  [ 19]الرعد:    ﴾َكَمْن ُهَو َأْعَمى إِنَّاَم َيَتَذكَّ

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب  كَّ ﴿كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه إَِلْيَك  ، وقوله:  [ 52]إبراهيم:    ﴾ َولَِيْعَلُموا َأنَّاَم ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َولَِيذَّ

اأْلَْلَباِب  ُأوُلو  َر  َولَِيَتَذكَّ آَياتِِه  ُروا  بَّ لَِيدَّ وقوله:  [ 29]ص:    ﴾ُمَباَرٌك  َوِمْثلَ ،  َأْهَلُه  َلُه  ُهْم  ﴿َوَوَهْبنَا 

ْن ُهَو َقانٌِت آَناَء اللَّْيِل َساِجًدا  ، وقوله:  [ 43]ص:    ﴾َمَعُهْم َرمْحًَة ِمنَّا َوِذْكَرى أِلُويِل اأْلَْلَباِب  ﴿َأمَّ

ِذيَن ََل   ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ ِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ َيْعَلُموَن إِنَّاَم  َوَقائاًِم حَيَْذُر اآْلِخَرَة َوَيْرُجو َرمْحََة َربِّ

ُر ُأوُلو اأْلَْلَباِب   َماًء َفَسَلَكُه َينَابِيَع يِف  ، وقوله:  [9]الزمر:    ﴾ َيَتَذكَّ
ِ
اَمء ﴿َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ َأْنَزَل ِمَن السَّ

ثُ  ا  اُه ُمْصَفرًّ َفرَتَ هَيِيُج  ُثمَّ  َأْلَواُنُه  خُمَْتلًِفا  َزْرًعا  بِِه  خُيِْرُج  ُثمَّ  َذلَِك  اأْلَْرِض  إِنَّ يِف  جَيَْعُلُه ُحَطاًما  مَّ 

 [ 54]غافر:  ﴾﴿ُهًدى َوِذْكَرى أِلُويِل اأْلَْلَباِب ، وقوله: [ 21]الزمر:  ﴾ َلِذْكَرى أِلُويِل اأْلَْلَباِب 

، مها  يف موضعني   [، وقد وردالتفكر واَلعتبارقال آخر: وثالث املعاين املرتبطة هبا ]

تعاىل:   ال قوله  َخْلِق  يِف  أِلُويِل  ﴿إِنَّ  آَلَياٍت  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ َواْختاَِلِف  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  سَّ

ٌة أِلُويِل اأْلَْلَباِب َما َكاَن َحِديًثا  ، وقوله:  [ 190]آل عمران:    ﴾اأْلَْلَباِب  ﴿َلَقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبَ
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 َوُهًدى َوَرمْحًَة لَِقْوٍم ُيْؤِمنُونَ ُيْفرَتَى َوَلكِْن َتْصِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَتْفِص 
ٍ
ء ]يوسف:    ﴾ يَل ُكلِّ يَشْ

111 ] 

هو    يف موضع واحد   [، وقد وردحسن اَلتباعقال آخر: ورابع املعاين املرتبطة هبا ] 

ِذيَن َهَداُهُم اهللَُّ  قوله تعاىل:   ِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه ُأوَلئَِك الَّ َوُأوَلئَِك ُهْم  ﴿الَّ

 [ 18]الزمر:  ﴾ُأوُلو اأْلَْلَباِب 

قال مدير اجللسة: بوركتم يف ذكر املواضع التي ورد فيها هذا اللفظ، فام أرسار تلك  

 اَلقرتانات؟ 

خماطبة أويل األلباب باألمر بالتقوى تعريضًا بأن غري املتقي  : يف  (1)قال أحد الفتيان

لب فإنه بتقواه يكون عىل نور من فائدة التقوى وأهال  وأن  من كان له . َل لب له وَل عقل.

 لالنتفاع هبا. 

أهل  دَللة عىل أن    اَلعتبار بعواقب األمورب  أويل األلباب: ويف اقرتان  (2) قال آخر

أوائلها   تدل عليها  التي  األمور  بعواقب  يعتربون  الذين  العقالء هم  والروية من  البصرية 

التأمل يف حقيقتها   بعد  بعد  ومقدماهتا،  اخلبيث  بكثرة  الغرور  وصفاهتا، فال يرصون عىل 

ا األغرار والغافلون الذين مل يمرنوا عقوهلم عىل اَلستقالل يف النظر  . التنبيه والتذكري . وأم 

واَلعتبار بالتجارب واحلكم، فال يفيدهم وعظ واعظ وَل تذكري مذكر، بل َل يعتربون بام  

ا حوادث  من  بآذاهنم  ويسمعون  بأعينهم  الكثرية  يرون  أمواهلم  ذهبت  الذين  ألغنياء 

العاطلة من   التي اضمحلت كثرهتا  املجموعة من احلرام، وَل من عواقب األمم والدول 

فضيلتي العلم والنظام، وكيف ورث هؤَلء وأولئك من كانوا أقل ماَل ورجاَل، إذ كانوا  

 أفضل أخالقا وأعامَل. 

 
 . 7/104تفسري املنار: (  2) .185/ 2املنار: تفسري (  1)
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ذا  دَللة عىل أن    فهم األحكام والغاية منها بأويل األلباب  : ويف اقرتان  (1) قال آخر 

اللب هو الذي يفقه رس هذا احلكم وما اشتمل عليه من احلكمة واملصلحة، فعىل كل مكلف  

أن يستعمل عقله يف فهم دقائق األحكام، وما فيها من املنفعة لألنام، وهو يفيد أن من ينكر  

 . وَل رمحة وَل حنان. . لب وَل جنانمنفعة القصاص بعد هذا البيان، فهو بال 

ما يدل  التذكر لقصد اَلنتفاع بالعلم واهلداية واَلتعاظ  اقرتاهنم بويف  :  (2) قال آخر 

أنه َل يتعظ بالعلم ويتأثر به تأثرا يبعث عىل العمل إَل أصحاب العقول اخلالصة من  عىل  

 الشوائب، والقلوب السليمة من املعايب. 

:  بعضهم التفكر يف آيات اهلل وسننه للهداية واَلتعاظ يقول باقرتاهنم ويف قال آخر:  

وخص أويل األلباب بالذكر مع أن كل الناس أولو ألباب؛ ألن من اللب ما َل فائدة فيه،  )

كلب  اجلوز ونحوه إذا كان عفنا، وكذا تفسد ألباب بعض الناس وتعفن، فهي َل هتتدي إىل  

 (3) ( واألرض وغريمها  اَلستفادة من آيات اهلل يف خلق الساموات

آخر:    بويف  قال  يقول اقرتاهنم  بالقصص  عامة  ):  بعضهم  اَلعتبار  عربة  وكوهنا 

﴿َلَقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم  للعقالء من املؤمنني والكافرين املستعدين لالعتبار كام قال تعاىل:  

اأْلَْلَباِب﴾ أِلُويِل  ٌة  قصص..  [ 111]يوسف:    ِعرْبَ وَل  تارخيا  القرآن  هداية  وليس  هو  وإنام  ا 

وموعظة، فال يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها، وَل ألجل التفكه هبا أو اإلحاطة بتفصيلها،  

وإنام يذكر ما يذكره ألجل العربة... فيكتفي من القصة بموضع العربة وحمل الفائدة، وَل  

أن يكون يف  يأيت هبا مفصلة بجزئياهتا التي َل تزيد يف العربة بل ربام تشغل عنها، فال غرو  

يدون   ومل  يرو  مل  الناس؛ ألنه  يعرفه  ما َل  ويعلمنا سننه  اهلل هبا  يعظنا  التي  القصص  هذه 

 
 .107/ 2تفسري املنار: (  1)

 .260/ 3تفسري املنار: (  2)

 .245/ 4تفسري املنار: (  3)



190 

 

 ( 1)(بالكتاب

 والفؤاد:   القلب 

املباركات أن   فتياتنا  الفتيات، وقال: واآلن نريد من  املسابقة إىل قسم  التفت مدير 

األحاسيس واملشاعر.. وكام يدل  يذكرن اللفظ الذي يدل عىل العقل والتفكري، كام يدل عىل  

 عىل الثبات يدل عىل التقلب. 

نراك تشري إىل القلب.. فهو الذي يصدق عىل ما وصفت..  :  (2)قالت إحدى الفتيات

يعني   ما يستعمل بمعنيني، فتارة يطلق عىل تغري اليش فهو  الذي    ء وحتوله، وغالبًا  العضو 

إىل  الدم  وتارة    يتكفل بضخ  البدن،  أعضاء  والعقل  مجيع  الروح  به  فرياُد  يستعمل  أخرى 

والقلب   اجلسامين  القلب  إن   حيث  من  اَلطالق  هذا  وجاء  والشعور،  والفهم  والعلم 

ء مثل:  مركز كل يش   كام أنَّ كلمة )القلب( تطلق عىل ..  الروحي يف حركة وتغري  مستمرين

 قلب العسكر، ألن  القلب مركز جسم وروح اإلنسان. 

قوله تعاىل:  كام يشري إىل ذلك  معنى اإلدراك والفكر،  ىل  قالت أخرى: وهو يدل ع

ُأوَلئَِك  هِبَا  َيْسَمُعوَن  ََل  آَذاٌن  َوهَلُْم  هِبَا  وَن  ُيْبرِصُ ََل  َأْعنُيٌ  َوهَلُْم  هِبَا  َيْفَقُهوَن  ََل  ُقُلوٌب    ﴿هَلُْم 

  ﴾ َأَضله ُهْم  َبْل  يصف  ،  [ 179]األعراف:  َكاأْلَْنَعاِم  تعاىل  اآليفاهلل  هذه  الكريمة  يف  حال  ة 

اإلنس واجلن من  هلم عقوَل و  ،الكافرين  وإدراكها عىل    أن  األمور  لفهم  يستخدموهنا  َل 

 حقيقتها، وهلم أبصار وكأهنم َل يبرصون هبا، وهلم آذان وكأهنم َل يسمعون هبا. 

أخرى أن  (3) قالت  إىل  تشري  وهي  اإلنسان  :  لدى  والكفر  اإليامن  ترتبط  قضية 

املعرفب أدوات  استعامهلا،  استعامل  أو عدم  احلياة  وعينه عىل  احلقيقة  قلبه عىل  تفتح  التي  ة 

 
 .373: 2تفسري املنار: (  1)

 . 110، ص: 1نفحات القرآن، ج (2)

 ( 51/ 5) من وحي القرآن(  3)
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الشمس هي  كام  متاما  وتفسري،  حتليل  إىل  حيتاج  معقد  فكر  قضية  غمض  يعندما    وليست 

ذلك َل يعني وجود إشكال يف وجود الشمس، بل كل ما  فبادر إىل إنكارها،  من ي،  هعيني

مواجهت طريقة  يف  مشكلة  وجود  هو  التي  للحق   ه يعنيه  املعرفة  أدوات  خالل  من  يقة 

 ستخدمها للكشف عنها. ي

  ﴾ ﴿َفُطبَِع َعىَل ُقُلوهِبِْم َفُهْم ََل َيْفَقُهونَ ذلك أيضا قوله تعاىل: : ومثل (1) قالت أخرى

إشارة إىل أهنم وقد    . وفيها . أي إليامهنم ثم كفرهم أصبحوا َل يميزون األمور.[ 3]املنافقون:  

الذي وقفوه  املوقف  املهانة واخلزي هبذا  ثياب  ذلة    ،لبسوا  َل يدركون ما وقع عليهم من 

 . ضالليف  غفلة، وعقوهلم يف  عمى، وقلوهبم يف  وهوان، إذ كانت أعينهم 

أخرى ومثل  (2) قالت  أيضا  :  تعاىل:  ذلك  اخْلََوالِِف  قوله  َمَع  َيُكوُنوا  بَِأْن  ﴿َرُضوا 

َيْعَلُمونَ   َوَطَبعَ  ََل  َفُهْم  ُقُلوهِبِْم  َعىَل  مع  [ 93]التوبة:    ﴾ اهللَُّ  يكونوا  بأن  ألنفسهم  رضوا  أي   :

اخلوالف من النساء اللواتى ليس عليهن فرض اجلهاد، وهذا منتهى اجلبن وتعافه النفس  

 ُقُلوهِبِْم  ﴿َوُطبَِع َعىَل   قبوهلم هذا الذل فقال: يف    ثم بني العلة .  الكريمة التي َل ترىض باملذلة. 

َيْفَقُهونَ  ََل  العلم    [ 93]التوبة:    ﴾ َفُهْم  من  جديدا  تقبل  فال  قلوهبم  عىل  ختم  قد  اهلل  إن  أي 

واملواعظة غري ما استقر فيها واستحوذ عليها وصار وصفا َلزما هلا، ألن النفاق قد أثر فيها  

مروا به، فهم تدبر  اَلرتباط بني العقائد واألعامل، فهم َل يفهمون ما أ يف    بحسب سنة اهلل 

 . واعتبار فيعملوا به

يدل   وقد  أخرى:  تعاىل:  القلب  قالت  قال  كام  واملشاعر،  املواجيد  َبَدِت  عىل  ﴿َقْد 

أي أن ما يبدو من أفواههم  ،  [ 118]آل عمران:    اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما خُتِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكرَبُ﴾

 
 ( 179/ 10تفسري املراغي )(  2) ( 862/ 5التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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. والتي رشحها قوله  .(1)نار القوية الكامنة يف صدورهمما هي إَلَّ رشارة حتكي عن تلك ال

ا َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا تعاىل:   َا ََل    ﴿َأَفَلْم َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَتُكوَن هَلُْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن هِبَ َفإِهنَّ

تِي يِف  ُدوِر﴾َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكِْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ  [ 46]احلج:   الصه

بالقرآن، بل  : و(2)قالت أخرى التعبريات ليست خمتصة  الحظ يف أدب  تُ مثل هذه 

،  اللغات املختلفة يف األزمنة الغابرة، وتالحظ اليوم أيضا مظاهر هذه املسألة بأشكال خمتلفة

منشدة    فغالبا ما نقول للشخص الذي نحرتمه ونحبه: إن لك مكانا يف قلوبنا، أو أن قلوبنا 

القلب دائام.  نابعة من  العشق  املعنى وجيعلون سنبلة  كل  . وإليك، واألدباء جيسدون هذا 

ذلك ألن اإلنسان حيس دائام بتأثري خاص يف قلبه يف حالة العشق والغرام، أو احلقد واحلسد،  

إضافة  .  أي أن أول قدحة يف هذه املسائل النفسية عند انتقاهلا إىل اجلسم تتجىل يف القلب. 

ن أحد معاين القلب يف اللغة هو عقل وروح اَلنسان، ومعنى ذلك أن القلب  فإإىل كل هذا،  

َلينحرص هبذا العضو اخلاص املوجود داخل الصدر، وهذا بنفسه يمكن أن يكون تفسريا  

 آخر آليات القلب، لكن َلمجيعها، ألن بعضها رصحت بأهنا القلوب التي يف الصدور. 

ال  يربط  الوجدانية املختلفة،  قالت أخرى: وهلذا  القلب واملشاعر  الكريم بني  قرآن 

﴿َأمَلْ َيْأِن لِلَِّذيَن آَمنُوا َأْن خَتَْشَع ُقُلوهُبُْم لِِذْكِر  قال تعاىل:   ، كاماخلشوع ومن األمثلة عىل ذلك  

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبُل  َفَطاَل َعَلْيِهُم اأْلََمُد َفَقَسْت    اهللَِّ َوَما َنَزَل ِمَن احْلَقِّ َوََل َيُكوُنوا َكالَّ

لذكر  القلوب  أي: أمل حين الوقت الذي ختشع فيه    ،[ 16]احلديد:    َوَكثرٌِي ِمنُْهْم َفاِسُقوَن﴾  ُقُلوهُبُمْ 

ني املرتددين؟ وماذا ينتظرون بعد هذا   اهلل، وملا نزل من احلق ـ قلوب هؤَلء املؤمنني الشاك 

يا، اط لعوا فيه عىل سرية الرسول فيهم، واستمعوا إىل آيات  اإلسالم وقتا كافيف  وقد عاشوا

 
 ( 382/ 6) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 662/ 2) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)



193 

 

عليهم؟. يتلوها  التي  وبإخالء  ويف    . اهلل  إيامهنم،  بتصحيح  هلم  إغراء  مؤمنني،  تسميتهم 

وهو    قلوهبم من النفاق، وإخالص نياهتم هلذا الدين الذي لبسوه ظاهرا، بأن يلبسوه باطنا.. 

ال العالية،  الرتبية احلكيمة  ها األول هو  أسلوب من  بل مه  املرىض،  قتل  ها  ليس من مه  تي 

الط ب  لدائهم، وتقديم الدواء الناجع لعللهم
 (1). 

الذين  : ثم حذرت اآلية الكريمة من التشبه بأهل الكتاب يف ذلك، و(2) قالت أخرى

قست قلوهبم، فجفوا دينهم، وعبثوا برشيعتهم، وخرج كثري منهم مجلة عن دينه وأحكام  

دينهم بأهل الكتاب من اليهود إشارة إىل ما  يف  تشبيه هؤَلء املؤمنني املرتابنيويف   ..رشيعته

لإلسالم،   الكيد  عىل  اجتامع  من  اليهود  هؤَلء  وبني  املنافقني،  املؤمنني  هؤَلء  بني  كان 

هذا ما يكشف هؤَلء املرىض من املؤمنني، وأن  من ينضوى منهم  ويف    والرتبص باملسلمني..

َلء اليهود، أو يلقاهم باملودة، وهم عىل هذا الكيد للمؤمنني، فهو من املنافقني، وإَل  إىل هؤ

واهلل   وبينهم،  بينه  التي  الود  حبال  يقطع  وأن  اليهود،  هؤَلء  جمالس  يعتزل  أن  عليه  كان 

يقول:   وتعاىل  الَِّذيسبحانه  ْخَواهِنُِم  إِلِ َيُقوُلوَن  َناَفُقوا  ِذيَن  الَّ إِىَل  َتَر  َأْهِل  ﴿َأمَلْ  ِمْن  َكَفُروا  َن 

َتاِب َلئِْن ُأْخِرْجُتْم َلنَْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوََل ُنطِيُع فِيُكْم َأَحًدا َأَبًدا﴾
فهذا وجه بارز   [ 11]احلرش:    اْلكِ

 قلب مؤمن أبدا. يف  من وجوه النفاق، َل جيتمع مع اإليامن

القلب و(3) قالت أخرى تعاىل:    ، كامالرأفة والرمحة : ومثل ذلك ربطه بني  قوله  يف 

َبُعوُه َرْأَفًة َوَرمْحًَة﴾  ِذيَن اتَّ )الرأفة( تعني الرغبة يف دفع  و  ..[ 27]احلديد:    ﴿َوَجَعْلنَا يِف ُقُلوِب الَّ

وهلذا تذكر الرأفة قبل الرمحة غالبا، ألن  .  الرضر، و)الرمحة( تعني الرغبة يف جلب املنفعة. 

ما ورد  عىل هذا  . ويدل  ر يف جلب املنفعة. بتداء هو دفع الرضر ومن ثم يفك اقصد اإلنسان  
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﴿َوََل َتْأُخْذُكْم هِباَِم َرْأَفٌة يِف ِديِن  يقول تعاىل:  حد الزاين والزانية حيث  يف القرآن الكريم من  

 [2]النور:  اهللَِّ﴾

لمسيح عليه السالم مل  لالرأفة والرمحة بالنسبة لألتباع احلقيقيني  : و(1)قالت أخرى

ًة  يذكر يف هذه اآلية فقط، بل ورد هذا املعنى أيضا يف قوله تعاىل:   َمَودَّ َأْقَرهَبُْم  ﴿َوَلَتِجَدنَّ 

يِسنَي َوُرهْ  ِذيَن َقاُلوا إِنَّا َنَصاَرى َذلَِك بَِأنَّ ِمنُْهْم ِقسِّ ونَ لِلَِّذيَن آَمنُوا الَّ ُْم ََل َيْسَتْكرِبُ   ﴾ َباًنا َوَأهنَّ

عتبار مسيحيي احلبشة وشخص  اَلبعني  وبالرغم من أن اآلية الكريمة أخذت    [ 82]املائدة:  

)النجايش( بالذات، حيث آوى املسلمني وعاملهم بإحسان وحمبة خاصة، إَل أهنا بشكل  

ومن الطبيعي أَل  .  قيقيني. عام تشري إىل الرأفة والرمحة والعواطف اإلجيابية للمسيحيني احل

نحطاطا بحق ااألعامل وأكثرها إجراما و  أقذر  ايكون املقصود هنا املسيحيني الذين مارسو

 يف العهود املظلمة للبرشية.  الشعوب املستضعفة 

﴿إِنَّاَم املُْْؤِمنُوَن  ، كام يف قوله تعاىل:  الوجلقالت أخرى: ومثل ذلك ربطه بني القلب و

ِذيَن إَِذا ذُ  ُلونَ الَّ ِْم َيَتَوكَّ َيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدهْتُْم إِياَمًنا َوَعىَل َرهبِّ
َر اهللَُّ َوِجَلْت ُقُلوهُبُْم َوإَِذا ُتلِ

  ﴾ كِ

ابِِريَن َعىَل َما َأَصاهَبُْم َواملُِْقيِمي  ، وقوله: [ 2]األنفال:   َر اهللَُّ َوِجَلْت ُقُلوهُبُْم َوالصَّ
ِذيَن إَِذا ُذكِ ﴿الَّ

 [ 35]احلج:  اَلِة َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن﴾ الصَّ 

التي تنتاب اإلنسان، وههو  و)الوجل(  :  (2)قالت أخرى عن  ي تنشأ  حالة اخلوف 

و املسؤولية  أداؤها  اإدراك  اإلنسان  عىل  ينبغي  التي  الالزمة  بالوظائف  القيام  عدم  حتامل 

تعاىل. اهلل  امتثاَل ألمر  أو  بأكمل وجه  إىل وجوده  عند  .  والتوجه  اهلل،  مقام  إدراك عظمة 

 املطلق الذي َل هناية له، ومهابته التي َل حد هلا. 
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قد يتفق لإلنسان أن يميض لرؤية شخص عظيم  ، أنه  وتوضيح ذلك :  (1)قالت أخرى

يميض لرؤيته قد يقع حتت تأثري ذلك  وحني  هو ـ بحق ـ جدير بالعظمة من مجيع اجلوانب،  

، بحيث حيس بنوع من الرهبة يف داخله ويضطرب قلبه حتى أنه لو أراد  املقام وتلك العظمة

ثم، وقد ينسى ما أراد أن يقوله، حتى لو كان ذلك الشخص حيب هذا اإلنسان  عالكالم لتل

القلق. إىل  يدعو  ما  عنه  يصدر  ومل  اآلخرين مجيعا  أو  .  وحيب  واإلضطراب  اخلوف  فهذا 

إاملهابة مصدرها عظمة ذلك الشخص،   اْلُقْرآَن  ىل هذا قوله تعاىل:  ويشري  َهَذا  َأْنَزْلنَا  ﴿َلْو 

َخْشَيِة اهللَِّ﴾ ِمْن  ًعا  ُمَتَصدِّ َخاِشًعا  َلَرَأْيَتُه  َجَبٍل  ِمْن  ، وقوله:  [ 21]احلرش:    َعىَل  اهللََّ  خَيَْشى  ﴿إِنَّاَم 

اْلُعَلاَمُء﴾ العلم واخلوف أهلذا،  و..  [ 28]فاطر:    ِعَباِدِه  العالقة قائمة بني  يضا، وبناء عىل  فإن 

 ذلك فمن اخلطأ أن نعد أساس اخلوف واخلشية عدم أداء الوظائف املطلوبة فحسب. 

، كام يف قوله تعاىل:  اخلوف والرعبو  : ومثل ذلك ربطه بني القلب(2)قالت أخرى

ُكوا بِاهللَِّ َما مَلْ  ْعَب باَِم َأرْشَ ِذيَن َكَفُروا الره ْل بِِه ُسْلَطاًنا ﴿َسنُْلِقي يِف ُقُلوِب الَّ   َوَمْأَواُهُم النَّارُ   ُينَزِّ

  أعدائهم   سيمأل قلوب ، وهي تبرش املؤمنني بأن اهلل  [ 151]آل عمران:    َوبِْئَس َمْثَوى الظَّاملنَِِي﴾ 

  صاحبه كل معاينيف    قتل ي رعبا، بام محلوا من رشك، وبام عبدوا من ضالَلت.. إذ أن الرشك  

ويقيمه  الدنييف    اإلنسانية،  الشدائد  هذه  عند  إليه  يستند  ما  جيد  َل  مضطربا،  قلقا  مقاما  ا 

وما ظنك بإنسان ـ إذا كربه الكرب، ونزلت به النوازل ـ فزع اىل حجر يعبده؟ أو    . .واملحن

وأين هذا ممن يمد يده إىل مالك امللك، ويفزع إىل من بيده  ..  إىل حيوان يسجد بني يديه؟ 

وذاك.. فاملرشك يدعو من َل يملك رضا    وشتان بني هذا..  ملكوت السموات واألرض؟ 

وهيتف بمن َل يستجيب له إىل يوم القيامة.. أما املؤمن فيدعو رب األرباب، ومدبر    وَل نفعا 
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 . األكوان، واآلخذ بناصية كل كائن، والقائم عىل كل موجود 

، كام يف  اإلحساس بالتكرب والتعايل : ومثل ذلك ربطه بني القلب و(1)قالت أخرى

ِذيَن جُيَاِدُلوَن يِف آَياِت اهللَِّ بَِغرْيِ ُسْلَطاٍن َأَتاُهمْ قوله تعاىل:   ِذيَن    ﴿الَّ َكرُبَ َمْقًتا ِعنَْد اهللَِّ َوِعنَْد الَّ

ٍ َجبَّاٍر﴾  آَمُنوا  حكم عىل فرعون وملئه    ، وهو[ 35]غافر:    َكَذلَِك َيْطَبُع اهللَُّ َعىَل ُكلِّ َقْلِب ُمَتَكربِّ

يف   أهنم لن هيتدوا، ولن خيرجوا عام هم فيه من عمى وضالل.. إهنم هو عىل شاكلتهم  ومن

ارتياهبم، وتركهم إىل  ظلامت يعمهون..  يف    ارتياب شديد مرسف، فأسلمهم اهلل سبحانه 

آيات اهلل، وليس بني أيدهيم سلطان من حق  جيادلون به، وكل ما معهم  يف  وإهنم ليجادلون

 . به آيات اهلل  هو باطل وضالل، يلقون

  ، كام يف قوله تعاىل: الشعور بالغيظ: ومثل ذلك ربطه بني القلب و(2)قالت أخرى

ُمْؤِمننَِي   َقْوٍم  ُصُدوَر  َوَيْشِف  َعَلْيِهْم  ُكْم  َوَينرُْصْ َوخُيِْزِهْم  بَِأْيِديُكْم  اهللَُّ  هْبُُم  ُيَعذِّ ﴿َقاتُِلوُهْم 

ُقُلوهِبِمْ  َيَشاءُ َوَيُتوُب اهللَُّ  َوُيْذِهْب َغْيَظ  َعلِيٌم َحكِيٌم﴾   َعىَل َمْن  . وفيها  .[ 15ـ    14]التوبة:    َواهللَُّ 

املرشكني  حتفيز   بلقاء  عىل  وفيها  وقتاهلم،  املعتدين  للمسلمني  بالنرص  للمسلمني  وعد 

هم، وأنه سبحانه سيعذب هؤَلء املرشكني بأيدى املؤمنني، بام يصيبهم  أنفسهم من  يف    عدو 

يف    ميدان القتال، أويف    أمواهلم، التي تقع غنيمة أليدى املؤمننييف    يصيبهمقتل وأرس، وما  

هلم الذي  فإن  فحسب،  هذا  وليس  منهم..  األرسى  مكانيف    فداء  من  الرياسة    العرب 

 .. .والسيادة ستذهب به تلك اهلزيمة املنكرة التي سيلقوهنا، ويلقون معها اخلزي والعار

أخرى تعاىل:  (3)قالت  قوله  ويف  ُقُلوهِبِْم﴾ :  َغْيَظ  إىل  إشارة    [ 15]التوبة:    ﴿َوُيْذِهْب 

املرشكني   قبل  من  وحيش  تعذيب  من  َلقوه  بام  وأحبتهم  أعزهتم  فقدوا  الذين  أولئك 
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 اهلل عيوهنم هبالك املرشكني.  فأغاظوهم، سيقر

أخرى و(1)قالت  القلب  بني  ربطه  ذلك  ومثل  والطمأنينة:  قوله  السكينة  يف  كام   ،

اْلُقُلوُب   ﴿َأََل تعاىل:   َتْطَمئِنه  اهللَِّ  وقوله:  [ 28]الرعد:    ﴾ بِِذْكِر  يِف  ،  كِينََة  السَّ َأْنَزَل  الَِّذي  ﴿ُهَو 

رمحته،  يف    يذكر اهلل وهو موقن به، طامعالذي  .. وهي تشري إىل أن  [ 4]الفتح:  ُقُلوِب املُْْؤِمننَِي﴾  

الد به، من مهوم  بفضله، عائد  الظاملني،  معتصم بجالله، حمتم بحامه، َلئد  نيا، ومن ظلم 

إذا ذكر املؤمن  .. وهي تشري إىل أنه  وبغى الباغني جيد ربا قريبا منه، سامعا دعاءه مستجيبا له 

البهجة، وزغردتيف    ربه، غردت الرضا، واستولت عليه  يف    نفسه بالبل  صدره عرائس 

بجناحي   ترف  عاطفة  كله  يكون  ليكاد  حتى  بالنشوة،  املمزوج  الشجا  من  الصبابة  حال 

وَل  .  ساموات عالية، مرشقة بنور احلق، معطرة بأريج الصفاء والطهر. يف    والوجد، وحتلق 

يكون الذكر هلل ذكرا يثمر هذه الثمرة، التي يطمئن هبا القلب، إَل إذا انبعث من قلب عارف  

باهلل، مدرك ملا ينبغى له سبحانه، من صفات الكامل واجلالل، فذلك هو الذي يفيض عىل  

فتقشعر  القل له،  واإلخبات  الوَلء هلل،  مشاعر  يستثري  الذي  اهلل، وهو  ذكر  عند  ب خشية 

العيون..  وتدمع  تعاىل:  وهو    اجللود،  قوله  إليه  يشري  اهللَُّ  ما  ُذكَِر  إَِذا  ِذيَن  الَّ املُْْؤِمُنوَن  ﴿إِنَّاَم 

ُقُلوهُبُْم﴾   املُْْخبِتنِيَ وقوله:  ،  [ 2]األنفال:  َوِجَلْت   ِ ُقُلوهُبُْم﴾  الَّ   ﴿َوَبرشِّ َوِجَلْت  َر اهللَُّ 
ُذكِ ِذيَن إَِذا 

ِذيَن   : وقوله ،[ 35ـ  34]احلج:  َل َأْحَسَن احْلَِديِث كَِتاًبا ُمَتَشاهِبًا َمَثايِنَ َتْقَشِعره ِمنُْه ُجُلوُد الَّ ﴿اهللَُّ َنزَّ

ُْم ُثمَّ َتلنُِي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوهُبُْم إِىَل ِذْكِر اهللَِّ  [23]الزمر: ﴾ خَيَْشْوَن َرهبَّ

َا  ، كام يف قوله تعاىل:  التحرس: ومثل ذلك ربطه بني القلب و(2)قالت أخرى ﴿َيا َأهيه

ُبوا يِف اأْلَْرِض َأْو َكاُنوا ُغزًّ  ْخَواهِنِْم إَِذا رَضَ ِذيَن َكَفُروا َوَقاُلوا إِلِ ِذيَن آَمنُوا ََل َتُكوُنوا َكالَّ ى  الَّ
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ًة يِف ُقُلوهِبِمْ َلْو َكاُنوا ِعنَْدَنا َما مَ  َواهللَُّ    َواهللَُّ حُيْيِي َوُيِميُت   اُتوا َوَما ُقتُِلوا لَِيْجَعَل اهللَُّ َذلَِك َحرْسَ

أي َل تكونوا كالذين كفروا وقالوا فيمن ماتوا أو قتلوا  ..  [ 156]آل عمران:    باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾

قلوهبم عىل من فقد من إخواهنم  يف    اَلعتقاد حرسةما قالوا، ليكون عاقبة ذلك القول مع  

رضوريا   سببا  ظنوه  ملا  التعرض  من  إياهم  متكينهم  عىل  ندما  وتورثهم  ضعفا  تزيدهم 

ذلك يصيبكم من احلرسة مثل ما يصيبهم، وتضعفون عن  يف    للموت، فإنكم إذا كنتم مثلهم 

صاحبه إىل أن    هيديذي  القتال كام يضعفون، فال يكون لكم ميزة عنهم بالعقل الراجح ال

يزيد صاحبه   الذي  يقع، فال يتحرس عليه، وَل باإليامن الصادق  الذي وقع كان َل بد أن 

َوُيِميُت﴾إيقانا وتسليام بكل ما جيرى به القضاء   حُيْيِي  أي واهلل هو    [ 156]آل عمران:    ﴿َواهللَُّ 

قامة والسفر مدخل فيهام،  أسباهبام، وليس لإل يف    احلياة واملوت بمقتىض سننهيف    املؤثر وحده

فإن اهلل قد حييى املسافر والغازي مع تعرضهام ألسباب اهلالك، ويميت املقيم والقاعد وإن  

 . كانا حتت ظالل النعيم 

﴿إِْذ َجَعَل  كام يف قوله تعاىل:  ،احلمية: ومثل ذلك ربطه بني القلب و(1)قالت أخرى

ِذيَن َكَفُروا يِف ُقُلوهِبُِم احْلَِميَّ  يَِّة﴾الَّ
رتك ما كانوا  . وفيها أمر للمؤمنني ب.[ 26]الفتح:    َة مَحِيََّة اجْلَاِهلِ

مستمرةيف    عليه وحروب  وتالحم  ختاصم  من  كان  اجلاهلية  والتي  اَلنفعال ..    حيركها 

اإلنسانية   املشاعر  يربط  فكري  وعي  أي  دون  للعشرية،  اإلخالص  ومشاعر  والعصبية 

ون عىل    ية واملعاين اإلنسانية..والعالقات بالقضايا الفكرية والروح وهذا ما جعلهم يرص 

عدم التنازل عن امتيازاهتم العصبية، وَل ينفتحون عىل منطق العقل واحلوار باعتباره سبيل  

الناس، لكن هذه احلمي ة اجلاهلية، مل ختلق لدى   نتائج إجيابية فيام خيتلف فيه  الوصول إىل 
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احلمي ملواجهة  انفعايل  فعل  رد   النفيس،  املؤمنني  هدوئهم  بل حافظوا عىل  مماثلة،  بحمية  ة 

ليحافظوا    [ 26]الفتح:   ﴿َفَأْنَزَل اهللَُّ َسكِينََتُه َعىَل َرُسولِِه َوَعىَل املُْْؤِمننَِي﴾ وطمأنينتهم الروحية،  

نصاهبا   يف  املسألة  يضع  الذي  التقوى  خط  يف  ويتحركوا  األمور،  دراسة  يف  التوازن  عىل 

الوقوف مع   الساحة من خالل  الصحيح من  مواقعهم يف  الذي حيدد هلم  التوجيه اإلهلي 

 . احلالل واحلرام 

، كام يف قوله تعاىل يف ذكر  الغل واحلقد: ومثل ذلك ربطه بني القلب و(1)قالت أخرى

َعْل يِف ُقُلوبِنَا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا﴾ دعاء املؤمنني:   نريد  َل ، أي أننا ـ يا رب ـ [ 10]احلرش: ﴿َوََل جَتْ

أن نحمل يف أعامقنا البغضاء والعداوة للمؤمنني، مهام كانت األسباب التي تعقد العالقات  

فيام بيننا، ألن اإليامن يفتح القلوب عىل حمبة اهلل الذي يلتقي اجلميع يف رحاب حبه ولطفه،  

التي حتدث فيام بينهم ليتعقدوا منها، ولك ن  مما يفرض عليهم أن َل يتوقفوا أمام املشاكل 

عن   هبم  يبتعد  الذي  هو  اإلهلي  العفو  دائرة  يف  الذايت  العفو  ليكون  عنها،  بعيدا  لينطلقوا 

 التعقيد. 

أخرى القلب و(2)قالت  باملحبة واأللفة : ومثل ذلك ربطه بني  ، كام يف  اإلحساس 

َف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم﴾  قوله تعاىل:     . .[ 103]آل عمران:  ﴿َواْذُكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم َأْعَداًء َفَألَّ

يقتل بعضكم   أنعم اهلل عليكم هبا حني كنتم أعداء  التي  النعمة  املؤمنون  أي واذكروا أهيا 

مجعكم ومجع  بينكم  فألف  اإلسالم  فجاء  ضعيفكم،  قويكم  ويأكل  وجعلكم  بعضا،   ،

إخوانا، حتى قاسم األنصار املهاجرين أمواهلم وديارهم، وكان بعضهم يؤثر غريه عىل نفسه  

مائة  يف    وهو األوس واخلزرج  بني  تطاولت  التي  احلروب  وأطفأ  إليه،  خصاصة وحاجة 
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 . وعرشين سنة 

َر  ﴿َوإَِذا ُذكِ ، كام يف قوله تعاىل:  النفور: ومثل ذلك ربطه بني القلب و(1) قالت أخرى

ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة﴾   ِذيَن ََل  ُقُلوُب الَّ ْت  فضح حلال من  . وفيها  .[ 45]الزمر:  اهللَُّ َوْحَدُه اْشَمَأزَّ

إذا ذكر اهلل وحده، من غري أن  ، وهي أهنم  أحوال املرشكني، وكشف لضاللة من ضالَلهتم

قلوهبم اشمأزت  آهلتهم  معه  ذكرت،  تذكر  وإذا  نفرت، وجزعت، وهلعت..    آهلتهم   أي 

ِذيَن ََل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة﴾  قوله تعاىل:  ويف   فرحوا واستبرشوا..  إشارة إىل أن   [ 27]النجم:  ﴿الَّ

 اإليامن باآلخرة، َل يكون إَل بعد اإليامن باهلل.. فاإليامن باآلخرة، إيامن هبا وباهلل. 

، كام يف  اإلحساس بالقسوة والغلظة: ومثل ذلك ربطه بني القلب و(2)قالت أخرى

َجاَرِة َأْو َأَشده َقْسَوةً قوله تعاىل:   َجاَرِة    ﴿ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َفِهَي َكاحْلِ َوإِنَّ ِمَن احْلِ

ُر ِمنُْه اأْلهَْنَارُ  ُق َفَيْخُرُج ِمنُْه املَْاءُ   ملََا َيَتَفجَّ قَّ َوَما    ملََا هَيْبُِط ِمْن َخْشَيِة اهللَِّ َوإِنَّ ِمنَْها    َوإِنَّ ِمنَْها ملََا َيشَّ

َتْعَمُلوَن﴾  ٍل َعامَّ 
أي إن قلوبكم صلبت بعد إذ رأيتم احلق وعرفتموه،    ،[ 74]البقرة:    اهللَُّ بَِغافِ

الدين،  ألمر  واإلذعان  اخلضوع  عن  أشد  فهي    واستكربت  بل  ويبسا،  كاحلجارة صالبة 

أن  منها  يعود، ذلك  تأثرا  تتأثر  تارة  الناس واحليوان والزرع    احلجارة  بمنفعة عظيمة عىل 

قليلة فتنبع منه العيون    ة بخروج األهنار منها، وأخرى تتأثر تأثرا ضعيفا يرتتب عليه منفع

واآلبار، وحينا تتأثر بالرتدي والسقوط بال منفعة للناس وقلوب هؤَلء َل تتأثر بحال، فال  

  الوجدان وتصل إىل اجلنان. فيها احلكم واملواعظ التي من شأهنا أن تنفذ يف يجتد

، كام يف قوله تعاىل:  الغلظةباإلحساس  : ومثل ذلك ربطه بني القلب و(3)قالت أخرى

وا ِمْن َحْولَِك﴾ :  قولهو أي لو كنت  .  .[ 159]آل عمران:    ﴿َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب ََلْنَفضه
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 يسكنوا إليك، ومل يتم أمرك من  معاملتهم لتفرقوا عنك، ونفروا منك، ومليف    خشنا جافيا 

ذاك أن املقصود من بعثة الرسل تبليغهم رشائع  .  .يهدايتهم وإرشادهم إىل الرصاط السو

اهلل إىل اخللق، وَل يتم ذلك إَل إذا مالت قلوهبم إليهم، وسكنت نفوسهم لدهيم، وذلك إنام  

ع ويعفو  امليسء،  ذنب  عن  يتجاوز  كريام  رحيام  الرسول  كان  إذا  وخيصه  يكون  زَلته،  ن 

 . بوجوه الرب واملكرمة والشفقة 

 الفكر والتفكر: 

أن   املباركني  فتياننا  من  نريد  واآلن  وقال:  الفتيان،  قسم  إىل  املسابقة  مدير  التفت 

تنتج   وهبا  أهم وظائفه،  العقل، وهي  يدل عىل وظيفة مهمة من وظائف  لفظا  يل  يذكروا 

 املعارف. 

[، وقد  الفكر]  ، وهيالعقل وظائف : نراك تشري إىل أهم وظيفة من الفتيانقال أحد 

ر[ مرة واحدة يف يف القرآن الكريم  ورد   َر َفُقتَِل َكْيَف  ﴿قوله تعاىل:    بصيغة ]فكَّ َر َوَقدَّ ُه َفكَّ إِنَّ

رَ  روا[ مرة واحدة يف  .  .[ 19ـ    18]املدثر:    ﴾ َقدَّ َتُقوُموا هللَِِّ ﴿قوله تعاىل:  وورد بصيغة ]تتفكَّ   َأْن 

ُروا َتَتَفكَّ ُثمَّ  َوُفَراَدى  رون[  ] وورد بصيغة  .  .[ 46]سبأ:    ﴾َمْثنَى  قوله  مرات؛ منها    ثالثتتفكَّ

ُرونَ ﴿تعاىل:   َتَتَفكَّ َلَعلَُّكْم  اآْلَياِت  َلُكُم  اهللَُّ   ُ ُيَبنيِّ بصيغة  .  .[ 219]البقرة:    ﴾ َكَذلَِك  وورد 

روا[ مرتني؛ منها   تعاىل:  ]يتفكَّ َأْنُفِسِهمْ ﴿قوله  يِف  ُروا  َيَتَفكَّ وورد بصيغة  .  .[ 8]الروم:    ﴾َأَومَلْ 

رون[ إحدى عرشة مرة، منها   ُرونَ ﴿ قوله تعاىل:  ]يتفكَّ ]الرعد:   ﴾إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

3 ] 

اعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتني يف  ):  بعضهم يف تعريفه  قال وقد  قال آخر:  

. ومثاله أن من مال إىل العاجلة، وآثر احلياة الدنيا، وأراد  .القلب، ليستثمر منهام معرفة ثالثة

أن يعرف أن اآلخرة أوىل باإليثار من العاجلة فله طريقان: أحدمها: أن يسمع من غريه أن  
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لدنيا، فيقلده، ويصدقه من غري بصرية بحقيقة األمر، فيميل بعمله  اآلخرة أوىل باإليثار من ا

تقليدا وَل يسمى معرفة.  إيثار اآلخرة اعتامدا عىل جمرد قوله، وهذا يسمى  والطريق    .إىل 

فيحصل له من هاتني    ، الثاين: أن يعرف أن األبقى أوىل باإليثار، ثم يعرف أن اآلخرة أبقى

اآلخرة أوىل باإليثار، وَل يمكن حتقق املعرفة بأن اآلخرة أوىل  املعرفتني معرفة ثالثة، وهو أن  

السابقتني. باملعرفتني  إَل  إىل  .  باإليثار  به  للتوصل  القلب  السابقتني يف  املعرفتني  فإحضار 

وتدبرا وتأمال  ونظرا  وتذكرا  واعتبارا  تفكرا  يسمى  الثالثة  والتأمل  .املعرفة  التدبر  أما   .

ع  مرتادفة  فعبارات  خمتلفة.والتفكر:  معان  حتتها  ليس  واحد  معنى  التذكر    .ىل  اسم  وأما 

واَلعتبار والنظر؛ فهي خمتلفة املعاين، وإن كان أصل املسمى واحدا؛ كام أن اسم الصارم،  

يتوارد عىل يش  والسيف؛  باعتبارات خمتلفة واملهند،  يدل عىل  .ء واحد، ولكن  فالصارم   .

حيث نسبته إىل موضعه، والسيف يدل    السيف من حيث هو قاطع، واملهند يدل عليه من

 (1)(دَللة مطلقة من غري إشعار هبذه الزوائد 

تعاىل:   قوله  يف  بعضهم  قال  وقد  آخر:  َلَعلَُّكْم  ﴿قال  اآْلَياِت  َلُكُم  اهللَُّ   ُ ُيَبنيِّ َكَذلَِك 

ُرونَ  )[ 219]البقرة:    ﴾َتَتَفكَّ يدعو  :  القرآنية  اآليات  أكثر  ذيل  أن  ذكره  جيدر  إىل  مما  اإلنسان 

والتذكر والتعقل  تقول:    ، التفكر  ُرونَ فأحيانا  َيَتَفكَّ لَِقْوٍم  آَلَيًة  َذلَِك  يِف   [69]النحل:    ﴾ ﴿إِنَّ 

تقول:  أو ُرونَ خرى  َيَتَفكَّ لَِقْوٍم  آَلَياٍت  َذلَِك  يِف  تقول:    [ 13]اجلاثية:    ﴾ ﴿إِنَّ  ﴿َلَعلَُّهْم  وثالثة 

ُرونَ  ﴿َكَذلَِك  رح اآليات القرآنية نفس املفهوم وجها لوجه  ، وأحيانا تط[ 21]احلرش:    ﴾ َيَتَفكَّ

ُرونَ  ُ اهللَُّ َلُكُم اآْلَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ وقد ورد يف القرآن الكريم الكثري من  . .[ 266]البقرة:  ﴾ُيَبنيِّ

الدعوة إىل الفقه ـ أي الفهم ـ والدعوة إىل العقل والتعقل، ومدح الناس    ا منهوهذا القبيل، 
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آية من آيات القرآن املجيد،   ولئك املتعصبني، وقد جاء ذلك يفقلني، والندم الشديد ألاملتع

كتاب   إىل  وتفسريها ألحتجنا  اآليات  هذه  أردنا مجع  لو  إننا  العلامء:  من  الكثري  قال  وقد 

التفكر  .  مستقل.  النار هو عدم  أهل  أحد صفات  أن  الكريم  القرآن  ذكر  املجال  هذا  ويف 

ِعريِ ىل:  والتعقل كقوله تعا    [ 10]امللك:    ﴾ ﴿َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا يِف َأْصَحاِب السَّ

ْنِس هَلُْم ُقُلوٌب ََل َيْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم  ومنه قوله تعاىل:  نِّ َواإْلِ ﴿َوَلَقْد َذَرْأَنا جِلََهنََّم َكثرًِيا ِمَن اجْلِ

هِبَ  وَن  ُيْبرِصُ ََل  ُهُم  َأْعنُيٌ  ُأوَلئَِك  َأَضله  ُهْم  َبْل  َكاأْلَْنَعاِم  ُأوَلئَِك  هِبَا  َيْسَمُعوَن  ََل  آَذاٌن  َوهَلُْم  ا 

 (1) ([ 179]األعراف:  ﴾اْلَغافُِلونَ 

 العبور واَلعتبار: 

املباركات أن   فتياتنا  الفتيات، وقال: واآلن نريد من  املسابقة إىل قسم  التفت مدير 

عىل وظيفة مهمة من وظائف العقل.. وتعني املجاوزة من حمل إىل  يذكرن اللفظ الذي يدل 

 حمل. 

ورد يف مواضع خمتلفة    [، والذي اَلعتبار]نراك تشري إىل  :  (2)قالت إحدى الفتيات

﴿َقْد َكاَن َلُكْم آَيٌة يِف فَِئَتنْيِ  من القرآن الكريم، منها ما ورد بصيغة ]عربة[ كام يف قوله تعاىل:  

ِه َمْن     ُتَقاتُِل يِف َسبِيِل اهللَِّ َوُأْخَرى َكافَِرٌة َيَرْوهَنُْم ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعنْيِ فَِئةٌ   اْلَتَقَتا  ُد بِنَرْصِ َواهللَُّ ُيَؤيِّ

ًة أِلُويِل اأْلَْبَصاِر﴾  َيَشاءُ  ةً َوإِنَّ َلُكْم يِف  ﴿، وقوله:  [ 13]آل عمران:    إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ   اأْلَْنَعاِم َلِعرْبَ

اِربِنَي﴾ َلَبنًا َخالًِصا َسائًِغا لِلشَّ وقوله:    ،[ 66]النحل:    ُنْسِقيُكْم مِمَّا يِف ُبُطونِِه ِمْن َبنْيِ َفْرٍث َوَدٍم 

ةً ﴿ َتْأُكُلوَن﴾ ُنْسِقيُكْم مِمَّا يِف ُبُطوهِنَا َوَلُكْم فِيَها َمنَافُِع َكثرِيَ   َوإِنَّ َلُكْم يِف اأْلَْنَعاِم َلِعرْبَ   ٌة َوِمنَْها 

ْيَل َوالنََّهارَ ﴿وقوله:    ،[ 21]املؤمنون:   ًة أِلُويِل اأْلَْبَصاِر﴾   ُيَقلُِّب اهللَُّ اللَّ   ، [ 44]النور:    إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ

 
 . 110، ص: 1نفحات القرآن، ج (2) ( 52/ 14) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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ًة ملَِْن خَيَْشى﴾وقوله:   [26]النازعات:  ﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ

﴿ُهَو الَِّذي  ر ]اعتربوا[، كام يف قوله تعاىل:  ومنها ما ورد بصيغة األم قالت أخرى:  

ِل احْلرَْشِ  َتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم أِلَوَّ
َأْهِل اْلكِ ِذيَن َكَفُروا ِمْن  َأْن خَيُْرُجوا   َأْخَرَج الَّ َوَظنهوا    َما َظنَنُْتْم 

ِمْن   اهللَُّ  َفَأَتاُهُم  اهللَِّ  ِمَن  َمانَِعُتُهْم ُحُصوهُنُْم  ُْم  َتِسُبواَأهنَّ حَيْ مَلْ  ْعَب   َحْيُث  الره ُقُلوهِبُِم  يِف    َوَقَذَف 

وا َيا ُأويِل اأْلَْبَصاِر﴾  [2]احلرش:  خُيِْرُبوَن ُبُيوهَتُْم بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِدي املُْْؤِمننَِي َفاْعَترِبُ

النفوذ وامليض يف اليش مشتق  وهو  قالت أخرى:   التي تدل عىل  ء،  من مادة )عرب( 

.  .(1) ء للعبور، واملعرب سفينة يعرب عليها الن هر النهر عبورا، واملعرب شط  هنر هي ي يقال: عربت  

ء آخر من  النظر يف حقائق األشياء، وجهات دَللتها ليعرف بالنظر فيها يش ثم صار يعني:  

املجاوزة من عدوة دنيا إىل عدوة . أو هو  هو التدبر وقياس ما غاب عىل ما ظهر... أو  جنسها 

 .(2) ن علم أدنى إىل علم أعىل قصوى، وم

﴿َوإِنَّ َلُكْم يِف  : ومن األمثلة عىل دَلَلته عىل هذا املعنى قوله تعاىل: (3) قالت أخرى

ةً  َلِعرْبَ َتْأُكُلوَن﴾   اأْلَْنَعاِم  َمنَافُِع َكثرَِيٌة َوِمنَْها  مِمَّا يِف ُبُطوهِنَا َوَلُكْم فِيَها   ..[ 21]املؤمنون:    ُنْسِقيُكْم 

  من   املتوالد   الدم   أن   فيها   العربة  ووجه   نعمة،   كوهنا   عن   فضال  لعربة   األنعامخلق  يف    أي إن 

ع يف    التي  الغدديف    يتحول  األغذية   وهذا   للتغذية،  صالح  الطعم   لذيذ  طيب  رشاب   إىل   الرض 

ل منافعها وذكر منها  .  . هلا   اخلالق  قدرة   عىل   الدَلئل   أظهر   من بألباهنا عىل  اَلنتفاع  ثم فص 

شتى َكثِرَيٌة﴾   .. رضوب  َمنَافُِع  فِيَها  وأشعارها   [ 21]املؤمنون:    ﴿َوَلُكْم  أصوافها  فتأخذون 

الصحارى ونحوها مما جيرى هذا  يف    وأوبارها، وتتخذوهنا مالبس وفرشا للدفء وبيوتا 

 
 ( 210، 209/ 4مقاييس اللغة)( 1)

للكفوي)(  2) التعاريف  147الكليات  مهامت  عىل  والتوقيف   ،)

 ( 235للمناوي)

 ( 15/ 18تفسري املراغي )(  3)
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وهي    أي وتأكلون منها بعد ذبحها، فكام انتفعتم هبا   [ 79]غافر:    ﴾﴿َوِمنَْها َتْأُكُلونَ .  املجرى.

 . حية تنتفعون هبا بعد الذبح باألكل

ًة  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)قالت أخرى ْيَل َوالنََّهاَر إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ ﴿ُيَقلُِّب اهللَُّ اللَّ

اأْلَْبَصاِر﴾ إىل  [ 44]النور:    أِلُويِل  تشري  وهي  تشهدها  ،  الليل  ظاهرة  يدور  حيث  احلواس، 

حركتها،  يف    هذا الفلك دورة منتظمة، حمكمة، َل تتخلف أبدا.. وكأهنام الكف  يف    والنهار

الذين يرون يف الظواهر منطلقا    .. وهمهذا عربة وعظة ألوىل األبصار  ظاهرا وباطنا.. ويف

الب  رص الداخيل  للتفكري والدرس واَلعتبار، َل أداة للهو وللمتعة، وبذلك يلتقي عندهم 

ده البصرية بالبرص اخلارجي الذي يمثل النظر ال ذي جتس 
 (2). 

ملَِْن خَيَْشى﴾ : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (3)قالت أخرى ًة  َلِعرْبَ َذلَِك  ]النازعات:    ﴿إِنَّ يِف 

يمثله  فيام    أي إن يف هذا احلديث الذي خيترص مسألة الرصاع بني الطاغية والرسول،،  [ 26

بني حركة الطغيان وحركة الرسالة، درسا عمليا، يوحي للناس بالنتائج السلبية  من الرصاع  

التي تواجههم إذا أخذوا بخط الطغيان، فيام يمثله من التمرد عىل اهلل ورسوله ورساَلته،  

وجتاوز حدوده يف ظلم الناس يف أنفسهم ويف أمواهلم، فلن يكونوا أقوى من فرعون الذي  

يعيشون فيه من مواقعها    .در. أخذه اهلل أخذ عزيز مقت القوة فيام  وإذا كانوا جيدون بعض 

وأسباهبا، فإن األمور َل تقاس ببداياهتا ولكن بنهاياهتا، فإن اهلل يمهل وَل هيمل، فعليهم أن  

هيلك  فيام   ينتظروا مكر اهلل، فال يأمنوا مكره وعذابه، فإن هلل وسائل كثرية َل تعد وَل حتىص 

. وهكذا ينبغي لإلنسان أن يدرس التاريخ يف سنن  .أو غري مبارش  به الطغاة بشكل مبارش

اهلل التي أودعها يف احلياة، ألهنا متثل القانون اإلهلي الذي قد تتنوع مواقعه ولكن طبيعته َل  

 
 ( 1302/ 9التفسري القرآين للقرآن )(  1)

 ( 339/ 16) من وحي القرآن(  2)

 ( 41/ 24) من وحي القرآن(  3)
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 ختتلف. 

 : التذكر الذكرى و 

أن   املباركني  فتياننا  من  نريد  واآلن  وقال:  الفتيان،  قسم  إىل  املسابقة  مدير  التفت 

تدل عىل اهتاممه وعدم غفلته  يل لفظا يدل عىل وظيفة مهمة من وظائف العقل، وهي    يذكروا

 . ألنه َل يمكن أن يدرك احلقائق الناسون والغافلون واملهملون والالمبالون. .ونسيانه

[، وقد ورد  التذكر]  ، وهيالعقل: نراك تشري إىل وظيفة من وظائف  الفتيانقال أحد  

قوله  يف مواضع عديدة اقرتن بعضها باَلستفهام اإلنكاري كام يف  يف القرآن الكريم  ذكرها  

ُكوَن بِِه إَِلَّ َأْن َيَشاَء  تعاىل:   وينِّ يِف اهللَِّ َوَقْد َهَداِن َوََل َأَخاُف َما ُترْشِ اجه ُه َقْوُمُه َقاَل َأحُتَ ﴿َوَحاجَّ

ِعْلاًم   
ٍ
ء يَشْ ُكلَّ  َرِبِّ  َوِسَع  َشْيًئا  ُروَن﴾َرِبِّ  َتَتَذكَّ َأَفاَل  وقوله:[ 80]األنعام:      َخَلَق    ،  الَِّذي  ﴿اهللَُّ 

اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش َما َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن   اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْينَُهاَم يِف ِستَِّة َأيَّ َويِلٍّ  السَّ

ُروَن﴾  َتَتَذكَّ َأَفاَل  َشِفيٍع  اَمَواِت  وقوله:    ،[ 4]السجدة:    َوََل  السَّ َخَلَق  الَِّذي  اهللَُّ  َربَُّكُم  ﴿إِنَّ 

ُر اأْلَْمَر َما ِمْن َشِفيٍع إَِلَّ ِمْن َبْعِد إِْذنِ  اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش ُيَدبِّ ِه َذلُِكُم  َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّ

ُروَن﴾  [3نس: ]يو  اهللَُّ َربهُكْم َفاْعُبُدوُه َأَفاَل َتَذكَّ

التذكر ببيان األسباب  قال آخر:   التي تفيد احلث عىل  واقرتن بعضها بلفظ )لعل( 

﴿ُأوَلئَِك َيْدُعوَن إِىَل النَّاِر َواهللَُّ َيْدُعو إىَِل اجْلَنَِّة  ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  الداعية إليه،  

آَياتِِه    ُ ُروَن﴾ َواملَْْغِفَرِة بِإِْذنِِه َوُيَبنيِّ َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ﴿َوََل َتْقَرُبوا َماَل  ، وقوله:  [ 221]البقرة:    لِلنَّاِس 

ُه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواملِْيَزاَن بِاْلِقْسِط ََل ُنَكلِّ  تِي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ ُف َنْفًسا  اْلَيتِيِم إَِلَّ بِالَّ

ُقْلُتْم فَ  َوإَِذا  ُوْسَعَها  َلَعلَُّكْم  إَِلَّ  بِِه  اُكْم  َذلُِكْم َوصَّ َأْوُفوا  َوبَِعْهِد اهللَِّ  ُقْرَبى  َذا  َكاَن  اْعِدُلوا َوَلْو 

ُروَن﴾  إَِذا  ، وقوله:  [ 152]األنعام:    َتَذكَّ َيَدْي َرمْحَتِِه َحتَّى  َبنْيَ  ا  ُبرْشً َياَح  الرِّ ُيْرِسُل  الَِّذي  ﴿َوُهَو 

 لَِبَلٍد َميٍِّت َفَأْنَزْلنَا بِِه املَْاَء َفَأْخَرْجنَا بِِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذلَِك ُنْخِرُج  َأَقلَّْت َسَحاًبا ثَِقاًَل ُسْقنَاهُ 
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ُروَن﴾ َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  وقوله:  [ 57]األعراف:    املَْْوَتى  َطيَِّبًة  ،  َكلَِمًة  َمَثاًل  اهللَُّ  َب  رَضَ َكْيَف  َتَر  ﴿َأمَلْ 

َأْصلُ  َطيَِّبٍة  اهللَُّ  َكَشَجَرٍة  ُب  َوَيرْضِ َا  َرهبِّ بِإِْذِن  ِحنٍي  ُكلَّ  ُأُكَلَها  ُتْؤيِت   
ِ
اَمء السَّ يِف  َوَفْرُعَها  َثابٌِت  َها 

ُروَن﴾ ْحَساِن  ، وقوله:  [ 25ـ    24]إبراهيم:    اأْلَْمَثاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ﴿إِنَّ اهللََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

 ِذي اْلُقرْ 
ِ
ُروَن﴾ َوإِيَتاء  َواملُْنَْكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

ِ
،  [ 90]النحل:    َبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاء

ُروَن﴾ وقوله:   َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َبيِّنَاٍت  آَياٍت  يَها 
فِ َوَأْنَزْلنَا  َوَفَرْضنَاَها  َأْنَزْلنَاَها  ،  [1]النور:    ﴿ُسوَرٌة 

َا الَّ وقوله:   ِذيَن آَمنُوا ََل َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغرْيَ ُبُيوتُِكْم َحتَّى َتْسَتْأنُِسوا َوُتَسلُِّموا َعىَل َأْهلَِها  ﴿َيا َأهيه

ُروَن﴾ ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب ِمْن َبْعِد َما  ، وقوله:  [ 27]النور:   َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

ُروَن﴾َأْهَلْكنَا اْلُقُروَن ا ، وقوله:  [ 43]القصص:    أْلُوىَل َبَصائَِر لِلنَّاِس َوُهًدى َوَرمْحًَة َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ

ِمْن    ﴿َوَما ُكنَْت بَِجانِِب الطهوِر إِْذ َناَدْينَا َوَلكِْن َرمْحًَة ِمْن َربَِّك لُِتنِْذَر َقْوًما َما َأَتاُهْم ِمْن َنِذيرٍ 

ُروَن﴾ ، وقوله:  [ 46]القصص:    ُروَن﴾ َقْبلَِك َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ  ْلنَا هَلُُم اْلَقْوَل َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ   ﴿َوَلَقْد َوصَّ

ُروَن﴾ ، وقوله:  [ 51]القصص:   َيَتَذكَّ َلَعلَُّهْم  َمَثٍل  ِمْن ُكلِّ  اْلُقْرآِن  َهَذا  لِلنَّاِس يِف  ْبنَا    ﴿َوَلَقْد رَضَ

ُروَن﴾﴿َفإِنَّاَم  ، وقوله:  [ 27]الزمر:   َناُه بِلَِسانَِك َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ْ ﴿َوِمْن ُكلِّ  ، وقوله:  [ 58]الدخان:    َيرسَّ

ُروَن﴾  َخَلْقنَا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
ٍ
ء  [49]الذاريات:  يَشْ

قلة تذكره أو عدم  باإلنسان  التي تصف    [ َقلِياًل َما ]   واقرتن بعضها بلفظ قال آخر:  

وَن كام يف قوله تعاىل:  ذلك  تذكره مع وجود الداعي ل وَن َوَما ََل ُتْبرِصُ ﴿َفاَل ُأْقِسُم باَِم ُتْبرِصُ

َما   َقلِياًل  َكاِهٍن  بَِقْوِل  َوََل  ُتْؤِمُنوَن  َما  َقلِياًل  َشاِعٍر  بَِقْوِل  ُهَو  َوَما  َكِريٍم  َرُسوٍل  َلَقْوُل  ُه  إِنَّ

ُروَن﴾  بُِعوا َما ، وقوله:  [ 42ـ    38]احلاقة:    َتَذكَّ ُأْنِزَل إَِلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوََل َتتَّبُِعوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء    ﴿اتَّ

ُروَن﴾  َتَذكَّ َما  وقوله:  [ 3]األعراف:    َقلِياًل  وَء  ،  السه َوَيْكِشُف  َدَعاُه  إَِذا  املُْْضَطرَّ  جُيِيُب  ْن  ﴿َأمَّ

َقلِياًل  ُروَن﴾   َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض َأإَِلٌه َمَع اهللَِّ  َتَذكَّ َيْسَتِوي  ، وقوله:  [ 62]النمل:    َما  ﴿َوَما 

ُروَن﴾ احِلَاِت َوََل امليُِْسُء َقلِياًل َما َتَتَذكَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  [ 58]غافر:    اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي َوالَّ
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ْكَمَة َمْن  باإلشادة باملتذكرين، كام يف قوله تعاىل:  واقرتن بعضها  قال آخر:   ﴿ُيْؤيِت احْلِ

اأْلَْلَباِب﴾  ُأوُلو  إَِلَّ  ُر  كَّ َيذَّ َوَما  َكثِرًيا  ا  َخرْيً ُأويِتَ  َفَقْد  ْكَمَة 
احْلِ ُيْؤَت  َوَمْن  ، [ 269]البقرة:    َيَشاُء 

اِسُخونَ وقوله:   نَا َوَما  ﴿َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إَِلَّ اهللَُّ َوالرَّ  يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ

ُر إَِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾ كَّ ْلنَا اآْلَياِت  ، وقوله:  [ 7]آل عمران:    َيذَّ اُط َربَِّك ُمْسَتِقياًم َقْد َفصَّ ﴿َوَهَذا رِصَ

ُروَن﴾  كَّ َذَرَأ َلُكْم يِف اأْلَْرِض خُمَْتلًِفا َأْلَواُنُه إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة  ﴿َوَما  ، وقوله:  [ 126]األنعام:    لَِقْوٍم َيذَّ

ُروَن﴾  كَّ َيذَّ إَِلٌه  وقوله:    ،[ 13]النحل:    لَِقْوٍم  ُهَو  َأنَّاَم  َولَِيْعَلُموا  بِِه  َولُِينَْذُروا  لِلنَّاِس  َباَلٌغ  ﴿َهَذا 

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾ كَّ  [52 ]إبراهيم: َواِحٌد َولَِيذَّ

ْكَرى َوَقْد  وجاء بعضها بلفظ ]الذكرى[، كام يف قوله تعاىل:  قال آخر:   ﴿َأنَّى هَلُُم الذِّ

َتنَْفُع املُْْؤِمننَِي﴾ وقوله:    ،  [ 13]الدخان:    َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمبنٌِي﴾  ْكَرى  ْر َفإِنَّ الذِّ ]الذاريات:    ﴿َوَذكِّ

الذِّ وقوله:    ،  [ 55 َفَتنَْفَعُه  ُر  كَّ َيذَّ ْكَرى  وقوله:    ،   [ 4]عبس:    ْكَرى﴾ ﴿َأْو  الذِّ َنَفَعِت  إِْن  ْر  ﴿َفَذكِّ

خَيَْشى﴾ َمْن  ُر  كَّ ْنَساُن  وقوله:    ،  [ 10ـ    9]األعىل:    َسَيذَّ اإْلِ ُر  َيَتَذكَّ َيْوَمئٍِذ  بَِجَهنََّم  َيْوَمئٍِذ  ﴿َوِجيَء 

ْكَرى﴾   [23]الفجر:  َوَأنَّى َلُه الذِّ

آخر من  :  (1)قال  ل  تفع  ر  صورة  والت ذك  حضور  وهو  الن سيان،  ضد   وهو  كر،  الذ 

كالتبرص   وتدرج،  مهلة  بعد  حلصوله  التفعل  بناء  له  واختري  القلب،  يف  العلمية  املذكور 

التفكر منزلة حصول اليش. ووالتفهم والتعلم. التذكر من  التفتيش  منزلة  املطلوب بعد  ء 

كام ذكرى،  واملشهودة  ة  املتلو  ـ  اهلل  آيات  كانت  وهلذا  ة اآليات  يف  تعاىل  قال    عليه،  :  املتلو 

ائِيَل اْلكَِتاَب ُهًدى َوِذْكَرى أِلُويِل اأْلَْلَباِب﴾ ]غافر:    ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اهْلَُدى َوَأْوَرْثنَا َبنِي إرِْسَ

القرآن:  ،  [ 54ـ    53 لِْلُمتَِّقنَي﴾وقال عن  َلَتْذكَِرٌة  ُه  املشهو [ 48]احلاقة:    ﴿َوإِنَّ آياته    دة: ، وقال يف 
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نَّاَها َوَما هَلَا ِمْن ُفُروٍج َواأْلَْرَض َمدَ   َفْوَقُهْم َكْيَف َبنَْينَاَها َوَزيَّ
ِ
اَمء ْدَناَها ﴿َأَفَلْم َينُْظُروا إِىَل السَّ

ًة َوِذْكَرى لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِ  ـ    6]ق:    يٍب﴾ َوَأْلَقْينَا فِيَها َرَوايِسَ َوَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج َتْبرِصَ

كر، وقرن بينهام وجعلهام ألهل اإلنابة؛ ألن  العبد  ..  [ 8 فالت برصة آلة البرص، والت ذكرة آلة الذ 

اآل مواقع  أبرص  اهلل  إىل  أناب  له إذا  آيات  ما هي  فاستدل  هبا عىل  والعرب،  فزال عنه    ؛يات 

الت برصة توجب له حصول   اإلعراض باإلنابة، والعمى بالت برصة، والغفلة بالت ذكرة؛ ألن  

 صورة املدلول يف القلب بعد غفلته عنها. 

ْر إِْن َنَفَعِت  ومن األمثلة عىل دَلَلته عىل هذا املعنى قوله تعاىل:  :  (1)قال آخر ﴿َفَذكِّ

ُر َمْن خَيَْشى﴾  كَّ ْكَرى َسَيذَّ أن خيرج    رسول اهلل  دور  ، وهي تشري إىل أن  [ 10ـ    9]األعىل:    الذِّ

النفاذ إىل عقوهلم، وينقذهم من   التي متنع النور من  الناس من الظلمة الفكرية والروحية 

حالة التخبط احلائر الذي يعيشونه أمام أشباح الظالم وهتاويله، وأن حيطم أسوار الغفلة  

عىل  اَلنفتاح  وبني  بينهم  حتول  وتعرفهم    التي  اآلخر  وباليوم  باهلل  تذكرهم  التي  املعرفة 

ويف   العقيدة  يف  اهلادية  بالرسالة  تلتقي  التي  الواسعة  اآلفاق  إىل  لينطلقوا  مسئوليتهم، 

. وَل بد له من أن يكرر الكلمة،  .الرشيعة، ويف املنهج الفكري والروحي والعميل يف احلياة

أكثر من   الفكرة يف  أكثر من موقع، ويطلق  التجربة حتى يستنفد كل  يف  ويتابع  أسلوب، 

النفسية   املسألة هي حتطيم احلواجز  احتامل، وَل ييأس مهام كانت التحديات صعبة، ألن 

. وقد حتتاج التجربة  .التي حتول بينهم وبني الذكرى، لينطلق اإلنسان حرا يف فكره وإرادته 

الفكري، التخلف  ألن  طويل،  ونفس  متنوع،  وأسلوب  طويل،  وقت  والرواسب    إىل 

اجلاهلية، والعاطفة التقليدية املرتبطة باآلباء وباملجتمع، قد تفرض نفسها عىل الشخصية  
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عندما    من كل جانب، بحيث َل يتمكن الداعية من القضاء عليها يف وقت قصري، َل سيام

. وهلذا فرض القرآن الدعوة إىل  .تتحرك كل هذه العنارص لتضع الرافض يف موقف الكافر

ُر َمْن خَيَْشى.   أجواء احتامل إمكانية النفع التي ختتزن فرضية عدم النفع. التذكر يف كَّ   ﴾ ﴿َسَيذَّ

يعود إىل وعيه لينفتح فيه عىل    ألن الذي يثري اخلوف من اهلل يف نفسه، َل بد من أن  [ 10]األعىل:  

ليلتزم خط  ربه، وعىل يوم احلساب بني يديه، ليدفع بموقفه إىل خط الرتاجع عن اخلطأ،  

 الصواب. 

ْنَساُن َوَأنَّى َلُه  : ومثله قوله تعاىل:  (1)قال آخر ُر اإْلِ ﴿َوِجيَء َيْوَمئٍِذ بَِجَهنََّم َيْوَمئٍِذ َيتََذكَّ

ْكَرى﴾   يعقل اإلنسان كل شىء، ويعلم عن يقني ما فاته  يف    أي   ،[ 23]الفجر:  الذِّ اليوم  هذا 

الذكتالدنيا من حق.. ولكن َل  يف    علمه العلم، فقد طويت صحف  نفعه  يفيده  رى، وَل 

ْمُت حِلََيايِت :  بعدها   وقوله تعاىل ..  األعامل، وَل سبيل إىل تدارك ما فات   ﴾﴿َيُقوُل َيا َلْيَتنِي َقدَّ

النظر اليائس املتحرس إىل  عىل  الندم الذي يمأل القلب حرسة وكمدا، و يدل عىل    [ 24]الفجر:  

  ﴾ حلياتى﴿قوله    ويف   .. وسط صحراء ليس فيها قطرة ماءيف    سقاء املاء وقد أربق كل ما فيه، 

حياة اإلنسان حقا، وأن احلياة الدنيا ليست إَل  هي    إشارة إىل أن هذه احلياة ـ حياة اآلخرة ـ

 . معربا إىل هذه احلياة

 والتدبري:   التدبر 

املباركات أن  فتياتنا  الفتيات، وقال: واآلن نريد من  املسابقة إىل قسم    التفت مدير 

خصوصا   ارتبطت  وقد  العقل،  وظائف  من  مهمة  وظيفة  عىل  يدل  الذي  اللفظ  يذكرن 

 بالقرآن الكريم، وقد وصف بالغفلة من مل يستعملها. 

 
 ( 1561/ 16التفسري القرآين للقرآن )(  1)



211 

 

أربعة  يف  [، وقد ورد يف القرآن الكريم  التدبرنراك تشري إىل ]:  (1)قالت إحدى الفتيات

 َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن  ﴿َأَفاَل ت مجيعا بالقرآن الكريم، وهي قوله تعاىل:  مواضع اقرتن

َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعىَل  ﴿، وقوله:  [ 82]النساء:    ِعنِْد َغرْيِ اهللَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختاَِلًفا َكثِرًيا﴾

َأْنَزْلنَاُه إَِلْيَك  ﴿وقوله:    ،[ 24]حممد:    ُقُلوٍب َأْقَفاهُلَا﴾ َر ُأوُلو  كَِتاٌب  ُروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ بَّ ُمَباَرٌك لَِيدَّ

وقوله:  [ 29]ص:    اأْلَْلَباِب﴾  لنَِي﴾ ﴿،  اأْلَوَّ آَباَءُهُم  َيْأِت  مَلْ  َما  َجاَءُهْم  َأْم  اْلَقْوَل  ُروا  بَّ َيدَّ   َأَفَلْم 

 [68]املؤمنون: 

التدبر يف األمر:  نظر إىل ما تئول إليه عاقبته، ونوالتدبري يف األمر: أن  قالت أخرى:  

إن فالنا لو استقبل من أمره ما استدبره هلدي لوجهة أمره أي لو علم يف    التفكر فيه، ويقال: 

وهو    ..النظر يف عواقب األمور . وهو يعني  .(2)  بدء أمره ما علمه يف آخره َلسرتشد ألمره

قريب من التفكر، إَل أن التفكر ترصف القلب بالنظر يف الدليل والتدبر ترصفه بالنظر يف  

 .(3) العواقب 

﴿َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن    ومن األمثلة عىل دَلَلته عىل هذا املعنى قوله تعاىل::  (4) قالت أخرى

فِي  َلَوَجُدوا  اهللَِّ  َغرْيِ  ِعنِْد  ِمْن  َكاَن  َوَلْو  َكثرًِيا﴾اْلُقْرآَن  اْختاَِلًفا  وفيها [ 82]النساء:    ِه  إلفات    ، 

اهلل، ومل   آيات  يقفوا عند  مل  إىل مافاهتم من خري عظيم، حني  املنافقني والضالني  جلامعات 

مواقع اخلري، وينشد   يرتاد  نظرا  فيها،  بالنظر  منها، وذلك  يتدبروها، ويصححوا موقفهم 

اهلدى..  أأل   مطالع  وأخلوا  ذلك،  فعلوا  لو  املستولية  هنم  اخلبيثة  املشاعر  تلك  من  نفسهم 

سافرا احلق  وجه  لرأوا  مستقيام،  يف    عليهم،  اهلل  إىل  طريقهم  وكلامته، وألحذوا  اهلل  آيات 

أنزل عىل رسوله.. الذي  الكتاب  وبرسوله، وهبذا  باهلل،  أن    فآمنوا  إىل  ذلك  نظرة خملصة 
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ية وكل كلمة منه، من أمارات  كل آ  كتاب اهلل، تصل العقول به، وتفتح القلوب له، ملا يف

وأقرب تلك    ، مرشقة، حتدث بأن هذا الكالم هو كالم اهلل، وأن هذا الكتاب هو كتاب اهلل 

ومستوى   واحد،  ومنهج  واحد،  أسلوب  عىل  قائم  الكتاب  هذا  أن  وأظهرها  األمارات 

التي تناوهلا، والقضايا التي   واحد..   ذلك أنه عىل امتداده، وسعته، وتشعب املوضوعات 

ذلك كله عىل درجة واحدة من البالغة والبيان،  يف    عرضها، واألحكام التي أصدرها ـ هو 

وعىل كلمة سواء فيام يأمر به وينهى عنه.. ولو كان هذا القرآن من عند غري اهلل، َلختلف  

، َل يسلم أبدا من  يأسلوبه، وتناقضت أحكامه، وتضاربت قضاياه.. شأن كل عمل برش

 . والضعف فيه مواطن القوة 

أخرى تعاىل:  (1)قالت  قوله  ذلك  ومثل  ُقُلوٍب  ﴿:  َعىَل  َأْم  اْلُقْرآَن  َيَتَدبَُّروَن  َأَفاَل 

أفال يتدبرون القرآن ليتعمقوا يف مفاهيمه، وينفتحوا عىل أحكامه،  أي    ،[ 24]حممد:    َأْقَفاهُلَا﴾

فر واإليامن، ليلتزموا  ويتعرفوا من خالله عىل اخلطوط الفاصلة بني احلق والباطل، وبني الك

وما املانع أن يتدبروه وهم يملكون معرفة اللغة   ..اخلط القرآين يف قضايا العقيدة واحلياة!؟

فال تنفتح عىل احلق    [ 24]حممد:    َأْم َعىَل ُقُلوٍب َأْقَفاهُلَا﴾﴿التي نزل هبا، والقدرة عىل الفهم؟  

كان عىل قلوهبم قفل يغلقها عن الوعي  من خالل القرآن، وَل تلتقي باخلري يف آياته، كام لو  

َل جيوز تفسري يشء من ظاهر  ) عىل بطالن قول من قال:    هذه اآلية دالة. ووالفهم واَلنفتاح.

ن اهلل يدعو إىل فهم القرآن وتدبره حتى يكتشف الناس فكره  ، أل(2) (القرآن إَل بخرب وسمع

احلياة، وليست هذه األقوال التي تعزل القرآن عن الفهم العام للناس،    ورشيعته وهنجه يف

إَل لونا من ألوان جتميد القرآن يف الثقافة العامة، وإبعاد الناس عن اكتشاف الزيف الذي  

 
 .135، ص: 9جممع البيان، ج: (  2) ( 71/ 21) من وحي القرآن(  1)
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 حيشده البعض يف املضمون التفسريي له. 

َأْنَزْلنَاُه  ﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1) قالت أخرى آَياتِِه  كَِتاٌب  ُروا  بَّ ُمَباَرٌك لَِيدَّ إَِلْيَك 

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾ القرآن    تعليامتذلك أن  تشري إىل اهلدف من اخللق،  ، وهي  [ 29]ص:    َولَِيَتَذكَّ

خالدة، وأوامره عميقة وأصيلة، ونظمه باعثة للحياة وهادية لإلنسان إىل الطريق  الكريم  

ف من نزول هذا الكتاب العظيم مل يقترص ـ فقط ـ  فاهلد.  املؤدي إىل إكتشاف هدف اخللق.

ليقظة   وسببا  والتفكر  للفكر  منبعا  آياته  تكون  لكي  بل  به،  اللسان  وتلفظ  تالوته  عىل 

تعني شيئا ذا خري دائم    ﴾مبارك﴿كلمة  . والوجدان، لتبعث بدورها احلركة يف مسري العمل.

دوام   إىل  تشري  فإهنا  اآلية  هذه  يف  أما  تعليامته،    ستفادةاومستمر،  من  اإلنساين  املجتمع 

الدنيا واآلخرة. اولكوهنا   .  ستعملت هنا بصورة مطلقة، فإهنا تشمل كل خري وسعادة يف 

 فإن كل اخلري والربكة يف القرآن، برشط أن نتدبر يف آياته ونستلهم منها ونعمل هبا. وبذلك 

َيْأِت  َأَفَلْم  ﴿ : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2)قالت أخرى ُروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهْم َما مَلْ  بَّ َيدَّ

لنَِي﴾ فيعلموا ما خص   ه،  مل يتدبرواملناوئني للقرآن الكريم    أي إن  ،[ 68]املؤمنون:    آَباَءُهُم اأْلَوَّ

، وقد كان لدهيم فسحة من الوقت، متكنهم من التدبر فيه ومعرفة  نواحي اإلعجازبه من  

أ من التناقض وسائر العيوب التي تعرتى الكالم ـ إىل ما فيه من  أنه احلق من رهبم، وأنه مرب

حجج دامغة، وبراهني ساطعة، إىل ما فيه من فضائل اآلداب، وسامى األخالق، إىل ما فيه  

من ترشيع إن هم اتبعوه كانوا سادة البرش، واتبعهم األسود واألمحر، كام كان ملن اتبعه من  

 . السابقني األولني من املؤمنني 

 : والتثبت   التبني 

 
 ( 40/ 18املراغي )تفسري (  2) ( 494/ 14) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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أن   املباركني  فتياننا  من  نريد  واآلن  وقال:  الفتيان،  قسم  إىل  املسابقة  مدير  التفت 

 . ترتبط بالتثبت والتحقيق يذكروا يل لفظا يدل عىل وظيفة مهمة من وظائف العقل، 

أحد   إىل  الفتيانقال  تشري  نراك  القرآن  التبني]:  من  خمتلفة  مواضع  يف  ورد  وقد   ،]

تعاىل:   قوله  منها  اًرا  الكريم،  ُكفَّ إِياَمنُِكْم  َبْعِد  ِمْن  َيُردهوَنُكْم  َلْو  َتاِب 
اْلكِ َأْهِل  ِمْن  َكثرٌِي  ﴿َودَّ 

َ هَلُُم احْلَقه َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّ  ى َيْأيِتَ اهللَُّ بَِأْمِرِه إِنَّ  َحَسًدا ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ

َقِديٌر﴾  
ٍ
ء يَشْ ُكلِّ  َعىَل  وقوله:  [ 109]البقرة:    اهللََّ  َيْسَتْغِفُروا  ،  َأْن  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ لِلنَّبِيِّ  َكاَن  ﴿َما 

ُْم َأْصَحاُب  َ هَلُْم َأهنَّ َما َتَبنيَّ ُقْرَبى ِمْن َبْعِد  نَي َوَلْو َكاُنوا ُأويِل 
كِ ،  [ 113]التوبة:    اجْلَِحيِم﴾  لِْلُمرْشِ

لَِقْوٍم  وقوله:   َوَرمْحًَة  َوُهًدى  فِيِه  اْختََلُفوا  الَِّذي  هَلُُم   َ لُِتَبنيِّ إَِلَّ  َتاَب 
اْلكِ َعَلْيَك  َأْنَزْلنَا  ﴿َوَما 

ُه احْلَقه  ﴿َسُنِرهيِْم آَياتِنَا يِف اآْلَفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتبَ ، وقوله:  [ 64]النحل:    ُيْؤِمُنوَن﴾  َ هَلُْم َأنَّ نيَّ

َشِهيٌد﴾   
ٍ
ء يَشْ ُكلِّ  َعىَل  َأنَُّه  بَِربَِّك  َيْكِف  وقوله:  [ 53]فصلت:    َأَومَلْ  َعىَل  ،  وا  اْرَتده ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

َل هَلُْم َوَأْمىَل هَلُْم﴾ ْيَطاُن َسوَّ َ هَلُُم اهْلَُدى الشَّ ﴿إِنَّ  ، وقوله:  [ 25]حممد:    َأْدَباِرِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ

َ هَلُُم اهْلَُدى َلْن َيرُضه  ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ وا َعْن َسبِيِل اهللَِّ َوَشاقهوا الرَّ ِذيَن َكَفُروا َوَصده وا  الَّ

ُ َلُكْم  ﴿َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلنَ  ، وقوله:[ 32]حممد:    اهللََّ َشْيًئا َوَسُيْحبُِط َأْعاَمهَلُْم﴾ ا ُيَبنيِّ

رًيا مِمَّا ُكنُْتْم خُتُْفوَن ِمَن اْلكَِتاِب َوَيْعُفو َعْن َكثرٍِي َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهللَِّ ُنوٌر َوكَِتاٌب ُمبنِيٌ 
]املائدة:   ﴾َكثِ

ٍة ِمَن ال ، وقوله:  [ 15 ُ َلُكْم َعىَل َفرْتَ َتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبنيِّ
ُسِل َأْن َتُقوُلوا َما  ﴿َيا َأْهَل اْلكِ ره

َقِديٌر﴾  
ٍ
ء يَشْ ُكلِّ  َعىَل  َواهللَُّ  َوَنِذيٌر  َبِشرٌي  َجاَءُكْم  َفَقْد  َنِذيٍر  َوََل  َبِشرٍي  ِمْن  ،  [ 19]املائدة:    َجاَءَنا 

ُ اهللَُّ َلُكُم اآْلَياِت َواهللَُّ َعلِيٌم َحكِيٌم﴾وقوله:   [ 18]النور:  ﴿َوُيَبنيِّ

تبني إذا تثبت يف األمر، والتثبت يف األمر والتأين فيه، ويقال:  مصدر وهو قال آخر:  

. والبيان: ما بني  .ء إذا تأملته حتى تبني لكتبينت األمر أي تأملته وتوسمته، واستبنت اليش 

ء فهو  ء بيانا: اتضح، فهو بني، وكذلك أبان اليش بان اليشو . ء من الدَللة وغريها.به اليش 
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 . (1)  مبني

ء كشف لك  اسم جامع لكل يش د قال بعضهم يف تعريف البيان: )هو  وققال آخر:  

عىل   وهيجم  حقيقته  إىل  السامع  يفيض  حتى  الضمري  دون  احلجاب  وهتك  املعنى  قناع 

حمصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ ألن مدار األمر والغاية التي  

ء بلغت اإلفهام وأوضحت عن  فهام فبأي يش جيري إليها القائل والسامع إنام هو الفهم واإل

 ( 2)( املعنى فذلك هو البيان يف ذلك املوضع

اعلم أن مراتب وصول  وذكر بعضهم املراحل التي يمر هبا املتبني، فقال: )قال آخر:  

العلم إىل النفس: الشعور ثم اإلدراك ثم احلفظ ثم التذكر ثم الذكر ثم الرأي وهو استحضار  

اخلاطر فيها ثم التبني وهو علم حيصل بعد اَللتباس ثم اَلستبصار وهو    املقدمات وإجالة

 ( 3)( العلم بعد التأمل

﴿َوَما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك    قوله تعاىل:   ينا املع  ه ومن األمثلة عىل دَلَلته عىل هذ:  (4)قال آخر

َ هَلُُم الَِّذي اْخَتَلُفوا فِيِه   َتاَب إَِلَّ لُِتَبنيِّ
ُيْؤِمنُوَن﴾اْلكِ أي وما  ،  [ 64]النحل:    َوُهًدى َوَرمْحًَة لَِقْوٍم 

أنزلنا عليك كتابنا، وما بعثناك به إىل عبادنا، إَل لتبني هلم ما اختلفوا فيه من دين اهلل، فيعرفوا  

احلق من الباطل، وتقيم عليهم حجة اهلل التي بعثك هبا، وهو هدى للقلوب الضالة، ورمحة  

ون بام تضمنه من أمر اهلل وهنيه ويعملون به. لقوم يؤمنون به فيص . ذلك  دقون بام فيه، ويقر 

 . هذا الكتاب هو الفاصل بني الناس فيام يتنازعون فيه، وأنه اهلادي هلم إىل سبيل الرشادأن 

َ  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (5) قال آخر نَا يِف اآْلَفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
﴿َسنُِرهيِْم آَياتِ

 
 ( 68 -67/ 13لسان العرب) ( 1)

 (( 76/ 1البيان والتبيني للجاحظ) ( 2)

 ( 89/ 1الكليات للكفوي)( 3)

 ( 100/ 14(  تفسري املراغي )4)

 ( 444/ 15) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  5)
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 َشِهيٌد﴾ 
ٍ
ء ُه احْلَقه َأَومَلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَُّه َعىَل ُكلِّ يَشْ املعاندين  أي أن هؤَلء  ،  [ 53]فصلت:    هَلُْم َأنَّ

يديه ويف    ،  رسول اهلليف    الذين شكوا التي بني  اهلل  آياتهسريهي ،  آيات  اهلل  اآلفاق  يف    م 

ذات أنفسهم، وستكشف هلم هذه اآليات التي يروهنا، أن هذا الرسول  ويف    البعيدة عنهم، 

حق. يديه  بني  الذي  الكتاب  وأن  و حق،  والقمر  .  الشمس  خلق  تشمل  اآلفاق(  )آيات 

والنجوم والنظام الدقيق الذي حيكمها، وخلق أنواع األحياء والنباتات واجلبال والبحار  

ا فيها من عجائب وأرسار َل تعد وَل حتىص، وما يف عامل األحياء من عجائب َل تنتهي،  وم

مثل    ، فهيأما )اآليات النفسية(.  كل هذه اآليات هي دليل عىل التوحيد وعىل وجوداهلل. ف

يتحكم باملخ وحركات القلب املنتظمة    خلق أجهزة جسم اإلنسان، والنظام املحري الذي 

و والعظام  الرحم والرشايني  ظلامت  اجلنني يف  ونمو  النطفة  وانعقاد  أرسار  .اخلاليا،  ثم   .

 كل ذلك كتاب مفتوح ملعرفة اإلله اخلالق العظيم.  . الروح العجيبة.

آخر أن  (1)قال  الكريمة  اآلية  وتذكر  ألن :  مستمرة،  واإلراءة  العملية    هذه 

اَل  ﴾ سنرهيم﴿ عىل  يدل  مضارع  مئات  فعل  اإلنسان  عاش  وإذا  من ستمرار،  اآلَلف 

السنني، فسوف تنكشف له يف كل زمان عالمات وآيات إهلية جديدة، ألن أرسار العامل َل  

كافة كتب وبحوث العلوم الطبيعية ومايتصل بمعرفة اإلنسان يف أبعاده . وهلذا؛ فإن  تنتهي. 

وكذلك العلوم التي    ،املختلفة )الترشيح، فسلجة األعضاء، علم النفس، والتحليل النفيس( 

كتبا  ختت الواقع  يف  تعترب  ذلك،  وغري  والطبيعة  واهليئة  واحليوانات  النباتات  بمعرفة  ص 

اخلالق جل وعال  ومعرفة  التوحيد  يف  األرسار    ،وبحوثا  عن  احلجب  ترفع  ما  عادة  ألهنا 

أحاط بكل   الذي  األزلية، وعلمه  العظيم، وقدرته  اخلالق  لتبني قدرا من حكمة  العجيبة 

 
 ( 444/ 15) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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 يشء. 

آخر و(1) قال  وهذا  وهو  :  آخر،  وجه  وهناك  الكريمة،  اآلية  تأويل  وجوه  من  جه 

لقد عرضنا معجزاتنا ودَلئلنا  ) :  لنا من خالهلا   يريد أن يقولفاهلل  إعجاز القرآن،  إشارهتا إىل  

املختلفة َل يف جزيرة العرب وحسب، وإنام يف نواحي العامل املختلفة، ويف هؤَلء املرشكني  

 ( ن عىل حق أنفسهم، حتى يعلموا بأن هذا القرآ

َ  : ومثل ذلك قوله تعاىل: (2) قال آخر وا َعىَل َأْدَباِرِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ ِذيَن اْرَتده ﴿إِنَّ الَّ

َل هَلُْم َوَأْمىَل هَلُْم﴾ يَْطاُن َسوَّ الذين تراجعوا عن  ، وهي تتحدث عن  [ 25]حممد:    هَلُُم اهْلَُدى الشَّ

مفاهيمه، وصفاء رشيعته، واستقامة مناهجه، وهؤَلء هم  اخلط املستقيم من بعد وضوح  

الواعية يف صفائها   اإلسالمية  التجربة  اإلسالمي وشاهدوا  املجتمع  داخل  عاشوا  الذين 

وروحانيته، واستقامة سريته التي هي املثل األعىل    رسول اهلل    ونقائها، َل سيام يف أخالق 

لسلبية مشكلة عدم الوضوح يف الرسالة، أو  للكامل اإلنساين، فليست املشكلة يف مواقفهم ا

ضياع اخلطوط التي حتدد فواصل القضايا، أو اختفاء النموذج احلي الذي يعرب عن طبيعة  

َل هَلُْم﴾الواقع السليم، بل هي ما ذكره اهلل:   يَْطاُن َسوَّ زينه هلم من أعامهلم  فيام    [ 25]حممد:    ﴿الشَّ

دا يف  أثاره  ما  أو  حسنة،  فرأوها  الذاتيةالسيئة  األنانية  مطامع  من  به  فيام    خلهم  يكيدون 

من تطويل األمل الذي يثري    بام أوحى به إليهم  [ 25]حممد:    ﴾ ﴿َوَأْمىَل هَلُمْ لإلسالم واملسلمني،  

 . فيهم أحالم البقاء واَلمتداد يف احلياة، حتى ينسيهم املوت، ويبعدهم عن اآلخرة 

ُ َلُكْم  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (3)قال آخر َتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبنيِّ
﴿َيا َأْهَل اْلكِ

رًيا مِمَّا ُكنُْتْم خُتُْفوَن ِمَن اْلكَِتاِب َوَيْعُفو َعْن َكثرٍِي َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهللَِّ ُنوٌر َوكَِتاٌب ُمبنِيٌ 
]املائدة:   ﴾َكثِ

 
 ( 446/ 15) كتاب اهلل املنزلاألمثل يف تفسري  (  1)
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نا إليكم حممدا رسول اهلل وخاتم النبيني يبني  لكم كثريا من  أي يا أهل الكتاب إنا أرسل  ،[ 15

التي كنتم ختفوهنا، وقد أنزهلا اهلل عليكم، لكنكم مل تلتزموا العمل هب ، وكذلك  ا األحكام 

زيادة  حرفوها باحلمل عىل معان أخرى،    ، حيثوالبشارات به  صفات النبي  إخفاؤهم ل

اليعىل   كنسيان  ونسوه  كتبهم  من  أضاعوه  جاء ما  ما  احلساب  يف    هود  أخبار  من  التوراة 

اآلخرة، وأظهره الرسول هلم، وكانت احلجة عليهم فيه أقوى، إذ هم يعلمون  يف    واجلزاء 

ء من كتبهم، ومن ثم آمن به من آمن من علامئهم املنصفني،  أمي مل يطلع عىل يش  يأنه نب

، وكان هذا البيان من  واعرتفوا بعد إيامهنم بام بقي عندهم من البشارات وصفات النبي  

أحد فيها، ومع هذا فقد كان يعفو    يومعجزات القرآن التي َل ينبغى أن يمرت  دَلئل نبوته  

كانوا  إىل    عن كثري مما  مل يظهره ألنه َل حاجة  وإنام  الكثري مما يكتمونه،  يظهر  خيفونه، وَل 

ل ما خيفونه، فيكون  ذكر بعضه إعالمهم بأن الرسول عامل بكيف    الدين، والفائدةيف    إظهاره

كل أمة أن يكتموا من  يف    ذلك داعيا لرتك اإلخفاء حتى َل يفتضحوا ومن شأن علامء السوء

فوه بحمله عىل غري ظاهر معناه  . العلم ما يكون حجة عليهم وكاشفا عن سوء حاهلم، أو حير 

آخر بعدها (1)قال  قال  ثم  ُنوٌر  :  :  اهللَِّ  ِمَن  َجاَءُكْم  ُمبِنٌي﴾﴿َقْد    ، [ 15]املائدة:    َوكَِتاٌب 

بذلك ألنه للبصرية كالنور للبرص، فكام أنه لوَل النور ما أدرك    ي ، وسمالنور هو النبي  ف

من القرآن واإلسالم ملا أدرك ذو    البرص شيئا من املبرصات، كذلك لوَل ما جاء به النبي  

وَل احلق،  الدين  حقيقة  غريهم  من  وَل  الكتاب  أهل  من  التوراة  البصرية  عىل  طرأ  ما   

واإلنجيل من ضياع بعضها أو نسيانه، وعبث الرؤساء بالبعض اآلخر بإخفاء شىء منه أو  

والكتاب املبني: هو القرآن الكريم  .  ظلامت اجلهل والكفر َل يبرصون.يف    حتريفه، ولظلوا 

 
 ( 80/ 6(  تفسري املراغي )1)
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 . نفسه، مبني ملا حيتاج إليه الناس هلدايتهميف  وهو بني 

 والبصائر:   التبرص 

املباركات أن   فتياتنا  الفتيات، وقال: واآلن نريد من  املسابقة إىل قسم  التفت مدير 

، هلا عالقة بالبرص احليس، وإن  يذكرن اللفظ الذي يدل عىل وظيفة مهمة من وظائف العقل

 . كانت غريه

]التبرص[ ومشتقاته، وقد ورد يف مواضع خمتلفة    قالت إحدى الفتيات: نراك تشري إىل 

﴿َقْد  لكريم، وبصيغ خمتلفة، منها ما ورد بصيغة ]البصائر[، كام يف قوله تعاىل:  من القرآن ا

ُر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َأْبرَصَ َفلِنَْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها َوَما َأَنا َعَلْيُكْم بَِحِفيٍظ﴾
]األنعام:    َجاَءُكْم َبَصائِ

َتْأهِتِْم  ﴿، وقوله:  [ 104 بِآَيٍة َقاُلوا َلْوََل اْجَتَبْيَتَها ُقْل إِنَّاَم َأتَّبُِع َما ُيوَحى إِيَلَّ ِمْن َرِبِّ َهَذا  َوإَِذا مَلْ 

ُر ِمْن َربُِّكْم َوُهًدى َوَرمْحٌَة لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾
﴿َقاَل َلَقْد َعلِْمَت َما  ، وقوله:  [ 203]األعراف:    َبَصائِ

اَم  السَّ َربه  إَِلَّ   
ِ
َهُؤََلء َمْثُبوًرا﴾َأْنَزَل  فِْرَعْوُن  َيا  أَلَُظنهَك  َوإِينِّ  َبَصائَِر  َواأْلَْرِض  ]اإلرساء:   َواِت 

َما َأْهَلْكنَا اْلُقُروَن اأْلُوىَل َبَصائَِر لِلنَّاِس  ، وقوله:  [ 102 ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب ِمْن َبْعِد 

ُروَن﴾ َيَتَذكَّ َلَعلَُّهْم  ﴿َهَذا َبَصائُِر لِلنَّاِس َوُهًدى َوَرمْحٌَة  ، وقوله:  [ 43صص:  ]الق   َوُهًدى َوَرمْحًَة 

 [ 20]اجلاثية:  لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن﴾

أخرى:   تعاىل:  وقالت  قوله  يف  كام  ]التبرصة[،  بصيغة  ورد  ما  ﴿َواأْلَْرَض  منها 

ًة َوِذْكَرى لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب﴾ َمَدْدَناَها َوَأْلَقْينَا فِيَها َرَوايِسَ َوَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِ    يٍج َتْبرِصَ

 [8ـ  7]ق: 

﴿َقْد َكاَن َلُكْم  [، كام يف قوله تعاىل:  ُأويِل اأْلَْبَصارِ منها ما ورد بصيغة ]وقالت أخرى:  

ُد  آَيٌة يِف فَِئَتنْيِ اْلَتَقَتا فَِئٌة ُتَقاتُِل يِف َسبِيِل اهللَِّ َوُأْخَرى َكافَِرٌة  َيَرْوهَنُْم ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعنْيِ َواهللَُّ ُيَؤيِّ

ًة أِلُويِل اأْلَْبَصاِر﴾ ِه َمْن َيَشاُء إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ ْيَل  ، وقوله:  [ 13]آل عمران:   بِنَرْصِ ﴿ُيَقلُِّب اهللَُّ اللَّ
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اأْلَْبَصاِر﴾ أِلُويِل  ًة  َلِعرْبَ َذلَِك  يِف  إِنَّ  إِْبَراِهيَم  وقوله:    ،[ 44لنور:  ]ا  َوالنََّهاَر  ِعَباَدَنا  ﴿َواْذُكْر 

َواأْلَْبَصاِر﴾ اأْلَْيِدي  ُأويِل  َوَيْعُقوَب  ِذيَن  وقوله:    ،[ 45]ص:    َوإِْسَحاَق  الَّ َأْخَرَج  الَِّذي  ﴿ُهَو 

ِل احْلرَْشِ َما َظنَنُْتْم َأْن خَيُْرُج  َتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم أِلَوَّ
ُْم َمانَِعُتُهْم  َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكِ وا َوَظنهوا َأهنَّ

ْعَب خُيِْرُبوَن ُبيُ  َتِسُبوا َوَقَذَف يِف ُقُلوهِبُِم الره وهَتُْم  ُحُصوهُنُْم ِمَن اهللَِّ َفَأَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َحْيُث مَلْ حَيْ

وا َيا ُأويِل اأْلَْبَصاِر﴾  [ 2: ]احلرش بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِدي املُْْؤِمننَِي َفاْعَترِبُ

ينَ منها ما ورد بصيغة ]وقالت أخرى:   ﴿َوَعاًدا َوَثُموَد  [، كام يف قوله تعاىل:  ُمْسَتْبرِصِ

َوَكاُنوا   بِيِل  السَّ َعِن  ُهْم  َفَصدَّ َأْعاَمهَلُْم  ْيَطاُن  الشَّ هَلُُم  َن  َوَزيَّ نِِهْم 
َمَساكِ ِمْن  َلُكْم   َ َتَبنيَّ َوَقْد 

يَن﴾   [38]العنكبوت:  ُمْسَتْبرِصِ

أ يعني خرى:  قالت  اليش   وهو  إلدراك  البصرية  ورؤيتهتقليب  التأمل  أو    ..ء 

طلب معرفة األمور عىل حقيقتها من  . أو  .(1) املعرفة احلاصلة بعد الفحص أو    ..والفحص

ي ة ال تي يمكن للعني رؤيتها   . خالل الرباهني احلس 

قوله   املعاين  هذه  األمثلة عىل دَلَلته عىل  ومن  أخرى:  َجاَءُكْم    تعاىل:قالت  ﴿َقْد 

ُر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َأْبرَصَ َفلِنَْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها َوَما َأَنا َعَلْيُكْم بَِحِفيٍظ﴾ 
  ،[ 104]األنعام:    َبَصائِ

، [ 103]األنعام:  ﴿ََل ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر﴾قوله تعاىل: أنه سئل عن اإلمام الصادق وقد روي عن 

ُر ِمْن َربُِّكْم﴾قال: إحاطة الوهم، أَل ترى إىل قوله:  ف
ليس    [ 104]األنعام:    ﴿َقْد َجاَءُكْم َبَصائِ

العيون   َفلِنَْفِسِه﴾يعني برص  َأْبرَصَ  بعينه    [ 104]األنعام:    ﴿َفَمْن  البرص  يعني من  ﴿َوَمْن  ليس 

إحاطة الوهم كام يقال: فالن ليس يعني عمى العيون، إنام عنى    [ 104]األنعام:    َعِمَي َفَعَلْيَها﴾

. اهلل أعظم  . بصري بالشعر، وفالن بصري بالفقه، وفالن بصري بالدراهم، وفالن بصري بالثياب
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 (1)(من أن يرى بالعني 

وسائل الوعي الفكري والبصرية القلبية، مما أوحى  : وهي تشري إىل  (2)قالت أخرى

د اهلل لإلنسان أن يفكر فيه ويتأمله ويتعمق  به اهلل إىل رسله، من كتب وتعاليم ودَلئل، فيام أرا

يف دقائقه ليصل من خالله إىل اهلدى الذي يفتح له نوافذ املعرفة الفكرية والروحية، ويقوده  

وبذلك كانت قضية الرساَلت قضية    إىل الرصاط املستقيم يف مسريته العملية يف احلياة..

وحتديد دوره الطبيعي يف تنظيم شؤون    اإلنسان فيام تستهدفه من رفع مستواه وتدبري أموره،

الكون من حوله، ليبلغ السعادة يف الدنيا، عىل أساس راحة الفكر والعمل والشعور، وينال  

   السعادة يف اآلخرة عىل أساس ما حيصل عليه من جنة اهلل ورضوانه.

َوَمْن َعِمَي فَ : ويف قوله تعاىل:  (3)قالت أخرى َفلِنَْفِسِه  َأْبرَصَ  ]األنعام:    َعَلْيَها﴾ ﴿َفَمْن 

إذا انطلق اإلنسان، وفتح نوافذ قلبه عىل النور، ونظر بعني البصرية إىل  إشارة إىل أنه    [ 104

حقائق الكون واحلياة، فإنه حيقق لنفسه الربح الكبري.. أما إذا أغلق قلبه عن النور، وأعمى  

نفسه، ألنه حرمها من آفاق اخلري  عينيه عن رؤية احلقيقة فإنه لن يرض أحدا يف ذلك، بل يرض  

يسري يف دربه، وذلك هو ما  عندما    والسعادة والسالم، وتركها تتخبط مثلام يتخبط األعمى

َا ََل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكِْن َتْعَمى  يؤكده القرآن يف قضية العمى والبرص يف قوله تعاىل:   ﴿َفإِهنَّ

ُدورِ  الصه يِف  تِي  الَّ الداخل،  [ 46  ]احلج:  ﴾اْلُقُلوُب  اإلنسان من  لديه هي مسألة  املسألة  ، ألن 

اجلسد، ألن اهلل يريد لإلنسان أن    ، اإلنسان، الفكر.. العقل.. الشعور، َل اإلنسان الشكل

يتحرك بعقله ليحرك احلياة من حوله عىل هداه، وَل بد للعقل من أن ينفتح عىل كل نوافذ  

عة التي يدركها احلس، ويف ما أوحى اهلل به إىل رسله  منحه اهلل من مفرداهتا املتنوفيام  املعرفة

 
 .98، ص: 1الكايف، ج: (  1)
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يتفايض   الذي  املنفتح  الصائب  الفكر  وذاك  هذه  من  له  ليجتمع  وكتاب،  رسالة  من 

باإلرشاق، وينطلق من منابع النور، ليخطط للحياة طريقها املستقيم كام يريده اهلل، وليثري ـ  

 مع نفسه ـ آفاق الروح السابحة يف آفاق اهلل. 

 إَِلَّ َربه  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)أخرىقالت  
ِ
﴿َقاَل َلَقْد َعلِْمَت َما َأْنَزَل َهُؤََلء

َمْثُبوًرا﴾   َيا فِْرَعْوُن  اَمَواِت َواأْلَْرِض َبَصائَِر َوإيِنِّ أَلَُظنهَك  ، أي قال موسى  [ 102]اإلرساء:  السَّ

اهلل هذه اآليات التسع التي أريتكها  لقد علمت يا فرعون ما أنزل  )لفرعون:  عليه السالم  

رسول اهلل،  إين  وصحة قويل  ي إَل حجة ىل عىل حقيقة ما أدعوك إليه، وشاهدة ىل عىل صدق

  بصائر ملن وهي    بعثني هبا رب السموات واألرض، ألنه هو الذي يقدر عليها وعىل أمثاهلا،

هو حمق، وأهنا من عند  استبرص هبا، وهدى ملن اهتدى هبا، يعرف من رآها أن من جاء هبا ف

﴿َوإِينِّ  اهلل َل من عند غريه، إذ كانت معجزة َل يقدر عليها إَل رب السموات واألرض  

َمْثُبوًرا فِْرَعْوُن  َيا  وإين  [ 102]اإلرساء:    ﴾أَلَُظنهَك  اخلري    أي  عن  مرصوفا  فرعون  يا  ألظنك 

 . مطبوعا عىل الرش

أخرى تعاىل:  (2)قالت  قوله  ذلك  ومثل  َما  :  َبْعِد  ِمْن  اْلكَِتاَب  ُموَسى  آَتْينَا  ﴿َوَلَقْد 

ُروَن﴾   َيَتَذكَّ َلَعلَُّهْم  َوَرمْحًَة  َوُهًدى  لِلنَّاِس  َبَصائَِر  اأْلُوىَل  اْلُقُروَن  ،  [ 43]القصص:  َأْهَلْكنَا 

هو إشارة إىل الكفار من قوم نوح  واملقصود من )القرون األوىل( أي األقوام السابقني..  و

ثار األنبياء السابقني، ويلزم من  آوعاد وثمود وأمثاهلم.. ألنه بتقادم الزمان ومضيه متحى  

البرش. أيدي  يف  جديد  ساموي  كتاب  وجود  ومعناها .  ذلك  )بصرية(  مجع  و)البصائر( 

 
 ( 242/ 12) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 104/ 15(  تفسري املراغي )1)
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منني.. و)اهلدى(  الرؤية، واملقصود هبا هنا اآليات والدَلئل التي تستوجب إنارة قلوب املؤ

 و)الرمحة( أيضا من لوازم البصرية.. وعىل أثرها تتيقظ القلوب. 

تعاىل:  (1) قالت أخرى قوله  ذلك  لَِقْوٍم  : ومثل  َوَرمْحٌَة  َوُهًدى  لِلنَّاِس  َبَصائُِر  ﴿َهَذا 

هذا القرآن الذي يشتمل عىل العقيدة والرشيعة )بصائر للناس(  ، أي  [ 20]اجلاثية:  ُيوِقُنوَن﴾  

الرصاط  يفت عىل  ويدهلم  احلياة،  حقائق  هبا  يبرصون  التي  املعرفة  عىل  وقلوهبم  عقوهلم  ح 

أفق   من  املنطلق  املعنوي  النور  يف  فيعيشون  النور،  إىل  الظلامت  من  وخيرجهم  املستقيم، 

اليقينية، إىل  عندما    الوحي احلق، واملعرفة  به  يتخذونه وسيلة لإلبصار، )وهدى( هيتدون 

)ورمحة السبيل  يف  فيام    ( سواء  اخلري  ينابيع  من  املتدفقة  اإلهلية  الرمحة  إحياءات  من  خيتزنه 

الشك   أمام  يتوقفون  فال  اليقني،  حتصيل  طريق  يف  يتحركون  يوقنون(  )لقوم  حياهتم، 

.  .ليتجمدوا عنده، بل يالحقون كل مواقع املعرفة التي يمكن أن تزيل احلجاب عن احلقيقة 

ا تربط مصري  البصائر  العبودية  وإذا كانت هذه  تكون  أن  بد من  بعبوديته هلل، فال  إلنسان 

مقياسا لتقويم أعامله وحركته، باعتبار أن رضوان اهلل عن حركة عباده ومصريهم متعلق  

 هبا. 

أخرى تعاىل:  (2) قالت  قوله  ذلك  ومثل  َرَوايِسَ  :  فِيَها  َوَأْلَقْينَا  َمَدْدَناَها  ﴿َواأْلَْرَض 

ًة َوِذْكَرى لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب﴾   إذا كان هؤَلء    ، إي [ 8ـ    7]ق:  َوَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج َتْبرِصَ

اجلاحدون   القدرة،  املعاندون  دَلئل  من  فيها  وما  السامء  ترى  أن  عن  أبصارهم  كل ت  قد 

واحلكمة، والعلم، فلينظروا إىل مواطىء أقدامهم.. إىل هذه األرض التي يمشون عليها..  

إهنم لو نظروا نظرا باحثا متفحصا لرأوا األرض غري األرض، ولرأوا فيها من آيات اهلل،  
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وحكمته وعلمه، ما مل يروه، وهم يمشون فيها بعيون مقفلة، وقلوب فارغة،    ودَلئل قدرته

هنا كون فسيح ممدود إىل غايات بعيدة، تتجاوز هذا القدر املحدود الذي  وعقول َلهية.. إ 

ى مواطىء أقدامهم، وَل خيرج عن حميط مغداهم ومراحهم.. وإن هذه اجلبال التي   َل يتعد 

د أكوام من األحجار، بل أوتاد متسك هذه األرض  هي    تطاول السامء بني أيدهيم، ليست جمر 

التي  أن متيد، وتضطرب بام عليها من   الزروع واحلدائق، واملروج  موجودات.. وإن هذه 

وإنام إفرازاهتا،  من  إفرازا  ليست  األرض،  وجه  والبهجة  هي    تغط ى  اجلامل،  من  حلل 

واحلسن، كساها اهلل سبحانه وتعاىل هبا، حتى تطيب للناس احلياة فيها، وحتى تفيض عليهم  

فال يكون حظ  اإلنسان من هذه  هبجة وحبورا، مما تنتعش به النفوس، وتسعد به القلوب،  

الزروع مقصورا عىل الغذاء الذي يمأل البطون، كام هو حظ احليوان، الذي َل يعنيه من أمر  

 هذه اخلريات إَل أن يمأل بطنه منها. 

أخرى تعاىل:    :(1) قالت  قوله  ُمنِيٍب ويف  َعبٍْد  لُِكلِّ  َوِذْكَرى  ًة  بيان   [ 8]ق:    ﴾﴿َتْبرِصَ

امت السموات واألرض عىل هذا النظام البديع املتقن، املحىل  بحيل  للعلة التي من أجلها ق

هذا كله ما يفتح البصائر إىل مطالع احلق، ويمد  العقول بكامَلت  يف    اجلامل والبهجة.. إن

املعارف املوصلة إىل اهلل، وذلك حني تصادف اإلنسان الذي مل تفسد فطرته، ومل تنطمس  

والعبد املنيب، هو العبد املستعد     َلت والسفاهات.. بصريته، ومل تستول عىل عقله الضال

 . لقبول اخلري حني يدعى إليه، وَلتباع سبيل احلق حني يستبني له وجهه

ًة  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2)قالت أخرى ْيَل َوالنََّهاَر إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ ﴿ُيَقلُِّب اهللَُّ اللَّ

يف حركة الزمن التي يتبدل معها الليل إىل هنار، والنهار إىل  ، أي  [ 44]النور:    أِلُويِل اأْلَْبَصاِر﴾ 
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ليل، يف نظام متقن دائم متواصل، َل يقف عند حد، وَل يتعثر أمام أية عقبة، لعربة ألويل  

األبصار الذين يرون يف الظواهر منطلقا للتفكري والدرس واَلعتبار، َل أداة للهو وللمتعة،  

يلتقي عن يمثل  وبذلك  الذي  اخلارجي  بالبرص  البصرية  الذي جتسده  الداخيل  البرص  دهم 

 النظر. 

﴿َواْذُكْر ِعَباَدَنا إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب  : ومثل ذلك قوله تعاىل: (1)قالت أخرى

عىل    ـ وأنت تدعو نفسك إىل الصرب   ي  أي واذكر ـ أهيا النب  ،[ 45]ص:  ُأويِل اأْلَْيِدي َواأْلَْبَصاِر﴾  

ما تكره من قومك ـ اذكر فيمن تذكر من عبادنا الصاحلني، إبراهيم وإسحاق ويعقوب..  

كل جمال للخري واإلحسان، ومن ذوى األبصار الكاشفة  يف    فهؤَلء من ذوى األيدى العاملة

وا ملكا وإنام  تهذا الوجود من بعض جالل اهلل، وعظمته، وعلمه، وقدرته.. إهنم مل يؤ يف    عام

نبو   ويسعون أوتوا  بأيدهيم،  يعملون  إنام  هلذا  وهم  َل  يف    ة،  بأنفسهم،  معاشهم  حتصيل 

الدنيا،  يف    يملكون سلطانا يعمل هلم العاملون فيه.. ثم إن هلم إىل جانب هذه األيدى العاملة 

 . ملكوت اهلل، والتسبيح بحمده يف  التدب ريف  أبصارا عاملة

َمَساكِنِِهْم  ﴿َوَعاًدا َوثَ ومثل ذلك قوله تعاىل:  قالت أخرى:   ِمْن  َلُكْم   َ َتَبنيَّ َوَقْد  ُموَد 

يَن﴾   بِيِل َوَكاُنوا ُمْسَتْبرِصِ ُهْم َعِن السَّ ْيَطاُن َأْعاَمهَلُْم َفَصدَّ َن هَلُُم الشَّ م  أي  ،  [ 38]العنكبوت:  َوَزيَّ أهن 

جاهلني  إشارة إىل أهنم مل يكونوا  . وفيها  فطرة سليمة. و  كانوا ذوي أعني بصرية، وعقل كاف

قارصين، بل كانوا يعرفون احلق جيدا من قبل، وكانت ضامئرهم حية ولدهيم العقل الكايف،  

 .(2)ةوأتم األنبياء عليهم احلجة البالغ

 الفقه والفهم: 
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أن   املباركني  فتياننا  من  نريد  واآلن  وقال:  الفتيان،  قسم  إىل  املسابقة  مدير  التفت 

يدل عىل وظيفة مهمة من   لفظا  العقل، وهي  يذكروا يل  الصحيح  وظائف  بالفهم  ترتبط 

 . العميق

الفتيان أحد  تشري  :  (1) قال  الكريم  لنراك  القرآن  يف  ورد  والذي  ومشتقاته،  لفقه، 

إدراك املسائل اخلفية، ومتييزها  للدَللة عىل وظيفة مهمة من وظائف العقل، وهي وظيفة  

أو   املسائل اجللي ة..  التوصل إىل علم غائب بعلم  عن  من ثم فهو أخص من  و   شاهد،هو 

 اْلَقْوِم ََل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديًثا﴾العلم، كام قال تعاىل:  
ِ
  [ 78]النساء:  ﴿َفاَمِل َهُؤََلء

: وقد ورد يف القرآن الكريم بمعاين متعددة، كلها هلا عالقة بالفهم، ومنها  (2)قال آخر

﴿َوَما َكاَن  ام يدل عىل ذلك قوله تعاىل:  بأنواعها املختلفة، ك  أحكام الرشيعة ارتباط الفهم ب

يِن َولِ  ُهوا يِف الدِّ ًة َفَلْوََل َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفقَّ ُينِْذُروا َقْوَمُهْم  املُْْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكافَّ

َل بد لألمة من التنوع يف سد احلاجات  ، أي  [ 122]التوبة:    ﴾إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُرونَ 

التي يتوقف عليها نموها وتطورها وحركتها الشاملة يف احلياة، وربام كان يف مقدمة ذلك  

فيتحركون    احلاجة إىل املعرفة الدينية الشاملة التي تثري الوعي الديني املنفتح يف واقع الناس،

ن قاعدة إسالمية ثابتة تدفع هبم إىل حتويل  من خالله إىل مواجهة قضاياهم العامة واخلاصة م

املواقف إىل حركة حية للمفاهيم اإلسالمية من جهة، ولألحكام الرشعية من جهة أخرى،  

وإىل صدق اَلنتامء إىل العقيدة والرشيعة يف كل يشء، فال تبقى هناك أية ازدواجية بني ما  

ن دينهم يف مفاهيمه ويف تفاصيل  هو الدين وما هو احلياة، كام حيدث للكثريين الذين جيهلو

وهذا ما جعل التفقه يف الدين واجبا كفائيا عىل األمة كلها، يفرض عليها أن تعد   .أحكامه. 
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حركة   من  جتعل  التي  الشاملة  الدينية  املعرفة  عىل  باحلصول  تتكفل  جمموعة  أفرادها  من 

لها حتى جتعلها  اإلسالم يف وعي األمة وثقافتها حركة واعية تفرض نفسها عىل الساحة ك

واجتاه جانب  كل  يف  يتحرك  هذه  .إسالما  عاجلته  ما  وهذا  الكريمة  .  أرادت  اآلية  التي 

ينفر بعضهم إىل اجلهاد، فال يعتربوا  عندما    للمؤمنني أن ينفر بعضهم إىل التفقه يف الدين،

ات املقاتلة  اجلهاد مهمة األمة كلها إَل يف احلاَلت الصعبة التي حتتاج فيها األمة إىل كل الطاق

 للدفاع عن وجودها أمام األعداء. 

، ومن األمثلة  اإلدراكو   الفهماملرتبط ببمعناه العام  قال آخر: ومثل ذلك ورد الفقه  

َوإِْن ُتِصْبُهْم    ﴿َأْيناََم َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم املَْْوُت َوَلْو ُكنُْتْم يِف ُبُروٍج ُمَشيََّدةٍ قوله تعاىل:  عىل ذلك  

  ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد اهللَِّ   َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعنِْدكَ   َحَسنٌَة َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعنِْد اهللَِّ

 اْلَقْوِم ََل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديًثا﴾  
ِ
فقد يموت اإلنسان وهو يف برج    ،[ 78]النساء:  َفاَمِل َهُؤََلء

ينجو منه وهو يف قلب املعركة، ألن اإلنسان مرهون بأجله الذي َل يتقدم وَل  مشي د، وقد  

تسفيه لتلك العقول الضالة التي يعيش هبا  . ويف اآلية الكريمة  .(1)يتأخر ولو مقدار حلظة

  فقه   من   شىء   هلم   كان  ولو ..  حديثا   يفقهون  يكادون  َلهؤَلء املنحرفون الضالون.. إهنم  

  أن   للعمى  أن ى  ولكن  وهدى،  تبرصة  اهلل،  كلامت   من  النبي  به  جاءهم  يامف  هلم  لكان  احلديث،

 ؟(2)سمعواي  أن  وللصم يبرصوا، 

ِمْن قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   َعَذاًبا  َعَلْيُكْم  َيبَْعَث  َأْن  اْلَقاِدُر َعىَل  ُهَو  ﴿ُقْل 

ُف    َيْلبَِسُكْم ِشَيًعا َوُيِذيَق َبْعَضُكْم َبْأَس َبْعضٍ َفْوِقُكْم َأْو ِمْن حَتِْت َأْرُجلُِكْم َأْو   اْنُظْر َكْيَف ُنرَصِّ

اهلل الرمحن الرحيم، منتقم شديد العقاب.. قادر  أن    أي  ،[ 65]األنعام:    اآْلَياِت َلَعلَُّهْم َيْفَقُهوَن﴾ 
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السامء،  مهلكة من  املحادين هلل ورسوله، صواعق  املرشكني  يبعث عىل هؤَلء  أن  أو    عىل 

بحارا مغرقة من األرض، أو أن يلبسهم شيعا، أي جيعلهم أهواء متفرقة، ومذاهب متقاتلة،  

انظر كيف نتابع عليهم احلجج    ثم قال:   يرضب بعضهم بعضا، ويذيق بعضهم بأس بعض.. 

ونرضب هلم األمثال والعرب ونجعلها عىل وجوه شتى ليعتربوا ويتذكروا فينيبوا ويرجعوا  

 .(1)ضون عنها ويتجنبون التأمل فيها ـ ويلقوهنا وراء ظهورهمثم هم بعد ذلك يعر

﴿َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2)قال آخر

ْلنَا اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْفَقُهوَن﴾    َوُمْسَتْوَدعٌ  هذا  وهي تنبه العقول إىل فهم رس    ،[ 98]األنعام:  َقْد َفصَّ

كيف انطلق؟ ومن أين؟ ومن  و الوجود اإلنساين املتنوع يف أشكاله وألوانه وطباعه ولغاته، 

 هو الذي أنشأه؟. 

تعاىل:  (3)قال آخر النَّبِيه َحرِّ : ومثل ذلك قوله  َا  َأهيه اْلِقَتالِ ﴿َيا  َعىَل  املُْْؤِمننَِي  إِْن    ِض 

وَن َصابُِروَن َيْغلُِبوا ِماَئَتنْيِ  ِذيَن َكَفُروا   َيُكْن ِمنُْكْم ِعرْشُ َوإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِماَئٌة َيْغلُِبوا َأْلًفا ِمَن الَّ

ُْم َقْوٌم ََل َيْفَقُهوَن﴾   لة، إذ ما هي العالقة  وهذا التعليل يبدو عجيبا ألول وه،  [ 65]األنفال:  بَِأهنَّ

لكن الواقع هو أن العالقة    .. بني املعرفة والفقاهة وبني النرص أو بني عدم املعرفة واهلزيمة!؟

بينهام قريبة ومتينة، ألن املؤمنني يعرفون هنجهم الذي سلكوه ويدركون اهلدف من خلقهم  

العامل    الذي ينتظرهم يف  وإجيادهم، ويؤمنون بنتائجه اإلجيابية يف هذا العامل، والثواب اجلزيل

يقاتلون؟ ومن أجل من جياهدون؟ ويف سبيل أي هدف مقدس   اآلخر، فهم يعلمون، مل 

املضامر؟ إذا ما ضحوا واستشهدوا يف هذا  فهذا  ..  يضحون؟ وعىل من سيكون حساهبم 

أما الذين َل يؤمنون  .  السري الواضح املشفوع باملعرفة يمنحهم الثبات والصرب واإلستقامة. 

 
 ( 127/ 7(  تفسري املراغي )1)

 ( 239/ 9) (  من وحي القرآن2)

 ( 485/ 5) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)
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 واليوم اآلخر، فال يعرفون ألي أمر يقاتلون؟ وألجل من جياهدون؟ وإذا قتلوا فمن  باهلل

و ساروا  اجلاهلية  ولعاداهتم  األعمى  لتقليدهم  فهم  دمهم؟  دية  األفكار، ريؤدي  هذه  اء 

أعامهلم عىل   اهلدف ونتائج  الطريق وعدم معرفتهم  تبعث ظلامت  هنيار أعصاهبم  ا وهكذا 

 وجتعل منهم كائنات ضعيفة.  وتفت يف عضدهم وثباهتم، 

﴿َوإَِذا َما ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َنَظَر َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر

ُفوا  ُْم َقْوٌم ََل َيْفَقُهوَن﴾  َهْل َيَراُكْم ِمْن َأَحٍد ُثمَّ اْنرَصَ َف اهللَُّ ُقُلوهَبُْم بَِأهنَّ وهي   ، [ 127]التوبة: رَصَ

اهلل من    تصف آيات  إىل  يستمع  إليها مع من  اهلل، حني يستمعون  آيات  املنافقني مع  حال 

يدور  املؤمنني.. بام  ألسنتهم  تفضحهم  لتكاد  حتى  واَلرتياب،  بالشك  يلقوهنا  يف    إهنم 

هم إىل بعض، نظرات متلصصة، تبحث عن مهرب هترب منه من بني  وسهم، فينظر بعضؤر

فإذا وجدوا فرصة مواتية للهرب انسلوا،    يدى آيات اهلل، حتى َل ينفضح أمرهم بني يدهيا..

ُْم َقْوٌم ََل َيْفَقُهوَن﴾  ﴿ قوله تعاىل:  ويف    وفروا مرسعني..  َف اهللَُّ ُقُلوهَبُْم بَِأهنَّ   [ 127]التوبة:  رَصَ

من اهلل سبحانه وتعاىل بأنه قد رصف قلوهبم عن احلق، وختم عليها أن ترى    حكم عليهم

اهلدى، وأن تطمئن إليه، ألهنم قوم َل يفقهون شيئا، وَل يفرقون بني نور وظالم، وهدى  

 وضالل. 

 : ألفاظ أخرى 

بعد انتهاء الفتيان من ذكر اآليات الكريمة التي تتحدث عن الفقه، قام بعض من يف  

لنا ألفاظا أخرى  أن يذكروا  وفتياتنا املباركات  واآلن نريد من فتياننا املباركني  املنصة، وقال:  

 َل عىل التعيني. وظائف العقل، تدل عىل 

 
 ( 923/ 6القرآين للقرآن )(  التفسري 1)
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قد  [، والنهَهى ل كلمة ]من األلفاظ الدالة عىل العق قامت إحدى الفتيات، وقالت:  

  ﴾ َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكْم إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت أِلُويِل النهَهى﴿ومها:  ؛القرآن الكريم وردت مرتني يف 

 [ 128]طه:  ﴾ إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت أِلُويِل النهَهى﴿وقوله:  ، [ 54]طه: 

أخرى )الُنهى :  (1)قالت  )العقل( وكلمة  َتعني  عىل هي  و  ،(  )هني(  مادة  وزن    من 

 . عن األعامل املشينة.  ن  العقل ينهى وذلك ألء مأخوذ، )َسْعي( ويعني املنع من يش 

  ﴾ إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت أِلُويِل النهَهى﴿:وبذلك فإن معنى قوله تعاىل:  (2) قالت أخرى

املبثوثةيف    أي  [ 128]طه:   اهلل،  قدرة  من  املعارض  آيا يف    هذه  الوجود  أِلُويِل  هذا  ت مبرصة 

 . أي العقول الواعية، والبصائر املدركة   ،النههى

،  [احِلْجريف القرآن الكريم ]العقل  ومن األلفاظ الدالة عىل  قام أحد الفتيان، وقال:  

َهْل يِف َذلَِك  ﴿ وهي قوله تعاىل:  ورد ليدل عىل العقل مرة واحدة يف القرآن الكريم،  وقد  

 [5]الفجر:  ﴾َقَسٌم لِِذي ِحْجرٍ 

آخر الضالل    ::(3)قال  من  وحيميه  صاحبه  حيجر  ألنه  حجرا،  العقل  وسمى 

سميت   ومنه  احلمقاء..  ترصفاته  من  له،  ملا  صيانة  السفيه،  عىل  احلجر  ومنه  والضياع، 

احلجرة، ألهنا حتجر من يداخلها، وحتميه من احلر، والربد، ومن أيدى اللصوص، ونظرات  

 املتلصصني..  

ورد بعد قوله    [ 5]الفجر:    ﴿َهْل يِف َذلَِك َقَسٌم لِِذي ِحْجٍر﴾: وقوله تعاىل:  (4) قال آخر

﴾تعاىل:   ْيِل إَِذا َيرْسِ ْفِع َواْلَوْتِر َواللَّ دعوة إىل  ، وهي  [ 4ـ    1]الفجر:    ﴿َواْلَفْجِر َوَلَياٍل َعرْشٍ َوالشَّ

جتعل من كل قطعة  هذه األقسام التي متجد من شأن الزمن، ويف    أصحاب العقول أن ينظروا

 
 . 111، ص: 1نفحات القرآن، ج (1)

 ( 800/ 8التفسري القرآين للقرآن )(  2)

 ( 1550/ 16التفسري القرآين للقرآن )(  3)

 ( 1550/ 16التفسري القرآين للقرآن )(  4)
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منه آية من آيات القدرة اإلهلية، َل يراها إَل أصحاب العقول، وَل يدرك رس القسم هبا إَل  

 . أولو البصائر واألبصار

وقالت:   الفتيات،  إحدى  كلمةقامت  العقل  عىل  الدالة  األلفاظ  ]الشعور[    ومن 

َبْل َأْحَياٌء    ﴿َوََل َتُقوُلوا ملَِْن ُيْقَتُل يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواٌت ومشتقاته، والتي وردت يف قوله تعاىل:  

َتْشُعُروَن﴾   ََل  وقوله:  [ 154]البقرة:  َوَلكِْن  َوَما  ،  َقاَل  اأْلَْرَذُلوَن  َبَعَك  َواتَّ َلَك  َأُنْؤِمُن  ﴿َقاُلوا 

وقوله:    ، [ 113ـ    111]الشعراء:  َلْو َتْشُعُروَن﴾    ا َيْعَمُلوَن إِْن ِحَساهُبُْم إَِلَّ َعىَل َرِبِّ ِعْلِمي باَِم َكاُنو

ََل  َوَأْنُتْم  َبْغَتًة  اْلَعَذاُب  َيْأتَِيُكُم  َأْن  َقْبِل  ِمْن  َربُِّكْم  ِمْن  إَِليُْكْم  ُأْنِزَل  َما  َأْحَسَن  بُِعوا    ﴿َواتَّ

ِذيَن آَمُنوا ََل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ  :  وقوله   ، [ 55]الزمر:  َتْشُعُروَن﴾   َا الَّ ﴿َيا َأهيه

َبَط َأْعاَمُلُكْم َوَأْنُتْم ََل َتْشُعُروَن﴾   َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َأْن حَتْ ]احلجرات: َوََل جَتْ

2 ] 

َيْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب    له تعاىل: قالت أخرى: وقد قال بعضهم يف تفسري قو ﴿ِمْن َقْبِل َأْن 

إشارة إىل املبادرة بالرجوع إىل اهلل، والتخيل الفوري  : ) [ 55]الزمر:    ﴾ َبْغَتًة َوَأْنُتْم ََل َتْشُعُرونَ 

عن مشاعر اإلمهال والتسويف، من يوم إىل يوم، إذ َل يدرى املرء متى حيني حينه، ويأتيه  

عامل املوتى. وقد يؤخر  يف    رء التوبة إىل غد، ثم َل يأتى الغد إَل وهوأجله.. فقد يؤخر امل

املساء بني األحياء. فاملراد بإتيان العذاب هنا،  يف    التوبة من صبح يومه إىل مسائه، فال يكون 

هو وقوع املوت بالعصاة واملذنبني قبل التوبة.. فإتيان املوت هلم وهم عىل تلك احلال، إتيان  

بالعذاب الذي يبدأ دخوهلم فيه منذ حلظة املوت.. وهنا تكون احلرسة والندامة، حيث َل  

 ( 1)(دى ندامة! جتتنفع حرسة، وَل  

ُيْقَتُل يِف َسبِيِل اهللَِّ    وقال آخر يف تفسري قوله تعاىل:  قالت أخرى: َتُقوُلوا ملَِْن  ﴿َوََل 
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َتْشُعُرونَ  ََل  َوَلكِْن  َأْحَياٌء  َبْل  :  فتقولوا  شأهنم،  يف   تتحدثوا   وَل   )أي   :[ 154]البقرة:    ﴾ َأْمَواٌت 

  عامل   يف   ليست  إذ  بحياهتم،   تشعرون  َل  ولكن  عاملكم،  غري  عامل  يف  أحياء   هم  بل  أموات،  إهنم 

حياة غيبية متتاز هبا أرواح الشهداء عىل سائر أرواح  هي    ك باملشاعر، بليدر  الذي  احلس

الناس وهبا يرزقون وينعمون، وَل نعرف حقيقة هذه احلياة وَل الرزق الذي يكون فيها،  

روحانية    وَل نبحث عن ذلك ألنه من عامل الغيب، فنفوض أمره إىل اهلل، وقيل إهنا حياة

 ( 1)(حمضة َل ندرك رسها 

 معراج اَلتباع واَلقتداء: 

استامعي لتلك املسابقة اجلميلة، َلح يل مسجد من بعيد.. فرحت  مشاهديت و  بعد

ى شكل املساجد يف ذلك الزمان.. وكيف هم األئمة.. وكيف هم  رأحث خطاي إليه، أل

 املصلون؟

فجلب للمصلني    ؛والتطور قد أثر يف كل ذلكوقد خشيت يف البداية أن تكون التقانة  

يدعوه   أي خطأ  يف  يقع  أن  وبدون  عالية،  وبدقة  أوقاهتا،  يف  الصالة  هبم  يصيل  آليا  إماما 

 لسجود السهو.. أو أجد املصلني يصلون يف بيوهتم، وعرب التواصل مع املساجد عن بعد. 

دهتا يف عمراهنا  لكني مل أجد كل ذلك.. بل وجدت املساجد عادية جدا.. بل إين وج

التطور قد مس كل تلك احلياة ما عدا   َل ختتلف كثريا عن مساجد قرانا البسيطة.. وكأن 

 عمران املساجد. 

وقد جعلني ذلك أقرتب من بعضهم، وأقول له: هل هانت مساجدكم عليكم إىل  

 هذا احلد.. فأنتم متطورون يف كل يشء إَل فيها؟ 

 
 ( 23/ 2(  تفسري املراغي )1)
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ىل أنك من عرص آخر.. وإَل فإن املساجد  نظر إيل بابتسامة، وقال: سؤالك يدل ع

إىل يشء من الزخارف التي تلهي عباد اهلل عن عبادة اهلل..  حتتاج  َل  حمال لعبادة اهلل.. وهي  

النهي عن زخرفة املساجد، ونحن نطبق سنة رسول اهلل     باإلضافة إىل ذلك فقد ورد 

كان فيها الصاحلون من  فيها، ونحرص عىل أن تكون مساجدنا عىل نمط تلك املساجد التي  

 األنبياء واهلداة. 

 إذن؟ قلت: فأنتم حترصون عىل سنة رسول اهلل 

قال: أجل.. ولوَل ذلك ما حصل لنا كل هذا التطور والنظام الذي تراه.. أمل تسمع  

ْنِجيَل َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِهْم ِمْن  قوله تعاىل:  ُْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواإْلِ ِْم أَلََكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم  ﴿َوَلْو َأهنَّ َرهبِّ

ِت َأْرُجلِِهمْ  ٌة ُمْقَتِصَدةٌ  َوِمْن حَتْ  [ 66]املائدة:  َوَكثرٌِي ِمنُْهْم َساَء َما َيْعَمُلوَن﴾ ِمنُْهْم ُأمَّ

 ما تذكره من السنن. قلت: أجل.. ولكنها تتحدث عن إقامة الكتاب، َل عن إحياء 

قال: وهل يمكن إقامة الكتاب ملن أعرض عن السنن.. وهل يمكن إقامة الكتاب  

بِْبُكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم  من غري اتباع.. أمل تسمع قوله تعاىل:   بُِعويِن حُيْ بهوَن اهللََّ َفاتَّ
﴿ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

 ؟[ 31]آل عمران:  َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  ُذُنوَبُكمْ 

الكريم  قلت القرآن  ذكرهم  الذين  السالم  عليهم  األنبياء  كل  وقد سمعت  بىل..   :

﴿َوَلَقْد َقاَل هَلُْم َهاُروُن ِمْن َقْبُل َيا َقْوِم إِنَّاَم ُفتِنُْتْم  يدعون قومهم إىل اتباعهم، كام قال تعاىل:  

بُِعويِن َوَأطِيُعوا َأْمِري﴾  بِهِ  مْحَُن َفاتَّ  [ 90ه: ]ط َوإِنَّ َربَُّكُم الرَّ

 قال: أتدري سبب ذلك؟ 

 قلت: ما سبب ذلك؟

قال: ألن اَلتباع واَلقتداء معراج عظيم من معارج اهلداية.. ومن مل يركبه سيظل يف  

 بدا.. إَل إذا تواضع وريض باتباع من أمر اهلل باتباعه. أالضالل املبني الذي لن خيرج منه 
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 قلت: ومل كان األمر كذلك؟ 

اهلل.. حتى َل يعرج يف معارج اهلداية إَل أصحاب القلوب السليمة  قال: هذه حكمة  

من الكرب والعجب والتجرب، وكل احلجب التي حتجبهم عن    ا والنفوس الطيبة الذين خلو

 اهلداية. 

 قلت: لقد ذكرتني بإبليس.

قال: أجل.. فإبليس رمز ملن أراد أن يعبد اهلل كام يريد، َل كام يريد اهلل.. لكن اهلل  

 لعنه.. ألنه مل حيرتم نظام اهلل وسننه يف كونه. 

 اتباع الرشيعة: 

ما قال ذلك حتى رأيت مجوعا من املصلني يفارقون أماكنهم، ثم جيتمعون يف حلقة  

 كبرية، مثل احللقات التي نراها يف عرصنا، ومن غري استعامل أي أدوات متطورة. 

اليوم للحديث فيام ينبغي أن    قال أحدهم، ويبدو أنه إمام ذلك املسجد: لقد اجتمعنا 

هنتم به كثريا يف بلدتنا هذه.. وهو احلرص عىل الدعوة لتطبيق الرشيعة بكل تفاصيلها، ويف  

مجيع مناحي احلياة، وبأعىل املراتب املمكنة.. واحلمد هلل األرضية مهيأة لذلك، فقد رأت  

واَلقتصاد السياسية  حياهتم  يف  الرشيعة  تطبيق  ثامر  مجيعا  فبها البرشية  واَلجتامعية..  ية 

ختلصت من كل احلروب واملظامل، وهبا حتققت العدالة اإلهلية التي شملت األرض مجيعا..  

ولذلك نحتاج إىل املزيد من احلرص، حتى َل نقع فيام وقعت فيه عصور الظالم من تفريطها  

 يف رشيعة اهلل. 

،  ز احلقائق عن األهواءمتيهو  فعله يف هذه املرحلة    نا عليقال أحد احلضور: إن أهم ما  

ألن كل ما أصاب البرشية يف عهودها املظلمة من مصائب كان بسبب األهواء التي رصفتهم  

 عن الرشيعة ومحلتها. 
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إليهام يف ذلك  قال آخر: واحلمد هلل.. لقد   لنا مصدرين يمكننا أن نستند  جعل اهلل 

أما أحدمها  .  ء من كل السبل.التمييز.. فإذا عطلنامها، أو عطلنا أحدمها ترسبت إلينا األهوا 

فرشيعة ربنا، ومصادرها املقدسة، وأما الثاين، فالعقل السليم الذي أودعه اهلل فينا لنميز به  

 بني احلق والباطل، ذلك العقل الذي مل تتالعب به األهواء، ومل يدنس بالشهوات. 

قل لن  قد رضب بعض احلكامء لكال املصدرين مثال، فقال: )اعلم أن العقال آخر: ل

هيتدي إَل بالرشع، والرشع مل يتبني إَل بالعقل، فالعقل كاألس، والرشع كالبناء، ولن يغني  

ثم رضب املثل له بالبرص والشعاع،  .. (1)(أس ما مل يكن بناء، ولن يثبت بناء ما مل يكن أس 

العقل كالبرص والرشع كالشعاع، ولن يغني البرص ما مل يكن شعاع من خارج ولن يغني  ف

 . عاع ما مل يكن برصالش

العقل كالرساج والرشع كالزيت الذي  فورضب له املثل بالرساج والزيت،  قال آخر:  

يمده فام مل يكن زيت مل حيصل الرساج وما مل يكن رساج مل يضئ الزيت، وعىل هذا نبه اهلل  

اَمَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِ سبحانه بقوله:   يَها ِمْصَباٌح املِْْصَباُح يِف ﴿اهلل ُنوُر السَّ

ِقيٍَّة َوََل َغْربِيَّ  يٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة ََل رَشْ َجاَجُة َكَأهنَا َكْوَكٌب ُدرِّ ٍة َيَكاُد  ُزَجاَجٍة الزه

 ([ 35]النور:  َزْيُتَها ُييِضُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه َناٌر ُنوٌر َعىَل ُنوٍر﴾

آخر:   ومها  قال  داخل،  من  رشع  والعقل  خارج،  من  عقل  الرشع  فإن  ولذلك، 

﴿ُصمٌّ  متعاضدان بل متحدان، ولذلك سلب اهلل تعاىل اسم العقل من املفتقر للرشع، فقال:  

   [ 171]البقرة:  ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ََل َيْعِقُلوَن﴾ 

﴿فِْطَرَت اهلل  :  ولذلك سمى العقل دينا ورشعا من داخل، فقال يف وصفه قال آخر: 

 
 (  57( معارج القدس يف مدارج معرفه النفس )ص: 1)
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يُن اْلَقيُِّم﴾  تِي َفَطَر الناَس َعَلْيَها ََل َتْبِديَل خِلَْلِق اهلل َذلَِك الدِّ ، فسمى العقل دينا  [ 30]الروم:    الَّ

قال:   ُنوٍر﴾ولكوهنام متحدين  َعىَل  قال:    [ 35]النور:    ﴿ُنوٌر  ثم  الرشع،  العقل ونور  نور  أي 

 فجعلها نورا واحدا.  [ 35]النور:  ﴾﴿هَيِْدي اهلل لِنُوِرِه َمْن َيَشاءُ 

قال آخر: وهلذا ورد يف القرآن الكريم التحذير من اتباع األهواء الصارفة عن اتباع  

َأَفُكلَّاَم  ﴿قوله تعاىل خماطبا اليهود، ومواقفهم من أنبيائهم:الرشيعة.. ومن األمثلة عىل ذلك 

اْستَ  َأْنُفُسُكُم  هَتَْوى  ََل  باَِم  َرُسوٌل  َتْقُتُلوَن﴾َجاَءُكْم  َوَفِريًقا  ْبُتْم  َكذَّ َفَفِريًقا  ُتْم  ،  [ 87]البقرة:    ْكرَبْ

يَل َوَأْرَسْلنَا إَِلْيِهْم ُرُساًل ُكلَّاَم َجاَءُهْم َرُسوٌل باَِم ََل هَتَْوى  وقوله:  
ائِ ﴿َلَقْد َأَخْذَنا ِميَثاَق َبنِي إرِْسَ

ُبوا َوَفِريًقا َيْقتُُلونَ     [ 70]املائدة:  ﴾َأْنُفُسُهْم َفِريًقا َكذَّ

آخر:   أما  قال  املصدرين..  كال  اليهود، ضيعوا  أن  إىل  تشري  الكريمة  اآليات  فهذه 

أنبيائهم الذين جاءوهم بالبينات الدالة   موها يف التعرف عىل  األول، فعقوهلم التي مل حيك 

ية  عىل صدقهم.. وأما الثاين فرشيعة رهبم التي جاءهم هبا أنبياؤهم.. ولذلك سقطوا يف هاو

فأطفأ   به،  ليستيضء  هبام، ورساجا  ليبرص  عينني  اهلل  أعطاه  الذي  كذلك  وصاروا  اهلوى، 

 الرساج، وأغلق عينيه، وراح يقتحم الظلامت. 

َبْل  ولذلك عقب اهلل تعاىل عىل فعلهم ذلك بقوله:  قال آخر:   ُغْلٌف  ُقُلوُبنَا  ﴿َقاُلوا 

، وذلك يشء طبيعي، فمن ابتعد عن إعامل  [ 88]البقرة:    وَن﴾ َلَعنَُهُم اهلل بُِكْفِرِهْم َفَقلِياًل َما ُيْؤِمُن

عىل   فسيغلف  بالبينات،  جاءوا  الذين  والرسل  اهلداة  عن  وابتعد  املناسب،  اإلعامل  عقله 

عقله وقلبه، وستتبعه اللعنة َل حمالة، ألنه َل يكون يف جوار اهلل إَل أصحاب العقول النرية،  

 والقلوب الطاهرة. 

مِمَّا ُذكَِر اْسُم اهلل  ما ورد يف قوله تعاىل:    ومثل ذلكقال آخر:   َتْأُكُلوا  ﴿َوَما َلُكْم َأَلَّ 

َم َعَلْيُكْم إَِلَّ َما اْضُطِرْرُتْم إَِلْيِه َوإِن َكثِرًيا َلُيِضلهوَن بَِأْهَوا  َل َلُكْم َما َحرَّ ئِِهْم بَِغرْيِ  َعَلْيِه َوَقْد َفصَّ
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فهذه اآلية الكريمة تشري إىل استغناء العقل  ،  [ 119]األنعام:   املُْْعَتِديَن﴾ِعْلٍم إِن َربََّك ُهَو َأْعَلُم بِ 

َل   فيام  ويتدخل  عشواء،  خبط  خيبط  حينها  الرساج..  عن  العني  استغناء  أو  الرشع،  عن 

ومثال ذلك مثال من ينشئ لنفسه قانونا خاصا للمرور، فريتكب املخالفات؛ فإذا  .  يعنيه.

حيب أن يميل عليه أي قانون َل ينسجم مع هواه.. مع أنه َل  ما سئل عن ذلك، ذكر أنه َل  

 يمكن أن يكون هناك نظام يف أي يشء من دون أن تكون هناك قوانني حتكمه. 

وهكذا األمر بالنسبة ملا ذكرت اآلية الكريمة؛ فهي تشري إىل أن املتحكم  قال آخر:  

ضيوف عنده، فإن أباح هلم  يف التحليل والتحريم هو اهلل.. ذلك أن امللك ملكه، والعباد  

امللك   العباد سوى اخلضوع لذلك، ألنه صادر من صاحب  مل يكن عىل  أو حرمه،  شيئا، 

 والعلم واحلكمة. 

وهلذا اعترب اهلل تعاىل اجلدال يف ذلك، واَلفرتاء عىل اهلل بتحليل احلرام، أو  قال آخر: 

مصدر ذلك هو اهلوى.. وأن  حتريم احلالل تدخال من العقل فيام َل يعنيه، وهو يدل عىل أن  

َوََل  ﴿من يقوم بذلك شيطان من شياطينه، كام قال تعاىل ـ معقبا عىل تلك اآلية الكريمة ـ:  

َياطِنَي َلُيوُحوَن إىَِل َأْولَِيائِِهْم لِيُ  َجاِدُلوُكْم  َتْأُكُلوا مِمَّا مَلْ ُيْذَكِر اْسُم اهلل َعَلْيِه َوإِنُه َلِفْسٌق َوإِن الشَّ

ُكوَن﴾َوإِْن أَ   [121]األنعام:  َطْعُتُموُهْم إِنُكْم ملرَُْشِ

وقد أشار القرآن الكريم إىل أن اآللة التي يستعملها أهل اهلوى وشياطينه  قال آخر: 

هي اجلدال، وهو التالعب باأللفاظ واملعاين، ليرصفوا به عن احلق الواضح املنري، كام قال  

َثايِنَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ    اهلل بَِغرْيِ ِعْلٍم َوََل ُهًدى َوََل كَِتاٍب ُمنرِيٍ ﴿َوِمَن الناِس َمْن جُيَاِدُل يِف  تعاىل:  

ْنَيا ِخْزٌي َوُنِذيُقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب احْلَِريِق﴾  [ 9، 8]احلج:  َعْن َسبِيِل اهلل َلُه يِف الده

آخر:   عن رشيع قال  عقوهلم  أعموا  الذين  أولئك  تعاىل  اهلل  اعترب  رهبم،  ولذلك  ة 

بعقوهلم   ليخبطوا  أيدهيم،  من  بالرساج  رموا  الذين  من  املقدسة،  ومصادرها  وهداهتا، 
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َأَوَمْن  ﴿ املجردة يف الظلامت من غري أي دليل، كام قال تعاىل ـ تعقيبا عىل اآليات السابقة ـ:  

الناِس َكَمْن َمَثُلُه يِف الظهُلاَمِت َلْيَس بَِخاِرٍج ِمنَْها  َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْينَاُه َوَجَعْلنَا َلُه ُنوًرا َيْميِش بِِه يِف  

َن لِْلَكافِِريَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾  [ 122]األنعام:  َكَذلَِك ُزيِّ

ثم ذكر أن الذي يتوىل هذا النوع من اهلوى يف كل قرية أو أمة كبار املجرمني  قال آخر:  

﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَا  ة عنه يف هذا الدور، قال تعاىل:  واملضللني الذين ينتخبهم الشيطان للنياب

َيْشُعُروَن﴾  َوَما  بَِأْنُفِسِهْم  إَِلَّ  َيْمُكُروَن  َوَما  فِيَها  لَِيْمُكُروا  جُمِْرِميَها  َأَكابَِر  َقْرَيٍة  ]األنعام:    يِف ُكلِّ 

123 ] 

و البحث عن  واآلية الكريمة تشري إىل أن أول ما ُيميز به احلق عن اهلوى ه قال آخر:  

األمزجة   أو  املجردة،  للعقول  الدين  أخضعوا  الذين  املغريين  املبدلني  املجرمني  أولئك 

بني   القيامة  ساحات  يف  يدور  الذي  الرصاع  ذلك  الكريم  القرآن  يذكر  ولذلك  املتقلبة، 

التابعني واملتبوعني الذين تركوا عقوهلم، وسلموها لساداهتم، فصاروا هم املتحكمني فيها،  

اأْلَْسَباُب عاىل:  قال ت هِبُِم  َوَتَقطََّعْت  اْلَعَذاَب  َوَرَأُوا  َبُعوا  اتَّ ِذيَن  الَّ ِمَن  بُِعوا  اته ِذيَن  الَّ َأ  َترَبَّ   ﴿إِْذ 

ُءوا ِمنا َكَذلَِك ُيِرهيُِم اهلل َأعْ  َأ ِمنُْهْم َكاَم َترَبَّ ًة َفنََترَبَّ َبُعوا َلْو َأن َلنَا َكرَّ ِذيَن اتَّ اٍت  اَمهَلُ َوَقاَل الَّ ْم َحرَسَ

 [ 167، 166]البقرة: َعَلْيِهْم َوَما ُهْم بَِخاِرِجنَي ِمَن الناِر﴾ 

املغريين واملبدلني املضللني، وكيف  قال آخر:   وقد رضب اهلل تعاىل مثاَل ألولئك 

اتِنَا  ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْينَاُه آيَ انحرفوا عن الرصاط املستقيم، واتبعوا أهواءهم، فقال: 

يَْطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ  َوَلْو ِشْئنَا َلَرَفْعنَاُه هِبَا َوَلكِنُه َأْخَلَد إِىَل اأْلَْرِض    َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

ْكُه َيْلَهْث ذَ  ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َترْتُ َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن حَتْ ِذيَن  َواتَّ لَِك َمَثُل اْلَقْوِم الَّ

ُروَن﴾  ُبوا بِآَياتِنَا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ  [ 176، 175]األعراف: َكذَّ

فهذه اآليات الكريمة تشري إىل املنبع الذي تصدر منه األهواء، وهو التثاقل  قال آخر:  
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الذي َل يعرف غري اللهث  إىل األرض، واتباع الشهوات، حتى يصبح اإلنسان مثل الكلب  

 والنباح. 

وهلذا يستعمل هؤَلء الذين وكل هلم الناس عقوهلم، رسال للشيطان يضل  قال آخر:  

هبم اخللق عن رهبم، وعن هداهتم احلقيقيني، كام قال تعاىل عن موقف املرشكني من رسول  

نَا َعْن    ِذي َبَعَث اهلل َرُسوًَل ﴿َوإَِذا َرَأْوَك إِْن َيتَِّخُذوَنَك إَِلَّ ُهُزًوا َأَهَذا الَّ :  اهلل   إِْن َكاَد َلُيِضله

َنا َعَلْيَها َوَسْوَف َيْعَلُموَن ِحنَي َيَرْوَن اْلَعَذاَب َمْن َأَضله َسبِياًل  نَا َلْوََل َأْن َصرَبْ
]الفرقان:   ﴾آهِلَتِ

41 ،42 ] 

ََذ  ثم بني املنبع الذي جعلهم يقفون هذا املوقف، فقال:  قال آخر:   ﴿َأَرَأْيَت َمِن اختَّ

 [ 43]الفرقان: إِهَلَُه َهَواُه َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوكِياًل﴾ 

وبني افتقاد هؤَلء للعقل السليم الذي يسمح هلم برؤية احلقائق، ومتييزها،  قال آخر:  

ُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن إِْن ُهْم إَِلَّ َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضله َسبِياًل﴾  ﴿َأْم حَتَْسُب َأن َأْكَثرَ فقال:  

 [ 44]الفرقان: 

وبذلك فإن أولئك الذين وقفوا حماربني للرسل عليهم السالم، مل يكن هلم  قال آخر:  

لسادهتم  األول  سلموا  أهنم  ذلك  اخلارجي..  العقل  من  وَل  الداخيل،  العقل  من    حظ 

 وكربائهم.. وأما الثاين فراحوا يستهزئون به، ويسخرون منه. 

