
 

 
 



 

 
 

 هذا الكتاب 

الثالثة  هذا الكتاب هو املقدمة الثامنة هلذه السلسلة، ويتناول اخلاصية  

من خصائص القرآن الكريم، خاصية إقامة احلجة عىل املخالفني، ويف كل  

ُة اْلَبالَِغُة  َفَلْو َشاَء  ﴿التي نص عليها قوله تعاىل:  والشؤون،   ِه احْلُجَّ ُقْل َفلِلَّ

 [149]األنعام:   ﴾هَلََداُكْم َأْْجَِعنيَ 

البا  اهلل  تبلغ  وحجة  التي  هي  وتسلغة  العقول،  ْجيع  ت ْجيع  عمل 

،  وتزيل عنها كل الشبهات ، لتقطع عنها كل األعذار،  وصول إليهاوسائل ال

 وتكشف عنها ما حيول بينها وبني التسليم للحق. 

العقائد خصوصا، وعرب   علامء  من  املتكلمون  استعملها  التي  وهي 

املنهج  العص عن  مباحثهم  بعض  يف  جنحوا  قد  كانوا  وإن  املختلفة،  ور 

 بحث عام ال طاقة للعقول به. تكلف الالبسيط والعميق، والذي ال ي   القرآين

يف   ورد  ملا  استقرائنا  خالل  الكريمومن  البالغة    القرآن  احلجج  من 

ا  إىل سبعة أصناف من  لناس، يوجدون يف كل العصور،  وجدناها تتوجه 

 . ة عليهموإن اختلفت أسامؤهم أو ألقاهبم أو املصطلحات الدال

خاص وق بفصل  منهم  صنف  كل  خصصنا  ون،  افلالغ  وهم،  د 

واملحرفون،  ة،  دالحوامل والدهريون،  والربوبيون،  واملرشكون، 

 واملعارضون. 
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 مقدمة  

الثالثة من خصائص  هذا الكتاب هو املقدمة الثامنة هلذه السلسلة، ويتناول اخلاصية  

التي نص عليها قوله  والقرآن الكريم، خاصية إقامة احلجة عىل املخالفني، ويف كل الشؤون،  

ُة اْلَبالَِغُة  َفَلْو َشاَء هَلََداُكْم َأْْجَِعنيَ ﴿تعاىل:   ِه احْلُجَّ  [ 149]األنعام:  ﴾ ُقْل َفلِلَّ

الب اهلل  تبلغ  ا وحجة  التي  هي  وتسلغة  العقول،  ال تْجيع  وسائل  ْجيع  وصول  عمل 

، وتكشف عنها ما حيول بينها وبني  وتزيل عنها كل الشبهات ، لتقطع عنها كل األعذار،  إليها 

 التسليم للحق. 

ور املختلفة،  وهي التي استعملها املتكلمون من علامء العقائد خصوصا، وعرب العص 

القرآين املنهج  عن  مباحثهم  بعض  يف  جنحوا  قد  كانوا  ال    وإن  والذي  والعميق،  البسيط 

 بحث عام ال طاقة للعقول به. تكلف الي

من احلجج البالغة وجدناها تتوجه    القرآن الكريم ومن خالل استقرائنا ملا ورد يف  

لناس، يوجدون يف كل العصور، وإن اختلفت أسامؤهم أو ألقاهبم  إىل سبعة أصناف من ا

الدال املصطلحات  عليهم أو  هبذا  وق،  ة  وهم  خاص،  بفصل  منهم  صنف  كل  خصصنا  د 

 : الرتتيب

احل غراملست: وهم  الغافلونأوالـ   الدنيا،  قون يف  باهلل، وال    لذلكوياة  ال هيتمون ال 

ية  ، أو يعتربون البحث يف ذلك فضوال وال أمهباليوم اآلخر، وال بحقيقتهم أو مصريهم

الغفلة هي اخلطيئة العظمى التي حتول بني اإلنسان وبني البحث،    رنا هبم، باعتبا .. وقد بدأله

 وهي لألسف موجودة يف كل العصور، وإن تسمت بأسامء خمتلفة. 

 القرآنية التي تلزمهم  نا الرباهنيود اهلل، وقد ذكر: وهم املنكرون لوج املالحدةثانيا ـ 
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القرآن  احلجة، وهي نفس الرباهني التي استعملها املتكلمون والفالسفة، وإن كانت صياغة  

و  الكريم  وأبسط  وأسهل  أرق  ألهنا  هلا  وباملناهج  أْجل،  فقط،  العقل  بمخاطبة  تكتفي  ال 

 وإنام ختاطب الوجدان ْجيعا. اجلافة، 

  ه كنهم يرشكون معه غريه، وقد بينا فيذين يؤمنون باهلل، ول: وهم الاملرشكونا ـ  لثثا 

حيد، والتي نص  مثل ذلك ذكرنا الرباهني الدالة عىل التووخمالفتها للعقل، و أنواع الرشك،  

 . اإلسالميون املتكلمون والفالسفةوفصلها   ،القرآن الكريما عليه

من    القرآن الكريمورد يف ما فيه  ذكرنا : وهم املنكرون للنبوة، وقد الربوبيونرابعا ـ 

   عىل النبوة، والتي دل عليها العقل والواقع. الدالة تلفة احلجج املخ

من    القرآن الكريم ورد يف  ما  فيه  ذكرنا  ، وقد  للمعاد  وهم املنكرون:  الدهرية خامسا ـ  

 ، والتي دل عليها العقل والواقع. مكانية املعاد وثبوتهإ عىل الدالة تلفة احلجج املخ

، سواء كانوا من  عليهم السالم حرفوا أديان األنبياء  : وهم الذين  املحرفونسادسا ـ  

من أسباب التحريف،    القرآن الكريمما ذكره    والنصارى أو غريهم، وقد ذكرنا فيهاليهود  

 دوده املختلفة عليهم سواء يف حتريفاهتم املرتبطة بالعقائد، أو تلك املرتبطة بالقيم. ور

حتت ما يسمى  اديره،  ارضون اهلل تعاىل سواء يف مق ن يع: وهم الذياملعارضونسابعاـ   

ا ردود  امنية أو غريها من األسامء.. وقد ذكرنه باسم العلبمعضلة الرش، أو يعارضون رشيعت

 املختلفة عىل هؤالء ْجيعا.  القرآن الكريم 

يطة، حتاول أن  ول السبعة للكتاب، والتي صغناها عىل شكل رواية بسهذه هي الفص

الناس بسهولة ويرس املعاين ألكثر  الكثري  تقرب تلك  التي رآها ، وهي حتوي  املشاهد  من 

الذين تتلمذوا عىل معلمهم الرضا،  البالد التي عاين فيها أولئك  تلميذ القرآن يف رحلته إىل  

ة إىل  ليتحولوا ْجيعا إىل دعا ،  هتم ن الكريم أن جييب عىل كل إشكاالآوكيف استطاع وبالقر
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 ما دعاهم إليه. 

ضا، بناء عىل أن اإلمام الرضا كان من  رواية هو ال وقد اخرتنا أن يكون معلم هذه الر

مع أصحاب األديان املختلفة، ولذلك تيمنا بذكر اسمه هنا، باعتباره  ار  الذين اهتموا باحلو

 قتبس احلجج القرآنية، وحيسن عرضها.لعامل املسلم الذي ي لنموذجا  

ل سائر األجزاء السابقة أن أختار من التفاسري  حاولت يف هذا الكتاب مثنبه إىل أين  أو

عىل نفس اآليات يف مواضع أخرى من  يف كل آية أسهلها وأيرسها، مع العلم أننا سنمر  

بتعق  وربام  معها،  يتناسب  آخر  بمنهج  ولكن  السلسلة،  هذه  كتب  كانت  ولذلك  أكرب،  يد 

 أجزاء.  ورية لتيسري فهم ما بقي من املقدمات رض

أترصف  أين  إىل  كذلك  االقتبسات   وأنبه  احلاجة،    يف  ال بحسب  أورد  ولذلك   

 . إذا اضطررت إىل ذلكلتي قد يعز فهمها عىل أكثر الناس إال املصطلحات ا

املقتبسات من كتب التفسري  توثيق  ب  تأكتفي اجلزء خصوصا  كام أين أنبه إىل أين يف هذا  

ألنه عادة يكون يف نفس الصفحة  ،  بعده  ، وليس عند كل اقتباساالقتباسمن أول  أو غريها  

 أو الصفحات التالية هلا. 

تقطيع النصوص املقتبسة  من باب التيسري  رأيت أن األجدى  أين  وقد دفعني إىل ذلك  

فيها  والترصف  فهمها  ليسهل  قصرية  مقاطع  املتحدثون  إىل  يكون  أن  اعتمدت  ولذلك   ،

أن كل مقطع يعرب  .. ذلك م شخص واحدحمل، حتى ال أضطر إىل إطالة كال كثريين يف كل 

 عن جزء بسيط من الفكرة يسهل فهمه. 
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 لبداية ا

ما إن طلب مني معلمي جتهيز نفيس لرحلتي اجلديدة إىل ]القرآن.. واحلجة البالغة[  

القرآن الكريم ألبحث يف احلجج والرباهني الواردة فيه، وقد تومهت يف  حتى رحت أتدبر  

التي   املسائل الكربى  باعتبارها من  التوحيد والبعث،  البداية أهنا ستكون خاصة بمسائل 

 أعرض عنها املرشكون والدهريون.. لكني وجدت األمر خمتلف متاما. 

الكري القرآن  يف  أي قضية مطروحة  توجد  ال  أنه  جليلة..  لقد وجدت  أو  دقيقة  م 

 صغرية أو كبرية.. إال وقد ُطرح معها ما يربهن عليها بأعظم احلجج وأقومها. 

فيها، مع   تتدبر  التي أعرضت عنها، ومل  العقول  التعجب من  إىل  وقد دعاين ذلك 

 عمق معانيها، ووضوح داللتها.

ألمل عىل هجر  وقد شاء اهلل أن يتيح يل يف ذلك احلني من املشاهد ما يملؤين باألسى وا

 القرآن الكريم يف هذه الناحية، كهجره يف غريها من النواحي. 

بل رأيت ما هو أخطر من ذلك، حيث سمعت بعضهم يذكر أن احلجج القرآنية ال  

تناسب عقول املفكرين والفالسفة والباحثني.. بل هي تتناسب مع عقول العوام والدمهاء  

املقدمات و الذين ال يفرقون بني  القياس وال االستقراء..  والبسطاء  النتائح، وال يعرفون 

 وال املوضوع وال املحمول.. وال املنطق الصوري وال الريايض. 

التي   البسيطة  البدوية  البيئة  مع  تتناسب  القرآنية  احلجج  أن  يذكر  بعضهم  ورأيت 

وخاطبها ودعاها، وأنه لذلك ورد يف القرآن الكريم قوله تعاىل:    عاش فيها رسول اهلل  

َباِل َكْيَف ُنِصَبْت َوإِىَل ﴿أَ   َكْيَف ُرفَِعْت َوإِىَل اجْلِ
ِ
اَمء بِِل َكْيَف ُخلَِقْت َوإىَِل السَّ   َفاَل َينُْظُروَن إِىَل اإْلِ

، حيث ذكر يف اآلية الكريمة ما يتناسب مع ما يراه  [ 20ـ    17الغاشية:  ] ﴾  اأْلَْرِض َكْيَف ُسطَِحْت 
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 غريها. البدوي من اإلبل والسامء واألرض دون 

لوال   أنه  ويذكر  والفالسفة،  للمتكلمني  اجلبارة  بالعقول  يشيد  بعضهم  ورأيت 

وال   الكريم،  للقرآن  بقي  ملا  السابقني،  الفالسفة  من  نقلوها  أو  صاغوها،  التي  براهينهم 

 للدين أي وجود. 

التي ذكرها املتكلمون والفالسفة   الرباهني  وقد حاولت أن أخربهم بأن كل تلك 

بمخت عباده،  والعلامء  هبا  خاطب  تعاىل  اهلل  وأن  الكريم،  القرآن  يف  توجد  مشارهبم  لف 

وبأْجل عبارة وأيرسها بعيدا عن التعقيد والتكلف.. لكني مل أر منهم أي جواب، ومل أسمع  

منهم أي رد.. ال ألهنم عجزوا عن الرد، بل ألن صويت كان أدنى وأحقر من أن يبلغهم، أو  

 يلتفتوا إليه. 

يت، وأنا عندهم جمرد رويبضة أو نكرة، ال هيتمون بام يقول.. وال  وكيف يبلغهم صو

 يمكن ملن مل هيتم أن يسمع. 

يف غمرة ذلك األسى النفيس الذي مررت به.. أكرمني اهلل برحلتي اجلديدة، والتي  

ال ختتلف يف صورهتا العامة عن رحلتي السابقة إىل القرآن والعزاء الشايف.. والتي تعلمت  

، أحسن الطرق يف تبليغ احلقائق القرآنية، وبأْجل صورة، وأفضل  الكاظممها  منها ومن معل

 بيان.

التي   السامية  املعاين  من  الكثري  اجلديد  املعلم  من  الرحلة  هذه  يف  تعلمت  وهكذا 

 سأحكيها لكم، كام رأيتها وسمعتها، وبدقة وأمانة.  

ىل يدي من تتلمذ  وقد كان املعلم اجلديد الذي ترشفت بتعلم هذه العلوم النبيلة ع

عىل يديه ُيلقب بـ ]الرضا[، ولست أدري، هل كان ذلك اسمه، أو أنه لقب أطلق عليه، ملا  

كانت عليه حاله النفسية من الرضا عن اهلل، وعن رشيعة اهلل، وعن أقدار اهلل، وعن حجج  
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 اهلل.

عاين  وقد شاء اهلل أن ال أرى من حياته إال مشهد شهادته، واململوء هو اآلخر بكل م

 الرضا والتسليم هلل تعاىل. 

فعندما وصلت إليه يف تلك البالد الغريبة، رأيته يتشحط يف دمه، بعد أن أصابه سهم  

 مل يدر أحد مصدره.. وقد سمعته يقول، واالبتسامة تغمر حمياه: فزت ورب الكعبة. 

رب   هلل  احلمد  وقال:  شديدة،  بحرقة  يبكون  به  التفوا  الذين  وإىل  إيل،  التفت  ثم 

لعاملني، لقد تفضل اهلل عيل بأن أموت املوتة التي كنت أحلم هبا طول حيايت.. وأنا أسألكم  ا

 أن تستمروا يف الطريق الذي تسريون فيه. 

ُة   ِه احْلُجَّ ثم سكت قليال، ليجمع ما بقي له من أنفاس، ثم قرأ قوله تعاىل: ﴿ُقْل َفلِلَّ

، ثم قال: لقد أقام اهلل تعاىل عىل عباده احلجج  [ 149األنعام:  ] ﴾  اْلَبالَِغُة َفَلْو َشاَء هَلََداُكْم َأْْجَِعنيَ 

ال   مبلغون  أنكم  واعلموا  حترفوها..  وال  إليها،  تسيئوا  وال  بأمانة،  فبلِّغوها  البالغة، 

مسيطرون.. ودعاة ال قضاة.. وهداة ال منفرون.. وجنود اهلل، ال جنود إبليس.. فلذلك ال  

ب به،  تقتنعون  بام  أحدا  اهلل ال  تلزموا  اهلداية من  فإن  تطرحونه؛  فيام  ليفكر  ل دعوه وعقله 

 منكم. 

 قال ذلك.. ثم لفظ آخر أنفاسه، وهو فرح مرسور يردد الشهادتني بشوق وشغف. 

بعد أن رأيت ذلك املشهد املؤمل الذي بدأت به رحلتي اجلديدة، أصابني حزن ال يقل  

، ويف اجلنازة املهيبة التي أقيمت  عن حزين السابق.. لكن بعض تالميذ ذلك املعلم الشهيد

له، أخذوا بيدي، وانتحوا يب جانبا، وقال يل أحدهم: ال حتزن.. فإن استشهد معلمنا، فنحن  

خلفاؤه وتالميذه.. وسرتى فينا إن شاء اهلل ما فاتك أن تراه فيه.. فنحن ْجيعا نسعى ألن  

 نكون قرآنا ناطقا بمعارفه وقيمه وحججه.  
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 قتلوه؟قلت بأمل: ولكن مل 

يصيبهم   أن  بعد  املعاندين،  الظاملني  املستكربين  حجة  هو  القتل  ألن  أحدهم:  قال 

البهت الذي أصاب ذلك امللك الذي ذكره اهلل تعاىل يف قوله: ﴿َأمَلْ َتَر إِىَل الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم  

 َ إِْبَراِهيُم َريبِّ َقاَل  إِْذ  املُْْلَك  آَتاُه اهللَُّ  َأْن  ِه  َربِّ َقاَل    يِف  َوُأِميُت  ُأْحيِي  َأَنا  َقاَل  حُيْيِي َوُيِميُت  الَِّذي 

ِق َفْأِت هِبَا ِمَن املَْْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللَُّ ْمِس ِمَن املرَْْشِ  اَل هَيِْدي  إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللََّ َيْأيِت بِالشَّ

 [ 258البقرة: ] ﴾ اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ 

ذا، فإن معلمنا الرضا هبتهم بحججه العظيمة، والتي كان يستلهمها  قال آخر: وهك

 من القرآن الكريم، ويصيغها بام يتناسب مع عقول من حياورهم وحياججهم. 

القرى..   من  الكثري  له  فاستجابت  والقلوب،  العقول  له  اهلل  أالن  وقد  آخر:  قال 

 واستجاب له الكثري من العقالء. 

 عروشهم من تأثري كلامته، فأرسلوا إليه ذلك السهم  قال آخر: لكن الطغاة خشوا عىل 

 الذي ختم اهلل به حياته. 

 قلت: فام أنتم فاعلون بعده؟

الشهيد   معلمنا  كان  فقد  معلمنا..  معلم  بقي  فقد  معلمنا،  مات  إن  أحدهم:  قال 

بتوفيق  يستلهم كل معارفه وحججه من القرآن الكريم، وقد عّلمنا من علوم ذلك، ما جيعلنا  

 اهلل وإذنه أهال للسري عىل خطاه.

 قلت: منذ متى بدأتم التلمذة عىل يديه؟ 

وإحلادكم   وجهلكم  غفلتكم  من  أنقذكم  متى  منذ  قل  بل  وقال:  أحدهم،  ابتسم 

 ورشككم وظلمكم للحقائق. 

 قلت: ما تعني؟ 
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بالدا   هبا،  حييط  وما  تراها،  التي  البالد  هذه  كل  كانت  لقد  أحدهم:  مملوءة  قال 

منهم   وكنا  والنحل..  امللل  أصناف  فيها  اجتمعت  والرشك..  واخلرافة  واجلهل  بالضاللة 

 ومثلهم، نعتقد ما يعتقدون إىل أن جاءنا وحيدا فريدا ليس معه من الدنيا إىل القليل. 

النرية وحججه   وكلامته  الطيب  بسلوكه  عقولنا  يسلب  أن  استطاع  لكنه  آخر:  قال 

 تلهمها من غري القرآن الكريم. البالغة التي مل يكن يس

قال آخر: وقد استطاع هبا أن حياور فالسفتنا ومفكرينا ورجال ديننا، فمنهم من اقتنع  

وسلم، ومنهم من ركب رأسه وعاند وجحد.. لكنه بعد أن رأى من سلوكه وأخالقه ما  

الذين املعاندين  نفرا حمدودا من  الرشاد.. إال  إليه عقله، واهتدى سبيل  أصابوه    رآه، عاد 

 اليوم بسهام غدرهم، وقد أصابوه قبلها بمجموعة سهام، لكن اهلل رد كيدهم يف نحرهم. 

قال آخر: لكنا لن نيأس منهم.. بل سنظل نواصل معهم ما كان معلمنا ما يدعونا  

 إليه. 

 قلت: هل تريدون حرهبم وقتاهلم؟ 

 قال أحدهم: لو فعلنا ذلك، فسندخل متاهة من الفتن ال هناية هلا. 

 ال آخر: وحينها سنوفر هلم املربر ليقمعوا العقول، وينرشوا الضالل. ق

قال آخر: ولذلك سنامرس معهم ما مارسه معلمنا من الدعوة باحلكمة واملوعظة  

 احلسنة واجلدال بالتي هي أحسن.

اهلل   دين  إىل  به  يدخلون  الذي  األعظم،  النرص  سيتحقق  اهلل  شاء  وإن  آخر:  قال 

 ألي حرب وال فتنة. أفواجا، ومن غري حاجة 

 قلت: لكن دماءكم ستسفك، إن مل تسفكوا دماءهم. 

قال أحدهم: نحن نرىض أن تسفك دماءنا كام سفكت دماء معلمنا.. فتلك رضيبة  
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 احلق التي ال بد منها. 

 مل يفعل ذلك.. فقد قاتل املرشكني املعاندين. قلت: لكن رسول اهلل 

املنورة، دفاعا عن حرم اإليامن املقدس،  قال أحدهم: أجل.. هو فعل ذلك يف املدينة  

 وبعد أن أقام احلجة عليهم، وبعد أن متيزت الصفوف. 

 قال آخر: وهو مل يفعل ذلك يف مكة املكرمة، ألن الظروف كانت خمتلفة متاما. 

 قلت: مل أفهم ما تعنون. 

قال أحدهم: لقد استطاع أعداؤنا أن يدسوا بيننا الكثري من العمالء، وأعطوهم من  

 لدنيا ما يرضيهم حتى يسفكوا دماء كل من تسبب يف هداية هذه البالد وما جاورها. ا

يقومون   بيننا ومنا، وهم  أمثال هؤالء.. فهم  الصعب علينا معرفة  آخر: ومن  قال 

 بجرائمهم، وهم يف غاية التسرت. 

قال آخر: ولذلك اخرتنا واختار معلمنا بدل البحث عنهم أو مواجهتهم بالسيف  

 باحلجة. مواجهتهم 

قال آخر: واحلمد هلل.. يف كل حني نجد من هؤالء من يسلم لنا سالحه، ويتوب إىل  

 اهلل بعد أن يستمع ألحاديثنا أو أحاديث معلمنا. 

ما وصل التالميذ من حديثهم يل إىل هذا املوضع، حتى أقيمت صالة اجلنازة، ثم  

ليه، ومعاهدته عىل السري عىل  راح القوم بعدها يؤبنونه، وقد سمعت من كلامهتم يف الثناء ع

 دربه، ما دلني عىل مبلغ تأثريه فيهم. 
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 أوالـ القرآن.. والغافلون 

به بعد انرصايف من اجلنازة، رجال أمسك بيدي، وقال: هلم   التقيت  كان أول من 

معي يا تلميذ القرآن إلينا معرش الغافلني التائبني.. فقد بدأ معلمنا الشهيد دعوته بنا.. فال  

أن العقل    يمكن  بني  حيول  الذي  األعظم  احلجاب  هي  فالغفلة  غافل..  عىل  احلجة  تقام 

 والبحث. 

قلت: ولكني ـ كام طلب مني معلمي ـ أبحث عن القرآن واحلجة البالغة.. والغفلة  

 هلا عالقة بالتزكية والرتبية، ال باملعارف والرباهني. 

لتعلق باملعارف والرباهني..  قال: تعلق الغفلة بالتزكية والرتبية ال حيول بينها وبني ا

 فاملعارف والرباهني جواهر سامية ال يناهلا الغافلون الذين حيتقروهنا وال هيتمون هبا. 

 قلت: كيف ذلك؟

قال: أرأيت لو أن نيوتن مل هيتم بسقوط التفاحة، وتعامل معها كحادث عادي، وراح  

السائل عن سبب سقوطها.. هل يمكنه  يتناوهلا كام يتناوهلا سائر الناس، بل راح يسخر من 

 أن يكتشف تلك االكتشافات، أو يعرف تلك املعارف. 

 قلت: ال.. ال يمكنه ذلك. 

البحث   املعارف.. فاالهتامم هبا، واجلد يف  األمر يف كل  األمر يف كل  قال: وهكذا 

للمعرفة، وإال فستكون غفلته هي   يؤهله  الذي  نتائج هو  إليه من  ما يصل  عنها، وتقدير 

 حلجاب بينه وبينها. ا

ما إن ذكر هذا حتى التقينا نفرا من الناس يقبلون علينا، ويسلمون عيل بحرارة، ثم  

 قالوا لصاحبي: أهذا هو الذي ذكره لنا معلمنا الشهيد؟
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قال: أجل.. وقد أتيت به لتحدثوه عنكم، وكيف خرجتم من ضالالت اجلهل إىل  

 نور اهلداية. 

د هلل الذي مّن عيل بلقائه ليكتب شهاديت، فلعل اهلل  قال أحدهم، وكان أكربهم: احلم

 أن ينفع هبا بعد وفايت كام نفع هبا يف حيايت. 

قال آخر: نحن ـ يا تلميذ القرآن ـ مل نكن ـ قبل أن يمن اهلل علينا باهلداية ـ نفتقر إىل  

عارف.. ولكنا  العقل الواعي، وال إىل القدرة عىل التفكري، وال إىل املصادر التي نتلقى منها امل

 كنا نفتقر إىل اهلمة العالية التي حتركنا إليها، والشوق الذي حيدو قلوبنا لإلنصات هلا. 

قال آخر: وقد أدرك معلمنا الشهيد سبب ما حصل لنا، فراحـ  بدل حماجتنا بالرباهني  

وحدة  ـ يعلمنا من املعارف ما نطرد به داء الغفلة والالمباالة وعدم االهتامم.. وقد كان ذلك  

 كفيال هلدايتنا، وبأيرس الطرق. 

قال آخر: لقد كان حالنا مثل حال من يستغيش ثيابه حتى ال يرى، ويضع أصابعه يف  

عيوننا وأبصارنا؛  الغفلة عن  أثواب  بإزاحة  معلمنا  اكتفى  فلذلك  يسمع..  حتى ال  أذنيه 

 فسمعنا وأبرصنا.. واهتدينا. 

من   املنهج  هذا  معلمنا  استفاد  وقد  آخر:  تعاىل  قال  اهلل  اعترب  فقد  الكريم،  القرآن 

من   يستحقون  ما  رسلهم  يعطوا  مل  الذين  وأصحاهبا  القرى  كل  هالك  يف  السبب  الغفلة 

االهتامم، فقال ـ عند بيانه للسبب األكرب هلالك قوم فرعون ـ: ﴿َفاْنَتَقْمنَا ِمنُْهْم َفَأْغَرْقنَاُهْم يِف  

ُبوا بِآَياتِنَا   [ 136األعراف: ] ﴾ َوَكاُنوا َعنَْها َغافِلِنيَ  اْلَيمِّ بَِأهنُْم َكذَّ

قال آخر: ومثل ذلك اعترب الغفلة السبب األكرب للران الذي يطغى عىل القلوب؛  

وَن يِف   ُ ِذيَن َيَتَكربَّ ُف َعْن آَيايِتَ الَّ فيمألها بالكرب، ويرصفها عن تدبر احلقائق، فقال: ﴿َسَأْْصِ

ْشِد اَل َيتَِّخُذوُه َسبِيالا  اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِّ َوإِْن يَ  َرْوا ُكلَّ آَيٍة اَل ُيْؤِمنُوا هِبَا َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل الرُّ
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ُبوا بِآَياتِنَا َوَكاُنوا َعنَْها َغافِلِنيَ  األعراف: ] ﴾  َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسبِيالا َذلَِك بَِأهنُْم َكذَّ

أخطر من الكرب، ذلك أن املتكرب املستيقظ قد يسمع من اآليات،  ، وبذلك؛ فإن الغفلة [ 146

أو يرى من احلجج، ما جيعله متواضعا يستمع للحق، لكن الغافل املخدر يصم آذانه فال  

 يسمع حقا، وال يقبل عليه يف حال سامعه. 

لعدم   احلق،  عن  اإلعراض  سبب  هي  الغفلة  أن  تعاىل  اهلل  أخربنا  وهلذا  آخر:  قال 

ب َغْفَلٍة  االهتامم  يِف  َوُهْم  ِحَساهُبُْم  لِلناِس  َب  ﴿اْقرَتَ تعاىل:  قال  جتاهه،  والالمباالة  ه، 

 [1األنبياء: ] ﴾ ُمْعِرُضونَ 

فقال:   غفلتهم،  من  جنوها  التي  لآلثار  الغافلني  أدراك  عن  وأخرب  آخر:  قال 

ِذيَن كَ  َب اْلَوْعُد احْلَقُّ َفإَِذا ِهَي َشاِخَصٌة َأْبَصاُر الَّ َفُروا َيا َوْيَلنَا َقْد ُكنا يِف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا  ﴿َواْقرَتَ

 [ 97األنبياء: ] ﴾ َبْل ُكنا َظاملنِِيَ 

قال آخر: وأخرب عن قول املالئكة وتأنيبها للغافلني، فقال: ﴿َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍس َمَعَها  

َك اْلَيْوَم َحِديدٌ َسائٌِق َوَشِهيٌد َلَقْد ُكنَْت يِف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفنَا َعنَْك غِ  ،  21ق:  ] ﴾  َطاَءَك َفَبرَصُ

22 ] 

قال آخر: وأخرب عن أول حتذير إهلي للبرش من عامل الذر، وهو حتذيرهم من الغفلة،  

َأَلْسُت   َأْنُفِسِهْم  َعىَل  َوَأْشَهَدُهْم  َتُهْم  يَّ ُذرِّ ُظُهوِرِهْم  ِمْن  آَدَم  َبنِي  ِمْن  َربَُّك  َأَخَذ  فقال: ﴿َوإِْذ 

 [172األعراف: ] ﴾ ْم َقاُلوا َبىَل َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنا ُكنا َعْن َهَذا َغافِلِنيَ بَِربِّكُ 

 . الغفلة واخلسارة: 1

الغفلة   الكريم من احلديث عن  القرآن  الغفلة ما ورد يف  التائبون من  بعد أن أورد 

إليهم: بورك فيكم.. وتلميذ   الذي اصطحبني  العقل، قال صاحبي  وآثارها اخلطرية عىل 
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القرآن ينتظر منكم اآلن أن تدلوا بشهاداتكم يف الكيفية التي خرجتم هبا من هذا احلجاب  

 نكم وبني املعرفة واهلداية. األعظم الذي كان حيول بي

 املشهد األول: 

لقي   أكربكم سنا، وأول من  فأنا  أنا..  أبدأ  قال أحدهم، وهو أكربهم سنا: دعوين 

 املعلم الشهيد، وأول من كان سببا يف داللتكم عليه. 

عن   اجلميلة  أحاديثك  لسامع  كبري  شوق  يف  فنحن  تفضل..  أجل..  أحدهم:  قال 

 فنا به، واهتدائنا إىل احلق بسببه. معلمنا، فقد كنت سببا يف تعر

وأنا  (1)قال بيني وبني نفيس،  أردد  مرة كنت  الشهيد ألول  باملعلم  التقيت  : عندما 

ملاذا   ودينهم:  برهبم  وخصائصهم  الناس  عوام  لتعريف  جهده  كل  يبذل  وهو  إليه،  أنظر 

بحياتنا  يتحدث هذا الرجل عن اهلل والدين؟.. أليس من األجدر به أن يتحدث فيام يتصل  

اليومية، ويعالج مشاكلها ويكون مؤثرا يف حتسني أحوالنا املعاشية؟.. أليس احلديث عن  

املوجود أو املوجودات اخلارجة عن نطاق احلس والتجربة، والتي ال يكون هلا أي أثر يف  

 حياتنا وجودا أو عدما غري نافع وال مفيد؟  

س  لقد  وقال:  مبتسام،  حينها  الشهيد  املعلم  إىل  خصبة،  نظر  أراض  هناك  أن  معت 

 وفيها سكنات راقية، ُتباع بأقل األثامن، فهل لك يف رشائها؟

اهتزت نفيس ملا قال، ألين كنت حينها أْجع بني العلم والتجارة، وقد كان يستهويني  

بأن  عليه  ألح  رحت  فلذلك  منه..  أجنيها  كنت  التي  الكثرية  لألرباح  العقارات،  سوق 

 باهتامم شديد. حيدثني عن تلك األرايض، و

 

  .97اهلل خالق الكون، ص  (1) 
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لكني مل أكن أعلم أن ما ذكره ليس سوى استدراج يل، لينقلني من االهتامم بعقارات  

الدنيا إىل االهتامم بعقارات اآلخرة، ومن االهتامم باحلرص عىل ربح املزيد من األموال إىل  

 احلرص عىل ربح نفيس ومصريي.

تباع فيه تلك العقارات، طلب  بعد إحلاحي الشديد عليه يف أن يعرفني باملحل الذي  

مني أن أحرض عنده مساء، ليميل عيل العنوان، وأخربين أنه سيلتقي يف ذلك املحل ببعض  

 تالميذه، والذين بدورهم يعرفون العنوان بدقة، ويمكنهم أن يدلوين عليه. 

أذكر جيدا أين من حريص الشديد عىل احلضور يف املوعد، ذهبت مبكرا إىل املكان،  

أن التي خيترب هبا تالميذه  وبقيت  إليه وإىل األسئلة  تظر إىل أن جاء املعلم، ثم رحت أسمع 

وأجوبتهم له، لكن ليس بالصورة التي كنت أستمع هبا إليهم، فقد صار شخصا مهام بالنسبة  

 يل، وصارت أحاديثه أكثر أمهية منه.. وذلك ما يرس يل بعدها أن أتغري متاما. 

ت عىل  طرحها  التي  األسئلة  عن  من  سؤاله  تفكريي  طريقة  ناسبت  والتي  الميذه، 

مفهوم الربح واخلسارة، وعن رس ما ورد يف القرآن الكريم من نسبة اخلسارة للمنحرفني  

 عن الرصاط املستقيم. 

ْساَلِم ِديناا   وأول آية كريمة سمعته يسأهلم عنها هي قوله تعاىل: ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ

ينَ َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه   [ 85آل عمران: ] ﴾ َوُهَو يِف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ

: )اإلبتغاء( يعني الطلب والسعي، واألصل فيه أن يكون  (1)حينها قال أحد تالميذه

يف األمور املحمودة واملذمومة.. واآلية الكريمة تشري إىل أن الدين احلقيقي الذي ينبغي أن  

ُيطلب هو اإلسالم، أي التسليم ألمر اهلل بمعناه العام، وأما بمفهومه اخلاص فهو االنتقال  

 

 (2/581) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 
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 ديان. إىل الدين اإلسالمي الذي هو أكمل األ 

ُيقبل من أحد سوى اإلسالم مع   أنه ال  قال آخر: ولذلك فإن اآلية الكريمة تذكر 

ع اإلهلية املقدسة.. فكام أن طالب اجلامعة يف نفس  ئاألخذ بعني االعتبار احرتام سائر الرشا

واملتوسطة   االبتدائية  من  السابقة  للمراحل  الدراسية  الكتب  فيه  حيرتمون  الذي  الوقت 

 فإنه ال يقبل منهم سوى دراسة الكتب والدروس املقررة للمرحلة النهائية. واإلعدادية، 

قال آخر: فكذلك اإلسالم.. وأما الذين يتخذون غري هذه احلقيقة دينا، فلن ُيقبل  

 منهم هذا أبدا، وهلم عىل ذلك عقاب شديد. 

قال آخر: وأول عقاب يصيبهم اخلسارة، ذلك ألن هذا الغافل تاجر بثروة وجوده  

بل بضع خرافات وتقاليد بالية، وعصبيات جاهلية وعنرصية، وال شك أنه هو اخلارس  مقا 

 يف هذه الصفقة. 

وعذابا   حرمانا  ذلك  نتيجة  وجد  وجوده،  ثروة  اإلنسان  خرس  ما  وإذا  آخر:  قال 

 وعقابا يوم القيامة. 

: وقد ذكر بعض املفرسين أن هذه اآلية نزلت يف اثني عرش من املنافقني  (1) قال آخر

لذين أظهروا اإليامن، ثم ارتدوا، وخرجوا من املدينة إىل مكة، فنزلت اآلية وانذرهتم بأنه  ا

 من اعتنق غري اإلسالم فهو من اخلارسين. 

َلُه   َعْت  السالم: ﴿َفَطوَّ آدم عليه  ابن  تعاىل يف قصة  تقولون يف قوله  املعلم: فام  قال 

ينَ  َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمنَ   ؟[ 30املائدة: ] ﴾ اخْلَارِسِ

التالميذ أحد  لذلك  (2)قال  )الطاعة(  تأيت يف األصل من  نظرا ألن كلمة )طوع(   :
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يستدل منها أن قلب قابيل بعد أن تقبل اهلل قربان أخيه هابيل أخذت تعصف به األحاسيس  

ام من أخيه  واملشاعر املتناقضة، فمن جانب استعرت فيه نار احلسد وكانت تدفعه إىل اإلنتق

الذنب والظلم   يقبح  الفطري  اإلنسانية وشعوره  آخر كانت عواطفه  هابيل، ومن جانب 

بالسوء   األمارة  نفسه  لكن  اجلريمة،  بارتكاب  قيامه  دون  حيوالن  النفس،  وقتل  واجلور 

وأعدته   بقيودها  وكبلته  الرادعة فطوعت ضمريه احلي  رويدا عىل مشاعره  رويدا  تغلبت 

 لتقل أخيه. 

: وتدل عبارة )طوعت( مع قرصها عىل ْجيع هذه ألن عملية التطويع ال  قال آخر 

 تتم يف حلظة واحدة، بل حتصل بشكل تدرجيي وعرب ْصاعات خمتلفة. 

قال آخر: وتشري اآلية الكريمة ـ يف آخرها ـ إىل نتيجة عمل قابيل، فتذكر أنه أصبح  

با سيالزمه إىل يوم القيامة،  من اخلارسين.. فأي رضر أكرب من أن يشرتي اإلنسان لنفسه عذا

 ويشمل عذاب الضمري وعقاب اهلل والعار واألبدي؟

: كام تشري اآلية الكريمة إىل أنه كان هياب قتل أخيه وجتبن فطرته دونه،  (1)قال آخر

لكنه بسبب غفلته، بقيت نفسه األمارة تشجعه عليه حتى جترأ وقتله عقب التطويع بال تفكر  

 وال تدبر ىف العاقبة. 

بالقتل جيد من   نفسه  الناس أن من حتدثه  أعامل  باالختبار من  آخر: واملشاهد  قال 

نفسه صارفا أو عدة صوارف تنهاه عن القتل حتى تطوع له نفسه القتل برتجيح الفعل عىل  

الرتك، فحينئذ يقتل إن قدر، وأوله ما يعينه عىل ذلك غفلته عن العواقب التي سيناهلا بسبب  

 جريمته. 
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ُبوا ُشَعْيباا َكَأْن مَلْ َيْغنَْوا فِيَها  قال املعلم  ِذيَن َكذَّ : أحسنتم، فام تقولون يف قوله تعاىل: ﴿الَّ

ينَ  ُبوا ُشَعْيباا َكاُنوا ُهُم اخْلَارِسِ ِذيَن َكذَّ  [ 92األعراف: ] ﴾ الَّ

: لقد هدد الكافرون املتغطرسون املؤمنني بأن يكونوا خارسين  (1)قال أحد التالميذ

استمروا   هم  إن  املكذبني  أولئك  أن  تعاىل  اهلل  فذكر  السالم،  عليه  لشعيب  اتباعهم  عىل 

اخلارسون حقا وصدقا، فقد خرسوا أنفسهم فكفروا وضلوا، وخرسوا ديارهم فهدمت،  

 وخرسوا يوم القيامة، فكانوا حطب جهنم، وهم فيها خالدون.

اخْلَ  إِنَّ  وا  قال املعلم: أحسنت، فام تقولون يف قوله تعاىل: ﴿ُقْل  ِذيَن َخرِسُ الَّ يَن  ارِسِ

اُن املُْبِنيُ   ؟ [ 15الزمر: ] ﴾ َأْنُفَسُهْم َوَأْهلِيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل َذلَِك ُهَو اخْلرُْسَ

ح أو اخلسارة، هى  ب: هذه اآلية الكريمة تشري إىل أن العربة ىف الر(2) قال أحد التالميذ

اإلنسان.. أما هذا احلساب اليومي ىف هذه  ىف احلساب اخلتامى، الذي يسوى فيه حساب  

 الدنيا، فإنه ال يكشف عن املركز الصحيح لإلنسان.

قال آخر: وهي تشري إىل أن البرش يتعاملون من هذا املنطلق يف كل شؤوهنم ىف هذه  

الدنيا، حيث أهنم يقيمون موازين حياهتم ال عىل حلظه عابرة، وال عىل يوم يعيشون فيه،  

 ينظرون إىل الغد، وما بعد الغد. وإنام 

قال آخر: مع أن حياهتم الدنيوية هذه ـ لو عقلوا ـ حلظة من حلظات حياهتم املمتدة  

 إىل ما وراء هذه احلياة، فهي ليست إال يوما، أو بعض يوم. 

قال آخر: وهي تشري إىل أن من الضالل املبني أن يقيم املرء حسابه كله عىل ميزان  

تى إذا طلع عليه صح يوم جديد، ومل يكن قد عمل له حسابا، وجد  يوم أو بعض يوم، ح

 

 ( 6/2901زهرة التفاسري ) (1) 
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 نفسه وال شىء معه.. وهنا يكون الندم، ويكون اخلرسان. 

الذين أقاموا ميزاهنم عىل هذه   قال آخر: ولذلك، فإن اخلارسين حقا، هم أولئك 

صفرت أيدهيم  احلياة الدنيا، ومل جيعلوا لآلخرة حسابا.. فهم جييئون إىل احلياة اآلخرة، وقد  

من كل خري جيدونه ىف هذا اليوم، بل سيجدون ديونا كثرية هم مطالبون هبا، وال يقدرون  

 عىل أداء شىء منها، إال احلبس ىف جهنم، وفاء هلذه الديون. 

قال املعلم: إن ما ذكرمتوه يثري إشكاال مهام، وهو أنه إذا خرس املجرمون أنفسهم،  

القيا  يوم  اهلالك  موارد  كام  وأوردوها  اليوم،  هذا  ىف  تكون خسارهتم ألهليهم  مة، فكيف 

 ذكرت اآلية الكريمة؟ 

: جواب ذلك هو أن أهل الضالل ال يلتقى بعضهم ببعض يوم  (1) قال أحد التالميذ

اْلِقَياَمِة   َيْوَم  القيامة إال عىل عداوة وخصام، وإال عىل قطيعة ونفور.. كام قال تعاىل: ﴿ُثمَّ 

ينَ َيْكُفُر َبْعُضُكْم بِ  ا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن َناِْصِ العنكبوت:  ] ﴾  َبْعٍض َوَيْلَعُن َبْعُضُكْم َبْعضا

25 ] . 

قال آخر: فأهل الضالل بعضهم فتنة لبعض، ومن هنا يقع بينهم يوم القيامة هذا  

ة  اخلصام، وتلك العداوة، ومن هنا يلتفت الضال، فال جيد حوله ىف جهنم إال وجوها كاحل

 تلعنه، وترمى إليه بالعداوة، ممن كانوا هم أقرب الناس إليه ىف الدنيا من أهل وصديق. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن خسارة الضال ألهله يوم القيامة، هو تفرقهم عنه،  

 فال يلتقى هبم إذا كانوا ىف اجلنة، أما إذا كانوا ىف جهنم فإن لقاءه هبم حرسة وبكاء وعويل. 

عىل خالف لقاء املؤمنني، حيث جيمعهم اهلل بأهليهم، وبإخواهنم من أهل    قال آخر:

 

 ( 12/1134التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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ُتُهْم   يَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ ِذيَن آَمنُوا َواتَّ اجلنة، فيتضاعف لذلك رسورهم، نعيمهم، كام قال تعاىل: ﴿َوالَّ

َتُهمْ  يَّ ُذرِّ هِبِْم  َأحْلَْقنَا  ﴿اْدُخ [ 21الطور:  ] ﴾  بِإِياَمٍن  اإليامن:  أهل  عن  وقال  َأْنُتْم  ،  اجْلَنََّة  ُلوا 

ونَ  رَبُ  [ 70الزخرف:  ] ﴾ َوَأْزَواُجُكْم حُتْ

ِذيَن ِمْن   قال املعلم: أحسنتم، فام تقولون يف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْيَك َوإِىَل الَّ

ينَ  ْكَت َليَْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اخْلَارِسِ  ؟[ 65 الزمر:] ﴾ َقْبلَِك َلئِْن َأرْشَ

: هذه اآلية الكريمة سبقت بقوله تعاىل: ﴿ُقْل َأَفَغرْيَ اهللَِّ َتْأُمُروينِّ  (1) قال أحد التالميذ

اجْلَاِهُلونَ  َا  َأهيُّ النبي  [ 64الزمر:  ] ﴾  َأْعُبُد  بني  املفاوضات  سياق  يف  وردت  وقد   ،    وقريش

َا  َأهيُّ َأْعُبُد  َتْأُمُروينِّ  اهللَِّ  َأَفَغرْيَ  ﴿ُقْل  تعاىل:  قال  كام  أصنامهم،  لعبادة  يدعونه  كانوا  الذين 

، وهي تبني أن مبدأ الوثنية هو اجلهل بواقع الكون وأن اخلالق هو  [ 64الزمر:  ] ﴾  اجْلَاِهُلونَ 

 بع موقفه. املدبر.. ومن عجيب األمر أن اجلاهل يرص عىل العامل أن يت

يف   التوحيد  والربوبية  اخلالقية  يف  التوحيد  لوازم  من  أن  إىل  تشري  وهي  آخر:  قال 

العبادة وأن ال يعبد إال اهلل، ولذلك صار التوحيد يف العبادة هو األصل املشرتك بني عامة  

 وسائر الرشائع. الرشائع من غري فرق بني رشيعة النبي األكرم 

بالتوحيد يف العبادة كام أمر به سائر األنبياء، قال    نبيه    قال آخر: فقد أمر اهلل تعاىل

ِذيَن ِمْن َقْبلَِك  ، فاملوحى هو التوحيد يف العبادة  [ 65الزمر:  ] ﴾  تعاىل: ﴿َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْيَك َوإىَِل الَّ

 النابع عن التوحيد يف اخلالقية والربوبية. 

يد، بل ذكر نتائج الرشك، فقال:  قال آخر: ومل يقترص اهلل تعاىل بنفس األمر بالتوح 

ْكَت  َأرْشَ بقوله:  [ 65الزمر:  ] ﴾  ﴿َلئِْن  عنه  عرب  ما  أوهلام  أمران،  رشكك  عىل  يرتتب  أي   ،
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وهي تعني عدم قبول األعامل وعدم ترتب الثواب؛ وذلك    [ 65الزمر:  ] ﴾  ﴿َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك 

 ألن قلب املرشك كاألرض السبخة ال ينبت فيها يشء. 

و  آخر:  ينَ قال  اخْلَارِسِ ِمَن  ما عرب عنه بقوله: ﴿َوَلَتُكوَننَّ  ، وأي  [ 65الزمر:  ] ﴾  ثانيهام 

 خرسان أعظم من ْصف العمر يف الدنيا دون أن يتجر به شيئا ينتفع به يف اآلخرة. 

، فهل يمكن أن يقع رسول اهلل  قال املعلم: فكيف وجه اخلطاب فيها لرسول اهلل 

 رشك؟واألنبياء عليهم السالم يف ال 

التالميذ: ال.. ذلك مستحيل، وهذا النوع من اخلطاب فيه هتديد لآلخرين،    قال أحد 

 فإذا كان هذا حال األنبياء، إن أرشكوا، فكيف حال غريهم؟ 

قال آخر: وقد أشار إىل هذا اإلمام الصادق، فقال: ﴿إن اهلل عز وجل بعث نبيه بإياك  

وجل يف اآلية الالحقة: ﴿بل اهلل فاعبد   أعني واسمعي يا جارة، والدليل عىل ذلك قوله عز 

يعبده ويشكره، ولكن استعبد نبيه بالدعاء   وكن من الشاكرين﴾، وقد علم اهلل أن نبيه  

 ( 1)إليه تأديبا ألمته( 

قال آخر: ويمكن أن يقال: إن اآلية من باب فرض املحال، ومن املعلوم أن فرض  

ارف، كقوله تعاىل: ﴿َلْو َكاَن فِيِهاَم آهِلٌَة إِالَّ  املحال ليس بمحال، إذا ترتب عليه يشء من املع

ـ عىل سبيل فرض املحال ـ    ، وعىل هذا فاملراد: لو أرشك النبي  [ 22األنبياء:  ] ﴾  اهللَُّ َلَفَسَدَتا 

 فإنه ال خيلو من العاقبتني: بطالن العمل، واخلرسان يف اآلخرة.

قال املعلم: أحسنتم.. فام تقولون يف قوله تعاىل: ﴿َوَذلُِكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنُْتْم بَِربُِّكْم  

ينَ   ؟ [ 23فصلت: ] ﴾ َأْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِمَن اخْلَارِسِ

 

 . 2/251تفسري القّمي:  (1) 
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: يف هذه اآلية الكريمة خطاب للمنحرفني عن احلق، وهي تذكر  (1)الميذقال أحد الت

هلم أن الظن الفاسد الذي قد كان منهم يف الدنيا، وهو أن اهلل ال يعلم كثريا من قبائح أعامهلم  

 ومساوهيا، هو الذي أوقعهم يف مواقع التلف والردى، فصاروا من اهلالكني. 

أنه قال: )ال يموتن أحدكم إال    ل اهلل  قال آخر: وقد ورد يف احلديث عن رسو

وهو حيسن الظن باهلل تعاىل، فإن قوما قد أرادهم سوء ظنهم باهلل فقال اهلل: ﴿َوَذلُِكْم َظنُُّكُم  

ينَ    (2)([ 23فصلت: ] ﴾ الَِّذي َظنَنُْتْم بَِربُِّكْم َأْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِمَن اخْلَارِسِ

 باهلل تعاىل قبيح؟ قال املعلم: فهل كل ظن 

قال أحد التالميذ: ال.. الظن املرتبط باهلل تعاىل قسامن.. حسن وهو أن يظن باهلل عز  

حكاية عن اهلل عز وجل: )أنا عند    وجل الرمحة والفضل واإلحسان، كام قال رسول اهلل  

 ظن عبدى يب(.. وقبيح، وهو أن يظن أن اهلل تعاىل يعزب عن علمه بعض األفعال. 

: وقد ذكر اهلل تعاىل بعض النامذج السيئة عن هذا النوع من الظن، فقال:  قال آخر

وَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسْمُعُكْم َواَل َأْبَصاُرُكْم َواَل ُجُلوُدُكْم َوَلكِْن َظنَنُْتْم أَ  نَّ  ﴿َوَما ُكنُْتْم َتْسَترِتُ

ا مِمَّا َتْعَمُلونَ  ريا
 [22فصلت: ] ﴾  اهللََّ اَل َيْعَلُم َكثِ

َن   ا َوُزيِّ ُسوُل َواملُْْؤِمنُوَن إِىَل َأْهلِيِهْم َأَبدا قال آخر: وقال: ﴿َبْل َظنَنُْتْم َأْن َلْن َينَْقلَِب الرَّ

ا ا ُبورا  َوُكنُْتْم َقْوما
ِ
ْوء  [ 12الفتح: ] ﴾ َذلَِك يِف ُقُلوبُِكْم َوَظنَنُْتْم َظنَّ السَّ

ِذي ِل  قال آخر: وقال: ﴿ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَّ َن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم أِلَوَّ

ِمْن   َفَأَتاُهُم اهللَُّ  ِمَن اهللَِّ  َمانَِعُتُهْم ُحُصوهُنُْم  ُْم  َأهنَّ َوَظنُّوا  خَيُْرُجوا  َأْن  َظنَنُْتْم  َما  مَلْ  احْلرَْشِ  َحْيُث 

ْعَب خُيِْرُبو ُقُلوهِبُِم الرُّ َتِسُبوا َوَقَذَف يِف  وا َيا ُأويِل  حَيْ َن ُبُيوهَتُْم بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِدي املُْْؤِمننَِي َفاْعَترِبُ

 

 ( 24/122تفسري املراغي ) (1) 

 (3113(، وأبو داود )81( )2877مسلم ) (2) 
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 [2احلرش: ] ﴾ اأْلَْبَصارِ 

َلْن   َأْن  َظنَنُْتْم  َكاَم  َظنُّوا  ُْم  املنحرفني منهم: ﴿َوَأهنَّ ذكر  آخر: وقال عن اجلن يف  قال 

ا  [ 7اجلن: ] ﴾ َيْبَعَث اهللَُّ َأَحدا

اآليات الكريمة وغريها، وسمع تفسريها منهم، قال خماطبا هلم: بناء  بعد أن قرأ هذه  

عىل ما قرأناه من اآليات الكريمة اذكروا يل اخلسائر التي خرسها هؤالء الذين أعرضوا عن 

 اهلل ودينه. 

قال أحد تالميذه: أول خسارة هلؤالء أهنم خرسوا أنفسهم وحقيقتهم التي كرمهم  

تع قال  تعاىل هبا، كام  ُهُم  اهلل  ُأوَلئَِك  َأْنُفَسُهْم  َفَأْنَساُهْم  اهللََّ  َنُسوا  ِذيَن  َكالَّ َتُكوُنوا  اىل: ﴿َواَل 

 [ 19احلرش: ] ﴾ اْلَفاِسُقونَ 

تقوى  (1)قال آخر الذين خلت قلوهبم من  الغافلني  املنحرفني  تتحدث عن  : وهي 

متا  فيه من  بام هم  بل شغلوا  لغد،  يقدمون  فيام  ينظروا  فلم  الدنيا،  اهلل، وخشيته،  احلياة  ع 

هلل،   النسيان  هذا  فكان  وعظمته،  جالله  يستحرضوا  ومل  عقابه،  يذكروا  ومل  اهلل،  ونسوا 

 وجلالله، وعظمته، سببا ىف نسياهنم ألنفسهم. 

قال آخر: ولذلك غفلوا عن املصري الذي هم صائرون إليه، ومل يروا البالء املحدق  

 هبم من هذا الضالل الذي هم فيه. 

أهنم ذكروا اهلل، وذكروا حسابه وعقابه، لذكروا وجودهم هذا الذي    قال آخر: ولو

 يسبح ىف بحار الضالل، ولعملوا جاهدين عىل إنقاذ أنفسهم مما هم فيه. 

وأعمى   قلوهبم،  عىل  ران  الذي  الداء  هو  هلل،  نسياهنم  كان  ولذلك  آخر:  قال 

 

 ( 14/878التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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 أبصارهم، فلم يروا حقا، ومل تقبل قلوهبم ما هو حق. 

 هذا يكون فاعل الفعل أنساهم ضمريا عائدا عىل املصدر املفهوم من  قال آخر: وعىل 

، أي: فأنساهم هذا النسيان أنفسهم.. وجيوز أن يكون الفاعل  [ 19احلرش:  ] ﴾  الفعل ﴿َنُسوا اهللََّ

اهللََّ ﴿َنُسوا  تعاىل:  قوله  عىل  العائد  اجلاللة  لفظ  اهلل  [ 19احلرش:  ] ﴾  ضمري  نسوا  بمعنى:   ..

 ن أنساهم أنفسهم. فعاقبهم اهلل بأ

قال آخر: ومثل هذه اآلية الكريمة قوله تعاىل: ﴿املُْنَافُِقوَن َواملُْنَافَِقاُت َبْعُضُهْم ِمْن  

املُْنَافِِقنَي  َبْعٍض َيْأُمُروَن بِاملُْنَْكِر َوَينَْهْوَن َعِن املَْْعُروِف َوَيْقبُِضوَن َأْيِدهَيُْم َنُسوا اهللََّ َفنَِسَيُهْم إِنَّ  

 [67التوبة: ] ﴾  اْلَفاِسُقونَ ُهمُ 

: واآلية الكريمة تشري إىل أن املنافقني ينعزلون عن اجلامعة املؤمنة، فهم  (1) قال آخر

يناقض اجلامعة   يف نفرة عنهم، ويكّونون ألنفسهم ْجاعة موحدة جيمعها فكر عام موحد 

يناقضوهنا فيام تفكر  العامة التي يعيشون فيها، فال يرضيهم ما يريض اجلامعة بل خيالفوهنا، و

 وفيام تعمل، فقد عزلوا أنفسهم عنها. 

قال آخر: فإذا كانت اجلامعة العامة متضافرة عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر  

 فهم عكسوا، معروفهم منكر عند ْجاعة املؤمنني، ومنكرهم هو املعروف. 

أي   [ 67التوبة:  ] ﴾  َبْعُضُهْم ِمْن َبْعضٍ   قال آخر: ولذا قال تعاىل: ﴿املُْنَافُِقوَن َواملُْنَافَِقاُت 

ليمينهم   تكذيب  هذا  ويف  واحد،  وتناْصهم  واحدة  واليتهم  األجزاء،  متصل  كل  أهنم 

ُْم ملَِنُْكْم َوَما ُهْم ِمنُْكمْ  ، وهو  [ 56التوبة: ] ﴾ الكاذب فيام نقله سبحانه عنهم ﴿َوحَيْلُِفوَن بِاهللَِّ إِهنَّ

 أهنم منكم.  تأكيد ملا قاله سبحانه يف نفي 

 

 ( 7/3362زهرة التفاسري ) (1) 
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اجلملة   يف  فأرسهم  يف أرسهم،  متضافرون  أهنم  إىل  تعاىل  اهلل  أشار  وقد  آخر:  قال 

، أي أهنم  [ 67التوبة:  ] ﴾  منافقة، ولذا ذكر املنافقات مع املنافقني، وقال: ﴿َبْعُضُهْم ِمْن َبْعضٍ 

النفاق، أو  حلمة متصلة يتغذى بعضهم بلبان النفاق من بعض، فهم بيئة واحدة يغذهيا لبن 

 باألحرى سمه. 

الفكر والعمل،   الفساد يف  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل من أحواهلم أهنم ينرشون 

فلهم رأى عام خيصهم يسوده الفساد يف النفوس واألخالق، يشجع الرذيلة ويتهكم عىل  

التوبة: ] ﴾  ِن املَْْعُروِف الفضيلة، وعرب اهلل تعاىل عن ذلك بقوله: ﴿َيْأُمُروَن بِاملُْنَْكِر َوَينَْهْوَن عَ 

67 ] 

ما هو رش، ويمنعون كل ما هو خري، معروفهم   أهنم يشجعون كل  آخر: أي  قال 

 منكر، ومنكرهم هو املعروف.. فعدهلم ظلم وحريتهم اعتداء، وشوراهم استبداد. 

قال آخر: وهم كذلك غري متعاونني يف ذات أنفسهم، ويف ْجاعتهم فال ينفقون يف  

 تويل عىل نفوسهم، وال جيعلون أنفسهم يف وقاية منه. خري قط، والشح يس

،  [ 67التوبة:  ] ﴾  قال آخر: وقد بني اهلل تعاىل ذلك الوصف يف قوله: ﴿َوَيْقبُِضوَن َأْيِدهَيُمْ 

موضعه   يف  اإلنفاق  عدم  فعرب عن  اإلنفاق،  عن  غلها  اليد  وقبض  البسط،  ضد  والقبض 

اليد، كام قال تعاىل: ﴿َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد  بقبض اليد، كام عرب عن اإلنفاق يف موضعه ببسط  

 [ 64املائدة: ] ﴾ اهللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِدهيِْم َوُلِعُنوا باَِم َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُينِْفُق َكْيَف َيَشاءُ 

هلم    قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، ذكر اهلل تعاىل أهنم ينسون اخلري نسيانا، فإذا ُذكر

 اخلري هتكموا بصاحبه، وقالوا مستهزئني متهكمني بمن يتكلم يف الفضيلة. 

أي نسوا   [ 67التوبة: ] ﴾ قال آخر: وهذا ما عرب اهلل تعاىل عنه بقوله: ﴿َنُسوا اهللََّ َفنَِسَيُهمْ 

اهلل تعاىل فال تذكره قلوهبم، وال تطمئن به، والقلوب إذا نسيت اهلل ال تطيع أمره، وال جتتنب  



33 

 

واهيه، ونسيان اهلل تعاىل أال يوفقهم خلري، وأن جيعلهم منغمسني يف الرش الذي اختاروه  ن

 والضالل الذي أحيط هبم. 

قال املعلم: أحسنتم بذكر هذا النموذج للغافلني اخلارسين الذين خرسوا أنفسهم..  

 فهل هناك خسارة أخرى خيرسها الغافلون؟

نعيم   خيرسون  نعم..  التالميذ:  أحد  أهل  قال  اجلنة  يف  وله  إال  أحد  ال  ألنه  اجلنة، 

ُهُم   ﴿ُأوَلئَِك  تعاىل:  قال  كام  املؤمنون،  ورثه  عصاه  وإن  وجده،  اهلل  أطاع  فإن  ومنزل، 

ِذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها َخالُِدونَ   ،  [ 11ـ  10املؤمنون: ] ﴾ اْلَواِرُثوَن الَّ

نه قال: )ما منكم من أحد إال وله  أ  قال آخر: وقد روي يف ذلك عن رسول اهلل  

اجلنة منزله، فذلك  أهل  ورث  منزالن: منزل يف اجلنة ومنزل يف النار، فإن مات فدخل النار  

 (1)( [ 10املؤمنون: ] ﴾ قوله: ﴿ُأوَلئَِك ُهُم اْلَواِرُثوَن الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها َخالُِدونَ 

كلمة )يرثون( إشارة إىل نيل املؤمنني للجنة دون تعب مثلام حيصل  : ويف (2)قال آخر

الوارث اإلرث دون تعب.. ذلك أن املؤمن مع كونه يبذل جهودا كبرية، ويضحي بوقته  

ويسلب راحته يف بناء ذاته والتقرب إىل اهلل، إال أن هذا اجلزاء اجلميل أكثر بكثري من قدر  

 نال الفردوس دون تعب ومشقة. هذه األعامل البسيطة، وكأن املؤمن ي

َذائَِقُة   َنْفٍس  قال آخر: وقد أشار إىل هذا النوع من الفوز العظيم قوله تعاىل: ﴿ُكلُّ 

فَ  َفَقْد  اجْلَنََّة  َوُأْدِخَل  النَّاِر  َعِن  ُزْحِزَح  َفَمْن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُأُجوَرُكْم  ْوَن  ُتَوفَّ َوإِنَّاَم  َوَما  املَْْوِت  اَز 

ْنَيا إِالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ احْلََياةُ   [ 185آل عمران: ] ﴾  الدُّ

 

 (4341رواه ابن ماجه يف السنن برقم ) (1) 

 (10/423) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (2) 
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: ففي اآلية الكريمة عزاء كريم للمؤمنني، بام هتون عليهم من أمر الدنيا،  (1)قال آخر

وما يلقونه ىف تبليغ دينهم، من عناد وعنت، وما يعرض هلم من جهد وبالء.. فهذا كله هني  

 لرسوله وللمؤمنني، من رىض ونعيم. ىف لقاء اجلزاء احلسن، الذي أعده اهلل 

قال آخر: وهلذا تذكر أن املوت حكم واقع عىل كل حى، ونازل بكل نفس.. ﴿ُكلُّ  

، وإذا كان ذلك هو الشأن، فاحلرص عىل احلياة، والفرار  [ 57العنكبوت:  ] ﴾  َنْفٍس َذائَِقُة املَْْوِت 

لود ألحد، فضال عن أنه  من مواقف احلق واخلري، طلبا لألمن والسالمة، أمر ال يكتب اخل

 ال يمد له حلظة واحدة ىف أجله املقدور له. 

قال آخر: وهي تشري إىل أن الذي ينبغى احلرص عليه، والبذل من أجله، هو اآلخرة،  

 التي هى دار البقاء واخللود. 

قال آخر: وإذا كان هذا شأهنا وذلك وزهنا وقدرها، فإن العقل يقىض بطلب العمل  

ْنَيا إِالَّ َمَتاُع هلا، والسالمة فيه ا.. ﴿َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اجْلَنََّة َفَقْد َفاَز َوَما احْلََياُة الدُّ

 [ 185آل عمران:  ] ﴾ اْلُغُرورِ 

آَمُنوا   ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ قال آخر: وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا النوع من الفوز، فقال: ﴿َيا 

ُقوا اهللََّ َوُقولُ  ا ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه  اتَّ وا َقْوالا َسِديدا

ا َعظِياما   [ 71ـ  70األحزاب: ] ﴾ َفَقْد َفاَز َفْوزا

قال آخر: ففي هذه اآلية الكريمة يأمر اهلل تعاىل املؤمنني باالتصاف بالتقوى وسداد  

ي عن اإلمام الصادق يف هذا أنه قال لعباد بن كثري البرصي الصويف: )وحيك  القول، وقد رو

ِذيَن آَمنُوا   َا الَّ يا عباد! غرك أن عف بطنك وفرجك، إن اهلل عز وجل يقول يف كتابه: ﴿َيا َأهيُّ

 

 (2/664 القرآين للقرآن )التفسري (1) 
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ا ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ذُ  ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالا َسِديدا ُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه  اتَّ

ا َعظِياما  َفْوزا َفاَز  ، اعلم أنه ال يتقبل اهلل منك شيئا حتى تقول قوال  [ 71ـ    70األحزاب:  ] ﴾  َفَقْد 

 (1)عدال( 

: فهذه صفات املؤمنني حقا، وذلك هو منطقهم، وتلك هى سبيلهم..  (2) قال آخر

ت قلوهبم بتقواه، وخشيته، فال يقولون زورا، وال ينطقون  إهنم عىل إيامن وثيق باهلل، قد امتأل

هبتانا، وإنام قوهلم احلق، ومنطقهم الصدق.. وهبذا يصلح اهلل أعامهلم، ويتقبلها منهم، ويغفر  

 هلم ذنوهنم. 

 قال املعلم: أحسنتم.. فهل هناك خسارة أخرى غري التي ذكرتم خيرسها الغافلون؟

سارهتم حلسناهتم التي عملوها، ألهنم أحبطوها  قال أحد التالميذ: أجل.. وهي خ

يَن   بكفرهم، فلم يصل هلم منها خري وال ثواب، كام قال تعاىل: ﴿ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاأْلَْخرَسِ

ُأولَ  ا  حُيِْسُنوَن ُصنْعا ُْم  َأهنَّ حَيَْسُبوَن  َوُهْم  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  يِف  َسْعُيُهْم  ِذيَن َضلَّ  الَّ ِذيَن  َأْعاَمالا  الَّ ئَِك 

ِْم َولَِقائِِه َفَحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم َفاَل ُنِقيُم هَلُْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزناا   [ 106ـ    103الكهف:  ] ﴾  َكَفُروا بِآَياِت َرهبِّ

آخر من  (3) قال  للتأكد  القديم  يف  يفعلونه  كانوا  بام  تذكرنا  الكريمة  اآليات  هذه   :

حيرضون له برميال بال قعر، ويطلبون منه أن يمأله ماء، فإن جنون شخص ما، حيث كانوا  

 كان عاقال امتنع عن ذلك، وإن كان جمنونا فإنه يرشع يف العمل بجد. 

يبذلون مساعيهم وجهودهم يف   املجنون،  أعامال هم كهذا  قال آخر: واألخرسون 

يعلمون م بالشبك.. فهم ال  اهلواء  يقبضون شيئا، كمن يصطاد  ثم ال  اليشء  احلياة،  ا هو 

 

 . 8/107الكايف: (1) 

 ( 11/760التفسري القرآين للقرآن ) (2) 
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 الباقي، وما هو اليشء الزائل. 

قال آخر: فمثال يتعب الواحد منهم عىل أوالده، ويضع جهوده ودينه وقيمه عليهم  

حتى يكربوا، وما إن يبلغوا أشدهم ويعتمدوا عىل أنفسهم حتى يرتكوه وحيدا يف حرسته،  

عند امليزان فال يغني أحد  وأقىص ما ينفعونه تشييعه إىل مثواه األخري، أما يف القرب واملحرش و

فوق   املاليني  ليكرس  األموال  أجل  من  اإلنسان  يسعى  عندما  وكذلك  شيئا..  أحد  عن 

 بعضها.

أمواله،   خزائن  يف  املعروفة  السيارات  رشكة  )فورد( صاحب  مات  لقد  آخر:  قال 

حيث كانت عنده خزانة حديدية ضخمة مؤلفة من عدة غرف متداخلة لكل منها باب،  

بذهبه وجموهراته وأشيائه الثمينة يف الغرفة املركزية، ويف يوم دخل اىل مكانه  وكان حيتفظ  

املحبب هذا ليتمتع ناظريه ويرفه قليال عن نفسه، وكان كلام يدخل بابا يوصده من ورائه،  

حتى إذا دخل يف غرفة السعادة أوصدها عىل نفسه، وقد نيس املفتاح يف اخلارج، وعندما  

الدنيا الرخيص أراد اخلروج فلم يقدر، فظل يرصخ ويرصخ، ولكن    شبع من النظر اىل متاع

صوته مل يكن ليخرتق تلك اجلدران احلديدية املرتاكبة فوق بعضها، فمكث عدة أيام عىل  

 هذا احلال اىل أن مات. 

قال آخر: إن هذا اإلنسان الضال مل تنفعه أمواله، ومل تنقذه من اجلوع والعطش يف  

 يمة، فام بالك يف اآلخرة حيث ال قيمة للامل إطالقا!؟ الدنيا حيث املال له ق

الدرك   هذا  اىل  اإلنسان  وصول  يف  السبب  أن  الكريمة  اآليات  وتذكر  آخر:  قال 

 األسفل هو إعراضه عن آيات اهلل، وعدم استعداده للقائه، وهذا هو الكفر باملبدأ واملعاد. 

رته عىل املعاد، ولكن من  قال آخر: نعم.. اإلنسان يؤمن وجدانيا باهلل، ويبحث بفط 

الصعب عمليا أن يصل اىل مستوى االيامن باهلل واليوم اآلخر، لذلك فهو حيتاج اىل مزيد  
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من اإلرادة والعزم ليصعد عىل هذه القمة فيحول إيامنه من إطار الفطرة والوجدان إىل إطار  

 العمل والتطبيق. 

أتفه من أن تصل    قال آخر: إن نفوس الكفار أصغر، وعزائمهم أضعف، ومهمهم 

 إىل حقيقة االيامن، لذلك جتدهم ينكرون آيات اهلل ويكذبون بلقائه. 

، ذلك أن  [ 105الكهف:  ] ﴾  قال آخر: ولذلك قال تعاىل يف حقهم: ﴿َفَحبَِطْت َأْعاَمهُلُمْ 

الربميل   يف  املاء  كام حيفظ  اآلخر،  واليوم  باهلل  اإليامن  إطار  يف  إال  حتفظ  ال  اإلنسان  أعامل 

 السليم، أّما وضع أعامله يف أي ظرف آخر فسوف تكون كاملاء املوضوع يف برميل ال قعر له. 

الكهف: ] ﴾  قال آخر: ولذلك قال تعاىل يف حقهم أيضا: ﴿َفاَل ُنِقيُم هَلُْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزناا 

زن عند  ، عىل الرغم من أهنم كانوا يف الدنيا أثرياء وأصحاب سلطة وجاه، وكان هلم و[ 105

اهلل،   عند  من  كرامة  وال  وزن  أي  هلم  وليس  يأتون  القيامة  يوم  أهنم  إال  الناس،  من  كثري 

 وسوف يكونون أذل الناس وأحقرهم هناك.

 املشهد الثاين: 

الشاهد األول إىل هذا احلديث، قام الثاين، وقال: اعذرين، ألكمل ما  بعدما انتهى  

ب منا املعلم حينها أن نسري معه إىل مدرسة  بدأت، فقد كنت حارضا لذلك املشهد.. لقد طل

كانت هتتم بالبحوث الفلسفية، فعندما رآه طالهبا سارعوا إليه، حييونه، ويفرحون بمقدمه،  

وحينها قال هلم: مل آتكم اليوم معلام، وإنام سائال وممتحنا.. فأرجو أن جتيبوا هؤالء الذين  

 حرضوا معي عن كل إشكاالهتم التي يطرحوهنا.  

أحد التالميذ: نحن تالميذك معلمنا، وطوع أمرك، وكل ما سنذكره هلم هو نتاج    قال

 تعليمك لنا.. ولذلك فأنت حمدثهم بألسنتنا. 

قال املعلم: لقد سمعنا يف املجلس السابق ملجلسكم الكثري من اآليات الكريمة التي  
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اه، فهال حدثتمونا تبني فضل اآلخرة عىل الدنيا، وأن اخلارس هو من باع آخرته يف سبيل دني

الدنيا  بسعادة  العظيمة،  الدائمة  السعادة  تلك  الشهوات وبيعها  إىل  النفوس  ميل  عن رس 

 القليلة املحدودة. 

قال أحد التالميذ: رس ذلك يعود إىل الكثري من املغالطات التي يوسوس هبا الشيطان  

 للنفس، فتنرصف عن احلقيقة إىل األهواء. 

القياس الفاسد، وهو )النقد خري من النسيئة، والدنيا نقد،  : ومنها هذا  (1) قال آخر

 واآلخرة نسيئة، فهي إذا خري، فال بد من إيثارها(

اآلخرة   ولذات  يقني،  الدنيا  ولذات  الشك،  من  خري  )اليقني  أن  ومنها  آخر:  قال 

 شك، فال نرتك اليقني بالشك( 

خري منه خلقتني  أنا  : ﴿قال آخر: وهذه أقيسة فاسدة، تشبه قياس إبليس حيث قال

وإىل هؤالء اإلشارة بقوله تعاىل: ﴿أولئك الذين اشرتوا احلياة    من نار وخلقته من طني﴾ 

 ﴾الدنيا باآلخرة فال خيفف عنهم العذاب وال هم ينرصون 

 قال املعلم: فكيف يعالج اإلنسان نفسه من هذه األوهام الضارة؟

التالميذ:   تعقال أحد  اىل يف وعده ووعيده، ويف  أول عالج لذلك هو تصديق اهلل 

﴾  ﴿َوَما ِعنَْد اهللَِّ َخرْيٌ َوَأْبَقى، وقوله:  [ 96النحل:  ] ﴾  ﴿َما ِعنَْدُكْم َينَْفُد َوَما ِعنَْد اهللَِّ َباٍق قوله:  

ْنَيا إِالَّ َمَتاُع    ، وقوله: [ 17األعىل:  ] ﴾  ﴿َواآْلِخَرُة َخرْيٌ َوَأْبَقى  وقوله:    [ 36الشورى:  ]  ﴿َوَما احْلََياُة الدُّ

ْنَيا :  ، وقوله [ 20احلديد: ] ﴾ اْلُغُروِر  نَُّكُم احْلََياُة الدُّ  [5فاطر: ] ﴾ ﴿َفاَل َتُغرَّ

ه وصدقوه وآمنوا  بذلك طوائف من الكفار، فقلدو  قال آخر: وقد أخرب رسول اهلل  

 

 .4/81إحياء علوم الدين،  (1) 
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، ومنهم من قال: نشدتك اهلل أبعثك اهلل رسوال؟.. فكان يقول  (1)به، ومل يطالبوه بالربهان

 .  (2)نعم؛ فيصدق

من   خري  املكتب  حضور  أن  يف  والده  الصبي  تصديق  منزلة  هذا  وينزل  آخر:  قال 

 حضور امللعب، مع أنه ال يدرى وجه كونه خريا. 

ا من  الكثري  لكن  املعلم:  بتصديق  قال  يكتفي  وال  الربهان،  عن  سيسألكم  لناس 

 اإليامن، فكيف جتيبونه؟ 

قال أحد التالميذ: املعرفة بالبيان والربهان تبدأ بمعرفة وجه فساد هذا القياس الذي  

نظمه يف قلبه الشيطان، فإن كل مغرور فلغروره سبب، وذلك السبب هو دليل، وكل دليل  

لسكون إليه، وإن كان صاحبه ال يشعر به، وال يقدر  فهو نوع قياس يقع يف النفس، ويورث ا

 عىل نظمه بألفاظ العلامء. 

قال آخر: فالقياس الذي نظمه الشيطان فيه أصالن، أحدمها: أن الدنيا نقد، واآلخرة  

نسيئة، وهذا صحيح، واآلخر: قوله إن النقد خري من النسيئة، وهذا حمل التلبيس، فليس  

النقد النسيئة يف املقدار واملقصود، فهو خري وإن كان أقل    األمر كذلك.. بل إن كان  مثل 

 منها فالنسيئة خري. 

قال آخر: ذلك أن التاجر يبذل يف جتارته درمها ليأخذ عرشة نسيئة، وال يقول النقد  

 خري من النسيئة فال أتركه. 

قال آخر: وهكذا إذا حذر الطبيب املريض من الفواكه ولذائذ األطعمة ترك ذلك يف  

 

يثرب فآويناه  من األمثلة عىل ذلك قصة اسالم األنصار وبيعتهم، وقد قال جابر بن عبد اهلل: )حتى بعثنا اهلل إليه من    (1) 

 . 2/454للبيهقي  الدالئلوصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إىل أهله فيسلمون باسالم( 

 . 38ـ  3/37والدارقطني  ،(1341وأبو يعىل ) ،(2468ابن ماجه ) (2) 
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 خوفا من أمل املرض يف املستقبل، وهو بذلك ترك النقد ورىض بالنسيئة.   احلال،

قال آخر: والتجار كلهم يركبون البحار، ويتعبون يف األسفار نقدا، ألجل الراحة  

 والربح نسيئة. 

قال آخر: فإن كان عرشة يف ثاين احلال، خريا من واحد يف احلال، فانسب لذة الدنيا  

رة، فإن أقىص عمر اإلنسان مائة سنة، وليس هو عرش عشري  من حيث مدهتا إىل مدة اآلخ

من جزء من ألف ألف جزء من اآلخرة، فكأنه ترك واحدا ليأخذ ألف ألف، بل ليأخذ ما  

 ال هناية له وال حد. 

الدنيا  لذات  رأى  النوع،  حيث  من  اللذات  إىل  العاقل  نظر  إن  آخر: وهكذا،  قال 

 خرة صافية غري مكدرة. مكدرة مشوبة بأنواع املنغصات، ولذات اآل

 قال املعلم: فام منشأ الغلط يف االستدالل بأن النقد خري من النسيئة؟ 

قال أحد التالميذ: منشؤه قبول لفظ عام مشهور، ُأطلق وأريد به خاص، فغفل به  

 املغرور عن خصوص معناه. 

نسيئة هي مثله،  قال آخر: ذلك أن من قال: )النقد خري من النسيئة(، أراد به خريا من  

 وإن مل يرصح به. 

قال املعلم: أحسنتم.. فكيف تردون عىل القياس اآلخر، بأن )اليقني خري من الشك،  

 واآلخرة شك( 

قال أحد التالميذ: هذا القياس أكثر فسادا من األول ألن كال أصليه باطل، إذ اليقني  

 ربحه عىل شك.. واملتفقه  خري من الشك إذا كان مثله، وإال فالتاجر يف تعبه عىل يقني، ويف

يف اجتهاده عىل يقني، ويف إدراكه رتبة العلم عىل شك.. والصياد يف تردده يف املقتنص عىل  

 يقني، ويف الظفر بالصيد عىل شك.
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قال آخر: وهلذا، كان احلزم دأب العقالء باالتفاق، وكل ذلك ترك لليقني بالشك،  

وعظ  جائعا  بقيت  أجتر  مل  إن  يقول،  التاجر  قليال  لكن  تعبى  كان  اجترت  وإن  رضرى،  م 

 وربحي كثريا. 

قال آخر: وكذلك املريض يرشب الدواء البشع الكريه، وهو من الشفاء عىل شك،  

ومن مرارة الدواء عىل يقني، ولكن يقول رضر مرارة الدواء قليل باإلضافة إىل ما أخافه من  

 املرض واملوت. 

أيام    قال آخر: فكذلك من شك يف اآلخرة، فواجب عليه بحكم احلزم أن يقول: 

الصرب قالئل، وهو منتهى العمر، باإلضافة إىل ما يقال من أمر اآلخرة، فإن كان ما قيل فيه  

أتنعم،   العدم من األزل إىل اآلن ال  أيام حيايت، وقد كنت يف  التنعم  إال  يفوتني  فام  كذبا، 

 أبد اآلباد، وهذا ال يطاق. فأحسب أنى بقيت يف العدم، وإن كان ما قيل صدقا فأبقى يف النار  

قال آخر: وهلذا قال اإلمام عىل لبعض امللحدين: )إن كان ما قلته حقا فقد ختلصت  

وختلصنا، وإن كان ما قلناه حقا فقد ختلصنا وهلكت(، وما قال هذا عن شك منه يف اآلخرة،  

 ولكن كلم امللحد عىل قدر عقله، وبني له أنه وإن مل يكن متيقنا فهو مغرور. 

ل املعلم: فكيف تردون عىل األصل الثاين الذي يعتمد عليه ذلك القياس، وهو أن  قا 

 . (1) اآلخرة شك

أن   ذلك  والعلامء؛  األنبياء  تصديق  هو  ذلك  عىل  الردود  أول  التالميذ:  أحد  قال 

دواءه   أن  وآخرهم عىل  أوهلم  األطباء  اتفاق  رأى  إذا  دواء علته،  يعرف  ال  الذي  املريض 

ف الفالنى،  بتصحيح النبات  يطالبهم  وال  تصديقهم،  إىل  املريض  نفس  تطمئن  ذلك   إنه 

 

 سنرى الردود املفصلة عىل هذا يف الفصل اخلاص بالقرآن والدهريني.  (1) 
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 بالرباهني الطبية، بل يثق بقوهلم ويعمل به. 

قال آخر: ولو بقي معتوه يكذهبم يف ذلك وهو يعلم بالتواتر وقرائن األحوال أهنم  

أكثر منه عددا، وأغزر منه فضال، وأعلم منه بالطلب، بل ال علم له بالطب، فيعلم كذهبم  

قول   وترك  قوله،  اعتمد  ولو  بسببه،  علمه  يف  يغرت  وال  بقوله،  كذبه  يعتقد  وال  بقوهلم، 

 األطباء، كان معتوها مغرورا. 

بأن   والقائلني  عنها،  واملخربين  باآلخرة،  املقرين  إىل  نظر  من  فكذلك  آخر:  قال 

تبة يف  التقوى هي الدواء النافع يف الوصول إىل سعادهتا، وجدهم خري خلق اهلل، وأعالهم ر

عليه   واتبعهم  والعلامء،  واحلكامء،  واألولياء،  األنبياء،  وهم  والعقل  واملعرفة،  البصرية، 

اخللق عىل أصنافهم، وشذ منهم آحاد من البطالني، غلبت عليهم الشهوة، ومالت نفوسهم  

النار،   أهل  من  بأهنم  االعرتاف  عليهم  وعظم  الشهوات،  ترك  عليهم  فعظم  التمتع،  إىل 

 رة، وكذبوا األنبياء. فجحدوا اآلخ

قال آخر: فكام أن قول الصبي وقول املغفل الغبي ال يزيل طمأنينة القلب إىل ما اتفق  

عليه األطباء، فكذلك قول هذا الذي اسرتقته الشهوات، ال يشكك يف صحة أقوال األنبياء  

 واألولياء والعلامء. 

يتومهون أنه سيكون مصريهم يف  قال املعلم: أحسنتم.. فام تقولون للغافلني الذين  

 اآلخرة جيدا، ما دام حاهلم يف الدنيا كذلك؟

قال أحد التالميذ: لقد أخرب اهلل تعاىل عن هذا الصنف من املغفلني يف قصة الرجلني  

اَعَة َقائَِمةا َوَلئِْن ُرِدْدُت إِىَل َريبِّ أَلَِجدَ   املتحاورين، إذ قال  ا  الغافل منهام: ﴿َوَما َأُظنُّ السَّ نَّ َخرْيا

 [ 36الكهف: ] ﴾ ِمنَْها ُمنَْقَلباا 
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: أي لست وحدك يا صاحبى الذي يذهب بحظه الذي يؤمله ىف احلياة  (1) قال آخر

ـ إن كانت هناك آخرة ـ حظ خري من حظك،   اآلخرة.. فأنا كذلك سيكون ىل ىف اآلخرة 

سنكون ىف اآلخرة    ومقام خري من مقامك.. فكام أنا وأنت ىف هذه الدنيا عىل ما ترى، كذلك 

عىل هذا احلال.. أنا صاحب جنات خري من هذه اجلنات.. وأنت كام أنت! فالوضع هناك  

هو الوضع هنا.. متاما كام ننتقل أنا وأنت من بلد إىل بلد.. لن يغري هذا االنتقال من حال  

 أى منا شيئا. 

واجلهالة،   قال آخر: وهكذا يذهب الضالل بأهله إىل تلك املذاهب املمعنة ىف السفه 

فريون حقائق األمور مقلوبة عىل وجوهها، وهم ىف هذا الوضع املنكوس الذي أقاموا فيه  

 رؤوسهم مقام أرجلهم. 

َن َلُه ُسوُء َعَملِِه َفَرآُه َحَسناا : ويف قال آخر ، [ 8فاطر: ] ﴾ هذا يقول اهلل تعاىل: ﴿َأَفَمْن ُزيِّ

الرش فيؤس قنوط ولئن أذقناه رمحة منا  ويقول: ﴿ال يسأم اإلنسان من دعاء اخلري وإن مسه 

من بعد رضاء مسته ليقولن هذا يل وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إىل ريب إن يل عنده  

 للحسنى﴾ 

قال آخر: وكذلك نسب اهلل تعاىل هذا النوع من التفكري لذلك املرشك الغافل عن 

انصيبه يف اآلخرة، فقال: ﴿َأَفَرَأْيَت الَِّذي َكَفَر بِآَيا  ، [ 77مريم:  ] ﴾  تِنَا َوَقاَل أَلُوَتنَيَّ َماالا َوَوَلدا

ا َكالَّ َسنَْكُتُب َما َيُقوُل   مْحَِن َعْهدا ََذ ِعنَْد الرَّ وقد رد اهلل تعاىل عليه بقوله: ﴿َأطََّلَع اْلَغْيَب َأِم اختَّ

ا َوَنِرُثُه َما َيُقوُل َوَيْأتِينَا َفرْ  اَوَنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمدًّ  [ 80ـ  78مريم: ] ﴾ دا

آخر لإلنسان  (2) قال  الواقعي  النموذج  تعاىل  اهلل  يذكر  الكريمة  اآليات  : ففي هذه 

 

 (8/619التفسري القرآين للقرآن ) (1) 

 ( 15/74) من وحي القرآن (2) 
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الدنيا   يف  يرتقبها  التي  النتائج  أن  واعترب  له،  واستسلم  الكافر،  املنطق  هبذا  أخذ  الذي 

 ياته. يستقبل من حفيام  ستحصل لديه عاجال أو آجال، وهلذا أكد حصوله عىل املال والولد 

قال آخر: وقد ورد يف بعض التفاسري، أن هذا الرجل هو العاص بن وائل بن هشام  

فأتاه   حق  عليه  األرت  بن  خلباب  وكان  املستهزئني،  أحد  وكان  السهمي،  ثم  القريش 

يتقاضاه، فقال له العاص: أو لستم تزعمون أن يف اجلنة ذهبا وفضة وحريرا؟ قال خباب:  

يف اجلنة استهزاء، فو اهلل لئن كان ما تقول حقا، إين ألفضل   بىل، قال: فأخرين حتى أقضيك 

 .(1)فيها نصيبا منك

ا مْحَِن َعْهدا ََذ ِعنَْد الرَّ ﴾  قال آخر: وقد رد اهلل تعاىل عليه بقوله: ﴿َأطََّلَع اْلَغْيَب َأِم اختَّ

تقبل،  ، ذلك أن ضامن تطبيق يشء ال يكون إال عن طريق أمرين: إما العلم باملس[ 78مريم:  ] 

وإما قدرة اهلل، ولكن اإلنسان الذي ليس لديه ضامنة من اهلل، وال علم له باملستقبل كيف  

 يعتمد عىل يشء غري موجود؟ 

اإلنسان   الغفلة والغرور عن  النوع من  تعاىل هذا  اهلل  آخر: ومثل ذلك حكى  قال 

 اخْلرَْيِ َوإِنْ 
ِ
ْنَساُن ِمْن ُدَعاء ُّ َفَيُئوٌس َقُنوٌط َوَلئِْن َأَذْقنَاُه    اجلاحد، فقال: ﴿اَل َيْسَأُم اإْلِ ُه الرشَّ َمسَّ

اَعَة َقائَِمةا َوَلئِْن ُرِجْعُت إِ  ْتُه َلَيُقوَلنَّ َهَذا يِل َوَما َأُظنُّ السَّ اَء َمسَّ ىَل َريبِّ إِنَّ  َرمْحَةا ِمنَّا ِمْن َبْعِد رَضَّ

ِذيَن َكَفرُ  ـ    48فصلت:  ] ﴾  وا باَِم َعِمُلوا َوَلنُِذيَقنَُّهْم ِمْن َعَذاٍب َغلِيظٍ يِل ِعنَْدُه َلْلُحْسنَى َفَلُننَبَِّئنَّ الَّ

50 ] 

: فهذه اآليات الكريمة تصور النفس اإلنسانية وترّشحها، وتكشف عن  (2)قال آخر

داء الطمع والرشه، وحب االستكثار من املال واملتاع، املتمكن منها، دون أن يقف هبا األمر  

 

 (6/229الكشف والبيان عن تفسري القرآن ) (1) 

 (13/6التفسري القرآين للقرآن ) (2) 
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عند حد القناعة، أو الشبع.. بل إهنا كلام كثر لدهيا ما تشتهى من مال ومتاع، ازدادت جوعا  

 وطلبا.

اخلري، أي ال يمل من طلب اخلري  دعاء  من  يسأم  أن اإلنسان ال    قال آخر: وهي تذكر

لنفسه، من مال ومتاع، وولد، وجاه وسلطان.. إىل غري ذلك مما يطلبه الناس، ويتنافسون  

ىف ذاهتا خري، ولكنها  وهي    فيه.. وسميت هذه املطالب خريا، ألهنا ىف أصلها من نعم اهلل،

 نة وبالء. حني تصبح غاية ال وسيلة، تكون فت

قال آخر: واملراد بدعاء اخلري، هو طلبه واستدعاؤه، والسعى اجلاد لتحصيله، ألن  

هذه األشياء إنام يطلبها اإلنسان، ألهنا غائبة عنه، فهو يستدعيها إليه، وهيتف هبا من أعامقه  

 أن جتيبه، وتدنو منه. 

ة التي بني يديه ـ جأر  قال آخر: لكنه إن أمل به الرش ـ جمرد إملام، مع هذه النعم الكثري

بالشكوى، وعال صياحه بالسخط والضيق، وكاد يؤدى به ذلك إىل إعالن احلرب عىل ربه!  

 ألنه يائس من رمحة اهلل، سيىء الظن بفضل اهلل وإحسانه. 

األمل   يعلق  وال  به،  الظن  حيسن  وال  باهلل،  يؤمن  ال  من  موقف  فهذا  آخر:  قال 

األمور ويق يقيس  إنه  فيه..  له، وحسب األسباب  والرجاء  بالنسبة  درها، حسب جمرياهتا 

 التي بني يديه منها، غري ناظر إىل قدرة اهلل، وإىل تعلق مصائر األمور بمشيئته. 

ؤمن الذي يعمر اإليامن باهلل قلبه، فإنه إذ يسعى سعيه ىف احلياة، يتقبل  قال آخر: أما امل 

اخلري قانع، راض، شاكر، ومع  ىف رىض واستسالم، كل ما يقع له من خري أو رش.. فهو مع 

الرض صابر، مرتقب مواقع رمحة ربه من قريب، ال يبيت ىف كل شدة إال مع أمل، ىف رمحة  

﴾  من ربه تكشف هذا الرض الذي نزل به.. ﴿إِنَُّه اَل َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اهللَِّ إِالَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِرونَ 

 [87يوسف: ] 
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ة أن هذا اإلنسان الذي مسه الرض، فبات يائسا  قال آخر: ثم تذكر اآليات الكريم 

قانطا من رمحة اهلل، إذا أذاقه اهلل سبحانه رمحة منه، وكشف عنه الرض الذي مسه، مل جيعل  

هذا إىل اهلل سبحانه، ومل يضفه إىل فضله وإىل فضله وإحسانه، بل يزين له ضالله وغروره،  

حسن تدبريه، فيقول: هذا يل.. وهذا  أن هذا اخلري الذي أصابه بعد الرض هو من عمله، و

من كسبى، وحسن تدبريى، فهو ىل، وليس هلل فيه شىء، فال يكون منه محد هلل، وال ذكر  

 لفضله وإحسانه. 

البعث   أمر  ىف  الشك  نفسه  عىل  فيدخل  وضالله،  غروره  ىف  يميض  ثم  آخر:  قال 

اب ليوم احلساب:  واحلساب واجلزاء، كى يطلق العنان لشهواته ونزواته، غري عامل أي حس

اَعَة َقائَِمةا   [ 50فصلت: ] ﴾ ﴿َوَما َأُظنُّ السَّ

قال آخر: ثم إذا به بعد أن ألقى بذور الشك ىف يوم القيامة، وغرسها ىف مشاعره،  

أهنا قد   منها  إليه  الباطلة، حتى خييل  الكاذبة، واألمانى  باآلمال  البذور  يعود فريوى هذه 

. فيحدث نفسه هبذا احلديث الكاذب: ﴿َوَلئِْن  استوت عىل سوقها، ثم أزهرت وأثمرت. 

 [ 50فصلت: ] ﴾ ُرِجْعُت إىَِل َريبِّ إِنَّ يِل ِعنَْدُه َلْلُحْسنَى

قال آخر: وهكذا ينتقل به الضالل، من وهم إىل وهم، ومن خداع إىل خداع، حتى  

 يرد موارد اهلالك!..  

وردها  الباطلة،  األمانى  هذه  سبحانه  اهلل  أبطل  وقد  آخر:  حرسة    قال  أهلها  عىل 

ِذيَن َكَفُروا باَِم َعِمُلوا َوَلنُِذيَقنَُّهْم ِمْن َعَذاٍب َغلِيظٍ  ..  [ 50فصلت:  ] ﴾  وندامة، فقال: ﴿َفَلُننَبَِّئنَّ الَّ

أيدهيم،   بني  السيئة حارضة  أعامهلم  سيلقون  إهنم  اليوم..  هذا  ىف  الكافرون  يلقاه  ما  فهذا 

ب الغليظ، الذي يغشاهم من فوقهم ومن حتت  وسيحاسبون عليها، ثم يقىض عليهم بالعذا

 أرجلهم، خالدين فيه أبدا. 



47 

 

قال املعلم: فام سبب هذه األوهام التي وقع فيها هؤالء الذين قص اهلل تعاىل علينا  

 قصصهم؟ 

التالميذ أحد  أهنم  (1)قال  وذلك  منه،  باهلل  نعوذ  إبليس  أقيسة  من  قياس  سببه   :

لدنيا، فيقيسون عليها نعمة اآلخرة، وينظرون مرة إىل  ينظرون مرة إىل نعم اهلل عليهم يف ا 

 تأخري العذاب عنهم، فيقيسون عليه عذاب اآلخرة. 

ُبنَا اهللَُّ باَِم   قال آخر: وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َوَيُقوُلوَن يِف َأْنُفِسِهْم َلْواَل ُيَعذِّ

﴾  بقوله: ﴿َحْسُبُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْوهَنَا َفبِْئَس املَِْصريُ ، وقد رد اهلل تعاىل عليهم  [ 8املجادلة:  ] ﴾  َنُقوُل 

 [8املجادلة: ] 

قال آخر: وهكذا، فإهنم ينظرون إىل املؤمنني، وهم فقراء شعث غري، فيزدرون هبم  

 َمنَّ اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمْن َبْينِنَا   وحيتقروهنم، فيقولون: 
ِ
ْو َكاَن  ﴿لَ   ، ويقولون: [ 53األنعام:  ] ﴾  ﴿َأَهُؤاَلء

ا َما َسَبُقوَنا إَِلْيهِ   [ 11األحقاف:  ] ﴾ َخرْيا

وترتيب القياس الذي نظمه إبليس يف قلوهبم، أهنم يقولون قد أحسن اهلل  قال آخر:  

إلينا بنعيم الدنيا، وكل حمسن فهو حمب، وكل حمب فإنه حيسن أيضا يف املستقبل، كام قال  

 : الشاعر

 فيام بقي  كذلك حيسن لقد أحسن اهلل فيام مىض 

إذ   الكرامة واحلب،  بواسطة  املايض  املستقبل عىل  قياسهم  آخر: وخطؤهم يف  قال 

 يقول: لو ال أين كريم عند اهلل وحمبوب، ملا أحسن إىل. 

قال آخر: والتلبيس ليس حتت ظنهم أن كل حمسن حمب، بل حتت ظنهم أن إنعامه  

عنده، بدليل ال يدل عىل الكرامة، بل  عليهم يف الدنيا إحسان، فقد اغرت باهلل إذ ظن أنه كريم  
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 قد يدل عىل اهلوان. 

اآلخر،   وحيب  أحدمها  يبغض  صغريان  للرجل  يكون  أن  ذلك  ومثال  آخر:  قال 

من   ويمنعه  األدب،  ليعلمه  فيه  وحيبسه  املكتب،  ويلزمه  اللعب،  من  يمنعه  حيبه  فالذي 

تنفعه..   التي  األدوية  ويسقيه  ترضه،  التي  األطعمة  ومالذ  هيمله  الفواكه  يبغضه  والذي 

ليعيش كيف يريد، فيلعب، وال يدخل املكتب، ويأكل كل ما يشتهي، فيظن هذا املهمل أنه  

عنده حمبوب كريم، ألنه مكنه من شهواته ولذاته وساعده عىل ْجيع أغراضه، فلم يمنعه ومل  

 حيجر عليه، وذلك حمض الغرور.

ومبعدات من اهلل، إن مل يتعامل  قال آخر: وهكذا نعيم الدنيا ولذاهتا، فإهنا مهلكات  

 معها املنعم عليه بطريقة صحيحة. 

قال آخر: ولذلك، فإن املغرور هو من إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أهنا كرامة من اهلل،  

ْنَساُن إَِذا َما اْبَتاَلُه  وإذا ْصفت عنه ظن أهنا هو ان، كام أخرب اهلل تعاىل عنه إذ قال:  ا اإْلِ ﴿َفَأمَّ

ُه فَ  ا إَِذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َريبِّ  َربُّ َمُه َفَيُقوُل َريبِّ َأْكَرَمِن َوَأمَّ ﴾  َأَهاَننِ َأْكَرَمُه َوَنعَّ

 كال أي ليس كام قال، إنام هو ابتالء.  فأجاب اهلل عن ذلك:  [ 16ـ  15الفجر: ] 

 لغرور والتلبيس؟قال املعلم: فام هو عالج هذا النوع من الغفلة وا

: هذا الغرور عالجه معرفة دالئل الكرامة واهلوان، وذلك بأن  (1) قال أحد التالميذ

يعرف وجه كون االلتفات إىل شهوات الدنيا مبعدا عن اهلل، ووجه كون التباعد عنها مقربا  

 إىل اهلل. 

قال آخر: وذلك بأن يؤمن بكتاب اهلل تعاىل، ويصدق رسوله، وقد قال اهلل تعاىل:  
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ِذيَن َكَفُروا َأنَّاَم ُنْميِل هَلُْم َخرْيٌ أِلَْنُفِسِهْم إِنَّاَم ُنْميِل هَلُْم لَِيْزَداُدوا إِثْ  اما َوهَلُْم َعَذاٌب  ﴿َواَل حَيَْسَبنَّ الَّ

 [ 178آل عمران: ] ﴾ ُمِهنيٌ 

: ففي اآلية الكريمة تكدير هلؤالء الكافرين، وقطع لتلك اللذات التي  (1) قال آخر

جيدوهنا فيام بني أيدهيم من مال وبنني، وأن هذا الذي هم فيه إنام هو أشبه بام ُيقدم للحيوان  

ِذيَن َكَفُروا  من طعام، كي يكرب، ويكثر حلمه، ثم يذبح، كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َوالَّ

ى هَلُمْ َيَتَمتَّعُ   [12حممد: ] ﴾ وَن َوَيْأُكُلوَن َكاَم َتْأُكُل اأْلَْنَعاُم َوالنَّاُر َمْثوا

واملنافقني،   واملرشكني،  الكافرين،  من  ألعدائه  يميل  إنام  سبحانه  فاهلل  آخر:  قال 

ويمدهم بنعمة وأفضاله، ليقيم احلجة عليهم، ولُتحسب عليهم هذه النعم، التي كان من  

نعم هبا، فاختذوها أدوات حلرب اهلل، وحرب أولياء اهلل، فكانت عليهم  حقها أن يشكروا للم

 بالءا ووباال. 

إنام   أحواهلم،  فيه  الكافرون، وتكشف  فيه  يعرض  الذي  قال آخر: هذا، والعرض 

يراد به أوال وقبل كل شىء، العربة والعظة للمؤمنني، وتنفريهم من هذه الصورة املنكرة  

 التي يرون الكافرين عليها. 

له، أن  : ويف  ال آخر ق إيامهنم، ويقوى صلتهم باهلل، ويزيد ىف محدهم  يثبت  هذا ما 

 هداهم إىل اإليامن، وسلك هبم مسالك املؤمنني. 

ُهْم بِِه ِمْن َماٍل َوَبننَِي ُنَساِرُع هَلُْم   قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿َأحَيَْسُبوَن َأنَّاَم ُنِمدُّ

اِت َبْل اَل َيْش   [ 56ـ  55املؤمنون: ] ﴾ ُعُرونَ يِف اخْلَرْيَ

آخر موقع  (2)قال  من  الناس  يعطي  ال  اهلل  أن  إىل  إشارة  الكريمتني  اآليتني  ففي   :

 

 (2/649التفسري القرآين للقرآن ) (1) 

 ( 16/164) من وحي القرآن (2) 
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كرامتهم عنده فقط، بل من موقع االمتحان والفتنة أحيانا، إلظهار كل ما ختفيه شخصيتهم  

 من خري أو رش. 

يقبلون عليه، ألن  فيام   اخلريقال آخر: وهلذا، فإن عليهم أن يفكروا أن ذلك ال يمثل 

اَل   ﴿َبْل  اهلل،  عذاب  وسيواجهون  آجال،  أو  عاجال  إن  فسيفارقونه  هلم،  يدوم  لن  ذلك 

استسالمهم  [ 56ـ    55املؤمنون:  ] ﴾  َيْشُعُرونَ  خالل  من  حياهتم  يف  بدأت  التي  الغفلة  ألّن   ،

 ألسباهبا، امتّدت معهم إىل هناية احلياة. 

َيْعَلُمونَ   تعاىل:: ومثل ذلك قال  (1)قال آخر اَل  القلم:  ] ﴾  ﴿َسنَْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث 

، أي نأخذهم درجة بعد درجة نازلني إىل اهلاوية من حيث ال يشعرون؛ من مكان ال  [ 44

 يشعرون فيه أهنم كلام أنعم عليهم بنعمة وكفروها يسريون إىل اهلاوية وهم ال يشعرون. 

قال تعاىل:  ُكلِّ  ﴿َفلَ   قال آخر: ومثل ذلك  َأْبَواَب  َعَلْيِهْم  َفتَْحنَا  بِِه  ُروا  ُذكِّ َما  َنُسوا  امَّ 

 َحتَّى إَِذا َفِرُحوا باَِم ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم َبْغَتةا َفإَِذا ُهْم ُمْبلُِسونَ 
ٍ
ء  [44األنعام: ] ﴾ يَشْ

ن اهلل يمهد لالنتقام بفتح أبواب الرزق عليهم من كل صوب، ثم  أ: أي  (2)قال آخر

العذاب  حني يصل يأتيهم  إيامن  تبقى يف قلوهبم ذرة من  التام، وال  ون اىل مرحلة اإلشباع 

 فجأة.

 
ٍ
ء ُروا بِِه َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ يَشْ األنعام:  ] ﴾  قال آخر: وهلذا، قال: ﴿َفَلامَّ َنُسوا َما ُذكِّ

ح اهلل عليهم أبواب  ، أي مما تصوروا أنه خري هلم، ومل يكن خريا، بل هو رش عظيم، ففت[ 44

الطعام، والشهرة، ألهنم مل يتقيدوا بيشء اسمه دين أو ضمري أو نظام، بل أخذوا يتمتعون  

بام يف احلياة من دون قيد أو رشط.. أرسفوا يف كل ما هو لذيذ.. طيبا كان أو خبيثا.. مرشوعا  

 

 ( 6/3017زهرة التفاسري ) (1) 

 (3/66: )هدي القرآنمن  (2) 
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 كان أو شذوذا.. وأرسفوا يف التظاهر بالصالح أو الفساد. 

ا ولكن  آخر:  البرش عىل  قال  قدرة  والشهرة، وكم هي  الطعام  موارد  تبقى  متى  ىل 

استيعاهبا!؟.. بالطبع إن هناك حدودا تنفذ عندها موارد الطبيعة، وتنهك قدرة البرش عىل  

استيعاهبا، وهي التي نسميها مرحلة اإلشباع، والتي تنعكس عىل النفس يف حالة )الفرح(  

 دها يكون السقوط املفاجئ. أي الشعور بالكامل والغنى واإلشباع، وعن

ُهْم   َفإَِذا  َبْغَتةا  َأَخْذَناُهْم  ُأوُتوا  باَِم  َفِرُحوا  إَِذا  ﴿َحتَّى  تعاىل:  قال  وهلذا  آخر:  قال 

الدائم، ولكن  [ 44األنعام:  ] ﴾  ُمْبلُِسونَ  تراكامت اإلرساف  نتيجة  املفاجئ  السقوط  ، ويكون 

لذلك عرب القرآن عن حالتهم بأهنم    حلظة السقوط ال يشعر هبا املغرور الفرح إال بعدئذ،

 كانوا آنئذ مبلسني، وكانوا يف ظالم دامس. 

والبطش   والرشاب  الطعام  يف  يرسف  الذي  الشاب  مثل  األمة  مثل  إن  آخر:  قال 

والفساد، ويستمر لفرتة من الوقت حتى يشعر بأن كل لذائذ الدنيا يف متناول يده، وهو ال  

ب أحاطت  قد  املرض  من  أنواعا  أن  املظلومني،  يدري  حقد  من  داكنة  سحبا  وأن  جسده، 

وأنصار احلق تقرتب منه، ويف حلظة سوداء، وربام وهو جالس عىل مائدة الرشاب، ولذائذ  

الطعام، وهو يف غمرة من الفرح واإلشباع، فاذا بالرشطة تداهم بيته، وإذا به يشعر بأنواع  

ْجيعا، وأخريا يسلم اىل حبل  ذا به يف موقع لعنة الناس  إاألمل وهو يف غياهب السجون، و

 املشنقة غري مأسوف عليه. 

بالظلم   وتعمل  واألخالق،  الدين  قيود  من  تنفلت  التي  األمة  كذلك  آخر:  قال 

والبطش وترسف يف كل يشء، إهنا تشعر بالغرور والكربياء، ولكن يف حلظة واحدة هيجم  

 عليها عدوها فيهزمها رش هزيمة ويذيقها األمرين. 
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: أحسنتم.. فام تقولون لعصاة املؤمنني الذين يربرون تفريطهم يف حق  (1)قال املعلم

اهلل، بأن اهلل كريم، وأنه عفو غفور، واتكاهلم عىل ذلك، وإمهاهلم األعامل، وحتسني ذلك  

اهلل   نعمة  الدين، وأن  الرجاء مقام حممود يف  أن  بتسمية متنيهم واغرتارهم رجاء، وظنهم 

 ميم. واسعة، ورمحته شاملة، وكرمه ع

: الشيطان ال يغوى اإلنسان إال بكالم مقبول الظاهر، مردود  (2)قال أحد التالميذ

كشف عن ذلك فقال:    الباطن، ولو ال حسن ظاهره ملا انخدعت به القلوب، ولكن النبي  

   (3) )الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت واألمحق من أتبع نفسه هواها ومتنى عىل اهلل(

قال آخر: وهذا هو التمني عىل اهلل تعاىل، غري الشيطان اسمه فسامه رجاء، حتى خدع  

ِذيَن  به اجلهال، وقد رشح اهلل الرجاء فقال  ِذيَن آَمنُوا َوالَّ َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف َسبِيِل  : ﴿إِنَّ الَّ

    [ 218البقرة: ] ﴾ اهللَِّ ُأوَلئَِك َيْرُجوَن َرمْحََت اهللَِّ 

بذلك أن الرجاء هبم أليق، وهذا ألنه ذكر أن ثواب اآلخرة أجر  قال آخر: وهو يعنى  

﴿َوإِنَّاَم  ، وقال:  [ 24الواقعة:  ] ﴾  ﴿َجَزاءا باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن    وجزاء عىل األعامل، قال اهلل تعاىل:

ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ   [ 185آل عمران: ] ﴾ ُتَوفَّ

استؤجر عىل إصالح أوان، ورُشط له أجرة عليها، وكان  قال آخر: إن هذا يشبه من 

األواين،   وكرس  األجري  فجاء  يزيد،  بل  خيلف  وال  وعد،  مهام  بالوعد  يفي  كريام  الشارط 

وأفسد ْجيعها، ثم جلس ينتظر األجر، ويزعم أن املستأجر كريم أ فرتاه العقالء يف انتظاره  

 متمنيا مغرورا، أو راجيا؟ 
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بالفرق بني الرجاء والغرة، وقد قيل لبعضهم: قوم يقولون  قال آخر: وهذا للجهل  

نرجو اهلل ويضيعون العمل، فقال: هيهات! هيهات! تلك أمانيهم يرتجحون فيها، من رجا  

 شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه. 

 . الغفلة والوعي: 2

الشاهد الثاين من حديثه، قال األول: بعد أن سمعت تلك الكلامت من  بعدما انتهى  

التي جئت لطلبها، ورحت أقول للمعلم   أولئك التالميذ النجباء، نسيت تلك العقارات 

 من حيث ال أشعر: فكيف نستيقظ من هذا السبات الذي أوقعتنا فيه الغفلة. 

 حينها ابتسم، وقال: أظنك جئت للعقارات التي ذكرهتا لك. 

اجلنة كل عقارات  قلت: لقد أنستني العقارات التي أعدها اهلل لعباده الصاحلني يف  

 الدنيا.. فام أتعس من يشتغل بجمع الرتاب عن ْجع احلسنات. 