ولذلك طالبهم اهلل تعاىل ببيان املصدر الذي جعلوه رائدهم يف اختاذ تلك  قال آخر:  

  َصاِدِقنيَ ُقْل َفْأُتوا بِكَِتاٍب ِمْن ِعنِْد اهلل ُهَو َأْهَدى ِمنُْهاَم َأتَّبِْعُه إِْن ُكنُْتْم  ﴿املواقف، قال تعاىل:  

َبَع َهَواُه بَِغرْيِ هُ  ًدى ِمَن اهلل  َفإِْن مَلْ َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأناَم َيتَّبُِعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضله مِمَِّن اتَّ

 [ 50، 49]القصص:  ﴾إِن اهلل ََل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ 

آخر:   مجيعا قال  هؤَلء  تعاىل  اهلل  اعترب  حيث    ولذلك  هبم  تتقلب  عبيدا ألهوائهم 
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ََذ إِهَلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اهلل َعىَل ِعْلٍم َوَخَتَم َعىَل َسْمِعِه َوَقْلبِِه  شاءت، قال تعاىل:   ﴿َأَفَرَأْيَت َمِن اختَّ

ُروَن﴾  ِه ِغَشاَوًة َفَمْن هَيِْديِه ِمْن َبْعِد اهلل َأَفاَل َتَذكَّ
 [ 23 ]اجلاثية:َوَجَعَل َعىَل َبرَصِ

أولئك الذين أعملوا عقوهلم، ومل يعطلوها، وأعملوا رشيعة   مويف مقابلهقال آخر: 

رهبم، فلم يضيعوها، وبحثوا عن اهلداة، ووصلوا إليهم، فهؤَلء َل يمكن أن يضلوا أبدا،  

ِه كَ ﴿وهلذا اعتربهم اهلل تعاىل عىل بينة من رهبم، فقال:  َن َلُه  َأَفَمْن َكاَن َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ َمْن ُزيِّ

َبُعوا َأْهَواَءُهمْ   [14]حممد:   ﴾ ُسوُء َعَملِِه َواتَّ

وقد أخرب اهلل تعاىل أن السبب األكرب احلائل بني اخللق واَلستجابة للرسل  قال آخر:  

َأَضله هو اهلوى، فقال:   َوَمْن  َأْهَواَءُهْم  َيتَّبُِعوَن  َأناَم  َفاْعَلْم  َلَك  َيْستَِجيُبوا  مَلْ  َبَع  ﴿َفإِْن  اتَّ مِمَِّن   

 ُهًدى ِمَن اهلل إِن اهلل ََل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي﴾ 
 [ 50]القصص: َهَواُه بَِغرْيِ

حيذر من مضالت اهلوى، ويقول: )اللهم إين    ولذلك كان رسول اهلل  قال آخر:  

واألهواء( واألعامل  األخالق  منكرات  من  بك  عليكم (1) أعوذ  أخشى  مما  )إن  ويقول:   ،  

 ( 2) شهوات الغي يف بطونكم وفروجكم ومضالت اهلوى(

وهكذا حذر أئمة اهلدى منه، فعن اإلمام عيل أنه قال: )إنام بدء وقوع الفتن  قال آخر:  

أهواء تتبع، وأحكام تبتدع، خيالف فيها كتاب اهلل، ويتوىل عليها رجال رجاَل، عىل غري دين  

 ( 3)اهلل(

إىل الدنيا، فقال: )إن أخوف ما أختوف عليكم  وبني عالقة ذلك بالتثاقل  قال آخر:  

. فأما طول األمل فينيس اآلخرة، وأما اتباع اهلوى فيصد  .اثنتان: طول األمل واتباع اهلوى

عن احلق. أَل وإن الدنيا قد ولت مدبرة واآلخرة مقبلة ولكل واحدة منهام بنون، فكونوا  

 
 ( 762 -761/ 2( رواه الرتمذي)1)

 ( 423 -042/ 4( أمحد)2)

 (  50( هنج البالغة: )ك 3)
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ليوم عمل وَل حساب، وغدا حساب وَل  من أبناء اآلخرة وَل تكونوا من أبناء الدنيا، فإن ا

 ( 1) عمل(

قال اإلمام: ولذلك؛ فإن اهلل تعاىل ما أتاح للبرشية أن تنجو من كل الفتن التي مرت  

التي   وباحلقائق  كل رشيعة،  عن  برشيعته  واكتفائها  وحده،  باهلل  اعتصامها  بسبب  إَل  هبا 

 البرش. ذكرها يف كتابه عن كل األباطيل التي وضعتها عقول 

قال أحد احلضور: وقد كان يمكن للبرشية أن تنجو من كل تلك الظلامت لو أهنا  

َا  طبقت ما ورد يف القرآن الكريم من حتذيرات من خمالفة هدي اهلل، كام قال تعاىل:   ﴿َيا َأهيه

َتاَب َيُردهوُكْم  
ِذيَن ُأوُتوا اْلكِ ِذيَن آَمنُوا إِْن ُتطِيُعوا َفِريًقا ِمَن الَّ إِياَمنُِكْم َكافِِريَن َوَكْيَف  الَّ َبْعَد 

اٍط    َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتىَل َعَلْيُكْم آَياُت اهللَِّ َوفِيُكْم َرُسوُلهُ  َوَمْن َيْعتَِصْم بِاهللَِّ َفَقْد ُهِدَي إِىَل رِصَ

 [ 101ـ  100]آل عمران: ُمْسَتِقيٍم﴾ 

اآليتني  : أحسنت.. ففي  (2)قال آخر ل  الكريمتني هاتني  يكونوا  دعوة  بأن  لمؤمنني 

واعني للمخططات التي يرسمها أهل الكتاب من أجل إضالل املسلمني عن دينهم احلق،  

األعامق،   الكامنة يف  القديمة  الرواسب  بإثارة  اإلسالم جتميدها يف  ووذلك  استطاع  التي 

ومشاعرهم  قلوهبم  يف  اإليامن  بتأكيد  وذلك  النفوس،  من  هنائيا  إلزالتها  طويلة    خطة 

وخطواهتم العملية يف احلياة، بحيث يتحول إىل جزء من الذات، بدَل من أن يكون فكرة  

ساذجة كامنة يف بعض جوانبها.. فإذا أغفل املسلمون جانب احلذر، واستسلموا ملشاعرهم  

الساذجة، وشعروا باألمن يف حركات الكافرين من حوهلم، أمكن ألولئك أن جيروهم إىل  

من جديد، فتتحرك الرواسب وتطفو عىل سطح الفكر والشعور،    ةيالوقوع يف قبضة اجلاهل

 
 ( 179/ 6) (  من وحي القرآن2) ( 881( رقم)530/ 1( فضائل الصحابة، لإلمام أمحد)1)
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 . القلوب وتتحول إىل ممارسات خبيثة تذكي نار العصبية، وتطفئ نور اإليامن يف

ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جَتَِد  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:  ﴿إِنَّ املُْنَافِِقنَي يِف الدَّ

ِذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َواْعتََصُموا بِاهللَِّ َوَأْخَلُصوا ِدينَُهْم هللَِِّ َفُأوَلئَِك َمَع املُْْؤِمننَِي    َنِصرًيا هَلُْم   إَِلَّ الَّ

 [ 146ـ  145]النساء:  ﴾َوَسْوَف ُيْؤِت اهللَُّ املُْْؤِمننَِي َأْجًرا َعظِياًم 

ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جَتَِد هَلُْم  ﴿إِنَّ املُْنَافِ   : ففي قوله تعاىل: (1)قال آخر ِقنَي يِف الدَّ

  وأهنم   املنافقون،  يالقيه  الذي  العذاب   هذا  هول  عن  للمؤمنني  كشف  [ 145]النساء:    ﴾َنِصرًيا

ون،   للنزل   منها   ينزلون  النار،  من  ألسفل   الدركيف     ..زلة، األئمة والكافرينمن  بعده  الذي  الد 

ِذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاهللَِّ َوَأْخَلُصوا ِدينَُهْم هللَِِّ َفُأوَلئَِك َمَع  وقوله تعاىل:   ﴿إَِلَّ الَّ

النجاة من هذا املصري، ملن  يف    هو استثناء يفتح به باب األمل والرجاء   [ 146]النساء:  املُْْؤِمننَِي﴾  

هبا أن يفتح له طاقة من نور هيتدى هبا إىل   خري، يستطيع كيان املنافقني بقية من  يف    بقيت منه 

طريق اهلل، فريجع إليه، ويؤمن به، وخيلص دينه له، فال يرجع إىل ما كان فيه مرة أخرى..  

املؤمنني، وكان له ما للمؤمنني من األجر العظيم الذي وعدهم اهلل به:  يف    فإنه إن فعل كان

 [146]النساء:  ﴾ نَي َأْجًرا َعظِياًم ﴿َوَسْوَف ُيْؤِت اهللَُّ املُْْؤِمنِ 

آخر تعاىل:  (2)قال  قوله  ذلك  ومثل  َربُِّكْم  :  ِمْن  ُبْرَهاٌن  َجاَءُكْم  َقْد  النَّاُس  َا  َأهيه ﴿َيا 

ا الَِّذيَن آَمنُوا بِاهللَِّ َواْعتََصُموا بِِه    َوَأْنَزْلنَا إَِلْيُكْم ُنوًرا ُمبِينًا  َفَسُيْدِخُلُهْم يِف َرمْحٍَة ِمنُْه َوَفْضٍل  َفَأمَّ

اًطا ُمْسَتِقياًم  دعوة عامة للناس  ، ففي هذه اآلية الكريمة [ 175ـ  174]النساء:   ﴾ َوهَيِْدهيِْم إَِلْيِه رِصَ

فتوا إىل هذا  تأنفسهم، وأن يدعوا هذا الضالل الذي هم فيه، وأن يليف    مجيعا، أن ينظروا 

، وَل جيحد هبا الرسول الكريم، الذي هو     برهان مبني، وحجة مرشقة َل يزبغ عنها إَل ضال 

 
 ( 1019/ 3القرآين للقرآن )التفسري (  2) ( 944/ 3(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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إَل هالك، فإهنا حتمل بني يدهيا، هذا النور الساموي، الذي فيه تبرصة ألوىل األلباب، وهدى  

 للمتقني!  

بِهِ قوله تعاىل:  ويف  :  (1) قال آخر َواْعتََصُموا  بِاهللَِّ  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ ا  يِف  َفَسُيْدِخُلُهمْ   ﴿َفَأمَّ  

ُمْسَتِقياًم﴾   اًطا  رِصَ إَِلْيِه  َوهَيِْدهيِْم  َوَفْضٍل  ِمنُْه  هذه    [ 175]النساء:  َرمْحٍَة  املرتتبة عىل  لآلثار  بيان 

الدعوة الكريمة من رب  كريم.. فمن استجاب هلا، وأقبل عىل اهلل مؤمنا، خملصا له اإليامن  

ى، َل يضل  وَل يزيغ.. ومن كان  رمحته وفضله، وهو عىل نور من رب ه وهديف    به وحده، فهو 

ومن صد  عن سبيل اهلل، وحاد  اهلل    هذا شأنه، وتلك سبيله، فاجلنة مأواه، والنعيم نزله..

فاجلحيم   صفته،  تلك  كانت  ومن  طريقه..  عن  بعيد  اهلل،  رمحة  من  بعيد  فهو  ورسوله، 

ه، والنار مثواه  . مستقر 

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن  ﴿ََل إِْكَراَه  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   َ الره يِن َقْد َتَبنيَّ يِف الدِّ

  ﴾  َعلِيمٌ َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهللَِّ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ََل اْنِفَصاَم هَلَا َواهللَُّ َسِميعٌ 

 [ 256]البقرة: 

يِن﴾  قوله تعاىل:  : ففي  (2)قال آخر مطلق لكل صور    ينف  [ 256]البقرة:  ﴿ََل إِْكَراَه يِف الدِّ

اإلكراه، املادية واملعنوية، التي ختتل الناس عن احلق، وحتملهم محال عىل معتقد مل يعتقدوه،  

ينبغى أن    ..ومل جيدوا من جهته مقنعا  أو ما  الشأن  الدين وحده، بل هو  وليس هذا شأن 

الشأن كله  يف  يكون  اإلنسان  إليه،  حياة  ويطمئن  فيه،  ينظر  أن  بعد  إَل  بأمر  يتلبس  َل  ا، 

كل أمر، ومنطلق  يف    ويرىض عنه، فيقدم أو حيجم عن هدى وبصرية، وهذا هو مالك النجاح 

حترير ضمري الفرد من الضالل  .. ذلك أن  وثاب وقوة، إىل أنيليف    امللكات اإلنسانية كلها 

َل بتحرير إرادة اإلنسان وإطالقها من  والعمى، وفك عقله من الضيق واإلظالم، َل يكون إ

 
 ( 318/ 2(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 1019/ 3التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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 كل قهر أو قرس. 

﴾  وقوله تعاىل:  :  (1)قال آخر ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َ الره ليس قيدا واردا    [ 256]البقرة:  ﴿َقْد َتَبنيَّ

الدين، وإنام هو تقرير لبيان احلال من أمر الدعوة اإلسالمية، وهو أنه  يف  عىل إطالق احلرية 

دعوهتا طائف من القهر والقرس، إذ قد استبانت معاملها، ووضحت  جيب أَل يطوف حول  

ينظر  الذي  يقبل  ويف    مقرراهتا،يف    حدودها، وإن  ثم َل جيد اهلدى، وَل  شواهدها وآياهتا 

 ء. حساب الناس.. َل يش يف   عليه، فال سبيل إىل هداه، وَل جدوى من إيامنه! إنه 

آخر تعاىل:  يف  و:  (2)قال  َيْكُفرْ قوله  اْسَتْمَسَك  ﴿َفَمْن  َفَقِد  بِاهللَِّ  َوُيْؤِمْن  بِالطَّاُغوِت   

الذي حيرتم عقله، ويكرم إنسانيته    إشارة إىل أن  [ 256]البقرة:  بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ََل اْنِفَصاَم هَلَا﴾  

إنه جيرى وراء رساب،   الباطل والضالل،  مواليد  للوهم، ويتعبد آلهلة من  ينقاد  أن  يأبى 

هو   بام  العناكب. ويتعلق  خيوط  من  يأخذه  .  أوهى  أن  ينبغى  الذي  الصحيح  واملوقف 

اإلنسان العاقل الرشيد، هو أن يعلو بعقله فوق هذه األوهام، ويرتفع بإنسانيته عن هذا  

اهلوان، وأن جيعل وَلءه وخضوعه ملن بيده ملكوت السموات واألرض، رب كل شىء،  

وى، ويعلق بالعروة الوثقى التي َل  وخالق كل شىء.. وهبذا يمسك اإلنسان بالسبب األق

 . انفصام هلا، وهبذا تكتب له النجاة والسالمة

آخر تعاىل:(3) قال  قوله  ذلك  ومثل  َفَقِد    :  حُمِْسٌن  َوُهَو  اهللَِّ  إِىَل  َوْجَهُه  ُيْسلِْم  ﴿َوَمْن 

املراد من تسليم الوجه إىل اهلل  ف،  [ 22]لقامن:    ﴾ اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َوإِىَل اهللَِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ 

سبحانه، هو التوجه الكامل وبكل الوجود إىل ذات اهلل املقدسة، ألن الوجه ملا كان أرشف  

والتعبري بـ  .  احلواس اإلنسانية، فإنه يستعمل كناية عن ذاته.  عضو يف البدن، ومركزا ألهم 

 
 ( 320/ 2(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 320/ 2(  التفسري القرآين للقرآن )2)

 ( 56/ 13) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)
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ستمساك بالعروة  واَل.  مل الصالح بعد اإليامن.من قبيل ذكر الع  [ 22]لقامن:    ﴿َوُهَو حُمِْسٌن﴾ 

املادية   منحدر  من  لنجاته  حيتاج  اإلنسان  أن  وهي  احلقيقة،  هلذه  لطيف  تشبيه  الوثقى 

حمكمة   ووسيلة  واسطة  إىل  الروح،  وتسامي  واملعنويات  املعرفة  قمم  أعىل  إىل  واإلرتقاء 

، وكل سبيل ومتكأ غريمها  مستقرة ثابتة، وليست هذه الوسيلة إَل اإليامن والعمل الصالح

متهريء متخرق هاو وسبب للسقوط واملوت، إضافة إىل أن ما يبقى هو هذه الوسيلة، وكل  

 [22]لقامن:  ﴾ ﴿َوإِىَل اهللَِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ ما عداها فان، ولذلك فإن اآلية تقول يف النهاية:  

آخر تعاىل: (1)قال  قوله  ذلك  ومثل  بِالَّذِ   :  َعىَل  ﴿َفاْسَتْمِسْك  إِنََّك  إَِلْيَك  ُأوِحَي  ي 

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  َل ترتاجع عنه أمام هذا اجلحود الذي يقابلونك به، أو  ، أي  [ 43]الزخرف:    ﴾رِصَ

مباَلة التي يواجهونك هبا، فإن ذلك َل يسقط روح الرسالة، وَل هيزم مواقعها وَل   هذه الال 

لذي تسري عليه، وللهدف الذي  يضعف من قدرهتا، ما دمت متلك وضوح الرؤية للطريق ا

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  ، ثم علل ذلك بقوله:تريد أن تقودهم إليه يؤد ي  [ 43]الزخرف:  ﴾ ﴿إِنََّك َعىَل رِصَ

 بك وبالناس من حولك إىل اهلل يف خط رضوانه الذي يصل هبم إىل مواقع جنته. 

 اتباع اهلداة: 

بعد أن وصل احلديث باإلمام ومن معه إىل هذا املوضع، جاء شخص من اخلارج،  

أخربناه  وقد  املستشفى..  يف  املريض  لزيارة  انتظاركم  يف  ونحن  جاهزة..  املركبة  وقال: 

 بقدومكم مجيعا. 

يل  سا  يسمح  مل  والتي  ذكرها،  التي  املركبة  تلك  لنركب  معهم،  اجلميع، ورست  ر 

تسري كانت  وهل  بدقة،  إىل    ، بوصفها  طرفة عني  أوصلتنا ويف  أهنا  املهم  تطري..  كانت  أو 
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 مستشفى ليس له من مستشفياتنا إَل اَلسم، أما ما عدا ذلك؛ فمختلف متاما. 

حال املحترض إَل أنه كان يملك قوة    عندما وصلنا إىل الشيخ، والذي كان يبدو يف

 . ما يغني ويشفيوعقال يكفيان ألن أسمع منه 

قال الشيخ: شكرا جزيال حلضوركم.. فقد عشت عمرا طويال معكم، وهلذا أحببت  

 أن أختمه كام بدأته معكم.. فاحلياة معكم حياة مع اإليامن والتقوى والصالح. 

 قال أحدهم: لقد جئناك لتوصينا ككل مرة. 

ل الشيخ: أجل.. أنتم تعلمون أن اهلل تعاىل ما فتح للبرشية أبواب اهلداية إَل بعد  قا 

لذلك َل نجاة وأن ختلصت من كربيائها، وراحت تتبع رسل اهلل الذي أرسلهم هلداية خلقه،  

 اَلتباع. بطرح أنفسكم وأهوائكم واحلرص عىل لكم إَل 

أحتدث كثريا.. لكني أريد منكم  سكت قليال، ثم قال: اسمحوا يل، فأنا َل أستطيع أن  

 . احفظوها وطبقوها وبلغوها. .حتفظوا عني ثالث وصايا أن 

 قال أحدهم: فام أوهلا؟

  ا هولك، لتهب   ا ، فاهلل ما خلقها هو، وَل تعطل عقولكم  واأوهلا، أن تعمل قال الشيخ:  

بني احلق والباطل، واخلري والرش، وهلذا قدم رسول    ا هب  والتميز  ملك  ا ، وإنام أعطاهم لغريك

عند الفتوى، فقال: )استفت قلبك، واستفت نْفَسك ثالث مرات؛  العقل والقلب    اهلل  

الرب ما اطمأنت إليه النفس، واإلثم ما حاك يف النفس، وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس  

لآلباء واألجداد، فاهلل   وا ئق ـ أن تلتفتـ عند البحث عن احلقا   .. وهلذا.. احذروا (1)(وأفتوك

.. وهلذا كان التفكري بعقوهلم  بعقولكمبالتفكري    م بعقوهلم، وإنام أمرك   وا بأن تفكر  م ما أمرك
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﴿َوَكَذلَِك َما َأْرَسْلنَا ِمْن  من أكرب احلجب التي حالت بني األنبياء وأقوامهم، كام قال تعاىل: 

ٍة َوإِنا َعىَل آَثاِرِهْم ُمْقَتُدونَ َقْبلَِك يِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر إِ  ُفوَها إِنا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ   ﴾ َلَّ َقاَل ُمرْتَ

 [23]الزخرف: 

 قالوا: وعينا هذا.. فام الوصية الثانية؟

﴿ََل َيْأتِيِه  املقدس، ذلك الكتاب العزيز الذي  مبكتاب ربك  وا ن تتمسكأ  ةالثانيقال:  

، فقد ورد يف احلديث  [ 42]فصلت:  ﴾ َبنْيِ َيَدْيِه َوََل ِمْن َخْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم مَحِيدٍ اْلَباطُِل ِمْن 

، فأخربه أهنا ستكون فتن، فسأله رسول اهلل  أن جربيل عليه السالم نزل عىل رسول اهلل  

    ،وفيه احلكم  عن املخرج منها؛ فقال: )كتاب اهلل، فيه نبأ ما قبلكم، ونبأ ما هو كائن بعدكم

بينكم، وهو حبل اهلل املتني، وهو النور املبني، وهو الرصاط املستقيم، وهو الشفاء النافع،  

عصمة ملن متسك به، ونجاة ملن اتبعه، َل يعوج فيقوم، وَل يزيغ فيستعتب، وَل خيلق عىل  

.. من  كثرة الرد، وَل تنقيض عجائبه، هو الذي َل تلتبس به األهواء، وَل تشبع منه العلامء

وليه من جبار فحكم بغري ما فيه قصمه اهلل، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل، من قال به  

 (1)(صدق، ومن عمل به أجر، ومن اتبعه هدي إىل رصاط مستقيم

 قالوا: وعينا هذا.. فام الوصية الثالثة؟ 

باهلداة الذين مل ينحرفوا عن الدين،   واأدقها وأصعبها، أن تتمسك قال: الثالثة، وهي 

اَط املُْْسَتِقيمَ ومل يتبعوا أهواءهم، أولئك الذين أشار إليهم قوله تعاىل:   َ اَط    ﴿ْهِدَنا الرصِّ رِصَ

الِّنيَ  ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّ نفوسكم    وا وَل تتعب..  [ 7،  6]الفاحتة:    ﴾الَّ

اهلل  يف   يرتكها من دون أن ينصحها هبم،    البحث عنهم، فرسول  أمته، مل  احلريص عىل 

وحيذرها من املحرفني املبدلني، وقد ورد يف وصيته التي تواترت عنه، والتي مجع فيها بينهم  
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لْن تضل وا بعدي: كتاب اهلل  وبني كتاب اهلل، قوله   كتم به  : )إين تركت فيكم ما إْن متس 

ن السامء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي، ولْن يفرتقا حت ى يردا عيل  احلوض،  حبٌل ممدوٌد مِ 

 (1)(فانظروا كيف ختلفوين فيهام

قال ذلك، ثم سلم روحه إىل بارئها.. والعجب أين رأيت اجلميع هادئني مطمئنني  

دة  بعد أن رأوه يموت أمامهم، فلم أر منهم َل بكاء وَل رصاخا وَل أي يشء آخر مما نراه عا 

 عند املوتى. 

لقد اكتفوا بالدعاء وقراءة القرآن الكريم، ثم انرصفوا ليرتكوا ألهل املستشفى أمر  

 جتهيزه، والذي مل أمتكن من مشاهدة كيفيته. 

 األنبياء والرسل: 

مل أدر كيف خرجت من ذلك املستشفى، وَل حال أولئك الذين كانوا معي، لكن  

أمام   نفيس  وجدت  أين  أدريه  األنبياء[،  الذي  ]مدرسة  باهبا  عىل  كتب  قد  عتيقة  مدرسة 

 فتعجبت من ذلك عجبا شديدا.

لكنه رسعان ما زال حني راح بواب املدرسة خيربين أن دورها خاص برتسيخ اتباع  

العامل،   أنحاء  الوَلء هلم، وأن هلا فروعا يف مجيع  السالم، وتعميق  األنبياء والرسل عليهم 

 لرغم من رشوطها املشددة. وأن الكثري يلتحق هبا عىل ا

الدخول، فقال يل بشدة: طبعا.. وليس لك إَل أن تدخل.. وإَل فارم   استأذنته يف 

أقالمك وقراطيسك، فال يمكن ملن يريد أن يتعرف عىل هداية اهلل الشاملة أن يعرض عن  

 
والرتمذي  1) ومسلم  أمحد  رواه  كثرية  بصيغ  ورد  وقد  متواتر،  احلديث   )

رقم:   حديث  انظر  صحته  عىل  األلباين  نص  وقد  صحيح    2458وغريهم،  يف 

 اجلامع.
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 األنبياء الذين هم وسيلتها العظمى. 

ستاذ هلم، وهو يقول: واآلن،  دخلت إليها، ويف ساحتها رأيت تالميذ جيتمعون مع أ

تعاىل:   َتبَِع  حدثوين عن معنى قوله  َفَمْن  ُهًدى  ِمنِّي  َيْأتَِينَُّكْم  ا  َفإِمَّ مَجِيًعا  ِمنَْها  اْهبُِطوا  ﴿ُقْلنَا 

 [ 38]البقرة:  ﴾ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنونَ 

التالميذ أحد  الكريمة كام هو ظاهر  اخلطاب  :  (1)قال  اآلية  عليهام    آلدم وحواءيف 

يف األرض مستقركم  وهي تقول هلم: )وإن كان يشمل األمر باهلبوط إبليس أيضا،    السالم، 

تفعلون أو  فيام    وحركتكم ومسئولياتكم، فليست لكم احلرية يف أن تتحركوا عىل مزاجكم 

ضعوا له، وتطيعوه يف أوامره  ترتكون، ألن عبوديتكم هلل الذي خلقكم تفرض عليكم أن خت 

ا َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى﴾ونواهيه، وتسريوا عىل منهاجه،   مما أوحي به إليكم من    [ 123]طه:    ﴿َفإِمَّ

احلياة من   يتصل بدوركم يف رعاية  ما  العامة واخلاصة ويف  خالل رسيل يف كل شؤونكم 

برسيل وبرساَليت وباليوم اآلخر وعمل  وآمن ِب و  [ 38]البقرة:    ﴿َفَمْن َتبَِع ُهَداَي﴾حولكم،  

صاحلا، فله الدرجة العليا عندي، وله النجاة يف اآلخرة، وله النعيم اخلالد يف اجلنة، حيث  

إذ   [ 13]األحقاف:    ﴾ ﴿َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنونَ والطمأنينة الروحية،    األمن والفرح

ينفتح عىل فرح رضوانه، فكيف  من يعيش يف أمان اهلل، فممن خياف؟ ومم   خياف؟ ومن 

حيزن!؟  ذا  ما  وعىل  اإليامن..  حيزن،  حقائق  وجحدوا  كفروا  الرسل    ،والذين  وكذبوا 

الواضحة اجللية التي َل جمال فيها إلنكار    اهلل   وانحرفوا عن خط الرساَلت، فكذبوا بآيات 

النار هم فيها خالدون دائمون، ألن اهلل قد أقا  م عليهم احلجة يف  منكر، أولئك أصحاب 

توحيده وربوبيته، وأخذ عليهم العهد يف اَللتزام باملضمون احلي ملعنى العبودية املنطلقة  
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 من خلقه هلم، فأنكروا ذلك كله، فحقت عليهم كلمة العذاب يف نار جهنم وبئس املصري. 

ْن َأْسَلَم  ﴿َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا مِمَّ قال املعلم: أحسنت.. فحدثوين عن معنى قوله تعاىل: 

ََذ اهللَُّ إِْبَراِهيَم َخلِياًل  َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َواختَّ َبَع ِملَّ  [ 125]النساء:  ﴾َوْجَهُه هللَِِّ َوُهَو حُمِْسٌن َواتَّ

: أي َل أحد أحسن ممن جعل قلبه خالصا هلل وحده، وهو مع  (1)قال أحد التالميذ

.  للعمل متحل  بأحسن األخالق والفضائل.هذا اإليامن الكامل والتوحيد اخلالص، حمسن  

النفس من إقبال  يف    وقد عرب عن توجه القلب بإسالم الوجه، ألن الوجه أعظم مظهر ملا 

َبَع ِملََّة  . وقوله:  الرسيرة. يف    وإعراض، ورسور وكآبة، وما فيه هو الذي يدل عىل ما  ﴿َواتَّ

حنيفيته التي كان عليها، بميله  يف    عليه السالمأي واتبع إبراهيم    [ 125]النساء:    إِْبَراِهيَم َحنِيًفا﴾

﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم  قال تعاىل:  كام  عن الوثنية وأهلها، وتربيه مما كان عليه أبوه وقومه منها،  

. وقوله:  .[ 27ـ  26]الزخرف:  ﴾ْهِدينِ إَِلَّ الَِّذي َفَطَريِن َفإِنَُّه َسيَ  أِلَبِيِه َوَقْوِمِه إِنَّنِي َبَراٌء مِمَّا َتْعُبُدونَ 

إِْبَراِهيَم َخلِياًل  ََذ اهللَُّ  بالد غلبت عليها  يف    أي اصطفاه اهلل إلقامة دينه   [ 125]النساء:    ﴾ ﴿َواختَّ

يسمى   أن  به  ما صح  ربه  عند  الزلفى  من  بلغ  وقد  أهلها،  عقول  الرشك  وأفسد  الوثنية، 

يل لدى خليله، ومن كانت له هذه املنزلة كان  خليال، فقد اختصه بكرامة ومنزلة تشبه اخلل

إنه من  عليه بسالمة الفطرة وقوة العقل  :  واخلالصة .  جديرا أن تت بع مل ته وتأتيس طريقته. 

 التوحيد. يف  وصفاء الروح وكامل املعرفة وفنائه

ْن  ﴿َذلَِك ُهَدى اهللَِّ هَيِْدي بِِه مَ قال املعلم: أحسنت.. فحدثوين عن معنى قوله تعاىل:  

ِعَباِدهِ  ِمْن  اْلكَِتاَب    َيَشاُء  آَتْينَاُهُم  ِذيَن  الَّ ُأوَلئَِك  َيْعَمُلوَن  َكاُنوا  َما  َعنُْهْم  حَلَبَِط  ُكوا  َأرْشَ َوَلْو 

ةَ  َوالنهُبوَّ ُأوَلئِ   َواحْلُْكَم  بَِكافِِريَن  هِبَا  َلْيُسوا  َقْوًما  هِبَا  ْلنَا  َوكَّ َفَقْد   
ِ
َهُؤََلء هِبَا  َيْكُفْر  ِذيَن  َفإِْن  الَّ َك 
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 [ 90ـ    88]األنعام:    إِْن ُهَو إَِلَّ ِذْكَرى لِْلَعاملَنَِي﴾  ُقْل ََل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا   َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ   َهَدى اهللَُّ

فضل اهلل به تعاىل  تالفضل الذي  : هذه اآلية الكريمة تشري إىل  (1)قال أحد التالميذ

، ومن اجتباهم اهلل من ذريته، وأن ذلك مل يكن إَل من هداية اهلل  عليه السالم  عىل إبراهيم 

ولو أرشكوا  ﴿وقوله  .  هلم، ورشح صدورهم لإليامن به، ولوَل ذلك ملا كانوا من املهتدين.

إنكار للرشك، ووعيد للمرشكني، وأنه مما جيب عىل اإلنسان    ﴾حلبط عنهم ما كانوا يعملون 

حيذر النار التي متد ألسنتها لتعلق به، وأن هؤَلء املكرمني من عباد اهلل  العاقل أن حيذره كام  

نالوا شيئا من هذا،   ملا  املرشكني  كانوا من  أهنم  باهلل، ولو  باإليامن  إَل  املنزلة  ينالوا هذه  مل 

به من يشاء من    هيديوهذا يعنى أن اهلدى وإن كان من اهلل الذي  .  ولكانوا من اخلارسين.

ك َل يعفى اإلنسان من أن يطلب اهلدى، ويلتمس مواقعه، كام يطلب حتصيل  عباده، فإن ذل

التواكل واَلستنامة، األمر الذي َل ترضاه   الرزق ويلتمس وجوهه، وأَل يسلم نفسه إىل 

هلا  موقفا  تتخذه  وَل  لنفسها،  اهلل  يف    البهائم  أن  مع  وماتت جوعا،  هلكت،  وإَل  احلياة، 

فاملوقف السلبي أو العنادى من سنن .. معاشها  وضمن هلا سبحانه وتعاىل، كفل هلا رزقها، 

 هذا ضياعه، وفساد أمره. ويف  ،ا عن طبيعته  اتاهلل، هو الذي خيرج الكائن

آخر عقوهلم،  :  (2)قال  أمهلوا  لو  إهنم  عباده..  من  واملصطفون  اهلل،  رسل  وهؤَلء 

التعرف إليه، ولكنهم أخذوا  وعطلوا ملكاهتم، ملا فتح اهلل هلم طريق اهلداية، وملا يرس هلم  

بالوسائل املوصلة إىل اهلدى، فأخذ اهلل بنواصيهم إليه، ومكن هلم من اإليامن.. ولو أهنم  

مربط الرشك  يف  كانوا عىل مثل هذا املوقف الذي وقفه ويقفه املرشكون والكافرون، لكانوا

 والكفر، ولضلوا وضل عنهم الطريق إىل اهلل، وإىل رصاطه املستقيم. 

 
 ( 232/ 4التفسري القرآين للقرآن )(  2) ( 231/ 4التفسري القرآين للقرآن )(  1)



252 

 

ُكوا حَلَبَِط َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ قوله تعاىل:  ويف    :(1) ل آخرقا  ]األنعام:    ﴾ ﴿َوَلْو َأرْشَ

إشارة إىل أن األعامل التي يعملها اإلنسان من شأهنا أن تكون درعا حيميه، ووقاية يتقى    [ 88

احل وقت  عنهم  يتخىل  خادع،  رساب  فإهنا  املرشكني  أعامل  أما  احلياة،  رضبات  اجة  هبا 

 والشدة. 

آخر تعاىل:  ويف    :(2)قال  َة﴾ قوله  َوالنهُبوَّ َواحْلُْكَم  َتاَب 
اْلكِ آَتْينَاُهُم  ِذيَن  الَّ   ﴿ُأوَلئَِك 

اآليات السابقة، فبعضهم آتاه  يف    إشارة إىل هؤَلء األنبياء والرسل الذين ذكروا  [ 89]األنعام:  

ب اهلل  بعثه  الذي  الكتاب  هبذا  رسوَل  فكان  الكتاب،  رشيعته..  اهلل  أحكام  فيه  وبني  ه، 

امللك واحلكم، وهو نعمة من نعم اهلل، وسلطان مبني يقيم به ميزان العدل    وبعضهم أويت 

ضاهلم ويقوم سفيههم، وحيفظ أمنهم وسالمتهم.. وتلك رسالة    يهدي واحلق بني الناس، ف

 . ت السامءإصالح املجتمع اإلنسانى، األمر الذي جاءت به وله رساَل يف    وأثرها   هلا خطرها 

ِذيَن َهَدى اهللَُّ: أما قوله تعاىل:  (3)قال آخر ُقْل ََل َأْسَأُلُكْم    َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ   ﴿ُأوَلئَِك الَّ

أصول الدعوة التي قام  ، فهو يشري إىل أن  [ 90]األنعام:  إِْن ُهَو إَِلَّ ِذْكَرى لِْلَعاملَنَِي﴾    َعَلْيِه َأْجًرا

األنبياء السالم    هبا  اَلعليهم  بعض  وجود  من  بالرغم  اخلاصة  واحدة،  ختالفات 

واخلصائص الالزمة التي تقتضيها احلاجة يف كل زمان ومكان، وكل دين تال يكون أكمل  

بحيث تستمر مسرية الدروس العلمية والرتبوية حتى تصل إىل املرحلة    ،من الدين السابق

 النهاية، أي اإلسالم. 

عليهم السالم    أولئك األنبياءبأن هيتدي      صود من أمر النبي املق: أما  (4)قال آخر

التوحيد وسائر األصول العقائدية، كام يشمل الصرب والثبات وسائر األصول  فهو يشمل  
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ألديان والرشائع السابقة،  ل  ا اإلسالم ناسخ. وهذا يدل عىل أن كون  األخالقية والرتبوية. 

 ل العامة للدعوة. يشمل جانبا من أحكام تلك الرشائع َل األصو

﴿َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َقْد َجاَءُكْم  قال املعلم: أحسنتم.. فحدثوين عن معنى قوله تعاىل:  

رًيا مِمَّا ُكنُْتْم خُتُْفوَن ِمَن اْلكَِتاِب َوَيْعُفو َعْن َكثرِيٍ 
ُ َلُكْم َكثِ َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهللَِّ ُنوٌر    َرُسوُلنَا ُيَبنيِّ

النه إِىَل  الظهُلاَمِت  ِمَن  َوخُيِْرُجُهْم  اَلِم  َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ اتَّ َمِن  بِِه اهللَُّ  هَيِْدي  ُمبنٌِي  َتاٌب 
وِر  َوكِ

اٍط ُمْسَتِقيٍم﴾  ْذنِِه َوهَيِْدهيِْم إِىَل رِصَ
 [ 16ـ  15]املائدة: بِإِ

التالميذ إىل    رسول اهلل  بيان ملا حيمله  : يف هاتني اآليتني الكريمتني  (1)قال أحد 

أيدهيم، وما غريوا  يف    أهل الكتاب من حق يصححون به ما أخفوا من أحكام الكتاب الذي

وبدلوا.. وأن كثريا مما أخفوه وحرفوه قد جتاوز القرآن الكريم عنه، وترك اخلوض معهم  

يدخل معهم  له  طريق طويل من  يف    فيه، حتى َل  اهتم  الذي  وإنام كان  اخلالف واجلدل، 

العامة ما كان من األصول  الكريم، ووقف عنده، هو  يتصل  يف    القرآن  ما  العقيدة، وهو 

هذه وهبتان..  ضالل  من  مفهومها  عىل  دخل  ما  كل  عن  وعزهلا    قضية هي    باأللوهية، 

 اإلسالم األوىل، فإذا استقامت استقام كل شىء بعدها. 

وصف    [ 15]املائدة:   ﴾﴿َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهللَِّ ُنوٌر َوكَِتاٌب ُمبنِيٌ   :تعاىلوقوله  :  (2)قال آخر

هلذا الكتاب الكريم، وما حيمل إىل الناس من نور هو نور احلق، املهدى من السامء، لينري  

  للناس سبلهم إىل اهلل، وليبدد الظالم الذي حيجبهم عن الرؤية الصحيحة للحق واهلدى.. 

الكتاب بأنه نور، ثم وصفه بأنه كتاب مبني، هو غاية ما يمكن أن تكون عليه دعوة  ووصف  

وجه هذه الدعوة،  يف    جالهلا، ووضوحها، وإرشاق شمسها، وأن من َل يرى احلق يف    احلق
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 وَل يتناوله منها، هو أعمى أو متعام، ليس لدائه دواء. 

اَلِم﴾    ﴿هَيِْدي بِِه اهللَُّ َمنِ   : وقوله تعاىل:  (1) قال آخر َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ  [16]املائدة:  اتَّ

أن اهلل  وهو يعني  طرق احلق، التي يأمن سالكها من كل عطب، ويسلم من كل سوء..  يعني  

هبذا الكتاب إىل سبل السالم من اتبع رضوان اهلل، وابتغى مرضاته، فجاء إليه    هيديسبحانه  

مستهديا   لعلته،  مستطبا  دائه،  من  مستكربا،  مستشفيا  أعرض  من  أما  وبصريته..  لبرصه 

ا َثُموُد َفَهَدْينَاُهْم َفاْسَتَحبهوا  ، كام قال تعاىل:  ولوى وجهه جاحدا، فهو وما اختار لنفسه ﴿َوَأمَّ

 [ 17]فصلت:  ﴾ اْلَعَمى َعىَل اهْلَُدى َفَأَخَذهْتُْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اهْلُوِن باَِم َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

آخر تعاىل:  (2)قال  إىَِل    : وقوله  َوهَيِْدهيِْم  ْذنِِه 
بِإِ النهوِر  إِىَل  الظهُلاَمِت  ِمَن  ﴿َوخُيِْرُجُهْم 

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  بيان لفضل اهلل ولطفه بعباده الذين يوجهون وجوههم إليه..    [ 16]املائدة:    ﴾ رِصَ

ال إىل  وتسدد خطاهم  الطريق،  إىل جوارهم، متسك هبم عىل  اهلل  عناية  كانت  التي  إذ  غاية 

 . جيدون عندها األمن والسالم

تعاىل:   قوله  معنى  أحسنتم.. فحدثوين عن  املعلم:  ِعنِْدي  قال  َلُكْم  َأُقوُل  ََل  ﴿ُقْل 

بُِع إَِلَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ   َخَزائُِن اهللَِّ َوََل َأْعَلُم اْلَغْيَب َوََل َأُقوُل َلُكْم إِينِّ َمَلٌك  َيْسَتِوي  ُقْل َهْل    إِْن َأتَّ

ُروَن﴾  اأْلَْعَمى َواْلَبِصريُ   [50]األنعام: َأَفاَل َتَتَفكَّ

ملن  أن يقدم نفسه    رسول اهلل  ؤمر  يُ : يف هذه اآلية الكريمة  (3)قال أحد التالميذ

برشا جمردا من كل األوهام التي سادت اجلاهليات عن طبيعة النبي  أرسل إليهم باعتباره  

  . وَل ادعاء.. . هذه العقيدة بذاهتا جمردة من كل إغراء.. َل ثراء  وأن يقدم هلم كذلك  ، والنبوة

وَل يتبع إَل وحي اهلل    ،عقيدة حيملها رسول، َل يملك إَل هداية اهلل، تنري له الطريقفهي  
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يعلمه ما مل يكن يعلم.. إنه َل يقعد عىل خزائن اهلل، ليغدق منها عىل من يتبعه، وَل يملك  

عىل ما هو كائن، وَل هو ملك كام يطلبون أن ينزل اهلل ملكا.. إنام  مفاتح الغيب ليدل أتباعه  

إهنا    هو برش رسول وإنام هي هذه العقيدة وحدها، يف صورهتا الناصعة الواضحة البسيطة..

اهلل وإىل  اآلخرة،  إىل  الطريق  ودليل  احلياة  هذه  وقوام  الفطرة،  هذه  هتاف  فهي    ؛العقيدة 

أرادها لذاهتا فهو هبا حقيق، وهي عنده قيمة أكرب من    مستغنية بذاهتا عن كل زخرف.. من

ومن أرادها سلعة يف سوق املنافع، فهو َل يدرك طبيعتها، وَل يعرف قيمتها، وهي    ،كل قيمة 

أن يقدمها للناس هكذا، عاطلة من    لذلك كله يؤمر رسول اهلل    َل متنحه زادا، وَل غناء.. 

م غنية عن كل زخرف وليعرف  إىل  كل زخرف، ألهنا  يفيئون  أهنم َل  إىل ظلها  يفيئون  ن 

إنام يفيئون إىل هداية    ،خزائن مال، وَل إىل وجاهة دنيا، وَل إىل متيز عىل الناس بغري التقوى 

 اهلل وهي أكرم وأغنى. 

تعاىل:   قوله  املعلم: أحسنت.. فحدثوين عن معنى  ِمْن  قال  إَِلْيَك  ُأوِحَي  َما  بِْع  ﴿اتَّ

كِنَي﴾  إَِلَّ ُهوَ ََل إَِلَه  َربَِّك   [106]األنعام: َوَأْعِرْض َعِن املرُْْشِ

  ، َل تتنازل، وَل تأخذ فكرا غري الفكر الذي يوحي به اهلل : أي  (1)قال أحد التالميذ

]األنعام:  ﴿ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو﴾  وَل تسلك طريقا غري طريقه، وَل تلتزم برشيعة أخرى غري رشيعته،  

الع   [ 106 يستحق  الذي  أما  فهو  غريه،  دون  الترشيع  يملك  الذي  وهو  سواه،  دون  بودية 

القوانني، ويرون هلم احلق كل   الرشائع ويقننون  الذين يرشعون  اآلخرون كل اآلخرين، 

اإلنسان وحي   يتبع  اخلالق هلم، فكيف  له، وهو  الناس هلم، فهم خملوقون  احلق يف عبادة 

املُْ املخلوقني ويرتك وحي اخلالق؟   كنِيَ ﴿َوَأْعِرْض َعِن  وَل تلتفت إليهم،    [ 94]احلجر:    ﴾ رْشِ
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ثم   الدعوة،  مراحل  من  مرحلة صعبة  إهنم جمرد  منهم..  تتعقد  وَل  هبم،  كثريا  تفكر  وَل 

يرتاجعون ويتساقطون واحدا بعد اآلخر.. وتنطلق املسرية يف موعد الرشوق وترتك وراءها  

وهكذا  .  اهلل بالغ أمره.كل خطوات الظالم وهتاويله، فرس يف طريقك، وواصل جهادك فإن  

النفسية،   اهلزيمة  ينترصوا عىل كل وسائل  الدعاة من بعده، أن  أراد اهلل لرسوله، وجلميع 

وكل أساليب الرتاجع الفكري والروحي.. فأعرض عن املرشكني، واتبع ما أوحى إليه ربه،  

باحلرب..  وتابع املسرية، وواصل الدعوة إىل اهلل وجاهد يف سبيله.. حتى واجه املرشكني  

رش هزيمة.. وفتح قلوهبم عىل اإليامن بالصرب واجلهد واحلكمة.. وبدأ الناس، من    وهزمهم

 خالل ذلك، يدخلون يف دين اهلل أفواجا. 

اطِي ُمْسَتِقياًم  قال املعلم: أحسنت.. فحدثوين عن معنى قوله تعاىل:   ﴿َوَأنَّ َهَذا رِصَ

بُِعوهُ  َتتَّبُِعوا    َفاتَّ بُِكْم َعْن َسبِيلِهِ َوََل  َق  َفَتَفرَّ ُبَل  َتتَُّقوَن﴾    السه َلَعلَُّكْم  بِِه  اُكْم  ]األنعام:  َذلُِكْم َوصَّ

153 ] 

إن طريقي هذا هو طريق التوحيد، طريق احلق والعدل،  : أي  (1) قال أحد التالميذ

املنحرفة   الطرق  تسلكوا  وَل  واسلكوه  واتبعوه،  فيه،  فامشوا  والتقوى  الطهر  طريق 

نحراف عن اهلل وإىل اَلختالف، والترشذم، والتفرق، وتزرع  املتفرقة، فتؤدي بكم إىل اَلو

 فيكم بذور الفرقة والنفاق. 

﴿َوإَِذا مَلْ َتْأهِتِْم بِآَيٍة َقاُلوا َلْوََل  قال املعلم: أحسنت.. فحدثوين عن معنى قوله تعاىل: 

بُِع َما    اْجَتَبْيَتَها  َهَذا َبَصائُِر ِمْن َربُِّكْم َوُهًدى َوَرمْحٌَة لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن﴾    ُيوَحى إيَِلَّ ِمْن َرِبِّ ُقْل إِنَّاَم َأتَّ

 [203]األعراف: 

  من  عليك يقرتحون  مما  بآية  تأهتمن هؤَلء املرشكني إذا مل  أأي : (2)قال أحد التالميذ
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  كانت   التي  اآليات  تلك  بني  من  بنفسك  أنت  اخرتهتا   أي  اجتبيتها،  هال:  لك  قالوا  آيات،

  إحياء يف    عيسى   ومعجزات  ويده،  موسى،   وعصا   صالح،  كناقة   السابقني،   الرسل   عىل   تتنزل 

تأتينا  هي    فهذه اآليات وأمثاهلا   ..، وإبراء األكمه واألبرص؟املوتى  إليك أن  التي نطلب 

ذلك لك،    بواحدة منها أو مثلها، ونحن َل نشق عليك بأن نطلب إليك آية بعينها، بل نرتك

عليها  تقدر  التي  اآلية  استهزاء،    ..لتتخري  هو  وإنام  وجد،  صدق  عن  منهم  ذلك  وليس 

 حتدهبم له.. يف   وسخرية، وحتد وقاح للنبى، وإظهاره بمظهر املغلوب عىل أمره

أن يلقاهم بقوله تعاىل: ﴿ُقْل إِنَّاَم    وقد أمر اهلل نبيه الكريم  :  (1)قال أحد التالميذ

بُِع َما   ﴾  َأتَّ لست إَل رسوَل من اهلل إليكم، أبلغكم ما أرسلت    يأي أنن  [ 203]األعراف:  ُيوَحى إِيَلَّ

﴿إِنَّاَم اآْلَياُت ِعنَْد اهللَِّ﴾    به، وأنه ليس مما ىل أن آتى لكم بام مل ينزله عىل ربى، ويأذن ىل به.. 

جعلتم إىل عبد من عباد اهلل ـ  ملا    .. فلو أنكم أهيا املرشكون قدرتم اهلل حق قدره[ 50]العنكبوت:  

ولو كان رسوَل من رسله ـ أن يكون له شأن مع اهلل، وأن يأتى بآيات ومعجزات مل يضعها  

ثم ما لكم ـ أهيا املرشكون الضالون ـ تطلبون اآليات،    يده، ومل يأذن له هبا.. يف    اهلل سبحانه

آياته بني أيديكم لو أهنا    وتقرتحون منها ما متليه عليكم أهواؤكم؟ وهذا كتاب اهلل، وتلك

مادية   آيات  من  تطلبون  عام  هبا  َلستغنيتم  واعية،  وقلوبا  صاغية،  آذانا  منكم  وجدت 

 ا القاهرة املعجزة؟أفعاهلتلمسوهنا بأيديكم، فتبهر عقولكم ب

آخر ُيْؤِمُن: ويف  (2)قال  لَِقْوٍم  َوَرمْحٌَة  َوُهًدى  َربُِّكْم  ِمْن  ُر 
َبَصائِ تعاىل: ﴿َهَذا  وَن  قوله 

أن    [ 203]األعراف:  (﴾  203) إىل  قاهرة  إشارة  معجزة  الكريم  الكتاب  آيات  من  آية  كل 

هذا   منها  ينكشف  َل  ولكن  الوجوه،  لروعتها  وتعنو  القلوب،  جلالهلا  ختشع  متحدية، 
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اجلالل، وَل تتبني منها تلك الروعة إَل ألصحاب البصائر السليمة، التي تتهدى إىل احلق،  

وتستجي  آثاره،  لدعوته..  وتتبع  ملن  وب  َل  وفاق،  عىل  ويصحبوهنا  هبا،  يؤمنون  ملن  هذا 

 يمكرون بآيات اهلل، ويتخذوهنا هلوا ولعبا. 

﴿َوإَِذا ُتْتىَل َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت  قال املعلم: أحسنتم.. فحدثوين عن معنى قوله تعاىل:  

ِذيَن ََل َيْرُجوَن لَِقاَءَنا اْئِت بُِقْرآٍن غَ    َقاَل الَّ
ِ
َلُه ِمْن تِْلَقاء ْلُه ُقْل َما َيُكوُن يِل َأْن ُأَبدِّ رْيِ َهَذا َأْو َبدِّ

بُِع إَِلَّ َما ُيوَحى إِيَلَّ إيِنِّ َأَخاُف إِْن َعَصْيُت َرِبِّ َعَذاَب َيْوٍم َعظِيمٍ   [15]يونس:  ﴾ َنْفيِس إِْن َأتَّ

به    لعرض السخيف الذي واجه : يف هذه اآلية الكريمة بيان ل(1) قال أحد التالميذ

يتىل عليهماملناوئون   الذي  النبيذلك أهنم  .  .القرآن  إما أن يستبدل      كانوا يطلبون من 

القرآن بكتاب آخر، أو يبدله، والفرق واضح بني اَلثنني، ففي الطلب األول كان هدفهم  

يف الطلب   ، أما  هو اقتالع وجود هذا الكتاب متاما ليحل حمله كتاب آخر من طرف النبي 

الثاين فكانوا يريدون عىل األقل أن تبدل اآليات التي ختالف أصنامهم حتى َليشعروا بأي  

ليس      بلهجة قاطعة بأن النبيالقرآن الكريم  أجاهبم  . وقد  ضيق وانزعاج من هذه الناحية.

وندرك  .  له أي اختيار وترصف يف التبديل، وَل التغيري، وَل ترسيع نزول الوحي أو تأخره. 

من ذلك محاقة وغباء هؤَلء، فهم يقبلون بالنبي الذي يتبع خرافاهتم وأهواءهم، َل القدوة  

 واملرِب والقائد والدليل. 

يف اإلجابة عن الطلبني اكتفى بذكر      نتباه، أن النبيمما يستحق اَل: و(2)قال آخر

البيان    نفيس، وهبذاعدم القدرة بتنفيذ الطلب الثاين، وقال: إين َل أستطيع أن أغريه من تلقاء  

يكون قد نفى الطلب األول بطريق أوىل، ألن تغيري بعض اآليات إذا كان خارجا عن حدود  
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هذا نوع من الفصاحة  .. و، فهل بامكانه تبديل كل هذا الكتاب الساموي؟  صالحية النبي 

يف  ختصار  يف التعبري، حيث أن القرآن الكريم يعيد ويكرر كل املسائل يف غاية الضغط واَل

 العبارة، بدون مجلة أو كلمة زائدة إضافية.

بُِعوا َما َأْنَزَل  قال املعلم: أحسنتام.. فحدثوين عن معنى قوله تعاىل:   ﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُُم اتَّ

يَْطاُن َيْدُعوُهْم إِىَل    اهللَُّ َقاُلوا َبْل َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا  ِعرِي﴾ َأَوَلْو َكاَن الشَّ ]لقامن:    َعَذاِب السَّ

21 ] 

أي إذا قيل هلؤَلء املجادلني اجلاحدين لوحدانية اهلل: اتبعوا ما  :  (1)قال أحد التالميذ

مل جيدوا ردا لذلك إَل قوهلم: إنا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا    ،أنزل اهلل عىل رسوله من الرشائع

هي    انه عىل تلك املقالة التيفوبخهم سبح .  من دين، فإهنم كانوا أهل حق ودين صحيح. 

الشيطان ووساوسه فقال: ِعريِ   من حبائل  السَّ َعَذاِب  إىَِل  َيْدُعوُهْم  ْيَطاُن  الشَّ َكاَن    ﴾ ﴿َأَوَلْو 

  عىل   مبنيا   اعتقادهم  كان  فربام  دليل؟..   إىل   نظر   دون  حال   كل  عىل   أيتبعوهنم  أي  [ 21]لقامن:  

  إىل   تستند  َل   وساوس،   من   الشيطان  هلم   زينه   ما   وحلمته   سداه  األباطيل،   وترهات   اهلوى 

من    :واخلالصة .  هان. بر  وَل  حجة احلق  يعلموا  حتى  ويتدبروا  يفكروا  أن  هلم  كان  أما 

هذا ما َل  ويف    ..الباطل، والصواب من اخلطأ، فإن الرجال باحلق وليس احلق بالرجال؟

األسفل الدرك  بلغوا  وأهنم  آرائهم،  وتسخيف  عقوهلم  تسفيه  من  العقل،    يف  خيفى  هدم 

 . وعدم الركون إىل الدليل مهام استبانت غايته، واستقامت حمجته

ِذيَن َيْسَتِمُعوَن  ﴿قال املعلم: أحسنت.. فحدثوين عن معنى قوله تعاىل:   ْ ِعَباِد الَّ َفبرَشِّ

 [ 18ـ  17]الزمر:  وُلو اأْلَْلَباِب﴾ اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه ُأوَلئَِك الَِّذيَن َهَداُهُم اهللَُّ َوُأوَلئَِك ُهْم أُ 

أي أن هذه البرشى بالنجاة والفالح إنام يناهلا عباد اهلل الذين  :  (2)قال أحد التالميذ
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يستضيئون بنور اهلل ويتدبرون ما يقع ألسامعهم من كلامت، فيميزون اخلبيث من الطيب،  

هو طيب، وأن يتبعوا كل ما  والضالل من اهلدى، ثم يؤدهيم هذا إىل أن يستجيبوا لكل ما  

هو هدى ورشاد.. فإهنم إن فعلوا ذلك كانوا من عباد اهلل املهتدين، الذين إذا سمعوا اللغو  

النعيم.. ثم كانوا مع هذا ـ   أعرضوا عنه، وأخذوا طريقهم املستقيم، السالك هبم إىل جنات

 . صورة برشية كريمةيف  أو قبل هذا ـ أصحاب عقول، يعيشون هبا 

امل تعاىل:  قال  قوله  معنى  عن  فحدثوين  أحسنت..  ُأْنِزَل  علم:  َما  َأْحَسَن  بُِعوا  ﴿َواتَّ

 [ 55]الزمر:  ﴾إَِلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأتِيَُكُم اْلَعَذاُب َبْغَتًة َوَأْنُتْم ََل َتْشُعُرونَ 

التالميذ أحد  هناك  (1)قال  أن  أي  من  :  نزلت  وخمتلفة  متعددة  الباريء  أوامر  عند 

من   واملراد  مباح،  اآلخر  والبعض  مستحب،  واآلخر  واجب  منها  البعض  عزوجل، 

إشارة  . وفيها أيضا  واملستحبات، مع اإلنتباه إىل تدرجها.  )أحسن( هو انتخاب الواجبات

يف   ورد  ما  بدليل  النازلة،  الساموية  الكتب  أحسن  هو  القرآن  كون  يف  إىل  تعاىل  هذه  قوله 

ُمْ : السورة  ِذيَن خَيَْشْوَن َرهبَّ َتاًبا ُمَتَشاهِبًا َمَثايِنَ َتْقَشِعره ِمنُْه ُجُلوُد الَّ
َل َأْحَسَن احْلَِديِث كِ   ﴿اهللَُّ َنزَّ

ْم إىَِل ِذْكِر اهللَِّ َذلَِك ُهَدى اهللَِّ هَيِْدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضلِِل اهللَُّ َفاَم  ُثمَّ َتلِنُي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوهُبُ 

 [ 23]الزمر:  َلُه ِمْن َهاٍد﴾

يَعٍة ِمَن  قال املعلم: أحسنت.. فحدثوين عن معنى قوله تعاىل:  ﴿ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعىَل رَشِ

بِْعَها َوََل َتتَّ   [ 18]اجلاثية:  ﴾بِْع َأْهَواَء الَِّذيَن ََل َيْعَلُمونَ اأْلَْمِر َفاتَّ

مل يؤت جمرد    رسول اهلل  إشارة إىل أن  : يف هذه اآلية الكريمة  (2)قال أحد التالميذ

الدين كله، وأنه قد جعل القائم عىل رشيعة هذا الدين،    آيات، وبينات من الدين، وإنام أويت
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من هذا املورد، وحيمل كل وارد ما استطاع محله    ي حيث يرد الواردون إليه، فيجدون الر

هو    ويف  منه.. الذي  الكريم،  القرآن  أن  إىل  إشارة  املاء،  بمورد  اإلسالمية  الرشيعة  تشبيه 

باملاء أشبه  واحد،  الرشيعة، هو شىء  هذه  طبيعةمصدر    عن  بعض  خيتلف  َل  واحدة،  .. 

وكلامته، كلها عىل    اهلل   ت آيا   وكذلك ..  منه   للسقيا   الواردون   يرده   ماء   هو   حيث   من  بعض

أن إعجاز القرآن،  . ويشري كذلك إىل  جالهلا وإعجازها وما فيها لألرواح من حياة.يف    سواء

يبدويف    يبدو آياته، كام  آية من  القطرة منه عن جوهره  يف    كل  القرآن كله.. كاملاء تكشف 

 كله.. 

ُسِل  ﴿ُقْل َما كُ قال املعلم: أحسنت.. فحدثوين عن معنى قوله تعاىل:   نُْت بِْدًعا ِمَن الره

بُِع إَِلَّ َما ُيوَحى إِيَلَّ َوَما َأَنا إَِلَّ َنِذيٌر ُمبنِيٌ   [9]األحقاف:  ﴾َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ِِب َوََل بُِكْم إِْن َأتَّ

التالميذ أحد  أن  (1)قال  أي  اهلل  رسال:  به    ة رسول  الذي حتركت  اخلط  هي يف 

الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة    هالسابقني، كام أن دوررساَلت األنبياء   هو دورهم يف 

أن تفرضوا ما توحي به خياَلتكم  ـ معرش املرشكني املناوئني ـ  ليس لكم  ولذلك  احلسنة،  

الكون   وحركة  الكوين  الواقع  تغيري  عىل  وقدرته  وشخصيته  للنبي  دور  من  وأوهامكم 

احل الرسالية،  ونظامه، فليس لذلك أي موقع يف ساحة  َوََل  قيقة  ِِب  ُيْفَعُل  َما  َأْدِري  ﴿َوَما 

أملكه من طاقة املعرفة ـ أعلم الغيب، ألن للغيب أدواته  فيام   لست ـأي:  [ 9]األحقاف:  بُِكْم﴾

كنبي  الرسالية  الذاتية كإنسان، وَل بصفتي  أملكها بصفتي  التي َل  فيام    وأسبابه ووسائله 

ول، ألن الرسول يتحرك عىل ضوء التعليامت اإلهلية  تفرضه طبيعة الرسالة من دور للرس 

التي ينزل هبا الوحي عليه، مما يلقي اهلل إليه من علمه، ومما يفتح عليه من غيبه، فإن طاقاته  
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﴾.  حمدودة بام يمنحه اهلل منها.  فالوحي هو الذي حيدد    [ 9]األحقاف:    ﴿إِْن َأتَّبُِع إَِلَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ

  ﴾ ﴿َوَما َأَنا إَِلَّ َنِذيٌر ُمبِنيٌ هو الذي حيدد يل اخلطوات من البداية إىل النهاية،  يل خط احلركة، و 

لتكون نذيرا لكم بني يدي عذاب    [ 9]األحقاف:   آيات اهلل وأثري يف قولكم معانيها،  أبلغكم 

 شديد، وذاك هو كل يشء يف الدور، ويف احلركة، ويف اهلدف. 

ي انتفاء علم األنبياء بالغيب من خالل الوحي  عنتَل  واآلية الكريمة    :(1) قال آخر

الذي حيمل إليهم بعض غيب اهلل، كام جاء يف حديث القرآن عن عيسى عليه السالم مما كان  

ِخُروَن يِف ُبُيوتُِكْم﴾ يتحدث به مع بني إرسائيل:  ،  [ 49]آل عمران:  ﴿َوُأَنبُِّئُكْم باَِم َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ

  إَِلَّ َمِن اْرَتىَض ِمْن َرُسوٍل﴾   ﴿َعامِلُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعىَل َغْيبِِه َأَحًداىل:  وكام جاء يف قوله تعا 

﴾  [ 27ـ    26]اجلن:   بُِع إَِلَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ فالوحي  ،  [ 9]األحقاف:  ، وهذا ما تؤكده اآلية القائلة: ﴿إِْن َأتَّ

هو مصدر معرفة النبي يف قضايا العقيدة والرشيعة واحلياة والدار اآلخرة، ضمن ما يريد  

 اهلل له أن يعلمه حلاجة الرسالة إليه يف ساحتها العامة واخلاصة.

أحسنتام املعلم:  تعاىل:  قال  قوله  معنى  عن  فحدثوين  إِىَل  ..  َرِبِّ  َهَدايِن  إِنَّنِي  ﴿ُقْل 

َوُنُسكِ  َصاَليِت  إِنَّ  ُقْل  كِنَي  املرُْْشِ ِمَن  َكاَن  َوَما  َحنِيًفا  إِْبَراِهيَم  َة  ِملَّ ِقَياًم  ِدينًا  ُمْسَتِقيٍم  اٍط  ي  رِصَ

ي ُل املُْْسلِِمنَي﴾  َوحَمَْياَي َومَمَايِت هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنَِي ََل رَشِ ـ   161األنعام:  ] َك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ

163 ] 

أرشدنى بام    أي قل أهيا الرسول لقومك ولسائر البرش: إن رِب  :(2) قال أحد التالميذ

سالكه إىل سعادة الدنيا   هيديأوحاه إىل بفضله، إىل رصاط مستقيم َل عوج فيه وَل اشتباه،  

وهو   فتقولون:  واآلخرة،  تناجونه  حني  منه  طلبه  إىل  يدعوكم  اَط  الذي  َ الرصِّ ﴿اْهِدَنا 

ن هذا الرصاط املستقيم هو  يعني أ  [ 161]األنعام:    ﴿ِدينًا ِقَياًم﴾ . وقوله:  .[ 6]الفاحتة:    ﴾ املُْْسَتِقيمَ 
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إِْبَراِهيَم  ﴿ِملََّة  . وقوله:  معاشهم ومعادهم، وبه يصلحون.يف    الدين الذي به يقوم أمر الناس

إبراهيم حال كونه حنيفا مائال عن مجيع ما سواه من    [ 123]النحل:    َحنِيًفا﴾ الزموا ملة  أي 

كِنيَ . وقوله:  الرشك والباطل.  أي إنه منزه عن الرشك وما    [ 123]النحل:    ﴾ ﴿َوَما َكاَن ِمَن املرُْْشِ

إبراهي  إهنم عىل ملة  القائلني  املبطلون، وفيه تكذيب ألهل مكة  أن  عليه  يعتقدون  م وهم 

املالئكة بنات اهلل، ولليهود الذين يقولون: عزير ابن اهلل، وللنصارى الذين يقولون: عيسى  

 .ابن اهلل

]األنعام:    ﴾ ﴿ُقْل إِنَّ َصاَليِت َوُنُسكِي َوحَمَْياَي َومَمَايِت هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنِيَ : وقوله:  (1)قال آخر

غرض املؤمن املوحد من حياته وذخريته ملامته،  هي    التيلكل األعامل الصاحلة  إشارة    [ 162

فينبغى للمؤمن أن يوطن نفسه عىل أن تكون حياته  .  ويكون فيها اإلخالص هلل رب العاملني.

يف    كل عمل من أعامله، ويطلب الكامل يف    هلل ومماته هلل، فيتحرى اخلري والصالح واإلصالح

  ،  حيرص عىل احلياة لذاهتا، فال يرهب املوتذلك لنفسه رجاء أن يموت ميتة ترىض ربه، وَل 

العدل فيأخذ عىل أيدى أهل  يف    فيمتنع عن اجلهاد يقيم ميزان  سبيل اهلل، كام أن عليه أن 

 . اجلور ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر

﴿َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروًحا    قال املعلم: أحسنتام.. فحدثوين عن معنى قوله تعاىل:

ِمْن    َأْمِرَنا   ِمنْ  َنَشاُء  َمْن  بِِه  ُنوًرا هَنِْدي  َجَعْلنَاُه  َوَلكِْن  ياَمُن  اإْلِ َوََل  اْلكَِتاُب  َما  َتْدِري  ُكنَْت  َما 

اَمَواِت َوَما يِف    ِعَباِدَنا  اِط اهللَِّ الَِّذي َلُه َما يِف السَّ اٍط ُمْسَتِقيٍم رِصَ   اأْلَْرضِ َوإِنََّك َلَتْهِدي إِىَل رِصَ

 [ 53ـ  52]الشورى: َأََل إِىَل اهللَِّ َتِصرُي اأْلُُموُر﴾ 

أي وكام أوحينا إىل سائر رسلنا أوحينا إليك هذا القرآن رمحة  :  (2)قال أحد التالميذ
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عندنا  نزول  ..  من  قبل  نبيه  حال  بني  وَل  ﴿:  بقوله  الوحي ثم  الكتاب  ما  تدري  كنت  ما 

أية معرفة    ﴾اإليامن لديك  تكن  التوراة  فلم  من  اهلل عىل رسله  أنزله  الذي  بالكتاب  ذاتية 

واإلنجيل، وغريمها حتى عرفك اهلل منه ما أراد لك أن تعرفه، أو بالقرآن الذي أرسلك اهلل  

به حتى أنزله عليك، ومل يكن لديك أية ثقافة شخصية يف حدود اإليامن ورشائعه وحركته  

ك، يف وعي تفصييل كامل.. وهذا ما  وما يتعلق به، حتى جاءك الوحي ليحدد لك كل ذل

النبوية مل تكن خملوقة مع النبي يف ذاته، بل هي يشء مكتسب من اهلل   لنا أن املعرفة  يؤكد 

منفصل عن عملية خلقه، وعن بداية نبوته، وليس معنى ذلك أنه َل يملك املعرفة الواعية  

معنى إن  بل  به،  حتيط  التي  اهلل  وألطاف  وجتاربه  تأمالته  خالل  التكامل    من  هو  ذلك، 

التدرجيي يف شخصيته الروحية والفكرية، باملستوى الذي َل يبتعد فيه عن معنى العصمة..  

وهذا ما نستوحيه من أكثر من آية من القرآن، وتلك هي عظمة النبوة يف النبي، حيث فتحت  

ألة مل تكن  له آفاقا واسعة مل يكن له عهد هبا، لو مل يعهدها الناس فيه، مما يدل عىل أن املس

 حالة ذاتية، بل كانت شأنا رساليا إهليا. 

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض﴾   : وقوله:(1) قال آخر اِط اهللَِّ الَِّذي َلُه َما يِف السَّ ]الشورى:    ﴿رِصَ

أ  [ 53 هذا الطريق هو الطريق الذي رشعه اهلل مالك السموات واألرض واملترصف  يعني 

أي أَل إن  [ 53]الشورى:  ﴾﴿َأََل إِىَل اهللَِّ َتِصرُي اأْلُُمورُ . معقب حلكمه. فيهام، واحلاكم الذي َل 

موضعه الذي يستحقه  يف    أمور اخلالئق يوم القيامة تصري إىل اهلل َل إىل غريه، فيضع كال منهم

 . هذا وعد للمهتدين إىل الرصاط املستقيم، ووعيد للظاملنيويف  . من نعيم أو جحيم.

َا النَّاُس إِينِّ َرُسوُل  تم.. فحدثوين عن معنى قوله تعاىل: قال املعلم: أحسن  ﴿ُقْل َيا َأهيه
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بِ  َمَواِت َواأْلَْرِض ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو حُيْيِي َوُيِميُت َفآِمُنوا  َلُه ُمْلُك السَّ إَِلْيُكْم مَجِيًعا الَِّذي  اهللَِّ  اهللَِّ 

يِّ الَِّذي ُيؤْ  بُِعوُه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن﴾ َوَرُسولِِه النَّبِيِّ اأْلُمِّ ِه َواتَّ
   [ 158األعراف: ] ِمُن بِاهللَِّ َوَكلاَِمتِ

التالميذ البرش من عرب وعجم :  (1)قال أحد  إليكم  إين    أي قل جلميع  رسول اهلل 

قومى خاصة إىل  تعاىل:  ، وكافة َل  قوله  بمعنى  َبِشريً هو  لِلنَّاِس  ًة  َكافَّ إَِلَّ  َأْرَسْلنَاَك  ا  ﴿َوَما 

أي   [ 19]األنعام:    ﴿َوُأوِحَي إِيَلَّ َهَذا اْلُقْرآُن أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلَغ﴾  :وقوله  [ 28]سبأ:    َوَنِذيًرا﴾

 [ 107]األنبياء:  ﴾ ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إَِلَّ َرمْحًَة لِْلَعاملَنِيَ قلني، وقوله: ثوأنذر به كل من بلغه من ال 

آخر وقوله:  (2)قال  حُيْيِي  :  ُهَو  إَِلَّ  إَِلَه  ََل  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه  ﴿الَِّذي 

الذي  [ 158]األعراف:    َوُيِميُت﴾ اهلل  إن  الترصف  أي  له  من  هو  رسوله  السموات  يف    أنا 

مجلة املخلوقات وعدم التفاوت فيها دليل  يف    واألرض وتدبري العامل كله، إذ وحدة النظام

 تدبريها، فهو املعبود وحده َل إله إَل هو. عىل وحدة مصدرها و

﴾: وقوله:  (3) قال آخر أي فآمنوا    ،[ 158]األعراف:    ﴿َفآِمُنوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه النَّبِيِّ اأْلُمِّيِّ

ربوبيته وألوهيته الذي حييى كل ما حتله احلياة ويميت كل  يف    أهيا الناس مجيعا باهلل الواحد

الذي    ي وآمنوا برسوله النبي األم.  اة، وهذا أمر مشاهد كل يوم. ما يعرض له املوت بعد احلي

األميني رسوَل إىل اخللق أمجعني، يعلمهم الكتاب واحلكمة ويطهرهم من خرافات  يف  بعثه

البرش يتحقق هبا اإلخاء  أمة واحدة  ليكونوا هبدايته    ي الرشك واجلهل والتفرق والتعادي 

األنبياء صل النبي  هبذا  وقد برش  هداية  العام،  من  به  بعثوا  ملا  املتمم  عليهم، ألنه  اهلل  وات 

 . الناس

لنبي الذي َل يكتفي بدعوة اآلخرين إىل هذه احلقائق  : ثم وصف بكونه ا(4) قال آخر
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﴿الَِّذي ُيْؤِمُن  فحسب، بل يؤمن هو يف الدرجة األوىل ـ بام يقول، يعني اإليامن باهلل وكلامته 

إنه َل يؤمن فقط باآليات التي نزلت عليه، بل يؤمن بجميع  .  .[ 158ف:  ]األعرا  بِاهللَِّ َوَكلاَِمتِِه﴾

إيامنه بدينه والذي يتجىل من خالل أعامله وترصفاته  . والكتب احلقيقة لألنبياء السابقني.

  ، دليل واضح عىل حقانيته، ألن عمل اآلمر بيشء يعكس مدى إيامنه بام يأمر به ويدعو إليه

    برمته يشهد هبذه احلقيقة وهي أنه  تأريخ النبي  و.  . ىل صدقهوإيامنه بقوله أحد األدلة ع

 لتزاما بالتعاليم التي جاء هبا. اكان أكثر من غريه 

، [ 158]األعراف:    ﴾﴿َواتَّبُِعوُه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ : ثم ختتم اآلية بقوله تعاىل:  (1) قال آخر

النبي حتى تسطع  أي   اتباع مثل هذا  اهلدايه عىل قلوبكم، لتهتدوا إىل  َلبد لكم من  أنوار 

هذا إشارة إىل أنه َل يكفي جمرد اإليامن، وإنام يفيد اإليامن إذا إقرتن  يف  و ..  طريق السعادة

 باإلتباع العميل. 

قال املعلم: أحسنتم.. وبارك اهلل فيكم.. واآلن يمكنكم اَلنرصاف إىل ما شئتم من  

اهلل سيحفظ هذا اجليل مثلام حفظ ما قبله من األجيال  الراحة واللعب.. لقد اطمأننت إىل أن  

 ما دام يرجع للقرآن الكريم ليستوحي منه كل احلقائق. 

 األئمة والورثة: 

ممتدا منها،   منفذا  أن وجدت  إىل  املدرسة  تلك  أرجاء  لست أدري كيف رست يف 

مدر إىل  ممتدا  منفذا  وجدته  لكني  خارجها،  إىل  ممتد  منفذ  أنه  البداية  أخرى  ظننت يف  سة 

 تشبهها متاما، وكأهنا هي عينها.. وقد وجدت عىل باهبا مكتوبا ]مدرسة اإلمامة والوراثة[ 

إليها، حتى أمسك البواب بيدي، وقال: احلمد هلل.. ها قد وصلت   ما إن وصلت 
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 أخريا.. الشيوخ يف انتظارك.

 قلت: مل؟ 

ا ما مل متر عىل  قال: لقد كنت يف مدرسة النبوة والرسالة.. وَل يمكن أن خترج منه

 مدرسة اإلمامة والوراثة. 

 قلت: مل؟ 

قال: ألن هناك سبال متتد من مدرسة النبوة والرسالة، لكنها َل تؤدي إىل اهلل، وإنام  

تؤدي إىل الشياطني وأئمة الضاللة.. لذلك فإن اهلل تعاىل برمحته وفر هذا املنفذ ملن يريد أن  

بُِعوهُ ينجو بنفسه.. أمل تسمع قوله تعاىل:   اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ ُبَل    ﴿َوَأنَّ َهَذا رِصَ َتتَّبُِعوا السه َوََل 

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِهِ  اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ َفَتَفرَّ  ؟[ 153]األنعام:  َذلُِكْم َوصَّ

طريق احلق والعدل،  و هو طريق التوحيد،    اهلل  طريق : بىل.. وهي تعني أن  (1)قلت

والتقوى و الطهر  املنحرفة    .. طريق  الطرق  تسلكوا  وَل  واسلكوه  واتبعوه،  فيه،  فامشوا 

نحراف عن اهلل وإىل اَلختالف، والترشذم، والتفرق، وتزرع  واملتفرقة، فتؤدي بكم إىل اَل

 فيكم بذور الفرقة والنفاق. 

الواردة يف آخر سورة األنعام  الوصية العارشة: وهي  (2)قال َل    ، التيمن الوصايا 

دعوة  فهي  اإلنسان، بل هي تشمل كل حياته،    أفعال حتوي مضمونا معينا لفعل خاص من  

لتحديد الطريق التي يسلكها عىل أساس اهلدف الذي يستهدفه، فإذا كان اهلل، هو هدف  

يريد أن يبلغه من رضوانه، ويصل إليه من جنته، فإن هناك طريقا واحدا يصل  فيام    وجوده، 

 يوجد غريه، وَل سبيل سواه، وهو الطريق املستقيم، الذي يبدأ من  به إىل هذا اهلدف، َل
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بنيل رضاه. وينتهي  باهلل  أكثر من طريق  .  اإليامن  فهناك  الشيطان،  اهلدف هو  إذا كان  أما 

لألهواء والشهوات واألطامع، وهناك آَلف السبل الصغرية والكبرية، للشياطني الصغار  

تغرق اإلنسان يف متاهات الضياع، فال خيرج من    والكبار، ولكنها سبل ملتوية ومتعرجة

مضيق إَل ليدخل يف مضيق آخر، وكلام شعر أنه وصل إىل هناية الطريق، انفتح له طريق  

 آخر، وهكذا، حتى يبتعد عن طريق اهلل، ويضل عن سبيل السالم. 

يامرسه من أعامل كثرية أو قليلة،  فيام    فليست املشكلة عند املؤمن: أجل..  (1)قلت

به من طقوس وعادات   يقوم  ما يستعرضه يف حياته من أشكال وألوان احلركة، وما  وَل 

وتقاليد ألن ذلك كله يقف عىل هامش قضية اهلدى والضالل، بل املشكلة تكمن يف حتديد  

خط اَلستقامة أو خط اَلنحراف، فذلك هو اهلدى كله، أو الضالل كله، ويدخل يف هذا  

والعميل، وطبيعة القيادة والوَلية، فللمنهج دوره يف مسألة  املوضوع منهج احلياة الفكري  

ومالءمتها   وتثبيتها  اخلطوات  حتديد  يف  دورها  وللقيادة  احلياة،  فيه  تتحرك  الذي  اإلطار 

 للمنهج يف خطه العريض وتفاصيله الكثرية. 

ولذلك كان التأكيد يف هذه اآلية عىل اتباع الرصاط املستقيم، واَلبتعاد عن  :  (2)قال

اهلل سبيل  عن  اإلنسان  تبعد  التي  املنحرفة  تعاىل:  الطرق  بقوله  الوصية  ختمت  ولذلك   ،

اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  ألن ذلك هو رس التقوى املنضبط يف خط    [ 153]األنعام:    ﴾﴿َذلُِكْم َوصَّ

ي  السري عىل أساس وضوح الرؤية، ولن يكون ذلك إَل يف نطاق اخلط املستقيم املنفتح الذ

النور من مجيع جوانبه،   فيه  يتفجر  الذي  املنفتح  التواء فيه وَل اعوجاج، بل هو األفق  َل 

 ويطل اهلدى منه يف كل اَلجتاهات. 

 
 ( 378/ 9) من وحي القرآن(  2) ( 377/ 9) من وحي القرآن(  1)
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خط  خط ا ثم   أنه    قلت: لقد ذكرين حديثنا هذا بام ورد يف احلديث عن رسول اهلل  

قال: )هذه سبل، عىل كل   قال: )هذا سبيل اهلل(، ثم  خط  خطوطا عن يمينه وعن شامله ثم   

ُبَل    سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم  قرأ: بُِعوُه َوََل َتتَّبُِعوا السه اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ ﴿َوَأنَّ َهَذا رِصَ

اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ  (1)([ 153]األنعام:  َفَتَفرَّ

ىل أن احلق واحد، َل متعدد، وأنه َل يمكن أن يصل أحد إىل احلق  وهذا يدل عقال: 

إَل بعد الوصول إىل أهله، وأن كل املنحرفني عن احلق مل ينحرفوا إَل بسبب بغيهم وظلمهم  

وكل ذلك بسبب  .  وحسدهم، كام حصل للشيطان عند رفضه السجود آلدم عليه السالم.

التقوى؛ ألهنا وحدها من حيفظ اإلن اتباع  اخللو من  بينه وبني  التي حتول  املثالب  سان من 

 سبيل املتقني الذي حيفظه من السبل املنحرفة. 

ف اهلل تعاىل ال قلت:   اط املستقيم، َل بالقيم التي يمثلها، وإنام بالصاحلني  رصوهلذا عر 

قال تعاىل:  كام  الذين يمثلونه؛ فمن وصل إليهم وصل إليه، ومن انحرف عنهم انحرف عنه،  

اَط املُْْسَتِقيمَ   ﴿اْهِدَنا  َ الِّنَي﴾    الرصِّ ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّ اَط الَّ رِصَ

﴾، وقال: [ 7، 6]الفاحتة:  بِْع َسبِيَل َمْن َأَناَب إيَِلَّ  [ 15]لقامن:  ﴿َواتَّ

أولياء اهلل املمثلني    كان الفرقان األعظم هو القدرة عىل التفريق بني  قال: أجل.. وهلذا

اط املستقيم، وغريهم من الدجالني والشياطني الذين ينحرفون باحلق، ويغريونه إىل  رصلل

 ما تقتضيه أهواؤهم. 

قلت: لكني أتعجب من رس تعقيب تلك اآليات الكريمة التي حتث عىل هذا بقوله  

 َوُهًدى َوَرمْحًَة  ﴿ُثمَّ آَتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب مَتَاًما َعىَل الَِّذي أَ تعاىل:  
ٍ
ء ْحَسَن َوَتْفِصياًل لُِكلِّ يَشْ

 
 ( 318/  2(، واحلاكم )1741(، وابن حبان )465، 435(  أمحد )1)
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ِْم ُيْؤِمُنوَن﴾   َرهبِّ
ِ
 [154]األنعام: َلَعلَُّهْم بِلَِقاء

تقول   وكأهنا  السبل،  اتباع  آثار  إىل  لتشري  الكريمة  اآلية  هبذه  ُعقبت  لقد  قال: 

املنحرفة، فانظروا إىل بني  تم أن تتأكدوا من اآلثار اخلطرية َلتباع السبل دللمسلمني: إن أر

لكنهم   لصالحهم،  ما حيتاجونه  كل  فيه  كتابا  السالم  عليه  موسى  اهلل  آتى  فقد  إرسائيل، 

 أعرضوا عنه، فتحولوا إىل ما حتولوا إليه. 

تعاىل:   بقوله  اآلية  أيضا عقبت تلك  ﴿َوَهَذا  قلت: أجل.. وبورك فيك.. ولذلك 

بِ  ُعوُه َواتَُّقوا َلَعلَُّكْم ُتْرمَحُوَن َأْن َتُقوُلوا إِنَّاَم ُأْنِزَل اْلكَِتاُب َعىَل َطائَِفَتنْيِ  كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك َفاتَّ

ا ُأْنِزَل َعَلْينَا اْلكَِتاُب َلُكنَّ   ا َأْهَدى ِمنُْهمْ ِمْن َقْبلِنَا َوإِْن ُكنَّا َعْن ِدَراَستِِهْم َلَغافِلِنَي َأْو َتُقوُلوا َلْو َأنَّ

َوَرمْحَةٌ َفَقْد   َوُهًدى  َربُِّكْم  ِمْن  َبيِّنٌَة  َعنَْها   َجاَءُكْم  َوَصَدَف  اهللَِّ  بِآَياِت  َب  َكذَّ مِمَّْن  َأْظَلُم    َفَمْن 

ِذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آَياتِنَا ُسوَء اْلَعَذاِب باَِم َكاُنوا َيْصِدُفوَن﴾   [ 157ـ  155]األنعام: َسنَْجِزي الَّ

ليت عليكم أوامره ونواهيه ـ كتاب عظيم  الذي تُ ـ  أي وهذا القرآن  : أجل..  (1)قال

شأنه، أنزلناه بواسطة الروح األمني، كام أنزلنا الكتاب عىل موسى، وهو مبارك كثري اخلري  

عليه السالم  كتاب موسى  يف    دينا ودنيا، جامع ألسباب اهلداية الدائمة، وقد جاء بأكثر مما 

فاتبعوا ما هداكم إليه، واتقوا ما هناكم عنه،  .  معاشهم ومعادهم. يف    من تفصيل هلدى البرش

 الدنيا واآلخرة. يف   وحذركموه، لتكون رمحته مرجوة لكم

النبوة،   قلت: بورك فيك.. أراين عرفت رس هذه املدرسة، ورس ارتباطها بمدرسة 

 ألهنا امتداد هلا، وتنفيذ صحيح لتعاليمها. 

ل أن تتربك بحضور حلقة الشيوخ املباركني  قال: أجل.. لكن ليس لك أن خترج قب 

 
 ( 78/ 8تفسري املراغي )(  1)
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 الذين من اهلل عليهم بمعرفة هذه العلوم، فام أنا إَل تلميذ بسيط من تالميذهم. 

رست إىل املحل الذي دلني عليه البواب، فوجدت مجعا من الشيوخ املنورين بنور  

ة رجل من  اإليامن، وما إن دخلت ورحبوا ِب، حتى قال أحدهم: احلمد هلل أن رشفنا برؤي 

العصور السابقة التي نتأمل كلام نذكرها.. ذلك أهنا أعرضت عن شموس اهلداية التي وهبها  

 اهلل، وراحت تتشبث بدهلم بكل قشة.. ولذلك َلقت األمرين.

قال آخر: ولو أهنم تدبروا ما ذكره اهلل تعاىل عن إبراهيم عليه السالم، وأنه دعا اهلل  

لذين حيفظون مسرية الدين من التحريف والتبديل، لكفاهم  أن يمد البرش باألئمة اهلداة ا

 ذلك. 

تعاىل:   قال  فقد  أجل..  آخر:  هُ   إِْبَراِهيمَ   اْبَتىَل   َوإِذِ ﴿ قال  َُّهنَّ   بَِكلاَِمٍت   َربه   إِينِّ   َقاَل   َفَأمَت

تِي   َوِمنْ   َقاَل   إَِماًما   لِلنَّاسِ   َجاِعُلَك  يَّ .. فإبراهيم  [ 124:  البقرة] ﴾  الظَّاملنِِيَ   َعْهِدي  َينَاُل   ََل   َقاَل   ُذرِّ

ـ مل يكتف بأهل زمانه، وإنام تطلع لسائر   الشديد عىل هداية اخللق  ـ حلرصه  عليه السالم 

 األزمنة، سائال اهلل تعاىل أن يرزقهم من أئمة اهلدى من حيفظون هلم اهلداية اإلهلية. 

[.. ذلك أن  قال آخر: وقد عرب عن أولئك الذين حيفظون مسرية النبوة بلقب ]اإلمام 

النبوة تتضمن إيصال التعاليم اإلهلية إىل العباد لتطبيقها يف حياهتم، ثم يقوم اإلمام بعد ذلك  

 برشح تلك التعاليم، وخاصة يف الزمن الذي يتسلل فيه البغاة للتحريف والتبديل.  

الكتاب،   الثالثة:  اهلداية  منابع  ـ مشريا إىل  قال آخر: وقد أشار إىل هذا قوله تعاىل 

  ُهًدى   َوَجَعْلنَاهُ   لَِقائِهِ   ِمنْ   ِمْرَيةٍ   يِف   َتُكنْ   َفاَل   اْلكَِتاَب   ُموَسى  آَتْينَا   َوَلَقدْ ﴿   والنبوة، واإلمامة ـ:

ائِيَل   لَِبنِي ةً   ِمنُْهمْ   َوَجَعْلنَا   إرِْسَ وا  ملََّا   بَِأْمِرَنا   هَيُْدونَ   َأئِمَّ  ،23:  السجدة] ﴾  ُيوِقنُونَ   بِآَياتِنَا   َوَكاُنوا  َصرَبُ

اإلمامة باهلداية، أي أن دور اإلمام هو حفظ اهلداية من أن يتسلل    تعاىل  قرن اهلل  فقد  ؛[ 24

 إليها املتسللون عرب استثامر املتشابه، واستعامله وسيلة للفتنة. 
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املنزلة يف وحيه   املقدسة  التعاليم  بتلك  اإلهلية  العناية  تكتف  فلم  قال آخر: أجل.. 

بيانات التفصيلية التي وضح هبا األنبياء ما ُنزل إليهم، وإنام  ألنبيائه، وَل بتلك الرشوح وال 

ضم إىل ذلك توفري أسباب اَلمتداد الرسايل حتى َل حيصل لألديان التغيري والتبديل الذي  

 حيرفها عن مسارها. 

  اهلل   دعا   حينام  قال آخر: وقد أخرب اهلل تعاىل عن ذلك يف قوله عن زكريا عليه السالم 

  َيْعُقوَب   آلِ   ِمنْ   َوَيِرُث   َيِرُثنِي  َولِيًّا   َلُدْنَك   ِمنْ   يِل   َفَهْب ﴿:  الصاحلة  الذرية  يف طلب  وجل   عز

يقصد  [ 6  ،5:  مريم ] ﴾  َرِضيًّا   َربِّ   َواْجَعْلهُ  الدعاء، مل يكن  السالم حسب هذا  فزكريا عليه   ،

، خوفا من  الولد لذاته، وَل ليتمتع برؤيته، وتقر  به عينه، وإنام كان حلرصه عىل بني إرسائيل 

 أن يؤثر فيهم غيابه عنهم، ليتحولوا عن اهلداية التي جاء هبا. 

أن   بعد  إَل  للميعاد  يذهب  مل  أنه  السالم  عليه  موسى  عن  أخرب  وهكذا  آخر:  قال 

استخلف أخاه يف بني إرسائيل حتى َل يضلوا من بعده، وقد أشار إىل ذلك، بل رصح به  

مْحَنُ   َربَُّكمُ   َوإِنَّ   بِهِ   ُفتِنُْتمْ   إِنَّاَم   َياَقْومِ   َقْبُل   ِمنْ   ونُ َهارُ   هَلُمْ   َقاَل   َوَلَقدْ ﴿  قوله تعاىل: بُِعويِن   الرَّ   َفاتَّ

َح   َلنْ   َقاُلوا  َأْمِري   َوَأطِيُعوا   َمنََعَك   َما   َياَهاُرونُ   َقاَل   ُموَسى  إَِلْينَا   َيْرِجعَ   َحتَّى   َعاكِِفنيَ   َعَلْيهِ   َنرْبَ

  َخِشيُت   إيِنِّ   بَِرْأيِس   َوََل   بِلِْحَيتِي  َتْأُخذْ   ََل   َيْبنَُؤمَّ   َقاَل   َأْمِري  َأَفَعَصْيَت   َتتَّبَِعنِ   َأَلَّ   َضلهوا   َرَأْيَتُهمْ   إِذْ 

ْقَت  َتُقوَل  َأنْ  ائِيَل  َبنِي  َبنْيَ  َفرَّ ْ  إرِْسَ  [ 94ـ  90: طه]  ﴾ َقْويِل  َتْرُقْب   َومَل

وهكذا آخر:    َأْوَرْثنَا   ُثمَّ ﴿:  تعاىل  قوله  يف  اإلهلية   السنة  هذه  عن  اإلخبار  ورد   قال 

ِذينَ   اْلكَِتاَب    املصطفني،   هؤَلء  من   األمم   مواقف   بني   ثم  ،[ 32:  فاطر] ﴾  ِعَباِدَنا   ِمنْ  اْصَطَفْينَا   الَّ

ٌ  َفِمنُْهمْ ﴿: فقال اِت  َسابٌِق  َوِمنُْهمْ  ُمْقَتِصدٌ  َوِمنُْهمْ  لِنَْفِسهِ  َظامِل اخْلرَْيَ
 [32: فاطر] ﴾ اهللَِّ بِإِْذنِ  بِ

مثلام   ـ  يتعرضون  اهلدى  أئمة  أن  إىل  يشري  الكريم  القرآن  فإن  وبذلك؛  آخر:  قال 

تعرض األنبياء ـ ملواجهة أصحاب الفتن، ومتبعي الشبهات، والذين َل يكتفون بتحريف  
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 الدين، وإنام يضيفون إليه إقصاء األئمة، وتشوهيهم، واستبداهلم بأئمة آخرين. 

ةً   النَّاُس   َكانَ ﴿اىل:  قال آخر: وقد أشار إىل ذلك قوله تع   النَّبِيِّنيَ   اهللَُّ   َفَبَعَث   َواِحَدةً   ُأمَّ

ينَ  ِ   اْخَتَلَف   َوَما   فِيهِ   اْخَتَلُفوا  فِياَم   النَّاسِ   َبنْيَ   لَِيْحُكمَ   بِاحْلَقِّ   اْلكَِتاَب   َمَعُهمُ   َوَأْنَزَل   َوُمنِْذِرينَ   ُمَبرشِّ

ِذينَ   إَِلَّ   فِيهِ  ِذينَ   اهللَُّ  َفَهَدى  َبْينَُهمْ   َبْغًيا   اْلَبيِّنَاُت   َجاَءهْتُمُ   َما   َبْعدِ   ِمنْ   ُأوُتوهُ   الَّ   اْخَتَلُفوا   ملَِا   آَمنُوا  الَّ

اطٍ  إِىَل  َيَشاءُ  َمنْ  هَيِْدي  َواهللَُّ بِإِْذنِهِ  احْلَقِّ  ِمنَ  فِيهِ   [ 213: البقرة] ﴾ ُمْسَتِقيمٍ  رِصَ

  نفس  هي   األمة  هذه  يف  سنته  بأن  الكريمة  اآلية  هذه  عىل   تعاىل   اهلل  عقب   قال آخر: ثم

  املستقيم،   رصاطها   عن  بإبعادها   األمم   سائر   أضل   الذي  الشيطان  وأن   األمم،   سائر   يف   سنته 

  َتْدُخُلوا   َأنْ   َحِسْبُتمْ   َأمْ ﴿ :  تعاىل  قال   أيضا،   األمة   هذه   مع   ذلك  سيفعل   الرشعيني،   وممثليه 

ِذينَ   َمَثُل   َيْأتُِكمْ   َوملََّا   اجْلَنَّةَ  ْتُهمُ   َقْبلُِكمْ   ِمنْ   َخَلْوا  الَّ اءُ   اْلَبْأَساءُ   َمسَّ َّ   َيُقوَل   َوُزْلِزُلوا َحتَّى   َوالرضَّ

ُسوُل  ِذينَ  الرَّ  [ 214: البقرة] ﴾ َقِريٌب  اهللَِّ  َنرْصَ  إِنَّ  َأََل  اهللَِّ َنرْصُ   َمَتى َمَعهُ  آَمُنوا  َوالَّ

أن من مقتضيات عناية اهلل تعاىل بعباده، باعتباره رهبم  قال آخر: وكل ذلك يدل عىل  

وهادهيم، توفري كل أسباب اهلداية التي حتميهم من الضاللة، ومن التحريف الذي يلحق  

األديان بعد وفاة األنبياء عليهم السالم، وأن الذين يقومون بذلك ُيطلق عليهم ]األئمة[،  

﴿إِنَّاَم  [، أو ]اهلداة[، كام نص عىل ذلك قوله تعاىل:  أو ]أئمة اهلدى[، أو ]اخللفاء[، أو ]الورثة

 [7]الرعد: َأْنَت ُمنِْذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد﴾ 

قال آخر: ويدل كذلك عىل أن أتباع األنبياء يفرتقون يف مواقفهم من أولئك األئمة  

صايا،  اهلداة الذين استخلفهم أنبياؤهم عليهم، وأوصوهم هبم؛ فبينام يطبق بعضهم تلك الو

أئمة   ويرتضون ألنفسهم  الوصايا،  تلك  كثر،  آخرون، وهم  بينام خيالف  عليها،  وحيرص 

اَلةَ   َأَضاُعوا  َخْلٌف   َبْعِدِهمْ   ِمنْ   َفَخَلَف ﴿بدهلم، كام قال تعاىل:   َبُعوا   الصَّ َهَواِت   َواتَّ   َفَسْوَف   الشَّ

  َعَرَض   َيْأُخُذونَ   اْلكَِتاَب   َوِرُثوا   َخْلٌف   َبْعِدِهمْ   ِمنْ   َفَخَلَف ﴿، وقال:  [ 59:  مريم ] ﴾  َغيًّا   َيْلَقْونَ 
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َعَرٌض   َوإِنْ   َلنَا   َسُيْغَفرُ   َوَيُقوُلونَ   اأْلَْدَنى  َهَذا ْ   َيْأُخُذوهُ   ِمْثُلهُ   َيْأهِتِْم    ِميَثاُق   َعَلْيِهمْ   ُيْؤَخذْ   َأمَل

ارُ   فِيهِ   َما   َوَدَرُسوا  احْلَقَّ   إَِلَّ  اهللَِّ  َعىَل   َيُقوُلوا  ََل   َأنْ   اْلكَِتاِب    َأَفاَل   َيتَُّقونَ   لِلَِّذينَ  َخرْيٌ  اآْلِخَرةُ   َوالدَّ

 [ 169: األعراف] ﴾ َتْعِقُلونَ 

قال آخر: لكن ذلك َل يعني اندراس الدين األصيل، ألن يف ذلك فتنة كربى، جتعل  

من   العصور  من  عرص  خيلوا  َل  فلذلك  الصافية..  اإلهلية  اهلداية  من  حمرومني  البرش 

يقي، واتباع أئمة اهلدى، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل يف اآلية التي  املتمسكني بالدين احلق

السابقة:   اآلية  ِذينَ ﴿تلت  ُكونَ   َوالَّ اَلةَ   َوَأَقاُموا  بِاْلكَِتاِب   ُيَمسِّ   َأْجرَ   ُنِضيعُ   ََل   إِنَّا   الصَّ

 [ 170: األعراف] ﴾ املُْْصلِِحنيَ 

ُيِريُدوَن  ﴿ قال آخر: وهلذا خيرب اهلل تعاىل أن احلق لن ينطفئ نوره أبدا، قال تعاىل:  

مه ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ 
﴿َوُقْل َجاَء  ، وقال: [ 8]الصف:   ﴾لُِيْطِفُئوا ُنوَر اهللَِّ بَِأْفَواِهِهْم َواهللَُّ ُمتِ

 [ 81]اإلرساء:  ﴾َكاَن َزُهوًقا   احْلَقه َوَزَهَق اْلَباطُِل إِنَّ اْلَباطَِل 

قال آخر: وأخرب عن بني إرسائيل أهنم مل جيمعوا عىل حتريف الدين، بل بقيت منهم  

هَيُْدوَن  طائفة صاحلة، إىل أن جاء اإلسالم فاتبعته، كام قال تعاىل:   ٌة  ُأمَّ َقْوِم ُموَسى  ﴿َوِمْن 

 [ 159]األعراف:  ﴾بِاحْلَقِّ َوبِِه َيْعِدُلونَ 

آخر: يف    قال  األمة  وقوع مجيع  أن  ذلك  اخللق،  عىل  احلجة  تقوم  حتى  ذلك  وكل 

الباطل يعني انتصاره عىل احلق، وهو ما يعني حرمان األجيال من اهلداية اإلهلية الصافية  

 التي مل تكدر باألهواء البرشية. 

لكل   شاملة  تكون  أن  ووراثتهم  األئمة  إمامة  يف  األصل  ألن  وذلك  آخر:  قال 

رتبط هبا الدين سواء تعلقت بالقضايا الدينية البحتة، أو تعلقت باجلوانب  اجلوانب التي ي

النبوية ويطبقوهنا يف تلك   يمثلون اهلداية  السيايس.. ذلك أهنم  ابتداء من اجلانب  احلياتية 
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 اجلوانب. 

يعرفوا   مل  لكنهم  ذكرتم..  ما  بكل  يؤمنون  أهل عرصنا  من  الكثري  كان  لقد  قلت: 

ليهم تلك األوصاف.. فلذلك اختارت كل طائفة إماما أو شيخا،  املصاديق الذين تنطبق ع

 واعتربته خليفتها وهادهيا. 

للنبوة.. ذلك أن   الشيوخ: وهذا أيضا بسبب عدم احرتامهم وتعظيمهم  قال أحد 

 أرحم باألمة من أن يرتكها من غري أن حيدد هلا من خيلفه يف اإلمامة من بعده.   رسول اهلل  

بالتلميح    قال آخر: ولذلك وردت األحاديث الكثرية التي يبني فيها رسول اهلل  

واخللفاء   األئمة  ألقاب  عليهم  ينطبق  الذين  املصاديق  والعبارة،  بالترصيح  أو  واإلشارة، 

والورثة، حتى جتتمع األمة عليهم، وحتفظ نفسها من الفرقة واخلالف بسبب التوزع عىل  

 أئمة كثريين خمتلفني. 

يكون   ربام  مهمة جدا،  ناحية  إىل  اإلشارة  الكريم  القرآن  ورد يف  قد  بل  آخر:  قال 

تعاىل يعطي أمهية خاصة لذرية األنبياء  اعتبارها املعيار األول يف حتديد مصاديق األئمة، فاهلل  

عليهم الصالة والسالم، ويبني أن هلم مكانة كبرية َل من اجلانب العاطفي فقط، وإنام من  

ميل أيضا، باعتبار أن هلم اصطفاء خاصا، ودورا مهام يف الرسالة وحفظها والوفاء  انب العاجل

 بمقتضياهتا. 

اْصَطَفى آَدَم  ﴿وقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل سنته يف ذلك، فقال:  قال آخر:   إِنَّ اهللََّ 

ًة َبْعُضَها   َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعىَل اْلَعاملَنِيَ  يَّ ]آل  ِمْن َبْعٍض َواهللَُّ َسِميٌع َعلِيٌم﴾    ُذرِّ

 [ 34، 33عمران: 

ومثلها قوله تعاىل عند تسميته لألنبياء عليهم الصالة والسالم املذكورين  قال آخر:  

ُتنَا آَتْينَاَها إِْبَراِهيَم َعىَل َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ رَ يف القرآن الكريم:   بََّك  ﴿َوتِْلَك ُحجَّ
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تِِه َداُووَد   َحكِيٌم َعلِيمٌ  يَّ َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُكالًّ َهَدْينَا َوُنوًحا َهَدْينَا ِمْن َقْبُل َوِمْن ُذرِّ

املُْْحِسننِيَ  َنْجِزي  َوَكَذلَِك  َوَهاُروَن  َوُموَسى  َوُيوُسَف  َوَأيهوَب  َوحَيَْيى    َوُسَلْياَمَن  ا  َوَزَكِريَّ

نيَ َوِعيَس  احِلِ الصَّ ِمَن  ُكلٌّ  َوإِْلَياَس  َعىَل    ى  ْلنَا  َفضَّ َوُكالًّ  َوُلوًطا  َوُيوُنَس  َواْلَيَسَع  َوإِْساَمِعيَل 

اٍط ُمْسَتِقيمٍ   اْلَعاملَنِيَ  اهِتِْم َوإِْخَواهِنِْم َواْجَتَبْينَاُهْم َوَهَدْينَاُهْم إِىَل رِصَ يَّ ]األنعام:    ﴾ َوِمْن آَبائِِهْم َوُذرِّ

   [ 78ـ  83

ية بني األنبياء مجيعا، وتبني أن  بفهذه اآليات الكريمة توضح الصالت النسقال آخر:  

 اَلجتباء اإلهلي شملهم هبذا الشكل، وَل راد َلجتباء اهلل. 

ومل يكتف القرآن الكريم هبذا التعميم، بل ذكر تفاصيل كثرية تدل عليه،  قال آخر:  

ل إهلي باعتباره استمرارا للنهج الرسايل  حتى يرتسخ يف األذهان أن اصطفاء األنبياء فض

 وتوحيدا ملسريته حتى َل تنحرف به الطرق واملناهج. 

ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل إبراهيم عليهم  قال آخر:  

السالم:   عليه  إبراهيم  عن  تعاىل  كقوله  متعددة،  آيات  يف  إِْسَحاَق  ﴿السالم  َلُه  َوَوَهْبنَا 

ْنَيا   الده يِف  َأْجَرُه  َوآَتْينَاُه  َواْلكَِتاَب  َة  النهُبوَّ تِِه  يَّ ُذرِّ يِف  َوَجَعْلنَا  ملََِن  َوَيْعُقوَب  اآْلِخَرِة  يِف  َوإِنَُّه 

نيَ  احِلِ  [27]العنكبوت:  ﴾ الصَّ

بل إن القرآن الكريم يذكر أن إبراهيم عليه السالم نفسه دعا اهلل أن يكون  قال آخر: 

َُّهنَّ َقاَل إِينِّ َج اخلط الرسايل ممتدا يف ذريته، فقال:  ُه بَِكلاَِمٍت َفَأمَت اِعُلَك  ﴿َوإِِذ اْبَتىَل إِْبَراِهيَم َربه

تِي َقاَل ََل َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنِِيَ  يَّ    [ 124]البقرة:  ﴾لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّ

بانقسام ذريته إىل حمسن وظامل يف قوله تعاىل:  قال آخر:   الكريم  القرآن  وقد رصح 

نيَ  احِلِ َناُه بِإِْسَحاَق َنبِيًّا ِمَن الصَّ ْ تِِهاَم حُمِْسٌن َوَظامِلٌ  َوَباَرْكنَا َعلَ  ﴿َوَبرشَّ يَّ ْيِه َوَعىَل إِْسَحاَق َوِمْن ُذرِّ

 [ 113، 112]الصافات: لِنَْفِسِه ُمبِنٌي﴾ 
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َوَجَعَلَها َكلَِمًة َباِقَيًة  ﴿بل إن اهلل تعاىل رصح بأن األمر باق يف عقبه، فقال: قال آخر: 

 [ 28]الزخرف: يِف َعِقبِِه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن﴾ 

كام سأل ربه أن جيعل ذريته  ـ  بل إن اهلل تعاىل ذكر أن إبراهيم عليه السالم  قال آخر:  

سأله أيضا أن يوفق الناس ملودهتم واَلقتداء هبم، فقال عىل لسان إبراهيم عليه    ـ أئمة للناس  

املُْ السالم:   َبْيتَِك  ِعنَْد  َزْرٍع  ِذي  َغرْيِ  بَِواٍد  تِي  يَّ ُذرِّ ِمْن  َأْسَكنُْت  إيِنِّ  نَا  لُِيِقيُموا  ﴿َربَّ نَا  َربَّ ِم  َحرَّ

َيْشُكُروَن﴾   َلَعلَُّهْم  الثََّمَراِت  ِمَن  َواْرُزْقُهْم  إَِلْيِهْم  هَتِْوي  النَّاِس  ِمَن  َأْفئَِدًة  َفاْجَعْل  اَلَة  الصَّ

  [ 37]إبراهيم: 

ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل موسى وآل هارون  قال آخر:  

َوَقاَل هَلُْم َنبِيهُهْم إِنَّ آَيَة ُمْلكِِه  ﴿، كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل يف قصة طالوت:  عليهم السالم

ِمُلُه ا ينٌَة ِمْن َربُِّكْم َوَبِقيٌَّة مِمَّا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن حَتْ
ملاََْلئَِكُة  َأْن َيْأتَِيُكُم التَّاُبوُت فِيِه َسكِ

 [ 248]البقرة: َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي﴾   إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيةً 

بل إننا نجد أن اهلل تعاىل اختار هارون أخا موسى عليه السالم ليكون معينا  قال آخر:  

َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب َوَجَعْلنَا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن  ﴿له ووزيرا بناء عىل طلب موسى، فقال:

 [35]الفرقان:  ﴾ َوِزيًرا

ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل يعقوب عليهم  قال آخر:  

السالم، وهم وإن كانوا جزءا من آل إبراهيم، لكن القرآن خصهم بالذكر عند احلديث عن  

ِل  ﴿َوَكَذلَِك جَيَْتبِيَك َربهَك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِوييوسف بن يعقوب عليهام السالم يف قوله تعاىل:  

ََّها َعىَل َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل إِْبَراِهيَم   مه نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعىَل آِل َيْعُقوَب َكاَم َأمَت
َوإِْسَحاَق  اأْلََحاِديِث َوُيتِ

  [ 6]يوسف:  إِنَّ َربََّك َعلِيٌم َحكِيٌم﴾ 

آخر:   وجل  قال  عز  اهلل  دعا  حينام  السالم  عليه  زكريا  عن  احلديث  عند  وذكرهم 
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فقال:   الصاحلة،  الذرية  َولِيًّا وطلب  َلُدْنَك  ِمْن  يِل  َيْعُقوَب    ﴿َفَهْب  آِل  ِمْن  َوَيِرُث  َيِرُثنِي 

 [6، 5]مريم:  ﴾ َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّا 

آخر:    اصطفا قال  من  تعاىل  اهلل  ذكره  ما  التفاصيل  تلك  عليهم  ومن  داود  آلل  ئه 

قوله تعاىل:   ِعَباِدَي  ﴿السالم، والذين ورد ذكرهم يف  ِمْن  َوَقلِيٌل  ُشْكًرا  َداُووَد  آَل  اْعَمُلوا 

ُكورُ  ﴿َوَوِرَث ُسَلْياَمُن  ، وقد بني القرآن الكريم أن سليامن ورث داود، فقال:  [ 13]سبأ:  ﴾ الشَّ

   [ 16]النمل: َداُووَد﴾ 

هلل عن اصطفائه آلل بيت أنبيائه، وإعطائهم مكانة  وهكذا نجد حديث اقال آخر:  

أوىل بذلك منهم، إن مل يكن نظريا هلم فيه، وقد    خاصة، وهي سنته فيهم، ورسول اهلل  

ُسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ِِب َوََل بُِكْم إِْن َأتَّبُِع إَِلَّ َما  قال تعاىل عنه:   ﴿ُقْل َما ُكنُْت بِْدًعا ِمَن الره

 [9]األحقاف: ى إِيَلَّ َوَما َأَنا إَِلَّ َنِذيٌر ُمبِنٌي﴾ ُيوَح 

اهلل   رسول  وأن  املعاين،  هذه  تدل عىل  أحاديث  وجود  فإن  ولذلك؛  آخر:    قال 

يتحدث عن أهل بيته، أو يويص هبم، أو يدل عىل أن هلم وظائف خاصة ترتبط باهلداية ليس  

 مستغربا؛ فالقرآن الكريم يؤكد ذلك، ويرصح به. 

السجود آلدم عليه    يعود إىل آخر: ورس ذلك  قال   إبليس  بسببه رفض  الذي  الرس 

السالم، وهو أن األمم قد ختضع ألنبيائها بدافع املعجزات التي ظهرت عىل أيدهيم، ولكنها  

َأْم  ﴿ترفض أن ختضع لقرابتهم من بعدهم حسدا وبغيا، كام ذكر القرآن الكريم ذلك، فقال:  

ْكَمَة َوآَتْينَاُهْم  حَيُْسُدوَن   النَّاَس َعىَل َما آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه َفَقْد آَتْينَا آَل إِْبَراِهيَم اْلكَِتاَب َواحْلِ

 [ 55، 54]النساء:  ﴾َفِمنُْهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمنُْهْم َمْن َصدَّ َعنُْه َوَكَفى بَِجَهنََّم َسِعرًيا  ُمْلًكا َعظِياًم 

باإل ما تدل عليه  قال آخر:  الناس متثيال  ذلك  ،  السليمة  الفطرةضافة إىل  أقرب  أن 

متوفر ألهل   الذين عاشوا معهم، وهذا  أهلوهم  بأحواهلم هم  لألنبياء واقتداء هبم وعلام 
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، ومن ثم األخذ عنهم بصفة مبارشة، ومن ثم  بيت النبوة بحكم تربيتهم يف بيت النبي  

 ر متامًا. انتقال العلم بينهم بالتوايل من املصد

الصانع احلريف اليدوي املاهر ينقل رس صنعته  ف  قال آخر: وهذا ما يدل عليه الواقع؛ 

بارع..   ريايض  ابن  الغالب  يف  هو  البارع  والريايض  وحفيده..  ابنه  إلی  تلك  ومهارته 

نفس املهارة.. حتى الساحر واحلاوي ينقل    هوالسيايس احلاذق نجده قد تربی ونقل عن والد

 عن أبيه، وباملثل الطبيب احلاذق واملوسقي املبدع والعامل الباحث.  رس مهنته تلك

قال آخر: وهذا َل يعني أن اإلمامة تنطبق عىل كل أوَلد الرسول أو أقاربه، فقد أخرب  

اهلل تعاىل أن منهم من يكون ظاملا، ولذلك َل يستحق ذلك الرشف.. بل أخرب أن ابن نوح  

عليه العذاب مثلام نزل عىل غريه، بناء عىل ما تقتضيه  عليه السالم كان كافرا، ولذلك نزل  

 العدالة اإلهلية. 

قال آخر: وهلذا حيتاج التعرف عىل اإلمام وصفاته ووظائفه إىل البيان النبوي الذي  

 حيمي األمة من أن تضع مصاديق اإلمامة يف غري أهلها؛ فتنحرف عن الرصاط املستقيم. 

:  أنه قال   عىل ذلك ما روي عن رسول اهلل  لة  اقال آخر: ومن أوضح األحاديث الد

كتاب اهلل،    )إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي. أحدمها أعظم من اآلخر: 

حبل ممدود من السامء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا عيل احلوض،  

  (1)فانظروا كيف ختلفوين فيهام(

حصل يف الواقع، والشواهد الكثرية التي أكدت ذلك، مما  ثم ذكروا أمورا كثرية مما  

، وخاصة ظهور اإلمام الذي انتظرته البرشية طويال، والذي كان قدومه  مل يره أهل عرصنا 

 
الرتمذي )1) (،  1/536)املعرفة والتاريخ( )(، والفسوي يف  3788( رواه 

 ( 738والشجري يف )ترتيب األمايل( )
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نعت من كتابة كل  مُ   ولألسف ..  بداية ملرحلة النور والربكة والعدالة التي عاشتها البرشية 

 ذلك.  

 معراج اَلعتبار والتبرص: 

النبوة واإلمامة..   اجلميلة عن  تلك األحاديث  باَلستامع لكل  اهلل عيل  من   أن  بعد 

﴿ُقْل ِسرُيوا يِف اأْلَْرِض ُثمَّ اْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  وجدت مركبة مكتوبا عليها قوله تعاىل: 

بِنَي﴾   كن[ 11]األنعام:  املَُْكذِّ وقد  هلا،  توصلنا  التي  املحال  ألرى  فامتطيتها  أهنا  ،  أتوهم  ت 

ستوصلنا إىل أهرامات الفراعنة أو مسارح الرومان.. لكني وجدهتا توصل إىل آثار كثرية مما  

 نراه يف عرصنا. 

البيت    ذن يل يف ذكره، وهوأُ   ومل يؤذن يل يف ذكر يشء من تلك اآلثار إَل أثرا واحدا

واململوء غرفاته..  كل  إىل  ودخلت  فيه..  نزلت  والذي  األمريكي..  بالصور  األبيض  ة 

 املختلفة التي تصور اجلرائم التي ارتكبت يف ذلك البيت، والتي عانى العامل بسببها األمرين. 

التاريخ التي كشف عنها  املعلومات  الكثري من  لنا  يذكر  املرشد  ذلك    وقد كان  يف 

بالشيطان  احلني عليه  القائمني  تسمية  حينها رس  علمت  وقد  بعد..  لنا  تكشف  مل  والتي   ،

 كرب حقيقة َل جمازا. األشيطان  يمثلون الفهم األكرب.. 

 اَلعتبار بالتاريخ: 

بعد أخذنا قسطا من الراحة مع الرفاق الذين كانوا معي يف الرحلة، قال املرشد: هلم  

منه يف   بالتاريخ، واَلستفادة  الدعوة لالعتبار  الكريم حول  القرآن  بنا نستذكر ما ورد يف 

صار عربة لغريه.. ولنبدأ بكلامت اإلمام عيل يف اَلعتبار،  حتقيق اهلداية، فمن مل يعترب بغريه  

 فإن له يف الدعوة إليه كلامت كثرية مجيلة. 

ت عظوا بالعرب واعتربوا بالغري وانتفعوا  ا: )قال أحدهم: أجل، وأنا أحفظ منها قوله 
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اهبني لعربة للقوم املتخل فني( .. وقوله (1) بالن ذر( )إذا أحب  اهلل    وقوله:..  (2) : )إن  ذهاب الذ 

 (3)عبدا وعظه بالعرب(

قوله: أحفظ  وأنا  آخر:  بالعرب(  قال  وانتفع  وازدجر  ات عظ  امرؤا  اهلل  .. (4) )رحم 

نيا،  وقوله:  الد  من  مىض  بام  واعترب  احلق   من  سلف  بام  ق  بعضا،  فإن    )صد  يشبه  بعضها 

هلا(أوآخرها َل حق ب و 
(5) 

قوله:   أحفظ  وأنا  آخر:  رو  قال  وات عظوا،  أ ا  )تفك  واعتربوا  وا  وتبرص  الناس  ا  هي 

دوا لآلخرة تسعدوا( وتزو 
)كسب العقل اَلعتبار واَلستظهار، وكسب اجلهل    .. وقوله:(6)

واَلغرتار( وقوله: (7)الغفلة  األمثال(  ..  وقوله: (8))لالعتبار ترضب  بعقله    ..  اعترب  )من 

 (10))من قوي عقله أكثر اَلعتبار(  .. وقوله:(9)استبان(

لني(  قال آخر: وأنا أحفظ قوله:   .. وقوله:(11) )من عرف العربة فكأن ام عاش يف األو 

)للكي س يف كل  يشء ات عاظ(  .. وقوله:(12) )من كانت له فكرة فله يف كل  يشء عربة(
(13) 

قوله:  أحفظ  وأنا  آخر:  قبل    قال  قبلكم  كان  مم ن  من  أ)ات عظوا  بكم  يت عظ  ن 

 (15))خل ف لكم عرب من آثار املاضني قبلكم لتعتربوا هبا(.. وقوله:  (14)بعدكم(

(  قال آخر: وأنا أحفظ قوله: ، وقوله:  (16))إن  يف كل  يشء موعظة وعربة لذوي الل ب 
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هلا(أ)إن  األمور إذا تشاهبت اعترب آخرها ب و 
(1) 

قوله:  أحفظ  وأنا  آخر:  لألنام(  قال  معترب  ام  األي  تعاقب  )يف 
وقو (2) )فطنة    له: .. 

)قد    .. وقوله:(3) املواعظ تدعو إىل احلذر، فات عظوا بالعرب، واعتربوا بالغري، وانتفعوا بالن ذر(

 ( 4)اعترب بالباقي من اعترب باملايض(

حت له    قال آخر: وأنا أحفظ قوله:  تي بام أقول رهينة وانا به زعيم: إن  من رص  )ذم 

بهات(العرب عام  بني يديه من املثالت حجزه التق  م الش  وى عن تقح 
(5) 

قوله: أحفظ  وأنا  آخر:  ويثمر    قال  اَلستبصار  إىل  يؤد ي  اَلعتبار  )دوام 

وقوله:  (6)اَلزدجار( اَلستظهار( ،  عىل  حيدو  اَلعتبار  وقوله:  (7) )طول  اعتبار  ،  كل   )يف 

 ( 8)استبصار(

قوله:  أحفظ  وأنا  آخر:  حذر(  قال  اعترب  كثر  وقوله:    ،(9) )من  قل   )من  اعتباره 

مان حذر غريه(، وقوله: (10)عثاره( )من ات عظ بالعرب  ، وقوله: (11))من اعترب بتصاريف الز 

 ( 12)ارتدع(

 قال املرشد: أحسنتم كثريا.. ما كنت أظن أنكم حتفظون كلامته إىل هذا احلد. 

الكريم،   القرآن  لفهم  وسيلة  اهلل  جعلها  وقد  نحفظها،  َل  وكيف  أحدهم:  قال 

 ؟أعامق معانيه والولوج يف 

قال املرشد: واآلن اذكروا يل ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة لالعتبار بام حصل  
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للامضني، واَلستفادة منها يف حتقيق اهلداية.. مع بيان معنى اآلية طبعا، ألن هناك من يسجل  

 ما نقول.. وهو بني قوم حيتاجون إىل ذلك. 

ٌة أِلُويِل اأْلَْلَباِب ﴿لَ : من ذلك قوله تعاىل: (1)قال أحدهم َما   َقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبَ

لَِقْوٍم   َوَرمْحًَة  َوُهًدى   
ٍ
ء يَشْ ُكلِّ  َوَتْفِصيَل  َيَدْيِه  َبنْيَ  الَِّذي  َتْصِديَق  َوَلكِْن  ُيْفرَتَى  َحِديًثا  َكاَن 

من خالهلا أن يروا عوامل    البرش  مرآة يستطيع، أي أن تلك القصص  [ 111]يوسف:  ُيْؤِمُنوَن﴾  

وكل ما له قيمة يف    ..العز والذلةوالسعادة والشقاء،  واهلناء واحلرمان،  والنرص واهلزيمة،  

قيمة له  ليس  وما  اإلنسان  والرجال  . حياة  السابقة  املجتمعات  جتارب  لكل  مرآة  وهي   .

  ، كل البرش  ومرآة نشاهد فيها ذلك العمر القصري لإلنسان كيف يطول بمقدار عمر   . العظام.

ب فقط  البصائر  األلباب وذوي  أويل  املرآة  ا ولكن  العرب يف صفحة  يشاهدوا  أن  ستطاعتهم 

 . العجيبة هذه

﴿َما َكاَن َحِديًثا ُيْفرَتَى َوَلكِْن َتْصِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه﴾  : ثم قال تعاىل:  (2)قال آخر

أن  [ 111]يوسف:   أي  الت،  الستار عن  أزاحت  والتي  أنزلناها عليك،  التي  اآليات  ريخ  ا هذه 

مم السابقة ليست من العلم البرشي الذي يمكن معرفته عن العلامء، بل إن  الصحيح لأل

تش السابقة  الساموية  هذه  الكتب  ففي  ذلك  إىل  وباإلضافة  وتؤيده  ذلك وتصدقه  هد عىل 

  ﴾
ٍ
ء ُكلِّ يَشْ تأمني سعادته وتكامله: ﴿َوَتْفِصيَل  اإلنسان يف  ]يوسف:  اآليات كل ما حيتاجه 

 . وهلذا السبب فهي هدى ورمحة لقوم يؤمنون، [ 111

ُه  : ومن اآليات الواردة يف ذلك قوله تعاىل:  (3) قال آخر  اْلُقَرى َنُقصه
ِ
﴿َذلَِك ِمْن َأْنَباء

تِي    ِمنَْها َقائٌِم َوَحِصيٌد َوَما َظَلْمنَاُهْم َوَلكِْن َظَلُموا َأْنُفَسُهمْ   َعَلْيَك  َفاَم َأْغنَْت َعنُْهْم آهِلَُتُهُم الَّ

 
 ( 320/ 7) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 320/ 7) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

 ( 1198/ 6التفسري القرآين للقرآن )(  3)
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 ملََّ 
ٍ
ء َوَما َزاُدوُهْم َغرْيَ َتْتبِيٍب َوَكَذلَِك َأْخُذ َربَِّك إَِذا    ا َجاَء َأْمُر َربَِّك َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن يَشْ

َذلَِك    إِنَّ َأْخَذُه َألِيٌم َشِديٌد إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة ملَِْن َخاَف َعَذاَب اآْلِخَرةِ   َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاملَِةٌ 

إشارة  ، ففي هذه اآليات الكريمة  [ 103ـ  100]هود: َك َيْوٌم َمْشُهوٌد﴾  َيْوٌم جَمُْموٌع َلُه النَّاُس َوَذلِ 

قرى أولئك األقوام الذين أهلكهم اهلل، وصب  هي   والقرى: .. إىل القصص الذي قصه اهلل 

  عليهم نقمته، بعد أن ساق إليهم رمحته عىل يد رسله فردوها، وآذوا املرسلني إليهم هبا.. 

  بعد،   معامله  كل  تضع  مل  باق  قائم  هو  ما   القرى  هذه  من  أي  [ 100]هود:    ﴾ ﴿ِمنَْها َقائٌِم َوَحِصيدٌ و

لزرع، ملا فيها من حياة،  با   القرى  شبهت   وقد..  معامله   وذهبت  اندثر،  قد  حصيد  هو  ما   ومنها 

وملا تتعرض له هذه احلياة من صور التبدل والتحول.. فتخرض، وتورق، وتزهر، وتثمر..  

 . تلبس القرى من صور احلياة ما يلبس الزرع من تلك الصور وهكذا   ثم تنضج، وحتصد.. 

﴿َوَما َظَلْمنَاُهْم َوَلكِْن َظَلُموا  :  : ثم ذكر اهلل تعاىل سبب هالكهم، فقال(1) قال آخر

أي أن أهل هذه القرى، الذين أهلكهم اهلل، مل يكن إهالكهم بظلم من   [ 101]هود: َأْنُفَسُهْم﴾ 

وا أنفسهم، بحجزها عن اخلري، وسوقها إىل هذا البالء الذي  اهلل هلم، ولكن هم الذين ظلم

﴾    أخذهم اهلل به.. 
ٍ
ء تِي َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن يَشْ ..  [ 101]هود:  ﴿َفاَم َأْغنَْت َعنُْهْم آهِلَُتُهُم الَّ

  أي أن آهلتهم، مل ترد عنهم بأس اهلل إذ جاءهم، ومل متد إليهم يدا تستنقذهم من هذا البالء 

َتْتبِيٍب .  الذي هم فيه.  أي أن هذه اآلهلة التي عبدوها من    [ 101]هود:    ﴾ ﴿َوَما َزاُدوُهْم َغرْيَ 

دون اهلل مل تزدهم إَل خرسانا إىل خرسان، وعذابا إىل عذاب، وحرسة إىل حرسة، وذلك  

وهنا يرون أهنم كانوا    حني ينادوهنم فال يسمعون هلم، ويسترصخوهنم، فال خيفون إليهم.. 

اآلهلةخمد تلك  وأن  هبم،  تربءهي    وعني  اجلد  إذا جد  حتى  وأضلتهم..  ا  ؤالتي خدعتهم 
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 منهم، وضلوا عنهم. 

آخر فقال (1) قال  العربة،  قانون  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  َأَخَذ  :  :  إَِذا  َربَِّك  َأْخُذ  ﴿َوَكَذلَِك 

أي مثل هذا األخذ باهلالك والعذاب،    [ 102]هود:    ﴾ اْلُقَرى َوِهَي َظاملٌَِة إِنَّ َأْخَذُه َألِيٌم َشِديدٌ 

الظاملة..  القرى  اهلل  هتديد  ويف    يأخذ  قصصهممن  لكل  هذا  قص  الذين  الظاملني  ،  ماثل 

 وتلويح هلم ولقريتهم، هبذا املصري الذي صارت إليه القرى الظاملة وأهلها.. 

ْن َخاَف َعَذاَب  ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة ملَِ : ثم عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقوله: (2)قال آخر

َيْوٌم جَمُْموٌع َلُه النَّاُس َوَذلَِك َيْوٌم َمْشُهودٌ  اإلشارة هنا إىل هذه  ، و[ 103]هود:    ﴾ اآْلِخَرِة َذلَِك 

التي مرت بتلك هذا عربة  ففي    القرى الظاملة، وما حل هبا وبأهلها من سوء..   األحداث 

آلخر، وعمل لنفسه من أجل هذا  وعظة ملن خاف عذاب اآلخرة، أي آمن باهلل، وباليوم ا

اليوم، حتى َل يقع حتت طائلة العذاب الذي أعده اهلل للظاملني، املكذبني باهلل، وهبذا اليوم..  

وهو يوم جيتمع له الناس مجيعا، بعد أن يبعثهم اهلل من قبورهم، وهو يوم مشهود، يشهده  

حداث العظيمة التي تقع  الناس مجيعا، ويرون ما يقع فيه من أهوال، وهو يوم عظيم.. لأل

 فيه. 

﴿َهْل َأَتاَك َحِديُث ُموَسى إِْذ  : ومن اآليات الواردة يف ذلك قوله تعاىل:  (3) قال آخر

ى وَ  ِس ُطًوى اْذَهْب إِىَل فِْرَعْوَن إِنَُّه َطَغى َفُقْل َهْل َلَك إِىَل َأْن َتَزكَّ ُه بِاْلَواِد املَُْقدَّ َأْهِدَيَك  َناَداُه َربه

َأَنا  إِىَل رَ  َأْدَبَر َيْسَعى َفَحرَشَ َفنَاَدى َفَقاَل  َب َوَعىَص ُثمَّ  بَِّك َفَتْخَشى َفَأَراُه اآْلَيَة اْلُكرْبَى َفَكذَّ

ًة ملَِْن خَيَْشى﴾   َلِعرْبَ ـ    15]النازعات:  َربهُكُم اأْلَْعىَل َفَأَخَذُه اهللَُّ َنَكاَل اآْلِخَرِة َواأْلُوىَل إِنَّ يِف َذلَِك 

يف    مع فرعون وقومه، وقد أمره اهلل بالتلطف عليه السالم  أي أمل يبلغك حديث موسى    ،[ 26
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أقرب حمجة يف    القول، واللني إقامة للحجة والوصول من  إىل احلق  فاتبع هنجه  ،  الدعوة 

وكان  .  واسلك سبيله يكن ذلك أقرب للفوز ببغيتك وبلوغ مطلبك كام فاز موسى وانترص. 

لوادي املطهر املبارك من طور سيناء من برية الشام بعد مىض وقت من  ذلك حني ناداه ربه با 

أي اذهب    [ 17]النازعات:    ﴾﴿اْذَهْب إِىَل فِْرَعْوَن إِنَُّه َطَغى ثم فصل هذه املناجاة بقوله:،  الليل

له وعظه، فإنه جتاوز احلد وتكرب عىل اهلل وكفر به، وجترب عىل بنى إرسائيل، واستعبدهم حتى  

ثم طلب إىل موسى أن يلني له القول ليكون  .  ره أن ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم. بلغ من أم

أنجع فقال:يف    ذلك  ى  الدعوة  َتَزكَّ َأْن  إِىَل  َلَك  َهْل  َفَتْخَشى  ﴿َفُقْل  َربَِّك  إِىَل    ﴾ َوَأْهِدَيَك 

فيها،    [ 19ـ    18]النازعات:   انغمست  التي  اآلثام  نفسك من  تطهر  أن  له: هل ترغب  أي فقل 

السيئات، وختشى  و تعمل بام أدلك عليه من طرق اخلري، وتبعد عام أنت فيه من اجرتاح 

عاقبة خمالفة أمر ربك، حتى تأمن من عقابه، إذا أديت ما ألزمك به من فرائضه، واجتنبت  

 ما هناك عنه من معاصيه. 

من    ثم ذكر أنه مل خيضع للدليل والربهان، ومل يقنع بام أدىل إليه موسى :  (1) قال آخر

]النازعات:    ﴾﴿َفَأَراُه اآْلَيَة اْلُكرْبَى  حجة، فاضطر إىل أن يظهر له دليال يراه ويشاهده فقال: 

أظهر له آية ودليال يراه بعينه، وهو انقالب العصا حية،    أي فلام مل يقنع بالدليل القويل  [ 20

إىل   أشار  كام  عليه،  مترده  وأظهر  الربهان  الداعي، وعىص سلطان  كذب  ذلك  ذلك  ومع 

َب َوَعىَص بقوله:   أي فكذب موسى ثم وىل معرضا    [ 22ـ    21]النازعات:    ﴾ ُثمَّ َأْدَبَر َيْسَعى  ﴿َفَكذَّ

عاقبة  يف    املعايص ويضع، غري متدبر يف    عام دعاه إليه من طاعة ربه وخشيته، وطفق خيب

أي فجمع    [ 24ـ    23]النازعات:    ﴾اأْلَْعىَل َفَقاَل َأَنا َربهُكُم    ﴿َفَحرَشَ َفنَاَدى،  غدهيف    أمره، وَل مفكر 
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 [ 24]النازعات:    ﴾ ﴿َأَنا َربهُكُم اأْلَْعىَل فقام فيهم يقول:    ،السحرة الذين هم حتت إمرته وسلطانه

عتوه حتى تبع موسى وقومه إىل البحر عند خروجهم  يف    فال سلطان يعلو سلطانى، ومل يزل

 .من مرص فأغرق فيه هو وجنوده

بقوله: و:  (1)قال آخر َواأْلُوىَل   إىل ذلك أشار سبحانه  اآْلِخَرِة  َنَكاَل  اهللَُّ    ﴾ ﴿َفَأَخَذُه 

الدنيا من  يف    أي فنكل اهلل به ومل يكن ذلك النكال مقصورا عىل ما عذب به  [ 25]النازعات:  

 جهنم وبئس القرار. يف  اآلخرة أيضا يف  البحر، بل عذبه يف  الغرق

ًة ملَِْن خَيَْشى: ثم ختم اآليات الكريمة بقوله:  (2)قال آخر ]النازعات:    ﴾﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ

به  [ 26 يتدبر  له عقل  ملن  فيام ذكر ملوعظة  إن  فينظريف    أي  األمور ومصايرها،  يف    عواقب 

 .  حوادث املاضني، ويقيس هبا أحوال احلارضين ليتعظ هبا 

ق  ذلك  يف  الواردة  اآليات  ومن  آخر:  تعاىل:  قال  ِقنَي  وله  ُمرْشِ ْيَحُة  الصَّ ﴿َفَأَخَذهْتُُم 

ِمنيَ  لِْلُمَتَوسِّ آَلَياٍت  َذلَِك  يِف  إِنَّ  يٍل  ِمْن ِسجِّ َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة  َوَأْمَطْرَنا  َسافَِلَها  َعالَِيَها    َفَجَعْلنَا 

َا َلبَِسبِيٍل ُمِقيٍم إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة لِْلُمْؤِمننَِي﴾   ، وهي تتحدث عن العذاب  [ 77ـ    73جر:  ]احلَوإِهنَّ

 الذي نزل بقوم لوط عليه السالم والدعوة ألخذ العربة منه. 

كناية عن    ها ولعل  ،أخذهتم الصيحةعند رشوق الصباح،  وهي تذكر أنه    :(3) قال آخر

متوقعة   بطريقة غري  تنطلق  التي  مفاجئ، كام هي الرصخة  نزل هبم بشكل  الذي  العذاب 

َسافَِلَها﴾   َعالَِيَها  يقلبها رأسا عىل عقب  [ 74]احلجر:  ﴿َفَجَعْلنَا  زلزال عنيف  ﴿َوَأْمَطْرَنا  ، يف 

يلٍ  ِمْن ِسجِّ ِحَجاَرًة  في  [ 74]احلجر:    ﴾َعَلْيِهْم  ـ  ينزل عىل  أي من طني متحجر، كان  ـ  يقال  ام 

 . الشخص فيقتله بطريقة صاعقة
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ِمنيَ ثم دعا إىل اَلعتبار بذلك، فقال:    :(1) قال آخر   ﴾ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لِْلُمَتَوسِّ

الذين ينظرون إىل الوقائع واألحداث واألشخاص نظرة تأمل وفراسة وتدقيق   [ 75]احلجر:  

ارزة لألشياء يف العمق، وهكذا يريد اهلل هلؤَلء  بحثا عن املعرفة حتى تتضح هلم السامت الب

املتمردين  هبؤَلء  نزل  الذي  العذاب  هذا  تضمنه  الذي  الدرس  استيحاء  يف  ينطلقوا  أن 

مارسه   ما  يامرسون  الذين  اآلخرين  حياة  ويف  اخلاصة،  حياهتم  يف  به  ليعتربوا  املنحرفني، 

 هؤَلء من انحراف. 

َا َلبَِسبِيٍل ُمِقيمٍ ﴿ثم عقب عىل ذلك بقوله:    :(2)قال آخر أي إن هذه   ،[ 76]احلجر:    ﴾َوإهِنَّ

هذه  يف    القرية َل تزال من خملفات الدمار واهلالك.. قائمة حيث كانت، يراها كل من يمر هبا 

 . املواطن

 ،[ 44]العنكبوت:    ﴾ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة لِْلُمْؤِمننِيَ : ثم ختم ذلك كله بقوله:  (3)قال آخر

له  هذه  يف    أي وتبدو  احلق،  دَلئل  له  تلوح  لإليامن، حني  مستعدا  كان  ملن  آية  املخلفات 

   شواهده.

النظم بني فاصلتى اآليتني: والرس يف  (4)قال آخر ﴿إِنَّ يِف  قوله تعاىل:  يف    اختالف 

ِمنيَ   [44]العنكبوت:    ﴾ لِْلُمْؤِمننِيَ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة  وقوله:    [ 75]احلجر:    ﴾َذلَِك آَلَياٍت لِْلُمَتَوسِّ

املتوسمني وأن  النافذة،  والبصرية  احلديد  البرص  أصحاب  ظواهر  ،  هم  من  هلم  تتكشف 

فهم يرون آيات، عىل حني يرى غريهم   األشياء أمور َل تتكشف لغريهم من سائر الناس.. 

 آية. 
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د لإليامن َل  كياهنم استعدايف    ن املؤمنني، أو من: باإلضافة إىل ذلك، فإ(1)قال آخر

وإنام   اإليامن،  إىل  وهيتدوا  للحق،  يذعنوا  حتى  والرباهني،  األدلة  من  كثري  إىل  حيتاجون 

 تكفيهم اإلشارة الدالة، أو اللمحة البارقة، حتى يكونوا عىل طريق اإليامن. 

آخر فإ(2)قال  إىل ذلك،  باإلضافة  قريب.. والقاصد  :  أمره هني، ومراده  اإليامن  ن 

تلك احلال،  يف    ه، َل حيتاج إىل معاناة نظر، أو كد ذهن، وكل ما حيتاج إليهإليه، الباحث عن

هو أن خيىل نفسه من التشبث، والعناد، واملكابرة، وأن يلقى وجه اإليامن بقلب سليم، ورأى  

مستقيم.. عندئذ يرى أن اإليامن أقرب شىء إليه، وآلف حقيقة عنده.. إذ كان جاريا مع  

 . وبا مع أشواقها وتطلعاهتا الفطرة اإلنسانية، متجا 

تعاىل:  (3)قال آخر الواردة يف ذلك قوله  فَِئَتنْيِ  : ومن اآليات  يِف  آَيٌة  َلُكْم  َكاَن  ﴿َقْد 

ُد    فَِئٌة ُتَقاتُِل يِف َسبِيِل اهللَِّ َوُأْخَرى َكافَِرٌة َيَرْوهَنُْم ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعنْيِ   اْلَتَقَتا  ِه َمْن  َواهللَُّ ُيَؤيِّ بِنَرْصِ

ًة أِلُويِل اأْلَْبَصاِر﴾    َيَشاءُ  أي قل ألولئك اليهود الذين غرهتم    ،[ 13]آل عمران:  إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ

أمواهلم واعرتوا بأوَلدهم وأنصارهم: َل تغرنكم كثرة العدد، وَل املال والولد، فليس هذا  

.  ظم دليل عىل تفنيد ما تدعون.يف الكون أع  ي سبيل النرص والغلب، فاحلوادث التي جتر

انظروا إىل الفئتني اللتني التقتا يوم بدر، فئة قليلة من املؤمنني تقاتل يف سبيل اهلل كتب هلا  

املرشكني من  الكثرية  الفئة  عىل  والغلب  لذو،  الفوز  عربة  أيام  عربة  هذا  البصائر    يويف 

 األمور واَلستفادة منها.  السليمة التي استعملت العقول فيام خلقت ألجله من التأمل يف

ووجه العربة يف هذا أن هناك قوة فوق مجيع القوى قد تؤيد الفئة القليلة  :  (4)قال آخر

ترشد إىل الرس    [ 13]آل عمران:  ﴿ُتَقاتُِل يِف َسبِيِل اهللَِّ﴾    :فتغلب الفئة الكثرية بإذنه تعاىل، وقوله
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ي حلامية احلق والدفاع عن الدين وأهله،  يف هذا الفوز، ألنه متى كان القتال يف هذا السبيل أ

فإن النفس تقبل عليه بكل ما أوتيت من قوة، وما أمكنها من تدبري واستعداد، علام منها بأن 

 . وراء قوهتا معونة اهلل وتأييده

ِمْن  ﴿قال آخر: ومن اآليات الواردة يف ذلك قوله تعاىل:   اْلُقُروِن  ِمْن  َأْهَلْكنَا  َوَكْم 

: أَل يعتربون بمن أهلكنا  ، أي[ 17]اإلرساء:  ﴾ ُنوٍح َوَكَفى بَِربَِّك بُِذُنوِب ِعَباِدِه َخبِريًا َبِصرياً َبْعِد  

وقد أهلكنا أهيا القوم من قبلكم من بعد نوح إىل  .  .(1) من األمم قبلهم لتكذيبهم أنبياءهم

 مثل الذي أنتم  زمانكم قرونا كثرية كانوا من جحود آيات اهلل والكفر به وتكذيب رسله عىل 

عليه، ولستم بأكرم عىل اهلل تعاىل منهم ألنه َل مناسبة بني أحد وبني اهلل جل ثناؤه، فيعذب  

 .(2)قوما بام َل يعذب به آخرين أو يعفو عن ذنوب ناس فيعاقب عليها آخرين

َيُك   : ومن اآليات الواردة يف ذلك قوله تعاىل: (3) قال آخر مَلْ  ًا  ﴿َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ   ُمَغريِّ

وا َما بَِأنُفِسِهْم َوَأنَّ اهللََّ َسِميٌع َعلِيٌم َكَدْأِب آِل فِْرَعْونَ  ُ ِذيَن  نِْعَمًة َأْنَعَمَها َعىَل َقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ  َوالَّ

فِْرَعْونَ  آَل  َوَأْغَرْقنَا  بُِذُنوهِبِْم  َفَأْهَلْكنَاُهْم  ِْم  بِآَياِت َرهبِّ ُبوا  َقْبلِِهْم َكذَّ َكاُنوا َظاملنَِِي﴾  ِمْن   َوُكلٌّ 

تقتضيه  فيام    سنة اهلل يف عباده، فإن نعم اهلل التي ينزهلا عىل عباده،  تلك هي ، أي  [ 54،  53]األنفال:

عىل   مستقيمة  واخلطوات  خالصة،  النيات  دامت  ما  تتبدل  وَل  تتغري  َل  وحكمته،  رمحته 

وَل عقابه يف اآلخرة، إَل بعد أن  النهج الذي حيبه اهلل ويرضاه، فال ينزل عذابه يف الدنيا،  

بأنفسهم، ما  ومترد  فيام    يغريوا  وكفران  جحود  من  اهلل  إىل  والدعاة  األنبياء  به  يواجهون 

تتعرض   مل  السابقة  األمم  فإن  ولذلك  إصالحها،  بعد  احلياة  به  يفسدون  وما  وعصيان، 

مس عىل  اخلطورة  يمثل  الذي  املدى  إىل  وصوهلا  بعد  إَل  للبالء،  أو  اإليامن  للعذاب  رية 

 
 . 6/391القرطبي تفسري (  1)

 .15/57تفسري الطربي (  2)

 ( 401/ 10) من وحي القرآن(  3)



291 

 

 يواجهونه من التحديات والتعديات يف هذا املجال. فيام   واملؤمنني

وهكذا نستطيع أن نعرف أن تغيري النعم وزواهلا خاضع للسلوك العميل  :  (1) قال آخر

فإذا أرادوا بقاء النعمة، فعليهم اَلستمرار يف اَلنفتاح عىل    ؛ يفعلون ويرتكونفيام    للناس،

النعم يف حياهتماهلل ويف اإلخالص له و   ..لعباده، ألن ذلك هو السبيل الذي تتحرك فيه 

النيات واألعامل، فقد   الواقع عند تغيري  تغيري  ولكن ليس معنى ذلك أن هناك حتمية يف 

تقتيض حكمة اهلل أن يبقي لبعض عباده نعمتهم، مع اختالف نواياهم وأعامهلم، ألن هناك 

 هي أرسار اهلل يف خلقه، َل يعلمها إَل هو.  وتلك  ،جانبا آخر يفرض بقاءها واستمرارها 

الذين  آل فرعون والذين من قبلهم ثم رضب اهلل تعاىل املثل عىل ذلك ب: (2) قال آخر

يتقلبون يف نعم اهلل، يتقلبون به من رخاء  فيام    كانوا  يملكونه من ثروات وإمكانيات، وما 

عليه السالم  أرسل رسوله موسى عندما  وجاه وسلطان، ولكنهم مل يشكروا اهلل عىل ذلك،

  ، بآياته ليخرجهم من ظلامت الضالل إىل نور اهلدى، فتمردوا واستكربوا وكذبوا بآيات اهلل

َظاملنِِيَ  َكاُنوا  َوُكلٌّ  فِْرَعْوَن  آَل  َوَأْغَرْقنَا  بُِذُنوهِبِْم  كانوا يف    [ 54]األنفال:    ﴾﴿َفَأْهَلْكنَاُهْم  سواء 

فأضل املسؤولية  الظاملني  مواقع  باتباع  أنفسهم  فظلموا  القاعدة  يف  كانوا  أو  وضلوا،  وا 

 واملستكربين، ومل يستجيبوا لرب العاملني. 

 اَلعتبار بالكون: 

ما انتهى احلديث بأولئك الرفاق الطيبني إىل هذا املوضع، حتى قال املرشد: واآلن  

وية جاهزة.. فإن شئتم أن  هيا بنا إىل حمال أخرى للعربة.. واحلمد هلل.. املركبة الربية واجل

نرحل إىل ما أودع اهلل يف األرض من مجال.. وإن شئتم أن نرحل إىل الفضاء لنتأمل ما أودع  
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 اهلل من مجال يف السامء. 

صحت من حيث َل أشعر: بل إىل السامء، وما أودع فيها من مجال.. فكل حلمي أن  

 أصري رائد فضاء. 

ك الرحلة، ألهنا حتتاج قوى خاصة َل تتوفر  قال املرشد: َل.. أنت مل يؤذن لك يف تل

لديك، وَل ألهل عرصك.. فلذلك اكتف بالسري يف األرض، وسرتى فيها من اجلامل ما َل  

يقل عن اجلامل الذي تراه يف السامء.. وسرتى فيها من املناظر ما مل تره بني قومك.. لكن  

 إياك أن تسجل ذلك، حتى َل يكون ذلك حجابا دون احلقائق.

ركبنا املركبة الربية التي حلقت بنا عىل حمال كثرية من األرض، وقد رأيت فيها من  

العجب العجاب ما َل يمكن تصوره، ومل يؤذن يل يف ذكر يشء من ذلك إَل يف الصحاري  

 التي حتولت كلها إىل حقول وبساتني مليئة بكل أصناف الزروع والثامر واحلدائق الغناء. 

ج احلدائق  تلك  إحدى  أن  ويف  احلضور،  من  يطلب  راح  الذي  املرشد،  مع  لسنا 

 يذكروا بعض ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات التي تأمر بالنظر يف الكون واَلعتبار به. 

ةً : من ذلك قوله تعاىل:  (1)قال أحد احلضور ُنْسِقيُكْم مِمَّا    ﴿َوإِنَّ َلُكْم يِف اأْلَْنَعاِم َلِعرْبَ

اِربِنَي﴾ يِف ُبُطونِِه ِمْن   أهيا الناس  أي إن لكم    [ 66]النحل:    َبنْيِ َفْرٍث َوَدٍم َلَبنًا َخالًِصا َسائًِغا لِلشَّ

األنعام دالة عىل باهر قدرتنا، وبديع صنعنا، وواسع فضلنا، ورمحتنا بعبادنا، فإننا يف    لعظة

  اللذيذ   لتناول،ا  السهل   الغربية،  املواد  شائبات   من  اخلالص  اللبن   من  بطوهنا يف    مما   نسقيكم

فإن اهلل جلت قدرته جعل احليوان يتغذى بام يأكل  ودم،    فرث  بني  من  متولد  وهو  الطعم،

من نبات وحلوم ونحومها حتى إذا هضم املأكول حتول بإذنه تعاىل إىل عصارة نافعة للجسم  
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عروق اجلسم  يف    وفضالت تطرد إىل اخلارج، ومن هذه العصارة يتكون الدم الذي يرسى 

ا التيحلفظ  الغدد  إىل  يذهب  الدم  هذا  وبعض  فكأن   يف    حلياة،  لبن،  إىل  فتحوهلا  الرضع 

اجلسم غدد أخرى  يف    الصانع احلكيم جعلها مصنعا ومعمال لتحويل الدم إىل لبن، وهكذا

مادة   إىل  الدم  حتول  التي  ة  املنوي  والغدد  للعني،  الدمعية  والغدد  للمخاط  األنفية  كالغدد 

 التلقيح. 

أما العربة من ذلك، فهو أن هذا اللبن السائغ اللذيذ اخلالص مل يتلوث  : (1) قال آخر

بالفرث وبالدم، ومل خيتلط بيشء منهام، بالرغم من جماورته هلام، مما يوحي بالقدرة اإلهلية  

بعضها   من  قرهبا  مع  باآلخر،  أحدها  يتأثر  أن  دون  املتنوعة  األشياء  هذه  كل  جتمع  التي 

وربام كان يف هذا إحياء بأن القادر عىل ختليص اللبن   .صل بينهام.البعض، ودقة احلاجز الفا 

من بني فرث ودم، َل يعجزه أن يبعث اإلنسان وحيييه بعد أن صار عظاما رميام وذهبت يف  

 األرض أجزاؤه. 

﴿َوِمْن َثَمَراِت النَِّخيِل َواأْلَْعنَاِب َتتَِّخُذوَن ِمنُْه  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2)قال آخر

َوِرْزًقا َحَسنًا َس  َيْعِقُلوَن﴾  َكًرا  لَِقْوٍم  آَلَيًة  َذلَِك  يِف  أيضا عربة فيام    ،[ 67]النحل:    إِنَّ  أي ولكم 

  . نسقيكم من ثمرات النخيل واألعناب مما تتخذونه مخرا وخال ودبا )عسل التمر( ومترا. 

عقوهلميف    إن يستعملون  ملن  باهرة  آلية  والتأمل  ذلك  ويعيف    بالنظر  بام  اآليات،  تربون 

 . يستخلص من العرب

َوَما  :  : ومثل ذلك قوله تعاىل(3)قال آخر َواأْلَْرِض  اَمَواِت  اْنُظُروا َماَذا يِف السَّ ﴿ُقِل 

ُيْؤِمنُونَ  أهيا الرسول ملن حترص  يا  أي قل    ،[ 101]يونس:    ﴾ُتْغنِي اآْلَياُت َوالنهُذُر َعْن َقْوٍم ََل 
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انظروا   قومك:  من  هدايتهم  ماذاعىل  وبصائركم  من  يف    بأبصاركم  واألرض  السموات 

وهواء   ومطر،  وليل وهنار، وسحاب  وقمر،  ثوابت وسيارات، وشمس  نريات،  كواكب 

اآلخر حتى يطول هذا ويقرص ذاك وما أنزل اهلل من  يف    وماء، وليل وهنار، وإيالج أحدمها 

  واألزاهري  والزروع   الثامر  أفانني  من   فيها   وأخرج   موهتا،  بعد  األرض   به  فأحيا السامء من ماء  

تلفة األشكال واأللوان واملنافع، وما فيها من  خم  دواب   من   فيها   وما ذرأ   النبات،   وصنوف 

وما  وقفار وعمران،  من عجائب وهو مسخريف    جبال وسهول  للسالكني،    البحر  مذلل 

َويِف  ﴿حيمل سفنهم وجيرى هبا برفق بتسخري القدير العليم الذي َل إله غريه وَل رب سواه  

ونَ   اأْلَْرِض آَياٌت لِْلُموِقننِيَ  َأَفاَل ُتْبرِصُ إنه يريكم كل هذه    [ 21ـ    20]الذاريات:    ﴾َويِف َأْنُفِسُكْم 

 اآليات ثم أنتم ترشكون. 

آخر بقوله:  (1) قال  ذلك  عىل  عقب  ثم  ََل  :  َقْوٍم  َعْن  َوالنهُذُر  اآْلَياُت  ُتْغنِي  ﴿َوَما 

إن اآليات الكونية عىل ظهور دَللتها، والرسل عىل بالغة حجتها،  أي    [ 101]يونس:    ﴾ُيْؤِمُنونَ 

باآليات   اَلعتبار  إىل  أنظارهم  يوجهوا  مل  ألهنم  إيامهنم،  يتوقع  َل  لقوم  نفعا  جتدى  َل 

بسننه  واَلعتبار  وقدرته  اهلل  وحدانية  من  عليه  تدل  ما  عىل  هبا  خلقه  يف    واَلستدَلل 

 .رفعها عن األرجاس واألدناسواَلستفادة منها فيام يزكى النفس وي 

تعاىل قوله  ذلك  ومثل  آخر:  يِف  :  قال  هِبَا  لَِتْهَتُدوا  النهُجوَم  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  ﴿َوُهَو 

َواْلَبْحرِ  اْلرَبِّ  َواِحَدٍة    ُظُلاَمِت  َنْفٍس  ِمْن  َأْنَشَأُكْم  الَِّذي  َوُهَو  َيْعَلُموَن  لَِقْوٍم  اآْلَياِت  ْلنَا  َفصَّ َقْد 

 َماًء َفَأْخَرْجنَا   َقرٌّ َوُمْسَتْوَدعٌ َفُمْستَ 
ِ
اَمء ْلنَا اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْفَقُهوَن َوُهَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن السَّ َقْد َفصَّ

اكًِبا َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها قِ  ا ُنْخِرُج ِمنُْه َحبًّا ُمرَتَ  َفَأْخَرْجنَا ِمنُْه َخرِضً
ٍ
ء َواٌن  نْبِِه َنَباَت ُكلِّ يَشْ
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اَن ُمْشَتبًِها َوَغرْيَ ُمَتَشابِهٍ  مَّ ْيُتوَن َوالره َأْعنَاٍب َوالزَّ َأْثَمَر    َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن  إَِذا  َثَمِرِه  إِىَل  اْنُظُروا 

 [99ـ  97]األنعام: إِنَّ يِف َذلُِكْم آَلَياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن﴾  َوَينِْعهِ 

بدعات القدرة اإلهلية وتدبريها أمر  مل عرض  : ففي هذه اآليات الكريمة  (1)قال آخر

هذا  يف    زينة للناظرينهي    هذه النجوم التيومنها    هذا الوجود، واهليمنة عىل نظامه البديع.. 