طلب مني املعلم حينها، ومن كل من معنا ألن نسري معه إىل بعض تالميذه يف مدرسة  

قريبة، ليتولوا هم إجابتنا، وقد سمعت من إجابتهم، ومن القرآن الكريم ما تعلمت به كل  

 الغفلة، وبأيرس السبل وأجداها.السبل التي أمحي نفيس منها من 

 املشهد األول: 

 قلت: فهال أخربتني بام ذكروه لك حتى تأثرت كل ذلك التأثر. 

: (1)قال: بعد أن وصلنا إليهم، طلب مني املعلم أن أسأهلم ما سألته عنه، قال أحدهم

عىل   الغفلة  خطر  اليقني  علم  تعلم  أن  الغفلة  ودواء  دواء..  له  وأنزل  إال  داء  اهلل  أنزل  ما 

حياتك ومستقبلك وْجيع مصاحلك.. فال ينفي الغفلة يشء مثل اخلوف واألمل.. ذلك أهنام  

 

 .17مثالب النفس األمارة، ص (1) 
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 من املنبهات الشديدة التي تؤدي إىل اليقظة. 

ـ من يعل املطبات متأل طريقه،  قال آخر: أال ترى كيف يسري ـ حذرا ومتيقظا  م أن 

واألشواك تعرتض مسالكه.. فلذلك حيذر عند كل حركة يقوم هبا خشية أن تؤدي إىل تلفه  

 أو إعاقته أو إحلاق أي رضر به؟

قال آخر: وهكذا األمر بالنسبة لدينك الذي هو رأساملك؛ فإذا علمت أن الغفلة عن  

جعلك ذلك حذرا خائفا، مثل ذلك  حقائقه وقيمه لن جتني منها إال اهلالك األبدي، فسي

 الذي يسري يف طريق األشواك، أو يف مفازة خياف أن تلتهمه السباع. 

قال آخر: ولذلك توالت التحذيرات القرآنية من الغفلة، وهي تشبه حتذير الطبيب  

مريضه من نسيان استعامل أدويته، ويف أوقاهتا املحددة، ذلك أن املشكلة ليست يف عدم توفر  

 وإنام يف الغفلة عن استعامله. الدواء، 

قال آخر: وهلذا، فإن عىل من عرف خطر الغفلة، وآثارها عىل حياته ْجيعا، أن يتخيل  

نفسه كل حني، وكأنه يف سوق كثر لصوصه، أو يف مفازة كثر سباعها.. فهو حذر كل حني  

عىل حقيقته التي يمكن أن تسلب منه يف أي حلظة.. فلصوص الروح أخطر من لصوص  

 ال، والسباع التي تنهش حقيقة اإلنسان أخطر من السباع التي تنهش جسده. امل

قال آخر: فلذلك احذر من أولئك الذين يملؤونك بالرجاء الكاذب، أو يطمئنونك  

وأنت يف هذه الفيايف املمتلئة باملخاطر.. إهنم ال خيتلفون أبدا عن أولئك اللصوص الذين  

 الكاذبة قبل أن يقوموا برسقتك. خيدعونك بالكالم املعسول، واألماين 

قال آخر: وهكذا يفعل الشيطان وأولياؤه عندما يشعرونك باألمان، قبل أن تقوم  

 بالتحصينات الالزمة ململكتك التي هتددها شياطني اإلنس واجلن كل حني. 

قال آخر: إن مثلهم مثل من يأمرك بالسري إىل بالد مملوءة بأنواع الوباء والفريوسات  
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، ثم يدعوك إىل التوكل عىل اهلل، واالكتفاء بالثقة به، عن أن حتصن نفسك بأنواع  واجلراثيم

 التلقيحات. 

قال آخر: وهكذا األمر بالنسبة للغفلة، فإن أكرب أسباهبا ذلك الوهن والكسل الناتج  

عن الثقة الزائدة، واألمل الكاذب.. لكن إن توفر ما يضادها من اخلوف املقرتن بالرجاء،  

 خمدر الغفلة سيزول ال حمالة.  فإن مفعول 

إىل استعامل أسلوب اإلنذار ال التبرش مع من    قال آخر: وهلذا دعا اهلل تعاىل رسوله  

َيْوَم   ﴿َوَأْنِذْرُهْم  تعاىل:  قال  السري،  يف  واجلد  اليقظة،  وبني  بينهم  لتحول  الغفلة،  تعرتهيم 

ِة إِْذ ُقيِضَ اأْلَْمُر َوُهْم يِف َغْفَلٍة وَ   [ 39مريم: ] ﴾ ُهْم اَل ُيْؤِمنُونَ احْلرَْسَ

 املشهد الثاين: 

ما إن انتهى الشاهد األول من حديثه إىل هذا املوضع، حتى اغرورقت الدموع يف  

عينيه، ومل يستطع أن يكمل حديثه، فقال أحد التائبني من الغفلة: اعذروين، فسأكمل بدل  

سأل   وقد  املجلس..  ذلك  يف  احلضور  من  كنت  فقد  التالميذ  عنه،  أولئك  حينها  أحدنا 

 الصادقني عن الطرق العملية التي نتخلص هبا من الغفلة. 

له جميبا  تستعمل  (1) فقال  أن  وآثارها،  الغفلة  تتجنب  حتى  فعله  عليك  ما  أول   :

التي تضادها، وتواجهها، وتبطل مفعوهلا، وأن حترص عليها حتى ال   األدوية واألسلحة 

ِذيَن َكَفُروا  يسلبها منك الشياطني أثناء غف  لتك عنها، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َودَّ الَّ

 [102النساء: ] ﴾ َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسلَِحتُِكْم َوَأْمتَِعتُِكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلةا َواِحَدةا 

قال آخر: فكام أن أول أهداف األعداء الذين يريدون السيطرة عىل أي حصن من  

 

 .20مثالب النفس األمارة، ص (1) 
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من   احلصن  أصحاب  يتمكن  ال  حتى  ورسقتها،  أسلحته،  مراكز  إىل  الوصول  احلصون، 

تعرتي   التي  الغفلة  تلك  يستغلون  فهم  النفس،  أعداء  يفعل  فهكذا  أنفسهم،  عن  الدفاع 

 اإلنسان، لسلب أسلحته، والقضاء عليه هبا. 

منهم،    قال آخر: وكام أن أول ما يفعله من يفطن لألعداء تلك الصيحة التي حيذر هبا 

بتلك   نصيح  كيف  تعاىل  اهلل  علمنا  فقد  الروح؛  عامل  يف  األمر  فكذلك  مدبرين..  فيفرون 

 الصيحة، حتى تستيقظ كل لطائفنا، وتنتبه إىل العدو الذي يرتبص هبا. 

قال آخر: وتلك الصيحة هي ذكر اهلل تعاىل، وحضور القلب معه، ولو تكلفا، فإن 

ائف اإلنسان يقظتها، وهو ما يشري إليه قوله تعاىل:  ذلك ـ مع الدوام عليه ـ سيعيد لكل لط

هُ  َمسَّ إَِذا  َقْوا  اتَّ ِذيَن  الَّ إِن  َعلِيٌم  َسِميٌع  إِنُه  بِاهلل  َفاْسَتِعْذ  َنْزٌغ  ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  َينَْزَغنَك  ا  ْم  ﴿َوإِمَّ

ونَ  ُروا َفإَِذا ُهْم ُمْبرِصُ ْيَطاِن َتَذكَّ  [ 201،  200األعراف: ] ﴾ َطائٌِف ِمَن الشَّ

قال آخر: ثم ذكر مقابلهم أولئك الذين يسكنون ويفرحون للغفلة، ويلتذون هبا،  

﴿َوإِْخَواهُنُْم   فقال:  التكاليف،  من  اليقظة  إليه  تدعوهم  ما  كل  من  مأمن  يف  جتعلهم  ألهنا 

ونَ  وهَنُْم يِف اْلَغيِّ ُثمَّ اَل ُيْقرِصُ  [ 202األعراف: ] ﴾ َيُمدُّ

اىل سبب استحواذ الشيطان عىل اإلنسان، وحتويله عن  قال آخر: وهلذا اعترب اهلل تع

يَْطاُن َفَأْنَساُهْم ِذْكَر   إنسانيته الكريمة هو نسيانه لذكر اهلل، قال تعاىل: ﴿اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ

ونَ  ْيَطاِن ُهُم اخْلَارِسُ ْيَطاِن َأاَل إِن ِحْزَب الشَّ  [19املجادلة: ] ﴾ اهلل ُأوَلئَِك ِحْزُب الشَّ

يِف  ق َربََّك  ﴿َواْذُكْر  فقال:  هلا،  عالجا  واعتربه  بالغفلة،  الذكر  ربط  وهلذا  آخر:  ال 

اْلَغافِلِنيَ  ِمَن  َتُكْن  َواَل  َواآْلَصاِل  بِاْلُغُدوِّ  اْلَقْوِل  ِمَن  اجْلَْهِر  َوُدوَن  َوِخيَفةا  ا  عا َترَضُّ ﴾  َنْفِسَك 

 [205األعراف: ] 

ال األحاديث  وردت  هذا  عىل  وبناء  آخر:  من  قال  الشيطان  فرار  عىل  الدالة  كثرية 
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: )إذا نودي بالّصالة أدبر الّشيطان، فإذا قيض أقبل، فإذا ثّوب هبا  الذاكرين، ومنها قوله  

أدبر، فإذا قيض أقبل، حّتى خيطر بني اإلنسان وقلبه فيقول: اذكر كذا وكذا، حّتى ال يدري  

 ( 1)أثالثا صىّل أم أربعا(

 مقررا لذلك: ﴿َوَجَعْلنَا َعىَل ُقُلوهِبِْم َأكِنةا َأْن َيْفَقُهوُه َويِف  قال آخر: وقد قال اهلل تعاىل

ا ْوا َعىَل َأْدَباِرِهْم ُنُفورا ا َوإَِذا َذَكْرَت َربََّك يِف اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّ ، فاآلية  [ 46اإلرساء:  ] ﴾  آَذاهِنِْم َوْقرا

 ان الذكر أكرب دواء مضاد للغفلة. الكريمة تشري إىل أن ذلك النفور سببه الذكر.. وهلذا ك

قال آخر: ليس ذلك فقط ما يمكنكم أن تقوموا به ملواجهة داء الغفلة؛ فقد جتدون  

من شياطني اإلنس من يلقي إليكم بالوساوس التي جتعل من ذكركم جمرد لقلقة لسان، ال  

من ينسيكم  أثر هلا يف نفوسكم، وال تأثري هلا يف حياتكم، ولذلك كان أول الطريق البعد ع

ُْم   ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ ذكر اهلل، والقرب ممن يذكركم به، كام قال تعاىل: ﴿َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

ُتطِ  َواَل  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  ِزينََة  ُتِريُد  َعنُْهْم  َعْينَاَك  َتْعُد  َواَل  َوْجَهُه  ُيِريُدوَن  َواْلَعيِشِّ  َمْن  بِاْلَغَداِة  ْع 

ا َأْغَفْلنَ َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطا  [28الكهف: ] ﴾ ا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ

قال آخر: فهذه اآلية الكريمة حتذر من كل أولئك الشياطني الذين يملؤوننا بالغفلة،  

 وينحرفون بحقيقتنا عن مسارها الصحيح. 

آخر ختض(2) قال  اإلنسانية  الروح  أن  إىل  تشري  الكريمة  واآلية  أو  :  تعاىل  هلل  إما  ع 

لألهواء، حيث ال يمكن اجلمع بني اإلثنني، فعبادة األهواء أساس الغفلة عن اهلل وعبادة  

اهلل.. وعبادة اهلوى هي سبب االبتعاد عن ْجيع األصول األخالقية.. وعبادة اهلوى تدخل  

 اإلنسان يف ذاته، وتبعده عن ْجيع حقائق العامل. 

 

 ( 3285)( البخاري 1) 

 (9/262) األمثل (2) 
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هواه ال يفكر إال يف إشباع شهواته، وال يوجد لديه  قال آخر: فاإلنسان الذي يعبد  

 معنى للفتوة والعفو واإليثار والتضحيه والشيم املعنوية األخرى. 

قال آخر: ولذلك طرحت اآلية أوال )الغفلة( عن اهلل تعاىل، ثم ذكرت بعدها )أتباع  

 اآلية.  اهلوى(، والطريف أن نتيجة هذا األمر هو اإلفراط وبالشكل املطلق الذي ذكرته 

الطبيعة   أن  ذلك  وسبب  دائام،  باإلفراط  مصابا  اهلوى  عابد  نجد  وهلذا  آخر:  قال 

اإلنسانية تتجه يف امللذات املادية نحو الزيادة دوما، فالذي كان يشعر بالنشوة بمقدار معني  

من املخدرات، ال يكفيه نفس املقدار يف اليوم التايل لبلوغ نفس درجة النشوة، بل عليه زيادة 

بجميع  ال جمهز  واحد  قرص  السابق  يف  يكفيه  كان  الذي  والشخص  بالتدريج،  كمية 

عاديا،   القرص  هبذا  إحساسه  اليوم  يصبح  األمتار،  بني  آالف  عدة  وبمساحه  اإلمكانات 

فينشد الزيادة.. وهكذا ىف ْجيع مصاديق اهلوى والشهوة حيث أهنا دائام تنشد الزيادة حتى  

 هتلك اإلنسان نفسه. 

 الثالث: املشهد  

ما إن انتهى الشاهد من حديثه إىل هذا املوضع، حتى التفت إىل الشاهد األول، وقال  

أرجو أن تكمل هلم باقي ما حصل لنا، فقد كنت أكثر صحبة للمعلم منا، وقد تلقينا أكثر  

 تعاليمه عىل يديك. 

د  قال الشاهد األول: بورك فيكم، وفيام ذكرمتوه.. أجل، لقد رشفني اهلل بذلك، وق

ِذيَن آَمُنوا   َا الَّ كانت صحبتي له من أعظم نعم اهلل عيل، وصدق اهلل العظيم إذ يقول: ﴿َيا َأهيُّ

اِدِقنيَ  ُقوا اهللََّ َوُكوُنوا َمَع الصَّ ، فالكينونة مع الصادقني هي رس كل اخلريات،  [ 119التوبة: ] ﴾  اتَّ

 وسبب كل الربكات. 

 قلت: فحدثنا ما حصل بعد ذلك.
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س  أن  بعد  الغفلة،  قال:  عالج  يف  ودوره  الذكر  فضل  يف  األحاديث  تلك  معنا 

التي   واملعاين  كيفيتها  عىل  ويدربنا  املختلفة،  األذكار  يعلمنا  من  إىل  املعلم  اصطحبنا 

 نستشعرها أثناءها.. وقد كان لذلك تأثريه الكبري يف نفوسنا. 

معه،  وذات يوم طلب مني ومن بعض رفاقي أن نسري معه إىل بعض املحال، فرسنا  

وهناك وجدنا بعض قومنا الذين كانوا ممتلئني مثلنا بالغفلة، لكنا وجدهتم يف حال خمتلفة  

 متاما.

سأهلم املعلم عن رس خروجهم من الغفلة، فقال أحدهم: لقد من اهلل علينا بقراءة  

  القرآن الكريم والتأمل يف آياته، كام طلبت منا؛ فوجدناها ـ كام ذكرت ـ تنقلنا إىل عوامل مل 

 نكن نشعر هبا متاما. 

قال آخر: لقد كانت تلك اآليات الكريمة هي املوقظ لنا من سباتنا، بل كانت هي  

 املجدد حلياتنا. 

بمقاصدها  وعيا  أكثر  جعلنا  ما  تفسريها  يف  منكم  سمعنا  لقد  احلمد هلل  آخر:  قال 

 العظمى التي كانت غائبة عنا. 

 رس تأثريها فيكم. قال املعلم: فحدثوا رفاقكم هؤالء عنها، وعن 

َواأْلَْرِض   َمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  الكريمة  اآليات  من  أحدهم:  قال 

تِي جَتِْري يِف اْلَبْحِر باَِم َينَْفُع النَّاَس َوَما َأْنَزَل اهللَُّ   ْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّ   َواْختاَِلِف اللَّ
ِ
اَمء ِمَن السَّ

َفأَ   
ٍ
َماء َحاِب  ِمْن  َوالسَّ َياِح  الرِّ يِف  َوَترْصِ ٍة  َدابَّ ُكلِّ  ِمْن  فِيَها  َوَبثَّ  َمْوهِتَا  َبْعَد  اأْلَْرَض  بِِه  ْحَيا 

 َواأْلَْرِض آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ 
ِ
اَمء ِر َبنْيَ السَّ  [ 164البقرة: ] ﴾ املَُْسخَّ
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وهي جديرة بأن تفتح    : ففي هذه اآلية الكريمة تنبيه للحواس واملشاعر،(1)قال آخر 

وغرابتها  جدهتا  األلفة  تفقدنا  التي  العجائب  الكون..  هذا  عجائب  عىل  والقلب  العني 

 وإحياءاهتا للقلب واحلس. 

مفتوح   مرة  أول  يراه  كالذي  الكون  هذا  يرتاد  أن  لإلنسان  دعوة  وهي  آخر:  قال 

 العني، متوفز احلس، حي القلب.  

املكررة املشاهد  هذه  يف  وكم  آخر:  وكم    قال  غريب،  من  فيها  وكم  عجيب،  من 

املفاجأة،   هزة  ففقدت  ألفتها  ثم  مرة،  أول  عليها  تطلع  وهي  والقلوب  العيون  اختلجت 

 ودهشة املباغتة، وروعة النظرة األوىل إىل هذا املهرجان العجيب. 

قال آخر: تلك الساموات واألرض.. هذه األبعاد اهلائلة واألجرام الضخمة واآلفاق 

وا اهلائل  املسحورة،  الفضاء  ذلك  يف  وجرياهنا  مواقعها  يف  التناسق  هذا  املجهولة..  لعوامل 

عن   شيئا  اإلنسان  يعرف  أن  دون  حتى  واألرض  الساموات  هذه  الرؤوس..  يدير  الذي 

حقيقة أبعادها وأحجامها وأرسارها التي يكشف اهلل للبرش عن بعضها حينام تنمو مداركهم  

 وتسعفهم أبحاث العلوم. 

وم آخر:  وتوايل  قال  والظالم..  النور  وتعاقب  والنهار..  الليل  اختالف  ذلك  ثل 

 اإلرشاق والعتمة. وذلك الفجر وذلك الغروب. 

كانت   وكم  القلوب،  هلا  وجفت  وكم  املشاعر،  ذلك  لكل  اهتزت  كم  آخر:  قال 

أعجوبة األعاجيب.. ثم فقد اإلنسان وهلتها وروعتها مع التكرار. إال القلب املؤمن الذي  

حسه هذه املشاهد ويظل أبدا يذكر يد اهلل فيها فيتلقاها يف كل مرة بروعة اخللق    تتجدد يف 

 

 (1/152يف ظالل القرآن: ) (1) 
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 اجلديد. 

  
ِ
اَمء بِِل َكْيَف ُخلَِقْت َوإِىَل السَّ قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل: ﴿َأَفاَل َينُْظُروَن إِىَل اإْلِ

َباِل َكْيَف ُنِصَبْت َوإىَِل اأْلَْرِض كَ   [ 20ـ  17الغاشية: ] ﴾ ْيَف ُسطَِحْت َكْيَف ُرفَِعْت َوإِىَل اجْلِ

آخر  أو  (1)قال  بالقيامة  املكذبني  للغافلني  إلفات  الكريمة  اآليات  هذه  ففي   :

املنشغلني عنها، إىل قدرة اهلل تعاىل، تلك القدرة القادرة عىل أن تعيدهم إىل احلياة بعد املوت،  

 وأن تردهم إىل اهلل سبحانه، للحساب واجلزاء. 

إلفاهتم إىل اإلبل، وإىل ضخامتها، وقوهتا، وما أودع اخلالق فيها من  : ويف  قال آخر

قوى قادرة عىل محل األثقال، وامليش ىف الرمال، وإىل الصرب عىل اجلوع والعطش، كل هذا  

 يكشف عن صانع عظيم، عليم، حكيم، خلق فسوى، وقدر فهدى.

العالية، ورقاهبا املرفوعة،  قال آخر: وألن أول ما يلفت النظر إىل اإلبل، هو قاماهتا  

فقد ناسب ذلك أن يلفتوا إىل السامء، وإىل هذا العلو الشاهق الذي ال حدود له.. كذلك  

أو   اإلبل،  رقاب  كأهنا  األرض  فوق  رقاهبا  مدت  وقد  اجلبال،  إىل  يلفتوا  أن  أيضا  ناسب 

 أسنمتها..  

ال حلكمة، كام أنه  قال آخر: ثم إن الشأن ليس ىف رفع اليشء وعلوه، فام رفع اليشء إ

ما خفض شىء إال حلكمة.. فهذه األرض املبسوطة املمدودة، لو كانت كلها أسنمة كأسنمة  

اإلبل، أو رقابا كرقاهبا، ملا أمكن االنتفاع هبا، والسري فيها.. فهى مع ارتفاع بعض أجزائها،  

تذلل هلم  قد انبسط بعض أجزائها األخرى، لتكون مهادا للناس، وبساطا ممدودا.. وهبذا  

وتستجيب حلركتهم عليها.. ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالا َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا  

 

 ( 16/1542التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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 [ 15امللك: ] ﴾ ِمْن ِرْزِقهِ 

 املشهد الرابع: 

ثم ذكر الشاهد األول وغريه من الشهود الكثري من اآليات الكريمة التي تتحدث  

 ر يف الكون، مما سنتحدث عنه يف مشاهد أخرى. عن دعوة القرآن الكريم للنظ

 وبعد أن انتهوا من كل ذلك قلت هلم: فام كان تأثري ذلك فيكم؟

من   اهلل  عىل  به  نتعرف  لنا  نرباسا  الكريمة  اآليات  تلك  صارت  لقد  أحدهم:  قال 

خالل أكوانه، ولذلك مل يعد الكون وال األشياء حواجز وحجبا بيننا وبني ربنا، بل صارت  

 ة نذكر هبا اهلل، ونشرتك معها يف التسبيح واحلمد. مسبح

دون   من  ولكن  نامرسها،  شؤوننا  وأهلينا وكل  أموالنا  إىل  وبذلك عدنا  آخر:  قال 

 غفلة، بل بحضور دائم مع اهلل تعاىل. 

كنا نسمعها من   التي  الكثرية  التعاليم  لوال تلك  لذلك،  لنصل  آخر: ومل نكن  قال 

، بل ما أمرت  لنا، وهو يعظنا: إن أول ما أمر به رسول اهلل  املعلم، أذكر جيدا من أقواله  

﴾  اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق : ﴿به أمته هو أن تعاد قراءة الكون باسم اهلل، كام قال تعاىل

، فاآلية حتتمل من حيث اإلشارة أن يكون اسم املوصول مفعوال به، ويصري املعنى  [ 1العلق:  ] 

 بك األشياء التي خلقها(  حينئذ )اقرأ باسم ر

قال آخر: صدقت، وصدق معلمنا، والقرآن الكريم مليئ هبذا املعنى.. فاهلل تعاىل  

آَثاِر  : ﴿يأمرنا بقراء الرمحة اإلهلية من خالل حياة األرض بعد موهتا، قال تعاىل إِىَل  َفاْنُظْر 

 [ 50: الروم] ﴾ َرمْحَِت اهللَِّ َكْيَف حُيْيِي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا 

قال آخر: واهلل يأمرنا باالستبشار تفاؤال بفضل اهلل، وفرحا باهلل، وتنسام لرمحة اهلل  

ا َبنْيَ َيَدْي  : ﴿عند هبوب الرياح التي يرسلها اهلل، قال تعاىل َياَح ُبرْشا َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ
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ا ثَِقاالا   ُسْقنَاُه لَِبَلٍد َميٍِّت َفَأْنَزْلنَا بِِه املَْاَء َفَأْخَرْجنَا بِِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت  َرمْحَتِِه َحتَّى إَِذا َأَقلَّْت َسَحابا

ُرونَ    [ 57األعراف: ] ﴾ َكَذلَِك ُنْخِرُج املَْْوَتى َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

قال آخر: واهلل يعلمنا أن نقرأ لطف اهلل وخربته املحيطة بكل يش من خالل حروف  

 َماءا َفُتْصبُِح  : ﴿عىل األرض املخرضة، قال تعاىلاملاء الساقطة  
ِ
اَمء َتَر َأنَّ اهللََّ َأْنَزَل ِمَن السَّ َأمَلْ 

ةا إِنَّ اهللََّ َلطِيٌف َخبِريٌ   [ 63احلج: ] ﴾ اأْلَْرُض خُمرَْضَّ

قال آخر: واهلل يعلمنا أن نقرأ علم اهلل وقدرته من خالل السطور املبثوثة يف تقلب  

قال الزمان   لَِكْي اَل  : ﴿بأعامرنا،  اْلُعُمِر  َأْرَذِل  إِىَل  ُيَردُّ  َمْن  َوِمنُْكْم  اُكْم  َيَتَوفَّ ُثمَّ  َخَلَقُكْم  َواهللَُّ 

  [ 70النحل: ] ﴾ َيْعَلَم َبْعَد ِعْلٍم َشْيئاا إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َقِديرٌ 

ت باستعراض  الشاملة  وقدرته  القاهرة،  اهلل  قوة  يرينا  واهلل  آخر:  دقيق  قال  فاصيل 

املكونات وجليلها.. فالسموات التي ننبهر لضخامتها ال تعدو أن تكون شيئا حقريا جدا  

اْلِقَياَمِة  : ﴿ أمام عظمة اهلل، قال تعاىل  َيْوَم  َقْبَضُتُه  ا  َْجِيعا َواأْلَْرُض  َقْدِرِه  َقَدُروا اهللََّ َحقَّ  َوَما 

اٌت بَِيِمينِِه ُسبَْحانَ  اَمَواُت َمْطِويَّ ُكونَ َوالسَّ  [ 67الزمر: ] ﴾ ُه َوَتَعاىَل َعامَّ ُيرْشِ

قال آخر: والقرآن الكريم يرشدنا من خالل هذه اآلية الكريمة إىل أن سبب اجلهل  

بقدر اهلل هو عدم قراءة الكون باسم اهلل، فهؤالء نظروا إىل عظم السموات واألرض غافلني  

 عن خالقهام. 

ة آي القرآن الكريم احلديث عن خلق  قال آخر: وليس من الغريب هلذا أن حتوي سيد

دل به عىل اهلل، قال تعاىل: ﴿اهللَُّ اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسنٌَة َواَل َنْوٌم َلُه  اهلل لتست

َيْشَفُع ِعنَْدُه إاِلَّ بِإِْذنِهِ  اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي  َأْيِدهيِْم َوَما َما يِف السَّ َما َبنْيَ  َيْعَلُم   

اَمَواِت َواأْلَْرَض َواَل َيئُ   ِمْن ِعْلِمِه إاِلَّ باَِم َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
ٍ
ء وُدُه  َخْلَفُهْم َواَل حُيِيُطوَن بيَِشْ

  [ 255البقرة: ] ﴾ ِحْفُظُهاَم َوُهَو اْلَعيِلُّ اْلَعظِيمُ 
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ا عىل طريق العبور من السموات واألرض إىل احلي  قال آخر: فاآلية الكريمة تدلن

القيوم، ألنه ال يكون هذا اإلبداع العظيم يف هذا اخللق العظيم إال بحياة املبدع وقيوميته،  

 فالتوازن والتكامل والبقاء يف املخلوقات دليل قيام خالقها هبا.

 اهلل من خالل  قال آخر: ومن هذه األبواب التي فتحها لنا القرآن الكريم للتعرف عىل 

كتاب الكون ما ورد فيه من استدالالت عىل البعث، فهي ـ عند التأمل ـ أدلة عىل اهلل أكثر  

 من داللتها عىل البعث. 

الدهريني   أوقع  الذي  األساس  ألن  البعث،  قبل  اهلل  عىل  تدل  وهي  آخر:  قال 

لل الرميم  العظم  لعودة  العقلية  باالستحالة  اعتقادهم  للبعث هو  قال  واملنكرين  حياة، كام 

ببعضهم املثل  ضاربا  ﴿تعاىل  َوِهَي  :  اْلِعَظاَم  حُيْيِي  َمْن  َقاَل  َخْلَقُه  َوَنيِسَ  َمَثالا  َلنَا  َب  َورَضَ

  [ 78يس: ] ﴾ َرِميمٌ 

يتكلف   ال  ـ  االلتباس  هذا  ويرفع  الشبهة،  هذه  لينفي  ـ  الكريم  آخر: والقرآن  قال 

، بل يكتفي بأمرنا برفع أبصارنا وحواسنا  كالما عقليا جافا كالكالم الذي يتعمده الفالسفة

:  للنظر إىل األرض اخلاشعة كيف تتحول باملاء الرباين إىل جنة من جنان احلياة، قال تعاىل

ْت َوَرَبْت إِنَّ الَِّذي أَ ﴿   ْحَياَها َوِمْن آَياتِِه َأنََّك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعةا َفإَِذا َأْنَزْلنَا َعَلْيَها املَْاَء اْهَتزَّ

 َقِديرٌ 
ٍ
ء  َماءا بَِقَدٍر  : ﴿، وقال [ 39فصلت: ] ﴾  ملَُْحيِي املَْْوَتى إِنَُّه َعىَل ُكلِّ يَشْ

ِ
اَمء َل ِمَن السَّ َوالَِّذي َنزَّ

َنا بِِه َبْلَدةا َمْيتاا َكَذلَِك خُتَْرُجونَ  َياَح َفُتثرُِي  : ﴿ ، وقال[ 11الزخرف:  ] ﴾  َفَأْنرَشْ َواهللَُّ الَِّذي َأْرَسَل الرِّ

ا َفُسْقنَاُه إِىَل َبَلٍد َميٍِّت َفَأْحَيْينَا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا َكَذلَِك النُُّشورُ َسَحا     [ 9فاطر: ] ﴾ با

ُقْل  : ﴿ قال آخر: أو يرشدهم إىل استعادة تذكر ما سبق من النشأة األوىل، قال تعاىل

ٍة َوُهَو بُِكلِّ َخ  َل َمرَّ يِيَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوَّ  (  79)ّيـس:   [ 79يس: ] ﴾ ْلٍق َعلِيمٌ حُيْ

ا  : ﴿قال آخر: وخياطب الذين قالوا ـ مغرتين بام لدهيم من املعارف ـ َأإَِذا ُكنَّا ِعَظاما
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ا ا َجِديدا ا َأإِنَّا ملََْبُعوُثوَن َخْلقا بأمرهم بأن يتحولوا إىل أي يشء شاءوا مما    [ 98اإلرساء:  ] ﴾  َوُرَفاتا

ا مِمَّا َيْكرُبُ يِف ُصُدوِرُكمْ ﴿ُقْل ُكوُنوا حِ   عتقدون قوته: ي ا َأْو َخْلقا ـ    50اإلرساء:  ] ﴾  َجاَرةا َأْو َحِديدا

ُيِعيُدَنا : ﴿ ، فإذا بقيت حريهتم حينها ويقولون[ 51 ، فإن اجلواب القرآين  [ 51اإلرساء:  ] ﴾  َمْن 

َل َمرَّ : ﴿يكتفي بتذكريهم بالنظر إىل مبدأ خلقهم، قال تعاىل اإلرساء:  ] ﴾ ةٍ ُقِل الَِّذي َفَطَرُكْم َأوَّ

51 ] 

قال آخر: وهذه النظرة العرفانية لسطور املكونات تكسبها من اجلامل ما ال يكسبها  

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 وْجاله. 

 الغفلة والتقليد: . 3

الغفلة   من  خرجوا  من شهاداهتم، وكيف  الغفلة  التائبون من  هؤالء  أورد  أن  بعد 

وظلامهتا إىل اليقظة وأنوارها، طلب مني صاحبي الذي اصطحبني إليهم بأن أسري معه إىل  

 صنف آخر من الغافلني الذين أنقذهم املعلم من غفلتهم. 

افلني بسبب تعظيمهم آلبائهم وأجدادهم،  فسألته عنهم، فقال: هؤالء كانوا من الغ

املعلم،   إليهم  سار  فقد  ولذلك  فيها..  احلق  انحصار  وتومههم  وطوائفهم،  وملذاهبهم 

التقليد األعمى.. وقد كان ألحاديثه   التحذير من  الكريم من  القرآن  وحدثهم بام ورد يف 

ليه من انحرافات  معهم تأثريها الكبري فيهم، حيث استقام حاهلم، وتركوا كل ما كانوا ع

 بسبب اتباعهم آلبائهم. 

 قلت: ولكن مل اعترب هؤالء من الغافلني، وهم كانوا كام تذكر واعني مستيقظني؟ 

قال: ألهنم سلموا عقوهلم لغريهم.. وقد أمرنا اهلل تعاىل بأال نسلم عقولنا ألي جهة؛  
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لغريه،  ليسلمه  ال  به،  ليفكر  إال  به  اخلاص  عقله  منا  لكل  خلق  ما  أو    فاهلل  جمنونا  فيصبح 

إمعة، يقول: أنا مع الناس، إن  أحدكم  : )ال يكن  كاملجنون، أمل تسمع بقول رسول اهلل  

أن   الناس  أحسن  إن  أنفسكم  وطنوا  ولكن  أسأت،  أساءوا  وإن  أحسنت،  الناس  أحسن 

 (1)حتسنوا، وإن أساءوا أن ال تظلموا( 

كا  أهنم  وأخربوين  بمقدمي،  فرحوا  إليهم،  وصلنا  ليدلوا  عندما  ينتظرونني  نوا 

بشهاداهتم، وقد كان أول ما سمعته منهم قول أحدهم: ليتك تعلم كيف أنقذنا املعلم من  

احلق   عىل  أنفسنا  نرى  كنا  لقد  فيها..  ونفوسنا  عقولنا  سجنا  قد  كنا  التي  السجون  تلك 

آ نعتقد أن  كنا  بل فقط لكوننا  نملكها،  املجرد، ال حلجة  الباطل  باءنا املجرد، وغرينا عىل 

 وأجدادنا الذين اتبعناهم هم أقوم عقوال من غريهم. 

طلب   أو  للعقالء،  االنفتاح  أو  احلق،  رؤية  وبني  بيننا  ذلك  حال  وقد  آخر:  قال 

 احلكمة، فلذلك كنا من أجهل الناس، وأكثرهم تطرفا وتعصبا.

ثم  قال آخر: لقد أدانا ذلك التقليد إىل التعصب ملذاهبنا وطوائفنا واعتقاد عصمتها،  

 إلغاء غرينا، وبكل الوسائل. 

 املشهد األول: 

 قلت: فكيف خرجتم من ذلك كله؟

قال أحدهم: لقد جاءنا معلمنا إىل املحال التي كنا فيها، وراح يقرأ علينا من القرآن  

الكريم، ويردد علينا من معانيه وتفسريه ما جعلنا نرتك ذلك كله، وال نتعصب إال للحق،  

 حيثام دار. وال ندور معه إال 

 

 ( 2008الرتمذي رقم ) (1) 
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 قلت: فهال حدثتموين عن بعض ذلك ألسجله. 

: أجل.. من ذلك أنه كان يدعونا إىل تدبر قوله تعاىل عن الغافلني من  همقال أحد

لنَِي َوَما  قوم عاد: ﴿َقاُلوا َسَواٌء َعَلْينَا َأَوَعْظَت َأْم مَلْ َتُكْن ِمَن اْلَواِعظنَِي إِْن َهَذا إاِلَّ ُخُلُق   اأْلَوَّ

بِنيَ   [ 138ـ  136الشعراء: ] ﴾ َنْحُن بُِمَعذَّ

لنا شيئا، فنحن ماضون يف عقيدتنا  (1)قال آخر : أي أهنم قالوا: لن يغري ما تذكره 

وعبادتنا لألصنام وعاداتنا وتقاليدنا، فال قيمة لكالمك، ألنه لن هيز أي يشء من الثوابت  

 ناه واعتدناه وألفناه، فال جمال للمناقشة واجلدل يف ذلك كله. التي عمقناها يف ذاتنا مما اعتقد

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل سبب قوهلم هذا، وهو التقليد الذي نشأوا عليه، فقال  

لنِيَ  أي أهنم وحدهم من نلتزم أخالقهم    [ 137الشعراء:  ] ﴾  عىل لساهنم: ﴿إِْن َهَذا إِالَّ ُخُلُق اأْلَوَّ

وأوضاع، ألهنم القاعدة التي ننطلق منها ونرتكز عليها يف أعاملنا    من عادات وأفكار وقضايا 

 ومعتقداتنا، فإذا كانوا قد عبدوا األصنام، فال بد من أن نعبدها.

ُسوِل   قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا إِىَل َما َأْنَزَل اهللَُّ َوإِىَل الرَّ

 [ 104املائدة:  ] ﴾  َجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعَلُموَن َشْيئاا َواَل هَيَْتُدونَ َقاُلوا َحْسُبنَا َما وَ 

: ففي اآلية الكريمة تسفيه ألحالم هؤالء الضالني.. فقد أطبق عليهم  (2) قال آخر

هل، أو  اجلهل، واشتمل عليهم السفه والضالل.. فليس مصيبة اإلنسان ىف أن يضل عن ج

يتعثر من عشى أو عمى، ولكن املصيبة كلها ىف أن ُينبه من ضالله ثم ال ينتبه، ويقاد من يده  

فيأبى أن يتبع قائده.. إن ذلك هو الضالل املبني، والتيه الذي ال عودة منه، وال أمل ىف نجاة  

 وراءه. 
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وإىل  قال آخر: فهؤالء الضالون إذا دعاهم داعى احلق إىل أن يردوا من رشودهم،  

أن يعودوا إىل كتاب اهلل، وما حتمل آياته البينات من هدى ونور، وإىل رسول اهلل، وما حيمل  

بني يديه وعىل شفتيه من أقباس احلق وأضوائه، لووا رؤوسهم، ولووا وجوههم، وقالوا 

 [ 104املائدة: ] ﴾ ﴿َحْسُبنَا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا 

أهنم   أي  آخر:  لنا،  قال  اخلري  هو  فيه  نحن  الذي  هذا  إن  حاهلم:  بلسان  يقولون 

إننا ـ   آبائنا، ونسعى سعيهم، ونقفو آثارهم..  والسالمة ألنفسنا وألهلينا.. إننا نحيا حياة 

واحلال كذلك ـ نسري عىل طريق معلوم، مأنوس بخطو آبائنا وأجدادنا، فكيف ندعى إىل  

نغامر هذه املغامرة بالدخول ىف تلك التجربة  السري ىف طريق مل يسلكه أحد قبلنا؟ وكيف  

 اجلديدة، التي ال ندرى ما وراءها؟.

يفحم   بام  الغبي،  اجلمود  وهذا  السفه،  هذا  عىل  الكريم  القرآن  رد  وقد  آخر:  قال 

هذا  .. أف[ 104املائدة:  ] ﴾  وخيرس، قال تعاىل: ﴿َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعَلُموَن َشْيئاا َواَل هَيَْتُدونَ 

 منطق يأخذون به أنفسهم؟ 

قال آخر: وهل تلك حجة يقيموهنا بني يدى ضالهلم وغيهم؟.. إنه لو أخذت احلياة  

هبذا املنطق، وقبلت هذه احلجة، لكان عىل الناس أن يمسكوا بالزمن أن يتحرك، وباألشياء  

أنى  أن تظل عىل حال واحدة، ال تتحول عنها أبدا.. ولكن أنى للناس أن يفعلوا هذا؟ و

 للحياة أن تستجيب هلم لو أرادوا؟

ثوبا   احلياة  تلبس  حلظة  كل  وىف  وتطور..  حتول  ىف  وأشياءها  احلياة  إن  آخر:  قال 

جديدا، وتبىل قديام.. وهكذا تبىل وجتدد.. وختلع وتلبس.. وماذا يبقى لإلنسان من عقله،  

لنظر ىف كل جديد يطلع  بل ماذا يبقى له من وجوده، إذا مل يكن له حرية التحرك ىف احلياة، وا

 عليه منها، ثم األخذ بام يقىض به العقل املتحرر من قيود التقاليد، مما يراه حقا وخريا؟  
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قال آخر: وإنه لبالغ من ذلك ما فيه خريه وسعادته، إذ ال يغيب عن نظر العاقل وجه  

اأْلَ  َيْسَتِوي  َواْلَبِصرُي  اخلري، وال ختفى عليه سمته.. فاحلالل بني واحلرام بني.. ﴿َوَما  ْعَمى 

ـ  19فاطر: ] ﴾  َواَل الظُُّلاَمُت َواَل النُّوُر َواَل الظِّلُّ َواَل احْلَُروُر َوَما َيْسَتِوي اأْلَْحَياُء َواَل اأْلَْمَواُت 

اُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج  [ 22  [12فاطر: ] ﴾ ﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائٌِغ رَشَ

قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿َوإَِذا َفَعُلوا َفاِحَشةا َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا َواهللَُّ 

َأَمَر َريبِّ  ُقْل  َتْعَلُموَن  اَل  َما  َأَتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ   
ِ
بِاْلَفْحَشاء َيْأُمُر  اَل  إِنَّ اهللََّ  ُقْل  هِبَا  بِاْلِقْسِط  َأَمَرَنا   

يَن َكاَم َبَدَأُكْم َتُعوُدونَ َوَأِقيمُ  األعراف: ] ﴾  وا ُوُجوَهُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

 [ 29ـ  28

: ففي هاتني اآليتني الكريمتني يشري اهلل تعاىل إىل واحدة من وساوس  (1) قال آخر

أيضا، وهي أنه عندما    الشيطان املهمة، والتي جتري عىل ألسنة بعض الشياطني من اإلنس 

آباءنا  وجدنا  ما  هذا  قائال:  جييب  دليله  عن  قبيحا  عمال  ارتكابه  عند  الشخص  ُيسأل 

األعراف:  ] ﴾ يفعلونه.. ثم يضيفون إىل هذه احلجة حجة كاذبة أخرى قائلني: ﴿َواهللَُّ َأَمَرَنا هِبَا 

28 ] 

إىل االفرتاء عىل  قال آخر: وهي تشري إىل خطورة التقليد األعمى لآلباء، باإلضافة  

اهلل، ومها عذران خمتلفان، وحجتان داحضتان يتشبث هبام العصاة املتشيطنون لتربير أعامهلم  

 القبيحة غالبا. 

قال آخر: وامللفت للنظر أن القرآن الكريم مل يعبأ بالدليل األول، أي التقليد األعمى  

الرد عليه وإ به، وكأنه يف غنى عن  يعتن  السليم  لآلباء واألسالف، ومل  العقل  بطاله، ألن 

الكريم، وإنام   القرآن  أنه قد رد عليه يف مواضع عديدة من  إىل  يدرك بطالنه، هذا مضافا 

 

 (5/13) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 
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اكتفى بالرد عىل احلجة الثانية، أو باألحرى التربير الثاين، حيث قال: ﴿ُقْل إِنَّ اهللََّ اَل َيْأُمُر  

 
ِ
 [ 28األعراف: ] ﴾ بِاْلَفْحَشاء

بالفحشاء حسب ترصيح اآليات القرآنية عمل الشيطان ال    قال آخر: ذلك أن األمر

 عمل اهلل، فإنه تعاىل ال يأمر إال باملعروف واخلري. 

﴾  قال آخر: ثم ختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقوله: ﴿َأَتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َما اَل َتْعَلُمونَ 

وليس له واقع إىل اهلل؟..   ، ورغم أن األنسب أن يقول: ملاذا تنسبون ما هو كذب[ 68يونس: ] 

لكنه قال بدل ذلك: ملاذا تقولون ما ال تعلمون عىل اهلل؟.. وهذا يف احلقيقة استنادا اىل احلد  

األدنى من موضع قبول الطرف اآلخر، فيقال: إذا كنتم ال تتيقنون كذب هذا الكالم، فعىل  

 عىل اهلل ما ال تعلمون!؟ األقل ليس لديكم دليل عىل إثباته، فلامذا تتهمون اهلل وتقولون 

بُِعوا َما َأْنَزَل اهللَُّ َقاُلوا َبْل َنتَّبُِع َما   قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُُم اتَّ

ِعريِ  ْيَطاُن َيْدُعوُهْم إىَِل َعَذاِب السَّ  [ 21لقامن: ] ﴾ َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن الشَّ

آخر هؤالء، وهو  :  (1) قال  تفكري  حيكم  الذي  املنطق  إىل  إشارة  الكريمة  اآلية  ففي 

لالقتداء،   أساسا  والتقاليد  والعادات  العبادة  من  اآلباء  عليها  جرى  التي  الطريقة  اعتبار 

 ولالهتداء، من دون أن يقدموا أي أساس فكري عىل رشعية ذلك من الناحية الفكرية. 

من دعوة التغيري ألهنا خترجهم من دائرهتم  قال آخر: بل كل ما هناك أهنم يتعقدون  

التي عاشوا فيها واستغرقوا يف خصوصياهتا، ولذلك فإهنم مل يدخلوا مع الطرح القرآين يف  

 جدل فكري حول املوضوع يف مضمون عقيدة اآلباء مقارنا بمضمون الدعوة القرآنية. 

محاولة الرسالية  قال آخر: بل أطلقوا كلمة اإلْصار اجلامد، واالستغراب القايس لل
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يف إبعادهم عام وجدوا عليه آباءهم وعام يعبد آباؤهم، وأطلقوا كلمة اجلمود التي تريد أن  

ألن   واملستقبل،  احلارض  يف  جديدة  حركة  ألية  جمال  فال  املايض  يف  احلياة  حركة  ختترص 

فالزمن وقف عندهم، والتطور  اآلباء،  تركه  الذي  التاريخ  إرث  يف  يعيشا  أن    مسئوليتهام 

 انتهى إليهم. 

قال آخر: وهلذا هم يذكرون دائام: إننا لن نفكر يف أي يشء خارج تلك الدائرة من  

أية جهة كانت، ومن أي شخص كان.. وهو منطق التعصب األعمى الذي يواجه األشياء  

 بالنظرة العمياء. 

آخر آلبائهم،  (1) قال  أوفياء  إهنم  مستندهم..  هو  وهذا  حجتهم،  هى  فتلك   :

حريصون عىل االحتفاظ برتاثهم، وليس شأهنم شأن من يتنكر لقومه، وخيرج عىل تقاليد  

اآلباء واألجداد، فذلك فوق أنه عقوقـ  كام يعتقدونـ  هو عدوان عىل تلك اجلامعة العصبية  

سواء أكانت راية حق أو باطل، كام عرب شاعرهم    التي جتمع أبناء القبيلة حتت راية واحدة، 

 عن ذلك بقوله:  

 ىف النائبات عىل ما قال برهانا  ال يسألون أخاهم حني يندهبم 

مْحَُن َما َعَبْدَناُهْم َما هَلُْم بَِذلَِك   قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿َوَقاُلوا َلْو َشاَء الرَّ

ا ِمْن َقْبلِِه َفُهْم بِِه ُمْسَتْمِسُكوَن َبْل َقاُلوا إِنَّا َوَجْدَنا  ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ خَيُْرُص  وَن َأْم آَتْينَاُهْم كَِتابا

ٍة َوإِنَّا َعىَل آَثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن َوَكَذلَِك َما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك يِف َقْرَيٍة ِمْن َنذِ  يٍر إِالَّ َقاَل  آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ

ُفوهَ  مِمَّا  ُمرْتَ بَِأْهَدى  ِجْئُتُكْم  َأَوَلْو  َقاَل  ُمْقَتُدوَن  آَثاِرِهْم  َعىَل  َوإِنَّا  ٍة  ُأمَّ َعىَل  آَباَءَنا  َوَجْدَنا  إِنَّا  ا 

َكا  َكْيَف  َفاْنُظْر  ِمنُْهْم  َفاْنَتَقْمنَا  َكافُِروَن  بِِه  ُأْرِسْلُتْم  باَِم  إِنَّا  َقاُلوا  آَباَءُكْم  َعَلْيِه  َعا َوَجْدُتْم  ِقَبُة  َن 
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بِنيَ   [ 25ـ  20الزخرف: ] ﴾ املَُْكذِّ

مْحَُن َما َعَبْدَناُهْم َما هَلُْم بَِذلَِك ِمْن ِعْلٍم  (1) قال آخر : فقوله تعاىل: ﴿َوَقاُلوا َلْو َشاَء الرَّ

خَيُْرُصونَ  إِالَّ  ُهْم  اآليات    [ 20الزخرف:  ] ﴾  إِْن  عرضتها  التي  املرشكني  جرائم  عىل  معطوف 

وجريمته  اهلل  السابقة..  بأن  فيعرتفون  واملامحكة،  السفسطة،  مذهب  يذهبون  أهنم  هنا  م 

سبحانه مشيئة عامة غالبة، وهذا حق، ولكنه حق أرادوا به باطال، فجعلوا عبادهتم املالئكة  

هلل فيهم، وأن اهلل لو شاء هلم أن يعبدوا غريها لعبدوه.. فهمـ  واحلال كذلكـ  قائمون  امشيئة  

 عىل مشيئته.. وهذا مكر يسء منهم، وال حييق املكر اليسء إال  عىل أمر اهلل، غري خارجني 

 بأهله.

قال آخر: نعم إن هلل سبحانه وتعاىل كل يشء، وإهنم لن يملكوا مع اهلل نفسا يتنفسونه  

هبا   يأخذون  عاملة،  مشيئة  هلم  أليست  هم؟..  مشيئتهم  أين  ولكن  ومشيئته..  بأمره  إال 

 األمور أو يدعوهنا؟

إهنم   آخر:  القول..  قال  هذا  يقولوا  أن  هلم  لكان  أمر  كل  ىف  مشيئتهم  عطلوا  لو 

ولكنهم إذا حرضهم الطعام مدوا أيدهيم إليه، وأخذوا منه ما يسد جوعهم، فإذا شبعوا  

 رفعوا أيدهيم عنه.. فلم يمدون أيدهيم إىل الطعام، وال يقولون لو شاء اهلل أن نأكل ألكلنا؟

مشي صور  من  صورة  أقرب  هذه  آخر:  التي  قال  السور  من  ال حيىص  ما  إىل  ئتهم، 

وأقواهلم   الضالة  أفعاهلم  جيعلون  فكيف  وأفعاهلم..  أقواهلم  ىف  املشيئة،  تلك  فيها  تتحرك 

املنكرة من مشيئة هلل، وال جيعلون ملشيئتهم وجودا هنا، مع أهنا موجودة ىف كل حال معهم؟  

 عىل أنفسهم.  إن ذلك مكر باهلل، وتربير لكل جناية جينوهنا عىل الناس أو
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قال آخر: ومن جهة أخرى، فإن هؤالء الغواة الضالني لو جروا عىل منطقهم الذي  

عبدوا اهلل وحده، وأن  يجيعلون به هلل سبحانه وتعاىل مشيئة عامة شاملة، لكان مؤدى هذا أن  

 يتربؤوا من كل رشيك له، إذ كان سبحانه، صاحب السلطان املطلق، واملشيئة النافذة. 

وإنه لضالل سفيه أن يعبد املرء من ال سلطان له وال مشيئة، ويدع صاحب  قال آخر:  

 السلطان، ورب املشيئة.. ولكن هكذا يزين الضالل ألهله سوء أعامهلم، فريوهنا حسنة. 

ُكوا  : ويف  قال آخر ِذيَن َأرْشَ هذا يقول اهلل تعاىل عىل لسان أهل الضالل: ﴿َسَيُقوُل الَّ

َأرْشَ  َما  اهللَُّ  َشاَء   َلْو 
ٍ
ء يَشْ ِمْن  ْمنَا  َحرَّ َواَل  آَباُؤَنا  َواَل  لساهنم    [ 148األنعام:  ] ﴾  ْكنَا  عىل  ويقول 

 [ 47يس: ] ﴾ كذلك: ﴿َأُنْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اهللَُّ َأْطَعَمهُ 

إشارة إىل هذا القول    [ 20الزخرف:  ] ﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿َما هَلُْم بَِذلَِك ِمْن ِعْلمٍ 

يقولونه الذي    الذي  فهذا  اهلل..  مشيئة  إىل  املالئكة  عبادهتم  فيه  ويضيفون  وزورا،  باطال 

يقولونه ال علم هلم به.. ألهنم ال يعلمون ما هى مشيئة اهلل، وال يقدروهنا قدرها، فهم إذا  

أساءوا، ووضعوا موضع املساءلة واحلساب قالوا هذا من مشيئة اهلل فينا، وإذا كانوا ىف عافية  

يلتفتوا إىل هذه املشيئة، ومل يضيفوا إليها شيئا مما هم فيه، بل جعلوه من كسب  من أمرهم، مل  

 أيدهيم. 

ِعنِْدي ِعْلٍم  َعىَل  ُأوتِيُتُه  قارون يف ذلك: ﴿إِنَّاَم  قول  تعاىل  اهلل  ذكر  ﴾  قال آخر: وقد 

.. وذكره عىل لسان كل ضال، فقال: ﴿ولئن أذقنا اإلنسان منا رمحة ثم نزعناها  [ 78القصص: ] 

 نه إنه ليؤس كفور ولئن أذقناه نعامء بعد رضاء مسته ليقولن ذهب السيئات عني﴾ م

خَيُْرُصونَ  إِالَّ  ُهْم  ﴿إِْن  تعاىل:  وقوله  آخر:  القوم    [ 20الزخرف:  ] ﴾  قال  جلهل  توكيد 

وضالهلم، وسفاهة منطقهم فيام يقولون عن مشيئة اهلل، فهو قول ال مستند له من علم، أو  

 عقل، وإنام هو قائم عىل الوهم والتخمني.. أي ما هم إال خيرصون، ويرْجون بالغيب. 
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قال آخر: ذلك أن من يبنى معتقده، ويقيم دينه عىل مثل هذه األوهام والظنون، ال  

ِذيَن ُهْم يِف َغْمَرٍة َساُهونَ يصل إ  اُصوَن الَّ الذاريات:  ] ﴾  ىل حق أبدا، واهلل تعاىل يقول: ﴿ُقتَِل اخْلَرَّ

   [ 11ـ  10

ا ِمْن َقْبلِِه َفُهْم بِِه ُمْسَتْمِسُكونَ  َتابا
 [21الزخرف:  ] ﴾  قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿َأْم آَتْينَاُهْم كِ

أي ليس عندهم بام يقولون    [ 20الزخرف:  ] ﴾  لَِك ِمْن ِعْلمٍ معطوف عىل قوله تعاىل: ﴿َما هَلُْم بِذَ 

علم ذاتى، اهتدوا إليه بعقوهلم، وال علم من كتاب آتاهم اهلل إياه، قبل هذا الكتاب الذي  

 . يتلوه عليهم رسول رب العاملني.. فاملراد باالستفهام هنا، النفي

َوَجْدَنا   إِنَّا  َقاُلوا  ﴿َبْل  تعاىل:  قال  ثم  آخر:  آَثاِرِهْم  قال  َعىَل  َوإِنَّا  ٍة  ُأمَّ َعىَل  آَباَءَنا 

، أي إنه ليس هلم علم من ذات أنفسهم، وال من كتاب جاءهم قبل  [ 22الزخرف:  ] ﴾  ُمْهَتُدونَ 

 هذا الكتاب، وإنام كل ما عندهم، هو ضالل ورثوه عن آبائهم.

عل ويعبدون  به،  يدينون  الذي  دينهم  عن  يسأهلم  ملن  قالوا  ولذلك  آخر:  يه  قال 

ةٍ   [23الزخرف:  ] ﴾  املالئكة من دون اهلل، عىل اعتبار أهنم بنات اهلل: ﴿إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ

أي عىل دين.. فاألمة ىف اللغة جتىء بمعنى الدين، حيث جتتمع اجلامعة عليه، وتكون أمة  

 تنتسب إليه، كام تنتسب بقوميتها.

إشارة إىل ما بلغ    [ 22الزخرف:  ] ﴾  َعىَل آَثاِرِهْم ُمْهَتُدونَ قوله تعاىل: ﴿َوإِنَّا  : ويف  قال آخر 

آبائهم من ثقة، فيام ورثوه عنهم، فتلقوه ىف اطمئنان، دون أن   هبم استسالمهم ملوروثات 

 ينظروا فيه بعقوهلم، وأن يكشفوا عام فيه من حق أو باطل. 

ويسرتخصه،    قال آخر: وهذا ال يكون إال من سفيه أمحق، يعطل عقله، ويزهد فيه،

فال يعيش إال من هذا الغذاء الذي هو فضلة مما ترك اآلكلون، وقد تعفن وفسد.. فهل هذا  

بني   واألمتعة  األموال  هذه  يقلبوا  أمل  ومتاع؟  أموال  من  آبائهم  عن  ورثوا  ما  مع  شأهنم 
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أيدهيم؟ أمل يطرحوا منها ما هو غري صالح؟ أمل يأخذوا الصالح منها، ويعملوا عىل اإلفادة 

منه؟ فام باهلم مع ما تلقوا عن آبائهم من عادات ومعتقدات هى مما يتصل بعقوهلم،ـ  ما باهلم  

 قد قبلوه عىل عالته، وأخذوه دون نظر فيه. 

قال آخر: وهلذا رد اهلل تعاىل عليهم بقوله: ﴿َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيئاا َواَل  

وق[ 170البقرة:  ] ﴾  هَيَْتُدونَ  َقاَل  ،  إِالَّ  َنِذيٍر  ِمْن  َقْرَيٍة  يِف  َقْبلَِك  ِمْن  َأْرَسْلنَا  َما  ﴿َوَكَذلَِك  وله: 

ٍة َوإِنَّا َعىَل آَثاِرِهْم ُمْقَتُدونَ  ُفوَها إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ ، أي ليس هذا شأن [ 23الزخرف:  ] ﴾  ُمرْتَ

ىف األمم السابقة، ما جاءهم من    هؤالء املرشكني وحدهم، بل هو شأن أهل الضالل ْجيعا 

آَثاِرِهْم   َعىَل  َوإِنَّا  ٍة  ُأمَّ َعىَل  آَباَءَنا  َوَجْدَنا  ﴿إِنَّا  املضل:  الضال  القول  هبذا  تلقوه  إال  نذير 

 [ 23الزخرف: ] ﴾ ُمْقَتُدونَ 

مصبه   إىل  منبعه  من  عليه  يتوارد  آسنا،  جمرى  له  الضالل  يقيم  وهكذا  آخر:  قال 

 والنفوس اخلبيثة، كام يسقط خسيس الطري عىل اجليف.  أصحاب العقول السقيمة، 

قال آخر: واختصاص املرتفني بالذكر هنا، ألهنم هم الذين يقومون دائام ىف وجه كل  

دعوة خترج بالناس عام هم فيه من حال إىل حال، فإن هذا التحول يؤذن أهل الرتف والغنى  

 بأن خيرجوا عام هم فيه. 

لناس حربا وأشدهم عداوة لدعوات اإلصالح، هم  قال آخر: ومن هنا كان أكثر ا

 أصحاب املال، واجلاه والسلطان، حيث ال يريدون حتوال عن حاهلم التي هم فيها.

قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكْم بَِأْهَدى مِمَّا َوَجْدُتْم َعَلْيِه آَباَءُكْم َقاُلوا إِنَّا  

، أي أنه إذا جاء الرسول، حياج هؤالء املرتفني، ويرد  [ 24الزخرف:  ] ﴾  ُرونَ باَِم ُأْرِسْلُتْم بِِه َكافِ 

عليهم قوهلم هذا الذي يقولونه عن موروثاهتم من آبائهم، فقال هلم: ﴿َأَوَلْو ِجْئُتُكْم بَِأْهَدى 

بائكم،  ظلون ممسكني هبذا الذي ورثتموه عن آتأي أ  [ 24الزخرف:  ] ﴾  مِمَّا َوَجْدُتْم َعَلْيِه آَباَءُكمْ 
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إال   منهم  الرسول  يتلقى  فال  سبيال؟..  وأهدى  طريقا،  منه  خري  هو  ما  إىل  دعوتكم  ولو 

 . إْصارا عىل ما هم فيه، وإال كفرا وتكذيبا بام يدعوهم إليه

خماطبة الرسول هلم فردا، وردهم عىل الرسل ْجعا، إشارة إىل أن هذا  : ويف  قال آخر

 رتفني من أقوامهم. هو اجلواب الذي تلقاه الرسل ْجيعا من امل

بِنيَ  الزخرف: ] ﴾  قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿َفاْنَتَقْمنَا ِمنُْهْم َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املَُْكذِّ

، وهو إنذار هلؤالء املرشكني، وهتديد هلم بأن يلقوا ما لقى املكذبون قبلهم من نقمة اهلل،  [ 25

 ومن عذابه ىف الدنيا واآلخرة. 

 الثاين: املشهد  

بعد أن ذكر يل التائبون من التقليد والتعصب اآليات الكريمة التي تنهى عن التقليد  

من   الكثري  يف  رضوري  التقليد  أن  ترون  أال  ولكن  هلم:  قلت  واألجداد،  اآلباء  واتباع 

 األحيان، فليس يف طاقة كل الناس تعلم كل يشء، أومعرفة دليله؟

علمنا عن ذلك، فذكر لنا أن تقليد اآلخرين،  : صدقت.. وقد سألنا م(1)  همقال أحد

 سواء كان تقليدا حلي أو ميت، أو تقليدا لشخص أو فريق ال خيرج عن صور أربع. 

ء ملن له ختصص أو خربة  قال آخر: وأوهلا تقليد اجلاهل للعامل، أي تقليد اجلاهل بيش 

 بفن أو علم، مثل مراجعة املريض للطبيب اخلبري بعلم الطب.

وثانيها تقليد العامل للعامل، أي مراجعة أهل العلم أحدهم لآلخر واتباع  قال آخر:  

 كل منهم لآلخر. 

ويتبع   وخربته،  علمه  اإلنسان  يرتك  أي  للجاهل،  العامل  تقليد  وثالثها  آخر:  قال 

 

 . 1/272: نفحات القرآن (1) 
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 اجلاهل ويقلده عشوائيا. 

وتقاليد   عادات  جهال  قوم  يتخذ  بأن  للجاهل،  اجلاهل  تقليد  ورابعها  آخر:  قال 

ليست ومعتقدا إىل   ت  باتباع أولئك  يش   قائمة عىل دليل أو مستندة  ء، ويقوم قوم آخرون 

القوم وتقليدهم فيها، وهذا هو أكرب عامل النتقال املعتقدات الفاسدة والتقاليد اخلاطئة من  

 آخر.. وهذا النوع من التقليد هو املقصود بأكثر اآليات التي ذمت التقليد.  قوم إىل 

ح أن القسم األول من التقليد هو القسم الوحيد املقبول؛ فقد  قال آخر: ومن الواض

التقليد املنطقي، ألن    ذوي االختصاصات وعىل   اعتمدت حياة الناس عىل  النوع من  هذا 

حتى  والفروع    اإلنسان  االختصاصات  ْجيع  يف  التخصص  يمكنه  ال  زمانه  نابغة  كان  لو 

 العلمية. 

يكون جمتهدا يف فرع من فروع العلوم،    قال آخر: وعىل هذا، فكل إنسان يمكنه أن

 املتخصصني فيها.  الرجوع إىل  أما يف الفروع األخرى التي مل جيتهد فيها، فال طريق له إال

قال آخر: فاملهندس املعامري يراجع الطبيب إذا مرض، والطبيب يراجع املعامري إذا  

  التخصص اآلخر. أراد بناء عامرة.. أي أن كال منهام )جمتهد( يف ختصصه و)مقلد( يف

إىل  اجلاهل  رجوع  فإن  ولذلك،  آخر:  إىل   قال  املجتهد  وغري  وغري    العامل  املجتهد 

املتخصص صحيح، وقد كان وال يزال متعارفا ودارجا بني الناس، بل إن    املتخصص إىل 

 هذا النوع من التقليد.  عجلة احلياة تسري عىل 

يد فكلها باطلة وال أساس منطقي هلا،  قال آخر: أما األقسام الثالثة الباقية من التقل

فتقليد )العامل للجاهل( و)اجلاهل للجاهل( حاهلام واضح، وأما تقليد )العامل للعامل( فإن  

كان من باب مراجعة أحدمها اآلخر للتشاور وتكميل املعلومات، فال يعد هذا تقليدا بل  

 هو نوع من )التحقيق( 
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لكريم من النهي عن التقليد املذموم، فهل  قلت: بام أنكم ذكرتم ما ورد يف القرآن ا

 ورد فيه ما يشري إىل التقليد املمدوح؟

قال أحدهم: أجل.. ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة  

ا  [21ب: األحزا] ﴾ ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكثرِيا

آخر األنبياء  (1)قال  سرية  بأن  القائلة  الفكرة  أن  إىل  إشارة  الكريمة  اآلية  ففي   :

واألولياء ال تعترب أساسا للدعوة إىل القدوة ألهنم فوق مستوانا غري صحيحة، ألن األنبياء  

يف ممارساهتم الروحية والعملية ال يتحركون من مستوى فوق مستوى البرش، بل يعيشون  

 احلياة بالطاقات البرشية العادية التي تتكامل وتتصاعد بالوعي واملعاناة.يف 

قال آخر: وهذا ما أكده القرآن يف أكثر من آية، يف حديثه عن برشية األنبياء، وخطأ  

العقيدة التي تفرض هلم شيئا فوق هذا يف تكوينهم الذايت، ويف هذا االجتاه كانت الدعوة  

 .هلل  اإلهلية إىل التأيس برسول ا

آخر احلقيقيني،  (2)قال  املؤمنني  احلديث عن  يف سياق  الكريمة  اآلية  وقد وردت   :

 ومعنوياهتم العالية ورجولتهم وثباهتم وسائر خصائصهم يف اجلهاد يف غزوة األحزاب. 

النبي األكرم   ، حيث كان إمامهم وقدوهتم،  قال آخر: وقد بدأت باحلديث عن 

 جال وحسب، بل ويف كل جماالت احلياة. وخري نموذج هلم، ال يف هذا امل 

العالية، وصربه واستقامته وصموده، وذكاءه   قال آخر: ذلك أن كال من معنوياته 

خضوعه   وعدم  احلوادث،  عىل  وسيطرته  وتسلطه  اهلل،  إىل  وتوجهه  وإخالصه  ودرايته، 

 وركوعه أمام الصعاب واملشاكل، نموذج حيتذي به كل املسلمني. 

 

 ( 6/246) من وحي القرآن (1) 

 (13/196) اهلل املنزل األمثل يف تفسري كتاب (2) 
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ائد العظيم ال يدع للضعف والعجلة إىل نفسه سبيال عندما حتيط  قال آخر: إن هذا الق

ومرساها   السفينة،  ربان  فهو  املتالطمة،  األمواج  هبا  وتعصف  العواصف،  أشد  بسفينته 

 املطمئن الثابت، وهو مصباح اهلداية، ومبعث الراحة واهلدوء واإلطمئنان الروحي لركاهبا. 

اخلندق مع بقية املؤمنني، فيجمع ترابه    قال آخر: لقد كان يأخذ املعول بيده ليحفر

عنهم،   والتخفيف  معنوياهتم  حلفظ  أصحابه  مع  ويمزح  معه،  بوعاء  وخيرجه  بمسحاة 

دائام نحو   الشعر احلاميس إلهلاب مشاعرهم وتقوية قلوهبم، ويدفعهم  ويرغبهم يف إنشاد 

 ذكر اهلل تعاىل ويبرشهم باملستقبل الزاهر والفتوحات العظيمة.

وحيذرهم من مؤامرات املنافقني، ويمنحهم الوعي واإلستعداد الالزم،  قال آخر:  

األساليب   أفضل  وانتخاب  الصحيح،  احلريب  والتسلح  التجهيز  عن  حلظة  يغفل  وال 

بث   إىل  تؤدي  التي  املختلفة  الطرق  اكتشاف  عن  نفسه  الوقت  يف  يتوانى  وال  العسكرية، 

 التفرقة وإجياد التصدع يف صفوف األعداء. 

امليدان، ويف كل  قال آخر للمؤمنني يف هذا  لقد كان أسمى قدوة، وأحسن أسوة   :

 امليادين. 

قال آخر: و)األسوة( تعني يف األصل احلالة التي يتلبسها اإلنسان لدى اتباعه آلخر،  

أو هي التأيس واالقتداء.. والقرآن الكريم يعترب هذه األسوة احلسنة خمتصة بمن هلم ثالث  

 باهلل، واإليامن باملعاد، وأهنم يذكرون اهلل كثريا.خصائص: الثقة 

قال آخر: ذلك أن اإليامن باملبدأ واملعاد هو سبب وباعث هذه احلركة يف احلقيقة،  

وذكر اهلل يعمل عىل استمراره، إذ ال شك أن من مل يمتيلء قلبه هبكذا إيامن ال يقدر أن يضع  

ويعمر قلبه به أثناء استمراره يف هذا الطريق،  ، وإذا مل يدم ذكر اهلل  قدمه موضع قدم النبي  

 ويبعد الشياطني عنه، فسوف ال يكون قادرا عىل إدامة التأيس واالقتداء. 
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ِذيَن   إِْبَراِهيَم َوالَّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يِف  َلُكْم  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل: ﴿َقْد َكاَنْت 

ا ُبَرآءُ  إِنَّ لَِقْوِمِهْم  إِْذ َقاُلوا  َبْينَنَا َوَبْينَُكُم    َمَعُه  َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا  ِمنُْكْم َومِمَّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ 

أَلَْسَتْغِفَرنَّ  أِلَبِيِه  إِْبَراِهيَم  َقْوَل  إِالَّ  َوْحَدُه  بِاهللَِّ  ُتْؤِمنُوا  َحتَّى  ا  َأَبدا َواْلَبْغَضاُء  َوَما  اْلَعَداَوُة  َلَك   

ْلنَا َوإَِلْيَك َأَنْبنَا َوإَِليَْك املَِْصريُ َأْملُِك َلَك ِمَن  نَا َعَلْيَك َتَوكَّ  َربَّ
ٍ
ء  [4املمتحنة: ] ﴾ اهللَِّ ِمْن يَشْ

آخر السالم،  (1) قال  عليه  بإبراهيم  للتأيس  للمؤمنني  دعوة  الكريمة  اآلية  ففي   :

 م. وباملؤمنني معه، وهم األنبياء وأتباعهم من املؤمنني، الذين جاءوا بعد إبراهي 

قال آخر: وقد سموا ْجيعا مع إبراهيم عليه السالم، ألهنم كانوا ْجيعا عىل دين اهلل  

 الذي آمن به، كام كان معظم األنبياء من ذريته. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، أخذهم املوقف الذي وقفه إبراهيم عليه السالم ومن  

إذ تربؤوا من أقوامه م، ومما يعبدون من دون اهلل،  معه من األنبياء واملؤمنني من قومهم، 

وكفروا هبم وبمعبوداهتم وأظهروا هلم العداوة، وجاهروهم هبا، وأهنا عداوة دائمة حتى  

وقام   العداوة،  هذه  انقطعت  آمنوا  فإن  له،  رشيك  ال  وحده  باهلل  الكافرون  هؤالء  يؤمن 

 مقامها احلب الذي بني املؤمنني واملؤمنني. 

للمؤمنني إىل ما ينبغى أن يكون عليه إيامهنم.. فهذا    قال آخر: ويف هذا التأسى توجيه

 هو اإليامن، الذي خيىل قلب املؤمن من كل مشاعر الود واملحبة ملن حاد اهلل وكفر به. 

قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿إِالَّ َقْوَل إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه أَلَْسَتْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْملُِك َلَك ِمَن اهللَِّ  

 ِمْن يَشْ 
ٍ
استثناء من التأسى بإبراهيم عليه السالم، ىف هذا املوقف الذي وقفه    [ 4املمتحنة:  ] ﴾  ء

من قريبه، والذي كان موضع عتاب من اهلل سبحانه وتعاىل.. ومع هذا، فقد كان استغفار  

 

 ( 14/897التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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إبراهيم عليه السالم عن موعدة وعدها إياه، إذ قال له: ﴿َساَلٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َريبِّ  

ُه َكاَن يِب   [ 47مريم: ] ﴾ (47 َحِفيًّا )إِنَّ

قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم فِيِهْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم  

، ويف ذلك توكيد للدعوة التي دعى  [ 6املمتحنة: ] ﴾ اآْلِخَر َوَمْن َيَتَولَّ َفإِنَّ اهللََّ ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَِميدُ 

ليها املؤمنون ليتأسوا بإبراهيم عليه السالم والذين معه، بعد أن تبني هلم موقف إبراهيم،  إ

 ومن معه، من أقوامهم. 

قال آخر: فقد دعي املؤمنون أوال إىل التأسى بإبراهيم عليه السالم ومن معه قبل أن  

امل  موقفهم  وهو  الوجه،  هذا  هلم  تبني  فلام  منهم،  به  يتأسون  الذي  الوجه  جانب  يعرفوا 

لقومهم، املتربئ منهم ومن كفرهم حسن أن يدعى املؤمنون بعد هذا دعوة جمددة إىل ما  

 دعوا إليه أوال، حيث عرفوا موضع األسوة ىف إبراهيم ومن معه. 

تعني أن    [ 6املمتحنة:  ] ﴾  قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿َوَمْن َيَتَولَّ َفإِنَّ اهللََّ ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَِميدُ 

عن مواالة اهلل واملؤمنني، ويؤثر مواالة أهله، وعشريته من املرشكني، ﴿َفإِنَّ اهللََّ  من يعرض 

اْلَغنِيُّ  فهو    [ 6املمتحنة:  ] ﴾  ُهَو  ينفعه والء من وااله، وال يرضه عداوة من عاداه..  الذي ال 

سبحانه الغنى غنى مطلقا عن كل ما ىف هذا الوجود، ألنه موجود بكامالته كلها قبل أن  

 هذا الوجود.  يوجد 

قال آخر: وهو سبحانه )احلميد( الذي حيمد لعباده املؤمنني إقباهلم عليه، ومواالهتم  

له، وإن كان ىف غنى عن هذا اإليامن، وهذا الوالء.. فذلك احلمد، هو فضل، وإحسان منه،  

 إىل عباده املؤمنني املحسنني. 

ال  األنبياء عليهم  بعد ذكر  تعاىل  ذلك قوله  آخر: ومثل  ِذيَن  قال  الَّ سالم: ﴿ُأوَلئَِك 

  [ 90األنعام: ] ﴾ َهَدى اهللَُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ 
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: فبعد أن ذكر اهلل تعاىل األنبياء من ذرية إبراهيم ومن قبله، وما اختص  (1) قال آخر

به بعضهم من الصرب وشكر النعمة، والعدالة يف القوة، وبعضهم من الزهد، والروحانية،  

الصدق   نالوا هدى اهلل،  وبعضهم من  أولئك األنبياء  تعاىل أن  القول والوعد، بني اهلل  يف 

 وصربوا عىل أقوامهم، وأنه حق عىل حممد خاتم النبيني أن يقتدى هبم. 

ِذيَن َهَدى اهللَُّ إشارة إىل ما كان عليه    [ 90األنعام:  ] ﴾  قال آخر: ويف قوله: ﴿ُأوَلئَِك الَّ

الصرب  صفات  من  السالم  عليهم  وجمالدة    األنبياء  والتوحيد،  والصدق  والزهد  والشكر 

املنكر، والصرب عىل أذى املعاندين؛ فاإلشارة إىل أشخاصهم املتصفني هبذه الصفات العليا،  

 وهي أساس هداية اهلل. 

قال آخر: وقد أسند اهلل تعاىل اهلدى إليه ترشيفا ملعناها، وبيان أنه اختارها، واختيار  

، [ 90األنعام:  ] ﴾  سري يف طريقها، ولذا قال تعاىل: ﴿َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ اهلل تعاىل يوجب اتباعها، وال

واالقتداء هو املوافقة يف سلوك الطريق الذي سلكوه، واهلدى الذي اتبعوه، واملنهج الذي  

 هنجوه. 

قال آخر: وهذا الكالم السامي يفيد أن األنبياء عليهم السالم الذين ختتلف مراتبهم،  

باالقتداء هبم ْجيعا يف صفاهتم كلها جمتمعة، فهو يكون   أمر النبي  وخواصهم، وصفاهتم 

هبذا االقتداء جامعا لكل ما عندهم منهم؛ ألنه خاتم األنبياء، وألنه خماطب لألجيال كلها،  

وأرسل للناس كافة بشريا ونذيرا، فكان هو ورشيعته صاحلني لكل األجيال؛ ألنه ورشعه  

 بقني من صفات فاضلة ومراتب من التكليفات عالية. ْجعا كل ما عند األنبياء السا 

 . الغفلة والعقل: 4

 

 ( 5/2582زهرة التفاسري ) (1) 
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التائبون من   شهاداهتم، وكيف خرجوا من  التقليد والتعصب  بعد أن أورد هؤالء 

وأنواره، طلب مني صاحبي الذي اصطحبني إليهم بأن  استعامل العقل  وظلامته إىل  التقليد  

 الذين أنقذهم املعلم من غفلتهم. أسري معه إىل صنف آخر من الغافلني 

أخطائهم يف التعامل مع أحكام    فسألته عنهم، فقال: هؤالء كانوا من الغافلني بسبب

العقول؛ فهم كانوا خيلطون بني أحكام العقل وأحكام اهلوى، وسبب ذلك هو إنكارهم  

 للمنطق وتومههم أنه من علوم الفالسفة التي ال جيوز االستفادة منها. 

مرحبا بتلميذ القرآن.. لقد  ت إليهم، فرحوا يب كثريا، وقال يل أحدهم:  عندما وصل

  إلغائنا لعقولنا كنا يف انتظارك، فنحن نريد أن نحدثك عن معلمنا، وكيف أنقذنا من أوحال  

 . تفعيلنا هلا، ومن خالل القرآن الكريمإىل روضات 

 قلت: شكرا جزيال.. ويرشفني أن أسجل شهاداتكم. 

 األول: املشهد  

قال أحدهم، وكان أكربهم سنا: دعوين أبدأ أنا.. فأنا أكربكم سنا، وأول من لقي  

 بسببه، وبفضل القرآن الكريم. العقل املعلم، وأول من ترشف بالتنور بنور 

يف بداية أمري كنت أقف موقفا سلبيا من العقل،    أشار إليه اجلمع باملوافقة، فقال:

حجاب بيني وبني احلق.. ولذلك كنت أكتفي بام أطلق    ومن كل ما يرتبط به، لتومهي أنه

عليه نقال.. كنت أكتفي بقراءة القرآن الكريم ومن غري تدبر وال متعن، ألين كنت أخشى أن  

 يتدخل عقيل يف التدبر، فيفسد عيل كل ديني. 

وقد رست هبذا إىل احلي الذي يقيم فيه معلمنا، ألبرش به، لكني مل أعد إىل بيتي إال  

 أمحل أفكارا متناقضة متاما مع ما كنت أفكر فيه. وأنا 

يف   العقل  يتحدثون عن  تالميذه  مع  املعلم، سمعته  فيه  يقيم  الذي  احلي  يف ساحة 
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 القرآن الكريم. 

تعاىل:   قوله  لتالميذه عن  املعلم  سؤال  ما سمعته  أول  َكَفُروا  وكان  ِذيَن  الَّ ﴿َوَمَثُل 

 [ 171البقرة: ] ﴾ َمُع إاِلَّ ُدَعاءا َونَِداءا ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْعِقُلونَ َكَمَثِل الَِّذي َينِْعُق باَِم اَل َيْس 

تصوير كاشف حلال هؤالء الذي لبسوا  : يف هذه اآلية الكريمة (1)قال أحد التالميذ

يتحولوا عنه، ولو زلزلت   تقليدا ومتابعة وإرثا، فجمدوا عىل ما هم فيه، وأبوا أن  الكفر 

 هبم. األرض 

إهنم ـ وهذا شأهنم ـ ال يستمعون لداع، وال يستجيبون ملناد، فال ختتلف  قال آخر:  

حاهلم كثريا عن حال احليوان األعجم اهلائم عىل وجهه، هيتف به: أن أقبل، أو اجته يمينا أو  

يسارا، أو ما أشبه ذلك، فال ترتجم هذه املعاين ىف سمعه إال عىل أهنا أصوات هائمة، ال  

ا عنده، فتسقط الكلامت عىل أدنه كام تسقط احلجارة عىل احلجر! ﴿ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي  معقول هل

فلقد سدت عليهم منافذ العلم، وأغلقت دون عقوهلم أبواب    [ 171البقرة:  ] ﴾  َفُهْم اَل َيْعِقُلونَ 

 املعرفة. 

هيتف هبا  إشارة إىل أن الكلامت التي   [ 171البقرة: ] ﴾ قوله تعاىل: ﴿َينِْعُق : ويف  قال آخر 

اهلاتف إىل هذا احليوان هى بالنسبة إليه نعيق، وهلذا عرب عنها بام هى صائرة إليه، ال بام كانت  

 .عليه عند منطلقها من فم قائلها 

تعاىل:   قوله  عن  فحدثونا  أحسنتم..  املعلم:  مُّ  قال  الصُّ اهللَِّ  ِعنَْد  َوابِّ  الدَّ رَشَّ  ﴿إِنَّ 

ِذيَن اَل َيْعِقلُ   [ 22األنفال: ] ﴾ ونَ اْلُبْكُم الَّ

بالدواب    اهلل تعاىل املعطلني لعقوهلم  يشبه: يف هذه اآلية الكريمة  (2)قال أحد التالميذ

 

 (1/189التفسري القرآين للقرآن ) (1) 

 ( 10/352) من وحي القرآن (2) 
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التي ال تسمع وال تتكلم وال تعقل، ألن قيمة السمع والنطق والعقل، هو يف حتريكها بام  

ينفع حياة اإلنسان، وينقذ مصريه من اهلالك، فإذا أمهل كل ذلك، وْجده عن السري يف اجتاه  

 املعرفة النافعة، كان كمن فقده باألساس. 

الدواب أمام قضية املعرفة  وذلك هو الفرق بني الدواب والناس، يف سلبية  قال آخر:  

 من أجل احلياة، وإجيابية الناس أمام ذلك كله. 

ا أَلَْسَمَعُهمْ قال آخر: وقوله تعاىل:   يدل عىل    [ 23األنفال:  ] ﴾  ﴿َوَلْو َعلَِم اهللَُّ فِيِهْم َخرْيا

. ولو علم اهلل أهنم يواجهون الكلمة  .تركهم ألنفسهم، فاختاروا هلا الضالل أن اهلل تعاىل  

اإلْصار عىل  احلق فيهم  لكنه عرف  عادية،  بطريقة غري  ألسمعهم  املسؤولية،  موقع  من  ة 

ْوا َوُهْم ُمْعِرُضونَ  ألهنم ال يريدون    [ 23األنفال:  ] ﴾  اهلروب من احلقيقة، ﴿َوَلْو َأْسَمَعُهْم َلَتَولَّ

 ينقذ حياهتم ومصريهم من اهلالك. فيام   ألنفسهم اخلري،

نِّ  عن قوله تعاىل:    قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا  ا ِمَن اجْلِ ﴿َوَلَقْد َذَرْأَنا جِلََهنََّم َكثرِيا

وَن هِبَا َوهَلُْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبَ  ْنِس هَلُْم ُقُلوٌب اَل َيْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ اَل ُيْبرِصُ ا ُأوَلئَِك  َواإْلِ

 [ 179األعراف: ] ﴾ اْلَغافُِلونَ َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلئَِك ُهُم 

التالميذ أحد  أي  (1)قال  ْنسِ :  َواإْلِ نِّ  اجْلِ ِمَن  ا  ريا
َكثِ األعراف: ] ﴾  ولقد خلقنا ﴿جِلََهنََّم 

الذين عطلوا الطاقات الفكرية واحلسية التي وهبهم اهلل إياها من أجل أن يستفيدوا    [ 179

وا هبا فيهتدوا بذلك يف معرفة اخلط  منها يف خط املعرفة، فقد خلق اهلل هلم العقول ليفكر

آيات اهلل،   ليسمعوا هبا  ليبرصوا هبا خلق اهلل، واآلذان  للحياة، وخلق هلم األعني  السليم 

عن   عقوهلم  فعطلوا  كله،  ذلك  ْجدوا  ولكنهم  احلق،  عىل  قلوهبم  تفتح  التي  والكلامت 

 

 ( 10/289) من وحي القرآن (1) 
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 إىل املواعظ برتكيز.    التفكري، وأعينهم عن التحديق باألشياء بوعي، وأسامعهم عن االستامع

هِبَا قال آخر: وقد قال تعاىل يصف ذلك:   َيْفَقُهوَن  اَل  ُقُلوٌب    [ 179األعراف:  ] ﴾  ﴿هَلُْم 

وَن هِبَا    [ 179األعراف:  ] ﴾  ألهنم مل حيركوها يف اجتاه الفهم الواعي لألمور، ﴿َوهَلُْم َأْعنُيٌ اَل ُيْبرِصُ

هِبَا  َيْسَمُعوَن  اَل  آَذاٌن  ﴿َوهَلُْم  اهلل،  عظمة  مظاهر  عىل  التعرف  مل    [ 179األعراف:  ] ﴾  يف  ألهنم 

 يركزوا وعيهم يف االستامع إىل اآليات بوعي. 

التي ال تعقل وال تعي، فهي  قال آخر: وقد شبه اهلل تعاىل هؤالء ب البهائم السائمة 

ال متلك جماال لغري ذلك.. ولكن اإلنسان الذي  عندما تتحرك ال تتجاوز نداء غرائزها ألهنا  

يملك القدرة عىل حتصيل مفردات املعرفة، كام يملك القوة العقلية التي يستطيع بواسطتها  

أن حيول مفردات املعرفة إىل منهج فكر وحياة هيديه للحق واإليامن، ثم يعطل ذلك، يكون  

 . بالنتيجة مساويا لألنعام

آخر:   الطاقات   ألنقال  كان    قيمة  جتمدت  فإذا  القوة،  لتحقق  تتحرك  أن  يف  هي 

 وجودها وعدمها سواء. 

تعاىل:   قال  ثم  آخر:  َأَضلُّ قال  ُهْم  حيث    [ 44الفرقان:  ] ﴾  ﴿َبْل  من  يضلون  ألهنم 

اهلدى طريق  يف  السري  اْلَغافُِلونَ .يمكنهم  ُهُم  ﴿ُأوَلئَِك  أوقعتهم    [ 179األعراف:  ] ﴾  .  الذين 

 بقة ال يملكون معها وعيا وانفتاحا وتفكريا. شهواهتم وملذاهتم يف غفلة مط 

﴿َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُعوَن إَِلْيَك َأَفَأْنَت  قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعاىل:  

مَّ َوَلْو َكاُنوا اَل َيْعِقُلوَن َوِمنُْهْم َمْن َينُْظُر إَِلْيَك َأَفَأْنَت هَتِْدي اْلُعْمَي َوَلْو   َكاُنوا اَل  ُتْسِمُع الصُّ

وَن إِنَّ اهللََّ اَل َيْظلُِم النَّاَس َشْيئاا َوَلكِنَّ النَّاَس َأْنُفَسُهْم َيْظلُِمونَ    [ 44ـ  42يونس: ] ﴾ ُيْبرِصُ



87 

 

عطلوا  املرشكني الذين  هذه اآليات الكريمة تتحدث عن حال    :(1)قال أحد التالميذ

لوه عىل الناس.. لكنهم ال يفتحون  يتالنبي  يستمعون إىل القرآن الكريم، وعقوهلم، فصاروا  

 ملا يسمعون آذانا، وال قلوبا، فال يقع هلم مما يستمعون شيئا من االستضاءة واهلدى. 

وقد ربط القرآن الكريم هنا بني األذن والعقل.. للداللة عىل أن ما تسمعه  قال آخر:  

وم هلا، وليست  األذن، جمرد سامع، دون أن يعيه اإلنسان ويعقله، ليس إال أصواتا ال مفه 

حاسة السمع حينئذ إال أداة معطلة ال عمل هلا.. إذ أن من عملها أن تصل اإلنسان هبذا  

العقل   وبني  بينها  يكن  مل  إذا  فاألذن  حسنة..  وموعظة  حكمة  من  فيها  يقع  بام  الوجود، 

مل يكن ملا تسمعه من طيب الكالم، وحكيم  ،  والقلب اتصال وثيق ملا يقع فيها من كلامت 

، أثر ىف مدركات اإلنسان وىف سلوكه.. إذ ال خيرج هذا الكالم عن أن يكون جمرد  القول

هلا  مفهوم  ُأُذٌن  ،  أصوات ال  َوَتِعَيَها  َتْذكَِرةا  َلُكْم  تعاىل: ﴿لِنَْجَعَلَها  قوله  إليه  يشري  ما  وهذا 

 [ 12احلاقة: ] ﴾ َواِعَيةٌ 

َينُْظُر  قال آخر: ثم قال تعاىل:   َأَفَأْنَت هَتِْدي اْلُعْمَي َوَلْو َكاُنوا اَل  ﴿َوِمنُْهْم َمْن  إَِلْيَك 

ونَ  فهي  ،  ْجاعة أخرى، هلا موقف آخر مع النبي ، وهو يشري بذلك إىل [ 43يونس: ] ﴾ ُيْبرِصُ

قد سمعت القرآن، ثم جعلت تنظر فيه بقلوب مريضة، وعقول سقيمة، فلم هتتد إىل خري،  

 ومل تتعرف إىل حق. 

أن القرآن مل يصل بني النظر والعقل، أو القلب، كام فعل ذلك  ويالحظ هنا  قال آخر:  

مع السمع، بل جعل جمرد تعطيل أداة النظر عن أداء وظيفتها، حجزا عن عن اخلري، وعزال  

 عن اهلدى. 

 

 ( 6/1019التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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آخر:   ألوذلكقال  امللكات  ،  بناء  عليه  يقوم  ما  بأكثر  اإلنسان  يمد  جهاز  النظر  ن 

باب املعرفة الذي يطل منه اإلنسان عىل هذا الوجود،  واملشاعر والوجدانات، ىف كيانه، فهو  

ذكر   النظر،  ذكر  ىف  كان  هنا  ومن  ومعنويات..  حمسوسات  من  يشاء  ما  بشباكه،  ويصيد 

واستحضار مللكات اإلنسان ومشاعره، ووجداناته.. فإذا عمى النظر أو زاغ، عميت تلك  

 امللكات وزاغت املشاعر، واضطربت الوجدانات. 

﴿َوِمنُْهْم    :هة أخرى، فقد اختلف النظم القرآنى ىف اآليتني.. هكذاومن جقال آخر:  

إَِلْيَك  َيْسَتِمُعوَن  إَِلْيَك ، و[ 42يونس:  ] ﴾  َمْن  َينُْظُر  َمْن  فجاء االستامع  ،  [ 43يونس:  ] ﴾  ﴿َوِمنُْهْم 

وىف هذا إشارة إىل أن الذي يستخدم    مسندا إىل اجلمع، عىل حني جاء النظر مسندا إىل املفرد..

أما  ،  اسة السمع ال بد أن يدانى الذي يتحدث إليه، وأن يقرتب منه بحيث يسمع ما يقول ح

 الذي يستخدم حاسة النظر، فقد ينظر من بعيد، بحيث ال يظهر ملن ينظر إليه. 

وإذا كان النبي هو الذي يتلو القرآن عىل الناس، ليبلغهم ما أنزل إليه من  قال آخر:  

يكون بمحرض من أعداد كثرية من املستمعني، وهلذا جاء    ربه، فإن ذلك من شأنه عادة أن

.. حمدثا عن هذا العدد الكثري، أو  [ 42يونس:  ] ﴾  النظم القرآنى: ﴿َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُعوَن إَِلْيَك 

وليس كذلك احلال ىف جمال النظر إىل ما مع النبي من آيات  ،  القليل، الذي يستمع إىل النبى

 ذاته، ىف أحواله ومسلكه ىف احلياة. النبي ربه.. أو النظر إىل 

أ النظر ىف آيات اهلل، هو نظر يستقل به املرء وحده، ويورد عقله  قال آخر: ذلك  ن 

وقلبه عىل ما سمعه أو قرأه منها.. حتى يرى لنفسه الطريق الذي يأخذه مع تلك اآليات..  

النبى أحوال  ىف  النظر  وكذلك  ومنابذا..  مكذبا،  أو  ومستجيبا،  ودراسة  مصدقا،   ،

مشريا إىل ما كان    [ 43يونس:  ] ﴾  شخصيته.. وهلذا جاء النظم القرآنى: ﴿َوِمنُْهْم َمْن َينُْظُر إَِلْيَك 

من بعض املرشكني من نظر وتفكري، ىف آيات القرآن التي استمعوا إليها.. لكنه نظر بعيون  
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 كليلة، وتفكري بقلوب مريضة، فلم هتتد إىل حق، ومل متسك بخري. 

مَّ النبي خماطبا  قوله تعاىل: ويف قال آخر ،  [ 40الزخرف: ] ﴾ الكريم: ﴿َأَفَأْنَت ُتْسِمُع الصُّ

اْلُعْمَي و هَتِْدي  يقوم    [ 43يونس:  ] ﴾  ﴿َأَفَأْنَت  الدينى ال  املعتقد  النفس مقاما  يف  إشارة إىل أن 

بعينه وقلبه،  ثابتا، وال يقع ىف القلب موقعا مطمئنا، إال إذا تناوله اإلنسان بنفسه، ونظر فيه  

اإلنسان   إليه  اهتدى  حيث  اليقني،  ويكون  اإليامن  يكون  وهنا  وإدراكه..  بعقله  ووزنه 

القهر والقرس، فإهنا لن   بمدركاته، وجاء إليه بمحض إرادته ىف غري قهر أو قرس.. أما يد 

 تثبت دينا ولن تقيم يقينا. 

ا من غري مضغ وال  إن ذلك أشبه بيد تدفع إىل معدة اإلنسان مبارشة طعامقال آخر: 

إنه طعام ال يفيد منه اجلسم أبدا، ولو كان جائعا يطلبه ويشتهيه، بل ربام قتل صاحبه،    ..بلع

 أو أفسد نظام جسده، ورماه بأكثر من داء. 

إنه    وهلذا، فقد كان اإلسالم ْصحيا واضحا، بل صارما، ىف هذا املوقف.. قال آخر:  

وعدوان.. فإذا كان ىف جمال العقيدة، فهو أكثر  حيرم القهر والقرس ىف كل شىء، ألنه بغى  

 . من بغى وعدوان إنه عدوان وبغى يصيبان اإلنسان ىف مقاتله 

ينِ : ويف  قال آخر  ويقول للنبى    ،[ 256البقرة:  ] ﴾  هذا يقول اهلل تعاىل: ﴿اَل إِْكَراَه يِف الدِّ

 [ 99يونس: ]  ﴾الكريم: ﴿َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمننِيَ 

مَّ َوَلْو َكاُنوا اَل  قال آخر:   وهذا هو بعينه ما جاء ىف قوله تعاىل: ﴿َأَفَأْنَت ُتْسِمُع الصُّ

ونَ [ 42يونس: ] ﴾ َيْعِقُلونَ   [43يونس: ] ﴾ .. ﴿َأَفَأْنَت هَتِْدي اْلُعْمَي َوَلْو َكاُنوا اَل ُيْبرِصُ

تعاىل:   قال  ثم  آخر:  َيْظلُِم  قال  اَل  اهللََّ  َأْنُفَسُهْم  ﴿إِنَّ  النَّاَس  َوَلكِنَّ  َشْيئاا  النَّاَس 

شري إىل ما يركب الناس من عناد وضالل، وما يسوقهم إليه  ، وهو ي [ 44يونس:  ] ﴾  َيْظلُِمونَ 

فإذا   رسله..  به  جاءهم  الذي  احلق  عن  والرشود  باهلل،  الكفر  من  والعناد،  الضالل  هذا 
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، فهو ـ سبحانه ـ إنام أذاقهم طعم ما  أخذهم اهلل بذنوهبم، فذلك عدل منه سبحانه وتعاىل 

غرسوه  الذي  الغرس  هذا  كان  فإذا  عىل    غرسوا..  جنايتهم  فتلك  أفواههم  تسوغه  ال  مما 

أي وما ظلمهم اهلل  ،  [ 117آل عمران:  ] ﴾  أنفسهم.. ﴿َوَما َظَلَمُهُم اهللَُّ َوَلكِْن َأْنُفَسُهْم َيْظلُِمونَ 

ا هبا عن طريق اهلدى، وعدلوا هبا عن شاطىء  ولكن كانوا هم الظاملني ألنفسهم، إذ حادو

 . األمن والسالم، فأوردوها تلك املوارد املهلكة

 قال املعلم: أحسنتم.. فام الذي تستنجونه من هذه اآليات الكريمة؟

التالميذ أحد  أن  (1)قال  عىل  تدل  الكريمة  اآليات  هذه  إن  إذا  :  العقلية  األحكام 

جتردت من سلطة حكم احلس والوهم ال تكاد ختطئ، ألهنا فطرة فطر اهلل الناس عليها..  

تِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل خِلَْلِق    قال تعاىل:كام   ا فِْطَرَت اهللَِّ الَّ يِن َحنِيفا ﴿َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

يُن اْلَقيِّ   [30الروم: ] ﴾ ُم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُمونَ اهللَِّ َذلَِك الدِّ

تعاىل   فاهلل  آخر:  دينا قال  العقل  ولذلك  سمى  العقل  ،  أحكام  بني  التناقض  فإن 

وأحكام الرشع مستحيلة.. بل إن أساس الرشع العقل.. فالعقل كاألس والرشع كالبناء..  

 مل يكن أ س.  ولن يغني أ س ما مل يكن بناء.. ولن يثبت بناء ما 

والرشعـ  بسبب مراعاته الرضورية لألحكام العقليةـ  عقل.. فالرشع عقل  قال آخر:  

 من اخلارج، والعقل رشع من الداخل.. ومها متعاضدان بل متحدان.

وبسبب هذا االحتاد بني أحكام العقل وأحكام الرشع، فإن متجيد العقل  قال آخر:  

 بذه نبذ للرشع.. ألن كليهام من وضع اهلل. متجيد للرشع، وإعامله أعامل للرشع، ون

أما ذم من ذمه فسببه إىل أن الناس نقلوا اسم العقل إىل املجادلة واملناظرة  قال آخر: 

 

 .57 ، صالنفس ةمعارج القدس يف مدارج معرف (1) 
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باملناقضات واإللزامات، فاستخدموا العقل يف غري ما خلق له، فلذلك كان الذم منصبا عىل  

يعرف اهلل تعاىل، ويعرف صدق    االستخدام السيئ ال عىل املحل فإن نور البصرية التي هبا 

 وقد أثنى اهلل تعاىل عليه؛ وإن ذم فام الذي بعده حيمد؟ رسله، ال يتصور ذمه؟ 

 املشهد الثاين: 

املوضع،   هذا  إىل  حديثه  من  األول  الشاهد  وصل  أن  شكرا  بعد  وقال:  آخر،  قام 

 جزيال.. دعوين أكمل أنا. 

إلينا رفيقنا بغري ما ذهب به، رحت إىل  أذن له رفاقه يف احلديث، فقال: بعد أن عاد  

احلي الذي يقيم فيه املعلم، ألرى السبب الذي غري صاحبي، وهناك رأيت املعلم وتالميذه  

: ليس هناك يف الدنيا يشء اسمه )منطق  خياطبون ْجهورا من الناس، وقد قال املعلم حينها 

 أرسطو( 

 ، وأنت جتادل فيه. الكل يطلق عليه ذلك: كيف تقول ذلك؟.. قال بعض احلضور 

قال: فهل ابتدع منطقه ابتداعا.. أم أنه اكتشفه اكتشافا.. أم أنه وصفه  ابتسم املعلم، و 

 وصفا؟

 : ربام أليق األلفاظ أن تعتربه واصفا أو ضابطا.قال الرجل

: فهل يمكن أن ننسب العربية للخليل أو لسيبويه.. فنقول )عربية اخلليل(  املعلم  قال

 ؟ أو )عربية سيبويه(

 : العربية أوسع من أن تنحرص يف هذين الرجلني. قال الرجل

: فكذلك املنطق.. لقد جبل اهلل عليه العقول.. فال يصح أن يوصف به  املعلم  قال

 فرد دون فرد.. وال أمة دون أمة. 

 : فام احلاجة إىل تدريسه إذن؟قال الرجل
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تنحرف هبا األهواء عن  املعلم  قال  العقول قد  اللحن  : ألن  ينحرف  احلقائق.. كام 

يقومها. ما  إىل  فتحتاج  اإلعراب..  عن  من  .  باأللسن  الكريم  القرآن  تعاىل  اهلل  نزه  وهلذا 

ا: ﴿التناقض، فقال  ريا
ا َكثِ ﴾  َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغرْيِ اهللَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختاَِلفا

اآلية ال تقول فقط إن القرآن الكريم ال تناقض فيه، بل جتعل عدم هذا  .. فهذه  [ 82النساء:  ] 

التناقض دليال عىل كونه من عند اهلل تعاىل؛ ألنه ال يمكن ملخلوق أن يكتب كتابا يف حجم  

القرآن الكريم وتعدد موضوعاته وخطورهتا واملدة الطويلة التي نزل فيها، ثم ال يكون فيام  

 قال تناقض. 

ر: ولكن أال تعلم أن الذي كتب يف املنطق فالسفة.. وال عالقة هلم  قال أحد احلضو

 باإلسالم واملسلمني.. فهل تريد أن تتلمذ عقولنا عىل الكفار؟

أمل تعلم ـ يا ولدي ـ أن احلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق  قال املعلم: ولكن  

 هبا.  

 : لكنهم فالسفة.. وليسوا حكامء؟ الرجلقال 

ينكر عىل هؤالء بسبب كوهنم فالسفة كمن يسمع من  (1)املعلمقال   : إن مثل من 

النرصاين قوله: )ال إله إال اهلل عيسى رسول اهلل(، فينكره، ويقول:هذا كالم نرصاين، وال  

 . يتوقف ريثام يتأمل أن النرصاين كافر باعتبار هذا القول أو باعتبار إنكار نبوة حممد 

ذلك، فأشار املعلم إىل تالميذه، فقال أحدهم: من  طلب الرجل من املعلم أمثلة عىل  

ومنها قوهلم    ،من جمادالت اليهود لرسول اهلل  األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم  

 : ﴿له
ٍ
ء  [91األنعام: ] ﴾ َما َأْنَزَل اهللَُّ َعىَل َبرَشٍ ِمْن يَشْ

 

 .110ص  ،املنقذ من الضالل (1) 
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ْنَزَل اْلكَِتاَب الَِّذي  ُقْل َمْن أَ : ﴿ أن يرد عليهم، فقال  وقد أمر اهلل رسوله  قال آخر:  

مَلْ   َما  َوُعلِّْمُتْم  ا  َكثرِيا َوخُتُْفوَن  ُتْبُدوهَنَا  َقَراطِيَس  َعُلوَنُه  جَتْ لِلنَّاِس  ى  َوُهدا ا  ُنورا ُموَسى  بِِه  َجاَء 

 [19األنعام: ] ﴾ َتْعَلُموا َأْنُتْم َواَل آَباُؤُكْم ُقِل اهللَُّ ُثمَّ َذْرُهْم يِف َخْوِضِهْم َيْلَعُبونَ 

كيف استعمل القرآن الكريم املنطق هنا للرد عليهم.. فالذي يلزم   واانظرقال آخر: 

من قوهلم ذلك هو أن اهلل مل ينزل التوراة عىل موسى.. لكن اليهود يؤمنون بأن التوراة كالم  

َء بِِه  َمْن َأْنَزَل اْلكَِتاَب الَِّذي َجا : ﴿ اهلل؛ ولذلك سأهلم القرآن الكريم سؤاال استنكاريا، فقال

   [ 91األنعام: ] ﴾ ُموَسى

عن   فحدثوهم  أحسنتم..  املعلم:  التعادلقال  القرآن  ميزان  من  عليه  يدل  وما   ،

 الكريم.  

التالميذ أحد  امليزان  (1)قال  هلذا  أشكال:  األكرب..  (2)ثالثة  فامليزان  أوهلام،  أما   ..

ِق َفْأِت  وومثاله قوله تعاىل عىل لسان إبراهيم عليه السالم:   ْمِس ِمَن املرَْْشِ ﴿َفإِنَّ اهللََّ َيْأيِت بِالشَّ

، وصياغة هذا امليزان هي: كل من يقدر عىل إطالع الشمس  [ 258البقرة:  ] ﴾  هِبَا ِمَن املَْْغِرِب 

أصل؛ وإهلي هو القادر عىل اإلطالع، وهذا أصل آخر؛ فلزم من جمموعهام  فهو اإلله، فهذا 

هي ج، إذن: أ  ويمكن صياغته رمزيا هكذا: أ هي ب، وب  ..  لهبالرضورة أن إهلي هو اإل 

 هي ج.  

وأما الثاين، فامليزان األوسط.. ومثاله قوله تعاىل عن إبراهيم عليه السالم:  قال آخر:  

؛  ، وصياغة هذا امليزان هي: أن القمر آفل، واإلله ليس بآفل [ 76األنعام:  ] ﴾  ﴿اَل ُأِحبُّ اآْلفِلِنيَ 

: أ ليست ج.  ويمكن صياغته رمزيا هكذا: أ هي ب، وج ليست ب، إذن    ،فالقمر ليس بإله 

 

 . 54القسطاس املستقيم، ص  (1) 

 بأشكال قياس أرسطو االقرتاين الثالثة.  ( هذه املوازين الثالثة املشكلة مليزان التعادل تشبه ما يعرب عنه يف املنطق2) 
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 : فام الفرق بني هذا امليزان وامليزان األكرب؟قال املعلم

التالميذ:   أحد  تشمل  قال  عامة  األكرب  امليزان  يف  فالصفة  واضح..  بينهام  الفرق 

شيئني  تنحرص يف  جزئيات املوصوف كلها، بخالف ما هي عليه يف امليزان األوسط حيث  

 متباينني كل التباين بحيث ينفي عن أحدمها ما يثبت لآلخر.  

 : فام الشكل الثالث من أشكل ميزان التعادل؟ قال املعلم

التالميذ:   أحد  ﴿َوَما  قال  تعاىل:  قوله  الكريم  القرآن  من  ومثاله  األصغر..  امليزان 

 ُقْل َمْن َأْنَزَل اْلكَِتاَب الَِّذي َجاَء  َقَدُروا اهللََّ َحقَّ َقْدِرِه إِْذ َقاُلوا َما َأْنزَ 
ٍ
ء َل اهللَُّ َعىَل َبرَشٍ ِمْن يَشْ

ى لِلنَّاسِ  ا َوُهدا  [91األنعام: ] ﴾ بِِه ُموَسى ُنورا

ووجه الوزن هبذا امليزان هو أن موسى عليه السالم برش، وقد أنزل عليه  قال آخر:  

ه الرمزية هي: ب هي أ، وب هي  الكتاب، إذن بعض البرش أنزل عليهم الكتاب.. وصياغت

 ج، إذن بعض أهي ج.  

ه يستخدم يف التخصيص والتمييز بني  نوالفرق بني هذا امليزان وما قبله أقال آخر:  

يشرتك  الصفات الذاتية التي تشرتك فيها عموم جزئيات اجلنس والصفات العرضية التي ال  

 فيها إال قسم من هذه اجلزئيات.  

 : فام امليزان الثاين؟قال املعلم

  تابع له يف كل .. وهو أن كل ما هو الزم لليشء (1)ميزان التالزمقال أحد التالميذ:  

امللزوم يوجب بالرضورة وجود  حال، فنفي الالزم يوجب بالرضورة نفي امللزوم، ووجود  

 

 الرشطي املتصل. هذا امليزان هو املسمى يف املنطق بالقياس ( 1) 
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 نتيجة هلام.  الالزم، أما نفي امللزوم ووجود الالزم فال  

َلَفَسَدَتا قال آخر: ومن األمثلة عنه   األنبياء:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿َلْو َكاَن فِيِهاَم آهِلٌَة إِالَّ اهللَُّ 

لفسدتا، فهذا أصل،  امليزان هي أنه لو كان يف السموات واألرض إهلان  ، وصياغة هذا  [ 22

رضورة   منهام  فيلزم  آخر؛  أصل  وهذا  تفسدا،  مل  أهنام  اإلله  ومعلوم  وإثبات  اإلهلني،  نفي 

 الواحد.  

 : فام امليزان الثالث؟ قال املعلم

ثبوت  قسمني، فيلزم من  ميزان التعاند.. وهو أن كل ما انحرص يف  قال أحد التالميذ:  

منحرصة، ال  أحدمها نفي اآلخر، ومن نفي أحدمها ثبوت اآلخر برشط أن تكون القسمة  

 . منترشة

عنه   األمثلة  ومن  آخر:  ِمَن  قال  َيْرُزُقُكْم  َمْن  ﴿ُقْل  تعاىل:  قوله  الكريم  القرآن  من 

اُكْم َلعَ  ا َأْو إِيَّ اَمَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اهللَُّ َوإِنَّ ى َأْو يِف َضاَلٍل ُمبِنيٍ السَّ  [24سبأ: ] ﴾ ىَل ُهدا

آخر:   ضالل  قال  يف  أو  هدى  لعىل  إياكم  أو  )إنا  هو:  به  االستدالل  مبني،  ووجه 

 ومعلوم أننا لسنا يف ضالل، والنتيجة هي: أنتم ضالون( 
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 ثانيا ـ القرآن.. واملالحدة 

الكريم أن ينقذ الغافلني من  بعد تلك املشاهد التي رأيت فيها كيف استطاع القرآن  

غفلتهم، أخذ بيدي شاب، وقال: هلم معي إىل بعض األحياء القريبة، ففيها ْجع من الناس،  

 يريدون االلتقاء بك. 

 قلت: ومل؟ 

نور   إىل  اإلحلاد  ظلامت  من  أنقذهم  معلمنا، وكيف  عن  حيدثوك  أن  يريدون  قال: 

 اإليامن. 

 قلت: وما عالقة ذلك بام جئت من أجله؟ 

 : أليس القرآن الكريم حجة بالغة عىل اخللق ْجيعا؟قال

 قلت: بىل.