 الرب أو البحر. يف  عالمات للسائرين ليالوهي  السقف املرفوع، 

أن عامل  :  (2) قال آخر اإلهلية  القدرة  مبدعات  ـ وهو واحد من عوامل  ومن  اإلنسان 

أممه، وشعوبه،  يف    كثرية َل حتىص ـ هو ثمرة نفس واحدة، كان منها هذا العامل اإلنسانى كله،

 آفاق األرض كلها. يف   املنترشة

آخر من جهة  :  (3)قال  أي  السامء،  من  املنزل  املاء  هذا  القدرة،  مبدعات هذه  ومن 

فهو سامء.. فمن هذا املاء خيرج كل حى،    عالية، تعلو وجه األرض، فكل ما عال األرض 

أكثر   كان  إذ  النبات،  عامل  هنا  بالذكر  سبحانه  اهلل  ثم خص  ونبات..  وحيوان  إنسان  من 

الكائنات احلية تفاعال مع املاء واعتامدا عليه.. إذ هو غذاؤه وحياته، َل شىء له غريه، به  

 . حييا، وبفقده يذيل ويموت 

ا﴾  ﴿فَ وقوله تعاىل:  :  (4)قال آخر ِمنُْه َخرِضً أي نباتا ذا خرضة،    [ 99]األنعام:  َأْخَرْجنَا 

حياة النبات، وبغري تلك اخلرضة َل ينبض فيه عرق  يف    الروح الساريةهي    حيث اخلرضة

اكًِبا﴾  وقوله:  .  احلياة أبدا. أي من هذه اخلرضة التي متسك    [ 99]األنعام:  ﴿ُنْخِرُج ِمنُْه َحبًّا ُمرَتَ

فيزهو،   النامء،  من  غايته  النبات  يبلغ  من هذه اخلرضة  ـ  والنامء  بالقوة  ومتده  النبات  حياة 

سنابل القمح، وعناقيد  يف    ويثمر، وخيرج حبا مرتاكبا، أي يركب بعضه بعضا، كام هو الشأن
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 . العنب ونحومها 

آخر َطلْ وقوله:  :  (1)قال  ِمْن  النَّْخِل  َدانَِيٌة﴾  ﴿َوِمَن  ِقنَْواٌن  كام   [ 99]األنعام:  ِعَها  أي 

  أخرجنا من اخلرض حبا مرتاكبا، كذلك كان شأن النخل، الذي نخلق من طلعه قنوانا دانية.. 

ويف   .والطلع، لقاح النخل، والقنوان: مجع قنو، وهو العذق، أي سباطة البلح أو الكباسة. 

  وان دانية الثمر، ما يلفتنا إىل اخلرض الذي هذا الذي بني طلع النخل، وما يتخلق منه من قن

اللقاح الذي لوَله ما هي    وكأن هذه اخلرضة  النبات وما ينشأ عنه من حب مرتاكب..يف  

 أثمر نبات. 

  وصف القنوان بأهنا قنوان دانية، مع أهنا قد تكون والنخلة سابحةويف  :(2) قال آخر

اشتهاء النفس هلذا الثمر الذي حيمله النخل، وتطلعها  هذا الوصف ما يشري إىل  يف    السامءـ يف  

الوصول إليه هينا.. هكذا  يف   إليه، ورغبتها فيه ـ األمر الذي جيعل بعيده قريبا، وكل صعب 

 املحبوب املشتهى أبدا.

آخر َأْعنَاٍب﴾  وقوله سبحانه:  :  (3) قال  ِمْن  قوله    [ 4]الرعد:  ﴿َوَجنَّاٌت  معطوف عىل 

﴾  ﴿َفَأْخَرْجنَ  تعاىل: 
ٍ
ء ُكلِّ يَشْ َنَباَت  بِِه  ـ جنات من    [ 99]األنعام:  ا  باملاء  ـ أي  به  أي وأخرجنا 

 . والزيتون والرمان.  أعناب

آخر ُمَتَشابٍِه﴾  وقوله سبحانه:  :  (4) قال  َوَغرْيَ  الزيتون    [ 99]األنعام:  ﴿ُمْشَتبًِها  أن  أي 

اللون، أو احلجم،  يف  والرمان، منه ما يشبه بعضه بعضا، ومنه ما خيتلف بعضه عن بعض..

  ن هذه األشجار من الزيتون والرمان، وإن بدت أفراد كل جنس منها متشاهبة . ألأو الطعم.

أهنا يف   إَل  وثامرها،  فروق  يف    هيئتها  وأخرى  فبني كل شجرة  متشاهبة،  أمرها غري  حقيقة 

 
 ( 249/ 4(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 249/ 4(  التفسري القرآين للقرآن )2)

 ( 249/ 4التفسري القرآين للقرآن )(  3)

 ( 249/ 4(  التفسري القرآين للقرآن )4)
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تتنوع    ثامرها.. وهذا من بديعويف    ها،تهيئيف    دقيقة، صنع اهلل، ومن كامل قدرته.. حيث 

 أفراد اجلنس الواحد.. شجرة شجرة، وختتلف ثمرات الشجرة.. ثمرة ثمرة. 

آخر تعاىل:  :  (1) قال  َوَينِْعِه﴾  وقوله  َأْثَمَر  إَِذا  َثَمِرِه  إِىَل  إغراء    [ 99]األنعام:  ﴿اْنُظُروا 

الفكر  النظر، وإعامل  إليها يف    بتوجيه  الناظر  إىل  وهي يف    هذه املخلوقات، وما جيىء منها 

  النفس البهجة واملرسة، ويثرييف    حال إزهارها وإثامرها، من مجال رائع، وحسن فتان، يشيع

تطلعات إىل التعرف عىل أرسار هذا اجلامل واستكشاف ينابيعه ومصادره  العقل أشواقا و يف  

نضارة شباهبا، وروعة حسنها،  وهي يف    واإلنسان إذ يلقى الطبيعة .  األوىل التي جيىء منها.

إنام يتيح له ذلك جماَل فسيحا لالندماج هبا، والتعايش معها، األمر الذي يسمح للطبيعة أن  

كياهنا، وضنت به عىل من  يف  ، وتأمتنه عىل الكثري مما احتفظت به تبوح له بكثري من أرسارها 

 َل يدنون منها، وَل يتعاطفون معها.

 : املجاهدة واإلهلام معراج  

بعد استامعي لتلك األحاديث اجلميلة عن اَلعتبار بآيات اهلل الكونية، قال بعض  

القدس.. إىل  اآلن  بنا  تسري  أن  نريد  للمرشد:  الرحلة  تلك  يف  هبا    رفاقنا  بأن  سمعنا  فقد 

مدارس كثرية ملجاهدة النفس وتأهيلها لتعرج يف معارج اهلداية.. وأنا وبعض رفاقي نحتاج  

 إىل اإلقامة هناك بعض األيام، لعل اهلل يصلح حالنا، ويرفع مقامنا. 

صحت من حيث َل أشعر: َل.. لن أسري معكم.. ما كنت أظن أنكم مع معرفتكم  

 ا. بالقرآن الكريم تذكرون هذ

قال املرشد: مل؟.. أمل تسمع ما ورد يف القرآن الكريم عن املجاهدة، ودورها الكبري  

 
 ( 250/ 4(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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 يف تصحيح مسار النفس، والعروج هبا يف منازل اهلداية؟ 

الكيان  وجود  مع  زيارهتا  أن  تعلموا  أمل  القدس..  عن  أحتدث  ولكني  َل..  قلت: 

 املحتل هبا تطبيع، وموافقة عىل اَلحتالل. 

 قالوا: من أي عرص أنت؟ضحكوا مجيعا، و 

من   عاصمة  اآلن  وهي  السنني..  مئات  القدس  حترير  عىل  لقد مىض  املرشد:  قال 

عواصم اإلسالم الكربى.. بل إن خرية علامئنا خترجوا من مدارسها وجامعاهتا، وخاصة  

 ري والتقديس. ه املدارس واجلامعات املختصة بالتزكية والتط

 فام أشد شوقي ألن أصيل يف مسجدها األقىص. قلت فرحا: فهيا بنا إليها إذن.. 

رسنا يف طرفة عني إىل القدس التي مل أر فيها من القدس التي أعرفها إَل آثارها..  

 وقد أنعم اهلل عيل فيها بالصالة باملسجد األقىص.. ويف أرشف حماله وأكرمها. 

 املجاهدة واملرابطة: 

ل حلقة  األقىص  املسجد  أركان  من  ركن  يف  انتباهي  وبألبسة  شد  الشباب،  بعض 

 خاصة، فاقرتبت منهم ألسمع ما يقولون..  

قال أحدهم، وهو كبريهم: احلمد هلل.. لقد قررنا مجيعا إذن أن نرابط هذه األيام يف  

هذا املسجد املبارك.. لعل نفوسنا تتقدس وتتطهر وتتزكى.. ولذلك نريد منكم مجيعا أن  

 يرغبنا يف املجاهدة واملرابطة والرياضة الروحية. تذكروا لنا ما ورد يف املصادر املقدسة مما 

املراتب   أن  ذلك  للهداية،  الرضورية  املعارج  من  فاملجاهد  بوركت..  آخر:  قال 

الرفيعة َل يناهلا إَل من هذبوا أنفسهم وأدبوها وملؤوها بأصناف املكارم؛ فهي من الرفعة  

أصحاب وَل  املقعدون،  وَل  الكساىل،  يناهلا  أن  يمكن  َل  هي    بحيث  بل  الدنية،  اهلمم 

خمصصة للذين جاهدوا أنفسهم يف ذات اهلل، حتى َلنت هلم، وأصبحت طوع أيدهيم؛ َل  
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 حتركهم الشهوات، وَل تستفزهم األهواء. 

آخر جاهدوا  (1)قال  للذين  خمصصة  الشاملة  هدايته  أن  تعاىل  اهلل  أخرب  ولذلك   :

فقال:   سبيله،  يف  فِينَأنفسهم  َجاَهُدوا  ِذيَن  املُْْحِسننَِي﴾ ﴿َوالَّ ملَََع  اهلل  َوإِنَّ  ُسُبَلنَا  َلنَْهِدَينَُّهْم    ا 

أن اهلل هيدي الذين ينفتحون عىل آفاق اهلدى يف  ، فهذه اآلية الكريمة تشري إىل [ 69]العنكبوت: 

استعداداهتم الفكرية والروحية بالسعي إليه وإثارة الفكرة نحوه ومتابعة دَلئله وبراهينه،  

يوفر هل بأن  اهلدف وهو  وذلك  بلوغ  إىل  التي ترسع هبم  الظروف واألسباب واألجواء  م 

الوصول إىل اهلداية الفكرية والعملية، أما الذين يعيشون الغفلة والالمباَلة، فإن اهلل يرتكهم  

اختاروها بسبب   التي  الغفلة  ترفع عنهم  التي  يمنحهم األسباب  ألنفسهم، وهيملهم فال 

. ويبقى  .الفكر والعقيدة والسري إىل اهلل   مسؤولية يعيش  سلوكهم الالهي العابث الذي َل  

عنرص اَلختيار منفتحا عىل مواقف اإلنسان هنا وهناك يف حركته يف الطريق الذي يسري فيه  

 ويتحرك يف اجتاهاته املستقيمة أو املنحرفة. 

آخر الكريمة  (2)قال  اآلية  ويف  الذين  :  املؤمنني  وتعاىل  اهلل سبحانه  من  كريم  وعد 

  ، وحيتملون ما يلقاهم من رض وأذى أن هيدهيم اهلل، ويثبت أقدامهم عىل سبيله لون ذلكيفع

ه، فكان هلم الغلب، وكانت  ونرص  وتأييده،  عونه،   بإمداد  اهلل  فتلقاهم   اهلل،   إىل   سعوا   ألهنم 

 اآلخرة. يف  الدنيا، وجنات النعيميف  هلم العزة 

توكيد لوعد اهلل، وأنه وعد    [ 69]العنكبوت:    ﴿َلنَْهِدَينَُّهْم﴾توكيد الفعل  ويف    :(3)قال آخر

ا َعَلْينَا َنرْصُ املُْْؤِمننِيَ أوجبه اهلل سبحانه عىل نفسه، كام يقول سبحانه:   ]الروم:   ﴾﴿َوَكاَن َحقًّ

املُْْحِسننِيَ قوله سبحانه:  ويف    ..[ 47 ملَََع  امل  [ 69]العنكبوت:    ﴾﴿َوإِنَّ اهللََّ  ؤمنني،  تطمني لقلوب 

 
 ( 323/ 9) من وحي القرآن(  1)

 ( 470/ 11التفسري القرآين للقرآن )(  2)
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أمان من أن  يف   وإشعار هلم بأن اهلل معهم، بعزته وقوته، وسلطانه.. ومن كان اهلل معه، فهو

  [ 22]املجادلة:  ﴾﴿ُأوَلئَِك ِحْزُب اهللَِّ َأََل إِنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم املُْْفلُِحونَ يذل أو هيون: 

مجيع صوره  يف    اجلهادبأهنم حمسنون، إشارة إىل أن  هؤَلء  وصف  ويف    :(1) قال آخر

إحسان، وأن املجاهد حمسن، ألنه يأخذ طريق اإلحسان، ويسلك مسالكه، عىل حني أن غري  

  اإلنسان  كان  فحيثام   ؛أودية الباطليف    املجاهد مسىء، ألنه يركب مراكب الضالل، وهييم 

  فهو   شيطانه،   ووساوس   نفسه،   أهواء   املرء   قهر   فإذا..  جهاديف    فهو   وتعاىل،   سبحانه   اهلل   مع

  قال   اهلل، وإذا  سبيليف    جهاد  وعىل   اهلل  مع  فهو   ملظلوم،  انترص  اهلل، وإذايف    جهادويف    اهلل،  مع

اهلل.. وإذا محل  يف  جهادويف  ضالَل، فهو مع اهلل، هبا   وسفه باطال، هبا  ورد  احلق،  كلمة  املرء 

 اهلل. يف  جهادويف   املرء سالحه، ودخل احلرب حتت راية املجاهدين فهو مع اهلل، 

آخر متعددة :  (2) قال  وميادينه  كثرية،  اجلهاد  بالقول،إن سبل    باللسان  وبالعمل،  ، 

ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم  :  تعاىل   قولهيف    السبيل  مجعيف    الرس  هو  هذا  ولعل   وبالسيف، ﴿َوالَّ

  قائمة  مجيعها   ألهنا   ….. فهناك أكثر من سبيل يصل به املؤمن إىل اهلل  [ 69]العنكبوت:    ُسُبَلنَا﴾

 .واإلحسان والعدل،  احلق، عىل 

ا  : ومثل ذلك قوله تعاىل يف ذكر جزاء من عارض هواه وجاهده:  (3) قال آخر ﴿َوَأمَّ

ِه َوهَنَى النَّْفَس َعِن اهْلََوى َفإِنَّ اجْلَنََّة ِهَي املَْ  ، فهاتان  [ 41، 40]النازعات: ْأَوى﴾ َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ

اجلنة..   لدخول  تذكران رشطني  الكريمتان  من خالل  اآليتان  اهلل  من  اخلوف  هو  األول 

هو ثمرة ونتيجة الرشط األول أي  ووالثاين    .. معرفته واخلوف من التمرد وعصيان أوامره 

النفس وكبح مجاحها  السيطرة عىل هوى  النفس من    .. اخلوف واملعرفة ويتمثل يف  فهوى 

 
 ( 471/ 11التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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..  أقبح األصنام املعبودة من دون اهلل، ألنه املنفذ الرئييس لدخول معرتك الذنوب واملفاسد

من   يتمكن  اخلارجي َل  فالشيطان  اإلنسان،  قلب  اخلامس يف  الطابور  هو  النفس  وهوى 

ول،  النفوذ إىل داخل اإلنسان ما مل يوافقه الشيطان الداخيل يف منحاه، ويفتح له أبواب الدخ 

َبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن﴾  قوله تعاىل:  شري إىل  يكام   ﴿إِنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن إَِلَّ َمِن اتَّ

 [42]احلجر: 

قال آخر: ولذلك، فإن كل اآليات الكريمة التي حتذر من أهواء النفوس دليل عىل  

ء ما مل جياهدها صاحبها، كام قال  رضورة املجاهدة، ألنه َل يمكن أن تطهر النفس من األهوا

ا أِلَْنُفِسُكْم َوَمْن ُيوَق ُشحَّ  تعاىل:   يُعوا َوَأْنِفُقوا َخرْيً
ُقوا اهللََّ َما اْستََطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأطِ ﴿َفاتَّ

  [ 16]التغابن:  ﴾َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ 

اهللََّ: ففي قوله تعاىل:  (1)قال آخر ُقوا  اْسَتَطْعُتْم﴾﴿َفاتَّ َما  إىل    [ 16]التغابن:      أن إشارة 

تقوى اهلل هي الغاية التي ينبغي لإلنسان أن يبلغها يف حركة املسؤولية يف حياته، بحيث يشعر  

باحلضور اإلهلي من مجيع جوانبه، يف مواقع املراقبة واملحاسبة واملجاهدة، فتستقيم بذلك  

ان اهلل قد أمر بالتقوى بقدر اَلستطاعة، فليس املقصود  وإذا ك.  خطواته يف الطريق املستقيم.

التقوى حتسن  َل  بحيث  احلد،  هبذا  التقوى  أن  فيام    حتديد  الظاهر  بل  اَلستطاعة،  وراء 

تقوم به الطاقة اإلنسانية يف هذا السبيل، يف إحياء خفي  فيام    املقصود هبا هو بذل كل اجلهد 

تنمية طاقته فيها كلام استطاع اَل العليا يف  بأن عليه  القيمة  التقوى متثل  ستزادة منها، ألن 

 . ميزان القيم عند اهلل

ُقوا  بني هذه اآلية وبني قوله تعاىل:    تعارضوهبذا َل يكون هناك أي  :  (2) قال آخر ﴿اتَّ

التي قد يستوحي منها البعض لزوم أن تكون التقوى بالقدر  و   [ 102]آل عمران:    اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه﴾ 

 
 ( 272/ 22) من وحي القرآن(  2) ( 272/ 22) من وحي القرآن(  1)
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ه اهلل يف موقع ألوهيته وربوبيته، مما يتجاوز حد الطاقة اإلنسانية الطبيعية، ألن  الذي يستحق 

التي متثل جانب العمق يف اَللتزام، بحيث َل   التقوى  التأكيد عىل نوعية  الظاهر منها هو 

ينفذ إىل املضمون   يرتبط بالصورة والشكل، بل  الذي  السطحي  يكتفي اإلنسان باجلانب 

بحيث خيشع قلبه أمام ذكره كام ختشع    هلل يف مواقع عظمته يف داخله، الروحي املنفتح عىل ا

بينام متثل هذه اآلية استيعاب كل موارد الطاقة، مما جيعل النظر فيها إىل الكم، بينام    ،جوارحه 

 تؤكد تلك اآلية عىل النوع. 

إشارة إىل أن    [ 16]التغابن:    َوَأْنِفُقوا﴾﴿َواْسَمُعوا َوَأطِيُعوا  : ويف قوله تعاىل:  (1) قال آخر

الداخيل،   الصعيد  عىل  أي  ونواهيه،  اهلل  والقلبية ألوامر  الروحية  اَلستجابة  يفيد  السمع 

والطاعة تشكل التعبري احلي لالنقياد العميل، يف حني أن اإلنفاق هنا يمثل بذل املال يف سبيل  

 وهذا هو املظهر احلي للتقوى.  ، اهلل

ا أِلَْنُفِسُكْم﴾  : ويف قوله تعاىل: (2)قال آخر تأكيد لإلحياء بأن اجلهد   [ 16]التغابن:  ﴿َخرْيً

الذي تبذلونه يف اَللتزام القلبي والعميل، والتضحية التي تقدموهنا يف بذل املال يف سبيل  

الشيطانية، ألن  فيام    اهلل، َل يمثل شيئا من اخلسارة إليكم وساوسكم  به  يمكن أن توحي 

ذي حتصلون عليه من اهلل، والسمو الروحي الذي ترتفعون إليه يف ذلك، يمثل  الثواب ال

 الربح كل الربح، والفوز العظيم. 

]التغابن:    ﴾ ﴿َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ : ويف قوله تعاىل: (3)قال آخر

وجدان اإلنسان منعته عن كل    هو الصفة الذميمة التي إذا عاشت يف   الشح إشارة إىل أن    [ 16

منه القيام به من بذل جهده يف الطاعة، وبذل ماله يف اخلري، األمر الذي    يريد اهللفيام    خري،

 
 ( 273/ 22) من وحي القرآن(  1)

 ( 273/ 22) من وحي القرآن(  2)

 ( 273/ 22) من وحي القرآن(  3)
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جيعل التحرر منها بالسيطرة عىل نوازع األنانية الذاتية التي تدفع إليها، من أفضل أسباب  

ع اإلنسانية  الشخصية  انفتاح  خالل  من  وذلك  الفالح،  نحو  اخلري،  السعي  مواطن  ىل 

 ومواقع التضحية باملال والنفس يف مواقع طاعة اهلل تعاىل. 

سببا يف  النفس  قال آخر: ومثل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من الدَللة عىل اعتبار  

اإلنسان   الذي  دفع  للسامري   كام حصل  قضاياه،  مع  التعامل  وسوء  الدين  عن  لالرتداد 

،  أضل املؤمنني بتوجيههم لعبادة عج ﴿َقاَل َفاَم َخْطُبَك َيا  كام قال تعاىل:  ل صنعه من احليل 

ُسوِل َفنََبْذهُتَا َوَكَذلَِك َسوَّ  وا بِِه َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمْن َأَثِر الرَّ ُت باَِم مَلْ َيْبرُصُ َلْت  َساِمِريه َقاَل َبرُصْ

   [ 96ـ  95]طه:  ﴾ يِل َنْفيِس 

وراء ما حيصل  أهواء النفس  قال آخر: ومثل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من اعتبار  

﴿َأَفُكلَّاَم َجاَءُكْم َرُسوٌل باَِم ََل هَتَْوى  كام قال تعاىل:  عليهم،  ومن اعتداء  ألنبياء  لخمالفة  من  

ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلونَ  ُتْم َفَفِريًقا َكذَّ  [ 87البقرة: ]  ﴾َأْنُفُسُكُم اْسَتْكرَبْ

اجلريمة  من تلك    عليه السالم يوسف  قال آخر: وهكذا اعترب اهلل تعاىل ما فعله إخوة  

أصاهبم،  نتيجة    النكراء  نفيس  قال  َلنحراف  يعقوب  حيث  أبيهم  لسان  عليه  عىل 

املُْْسَتَعانُ :السالم  َواهللَُّ  مَجِيٌل  َفَصرْبٌ  َأْمًرا  َأْنُفُسُكْم  َلُكْم  َلْت  َسوَّ َبْل  َتِصُفونَ   ﴿َقاَل  َما    ﴾ َعىَل 

  [ 18]يوسف: 

احلسد حالة مرضية نفسية بني األفراد أو األمم واملجتمعات،  قال آخر: وهكذا اعترب  

اًرا َحَسًدا ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسِهمْ فقال: َتاِب َلْو َيُردهوَنُكْم ِمْن َبْعِد إِياَمنُِكْم ُكفَّ
  ﴿َودَّ َكثرٌِي ِمْن َأْهِل اْلكِ

 َقِديرٌ ِمْن َبْعِد مَ 
ٍ
ء َ هَلُُم احْلَقه َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيْأيِتَ اهللَُّ بَِأْمِرِه إِنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ   ﴾ ا َتَبنيَّ

   [ 109]البقرة: 

واعترب   آخر:  النفس،    ا التكرب مرضقال  أرجاء  ََل  فقال:يعشعش يف  ِذيَن  الَّ ﴿َوَقاَل 
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ُأْنِزَل  َلْوََل  لَِقاَءَنا  ا  َيْرُجوَن  ُعُتوًّ َوَعَتْوا  َأْنُفِسِهْم  يِف  وا  اْسَتْكرَبُ َلَقِد  نَا  َربَّ َنَرى  َأْو  املاََْلئَِكُة  َعَلْينَا   

   [ 21]الفرقان:  ﴾َكبِرًيا

اإلعراض عن دين اهلل ورسالة األنبياء إنام ينشأ من حالة انحراف  قال آخر: واعترب  

ِة إِْبَراِهيَم إَِلَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه  ﴿َوَمْن َيْرَغُب فقال:سفاهة(،  ال)أطلق عليه لقب  نفيس    َعْن ِملَّ

نيَ  احِلِ ْنَيا َوإِنَُّه يِف اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ  [ 130]البقرة:  ﴾ َوَلَقِد اْصَطَفْينَاُه يِف الده

أعداءهم   جياهدون  من  ينرص  كام  ـ  تعاىل  اهلل  فإن  كله،  ذلك  عىل  وبناء  آخر:  قال 

ـ ينرص من جياهدون   لتهذيبها وتربيتها، وقد ورد يف احلديث  وظامليهم  أنفسهم يف سبيله 

ي، َل يؤثر  القديس،  يت وجاليل وعظمتي وكربيائي ونوري وعلو  : )وعز  يقول اهلل عز  وجل 

شتت  أمره، ولب ست عليه دنياه، وشغلت قلبه هبا، ومل أوته منها إَل   عبد هواه عىل هواي إَل

رت له، وعزيت وجاليل وعظمتي وكرب ي، َل يؤثر عبد هواي عىل  ما قد  يائي ونوري وعلو 

هواه إَل استحفظته مالئكتي، وكفلت الساموات واألرض رزقه، وكنت له من وراء جتارة  

 ( 1) كل تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة(

اذهب    : )مل ا خلق اهلل اجلن ة قال جلربيل: قال آخر: ويف حديث آخر قال رسول اهلل  

فذهب   إليها،  إَل   فانظر  أحد  هبا  يسمع  تك َل  وعز   ، رب  أي  فقال:  جاء،  ثم   إليها،  فنظر 

ها باملكاره، ثم  قال: يا جربيل، اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم  جاء   دخلها، ثم  حف 

تك، لقد خشيت أن َل يدخلها أحد(  فقال: أي  ، وعز  فلام  خلق اهلل الن ار قال: يا جربيل،    ، رب 

تك، َل يسمع هبا أحد  اذهب فانظر إليها  ، وعز  ، فذهب فنظر إليها، ثم  جاء فقال: أي رب 

هوات، ثم  قال: يا جربيل، اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم    ها بالش  فيدخلها، فحف 

 
 وعدة الداعي.، 67/79( بحار األنوار: 1)
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تك، لقد خشيت أَل  يبقى أحد إَل  دخلها( ، وعز  جاء فقال: أي رب 
(1 ) 

ة فلام  رجعوا قال: مرحبا    عن اإلمام الصادق: أن  رسول اهلل  قال آخر: و بعث برسي 

بقوم قضوا اجلهاد األصغر وبقي اجلهاد األكرب، قيل: يا رسول اهلل وما اجلهاد األكرب؟ قال:  

 ( 2) )جهاد النفس(

: )املجاهد من جاهد نفسه يف اهلل عز   قال آخر: ويف حديث آخر قال رسول اهلل  

)  ( 3) وجل 

ة الوداع: )املؤمن من أمنه الناس عىل أمواهلم    قال رسول اهلل  ال آخر: وق  يف حج 

وأنفسهم، واملسلم ال ذي سلم الناس من لسانه ويده، واملجاهد من جاهد نفسه يف طاعة اهلل  

 (4)تعاىل، واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب(

 .(5))املجاهد من جاهد نفسه(قال آخر: وقال: 

)إن الشيطان قعد َلبن آدم بأطرقه، قعد يف طريق اإلسالم، فقال:  قال آخر: وقال:  

فعصاه وأسلم، وقعد له بطريق اهلجرة، فقال:   تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟

هتاجر وتذر أرضك وسامءك؟ وإنام مثل املهاجر كمثل الفرس يف الطول، فعصاه فهاجر، ثم  

قال: جتاهد؟ فهو جهد النفس واملال، فتقاتل فتقتل، فتنكح املرأة  قعد له بطريق اجلهاد، ف

ويقسم املال؟ فعصاه فجاهد، فعل ذلك كان حقا عىل اهلل أن يدخله اجلنة، وإن غرق كان 

 (6)حقا عىل اهلل أن يدخله اجلنة، أو وقصته دابته كان حقا عىل اهلل أن يدخله اجلنة(

 
داود)1) أبو  والرتمذي) 4744(  انظر 2563(  الصحيحني،  يف  وأصله   )

 ( 2823، 2822صحيح مسلم رقم)

 .  5/12( الكايف 2)

 .  1/96( تنبيه اخلواطر 3)

 . 22( نزهة الناظر/4)

 ( 1621(، والرتمذي) 22 -20/ 6( أمحد )5)

 ( 22 -21/ 6( النسائي)6)
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حو اهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟( قالوا:  )أَل أدلكم عىل ما يمقال آخر: وقال:  

وانتظار   املساجد،  إىل  اخلطا  وكثرة  املكاره،  الوضوء عىل  )إسباغ  قال:  اهلل،  يا رسول  بىل. 

 ( 1)(فذلكم الرباط ،الصالة بعد الصالة 

وما تقرب إيل    ،)إن اهلل قال: من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب قال آخر: وقال:   

وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه،    ، ب إيل مما افرتضته عليهء أحعبدي بيش

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش هبا، ورجله  

 (2) التي يميش هبا، وإن سألني ألعطينه، ولئن استعاذ ِب ألعيذنه( 

واتعظوا بمواعظ اهلل، واقبلوا نصيحة    انتفعوا ببيان اهلل،قال آخر: وقال اإلمام عيل: )

اهلل، فإن اهلل تعاىل قد أعذر إليكم باجللية، واختذ عليكم احلجة، وبني لكم حمابه من األعامل،  

كان يقول: )إن اجلنة حفت    ومكارهه منها، لتتبعوا هذه، وجتتنبوا هذه، فإن رسول اهلل  

من طاعة اهلل يشء إَل يأيت يف ُكره،    باملكاره، وإن النار حفت بالشهوات(، واعلموا أنه ما 

وما من معصية اهلل يشء إَل يأيت يف شهوة، فرحم اهلل رجال نزع عن شهوته، وقمع هوى  

واعلموا    . .نفسه، فإن  هذه النفس أبعد يشء منزعا، وإهنا َل تزال تنزع إىل معصية يف هوى 

ونفسه ظنون   إَل  يميس وَل يصبح  املؤمن َل  أن   اهلل..  عليها،  عباد  زاريا  يزال  فال  عنده، 

تقويض   الدنيا  من  ضوا  قو  أمامكم،  واملاضني  قبلكم،  كالسابقني  فكونوا  هلا،  ومستزيدا 

 (3) الراحل، وطووها طي املنازل( 

قال يف وصيته لولده وشيعته عند وفاته: )اهلل اهلل يف اجلهاد لألنفس فهي  قال آخر: و

﴾  ىل:  ه قال اهلل تبارك وتعا أعدى العدو لكم، فإن  إَِلَّ َما َرِحَم َرِبِّ
ِ
وء اَرٌة بِالسه ﴿إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ

 
 ( 251( مسلم برقم)1)

 ( 6502)11البخاري. انظر الفتح ( 2)

 .174( هنج البالغة، رقم 3)
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 ( 1)أول املعايص تصديق النفس والركون إىل اهلوى( وإن ،[ 53]يوسف: 

قال: )جهاد النفس ثمن اجلن ة؛ فمن جاهدها ملكها، وهي أكرم ثواب  قال آخر: و

 ( 3)هاد األكرب(قال: )ردع النفس عن اهلوى اجل، و(2) اهلل ملن عرفها(

و  آخر:  العدو   قال  حماربة  وحاربوها  ه،  ضد  الضد   ة  مضاد  الشهوة  )ضاد وا  قال: 

ه لعل ك  ، و(4)العدو( قال: )غالب اهلوى مغالبة اخلصم خصمه، وحاربه حماربة العدو  عدو 

 (5)متلكه(

توردكم من اهللكة  اقال: )قال آخر: و  تقيدكم  إن  ا  غلبوا أهوائكم وهاربوها؛ فإهن 

قال: )أَل وإن اجلهاد ثمن اجلن ة فمن جاهد نفسه ملكها، وهي أكرم ثواب  ، و(6)أبعد غاية(

 ( 7) اهلل ملن عرفها(

قال اإلمام الباقر: )إن املؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها عىل هواها،  قال آخر: و 

هواها، فينعشه اهلل  فمرة يقيم أودها وخيالف هواها يف حمبة اهلل، ومرة ترصعه نفسه فيتبع  

فينتعش ويقيل اهلل عثرته، فيتذكر ويفزع إىل التوبة واملخافة، فيزداد بصرية ومعرفة ملا زيد  

 ( 8)وَل فضيلة كاجلهاد وَل جهاد كمجاهدة اهلوى(.. فيه من اخلوف

قال يويص بعض أصحابه: )اجعل نفسك عدوا جتاهده وعارية تردها،  قال آخر: و 

سك، وعرفت آية الصحة، وبني لك الداء ودللت عىل الدواء،  فإنك قد جعلت طبيب نف

 ( 9) فانظر قيامك عىل نفسك(

 
 . 2/352( دعائم اإلسالم 1)

 .  26/370( غرر احلكم فصل 2)

 .  241( غرر احلكم، 3)

 .  241( غرر احلكم، 4)

 .  241( غرر احلكم، 5)

 .  241( غرر احلكم، 6)

 .  242( غرر احلكم، 7)

 . 284( حتف العقول/8)

 . 304( حتف العقول/9)
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سئل اإلمام الصادق عن اجلهاد أسنة هو أم فريضة؟ فقال: )اجلهاد عىل  قال آخر: و

يقام إَل مع فرض، وجهاد سنة، ف ما أحد  أأربعة أوجه: فجهادان فرض، وجهاد سنة َل 

نفسه ع الرجل  الذين  الفرضني فمجاهدة  اجلهاد، وجماهدة  أعظم  اهلل وهو من  ن معايص 

ن جماهدة العدو  إيلونكم من الكفار فرض، وأما اجلهاد الذي هو سنة َل يقام إَل مع فرض ف

فرض عىل مجيع األمة ولو تركوا اجلهاد ألتاهم العذاب وهذا هو من عذاب األمة وهو سنة  

ما اجلهاد الذي هو سنة، فكل سنة  أ، وعىل اإلمام وحده أن يأيت العدو مع األمة فيجاهدهم

أفضل األعامل ألهنا   فيها من  فالعمل والسعي  إقامتها وبلوغها  الرجل وجاهد يف  أقامها 

: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم  إحياء سنة، قال رسول اهلل  

 (1)القيامة من غري أن ينقص من أجورهم يشء(

و  آخر:  لقال  نفسه وهواه، ومن هزم حينئذ هواه ظفر  قال: )طوبى  عبد جاهد هلل 

برضا اهلل، ومن جاور عقله نفسه األمارة بالسوء باجلهد واَلستكانة واخلضوع عىل بساط  

العبد وبني اهلل تعاىل من    خدمة اهلل تعاىل فقد فاز فوزا عظيام، وَل حجاب أظلم وأوحش بني

لة، مثل اَلفتقار إىل اهلل سبحانه، واخلشوع  النفس واهلوى، وليس لقتلهام وقطعهام سالح وآ

واجلوع، والظمأ بالنهار، والسهر بالليل، فإن مات صاحبه مات شهيدا، وإن عاش واستقام  

  : اه عاقبته إىل الرضوان األكرب قال اهلل عز  وجل  ُسُبَلنَا أد  َلنَْهِدَينَُّهْم  فِينَا  ِذيَن َجاَهُدوا  ﴿َوالَّ

 ( 2)([ 69]العنكبوت: ْحِسننَِي﴾ َوإِنَّ اهلل ملَََع املُْ 

 اإلهلام: اإلرشاق و 

بعد أن سمعت تلك األحاديث اجلميلة الداعية إىل جماهدة النفس وترويضها لتصبح  

 
 . 55( مصباح الرشيعة/2) .  6/124( التهذيب 1)
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لتنز   ما  أهال  وأمارس  معهم،  أدخل  ألن  نفيس  حنت  أكمل صورها،  يف  اإلهلية  اهلداية  ل 

أنواع املجاهدات.. لكن مرشد رحلتنا ربت عىل   أوان  يامرسون من  كتفي، وقال: مل حين 

ذلك بعد.. فأنت يف هذه الرحلة لست مكلفا بالبحث يف تفاصيل القضايا، وإنام يف معانيها  

 العامة.. وإن شاء اهلل سيهيء لك رحلة خاصة لتتعلم ذلك، فال تستعجل. 

 قلت: واآلن.. أين نسري؟

احلرام..   اهلل  بيت  لزيارة  املكرمة  مكة  إىل  سائرون  اآلن  نحن  سرتى  قال:  وهناك 

 معراجا جديدا من معارج اهلداية.. بل آخر معارجها. 

رست معه، وامتطينا املركبة العجيبة التي نقلتنا يف طرفة عني إىل مكة املكرمة، والتي  

رأيتها خمتلفة متاما عن مكة التي أعرفها.. ولوَل وجود الكعبة الرشيفة لعرفت أنني يف حمل  

 آخر خمتلف متاما. 

مساحت كانت  تسع  لقد  أصبحت  أهنا  رحلتي  رفاق  أخربين  وقد  بكثري،  أوسع  ها 

عرشات املاليني، وأن رحالت احلج صارت تقام بأعداد ضخمة جدا.. مل يؤذن يل بذكرها،  

 كام مل يؤذن يل بذكر الكثري من التفاصيل التي كنت أود أن أسجلها.

ارجها.. ومن  ُأذن يل فقط أن أحتدث عن املجالس املرتبطة باحلديث عن اهلداية ومع

قال   املرشفة، وقد  الكعبة  أمام حمل قريب من  رأيت شيوخا جيلسون  أين  املجالس..  تلك 

أحدهم، ويبدو أنه كبريهم: واآلن بعد أن حتدثنا عن مجيع معارج اهلداية.. فقد آن لنا أن  

 نتحدث عن أرشفها وأكرمها وأعظمها.. فهل تعرفون ما أقصد؟

﴿َأَوَمْن َكاَن  أشار إليه قوله تعاىل:  عراج الذي  قال أحدهم: أجل.. فأنت تقصد امل

مِ  بَِخاِرٍج  َلْيَس  الظهُلاَمِت  َمَثُلُه يِف  َكَمْن  النَّاِس  بِِه يِف  َيْميِش  ُنوًرا  َلُه  َوَجَعْلنَا  َفَأْحَيْينَاُه  نَْها  َمْيًتا 

َيْعَمُلوَن﴾   َكاُنوا  َما  لِْلَكافِِريَن  َن  ُزيِّ فقد [ 122]األنعام:  َكَذلَِك  اآلية    ،  هذه  يف  تعاىل  اهلل  أخرب 
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للصاحلني من عباده ذلك النور الذي يمكنهم من أن يعيشوا بني    هالكريمة أن من مواهب 

احلق   بني  التمييز  يستطيعون  بحيث  أمرهم،  من  بصرية  عىل  وهم  العامل،  يف  أو  الناس، 

ال احلقائق  والباطل، وبني أنواع اَلختبارات اإلهلية، ويف نفس الوقت يمكنهم من إدراك مج

 الوجودية، والتي يمتلئون بسببها سعادة وفرحا. 

قال آخر: ذلك أن الروح َل يمكنها أن تبرص احلقائق، وهي تعيش يف عامل الظلامت..  

الغشاوة والشوائب عنها.. وهلذا كانت األنوار   وَل يمكنها اكتساب األنوار إَل بعد رفع 

ع وأزال  نفسه  جاهد  ملن  جمانا  توزع  إهلية  وبني  مواهب  بينها  حتول  التي  احلجب  كل  نها 

تعاىل:   قال  كام  األنوار،  ملَََع  استقبال  اهللََّ  َوإِنَّ  ُسُبَلنَا  َلنَْهِدَينَُّهْم  فِينَا  َجاَهُدوا  ِذيَن  ﴿َوالَّ

 [69]العنكبوت:  ﴾املُْْحِسننِيَ 

قال آخر: ولذلك كان كل سري السائرين، وكل جماهداهتم هي يف رفع تلك احلجب  

﴿َكالَّ َبْل َراَن َعىَل  ل بني بصائرهم وإدراك احلقائق، كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل:  التي حتو 

والتي تشري إىل أن احلجب احلائلة بني القلب ورؤية  ،  [ 14]املطففني:  ُقُلوهِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾  

 . األنوار هي بسبب الذنوب واملعايص واملثالب

آخر: وهلذا املؤمنني  قال  فإن  الذين  ؛  يطلبون من  الدنيا،  باألنوار يف  امتألوا  الذين 

﴿َيْوَم  قال تعاىل:  كام  قرصوا يف التامس األنوار يف الدنيا بالعودة إليها لشحن أنفسهم منها،  

وَ  اْرِجُعوا  ِقيَل  ُنوِرُكْم  ِمْن  َنْقَتبِْس  اْنُظُروَنا  آَمنُوا  لِلَِّذيَن  َواملُْنَافَِقاُت  املُْنَافُِقوَن  َراَءُكْم  َيُقوُل 

  [ 13]احلديد: َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا﴾ 

قال آخر: وهلذا أخرب اهلل تعاىل أن النور مبثوث يف كل يشء؛ فكل يشء يدل عىل اهلل،  

ويعرف به، ولكن العقول اململوءة بالدخن، والنفوس اململوءة باهلوى، تضع الغشاوات  

اَمَواِت َواأْلَْرضِ ﴿اهللَُّ نُ واحلجب عن العقول لئال تبرص ذلك، قال تعاىل:    [ 35]النور:    ﴾وُر السَّ
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النور مثل الرساج حيتاج أن يوضع يف حمل بحيث يتمكن    ا قال آخر: ثم أخرب أن هذ

َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصَباٌح املِْْصَباُح  ﴿ من اإلضاءة، ملن يريد أن يستيضء به، قال تعاىل:  

يٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة   َا َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكَأهنَّ ِقيٍَّة َوََل َغْربِيٍَّة  يِف ُزَجاَجٍة الزه ََل رَشْ

 [35]النور: َيَكاُد َزْيُتَها ُييِضُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه َناٌر ُنوٌر َعىَل ُنوٍر﴾ 

قال آخر: ثم أخرب أن ذلك النور بسبب حاجته للمبرص واملدرك، َل هيتدي إليه إَل  

﴿هَيِْدي اهللَُّ  الصادقون املخلصون الذين نزعوا احلجب التي حتول بينهم وبني الرؤية، فقال:  

 [35]النور: لُِنوِرِه َمْن َيَشاُء﴾ 

ا صور األشياء؛ فيكون  قال آخر: والقلب يف ذلك يشبه املرآة الصقيلة التي تتجىل فيه

احلقائق   تر  مل  كذلك،  تكن  مل  فإن  الشوائب..  من  وخلوها  صفائها  بقدر  واضحا  جتليها 

 بصورهتا اجلميلة، وإنام تراها مشوهة، َل تعرب عن الواقع بدقة.

قال آخر: وهلذا؛ فإن كل الذين يقعون يف تصورات خاطئة، أو أوهام كاذبة، َل يكون  

يف الواقع، وإنام بسبب مرائي قلوهبم التي وجهوها لغري الوجهة    ذلك بسبب احلقائق كام هي

التي   التشوهيات  بأصناف  مألوها  أو  الصحيح،  املحل  غري  يف  وضعوها  أو  الصحيحة، 

 حولت صور احلقائق إىل صور مملوءة بالقذارة. 

قال آخر: وبذلك، فإن النور اإلهلي املوهوب لعباده حيتاج إىل وسائل إلدراكه، مثلام  

اج إىل املراصد واملجاهر للتعرف عىل حقائق الكون؛ وَل يمكن أن تتوفر تلك املراصد  نحت

 واملجاهر للنفس من دون تزكيتها وتطهريها. 

عىل  صافيا  خالصا  نورا  يتنزل  الكريم  القرآن  أن  تعاىل  اهلل  أخرب  وهلذا  آخر:  قال 

عىل من مألوا نفوسهم    املؤمنني؛ فيملؤهم باإليامن والتقوى، يف نفس الوقت الذي يتنزل فيه 

بالران، وعقوهلم باألهواء، فيتحول إىل فتن وشبه تزيدهم ضالَل عىل ضالهلم، قال تعاىل:  
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ِذيَن آَمُنوا َفَزا ا الَّ ُكْم َزاَدْتُه َهِذِه إِياَمًنا َفَأمَّ َدهْتُْم إِياَمًنا ﴿َوإَِذا َما ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َأيه

يَ  ونَ َوُهْم  َوُهْم    ْسَتْبرِشُ َوَماُتوا  ِرْجِسِهْم  إِىَل  ِرْجًسا  َفَزاَدهْتُْم  َمَرٌض  ُقُلوهِبِْم  يِف  ِذيَن  الَّ ا  َوَأمَّ

وقال:  [ 125،  124]التوبة:    ﴾َكافُِرونَ  آَياُتُه  ﴿،  َلْت  ُفصِّ َلْوََل  َلَقاُلوا  َأْعَجِميًّا  ُقْرآًنا  َجَعْلنَاُه  َوَلْو 

قُ  َوَعَرِِبٌّ  َوُهَو  َأَأْعَجِميٌّ  َوْقٌر  آَذاهِنِْم  يِف  ُيْؤِمنُوَن  ََل  ِذيَن  َوالَّ َوِشَفاٌء  ُهًدى  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  ُهَو  ْل 

 [ 44]فصلت: َعَلْيِهْم َعًمى ُأوَلئَِك ُينَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد﴾ 

وقد رضب اهلل مثاَل عىل ذلك باملاء الذي يتنزل عىل األرض، لكن الوعاء  قال آخر:  

النبات الذي ينبت به.. فاملاء واحد، والثامر خمتلفة.. قال  املستقب  ل له هو الذي حيدد نوع 

َأْعنَاٍب تعاىل:   ِمْن  َوَجنَّاٌت  ُمتََجاِوَراٌت  ِقَطٌع  اأْلَْرِض  َوَغرْيُ    ﴿َويِف  ِصنَْواٌن  َوَنِخيٌل  َوَزْرٌع 

َبْعضٍ  َعىَل  َبْعَضَها  ُل  َوُنَفضِّ َواِحٍد   
ٍ
باَِمء ُيْسَقى  لَِقْوٍم    ِصنَْواٍن  آَلَياٍت  َذلَِك  يِف  إِنَّ  اأْلُُكِل  يِف 

 [4]الرعد: َيْعِقُلوَن﴾ 

قال آخر: وهلذا؛ فإن الرس يف كل ذلك يرجع إىل تلك األنوار التي تغمر القلوب؛  

يقينها   وبقدر  ويقينها،  قناعتها  تكون  هلا  وبقدر ترشهبا  احلقائق،  هبا  وتستوعب  فتترشهبا، 

 يكون سلوكها وصالحها. 

تعاىل:  قال   لقوله  تفسريه  عند  ذلك  كل  إىل  العلامء  بعض  أشار  وقد  ﴿َذلَِك  آخر: 

املتقون هم املؤمنون، وليست  ، حيث قال: )[ 2]البقرة:  ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾    فِيهِ   اْلكَِتاُب ََل َرْيَب 

التقوى من األوصاف اخلاصة لطبقة من طبقاهتم أعني ملرتبة من مراتب اإليامن حتى تكون  

مقاما من مقاماته نظري اإلحسان واإلخبات واخللوص، بل هي صفة جمامعة جلميع مراتب  

بتوصيفه طائفة  اإليامن إذا تلبس اإليامن بلباس التحقق، والدليل عىل ذلك أنه تعاىل َل خيص  

من   تعاىل  أخذه  والذي  ودرجاهتم  طبقاهتم  اختالف  عىل  املؤمنني  طوائف  من  خاصة 

األوصاف املعرفة للتقوى يف هذه اآليات التسع عرشة التي يبني فيها حال املؤمنني والكفار  
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اهلل   رزق  مما  واإلنفاق  الصالة،  وإقامة  بالغيب،  اإليامن  وهي  صفات،  مخس  واملنافقني 

اإليامن بام أنزله عىل أنبيائه، واإليقان باآلخرة، وقد وصفهم بأهنم عىل هدى من  سبحانه، و

رهبم فدل ذلك عىل أن تلبسهم هبذه الصفات الكريمة بسبب تلبسهم بلباس اهلداية من اهلل  

سبحانه، فهم إنام صاروا متقني أويل هذه الصفات هبداية منه تعاىل، ثم وصف الكتاب بأنه 

فعلمنا    [ 2]البقرة:    ﴾﴿َذلَِك اْلكَِتاُب ََل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ  بقوله تعاىل:  هدى هلؤَلء املتقني 

هبا   أوىل  متقون حمفوفون هبدايتني، هداية  اهلداية، وأن هؤَلء وهم  اهلداية غري  أن  بذلك: 

 ( 1)(صاروا متقني، وهداية ثانية أكرمهم اهلل سبحانه هبا بعد التقوى

وبذلك صحت املقابلة بني املتقني وبني الكفار واملنافقني،  نت..  : أحس(2)قال آخر

فإنه سبحانه جيعلهم يف وصفهم بني ضاللني وعامئني، ضالل أول هو املوجب ألوصافهم  

بعد حتقق   به  به ضالهلم األول، ويتصفون  يتأكد  ثان  والنفاق، وضالل  الكفر  اخلبيثة من 

ُقُلوهِبِْم َوَعىَل َسْمِعِهْم َوَعىَل  :  الكفر والنفاق كام يقول تعاىل يف حق الكفار ﴿َخَتَم اهللَُّ َعىَل 

، فنسب اخلتم إىل نفسه تعاىل والغشاوة إىل أنفسهم، وكام يقوله  [ 7]البقرة:  َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة﴾  

املنافقني:   َمَرًضا﴾  يف حق  َفَزاَدُهُم اهللَُّ  ُقُلوهِبِْم َمَرٌض  ول  فنسب املرض األ  [ 10]البقرة:  ﴿يِف 

ِه َكثرًِيا َوهَيِْدي بِِه  إليهم واملرض الثاين إىل نفسه عىل حد ما يستفاد من قوله تعاىل:  
﴿ُيِضله بِ

]الصف: ﴿َفَلامَّ َزاُغوا َأَزاَغ اهللَُّ ُقُلوهَبُْم﴾  وقوله:    ،[ 26]البقرة:    ﴾َكثِرًيا َوَما ُيِضله بِِه إَِلَّ اْلَفاِسِقنيَ 

 ن بني هدايتني، كام أن الكفار واملنافقني واقعون بني ضاللني. واقعو . ولذلك؛ فإن املتقني  .[ 5

القرآن وبسبب  : و(3) قال آخر قبل  فاهلداية األوىل  بالقرآن،  ملا كانت  الثانية  اهلداية 

لفقرها وحاجتها إىل أمر   ةسالمة الفطرة، فإن الفطرة إذا سلمت مل تنفك من أن تتنبه شاهد

 
 ( 22/ 1) تفسري امليزان(  1)

 ( 22/ 1) تفسري امليزان(  2)

 ( 22/ 1) تفسري امليزان(  3)
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ا مما يقع عليه حس أو وهم أو عقل إىل أمر خارج  خارج عنها، وكذا احتياج كل ما سواه

يقف دونه سلسلة احلوائج، فهي مؤمنة مذعنة بوجود موجود غائب عن احلس منه يبدأ  

اجلميع وإليه ينتهي ويعود، وإنه كام مل هيمل دقيقة من دقائق ما حيتاج إليه اخللقة كذلك َل  

و األعامل  مهلكات  من  ينجيهم  ما  إىل  الناس  هداية  اإلذعان  هيمل  هو  وهذا  األخالق، 

بالتوحيد والنبوة واملعاد وهي أصول الدين، ويلزم ذلك استعامل اخلضوع له سبحانه يف  

األمر   هذا  إلحياء  وفضيلة  وعلم  وجاه  مال  من  اإلنسان  وسع  يف  ما  واستعامل  ربوبيته، 

 ونرشه، وهذان مها الصالة واإلنفاق.

أخذه سبحانه من أوصافهم هو الذي يقيض  علم: أن الذي  ومن هنا يُ :  (1) قال آخر

فهذه   هداية،  سامه  أمرا  عليهم  سيفيض  أنه  وعدهم  سبحانه  وأنه  سلمت،  إذا  الفطرة  به 

األعامل الزاكية منهم متوسطة بني هدايتني، هداية سابقة وهداية َلحقة، وبني اهلدايتني يقع  

 .صدق اَلعتقاد وصالح العمل 

ذه اهلداية الثانية من اهلل سبحانه فرع األوىل، آيات  ومن الدليل عىل أن ه:  (2) قال آخر

ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة  قوله تعاىل:  ، منها  كثرية ِذيَن آَمنُوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت يِف احْلََياِة الده الَّ ﴿ُيَثبُِّت اهللَُّ 

ففي هذه اآلية الكريمة وعد من اهلل    ،[ 27]إبراهيم:  َوُيِضله اهللَُّ الظَّاملنَِِي َوَيْفَعُل اهللَُّ َما َيَشاُء﴾  

بحيث   بتثبيتهم  الصادقني  للمؤمنني  أمام  تعاىل  ينهارون  وَل  الفتنة،  أمام  يسقطون  َل 

ويف اآلخرة يف وقوفهم بثبات يف حلظات احلساب    ، اَلضطهاد، وَل ينحرفون أمام اإلغراء

ة لكل احلق الذي  دون أن هتزهم أو تسقطهم أهوال القيامة، ألهنم يملكون الرؤية الواضح

اعتقدوه أو عملوا به. فهم يملكون لكل سؤال جوابا، ولكل عمل تفسريا، ذلك أن اإليامن  

 
 ( 108/ 13) من وحي القرآن(  2) ( 23/ 1) تفسري امليزان(  1)



315 

 

الذي يتعمق يف الفكر والروح والشعور ويمتد يف احلياة، يمنح صاحبه الثبات يف اخلطى،  

 والقوة يف املوقف. 

َل تثبت أمام النقد    أما الذين كفروا، بام يمثله الكفر من أوهام وختيالت :  (1)قال آخر

ألهنم   احلياة،  هبم  امتدت  كلام  ضالَل  يزدادون  فإهنم  احلجة،  إىل  َلفتقارها  التحدي  أو 

اهلل   فيرتكهم  هدى،  إىل  يتحول  أن  لضالهلم  يريدون  َل  حتكمهم،  التي  العناد  ولروحية 

بالنتائج   اآلخرة،  يف  مسئوليته  وحيملهم  لذلك،  اختيارهم  من خالل  الدنيا،  يف  لضالهلم 

السلبية التي يفرضها، وهذا هو معنى إضالل اهلل هلم، إذ إنه يرتك حلياهتم حرية التحرك من  

األهواء   الظَّاملنَِِي﴾  مواقع  اهللَُّ  والتمرد    [ 27]إبراهيم:  ﴿َوُيِضله  بالكفر  أنفسهم  الذين ظلموا 

  والعصيان، فاختاروا ألنفسهم الضياع يف الطريق، والضالل عن اهلدف السوي والرصاط 

َيَشاءُ املستقيم،   مما تقتضيه احلكمة يف تدبري أمور الناس ويف    [ 27]إبراهيم:    ﴾﴿َوَيْفَعُل اهللَُّ َما 

 شؤون احلياة، ألنه هو الذي َل راد ملشيئته، فإذا أراد شيئا كان. 

بَِرُسولِِه  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (2)قال آخر َوآِمنُوا  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه ﴿َيا 

َلُكْم ُنوًرا مَتُْشوَن بِِه﴾   ِه َوجَيَْعْل 
يا أهيا الذين عاشوا  ، أي  [ 28]احلديد:  ُيْؤتُِكْم كِْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَتِ

أمر به أو ينهى عنه،  يفيام    اإليامن يف عقوهلم ومواقفهم من موقع املسؤولية املنفتحة عىل اهلل

اتقوا اهلل وراقبوه يف وعيكم الروحي ويف خطواتكم العملية، وآمنوا برسوله يف ثقة عميقة  

يمثله ذلك  فيام   واعية ممتدة يف كل املواقع القيادية يف خط الدعوة إىل اهلل، والعمل يف سبيله،

لكلمة يؤتكم نصيبني  من خط اإليامن العميل الذي يمثل التجسيد لإليامن يف العقيدة ويف ا

وجيعل    من رمحته، انطالقا من اإليامن يف الفكرة والكلمة، ومن اإليامن يف املوقف والنرصة،
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يتمثل به الوعي اإليامين يف طريق اهلدى الذي ييضء للناس  فيام    لكم نورا متشون به يف الدنيا 

فيام    هلم آفاق الفكر طريقهم، فال تشتبه عليهم املواقف، وَل تنحرف هبم املواقع، كام ييضء  

يواجهونه من شبهات وإشكاَلت يف اآلخرة، حيث يتحرك النور بني أيدهيم وعن أيامهنم،  

وهذا هو الفضل اإلهلي الذي    ، ليسريوا به يف طريقهم إىل اجلنة، ويغفر لكم واهلل غفور رحيم

 يناله املؤمنون من خالل أعامهلم الصاحلة يف آفاق اإليامن باهلل ورسوله. 

َأْقَداَمُكمْ قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (1) آخرقال   َوُيَثبِّْت  ُكْم  َينْرُصْ اهللََّ  وا  َتنْرُصُ   ﴾ ﴿إِْن 

هذه املنزلة التي أعدها  يف    اهلل تعاىل إىل املؤمنني إىل أن يكونوا مجيعا ، ففيها دعوة من  [ 7]حممد: 

ون اهلل.. فهم جند  سبيل اهلل إنام ينرصيف    فاملؤمنون الذين يقاتلون   سبيله.. يف    للمجاهدين

ونرص املؤمنني هلل، إنام هو بنرص دينه، وإقامة رشيعته،    اهلل، الذين حياربون من حارب اهلل..

إسناد  ويف    ، ودفع الضالل والرشك واإلثم، وكل ما يعرتض سبيل اهلل، وخيالف ما أمر به

، املؤيد له، واهلل  نرص اهلل إىل املؤمنني تكريم هلم، ورفع لقدرهم، وإنزاهلم منزلة املعني هلل

هذا الوجود هو منه، وله.. َل يملك  يف    عن كل معني ومؤيد.. إذ كل شىء  يسبحانه غن

أحد شيئا.. فكيف يطلب النرص من خلقه الذين َل يقوم وجودهم حلظة واحدة إَل بحفظه،  

  قوله تعاىل: يف    كام   ، تكريم للمؤمنني، وإحسان من اهلل إليهمليس سوى  ورعايته؟ إن ذلك  

َقْرًضا َحَسنًا﴾ ﴿ ُيْقِرُض اهللََّ  الَِّذي  َذا  يف    .. فاهلل سبحانه هو املعطى لكل ما [ 11]احلديد:    َمْن 

 أيدى الناس.. ثم هو سبحانه ـ فضال وإحسانا منه ـ يدعوهم إىل أن يقرضوه مما أعطاهم. 

ُكْم َوُيَثبِّْت  قوله تعاىل:  ويف    :(2)قال آخر إشارة إىل أن نرص    [ 7]حممد:    ﴾َأْقَداَمُكمْ ﴿َينرُْصْ

وإَل    املؤمنني هلل، ليس نرصا عىل حقيقته، وإنام هو مظهر من مظاهر الطاعة والوَلء هلل..
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فإن النرص احلقيقي هو الذي يمنحه اهلل سبحانه وتعاىل املؤمنني، ويمدهم باألسباب املمكنة  

مواقع القتال عىل  يف    ثبت أقدامهم يهلم منه.. فهو سبحانه الذي ينرصهم عىل عدوهم، و

﴿َوَما النَّرْصُ إَِلَّ ِمْن ِعنِْد اهللَِّ إِنَّ  كام قال تعاىل:    حني يمأل قلوب الذين كفروا رعبا وفزعا.. 

َعِزيٌز َحكِيمٌ  .. ومع أن هذا النرص من عند اهلل، فإنه حمسوب للمؤمنني،  [ 10]األنفال:    ﴾اهللََّ 

 . نات النعيمج يف  يلقون عليه أحسن اجلزاء

آخر ذلك  (1)قال  ومثل  تعاىل:  :  يِف  قوله  نَُه  َوَزيَّ ياَمَن  اإْلِ إَِليُْكُم  َحبََّب  اهللََّ  ﴿َوَلكِنَّ 

.  إشارة لطيفة إىل قانون اللطف التكويني. ، ففي هذه اآلية الكريمة  [ 7]احلجرات:  ُقُلوبُِكْم﴾  

يوفر له مجيع ما يالئمه من كل جهة  أنه حني يريد الشخص احلكيم أن حيقق أمرا، فإنه  ذلك  

فاهلل يريد أن يطوي الناس مجيعا طريق احلق دون    ويصدق هذا األصل يف شأن الناس متاما.. 

والكتب   الرسل  إليهم  يرسل  ولذا  وإرادهتم،  برغبتهم  بل  اإلجبار،  تأثري  حتت  يقعوا  أن 

عشق نحو طلب  شعلة الويشعل  الساموية من جهة، وحيبب إليهم اإليامن من جهة أخرى،  

وهكذا فإن    احلق والبحث عنه يف داخل النفوس ويكره إليها الكفر والفسوق والعصيان.. 

إَل أنه  ، كل إنسان مفطور عىل حب اإليامن والطهارة والتقوى، والرباءة من الكفر والذنب

ة  من املمكن أن يتلوث ماء املعنويات املنصب يف وجود الناس يف املراحل املتتالية وذلك نتيج

الذنب والكفر والعصيان رائحة  فيفقد صفاءه ويكتسب  املوبوءة  باملحيطات  ،  لإلختالط 

 تباع رسول اهلل وعدم التقدم بني يديه. اهذه املوهبة الفطرية تدعو الناس إىل و

آخر الكريمة  (2)قال  اآلية  وهذه  إىل  :  قال  اإليامن  عالقة  تشري  كام  اإلمام  باحلب، 

سأله الصادق   هل  ملن  اإليامن:  من  والبغض  احلب  ؟احلب  إَل  اإليامن  )وهل  فأجاب:   ،
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 اآلية الكريمة. ثم تال هذه  ،(1)(والبغض!؟

﴿ََل جَتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادهوَن  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (2) قال آخر

ُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواهَنُْم َأْو َعِشرَيهَتُْم ُأوَلئَِك َكَتَب يِف  َمْن َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباءَ 

فِ  َخالِِديَن  اأْلهَْنَاُر  تَِها  حَتْ ِمْن  جَتِْري  َجنَّاٍت  َوُيْدِخُلُهْم  ِمنُْه  بُِروٍح  َدُهْم  َوَأيَّ ياَمَن  اإْلِ يَها  ُقُلوهِبُِم 

 [ 22]املجادلة:  وَلئَِك ِحْزُب اهللَِّ َأََل إِنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم املُْْفلُِحوَن﴾  َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه أُ 

سبيل ذلك  يف    أي أولئك الذين خيلصون وَلءهم هلل من املؤمنني باهلل ورسوله، ويقطعون

يف    أي ثبته اهلل ومكنه  ،أعداء اهلل من أهل وعشري كتب يف قلوهبم اإليامن  كل وَلء هلم مع

َدُهْم بُِروٍح ِمنُْه﴾    ، فال تعصف به عواصف الفتن، وَل تغلبهم عليه األهواء.. قلوهبم ﴿َوَأيَّ

الفتن، وتعصمهم من    يأي أعاهنم اهلل سبحانه وتعاىل بروح منه، تقيهم عواد  [ 22]املجادلة:  

الشيطان..   اأْلهَْنَاُر﴾  نزعات  تَِها  حَتْ ِمْن  جَتِْري  َجنَّاٍت  هو    [ 22  ]املجادلة:﴿َوُيْدِخُلُهْم  فهذا 

عنهم اهلل  فقد ريض  اهلل..  عند  هذا    ، جزاؤهم  عنده  فكان جزاؤهم  أعامهلم،  منهم  وتقبل 

 الرضوان، وذلك النعيم املقيم، وقد أرضاهم هذا النعيم، فحمدوا رهبم وشكروا له. 

ما يكشف عن بعض لطف    [ 22]املجادلة:  ﴿َوَرُضوا َعنُْه﴾  قوله تعاىل:    ويف :  (3)قال آخر

ده وإكرامه ألهل وده، وإغداق اإلحسان عليهم، حتى تطيب نفوسهم ومتتىلء غبطة  اهلل بعبا 

﴿َوَلَسْوَف ُيْعطِيَك َربهَك    خطابه لنبيه الكريم:يف    ورىض.. وهذا ما يشري إليه سبحانه وتعاىل

وماذا يملك العبد حتى يكون لرضاه عن ربه أو سخطه، وزن أو    ..[ 5]الضحى:    ﴾ َفرَتْىَض 

ولكن هكذا فضل اهلل عىل عباده، وإحسانه عىل أوليائه.. إهنم أرضوا    َل شىء.. إنه    قدر؟.. 

إنه رىض    اهلل بإيامهنم، وإحساهنم، فكان جزاؤهم عند اهلل أن يعطيهم حتى يرضوا عنه.. 
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متبادل بني اهلل وأوليائه حيث يطلب العبد رىض سيده وموَله، فإن رىض عنه سيده، فعل  

ون الرضا املتبادل بني اهلل وأوليائه، يكون احلب املتبادل بني اهلل  به ما يرضيه عنه.. وكام يك

بهوَنُه﴾ وأحبابه.. 
بهُهْم َوحُيِ

.. أولئك الذين  [ 22]املجادلة: ﴿ُأوَلئَِك ِحْزُب اهللَِّ﴾  ..[ 54]املائدة: ﴿حُيِ

 ُهُم  ﴿َأََل إِنَّ ِحْزَب اهللَِّ جعلوا وَلءهم هلل ولرسول اهلل، هم حزب اهلل وأنصاره، وجنده،  

 . حزب اهلل، ومع اهلل، فهو من الفائزين املفلحني يف  ومن كان [ 22]املجادلة:  ﴾املُْْفلُِحونَ 

َبُعوُه َرْأَفًة َوَرمْحًَة﴾  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (1)قال آخر ِذيَن اتَّ ﴿َوَجَعْلنَا يِف ُقُلوِب الَّ

يمة إىل اإلخاء والرب والتسامح،  رسالة السيد املسيح من دعوة كر   أي بام محلت  ،[ 27]احلديد:  

 . فمن آمن باملسيح واتبعه وأخذ بتعاليمه كان عىل تلك الصفات من الرأفة والرمحة

آخر ذلك  (2) قال  ومثل  تعاىل:  :  َأْعَداًء  قوله  ُكنُْتْم  إِْذ  َعَلْيُكْم  اهللَِّ  نِْعَمَت  ﴿َواْذُكُروا 

بِنِْعمَ  َفَأْصَبْحُتْم  ُقُلوبُِكْم  َبنْيَ  َف  إِْخَواًنا﴾  َفَألَّ عمران:  تِِه  املؤمنون    ،[ 103]آل  أهيا  واذكروا  أي 

قويكم   ويأكل  بعضا،  بعضكم  يقتل  أعداء  كنتم  حني  هبا  عليكم  اهلل  أنعم  التي  النعمة 

ضعيفكم، فجاء اإلسالم فألف بينكم ومجع مجعكم، وجعلكم إخوانا، حتى قاسم األنصار  

خصاصة وحاجة  يف    ريه عىل نفسه وهو املهاجرين أمواهلم وديارهم، وكان بعضهم يؤثر غ 

إليه، وأطفأ احلروب التي تطاولت بني األوس واخلزرج مائة وعرشين سنة، وأنقذهم مما  

 . هو أدهى وأمر وهو عذاب اآلخرة

آخر ذلك  (3)قال  ومثل  تعاىل:  :  املُْْؤِمننَِي  قوله  ُقُلوِب  يِف  كِينََة  السَّ َأْنَزَل  الَِّذي  ﴿ُهَو 

بام تعنيه كلمة السكينة من طمأنينة وصفاء روحي يدفع    [ 4]الفتح:  ًنا َمَع إِياَمهِنِْم﴾  لَِيْزَداُدوا إِياَم 

النفس إىل التأمل العميق، فإن النفس إذا عاشت الصفاء، انطلقت يف أجواء التأمل بعيدا  

 
 ( 792/ 14التفسري القرآين للقرآن )(  1)

 ( 18/ 4تفسري املراغي )(  2)

 ( 100/ 21) من وحي القرآن(  3)
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. وتلك هي ألطاف اهلل التي يفيض هبا عىل عباده املؤمنني الذين  . من دون تكلف وَل تعقيد

أخلصوا له العقيدة، وعاشوا الروحانية بني يديه، وحركوا العمل الصالح يف خط رضاه،  

ألن اإليامن يتأتى عن وضوح الرؤية الذي يفتح للفكر    [ 4]الفتح:  ﴿لَِيْزَداُدوا إِياَمًنا َمَع إِياَمهِنِْم﴾  

وبذلك كان    .به، وعن صفاء الروح الذي يمأل الوجدان باملعاين الروحية. آفاق اَلعتقاد  

ازدياد الوضوح يف حركة التأمل الفكري، وامتداد الصفاء يف آفاق الروح، يزيدان يف اإليامن  

حيسه  فيام    ويعمقانه، عرب ما حيدثانه من تفاعل بني الفكر والشعور، وهذا ما يدركه الوجدان،

من   نفسه  يف  واملعاناة اإلنسان  من جهة،  الداخيل  والشعور  املعرفة  بتنامي  اإليامن،  تنامي 

 الداخلية يف املامرسة من جهة ثانية. 



321 

 

 ـ القرآن.. واهلداية العلمية    ثانيا

يف مكة املكرمة.. ويف تلك األجواء اإليامنية العميقة، رحت أستغل الفرصة للطواف  

البرشية بعد يف عرصنا.. وَل أخفيكم أين    بالبيت احلرام، ويف حلته اجلديدة التي مل تعرفها 

الطواف   حالوة  عن  رصفتني  والتي  الدنيوية،  األمور  ببعض  ذهني  انشغل  طوايف  أثناء 

 ومعناه ومقاصده. 

وقد ربت حينها عىل كتفي شيخ، وقال يل: لقد ذكرتني بام قاله الغزايل عن الذين  

إين  ) اصده وحقائقه.. لقد قال:  يكتفون من القرآن الكريم بحروفه وألفاظه دون معانيه ومق

املتلقف من   القرآن عمال،  املتخذ دراسة  املسرتسل يف تالوتك،  أهيا  أنبهك عىل رقدتك، 

أوما   ..معانيه ظواهر ومجال، إىل كم تطوف عىل ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها؟

أطا  آلجتناء  جزائرها  إىل  وتسافر  عجائبها؟  لتبرص  جلتها  متن  تركب  أن  لك  يبها؟  كان 

دررها   عن  احلرمان  يف  نفسك  تعري  أوما  جواهرها؟  بنيل  فتستغني  عمقها  يف  وتغوص 

وظواهرها؟ سواحلها  إىل  النظر  بإدمان  البحر    ..وجواهرها  هو  القرآن  أن  بلغك  أوما 

البحر املحيط أهنارها    ومنه يتشعب علم األولني واآلخرين كام يتشعب عن سواحل   ، املحيط

أ   ..وجداوهلا؟ تغبط  األمحر؟ أوما  بالكربيت  فظفروا  أمواجها  غمرة  يف  خاضوا    .. قواما 

األخرض؟ والزبرجد  األزهر،  والدر  األمحر،  الياقوت  فاستخرجوا  أعامقها  يف    .. وغاصوا 

الرطب األنرض؟  العنرب األشهب، والعود  فالتقطوا  إىل    ..وساحوا يف سواحلها،  وتعلقوا 

 ( 1)(املسك األذفر؟جزائرها واستدروا من حيواناهتا الرتياق األكرب، و

 قلت: وما يعني بقوله هذا؟ 

 
 ( 22( جواهر القرآن)ص 1)
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قال: من مل يعرف مقاصد األشياء لن يصل إىل حقائقها.. فمن طاف بالكعبة، وهو  

الكريم ومل يفقه   القرآن  قرأ  الطواف مل يستفد إَل حتريك قدميه.. ومثله من  َل يعرف رس 

 مقاصده مل يستفد إَل حتريك شفتيه. 

 مقاصد القرآن الكريم رضوري لفهمه.  قلت: هل تعني أن التعرف عىل 

 قال: وللعروج به يف معارج اهلداية. 

قلت: كيف ذلك.. فالقرآن الكريم ميلء باملعاين الكثرية.. فكيف تريد حرصها يف  

 ؟مقاصد حمدودة

 قال: ألست ترى جسمك حيوي أعضاء كثرية.. لكنها مجيعا تتوجه وجهة واحدة. 

 القرآن الكريم بذلك؟قلت: بىل.. فام عالقة مقاصد 

وجهتها   نحو  معانيه  كل  ستوجه  الكريم  القرآن  مقاصد  تعرف  عندما  قال: 

 الصحيحة. 

 قلت: مل أفهم ما تقصد. 

القرآن   باقي  عن  منفصلة  السالم  عليه  موسى  قصة  يقرأ  الذي  ذلك  أرأيت  قال: 

األخبار بعض  لنا  يذكر  أن  أراد  اهلل  وكأن  لذاهتا..  مقصودة  أهنا  ويتوهم  التي    الكريم، 

 حصلت.. هل سيستفيد من تلك القصة؟ 

 قلت: َل.. بل قد يراها مكررة يف القرآن الكريم من غري داع إىل ذلك التكرار. 

قال: لكنه إن عرف مقصدها يف كل حمل تورد فيه.. ومقصد ذكرها يف القرآن الكريم  

حشو أو تكرار    مجيعا سهل عليه حينها فهمها واَلستفادة منها.. ومل ير يف القرآن الكريم أي

 أو ما َل حاجة له. 

 قلت: وعيت هذا.. وكأين بك تريد أن تذكر يل أن للقرآن الكريم مقصدا واحدا. 
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قال: أجل.. له مقصد واحد رئييس.. ثم فروع تنبني عىل ذلك املقصد.. مثلام ترى  

مجيع أعضاء اإلنسان ليس هلا من مقصد سوى توفري القدرة له حتى يؤدي الوظائف التي  

 طت به. أني

 قلت: وما ذلك املقصد؟

رس القرآن، ولبابه األصفى، ومقصده األقىص،  قال: لقد أشار إليه الغزايل يف قوله: )

واألرضني   العىل،  الساموات  خالق  واألوىل،  اآلخرة  رب  األعىل،  اجلبار  إىل  العباد  دعوة 

 (1)(السلفى، وما بينهام وما حتت الثرى

م أين يضع  الكثرية  قلت: كالمه مجيل.. ولكن  املعاين  الكريم من  القرآن  ا ورد يف 

 املرتبطة بجميع شؤون احلياة؟

( قال يوضح ذلك:  لقد  أنواع: قال:  القرآن وآياته يف ستة    فلذلك انحرصت سور 

.  وثالثة: هي الروادف والتوابع املغنية املتمة..  ثالثة منها: هي السوابق واألصول املهمة. 

وتعريف الرصاط املستقيم الذي جتب مالزمته  . دعو إليه.تعريف امل  أما الثالثة املهمة فهي: 

إليه. السلوك  إليه. .  يف  الوصول  املتمة:.  وتعريف احلال عند  املغنية  الثالثة  فأحدها:    وأما 

اهلل صنع  ولطائف  للدعوة  املجيبني  أحوال  التشويق    تعريف  ومقصوده  ورسه  فيهم؛ 

جابة وكيفية قمع اهلل هلم وتنكيله هلم؛  والرتغيب، وتعريف أحوال الناكبني والناكلني عن اإل

والرتهيب. اَلعتبار  ومقصوده  وكشف  .  ورسه  اجلاحدين،  أحوال  حكاية  وثانيها: 

الباطل   جنب  يف  ومقصوده  ورسه  احلق،  عىل  واملحاجة  باملجادلة  وجهلهم  فضائحهم 

والتقهري. والتثبيت  اإليضاح  والتنفري، ويف جنب احلق  تعريف عامر.  اإلفضاح  ة  وثالثها: 

 
 ( 23( جواهر القرآن)ص 1)
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 ( 1) (منازل الطريق، وكيفية أخذ الزاد واألهبة واَلستعداد

قلت: هذا تقسيم مجيل جدا.. فهذه األقسام تشمل كل مواضع القرآن الكريم مجيعا،  

 .بل جتعلها تتوجه وجهة واحدة

قال: لذلك من يقرأ القرآن الكريم من هذه الوجهة سيهتدي إىل املقصود منه.. ومن  

اره.. أو ليطبق أحكامه من غري علم بمقاصدها سيتيه عام أريد  قرأه ليتسىل بقصصه وأخب

 منه. 

قال يل ذلك.. ثم طلب مني أن أقوم معه للطواف، وأن أردد معه ما يردد.. فقمت،  

وفعلت ما أمرين به، ورددت كل ما كان يذكره من أذكار وأدعية.. وبطريقة مؤثرة جدا..  

 وكأين أطوف بالكعبة ألول مرة.  وقد كان ذلك الطواف أعظم طواف يل يف حيايت.. 

بعد أن انتهينا من الطواف، ومن الصالة يف مقام إبراهيم عليه السالم تنفيذا لقوله  

﴾  تعاىل:   ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلًّ قال يل: قم.. فقد أذن لك اآلن يف    ،[ 125]البقرة:  ﴿َواختَّ

 أن تتعرف عىل منازل اهلداية.. فقد انتهيت من التعرف عىل حجبها ومعارجها. 

 قلت: وأين توجد هذه املدارس؟

قال: يف كل املحال، حتى التي كنت فيها.. رس فقط.. ولن ترى، ولن تسمع إَل ما  

 تعرف به تلك املنازل. 

 ن يذكروا يل خارطة سريي حتى َل أتيه. قلت: لقد تعودت من كل املعلمني أ

تعلق باملعارف واحلقائق.. وثانيهام  ي قال: ستجد يف سريك نوعني من املنازل.. أوهلام  

 تعلق بالسري والسلوك والتهذيب والتصفية. ي

 
 ( 24( جواهر القرآن)ص 1)
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 قلت: أراك تعيدين ملا ذكره الغزايل. 

نَا اهللَُّ ُثمَّ  ﴿إِنَّ الَّ قال: بل أعيدك ملا ذكره القرآن الكريم، فاهلل تعاىل قال:   ِذيَن َقاُلوا َربه

تِي ُكنْتُ  وا بِاجْلَنَِّة الَّ َزُنوا َوَأْبرِشُ ُل َعَلْيِهُم املاََْلئَِكُة َأَلَّ خَتَاُفوا َوََل حَتْ َتَتنَزَّ ْم ُتوَعُدوَن﴾  اْسَتَقاُموا 

نَا اهللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا  ، وقال:  [ 30]فصلت:   ِذيَن َقاُلوا َربه َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنوَن﴾  ﴿إِنَّ الَّ

  [ 13]األحقاف: 

 قلت: فام فيهام من العلم؟ 

قال: فيهام كل العلم.. فاإليامن هو تلك احلقائق التي نذعن هلا بعد أن نمتلئ قناعة  

 بمعانيها.. واَلستقامة هي السلوك وفق ما تتطلبه احلقائق، َل وفق ما تتطلبه األهواء. 

ت.. ولذلك جيمع اهلل تعاىل يف خطابه للمؤمنني بني هذين املعنيني، حني  قلت: صدق 

ِذيَن آَمُنوا  جيمع هلم يف مواضع كثرية بني اإليامن والعمل الصالح، كام قال تعاىل:   ِ الَّ ﴿َوَبرشِّ

تَِها اأْلهَْنَارُ  احِلَاِت َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن حَتْ َقاُلوا    ِزُقوا ِمنَْها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزًقا ُكلَّاَم رُ   َوَعِمُلوا الصَّ

َرةٌ   َوُأُتوا بِِه ُمَتَشاهِبًا   َهَذا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن َقْبُل  يَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ
]البقرة: َوُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾    َوهَلُْم فِ

احِلَاِت ُأوَلئَِك َأْصَحاُب ، وقال:  [ 25 ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾     اجْلَنَّةِ ﴿َوالَّ

هَلُْم  وقال:    ،[ 82]البقرة:   َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

ِْم َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنوَن﴾   .. وغريها كثري. [ 277]البقرة: َأْجُرُهْم ِعنَْد َرهبِّ

 . معرفة اهلل: 1

 قلت: فأين سأسري اآلن؟ 

كبرية،  قال:   قيمة  عندنا  وهلا  اإلسالم..  يف  عريقة  مدينة  إىل  املركبة  بك  ستسري 

التي قامت هبا يف عهد الظلامت    ، ويزورها الناس من كل أنحاء العامل.. لألدوار العظيمة 

 للخروج بالبرشية إىل هذا العهد الذي نعيشه. 
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 قلت: لقد شوقتني إليها.. فام هي هذه املدينة؟

 قال: هي مشهد..  

قائال: لكنها يف إيران.. وإيران حمارصة.. فكيف يمكن أن يسافر إليها الناس  صحت  

 من كل أنحاء العامل؟ 

قال: لقد جازاها اهلل عىل صربها الطويل، وثباهتا العظيم بأن أصبحت أعرق مدن  

 العامل وأغناها.. فاهلل تعاىل شكور وهاب َل يضيع عنده عمل.

يف أقل من طرفة عني.. وقد استغربت كثريا    ركبت املركبة العجيبة، ألصل إىل مشهد

أصناف   فيها  رأيت  وقد  اليوم..  عليه  ما هي  أضعاف  أضعاف  فهي  من مجاهلا وسعتها.. 

 البرش، ومن كل أنحاء العامل.. وكلهم يف وئام وإخاء وانسجام. 

بعد أن ترشفت بزيارة مقام اإلمام الرضا.. والذي كان يف غاية اَلتساع.. وأمام حمل  

 .. فحنت نفيس إىل اَلستامع هلام. نه رأيت رجلني منورين بنور اإليامن يتحدثانقريب م

قال أوهلام: هل تعلم ما ذكره الغزايل عن املعارف القرآنية املرتبطة باهلل.. فقد قسمها  

إىل ثالثة أقسام.. وهي مهمة جدا ملن يريد أن يتدبر ما ورد يف القرآن الكريم من املعارف  

 اإلهلية.  

 ثاين: فام أوهلا؟قال ال 

الذات :  (1) قال األول اعتربها  معرفة  جماَل، وأعرسها مناَل،    املعارف  أضيق، وقد 

عىل   إَل  منها  القرآن  يشتمل  َل  ولذلك  الذكر؛  قبول  عن  وأبعدها  الفكر،  عىل  وأعصاها 

ٌء﴾  التقديس املطلق كقوله تعاىل:  ترجع إىل  تلوحيات وإشارات،   ]الشورى:  ﴿َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

 
 ( 26( جواهر القرآن)ص 1)
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  َوَتَعاىَل َعامَّ َيِصُفونَ ﴿ُسْبَحاَنُه  سورة اإلخالص، وإىل التعظيم املطلق كقوله تعاىل  كو،  [ 11

اَمَواِت َواأْلَْرِض﴾   [ 101ـ  100]األنعام: َبِديُع السَّ

 قال األول: فام ثانيها؟

املجال فيها أفسح، ونطاق النطق فيها  .. وهو يذكر أن  الصفات: معرفة  (1)قال الثاين

واحلكمة،   أوسع، ولذلك كثرت اآليات املشتملة عىل ذكر العلم والقدرة واحلياة، والكالم 

 والسمع والبرص وغريها. 

 قال األول: فام ثالثها؟ 

بحر متسعة أكنافه، وَل تنال باَلستقصاء  .. وقد ذكر أهنا )فعالاألقال الثاين: معرفة  

ه، وكل ما سواه فعله، لكن القرآن يشتمل عىل  أفعالأطرافه، بل ليس يف الوجود إَل اهلل و

الساموات والكواكب، واألرض واجلبال، والشجر    اجليل منها الواقع يف عامل الشهادة، كذكر

واحليوان، والبحار والنبات، وإنزال املاء الفرات، وسائر أسباب النبات واحلياة، وهي التي  

  (2) (ظهرت للحس

قال األول: بورك فيك وفيه.. وقد رأيت من خالل تدبري يف القرآن الكريم وما  

املتعلقة باهلل  ورد يف األحاديث والروايات الرشيفة أنه يمك املعارف  تقسيم ما ورد من  ن 

 تعاىل إىل أربعة أقسام. 

 قال الثاين: فام أوهلا؟

عن   تعاىل  اهلل  بتنزيه  يرتبط  ما  كل  وفيها  والتنزيه..  التقديس  أوهلا..  األول:  قال 

ه من العبث  أفعالغريها.. ومثل ذلك تنزيه  والرشيك والشبيه واجلهل والعجز واحلاجة..  

 
 ( 26القرآن)ص ( جواهر 2) ( 26( جواهر القرآن)ص 1)
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 ال والرضر وغريها. والظلم واإلمه

 قال الثاين: فام ثانيها؟

من   وكامله  اهلل  بعظمة  يرتبط  ما  كل  وفيها  والعظمة..  الكامل  ثانيها..  األول:  قال 

 العلم والقدرة واحلياة وغريها.  

 قال الثاين: فام ثالثها؟

قال األول: ثالثها الرمحة والعناية.. وفيها كل ما يرتبط بفضل اهلل تعاىل عىل خلقه  

 ابتداء بخلقهم وتصويرهم، وانتهاء برعاية أبسط حاجتهم. 

 قال الثاين: فام رابعها؟

قال األول: رابعها.. الربوبية واحلاكمية، ويدخل فيها كل ما يرتبط بملك اهلل تعاىل  

 عىل خلقه، وتربيته هلم وهدايتهم ودينونتهم وغريها. 

 احلسنى يف هذه األقسام األربع. قال الثاين: فهل أمكنك حرص مجيع أسامء اهلل 

قال األول: أجل.. ورس بنا إىل تلك املجالس.. وطبق عليها ما أقول، فستسمع ما  

 يزيدك يقينا بذلك. 

 أ. التقديس والتنزيه: 

ما إن قاَل ذلك، حتى رأيت مجعا من الناس جيتمعون؛ فالتحق هبم ذانك الرجالن،  

 والتحقت معهم، وقد سمعت هذا احلوار بينهم.. 

قال أحدهم: من أعظم منن اهلل علينا كلامته املقدسة التي عرفناه هبا، ولوَلها لكنا  

كأولئك الذين عاشوا حيملون كل أنواع اخلرافة والضاللة، وحيملون معها صورا مشوهة  

 عن رهبم. 
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آخر يف  (1)قال  البرش  من  الكثري  وقع  فقد  أجل..  صنع  :  من  أخرى،  آهلة  عبادة 

شديدا، وربام كان حظها من اإلقبال واخلشية أكثر من حظ إله  هلا  أنفسهم، وكان تعصبهم  

يفردون اهلل بالعبودية، وخياصمون اَلجتاه  عليهم السالم عندما جاء الرسل .. ولذلك احلق

﴿َقاُلوا َأِجْئَتنَا  :  عليه السالمقوم هود  ، كام قال تعاىل عن  إىل الوثنية، قوبلوا بحرب شعواء

اِدِقنيَ لِنَْعُبَد اهللََّ َوْح  ِمَن الصَّ ُكنَْت  إِْن  َتِعُدَنا  بِاَم  نَا 
َفْأتِ آَباُؤَنا  َيْعُبُد  َكاَن  َما  َوَنَذَر  ]األعراف:   ﴾َدُه 

 وهكذا فعلت سائر األم مع أنبيائها.  ..  [ 70

وقد حاول فرعون ـ وهو حاكم أعمى البصرية ـ أن يسأل موسى عن  :  (2)قال آخر

اهلل  اهلل  ؛كنه  إن  الفذ:  اجلواب  التى  فكان  وآثاره  العال،  وصفاته  احلسنى،  بأسامئه  يعرف   

اَمَواِت  قال تعاىل:  .  . يستحيل أن تنسب لغريه ْرَعْوُن َوَما َربه اْلَعاملنََِي َقاَل َربه السَّ
﴿َقاَل فِ

َبْينَُهاَم  َوَما  َأََل    َواأْلَْرِض  َحْوَلُه  ملَِْن  َقاَل  ُموِقننَِي  ُكنُْتْم  آَبائُِكُم  إِْن  َوَربه  َربهُكْم  َقاَل  َتْسَتِمُعوَن 

ِق َواملَْْغِرِب َوَما َبيْ  لنَِي َقاَل إِنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل إَِلْيُكْم ملََْجنُوٌن َقاَل َربه املرَْْشِ إِْن    نَُهاَم اأْلَوَّ

 [ 28ـ  23]الشعراء: ُكنُْتْم َتْعِقُلوَن﴾ 

عليه السالم    ستبعد جدا أن يكون فرعون قد سأل موسىمن امل: فمع أنه  (3) قال آخر

عليه السالم  إَل أن موسى  .  هذا السؤال لفهم احلقيقة، بل يبدو أنه سأله متجاهال ومستهزئا.

مل جيد بدا كسائر الباحثني الواعني اليقظني، أن جييب عىل فرعون بجد.. وحيث أن ذات اهلل  

ه أخذ حيدثه عن آيات اهلل يف اآلفاق وآثاره احلية  سبحانه بعيدة عن متناول أفكار الناس، فإن

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْينَُهاَم إِْن ُكنُْتْم ُموِقننِيَ قال:  إذ   فالساموات بام  ،  [ 7]الدخان:    ﴾ ﴿َربِّ السَّ

تساوي   بألواهنا بحيث َل  املتعددة  فيهن من عظمة، واألرض عىل سعتها.. واملوجودات 

 
 .21املحاور اخلمسة للقرآن الكريم، ص ( 1)

 .23املحاور اخلمسة للقرآن الكريم، ص ( 2)

 ( 357/ 11) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)
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كلها من خلق رِب، فمثل هذا اخلالق املدبر    ، ذرة يف مقابل املجرةأنت وقرصك بإزائها إَل

 هلذا العامل جدير بالعبادة، َل املوجود الضعيف التافه مثلك. 

لتفات إىل أن عبدة األوثان كانوا يعتقدون أن لكل موجود  وينبغي اَل:  (1)قال آخر

متفرقة نظم  من  تركيبا  العامل  يعدون  وكانوا  ربا،  العامل  هذا  موسى يف  كالم  أن  إَل  عليه    ، 

السالم يشري إىل أن هذا النظام الواحد املتحكم عىل هذه املجموعة يف عامل الوجود دليل عىل  

عليه السالم    إشارة إىل أن موسى   [ 7]الدخان:    ﴾ ﴿إِْن ُكنُْتْم ُموِقننِيَ ومجلة    أن له ربا واحدا.. 

ن اهلدف من هذا السؤال ليس  يريد أن يفهم فرعون ومن حوله ـ ولو تلوحيا ـ أنه يعرف أ

ألنه لو أراد إدراك احلقيقة والبحث عنها لكان استدَلله كافيا.. فكأنه يقول    ،إدراك احلقيقة 

اآلثار   من  فيهام  بام  واألرض  الساموات  يف  ساعة  وتفكروا  قليال  أعينكم  افتحوا  هلم: 

 . وعجائب املخلوقات لتطلعوا عىل معاملها وتصححوا نظرتكم نحو الكون 

تيقظ من نومة الغافلني هبذا البيان املتني املحكم هلذا  سإَل أن فرعون مل ي :  (2)قال آخر

الساموي الرباين  الكبري  وهلذااملعلم  طريقة    ،  واتبع  والسخرية،  اإلستهزاء  ملواصلة  عاد 

م من هم  ومعلو ،  [ 25]الشعراء:    ﴾﴿َقاَل ملَِْن َحْوَلُه َأََل َتْسَتِمُعونَ املستكربين القديمة بغرور، و 

فهم أشخاص من نسيجه ومجاعة من أصحاب القوة والظلم والقهر   ..الذين حول فرعون

 واملال. 

آخر حتى  :  (3) قال  فرعون،  إليه  يدعوهم  ما  إىل  بعقوهلم  يتجهون  القوم  يكاد  وَل 

باجلواب الذي كان ينبغى أن يلقوا به هذا السؤال الذي ألقاه  عليه السالم  يلقاهم موسى  

لنِيَ   عجب ودهش:يف    إليهم فرعون،  هذا هو    ..[ 26]الشعراء:    ﴾ ﴿َقاَل َربهُكْم َوَربه آَبائُِكُم اأْلَوَّ

 
 ( 358/ 11) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 358/ 11) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)
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الرب الذي ينكره فرعون، ويعجب من أمره.. أفتنكرونه أنتم كذلك؟ فأين عقولكم حتى  

 . تنقادوا إىل هذا الضالل؟.

نَّ َرُسوَلُكُم  ﴿إِ   ويأخذ فرعون الطريق عىل موسى إىل املأل.. فيقول هلم::  (1) قال آخر

.. إنه رسول إليهم، َل إىل فرعون.. ثم إنه ملجنون  [ 27]الشعراء:    ﴾ الَِّذي ُأْرِسَل إَِلْيُكْم ملََْجُنونٌ 

أنه كالم جمانني إليه، وَل تأخذوا كالمه إَل عىل  القول.. فال تستمعوا  ويرد    .. هيذى هبذا 

السالم  موسى   إِْن    عىل فرعون هذا اَلهتام بقوله: عليه  َبْينَُهاَم  َوَما  َواملَْْغِرِب  ِق  املرَْْشِ ﴿َربه 

إنه يدعوهم مجيعا، ومعهم فرعون، إىل أن يستمعوا ويعقلوا،    ..[ 28]الشعراء:    ﴾ُكنُْتْم َتْعِقُلونَ 

وإهنم لو كانوا عقالء حقا لعرفوا أن هلذا الوجود ربا، وأنه رب املرشق واملغرب، وما بني  

ويقطع فرعون هذا اجلدل، وجيرد سيف بأسه وسلطانه،  .  ات. املرشق واملغرب، من كائن

فيقول:  ويسكته..  موسى،  املَْْسُجوننِيَ   ليفحم  ِمَن  أَلَْجَعَلنََّك  ي  َغرْيِ إِهَلًا  َْذَت  اختَّ   ﴾ ﴿َلئِِن 

.. هكذا منطق القوة الغاشمة.. إهنا َل حتتكم إىل عقل، وَل ختضع ملنطق، إَل  [ 29]الشعراء:  

 . منطق القهر والتسلط 

قال آخر: وهكذا يذكر اهلل تعاىل حوارا آخر بني موسى عليه السالم وفرعون حول  

 َخْلَقُه ُثمَّ  معرفة اهلل، قال تعاىل:  
ٍ
ء نَا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ يَشْ ﴿َقاَل َفَمْن َربهُكاَم َيا ُموَسى َقاَل َربه

ََل َيِضله َرِبِّ َوََل َينَْسى الَِّذي   نَْد َرِبِّ يِف كَِتاٍب َهَدى َقاَل َفاَم َباُل اْلُقُروِن اأْلُوىَل َقاَل ِعْلُمَها عِ 

 َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َأْزَواًجا 
ِ
اَمء يَها ُسُباًل َوَأْنَزَل ِمَن السَّ

  َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم فِ

َأْنَعاَمُكمْ  َنَباٍت َشتَّى ُكُلوا َواْرَعْوا  ِمنَْها َخَلْقنَاُكْم َوفِيَها  إِنَّ يِف َذلِ   ِمْن  َك آَلَياٍت أِلُويِل النهَهى 

 [ 55ـ  49]طه: ُنِعيُدُكْم َوِمنَْها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى﴾ 

 
 ( 82/ 10التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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ف موسى عليه السالم اهلل تعاىل، حيث  (1)قال آخر : ونالحظ يف هذا احلوار كيف عر 

ـ   قال  الذات ونحوها، وإنام  إىل  يتطرق  نفسه بجواب جامع جدمل  الوقت  :  ـ  ا، وقصري يف 

 َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى
ٍ
ء نَا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ يَشْ ففي هذه العبارة املوجزة إشارة إىل    ،[ 50]طه:    ﴾﴿َربه

إىل   أصلني أساسيني من اخللقة والوجود، وكل واحد منهام دليل وبرهان مستقل يوصل 

دققنا قليال  .. ذلك أننا لو  ن اهلل سبحانه قد وهب لكل موجود ما حيتاجه.. أوهلام أمعرفة اهلل 

أو احليوانات البحرية، أو    يف النباتات واحليوانات التي تعيش يف كل منطقة، سواء الطيور،

احلرشات والزواحف، فسنرى أن لكل منها إنسجاما تاما مع حميطها الذي تعيش فيه، وكل  

ما حتتاجه فهو موجود حتت ترصفها، فإن هيكل الطيور قد هيئها للطريان من ناحية شكلها 

 البحار. ووزهنا وحواسها املختلفة، وكذلك تكوين وبناء احليوانات التي تعيش يف أعامق 

آخر ب..  والثاين:  (2)قال  القرآن  جعلها  وقد  املوجودات،  وإرشاد  ستعامله  ا هداية 

من املمكن أن يمتلك  . ذلك أنه  يف الدرجة الثانية بعد تأمني اإلحتياجات.، أي أهنا  )ثم(

اإلنسان أي يشء من أسباب احلياة، إَل أنه جيهل كيفية اإلستفادة منها، واملهم أن يعرف  

امهلا، وهذا هو اليشء الذي نراه يف املوجودات املختلفة بوضوح، وكيف أن كال  طريقة إستع

منها يستغل طاقته بصورة دقيقة يف إدامة حياته، كيف يبني بيتا، وكيف يتكاثر، وكيف يرِب  

 أوَلده وخيفيهم ويبعدهم عن متناول األعداء، أو يعلمهم كيف يواجهون األعداء؟

آخر كان  :  (3)قال  ملا  اإلنسان  أن  إَل  التكوينية،  اهلداية  هذه  لدهيم  ـ  أيضا  ـ  والبرش 

موجودا يمتلك عقال وشعورا، فقد جعل اهلل سبحانه هدايته التكوينية مع هدايته الترشيعية  

بواسطة األنبياء متالزمة ومتزامنة، بحيث إنه إذا مل ينحرف عن ذلك الطريق، فإنه سيصل  

 
 ( 14/ 10) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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آخر فإن اإلنسان نتيجة إلمتالكه العقل واإلرادة، فإن له واجبات    . وبتعبري.حتام إىل مقصده

إىل   فإنه إضافة  مثلها، ولذلك  للحيوانات  تكاملية ليس  ومسؤوليات، وبعد ذلك مناهج 

 اهلداية التكوينية حمتاج إىل اهلداية الترشيعية. 

آخر ف(1) قال  السالم  :  الوجود هذا غريأراد  موسى عليه  أن عامل  يفهم فرعون    أن 

العامل ماضيا   أو املايض، فإن هلذا  منحرص فيك، وَل يف أرض مرص، وَل خيتص باحلارض 

ومستقبال مل أكن ومل تكن فيه، وتالحظ مسألتان أساسيتان يف هذا العامل: تأمني احلاجات،  

ستغالل الطاقات والقوى يف طريق رقي املوجودات، فإهنا تستطيع جيدا أن تدلك عىل  اثم 

، وكلام أمعنت النظر يف هذا املجال فستحصل عىل دَلَلت وبراهني كثرية  ربنا، وتعرفك به 

 عىل عظمته وقدرته. 

راح يتهرب عن احلقيقة  فلام سمع فرعون هذا اجلواب اجلامع اجلميل، : (2)قال آخر

حيث   آخر،  سؤال  اأْلُوىَل   :قال بطرح  اْلُقُروِن  َباُل  عليه  [ 51]طه:    ﴾﴿َفاَم  موسى  فأجابه   ،

َتاٍب ََل َيِضله َرِبِّ َوََل َينَْسىه:  السالم بقول
وبناء عىل هذا    ،[ 52]طه:    ﴾﴿ِعْلُمَها ِعنَْد َرِبِّ يِف كِ

فإن حساب هؤَلء وكتبهم حمفوظة، وسينالون يف النهاية ثواب وعقاب أعامهلم، فإن احلافظ  

 . هلذا احلساب هو اهلل الذي َل خيطىء وَل ينسى 

بينه موسى  :  (3)قال آخر ما  السالم  وبمالحظة  التوحيد والتعريف  عليه  من أصل 

باهلل، فإن من الواضح جدا أن حفظ هذا احلساب لدى من أعطى كل موجود حاجته بدقة،  

 ثم هداه ليس أمرا صعبا. 

﴾  : ويف قوله:  (4)قال آخر إشارة إىل نفي أي نوع من اخلطأ من    [ 52]طه:  ﴿ََل َيِضله َرِبِّ
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إشارة إىل نفي النسيان، أي أنه سبحانه    [ 52]طه:    ﴾َوََل َينَْسىيف قوله: ﴿ نه، وقبل اهلل سبحا 

بنسيان حفظ حساهبم وأعامهلم،   يبتىل  العمل، وَل  بداية  األفراد عند  يشتبه يف حساب  َل 

قد نبه بصورة ضمنية عىل إحاطة علم اهلل بكل يشء،  عليه السالم  وعىل هذا فإن موسى  

قيقة، وهي أن أي يشء من عمله َل خيفى عىل اهلل وإن كان بمقدار  لينتبه فرعون إىل هذه احل 

 رأس اإلبرة، وسوف ينال عقابه أو ثوابه. 

عليه السالم  اإلحاطة العلمية هلل هي نتيجة الكالم الذي قاله موسى  : و(1) قال آخر

قبل، وهو أن اهلل الذي أعطى كل موجود حاجته ثم هداه، مطلع عىل حال كل أحد،    من

 ء. وكل يش

بقوله:    التوحيد ومعرفة اهلل : ثم استدل موسى عليه السالم ملا ذكره من  (2)قال آخر

 َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه  
ِ
اَمء يَها ُسباًُل َوَأْنَزَل ِمَن السَّ

﴿الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم فِ

وع هذه اآلية إشارة إىل أربعة أنواع من نعم اهلل  . ويف جمم.[ 53]طه:    ﴾ َأْزَواًجا ِمْن َنَباٍت َشتَّى

ستقرار اإلنسان ومهاده، ويستطيع اإلنسان العيش  ااألرض التي هي مهد  . أوَلها  الكربى.

الطرق والسبل التي أوجدها اهلل يف األرض، والتي تربط مجيع  . وثانيها  عليها براحة وأمان.

اآلخر.  بالبعض  بعضها  وثالثها  مناطقها  ال.  كل  املاء  ومصدر  احلياة،  أساس  هو  ذي 

السامء. أنزل من  التي خترج من  . ورابعها  الربكات، والذي  األعشاب والنباتات املختلفة 

منه   يستفيد  وقسم  لإلنسان،  الغذائية  املواد  منها  قسم  ويشكل  املاء،  هذا  بفعل  األرض 

األبواب،  اإلنسان يف صنع األدوية، وقسم آخر يصنع مالبسه، وقسم آخر لوسائل احلياة ك

 األخرى. وحتى البيوت التي تبنى من اخلشب، والسفن، وكثري من وسائط النقل 

 
 ( 17/ 10) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 17/ 10) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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الرتتيب  : و (1)قال آخر النعم األربع الكربى تشكل حسب  القول: إن هذه  يمكن 

إىل حمل سكن   اإلنسان  فقبل كل يشء حيتاج  اإلنسان،  أولويات حياة  اآلية  الذي ورد يف 

ثم أشار إىل خامس  . املواصالت، ثم املاء، ثم املحاصيل الزراعية. وهدوء، وبعده إىل طرق 

، وهو  [ 54]طه:  ﴿ُكُلوا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكْم﴾  النعم وآخرها من سلسلة النعم اإلهلية هذه، فقال:  

تشكل والتي  احليوانية،  ومنتوجاتكم  ثرواتكم  إىل  الغذائية    إشارة  املواد  من  مهام  جانبا 

 ياة، هي أيضا من بركات هذه األرض وذلك املاء النازل من السامء. واملالبس ووسائل احل

آخر: وهلذا،   الكريم  قال  القرآن  عنها  يتحدث  التي  واألساسية  األوىل  املعرفة  فإن 

أدناس التشبيه.. فام عرف اهلل  وبتفصيل شديد، ويف كل املحال، هي تنزيه اهلل تعاىل عن كل 

أو قاس خلقه عليه.. وما عرف اهلل من  من شبهه.. وما عرف اهلل من قاسه عىل خ لقه.. 

 وضع اهلل يف قوالب صورها له عقله أو صورها له هواه.. فاهلل أعظم من أن حياط به. 

﴿ُهَو اهللَُّ  قال تعاىل:    ، كام )قدوسا( اهلل لنفسه بكونه    ة ويدل لذلك تسميقال آخر:  

وُس السَّ  ُ ُسبَْحاَن اهللَِّ  الَِّذي ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو املَْلُِك اْلُقده اَلُم املُْْؤِمُن املَُْهْيِمُن اْلَعِزيُز اجْلَبَّاُر املَُْتَكربِّ

ُكونَ  وِس  ، وقال:  [ 23]احلرش:    ﴾َعامَّ ُيرْشِ اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض املَْلِِك اْلُقده ﴿ُيَسبُِّح هللَِِّ َما يِف السَّ

احْلَكِيمِ  يقول يف ركوعه وسجوده: )سبوح    أنه    ويف احلديث ،  [ 1]اجلمعة:    ﴾اْلَعِزيِز  كان 

  (2)قدوس رب املالئكة والروح(

مشتق يف اللغة من )التقديس(، ويعني التطهري، ومنه سميت اجلنة  : وهو  (3)  قال آخر 

َلُه ُروُح  ﴿قال تعاىل:  كام    ،تسمية جربيل عليه السالم روح القدس و   ،حظرية القدس  ُقْل َنزَّ

ِمْن   بِاحْلَقِّ اْلُقُدِس  الرجل ربه أي عظمه  ﴾، وَربَِّك  الطهر والربكة، وقدس  تعني  القداسة 

 
 ( 17/ 10) كتاب اهلل املنزلاألمثل يف تفسري  (  1)

 ( رواه مسلم.2)

العرب  3) لسان  ص6/168(   للرازي  احلسنى  اهلل  أسامء  ورشح   ،94  ،

 ، وغريها.65واملقصد األسنى ص
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َوَنْحُن  ﴿ومن ذلك قول املالئكة:    ، وكربه، وطهر نفسه بتوحيده وعبادته، وحمبته وطاعته

َلَك  ُس  َوُنَقدِّ بَِحْمِدَك  املتصف بكل  ﴾ُنَسبُِّح  املنزه عن كل نقص  املطهر  يعني  فالقدوس   ،

 . أنواع الكامل

الدالة عىل  :  (1) قال آخر:   أسامئه  اسام ]ومن  واللذان  األحد]، و[ الواحدالتنزيه   ،]

 . وَل نظري، ومن كل اجلهاتل يمعاين الكامل؛ فليس له مث كل املتفرد بيعنيان 

؛ أي الذي َل مثل له وَل نظري؛  [العزيزالتنزيه ]ومن أسامئه الدالة عىل  :  (2) قال آخر

هو النادر الذي يصعب أو يتعذر وجود مثله؛ يقال: عز اليشء  يف بعض معانيه ـ    ـفالعزيز  

ُه َلكَِتاٌب َعِزيزٌ فهو عزيز إذا قل فال يكاد يوجد، كام قال تعاىل:   ؛ أي كتاب  [ 41]فصلت:    ﴾﴿َوإِنَّ

 حمال مناله، ووجود مثاله. 

وَل  ؛ أي الواحد الذي َل نظري له  [القهارالتنزيه ]ومن أسامئه الدالة عىل  :  (3) قال آخر

فالقهر   أبدا؛  قهرمها  متساويني يف  قهاران  اثنان  يكون  فال  للوحدة،  القهر مالزم  ند؛ ألن 

املطلق َل يكون إَل مع الوحدة.. فال يكون القهار إَل واحدا؛ إذ لو كان معه كفؤ له؛ فإن مل  

ن وهلذا، فإ.  يقهره مل يكن قهارا عىل اإلطالق، وإن قهره مل يكن كفؤا، وكان القهار واحدا. 

الذي يقهر مجيع األشياء هو الواحد الذي َل نظري له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كام  

تعاىل:   قال  كام  وحده،  قاهرا  ارُ كان  اْلَقهَّ اْلَواِحُد  اهللَُّ  إَِلَّ  إَِلٍه  ِمْن  َوَما  ُمنِْذٌر  َأَنا  إِنَّاَم    ﴾ ﴿ُقْل 

 ء. ؛ فأبطل الرشك، وقرر ألوهيته بوحدته، وقهره لكل يش[ 65]ص: 

؛ أي العظيم، املتعايل عن صفات  [ املتكربالتنزيه ]ومن أسامئه الدالة عىل  :  (4)قال آخر

وحيتمل    اخللق، والتاء يف اسم املتكرب تاء املتفرد، واملتخصص، َل تاء املتعاطي واملتكلف..

 
 . 333املفردات للراغب ص(  1)
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أن يفرس بام يعم النقائص والعيوب؛ أي املتعايل عن مماثلة اخللق يف ذواهتم وصفاهتم، وعن  

التقديس،   معاين  جلميع  املستوعبة  التمجيد  أسامء  من  فيكون  والعيوب؛  النقائص  مجيع 

 ويدخل بالتايل ضمن أسامء التنزيه املطلق؛ كالصمد، واملجيد، والعيل. 

؛ فقد فرس بالذي لطف عن أن  [ اللطيفالتنزيه ]ومن أسامئه الدالة عىل  :  (1)قال آخر

إنام يكون بمعرفة الذات،  ذلك  درك، وهذا التفسري يتضمن التنزيه عن وجود املثل؛ ألن  يُ 

 أو بمعرفة النظري املامثل. 

آخر هذا؛  :  (2) قال  عىل  تدل  املطلق  التنزيه  أسامء  مجيع  فإن  هذا  إىل  باإلضافة 

كالقدوس، والسالم، والسبوح؛ فإهنا تدل عىل سالمة الرب، وطهارته، ومباعدته عن كل  

 ه. أفعاليب، أو نقص، وعن أن يكون له كفء يف ذاته، أو صفاته، أو ع

ومثل ذلك مجيع أسامء التمجيد، التي تدل عىل مجيع صفات الكامل؛  :  (3)قال آخر

كالصمد، واملجيد، والعظيم، والواسع، واألعىل؛ فإن هذه األسامء تنايف مجيع النقائص؛ ألن  

ضده؛ وتنايف أيضا وجود املثل والكفء؛ ألن    ثبوت الكامل يستلزم نفي ضده، وما يستلزم 

اتصاف الرب بأعىل صفات الكامل يستحيل معه وجود املثل؛ ألهنام إن متاثال ارتفع الكامل  

 عنهام معا، وإن مل يتامثال فالكامل األعىل ألحدمها وحده. 

اهلل  شري إىل طائفة كثرية من املعاين كلها تبرش بتنزيه  وهذه األسامء وغريها ت قال آخر:  

﴿اهللَُّ  قال تعاىل:  كام  ه عن الرشيك.. فالقدوس واحد،  هيتنز .. وأوهلا  عن كل ما َل يليق به

َمُد مَلْ َيلِْد َومَلْ ُيوَلْد َومَلْ َيُكْن َلُه  ، وقال:  [ 13]التغابن:  ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو﴾   ﴿ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد اهللَُّ الصَّ

 [4ـ  1]اإلخالص:  ﴾ُكُفًوا َأَحدٌ 

 
 .178/ 4َلبن األثري جامع األصول (  1)

 ( 108دَللة األسامء احلسنى عىل التنزيه )ص: (  2)
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﴿َومَلْ َيُكْن  :  قال تعاىلكام  عن الشبيه.. فالقدوس َل يشبهه يشء،  قال آخر: واهلل منزه  

ِميُع اْلبَِصرُي﴾ ﴿ :  ، وقال[ 4]اإلخالص:   ﴾ َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  ٌء َوُهَو السَّ  [11]الشورى: َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

لل واهلل منزه عن  قال آخر:   أو  احلاجة  قال تعاىل إخبارا عن مقالة  كام  ،  ولدال زوجة 

َوَلًدااجلن:   َوََل  ََذ َصاِحَبًة  َما اختَّ نَا  َربِّ َتَعاىَل َجده  ُه  ََذ اهللَُّ  ، وقال:  [ 3]اجلن:    ﴾﴿َوَأنَّ ﴿َوَقاُلوا اختَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ َلُه َقانُِتونَ   [ 116]البقرة:  ﴾َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل َلُه َما يِف السَّ

ْل َعىَل احْلَيِّ الَِّذي ََل  واهلل منزه عن املوت والنوم، كام قال تعاىل:  قال آخر:   ﴿َوَتَوكَّ

  [ 58]الفرقان: َيُموُت﴾ 

َوُهَو  كام قال تعاىل:  السمي والشبيه..  واهلل منزه عن  قال آخر:   ٌء  َكِمْثلِِه يَشْ ﴿َلْيَس 

ِميُع اْلبَِصريُ  ﴿َفاَل  ، وقال:  [ 4]اإلخالص:    ﴾﴿َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ ، وقال:  [ 11]الشورى:    ﴾ السَّ

ُبوا هللَِِّ اأْلَْمَثاَل﴾   ؛ أي مثال وشبيها. [ 65]مريم:   ﴾﴿َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا ، وقال:  [74]النحل: َترْضِ

آخر:   عن  قال  منزه  فهو  احلوادث..  إليها  تفتقر  التي  احلاجات  كل  عن  منزه  واهلل 

والرش  من  األكل  ونظائرها  والظهري،  والرشيك،  والولد،  والصاحبة  والنوم،  والسنة  ب، 

تعاىل:   قال  كام  احلدوث واَلحتياج،  ُيْطَعُم﴾  لوازم  َوََل  ُيْطِعُم  وقال:  [ 14]األنعام:  ﴿َوُهَو   ،

َمدُ  َتْأُخُذُه ِسنٌَة َوََل َنْوٌم﴾  ﴿اهللَُّ ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو احْلَيه اْلَقيهوُم ََل  وقال:    ،[ 2]اإلخالص:    ﴾ ﴿اهللَُّ الصَّ

ََذ َصاِحَبًة َوََل َوَلًدا، وقال: [ 255]البقرة:   نَا َما اختَّ ُه َتَعاىَل َجده َربِّ ﴿َوُقِل  ، وقال:  [ 3]اجلن:    ﴾﴿َوَأنَّ

لَ  َيُكْن  َومَلْ  املُْْلِك  يٌك يِف  َلُه رَشِ َيُكْن  َومَلْ  َوَلًدا  َيتَِّخْذ  مَلْ  الَِّذي  ُه  احْلَْمُد هللَِِّ  ْ لِّ َوَكربِّ الذه َويِلٌّ ِمَن  ُه 

ٍة  [ 111]اإلرساء:    ﴾َتْكبِرًيا ِذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ََل َيْملُِكوَن ِمْثَقاَل َذرَّ ، وقال: ﴿ُقِل اْدُعوا الَّ

ٍك َوَما َلُه ِمنُْهْم ِمنْ  اَمَواِت َوََل يِف اأْلَْرِض َوَما هَلُْم فِيِهاَم ِمْن رِشْ   [ 22]سبأ:  ﴾ َظِهريٍ  يِف السَّ

وقد نطقت مجيع أسامء اهلل احلسنى بالدَللة عىل هذا.. فمن أسامء اهلل تعاىل:  قال آخر:  

والقهار.. وغريها.. وكل   وامللك،  والغني،  والواجد،  والقيوم،  األول، واآلخر، واحلي، 
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الرب، وأزليته، وأ تبطل اَلحتياج من أصله؛ ألهنا تدل عىل وحدانية  بديته،  هذه األسامء 

وكامل حياته، وقيامه بنفسه؛ فال يفتقر لغريه، َل يف وجوده، وَل يف بقائه، وَل يف صفاته،  

ه، وتدل عىل إقامته لغريه، وعىل عموم قهره، وكامل غناه وملكه، فال حيتاج ما حيتاجه  أفعالو

والولد،   والصاحبة،  والنوم،  والسنة،  والرشب،  األكل  من  املحدث  الفقري  املخلوق 

 كاء واألعوان. والرش

آخر ف:  (1)قال  اجلهل..  عن  منزه  كل يشء  هو  واهلل  وأحىص  علام،  كل يشء  وسع 

عددا، فام من يشء قل أو جل إَل أحاط به علمه، وجرى به قلمه، فال يعزب عن ربك من  

﴿َوَما  مثقال ذرة يف األرض وَل يف السامء، وَل أصغر من ذلك وَل أكرب، كام قال تعاىل:  

 
ِ
اَمء  يِف اأْلَْرِض َوََل يِف السَّ

ٍ
ء ٍل َعامَّ  ، وقال: [ 38]إبراهيم:  ﴾خَيَْفى َعىَل اهللَِّ ِمْن يَشْ

﴿َوَما َربهَك بَِغافِ

األرض  [ 93]النمل:    ﴾ َتْعَمُلونَ  من  مأخوذ  منه،  إمهاَل  لألمور؛  يفطن  َل  الذي  والغافل  ؛ 

؛ أي  [ 52]طه:    ﴾﴿ََل َيِضله َرِبِّ َوََل َينَْسىالغفل، وهي التي َل علم هبا، وَل أثر عامرة، وقال:  

 يغيب عن يشء، أو َل يفوت علمه يشء، وَل ينسى يشء. َل يغيب عنه يشء، وَل  

آخر وكامل  :  (2) قال  اهلل،  علم  كامل  عىل  بالدَللة  كثرية  حسنى  أسامء  نطقت  وقد 

صوره   بجميع  اجلهل  عن  تقديسه  وعىل  وشهادة،  غيبا  وأبدا،  أزَل  يشء؛  بكل  إحاطته 

فمن ذلك األسامء    .ومظاهره؛ ألن إثبات اليشء نفي لضده وملا يستلزم ضده عقال وسمعا. 

الدالة عىل شمول العلم، وانتفاء مجيع صور اجلهل؛ كالعليم، واخلبري، واملحيط، والواسع؛  

أي الذي وسع علمه كل يشء، وأحاط بام يف العامل العلوي والسفيل، فال يغيب عن علمه  

 يشء. 
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آخر والبصري،  :  (1)قال  كالسميع  العلم؛  أسباب  كامل  عىل  يدل  ما  أسامئه  ومن 

قريب، والرقيب، والشهيد، واملهيمن؛ وهو بمعنى الشهيد؛ أي احلارض مع عباده، يسمع  وال

م، فال يغيب عنه من أمرهم يشء يقولونه، أو يفعلونه، كام قال تعاىل:  أفعاهلأقواهلم، ويبرص  

 ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا إِْذ  ﴿َوَما َتُكوُن يِف َشْأٍن َوَما َتْتُلو ِمنُْه ِمْن ُقْرآٍن َوََل َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إَِلَّ 

 َوََل َأْصَغَر ِمْن َذلَِك    ُتِفيُضوَن فِيهِ 
ِ
اَمء ٍة يِف اأْلَْرِض َوََل يِف السَّ َوَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّ

 [ 61]يونس: َوََل َأْكرَبَ إَِلَّ يِف كَِتاٍب ُمبِنٍي﴾ 

عىل كل يشء قدير، كام أنه بكل يشء عليم؛  فهو  واهلل منزه عن العجز..  :  (2)قال آخر

؛ أي  [ 41]املعارج:    ﴾﴿َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقنيَ فال يسبقه يشء، وَل يعجزه ما يريد، كام قال تعاىل:  

اَمَواِت َوََل  وقال:  .  وما نحن بعاجزين.  يِف السَّ
ٍ
ء يِف اأْلَْرِض إِنَُّه  ﴿َوَما َكاَن اهللَُّ لُِيْعِجَزُه ِمْن يَشْ

َقِديًرا َعلِياًم  يتضمن علة  44]فاطر:    ﴾ َكاَن  بام  اآلية  العجز، وذيل  نفسه عن  تعاىل  فنزه  [؛ 

التنزيه عنه من أسامئه، ومها العليم والقدير؛ ألن العجز سببه إما اجلهل بأسباب اإلجياد، أو  

اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْينَُهاَم يِف  ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَوقال تعاىل:  .  قصور اإلرادة عن فعل املراد.  ا السَّ

ِمْن ُلُغوٍب  نَا  َمسَّ َوَما  اٍم  َأيَّ اَمَواِت  وقال:  .  .[ 38]ق:    ﴾ِستَِّة  َخَلَق السَّ الَِّذي  َأنَّ اهللََّ  َيَرْوا  ﴿َأَومَلْ 

 َقِديرٌ َواأْلَْرَض َومَلْ َيْعَي بَِخْلِقِهنَّ بَِقاِدٍر َعىَل َأْن حُيْيَِي املَْْوَتى بَ 
ٍ
ء ]األحقاف:    ﴾ىَل إِنَُّه َعىَل ُكلِّ يَشْ

33 ] 

منها    وقد نطقت بالدَللة عىل تنزيه اهلل عن العجز وأسبابه أسامء كثرية.. :  (3)قال آخر

.  ما يدل عىل انتفائه؛ لشمول علمه، وكامل أسبابه، وآثاره؛ كاخلبري، والسميع، واحلسيب. 

ومن  .  وشمول قدرته؛ كالقوي، والعيل، والوكيل.   ومنها ما يدل عىل انتفائه؛ لكامل قوته، 

 
اج صتفسري أسامء اهلل  احلسنى (  1)  .42للزج 
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والقدير،   كالقادر،  املطابقة؛  بدَللة  القدرة  وكامل  العجز  انتفاء  عىل  يدل  ما  الصنف  هذا 

واملقتدر، واملقيتـ  أي املقتدر بحسب بعض معانيه ـ وكالقوي، واملتني، أي تام القدرة؛ فال  

 .  يشق عليه فعل، وَل يلحقه عجز، أو فتور، أو وهن

ٍة َوإِْن َتُك  واهلل منزه عن الظلم، كام قال تعاىل:  قال آخر:   ُم ِمْثَقاَل َذرَّ
﴿إِنَّ اهللََّ ََل َيْظلِ

  [ 40]النساء:  ﴾َحَسنًَة ُيَضاِعْفَها َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعظِياًم 

َمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اهللََّ َلْيَس بَِظالَّ وقال:   ، وقال:  [ 182]آل عمران: ٍم لِْلَعبِيِد﴾  ﴿َذلَِك باَِم َقدَّ

ِذيَن ِمْن َبْعِدِهمْ  ..  [ 31]غافر:  َوَما اهللَُّ ُيِريُد ُظْلاًم لِْلِعَباِد﴾    ﴿ِمْثَل َدْأِب َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَّ

وقد ورد يف النصوص ما يبني تنزه اهلل عن مجيع صور الظلم ومظاهره املختلفة؛ كإضاعة 

اخذة العبد قبل قيام احلجة عليه، أو بام  ؤاملحسن، أو نقصه، أو مساواته بامليسء، أو مثواب  

إِنَّ    ﴿َوَما َكاَن اهللَُّ لُِيِضيَع إِياَمَنُكمْ مل يعمله، أو بجرم غريه، أو بزيادة عىل ذنبه، كام قال تعاىل:  

احِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن  ﴿َوَمنْ ، وقال:  ﴾[ 143]البقرة:  اهللََّ بِالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم﴾    َيْعَمْل ِمَن الصَّ

 ؛ واهلضم اَلنتقاص من احلسنات. [ 112]طه:  ﴾ َفاَل خَيَاُف ُظْلاًم َوََل َهْضاًم 

ومن مظاهر تنزيه اهلل عن الظلم تنزهيه عن التكليف بام َل يطاق، وعن  قال آخر:  

، وقال:  [ 286]البقرة:   َنْفًسا إَِلَّ ُوْسَعَها﴾  ﴿ََل ُيَكلُِّف اهللَُّ املعاجلة بعقوبة العصاة، كام قال تعاىل:  

ُرُهْم إِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ  ٍة َوَلكِْن ُيَؤخِّ ى﴾  ﴿َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهللَُّ النَّاَس بُِظْلِمِهْم َما َتَرَك َعَلْيَها ِمْن َدابَّ

حيب  ، وهذا من كامل عدله، ومن كامل رفقه ولطفه أيضا؛ فإن اهلل لطيف، رفيق  [ 61]النحل:  

أو   واحدة،  دفعة  الشاقة  بالتكاليف  يأخذهم  أو  يطيقون،  َل  ما  عباده  يكلف  فال  الرفق؛ 

ويستأين هبم، وَل   يمهلهم،  مانعها؛ وهلذا  وانتفاء  قبل وجود رشطها،  بالعقوبة  يعاجلهم 

 هيلك عىل اهلل إَل هالك. 

﴿َوَمْن  واهلل منزه عن الكذب.. فقوله الصدق وخربه احلق، كام قال تعاىل:  قال آخر:  
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 [ 87]النساء:   ﴾ َأْصَدُق ِمَن اهللَِّ َحِديًثا 

واهلل منزه عن الضالل والنسيان، كام قال تعاىل خمربا عن نبيه موسى عليه  قال آخر:  

 [ 52]طه:  ﴾ ﴿ََل َيِضله َرِبِّ َوََل َينَْسىالسالم أنه قال: 

﴿َوََل َتْدُع َمَع اهللَِّ إِهَلًا  واهلل منزه عن الفناء.. فالقدوس باق، كام قال تعاىل:  قال آخر:  

 َهالٌِك إَِلَّ َوْجَهُه َلُه احْلُْكُم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ 
ٍ
ء  [ 88]القصص:  ﴾آَخَر ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو ُكله يَشْ

تتناسب مع جالل األلوهية.. كام قال  واهلل منزه عن كل العوراض التي َل  قال آخر:  

يِف  :  تعاىل َوَما  اَمَواِت  السَّ يِف  َما  َلُه  َنْوٌم  َوََل  ِسنٌَة  َتْأُخُذُه  ََل  اْلَقيهوُم  احْلَيه  ُهَو  إَِلَّ  إَِلَه  ََل  ﴿اهللَُّ 

  اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنَْدُه إَِلَّ بِإِْذنِِه َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِدهيِ 
ٍ
ء ْم َوَما َخْلَفُهْم َوََل حُيِيُطوَن بيَِشْ

اْلَعيِله   َوُهَو  ِحْفُظُهاَم  َيُئوُدُه  َوََل  َواأْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ ُكْرِسيهُه  َوِسَع  َشاَء  باَِم  إَِلَّ  ِعْلِمِه  ِمْن 

 [ 255]البقرة: اْلَعظِيُم﴾ 

كام قال    ، ب وكرمه البخل ينايف كامل غنى الرألن  واهلل منزه عن البخل،  قال آخر:  

َا النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إِىَل اهللَِّ َواهللَُّ ُهَو اْلَغنِيه احْلَِميدُ تعاىل:   وهلذا حني قال    [ 15]فاطر:    ﴾﴿َيا َأهيه

﴿َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اهللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت  اليهود: )إن ربك بخيل َل ينفق( أنزل اهلل تعاىل قوله:  

 [ 64]املائدة: ِدهيِْم َوُلِعُنوا باَِم َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُينِْفُق َكْيَف َيَشاُء﴾ َأيْ 

أنكر اهلل مقالة اليهود، وعظم فريتهم، وأوعدهم عليها بأعظم  : وهكذا  (1)قال آخر

قوله:    : )إن اهلل فقري ونحن أغنياء يقرتض منا(، أنزل اهلل تعاىلبعضهم العقوبات؛ فحني قال  

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َفِقرٌي َوَنْحُن َأْغنَِياُء َسنَْكُتُب َما َقاُلوا َوَقْتَلُهمُ   اأْلَْنبَِياَء  ﴿َلَقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّ

؛ فأوعدهم عىل هذه املقالة املنكرة،  [ 181]آل عمران:    ﴾بَِغرْيِ َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب احْلَِريِق 
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أسالفهم الشنيعة؛ وهي قتل األنبياء متردا وعنادا َل جهال وضالَل،    أفعالرضاهم ب  وعىل 

أوعدهم عىل ذلك بأعظم العقوبات؛ وهي النريان املحرقة، التي تطلع عىل األفئدة؛ جزاء  

 وفاقا، وما ربك بظالم للعبيد. 

نَا ِمْن  واهلل منزه عن التعب والنصب.. قال تعاىل:  قال آخر:   ]ق:   ﴾ ُلُغوٍب ﴿َوَما َمسَّ

38 ]   

واهلل منزه عن احلاجة إىل اآلَلت واألدوات وتقدم املادة واملدة، كام قال  قال آخر:  

 إَِذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ تعاىل:  
ٍ
ء   [ 40]النحل:  ﴾ ﴿إِنَّاَم َقْوُلنَا ليَِشْ

﴿َلَقْد َسِمَع اهللَُّ  واهلل منزه عن انتهاء القدرة وحصول الفقر، كام قال تعاىل:  قال آخر:  

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َفِقرٌي َوَنْحُن َأْغنَِياُء﴾     [ 181]آل عمران: َقْوَل الَّ

آخر:   تعاىل:  قال  قال  احلاجة  منزه عن  ُيْطَعُم﴾  واهلل  َوََل  ُيْطِعُم   [14]األنعام:  ﴿َوُهَو 

  [ 88]املؤمنون: ُهَو جُيرُِي َوََل جُيَاُر َعَلْيِه﴾ ﴿وَ 

منزه   واهلل  آخر:  الزمانقال  فمن  عن  و)اآلخر(  ئه أسام،  )األول(  ، ومها  احلسنى.. 

أن   إىل  عليه  يشريان  جيري  َل  الذي  هو  وحده  واهلل  بالزمن..  مرتبط  خملوق  حادث  كل 

بالز  يتأثر  أو  الزمان،  فيه  يؤثر  أن  من  أقدس  فهو  الزمانالزمان..  خالق  ألنه  فهو  ..  مان، 

الَِّذي  املوجود قبل كل موجود، ألنه هو اخلالق لكل موجود، كام قال تعاىل:   ﴿احْلَْمُد هللَِِّ 

ِْم َيْعِدُلونَ  ِذيَن َكَفُروا بَِرهبِّ اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظهُلاَمِت َوالنهوَر ُثمَّ الَّ ]األنعام:    ﴾َخَلَق السَّ

 َوكِيٌل ﴿ا، وقال: [ 1
ٍ
ء  َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

ٍ
ء وهو الباقي بعد كل  . .[ 62]الزمر:  ﴾هللَُّ َخالُِق ُكلِّ يَشْ

املحدثات   منزهة عن هالك  فإهنا  املقدسة،  ذاته  إَل  وزائلة  فانية  كلها  فالذوات  موجود.. 

 َهالٌِك إَِلَّ َوْجَهُه﴾  وزواهلا، كام قال تعاىل:  
ٍ
ء ﴿ُكله َمْن َعَلْيَها :  ، وقال[ 88]القصص:  ﴿ُكله يَشْ

ْكَرامِ   َفانٍ  ْل َعىَل احْلَيِّ الَِّذي  ، وقال:  [ 27ـ    26]الرمحن:    ﴾َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلاََلِل َواإْلِ ﴿َوَتَوكَّ
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وهذا ما تنطق به أسامء اهلل احلسنى.. كاحلي، والقيوم، واآلخر،  .  .[ 58]الفرقان:  ََل َيُموُت﴾  

 ها. والباقي، والوارث وغري

خالق  .. و احلسنى )الظاهر( و)الباطن(  ئه أساماملكان، فمن  عن  قال آخر: واهلل منزه  

َزْن إِنَّ اهللََّ َمَعنَا﴾  . كام قال تعاىل:  املكان أعظم من أن ينسب إىل مكان. ..  [ 40]التوبة:  ﴿ََل حَتْ

َأْسَمُع َوَأَرىوقال:   َمَعُكاَم  ِذيَن ُهْم  ﴿إِنَّ  وقال:  ..  [ 46]طه:    ﴾﴿إِنَّنِي  َقْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ َمَع الَّ اهللََّ 

ابِِرينَ وقال:  ..  [ 128]النحل:    ﴾ حُمِْسُنونَ  وا إِنَّ اهللََّ َمَع الصَّ ﴿َكْم  وقال:  ..  [ 46]األنفال:    ﴾﴿َواْصرِبُ

ابِِرينَ  الصَّ َمَع  َواهللَُّ  اهللَِّ  بِإِْذِن  رَيًة 
َكثِ فَِئًة  َغَلَبْت  َقلِيَلٍة  فَِئٍة  ﴿َوهللَِِّ  وقال:  ..  [ 249لبقرة:  ]ا  ﴾ِمْن 

ُق َواملَْْغِرُب َفَأْيناََم ُتَولهوا َفَثمَّ َوْجُه اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َواِسٌع َعلِيمٌ   [ 115]البقرة:  ﴾املرَْْشِ

اَمَء َواأْلَْرَض  واهلل منزه عن أن خيلق الباطل، كام قال تعاىل:  قال آخر:   ﴿َوَما َخَلْقنَا السَّ

ِذيَن َكَفُروا﴾ َوَما َبْينَُهاَم  ُروَن  ، وقال حكاية عن املؤمنني: [ 27]ص:  َباطاًِل َذلَِك َظنه الَّ ﴿َوَيَتَفكَّ

نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطاًِل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴾   اَمَواِت َواأْلَْرِض َربَّ ]آل عمران:  يِف َخْلِق السَّ

191 ]   

اَمَء َواأْلَْرَض  للعب، كام قال تعاىل:  واهلل منزه عن أن خيلق  قال آخر:   ﴿َوَما َخَلْقنَا السَّ

  [ 16]األنبياء: َوَما َبْينَُهاَم ََلِعبنَِي﴾ 

﴿َأَفَحِسْبُتْم َأنَّاَم َخَلْقنَاُكْم َعَبًثا  واهلل منزه عن أن خيلق للعبث؛ قال تعاىل:  قال آخر:  

]املؤمنون:  املَْلُِك احْلَقه ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو َربه اْلَعْرِش اْلَكِريِم﴾  َوَأنَُّكْم إَِلْينَا ََل ُتْرَجُعوَن َفَتَعاىَل اهللَُّ

ُسًدى:  وقال   ، [ 116ـ    115 َك  ُيرْتَ َأْن  ْنَساُن  اإْلِ تينك  و ،  [ 36]القيامة:    ﴾﴿َأحَيَْسُب  تعاىل يف  قوله 

 [116]املؤمنون:  ﴾ ﴿َربه اْلَعْرِش اْلَكِريمِ اآليتني الكريمتني: 

﴿َوََل َيْرىَض لِِعَباِدِه اْلُكْفَر﴾  واهلل منزه عن أن يرىض بالكفر، كام قال تعاىل:  قال آخر:  

  [ 7]الزمر: 
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قال تعاىل:  قال آخر:   إرادة الظلم، كام  لِْلِعَبادِ واهلل منزه عن  ُظْلاًم  ُيِريُد  اهللَُّ    ﴾ ﴿َوَما 

  [ 31]غافر: 

به اْلَفَسادَ ىل:  واهلل منزه عن حب الفساد، كام قال تعا قال آخر:  
]البقرة:   ﴾ ﴿َواهللَُّ ََل حُيِ

205 ]   

﴿َما َيْفَعُل اهللَُّ  واهلل منزه عن أن يعاقب من غري سابقة جرم، كام قال تعاىل:  قال آخر:  

   [ 147]النساء: بَِعَذابُِكْم إِْن َشَكْرُتْم﴾ 

بني، كام  واهلل منزه عن أن ينتفع بطاعات املطيعني أو يترضر بمعايص املذنقال آخر:  

 [7]اإلرساء: ﴿إِْن َأْحَسنُْتْم َأْحَسنُْتْم أِلَْنُفِسُكْم َوإِْن َأَسْأُتْم َفَلَها﴾ قال تعاىل: 

﴿ََل  ه وأحكامه، كام قال تعاىل:  أفعالواهلل منزه عن أن يعرتض أحد عىل  قال آخر:  

   [ 16]الربوج:   ﴾اٌل ملَِا ُيِريدُ ﴿َفعَّ ، وقال: [ 23]األنبياء: ُيْسَأُل َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن﴾ 

ُل اْلَقْوُل  واهلل منزه عن أن خيلف وعده ووعيده، كام قال تعاىل:  قال آخر:   ُيَبدَّ ﴿َما 

ٍم لِْلَعبِيِد﴾   [ 29]ق: َلَديَّ َوَما َأَنا بَِظالَّ

 ب. الكامل والعظمة: 

وقال: لقد  ما إن انتهى اجلمع من حديثهم إىل هذا املحل حتى قام من احللقة رجل، 

أعجبتني كثريا أحاديثكم هذه.. وهلذا؛ فأنا أريد أن أستضيفكم يف بيتي، فقد أقمت لكم  

 وليمة بسيطة، وسيحرض بعض العلامء أيضا.. فأرجو أن ترشفوين لذلك. 

 قال أحد احلضور: وهل بيتك قريب؟ 

.. حيث يثوي الكثري  قال: أجل.. هو يف قم.. تلك التي يطلق عليها عش آل حممد  

 من الصاحلني واهلداة والدعاة إىل اهلل.. وحيث توجد املراكز العلمية الكبرية. 

قال أحد احلضور: هذا جيد.. وهو فرصة لنا لزيارهتا.. وبيتكم قريب بحمد اهلل..  
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 فهال انتظرت حتى يصل وقت الغداء لنذهب. 

اكتبوه   رقمها..  اخلارج.. وهذا  مركبتي يف  بأس..  أجل.. َل  الرجل:  فقط يف  قال 

 أجهزتكم وستوصلكم إليها. 

قلت: ولكني.. ليس لدي هذه األجهزة التي تتحدثون عنها.. ماذا أفعل؟.. أنا أيضا  

 أحب أن أذهب معكم.. فأنا أحب تلك املدينة كثريا. 

 ابتسم، وقال: أنت َل حاجة لك ليشء.. رس فقط، وسرتى كل يشء أمامك. 

قصرية   إَل حلظات  هي  وما  يل..  ذكر  كام  فركبتها..  رست  مركبة..  يل  بدت  حتى 

وانتظرت برهة إىل أن حرض أصحاب احللقة التي كنت جالسا فيها.. وانطلقت بنا املركبة  

 يف طرفة عني إىل مدينة قم.. والتي تطورت كثريا عام كانت عليه.. 

املسجد املدعو بمسجد فاطمة    وقد كان أول حمل نزلنا فيه بعد غدائنا يف بيت الرجل، 

وقد توسع كثريا عام كان عليه.. وقد رأيت فيه الزوار وطلبة العلم من كل أنحاء    املعصومة.. 

 العامل. 

ويف ذلك املسجد اجتمع أصحاب احللقة التي كنت فيها، مع علامء وطلبة يف حلقة  

كبرية، أكرب من احللقة التي كنا فيها.. وقد كان املحل الذي جلسنا فيه من املسجد مصمام  

 صوت للجميع صافيا واضحا، ومن غري أي عناء. بحيث يسمح بوصول ال

قال أحدهم، وربام كان كبريهم: نعم تقديس اهلل وتنزهيه ركن من أركان معرفة اهلل..  

لكنه َل يكفي وحده ملعرفة اهلل.. فاهلل كام يعرف بتقديسه يعرف بكامله وعظمته.. وهلذا أمرنا  

 بأن نحمد اهلل، كام أمرنا بأن نسبحه. 

ألن من يكتفي بتوحيد اهلل، أو تنزهيه عام َل يليق به، ثم َل يثبت له    قال آخر: وذلك 

املحامد، وَل الكامَلت مل يسبحه ومل يقدسه ومل يكربه.. ألن كامل اهلل ليس مرتبطا بتنزهيه  
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 فقط، وإنام بإثبات مجيع صفات الكامل له. 

ن أن يكون  قال آخر: بل إن التمجيد واحلمد مندرج يف التقديس والتنزيه؛ فال يمك

فهام   والتحميد،  التمجيد  ذلك  ومثل  جميدا..  محيدا  يكن  مل  ما  وسبوحا  قدوسا  تعاىل  اهلل 

 مفتقران للتقديس والتنزيه؛ فال يمكن ثبوت الكامل ما مل يثبت نفي النقص. 

قال آخر: وهلذا جيتمع يف القرآن الكريم كال املعنيني: التقديس والتمجيد، كام قال  

بِ تعاىل:   اِجِديَن﴾﴿َفَسبِّْح  السَّ ِمَن  َوُكْن  َربَِّك  إَِلَّ  ، وقال:  [ 98]احلجر:    َحْمِد   
ٍ
ء ِمْن يَشْ ﴿َوإِْن 

بَِحْمِدِه﴾ بَِحْمِدِه﴾، وقال:  [ 44]اإلرساء:    ُيَسبُِّح  َوَسبِّْح  َيُموُت  ََل  الَِّذي  احْلَيِّ  َعىَل  ْل    ﴿َوَتَوكَّ

لَِذْنبَِك َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِاْلَعيِشِّ  ﴿َفاْصرِبْ إِنَّ َوْعَد اهلل َحقٌّ ، وقال:  [ 58]الفرقان:    َواْسَتْغِفْر 

ْبَكاِر﴾ ِحنَي  ، وقال:  [ 55]غافر:    َواإْلِ َربَِّك  بَِحْمِد  َوَسبِّْح  بَِأْعُينِنَا  َفإِنََّك  َربَِّك  حِلُْكِم  ﴿َواْصرِبْ 

اًبا﴾﴿َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرهُ ، وقال:  [ 48]الطور:    َتُقوُم﴾ ُه َكاَن َتوَّ ، وغريها  [ 3]النرص:     إِنَّ

 من اآليات الكريمة. 

التسبيح   الثناء عىل  الرشيفة من  ما ورد يف األحاديث  أكثر  فإن  آخر: وهكذا،  قال 

وبيان فضله واألجور املرتبطة به، له عالقة باحلمد والتمجيد، ذلك أهنام مقرتنان يف أكثر ما  

 ورد من صيغ الذكر. 

ومحد اهلل ومتجيده َل يعني ما نفهمه من املديح والتزلف والتملق والثناء  قال آخر:  

الذي يقوم به اخللق بعضهم جتاه بعض، ليستفيد بعضهم من بعض، ويتقرب بعضهم من  

بعض.. كال.. فام ذلك إَل متلق وتودد.. أما متجيد اهلل والثناء عليه؛ فهو تذكري للنفس بعظمة  

، وعدم تضييع الفرصة يف التواصل معه، ولذلك فإن مصلحته  خالقها، ودعوهتا للجوء إليه 

املجردة تعود عىل العبد، أما اهلل، فهو غني بذاته عن أن يصل إليه النفع منه؛ فكيف يصله  

 من غريه. 
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أو   أو لطيفا  أو مريدا أو رحيام  قادرا  النفس بكون اهلل  قال آخر: وهلذا، فإن تذكري 

 وجمده، هي إشعار للنفس بأهنا يف كنف إله يغنيها يف  عليام، أو غريها من معاين عظمة اهلل 

 كل حاجاهتا، ويدعوها إىل التواصل معه، وعدم اَلحتجاب عنه بأي حجاب. 

بينها   التي حتول  واملثالب  العيوب  كل  اَلبتعاد عن  إىل  يدعوها  ما  آخر: وهو  قال 

والعدل َل يقبل  وبينه، فالكريم َل يقبل بصحبة البخيل، والصادق َل يقبل صحة الكاذب،  

 صحبة الظامل اجلائر، والرحيم َل يقبل صحبة القايس، والعليم َل يقبل صحبة اجلاهل. 

قال آخر: وهكذا فإن محد اهلل وجمده َل يرتبط فقط باجلوانب الروحية، وإنام يرتبط  

  أيضا باجلوانب األخالقية والرتبوية، ذلك أن كل معنى من املعاين التي ُيمجد هبا اهلل تعاىل 

 له تأثريه يف النفس بالدعوة للتخلق بأخالقه، والتأدب بعظيم صفاته. 

قال آخر: وهلذا؛ كان القرآن الكريم كتاب التمجيد واحلمد األعظم؛ فال تكاد ختلو  

آياته من متجيد اهلل وعظمته، ولذلك كانت تالوته أعظم وسيلة للتزكية   سورة أو آية من 

الروحية   القيم  بكل  والتحقق  احلقائق  والرتقية  عن  تعبريا  كونه  إىل  باإلضافة  والرتبوية، 

 الوجودية العظيمة، والتي َل يمكن اَلستفادة منها من دون معرفتها.

الفاحتةقال آخر: وهلذا، فإن أول   القرآن سورة  ، والتي جعل اهلل  وأعظم سورة يف 

، قال تعاىل:  عاىليف الصالة، تقرأ يف كل ركعة، افتتحت بالثناء عىل اهلل ت  ا ركنتعاىل تالوهتا  

يِن﴾ ِحيِم َمالِِك َيْوِم الدِّ مْحَِن الرَّ  [ 4ـ  2]الفاحتة:  ﴿احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاملنََِي الرَّ

قال آخر: ونالحظ كيف أن اهلل تعاىل بدأ بذكر متجيده، ومحده، ثم رتب عليه الدعاء  

بيب وخمتص يف  والطلب، وهو يشبه ذلك الذي يذهب إىل الطبيب، ويقول له: بام أنك ط

 كذا وكذا؛ فإين أطلب منك أن تعاجلني بام هو يف دائرة اختصاصك.

قال آخر: ولذلك، يرد احلمد والتمجيد يف القرآن الكريم مقرتنا بالطلب والدعاء،  
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تعاىل:   قوله  يف  يِف  كام  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوهِبِْم  َوَعىَل  َوُقُعوًدا  ِقَياًما  اهلل  َيْذُكُروَن  ِذيَن  َخْلِق  ﴿الَّ

نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطاًِل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّارِ  اَمَواِت َواأْلَْرِض َربَّ نَا إِنََّك َمْن ُتْدِخِل    السَّ َربَّ

 [ 192،  191]آل عمران:  النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأْنَصاٍر﴾

دم إبراهيم عليه السالم الثناء عىل اهلل قبل دعائه،  قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل كيف ق

 يِف اأْلَْرِض َوََل يِف  فقال:  
ٍ
ء َتْعَلُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعلُِن َوَما خَيَْفى َعىَل اهلل ِمْن يَشْ إِنََّك  نَا  ﴿َربَّ

 
ِ
اَمء ﴾ احْلَْمُد هلل الَِّذي َوَهَب يِل َعىَل اْلكِرَبِ إِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق    السَّ

ِ
َعاء ]إبراهيم:    إِنَّ َرِبِّ َلَسِميُع الده

َوَتَقبَّْل  ، ثم ذكر طلبه بعدها، فقال:  [ 39،  38 نَا  َربَّ تِي  يَّ ُذرِّ َوِمْن  اَلِة  ُمِقيَم الصَّ اْجَعْلنِي  ﴿َربِّ 

 
ِ
َساُب﴾  ُدَعاء نَا اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمننَِي َيْوَم َيُقوُم احْلِ  [ 41، 04]إبراهيم:  َربَّ

أئمة   النبوية، وما ورد عن  السنة املطهرة اقرتان األدعية  قال آخر: وهكذا نجد يف 

اهلدى من أدعية بالتمجيد والثناء عىل اهلل، ألنه أعظم وسيلة لتحقيق املطلوب، بل نراهم  

 يف بعض األدعية يكتفون بالثناء وحده، ألنه كاف يف حتقيق املطلوب. 

غرض من متجيد اهلل هو حتقيق املطالب.. كال.. فاهلل  قال آخر: وهذا َل يعني أن ال

تعاىل مقصود لذاته، ومطلوب لذاته.. ولذلك كان متجيده مقصودا باألصالة، ألنه يعرب عن  

 احلقائق، والنفس الكاملة َل تفرح بيشء كام تفرح باحلقائق. 

الكر  قال آخر: وهلذا أخرب رسول اهلل   القرآن  الكريس أهنا أعظم آي  آية  يم  عن 

﴿اهلل ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو احْلَيه اْلَقيهوُم ََل َتْأُخُذُه ِسنٌَة َوََل  قال تعاىل:  ثناء عىل اهلل تعاىل،  لكوهنا كلها  

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنَْدُه إَِلَّ بِإِْذنِِه َيْعَلُم َما َبنْيَ  ِدهيِْم   َأيْ َنْوٌم َلُه َما يِف السَّ

اَمَواِت َواأْلَْرَض َوََل   ِمْن ِعْلِمِه إَِلَّ باَِم َشاَء َوِسَع ُكْرِسيهُه السَّ
ٍ
ء   َوَما َخْلَفُهْم َوََل حُيِيُطوَن بيَِشْ

 [ 255]البقرة:  َيُئوُدُه ِحْفُظُهاَم َوُهَو اْلَعيِله اْلَعظِيُم﴾

د اهلل والثناء عليه وبيان  قال آخر: وهكذا مثلها من آيات القرآن الكريم املتعلقة بحم 
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صفاته العظيمة، فهي َل شك أوىل من غريها من اآليات املتعلقة باألحكام أو القصص أو  

 املواعظ، وإن كان القرآن الكريم كله كالم اهلل، ولكن موضوع الكالم له تأثريه يف األفضلية.

اهلل   رسول  اعترب  وهلذا  آخر:  الكريم،  قال  القرآن  ثلث  اإلخالص  ففي    سورة 

قال ألصحابه يوما: )أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة ُثلَث القرآن؟(،    احلديث أن رسول اهلل  

 ( 1)(قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: )قل هو اهلل أحد، تعِدُل ثلث القرآن 

الكريم، وهلذا    القرآن  منزلة خاصة يف  والثناء  احلمد  فإن آليات  وهلذا؛  آخر:  قال 

﴿احْلَْمُد    ، قال تعاىل: األنعامافتتحت به أول سورة، كام افتتحت به أربع سور غريها، وهي  

َوالنهوَر﴾ الظهُلاَمِت  َوَجَعَل  َواأْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ َخَلَق  الَِّذي  وال[ 1]األنعام:    هلل  قال  كهف،   ،

، قال  ، وسبأ[ 1]الكهف:    ﴿احْلَْمُد هلل الَِّذي َأْنَزَل َعىَل َعْبِدِه اْلكَِتاَب َومَلْ جَيَْعْل َلُه ِعَوًجا﴾  تعاىل: 

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوَلُه احْلَْمُد يِف اآْلِخَرِة َوُهَو احْلَكِيُم    تعاىل:  ﴿احْلَْمُد هلل الَِّذي َلُه َما يِف السَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل املاََْلئَِكِة    ، قال تعاىل:وفاطر،  [ 1]سبأ:    بِرُي﴾ اخْلَ  ِر السَّ
﴿احْلَْمُد هلل َفاطِ

 َقِديرٌ 
ٍ
ء   ﴾ ُرُساًل ُأويِل َأْجنَِحٍة َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع َيِزيُد يِف اخْلَْلِق َما َيَشاُء إِنَّ اهلل َعىَل ُكلِّ يَشْ

 [1]فاطر: 

، وهو مثل احلمد، والذي افتتحت به  التربيكمثل ذلك ما ورد بصيغة  وقال آخر:  

وامللك،    ا سورت تعاىل:  الفرقان  لِْلَعاملَنَِي  قال  لَِيُكوَن  َعْبِدِه  َعىَل  اْلُفْرَقاَن  َل  َنزَّ الَِّذي  ﴿َتَباَرَك 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َومَلْ َيتَِّخْذ َوَلًدا وَ  يٌك يِف املُْْلِك َوَخَلَق  َنِذيًرا الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ مَلْ َيُكْن َلُه رَشِ

َرُه َتْقِديًرا﴾   َفَقدَّ
ٍ
ء   ، وقال:  [ 2ـ    1]الفرقان:    ُكلَّ يَشْ

ٍ
ء ﴿َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه املُْْلُك َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

ُكْم َأْحَسُن َعمَ  اًل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر الَِّذي َخَلَق  َقِديٌر الَِّذي َخَلَق املَْْوَت َواحْلََياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيه

مْحَِن ِمْن َتَفاُوٍت﴾  َباًقا َما َتَرى يِف َخْلِق الرَّ
 [ 3ـ  1]امللك:  َسْبَع َساَمَواٍت طِ

 
 . 1886( رواه مسلم: 1)
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اهلل   بكامل  ترتبط  التي  املعاين  من  الكثري  الكريم  القرآن  يف  نجد  وهكذا  آخر:  قال 

وصف اهلل تعاىل بأنه ]احلق[.. ذلك أن مبدأ كل  وعظمته وجمده.. ومن األمثلة عىل ذلك  

كامل هو احلقانية.. والتي تعني وجوب الوجود وثبوته وعدم عالقته بأي تبعية.. فاهلل هو  

تعاىل:   قال  كام  املبني..  ُع  احلق  َأرْسَ َوُهَو  احْلُْكُم  َلُه  َأََل  احْلَقِّ  َمْوََلُهُم  اهللَِّ  إىَِل  ُردهوا  ﴿ُثمَّ 

﴿َفَتَعاىَل اهللَُّ املَْلُِك احْلَقه َوََل َتْعَجْل بِاْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقىَض  ، وقال:  [ 62]األنعام:    احْلَاِسبِنَي﴾

﴿َفَتَعاىَل اهللَُّ املَْلُِك احْلَقه ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو َربه  وقال:  ، [ 114]طه:  إَِلْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِّ ِزْديِن ِعْلاًم﴾  

ُه حُيْيِي املَْْوَتى َوَأنَُّه َعىَل  ، وقال:  [116  ]املؤمنون:اْلَعْرِش اْلَكِريِم﴾   ﴿َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ ُهَو احْلَقه َوَأنَّ

 َقِديرٌ 
ٍ
ء  [ 6]احلج:  ﴾ ُكلِّ يَشْ

قال آخر: واهلل هو احلق الوحيد، ولذلك، فإن كل من توجه إىل غريه لن جيد شيئا،  

اٍب بِِقيَعٍة حَيَْسُبُه  بل لن جيد إَل رسابا يف رساب.. كام قال تعاىل: ﴿َوالَّذِ  يَن َكَفُروا َأْعاَمهُلُْم َكرَسَ

يُع   اُه ِحَساَبُه َواهللَُّ رَسِ َساِب الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه مَلْ جَيِْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اهللََّ ِعنَْدُه َفَوفَّ َأْو    احْلِ

ْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُلاَمٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض  َكُظُلاَمٍت يِف َبْحٍر جُلِّيٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَ 

 [ 40ـ  39]النور:  ﴾إَِذا َأْخَرَج َيَدُه مَلْ َيَكْد َيَراَها َوَمْن مَلْ جَيَْعِل اهللَُّ َلُه ُنوًرا َفاَم َلُه ِمْن ُنورٍ 

فإما باطل مطلقا،  : وبام أن األشياء تستبان بأضدادها، وكل ما خيرب عنه  (1) قال آخر

مطلقا..   الباطل  هو  بذاته  فاملمتنع  باطل من وجه..  من وجه  وإما حق  وإما حق مطلقا، 

والواجب بذاته هو احلق مطلقا.. واملمكن بذاته الواجب بغريه هو حق من وجه باطل من  

وجه، فهو من حيث ذاته َل وجود له فهو باطل، وهو من جهة غريه مستفيد للوجود فهو  

لوجه الذي ييل مفيد الوجود موجود فهو من ذلك الوجه حق ومن جهة نفسه  من هذا ا
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 باطل. 

فإن أحق املوجودات بأن يكون حقا هو اهلل.. وأحق املعارف بأن وهلذا،  :  (1)قال آخر

تكون حقا هي معرفة اهلل.. وأحق الكلامت بأن تكون حقا هي الكلامت املعربة عن معرفة  

 الوجود يف األعيان، وعىل الوجود يف األذهان وهو املعرفة،  اهلل.. ذلك ألن احلق يطلق عىل 

فأحق األشياء بأن يكون حقا هو الذي يكون  .  وعىل الوجود الذي يف اللسان وهو النطق.

وجوده ثابتا لذاته أزَل وأبدا، ومعرفته حقا أزَل وأبدا، والشهادة له حقا أزَل وأبدا.. وكل  

 ذلك لذات املوجود احلقيقي. 

آخر ذلك (2)قال  احلقيق بكل  تعاىل هو  فهو  : واهلل  لذاته من غري  ،  الوجود  واجب 

حاجة ألي علة أو سبب، وكل ما عداه دائم اَلفتقار إليه يف وجوده، وهلذا فهو هالك من  

تعاىل:   قال  كام  ذاته،  َوْجَهُه﴾  حيث  إَِلَّ  َهالٌِك   
ٍ
ء يَشْ أزَل  [ 88]القصص:  ﴿ُكله  وهو كذلك   ،

حال دون حال، ألن كل يشء سواه أزَل وأبدا من حيث ذاته َل يستحق  وأبدا، ليس ذلك يف  

 الوجود، ومن جهته يستحق، فهو باطل بذاته حق بغريه. 

آخر وأبدا،  (3)قال  أزَل  للمعلوم  مطابقة  ألهنا  نفسها،  يف  حق  باهلل  واملعرفة   :

دام ذلك الغري  ومطابقتها لذاهتا َل لغريها، بخالف العلم بوجود غريه، فإنه َل يكون إَل ما 

لذات   يكون حقا  أيضا َل  اَلعتقاد  باطال، وذلك  اَلعتقاد  ذلك  عاد  فإذا عدم  موجودا، 

 املعتقد ألنه ليس موجودا لذاته، بل هو موجود لغريه.  

آخر هبا  (4)قال  الناطق  ألن  األقوال  أحق  هي  وغريها  بالوحدانية  هلل  والشهادة   :

 صادق أبدا وأزَل، لذاته َل لغريه. 

 
 ( 126املقصد األسنى )ص: (  1)
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الكريم من متجيد اهلل وتعظيمه ذكر  قال آخر القرآن  : ومن األمثلة عىل ما ورد يف 

﴿اهللَُّ ََل إَِلَه إَِلَّ  [ من أسامء اهلل احلسنى، كام قال تعاىل:  احليحياته سبحانه وتعاىل، فاسم ]

اْلَقيهوِم  وقال:  ،  [ 2]آل عمران:  ُهَو احْلَيه اْلَقيهوُم﴾   َوَقْد َخاَب َمْن مَحََل  ﴿َوَعنَِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ 

يَن احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ  وقال:    ، [ 111]طه:  ُظْلاًم﴾   َلُه الدِّ إَِلَه إَِلَّ ُهَو َفاْدُعوُه خُمْلِِصنَي  ﴿ُهَو احْلَيه ََل 

َوَكفَ وقال:  ،[ 65]غافر:  اْلَعاملَنَِي﴾   بَِحْمِدِه  َوَسبِّْح  َيُموُت  ََل  الَِّذي  احْلَيِّ  َعىَل  ْل  بِِه  ﴿َوَتَوكَّ ى 

 [ 58]الفرقان: بُِذُنوِب ِعَباِدِه َخبِرًيا﴾ 

من َل فعل له أصال وَل إدراك فهو  و املدرك الفعال..  : وبام أن احلي هو  (1)قال آخر

ومجيع  فإن  ميت..   إدراكه،  املدركات حتت  مجيع  دخلت  ملن  تكون  احلياة  درجات  أكمل 

ذلك هو احلي    .و عله مفعول.املوجودات حتت فعله حتى َل يشذ عن علمه مدرك، وَل عن ف 

ذلك هو اهلل عز وجل.. فهو احلي املطلق، وكل حي سواه فحياته بقدر  .. والكامل املطلق

 إدراكه وفعله، وكل ذلك حمصور يف قلة.  

الكريم من متجيد اهلل وتعظيمه ذكر   القرآن  قال آخر: ومن األمثلة عىل ما ورد يف 

َل يكفي أن يكون الكامل حقا  [.. ذلك أنه  القيوم احلسنى ]قيوميته تعاىل، فمن أسامء اهلل  

 . وحيا.. بل َلبد أن تكون له القوامة الكاملة عىل األشياء، وإَل كان كامله قارصا

الكريم، كقوله  قال آخر:   القرآن  وقد ورد ذكر هذا اَلسم يف مواضع متعددة من 

احِلَاِت     َخاَب َمْن مَحََل ُظْلاًم ﴿َوَعنَِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيهوِم َوَقدْ تعاىل:   َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

َهْضاًم  َوََل  ُظْلاًم  خَيَاُف  َفاَل  ُمْؤِمٌن  احْلَيه  وقوله:  ،  [ 112ـ    111]طه:    ﴾َوُهَو  ُهَو  إَِلَّ  إَِلَه  ََل  ﴿اهللَُّ 

 [ 2]آل عمران: اْلَقيهوُم﴾ 
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كونه قائام  . وومقوم لكل ما عداه.هذا اَلسم يدل عىل أن اهلل قائم بذاته،  قال آخر: و 

بذاته يستدعي أن َل يكون عرضا يف موضوع، وَل صورة يف مادة، وَل حاَل يف حمل أصال..  

 . ألن احلال مفتقر إىل املحل واملفتقر إىل الغري َل يكون قيوما بذاته

والقائم بذاته يستدعي أن تكون ماهيته غري مركبة من األجزاء.. وذلك  قال آخر:  

ل مركب مفتقر يف حتققه إىل حتقق كل واحد من أجزائه، وجزؤه غريه، وكل مركب  ألن ك

 فهو متقوم بغريه، واملتقوم بغريه َل يكون متقوما بذاته، فال يكون قيوما. 

والقائم بذاته يمتنع كونه متحيزا، ألن كل متحيز فهو منقسم، وإذا ثبت  قال آخر:  

ه َل معنى للمتحيز إَل ما يمكن أن يشار إليه إشارة  أنه ليس بمتحيزا امتنع كونه يف اجلهة، ألن

وحركة   أعضاء  له  يكون  أن  امتنع  اجلهة،  يف  وليس  بمتحيز  ليس  أنه  ثبت  وإذا  حسية، 

 وسكون. 

والقيوم لكل ما سواه يستدعي أن يكون كل ما سواه حمدثا، ألن تأثريه يف  قال آخر:  

ألن حتصيل احلاصل حمال فهو إما  تقويم ذلك الغري يمتنع أن يكون حال بقاء ذلك الغري،  

 حال عدمه وإما حال حدوثه وعىل التقديرين وجب أن يكون الكل حمدثا. 

الكريم من متجيد اهلل وتعظيمه ذكر   القرآن  قال آخر: ومن األمثلة عىل ما ورد يف 

. ولذلك  .. فال يمكن أن تتحقق احلياة والقيومية بصورهتا الكاملة لغري العامل.علمه تعاىل

احلسنى  كان   اهلل  أسامء  وقد  [العليم]من  القرآن  ورد  ..  من  كثرية  مواضع  اَلسم يف  هذا 

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما يِف اأْلَْرَحاِم َوَما  قوله تعاىل:  كالكريم،   اَعِة َوُينَزِّ ِعنَْدُه ِعْلُم السَّ ﴿إِنَّ اهللََّ 

]لقامن:   ﴾ بَِأيِّ َأْرٍض مَتُوُت إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َخبِريٌ َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس  

اَن  :  وقوله،  [ 34 َأيَّ َيْشُعُروَن  َوَما  اهللَُّ  إَِلَّ  اْلَغْيَب  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ يِف  َمْن  َيْعَلُم  ََل  ﴿ُقْل 

 [ 65]النمل:  ﴾ ُيْبَعُثونَ 
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يعلم ذاته.. ويعلم غريه..  فهو  كل يشء،  قال آخر: وقد ورد فيه ما يدل عىل علم ب

 ويعلم الكليات.. ويعلم اجلزئيات. 

، وخيربنا  [ 19]حممد:  ﴿َفاْعَلْم َأنَُّه ََل إَِلَه إَِلَّ اهللَُّ﴾  فاهلل تعاىل يقول عن ذاته:  قال آخر:  

مْحَُن  ﴿ُهَو اهللَُّ الَِّذي ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو َعامِلُ اْلَغْيِب عن أسامئه احلسنى، فيقول:   َهاَدِة ُهَو الرَّ  َوالشَّ

ِحيمُ  اَلُم املُْْؤِمُن املَُْهْيِمُن اْلَعِزيُز اجْلَبَّارُ   الرَّ وُس السَّ ُ    ُهَو اهللَُّ الَِّذي ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو املَْلُِك اْلُقده املَُْتَكربِّ

ُكونَ  ُيرْشِ َعامَّ  اهللَِّ  اْلَباِرُئ   ُسْبَحاَن  اخْلَالُِق  اهللَُّ  يِف  ُهَو  َما  َلُه  ُيَسبُِّح  احْلُْسنَى  اأْلَْساَمُء  َلُه  ُر  املَُْصوِّ  

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ   [ 24ـ  22]احلرش:  ﴾ السَّ

﴿َوَما َتُكوُن يِف َشْأٍن َوَما  وخيربنا عن علمه بغريه بكلياته وجزئياته، فيقول:  قال آخر:  

َوََل َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إَِلَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا إِْذ ُتِفيُضوَن فِيِه َوَما َيْعُزُب  َتْتُلو ِمنُْه ِمْن ُقْرآٍن  

 َوََل َأْصَغَر ِمْن َذلَِك َوََل َأْكرَبَ إَِلَّ يِف كِ 
ِ
اَمء ٍة يِف اأْلَْرِض َوََل يِف السَّ َتاٍب  َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّ

﴿َوِعنَْدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب ََل َيْعَلُمَها إَِلَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر  قول:  ، وي[ 61]يونس:    ﴾ ُمبِنيٍ 

َتاٍب  َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة إَِلَّ َيْعَلُمَها َوََل َحبٍَّة يِف ُظُلاَمِت اأْلَْرِض َوََل َرْطٍب َوََل َيابٍِس إَِلَّ يِف كِ 

 [59]األنعام:  ﴾ ُمبِنيٍ 

الكريم من متجيد اهلل وتعظيمه ذكر   القرآن  قال آخر: ومن األمثلة عىل ما ورد يف 

.. فاهلل َل يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي.. فيسمع الرس والنجوى، بل ما  سمعه تعاىل

الليلة   يف  الصامء  الصخرة  عىل  السوداء  النملة  دبيب  ويدرك  وأخفى،  ذلك  من  أدق  هو 

﴿َقْد  امدين فيجازهيم، ودعاء الداعني فيستجيب هلم.. قال تعاىل:  يسمع محد احلوالظلامء..  

اُوَرُكاَم إِنَّ اهللََّ  َواهللَُّ َيْسَمُع حَتَ إِىَل اهللَِّ  اِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَتْشَتكِي  تِي جُتَ َقْوَل الَّ  َسِميٌع  َسِمَع اهللَُّ 

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َفِقرٌي َوَنْحُن َأْغنَِياُء َسنَْكُتُب  ﴿َلَقْد َسِمَع اهللَُّ َقوْ ، وقال:  [ 1]املجادلة:    ﴾َبِصريٌ  َل الَّ

َقاُلوا﴾   َوُرُسُلنَا  ، وقال:  [ 181]آل عمران:  َما  َبىَل  َوَنْجَواُهْم  ُهْم  َنْسَمُع رِسَّ ََل  َأنَّا  حَيَْسُبوَن  ﴿َأْم 
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 [ 80]الزخرف:  ﴾َلَدهْيِْم َيْكُتُبونَ 

مقرتنا باسم اهلل العليم يف أكثر من ثالثني  اىل ]السميع[  اهلل تعوقد ورد اسم  قال آخر:  

موضعا، ومقرتنا باسم اهلل البصري يف أكثر من عرشة مواضع، ومقرتنا باسم اهلل القريب يف  

اَم َأِضله َعىَل َنْفيِس قوله تعاىل:  إِنَُّه َسِميٌع    َرِبِّ َوإِِن اْهَتَدْيُت َفباَِم ُيوِحي إِيَلَّ  ﴿ُقْل إِْن َضَلْلُت َفإِنَّ

 [50]سبأ: َقِريٌب﴾ 

الكريم من متجيد اهلل وتعظيمه ذكر   القرآن  قال آخر: ومن األمثلة عىل ما ورد يف 

تعاىل  أسامء  برصه  فمن  تعاىل  ..  عامل  اهلل  يف  املوجودات  يبرص مجيع  تعاىل  فاهلل  )البصري(.. 

مهام دقت أو عظمت.. وهو  الغيب والشهادة، ويرى األشياء كلها مهام خفيت أو ظهرت، و

مطلع عىل خلقه يعلم خائنة األعني وما ختفى الصدور، َل خيفى عليه يشء من أعامل العباد،  

يرى   عنده شهادة،  والغيب  عنده عالنية  فالرس  ذاكر،  وهلا حافظ  بجميعها حميط،  هو  بل 

الليلة الظلامء، ويرى نياط عروقها  النملة السوداء عىل الصخرة الصامء يف  وجماري   دبيب 

 القوت يف أعضائها. 

حاكيا عن    قال آخر: ومن األمثلة عىل ما ورد من ذكره يف القرآن الكريم قوله تعاىل

ْ يِل َأْمِريموسى عليه السالم:   ْح يِل َصْدِري َوَيرسِّ   َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن لَِسايِن   ﴿َقاَل َربِّ ارْشَ

َقْويِل  َأْهيِل َواْجَعْل يِل    َيْفَقُهوا  َأْزِري   َهاُروَن َأِخي   َوِزيًرا ِمْن  بِِه  َأْمِري   اْشُدْد  ْكُه يِف  َكْي    َوَأرْشِ

  25]طه:  ﴾َقاَل َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك َيا ُموَسى  إِنََّك ُكنَْت بِنَا َبِصرًيا َوَنْذُكَرَك َكثِرًيا ُنَسبَِّحَك َكثِرًيا

 [ 36ـ 

آخر:   فرعون:  قال  آل  مؤمن  النََّجاِة  ﴿وَ وقال حاكيا عن  إِىَل  َأْدُعوُكْم  يِل  َما  َقْوِم  َيا 

َك بِِه َما َلْيَس يِل بِِه ِعْلٌم َوَأَنا َأْدُعوُكْم إِىَل اْلَعِزيِز    َوَتْدُعوَننِي إِىَل النَّارِ  َتْدُعوَننِي أِلَْكُفَر بِاهللَِّ َوُأرْشِ

ارِ  َنا إِىَل اهللَِّ َوَأنَّ  ََل َجَرَم َأنَّاَم َتْدُعوَننِي إَِلْيِه َليَْس لَ   اْلَغفَّ ْنَيا َوََل يِف اآْلِخَرِة َوَأنَّ َمَردَّ ُه َدْعَوٌة يِف الده
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النَّارِ  َأْصَحاُب  ُهْم  فِنَي  َبِصرٌي    املرُْْسِ اهللََّ  إِنَّ  اهللَِّ  إِىَل  َأْمِري  ُض  َوُأَفوِّ َلُكْم  َأُقوُل  َما  َفَسَتْذُكُروَن 

 [44ـ  41]غافر:  ﴾بِاْلِعَبادِ 

َيا ِجَباُل    ﴿َوَلَقْد آَتْينَا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل وقال حاكيا عن داود عليه السالم:  قال آخر:  

ِِب َمَعُه َوالطَّرْيَ  دِ   َأوِّ ْ ْر يِف الرسَّ إيِنِّ باَِم    َواْعَمُلوا َصاحِلًا   َوَأَلنَّا َلُه احْلَِديَد َأِن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوَقدِّ

 [ 11ـ  10بأ: ]سَتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾ 

بِنيَ :  وقال آمرا رسوله  قال آخر:   َوَأْنِذْر    ﴿َفاَل َتْدُع َمَع اهللَِّ إِهَلًا آَخَر َفَتُكوَن ِمَن املَُْعذَّ

َبَعَك ِمَن املُْْؤِمننِيَ   َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربِنيَ  َفإِْن َعَصْوَك َفُقْل إِينِّ َبِريٌء مِمَّا    َواْخِفْض َجنَاَحَك ملَِِن اتَّ

ِحيمِ   ْعَمُلونَ تَ  ْل َعىَل اْلَعِزيِز الرَّ اِجِدينَ   الَِّذي َيَراَك ِحنَي َتُقومُ   َوَتَوكَّ ]الشعراء:   ﴾َوَتَقلهَبَك يِف السَّ

 [ 219ـ  213

الكريم من متجيد اهلل وتعظيمه ذكر   القرآن  قال آخر: ومن األمثلة عىل ما ورد يف 

كل  هبا املمكنات ببعض ما جيوز عليها.. و.. فلله اإلرادة املطلقة.. وهو خيصص  إرادته تعاىل

 ما نراه يف الكون هو ختصيصات إهلية.  

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ ُهَو املَِْسيُح اْبُن َمْرَيَم  لقد ذكر اهلل ذلك، فقال:  قال آخر:   ﴿َلَقْد َكَفَر الَّ

ُه َوَمْن يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا  ُقْل َفَمْن َيْملُِك ِمَن اهللَِّ َشْيًئا إِْن َأَراَد َأْن   هُيْلَِك املَِْسيَح اْبَن َمْرَيَم َوُأمَّ

 َقِديرٌ 
ٍ
ء اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْينَُهاَم خَيُْلُق َما َيَشاُء َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ  [ 17]املائدة:  ﴾ َوهللَِِّ ُمْلُك السَّ

َباٌت ِمْن َبنْيِ يَ وقال: قال آخر:  َدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللَِّ إِنَّ اهللََّ ََل  ﴿َلُه ُمَعقِّ

وا َما بَِأْنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد اهللَُّ بَِقْوٍم ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلُه َوَما  ُ َقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ
ُ َما بِ هَلُْم ِمْن ُدونِِه    ُيَغريِّ

 [ 11]الرعد:  ﴾ ِمْن َوالٍ 

الكريم من متجيد اهلل وتعظيمه ذكر  قال آخر: و القرآن  من األمثلة عىل ما ورد يف 

من الكامَلت التي َل مناص منها للكامل أن يكون قادرا َل يعجزه  قدرته تعاىل، ذلك أنه  
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 يشء. 

آخر:   املقتدر..  قال  القدير.. وهو  القادر.. وهو  اهلل هو  فإن  تعاىل  كام  ولذلك  قال 

 َمالَِك املُْْلِك ُتْؤيِت املُْْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنِْزُع املُْْلَك مِمَّْن َتَشاُء َوُتِعزه َمْن  ﴿ُقِل اللَُّهمَّ يعرفنا بنفسه: 

 َقِديرٌ 
ٍ
ء َيِدَك اخْلرَْيُ إِنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ

﴿َأَوَلْيَس  ، وقال:  [ 26]آل عمران:    ﴾ َتَشاُء َوُتِذله َمْن َتَشاُء بِ

اَمَواِت َوا َخَلَق السَّ اْلَعلِيمُ الَِّذي  ُق  اخْلاَلَّ َوُهَو  ِمْثَلُهْم َبىَل  خَيُْلَق  َأْن  بَِقاِدٍر َعىَل  ]يس:    ﴾ أْلَْرَض 

َلَقاِدُرونَ ، وقال:  [ 81 ا  إِنَّ ُأْقِسُم بَِربِّ املََْشاِرِق َواملََْغاِرِب  ا ِمنُْهْم َوَما    ﴿َفاَل  َل َخرْيً ُنَبدِّ َأْن  َعىَل 

]املؤمنون:    ﴾ ﴿َوإِنَّا َعىَل َأْن ُنِرَيَك َما َنِعُدُهْم َلَقاِدُرونَ ، وقال:  [ 41  ـ  40]املعارج:    ﴾ َنْحُن بَِمْسُبوِقنيَ 

95 ] 

الكريم من متجيد اهلل وتعظيمه ذكر   القرآن  قال آخر: ومن األمثلة عىل ما ورد يف 

َل يكفي الكامل أن يكون قادرا.. بل َلبد أن يكون باإلضافة إىل    ذلك أنه  ..كالمه تعاىل

ه.. وكالمه هو الذي يعرب  أفعالالكالم هو الذي يعرفنا بحقيقته املتسرتة وراء  ذلك متكلام، ف

لنا عن رضاه وسخطه، وعن حبه وبغضه، وعن تقريبه وإبعاده.. وكالمه هو الذي يعرب لنا  

 بعد ذلك كله عن مراده من خملوقاته، وعن الوظائف التي يطلبها منهم. 

و آخر:  ففي قصة حماجقال  ذلك..  اهلل  ذكر  قال  قد  لقومه،  السالم  عليه  إبراهيم  ة 

إِْذ َقاَل أِلَبِيِه َوَقْوِمِه َما َهِذِه التَّاَمثِيُل   ﴿َوَلَقْد آَتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكنَّا بِِه َعاملنِِيَ تعاىل: 

َأْنُتْم هَلَا َعاكُِفونَ  تِي  هَلَا َعابِِدينَ   الَّ آَباَءَنا  َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم يِف َضاَلٍل  قَ   َقاُلوا َوَجْدَنا  َلَقْد ُكنُْتْم  اَل 

ِعبنِيَ   ُمبِنيٍ  اَمَواِت َواأْلَْرِض الَِّذي    َقاُلوا َأِجْئَتنَا بِاحْلَقِّ َأْم َأْنَت ِمَن الالَّ َقاَل َبْل َربهُكْم َربه السَّ

اِهِدينَ  وا ُمْدبِِرينَ َوَتاهللَِّ أَلَكِ   َفَطَرُهنَّ َوَأَنا َعىَل َذلُِكْم ِمَن الشَّ َفَجَعَلُهْم    يَدنَّ َأْصنَاَمُكْم َبْعَد َأْن ُتَوله

َقاُلوا َسِمْعنَا    َقاُلوا َمْن َفَعَل َهَذا بِآهِلَتِنَا إِنَُّه ملََِن الظَّاملنِِيَ   ُجَذاًذا إَِلَّ َكبِرًيا هَلُْم َلَعلَُّهْم إَِلْيِه َيْرِجُعونَ 

َلُه   ُيَقاُل  َيْذُكُرُهْم  َيْشَهُدونَ   إِْبَراِهيمُ َفًتى  َلَعلَُّهْم  النَّاِس  َأْعنُيِ  َعىَل  بِِه  َفْأُتوا  َأَأْنَت    َقاُلوا  َقاُلوا 



359 

 

َفَرَجُعوا    َقاَل َبْل َفَعَلُه َكبرُِيُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم إِْن َكاُنوا َينْطُِقونَ   َفَعْلَت َهَذا بِآهِلَتِنَا َيا إِْبَراِهيمُ 

 َينْطُِقونَ رؤوسُثمَّ ُنكُِسوا َعىَل    اُلوا إِنَُّكْم َأْنُتُم الظَّاملُِونَ إِىَل َأْنُفِسِهْم َفقَ 
ِ
  ِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما َهُؤََلء

ُكمْ  ُأفٍّ َلُكْم َوملَِا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ    َقاَل َأَفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َما ََل َينَْفُعُكْم َشْيًئا َوََل َيرُضه

أقام إبراهيم عليه السالم احلجة عىل قومه بعجز آهلتهم  ، فقد  [ 67ـ    51]األنبياء:    ﴾اَل َتْعِقُلونَ َأفَ 

 عن الكالم، وهو يدل عىل أن الكالم من مستلزمات األلوهية.

.. فالقرآن الكريم ميلء باحلديث عن تكليم اهلل لعباده سواء كانوا  قال آخر: وهلذا

  يذكر حديثه للكون يف بداية خلقه:  قال تعاىل  كام  برشا أو غريهم..  
ِ
اَمء ﴿ُثمَّ اْسَتَوى إىَِل السَّ

 [ 11]فصلت:  ﴾َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل هَلَا َولأِْلَْرِض اْئتَِيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا َأَتْينَا َطائِِعنيَ 

َكِة إِينِّ  ﴿إِْذ َقاَل َربهَك لِْلَماَلئِ وقال يذكر حديثه مع مالئكته ومع إبليس:  قال آخر:  

ا ِمْن طِنيٍ  ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدينَ   َخالٌِق َبرَشً َفَسَجَد املاََْلئَِكُة    َفإَِذا َسوَّ

َأمْجَُعونَ  اْلَكافِِرينَ   ُكلهُهْم  ِمَن  َوَكاَن  اْسَتْكرَبَ  إِْبلِيَس  تَ   إَِلَّ  َأْن  َما َمنََعَك  إِْبلِيُس  َيا  ملَِا  َقاَل  ْسُجَد 

اْلَعالنِيَ  ِمَن  ُكنَْت  َأْم  َت  َأْسَتْكرَبْ بَِيَديَّ  ِمْن    َخَلْقُت  َوَخَلْقَتُه  َناٍر  ِمْن  َخَلْقَتنِي  ِمنُْه  َخرْيٌ  َأَنا  َقاَل 

ينِ  َقاَل َفاْخُرْج ِمنَْها َفإِنََّك َرِجيمٌ   طِنيٍ  ْنظِْريِن إىَِل َيْوِم  َقاَل َربِّ َفأَ  َوإِنَّ َعَلْيَك َلْعنَتِي إِىَل َيْوِم الدِّ

املُْنَْظِرينَ   ُيْبَعُثونَ  ِمَن  َفإِنََّك  املَْْعُلومِ   َقاَل  اْلَوْقِت  َيْوِم  َأمْجَِعنيَ   إِىَل  أَلُْغِوَينَُّهْم  تَِك  َفبِِعزَّ إَِلَّ    َقاَل 

املُْْخَلِصنيَ  ِمنُْهُم  َأُقوُل   ِعَباَدَك  َواحْلَقَّ  َفاحْلَقه  َجَهنَّمَ   َقاَل  ِمنُْهْم  أَلَْمأَلَنَّ  َتبَِعَك  َومِمَّْن  ِمنَْك   

 [ 85ـ  71]ص:  ﴾ َأمْجَِعنيَ 

وهكذا.. فالقرآن الكريم ميلء بذكر كلامت اهلل لعباده.. بل هو نفسه من  قال آخر:  

كنَِي اْسَتَجاَرَك  كلامت اهلل املقدسة التي أوحاها لعباده، كام قال تعاىل:   ﴿َوإِْن َأَحٌد ِمَن املرُْْشِ

 ُ َأْبلِْغُه َمْأَمنَُه َذلَِك بَِأهنَّ ُثمَّ  َيْعَلُمونَ َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهللَِّ  ، وقال:  [ 6]التوبة:    ﴾ْم َقْوٌم ََل 

لُ  وا َكاَلَم  ﴿َسَيُقوُل املَُْخلَُّفوَن إَِذا اْنَطَلْقُتْم إِىَل َمَغانَِم لَِتْأُخُذوَها َذُروَنا َنتَّبِْعُكْم ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ
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ُسُدوَننَا َبْل َكاُنوا ََل َيْفَقُهوَن إَِلَّ  اهللَِّ ُقْل َلْن َتتَّبُِعوَنا َكَذلُِكْم َقاَل اهللَُّ ِمْن َقْبُل َفَس  َيُقوُلوَن َبْل حَتْ

 [ 15]الفتح:  ﴾َقلِياًل 

بل إن مجيع وحي اهلل ألنبيائه من كلامت اهلل املقدسة لعباده، كام قال تعاىل  قال آخر:  

اَن َفِريٌق ِمنُْهْم  ﴿َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُيْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد كَ عن الكتب التي أنزلت عىل بني إرسائيل:  

ُفوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُمونَ   [ 75]البقرة:  ﴾َيْسَمُعوَن َكاَلَم اهللَِّ ُثمَّ حُيَرِّ

 الرمحة والعناية: ج.  

ما إن انتهى اجلمع من حديثهم إىل هذا املحل حتى قام من احللقة رجل، وقال: بام  

وعظمته اهلل  كامل  عن  حتدثتم  رمحته  أنكم  عن  باحلديث  إَل  يكمل  َل  احلديث  هذا  فإن  ؛ 

وعنايته، فهام من جتليات كامله وعظمته.. وقد سمعت أن ندوة ستقام هذا املساء يف مدينة  

النجف حول املوضوع.. فمن شاء منكم أن حيرضها، فيرسين ذلك.. واملركبة التي حتمل  

 .. وسرتون أنفسكم داخلها. الراغبني يف حضورها، موجودة يف اخلارج.. فقط انووا ذلك

قال أحد احلضور: وهل يمكن ملن يقيم يف قم أَل حين إىل النجف.. أجل.. سنذهب  

 مجيعا.. وَل أظن أن هناك من يرغب عن زيارهتا.. أو عن األحاديث التي ستلقى فيها. 

احللقة وغريهم    ما هي إَل طرفة عني، حتى وجدت نفيس، ومعي كل من كان يف تلك

نجف.. والتي تغريت كثريا عام كانت عليه، وذلك بعد أن أصبحت عاصمة من يف مدينة ال 

 عواصم العامل الكربى، والتي تدير الكثري من الشؤون. 

وقد كان أول ما ترشفنا به هو زيارتنا لإلمام عيل، وللكثري من الصاحلني املدفونني  

ل مل تزدها األيام إَل رفعة  يف تلك املدينة الرشيفة، والذين َل تزال هلم حرمتهم ومكانتهم.. ب

 وكرامة، وخاصة بعد أن اكتسحت أنوار اهلداية كل تلك الظلامت التي أشاعها املتطرفون. 

بعد أن انتهيت من كل ذلك.. وأمام مقام اإلمام عيل.. جلس جمموعة من الشيوخ  
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 عىل حصري بسيط، وجرى بينهم هذا احلديث. 

ا بِنِْعَمِة  علم كيف ننفذ قوله تعاىل:  قال أحدهم: لقد اجتمعنا يف هذا املجلس لنت ﴿َوَأمَّ

ْث﴾   ، ولذلك نطلب منكم أن تذكروا لنا ما تعرفونه من نعم اهلل تعاىل  [ 11]الضحى:  َربَِّك َفَحدِّ

وا نِْعَمَت    ﴿َوآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموهُ علينا، وإن كان ذلك َل حيىص، كام قال تعاىل:   َوإِْن َتُعده

ََل  حُتُْصوَها اهللَِّ  اٌر﴾      َكفَّ َلَظُلوٌم  ْنَساَن  اإْلِ وقال:  [ 34]إبراهيم:  إِنَّ  ََل  ،  اهللَِّ  نِْعَمَة  وا  َتُعده ﴿َوإِْن 

 .. فام َل يدرك كله َل يرتك كله. [ 18]النحل: إِنَّ اهللََّ َلَغُفوٌر َرِحيٌم﴾   حُتُْصوَها 

  اخلالققال آخر: وأول نعم اهلل علينا ورمحته وعنايته هي نعمة اخللق.. فاهلل تعاىل هو  

قوله تعاىل:  لكل يشء.. ولوَله مل يكن يشء.. ولذلك؛ فإن أول ما نزل من القرآن الكريم  

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق   ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق  هذه اآلية الكريمة  ، ففي [ 2ـ  1]العلق:  ﴾َخَلَق اإْلِ

 ذكر للخلق.. وتعريف بأن اهلل هو اخلالق.. وهو أول ما عرف به اهلل بذلك يف القرآن. 

﴿إِنَّ َربََّك ُهَو  قال آخر: بل إن اهلل تعاىل يصف نفسه بكونه خالقا، كام قال تعاىل:  

ُق اْلَعلِيُم﴾   اَم ، وقال:  [ 86]احلجر:  اخْلاَلَّ َواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر َعىَل َأْن  ﴿َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ

ُق اْلَعلِيُم﴾    خَيُْلَق ِمْثَلُهمْ  اخلالق  هو أن    الفرق بينه وبني اسم اخلالق.. و[ 81]يس:  َبىَل َوُهَو اخْلاَلَّ

   يدل عىل أصل اخللق، أما اخلالق، فيدل عىل املبالغة يف اخللق، وهي تتحقق بالتنوع والدوام. 

يف املخلوقات.. ومن  التنوع  ث القرآن الكريم كثريا عن نعمة  قال آخر: وهلذا يتحد 

مع كوهنا تسقى من ماء واحد، وتتغذى تغذية واحدة،  األمثلة عىل ذلك التنوع يف النباتات،  

يَها  ﴿َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل فِيَها َرَوايِسَ َوَأهْنَاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِ قال تعاىل:  

ُرونَ  َيَتَفكَّ لَِقْوٍم  آَلَياٍت  َذلَِك  يِف  إِنَّ  النََّهاَر  ْيَل  اللَّ ُيْغيِش  اْثنَنْيِ  ِقَطٌع    َزْوَجنْيِ  اأْلَْرِض  َويِف 

َواِحٍد    
ٍ
باَِمء ُيْسَقى  ِصنَْواٍن  َوَغرْيُ  ِصنَْواٌن  َوَنِخيٌل  َوَزْرٌع  َأْعنَاٍب  ِمْن  َوَجنَّاٌت  ُمَتَجاِوَراٌت 

ُل َبعْ   [ 4ـ  3]الرعد:  ﴾َضَها َعىَل َبْعٍض يِف اأْلُُكِل إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ َوُنَفضِّ
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األرض:   تضاريس  تنوع  يف  تعاىل  قوله  ذلك  ومثل  آخر:  يِف  قال  َلُكْم  َذَرَأ  ﴿َوَما 

ُرونَ اأْلَْرِض خُمَْتلًِفا َأْلَواُنُه إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة لَِقْوٍم  كَّ  [ 13]النحل:  ﴾َيذَّ

من   هو  والذي  اخللق،  دوام  عن  الكريم  القرآن  حديث  ذلك  ومثل  آخر:  قال 

تعاىل:   قال  كام  اخلالق..  تعاىل  اسمه  َواأْلَْرَض  مقتضيات  اَمَواِت  السَّ َخَلَق  اهللََّ  َأنَّ  َتَر  ﴿َأمَلْ 

بَِخْلٍق   َوَيْأِت  ُيْذِهْبُكْم  َيَشْأ  إِْن  َوَيْأِت  ، وقال:  [ 19]إبراهيم:    ﴾َجِديدٍ بِاحْلَقِّ  ُيْذِهْبُكْم  َيَشْأ  ﴿إِْن 

َا النَّاُس َوَيْأِت بِآَخِريَن َوَكاَن اهللَُّ َعىَل  ، وقال:  [ 16]فاطر:    ﴾بَِخْلٍق َجِديدٍ  ﴿إِْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َأهيه

  [ 133]النساء:  ﴾ َذلَِك َقِديًرا

م من أن يكون له ولد بعد أن كربت سنه،  وعندما تعجب زكريا عليه السالقال آخر:  

﴿َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن يِل ُغاَلٌم َوَقْد  وكانت امرأته عاقرا رده اهلل إىل مشيئته، كام قال تعاىل:  

رَبُ َواْمَرَأيِت َعاِقٌر َقاَل َكَذلَِك اهللَُّ َيْفَعُل َما َيَشاءُ 
   [ 40]آل عمران:  ﴾ َبَلَغنَِي اْلكِ

ا تعجبت مريم عليها السالم ردها اهلل إىل املشيئة، كام قال تعاىل:  وعندمقال آخر:  

ْمًرا  ﴿َقاَلْت َربِّ َأنَّى َيُكوُن يِل َوَلٌد َومَلْ َيْمَسْسنِي َبرَشٌ َقاَل َكَذلِِك اهللَُّ خَيُْلُق َما َيَشاُء إَِذا َقىَض أَ 

 [ 47]آل عمران:  ﴾ َفإِنَّاَم َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ 

املبدع العظيم َل حيتاج ملا نحتاج إليه نحن من  يعود إىل أن اهلل    رس ذلكر: و قال آخ

اجلهد والعناء، فهو سبحانه بمجرد توجه مشيئته خللق يشء يكون.. وهلذا فإن كل ما نراه  

﴾من أشياء ناتج عن خضوعها ألمر اهلل الواحد    إَِذا  كام قال تعاىل: ،  ﴿ُكنَّ
ٍ
ء ﴿إِنَّاَم َقْوُلنَا ليَِشْ

﴿إِنَّاَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن  ، وقال:  [ 40]النحل:    ﴾َرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ أَ 

  ﴾ ﴿ُهَو الَِّذي حُيْيِي َوُيِميُت َفإَِذا َقىَض َأْمًرا َفإِنَّاَم َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ ، وقال:  [ 82]يس:    ﴾َفَيُكونُ 

 [ 86]غافر: 

قال آخر: ومن أسامء اهلل تعاىل الواردة يف القرآن الكريم والدالة عىل عنايته بخلقه  
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[، وله معان متعددة منها ما يرتبط بتنزيه اهلل وتقديسه.. ومنها ما يرتبط بعنايته  البارئاسمه ]

.. وأما دَللته عىل أن اهلل تعاىل خال من أي نقص وعيب وهتمة ومذمة بخلقه.. أما األول، ف

 اهلل خالية من كل عيب، بل كلها يف منتهى الكامل.  أفعالدَللته عىل أن الثاين، ف

)لو خلق اخللق كلهم عىل عقل أعقلهم  قال آخر: وقد عرب عن ذلك بعضهم بقوله:  

وعلم أعلمهم، وخلق هلم من العلم ما حتتمله نفوسهم، وأفاض عليهم من احلكمة ما َل  

مجيعهم علام وحكمة وعقال، ثم كشف هلم عن عواقب  منتهى لوصفها، ثم زاد مثل عدد  

حتى   العقوبات  وخفايا  اللطف  دقائق  وعرفهم  امللكوت  أرسار  عىل  وأطلعهم  األمور 

اطلعوا به عىل اخلري والرش والنفع والرض، ثم أمرهم أن يدبروا امللك وامللكوت بام أعطوا  

تظاهر عليه أن يزاد فيام دبر اهلل  من العلوم واحلكم، ملا اقتىض تدبري مجيعهم مع التعاون وال

سبحانه اخللق به يف الدنيا واآلخرة جناح بعوضة، وَل أن ينقص منها جناح بعوضة، وَل  

أن يرفع منها ذرة وَل أن خيفض منها ذرة، وَل أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو  

 به عليه، بل كل  رض عمن بيل به، وَل أن يزال صحة أو كامل أو غنى أو نفع عمن أنعم اهلل

ما خلقه اهلل تعاىل من الساموات واألرض ـ إن رجعوا فيها البرص وطولوا فيها النظر ـ ما  

رأوا فيها من تفاوت وَل فطور، وكل ما قسم اهلل تعاىل بني عباده من رزق وأجل ورسور  

وحزن وعجز وقدرة وإيامن وكفر وطاعة ومعصية، فكله عدل حمض َل جور فيه، وحق  

ظلم فيه، بل هو عىل الرتتيب الواجب احلق عىل ما ينبغي، وكام ينبغي، وبالقدر    رصف َل

 (1)(الذي ينبغي، وليس يف اإلمكان أصال أحسن منه وَل أتم وَل أكمل

ولو كان وادخره مع القدرة ومل يتفضل بفعله  )  قال آخر: ثم استدل عىل ذلك بقوله:
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و مل يكن قادرا لكان عجزا يناقض اإلهلية،  لكان بخال يناقض اجلود وظلام يناقض العدل، ول 

بل كل فقر ورض يف الدنيا فهو نقصان من الدنيا وزيادة يف اآلخرة، وكل نقص يف اآلخرة  

باإلضافة إىل شخص فهو نعيم باإلضافة إىل غريه، إذ لوَل الليل ملا عرف قدر النهار، ولوَل  

الناقص  تنعم األصحاء بالصحة،.. وما مل خيلق  ملا  الكامل، ولوَل خلق    املرض  َل يعرف 

البهائم ملا ظهر رشف اإلنس، فإن الكامل والنقص يظهر باإلضافة، فمقتىض اجلود واحلكمة  

  (1)(خلق الكامل والناقص مجيعا 

ويدل  ومن معاين هذا اَلسم )اإلجياد بعد التقدير عىل اهليئة املخصوصة(،  قال آخر:  

 َأَرَأْيُتْم إِْن َأَخَذ اهللَُّ َسْمَعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم َوَخَتَم  ﴿ُقْل عند ذكر نعم احلواس:    لذلك قوله تعاىل 

ُف اآْلَياِت ُثمَّ ُهْم َيْصِدُفوَن﴾   َلٌه َغرْيُ اهللَِّ َيْأتِيُكْم بِِه اْنُظْر َكْيَف ُنرَصِّ
]األنعام:  َعىَل ُقُلوبُِكْم َمْن إِ

َمًدا إِىَل  ﴿ُقْل َأَرَأْيتُ عند ذكر نعمة الليل والنهار:  ، وقوله  [ 46 ْم إِْن َجَعَل اهللَُّ َعَلْيُكُم اللَّْيَل رَسْ

 َأَفاَل َتْسَمُعوَن ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َجَعَل اهللَُّ
ٍ
 َعَلْيُكُم النََّهاَر  َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إَِلٌه َغرْيُ اهللَِّ َيْأتِيُكْم بِِضَياء

إَِلهٌ  اْلِقَياَمِة َمْن  َيْوِم  إِىَل  َمًدا  َرمْحَتِِه  رَسْ َوِمْن  وَن  ُتْبرِصُ َأَفاَل  َتْسُكنُوَن فِيِه  بَِلْيٍل  َيْأتِيُكْم   َغرْيُ اهللَِّ 

ْيَل َوالنََّهاَر لَِتْسُكُنوا فِيِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾   ـ   71]القصص:  َجَعَل َلُكُم اللَّ

 َمِعنٍي﴾  ﴿ُقْل َأَرَأْيتُ املاء:  ، وقوله عن  [ 73
ٍ
،  [ 30]امللك:  ْم إِْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن َيْأتِيُكْم باَِمء

يَح َفَيْظَلْلَن َرَواكَِد َعىَل َظْهِرِه إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِكلِّ  الرياح: وقوله عن  ﴿إِْن َيَشْأ ُيْسكِِن الرِّ

  [ 33]الشورى: َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾ 

هلل تعاىل الواردة يف القرآن الكريم والدالة عىل عنايته بخلقه  قال آخر: ومن أسامء ا

  يكمل   َل  هكام أن اإلبداع َل يكون إَل بإحداث ما مل يكن.. فإنذلك أنه  ..  [ املصوراسمه ]
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 .. سواه  عام متيزه  خاصة هيئة   عىل  أبدع ما  بتصوير  إَل

القرآن الكريم يذكر من  اهلل عىل عباده بأنه عدل صورهم يف  ة  قال آخر: وهلذا نرى 

اَك َفَعَدَلَك  نفس الوقت الذي كان قادرا عىل تشوهيها، كام قال تعاىل:   ﴿الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّ

َبَك﴾    [ 8ـ  7]اَلنفطار: يِف َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّ

ُركُ وقال عن مشيئته املرتبطة بتصوير اجلنني:  قال آخر:   ْم يِف اأْلَْرَحاِم  ﴿ُهَو الَِّذي ُيَصوِّ

   [ 6]آل عمران:  ﴾ َكْيَف َيَشاُء ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ 

﴿َنْحُن َخَلْقنَاُهْم َوَشَدْدَنا  وقال يمن عىل عباده بقوة أجسامهم وسالمتها:  قال آخر:  

َتْبِدياًل  َأْمَثاهَلُْم  ْلنَا  َبدَّ ِشْئنَا  َوإَِذا  ُهْم  يف  [ 28]اإلنسان:    ﴾َأرْسَ عباس  ابن  عن  ورد  وقد   ،

 لغرينا حماسنهم إىل أسمج الصور وأقبحها( )تفسريها: 

آخر:   تعاىل  ويذكر  قال  عىل  اهلل  بذلك  ويستدل  مشيها،  طريقة  يف  الكائنات  تنوع 

 َفِمنُْهْم َمْن َيْميِش َعىَل َبْطنِ ، كام قال تعاىل:  مشيئتهطالقة  
ٍ
ٍة ِمْن َماء ِه َوِمنُْهْم  ﴿َواهللَُّ َخَلَق ُكلَّ َدابَّ

يَشْ  ُكلِّ  َعىَل  اهللََّ  إِنَّ  َيَشاُء  َما  اهللَُّ  خَيُْلُق  َأْرَبٍع  َعىَل  َيْميِش  َمْن  َوِمنُْهْم  ِرْجَلنْيِ  َعىَل  َيْميِش    َمْن 
ٍ
ء

  [ 45]النور:  ﴾ َقِديرٌ 

إىل النظر يف أطوار اخللق التي يمر هبا اإلنسان ليعاين  القرآن الكريم    نا وينبهقال آخر:  

﴿اهللَُّ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن  طالق املشيئة اإلهلية يف التصوير، كام قال تعاىل:  

ٍة َضْعًفا َوَشْيَبةً  ًة ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقوَّ ]الروم: ُهَو اْلَعلِيُم اْلَقِديُر﴾  وَ   خَيُْلُق َما َيَشاءُ   َبْعِد َضْعٍف ُقوَّ

54 ]   

آخر:   الكريم  ويذكر  قال  املوهوبة  القرآن  املختلفة  والطاقات  املختلفة  الصور 

السالم قال تعاىل:    ، للمالئكة عليهم  َفاطِِر  وينبه بذلك إىل طالقة مشيئته، كام  ﴿احْلَْمُد هللَِِّ 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل املاََْلئَِكِة رُ  َيِزيُد يِف اخْلَْلِق َما    ُساًل ُأويِل َأْجنَِحٍة َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباعَ السَّ
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 َقِديٌر﴾  َيَشاءُ 
ٍ
ء   [ 1]فاطر: إِنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

قال آخر: ومن أسامء اهلل تعاىل الواردة يف القرآن الكريم والدالة عىل عنايته بخلقه  

[ وهو  املغني اسمه  خالق[،  اهلل  أن  ما    يعني  مجيع  كائن  لكل  وفر  قد  ومبدعه  الكون  هذا 

 حيتاجه، فأغناه به عن سواه. 

قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف الدعوة إىل النظر إىل الطعام، وتوفر كل  

ْنَساُن إِىَل َطَعاِمهِ ما حيتاجه اإلنسان فيه، كام قال تعاىل:   ﴿َأنَّا  قال:  ، و[ 24]عبس:   ﴾﴿َفْلَينُْظِر اإْلِ

ا   ْبنَا املَْاَء َصبًّا َصبَ  يَها َحبًّا   ُثمَّ َشَقْقنَا اأْلَْرَض َشقًّ
َوَحَدائَِق    َوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل   َوِعنًَبا َوَقْضًبا   َفَأْنَبْتنَا فِ

ا  ُغْلًبا   [ 32ـ  25]عبس:  ﴾َمَتاًعا َلُكْم َوأِلَْنَعاِمُكمْ  َوَفاكَِهًة َوَأبًّ

﴿َوُهَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن  بعض أسباب ذلك اإلغناء، فقال:  اهلل تعاىل  ذكر  قال آخر: و

اكًِبا َومِ  ا ُنْخِرُج ِمنُْه َحبًّا ُمرَتَ  َفَأْخَرْجنَا ِمنُْه َخرِضً
ٍ
ء  َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ُكلِّ يَشْ

ِ
اَمء َن النَّْخِل  السَّ

اَن ُمْشَتبًِها َوَغرْيَ ُمَتَشابٍِه اْنُظُروا إِىَل  ِمْن َطْلِعَها ِقنَْواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعنَا  مَّ ْيُتوَن َوالره ٍب َوالزَّ

 [ 99]األنعام:  ﴾َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوَينِْعِه إِنَّ يِف َذلُِكْم آَلَياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمنُونَ 

ُكْم  ﴿ُقْل َأئِنَّويف آية أخرى ذكر ما قدر اهلل يف األرض من أقوات، فقال:  قال آخر:  

َأْنَداًدا َذلَِك َربه اْلَعاملنَِيَ  َلُه  َعُلوَن  َيْوَمنْيِ َوجَتْ َوَجَعَل فِيَها    َلَتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض يِف 

ائِلِنيَ  اٍم َسَواًء لِلسَّ يَها َأْقَواهَتَا يِف َأْرَبَعِة َأيَّ
َر فِ  [ 10ـ    9صلت:  ]ف  ﴾ َرَوايِسَ ِمْن َفْوِقَها َوَباَرَك فِيَها َوَقدَّ

ُه ُهَو  وأخربنا أنه هو الذي وفر لكل ما يف الكون ما حيتاجه، فقال:  قال آخر:   ﴿َوَأنَّ

َوَأْقنَى أن  [ 48]النجم:    ﴾ َأْغنَى  أي  بلطفه  ،  عنه  املادية  اإلنسان  يرفع حاجات  مل  اهلل سبحانه 

عليم والتكامل  مور الرتبية والتأالعميم فحسب، بل أوَله غنى يرفع عنه حاجاته املعنوية من  

أغنى:  . فعن طريق إرسال الرسل إليه وإنزال الكتب الساموية وإعطائه املواهب العديدة. 

احلاجة. عدم  ومعناه  غني  من  مشتق  ِجزَية،  .  فعل  وزن  عىل  قنية  من  مشتق   فعل  وأقنى: 
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اإلنسان. خرها  يد  التي  األموال  و ومعناها  اآلية  .  معنى  رفع  بذلكيكون  أي  أغنى  هو   :

ر سواء يف األاحلاجات  مور املادية كاحلائط أو  الفعلية، وأقنى معناه إيالء املواهب التي تدخ 

مور املعنوية كرضا اهلل سبحانه الذي ُيعد  أكرب رأس  البستان واألمالك وما شاكلها، أو األ

أو  مال دائم  القوت  ..  لعباده من األجهزة، وما وفره هلم من أنواع  آتاه اهلل  ما  اإلغناء هو 

 . (1) س وغريها.. واإلقناء هو كل ما زاد عىل ذلكواللبا 

آخر:   اهلل  قال  وفر  التي  احلاجات  الكثري من  الكريم  القرآن  تعاىل يف  اهلل  ذكر  وقد 

ْيَل لَِباًسا  لعباده، والتي َل يستقيم هلم العيش من دوهنا، فقال:   ﴿َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّ

ا َبنْيَ َيَدْي َرمْحَتِِه َوَأْنَزْلنَا ِمَن    َهاَر ُنُشوًراَوالنَّْوَم ُسَباًتا َوَجَعَل النَّ َياَح ُبرْشً َوُهَو الَِّذي َأْرَسَل الرِّ

َطُهوًرا  َماًء   
ِ
اَمء َكثِرًيا   السَّ َوَأَنايِسَّ  َأْنَعاًما  َخَلْقنَا  مِمَّا  َوُنْسِقَيُه  َمْيًتا  َبْلَدًة  بِِه  ْفنَاُه  َوَلَقْد    لِنُْحيَِي  رَصَّ

ُكُفوًرا إَِلَّ  النَّاِس  َأْكَثُر  َفَأَبى  ُروا  كَّ لَِيذَّ اأْلَْرَض  ، وقال:  [ 50ـ    47]الفرقان:    ﴾َبْينَُهْم  َنْجَعِل  ﴿َأمَلْ 

َأْوَتاًدا   ِمَهاًدا َباَل  لَِباًس   َوَجَعْلنَا َنْوَمُكْم ُسَباًتا   َوَخَلْقنَاُكْم َأْزَواًجا   َواجْلِ ْيَل  َوَجَعْلنَا    ا َوَجَعْلنَا اللَّ

َمَعاًشا  َفْوَقُكْم َسبًْعا ِشَداًدا  النََّهاَر  اًجا   َوَبنَْينَا  اًجا َوهَّ َماًء    َوَجَعْلنَا رِسَ اِت  املُْْعرِصَ ِمَن  َوَأْنَزْلنَا 

اًجا   [ 16ـ  6]النبأ:  ﴾َوَجنَّاٍت َأْلَفاًفا  لِنُْخِرَج بِِه َحبًّا َوَنَباًتا  َثجَّ

 الواردة يف القرآن الكريم والدالة عىل عنايته بخلقه  قال آخر: ومن أسامء اهلل تعاىل

[ أنه    ،[احلافظاسمه  قال تعاىل:  عىل كل يشء حفيظفقد ذكر اهلل تعاىل  َفَقْد  ،  ْوا  َتَولَّ ﴿َفإِْن 

وَنُه َشْيئً  ُكْم َوََل َترُضه ُف َرِبِّ َقْوًما َغرْيَ
ا إِنَّ َرِبِّ َعىَل ُكلِّ  َأْبَلْغُتُكْم َما ُأْرِسْلُت بِِه إَِلْيُكْم َوَيْسَتْخلِ

 َحِفيظٌ 
ٍ
ء ﴿َوَما َكاَن َلُه َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلَطاٍن إَِلَّ لِنَْعَلَم َمْن ُيْؤِمُن بِاآْلِخَرِة  .. وقال:  [ 57]هود:    ﴾ يَشْ

 َحِفيظٌ 
ٍ
ء َ .. وقال:  [ 21]سبأ:    ﴾مِمَّْن ُهَو ِمنَْها يِف َشكٍّ َوَربهَك َعىَل ُكلِّ يَشْ ِذيَن اختَّ ُذوا ِمْن  ﴿َوالَّ
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ْلنَا  .. وقال:  [ 6]الشورى:    ﴾ ُدونِِه َأْولَِياَء اهللَُّ َحِفيٌظ َعَلْيِهْم َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم بَِوكِيلٍ  ﴿إِنَّا َنْحُن َنزَّ

حَلَافُِظونَ  َلُه  ا  َوإِنَّ ْكَر  وقال:  [ 9]احلجر:    ﴾الذِّ َوَيْعَمُلوَن  ..  َلُه  َيُغوُصوَن  َمْن  َياطِنِي  الشَّ ﴿َوِمَن 

َذلَِك َعمَ  ُدوَن  َحافِظِنَي﴾    اًل  هَلُْم  وقال:  [ 82]األنبياء:  َوُكنَّا  َكاَم  ..  إَِلَّ  َعَلْيِه  آَمنُُكْم  َهْل  ﴿َقاَل 

امِحنَِي﴾    َفاهللَُّ َخرْيٌ َحافًِظا   َأِمنُْتُكْم َعىَل َأِخيِه ِمْن َقْبُل  ﴿َوَلَقْد  .. وقال:  [ 64]يوسف:  َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

نَّاَها لِلنَّاظِِرينَ َجَعْلنَا يِف    ُبُروًجا َوَزيَّ
ِ
اَمء َق    َوَحِفْظنَاَها ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َرِجيمٍ   السَّ إَِلَّ َمِن اْسرَتَ

ْمَع َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب ُمبِنيٌ   [ 18ـ  16]احلجر:  ﴾ السَّ

قال آخر: ومن أسامء اهلل تعاىل الواردة يف القرآن الكريم والدالة عىل عنايته بخلقه  

اسم يدل عىل الذي وفر لكل صنعة من اإلتقان والكامل ما حيميها من  [، وهو  الفاطر ه ]اسم

النظر إىل  اهلل تعاىل  اَلنفطار واَلنشقاق والنقص.. وقد ذكر   هذا املعنى.. فقال حيث عىل 

مْحَِن ِمْن َتَفاوُ السامء:   َباًقا َما َتَرى يِف َخْلِق الرَّ
ٍت َفاْرِجِع اْلَبرَصَ  ﴿الَِّذي َخَلَق َسْبَع َساَمَواٍت طِ

َتنْيِ َينَْقلِْب إَِلْيَك اْلَبرَصُ َخاِسًئا َوُهَو َحِسريٌ   َهْل َتَرى ِمْن ُفُطورٍ    3]امللك:   ﴾ُثمَّ اْرِجِع اْلَبرَصَ َكرَّ

إشارة إىل أن من النواحي املراعاة يف إبداع اهلل تعاىل هذه الناحية املهمة، والتي   ا ويف هذ، [ 4ـ 

 وده يف إطار األجل الذي حدد له. حتفظ للكائن وج 

قال آخر: ومن أسامء اهلل تعاىل الواردة يف القرآن الكريم والدالة عىل عنايته بخلقه  

تعاىل:  [، كام  الرزاق اسمه ] َوُهَو  قال  اُكْم  َوإِيَّ َيْرُزُقَها  اهللَُّ  ِرْزَقَها  ِمُل  حَتْ ٍة ََل  َدابَّ ِمْن  ْن  ﴿َوَكَأيِّ

اْلَعلِيمُ  ِميُع  َيْملُِك  وقال:  ،  [60لعنكبوت:  ]ا  ﴾السَّ ْن  َأمَّ َواأْلَْرِض   
ِ
اَمء َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ ﴿ُقْل َمْن 

اأْلَمْ  ُر  ُيَدبِّ َوَمْن  احْلَيِّ  ِمَن  املَْيَِّت  َوخُيِْرُج  املَْيِِّت  ِمَن  احْلَيَّ  خُيِْرُج  َوَمْن  َواأْلَْبَصاَر  ْمَع  َر  السَّ

 [31]يونس:  ﴾َتتَُّقونَ َفَسَيُقوُلوَن اهللَُّ َفُقْل َأَفاَل  
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الواقع، فإنا سنرى أنه َل رزق إَل من اهلل، وكل رزق من  و:  (1)قال آخر لو تأملنا 

فاهلل تعاىل إذا رزق يرزق مما هو ملكه.. أما اآلخرون، فهم ليسوا  ،  سواه فهو جماز َل حقيقة له

واهلل تعاىل  .  ملكه.سوى وسائط للرزق اإلهلي.. وَل حيق اسم الرزاق إَل ممن يرزق مما هو  

والباطنية،   والظاهرية  واألخروية،  والدنيوية  واملعنوية  املادية  الرزق  أنواع  جيمع  يرزق 

واهلل  .  والعلنية واخلفية، أما غريه، فهو إن إنام يعطي غريه عطاء حمدودا من مجيع النواحي. 

ناسب أحواهلم،  تعاىل يأخذ بعني اَلعتبار حاجة العباد عند تقدير أرزاقهم، ويرزقهم بام ي 

 ألنه عليم بأرسار املرتزقني الظاهرة والباطنة، أما غريه، فعلمه حيول بينه وبني ذلك. 

: واهلل تعاىل هو الرزاق الذي َل تنفد خزائنه أبدا، ألن خزائن كل األشياء  (2) قال آخر

 َمْوُزونٍ ﴿َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْينَا فِيَها َرَوايِسَ وَ بيده، كام قال تعاىل:  
ٍ
ء   َأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ يَشْ

ُلُه إَِلَّ    َوَجَعْلنَا َلُكْم فِيَها َمَعايَِش َوَمْن َلْسُتْم َلُه بَِراِزِقنيَ   إَِلَّ ِعنَْدَنا َخَزائِنُُه َوَما ُننَزِّ
ٍ
ء َوإِْن ِمْن يَشْ

دية التامة من هذه اجلهة،  ، يف حني يتصف اآلخرون باملحدو[ 21ـ    19]احلجر:    ﴾ بَِقَدٍر َمْعُلومٍ 

 كام يتصفون باملحدودية يف غريها.

آخر والعدو،  :  (3) قال  الصديق  مائدته  من  يتناول  الذي  الرازق  هو  تعاىل  واهلل 

فجميعهم يتزودون من نعمته بمقتىض كونه الرمحن الرحيم.. لكن غريه َل يفكرون سوى  

 بأصدقائهم وأقارهبم. 

نه غني من  ظر لقاء عطائه وإنعامه جزاء وَل شكورا، ألواهلل تعاىل َل ينت:  (4)قال آخر

 كل ناحية، لكن غريه ينتظرون ألف لون من قبيل ذلك. 

 
 ( 217/ 4نفحات القرآن، الشريازي: )(  1)

 ( 217/ 4الشريازي: )نفحات القرآن، (  2)

 ( 217/ 4نفحات القرآن، الشريازي: )(  3)
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آخر عامل  :  (1)قال  يف  النطفة  انعقاد  منذحلظة  يبدأ  شامله  الرزق  واسع  تعاىل  واهلل 

الوَلدة من خالل حليبها   أمه، وبعد  اجلنني يف بطن  الرحم، ويستمر طيلة مرحلة وجود 

هنا، وحتى حلظات املوت األخرية.. وليس ذلك إَل هلل.. ولذلك قال تعاىل عند ذكر  وحنا 

نَا َأْنِزْل َعَلْينَا َمائَِدًة  دعاء املسيح عليه السالم بنزول املائدة:   ﴿َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربَّ

لِنَا َوآِخِرَنا َوآ  َتُكوُن َلنَا ِعيًدا أِلَوَّ
ِ
اَمء اِزِقنيَ ِمَن السَّ    [ 114]املائدة:    ﴾َيًة ِمنَْك َواْرُزْقنَا َوَأْنَت َخرْيُ الرَّ

 د. الربوبية واحلاكمية: 

ما إن انتهى اجلمع من حديثهم إىل هذا املحل حتى قام من احللقة رجل، وقال: بام  

عن   باحلديث  إَل  يكمل  َل  احلديث  هذا  فإن  بخلقه؛  وعنايته  اهلل  رمحة  عن  حتدثتم  أنكم 

ربوبيته وحاكميته، فهام من جتليات عنايته ورمحته بخلقه.. وقد سمعت أن ندوة ستقام هذا  

املساء يف مدينة كربالء حول املوضوع.. فمن شاء منكم أن حيرضها، فيرسين ذلك.. وأنتم  

السائر[،   ]الطريق  تركبوا  أن  يكفي  مركبة..  أي  حتتاج  َل  إليها  الرحلة  أن  طبعا  تعلمون 

 . وسيوصلكم إليها 

كان يف النجف أَل يزور كربالء؟.. أجل سنسري    قال أحد احلضور: وهل يمكن ملن

 إليها مجيعا. 

ركبت مع اجلموع الكثرية فيام يطلقون عليه ]الطريق السائر[، وهي طريق تتحرك  

بأصحاهبا مثلام نراه يف بعض املحال، لكنها أكثر تطورا ورسعة.. إذا وصلنا إىل كربالء يف  

 ومن غري أن يشعر بأي حركة لذلك الطريق. دقائق معدودة، 

وقد رأيت أن كل املسافة بني كربالء والنجف صارت عامرة، وبمباين ومؤسسات  

 
 ( 217/ 4نفحات القرآن، الشريازي: )(  1)
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 يف غاية اجلامل والبهاء. 

إىل   ذهبنا  احلسني،  اإلمام  مقام  وأوهلا  ملشاهدها،  وزيارتنا  كربالء،  دخولنا  بمجرد 

ا يقول ملن معه: لقد مجعتكم يف هذه  املحل الذي تعقد فيه الندوة، وهناك رأينا شيخا كبري

املدينة الرشيفة لتحدثونا عن ربوبية اهلل وحاكميته عىل عباده.. ومن خالل القرآن الكريم..  

فال يعرف اهلل من َل يعرف ذلك.. وَل يفهم القرآن الكريم وَل هيتدي إىل معانيه من َل  

 يعرف ذلك. 

تعاىل  اهلل  ذكر  وقد  شيخنا..  فيك  بورك  آخر:  فقال:    قال  الفاحتة،  سورة  يف  ذلك 

ُه  ، وقال يف قصة إبراهيم عليه السالم:  [ 2]الفاحتة:  ﴿احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعاملنََِي﴾   َلُه َربه ﴿إِْذ َقاَل 

﴿َوَقاَل  وقال يف قصة موسى عليه السالم:    ،[ 131]البقرة:  َقاَل َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعاملنََِي﴾    َأْسلِمْ 

اْلَعاملَنَِي﴾   َربِّ  ِمْن  َرُسوٌل  إِينِّ  ْرَعْوُن 
فِ َيا  أن    ،[ 104]األعراف:  ُموَسى  بعد  السحرة  وقال عن 

اْلَعاملنََِي﴾  آمنوا:   بَِربِّ  آَمنَّا  اجلنة:    ، [ 121]األعراف:  ﴿َقاُلوا  أهل  عن  فِيَها  وقال  ﴿َدْعَواُهْم 

يَُّتُهْم فِيهَ 
 [10]يونس: َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنَِي﴾  ا َساَلمٌ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحَتِ

آخر ](1)قال  وكلمة  واملرِبتعني    [ الرب:  املصلح  و املالك  معنى  ..  يمتزج  لذلك 

. فهو اإلله الذي خيلق اخللق، ولكن َل ليرتكهم  . تعنيه الكلمة، بمعنى الرتبيةفيام  األلوهية، 

الفراغ،   داخل  يف  يف  أودعها  التي  األجهزة  من خالل  إحساسهم  هلم  فريِب  لريعاهم  بل 

كياهنم، ومن خالل األشياء التي خلقها هلم من الطعام والرشاب وغري ذلك، مما يتوقف  

عليها    عليه نمو أجسادهم، ومما يرِب هلم عقوهلم من خالل العنارص الدقيقة اخلفية التي أقام 

سائل احلسية التي حركها لتمون جهاز العقل يف وجودهم،  كياهنم الفكري، ومن خالل الو

 
 ( 49/ 1) من وحي القرآن(  1)
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ليبدع ما شاء اهلل له من النتاج الفكري الذي يرفع مستوى احلياة يف أكثر من جمال، ويرِب  

 هلم حياهتم الروحية والعملية بالرساَلت التي متثل أعىل درجات السمو واخلري واإلبداع.  

فيام    للوجود كله يف خملوقاته احلية والنامية واجلامدة،ثم كانت تربيته  :  (1) قال آخر

أبدعه من النظام الكوين الذي يضع لكل موجود نظاما بديعا من الداخل واخلارج، ويربط  

فيه بني املخلوقات يف عملية التكامل الذي يتمثل يف الرتابط الوجودي املتحرك أو الساكن  

 يف وجود األشياء. 

األلوهية، التي تنفتح عىل الكون كله من قاعدة الوجود،  وهكذا كانت  :  (2)قال آخر

والرتبية، كام تتطلع إليها املوجودات من املوقع نفسه من خالل حاجتها الذاتية إليها يف ذلك  

 كله. 

آخر متثل حقيقة حية  : و(3)قال  اإلسالمي،  املفهوم  األلوهية، يف  أن  يظهر  هنا  من 

كام   باملخلوق،  اخلالق  عالقة  يف  اإلنسان  متحركة  ليبقى  باخلالق،  املخلوق  عالقة  هي 

واحليوان وامللك وكل مفردات الوجود يف تطلع دائم، ويف انتظار يومي، لكل العطاء اإلهلي  

كله، يف حركة   الزمن  مع  مستمرة  عملية  النمو  عملية  من  مما جيعل  الوجود،  استمرار  يف 

 الوجود كله. 

بالربوبية، (4)قال آخر العاملني  اقرتان  والتآالتدليل عىل    : ويف  خي بني مفردات  آزر 

لتشمل مفردات الوجود كلها يف اختالفها يف  ﴾اْلَعاملنَِيَ ﴿كلمة  .. فالوجود آفاقها  تفتح   ،

وجماَلهتا   الشكلية،  وأوضاعها  الوجودية،  وحركتها  النوعية،  ومالحمها  الذاتية  عنارصها 

توحدها  ثم  الكونية..  ومداراهتا  امل  احلركية،  اخلالق  وحدة  حركة  يف  يرعى  الذي  رِب 

 
 ( 50/ 1) من وحي القرآن(  1)

 ( 50/ 1) من وحي القرآن(  2)

 ( 50/ 1) من وحي القرآن(  3)

 ( 50/ 1) القرآنمن وحي (  4)
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وجودها، ويمنح كل واحدة منها اخلصائص التي تؤدي هبا إىل غاية الوجود فيها، لتتآزر  

 . كلها يف أخوة وجودية جتعل من ساحة الكون جماَل للتكامل

اهلل   أسامء  من  الكثري  وفهم  قراءة  املعنى  هذا  خالل  من  يمكن  ولذلك  آخر:  قال 

اسام   ذلك  األمثلة عىل  قوله  احلسنى.. ومن  وردا مقرتنني يف  وقد  و)املتعال(..  )الكبري(، 

ِمُل ُكله ُأْنَثى َوَما َتِغيُض اأْلَْرَحاُم َوَما َتْزَداُد َوُكله  تعاىل:    ِعنَْدُه بِِمْقَدارٍ ﴿اهللَُّ َيْعَلُم َما حَتْ
ٍ
ء   يَشْ

َهاَدِة اْلَكبرُِي املُْتََعالِ  يف قوله    مقرتنا بالعيل اسم الكبري  قد ورد  ، و [ 9ـ    8]الرعد:    ﴾َعامِلُ اْلَغْيِب َوالشَّ

ُتْدَعوْ تعاىل:   إِْذ  َأْنُفَسُكْم  َمْقتُِكْم  ِمْن  َأْكرَبُ  اهللَِّ  ملََْقُت  ُينَاَدْوَن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ياَمِن  ﴿إِنَّ  اإْلِ إِىَل  َن 

َسبِ   َفَتْكُفُرونَ  إِىَل ُخُروٍج ِمْن  َفَهْل  بُِذُنوبِنَا  ْفنَا  َفاْعرَتَ  
اْثنََتنْيِ َوَأْحَيْيَتنَا  اْثنََتنْيِ  َأَمتَّنَا  نَا  َربَّ   يلٍ َقاُلوا 

ْك بِِه  ُه إَِذا ُدِعَي اهللَُّ َوْحَدُه َكَفْرُتْم َوإِْن ُيرْشَ  10]غافر:  ﴾ ُتْؤِمنُوا َفاحْلُْكُم هللَِِّ اْلَعيِلِّ اْلَكبرِيِ َذلُِكْم بَِأنَّ

 [ 12ـ 

الذي  الكبري  قال آخر: ومعنى   أو  هو ذلك  به أي نقص  يكن  فلم  اكتمل وجوده، 

َل يكمل الوجود إَل بشيئني: أن يكون دائام َل انقطاع له.. وأن يكون ذاتيا َل  و  قصور.. 

أو َلحق فهو ناقص.. ولذلك يقال لإلنسان إذا فكل وجود مقطوع بعدم سابق  .  تبعية له.

 طالت مدة وجوده إنه كبري، أي كبري السن، طويل مدة البقاء. 

وهذان املعنيان للكبري َل يصدقان إَل عىل اهلل.. فاهلل هو الكبري احلقيقي،  قال آخر:  

فهو دائم الوجود أزَل وأبدا.. ووجوده هو الوجود الذي يصدر عنه وجود كل موجود..  

جلميع ف الوجود  منه  حصل  فالذي  وكبريا،  كامال  نفسه  يف  وجوده  تم  الذي  كان  إن 

 املوجودات أوىل أن يكون كامال وكبريا. 

اململكة احلقيقية َل يديرها إَل الكبري  قال آخر: وعالقة هذا اَلسم بالربوبية هي أن  

تفنيه األيام، وَل  احلقيقي.. ذلك أن كامل العدل وكامل الرمحة َل تتامن إَل من خالل ملك َل  
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 يستبد به الضعف، وَل يتسلل إىل طاقاته القصور. 

ذلك   ومثل  آخر:  )املتعال(قال  فاسمه  يف  ،  اَلسم  هذا  تعاىل  اهلل  ذكر  القرآن  قد 

تعاىل:  الكريم قال  كام  ِمْن  ،  َهْل  يِيُكْم  حُيْ ُثمَّ  ُيِميُتُكْم  ُثمَّ  َرَزَقُكْم  ُثمَّ  َخَلَقُكْم  الَِّذي  ﴿اهللَُّ 

كَ  ُكونَ رُشَ  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َعامَّ ُيرْشِ
ٍ
ء ، وهو يعني  [ 40]الروم:    ﴾ائُِكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن َذلُِكْم ِمْن يَشْ

الذي َل رتبة فوق رتبته.. بل مجيع املراتب منحطة عنه.. فكل ما له الفوقية يف املكان    املتعايل

 لعلو يف الرتبة. فله العلو املكاين.. وكل ما له الفوقية يف الرتبة فله ا

اهلل تعاىل منزه عن أن حيده املكان، فلذلك َل يراد بعلوه ما نفهمه  قال آخر: وبام أن  

ذلك   من  أرشف  هو  ما  به  املراد  بل  بعض..  فوق  بعضها  علوا حسيا  الكائنات  علو  من 

العقل إَل ويكون   وأعظم، وهو أن املوجودات َل يمكن قسمتها إىل درجات متفاوتة يف 

ه وتعاىل يف الدرجة العليا من درجات أقسامها، حتى َل يتصور أن يكون فوقه  احلق سبحان

درجة، وذلك هو العيل املطلق، وكل ما سواه فيكون عليا باإلضافة إىل ما دونه، ويكون دنيا 

 أو سافال باإلضافة إىل ما فوقه.  

قد حاز  َل تستقيم اململكة إَل بملك  بالربوبية هو أنه  عالقة هذا اَلسم  قال آخر: و

 من الرتب أعالها.. فال ينافسه يف كامله منافس، وَل يتطلع إىل جالله متطلع. 

)العزيز( قال آخر: ومثل ذلك   القرآن  اسمه  ، وقد ورد ذكره يف مواضع كثرية من 

اَلُم املُْ الكريم، منها قوله تعاىل:   وُس السَّ ْؤِمُن املَُْهْيِمُن  ﴿ُهَو اهللَُّ الَِّذي ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو املَْلُِك اْلُقده

ُكونَ  ُ ُسْبَحاَن اهللَِّ َعامَّ ُيرْشِ ٌء  ، وقوله:  [ 23]احلرش:    ﴾ اْلَعِزيُز اجْلَبَّاُر املَُْتَكربِّ ﴿اهللََّ ََل خَيَْفى َعَلْيِه يَشْ

 
ِ
اَمء السَّ يِف  َوََل  اأْلَْرِض  إِ   يِف  ََل  َيَشاُء  َكْيَف  اأْلَْرَحاِم  يِف  ُرُكْم  ُيَصوِّ الَِّذي  اْلَعِزيُز  ُهَو  ُهَو  إَِلَّ  َلَه 

إَِلَه إَِلَّ ُهَو َواملاََْلئَِكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقائاًِم    وقوله:  ،[ 6ـ    5]آل عمران:    ﴾احْلَكِيمُ  َأنَُّه ََل  ﴿َشِهَد اهللَُّ 

ْيَل  وقوله:   ،[ 18]آل عمران:   ﴾بِاْلِقْسِط ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ  ْصَباِح َوَجَعَل اللَّ ﴿َفالُِق اإْلِ
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ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ   [96]األنعام:  ﴾َسَكنًا َوالشَّ

الذي َل يغلب،    [الغالبقال آخر: وله معان كثرية، ومن معانيه املرتبطة بالربوبية ]

ي من انترص أخذ ما راق له.. وعىل هذا قوله  وهلذا تقول العرب يف أمثلتها: من عز بز، أ

َطاِب تعاىل:   يِن يِف اخْلِ أي غلبني يف اخلطاب.. فالقاهر الذي انترص مع أنه    [ 23]ص:    ﴾﴿َوَعزَّ

قد يغلب ويقهر يسمى عزيزا، فكيف بالقاهر الذي َل يمكن أن يغلب.. وذلك هو اهلل،  

﴿َواهللَُّ َغالٌِب َعىَل َأْمِرِه  قال تعاىل:   فهو وحده العزيز الذي َل يغلب بحال من األحوال، كام

﴿ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اهللَِّ بَِأْفَواِهِهْم  ، وقال:  [ 21]يوسف:    ﴾َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ََل َيْعَلُمونَ 

مَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ 
 [ 32]التوبة:  ﴾َوَيْأَبى اهللَُّ إَِلَّ َأْن ُيتِ

َأْرَسْلنَا  .. ومنه قوله تعاىل:  [القوي الشديدال آخر: ومثل ذلك دَللته عىل ]ق ﴿إِْذ 

ُمْرَسُلونَ  إَِلْيُكْم  ا  إِنَّ َفَقاُلوا  بَِثالٍِث  ْزَنا  َفَعزَّ ا  ُبومُهَ َفَكذَّ  
اْثنَنْيِ قويناهم  [ 14]يس:    ﴾ إَِلْيِهُم  أي   ،

عند يسمى  يضعف  قد  الذي  القادر  كان  فإذا  بثالث..  فكيف    وشددناهم  عزيزا،  الناس 

 بالقادر الذي يستحيل أن يضعف.. وليس ذلك إَل اهلل تعاىل. 

، فنحن نقول: األليم، ونقصد املؤمل.. وهلذا،  [ املعزقال آخر: ومثل ذلك دَللته عىل ]

ُة مَجِيًعا  ، كام قال تعاىل:  فال عزيز إَل من أعزه اهلل ِه اْلِعزَّ َة َفلِلَّ إَِلْيِه َيْصَعُد  ﴿َمْن َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ

َوَمْكُر   َشِديٌد  َعَذاٌب  هَلُْم  يَِّئاِت  السَّ َيْمُكُروَن  ِذيَن  َوالَّ َيْرَفُعُه  الُِح  الصَّ َواْلَعَمُل  الطَّيُِّب  ُم 
اْلَكلِ

َيُبورُ  ُهَو  َيِصُفونَ وقال:    ،[ 10]فاطر:    ﴾ ُأوَلئَِك  َعامَّ  ِة  اْلِعزَّ َربِّ  َربَِّك  َعىَل    ﴿ُسْبَحاَن  َوَساَلٌم 

 [ 182ـ  180]الصافات:  ﴾َواحْلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعاملنَِيَ  ْرَسلِنيَ املُْ 

، فهو من مقتضيات كون اهلل تعاىل ربا وحاكام،  اسمه )احلكيم( قال آخر: ومثل ذلك  

﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل  وقد ورد ذكره يف مواضع كثرية من القرآن الكريم، منها قوله تعاىل:  

َ هَلُْم َفُيِضله اهللَُّ َمْن َيَشاُء َوهَيِْدي َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ إَِلَّ بِلِ  ]إبراهيم:    ﴾َساِن َقْوِمِه لُِيَبنيِّ
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ُه َأَنا اهللَُّ اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ وقال: ، [ 4  [ 9]النمل:  ﴾﴿َيا ُموَسى إِنَّ

آخر يعني  (1) قال  وهو  احلكمة..  :  ومعنى  للحكمة  و ذو  علمي،  معنى  معنيان: 

عميل.. أما املعنى العلمي، فهو معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم.. وأجل األشياء هو  

اهلل سبحانه وتعاىل، وَل يعرف كنه اهلل غري اهلل، ولذلك فهو احلكيم احلق ألنه يعلم أجل  

يتصور زواله املطابق األشياء بأجل العلوم.. إذ أجل العلوم هو العلم األزيل الدائم الذي َل  

إليها خفاء وَل شبهة، وَل يتصف بذلك إَل علم اهلل سبحانه   للمعلوم مطابقة َل يتطرق 

 وتعاىل. 

آخر الصناعات وحيكمها  :  (2)قال  دقائق  ملن حيسن  يقال  فإنه  العميل،  املعنى  وأما 

ذي دل عىل  ويتقن صنعتها حكيم، وكامل ذلك ـ أيضا ـ ليس إَل هلل تعاىل فهو احلكيم احلق ال

 حكمته كل يشء. 

آخر:   ملن  قال  يعطيها  فهو  احلكمة،  صاحب  هو  كله  ذلك  بعد  لدليه  واهلل  تتوفر 

ْكَمَة  ، كام قال تعاىل:  َل يستحقها ، وينزعها ممن  القابلية ْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت احْلِ ﴿ُيْؤيِت احْلِ

ُر إَِلَّ  كَّ ا َكثِرًيا َوَما َيذَّ ﴿إِْذ َقاَلِت املاََْلئَِكُة َيا  ، وقال:  [ 269]البقرة:    ﴾  ُأوُلو اأْلَْلَباِب َفَقْد ُأويِتَ َخرْيً

ْنَيا َواآْلِخ  ِك بَِكلَِمٍة ِمنُْه اْسُمُه املَِْسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها يِف الده ُ َرِة َوِمَن  َمْرَيُم إِنَّ اهللََّ ُيَبرشِّ

بِنيَ  يِف   املَُْقرَّ النَّاَس  نيَ   َوُيَكلُِّم  احِلِ الصَّ َوِمَن  َوَكْهاًل  َومَلْ    املَْْهِد  َوَلٌد  يِل  َيُكوُن  َأنَّى  َربِّ  َقاَلْت 

َوُيَعلُِّمُه    َيْمَسْسنِي َبرَشٌ َقاَل َكَذلِِك اهللَُّ خَيُْلُق َما َيَشاُء إَِذا َقىَض َأْمًرا َفإِنَّاَم َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ 

ْكَمَة َوالتَّ  ْنِجيَل اْلكَِتاَب َواحْلِ  [ 48ـ  45]آل عمران:  ﴾ْوَراَة َواإْلِ

)احلَكم العدل(، ذلك أن من مقتضيات الرب واحلاكم  ه  اسامقال آخر: ومثل ذلك  

 
 ( 120املقصد األسنى )ص: (  2) ( 120املقصد األسنى )ص: (  1)
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أن يكون حكام بني رعيته إليه ترجع يف أحكامها وقوانينها وفصل خصوماهتا.. ويكون له  

 عسف الظاملني. يف نفس الوقت من العدل ما حيمي به أحكامه من طغيان اجلائرين، وت

﴿َوإِْن َكاَن َطائَِفٌة ِمنُْكْم آَمُنوا بِالَِّذي  قوله تعاىل:  يف  هذا املعنى    ورد ذكرقال آخر: وقد  

وا َحتَّى حَيُْكَم اهللَُّ َبْينَنَا َوُهَو َخرْيُ احْلَاكِِمنيَ  َفٌة مَلْ ُيْؤِمنُوا َفاْصرِبُ
 [ 87]األعراف:  ﴾ ُأْرِسْلُت بِِه َوَطائِ

ستمد إَل من اهلل، فاهلل هو  َل تُ احلكم  سلطات  مجيع  أن  وهي تشري إىل  :  (1) قال آخر

رشع القوانني، وهو الذي جييز تشكيل احلكومات وتنفيذ القوانني، وهو الذي يمنح  يالذي  

وعليه  القضاة،  لعمل  عن  فإن    الرشعية  تستمد رشعيتها  أن  َلبد  الثالث  السلطات  هذه 

 الرشائط واألوامر. طريق اإلذن اإلهلي طبق 

ا َأْنَزْلنَا التَّْوَراَة  لقد ذكر القرآن هذا يف مواضع كثرية.. فاهلل تعاىل يقول:  قال آخر:   ﴿إِنَّ

َواأْلَْحَباُر   انِيهوَن  بَّ َوالرَّ َهاُدوا  لِلَِّذيَن  َأْسَلُموا  ِذيَن  الَّ النَّبِيهوَن  هِبَا  حَيُْكُم  َوُنوٌر  ُهًدى  يَها 
باَِم  فِ

وا بِآَيايِت  اْسُتْحِفظُ  وا ِمْن كَِتاِب اهللَِّ َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفاَل خَتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوََل َتْشرَتُ

اْلَكافُِرونَ  ُهُم  َفُأوَلئَِك  اهللَُّ  َأْنَزَل  باَِم  حَيُْكْم  مَلْ  َوَمْن  َقلِياًل  النَّْفَس    َثَمنًا  َأنَّ  فِيَها  َعَلْيِهْم  َوَكَتْبنَا 

نِّ َواجْلُُروَح ِقَصاٌص بِ  نَّ بِالسِّ َفَمْن    النَّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُُذِن َوالسِّ

حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ  اَرٌة َلُه َوَمْن مَلْ  َق بِِه َفُهَو َكفَّ ْينَ  َتَصدَّ ا َعىَل آَثاِرِهْم  َوَقفَّ

ْنِجيَل فِيِه ُهًدى َوُنوٌر َومُ  ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوآَتْينَاُه اإْلِ ًقا ملَِا  بِِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّ َصدِّ

نْ  َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقنيَ  ِجيِل باَِم َأْنَزَل اهللَُّ فِيِه َوَمْن مَلْ  َوْلَيْحُكْم َأْهُل اإْلِ

ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن   حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ

ْنَزَل اهللَُّ َوََل َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َعامَّ َجاَءَك ِمَن احْلَقِّ لُِكلٍّ  اْلكَِتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْينَُهْم باَِم أَ 
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لَِيْبُلَوُكمْ  َوَلكِْن  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ جَلََعَلُكْم  اهللَُّ  َشاَء  َوَلْو  َوِمنَْهاًجا  َعًة  رِشْ ِمنُْكْم  آَتاُكْم  فيام    َجَعْلنَا 

اِت إِىَل اهللَِّ مَ  ُقوا اخْلَرْيَ
َتلُِفونَ َفاْسَتبِ َوَأِن اْحُكْم َبْينَُهْم باَِم    ْرِجُعُكْم مَجِيًعا َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم فِيِه خَتْ

َفإِنْ  إَِلْيَك  اهللَُّ  َأْنَزَل  َما  َبْعِض  َعْن  َيْفتِنُوَك  َأْن  َواْحَذْرُهْم  َأْهَواَءُهْم  َتتَّبِْع  َوََل  اهللَُّ  ْوا  َأْنَزَل  َتَولَّ  

يَِّة    اَم ُيِريُد اهللَُّ َأْن ُيِصيَبُهْم بِبَْعِض ُذُنوهِبِْم َوإِنَّ َكثِرًيا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقونَ َفاْعَلْم َأنَّ 
َأَفُحْكَم اجْلَاِهلِ

ُيوِقُنونَ  لَِقْوٍم  ُحْكاًم  اهللَِّ  ِمَن  َأْحَسُن  َوَمْن  ََل  :  وقال،  [ 50ـ    44]املائدة:    ﴾َيْبُغوَن  َوَربَِّك  ﴿َفاَل 

ياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ ََل جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرًجا مِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا    ُيْؤِمُنونَ 
ُموَك فِ َحتَّى حُيَكِّ

ْبُتْم بِِه َما ِعنِْدي َما َتْسَتْعِجُلوَن بِِه  :  وقال ،  [ 65]النساء:    ﴾ َتْسلِياًم  ﴿ُقْل إيِنِّ َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َرِبِّ َوَكذَّ

.. وغريها من اآليات الكثرية..  [ 57]األنعام:    ﴾ْكُم إَِلَّ هللَِِّ َيُقصه احْلَقَّ َوُهَو َخرْيُ اْلَفاِصلِنيَ إِِن احلُْ 

هو احلاكم عليهم، فال حيق لعبد أن    ـ بحكم كونه ملكا عىل عباده  ـ  وكلها تدل عىل أن اهلل  

 يترصف يف مملكة ربه خمالفا ألحكامه. 

القرآن الكريم،   تعاىل بالعدل يف مواضع كثرية من  قال آخر: وهكذا ذكر وصف اهلل

﴿َوُوِضَع اْلكَِتاُب َفرَتَى املُْْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي مِمَّا فِيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتنَا َماِل َهَذا  كقوله تعاىل:  

ا َوََل َيْظلُِم َربهَك  اْلكَِتاِب ََل ُيَغاِدُر َصِغرَيًة َوََل َكبِرَيًة إَِلَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما   َعِمُلوا َحارِضً

 [ 49]الكهف:  ﴾َأَحًدا

جدها كلها جارية عىل سنن العدل واَلستقامة،  ياهلل، فس  أفعاليف  قال آخر: واملتأمل  

العدل واحلكمة.. وما   الفضل والرمحة، وبني  ليس فيها شائبة جور أصال، فهي كلها بني 

أنوا من  واملكذبني  بالعصاة  سبحانه  من  ينزله  هلم  أعده  وما  الدنيا،  يف  واخلزي  اهلالك  ع 

العذاب املهني يف اآلخرة، فإنام فعل هبم ما يستحقونه، فإنه َل يأخذ إَل بذنب، وَل يعذب  

أو راجحة، وَل   إقامة احلجة، فهو سبحانه َل يأمرهم إَل بام فيه مصلحة خالصة  إَل بعد 

 ينهاهم إَل عام مرضته خالصة أو راجحة. 



379 

 

وهكذا هو سبحانه يف حكمه بني عباده يوم فصل القضاء، كام قال تعاىل:  قال آخر: 

َدٍل  ﴿َوَنَضُع املََْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخرْ 

 [47]األنبياء:  ﴾َأَتْينَا هِبَا َوَكَفى بِنَا َحاِسبِنيَ 

تعاىل  آخر:    قال قال  الكون مجيعا..  لشؤون  تسيريه  يف  وتعاىل  هو سبحانه  وهكذا 

ٍة إَِلَّ ُهَو  حاكيا قول هود عليه السالم لقومه:   ْلُت َعىَل اهللَِّ َرِبِّ َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابَّ َتَوكَّ ﴿إِينِّ 

اٍط ُمْسَتِقيمٍ   [56]هود:  ﴾ آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها إِنَّ َرِبِّ َعىَل رِصَ

ُل  [، والذي ورد ذكره يف قوله تعاىل:  الصبورقال آخر: ومثل ذلك اسمه ] ﴿َوَلْو ُيَعجِّ

لَِقا  َيْرُجوَن  ََل  ِذيَن  الَّ َفنََذُر  َأَجُلُهْم  إَِلْيِهْم  َلُقيِضَ  بِاخْلَرْيِ  اْستِْعَجاهَلُْم   َّ الرشَّ لِلنَّاِس  يِف  اهللَُّ  َءَنا 

 [11]يونس:  ﴾ُطْغَياهِنِْم َيْعَمُهونَ 

الصبور هو الذي َل حتمله العجلة عىل املسارعة إىل الفعل قبل أوانه،  : ف(1) ل آخرقا 

بل ينزل األمور بقدر معلوم، وجيرهيا عىل سنن حمدود، فال يؤخرها عىل آجاهلا املقدورة هلا  

تأخري متكاسل، وَل يقدمها عىل أوقاهتا تقديم مستعجل، بل يودع كل يشء يف أوانه، عىل  

جيب أن يكون، وكام ينبغي أن يكون، وكل ذلك من غري مقاساة داع عىل مضادة  الوجه الذي  

ثبات داعي  .  اإلرادة. العبد، فإنه َل خيلو عن مقاساة، ألن معنى صربه هو  بخالف صرب 

فدفع  متضادان  داعيان  جتاذبه  فإذا  الغضب،  أو  الشهوة  داعي  مقابلة  يف  العقل  أو  الدين 

مال إىل باعث التأخري سمي صبورا، وإذ جعل باعث العجلة  الداعي إىل اإلقدام واملبادرة و 

أما باعث العجلة يف حق اهلل تعاىل فهو معدوم، ولذلك فهو أبعد عن العجلة ممن  .  مقهورا.

 باعثه موجود، ولكنه مقهور. 
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بيده مقاليد  [، وهو يعني أن اهلل تعاىل  القابض الباسطقال آخر: ومثل ذلك اسامه ]

،  ض منها ما شاء، ويبسط منها ما شاء، َل معقب له يف ذلك، وَل راد مجيع األمور، فهو يقب

إَل هبذا.وَل   امللك مللك  تعاىل.. .  يستقيم  اهلل  امللوك  إَل مللك  فهو    وليس ذلك عىل كامله 

 وحده القابض الباسط. 

ا  ﴿َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللََّ َقْرًض قال آخر: وقد وردت اإلشارة إليهام يف قوله تعاىل:  

َيْقبُِض َوَيْبُسُط َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ  :  وقوله  ، [ 245]البقرة:    ﴾ َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكثرَِيًة َواهللَُّ 

اآْل  يِف  ْنَيا  الده احْلََياُة  َوَما  ْنَيا  الده بِاحْلََياِة  َوَفِرُحوا  َوَيْقِدُر  َيَشاُء  ملَِْن  ْزَق  الرِّ َيْبُسُط  إَِلَّ  ِخَرةِ ﴿اهللَُّ   

َخبرًِيا  :  وقوله   ،[ 26]الرعد:    ﴾َمَتاعٌ  بِِعَباِدِه  َكاَن  ُه  إِنَّ َوَيْقِدُر  َيَشاُء  ملَِْن  ْزَق  الرِّ َيْبُسُط  َربََّك  ﴿إِنَّ 

َياَح َفُتثرُِي َسَحاًبا َفَيْبُسُطُه يِف  :  وقوله  ،[ 30]اإلرساء:    ﴾َبِصرًيا  َكْيَف  ﴿اهللَُّ الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ
ِ
اَمء السَّ

َسًفا َفرَتَى اْلَوْدَق خَيُْرُج ِمْن ِخاَللِِه َفإَِذا َأَصاَب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه إَِذا
ُهْم    َيَشاُء َوجَيَْعُلُه كِ

ونَ   [ 48]الروم:  ﴾َيْسَتْبرِشُ

آخر و(1) قال  بلطفه  :  العباد  عن  وغريه  الرزق  يمسك  الذي  هو  سبحانه  القابض 

يقبض األرواح عند املامت بأمره وقدرته، ويضيق األسباب عىل قوم كام يوسعها  وحكمته، و

 . لجأ إَل إليه، وَل يستعاذ إَل بهولذلك َل يُ . عىل آخرين ابتالء وامتحانا.

آخر و(2)قال  ما  :  والفتح  والكرم  املواهب  ألوان  كل  من  يبسط  الذي  هو  الباسط 

غريه.  سؤال  عن  به  ألو.  يغنيك  من  يعطي  من  األعواض  وهو  عن  اخلالية  العطايا  ان 

واألغراض.. وهو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وىف، وإذا أعطى زاد عىل منتهى الرجاء،  

وَل يبايل كم أعطى وملن أعطى، وإن رفعت حاجة إىل غريه َل يرىض، وإذا جفي عاتب وما  
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الذي ينفتح  استقىص، وَل يضيع من َلذ به والتجأ، ويغنيه عن الوسائل والشفعاء.. وهو  

بعنايته كل منغلق، وهبدايته ينكشف كل مشكل، فتارة يفتح املاملك ألنبيائه وخيرجها من  

أيدي أعدائه، وتارة يرفع احلجاب عن قلوب أوليائه، ويفتح هلم األبواب إىل ملكوت سامئه  

 ومجال كربيائه.  

قرآن  ال مواضع كثرية من  ذكره يف  [، وقد ورد  الغفورقال آخر: ومثل ذلك اسمه ]

ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم ََل َتْقنَُطوا ِمْن َرمْحَِة اهللَِّ إِنَّ  كقوله تعاىل:  الكريم،   ِذيَن َأرْسَ ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

ِحيمُ  الرَّ اْلَغُفوُر  ُهَو  ُه  إِنَّ مَجِيًعا  ُنوَب  الذه َيْغِفُر  وقوله:  [ 53]الزمر:    ﴾اهللََّ  َأَنا ،  َأينِّ  ِعَباِدي  ﴿َنبِّْئ 

ِحيمُ الْ   [ 49]احلجر:  ﴾َغُفوُر الرَّ

مل يزل وَل يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن  الذي  الغفور هو  قال آخر: و

عباده موصوفا، فكل أحد مضطر إىل عفوه ومغفرته، كام هو مضطر إىل رمحته، وكرمه فإن  

 اهلل عز وجل وسعت رمحته كل يشء، ومغفرته أعظم من كل ذنب. 

ذ ومثل  آخر:  ]قال  اسمه  كام  املوىللك  تعاىل:  [،  اهللََّ  قال  َأنَّ  َفاْعَلُموا  ْوا  َتَولَّ ﴿َوإِْن 

َل اْلكَِتاَب َوُهَو  ، وقال:  [ 40]األنفال:    ﴾َمْوََلُكْم نِْعَم املَْْوىَل َونِْعَم النَِّصريُ  ﴿إِنَّ َولِيَِّي اهللَُّ الَِّذي َنزَّ

نيَ  احِلِ إليه وجدته أقرب إليك منك..  ، وهو  [ 196]األعراف:    ﴾َيَتَوىلَّ الصَّ الذي كلام افتقرت 

وهو أعلم بك منك،  .  فهو يرمحك، وينرصك، ويرزقك، ويعطيك ما سألته، وما مل تسأله.

 فلذلك َل يعطيك إَل ما ينفعك، وَل هيديك إَل إىل ما يرفعك.

[، وقد ورد ذكره يف مواضع كثرية من القرآن  النصريقال آخر: ومثل ذلك اسمه ]

ا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا  كريم، كقوله تعاىل:  ال نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصرْبً ﴿َوملََّا َبَرُزوا جِلَاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوا َربَّ

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ   [ 250]البقرة:   ﴾ َواْنرُصْ

  اهلل هو النصري الوحيد الذي ينرص من كل عدو، وحيفظ من كل بالء، قال آخر: و
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 ويعني عىل كل هم. 

[، وقد وردت اإلشارة إليه يف مواضع متعددة  املعطيقال آخر: ومثل ذلك اسمه ]

يَها َما َنَشاُء ملَِْن ُنِريُد ُثمَّ  من القرآن الكريم، كقوله تعاىل: 
ْلنَا َلُه فِ ﴿َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

َمْذُموًما   َيْصاَلَها  َجَهنََّم  َلُه  ُمْؤِمٌن    َمْدُحوًراَجَعْلنَا  َوُهَو  هَلَا َسْعَيَها  اآْلِخَرَة َوَسَعى  َأَراَد  َوَمْن 

 َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك    َفُأوَلئَِك َكاَن َسْعُيُهْم َمْشُكوًرا
ِ
 ِمْن َعَطاء

ِ
 َوَهُؤََلء

ِ
ُكالًّ ُنِمده َهُؤََلء

 [ 20ـ  18]اإلرساء:  ﴾حَمُْظوًرا

وتعاىل هو الذي أعطى كل يشء خلقه، وتوىل أمره ورزقه   املعطي سبحانه قال آخر: 

نَا  وهو يصف عطاء ربه:  ،  يف الدنيا واآلخرة، كام قال تعاىل عن موسى عليه السالم ﴿َقاَل َربه

َهَدى ُثمَّ  َخْلَقُه   
ٍ
ء يَشْ ُكلَّ  َأْعَطى  اآلخرة:  [ 50]طه:    ﴾الَِّذي  وقال عن عطاء  ِذيَن  ،  الَّ ا  ﴿َوَأمَّ

َفِفي   َغرْيَ  ُسِعُدوا  َعَطاًء  َربهَك  َشاَء  َما  َلَّ 
إِ َواأْلَْرُض  اَمَواُت  السَّ َداَمِت  َما  يَها 

فِ َخالِِديَن  اجْلَنَِّة 

 [108]هود:  ﴾جَمُْذوذٍ 

وعطاء اهلل قد يكون عاما أو خاصا، فالعطاء العام يكون للخالئق أمجعني،  قال آخر:  

نني، فمن العطاء العام ما ورد يف  املؤم  ي والعطاء اخلاص يكون لألنبياء واملرسلني وصاحل

 َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك حَمُْظوًراقوله تعاىل:  
ِ
 ِمْن َعَطاء

ِ
 َوَهُؤََلء

ِ
]اإلرساء:   ﴾ ﴿ُكالًّ ُنِمده َهُؤََلء

، واملراد بالعطاء هنا متكني العبد من الفعل ومنحه القدرة واَلستطاعة، كل عىل حسب  [ 20

 ره. رزقه أو قضاء اهلل وقد

ومن العطاء اخلاص استجابة الدعاء وحتقيق مطلب األنبياء والصاحلني  قال آخر:  

﴿َربِّ اْغِفْر يِل َوَهْب يِل  األولياء، ومن ذلك الدعاء والعطاء يف قول سليامن عليه السالم:  

اُب  ْرَنا َلُه ا  ُمْلًكا ََل َينَْبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي إِنََّك َأْنَت اْلَوهَّ ِري بَِأْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث  َفَسخَّ يَح جَتْ لرِّ

اصٍ   َأَصاَب  َوَغوَّ  
ٍ
َبنَّاء ُكلَّ  َياطِنَي  اأْلَْصَفادِ   َوالشَّ يِف  ننَِي  ُمَقرَّ َأْو    َوآَخِريَن  َفاْمنُْن  َعَطاُؤَنا  َهَذا 
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﴿َوإِينِّ  ، وكذلك يف دعاء زكريا عليه السالم حيث قال: [ 39ـ   35]ص:  ﴾َأْمِسْك بَِغرْيِ ِحَساٍب 

ـ   ، فحقق اهلل[ 5]مريم:  ﴾ِخْفُت املََْوايِلَ ِمْن َوَرائِي َوَكاَنِت اْمَرَأيِت َعاِقًرا َفَهْب يِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا 

َك بُِغاَلٍم اْسُمُه حَيَْيى مَلْ َنْجَعْل َلُه  مطلبه وأعطاه ما متناه فقال:  ـ    عز وجل ُ ا إِنَّا ُنَبرشِّ ﴿َيا َزَكِريَّ

قَ  َسِميًّا ِمْن  للمؤمنني يف اآلخرة:  [ 7]مريم:    ﴾ْبُل  َعَطاًء  ، وقال عن عطائه  َربَِّك  ِمْن  ﴿َجَزاًء 

 [36]النبأ:  ﴾ِحَساًبا 

ُهَو  كام قال تعاىل:  قال آخر: ومثل ذلك اسمه ]املؤمن[،   إَِلَّ  إَِلَه  ََل  الَِّذي  ﴿ُهَو اهللَُّ 

اَلُم املُْْؤِمُن املُْهَ  وُس السَّ ُكونَ املَْلُِك اْلُقده ُ ُسبَْحاَن اهللَِّ َعامَّ ُيرْشِ ]احلرش:   ﴾ ْيِمُن اْلَعِزيُز اجْلَبَّاُر املَُْتَكربِّ

23 ]   

ن  املؤمن هو الذي يوفر من األمن واألمان ما جيعل  وقال آخر:   بمأمن من كل  املؤم 

  قد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال ذاكرا نعمته و..  اهلل تعاىل عدو ظاهر أو خفي.. وليس ذلك إَل  

َخْوٍف عىل قريش:   ِمْن  َوآَمنَُهْم  ُجوٍع  ِمْن  َأْطَعَمُهْم  املثل  [ 4]قريش:    ﴾ ﴿الَِّذي  ، وقال ضاربا 

َب اهللَُّ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمنًَة ُمْطَمئِنًَّة َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْن بقرية من القرى الظاملة:   ﴿َورَضَ

َوَلَقْد َجاَءُهْم    اهللَِّ َفَأَذاَقَها اهللَُّ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف باَِم َكاُنوا َيْصنَُعونَ ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم  

ُبوُه َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهْم َظاملُِونَ   [ 113ـ  112]النحل:  ﴾َرُسوٌل ِمنُْهْم َفَكذَّ

أن يؤمننا من    إنام سلط اهلل علينا بعض املخاوف لنبحث عنه، فال يمكنقال آخر: و

 ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َوَنْقٍص  املخاوف غريه.. لقد ذكر اهلل ذلك، فقال:  
ٍ
ء ﴿َوَلنَْبُلَونَُّكْم بيَِشْ

ابِِرينَ  ِ الصَّ ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا هللَِِّ َوإِ   ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبرشِّ نَّا الَّ

املُْْهَتُدونَ   إَِلْيِه َراِجُعونَ  ُهُم  َوُأوَلئَِك  َوَرمْحٌَة  ِْم  َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ ـ    155]البقرة:    ﴾ُأوَلئَِك 

157 ] 

فإن   آخر: ولذلك  الذي َل  قال  األمن  احلقيقي..  باألمن  اهلل، فسيشعر  إىل  من جلأ 
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الدنيا أن توفره.. لقد ذكر اهلل  ِذيَن  ذلك، فقال:    تستطيع أي جهة يف  َوالَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

ِعنَْد   َأْجُرُهْم  َفَلُهْم  َوَعِمَل َصاحِلًا  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهللَِّ  آَمَن  َمْن  نَي 
ابِئِ َوالصَّ َوالنََّصاَرى  َهاُدوا 

ِْم َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنونَ  ﴿َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة إَِلَّ َمْن  ، وقال:  [ 62]البقرة:    ﴾ َرهبِّ

َبىَل َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه    َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى تِْلَك َأَمانِيهُهْم ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

   [ 112ـ  111]البقرة:  ﴾َلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنونَ هللَِِّ َوُهَو حُمِْسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَْد َربِِّه َوََل َخْوٌف عَ 

القرآن  مواضع كثرية من  ورد ذكره يف  [، وقد  الرقيبقال آخر: ومثل ذلك اسمه ]

َوَخَلَق  الكريم، كام قال تعاىل:   َنْفٍس َواِحَدٍة  ِمْن  َخَلَقُكْم  الَِّذي  َربَُّكُم  اتَُّقوا  النَّاُس  َا  ﴿َيا َأهيه

بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ  ِمنَْها َزْوَجهَ  الَِّذي َتَساَءُلوَن  ا َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاًَل َكثِرًيا َونَِساًء َواتَُّقوا اهللََّ 

﴿َما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثاَلَثٍة إَِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم َوََل مَخَْسٍة  قال:  و،  [ 1]النساء:    ﴾َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا 

ا  اِدُسُهْم َوََل َأْدَنى ِمْن َذلَِك َوََل َأْكَثَر إَِلَّ ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا ُثمَّ ُينَبُِّئُهْم باَِم َعِمُلوإَِلَّ ُهَو َس 

َعلِيمٌ   
ٍ
ء يَشْ بُِكلِّ  اهللََّ  إِنَّ  اْلِقَياَمِة  َما  ، وقال:  [ 7]املجادلة:    ﴾َيْوَم  َوَنْعَلُم  ْنَساَن  اإْلِ َخَلْقنَا  ﴿َوَلَقْد 

اْلَوِريدِ تُ  َحْبِل  ِمْن  إَِلْيِه  َأْقَرُب  َوَنْحُن  َنْفُسُه  بِِه  َوَعِن    َوْسِوُس  اْلَيِمنِي  َعِن  َياِن  املَُْتَلقِّ ى  َيَتَلقَّ إِْذ 

اَمِل َقِعيدٌ  وا َقْوَلُكْم  ، وقال:  [ 18ـ    16]ق:    ﴾َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إَِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيدٌ   الشِّ ﴿َوَأرِسه

ُدورِ َأِو   يٌم بَِذاِت الصه
ُه َعلِ ـ    13]امللك:    ﴾َأََل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَبرِيُ   اْجَهُروا بِِه إِنَّ

﴿َوَما َتُكوُن يِف َشْأٍن َوَما َتْتُلو ِمنُْه ِمْن ُقْرآٍن َوََل َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إَِلَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم  ، وقال: [ 14

إِ  َوََل  ُشُهوًدا   
ِ
اَمء السَّ يِف  َوََل  اأْلَْرِض  ٍة يِف  َذرَّ ِمْثَقاِل  ِمْن  َربَِّك  َعْن  َيْعُزُب  َوَما  يِه 

فِ ُتِفيُضوَن  ْذ 

﴿َوِعنَْدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب ََل  ، وقال:  [ 61]يونس:    ﴾ َأْصَغَر ِمْن َذلَِك َوََل َأْكرَبَ إَِلَّ يِف كَِتاٍب ُمبِنيٍ 

َيْعَلُم َما يِف اْلرَبِّ َواْلبَْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة إَِلَّ َيْعَلُمَها َوََل َحبٍَّة يِف ُظُلاَمِت  َيْعَلُمَها إَِلَّ ُهَو وَ 

ْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم    اأْلَْرِض َوََل َرْطٍب َوََل َيابٍِس إَِلَّ يِف كَِتاٍب ُمبِنيٍ  اُكْم بِاللَّ َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّ

ُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَملُ بِالنَّهَ  إَِلْيِه َمْرِجُعُكْم ُثمَّ  ى ُثمَّ  َيْبَعُثُكْم فِيِه لُِيْقىَض َأَجٌل ُمَسمًّ ُثمَّ    ﴾ ونَ اِر 
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َا إِْن َتُك ِمْثَقاَل  ، وقال خمربا عن موعظة لقامن عليه السالم َلبنه:  [ 60ـ    59]األنعام:   ﴿َيا ُبنَيَّ إِهنَّ

َيْأِت هِبَا اهللَُّ إِنَّ اهللََّ َلطِيٌف  َحبٍَّة ِمْن َخْردَ  َأْو يِف اأْلَْرِض  اَمَواِت  َأْو يِف السَّ ٍل َفَتُكْن يِف َصْخَرٍة 

 [16]لقامن:  ﴾ َخبِريٌ 

وهلذا، فإن شعور املؤمن برقابة ربه َل حيوجه إىل أي رشطي أو قوانني حتد  قال آخر: 

 من حريته اجلاحمة. 

 . معرفة النبوة: 2

ما إن انتهى اجلمع من حديثهم إىل هذا املحل حتى ربت عىل كتفي صبي صغري،  

أحفاد    ر يف مدينته.. فال يليق بمن يزو  وقال يل: هيا نحن يف انتظارك لتزور رسول اهلل  

 أَل يزور جدهم. رسول اهلل 

قلت: أجل.. فام أشد شوقي لذلك.. ولكنك كام تراين مرتبط بتسجيل ما ُطلب مني  

 عارف القرآنية حول اهلداية الربانية. من امل

قال: ستجد هناك ما جتده هنا.. لقد سجلت ما يرتبط بمعرفة اهلل.. واآلن عليك أن  

لنتعرف عليه من خالهلا.. وهي من   بالنبوة  النبوة.. فاهلل أكرمنا  يرتبط بمعرفة  ما  تسجل 

 مقتضيات ربوبيته وحاكميته وهدايته لعباده. 

رست معه إىل مركبة َل تقل عجبا عن املراكب السابقة.. وما هي إَل طرفة عني حتى  

، وقد ازداد هباؤها ومجاهلا وعمراهنا عام كانت عليه..  وجدت نفيس يف مدينة رسول اهلل  

 وقد رأيت فيها من أصناف البرش، ما مل أره يف مدينة أخرى. 

 أ. النبوة واهلداية: 

ا رسول  بزيارة  ترشيف  البقيع  هلل  وبعد  يف  اهلدى  وأئمة  الصاحلني  وزيارة   ،

الرشيف.. رحت أجتول يف شوارعها إىل أن صادفتني روضة مجيلة ُكتب عىل باهبا قوله تعاىل:  
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بِنَي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوَلً ﴿ تفوح بأنواع العطور، فانجذبت ، وكانت  [ 15]اإلرساء:    ﴾ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 النور، والنحل إىل األزهار.   إليها كام ينجذب الفراش إىل

قبل   تقوَلن  ملا  أستمع  أن  فأردت  تتحدثان،  صبيتني  ملحت  أدخل  أن  قبل  لكني 

 الدخول. 

قالت أوَلمها: لقد سمعت أن هناك بوابا متشددا َل يسمح ألحد بالدخول إىل هذه  

 الروضات إَل بعد أن يسأله عن معنى اآلية الكريمة التي كتبت عىل باهبا. 

: أجل.. وقد حرضت نفيس لذلك.. فمعنى اآلية واضح جدا.. فهي  (1)يةقالت الثان

العادل احلكيم حمال أن  تشري إىل أن   أنه ظلم، واهلل  قبيح، كام  الكايف  البيان  العقاب بدون 

يفعل ذلك أبدا، وهذا ما يعرب عنه يف علم األصول بـ )أصل الرباءة( ومعناه أن كل حكم مل  

من حكمة إرسال  هي تشري بذلك إىل أن  و ..  بواسطة هذا األصل   يقم عليه الدليل، فإنه ينفى

بعقاهبم، فلوَل   اهلل ويقىض  باجلهل عندما حياسبهم  الناس واعتذارهم  الرسل قطع حجة 

اآلخرة عىل عذاهبم فيها وعىل عذاب الدنيا الذي كان قد  يف    إرساهلم لكان هلم أن حيتجوا

 .(2)أصاهبم بظلمهم

 سألنا عن رس ذلك. قالت األوىل: فإن 

الدين وضع إهلى َل يستقل العقل بالوصول  : رس ذلك واضح.. ف(3)  قالت الثانية

تزكية النفوس وإعدادها للحياة  يف    ، وهو موافق لسنن الفطرة الوحي إليه، وَل يعرف إَل ب

الدنيا واآلخرة،  يف    عامل القدس، ويرتتب عىل العمل به أو تركه جزاء حدده اهلل يف    األبدية

 .لن يكون هذا اجلزاء إَل ملن بلغته الدعوة عىل الوجه الصحيحو

 
 ( 471/ 11) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 124/ 22املراغي )تفسري (  2)

 ( 124/ 22تفسري املراغي )(  3)
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 قالت األوىل: فإن سألنا عام يشري إىل هذا من القرآن الكريم غري هذه اآلية؟ 

ٍة َرُسوٌل َفإَِذا َجاَء َرُسوهُلُْم ُقيِضَ  : سنذكر له قوله تعاىل:  (1)  قالت الثانية ﴿َولُِكلِّ ُأمَّ

أي أن لكل أمة رسوَل منهم، يبعثه اهلل فيهم،    [ 47]يونس:    ﴾ْم ََل ُيْظَلُمونَ َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط َوهُ 

  . حياهتم عىل رصاط مستقيم.يف  لينذرهم ويبرشهم، ويدهلم عىل الطريق إىل اهلل، وليقيمهم 

إشارة    [ 47ونس:  ]ي  ﴾ ﴿َفإَِذا َجاَء َرُسوهُلُْم ُقيِضَ َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم ََل ُيْظَلُمونَ قوله تعاىل:  ويف  

إىل أن من رمحة اهلل بعباده، أن أرسل إليهم الرسل، مبرشين ومنذرين، حتى يقيم عىل الناس  

أمة رسول من الرسل وبلغ رسالة ربه  يف    احلجة ويأخذ الظاملني منهم بام كسبوا، فإذا بعث

إذا مل يكن هناك  أما  الثواب والعقاب..  إليهم، فقد وجب عليهم احلساب، وحق عليهم 

 رسول وَل رسالة، فال حساب، وَل عقاب..  

 قالت األوىل: فإن عاد وسألنا عام يشري إىل هذا من القرآن الكريم غري هذه اآلية؟ 

يَن َوُمنِْذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس  تعاىل:   قوله : سنذكر له (2) قالت الثانية ِ ﴿ُرُساًل ُمَبرشِّ

ُسِل﴾   الره َبْعَد  ٌة  ُحجَّ اهللَِّ  أي أرسلنا رسال قد قصصنا بعضهم عليك ومل    ،[ 165]النساء:  َعىَل 

نقصص بعضا آخر، ليكونوا مبرشين من آمن وعمل صاحلا بالثواب العظيم، وينذروا من  

بالعذا أو  كفر وأجرم  إذا هم أجرموا  للناس أن حيتجوا  لو مل يرسلهم لكان  إذ  ب األليم، 

كفروا بأهنم ما فعلوا ذلك إَل جلهلهم ما جيب من اإليامن والعمل الصالح كام قال تعاىل:  

إَِلْينَا َرُسوًَل  َلْوََل َأْرَسْلَت  نَا  َربَّ َقْبلِِه َلَقاُلوا  َأْهَلْكنَاُهْم بَِعَذاٍب ِمْن  ا  َأنَّ آَياتَِك ِمْن ﴿َوَلْو  َفنَتَّبَِع   

 [134]طه:  ﴾َقْبِل َأْن َنِذلَّ َوَنْخَزى

 قالت األوىل: فإن عاد وسألنا عام يشري إىل هذا من القرآن الكريم غري هذه اآلية؟ 

 
 ( 23/ 6تفسري املراغي )(  2) ( 1025/ 6التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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ٍة إَِلَّ َخاَل فِيَها َنِذيرٌ قوله تعاىل:  : سنذكر له  (1)  قالت الثانية ، [ 24]فاطر:   ﴾﴿َوإِْن ِمْن ُأمَّ

 . من أمة خلت من بنى آدم إَل وقد بعث اهلل إليهم النذر، وأزاح عنهم العلل أي وما 

ِشْئنَا  قالت األوىل: فإن سألنا عن كيفية اجلمع بني هذه اآلية، وقوله تعاىل:   ﴿َوَلْو 

   [ 51]الفرقان:  ﴾ َلَبَعْثنَا يِف ُكلِّ َقْرَيٍة َنِذيًرا

قادة األمم، والتعدد  هم السالم  علياألنبياء  : ذاك واضح وبسيط، ف(2)   قالت الثانية

خاتم   عن  هنا  الكالم  وأن  خاصة  وشعب،  أمة  كل  إضعاف  إىل  يؤدي  القيادة  مسألة  يف 

، وجيب أن تستمر هذه القيادة حتى هناية العامل. لذا تتضح ـ أكثر ـ أمهية التمركز    األنبياء

نسجام  القوى، ويمنحها اَلالقائد الواحد يستطيع أن يوحد مجيع  . فوالوحدة يف القيادة. 

وحدة القيادة انعكاس حلقيقة التوحيد يف املجتمع اإلنساين، ويكون يف  ذلك أن  .  . والوحدة

ٍة إَِلَّ َخاَل فِيَها  . وقوله تعاىل:  النقطة املقابلة ظواهر الرشك والتفرقة والنفاق.  ﴿َوإِْن ِمْن ُأمَّ

 عن األمة، َل أهل كل مدينة وكل بلد. ، ألن الكالم فيها َل ينايف هذا [ 24]فاطر:  ﴾َنِذيرٌ 

أظهر   ورحت  الروضة،  دخلت  وسجلتها  الصبيتني  حديث  إىل  استمعت  أن  بعد 

 نفيس للبواب ليستوقفني.. لكنه مل يفعل، مع أنه كان يستوقف كل من يمر به، ويسأله. 

وهو   أحدهم،  قال  متحلقني،  والشيوخ  الشباب  من  مجعا  رأيت  الروضة  أول  يف 

حسنتم كثريا، ويف كل أجوبتكم.. واآلن اذكروا يل اآليات الكريمة التي تدل  أكربهم سنا: أ 

عىل وجوب اإليامن بالرسل عليهم السالم، وأنه َل تتحق اهلداية ملن يكفر هبم.. حتى لو  

 كان مؤمنا باهلل.

تعاىل:   قوله  ذلك  الدالة عىل  اآليات  من  آخر:  املُْْرَسلِنيَ ﴿قال  ُنوٍح  َقْوُم  َبْت    ﴾ َكذ 

 
 ( 287/ 11) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 124/ 22تفسري املراغي )(  1)
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و[ 105شعراء:  ]ال املُْْرَسلِنيَ ﴿:  قوله ،  َعاٌد  َبْت  َثُموُد    : قولهو   ،[ 123]الشعراء:    ﴾ َكذ  َبْت  ﴿َكذَّ

املُْْرَسلِنيَ ﴿:قوله، و [ 141]الشعراء:  املُْْرَسلِنَي﴾   ُلوٍط  َقْوُم  َبْت  والشاهد يف  ،  [ 160]الشعراء:    ﴾َكذ 

، إَل أن التكذيب برسول  فقط  كل أمة كذبت رسوهلا هذه اآليات الكريمة هو أنه فمع أن  

واحد يعد تكذيبا بالرسل كلهم، ذلك أن الرسل محلة رسالة واحدة، ودعاة دين واحد،  

 . ومرسلهم واحد

تعاىل  وسم اهلل  وهلذا  ،  قال آخر: ولذلك كان التكذيب بواحد منهم تكذيبا هبم مجيعا 

َيْكُفُروَن بِاهللَِّ، فقال: ﴿من هذا حاله بالكفر ِذيَن  ُقوا َبنْيَ اهللَِّ  إِنَّ الَّ َأْن ُيَفرِّ ِه َوُيِريُدوَن 
 َوُرُسلِ

َوُرُسلِِه َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمُن بَِبْعٍض َوَنْكُفُر بَِبْعٍض َوُيِريُدوَن َأْن َيتَِّخُذوا َبنْيَ َذلَِك َسبِياًل ُأوَلئَِك  

اً   [ 151ـ  150]النساء:  ﴾ُهُم اْلَكافُِروَن َحق 

، كام قال تعاىل:  اهلل بعدم التفريق بني الرسل واإليامن هبم مجيعا أمرنا  هلذا  و   قال آخر:

َوَيْعُقوَب  ﴿ َوإِْسَحاَق  َوإِْساَمِعيَل  إِْبَراِهيَم  إِىَلَ  ُأنِزَل  َوَمآ  إَِلْينَا  ُأْنِزَل  َوَمآ  بِاهللِ  آَمن ا  ُقوُلَوْا 

نُْهْم َوَنْحُن  َواألْسَباِط َوَمآ ُأويِتَ ُموَسَى َوِعيَسَى َوَما ُأويِتَ الن بِي ونَ  ُق َبنْيَ َأَحٍد م  ِْم ََل ُنَفر  هب   ِمن ر 

َفإِْن آَمُنوْا  ، فقال: ﴿من سار عىل هذا النهج فقد اهتدىأخرب  ، و[ 136]البقرة:    ﴾َلُه ُمْسلُِمونَ 

إِن  و  ، قال تعاىل: ﴿الذي خيالفه ضلَّ وغوىأن  ، و[ 137]البقرة:    ﴾ بِِمْثِل َما آَمنُْتْم بِِه َفَقِد اْهَتَدواْ 

ِميُع اْلَعلِيمُ  ْوْا َفإِن اَم ُهْم يِف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اهللُ َوُهَو الس   [ 137]البقرة:  ﴾َتَول 

آخر إليامهنم  هلذا  و  :(1)قال  تابعوه  الذين  واملؤمنني  األمة،  هذه  رسول  اهلل  مدح 

ُسوُل باَِم ُأْنزِ ﴿ قال: فبالرسل كلهم، ولعدم تفريقهم بينهم،  ِه َواملُْْؤِمنُوَن  آَمَن الرَّ َل إَِلْيِه ِمْن َربِّ

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِهِ  ِه َل ُنَفرِّ
نصدق  َل  ، أي  [ 285]البقرة:    ﴾ُكلٌّ آَمَن بِاهللَِّ َوَمالئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِ

 
 ( 204/ 3تفسري املراغي )(  1)
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األمناء  ببعض، ونكفر ببعض كام فعل اليهود والنصارى، فام مثل األنبياء إَل مثل األمراء  

الصادقني يرسلهم السلطان عىل التعاقب للقيام بشئون وَلية من وَلياته، وإصالح أحوال  

أهلها، وعمل القوانني النافعة حلكمها، فقد يغري التايل بعض قوانني السابق بحسب ما يرى  

من تبدل طباع أهلها وعاداهتم من رشاسة إىل لني، ومن جهل إىل علم، ومن بداوة إىل مدنية  

ضارة، وما املقصد من كل هذا إَل عمراهنا وبذل الوسع يف سعادة أهلها، وإيصال اخلري  وح

 . إليهم 

الكريم هكذا  و:  (1)قال آخر باملثوبة واألجر  الرسل  يفرقوا بني  مل  الذين  اهلل  ،  وعد 

ُقوا َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم أُ فقال: ﴿ ِه َومَلْ ُيَفرِّ
ِذيَن آَمُنوا بِاهللَِّ َوُرُسلِ وَلئَِك َسْوَف ُيْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهْم  َوالَّ

مقابل العذاب املهني الذي يصاله الكافرون  يف  ، أي  [ 152]النساء:    ﴾ َوَكاَن اهللَُّ َغُفورًا َرِحيامً 

املؤمنون  يتقلب  هبم    ـ   واملنافقون،  وآمنوا  رسله،  فصدقوا  خالصا،  إيامنا  باهلل  آمنوا  الذين 

  ويلقون   اهلل،   رضوان يف    الكافرون ـ   املنافقون   هؤَلء  فعل   امك  منهم   أحد  بني  يفرقوامجيعا، ومل  

اهنم، ويمحو سيئاهتم، ويفتح هلم أبواب اجلنات، يلقون  أدر  يغسل   ما   ومغفرته،  رمحته  من

 . فيها حتية ورسورا 

آخر وهكذا  (2) قال  اهلل  :  وكفرهم  تعاىل  ذم  الرسل  ببعض  إليامهنم  الكتاب  أهل 

﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوا باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َقاُلوا ُنْؤِمُن باَِم ُأْنِزَل َعَلْينَا َوَيْكُفُروَن باَِم َوَراَءُه    ، فقال: ببعض

ًقا ملَِا َمَعُهْم ُقْل َفلَِم َتْقُتُلوَن َأْنبَِياَء اهللَِّ ِمْن َقْبُل إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي﴾   ،  [ 91رة:  ]البق َوُهَو احْلَقه ُمَصدِّ

لنا بغريه ألنه  أي أهنم يقولون: ) نحن أصحاب كتاب ساموي أنزله اهلل علينا، فال حاجة 

﴿َوَيْكُفُروَن باَِم َوَراَءُه﴾  (، ولذلك هم  نحتاجه من أمور الدنيا واآلخرة فيام    حيقق لنا الكفاية

 
 ( 127/ 2) من وحي القرآن(  2) ( 958/ 3(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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ًقا ملَِا َمَعُهْم﴾  ﴿َوُهَو احْلَقه مع أنه    من الكتب الساموية من اإلنجيل والقرآن   [ 91]البقرة:    ُمَصدِّ

يف    [ 91]البقرة:   التوراة  يصدق  ألنه  بالقرآن  لإليامن  مستلزما  بكتاهبم  اإليامن  كان  وبذلك 

 .  تعاليمها. 

﴿ُقْل َفلَِم َتْقُتُلوَن  : وقد رد اهلل تعاىل عليهم هذه الدعوى الكاذبة بقوله: (1) قال آخر

: هل أنتم جادون يف دعوى اإليامن بام  ، أي[ 91]البقرة:  ْم ُمْؤِمننَِي﴾  َأْنبَِياَء اهللَِّ ِمْن َقْبُل إِْن ُكنْتُ 

هل تنطلقون فيها من مواقع احلق واإليامن، أم أهنا جمرد مربر  و  .. أنزل عليكم من كتاب؟

إنكم كاذبون يف ذلك، ألن املؤمن    .. استعرايض حتاولون من خالله تربير كفركم بالقرآن؟

يامنه يف جمال العمل به من جهة، ويف جمال التقديس ألنبياء  بيشء َل بد له أن ينسجم مع إ 

األنبياء الذين جاءوا من بعد  ف   .اإليامن من جهة أخرى، ولكنكم رستم يف غري هذا اَلجتاه. 

السالم  موسى  ويعتربون  عليهم  بالكتاب،  العمل  إىل  الناس  ويدعون  رسالته،  حيملون   ،

 . امتدادا طبيعيا له

كثريا  أحسنتم  الشيخ:  من  قال  ذكرتم  ما  بني  جتمعون  كيف  أجيبوين..  واآلن   ..

اآليات الكريمة الداعية إىل عدم التفريق يف اإليامن بني الرسل عليهم السالم، وبني ما ورد  

ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض ِمنُْهْم  ﴿ يف فضل بعضهم عىل بعض، كام قال تعاىل:   ُسُل َفضَّ تِْلَك الره

 [ 253]البَقرة:  ﴾َفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َمْن َكلََّم اهللَُّ َورَ 

  ، اإليامن بالرسل: اآليات الكريمة التي قرأناها تنهى عن التفريق يف  (2)قال أحدهم

اليهود الذين أنكروا  من ان اهلل يريد  أل ملؤمنني أن يؤمنوا بجميع الرسل، كام حدث لدى 

ليست واردة يف  هي  ، وأنكروا رسالة حممد  ن رسالة عيسى عليه السالم، والنصارى الذي

 
 ( 9/ 5) من وحي القرآن(  2) ( 127/ 2) من وحي القرآن(  1)



392 

 

 احلديث عن املساواة أو الفضل.

عليهم السالم  أن اهلل قد أرسل الرسل  اآليات الكريمة  نستوحي من  : و(1) قال آخر

اهلل،   الناس رساَلت  واحدة، وهي  و ليبلغوا  إىل رسالة  ـ  ـ يف عمق مضموهنا  ترجع  التي 

فلم ختتلف رساَلهتم مع   التي يفضل  اإلسالم هلل،  بعضهم عىل  هبا  اختالف خصائصهم 

أو   باملعجزة،  أو  بالدور،  أو  املميزة،  عنارصها  يف  بالذات  متصلة  كانت  هبا، سواء  بعض 

بالصلة املبارشة باهلل، أو نحلة اهلل له، أو بشمولية الرسالة وخامتيتها، ليكون الرسول خاتم  

 . ته النبيني الذي جيمع الكتاب كله والرسالة كلها يف رسال

موحدين يصدق بعضهم  كان مجيع الرسل عليهم السالم  فقد  : أجل..  (2) قال آخر

النقية الصافية املنفتحة عىل اهلل   بعضا، ويبرش بعضهم ببعض، ألهنم انطلقوا من الروحية 

مسرية   ارتباط  خالل  من  رساَلهتم  لكل  اإلنسانية  احلاجة  إدراك  ومن  سننه،  كل  وعىل 

ببعض بعضها  ولكناإلنسان  الذي    ..  األمر  وحتدياهتا،  وقضاياها  حاجاهتا  مرحلة  لكل 

الطريق الواحد الذي يصل باإلنسان إىل    يفرض التكامل والتواصل، لتستقيم احلياة كلها يف

 اهلل يف كل مراحله املتنوعة. 

واآلن أجيبوين.. بام أن اهلل تعاىل ذكر أنه ما من أمة إَل  قال الشيخ: أحسنتم كثريا..  

ف نذير،  فيه  والتفسري  خال  التاريخ  كتب  اقترصت  فلم  األنبياء..  كثرة  عىل  يدل  ذلك  إن 

 القديمة عىل عد أنبياء حمدودين، وألمم حمدودة؟

قال أحدهم: ذلك ألهنم خالفوا ما ورد يف القرآن الكريم من النهي عن األخذ عن  

ما قص علينا  املحرفني واملبدلني.. ولو أهنم رجعوا إىل القرآن الكريم لعلموا أن اهلل تعاىل  
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 إَل قصصا حمدودة، لتكون نامذج عن غريها. 

َقْبُل  ﴿قال آخر: أجل.. فقد قال تعاىل يف ذلك:   ِمْن  َعَلْيَك  َقَصْصنَاُهْم  َقْد  َوُرُساًل 

ن َقْبلَِك ِمنُْهم م ن  ﴿، وقال:  [ 164]النساء:    ﴾َوُرُساًل مَلْ َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك  َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُساًل م 

َعَلْيَك  َنْقُصْص   ْ مل  م ن  َوِمنُْهْم  َعَلْيَك  أي  [ 78]غافر:    ﴾َقَصْصنَا  األمم  ،  إىل  أرسلوا  كالذين 

املجهول تارخيها عند قومك وعند أهل الكتاب املجاورين لبالدك كالصني واليابان واهلند  

 .(1)وغريها  ا كوأوروبا وأمري

آخر وذلك  (2)قال  الكريم  ألن  :  تاريخالقرآن  كتاب  كل    ليس  يستعرض  عادي 

الوقائع واألشخاص واملواقف، بل هو كتاب هداية وإرشاد وتوجيه، يأخذ من التاريخ يف  

 وقائعه وأشخاصه ما يتصل بذلك اهلدف، ويرتك ما عدا ذلك.

لم يكن من عدل  ف  ؛صلة الوحي ظلت باقية بني البرش: وهذا يدل عىل أن  (3)قال آخر

د، أو أن يرتكهم دون أن يعني هلم واجباهتم وتكاليفهم،  اهلل أن يرتك البرش دون مرشد أو قائ

برمحته   الناس  يبرشوا  لكي  ومنذرين،  مبرشين  للبرش  والرسل  األنبياء  بعث  الذي  وهو 

 . وثوابه، وينذروهنم من عذابه وعقابه لكي يتم احلجة عليهم فال يبقى هلم عذر أو حجة 

ا عليكم  أطرحه  آخر سؤال  إىل  واآلن  أحسنتم..  آخر:  أن  قال  عليكم  وَل  ليوم.. 

 ختتلفوا.. فال جناح يف اَلختالف إن كان القصد طيبا. 

 قالوا: سل ما بدا لك.. وإن شاء اهلل سيوفقنا اهلل لإلجابة. 

 قال الشيخ: هل ورد ما يدل عىل عدد األنبياء والرسل عليهم السالم؟ 

فعن أِب ذر قال:  قال أحدهم: بىل.. فقد ورد يف بعض األحاديث ما يشري إىل ذلك،  
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مائة ألف وأربعة وعرشون ألفا، الرسل  )قلت: يا رسول اهلل، كم وفاء عدة األنبياء؟ قال:  

غفريا مجا  ومخسة عرش  ثالثامئة  ذلك  أعدادا  (1)(من  تذكر  أخرى  روايات  وردت  وقد   ..

الدالة عىل فضل اهلل ولطفه بعباده، َل  أخرى.. واملسألة َل   بالكثرة  العربة  هتم كثريا، ألن 

 بتحديد األعداد. 

فقط هم:  : وقد ورد يف القرآن الكريم الترصيح بأسامء ست وعرشين نبيا  (2)قال آخر

آدم، ونوح، وإدريس، وصالح، وهود، وإبراهيم، وإسامعيل، وإسحق، ويوسف، ولوط،  

وز وهارون،  وموسى،  وسليامن،  ويعقوب،  وداود،  وعيسى،  وحييى،  وشعيب،  كريا، 

 وإلياس، واليسع، وذوالكفل، وأيوب، ويونس، وعزير، وحممد عليهم الصالة والسالم. 

آخر:   يف  وقد  قال  اهلل  الكريم  ذكر  وصاحلا  القرآن  وهودا  آدم  متفرقة  مواضع  يف 

السالم عليهم  وحممدا  الكفل  وذا  وإدريس  وإسامعيل  كام  وشعيبا  تعاىل ،  اهللَ  ﴿:  قال  إِن  

وقال: ﴿َوإىَِل َثُموَد    ،[ 50]هود:    ﴾ َوإِىَل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوداً ﴿، وقال:  [ 33]آل عمران:  اْصَطَفَى آَدَم﴾  

وقال: ﴿َوإِْساَمِعيَل    ،[ 84]هود:    ﴾وقال: ﴿َوإىَِل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً   ،[ 61]هود:    ﴾َأَخاُهْم َصاحِلاً 

ابِِرينَ َوإِْدِريَس َوَذا اْلكِْفلِ  َن الص  ٌد َرُسوُل اهللَِّ﴾  ﴿وقال:    ،[ 85]األنبياء:    ﴾ ُكل  م  .  .[ 29]الفتح:  حُمَمَّ

آَتْينَاَها  يف قوله: ﴿وذكر ثامنية عرش منهم يف موضع واحد يف سورة األنعام   ُتنَا  َوتِْلَك ُحجَّ

َربََّك َحكِيٌم َعلِيٌم َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب  إِْبَراِهيَم َعىَل َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ 

ِه َداُوَد َوُسَلْياَمَن َوَأيهوَب َوُيوُسَف َوُموَسى َوَها 
تِ يَّ ً َهَدْينَا َوُنوحًا َهَدْينَا ِمْن َقْبُل َوِمْن ُذرِّ ُروَن  ُكال 

َوِعي َوحَيَْيى  ا  َوَزَكِريَّ املُْْحِسننَِي  َنْجِزي  َوإِْساَمِعيَل  َوَكَذلَِك  نَي  احِلِ الصَّ ِمَن  ُكلٌّ  َوإِْلَياَس  َسى 

ْلنَا َعىَل اْلَعاملَنِيَ  ً َفضَّ  [ 86ـ   83]األنعام:  ﴾ َواْلَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوطًا َوُكال 
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هناك أنبياء آخرون أشار إليهم القرآن وإن مل يذكر أسامءهم رصاحة  : و(1)قال آخر

قو ذكره يف  ورد  الذي  )أشموئيل(  َنبِيهُهْم﴾  مثل  هَلُْم  تعاىل: ﴿َوَقاَل  والنبي  ،  [ 248]البقرة:  له 

)يوشع( املذكور يف  ، و [ 259]البقرة:  )أرميا( الوارد يف قوله تعاىل: ﴿َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعىَل َقْرَيٍة﴾  

 [ 60]الكهف: قوله تعاىل: ﴿َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِفَتاُه﴾ 

 ب. الوحي والبرشية: 

تلك األحاديث اجلميلة من الشيخ ومن معه، بدا يل أن أسري إىل  بعد أن استمعت إىل  

حمل آخر يف تلك الروضة اجلميلة، ولست أدري كيف ذكرت بيني وبني نفيس بعض األنبياء  

عليهم السالم من غري أن أذكر السالم عليه.. فالتفت شاب كان يسري بالقرب مني، وقال:  

 م. قل.. عليه السالم.. أو عليه الصالة والسال

 قلت: وعليك السالم.. ما تعني؟

قال: ليس من األدب أن نذكر أسامء األنبياء عليهم السالم دون أن نسلم عليهم..  

عليهم،  إبقائه الثناء احلسن  عن  بذلك، وأخرب  املؤمنني  د أمر اهلل  لقولذلك ذكرتك بذلك.. 

تعاىل عن نوح  ، كام وتسليم األمم عليهم من بعدهم السالم   قال  يِف  َوتَ ﴿ :  عليه  َعَلْيِه  َرْكنَا 

هو سالم من اهلل سبحانه وتعاىل  ، ف[ 79،  78]الصافات:    ﴾اآْلِخِريَن َساَلٌم َعىَل ُنوٍح يِف اْلَعاملَنِيَ 

 (2)(جمتمعات اإلنسانية كلها، يردده كل مؤمن باهلل، وبرسل اهلل يف  عىل نوح

 قلت: أجل.. فام قيمة هذا السالم؟

خط  :  (3)قال يف  وجلهاده  الدعوة،  يف  الكبري إلخالصه  التقدير  السالم  هذا  يمثل 

املواجهة، وتلك هي مسألة الذكر احلسن للامضني، فهي النافذة املفتوحة عىل حياهتم اخلرية  
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الطارئة،   الشخصية  امتيازا ذاتيا خاضعا للعوامل  العاملة يف سبيل اهلل، وليست  املجاهدة 

اهلل له سالما شامال للعاملني، كدليل عىل شمول موقعه لدى    ولذلك كان السالم الذي تركه 

 أمم البرش كافة. 

َوَتَرْكنَا  ﴿:  عليه السالم، فقال  عن إبراهيمقلت: أجل.. وقد ذكر اهلل تعاىل مثل ذلك  

عليهام    وقال عن موسى وهارون  ، [ 109،  108]الصافات:    ﴾ َعَلْيِه يِف اآْلِخِريَن َساَلٌم َعىَل إِْبَراِهيمَ 

، وذكر  [ 120،  119]الصافات:    ﴾َوَتَرْكنَا َعَلْيِهاَم يِف اآْلِخِريَن َساَلٌم َعىَل ُموَسى َوَهاُرونَ ﴿:  سالم ال

 [ 181]الصافات:  ﴾: ﴿َساَلٌم َعىَل املُْْرَسلنِيَ السالم العام عىل مجيع املرسلني، فقال 

﴿ُقِل  ال:  قال: بل ذكر السالم عىل غريهم من الصاحلني الذين ساروا عىل هدهيم، فق

ِذيَن اْصَطَفى ُكوَن﴾   احْلَْمُد هللَِِّ َوَساَلٌم َعىَل ِعَباِدِه الَّ ا ُيرْشِ  [ 59]النمل: آهللَُّ َخرْيٌ َأمَّ

قلت: وعيت هذا.. لكن ما رسه؟.. مل ُأمرنا بأن نخصهم بالتحية والسالم.. ومل أمرنا  

ِذيَن  ، كام قال تعاىل:  بالصالة عىل رسول اهلل   َا الَّ ﴿إِنَّ اهللََّ َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلهوَن َعىَل النَّبِيِّ َيا َأهيه

 [56]األحزاب: آَمُنوا َصلهوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسلِياًم﴾ 

قال: لتنعقد الصلة بيننا وبينهم.. فبقدر تلك الصلة يكون اَلهتداء واَلقتداء الذي  

 صبغ بام هم عليه من هدي نتيجة حبنا هلم.  أمرنا به.. ذلك أن نفوسنا حينها تن

َل تنال بمجرد التشهي والرغبة، وَل  )النبوة منحة إهلية،  قلت: لكن الذي أعلمه أن 

تنال باملجاهدة واملعاناة، وقد كذب الفالسفة الذين زعموا أن النبوة تنال بمجرد الكسب  

الطاعا  أشق  واقتحام  العبادات،  أنواع  وتكلف  واَلجتهاد،  هتذيب  باجلد  والدأب يف  ت، 

، كام ذكر اهلل تعاىل  (1)(النفوس، وتنقية اخلواطر، وتطهري األخالق، ورياضة النفس والبدن
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َمَع ُنوٍح  ﴿  ذلك، فقال: مَحَْلنَا  َومِمَّْن  آَدَم  ِة  يَّ ِمْن ُذرِّ النَّبِيِّنَي  َعَلْيِهْم ِمَن  َأْنَعَم اهللَُّ  ِذيَن  الَّ ُأوَلئَِك 

إِ  ِة  يَّ ، وحكى قول يعقوب َلبنه  [58]مريم:    ﴾ْبَراِهيَم َوإرِْسائيَل َومِمَّْن َهَدْينَا َواْجَتَبْينَا َوِمْن ُذرِّ

فقال  يوسف السالم،  َرب َك ﴿:  عليهام  َتبِيَك  جَيْ ملوسى[ 6]يوسف:    ﴾َوَكَذلَِك  وقال  عليه    ، 

. فكل هذه اآليات  .[ 144ف:  ]األعرا  ﴾إيِنِّ اْصَطَفْيُتَك َعىَل النَّاِس بِِرَساَليِت َوبَِكالِمي﴿:  السالم 

 وليس هلا عالقة بالكسب. أن  النبوة نعمة ربانية إهلية،  الكريمة تدل عىل 

: أجل.. ذلك صحيح.. لكن ذلك َل يدل عىل أن األنبياء عليهم السالم قد  (1)قال

تعاىل:   قال  فقد  استحقاق،  غري  من  أو  جمانا،  اهلدية  تلك  جَيْعَ أعطوا  َحْيُث  َأْعَلُم  ُل  ﴿اهللَُّ 

فليست الرسالة امتيازا ذاتيا يمنحه اهلل ألي شخص كان، بل هي  ،  [ 124]األنعام:  ِرَساَلَتُه﴾  

يعلمه اهلل من قابليات عباده وقدرهتم، فمنهم الذي متيز بسعة  فيام    اصطفاء واختيار وكفاءة، 

يق  الفكر، وصفاء الروح، وطيبة القلب وقوة اإلرادة، وعنارص القيادة، ومنهم الذي متيز بض

أنبياءه   األول  النموذج  من  فاختار  اإلرادة،  وضعف  النية،  وخبث  الروح،  وقلق  األفق، 

 .ورسله، وترك اآلخرين يف موقع

﴿َوَقاُلوا َلْوََل ُأْنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك  ما قلت ذلك حتى سمعنا صوتا مجيال يرتل قوله تعاىل:  

 ُينَْظُروَن َوَلْو َجَعْلنَاُه َمَلًكا جَلََعْلنَاُه َرُجاًل َوَلَلَبْسنَا َعَلْيِهْم  َوَلْو َأْنَزْلنَا َمَلًكا َلُقيِضَ اأْلَْمُر ُثمَّ ََل 

 [9ـ  8]األنعام: َما َيْلبُِسوَن﴾ 

أكمل   أن  وبعد  الصوت..  مصدر  أمام  جيتمعون  الناس  من  كثريا  مجعا  رأيت  ثم 

اآلية الكريمة من معان  القراءة، قال أحد الشيوخ يف املجلس: من منكم يستنبط يل ما يف هذه  

 تتعلق بسامت النبوة األساسية؟
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: هذه اآلية الكريمة تشري إىل سمة من سامت النبوة األساسية،  (1) قال أحد احلضور

وهي كوهنم من جنس البرش، وليسوا من املالئكة.. فمن رمحة اهلل تعاىل بعباده أن أرسل  

 إليهم برشا مثلهم حتى يتمكنوا من اَلهتداء به. 

و  آخر:  تعاىل:  قال  َمَلٌك﴾  قوله  َعَلْيِه  ُأْنِزَل  َلْوََل  ضمن    [ 8]األنعام:  ﴿َوَقاُلوا  جاء 

إليهم   وجيىء  اهلل،  عن  حيدثهم  برشا  إنسانا  يقبلوا  أن  يأبون  الذين  الكافرين  مقرتحات 

،  عنهم اهلل تعاىل  بكلامته.. وقد قاهلا من قبل أهل ثمود، قوم صالح عليه السالم، كام أخرب  

َأُأْلِقَي :  فقال َوُسُعٍر  َلِفي َضاَلٍل  إًِذا  ا  إِنَّ َنتَّبُِعُه  َواِحًدا  ِمنَّا  ا  َأَبرَشً َفَقاُلوا  بِالنهُذِر  َثُموُد  َبْت    ﴿َكذَّ

اٌب َأرِشٌ  ْكُر َعَلْيِه ِمْن َبْينِنَا َبْل ُهَو َكذَّ  [ 25ـ  23]القمر:  ﴾الذِّ

﴿َوَلْو َأْنَزْلنَا َمَلًكا  هذا بقوله:  وقد رد اهلل سبحانه وتعاىل عىل مقرتحهم: (2) قال آخر

فنزول امللك يعنى أنه آية حمسوسة، ظاهرة قاهرة، َل    [ 8]األنعام:    ﴾َلُقيِضَ اأْلَْمُر ُثمَّ ََل ُينَْظُرونَ 

جمال لالبتالء واَلختيار فيها، فمن أنكرها فهو منكر لوجوده كله، ظاهرا وباطنا، ومن كان  

جريرته، دون مهل َلبتالء أو اختبار بعد هذا.. ومن أجل  هذا شأنه فقد استحق أن يؤخذ ب

ذلك، كانت املعجزات احلسية التي حيملها األنبياء إىل أقوامهم، حتمل معها نذر اإلهالك  

، التي كان الغرق جزاء كل  عليه السالم  عىص موسىيف    هلم، إذا هم كذبوا هبا، كام كان ذلك

﴿ُثمَّ  قوله تعاىل:  ويف    تي هلك هبا قومه، ثمود.. ، ال عليه السالم  من كفر هبا، وكناقة صالح 

إشارة إىل أن العقاب سيقع باملكذبني من غري مهل، لو نزل امللك من    [ 8]األنعام:    ﴾ ََل ُينَْظُرونَ 

 .السامء، كام اقرتحوا.. ثم كذبوا 

إذا حصلت اَلستجابة لطلبهم فأرسل اهلل  : واآلية الكريمة تشري إىل أنه  (3) قال آخر
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 صورة برش، فسيختلط عليهم األمر ألهنم سوف يتصورونه إنسانا َل ملكا، وسوف  ملكا يف

يكذبونه انطالقا من برشيته التي تتنايف مع رساليته ـ يف زعمهم ـ كام لو كان برشا حقيقيا،  

ـ يف   إىل برش  امللك  يتفاعلون مع فكرة حتول  يكذبون دعواه يف مالئكته ألهنم َل  وسوف 

يفقد وبذلك  ـ  الناس  الصورة  عىل  يلبسوا  أن  حاولوا  كام  أنفسهم،  لدى  الوضوح  ون 

أثاروا  عندما    اآلخرين سالمة الفكرة يف شخصية الرسول فأوقعوهم يف احلرية والتخليط

 أمامهم أن البرشية تنايف الرسولية. 

آخر بقوله:  :  (1) قال  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أشار  هذا  اأْلَْرِض  وإىل  يِف  َكاَن  َلْو  ﴿ُقْل 

 َمَلًكا َرُسوًَل 
ِ
اَمء ْلنَا َعَلْيِهْم ِمَن السَّ نِّنَي َلنَزَّ

َيْمُشوَن ُمْطَمئِ يشري  ، وذلك  [ 95]اإلرساء:    ﴾َماَلئَِكٌة 

و أراد أن يبعث إىل البرش  إىل اختالف الطبيعة البرشية والطبيعة امللكية، وأنه سبحانه وتعاىل ل

إليه   يسكن  البرش، حتى  امللك صورة  يلبس هذا  أن  إليهم َلقتضت حكمته  ملكا رسوَل 

 الناس، ويكون بينه وبينهم لقاء وإلف.. فاجلنس َل يألف غري جنسه، وَل يسكن إَل إليه. 

أي ولو جاءهم   ،[ 9م: ]األنعا  ﴾ ﴿َوَلَلَبْسنَا َعَلْيِهْم َما َيْلبُِسونَ وقوله تعاىل: : (2) قال آخر

صورة إنسان، ملا ارتفع هذا اللبس، وهذا الشك والوسواس، ولبقى حاهلم مع  يف    امللك

فالقضية  . صورة إنسان، هو حاهلم مع اإلنسان، حيمل رسالة من اهلل رب العاملني.يف  امللك

الئكة  يطلبون أن يكون رسول اهلل إليهم ملكا من م  هكذا..هي    بالنسبة هلؤَلء املعاندين،

،  وامللك غري ممكن أن يلقوه عىل صورته.. بل َل بد أن يكون عىل صورة إنسان.  الرمحن.

  نظرهم هو اإلنسان.. سواء أكان ملكا حتول إىل إنسان أم كان إنسانا أصال.. يف    واإلنسان

وإذن فاملشكلة قائمة عندهم، والشك منعقد عليهم.. َل يؤمنون برسول إنسان، ولن يكون  
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 . إنسانا منهم الرسول إَل 

عليهم   باألنبياء  اخلاصة  السامت  عن  أخربوين  واآلن  فيكم..  بورك  الشيخ:  قال 

تعاىل:   قوله  يف  الواردة  َبْعِدِه  ﴿السالم  ِمْن  َوالنَّبِيِّنَي  ُنوٍح  إِىَل  َأْوَحْينَا  َكاَم  إَِلْيَك  َأْوَحْينَا  ا  إِنَّ

َوإِْس  َوإِْساَمِعيَل  إِْبَراِهيَم  إىَِل  َوُيوُنَس  َوَأْوَحْينَا  َوَأيهوَب  َوِعيَسى  َواأْلَْسَباِط  َوَيْعُقوَب  َحاَق 

  [ 163]النساء:  ﴾َوَهاُروَن َوُسَلْياَمَن َوآَتْينَا َداُوَد َزُبوراً 

أن يعلم اهلل تعاىل  : هذه اآلية الكريمة تشري إىل الوحي، ومعناه:  (1) قال أحد احلضور

من ألوان اهلداية والعلم، ولكن بطريقة رسية  من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطالعه عليه  

خفية غري معتادة للبرش، ويكون عىل أنواع شتى، فمنه ما يكون مكاملة بني العبد وربه؛ كام  

كلم اهلل موسى تكليام، ومنه ما يكون إهلاما يقذفه اهلل يف قلب مصطفاه عىل وجه من العلم  

ه ما يكون مناما صادقا جييء يف حتققه  الرضوري َل يستطيع له دفعا وَل جيد فيه شكا، ومن 

الوحي   أمني  بواسطة  يكون  ما  ومنه  وسطوعه،  تبلجه  يف  الصبح  فلق  جييء  كام  ووقوعه 

هذا   من  كله  القرآن  ووحي  وأكثرها،  الوحي  أنواع  أشهر  من  وهو  السالم  عليه  جربيل 

اىل املنزل  وبتعبري أشمل: الوحي كالم اهلل تع.  القبيل، وهو املصطلح عليه بالوحي اجليل. 

 عىل نبي من أنبيائه، وهو تعريف له بمعنى اسم املفعول؛ أي: املوحى. 

قال آخر: واآلية الكريمة تشري كذلك إىل أنه ما دام الوحي واحدا لألنبياء مجيعا،  

تعاىل:   قال  تفاصيلها، كام  اختلفت يف بعض  الدين وحقائقه وقيمه واحدة، وإن  فمصدر 

ْينَا بِهِ  يِن َما َوَّصَّ بِِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ َع َلُكْم ِمَن الدِّ  إِْبَراِهيَم َوُموَسى  ﴿رَشَ

ُقوا فِيِه﴾  يَن َوََل َتَتَفرَّ  [13]الشورى: َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ
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الذي حصل بني األمم كان بسبب  (1)قال آخر : وقد ذكر اهلل تعاىل أن اَلختالف 

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب إَِلَّ ِمْن َبْعِد  البغي، كام قال تعاىل:   َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا  ﴿َوَما اْخَتَلَف الَّ

من خالف،  اإلهلية  إشارة إىل ما وقع بني أصحاب الكتب  ويف ذلك    ،[ 19]آل عمران:  َبْينَُهْم﴾  

وأنه خالف مل يقم عىل عقل، ومل يستند إىل منطق، ألن الكتب التي خيتلفون فيها جتىء من  

ويصد ببعض،  بعضها  فيلتقى  واحدة،  غاية  نحو  وتتجه  واحد،  بعضا،  مصدر  بعضها  ق 

فكيف يقع بينها خالف أو يدور عليها اختالف؟ وكيف يؤمن اإلنسان ببعض اليشء ثم  

إن ذلك مل يكن إَل عن بغى وعدوان بني أصحاب هذه الكتب..    ..يكفر ببعضه اآلخر؟

فاختالف من اختلف من أهل الكتاب، وزيغ من زاغ منهم، إنام هو عن علم، وذلك هو  

 . دوان عىل العقل البغي عىل احلق، والع

إىل هذه   تشري  آيات أخرى  بورك فيكم.. واآلن.. أخربوين هل هناك  الشيخ:  قال 

 السامت األساسية من سامت النبوة. 

﴿ُقْل إِنَّاَم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إِيَلَّ َأنَّاَم إهَِلُُكْم  : من ذلك قوله تعاىل:  (2) قال أحدهم

كِنَي﴾  إَِلْيِه َواْسَتْغِفُروهُ إَِلٌه َواِحٌد َفاْسَتِقيُموا  ، ففي هذه اآلية الكريمة  [ 6]فصلت: َوَوْيٌل لِْلُمرْشِ

، وأنه ومجيع رسل اهلل، ليسوا إَل خلقا من خلق اهلل، وعبيدا من    تقرير برشية الرسول 

 عبيده، اختصهم اهلل برمحته، واصطفاهم لرسالته. 