قال: فالذي ينكر وجود اهلل، ويتعلق لذلك ببعض الشبهات والوساوس، أال حيتاج  

 إىل احلجج التي حتميه منها، لتقام عليه احلجة كاملة؟

 قلت: بىل.

الكريم    قال: فهلم معي إذن إليهم.. فقد صار هؤالء بعد إحلادهم، وبفضل القرآن 

 وتعاليم املعلم دعاة إىل اهلل، ال هم هلم إال إقامة هذا النوع من احلجج. 

 قلت: فهؤالء متكلمون إذن؟ 

أو مناطقة هم   قبل أن يكونوا متكلمني أو فالسفة  قال: سمهم ما شئت.. لكنهم 

 قرآنيون.. فكل علومهم قبسات من القرآن، كام عّلمهم بذلك معلمنا. 

قال  رست معه إىل أن وجدنا   ينتظروننا، وقد  الشباب والكهول، وكأهنم  ْجعا من 
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أحدهم، وهو يصافحني: مرحبا بتلميذ القرآن.. لقد كنا يف انتظارك، فنحن نريد أن نحدثك  

 عن معلمنا، وكيف أنقذنا من أوحال اإلحلاد إىل روضات اإليامن.

 قلت: أنا أستمع إليكم، وسأسجل كل ما تذكرونه. 

 . برهان الفطرة: 1

حدهم، وكان أكربهم سنا: دعوين أبدأ أنا.. فأنا أكربكم سنا، وأول من لقي  قال أ

 املعلم، وأول من ترشف بالتنور بنور اإليامن بسببه، وبفضل القرآن الكريم. 

 املشهد األول: 

أشار إليه اجلمع باملوافقة، فقال: قبل أن ألتقي املعلم كنت أردد يف كل املجالس كل  

اإلحلاد يف القديم واحلديث من الكلامت، وكنت أفتخر بذلك، وأحسب أين  ما ذكره دعاة  

عىل يشء.. إىل أن جاء ذلك اليوم الذي أقعدين فيه املرض، وأحسست بعجزي وضعفي،  

حينها شعرت بحاجتي إىل من ينقذين من ذلك الذي أنا فيه من ضعفي، وكدت أصيح )يا  

اهلل قدر، وأنا يف املستشفى، أن أستمع إىل    اهلل(، لكن كربيائي حال بيني وبني ذلك.. لكن

املعلم وتالميذه، أثناء زيارهتم لبعض املرىض، وقد رأيت املعلم يوجه حديثه إيل، ويبتسم  

 من غري أن تكون بيني وبينه أي معرفة. 

َتُهْم َوأَ  يَّ ْشَهَدُهْم َعىَل  لقد قرأ قوله تعاىل: ﴿َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

نَي َأْو َتُقوُلوا  َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربُِّكْم َقاُلوا َبىَل َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِ 

بِ  َأَفُتْهلُِكنَا  َبْعِدِهْم  ِمْن  ةا  يَّ ُذرِّ َوُكنَّا  َقْبُل  ِمْن  آَباُؤَنا  َك  َأرْشَ ُل  إِنَّاَم  ُنَفصِّ َوَكَذلَِك  املُْْبطُِلوَن  َفَعَل  اَم 

 [ 174ـ  172األعراف: ] ﴾ اآْلَياِت َوَلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ 
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يذكر اهلل تعاىل يف هذه  (1) ثم طلب من تالميذه أن يذكروا معناها، فقال أحدهم  :

عليه   ودهلم  اهلداية  منحهم من وسائل  فيام  الناس،  إقامة حجته عىل  الكريمة  من  اآليات 

سبلها، فال حجة هلم يف كفر أو يف معصية، بالرغم من حماولتهم التعلق ببعض األوهام التي  

 يعتربوهنا أساسا ملا يسريون فيه من طرق الضالل، أو ينحرفون به من سبيل. 

قال آخر: وهي تذكر أن اهلل تعاىل أودع يف أصالب الرجال النطف التي خيلق منها  

ىل أساس ما جعله من قوانني اخللق واإلجياد ﴿َوَأْشَهَدُهْم َعىَل  الذرية بالوسائل الطبيعية، ع

  [ 172األعراف: ] ﴾ َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربُِّكمْ 

قال املعلم: هل كان هذا اإلشهاد ْجاعيا دفعة واحدة، أو كان تدرجييا عىل أساس  

 السنة الطبيعية للخلق يف إخراج األبناء من أصالب اآلباء؟  

: مل يرد يف اآلية الكريمة تفاصيل مرتبطة هبذا، ولذلك هناك من  (2)ميذقال أحد التال 

ذهب إىل أنه حني خلق اهلل تعاىل آدم ظهر أبناؤه عىل صورة الذر إىل آخر نسل له من البرش..  

وكان هلذا الذر عقل وشعور كاف لالستامع واخلطاب واجلواب، فخاطب اهلل سبحانه الذر  

..  [ 172األعراف:  ] ﴾  ، فأجاب الذر ْجيعا: ﴿َبىَل َشِهْدَنا [ 172األعراف:  ] ﴾  ُكمْ قائال: ﴿َأَلْسُت بَِربِّ 

 ثم عاد هذا الذر أو هذه الذرات ْجيعا إىل صلب آدم عليه السالم، أو إىل طينته. 

)ألست(..   بعهد  العهد  الذر، وهذا  بعامل  العامل  آخر: ومن هنا فقد سمي هذا  قال 

ار إليه عهد ترشيعي، ويقوم عىل أساس )الوعي الذايت(  وبناء عىل ذلك، فإن هذا العهد املش

 بني اهلل والناس. 

قال آخر: وهناك من ذهب إىل أن املراد من هذا العامل وهذا العهد هو عامل االستعداد  

 

 ( 10/281) القرآنمن وحي  (1) 

 (5/288) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (2) 
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 والكفاءات، وعهد الفطرة والتكوين واخللق.  

مهات،  قال آخر: فعند خروج أبناء آدم عليه السالم من أصالب آبائهم إىل أرحام األ

وهم نطف ال تعدو الذرات الصغار، وهبهم اهلل االستعداد لتقبل احلقيقة التوحيدية، وأودع  

عقوهلم   يف  أودعه  كام  داخيل،  إحساس  بصورة  وفطرهتم  ذاهتم  يف  اإلهلي  الرس  ذلك 

 وأفكارهم بشكل حقيقة واعية بنفسها. 

حيد، وما أخذه اهلل  قال آخر: وبناء عىل هذا، فإن ْجيع أبناء البرش حيملون روح التو

من عهد منهم أو سؤاله إياهم: ألست بربكم؟ كان بلسان التكوين واخللق، وما أجابوه كان  

 باللسان ذاته. 

 قال املعلم: فام االحتامل الذي ختتارونه؟

 قال أحد التالميذ: لكل منا اختياره، وال حرج يف اختيار أي من القولني. 

أنه ليس يف اآلية ما يؤكد االحتامل األول، ألن  : ولكني شخصيا، أرى  (1)قال آخر

جمرد احلديث عن املوضوع بطريقة اجلمع ال يدل عىل ذلك؛ فالطريقة القرآنية جرت عىل  

احلديث عن القضايا اإلنسانية التي ختضع لعنوان واحد أو موقف مشرتك بأسلوب يوحي  

 ايا جمموعة يف زمان واحد. باعتبارها ظاهرة واحدة، يف الوقت الذي ال تكون مثل هذه القض

قال آخر: أجل، فاهلدف يف اآليات الكريمة هو احلديث عن الفكرة املشرتكة التي  

وجودها   صعيد  عىل  فيها  املتمثلة  الفردية  اخلصوصيات  طبيعة  عن  بعيدا  الكل،  جتمع 

 اخلاص. 

قال آخر: بل ربام نجد ما يؤكد االحتامل الثاين، ألن الظاهر أن إخراج الذرية من  

 

 ( 10/281) من وحي القرآن (1) 
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لظهور وارد عىل سبيل الكناية عن عملية اخللق واإلجياد الفعيل، كام يف اآليات التي تتحدث  ا

 عن خلق الناس ْجيعا من دون تفصيل للطريقة التدرجيية يف ذلك.  

قال آخر: وإذا كان األمر كذلك، كانت املسألة ظاهرة يف تدرجيية الوجود، ألن اخللق  

 الفعيل كان عىل هذا األساس. 

: وعىل هذا، فإن املراد باإلشهاد، هو اإلشهاد املنطلق من عملية اخللق، فيام  قال آخر

أودعه اهلل يف كل واحد من الدالئل والرباهني عىل وجوده وتوحيده، من خالل الفطرة التي  

أودعها يف تكوين اإلنسان، مما تعترب شاهدا عىل قضية اإليامن فيام توحي به من أفكار، وما  

 إذا مل ينحرف هبا اإلنسان عن مسارها الطبيعي بسوء اختياره. تثريه من مشاعر، 

قال آخر: وهبذا يكون كل فرد من بني آدم شاهدا عىل نفسه بفطرته التي تنطق بذلك،  

 بنفس حركة الوجود يف كيانه من دون كالم، ألن الفطرة حتس باحلاجة إىل اهلل يف كل يشء. 

جود، أو إمكانية الستمراره بعيدا عن  قال آخر: فاإلنسان ال يملك أية إمكانية للو

 اهلل، مما جيعل من وجوده وجودا مرتبطا باهلل يف كل يشء.  

﴾  قال آخر: ففي كل نبضة من نبضاته هاتف هيتف بالوحدانية، ﴿َقاُلوا َبىَل َشِهْدَنا 

 بأنك أنت اهلل ربنا ال إله إال أنت، منك احلياة، وبإرادتك تستمر بنا.  [ 172األعراف: ] 

اْلِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِنيَ قال ا َيْوَم  ﴾  ملعلم: فام معنى قوله تعاىل: ﴿َأْن َتُقوُلوا 

 ؟ [ 172األعراف: ] 

اإليامن   يف  املنحرف  للخط  اختياركم  حالة  يف  تقولوا  لئال  أي  التالميذ:  أحد  قال 

أل الوحدانية،  مسألة  عن  والروحية  الفكرية  بالغفلة  حتتجوا  أو  متلكون  والعمل،  ال  نكم 

الفطرة   أن  ذلك  باحلقيقة..  توحي  التي  الوجدانية  اليقظة  فيكم  يبعث  الذي  األساس 

 اإلنسانية تعترب أساسا حلركة الوعي اإليامين يف كيان اإلنسان.  
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ةا  يَّ َك آَباُؤَنا ِمْن َقْبُل َوُكنَّا ُذرِّ  ِمْن  قال املعلم: فام معنى قوله تعاىل: ﴿َأْو َتُقوُلوا إِنَّاَم َأرْشَ

ُل اآْلَياِت َوَلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ  ـ    173األعراف:  ] ﴾  َبْعِدِهْم َأَفُتْهلُِكنَا باَِم َفَعَل املُْْبطُِلوَن َوَكَذلَِك ُنَفصِّ

174 ] 

قال أحد التالميذ: أي أن حتتجوا بأن قضية اإلرشاك مل تكن حالة ذاتية اختيارية، بل  

فيام    ي خيضع فيه األبناء للسري عىل خط اآلباء،ع الطبيعي العفوي الذكانت خاضعة للوض

يعتقدون ويعملون، يف عملية حماكاة وتقليد ال يملك اإلنسان معها أية إرادة مضادة فاعلة،  

وبذلك يكون اآلباء هم املسؤولون عن عملية الكفر والضالل، فال مسئولية لنا يف ذلك  

ةا ِمْن َبْعِدِهمْ  يَّ  ، فتأثرنا هبم بام تتأثر به كل ذرية باجليل السابق.[ 173األعراف: ] ﴾ ﴿َوُكنَّا ُذرِّ

املُْبْطُِلونَ  َفَعَل  باَِم  ﴿َأَفُتْهلُِكنَا  لساهنم:  عىل  تعاىل  قال  ثم  آخر:   [ 173األعراف:  ] ﴾  قال 

الذين اختاروا الباطل بملء وعيهم وإرادهتم، بينام كنا خاضعني يف عملية االنتامء ألجواء  

عاطفية ضاغطة، ال نملك إال السقوط أمامها يف التجربة الصعبة، وكيف هتلك الذين انتموا  

 للباطل بوحي العاطفة بسبب أفعال الذين عاشوا فيه باإلرادة واالختيار؟  

اهلل   ختم  ثم  آخر:  اآْلَياِت قال  ُل  ُنَفصِّ ﴿َوَكَذلَِك  بقوله:  الكريمة  اآليات  ﴾  تعاىل 

للناس ليفهموا كيف يواجهون املسؤولية من موقع الوعي املنفتح عىل حركة    [ 174األعراف: ] 

َيْرِجُعونَ  ﴿َوَلَعلَُّهْم  احلياة،  يف  احلق    [ 174األعراف:  ] ﴾  اإليامن  طريق  يف  فيستقيموا  اهلل،  إىل 

 جلانب املرشق من األفق الواسع. عندما يستبني هلم ا 

التالميذ من حديثهم، قرأ املعلم قوله تعاىل: ﴿َربُُّكُم الَِّذي ُيْزِجي َلُكُم  بعدما انتهى  

ُّ يِف اْلَبْحِر َضلَّ  ُكُم الرضُّ ُه َكاَن بُِكْم َرِحياما َوإَِذا َمسَّ  َمْن  اْلُفْلَك يِف اْلَبْحِر لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه إِنَّ

خَيْ َتدْ  َأْن  َأَفَأِمنُْتْم  ا  َكُفورا ْنَساُن  اإْلِ َوَكاَن  َأْعَرْضُتْم  إِىَل اْلرَبِّ  اُكْم  َفَلامَّ َنجَّ اُه  إِيَّ إِالَّ  بُِكْم  ُعوَن  ِسَف 

ُيِعيَدُكْم   َأْن  َأِمنُْتْم  َأْم  َلُكْم َوكِيالا  جَتُِدوا  ُثمَّ اَل  َعَلْيُكْم َحاِصباا  ُيْرِسَل  َأْو  اْلرَبِّ  َتاَرةا َجانَِب  فِيِه 
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يِح َفُيْغِرَقُكْم باَِم َكَفْرُتْم ُثمَّ اَل جَتُِدوا َلُكْم َعَلْينَا بِهِ  ا ِمَن الرِّ ِسَل َعَلْيُكْم َقاِصفا ا   ُأْخَرى َفرُيْ ﴾  َتبِيعا

 [ 69ـ  66اإلرساء: ] 

أحدهم فقال  منها،  فهموه  ما  يذكروا  أن  تالميذه  من  طلب  اآليات  (1)ثم  هذه   :

ترد   االستدالل  الكريمة  طريق  مها:  خمتلفني،  طريقني  خالل  من  وغريهم  املالحدة  عىل 

 والربهان، وطريق الوجدان وخماطبة اإلنسان من الداخل. 

بَِربَِّك  (2)قال آخر بقوله: ﴿َوَكَفى  اإلنسان  تعاىل  اهلل  أن خاطب  بعد  : وقد وردت 

الوكالة، وما جيىء منها   ، حيث جاء اخلطاب للناس ْجيعا، شارحا هذه[ 65اإلرساء: ] ﴾ َوكِيالا 

 إىل اإلنسان من إمدادات اخلري واإلحسان من رب العاملني. 

قال آخر: فاهلل سبحانه، هو الذي سخر للناس البحار واألهنار، جترى فيها الفلك  

بأمره حاملة الناس وأمتعتهم من بلد إىل بلد، دون أن يطغى املاء عىل الفلك، أو يمسكها  

كام  حراك،  بال  َظْهِرهِ   عىل ظهره  َعىَل  َرَواكَِد  َفَيْظَلْلَن  يَح  الرِّ ُيْسكِِن  َيَشْأ  ﴿إِْن  تعاىل:  ﴾  قال 

 [33الشورى: ] 

قال آخر: وهو سبحانه هبذه الوكالة القائمة عىل الناس قادر عىل أن يدفع عنهم ما  

 يكيد به الشيطان هلم، إذا هم آمنوا باهلل واختذوه وكيال. 

يف احلال التي تتعرض فيها الفلك لريح عاصف، أو    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه 

اهُ  ﴾  موج صاحب، ال جيد الناس من يكشف هذا البالء، إال اهلل.. ﴿َضلَّ َمْن َتْدُعوَن إِالَّ إِيَّ

فليس ملعبوداتكم التي تعبدوهنا سبيل إليكم وأنتم ىف هذا الكرب.. إهنم قابعون    [ 67اإلرساء:  ] 

معابدكم، ىف  تركتموهم  حيث  ما    هناك  ولكن رسعان  هامدة..  جثثا  أو  جاثمة،  أحجارا 

 

 (9/55) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 

 (8/522التفسري القرآين للقرآن ) (2) 



103 

 

اُكْم إىَِل اْلرَبِّ َأْعَرْضُتمْ  اإلرساء:  ] ﴾  تنسون أهيا الناس فضل اهلل عليكم، ورمحته بكم، ﴿َفَلامَّ َنجَّ

 عنه، وأعطيتم وجوهكم آلهلتكم.. وهذا فوق أنه سفه وضالل، هو كفران وجحود.  [ 67

نُْتْم َأْن خَيِْسَف بُِكْم َجانَِب اْلرَبِّ َأْو ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصباا  قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿َأَفَأمِ 

َوكِيالا  َلُكْم  جَتُِدوا  اَل  جانب  [ 68اإلرساء:  ] ﴾  ُثمَّ  أمنتم  أنتم  إذا  تذهبون؟  أين  ولكن  أي:   ..

البحر؟ أو خترجون من ملك اهلل؟ ثم أتدفعون بأس اهلل عنكم إذا جاءكم؟ فهل تأمنون،  

ىف  وأنتم   فتغرقكم  والدمار،  باهلالك  حمملة  عاصفة،  رحيا  عليكم  اهلل  يرسل  أن  الرب  ىف 

األرض، وتدفنكم ىف بطنها.. فإذا كنتم قد سلمتم من الغرق ىف البحر، فهل تعجز قدرة اهلل  

من أن تنالكم بالبالء وأنتم عىل ظهر اليابسة؟ وهل إذا وقع بكم هذا البالء، هل هناك من  

 يتوىل دفعه عنكم؟. 

إشارة إىل هذا احلمى وذلك    [ 68اإلرساء:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿َجانَِب اْلرَبِّ : ويف  قال آخر

اجلناب الذي جيد فيه اإلنسان طمأنينة وأمنا حني يضع قدمه عىل اليابسة، بعد أن يرتك البحر  

 وخماطره.. فهذا اجلانب ال يعصم من أمر اهلل، وال يرد بأسه. 

ا  قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿َأْم   ِسَل َعَلْيُكْم َقاِصفا َأِمنُْتْم َأْن ُيِعيَدُكْم فِيِه َتاَرةا ُأْخَرى َفرُيْ

ا  يِح َفُيْغِرَقُكْم باَِم َكَفْرُتْم ُثمَّ اَل جَتُِدوا َلُكْم َعَلْينَا بِِه َتبِيعا .. أي هل أمنتم،  [ 69اإلرساء:  ] ﴾  ِمَن الرِّ

السفني،   الغرق وأنتم عىل ظهر  اهلل من  أن نجاكم  باهلل، ومل تذكروا فضله  بعد  ثم كفرتم 

عليكم ورمحته بكم.. هل أمنتم أن يعيدكم إىل البحر مرة أخرى، مسوقني إليه بسلطان قدره  

وقدرته، ثم يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بام كفرتم.. إنه انتقام من كفركم باهلل  

كون لكم عىل اهلل حجة؟  ومكركم بنعمه عليكم.. فهل إذا أغرقكم اهلل ىف تلك املرة، هل ي

اهلل   أراكم  لقد  وضاللكم؟..  بكفركم،  له  أهل  أنتم  الذي  العادل  اجلزاء  هو  هذا  أليس 

سبحانه فضله ورمحته، فأنكرتم الفضل والرمحة.. وهذا بالؤه ونقمته.. فهل تنكرون البالء  
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 [ 165آل عمران: ] ﴾ والنقمة؟ ﴿ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسُكمْ 

وبناء عىل هذا كله، ففي هذه اآليات الكريمة إشارة إىل أنه يف حلظات  :  (1) قال آخر

وأن   سبق  التي  واخليالية  والومهية  التصورية  املعبودات  ْجيع  عن  اإلنسان  ينقطع  الرض 

أعطاها قوة بسبب أوهامه، ومتحى من ذهنه فاعليتها ووجودها وتتالشى وتذوب متاما كام  

يبقى   وال  الصيف  شمس  يف  اجلليد  جل  يذوب  اهلل  نور  األنوار...  نور  سوى  ذاك  حني 

 جالله. 

قال آخر: واآليات الكريمة تعرب عن قانون عام، عرفه كل من جرب ذلك، حيث  

تؤدي املشاكل والصعوبات احلادة التي يمر هبا اإلنسان ـ ويصل السكني العظم كام يقال ـ  

نعدم فاعلية العلل املادية  إىل الغاء كل األسباب الظاهرية التي كان يتعلق هبا اإلنسان، وت 

التي كان يتشبث هبا، وتنقطع كل األسباب، إال السبب الذي يصل اإلنسان بمصدر العلم  

 والقدرة املطلقتني، والذي هو ـ لوحده سبحانه وتعاىل ـ قادر عىل حال أعقد املشكالت. 

نعلم أن قلب  قال آخر: وليس مهام هنا ما الذي نسمي فيه هذه احلالة، وإنام املهم أن  

 اإلنسان يف هذه احلالة ينفتح عىل األمل باخلالص، وتغمر القلب بنور خاص لطيف. 

قال آخر: وهذه املنعطفات هي واحدة من أقرب الطرق إىل اهلل، إهنا طريق ينبع من  

 داخل الروح ومن سويداء القلب. 

اهلل إال عند    قال آخر: ويف اآليات الكريمة إشارة إىل أن الكثري من الناس ال يذكرون

بروز املشاكل، وينسونه يف الرخاء.. ونسيان اهلل يف حياة هؤالء هو القاعدة واألصل، أي  

أنه صار طبيعة ثانية هلم، لذا فإن ذكر اهلل بالنسبة هلؤالء وااللتفات إىل وقائع احلياة احلقة  

 

 (9/57) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 
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دامت هذه  تعترب حالة استثنائية يف وجودهم، حتتاج يف حضورها إىل عوامل إضافية، فام  

العوامل اإلضافية موجودة فهم يذكرون اهلل، أما إذا زالت فسوف يرجعون إىل طبيعتهم  

 املنحرفة وينسون اهلل. 

يلجأ إىل اهلل وال   الناس بصورة عامة من ال  أننا ال نجد من  قال آخر: واخلالصة، 

وذكر  خيضع له عندما تضغطه املشاكل احلادة والصعبة، ولكن ينبغي أن نعرف أن الوعي  

اهلل تعاىل يف مثل هذه الظروف يف مثل هذه والذي نستطيع أن نصفه بالوعي اإلجباري، هو  

 وعي عديم الفائدة. 

والبالء   الراحة  يف  اهلل  يذكرون  احلقيقيني،  واملسلمني  املؤمنني  أن  ذلك  آخر:  قال 

والسالمة واملرض والفقر والغنى، يف السجن وعىل كرسى احلكم، ويف أي وضع كان..  

غيري األوضاع وتبدل احلاالت ال يغري هؤالء، ذلك أن أرواحهم كبرية بحيث تستوعب  فت

 كل هذه األمور. 

إليه   والتوبة  به  والتوسل  وعبادته  باهلل  واالرتباط  اإليامن  فإن  ولذلك،  آخر:  قال 

أثر عندما تكون   له سبحانه وتعاىل، كل هذه األمور تكون مهمة وثمينة وذات  والتسليم 

وثابت حاالت  دائمية  تفرضها  والتي  املوسمية،  والعبادات  والتوبة  املوسمي  اإليامن  أما  ة، 

خاصة يمر هبا اإلنسان ويبغي من خالهلا جلب بعض املنافع له، فليس هلا أثر وال قيمة،  

 واآليات القرآنية توبخ أمثال هؤالء األشخاص دائام. 

 املشهد الثاين: 

ملوضع، قلت له: فهل كان تفسريهم  بعد أن وصل الشاهد األول من حديثه إىل هذا ا

 هلذه اآليات الكريمة سببا يف اقتناعك باإليامن باهلل.

التي كانت   قال: ال.. لقد كان مقدمة لذلك اإليامن.. لقد فتح بعض أبواب عقيل 
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مغلقة دونه.. ولذلك ْصت أستمع للمؤمنني وبتواضع، ومن تواضع هداه اهلل، وقد كان  

املريض  إليه  الذي كان معي، والذي زاره املعلم وتالميذه، وقد سألته    أول من استمعت 

 حينها قائال: أراك تؤمن باهلل.. فام أدلتك عليه؟ 

 ابتسم، وقال: لست حمتاجا إىل أي أدلة. 

 : أتراك ال تؤمن باهلل؟ (1)قلت

 قال: وكيف ال أؤمن به.. وأعامقي كلها تشعر به.. ووجداين كله يسبح بحمده. 

 عليه؟ قلت: فام دليلك 

 قال: لقد ذكرت لك أن أعامقي ووجداين هي دلييل عليه. 

 قلت: مل أفهم. 

قال: أال ترى أن غرائز اإلنسان ذاتية له ال يمكن فصلها عنه، وال حتتاج إىل من يدله  

خلقته   من  جزء  وأحاسيسه  اإلنسان  عواطف  أن  ترى  أال  علومها؟..  يعلمه  أو  عليها، 

 يها، أو ينبئه عنها؟ وكيانه، فال حيتاج إىل من يرشده إل

 قلت: بىل.. ولكن تلك العواطف والغرائز. 

قال: فقد أودع اهلل يف فطريت منذ نشأيت شعوري باهلل، وأنا ال أحتاج دليال خارجيا  

فوق هذا الشعور، ألنه أكثر بداهة عندي من احلس نفسه.. وهل يمكن ألحد من الناس أن  

 يشك فيام حيس فيه، أو يشعر به؟

 ف توصل قناعاتك هذه للناس؟ قلت: ولكن كي 

بينهم وبني   العودة إىل نفوسهم، والتخيل عن كربيائهم احلائل  إىل  قال: بإرشادهم 

 

 .80 ص  ،إلحلادنقلنا بعض احلوار هنا من كتابنا: اهلاربون من جحيم ا (1) 
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 الشعور بام تدعو إليه فطرهم. 

 قلت: ما تعني؟ 

قال: إن املحجوبني عن اهلل مل حيجبوا عنه بقوة دليل، وإنام حجبوا عنه بكربيائهم،  

عليه.. إن مثل أولئك كمثل اجلوعان الذي راح يقنع    فاهلل أوضح من أن حيتاج إىل دليل يدل

 نفسه بأنه ال حاجة له إىل الطعام.. وبقي جوعان إىل أن اهنارت قواه. 

 قلت: أراك تشبه اهلل بالطعام. 

أن   ألحد  يمكن  عنه.. وال  االستغناء  يمكننا  الطعام، وال  إىل  نحتاج  دمنا  ما  قال: 

هه بذلك.. بالنسبة يل أو للبرش ْجيعا.. وإن كان  يقنعنا بعدم حاجتنا إليه، فيمكنني أن أشب

األمر أعظم من ذلك، فنحن أحوج إىل اهلل من حاجتنا إىل الطعام والرشاب، ألهنام ْجيعا  

خلق من خلقه، ويمكن أن يغنينا عنهام كام أغنى عنهام املالئكة، ولكننا لن نستطيع أبدا أن  

َا النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إِىَل اهللَِّ َواهللَُّ ُهَو  نستغني عن اهلل.. لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك  : ﴿َياَأهيُّ

 [ 17ـ  15فاطر: ] ﴾ اْلَغنِيُّ احْلَِميُد إِْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْأِت بَِخْلٍق َجِديٍد َوَما َذلَِك َعىَل اهللَِّ بَِعِزيزٍ 

جائعة يف هذا العرص..  قلت، وأنا أضحك: بحسب قولك هذا.. فإن البرشية ْجيعا  

 فكلها متيل إىل اإلحلاد؟ 

قال: وهلذا ترى الرصاع بينهم.. ألن عقوهلم اجلائعة إىل احلقيقة جعلتهم يصارعون  

 كل القيم، وحيطمون أركان كل الفضائل. 

قلت: ولكن.. لو كان التوجه إىل اهلل أمرا فطريا كام تزعم.. فلم عبد الناس يف خمتلف  

 مل تدينوا بأديان خمتلفة متناقضة؟ العصور آهلة شتى.. و

يناسبه   الذي  الطيب  الطعام  جيد  مل  إذا  فإنه  اجلوع،  به  استبد  كمن  ذلك  إن  قال: 

إىل   ليسد به جوعته.. فالفطرة تدعو اإلنسان  ما يمكن أكله، ولو كان خبيثا  سيتناول كل 
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ال  املسار  به عوامل تنحرف به عن  صحيح هلا..  االجتاه إىل اخلالق، لكن اإلنسان قد حتيط 

 واالنحراف عن الطريق، ال يلغي وجود الطريق. 

قلت: ولكن.. أال ترى أنه لو كان الدين صحيحا التفق عليه الناس.. ولو كان اإلله  

موجودا التفق اخللق عىل صفاته.. ولو كان التوجه إىل اهلل أمرا فطريا ـ كام تدعي ـ ملا عبد  

 الناس آهلة شتى؟  

يف تصور املطاعم واملشارب النافعة هلم.. كذلك اختلفوا  قال: مثلام اختلف اخللق  

وهكذا   الطعام..  رضورة  يلغي  ال  الطعام  أنواع  يف  االختالف  لكن  هلل..  تصورهم  يف 

 االختالف يف اهلل ال يلغي رضورة اهلل. 

 قلت: ولكن كيف نصل إىل اإلله احلقيقي؟ 

 قال: كام نصل إىل الطعام احلقيقي..  

 قلت: كيف؟

بالبحث  من    قال:  طعامنا  نخلص  أن  يصح  فال  والتحري..  والتدقيق  والعلم.. 

السموم، وال نخلص ديننا من السموم.. وبالدين تقوم حياة أرواحنا، كام بالطعام تقوم حياة  

 أجسادنا.

 مل أجده ما أقول له.. فقد كان جييبني عن كل شبهة أطرحها عليه بدقة عالية. 

 املشهد الثالث: 

الشاهد األول من حديثه إىل هذا املوضع، قلت له: فهل أقنعك هذا  بعد أن وصل  

 احلديث؟ 

قال: مل يقنعني متاما، ولكنه أزال الكثري من احلجارة واخلراسانات املسلحة التي جتثم  

 عن عقيل، ولذلك ْصت أكثر استعدادا لإليامن. 
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 قلت: فكيف زال ما بقي منها؟ 

التي كنت أعمل فيها، ومن خالل تالميذي    قال: لقد شاء اهلل أن يزيلها يف املدرسة

الذين كنت أستعمل معهم كل ما يمكن أن خيطر ببالك، وما مل خيطر من أساليب اإلقناع..  

حتى أين رضيت منهم أن يعتقدوا بأي اعتقاد مادي شيوعيا كان أو غري شيوعي.. فلم يقبلوا  

 ال يمكن زحزحتها.   إال بام ورثوه، والذي يذكرون يل أنه فطرهتم، وقناعتهم التي

وذات يوم، أردت إقناعهم بعدم وجود اهلل بالدليل احليس، فقلت هلم: أترونني؟..  

قلت:   نعم..  قالوا:  اللوح؟  أترون  هلم:  قلت  ثم  موجود..  أنا  فإذن  قلت:  نعم..  فقالوا: 

قالوا: ال.. قلت: فاهلل إذن غري موجود!   أترون اهلل؟  ثم قلت هلم:  فاللوح إذن موجود.. 

أحد التالميذ، وقال: أترون عقل األستاذ؟.. قالوا ْجيعا: ال.. قال: فعقل األستاذ    فوقف 

 إذن غري موجود. 

هذه   مثل  عن  اإلجابة  كيفية  اإلحلادية  املدارس  يف  تتعلم  أمل  ولكن..  قلت: 

 األطروحات؟ 

قال: أجل.. وطرحتها عليهم ْجيعا، لكنهم كانوا يقابلوهنا بأصوات فطرهتم اهلادئة،  

  تلطخ بام لطخت به فطريت. والتي مل

 قلت: فهل أرسك سلوكهم.. أم أرستك عقائدهم أيضا؟ 

قال: إن شئت الصدق.. فقد أرسين كالمها.. فكالمها يرتبط بعضه ببعض.. فهم  

عىل الفطرة اإلنسانية النقية بعقائدهم أو بسلوكهم.. أما أنا وأصحايب من املالحدة.. فقد  

إ من  نتملص  أن  حاولنا  بأننا  ألوان  شعرت  كل  من  واقعنا  يف  تراه  ما  والنتيجة  نسانيتنا، 

 االنحالل والعقد واألمراض والرصاع. 

سكت قليال، ثم قال: كام ال يمكن أن حييا اإلنسان من دون طعام.. فكذلك ال يمكن  
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أن حييا من دون اهلل.. أال ترى من العجب كيف أنه ال توجد حضارة من احلضارات.. وال  

  وهي تعتقد يف وجود قوة غيبية تتحكم يف الكون؟ قبيلة من القبائل إال 

 باخلرافات.  ةقلت: ولكنها ْجيعا مملوء

احلقيقة   نلغي  أن  علينا  وليس  باخلرافة..  خمتلطة  احلقيقة  تكون  كثرية  أحيانا  قال: 

ألجل خرافة ارتبطت هبا.. كام أننا ال يمكن أن نستغني عن الطعام بسبب أن بعض الناس  

 األطعمة، ويف يوم من األيام. وضع السم يف طعام من 

سكت قليال، ثم قال: يف ذلك احلني رحت إىل بعض أصحايب أحكي هلم ما حصل  

يل، فقال يل أحدهم: إن ما تذكره هو ما يؤكد احلقيقة التي شهد هبا كل املؤرخني، وعلامء  

ال   أوهامهم،  تصوره  ما  بحسب  ذلك  يفلسفون  راحوا  الذين  الفالسفة  حتى  االجتامع 

 لواقع. بحسب ا

قال آخر: لقد قال ويليام جيمس ديورانت يذكر ذلك: )صحيح أن بعض الشعوب  

البدائية ليس هلا ديانة عىل الظاهر فبعض قبائل األقزام يف إفريقية مل يكن هلم عقائد أو شعائر  

دينية عىل اإلطالق، إال أن هذه احلاالت نادرة الوقوع وال يزال االعتقاد القديم بأن الدين  

تعم البرش ْجيعا اعتقادا سليام وهذه يف رأي الفيلسوف حقيقة من احلقائق التارخيية  ظاهرة  

  (1) والنفسية(

قال آخر: وعرب يف موضع آخر ـ وهو املؤرخ الكبري للحضارات البرشية ـ عن مدى  

جتذر الدين يف الفطرة، وأن استثامر رجال الدين لذلك يدل عىل مدى ترسخه فيها، فيقول:  

دوافع   السيايس  يستخدم  كام  ألغراضه  استخدمه  لكن  خلقا  الدين  خيلق  مل  الكاهن  )إن 

 

 . 1/99( قصة احلضارة: 1) 
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الفطرية وغرائزه، فلم  إنام    اإلنسان  أو االعيب كهنوتية  تلفيقات  الدينية عن  العقيدة  تنشأ 

 (1)نشأت عن فطرة اإلنسان(

قال آخر: وقال العامل االجتامعي ]صموئيل كونيك[ عند حديثه عن جذور الدين يف  

آثارهم التى حصل عليها يف   ـ كام تشهد  األسالف من البرش: )إن أسالف البرش املعاْص 

دين، ومتدينني، بدليل أهنم كانوا يدفنون موتاهم ضمن طقوس  احلفريات ـ كانوا أصحاب  

ومراسيم خاصة وكانوا يدفنون معهم أدوات عملهم، وهبذا الطريق كانوا يثبتون اعتقادهم  

  (2)بوجود عامل آخر، وراء هذا العامل(

قال آخر: وعرب عن ذلك آخر ال أذكره اآلن، فقال: )لقد وجدت وتوجد ْجاعات  

علوم وفنون وفلسفات، لكن مل توجد ْجاعة بغري ديانة.. فالشعور الفطري   إنسانية من غري

بوجود خالق مدبر للكون شعور مشرتك بني ْجيع الناس، مغروس يف النفوس، يقوم يف  

والباحث   والعامل  واجلاهل  املتحرض،  واإلنسان  البدائي،  واإلنسان  الصغري،  الطفل  نفس 

 ك ال يستطيعون دفعه عن أنفسهم( والفيلسوف، كل هؤالء يشعرون بشعور مشرت

يف   الدين  جتذر  رس  عن  أسأله  أن  رأيت  وقد  بلديت،  من  نفس  بعامل  التقيت  بعدها 

األنا  أو  األدنى  األنا  من  فرويد  عن  درسه  بام  سيحدثني  أنه  أتصور  كنت  وقد  النفوس، 

عل ذلك،  األعىل.. أو حيدثني بام ذكره دوركايم أو إنجلز أو غريهم من فالسفتنا.. لكنه مل يف

وإنام قال يل: لقد أجاب عن سؤالك هذا الفيلسوف االنجليزي ]توماس كارليل[ بقوله:  

)إن الذين يريدون إثبات وجود اهلل بالربهان والدليل ما هم إال كالذي يريد االستدالل عىل  

 وجود الشمس الساطعة الوهاجة بالفانوس( 
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 قلت: ما يعني بقوله هذا؟.. وما تعني بنقلك لقوله؟ 

ال: إن هؤالء الذين تراهم يقفون بعقوهلم وقلوهبم بكل قوة يف وجه الزحف املادي  ق

الذي اكتسح البرشية ْجيعا يعود إىل ما ذكره ذلك الفيلسوف اإلنجليزي.. فهو قد صور  

حاهلم بكل دقة.. فهم مثل من شاهد الشمس.. وهل يمكن ملن شاهد الشمس أن يقنعه  

 أحد من الناس بعدم وجودها؟

 برهان النظم: . 2

الشاهد األول من حديثه، قام آخر، وقال: دعني أكمل أنا ما بدأته يا  بعدما انتهى  

الفطرة   عامل  عىل  هبا  مررت  التي  اجلولة  تلك  كل  بعد  لك  صحبتنا  بدأت  فقد  أستاذنا، 

وعالقته باإليامن.. لقد جئتنا حينها تعتذر عن كل تلك التعاليم التي بثثتها لنا، وطلبت منا  

 نعيد النظر فيها ْجيعا. أن 

لقد قلت لنا: اعذروين، فقد كنت صادقا وخملصا معكم، لكني مل أكن صادقا وال  

 خملصا مع احلقيقة، ألين ترسعت يف احلكم. 

 قال أحدنا حينها: فهل تريد منا أن نركب سفينة اإليامن التي كنت حتذرنا منها. 

 فقلت: ال.. ولكن.. علينا أن نعيد البحث من جديد. 

وعن  وق اإليامن،  سفينة  نركب  ْجيعا،  جعلتنا  كثرية،  حمال  إىل  حينها  معك  رسنا  د 

الكريم   القرآن  بفضل  فتحولنا  اهلل  يرس  لقد  هلل  واحلمد  كاملة..  عقلية  وقناعة  طواعية 

 وتعليامت املعلم إىل قواد لتلك السفينة، ال هم لنا إال دعوة اخللق إىل ركوهبا. 

 املشهد األول: 

سفينة   تركبون  وأصحابك  جعلتك  التي  املشاهد  بعض  عن  حدثتنا  فهال  قلت: 
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 اإليامن. 

 قال: أجل.. وسأحدثك أنا عن مشهد من املشاهد.. وحيدثك رفاقي عن غريها. 

سكت قليال، ثم قال: بعد أن ذكر لنا ذلك، رسنا معه إىل مدرسة قريبة كان يديرها  

الميذ، فأذن لنا، وهناك استمعنا إىل أحاديثهم  املعلم، وحينها استأذناه يف أن نحرض مع الت

 عن أعظم برهان قرآين عىل وجود اهلل، وهو برهان النظم. 

: أنتم تعلمون أن أوسع برهان اعتمد عليه القرآن الكريم  (1) لقد قال هلم املعلم سائال

تي  يف آياته وسوره يف إثبات معرفة اهلل هو برهان النظم بشكل غطى عىل كافة الرباهني ال 

أن أفضل وأوضح طريق ملعرفة اهلل    وردت يف القرآن الكريم.. وال شك أن هذا يدل عىل 

الوجود وآيات اآلفاق   البحث يف نظام اخللقة وأرسار  ألوان الرشك هو  وتنزهيه من كافة 

 واألنفس.. فلم كان كذلك؟ 

.. وأول  قال أحد التالميذ: رس ذلك يعود ملا يف هذا الربهان من القوة واحلجة البالغة

ذلك أنه يقنع العلامء كام يقنع عامة الناس، أي أن كل فئة تستطيع االستفادة واالنتفاع منه  

 حسب قابليتها، وذلك ألن الناس خمتلفون يف إدراك أرسار اخللقة. 

 قال آخر: وليس يف برهان النظم اجلفاف املوجود يف االستدالالت الفلسفية، بل عىل 

ء الكبري، ويوجد  ذلك املبدى  منح اإلنسان حب االطالع عىل العكس فإن فيه لطفا خاصا ي 

فيه نوعا من االندفاع والشوق نحوه، ويوفر لديه حالة من اخلضوع املمزوج باحلب ومعرفة  

 اهلل.. وبتعبري آخر فهو يروي عقل اإلنسان كام يروي عواطفه وأخالقه. 

ألنواع النعم اإلهلية    قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن برهان النظم وبسبب دراسته
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ضمن دراسة نظم هذا العامل يؤكد عىل مسألة شكر املنعم، وهذا بحد ذاته حافز آخر من  

 حوافز التوحيد. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن برهان النظم يف حال تطور ومتجدد، فهو ال متناه..  

ة هلذا الربهان، ألن  ذلك أن املقدمة الصغرى متثل أعصانا متفرعة ومورقة وذات براعم نامي

وصغرى  مصداقا  يشكل  إنام  اخللقة  أرسار  حول  العلمية  االكتشافات  من  اكتشاف    أي 

متطور   وهو  آخرا،  شكال  يأخذ  يوم  كل  ويف  دائام،  جديد  هلذا  فهو  الربهان،  هلذا  جديدة 

 جانب تطور العلم واملعارف البرشية.  ومتقدم إىل 

ال برهان  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  آخر:  اآلفاق  قال  سلوك  إىل  اإلنسان  يدعو  نظم 

معرفة اإلنسان يف كل يوم، وجيعل    واألنفس، وهذا السلوك اململوء بالربكة يزيد من مستوى 

تفكريه مزدهرا، خاصة وأن أسس برهان النظم خمتلطة بحياة اإلنسان وهو يواجهها يف كل  

 خطوة من خطواته. 

الوحيد الذي يستطيع إخضاع    قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن برهان النظم هو 

ويستخدم  املحضة،  العقلية  االستدالالت  ينكرون  الذين  التجريبيني  حربة    ونالفالسفة 

 املادية ضدهم، وهو هبذا اللحاظ ذو فاعلية عالية.  يف إثبات العلم 

 قال املعلم: فام األسس التي يقوم عليها هذا الربهان؟

هذ يرتكز  التالميذ:  أحد  عىل قال  األول  شكله  يف  الربهان  أساسيتني،    ا  ركيزتني 

 .  وكربى  بحسب ما هو مصطلح يشكل صغرى

قال آخر: أما أوالمها، وهي صغرى القياس، فهي أن هنالك نظاما دقيقا وحمسوبا 

 حيكم عامل الوجود. 

قال آخر: وأما الثانية، وهي كربى القياس، فهي أنه أينام وجدنا نظاما دقيقا وحمسوبا،  
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التصادفية، بل البد أن يصدر عن علم وقدرة  ف املمكن أن يكون وليد احلوادث  من غري 

 عظيمني. 

قال آخر: والنتيجة هي أن هناك مبدأ علم وقدرة عظيم وراء نظام عامل اخللقة، سواء  

 أطلقنا عليه اسم اهلل أو وضعنا له إسام آخر، ألن التسمية ال تؤثر يف هذا. 

 قدمة الثانية، والتي اعتربمتوها صغرى القياس؟قال املعلم: فكيف تثبون امل 

ويعطي   معني  برنامج  وفق  يعمل  أي موجود  أن  القول  يمكن  التالميذ:  أحد  قال 

)احلساب( و)الربنامج( و)اهلدف(   هذا األساس فإن نتائج معينة، هو موجود منظم، وعىل 

 تشكل العناْص األصلية الثالثة للنظام. 

الساعة نموذج لـ )املوجود املنظم(، ذلك أن أجزاءها مصنوعة وفق  قال آخر: فمثال  

 حساب دقيق، ثم هنالك برنامج لرتكيبها، واهلدف منها هو التشخيص الدقيق للوقت. 

هذه العالقة ـ عالقة النظام والعلم ـ يمكن االستعانة    قال آخر: وألجل التوصل إىل 

نر أبدا الكثري من العلامء الكبار واملخرتعني    بعدة أدلة.. منها الوجدان، ذلك أنه مع أننا مل 

سوى منهم  يبق  ومل  املهرة،  إىل   والفنانني  ننظر  حني  إالأننا  والكتب    اآلثار،  اآلثار  تلك 

بعقلهم   دليل  إىل  احلاجة  بدون  نعرتف  البديعة،  واألبنية  النفيسة  واللوحات  والصناعات 

 وذوقهم وعلمهم ومهارهتم الصناعية والفنية. 

آخر  أجل  قال  فمن  املنطقي،  بالدليل  االستعانة  يمكن  الوجدان  إىل  باإلضافة   :

  الوجود جيب أن يكون هناك اختيار يف سبع مراحل عىل   إحداث بناية منظمة وإظهارها إىل

األقل.. أوهلا: نوعية املواد املستخدمة، وثانيها: مقدار وكمية املواد، وثالثها: جودة املواد،  

جام املختلفة، وخامسها: إجياد االنسجام بني األجزاء، وسادسها:  ورابعها: األشكال واألح

 إجياد التناسب بينها، وسابعها: من حيث وضع كل من األجزاء يف مكانه املناسب. 
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للعلم   وفقا  منها  واحدة  كل  تتم  أن  جيب  السبعة  االختيارات  وهذه  آخر:  قال 

مثل هذه البناية   عندما نرى  واالطالع واحلساب، وأحيانا احلسابات الدقيقة جدا، ومن هنا 

 نتيقن أن صانعها بال شك كان يملك العلم واملعرفة واالطالع الواسع. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، يمكن إثبات هذه العالقة ـ عالقة النظام والعلم ـ عن  

 طريق آخر، وهو طريق الربهان الريايض. 

أن  آخر: ذلك  فر  قال  اليوم  الذي أصبح  عا علميا مستقال يف  حساب االحتامالت 

ء الذي  اجلامعات ذو فاعلية جيدة جدا يف جمال العالقة بني النظام والعلم، وهو نفس اليش 

 ندركه بصورة إْجالية يف حياتنا، لكن حساب االحتامالت يعكسه يف شكل ريايض واضح. 

قال آخر: ذلك أننا ال نصدق أبدا أن إنسانا أميا يستطيع عن طريق الصدفة أن يؤلف  

 ابا يف )الفلسفة( أو )اآلداب والشعر( أو )الطب(، بسبب امتالكه آللة طابعة. كت

قال آخر: وليس من املستحيل كتابة كتاب علمي عن طريق الصدفة فحسب، بل ال  

 رسالة قصرية أيضا.  يمكن كتابة حتى 

قال آخر: ألنه لو افرتضنا أن حروف اآللة الطابعة ثالثون حرفا فقط ـ وهي بالطبع  

بكثري، ألن لبعض احلروف صور متعددة، فمثال حرف الباء األولية والباء الوسطية  أكثر  

والباء النهائية والباء املفردة تشكل أربع صور خمتلفة حلرف الباء ـ فإن حساب االحتامالت  

هنا يذكر أن الظهور التصاديف لكلمة )من( املكونة من حرفني هو احتامل واحد من تسعامئة  

 احتامل. 

  27: واحتامل ظهور كلمة مكونة من ثالثة أحرف هو احتامل واحد من  قال آخر 

 مليون.   21كلمة مكونة من مخسة أحرف سوف نجتاز حدود    ألف احتامل، وحني نصل إىل 

قال آخر: فإذا كانت احلروف املوجودة يف رسالة قصرية هي مائة حرف فإن جمموعة  
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العدد   املعينة    100س  األ  مرفوعا إىل   30احتامالت هذه األحرف هي  بحيث أن رسالتنا 

تشكل احتامال واحدا من هذا العدد اهلائل من االحتامالت، أي عددا كرسيا بسطه واحد  

 يمينه مائة صفر.  إىل  3ومقامه العدد  

ء يف  قال آخر: إن مقام هذا الكرس من الضخامة بحيث ال يمكن حسابه، وال يش 

 ضخامة هذا العدد.  هذا العامل يصل إىل 

خر: وألجل إيضاح هذه احلقيقة يكفي أن نعلم أننا لو قطرنا ْجيع املحيطات  قال آ

الكرة األرضية قطرة قطرة وحسبنا عددها لكان عددها أقل من عدد عىل يمينه واحد    عىل 

 وعرشون صفرا فقط. 

وعىل  آخر:  عدد    قال  فإن  صفحة  ألف  من  مكونا  كتابا  حسبنا  لو  احلساب  هذا 

 )البسط( يتساوى   رجة أن االحتامل التصاديف لعدده الكرسي د  االحتامالت سيتضخم إىل 

 مع الصفر.. أي أنه مستحيل. 

ادعى إذا  الدليل،  وهبذا  آخر:  أن   قال  مثال:  كتاب   شخص  مؤلف  سينا(    )ابن 

وأن  متاما،  أميا  كان  الطب  يف  وأن   )القانون(  مطلقا،  شعري  ذوق  له  يكن  مل   )املتنبي( 

من الرياضيات وأن بنائي األبنية التارخيية الشهرية مل يكن هلم    )أنشتاين( مل يكن يفقه شيئا 

اطالع يف فن العامرة، وأن ْجيع اآلثار التي تركوها ظهرت بمحض الصدفة واحلركات    أدنى

املواد اإلنشائية! فال شك أن من يقول مثل هذا    األوراق أو عىل   غري املقصودة أليدهيم عىل 

 نون. الكالم إن مل يكن يمزح فهو جم

قال آخر: ولذلك، فإن عالقة النظام بالعلم واضحة إىل درجة أن الكثري من العلوم  

واملعارف البرشية قائمة عىل النظام، فمثال جزء مهم من تاريخ احلضارة البرشية كتب من  

 خالل مطالعة ودراسة اآلثار اجلذابة للسلف التي خلفوها بعد رحيلهم. 
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ـ   التي  قال آخر: والعلامء  أو  يعثرون عليها بواسطة احلفريات  التي  بمطالعة اآلثار 

مستوى  إىل  يتوصلون  الغابرة،  األقوام  ومعابد  قبور  يف  وحضارهتم    يكتشفوهنا  ثقافتهم 

 ونوعية عقائدهم. 

 قال آخر: وهلذا، فإننا إذا أنكرنا عالقة النظام والعلم إهنارت كل هذه االستنباطات. 

القرآن الكريم اعتنى هبذا النوع من الرباهني، فهل ذكر ما  قال املعلم: لقد ذكرتم أن 

 أطلقتم عليه املقدمة الكربى. 

التالميذ أحد  تذكر  (1)قال  ال  فهي  عنها،  مطلقا  تتحدث  الكريم ال  القرآن  آيات   :

حد أنه مل تكن ثمة حاجة    عالقة النظام والعلم، وذلك ألهنا كانت واضحة ووجدانية إىل 

 لبياهنا. 

لك أن اإلنسان إذا أنكر هذه العالقة جيب عليه إنكار الكثري من احلقائق  قال آخر: ذ 

 املوجودة يف حياته. 

الذين   السفسطائيني  يشبهون  العالقة  هذه  منكري  أن  يف  شك  من  وما  آخر:  قال 

مثل   احلقائق  ْجيع  يقبلون  اليومية  حياهتم  يف  ولكنهم  حديثهم،  أثناء  احلقائق  ينكرون 

 اآلخرين. 

نراهم إذا مرضوا يراجعون الطبيب، ويستعملون الدواء، وينفذون    قال آخر: وهلذا 

و)الدواء(   )الطبيب(  بوجود  رسميا  يعرتفون  أهنم  أي  بحرف،  حرفا  الطبيب  إرشادات 

 و)علم الطب( و)الصيدلة( ومئات األمور األخرى الدائرة يف هذا الفلك. 

ستنتجون علميا  قال آخر: وكذلك، فإن منكري عالقة النظام والعلم أيضا بدورهم ي
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ء واع وذي ذوق وفن، وال  وعمليا من أي أثر علمي وصناعي وأديب وفني، وجود مبدى

 االحتامالت املجنونة.  يعتمدون أبدا عىل 

املقدمة   عن  الكريم  القرآن  حديث  عن  حدثونا  واآلن،  فيكم،  بورك  املعلم:  قال 

 الصغرى من هذا الربهان. 

القرآن   التالميذ:  أحد  املؤكدة هلذا  قال  الكثرية  النامذج  باحلديث عن  الكريم مملوء 

عن   حتدث  الكريم  فالقرآن  حرصها..  يصعب  ومعاين  جماالت  تشمل  وهي  الربهان.. 

اإلنسان واحليوان والسامء واألرض واملخلوقات الكثرية صغريها وكبريها معتربا هلا ْجيعا  

 من آيات اهلل الدالة عليه. 

 املشهد الثاين: 

الشاهد من حديثه إىل هذا املوضع، قام بعضهم، وقال: دعوين أكمل  بعدما انتهى  

 أنا، فقد كنت رفيقا لكم يف تلك الرحلة اجلميلة. 

أذن له أصحابه، فقال: بعد أن أجاب التالميذ عىل كل أسئلة معلمهم بشأن حقيقة  

بطة بخلق  برهان النظم وقوته، قال هلم: فحدثونا عام ذكره القرآن الكريم من اآليات املرت

 اإلنسان.

: ىف القرآن الكريم عرشات من الصور التي يذكر اهلل تعاىل فيها  (1)قال أحد التالميذ

كيف خرج اإلنسان إىل هذا العامل.. وهذه الصور وإن اختلفت مظهرا، فإهنا تلتقى ْجيعا يف  

 مضموهنا وحمتواها. 

يلتقى مثال مع قوله تعاىل أدنى مستوياته  إِنَّا  قال آخر: فالعقل يف  النَّاُس  َا  َأهيُّ : ﴿َيا 

 

 ( 11/495التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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ا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا ، وتلك حقيقة ال  [ 13احلجرات:  ] ﴾  َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبا

 يستعىل عليها العقل يف أعىل منازله، وال يستغنى عن األخذ هبا.