ن الغلو واملبالغة عىل طول التأريخ،  ألن النبوة قد اقرتنت مع أشكال م: و(3) قال آخر

﴾  اآلية الكريمة  لذا فإن   هذا التعبري  يف  و،  [ 6]فصلت:  تقول: ﴿ُقْل إِنَّاَم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إِيَلَّ

من صفة  عليهم السالم  نبياء  متيازات املقرونة بالرشك التي خترج األالقرآين نسف مجيع اَل 
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م تشري اآلية إىل قضية التوحيد من بني مجيع القضايا األخرى  ث .  البرشية إىل صفة األلوهية. 

ذلك ألن التوحيد هو  ، و[ 6]فصلت:  يف الوحي اَلهلي حيث تقول: ﴿َأنَّاَم إِهَلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد﴾  

السعادة   جتلب  التي  واإلجتامعية  الفردية  الربامج  كل  وغاية  املعتقدات،  مجيع  خالصة 

ن أصول الدين وحسب، وإنام هو خالصة جلميع أصول  التوحيد ليس أصال م، ولإلنسان

 وفروع اإلسالم. 

﴿َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى  : ومن ذلك قوله تعاىل: (1) قال آخر

ٍة َفاْسَتَوى﴾    1]النجم:  َوَما َينْطُِق َعِن اهْلََوى إِْن ُهَو إَِلَّ َوْحٌي ُيوَحى َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى ُذو ِمرَّ

الكريمة  [ 6ـ   اآليات  تعاىل  أقسم  ، ففي هذه  التي َلاهلل  العظيمة  يعلم  بخلق من خملوقاته   

الفلوات، وترشده إىل البعيد من  يف  نجوم السامء التي هتدى الساريوهي   حقيقتها إَل هو،

نبى حقا، وما ضل عن طريق الرشاد، وَل اتبع الباطل، وَل تكلم إَل    ن حممدا  أاملسافات  

التي   القوى، وقد رآه مرتني عىل صورته  إياه جربيل شديد  يعلمه  إليه،  اهلل  يوحيه  بوحي 

 . اهلل عليها خلقه 

إشارة إىل تلك الصحبة الطويلة    [ 2]النجم:  قوله تعاىل: ﴿َصاِحُبُكْم﴾  : ويف  (2)قال آخر

قومه قبل البعثة، وإىل ما عرفوا منه خالل تلك الصحبة من أمانة،      يالتي صحب فيها النب 

وصدق، واستقامة، ونبل، وسداد رأى، ورجاحة عقل، حتى نزل من قلوهبم مجيعا منزلة  

وكيف    ..احب من قلب صاحبه.. فكيف تتبدل حاهلم معه، بعد أن جاوز األربعني؟الص

ويقفوا طويال عنده، قبل املسارعة  ،  ينكرون عليه ما جاءهم به دون أن ينظروا فيه بعقوهلم

وقد كان يمكن أن يكون هلذا اإلنكار الذي استقبلوا به    هبذا اَلهتام من غري تدبر أو نظر؟.. 
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النبي   النبي  وجه    دعوة  لو كان  العذر،  أو كان    من  طارئا عليهم، غري معروف هلم، 

فيهم مقام كريم، ومعارشة طويلة، قائمة عىل    موضع هتمة عندهم من قبل.. أما وللنبى  

فإن املبادأة هبذا اَلهتام مما َل يستقيم عىل منطق أبدا، وَل يقوم    ، اإلكبار واإلجالل والتعظيم

 . له وجه من العذر بحال أبدا

﴿ُقْل ََل َأُقوُل َلُكْم ِعنِْدي َخَزائُِن اهللَِّ َوََل َأْعَلُم  : ومن ذلك قوله تعاىل:  (1) قال آخر

بُِع إَِلَّ َما ُيوَحى إِيَلَّ   اْلَغْيَب َوََل َأُقوُل َلُكْم إِينِّ َمَلٌك    ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصريُ   إِْن َأتَّ

ُروَن﴾  الصورة املرشقة الواقعية للشخصية النبوية التي   ، وهي تشري إىل[ 50]األنعام: َأَفاَل َتَتَفكَّ

لناس، فهو َل يريده كائنا غيبيا يربز إليهم من خالل  لأن يقدم هبا نفسه    يريد اهلل للنبي  

ال برشي  اجلو الغيبي الضباِب الذي يوحي بكون ذاته رسا خفيا مقدسا بعيدا عن التصور 

الطبيعي، وَل يريد له أن يبدو يف نظرهم شخصية أسطورية متلك يف حوزهتا كل خزائن اهلل  

الذهبية والفضية ونحو ذلك مما يدخل يف عامل التقييم املادي، باملستوى الذي يستطيع فيه  

غرف ما يشاء من املال ملن يشاء من الناس، وَل يريده إنسانا يقف بني الناس ليتحدث عن  

عىل  أرساره املستقبل،  أحداث  من  منهم  واحد  كل  ينتظر  وعام  يف صدورهم،  الكامنة  م 

أساس ما حيمله من علم الغيب اإلهلي، كام هو دور النبي يف تصور الكثريين، الذين يربطونه  

وَل يريد له الشخصية املالئكية ليأخذ  ،  بشخصية الكاهن الذي كان يمثل بعضا من ذلك 

أجنحته املتنوعة املتعددة، وقدرته األسطورية اخلارجة عن  بألباب الناس فيدهش العقول ب

كل حد، ألن اهلل يريد للناس أن يؤمنوا به من خالل رسالته بعيدا عن كل أشكال الضغط  

أو  لإلنسان    النفيس  يوحي  الذي  اَلستعراض،  أو  اإلغراء  ألوان  كل  وعن  املادي، 
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 . باَلنجذاب العاطفي، واَلنسحاق الشعوري

أن يقف بينهم عبدا خاشعا بني يديه، َل يملك  ل أمره بدل ذلك كله  : ب(1) قال آخر

أية مقومات ذاتية كبرية، أو أية قدرات شخصية مطلقة، رسوَل أمينا عىل الدور الذي أوكله  

اهلل إليه، فهو ينتظر أمر اهلل ووحيه يف كل صغرية أو كبرية ليتبعه ويبلغه للناس، وربام كان  

بالصفة املطيعة املتواضعة التي جتسدها شخصيته ليكون يف ذلك  احلديث عن اَلتباع موحيا  

ـ   بعض اإلحياء هلم بالطاعة هلل واَلستغراق يف دور العبد املطيع الذي يتمثل حركة العبد 

التوجيه اإلهلي يفرض عىل الرسول أن يقدم   ـ املؤمن، وإذا كان  النبي، يف شخصية العبد 

ه الدرس الفكري الذي يريدنا أن َل نغرق أنفسنا  نفسه إىل الناس هبذه الصفة فقد نجد في

باألرسار العميقة التي حياول البعض أن حييط هبا شخصية النبي، لإلحياء بأنه يرتفع فوق  

الرسالية من حيث أخالقه   الكبرية، بل بصفته  الذاتية وقدراته  البرش يف إمكاناته  مستوى 

 وخطواته ومشاريعه املتصلة برسالته. 

وذلك هو السبيل للتعامل مع شخصية األنبياء واألولياء، باألسلوب  :  (2)قال آخر

العادي، اإلنساين  الوعي  إىل  يف  فيام    القريب  ويتمثله  ويتصوره  يعيشه  أن  لإلنسان  يمكن 

نفسه، ليشعر بأن النبي قريب منه بصفاته البرشية املثىل التي يمكن أن تكون أساسا للتمثل  

 واَلتباع واَلقتداء. 

﴿َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى إَِلْيَك َوَضائٌِق بِِه  : ومن ذلك قوله تعاىل:  (3)قال آخر

َمَعُه َمَلٌك  َأْو َجاَء  َكنٌْز  َعَلْيِه  ُأْنِزَل  َلْوََل  َيُقوُلوا  َأْن  َنِذيرٌ   َصْدُرَك  َأْنَت      إِنَّاَم 
ٍ
ء َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

أهيا الرسول بعض ما يوحى إليك، مما يشق سامعه عىل  أي أفتارك أنت    ،[ 12]هود:  َوكِيٌل﴾  
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عىل   والنعي  هلم،  والوعيد  واإلنذار  الرشك  عن  والنهى  بالتوحيد  األمر  من  املرشكني 

ذاك أهنم كانوا  .  معبوداهتم وتسفيه أحالمهم، وضائق به صدرك أن تبلغهم إياه كام أنزل. 

إليهم ما َل يقبلون وما يضحكون منه، فاستحثه سبحانه    ييتهاونون به فيضيق صدره أن يلق

 عىل أداء الرسالة وعدم املباَلة باستهزائهم، وطرح مقاَلهتم الساخرة وراءه ظهريا. 

]هود:  ﴿َأْن َيُقوُلوا َلْوََل ُأْنِزَل َعَلْيِه َكنٌْز َأْو َجاَء َمَعُه َمَلٌك﴾  : وقوله تعاىل:  (1) قال آخر

هال أعطاه ربه كنزا من عنده يغنيه ويمتاز به عن غريه، أو جاء معه    وا:أي كراهة أن يقول  [ 12

ُسوِل َيْأُكُل  أخرى قوهلم: سورة يف  كام حكى اهلل عنهم ،دعوته يف  ملك يؤيده ﴿َماِل َهَذا الرَّ

ْو ُيْلَقى إَِلْيِه َكنٌْز َأْو َتُكوُن  أَ  الطََّعاَم َوَيْميِش يِف اأْلَْسَواِق َلْوََل ُأْنِزَل إَِلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا 

ِمنَْها﴾   َيْأُكُل  َجنٌَّة  عىل  [ 8ـ    7]الفرقان:  َلُه  يدل  وهذا  عن  ،  وإعراضهم  وجحودهم  عنادهم 

 . اإليامن

﴿َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعىَل آَثاِرِهْم إِْن مَلْ  وقد جاء بمعنى اآلية قوله تعاىل: قال آخر: 

هِبََذا   َأَسًفا ُيْؤِمُنوا  مِمَّا  وقوله:    ،[ 6]الكهف:    ﴾ احْلَِديِث  َضْيٍق  يِف  َتُك  َوََل  َعَلْيِهْم  َزْن  حَتْ ﴿َوََل 

لُِتنِْذَر بِِه  وقوله:    [ 127]النحل:    ﴾ َيْمُكُرونَ  ِمنُْه  َيُكْن يِف َصْدِرَك َحَرٌج  إَِلْيَك َفاَل  ﴿كَِتاٌب ُأْنِزَل 

 [2]األعراف:  ﴾ َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمننِيَ 

 صالح واإلصالح: ال ج.  

للنبوة، وهي ركن من   قال الشيخ: بورك فيكم.. واآلن اذكروا يل السمة األخرى 

السالم:   عليهم  األنبياء  لبعض  ذكره  عقب  تعاىل  قوله  يف  والواردة  َكاُنوا  أركاهنا،  ُْم  ﴿إِهنَّ

اِت َوَيْدُعوَننَا َرَغًبا َوَرَهًبا   [ 90ـ  89]األنبياء:  َلنَا َخاِشِعنَي﴾َوَكاُنوا  ُيَساِرُعوَن يِف اخْلرَْيَ
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قال أحدهم: هذه اآلية الكريمة تشري إىل سمة أخرى من سامت النبوة األساسية،  

 وهي الصالح والتقوى واملسارعة يف اخلريات. 

الطاعات  يف    أولئك الذين مجعوا هذه املحاسن يرغبون: وهي تذكر أن  (1)قال آخر

تفوهت  لئال  فيبادروهنا  الرغبة،  ويتعجلونأشد  ماتوا،  هم  إذا  اخلريات  يف    م  وجوه  الدنيا 

ْنَيا َوُحْسَن  نحو قوله:  يف    العاجلة التي وعدوا هبا عىل األعامل الصاحلة ﴿َفآَتاُهُم اهللَُّ َثَواَب الده

اآْلِخَرِة﴾  عمران:    َثَواِب  اآْلِخرَ وقوله:    ،[ 148]آل  يِف  َوإِنَُّه  ْنَيا  الده يِف  َأْجَرُه  ملََِن  ﴿َوآَتْينَاُه  ِة 

نيَ  احِلِ تعاىل:    ،[ 27]العنكبوت:    ﴾الصَّ َسابُِقونَ وقوله  هَلَا  أ  [ 61]املؤمنون:    ﴾﴿َوُهْم  هنم  يدل عىل 

 . الطاعات وهم ألجلها سابقون الناس إىل الثوابيف  يرغبون

اِت﴾ : ويف قوله تعاىل: (2)قال آخر ُْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن يِف اخْلَرْيَ إشارة  [ 90]األنبياء: ﴿إهِنَّ

حالة طارئة، أو انفعاَل رسيعا، بل كان  ة األنبياء عليهم السالم  أن اخلري مل يكن يف حيا إىل  

املنفتحة عىل   املسؤولية  الرسالة عىل أساس  العقيدة، وحركة  تتحرك يف خط  قيمة روحية 

واحلياتية..  الناس كلهم، الذين حيتاجون اخلدمات عىل كافة مستوياهتا الفكرية والروحية  

لو   كام  الروحي يف شخصيتهم،  الفرح  تالمس  كبرية،  فرصة  اخلري،  مواقع  كانت  وبذلك 

كانت املسألة مسألة لذة، أو شهوة، أو منفعة، ولذا يسارعون إىل اغتنام الفرصة التي تفتح  

أمامهم. اخلري  لإليامن  .  أبواب  نتيجة  يتحرك يف عمق شخصيتهم،  الذي  اخلري  هذا  وكان 

التي باهلل، وا احلياة  لقضايا  للمسؤولية يف مواجهتهم  أساسا  يعتربونه    َلنفتاح عليه، وهم 

يريد اهلل هلا أن تنطلق من قاعدة اخلري وتتحرك يف طريقه، وتعيش يف آفاقه، كام يريد لعباده  

مسئولة،   رسالية  إنسانية  كقيمة  تأكيده  أجل  من  ويعملوا  عليه  وينفتحوا  به،  يأخذوا  أن 

 
 ( 261/ 15) من وحي القرآن(  2) ( 34/ 18تفسري املراغي )(  1)



407 

 

لقاء الكامل باهلل، حتى يستلهم اإلنسان روحيته يف كل حال، يف أوقات  وذلك يف أجواء ال

الرغبة، والرهبة، ألن ذلك هو التعبري احلي عن اَلنشداد إىل اهلل يف كل األمور، بحيث يشعر  

اإلنسان بأن اهلل هو مصدر القوة واحلياة، فليس هناك أي يشء ساكن أو متحرك يف داخل  

 .َل وهو مرتبط باهلل، حمتاج إليه شخصية اإلنسان ويف خارجها إ

دَللة عىل كثرة    [ 90]األنبياء:    ﴿َوَيْدُعوَننَا َرَغًبا َوَرَهًبا﴾: ويف قوله تعاىل:  (1)قال آخر

التعبري عن احلاجة، بقطع  جلوء األنبياء عليهم السالم لرهبم،   ألن الدعاء هو األساس يف 

  ﴿َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعنَي﴾ يف قوله تعاىل:  و يرجوه الناس أو خيافونه،  فيام    النظر عن طبيعتها، 

رهافة احلس اَليامين يف حياهتم، ويف عمق الشعور الروحي يف ذواهتم،  دَللة عىل    [ 90]األنبياء:  

 ويف انسحاقهم أمام عظمة اهلل، التي يتمثلوهنا يف أفكارهم وقلوهبم. 

ألنبياء عليهم  قال الشيخ: بورك فيكم.. واآلن.. وبمناسبة ذكركم لكثرة دعوات ا

 السالم يف القرآن الكريم اذكروا يل ما ورد منها فيه. 

السالم وزوجتهقال أحدهم: من ذلك   آدم عليه  قوهلام:  دعاء  َظَلْمنَا  ﴿، وهو  نَا  َربَّ

ينَ   [ 23]األعراف:  ﴾ َأْنُفَسنَا َوإِْن مَلْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرمَحْنَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اخْلَارِسِ

ُبونِ   ، وهو قوله:عليه السالم نوح  دعاء  ذلك  قال آخر: من   يِن باَِم َكذَّ   ﴾﴿َربِّ اْنرُصْ

اًرا إِنََّك إِْن َتَذْرُهْم ُيِضلهوا  وقوله:    ،[ 39]املؤمنون:   ِريَن َديَّ
﴿َربِّ ََل َتَذْر َعىَل اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِ

اًرا ﴿َربِّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأْسَأَلَك َما  وقوله:  ،[ 72ـ  26]نوح:  ﴾ِعَباَدَك َوََل َيلُِدوا إَِلَّ َفاِجًرا َكفَّ

ينَ  ﴿َربِّ اْغِفْر يِل  وقوله:   ،[ 47]هود:  ﴾ َلْيَس يِل بِِه ِعْلٌم َوإَِلَّ َتْغِفْر يِل َوَتْرمَحْنِي َأُكْن ِمَن اخْلَارِسِ

 [28]نوح:  ﴾َولِْلُمْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت َوََل َتِزِد الظَّاملنَِِي إَِلَّ َتَباًراَولَِوالَِديَّ َوملَِْن َدَخَل َبْيتَِي ُمْؤِمنًا 
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ْلُت َعىَل اهللَِّ َرِبِّ    ، وهو قوله: عليه السالم هود  دعاء  قال آخر: ومن ذلك   ﴿إيِنِّ َتَوكَّ

ٍة إَِلَّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها إِنَّ َرِبِّ عَ  اٍط ُمْسَتِقيمٍ َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابَّ  [56]هود:  ﴾ ىَل رِصَ

﴿َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمنًا    ، وهو قوله: عليه السالم  إبراهيمدعاء  قال آخر: من ذلك  

نَا إِينِّ  وقوله:   ،[ 126]البقرة:  َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر﴾   ﴿َربَّ

َأفْ َأْس  اَلَة َفاْجَعْل  نَا لُِيِقيُموا الصَّ َربَّ ِم  َبْيتَِك املَُْحرَّ تِي بَِواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَْد  يَّ ئَِدًة  َكنُْت ِمْن ُذرِّ

﴿َربِّ  وقوله:    ،[ 37]إبراهيم:   ﴾ِمَن النَّاِس هَتِْوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ 

 اْجعَ 
ِ
ُدَعاء َوَتَقبَّْل  نَا  َربَّ تِي  يَّ ُذرِّ َوِمْن  اَلِة  الصَّ ُمِقيَم  يِل  وقوله:    ،[ 40]إبراهيم:    ﴾ ْلنِي  اْغِفْر  نَا  ﴿َربَّ

َساُب  ْقنِي  وقوله:    ،[ 41]إبراهيم:    ﴾َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمننَِي َيْوَم َيُقوُم احْلِ ﴿َربِّ َهْب يِل ُحْكاًم َوَأحْلِ

نَي وَ  احِلِ   83]الشعراء:    ﴾ اْجَعْل يِل لَِساَن ِصْدٍق يِف اآْلِخِريَن َواْجَعْلنِي ِمْن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيمِ بِالصَّ

نيَ ،وقوله:  [ 85ـ   احِلِ   ﴾ ﴿َوََل خُتِْزيِن َيْوَم ُيْبَعُثونَ وقوله:    ،[ 100]الصافات:    ﴾ ﴿َربِّ َهْب يِل ِمَن الصَّ

  [ 87]الشعراء: 

يِن َعىَل اْلَقْوِم    ، وهو قوله: ه السالمعليلوط  دعاء  قال آخر: ومن ذلك   ﴿َربِّ اْنرُصْ

نِي َوَأْهيِل مِمَّا َيْعَمُلونَ وقوله  ،[ 30]العنكبوت:  ﴾ املُْْفِسِدينَ     [ 169]الشعراء:  ﴾﴿َربِّ َنجِّ

﴿إِنَّاَم َأْشُكو َبثِّي َوُحْزيِن   ، وهو قوله: عليه السالم يعقوب دعاء قال آخر: ومن ذلك 

   [ 86]يوسف: إِىَل اهللَِّ﴾ 

ذلك   ومن  آخر:  السالميوسف  دعاء  قال  قوله: عليه  وهو  اَمَواِت    ،  السَّ َر 
﴿َفاطِ

نيَ  احِلِ ْقنِي بِالصَّ
نِي ُمْسلاًِم َوَأحْلِ ْنَيا َواآْلِخَرِة َتَوفَّ  [ 101]يوسف:  ﴾َواأْلَْرِض َأْنَت َولِيِّي يِف الده

ه َوَأْنَت    ، وهو قوله:عليه السالمأيوب  دعاء  ال آخر: ومن ذلك  ق نَِي الرضه ﴿َأينِّ َمسَّ

امِحنِيَ   [83]األنبياء:  ﴾ َأْرَحُم الرَّ

﴿ََل إَِلَه إَِلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك    ، وهو قوله: عليه السالم  يونس دعاء  قال آخر: من ذلك  
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 [ 87]األنبياء:   ﴾ إِينِّ ُكنُْت ِمَن الظَّاملنِِيَ 

 ِعْلاًم    ، وهو قوله: عليه السالم شعيب  دعاء  قال آخر: ومن ذلك  
ٍ
ء نَا ُكلَّ يَشْ ﴿َوِسَع َربه

احْلَقِّ َوَأْنَت َخرْيُ اْلَفاحِتِنيَ 
نَا اْفَتْح َبْينَنَا َوَبنْيَ َقْوِمنَا بِ ْلنَا َربَّ  [ 89]األعراف:  ﴾َعىَل اهللَِّ َتَوكَّ

﴿َربِّ إيِنِّ َظَلْمُت َنْفيِس    ، وهو قوله: السالم دعاء موسى عليه  قال آخر: من ذلك  

َا َأْنَزْلَت إِيَلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقريٌ :  ، وقوله [ 16]القصص:  َفاْغِفْر يِل﴾  
:  ، وقوله [ 24]القصص:    ﴾﴿َربِّ إيِنِّ ملِ

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملنِِيَ  ْنَيا َحَسنًَة   ، وقوله [ 21]القصص:  ﴾﴿َقاَل َربِّ َنجِّ ﴿َواْكُتْب َلنَا يِف َهِذِه الده

ْ يِل َأْمِري   :، وقوله [ 156]األعراف:  َويِف اآْلِخَرِة إِنَّا ُهْدَنا إَِلْيَك﴾   ْح يِل َصْدِري َوَيرسِّ ﴿َربِّ ارْشَ

ْمَت َعيَلَّ َفَلْن َأُكوَن  ﴿َربِّ باَِم َأْنعَ : وقوله ،[ 28ـ   25]طه:  ﴾َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن لَِسايِن َيْفَقُهوا َقْويِل 

 [17]القصص:  ﴾َظِهرًيا لِْلُمْجِرِمنيَ 

وقومه عندما برزوا جلالوت وجنوده:    عليه السالم  داود دعاء  قال آخر: من ذلك  

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ  ا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْنرُصْ نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصرْبً  [ 250]البقرة:  ﴾﴿َربَّ

﴿َربِّ اْغِفْر يِل َوَهْب يِل    ، وهو قوله: عليه السالم   سليامندعاء  ال آخر: من ذلك  ق

اُب  اْلَوهَّ َأْنَت  إِنََّك  َبْعِدي  ِمْن  َينَْبِغي أِلََحٍد  ََل  َأْن    ، وقوله:[ 35]ص:    ﴾ ُمْلًكا  َأْوِزْعنِي  ﴿َربِّ 

تِي َأْنَعْمَت َعيَلَّ َوَعىَل َوالَِديَّ   َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرمْحَتَِك يِف  َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ

نيَ  احِلِ  [ 19]النمل:  ﴾ ِعَباِدَك الصَّ

﴿َربِّ ََل َتَذْريِن َفْرًدا َوَأْنَت    ، وهو قوله:عليه السالمزكريا  دعاء  قال آخر: ومن ذلك  

 ﴿َربِّ َهْب يِل مِ :  ، وقوله [ 89]األنبياء:    ﴾َخرْيُ اْلَواِرثنِيَ 
ِ
َعاء ًة َطيَِّبًة إِنََّك َسِميُع الده يَّ   ﴾ْن َلُدْنَك ُذرِّ

 [ 38]آل عمران: 

نَا َأْنِزْل َعَلْينَا َمائَِدًة    ، وهو قوله: عليه السالماملسيح  دعاء  قال آخر: ومن ذلك   ﴿َربَّ

لِنَا َوآِخِرَنا َوآَيًة ِمنَْك َواْرُزْقنَا   َتُكوُن َلنَا ِعيًدا أِلَوَّ
ِ
اَمء اِزِقنيَ   ِمَن السَّ   ، [ 114]املائدة:    ﴾ َوَأْنَت َخرْيُ الرَّ
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ُْم ِعَباُدَك َوإِْن َتْغِفْر هَلُْم َفإِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ : وقوله هْبُْم َفإِهنَّ  [ 118]املائدة:  ﴾﴿إِْن ُتَعذِّ

تعاىل  قال الشيخ: بارك اهلل فيكم.. واآلن.. اذكروا يل اآليات الكريمة التي يأمر اهلل 

 فيها بذكر األنبياء عليهم السالم، ويسميهم، ويذكر فضائلهم.

﴿َواْذُكْر  : من ذلك قوله تعاىل يف ذكر عدد من األنبياء عليهم السالم:  (1)قال أحدهم

بَِخالَِص  َأْخَلْصنَاُهْم  إِنَّا  َواأْلَْبَصاِر  اأْلَْيِدي  ُأويِل  َوَيْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  إِْبَراِهيَم  ِذْكَرى  ِعَباَدَنا  ٍة 

َوُكلٌّ  اْلكِْفِل  َوَذا  َواْلَيَسَع  إِْساَمِعيَل  َواْذُكْر  اأْلَْخَياِر  املُْْصَطَفنْيَ  ملََِن  ِعنَْدَنا  ُْم  َوإِهنَّ اِر  ِمَن    الدَّ

أي واذكر عبادنا الذين رشفناهم بطاعتنا، وقويناهم عىل العمل ملا    [ 48ـ    45]ص:  اأْلَْخَياِر﴾  

البصرية  وآتيناهم  فيه. يف    يرضينا،  النافع  والعمل  أرساره  يف  والفقه  ما  .  الدين،  علل  ثم 

بقوله: املدح  وجليل  الصفات  فاضل  من  به  ِذْكَرى    وصفهم  بَِخالَِصٍة  َأْخَلْصنَاُهْم  ﴿إِنَّا 

ارِ  أي إنا جعلناهم خالصني لطاعتنا، عاملني بأوامرنا ونواهينا، َل تصافهم    ،[ 46]ص:    ﴾الدَّ

يساو  َل  الشأن  جليلة  اخلصال،بخصلة  من  غريها  اآلخرة،وهي    هيا  الدار  فهي    تذكرهم 

مطمح أنظارهم ومطرح أفكارهم يف كل ما يأتون وما يذرون ليفوزوا بلقاء رهبم، وينالوا  

ُْم ِعنَْدَنا ملََِن املُْْصَطَفنْيَ اأْلَْخَيارِ .  رضوانه يف جنات النعيم. أي وإهنم ملن    [ 47]ص:    ﴾﴿َوإِهنَّ

التباغض  املختارين الذين جبلت   نفوسهم عىل اخلري، قال تطمح إىل األذى، وَل متيل إىل 

أنبياء آخرين، فقال:  والتحاسد، وَل ترتكب الرشور واآلثام.  إِْساَمِعيَل  . ثم ذكر  ﴿َواْذُكْر 

أي واذكر لقومك من هؤَلء األنبياء الذين حتملوا الشدائد يف    [ 48]ص:  َواْلَيَسَع َوَذا اْلكِْفِل﴾  

أي وكل منهم ممن اختاره اهلل للنبوة، واصطفاه من   [ 48]ص:   ﴾لٌّ ِمَن اأْلَْخَيارِ ﴿َوكُ دين اهلل،  

 خلقه. 
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قال آخر: ومثل ذلك تزكيته تعاىل لألنبياء عليهم السالم بذكر أسامئهم، للرتغيب يف  

تعاىل عن   قال  كام  واَلقتداء هبم،  ونوححبهم  السالم   آدم  آَدَم  :  عليهام  اْصَطَفى  اهللََّ  ﴿إِنَّ 

َنبِيًّا :  عليهام السالم   يف إبراهيم وإدريسوقال  ،  [ 33]آل عمران:  وًحا﴾  َونُ  يًقا  ُه َكاَن ِصدِّ   ﴾ ﴿إِنَّ

ُه َلُذو ِعْلٍم ملَِا َعلَّْمنَاُه﴾  :  عليه السالم  يعقوب ، وقال يف  [ 56]مريم:   ، وقال يف  [ 68]يوسف:  ﴿َوإِنَّ

ُه ِمْن ِعَباِدَنا  :  يوسف عليه السالم  :  ، وقال يف موسى عليه السالم[ 24]يوسف:    ﴾ املُْْخَلِصنيَ ﴿إِنَّ

ُه َكاَن خُمَْلًصا َوَكاَن َرُسوًَل َنبِيًّا  ﴿َوِجيًها يِف  :  ، وقال يف املسيح عليه السالم[ 51]مريم:    ﴾﴿إِنَّ

بِنيَ  ْنَيا َواآْلِخَرِة َوِمَن املَُْقرَّ ﴿نِْعَم  :  م عليهام السال  سليامن وأيوب، وقال يف  [ 45]آل عمران:   ﴾الده

اٌب  ُه َأوَّ َل اْلكَِتاَب َوُهَو  :  ، وقال يف رسول اهلل  [ 44]ص:    ﴾ اْلَعْبُد إِنَّ ﴿إِنَّ َولِيَِّي اهللَُّ الَِّذي َنزَّ

نيَ  احِلِ  [ 4]القلم:  ﴾﴿َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيمٍ ، وقال:  [ 196]األعراف:  ﴾ َيَتَوىلَّ الصَّ

اىل بعض األنبياء عليهم السالم بالذكر باعتباره : وهكذا قد خيص اهلل تع(1)قال آخر

التي تذكر   إبراهيم عليه  نموذجا لبعض القضايا، ومن األمثلة عىل ذلك اآليات الكريمة 

، لتقديره من جهة، واَلقتداء به من جهة أخرى، ومنها قوله  فضائله وخصائصهوالسالم  

َّْن َأْسَلَم َوْجهَ تعاىل: ﴿ ََذ اهللُ  َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ممِّ َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َواختَّ بََع ِملَّ ُه هلل َوُهَو حُمِْسٌن واتَّ

هذا هو الدين احلق الذي يريد اهلل لإلنسان أن يتحسسه  ، أي  [ 125]النساء:    ﴾ إِْبَراِهيَم َخلِيالً 

.. ثم ذكر أن  يف مشاعره وأفكاره، فيستسلم هلل استسالما مطلقا يف مجيع قضاياه وترصفاته

َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا﴾﴿  :ما تعنيه لك  ذ َبَع ِملَّ .. فإن إبراهيم كان يمثل اخلط العام  [ 125]النساء:    واتَّ

الرسل السالم،  لكل  داخله    عليهم  تتحرك يف  الذي  الكبري  العنوان  كانت  أن رسالته  كام 

الرساَلت األخرى، فهي قد ختتلف يف بعض التفاصيل والترشيعات، ولكنها تلتقي مجيعا  

 
 ( 479/ 7) من وحي القرآن(  1)



412 

 

يف اخلط العام والعنوان الكبري، ولذلك كان اتباع ملة إبراهيم حنيفا ـ أي خالصا ـ وجها من  

 . وجوه اَللتزام باإلسالم هلل

﴿إِْذ  أمام اهلل يف وقفة إسالم رائعة  عليه السالم  فقد انطلق النبي إبراهيم  :  (1)قال آخر

ْم َقاَل َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعاملَنَِي َوَوَّصَّ هِبَا إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب َيا َبنِيَّ 
ُه َأْسلِ  إِنَّ اهللََّ  َقاَل َلُه َربه

يَن َفاَل مَتُوُتنَّ  وحتركت الرساَلت  ،  [ 132ـ    131]البقرة:    ﴾  إَِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

حممد   النبي  نبوة  يف  اإلسالم  رسالة  حتى  اإلسالم،  عنوان  لتحمل  البرشية  تاريخ  ،  يف 

وهكذا كان الدين األحسن هو الذي حيمل اإلنسان فيه هذه العناوين الثالثة التي تشمل  

 واإلحسان بمعناه املمتد يف احلياة، واتباع ملة إبراهيم حنيفا.   احلياة كلها: إسالم الوجه هلل، 

آخر تعاىل:  (2)قال  قال  ثم  َخلِياًل :  إِْبَراِهيَم  اهللَُّ  ََذ  اهلل  أي    [ 125]النساء:    ﴾﴿َواختَّ أن 

بالد غلبت عليها الوثنية، وأفسد الرشك عقول أهلها، وقد بلغ من  يف    اصطفاه إلقامة دينه 

صح به أن يسمى خليال، فقد اختصه بكرامة ومنزلة تشبه اخلليل لدى  الزلفى عند ربه ما  

 . خليله، ومن كانت له هذه املنزلة كان جديرا أن تت بع مل ته وتأتيس طريقته 

إماما للناس يقتدون به وهيتدون هبديه،  أنه جعله اهلل عز وجل قال آخر: وهلذا يذكر 

َُّهنَّ َقاَل إِينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمن  َوإِِذ اْبَتىَل إِْبَراِهيَم رَ ﴿كام قال تعاىل:   ُه بَِكلاَِمٍت َفَأمَت به

تِي َقاَل ََل َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنِِيَ  يَّ لَِّة إِْبَراِهيَم إََِل   ﴿وقال:    ،[ 124]البقرة:    ﴾ُذرِّ َوَمن َيْرَغُب َعن مِّ

نيَ َمن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْينَاُه يِف  احِلِ ْنَيا َوإِنَُّه يِف اآلِخَرِة ملََِن الصَّ  [ 130]البقرة:  ﴾ الده

لناس  لأجرى عىل يديه بناء بيته الذي جعله قياما  قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل كذلك أنه  

والركع،   والعاكفني،  للطائفني،  البيت  تطهري  له  تبعا  وَلبنه  إليه  اهلل  وعهد  وأمنا  ومثابة 
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مقامه مصىل  باختاذ  املؤمنني  تعاىل:    ، كاموالسجود. وأمر سبحانه  اْلَبْيَت  ﴿قال  َجَعْلنَا  َوإِْذ 

َقاِم إِْبَراِهيَم ُمَص  ُذوْا ِمن مَّ
ِ لنَّاِس َوَأْمنًا َواختَّ َرا  َمَثاَبًة لِّ ىلًّ َوَعِهْدَنا إِىَل إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َأن َطهِّ

ُجودِ  ِع السه كَّ ِفنَي َوالره
ائِِفنَي َواْلَعاكِ َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد  ﴿وقال:    ،[ 125]البقرة:    ﴾َبْيتَِي لِلطَّ

نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك  ِميُع اْلَعلِيمُ  ِمَن اْلَبْيِت َوإِْساَمِعيُل َربَّ  [ 127]البقرة:   ﴾ َأنَت السَّ

كام قال تعاىل:  النبوة والكتاب،  قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل كذلك أنه جعل يف ذريته  

نْ ﴿ َة َواْلكَِتاَب َوآَتْينَاُه َأْجَرُه يِف الده تِِه النهُبوَّ يَّ إِنَُّه يِف  َيا وَ َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحَق َوَيْعُقوَب َوَجَعْلنَا يِف ُذرِّ

نيَ  احِلِ  [ 27]العنكبوت:  ﴾اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ

َواْذُكْر يِف  ﴿قال:  فمجع له منزلتني عظيمتني،  قال آخر: ولذلك كله يذكر اهلل تعاىل أنه  

بِيًّا  يًقا نَّ ُه َكاَن ِصدِّ َتاِب إِْبَراِهيَم إِنَّ
 فجمع له بني الصديقية والنبوة.  [ 41]مريم:  ﴾اْلكِ

لبث يف قومه  عليه السالم، وكيف  نوح  ل ذلك ما ذكره اهلل تعاىل عن  قال آخر: ومث

ألف سنة إَل مخسني عاما باذَل وسعه يف الدعوة إىل اهلل ليال وهنارا، رسا وجهارا، صابرا عىل  

َوَلَقْد َأْرَسْلنَا  ﴿كام قال تعاىل:  أذى قومه، َل تثنيه عن الدعوة إىل ربه سفاهاهتم وتعدياهتم،  

َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إَِلَّ مَخِْسنَي َعاًما َفَأَخَذُهُم الطهوَفاُن َوُهْم َظاملُِوَن َفَأنَجْينَاُه    ُنوًحا إِىَل 

ْلَعاملَنِيَ  ِفينَِة َوَجَعْلنَاَها آَيًة لِّ  [ 15ـ  14]العنكبوت:  ﴾ َوَأْصَحاَب السَّ

قيام بدعوة قومه، كام قال  يذكر اعتامده كل الوسائل واألساليب للوقال  قال آخر:  

َراًرا َوإِينِّ ُكلَّاَم َدَعْوهُتُمْ تعاىل: ﴿ 
  َقاَل َربِّ إِينِّ َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل َوهَنَاًرا َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعائِي إَِل فِ

وا وَ  َياهَبُْم َوَأرَصه
وا اْستِْكَباًرا ُثمَّ إِينِّ  لَِتْغِفَر هَلُْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم يِف آَذاهِنِْم َواْسَتْغَشْوا ثِ اْسَتْكرَبُ

كَ  إِنَُّه  َربَُّكْم  اْسَتْغِفُروا  َفُقْلُت  اًرا  إرِْسَ هَلُْم  ْرُت  َوَأرْسَ هَلُْم  َأْعَلنُت  إِينِّ  ُثمَّ  ِجَهاًرا  اَن  َدَعْوهُتُْم 

اًرا َقْد  ﴿:  هوقال عن قوم   ،[ 10ـ    5]نوح:    ﴾َغفَّ ُنوُح  َيا  باَِم  َقاُلوْا  َفْأَتنِا  ِجَداَلنَا  َفَأْكَثْرَت  َجاَدْلَتنَا 

اِدِقنَي َقاَل إِنَّاَم َيْأتِيُكم بِِه اهلُل إِن َشاء َوَما َأنُتم بُِمْعِجِزينَ   [ 33ـ    32]هود:    ﴾ َتِعُدَنا إِن ُكنَت ِمَن الصَّ
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، وقصتهام  السالم  امعليهويوسف  موسى  قال آخر: ومثل ذلك ما ذكره اهلل تعاىل عن  

 لطويلة املفصلة يف القرآن الكريم. ا

قال آخر: ومثل ذلك ما ذكره اهلل تعاىل عن مواقف األنبياء عليهم السالم الدعوية  

مع أقوامهم.. ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره عن هود عليه السالم ودعوته لقومه وكيفية  

،  لشعراء سورة هود وسورة او سبع مرات، يف سورة األعراف  مواجهتهم له، والذي ُذكر  

ُه إِْن َأْنُتْم  ومنها قوله تعاىل:   ﴿َوإىَِل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

وَن َيا َقْوِم ََل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن َأْجِرَي إَِلَّ َعىَل الَِّذي َفَطَريِن َأَفاَل   َتْعِقُلوَن َوَيا َقْوِم  إَِلَّ ُمْفرَتُ

تِكُ  ًة إِىَل ُقوَّ اَمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ ْوا  اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه ُيْرِسِل السَّ ْم َوََل َتَتَولَّ

تِنَا َعْن َقْولَِك َوَما َنْحُن َلَك بُِمْؤِمننَِي  جُمِْرِمنَي َقاُلوا َيا ُهوُد َما ِجْئَتنَا بَِبيِّنٍَة َوَما َنْحُن بَِتاِركِي آهِلَ 

 َقاَل إِينِّ ُأْشِهُد اهللََّ َواْشَهُدوا َأينِّ َبِريٌء مِمَّا ُترْشِ 
ٍ
اَك َبْعُض آهِلَتِنَا بُِسوء ُكوَن ِمْن  إِْن َنُقوُل إَِلَّ اْعرَتَ

يُدويِن مَجِيًعا ُثمَّ ََل ُتنْظُِروِن إِينِّ َتَوكَّ 
ٍة إَِلَّ ُهَو آِخٌذ  ُدونِِه َفكِ ْلُت َعىَل اهللَِّ َرِبِّ َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابَّ

ْوا َفَقْد َأْبَلْغُتُكْم َما ُأْرِسْلُت بِِه إَِلْيُكْم   اٍط ُمْسَتِقيٍم َفإِْن َتَولَّ َوَيْسَتْخلُِف  بِنَاِصَيتَِها إِنَّ َرِبِّ َعىَل رِصَ

ونَ  ُكْم َوََل َترُضه َقْوًما َغرْيَ ْينَا ُهوًدا  َرِبِّ  َأْمُرَنا َنجَّ  َحِفيٌظ َوملََّا َجاَء 
ٍ
ء ُه َشْيًئا إِنَّ َرِبِّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

ِمْ  َرهبِّ بِآَياِت  َجَحُدوا  َعاٌد  َوتِْلَك  يٍظ 
َغلِ َعَذاٍب  ِمْن  ْينَاُهْم  َوَنجَّ ِمنَّا  بَِرمْحٍَة  َمَعُه  آَمنُوا  ِذيَن    َوالَّ

َبُعوا َأمْ  ْنَيا َلْعنًَة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َأََل إِنَّ َعاًدا  َوَعَصْوا ُرُسَلُه َواتَّ َر ُكلِّ َجبَّاٍر َعنِيٍد َوُأْتبُِعوا يِف َهِذِه الده

ُْم َأََل ُبْعًدا لَِعاٍد َقْوِم ُهوٍد﴾   [ 60ـ  50]هود: َكَفُروا َرهبَّ

ينذر  ظل  ا عليه السالم  هود: ففي هذه اآليات الكريمة يذكر اهلل تعاىل أن  (1)قال آخر

طول القامة وقوة   من قومه وحيذرهم بأس اهلل، ويذكرهم بقوم نوح وبنعم اهلل تعاىل عليهم
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البدن، واإلقامة يف أرض كثرية اخلري من الزروع واملاشية، ويدعوهم إىل نبذ عبادة األصنام،  

  لكن أغلب القوم كذبوه، .  ثم توحيد اهلل تعاىل، والتوبة واَلستغفار من الرشك يف العبادة.

،  ووصفوه بالسفاهة، لرتكه ما ورثوه عن اآلباء من عبادة األصنام، وإفراد اهلل تعاىل بالعبادة

بسوء، فتربأ من تلك اآلهلة،    ه ثم اشتطوا فاهتموه باجلنون واخلبال والعته، وأن آهلتهم مست 

وحتداهم وسخر من تأثريها املزعوم، وأعلن أن اهلل وحده هو املؤثر اآلخذ بنوايص كل ما  

سيبيدهم  ع تعاىل  اهلل  فإن  لنصيحته،  يستمعوا  مل  إن  أنه  وأنذرهم  دابة،  من  األرض  ىل 

ِرْجٌس   َربُِّكْم  ِمْن  َعَلْيُكْم  َوَقَع  ويستخلف قوما غريهم، وسيحل هبم عذاب قريب: ﴿َقْد 

 [ 71]األعراف: َوَغَضٌب﴾ 

  ذرهم ظل هود عليه السالم حي  هم قوم هود وجترب  و عت: وهي تذكر أنه مع  (1)قال آخر

ويذكرهم بأن نجاهتم باإليامن بدعوته والعمل بنصائحه، فزادهم ذلك عتوا إىل أن دمرهم  

أيام حسوما. وثامنية  ليال  سبع  عليهم  العقيم، سلطها  بالريح  هودا  .  اهلل  اهلل  عليه  ونجى  

 . والذين آمنوا معه برمحة منه السالم 

ودعوته السالم  عليه  صالح  عن  ذكره  ما  ذلك  ومثل  آخر:  وكيفية    قال  لقومه 

﴿َوإِىَل َثُموَد َأَخاُهْم َصاحِلًا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن  مواجهتهم له، كام قال تعاىل:  

ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه إِنَّ َرِبِّ  يَها َفاْسَتْغِفُروُه 
َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِ ُه ُهَو  َلٍه َغرْيُ

َقِريٌب    إِ

ا َقْبَل َهَذا َأَتنَْهاَنا َأْن َنْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َوإِ  ينَا َمْرُجوًّ
يٌب َقاُلوا َيا َصالُِح َقْد ُكنَْت فِ نَا َلِفي  جُمِ نَّ

َوآَتايِن ِمنُْه َرمْحًَة َفَمْن    َشكٍّ مِمَّا َتْدُعوَنا إَِلْيِه ُمِريٍب َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َرِبِّ 

آَيةً  َلُكْم  َناَقُة اهللَِّ  َهِذِه  َقْوِم  َوَيا  خَتِْسرٍي  َغرْيَ  َتِزيُدوَننِي  َفاَم  إِْن َعَصْيُتُه  ِمَن اهللَِّ  يِن  َفَذُروَها َينْرُصُ  

 
 ( 263/ 8)املنري التفسري (  1)



416 

 

 َفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب َقِريٌب 
ٍ
وَها بُِسوء َفَعَقُروَها َفَقاَل مَتَتَُّعوا يِف َداِرُكْم   َتْأُكْل يِف َأْرِض اهللَِّ َوََل مَتَسه

ِذيَن آَمنُوا َمَعُه بِرَ  ْينَا َصاحِلًا َوالَّ اٍم َذلَِك َوْعٌد َغرْيُ َمْكُذوٍب َفَلامَّ َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ مْحٍَة ِمنَّا  َثاَلَثَة َأيَّ

وَ  اْلَعِزيُز  اْلَقِويه  ُهَو  َربََّك  إِنَّ  َيْوِمئٍِذ  ِخْزِي  يِف  َوِمْن  َفَأْصَبُحوا  ْيَحُة  الصَّ َظَلُموا  ِذيَن  الَّ َأَخَذ 

ُْم َأََل ُبْعًدا لَِثُموَد﴾  يَها َأََل إِنَّ َثُموَد َكَفُروا َرهبَّ
 [ 68ـ  61]هود:  ِدَياِرِهْم َجاثِِمنَي َكَأْن مَلْ َيْغنَْوا فِ

آخر تعاىل  (1) قال  اهلل  يذكر  الكريمة  اآليات  ففي هذه  السالم،  قصة صالح  :  عليه 

نبي أرسله اهلل إىل قومه الذين جاءوا  وصالح عليه السالم    .يف أكثر من سورة.وردت  التي  و

يدعوهم إىل السري يف خط اإليامن باهلل، واَللتزام بأوامره ونواهيه.. وإذا كان  لمن بعد عاد،  

نبي من معجزة  لكل  بد  كانت    َل  فقد  الضاغطة،  املعادية  القوة  للضغط عىل  أو  للتحدي 

، تسقي القوم عن آخرهم، ولكنها كانت ترشب املاء كله،  عجيبةمعجزته أنه أخرج هلم ناقة  

  ولذلك فقد جعل هلم يوما يرشبون فيه، َل تشاركهم فيه الناقة، ويوما ترشب فيه الناقة وَل 

إىل  يتحول  املاء  هذا  فيه، ألن  اهلليشاركوهنا  بقدرة  أن    ،  حليب  بعد  بذلك،  ذرعا  فضاقوا 

تدخل املستكربون بإثارة السلبية ضد هذا التوزيع اإلهلي، فتآمروا عىل قتل الناقة، وأوعزوا  

ذلك فعاقبهم مجيعا، ألن ما جيمع   مسؤولية إىل شخص منهم فعقرها وقتلها؛ فحملهم اهلل  

اإلمام عيل يف بعض ك قال  الرضا والسخط، كام  ثمود رجل  الناس  ناقة  )وإنام عقر  لامته: 

  ﴾ ﴿َفَعَقُروَها َفَأْصَبُحوا َناِدِمنيَ واحد، فعمهم اهلل بالعذاب ملا عموه بالرضا فقال سبحانه:  

 (2) ([ 157]الشعراء: 

قال آخر: ومثل ذلك ما ذكره اهلل تعاىل عن شعيب عليه السالم ودعوته لقومه وكيفية  

 َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن  ﴿َوإِىَل مواجهتهم له، كام قال تعاىل:  
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ُه َوََل َتنُْقُصوا املِْْكَياَل َواملِْيَزاَن إِينِّ َأَراُكْم بَِخرْيٍ َوإيِنِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيوْ  َلٍه َغرْيُ
يٍط  إِ ٍم حُمِ

َأْوُفوا املِْْكَياَل وَ  َقْوِم  َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض  َوَيا  َأْشَياَءُهْم َوََل  َتْبَخُسوا النَّاَس  املِْيَزاَن بِاْلِقْسِط َوََل 

َصاَلُتَك  ُمْفِسِديَن َبِقيَُّت اهللَِّ َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي َوَما َأَنا َعَلْيُكْم بَِحِفيٍظ َقاُلوا َيا ُشَعْيُب أَ 

َك   ِشيُد َقاَل َيا  َتْأُمُرَك َأْن َنرْتُ يُم الرَّ
َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأْن َنْفَعَل يِف َأْمَوالِنَا َما َنَشاُء إِنََّك أَلَْنَت احْلَلِ

ا  ْم إىَِل مَ َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َرِبِّ َوَرَزَقنِي ِمنُْه ِرْزًقا َحَسنًا َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفكُ 

ْلُت وَ  ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِيِقي إَِلَّ بِاهللَِّ َعَلْيِه َتَوكَّ إَِلْيِه ُأنِيُب  َأهْنَاُكْم َعنُْه إِْن ُأِريُد إَِلَّ اإْلِ

ِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَب َقْوَم ُنوٍح َأْو َقْوَم ُهوٍد َأوْ   َقْوَم َصالٍِح  َوَيا َقْوِم ََل جَيْ

ا ُشَعْيُب  َوَما َقْوُم ُلوٍط ِمنُْكْم بَِبِعيٍد َواْستَْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه إِنَّ َرِبِّ َرِحيٌم َوُدوٌد َقاُلوا يَ 

ا َلنََراَك فِينَا َضِعيًفا َوَلْوََل َرْهُطَك َلَرمَجْنَا  رًيا مِمَّا َتُقوُل َوإِنَّ
َك َوَما َأْنَت َعَلْينَا بَِعِزيٍز َقاَل  َما َنْفَقُه َكثِ

ا إِنَّ َرِبِّ باَِم َتْعَمُلوَن   َْذمُتُوُه َوَراَءُكْم ظِْهِريًّ يٌط َوَيا َقْوِم  َيا َقْوِم َأَرْهطِي َأَعزه َعَلْيُكْم ِمَن اهللَِّ َواختَّ حُمِ

َمنْ  َتْعَلُموَن  َسْوَف  َعاِمٌل  إِينِّ  َمَكاَنتُِكْم  َعىَل  َكاِذٌب    اْعَمُلوا  ُهَو  َوَمْن  خُيِْزيِه  َعَذاٌب  َيْأتِيِه 

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرمْحٍَة ِمنَّ ْينَا ُشَعْيًبا َوالَّ ا َوَأَخَذِت  َواْرَتِقُبوا إيِنِّ َمَعُكْم َرِقيٌب َوملََّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ

َجاثِمِ  ِدَياِرِهْم  يِف  َفَأْصَبُحوا  ْيَحُة  الصَّ َظَلُموا  ِذيَن  َكاَم  الَّ ملَِْدَيَن  ُبْعًدا  َأََل  فِيَها  َيْغنَْوا  مَلْ  َكَأْن  نَي 

 [ 96ـ  84]هود:  َبِعَدْت َثُموُد َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُموَسى بِآَياتِنَا َوُسْلَطاٍن ُمبنٍِي﴾

شعيب عليه السالم، وقد    قصة: ففي هذه اآليات الكريمة يذكر اهلل تعاىل  (1) قال آخر

دايتهم ومعاجلة بعض اَلنحرافات اَلقتصادية يف جتارهتم مع الناس،  أرسله اهلل إىل قومه هل

يأخذون ألنفسهم ما يستحقونه،  حيث  التي كانت تتمثل بالتطفيف يف املكيال وامليزان،  و

عشرية قوية، وهذا ما  عليه السالم  قد كانت لشعيب  و .  .ويعطون الناس أقل مما يستحقون
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القوة التي َل تبتعد عن اجلو الرسايل الوديع الذي  جعل أسلوبه ـ يف خطابه لقومه ـ يتصف ب

ونالحظ ـ يف هذا احلوار    . حياول ـ من خالله ـ أن جيرهم إىل دعوته باألسلوب اهلادئ اللني.

ليواجه   قومه،  من  واملستضعفة  املضطهدة  اجلامعات  دعوته  إىل  جيلب  أن  استطاع  أنه  ـ 

املستكربة الغنية  إليها،  . اجلامعات  دعا  التي  الدعوة  طبيعة  من  منطلقا  هذا  يكون  وربام   .

يتميز به  واملفاهيم التي برش هبا، فإن التطفيف نوع من أنواع اَلستغالل اَلقتصادي الذي  

يفكرون   جيعلهم  مما  وسلوكها،  األنانية  مشاعر  يعيشون  حيث  املستكربون،  األغنياء 

به عندما    باَلستغالل ويفكرون  ألنفسهم،  الزيادة  فيأخذون  يبيعون،  عندما    يشرتون 

 فيستغلون حاجة اآلخرين إليهم لينقصوا من حقهم بام يشاءون.

الكثري من األنبياء عليهم السالم،    قال الشيخ: بورك فيكم.. لكني أراكم حتدثتم عن

 . ومل تتحدثوا عام ورد يف القرآن الكريم عن رسول اهلل 

وتأكيد لنبوته ورسالته،   قال أحدهم: أكثر القرآن الكريم حديث عن رسول اهلل 

 ووصف لسجاياه وأخالقه، وتوجيه وتربية له، وردود عىل كل الشبهات التي تثار ضده. 

ثناء اهلل تعاىل عىل أخالقه العالية، حيث قال:  : ومن األ(1) قال آخر مثلة عىل ذلك 

يف رحابة صدرك، ورأفة قلبك، ورمحة إحساسك،  ، أي  [ 4]القلم:    ﴾﴿َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيمٍ 

التي   اآلَلم  كل  من حولك، وحزنك عىل  ورقة شعورك، وحرصك عىل  ولني كالمك، 

أصد الناس، من  كل  وانفتاحك عىل  هلم،  أحسن،  تعرض  التي هي  بالكلمة  وأعداء،  قاء 

واألسلوب الذي هو أفضل، والنصيحة التي هي أقوم، والبسمة التي هي أحىل، والعطية  

أنقى، والقوة يف غري قسوة،   الذي هو  التي هي أصفى، والقلب  والروح  التي هي أغىل، 
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 كرب..  والرفق يف غري ضعف، والصرب يف غري خوف، والتواضع يف غري ذل، والعزة يف غري

ساحة   يف  إنسانيته  وتنطلق  رسالته،  عمق  يف  أخالقه  تتحرك  الذي  الرسول  كان  وهكذا 

وهبذا كان التجسيد احلي  .  مسئوليته، وتلتقي شخصيته بكل اآلفاق الرحبة يف أبعاد حركته.

بالكلمة،   الفكرة  ليقدم  الناس،  بني  يتحرك  قرآن  إىل  حتول  حتى  الرسالة،  أخالقية  لكل 

ه رشيعة، وكان سكوته عام يراه  أفعال كلامته رسالة، وكانت    القدوة، فكانتويعمق الكلمة ب

نفسها   الناس هي  املنفتح عىل  به، وكانت عظمته يف خلقه  يدان  دينا  له  وتقريره  ويسمعه 

عظمته يف نفسه ويف خلقه الرسايل الروحي يف خشوعه لربه، يف كل نبضة من نبضات قلبه،  

عة من دموع عينيه، وكل ابتهال يف سبحات الصالة  وكل مهسة من مهسات روحه، وكل دم

 والدعاء من ابتهاَلت وجدانه. 

﴿َلَقْد  : ومثل ذلك ما ذكر اهلل تعاىل من الدعوة إىل التأيس به، حيث قال:  (1)قال آخر

اآْلِخَر   َواْلَيْوَم  اهللََّ  َيْرُجو  َكاَن  ملَِْن  َحَسنٌَة  ُأْسَوٌة  اهللَِّ  َرُسوِل  يِف  َلُكْم  َكثرًِياَكاَن  اهللََّ    ﴾ َوَذَكَر 

خري نموذج لكم يف كل جماَلت احلياة، فإن كال من    أي أن رسول اهلل    ،[ 21]األحزاب:  

معنوياته العالية، وصربه وإستقامته وصموده، وذكائه ودرايته، وإخالصه وتوجهه إىل اهلل،  

نموذج    وتسلطه وسيطرته عىل احلوادث، وعدم خضوعه وركوعه أمام الصعاب واملشاكل، 

القائد العظيم َل يدع للضعف والعجلة إىل نفسه سبيال عندما  . فهذا  حيتذي به كل املسلمني. 

حتيط بسفينته أشد العواصف، وتعصف هبا األمواج املتالطمة، فهو ربان السفينة، ومرساها  

الروحي   واإلطمئنان  واهلدوء  الراحة  ومبعث  اهلداية،  مصباح  وهو  الثابت،  املطمئن 

يأخذ املعول بيده ليحفر اخلندق مع بقية املؤمنني، فيجمع ترابه بمسحاة  لقد كان  .  لركاهبا.
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وخيرجه بوعاء معه، ويمزح مع أصحابه حلفظ معنوياهتم والتخفيف عنهم، ويرغبهم يف  

إنشاد الشعر احلاميس إلهلاب مشاعرهم وتقوية قلوهبم، ويدفعهم دائام نحو ذكر اهلل تعاىل  

 ر والفتوحات العظيمة. ويبرشهم باملستقبل الزاه 

، والتي قام هبا  : ومثل ذلك ما ذكر اهلل تعاىل من وظائف رسول اهلل  (1) قال آخر

يِهْم  خري قيام، حيث قال:   يِّنَي َرُسوًَل ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ ﴿ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنِيٍ َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب   ، أي من وظائف  [ 2]اجلمعة:    ﴾َواحْلِ

يتلو عليهم آيات اهلل، أي يسمعهم إياها، ويلقيها عىل أسامعهم مشافهة  أن    رسول اهلل  

هو الذي يتوىل تبليغ رسالة ربه بنفسه، َل بوساطة كتب، أو رسل.. فام دام هو بني  فمنه..  

ه، فهو الذي يلقى الناس برسالة ربه، وينقلها إليهم كام تلقاها وحيا من السامء، وهو  قوم 

هبذه التالوة آليات اهلل، إنام يريد أن يزكى قومه، أي يطهرهم من الرشك، ومن ضالَلت  

ْكَمةَ   وهو  .  .اجلاهلية وأرجاسها  يف  أي يبني هلم ما    [ 129]البقرة:  ﴾  ﴿ُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ

َ لِلنَّاِس َما   ْكَر لُِتَبنيِّ كتاب اهلل من رشائع وأحكام، كام يقول اهلل سبحانه: ﴿َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ

َل إَِلْيِهمْ  كتاب اهلل قادرا عىل  يف    . فليس كل ناظرويعلمهم كذلك )احلكمة(.   [ 44]النحل:  ﴾  ُنزِّ

احلكمة كلها من كتاب اهلل، بام أراه  هو الذي أخذ    أن يتلقى احلكمة عنه.. وإنام رسول اهلل  

يزكيهم..  اهلل. كله  ذلك  وفوق  واألقوال  .  األعامل  أدناس  من  التطهري  هي  والتزكية 

واألخالق والنيات، فجعل اهلل من صفات نبيه أنه يزكي من آمن به واتبعه، وَل يمكن أن  

 فيعا يف التزكية. مثاَل حيا ر  تكون هذه التزكية بمجرد القول، بل َلبد أن يكون املزكي 

﴿َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن  :  : ومثل ذلك ما ذكر اهلل تعاىل من رمحته ولينه، حيث قال(2) قال آخر
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وا ِمْن َحْولَِك﴾   أي إنه قد    ،[ 159]آل عمران:  اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب ََلْنَفضه

كان من أصحابك ما يستحق املالمة والتعنيف بمقتىض الطبيعة البرشية، إذ صدروا عنك  

مع ذلك لنت هلم  حني اشتداد األهوال، وشمروا للهزيمة واحلرب قائمة عىل قدم وساق، و

وعاملتهم باحلسنى بسبب الرمحة التي أنزهلا اهلل عىل قلبك، وخصك هبا، إذ أمدك بآداب  

املنافع  السامية، حتى هانت عليك املصايب، وعلمتك ما هلا من  العالية، وحكمه  القرآن 

 . وحسن العواقب

:  قال   : ومثل ذلك ما ذكر اهلل تعاىل من حرصه عىل هداية اخللق، حيث (1)قال آخر

َرُءوٌف   بِاملُْْؤِمننَِي  َعَلْيُكْم  َحِريٌص  َعنِتهْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  ﴿َلَقْد 

ل[ 128]التوبة:  َرِحيٌم﴾   يف مشاعره احللوة    لنبي اإلنسان  ، ففي هذه اآلية الكريمة تصوير 

من حوله فيضم املؤمنني إليه يف حرص  الرقيقة التي تنساب باحلنان والعاطفة عىل الناس  

كبري وخوف شديد من أن يمسهم سوء، أو يعرض هلم مكروه، أو يصيبهم جهد أو مشقة  

وعذاب، يف جو محيم من الرأفة والرمحة التي تغمر القلوب ومتأل النفوس غبطة ورسورا،  

ينف الذي  املفتوح  القلب  لديه  أن جيدوا  للسائلني  املجال  يفسح  الذي  هو  لكل  وذلك  تح 

عالمة استفهام تدور يف أفكارهم، ليجيب عنها بكل حمبة وعمق وانفتاح، وهو الذي يتيح  

من   يتشنجون  وَل  أسلوب  من  يتعقدون  فال  عنده،  اهلدى  يلتمسوا  أن  للضالني  الفرصة 

نظرة، بل يواجهون ـ بدَل من ذلك ـ النظرة احلنونة، واَلبتسامة املرشقة، والكلمة الطيبة،  

احل بل  واللفتة  املوحية،  العميقة  بالفكرة  يقرتبوا  أن  قبل  إليه باجلو احلميم،  فيقرتبون  لوة، 

العقل،   يف  وتتحرك  القلب  إىل  تلج  أن  للفكرة  يتيح  الذي  املدخل  هو  اجلو،  هذا  يكون 
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 فتتحول إىل حركة إيامن يف النفس.  

ف كله،  ذلك  وفوق  آخر:  نبينا  قال  تعاىل  اهلل  زكى  أحوالقد  كل  يف  السالم  ه  عليه 

﴿َما َزاَغ :  برصه  وقال يف   ،[ 2]النجم:    ﴾ ﴿َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى:  عقله  ولطائفه، فقال يف 

وقال   ،[ 11]النجم:  ﴾﴿َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى:  فؤاده ، وقال يف[ 17]النجم:  ﴾اْلَبرَصُ َوَما َطَغى

ْح َلَك َصْدَركَ :  صدره  يف ]الرشح:   ﴾﴿َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ ذكره:    ال يفوق  ،[ 1]الرشح:    ﴾﴿َأمَلْ َنرْشَ

ِوْزَركَ :  طهره  وقال يف   ،[ 4 َعنَْك  يف [ 2]الرشح:    ﴾﴿َوَوَضْعنَا  وقال  َشِديُد  :  معلمه  ،  ﴿َعلََّمُه 

اهْلََوى:  ِصدقه  وقال يف  ،[ 5]النجم:    ﴾اْلُقَوى َعِن  َينْطُِق  :  حلمه   ، وقال يف[ 3]النجم:    ﴾﴿َوَما 

 [4]القلم: : ﴿َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيٍم﴾ كله  ، وقال فيه[ 128]التوبة: ﴿بِاملُْْؤِمننَِي َرُءوٌف َرِحيٌم﴾ 

 د. اآليات والبينات: 

ما إن انتهى احلديث بالشيخ ومن معه إىل هذا املوضع، حتى سمعت صوتا مجيال  

ِذيَن َكَفُروا  ، وقوله:  [ 25]احلديد:  يِّنَاِت﴾  ﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلبَ يردد قوله تعاىل:   ﴿مَلْ َيُكِن الَّ

َيْتُلو ُصُحًفا مُ  ِمَن اهللَِّ  اْلَبيِّنَُة َرُسوٌل  َيُهُم 
َتْأتِ نَي َحتَّى  ُمنَْفكِّ كنَِي  َواملرُْْشِ اْلكَِتاِب  َأْهِل  َرًة  ِمْن  َطهَّ

ِذيَن ُأوُتوا  َق الَّ يَها ُكُتٌب َقيَِّمٌة َوَما َتَفرَّ
َتاَب إَِلَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَُة﴾ فِ

 [4ـ  1]البينة: اْلكِ

ثم رأيت مجوعا من الناس جتتمع حول شيخ، وهو يقول هلم: َلشك أنكم تعلمون  

أن الصالح واإلصالح َل يكفيان وحدمها إلثبات النبوة، بل حيتاج مدعي النبوة إىل إثباهتا  

 ذلك؟بالدليل والربهان.. فام علة 

َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا  :اآليات الكريمة تشري إىل ذلك.. فقوله تعاىل:  (1)قال أحدهم ﴿َلَقْد 

أن اهلل َل يريد للناس أن يؤمنوا اإليامن األعمى الذي يسلم  يشري إىل   [ 25]احلديد:  بِاْلَبيِّنَاِت﴾  
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يامن َل يوحي  بالفكرة من دون قناعة فكرية مرتكزة عىل احلجة والربهان، ألن مثل هذا اإل

 . لإلنسان باحرتام نفسه وعقله، وَل يوحي له باحرتام العقيدة التي يؤمن هبا 

آيات اهلل، كام قال تعاىل:  (1) قال آخر البينات بكوهنا  : وقد عرب اهلل تعاىل عن تلك 

  يف هذا القرآن   ، أي أن[ 99]البقرة:    ﴾اْلَفاِسُقونَ ﴿َوَلَقْد َأْنَزْلنَا إَِلْيَك آَياٍت َبيِّنَاٍت َوَما َيْكُفُر هِبَا إَِلَّ  

الفكرة، وعمق احلجة  من   الذين  ما يؤدي  وضوح  إىل اَللتزام باإليامن، وما يكفر هبا إَل 

يتحركون يف احلياة من خالل ذهنية التمرد عىل اهلل يف سلوكهم العميل، األمر الذي يصل  

اَللتزا عليهم  يفرض  اإليامن  الكفر، ألن  إىل  للتوحيد يف  هبم  الواسع  باملضمون  الدقيق  م 

حركة الواقع، فيكفرون هربا من اَللتزام من غري عقدة فكرية تفرض عليهم ذلك؛ ومن  

 هنا نفهم أن الكفر قد يكون نتيجة الفسق كعنرص سلبي من عنارص شخصية الكافرين. 

وا يطالبون  قال آخر: وهلذا يذكر اهلل تعاىل عن أقوام األنبياء عليهم السالم أهنم كان

َتْأتِينَا آَيةٌ باآليات، كام قال تعاىل:   ِذيَن ََل َيْعَلُموَن َلْوََل ُيَكلُِّمنَا اهللَُّ َأْو  َكَذلَِك َقاَل    ﴿َوَقاَل الَّ

مْ  ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم ِمْثَل َقْوهِلِ ، فلم  [ 118ة: ]البقر َقْد َبيَّنَّا اآْلَياِت لَِقْوٍم ُيوِقنُوَن﴾  َتَشاهَبَْت ُقُلوهُبُمْ  الَّ

يعاتبهم اهلل عىل طلب اآلية، ولكن عىل التعسف يف طلبها، أي أهنم بدل أن يطلبوا الربهان،  

هال يكلمنا اهلل بأنك رسوله حقا كام يكلم املالئكة، أو يرسل  ويكتفوا به راحوا يقولون: )

 ( 2) (إلينا ملكا فيخربنا بذلك، كام كلمك عىل هذا الوجه مع أنك برش مثلنا 

وما مقصدهم من هذا إَل العناد واَلستكبار، وبيان أنه ليس بأحسن  :  (3)قال آخر

َل يقصدون    [ 118]البقرة:  ﴿َأْو َتْأتِينَا آَيٌة﴾  .. ويف قوهلم:  منهم حاَل، فلم اختص  هبذا الفضل؟

ال دعوطلب  صدق  عىل  و  ىربهان  قوله:  إنام  النبوة،  بنحو  عنهم  اهلل  حكاه  ما  مرادهم 
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ْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلنَا ِمَن اأْلَْرِض َينُْبوًعا َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعنٍَب  ﴿َوَقاُلوا لَ 

َسًفا َأْو َتْأيِتَ بِاهللَِّ
اَمَء َكاَم َزَعْمَت َعَلْينَا كِ َر اأْلهَْنَاَر ِخاَلهَلَا َتْفِجرًيا َأْو ُتْسِقَط السَّ ِة   َواملاََْلئِكَ َفُتَفجِّ

َل َعلَ   َوَلْن ُنْؤِمَن لُِرِقيَِّك َحتَّى ُتنَزِّ
ِ
اَمء ْينَا  َقبِياًل َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى يِف السَّ

ا َرُسوًَل﴾  كَِتاًبا َنْقَرُؤهُ   [ 93ـ  90]اإلرساء: ُقْل ُسْبَحاَن َرِبِّ َهْل ُكنُْت إَِلَّ َبرَشً

قال  : وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن إعراض اجلاحدين عن كل اآليات، كام  (1)قال آخر

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب بُِكلِّ آَيٍة َما َتبُِعوا ِقْبَلتََك﴾تعاىل:   ألهنم    ، وذلك[ 145]البقرة:    ﴿َوَلئِْن َأَتْيَت الَّ

الدَلئل    فالقضية ليست قضية..  أغلقوا كل النوافذ الروحية والفكرية التي تطل عىل احلق 

والبينات التي تقدم إليهم كثرة أو قلة، بل هي الباب املغلق الذي يقفون خلفه وَل يريدون  

 اخلروج منه. 

تعاىل:  (2)قال آخر قوله  آَيًة  : ومثل ذلك  َيَرْوا  َوإِْن  اْلَقَمُر  َواْنَشقَّ  اَعُة  السَّ َبِت  ﴿اْقرَتَ

بُ  َوَكذَّ ُمْسَتِمرٌّ  ِسْحٌر  َوَيُقوُلوا  َأْهَواَءُهمْ ُيْعِرُضوا  َبُعوا  َواتَّ ﴾    وا  ُمْسَتِقرٌّ َأْمٍر  ،  [ 3ـ    1]القمر:  َوُكله 

املطلقة،  عز وجل    ل عىل قدرة الباريءنشقاق القمر العظيمة التي تدل  امعجزة  وهي تشري إىل  

   . ـ عىل صدق دعوة الرسول األعظمكذلك وتدل ـ 

]القمر:   ﴾ِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ ﴿َوإِْن َيَرْوا آَيًة ُيعْ قوله تعاىل:    : ويف(3)قال آخر

ستمرار  امعجزات عديدة، وشق القمر هو    شاهدوا من الرسول الكريم  دليل عىل أهنم    [ 2

وذلك  لكنهم  ،  هلا  احلق  لدعوة  اإلستسالم  وعدم  اإليامن  عن  إعراضهم  يربرون  كانوا 

 سحر مستمر. : إهنا بقوهلم 
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مستقبل هؤَلء املرشكني مع الدعوة اإلسالمية، وأهنم  هو إخبار عن  : و(1) قال آخر

سيظل ون عىل ما هم عليه من كفر وعناد، وأنه كلام تال عليهم الرسول بعض آيات اهلل، مل  

جيدوا إَل قوَل واحدا فيها، قد استقر عليه رأهيم، وهو أن هذا الكالم من واردات السحر،  

ى خفية، تكاد متلك وجودهم، وت ﴿إِْن  قالوا:  حيث    ستوىل عىل مشاعرهم.. ملا فيه من قو 

أي متصل، يشبه بعضه    [ 2]القمر:    ﴾ ﴿ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ . وقالوا:  .[ 24]املدثر:    ﴾ َهَذا إَِلَّ ِسْحٌر ُيْؤَثرُ 

ة املر  من  مستمر،  هو سحر  أو  سابقه..  مع  حقه  َل  ويلتقى  قوى  وهي    بعضا،  أي  القوة، 

 [ 34]الشعراء:  ﴾نَّ َهَذا َلَساِحٌر َعلِيمٌ ﴿إِ حمكم.. كام قال فرعون عن موسى وعصاه: 

آخر عليهم  (2)قال  األنبياء  هبا  أيد  التي  اآليات  كثرة  عن  تعاىل  اهلل  أخرب  وهكذا   :

يَل َكْم آَتْينَاُهْم ِمْن آَيٍة َبيِّنٍَة﴾  السالم ليؤمن أقوامهم، كام قال تعاىل:  
ائِ ]البقرة: ﴿َسْل َبنِي إرِْسَ

هذا اإلعالن  يف    أن يوجهه إىل بنى إرسائيل    النبيلوبا من  والسؤال وإن كان مط  ،[ 211

العام، فإنه سؤال مطلوب من كل إرسائيىل أن يوجهه إىل نفسه، وأن يعطى اجلواب عليه  

وقد يسأل بنو إرسائيل أنفسهم هذا السؤال، وقد جييبون عليه، ولكنهم  ،  فيام بينه وبني نفسه 

و إليه،  هيتدون  وَل  احلق،  عىل  يقعون  النبوة  َل  دَلئل  من  هلم  تعاىل  اهلل  بينه  فيام  خاصة 

املحمدية، الناطقة به، الكاشفة عنه، ألهنم بدلوا آيات اهلل وحرفوا كلامته، فكان انحرافهم  

 . الضالل، هو مما صنعته أيدهيم، والتوت به ألسنتهميف  عن احلق، وختبطهم 

شري إىل أحد مصاديق اآليات السابقة، ألن احلديث يف  : واآلية الكريمة ت (3)قال آخر

كانوا   الكافرين  وأن  واملنافقني،  والكافرين  املؤمنني  حول  يدور  كان  السابقة  اآليات 

وبني   واملعاذير،  احلجج  بمختلف  ويتذرعون  الواضحة  وبراهينه  اهلل  آيات  يتجاهلون 
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 . إرسائيل مصداق واضح هلذا املعنى

واآلن.. اذكروا يل نامذج عن تلك اآليات البينات التي أيد  قال الشيخ: بورك فيكم..  

 اهلل تعاىل هبا رسله الكرام عليهم السالم. 

  آية نبي اهلل صالحقال أحد احلضور: ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره اهلل تعاىل عن  

َأْرَسْلنَا  َوَلَقْد  ، كام قال تعاىل: ﴿دعا قومه إىل عبادة اهلل الواحد األحدعليه السالم، حيث أنه  

،  ، فكذبوه وطلبوا منه آية تدل عىل صدقه[ 45]النمل:   ﴾إِىَل َثُموَد َأَخاُهْم َصاحِلًا َأِن اْعُبُدوا اهللََّ

ْثُلنَا َفْأِت بِآَيٍة إِن ُكنَت ِمَن  كام قال تعاىل: ﴿ َأنَت إَِلَّ َبرَشٌ مِّ َما  ِريَن  َأنَت ِمَن املَُْسحَّ إِنَّاَم  َقاُلوا 

اِدِقنيَ  َقاَل َهِذِه َناَقٌة  ، فقال: ﴿ وقد ذكر اهلل استجابته لطلبهم اآلية ،  [ 154ـ    153]الشعراء:    ﴾ الصَّ

ْعُلومٍ  ُب َيْوٍم مَّ ٌب َوَلُكْم رِشْ َا رِشْ بُِّكْم َهِذِه  وقال: ﴿ ،  [ 155]الشعراء:    ﴾هلَّ َقْد َجاءْتُكم َبيِّنٌَة مِّن رَّ

﴾ َناَقُة اهللِ َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتْأُكْل يِف 
ٍ
وَها بُِسَوء   [ 73]األعراف:  َأْرِض اهللِ َوََل مَتَسه

أهنا كانت آية واضحة بينة َل خفاء فيها، ولذا سامها  تعاىل  وقد أخرب اهلل  :  (1)قال آخر

ةً ﴿مبرصة   ُمْبرِصَ النَّاَقَة  َثُموَد  أهنا  ويف    ،[ 59]اإلرساء:    ﴾َوآَتْينَا  وصفها بأهنا مبرصة إشارة إىل 

الناس، وتتمشى بينهم، يمرون هبا مصبحني وممسني.. وليست  يف    ة، تعيشكانت آية واضح

بإذن من صاحبها، ثم ختتفى،   كعصا موسى، وَل يد عيسى، فكلتامها تظهر املعجزة فيها 

اختصاص ناقة  يف    دون أن يتاح للناس تقليبها، وترديد النظر فيها.. وهذا هو بعض الرس 

 . لناس، بني سمعهم وبرصهمصالح بالذكر هنا، إهنا كانت تعيش مع ا

عن   تعاىل  اهلل  ذكره  ما  ذلك  األمثلة عىل  ومن  آخر:  إبراهيم  قال  اهلل  نبي  عليه  آية 

آهلة قومه التي كانوا يعبدوهنا، فأشعلوا له النار، ورموه فيها، فأمر اهلل  السالم، حيث حطم  
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ُقوُه  اىل: ﴿ ، كام قال تعجل وعال النار أَل تصيبه بأذى وأن تكون عليه بردًا وسالماً  َقاُلوا َحرِّ

وا آهِلََتُكْم إِن ُكنُتْم َفاِعلِنَي ُقْلنَا َيا َناُر ُكويِن َبْرًدا َوَساَلًما َعىَل إِْبَراِهيَم َوَأَراُدوا بِهِ  َكْيًدا    َوانرُصُ

ينَ   [ 70ـ  68]األنبياء:  ﴾ َفَجَعْلنَاُهُم اأْلَْخرَسِ

إحياء املوتى،  عليه السالم  عىل يد إبراهيم  اهلل  ومن اآليات التي أجراها  قال آخر:  

يِي املَْْوَتى َقاَل َأَومَلْ  ﴿:  ، فقالوقد قص اهلل علينا خرب ذلك َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِريِن َكْيَف حُتْ

َيْطَمئِنَّ َقْلبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبعَ  ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىَل  ُتْؤِمن َقاَل َبىَل َوَلكِن لِّ َن الطَّرْيِ َفرُصْ ًة مِّ

نُْهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك َسْعًيا   [ 260]البقرة:  ﴾ُكلِّ َجَبٍل مِّ

عن   تعاىل  اهلل  ذكره  ما  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  اهللقال  نبي  عليه  موسى    آية 

َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى تِْسَع آَياٍت  ، كام قال تعاىل: ﴿اتتسع آيات بينالسالم، حيث ذكر أنه أيده ب

 [ 101]اإلرساء:  ﴾َبيِّنَاٍت 

فإنه    ن اإلنسان إذا كان صادقا يف البحث عن احلقيقة: وهي تشري إىل أ(1) قال آخر

يكفيه أن يرى واحدة منها، وخاصة تلك التي يسبقها إنذار، ثم بالء، ثم زوال هذا البالء  

الن اإلنسان،  عند دعاء  إذا ركب  الباطل والغرور  العناد واإلرصار عىل  بي اإلهلي، ولكن 

فحتى لو أصبحت مجيع السامء واألرض آيات هلل، فلن تكون ذات تأثري عىل أمثال هؤَلء،  

الرشيرة   النزعات  عىل  يقيض  الذي  اإلهلي  العذاب  هو  هلم  املناسب  احلاسم  واجلواب 

 الغرور. والنفوس املريضة التي يملؤها اهلوى و

السالم    وأعظم هذه اآليات قال آخر:   العصا  التي خص هبا موسى عليه  وأكربها 

تتحول إىل حي ة عظيمة عندما يلقيها عىل األرض قال تعاىل: ﴿ التي كانت  تِْلَك ، كام  َوَما 

 
 ( 340/ 17) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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ُأ َعَلْيَها َوَأُهشه هِبَا َعىَل َغنَِمي وَ  يِلَ فِيَها َمآِرُب ُأْخَرى  بَِيِمينَِك َيا ُموَسى َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَّ

ِسرَيهَتَا   َسنُِعيُدَها  خَتَْف  َوََل  ُخْذَها  َقاَل  َتْسَعى  َحيٌَّة  ِهَي  َفإَِذا  َفَأْلَقاَها  ُموَسى  َيا  َأْلِقَها  َقاَل 

 [ 21ـ  17]طه:  ﴾اأْلُوىَل 

وكان من شأن هذه العصا أن ابتلعت عرشات من احلبال والعيص التي  قال آخر:  

ا َأن نَُّكوَن  كام قال تعاىل: ﴿ ليغالبوا موسى،   جاء هبا فرعون ا َأن ُتْلِقَي َوإِمَّ َقاُلوا َيا ُموَسى إِمَّ

َا َتْسَعى  َل َمْن َأْلَقى َقاَل َبْل َأْلُقوا َفإَِذا ِحَباهُلُْم َوِعِصيهُهْم خُيَيَُّل إَِلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأهنَّ َفَأْوَجَس    َأوَّ

وَس  ى ُقْلنَا ََل خَتَْف إِنََّك َأنَت اأْلَْعىَل َوَأْلِق َما يِف َيِمينَِك َتْلَقْف َما َصنَُعوا إِنَّاَم  يِف َنْفِسِه ِخيَفًة مه

اِحُر َحْيُث َأَتى  .[ 69ـ  65]طه:  ﴾َصنَُعوا َكْيُد َساِحٍر َوََل ُيْفلُِح السَّ

وعندما عاين السحرة ما فعلته حية موسى، علموا أن هذا ليس من صنع  قال آخر:  

لبرش، إنام هو من صنع اهلل خالق البرش، فلم يتاملكوا أن خروا أمام اجلموع ساجدين هلل  ا

ًدا َقاُلوا آَمنَّا بَِربِّ َهاُروَن َوُموَسى، قال تعاىل: ﴿رب العاملني َحَرُة ُسجَّ  [ 70]طه:  ﴾ َفُأْلِقَي السَّ

آخر:   التي  قال  اآليات  موسى  ُأيد  ومن  السالم  هبا  قوله:  عليه  يف  اهلل  ذكره  ما 

ُأْخَرى﴿ آَيًة   
ٍ
ُسوء َغرْيِ  ِمْن  َبْيَضاء  خَتُْرْج  َجنَاِحَك  إِىَل  َيَدَك  كان  حيث  ،  [ 22]طه:    ﴾َواْضُمْم 

يدخل يده يف درع قميصه، ثم ينزعها، فإذا هي تتألأل كالقمر بياضًا من غري سوء، أي: من  

 غري برص، وَل هبق. 

﴿َوَقاُلوا  وهي قوله تعاىل:  سبع آيات يف سورة األعراف،  تعاىل  وذكر اهلل  قال آخر:  

وَ  الطهوَفاَن  َعَلْيِهُم  َفَأْرَسْلنَا  بُِمْؤِمننَِي  َلَك  َنْحُن  َفاَم  هِبَا  لَِتْسَحَرَنا  آَيٍة  ِمْن  بِِه  َتْأتِنَا  اجْلََراَد  َمْهاَم 

اَلٍت َفاْسَتكْ  َم آَياٍت ُمَفصَّ َفاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ وا َوَكاُنوا َقْوًما جُمِْرِمنَي﴾  َواْلُقمَّ ـ   132]األعراف:  رَبُ

أنه أصاهبم: بالسنني، وهي ما أصاهبم من اجلدب والقحط، بسبب  تعاىل  فقد ذكر اهلل    ،[ 133

  ت نقص الثمرات، ذلك أن األرض منع. وقلة مياه النيل، وانحباس املطر عن أرض مرص.
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فان الذي يتلف املزارع وهيدم املدن  الطو.. وخريها، وما خيرج يصاب باآلفات واجلوائح

ل، وهي حرشة تؤذي الناس يف  . واجلراد الذي َل يدع خرضاء وَل يابسة. . ووالقرى.  القم 

الدم الذي يصيب طعامهم  . والضفادع التي نغصت عليهم عيشتهم لكثرهتا.. وأجسادهم.

 ورشاهبم. 

التي أرسل هبا موسى  قال آخر:    فرعون، وإَل  إىل عليه السالم  هذه اآليات التسع 

البحر بعصاه وانفالقه،  ه  أكثر من ذلك، فمن ذلك رضب  هفاآليات التي أجراها اهلل عىل يد

ومن هذا رضبه احلجر فينفلق عن اثنتي عرشة عينا، وإنزال املن والسلوى عىل بني إرسائيل  

 يف صحراء سيناء، وغري ذلك من اآليات.  

،  آية نبي اهلل عيسى عليه السالمتعاىل عن  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره اهلل  

معجزاته التي أخربنا اهلل هبا أنه كان يصنع من الطني ما يشبه الطيور، ثم ينفخ فيها،  فمن  

فتصبح طيورا بإذن اهلل وقدرته، ويمسح األكمه فيربأ بإذن اهلل، ويمسح األبرص فيذهب  

اهلل  فيحييهم  فينادهيم  املوتى  تعاىل خماطبًا وذلك  تعاىل،    اهلل عنه برصه، ويمر عىل  قوله  يف 

ا بِإِْذيِن  ﴿:  عليه السالم  عيسى يَها َفَتُكوُن َطرْيً
َوإِْذ خَتُْلُق ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ بِإِْذيِن َفَتنُفُخ فِ

ُئ األَْكَمَه َواألَْبَرَص بِإِْذيِن َوإِْذ خُتِْرُج املَْوَتى بِإِْذيِن   [ 110]املائدة:  ﴾َوُترْبِ

  ه ومن آياته تلك املائدة التي أنزهلا اهلل من السامء عندما طلب احلواريون منقال آخر:  

التي طلبها عيسى   السالم  إنزاهلا، وكانت عىل احلال  ، كام قال  عيدًا ألوهلم وآخرهمعليه 

َأن  تعاىل: ﴿ َربهَك  يُع 
َيْسَتطِ َهْل  َمْرَيَم  اْبَن  َيا ِعيَسى  احْلََواِريهوَن  َقاَل  َن  إِْذ  مِّ َمآئَِدًة  َعَلْينَا  َل  ُينَزِّ

ْؤِمننَِي َقاُلوْا ُنِريُد َأن نَّْأُكَل ِمنَْها َوَتْطَمئِنَّ ُقُلوُبنَا َوَنعْ  اَمء َقاَل اتَُّقوْا اهللَ إِن ُكنُتم مه َلَم َأن َقْد  السَّ

اِهِديَن َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ا  َن  َصَدْقَتنَا َوَنُكوَن َعَلْيَها ِمَن الشَّ نَا َأنِزْل َعَلْينَا َمآئَِدًة مِّ للَُّهمَّ َربَّ

اِزِقنَي َقاَل اهللُ   نَك َواْرُزْقنَا َوَأنَت َخرْيُ الرَّ لِنَا َوآِخِرَنا َوآَيًة مِّ َوَّ اَمء َتُكوُن َلنَا ِعيدًا ألِّ هُلَا  السَّ إِينِّ ُمنَزِّ
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بُ  َن اْلَعاملَنِيَ َعَلْيُكْم َفَمن َيْكُفْر َبْعُد ِمنُكْم َفإيِنِّ ُأَعذِّ ُبُه َأَحًدا مِّ  [ 115ـ  112]املائدة:  ﴾ُه َعَذاًبا ََل  ُأَعذِّ

 من اآليات.   قال الشيخ: بورك فيكم.. واآلن.. اذكروا يل ما أيد به رسول اهلل 

قال أحد احلضور: أول تلك اآليات وأعظمها، بل هي أعظم من كل آيات الرسل  

ويف مجيع أجياهلا عىل  الذي حتدى اهلل به األمم  السابقني عليهم السالم القرآن الكريم، فهو  

كام  ، مع عظم حمادهتم له ومشاقتهم فيه وشدة حرصهم عىل رده،  أن يأتوا بمثله، بل ببعضه

﴿ تعاىل:  َيقُ قال  َصاِدِقنيَ َأْم  َكاُنوا  إِن  ْثلِِه  مِّ بَِحِديٍث  َفْلَيْأُتوا  ُيْؤِمُنوَن  ََل   َبل  َلُه  َتَقوَّ   ﴾ وُلوَن 

َياٍت وقال: ﴿  ،[ 34ـ    33]الطور: ُمْفرَتَ ِه 
ْثلِ مِّ ُسَوٍر  بَِعرْشِ  َفْأُتوْا  ُقْل  اُه  اْفرَتَ َيُقوُلوَن  ،  [ 13]هود:  ﴾َأْم 

َّا نَ وقال: ﴿ ن  َوإِن ُكنُتْم يِف َرْيٍب ممِّ ِه َواْدُعوْا ُشَهَداءُكم مِّ
ْثلِ ْلنَا َعىَل َعْبِدَنا َفْأُتوْا بُِسوَرٍة مِّن مِّ زَّ

تِي َوُقوُدَها النَّا  ُقوْا النَّاَر الَّ ْ َتْفَعُلوْا َوَلن َتْفَعُلوْا َفاتَّ َجاَرُة ُدوِن اهللِ إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي َفإِن ملَّ ُس َواحْلِ

ْت لِْلَكافِِرينَ   [ 24ـ  23]البقرة: ﴾ ُأِعدَّ

آخر:   منه، َل  أخرب عن عجزهم عن  ثم  قال  أحد منهم عىل يشء  يقدر  ذلك، فال 

أزمان يف  وَل  واحد،  زمن  يف  َل  متفرقني،  وَل  تعاىل:  متعددة  جمتمعني  قال  ئِِن  ،  لَّ ﴿ُقل 

َيْأُتو ََل  اْلُقْرآِن  َهَذا  بِِمْثِل  َيْأُتوْا  َأن  َعىَل  نه  َواجْلِ اإِلنُس  َبْعُضُهْم  اْجَتَمَعِت  َكاَن  َوَلْو  بِِمْثلِِه  َن 

 ، [ 88]اإلرساء: ﴾لَِبْعٍض َظِهرًيا 

التحدي القرآين يفرض نفسه عىل ساحة  : فاآلية الكريمة تشري إىل بقاء  (1)قال آخر

يتضمن أرسارا يف الشكل واملضمون، بحيث َل   الذي  أنه كالم اهلل  ليثبت بذلك  املعرفة، 

ذلك ملا حيتويه من دقائق وأرسار، وما يتمثل فيه من بالغة  اإلتيان بمثله، و  يتمكن أحد من 

وفن... وَل يقترص األمر عىل اإلنس، بل يتعداه إىل اجلن الذين كان العرب يعتقدون أهنم  

 
 ( 226/ 14) من وحي القرآن(  1)
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فال   التحدي،  هذا  أمام  عاجزين  يقفون  فهم  اإلنسان،  قدرة  فوق  خارقة  قدرة  يملكون 

هذه القرون، ومل يأت أحد بمثله يقابله يف  . واستمر القرآن طيلة  .يستطيعون ملواجهته سبيال

 هذا اجلو املتنوع التأثري عىل عقول الناس وأرواحهم وشعورهم. 

وذلك هو الدليل عىل أنه كالم اهلل الذي َل يأتيه الباطل من بني يديه  :  (1)قال آخر

يه شيئا  وَل من خلفه، وأنه ليس كالم البرش، نبيا كان أو غريه، وأنه َل يمكن ألحد أن يزيد ف

مما مل يوح به اهلل، ألنه َل يتناسب مع أسلوبه املعجز، بحيث يربز الفرق بشكل واضح بني  

 ما هو القرآن، وما هو التحريف فيه. 

من قبله بالكثري من    كام أيد  إىل ذلك، فقد أيد رسول اهلل  : باإلضافة  (2) قال آخر

اْلَقَمرُ ﴿اآليات احلسية، ومنها ما عرب عنه قوله تعاىل:   َوانَشقَّ  اَعُة  َبِت السَّ  ،[ 1]القمر:  ﴾ اْقرَتَ

 . َأْن يرهيم آية، فأراهم انشقاق القمر  سألوا رسول اهلل  أهل مكة  قد ورد يف احلديث أن  و

 . معرفة اإلنسان: 3

ميلة التي ذكرها الشيخ مع من معه، حتى قال  ما إن سمعت تلك املعاين القرآنية اجل

يل رجل كان بجانبي: إن كل ما ذكروه مهم جدا.. لكن َل يمكننا فهمه حق الفهم ما مل نزر  

 روضة اإلنسان.. فال يمكن أن يعرف اهلل أو يعرف النبوة من مل يعرف حقيقته ووظائفه. 

 قلت: وأين هذه الروضة؟ 

الروضة، احرتاما لألنبياء والصاحلني الذين كانوا    قال: لقد خصصوا هلا يف اهلند هذه

 هبا، وهناك من يقول بأن آدم عليه السالم كانت له هبا عالقة. 

وقتي   كل  إليها سيضيع  وسفري  لفرتة حمدودة..  هنا  أنا  واهلند..  نحن  أين  قلت: 

 
 . (2802(، ومسلم )3637رواه البخاري )  ( 2) ( 225/ 14) من وحي القرآن(  1)
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 وجهدي. 

ماشني..   َل  راكبني  سنذهب  طبعا  عرصك..  عن  تتخىل  أن  تستطع  مل  أنت  قال: 

 ي هناك.. هيا معي فقط.ومركبت

ركبت معه مركبته الصغرية اجلميلة التي تشبه الدراجات النارية عندنا.. وقلت له  

 مازحا: هل تريد بدراجة نارية أن نذهب إىل اهلند؟ 

 وكيف شاء.   ،ابتسم، وقال: قل دعاء الركوب فقط.. واهلل هو الذي حيملنا إىل ما شاء 

وجدت نفيس يف عاصمة اهلند، والتي حتولت  ما إن انتهيت من ذكر الدعاء، حتى  

 عام كانت عليه حتوَل عظيام.. فقد صارت أكثر حترضا والتزاما وتدينا، وبكثري. 

 أ. اخلالفة ومؤهالهتا: 

﴿َوإِْذ َقاَل َربهَك  بمجرد وصولنا رأينا روضة مجيلة كتب عىل باهبا الكبري قوله تعاىل: 

َماَء َوَنْحُن    ْرِض َخلِيَفةً لِْلَماَلئَِكِة إِينِّ َجاِعٌل يِف اأْلَ  َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الدِّ َقاُلوا َأجَتْ

ُس َلَك  ، وما بعدها من اآليات  [ 30]البقرة: َقاَل إِينِّ َأْعَلُم َما ََل َتْعَلُموَن﴾   ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ

 الكريمة التي تتحدث عن قصة آدم عليه السالم. 

ثم وجدت شبابا وكهوَل يتحدثون، قال أحدهم: لقد تأملت يف هذه القصة العظيمة  

حقيقته   ملعرفة  إليه  حيتاج  ما  كل  تشمل  وهي  لإلنسان..  تعريف  خري  فوجدهتا  طويال.. 

 وأصله وغاياته.. ومن مل يعرف نفسه مل يعرف أي يشء. 

نها حقائق العلم، فام قال آخر: وأنا كذلك.. فهلم نتدبر فيها ويف مفرداهتا لنستنبط م

 أحسن التدبر اجلامعي للقرآن الكريم. 
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تنبىء عن غرض إنزال اإلنسان إىل الدنيا وحقيقة  كام تعلمون  اآليات  :  (1) قال آخر 

القرآن الكريم    جعل اخلالفة يف األرض وآثارها وخواصها، وهي عىل خالف سائر قصص

 إَل يف حمل واحد وهو هذا املحل. تذكر مل  

َعُل فِيَها  ﴿:  املالئكة عليهم السالم قول  أول ما يستدعي اَلنتباه فيها  قال آخر: و َأجَتْ

ُس َلَك﴾   َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ يَها َوَيْسِفُك الدِّ
، والذي أساء [ 30]البقرة:  َمْن ُيْفِسُد فِ

ئكة أعظم وأكرم  البعض فهمه، فتومهوا أهنم عارضوا رهبم، سبحان اهلل عام يقولون، فاملال

 من أن يفعلوا ذلك. 

آخر هلذا    :(2) قال  ذكرهم  أن  وسفك  ذلك  اإلفساد  وقوع  فهموا  إنام  بأهنم  مشعر 

من   تعاىل:  الدماء  َخلِيَفًة﴾  قوله  اأْلَْرِض  يِف  َجاِعٌل  املوجود  [ 30]البقرة:  ﴿إيِنِّ  إن  حيث   ،

حمدودة   تزاحم،  دار  والدار  والشهوية،  الغضبية  القوى  من  مركب  مادي  أنه  بام  األريض 

اجلهات، وافرة املزامحات، مركباهتا يف معرض اَلنحالل، وانتظاماهتا وإصالحاهتا يف مظنة  

البقاء في النوعية، وَل يكمل  تتم احلياة فيها إَل باحلياة  البطالن، َل  ها إَل  الفساد ومصب 

أن اخلالفة املرادة  ذاك باَلجتامع والتعاون، فال ختلو من الفساد وسفك الدماء، ففهموا من 

الفساد   إىل  باآلخرة  يفيض  بينهم  اجتامعي  األفراد ونظام  بكثرة من  إَل  تقع يف األرض  َل 

 . والسفك 

يا  َل تتم إَل بكون اخلليفة حاكـ  واخلالفة ـ وهي قيام يشء مقام آخر    :(3)قال آخر

بام هو مستخلف، واهلل  ؤللمستخلف يف مجيع ش الوجودية وآثاره وأحكامه وتدابريه  ونه 

سبحانه يف وجوده مسمى باألسامء احلسنى متصف بالصفات العليا، من أوصاف اجلامل  

 
 ( 64/ 1) تفسري امليزان(  1)

 ( 64/ 1) تفسري امليزان(  2)

 ( 64/ 1) تفسري امليزان(  3)
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والفساد جلت عظمته،   الرش  فعله عن  النقص، ومقدس يف  نفسه عن  منزه يف  واجلالل، 

هو كذلك َل بام  األريض  بكل  واخلليفة  املشوب  بوجوده  باَلستخالف، وَل حيكي  يليق   

 ؟فأين الرتاب ورب األرباب..  نقص وشني الوجود اإلهلي املقدس املنزه عن مجيع النقائص 

يف مقام تعرف  عليهم السالم كان  ذا الكالم من املالئكة  ولذلك؛ فإن ه  :(1)قال آخر

اخلليفة،   هذا  أمر  من  عليهم  أشكل  ما  واستيضاح  جهلوه،  اَلعرتاض  ما  من  وليس 

﴿إِنََّك َأْنَت اْلَعلِيُم  واخلصومة يف يشء، والدليل عىل ذلك قوهلم فيام حكاه اهلل تعاىل عنهم:  

 . التعليلية املشعرة بتسلم مدخوهلا  [إن ـ ]حيث صدر اجلملة ب ،[ 32]البقرة:  ﴾ احْلَكِيمُ 

جل أن حيكي  قوهلم يعود إىل أن جعل اخلالفة إنام هو ألولذلك، فإن    :(2)قال آخر

اخلليفة مستخلفه بتسبيحه بحمده وتقديسه له بوجوده، واألرض َل تدعه يفعل ذلك، بل  

 . جتره إىل الفساد والرش

بأن اخلالفة املذكورة إنام كانت خالفة اهلل تعاىل، َل خالفة  يدل  هذا  و  :(3)قال آخر

قبل اإلنسان   املوجود األريض كانوا يف األرض  تعاىل أن  نوع من  أراد اهلل  وانقرضوا، ثم 

خيلفهم باإلنسان كام احتمله بعض املفرسين، وذلك ألن اجلواب الذي أجاب سبحانه به  

عنهم وهو تعليم آدم األسامء َل يناسب ذلك، وعىل هذا فاخلالفة غري مقصورة عىل شخص  

 . آدم عليه السالم بل بنوه يشاركونه فيها من غري اختصاص 

يكون معنى تعليم األسامء إيداع هذا العلم يف اإلنسان بحيث  لك  بذو  :(4)قال آخر

القوة إىل الفعل،   يظهر منه آثاره تدرجيا دائام، ولو اهتدى إىل السبيل أمكنه أن خيرجه من 

﴿ُثمَّ    : ، وقوله[ 69]األعراف:  ﴿إِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح﴾  :  قوله تعاىل هذا  ويؤيد  

 
 ( 64/ 1) تفسري امليزان(  1)

 ( 64/ 1) تفسري امليزان(  2)

 ( 64/ 1) تفسري امليزان(  3)

 ( 64/ 1) تفسري امليزان(  4)
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 [ 62]النمل: ﴿َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض﴾ : ، وقوله[ 14]يونس: اُكْم َخاَلئَِف يِف اأْلَْرِض﴾ َجَعْلنَ

مل ينف عن خليفة األرض الفساد وسفك الدماء، وَل كذب  : واهلل تعاىل  (1)قال آخر

و  قررهم عىل ما ادعوا، بل إنام أبدى شيئا آخر وهبل  التسبيح والتقديس،  ى  املالئكة يف دعو

أن هناك أمرا َل يقدر املالئكة عىل محله وَل حتمله، ويتحمله هذا اخلليفة األريض، فإنه حيكي  

عن اهلل سبحانه أمرا، ويتحمل منه رسا ليس يف وسع املالئكة، وَل حمالة يتدارك بذلك أمر  

 . الفساد وسفك الدماء

يعني أن اهلل أعطاه    [ 31]البقرة:  ﴿َوَعلََّم آَدَم اأْلَْساَمَء ُكلََّها﴾  : وقوله تعاىل:  (2) قال آخر

التي تتصل بمسؤولياته من مفردات املوجودات األرضية، وطريقة إدارهتا،   علم األشياء 

واستعامهلا فيام يمكن أن جيدد عنارص احلياة فيها، ويعمرها، ويصنع منها الصناعات التي  

وتدفع به إىل تطوير طاقاته إىل املستوى األفضل، وغري ذلك،   تسهل أمور العيش لإلنسان،

مما جيعل وعيه اإلنساين شامال لكل األشياء واألوضاع واألعامل والنتائج املتصلة بقضايا  

وجوده، ليكون أهال للقيام بمهمة اخلالفة األرضية التي يتحرك فيها بحرية العقل واإلرادة  

والنبات واحليوان، باإلضافة إىل شؤونه اإلنسانية اخلاصة،  واحلركة املتنوعة يف شؤون اجلامد  

مما أوكل اهلل إليه أمره، ليكون أداؤه لوظيفته الفكرية والعملية أداء متقنا منفتحا عىل اخلري  

 كله يف مسئولياته العامة واخلاصة. 

آخر أودع(3)قال  سبحانه  اهلل  أن  أو  والنظريف    :  البحث  عىل  القدرة  يف    اإلنسان 

ف عن خصائص األشياء، وعللها، وأسباهبا، والوقوف عىل أرسارها املودعة فيها،  الكش

الكشف  يف    وحلها وتركيبها.. وهبذه القدرة عرف حقائق كثري من األشياء، وهو جاد أبدا

 
 ( 65/ 1) تفسري امليزان(  1)

 ( 217/ 1) من وحي القرآن(  2)

 ( 52/ 1التفسري القرآين للقرآن )(  3)
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إثر عرص.. وكلام عرف حقيقة   بعد جيل، وعرصا  يوم، وجيال  بعد  يوما  املزيد منها،  عن 

اد باألسامء هنا هو مسميات تلك األسامء، واملراد باملسميات،  وضع هلا اسام تعرف به.. فاملر

يف    خصائص هذه املسميات، وحقائقها.. واألسامء كلها، َل يراد هبا أسامء مجيع املوجودات

هذا الوجود، إذ أن آدم عليه السالم َل يمكن أن حييط علمه بكل موجود، ظاهر أو خفى،  

املسميات   املراد  وإنام  بعيد..  أو  إىل  قريب  واهتدوا  وذريته،  آلدم  حقائقها  تكشفت  التي 

 التعرف عليها، وحتديد موقفهم منها، إجيابا أو سلبا. 

قال آخر: وبام أن املسألة تكاد تكون معروضة لالجتهاد، فليس فيها من النصوص  

الرصحية ما حييلها مسألة توقيفية، فإين أرى واهلل أعلم أن آدم عليه السالم ُعلم من األسامء  

وهو كل ما يتعلق   تقتضيه خالفته عىل األرض، وأوهلام األسامء املتعلقة باملستخلف فيه،  ما 

وإنامء   بناء عالقاته  بواسطتها  يستطيع  لغة  بحياته عىل األرض من معارف أساسية، ومن 

علمه  )معارفه.. وإىل هذا النوع اإلشارة بالروايات الواردة عن ابن عباس وغريه من أنه:

علمه أسامء كل يشء حتى  :)ياء كلها جليلها وحقريها(، وقال ابن عباسأسامء مجيع األش

  (1) اجلفنة واملحلب(

قال آخر: أحسنت.. وهذه الروايات وغريها تدل عىل أن اللغة مأخوذة توقيفا، وأن  

اهلل تعاىل علمها آدم عليه السالم مجلة وتفصيال، ومل يرد يف النصوص ما حيدد هذه اللغة التي  

 عليه السالم، لعدم احلاجة إىل ذلك. علمها آدم 

وروي من جهة أخرى ما يدل عىل أن آدم عليه السالم عرف بخصائص األشياء  قال آخر:  

التي يتعامل معها ومنافعها ومضارها، ويف هذا روي عن بعضهم قوله: علم آدم من األسامء أسامء  

 
 . 1/120( انظر يف هذه الروايات: الدر املنثور:1)
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خلقه ما مل يعلم املالئكة، وسمي كل يشء باسمه وأنحى منفعة كل يشء إىل جنسه.. وهذا يدل ـ  

 ارف األساسية لإلنسان يف مجيع املجاَلت معارف توقيفية َل اجتهادية. كذلكـ  عىل ان املع 

قال آخر: إضافة إىل ما ذكرتم، فإين أرى أنه قد يكون املقصود باألسامء أيضا األسامء  

املتعلقة باملستخلف عليه، فهي أيضا من املعارف األساسية التي حيتاج إليها يف أداء وظيفة  

الكون، دقيقه وجليله يستند إىل أسامء اهلل التي متده بمعاين الوجود التي  اخلالفة، ألن مجيع  

 هو عليها. 

فة إَل وأراد هبا األسامء  ذا أن القرآن الكريم مل يذكر كلمة )األسامء( معر  هل يدل  قال آخر: و 

تعاىل:  قال  كام  الَّذِ احلسنى،  َوَذُروا  ا  هِبَ َفاْدُعوُه  احْلُْسنَى  اأْلَْساَمُء  َأْساَمِئِه  ﴿َوهلِلَِّ  يِف  ُيْلِحُدوَن  يَن 

ا َما َتْدُعوا َفَلُه  ، وقال: [ 180]األعراف:    ﴾ َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  مْحََن َأيًّ ﴿ُقِل اْدُعوا اهللََّ َأِو اْدُعوا الرَّ

َبنْيَ   َواْبَتِغ  ا  هِبَ اِفْت  خُتَ َوََل  ِبَصاَلتَِك  َهْر  جَتْ َوََل  احْلُْسَنى  َسِبياًل اأْلَْساَمُء  ،  [ 110]اإلرساء:    ﴾ َذلَِك 

ُر َلُه    وقال:   ، [ 8]طه:   ﴾ ﴿اهللَُّ ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َلُه اأْلَْساَمُء احْلُْسنَى وقال:  ﴿ُهَو اهللَُّ اخْلَالُِق اْلَباِرُئ امْلَُصوِّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو    [ 24]احلرش:    ﴾ اْلَعِزيُز احْلَِكيمُ اأْلَْساَمُء احْلُْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما يِف السَّ

أما األسامء الورادة نكرة، فلها بعض الدَللة، ألهنا وردت يف التسميات اخلاطئة  قال آخر:  

لألوثان التي عبدت من دون اهلل، وكأن أسامء اهلل بذلك أعريتـ  من باب الرشكـ  لتلك األوثان،  

ْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما  ﴿َما َتْعُبُدو تعاىل عن يوسف عليه السالم: قال  كام   َن ِمْن ُدونِِه ِإَلَّ َأْساَمًء َسمَّ

ا ِمْن ُسْلَطاٍن﴾   ْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما َأْنَزَل  ، وقال: [ 40]يوسف:  َأْنَزَل اهللَُّ هِبَ ﴿ِإْن ِهَي ِإَلَّ َأْساَمٌء َسمَّ

ا ِمْن ُسْلَطاٍن﴾    [ 23]النجم:  اهللَُّ هِبَ

جهل املالئكة عليهم السالم  آخر: بورك فيكم.. وما ذكرمتوه جيعلنا نتساءل عن سبب  قال  

يرجع إىل أن أسامء اهلل َل  .. واجلواب عىل ذلك سهل، وهو  مع قرهبم من اهلل تعاىل هذه األسامء 

فاملالئكة  .  َل يعرف كل يشء منها إَل ما له عالقة به. ، و تعلق بكل األشياء هي ت حيرصها احلارص، و 
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يهم السالم مفطورون عىل الطاعة، وتستحيل يف حقهم املعصية، فلذلك قد َل يدركون من  عل 

أسامء اهلل التي يعرفوهنا ما يتعلق باملغفرة والتوبة، فذلك ملا عرضت هذه السامء أخربوا عن جهلهم  

اقرتاف  التوبة بمجرد  إىل  ولعله ألجل هذا أرسع آدم عليه السالم  .  هبا وردوا العلم فيها إىل اهلل. 

 املعصية ملا علمه من أسامء اهلل املقتضية لذلك. 

يف القرآن الكريم  : ما ذكر قال آخر: لقد ذكرمتوين بسؤال سألنيه أحدهم، حيث قال

خيص آدم عليه السالم، فكيف يكون العدل يف تكليف البرشية مجيعا بمؤهالت وهبت لفرد  

تلقاها آدم عليه السالم ورثها لذريته، إَل أن  ن املعارف التي  .. وقد أجبته عىل ذلك بأمنها؟

رمحة اهلل تعاىل مل تكتف هبذا التوريث الذي قد يدخل فيه من التحريف ما ينحرف به مسار  

اإلنسان، بل زودت اإلنسان بمعلمني دائمني لألسامء واحلقائق، وهلذا قال تعاىل آلدم عليه  

ا َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى َفَمْن َتبَِع ُهَداَي  ﴿اْهبُِطوا ِمنَْها  السالم بعد نزوله إىل األرض:  مَجِيًعا َفإِمَّ

 [38]البقرة:  ﴾َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنونَ 

ولذلك أخرب اهلل تعاىل أنه مل خيل القرى من األنبياء والرسل املقومني ألقوامهم  قال آخر:  

امء، واهلادين إىل اإلجابات الصحيحة عىل اختبارات  واملعرفني بالفطرة األصلية، واملعلمني لألس 

ٍة ِإَلَّ َخاَل ِفيَها َنِذيرٌ قال تعاىل: كام التكليف،  ا َأْرَسْلَناَك ِباحْلَقِّ َبِشرًيا َوَنِذيًرا َوِإْن ِمْن ُأمَّ ]فاطر:    ﴾ ﴿ِإنَّ

ٍة َرُسوًَل َأِن اْعُبُدوا اهللََّ، وقال: [ 24  َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت َفِمنُْهْم َمْن َهَدى اهللَُّ  ﴿َوَلَقْد َبَعْثَنا يِف ُكلِّ ُأمَّ

ِبنيَ  اَلَلُة َفِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املَُْكذِّ ْت َعَلْيِه الضَّ  [ 36]النحل:    ﴾ َوِمنُْهْم َمْن َحقَّ

 ب. التكريم والعناية: 

ما انتهوا من حديثهم إىل هذا املوضع، حتى سمعت صوتا مجيال يرتل قوله تعاىل:  

ْلنَاُهمْ  يَِّباِت َوَفضَّ ْمنَا َبنِي آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ َعىَل َكثرٍِي    ﴿َوَلَقْد َكرَّ

، ثم رأيت شيخا كبريا يقف أمام جمموعة من الفتيان، وهو  [ 70]اإلرساء: مِمَّْن َخَلْقنَا َتْفِضياًل﴾ 
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بمعرفة   الكريمة، وعالقتها  اآلية  هذه  معنى  أن حتدثوين عن  اليوم  منكم  أريد  يقول هلم: 

 اإلنسان.

استعراض عام لنعم اهلل عىل الناس مجيعا..  : يف هذه اآلية الكريمة  (1)قال أحدهم

وتعا  سبحانه  اهلل  كرمهم  فقد  آدم..  هلم  أبناء  عليها، وجعل  خلقهم  التي  الصورة  هبذه  ىل 

ْنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويمٍ قال تعاىل:  السمع واألبصار واألفئدة، كام     ، [ 4]التني:    ﴾﴿َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

َك بَِربَِّك اْلَكِريمِ :  قالو ْنَساُن َما َغرَّ َا اإْلِ اَك َفَعَدَلَك   ﴿َيا َأهيه  َأيِّ ُصوَرٍة َما  يِف   الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّ

َبَك  َركَّ التكريم،  [ 8ـ    6]اَلنفطار:    ﴾َشاَء  للناس ما يف    ومع هذا  الرب  يف    اخللق، فقد سخر اهلل 

والبحر، وأفاض عليهم من اخلريات والنعم، وأقامهم عىل هذه األرض، وجعلهم خلفاءه  

 . انه باحلمد والثناء عليها.. وهذا كله من شأنه أن يدعو اإلنسان إىل الوَلء هلل، وإفراده سبح

التنويه بشخصية اإلنسان ومكانته ومواهبه، من أبرز طرق اهلداية  وهذا    :(2)قال آخر

  عن املرشكني واملنحرفني يف اآليات السابقة حديثه  لذا فإن القرآن الكريم وبعد    ،والرتبية

وذلك حتى  ،  هاهلل لالشخصية املمتازة لإلنسان واملواهب، التي منحها  يبني قيمة  ،  هلذه اآلية

 َل يلوث اإلنسان جوهره الثمني، وَل يبيع نفسه بثمن بخس.

، بدل )اإلنسان(،  )بني آدم(: ونالحظ أن اآلية الكريمة استعملت كلمة  (3) قال آخر

حرتام، يف حني أن  يف القرآن الكريم كعنوان لإلنسان مقرونة باملدح واَلذلك أهنا عادة ترد 

)إنسان( ذكرت مع صفات   مثل: ظلوم، جهول، هلوع، ضعيف، طاغي،  مذمومة،كلمة 

وهذا يدل عىل أن بني آدم صفة لإلنسان املرتِب، أو عىل األقل    .وما شاهبها من األوصاف. 

الذي له استعدادات إجيابية يف حني أن كلمة )إنسان( وردت بشكل مطلق، وأحيانا تشري  

 
 ( 524/ 8التفسري القرآين للقرآن )(  1)

 ( 62/ 9) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

 ( 69/ 9) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)
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ألن احلديث فيها    ،استخدمت كلمة )بني آدم(   اآلية الكريمةلذا فإن  .  السلبية. إىل الصفات  

 هو عن الكرامة وأفضلية اإلنسان.

قال الشيخ: فقد ذكرت اآلية الكريمة بعض مظاهر ذلك التكريم.. فام هي؟.. وما  

 علة ذكرها؟.. وما عالقتها بكرامة اإلنسان؟

أحدهم:   الكريمة  قال  اآلية  ذكرت  اهلل  ثالثة  لقد  حباها  التي  اإلهلية  املواهب  من 

 لإلنسان.. وكلها مما خيتلف به عن غريه من سكان األرض. 

، أي:  [ 70]اإلرساء:  ﴿َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر﴾  :  : وأوهلا ما عرب عنه بقوله (1) قال آخر

لتي أعدها  فسخرنا هلم قطع الرباري والقفار، وتسلق اجلبال، وركوب البحار بالوسائل ا

اهلل للركوب، أو التي أهلم اإلنسان ملعرفتها والقيام بصنعها، للتخفيف من عناء التنقل ومحل  

األثقال، واختصار الزمن، والوصول إىل الغايات الكربى يف احلياة من أقرب طريق. وهذا  

ال الوقوع يف اجلهد واملشقة  له  يريد  تي  مظهر حي من مظاهر تكريم اهلل لإلنسان، ألنه َل 

 تثقل وضعه وتعطل كثريا من حركته يف الوجود. 

يَِّباِت﴾    : ما عرب عنه بقوله: وثانيها  (2)قال آخر فيام    أي   [ 16]اجلاثية:  ﴿َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ

رخاء   يف  احلياة  ليعيشوا  يسكنون،  أو  ويلبسون  ويستمتعون  ويتلذذون  ويرشبون  يأكلون 

 والتعب وشظف العيش. ورفاهية وراحة، بعيدا عن الضيق 

ْلنَاُهْم َعىَل َكثرٍِي مِمَّْن َخَلْقنَا َتْفِضياًل   : ما عرب عنه بقوله : وثالثها  (3)قال آخر   ﴾ ﴿َوَفضَّ

كاحليوان واجلن، اللذين يعيشان يف األجواء التي يعيش فيها بنو آدم، والتفضيل    [ 70]اإلرساء:  

ال اإلنسان، وللدور  لقابلية  يعود  بل  عبثا،  يأيت  لإلنسان يف مسئوليته عن  َل  اهلل  أعده  ذي 

 
 ( 181/ 14) من وحي القرآن(  1)

 ( 181/ 14) من وحي القرآن(  2)

 ( 181/ 14) من وحي القرآن(  3)
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 احلياة، وعن املخلوقات املوجودة فيها.

أصل خلقته، أفضل املخلوقات التي  يف    َل شك فيه، أن اإلنسان: ومما  (1) قال آخر

قال  هذه األرض.. كام  يف    تعيش معه عىل هذا الكوكب األرىض، وهلذا جعله اهلل خليفته

ولكن هذه اخللقة املهيأة ألن تكون بمقام    ، [ 30]البقرة:    ْرِض َخلِيَفًة﴾ ﴿إِينِّ َجاِعٌل يِف اأْلَ تعاىل:  

هذا، حتى حتقق هلا  يتحقق  األرض، َل  تعاىل عىل  القوى  هي    اخلالفة هلل  ذاتيتها، وخترج 

كياهنا عنارص شجرة  يف    كياهنا.. كالنواة التي تضم يف    الكامنة فيها، وتفجر الطاقات املندسة

باسقة نخلة  أو  تندسعظيمة،  حتى  ميتا،  شيئا ضئيال  هكذا  تظل  ثم  يف    ..  الثرى،  صدر 

 تتفاعل معه، وخترج خبأها بعد جهد ورصاع. 

آخر قوى،  :  (2)قال  من  فيه  اهلل  أودع  بام  اَلنتفاع  عىل  يعمل  َل  الذي  اإلنسان  أما 

وأحطها   احليوانات  أدنى  مستوى  عن  كثريا  يرتفع  َل  ودم،  حلم  من  باردة  كتلة  فسيظل 

ْنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويمٍ منزلة.. واهلل سبحانه وتعاىل يقول:   ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل    ﴿َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

احِلَاِت َفَلُهْم َأْجٌر َغرْيُ مَمْنُونٍ  افِلِنيَ َس  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َلَّ الَّ
 [6ـ  4]التني:  ﴾إِ

يف    العامل األرىض.. إنه سيد املخلوقات كلها يف    هذا هو مقام اإلنسان:  (3)قال آخر

غري  يف    خلوقات التي هذا العامل، مادام حمتفظا بإنسانيته، عامال عىل اَلرتقاء بوجوده.. أما امل

هذا العامل األرىض، فال شأن لإلنسان هبا، كام أهنا َل شأن هلا باإلنسان، ومن ثم فاملفاضلة  

تلك   وبني  اإلنسان  بني  تعامل  َل  إذ  إليه..  منظور  وغري  وارد،  غري  شىء  وبينها  بينه 

 . املخلوقات 

ان غري هذه  قال الشيخ: فهل هناك آيات أخرى حتدثت عن تكريم اهلل تعاىل لإلنس

 
 ( 525/ 8التفسري القرآين للقرآن )(  1)

 ( 525/ 8التفسري القرآين للقرآن )(  2)

 ( 525/ 8التفسري القرآين للقرآن )(  3)
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 اآلية الكريمة؟ 

قال أحدهم: أجل.. وأوهلا أمر اهلل تعاىل املالئكة بالسجود آلدم عليه السالم، وقد  

﴿َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا  ذكر اهلل تعاىل مرات متعددة ألمهيته، حيث قال:  

مِ  َوَكاَن  َواْسَتْكرَبَ  َأَبى  إِْبلِيَس  اْلَكافِِريَن﴾  إَِلَّ  وقال:  [ 34]البقرة:  َن  ُثمَّ  ،  َخَلْقنَاُكْم  ﴿َوَلَقْد 

اِجِديَن﴾   السَّ ِمَن  َيُكْن  مَلْ  إِْبلِيَس  إَِلَّ  َفَسَجُدوا  آِلَدَم  اْسُجُدوا  لِْلَماَلئَِكِة  ُقْلنَا  ُثمَّ  ْرَناُكْم  َصوَّ

َدَم َفَسَجُدوا إَِلَّ إِْبلِيَس َقاَل َأَأْسُجُد ملَِْن  ﴿َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِل وقال:  ،[ 11]األعراف: 

إِْبلِيَس  وقال:    ،[ 61]اإلرساء:  َخَلْقَت طِينًا﴾   ُقْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إَِلَّ  ﴿َوإِْذ 

َربِّهِ  َأْمِر  َعْن  َفَفَسَق  نِّ  اجْلِ ِمَن  َعُدوٌّ   َكاَن  َلُكْم  َوُهْم  ُدويِن  ِمْن  َأْولَِياَء  َتُه  يَّ َوُذرِّ بِْئَس    َأَفَتتَِّخُذوَنُه 

﴿َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إَِلَّ إِْبلِيَس  وقال:    ،[ 50]الكهف:  لِلظَّاملنَِِي َبَدًَل﴾  

   [ 116]طه: َأَبى﴾ 

ب املراد  التكريم والتحية،  هنا هو السجود    ود السجقال آخر: َل شك أن  عىل وجه 

، فقد كان ذلك هو التعبري عن  عليه السالم   وأهله ليوسف عليه السالم  ومنه سجود يعقوب  

ًدا﴾ كام قال تعاىل: التحية،  وا َلُه ُسجَّ  [100]يوسف: ﴿َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعىَل اْلَعْرِش َوَخره

تكريم من السجود، ففيه دَللة عىل التسخري  : باإلضافة إىل ما يف ذلك ال (1)قال آخر

اإلهلي للمالئكة الساجدين يف مصالح اإلنسان، فقد ورد يف القرآن الكريم والسنة املطهرة  

األعامل من إنامء نبات، وخلق حيوان  بكل  موكلون  عليهم السالم  أن املالئكة  ما يدل عىل  

 . وحفظ إنسان

إىل كرامة املالئكة عليهم السالم وشقاوة  : ويف هذه اآليات مجيعا تنبيه  (2)قال آخر

 
 ( 631/ 8التفسري القرآين للقرآن )(  2) ( 86/ 1تفسري املراغي )(  1)
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حيث جاءت دعوة اهلل إىل املالئكة أن يسجدوا آلدم، فسجدوا امتثاَل ألمر اهلل..  إبليس،  

فطرده اهلل من املأل    ،قد غلبت عليه شقوته، فخرج عن أمر ربه، وأبى أن يسجدإبليس  لكن  

ان، ودعوة من دعوات اإلغواء  األعىل، وألقى به إىل العامل األرىض، صورة للتمرد والعصي

واإلفساد والفسوق عن أمر اهلل، إىل جانب الدعوة التي حيملها رسل اهلل إىل الناس باهلدى 

   واإليامن.

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهل ورد يف القرآن الكريم غري ذلك؟

: أجل.. لقد ذكر اهلل تعاىل تكريم اإلنسان بخلقه بأحسن تقويم، كام  (1) قال أحدهم

ِذيَن آَمنُوا  قال تعاىل:   ْنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويٍم ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َسافِلِنَي إَِلَّ الَّ ﴿َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

مَمْنُوٍن﴾ َغرْيُ  َأْجٌر  َفَلُهْم  احِلَاِت  الصَّ أحسن  يف    لقد خلقنا اإلنسان، أي  [ 6ـ    4]التني:    َوَعِمُلوا 

القامة، حسن البزة، يتناول ما يريد بيده َل كسائر احليوان يتناول ما  صورة، فجعلناه مديد  

إىل أنه خصه بالعقل والتمييز واَلستعداد لقبول العلوم واملعارف، واستنباط    ..يريد بفيه

احليل التي هبا يستطيع أن يكون له السلطان عىل مجيع الكائنات، وله من احلول والطول ما  

د غفل عام ميز به، وظن نفسه كسائر املخلوقات، وراح يعمل ما  ق  هلكن .  يمتد إىل كل شىء.

واَلستمتاع  الدنيا  متاع  من  يتزود  وانطلق  الفطرة،  عنه  ترىض  وَل  العقل،  له  يبيحه  َل 

معاده، وما يرىض به  يف    بشهواهتا ما استطاع إىل ذلك سبيال، وأعرض عن النظر فيام ينفعه 

 .ربه وما يوصله إىل النعيم املقيم 

أي  [ 5]التني:  ﴾﴿ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َسافِلِنيَ قوله تعاىل: وهذا ما أشار إليه : (2) خرقال آ

  سبيل الضاللة، ونسى فطرته وعاد إىل حيوانيته، وتردى يف    إنه استرشى فيه الفساد، وأمعن

 
 ( 195/ 30تفسري املراغي )(  2) ( 195/ 30تفسري املراغي )(  1)
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هاوية الرشور واآلثام، إَل من عصمهم اهلل فظلوا عىل فطرهتم التي فطرهم عليها، وهم  يف 

احِلَاِت َفَلُهْم َأْجٌر َغرْيُ مَمُْنونٍ   من عناهم سبحانه بقوله: ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َلَّ الَّ
]التني:   ﴾ ﴿إِ

أُ   [ 6 الذين  إَل  أمره،  أي  دبر  الكون موجدا  أن هلذا  اإليامن، وعرفوا  رشبت قلوهبم عقيدة 

أن للرش جزاء ول وأيقنوا  مثله ووضع خللقه رشائع يسريون عىل هنجها،  وهؤَلء  ..  لخري 

سيعطون أجر صالح أعامهلم إذا انتقلوا إىل احلياة الثانية، وهم أتباع األنبياء ومن هداهم اهلل  

 . إىل احلق من كل أمة

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهل ورد يف القرآن الكريم غري ذلك؟

 قال تعاىل:  : أجل.. لقد ذكر اهلل تعاىل تكريم اإلنسان بنعمة البيان، كام(1)قال أحدهم

ْنَساَن َعلََّمُه اْلَبَياَن﴾   وعلمه التعبري    ،اإلنسانخلق  أن اهلل تعاىل  أي    ،[ 4ـ    3]الرمحن:  ﴿َخَلَق اإْلِ

ملا كان اإلنسان مدنيا بطبعه َل يعيش إَل جمتمعا  . ذلك أنه  عام خيتلج بخاطره ويدور بخلده.

وهذه منة روحية كربى َل  .  كان َل بد له من لغة يتفاهم هبا مع سواه من أبناء جنسه.  ،بسواه

 . هذه احلياة، ومن ثم قدمها عىل النعم األخرى اآلتية يف  تعدهلا منة أخرى 

كلمة )البيان( هلا معنى لغوي واسع، حيث تقال لكل يشء يوضح  : و(2) قال آخر

َل تشمل النطق والكالم فحسب، بل جتمع الكتابة  ويبني شيئا معينا، وبناء عىل هذا فإهنا  

واخلط وأنواع اإلستدَلَلت العقلية واملنطقية التي تبني املسائل املختلفة واملعقدة أيضا رغم  

 أن معامل هذه املجموعة هي التكلم والنطق. 

نتصور أنه أمر  جعلنا  تعودنا ممارسة الكالم،  : باإلضافة إىل ذلك، فإن  (3)قال آخر

فمن جهة نجد أن األجهزة  .  أن التكلم من أعقد وأظرف أعامل اإلنسان.مع  هل،  بسيط وس

 
 ( 106/ 27تفسري املراغي )(  1)

 ( 365/ 17) املنزلاألمثل يف تفسري كتاب اهلل (  2)

 ( 365/ 17) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)



445 

 

. فالرئة  .املختصة إلصدار الصوت تتساعد وتتعاون مع بعضها إلجياد األصوات املختلفة 

جتمع اهلواء لتخرجه من احلنجرة تدرجييا، واألوتار الصوتية هتتز لتولد أصواتا خمتلفة متاما،  

خرى عن الغضب، والثالثة تعرب عن النجدة واإلستغاثة  لرىض، واألبعضها تعرب عن حالة ا 

. ثم إن هذه األصوات ـ بمساعدة . وطلب العون، والرابعة عن املحبة أو العداوة وهكذا

خاصة،  وظرافة  برسعة  األبجدية  احلروف  تصنع  ـ  واحللق  واألسنان  والشفتني    اللسان 

خي  الذي  واملتساوي  املمتد  الصوت  إن  آخر:  أشكال  وبتعبري  إىل  يقطع  احلنجرة  من  رج 

 وقياسات خمتلفة حيث تتشكل منه احلروف. 

آخر احلياة  :  (1) قال  وتقدم  تكامل  يف  البيان  دور  وأخذنا  ذلك  كل  جتاوزنا  وإذا 

فمن الواضح أن اإلنسان مل يكن بمقدوره وإمكانه أن ينقل جتاربه وعلومه من    اإلنسانية،

.. وإذا ما  .أدى إىل التقدم والعلم والدين واألخالق جيل إىل آخر هبذه السهولة، وبالتايل  

يأخذ   سوف  اإلنساين  املجتمع  فإن  واحد  ليوم  اإلنسان  من  العظيمة  النعمة  هذه  سلبت 

)تعليم البيان( بعد نعمة    ذكر نعمة  ومن هنا ندرك ملاذا جاء.  طريقه نحو التقهقر برسعة.

 هبات اهلل تعاىل. جموعة من  عرض ملخلق اإلنسان يف سورة الرمحن التي هي 

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهل ورد يف القرآن الكريم غري ذلك؟

أحدهم قال  (2) قال  كام  اإلجياد،  بنعمة  اإلنسان  تكريم  تعاىل  اهلل  ذكر  لقد  أجل..   :

ْهِر مَلْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا﴿تعاىل:   ْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ سؤال  وهو  ،  [ 1]اإلنسان:    ﴾َهْل َأَتى َعىَل اإْلِ

يقرر احلقيقة الوجودية لإلنسان من أجل أن يؤكدها يف الذهن، لينفتح عىل آفاقها الرحبة  

جتعل موقع    هالتي  إىل  هبا  يرقى  قد  التي  األزلية  لنفسه  يدعي  فال  متوازنا،  تفكريا  يفكر 
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، ليدرس  األلوهية، كام حدث لبعض نامذجه يف اخلط املنحرف، بل يتواضع هلل الذي خلقه

كيف يتحرك يف حياته من خالل ما جعله اهلل غاية لوجوده، ليكون خليفة اهلل يف األرض،  

أوامره   امتثال  ويف  إلرادته،  اخلضوع  عرب  اهلل  ويعبد  اهلل،  خط  أساس  عىل  احلياة  فيبني 

 ونواهيه، ويؤكد معنى العبودية يف شخصه. 

يِن َحنِيًفا  ﴿، فقال:  عىل الفطرة : وذكر اهلل نعمة خلقه  (1) قال آخر َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَث  تِي َفَطَر النَّاَس َعَليَْها ََل َتْبِديَل خِلَْلِق اهللَِّ َذلَِك الدِّ َر النَّاِس ََل  فِْطَرَت اهللَِّ الَّ

ك نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك لطاعته، وهو  ، أي فسدد وجه[ 30]الروم:    ﴾ َيْعَلُمونَ 

 الدين القيم، دين الفطرة، ومل عن الضالل إىل اهلدى. 

َأَخَذ َربهَك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن  : وذكر نعمة تلقينهم التوحيد، فقال:  (2)قال آخر ﴿َوإِْذ 

بِ  َأَلْسُت  َأْنُفِسِهْم  َعىَل  َوَأْشَهَدُهْم  َتُهْم  يَّ ُذرِّ َبىَل   َربُِّكمْ ُظُهوِرِهْم  َيْوَم    َشِهْدَنا   َقاُلوا  َتُقوُلوا  َأْن 

أي اذكر أهيا الرسول للناس كافة ما أخذه  ،  [ 172]األعراف:  اْلِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِنَي﴾  

بطن،   إثر  بطنا  ذريتهم  آدم  بنى  من  استخرج  إذ  عامة،  البرش  عىل  الفطرة  ميثاق  من  اهلل 

قلوهبم من غريزة اإليامن اليقيني بأن كل فعل َل بد  يف   اإلسالم بام أودعوخلقهم عىل فطرة 

القائمة عىل سنة األسباب واملسببات سلطانا أعىل عىل   العوامل  له من فاعل وأن فوق كل 

مجيع الكائنات هو املستحق للعبادة وحده، وأشهد كل واحد من هؤَلء الذرية احلادثة جيال  

غريزته واستعداده قائال هلم قول إرادة وتكوين َل قول  يف    هبعد جيل عىل نفسه بام أودع

وحي وتبليغ: ألست بربكم؟ فقالوا بلسان احلال َل بلسان املقال: بىل أنت ربنا املستحق  

 ة. وحدك للعباد
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وليس لنا أن نسأل: كيف؟ ألن اهلل أعلم بخلقه وأعلم كيف خياطبهم  :  (1)قال آخر

وهو يقول: إنه أخذ عليهم هذا العهد، عىل    ،لزمهم احلجةيف كل طور من أطوار حياهتم بام ي

ربوبيته هلم.. فال بد أن ذلك كان، كام قال اهلل سبحانه.. فإذا مل يفوا بتعاقدهم هذا مع رهبم  

 مل يكونوا أوفياء. 

اهللَُّ الَِّذي َخَلَق  ﴿قال آخر: وذكر نعمة تسخري الكثري من الكائنات لإلنسان، فقال:  

اَمَواِت   َلُكُم  السَّ َر  َوَسخَّ َلُكْم  ِرْزًقا  الثََّمَراِت  ِمَن  بِِه  َفَأْخَرَج  َماًء   
ِ
اَمء السَّ ِمَن  َوَأْنَزَل  َواأْلَْرَض 

َدائَِبنْيِ  َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ َلُكُم  َر  َوَسخَّ اأْلهَْنَاَر  َلُكُم  َر  َوَسخَّ بَِأْمِرِه  اْلَبْحِر  يِف  لَِتْجِرَي    اْلُفْلَك 

َر َلُكُم ا وا نِْعَمَت اهللَِّ ََل حُتُْصوَها إِنَّ  َوَسخَّ ْيَل َوالنََّهاَر َوآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه َوإِْن َتُعده للَّ

ارٌ  ْنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّ اَمَواِت  ﴿، وقال:  [ 34ـ    32]إبراهيم:    ﴾ اإْلِ َر َلُكْم َما يِف السَّ َأمَلْ َتَرْوا َأنَّ اهللََّ َسخَّ

اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَباطِنًَة َوِمَن النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يِف اهللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم  َوَما يِف  

 [ 20]لقامن:  ﴾ َوََل ُهًدى َوََل كَِتاٍب ُمنرِيٍ 

آخر فقال:  (2) قال  التعلم،  أدوات  توفري  نعمة  وذكر  ُبُطوِن  :  ِمْن  َأْخَرَجُكْم  ﴿َواهللَُّ 

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدةَ أُ  َهاتُِكْم ََل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ ]النحل:  َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾    مَّ

اهلل أخرجكم من بطون أمهاتكم َل متلكون أية أداة من أدوات املعرفة التي تتيح  ، أي أن  [ 78

اإلنسان يولد خاليا من كل معرفة إَل ما    لكم التحرك يف اجتاه احلصول عليها، وهبذا فإن

تأتيه من   لكل معرفة  القاعدة  يشكل  للتعلم  استعداد  الذات من  الفطرة يف عمق  اختزنته 

ْمَع َواأْلَْبَصاَر﴾   حيث زودكم بأدوات املعرفة احلسية،    [ 78]النحل:  اخلارج، ﴿َوَجَعَل َلُكُم السَّ

. وهذه هي النعم التي تفتح لإلنسان  .عرفة العقلية وهي أدوات امل  [ 78]النحل:  ﴿َواأْلَْفئَِدَة﴾  
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باب املعرفة لكل ما حوله ومن حوله، ولكل القضايا التي قد تكون بعيدة عنه، بحيث َل  

 يمكن أن يدركها بشكل مبارش، ولكنه يدركها بطريقة فكرية. 

تها  ويريد اهلل لإلنسان أن يتعمق يف وعيه لقيمة هذه النعم، ويدرك أمهي : (1) قال آخر

يف حركة حياته، ليعرف من خالل ذلك عالقتها باهلل وبفضله عليه، ليتحول ذلك إىل موقف  

ذلك ألن وعي النعمة يف طبيعتها وقيمتها،    [ 78]النحل:  اعرتاف باجلميل ﴿َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾  

   يفرض الشكر القويل والعميل هلل الذي أبدع هذه النعمة للناس تسهيال حلياهتم. 

 فة الكون: . معر 4

ما إن سمعت تلك املعاين القرآنية اجلميلة يف تلك الروضة اإلنسانية الرشيفة، حتى  

قال يل رجل كان بجانبي، كان يشبه الصينيني يف مالحمهم، وبلغة عربية مجيلة: هلم معي إىل  

 يف قراطيسك العتيقة هذه.  ها بكني.. فهناك علوم مجة أنت بحاجة إىل تسجيل

 ة الصني؟مقلت: هل تقصد عاص

 قال: أجل.. وهل هناك غريها؟

 قلت: فهل صارت أيضا من عواصم اإلسالم؟ 

قال: وكيف َل تصري كذلك.. أليس برشها أنايس كسائر البرش؟.. أو ليست الشمس  

 تتنزل عليها بأشعتها كام تتنزل عليهم؟

 قلت: بىل.. ولكن.. 

أنوار هدايته.. كام مل حيرمهم  قال: اهلل أعدل وأكرم من أن حيرم أحدا من خلقه من  

 من أنوار شموسه. 
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 قلت: أراك تربط شمس السامء بشمس اهلداية. 

قال: أجل.. فالعاقل هو الذي يعرب من احلس إىل املعنى.. ومن الشهادة إىل الغيب..  

 ومن نفسه إىل ربه.. من الكون إىل املكون. 

ذكرتني   لقد  أجل..  بقراءقلت:  لنا  اهلل  خال  ةبأمر  من  بعد  رمحته  األرض  حياة  ل 

 [ 50]الروم:  ﴾ َفاْنُظْر إىَِل آَثاِر َرمْحَِت اهللَِّ َكْيَف حُيْيِي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا ﴿موهتا، كام قال تعاىل: 

 قال: فهلم معي لتعرف معناها.. فمركتبي يف اَلنتظار. 

 الكون واهلل:  أ.  

العجيبة، وما هي إَل طرفة عني حتى   املركبة  كنت يف الصني اجلديدة،  ركبت معه 

وبحلتها التي مل أر مثلها من قبلها.. فقد تغريت عام كانت عليه كثريا، مثلها مثل سائر املدن  

 التي زرهتا. 

وكان أول ما َلقانا بعد نزولنا من املركبة روضة مجيلة، َل تقل عن الروضة التي كنا  

َفاْنُظْر إِىَل آَثاِر َرمْحَِت اهللَِّ َكْيَف  ﴿ىل:  فيها، وقد كتب عىل باهبا اآلية التي قرأهتا، وهي قوله تعا 

 [ 50]الروم:  ﴾حُيْيِي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا 

وقد رأيت شبابا جيلسون إىل شيخ، فجلست إليهم مع صاحبي الذي أحرضين، قال  

الشيخ: واآلن سأبدأ باختباركم بالسمة األوىل للكون.. والتي ذكرهتا اآلية الكريمة، وهي  

 سامته وأرشفها.أهم 

قال أحدهم: تلك اآلية الكريمة تشري إىل أن املؤمن املوقن العارف هو الذي لديه  

القدرة عىل حل رموز الكون، أو هو اخلبري الذي لديه املفاتيح التي يفك هبا الشيفرة التي  

 خيتزهنا الكون، أو هو صاحب البصرية الذي يرى ما خيبأ بني سطور الكون. 

إىل    النظر ية الكريمة مثل غريها من اآليات الكريمة التي تدعو إىل  قال آخر: هذه اآل
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اَمَواِت َواأْلَْرِض﴾  ما يف الكون من آيات اهلل، كام قال تعاىل:   ]يونس:  ﴿ُقِل اْنُظُروا َماَذا يِف السَّ

 ِسرُيوا يِف اأْلَْرِض  : ﴿ُقْل ، وقال[ 99]األنعام: : ﴿اْنُظُروا إِىَل َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوَينِْعِه﴾  ، وقال [ 101

 [ 20]العنكبوت: َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اخْلَْلَق ُثمَّ اهللَُّ ُينِْشُئ النَّْشَأَة اآْلِخَرَة﴾ 

إشارة إىل أن آثار رمحة اهلل يف إحياء األرض باملطر، هي من  : ويف ذلك  (1)قال آخر

.  حاجة للبحث والتدقيق. الوضوح بحيث تكفي نظرة واحدة ملشاهدة هذه اآلثار، دون  

 آلثار املباركة فيه من جهات خمتلفة. ليف شأن املطر إشارة  ﴾رمحة اهلل﴿ والتعبري بـ

آخر باهلل  :  (2) قال  باإليامن  العقدي  العمق  استلهام  يف  القرآين  التوجيه  يقترص  وَل 

بالنعمة والرمحة  ما يثريه يف نفس اإلنسان من مشاعر اَلمتنان  ، بل  والشعور برمحته، عىل 

يمتد إىل أن حيرك الفكر يف اجتاه استشفاف عقالنية اإليامن باليوم اآلخر يف مواجهته للفكرة  

املضادة التي تنكر البعث عىل أساس استبعاده، وذلك من خالل املقارنة بني موت األرض  

وحياهتا بقدرة اهلل، وبني موت اإلنسان وإحيائه بعد ذلك بقدرة اهلل، فإن حميي األرض هو  

َقِديٌر﴾  حم  
ٍ
ء يَشْ ُكلِّ  َعىَل  َوُهَو  املَْْوَتى  ملَُْحيِي  َذلَِك  اإلنسان ﴿إِنَّ  اهلل   [ 50]الروم:  يي  فإذا كان 

 خيلق، وَل يف تدبريه، وَل يف تغيريه بام يشاء. فيام  يملك القدرة املطلقة فال يعجزه يشء،

،  [ 1]العلق:الَِّذي َخَلَق﴾    اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك ﴿كله اإلشارة بقوله تعاىل:  وهلذا  قال آخر:  

فاآلية حتتمل من حيث اإلشارة أن يكون اسم املوصول مفعوَل به، ويصري املعنى حينئذ  

 )اقرأ باسم ربك األشياء التي خلقها(  

والقرآن الكريم مليئ هبذا املعنى مما قد َل حيوجنا إىل هذا املعنى اإلشاري،  قال آخر:  

يأمرنا  . ومن األمثلة عىل ذلك أن اهلل تعاىل لكون باسم اهلل.بل فيه الدَللة عىل كيفية قراءة ا

 
 ( 157/ 18) من وحي القرآن(  2) ( 562/ 12) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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باَلستبشار تفاؤَل بفضل اهلل، وفرحا باهلل، وتنسام لرمحة اهلل عند هبوب الرياح التي يرسلها  

َياَح ُبرْشًا َبنْيَ َيَدْي َرمْحَتِِه َحتَّى إَِذا َأَقلَّْت َس ﴿اهلل، قال تعاىل:   َحابًا ثَِقاَلً  َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ

املَْْوتَ  ُنْخِرُج  َكَذلَِك  الثََّمَراِت  ُكلِّ  ِمْن  بِِه  َفَأْخَرْجنَا  املَْاَء  بِِه  َفَأْنَزْلنَا  َميٍِّت  لَِبَلٍد  َلَعلَُّكْم  ُسْقنَاُه  ى 

ُروَن﴾     [ 57]ألعراف:َتَذكَّ

آخر:   تعاىل  ويعلمنا  قال  لطف اهلل  نقرأ  يش   هأن  بكل  املحيطة  خالل    ءوخربته  من 

املخرضة،  ح األرض  الساقطة عىل  املاء  َماًء  ﴿ :  فيقولروف   
ِ
اَمء السَّ ِمَن  َأْنَزَل  اهللََّ  َأنَّ  َتَر  َأمَلْ 

ًة إِنَّ اهللََّ َلطِيٌف َخبرٌِي﴾   [ 63]احلج:َفُتْصبُِح اأْلَْرُض خُمرَْضَّ

ويعلمنا أن نقرأ علم اهلل وقدرته من خالل السطور املبثوثة يف تقلب الزمان  قال آخر:  

َيْعَلَم  ﴿:  فيقول بأعامرنا،   َأْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْي َل  ُيَرده إىَِل  اُكْم َوِمنُْكْم َمْن  َيَتَوفَّ َواهللَُّ َخَلَقُكْم ُثمَّ 

 [70]النحل:َبْعَد ِعْلٍم َشْيئًا إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َقِديٌر﴾ 

تفاصيل دقيق  القاهرة، وقدرته الشاملة باستعراض  اهلل تعاىل  ويرينا قوة  قال آخر:  

فالسموات التي ننبهر لضخامتها َل تعدو أن تكون شيئا حقريا جدا  ..  املكونات وجليلها 

اْلِقَياَمِة  ﴿ أمام عظمة اهلل، قال تعاىل:   َيْوَم  َقْبَضُتُه  مَجِيعًا  َواأْلَْرُض  َقْدِرِه  َقَدُروا اهللََّ َحقَّ  َوَما 

ُكوَن﴾  اٌت بَِيِمينِِه ُسبَْحاَنُه َوَتَعاىَل َعامَّ ُيرْشِ اَمَواُت َمْطِويَّ  [ 67]الزمر:َوالسَّ

اهلل  القرآن الكريم يرشدنا من خالل هذه اآلية إىل أن سبب اجلهل بقدر  قال آخر: ف

السموات واألرض غافلني عن   الكون باسم اهلل، فهؤَلء نظروا إىل عظم  هو عدم قراءة 

 خالقهام. 

احلديث    ليس من الغريب هلذا أن حتوي سيدة آي القرآن الكريمهلذا، فوقال آخر:  

 َل َتْأُخُذُه ِسنٌَة  اهللَُّ َل إَِلَه إَِلَّ ُهَو احْلَيه اْلَقيهومُ ﴿عن خلق اهلل لتستدل به عىل اهلل، قال تعاىل:  

َما   َيْعَلُم  بِإِْذنِِه  إَِلَّ  ِعنَْدُه  َيْشَفُع  الَِّذي  َذا  َمْن  َوَما يِف اأْلَْرِض  اَمَواِت  َما يِف السَّ َلُه  َنْوٌم  َبنْيَ  َوَل 
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 ِمْن ِعْلِمِه إَِلَّ باَِم َشاَء َوِسَع ُكْرِسيه 
ٍ
ء اَمَواِت َواأْلَْرَض  َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم َوَل حُيِيُطوَن بيَِشْ ُه السَّ

   [ 255]البقرة:َوَل َيُؤوُدُه ِحْفُظُهاَم َوُهَو اْلَعيِله اْلَعظِيُم﴾ 

فاآلية الكريمة تدلنا عىل طريق العبور من السموات واألرض إىل احلي  قال آخر:  

ميته،  القيوم، ألنه َل يكون هذا اإلبداع العظيم يف هذا اخللق العظيم إَل بحياة املبدع وقيو 

 فالتوازن والتكامل والبقاء يف املخلوقات دليل قيام خالقها هبا.

ومن األبواب التي يفتحها لنا القرآن الكريم للتعرف عىل اهلل من خالل  قال آخر:  

كتاب الكون ما ورد فيه من استدَلَلت عىل البعث، فهي ـ عند التأمل ـ أدلة عىل اهلل أكثر  

 من دَللتها عىل البعث. 

آخر: الدهريني    قال  أوقع  الذي  األساس  ألن  البعث،  قبل  اهلل  عىل  تدل  وهي 

قال   للحياة، كام  الرميم  العظم  لعودة  العقلية  باَلستحالة  اعتقادهم  للبعث هو  واملنكرين 

ببعضهم:   املثل  ضاربا  َوِهَي  ﴿تعاىل  اْلِعَظاَم  حُيْيِي  َمْن  َقاَل  َخْلَقُه  َوَنيِسَ  َمَثاًل  َلنَا  َب  َورَضَ

  [ 78ي ـس:] َرِميٌم﴾ 

آخر:   يتكلف  قال  ـ َل  اَللتباس  هذا  ويرفع  الشبهة،  هذه  لينفي  ـ  الكريم  والقرآن 

كالما عقليا جافا كالكالم الذي يتعمده الفالسفة، بل يكتفي بأمرنا برفع أبصارنا وحواسنا  

للنظر إىل األرض اخلاشعة كيف تتحول باملاء الرباين إىل جنة من جنان احلياة، قال تعاىل:  

ْت َوَرَبْت إِنَّ الَِّذي َأْحيَ َومِ ﴿ اَها  ْن آَياتِِه َأنََّك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا َأْنَزْلنَا َعَلْيَها املَْاَء اْهَتزَّ

 َقِديٌر﴾  
ٍ
ء  َماًء بَِقَدٍر  ﴿، وقال:  [ 39]فصلت:ملَُْحيِي املَْْوَتى إِنَُّه َعىَل ُكلِّ يَشْ

ِ
اَمء َل ِمَن السَّ َوالَِّذي َنزَّ

َنا بِِه َبْلَدًة َمْيتًا َكَذلَِك خُتَْرُجوَن﴾  فَ  َياَح َفُتثرُِي  ﴿ ، وقال:  [ 11]الزخرف:َأْنرَشْ َواهللَُّ الَِّذي َأْرَسَل الرِّ

   [ 9]فاطر:َسَحابًا َفُسْقنَاُه إِىَل َبَلٍد َميٍِّت َفَأْحَيْينَا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا َكَذلَِك النهُشوُر﴾ 

السموات    أما قال آخر:   بالنظر يف  الكريم يدل عليه  فالقرآن  صعوبة حتقيق ذلك، 



453 

 

تعاىل:   قال  النشأة األوىل،  الثانية بقدرته تعاىل عىل  النشأة  بالقدرة عىل  واألرض، فيستدل 

اَمَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر َعىَل َأْن خَيُْلَق ِمْثَلُهْم َبىَل َوُهَو اخْلَ ﴿ ُق اْلَعلِيُم﴾  َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ الَّ

 [ 81]ي ـس:

تعاىل:  قال آخر:   اليرس، قال  فكل يشء يسري عىل اهلل، والكون كله يدل عىل ذلك 

، وقال تعاىل:  [ 19]العنكبوت:َأَومَلْ َيَرْوا َكْيَف ُيْبِدُئ اهللَُّ اخْلَْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه إِنَّ َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسرٌي﴾  ﴿

ِل َبْل ُهْم يِف َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد﴾ َأَفَعيِينَا بِاخْلَلْ ﴿ :ِق اأْلَوَّ  [ 15]ق 

عىل غالظ القلوب من بني إرسائيل الذي صورت هلم  اهلل تعاىل يرد هلذا  و قال آخر: 

عقوهلم الغارقة يف أوحال املادة أن اهلل ـ تعاىل عام يقولون ـ يلحقه العياء، فرد عليهم تعاىل يف  

َيْعَي بَِخْلِقِهنَّ بَِقاِدٍر َعىَل  َأَومَلْ يَ ﴿قوله تعاىل:   اَمَواِت َواأْلَْرَض َومَلْ  َرْوا َأنَّ اهللََّ الَِّذي َخَلَق السَّ

 َقِديٌر﴾ 
ٍ
ء  [33]اَلحقاف:َأْن حُيْيَِي املَْْوَتى َبىَل إِنَُّه َعىَل ُكلِّ يَشْ

كسبها  وهذه النظرة العرفانية لسطور املكونات تكسبها من اجلامل ما َل يقال آخر:  

أي وصف برشي، فال مقارنة بني من يرى ذات الزهرة التي رسعان ما تذبل، فيحزن لذبوهلا 

 بقدر ما رسه تفتحها، وبني من يرى يف ابتسام الزهرة لطف اهلل ورمحته ومجاله. 

الفرق يف آثار النظرة العرفانية والناظرة الغافلة للكون  بعضهم  وقد ذكر  قال آخر:  

أراين بفضل أرسار القرآن الكريم أحوال الدنيا وأوضاعها املنهارة يف    بقوله:)ثم إن اإليامن

ظلامت العدم بنظر الغفلة، َل تتدحرج هكذا يف غياهب العدم ـ كام ظن  يف بادئ األمر ـ بل  

قد   السبحانية  ربانية ومكاتيب صمدانية، وصحائف نقوش لألسامء  نوع من رسائل  إهنا 

أخلفت عنها نتائجها يف الوجود، فأعلمني اإليامن بذلك  أمت ت مهامها، وأفادت معانيها، و

 (1)ماهية الدنيا علم اليقني(

 
 . 324، صاللمعة السادسة والعرشون )رسالة الشيوخ( اللمعات،(  1)
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 : الكون واحلياة ب.  

  ما انتهوا من حديثهم إىل هذا املوضع، حتى سمعت صوتا مجيال يرتل قوله تعاىل: 

 َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل هَلَا  ﴿
ِ
اَمء   َولأِْلَْرِض اْئتَِيا َطْوعًا َأْو َكْرهًا َقاَلَتا َأَتْينَا َطائِِعنَي﴾ ُثمَّ اْسَتَوى إىَِل السَّ

، ثم رأيت مجعا من الناس جيتمعون حول شيخ، وهو يقول هلم: من منكم يذكر  [ 11فصلت:] 

 يل معنى هذه اآلية، وهل حديث السموات واألرض فيها حقيقي، أم أنه رضب من املجاز؟ 

عني أن كالما  يَل  :هناك من يرى أن الكالم الوارد يف اآلية الكريمة  (1)قال أحدهم

إرادته يف   التكويني، وهو عني  األمر  نفسه  هو  وأمره  اخلالق  قول  وإنام  باللفظ،  قد جرى 

فهو إشارة إىل أن اإلرادة اإلهلية احلتمية   [ 11]فصلت: . أما التعبري بـ ﴿َطْوًعا َأْو َكْرًها﴾ .اخللق

واملعنى أنه جيب أن حيدث هذا األمر شاءت أم    . ن الساموات واألرض.تكوبقد ارتبطت  

إىل أن املواد التي تتشكل  إشارة    [ 11]فصلت:    ﴿َأَتْينَا َطائِِعنَي﴾قوله تعاىل:  ويرى أن    ..أبت

منها السامء واألرض من ناحية التكوين واخللقة، كانت مستسلمة متاما إلرادة اهلل وأمره،  

هذا األمر  . وبذلك؛ فإن  ومل تعرتض أمام هذا األمر اإلهلي مطلقا.  فتقبلت شكلها املطلوب 

 متثال ليس هلام طبيعة تكليفية وترشيعية، بل حدثت بمحض التكوين فقط. وهذا اَل

آخر أن  (2)قال  هؤَلء  ويرى  أمورمها  هذا  :  تدبري  يف  اهلل  قدرة  عن  كنائي  تعبري 

س هلام من األمر يشء، ولذلك فإن مسألة  وحركتهام التكوينية، مما يوحي بأن األمر بيده، فلي

رضامها وعدم رضامها َل تقدم وَل تؤخر يف املوضوع شيئا، ألن إرادة اهلل فوق كل إرادة  

   من أي خملوق، ألنه َل يملك إَل ما ملكه اهلل من أمره.

قال آخر: وهناك من يرى أن هذا الكالم حقيقي، بناء عىل ما ورد يف القرآن الكريم  

 
 ( 98/ 20)  وحي القرآن(  2) ( 364/ 15) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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الكثرية الدالة عىل حديث الكون وتسبيحه، ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:    من اآليات 

حُتَدِّ  َيْوَمئٍِذ  هَلَا  َما  ْنَساُن  َوَقاَل اإْلِ َأْثَقاهَلَا  اأْلَْرُض  َوَأْخَرَجِت  ِزْلَزاهَلَا  ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض  ُث  ﴿إَِذا 

حديث األرض يف ذلك    رسول اهلل  وقد فرس  ،  [ 5ـ    1]الزلزلة:  َأْخَباَرَها بَِأنَّ َربََّك َأْوَحى هَلَا﴾  

ُث َأْخَباَرَها﴾﴿اليوم العظيم بقوله بعد أن تال قوله تعاىل:  )أتدرون ما    :[ 4]الزلزلة: َيْوَمئٍِذ حُتَدِّ

فإن أخبارها أن تشهد عىل كل عبد وأمة بام عمل  )قالوا: اهلل  ورسوله أعلم، قال:    (أخبارها؟

 ( 1)كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها( عىل ظهرها، أن تقول: عمل 

آخر:   قال  قال  منها،  والتحفظ  األرض  بمراعاة  األمر  احلديث  يف  ورد  وهلذا 

:(  حتفظوا من األرض فإهنا أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خريًا أو رشًا إَل وهي

  (2)خمربة(

لدنيا واآلخرة، بل  وليس ذلك خاصا باآلخرة.. وَل بالربزخ الذي بني ا قال آخر:  

الدنيا واآلخرة، وقد قال رسول اهلل   ما يشمل  النصوص  إين ألعرف حجرا  ): ورد يف 

 ( 3) (بمكة كان يسلم عيل قبل أن أبعث إين ألعرفه اآلن

آخر:   منطق  قال  الكريم  القرآن  ذكر  فقد  احليوان،  عامل  يف  أما  اجلامد،  عامل  يف  هذا 

دهد، فقد وردت قصته يف قوله تعاىل إخبارا عن بعض  أما اهل..  حيوانني، مها اهلدهد والنملة 

رْيَ َفَقاَل َما يِلَ ََل َأَرى اهْلُْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن  :  ما وهب سليامن عليه السالم من امللك َد الطَّ ﴿َوَتَفقَّ

َلَيْأتَِينِّي بُِس  َأْو  َبنَُّه َعَذاًبا َشِديًدا َأْو أَلَْذَبَحنَُّه  ْلَطاٍن ُمبنٍِي َفَمَكَث َغرْيَ َبِعيٍد َفَقاَل  اْلَغائِبِنَي أَلَُعذِّ

مَتْلُِكُهْم َوُأوتَِيْت مِ  اْمَرَأًة  إِينِّ َوَجْدُت  َيِقنٍي  بِنََبإٍ  َسَبإٍ  ِمْن  َوِجْئُتَك  بِِه  حُتِْط  مَلْ  باَِم  ْن ُكلِّ  َأَحْطُت 

مْ  يٌم َوَجْدهُتَا َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّ
 َوهَلَا َعْرٌش َعظِ

ٍ
ء ْيَطاُن  يَشْ َن هَلُُم الشَّ ِس ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَزيَّ

 
 ( 3353( و ) 2429الرتمذي )(  1)

 ( 4596، رقم 5/65الطربانى ) (  2)

 (2277( ، ومسلم )20، والدارمي )11/464ابن أِب شيبة (  3)
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بِيِل َفُهْم ََل هَيَْتُدوَن﴾  ُهْم َعِن السَّ  [ 24ـ  20]النمل: َأْعاَمهَلُْم َفَصدَّ

مل يكن جمرد    هذا الطائر الضعيف الصغري: فاآلية الكريمة تشري إىل أن  (1)قال آخر

وحسب، بل إنه كان داعية إىل اهلل، وإىل  عليه السالم  مكتشف، وعامل بام مل يعلم به سليامن  

اإليامن به.. فهو ينكر عىل املرشكني رشكهم، ويسفه أحالمهم، وحيقر آهلتهم وما يعبدون  

 . من دون اهلل 

َأَتْوا َعىَل َواِدي    َحتَّى إَِذا ﴿ أما النملة، فقد وردت قصتها يف قوله تعاىل:  قال آخر: و

َوُهْم   َوُجنُوُدُه  ُسَلْياَمُن  حَيْطَِمنَُّكْم  ََل  نَُكْم 
َمَساكِ اْدُخُلوا  النَّْمُل  َا  َأهيه َيا  َنْمَلٌة  َقاَلْت  ََل  النَّْمِل 

وهي متثل بقوهلا هذا عاملا جليال من عوامل الرمحة والتكافل واألدب  ،  [ 18]النمل:    ﴾َيْشُعُرونَ 

 من البرش املتطاولون عن البلوغ إليه.  مما يقرص الكثري

فقد كانت موضع هتديد بوطء جيش سليامن عليه السالم هلا، فلم تكتف  قال آخر:  

يف تلك اللحظة اململوءة بالرعب أن تفر بنفسها، بل التفتت إىل النمل من أصحاهبا أن يفروا  

 بأنفسهم. 

آخر:   عذرقال  فذكرت  األدب،  عن  تتخل  مل  اللحظة  تلك  يف  عليه    وهي  سليامن 

السالم وجنوده، وهو أهنم قد يطؤوهنم من غري شعور منهم، وهو خلق نبيل قل من يكون  

 عليه من البرش. 

قال الشيخ: إن ما ذكرمتوه يستدعي أن يكون كل ما ذكرمتوه من األرض والسموات  

 واجلامدات كلها أحياء حياة حقيقية. 

 من األدلة عىل حياة الكون،  قال أحدهم: عندما نرجع للقرآن الكريم نجد الكثري

 
 ( 234/ 10التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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بكل ما فيه من أنواع، ألن احلياة َل تقترص فقط عىل الصورة التي نراها هلا، بل إن العقل  

حيتمل هلا صورا أخرى َل طاقة لنا بتصورها أو إدراكها.. وعدم القدرة عىل اإلثبات َل يعني  

 عدم الثبوت. 

لكريم من اآلية الكريمة الدالة  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القرآن ا

 ها.. وهي وحدها كافية للدَللة عىل احلياة. وإدراكالكائنات وعي عىل 

آخر:   منها  قال  حيرتز  فلذلك  للعواقب،  املدرك  إدراك  مثال  اإلدراك  مظاهر  فمن 

. وقد أخرب اهلل تعاىل  بصنوف اَلحرتازات.. فنعرف من خالل احرتازه عىل مدى إدراكه.

الكا  إدراك  َباِل  ﴿ قوله:  ئنات هلذا يف  عن  َواجْلِ َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َعىَل  اأْلََماَنَة  َعَرْضنَا  إِنَّا 

ُه َكاَن َظُلومًا َجُهوَلً﴾  ْنَساُن إِنَّ ، فاحلياة [ 72]األحزاب:  َفَأَبنْيَ َأْن حَيِْمْلنََها َوَأْشَفْقَن ِمنَْها َومَحََلَها اأْلِ

 ي منعت هذا الكون من قبول أمانة التكليف.  العاقلة املدركة للعواقب هي الت

ولوَل ما يف الكون من طاقة اإلدراك واَلختيار ما عرض عليه هذا العرض  قال آخر:  

 اخلطري، ولوَلها ما أجاب هذه اإلجابة الواعية. 

هي روح احلياة.. ومن  التي  من مظاهر اإلدراك إدراك املشاعر الوجدانية  قال آخر: و

َأْنَزْلنَا  ﴿ قال تعاىل واصفا تأثري نزول القرآن عىل اجلبل:  وقد    له..   َل مشاعر له َل حياة  َلْو 

لِلنَّ هُبَا  َنرْضِ اأْلَْمَثاُل  َوتِْلَك  اهللَِّ  َخْشَيِة  ِمْن  عًا  ُمَتَصدِّ َخاِشعًا  َلَرَأْيَتُه  َجَبٍل  َعىَل  اْلُقْرآَن  اِس  َهَذا 

ُرونَ  َفَلامَّ  ﴿من فرط اخلشوع للتجيل يندك، قال تعاىل:  أخرب  بل إنه  ..  [ 21]احلرش:  ﴾َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

اً  لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدك  ُه  َربه ينهد لسامع رشك املرشكني، قال  أخرب أنه  بل  ..  [ 143]ألعراف:    ﴾جَتَىلَّ 

َباُل  ﴿تعاىل:   اجْلِ ره 
َوخَتِ اأْلَْرُض  َوَتنَْشقه  ِمنُْه  َيَتَفطَّْرَن  اَمَواُت  السَّ مْحَِن  َتَكاُد  لِلرَّ َدَعْوا  َأْن  ًا  َهد 

  [ 91ـ 90]مريم: َوَلدًا﴾

آخر:   إىل  قال  يرسي  قد  والذي  األشياء،  رسور  عىل  يدل  ما  اآلثار  يف  ورد  وقد 
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الناظرين ليشعرهم باألنس والسعادة، فقد روي أن اجلبل يفخر إن مر عليه ذاكر هلل تعاىل،  

إن اجلبل ليقول للجبل: هل مرَّ بك اليوم ذاكر هلل؟ فإن قال: نعم،  )فعن ابن مسعود قال:

قوله تعاىل:   قرأ عبد اهلل  ثم  به(  اَمَواِت  ﴿رُسَّ  السَّ يِف  َما  َلُه  َبْل  َوَلدًا ُسْبَحاَنُه  اهللَُّ  ََذ  اختَّ َوَقاُلوا 

َقانُِتوَن﴾  َلُه  ُكلٌّ  الزور وَل)قال:   [ 116]البقرة:  َواأْلَْرِض  يسمعن  ،  (1)يسمعن اخلري(أفرتاهن 

ما من صباح وَل رواح إَل تنادي بقاع األرض بعضها بعضا، يا  )وعن أنس بن مالك قال: 

جاره هل مر بك اليوم عبد فصىل هلل أو ذكر اهلل عليك، فمن قائلة َل، ومن قائلة نعم، فإذا 

  (2)قالت نعم رأت هلا بذلك فضال عليها(

ر اخلشية من اهلل التي جتعل احلجارة هتبط أو  عن مشاعاهلل تعاىل وقد أخرب قال آخر: 

ُق َفَيْخُرُج  ﴿قال:  ، فتتفجر أو تتشقق  قَّ ُر ِمنُْه اأْلهَْنَاُر َوإِنَّ ِمنَْها ملََا َيشَّ َجاَرِة ملََا َيَتَفجَّ
َوإِنَّ ِمَن احْلِ

 [ 74البقرة: ]  ﴾ِمنُْه املَْاُء َوإِنَّ ِمنَْها ملََا هَيْبُِط ِمْن َخْشَيِة اهللَّ

آخر:   يف  قال  ورد  التي  املشاعر  الكريم  ومن  الغضب..القرآن  عنها  فقد    احلديث 

أن جهنم ـ مثال ـ ليست تنورا للعذاب َل عقل له، وإنام هي كائن ككينونة  اهلل تعاىل  أخربنا  

ن مصدر عذاهبا وشدته نابع من غضبها هلل،  أخرب أبل  ،  اإلنسان هلا عقل ووعي ومشاعر

مغتاظة  تعاىل:    فهي  قال  اجلاحدين، كام  َتَغيهظًا  ﴿عىل  هَلَا  َسِمُعوا  َبِعيٍد  َمَكاٍن  ِمْن  َرَأهْتُْم  إَِذا 

 [12]الفرقان: َوَزفِريًا﴾

ومثل زفري استقباهلا ألهلها، يصورها القرآن الكريم بصورة اجلالد احلي  قال آخر:  

ت قال  يفعل،  يفعل وملاذا  ماذا  التعذيب، وهو مدرك  يتفنن يف  َلَظى  ﴿عاىل:  الذي  َا  إهِنَّ َكالَّ 

َوى َتْدُعو َمْن َأْدَبَر َوَتَوىلَّ َومَجََع َفَأْوَعى اَعًة لِّلشَّ    [ 18ـ  15]املعارج: ﴾َنزَّ

 
 .10/267(   رواه ابن املبارك يف )دقائقه(، انظر: القرطبي:2) . 7/110(   ابن أببي شيبة: 1)
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نزاعة(  )، بصيغة  (1) فالقرآن الكريم عرب عام حيصل فيها من نزع للشوىقال آخر:  

رب أهنا تدعو من أدبر  للدَللة عىل أن شخص جهنم احلي هو الذي يؤدي هذه املهمة، بل خي

 وتوىل. 

وهذا الغيظ الذي تبديه جهنم ألهلها ليس ناجتا من قسوة طبعية، بل هو  قال آخر:  

إن الرجل ليجر إىل النار فتنزوي  )نابع من غرية إيامنية، وقد قال ابن عباس:   اآلثار كام توضح  

فيقول أرسلوا    وتنقبض بعضها إىل بعض فيقول هلا الرمحن: ما لك؟ قالت: إنه يستجري مني، 

الظن بك، فيقول: فام كان   ما كان هذا  يا رب  النار فيقول:  ليجر إىل  الرجل  عبدي؛ وإن 

ظنك؟ فيقول: أن تسعني رمحتك، فيقول: أرسلوا عبدي؛ وإن الرجل ليجر إىل النار فتشهق  

  (2)إليه النار شهقة البغلة إىل الشعري، وتزفر زفرة َل يبقى أحد إَل خاف(

والقرآن الكريم خيربنا بأن جهنم ـ لشوقها ألهلها ـ تدرك بام أعطاها اهلل  قال آخر:  

َيْوَم َنُقوُل  ﴿من البصرية أن هناك من َل يزال خارجها، فلذلك تطالب باملزيد، قال تعاىل:  

: جِلََهنََّم َهِل اْمَتأْلِت َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد﴾    [ 30]ق 

الكريم،  قال آخر:   القرآن  ـ مثل  واجلنة يف  له  املفرسة  وكام توضح األخبار واآلثار 

جهنم وكل مكونات العامل اآلخر ـ كائن حي مدرك متكلم، له مشاعره الوجدانية، جعله  

وقد ورد يف اآلثار ما يدل عىل شوق    ..اهلل تعاىل حمال لرمحته، وجمىل لصفات فضله وكرمه 

طردت  الت اجلنة: يا رب قد  قا ) :اجلنة ألهلها شوقا َل يقل عن شوق أهلها إليها، قال  

  (3) هناري وطابت ثامري فعجل عىل بأهيل(أ

 
ابن  1) قال  الرأس(    جلدة  الطربي:  ،  عباس:  كثري:  29/76انظر:  ابن   ،

4/422 . 

انظر: 2) صحيح،  إسناده  كثري:  ابن  وقال  تفسريه  يف  جرير   ابن  ذكره     )

 . 3/312، ابن كثري: 18/187الطربي: 

 ( 626أمايل ابن برشان )(   3)
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نسبتها للكائنات  ، واحلديث عنها القرآن الكريم  ومن املشاعر التي ورد يف  قال آخر:  

الكامل والرقي منتهى  تستدعي  التي  العظيمة  املشاعر  الرمحة.. وهي من  قال  مشاعر  ، كام 

 [29]الدخان:  اَمُء َواأْلَْرُض َوَما َكاُنوا ُمنَْظِريَن﴾َفاَم َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ ﴿تعاىل:  

)ما من مؤمن إَل وله    : ما يدل عليه، ومن ذلك قوله  اآلثار  قد ورد يف  قال آخر: و 

يف السامء بابان، باب ينزل منه رزقه، وباب يدخل منه كالمه وعمله، فإذا مات فقداه فبكيا  

اَمُء َواأْلَْرُض َفاَم َبَكْت ﴿عليه، ثم تال قوله تعاىل:  [ 29]الدخان:   ﴾  َعَلْيِهُم السَّ
 (1)  

آخر:   الكفار،  قال  عىل  واألرض  السموات  بكاء  بعدم  الكريم  القرآن  أخرب  وهلذا 

ألهنم مل يعملوا عىل األرض عمال صاحلا تبكي عليهم ألجله، وَل صعد هلم إىل السامء عمل  

)إنه يبكي عليه مصاله من األرض ومصعد عمله    عيل: اإلمام  قال  كام  صالح فتبكي فقده،  

 (2)من السامء(

 الكون والعبادة: ج.  

  ما انتهوا من حديثهم إىل هذا املوضع، حتى سمعت صوتا مجيال يرتل قوله تعاىل: 

 إَِلَّ ُيَسبُِّح بَِحْمِدِه َوَلكِْن َل ﴿
ٍ
ء يِهنَّ َوإِْن ِمْن يَشْ

ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن فِ اَمَواُت السَّ   ُتَسبُِّح َلُه السَّ

َغُفوراً  َحلِياًم  َكاَن  ُه  إِنَّ َتْسبِيَحُهْم  الناس جيتمعون  [ 44]اَلرساء:  ﴾ َتْفَقُهوَن  ثم رأيت مجعا من   ،

السموات   اآلية، وهل تسبيح  منكم يذكر يل معنى هذه  يقول هلم: من  حول شيخ، وهو 

 واألرض فيها حقيقي، أم أنه رضب من املجاز؟ 

ن ذرات هذا العامل كلها ـ عاقلة  هلذا، أحدمها يذكر أناك تفسريان  : ه(3)قال أحدهم

ا نوع من اإلدراك والشعور، وهي تسبح يف عاملها هلل وحتمده عىل الرغم من  أو غري عاقلة ـ هل

 
 ( 146/ 6البغوي يف رشح السنة )(   1)

 .4/143، ابن كثري: 16/140ي: (    انظر هذه اآلثاروغريها يف: القرطب2)

 ( 123/ 11) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)



461 

 

القصد من التسبيح واحلمد مها ما نعرب عنه بعبارة )لسان حاله(،  والثاين أن    . .عدم إدراكنا هلا 

أي نظام الوجود وأرساره املدهشة الكامنة يف كل خملوق تتحدث برصاحة عن عظمة اخلالق  

التي َل الدهشة  وعلمه وحكمته  يثري  أثر فني بديع  إذ كل خملوق مجيل، وكل   حدود هلا، 

جهة   فمن  ملبدعها.  وتسبح  حتمد  مجيلة،  شعرية  وقطعة  فنية  لوحة  أن  حتى  واإلعجاب، 

نقص   أو  عيب  أي  عنه  تنفي  أخرى  جهة  ومن  له(،  )بحمدها  صفاته  عن  تكشف 

 ؟ تنتهي  فكيف وهذا الكون العظيم بام فيه من عجائب وغرائب َل .)فتسبحه(. 

الناظر إليها إىل  إنام يكون بدعوهتا  تسبيح اجلامدات  قال آخر: وقال بعض هؤَلء أن  

 سبحان اهلل(، وذلك لعدم توفر اإلدراك هلا. )أن يقول:  

 قال الشيخ: فام تقولون أنتم؟ 

ملراد بتسبيحها  قال أحدهم: أنا أقول يف ذلك ما قاله بعض شيوخي، حيث قال: )ا

ون املعنى املجازي الذي هو دَللة وجود كل موجود يف الساموات  حقيقة معنى التسبيح د

واألرض عىل أن له موجدا منزها من كل نقص متصفا بكل كامل، ودون عموم املجاز وهو  

دَللة كل موجود عىل تنزهه تعاىل إما بلسان القال كالعقالء، وإما بلسان احلال كغري العقالء  

 ( 1) (من املوجودات

ُيَسبُِّح  : وأنا معه يف ذلك.. ويدل عليه  (2)قال آخر إَِلَّ   
ٍ
ء ِمْن يَشْ قوله تعاىل: ﴿َوإِْن 

َتْسبِيَحُهْم﴾   َتْفَقُهوَن  ََل  َوَلكِْن  استدرك  [ 44]اإلرساء:  بَِحْمِدِه  حيث  فذكر  ،  َل  تعاىل،  أهنم 

يفقهون تسبيحهم، ولو كان املراد بتسبيحهم دَللة وجودهم عىل وجوده، وهي قيام احلجة  

ىل الناس بوجودهم، أو كان املراد تسبيحهم وحتميدهم بلسان احلال وذلك مما يفقه الناس  ع

 
 ( 77/ 19) تفسري امليزان(  2) ( 77/ 19) تفسري امليزان(  1)
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تسبيح ما يف الساموات واألرض تسبيح ونطق بالتنزيه  . وبذلك فمل يكن لالستدراك معنى.

َق ُكلَّ  قال تعاىل: ﴿َقاُلوا َأْنَطَقنَا اهللَُّ الَِّذي َأْنطَ كام  بحقيقة معنى الكلمة، وإن كنا َل نفقهه،  

 ﴾
ٍ
ء  [ 21]فصلت: يَشْ

قال الشيخ: بورك فيكم.. واآلن حدثوين عن العبادات التي ورد ذكرها يف القرآن  

 الكريم، واخلاصة بالكائنات املختلفة. 

ََذ اهللَُّ  ﴿، وعىل رأسها، القنوت هلل تعاىل، كام قال تعاىل:  ا أوهلقال أحدهم:   َوَقاُلوا اختَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ َلُه َقانُِتوَن﴾ َوَلدًا ُسْبَحاَنُه َبْل َلهُ  َوَلُه َمْن  ﴿ ، وقال:  [ 116]البقرة:   َما يِف السَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ َلُه َقانُِتوَن﴾ والقنوت هو دوام الطاعة، ولذلك يقال    ،[ 26]الروم:  يِف السَّ

ْن  ال تعاىل:  للمصيل إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده هو قانت يف ذلك كله، كام ق ﴿َأمَّ

ْيِل َساِجًدا َوَقائاًِم حَيَْذُر اآْلِخَرَة َوَيْرُجو َرمْحََة َربِِّه﴾   فاعتربه تعاىل    ،[ 9]الزمر:  ُهَو َقانٌِت آَناَء اللَّ

ًة َقانِتًا هللَِِّ َحنِيفاً ﴿وعىل هذا يدل قوله تعاىل:  ،  قانتا يف حال السجود والقيام   إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ

كِنَي﴾ يامرس مجيع أنواع الطاعات  عليه السالم  فقد كان إبراهيم    [ 120]النحل:  َومَلْ َيُك ِمَن املرُْْشِ

 فالقنوت إذن هو دوام الطاعة واستمرارها وشموهلا. . ويف مجيع األوقات. 

القرآن الكريم أن الكون مل يتخل عن قنوته هلل تعاىل منذ وَلدته،  قال آخر: وخيربنا  

و أن  ناتج عن  بل خيرب  أشياء  نراه من  ما  تعاىل، فكل  القنوت هلل  أعىل درجات  َلدته متثل 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوإَِذا َقىَض َأْمرًا  ﴿قال تعاىل:  ،  ﴾ُكنْ ﴿اخلضوع ألمر اهلل الواحد   َبِديُع السَّ

َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾ َأْن َنُقوَل َلُه ُكْن  إِنَّاَم  ﴿، وقال:  [ 117]البقرة:  َفإِنَّاَم  إَِذا َأَرْدَناُه   
ٍ
ء َقْوُلنَا ليَِشْ

، وقال:  [ 82]ي ـس:  إِنَّاَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيئًا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾ ﴿، وقال:  [ 40]النحل:  َفَيُكوُن﴾

 [68]غافر: ُه ُكْن َفَيُكوُن﴾ُهَو الَِّذي حُيْيِي َوُيِميُت َفإَِذا َقىَض َأْمرًا َفإِنَّاَم َيُقوُل لَ ﴿

آخر:   األحوال،  قال  كل  يف  مستمر  )كن(  ألمره  وخضوعها  هلل،  األشياء  وقنوت 
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ابتداء، فخرج إىل الوجود بأمر )كن( َل زال جييب اهلل.. وسيظل   فالكون الذي أطاع اهلل 

 جييبه. 

ٍة إَِلَّ  ﴿َما ِمْن  وإىل هذه اَلستمرارية يف القنوت اإلشارة بقوله تعاىل:  قال آخر:   َدابَّ

بِنَاِصَيتَِها﴾   آِخٌذ  وقوله:  [56]هود:  ُهَو  َوإَِلْيِه  ﴿،   
ٍ
ء يَشْ ُكلِّ  َمَلُكوُت  بِيَِدِه  الَِّذي  َفُسْبَحاَن 

  [ 83]ي ـس: ُتْرَجُعوَن﴾

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهل هناك عبادة غريها؟

ف أجل..  أحدهم:  التي  قال  الكون  عبادات  يف  من  ذكرها  الكورد  ريم  القرآن 

)السجود(.. وهي عبودية جتعل من الكون كله مسجدا يقيم شعائره، كل بطريقته اخلاصة،  

َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ َيْسُجُد  ﴿قال تعاىل:  ، كام بحسب قابليته، ومدى نيله لتجليات األسامء احلسنى

ْمُس َواْلَقَمُر وَ  اَمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض َوالشَّ ُوابه  َلُه َمْن يِف السَّ َجُر َوالدَّ َباُل َوالشَّ النهُجوُم َواجْلِ

  َعُل َما َيَشاُء﴾ َوَكثِرٌي ِمَن النَّاِس َوَكثرٌِي َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن هُيِِن اهللَُّ َفاَم َلُه ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ اهللََّ َيفْ 

  [ 18]احلج:

آخر:   يشقال  شامل  سجود  الكريم  القرآن  يعرب  كام  الشخوص  والسجود  مل 

اَمَواِت َواأْلَْرِض  ﴿والظالل، أو اجلواهر واألعراض، كام قال تعاىل:   َوهللَِِّ َيْسُجُد َمْن يِف السَّ

  [ 15]الرعد: َطْوعًا َوَكْرهًا َوظاِلهُلُْم بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل﴾

َأَومَلْ  ﴿وقد صور القرآن الكريم شكال من أشكال السجود بقوله تعاىل:  قال آخر:  

دًا هللَِِّ َوُهْم َداِخرُ يَ  اَمئِِل ُسجَّ اْلَيِمنِي َوالشَّ َيَتَفيَُّأ ظاِلُلُه َعِن   
ٍ
ء   وَن﴾ َرْوا إىَِل َما َخَلَق اهللَُّ ِمْن يَشْ

  [ 48]النحل:

آخر:   عن  قال  العقل  حتجب  وقد  اخليال،  تستهوي  قد  والتي  السجود،  هيئة  أما 

الذي يعرب به عن منتهى خضوعه    احلقائق إن وقف عندها، فإن لكل يشء سجوده اخلاص
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تعاىل  هلل  وقد  وذله  ذلكقال  ،  يف  السجود    : بعضهم  فإن  القنوت،  جنس  من  )والسجود 

الشامل جلميع املخلوقات، وهو املتضمن لغاية اخلضوع والذل، وكل خملوق فقد تواضع  

مثل سجود   كل يشء  يكون سجود  أن  وَل جيب  لقدرته،  واستسلم  لعزته  وذل  لعظمته 

سجود  اإلنسان   هذا  فإن  الرتاب،  عىل  مدور  رأس  يف  جبهة  ووضع  أعضاء  سبعة  عىل 

  (1) خمصوص من اإلنسان(

قال:)صوت الديك    ومن هذا الباب ما روي يف احلديث أن رسول اهلل  قال آخر:  

ُيَسبُِّح  ﴿صالته، ورضبه بجناحيه سجوده وركوعه( ثم تال هذه اآلية:   إَِلَّ   
ٍ
ء ِمْن يَشْ َوإِْن 

[ 44]اَلرساء:  ﴾بَِحْمِدِه َوَلكِْن َل َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهمْ 
 (2)  

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهل هناك عبادة غريها؟

القرآن الكريم، وهي  ورد ذكرها يف  تي  من عبادات الكون القال أحدهم: أجل.. ف

وقد افتتحت مخس سور من القرآن الكريم بذكر  .  عبادة التسبيح هلل تعاىل.  ،أكثرها ورودا 

تعاىل:   قوله  األرض هلل، وهي  السموات وما يف  ما يف  اَمَواِت  ﴿تسبيح  السَّ يِف  َما  هللَِِّ  َسبََّح 

َسبََّح  ﴿ونفس اآلية يف سورة احلرش، وقوله تعاىل:    [ 1يد:]احلد  َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾ 

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾ ُيَسبُِّح هللَِِّ َما يِف  ﴿ ، وقوله: [ 1]الصف: هللَِِّ َما يِف السَّ

وِس اْلَعِزيِز احْلَكِيِم﴾ اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض املَْلِِك اْلُقده ُيَسبُِّح هللَِِّ َما  ﴿، وقوله:  [ 1]اجلمعة:  السَّ

 َقِديٌر﴾ 
ٍ
ء اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َلُه املُْْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ    [ 1]التغابن: يِف السَّ

وتسبيح األشياء دليل عىل معرفتها باهلل معرفة جتعلها تنزهه عن كل ما َل  قال آخر: 

بجالله. التنزهيية  وامل.  يليق  املعرفة  إن  بل  اإلثباتية..  للمعرفة  األصل  هي  التنزهيية  عرفة 

 
 . (: ابن مردويه وأبو نعيم289/ 5الدر املنثور يف التفسري باملأثور )(    2) . 27(    رسالة يف قنوت األشياء: 1)
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 اهلل عن اجلور أثبت له عدَل.   ه معرفة إثباتية.. فمن نزه اهلل عن اجلهل أثبت له علام.. ومن نز

آخر:   الكريم  وقد  قال  القرآن  يف  أحواهلا،  ورد  بحسب  اهلل  تنزه  الكائنات  أن 

تسبيحه اخلاص به، والذي قد َل يفقهه غريه ممن مل يذق ذوقه، أو  وأنواعها، فلكل خملوق  

ولذلك نفى اهلل تعاىل عن أكثر اخللق إمكانية فقه هذه التسابيح التي يعج هبا  . يمر بتجربته.

 إَِلَّ ﴿ الكون، قال تعاىل:  
ٍ
ء يِهنَّ َوإِْن ِمْن يَشْ

ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن فِ اَمَواُت السَّ  ُيَسبُِّح  ُتَسبُِّح َلُه السَّ

ُه َكاَن َحلِياًم َغُفورًا﴾   [44]اَلرساء: بَِحْمِدِه َوَلكِْن َل َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم إِنَّ

تمكن  نوعدم الفقه والتصور َل يعني يف املنهج العلمي السليم إنكار ما مل  قال آخر:  

تعاىل:   قال  كام  تصوره،  أو  فقهه  ِعلْ ﴿من  بِِه  َلَك  َليَْس  َما  َتْقُف  َواْلَبرَصَ  َوَل  ْمَع  السَّ إِنَّ  ٌم 

فمن أنكر ما مل يقف عىل رسه وحقيقته  ،  [ 36]اَلرساء:  َواْلُفَؤاَد ُكله ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُؤوَلً﴾

 كان مقتفيا ما ليس له به علم. 

التسبيح اخلاص لألشياء بوقت دون وقت، كالعشى  قال آخر: وما ذكره اهلل تعاىل من  

تعاىل:  كونه حقيقيا َل جمازيا،    يدل عىل واَلرشاق،   ُيَسبِّْحَن  ﴿قال  َمَعُه  َباَل  اجْلِ ْرَنا  َسخَّ إِنَّا 

اِق﴾ رْشَ
: بِاْلَعيِشِّ َواأْلِ ، فهل املراد بذلك أن دَللتها عىل خالقها ختص هذين الوقتني  [ 18]ص 

مشريا إىل توقيت تسبيح الكائنات:)ما تستقل الشمس فيبقي من خلق    وقد قال  ..  فقط؟

  (1) تعاىل إَل سبح اهلل بحمده إَل ما كان من الشيطان وأغبياء بني آدم(اهلل

ولعل يف حتديد مواقيت العبادات ارتباطها بالعبادات التي يامرسها الكون،  قال آخر:  

حتى يشكل املؤمنون مع الكون الواسع حلقة ذكر واحدة، فقد أمر املؤمنون مثال بمراعاة  

لز  تعاىل  قال  الوقتني،  السالم:  هذين  عليه  بِاْلَعيِشِّ ﴿كريا  َوَسبِّْح  ريًا 
َكثِ َربََّك  َواْذُكْر 

 
 .76/ 4، الفردوس بمأثور اخلطاب: 2/84الشاميني: (    مسند 1)
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ْبَكارِ  َفاْصرِبْ إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َواْسَتْغِفْر لَِذْنبَِك  ﴿، وقال لعموم املؤمنني:  [ 41]آل عمران:   ﴾َواإْلِ

ْبَكاِر﴾    [ 55]غافر: َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِاْلَعيِشِّ َواأْلِ

عن عبودية الكون يف الغدو  فيه  ويف نفس الوقت الذي أخرب القرآن الكريم  آخر:  قال  

الوقتني هذين  يراعون  أهنم  املؤمنني  عن  وأخرب  أمر  فقد  واآلصال  عن  ،  خمربا  تعاىل  قال 

الوقتني:   هذين  يف  الكون  َطْوعًا  ﴿عبودية  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ يِف  َمْن  َيْسُجُد  َوَكْرهًا  َوهللَِِّ 

  [ 15]الرعد: َوظاِلهُلُْم بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل﴾

املؤمنني خمربا:  قال آخر:   اْسُمُه  ﴿وقال عن  فِيَها  َوُيْذَكَر  ُتْرَفَع  َأْن  اهللَُّ  َأِذَن  ُبُيوٍت  يِف 

َبْيٌع عَ  اَرٌة َوَل  جِتَ ُتْلِهيِهْم  بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل ِرَجاٌل َل  يَها 
فِ َلُه  الِة  ُيَسبُِّح  َوإَِقاِم الصَّ ِذْكِر اهللَِّ  ْن 

َكاِة خَيَاُفوَن َيْومًا َتَتَقلَُّب فِيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر﴾  الزَّ
ِ
  [ 37ـ  36]النور: َوإِيَتاء

عًا َوِخيَفًة َوُدوَن اجْلَْهِر ِمَن  ﴿آمرا:    هلموقال  قال آخر:   َواْذُكْر َربََّك يِف َنْفِسَك َترَضه

   [ 205]ألعراف: ُغُدوِّ َواآْلَصاِل َوَل َتُكْن ِمَن اْلَغافِلِنَي﴾اْلَقْوِل بِالْ 

 الكون والتسخري: د.  

  ما انتهوا من حديثهم إىل هذا املوضع، حتى سمعت صوتا مجيال يرتل قوله تعاىل: 

َر َلُكُم اْلَبْحَر لِتَْجِرَي اْلُفْلُك فِيِه بَِأْمِرِه َولَِتْبَتُغوا ِمنْ   َفْضلِِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  ﴿اهللَُّ الَِّذي َسخَّ

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا ِمنْهُ  َر َلُكْم َما يِف السَّ ُروَن﴾    َوَسخَّ إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

، ثم رأيت مجعا من الناس جيتمعون حول شيخ، وهو يقول هلم: من منكم  [ 13ـ    12]اجلاثية:  

 ة هذه اآلية بالرؤية اإليامنية التوحيدية للكون؟يذكر يل عالق

كون مسخر يف  قال أحدهم: هذه اآلية الكريمة وغريها من اآليات تشري إىل أن ال

خدمة اإلنسان، يستجيب جلميع مطالبه، ليحقق له األمن بجميع أشكاله، ويوفر له القوت  

 فيمألها باحليوية واجلامل. بجميع أنواعه، بل يضم إىل ذلك رعاية جوانبه النفسية، 
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املؤمن مع غريه، وهي  قال آخر:   يتفق فيها  التي  الوحيدة  الرؤية  الرؤية هي  وهذه 

رؤية مشرتكة من حيث الظاهر، فالكل يتمتع بخريات الكون، ويستغلها، ويستسخرها يف  

ا،  كليختتلف عن غريه اختالفا  لكن نظرة املؤمن  ،  مصاحله، معتربا مصاحله أعىل من مصاحلها 

 وَل مفرط يف األنانية. ، فتكسبها طابعا روحيا مؤدبا غري موغل يف البهيمية

فإن   الكون  قال آخر: ولذلك،  املسخرة يف  النعم  لإلنسان:تكاد  كل  أنا بني  ) تقول 

، وهو يعرب عن  بعضهم أو تقول ما قاله  ،  يديك.. أنا رهن إشارتك.. أنا خملوق خلدمتك( 

بنا: وترحيبها  لنا،  الشمس  تضجروا   يا )خطاب  وَل  مني  تستوحشوا  َل  فأهال    ..إخويت 

. أنتم أصحاب املنزل، وأنا املأمور املكلف  .. فقد حللتم أهال ونزلتم سهال.وسهال بكم

باإلضاءة لكم، أنا مثلكم خادم مطيع سخرين األحد الصمد لالضاءة لكم، بمحض رمحته  

 (1)والصالة(وفضله. فعيل اَلضاءة واحلرارة وعليكم الدعاء 

فيا هذا هال نظرت إىل القمر.. إىل  )وهكذا خياطبنا كل يشء بلسان حاله،  قال آخر:  

فأهال وسهال   وبياكم.  ويقول: حياكم  اخلاص  بلسانه  يرحب  كل  البحار..  إىل  النجوم.. 

 بكم(  

النظرة، فهو  لذلك، فإن  وقال آخر:   له فيه هبذه  املؤمن ينظر إىل الكون، وما سخر 

 كون سخر له، َل كون معاند حيتاج فيه إىل الرصاع معه من أجل حتقيق مصاحله.  يتعامل مع  

آخر:   وغرورا،  قال  كربا  يمتلئ  الذي  اجلاحد،  الكافر  نظرة  ختالف  النظرة  وهذه 

فيتصور أنه مصارع عنيف، فلذلك يفرض وجوده عىل هذه األرض بجهده وحيلته وقوته،  

]القصص:   ﴾ إِنَّاَم ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلٍم ِعنِْدي﴿قارون ـ:  ويقول ـ كام عرب القرآن الكريم عىل لسان  
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َأَومَلْ َيْعَلْم َأنَّ اهللََّ َقْد َأْهَلَك ِمْن َقْبلِِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو  ﴿فلذلك رد عليه تعاىل مكمال:    [ 78

املُْ  ُذُنوهِبُِم  َعْن  ُيْسَأُل  َوَل  مَجْعًا  َوَأْكَثُر  ًة  ُقوَّ ِمنُْه  من    [ 78]القصص:    ﴾ ْجِرُمونَ َأَشده  علمه  فهل 

 القصور ما جعله َل يمتد إىل معرفة مصاير القرى اهلالكة، لريى أسباب هالكها؟

آخر:   املبتيل  قال  فينسى  البالء،  بعد  العافية  بنعمة  عليه  اهلل  أنعم  من  قارون  ومثل 

ْنَساَن رُضٌّ ﴿واملعايف، َل يذكر إَل نفسه، قال تعاىل:   ْلنَاُه نِْعَمًة ِمنَّا  َفإَِذا َمسَّ اأْلِ  َدَعاَنا ُثمَّ إَِذا َخوَّ

ْتنٌَة َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم َل َيْعَلُموَن﴾ 
   [ 49]الزمر:َقاَل إِنَّاَم ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلٍم َبْل ِهَي فِ

ويف مقابل ذلك نجد القرآن الكريم يصور النعم املستسخرة بصورة اهلدايا  قال آخر:  

ـ األرض بصورة املركب    املقدمة عىل أطباق،  ـ مثال  ومعها ختم املهدي، فاهلل تعاىل صور 

ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوَلً َفاْمُشوا  ﴿الذلول، املحتوية عىل كل املنافع، فقال تعاىل:  

َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوإَِلْيِه النهُشوُر﴾   بكوهنا ذلوَل،    فاآلية تصف األرض ،  [ 15]امللك:يِف 

أن  ) وهذا الوصف يطلق عادة عىل الدابة، ليصور يف األذهان ويغرس يف العقول والقلوب 

هذه األرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة، هي دابة متحركة.. بل راحمة راكضة مهطعة،  

وهي يف الوقت ذاته ذلول َل تلقي براكبها عىل ظهرها، وَل تتعثر خطاها، وَل ختضه وهتزه  

ذلول!(و هي  مثلام  حلوب  دابة  هي  ثم  الذلول،  غري  كالدابة  يصورها  ،  (1) ترهقه  بينام 

اجلاحدون يف صورة الدابة الراحمة الراكضة التي حتتاج فارسا قويا مثل فرسان رعاة البقر  

 ليقوم برتويض مجاحها عىل نغامت تصفيق املعجبني.  

التعبري عقال آخر:   الكريم روعة  القرآن  املسخر، بخالف  وهلذا نجد يف  الكون  ن 

تعبري العلوم احلديثة، والتي كان تقهقرها يف فلسفة ما اكتشفته من معارف مساويا لتقدمها  
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 يف اكتشافاهتا واخرتاعاهتا. 

التعبري القرآين يف وصف الشمس يف  بعضهم  وقد عقد  قال آخر:   هذه املقارنة بني 

تعاىل:   الشمَس رساجاً ﴿قوله  فقال عن  [ 16]نوح:  ﴾ َوَجَعَل  اجلاف،  العلمي  التعبري  ، وبني 

يف تعبري الرساج تصوير العامل بصورة قرص، وتصوير األشياء املوجودة فيه  )التعبري القرآين:

ماته لسكان القرص ومسافريه، واحساس أنه  يف صورة لوازم ذلك القرص، ومزيناته، ومطعو 

  . قد أحرضهتا لضيوفه وخدامه يد كريم رحيم، وما الشمس إَل مأمور مسخر ورساج منور. 

تنبيه اىل رمحة اخلالق يف عظمة ربوبيته، وافهام إحسانه يف سعة رمحته،   ففي تعبري الرساج 

  (1) واحساس كرمه يف عظمة سلطنته(

كتلة عظيمة من املائع  ) يعرف الشمس بأهنا  يف عرصهم    العلم قال آخر: ثم ذكر أن  

الناري تدور حول نفسها يف مستقرها، تطايرت منها رشارات وهي أرضنا وسيارات أخرى  

  (2)فتدور هذه اَلجرام العظيمة املختلفة يف اجلسامة.. ضخامتها كذا.. ماهيتها كذا..(

أفادتك هذه املسألة غري احلرية  فانظر ماذا )وعقب عىل هذه املقارنة بقوله:قال آخر: 

املدهشة والدهشة املوحشة، فلم تفدك كامَل علميا وَل ذوقا روحيا وَل غاية إنسانية وَل  

 ( 3) فائدة دينية(

القرآن   تعاىل يف  اهلل  ما ذكره  فيكم.. فهال ذكرتم يل اآلن بعض  بورك  الشيخ:  قال 

 الكريم من النعم التي سخرها لعباده. 

اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَأْنَزَل ِمَن  قوله تعاىل:    قال أحدهم: من ذلك ﴿اهللَُّ الَِّذي َخَلَق السَّ

َلُكمْ  ِرْزًقا  الثََّمَراِت  ِمَن  بِِه  َفَأْخَرَج  َماًء   
ِ
اَمء بَِأْمِرهِ   السَّ اْلَبْحِر  يِف  لَِتْجِرَي  اْلُفْلَك  َلُكُم  َر    َوَسخَّ
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َر َلُكُم ا َر َلُكُم اأْلهَْنَاَر َوَسخَّ ْمَس َواْلَقَمَر َدائَِبنْيِ َوَسخَّ ْيَل َوالنََّهاَر َوآَتاُكْم    لشَّ َر َلُكُم اللَّ َوَسخَّ

وا نِْعَمَت اهللَِّ ََل حُتُْصوَها   ِمْن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموهُ  اٌر﴾    َوإِْن َتُعده ْنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّ ـ   32]إبراهيم: إِنَّ اإْلِ

34 ] 

آيات سابقة توعدت املرشكني الذين  : وقد أتت هذه اآلية الكريمة بعد  (1)قال آخر

بدلوا نعمة اهلل كفرا، وجعلوا هلل أندادا، عىل حني نوهت بشأن املؤمنني، وأضافتهم إىل اهلل،  

قدرة اهلل، وجالله، وعلمه،  لتذكر  بعدها  وما  فجاءت هذه اآليات    ، ورشفتهم بالعبودية هلل

امل من  عباده  عىل  مجيعا..وفضله  والكافرين  يراجع  ويف    ؤمنني،  ألن  جمال  العرض  هذا 

عىل حني  ،  الكافرون أنفسهم، وأن يرجعوا إىل رهبم، بعد أن يعاينوا آثار رمحته وبدائع قدرته

 العبادة. يف  يزداد املؤمنون إقباَل عىل اهلل، واجتهادا

ذي خلق السموات  هو ال: وقد ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآليات الكريمة أنه  (2)قال آخر

واألرض وما فيهن، وهو الذي أنزل من السامء هذا املاء الذي تتدفق به األهنار، وتتفجر منه  

،  السفنهو الذي سخر  أنه  العيون، وحتيا عليه الزروع، وما خيرج منها من ثمر وحب.. و

عىل ظهرها.. وسخر الشمس والقمر تسخريا    ها وأجراها مع املاء، وسخر األهنار لتحمل

 تظام، َل يتخلف أبدا، وسخر الليل والنهار، عىل هذا النظام البديع املحكم. من

واملراد بالتسخري التذليل، واإلخضاع، واَلنقياد.. وذلك بإخضاع هذه :  (3)قال آخر

املخلوقات لسنن وقوانني حتكمها، وتضبط موقفها بني املخلوقات، بحيث يمكن اإلنسان  

 ا، إذا هو عرف القوانني الكونية املمسكة هبا. إخضاع هذه املخلوقات واَلنتفاع هب

إشارة إىل   [ 34]إبراهيم:  ﴿َوآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه﴾  قوله تعاىل:  ويف    :(4) قال آخر
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عىل    أن اهلل سبحانه وتعاىل، قد شمل العباد بلطفه، وأنزهلم منازل إحسانه وكرمه، فأقامهم

أسباب احلياة فيها، فبسط األرض، وأنزل عليها من  هذه األرض ومكن هلم من يف  خالفته

ما  وسخر  العيون،  وفجر  األهنار،  فيها  وأجرى  ماء،  كواكب،  يف    السامء  من  السموات 

اإلنسان عقال، يقدر به عىل أن هيتدى  يف    وأودع  ، األرض من عوامل وكائناتيف    ونجوم، وما 

الدنيا، التي نسج من خيوطها هذا  إىل مواطن النفع من هذه املوجودات، وأن يقيم منها هذه  

 ليلة عرسها.يف  الثوب اجلميل الذي تزدان به، كام تزدان العروس

أن كل    [ 34]إبراهيم:  ﴿َوآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه﴾  وليس املراد بقوله تعاىل:  قال آخر:  

  ره أنه خري ـ هو ظاهيف    إنسان قد أوتى سؤله، واستوىف كل مطلوبه من دنياه، فهذا ـ وإن بدا

حقيقته آفة تغتال مطامح اإلنسانية، وتقتل آماهلا، وتدفن ملكاهتا.. إذ لو توفرت لكل  يف  

التي كشف هبا   العلوم واملعارف،  ملا جد وسعى، وملا تفتق عقله عن هذه  إنسان حاجته، 

صدرها، وأقام له سلطانا عىل هذا الكوكب األرىض،  يف    أرسار الطبيعة، وأخرج املخبوء

جمموعها، وأن ما سخر اهلل هلا  يف    اإلنسانية كلها به  وإنام املراد  ،  لذي جعله اهلل خليفة عليها

من عوامل السموات واألرض، وما أودع فيها من قوى التفكري والتدبري، هو بمنزلة إعطاء  

فبني أيدهيم كل ما حيتاجون إليه.. وليس عليهم لكى حيصلوا عىل ما  ،  الناس كل ما أرادوا

العمل، وأن يديروا عقوهلم عىل هذه املوجودات، وأن  يف    ن إَل أن يعملوا، وجيدوايريدو

كل أفق، فتجيئهم مألى باللئالئ واألصداف، والدر واحلىص! وهذا يعنى  يف    يلقوا بشباكهم

جمموعهم أشبه  يف    لإلنسانية كلها، وأن الناس هي    أن هذه الدنيا ليست لإلنسان وحده، وإنام 

ت الواحد،  أسباب  باجلسد  وتوفري  اجلسد، وصيانته،  هذا  مجيعا عىل حفظ  أعضاؤه  تعاون 

 احلياة الطيبة له. 
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ْنَساَن َلَظُلوٌم  قوله تعاىل:  يف  و:(1)قال آخر وا نِْعَمَت اهللَِّ ََل حُتُْصوَها إِنَّ اإْلِ ﴿َوإِْن َتُعده

ارٌ  إلفات إىل هذه النعم الكثرية التي بني أيدينا، والتي نجدها ـ لو التفتنا    [ 34]إبراهيم:    ﴾َكفَّ

  الضوء الذي تكتحل به عيوننا،ويف    اهلواء الذي نتنفسه، يف    كل شىء حييط بنا.. يف    إليها ـ 

الغنى  يف    اللقمة نجدها عىل جوع، وهكذا.. نحنويف   أبدا.. جيدها  تنقطع  دائمة َل  نعم 

من الكثرة بحيث َل نلتفت إَل إىل  وهي   ف، واملريض والسليم..والفقري، والقوى والضعي

ما نفقده منها، وَل نشعر إَل بام بعد عنا من وجوهها.. وهلذا جاء التعبري القرآنى عن هذه  

نعم كثرية، َل حتىص،  هي    بمعنى أن النعمة الواحدة من نعم اهلل،  ،النعم بلفظ املفرد )نعمة(

ـ َل يستطيع اإلنسان أن يؤدى هلل حق شكره.. فكيف ونعم    وأن أيا منها ـ وإن بدا صغريا

اهلل ـ َل نعمته ـ تلبسنا ظاهرا وباطنا؟ ومع هذا فإن اإلنسان َل حيمد اهلل، وَل يشكر له، عىل  

ما أسبغ عليه من نعم، بل يرى دائام أنه مغبون.. وهلذا جاء وصف اهلل سبحانه وتعاىل له  

َلظَ بقوله:   ْنَساَن  اإْلِ ارٌ ﴿إِنَّ  َكفَّ مواقع  [ 34]إبراهيم:    ﴾ُلوٌم  نفسه بحجزها عن  أنه يظلم  أي   ..

اهلدى، وبحجبها عن مطالع اخلري، فال يرى ما هلل عليه من فضل، فيكفر باهلل، ويرد موارد  

 اهلالكني. 

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهال ذكرتم يل غريها. 

َلُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها    ﴿َواأْلَْنَعاَم َخَلَقَها : من ذلك قوله تعاىل:  (2)قال أحدهم

َتُكوُنوا  مَلْ  َبَلٍد  إىَِل  َأْثَقاَلُكْم  ِمُل  َوحَتْ ُحوَن  َترْسَ َوِحنَي  ُتِرحُيوَن  ِحنَي  مَجَاٌل  فِيَها  َوَلُكْم    َتْأُكُلوَن 

اأْلَْنُفسِ  بِِشقِّ  إَِلَّ  َوِزينَةً إِ   َبالِِغيِه  َكُبوَها  لرَِتْ َواحْلَِمرَي  َواْلبَِغاَل  َواخْلَْيَل  َرِحيٌم  َلَرُءوٌف  َربَُّكْم    نَّ 

بِيِل َوِمنَْها َجائِرٌ  ـ  5]النحل: َوَلْو َشاَء هَلََداُكْم َأمْجَِعنَي﴾  َوخَيُْلُق َما ََل َتْعَلُموَن َوَعىَل اهللَِّ َقْصُد السَّ
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اده بام خلق هلم من األنعام، وبام جعل هلم فيها من املنافع من  متن سبحانه عىل عب، وفهيا ي[ 9

 . األصواف واألوبار واألشعار، لباسا وفراشا، ومن األلبان رشابا، ومن األوَلد أكال. 

آخر تعاىل:  (1)قال  قوله  ويف  ُحونَ :  َترْسَ َوِحنَي  ُتِرحُيوَن  ِحنَي  مَجَاٌل  فِيَها    ﴾ ﴿َوَلُكْم 

يف   [ 6]النحل:   ما  إىل  مجال..  إشارة  من  املسخرة  النعم  ولكم  زينة حني  يف    أي  األنعام  هذه 

تردوهنا بالعيش من مسارحها إىل منازهلا التي تأوى إليها، وحني إخراجها من مراحها إىل  

هبا  تتزين  األفنية  ألن  بالذكر،  الوقتني  هذين  وخصص  ثغاؤها  ،  مسارحها،  ويتجاوب 

أعني الناظرين إليها، وقدم اإلراحة عىل    يف  ورغاؤها حني الذهاب واإلياب، فيعظم أرباهبا 

تأخرها  الوجود، ألن اجلامل فيها أظهر، وجلب الرسور فيها أكمل، ففيها  يف    الرسح مع 

حضور بعد غيبة، وإقبال بعد إدبار، عىل أحسن ما يكون، إذ تكون مألى البطون، حافلة  

 الرضوع. 

آخر تعاىل:  (2)قال  قوله  ويف  َأْثَقاَلكُ :  ِمُل  بِِشقِّ  ﴿َوحَتْ إَِلَّ  َبالِِغيِه  َتُكوُنوا  مَلْ  َبَلٍد  إىَِل  ْم 

أيضا حتمل أمتعتكم وأمحالكم من بلد وهي    أيإشارة إىل نعم التنقل،    [ 7]النحل:  اأْلَْنُفِس﴾  

﴿َوإِنَّ  . ومثله قوله تعاىل:  إىل آخر مل تكونوا بالغيه بدوهنا إَل بكلفة ومشقة وجهد شديد.

لَ  اأْلَْنَعاِم  يِف  َتْأُكُلونَ َلُكْم  َوِمنَْها  َكثرَِيٌة  َمنَافُِع  فِيَها  َوَلُكْم  ُبُطوهِنَا  يِف  مِمَّا  ُنْسِقيُكْم  ًة  َوَعَلْيَها    ِعرْبَ

َمُلونَ  َكُبوا ِمنَْها  وقوله:   ،[ 22ـ  21]املؤمنون:  ﴾َوَعىَل اْلُفْلِك حُتْ ﴿اهللَُّ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْنَعاَم لرَِتْ

اْلُفْلِك    َتْأُكُلونَ َوِمنَْها   َوَعىَل  َوَعَلْيَها  ُصُدوِرُكْم  يِف  َحاَجًة  َعَلْيَها  َولَِتْبُلُغوا  َمنَافُِع  فِيَها  َوَلُكْم 

َمُلونَ  هَلَا  وقوله:    ،[ 80ـ    79]غافر:    ﴾حُتْ َفُهْم  َأْنَعاًما  َأْيِدينَا  َعِمَلْت  مِمَّا  هَلُْم  َخَلْقنَا  َأنَّا  َيَرْوا  ﴿َأَومَلْ 

ْلنَاَها هَلُْم َفِمنَْها َرُكوهُبُْم َوِمنَْها َيْأُكُلونَ  َمالُِكونَ   [ 72ـ  71]يس:  ﴾ َوَذلَّ
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َكُبوَها َوِزينًَة﴾  : ويف قوله تعاىل:  (1)قال آخر   [8]النحل:  ﴿َواخْلَْيَل َواْلبَِغاَل َواحْلَِمرَي لرَِتْ

للركوب..   املسخرة  احليوانات  إىل  واحل إشارة  والبغال  اخليل  لكم  وخلق  أيضا  أي  مري 

 لرتكبوها، وجعلها لكم زينة تتزينون هبا إىل مالكم فيها من منافع أخرى. 

غري هذه  إشارة إىل    [ 8]النحل:    ﴾﴿َوخَيُْلُق َما ََل َتْعَلُمونَ : ويف قوله تعاىل:  (2) قال آخر

كاملراكب املختلفة، والتي اختلفت باختالف  إليه العلم وتستنبطه العقول    ي الدواب مما هيد

التي حتمل أمتعتكم وتركبوهنا من بلد إىل آخر ومن قطر إىل قطر، ويقوم مقام  ر.. والعصو

 . الركوب والزينة يف  اخلليل والبغال واحلمري

وبعد أن رشح سبحانه دَلئل وحدانيته أرشد إىل أنه كفيل ببيان الطريق    :(3) قال آخر

فقال: أراده  ملن  بِيِل﴾    السوي  السَّ َقْصُد  اهللَِّ  الطريق    ،[ 9]النحل:  ﴿َوَعىَل  بيان  اهلل  أي وعىل 

املستقيم املوصل من ملكه إىل احلق، بنصب األدلة وإرسال الرسل عليهم السالم وإنزال  

اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنام يضل عليها  إليه، فمن  الناس  ، ومثله قوله  الكتب لدعوة 

بُِعوُه َوََل تعاىل:   اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه﴾    ﴿َوَأنَّ َهَذا رِصَ ُبَل َفَتَفرَّ ]األنعام:  َتتَّبُِعوا السه

اٌط َعيَلَّ ُمْسَتِقيمٌ  : وقوله ،[ 153  [ 41]احلجر:  ﴾﴿َهَذا رِصَ

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهال ذكرتم يل غريها. 

 َماًء َلكُ   : من ذلك قوله تعاىل:(4)قال أحدهم
ِ
اَمء اٌب  ﴿ُهَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن السَّ ْم ِمنُْه رَشَ

ْيُتوَن َوالنَِّخيَل َواأْلَْعنَاَب َوِمْن ُكلِّ الثَّ  ْرَع َوالزَّ َمَراِت  َوِمنُْه َشَجٌر فِيِه ُتِسيُموَن ُينْبُِت َلُكْم بِِه الزَّ

ُروَن﴾   ء  هو الذي أنزل من السام، أي أن اهلل تعاىل  [ 11ـ    10]النحل:  إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

منه رشاب ترشبون منه، أنتم وأنعامكم،  ، وماء لتستفيدوا منه يف تنمية حياتكم وتطويرها 
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ومنه شجر ترتوي بذورها األوىل باملاء    ، وكل يشء حي حيتاج إىل املاء يف استمرار وجوده

من   أثامرها  وتتدىل  الفضاء،  يف  أغصاهنا  وترتفع  األرض،  يف  جذورها  ومتتد  فتنمو، 

من السوم وهو رعي املاشية، التي تتغذى بأوراق    [ 10]النحل:    ﴾ُتِسيُمونَ ﴿فِيِه  واألغصان،  

 الشجر، لتكون غذاء لكم بعد نموها وقوهتا.  

هنا يف شأن النبات الذي يستمد قدرته عىل احلياة  القرآن الكريم  ويفصل  :  (1) قال آخر

ْرَع  ﴿ُينْوالنمو واَلمتداد من املاء الذي أنزله اهلل لتكون منه حياة كل يشء   بِِه الزَّ َلُكْم  بُِت 

الثََّمَراِت﴾   ُكلِّ  َوِمْن  َواأْلَْعنَاَب  َوالنَِّخيَل  ْيُتوَن  بأشكاهلا   [ 11]النحل:  َوالزَّ تتنوع  التي 

أو تكتشفوه   أو تشاهدوه  تعتادوه  مل  ُرونَ وخصائصها، مما  َيَتَفكَّ لَِقْوٍم  آَلَيًة  َذلَِك  يِف    ﴾ ﴿إِنَّ 

يف خصائص هذه النباتات يقود إىل اكتشاف رس عظمة اهلل    ن التفكريألذلك  و  [ 69]النحل:  

 ورمحته وقدرته املتجلية فيها. 

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهال ذكرتم يل غريها. 

ْمَس َواْلَقَمَر  : من ذلك قوله تعاىل: (2) قال أحدهم ْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ َر َلُكُم اللَّ ﴿َوَسخَّ

َيْعِقُلوَن﴾   لَِقْوٍم  َراٌت بَِأْمِرِه إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت  ، فهي تشري إىل أن  [ 12]النحل:  َوالنهُجوُم ُمَسخَّ

ا  املفهوم الواقعي لتسخري املوجودات لإلنسان أن تكون يف منفعته، ويكون ذلك من شأهن

فكل من الشمس والقمر والليل والنهار  .. متكني اإلنسان من اإلستفادة منها   ووظيفتها مع

   ..والنجوم له نوع وأثر خاص يف حياة اإلنسان

، وهو ما يدل عىل  بأمر اهللهو تسخري املوجودات لإلنسان : وذلك، ألن (3)قال آخر

هال ملقام خليفة اهلل، فهي  رشف ورفعة شخصية اإلنسان، وإعطائه من اجلالل ما جيعله مؤ
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تذكرة لإلنسان بأن َل يغفل عام أنعم اهلل عليه، وباعثة فيه شعور لزوم الشكر هلل تعاىل من  

فاصلة  تعاىل يف  قال  وهلذا  ،  القه فينال حسن مآبهخالل ما يلمس ويرى، عسى أن يتقرب خل

 [ 24]الروم:  ﴾ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ اآلية: 

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهال ذكرتم يل غريها. 

﴿َوَما َذَرَأ َلُكْم يِف اأْلَْرِض خُمَْتلًِفا َأْلَواُنُه إِنَّ يِف  : من ذلك قوله تعاىل:  (1)قال أحدهم

ُروَن﴾  كَّ األرض من  يف  أن اهلل سبحانه سخر لكم ما أنبت أي  ، [ 13]النحل: َذلَِك آَلَيًة لَِقْوٍم َيذَّ

تلف األلوان، فجعله مستجيبا لكم، جاريا عىل ما ألفتموه منه، تغرسون احلب،  نبات، خم

فينمو، ويزهو، ويثمر.. هكذا عىل نظام َل يتخلف أبدا.. إنه آلة مسخرة، َل يملك من أمره  

شيئا.. إذ ليس له إرادة يمكن أن خترج به عن السنن املعهود له، والنظام الذي أقامه اهلل  

 . هسبحانه وتعاىل علي 

ُرونَ : ويف ختم اآلية الكريمة بقوله تعاىل:  (2) قال آخر كَّ   ﴾ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة لَِقْوٍم َيذَّ

كلمة التذكر من وعي للكون والواقع واملصري، مما جيعل اإلنسان  إشارة إىل ما يف    [ 13]النحل: 

دراسة وجتربة،  يتوقف أمام كل يشء يراه أو يسمعه أو يلمسه أو يكتشفه، ليجعله موضع  

ومصدر معرفة واستذكار للنتائج اإلجيابية أو السلبية التي يواجهها، تبعا للتخطيط الدقيق  

 الذي خيضع له حياته. 

إىل   بعضهم  أشار  وقد  آخر:  اآليات  الفواصل  اختالف  قال  اآلية  يف  هلذه  السابقة 

ُرونَ ، وذلك يف قوله  الكريمة   ﴿َيْذُكُروَن﴾ و  [ 21]النحل:    ﴾﴿َيْعِقُلونَ و  [ 11]النحل:    ﴾﴿َيَتَفكَّ

وهذه حجج ثالث، نسب األوىل إىل الذين يتفكرون، والثانية إىل الذين  )قال: ف، [ 13]النحل: 
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يعقلون، والثالثة إىل الذين يتذكرون، وذلك أن احلجة األوىل مؤلفة من مقدمات ساذجة  

رس فهمها إَل ملن  يكفي يف إنتاجها مطلق التفكر، والثانية مؤلفة من مقدمات علمية َل يتي 

غار يف أوضاع األجرام العلوية والسفلية وعقل آثار حركاهتا وانتقاَلهتا، والثالثة مؤلفة من  

الكلية   العامة  األحكام  من  للوجود  ما  بتذكر  اإلنسان  يناهلا  إنام  فلسفية  كلية  مقدمات 

األمر، ووجوب    كاحتياج هذه النشأة املتغرية إىل املادة، وكون املادة العامة واحدة متشاهبة 

 (1)(انتهاء هذه اَلختالفات احلقيقية إىل أمر آخر وراء املادة الواحدة املتشاهبة 

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهال ذكرتم يل غريها. 

ا  : من ذلك قوله تعاىل:  (2) قال أحدهم َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمنُْه حَلاًْم َطِريًّ ﴿َوُهَو الَِّذي َسخَّ

َوَلَعلَُّكْم  َوَتْسَتْخِرُجو َفْضلِِه  ِمْن  َولَِتْبَتُغوا  فِيِه  َمَواِخَر  اْلُفْلَك  َوَتَرى  َتْلَبُسوهَنَا  ِحْلَيًة  ِمنُْه  ا 

تتحدث اآلية عن البحار، وما سخر اهلل سبحانه  ، فهذه اآلية الكريمة  [ 14]النحل:  َتْشُكُروَن﴾  

منها اللؤلؤ واملرجان  وتعاىل فيها من منافع للناس.. حيث يؤكل منها السمك، ويستخرج  

ما    إفراد كلمة البحر ويف    فيها السفن، حتمل الناس واملتاع من بلد إىل بلد..  ي للزينة، وجتر

اليابسة متصلة به، بحيث ينبض  يف    يشري إىل أن عامل املاء كائن واحد، وأن أجزاءه الداخلة

 كله بحياة واحدة، ويأخذ مجيعه مستوى واحدا. 

تذكر األهنار، مع أهنا مصدر املاء العذب الذي حييا عليه اإلنسان  مل  : و(3) قال آخر

وجتر فيها،  يعيش  الذي  السمك  منها  يؤكل  كالبحر  أهنا  كام  والنبات،  عليها    يواحليوان 

عن ذكر    يفرع من أصل، وذكر األصل يغنفهي    وذلك ألن األهنار وليدة البحار،  ، السفن

 الفرع. 
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 ( 277/ 7التفسري القرآين للقرآن )(  3)
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بأنه حلم طرى، إشارة إىل أنه خيتلف عن حلم  صف حلم السمك  وُ : وقد  (1)قال آخر

متامسك   السمك هش، طرى، غري  احليوان، من ضأن، وبقر، ومجل، وغريها.. ألن حلم 

 متاسك حلم هذه احليوانات.. وهو هلذا هني املضغ، سهل اهلضم.. 

آخر فِيِه﴾  ويف    :(2)قال  َمَواِخَر  اْلُفْلَك  ﴿َوَتَرى  تعاىل:  عن   [ 14]النحل:  قوله  عدول 

اإلنسان إليها    هذا مزيد عناية إىل هذه الظاهرة، وتوجيه نظرويف    خطاب اجلمع إىل املفرد،

بذاته، دون أن يكون نظره من وراء نظر اآلخرين، أو معهم، وذلك ليشهد بنفسه بعض  

هذه الفلك التي متخر عباب املاء، حممولة عىل ظهره بأثقاهلا،  يف   مظاهر قدرة اهلل وحكمته،

هذا املاء حصاة هلوت إىل القاع!  يف    إنسان، ومتاع.. عىل حني أنك لو ألقيت   وما عليها من

 فكيف هبذا املاء، حيمل هذه السفن التي كاجلبال عىل ظهره، دون أن هتوى إىل قاعه؟ 

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهال ذكرتم يل غريها. 

يِسَ َأْن مَتِيَد بُِكْم َوَأهْنَاًرا  ﴿َوَأْلَقى يِف اأْلَْرِض َرَوا : من ذلك قوله تعاىل:  (3)قال أحدهم

هَيَْتُدوَن﴾   ُهْم  النَّْجِم 
َوبِ َوَعاَلَماٍت  هَتَْتُدوَن  َلَعلَُّكْم  إىل  [ 16ـ    15]النحل:  َوُسُباًل  إشارة  ، وفيها 

رض مما جيعلها  متصلة من جذورها، وتقوم بتثبيت األ  ، فهياجلبال النعم التي أتاحها اهلل يف  

الزَلزل األرضية الشديدة الناشئة من الغازات الكامنة يف باطن األرض  مانعا حصينا من  

زلزال. شكل  عىل  حلظة  أية  يف  باخلروج  القرشة  .  واملهددة  مد  يف  اجلبال  خلاصية  إضافة 

ويقلل من    ، التي تسبب ظاهرة املد واجلزرو  ، األرضية باملقاومة الالزمة أمام جاذبية القمر

عىل تقليل شدة حركة الرياح وتوجيه حركتها، ولو  إىل قدرهتا  . باإلضافة  أثرها إىل حد كبري.

 ن سطح األرض عرضة للعواصف الشديدة املستمرة. ا مل تكن اجلبال لك

 
 ( 277/ 7التفسري القرآين للقرآن )(  1)

 ( 278/ 7التفسري القرآين للقرآن )(  2)

 ( 152/ 8) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)
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 . معرفة السنن: 5

القرآنية اجلميلة يف روضة الكون الرشيفة، حتى قال يل   ما إن سمعت تلك املعاين 

فهناك علوم مجة  تسجيل  رجل كان بجانبي: هلم معي إىل طوكيو..  إىل  يف    ها أنت بحاجة 

 قراطيسك العتيقة هذه. 

 قلت: هل تقصد عاصمة اليابان؟.. وهل حتولت هي أيضا إىل ما حتول إليه غريها؟

قال: أجل.. وقد ُوكل إليها اَلهتامم بالبحث عن السنن اإلهلية، ولذلك؛ فإن كل  

 من يبحث يف السنن والنظم والقوانني يسري إليها، ويتعلم منها.

 فلم اختريت لذلك؟ قلت: 

 بحوثهم فيها.  ةقال: لرغبة أهلها يف ذلك.. وكثر

قلت: أنا مل أقرأ بحثا لياباين واحد يف علم السنن.. بل عرفت عنهم فقط اهتاممهم  

 بالتقانة ونحوها. 

قال: أنت حتكم عىل كل األجيال من خالل جيلك.. وقد نسيت أهم سنة من سنن  

َوََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر    ﴿َوََل َتْكِسُب ُكله َنْفٍس إَِلَّ َعَلْيَها له:  اهلل تعاىل، وهي ما عرب عنه يف قو

  [ 164]األنعام: ُأْخَرى﴾ 

رست معه يف مركبته العجيبة.. وما هي إَل طرفة عني حتى تنقلت بنا إىل طوكيو  

 التي رأيتها ألول مرة، وهي مثل غريها مزينة بزينة اإليامن والتقوى. 

 : والثبات أ. السنن  

قوله   باهبا  عىل  كتب  اجلميلة،  رياضها  من  روضة  إىل  إليها رسنا  دخلنا  أن  بمجرد 

تِي َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل تعاىل:    [ 23]الفتح: َوَلْن جَتَِد لُِسنَِّة اهللَِّ َتْبِدياًل﴾  ﴿ُسنََّة اهللَِّ الَّ

حدثونا  ثم رأينا شيخا تبدو عليه احلكمة جيتمع إليه مجع من الناس، وهو يقول هلم:  
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 عام تتضمنه هذه اآلية الكريمة من املعارف اإليامنية. 

القوانني اإلهلية الثابتة  : هذه اآلية الكريمة وأمثاهلا من اآليات تتحدث عن  (1) قال أحدهم 

   تي َل تتغري مطلقا. الترشيعية، ال أو  واألساسية، سواء التكوينية  

ن هلل سبحانه يف عامل التكوين والترشيع قوانني وأصوَل ثابتة، كالقوانني  : أي أ (2) قال آخر 

وهذه    .. األساسية والدساتري املسنونة بني شعوب العامل، والتي َل تتبدل، وَل تكون عرضة للتغيري

و  املاضني،  األقوام  عىل  حاكمة  كانت  اإلهلية  يف    حتكمنا هي  القوانني  حاكمة  وستكون  اليوم، 

 املستقبل عىل األجيال اآلتية. 

الكفار، ووجوب    ته ، وهزيم اهلل لألنبياء عليهم السالم نرصة  : ومن أمثلتها  (3) قال آخر 

أوامر  عدم    ه تنفيذ  وعدم رضاهم،  الناس  إثارة سخط  إىل  أدت  وإن  حتى  بموجبها،  والعمل 

 من هذه السنن اخلالدة. .. وكلها  جدوى التوبة حني نزول العذاب اإلهلي، وأمثال ذلك 

إن هذه التعبريات تسيل خواطر كل السائرين يف طريق احلق، ومتنحهم اهلدوء  :  (4) قال آخر 

نسجامها، وتناسق القوانني  ا والطمأنينة من جهة، وتوضح من جهة أخرى وحدة دعوة األنبياء و 

 يف احلقيقة فرع من فروع التوحيد.   احلاكمة عىل نظام اخللقة ونظام احلياة اإلنسانية وإحتادها، وهي 

، ومن مجلتها  القرآن الكريم نظري هذا التعبري يف مواضع أخرى من  : وقد ورد  (5) قال آخر 

خمالفة سنة جاهلية خاطئة وإلغاءها يف مسألة  اهلل تعاىل  فبعد أن أجاز    .. ما ورد يف سورة األحزاب 

، عقب  للنبي أي ذنب إذا ما نفذ أوامر اهلل مهام كانت ليس  وإخباره تعاىل أنه  ،  ء قة اَلبن باَلدعا مطل  

ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل َوَكاَن َأْمُر اهللَِّ َقَدًرا َمْقُدوًرا ) اهلل تعاىل عىل ذلك بقوله:   (﴾  38﴿ُسنََّة اهللَِّ يِف الَّ

 
 ( 356/ 13) كتاب اهلل املنزلاألمثل يف تفسري  (  1)

 ( 356/ 13) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

 ( 356/ 13) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)

 ( 356/ 13) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  4)

 ( 355/ 13) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  5)
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النبي لست بدعا من الرسل يف األخذ بأمر اهلل، وامتثاله  )  ، أي[ 38]األحزاب:   عىل  أنك أهيا 

فقد   املتخرصون،  به  يتخرص  ملا  ودون خشية  الناس،  مقوَلت  إىل  التفات  دون  وجهه، 

سبقك إىل هذا عباد مكرمون، هم إخوانك الكرام من رسل اهلل، فقد كانوا وَل خيشون يف  

 (1)(اهلل لومة َلئم

رمني  الكافرين واملج اهلل تعاىل  بعد أن هدد  ف سورة فاطر،  : ومثل ذلك ما ورد يف  (2) قال آخر 

يُِّئ ِإَلَّ ِبَأْهِلِه َفَهْل  :  قال بالفناء واهلالك،   يُق امْلَْكُر السَّ
يِِّئ َوََل حَيِ ﴿اْسِتْكَباًرا يِف اأْلَْرِض َوَمْكَر السَّ

لنَِي َفَلْن جَتَِد لُِسنَِّت اهللَِّ َتْبِدياًل َوَلْن جَتَِد لُِسنَِّت اهللَِّ حَتْ  ، أي  [ 43]فاطر:    ِوياًل﴾ َينُْظُروَن ِإَلَّ ُسنََّت اأْلَوَّ

التي  أهنم   الطبقية  امتيازاهتم  املحافظة عىل  يريدون  املتأصلة يف نفوسهم،  الكربياء  بسبب عقدة 

يستغلون هبا املستضعفني، فيظلموهنم يف أنفسهم وأمواهلم وحقوقهم اإلنسانية العامة، كام أهنم  

الطبيعي اإلنساين حيث يتحولون إىل جمرد  يواجهون األفكار التغيريية التي ترجعهم إىل حجمهم  

التميز، بأعامهلم وخدماهتم لآلخرين، وهلذا كان هؤَلء   أشخاص عاديني يتميزون، إذا أرادوا 

الذين   واملصلحني  الرساَلت والرسل  تقف ضد  التي  الغاشمة  املضادة  القوة  املستكربون هم 

يتمردوا  أن  للمستضعفني  أن   يريدون  وللمستكربين  ضعفهم،  استكبارهم،    عىل  عن  يبتعدوا 

فيجحدون احلق، وهم يعرفونه، وحياربون الرسول، وهم يعلمون أنه الصادق يف رسالته، األمني  

 عىل حياة الناس. 

يِِّئ﴾ : وقوله تعاىل:  (3) قال آخر  ما كانوا خيططون من مكائد  إشارة    [ 43]فاطر:    ﴿َوَمْكَر السَّ

مرشوعه وهنجه يف الواقع، ليحاربوا به فكر  ومؤامرات وحيل، من أجل أن حيركوا فكر السوء و 

اخلري ومرشوعه وهنجه، ولكن املكر السيئ الذي يريد هؤَلء أن يثريوا مشاريعه بني الناس، قد  

 
 ( 724/ 11(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 118/ 19) (  من وحي القرآن2)

 ( 119/ 19) (  من وحي القرآن3)
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كانوا   ألهنم  منه،  للتخلص  عدة  أعدوا  قد  يكونوا  أن  دون  عليهم  فينقلب  حياهتم  إىل  يمتد 

ن للتخلص منه بسبب استنفارهم  مستغرقني يف توجيهه لآلخرين، الذين قد يكونون مستعدي 

يُِّئ ِإَلَّ ِبَأْهِلِه﴾ ملواجهة التحديات.. وهلذا أطلق القرآن اآلية يف أسلوب املثل   يُق املَْْكُر السَّ
  ﴿َوََل حَيِ

وربام كانت املسألة تتعدى جانب النتائج السيئة للمكر السيئ، من نتائج الدنيا إىل نتائج    [ 43]فاطر:  

فعلوه وما خططوا له من اإلرضار باآلخرين إىل عذاب شديد حيل هبم،    اآلخرة، حيث يتحول ما 

 كام حل هبم بالؤه يف الدنيا. 

لنَِي﴾ : ثم عقب عىل ذلك بقوله:  (1) قال آخر  أي    [ 43]فاطر:   ﴿َفَهْل َينُْظُروَن ِإَلَّ ُسنََّت اأْلَوَّ

عملت السيئات وتآمرت  التي تدل عليها كتب التاريخ، أو تكشفها آثار األمم املاضية التي  تلك 

ذهبت   كيف  بعباده،  لإلرضار  وخططت  اهلل،  خط  عىل  ومتردت  والرساَلت،  الرسل  عىل 

وحتطمت كل حياهتا وحل هبا العذاب؟ هل يدرسون الفكرة من خالل التجربة السابقة ليتعرفوا  

عام  أن تلك النتائج السلبية مل تنطلق من خصوصية معينة لواقع هؤَلء، بل انطلقت من اخلط ال 

الذي جيمعهم مع اآلخرين يف عنارص زوال األمم التي تتحرك يف سبيل الدمار واملكر السيئ يف  

كل ألوانه وأوضاعه.. وتلك هي سنة اهلل يف الكون فيام جعله من نظام السببية التي ترتبط فيها  

الزمان واملكان والشخص، مما جيعلها ممتدة يف   بأسباهبا، بعيدا عن خصوصيات  كل  املسببات 

 مواقع احلياة، فال تتخلف النتائج عن املقدمات، انطالقا من إرادة اهلل التي َل تتغري وَل تتبدل. 

﴿َفَلْن جَتَِد لُِسنَِّت اهللَِّ َتْبِدياًل َوَلْن جَتَِد لُِسنَِّت اهللَِّ  : ثم أكد اهلل تعاىل ذلك بقوله:  (2) قال آخر 

ِوياًل  ألن معنى التبدل أو التحول، أن هتتز الثوابت التي جعلها اهلل بمثابة  وذلك    ، [ 43]فاطر:    ﴾ حَتْ

القاعدة التكوينية للنظام الكوين القائم عىل سنن وقوانني، مما ييسء إىل إرادة اهلل، فالسنة تعني  

 
 ( 120/ 19) (  من وحي القرآن2) ( 119/ 19) (  من وحي القرآن1)
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الثبات، ولو كان األمر متحوَل أو متبدَل ملا كان هناك سنة يف معناها الكوين.. وهذا ما يريدنا اهلل  

نفرق فيه بني اإلرادة املتعلقة باحلاَلت الطارئة لألشياء، وبني اإلرادة املتعلقة بالقوانني الثابتة    أن 

 يف الكون، لنواجه املسألة يف هناية األمور ضمن هذا اَلجتاه. 

املعاندين  بعد أن رصح بأن إيامن الكفار  ف سورة غافر، : ومثل ذلك ما ورد يف  (1) قال آخر 

تِي َقْد  :  قال عند مشاهدهتم عذاب اإلستئصال مل ينفعهم شيئا،  من األقوام املاضني   ﴿ُسنََّت اهللَِّ الَّ

أي وهكذا كانت سنة اهلل يف الذين سلفوا    ،[ 85]غافر:    ﴾ َخَلْت يِف ِعَباِدِه َوَخرِسَ ُهَنالَِك اْلَكاِفُرونَ 

يته، وعبدوا  إذا عاينوا عذابه أَل ينفعهم إيامهنم حينئذ، بعد أن جحدوا به وأنكروا وحدان

إن حكم اهلل يف مجيع من تاب حني معاينة العذاب أَل  . أي من دونه من األصنام واألوثان.

 (2)(ر غإن اهلل يقبل توبة العبد ما مل يغر: )قال رسول اهلل وقد   تقبل منه توبة،

اإليامن  ألنه عادة ما يكون مثل هذا اإليامن إيامنا اضطراريا ليس له ثمرة  :  (3)قال آخر

ختياري، إذ أنه حتقق يف ظل رشوط غري عادية، لذا من املحتمل جدا أن يعود هؤَلء إىل  اَل

لذلك مل يقبل من فرعون  .  سابق وضعهم عندما ترتفع الرشوط اإلستثنائية التي حلت هبم. 

 إيامنه وهو يف األنفاس األخرية من حياته وعند غرقه يف النيل. 

نتصار املؤمنني وهزيمة  ا بعد أن ذكر  ف سورة الفتح،  : ومثل ذلك ما ورد يف  (4) قال آخر 

ِتي َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل َوَلْن جَتَِد  :  قال الكفار يف احلروب، وأن ليس هلم ويل وَل نصري،   ﴿ُسنََّة اهللَِّ الَّ

موطن  يف    تقابل الكفر واإليامن خلقه، ما  يف    سنة اهلل هي    أي هذه ،  [ 23]الفتح:    ﴾ لُِسنَِّة اهللَِّ َتْبِدياًل 

ورفع احلق ووضع الباطل كام نرص يوم بدر أولياءه    فيصل إَل نرص اهلل املؤمنني عىل الكافرين 

 . مهت م، وكثرة املرشكني وكثرة عدهت املؤمنني عىل قلة عددهم وعد

 
 ( 101/ 24(  تفسري املراغي )1)

 ( 3537الرتمذي )(  2)

 ( 337/ 15) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  3)

 ( 107/ 26(  تفسري املراغي )4)
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أو    بني مؤامرة إبعاد النبي    ، فبعدما سورة اإلرساء : ومثل ذلك ما ورد يف  (1) قال آخر 

ِتَنا  ﴿َوِإًذا ََل َيْلَبُثوَن ِخاَلَفَك ِإَلَّ َقِلياًل ُسنََّة َمْن َقْد َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمْن ُرُسِلَنا َوََل جَتُِد لُِسنَّ: قال قتله، 

ِوياًل  ا املخطط  احلياة، لو نجحوا يف هذ   َل يمكثون بعدك إَل قليال يف ، أي  [ 77ـ    76]اإلرساء:    ﴾ حَتْ

الذين كانت تواجههم    [ 77]اإلرساء:    ﴿ُسنََّة َمْن َقْد َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمْن ُرُسِلَنا﴾ .  الذي خيططون له. 

أممهم بمختلف أساليب الضغط اجلسدي واملعنوي، وحماولة إبعادهم عن أرضهم.. فقد كان من  

سنة اهلل يف حركة الرسل، أن َل يسمح هلؤَلء الناس الذين قاوموهم باَلستفادة من نتائج ظلمهم،  

﴿َوَقاَل  ، كام قال تعاىل:  بل إن اهلل سينزل هبم العذاب الذي هيلكهم يف الدنيا، قبل عذاب اآلخرة 

 ُ َرهبه ِإَلْيِهْم  َفَأْوَحى  ِتَنا  ِملَّ يِف  َلَتُعوُدنَّ  َأْو  َأْرِضَنا  ِمْن  َلُنْخِرَجنَُّكْم  لُِرُسِلِهْم  َكَفُروا  ِذيَن  َلنُْهِلَكنَّ  الَّ ْم 

املنَِِي َوَلُنْسِكَننَُّكُم اأْلَْرَض ِمْن َبْعِدِهْم َذلَِك ملَِْن َخاَف َمَقامِ   [ 14ـ  13]إبراهيم:   ي َوَخاَف َوِعيِد﴾ الظَّ

ِوياًل : ثم عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقوله:  (2) قال آخر  أو    [ 77]اإلرساء:    ﴾ ﴿َوََل جَتُِد لُِسنَِّتَنا حَتْ

القوانني الكونية واَلجتامعية التي جعلها اهلل أساسا حلركة احلياة يف نظامها   تبديال، ألهنا متثل 

 . املتوازن وخطها املستقيم 

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهل عرب القرآن الكريم عن هذه املعاين بأساليب أخرى؟ 

قال أحدهم: أجل.. فقد ورد التعبري عن هذا املعنى يف مواضع أخرى من القرآن الكريم  

﴿َومَتَّْت  : اليشء َل يتم إَل بعد حتققه، كام قال تعاىل و التامم هو التحقق،  و بكون كلامت اهلل تامات،  

اْلَعِليمُ  ِميُع  السَّ َوُهَو  لَِكِلاَمِتِه  َل  ُمَبدِّ ََل  َوَعْدًَل  ِصْدًقا  َربَِّك  يف    [ 115]األنعام:    ﴾ َكِلَمُت  أي صدقًا 

 األخبار، وعدَلً يف األوامر والنواهي. 

الغاية فيام هو صدق، وفيام هو عدل.. فكل ما  هي    كلامت اهللأي أن    :(3) قال آخر

 
 ( 199/ 14) وحي القرآن(  من 1)

 ( 199/ 14) (  من وحي القرآن2)
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اهلل هو الصدق املطلق، الذي َل يشوبه كذب أبدا، وَل يأتيه باطل أبدا،    جاءت به كلامت

وكل ما جاءت به كلامت اهلل هو العدل.. العدل املطلق، الذي َل خيالطه ظلم، وَل يعلق به  

إذ استوفت احلق كله، واستولت عىل العدل مجيعه، فلن يلحقها تبديل، وَل  وهي    جور..

يف    ، ألن تلك العوارض إنام جتد هلا طريقا إىل ما كانيصيبها عارض من عوارض التحريف

أصله نقص أو خلل، أما ما عىل الصحة التامة، والسالمة املطلقة، فلن تسكن إليه آفة، أو  

قائمة بسلطاهنا عىل احلياة، َل  فهي  متسه علة.. وإذا كانت آيات اهلل عىل هذا التامم والكامل،

 ا الكشوف العلمية التي تقع. تنقضها املعارف التي جتد، وَل تنسخه

آخر اهلل  (1)قال  يمثل كلامت  الرسول  : وخري من  اهلل عىل  أنزله  الذي    اإلسالم 

يمثله من احلقيقة التي َل يقرتب إليها الباطل، فهي الصورة احلية  فيام    صدق فهو  مفصال،  

اجلو، ويف املوقف،  التي تتطابق مع خط احلق، فال يشء إَل الصدق، الصدق يف الكلمة، ويف  

أساس   عىل  يصنعه  الذي  اإلنسان  شخصية  من  يبنيه  أن  يريد  ما  ويف  احلياة،  حركة  ويف 

الصدق، يف نطاق الفرد واملجتمع، يف املشاعر والكلامت واملواقف، يف الصدق مع النفس،  

ومع اهلل، ومع الناس، ومع احلياة، وبذلك يكون اإلنسان الذي جيسد الصدق يف كل حياته  

ة اهلل، ألن اهلل هو احلق، فكل ما يمثل احلق هو كلمته وإرادته، ويكون الترشيع والفكر  كلم

. وهكذا متت كلمة ربك  .واجلو الذي ينسجم مع خط الصدق كلمة اهلل، ألن اهلل هو احلق

صدقا ألن الصدق حييط هبا من بني يدهيا ومن خلفها وعن يمينها وعن شامهلا، ويف عمقها  

 وامتدادها. 

يف أكثر من آية يؤكد عىل العدل يف الكلمة  نرى القرآن الكريم  وهكذا  :  (2)خرقال آ

 
 ( 288/ 9) (  من وحي القرآن2) ( 287/ 9) (  من وحي القرآن1)
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والشهادة واحلكم واملعاملة ويف احلياة الزوجية، ويف الصلح بني الناس، ويف احلرب والسلم  

 ويف كل يشء، حتى اعترب القيام بالقسط ـ أي العدل ـ هدف كل الرساَلت وكل الرسل. 

َل لَِكلاَِمتِِه﴾  ذلك بقوله:  : ثم عقب عىل  (1) قال آخر ن التبديل  أل  [ 115]األنعام:  ﴿ََل ُمَبدِّ

إنام يعرض لألشياء التي ختضع للحدود الزمنية أو املكانية أو تنطلق من الظروف املحدودة  

أو اخلربة القصرية النظر، وتلك هي صفة القرارات والكلامت الصادرة عن اإلنسان، الذي  

بعيدة املدى، التي َل تتجمد يف احلدود الضيقة، أما األشياء التي  َل يملك النظرة املطلقة ال 

املطلقة لإلنسان، بعيدا عن كل  فيام    تتحرك من قلب احلقيقة،  املمتدة  فيه املصلحة  تنطلق 

خصوصياته الزمانية واملكانية والعرقية والشخصية، فإهنا َل يمكن أن تتبدل أو تتغري ألهنا  

ال فيه لالهتزاز وللتحول، وتلك هي صفة كلامت اهلل التامة  متثل احلق الثابت الذي َل جم

التي أراد اهلل للحياة ولإلنسان أن يسريا عليها من خالل املصلحة الثابتة املمتدة الدائمة ما  

 بقي للحياة حركة، وما بقي لإلنسان وجود. 

 قال الشيخ: بورك فيكم.. فهل هناك مثال آخر غري هذا؟ 

من ذلك التعبري بعدم حلوق التبديل لكلامت اهلل، كام قال تعاىل  قال أحدهم: أجل.. 

وتعزية له فيمن كذبه من قومه، وأمر له بالصرب كام صرب أولو العزم من    تسلية للنبي  

ُبوا َوُأوُذوا َحتَّى َأتَ الرسل:  وا َعىَل َما ُكذِّ َبْت ُرُسٌل ِمْن َقْبلَِك َفَصرَبُ َنا َوََل  ﴿َوَلَقْد ُكذِّ اُهْم َنرْصُ

َل لَِكلاَِمِت اهللَِّ َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن َنَبإِ املُْْرَسلِنيَ  ( أي أن اهلل َل يبدل  34األنعام:]  [ 34]األنعام:    ﴾ ُمَبدِّ

 الكلامت التي كتبها بالنرص يف الدنيا واآلخرة لعباده املؤمنني. 

آخر الكريمة  (2)قال  اآلية  هذه  ففي  للن:  عزاء  بعد  رب  بى  عزاء  من  ورمحات   ،

 
 ( 160/ 4(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 288/ 9) (  من وحي القرآن1)
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هذا العزاء  ويف    مواجهة هذا العناد والعنت الذي يلقاه من قومه..يف    رحيم تتنزل عليه، وهو

مشاهد كثرية هلذا املشهد الذي يعيش فيه.. فهناك رسل كثريون من رسل اهلل   يرى النبي 

اعتصموا بالصرب،  أنفسهم من سفهاء قومهم، ولكنهم  يف    قد كذبوا من أقوامهم، وأوذوا 

 سبيل الرسالة الكريمة التي رشفهم اهلل هبا.يف  واحتملوا األذى

 السنن:   ب. مدرسة 

بعض   بيدي  أخذ  حتى  املوضع،  هذا  إىل  حديثهم  من  معه  ومن  الشيخ  انتهى  ما 

الشباب، وقال: هلم معي إىل مدرسة قريبة من هنا لتتعلم الطريقة التي تستنبط هبا السنن  

 ن الكريم. اإلهلية من القرآ

قلت: وما حاجتي إىل معرفة كيفية اَلستنباط يكفيني أن أجد املستنبطات جاهزة  

 ألتناوهلا من غري جهد. 

َأْقَفاهُلَا﴾  قال: فام تعمل يف قوله تعاىل:   ُقُلوٍب  َأْم َعىَل  اْلُقْرآَن  َيَتَدبَُّروَن  ]حممد: ﴿َأَفاَل 

 ؟[ 24

 قلت: فهل يدخل هذا ضمن التدبر؟

التدبر..   لب  هو  هذا  بل  التعرف عىل  فقال:  هلالسنن واخلطأ يف    ا تأثريه  ا القوانني 

 . مجيع حياة اإلنساناخلطري يف  

 قلت: فهال رضبت يل مثاَل عىل ذلك. 

تتصور أن فالنا من الناس  حيث  بعض الديانات عىل جمرد التبشري،  قال: مثال ذلك اقتصار  

القرآن  جاء للخالص، فخلص البرشية، وأنه َل عذاب وَل عقاب، ثم تنظر بعد ذلك باحتقار إىل  

فهؤَلء يصادمون سنن اهلل.. فالكونـ  كام نراهـ  حيوي كل  .  وهو يتحدث عن اجلنة والنار. الكريم  

وحيوي كذلك الزَلزل  .  ة. يشء.. حيوي اجلنان واحلقول واألزهار.. وهي بذور من أزهار اجلن 
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وبام أن كل هذه  .  والرباكني والنريان والعواصف والزوابع.. وكل ذلك بذور من بذور جهنم. 

واحتقار هذه القوانني واَلستخفاف  . اخلاصة.  ا ه ن البذور هلا قوانينها اخلاصة، فإن ألصوهلا قواني 

عليهم، والقايض حينها َل    هبا َل خيتلف عن استخفاف املجرمني بقوانني العقوبات إىل أن تطبق 

 يقول هلمـ  إذا اعتذروا بجهلهم للقواننيـ  إَل كلمة واحدة، هي أن القانون َل حيمي املغفلني. 

 ؟ القرآن الكريم إىل التعرف عىل قوانني اهلل وسننه قلت: أألجل هذا يدعونا  

كام  ف،  نسري يف الكون وفق إرادة وأمر مسريه، فال نشذ وَل ننحر قال: أجل.. وذلك حتى  

ِبنيَ قال تعاىل:  ]آل    ﴾ ﴿َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلَُكذِّ

 [ 137عمران:  

كام  وهلذا، فإن الدور األكرب للقرآن الكريم هو أن يعرفنا عىل سنن اهلل،  قلت: صدقت..  

ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َوَيُتوَب َعَلْيُكْم َواهللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ ﴿ُيِريُد اهللَُّ لِيُ قال تعاىل:  َ َلُكْم َوهَيِْدَيُكْم ُسَنَن الَّ   ﴾ َبنيِّ

 [ 26]النساء:  

 قال: ما دمت قد عرفت هذا.. فهل ستسري معي، أم حتتاج املزيد من األدلة؟ 

رضوري للتدبر الواعي،  قلت: بل سأسري معك.. فقد أثبت يل أن استناط هذه املعاين  

 حتى َل تصبح القراءة جمرد طقوس َل تأثري هلا يف احلياة. 

رسنا مسافة قليلة يف تلك الروضة الغناء إىل أن صادفتنا مدرسة مجيلة، ويف ساحتها  

عن  أول ما ينبغي للباحث  لقد عرفتم يف احلصص املاضية أن    رأينا أستاذا يقول لتالميذه:

السنن والقوانني  تلك  يغ التي يستطيع من خالهلا أن يتعرف عىل التعرف عىل الصسنن اهلل  

كونه هبا  اهلل  نظم  أهنا  التي  ذلك  األحكام  ،  يف  فالفقيه  للفقه،  بالنسبة  الفقه  أصول  بمثابة 

عليها   يتأسس  التي  األصولية  املبادئ  بتلك  بوعيه  إَل  فقيها  يصري  أن  يستطيع  َل  العملية 

 فقه السنن اإلهلية.  وكذلك هذا الباب فهو أصول . .الفقه 
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إن كان الفقيه يرى األمر يفيد الوجوب عىل املكلفني، فإن  قال أحدهم: أجل.. ذلك أنه 

فقيه السنن يرى يف أن النصوص التي حتوي هذا النوع من الصيغ مفيدا للوجوب، َل بمعنى أن  

 أوجب عىل نفسه. الفقيه هو الذي يوجب عىل اهلل، وإنام بمعنى أن اهللـ  برمحته وحكمتهـ   

قال األستاذ: بورك فيك.. واآلن هل أنتم مستعدون ألن جتيبوين عىل ما أطرحه عليكم  

 من أسئلة ألتأكد من مدى فهمكم للموضوع، وتطبيقكم له. 

 قالوا: أجل.. لك ذلك. 

بصيغة    ما عرب عنه اهلل تعاىل أو رسوله    املعربة عن سنن اهلل  من الصيغقال األستاذ:  

هذه الصيغة تفيد بأن اهلل تعاىل يوجب فعل ذلك عىل نفسه  ذلك أن يف معناها، )حقا(، وما 

 . وأريد منكم أن تذكروا يل أمثلة عىل ذلك من القرآن الكريم. رمحة منه وفضال. 

ا َعَلْينَا  قوله تعاىل:قال أحدهم: من ذلك   ِذيَن آَمُنوا َكَذلَِك َحقًّ ي ُرُسَلنَا َوالَّ ﴿ُثمَّ ُننَجِّ

، فاهلل تعاىل أوجب عىل نفسهـ  حسب هذه اآليةـ  رمحة منه وفضال  [ 103]يونس:    ﴾ ْؤِمننِيَ ُننِْج املُْ 

 إنجاء املؤمنني من املهالك. 

تبشري للمؤمنني، وتطمني هلم من أن يصيبهم شىء  : ففي اآلية الكريمة  (1)قال آخر

املكروه.. إهنم مع رسل  من هذا املكروه الذي سيحل بالكافرين.. فاملؤمنون بمنجاة من هذا  

اهلل، وإن اهلل سبحانه وتعاىل لن يتخىل عن رسله، ولن يرهيم منه إَل ما يرسهم من األمن  

معهم   إهنم  الرسل..  اتبعوا  الذين  املؤمنون  وكذلك  عنده..  العليا  والدرجات  والعافية، 

لوا شيئا  هذا خزى للكافرين، إذ حرموا من أن ينا ويف    حيث يكونون.. فاملرء مع من أحب..

 من هذا الذي ينعم فيه املؤمنون مع رسل اهلل.. من نرص اهلل وتأييده.. 

 
 ( 1091/ 6التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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ا َعَلْينَا ُننِْج املُْْؤِمننِيَ ويف    :(1) قال آخر إشارة   [ 103]يونس:    ﴾قوله تعاىل: ﴿َكَذلَِك َحقًّ

إىل أن هذا الوعد الذي وعده اهلل رسله واملؤمنني، هو وعد حق َل شك فيه، قد أوجبه اهلل  

ا َعَلْينَا َنرْصُ املُْْؤِمننِيَ ىل نفسه، فضال وكرما، كام يقول سبحانه وتعاىل:  ع ]الروم:    ﴾ ﴿َوَكاَن َحقًّ

47 ] 

﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ُرُساًل ِإىَل َقْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  ( 2) قال آخر 

ا َعَلْيَنا َنرْصُ امْلُْؤِمننِيَ ِباْلَبيَِّناِت َفاْنَتَقْمَنا ِمَن الَّذِ  ، وهي تتحدث عن  [ 47]الروم:    ﴾ يَن َأْجَرُموا َوَكاَن َحقًّ

التارخيية املمتدة يف الزمن، حيث أراد اهلل للناس أن يكتشفوا رس  عليهم السالم  مسرية األنبياء  

احلياة يف  اهلدى يف وحي اهلل ويف ترشيع رساَلته، ويف حكمة رسله وجهادهم من أجل تطوير  

هم  و اجتاه اخلري والعدل والسالم، ليأخذوا بأسباب اهلدى، فيهتدوا به إىل رضوان اهلل، )فجاؤ 

ألن اهلل يريد للناس أن ينفتحوا عىل اإليامن به، من خالل البينات الواضحة التي تقودهم    ، بالبينات 

املص  حركة  ويف  احلياة  دائرة  يف  اإلهلية  الرسالة  واكتشاف خط  معرفته  األنبياء    . ري. إىل  وانطلق 

بالدعوة، فأتبعهم فريق، وكفر هبم فريق آخر، ووقف الكافرون يف مواجهة املؤمنني، ومارسوا  

اجلريمة الوحشية يف قتل البعض، وتعذيب البعض اآلخر، ويف السخرية بالنبي والنبوة والكتاب،  

ِذيَن َأْجرَ وجتاوزوا احلدود يف ذلك كله،   أمهلهم اهلل ليعودوا    بعد أن   [ 47]الروم:    ُموا﴾ ﴿َفاْنَتَقْمَنا ِمَن الَّ

إليه، وليرتاجعوا عن ضالهلم وكفرهم، فلم ينفعهم ذلك، ونرص املؤمنني الذي كانوا يعانون من  

 وحشية اَلضطهاد، ومهجية الكفر. 

ا َعَلْيَنا َنرْصُ امْلُْؤِمننِيَ : ثم عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقوله:  ( 3) قال آخر  ]الروم:    ﴾ ﴿َوَكاَن َحقًّ

ألن اهلل أرادهم أن يصربوا ويتحركوا يف ساحات اجلهاد، ليعانوا ويتأملوا وحيققوا    ، وذلك [ 47
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الكثري من النتائج اإلجيابية يف واقع اإلنسان واحلياة، ثم يأيت النرص من اهلل يف إرادته احلاسمة يف  

 واهلدف. نرص عباده الذين آمنوا به وأخلصوا له يف رسالته، يف الفكر والرشيعة  

﴿إِنَّ اهللََّ اْشرَتَى ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم ِبَأنَّ هَلُُم  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:  

ا يِف التَّْوَراِة   ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن  اجْلَنََّة ُيَقاِتُلوَن يِف َسِبيِل اهللَِّ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ َواإْلِ

ِذي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  وا ِبَبْيِعُكُم الَّ  [ 111]التوبة:    ﴾ َأْوىَف ِبَعْهِدِه ِمَن اهللَِّ َفاْسَتْبرِشُ

  ، اجلهاد عىل أبلغ وجه وأحسن صورة يف    ترغيب: ففي هذه اآلية الكريمة  (1) قال آخر

دار  هي   سببله بتمليكهم اجلنة التي يف    هلل إثابة املؤمنني عىل بذل أنفسهم وأمواهلمفقد مثل ا

النعيم والرضوان الدائم الرسمدي تفضال منه تعاىل وكرماـ  بصورة من باع شيئا هو له آلخر  

ـ وعاقد عقد البيع هو رب العزة واملبيع هو بذل األنفس واألموال، والثمن هو ما َل عني  

أذن  وَل  مسجال   رأت  العقد  هذا  وجعل  برش،  قلب  عىل  خطر  وَل  الكتب  يف    سمعت 

والفسخ،  التحلل  يقبل  َل  من صك  به  وناهيك  والفوز  ويف    الساموية،  الربح  منتهى  هذا 

العظيم، وكل هذا لطف منه تعاىل وتكريم لعباده املؤمنني، فهو املالك ألنفسهم إذ هو الذي  

وهلذ رزقها،  الذي  هو  إذ  وألمواهلم  قال  خلقها،  خلقها،  ):  بعضهم ا  هو  أنفسا  اشرتى 

تعاىل غن  أنه  إَل  له وقد جعله    ي وأمواَل هو رزقها،  والثمن  أنفسهم وأمواهلم واملبيع  عن 

 ( بفضله وكرمه هلم

َيْبَعُث اهللَُّ َمْن  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2)قال آخر ﴿َوَأْقَسُموا بِاهللَِّ َجْهَد َأْياَمهِنِْم ََل 

ا َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ََل َيْعَلُمونَ َيُموُت   يف    هنم اجتهدواأأي    ،[ 38]النحل:    ﴾َبىَل َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ

األيامن، أنه َل يقع بعث بعد املوت، وهذا استبعاد منهم حلصوله، من  يف    احللف، وأغلظوا 
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وقد رد اهلل عليهم    . جراء أن امليت يفنى ويعدم، والبعث إعادة له، وإعادة املعدوم مستحيلة.

بقوله:  َيْعَلُمونَ   وكذهبم  ََل  النَّاِس  َأْكَثَر  َوَلكِنَّ  ا  َحقًّ َعَلْيِه  َوْعًدا  بىل    [ 38]النحل:    ﴾ ﴿َبىَل  أي 

سيبعثه اهلل بعد مماته، وقد وعد بذلك وعدا حقا َل بد منه، ولكن أكثر الناس جلهلهم بشئون  

  َل يعلمون أن وعد اهلل َل بد من نفاذه  اهلل وصفات كامله من علم وقدرة وحكمة ونحوها،

  وأنه باعثهم بعد مماهتم يوم القيامة أحياء، ومن قبل هذا جرءوا عىل خمالفة الرسل، ووقعوا 

 . الكفر واملعايصيف 

 ( علينا بصيغة )قال األستاذ: بورك فيكم.. واآلن حدثوين عام ورد التعبري عنه 

﴿إِنَّ َعَلْينَا َلْلُهَدى َوإِنَّ َلنَا َلآْلِخَرَة َواأْلُوىَل﴾    :تعاىلمن ذلك قوله  :  (1)قال أحدهم

أي إنا خلقنا اإلنسان وأهلمناه التمييز بني احلق والباطل، وبني اخلري والرش،  ،  [ 13ـ    12]الليل:  

وبينا هلم العقائد تعليام  ،  ثم بعثنا له الكملة من أفراده، وهم األنبياء ورشعنا هلم األحكام

املعوج  وإرشادا،   والسبيل  والفالح،  اخلري  سبيل  السبيلني:  أحد  خيتار  ذلك  بعد  هو  ثم 

اإلنسان خلق نوعا ممتازا عن سائر احليوان بام أوتيه من العقل،  . ذلك أن  اهلاوية.يف    فيرتدى

 وبام وضع له من الرشائع التي هتديه إىل سبيل الرشاد. 

آخر قدرته :  (2) قال  عظيم  فأبان  توكيدا  األمر  زاد  َلآْلِخَرَة    فقال:  ثم  َلنَا  ﴿َوإِنَّ 

اآلخرة، فنهب ما  يف    الدنيا وكل ما يف    أي وإنا لنحن املالكون لكل ما   ،[ 13]الليل:    ﴾ َواأْلُوىَل 

يف    نشاء ملن نريد، وَل يضرينا أن يرتك بعض عبادنا اَلعتداء هبدينا الذي بيناه هلم، وَل يزيد 

ه عائد إليهم، فمن اهتدى فإنام هيتدى  ملكنا اهتداء من اهتدى منهم، ألن نفع ذلك ورض

وإذا كان ملك احلياتني هلل كان  .  لنفسه، ومن ضل فإنام يضل عليها، وما ربك بظالم للعبيد. 
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 .  هديه هو الذي جيب اتباعه فيهام، ألن املالك ألمر عامل بوجوه الترصف فيه 

بِيِل﴾    : ومثل ذلك قوله تعاىل:(1) قال آخر عىل أي  ،  [ 9]النحل:  ﴿َوَعىَل اهللَِّ َقْصُد السَّ

أودعه  فيام    السبيل القاصد، أي الطريق املستقيم، وقد نسبه اهلل إىل نفسه، ألن اهلداية منه،اهلل  

يف الفطرة من استعداد، وما منحه من وسائلها احلسية واملعنوية التي إذا استعملها اإلنسان 

 . ماهتدى إىل الرصاط املستقي 

آخر كل    :(2) قال  عنده  تلتقي  الذي  هو  ألنه  إليه،  القاصد  السبيل  اهلل  نسب  وقد 

اإلنسان لدى  يلغي عملية اَلختيار  بام َل  أسباهبا،  إليه كل  وترجع  اهلداية،  أما  .وسائل   .

إنسانية   حالة  جيعلها  مما  اهلداية،  بأسباب  األخذ  عدم  يمثل  فإنه  الطريق،  عن  اَلنحراف 

سان مسئوليتها، وإن كانت مقدماهتا بيد اهلل، مما يمكن نسبة الفعل إليه  مرضية، يتحمل اإلن 

 يف بعض اآليات عىل سبيل املجاز.

تعاىل:  (3)قال آخر ُمْسَتِقيمٌ : ومثل ذلك قوله  َعيَلَّ  اٌط  َهَذا رِصَ ،  [ 41]احلجر:    ﴾ ﴿َقاَل 

تقيم، وهو الرصاط  إشارة إىل الرصاط املس ، وفيه فمن معانيها أن عليه بيان الطريق املستقيم

اَط  الذي يسلكه السالكون إىل اهلل، ممن رىض اهلل عنهم، كام يقول سبحانه:   َ ﴿اْهِدَنا الرصِّ

ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم﴾ اَط الَّ فهذا الرصاط هو الذي يسلكه عباد    ..[ 7ـ    6]الفاحتة:    املُْْسَتِقيَم رِصَ

ممن سلك هذا السبيل، واستقام عىل هذا  ملخلصون، وليس إلبليس سلطان عىل أحد  ااهلل  

كيد    ، الرصاط املستقيمني عليه، من  نفسه حراسة  قد أوجب عىل  ألن اهلل سبحانه وتعاىل 

  ﴿إِنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن﴾ وهلذا جاء قوله تعاىل بعد ذلك:  ،  الشيطان وإغوائه

املخلَ   ..[ 65]اإلرساء:   اهلل  عباد  هم  وأظلهم  صونفهؤَلء  نفسه،  إىل  سبحانه  أضافهم  وقد   ،
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 . بحاميته ورعايته، وحرسهم من كل شيطان رجيم

ُيْؤِمنُوَن بِآَياتِنَا َفُقْل َساَلٌم  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1) قال آخر ِذيَن  ﴿َوإَِذا َجاَءَك الَّ

مِ  َعِمَل  َمْن  ُه  َأنَّ مْحََة  الرَّ َنْفِسِه  َعىَل  َربهُكْم  َكَتَب  َبْعِدِه  َعَلْيُكْم  ِمْن  َتاَب  ُثمَّ  بَِجَهاَلٍة  ُسوًءا  نُْكْم 

بيان لوجه كريم من وجوه  ففي هذه اآلية الكريمة    ،[ 54]األنعام:    ﴾َوَأْصَلَح َفَأنَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

الدعوة اإلسالمية، وأهنا َل تصد أحدا يرد رشيعتها، ويريد اَلرتواء منها.. وهؤَلء الذين  

ملوقف العنادى العنيف لن يغلق اإلسالم بابه دوهنم، ولن يقبض  هذا ا     النبي وقفوا من  

اهلل يد رمحته عنهم.. بل هم حيث طرقوا باب اإلسالم فتح هلم عىل مرصاعيه، واستقبلتهم  

عىل عتباته رمحة اهلل ومغفرته، فمحت كل ما علق هبم من آثام وسيئات، وإذا هم مواليد  

بيضاء مل يمسسها سوء.. وأهنم منذ اليوم هم    كتاهبم   اإلسالم، يدخلونه وصفحاتيف    جدد

 هذه الصفحات، من خري أو رش. يف  الذين يملون ما يكتب

آخر بِآَياتِنَا﴾  ويف    :(2)قال  ُيْؤِمنُوَن  ِذيَن  الَّ َجاَءَك  ﴿َوإَِذا  تعاىل:   [54]األنعام:  قوله 

  استدعاء ألولئك الذين ختلفوا عن اإلسالم، وحث خلطاهم عىل أن يسبقوا حتى َل يكونوا 

يف    )يؤمنون( الذي يدل عىل احلال املتجددة بـ  التعبري  يف    مؤخرة الركب.. وهذا هو الرسيف  

املباركة    هو التحية الطيبة   [ 54]األنعام:  قوله تعاىل: ﴿َفُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم﴾  ويف    املستقبل املمتد..

هذا الرتحيب هبم أنس  ويف    التي يلقاهم هبا اهلل عىل لسان رسوله، وهم عىل عتبة اإلسالم..

 . خري وعافيةويف  أمن وسالم، يف   هلم، وطمأنينة ملستقبلهم، فهم

مْحََة﴾  ويف    :(3)قال آخر إشارة إىل   [ 54]األنعام:  قوله تعاىل: ﴿َكَتَب َربهُكْم َعىَل َنْفِسِه الرَّ

اإلسالم  يف    التي تضفى عىل الداخلني فهي    ة التي أوجبها اهلل عىل نفسه، كرما وفضال، الرمح 
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إلسالم منذ اليوم الذي  اقرتفوا من قبل من آثام.. فهم أبناء  ا ألمن والسالم، بالتجاوز عام  ا

 دخلوا فيه، وَل شىء عليهم مما اقرتفوه من قبل. 

ٍة يِف اأْلَْرِض إَِلَّ َعىَل اهللَِّ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم  ﴿َوَما ِمْن َداقال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:  بَّ

َها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ يِف كَِتاٍب ُمبنِيٍ  فقد أوجب تعاىل ـ رمحة منه وفضال ـ    ،[ 6]هود:    ﴾ُمْسَتَقرَّ

 عىل نفسه رزق كل دابة يف األرض. 

 ( كلمةبصيغة )قال األستاذ: بورك فيكم.. واآلن حدثوين عام ورد التعبري عنه 

أحدهم قال  :  (1)قال  كام  بالنرص،  املرسلني  لعباده  وعده  ذلك  ﴿َوَلَقْد  :تعاىلمن 

املُْْرَسلِنيَ  لِِعَباِدَنا  َكلَِمُتنَا  للرسل  لأي    ،[ 171]الصافات:    ﴾َسَبَقْت  العاقبة  أن  وعدنا  سبق  قد 

يف أو  وأتباعهم  بقتلهم  منهم،  والنيل  بقهرهم  أعدائهم  عىل  فننرصهم  واآلخرة،  الدنيا   

 . ترشيدهم أو إجالئهم عن األوطان أو أرسهم أو نحو ذلك

﴿َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاْخُتِلَف ِفيِه َوَلْوََل َكِلَمٌة  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  ( 2) قال آخر 

ُْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمِريٍب َسَبَقْت ِمْن َربَِّك   أي لو َل كلمة سبقت من    ، [ 45]فصلت:    ﴾ َلُقيِضَ َبْينَُهْم َوِإهنَّ

أننا َل نعجل يف عقاب  . أي إذا رأيت  ربك بتأخري احلساب إىل يوم املعاد لعجل هلم العذاب. 

،  عليهم  هؤَلء األعداء املعاندين، فذلك ألن املصلحة تقتيض أن يكونوا أحرارا حتى تتم احلجة 

التأجيل اإلهلي إنام يتم هنا ملصلحة الناس، ومن أجل املزيد من فرص اهلداية والنور، وبغية إمتام  و 

  رسول اهلل    احلجة عليهم، وهذه السنة كانت نافذة يف مجيع األقوام السابقة، وهي جتري يف قوم 

 أيضا. 

ًة َواِحَدًة َفاْخَتَلُفوا َوَلْوََل  قوله تعاىل:  ومثل ذلك  :  (3)قال آخر ﴿َوَما َكاَن النَّاُس إَِلَّ ُأمَّ

 
 ( 91/ 23تفسري املراغي )(  1)
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َتلُِفونَ  َمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك َلُقيِضَ َبْينَُهْم فِياَم فِيِه خَيْ
يف    الناس ـ تذكر أن    فهي   ،[ 19]يونس:    ﴾ َكلِ

لكن  ري واحلق..  أصلهمـ  فطرة سليمة، مستعدة للتهدى إىل اإليامن باهلل، واَلستقامة عىل اخل 

كام تعرض العلل للجسم السليم كذلك تعرض اآلفات والعلل للمجتمع اإلنسانى، فيظهر  

الذي املنحرفون  وتنترش    نفيه  الداء،  هذا  يرسى  ما  ورسعان  الفطرة،  سواء  عن  خيرجون 

ومن هنا يكون الناس عىل أشكال خمتلفة، وأنامطا شتى.. كل يركب    املجتمع..يف    عدواه

ومن هنا أيضا خيتلف الناس، وختتلف هبم املوارد واملشارب.. وإذا  ،  ذ اجتاها طريقا، ويأخ

وقد كان جديرا هبؤَلء الضالني أن ينظروا إىل  كل مجاعة عىل مورد، وكل أمة عىل مرشب..  

أنفسهم، وإىل موقفهم املنحرف الذي خرجوا به عىل الفطرة اإلنسانية، فركبوا طريق الكفر  

 أن يكونوا مع الناس أمة واحدة مؤمنة باهلل.  والضالل، وكان من شأهنم 

َتِلُفونَ قوله تعاىل:  ويف    : ( 1) قال آخر    ﴾ ﴿َوَلْوََل َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك َلُقيِضَ َبْينَُهْم ِفياَم ِفيِه خَيْ

إشارة إىل ما سبق أن قىض به اهلل سبحانه وتعاىل من إمهال الظاملني، والعاصني، وأهل    [ 19]يونس:  

وأنه لوَل ذلك القضاء الذي قىض به اهلل  ،  الكفر والضالل، وإنظارهم إىل يوم البعث واجلزاء 

هذه احلياة الدنيا، وألوقع اجلزاء عاجال  يف    سبحانه وتعاىل، ألخذ عىل يد كل ضال ومنحرف، 

بالكلمة التي سبقت من اهلل سبحانه،   الناس ضال أو مفسد.. يف    فال يبقى   منجزا،  هي    فاملراد 

حكمه وقضاؤه، بأن يؤخر الناس ليوم الدين، وأن يوىف الناس جزاء أعامهلم، فيكون منهم أهل  

نَِّة وَ النار، كام يقول سبحانه:    [ 119]هود:    ﴾ النَّاِس َأمْجَِعنيَ ﴿َومَتَّْت َكِلَمُة َربَِّك أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِ

لَِزاًما َوَأَجٌل    : ومثل ذلك قوله تعاىل :  ( 2) قال آخر  َلَكاَن  َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك  ﴿َوَلْوََل 

ى  أي لوَل كلمة سبقت من ربك لكان اهلالك لزاما عىل هذه األمة التي عاندت    ، [ 129]طه:    ﴾ ُمَسمًّ

 
 ( 174/ 15) (  من وحي القرآن2) ( 977/ 6التفسري القرآين للقرآن )(  1)



497 

 

الرسول وكفرت به، ووقفت يف وجه الدعوة إىل اهلل، ألهنم يستحقون ذلك بأكثر مما كان يستحقه  

السابقون من الكفار، ولكن اهلل سبحانه أراد بكلمة القضاء واحلسم التي يقدر فيها األمور أن  

، فلم يرد أن ينزل  رامة للدور الرسويل الذي يتمثل يف شخصية النبي حممد  يؤخر عذاهبم، ك 

العذاب عىل األمة مع وجوده فيها، بل أراد للتجربة أن متتد معه باألسلوب العقالين الذي يمنح  

الفرق بني   النتائج احلاسمة، ألن  الناس فرصة بعد فرصة لكي يفكروا ويعتربوا ويستخلصوا 

مرحلة األديان األخرى، هو أن األديان األخرى السابقة انطلقت لتلبية    مرحلة اإلسالم وبني 

وهلذا    ، حاجة مرحلة زمنية حمدودة، بينام انطلق اإلسالم ليكون دين احلياة الذي يستمر إىل هنايتها 

كان العذاب يمثل الصدمة التي قد َل تتناسب مع الطبيعة اهلادئة املنسجمة مع دور اإلسالم يف  

هذا باإلضافة إىل أن اهلل أراد للحياة يف حركة األمم يف بقائها    .. ملصلحة اإليامن   كرية التعبئة الف 

واألمكنة   األشخاص  يف  احلياة  هلا  ختضع  التي  الكونية  السنن  نطاق  يف  تعيش  أن  وفنائها 

 واألوضاع. 

يِه َوَلْوََل  ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب َفاْخُتلَِف فِ  ومثل ذلك قوله تعاىل:: (1) قال آخر

ُْم َلِفي َشكٍّ ِمنُْه ُمِريٍب  َمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك َلُقيِضَ َبْينَُهْم َوإهِنَّ
  هنا الكلمة  ف،  [ 45]فصلت:    ﴾َكلِ

فلوَل هذه  ..  الدنيا يف    كلمة اهلل بأن يؤخرهم إىل أجل مسمى، وأَل يعجل هلم العذابهي  

وأخذ اهلل الظاملني منهم بام أخذ به الظاملني من األمم السالفة قبلهم،    ، الكلمة لقيض بينهم

 ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى، يلقون عنده جزاء الظاملني. 

آخر  تعاىل:  ويف    : ( 2) قال  ُمِريٍب قوله  ِمْنُه  َلِفي َشكٍّ  ُْم  أهل  إشارة إىل  [ 45]فصلت:    ﴾ ﴿َوِإهنَّ

، وهم الذين أوتوا الكتاب من بعد آبائهم الذين اختلفوا فيه، وقد    الكتاب املعارصين للنبى 
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ِذيَن ُأوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمِريٍب أشار إليهم قوله تعاىل:     [ 14]الشورى:    ﴾ ﴿َوِإنَّ الَّ

ثوا هذا الكتاب  كتاهبم هذا، وتفرقوا شيعا وأحزابا، وأبناؤهم الذين أور يف    فآباؤهم قد اختلفوا 

الكتاب  يف    شك فيه، إذ أورثهم هذا اخلالف الذي وقع بني آبائهم ويف    ريب منه يف    من بعدهم، 

حرية، وقلقا، واضطرابا، حيث جيدون لكل أمر جاءهم به الكتاب أكثر من وجه من وجوه الرأى،  

ول.. فال  وأكثر من مذهب من مذاهب اخلالف، فتتفرق هبم السبل، وتزيغ األبصار، وتضل العق 

 . الكتاب إَل اَلرتياب والشك يف    يكون هلم من نظرهم 

ُقوا إَِلَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا    ومثل ذلك قوله تعاىل::  (1) قال آخر ﴿َوَما َتَفرَّ

ى َلُقيِضَ   َمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك إِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ
ِذيَن ُأوِرُثوا اْلكَِتاَب  َبْينَُهْم َوَلْوََل َكلِ َبْينَُهْم َوإِنَّ الَّ

أي وما تفرقت األمم إَل من بعد ما علموا    ،[ 14]الشورى:    ﴾ِمْن َبْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمنُْه ُمِريٍب 

أن الفرقة ضاللة، وقد فعلوا ذلك بغيا وطلبا للرياسة، وللحمية اجلاهلية التي جعلت كل  

إليه   وتدعو  مذهبا  تذهب  والسيطرة  طائفة  الناس  بني  لألحدوثة  طلبا  سواه،  ما  وتقبح 

م، ولكن حكمته  أفعاهلثم ذكر أن هؤَلء كانوا يستحقون العذاب املعجل عىل سوء  .  عليهم.

فقال: معلوم  ليوم  تأخريه  اقتضت  َبْينَُهْم﴾   تعاىل  َلُقيِضَ  َربَِّك  ِمْن  َسَبَقْت  َكلَِمٌة    ﴿َوَلْوََل 

  لعجل   املعاد  يوم  إىل  وتأخريه  حساهبم   بإنظار  ربك  من  سابقةال   الكلمة  ولوَل  أي  [ 45]فصلت:  

ثم ذكر أن  .  .املعايص   وقبيح   اآلثام  كبري  من   أنفسهم   به   دسوا بام  رسيعا   الدنيا يف    العقوبة  هلم 

﴿َوإِنَّ    كتاهبم مع انتساهبم إليه فقال:يف    أعقاهبم مضافا إليه الشكيف   الدين باقيف    تفرقهم 

ِذيَن   أي وإن أهل الكتاب    [ 14]الشورى:    ﴾ُأوِرُثوا اْلكَِتاَب ِمْن َبْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمنُْه ُمِريٍب الَّ

شك من كتاهبم، إذ  يف    وورثوا التوراة واإلنجيل عن السابقني هلم  عهده  يف    الذين كانوا
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برهان، وهم  اإليامن، فهم مقلدون أسالفهم بال حجة وَل  به حق  يؤمنوا  حرية من  يف    مل 

 .اضطراب وقلقيف  أمرهم، وشك أقض مضاجعهم، وأوقعهم

يِن َما مَلْ َيْأَذْن ِبِه اهللَُّ    : ومثل ذلك قوله تعاىل :  ( 1) قال آخر  ُعوا هَلُْم ِمَن الدِّ َكاُء رَشَ ﴿َأْم هَلُْم رُشَ

هَلُْم   املنَِِي  الظَّ َوِإنَّ  َبْيَنُهْم  َلُقيِضَ  اْلَفْصِل  َكِلَمُة  َألِيمٌ َوَلْوََل  أي  [ 21]الشورى:    ﴾ َعَذاٌب  يعمل  ،  ملاذا 

أألن هلم شياطني يصدوهنم عنها، ويوسوسون هلم بأشياء    .. املجرمون للدنيا، وينسون اآلخرة؟ 

ثم هددهم سبحانه وتوعدهم بقوله: ﴿َوَلْوََل َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقيِضَ    .. ما هي من دين اهلل يف يشء؟ 

شاءت حكمته تعاىل أن يؤخر عذاب املجرمني إىل يوم يبعثون، ولوَل  قد  ف   [ 21]الشورى:  َبْيَنُهْم﴾  

وإن الظاملني هلم عذاب أليم يف اآلخرة، والقليل منه كثري بالنسبة    ، ذلك ألخذ بنقمته كل معتد أثيم 

 إىل عذاب الدنيا. 

َمُة َربَِّك أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنَ   :ومثل ذلك قوله تعاىل قال آخر:  
َّْت َكلِ نَِّة َوالنَّاِس  ﴿َومَت  اجْلِ

أي وجبت كلمة ربك وحقت، وجاءت عىل متامها وكامهلا، َل استثناء   ،[ 119]هود:  ﴾ َأمْجَِعنيَ 

والناسوهي    فيها، اجلنة  من  جهنم  يمأل  اختاروها  أن  التي  وجرائمهم  أعامهلم  بسبب   ،

 ألنفسهم. 

ائِيَل    :ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2) قال آخر َمُت َربَِّك احْلُْسنَى َعىَل َبنِي إرِْسَ
َّْت َكلِ ﴿َومَت

وا﴾  أي نفذت كلمة اهلل ومضت عىل بنى إرسائيل تامة كاملة بسبب   ،[ 137]األعراف: باَِم َصرَبُ

صربهم عىل الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه، وقد كان وعد اهلل تعاىل إياهم مقرونا  

مة كام أمرهم نبيهم عليه السالم مبلغا عن ربه ﴿َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه  بأمرهم بالصرب واَلستقا 

وا﴾   ومن قابل البالء باجلزع وكله اهلل إليه، ومن قابله    ،[ 128]األعراف:  اْسَتِعيُنوا بِاهللَِّ َواْصرِبُ
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األرض   تلك  سلبهم  ثم  بذلك،  هلم  تعاىل  اهلل  وعد  تم  وقد  الفرج،  له  اهلل  بالصرب ضمن 

 . نفسهم وللناس ومل يكن من مقتىض الوعد أن يعودوا إليها مرة أخرىبظلمهم أل

 القسم. بصيغة قال األستاذ: بورك فيكم.. واآلن حدثوين عام ورد التعبري عنه 

أحدهم ذلك  :  (1) قال  عىل  األمثلة  تعاىل:  من  َأمْجَِعنيَ قوله  َلنَْسَأَلنَُّهْم    ﴾ ﴿َفَوَربَِّك 

لمرشكني املعاندين، واملكذبني املنافقني من أهل الكتاب، وهلذا جاء  لهتديد  ، فهي  [ 92]احلجر:  

 . موقف املساءلة واجلزاءيف  قوله تعاىل )أمجعني( جامعا هلم مجيعا 

)الفاء( للدَللة عىل أن ما بعدها مرتتب عىل ما قبلها، أي أنه ترتب  : و(2) قال آخر

إيغاهلم يف الرشك والفساد إيغاَل  عىل اقتسامهم للقرآن، وجعله متفرقا يف زعمهم الباطل، و 

وكان   يعملون،  كانوا  ليسألن عام  بربوبيته،  اهلل  أقسم  أن  وأعامهلم  وأقواهلم  أضل عقوهلم 

اطة لرسالتك وجزاء اقرتافهم  احلي من  ذلك أن  إىل لإلشارة ﴿َفَوَربَِّك﴾ القسم بقوله تعاىل: 

، وقد أكد سؤاهلم بـ  [ 92]احلجر:    ﴾ ِعنيَ ﴿َلنَْسَأَلنَُّهْم َأمْجَ وجواب القسم  .  عليها وجحودهم هلا.

السؤال،   أنه َل يعزب أحد عن  القسم(، وبكلمة )أمجعني(، أي  التوكيد(، وبـ )َلم  )نون 

 . وليس العقاب هو جمرد السؤال، وإنام العقاب ما وراء السؤال من عذاب، وذكر السؤال

آخر تعاىل:  (3)قال  قوله  ذلك  ومثل  َوَلنَْسَأَلنَّ  :  إَِلْيِهْم  ُأْرِسَل  ِذيَن  الَّ ﴿َفَلنَْسَأَلنَّ 

من األمم والشعوب عن ذلك كله،    رسل إليهم الذين أُ أي سنسأل    ،[ 6]األعراف:    ﴾املُْْرَسلِنيَ 

فإهنم سيتحدثون بكل ذلك، وإذا كانوا غري حارضين أمامنا اآلن ألهنم ذهبوا يف ظلامت  

 أيدينا، بكل نتائجه وآثاره وبقاياه، يعرفنا كيف بادت تلك  التاريخ، فإن تارخيهم حارض بني

احلضارات وملاذا، وكيف هلكت تلك األمم وملاذا، فنعرف أن انحرافهم عن طريق اهلل هو  
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كيف واجهتهم أممهم باجلحود   [ 6]األعراف:  ﴾َوَلنَْسَأَلنَّ املُْْرَسلنِيَ ﴿ . الذي أدى إىل ذلك كله. 

كانوا يعيشونه  فيام    م إىل اهلل يوم القيامة، كام قدموا تقريرهم والنكران، وسيقدمون تقريره 

 من مشاكل وآَلم يف وقت الرسالة.  

قسم اهلل تعاىل عىل حرش جيمع عباده، ثم حماسبتهم بحسب  : ومثل ذلك  (1) قال آخر

ُ قال تعاىل:كام  جرائمهم،   هنَّ نَي ُثمَّ َلنُْحرِضَ
َياطِ ُْم َوالشَّ هنَّ يًّا  ﴿َفَوَربَِّك َلنَْحرُشَ

ْم َحْوَل َجَهنََّم ِجثِ

ِذيَن ُهْم   يًّا ُثمَّ َلنَْحُن َأْعَلُم بِالَّ
مْحَِن ِعتِ ُْم َأَشده َعىَل الرَّ يًّا ُثمَّ َلنَنِْزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة َأهيه

  ﴾َأْوىَل هِبَا ِصلِ

تكريم عظيم له،  القسم له بربه وإضافته إىل ربه،  ويف    ،   اخلطاب هنا للنبى، و[ 70ـ    68]مريم:  

ويفزعهم..  الظاملني  يردع  الذي  اخلرب،  هبذا  إليه  وإفضاء  ربه،  من  له  فهؤَلء    واستدناء 

املرشكون، الضالون، املكذبون بيوم الدين، سيحرشون مع الشياطني، حرشا واحدا، جيمع  

بينهم.. إذ كانوا عىل شاكلة واحدة.. ثم هم بعد هذا احلرش مدعرون إىل جهنم، يساقون  

هوان وذلة، حيث يشهدون بأعينهم  يف    ا سوقا، وجيتمعون حوهلا، جاثني عىل ركبهم، إليه

 . املنزل الذي سينزلونه منها 

وملا كانت األولويات تالحظ يف تلك املحكمة العادلة، فإن اآلية التالية  :  (2) قال آخر 

مْحَِن ِعتِيًّا تقول:  ُْم َأَشده َعىَل الرَّ نبدأ بحساهبم  أي    ،[ 69]مريم:   ﴾﴿ُثمَّ َلنَنِْزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة َأهيه

الت  الرمحان، وجنحوا إىل  مرد والعصيان  أوَل، فإهنم عتوا عتوا نسوا معه كل مواهب اهلل 

أكد  ثم  .  إن هؤَلء أحق من اجلميع باجلحيم.ولذلك فوإظهار الوقاحة أمام ويل نعمتهم،  

يًّا :  فقالعىل هذا املعنى مرة أخرى  
ِذيَن ُهْم َأْوىَل هِبَا ِصلِ أي    [ 70]مريم:    ﴾ ﴿ُثمَّ َلنَْحُن َأْعَلُم بِالَّ

 ار.سنختار هؤَلء بدقة، وسوف َل يقع أي اشتباه يف هذا اإلختي 

 
 ( 487/ 9) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 754/ 8التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنَْك    ﴿َفاحْلَقه َواحْلَقَّ َأُقوُل قوله تعاىل إلبليس:: ومثل ذلك  (1)قال آخر

هو قسم من اهلل سبحانه وتعاىل بأن متتىلء جهنم  ف  ،[ 85ـ    84]ص:    ﴾َومِمَّْن َتبَِعَك ِمنُْهْم َأمْجَِعنيَ 

هذا وعيد شديد من اهلل، بأن جلهنم  ويف    الناس..من إبليس، وممن شايعه واتبع سبيله من  

السالمة لنفسه   أهلها من بنى آدم، وهم كثري متتىلء هبم عىل سعتها.. فليطلب كل إنسان 

منها، والنجاة من أن يكون من أهلها، فإن هلا أهال ـ نعوذ باهلل أن نكون منهم ـ وإنه َل نجاة 

 والعمل الصالح. إَل باإليامن باهلل

تاذ: بورك فيكم.. واآلن حدثوين عام ورد يف القرآن الكريم من التعبري عن  قال األس

 السنن باعتبارها وعدا إهليا. 

أحدهم ذلك  :  (2)قال  األمثلة عىل  تعاىل:من  َوْعَدُه    قوله  اهللَُّ  خُيْلُِف  ََل  اهللَِّ  ﴿َوْعَد 

َيْعَلُمونَ  ََل  النَّاِس  َأْكَثَر  وأي    ،[ 6]الروم:    ﴾َوَلكِنَّ  اهلل. صدقوا  وعد  استيقنوا  أو  اهلل،    . عد 

أن اهلل َل خيلف  وهي    أي َل يعلمون هذه احلقيقة،  [ 6]الروم:    ﴾َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ََل َيْعَلُمونَ ﴿

وعده.. واملراد بأكثر الناس هنا هم املرشكون والضالون، الذين َل يؤمنون باهلل.. فهؤَلء  

ما   يصدقون  َل  وهم  الناس..  أكثرية  َل  هم  ألهنم  اهلل،  عن  اهلل،  آيات  إليهم  به  تتحدث 

قدر حق  اهلل  الكامل  هيقدرون  صفات  من  سبحانه  له  يكون  أن  ينبغى  ما  يعلمون  وَل   ،

 . واجلالل

اَمَواِت َواأْلَْرِض َأََل إِنَّ َوْعَد  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (3) قال آخر ﴿َأََل إِنَّ هللَِِّ َما يِف السَّ

أي إنه تعاىل مالك السموات واألرض وكل    ،[ 55]يونس:    ﴾ َأْكَثَرُهْم ََل َيْعَلُمونَ اهللَِّ َحقٌّ َوَلكِنَّ 

من فيهام من العقالء وغريهم، فليس للكافرين به شىء يملكونه فيفتدون به أنفسهم من  

 
 ( 1111/ 12التفسري القرآين للقرآن )(  1)

 ( 484/ 11)(  التفسري القرآين للقرآن 2)
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ذلك  ثم أكد    .ذلك العذاب، بل األشياء كلها هلل الذي إليه عقاهبم جزاء ما كسبت أيدهيم. 

أي إن كل ما وعد به    ،[ 55]يونس:    ﴾إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم ََل َيْعَلُمونَ ﴿َأََل    بقوله:

عىل ألسنة رسله حق َل ريب فيه، ألنه وعد املالك القادر عىل كل شىء وَل يعجزه شىء،  

عنها وقصور   لغفلتهم  اآلخرة  أمر  يعلمون  واجلزاء َل  البعث  منكرى  الكفار  أكثر  ولكن 

 ظارهم عن الوصول إىل ما يكون فيها. أن

تعاىل قوله  ذلك  ومثل  آخر:  عند    قال  الكتاب  أهل  بعض  مقالة  عن 

نَا ملََْفُعوًَل إيامهنم: نَا إِْن َكاَن َوْعُد َربِّ أي إن كان ما وعدنا    [ 108]اإلرساء:    ﴾ ﴿َوَيُقوُلوَن ُسْبَحاَن َربِّ

 . ملفعوَل أي لكائنا َل حمالة  اهلل عىل ألسنة رسله املتقدمة من جميء حممد 

ض عىل الصرب انتظارا لوعد اهلل الذي َل  : ومثل ذلك قوله تعاىل يف احل(1) قال آخر

ِذيَن ََل ُيوِقُنيتخلف: نََّك الَّ دعوة  وهي    ،[ 60]الروم:    ﴾ونَ ﴿َفاْصرِبْ إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َوََل َيْسَتِخفَّ

إىل الصرب عىل ما يلقى من قومه من مكاره، مستعينا    لرسول اهلل  من اهلل سبحانه وتعاىل 

عىل الصرب، واحتامل املكروه، بام وعده ربه من نرص لدين اهلل الذي يدعو إليه، ومن متكن  

الدنيا، ومغفرة من اهلل ورضوان يلقى  اآلخريف    له وللمؤمنني معه يف هذه  ما  ة، هذا، إىل 

 الدنيا، وعذاب شديد يف اآلخرة. يف  هؤَلء املرشكون الضالون من خزى وخذَلن

ِذيَن ََل ُيوِقنُونَ ويف قوله تعاىل:  :  (2)قال آخر نََّك الَّ إشارة    [ 60]الروم:    ﴾﴿َوََل َيْستَِخفَّ

النفوس، من املؤمنني  من تلك اخلواطر التي تساور بعض    َلفتة إىل ما قد يرد عىل النبي  

ففي    الذين اشتدت عليهم وطأة البالء، وطال هبم اَلنتظار ملالقاة ما وعدهم اهلل من نرص، 

القلق، وربام شىء من   املؤمنني شىء من  الضيق والعرسة، قد يترسب إىل بعض  ساعات 

 
 ( 549/ 11التفسري القرآين للقرآن )(  2) ( 549/ 11التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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  الشك والريب، ذلك أن للنفس البرشية حدا من اَلحتامل والصرب عىل املكاره، إذا بلغته 

ويضعف   العزيمة،  تنحل  وعندئذ  بالرحيل،  الصرب  وآذهنا  اَلحتامل،  عىل  القدرة  زايلتها 

يقول اهلل تعاىل: َوملََّا    اليقني، وتربد حرارة اإليامن، ويف هذا  اجْلَنََّة  َتْدُخُلوا  َأْن  ﴿َأْم َحِسْبُتْم 

اْلَبأْ  ْتُهُم  َمسَّ َقبْلُِكْم  ِمْن  َخَلْوا  ِذيَن  الَّ َمَثُل  ُسوُل  َيْأتُِكْم  الرَّ َيُقوَل  َحتَّى  َوُزْلِزُلوا  اُء  َّ َوالرضَّ َساُء 

ِذيَن آَمنُوا َمَعُه َمَتى َنرْصُ اهللَِّ﴾ فهذه حال تعرض املؤمنني، ولن يعصهم منها    ،[ 214]البقرة:    َوالَّ

إَل التحصن باإليامن، واللياذ باليقني الذي يدفع كل شك يف قدرة اهلل، ويف حتقيق ما وعد  

 به، من نرص، وعافية مما هم فيه من بالء. املؤمنني 

آخر تعاىل:  :  (1) قال  ُيوِقُنونَ فقوله  ََل  ِذيَن  الَّ نََّك  َيْسَتِخفَّ دعوة    [ 60]الروم:    ﴾﴿َوََل 

للمؤمنني أن يوثقوا إيامهنم باهلل، وأن يمتحنوا هذا اإليامن عىل حمك الشدائد واملحن، فعىل  

واَلستخفاف: أصله من اخلفة، واملراد    يقته..هذا املحك يظهر معدن اإليامن، وتعرف حق

 به التحول من حال إىل حال، واَلنتقال من وضع إىل وضع، عند كل خاطرة، وألية مسة. 

لقومه بعد وعد اهلل  عليه السالم  عن مقالة صالح    قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل

اٍم َذلَِك َوْعٌد َغرْيُ َمْكُذوٍب ﴿َفَعَقُروَها َفَقاَل مَتَتَُّعوا يِف َداِرُكْم َثاَلثَ بإهالكهم:   [ 65]هود:  ﴾ َة َأيَّ

عن مقالة الشيطان يف اآلخرة مصدقا بوعد اهلل الذي    قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل

ْيَطاُن ملََّا ُقيِضَ اأْلَْمُر إِنَّ اهللََّ َوَعَدُكْم َوْعَد احْلَقِّ    كان حيض عىل تكذيبه: َوَوَعْدُتُكْم  ﴿َوَقاَل الشَّ

ُلوُموا  َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن يِلَ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن إَِلَّ َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْستََجْبُتْم يِل َفاَل َتُلوُمويِن وَ 

ْكُتُموِن ِمنْ  ِخيَّ إِينِّ َكَفْرُت باَِم َأرْشَ ِخُكْم َوَما َأْنُتْم بُِمرْصِ  َقْبُل إِنَّ الظَّاملنَِِي  َأْنُفَسُكْم َما َأَنا بُِمرْصِ

  [ 22]إبراهيم:  ﴾هَلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ 
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عن اكتشاف أهل النار صدق وعد اهلل الذي كانوا  قال آخر: ومثل ذلك إخباره تعاىل  

﴿َوَناَدى َأْصَحاُب  يكذبون به، وبسبب تكذيبهم حل هبم ما حل من العذاب، قال تعاىل:

ا َقاُلوا    اجْلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأنْ  ا َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربهُكْم َحقًّ نَا َحقًّ َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربه

ٌن َبْينَُهْم َأْن َلْعنَُة اهللَِّ َعىَل الظَّاملنِِيَ  َن ُمَؤذِّ  [ 44]األعراف:  ﴾َنَعْم َفَأذَّ

تعاىل   إخباره  آخر: ومثل ذلك  الغقال  يبديه  الذي  الشديد  الندم  افلون عندما  عن 

﴿َقاُلوا َيا َوْيَلنَا َمْن َبَعَثنَا ِمْن َمْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد  يكتشفون صدق الوعد اإلهلي، قال تعاىل:

مْحَُن َوَصَدَق املُْْرَسُلونَ    [ 52]يس:  ﴾الرَّ

آخر:   والتبرص وإدراك حقانية  قال  الصرب  العقول عىل  تعاىل أصحاب  اهلل  وهلذا حيض 

ُقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا َيْوًما ََل جَيِْزي  : اإلهلي يف الدنيا قبل اآلخرة، قال تعاىل الوعد   َا النَّاُس اتَّ ﴿َيا َأهيه

نَُّكُم احْلَ  ْنَيا وَ َوالٌِد َعْن َوَلِدِه َوََل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َوالِِدِه َشْيًئا ِإنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ ََل  َياُة الده

نَُّكْم ِباهللَِّ اْلَغُرورُ  ْنَيا  ، وقال: [ 33]لقامن:    ﴾ َيُغرَّ نَُّكُم احْلََياُة الده َا النَّاُس إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ ﴿َيا َأهيه

نَُّكْم ِباهللَِّ اْلَغُرورُ  ْغِفْر لَِذْنِبَك َوَسبِّْح بَِحْمِد  ﴿َفاْصرِبْ إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َواْستَ ، وقال: [ 5]فاطر:    ﴾ َوََل َيُغرَّ

ْبَكارِ     [ 55]غافر:    ﴾ َربَِّك ِباْلَعيِشِّ َواإْلِ

وألمهية التصديق بالوعد اإلهلي، فإن اهلل تعاىل يتلطف بعباده الصاحلني ليدركوا  قال آخر:  

ِه َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوََل  ﴿َفَرَدْدَناُه ِإىَل  : عليه السالم  عن أم موسى   حقانية هذا الوعد، كام قال تعاىل  ُأمِّ

َيْعَلُمونَ  ََل  َأْكَثَرُهْم  َوَلِكنَّ  َحقٌّ  اهللَِّ  َوْعَد  َأنَّ  َولَِتْعَلَم  َزَن  وقال عن أصحاب  [ 13]القصص:    ﴾ حَتْ  ،

﴾  الكهف:     [ 21]الكهف:  ﴿َوَكَذلَِك َأْعَثْرَنا َعَلْيِهْم لَِيْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ

 ؟ عىل سنن اهلل يف مقاديره ما يدل  ورد يف القرآن الكريم من هذه الصيغة  تاذ: فهل  قال األس 
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أحدهم ومنها  (1)قال  أجل..  قال  :  كام  والفضل،  باملغفرة  املؤمنني  وعد 

ِمنُْه  تعاىل: َمْغِفَرًة  َيِعُدُكْم  َواهللَُّ   
ِ
بِاْلَفْحَشاء َوَيْأُمُرُكْم  اْلَفْقَر  َيِعُدُكُم  ْيَطاُن  َواهللَُّ  ﴿الشَّ َوَفْضاًل 

  ، وهي تشريتعقيبا عىل آيات اإلنفاقوقد وردت اآلية الكريمة    ، [ 268]البقرة:    ﴾ َواِسٌع َعلِيمٌ 

ا لفقر   التي ختوف اإلنسان من  إىل أحد املوانع املهمة لإلنفاق، وهو الوساوس الشيطانية 

ما منعت الوساوس    والعوز، وخاصة إذا أراد التصدق باألموال الطيبة واملرغوبة، وما أكثر

. وهي تذكر أن  الشيطانية من اإلنفاق املستحب يف سبيل اهلل وحتى من اإلنفاق الواجب. 

ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر﴾ َل تنسوا مستقبل أطفالكم وتدبروا  )يقول لكم:  أي   [ 268]البقرة:    ﴿الشَّ

إلثم وإرتكاب  ، وأمثال هذه الوساوس املظلة، ومضافا إىل ذلك يدعوكم إىل ا(يف غدكم 

﴾املعصية 
ِ
   .الفحشاء تعني كل عمل قبيح وشنيع ، و[ 268]البقرة:  ﴿َوَيْأُمُرُكْم بِاْلَفْحَشاء

  ﴿َواهللَُّ َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل﴾ : وقد روي عن اإلمام الصادق يف قوله تعاىل:  ( 2) قال آخر 

اهلل وشيئني من الشيطان، فاللذان من اهلل مها غفران  ن يف اإلنفاق شيئني من  أنه قال: )إ   [ 268]البقرة:  

وعليه فإن املقصود  ، الذنوب والسعة يف املال، واللذان من الشيطان مها الفقر واألمر بالفحشاء( 

. وقد روي  باملغفرة هو غفران الذنوب، واملقصود بالفضل هو ازدياد رؤوس األموال باإلنفاق. 

 ( 3) ( م فتاجروا اهلل بالصدقة عن اإلمام عيل أنه قال: )اذا أملقت 

إشارة إىل أن هلل قدرة واسعة   [ 268]البقرة:    ﴾ ﴿َواهللَُّ َواِسٌع َعِليمٌ : ويف قوله تعاىل:  ( 4) قال آخر 

وعلام غري حمدود، فهو قادر عىل أن يفي بام يعد، وَل شك أن املرء يطمئن إىل هذا الوعد، َل كالوعد  

ي جير املرء إىل العصيان، فالشيطان ضعيف وجاهل  الذي يعده الشيطان املخادع الضعيف الذ 

 باملستقبل، ولذلك ليس وعده سوى الضالل والتحريض عىل اإلثم. 

 
 ( 312/ 2) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 313/ 2) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

 . 258هنج البالغة: الكلامت القصار: رقم (  3)
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﴿َوإِْذ َيِعُدُكُم اهللَُّ  بالنرص، كام قال تعاىل:: ومثل ذلك ما ورد من الوعد  (1)قال آخر

َا َلُكْم َوَتَودهوَن َأنَّ    َأهنَّ
ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم َوُيِريُد اهللَُّ َأْن حُيِقَّ احْلَقَّ  إِْحَدى الطَّائَِفَتنْيِ َغرْيَ َذاِت الشَّ

اهلل أن إحدى الطائفتني    كمأي واذكروا حني وعد  ،[ 7]األنفال:    ﴾ بَِكلاَِمتِِه َوَيْقَطَع َدابَِر اْلَكافِِرينَ 

]األنفال:   ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم﴾﴿َوَتَودهوَن َأنَّ َغرْيَ َذاِت الشَّ .  لكم تتسلطون عليها وتترصفون فيها.

العري تكون لكم، ألنه مل يكن فيها إَل  وهي    ، أي وتتمنون أن الطائفة غري ذات الشوكة  [ 7

﴿َوُيِريُد اهللَُّ  .  املال.يف  أربعون فارسا، وعرب عنها بذلك تعريضا لكراهتهم للقتال وطمعهم 

بَِكلاَِمتِِه﴾  احْلَقَّ  حُيِقَّ  يثبت احلق    [ 7]األنفال:    َأْن  أردتم، يريد أن  ما  أي ويريد اهلل بوعده غري 

وبام أمر به املالئكة    حماربة ذات الشوكة يف    الذي أراده بكلامته، أي بآياته املنزلة عىل رسوله 

وقتلهم.  املرشكني  أرس  من  به  وبام قىض  للنرصة،  نزوهلم  اْلَكافِِرينَ .  من  َدابَِر    ﴾ ﴿َوَيْقَطَع 

 . عاندين مجلة، ويستأصل شأفتهم، ويمحق قوهتمأي وهيلك امل [ 7]األنفال: 

يف    أنكم تريدون الفائدة العاجلة وسفساف األمور وأَل تلقوا ما يرزؤكم : أي  ( 2) قال آخر 

أبدانكم وأموالكم، واهلل عز وجل يريد معاىل األمور وما يرجع إىل عامرة الدين ونرصة احلق وعلو  

املرادين ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة وكرس  الدارين، وشتان بني  يف    الكلمة والفوز 

 قوهتم بضعفكم، وغلب كثرهتم بقلتكم وأعزكم وأذهلم. 

أي    [ 8]األنفال:    ﴾ ﴿لُِيِحقَّ احْلَقَّ َوُيْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكِرَه املُْْجِرُمونَ قال آخر: وقوله تعاىل:  

ة، ليحق احلق وهو اإلسالم ويثبته، ويبطل  وعد اهلل بام وعد، وأراد بإحدى الطائفتني ذات الشوك 

ذلك   يكون  وَل  والطغيان،  اَلعتداء  أولو  املجرمون  كره  ولو  ويزيله،  الرشك  وهو  الباطل 

مكة   من  إليكم  خرجوا  الذين  قريش  صناديد  من  الكفر  أئمة  بقتل  بل  العري  عىل  باَلستيالء 

 
 ( 199/ 2(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )2) ( 170/ 9(  تفسري املراغي )1)
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 . ليستأصلوكم 

الوعد   من  ورد  ما  ذلك  ومثل  آخر:  األرض،  ني  الصاحلبتمكني  قال  قال  كام  يف 

َكاَم   اأْلَْرِض  يِف  َلَيْسَتْخلَِفنَُّهْم  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  ِمنُْكْم  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ اهللَُّ  تعاىل:﴿َوَعَد 

َلنَُّهْم مِ  نَنَّ هَلُْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرَتىَض هَلُْم َوَلُيَبدِّ ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َوَلُيَمكِّ ْن َبْعِد َخْوفِِهْم  اْسَتْخَلَف الَّ

اْلَفاِسُقونَ  ُهُم  َفُأوَلئَِك  َذلَِك  َبْعَد  َكَفَر  َوَمْن  ُكوَن ِِب َشْيًئا  َيْعُبُدوَننِي ََل ُيرْشِ  [55]النور:    ﴾ َأْمنًا 

 (  55]النور:

باملغفرة واألجر العظيم واجلنة ورضوان اهلل،  قال آخر: ومثل ذلك ما ورد من الوعد  

احِلَاِت هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعظِيمٌ :كام قال تعاىل ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ،  [ 9]املائدة:    ﴾﴿َوَعَد اهللَُّ الَّ

مْ وقال: ِر َواملَُْجاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ بَِأْمَواهِلِ َ   ﴿ََل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن املُْْؤِمننَِي َغرْيُ ُأويِل الرضَّ

اهللَُّ  َوَأْنُفِسِهْم   َوَعَد  َوُكالًّ  َدَرَجًة  اْلَقاِعِديَن  َعىَل  َوَأْنُفِسِهْم  ْم  بَِأْمَواهِلِ املَُْجاِهِديَن  اهللَُّ  َل  َفضَّ

َل اهللَُّ املَُْجاِهِديَن َعىَل اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعظِياًم  ِذيَن آَمنُوا  ، وقال:[ 95]النساء:    ﴾ احْلُْسنَى َوَفضَّ ﴿َوالَّ

ا  ا  َوَعِمُلوا الصَّ تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َوْعَد اهللَِّ َحقًّ ِري ِمْن حَتْ حِلَاِت َسنُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت جَتْ

﴿َوَعَد اهللَُّ املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت َجنَّاٍت جَتِْري    ، وقال:[ 122]النساء:    ﴾َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللَِّ ِقياًل 

تَِها اأْلَ  يَها َوَمَساكَِن َطيَِّبًة يِف َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اهللَِّ َأْكرَبُ َذلَِك ُهَو  ِمْن حَتْ
هْنَاُر َخالِِديَن فِ

اْلَعظِيمُ  َكاَن    ، وقال: [ 72]التوبة:    ﴾ اْلَفْوُز  ُه  إِنَّ بِاْلَغْيِب  ِعَباَدُه  مْحَُن  الرَّ َوَعَد  تِي  الَّ َعْدٍن  ﴿َجنَّاِت 

َمْأتِيًّ  َمْبنِيٌَّة  وقال:  ،[ 61]مريم:    ﴾ا َوْعُدُه  ُغَرٌف  َفْوِقَها  ِمْن  ُغَرٌف  هَلُْم  ُْم  َرهبَّ َقْوا  اتَّ ِذيَن  الَّ ﴿َلكِِن 

تَِها اأْلهَْنَاُر َوْعَد اهللَِّ ََل خُيْلُِف اهللَُّ املِْيَعادَ  ِري ِمْن حَتْ   [ 20]الزمر:  ﴾ جَتْ

رين باجلزاء يف اآلخرة عىل  وعد املؤمنني والكاف: ومثل ذلك ما ورد من  (1)قال آخر
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ُه َيْبَدُأ اخْلَْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه لَِيْجِزَي  قال تعاىل:كام  األعامل،   ا إِنَّ ﴿إَِلْيِه َمْرِجُعُكْم مَجِيًعا َوْعَد اهللَِّ َحقًّ

اٌب ِمْن   ِذيَن َكَفُروا هَلُْم رَشَ احِلَاِت بِاْلِقْسِط َوالَّ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ مَحِيٍم َوَعَذاٌب َألِيٌم باَِم  الَّ

َيْكُفُرونَ  وشفعائكم    ،[ 4]يونس:    ﴾ َكاُنوا  معبوداتكم  من  غريه  دون  وحده  ربكم  إىل  أي 

.  وأوليائكم ترجعون مجيعا بعد املوت وفناء هذا العامل الذي أنتم فيه َل يتخلف منكم أحد.