ع قوله تعاىل: ﴿الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن  قال آخر: فإذا ترقى العقل شيئا كان له لقاء آخر م

ا َونَِساءا     [ 1النساء: ] ﴾ َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالا َكثرِيا

قال آخر: ثم ما يزال العقل يلتقى مع آيات اهلل، آية آية.. فيجد يف كل آية منها لونا 

 . وضوحا، وعمقا جديدا، تزداد به الصورة 

َقَراٍر َمكنِيٍ   َمِهنٍي َفَجَعْلنَاُه يِف 
ٍ
َنْخُلْقُكْم ِمْن َماء ﴾  قال آخر: ومن هذه اآليات: ﴿َأمَلْ 

ا [ 21ـ    20املرسالت:  ]  َنَباتا اأْلَْرِض  ِمَن  َأْنَبَتُكْم  ْنَساَن ِمْن  [17نوح:  ] ﴾  ، ﴿َواهللَُّ  اإْلِ ، ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَا 

طِنيٍ  ِمْن  ارِ [12املؤمنون:  ] ﴾  ُساَلَلٍة  َكاْلَفخَّ َصْلَصاٍل  ِمْن  ْنَساَن  اإْلِ و﴿َخَلَق  ،  [ 14الرمحن:  ] ﴾  ، 

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن مَحَإٍ َمْسُنونٍ  ٍة ِمْن  [ 26احلجر:  ] ﴾  ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ ، ﴿َواهللَُّ َخَلَق ُكلَّ َدابَّ

 
ٍ
  [ 45النور: ] ﴾ َماء

اآليات، وكثري غريه آخر: فهذه  أمام  قال  العقل  اإلنسان، تضع  مما جاء يف خلق  ا 

قضايا، ومقررات، كلها حتدث عن خلق اإلنسان، وبعضها واضح جىل يعرف بأدنى نظر،  

 وبعضها دقيق خفى، ال ينال إال بنظر دقيق، وإدراك سليم، مع قدر كبري من العلم واملعرفة. 

حيدث صداما بينها،    قال آخر: ومع هذا، فإن التقاء هذه اآليات يف أي عقل مؤمن ال

ـ   انفصال يف وحدهتا، وذلك بحمل اخلفي عليه منها، عىل اجلىل، واملتشابه  وال يدعو إىل 

 عنده ـ عىل املحكم. 

قال آخر: ثم يبقى مع هذا للعقل ـ عىل امتداد الزمن ـ مكانه من اآليات اخلفية، ينظر  

ن هذه اآليات جديدا من  يف وجهها، ويدور باحثا عن أرسارها.. ويف كل يوم جيد العقل م

 العلم، ومزيدا من املعرفة، وكثريا من األرسار. 
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ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة   قال املعلم: بورك فيكم.. فحدثونا عن قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

َفَخَلْقنَا اْلَعَلَقَة ُمْضَغةا َفَخَلْقنَا    ِمْن طِنٍي ُثمَّ َجَعْلنَاُه ُنْطَفةا يِف َقَراٍر َمكِنٍي ُثمَّ َخَلْقنَا النُّْطَفَة َعَلَقةا 

ا آَخَر َفَتَباَرَك اهللَُّ َأْحَسُن اخْلَالِقِ  ا َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم حَلاْما ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلقا املؤمنون:  ] ﴾  نيَ املُْْضَغَة ِعَظاما

 [ 14ـ  12

التالميذ أحد  السابق (1)قال  اآليات  يف  تعاىل  اهلل  ذكر  أن  بعد  املؤمنني  :  أوصاف  ة 

احلقيقيني، وما يمنحهم اهلل من جزاء عظيم يبعث يف القلوب الشوق لاللتحاق بصفوفهم،  

 بينت هذه اآليات الكريمة وما بعدها السبيل لكسب اإليامن واملعرفة. 

قال آخر: حيث دل اهلل تعاىل فيها اإلنسان إىل )عامل النفس( ليكشف له أرسار باطنه  

األنفيس )السري  الظاهر  وهو  عامل  إىل  اإلنسان  انتباه  هلا  التالية  اآليات  أثارت  ثم   ،)

 واملخلوقات املدهشة يف عامل الوجود وسرب عامل اآلفاق، وهو )السري اآلفاقي( 

قال آخر: وقد بدأت اآليات الكريمة بذكر اخلطوة األوىل التي خلق اهلل فيها اإلنسان  

ضل خملوقاته من تراب مهني ال قدر وال  بكل عظمته واستعداده وجدارته، والذي يعترب أف

 قيمة له، وهكذا جتلت قدرته سبحانه وتعاىل يف هذا اخللق البديع. 

قال آخر: ثم أشارت إىل بداية وجود ْجع البرش من آدم وأبنائه، وأهنم خلقوا ْجيعا  

طفة  من الرتاب، إال أن اآلية التالية هلا أشارت إىل استمرارية نسل اإلنسان بواسطة تركيب ن

 َخَلَقُه  
ٍ
ء الذكر ببويضة االنثى يف الرحم، كام قال تعاىل يف آية أخرى: ﴿الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ يَشْ

 َمِهنيٍ 
ٍ
ْنَساِن ِمْن طِنٍي ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن َماء  [ 8ـ  7السجدة: ] ﴾ َوَبَدَأ َخْلَق اإْلِ

مكني(،   بـ)قرار  الرحم  عن  والتعبري  آخر:  أمهية  قال  إىل  إشارة  اآلمن،  القرار  أي 

الرحم يف اجلسم، حيث يقع يف مكان أمني حمفوظ من ْجيع اجلهات، حيفظه العمود الفقري  
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من جهة، وعظم احلوض القوي من جهة أخرى، وأغشية البطن العديدة من جهة ثالثة،  

 ودفاع اليدين يشكل حرزا رابعا له.. وكل ذلك شواهد عىل موضع الرحم اآلمن. 

ال آخر: ثم تشري اآلية الثالثة إىل املراحل املدهشة واملثرية لتدرج النطفة يف مراحلها  ق

املختلفة، واختاذها شكال معينا يف كل منها يف ذلك القرار املكني، حيث تذكر أن اهلل تعاىل  

حول تلك النطفة إىل شكل قطعة دم متخثر )علقة(، ثم بدهلا إىل شكل قطعة حلم ممضوغ  

ثم َخَلْقنَا    )مضغة(،  ﴿ُثمَّ  حلام:  العظام  هذه  ألبس  وأخريا  عظاما،  املضغة  هذه  من  جعل 

ا َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم حَلاْما   [ 14املؤمنون: ] ﴾ النُّْطَفَة َعَلَقةا َفَخَلْقنَا اْلَعَلَقَة ُمْضَغةا َفَخَلْقنَا املُْْضَغَة ِعَظاما

إىل   مضافا  املختلفة  األربعة  املراحل  هذه  آخر:  مخس  قال  تشكل  النطفة  مرحلة 

بالعجائب بحثت بدقة يف علم األجنة، وألفت   مراحل، كل منها عامل عجيب بذاته ميلء 

بصددها كتب وبحوث عميقة يف عرصنا، إال أن القرآن الكريم تكلم عنها وبني عجائبها  

 يوم مل يولد هذا العلم ومل يكن له أثر. 

 آخر مرحلة والتي تعتربـ  يف احلقيقة  قال آخر: ويف اخلتام أشارت اآليات الكريمة إىل

ا   ـ أهم مرحلة يف خلق البرش، بعبارة عميقة وذات معنى كبري، قال تعاىل: ﴿ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلقا

 [ 14املؤمنون: ] ﴾ آَخَر َفَتَباَرَك اهللَُّ َأْحَسُن اخْلَالِِقنيَ 

تي خلقت يف ظلامت  قال آخر: وكل هذه اآليات الكريمة تشري إىل القدرة الفريدة، ال

 الرحم هذه الصورة البديعة، وصاغت من قطرة ماء كل هذه االمور املدهشة. 

باألصل   وتعني  )اخللق(  من  مشتقة  )اخلالق(  كلمة  أن  بالذكر  وجدير  آخر:  قال 

التقدير، حيث تطلق هذه الكلمة عندما ُيراد تقطيع قطعة من اجللد فينبغي عىل الشخص  

لوبة ثم يقطعها، فيستخدم لفظ )اخللق( بمعنى التقدير، ألمهية  أن يقيس أبعاد القطعة املط

 تقدير أبعاد اليشء، قبل قطعه. 
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َأْحَسُن اخْلَالِِقنيَ  ، فهل  [ 14املؤمنون:  ] ﴾  قال املعلم: فام معنى قوله تعاىل: ﴿َفَتَباَرَك اهللَُّ 

 يوجد خالق غري اهلل حتى تذكر اآلية الكريمة هذا؟ 

التالميذ أحد  ذلك  :  (1)قال  ويصح  والصنع،  التقدير  بمعنى  )اخللق(  كلمة  ألن 

 بالنسبة لغري اهلل، إال أن هناك اختالفا جوهريا بني اخللقني. 

قال آخر: فاهلل خلق املواد وصورها، بينام يصنع اإلنسان أشياءه مما خلق اهلل، فهو  

أو يصنع   أولية كاجلص واآلجر،  موادا  يستخدم  يبني دارا حيث  من  يغري صورها، كمن 

 احلديد سيارة أو ماكنة. 

 َوُهَو َعىَل ُكلِّ  
ٍ
ء قال آخر: ومن جهة أخرى ال حدود خللق اهلل، ﴿اهللَُّ َخالُِق ُكلِّ يَشْ

 َوكِيٌل 
ٍ
ء يف الوقت الذي نجد فيه ما صنعه اإلنسان حمدودا جدا، ويف كثري    [ 62الزمر:  ] ﴾  يَشْ

د، إال أن اهلل يبدع اخللق دون أي  من األحيان جيد اإلنسان فيام خلقه نقصا جيب سده فيام بع

 نقص أو عيب. 

قال آخر: ثم إن قدرة اإلنسان عىل صنع األشياء جاءت بإذن من اهلل، حيث كل يشء  

يف العامل يتحرك بإذن اهلل، حتى الورق عىل الشجر، كام قال تعاىل عن املسيح عليه السالم:  

 [ 110املائدة: ] ﴾ بِإِْذيِن ﴿َوإِْذ خَتُْلُق ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ 

 املشهد الثالث: 

الشاهد من حديثه إىل هذا املوضع، قام بعضهم، وقال: دعوين أكمل  بعدما انتهى  

 أنا، فقد كنت رفيقا لكم يف تلك الرحلة اجلميلة. 

أذن له أصحابه، فقال: بعد أن أجاب التالميذ عىل كل أسئلة معلمهم بشأن ما ذكره  
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ات املرتبطة بخلق اإلنسان، وعالقتها بربهان النظم وقوته، قال هلم:  القرآن الكريم من اآلي

يف   املبثوثة  احلياة  عن  احلديث  من  الكريم  القرآن  يف  ورد  عام  حدثونا  واآلن  بوركتم.. 

 الكائنات، وداللتها عىل اهلل. 

قال أحد التالميذ: إن ظاهرة احلياة هي أعقد ظواهر هذا العامل.. وهلذا ورد يف القرآن  

 ريم احلديث الكثري عنها، باعتبارها من آيات اهلل العظمى الدالة عليه. الك

ا   َأْمَواتا َوُكنُْتْم  بِاهللَِّ  َتْكُفُروَن  ﴿َكْيَف  تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  قال 

يِيُكْم ُثمَّ إَِلْيِه ُتْرَجُعونَ   [ 28البقرة: ] ﴾ َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ حُيْ

: ففي هذه اآلية الكريمة يلفت اهلل تعاىل أنظار البرش إىل عظمة اخلالق  (1) قال آخر

عن طريق ذكر بعض النعم اإِلهلية وبعض املظاهر املدهشة للخلقة.. وبذلك يكمل األدلة  

ِذيَن ِمنْ  َا النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَّ  َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم  التي أوردها يف قوله: ﴿َيا َأهيُّ

ِمنَ  بِِه  َفَأْخَرَج  َماءا   
ِ
اَمء السَّ ِمَن  َوَأْنَزَل  بِنَاءا  اَمَء  َوالسَّ ا  فَِراشا اأْلَْرَض  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي    َتتَُّقوَن 

ا َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  َعُلوا هللَِِّ َأْنَدادا ا َلُكْم َفاَل جَتْ من هذه السورة حول    [ 22ـ    21البقرة:  ] ﴾  الثََّمَراِت ِرْزقا

 معرفة اهلل. 

تقبل اإلنكار، ويركز عىل مسألة   أدلته من نقطة ال  يبدأ  الكريم  قال آخر: والقرآن 

ا   َأْمَواتا َوُكنُْتْم  بِاهللَِّ  َتْكُفُروَن  ﴿َكْيَف  ويقول:  وغموض،  تعقيد  من  فيها  ما  بكل  )احلياة( 

بام كان عليه قبل احلياة.. فقد كان ميتا متاما   .. ويف هذا تذكري لإِلنسان[ 28البقرة: ] ﴾ َفَأْحَياُكمْ 

مثل األحجار واألخشاب ومل يكن فيه أي أثر للحياة، لكنه اآلن يتمتع بنعمة احلياة، وبنعمة  

 الشعور واإلدراك. 
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قال آخر: فمن الذي منح اإلنسان نعمة احلياة؟.. وهل يمكن للكائن البرشي أن  

 يمنح نفسه احلياة!؟ 

منصف ال يرتدد أن جييب: إن هذه احلياة موهوبة لإلنسان من  قال آخر: كل إنسان  

يكفر   فكيف  تنظيمها..  وقادر عىل  املعقدة..  وقوانينها  احلياة  برموز  عامل  قادر..  عامل  لدن 

 اإلنسان بمن أحياه بعد موته!؟ 

قال آخر: وهلذا أْجع العلامء أن مسألة احلياة أعقد مسألة يف عاملنا هذا، ألن لغز احلياة  

 ينحل حتى اليوم عىل الرغم من كل ما حققه البرش من تقدم هائل يف حقل العلم واملعرقة. مل  

قال آخر: نعم.. قد يستطيع العلم يف املستقبل أن يكتشف بعض أرسار احلياة.. لكن  

السؤال يبقى قائام بحاله: كيف يكفر اإلنسان باهلل وينسب هذه احلياة بتعقيداهتا وغموضها  

 الطبيعة العمياء الصامء الفاقدة لكل شعور وإدراك!؟  وأرسارها إىل صنع 

قال آخر: وبعد التذكري هبذه النعمة، تؤكد اآلية الكريمة عىل دليل واضح آخر وهو  

ال   ومن  يعرفهم  من  وفاة  خالل  من  اليومية،  حياته  يف  اإلنسان  يراها  التي  املوت  ظاهرة 

 يعرفهم. 

، من الذي قبض أرواحهم؟ أال  قال آخر: وهذه الظاهرة تبعث أيضا عىل التفكري

 يدل سلب احلياة منهم عىل أن هناك من منحهم هذه احلياة؟

آية احلياة وداللتها عىل اهلل قوله تعاىل: ﴿إِنَّ اهللََّ   قال آخر: ومن اآليات التي تذكر 

﴾  حْلَيِّ َذلُِكُم اهللَُّ َفَأنَّى ُتْؤَفُكونَ َفالُِق احْلَبِّ َوالنََّوى خُيِْرُج احْلَيَّ ِمَن املَْيِِّت َوخُمِْرُج املَْيِِّت ِمَن ا

 [95األنعام: ] 

: أي ذلكم هو اهلل، وتلك هى بعض آثار قدرته.. فلينظروا ىف هذا الذي  (1) قال آخر
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أبدعته القدرة القادرة، التي قام سلطاهنا عىل كل شىء، ونفذ علمها إىل كل شىء.. فهذه 

ا هبا  متسك  تكاد  ال  التي  الصغرية،  كياهنا  احلبة  من  فيخرج  العظيم،  اخلالق  يفلقها  لعني، 

 الضعيف، وجرمها الصغري، شجرة عظيمة مورقة مزهرة مثمرة. 

قال آخر: وهذه النواة اليابسة، التي ال يتجاوز جرمها جرم حصاة صغرية، يفتقها  

 اخلالق العليم، فيخرج من أطوائها نخلة باسقة، تطاول السامء، وتناطح السحاب. 

ق احلب والنوى يعني شقه، حني يغرس ىف مغارس اإلنبات، فيفتق  قال آخر: وفل

كام تفتق األرحام عند الوالدة لتخرج ما فيها من أجنة.. ومن بني هذا احلب والنوى.. امليت  

 اهلامد.. خترج احلياة ممثلة ىف شجرية صغرية، أو نخلة باسقة، أو دوحة عظيمة. 

ور اإلبداع ىف اخللق.. وهو أنه  قال آخر: ثم عرض اهلل تعاىل صورة أخرى من ص 

امليت من احلى، كهذا احلب وذلك   فإنه سبحانه خيرج  امليت،  إذ خيرج احلى من  سبحانه 

 النوى فإهنام من مواليد النبات احلى النامي. 

هذا العرض لإلحياء واإلماتة، واإلماتة واإلحياء، مثل ظاهر يرى فيه  : ويف  قال آخر

.. وأنه كان ىف عامل املوات، ثم إذا هو كائن حى عاقل.. ثم  اإلنسان العاقل صورة حلياته هو

إذا هو مردود إىل عامل املوات مرة أخرى.. فهل تعجز القدرة اإلهلية عن رده مرة ثانية إىل  

 احلياة؟ 

قال آخر: إن ذلك ـ ىف تقدير اإلنسانية ـ أمر أهون مما سبقه من إجياد احلياة من العدم،  

يِيُكْم ُثمَّ إَِلْيِه  ولذلك قال تعاىل:   ا َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ حُيْ ﴿َكْيَف َتْكُفُروَن بِاهللَِّ َوُكنُْتْم َأْمَواتا

 [ 28البقرة: ] ﴾ ُتْرَجُعونَ 

اهللَُّ إشارة إىل اهلل، سبحانه، وأنه هو    [ 95األنعام:  ] ﴾  قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿َذلُِكُم 

عاقل أن يتخذ إهلا غريه.. فذلكم هو اهلل، وتلك هى بعض آثار  اإلله احلق الذي ال ينبغى ل
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 قدرته. 

إنكار عىل هؤالء الضالني،    [ 95األنعام:  ] ﴾  قال آخر: وقوله سبحانه: ﴿َفَأنَّى ُتْؤَفُكونَ 

أن يكون هلم متجه غري اهلل، ثم هو دعوة جمددة هلم أن يرتكوا هذا الطريق اآلثم الذي هم  

إىل   احلق  طريق  عن  وامليل  والبهتان،  الباطل  هو  واإلفك،  اهلالكني..  ىف  كانوا  وإال  فيه، 

 الضالل. 

 املشهد الرابع: 

ع، قام بعضهم، وقال: دعوين أكمل  الشاهد من حديثه إىل هذا املوضبعدما انتهى  

 أنا، فقد كنت رفيقا لكم يف تلك الرحلة اجلميلة. 

أذن له أصحابه، فقال: بعد أن أجاب التالميذ عىل كل أسئلة معلمهم بشأن ما ورد  

يف القرآن الكريم من ذكر احلياة املبثوثة يف الكائنات، وداللتها عىل اهلل، وعالقتها بربهان  

وركتم.. واآلن حدثونا عام ورد يف القرآن الكريم من احلديث عن آيات  النظم، قال هلم: ب

 اهلل تعاىل يف اهلداية الفطرية والغريزية لإلنسان واحليوان. 

قال أحد التالميذ: إن اهلداية الفطرية والغريزية تعد من اآليات الدالة عىل وجود اهلل  

لقرآن الكريم، كقوله تعاىل عىل  وعظمته، وهلذا وردت اإلشارة إليها يف مواضع كثرية من ا

ُثمَّ   َخْلَقُه   
ٍ
ء ُكلَّ يَشْ َأْعَطى  الَِّذي  نَا  السالم عند دعوته لفرعون هلل: ﴿َربُّ لسان موسى عليه 

 [ 50طه: ] ﴾ َهَدى

: أي ربنا الذي خلقنا والذي قام عىل شؤوننا، وسري أمورنا هو ﴿الَِّذي  (1) قال آخر

 َخْلَقهُ 
ٍ
ء ، أي صورته وحاله التي تناسب ما عهد به إليه فهو أعطى  [ 50:  طه] ﴾  َأْعَطى ُكلَّ يَشْ
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 كل يشء وجوده وهيأه ملا أنشأه ألجله. 

قال آخر: أى أعطى كل يشء صورته وشكله الذي يطابق املنفعة به، كام أعطى العني  

يوافق االستامع، وكذلك األنف واليد،   الذي  تطابق اإلبصار، واألذن الشكل  التي  اهليئة 

للسان كل واحد مطابق ملا علق به من املنفعة غري ناب عنه، أعطى كل حيوان  والرجل وا 

 نظريه يف اخللق والصورة. 

قال آخر: واملعنى أن اهلل تعاىل أعطى كل موجود الصورة التي اختارها له، وهيأ كل  

ما فيه من قوى ملا أعده له، فكل قوى اإلنسان واحليوان صوره اهلل سبحانه لكي يؤدي عمله  

 ي خلقه اهلل تعاىل له، ثم بعد هذا اخللق تكون اهلداية العامة يف احلياة ويف اخلري ويف الرش. الذ

وكان العطف بـ ]ثم[ للداللة عىل البعد    [ 50طه:  ] ﴾  قال آخر: ولذلك قال: ﴿ُثمَّ َهَدى

 بني أصل اخللق والتصوير، وأداء كل عضو مهمته يف احلياة وإدراك معانيها.

هدى كل عضو صورة ألداء املنفعة التي خلق هلا فهديت    قال آخر: و)هدى( أي

العني إىل معرفة األشياء بالبرص، وهديت األذن ملعرفة كل ما يعلم عن طريق السامع، وهدى  

، وكام [ 10البلد: ] ﴾  العقل اإلنساين إىل إدراك اخلري والرش، كام قال تعاىل: ﴿َوَهَدْينَاُه النَّْجَدْينِ 

اَها َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها قال: ﴿َوَنْفٍس َوَما َس   [ 8ـ  7الشمس:  ] ﴾ وَّ

: واآلية الكريمة تشري إىل كل أنواع اهلداية، ابتداء من اهلداية التكوينية،  (1) قال آخر

والتي تعني أن اهلل تعاىل خلق جمموعة من عوامل التقدم والتكامل يف خمتلف كائنات هذا  

العامل، يشمل ذلك اإلنسان وْجيع الكائنات احلية، بل حتى اجلامدات، وهذه العوامل تدفع  

ا.. فنمو اجلنني يف رحم أمه ورشده، ونمو البذرة يف باطن األرض  املوجودات نحو تكامله
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ورشدها، وحركة السيارات واملنظومات الشمسية يف مداراهتا، وأمثال ذلك نامذج خمتلفة  

 من اهلداية التكوينية.  

طريق   عن  الناس  هداية  وهي  الترشيعية،  اهلداية  إىل  كذلك  تشري  وهي  آخر:  قال 

التي يقوم  التعليم والرتبية، والقوا نني، واحلكومات العادلة، واملوعظة والنصيحة.. وهي 

هبا األنبياء واألئمة والصاحلون واملربون املخلصون، وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا النوع من  

ى لِْلُمتَِّقنيَ   [2البقرة: ] ﴾ اهلداية بقوله: ﴿َذلَِك اْلكَِتاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهدا

إىل كذلك  تشري  وهي  آخر:  الوسائل    قال  هتيئة  إىل  اهلداية  وهي  التوفيقية،  اهلداية 

كبناء   التقدم،  مضان  يف  يشاءون  حسبام  منها  يستفيدوا  لكي  األفراد  متناول  يف  ووضعها 

املربني   وتدريب  اخلطط  ووضع  الكتب  وإعداد  الرتبية،  ومعاهد  واملساجد  املدارس 

اهلداي  بني  يقع  اهلداية  من  النوع  وهذا  املؤهلني،  وقد  واملعلمني  والترشيعية،  التكوينية  تني 

ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا   [69العنكبوت: ] ﴾  أشار إليه قوله تعاىل: ﴿َوالَّ

قال آخر: وهي تشري كذلك إىل اهلداية نحو النعمة واملثوبة، وهي تعني هداية األفراد  

العامل   يف  الصاحلة  أعامهلم  بنتائج  لالنتفاع  باملؤمنني  الالئقني  ختتص  هداية  وهي  اآلخر، 

، وهذه اآلية جاءت بعد ذكر  [ 5حممد: ] ﴾ الصاحلني، كام قال تعاىل: ﴿َسيَْهِدهيِْم َوُيْصلُِح َباهَلُمْ 

تضحية الشهداء يف سبيل اهلل، وواضح أن هذا النوع من اهلداية يرتبط بتمتع هؤالء بثامر  

 أعامهلم يف اآلخرة. 

األر األنواع  وهذه  آخر:  حلقيقة  قال  متوالية  خمتلفة  مراحل  تشكل  اهلداية  من  بعة 

واحدة.. ففي البداية تكون اهلداية التكوينية التي هيدي هبا اهلل خملوقاته ومنها اإلنسان الذي  

 أودع فيه العقل والفكر والقوى االخرى. 

قال آخر: ييل تلك اهلداية هداية األنبياء والرسل عليهم السالم الذين هيدون الناس  
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 طريق احلق.. واهلداية هنا بمعنى اإلرشاد والتبليغ.  إىل

قال آخر: ثم تأيت مرحلة العمل فيشمل اهلل خملوقاته بتوفيقه فتتمهد هلم سبل وطرائق  

 تسري عليها نحو التكامل.. وهذه هي هداية التوفيق. 

قال آخر: ويف العامل اآلخر ينالون جزاء أعامهلم الصاحلات، وتلك هي هداية النعمة  

 لثواب. وا

قال آخر: وهداية اإلرشاد والدعوة التي تشكل واحدا من أنواع اهلداية األربعة هي  

من واجبات األنبياء وورثتهم، والباقي خيتص باهلل تعاىل.. وعليه حيثام نجد يف القرآن سلب  

 اهلداية، فذلك ال خيص النوعني األولني. 

 املشهد اخلامس: 

ا املوضع، قام بعضهم، وقال: دعوين أكمل  الشاهد من حديثه إىل هذدما انتهى  بع

 أنا، فقد كنت رفيقا لكم يف تلك الرحلة اجلميلة. 

أذن له أصحابه، فقال: بعد أن أجاب التالميذ عىل كل أسئلة معلمهم بشأن آيات  

اهلل تعاىل يف اهلداية الفطرية والغريزية لإلنسان واحليوان، وعالقتها بربهان النظم وقوته،  

بورك  قوله: ﴿َنْحُن  قال هلم:  تعاىل يف  اهلل  الدالة عىل وجود  الرباهني  اذكروا يل  تم، واآلن 

ُقوَن َأَفَرَأْيُتْم َما مُتْنُوَن َأَأْنُتْم خَتُْلُقوَنُه َأْم َنْحُن اخْلَالُِقوَن َنْحُن قَ  ْرَنا َبْينَُكُم  َخَلْقنَاُكْم َفَلْواَل ُتَصدِّ دَّ

بَِمْسُبوِقنيَ  َنْحُن  َوَما  َوُننِْشَئُكمْ   املَْْوَت  َأْمَثاَلُكْم  َل  ُنَبدِّ َأْن  َعلِْمُتُم  فيام    َعىَل  َوَلَقْد  َتْعَلُموَن  اَل 

اِرُعونَ  الزَّ َنْحُن  َأْم  َتْزَرُعوَنُه  َأَأْنُتْم  ُرُثوَن  حَتْ َما  َأَفَرَأْيُتْم  ُروَن  َتَذكَّ َفَلْواَل  اأْلُوىَل  َنَشاُء  النَّْشَأَة  َلْو   

ُحَطاما  ُبوَن  جَلََعْلنَاُه  َترْشَ الَِّذي  املَْاَء  َأَفَرَأْيُتُم  حَمُْروُموَن  َنْحُن  َبْل  ملَُْغَرُموَن  إِنَّا  ُهوَن  َتَفكَّ َفَظْلُتْم  ا 

ا َفَلْواَل َتْشُكُروَن   النَّاَر  َأَفَرَأْيُتُم  َأَأْنُتْم َأْنَزْلُتُموُه ِمَن املُْْزِن َأْم َنْحُن املُْنِْزُلوَن َلْو َنَشاُء َجَعْلنَاُه ُأَجاجا

ا لِلْ  ا َأْم َنْحُن املُْنِْشُئوَن َنْحُن َجَعْلنَاَها َتْذكَِرةا َوَمَتاعا َأَأْنُتْم َأْنَشْأُتْم َشَجَرهَتَ تِي ُتوُروَن  ُمْقِويَن  الَّ
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   [ 74ـ  57الواقعة: ] ﴾ َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعظِيمِ 

اآليات الكريمة هو الدعوة إىل اإليامن  : إن اهلدف األصيل هلذه  (1)قال أحد التالميذ

باملعاد، وبعث اإلنسان يف يوم القيامة، ورضورة عبادة اهلل وحده، أما مسألة إثبات وجود  

 اهلل، فلها جانب ضمني يف هذه اآليات. 

إشارات   الكريمة  اآليات  يف  نجد  أن  يمكننا  ذلك  من  الرغم  عىل  لكن  آخر:  قال 

 نظرة. واضحة إىل وجود الصانع حتى ألول 

قال آخر: وهذه اآليات الكريمة تشبه ـ من جهة طرح التساؤالت ـ ما ورد يف سورة  

الطور من تساؤالت، وبالتأمل واإلمعان يف كليهام نرى أن القرآن الكريم جعل اإلنسان  

أمام حزمة من التساؤالت، متاما عىل النمط السقراطي، ألجل إيقاظ وجدان البرش، ليتسنى  

قظة أن يميز احلق عن الباطل، وليخضع ـ بالتايل ـ ملنطق احلق وال يكون له  له يف ظل هذه الي

 سبيل إىل غري ذلك. 

 قال املعلم: فام هي التساؤالت واملواضيع التي طرحتها هذه اآليات الكريمة؟ 

تركيب   أوهلا:  مواضيع..  أربعة  الكريمة  اآليات  طرحت  لقد  التالميذ:  أحد  قال 

العج البرشية وخلقتها  اآلفات..  اخللية  النباتات وحفظها وصيانتها عن  نمو  ثانيها:  يبة.. 

رابعها: استخراج ونشأة   والتأسن واألجوج..  التلوث  الغيث وصيانته عن  نزول  ثالثها: 

 النار من الشجر. 

والنعم   اإلنسان  هو  اآليات  هذه  يف  البحث  موضوع  فإن  احلقيقة  ويف  آخر:  قال 

 ملاء، والنار التي ال يمكن أن حييا البرش بدوهنا. الثالث الكربى، وهي: املواد الغذائية، وا 
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 قال املعلم: فام املنهج الذي اعتمدته اآليات الكريمة يف االستدالل؟

قال أحد التالميذ: اعتمدت اآليات الكريمة االستدالل بوجود املصنوع ـ وهو هنا  

 الصانع.  النطفة البرشية، وتربية النباتات، ونزول املطر، وخلق األشجار ـ عىل وجود 

قال آخر: صحيح أن لإلنسان مشاركة جزئية يف تكون ونشوء هذه الظواهر الطبيعية  

كاللقاح يف تكون اإلنسان، والبذر، إال أن هذه املشاركة اجلزئية والتأثري اجلزئي ال يكفي يف  

تكون وظهور هذه الظواهر واملوجودات، وما مل تكن ثمة قدرة عليا مطلقة تساعد عىل تأثري  

 املقدمات ملا أمكن هلا أن تتواجد وتتكون وتأيت إىل منصة الظهور وساحة الوجود. هذه 

َنْحُن   َأْم  خَتُْلُقوَنُه  َأَأْنُتْم  مُتْنُوَن  َما  ﴿َأَفَرَأْيُتْم  تعاىل:  قوله  عن  فحدثونا  املعلم:  قال 

ْرَنا َبْينَُكُم املَْْوَت َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقنيَ  َل َأْمَثاَلُكْم َوُننِْشَئُكمْ اخْلَالُِقوَن َنْحُن َقدَّ فيام     َعىَل َأْن ُنَبدِّ

ُرونَ   [ 62ـ  58الواقعة:  ] ﴾ اَل َتْعَلُموَن َوَلَقْد َعلِْمُتُم النَّْشَأَة اأْلُوىَل َفَلْواَل َتَذكَّ

: تذكر هذه اآليات الكريمة مبدأ وجود وتكون اإلنسان وهو  (1)قال أحد التالميذ

النطفة.. وقد اعرتف القرآن بسهم الوالدين يف نشوء اإلنسان وتكونه،  ما أسامه اهلل تعاىل ب

ولكنه اعترب إسهامهام هذا يف مستوى عملية النقل واالنتقال فقط، وتلك العملية تتمثل يف  

أن األب ينقل جزءا منه، من موضع معني يف جسمه إىل رحم األم ال أكثر.. أما من خلق  

 نعترب األب هو اخلالق هلا، لبداهة جهله بحقيقتها. النطفة ومن أوجدها؟ فال يمكن أن 

قال آخر: ولذلك، ال مناص من أن يكون هلا خالق معني.. خالق أعطى ـ بقدرته  

الرشد يف ذلك اجلو، حتى   النمو يف رحم األم، ومكنها من  القدرة عىل  ـ للنطفة،  وعلمه 

 يتكون املوجود البرشي. 
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ُرُثوَن َأَأْنُتْم َتْزَرُعوَنُه  قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن قوله   تعاىل: ﴿َأَفَرَأْيُتْم َما حَتْ

ُهوَن إِنَّا ملَُْغَرُموَن َبْل َنْحُن حَمْرُ  ا َفَظْلُتْم َتَفكَّ اِرُعوَن َلْو َنَشاُء جَلََعْلنَاُه ُحَطاما ﴾  وُمونَ َأْم َنْحُن الزَّ

 [ 67ـ  63الواقعة: ] 

أن القرآن الكريم مل ينكر دور الفالحني  قال أحد التالميذ: نرى يف اآليات الكريمة  

يف ظهور النباتات وتواجدها، لكنه يعترب إسهامهم حمدودا ال يتعدى عملية بذر البذور وما  

 يرتبط هبا.. وهذا العمل وحده غري كاف يف نشوء النباتات والثامر.

ة  قال آخر: ألنه يسأل أوال: من الذي خلق البذرة؟ وعىل قدرة من اعتمدت هذه احلب 

بحيث استطاعت أن تتسبب يف ظهور مئات احلبات ونشوئها يف شكل سنابل؟.. ولذلك  

 ال مناص من أن يكون هلذه احلبة خالق غري البرش. 

وبذر   احلرث  النباتات وخروجها جمرد  لرتبية  يكفي  هل  ثانيا:  يسأل  ثم  آخر:  قال 

وتتعاضد فيام بينها    البذور، أم أن مئات العوامل والعلل اخلارجية األخرى، جيب أن تتفاعل

ء خارج عن قدرة البرش.. ترى هل هذا كله من  لتمنع من جفاف النبتة والسنبلة، وهذا يش 

 صنع اهلل أم من فعل العوامل املخلوقة هلل؟ 

ا َفَظْلُتْم   قال آخر: وإىل هذه احلقيقة أشار اهلل تعاىل بقوله: ﴿َلْو َنَشاُء جَلََعْلنَاُه ُحَطاما

ُهوَن إِنَّ   [ 67ـ  65الواقعة: ] ﴾ ا ملَُْغَرُموَن َبْل َنْحُن حَمُْروُمونَ َتَفكَّ

اخلرضاء   كاملزارع  ـ  املصنوع  بوجود  القرآن  استدل  االستدالل  هذا  آخر: ويف  قال 

 وحفظها وصيانتها من اجلفاف ـ عىل وجود الصانع. 

اآليات   من  والرابع  الثالث  القسم  يف  االستدالل  هذا  عني  جاء  وقد  آخر:  قال 

فنزول املطر من السحاب ـ وهو أمر حادث ـ ال بد له من حمدث.. وإذا ساعدت    الكريمة، 

بعض العوامل عىل ذلك، كتبخر مياه البحار بسبب الشمس، فإنه ال حميص ـ يف املآل ـ من  
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أن يعتمد املوضوع عىل إرادة قادر متعال، هو الذي أوجد تلك العوامل، وهو الذي نسقها،  

 ري وصاهنا من أي تلوث. ونظمها، وساعدها عىل التأث 

َأَأْنُتْم   ُبوَن  َترْشَ قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعاىل: ﴿َأَفَرَأْيُتُم املَْاَء الَِّذي 

ا َفَلْواَل َتْشُكُروَن َأَفَرَأْيتُ  تِي  ُم النََّأْنَزْلُتُموُه ِمَن املُْْزِن َأْم َنْحُن املُْنِْزُلوَن َلْو َنَشاُء َجَعْلنَاُه ُأَجاجا اَر الَّ

ا لِْلُمْقِوي ا َأْم َنْحُن املُْنِْشُئوَن َنْحُن َجَعْلنَاَها َتْذكَِرةا َوَمَتاعا َن َفَسبِّْح  ُتوُروَن َأَأْنُتْم َأْنَشْأُتْم َشَجَرهَتَ

 [ 74ـ  68الواقعة: ] ﴾ بِاْسِم َربَِّك اْلَعظِيمِ 

اهرة هطول املطر،  قال أحد التالميذ: يف هذه اآليات الكريمة استدل اهلل تعاىل بظ

وظاهرة السحاب وصيانتها عن األجوج والتلوث، عىل وجود الصانع.. ومثل ذلك النار  

 تلك الظاهرة العجيبة جدا.  

قال آخر: فاإلنسان ال يقوم بالنسبة للنار إال بدور الناقل فحسب.. فهو ال يفعل إال  

 إيصال شعلة الكربيت إىل احلطب يف املطبخ ال أكثر. 

دور يف نشأة هذه الظاهرة )النار( وتكوهنا، اللهم  ذا ال يكون لإلنسان أي  قال آخر: هل

 إال عملية اإلشعال والوري. 

قال آخر: ولذلك نسب القرآن الكريم عملية )الوري( إىل البرش، إذ قال: ﴿َأَفَرَأْيُتُم  

تِي ُتوُرونَ   [ 71الواقعة: ] ﴾ النَّاَر الَّ

يكفي يف تكون هذه الظاهرة، بل البد من  قال آخر: لكن الوري واإليقاد وحده ال  

قادر أوجد بقدرته هذه املواد االحرتاقية يف الشجر يابسه ورطبه حتى يتأتى ـ ضمن رشوط  

 ويف ظروف خاصة معينة ـ أن تشتعل. 

قال آخر: وبام أنه ال يمكن ألحد أن ينكر تأثري قدرة عليا يف ظهور هذه األشجار  

ا َأْم َنْحُن املُْنِْشُئونَ التي ختتزن املواد   الواقعة: ] ﴾  االحرتاقية، قال تعاىل: ﴿َأَأْنُتْم َأْنَشْأُتْم َشَجَرهَتَ
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72 ] 

قال املعلم: أحسنتم كثريا.. وننبه فقط إىل أن املقصود األصيل هلذه آليات الكريمة  

د  ليس إثبات أصل وجود اهلل، بل املقصود واهلدف هو االستدالل عىل إمكان وقوع املعا 

عىل   الدالة  الرباهني  ذكرت  وإنام  انعدامه،  بعد  الكون  ونشور  موته،  بعد  اإلنسان  وبعث 

وجود اهلل وخالقيته كمقدمة إلثبات إمكان إعادة اخللق بعد املوت.. ألننا حيث نعلم أن  

 الفاعل واملدبر هلذه الظواهر الكونية هو اهلل القادر فلامذا ننكر إمكانية املعاد اإلنساين. 

د التالميذ: أجل.. وإىل هذا اإلشارة فيها بقوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َعلِْمُتُم النَّْشَأَة  قال أح

ُرونَ  ، فاآلية تقول: اآلن وأنتم ترون آثار تلك القدرة اإلهلية  [ 62الواقعة:  ] ﴾  اأْلُوىَل َفَلْواَل َتَذكَّ

ياء املوتى وإعادة  ظاهرة يف عامل اخللق ساطعة يف دنيا الطبيعة، فلم تستبعدون قدرته عىل إح 

 الكون واإلنسان يوم القيامة وملاذا تنكرون املعاد؟  

 املشهد السادس:   

الشاهد من حديثه إىل هذا املوضع، قام بعضهم، وقال: دعوين أكمل  بعدما انتهى  

 أنا، فقد كنت رفيقا لكم يف تلك الرحلة اجلميلة. 

ة معلمهم بشأن اآليات  أذن له أصحابه، فقال: بعد أن أجاب التالميذ عىل كل أسئل

الكريمة الواردة يف سورة الواقعة، وعالقتها بربهان النظم وقوته، قال هلم املعلم: بوركتم،  

اَمَواِت   السَّ َخْلِق  يِف  ﴿إِنَّ  قوله:  يف  تعاىل  اهلل  وجود  عىل  الدالة  الرباهني  يل  اذكروا  واآلن 

َواْلُفلْ  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ َواْختاَِلِف  َأْنَزَل  َواأْلَْرِض  َوَما  النَّاَس  َينَْفُع  باَِم  اْلبَْحِر  يِف  جَتِْري  تِي  الَّ ِك 

يِف ا ٍة َوَترْصِ  َفَأْحَيا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ فِيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّ
ٍ
 ِمْن َماء

ِ
اَمء َياِح  اهللَُّ ِمَن السَّ لرِّ

 َواأْلَ 
ِ
اَمء ِر َبنْيَ السَّ َحاِب املَُْسخَّ  [ 164البقرة: ] ﴾  ْرِض آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ َوالسَّ
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التالميذ أحد  إىل ظاهرة  (1) قال  نظرنا  الكريم  القرآن  يلفت  الكريمة  اآلية  :يف هذه 

التي ساعدت عىل وجودها،   العوامل اخلفية والبارزة  احلياة، وعرشات بل مئات وآالف 

ط بمحض املصادفة، ودون وجود  وكأهنا تقول: هل يمكن اجتامع كل هذه العوامل والرشائ 

 خالق أوجدها ورتبها ونظمها، فحدثت عىل الصورة املوجودة؟ 

باب   قال آخر: وهبذا يمكن أن تكون هذه اآلية دليال عىل وجود الصانع اخلالق من

داللة النظام عىل املنظم، ويمكن أن تكون داللتها عىل ذلك من باب بطالن نظرية الصدفة  

 تامالت. وبرهان حماسبة االح

 قال املعلم: فحدثونا عن الصدفة، ووجه استدالل املالحدة هبا.

: من املالحدة من يدعي أن الكون هبذا االنتظام قد ُوجد صدفة  (2)قال أحد التالميذ

 نتيجة سلسلة من التفاعالت الطويلة، دون تنظيم أو ختطيط سابق. 

آالت كاتبة، وظلت  قال آخر: وبالغ بعضهم فقال: لو جلست ستة من القردة عىل  

التي   ترضب عىل حروفها ملاليني السنني، فال نستبعد أن نجد يف بعض األوراق األخرية 

لعمليات   نتيجة  اآلن  املوجود  الكون  كان  فكذلك  شكسبري،  قصائد  من  قصيدة  كتبوها 

 عمياء خالل باليني السنني. 

طويلة من التطور  قال آخر: ومنهم من يدعي أن احلياة نشأت صدفة عرب سلسلة  

البسيطة، مرورا   الكيميائيات  من  ابتداء  السنني،  ملاليني  استمر  احليوي  قبل  ما  الكيميائي 

باجلزيئات املتعددة، واجلزيئات املتعددة الناسخة ذاتيا داخلة بدورات حتفيزية، وصوال إىل  

 كائنات ما قبل بكتريية، وأخريا وصوال إىل بكرتيا بسيطة. 

 

 . 1/174: مفاهيم القرآن (1) 

 .3امللحد واستدالله اخلاطئ بالصدفة، ص  (2) 
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عض: إذا كان هناك احتامل ـ ولو ضئيل ـ يف أن تنشأ احلياة من  قال آخر: ويقول الب

املادة صدفة بال خالق عرب ماليني السنني، فمن املمكن أن تنشأ احلياة من املادة صدفة عرب  

ماليني السنني، ويف ظل وجود الكثري من الوقت املستحيل يصبح ممكنا، واملمكن يصبح  

وما عىل املرء إال االنتظار، والوقت نفسه ينفذ من املحتمل، واملحتمل قد يصبح مؤكدا،  

 املعجزات. 

قال آخر: ويقول البعض: مادة الكون كانت موجودة قبل نشأة الكون، ثم انفجرت  

درجة   ارتفعت  اهلائل  االنفجار  من  األوىل  اللحظات  ويف  وتناثرت،  أجزاؤها  وتباعدت 

الذرات،   أجزاء  فيها  تريليونات؛ حيث كونت  إىل عدة  ومن هذه األجزاء كونت  احلرارة 

الذرات، وهي ذرات اهليدروجني واهلليوم، ومن هذه الذرات تألف الغبار الكوين الذي  

نشأت منه املجرات فيام بعد، ثم تكونت النجوم والكواكب، وما زالت تتكون حتى وصل  

 الكون إىل ما نراه عليه اليوم، وكل هذا صدفة دون تدخل قوى عاقلة مريدة. 

املالحدة من يدعي أن الكون نشأ صدفة من اليشء دون علة لوجود  قال آخر: ومن  

الفوىض يف الكون.. ومنهم من يدعي أن الكون هبذا االنتظام قد تكون صدفة نتيجة سلسلة  

من العلل املادية غري العاقلة وغري املدركة، وتوافر الظروف والعلل املادية لنشأة الكون أدى  

 قلة. لنشأة الكون دون احلاجة لقوة عا 

قال املعلم: أحسنتم.. فكيف تدل ظاهرة احلياة التي أشارت إليها اآلية الكريمة إىل  

 بطالن ذلك؟

قال أحد التالميذ: سواء اعتربنا احلياة ظاهرة مادية وأثرا كيمياويا لتفاعالت املادة،  

ـ بأن حتقق احلياة عىل األر ض أو  أم اعتربناها ظاهرة جمردة، فإنه البد من اإلذعان ـ حتام 

 غريها حيتاج إىل عوامل ورشائط كثرية، حتى يتسنى أن تتحقق احلياة بسببها. 
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قال آخر: ومن املعلوم أن اجتامع الرشائط والعوامل الكثرية، بمحض الصدفة بعيد  

 إىل درجة أنه ال يمكن عده يف عداد االحتامالت املعقولة، والعقالئية. 

ظاهرة   لتحقق  يلزم،  عندما  أنه  ذلك  آخر:  عوامل  قال  توفر  الظواهر،  من  مادية 

متعددة فإن كل عامل من هذه العوامل سيكون جزءا من العلة، يستوجب وجوده وجود  

 الظاهرة، وفقدانه فقداهنا، قطعا.

قال آخر: وبالنسبة إىل ظاهرة احلياة فإن عدد العوامل والظروف املوجبة لتحققها  

كر البرش، ذلك أن احتامل اجتامعها  األرض من الكثرة بحيث ال يمكن أن حييط هبا ف  عىل 

غري   ومن  االحتامالت،  من  مليارات  بني  من  واحد  احتامل  إال  هو  ما  الصدفة  طريق  عن 

املمكن لعاقل أن يعتمد يف تفسري وجود الظاهرة عىل مثل هذا االحتامل من بني ذلك الركام  

 اهلائل من االحتامالت والفروض. 

ملتخصص يف الطبيعة البيولوجية حول نظرية  قال آخر: وهلذا يقول العامل الكندي ا

يمكن تفسريها عىل أساس   تتخذ صورا عديدة ال  للحياة  )إن مالءمة األرض  املصادفة: 

 (1)املصادفة( 

قال آخر: وقال كرييس موريسون: )إن ْجيع مقومات احلياة احلقيقية ما كان يمكن  

 ( 2)أن يوجد عىل كوكب واحد يف وقت واحد بمحض املصادفة( 

قال آخر: وقال: )إن للحياة فوق أرضنا هذه رشوطا جوهرية عديدة بحيث يصبح  

أي  عىل  الصدفة  بمجرد  الواجبة  بالروابط  كلها  تتوافر  أن  حسابيا  املحال  يف    من  أرض 

 

 .5اهلل يتجىل يف عرص العلم، ص  (1) 

 .195العلم يدعو لإليامن:  (2) 
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 (1)وقت( أي

نستنشقها   التي  الغازات  ومنها  ذلك،  عىل  الكثرية  األمثلة  رضب  وقد  آخر:  قال 

 واهليدروجني وثاين أوكسيد الكاربون والكاربون سواء  ونتنفسها، فقال: )إن االوكسجني

أكانت منعزلة أم عىل عالقاهتا املختلفةـ  بعضها مع بعضـ  هي العناْص البيولوجية الرئيسية  

وهي عني األساس الذي تقوم عليه احلياة، غري أنه ال توجد مصادفة من بني عدة ماليني،  

كوكب  ويف  واحد  وقت  يف  كلها  تكون  بأن  الصحيحة    تقيض  النسب  بتلك  واحد،  سيار 

الالزمة للحياة! وليس لدى العلم إيضاح هلذه احلقائق.. أما القول بأن ذلك نتيجة الصدفة  

 ( 2) فهو قول يتحدى العلوم الرياضية( 

: بورك فيكم.. فكيف جتيبون املالحدة الذين يذكرون أن مادة الكون  (3)قال املعلم

وتباعدت  انفجرت  ثم  موجودة،  من    كانت  األوىل  اللحظات  ويف  وتناثرت،  أجزاؤها 

أجزاء   فيها  كونت  حيث  تريليونات،  عدة  إىل  احلرارة  درجة  ارتفعت  اهلائل  االنفجار 

الذرات، ومن هذه األجزاء كونت الذرات، وهي ذرات اهليدروجني واهلليوم، ومن هذه  

تكونت ثم  بعد،  فيام  املجرات  منه  نشأت  الذي  الكوين  الغبار  تألف  النجوم    الذرات 

والكواكب، وما زالت تتكون حتى وصل الكون إىل ما نراه عليه اليوم، وكل هذا صدفة  

 دون تدخل قوى عاقلة مريدة؟

قال أحد التالميذ: األجوبة عىل ذلك كثرية، وكلها مما يقول به العلامء املحققون يف  

أن اجلسم   ينص عىل  الذي  األول  نيوتن  قانون  احلديثة.. وأوهلا  العلوم  يبقى  كل  الساكن 

 

 .24امن: العلم يدعو لإلي  (1) 

 .73العلم يدعو لإليامن:  (2) 

 . 11امللحد واستدالله اخلاطئ بالصدفة، ص  (3) 
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ساكنا ما مل تؤثر عليه قوة خارجية فتحركه، واجلسم املتحرك برسعة ثابتة يف خط مستقيم  

الكون   له.. ومادة  مل تؤثر عليه قوة خارجية فتغري احلالة احلركية  يبقى عىل هذه احلالة ما 

األوىل كانت ساكنة ثم انفجرت، فال بد من وجود قوة خارجية أدت إىل ذلك؛ فكل حدث  

 بد له من حمدث.  ال

تناثر ألشالء عديدة وجسيامت صغرية،   قال آخر: ومن املعلوم أن أي انفجار يتبعه

فكيف يتبع االنفجار جتمع للجزئيات واجلسيامت، وتكوين أرض وجبال وكواكب ونجوم  

 وجمرات وغري ذلك دون وجود قوة خارجية حكيمة عاملة أدت لذلك!؟ 

حكيمة(؛ ألن تناسق الكون وانتظامه يشهد   قال آخر: أحسنت يف قولك )قوة عاملة

بذلك، وكل يشء يف الكون يوجد يف املكان املناسب له، وْجال الطبيعة دليل عىل حكمة  

وعلم وإبداع خالقها، والعشوائية ال تنتج نظاما، ولو سلمنا جدال وتنزال أهنا أنتجت نظاما،  

 فرسعان ما يزول هذا النظام. 

دمار، فكيف يتبع االنفجار الكوين   م أن أي انفجار يتبعهقال آخر: ذلك أنه من املعلو

ونجوم   وأقامر  وكواكب  وأهنار  وحميطات  وبحار  وجبال  أرض  وتكوين  عامر  العظيم 

 وجمرات دون وجود قوة عاملة حكيمة!؟ 

هدم، فكيف يتبع االنفجار الكوين   قال آخر: ومن املعلوم كذلك أن أي انفجار يتبعه

 أقامر ونجوم وجمرات دون وجود قوة عاملة حكيمة!؟ بناء أرض وجبال وكواكب و

قال آخر: وعىل التسليم اجلديل أن االنفجار الكوين أدى إىل تكوين الكون ونشأته  

 صدفة، فكيف يبقى ويستمر دون وجود قوة خارجية حتافظ عىل بقائه واستمراره!؟ 

الذي طور هذه املادة؛  قال آخر: وإذا كان الكون قد تطور من املادة األوىل له، فمن  

 إذ أي تطور ال بد له من مطور؟
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: وإن قيل: املادة هي التي طورت نفسها عرب ماليني السنني، فاجلواب:  (1) قال آخر

هذا الكالم يستلزم أن األدنى يتطور بنفسه إىل األعىل، والتطور الذايت إىل األكمل دون تدبري  

لناقص ال ينتج الكامل، ويلزم من هذا  حكيم عليم قدير خالق، أمر مستحيل عقال؛ إذ ا

الكيل   العدم  اليشء من  بنفسه، وهذا نظري وجود  الكامل  الناقص إىل  قبول حتول  الكالم 

 املحض. 

قال آخر: وإذا كان وجود هذا الكون عن طريقة الصدفة، أليس من املمكن، واحلال  

ملصالح من  هكذا، أن توجد صدفة أخرى تقيض عىل هذا الكون كله، وتتعطل كل هذه ا

شمس وقمر ونجوم وغري ذلك، مما يف هذا الكون املرتابط املنتظم بصورة تضمن استمرار  

 احلياة سليمة عن اخلراب والتداخل؟

قال آخر: وعىل التسليم اجلديل أن تكوين كوكب من الكواكب كان صدفة، فكيف  

الكواكب األخرى؟.. ولو كان تكوين أحد األقامر صدفة الصدفة تكوين  ، فكيف  تفرس 

تفرس الصدفة تكوين األقامر األخرى؟.. ولو كان تكوين أحد النجوم صدفة، فكيف تفرس  

فال   كوكبا،  أحدثت  الصدفة  أن  جدال  سلمنا  فإذا  األخرى؟..  النجوم  تكوين  الصدفة 

 يمكنها أن تكرر إحداث كوكب آخر كل مرة. 

تكرر إحداث  قال آخر: وإذا سلمنا جدال أن الصدفة أحدثت قمرا، فال يمكنها أن  

قمر آخر كل مرة، وإذا سلمنا جدال أن الصدفة أحدثت نجام، فال يمكنها أن تكرر إحداث  

نجم آخر كل مرة، وإذا سلمنا جدال أن الصدفة أحدثت جمرة، فال يمكنها أن تكرر إحداث  

 جمرة أخرى كل مرة. 
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دوثها  قال آخر: ذلك أننا أمام كم هائل من األحداث املتكررة، التي حييل العقل ح

دون وجود قوة عاملة حكيمة أدت لذلك، ونحن أمام سلسلة من الصدف املنظمة، وليس  

 صدفة واحدة. 

قال آخر: وما دام الكون مل يكن إال مادة راكدة ركودا رهيبا، ومل يكن هناك يشء غري  

املادة الراكدة، فمن أين أتت هذه الصدفة التي حركت الكون كله، مع أن هذا احلادث الذي  

 مل تكن له أية أسباب موجودة، ال داخل املادة وال خارجها!؟   وقع

حدوث   قبل  واقعة  وجوب  يقرر  التفسري  هذا  أن  هنا:  تناقض  وأطرف  آخر:  قال 

 واقعة أخرى، حتى يمكن إرجاع نسبة هذه الواقعة األخرية إىل التي سبقتها. 

ابقة هلا؛ فهذا  قال آخر: ولكن بالرغم من هذا يبدأ هذا التفسري نفسه من واقعة ال س

هو االفرتاض القائم بدون أي أساس، وهو االفرتاض الذي أقيم عليه البناء الكامل لنظرية  

 .اخللق الصديف )االعتباطي( للكون

املصادفات،   بعض  بوقوع  مرهونا  كان  إذا  الكون،  هذا  أن  آخر:  ويشء  آخر:  قال 

تة هنجنا بالفعل، لوال  فكيف نفرس اضطرار كل الوقائع واحلوادث عىل هنج طرق معينة ثاب

هذا النهج ملا كنا اليوم موجودين لنفكر يف هذه القضايا، أمل يكن من املمكن أن حيدث يشء  

 آخر نقيض متاما ملا حدث؟ 

وبعد   البعض وتتحطم؟  ببعضها  النجوم  ترتطم  أن  املمكن  يكن من  أمل  آخر:  قال 

تبقى حركة جمر املمكن أن  أما كان من  املادة،  دة دون أن تصبح حركة  حدوث احلركة يف 

 ارتقائية، جتري يف سلسلة مدهشة من العمل التطوري إلجياد الكون اخلايل؟ 

قال آخر: ثم ما هو ذلك املنطق الذي جعل النجوم والسيارات تتحرك هبذا النظام  

العجيب يف الكون الالمتناهي؟.. وما هو ذلك املنطق الذي أوجد النظام الشميس يف ركن  
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كون؟.. وما هو ذلك املنطق الذي أمكن بواسطته إجراء تغريات مدهشة  بعيد من أركان ال

 أتاحت الفرصة لنشأة احلياة اإلنسانية عىل كرة األرض؟ 

قال آخر: وهذه التغريات التي قد حدثت بالفعل عىل كرتنا ال نعرف حتى اآلن ما  

أركان الكون،  إذا كانت موجودة عىل ظهر سيار أو نجم آخر من ماليني املجرات املنترشة يف  

 فام هو املنطق الذي تسبب يف إجياد خملوق حي من مادة بدون حياة؟

قال آخر: هل ألحد يعتقد بالصدفة أن يقدم لنا تفسريا معقوال لتوضيح كيفية وجود  

احلياة عىل سطح األرض؟ وملاذا؟ وحتت أي قانون تستأنف احلياة وجودها املدهش هبذا  

 التسلسل!؟ 

ذلك املنطق الذي أوجد يف حيز مكاين صغري كل تلك األشياء  قال آخر: ثم ما هو  

الالزمة حلياتنا ومدنيتنا؟.. ثم ما هو ذلك املنطق الذي يعمل عىل إبقاء هذه األحوال دائام  

التسلسل   هبذا  اإلمكانات  هذه  حدوث  يتيحان  واتفاق  صدفة  أي  هي؟..  كام  صاحلنا  يف 

السن  ملاليني  استمرارها  ثم  اجلميل،  خيالف  والرتتيب  تغري  أدنى  عليها  يطرأ  ال  بحيث  ني 

 مصالح اإلنسان؟

والرتتيب   العجيب،  النظام  هذا  العامل  هلذا  حصل  أين  يقال هلم: من  ثم  آخر:  قال 

وجمرد   واملصادفة  االتفاق  إىل  ذلك  ينسب  كيف  العقول؟..  فيه  حارت  الذي  احلكيم، 

وتبا  أشكاهلا،  اختالف  عىل  األجزاء  تلك  اجتمعت  وكيف  مواردها البخت؟..  ين 

 وقواعدها؟ وكيف حفظت وبقيت عىل تآلفها؟ وكيف جتددت املرة بعد املرة!؟

قال آخر: إن الصدفة يف جمال الكون مستحيلة يف ذاهتا، فضال عن أن ينبثق عنها هذا  

بسلسلة   عقلنا  يقبل  فهل  البداية،  يف  واحدة  بصدفة  جدال  سلمنا  ولو  والنظام،  اإلحكام 

 فات؟طويلة متتابعة من املصاد
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قال آخر: إن العالمة املميزة للمصادفة هي عدم االطراد وعدم النظام، بينام النظام  

السائد يف هذا الكون ثابت كل الثبات، مطرد بال ختلف، عىل تعقده، حتكمه قوانني نتوقع  

معلوالهتا توقعا يقينيا: فكيف يدعى أن مثل هذا النظام املطرد ناتج مصادفة؛ أي: من عدم  

 دم االطراد؟النظام وع

: بورك فيكم.. فكيف جتيبون املالحدة الذين يذكرون أن نشأة احلياة  (1)قال املعلم

ليست دليال عىل وجود خالق؛ ألهنا نشأت صدفة عرب سلسلة طويلة من التطور الكيميائي  

باجلزيئات   البسيطة، مرورا  الكيميائيات  ابتداء من  السنني،  استمر ملاليني  احليوي  قبل  ما 

دة، واجلزيئات املتعددة الناسخة ذاتيا داخلة بدورات حتفيزية، وصوال إىل كائنات ما  املتعد

 قبل بكتريية، وأخريا وصوال إىل بكرتيا بسيطة. 

أن   أي  صدفة..  كانت  العمليات  هذه  كل  أن  يقصدون  هم  التالميذ:  أحد  قال 

األمينية   األمحاض  وهذه  بالصدفة..  أمينية  أمحاضا  كونت  عضوية  غري  كونت  جزئيات 

بروتينات بالصدفة.. والربوتينات كونت املادة الوراثية وباقي مكونات اخللية األوىل.. أي  

 أننا أمام سلسلة من الصدف املنظمة، وليس صدفة واحدة، وهذا غري ممكن أبدا. 

قال آخر: وعىل فرض إجياد الصدفة ملركب معقد يكون خلية، فهل الصدفة تبث فيه  

 ك ويتغذى ويتكاثر وخيرج الفضالت!؟ احلياة وجتعله ينمو ويتحر

ال   فإهنا  مكوناهتا،  بكل  األوىل  اخللية  أوجدت  الصدفة  أن  فرض  وعىل  آخر:  قال 

 يمكنها أن توجد العديد من هذه اخلاليا كل مرة. 

فهل   وأجهزته،  أعضائه  بكامل  ذكرا  أوجدت  الصدفة  أن  فرض  وعىل  آخر:  قال 

 

 . 14امللحد واستدالله اخلاطئ بالصدفة، ص  (1) 
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ا وخمالفة له يف اجلهاز التناسيل، هبدف التناسل  يمكن للصدفة أن توجد أنثى مماثلة للذكر متام

 واستمرار احلياة عىل األرض!؟

الذي   الغذاء  كائنا حيا، فكيف توجد  الصدفة أوجدت  أن  آخر: وعىل فرض  قال 

 يناسبه صدفة!؟ 

قال آخر: وعىل فرض أن الصدفة أوجدت كائنا حيا، فكيف حتافظ عليه وتضمن له  

 ثله!؟ احلياة حتى يتكاثر وينتج كائنا م

قال آخر: إن لسان هؤالء املالحدة يذكر أن ْجع أجزاء ومكونات اخللية األوىل كفيل  

بأن تتجمع هذه املكونات، وكفيل بنشأة احلياة، وهذا كالم يف غاية السخف والسقوط؛ إذ  

 احلياة يشء منفصل عن هذه املكونات واألجزاء. 

املكونات  واألجزاء.. إهنا يشء    قال آخر: ذلك أن احلياة يشء من غري جنس هذه 

متجاوز هلذه املكونات واألجزاء، وجتمع أجزاء ومكونات الكائن احلي ال يكفي ألن ينشئ  

 كائنا حيا. 

قال آخر:، وهذا املنطق شبيه بمن يقول جتمع أجزاء ومكونات السيارة كفيل بأن 

سيا  أجزاء  وجدنا  وهل  واألجزاء،  املكونات  هلذه  ومركب  جممع  دون  السيارة  رة  تتكون 

 تتجمع وترتكب بالصدفة دون جممع ومركب!؟ 

قال آخر: ولو سلمنا جدال وتنزال مع املالحدة أن أجزاء ومكونات اخللية األوىل  

 جتمعت بذاهتا، فهل جتمع أجزاء ومكونات اخللية كاف لبث احلياة فيها؟

وغذاء،  قال آخر: ثم بث احلياة وحده ليس كافيا حلياة اخللية، فاخللية حتتاج طاقة  

 فكيف ستوفر لنفسها الطاقة والغذاء؟

 قال آخر: ومن الذي يلهمها بأن هذا الغذاء يناسبها دون غريه من األغذية؟



146 

 

قال آخر: وكيف تستفيد من هذا الغذاء لتنمو وتتكاثر دون أن تكون مهيأة للنمو  

 والتكاثر!؟  

لية األوىل إذا مل  قال آخر: واحلياة والطاقة للخلية كالوقود للسيارة، فلن تعمل اخل

 تكن حية وهبا طاقة، كام أن السيارة لن تعمل دون وقود. 

 قال املعلم: بورك فيكم.. واآلن هال قربتم ما ذكرمتوه بأمثلة تيرس فهمها. 

التالميذ : من األمثلة عىل ذلك أن يقال للقائلني بالصدفة: لو أن هزة  (1) قال أحد 

هبا   مطبعة،  يف  احلروف  صناديق  قلبت  ببعضها،  أرضية  فخلطتها  حرف،  مليون  نصف 

فأخربنا صاحب املطبعة أنه تكون من اختالط احلروف صدفة عرش كلامت متفرقة؛ فاملسألة  

مفيدة،   ْجلة  كونت  العرش  الكلامت  بأن  أخربنا  لو  لكنه  النفي،  وحتتمل  التصديق  حتتمل 

نا بأن احلروف  الزدادت درجة النفي واالستبعاد، لكننا قد ال نجزم باالستحالة، ولو أخرب

وأوزاهنا،   بألفاظها،  منسجمة  كاملة  قصيدة  وبه  صفحة،  مائة  من  كتابا  كونت  املبعثرة 

 فاالستحالة يف هذه احلالة بحكم البدهيية. 

قال آخر: واملسألة يف الكون وأجزائه، وما فيها من إتقان وإحكام وعناية أعقد بكثري  

 أة يف صناديقها. من مثال حروف املطبعة؛ ألن احلروف هنا جاهزة معب

قال آخر: والصدفة يف جمال الكون مستحيلة يف ذاهتا، فضال عن أن ينبثق عنها هذا  

بسلسلة   عقلنا  يقبل  فهل  البداية،  يف  واحدة  بصدفة  جدال  سلمنا  ولو  والنظام،  اإلحكام 

 طويلة متتابعة من املصادفات؟

ديد اجلامل،  : ومن األمثلة عىل ذلك ما لو قال شخص: وجدت قرصا ش(2)قال آخر
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مكونا من مخسة طوابق، فيه ثالثون غرفة، كل غرفة مفروشة بأْجل أنواع الفرش، ومزخرفة  

عرب   صدفة  تكون  وإنام  مصمم،  وال  بان،  له  ليس  القرص  وهذا  الزخارف،  أنواع  بأْجل 

 عرشات السنني، أترى أحدا يصدق هذا الكالم!؟  

صدفة، وهو ْجاد ال حياة فيه، وال  قال آخر: وإذا مل يصدق أحد أن هذا القرص تكون  

وعي وال إدراك وال مشاعر وال أحاسيس، فكيف يصدق أحد أن هذا الكون تكون صدفة  

دون قوة عاملة حكيمة رغم ما يف الكون من ْجال وإبداع، وجتد حيوانات خمتلفة األنواع،  

ونباتات خمتلفة  وطيورا خمتلفة األنواع، وأسامكا خمتلفة األنواع، وحرشات خمتلفة األنواع،  

 األنواع، وأشجارا خمتلفة األنواع!؟

قال آخر: ويقال لكل قائل بالصدفة: ما تقول فيمن يقول: وجدت كتابا حمكام يف  

من   مكون  جزء  وكل  جزأين،  من  يتكون  واملجلد  جملدين،  من  يتكون  العلوم،  من  علم 

وهذا الكتاب  ثالثامئة صفحة، وكل صفحة هبا عرشون سطرا، وكل سطر به عرشون كلمة،  

أحدا   أترى  السنني،  عرشات  عرب  صدفة  وكتب  تألف  وإنام  كاتب،  وال  مؤلف،  له  ليس 

 يصدق هذا الكالم!؟  

قال آخر: وإذا مل يصدق أحد أن هذا الكتاب كتب وألف صدفة، وهو ْجاد ال حياة  

فيه، وال وعي وال إدراك وال مشاعر وال أحاسيس، فكيف يصدق أحد أن هذا الكون تكون 

النباتات،    صدفة الزواحف، وآالف  الطيور، وآالف  بام فيه من آالف احليوانات، وآالف 

 ويمكن أن تكتب عرشات املجلدات يف إحكام ونظام كل نوع من هذه الكائنات!؟ 

قال آخر: إن حلظة تأمل يف خلية من خاليا اإلنسان جتعل القول بالصدفة يف غاية  

، وأي مصنع به مدير ومرشف عىل املصنع،  السخف والسقوط؛ فخلية اإلنسان تشبه املصنع

وأرضية للمصنع، وقسم للتسوق واالستقبال، وعامل هلم دور يف تصنيع منتجات املصنع،  
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 وقسم لتعبئة املنتجات وهتيئتها، وحراس أمن، ومولد للطاقة.

النواة، وهي كاملدير للخلية، تتحكم يف   قال آخر: وخلية اإلنسان كاملصنع؛ ففيها 

أنشطة   السيتوبالزم، وهو  ْجيع  الذي سوف يصنع، ويف اخللية  الربوتني  اخللية، وصفات 

قسم   يشبه  وهو  خلوي،  غشاء  اخللية  ويف  اخللية،  عضيات  فيه  تسبح  للخلية،  كاألرضية 

التسوق واالستقبال؛ حيث إن أي جسم حياول دخول اخللية عليه أن يربز هويته، وينظم  

وما الذي خيرج، ويف اخللية الريبوسومات، وهي   مرور املواد عرب اخللية، وما الذي يدخل،

 تشبه العامل، حيث هلا الدور يف تصنيع الربوتينات. 

قال آخر: ويف اخللية الشبكة اإلندوبالزمية، وهي مكان عمل الريبوسومات )منطقة  

يقوم   فهو  والتغليف؛  والتهيئة  التعبئة  قسم  يشبه  وهو  جوجلي،  جهاز  اخللية  ويف  عمل(، 

 ة الربوتني لالستعامل أو التصدير. بإعداد وهتيئ

كل   هتاجم  حيث  األمن؛  رجال  تشبه  احلالة، وهي  األجسام  اخللية  آخر: ويف  قال 

 جسم حياول اإلرضار باخللية، ويف اخللية امليتوكوندريا، وهي كمولدات الطاقة. 

قال آخر: وأي خلية من خاليا اإلنسان مصنع متكامل، وكل يشء فيها جيري بنظام  

 ل سمعتم أن عاقال يفكر يف وجود مصنع صدفة دون قوة عاملة مريدة حكيمة؟ ودقة، فه

دقيق احلجم   يفكر يف وجود جهاز  إىل سؤال أي شخص  يدعونا  آخر: وهذا  قال 

معقد الرتكيب حمكم الوظائف وجد بال موجد، ما حكمه عند العقالء؟.. وأهيام أعظم يف  

الدقيقة احلجم، املعقدة الرتكيب، املحكمة    احلكم، هذا اجلهاز الدقيق أم هذه اخللية احلية، 

 الوظائف. 

قال آخر: أضف إىل ذلك أهنا تنمو وتتكاثر وتتنفس وتتغذى وتقوم بعمليات حيوية  

 تعجز عن حماكاهتا أكرب املصانع يف العامل. 
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كالكربوهيدرات   ـ  اخللية  خارج  امليتة  املواد  أن  هذا  من  واألعجب  آخر:  قال 

اخللية ويسمح هلا باالندماج مع مكونات اخللية وعضياهتا    غشاءوالربوتينات ـ عندما تعرب

 تتحول هذه املواد من مواد ميتة ال حياة فيها إىل عضيات حية تتغذى وتتنفس!؟ 

 . برهان اإلمكان: 3

انتهى   ألذكر  بعدما  أنا،  أحتدث  أن  يل  ائذنوا  وقال:  آخر،  قام  حديثه،  من  الشاهد 

 إليامن. ل رحلتنا القرآن الكريم  تلميذل

 املشهد األول: 

رحنا   املعلم،  تالميذ  من  األحاديث  تلك  سمعنا  أن  بعد  فقال:  ذلك،  يف  له  أذنوا 

للقرآن الكريم نبحث فيه عام ذكر من اآليات الكثرية التي بثها اهلل تعاىل يف كونه، والتي ال  

ووصلنا إىل    يمكن أن تدل إال عليه، وعىل وجوده وعظمته، وقد استفدنا من ذلك كثريا، 

 قناعات كثرية جعلتنا أقرب إىل اإليامن من كل وقت مىض. 

لكني وبعض أصدقائي، مل نكتف بتلك األدلة مع وضوحها وقوهتا، فرحنا للمعلم  

نقرأ له قصة إبراهيم عليه السالم، التي قصتها اهلل تعاىل علينا يف قوله: ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم  

يِي املَْْوَتى َقاَل َأَومَلْ ُتْؤِمْن َقاَل َبىَل َوَلكِْن لِيَْطَمئِنَّ َقْلبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعةا ِمَن  َربِّ َأِريِن َكْيَف حُتْ 

ا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك َسْعياا َواْعلَ  ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىَل ُكلِّ َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجْزءا ْم َأنَّ  الطَّرْيِ َفرُصْ

   [ 260البقرة: ] ﴾ ِزيٌز َحكِيمٌ اهللََّ عَ 

أن   منا  الفقرية، وطلب  األحياء  إىل بعض  معه  أن نسري  منا  املعلم، وطلب  فابتسم 

نحمل معه بعض اهلبات والصدقات التي يريد أن يقدمها إليهم، فقبلنا ذلك، وقد تومهنا  

ا سائرون إىل من  يف البداية أنه يريد أن يشغلنا عن سؤالنا بام شغلنا به، لكنا مل نكن نعلم أنن
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 يضيف إىل ما سمعنا من الرباهني براهني جديدة. 

عندما وصلنا إىل ذلك احلي، وجدنا الكثري من الناس يف انتظار املعلم، وقد تومهنا  

يف البداية أهنم كانوا ينتظرون اهلبات والصدقات، لكن ظننا أخطأ كثريا، فقد كانوا ينتظرون  

وها لشباهبم وأطفاهلم.. ولذلك مل ُيبدو أدنى اهتامم  حضوره ليرشف عىل املسابقة التي عقد

 لتلك الصدقات واهلبات، بل كان كل واحد منهم يسلمها ألخيه معتذرا عن قبوهلا. 

طلب منا املعلم اجللوس مع احلضور، ثم قال خماطبا الفريق األول من املتسابقني:  

َا   النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إِىَل اهللَِّ َواهللَُّ ُهَو  هل تعرفون الربهان الذي يدل عليه قوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ

 [ 17ـ  15فاطر: ] ﴾ اْلَغنِيُّ احْلَِميُد إِْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْأِت بَِخْلٍق َجِديٍد َوَما َذلَِك َعىَل اهللَِّ بَِعِزيزٍ 

املتسابقني أحد  القر(1) قال  وصف  فقد  واإلمكان..  الفقر  برهان  إنه  أجل..  آن  : 

الكريم اهلل تعاىل يف اآلية األوىل من اآليات الثالث بأنه الغني احلميد، وقد جاء يف اآليتني  

 التاليتني دليل ذلك. 

قال آخر: أما أن اهلل غني، فألنه يمكنه أن يعدمنا لنعلم أنه ال حيتاج إلينا، وأنه لو شاء  

﴾  ُيْذِهْبُكْم َوَيْأِت بَِخْلٍق َجِديدٍ ألتى بخلق جديد، وهذا ما يدل عليه قوله تعاىل: ﴿إِْن َيَشْأ  

  [ 16فاطر: ] 

قال آخر: وأما أنه تعاىل محيد، فألنه قادر عىل ذلك وهذا ما يدل عليه قوله تعاىل:  

  [ 17فاطر: ] ﴾ ﴿َوَما َذلَِك َعىَل اهللَِّ بَِعِزيزٍ 

 قال املعلم: فكيف يمكن االستدالل هبذا الربهان عىل وجود اهلل تعاىل؟ 

ء دليل قاطع عىل احتياجه إىل غني قوي  : ال ريب أن فقر اليش (2)أحد املتسابقنيقال  

 

 . 1/129: مفاهيم القرآن (1) 

 . 1/130: مفاهيم القرآن (2) 
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يزيل حاجته، ويمسح عن وجهه غبار االحتياج واالفتقار، فام مل متتد يد من اخلارج إىل ذلك  

 ء مل يرتفع فقره، ومل يندحر احتياجه. اليش

.. وهلذا ال بد أن  قال آخر: وتلك حقيقة ال يمكن أن جيادل أو يشك يف أمرها أحد

 يكون هلذا الكون ـ بأرسه ـ من أفاض عليه الوجود. 

الذايت.. فجميعها   بالفقر  الذرة إىل املجرة مقرونة  الكونية من  قال آخر: فالظواهر 

العدم،   غبار  عنها  يطرد  غني  إىل  ووجودها  حتققها  يف  حتتاج  فهي  وهلذا  بالعدم،  مسبوقة 

 ويلبسها حلة الوجود. 

ـ مثال ـ أية ظاهرة شئت جتد أهنا قبل أن ترتدي حلة الوجود كانت  قال آخر: افرتض  

ختتفي خلف حجاب العدم وتنغمس يف ظلامته، ثم استطاعتـ  يف ظل قدرة فعالة ـ أن متزق  

 حجب العدم، وتشق طريقها إىل عامل الوجود.  

الظاهرة   هلذه  قدر  ملا  العلة  باسم  غني  ثمت  يكن  مل  لو  أنه  املعلوم  ومن  آخر:  قال 

أي نسبة  ذلك ألن  الوجود،  ساحة  إىل  تدخل  أن  ـ  أصال  ـ  يتصوره  يش   املعدومة  ممكن  ء 

الذهن، إىل الوجود والعدم سواء، بمعنى أنه كام ال يرتجح وجوده ذاتيا كذلك ال يرتجح  

 عدمه ذاتيا أيضا.. ويسمى هذا التساوي يف منطق العلامء باإلمكان.

التساوي، ومعنى اإلمكان املذكور  قال آخر: ولكي ندرك بنحو أحسن معنى هذا  

البد أن نشري إىل مثال يذكره الفالسفة يف هذا املقام، حيث يقولون: لنفرتض دائرة، ولنضع  

ما نتصوره يف ذهننا من األشياء يف وسط هذه الدائرة متاما.. ولنجعل عىل طرف من الدائرة:  

 الوجود، ونجعل يف مقابله العدم. 

ء املتصور املوضوع يف وسط  ء املمكن هو كهذا اليش قال آخر: ثم يقولون: إن اليش

يقتيض بذاته أي  إليهام  الدائرة ال  بالنسبة  الوجود وال العدم. بل هو  واحد من احلالتني ال 
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ء  ء.. وإال لكان ذلك اليش سواء.. بمعنى أن الوجود أو العدم ال ينبع من ذات ذلك اليش

 ب الوجود إن اقتىض الوجود ذاتيا. ممتنع الوجود إن اقتىض العدم ذاتيا، أو واج 

قال آخر: وألجل ذلك فإن كل الظواهر التي كانت معدومة ـ ذات يوم ـ ثم لبست  

حلة الوجود يف يوم آخر ما هي ـ يف احلقيقة ـ إال سلسلة من املفاهيم املجردة عن الوجود أو  

سبتها إىل كل من  العدم كالنقطة املوجودة يف وسط الدائرة بني كفتي الوجود والعدم التي ن

 احلالتني سواء. 

قال آخر: ولو حدث أن خرجت هذه املفاهيم املجردة عن وسط الدائرة ومالت إىل  

علة   بسبب  إال  بالرضورة  يتحقق  مل  اخلروج  ذلك  فإن  العدم  أو  الوجود  احلالتني  إحدى 

 تلبست هبا.  ساقت تلكم الظاهرة إىل احلالة التي 

ي جرت الظاهرة املذكورة إىل ناحية الوجود، كام  قال آخر: إن العلة املوجدة هي الت

 أن علة العدم هي التي جرهتا إىل ناحية العدم. 

قال آخر: بناء عىل هذا فإن الوجود أو العدم مل يكن ولن يكون عينا وال جزءا أصيال  

اليش  ذات  التي  يف  هي  اخلارجي  العامل  جاذبية  بل  العدم،  أو  الوجود  علة  عن  املجرد  ء 

ء إىل إحدى الناحيتني، فإن كان هناك موجد غني، جر الظاهرة قهرا إىل  ليش ساقت ذلكم ا

جانب   إىل  قهرا  انجذبت  الوجود  علة  فقدان  الظاهرة  واجهت  لو  وأما  الوجود..  ناحية 

 العدم. 

الظاهرة وعدم وجودها.. فلظهور   فرقا بني مسألة وجود  قال آخر: عىل أن هناك 

وجدة ضمن ظروف ورشوط خاصة لتعطي  ظاهرة ما ووجودها البد من حضور علة م

نوع من الفعل واالنفعال، بل  الوجود لتلك الظاهرة، بينام ال حيتاج فقدان الظاهرة إىل أي 

 يكفي لفقدان أية ظاهرة فقدان علتها فقط. 
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قال آخر: والظواهر احلارضة فعال، والتي كانت قبل هذا معدومة، وخمتبئة خلف  

يكن مل  متامدية،  قرونا  العدم  ترفض    حجب  كانت  أهنا  ألجل  ـ  األزمنة  تلك  يف  ـ  فقداهنا 

الوجود ذاتيا.. إذ لو كان كذلك المتنع وجودها باملرة وإىل األبد، بل إن فقداهنا يف تلك  

األوقات إنام هو لفقدان مقتيض وجودها، وجمرد فقدان هذا املقتيض كان كافيا ألن تنجذب  

 عدم وأن ال تتجىل عىل مرسح الوجود. الظواهر الكونية املذكورة بسببه إىل ناحية ال

قال املعلم: فهل الظواهر التي تنجذب إىل ناحية الوجود عىل أثر وجود عللها بسبب  

إىل   فتنقلب  الذايت  اإلمكان  خصلة  ومن  الذايت  الفقر  صفة  من  هنائيا  تتخلص  العلة 

 موجودات غنية، ال حتتاج إىل علة؟

ه ال يمكن أن ينقلب ما هو فقري بالذات  قال أحد املتسابقني: ال.. يستحيل ذلك، ألن

إىل غني بالذات، إنام املقصود هو أن الظاهرة تلبس حلة الوجود مع كوهنا متصفة بالفقر  

 واإلمكان الذاتيني دون أن تفقد هذه الصفة حتى بعد ارتدائها حلة الوجود. 

العلة اح  إىل  الذاتيني يكون االحتياج  تياجا  قال آخر: وألجل هذا اإلمكان والفقر 

أبديا وحالة دائمية ال تفارق طبيعة األشياء، بحيث لو انقطع االرتباط بني العلة واملعلول  

 وجود.. بل عادت خربا بعد أثر كام يقول املثل السائر. حلظة واحدة مل يبق للظاهرة أي 

 قال املعلم: فهال قربتم هذا بأمثلة توضحه. 

 أضواء املصابيح املتعددة املتنوعة..  قال أحد املتسابقني: لنتصور قرصا فخام غارقا يف

أن فعند ما يرى سطحي التفكري هذا املشهد يظن أن هذا النور نابع من القرص نفسه.. أي  

النور وهذه األضواء   لرأى أن هذا  لو تفحص جيدا  بينام  بنفسها،  طبيعة املصابيح مضيئة 

املصابيح و بني  االرتباط  انقطع  لو  بحيث  الكهرباء،  بمولد  حلظة  تتعلق  الكهربائي  املولد 

يف  بأرسه  القرص  لغرق  إمداد    واحدة  يف  الكهربائي  املولد  يستمر  أن  فالبد  وهلذا  الظالم، 
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 القرص بالطاقة والتيار الكهربائي حتى يبقى ذلك القرص مضاء سابحا يف األنوار. 

قال آخر: ومثل ذلك لنتصور أرضا مملحة حتت أشعة الشمس، ونحن نريد أن تبقى  

في هذه الصورة البد أن تتواىل قطرات املاء عليها فتسقط القطرة ثم تليها القطرة  رطبة.. ف 

الثانية قبل أن جتف األوىل.. وهكذا حتى نحافظ عىل رطوبتها ونحول دون جفافها.. إذ يف  

 غري هذه الصورة جتف األرض حتت أشعة الشمس. 

ارتباطه بعلة وجوده  قال آخر: هذان املثاالن يوضحان لنا أن الفقري ذاتيا البد من  

عىل الدوام وبصورة مستمرة ليحافظ عىل وجوده.. وذلك ألنه ليس من طبيعته: الوجود،  

وما ليس الوجود من طبيعته افتقر إىل علة موجدة واستمر افتقاره هذا ما دام الفقر الذايت  

 إىل الوجود مالزما له، وحاكام فيه. 

 ا ذكرتم، والتي باجتامعها يتم الدليل. قال املعلم: أحسنتم.. فهال خلصتم يل نتائج م

قال أحد املتسابقني: أول النتائج هي أن احتياج الظواهر إىل العلة هو مقتىض ذايت  

تلبسها   حال  يف  ال  عنها  االحتياج  هذا  ينفك  ال  بحيث  هلا،  مالزم  وأمر  الظواهر،  لتلك 

 بالعدم، وال يف حال اتصافها بالوجود. 

ء املحتاج املمكن لن تتغري ولن تتبدل ما مل يساعده  قال آخر: وثانيها أن حالة اليش

 الغني يف ذلك. 

قال آخر: وثالثها أن ْجيع البرش، وْجيع الظواهر الكونية فقرية وحمتاجة ـ بطبيعتها ـ  

وأهنا كانت تبقى حمكومة بالعدم ما مل يتوفر علتها.. ولو كان الوجود عينا أو جزءا من ذاهتا  

ظة واحدة، ولو أن غنيا بذاته غري مفتقر يف وجوده إىل غريه، مل  وطبيعتها ملا عدمت وال حل

 العدم إىل األبد.  يمد إليها يد العون ومل يفض عليها الوجود لبقيت خلف حجب

قال آخر: وحيث إن الفقر واالحتياج من لوازم ذوات تلك األشياء ـ ألجل ذلك ـ  
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 ودها.جيب أن تبقى حمكومة بالفقر يف كل احلاالت، حتى بعد وج 

قال آخر: بناء عىل ذلك، ومن مالحظة حالة املوجودات الكونية، ومالحظة فقرها  

واحتياجها الذايت وكوهنا غري قادرة عىل تغيري حالتها ووضعها وانتقاهلا من عامل العدم إىل  

يمكن االستدالل عىل وجود خالق   االعتامد عىل ركن أصيل غني،  الوجود دون  صفحة 

 الوجود هلذه األشياء.  غني أصيل هو الذي منح

 قال آخر: وهو بالتايل واهب الكون واملكان والوجود والزمان جلميع املمكنات. 

قال آخر: كام يمكن ـ هبذا الدليل ـ إثبات احتياج املمكنات ـ بجملتها ـ إليه يف كل  

احتياجا  األزمنة واللحظات ويف ْجيع األحوال واألوقات، ابتداء من أول عمرها إىل آخره،  

 الزما ال ينقطع، وافتقارا دائام ال يزول وال يرتفع. 

 املشهد الثاين: 

الشاهد من حديثه إىل هذا املوضع، قام بعضهم، وقال: دعوين أكمل  بعدما انتهى  

 أنا، فقد كنت رفيقا لكم يف تلك الرحلة اجلميلة. 

التي األسئلة  كل  عن  األول  الفريق  أجاب  أن  بعد  فقال:  أصحابه،  له  سأهلا    أذن 

دليل   عن  رفاقكم  ذكر  ما  إىل  سمعتم  لقد  وقال:  الثاين،  الفريق  إىل  املعلم  توجه  املعلم، 

َا النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إِىَل اهللَِّ َواهللَُّ ُهَو اْلَغنِيُّ   اإلمكان، فكيف تطبقونه مع قوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ

 [ 15فاطر: ] ﴾ احْلَِميدُ 

لفريق الثاين: ذلك واضح، فاآلية الكريمة ركزت عىل الفقر  قال أحد املتسابقني من ا

اهلل تعاىل، إذ قال تعاىل: ﴿َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إِىَل  الذايت يف اإلنسان واحتياجه إىل العلة املوجدة، أي 

وْصح اهلل تعاىل بأن املوجود الوحيد الذي يمكنه رفع هذا االحتياج والفقر    [ 15فاطر:  ] ﴾  اهللَِّ

هو اهلل تعاىل شأنه، فهو الوحيد الذي يقدر عىل مساعدة البرش، وليس سواه بقادر   اإلنساين
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 التصاف ما سواه بصفة اإلمكان. عىل ذلك 

قال آخر: عىل أن القرآن الكريم ال يعترب اإلنسان حمتاجا وفقريا إىل اهلل قبل اخللق  

ود.. وهذا هو ما  فحسب، بل هو حمكوم هلذا الفقر واحلاجة حتى بعد أن يرتدي حلة الوج

 [15فاطر: ] ﴾ تفيده ْجلة: ﴿َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إِىَل اهللَِّ

كنتم   مثال:  يقل  فلم  املايض،  الزمان  قيد  فيها  يؤخذ  مل  نالحظ  كام  فهي  آخر:  قال 

الفقراء إىل اهلل، بل بإطالقها وعدم تقيدها بالزمان تشمل املايض واحلارض واملستقبل، وهذا  

 نسان حمتاج إىل اهلل سبحانه، وجودا وبقاء. يعني بكل وضوح أن اإل

 قال املعلم: أمل يرد يف القرآن الكريم غري تلك اآلية الكريمة لالستدالل هبذا الدليل؟

قال أحد املتسابقني: لقد ركز القرآن الكريم يف مواضع متعددة عىل صفة الغنى يف  

إ ْصحية  أو  ضمنية  إشارة  ذلك  اعتبار  يمكن  بحيث  اإلهلية  الفقر  الذات  برهان  هذا  ىل 

 واإلمكان.

آخر تعاىل:  (1) قال  كقوله  بالغنى،  فيها  تعاىل  اهلل  ُوصف  التي  اآليات  ذلك  ومن   :

َأْغنَى َوَأْقنَى ُه ُهَو  ، فاإلغناء يكون عن عطاء، واإلقناء يكون عن منع..  [ 48النجم:  ] ﴾  ﴿َوَأنَّ

القنية، كام يذكر الذين جعلوا اإلقناء مراد  فا لإلغناء.. أي أنه سبحانه  واإلقناء، ليس من 

أعطى ما يغنى األغنياء، ويمكنهم من اقتناء الضياع، والقصور، واملتاع.. أي أغنى، وأعطى  

اآليات   عليه  جاءت  الذي  النظم  نسق  مع  يتفق  ال  املعنى  هذا  أن  ذلك  الغنى..  فوق  ما 

 ر واألنثى. الكريمة من مقابلة بني اليشء وضده: الضحك والبكاء، واملوت واحلياة، والذك

قال آخر: ولذلك يرى فريقنا أن تفسريه بذلك ـ وإن كان حمتمال من جهة اللغة ـ إال  
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النسق أن يكون الغنى، مقابال لالقتناء الذي هو بمعنى الغنى أيضا،   أنه خلروج عىل هذا 

 وذلك من غري داعية تدعو للخروج عىل هذا النسق. 

نه وتعاىل بمعنى املنع، أي أنه سبحانه  قال آخر: ولذلك نرى أن اإلقناء من اهلل سبحا 

 أغنى أناسا، ومنع املال عن أناس، ومل يغنهم. 

قال املعلم: فكيف يكون )أقنى( بمعنى صان وحفظ، ثم يكون احلفظ والصون ىف  

 مقابل الغنى، أي ضده، مع أن احلفظ والصون يوازن الغنى قدرا، ويرجحه؟ 

املتسابقني أحد  ـ (1) قال  هذا  عىل  اجلواب  صان    :  بمعنى  )أقنى(  أن  ـ  أعلم  واهلل 

وحفظ، يدل بظاهره عىل الفقر، الذي هو ضد الغنى، وذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل حني  

أغنى كثريا من أهل الضالل والكفر، قد أخالهم ألنفسهم، فأطغاهم هذا املال، وزادهم  

أولياءه والصاحلني من عباده، وصاهن  نة  تم من فضالال وكفرا، عىل حني )أقنى( سبحانه 

املال وطغيانه، فلم يسلط عليهم الدنيا، ومل يبلهم بحبها.. ثم هم مع ذلك أغنياء بقلوهبم  

 املأنوسة بنور اإليامن باهلل، والطمع ىف رمحته. 

 قال املعلم: فهل هناك آيات أخرى تشري إىل هذا. 

ذي  قال أحد املتسابقني: أجل، ومنها ما قصه علينا من قصة موسى عليه السالم ال

اعترب نفسه حمتاجا إىل ما وهبه له ربه وما أنزل وينزل عليه ـ ومن ذلك وجوده ـ إذ يقول:  

 [ 24القصص: ] ﴾ ﴿َربِّ إِينِّ ملَِا َأْنَزْلَت إيَِلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقريٌ 

: ذلك أنه ملا رأى موسى عليه السالم الوضع املحرج للمرأتني أحس،  (2)قال آخر

املبتىل  الرشيد  الطريد  أعامق  وهو  من  أحس  الفقر،  وغربة  الوطن،  عن  الغربة  بغربتني:   

 

 ( 14/621التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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ضمريه بوجوب مساعدهتام فقام فسقى هلام، ثم انرصف إىل ظل شجرة واسرتاح إليها من  

 [ 24القصص: ] ﴾ شدة احلر، وأدركه جوع شديد فقال: ﴿َربِّ إيِنِّ ملَِا َأْنَزْلَت إِيَلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقريٌ 

ضمن فيه معنى احلاجة فيكون معناه: إين حمتاج ملا أنزلت إيل    قال آخر: وبام أن الفقر

من خري يف السابق، فكام أوليتني من نعم يف السابق فاآلن أنا بحاجة إليها، ومن املعلوم أن  

حاجته يف هذا الوقت هو املطعم واملسكن والزوجة التي يسكن إليها.. فصار دعاؤه بمنزلة  

 حيتاج إليه. الشكر، ويف الوقت نفسه دعاء ملا 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد وصف اهلل ذاته يف تسعة عرش موضعا آخر بأنه  

 [ 38حممد: ] ﴾ الغني، إذ يقول: ﴿َواهللَُّ اْلَغنِيُّ َوَأْنُتُم اْلُفَقَراءُ 

تكون ناظرة إىل برهان اإلمكان، ألن الرتكيز    قال آخر: وهذه اآلية الكريمة يمكن أن 

كام نرى ـ عىل الفقر واالحتياج الكائنني يف أبناء البرش واملالزمني للكيان    يف هذه اآلية واقع ـ

 اإلنساين حتى بعد وجوده، مالزمة الظل للشاخص. 

قال آخر: إن الفقر واالحتياج عني اإلمكان أو مالزم له، ألن املمكن يفقد ـ بطبيعته  

املمكن يف حد ذاته مفتقر  ـ الوجود، والعدم، إذا قيس بواجب الوجود وممتنع الوجود، ولذا ف

 يف اتصافه بإحدى احلالتني ـ أعني: الوجود والعدم ـ إىل العلة التي توجده، أو تعدمه. 

قال آخر: فعندما نقول: اإلنسان ممكن الوجود فكأننا نقول: اإلنسان فاقد ـ يف مقام  

 الوجود.   التصور ـ للوجود وحمتاج للتلبس بالوجود واالتصاف به إىل غني يأيت به وهيب له 

 قال آخر: هلذا يمكن القول بأن أساس االستدالل يف هذه اآلية هو برهان اإلمكان. 

 . برهان احلاجة: 4

انتهى   ألذكر  بعدما  أنا،  أحتدث  أن  يل  ائذنوا  وقال:  آخر،  قام  حديثه،  من  الشاهد 
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 القرآن الكريم رحلتنا اإليامن.  تلميذل

جرى يف تلك املسابقة من األحاديث التي  أذنوا له يف ذلك، فقال: بعد أن سمعنا ما  

ذكرها رفاقي، وبعد أسئلة أخرى سأهلا املعلم لكال الفريقني، مل نشأ أن نذكرها لك لعدم  

صلتها بام جئتنا من أجله، التفت إلينا املعلم، وقال: حتى لو كانت هذه احلجج يف غاية القوة  

تعاىل من احلجج والطرائق ما جياوز   واملتانة إال أنكم مع ذلك يف حل من طلب املزيد، فلله

 أعداد كل اخلالئق. 

طلبنا منه املزيد، فطلب منا أن نسري معه إىل بعض البساتني، حيث كان الفالحون  

يسقون أراضيهم، وهناك رأينا األرض جدباء متتص كل قطرة ماء تتنزل علينا، فطلب منا  

 املعلم أن نعينهم يف السقي. 

اجتمعنا   انتهينا،  أن  كنا  وبعد  والذين  الفالحني،  مع  البساتني  تلك  بني  جملس  يف 

نتوهم أهنم أميون بسطاء، ال يعلمون من الدنيا غري سقي أراضيهم وفالحتها، لكنا وجدنا  

 عندهم من العلم والعقل ما مل يكن خيطر عىل بالنا.

األسئلة   إليها  حتوهيا  التي  األرسار  عن  حدثوين  ممتحنا:  أو  سائال  املعلم  هلم  قال 

اَمَواِت  ال السَّ َخَلُقوا  َأْم  اخْلَالُِقوَن  ُهُم  َأْم   
ٍ
ء يَشْ َغرْيِ  ِمْن  ُخلُِقوا  ﴿َأْم  تعاىل:  قوله  يف  واردة 

 [ 36ـ  35الطور: ] ﴾ َواأْلَْرَض َبْل اَل ُيوِقُنونَ 

الفالحني أحد  موقف  (1) قال  يقفون  الذين  هؤالء  أن  الكريمتان  اآليتان  تذكر   :

املخل وهم  ورسوله،  هلل  كان  التحدي  هل  وجدوا؟..  كيف  عدما،  كانوا  الذين  وقون 

وجودهم جمرد صدفة أنتجتها حركة الوجود؟.. وكيف يمكن ملوجود ال يملك يف ذاته ما  
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الذين  اخلالقون  هم  أم  يشء؟..  غري  من  خلقوا  فكيف  بذاته؟..  يوجد  أن  وجوده،  حيتم 

 خلقوا أنفسهم، وكيف خيلق اإلنسان نفسه من العدم؟ 

أهن أم  آخر:  املوقف  قال  هذا  يقفوا  حتى  واألرض  الساموات  خلقوا  الذين  هم  م 

التي   الفرضية  هذه  مثل  تعقل  وكيف  اهلل،  أمام  القوة  باستعراض  يوحي  الذي  املتحدي 

 يعرفون عدم صدقها يف واقعهم احليايت؟ 

أي أن هؤالء    [ 36الطور:  ] ﴾  قال آخر: وقد ختم اهلل هذه األسئلة بقوله: ﴿َبْل اَل ُيوِقُنونَ 

حدين ال يأخذون بأسباب اليقني ملا يعيشونه من أجواء الالمباالة التي متنعهم من تركيز  اجلا 

أفكارهم يف دائرة التوحيد، وتدفعهم إىل اختاذ مواقف غوغائية وإطالق كلامت ال معنى هلا،  

كام أهنم ال يملكون قدرات أخرى متكنهم من تأدية الدور الذي يريدون أن يلعبوه يف حياة  

 ليؤكدوا قوهتم من خالله. الناس، و

 قال املعلم: أحسنتم.. لكن ليتكم وضحتم أكثر. 

: يف اآليتني الكريمتني ذكر لالحتامالت املرتبطة بكيفية وجود الكائنات  (1)قال آخر

ـ سواء كانت علة مادية   البرشية قد وجدت بال علة  الكائنات  وسببها.. وأوهلا أن تكون 

التناسلية،   قد  كاألب واألم واخللية  بمعنى أن تكون  ـ  تعاىل  املادة كاهلل  أو علة جمردة عن 

وجدت مصادفة، ومن تلقاء نفسها.. وقد طرح هذا السؤال يف قوله تعاىل: ﴿َأْم ُخلُِقوا ِمْن  

 
ٍ
ء  [35الطور: ] ﴾ َغرْيِ يَشْ

الصانعة لذاهتا واملوجدة هلا،   لنفسها وهي  قال آخر: وثانيها أن تكون هي اخلالقة 

 [ 35الطور: ] ﴾ امل أشار قوله تعاىل: ﴿َأْم ُهُم اخْلَالُِقونَ وإىل هذا االحت
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قال آخر: وعىل فرض أهنا هي املوجدة لنفسها فإنه يبقى سؤال آخر يف هذا املجال  

الذين   هم  األفراد  هؤالء  بأن  القول  يمكن  الساموات واألرض؟.. وهل  خلق  وهو: من 

قوله أشار  السؤال  الساموات واألرض؟.. وإىل هذا  اَمَواِت    خلقوا  السَّ َخَلُقوا  تعاىل: ﴿َأْم 

 [ 36الطور: ] ﴾ َواأْلَْرَض 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل احتامال آخر يورده املرشكون، وهو أن يكون هلم إله غري  

 [ 43الطور: ] ﴾ اهلل، قال تعاىل: ﴿َأْم هَلُْم إَِلٌه َغرْيُ اهللَِّ

قال آخر: هذه هي االحتامالت التي طرحها القرآن الكريم ليفكر الناس فيها، ثم  

هيتدوا إىل اهلل الواحد، وهي كلها باطلة وغري صحيحة يف منطق الوجدان احلي، والضامئر  

 اليقظة.  

 قال املعلم: فكيف تثبتون بطالن هذه االحتامالت؟ 

ففطري، لبداهة أن لكل ظاهرة  : أما بطالن االحتامل األول  (1) قال أحد الفالحني

املتكررة،   والتجربة  اليقظ  والضمري  السليمة،  الفطرة  لداللة  وحمدثا  موجدا  وحادث 

والربهان العقيل عليه، بحيث لو ادعى أحد إمكان وقوع معلول دون علة لسخر منه العقالء  

 أْجعون.. وبرهان اإلمكان يؤيد هذه اآلية. 

ين فهو كذلك بدهيي كاألول لبداهة أن كل ظاهرة  قال آخر: وأما بطالن االحتامل الثا 

إذا كانت موجدة لنفسها كان معنى ذلك رجوع االحتامل الثاين إىل األول، وهو )تواجد  

 املعلول بال علة موجدة له خارجة عن ذاته( وقد عرفنا فساده.

ء إذا كان غري موجود بالذاتـ  أي مل يكن وجوده  قال آخر: وخالصة القول: إن اليش

 

 . 1/160: مفاهيم القرآن (1) 



162 

 

ـ إىل  ن ـ بحكم ما قلناه يف االحتامل األول  ـ فهو إذن حادث، وهو إذن حيتاج  ابعا من ذاته 

 حمدث. 

ء نابعا من ذاته فهو ليس إذن بحادث، بل هو أزيل  قال آخر: وأما لو كان وجود اليش

مسبوقة   حادثة  أمور  سوى  ليست  األشياء  هذه  بأن  مذعنون  امللحدين  أن  حني  يف  أبدي 

 بالعدم.

اليش   قال آخر:  أن خلق  الواضح بطالنه.. ألن معنى  ذلك  الدور  يستلزم  لنفسه  ء 

ء موجودا قبل ذلك ليتسنى له خلق نفسه.. ومعنى  ء لنفسه هو أن يكون اليشخلق اليش

 ء وتقدمه عىل نفسه، وهو معنى الدور البدهيي البطالن. هذا: توقف اليش 

التهافت والبطالن، إذ ليس هنا من  قال آخر: وأما االحتامل الثالث فهو كسابقيه يف  

البرش هم خالقوها وموجدوها   البرش وأن  الساموات واألرض خملوقة ألولئك  يدعي أن 

 فيتعني أن يكون هلا خالق وهو الذي يسمى باهلل. 

اإلنسان حيث ال   أن  الثالثة  نستنتج من بطالن االحتامالت  أن  آخر: ويمكن  قال 

، كام ال يمكن أن يكون علة لوجود نفسه، وال  يمكن أن يوجد بدون علة تعطيه الوجود 

والساموات   للبرش  يكون  أن  البد  لذلك  واألرض،  الساموات  خالق  هو  يكون  أن  يمكن 

 واألرض من خالق. 

 قال املعلم: فام هي الرباهني التي اعتمدهتا اآليتان الكريمتان؟

 : أما قوله تعاىل: ﴿َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ  (1)قال أحد الفالحني
ٍ
ء فهو  ،  [ 35الطور:  ] ﴾  يَشْ

)برهان اإلمكان(، أي هل خلق منكرو وجود اهلل من تلقاء أنفسهم، وعىل نحو    يشري إىل
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ممكنة   أشياء  املوجودات  تلك  ألن  طبعا،  النفي  هو  واجلواب  علة؟..  دون  املصادفة.. 

 الوجود، وكل ممكن مرتبط يف وجوده بعلة وحمتاج إليها فيه. 

( والذي جرى احلديث فيه  [ 35الطور:  ] ﴾   ُهُم اخْلَالُِقونَ قال آخر: أما قوله تعاىل: ﴿َأمْ 

ء لنفسه، فإن برهان )بطالن الدور( هو أساسه، ألن منكري اهلل ـ بحكم أهنم  عن خلق اليش 

تقدم   هو  أنفسهم، وهذا  قبل  متحققني  موجودين  يكونوا  أن  جيب  ـ  أنفسهم  لوجود  علة 

 ء عىل نفسه، وهو حمال، ألنه دور. اليش

اَمَواِت َواأْلَْرَض َبْل اَل  قال آخر : وأما اآلية الثانية، وهي قوله تعاىل: ﴿َأْم َخَلُقوا السَّ

، فقد ُاستدل فيها عىل وجود اهلل بـ )برهان النظم( أو بربهان آخر يقرب  [ 36الطور:  ] ﴾  ُيوِقُنونَ 

 داللة املصنوع عىل صانعه(، و)األثر عىل مؤثره( )  منه كـ 

ربهان هو نظام الساموات واألرض فاآلية حينئذ تكون  قال آخر: فإذا كان أساس ال

ناظرة إىل )برهان النظم(، وإذا كان أساسه هو )داللة اآلثر عىل املؤثر(، فاآلية حينئذ ناظرة  

 إىل برهان آخر.. ولعلها ناظرة إىل )برهان اإلمكان( أو )برهان احلدوث( 

كثر من إثبات احتياج البرش  قال املعلم: إن إبطال هذه االحتامالت الثالثة ال يفيد أ

والساموات واألرض إىل موجد وخالق.. وأما أن موجد اجلميع هو اهلل الواحد، فال يستفاد  

من إبطال هذه االحتامالت أبدا، وال يثبت من خالل ذلك.. بل وربام يمكن التصور بأن  

غري مدبر    خالق البرش غري خالق الساموات واألرض، أو يمكن أن يكون خالق العامل والبرش

 أمورمها فام هو وجه داللة إبطال االحتامالت املذكورة عىل وحدانية اخلالق واملدبر؟ 

: لقد رد اهلل تعاىل إلبطال هذا التصور وهذا االحتامل عقب  (1) قال أحد الفالحني
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ُكونَ تينك اآليتني الكريمتني، فقال: ﴿َأْم هَلُْم إَِلٌه َغرْيُ اهللَِّ ُسْبَحاَن اهللَِّ َعامَّ يُ   [ 43الطور: ] ﴾ رْشِ

أبطل هذا التصور وهذا    قال آخر: وهي تشري إىل التوحيد يف اخللق والتدبري، وقد

االحتامل ـ احتامل تعدد خالق البرش والكون ومدبرمها ـ أن اخلالق واملدبر ـ بحكم التوحيد  

 يف اخللق والتدبري ـ ليسا أكثر من واحد. 

البيان   آخر: ومن هذا  ليس هو  قال  الكريمة  اإلله يف اآلية  املقصود من  أن  يتضح 

مطلق املعبود املتخذ بعنوان الشفيع واملقرب.. بل املراد به أمر أعىل من ذلك، وهو من يقدر  

 عىل اخللق واإلجياد والتدبري. 

هل  أي  [ 43الطور:  ] ﴾  قال آخر: وبذلك يكون معنى قوله تعاىل: ﴿َأْم هَلُْم إَِلٌه َغرْيُ اهللَِّ

البرش والكون  هل تعدد خالق  لتصور  القرآن جماال  يبق  مل  م خالق ومدبر غري اهلل؟.. وهبذا 

 ومدبرمها. 

املخاطبني يف هذه اآليات الكريمة هم  قال املعلم: فكيف جتيبون من يذكر لكم أن  

مرشكو مكة.. وهم مل يكونوا معتقدين بوجود اهلل فقط، وإنام كانوا ـ فوق ذلك ـ يعتربونه  

هذه  اخلال لطرح  الداعي  هو  ما  الصورة  هذه  ويف  ْجيعا..  واإلنسان  للكون  الوحيد  ق 

اخلالقية   يف  ووحدانية  وجودا،  أساسا،  باهلل  مؤمنون  والقوم  إبطاهلا  ثم  االحتامالت 

واملدبرية؟.. وهل ذنب هؤالء ليس سوى إعراضهم عن عبادة اهلل وحده، وعبادة األصنام  

 التي ظنوا أهنا شفعاء ال أكثر؟ 

حياول  قا  الكريم  القرآن  بأن  اإلشكال  هذا  عىل  اإلجابة  يمكن  الفالحني:  أحد  ل 

بطرح هذه التساؤالت أخذ االعرتاف من ضامئرهم وحتريك ما هو كامن يف فطرهتم ألجل  

 إيقاظها وتنبيهها، كمقدمة ألخذ نتيجة أخرى. 

ا التي  قال آخر: إن القرآن الكريم يسعى من خالل االستفادة من املقدمة املسلم هب
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تنطوي عليها ضامئر القوم ـ وهي اعرتافهم بوجود اهلل الواحد ـ أن يمهد لدعوهتم إىل عبادة  

 اهلل الواحد، وهدايتهم إىل توحيد العبادة. 

قال آخر: ذلك أنه بأخذ هذا االعرتاف منهم يوجه القرآن الكريم رضبة قاضية إىل  

إذا كان اخلالق وا العبادة، ألنه  املنحرف يف  أكثر.. وإذا كان هذا  مسلكهم  ملدبر واحدا ال 

اخلالق واملدبر هو الوحيد الذي استمدت منه كل املوجودات من إنسان وغريه وجودها  

املوجودات  من  عبادة غريه  والكف عن  عبادته وحده،  البد من  فإذن  احلقرية    وتدبريها، 

 الذليلة املحتاجة هي إىل ذلك اخلالق املدبر العظيم.  

كون القرآن الكريم قد هدم بنيان الرشك العبادي ونسف قواعده  قال آخر: وهبذا ي

 وأركانه مع االستفادة من قضية وجدانية مفيدة عندهم. 

قال آخر: ويف احلقيقة، فإن القرآن الكريم يكون ـ يف الوقت الذي عرف العامل فيه  

لقرآن  عىل منطق التوحيد ـ قد أثبت رضورة التوحيد العبادي، الذي كان مشكلة خماطبي ا 

 يف ذلك العرص أيضا. 