ا﴾   ُه َيْبَدُأ اخْلَْلَق ُثمَّ  .  َل خلف فيه.أي وعد اهلل ذلك وعدا حقا    [ 9]لقامن:  ﴿َوْعَد اهللَِّ َحقًّ ﴿إِنَّ

نشأة  يف    أي إن شأنه تعاىل أن يبدأ اخللق وينشئه حني التكوين، ثم يعيده  [ 4]يونس:  ُيِعيُدُه﴾  

احِلَاِت بِاْلِقْسِط﴾    ،أخرى بعد انحالله وفنائه ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  [4]يونس:  ﴿لَِيْجِزَي الَّ

هم ألجل جزائهم بالعدل، فيعطى كل عامل حقه من الثواب الذي جعله  أي إنه تعاىل يعيد

 . لعمله

﴿َوَنَضُع املََْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم  آيات كثرية كقوله:  يف    وهذا املعنى جاء:  (1)قال آخر

َشْيًئا﴾   َنْفٌس  ُتْظَلُم  َفاَل  بِاْلِقْس وقوله:    [ 47]األنبياء:  اْلِقَياَمِة  َبْينَُهْم  . .[ 54]يونس:  ِط﴾  ﴿َوُقيِضَ 

﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا  قال تعاىل:  األمور كلها مما يتطلبه اإليامن كام  يف    والعدل

بِاْلِقْسِط﴾   النَّاُس  لَِيُقوَم  َواملِْيَزاَن  اْلكَِتاَب  بِاْلِقْسِط﴾  وقال:    [ 25]احلديد:  َمَعُهُم  َأَمَر َرِبِّ  ﴿ُقْل 

 [29عراف: ]األ

واجلزاء بالعدل َل يمنع أن يزيدهم رهبم شيئا من فضله ويضاعف هلم  : (2) قال آخر

ِمْن َفْضلِِه﴾  آيات أخرى، منها قوله:  يف    كام وعد عىل ذلك  َوَيِزيَدُهْم  ُأُجوَرُهْم  َيُهْم  ﴿لُِيَوفِّ

 [26]يونس: ﴿لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسنَى َوِزَياَدٌة﴾ وقوله:  [ 30]فاطر: 

اٌب ِمْن مَحِيٍم َوَعَذاٌب َألِيٌم باَِم َكاُنوا  : وقوله تعاىل:  (3)قال آخر ِذيَن َكَفُروا هَلُْم رَشَ ﴿َوالَّ

 
 ( 65/ 11تفسري املراغي )(  1)
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الكافرين هلم من اجلزاء رشاب من محيم يقطع أمعاءهم وعذاب    أي إن  [ 4]يونس:    ﴾ َيْكُفُرونَ 

املستمرة إىل املوت كدعاء غري اهلل من  شديد األمل بسبب ما كانوا يعملون من أعامل الكفر  

 األوثان واألصنام، وسائر املعايص التي يزينها هلم الشيطان ويصدهم هبا عن اإليامن. 

آخر من  (1)قال  ورد  ما  ذلك  ومثل  بالعذاب،  :  واملنافقني  الكافرين  قال  كام  وعد 

ا تعاىل: َر َناَر َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها ِهَي َحْسُبُهْم َوَلَعنَُهُم  ﴿َوَعَد اهللَُّ املُْنَافِِقنَي َواملُْنَافَِقاِت َواْلُكفَّ

ُمِقيمٌ  َوهَلُْم َعَذاٌب  وأهنم    ،في اآلية وعيد شديد وإنذار بالعذاب األليمف  ،[ 68]التوبة:    ﴾اهللَُّ 

العذاب والعقوبات   أنواع  النار املحرقة، وأن هذه املجازاة تشمل كل  سيخلدون يف هذه 

َل حيتاجون إىل عقوبة أخرى غري النار، حيث يوجد يف  .. فهم  هي حسبهم تكفي هؤَلء، إذ  

 نار جهنم كل أنواع العذاب: اجلسمية منها والروحية. 

وتضيف اآلية يف خامتتها أن اهلل تعاىل قد أبعد هؤَلء عن ساحة رمحته  :  (2) قال آخر

األبدي  بالعذاب  تعاىل:    وجازاهم  قال  خَيْ املقيم، كام  َأْن  ُهْم  ﴿ُيِريُدوَن  َوَما  النَّاِر  ِمَن  ُرُجوا 

  أي   أبدا،  يرحتل   َل   الذي  الثابت  هو  ، واملقيم[ 37]املائدة:    ﴾بَِخاِرِجنَي ِمنَْها َوهَلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ 

 البتة.   منها   بخارجني  هم  وما   فيها   دخوهلم   بعد  والشقاء  العذاب  دار  النار  من   اخلروج  يتمنون

قال األستاذ: بورك فيكم.. واآلن حدثوين عام ورد يف القرآن الكريم من التعبري عن  

 أخرى غري التي ذكرتم.  صيغ بالسنن 

.. كاآليات الكريمة الدالة  اَلمتناع: من ذلك التعبري بكل ما يدل عىل  (3) قال أحدهم

قال  عىل   كام  اهلل،  عن  الظلم  باَِم  :تعاىلامتناع  ٍم  ﴿َذلَِك  بَِظالَّ َليَْس  اهللََّ  َوَأنَّ  َأْيِديُكْم  َمْت  َقدَّ

يف   أي إن هذا العذاب املحرق الذي تذوقون حرارته، بسبب أعاملكم  ،[ 51]األنفال:  ﴾لِْلَعبِيدِ 
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الدنيا كقتل األنبياء، ووصف اهلل بالفقر، ومجيع ما كان منكم من رضوب الكفر والفسوق  

ى، من قبل أن أكثر أعامل اإلنسان تزاول باليد وليفيد  وأضاف العمل إىل األيد.  والعصيان.

 أن ما عذبوا عليه هو من عملهم عىل احلقيقة، َل أهنم أمروا به ومل يبارشوه. 

  تعاىل   وبكونه   بعملكم،   أصابكم   العذاب   ذلك  : ثم عقب عىل ذلك بأن(1)قال آخر

  جيعل   وَل  للعقاب،   املستحق  غري  يعاقب  فال  يظلم،   وَل  جيور  َل  وفعله،   حكمهيف    عادَل

يَِّئاِت  قال تعاىل:  ؤمنني كام  كامل  والكافرين  كاملتقني،  املجرمني ُحوا السَّ ِذيَن اْجرَتَ ﴿َأْم َحِسَب الَّ

احِلَاِت َسَواًء حَمَْياُهْم َومَمَاهُتُْم َساَء َما حَيُْكُمونَ  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ : ]اجلاثية  ﴾َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَّ

وقال:    ،[ 36ـ    35]القلم:    ﴾﴿َأَفنَْجَعُل املُْْسلِِمنَي َكاملُْْجِرِمنَي َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمونَ وقال:  ،  [ 21

املُْتَِّقنَي   َنْجَعُل  َأْم  اأْلَْرِض  يِف  َكاملُْْفِسِديَن  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َنْجَعُل  ﴿َأْم 

ارِ  امل[ 28]ص:    ﴾َكاْلُفجَّ ألن  ذلك  للشىء..  ووضع  وامليسء  املحسن  بني  غري  يف    ساواة 

 موضعه، وهو ظلم كبري َل يصدر إَل ممن كان كثري الظلم مبالغا فيه. 

﴿َمْن َعِمَل َصاحِلًا َفلِنَْفِسِه َوَمْن َأَساَء  قال آخر: ومثل تلك اآلية الكريمة قوله تعاىل:  

َوَما رَ  لِْلَعبِيدِ َفَعَلْيَها  ٍم  َوَلكِنَّ  ، وقوله:  [ 46]فصلت:    ﴾بهَك بَِظالَّ َشْيًئا  النَّاَس  َيْظلُِم  ََل  ﴿إِنَّ اهللََّ 

ٍة َوإِْن َتُك َحَسنًَة  وقوله:    ،[ 44]يونس:    ﴾النَّاَس َأْنُفَسُهْم َيْظلُِمونَ  ُم ِمْثَقاَل َذرَّ
﴿إِنَّ اهللََّ ََل َيْظلِ

احِلَاِت َوُهَو  وقوله:    ،[ 40]النساء:    ﴾ْنُه َأْجًرا َعظِياًم ُيَضاِعْفَها َوُيْؤِت ِمْن َلدُ  ﴿َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

   [ 112]طه:  ﴾ُمْؤِمٌن َفاَل خَيَاُف ُظْلاًم َوََل َهْضاًم 

، وهو مما يدل عىل أن اهلل قادر عىل الظلم ولكن  القرآن الكريم ومثل هذا كثري يف  قال آخر:  

 وجودا وكرما وإحسانا إىل عباده. َل يفعله فضال منه  
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 . معرفة املالئكة: 6

قال يل   الروضة الرشيفة، حتى  القرآنية اجلميلة يف تلك  املعاين  ما إن سمعت تلك 

رجل كان بجانبي: أظن أن ما سمعته يكفي.. فهلم معي اآلن إىل باريس.. لتنزل منازل  

 جديدة من املعارف القرآنية. 

اجل بلد  باريس..  أين سأزورها..  ابتسمت، وقلت:  أبدا  أكن أظن  مل  ن واملالئكة.. 

 لكني أخاف جنها. 

قال: َل ختف.. فليس فيها اآلن إَل املالئكة.. وإن كان فيها جن، فهو من إخوانك  

 أمل تعلم أن اهلل تعاىل أنزل سورة كاملة خترب عنهم.  . .من الصاحلني 

لقرآن الكريم، فال  قلت: أجل.. وكيف َل أعلم، وأنا أرتلها عند كل ختمة يل من ا

 يمكن أن أختمه من دون أن أقرأها. 

احِلُوَن َوِمنَّا ُدوَن َذلَِك ُكنَّا َطَرائَِق  قال: فقد قرأت فيها إذن قوله تعاىل:   ﴿َوَأنَّا ِمنَّا الصَّ

 َفاَل خَيَاُف َبْخًسا َوََل  ﴿َوَأنَّا ملََّا َسِمْعنَا اهْلَُدى آَمنَّا بِِه َفَمْن ُيْؤِمْن بَِربِّهِ ، وقوله:  [ 11]اجلن:  ِقَدًدا﴾  

اْلَقاِس  ا  َوَأمَّ َرَشًدا  ْوا  رَّ حَتَ َفُأوَلئَِك  َأْسَلَم  َفَمْن  اْلَقاِسُطوَن  َوِمنَّا  املُْْسلُِموَن  ِمنَّا  َوَأنَّا  ُطوَن  َرَهًقا 

 [ 15ـ  13]اجلن: َفَكاُنوا جِلََهنََّم َحَطًبا﴾ 

عامل البرش، فيه الصاحلون  .. وقد علمت من خالهلا أن عامل اجلن مثل  أجل قلت:  

واملنحرفون.. وكام أن فيهم ومنهم إبليس الشيطان األكرب، فإن فينا نحن البرش الكثري من  

األبالسة الذين زامحوا الشيطان شيطانيته، وهلذا أمرنا بأن نستعيد من شياطني اإلنس واجلن،  

تعاىل:   قال  النَّاِس  كام  َملِِك  النَّاِس  بَِربِّ  َأُعوُذ  اخْلَنَّاِس  ﴿ُقْل  اْلَوْسَواِس  ِمْن رَشِّ  النَّاِس  إَِلِه 

نَِّة َوالنَّاِس﴾   [ 6ـ  1]الناس: الَِّذي ُيَوْسِوُس يِف ُصُدوِر النَّاِس ِمَن اجْلِ

قال: فهلم معي إذن إىل باريس لتعرف من عامل املالئكة الذي خيتلف عنا وعن عامل  
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 اجلن.

و قلت:   بالضبط..  باريس  التي  ومل  العلوم  دون سائر عواصم  ما  هبا من  اختصت 

 العامل؟

قال: بام أهنا اشتهرت يف عرصكم بكوهنا بلد اجلن واملالئكة، فقد ُكلفت يف عرصنا  

 باَلهتامم بعامل املالئكة، وألهلها فيهم أبحاث رائعة، مل يكتب مثلها من قبل. 

 قومي. قلت: هذا مجيل جدا.. فهلم ِب إليهم، ألتعلم منهم ما مل أتعلمه من  

قال: َل.. أمل تعلم بام ورد يف احلديث من النهي عن خماطبة الناس بام َل يفهمون؟..  

 فلذلك لن تسمع هناك إَل ما يفهمه قومك.. فأنت جئت لتكتب َل لتتعلم أو تسبق قومك. 

 املالئكة واهلداية: أ.  

ة  ركبت املركبة العجيبة.. وما هي إَل حلظات حتى كنا يف باريس، ويف روضة مجيل

إىل صورة   بل حتول  يبق بصورته تلك،  مل  لكنه  إيفل..  برج  قريبة من  من رياضها، كانت 

بذكر أشياء كثرية مجيلة  أخرى خمتلفة متاما.. لكن لألسف مل يؤذن يل بذكرها، كام مل يؤذن يل  

 رأيتها يف باريس وغريها من العواصم. 

ا  ﴿عاىل: يف مدخل تلك الروضة رأيت َلفتة مجيلة مكتوبا عليها قوله ت  َمن َكاَن َعُدوًّ

ْلَكافِِرينَ  يَل َوِميَكاَل َفإِنَّ اهللَ َعُدوٌّ لِّ ِه َوِجرْبِ
، ثم رأيت مجوعا  [ 98]البقرة:    ﴾هللِّ ِ َوَمآلئَِكتِِه َوُرُسلِ

 من الناس، وقد قال كبريهم: من حيدثهم عن املعاين التي هتدي إليها هذه اآلية الكريمة؟

إىل أن موقف اإلنسان من اهلل ومالئكته  : يف هذه اآلية الكريمة إشارة  (1)قال أحدهم

هو   أحدهم  من  املعادي  املوقف  وأن  التفكيك،  يقبل  َل  وميكائيل،  ومن جربئيل  ورسله 
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أن    معاداة ذلك  طريق  لآلخرين..  عن  تنزل  اإلنسان،  تكامل  عىل  الباعثة  اإلهلية  األوامر 

ن كان بني مهامت املالئكة اختالف، فذلك يعود إىل  ، وإعليهم السالم  املالئكة عىل الرسل

تقسيم املسؤوليات َل إىل التناقض بني املهامت، واختاذ موقف معاد من أحدهم هو عداء اهلل  

 سبحانه.

هلل خمالفة أوامره وعدم القيام بطاعته، والكفر بام ينزله هلداية  اعداوة  : و(1)قال آخر

رسله  لسان  عىل  من  مالئكعداوة  و  .. الناس  رهبم  إليهم  به  يعهد  بام  العمل  بكراهة  ته 

رسله بتكذيبهم يف دعوى الرسالة مع قيام األدلة عىل  عداوة  و  .. رساَلت يبلغوهنا للناس

جربيل وميكال بادعاء أن  عداوة  و  ..صدقها، أو بقتل بعضهم كام فعلوا مع زكريا وحييى 

أل ميكائيل،  عادى  فقد  عاداه  ومن  والنذر،  باآليات  يأيت  حمبتهم  األول  إىل  الداعي  ن 

من عادى اهلل وعادى هؤَلء املقربني عنده، فاهلل عدو له، ألنه  . ذلك أن  وعداوهتم واحد.

 كافر به ومعاد له، وهو الظامل لنفسه حني دعاه فلم جيب. 

ويف هذا من شديد الوعيد ما َل خيفى، إذ فيه ترصيح بأهنم أعداء احلق  :  (2)قال آخر

، ومعاداة القرآن كمعاداة سائر الكتب الساموية، ألن املقصد من  وأعداء كل من يدعو إليه

كمعاداة سائر    اجلميع واحد وهو هداية الناس وإرشادهم إىل سبل اخلري، ومعاداة حممد  

 . األنبياء، ألن رسالتهم واحدة واملقصد منها متحد 

يؤمن  اهلل تعاىل  حكم  : وهلذا  (3) قال آخر أنكر وجود املالئكة؛ ومل  بالكفر عىل من 

َوَمن َيْكُفْر بِاهللِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضاَلَلً  ﴿:  حيث قالهبم،  

اإليامن واجبا ورضوريا بخمسة  اهلل تعاىل  اعترب  اآلية الكريمة  هذه  ففي  ،  [ 136]النساء:    ﴾َبِعيًدا
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باملبدأ واملعاد، فإن اإليامن َلزم ورضوري    رف كربى؛معا  فباإلضافة إىل رضورة اإليامن 

قد انجرفوا خارج    هبا الذين َل يؤمنون  . وبالنسبة إىل الكتب الساموية واألنبياء واملالئكة.

 الرصاط أو الطريق املبدئي، وعودهتم إىل هذا الطريق َل تتحقق بسهولة. 

آخر ا (1)قال  اعترب  وهلذا  فقال:  :  الرب،  أركان  من  هبم  ُتَولهوا  إليامن  َأْن  اْلرِبَّ  ﴿َلْيَس 

ِق َواملَْْغِرِب َوَلكِنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواملاََْلئَِكِة وَ  اْلكَِتاِب  ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املرَْْشِ

ملرشق واملغرب لذاته نوعا من أنواع الرب،  أي ليس توجيه الوجه إىل ا  ، [ 177]البقرة:    َوالنَّبِيِّنَي﴾

لكن الرب هو اإليامن وما يتبعه من األعامل باعتبار اتصاف  . فهو يف نفسه ليس عمال صاحلا.

فاإليامن باهلل أساس الرب، ولن يكون كذلك إَل إذا كان متمكنا من  .  البار هبا وقيامه بعملها.

القلب  النفس بحيث َل تبطره نعمة، وَل تؤيسه    مصحوبا باإلذعان واخلضوع واطمئنان 

واإليامن باليوم اآلخر يعلم اإلنسان أن له حياة أخرى يف عامل غيبى غري هذا العامل،  .  نقمة. 

الدنيا وشهواهتا   فال يقرص سعيه وعمله عىل ما يصلح اجلسد، وَل جيعل أكرب مهه لذات 

اآلخر، فمن أنكرها أنكر  والنبوة واليوم    الوحي واإليامن باملالئكة أصل لإليامن ب.  فحسب. 

هو الذي يفيض العلم بإذن اهلل عىل النبي بأمور الدين كام قال    الوحي كل ذلك، ألن ملك  

ِْم ِمْن ُكلِّ َأْمرٍ تعاىل:   يَها بِإِْذِن َرهبِّ
وُح فِ ُل املاََْلئَِكُة َوالره وُح    وقال:  ،[ 4]القدر:    ﴾ ﴿َتنَزَّ ﴿َنَزَل بِِه الره

َعىَل   ُمبِنيٍ اأْلَِمنُي  َعَرِِبٍّ  َساٍن 
بِلِ املُْنِْذِريَن  ِمَن  لَِتُكوَن  واإليامن  .  .[ 195ـ    193]الشعراء:    ﴾ َقْلبَِك 

بالكتب الساموية التي جاء هبا األنبياء يستدعى امتثال ما فيها من أوامر ونواه، إذ من أيقن  

نفرت نفسه  أن هذا اليشء حسن نافع توجهت نفسه لعمله، ومن اعتقد أنه ضار ابتعد عنه و

 واإليامن بالنبيني يستدعى اَلهتداء هبدهيم والتخلق بأخالقهم والتأدب بآداهبم. . منه. 
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 العبودية والطاعة: ب.  

ما انتهوا من حديثهم إىل هذا املوضع، حتى سمعت صوتا مجيال يرتل قوله تعاىل:  

ْكرَ ﴿ مْحَُن َوَلًدا ُسبَْحاَنُه َبْل ِعَباٌد مه ََذ الرَّ ُموَن َل َيْسبُِقوَنُه بِاْلَقْوِل َوُهم بَِأْمِرِه َيْعَمُلوَن  َوَقاُلوا اختَّ

ْن َخْشَيتِِه ُمْشِفُقوَن وَ  َمن  َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم َوَل َيْشَفُعوَن إََِل  ملَِِن اْرَتىَض َوُهم مِّ

، ثم  [ 29ـ    26]األنبياء:    ﴾َجَهنََّم َكَذلَِك َنْجِزي الظَّاملنِِيَ   َيُقْل ِمنُْهْم إيِنِّ إَِلٌه مِّن ُدونِِه َفَذلَِك َنْجِزيهِ 

  رأيت مجعا من الناس جيتمعون حول شيخ، وهو يقول هلم: من منكم يذكر يل معنى هذه 

 ؟اآلية الكريمة، ودَللتها عىل صفات املالئكة عليهم السالم ومدى اهتدائنا بذلك

أحدهم ير(1) قال  الكريمة  اآليات  هذه  يف  الذين  :  عىل  تعاىل  اهلل  يشوهون  كانوا  د 

، فيزعمون أهنم أوَلد اهلل سبحانه، باعتبارهم خملوقات غيبية غامضة  عليهم السالم  املالئكة 

خارقة   مالمح  وهم حيملون  زعمهم،  يف  هلل  الطبيعي  املكان  هي  التي  السامء  يف  موجودة 

وبينه، متاما    ارب الذايت بينهمتقرتب من مالمح الصورة التي حيملوهنا عن اهلل، مما يؤكد التق

 كام هو التقارب بني األب وأوَلده يف املالمح والصفات. 

وهكذا نجد أن فكرة الولد هلل، التي متثلت يف عقيدة بعض النصارى  :  (2) قال آخر

وبعض اليهود، وبعض العرب، كانت ناشئة من القدرات اخلارقة التي يدعوهنا هلؤَلء، إذ  

يمكن أنه َل  يرون  هذه    إهنم  أن أصحاب  إىل  نظرا  إهلية عضوية،  نسبة  إَل عن  يكون  أن 

ما   هبا  يصنعون  قد  التي  القدرة  من  بعضا  هلؤَلء  اهلل  إعطاء  امكانية  يتعقلون  َل  العقيدة 

 يقومون به من معجزات، أو ما يعيشونه من أوضاع مميزة. 

ِعَباٌد ُمْكَرُمو: وقد رد اهلل تعاىل عليهم بقوله:  (3) قال آخر أي   [ 26]األنبياء:    ﴾نَ ﴿َبْل 
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أكرمهم اهلل بتقريبهم إليه، فمنحهم الدرجة العليا، وأعطاهم املوقع احلسن، ومنحهم امليزة  

عىل بقية املخلوقني، انطالقا من حكمته التي حتدد مواقع املخلوقني يف الكون، كام ختطط  

دهم له، يف آفاق  وانقيا   حلركة األشياء فيه، وانسجاما مع روحيتهم العميقة يف خضوعهم هلل 

 . العبودية املطلقة التي يعيشوهنا فكرا، ويتحسسوهنا شعورا، ويتحركون فيها عمال وطاعة

حيث يعرب السبق بالقول    [ 27]األنبياء:    ﴿ََل َيْسبُِقوَنُه بِاْلَقْوِل﴾: ثم ذكر أهنم  (1)قال آخر

عن معنى كنائي عن اَلستقالل يف الفكر والكلمة واملوقف، الناشئ عن الشعور باستقالل  

الذات وحرية املوقف واملوقع، فهم َل يرون ألنفسهم ذلك، بل يلتزمون التبعية املطلقة التي  

فيه، والرشيعة    ينتظرون فيها الكلمة اإلهلية ليلتزموها ويقولوها، واخلط اإلهلي ليتحركوا 

 . اهلادية لينفعلوا هبا 

فال يتمردون يف كلمة،    [ 27]األنبياء:   ﴾ ﴿َوُهْم بَِأْمِرِه َيْعَمُلونَ : ثم ذكر أهنم  (2)قال آخر

وَل ينحرفون يف خط، وَل يبتعدون عن هدف، مما يريده اهلل هلم ولدورهم يف حركة احلياة،  

حييطون  فيام    واملحيط برسهم وعالنيتهم، فهم اخلاضعون له، وهو املسيطر عىل األمر كله،  

﴿َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوَما  به، وما َل حييطون به، فهو يعلم منهم ما َل يعلمونه من أنفسهم،  

يغيب عن   [ 27]األنبياء:    َخْلَفُهْم﴾  فيه، ويف مستقبله، فال  يتحركون  الذي  الواقع  يف حارض 

 . علمه يشء منه، مهام كان دقيقا وخفيا 

تلك هي مواقعهم التي تتميز هبا مالحمهم الشخصية، فال يتجاوزون  :  (3)قال آخر

حدود مواقعهم أمام اهلل من خالل ما يعيشونه يف داخل حياهتم اخلاصة، وما يتحركون به  

من العالقات يف حياة اآلخرين، فال يترصفون معهم إَل بام يعلمون أن اهلل يرىض عنه، فال  
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يريدون أن يتقدموا به إىل اهلل، من  فيام    ة يف أن تتدخل العوامل الذاتية يرون ألنفسهم احلري

الشفاعة لبعض اخلاطئني، أو املنحرفني، ألهنم يعرفون أن الشفاعة ليست حالة ذاتية ينطلق  

باألشخاص،   اخلاصة  عالقاهتم  يف  القرب،  مواقع  من  ليستفيدوا  اهلل،  إىل  املقربون  هبا 

 يفعل الناس يف الدنيا، ليتقرب الناس إليهم بام يتقربون به إىل  ليقربوهم بعيدا عن اهلل، كام

بذلك فينفعلون  عنده،  هلم  ليشفعوا  واألمراء،  امللوك  من  إىل  فيام    املقربني  به  يتحدثون 

 رؤسائهم، يف قضايا اَلمتيازات والشفاعات، وما إىل ذلك..

، سواء منهم املالئكة أو  ن املقربني من عباد اهلل املكرمني: وهي تشري إىل أ(1) قال آخر

العنرص   وجداهنم  يف  يتمثلون  بل  مشاعرهم،  يف  الذاتية  يعيشون  َل  واألولياء،  األنبياء 

الروحي، فهم يعرفون مواقع رضا اهلل فيتحركون فيها، وحمال كرامة اهلل ورمحته، فينطلقون  

فيمن يريد أن    إليها، ويعلمون أن الشفاعة كرامة يريد اهلل أن يكرم هبا بعض خلقه فيشفعهم

ومغفرته،   رمحته  من  يقرتبوا  أن  فيه  هلم  يمكن  الذي  املوقع  يف  ويرمحهم، ألهنم  هلم  يغفر 

ولذلك فهم يعرفون مواقع الشفاعة فيمن يطلبون من اهلل أن يشفعهم فيهم فال يشفعون  

التي   املواقع  ليسوا يف  اهلل ورسوله، ألهنم  الذين حاربوا  واملنحرفني  للكافرين واملرشكني 

 عنهم.  مسؤولية يستحقون فيها الرمحة، وألهنم َل يشعرون بأية عاطفة جتاههم، وَل بأية  

  من خلقه،  [ 28]األنبياء:  ﴿َوََل َيْشَفُعوَن إَِلَّ ملَِِن اْرَتىَض﴾: وهلذا قال تعاىل:  (2) قال آخر

حيث يتمثلون يف    [ 28]األنبياء:    ﴾﴿َوُهْم ِمْن َخْشَيتِِه ُمْشِفُقونَ يعلمونه من مواقع رضاه،  فيام  

أنفسهم اإلحساس العميق بعبوديتهم هلل فيخشون أن خيطئوا يف كلمة، أو حركة، أو عالقة،  

أو عاطفة، أو موقف، مما يمكن هلل أن حياسبهم عليه، فهم يف مواقع احلذر يف مواقعهم من  
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 اهلل ألهنم َل يريدون حلياهتم أن تنفصل عن مواقع رمحته ورضاه.

أو  قال   املعاين  هذه  يؤكد  ما  الكريم  القرآن  من  ذكرتم يل  فهال  بوركتم..  األستاذ: 

 يفصلها. 

اَمَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ َواملاََْلئَِكُة  : من ذلك قوله تعاىل:  (1)قال أحدهم ﴿َتَكاُد السَّ

ِحيُم﴾   َأََل إِنَّ اهللََّ ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ِْم َوَيْسَتْغِفُروَن ملَِْن يِف اأْلَْرِض  ]الشورى:  ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرهبِّ

باأللوهية    ،[ 5 فوقهن  هو  من  هيبة  من  يتشققن  السموات  تكاد  والعظمة  أي  والقهر، 

ذكر  .  والقدرة. إىل  انتقل  اجلسامنيات،  عىل  هيبته  باستيالء  عظمته  كامل  بني  أن  وبعد 

فقال:  رهبم ﴿  الروحانيات  بحمد  يسبحون  عن    ، ﴾واملالئكة  رهبم  ينزهون  واملالئكة  أي 

صفات النقص، ويسمونه بسامت اجلالل والكامل، شاكرين له عىل ما أنعم به عليهم من  

اأْلَْرِض﴾  .  . هم لعبادتهطاعته، وسخر يِف  ملَِْن  أي يسألون رهبم    [ 5]الشورى:  ﴿َوَيْسَتْغِفُروَن 

من  لذنوب  إىل  يف    املغفرة  املوصلة  اخلري  سبل  ويلهموهنم  به،  اإليامن  أهل  من  األرض 

 . السعادة، فمثلهم مثل الضوء يعطى احلياة بحرارته، ويعطى اهلدى بنوره

ِذيَن ِعنَد َربَِّك ُيَسبُِّحوَن َلُه  : ﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل(2)قال آخر وا َفالَّ َفإِِن اْسَتْكرَبُ

َيْسَأُمونَ  َل  َوُهْم  َوالنََّهاِر  ْيِل  فإن  [ 38]فصلت:    ﴾بِاللَّ أي  له،  ،  والسجود  اهلل،  عبادة  رفضوا 

ـ   ليسوا  ألهنم  الوجود،  من  اهلل  عبادة  تزول  فلن  خملوقاته،  من  غريه  عبادة  عىل  وأقبلوا 

واملعرفة    ذين يمكن أن يعبدوا اهلل، فهناك املالئكة الذين يملكون املقام الرفيع، وحدهم ـ ال

تسبيحه يف  مستغرقون  له،  السجود  يف  مستمرون  عبادته،  يف  دائبون  باهلل،  َل    ، العظيمة 

يملون، بل يزدادون حركة ونشاطا وإقباَل كلام ازدادوا عبادة ألهنم َل يسبحون له، بناء عىل  
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إَل وجيدون منها مظاهر أخرى، تزيدهم تعظيام له، وتسبيحا.. وهكذا    بعض مظاهر عظمته 

تصبح العبادة بمثابة الغذاء الروحي الشهي الذي يتناولونه يف كل وقت من الليل والنهار،  

 كام يتناول الناس طعامهم ورشاهبم عند اإلحساس باجلوع يف أي ساعة من ساعات اليوم. 

َعْبدًا هلل َوَل  ﴿:  : ومثل ذلك قوله تعاىل(1) قال آخر َيُكوَن  َأْن  املَِسيُح  َيْسَتنْكَِف  َلْن 

إليه مَجِيعا  ُهْم  َفَيْحرُشْ َوَيْسَتْكرِبْ  ِه 
ِعَباَدتِ َيْسَتنْكِْف َعْن  َوَمْن  ُبوَن  املَُقرَّ ،  [172]األنبياء:  ﴾ املاَلئَِكُة 

ألهنا أي   واملامرسة،  اَللتزام  خالل  من  هلل  عبدا  يكون  أن  املسيح  يستنكف  احلقيقة    لن 

كيانه عىل  نفسها  تفرض  التي  اهلل    ، الواضحة  إىل  الدعوة  يف  حياته،  يف  سريته  كانت  وقد 

يؤكدون  الذين    املالئكة املقربون ومثله  الواحد، ويف خضوعه العميل له، دليال عىل ذلك،  

هذه العبودية بكل ما لدهيم من وسائل التعبري املتنوعة يف مظاهر العبادة، بكل ما لدهيم من  

اهلل عظمة  أمام  اَلنسحاق  تتوقف  ..  مشاعر  الكريمة  وَل  التقرير  اآلية  هذا  حدود  عند 

للحقيقة يف حياة السيد املسيح واملالئكة املقربني، بل تواجه املوقف بالتهديد اإلهلي لكل  

الذين يعيشون حياهتم بعيدا عن ذلك، من خالل ابتعادهم عن عبادة اهلل استنكافا وتكربا  

ُهْم إَِلْيِه مَجِيًعا ﴿َوَمْن َيْستَ  ِه َوَيْسَتْكرِبْ َفَسَيْحرُشُ
ليواجه املتعبدون    [ 172]النساء:    ﴾نْكِْف َعْن ِعَباَدتِ

القوة هلل،   واملستكربون حركة هذه احلقيقة يف مصريهم، عندما حيرشون إىل اهلل، لريوا أن 

 كله.   وأن العزة له؛ فله امللك وله السلطة املطلقة يف كل خلقه، وبيده األمر 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِعنَْدُه ََل  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2)قال آخر ﴿َوَلُه َمْن يِف السَّ

وَن﴾   وَن ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر ََل َيْفرُتُ وَن َعْن ِعَباَدتِِه َوََل َيْستَْحرِسُ  ، [ 20ـ    19]األنبياء:  َيْسَتْكرِبُ

دها، تكشف عن بعض سلطان اهلل، وحتدث عن بعض ما له من  التي بعو  اناآليتفهاتان  
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بكل شىء..  ممسكة  كل شىء،  عىل  قادرة  ملن   قدرة  املالك  ـ  سبحانه  ـ  السموات  يف    فهو 

يف    مساراهتا، والنجوميف    واألرض، من عوامل.. من الذرة، وما دون الذرة، إىل الكواكب

هذه املوجودات، املوجه  يف    ه املترصفافني بالعرش.. وهو سبحاناحلأفالكها.. إىل املالئكة  

وإذا كان هذا سلطان اهلل، وتلك قدرته    . .هذا الوجود يف    هلا، املقدر لوضعها الذي تأخذه

اآلخذة بناصية كل شىء، فإنه من غري املعقول أن يكون شىء من خلقه ذا سلطان معه، أو  

لرفيع، مل خترج هبم منزلتهم  واملالئكة، الذين هم عند اهلل هبذا املكان ا خارجا عن سلطانه..

.. ثم ذكر  هذه عن أن يكونوا عبادا من عباد اهلل يدينون له بالوَلء ويتقربون إليه بالعبادة

وَن﴾  ﴿ أهنم   ْيَل َوالنََّهاَر ََل َيْفرُتُ عبادة دائمة، وذكر هلل  يف    إهنم أي  ..  [ 20]األنبياء:  ُيَسبُِّحوَن اللَّ

 . َل يفرتون عنه

وَن َعْن ِعَباَدتِِه  ﴿  ومثل ذلك قوله تعاىل::  (1)قال آخر يَن ِعنَْد َربَِّك َل َيْسَتْكرِبُ إِنَّ الذِّ

، أي إن مالئكة الرمحن املقربني عنده َل يستكربون  [ 206]األعراف:  ﴾ َوُيَسبُِّحوَنُه َوَلُه َيْسُجُدون

مته وكربيائه  عن عبادته كام يستكرب عنها هؤَلء املرشكون، وينزهونه عن كل ما َل يليق بعظ

وأندادا   شفعاء  اهلل  دون  من  اختذوا  الذين  يفعل  كام  والرشيك  الند  اختاذ  وعن  وجالله، 

حيبوهنم كحبه، وله وحده يصلون ويسجدون، فال يرشكون معه أحدا، فالواجب عىل كل  

مؤمن أن جيعل خواص املالئكة واملقربني إليه تعاىل من محلة عرشه واحلافني به أسوة حسنة  

 . الته وسجوده وسائر عبادتهصيف  له

َل يعني القرب املكاين، ألن اهلل    [ 206]األعراف:والتعبري بـ ﴿ِعنَْد َربَِّك﴾  :  (2) قال آخر

ليس له مكان خاص، بل هو إشارة إىل القرب املقامي، أي أن املالئكة وغريهم من املقربني  

 
 ( 349/ 5) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 157/ 9تفسري املراغي )(  1)



522 

 

 ر هلل والسجود له. اهلل، َل يقرصون يف التسبيح والذك منزلتهم عندو عىل رغم مقامهم 

﴿َوإِْذ َقاَل َربهَك لِْلَماَلئَِكِة إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر

ُس َلَك  َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ يَها َوَيْسِفُك الدِّ
َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِ َأجَتْ   َخلِيَفًة َقاُلوا 

أي أجتعل من يقتل النفوس املحرمة بغري حق خليفة    ،[ 30]البقرة:    ﴾  َأْعَلُم َما ََل َتْعَلُمونَ َقاَل إِينِّ 

أعلم من املصلحة يف  إين    قال هلم رهبم: لك.. ف  ونقدس  بحمدك  نسبح  ونحن،  يف األرض 

ه تعاىل كلها  أفعالاستخالفه ما هو خفى عليكم، ويف هذا إرشاد للمالئكة أن يعلموا أن  

 . بالغة غاية احلكمة والكامل وإن عمى ذلك عليهم

بينوا  : واملالئكة عليهم السالم مل يعرتضوا عىل اهلل تعاىل بقوهلم هذا، وإنام  (2) قال آخر

ينكر اهلل عليهم قوهلم، بل أشار إىل أن ثمة حقائق أخرى إىل   ولذلك مل  ،حقيقة من احلقائق

؛  وهذا ما مل تعرفه املالئكة  ،جانب هذه احلقيقة، حقائق ترتبط بمكانة اإلنسان يف الوجود

يعلمون أن اهلدف من اخللقة هو العبودية والطاعة، وكانوا يرون يف أنفسهم مصداقا  فهم  

ولذلك فهم ـ أكثر من غريهم ـ للخالفة َلئقون،    ،مستغرقون كامال لذلك، فهم يف العبادة  

الوساوس   بأشكال  واملحاط  الشهوات،  بألوان  امليلء  اإلنسان  عبادة  بني  أن  عاملني  غري 

بون   ـ  املؤثرات  هذه  كل  من  خالون  وهم  ـ  عبادهتم  وبني  الدنيوية  واملغريات  الشيطانية 

 .شاسع

اهللَُّ : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (3) قال آخر َوُأوُلو  ﴿َشِهَد  َواملاََْلئَِكُة  ُهَو  إَِلَّ  إَِلَه  ََل  َأنَُّه   

احْلَكِيمُ  اْلَعِزيُز  ُهَو  إَِلَّ  إَِلَه  ََل  بِاْلِقْسِط  َقائاًِم  أي [ 18]آل عمران:    ﴾ اْلِعْلِم  باهلل،    ،  يؤمنون  الذين 

بالوجود  يف    جيدون وتفرده  املطلقة،  بوحدانيته  تشهد  آيات  الوجود  ملحات  من  ملحة  كل 
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إليهم ثالث   املطلق، فإن مل يكن هلم نظر يؤدهيم إىل التحقق من هذه احلقيقة، فقد محلتها 

قاطعة إَل هو.. أوهل..  شهادات  إله  أنه َل  لنفسه  اهلل، فقد شهد احلق  عند  وهي    ا: شهادة 

شهادة املالئكة،    :ا هثاني. و َل تعلق هبا شائبة أو تشوهبا شبهة. املؤمنني شهادة صدق مطلق، 

  العلم، الذين نظروا  أويل شهادة ا: هثالثو  وهم خلق جبله اهلل عىل احلق والصدق املطلقني.. 

ووحدانيته. يف   وعلمه، وحكمته،  قدرته،  آثار  اهلل، وعاينوا  فعرفوا  الوجود،  وهذه    .هذا 

ظه من العقل.. فإن األعمى الذي َل يسلم يده للمبرص  شهادة َل يردها عاقل، مهام كان ح

الذي يقيمه عىل الطريق، هو َل حمالة ملق بنفسه إىل التهلكة.. واملقعد الذي َل يستسلم ملن  

 حيمله، َل يزال هكذا ملتصقا باألرض إىل أن هيلك، غري مأسوف عليه. 

آخر تعاىل:  (1) قال  قوله  ذلك  ومثل  املاََْلئَِكَة  :  اْلَعْرِش  ﴿َوَتَرى  َحْوِل  ِمْن  َحافِّنَي 

اْلَعاملَنِيَ  َربِّ  هللَِِّ  احْلَْمُد  َوِقيَل  بِاحْلَقِّ  َبْينَُهْم  َوُقيِضَ  ِْم  َرهبِّ بَِحْمِد  أي  [ 75]الزمر:    ﴾ ُيَسبُِّحوَن   ،

حمدقني به، باعتبار ما يمثله من املكان األعىل وما يرمز إليه من موقع السلطة التي تصدر  

األمور من بعلمه،    منها  اهلل  استقل  الذي  الغيب  عامل  مالئكته يف  يد  اهلل عىل  إرادة  خالل 

ِْم﴾     . وذلك هو الذي يعطي املشهد روعة ورهبة وجالَل [ 5]الشورى: ﴿ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرهبِّ

تشري إىل وضع املالئكة احلافني حول عرش اهلل، أو أهنا تعرب عن  : وهي  (2)قال آخر

املالئكة لتنفيذ األوامر اإلهلية، أو أهنا إشارة إىل خفايا قيمة متنح يف ذلك  استعداد أولئك  

 . اليوم للخواص واملقربني من العرش اإلهلي

ِذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (3) قال آخر ﴿الَّ

ِْم َوُيْؤِمنُوَن بِِه َوَيْستَ   َرمْحًَة َوِعْلاًم َفاْغِفْر  بَِحْمِد َرهبِّ
ٍ
ء نَا َوِسْعَت ُكلَّ يَشْ ْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا َربَّ
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هذه اآليات الكريمة  نزلت  ، وقد  [ 7]غافر:    ﴾لِلَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسبِيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجْلَِحيمِ 

يف  األعداء  كان  بينام  حمرومة،  قلة  املسلمون  فيها  كان  فرتة  يتمتعون  يف  قوهتم،  أوج   

السلطة عىل  ويسيطرون  الكبرية  وذلك  باإلمكانات  احلقيقيني ،  للمؤمنني  برشى    لتكون 

وقت وحني  والصابرين كل  فحملة  يف  أبدا،  بالغربة  تشعروا  فال  لستم وحدكم،  بأنكم   ،

لكم،   دائم  دعاء  إهنم يف  يؤيدونكم،  املالئكة معكم  منه، وكبار  واملقربون  اإلهلي  العرش 

بون لكم من اهلل النرص يف الدنيا وحسن الثواب يف اآلخرة.. وهذا هو أفضل أسلوب  ويطل

 للتعاطف مع املؤمنني يف ذاك اليوم، وهذا اليوم، وغدا. 

وهي من جانب آخر حتذر الكفار، وتقول هلم: إن إيامنكم أو عدمه ليس  :  (1)قال آخر

وهناك املالئكة يسبحون بحمده وحيمدونه  مهام، فاهلل غني عن العباد َل حيتاج إىل إيامن أحد،  

هؤَلء   محد  إىل  حمتاج  غري  أنه  من  بالرغم  تصورهم  يمكن  َل  بحيث  الكثرة  من  وهم 

 وتسبيحهم. 

يتبني أن كل واحد منها  يف أدعية املالئكة عليهم السالم  عند التأمل  : و(2) قال آخر

ني وتطهريهم من آثار  . ففي البداية يطلب املالئكة غسل املؤمن .يشري إىل موضوع خمتلف 

الذنوب، وهذا األمر إضافة لكونه مطلوبا بذاته، فهو يعترب مقدمة للوصول إىل أي نعمة  

بأنه أصبح طاهرا مطهرا، وأن  .كبرية . وإَل فهل هناك موهبة أعىل من أن يشعر اإلنسان 

ـ  ..  وعال راض عنه، وهو أيضا راض عن خالقه الكريم؟  خالقه جل  إن هذا اإلحساس 

 يعترب أمرا عظيام وفخرا كبريا بالنسبة للعباد.   ـ لنظر عن اجلنة والناربغض ا

ثانية يطلب محلة العرش واملالئكة إبعاد املؤمنني وإنقاذهم  ال رحلة  امل يف  : و(3)قال آخر
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جهنم  عذاب  والرضا    ،من  الراحة  حتقيق  وسائل  أهم  من  يعترب  ذاته  بحد  األمر  وهذا 

والنفسيني.  اجلنة  امليف  .  واملالئكة  العرش  محلة  يطلب  الثالثة  وألقربائهم  للمؤمنني  رحلة 

.  قرباء الصاحلون عامال من عوامل الراحة واإلستقرار النفيس. أيضا، حيث يعترب هؤَلء األ 

يوم  املطلع واملحرش،    وبسبب وجود مؤذيات أخرى مهمة  نار جهنم، كهول  القيامة غري 

طلبت املالئكة ومحلة    والفضيحة أمام اخلالئق، وطول الوقفة للحساب وأمثال ذلك، لذا 

العرش يف أدعيتهم األخرى أن حيفظ اهلل املؤمنني ويقيهم من أي سوء أو مكروه يف ذلك  

 امل. اليوم، كي يدخلوا جنة اخللد براحة بال واطمئنان واحرتام ك

 خصائص وطاقات: ج.  

ما انتهوا من حديثهم إىل هذا املوضع، حتى سمعت صوتا مجيال يرتل قوله تعاىل:  

اَمَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل املاََْلئَِكِة ُرُساًل ُأويِل َأْجنَِحٍة َمْثنَى َوُثاَلَث َوُربَ  ِر السَّ
اَع ﴿احْلَْمُد هللَِِّ َفاطِ

َيَشا  َما  اخْلَْلِق  يِف  َقِديٌر﴾  َيِزيُد   
ٍ
ء يَشْ ُكلِّ  َعىَل  اهللََّ  إِنَّ  الناس  ،  [ 1]فاطر:  ُء  من  مجعا  رأيت  ثم 

اآلية الكريمة، ودَللتها   جيتمعون حول شيخ، وهو يقول هلم: من منكم يذكر يل معنى هذه 

 ؟ومدى اهتدائنا بذلك ، عىل صفات املالئكة عليهم السالم

التي وهبها اهلل للمالئكة  قال أحدهم: اآلية الكريمة تتحدث عن بعض الطاقات  

عليهم السالم لتؤدي الوظائف الكثرية التي وكلت هلا، وهي ختتلف باختالف الوظائف  

 املوكلة لكل مالك. 

أبدع خلق السموات واألرض وما بينهام  : وهي تبدأ بحمد اهلل الذي  (1) قال أحدهم

أتم نظام،   الذي جعل عىل غري مثال سابق وأحكم تدبريمها عىل  عليهم    املالئكة   وأنه هو 
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أجنحة  .. وأهنم ذوو  يبلغون إليهم رساَلتهعليهم السالم  بيائه  أن  وبني   بينه  السالم وسائط

 . إما اثنني اثنني، وإما ثالثة ثالثة، وإما أربعة أربعة 

آخر إىل  :  (1) قال  تومئ  وكثرهتا  الطريان،  عىل  تساعد  املادي  العامل  يف  واألجنحة 

يف    الرسعة،  ت وهي  األرواح  وتبليغ  عامل  اهلل  أوامر  تنفيذ  يف  الرسعة  عىل  القدرة  إىل  رشد 

ويف هذا إيامء إىل أن املالئكة تتفاوت أقدارهم وقواهم عند اهلل  .  رساَلت رهبم إىل أنبيائه.

 تعاىل بحسب استعدادهم الروحي. 

آخر تعاىل:  (2)قال  قال  ثم  َيَشاُء﴾  :  َما  اخْلَْلِق  يِف  خلق    [ 1]فاطر:  ﴿َيِزيُد  يزيد يف  أي 

األجنحة ما يشاء، كام يزيد يف أرجل احليوان ما يشاء حتى لقد تبلغ فوق العرشين أحيانا،  

ثم ذكر ما هو كالدليل  ،  وهكذا يزيد يف تفاوت العقول والنفوس والقوى املادية واملعنوية 

 َقِديٌر﴾  نَّ اهللََّ َعىَل إ﴿ لذلك، فقال:  
ٍ
ء يزيد كل ما هو أهل للزيادة وما هو  أي    [ 1]فاطر:   ُكلِّ يَشْ

القدرة   من  له  ملا  أراده،  شىء  فعل  عليه  يمتنع  فال  معنوية،  أو  كانت  حسية  هلا،  مستعد 

 والسلطان عىل كل شىء. 

: وقد ورد يف األحاديث الرشيفة ما يؤكد هذه املعاين ويقرهبا ويفصلها،  (3)قال آخر

..  (4)رسول الوحي اإلهلي، له ستامئة جناحعليه السالم  جربئيل  تها ما روي أن  ومن أمثل

يصف   قال  أنه  عيل  اإلمام  عن  السفىل  وروي  األرضني  يف  الثابتة  )منهم  املالئكة:  عظمة 

واملناسبة   أركاهنم،  األقطار  من  واخلارجة  أعناقهم،  العليا  السامء  من  واملارقة  أقدامهم، 

  (5) (لقوائم العرش أكتافهم
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آخر البعد اجلسامين  :  (1) قال  يمكن محلها عىل  التعبريات َل  أن هذه  الواضح  ومن 

القدرة املعنوية وأبعاد  العظمة  بيان  املراد  ـ  ، حيث أننا  واملادي، بل  ـ عادة  نعلم أن اجلناح 

يستفاد منه يف جو األرض، ألن األخرية حماطة بغالف غازي من اهلواء الضاغط، والطيور  

نخفاض، ولكن بمجرد خروجنا من رتفاع واَلد من أمواج اهلواء للطريان، واَلإنام تستفي

املحيط الغازي لألرض حيث ينعدم اهلواء فإن اجلناح ليس له أدنى تأثري يف حتقيق احلركة،  

ناهيك عن أن امللك الذي تكون أقدامه يف أعامق األرض  ،  ويكون حاله حال سائر األعضاء

 . ت، ليس له حاجة إىل الطريان اجلسامينورأسه أعىل من أعىل السموا 

قال الشيخ: بورك فيكم.. فهل ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل صفات وخصائص  

 وطاقات أخرى للمالئكة عليهم السالم؟ 

عىل أن يتشكلوا  : أجل.. من ذلك ما ورد فيه من الدَللة عىل قدرهتم  (2)قال أحدهم

املختلفة أرسل اهلل جربيل  باألشكال  فقد  السالم  ،  قال  إىل مريم يف صورة برشعليه  ، كام 

ََذْت ِمن ُدوهِنِْم ِحَجاًبا تعاىل: ﴿ ِقيًّا َفاختَّ َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب َمْرَيَم إِِذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهلَِها َمَكاًنا رَشْ

ا َسوِ  مْحَن ِمنَك إِن ُكنَت َتِقيًّا َقاَل إِنَّاَم  َفَأْرَسْلنَا إَِلْيَها ُروَحنَا َفَتَمثََّل هَلَا َبرَشً ا َقاَلْت إِينِّ َأُعوُذ بِالرَّ يًّ

يًّا 
كتاب اهلل  يف    أي واتل أهيا الرسول ،  [ 19ـ    16]مريم:    ﴾َأَنا َرُسوُل َربِِّك ألََهَب َلِك ُغالًما َزكِ

نهم  بنة عمران حني اعتزلت من أهلها وانفردت عاالذي أنزله إليك باحلق، قصص مريم  

فاختذت من دون أهلها سرتا يسرتها عنهم  ،  إىل مكان رشقى بيت املقدس لتتخىل للعبادة

وعن الناس، فأرسلنا إليها جربيل عليه السالم فجاءها بصورة رجل معتدل اخللق ليعلمها  

بام يريد هبا من الكرامة بوَلدة عيسى عليه السالم من غري أب، إذ ربام يشتبه عليها األمر  
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ها أسى وغام، وإنام مثل هلا هبذا املثال، لتأنس بكالمه، وتتلقى منه ما يلقى إليها  فتقتل نفس

 من كلامته، وألنه لو بدا هلا عىل الصورة امللكية لنفرت منه ومل تستطع حماورته. 

أستجري بالرمحن منك أن تنال منى ما  إين    فلام رأته فزعت منه وقالت: :  (1)قال آخر

تقوى له، تتقى حمارمه، وجتتنب معاصيه، فمن يتق اهلل جيتنب  حرم اهلل عليك إن كنت ذا  

قال جميبا هلا ومزيال ملا حصل عندها من اخلوف عىل نفسها:  ،  فلام علم جربيل خوفها .  ذلك.

لست ممن تظنني، وَل يقع منى ما تتومهني من الرش، ولكنى رسول ربك بعثني إليك، ألهب  

ف اهلبة إىل نفسه من قبل أهنا جرت عىل يده  لك غالما طاهرا مربأ من العيوب، وقد أضا 

 جيبها بأمر اهلل. يف  بأن نفخ

من أي وجه    قالت جلربيل: ،  مما سمعتعليها السالم  وملا عجبت مريم  :  (2)قال آخر

الفجور؟. يتصور منى  امللك جميبا هلا عام  . فقيكون ىل غالم، ولست بذات زوج، وَل  ال 

غالم وإن مل تكونى ذات بعل، وَل تقرتفني فاحشة،    سألت: إن اهلل قد قال: إنه سيوجد منك

إنشائه إىل املواد  يف    فإنه تعاىل عىل ما يشاء قدير، وَل يمتنع عليه فعل ما يريده، وَل حيتاج 

 . واآلَلت

آخر ذلك  و:  (3) قال  املالئكة  مثل  السالم  جاءت  عليه  ومل  إبراهيم  يف صورة برش، 

له عن   أهنم مالئكة حتى كشفوا  أمرهم، يعرف  تعاىل: ﴿  حقيقة  ُرُسُلنَا  قال  َجاءْت  َوَلَقْد 

َأْيِدهَيُْم   َرَأى  َفَلامَّ  َحنِيٍذ  بِِعْجٍل  َث َأن َجاء 
َلبِ َفاَم  َقاَل َساَلٌم  َقاُلوْا َساَلًما  ى  بِاْلُبرْشَ ََل  إِْبَراِهيَم 

ا ُأْرِسْلنَا إِىَل َقْوِم ُلوطٍ َتِصُل إَِلْيِه َنكَِرُهْم َوَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة َقاُلوْا ََل خَتَْف إِ    ، [ 70ـ    69]هود:    ﴾نَّ

والبرشى  .  صورة برشية.يف    عليه السالم الرسل هنا، هم مالئكة الرمحن، جاءوا إبراهيم  و
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تكون  هي    التي جاءوه هبا، أن  ويمكن  عتيا،  الكرب  من  بلغ  أن  بعد  الولد،  من  به  ما برش 

إليه من أمر ربه   هذا انتصارا  يف    هبالك قوم لوط.. إذ َل شك أنالبرشى ما محله املالئكة 

به   وتنرشح  املؤمنون،  له  يفرح  مما  والزيغ، وذلك  الضالل  للحق، وخزيا وخذَلنا ألهل 

 صدورهم.. 

آخر تعاىل:  ويف    :(1) قال  َساَلمٌ ﴿قوله  إبراهيم    [ 69]هود:    ﴾ َقاَل  أن  إىل  عليه  إشارة 

بيته، فلم يدر من أين جاءوا..  يف    جأةء هؤَلء الرسل، وأهنم ظهروا فيقد أخذ بمجالسالم  

أمارات   حيمل  متجمال،  خاطفا،  ردا  حتيتهم  عليهم  رد  وإنام  يردهم،  مل  ولكنه  فأنكرهم 

 اَلستفهام والتعجب واإلنكار، واخلوف. 

  كان التبشري بالغالم عىل كرب ويأس، هو الذي ذهب بكل ما وقع : وقد  (2)قال آخر

ووجل، سواء أكان وجال عارضا من ظهور املالئكة    من خوف عليه السالم  نفس إبراهيم  يف  

 . نفسه من فوات األوان إلنجاب ولد يف  له عىل تلك الصورة، أم وجال سكن

من القوم ما قوى ظنونه فيهم، وأهنم  عليه السالم  وقد تكشف إلبراهيم  :  (3)قال آخر

لضيفان، فال  عىل حال َل تبعث عىل الطمأنينة من جهتهم، فها هو ذا يقدم هلم ما يقدم ل

إليه أيدهيم  يمدون  له، وَل  الشك  ، يأهبون  تتحرك دواعى  نفسه، وترسى رعشة  يف    وهنا 

بهيف    اخلوف ويمسك  يغالب خوفه،  ولكنه  املنكر  ،  صدرهيف    كيانه،  القوم سؤال  فيسأل 

إنا رسل ربك.. إنا أرسلنا إىل قوم لوط.. فسكن    ،َل ختف   : قالوا..  املسرتيب: أَل تأكلون 

  نفسه، وعلم أهنم رسل اهلل، قد أرسلوا باهلالكواطمأنت  ،  عليه السالم  لذلك روع إبراهيم 

م مل يرسلوا إىل لوط، وإنام أرسلوا إىل قوم لوط، وليس لقوم  وأهن ..  عليه السالم  لقوم لوط 

 
 ( 1170/ 6القرآين للقرآن )التفسري (  1)

 ( 1170/ 6التفسري القرآين للقرآن )(  2)

 ( 1170/ 6التفسري القرآين للقرآن )(  3)



530 

 

 لوط عند اهلل إَل البالء واهلالك.

آخر ذلك  و  :(1)قال  لوط  مثل  إىل  السالم  جاؤوا  حسان  عليه  شباب  صورة  يف 

﴿َوملََّا َجاَءْت ُرُسُلنَا ُلوًطا يِسَء هِبِْم َوَضاَق هِبِْم َذْرًعا َوَقاَل َهَذا َيْوٌم  كام قال تعاىل:  الوجوه،  

، بصورة ضيوف من البرش، ذوي  عليه السالم  جاء املالئكة إىل لوط، أي  [ 77]هود:  َعِصيٌب﴾  

مجيلة، تثري غرائز قومه الذين انحرفوا عن السبيل السوي، وكانت هذه مشكلة لوط  وجوه  

يأتيه ضيوف أمثال هؤَلء، فيحاولون اَلعتداء عليهم، فيعمل  عندما    اليومية التي يعاين منها 

عىل الدفاع عنهم بام يملكه من وسائل قد َل تثبت أمام ما يملكونه من  عليه السالم    لوط 

 حدثنا اهلل عنه. فيام  جاءه هؤَلء عندما  سيطرة، لذا شعر باحلرجالقوة والكثرة امل

العجز عن إجياد  تعبري عن    [ 77]هود:  ﴿َوَضاَق هِبِْم َذْرًعا﴾    : : وقوله تعاىل:(2)قال آخر

فقد حتولت املسألة عند قدومهم، إىل أمر واقع َل جمال معه للتخلص منهم،    ؛ منفذ أو مهرب

  .. هذا يوم عصيب شديد  :قال، ولذلك  بكل سلبياته ومشاكلهوَل بد له من مواجهة املوقف  

ألنه سيواجه فيه قومه، برصاع عنيف سيخوضه ضدهم دفاعا عن ضيوفه الذين جاءوا إليه  

، وأخذ ينتظر اللحظة احلاسمة، التي اعتادها  الشديديف صورة غلامن مرد يتميزون باجلامل  

 من سلوك قومه. 

ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل صفات وخصائص  قال الشيخ: بورك فيكم.. فهل  

 وطاقات أخرى للمالئكة عليهم السالم؟ 

تعاىل  (3)قال أحدهم اهلل  يدل عىل كون  ما  فقد ورد  أجل..  يف  خلقهم عىل صور  : 

َعلََّمُه َشِديُد  ﴿منتهى اجلامل والكامل والقوة، كام قال تعاىل يف وصف جربيل عليه السالم:  
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أنه  و  .. الوحيأمني  ،  جربيل عليه السالم ، أي علمه  [ 6ـ    5]النجم:    ﴾ٍة َفاْسَتَوىاْلُقَوى ُذو ِمرَّ 

حافظ ملا حيمل من رساَلت اهلل سبحانه وتعاىل    أي قوى أمني   [ 5]النجم:    ﴾﴿َشِديُد اْلُقَوى

 . إىل رسله 

ٍة﴾كذلك أنه  عليه السالم  ومن صفات جربيل  :  (1)قال آخر أي    [ 6]النجم:    ﴿ُذو ِمرَّ

، وقدرة عىل محل هذه األمانة التي كلف بحملها.. وإهنا ألمانة ثقيلة أبت السامء  جلد وصرب

يشري إىل    [ 6]النجم:    ﴾﴿َفاْسَتَوىوقوله تعاىل:  .  واألرض واجلبال أن حيملنها وأشفقن منها. 

هبذه الصفات التي أقام اهلل سبحانه وتعاىل خلقه عليها، قد استوىف  عليه السالم  أن جربيل  

 تي تؤهله هلذه الوظيفة، والتي متكنه من القيام هبا عىل الوجه األكمل. الصفات ال

اأْلَْعىَل وقوله تعاىل:  :  (2)قال آخر بِاأْلُُفِق  قبله،    [ 7]النجم:    ﴾ ﴿َوُهَو  ما  معطوف عىل 

وهو صفة من صفات جربيل، عليه السالم، تشري إىل العامل العلوي، الذي يعيش فيه.. أي  

 أنه ملك ساموى، وليس من هذا العامل األرىض. 

  ﴿إِنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ : ومثل ذلك قوله تعاىل يف جربيل عليه السالم: (3) قال آخر

ٍة ِعنَْد ِذي الْ  أي إن هذا القرآن مل ينطلق  ، [ 21ـ  19]التكوير:  ﴾ ُمَطاٍع َثمَّ َأِمنيٍ   َعْرِش َمكنِيٍ ِذي ُقوَّ

من جتربة فكرية ذاتية، بل هو قول رسول كريم أرسله اهلل إىل نبيه ليفتح به قلبه، ويعمق به  

جتربته ليبلغه للناس، وهذا الرسول هو جربيل عليه السالم الذي حدثنا اهلل عنه يف عالقته  

َلُه َعىَل َقْلبَِك بِإِْذِن اهللَِّ﴾  بت ُه َنزَّ يَل َفإِنَّ رْبِ ا جِلِ ]البقرة: نزيل القرآن يف قوله تعاىل: ﴿ُقْل َمْن َكاَن َعُدوًّ

 وقد وصفه اهلل بصفة )كريم( إشارة إىل كونه ذا كرامة عند ربه يف قربه منه.  [ 97

، كام    الة وتبليغها للنبي أعطاه القدرة عىل محل الرس: ووصفه اهلل بأنه  (4) قال آخر
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يأمره به  فيام    أعطاه املكانة املميزة لديه، ومنحه الطاعة التي أراد للمالئكة أن يقدموها إليه

من املهامت املوكلة إليه، وأكد أمانته يف محل الرسالة وإبالغها، فال يزيد فيها حرفا وَل ينقص  

 منها شيئا. 

َل يوصفون بالذكورة  اإلشارة إىل أهنم    : وهكذا ورد يف القرآن الكريم(1) قال آخر

املرشكني:  واألنوثة الرد عىل  تعاىل يف  قال  َأْم  ، كام  اْلَبنُوَن  َوهَلُُم  اْلَبنَاُت  َألَِربَِّك  ﴿َفاْسَتْفتِِهْم 

اهللَُّ َوَلَد  َلَيُقوُلوَن  إِْفكِِهْم  ِمْن  ُْم  إهِنَّ َأََل  َشاِهُدوَن  َوُهْم  إَِناًثا  املاََْلئَِكَة  َلَكاِذُبوَن  َخَلْقنَا  ُْم  َوإهِنَّ  

ُروَن َأْم َلُكْم ُسْلَطاٌن ُمبِنٌي َفْأتُ  ُكُموَن َأَفاَل َتَذكَّ وا  َأْصَطَفى اْلَبنَاِت َعىَل اْلَبننَِي َما َلُكْم َكْيَف حَتْ

ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾   إِْن  عىل  مؤنبا هلا ومقرعا  املرشكني  أي سل  ،  [ 157ـ    149]الصافات:  بِكَِتابُِكْم 

أحالمه  عقوهل  مضعف  ألرِب م وسفاهة  هذا    ،  جاءكم  أين  فمن  البنون؟  ولكم  البنات 

ونحو اآلية  ..  التقسيم، وإَلم تستندون؟ وإنكم لتكرهون البنات وتبغضوهنا أشد البغض

تعاىل:   ِضيَزى قوله  ِقْسَمٌة  إًِذا  تِْلَك  اأْلُْنَثى  َوَلُه  َكُر  الذَّ قسم  [ 22ـ    21]النجم:    ﴾﴿َأَلُكُم  ة  أي 

 جائرة. 

علم إَل باملشاهدة  أن ذلك َل يُ بالتوبيخ هلم عىل هذه املقالة،  : ثم ترقى يف  (2) قال آخر

الدليل والربهان عىل صحته، والنقل   بالعقل، حتى يقوم  النقل، وَل سبيل إىل معرفته  أو 

 الصحيح الذي يؤيد ما تدعون َل يوجد، فلم تبق إَل املشاهدة، وهذه مل حتصل. 

آخر فقال: :  (3) قال  الزائفة  العقيدة  هذه  منشأ  فساد  بني  إِْفكِِهْم    ثم  ِمْن  ُْم  إِهنَّ ﴿َأََل 

أي وما جرأهم عىل هذا القول اهلراء والرأى اخلطل    [ 152ـ    151]الصافات:  َلَيُقوُلوَن َوَلَد اهللَُّ﴾  

  إَل اعتقادهم الباطل أن هلل ولدا، وهو افرتاء قبيح وإفك رصيح، َل مستند له، وَل شبهة
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 ترشد إىل صدقه. 

ُْم َلَكاِذُبونَ   ثم أكد هذا النفي بقوله::  (1)قال آخر فيام يقولون،    [ 152]الصافات:    ﴾﴿َوإِهنَّ

ثم نقض الدعوى من  ..  وَل أثرة هلم من علم يصدق ما يعتقدون، فمن أين جاءهم هذا؟

أي أى    [ 153]الصافات:    ﴾ نيَ ﴿َأْصَطَفى اْلَبنَاِت َعىَل اْلَبنِ   أساسها مبينا أن العقل َل يتقبلها فقال:

شاهد   السليم  واملنطق  والعادة  والعرف  البنني؟  ويرتك  البنات  خيتار  أن  عىل  حيمله  شىء 

ََذ ِمَن املاََْلئَِكِة  قوله تعاىل:  ونحو اآلية  .  صدق عىل غري هذا. ﴿َأَفَأْصَفاُكْم َربهُكْم بِاْلَبننَِي َواختَّ

 [40]اإلرساء:  ﴾ َعظِياًم إَِناًثا إِنَُّكْم َلَتُقوُلوَن َقْوًَل 

قال الشيخ: بورك فيكم.. فهل ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل صفات وخصائص  

 وطاقات أخرى للمالئكة عليهم السالم؟ 

أهنم َل حيتاجون إىل طعام البرش ورشاهبم، فقد أخربنا  قال أحدهم: أجل.. من ذلك  

برش،   صورة  يف  إبراهيم  جاؤوا  املالئكة  أن  إليه،  اهلل  أيدهيم  متتد  فلم  الطعام،  هلم  م  فقد 

﴿َهْل  ، كام قال تعاىل:  فأوجس منهم خيفة، فكشفوا له عن حقيقتهم، فزال خوفه واستغرابه

  َأَتاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم املُْْكَرِمنَي إِْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم َقْوٌم ُمنَْكُرونَ 

َبُه إَِلْيِهْم َقاَل َأََل َتْأُكُلوَن َفَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة َقاُلوا ََل َفَراَغ إِ  ِه َفَجاَء بِِعْجٍل َسِمنٍي َفَقرَّ
  ىَل َأْهلِ

وُه بُِغاَلٍم َعلِيٍم﴾   ُ َفَلامَّ َرَأى َأْيِدهَيُْم ََل َتِصُل إَِلْيِه َنكَِرُهْم  ، وقال: ﴿[ 28ـ    24]الذاريات:  خَتَْف َوَبرشَّ

ا ُأْرِسْلنَا إِىَل َقْوِم ُلوطٍ َوأَ   [70]هود:  ﴾ْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة َقاُلوْا ََل خَتَْف إِنَّ

أهنم   ذلك  ومن  آخر:  يتعبونقال  وَل  يمل ون  أهنم  َل  تعاىل  اهلل  وصفهم  ولذلك   ،

يقومون بعبادة اهلل وطاعته وتنفيذ أوامره، بال كلل وَل ملل، وَل يدركهم ما يدرك البرش  
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ْيَل َوالنََّهاَر َل َيْفرُتُونَ ﴿قال تعاىل يف وصف املالئكة:  من ذلك،   ، [ 20]األنبياء:    ﴾ ُيَسبُِّحوَن اللَّ

ِذيَن ِعنَد َربَِّك ُيَسبُِّحوَن َلُه  . ومثل ذلك قوله تعاىل: ﴿ ومعنى َل يفرتون: َل يضعفون. َفالَّ

ْيِل َوالنََّهاِر َوُهْم َل َيْسَأُمونَ     [ 38]فصلت:  ﴾بِاللَّ

َوإِنَّ َعَلْيُكْم حَلَافِظِنَي كَِراًما  ﴿ : ومن ذلك ما وصفهم اهلل تعاىل به يف قوله:  (1)خرقال آ

أي إن أعاملكم حمصاة عليكم، فقد وكل بكم  ، [ 12ـ  10]اَلنفطار:  ﴾َكاتِبِنَي َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلونَ 

ما تعملون من خري ورش ﴿َعِن  اىل:  ، كام قال تعمالئكة حفظة، كرام كاتبون حيصون كل 

اَمِل َقِعيٌد َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إَِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيدٌ  ﴿َوُهَو  ل:  ا وق  ،[ 18ـ    17]ق:    ﴾اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ

وليس علينا أن نبحث عن كنه هؤَلء  ،  [ 61]األنعام:    اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُيْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة﴾

األعامل، وهل  احلفظة، وَل   أي شىء خلقوا وما عملهم، وكيف حيفظون  من  نعرف  أن 

عندهم أوراق وأقالم، أو هناك ألواح ترسم فيها األعامل، أو هم أرواح تتجىل فيها تلك  

كل ذلك مل نكلف العلم به، وإنام نكلف اإليامن   ،القرطاسيف    األعامل، فتبقى فيها بقاء املداد

 . حقيقته إىل اهلليف   بصدق اخلرب، وتفويض األمر 

َوَعلََّم آَدَم األَْساَمَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعىَل  قال آخر: وَل يعارض هذا قوله تعاىل: ﴿

ْمَتنَا   املاََْلئَِكِة َفَقاَل َأنبُِئويِن بَِأْساَمء َهُؤَلء إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي َقاُلوْا ُسبَْحاَنَك ََل ِعْلَم َلنَا إََِل  َما  َعلَّ

 ، ألن لكل عامل علمه وقدراته اخلاصة به. [ 32ـ  31]البقرة:  ﴾ َك َأنَت اْلَعلِيُم احْلَكِيمُ إِنَّ 

 تكاليف ووظائف: د.  

ما انتهوا من حديثهم إىل هذا املوضع، حتى سمعت صوتا مجيال يرتل قوله تعاىل:  

افهوَن وَ  ،  [ 166ـ    164]الصافات:    إِنَّا َلنَْحُن املَُْسبُِّحوَن﴾ ﴿َوَما ِمنَّا إَِلَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم َوإِنَّا َلنَْحُن الصَّ
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  ثم رأيت مجعا من الناس جيتمعون حول شيخ، وهو يقول هلم: من منكم يذكر يل معنى هذه 

 ؟ ومدى اهتدائنا بذلك  ، اآلية الكريمة، ودَللتها عىل وظائف املالئكة عليهم السالم

أحدهم قول:  (1)قال  لرد  مسوقة  الثالث  بإيراد    رشكنيامل  اآليات  املالئكة  بألوهية 

نفس اعرتافهم بام ينتفي به قول الكفار، وهم َل ينفون العبودية عن املالئكة، بل يرون أهنم  

بالترصف  أرباب وآهلة ملن دوهنم يستقلون  أمر  فيام    مربوبون هلل سبحانه  إليهم من  فوض 

هذا هو الذي ينفيه املالئكة  العامل من غري أن يرتبط يشء من هذا التدبري إىل اهلل سبحانه، و

تعاىل قال  كام  خلقه  وبني  تعاىل  بينه  متوسطة  أسبابا  كوهنم  َل  أنفسهم،  ِعَباٌد    : عن  ﴿َبْل 

 [ 27ـ  26]األنبياء:  ﴾ُمْكَرُموَن ََل َيْسبُِقوَنُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بَِأْمِرِه َيْعَمُلونَ 

فيام    دورا معينا، ومقاما معلوما واملالئكة يؤكدون بأن لكل واحد منهم  :  (2) قال آخر

يفوضه اهلل إليهم من مهامت يف حركة الكون، وأهنم الذين يقفون أمام اهلل صفا يف انتظار  

التي   اخلالصة  عبادهتم  يف  قدسه،  مقام  إىل  التسبيح  يرفعون  الذين  وأهنم  الكونية  أوامره 

 فيها اهلل عن كل ما َل يليق به.  اينزهو

ت أخرى تتحدث عن هذه املقامات املعلومة، والوظائف  قال الشيخ: فهل هناك آيا 

 املحددة؟

قال أحدهم: أجل.. فمن ذلك وظيفة اهلداية واإلرشاد والتعليم والرتبية؛ فاملالئكة  

)إن للشيطان ملة  :  عليهم السالم هم رسل اهلل الدالون عىل كل خري، وقد قال رسول اهلل  

عاد بالرش وتكذيب باحلق، وأما ملة امللك فإيعاد  بابن آدم وللملك ملة فأما ملة الشيطان فإي

باخلري وتصديق باحلق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهلل فليحمد اهلل، ومن وجد اآلخرى  
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  (1)(الشيطان فليتعوذ باهلل من 

قال آخر: ومن املالئكة املوكلني هبذا اجلانب جربيل عليه السالم الذي وصفه اهلل  

قوله: يف  بذلك  اهللََِّمنْ ﴿  تعاىل  بِإِْذِن  َقْلبَِك  َعىَل  َلُه  َنزَّ ُه  َفإِنَّ يَل  رْبِ جِلِ ًا  َعُدو  َكاَن  ،  [ 97]البقرة:  ﴾  

ُمبنِيٍ ﴿:  ولهوق َعَرِِبٍّ  َساٍن 
بِلِ املُْنِْذِريَن  ِمَن  لَِتُكوَن  َقْلبَِك  َعىَل  األَِمنُي  وُح  الره بِِه    ﴾ َنَزَل 

َلُه ُروُح اْلقُ ﴿ :  وله، وق[ 193]الشعراء: إِْن ُهَو  ﴿:  قوله، و[ 102]النحل:  ﴾ُدِس ِمْن َربَِّك بِاحْلَق  ُقْل َنزَّ

ٍة َفاْسَتَوى َوُهَو بِاألُُفِق األَْعىَل ُثمَّ َدَنا َفَتَدىلَّ َفَكاَن    إََِل  َوْحٌي ُيوَحى َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى ُذو ِمرَّ

َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى ِعنَْد ِسْدَرِة املُْنَْتَهى ِعنَْدَها  ﴿:  وقوله  ،[ 9ـ    4]النجم:  ﴾َقاَب َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى

ٍة ِعنَْد ِذي اْلَعْرِش َمكنٍِي  :  قوله ، و[ 15ـ    13]النجم:  ﴾َجنَُّة املَْْأَوى ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم ِذي ُقوَّ ﴿إِنَّ

 [23ـ  19]التكوير:  ﴾ بِاألُُفِق املُْبِنيِ  ُمَطاٍع َثمَّ َأِمنٍي َوَما َصاِحُبُكْم بَِمْجُنوٍن َوَلَقْد َرآهُ 

 قال الشيخ: فهل هناك وظائف أخرى ذكرها القرآن الكريم؟ 

: أجل.. من ذلك ما ورد من توكيل اهلل تعاىل للمالئكة عليهم السالم  (2)قال آخر

ُقْل  ﴿قال اهلل تعاىل:    ، كامملك املوت بذلك، واملسمى  املوكل  ، ومنهم امللك  قبض األرواحب

ُتْرَجُعونَ َيتَ  َربُِّكْم  ُثمَّ إىل  بُِكْم  َل  ُوكِّ الَِّذي  املَْْوِت  َمَلُك  اُكْم  ، أي قل هلؤَلء  [ 11]السجدة:  ﴾َوفَّ

املرشكني: إن ملك املوت الذي وكل بقبض أرواحكم يستوىف العدد الذي كتب عليه املوت  

تُ  ثم  أجله،  انتهاء  حني  كهيئتكم  منكم  أحياء  القيامة  يوم  ربكم  إىل  وفاتكم،  ردون  قبل 

 . فيجازى املحسن منكم بإحسانه، وامليسء بإساءته 

﴿َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُيْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (3)قال آخر

ُطوَن ُثمَّ ُردهو ْتُه ُرُسُلنَا َوُهْم ََل ُيَفرِّ ا إِىَل اهللَِّ َمْوََلُهُم احْلَقِّ َأََل  َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُكُم املَْْوُت َتَوفَّ
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ُع احْلَاِسبِنَي﴾   إنه تعاىل هو الغالب خلقه العايل عليهم  ، أي  [ 62ـ    61]األنعام:  َلُه احْلُْكُم َوُهَو َأرْسَ

حيفظون   وهنارا  ليال  يتعاقبونكم  املالئكة  من  حفظة  عليكم  ويرسل  وسلطانه،  بقدرته 

حتى إذا    وَل يضيعون شيئا منها   ، حفظها وإحصائها   يف   أعاملكم وحيصوهنا، وَل يفرطون

جاء أحدكم املوت وانتهى عمله، توفته وقبضت روحه رسلنا املوكلون بذلك من املالئكة،  

بأمره ذلك  يتولون  الذين  املوت  ملك  أعوان  هم  الرسل  يُ ..  وهؤَلء  الذين  ثم  أولئك  رد 

أمورهم، وهو احلق الذي َل يقىض إَل  تتوفاهم الرسل إىل اهلل الذي هو موَلهم ومالك  

أعامهلم.  عىل  وجيازهيم  ليحاسبهم  ألنه  ويف    .بالعدل،  حتم،  إليه  ردهم  أن  إىل  إيامء  اآلية 

 سيدهم الذي يتوىل أمورهم وحيكم بينهم باحلق. 

ألرواح  عليهم السالم  قبض املالئكة  : ومثل ذلك قوله تعاىل يف تصوير  (1)قال آخر

وما   وحتقريالكافرين،  وإهانة  عنف  من  املاَْلئَِكُة  ﴿:  فيها  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيَتَوىفَّ  إِْذ  َتَرى  َوَلْو 

ُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب احْلَِريِق  إشارة إىل ما حل  ، ففيها  [ 50]األنفال:  ﴾ َيرْضِ

يوم بدر الذي  يف    كالاء الناس، من بالء ونيباملرشكني الذين خرجوا من ديارهم بطرا ور 

الزهو واخليالء.. فهاهم   التي كانت تستوىل عليهم من  احلال  تلك  له، وهم عىل  خرجوا 

أوَلء يتلقون الصفعات عىل وجوههم، والرضبات عىل أدبارهم، فأين العزة واملنعة؟ وأين  

مما    السطوة واجلاه؟ لقد تعروا من هذا كله، ولبسوا ثوب اخلزي واملهانة، ونزلوا إىل أسوأ

بيان للمصري الذي    [ 22]احلج:    ﴾ ﴿َوُذوُقوا َعَذاَب احْلَِريِق كان عليه األرقاء.. وقوله تعاىل:  

كربياءهم  اهلل  أذل  الذين  املرشكون  أولئك  إليه  مصري  يف    صار  وهو  بدر،  يوم  اليوم،  هذا 

هبم يلقى  لسعريها.. يف    مشئوم،  ووقودا  جلهنم،  حطبا  اجلحيم،  حل    سواء  الذي  وذلك 
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اآلخرة، هو جزاء ملا كان منهم، وما قدمت أيدهيم  يف    الدنيا، وعذابيف    كني من هوانباملرش

ٍم لِْلَعبِيدِ من سوء..   َمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اهللََّ َلْيَس بَِظالَّ .. واحلديث  [ 51]األنفال:    ﴾﴿َذلَِك باَِم َقدَّ

  منه العابرون. يف اآلية عامة، وما ذكر عن قتىل املرشكني يف بدر جمرد نموذج ليعرب 

اُهُم املاََْلئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َفَأْلَقُوا  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر ِذيَن َتَتَوفَّ ﴿الَّ

 َبىَل إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن َفاْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنَّ
ٍ
َلَم َما ُكنَّا َنْعَمُل ِمْن ُسوء لِِديَن  َم َخا السَّ

يَن﴾   ِ الكافرين الذين  ، وهي يف وصف كيفية موت  [ 29ـ    28]النحل:  فِيَها َفَلبِْئَس َمْثَوى املَُْتَكربِّ

تقبض مالئكة املوت أرواحهم وهم ظاملوا أنفسهم ومعرضوها للعذاب املخلد بكفرهم،  

الكفر؟ أشد من  للنفس  ذكر  ..  وأي ظلم  تعاىل  ثم  حينئذ من  اهلل  واملذلة  حاهلم  اخلضوع 

﴾   فقال:
ٍ
َلَم َما ُكنَّا َنْعَمُل ِمْن ُسوء أي فاستسلموا وانقادوا حني عاينوا    [ 28]النحل:    ﴿َفَأْلَقُوا السَّ

العذاب قائلني: ما كنا نرشك بربنا أحدا، وهم قد كذبوا عىل رهبم واعتصموا بالباطل رجاء  

  [ 28]النحل:   ﴾إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ   ﴿َبىَل   فيام قالوا فقال: اهلل تعاىل  ثم كذهبم    النجاة..

اإلنكار يف    أي بل كنتم تعملون أعظم السوء وأقبح اآلثام واهلل عليم بذلك، فال فائدة لكم 

﴿َفاْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم    م فقال:أفعاهلثم بني ما يرتتب عىل قبيح  .  كم.أفعالواهلل جمازيكم ب

ينَ َخالِِديَن فِ  ِ أي فادخلوا طبقات جهنم، وذوقوا ألوانا    [ 29]النحل:    ﴾يَها َفَلبِْئَس َمْثَوى املَُْتَكربِّ

املوبقات   عظيم  واجرتاحكم  بربكم،  اإلرشاك  من  أنفسكم  به  دنستم  بام  العذاب،  من 

واملعايص خالدين فيها أبدا، وبئس املقيل واملقام دار الذل واهلوان ملن كان متكربا عن اتباع  

 . رسل واَلهتداء باآليات التي أنزلت عليهم، وما أفظعها من دارال

اُهُم املاََْلئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2)قال آخر ِذيَن َتَوفَّ ﴿إِنَّ الَّ
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َأْرُض  َتُكْن  َأمَلْ  َقاُلوا  اأْلَْرِض  يِف  ُمْسَتْضَعِفنَي  ُكنَّا  َقاُلوا  ُكنُْتْم  فِيَها    فِيَم  َفُتَهاِجُروا  َواِسَعًة  اهللَِّ 

ََل  َواْلِوْلَداِن   
ِ
َوالنَِّساء َجاِل  الرِّ ِمَن  املُْْسَتْضَعِفنَي  إَِلَّ  َمِصرًيا  َوَساَءْت  َجَهنَُّم  َمْأَواُهْم    َفُأوَلئَِك 

يُعوَن ِحيَلًة َوََل هَيَْتُدوَن َسبِياًل َفُأوَلئَِك َعَسى اهللَُّ َأْن َيْعُفوَ 
ا َغُفوًرا﴾  َيْسَتطِ   َعنُْهْم َوَكاَن اهللَُّ َعُفوًّ

، أي إن الذين تتوفاهم املالئكة وتقبض أرواحهم حني انتهاء آجاهلم حالة  [ 99ـ    97]النساء:  

  أعامهلم يف    هلم  حرية  َل   حيث  والظلم  الذل  داريف    باإلقامة  برضاهم   أنفسهم  ظاملىكوهنم  

يف    :تقول هلم املالئكة بعد توفيها هلموتأييده،    ونرصه  دينهم  إقامة  من  يتمكنون  وَل  الدينية،

شىء منه، إذ هم قدروا عىل اهلجرة ومل  يف    أى شىء كنتم من أمر دينكم؟ أي إهنم مل يكونوا 

  إننا مل نستطع أن نكون  : قائلني  عن تقصريهم الذي وبخوا عليه . لكنهم يعتذرون هياجروا. 

  .. فار لنا فعجزنا عن القيام بواجبات الدينشىء يعتد به من أمر ديننا َلستضعاف الك يف  

﴿َأمَلْ َتُكْن َأْرُض اهللَِّ    وهذه حجة مل تتقبلها املالئكة، ومن ثم ردوا عليهم املعذرة فقالوا هلم: 

تقدرون فيه عىل إقامة   وترحلوا إىل قطر آخر من األرض[ 97]النساء:   َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا فِيَها﴾

﴿َفُأوَلئَِك  .  رق الذل الذي َل يليق باملؤمن، وَل هو من خصاله.  الدين وحترروا أنفسكم من

اآلخرة  يف    أي إن أولئك الذين فصلت حاهلم الفظيعة نسكنهم   [ 97]النساء:    َمْأَواُهْم َجَهنَُّم﴾ 

أي وقبحت جهنم    [ 97]النساء:    ﴾ ﴿َوَساَءْت َمِصرًياجهنم لرتكهم ما كان مفروضا عليهم،  

 . ها يسوءهممصريا هلم، ألن كل ما في

بلد َل يتمكن فيه من إقامة دينه  يف    وىف هذا إيامء إىل أن الرجل إذا كان:(1)قال آخر

غري بلده أقوم بحق اهلل وأدوم عىل العبادة وجبت  يف   كام جيب لبعض األسباب، أو علم أنه

دار الكفر وَل يمنع وَل يؤذى إذ هو عمل بدينه وأقام أحكامه بال  يف    أما املقيم،  عليه اهلجرة 

 
 ( 132/ 5تفسري املراغي )(  1)



540 

 

ن اإلقامة فيها ربام كانت سببا من أسباب ظهور حماسن  ألنكري فال جيب عليه أن هياجر،  

 اإلسالم وإقبال الناس عليه. 

آخر تعاىل  (1) قال  اهلل  استثنى  ثم  والعجزة  كاملستضعفني  :  الضعفاء  الذين  الشيوخ 

الطرق فلم هيتدوا  ضاقت هبم احلي  ل فلم يستطيعوا ركوب واحدة منها، وعميت عليهم 

األرض   بمسالك  للجهل  وإما  للفقر،  وإما  وزمانة،  كمرض  للعجز  إما  منها،  طريقا 

 . ومضايقها بحيث لو خرجوا هللكوا

اُهُم املاََْلئَِكُة َطيِّبِنَي َيُقولُ : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2) قال آخر ِذيَن َتَتَوفَّ وَن َساَلٌم  ﴿الَّ

يف    الصورة التي تقابل الكافرين، وهي  [ 32]النحل:  َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اجْلَنََّة باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾  

  صورة املؤمنني املتقني.. هكذا يواجه بعضهم بعضا، فيكون هي   موقف اجلزاء يوم القيامة، 

، إذ يتضاعف عندهم فضل  هذا إيالم فوق إيالم للكافرين، ونعيم فوق نعيم للمؤمنني يف  

 . ورمحته هبم، ألهنم نجوا من هذا البالء اهلل عليهم 

املؤمنني بكوهنم طيبني،  (3) قال آخر بام توحيه كلمة  : وقد وصف اهلل تعاىل هؤَلء 

الطيبة من طيبة يف الروح، ويف النية، ويف اجلو الذي حييط هبم يف عالقات احلياة، ويف اخلط  

تاريخ حياهت كانوا عىل  الذي حيكم كل  املوت،  إذا جاءهم  النهاية، حتى  إىل  البداية  م من 

استعداد ملواجهة نتائج املسؤولية بكل قوة وإيامن أمام اهلل، ألهنم يعرفون النتيجة سلفا من  

يتوفوهنم   الذين  املالئكة  ينتظرون  فهم  بالتقوى،  امليلء  تارخيهم  َساَلٌم  خالل  ﴿َيُقوُلوَن 

 حتية طيبة توحي إليهم بكل معاين السالم الروحية والعملية التي  ، يف[ 32]النحل:    َعَلْيُكُم﴾

ألن اجلنة َل تنال    [ 32]النحل:    ﴾ ﴿اْدُخُلوا اجْلَنََّة باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ تنتظرهم يف حياهتم اجلديدة  
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يتمنون اجلنة بعد  عندما    بالتمنيات بل باألعامل، وهذا ما ينبغي للناس أن يتمثلوه يف الدنيا،

اإلهلية من    ؛املوت  بالرمحة  يلتقون  الذين  الصاحلني،  املؤمنني  للعاملني  إَل  هناك  فال جمال 

 . مواقع العمل يف خط اإليامن

 قال الشيخ: فهل هناك وظائف أخرى ذكرها القرآن الكريم؟ 

  : أجل.. من ذلك ما ورد من توكيل اهلل تعاىل للمالئكة عليهم السالم(1)قال آخر

الذين ذكرهم  بحفظ العبد يف ِحل ه وارحتاله ونومه ويقظته ويف كل حاَلته، وهم املعقبات  

تعاىل قوله  اهلل  ْيِل  :  يف  بِاللَّ ُمْسَتْخٍف  ُهَو  َوَمْن  بِِه  َجَهَر  َوَمْن  اْلَقْوَل  َأرَسَّ  َمْن  ِمنُْكْم  ﴿َسَواٌء 

َباٌت ِمْن َبنْيِ َيَديْ  ُ َما  َوَساِرٌب بِالنََّهاِر َلُه ُمَعقِّ ِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َل ُيَغريِّ

وا َما بَِأْنُفِسِهمْ  ُ َقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ
  [ 11ـ  10]الرعد: ﴾ بِ

  اهلل سبحانه، حميط بكل صغرية وكبرية : فاآليتان الكريمتان تذكران أن  (2) قال آخر

ك بعيد األمور وقريبها، خفيها وظاهرها، إذ َل قرب وَل  ذليف    يتساوى لديه  الوجود..يف  

فمن  .  بعد عند من احتوى الوجود كله، وَل خفاء وَل ظهور لدى من ملك األمر مجيعه.

به.. اهلل يعلم رسه، علمه جلهره  القول كمن جهر  به عن  ..  أرس  بالليل واسترت  تدثر  ومن 

ضوء  يف    ظلمة الليل، كام يراه يف    اهأي متحرك، بالنهار.. اهلل ير  ،العيون، كمن هو سارب 

 النهار.  

 َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفُظوَنُه  : ثم عقب عىل ذلك بقوله:  (3)قال آخر
َباٌت ِمْن َبنْيِ ﴿َلُه ُمَعقِّ

أي إن هلذا اإلنسان الذي يرس القول وخيافت به، أو يظهره وجيهر  ،  [ 11]الرعد:  ِمْن َأْمِر اهللَِّ﴾  

موكل به    .. وضح النهاريف    ظلمة الليل أو يتحرك بني الناسيف   ن األنظاربه، أو حيتجب ع
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من قبل اهلل، جند حيفظونه، وحيرسونه، ويرصدون كل نفس يتنفسه، وكل خاطر خيطر له،  

أو طرفة عني يطرفها، أو خفقة قلب خيفقها.. إنه حيث كان، وعىل أي حال كان، هو حتت  

ه احلراسة التي َل تنام.. فأنى له أن خيلص إىل نفسه، أو  هذه املراقبة التي َل تغفل، وبني هذ

 خيلو إىل وجوده، دون أن ترقبه هذه العيون الراصدة املتعقبة له؟

َباٌت﴾    : قوله تعاىلويف    :(1)قال آخر إشارة إىل أن هؤَلء اجلند، يرون    [ 11]الرعد:  ﴿ُمَعقِّ

اإلنسان من حيث َل يراهم، وأهنم أشبه بمن يتبع اإلنسان من وراء عقبه، دون أن يراه أو  

حيفظونه بام أمروا به من تقدير اهلل،    .حيس به، وهم ـ مع هذا ـ بني يدى اإلنسان ومن خلفه. 

 عباده. يف  وحكمه، وقضائه 

 كرها القرآن الكريم؟ قال الشيخ: فهل هناك وظائف أخرى ذ

  : أجل.. من ذلك ما ورد من توكيل اهلل تعاىل للمالئكة عليهم السالم (2) قال أحدهم

قوله  بحفظ عمل العبد من خري ورش، وهم الكرام الكاتبون، وهؤَلء يشملهم مع ما قبلهم  

   [ 61]األنعام: ﴾َوُيْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظةً ﴿تعاىل:  

ُهْم َوَنْجَواُهْم َبىَل  ﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل:  (3) قال آخر َأْم حَيَْسُبوَن َأنَّا َل َنْسَمُع رِسَّ

أفال يتصورون أن اهلل يسمع وساوس الصدور،  أي  ،  [ 80]الزخرف:  ﴾َوُرُسُلنَا َلَدهْيِْم َيْكُتُبونَ 

يسمع رسهم   َل  فكيف  خفية،  كانت  مهام  نجوى  كل  عىل  الشاهد  فهو  الشفاه،  ومهس 

الذين جعلناهم    ﴿َوُرُسُلنَا﴾   ، فإن اهلل هو املحيط باإلنسان يف رسه وعالنيته  ،بىل   .. اهمونجو

أوكلنا إليهم من  فيام    كل ما يقولون ويعملون،   [ 80]الزخرف:    ﴿َلَدهْيِْم َيْكُتُبوَن﴾شهودا عليهم  

 حفظ أعامل العباد، الصغرية والكبرية. 
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اَمِل َقِعيٌد  ﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر َياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ ى املَُْتَلقِّ إِْذ َيَتَلقَّ

َعتِيدٌ  َرِقيٌب  َلَدْيِه  إَِل  َقْوٍل  ِمْن  َيْلِفُظ  القرب  ،  [ 18]ق:  ﴾ َما  قربه هذا  أن اهلل سبحانه مع  أي 

وباطنا  ظاهرا  كله،  اإلنسان  كيان  عىل  وكل،  املستوىل  قد  من    فإنه  جنديني  اإلنسان  هبذا 

كتاب يلقاه منشورا يوم  يف    جنوده، يتلقيان منه كل ما يصدر عنه، من قول أو فعل، فيكتبانه

 . القيامة

تعاىل:  (2) قال آخر َعتِيدٌ : وقوله  َرِقيٌب  َلَدْيِه  إَِلَّ  َقْوٍل  ِمْن  َيْلِفُظ  بيان   [ 18]ق:    ﴾﴿َما 

اإل يمني  عن  القاعدين  اجلنديني  لوظيفة  لإلنسان  شارح  واقفان  فهام  وعن شامله..  نسان 

أي مراقب، يسمع ما يقال،    ﴾َرِقيٌب ﴿باملرصاد.. ما يلفظ من قول إَل كان عىل هذا القول 

وهو   اسمني    ﴾َعتِيدٌ ﴿ويسجله،  وعتيد،  رقيب  وليس  أبدا..  يغيب  َل  دائام  حارض  أي 

هام، فكل منهام رقيب  للملكني القائمني عىل اإلنسان، املوكالن به، وإنام ذلك وصف لكل من

 . يقظ، حارض أبدا

َوإِنَّ َعَلْيُكْم حَلَافِظِنَي كَِرامًا َكاتِبِنَي َيْعَلُموَن َما  ﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل: (3) قال آخر

﴿كَِراًما  حيفظون عليكم أعاملكم بكل دقة،  أي إن عليكم مالئكة    ،[ 10]اَلنفطار:  ﴾ َتْفَعُلونَ 

من املالئكة الذين أكرمهم اهلل بكرامته فقرهبم إليه، وأوكل إليهم كثريا    [ 11]اَلنفطار:    ﴾َكاتِبِنيَ 

واإلنسان، وأبقاهم يف دائرة غيبه ومواقع رسه، وكان مما    من املهامت املتعلقة بالكون واحلياة

أوكله إليهم من ذلك كتابة أعامل اإلنسان يف كل حركة حياته، يف رسه وعالنيته، فال يغيب  

َما َتْفَعُلونَ وهذا ما ينبغي لكم أن تعيشوا وعيه، فهم    .. عنهم يشء من ذلك   ﴾ ﴿َيْعَلُموَن 

فعليكم أن تضعوا ذلك يف حسابكم أثناء    . من خري أو رش، أو طاعة أو معصية.   [ 12]اَلنفطار:  
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العمل، لتتحركوا فيه يف أجواء الشعور باملسؤولية، واَلنفتاح عىل اليوم الذي تبعثون فيه  

 سؤولية التي حيددها اهلل بشكل حاسم. لتواجهوا نتائج امل 

 قال الشيخ: فهل هناك وظائف أخرى ذكرها القرآن الكريم؟ 

أحدهم املالئكة  (1)قال  فمنهم  أجل..  يوم  :  ويف  وفاهتم،  عند  للمؤمنني  املبرشون 

نَا اهللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ ﴿كام قال تعاىل:  ،  القيامة ِذيَن َقاُلوا َربه ُل َعَلْيِهُم املاَْلئَِكُة َأََل  خَتَاُفوا  إِنَّ الَّ

ْنَيا َويِف   الده احْلََياِة  َأْولَِياُؤُكْم يِف  َنْحُن  ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن  تِي  الَّ بِاجْلَنَِّة  وا  َوَأْبرِشُ َزُنوا  حَتْ اآلِخَرِة  َوَل 

ُعوَن نُ  ،  [ 32  ـ  30]فصلت:  ﴾ُزَلً ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ َوَلُكْم فِيَها َما َتْشَتِهي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم فِيَها َما َتدَّ

الذين قالوا ربنا اهلل، وحده، َل رشيك له، وَل نعبد إهلا غريه، وَل نتخذ معه رشكاء،  أي إن 

ثم إهنم مع إيامهنم هذا، قد عملوا بمقتىض هذا اإليامن فاستقاموا عىل ما يدعو إليه اإليامن  

هؤَلء املؤمنون تتنزل عليهم املالئكة    .. ا ينهى عنهباهلل، من امتثال ما يأمر به، واجتناب م

بالرمحات والربكات من رهبم، فيلقوهنم عند كل مطلع من مطالع القيامة، وعند كل شدة  

أَل ختافوا مما أنتم مقدمون    من شدائدها، بام يمأل قلوهبم أمنا وسكينة ورضا، قائلني هلم:

الدنيا، فقد أخذتم خري ما فيها،  يف    م عليه من حساب وجزاء، وَل حتزنوا عىل فائت فاتك

الصالح الذي تقبله اهلل منكم، وأعد لكم اجلزاء الطيب عليه،    وهو اإليامن باهلل، والعمل 

 وهو اجلنة التي وعدكم.. واهلل منجز وعده. 

ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة َولَ : ثم قال تعاىل:  (2)قال آخر ُكْم فِيَها  ﴿َنْحُن َأْولَِياُؤُكْم يِف احْلََياِة الده

ُعونَ  فقد أرادنا اهلل أن نتوىل أمركم يف  ، أي [ 31]فصلت:  ﴾ َما َتْشَتِهي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم فِيَها َما َتدَّ

وضعه يف أيدينا من أسباب عىل  فيام    احلياة الدنيا ونرعاكم ونسدد خطواتكم يف طريق احلق، 
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والرعاية التي تستجيب لكل حاجة    ذلك، كام أرادنا اهلل أن نستقبلكم يف اآلخرة، بالوَلية 

لتلبية   استعداد  عىل  فنحن  وحتبون،  تريدون  مما  عليكم يشء  ينقص  فلن  لديكم  رغبة  أو 

ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من  .  رغباتكم فادخلوا اجلنة بسالم الروح، واطمئنان النفس. 

أ  اللذات واملتع احلسية، ببالكم من  يتطلبها  ولكم فيها كل ما تطلبون وكل ما خيطر  شياء 

وهو من أعد لكم    [ 32]فصلت:   ﴾ ﴿ُنُزًَل ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ اإلنسان يف عقله وروحه وشعوره.  

الدنيا،   يف  هبا  أملمتم  التي  ذنوبكم  لكم  فغفر  الرمحة،  هذه  عليكم  وأنزل  النعيم،  هذا  كل 

 ورمحكم باجلنة التي أعدها لعباده املؤمنني الصاحلني يف اآلخرة.

آخر اجلنة:  (1) قال  أهل  نعيم  وصف  يف  تعاىل  قوله  ذلك  ومثل  َيْسَمُعوَن  :  ﴿ََل 

اُهُم املاََْلئَِكُة َهَذا  افيام    َحِسيَسَها َوُهمْ  ْشَتَهْت َأْنُفُسُهْم َخالُِدوَن ََل حَيُْزهُنُُم اْلَفَزُع اأْلَْكرَبُ َوَتَتَلقَّ

أي َل يسمعون صوت النار الذي حيس    ،[ 103ـ    102]األنبياء:  َيْوُمُكُم الَِّذي ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن﴾  

.  حبور دائم، ونعيم َل ينقطع.   وهم يف.  من حركتها، وَل يرون اضطراهبا من شدة توهجها. 

وتستقبلهم   ..حني قيامهم من قبورهم للحساب الصوريف  َل خييفهم هول النفخة األخرية

يف    املالئكة بالبرشى من النجاة من العذاب قائلني هلم: هذا هو اليوم الذي كنتم توعدون

اعتكم له، وتزكية  الدنيا بمجيئه، وتبرشون بام لكم فيه من الثواب، كفاء إيامنكم باهلل وط

 أنفسكم بصالح األعامل، باتباعكم أوامر ربكم واجتنابكم نواهيه. 

ُْم إىل اجْلَنَِّة  ﴿، كام قال تعاىل:  ومنهم خزنة اجلنة :  (2)قال آخر َقْوا َرهبَّ ِذيَن اتَّ َوِسيَق الَّ

َخَزَنُتهَ  هَلُْم  َوَقاَل  َأْبَواهُبَا  َوُفتَِحْت  َجاُءوَها  إَِذا  َحتَّى  َفاْدُخُلوَها  ُزَمرًا  طِْبُتْم  َعَلْيُكْم  َسالٌم  ا 

دفع  وقد    ،[ 73]الزمر:  ﴾َخالِِدينَ  به عن  كام عرب  بالسوق،  اجلنة،  إىل  باملتقني  السري  عرب عن 
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موضع احلساب،  يف    احلال التي كانوا عليها يف    الكافرين إىل جهنم، وذلك للمشاكلة بينهم 

تى إذا حوسبوا مجيعا، ومل يربحوا املوقف  وأنه مل يكن يدرى أحد منهم ما اهلل صانع به، ح

بعد، انقسموا إىل فريقني، كل فريق يأخذ اجتاها َل يدرى ما هو.. فهذا يساق، وذاك يساق..  

املساق.. أين  إىل  أحد  يعلم  يدى    وَل  وبني  إىل جهنم،  الكافرون  فإذا  احلال،  ينكشف  ثم 

هذا مضاعفة للرسور  ويف    الهلا..أبواهبا، وإذا املؤمنون املتقون إىل اجلنة، وعىل مشارف ظ

 الذي يلقاهم هبذا الفوز العظيم بعد أن ذهبت هبم الظنون.. كل مذهب. 

إذا جاءوها َل يقفون عند أبواب اجلنة، بل  : واآلية الكريمة تذكر أهنم  (1)قال آخر

يمضون إىل حيث أراد اهلل هلم من نعيمه ورضوانه.. ويلقاهم عند هذه األبواب خزنة اجلنة  

﴿َساَلٌم    راسها، وحجاهبا، رسال من اهلل، َلستقبال ضيوفه، والرتحيب هبم، قائلني هلم وح

أي لكم سالم من اهلل.. طبتم وطهرتم من كل   [ 73]الزمر:  ﴾َعَلْيُكْم طِْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِِدينَ 

 دنس، فاهنئوا هبذا املقام الطيب، الذي َل حيل به إَل كل طيب. 

َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوهَنَا َوَمْن َصَلَح ِمْن آَبائِِهْم  ﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2) قال آخر

اهِتِْم َواملاَْلئَِكُة َيْدُخُلونَ  يَّ ُتْم َفنِْعَم  َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ  َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ َباٍب َسالٌم َعَلْيُكْم باَِم َصرَبْ

ارِ  جيمع الذين كانوا يعيشون جو الصالح يف الدنيا ، أي أن اهلل تعاىل  [ 23]الرعد:  ﴾ُعْقَبى الدَّ

يف عالقاهتم اَلجتامعية احلميمة، بحيث َل يفقدون يف اآلخرة أجواء املشاعر الذاتية التي  

ويتكامل اجلو الروحي إىل أعىل املستويات،  .  ز وجداهنم وتثري أرواحهم يف الدنيا. كانت هت

بلقائهم يف املأل األعىل خملوقات اهلل، الذين يتلقوهنم بالرتحيب واإلكرام والبشارة من اهلل،  

إحاطة شاملة   بروحانية اإلخالص هلل، يف  العابق  السامي  املالئكي  اجلو  إىل  لريتفعوا هبم 
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رية، فال جيدون للغربة أي مكان يف مشاعرهم، بل جيدون بدَل من ذلك األنس  ورعاية كب

 والفرح العظيم. 

السالم هلم، وهو قوهلم:  (1) قال آخر ثم ذكر اهلل خطاب املالئكة عليهم  ﴿َساَلٌم  : 

ارِ  ُتْم َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ ل معاين  كلمة السالم التي حتمل كوهي  ،  [ 24]الرعد:    ﴾َعَلْيُكْم باَِم َصرَبْ

األمن والطمأنينة والصفاء واَلنفتاح عىل رحابة الواقع اجلديد، حيث يشعرون فيه بقيمة  

املعاناة الشاقة التي عاشوها يف الدنيا، مع صربهم عىل كل املكاره التي واجهتهم يف خط  

فعاقبة الصابرين يف البأساء والرضاء وحني البأس، وجزاء العاملني يف    .اَللتزام الشامل. 

يل اهلل، دار اهلل وجنته التي أعدها لعباده املتقني، الذين صدقوا اهلل ما عاهدوه عليه، فنعم  سب

 أجر الصابرين. 

 قال الشيخ: فهل هناك وظائف أخرى ذكرها القرآن الكريم؟ 

أحدهم ب(2) قال  املكلفون  املالئكة  فمنهم  أجل..  وأوهلم جهنم :  الذي  خزن  ،  تها 

ُفتَِحْت  ﴿َوِس :  ذكرهم اهلل تعاىل يف قوله إَِذا َجاُءوَها  ُزَمًرا َحتَّى  َجَهنََّم  إِىَل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ يَق 

َوُينِْذُرونَ  َربُِّكْم  َعَلْيُكْم آَياِت  َيْتُلوَن  ِمنُْكْم  ُرُسٌل  َيْأتُِكْم  َأمَلْ  َخَزَنُتَها  هَلُْم  َوَقاَل  لَِقاَء  َأْبَواهُبَا  ُكْم 

َوَلكِنْ  َبىَل  َقاُلوا  َهَذا  اْلَكافِِريَن﴾  َيْوِمُكْم  َعىَل  اْلَعَذاِب  َكلَِمُة  ْت  َحقَّ وسيق    ،[ 71]الزمر:    أي 

الكافرون برهبم، إىل جهنم سوقا عنيفا، أفواجا متفرقة بعضها يف إثر بعض بحسب ترتب  

بزجر وهتديد ووعيد، كام يساق املجرمون يف الدنيا إىل السجون    ،طبقاهتم يف الضالل والرش

وَن إىَِل َناِر َجَهنََّم  ، كام قال تعاىل:  قري عىل رضوب شتىمجاعات مع اإلهانة والتح  ﴿َيْوَم ُيَدعه

ا  إليها دفعا.  [ 13]الطور:    ﴾َدعًّ إليها فتحت هلم أبواهبا رسيعا  .  أي يدفعون  حتى إذا وصلوا 
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ليدخلوها، كأبواب السجون َل تزال مغلقة حتى يأتى أرباب اجلرائم الذين يسجنون فيها،  

 فإذا دخلوها أغلقت عليهم. فتفتح ليدخلوها، 

أمل    : ، وقوهلم هلمثم ذكر سؤال اخلزنة هلم عىل طريق التوبيخ، واَلهانة:  (1) قال آخر

بوحدانيته   ربكم واَلعرتاف  من طاعة  به  ينبئونكم  ما  تفهمون  من جنسكم  يأتكم رسل 

مبينني  وترك الرشك به، ويسهل عليكم مراجعتهم حني يقيمون عليكم احلجج والرباهني  

فأجابوهم معرتفني ومل يقدروا عىل  ..  صدق ما دعوكم إليه، وينذرونكم أهوال هذا اليوم؟

اجلدل الذي كانوا يتعللون به يف الدنيا لوضوح السبل أمامهم، وَل سبيل حينئذ إىل اإلنكار  

ولكنا    : قالوا ،  واجلحود والرباهني،  احلجج  وأقاموا  فأنذرونا  ربنا  من  رسل  أتانا  قد  بىل 

ناهم وخالفناهم ملا سبق لنا من الشقوة والضاللة، فعدلنا بسوء اختيارنا عن احلق إىل  كذب

 الباطل، وفعلنا الرش دون اخلري، وعبدنا ما َل يرض وَل ينفع، وتركنا عبادة الواحد القهار. 

َيْأتُِكْم  ﴿ُكلَّاَم ُأْلِقَي فِيَها َفْوٌج َسَأهَلُْم َخَزَنُتَها  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2) قال آخر َأمَلْ 

﴾
ٍ
ء َل اهللَُّ ِمْن يَشْ ْبنَا َوُقْلنَا َما َنزَّ كلام ألقي  ، أي  [ 9ـ    8]امللك:    َنِذيٌر َقاُلوا َبىَل َقْد َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّ

إليها  يلقون فيها مجاعات مجاعات سأهلم خزنتها  عندما    فيها فوج من الكافرين الداخلني 

:  اء بأهنم يستحقون ذلك، ألن اهلل مل يظلمهم بعذاهبم بالنارتوبيخا أو إقامة للحجة، أو إحي 

أمل يأتكم نذير يعرفكم أوامر اهلل ونواهيه، ويدعوكم إىل الطريق املستقيم الذي يؤدي بكم  

بىل قد جاءنا نذير   : قالوا.  إىل اجلنة، وحيذركم من الكفر والرشك الذي يؤدي بكم إىل النار.

إليه   الالمباَلة،  متثل برسل اهلل وبالدعاة  من بعدهم، لكننا رفضناهم وواجهناهم بطريقة 

  : فامتنعنا عن اَلستامع إليهم والتفكري بدعواهتم والدخول يف احلوار معهم، فكذبنا، وقلنا 
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السباب   النفي، وتابعنا احلملة عليهم بطريقة  أية حجة عىل  ما نزل اهلل من يشء من دون 

هتمناهم بام نحن متصفون به، ألننا كنا نعيش الضياع  فا   ،وقلنا هلم: إن أنتم إَل يف ضالل كبري

 بسبب اجلهل الذي ختبطنا فيه. 

ِذيَن يِف النَّاِر خِلََزَنِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم  ﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر َوَقاَل الَّ

َتْأتِيُكمْ  َتُك  َأَومَلْ  َقاُلوا  َيْومًا ِمَن اْلَعَذاِب  ْف َعنَّا  َقاُلوا َفاْدُعوا    خُيَفِّ ُرُسُلُكْم بِاْلَبيِّنَاِت َقاُلوا َبىَل 

س أهل النار من أن يغنى بعضهم  ئي  اإذأي أنه  ،  [ 49]غافر:  ﴾َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إََِل  يِف َضاللٍ 

عن بعض شيئا، فإهنم يمدون أيدهيم إىل خزنة جهنم، وإىل حراس هذا السجن اجلهنمى  

م أن يدعوا رهبم، ويسألوه ختفيف العذاب عنهم، ولو يوما واحدا،  املطبق عليهم، يسألوهن

، كام قال تعاىل:  ليجدوا نسمة من نسمة احلياة، تدخل إىل صدورهم املكظومة بلهيب السعري

َقاُلوا َفاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكا  َتْأتِيُكْم ُرُسُلُكْم بِاْلَبيِّنَاِت َقاُلوا َبىَل  َتُك  َأَومَلْ  فِِريَن إَِلَّ يِف  ﴿َقاُلوا 

 [ 50]غافر:  ﴾َضاَللٍ 

﴿َأَومَلْ  ويلقى خزنة جهنم أصحاب النار هبذا السؤال، ردا عىل طلبهم: : (2)قال آخر

يُكْم ُرُسُلُكْم بِاْلَبيِّنَاِت﴾
أو مل يبعث اهلل فيكم رسال؟ وأمل حيمل إليكم  أي:  ؟  [ 50]غافر:    َتُك َتْأتِ

:  قالوا  .. عند اهلل، تكشف لكم الطريق إىل احلق واهلدى؟الرسل بني أيدهيم آيات بينات من  

باحلق.  ،بىل  ربنا  رسل  جاءنا  أفواههم،  .  قد  من  اَلعرتاف  هذا  جهنم  خزنة  يتلقى  وإذ 

يقولون هلم  واإلقرار عىل  ـ  استهزاء وسخرية: مل َل تدعون  يف    أنفسهم بأهنم كانوا ظاملني 

لك ويستجاب  الدعاء،  ينفعكم  كان  إن  فادعوا  تدعون.. أنتم؟  بام  ُدَعاُء    م  َوَما  ﴿َفاْدُعوا 

 [ 50]غافر:  ﴾اْلَكافِِريَن إَِلَّ يِف َضاَللٍ 
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َبانَِيةَ ﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر الزَّ َناِدَيُه َسنَْدُع  ،  [ 18ـ    17]العلق:  ﴾َفْلَيْدُع 

احلني،  أي فليجمع أمثاله ممن ينتدى معهم ليمنع املصلني املخلصني، ويؤذى أهل احلق الص

ربه والتنكيل به، وسندعو له من جنودنا كل قوى متني َل    فإنه إن فعل ذلك تعرض لسخط

واملراد هبم املالئكة الذين  .  اآلخرة.يف    الناريف    الدنيا، أو يرديهيف    قبل له بمغالبته فيهلكه

أي  النار  يف    أقامهم اهلل عىل تعذيب العصاة من خلقه، وسموا زبانية ألهنم يزبنون الكفار 

 . يدفعوهنم ويسوقوهنم إليها 

ِذيَن آَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َنارًا  ﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2) قال آخر َا الَّ َيا َأهيه

َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن مَ  َجاَرُة َعَلْيَها َمالئَِكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد َل َيْعُصوَن اهللََّ  ا  َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ

نداء للمؤمنني الذين يريد اهلل منهم تفادي اآلثار  ، ففي اآلية الكريمة  [ 6]التحريم:  ﴾ُيْؤَمُرونَ 

انطلقوا من موقع اإليامن الذي يثري أمامكم اَلستعداد لليوم اآلخر  أن  السيئة لالنحراف،  

كنتم تستطيعون القيام به من خالص أنفسكم  فيام    الذي تواجهون فيه املسؤولية أمام اهلل،

َجاَرُة﴾وأهليكم من نار جهنم،    [6]التحريم:    ﴿ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ

بحيث يتحول الناس فيها إىل حطب للوقود، كام تتحول احلجارة إىل مجرات تتوهج وتشتعل  

يفرضه موقعهم يف اإلرشاف عىل  فيام    [ 6]التحريم:    ٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد﴾﴿َعَلْيَها َماَلئِكَ وتلتهب،  

نار جهنم يف مهامت التعذيب القاسية من الغلظة والشدة التي تضيف إىل عذاب النار عذابا 

َما َأَمَرُهْم﴾آخر،   يف إنزال العذاب بالكافرين واملتمردين عىل    [ 6]التحريم:    ﴿ََل َيْعُصوَن اهللََّ 

بفعل  غريها،    اهلل،  أو  العاطفية  ُيْؤَمُرونَ املؤثرات  َما  دقة    [ 6]التحريم:    ﴾﴿َوَيْفَعُلوَن  بكل 

هذا هو النداء اإلهلي احلاسم الصارم الذي يريد إثارة الشفقة، كام يريد إثارة  .  وإخالص. 
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 .  اخلوف الذي يتحرك ليتحول إىل موقف 

تعاىل:  (1)قال آخر َما َس ﴿: ومثل ذلك قوله  َأْدَراَك  اَحٌة  َوَما  َلوَّ َتَذُر  ُتْبِقي َوَل  َقُر َل 

فِ  إَِل  هَتُْم  ِعدَّ َجَعْلنَا  َوَما  َمالئَِكًة  إََِل   النَّاِر  َأْصَحاَب  َجَعْلنَا  َوَما  َعرَشَ  تِْسَعَة  َعَلْيَها  ْتنًَة  لِْلَبرَشِ 

ِذينَ  ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َوَيْزَداَد الَّ ، فهذه  [ 31ـ    27]املدثر:  ﴾ آَمنُوا إِياَمناً لِلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْسَتْيِقَن الَّ

استفهام يراد به اإلشارة إىل أن املستفهم عنه شىء مهول، َل يمكن  اآليات الكريمة تبدأ ب

َل تبقى شيئا إَل التهمته،  وقد وصفت سقر بأهنا    حياة الناس أبدا..يف    وصفه.. ألنه مما مل يقع

الضالل إَل ضمته إليها، وأذاقته بأسها، َل تدع    وجعلته وقودا هلا، كام َل تذر أحدا من أهل 

اَحٌة لِْلَبرَشِ وأهنا    منه ظاهرا أو باطنا إَل ذاق عذاهبا..  أي أهنا مغرية أللوان    .. [ 29]املدثر:    ﴾ ﴿َلوَّ

]املدثر:   ﴾﴿َعَلْيَها تِْسَعَة َعرَشَ وأن    البرش، إىل لون الفحم، بام تلفح به وجوههم من هليبها.. 

التي أي عىل ه  .. [ 30 النار،  الزبانية، يقومون عىل هي    ذه  حراستها،    سقر، تسعة عرش من 

وتقليب احلطب املقدم إليها من املكذبني والضالني، الذين يلقى هبم فيها، ليكونوا وقودا  

 .هلا 

آخر بقوله:  (2)قال  ذلك  تعاىل عىل  اهلل  عقب  ثم  إَِلَّ  :  النَّاِر  َأْصَحاَب  َجَعْلنَا  ﴿َوَما 

أي وما جعلنا املدبرين ألمر النار القائمني بعذاب من فيها إَل مالئكة،    ،[ 31]املدثر:    َماَلئَِكًة﴾

يغلبهم؟ ومن  املالئكة  يطيق  ألمرها. ..  فمن  واملدبرون  النقباء  هم  كانوا  .  وهؤَلء  وإنام 

مالئكة ألهنم أقوى اخللق وأشدهم بأسا وأقومهم بحق اهلل والغضب له سبحانه، وليكونوا  

 من غري جنس املعذبني حتى َل يرقوا هلم ويرمحوهم. 

هَتُْم    اختيار هذا العدد القليل فقال:يف    ثم ذكر احلكمة:  (3) قال آخر ﴿َوَما َجَعْلنَا ِعدَّ
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َكَفُروا﴾  لِلَِّذيَن  فِْتنًَة  وضاللة    [ 31]املدثر:    إَِلَّ  حمنة  إَل  العدد  هذا  عددهم  جعلنا  وما  أي 

ما قا  ليتضاعف عذاهبم، ويكثر غضب اهلل عليهم.للكافرين، حتى قالوا  به  .  لوا  وفتنتهم 

واستهز استقلوه  تعذيب  ؤأهنم  القليل  العدد  هذا  يتوىل  كيف  وقالوا:  واستبعدوه  به  وا 

اْلكَِتاَب﴾ ؟.. والثقلني ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ أي إنه سبحانه جعل عدة خزنة    [ 31]املدثر:    ﴿لَِيْسَتْيِقَن 

اليقني  العدة، ليحصل  بنبوة حممد  جهنم هذه  لليهود والنصارى       آَمُنوا ِذيَن  الَّ ﴿َوَيْزَداَد 

أي وليزداد إيامن املؤمنني حني يرون تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أن    [ 31]املدثر:    إِياَمًنا﴾

 . العدد كام قال

ُ  ﴿إِنَّ املُْْجِرِمنَي يِف َعَذاِب َجَهنََّم َخالُِدوَن ََل : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1) قال آخر  ُيَفرتَّ

ْينَا  َعنُْهْم َوُهْم فِيِه ُمْبلُِسوَن َوَما َظَلْمنَاُهْم َوَلكِْن َكاُنوا ُهُم الظَّاملنَِِي َوَناَدْوا َيا َمالُِك لَِيْقِض َعلَ 

ُثوَن َلَقْد ِجْئنَاُكْم بِاحْلَقِّ َوَلكِنَّ َأْكَثَرُكْم لِْلَحقِّ َكاِرُهوَن﴾  
، [ 78ـ    74لزخرف:  ]اَربهَك َقاَل إِنَُّكْم َماكِ

تذكر  الكريمة  اآليات  حجة،    فهذه  غري  من  احلقيقة  خط  عن  اَلنحراف  جريمة  جزاء 

وَل يقلل  العذاب  َل خيفف    . باإلضافة إىل جريمة السري يف خط املعصية ألوامر اهلل ونواهيه.

الظلم يمثل  ألن  اهلل،    . وما ظلمهم.منه يشء وهم فيه يائسون من رمحة اهلل باخلروج من النار

العامل املربر له   الترصف الذي َل ينطلق من اَلستحقاق الناشئ من العمل الذي َل يملك

أو الذي يملك صاحب األمر اجلزاء عليه بالعقوبة.. ومل يكن عذاهبم ظلام ألن اهلل يملك  

عىل عباده حق الطاعة والسري يف خط هداه بعد أن أقام احلجة عليهم يف كل قضايا العقيدة  

عذابه،  وا فاستحقوا  كل يشء  يف  اهلل  عن  ابتعدوا  الذين  الظاملني  هم  كانوا  ولكن  لعمل، 

 ة. كفظلموا أنفسهم بذلك بام أوصلوها به إىل اهلل
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آخر فقال:  (1) قال  تعاىل استغاثتهم بخزنة جهنم،  اهلل  يذكر  ثم  َمالُِك  :  َيا  ﴿َوَناَدْوا 

  مالك   يا :  فقالوا  العذاب  شدة  من  املجرمون  ىوناد  ، أي[ 77]الزخرف:  لَِيْقِض َعَلْينَا َربهَك﴾  

  خروج   َل   ماكثون  إنكم   بقوله  فأجاهبم   فيه،   نحن  مما   لريحينا   أرواحنا   يقبض   أن  ربك   لنا   ادع

 .عنها  لكم حميص  وَل منها،  لكم

 قال الشيخ: فهل هناك وظائف أخرى ذكرها القرآن الكريم؟ 

الذين قال اهلل  ، وهم  العرش : أجل.. فمنهم املالئكة املكلفون بحمل  (2)قال أحدهم

فيهم:   بِِه  ﴿تعاىل  َوُيْؤِمنُوَن  ِْم  َرهبِّ بَِحْمِد  ُيَسبُِّحوَن  َحْوَلُه  َوَمْن  اْلَعْرَش  حَيِْمُلوَن  ِذيَن  الَّ

 َرمْحًَة َوعِ 
ٍ
ء نَا َوِسْعَت ُكلَّ يَشْ َبُعوا َسبِيَلَك  َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمنُوا َربَّ ْلاًم َفاْغِفْر لِلَِّذيَن َتاُبوا َواتَّ

اجْلَِحيِم﴾   َعَذاَب  أن  [ 7]غافر:َوِقِهْم  أي  َل  ،  حوله،  ومن  العرش  حيملون  الذين  املالئكة 

يشاركوهنم   الذين  للمؤمنني  يستغفرون  بل  به،  وباإليامن  اهلل،  بحمد  بالتسبيح  يكتفون 

يامن واندجموا فيه وتابوا بعد أن أخطئوا، يف كلامت خاشعة  روحية اإليامن باهلل، ممن عاشوا اإل

التائبني.  إلينا باللقاء الروحي  .  مبتهلة منفتحة عىل رمحة اهلل لكل املؤمنني  وهو أمر يوحي 

الذي يتحول فيه املالئكة إىل كائنات عاطفية تبتهل إىل اهلل من أجل اإلنسان التائب املؤمن،  

ء وخملوقاهتا املالئكية لنشعر بإطاللة السامء يف مالئكتها عىل  وهو ما جيعلنا نتطلع إىل السام

 األرض يف إنساهنا.. يف انطالقة اإليامن. 

آخر تعاىل:  (3)قال  قوله  ذلك  ومثل  َثاَمنَِيةٌ ﴿:  َيْوَمئٍِذ  َفْوَقُهْم  َربَِّك  َعْرَش    ﴾ َوحَيِْمُل 

وهل  ،  ة يف هذه اآليةمحلة العرش بالرغم من أهنم مل يشخصوا بصورة رصحيو  ،[ 17]احلاقة:

املالئكة، ومن   هم من املالئكة أم من جنس آخر؟ إَل أن ظاهر تعبري اآلية الكريمة أهنم من
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جماميع من املالئكة؟ سواء   )ثامنية( هل هم ثامنية مالئكة؟ أم ثامنية غري املعلوم أن املقصود ب

ة العرش يف عامل الدنيا  أن محل . وقد ورد يف األحاديث  كانت هذه املجاميع صغرية أو كبرية.

 . أو أربع جماميع إَل أهنم يف يوم القيامة يكونون ضعف ذلك، أربعة أشخاص

َنْشًطا   َوالنَّاِشَطاِت  َغْرًقا  ﴿َوالنَّاِزَعاِت  تعاىل:  قوله  يف  تقولون  فام  الشيخ:  قال 

َراِت َأْمًرا﴾   ابَِقاِت َسْبًقا َفاملَُْدبِّ ابَِحاِت َسْبًحا َفالسَّ افَّاِت  ، وقوله:  [ 5ـ    1]النازعات:  َوالسَّ ﴿َوالصَّ

ِذْكرً  َفالتَّالَِياِت  َزْجًرا  اِجَراِت  َفالزَّ ا  وقوله:[ 3ـ    1]الصافات:  ا﴾  َصفًّ ُعْرًفا    ،  ﴿َواملُْْرَساَلِت 

ُنْذًرا﴾   َأْو  ُعْذًرا  ِذْكًرا  َفاملُْْلِقَياِت  َفْرًقا  َفاْلَفاِرَقاِت  ا  َنرْشً اِت  َوالنَّارِشَ َعْصًفا  َفاْلَعاِصَفاِت 

 [6ـ  1]املرسالت: 

: لقد وقع اخلالف بني املفرسين يف املقصود هبذه اآليات الكريمة،  (1)قال أحدهم

.. ومن  ، أم أن بعضها خيتلف عن البعض يف مصداقه؟امعنى واحدبجميعها  وهل املقصود  

: إهنا املالئكة نازعات لألرواح نزعا شديدا، ناشطات  النازعاتقيل يف  األمثلة عىل ذلك أنه  

الع  للطاعة ألمر رهبا،  منطلقات يف حركاهتا، سابحات يف  أو  العليا، سابقات لإليامن  وامل 

وقيل: إهنا النجوم تنزع يف مداراهتا، وتتحرك وتنشط  .  مدبرات ما يوكل من األمور إليها.

يف   سبقا  وتسبق  به،  معلقة  وهي  اهلل،  فضاء  يف  وتسبح سبحا  منزل،  إىل  منزل  من  متنقلة 

وكله اهلل إليها مما يؤثر يف حياة األرض  جرياهنا ودوراهنا، وتدبر من النتائج والظواهر ما  

عليها. النجوم،  .  ومن  هي  والسابقات،  والسابحات،  والناشطات،  النازعات،  وقيل: 

 واملدبرات هي املالئكة. 

يقفون صفوفا لكل  الذين م مجاعة املالئكة أهنالصافات : وهكذا قيل يف (2)قال آخر

اجرات زجرا: املالئكة، ألن هلم تأثريا  والز  ..واحد منهم مرتبة معينة يف الرشف والفضيلة
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هم املالئكة   والتاليات ذكرا:  ..يف قلوب بنى آدم بزجرهم عن املعايص وإهلامهم فعل اخلري

 جييئون بالكتب من عند اهلل إىل أنبيائه. 

طوائف من املالئكة، منهم املرسلون إىل  : وهكذا قيل يف املرسالت إهنم (1)قال آخر

وا باإلحسان  للناساألنبياء  ليبلغوه  احلق    ..ملعروف  سوى  ما  يعصفون  الذين  ومنهم 

النفوس  يف    ومنهم الذين ينرشون آثار رمحته   ..ويبعدونه كام تبعد العواصف الرتاب وغريه 

والباطل  يفرقون بني احلق  الذين  العلم واحلكمة لإلعذار    .. احلية، ومنهم  امللقون  ومنهم 

القيامة َل ريب    ، واإلنذار من اهلل فيه، وحني متحق أنوار النجوم، وتشقق السامء،  إن يوم 

وتنسف اجلبال، ويعني للرسل الوقت الذي يشهدون فيه عىل أممهم، ويفصل بني اخلالئق  

 .إبان العرض واحلساب يكون اخلزي والعذاب للكافرين املكذبني

 . معرفة املعاد: 7

الروضة الرشيفة، القرآنية اجلميلة يف تلك  املعاين  قال يل    ما إن سمعت تلك  حتى 

لتنزل منازل   رجل كان بجانبي: أظن أن ما سمعته يكفي.. فهلم معي اآلن إىل دمشق.. 

 جديدة من املعارف القرآنية. 

دمشق   أهل  وأن  املعاد..  معارف  حول  احلديث  هناك  سنسمع  أننا  َلشك  قلت: 

 والشام، صاروا يف عرصكم من املتخصصني يف هذه اجلوانب. 

 ذلك؟قال: أجل.. فكيف عرفت 

ها هنا  )أشار بيده قبل الشام، فقال:  أنه    لرسول اهلل  قلت: لقد سمعت حديثا  

ركبانا ورجاَل، وعىل وجوهكم الفدام، وأول شىء يعرب عن  حترشون  حترشون، ها هنا  
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 .. ولذلك صار للشام هذا املعنى يف ذهني. (1) (أحدكم فخذه

كتبوا البحوث الكثرية يف    قال: ربام كان األمر كذلك.. لكن أهل الشام يف عرصنا 

 هذا املجال، ولذلك ُكلفوا بأن يؤدوا دور اهلداية فيه. 

 املوت والربزخ: أ.  

، ويف روضة مجيلة  دمشقركبت املركبة العجيبة.. وما هي إَل حلظات حتى كنا يف  

 َقاَل  ﴿َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُهُم املَْْوُت سمعنا قارئا يقرأ بصوت مجيل قوله تعاىل: من رياضها،  

َا َكلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمْن َوَرائِِهْم َبْرزَ  ياَم َتَرْكُت َكالَّ إِهنَّ
ٌخ إِىَل  َربِّ اْرِجُعوِن َلَعيلِّ َأْعَمُل َصاحِلًا فِ

ثم رأينا شيخا خياطب شيوخا مثله قائال هلم: لقد اجتمعنا  ،  [ 100،  99]املؤمنون:    ﴾ َيْوِم ُيْبَعُثونَ 

املحل، لنعرف من خالل القرآن الكريم ما يرتبط باملوت والربزخ، واملعارف الربانية  يف هذا  

 املرتبطة هبام، فال ينفعنا يشء مثل هذه املعارف. 

َل يزال الكافر جيرتح السيئات وَل  : اآليتان الكريمتان تذكران أنه  (2) قال أحدهم

ه املوت وعاين ما هو قادم عليه من  يباىل بام يأتى وما يذر من اآلثام واألوزار، حتى إذا جاء

جنب اهلل وقال: رب ارجعنى إىل الدنيا  يف  عذاب اهلل ندم عىل ما فات، وأسف عىل ما فرط

 ألعمل صاحلا فيام قرصت فيه من عبادتك وحقوق خلقك. 

ِ رؤوس﴿َوَلْو َتَرى إِِذ املُْْجِرُموَن َناكُِسو  قال آخر: ونحو ذلك قوله تعاىل:   ْم  ِهْم ِعنَْد َرهبِّ

َنا َوَسِمْعنَا َفاْرِجْعنَا َنْعَمْل َصاحِلًا إِنَّا ُموِقُنوَن﴾   نَا َأْبرَصْ ﴿َوَلْو َتَرى إِْذ  وقوله:    [ 12]السجدة:  َربَّ

نَا﴾  َربِّ بِآَياِت  َب  ُنَكذِّ َوََل  ُنَرده  َلْيَتنَا  َيا  َفَقاُلوا  النَّاِر  َعىَل  ﴿َوَتَرى  وقوله:    [ 27]األنعام:    ُوِقُفوا 

َسبِيلٍ الظَّاملِِ  ِمْن  َمَردٍّ  إِىَل  َهْل  َيُقوُلوَن  اْلَعَذاَب  َرَأُوا  ملََّا  ﴿َوُهْم  وقوله:    [ 44]الشورى:    ﴾ نَي 
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َيَتَذكَّ  ْرُكْم َما  ُنَعمِّ نَا َأْخِرْجنَا َنْعَمْل َصاحِلًا َغرْيَ الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل َأَومَلْ  يَها َربَّ
ُر فِيِه  َيْصَطِرُخوَن فِ

َر وَ   [ 37]فاطر:  ﴾ َجاَءُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا َفاَم لِلظَّاملنَِِي ِمْن َنِصريٍ َمْن َتَذكَّ

َا َكلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها﴾: وقد رد اهلل تعاىل عىل هذه الطلبات بقوله: (1) قال آخر   ﴿َكالَّ إهِنَّ

أي إنا َل نجيبه إىل ما طلب، ألن طلبه الرد ليعمل صاحلا هو قول فحسب وَل    [ 100]املؤمنون:  

ُْم  عمل معه وهو كاذب فيه، فلو رد ملا عمل كام قال:   َوإِهنَّ َعنُْه  هُنُوا  َا 
ملِ َلَعاُدوا  ُردهوا  ﴿َوَلْو 

 [28]األنعام:  ﴾َلَكاِذُبونَ 

إشارة   [ 100]املؤمنون:    ﴾َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ إىَِل َيْوِم ُيْبَعُثونَ ﴿َوِمْن  قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

ال الساعة إىل  قيام  فيه اإلنسان بعد موته إىل  الذي يعيش  قائام،  ..  (2) عامل  أي أن هناك سدا 

الربزخ،   أن خيرتق هذا  أدركه املوت  ملن  األموات، وعامل األحياء.. فال سبيل  فاصال بني 

إىل عامل األحي وينتقل  وينفذ  الربزخ،  يزول  يبعثون.. حيث  يوم  إىل  مرة أخرى، وذلك  اء 

 . (3) عامل احلقيف  الناس مجيعا إىل العامل اآلخر، ويصبحون مجيعا 

يف سورة الواقعة بعض املشاهد التي يراها اإلنسان  اهلل تعاىل  وهكذا ذكر  قال آخر:  

موته وقبل  احتضاره،  ساعة  فقاليف  َبَلَغِت :  ،  إَِذا  َتنُْظُروَن  ﴿َفَلْوََل  ِحينَئٍِذ  َوَأْنُتْم  احْلُْلُقوَم   

كُ  إِْن  َتْرِجُعوهَنَا  َمِديننَِي  َغرْيَ  ُكنُْتْم  إِْن  َفَلْوََل  وَن  ُتْبرِصُ ََل  َوَلكِْن  ِمنُْكْم  إَِلْيِه  َأْقَرُب  نُْتْم  َوَنْحُن 

َوَج  َوَرحْيَاٌن  َفَرْوٌح  بِنَي  املَُْقرَّ ِمَن  َكاَن  إِْن  ا  َفَأمَّ َأْصَحاِب  َصاِدِقنَي  ِمْن  َكاَن  إِْن  ا  َوَأمَّ َنِعيٍم  نَُّت 

مَحِي  ِمْن  َفُنُزٌل  الِّنَي  الضَّ بِنَي  املَُْكذِّ ِمَن  َكاَن  إِْن  ا  َوَأمَّ اْلَيِمنِي  َأْصَحاِب  ِمْن  َلَك  َفَساَلٌم  ٍم  اْلَيِمنِي 

َيُة َجِحيٍم إِنَّ َهَذا هَلَُو َحقه اْلَيِقنِي َفَسبِّْح بِاْسِم َربِّ 
 [ 96ـ   83]الواقعة:  ﴾َك اْلَعظِيمِ َوَتْصلِ

آخر وأنتم  :  (4)قال  النفس احللق حني اَلحتضار،  أو  الروح  إذا وصلت  أي فهال 
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 . ترون املحترض قد قارب فراق احلياة، تنظرون إليه وما يكابده من سكرات املوت 

نحن الذين  ، أي  [ 85]الواقعة:    ﴿َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمنُْكْم﴾: ثم قال تعاىل:  (1)قال آخر

نحن الذين أصدرنا أمرنا    ، عرتيهيوما    ،نعلم بصورة جيدة ما الذي جيول يف خواطر املحترض 

نتقال  ابقبض روحه يف وقت معني، إنكم تالحظون ظاهر حاله فقط، وَل تعلمون كيفية  

يعيشها   التي  الصعبة  املخاضات  وطبيعة  اآلخرة،  الدار  إىل  الدار  هذه  من  هذه  روحه  يف 

   اللحظة. 

  ﴿َفَلْوََل إِْن ُكنُْتْم َغرْيَ َمِديننِيَ ثم أكد اهلل تعاىل احلث والتحضيض، فقال:  :  (2) قال آخر

أي فهال إن كنتم غري حماسبني وَل جمزيني وَل    [ 87ـ    86]الواقعة:    ﴾َتْرِجُعوهَنَا إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

د بلغت احللقوم إىل مقرها الذي كانت فيه،  مبعوثني، متنعون موته، وترجعون الروح التي ق

 إن كنتم صادقني يف زعمكم أنكم لن تبعثوا وأنكم غري مربوبني وَل مملوكني للخالق؟ 

الناس عند احتضارهم وبعد وفاهتم،  :  (3)قال آخر ثم بني اهلل تعاىل مصائر هؤَلء 

وهم الذين    ، السابقني املقربنيإن كان املحترض أو املتوىف من فئة  .. أما  وجعلهم أقساما ثالثة

وهم   املباحات،  وبعض  واملكروهات،  املحرمات  وتركوا  واملستحبات،  الواجبات  فعلوا 

الصنف األول يف مطلع السورة، فلهم راحة، واسرتاحة وطمأنينة من أحوال الدنيا، ورزق  

وهو يعم  والروح: اَلسرتاحة،    .. واسع ونعيم يف اجلنة، وتبرشهم املالئكة بذلك عند املوت 

املليك   بلقاء  يتنعم  للروح،  النعيم  وجنة  للبدن،  وهو  الرزق،  والرحيان:  والبدن،  الروح 

 املقتدر.  

آخر اليمني :  (4) قال  أهل  املتوىف من  أو  املحترض  كان  إن  يؤتون    ،وأما  الذين  وهم 
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من   اليمني  صاحب  يا  لك  سالم  هلم:  وتقول  بذلك،  املالئكة  فتبرشهم  بأيامهنم،  كتبهم 

أصحاب اليمني، َل بأس عليك أنت إىل سالمة، أنت من أصحاب اليمني، وذلك  إخوانك  

 ألنك ستكون معهم، فيستقبلونك بالسالم.  

وأما إن كان املتوىف أو املحترض من املكذبني باحلق والبعث، الضالني  :  (1) قال آخر

ال   ، عن اهلدى، وهم أصحاب الشامل، فله ضيافة أو نزل يعد له من محيم شديد  وهو املاء 

 احلرارة، بعد أن يأكل من الزقوم، ثم استقرار، وزج له يف النار التي تغمره من مجيع جهاته.  

﴿إِنَّ َهَذا هَلَُو  ثم حسم اهلل تعاىل األمر، وأبان مدى صحة اخلرب، فقال:  :  (2) قال آخر

ريه هو حمض  ن هذا املذكور يف هذه السورة من أمر البعث وغإأي    [ 95]الواقعة:   ﴾ َحقه اْلَيِقنيِ 

 اليقني وخالصة، واحلق الثابت الذي َل شك فيه وَل ريب، وَل حميد ألحد عنه. 

اِقَي َوِقيَل َمْن َراٍق َوَظنَّ َأنَُّه  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (3)قال آخر َ ﴿َكالَّ إَِذا َبَلَغِت الرتَّ

اِق إىَِل َربَِّك َيْوَمئٍِذ   اُق بِالسَّ ِت السَّ َب َوَتَوىلَّ  اْلِفَراُق َواْلَتفَّ َق َوََل َصىلَّ َوَلكِْن َكذَّ املََْساُق َفاَل َصدَّ

ِه َيَتَمطَّى َأْوىَل َلَك َفَأْوىَل ُثمَّ َأْوىَل َلَك َفَأْوىَل﴾
أي ازدجروا    ،[ 35ـ    26]القيامة:    ُثمَّ َذَهَب إِىَل َأْهلِ

خرة، فستنقطع الصلة  وا عن إيثار الدنيا عىل اآلعوتنبهوا إىل ما بني أيديكم من املوت، فأقل

 بينكم وبينها وتنتقلون إىل الدار اآلخرة التي ستكونون فيها خملدين أبدا.

  الروح   بلغت   ، أي إذاثم وصف احلال التي تفارق فيها الروح اجلسد:  (4) قال آخر

به؟  املوت،   عىل   النفس  وأرشفت  الصدر،   أعاىل نزل  مما  ليشفيه  يرقيه  من  أهله:    .. وقال 

التمسوا له األطباء فلم يغنوا عنه من قضاء اهلل شيئا، وأيقن املحترض أن ما نزل به نذير  و

دامت روحه    الفراق من الدنيا واملال واألهل والولد، وسمى هذا اليقني ظنا ألن املرء ما 
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بهوَن اْلَعاِجَلةَ قال تعاىل:  ة كام  احلياة لشدة حبه هلذه العاجليف    يطمعمعلقة ببدنه  
  ﴾ ﴿َكالَّ َبْل حُتِ

 فال حيصل له يقني املوت، بل الظن الغالب مع رجاء احلياة.  [ 20]القيامة: 

اِق : ثم قال تعاىل:  (1) قال آخر اُق بِالسَّ ِت السَّ أي التوت ساقه    [ 29]القيامة:    ﴾﴿َواْلَتفَّ

التفت شدة فراق الدنيا بشدة خوف اآلخرة واختلطتا،  أو  بساقه فال يقدر عىل حتريكهام،  

أي إىل خالقك يوم القيامة املرجع    [ 30]القيامة:    ﴾ ﴿إِىَل َربَِّك َيْوَمئٍِذ املََْساُق فالتف بالء ببالء،  

 واملآب، واملراد إنك صائر إىل جنة أو نار. 

َق َوََل    الدنيا فقال: يف    ما كان قد فرط منه اهلل تعاىل  ر  ثم ذك:  (2)قال آخر ﴿َفاَل َصدَّ

َب َوَتَوىلَّ  أي فام صدق باهلل ووحدانيته، بل اختذ الرشكاء    [ 32ـ    31]القيامة:    ﴾َصىلَّ َوَلكِْن َكذَّ

واألنداء وجحد كتبه التي أنزهلا عىل أنبيائه، وما صىل وأدى فرائضه التي أوجبها عليه، بل  

الطاعة  أعرض َيَتَمطَّى،  وتوىل عن  َأْهلِِه  إِىَل  َذَهَب  اقترص عىل    [ 33]القيامة:    ﴾﴿ُثمَّ  ليته  أي 

اخليالء   يمشى  فرحا،  جذَلن  أهله  إىل  ذهب  قد  هو  بل  الطاعة  عن  والتوىل  اإلعراض 

 متبخرتا. 

أي ويل لك مرة    [ 35]القيامة:    ﴾﴿َأْوىَل َلَك َفَأْوىَل   ثم هدده وتوعده فقال::  (3) قال آخر

  ثم كرر هذا الوعيد فقال: .  .رى، وأهلكك اهلل هالكا أقرب لك من كل رش وهالك خبعد أ

أي يتكرر هذا الدعاء عليك مرة بعد أخرى، فأنت جدير   [ 35]القيامة:  ﴾﴿ُثمَّ َأْوىَل َلَك َفَأْوىَل 

 هبذا. 

قِّ َذلَِك َما ُكنَْت ِمنُْه  ﴿َوَجاَءْت َسْكَرُة املَْْوِت بِاحْلَ قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:  

له  [ 19]ق:  حَتِيُد﴾   تنكشف  الكريمة تبني أن اإلنسان بعد موته، أو حني موته  ، فهذه اآلية 
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احلقائق، ويتجىل له ما كان غافال عنه، ذلك أنه مل يكن يرى سوى عامل امللك، وغافال عن  

وهذان العاملان َل  .  العامل. عامل امللكوت.. وبعد املوت يظهر له ما كان خافيا عنه من هذا  

يمكن للعقل أن ينكرمها، أما عامل امللك، فهو عامل الشهادة الذي نعيشه، ونرى قوانينه، أما  

عامل امللكوت، فهو ذلك العامل اخلفي الذي َل نتمكن من السفر إليه أو رؤيته.. ولكنا مع  

املظا ،  ذلك َل نستطيع أن ننكره الكثري من  التي تدل عليه،  وكيف ننكره، ونحن نرى  هر 

وأوهلا النوم، والذي قد نرى فيه الكثري من العجائب، بل قد نرى فيه املستقبل، أو ما خفي  

 من األمور. 

  ما يغشى اإلنسان ساعة اَلحتضار، من غيبوبة أشبه هي    سكرة املوت و  :(1)قال آخر

كيانه متد  التي  الشعلة  تلك  لذلك  فتنطفىء  اخلمر،  مخار  حتت  يقع  من  باحلرارة    بغيبوبة 

 ي..  واحلركة، ويبدو وكأنه جثة هامدة، بال شعور، وَل حركة، وَل وع

آخر ﴾ :  (2)قال  بِاحْلَقِّ املَْْوِت  َسْكَرُة  آخر،  أي    [ 19]ق:    ﴿َوَجاَءْت  عامل  إىل  لتنقلك 

خيتلف عن العامل الذي أنت فيه، فتفارق كل مواقع شغلك، وكل مالعب هلوك وفرحك،  

( فتهرب من ذكره، وتبتعد عن مواقعه وإحياءاته، وتعمل  [ 19]ق:   ﴾ ﴿َذلَِك َما ُكنَْت ِمنُْه حَتِيدُ 

ت مشدودا  هلاء نفسك عنه بأي يشء، مما جيلب الغفلة إىل وعيك وشعورك، ألنك كنإعىل  

إىل الدنيا بكل غرائزك وشهواتك وعالقاتك، وبكل ما ألفته من أوضاع وأشياء وأعامل..  

يشبه السكرة عن كل من حولك من  فيام    وها أنت تواجه احلق يف القضاء اإلهلي، فتنشغل به

 الناس، وما حولك من األمور.

﴿اهلل َيَتَوىفَّ اأْلَْنُفَس  ل:  النوم نوعا من املوت، فقا اهلل تعاىل  وهلذا اعترب  :  (3) قال آخر

 
 ( 479/ 13التفسري القرآين للقرآن )(  1)

 ( 180/ 21) من وحي القرآن(  2)

 ( 21/ 24)املنري (  التفسري 3)
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تِي َقىَض َعَلْيَها املَْْوَت َوُيْرِسُل اأْلُْخَرى إىَِل  تِي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها َفُيْمِسُك الَّ َأَجٍل    ِحنَي َمْوهِتَا َوالَّ

ُرونَ  ى إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ يقبض األنفس    الذي أي إن اهلل هو    ، [ 42]الزمر:    ﴾ ُمَسمًّ

الذين   املالئكة  من  يرسل  بام  الكربى،  الوفاة  باملوت،  آجاهلا  انقضاء  حني  األرواح  أو 

وكذلك يتوىف األنفس التي مل يأت أجلها  .  يقبضوهنا من األبدان، ويقطع تعلقها باألجساد. 

التمييز   يمنعهم من  باملوتى، حيث  للنائمني  املنام، تشبيها  والترصف  الوفاة الصغرى عند 

يمسك األنفس واألرواح التي قىض عليها  . فكاملوتى بالفعل، مع بقاء األرواح يف أبداهنم.

املوت احلقيقي، أي َل يردها إىل اجلسد الذي كانت فيه، ويرسل النفس النائمة إىل األجساد  

يف ذلك املذكور  . وحني اليقظة، بأن يعيد إليها إحساسها، إىل أجل مسمى، هو وقت املوت.

ن التويف التام واإلمساك لنفوس، واإلرسال لنفوس أخرى لعالمات عجيبة دالة عىل كامل  م

 قدرة اهلل الباهرة، وحكمته البديعة.  

آخر:   تعاىل:  ذلك  ونظري  قال  َجَرْحُتْم  قوله  َما  َوَيْعَلُم  ْيِل  بِاللَّ اُكْم  َيَتَوفَّ الَِّذي  ﴿َوُهَو 

ى ُثمَّ إَِلْيِه َمْرِجُعُكْم ُثمَّ ُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن َوُهَو  بِالنََّهاِر ُثمَّ َيْبَعُثُكْم فِيِه لِيُ  ْقىَض َأَجٌل ُمَسمًّ

ْتُه ُرُسُلنَا َوهُ  ْم ََل  اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُيْرِسُل َعَليُْكْم َحَفَظًة َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُكُم املَْْوُت َتَوفَّ

ُطونَ  ذكر    ،[ 61ـ    60عام:  ]األن  ﴾ُيَفرِّ هنا  اآلية  هذه  ويف  الكربى،  ثم  الصغرى  الوفاتني  فذكر 

 . الكربى ثم الصغرى 

النفس اإلنسانية: عبارة  قال آخر: وقد عرب بعضهم عن ذلك تعبريا مجيال، فقال: )

  ، عن جوهر مرشق روحاين إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه يف مجيع األعضاء، وهو احلياة

. وأما يف وقت  .تعلقه عن ظاهر البدن وباطنه، وذلك هو املوتففي وقت املوت: ينقطع  

من جنس   والنوم  املوت  أن  فثبت  باطنه،  دون  البدن  ظاهر  عن  ينقطع ضوؤه  فإنه  النوم 
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 ( 1) (واحد، إَل أن املوت انقطاع تام كامل، والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه

لشبه النوم باملوت يف بعض األوجه، إذ النوم موت أصغر، واملوت نوم  و قال آخر:  

إذا أوى أحدكم إىل فراشه، فلينفضه بداخلة إزاره،  )قال:  أنه    روي عن رسول اهلل  أكرب،  

فإنه َل يدري ما خلفه عليه، ثم ليقل: باسمك رِب وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت  

عن حذيفة قال:  و. .(2) (به عبادك الصاحلني بام حتفظ نفيس فارمحها، وإن أرسلتها فاحفظها 

اهلل   رسول  يقول:    كان  ثم  يده حتت خده،  وضع  الليل  من  مضجعه  أخذ  اللهم  )إذا 

وأحيا  أموت  استيقظ   (،باسمك  وإليه    وإذا  أماتنا  ما  بعد  أحيانا  الذي  هلل  )احلمد  قال: 

  (3)النشور(

امل عن  واآلن حدثونا  فيكم..  بورك  الشيخ:  تعاىل:  قال  قوله  عليها  يدل  التي  عاين 

َك اْلَيْوَم َحِديٌد﴾   [ 22]ق: ﴿َلَقْد ُكنَْت يِف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفنَا َعنَْك ِغَطاَءَك َفَبرَصُ

غفلة عن هذا الذي عاينت من األهوال  يف    أي لقد كنت أهيا اإلنسان  :(4) قال أحدهم

وأظهرناه   لك،  ذلك  فجلينا  هذه  والشدائد،  عنك  فزالت  وعاينته،  رأيته  حتى  لعينيك 

وقد جعل سبحانه الغفلة غطاء غطى به اجلسد كله، أو غشاوة غشى هبا عينيه فال  .  الغفلة. 

يبرص شيئا، فإذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت عنه الغفلة وغطاؤها، فأبرص ما مل يكن يبرصه  

 . من احلق

ب بني عامل امللك وامللكوت ليس اجلسد،  اآلية الكريمة تشري إىل أن احلجا قال آخر: و

وإنام الغفلة، ولذلك يمكن ملن رفع الغفلة عن قلبه أن يرى احلقائق يف الدنيا قبل اآلخرة،  

كام أشار إىل ذلك ما ورد يف احلديث عن احلارث بن مالك اَلنصاري، قال: مررت بالنبي  

 
 . 286 /26 (  تفسري الرازي:1)

 ( 2714(، ومسلم )7393البخاري )(  2)
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   انظر ما تقول؟  فقال: )كيف أصبحت يا حارث؟( قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال( :

وأسهرت   الدنيا،  قد عزفت نفيس عن  فقال:  إيامنك؟(  فام حقيقة  لكل يشء حقيقة،  فإن 

اجلنة   أهل  إىل  أنظر  وكأين  بارزا،  رِب  إىل عرش  أنظر  هناري، وكأين  واطمأن  لييل،  لذلك 

  ( 1)يتزاورون فيها، وكأين أنظر إىل أهل النار يتضاغون فيها. فقال: )يا حارث عرفت فالزم(

ولكن مع ذلك يظل اجلسد ومتطلباته هو احلجاب األكرب الذي حيول بني  قال آخر: 

الذي   واحلجاب  الغطاء  رفع  بمثابة  املوت  كان  وهلذا  اآلخر،  العامل  رؤية  وبني  اإلنسان 

 . تنكشف به احلقائق

إيامنه،    امليت   أول ما يكتشفه يف القرآن الكريم اإلشارة إىل أن  : وقد ورد  (2)قال آخر

قوله تعاىل:  وهذا ما يشري إليه  وهل كان إيامنا حقيقيا راسخا، أم كان جمرد ألفاظ يرددها،  

ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة َوُيِضله اهلل الظَّاملِِ  ِذيَن آَمنُوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت يِف احْلََياِة الده نَي َوَيْفَعُل  ﴿ُيَثبُِّت اهلل الَّ

أي يثبتهم بالكلمة الطيبة مدة حياهتم، إذا وجد من يفتنهم عن    ،[ 27اهيم:  ]إبر  ﴾اهلل َما َيَشاءُ 

لبالل وغريه من أصحاب رسول اهلل   املوت دينهم وحياول زللهم كام جرى  يف    ، وبعد 

اآلخرة،  منازل  من  منزل  أول  هو  الذي  وَل  ويف    القرب  يتلعثمون  فال  القيامة  مواقف 

 هم األهوال. يضطربون إذا سئلوا عن معتقدهم وَل تدهش

أنه قال: )املسلم إذا سئل يف القرب،    وقد ورد يف تفسريها عن رسول اهلل  قال آخر:  

ِذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل   الَّ شهد أن َل إله إَل اهلل وأن حممدا رسول اهلل، فذلك قوله: ﴿ُيَثبُِّت اهللَُّ 

ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة﴾    (3) ([ 27م: ]إبراهيالثَّابِِت يِف احْلََياِة الده

 
شيبة  1) أِب  ابن  مصنف  للطرباين 30425ح)  6/170(  الكبري  املعجم   ،)

 (  3367ح)  3/266
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، ألهنا كانت  بكل نشاط : ومثل ذلك ذكر اهلل تعاىل خروج نفوس املؤمنني  (1)قال آخر

َربِِّك  قال تعاىل:  مليئة بالطمأنينة والراحة والسعادة،   إِىَل  اْرِجِعي  املُْْطَمئِنَُّة  النَّْفُس  ُتَها  ﴿َياَأيَّ

ِعَباِدي   َفاْدُخيِل يِف  َمْرِضيًَّة  النفس التي  ، أي  [ 30ـ    27]الفجر:    ﴾ َواْدُخيِل َجنَّتِيَراِضَيًة  أيتها  يا 

الكامل   اهلل يف صفات  آفاق  عىل  اإليامين  الفكري  انفتاحها  يف  الروحية،  الطمأنينة  عاشت 

بأخالقه، فتخلقت  بطاعته،    واجلامل،  والتزمت  قضائه،  وإىل  إليه  واطمأنت  به،  ووثقت 

ندما تكون معهم، فإهنا تتحرك بالشعور اإليامين  وأنابت إليه، فهي معه، َل مع الناس، وع

يريده هلا أن تكون عالقتها هبم قريبة إىل رضوانه، ألهنا ترىض برىض  فيام    يف حمبة اهلل ورضاه،

عاداه. من  وتعادي  اهلل  واىل  من  فتوايل  بسخطه،  وتسخط  املشاكل  .  اهلل  واجهتها  وإذا 

قى ذلك كله بصرب مجيل، وروح رضية،  والضغوط واآلَلم واألحزان والتحديات، فإهنا تتل

وأمل كبري باهلل، وثقة بام عنده، فال جتزع، وَل هتلع، وَل تسقط وَل هتتز، ألن اَلطمئنان  

الروحي الذي يغمر روحها وحياهتا، يتحول إىل اطمئنان عميل بالنتائج اإلجيابية من خالل  

 املوقف القوي اهلادئ الواثق باهلل. 

آخر تعا (2)قال  َربِِّك﴾ىل:  : وقوله  إىَِل  العناء  أي    [ 28]الفجر:    ﴿اْرِجِعي  بعد كل هذا 

اجلراح،   عىل  والعض  اجلميل،  والصرب  الكثرية،  واآلَلم  الكبري،  والبالء  الطويل، 

الكفر   حميط  يف  والوحشة  الغربة  انفعاَلت  كل  عن  واَلبتعاد  األحزان،  عىل  واَلستعالء 

 [28]الفجر:    ﴾﴿َراِضَيًة َمْرِضيَّةً .  ورضوانه.  والضالل، ليستقبلك اهلل بعطفه وحنانه ورمحته

يف هذه العالقة الروحية بني العبد وربه التي حتركت يف مواقع الرىض، فهي راضية بام قىض  

وقدر، وبام حكم ورشع، ألهنا ترى أهنا ملك اهلل، وله أن يترصف يف ملكه بام يشاء، وحيكم  

 
 ( 255/ 24) من وحي القرآن(  2) ( 253/ 24) من وحي القرآن(  1)
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ه، وبام قامت به من فروض الطاعة لديه،  بام يريد، وهي مرضية عنده سبحانه، بام آمنت ب

والعمل عىل احلصول عىل حمبته، وبذلك عاشت السعادة والطمأنينة يف حبها هلل، وحب اهلل  

 هلا.

تعاىل:  (1)قال آخر ِعَباِدي: وقوله  يِف  املؤمنني الصاحلني  أي    [ 29]الفجر:    ﴾ ﴿َفاْدُخيِل 

ليكونوا   لنفسه  اهلل  اختارهم  الذين  وأوليائه  املقربني  املفلحني،  وحزبه  الغالبني،  جنده 

التي أعددهتا لكل نفس مطمئنة إىل رهبا، وإىل  أي    [ 30]الفجر:    ﴾ ﴿َواْدُخيِل َجنَّتِي.  املطيعني. 

قدره وقضائه، وإىل طريقها املستقيم يف خط رضاه، وإىل كل النتائج الطيبة التي تلتقيها هناك 

بالث املوقف  تواجه  حيث  الزمن،  مستقبل  الروحي  يف  والسالم  واَلستقامة  والثبات  قة 

يستسلمون  .  الكبري.  املتقني، حيث  الصاحلني  للمؤمنني  املطاف  هناية  اجلنة  تكون  وهكذا 

للنعيم اهلانئ السعيد الذي يعيشون يف داخله الراحة من كل ذلك العناء الطويل، واجلهاد  

رض يف  اهلل  مع  ليبقوا  وآَلمهم،  ذكرياهتم  بكل  ذهب  الذي  عىل  الكبري  هييمن  الذي  وانه 

 أرواحهم املتعبة لطفا ورمحة وحنانا، فيزيدها راحة واطمئنانا. وذلك هو الفوز العظيم. 

إىل النزع اليسري املرتبط هبم مقارنة بالنزع املرتبط بأهل  اهلل تعاىل  أشار  قد  و قال آخر:  

ابَِقاِت َسْبًقا ﴿َوالنَّاِزَعاِت َغْرًقا َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا َوالسَّ الشامل، فقال:     ﴾ ابَِحاِت َسْبًحا َفالسَّ

فمن األقوال الواردة يف تفسري اآليات الكريمة ما روي عن ابن مسعود وابن  ،  [ 4ـ    1]النازعات:  

: )املالئكة، حني تنزع أرواح  [1]النازعات:    ﴾﴿َوالنَّاِزَعاِت َغْرًقا عباس وغريمها أن املراد من  

بعنف فتغرق يف نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة  بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه  

  ﴾ ﴿َوالنَّاِزَعاِت َغْرًقا )أن    وروي عن اإلمام عيل قوله يف تفسريها ،  (2)وكأنام حلته من نشاط(
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ار،   [ 1]النازعات:   هي املالئكة    [ 2]النازعات:    ﴾﴿َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا   هي املالئكة تنزع أرواح الكف 

ار،   ابَِحاِت َسْبًحا   ما بني األظفار واجللد حت ى خترجها،تنشط أرواح الكف  ]النازعات:   ﴾﴿َوالسَّ

السامء واألرض،    [ 3 املؤمنني  بأرواح  َسْبًقا املالئكة تسبح  ابَِقاِت  هي   [ 4]النازعات:    ﴾ ﴿َفالسَّ

  (1)املالئكة تسبق بعضها بعضًا بأرواح املؤمنني إىل اهلل تعاىل(

لكريم وصف معاملة املالئكة هلم، وهم يف تلك  وهكذا ورد يف القرآن اقال آخر:  

اُهُم املاََْلئَِكُة َطيِّبِنَي َيُقوُلوَن َساَلٌم َعَلْيُكُم  احلالة بني احلياة واملوت، قال تعاىل:   ِذيَن َتَتَوفَّ ﴿الَّ

لكريمة  وقد وصف هؤَلء املقربون يف اآلية ا،  [ 32]النحل:  اْدُخُلوا اجْلَنََّة باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾  

أهل   يف  موجودا  يكون  قد  الذي  اخلبث  من  فيهم يشء  يوجد  َل  أنه  أي  طيبني،  بكوهنم 

 . اليمني 

آخر:   ذكر  قال  من  بعضهم  وقد  الطيبون  هؤَلء  به  حظي  الذي  السالم  ذلك  رس 

املالئكة يف ذلك املوقف احلرج، فقال: )وقوله: طيبني كلمة خمترصة جامعة للمعاين الكثرية،  

يه إتياهنم بكل ما أمروا به، واجتناهبم عن كل ما هنوا عنه ويدخل فيه  وذلك ألنه يدخل ف

كوهنم   فيه  ويدخل  املذمومة،  األخالق  عن  مربئني  الفاضلة  باألخالق  موصوفني  كوهنم 

مربئني عن العالئق اجلسامنية متوجهني إىل حرضة القدس والطهارة، ويدخل فيه أنه طاب  

البشارة باجلنة حتى صاروا كأهنم مشاهدون هلا    هلم قبض األرواح وأهنا مل تقبض إَل مع 

  (2) ومن هذا حاله َل يتأمل باملوت(

يف وصف مصري  قال الشيخ: فحدثونا عن املعاين اجلميلة التي يدل عليها قوله تعاىل  

ِْم ُيْرَزُقوَن َفِرِحنَي  ﴿الشهداء:   ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهلل َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ َسَبنَّ الَّ َوََل حَتْ
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ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأَلَّ َخْوٌف َعَلْيهِ  وَن بِالَّ ْم َوََل  باَِم آَتاُهُم اهلل ِمْن َفْضلِِه َوَيْسَتبرِْشُ

 [ 170،  169]آل عمران:   حَيَْزُنوَن﴾ ُهمْ 

أحدهم الكريمتني    :(1)قال  اآليتني  هاتني  وحرسة  يف  وكبت  للمؤمنني،  تطمني 

الدنيا، ومل  يف    سبيل اهلل، قد استوفوا آجاهلميف    فهؤَلء الذين قتلوا  للكافرين واملنافقني..

أجله املقدور له عند    يذهب القتل بساعة من أعامرهم، فام قتل منهم قتيل إَل بعد أن انتهى

ثم إن هؤَلء القتىل شهداء أي حضور، مل يغيبوا، ومل يصريوا إىل عامل الفناء والعدم،    اهلل..

وهذا هو الذي يصري إليه كل من    وإنام هم أحياء حياة باقية خالدة، َل يذوقون فيها املوت..

  املؤمنون باهلل، فال يرون وهذا هو الذي يؤمن به    يموت من الناس من مؤمنني وكافرين.. 

الوجود، وإنام يرون املوت رحلة من عامل إىل عامل،  يف    املوت خامتة اإلنسان وانتهاء دورهيف  

البقاء واخللود، ومن عامل التكليف    ونقلة من الفناء والزوال إىل دار  دار إىل دار.. من دار 

ؤمنون باملوت، وَل يكرب  ومن أجل هذا يستخف امل  واَلبتالء، إىل عامل احلساب واجلزاء.. 

عليهم خطبه، ألهنم ينظرون إىل احلياة اخلالدة بعده، ويعملون هلا، ليسعدوا فيها، ولينعموا  

أما غري املؤمنني باهلل، فإهنم َل يؤمنون باليوم اآلخر، وَل  ،  بنعيمها املعد لعباده اهلل الصاحلني

وهلذا يشتد    اروا إىل تراب وعدم..يعتقدون أن وراء احلياة الدنيا حياة، وأهنم إذا ماتوا ص

الذي   ـ هو  ـ كام يتصورن  العدم  إذ كان  حرصهم عىل احلياة، ويعظم جزعهم من املوت، 

ـ   ألهنم  عليه،  حزهنم  ويشتد  منهم،  مات  من  عىل  حرسهتم  فتتضاعف  بعده..  ينتظرهم 

وات عىل  احلقيقة.. األموات مجيعا، ليسوا بأمهي    هذه  ..حسب معتقدهمـ  َل يلتقون به أبدا

 العامل اآلخر. يف  احلقيقة، وإنام هم أحياء 
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والقرآن الكريم مل يكشف هذه احلقيقة كلها، ومل يظهر منها إَل ما يمأل  : (1) قال آخر

قلوب املؤمنني العزاء والرضا، إذ  يف    قلوب الكافرين واملنافقني حرسة وأملا، وإَل ما يبعث

ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتا َبْل  ﴿وَ   ينظر هؤَلء وأولئك مجيعا إىل قوله تعاىل: َسَبنَّ الَّ ََل حَتْ

ُيْرَزُقونَ  ِْم  َرهبِّ ِعنَْد  أحياء   [ 169]آل عمران:    ﴾ َأْحَياٌء  القتىل  العلوي،  يف    فيجدون هؤَلء  العامل 

.  . [ 170]آل عمران:    ﴿َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه﴾ يرزقون من نعيمه، ويطعمون من طيباته  

ينظر   وتشف، عىل حني  نظر شامتة  واملنافقون  املرشكون  إليهم  ينظر  الذين  القتىل  فهؤَلء 

عليها  ماتوا  التي  امليتة  وأسى هلذه  نظرة حزن  وأحباهبم  إخواهنم  قد    ، إليهم  القتىل  هؤَلء 

الدنيا من عليائهم، ينعمون بام أتاهم اهلل  وإنه لفضل عميم، يمأل    ، من فضله  أرشفوا عىل 

 القلوب هبجة ومرسة.. فيحزن لذلك املرشكون واملنافقون، ويتعزى به، ويستبرش املؤمنون. 

ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأَلَّ َخْوٌف    قوله تعاىل:: و(2) قال آخر وَن بِالَّ ﴿َوَيْسَتْبرِشُ

نعم به هؤَلء الشهداء،  بيان لكامل هذا النعيم الذين يُ   [ 170ن:  ]آل عمرا   ﴾َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنونَ 

حياة قوية كاملة، بحيث تشمل عاملهم العلوى  يف    وأهنم ليسوا جمرد أحياء حياة باهتة، بل هم 

إذ ينظرون  .  هذا العامل العلوى.يف    الذي نقلوا إليه، وعاملهم األرىض الذي انتقلوا منه.. فهم

فضل من اهلل ونعمة، وأهنم إنام نالوا هذا الفضل وتلك النعمة  يف  إىل أنفسهم فيجدون أهنم 

وباستشهادهم يف    بجهادهم اهلل،  إخواهنم  يف    سبيل  إىل  فينظرون  يعودون  السبيل  هذه 

املؤمنني الذين مل يلحقوا هبم بعد، وأهنم عىل طريق اجلهاد واَلستشهاد، فيستبرشون لذلك،  

هذا   إخواهنم  سيلقى  إذ  فرحتهم  هبذا  وتتضاعف  وينعمون  به،  هم  جوزوا  الذي  اجلزاء 

وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهللَِّ َوَفْضٍل َوَأنَّ    النعيم الذي هم فيه، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿َيْسَتْبرِشُ
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سبيل  يف    اهلل هؤَلء الذين استشهدواويف    فكام  ..[ 171]آل عمران:    ﴾اهللََّ ََل ُيِضيُع َأْجَر املُْْؤِمننِيَ 

سيوىف الذين مل يستشهدوا بعد أجرهم، فاهلل سبحانه وتعاىل َل يضيع أجر املؤمنني، وَل  اهلل،  

 يبخس ثواب املجاهدين. 

 قبض أرواح املنحرفني عن الرصاط املستقيم. قال الشيخ: فحدثونا عن  

النزع املرتبط هبؤَلء شديد  قال أحدهم: لقد ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل أن  

جدا، وهو يشري إىل مدى تشبثهم بالدنيا، وحرصهم الشديد عليها، كام يشري إىل أهنم بعد  

معاينتهم ملا ينتظرهم من أهوال يزداد خوفهم وحرصهم، وهلذا حيصل هلم ما وصفه اهلل  

 َتَرى إِِذ الظَّاملُِوَن يِف َغَمَراِت املَْْوِت َواملاََْلئَِكُة َباِسُطو َأْيِدهيِْم َأْخِرُجوا  ﴿َوَلوْ تعاىل يف قوله:  

آَياتِ  َعْن  َوُكنُْتْم  احْلَقِّ  َغرْيَ  اهلل  َعىَل  َتُقوُلوَن  ُكنُْتْم  باَِم  اهْلُوِن  َعَذاَب  َزْوَن  جُتْ اْلَيْوَم  ِه  َأْنُفَسُكُم 

وَن َوَلَقْد جِ  ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم  َتْسَتْكرِبُ ٍة َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ َل َمرَّ ْئُتُموَنا ُفَراَدى َكاَم َخَلْقنَاُكْم َأوَّ

َكاُء َلَقْد َتَقطََّع َبْينَُكْم َوَضلَّ َعنْكُ  ُْم فِيُكْم رُشَ ِذيَن َزَعْمُتْم َأهنَّ ْم َما  َوَما َنَرى َمَعُكْم ُشَفَعاَءُكُم الَّ

 [ 94، 93]األنعام:  ﴾ ُمونَ ُكنُْتْم َتْزعُ 

آخر الكريمتنيف:  (1) قال  اآليتني  اهلل    في  عىل  افرتوا  الذي  الظاملني  هلؤَلء  عرض 

هذا العرض يبدو املصري الذي يصري إليه كل ظامل، حني  ويف    ،الكذب، وقالوا بام مل يقبله اهلل 

هو عىل مشارف    هذه الدنيا، بحلوها ومرها، وبلهوها وعبثها، وإذ يف    تنتهى أيامه القصرية

احلياة اآلخرة، ومالئكة الرمحن يمدون أيدهيم َلنتزاع ثوب احلياة الذي يلبسه هذا اجلسد،  

إَل حلظات،  هي    األرض خمتاَل فخورا، حيسب أن ماله أخلده.. وما يف    الذي كان يمشى 

إنه   الطريق، بل  لقى ملقى عىل  يعالج فيها سكرات املوت، حتى يكون جثة هامدة، كأنه 
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باطن األرض.. وليس هذا  يف    يصبح سوأة جيب أن ختتفى وتتوارى عن األنظار، وتغيب 

إنه   التي كان فيها..  فحسب، بل إن ذلك هو بدء ملرحلة جديدة، حلياة أخرى غري احلياة 

ويلبس ثوب احلياة مرة أخرى، ولكن َل ليكون مطلق الرساح، يلهو  سيبعث من جديد،  

 . جهنم، وليكون وقودا جلحيمها املتسعريف  ويعبث، بل ليلقى به

إشارة إىل هذا األمر    [ 93]األنعام:    ﴿َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم﴾قوله تعاىل:  ويف    :(1) قال آخر

وأن املالئكة، وهم املوكلون بقبض هذه  امللزم، الذي حيمله املالئكة، لقبض أرواح الظاملني،  

ويف    األرواح، حيملون هؤَلء الظاملني محال عىل انتزاعها بأنفسهم، وإعطائها هلم بأيدهيم،

هكذا   بأيدهيم..  حياهتم  انتزاع  عىل  حيملوا محال  بأن  هلم،  وقهر  وإذَلل  هبم،  تنكيل  هذا 

سان نفسه بيده؟ إنه ألهون عليه كثريا  .. وهل يعطى اإلن [ 93]األنعام:    ﴿َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم﴾ 

أن ينتزعها أحد منه قهرا وقرسا، من أن يكون هو الذي يقدم بيديه أعز شىء يملكه، بل  

 كل شىء يملكه. 

ٍة﴾ : ثم قال تعاىل:  (2)قال آخر َل َمرَّ ]األنعام:    ﴿َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكاَم َخَلْقنَاُكْم َأوَّ

وحدانا منفردين عن األنداد واألوثان واألهل واإلخوان، جمردين  أي ولقد جئتمونا    ،[ 94

عراة. حفاة  أمهاتكم  بطون  من  مرة  أول  خلقناكم  كام  واألموال،  واألمالك  اخلدم  .  من 

ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم﴾  أي إن ما كان شاغال لكم من املال والولد    [ 94]األنعام:    ﴿َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ

  واألثاث والرياش عن اإليامن بالرسل، واَلهتداء بام جاء ومل ينفعكم كام واخلدم واحلشم  

 كنتم تتومهون، فهو مل يغن عنكم شيئا ومل يمكنكم اَلفتداء به أو ببعضه من عذاب اآلخرة. 

آخر تعاىل:  (3)قال  قال  ثم  فِيُكْم  :  ُْم  َأهنَّ َزَعْمُتْم  ِذيَن  الَّ ُشَفَعاَءُكُم  َمَعُكْم  َنَرى  ﴿َوَما 
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َكاُء﴾ أي وما نبرص معكم  ..  نداء من اهلل يف أسلوب السخرية والتبكيت، وهو  [ 94]األنعام:    رُشَ

الدنيا أهنم رشكاء هلل تدعوهنم ليشفعوا  يف    شفعاءكم، وَل متاثيلهم وقبورهم، وقد زعمتم

يف    إرادته ومحلهم إياه عىل ما مل تتعلق به إرادته يف    قربوكم إليه زلفى بتأثريهملكم عنده وي

وغابت  .  لقد تقطع ما كان بينكم من صالت النسب وامللك والوَلء والصداقة..  األزل.

غروركم   بطالن  علمتم  وقد  الفداء،  وأوهام  األولياء  وتقريب  الشفعاء،  شفاعة  عنكم 

كل ما تزعمون وتتومهون فال  يف    واخلالصة إن آمالكم قد خابت.  واعتامدكم عىل غريكم.

 يشء. فداء وَل شفاعة، وَل ما يغنى عنكم من عذاب اهلل من  

﴿َوَحاَق بِآِل  عن آل فرعون:  الواردة يف قوله تعاىل  قال الشيخ: فحدثونا عن املعاين  

ُغُدوًّ  َعَلْيَها  ُيْعَرُضوَن  النَّاُر  اْلَعَذاِب  ُسوُء  ْرَعْوَن 
آَل  فِ َأْدِخُلوا  اَعُة  السَّ َتُقوُم  َوَيْوَم  َوَعِشيًّا  ا 

 [ 46، 45]غافر: فِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب﴾ 

أحدهم يف  (1) قال  واألنصار :  العائلة  إىل  إشارة  فِْرَعْوَن﴾  ﴿آَل  تعبري  استخدام 

نفس   مصري  يكون  ماذا  ترى  اآلل،  مصري  هو  هذا  يكون  وعندما  الضالني،  واألصحاب 

أ  .. فرعون تذكر  الكريمة  يُ واآلية  ثم  هنم  النار صباحا ومساء،  أنه  عرضون عىل  يوم  تذكر 

يمكن ما  أشد  العذاب  يكون  بعامل  . القيامة  خيتص  األول  العذاب  أن  عىل  دليل  وهذا   .

ذلك أن  الربزخ، وهو مما ييل موت اإلنسان ومغادرة روحه جسده، ويقع قبل يوم القيامة..  

وهلعا. خوفا  يرتعد  اَلنسان وجيعله  هيز  نار جهنم  عىل  الالعرض  ويف  )الغدو(  .  بـ  تعبري 

ع العذاب الربزخي ليقترص عىل  طا ق. أو قد يفيد ان. و)العيش( إشارة إىل استمرار العذاب

الفراعنة   حياة  يف  يقرتن  الذي  الوقت  وهو  واملساء،  الصبح  أي  و)العيش(  )الغدو( 

 
 ( 272/ 15) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)



573 

 

 وأصحاهبم مع أوقات هلوهم واستعراضهم لقوهتم وجربوهتم يف حياهتم الدنيا. 

وليس يف اآليات الكريمة ـ كام يزعم املنكرون هلذا النوع من العذاب ـ أي  قال آخر: 

والتي  دَللة عىل  اإلهلية،  العدالة  يستقيم ذلك مع  العذاب خاصا هبم، وكيف  ذلك   كون 

 تضع القوانني والسنن، وتطبقها عىل اجلميع بحسب أعامهلم، َل بحسب أشخاصهم. 

 البعث والنشور: ب.  

  ما انتهوا من حديثهم إىل هذا املوضع، حتى سمعت صوتا مجيال يرتل قوله تعاىل: 

َباُل  ﴿إَِذا َوَقَعِت اْلَواِقعَ  ِت اجْلِ ا َوُبسَّ ِت اأْلَْرُض َرجًّ ُة َلْيَس لَِوْقَعتَِها َكاِذَبٌة َخافَِضٌة َرافَِعٌة إَِذا ُرجَّ

ا َفَكاَنْت َهَباًء ُمنَْبثًّا َوُكنُْتْم َأْزَواًجا َثاَلَثًة َفَأْصَحاُب املَْْيَمنَِة َما َأْصَحاُب املَْْيَمنَِة َوأَ  ْصَحاُب  َبسًّ

ُبونَ املَْْشَأَمِة مَ  ابُِقوَن ُأوَلئَِك املَُْقرَّ ابُِقوَن السَّ ، ثم رأيت  [ 11ـ    1]الواقعة:    ﴾ا َأْصَحاُب املَْْشَأَمِة َوالسَّ

اآلية    مجعا من الناس جيتمعون حول شيخ، وهو يقول هلم: من منكم يذكر يل معنى هذه

 ؟الكريمة

األوىل  هاء النشأة  تشري إىل بدء نشأة أخرى بعد انت  قال أحدهم: هذه اآليات الكريمة

]الدنيوي والربزخي[،   احلقيقية،  يُ حيث  بقسميها  إىل أصنافهم  أساسها  اخللق عىل  صنف 

 وفق موازين اهلل، َل وفق املوازين التي وضعوها بأهوائهم. 

إذا قامت القيامة َل يكون لوقعتها ارتداد  : واآليات الكريمة تذكر أنه  (1)قال آخر

وقت وقوعها كذب، ألنه حق  يف    ليس ..  الصادقة من ذى سطوة قاهر وَل رجعة كاحلملة  

خافضة ألقوام ورافعة آلخرين، إذ الوقائع العظيمة شأهنا اخلفض والرفع كام  .  َل شبهة فيه.

هذا إيامء إىل ما يكون يومئذ من حط  ويف    . تبدل الدول من ذل األعزة وعز األذلة.يف    يشاهد
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 داء إىل درجات اجلنات. األشقياء إىل الدركات، ورفع السع

ا : ثم ذكر اهلل تعاىل ما حيدث حينها، فقال:  (1) قال آخر ِت اأْلَْرُض َرجًّ   ﴾ ﴿إَِذا ُرجَّ

زلزاَل وتضطرب اضطرابا شديدا طوَل    [ 4]الواقعة:   تزلزل األرض  الواقعة  إذا وقعت  أي 

ا ُزْلِزَلِت  ﴿إِذَ ، كام قال تعاىل:  وعرضا، فتندك احلصون واجلبال، وهتدم البيوت والصيايص 

ٌء َعظِيمٌ ل:  ا وق  [ 1]الزلزلة:    ﴾ اأْلَْرُض ِزْلَزاهَلَا  اَعِة يَشْ َا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم إِنَّ َزْلَزَلَة السَّ   ﴾ ﴿َيا َأهيه

ا   ..[ 1]احلج:   َباُل َبسًّ ِت اجْلِ أي وتفتت اجلبال تفتتا، وصارت كثيبا مهيال    [ 5]الواقعة:    ﴾﴿َوُبسَّ

صارت كيبيس  ، أو  فصارت كاهلباء املنبث الذي ذرته الريح وفرقته ،  بعد أن كانت شاخمة

 الشجر الذي تذروه الرياح. 

.. أوهلم  ثالثة أنواع ، وهي  البرش يف ذلك اليوم: ثم ذكر اهلل تعاىل أصناف  (2) قال آخر

أصحاب امليمنة، وهم الذين حيملون كتاهبم بيمينهم، لينطلقوا يف أجواء اليمن والسعادة  

خالل   اهلل..  من  إىل  تقرهبم  التي  الصاحلة  املشوثانيهم  أعامهلم  الذين  أأصحاب  وهم  مة 

حيملون كتاهبم بشامهلم، ليواجهوا الشؤم والشقاء يف مصريهم املشؤوم بسبب أعامهلم السيئة  

اهلل. عن  تبعدهم  وأفضلهم  التي  وثالثهم  اهلل  .  أوامر  بالتزام  يكتفوا  مل  الذين  السابقون 

بطريقة عادية، بل تطلعوا إىل احلصول عىل رضاه، وعملوا عىل السبق إىل طاعته  ونواهيه  

مل يلزمهم به، مما عرفوا فيه عمق حمبته له لقيمته الروحية الكبرية التي يريد للحياة  فيام   حتى

أن تلتزمها كخط للسلوك اإلنساين يف حركة اإليامن.. وهكذا كانوا يعيشون روحية العمل  

اإلخالص هلل، وحركة الطاعة يف ساحات السبق إىل احلصول عىل رضاه  من خالل روحية  

سبحانه، فال يريدون ألحد أن يسبقهم يف ذلك، وَل ينتظرون اإللزام ليعملوا، بل يبادرون  
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رىض اهلل، انطالقا من حمبتهم له وإخالصهم لربوبيته، وبذلك    إىل القيام بام يعرفون أن فيه 

 وصلوا إىل مواقع القرب منه. 

صور البرش  ال الشيخ: بوركتم.. فحدثونا عن اآليات الكريمة التي تذكر اختالف  ق

 يف ذلك العامل. 

َا َناظَِرٌة َوُوُجوٌه  : من ذلك قوله تعاىل:  (1)قال أحدهم ٌة إىَِل َرهبِّ ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َنارِضَ

َفاِقَرةٌ  هِبَا  ُيْفَعَل  َأْن  َتُظنه  ٌة  َبارِسَ ف[ 25ـ    22]القيامة:    ﴾ َيْوَمئٍِذ  الكريمة تصف  هذه  ،  جمتمع  اآلية 

الوجوه   فهناك  الرهيب،  باملوقف  التي حتدق  املنعكسة يف وجوههم  القيامة،  يوم  املؤمنني 

النفيس،   واهلدوء  الروحية،  الطمأنينة  من  انطالقا  واإلرشاق،  والنضارة  باحليوية  املليئة 

﴿إىَِل  .  عند اهلل.    احلق النازل منواإلرشاق الداخيل املنطلق من اإليامن باهلل يف انفتاحه عىل 

َناظَِرةٌ  َا  آفاق    [ 23]القيامة:    ﴾َرهبِّ الروحية، واستغراقها يف  الفكري، وتطلعاهتا  بكل وجداهنا 

عظمته ورمحته، مما جيعلها مشدودة إليه بكل كياهنا، حتى خييل إليك، وأنت تنظر إليها وهي  

كا  لو  كام  اهلل،  أهنا حتدق يف  األعايل،  ذهول  حتدق يف  القيامة، يف  آفاق  ن شيئا حمسوسا يف 

النظرة، وخشوعها.. ويف ضوء ذلك، فإن النظر إىل اهلل ليس نظرا ماديا، بل هو نظر روحي  

بالدليل.  ذلك  ثبت  كام  إليه  النظر  َلستحالة  والبصرية،  القلب  َيْوَمئٍِذ .  بعني  ﴿َوُوُجوٌه 

ةٌ  أي فعلة   [ 25]القيامة:    ﴾نه َأْن ُيْفَعَل هِبَا َفاِقَرةٌ ﴿َتظُ أي عابسة عبوسا شديدا،    [ 24]القيامة:    ﴾َبارِسَ

تقصم الظهور أو تسم أنوفها بالنار، وهي وجوه الكافرين واملرشكني واملنافقني الذين كانت  

 حياهتم متردا عىل اهلل، وضالَل عن سبيله، وكفرا به. 

آخر تعاىل:  (2) قال  قوله  ذلك  ومثل  ٌة  :  ُمْسَتْبرِشَ َضاِحَكٌة  ُمْسِفَرٌة  َيْوَمئٍِذ  ﴿ُوُجوٌه 

 
 ( 1464/ 16التفسري القرآين للقرآن )(  2) ( 248/ 23) من وحي القرآن(  1)



576 

 

ٌة ُأوَلئَِك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرةُ  ٌة َتْرَهُقَها َقرَتَ وجوه  أي    ،[ 40ـ    38]عبس:    ﴾َوُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َعَلْيَها َغرَبَ

ما هب  مرشقة بالبهجة واملرسة، تضحك استبشارا بام َلح هلا من دَلئل الفوز، واملؤمنني  

واجلنان..  الرضوان  أنسام  من  الكمد واحلسد، وسواد    ووجوه غريهم   عليها  عليها غربة 

الشحوب، ويعترص ماءها  اْلَكَفَرُة  الرهق والتعب..    الكآبة واملذلة.. يعلوها  ُهُم  ﴿ُأوَلئَِك 

الكفرة    [ 42]عبس:    ﴾ اْلَفَجَرةُ  هم  الشاحبة،  الكاحلة  املغربة  الوجوه  هذه  أصحاب  أن  أي 

املبالغةالفجر وبني  باهلل،  الكفر  بني  مجعوا  الذين  أي  فالكفر  يف    ة،  والفجور..  الضالل، 

إيغاَل أشد  بعضهم  أصناف،  والكفار  بعض،  من  ظالما  أشد  بعضها  الكفر  يف    ظلامت 

الوجوه من قدرة  يف    واحلديث عن الوجوه عوضا عن أصحاهبا ملا .  والضالل من بعض. 

عام التعبري  مشاعر  يف    عىل  من  عىل  النفوس  يقع  ما  كل  عليها  ينطبع  حيث  وعواطف.. 

 .  اإلنسان مما يسوء أو يرس

﴿َهْل َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َخاِشَعٌة  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1) قال آخر

يٍع ََل ُيْسِمُن  َعاِمَلٌة َناِصَبٌة َتْصىَل َناًرا َحاِمَيًة ُتْسَقى ِمْن َعنْيٍ آنَِيٍة َلْيَس هَلُْم َطَعامٌ   إَِلَّ ِمْن رَضِ

أي هل بلغك نبأ يوم    ،[ 9ـ  1]الغاشية:   َوََل ُيْغنِي ِمْن ُجوٍع ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِعَمٌة لَِسْعيَِها َراِضَيٌة﴾ 

وهذا أسلوب من الكالم َل يراد  ..  القيامة وعلمت قصصه، وإننا سنعلمك شأنه اخلطري

نه تعجيب السامع مما سيذكر بعد، وتشويقه إىل استامعه،  منه حقيقة اَلستفهام، بىل يراد م 

 وتوجيه فكره إىل أنه من األحاديث التي من حقها أن تتناقلها الرواة، وحيفظها الوعاة. 

ذلك اليوم، وذكر أن أهله فريقان: فريق  يف    ثم فصل شأن أهل املوقف :  (2)قال آخر

الفجرة.  بقوله:   . الكفرة  األولني  إىل  أشار  وقد  الربرة،  املؤمنني  َيْوَمئٍِذ    وفريق  ﴿ُوُجوٌه 
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،  أي وجوه يومئذ يظهر عليها اخلزي واهلوان مما ترى وتشاهد من اهلول   [ 2]الغاشية:    ﴾َخاِشَعةٌ 

تعاىل:   قال  َناكُِسو  كام  املُْْجِرُموَن  إِِذ  َتَرى  َأبْ رؤوس﴿َوَلْو  نَا  َربَّ ِْم  َرهبِّ ِعنَْد  َوَسِمْعنَا  ِهْم  َنا  رَصْ

﴿َوَتَراُهْم ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها َخاِشِعنَي  ل:  ا وق  [ 12]السجدة:  َفاْرِجْعنَا َنْعَمْل َصاحِلًا إِنَّا ُموِقنُوَن﴾  

 ﴾ َخِفيٍّ َطْرٍف  ِمْن  َينُْظُروَن  لِّ  الذه كان.  .[ 45]الشورى:    ِمَن  وإن  والذل  احلقيقة  يف    واخلشوع 

 وجوه ملا كان أثره يظهر عليها. ألرباب الوجوه، نسب إىل ال 

 [ 3]الغاشية:    ﴾﴿َعاِمَلٌة َناِصَبةٌ   ثم وصف الوجوه بصفات أخرى فقال::  (1)قال آخر

أعامهلم، لكن مل يتقبلها  يف    حياهتم الدنيا يعملون وجيتهدونيف    أي إن هؤَلء الكفار كانوا

قبول العمل عنده،  يف    األوىلرهبم، ألهنم مل يقدموا عليها اإليامن باهلل ورسوله، وهو الدعامة  

  مشاقة اهلل ورسوله ويسعونيف    وألهنم مل يقصدوا هبا وجهه تعاىل، وألهنم كانوا جيتهدون

فسادا. يف   أي  األرض  منهم .  وقع  الكفار  هؤَلء  تعب  يف    إن  فيه  وأصاهبم  عمل،  الدنيا 

 وههم. ونصب، لكنهم مل يستفيدوا منه شيئا، فآثار اخليبة وحبوط العمل بادية عىل وج

أي    [ 4]الغاشية:    ﴾﴿َتْصىَل َناًرا َحاِمَيةً   هذا اليوم فقال: يف  ثم ذكر جزاءها :  (2)قال آخر

الدنيا كانت خارسة، غلبها الرش،  يف    هذه الوجوه تقاسى حر النار وتعذب هبا، ألن أعامهلا 

تلك الدار  يف    أي إن أهل النار إذا عطشوا  [ 5]الغاشية:    ﴾ ﴿ُتْسَقى ِمْن َعنْيٍ آنَِيةٍ ..  وجانبها اخلري

وطلبوا ما يطفئ غتهم، جىء هلم بامء من ينبوع بلغ من احلرارة غايتها، فهو َل يطفىء هلبا،  

غلة. ينقع  يعٍ .  وَل  رَضِ ِمْن  إَِلَّ  َطَعاٌم  هَلُْم  باجلوع    [ 6]الغاشية:    ﴾﴿َلْيَس  أحسوا  إذا  إهنم  أي 

ذلك املرعى السوء الذي َل تعقد عليه السائمة شحام  وطلبوا الطعام أتى هلم بالرضيع وهو 

.  وَل حلام، وإن مل تفارقه إىل غريه ساءت حاهلا، واملراد هبذا كله أنه يؤتى هلم بردىء الطعام.
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يف    هذا الطعام َل يدفع جوعا، وَل يفيد سمنا، فليس له فائدة الطعام التي ألجلها يؤكل و

يع تشبيها له، وإَل فذلك العامل ليس فيه نمو أبدان  الدنيا، وقد سمى اهلل ذلك الطعام بالرض

الدنيا، بل هو عامل خلود وبقاء، واللذائذ فيه لذائذ  يف    وَل حتلل مواد عىل النحو الذي يكون 

عاملنا نوع مشاهبة،  يف    ذلك العامل إنام يقع بينه وبني ما يف    سعادة، واآلَلم آَلم شقاء، فكل ما 

 َل اتفاق وَل جمانسة. 

املؤمنني، فقال:  (1)قال آخر ثم ذكر وجوه  َناِعَمةٌ :  َيْوَمئٍِذ  أي    [ 8]الغاشية:    ﴾ ﴿ُوُجوٌه 

يثقل  فيام    رضية نرضة هم  هناك  فليس  والسعادة،  والراحة  البهجة  من  النعومة  به  توحي 

وجوه   وهي  باإلرهاق،  وإرشاقها  انبساطها  ينال  خوف  هناك  وليس  باألذى،  مالحمها 

حيث يفيض الرىض منها ألهنا جتد    [ 9]الغاشية:    ﴾ ﴿لَِسْعيَِها َراِضَيةٌ .  السعداء. املؤمنني األتقياء  

فرتىض به وتطمئن    ، حتصل عليه اآلن من رىض اهللفيام    ما عملته من خري وتقوى يف الدنيا،

له، وحتس بالراحة النفسية التي تنعكس عىل مالحمها روحا ورسورا، فها هم يتطلعون إىل  

الطيبة أل الدنيا، وبعد اآلَلم  النتائج  الذي عانوا منه يف  الكبري  عامهلم لريتاحوا بعد اجلهد 

التي عاشوها وصربوا عليها هناك. َعالَِيةٍ .  الكثرية  َجنٍَّة  يدل عليه  فيام    [ 10]الغاشية:    ﴾﴿يِف 

الواقع الطبقي الذي   العلو من ارتفاع الدرجة وعلو املقام الذي يطرد عنهم كل ذكريات 

نظرة اَلستعالء، ويعاملهم من مواقع اَلستكبار ليضعهم يف الدرجة السفىل    كان ينظر إليهم 

العليا، وكان املستضعفون   الدرجة  للطبقات، فكان املستكربون يف  السلم اَلجتامعي  من 

املؤمنون البائسون يف الدرجة املنحطة عىل مستوى احلقوق التي َل يملكون منها إَل القليل،  

 . تي تثقل حياهتموعىل مستوى املسؤوليات ال
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ِذيَن  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1) قال آخر الَّ ا  َفَأمَّ َوَتْسَوده ُوُجوٌه  َتْبَيضه ُوُجوٌه  ﴿َيْوَم 

ِذيَن ابْ  ا الَّ ْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب باَِم ُكنُْتْم َتْكُفُروَن َوَأمَّ ْت  اْسَودَّ َيضَّ

والتعبري عن احلق بالبياض،  ،  [ 107،  106]آل عمران:  ُهْم َفِفي َرمْحَِة اهلل ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾  ُوُجوهُ 

بالسواد،   الباطل  بأنه    تعبريوعن  الباطل  نور، ووصف  بأنه  عرِب مشهور، كوصف احلق 

بالبياض   الوجوه  ووصف  بالنور؛  تعبري  ظالم،  وامتالئها  باملعرفة،  القلوب  إرشاق  عن 

القلوب، وانطفاء نورها ووصف الو ثم بني سبحانه حال    ..جوه بالسواد جماز من إظالم 

بقوله:   وعقاهبم  وجوههم  اسودت  َبْعَد  الذين  َأَكَفْرُتْم  ُوُجوُهُهْم  ْت  اْسَودَّ ِذيَن  الَّ ا  ﴿َفَأمَّ

َتْكُفُرونَ  ُكنُْتْم  باَِم  اْلَعَذاَب  َفُذوُقوا  عمران:    ﴾إِياَمنُِكْم  و[ 106]آل  مل،  تفصيل  إليه  هذا  أشار  ا 

بيان    [ 106]آل عمران:    ﴿َأَكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكْم﴾ اإلمجال، وفيه بيان العقوبة وسببها، وقوله تعاىل:  

أكفرتم   هلم:  فيقال  وتعجب  إنكار  استفهام  عنها  يستفهم  من  أن حاهلم حال  أي  حلاهلم، 

جب، كمن يكون  وجحدتم احلق وأنكرمتوه بعد إيامنكم به وإذعانكم، وهذا حقا موضع ع

يف روضة من الرياض فيها النعيم، ويرتكها إىل الكفر واجلحيم، فهم كانوا يف روضة اإليامن،  

وبتفرق أهوائهم وتنازعهم وعصبيتهم انتقلوا إىل جحيم الكفر، وإذا كانوا كذلك فكفرهم  

وا  ﴿َفُذوقُ كان كفرا عن علم باحلق وهم لذلك َل يعذرون، ولذا ترتب عليه العقاب فقال: 

أي فادخلوا جهنم وذوقوا مرارة العذاب وآَلمه    [ 34]األحقاف:    ﴾اْلَعَذاَب باَِم ُكنُْتْم َتْكُفُرونَ 

 . كام ذقتم حالوة اهلوى، وكان ذلك العذاب بسبب استمراركم عىل الكفر

ِذيَن  :  وبعد هذا بني حال الذين ابيضت وجوههم فقال :  (2)قال آخر ا الَّ ْت  ﴿َوَأمَّ اْبَيضَّ

أي أن الذين أرشقت نفوسهم  ،  [ 107]آل عمران:    ﴾ُوُجوُهُهْم َفِفي َرمْحَِة اهللَِّ ُهْم فِيَها َخالُِدونَ 
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بنور احلق، وأدركت قلوهبم معنى اإليامن، وذاقت حالوته، يف رمحة اهلل تعاىل، ورمحة اهلل  

الرمحة، ثم خصهم سبحانه  تعاىل تتسع لكل معاين النعيم املقيم، ورضوانه العظيم وهو أكرب  

العقول مداه، فقال   تبلغ  الذي َل حيد بحد، وَل يرسم برسم، وَل  النعيم  باخللود يف هذا 

 أي هم يف الرمحة باقون دائمون.  ،[ 17]املجادلة:   ﴾ ﴿ُهْم فِيَها َخالُِدونَ سبحانه: 

آخر تعاىل:  (1) قال  قوله  ذلك  ومثل  ُوُجوِهِهمْ :  َعىَل  وَن  حُيْرَشُ ِذيَن  َجَهنََّم  ﴿الَّ إِىَل   

أي إن أولئك املرشكني املفرتين عىل رسول    ،[ 34]الفرقان:    ﴾ُأوَلئَِك رَشٌّ َمَكاًنا َوَأَضله َسبِياًل 

إليها   ويساقون  وهوانا،  وخزيا  إذَلَل  جهنم  إىل  وجوههم  عىل  يسحبون  الذين  اهلل، 

وطريقا عن  بالسالسل واألغالل، هم رش مكانا وهو جهنم من أهل اجلنة، وأضل سبيال  

واملقصود منه الزجر عن طريقهم، كام يف قوله تعاىل املتقدم: ﴿َأْصَحاُب اجْلَنَِّة َيْوَمئٍِذ  .  .احلق

ا﴾   ُمْسَتَقرًّ النار،    [ 24]الفرقان:  َخرْيٌ  أهل  حال  سوء  بيان  وإنام  املفاضلة،  ذلك  من  يراد  فال 

ان املؤمنني، وسبيلهم  وحسن حال أهل اجلنة، ولفت نظر الكفار إىل أن مكاهنم رش من مك

 أضل من سبيل املسلمني.  

قد ورد يف الكثري من األحاديث بيان ذلك، ووصف عجائب الصور التي  قال آخر: و

قوله   تفسري  يف  احلديث  ففي  جرائمهم..  بسبب  واملجرمون  الظلمة  إليها  اآلية  يتحول 

أليس الذي  ـ بعد أن رأى استغراهبم يف ذلك وسؤاهلم عنه ـ: )  ، قال رسول اهلل  الكريمة

القيامة الدنيا قادرا عىل أن يمشيه عىل وجهه يوم  وقد علق  ،  (2)(؟أمشاه عىل الرجلني يف 

: )أليس  عىل هذا احلديث بقولهـ  ردا عىل الذين حاولوا تأويله عن ظاهرهـ  )قوله  بعضهم  

، (3) (يش حقيقته؛ فلذلك استغربوا حتى سألوا عن كيفيتهالذي أمشاه( ظاهر يف أن املراد بامل
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ثم علل ذلك بقوله: )واحلكمة يف حرش الكافر عىل وجهه: أنه عوقب عىل عدم السجود هلل  

يف الدنيا، بأن يسحب عىل وجهه يف القيامة؛ إظهارا هلوانه، بحيث صار وجهه مكان يده  

 ( 1)(ورجله يف التوقي عن املؤذيات 

،  اآلية الكريمة األقوال الكثرية يف املسألة، ورجح ظاهر  آخر  له ذكر  ومثقال آخر:  

ين املفرس  بني  كثرية  )أقوال  عىل  فيام    فقال:  املجرمني  من  الفئة  هذه  بحرش  املقصود  هو 

العذاب   مالئكة  إن   وقالوا:  احلقيقي،  معناه  بنفس  ذلك  وا  فرس  بعضهم  وجوههم، 

إ ملَقون عىل وجوههم  جهنم وهم  إىل  مهانتهم  يسحبوهنم  عىل  وهذا عالمة  األرض،  ىل 

م كانوا يف الدنيا يف غاية الكرب والغرور واإلستهانة بخلق اهلل، هذا من جهة،   وذلتهم، ألهن 

ومن جهة أخرى جتسيد لضاللتهم يف هذا العامل، ذلك أن من يسحبونه هبذه الصورة َل يرى  

ناه الكنائي، فقالوا تارة  ما أمامه بأي شكل، وغافل عام حوله، والبعض اآلخر أخذوا بمع

هذه اجلملة كناية عن تعلق قلوب أولئك بالدنيا، فهم يسحبون إىل جهنم ألن وجوه قلوهبم  

حيث   العرِب  األدب  يف  مستعملة  كناية  إهنا  ُاخرى:  تارًة  وقالوا  بالدنيا  مرتبطة  زالت  َل 

اضح أن نا مع عدم  يقولون: فالن مرَّ عىل وجهه، يعني أن ه مل يكن يدري أين يذهب.. لكن الو

ل، وهو املعنى احلقيقي( الدليل عىل املعنى الكنائي، َلبد  من محلها عىل املعنى األو 
(2)  

قال الشيخ: بورك فيكم.. فهال ذكرتم لنا اآليات الكريمة التي تتحدث عن أحداث  

 القيامة وأهواهلا؟

َفَصعِ قوله تعاىل:  : من ذلك  (3)قال أحدهم وِر  الصه يِف  اَمَواِت  ﴿َوُنِفَخ  السَّ يِف  َمْن  َق 

َقِت اأْلَ  ْرُض  َوَمْن يِف اأْلَْرِض إَِلَّ َمْن َشاَء اهللَُّ ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأْخَرى َفإَِذا ُهْم ِقَياٌم َينُْظُروَن َوَأرْشَ

 
 ( 382/ 11( فتح الباري( )1)

 ( 250/ 11( تفسري األمثل مكارم الشريازي )2)

 ( 1191/ 12التفسري القرآين للقرآن )(  3)



582 

 

بِا  َبْينَُهْم  َوُقيِضَ   
ِ
َهَداء َوالشه بِالنَّبِيِّنَي  َوِجيَء  َتاُب 

اْلكِ َوُوِضَع  َا  َرهبِّ ُيْظَلُموَن  بُِنوِر  ََل  َوُهْم  حْلَقِّ 

َيْت ُكله َنْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم باَِم َيْفَعُلوَن﴾   ، ففي هذه اآليات الكريمة  [ 70ـ    68]الزمر:  َوُوفِّ

السورة،  وما   آخر  إىل  مجيل  بعدها  يلقى  حديث  وما  وإرهاصاهتا،  القيامة،  مشاهد  عن 

جنات  يف    يستقبل به املؤمنون من حفاوة وتكريم وترحيب، الكافرون من بالء وعذاب، وما  

 . النعيم 

النفخ يف  (1)قال آخر ما  ، والصور: وأوهلا  إىل  منه سبحانه،  الذي يصدر  األمر  هو 

يشاء من عامل اخللق، فيستجيب له من وقع عليه األمر، بال تردد أو مهل.. وهلذا شبه األمر  

نفخة، فيخف مرسعا، متخليا عن كل شىء،  الصور، حيث يفزع كل من سمع اليف  بالنفخ

والصعق: حال من الفزع تعرتى الكائن احلي، فتشل حركته،    ليتوقى هذا اخلطر الداهم..

إشارة  ويف اآلية الكريمة    وهتد كيانه، أشبه بام يكون من صعقة الصاعقة، ومسة الكهرباء..

األوىل،  النفخة  املوت..وهي    إىل  أي ففي    نفخة  يصعق،  النفخة  من  هذه  يف    يموت، 

استثناء    [ 68]الزمر:    ﴿إَِلَّ َمْن َشاَء اهللَُّ﴾ وقوله تعاىل:    السموات واألرض من عامل األحياء..

ملن َل تقع عليهم هذه الصعقة، أي الذين َل يقىض بموهتم فيها، أو الذين َل متسهم زلزلة  

وأوهلم  منها. وأن.  رسله،  وأوهلم  اهلل،  عباد  من  املصطفني  األخيار  وأولياؤه،  نفوس  بياؤه 

 حيث َل يمسهم السوء وَل هم حيزنون. 

آخر تعاىل:  :  (2) قال  َينُْظُرونَ وقوله  ِقَياٌم  ُهْم  َفإَِذا  ُأْخَرى  فِيِه  ُنِفَخ    [ 68]الزمر:    ﴾ ﴿ُثمَّ 

]الزمر:   ﴾﴿َفإَِذا ُهْم ِقَياٌم َينُْظُرونَ ويف قوله تعاىل:    إشارة إىل نفخة البعث، بعد نفخة املوت..

حلظة واحدة، حيث يولدون مجيعا ميالدا كامال،  يف    ة إىل أن البعث يقع للناس مجيعا إشار  [ 68

 
 ( 1194/ 12التفسري القرآين للقرآن )(  2) ( 1192/ 12التفسري القرآين للقرآن )(  1)



583 

 

 جيد فيها كل إنسان حواسه ومدركاته، ووجوده كله.   عىل صورة كاملة..

َا﴾   تعاىل: : ثم قال  (1)قال آخر َقِت اأْلَْرُض بِنُوِر َرهبِّ انفتحت  ، أي  [ 69]الزمر:    ﴿َوَأرْشَ

أمام   الساحات  للحواجز  كل  جمال  وَل  منها عن يشء،  شيئا  فال يشء حيجب  الناظرين، 

املنتصبة يف اآلفاق مما يمنع عن الرؤية، وقد يكون املقصود من النور هنا، املعنى احليس الذي  

اإلهلي   بالتجيل  أو  ذلك،  التي حتقق  الوسائل  من  اهلل  بام خيلقه  الطبيعية،  باإلضاءة  يوحي 

. وقد يكون املقصود منه العدل الذي تيضء به احلياة أو  .لألرض كام يتجىل لفصل القضاء

احلق والربهان، بام يقيمه اهلل فيها من احلق والعدل ويبسطه من القسط يف احلساب ووزن  

احلسنات والسيئات، أو انكشاف الغطاء وظهور األشياء بحقائقها وبروز األعامل من خري  

. وملا كان إرشاق اليشء هو ظهوره  .ن أو رش أو طاعة ومعصية، أو حق أو باطل للناظري

فاألشياء   دونه،  ساقطة  األسباب  إذ  سبحانه،  اهلل  هو  يومئذ  مظهره  أن  ريب  فال  بالنور، 

 مرشقة بنور مكتسب منه. 

]الزمر:    ﴿َوُوِضَع اْلكَِتاُب﴾ : ثم ذكر اهلل تعاىل ما حيصل حينذاك، فقال:  (2)قال آخر

الذي يشتمل عىل أعامل اخللق، سواء كتاب الفرد أو كتاب األمة، ليكون هو األساس    [ 69

النتائج،   ﴾يف 
ِ
َهَداء َوالشه بِالنَّبِيِّنَي  حركة    [ 69]الزمر:    ﴿َوِجيَء  عىل  الشهود  هم  النبيني  ألن 

خط   يف  الرسالة  حركة  عىل  يشهدون  الذين  فهم  الشهداء،  وأما  التبليغ،  خط  يف  الرسالة 

. وقد تكرر احلديث يف القرآن أن اهلل قد أخرج من  .يف سلوك اإلنسان العام واخلاصالواقع  

واحدة   أوصيائهم وأوليائهم يف شهادة  من  والشهداء  األنبياء  يلتقي  وقد  أمة شهيدا،  كل 

حول موضوع واحد، وقد يشهد كل واحد منهم بموضوع خيتلف عام يشهد به اآلخر...  
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تتم  ال  وهكذا  خالل  من  خالل  املحاكمة  من  الناس  عىل  احلجة  لتقوم  والشهود،  كتاب 

 الوسائل الظاهرة، كام قامت عليهم من خالل القضايا اخلفية التي يعلمها اهلل.  

﴿َوُقيِضَ َبْينَُهْم بِاحْلَقِّ َوُهْم ََل  : ثم ذكر القضاء اإلهلي بني اخللق، فقال:  (1)قال آخر

للظلم    [ 69]الزمر:    ﴾ ُيْظَلُمونَ  معنى  أمره، وهو  ألنه َل  اهلل كل  يملك  الذي  القيامة  يوم  يف 

خيافه من أمر  فيام    مستحيل عليه، وَل معنى لنسبته إليه، ألن الظلم مظهر ضعف من الظامل

عدله،   مواقع  العباد  كل  بل خياف  عباده،  من  أحدا  َل خياف  القادر  القوي  واهلل  املظلوم، 

َيْت   . بسبب ما يستحقونه من ذنوهبم وجرائمهم. من    [ 70]الزمر:    ُكله َنْفٍس َما َعِمَلْت﴾   ﴿َوُوفِّ

 فال خيفى عليه من أمرهم يشء.  [ 70]الزمر:  ﴾﴿َوُهَو َأْعَلُم باَِم َيْفَعُلونَ خري أو رش 

قال الشيخ: بورك فيكم.. واآلن حدثونا عام حيصل من تبديل لشكل الكون الذي  

ُل األَْرُض َغرْيَ األَ نراه، كام قال تعاىل:   ارِ ﴿َيْوَم ُتَبدَّ اَمَواُت َوَبَرُزوْا هللِ اْلَواِحِد اْلَقهَّ   ﴾ ْرِض َوالسَّ

 [48]إبراهيم: 

ـ يبدأ مبارشة بعد النفخة األوىل،  يذكر القرآن الكريم  التبديل ـ كام  :  (2) قال أحدهم

بتلك الزلزلة العظيمة التي يعاينها اخلالئق، وهو أمر حدثنا اهلل عنه يف أكثر من آية، تصويرا  

لفناء األرض عرب حتوهلا إىل غبار منترش، أو إىل قاع صفصف، وحتول السامء إىل كون تتناثر  

يله، ومما َل نستطيع تصوره بشكل  فيه الكواكب وتتساقط، وغري ذلك مما مل يوضح لنا تفاص

﴿َوَبَرُزوا هللَِِّ اْلَواِحِد  واضح، ألننا َل نملك النموذج الذي نستطيع وعي الصورة من خالله  

ارِ  ، يف وقفة مواجهة حاسمة لنتائج أعامهلم يف الدنيا، من خري ورش، حيث  [ 48]إبراهيم:    ﴾اْلَقهَّ

 ه. يعذب اهلل الكافر بكفره، ويثيب املؤمن بإيامن
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ٌء  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر اَعِة يَشْ َا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم إِنَّ َزْلَزَلَة السَّ ﴿َياَأهيه

يٌم َيْوَم َتَرْوهَنَا َتْذَهُل ُكله ُمْرِضَعٍة َعامَّ َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكله َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها َوَتَرى النَّاَس 
  َعظِ

، ففي هذه اآليات الكريمة  [ 2،  1]احلج:    ﴾ْم بُِسَكاَرى َوَلكِنَّ َعَذاَب اهلل َشِديدٌ ُسَكاَرى َوَما هُ 

ذكر اهلل تعاىل هول يوم البعث حيث تزلزل القلوب واألرض، فإذا زلزلت األرض زلزاهلا  

   . اضطربت مع هذه الزلزلة القلوب والنفوس، وزاغت األبصار واضطربت األفئدة

الزلزلة التي تكون حني قيام الساعة قبل قيام  يمة تذكر أن  : واآلية الكر(2)قال آخر

وإذا كانت الزلزلة    .. الناس من أجداثهم أمر هائل وخطر عظيم، َل يقدر قدره إَل موجده

ذلك اليوم من احلرش واجلزاء واحلساب عىل األعامل  يف    وحدها َل حتتمل، فام بالك بام حيدث 

 السامء. يف  وَل  األرض يف  لدى من َل يغيب عنه مثقال ذرة

﴿َيْوَم َتَرْوهَنَا َتْذَهُل ُكله ُمْرِضَعٍة    ثم بني شيئا من أهوال هذا اليوم فقال: :  (3) قال آخر

َأْرَضَعْت﴾  واحلرية  يف    أي   [ 2]احلج:    َعامَّ  واَلضطراب  الدهشة  من  األمر  يبلغ  اليوم  هذا 

ا، فكيف بذهوهلا  والذهول أن تذهل املرضعة عن ولدها الذي ترضعه، وهو أعز شىء لدهي

  أي وتسقط كل ذات محل اجلنني الذي   [ 2]احلج:    ﴿َوَتَضُع ُكله َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها﴾.  عن سواه؟.

﴿َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلكِنَّ َعَذاَب  ..  بطنها قبل التامم رعبا وفزعا يف  

حينئذ، كأهنم سكارى وما هم بسكارى عىل التحقيق،  أي وترى الناس    [ 2]احلج:    ﴾اهللَِّ َشِديدٌ 

العذاب شدة  متييزهم.هي    ولكن  وأذهبت  عقوهلم،  أذهلت  من  .  التي  املراد  يكون  وقد 

ذهول احلامل ووضع املرضع رضب املثل لشدة األمر وبلوغه أقىص الغايات كام يؤول به  

 [ 17زمل: ]امل ﴾﴿َيْوًما جَيَْعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا أيضا قوله تعاىل: 

 
 ( 4937/ 9زهرة التفاسري )(  1)
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سورة خاصة هبا، وبام حيدث أثناءها، وهي سورة  قال آخر: ومثل ذلك ما ورد يف  

﴿إَِذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلَزاهَلَا َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاهَلَا  الزلزلة، والتي يقول اهلل تعاىل فيها:  

َأْخَبارَ  ُث  حُتَدِّ َيْوَمئٍِذ  هَلَا  َما  ْنَساُن  اإْلِ هَلَا َوَقاَل  َأْوَحى  َربََّك  بَِأنَّ  ويبدو من ،  [ 5ـ    1]الزلزلة:    ﴾َها 

ْوا  ﴿ خالل هذه اآليات، ومن خالل تتمتها، وهي قوله تعاىل:   َيْوَمئٍِذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاًتا لرُِيَ

ا َيَرُه َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ  ٍة َخرْيً ا َيَرهُ َأْعاَمهَلُْم َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ أن هذه    [ 8ـ    6]الزلزلة:    ﴾ ٍة رَشًّ

الزلزلة ـ الواردة يف هذه السورة ـ بخالف الزلزلة األوىل، مرتبطة بالنفخة الثانية، والتي يتم  

اهلل   قوانينها اجلديد، وهلذا ذكر  فيها بعث اخلالئق، وتشكل األرض بشكلها اجلديد، مع 

وحي اهلل هلا، وهو من الظواهر العادية يف  تعاىل أن األرض جتيب البرش، وحتدثهم، وخترب ب

 النشأة األخرى، بخالف النشأة األوىل. 

التهيئة توفري حمل  اهلل تعاىل  يذكر  قال آخر: و  التبديل، وتلك  أن من أغراض ذلك 

َناُهْم َفَلْم ُنَغاِدْر ِمنُْهْم َأَحًدامناسب للعرض، كام قال تعاىل:   ﴾  ﴿َوَتَرى اأْلَْرَض َباِرَزًة َوَحرَشْ

ٌء ملَِِّن املُْْلُك اليْوَم هللَِِّ اْلَواِحِد  ، وقال: [ 47]الكهف:  ﴿َيْوَم ُهم َباِرُزوَن ََل خَيَْفى َعىَل اهلل ِمنُْهْم يَشْ

ارِ   [ 16]غافر:  ﴾اْلَقهَّ

آخر:   اجلديدة،  قال  وبالقوانني  اجلديدة،  النشأة  تلك  يف  األرض  أن  كذلك  ويبدو 

وخمتلفة يف تضاريسها ومناخها عنها، كام قال تعاىل    ستكون أكرب من األرض التي نعرفها،

ْت يصفها:   َا َوُحقَّ يَها َوخَتَلَّْت َوَأِذَنْت لَِرهبِّ
ْت َوَأْلَقْت َما فِ  [5ـ  3]اَلنشقاق:  ﴾﴿َوإَِذا اأْلَْرُض ُمدَّ

أي إذا اضطربت األرض ودكت جباهلا، وتقطعت أوصاهلا، وفقدت  :  (1) قال آخر

فليس هلا هذا اَلندماج املشاهد اآلن بل متد مد اجللد، واملراد أنه َل    ما بينها من التامسك، 
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جوفها من الناس  يف    أي رمت ما   [ 4]اَلنشقاق:    ﴿َوَأْلَقْت َما فِيَها﴾.  انشقاق فيها وَل اعوجاج. 

  أي خلت من مجيع ما  ،[ 4]اَلنشقاق:  ﴾ ﴿َوخَتَلَّْت . واملعادن، وأخرجت كل ذلك إىل ظاهرها.

جوفها، وربام قذفته احلركة العنيفة إىل ما يبعد عن سطحها، فيخلو منه باطن األرض  يف  

منقادة ملشيئتهوهي يف    وظاهرها، ْت ..  ذلك خاضعة ألوامر رهبا،  َوُحقَّ َا  لَِرهبِّ   ﴾ ﴿َوَأِذَنْت 

وقالت له: يا رب، ها أنا طوع إرادتك فافعل ما تشاء، فلك احلق يف ذلك  أي    [ 5]اَلنشقاق:  

 .(1)ليس يل من احلق يف أي موقع خارج إرادتككله، و

تتحول عن صالبتها وقسوهتا؛ فتصبح هينة لينة    اجلبال   وأخرب اهلل تعاىل أن قال آخر:  

تعاىل:   قال  الناعم،  ِهيالً كالرمل  مَّ يًبا 
َكثِ َباُل  اجْلِ َوَكاَنِت  َباُل  َواجْلِ األَْرُض  َتْرُجُف    ﴾ ﴿َيْوَم 

بان الرمل بعد أن كانت حجارة صامء، والرمل املهيل: هو  ، أي أهنا تصبح ككث[ 14]املزمل:

وأخرب أهنا تصبح كالعهن، وهو الصوف، قال  .  الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده.

َكاْلِعْهِن﴾  تعاىل:   َباُل  اجْلِ املَْنُْفوِش﴾  ، وقال:  [ 9]املعارج:  ﴿َوَتُكوُن  َكاْلِعْهِن  َباُل  اجْلِ ﴿َوَتُكوُن 

فقال:  وأخرب  [5]القارعة:   ونسفها،  بتسيريها  إزالتها  ْت  عن  َ ُسريِّ َباُل 
اجْلِ ، [ 3]التكوير:  ﴾﴿َوإَِذا 

َباُل ُنِسَفْت وقال:   وبني حال األرض بعد ذلك التسيري والنسف،  ..  [ 10]املرسالت:  ﴾ ﴿َوإَِذا اجْلِ

َباَل َوَتَرى األَْرَض َباِرَزةً فقال:  ُ اجْلِ  [ 47]الكهف: ﴾﴿َوَيْوَم ُنَسريِّ

وبذلك تصبح األرض ظاهرة َل ارتفاع فيها، وَل انخفاض، كام قال تعاىل:  قال آخر:  

َباِل َفُقْل َينِسُفَها َرِبِّ َنْسًفا َفَيَذُرَها َقاًعا َصْفَصًفا َل َتَرى فِيَها ِعَوًجا َوَل   ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اجْلِ

 [ 107ـ  105]طه: ﴾َأْمًتا 

يقع فيها العرض واحلساب يف  وقد ورد تقريب صفة تلك األرض التي  قال آخر:  

 
 ( 150/ 24) من وحي القرآن(  1)



588 

 

: )حيرش الناس يوم القيامة عىل أرض بيضاء عفراء، كقرصة النقي، ليس فيها معلم  قوله 

  (1)ألحد(

وهكذا ورد وصف األهوال التي حتدث يف البحار، وأهنا تفجر وتشتعل  قال آخر:  

تعاىل:   قال  كام  َرْت نارًا،  ُفجِّ اْلبَِحاُر  وقال:  [ 3]اَلنفطار:  ﴾ ﴿َوإَِذا  َرْت ،  ُسجِّ اْلبَِحاُر    ﴾ ﴿َوإَِذا 

 [6]التكوير:

أما السامء، فقد ورد أهنا متور وتضطرب اضطرابًا عظياًم، كام قال تعاىل:  قال آخر:  

اَمُء َمْوًرا ﴿ اَمُء انَفَطَرْت﴾  ، ثم تنفطر وتتشقق، كام قال تعاىل:  [ 9]الطور:    ﴾َيْوَم مَتُوُر السَّ ﴿إَِذا السَّ

ْت ، وقال:  [ 1]اَلنفطار:   َا َوُحقَّ ْت َوَأِذَنْت لَِرهبِّ اَمُء انَشقَّ ، وعند ذلك  [ 2ـ    1]اَلنشقاق:    ﴾﴿إَِذا السَّ

اَمُء َفِهَي َيْوَمئٍِذ َواِهَيةٌ ﴿َوانَشقَّ تصبح واهية، كام قال تعاىل:    [ 16]احلاقة: ﴾ِت السَّ

فيكم.. واآلن حدثونا عن   بورك  الشيخ:  التي  سور  ال بدايات  قال  وردت  الثالث 

ه أْن ينظر إىل  ، فقد قال رسول اهلل  يوم القيامة  الدعوة لقراءهتا، لتصور ما حيدث : )َمْن رس 

مس كورت( و)إذا السامء انفطرت( و)إذا السامء  يوم القيامة كأن ه رأي عني، فليقرأ: )إذا الش

  (2) انشقت(

أحدهم:   تعاىل:  قال  بقوله  بدئت  فقد  التكوير،  سورة  األوىل،  السورة  ﴿إَِذا  أما 

َوإَِذا   ُعطَِّلْت  اْلِعَشاُر  َوإَِذا  ْت  َ ُسريِّ َباُل 
اجْلِ َوإَِذا  اْنَكَدَرْت  النهُجوُم  َوإَِذا  َرْت  ُكوِّ ْمُس  الشَّ

َجْت َوإَِذا املَْْوُءوَدُة ُسئَِلْت بَِأيِّ َذْنٍب  اْلُوُحوُش   َرْت َوإَِذا النهُفوُس ُزوِّ ْت َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ ُحرِشَ

ُأْزلَِفْت   اجْلَنَُّة  َوإَِذا  َرْت  ُسعِّ اجْلَِحيُم  َوإَِذا  ُكِشَطْت  اَمُء  السَّ َوإَِذا  ْت  ُنرِشَ ُحُف  الصه َوإَِذا  ُقتَِلْت 

ْت   َعلَِمْت َنْفٌس َما  إشارات قصرية، مثرية  ، ففي هذه اآليات الكريمة  [ 14ـ    1]التكوير:    ﴾ َأْحرَضَ

فكره   يف  اإلنسان  فتنقل  ـ  القيامة  يوم  بداية  ـ  املذهلة  العامل  لنهاية  سيجري  ملا  ومرعبة 
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قد حتدثت تلك اإلشارات عن ثامنية عالئم  و وأحاسيسه إىل مفاجآت ذلك اليوم الرهيب،  

 من يوم القيامة. 

آخر هو:  :  (1) قال  القرآين،  العرض  عدسة  عرضته  مشهد  ْمُس  وأول  الشَّ ﴿إَِذا 

َرْت  واللف. ،  [ 1]التكوير:    ﴾ ُكوِّ واجلمع  الطي  بمعنى  )التكوير(،  من  إطفاء  .  )كورت(  أو 

  ، وكام بات معلوما .  املقصود هو: مخود نور الشمس وذهابه، وتغري نظام تكوينها. ويشء..  

ع احلايل،  وضعها  يف  وتتفجر  فالشمس  ملتهبة،  غازية  هيئة  عىل  مشتعلة،  كرة  عن  بارة 

رتفاعها إىل مئات اآلَلف من  االغازات عىل سطحها بصورة شعالت هائلة حمرقة، قد يصل  

ولو قدر وضع الكرة األرضية وسط شعلة منها، فإهنا تستحيل فورا إىل  ..  الكيلو مرتات

قرتاب من يوم القيامة، سيخمد ذلك  َل ولكن.. عند هناية العامل، وا،  رماد وكتلة من الغازات

اللهب املروع، وستجمع تلك الشعالت، فيطفأ نور الشمس، ويصغر حجمها.. وهو ما 

وقد أيد العلم هذه احلقيقة، من خالل اعتقاده وبعد دراسات علمية  .  شري إليه بالتكوير.أ

 كثرية، بأن الشمس تسري تدرجييا نحو الظالم واإلنطفاء. 

آخر الثاينوامل :  (2)قال  تعاىل:    شهد  قوله  اْنَكَدَرْت هو ما عرب عنه  النهُجوُم    ﴾ ﴿َوإَِذا 

السواد  ، و[ 2]التكوير:   )الكدورة(، وهي  واشتق من  والتناثر،  السقوط  بمعنى  )اإلنكدار(، 

ويمكن مجع املعنيني يف اآلية، ألن النجوم يوم القيامة ستفقد إشعاعها وتتناثر  .  والظالم. 

]اَلنفطار:    ﴾﴿َوإَِذا اْلَكَواكُِب اْنَتَثَرْت قوله تعاىل:  شري إىل ذلك  ي ء، كام  وتسقط يف هاوية الفنا 

 ﴾ وإذا النجوم طمست﴿:  قوله ، و[ 2

آخر الثا :  (3)قال  تعاىل:  واملشهد  قوله  عنه  عرب  ما  هو  ْت لث  َ ُسريِّ َباُل 
اجْلِ   ﴾ ﴿َوإَِذا 
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من  [ 3]التكوير:   مرحلة  إىل  تشري  وهي  اجلبال،  ،  فناء  تبدأ  مراحل  واحلركة  وهي  السري  من 

 وانتهاء بتحوهلا إىل غبار متناثر. 

آخر تعاىل:  واملشهد  :  (1) قال  قوله  عنه  عرب  ما  هو  ُعطَِّلْت الرابع  اْلِعَشاُر    ﴾ ﴿َوإَِذا 

)العشار(: مجع )عرشاء(، وهي الناقة التي مر عىل محلها عرشة أشهر، فأضحت  ، و[ 4]التكوير:  

أبواب باللبن.  عىل  أثداؤها  امتألت  بعدما  لدى  .  الوَلدة،  النوق  وأثمن  أحب  من  وهي 

فهول ووحشة القيامة،  .  تركت َل راعي هلا.أي  عطلت:  ، والعرب زمن نزول اآلية املباركة 

أي: إن الغيوم    ، السحاب تعطل فال متطر. أو أهنا  سينيس اإلنسان أحب وأثمن ما يمتلكه.

مت َل  ولكن  اليوم،  ذلك  يف  أن    ،طر ستظهر  الغازات  تويمكن  من  ناشئة  الغيوم  كون 

واملختلفة، أو تكون غيوما ذرية، أو طبقات من الغبار الناتج من تدمري اجلبال.. وكل ذلك  

 َل متطر. 

ْت اخلامس هو ما عرب عنه قوله تعاىل:  واملشهد  :  (2)قال آخر   ﴾ ﴿َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحرِشَ

تراها يف احلاَلت العادية تبتعد الواحدة عن األخرى    فاحليوانات الوحشية التي، [ 5]التكوير: 

منها َل يلتفت إىل ما    خوفا من اَلفرتاس والبطش، سرتاها وقد مجعت يف حمفل واحد، وكل 

حوله ملا سيطاب به من رهبة وأهوال ذلك اليوم اخلطري، وكأهنا تقصد من اجتامعها هذا  

إىل حرش احليوانات الوحشية  كريمة  اآلية التشري  .. كام  التخفيف عن شدة خوفها وفزعها 

ٍة  كام قال تعاىل:  يف عرصة يوم القيامة ملحاسبتها عىل قدر ما حتمل من إدراك،   ﴿َوَما ِمْن َدابَّ

 ُثمَّ 
ٍ
ء ْطنَا يِف اْلكَِتاِب ِمْن يَشْ ٍر َيطرُِي بَِجنَاَحْيِه إَِلَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم َما َفرَّ

ِْم  إىَِل    يِف اأْلَْرِض َوََل َطائِ َرهبِّ

ونَ   [38]األنعام:  ﴾حُيْرَشُ
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َرْت السادس هو ما عرب عنه قوله تعاىل:  واملشهد  :  (1)قال آخر   ﴾ ﴿َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ

النار.هو  )التسجري(،  ، و[ 6]التكوير:   للتنور املمتيلء  بمعنى )امتأل . أو  إرضام  ت(، كام يقال 

يمكننا أن نتصور امتالء البحار مما سيتسبب من  بالنار )مسجر(، وعىل ضوء هذا املعنى،  

يتساقط من أحجار    الزَلزل احلادثة وتدمري اجلبال يف إرهاصات يوم القيامة، أو ستمتيلء بام

 وصخور ساموية، فيفيض ماؤها عىل اليابسة ليغرق كل يشء.

َجْت ﴿َوإَِذا النهُفوُس زُ السابع هو ما عرب عنه قوله تعاىل:  واملشهد  :  (2)قال آخر   ﴾ وِّ

تبدأ املآلفة بخالف حال الدنيا.. فالصاحلون مع الصاحلني، واملسيؤون مع  ، حيث  [ 7]التكوير:  

املسيئني، وأصحاب اليمني مع أصحاب اليمني، وأصحاب الشامل مع أصحاب الشامل،  

فإذا ما جاور املؤمن مرشكا، أو تزوج الصالح من غري الصاحلة يف احلياة الدنيا، فتصنيف  

أو    رد األرواح إىل أجسادها.. . أو أن املعنى  قيامة غري ذلك، فهو يوم الفصل احلق.لا يوم  

حلوق اإلنسان بحميمه،    أو   قرن الضالني بالشياطني.. أو    زواج الصاحلني باحلور العني..

 قرن اإلنسان بأعامله. أو  بعد أن فرق املوت بينهام..

﴿َوإَِذا املَْْوُءوَدُة ُسئَِلْت بَِأيِّ  اىل:  الثامن هو ما عرب عنه قوله تعواملشهد  :  (3) قال آخر

ُقتَِلْت﴾   الذي  ﴾،  [ 9ـ    8]التكوير:  َذْنٍب  السبب  املوءودة بني يدى وائدها عن  إذا سئلت  أي 

 .ألجله قتلت، ليكون جواهبا أشد وقعا عىل الوائد، فإهنا ستجيب أهنا قتلت بال ذنب جنته 

اَمُء اْنَفَطَرْت َوإَِذا  وأما سورة اَلنفطار، فقد  :  (4) قال آخر بدئت بقوله تعاىل: ﴿إَِذا السَّ

َرْت  َمْت َوَأخَّ َرْت َوإَِذا اْلُقُبوُر ُبْعثَِرْت َعلَِمْت َنْفٌس َما َقدَّ ُب اْنَتَثَرْت َوإَِذا اْلبَِحاُر ُفجِّ
  ﴾ اْلَكَواكِ

ها من ذكر أمور حتدث  هذه السورة بمثل ما افتتح به سابقتاهلل تعاىل  افتتح  فقد    ،[ 6ـ    1]اَلنفطار:  
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مها:  القيامةحني   علويان  أمران  منها  واجلزاء،  واحلساب  العرض  ليوم  مقدمة  وتكون   ،

. ثم أبان .انفطار السامء وانتثار الكواكب، وأمران سفليان مها تفجري البحار وبعثرة القبور 

أعامهلا عىل حقيقتها يف    أنه للنفوس  تتجىل  اليوم  ، وَل  صورة رش يف    فال ترى خريا،  ذلك 

النفوس. فيعرف أهل اخلري أهنم ـ وإن    الدنيا ألغلب يف    مثال خري، كام يقعيف    تتخيل رشا 

نجوا ـ مقرصون، فيأسفون عىل ما تركوا ويستبرشون بام عملوا، ويعض أهل السوء بنان  

 . الندم، ويوقنون بسوء املنقلب، ويتمنون أن لو كانوا ترابا 

آخر فق:  (1)قال  اَلنشقاق،  سورة  تعاىل:  وأما  بقوله  بدئت  ْت  د  اْنَشقَّ اَمُء  السَّ ﴿إَِذا 

ْت  َوُحقَّ َا  لَِرهبِّ َوَأِذَنْت  َوخَتَلَّْت  يَها 
فِ َما  َوَأْلَقْت  ْت  ُمدَّ اأْلَْرُض  َوإَِذا  ْت  َوُحقَّ َا  لَِرهبِّ   ﴾ َوَأِذَنْت 

أنه  يف    بني سبحانه  ، فقد[ 5ـ    1]اَلنشقاق:   القيامة، فذكر  يوم  السورة أهوال  حني  أوائل هذه 

  انشقاق السامء واختالل نظام العامل، وانبساط األرض بنسف ما فيها من جبال، وختليها عام 

ـ يالقى املرء ربه فيوفيه حسابه، وينقسم الناس حينئذ فريقني:يف   فريق الصاحلني    جوفها 

أهلهم.  إىل  مرسورين  ويرجعون  يسريا  حسابا  حياسبون  وهؤَلء  الكفرة  .  الربرة،  فريق 

َلء يؤتون كتبهم وراء ظهورهم، ثم يصلون حر النار ألهنم كانوا فرحني بام والعصاة، وهؤ

يتمتعون به من اللذات واجلري وراء الشهوات، إذ كانوا يظنون أن َل بعث وَل حساب،  

   .وَل ثواب وَل عقاب 

آخر:   الكريمة  قال  اآليات  ذلك  وغريها  فهذه  حتصل  التي  املشاهد  بعض  تصور 

اله املفرسون حوهلا جمرد توضيح بحسب الثقافة املتاحة لعرصهم،  احلني، أو تقرهبا، وما ق

يفهمها   التي  اللغة  يستعمل  الكريم  والقرآن  تصورها،  يمكن  َل  ألهنا  بعينها،  احلقيقة  َل 
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 الناس مجيعا، وَل يمكن لتلك اللغة أن تعرب عن تلك األحداث بصورهتا الكاملة. 

 احلرش واحلساب: ج.  

  ذا املوضع، حتى سمعت صوتا مجيال يرتل قوله تعاىل: ما انتهوا من حديثهم إىل ه

ِه َوَأبِيِه َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيِه لُِكلِّ اْمِرئٍ  َأِخيِه َوُأمِّ َيْوَم َيِفره املَْْرُء ِمْن  ُة  اخَّ ِمنُْهْم  ﴿َفإَِذا َجاَءِت الصَّ  

، وهو  أستاذهمجيتمعون حول الفتيان  ، ثم رأيت مجعا من [ 37ـ  33]عبس: َيْوَمئٍِذ َشْأٌن ُيْغنِيِه﴾ 

 ؟ اآلية الكريمة يقول هلم: من منكم يذكر يل معنى هذه

أحدهم الكريمة (1)قال  اآليات  هذه  إىل  :  وهو    تشري  القيامة،  أحداث  من  حدث 

التي تصم األسامع من شدهتا، وربام كانت كناية عن نفخة الصور التي   الصيحة العظيمة 

الن اهلل يف ساحة  خترج  لقاء  إىل  لينطلقوا  فيهم من جديد،  احلياة  فتدب  األجداث  من  اس 

ِه َوَأبِيِه َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيهِ . ويومها  املحرش. وهي    [ 36ـ    34]عبس:    ﴾ ﴿َيْوَم َيِفره املَْْرُء ِمْن َأِخيِه َوُأمِّ

مه وإىل األقربني  العالقات التي تشد اإلنسان إىل أرحا اليوم  ذلك  يف  تقطع  أنه ستشري إىل  

واألبوة   لألمومة  جمال  وَل  ألخيه،  األخ  عاطفة  اجتذاب  يف  هناك  لألخوة  دور  فال  منه، 

َلجتذاب عاطفة اَلبن ألبويه، كام تذوب املشاعر احلنونة احلميمة يف شعور األب جتاه بنيه،  

لقون  . إنه الفرار، فرار اإلنسان من كل الذين قد يتع. أو إحساس احلب للزوج جتاه زوجته

به، وقد يسألونه حاجة، وقد يذكرونه بعالقتهم به، وقد يشغلونه بذلك عن بعض ما هو  

بالنتائج املرتقبة أمامه، ولذلك، فإن كل تفكريه يتجه  وبمصريه،  ومشغول بنفسه،  لكنه  فيه،  

 إىل ذلك، بعيدا عن كل هؤَلء. 

ب اهلائل عىل  َل متثل موت العاطفة، بل متثل تغلب اخلوف املرع: وهي  (2) قال آخر
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بعالقاته النسبية والعاطفية، مما جيمد له ذلك الشعور اإلنساين احلميم،    اإلنسان  إحساس

 تضغط عليه التحديات الصعبة. عندما  متاما كام هي احلال يف احلياة الدنيا،

آخر فقال:  (1) قال  ذلك،  تعاىل سبب  اهلل  ذكر  ثم  ِمنُْهْم  :  اْمِرٍئ  َشْأٌن  ﴿لُِكلِّ  َيْوَمئٍِذ 

من    [ 37]عبس:    ﴾ ُيْغنِيهِ  وسيلة  بأية  تبديله  أحد  يملك  َل  الذي  املصري  قضية  القضية  ألن 

تزدحم املشاكل يف ساحته، وتشتد الضغوط  عندما    الوسائل التي كان يستعملها يف الدنيا،

عليه، فيلجأ إىل ماله أو إىل أهله أو ولده أو عشريته، فإن الدنيا يف خطها التارخيي العميل  

﴿َيْوَم ََل مَتْلُِك َنْفٌس لِنَْفٍس َشْيًئا َواأْلَْمُر  هي التي حتدد الصورة األخرية للمصري اإلنساين،  

هللَِِّ شأنه  [ 19  ]اَلنفطار:  ﴾ َيْوَمئٍِذ  يف  عليه  يقدم  بام  مشغوَل  إنسانا  إنسان  كل  من  جيعل  مما   ،

النار!؟ يقدم عىل  أو  اجلنة  يقدم عىل  لغريه وليس عنده    .. اجلزائي، فهل  فراغ  لديه  فليس 

فضلة لسواه، إنه مهه الكبري الذي َل هم أكرب منه، وهو شأنه العظيم الذي مل يطرأ يف حياته  

أهله أن يرتكوه ليفكر يف مهه، وأن يدعوه وشأنه، فال يشغلوه  شأن مثله، فعىل اآلخرين من 

 بيشء من أمرهم. 

وهَنُْم َيَوده املُْْجِرُم َلْو َيْفَتِدي ِمْن َعَذاِب  قوله تعاىل:    ذلك  ومثل :  (2)قال آخر ُ ﴿ُيَبرصَّ

تِي ُتْؤِويِه َوَمْن   ]املعارج:    ﴾ يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا ُثمَّ ُينِْجيهِ َيْوِمئٍِذ بَِبنِيِه َوَصاِحَبتِِه َوَأِخيِه َوَفِصيَلتِِه الَّ

بيان للحال التي يكون عليها الناس يوم القيامة، وأن كل  ففي هذه اآليات الكريمة  ،  [ 14ـ    11

إنسان مشغول بنفسه، َل يسأل عن أحد، وَل يسأل عنه أحد.. إن كان من الناجني مىض إىل  

ىل وراء، أو عن يمني أو شامل.. وحسبه أنه نجا..  مرفأ النجاة، ناجيا بنفسه، دون أن يلتفت إ 

من شدة وبالء..   يعانى  ما  اهلالكني فحسبه  من  كان  َشْأٌن  وإن  َيْوَمئٍِذ  ِمنُْهْم  اْمِرٍئ  ﴿لُِكلِّ 
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 [37]عبس:  ﴾ ُيْغنِيهِ 

آخر تعاىل:  :  (1)قال  وهَنُْم﴾وقوله  ُ رؤ [ 11]املعارج:    ﴿ُيَبرصَّ يروهنم  أي  كاشفة  ي..  ة 

أنه َل يسأل األصدقاء أصدقاءهم، ألن كال من  أي  هم فيه من كرب وبالء..  ألحواهلم وما  

يف    طرىف التساؤل، عىل حال واحدة، من الوجوم، واَلشتغال بالنفس عن الغري، فاجلميع 

الفعل )يبرصوهنم(  ويف    . . هذا اليوم عىل سواء فيام يذهلهم من مهوم، فال سائل وَل مسئول

ن يبرصوهنم يفيد أن أهل املوقف ـ ملا هم فيه من  أل  لك الفعل )يبرصوهنم( وذيف    ما ليس

بالء ـ َل يكادون يبرصون شيئا.. ولكن كأن قوة خارجة عنهم حتملهم محال عىل أن يفتحوا  

ن يبرصوهنم، جتعل املبرصين  وأل   أعينهم عىل هذا املكروه الذي حييط هبم، وهيجم عليهم..

الفزع واهللع، َل تدع ألى    يف  واملبرصين عىل سواء، فكل منهم يبرص، ويبرص، حال من 

 سبيال إىل اَلختيار فيام ينظر إليه.. 

حال يود فيها املجرم لو  يف    مأهن: ثم ذكر اهلل تعاىل حاهلم حينها، وهي  (2)قال آخر

األرض  يف    يفتدى من عذاب هذا اليوم ببنيه، وصاحبته وأخيه، وفصيلته التي تؤويه، ومن

صور الفرار من اخلطر، يتخفف فيها اإلنسان مما بني يديه من نجد صورة من وهنا    مجيعا.. 

كل عزيز عليه، غال عنده، ولكنه حممول عىل هذا حتت وطأة البالء املحيط به.. وهلذا فهو  

َل يلقى بكل مدخراته مجلة واحدة، وإنام خيىل يده من بعض، ويشد يده عىل بعض، حتى  

أ البالء،  عنه  ما خيفف  فعل  فيام  مل جيد  لعله جيدإذا  مامعه مجيعا،  بكل  هذا طريقا  يف    لقى 

 لإلفالت من يد هذا اخلطر املطل عليه. 

َيْوَم ََل َينَْفُع َماٌل َوََل َبُنوَن إَِلَّ  ﴿ وهلذا وصف اهلل تعاىل يوم املحرش بكونه  قال آخر:  
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َسلِيمٍ  بَِقْلٍب  َأَتى اهلل  ذ ،  [ 89،  88]الشعراء:    ﴾َمْن  لك، ففيه:  وقد ورد يف بعض اآلثار تصوير 

)يلقى الرجل زوجته فيقول هلا: يا هذه، أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت! وتثني  

بخري ما استطاعت، فيقول هلا: فإين أطلب إليك اليوم حسنة واحدة هتبينها يل لعيل أنجو مما  

الذي    ،ترين  مثل  أختوف  أعطيك شيئا  أن  أطيق  ولكني َل  ما طلبت،  أيرس  ما  له:  فتقول 

  ، . وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني، أي والد كنت لك؟ فيثني بخري.ختاف

فيقول    ، فيقول له: يا بني، إين احتجت إىل مثقال ذرة من حسناتك لعيل أنجو هبا مما ترى

ولده: يا أبت، ما أيرس ما طلبت، ولكني أختوف مثل الذي تتخوف، فال أستطيع أن أعطيك  

  (1)شيئا(

اذ: بورك فيكم.. واآلن حدثونا عن املعاين املرتبطة باحلرش يف قوله تعاىل:  قال األست

اُكُم اْلَيْوَم َج  نَّاٌت جَتِْري  ﴿َيْوَم َتَرى املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوبَِأْياَمهِنِْم ُبرْشَ

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها  َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم َيْوَم َيُقوُل املُْنَافُِقوَن َواملُْنَافَِقاُت لِلَِّذيَن    ِمْن حَتْ

َب َبْينَُهْم بُِسوٍر لَ  ُه  آَمُنوا اْنُظُروَنا َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا َفرُضِ

مْحَُة   يِه الرَّ
َقاُلوا َبىَل َوَلكِنَُّكْم  َباٌب َباطُِنُه فِ َنُكْن َمَعُكْم  َأمَلْ  ُينَاُدوهَنُْم  ِقَبلِِه اْلَعَذاُب  َوَظاِهُرُه ِمْن 

بِاهلل ُكْم  َوَغرَّ اهلل  َأْمُر  َجاَء  َحتَّى  اأْلََمايِنه  ْتُكُم  َوَغرَّ َواْرَتْبُتْم  َوَتَربَّْصُتْم  َأْنُفَسُكْم  اْلَغُروُر    َفَتنُْتْم 

ِذيَن َكَفُروا َمْأَواُكُم النَّاُر ِهَي َمْوََلُكْم َوبِْئَس املَِْصريُ َفاْلَيْوَم ََل     ﴾ ُيْؤَخُذ ِمنُْكْم فِْدَيٌة َوََل ِمَن الَّ

 [ 16ـ  12]احلديد: 

املرتبط باحلرش وموقف اخللق يف اآلخرة، نسمع هذا  قال أحدهم:   يف هذا املشهد 

افقني حقيقة اخلداع والتلبيسات التي  احلوار اجلاري بني املؤمنني وغريهم، والذي يبني للمن

 كانوا يلبسون هبا عىل أنفسهم يف الدنيا. 

 
 ( 325/ 8( تفسري ابن كثري )1)
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َأْجٌر  اآلية السابقة:  يف    هنا متعلق بقوله تعاىل : اليوم  (1)قال آخر ﴿َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه 

أي أن الذي يقرض اهلل قرضا، فيضاعفه اهلل سبحانه وتعاىل له، ويعطيه    [ 11]احلديد:    ﴾ َكِريمٌ 

ذلك اليوم ـ املؤمنني  يف    جر الكبري عليه ـ إنام جيد ذلك يوم القيامة، يوم ترى ـ أهيا الرائياأل

وبأيامهنم..  أيدهيم  بني  نورهم  يسعى  من    واملؤمنات  يتبعه  وما  اإليامن،  هو  بالنور  واملراد 

:  قال تعاىلاألعامل الصاحلة، حيث يكون هذا اإليامن نورا هاديا ألصحابه إىل اجلنة.. كام  

تِِهُم اأْلهَْنَاُر يِف  ِري ِمْن حَتْ ُْم بِإِياَمهِنِْم جَتْ احِلَاِت هَيِْدهيِْم َرهبه ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  َجنَّاِت  ﴿إِنَّ الَّ

أيامن املؤمنني واملؤمنات يومئذ، هو صحف أعامهلم التي  يف    والنور الذي  ،[ 9]يونس:    ﴾ النَِّعيمِ 

بأيامهنم. فتكون أمارة من أمارات السالمة والنجاة، كام تكون نورا هاديا يتجه  يتناولوهنا  

 هبم إىل طريق اجلنة. 

َخالِِديَن  وقوله تعاىل:  :  (2)قال آخر اأْلهَْنَاُر  تَِها  حَتْ ِمْن  جَتِْري  َجنَّاٌت  اْلَيْوَم  اُكُم  ﴿ُبرْشَ

النداء الذي ينادى به املؤمنون واملؤمنات   إىل  تشري  [ 12]احلديد:   ﴾ فِيَها َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 

البرشى  هذه  بزف  إليهم  مرحبني هبم، مرسعني  يلقوهنم  حيث  القيامة،  يوم  املالئكة  من 

 هذا اليوم العظيم. يف  املسعدة، مهنئني هلم بام ظفروا به من رمحة اهلل ورضوانه

يوم القيامة بني    يرمن تلك املواقف التي جت ا موقف: ثم وصف اهلل تعاىل  (3) قال آخر

ذلك أنه حني يرى    أهل املحرش، من خصام، ومالحاة، وترام بالتهم، وقذف بالشناعات.. 

املنافقون واملنافقات أن املؤمنني واملؤمنات قد زايلوا موقف احلرش، وساحة القضاء، إىل دار  

فزع، بعد  اخللد والنعيم، يسعى هبم نورهم إىل دارهم تلك، يركبهم الكرب، ويستبد هبم ال

حياول وهنا  اجلنة..  إىل  طريقهم  وأخذوا  بينهم،  من  واملؤمنات  املؤمنون  انطلق  أن    ون أن 
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يتعلقوا بأذياهلم، وأن يلحقوا هبم. فينادوهنم: انتظرونا وأمهلونا قليال نمشى عىل نوركم،  

 ونتعرف عىل طريق السالمة باجلري عىل آثاركم. 

آخر تعاىل:  :  (1)قال  اْرِجعُ وقوله  ُنوًرا﴾﴿ِقيَل  َفاْلَتِمُسوا  َوَراَءُكْم  هو    [ 13]احلديد:    وا 

بقوهلم:   واملنافقات  املنافقون  سأل  ما  عىل  به  جياب  الذي  ِمْن  اجلواب  َنْقَتبِْس  ﴿اْنُظُروَنا 

وقد يكون من املؤمنني واملؤمنات، وقد يكون من املالئكة.. وهلذا    ..[ 13]احلديد:    ُنوِرُكْم﴾ 

هذا اجلواب هو اجلواب الذي َل جواب غريه، وإن مل ينطق    بنى الفعل للمجهول، ذلك ألن

به أحد.. فهو جواب احلال، قبل أن يكون جواب املقال.. وهو ردع للمنافقني واملنافقات،  

 أماكنهم التي هم فيها َل يربحوهنا، حتى يقىض احلق فيهم قضاءه. يف  وحبس هلم 

َب َبْينَُهْم بُِس وقوله تعاىل:  :  (2)قال آخر مْحَُة َوَظاِهُرُه ِمْن  ﴿َفرُضِ يِه الرَّ
وٍر َلُه َباٌب َباطُِنُه فِ

أي أقيم، ورفع بني املنافقني واملنافقات، واملؤمنني واملؤمنات،  ،  [ 13]احلديد:    ﴾ِقَبلِِه اْلَعَذاُب 

هو الباب الذي دخل منه املؤمنون واملؤمنات إىل ساحة  و هذا احلجاز، وهو حائط، له باب،  

وبقي اهلل،  رضوان  إىل  واملؤمنات  املؤمنون  دخل  أن  بعد  أغلق  وقد  واملغفرة،  يف    الرمحة 

ينتظرو واملنافقات  املنافقون  لقضاء عدل،  اخلارج  وإنه  فيهم،  وتعاىل  اهلل سبحانه  قضاء  ن 

 حيث ينال املنافقون واملنافقات جزاء ما كانوا يعملون.. 

آخر هنا :  (3)قال  واملنافقني  يف    ويالحظ  واملؤمنات،  املؤمنني  أن  املوقف،  هذا 

،  أمرهميف    قد فصل  موقف احلساب واملساءلة، وأن املؤمنني واملؤمناتيف    واملنافقات، كانوا

ليلحقوا هبم،   واملنافقات قد مهوا  املنافقني  إىل اجلنة زمرا، وأن  وبرئت ساحتهم، وسيقوا 

فرضب بينهم هبذا السد، وهو سد حيول بني املنافقني واملنافقات وبني اخلروج من مكاهنم  
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النار  التعبري عن إقامة هذا احلاجز أو هذا السور بني أهل اجلنة وأهل  ويف    الذي هم فيه..

ن لبنة لبنة،  بحلظة خاطفة، ومل ييف    ، ما يدل عىل أن هذا السور قد أقيم مرة واحدة،بالرضب

قوله  يف    كام،  حال إقامته بالرضبيف    وجزءا جزءا.. وشبيه هبذا ما يقام من خيام، فإنه يسمى

ُة َواملَْْسَكنَُة﴾   : تعاىل لَّ َبْت َعَلْيِهُم الذِّ كنة لزوما دائام  أي لزمتهم الذلة واملس  [ 61]البقرة:    ﴿َورُضِ

 َل يزول. 

آخر السالمة :  (1)قال  أهل  من  بقي  ملن  معد  فهو  السور،  هلذا  الذي  الباب  يف    أما 

املوقف، ومل يدخل اجلنة بعد، ومل يلحق بالذين سبقوا من املؤمنني، حيث أبطأ به عمله..  

الب النجاة.. فإذا بلغ أول هذا الطريق، دخل من هذا  اب،  ولكنه مع هذا سائر عىل طريق 

 فوجد أرواح الرمحة، والرضوان.. 

مْحَُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبلِِه اْلَعَذاُب وقوله تعاىل: :  (2)قال آخر يِه الرَّ
 [13]احلديد:    ﴾﴿َباطُِنُه فِ

إشارة إىل أن الذين جيوزون هذا السور من املؤمنني واملؤمنات، جيدون ريح اجلنة، وراء هذا  

موقف احلرش، خارج هذا السور، فإنه َل يطلع  يف   الباب القائم عىل السور، أما الذين ظلوا 

 . موقفهم هذا إَل نذر الرش، والعذابيف  عليهم

﴿ُينَاُدوهَنُْم َأمَلْ َنُكْن َمَعُكْم َقاُلوا َبىَل َوَلكِنَُّكْم َفَتنُْتْم َأْنُفَسُكْم    قوله تعاىل:: و(3) قال آخر

ُكْم بِاهللَِّ اْلَغُرورُ  ْتُكُم اأْلََمايِنه َحتَّى َجاَء َأْمُر اهللَِّ َوَغرَّ أي  ،  [ 14]احلديد:    ﴾َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ

وقد واملنافقات،  املنافقني  ومل    أن  اجلنة،  إىل  طريقهم  أخذوا  واملؤمنات،  املؤمنني  وجدوا 

حني رأوا ذلك عجبوا هلم،    [ 13]احلديد:    ﴿اْنُظُروَنا َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكْم﴾ يستجيبوا لندائهم أن:  

أي: أمل نكن نحسب من املؤمنني، بينكم؟    [ 14]احلديد:    ﴿َأمَلْ َنُكْن َمَعُكْم﴾ وجعلوا يسائلوهنم:  
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تعاملو اإليامن؟أمل  أهل  معاملة  تترب  نا  َل  ؤفلامذا  اآلن، وتأخذون طريقا وحدكم،  منا  ون 

فيه معكم؟  لنا  املؤمنني: بىل ..  حساب  معنا، ولكن  ..  ويأتيهم اجلواب من  كنتم حقا  لقد 

املؤمنني  مدخل  دخلتم  وهبذا  بقلوبكم،  َل  من  يف    بألسنتكم،  الزائفة  الثياب  هبذه  الدنيا، 

هي   عىل ما فهي    زمرة املؤمنني.. أما قلوبكم يف    زيا لكم، لتدخلوا به النفاق، التي اختذمتوها  

هذا املوقف ـ موقف القيامة ـ إنام حتاسبون  يف    عليه من ضالل، ورشك، وكفر.. وأنتم هنا 

يف    لقد كنتم معنا، وكنتم   .. قلوبكم، وقد كشف اهلل سبحانه وتعاىل ما هبا من نفاقيف    عىل ما 

حقيقة  يف    قلوبكم من نفاق وخداع.. ولكنكم كنتميف    علم ما حساب املؤمنني، ألننا َل ن

فلقد   املؤمنني..  سبيل  غري  عىل  َأْنُفَسُكْم﴾ األمر،  موارد  [ 14]احلديد:    ﴿َفَتنُْتْم  وأوردمتوها   ،

أي كنتم ترتبصون باملؤمنني، وتنتظرون ما حيل هبم من    [ 14]احلديد:    ﴿َوَتَربَّْصُتْم﴾الضالل،  

  ﴿َواْرَتْبُتْم﴾   هزيمة وخذَلن، فتنفضون أيديكم منهم، وجتدون لكم طريقا إىل عدوهم.. 

ْتُكُم  ﴿ريبة وشك من دين اهلل، فلم تؤمنوا به عن صدق ويقني، يف  أي كنتم  [ 14]احلديد:  َوَغرَّ

الباطلة، التي كنتم متنوهنا    خداع أنفسكم بتلك األمانىيف   مأي وظللت  [ 14]احلديد:    ﴾اأْلََمايِنه 

ُكْم بِاهللَِّ  هذا املوقف من الرتبص والريبة والغرور.. يف   هبا حتى جاءكم املوت، وأنتم  ﴿َوَغرَّ

هذا كله منقادين للشيطان الذي دعاكم إليه، وزين  يف    أي أنكم كنتم  [ 14]احلديد:    ﴾اْلَغُرورُ 

والغرور، هو الشيطان، ألن  .  تجبتم له، وغررتم بخداعه وضالله.لكم طريق الضالل، فاس

 التغرير بالناس، هو وظيفته التي خلق هلا. 

ِذيَن َكَفُروا َمْأَواُكُم  قال آخر: ثم قال تعاىل:   ﴿َفاْلَيْوَم ََل ُيْؤَخُذ ِمنُْكْم فِْدَيٌة َوََل ِمَن الَّ

هو مما يرد به عىل املنافقني واملنافقات، يوم    ..[ 15حلديد:  ]ا  ﴾النَّاُر ِهَي َمْوََلُكْم َوبِْئَس املَِْصريُ 

القيامة، بعد أن سمعوا ما يسوؤهم.. إهنم مل يكونوا من املؤمنني، بل كانوا عىل نفاق خفى  

احلقيقة كانوا  يف    انكشف أمره يوم القيامة، وهلذا فهم يساقون إىل النار، مع الكافرين، ألهنم
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أيف    كافرين، وإن حسبوا املؤمنني..ظاهر  هبا    مرهم من  يفتدون  يقبل منهم فدية  لن  وإنه 

الكفر  يف    أنفسهم من هذا العذاب.. متاما كام َل يقبل من الكافرين فدية.. إهنم عىل سواء

  الوىل الذي يضمكم إليه هي    يعني..  [ 15]احلديد:    ﴿ِهَي َمْوََلُكْم﴾ وقوله تعاىل:  .  والضالل. 

. إنه َل بد لكم من وىل، وقد انقطعت بينكم وبني املؤمنني  وتقوم بينكم وبينه املودة والتآخى.

النار،  يف    واملؤمنات حبال الوَلء، وليس بعد وَلية املؤمنني إَل وَلية الكافرين.. والكافرين

 . فخذوا مكانكم معهم فيها 

 قال األستاذ: بورك فيكم.. فحدثونا عن مشاهد أخرى لذلك املوقف. 

تعاىل:  : من ذلك ما عرب عنه  (1) قال أحدهم اِر  قوله  اْلُكفَّ ِمَن  آَمُنوا  الَِّذيَن  ﴿َفاْلَيْوَم 

اُر َما َكاُنوا َيْفَعُلونَ  َب اْلُكفَّ أي ،  [ 36ـ    34]املطففني:    ﴾َيْضَحُكوَن َعىَل اأْلََرائِِك َينُْظُروَن َهْل ُثوِّ

ء مغلوبني، قد نزل هبم  يوم القيامة، يضحك املؤمنون وهيزؤون من الكفار حني يروهنم أذَل

الكفار   أن  وتبيانا  باملثل،  معاملة  الدنيا،  منهم يف  الكفار  العذاب، كام ضحك  من  نزل  ما 

هو   وذلك  واآلخرة،  الدنيا  خرسوا  واألحالم،  العقول  سفهاء  الواقع  يف  هم  اجلاحدين 

 اخلرسان املبني. 

اُر َما َكا : ثم قال تعاىل:  (2)قال آخر َب اْلُكفَّ أي هل    [ 36]املطففني:    ﴾ ُنوا َيْفَعُلونَ ﴿َهْل ُثوِّ

أثيب وجوزي الكفار عىل ما كانوا يقابلون به املؤمنني من اَلستهزاء والطعن والتنقيص،  

الضحك من    ..أم َل؟ الدنيا من  يقع منهم يف  بام كان  اجلزاء  أتم  الكفار  نعم، قد جوزي 

 املؤمنني واَلستهزاء هبم.  

الكفار دائام يف عداوة وحقد وتغاير مع املؤمنني،  أن    : ويف هذا دَللة عىل (3) قال آخر 
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مع   العالية  األخالق  وَل  الضالل،  مع  الصحيح  الدين  الكفر، وَل  مع  اإليامن  يلتقي  فال 

. فقد كان يصدر من املرشكني ألوان متعددة من أذى املؤمنني، منها ما  . األخالق املرذولة

من   والسخرية  اَلستهزاء  وهو  اآليات:  هذه  هبم  ذكرته  والطعن  وتعييبهم  املؤمنني، 

والعجب بام هم فيه من    وتعيريهم باإلسالم، والتفكه بذكر املسلمني بالسوء أمام أهاليهم 

الرشك واملعصية والتنعم بالدنيا، وقوهلم بأن املؤمنني يف ضالل لرتكهم دين اآلباء واألجداد  

 مؤكد احلصول.  ، وتركهم التنعم احلارض بسبب طلب ثواب غري واتباعهم حممدا 

آخر وقد  (1)قال  للمؤمنني،  :  تسلية  وقوهلم،  فعلهم  بمثل  اآلخرة  الكفار يف  قوبل 

وتثبيتا هلم عىل اإلسالم، وتصربا عىل متاعب التكاليف، وأذية األعداء، يف أيام معدودة،  

لنيل ثواب َل هناية له وَل غاية، ففي اآلخرة هيزأ املؤمنون من الكفار ويضحكون منهم، كام  

ضحك الكفار منهم يف الدنيا، بسبب الرض والبؤس، فضحك املؤمنون منهم بسبب ما هم  

 فيه من أنواع العذاب والبالء.  

املُْْجِرُموَن  ومن تلك املشاهد ما نص عليه قوله تعاىل:  :  (2)قال آخر إِِذ  َتَرى  ﴿َوَلْو 

َنا َوَسِمْعنَرؤوسَناكُِسو  نَا َأْبرَصْ ِْم َربَّ ]السجدة:  ا َفاْرِجْعنَا َنْعَمْل َصاحِلًا إِنَّا ُموِقنُوَن﴾ ِهْم ِعنَْد َرهبِّ

أمام اهلل من دون أن يملكوا حجة  املجرمون  يف موقف اخلزي والعار الذي يقفه  ، أي  [ 12

هو بحجم اجلريمة،  فيام    عىل ما اعتقدوه وما علموه، وما أنكروه من قضايا العقيدة والعمل،

إنكار   أقام اهلل عليهم احلجة فيه يف وحيه لرسله َل سيام يف مسألة  الذي  ، يقولون:  البعث 

َنا َوَسِمْعنَا﴾   نَا َأْبرَصْ ومل يبق عندنا شك يف هذه احلقيقة اإليامنية املتجسدة    [ 12]السجدة:  ﴿َربَّ

فليست هناك مشكلة يف  .  يف اليوم اآلخر الذي نشاهده عيانا ونفتح أسامعنا لنداء اهلل فيه.
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املشكلة هي كيف نغري ميزان العمل، ليكون راجحا يف الطاعة َل يف املعصية،  اإليامن، لكن 

الدنيا، بعد هذه الصحوة اإليامنية   فهل يمكننا أن نقدم طلب اسرتحام هلل يف إرجاعنا إىل 

العمل   العمل يف هذا اخلط يف ساحات  لنبدأ  نفسها عىل أسامعنا وأبصارنا،  التي فرضت 

 الصالح؟ 

آخر بقوله:  : وقد  (1) قال  تعاىل عليهم  اهلل  ُهَداَها﴾  رد  َنْفٍس  ُكلَّ  آَلَتْينَا  ِشْئنَا  ﴿َوَلْو 

كام أعطيناها سمعها وبرصها وعقلها وشعورها، ليكون اهلدى حالة تكوينية  أي    [ 13]السجدة:  

، كام قال  يف الذات، َل حالة إرادية يف اخلط واحلركة، ليكون الناس بأمجعهم مؤمنني صاحلني 

ًة َواِحَدًة﴾ ﴿َولَ تعاىل:    [ 118]هود: ْو َشاَء َربهَك جَلََعَل النَّاَس ُأمَّ

آخر أو  (2)قال  ويناسبها،  :  هبا  خيتص  الذي  اهلدى  نفس  كل  نعطي  أن  شئنا  لو 

يتلبس باهلدى، فيتلبس هبا من   ألعطيناه هلا بأن نشاء من طريق اختيار الكافر وإرادته أن 

ؤمن كذلك، فتلبس باهلدى باختيار منه وإرادة من  طريق اَلختيار واإلرادة كام شئنا يف امل

 .(3)دون أن ينجر إىل اإلجلاء واَلضطرار فيبطل التكليف ويلغو اجلزاء

َعىَل  ومن تلك املشاهد ما نص عليه قوله تعاىل:  :  (4)قال آخر َيَعضه الظَّامِلُ  ﴿َوَيْوَم 

ُسوِل َس  َْذُت َمَع الرَّ ِْذ ُفاَلًنا َخلِياًل َلَقْد َأَضلَّنِي َعِن  َيَدْيِه َيُقوُل َياَلْيَتنِي اختَّ بِياًل َياَوْيَلَتا َلْيَتنِي مَلْ َأختَّ

يَْطاُن لإِْلِْنَساِن َخُذوًَل﴾  ْكِر َبْعَد إِْذ َجاَءيِن َوَكاَن الشَّ ما يفعل  ، أي يفعلون  [ 29ـ  27]الفرقان:  الذِّ

مواقع اخليبة واخلرسان، بعد  النادم الذي يكتشف ضياع الفرصة الذهبية منه، أو وقوعه يف  

فوات األوان، فال جيد لديه أي يشء يمكن أن ينفس فيه عن غيظه من نفسه، إَل أن يعض  

. وهكذا يرى هذا اإلنسان الظامل نفسه بالكفر والضالل كيف أن عالقته بالكافرين  .أصابعه
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ف اخلزي  والضالني ابتغاء مطمع أو شهوة، أو رغبة، أو غفلة، هي السبب يف وقوفه موق 

يوم القيامة، ويتذكر الشخص الذي كان له التأثري السلبي عىل مصريه، من خالل تأثريه عىل  

 قناعاته وقراره، مما أبعده عن العالقة اإليامنية بالرسول التي جيد فيها اآلن موقع النجاة. 

ُسوِل َسبِياًل يقول  : و(1) قال آخر الرَّ َْذُت َمَع  َلْيَتنِي اختَّ حيث كان    [ 27ن:  ]الفرقا   ﴾﴿َيا 

طريق   يل  ويشق  واآلخرة،  الدنيا  يف  والفالح  اخلري  مواقع  ويبرصين  اهلل  رساَلت  يبلغني 

كانت الغفلة    فقد   ، آخذ به، أو أدعه من قضايا احلياة، وشؤون املسؤوليةفيام   اهلدى والنجاة 

اهلل..   الروحي يف وحي  الرشوق  انطالقات  الرسالة يف  آفاق  إىل  التطلع  ﴿َيا  حتجبني عن 

أي يا هالكي، حيث يتعاظم الشعور باحلرسة والندامة حتى يتحول إىل    [ 28]الفرقان:    َوْيَلَتى﴾

﴿َلْيَتنِي    ما يشبه اَلستغاثة واملناداة بالويل الذي يعرب عن اإلحساس املبارش العميق باهلالك

ِْذ ُفاَلًنا َخلِياًل  هذا اإلنسان الذي عشت معه الصداقة احلميمة التي كانت    [ 28]الفرقان:    ﴾مَلْ َأختَّ

تنفذ إىل مشاعري العميقة فتحجب عني وضوح الرؤية لألشياء، وتواجه أفكاري بالصدمة  

باطل العاطفة    التي َل يثبت فيها أي فكر أمام حرارة الشعور، وَل يصمد فيها أي حق أمام 

يف ليايل السمر التي يغفل اإلنسان فيها عن نفسه فيستسلم إىل غريه، ويف أجواء الشهوات  

التي يفقد فيها إرادته، فال تتامسك معها مواقفه، كيف مل أنتبه إىل طبيعة فكره، وسوء موقفه،  

رة احللوة،  وبعده عن ربه، وعبادته لشهواته!؟ كيف غاب عني هذا كله، فلم أر منه إَل الصو 

 والشعور احلميم!؟

آخر فقال:  (2) قال  معه،  حاله  ذكر  ثم  َجاَءيِن﴾ :  إِْذ  َبْعَد  ْكِر  الذِّ َعِن  َأَضلَّنِي    ﴿َلَقْد 

ونتائجه،    [ 29]الفرقان:   مداليله  فهم  يف  والتعمق  به،  والتفكري  إليه،  اَلستامع  عن  وأبعدين 
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هبداه، عنه فيام    واَلهتداء  ينهاين  ما  أو  به،  املسؤولية    ..يأمرين  موقف  أقف  اآلن  أنا  وها 

يف    مسؤوليةالصعب الذي يواجه عذاب اهلل يف النار، ويقف هذا اإلنسان ليتخىل عن كل  

ْيَطاِن  ما أنا فيه، من دون أن يكون له دور يف ذلك،    مسؤولية إضاليل، فيحملني   ﴿َكَمَثِل الشَّ

 [ 16]احلرش:  ﴾ ينِّ َبِريٌء ِمنَْك إيِنِّ َأَخاُف اهللََّ َربَّ اْلَعاملَنِيَ إِْذ َقاَل لإِْلِْنَساِن اْكُفْر َفَلامَّ َكَفَر َقاَل إِ 

﴿َوَلْو َأنَّ لُِكلِّ َنْفٍس َظَلَمْت  ومن تلك املشاهد ما نص عليه قوله تعاىل:  :  (1) قال آخر

َوقُ  اْلَعَذاَب  َرَأُوا  ملََّا  النََّداَمَة  وا  َوَأرَسه بِِه  ََلْفَتَدْت  اأْلَْرِض  يِف  ََل  َما  َوُهْم  بِاْلِقْسِط  َبْينَُهْم  يِضَ 

األرض من أنواع امللك  يف    أي ولو أن لكل نفس كفرت باهللـ  مجيع ما   ،[ 54]يونس:  ُيْظَلُموَن﴾  

وصنوف النعم وأمكنها أن جتعله فداء هلا من ذلك العذاب األليم الذي تعانيه ـ َلفتدت به  

وا النََّداَمَة    ومل تدخر منه شيئا. أي وأرس أولئك الذين    ،[ 33]سبأ:    ملََّا َرَأُوا اْلَعَذاَب﴾ ﴿َوَأرَسه

ظلموا غمهم وأسفهم عىل ما فعلوا من الظلم حني معاينة العذاب بأبصارهم إذ برزت هلم  

نار جهنم وأيقنوا أهنم مواقعوها َل مرصف هلم عنها، فام مثلهم إَل مثل من يقدم للصلب  

به من اخلطب اجللل، ويغلب ما نزله  الفادح فيخرسه، وَل يستطيع أن    يثقله  عليه احلزن 

 ينطق ببنت شفة ويبقى جامدا مبهوتا َل حراك به. 

﴿َوُقيِضَ َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم ََل    فقال:القيامة،  ثم بني أنه َل ظلم يوم  :  (2) قال آخر

أي وقىض اهلل بينهم وبني خصومهم باحلق والعدل، وخصومهم هم    [ 54]يونس:    ﴾ ُيْظَلُمونَ 

املر الذين  ؤالرسل واملؤمنون هبم، وكذلك من أضلوهم وظلموهم من  وسني والضعفاء 

اإليامن عن  ويصدوهنم  بالكفر  يغروهنم  تعاىل:  كانوا  قال  كام  َرَأُوا  ،  ملََّا  النََّداَمَة  وا  ﴿َوَأرَسه

ِذيَن َكَفُروا َهْل جُيَْزْوَن إَِلَّ َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ اْلَعَذاَب َوَجَعْلنَا اأْلَ   ،[ 33]سبأ:    ﴾ ْغاَلَل يِف َأْعنَاِق الَّ
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َمْت َيَداُه َوَيُقوُل اْلَكافُِر َيا َلْيَتنِي ُكنُْت ُتَراًبا وقال:  [ 40]النبأ:  ﴾﴿َيْوَم َينُْظُر املَْْرُء َما َقدَّ

آخر علي :  (1)قال  ما نص  املشاهد  تلك  تعاىل:  ومن  قوله  الظَّاملُِوَن  ه  إِِذ  َتَرى  ﴿َوَلْو 

ِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكرَبُ  ِْم َيْرِجُع َبْعُضُهْم إِىَل َبْعٍض اْلَقْوَل َيُقوُل الَّ وا  َمْوُقوُفوَن ِعنَْد َرهبِّ

وا لِلَِّذيَن   ِذيَن اْسَتْكرَبُ ُمْؤِمننَِي َقاَل الَّ َلُكنَّا  َأْنُتْم  َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن اهْلَُدى  َلْوََل  اْسُتْضِعُفوا 

اللَّْيلِ  َمْكُر  َبْل  وا  اْسَتْكرَبُ لِلَِّذيَن  اْسُتْضِعُفوا  ِذيَن  الَّ َوَقاَل  جُمِْرِمنَي  ُكنُْتْم  َبْل  َجاَءُكْم  إِْذ    َبْعَد 

وا النََّداَمَة ملََّا َرَأُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلنَا  َوالنََّهاِر إِْذ َتْأُمُروَننَا َأْن َنْكُفَر بِاهلل َوَنْجَعَل َلُه َأْنَدادً  ا َوَأرَسه

ِذيَن َكَفُروا َهْل جُيَْزْوَن إَِلَّ َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  أي ولو تنظر    ،[ 33ـ    13]سبأ:    ﴾اأْلَْغاَلَل يِف َأْعنَاِق الَّ

خاصمون  أهيا الرسول حني يكون الكافرون أذلة مهانني حمبوسني يف موقف احلساب، يت

باللوم والعتاب، لرأيت   بينهم  الكالم فيام  بينهم ويرتاجعون  ويتحاجون ويتحاورون فيام 

 العجيب واملخيف.  

يقول األتباع الضعفاء للسادة الرؤساء املتكربين يف الدنيا: لوَل  : حينها  (2)قال آخر

..  وكتابه  وله  ، لكنا مؤمنني باهلل، مصدقني برسصدكم لنا عن اإليامن باهلل واتباع رسوله  

فأجاهبم السادة القادة املتكربون مستنكرين ملا قالوا: أنحن منعناكم عن اإليامن واتباع طريق  

الكفر،   عىل  بإرصاركم  أنفسكم  منعتم  أنتم  بل  َل،  اهلل؟  عند  من  جاءكم  أن  بعد  اهلدى 

واإلثم. اَلجرام  يف  بقوهلم: .  وولوغكم  األتباع  عليهم  اإليام  فرد  عن  صدنا  الذي  ن  بل 

مكركم بنا بالليل والنهار حني كنتم تطلبون منا أن نبقى عىل الكفر باهلل، ونجعل له أشباها  

 وأمثاَل يف األلوهية والعبادة.  

ضمر اجلميع من السادة واألتباع  ، وأنه حينها يثم ذكر مصري الفريقني:  (3)قال آخر
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منه  سلف  ما  عىل  ندم  و م   مكل  الشامتة،  خمافة  الكفر،  حني  تن  وجوههم  يف  الندامة  تبني 

األغالل وهي السالسل التي جتمع أيدهيم مع  جتعل العذاب املحدق هبم، وحني  نواجهوي

 أعناقهم يف النار.  

﴿َهْل جُيَْزْوَن إَِلَّ َما َكاُنوا  ثم أخرب تعاىل عن عدالة هذا اجلزاء، فقال:  :  (1) قال آخر

وأمثاهلم بأعامهلم، كل بحسبه، وبسبب ما اقرتفه   أي إنام نجازي هؤَلء ، [ 33]سبأ:  ﴾ َيْعَمُلونَ 

بحسبهم:   ولألتباع  بحسبهم،  عذاب  للقادة  واإلثم،  باهلل  الرشك  ٍم  من  بَِظالَّ َربهَك  ﴿َوَما 

 [ 46]فصلت:  ﴾لِْلَعبِيدِ 

قال تعاىل:  :  (2)قال آخر التغابن، كام  القيامة يوم  يوم  َيْوَم  ﴿ ولذلك كان من أسامء 

أي اليوم الذي يعرف فيه الغابن بالفوز  ، [ 9]التغابن:  ﴾ اجْلَْمِع َذلَِك َيْوُم التََّغاُبنِ جَيَْمُعُكْم لَِيْومِ 

الذي الناس  هم  من  فيه  ينكشف  الذي  اليوم  وهو  بالغلبة،  املغبون  غبنوا وخرست  ن  عن 

ويرى    اليوم الذي يرى فيه أهل جهنم مكاهنم اخلايل يف اجلنة ويأسفون لذلك،..  جتارهتم؟

النار فيفرحون لذلك،    أهل اجلنة  األحاديث أن لكل  بعض  قد ورد يف  و مكاهنم اخلايل يف 

يعطى مكانه يف جهنم إىل أهل    إنسان مكانا يف اجلنة وآخر يف النار، فحينام يذهب إىل اجلنة 

 . (3)اجلنة جهنم، ويعطى مكان اجلهنمي يف اجلنة إىل أهل 

بتفسري رس تلك التسمية، حيث قال:    وقد ورد احلديث عن رسول اهلل  قال آخر:  

)يفتح للعبد يوم القيامة عىل كل يوم من أيام عمره أربعة وعرشون خزانة ـ عدد ساعات  

الليل والنهار ـ فخزانة جيدها مملوءة نورا ورسورا فيناله عند مشاهدهتا من الفرح والرسور  

الساعة التي أطاع فيها  ما لو وزع عىل أهل النار َلدهشهم عن اإلحساس بأمل النار، وهي  
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الفزع   فيناله عند مشاهدهتا من  منتنة مفزعة  له خزانة اخرى فرياها مظلمة  يفتح  ثم  ربه، 

واجلزع ما لو قسم عىل أهل اجلنة لنغص عليهم نعيمها، وهي الساعة التي عىص فيها ربه،  

عة التي  خرى فرياها فارغة ليس فيها ما يرسه وَل ما يسوؤه وهي السا أ ثم يفتح له خزانة  

نام فيها أو اشتغل فيها بشئ من مباحات الدنيا، فيناله من الغبن واَلسف عىل فواهتا حيث  

يمأل أن  من  متمكنا  تعاىل:  كان  قوله  هذا  ومن  يوصف،  َل  ما  حسنات  َيْوُم  ﴿ها  َذلَِك 

  (1) ([ 9]التغابن:  ﴾التََّغاُبنِ 

َلم النفسية فيه ربام من أسامئه يوم احلرسة، ذلك أن اآللذلك أيضا كان  وقال آخر:  

ِة إِْذ ُقيِضَ اأْلَْمُر َوُهْم يِف َغْفَلٍة َوُهْم  تفوق اآلَلم احلسية، كام قال تعاىل:   ﴿َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم احْلرَْسَ

 [ 39]مريم:  ﴾ََل ُيْؤِمنُونَ 

وهكذا نرى فيه املشاهد الكثرية لتحرس الكافرين، ومنها هذا املشهد الذي  قال آخر:  

خطاب   كلها  يذكر  حياهتم  قضوا  والذين  املوقف،  ذلك  يف  املجرمني  ألولئك  تعاىل  اهلل 

نَا َقاَل َفُذوُقوا  ﴿يكذبون به: ِْم َقاَل َأَلْيَس َهَذا بِاحْلَقِّ َقاُلوا َبىَل َوَربِّ َوَلْو َتَرى إِْذ ُوِقُفوا َعىَل َرهبِّ

ِذيَن َكذَّ  اَعُة َبْغَتًة َقاُلوا  اْلَعَذاَب باَِم ُكنُْتْم َتْكُفُروَن َقْد َخرِسَ الَّ  اهلل َحتَّى إَِذا َجاَءهْتُُم السَّ
ِ
ُبوا بِلَِقاء

يَها َوُهْم حَيِْمُلوَن َأْوَزاَرُهْم َعىَل ُظُهوِرِهْم َأََل َساَء َما َيِزُروَن﴾  
ْطنَا فِ َتنَا َعىَل َما َفرَّ ]األنعام:  َياَحرْسَ

30 ،31 ] 

ئك املحادون هلل يف ذلك املوقف  ومنها تلك الصيحات التي يصيحها أولقال آخر:  

بُِعوا َأْحَسَن َما ُأْنِزَل إَِلْيُكْم ِمْن  الشديد، والتي تعرب عن حرسهتم الشديدة، قال تعاىل:   ﴿َواتَّ

َعىَل  َتا  َياَحرْسَ َنْفٌس  َتُقوَل  َأْن  َتْشُعُروَن  ََل  َوَأْنُتْم  َبْغَتًة  اْلَعَذاُب  َيْأتَِيُكُم  َأْن  َقْبِل  ِمْن  َما    َربُِّكْم 

اِخِرينَ  ْطُت يِف َجنِْب اهلل َوإِْن ُكنُْت ملََِن السَّ وهي حرسة َل تصيب الكفار  ،  [ 56،  55]الزمر:    ﴾َفرَّ
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التعامل مع   أو تساهلوا يف  الذين قرصوا يف حق اهلل،  أيضا، من  املؤمنني  فقط، بل تشمل 

 حدوده. 

 اجلزاء والعقوبة: د.  

  معت صوتا مجيال يرتل قوله تعاىل: ما انتهوا من حديثهم إىل هذا املوضع، حتى س 

َتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا جُيَْز بِِه َوََل جَيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ
 َولِيًّا  ﴿َلْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َوََل َأَمايِنِّ َأْهِل اْلكِ

ُأْنَثى َوُهَو ُمؤْ  احِلَاِت ِمْن َذَكٍر َأْو  ِمٌن َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة  َوََل َنِصرًيا َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

، وهو  شيخجيتمعون حول  الناس  ، ثم رأيت مجعا من  [ 124ـ  123]النساء: َوََل ُيْظَلُموَن َنِقرًيا﴾  

 ؟حدثونا عن هاتني اآليتني الكريمتني وما حتمالنه من املعاين املرتبطة باملعاديقول هلم: 

رد عىل أولئك الذين يتمنون عىل اهلل األمانى،  : يف اآليتني الكريمتني (1) قال أحدهم

عمل..  هدف،   دون  إىل  تتجه  وَل  بعمل،  ترتبط  َل  التي  وأضاليل  هي    واألمانى  أباطيل 

وأوهام وأضغاث أحالم، َل يمسك منها صاحبها إَل رسابا، وَل جينى منها إَل حرسة وندما  

يف   اإليامن جمرد كلمة يتلفظ هبا اإلنسان، ليدخل هبا  فليس عىل ما كان من تفريط وتقصري.. 

مجاعة املؤمنني، وليتخذ منها زيا يندس به بينهم، وينال ما ينالون، ويطعم بام يطعمون، مما  

أعد اهلل هلم من رضوان، وجنات هلم فيها نعيم مقيم.. هكذا من غري أن يكون منه عمل  

قد وسلوك.. فمن مل حيقق اإليامن عىل هذا  حقيقته، قول وعمل، معتيف    بل اإليامن  ،صالح

 الوجه فليس مؤمنا، وليس له أن ينال شيئا مما أعد اهلل للمؤمنني.. 

﴿َمْن َيْعَمْل ُسوًءا جُيَْز بِِه َوََل جَيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ  وهلذا جاء قوله تعاىل:  :  (2) قال آخر

﴿َلْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َوََل    :املضمون الذي احتواه قوله   ليقرر هذا  [ 123]النساء:    ﴾َولِيًّا َوََل َنِصرًيا
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  منهم  يكون   فال   الباطلة،  األمانى  يتمنون   الذين   جانبيف    [ 123]النساء:    َأَمايِنِّ َأْهِل اْلكَِتاِب﴾

 . هلم   اهلل أخذ  عنهم  يدفع من هلم   وليس عملوا،  ما  سوء  سيجزون فهؤَلء .. صالح عمل

احِلَاِت ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن  وقوله تعاىل:  :  (1) قال آخر ﴿َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

تقرير ملصري اجلانب اآلخر، املقابل    [ 124]النساء:    ﴾ َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َوََل ُيْظَلُموَن َنِقرًيا

األمانى  يف    الشيطان، ومل يغرقهمألولياء الشيطان، وهو جانب أولياء اهلل، الذين مل يفتنهم  

الباطلة.. فهؤَلء آمنوا وعملوا الصاحلات، أي أهنم آمنوا باهلل، ثم حولوا هذا اإليامن إىل  

اخلري ومهدوا ما غرسوا، وحرسوه من اآلفات، فكان   مغارسيف    سلوك وعمل، فغرسوا 

 [ 124]النساء:  ﴾ُموَن َنِقرًيا﴿َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َوََل ُيْظلَ هلم من اهلل هذا اجلزاء احلسن:  

آخر تعاىل:  ويف    :(2) قال  ُمْؤِمٌن﴾قوله  العمل    [ 124]النساء:    ﴿َوُهَو  لقبول  قيد َلزم 

 الصالح واجلزاء احلسن عليه، فإنه بغري اإليامن َل يزكو عمل عند اهلل، وَل يقبل. 

 قال الشيخ: فاذكروا لنا آيات أخرى تدل عىل هذه املعاين.  

ذلك  (3)أحدهمقال   عىل  األمثلة  من  املحسنني  :  جزاء  بني  اجلمع  يف  تعاىل  قوله 

تَِها اأْلهَْنَاُر  ﴿واملسيئني، وبيان أسباب استحقاقهم له:   ِري ِمْن حَتْ َفَأَثاهَبُُم اهللَُّ باَِم َقاُلوا َجنَّاٍت جَتْ

ِذيَن َكَفُرو ُبوا بِآَياتِنَا ُأوَلئَِك َأْصَحاُب اجْلَِحيِم﴾  َخالِِديَن فِيَها َوَذلَِك َجَزاُء املُْْحِسننَِي َوالَّ ا َوَكذَّ

عام   ، [ 86،  85]املائدة:   معربا  ألسنتهم  به  نطقت  بام  الثواب  من  وأعطاهم  اهلل  يف    أي فجزاهم 

من حتت    يدار النعيم جتريف    قلوهبم من خالص اإليامن وصحيح اَلعتقاد ـ جنات وحدائق 

أشجارها الوارفة الظالل، األهنار التي تسيل مياهها سلسبيال، خيلدون فيها أبدا فال يسلبها  

للذين   أعده  قد  اجلزاء  هذا  تركوها، ومثل  لو  ويودون  عنها  يرغبون  أحد، وَل هم  منهم 
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وأما الذين جحدوا توحيد اهلل وأنكروا نبوة حممد  .. عقائدهم وأحسنوا أعامهلميف  أخلصوا 

 كذبوا بآيات كتابه، فأولئك هم أصحاب النار وسكاهنا املقيمون فيها َل يربحوهنا و . 

َتنِْفُروا يِف  ﴿قوله يف بيان جزاء املسيئني وأسبابه: : ومثل ذلك  (1)قال آخر َوَقاُلوا ََل 

ا َلْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن َفْلَيْضَحُكوا َقلِياًل  َوْلَيْبُكوا َكثرًِيا َجَزاًء باَِم َكاُنوا  احْلَرِّ ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشده َحرًّ

انتظروا زوال  :  أي قال القاعدون عن اجلهاد مع رسول اهلل  ،  [ 82،  81]التوبة:  َيْكِسُبوَن﴾  

وجميء الفصل املعتدل الذي يربد فيه اجلو، فيعني اإلنسان عىل حتمل مشقة اجلهاد،    ة احلر شد

 صفوف املسلمني، وليثريوا يف أنفسهم الشعور  ليخلقوا بذلك حالة من اَلرتباك والبلبلة يف 

التي تعرتضهم يف طريق اجلهاد، ولكن اهلل يثري أمامهم وأمام املسلمني   باملوانع واملشاكل 

إذا   نار جهنم  ينتظرهم يف  الذي  مشكلة احلر من طريق آخر، وهي قضية احلر يف اآلخرة 

ازنوا بني حرارة اجلو وحرارة وعصوا أمر اجلهاد، فعليهم أن يو  ختلفوا عن رسول اهلل  

الفكرة   يعطيهم  بل  ذلك،  يف  وليفكروا  ليختاروا  اهلل  يرتكهم  وَل  يفضلون؟  فأهيام  النار، 

ا َلْو َكاُنوا َيْفَقُهونَ احلاسمة:   ويفهمون، ليعرفوا نتائج    [ 81]التوبة:    ﴾ ﴿ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشده َحرًّ

 منطقهم وأسلوهبم يف التخذيل والتنفري. 

وعيد هلؤَلء املنافقني،    [ 82]التوبة:    ﴿َفْلَيْضَحُكوا َقلِياًل﴾: ثم قال تعاىل:  (2)ل آخرقا 

احلر.. إهنم لن هينؤهم هذا  يف    الذين فرحوا بمقعدهم خالف رسول اهلل، وقالوا َل تنفروا 

  الباقية هلم إَل أيامهم  هي    ظل هذه العافية التي هم فيها.. فاميف   الفرح، ولن يطول مقامهم

 . العذاب األليم الدائم، َل يفرت عنهم وهم فيه مبلسون يف  هذه الدنيا، ثم إذا هم يف 

ومن الواضح، أن األمر بالضحك القليل والبكاء الكثري، ليس واردا  :  (3)قال آخر
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مواقفهم وأعامهلم،    مورد التكليف واإللزام، بل مورد التنديد والتوعية بالنتائج السلبية لكل

يف    فليس هلم  وَل حيمل  الواقع  يف عمق  يستقر  الذي َل  الرسيع  الطارئ  الفرح  إَل  هناك 

مصريهم إَل البكاء الكثري الطويل، فليس هلم أن يستسلموا ملا هم فيه، بل عليهم أن ينتظروا  

 ما يقبلون عليه من مشاكل وآَلم. 

آخر تعاىل:  (1)قال  قوله  ذلك  يِّئَ : ومثل  السَّ َكَسُبوا  ِذيَن  بِِمْثلَِها  ﴿َوالَّ َسيَِّئٍة  َجَزاُء  اِت 

ْيِل ُمْظلاًِم  ٌة َما هَلُْم ِمَن اهللَِّ ِمْن َعاِصٍم َكَأنَّاَم ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطًعا ِمَن اللَّ  ُأوَلئَِك  َوَتْرَهُقُهْم ِذلَّ

ملرشكني  ذلك هو حساب الكافرين واأي أن ، [ 27]يونس: َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾ 

الضالَلت  وتلكيف    وأصحاب  الدين..  يوم  نزهلم  هو  وذلك  يوم  هي    اآلخرة،  دارهم 

  ثم هم مع هذا  أهنم ينزلون منازل اهلوان، والبالء..و  كيال بكيل، ومثقاَل بمثقال..   القيامة

ام هلم من اهلل  فيأس قاتل، من أن متتد إليهم يد ختفف عنهم ما هم فيه من عذاب ونكال..  يف  

كأنام كسفت وجوههم، وعلتها  .  م يعصمهم من هذا البالء، وحيول بينهم وبينه. من عاص

الوجوه هذه  غمست  لكأنام  حتى  قرتة،  ترهقها  الليليف    غربة،  من  حالكة  يف    قطعة  ليلة 

السواد، َل يطلع فيها قمر، وَل يلمع فيها نجم، فكانت ـ ملا عالها من غربة ـ كأنام قدت من  

 . هذا الليل البهيم

إِنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا لِلطَّاِغنَي َمآًبا ََلبِثِنَي  ﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2)خرقال آ

ُْم َكاُنوا  اًقا َجَزاًء ِوَفاًقا إهِنَّ اًبا إَِلَّ مَحِياًم َوَغسَّ ََل َيْرُجوَن    فِيَها َأْحَقاًبا ََل َيُذوُقوَن فِيَها َبْرًدا َوََل رَشَ

ُبوا اًبا   ِحَساًبا َوَكذَّ جهنم مكان يرتقب فيه  وهي    أي إن دار العذاب   ،[ 28ـ    21]النبأ:    ﴾بِآَياتِنَا كِذَّ

 . خزنتها من يستحقها بسوء أعامله، وخبث عقيدته وفعاله
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فهي تنتظر وترتقب وترصد استقبال القادمني إليها، لتكون دار اإلقامة  :  (1) قال آخر

وقطعوا املراحل الكثرية من الزمن حتى وصلوا إليها  فوا باألرض  األخرية هلم بعد أن طو  

 ﴾﴿لِلطَّاِغنَي َمآًبا .  يف املرحلة التي توقفت يف حمطة املوت لتواصل مسريهتا يف احلياة اجلديدة.

فهي النهاية التي يلتقي هبا مصري الطغاة حيث يصلون إليها بعد الرحلة الطويلة،    [ 22]النبأ:  

﴿ََل َيُذوُقوَن  .  أي أزمنة كثرية ودهورا طويلة من غري حتديد.  [ 23]النبأ:    ﴾ا ﴿ََلبِثِنَي فِيَها َأْحَقابً 

اًبا  إنه اللهيب الذي حيرق داخلهم فتشتد احلرارة فال جيدون  أي    [ 24]النبأ:    ﴾فِيَها َبْرًدا َوََل رَشَ

ما يربدها، ويتعاظم الظمأ، فال حيصلون عىل ما يروهيم، بل جيدون بدَل من ذلك ما تشتد  

اًقا .  احلرارة ويزيد الظمأ. به   فهذا هو الربد الذي يفاجأون به،    [ 25]النبأ:    ﴾ ﴿إَِلَّ مَحِياًم َوَغسَّ

 كانوا يكفرون ويعصون اهلل به. فيام  أي يوافق ما قدموه من أعامل  [ 26]النبأ:  ﴾﴿َجَزاًء ِوَفاًقا 

آخر فقال:  (2) قال  الشديدة،  العقوبات  تلك  سبب  اهلل  ذكر  ثم  كَ :  ُْم  ََل  ﴿إِهنَّ اُنوا 

ألهنم كانوا َل يؤمنون باآلخرة، ولذلك فلم جيدوا رضورة  أي    [ 27]النبأ:    ﴾َيْرُجوَن ِحَساًبا 

لتتوافق مع حساباهتا، فكانوا خيبطون يف حياهتم خبط عشواء، فال   للتدقيق يف حساباهتم 

والقبيح. واحلسن  والرش  اخلري  بني  يفصلون  وَل  والباطل،  احلق  بني  ُبوا  ﴿َوَكذَّ .  يميزون 

اًبا  أنكروا احلقائق التي أنزهلا اهلل عليهم يف آياته التي بلغها الرسل  أي    [ 28]النبأ:    ﴾بِآَياتِنَا كِذَّ

هلم، ومل ينفتحوا عليها ليفكروا وليناقشوا وليصلوا إىل النتائج احلاسمة من موقع املسؤولية  

  .  يف الفكر واَلنتامء ويف العبودية هلل.
ٍ
ء إذا كانوا  أي أهنم    [ 29]النبأ:    ﴾َأْحَصْينَاُه كَِتاًبا ﴿َوُكلَّ يَشْ

حيصوا أعامهلم، ليدافعوا عنها يف هذا اليوم، فهم اآلن يف غفلة    مل يدققوا يف حساباهتم، ومل

عنها ونسيان هلا، فإن اهلل قد أحىص عليهم ذلك بكل دقة، فلم يغادر كتاب األعامل صغرية  
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﴿َفُذوُقوا َفَلْن  .  ء مطابقا هلذه األعامل، وهو العذاب. وَل كبرية إَل أحصاها.. وكان اجلزا 

فهذا هو الطعام الذي تتذوقونه والرشاب الذي ترشبونه، فإذا   [ 30]النبأ:  ﴾َنِزيَدُكْم إَِلَّ َعَذاًبا 

طلبتم ما يشبع اجلوع، وما يروي الظمأ، فلن جتدوا إَل ما يزيد من اجلوع والعطش من هذا  

 العذاب األليم. 

آخر تعاىل:  (1) قال  قوله  ذلك  ومثل  َشِديًدا  :  َعَذاًبا  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿َفَلنُِذيَقنَّ 

 اهللَِّ النَّاُر هَلُْم فِيَها َداُر اخْلُلْ 
ِ
ِد َجَزاًء باَِم َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْسَوَأ الَِّذي َكاُنوا َيْعَمُلوَن َذلَِك َجَزاُء َأْعَداء

نَا جَيَْحُدوَن وَ 
ْنِس َنْجَعْلُهاَم  َكاُنوا بِآَياتِ نِّ َواإْلِ َنا ِمَن اجْلِ نَا َأِرَنا اللََّذْيِن َأَضالَّ ِذيَن َكَفُروا َربَّ َقاَل الَّ

َت َأْقَداِمنَا لَِيُكوَنا ِمَن اأْلَْسَفلنَِي﴾   أي فلنذيقن الكافرين عذابا َل حياط    ، [ 29ـ    27]فصلت:  حَتْ

سنة كصلة األرحام وإكرام الضيف قد  بوصفه، ولنجازينهم بأسوإ أعامهلم، ألن أعامهلم احل 

 .  أحبطها الكفر، ومل يبق هلم إَل القبيح، ومن ثم مل جيازوا إَل عىل السيئات

 اهللَِّ﴾  ثم بني العذاب الشديد الذي حييق هبم فقال: : (2) قال آخر
ِ
  ﴿َذلَِك َجَزاُء َأْعَداء

أي    [ 28]فصلت:     فِيَها َداُر اخْلُْلِد﴾﴿هَلُمْ .  أي ذلك اجلزاء املعد ألعداء اهلل هو النار.   [ 28]فصلت:  

ثم ذكر أن هذا جزاء ملا عملوا  .  إهنم خملدون فيها أبدا، َل انقطاع لعذاهبا، وَل انتقال منها.

نَا جَيَْحُدونَ   فقال:
جزاء هلم عىل جحودهم بآياتنا،  هي    أي  [ 28]فصلت:    ﴾﴿َجَزاًء باَِم َكاُنوا بِآَياتِ

 واستكبارهم عن سامعها. 

آ  ممن  :  (3) خرقال  اَلنتقام  يطلبون  الشديد  العذاب  يف  وقوعهم  حني  أهنم  بني  ثم 

َنا ِمَن   أضلوهم من شياطني اإلنس واجلن فقال: نَا َأِرَنا اللََّذْيِن َأَضالَّ ِذيَن َكَفُروا َربَّ ﴿َوَقاَل الَّ

َت َأْقَداِمنَا لَِيُكوَنا ِمَن اأْلَْسَفلِنَي﴾   ْنِس َنْجَعْلُهاَم حَتْ نِّ َواإْلِ أي وقال الكافرون    [ 29]فصلت:  اجْلِ
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 الضالل ندسهم  وهم يتقلبون يف العذاب: ربنا أرنا شياطني اإلنس واجلن الذين أوقعونا يف 

 حتت أقدامنا انتقاما منهم ومهانة هلم. 

 قال الشيخ: حدثتمونا عن جزاء املنحرفني، فحدثونا عن جزاء املستقيمني. 

فقال:   ذلك،  قانون  تعاىل  اهلل  ذكر  لقد  أحدهم:  إَِلَّ  ﴿قال  ْحَساِن  اإْلِ َجَزاُء  َهْل 

ْحَسانُ  عىل كل يشء يف الدنيا واآلخرة،    ، وهو القانون اإلهلي الذي يرسي[ 60]الرمحن:    ﴾اإْلِ

 [26]النبأ:  ﴾َجَزاًء ِوَفاًقا ﴿ وهو يتضمن عكسه أيضا، فال جزاء لإلساءة إَل اإلساءة، 

﴿إِنَّ  وقال يصف بعض ذلك اجلزاء، وتوافقه مع أنواع العمل الصالح::  (1) قال آخر

ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌف عَ  نَا اهللَُّ  َربه َقاُلوا  ِذيَن  َلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنوَن ُأوَلئَِك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة  الَّ

، أي إن الذين قالوا ربنا اهلل، َل إله  [ 14،  13]األحقاف:    َخالِِديَن فِيَها َجَزاًء باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾

َل  أمر وَل هنى  يف    غريه، ثم استقاموا عىل تصديقهم بذلك، ومل خيلطوه برشك ومل خيالفوا اهلل

بعد   وراءهم  خلفوا  ما  عىل  حيزنون  هم  وَل  وأهواله،  القيامة  يوم  فزع  من  عليهم  خوف 

  هؤَلء هم أهل اجلنة ماكثني فيها أبدا ثوابا منا هلم كفاء ما قدموا من صالح األعامل . ومماهتم.

 . الدنيا يف 

تِي ُوِعَد املُْتَُّقوَن  : ومثل ذلك قال تعاىل:  (2)قال آخر ﴿ُقْل َأَذلَِك َخرْيٌ َأْم َجنَُّة اخْلُْلِد الَّ

يَها َما َيَشاُءوَن َخالِِديَن َكاَن َعىَل َربَِّك َوْعًدا َمْسُئوًَل﴾  
]الفرقان: َكاَنْت هَلُْم َجَزاًء َوَمِصرًيا هَلُْم فِ

أي  [ 16،  15 تواجهونه  ،  الذي  السعري  أذلك  ـ:  حممد  يا  ـ  هلم  لكفركم  قل  جزاء  النار  يف 

الذين آمنوا به واتقوه وجاهدوا يف سبيله من  اهلل هبا  وعصيانكم خري أم جنة اخللد التي وعد  

موقع إحساسهم باملسؤولية من خالل ما رزقهم اهلل من سمع وبرص، ووهبهم من عقل، مما  
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َنْت هَلُْم َجَزاًء  ﴿َكا حيركونه يف سبيل املعرفة، ويصلون من خالله إىل مستوى اإليامن واليقني  

حيث أعطاهم اهلل من فضله، وفتح هلم جنته، واحتواهم برضوانه    [ 15]الفرقان:    ﴾َوَمِصرًيا

ومنحهم حرية اَلختيار والتمني، فليس هناك يشء مما حيبونه حيرمون منه، فلهم أن يطلبوا  

سهم الكثري مما حرمه اهلل  فهم قد حرموا أنف  [ 16]الفرقان:    ﴿هَلُْم فِيَها َما َيَشاُءوَن﴾ما يريدون  

يف الدنيا، وقد صربوا عىل مرارة اجلهاد يف سبيل اهلل، طمعا بام وعدهم اهلل من رضوانه، وما  

وها هم اآلن يصلون إىل اهلل يف مواقع لطفه وحنانه، فال    ،أشار به إليهم من نعيمه يف جنته

ي الذي َل يقف عند  الراحة واحلالوة والعطاء اإلهل  يجهد وَل مرارة وَل حرمان، بل ه

حد، فليطلبوا، فكل يشء يف متناول أيدهيم، وليحلموا فلن ينتظروا أية حلظة يف سبيل حتقيق  

مشتهياهتم،   كل  فينالوا  وليشتهوا،  َمْسُئوًَل﴾  ﴿ أحالمهم،  َوْعًدا  َربَِّك  َعىَل  َكاَن  َخالِِديَن 

فقد وعدهم اهلل ذلك الوعد عىل مستوى الواقع، وقد سألوه يف مشاعرهم ويف    [ 16]الفرقان:  

   ابتهاَلهتم، وها هو اجلواب عىل تطلعات ذلك السؤال الذي التقت به الدنيا واآلخرة.

ُبُكْم ِعنَْدَنا ﴿: ومثل ذلك قال تعاىل:  (1) قال آخر تِي ُتَقرِّ َوَما َأْمَواُلُكْم َوََل َأْوََلُدُكْم بِالَّ

اْلُغُرَفاِت   يِف  َوُهْم  َعِمُلوا  باَِم  ْعِف  الضِّ َجَزاُء  هَلُْم  َفُأوَلئَِك  َصاحِلًا  َوَعِمَل  آَمَن  َمْن  إَِلَّ  ُزْلَفى 

الذين    ،[ 37]سبأ:    آِمُنوَن﴾ أوَلدكم  وَل  الناس،  عىل  هبا  تفتخرون  التي  أموالكم  وما  أي 

امهنم وعملهم يقرباهنم منى،  تتكربون هبم بالتي تقربكم منا لكن من آمن وعمل صاحلا فإي

سبعامئة   إىل  أكثر  أو  أمثاهلا  باحلسنة عرش  فأجازهيم  أعامهلم،  ثواب  هلم  أضاعف  وأولئك 

 . ضعف، وهم يف غرفات اجلنات آمنون من كل خوف وأذى ومن كل رش حيذر منه

ُأوَلئِ : ومثل ذلك قال تعاىل:  (2)قال آخر بِِه  َق  َوَصدَّ ْدِق  بِالصِّ ُهُم  ﴿َوالَِّذي َجاَء  َك 
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الَّ  َأْسَوَأ  َعنُْهْم  َر اهللَُّ  لُِيَكفِّ املُْْحِسننَِي  َجَزاُء  ِْم َذلَِك  ِعنَْد َرهبِّ َيَشاُءوَن  َما  هَلُْم  َعِمُلوا  املُْتَُّقوَن  ِذي 

ِزهَيُْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن الَِّذي َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾   والذي جاء بالصدق يف  ، أي  [ 35ـ    33]الزمر:  َوجَيْ

رسالة التي محلها ليبلغها للناس كلهم ليخرجهم من الظلامت إىل النور، وصدق به عن  ال

قناعة فكرية وصفاء روحي، ووعي شعوري، وانفتاح عىل احلق كله، من موقع املسؤولية  

، باعتباره اإلنسان الذي جاء    العميقة أمام اهلل.. وإذا كان هذا الكالم خيص رسول اهلل 

ويصدقون به، سواء    يوحي بأنه خيص كل الذين حيملون الصدق   بالصدق وصدق به، فإنه

،   وربام كان املراد بالذي جاء بالصدق، رسول اهلل ،كانوا من األنبياء أو من أتباع الرسالة

الذين عاشوا روح التقوى    [ 33]الزمر:    ﴾﴿ُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقونَ وبالذي صدق به، املؤمنون به..  

شعورية والعملية، وذلك من خالل عيشهم رقابة اهلل عليهم يف حس  الفكرية والروحية وال

 املسؤولية. 

ِْم َذلَِك َجَزاُء  : ثم ذكر اهلل تعاىل جزاءهم، فقال:  (1)قال آخر ﴿هَلُْم َما َيَشاُءوَن ِعنَْد َرهبِّ

  هم هو بيان ملا يلقى هؤَلء املتقون من أجر عظيم، ورزق كريم، و، و[ 34]الزمر:    ﴾املُْْحِسننِيَ 

هذا املقام الرفيع الذي هم فيه.. حيث جيدون كل ما يشتهون من نعيم اجلنة، حارضا بني  يف  

إشارة إىل أن هذا الذي للمتقني    [ 34]الزمر:    ﴾﴿َذلَِك َجَزاُء املُْْحِسننِيَ وقوله تعاىل:    أيدهيم.. 

قال  عند رهبم من فضل وإحسان، هو اجلزاء الذي جيزى اهلل به املحسنني من عباده.. كام  

ٌة ُأوَلئَِك َأْصَحاُب  تعاىل:   ِذلَّ َقرَتٌ َوََل  َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم  ﴿لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسنَى َوِزَياَدٌة َوََل 

 [ 26]يونس:  ﴾الُِدونَ اجْلَنَِّة ُهْم فِيَها َخ 
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القرآن  هلذه السلسلة، ويتناول    السادسةهذا الكتاب هو املقدمة   اخلاصية الكربى من خصائص 

]البقرة: ﴿َذلَِك اْلكِتَاُب ََل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾  الكريم، خاصية اهلداية، التي نص عليها قوله تعاىل:  

 تقراء ما ورد يف القرآن الكريم حوهلا أهنا تتضمن أربعة معان كربى: ، وقد رأينا من خالل اس[ 2

: األسس التي تقوم عليها اهلداية، والتي َل يمكن أن تتحقق من دوهنا، وقد أشارت إليها كل  أوهلا 

اآليات التي تذكر اهلداية القرآنية، فهي تقرصها عىل من مل حتل بينهم وبينها احلجب، وجتعلها خالصة ملن  

 ا ألنفسهم األهلية والقابلية هلا.وفرو

واإلنسان  ثانيها  واحلياة  الكون  بمعرفة  وانتهاء  اهلل  معرفة  من  ابتداء  الكربى،  للحقائق  اهلداية   :

 واملعاد وكل العوامل التي ُذكرت يف القرآن الكريم، وكيفية التعامل معها. 

واثالثها  بمراعاهتا،  اإلنسان  ُكلف  التي  والوظائف  للقيم  اهلداية  الدقيق  :  التعرف  يمكن  لتي َل 

 عليها من دون هداية إهلية.

: غايات اهلداية، ذلك أن لكل طريق غايات حتدد مساره، وجتعل السائر فيه أكثر اندفاعا رابعها 

 ونشاطا ومحاسة. 

وبناء عىل هذا كان هذا الكتاب بجزئية عبارة عن تفسري موضوعي خمترص ملواضيع القرآن الكريم  

وما ورد فيها من اآليات الكريمة، مع انتقاء بعضها   ،د اكتفينا فيه بذكر املواضيع القرآنيةالكربى مجيعا، وق

 . وذكر تفسريه املخترص الذي حيدد معناه بسهولة ويرس

وقد صببنا كل ذلك يف رواية يرحل فيها املؤلف إىل املستقبل بعد أن تعم اهلداية األرض مجيعا،  

تلك املعاين، ويبسطها بقدر اإلمكان، ويف أجواء خاصة تتناسب مع وهناك يستمع للكثري ممن حيدثه عن  

 اآليات الكريمة املراد احلديث عنها.
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