قال آخر: ومع مالحظة هذا النوع من االستدالل املوضوعي الرصني نكتشف مدى  

متيش القرآن مع ْجيع العصور وْجيع األجيال رغم أنه نزل ليعالج مشاكل موجودة يف عرص  

 نزوله ضمنا. 

 . برهان الصديقني: 5

انتهى   ائذنوابعدما  وقال:  آخر،  قام  حديثه،  من  ألذكر    الشاهد  أنا،  أحتدث  أن  يل 

 القرآن الكريم رحلتنا اإليامن.  تلميذل

ْجيع   آمن  الرباهني،  تلك  كل  رفاقي  مع  سمعت  أن  بعد  فقال:  ذلك،  يف  له  أذنوا 
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املعلم خماطبا  وقلت  ذلك،  يف  ترددت  بينهم  من  لكني  تذكره  (1)رفاقي،  بام  أؤمن  ال  أنا   :

مدرسة   من  فأنا  الكون،  نشأة  عن  احلديثة  ثابالعلوم  الكون  ترى  منذ  تفلسفية  مستقرا  ا 

األزل.. وترى أنه ال بداية له وال هناية.. ولذلك ال أرى حاجة لوجود إله.. ألن دوره هو  

إخراج الوجود من العدم.. وما دام الوجود خارجا بنفسه، بل مل يسبق له عدم، فإن احلاجة  

 لإلله منتفية. 

تقوله   ما  أن  فلنفرض  وقال:  املعلم،  قديم..  ابتسم  الكون  أن  ولنفرض  صحيح.. 

 وأزيل.. وال بداية له.. فهل يعني ذلك عدم وجود إله؟

 قلت: أجل.. فإن كان الكون قديام وأزليا.. فام الرضورة لوجود إله؟ 

أي   إىل  اإلله  إثبات  يف  نحتاج  ال  فنحن  وأزليا،  قديام  الكون  كان  لو  حتى  قال: 

 وسائط.. فاهلل يدل بنفسه عىل نفسه؟ 

  ترى أن ذلك دور.. فكيف يدل بنفسه عىل نفسه؟ قلت: أال 

وسأخاطبك   خمتلفة..  بطرق  املسألة  لك  سأرشح  دور..  أي  ذلك  يف  ليس  قال: 

الفالسفة.. وسأبد الكثري من  أيضا  فلدينا نحن  فيلسوفا..  بفيلسوف كبري    أباعتبارك  لك 

 عندنا نطلق عليه ابن سينا. 

 ين استفاد منهم قومي. قلت: أعرفه جيدا.. إنه من كبار الفالسفة الذ

قال: لقد وضع هذا الفيلسوف الكبري برهانا حول هذا سامه ]برهان الصديقني[..  

الرباهني.. ألّن األشياء   سامه بذلك ألنه ال حيتاج إىل أي وسائط.. ولذلك اعتربه أرشف 

 . واملخلوقات مل تأِت فيه واسطة يف اإلثبات 
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 قلت: فكيف قرر هذا الربهان؟

ق فيه من ظاهرة متفق عليها بني البرش ْجيعا، وهي ظاهرة اإلمكان..  قال: لقد انطل

ا ممكناا.. فكل ما فيه يدل   فمن تعّقل معنى اإلمكان، ونظر إىل هذا العامَل فسوف يراه موجودا

علة   إىل  حيتاج  لذلك  وأّنه  ذاتّياته..  من  ليس  الوجود  أن  عىل  يدل  فيه  ما  كل  ذلك..  عىل 

.. وهكذا ننتقل إىل صفة أساسية من صفات موِجد هذا العامل،  خارجية توفر له هذا الوجود 

 وهي صفة وجوب الوجود التي تعني ذاتية وجوده، وعدم إمكان تعّقله دون وجود. 

 قلت: هال وضحت يل أكثر..  

قال: لتفهم هذا الربهان حتتاج إىل التوغل قليال وراء الظواهر الطبيعية واحليثيات  

ورغم بداهته ـ لكن أذهاننا مل تعتد عليه.. فغالبا ما نتعرف إىل  املحسوسة لألشياء.. فهذا ـ  

التعميم من خالل عملية   إىل  ننتقل  ثم  األشياء بواسطة حيثياهتا وخصائصها املحسوسة، 

 انتزاع فكري نزيل فيها احليثيات املفرقة بني األشياء، ونركز عىل احليثيات املشرتكة. 

بدء األمر نتعرف عىل الشخص بام له من    قلت: ما تقوله صحيح.. ولذلك، فإننا يف 

حيثيات خاصة، كطوله وعرضه واسمه وعنوانه ونسبه وما شاكل ذلك.. لكننا لن نطلق  

االشرتاك   جهة  والحظنا  الكثريين،  األفراد  من  بغريه  قارناه  إذا  إال  اإلنسانية  صفة  عليه 

اإلنسانية املشهور بني  بينهم، وهي الناطقية والفكر والنمو واحلركة، فنصل بعدها إىل معنى  

 الفالسفة وهو ]احليوان الناطق[

الفكرية   احلركة  هذه  مثل  نتجاوز  ـ  الربهان  هذا  يف  ـ  لكنا  أحسنت..  املعلم:  قال 

التحليلية، لندخل مبارشة إىل أصل وجود األشياء.. وهذا يتطلب املزيد من التعميم.. أي  

إ لننظر  السابقة  الفكرية  احلركة  يف  االستمرار  ْجيع  يتطلب  بني  عام  مشرتك  هو  ما  ىل 

 . الكائنات
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 قلت: مل أفهم. 

قال: عند النظر يف ذلك املشرتك نجد أنه الوجود.. أو هو ذوات املاهيات بمعزل  

عن ماهياهتا.. وعند التأمل يف هذا املشرتك الذي جيمع بينها، وهو الوجود نجد أنهـ  بحسب  

 الواقع والتصور ـ غري واجب هلا، بل هو ممكن..  

 لت: كيف ذلك؟ق

يكون   أن  رضورة  ببالنا  خيطر  ال  مثال،  الشجر  ملاهية  أو  لإلنسان  تعقلنا  عند  قال: 

مصداق اإلنسانية أو الشجرية موجودا، بل نستطيع أن نتعقله دون أن نلتزم وجوده.. وهذا  

 معنى اإلمكان الذي هو من لوازم املاهيات..  

والعدم يف عملية التعقل.. وأن  قلت: أتعني أن اإلمكان يعني تساوي نسبة الوجود 

املمكن هو اليشء الذي إذا تصورناه ال يوصلنا تصوره إىل رضورة أن يكون موجودا، وال  

 أن يكون معدوما. 

العامل   كل  يف  نتعقلها  التي  الظاهرة  هذه  أمام  ونحن  صحيح..  ذلك  أجل..  قال: 

ود هو دليل واضح عىل  ومكوناته، ونتفق عليها، يتبني لنا أن إمكان العامل وإمكان أي موج 

وجوب وجود خالقه وعلته.. أو بعبارة أخرى: إن هذه الظاهرة الكونية هي أكرب دليل عىل  

بأنه   األول  اخلالق  يوصف  وهلذا  وواجبا،  حتميا  أمرا  اخلالقة  العلة  وجود  كون  رضورة 

 واجب الوجود. 

 لفهم هذا  التفت إيل، وقال: أرى أنك ـ باعتبارك فيلسوفا ـ لن حتتاج إىل جهد كبري

التقرير املبسط.. ذلك أنه ال يعتمد إال عىل التعقل.. وكل من متكن ذهنه من هذا التجريد،  

 سيجد سهولة للوصول إىل النتيجة من غري أي مقدمات. 

 . قلت: يف هذه احلالة لن نحتاج إىل إثبات حدوث العامل 
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تفاصيله ممكنا    قال: أجل.. لن نحتاج إىل أي يشء آخر.. فيكفي أن يكون العامل بكل

لنثبت افتقاره إىل صاحب الوجود احلقيقي.. إن مثل ذلك مثل الظل.. فيكفي أن يكون ظال  

حتى نثبت أن هناك ذاتا تسببت يف وجوده.. فيستحيل أن يكون اليشء ظال من غري وجود  

 ذات تسببت يف ذلك. 

أسري  بعد أن سمعت هذا، واقتنعت به، وشكرت املعلم عليه، طلب مني املعلم أن  

معه إىل بعض أهل ذلك احلي، وقال يل: سنذهب إىل شخص يشبهك متاما، هو أيضا كان  

مهتام بالفلسفة، وقد أدته إىل اإلحلاد كام أدته، لكنهـ  وبعد سامعه األدلة الكثريـ  مل يعجبه منها  

 إال برهان الصديقني. 

عرفة سابقة: إن  رست معه إليه، فرحب بنا كثريا.. ثم قال يل خماطبا، وكأن يل هبا م

الفيلسوف ال يكتفي بالتقرير والتقريرين.. فهو ال خياطب العقل والعقلني.. ولذلك اسمع  

من اجلميع، فعسى أن جتد من التعابري ما يرفع عنك احلجب.. هذا ما حصل يل بالضبط إىل  

 أن من اهلل عيل بنعمة اهلداية إليه. 

لصديقني؛ فلم اهتديت به دون  قلت: علمت أنك اهتديت إىل اهلل من خالل برهان ا

 غريه من الرباهني؟

قال: ألين أحب أن أكون من الصديقني.. وألين ال أحب أن أضع بني عقيل وبني اهلل  

أي واسطة.. ولذلك وجدت هذا الربهان أرشف الطرق ملعرفة اهلل تعاىل، ألنه يعتمد منذ  

األخرى من املخلوقات    خطواته األوىل عىل حقيقة واجب الوجود، يف حني تبدأ الرباهني 

إىل   باإلضافة  والنقص..  بالعدم  واملخلوقات مشوبة  اهلل،  إلثبات وجود  وجتعلها واسطة 

ذلك وجدته أبسط الرباهني وأسهلها.. باإلضافة إىل ذلك وجدت أنه الربهان الوحيد الذي  

الصفات،   وتوحيد  احلق،  صفات  ومعرفة  الذات،  وتوحيد  احلق،  ذات  إلثبات  يكفي 
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فعال احلق، وتوحيد األفعال، خالفاا لكل لرباهني األخرى.. باإلضافة إىل ذلك  ومعرفة أ

 كله وجدت يف بعض التقريرات أنني ال حاجة يل عند تقريره إلبطال الدور والتسلسل. 

قلت: هل يمكن هذا.. هل يمكن أن تثبت وجود اهلل من غري حاجة إلبطال الدور  

 والتسلسل؟ 

ما أستطيع من تفاصيل.. أنت تعلم أن الرباهني  قال: أجل.. سأرشح لك ذلك بكل  

التي تثبت وجود اهلل إما أن جتعل املخلوقات واسطة يف االستدالل، لتستعني هبا يف إثبات  

وجوده، وهي التي يطلق عليها الرباهني اإلنية.. وهي التي تسلك الطريق من املعلول إىل  

اللمّية  العلة.. وإما أال حتتاج إىل ذلك.. وهي التي يطلق عل التي  (1) يها الرباهني  .. وهي 

تصل إىل العلة بواسطة العلة ذاهتا.. فال جتعل من املخلوقات واسطة إلثبات وجود اهلل..  

تستدل   أخرى  بعبارة  أو  الوجود..  ومفهوم  الوجود  اهلل عن طريق حقيقة  إىل  تصل  وإنام 

 بذات احلق عىل ذات احلق. 

أنتظر منك أن   ترشح يل ما ذكرت من أن االستيعاب  قلت: فهمت هذا.. ولكني 

 اجليد هلذا الربهان، جيعلنا ال نحتاج إلبطال الدور والتسلسل. 

 

ُّ هو: ما يكون    .( الربهان اللِميُّ هو: ما يكون احلد األوسط فيه علةا لثبوت النتيجة يف الذهن واخلارج1)  والربهان اإلينِّ

وكل حديدة    .ومن األمثلة عىل الربهان اللِميُّ قولنا: هذه احلديدة ارتفعت حرارهتا   .لثبوت النتيجة فقطاحلد األوسط فيه علةا  

فاحلد األوسط يف هذا الربهان هو ارتفاع احلرارة، وهو سبب وعلة    .فهذه احلديدة إذن متمددة  .ارتفعت حرارهتا فهي متمددة

]مل[ الدالة عىل السببية، ألن احلد األوسط هو علة إلثبات النتيجة يف الذهن،    فهذا برهان ملي مأخوذ من كلمة.إثبات النتيجة

اخلارج التمدد يف  لثبوت  الوقت علة حقيقية  بنفس  احلديدة متمددة  .وهو  قولنا: هذه   ُّ اإلينِّ الربهان  األمثلة عىل  وكل    .ومن 

احلد األوسط هنا وهو التمدد علة إلثبات النتيجة، ولكنه فإن    .فهذه احلديدة مرتفعة احلرارة  .حديدة متمددة مرتفعُة احلرارة

فهذا برهان إينِّ منسوب لكلمة إّن التي تدل يف اللغة  .ليس علة ارتفاع احلرارة بل بالعكس هو معلول وعلته هي ارتفاع احلرارة

 عىل التحقيق والثبوت. 
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قال: أجل.. أنت تدفعني اآلن ألذكر لك تقريرا هلذا الربهان أورده بعض حكامئنا  

]احلكمة   صاحب  وهو  املتأهلني..  صدر  أو  صدرا[  ]املال  عليه  يطلق  من  إنه  الكبار.. 

ما    املتعالية[.. وقد  ولتفهم  تقوم عليها..  التي  تقريره عىل أساس األصول والقواعد  أقام 

 أورده سأذكر لك أربع قواعد يقوم عليها تقريره هلذا الربهان. 

 قلت: فام القاعدة األوىل؟ 

 قال: القاعدة األوىل هي قوله بأصالة الوجود، واعتبارية املاهية. 

 قلت: ما يعني بذلك؟ 

موجود يف العامل اخلارجي نجد أنه ال يملك أكثر من  قال: من خالل تأملنا يف كل  

 واقعية واحدة.. أي أن الذهن هو الذي ينتزع مفهومي الوجود واملاهية من املوجود. 

 قلت: هال وضحت يل ذلك. 

قال: أنت ترى ـ مثال ـ إنسانا معينا، أو شجرة معينة ليس هلام مسميان خارجيان..  

اهية.. ولكننا وبالتحليل الذهني نرى أن ماهية أي  اسم أحدمها الوجود.. واسم اآلخر امل

 يشء وخصوصيته ختتلف عن أصل وجوده. 

قلت: أجل.. فامهية الشخص أو الشجرة تأيت إىل الذهن كام هي عليه يف اخلارج،  

 لكن وجوده خمتلف ما بني اخلارج والذهن، فهو يف اخلارج غريه يف الذهن. 

ماهية   أي  تتحقق  أن  يمكن  فال  وجود،  هناك  يكن  مل  وإذ  أحسنت..  قال: 

إىل   العدم  اإلنسان من مرحلة  أو  الشجرة  ماهية  الذي خيرج  فالوجود هو  للمخلوقات.. 

ساحة الوجود، وإال فإن ماهية األشياء ليس هلا أي نوع تعلق يف أن تكون أو ال تكون..  

 هي ال موجودة وال معدومة.. وكون اليشء ال  ألهنا ـ أي املاهية ـ من حيث هي ليست إال 

املاهية   يدل عن كون  والفناء،  العدم  إىل  منه يصري  الوجود  وبانتزاع  بالوجود،  إال  يتحقق 
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 ليست أصيلة.. بل األصيل هو الوجود. 

 قلت: وعيت هذا.. فام القاعدة الثانية؟

 قال: القاعدة الثانية هي أن ]الوجود مفهوم مشكك[ 

 ذلك؟قلت: ما تعني ب

قال: عند التأمل يف الوجود نفسه نجد أنه حقيقة واحدة.. ولكن مع ذلك هلا مراتب  

يف الشدة والضعف.. فجميع املوجودات ابتداء من واجب الوجود وحتى املادة األوىل التي  

سنخ   يف  يشرتك  اجلميع  أن  أي  مرتبتها..  بحسب  احلقيقة  هبذه  تتمتع  الكون  منها  تشكل 

 يكون باملرتبة.  الوجود، ولكن التاميز 

 قلت: وعيت هذا فام القاعدة الثالثة؟

 قال: القاعدة الثالثة هي ]بساطة الوجود[ 

 قلت: فام تعني؟ 

قال: عند التأمل يف الوجود نفسه نجد أنه حقيقة بسيطة، فليس له جزء، وال هو جزء  

 ليشء آخر.. ألنه ال يوجد يشء غري الوجود. 

 فام القاعدة الرابعة؟قلت: هذا صحيح.. وهي حقيقة بدهيية.. 

 قال: القاعدة الرابعة هي ]املعلول هو عني الربط واحلاجة للعلة[ 

 قلت: فام تعني؟ 

قال: عند التأمل يف عالقة املعلول بالعلة نجد أهنا عالقة الفقر.. وبام أن املعلول يأخذ  

..  كامل وجوده وهويته من العلة، فإن وجوده وجود ربطي، وليس له أي وجود بدون العلة

إال   املعلول  ذات  من  ننتظر  أن  يمكن  وال  مطلقا،  ارتباطا  بالعلة  ارتباطه  يكون  وبذلك 

 املحدودية واالحتياج والفقر. 
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 قلت: وعيت هذا.. فكيف قرر املال صدرا هذا الربهان بناء عىل هذه القواعد؟

قال: لقد ذكر أنه ما دام الوجود حقيقة عينية واحدة بسيطة ال اختالف بني أفرادها  

لذاهتا إال بالكامل والنقص، والشدة والضعف، ونحو ذلك.. فإن الوجود إذن إما أن يكون  

 مستغنيا عن غريه، وإما مفتقرا لذاته إىل غريه. 

 قلت: هذا تقسيم صحيح. 

قال: أما األول، وهو املستغني عن غريه، فهو واجب الوجود.. وهو ْصف الوجود  

. وأما الثاين، فهو ما سواه من أفعاله وآثاره،  الذي ال أتم منه، وال يشوبه عدم وال نقص. 

 وال قوام ملا سواه إال بواجب الوجود. 

قال يل: مل أنت   السابق، لكنه  التقرير  الذي أكد يل  التقرير اجلديد  شكرته عىل هذا 

مستعجل.. سأقرر لك هذا الربهان عىل منهج ]التقدم والتأخر بني العلة واملعلول[.. وهو  

استعمله أبو نرص الفارايب، وقد أقامه ليثبت امتناع تسلسل العلل.. وهو يدل أيضا  منهج  

 عىل إثبات واجب الوجود. 

 قلت: فكيف برهن عىل ذلك؟

قال: من املتفق عليه بني العقالء أن العلة ذات تقدم وجودي عىل املعلول.. ال تقدما  

أخر من هذه الناحية يف البني، لكنه  زمانيا.. فاملعلول رغم اقرتانه مع العلة، ليس له تقدم وت

الحق للعلة يف املرتبة واملرحلة.. وهو ـ باإلضافة إىل ذلك ـ مرشوط بوجود العلة، خالفا  

للعلة فإهنا ليست مرشوطة بوجود املعلول.. ولذلك يصح أن نقول: )ما مل تتوفر العلة عىل  

ن العلة )ما مل يتوفر املعلول  الوجود فهو ال يتوفر عىل الوجود(.. ولكن ال يصح أن نقول بشأ

 عىل الوجود فهي ال تتوفر عىل الوجوب( 

 قلت: فهال وضحت يل هذا. 
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قال: سأرضب لك مثاال عىل ذلك يقربه لك.. أرأيت لو أن جمموعة من اجلنود تريد  

القيام بعمل، كاهلجوم عىل العدو مثال، لكن أيا من أفراد هذه اجلامعة غري مستعد ألن يكون  

يف عملية اهلجوم، بل غري مستعد ألن يكون يف خط واحد مع اآلخرين.. فإذا    هو املتقدم

ذهبنا إىل الفرد الثاين يقول ما قاله األول بالنسبة إىل الثالث.. والثالث يقول ذلك بالنسبة  

إىل الرابع وهكذا.. فال نجد فردا واحدا يوافق عىل اهلجوم بال رشط، فهل يمكن يف مثل  

 هلجوم؟  هذه احلال أن حيصل ا

اهلجومات مرشوطة هبجوم واحد، وليس   لن حيصل.. ألن كل  أنه  قلت: الشك 

لدينا هجوم غري مرشوط.. واهلجومات املرشوطة التي تشكل سلسلة ال تتوفر عىل الوجود  

 من دون حتقق الرشط، مما يعني عدم وقوع أي هجوم. 

فبحكم كوهنا بكل  قال: فهكذا إذا فرضنا سلسلة غري متناهية من العلل واملعلوالت،  

آحادها ممكنة الوجود، فسوف يكون وجود كل واحد من هذه السلسلة مرشوطا بوجود  

اآلخر، وهذا اآلخر بدوره مرشوط بفرد آخر، وْجيع آحاد هذه السلسلة كأهنا تقول: )ما مل  

يتوفر فرد آخر عىل الوجود فسوف ال أتوفر عىل الوجود(.. وحيث إن لسان احلال هذا هو  

إذا  لسان حا  إذا فجميع هذه األفراد مرشوطة برشط ال وجود له،  ل اجلميع بال استثناء، 

فسوف ال يتوفر أي منها عىل الوجود.. لكن بام أن هناك موجودات قائمة يف عامل الوجود..  

نظام   يف  مرشوط  غري  معلولة، ورشط  غري  وعلة  بالذات،  واجب  وجود  املحتم  فمن  إذا 

 سائر املوجودات األخرى.الوجود، حيث كان هو الذي أوجد 

شكرته عىل هذا التقرير اجلديد الذي أكد يل التقارير السابقة، لكنه قال يل: مل أنت  

 مستعجل.. سأقرر لك هذا الربهان عىل منهج العالمة الطباطبائي.

 قلت: يرسين ذلك.. فكل تقرير جديدا يزيح حجبا جديدة. 
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قعية الوجود، وال يف ثبوته.. فهي  قال: أنت تعلم أنه ال يوجد لدينا أدنى شك يف وا 

 واقعية ال تقبل النفي وال الفناء عند العقالء ما عدا السفسطائية..  

قلت: احلمد هلل.. أنا لست سفسطائيا، وأنا مقر بواقعية الوجود، وأهنا واقعية دون  

 قيد أو رشط. 

يس  قال: بام أنك ْصحت بذلك.. فإن عليك أيضا أن ترصح أن هذا العامل وأجزاءه ل

 كذلك، فهو يقبل النفي. 

 قلت: أْصح بذلك أيضا.. فهو ليس الزم الوجود. 

قال: إن هذا يدعوك ألن ترصح أيضا بأن هذا العامل ـ ما دام موجودا ـ فهو يستند إىل  

ملا   الواقعية موجودة  النفي، وبوجودها تكون له واقعية، ولو مل تكن هذه  تقبل  واقعية ال 

 وجد هذا العامل وأجزاؤه. 

، فقال: ال يصح أن تفهمني خطأ.. فتعترب أن هذه الواقعية متحدة مع األشياء  سكت

أو أهنا حتل فيها، أو أن أجزاء من هذه الواقعية قد انفصلت واتصلت باألشياء.. إهنا فقط  

 مثل النور الذي تصبح به األجسام املظلمة أجساما مضيئة، ومن دونه تبقى مظلمة. 

أن   تريد  أنت  هذا..  األزيل،  قلت: وعيت  الواجب  الواقعية  أصل  أن  إىل  تصل يب 

وبذلك تكون الواقعيات القابلة للزوال واملوجودات املحدودة مرتبطة هبذه الواقعية غري  

 القابلة للزوال ومعتمدة عليها.  

قال: ذلك صحيح.. فتأمل فيه.. ودع عنك تلك الوسائط املمتلئة بالشبهات، والتي  

)شتان بني من يستدل به، أو يستدل عليه، املستدل به  حجبتك عن الوصول للحقيقة.. فـ  

عرف احلق ألهله، فأثبت األمر من وجود أصله، واالستدالل عليه من عدم الوصول إليه،  

 وإال فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليه( 
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رت بقلبي عامرا  بعد أن سمعت كل هذه التقريرات من ذلك الفيلسوف املؤمن، شع

باإليامن إىل الدرجة التي استغربت فيها أن أكون ملحدا مع وضوح كل احلجج التي تدل  

 عىل اهلل. 

أنا وأصحايب أال نسمع دليال إال   لقد تعودنا منك  املعلم قائال:  وقد سألت حينها 

 ومعه ما يدل عليه من القرآن الكريم.. فهل ترك القرآن الكريم اإلشارة إليه؟ 

 عاذ اهلل.. كيف يرتك اإلشارة إىل دليل الصديقني، وهو كتاب الصديقني. قال: م

 قلت: فهال ذكرت يل من القرآن الكريم ما يدل عليه. 

َويِف   اآْلَفاِق  يِف  آَياتِنَا  ﴿َسُنِرهيِْم  تعاىل:  قوله  وأوضحه  عليه  يدل  ما  أبلغ  من  قال: 

ُه احْلَقُّ  َ هَلُْم َأنَّ  َشِهيدٌ  َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
ٍ
ء  [ 53فصلت: ] ﴾ َأَومَلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَُّه َعىَل ُكلِّ يَشْ

 قلت: فهال فرست يل معناها ودالالهتا عىل هذا النوع من الرباهني. 

: هذه اآلية الكريمة ْجعت كل أنواع الرباهني.. وأوهلا آيات اآلفاق، والتي  (1)قال

تشمل خلق الشمس والقمر والنجوم والنظام الدقيق الذي حيكمها، وخلق أنواع األحياء  

تعد وال حتىص، وما يف عامل   فيها من عجائب وأرسار ال  والبحار وما  والنباتات واجلبال 

تنتهي..   ال  عجائب  من  جسم  األحياء  أجهزة  خلق  مثل  النفسية،  اآليات  إىل  تشري  كام 

اإلنسان، والنظام املحري الذي يتحكم باملخ وحركات القلب املنتظمة والرشايني والعظام  

واخلاليا، ثم أرسار الروح العجيبة.. ثم ذكرت داللة اهلل عىل نفسه وشهادته عليها.. وهل  

ال  بخط  كتبت  التي  هذه  من  وأعظم  أفضل  شهادة  ْجيع  هناك  ناصية  عىل  التكوينية  قدرة 

وعىل   العجيبة،  املخ  طبقات  وبني  والزهور،  األوراد  يف  الشجر،  أوراق  عىل  الكائنات، 

 

 (15/444) اهلل املنزل األمثل يف تفسري كتاب (1) 
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األغشية الرقيقة للعني، ويف آفاق السامء وبواطن األرض، ويف كل يشء من الوجود جتد أثرا  

 يدل عىل اخلالق، وشهادة تكوينية عىل وحدانيته وقدرته وحكمته وعلمه. 

 لت: وعيت هذا.. فهل هناك غريها؟ق

فِيَها   َكِمْشَكاٍة  ُنوِرِه  َمَثُل  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ ُنوُر  ﴿اهللَُّ  تعاىل:  قوله  أجل..  قال: 

يٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة   َا َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكَأهنَّ   اَل ِمْصَباٌح املِْْصَباُح يِف ُزَجاَجٍة الزُّ

ِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُييِضُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه َناٌر ُنوٌر َعىَل ُنوٍر هَيِْدي اهللَُّ لِنُورِ  ِه َمْن َيَشاُء  رَشْ

 َعلِيمٌ 
ٍ
ء ُب اهللَُّ اأْلَْمَثاَل لِلنَّاِس َواهللَُّ بُِكلِّ يَشْ   [ 35النور: ] ﴾ َوَيرْضِ

 وجه داللتها. قلت: فهال وضحت يل 

: أنت تعلم أن من الطرق اهلامة يف تفهيم احلقائق املعقدة استعامل التشبيهات  (1)قال

 البليغة بغية تقريب احلقائق العلمية إىل الذهن برضب األمثلة احلسية. 

 قلت: أجل.. ذلك صحيح. 

  قال: وهنا ويف هذه اآلية الكريمة استفيد من هذه الطريقة، وإن كانت األمثلة بشأن

 اهلل تعاىل ناقصة لعدم وجود مثيل لذاته. 

قلت: أجل.. هذا صحيح، وال يمكن ألحد أن جيادل فيه.. لكن ما وجه املثال، مع  

 اعتقادنا بالتنزيه طبعا. 

النور وصفاته وخصائصه   التدبر يف معنى  املثال البد من  قال: إلدراك حقيقة هذا 

 وبركاته. 

املادية وألطفها وأكثرها بركة، وتنترش    قلت: ال ريب أن النور من أْجل املوجودات 

 

 (3/58نفحات القرآن ) (1) 
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منه الربكات واجلامل يف عامل املادة.. فنور الشمس منبع احلياة والرس يف بقاء املوجودات احلية  

األساس   املصدر  هو  والنور  األحياء،  وْجيع  والزهور  النبات  نمو  يف  الفاعل  والعنرص 

ساس يف وجود املحروقات ـ  للطاقات، نظري حركة الرياح، وهطول األمطار، والعنرص األ 

البرتول والفحم احلجري ـ ولو تبدل نور الشمس إىل ظالم فسوف تتوقف كل حركة يف  

أفضل   الشمس  ونور  هلا..  واملظهر  املختلفة  املوجودات  ملشاهدة  واسطة  والنور  العامل.. 

ن طريق  عامل عىل تلطيف البيئة والقضاء عىل خمتلف أنواع اجلراثيم الضارة وإزالة املوانع ع

 احلياة البرشية. 

قال: أحسنت كثريا.. وبمالحظة هذه اخلصائص التي يتصف هبا النور املحسوس  

 يتضح عمق تشبيه ذات اهلل املقدسة بالنور. 

 قلت: كيف ذلك؟

قال: إن وجوده تعاىل هو النور الذي يظهر الوجودات وحيفظها، ومنه تنبع احلياة  

لعامل، وكّل حركة نحو الكامل تنبع من وجوده املقّدس،  املعنوية واملادية، يصدر كّل ْجال يف ا

وكّل هداية تتحّقق برعايته، فهو الذي يرفع املوانع عن طريق عباده، وهو القائد لإلنسان يف  

 طريق الكامل والقرب لذاته.. وبكلمة واحدة كّل ما يف العامل قائم بذاته املقّدسة. 

 ك عىل وجود اهلل؟قلت: وعيت هذا.. ولكن ما وجه االستدالل بذل

قال: إن ما ذكرناه يطرح هذا السؤال: هل النور الذي يظهر األشياء حيتاج إىل مظهر؟  

وهل املوجودات التي يظهرها النور تكون أكثر ظهورا من النور نفسه لتكون معرفة له؟..  

 وبعبارة أخرى: ما هي الوسيلة التي يمكن مشاهدة النور هبا غري النور نفسه؟  

 .. وهذا هو األساس يف برهان الصديقني. قلت: صحيح

قال: وأضيف لك إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َشِهَد اهللَُّ َأنَُّه اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َواملاََْلئَِكُة َوُأوُلو  
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 [18آل عمران: ] ﴾ اْلِعْلِم َقائاِما بِاْلِقْسِط اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ 

الكريمة واضحة جدا يف الداللة عىل هذا الربهان، فقد شهد    : أجل.. اآلية(1)قلت

عند املؤمنني شهادة صدق مطلق، ال تعلق هبا شائبة أو  وهي    اهلل لنفسه: أنه ال إله إال هو.. 

 تشوهبا شبهة. 

الذي هو صنعة يديه،   الوجود  قال: أحسنت.. فشهادة اهلل لنفسه قد نطق هبا هذا 

بقدرت فيه،  موجود  كل  يشهد  هبا  والذي  تشهد  مل  وإن  ووحدانيته،  وحكمته  وعلمه،  ه، 

 املوجودات لسانا، فقد شهدت هبا عيانا واعتبارا، ملن نظر واعترب..  

 قلت: أجل.. أحسنت. 

قال: وقد أشارت اآلية الكريمة أيضا إىل أن من مل يكن له نظر واعتبار، يمكنه أن  

املالئكة، وهم بعض هذا اخللق الذي  يأخذ بشهادة أهل النظر واالعتبار.. ليأخذ بشهادة  

 خلق اهلل، وهم الذين ال يفرتون عن عبادته، وال ينقطعون عن ذكره. 

إىل شهادة برش   فليستمع  تسمع،  أذنا  املالئكة  لشهادة  مل جيد  فإن  أحسنت..  قلت: 

الوجود،   هذا  ىف  نظروا  الذين  العلم،  أولو  وهم  بلسانه،  ونطقوا  طينته،  من  مثله، خلقوا 

ا يردها  فعرفوا  ال  شهادة  وهذه  ووحدانيته.  وحكمته،  وعلمه،  قدرته،  آثار  وعاينوا  هلل، 

عاقل، مهام كان حظه من العقل.. فإن األعمى الذي ال يسلم يده للمبرص الذي يقيمه عىل  

الطريق، هو ال حمالة ملق بنفسه إىل التهلكة.. واملقعد الذي ال يستسلم ملن حيمله، ال يزال  

 إىل أن هيلك، غري مأسوف عليه. هكذا ملتصقا باألرض 

بعد أن قلت هذا، واهتديت إىل اإليامن، دلني املعلم عىل الكثري من أدعية الصاحلني  

 

 (2/418التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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اإلمام   دعاء  ومنها  حني،  كل  أرددها  وْصت  حفظتها  وقد  املعاين،  هذه  إىل  تشري  التي 

 السجاد: )بك عرفتك وأنت دللتني عليك( 

كيف يستدل عليك بام هو يف وجوده مفتقر  ومنها الدعاء املنسوب لإلمام احلسني: )

 إليك، أيكون لغريك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو املظهر لك!؟( 

وقوله يف نفس الدعاء: )متى غبت ـ حتى حتتاج إىل دليل يدل عليك، ومتى بعدت ـ  

 حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليك، عميت عني ال تراك عليها رقيبا( 
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 القرآن.. واملرشكون ثانيا ـ  

بعد تلك املشاهد التي رأيت فيها كيف استطاع القرآن الكريم أن ينقذ املالحدة من  

من   ْجع  ففيها  القريبة،  األحياء  بعض  إىل  معي  هلم  وقال:  شاب،  بيدي  أخذ  إحلادهم، 

 الناس، يريدون االلتقاء بك. 

 قلت: ومل؟ 

ظ  من  أنقذهم  وكيف  معلمنا،  عن  حيدثوك  أن  يريدون  نور  قال:  إىل  الرشك  لامت 

 التوحيد.. فال يمكن أن تتم احلجة البالغة من دون إثبات التوحيد؛ فهو أساس الدين. 

 قلت: صحيح ذلك.. فمن ال توحيد له ال دين له. 

قال: فهلم معي إذن إليهم.. فقد صار هؤالء بعد رشكهم، وبفضل القرآن الكريم  

شؤون؛ فال هم هلم إال إقامة هذا النوع من  وتعاليم املعلم دعاة إىل توحيد اهلل، ويف كل ال 

 احلجج. 

 . حقيقة التوحيد: 1

قال   ينتظروننا، وقد  الشباب والكهول، وكأهنم  رست معه إىل أن وجدنا ْجعا من 

أحدهم، وهو يصافحني: مرحبا بتلميذ القرآن.. لقد كنا يف انتظارك، فنحن نريد أن نحدثك  

 ىل روضات التوحيد. عن معلمنا، وكيف أنقذنا من أوحال الرشك إ

 قلت: أنا أستمع إليكم، وسأسجل كل ما تذكرونه. 

 توحيد الذات: 

بدأ احلديث أكربهم سنا، وقال: مع أين ـ قبل لقاء املعلم، مل أكن أدين بدين معني،  
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إال أين كنت أعتقد أن هذا الكون يدار من طرف آهلة متعددة، وكنت أبرش تالميذي بذلك،  

 عليه الواقع والتاريخ من األديان املحرفة. وأستدل هلم بام دل 

وقد بدأت قصة هدايتي، وهداية تالميذي عىل يدي املعلم وتالميذه، بعد أن قمنا  

 بجولة تبشريية يف األحياء التي يقيمون فيها. 

 املشهد األول: 

سكت الشاهد األول قليال، ثم قال: يف بعض الساحات التي اجتمع فيها املوحدون،  

 تالميذي أن خيربوهم عن الواقع، وأنه أحسن دليل ينرص تعدد اآلهلة. رحت أطلب من 

بالتوحيد، وكل احلضارات   تعتقدون  بقوله: كيف  أنجبهم  بدأ أحدهم، وهو  وقد 

كانت تقول بالتعدد.. نعم قد ختتلف يف أسامء آهلتها، لكنها تتفق ْجيعا يف أنه ال يمكن أن  

 خيلق هذا الكون أو يديره إله واحد. 

: وكلام تعمقنا يف دراسة تاريخ الديانات تتجىل أمامنا هذه احلقيقة أكثر  (1)رقال آخ 

أقدم   منذ  ظهر  املختلفة  البرشية  املجتمعات  بني  اآلهلة  وتعدد  الرشك  فشيوع  فأكثر.. 

 العصور، وبشكل واسع. 

قال آخر: ولو قمنا بجمع أسامء اآلهلة وعقائد املجتمعات البرشية املختلفة حلصلنا  

ء بالعقائد الدالة عىل ذلك.. ومن األمثلة عىل ذلك أن آهلة الروم كانت  مفصل ميل   عىل كتاب 

 كثرية جدا، مما جعل كل إله حيظى باجتاه معني، وله دور يف قضية معينة. 

قال آخر: فلم يكن ألبواب البيوت إله فحسب، بل والعتبة منها وقواعدها كانت هلا  

أمر املحافظة عىل كل فرد من أفراد البرش، فوجود  أرباب، كام أن هناك آهلة مستقلة تتوىل  

 

 . 3/256: ( نفحات القرآن1) 
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رب النوع اخلاص الذي يعلم الطفل أول ْصخة، وآخر يعلمه رشب املاء، وآخر يعلمه  

خاص   آخر  وإله  األرض،  حلراثة  خاص  إله  وهناك  يعلمه..  وآخر  البيت،  من  اخلروج 

حتى أن أحد  بالزراعة، وآخر لبذر البذور.. ولذلك ال عجب أن يكون للروم ألف إله،  

شخصياهتم مازح آخر بقوله: )إن آهلة بالدنا يف الشوارع واملجتمعات هي أكثر من أفراد  

 شعبنا(

قال آخر: ومثل ذلك اليونان، بلد احلضارة العظيمة.. فقد اعتقد املجتمع اليوناين ـ  

والرعد   الشمس  نظري  كلها  الطبيعية  الظواهر  بألوهية  ـ  األمم  من  واملحيطات  كالكثري 

والرياح واألمطار، وقام بعبادهتا واعتقد أن هذه اآلثار تنشأ    واألعاصري واألهنار والعيون

من وجود خفي، واعتقد أهنا منشأ اخلري والرش، وهلذا قام بعبادهتا كي حيصل عىل كرمها أو  

 يدفع الرش هبا. 

)كرونوس(    قال آخر: وال شك أنكم تعرفون إله اليونان املعروف وهو )زيوس( ابن

التامة واجلربوت وذو   اهليمنة  له  إنسان، وهم يعتربون أن  املتصور لدهيم عىل شكل  وهو 

جبهة عريضة وشعر كثيف وحلية كثة طويلة عىل شكل حلقات.. وكان رب األرباب، وإله  

زوجته  وكانت  األنواع..  وأرباب  اآلهلة  من  كبري  عدد  وحييطه  اليونان،  يف  )هريا(    البرش 

سامء.. ويعتقدون أن لزيوس أبناء ثالثة هم: )هرمس( و)آرمتيس( و)آپولون(  تعيش يف ال 

وهم عىل التوايل مظاهر املطر ورب النوع للقمر والشمس.. كام اعتقدوا بآهلة عديدة أخرى  

 . نظري آهلة البحر وآهلة األرض وآهلة جوف األرض وآهلة العمل

ت فيها احلضارة، حيث نجد  قال آخر: وهكذا إذا بحثنا يف تاريخ مرص التي ازدهر 

بتعدد اآلهلة، واعتقدوا أن إهلا واحدا هو أعىل من اآلخرين  أغلب املرصيني القدماء اعتقدوا  

 عرف ب )إله اآلهلة( 
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القديمة كان للناس يف كل منطقة آهلة ومعبد خاص جتاوزت   قال آخر: ويف مرص 

الشمس إله  أحدهم  أكرب،  بذكر  حيظون  منهم  تسعة  معبود..  وإله  األلفي  اهلواء،  إله  ثم   ،

 .الفضاء والفرا غ، وإله األرض.. وهكذا نجد إله الصحراء واألرايض اخلصبة واملوات 

أجساما   ليست  السامء  بأن كواكب  املرصيون  إىل ذلك، اعتقد  باإلضافة  آخر:  قال 

فحسب بل إهنا تعكس الصورة اخلارجية ألرواح اآلهلة الكبرية مثل آهلة السامء واحليوان  

 بات، وقد بلغت حدا أصبحت فيه املعابد املرصية معارض للحيوانات املختلفة. والن

بينهم   وشاع  اآلهلة،  بتعدد  ثم  بالثنوية،  قديام  اإليرانيون  اعتقد  وهكذا  آخر:  قال 

بصورة تدرجيية عبادة )امشاسبندان( أو اآلهلة الستة، آهلة احليوانات األليفة والبيضاء، وإله  

 إله األرض، وإله املياه واحليوانات، وإله الثوابت والسيارات الساموية.النار، وإله املعادن، و

العامل حيكمه أصالن أحدمها   بأن  أيضا  القدماء  الصينيون  اعتقد  قال آخر: وهكذا 

( أو )السالب( أو )الظالم( وتبعه التفكري  )املذكر( أو )املوجب( أو )النور( واآلخر )األنثى 

هر ألصل الذكورة وكان يدعى إله األفالك، واعتقدوا أنه  بالثنوية )شانكتي( وهو فحل مظ

هو الذي جيازي اإلنسان عىل أعامله الصاحلة والسيئة يف هذه الدنيا وينزل البالء الشديد عند  

 العصيان العام. 

وكانت  آخر:  تدرجيا    قال  اخرى  آهلة  ظهرت  ثم  عليه،  ويثنى  مؤنثا  إهلا  )هاتن( 

إله اخلصوبة، إله املطر، إله الرياح، إله الثلج، إله النار، إله    وتبدلت الثنوية إىل تعدد اآلهلة:

 اجلبل. 

املتعددة،   باآلهلة  يعتقدون  كانوا  العرب  أن  عىل  املؤرخون  يتفق  وهكذا  آخر:  قال 

وكان طائفة من العرب تعبد النجوم، وتعتقد أن كواكب خاصة حني الغروب والرشوق  

)األ بـ  عنها  عربوا  وقد  املطر  بإنزال  والسكون  تقوم  احلركة  بارتباط  اعتقدوا  وقد  نواء(، 
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والسفر واإلقامة هبذه النجوم، واعتقدوا بتأثريها عىل مصائرهم، وقد شيدوا معابد كبرية  

 .للشمس والقمر والزهرة وسائر الكواكب 

قال آخر: ويف اليمن كان من بني القبائل العربية من يعبد الكواكب الساموية، فكانت  

تعبد   منها  كام عبدت  طائفة  الشعراء،  نجمة  تعبد  وأخرى  القمر،  تعبد  وأخرى  الشمس، 

 . قبائل أخرى نجوما أخرى

قال آخر: وهكذا كان احلال يف بلدان أخرى مثل اهلند واليابان وغريها، حيث ساد  

االعتقاد بأرباب األنواع واآلهلة املتعددة.. كام اعتقد الصابئة عباد النجوم، وبأن السيارات  

تي حترس األقاليم السبعة وحتافظ عليها، حيث قسموا األرض قديام إىل سبعة  السبع هي ال

أقسام أطلق عىل كل قسم منها إقليم، واعتقدوا أهنا مبدأ اخلريات ودافعة لألرضار عن أهل  

 األرض. 

العامل مشاهبا   الذي ساد يف مناطق شاسعة من  بالطواطم  قال آخر: وكان االعتقاد 

أيض األنواع  برب  القبيلة  لالعتقاد  وروح  األب  بمثابة  )طوطم(  قبيلة  لكل  كان  حيث  ا، 

 واعتقد بأنه عىل صورة احليوانات أو ما شاكله. 

الفالسفة الكبار، فقد افرتض أفالطون لكل نوع  إىل  قال آخر: بل إن التعدد وصل  

د املجردة  من أنواع عامل الطبيعة فردا جمردا عقليا، واعتقد أنه قائم بالذات، وبام أن هذه األفرا

 اعتربت أمثاال ومظاهر ألسامء وصفات اهلل وشبيهة لألنواع الطبيعية فقد أطلق عليها عنوان

 )مثال( وْجعه مثل عىل وزن رسل. 

واعتقد   آخر:  يتغري  أقال  الذي ال  املطلق  املثال وهو  هو  احلقيقة  له  ما  أن  فالطون 

سامنية واملادية التي نشاهدها وجمرد من الزمان واملكان وأبدي وكيل، أما هذه األجسام اجل 

متعددة وذات زمان ومكان وفانية فإهنا إنعكاس لتلك، وعليه تكون نسبة اإلنسان اجلسامين  
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 ملثاله هو نسبة الظل إىل ذي الظل. 

هنا   املثال، ومن  قرهبا من  يناسب  ما  احلقيقة  اإلنسان قسط من  قال آخر: وألفراد 

 مل املعقوالت حقيقة. اعترب افالطون العامل املحسوس جمازا وعا 

قال آخر: واإلعتقاد باملثل اليونانية وإن تغاير مع اإلعتقاد بأرباب األنواع لكنه ال  

اليوناين.. كام أن   خيلو من تشابه من عدة جهات ويعترب شكال فلسفيا من أرباب األنواع 

 االعتقاد بالعقول الفلكية املجردة له تشابه مع أرباب األنواع من جهة. 

ذلك أن ْجاعة من الفالسفة اعتقدوا بأن اهلل ـ بسبب بساطته من كل جهة   قال آخر:

بأن   )العقل األول( ثم اعتقدوا  أكثر، وهو خملوق جمرد أطلقوا عليه  له خملوق واحد ال  ـ 

وهبذا   األول،  والفلك  الثاين  للعقل  اخلالق  فهو  وماهية  وجود  من  لرتكبه  األول  العقل 

 وتسعة أفالك.  الرتتيب اعتقدوا بخلق عرشة عقول 

قال آخر: وقد اعتقد البعض منهم أن عدد العقول ال حرص هلا، كام اعتقدوا بالعقول  

العرضية إىل جانب العقول الطولية ـ وهي العقول العرشة التي يكون أحدها خملوقا لآلخر  

أرباب  ـ واعتربوها وسائط لفيض الصور النوعية واملرتبة العليا للموجودات اجلسمية، مثل  

 األنواع واملثل االفالطونية. 

 املشهد الثاين: 

انتهى   فقد  بعدما  أستاذنا،  أكمل  ثان، وقال: دعني  قام  الشاهد األول من حديثه، 

 كنت معك يف ذلك املحل، وكنت أحد تالميذك الذين ينترصون ملا تنترص له. 

وطلبن وغريه،  ذلك  ذكرنا  أن  بعد  فقال:  احلديث،  يف  األول  الشاهد  له  من  أذن  ا 

ذكرتم،   ملا  لقد سمعنا  املعلم، وقال:  قام  عليها،  لنجيبهم  إشكاالهتم  يذكروا  أن  احلضور 

 فاسمعوا لنا، فمن كرم الضيافة أن نكرمكم بحديثنا كام أكرمتمونا بحديثكم. 
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حينها قال أستاذنا: أجل.. يرسنا ذلك.. فنحن ما جئنا لنتكلم فقط، بل جئنا لنسمع  

 أيضا. 

املعلم،   قال  بأن  حينها  وهو ينظر إىل تالميذه: بام أن سعادة األستاذ كلف تالميذه 

يذكروا له موقف األديان املختلفة من التعدد، فاسمح لتالميذي بأن يذكروا موقف ديننا  

 منه. 

مل جيد أستاذنا إال أن يوافق عىل ذلك، فقام أحد تالميذ املعلم، وقال: لقد أشار القرآن  

ك الذي ترسب إىل البرشية بسبب إمهاهلا لعقوهلا، واتباعها  الكريم إىل كل ما ذكرتم من الرش

 لوساوس الشياطني. 

: وقد أبطل القرآن الكريم كل تلك اآلهلة الومهية، وعرف اهلل عزوجل  (1) قال آخر

 ء خملوقا له، وحتت تربيته وتدبريه. بأنه رب للعاملني ْجيعا، واعترب كل يش 

أجواء ال يتحكم فيها سوى اجلهل، وكان الرشك  قال آخر: مع العلم أنه قد تنزل يف 

الناس، ومل يكن العامل اخلارج عن حدود اجلزيرة العربية متخلفا   يفرض قوته عىل عقول 

 عنها، كام أرشتم إىل ذلك يف أحاديثكم. 

قال آخر: ولذلك ال نجد كتابا يدعو إىل توحيد اهلل كالقرآن الكريم، ذلك أنه دعا إىل  

 يه. التوحيد بجميع معان

 فذات اهلل واحدة ال مثيل هلا.  قال آخر: حيث دعا إىل توحيد الذات.. 

فصفات اهلل عزوجل ترجع كلها إىل حقيقة    قال آخر: ودعا إىل توحيد الصفات.. 

 واحدة هي ذاته. 
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 قال آخر: ودعا إىل توحيد العبادة، فالعبادة ال تليق إال بذاته املقدسة فقط. 

ء لكل خلق ونظام وحركة وفعل  .. فاهلل هو املبدى عالقال آخر: ودعا إىل توحيد األف

 يف هذا العامل.. وال مؤثر يف الوجود إال اهلل سبحانه.. وال يتناىف هذا مع اختيار اإلنسان أبدا. 

وحده..   اخلالق  هو  فاهلل  اخلالقية،  توحيد  األفعال  توحيد  عن  ويتفرع  آخر:  قال 

توحيد املالكية واحلاكمية التكوينية.. وتوحيد  وتوحيد الربوبية، فتدبري الكون إليه فقط.. و

أوامر   أو  فقط  أوامره  حيث جتب طاعة  الطاعة،  وتوحيد  والتقنينية..  الترشيعية  احلاكمية 

 الذين أمر بطاعتهم. 

: بوركتم.. فهال حدثتم احلضور عن التوحيد األول، والذي أطلقتم  (1) قال املعلم

 ه القرآن الكريم. ، وكيف حتدث عن عليه توحيد الذات والصفات 

قال أحد التالميذ: املراد من توحيد الذات هو أن ذات اهلل املقدسة ال شبيه وال نظري  

 هلا، وهي واحدة ال مثيل هلا من أي جهة. 

قال آخر: والقرآن الكريم كله دعوة هلذا التوحيد، ومن اآليات الكريمة التي ترصح  

يَشْ  َكِمْثلِِه  تعاىل: ﴿َليَْس  قوله  إليه  اْلَبِصريُ بالدعوة  ِميُع  السَّ َوُهَو  ، وقوله:  [ 11الشورى:  ] ﴾  ٌء 

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َثالُِث َثاَلَثٍة َوَما ِمْن إَِلٍه إِالَّ إَِلٌه َواِحٌد َوإِْن مَلْ َينَْتهُ  وا َعامَّ َيُقوُلوَن  ﴿َلَقْد َكَفَر الَّ

ِذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم   نَّ الَّ َمُد مَلْ  [ 73املائدة:  ] ﴾  َعَذاٌب َألِيمٌ َلَيَمسَّ ، وقوله: ﴿ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد اهللَُّ الصَّ

ا َأَحدٌ   [4ـ  1اإلخالص: ] ﴾ َيلِْد َومَلْ ُيوَلْد َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوا

َوُهَو   ٌء  يَشْ َكِمْثلِِه  ﴿َليَْس  تعاىل:  قوله  وهي  األوىل،  اآلية  عن  املعلم: فحدثونا  قال 

ِمي  [ 11الشورى: ] ﴾ ُع اْلَبِصريُ السَّ
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: يف اآلية الكريمة مبالغة ىف نفى املثلية عن اهلل سبحانه وتعاىل،  (1)قال أحد التالميذ

 وذلك ينفى املثلية عن مثله.. فتعاىل اهلل سبحانه أن يكون له مثل. 

فإن قال آخر: فإذا انتفت املثلية عن املثل، وهذا املثل ـ أيا كان ـ ال يساوى من يامثله؛  

انتفاءها عن األصل الذي يقاس عليه املثل أوىل بمعنى أنه ليس كمثل مثل اهلل شىء ىف هذا  

 الوجود، فام بالك بمن يطلب ليكون مثل اهلل ذاته؟ ذلك مستحيل بعد مستحيل. 

: وبذلك، فاآلية الكريمة تفرس توحيد الذات يف ْجلة واحدة تفسريا بليغا  (2) قال آخر

 هلل أن يكون له مثيل، ومن ْجيع األشياء والوجوه. ورصينا حيث تنفي عن ا

اليش  هذا  ومثل  آخر:  والظن  قال  والقياس  اخليال  من  أعىل  يكون  ـ  بالتأكيد  ـ  ء 

والوهم، وليس بمقدورنا تصور ذاته، ألن األشياء املمكن تصورها هي التي الحظنا أمثاهلا  

اليش  أما  والتجزئة،  الرتكب  بعد  حتصلت  أي أو  له  ليس  الذي  الوهم    ء  يتناوله  فال  مثيل 

 والعقل أبدا. 

قال آخر: ولذلك، فإن معرفتنا به قاْصة عىل أنه موجود نرى أفعاله وآثاره يف عامل  

الوجود الواسع، ومن هذه األوصاف ندرك صفاته إْجاليا، ولكن ليس بمقدور أحد حتى  

 األنبياء املرسلني واملالئكة املقربني أن يدركوا حقيقة ذاته. 

واإلقرار هبذه احلقيقة هو آخر مرحلة يف سلم معرفة اإلنسان هلل عزوجل..    قال آخر: 

والدليل عىل ذلك واضح، ألن اهلل تعاىل وجود ال متناه، وال هناية له من كل جهة، وكل ما  

سواه حمدود ومتناه من كل جهة، ولذا ال يمكن قياسه إىل غريه، وبام أن وجودنا وعقولنا  

  نصل إىل كنه تلك احلقيقة الالحمدودة أبدا.وأفكارنا حمدودة، فإنا ال

 

 (13/25التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ   قال املعلم: فحدثونا عن اآلية الثانية، وهي قوله تعاىل: ﴿َلَقْد َكَفَر الَّ

نَّ   َلَيَمسَّ َيُقوُلوَن  َينَْتُهوا َعامَّ  مَلْ  َوإِْن  إَِلٌه َواِحٌد  إِالَّ  إَِلٍه  ِمْن  َثاَلَثٍة َوَما  ِمنُْهْم  َثالُِث  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ

 ، وما بعدها من اآليات الكريمة املتعلقة هبا. [ 73املائدة: ] ﴾ َعَذاٌب َألِيمٌ 

: أي لقد كفر الذين قالوا إن اهلل خالق السموات واألرض وما  (1)قال أحد التالميذ

 بينهام.  بينهام ثالث أقانيم ثالثة، أب والد غري مولود، وابن مولود غري والد، وزوج متتبعة 

قال آخر: ذلك أن من الفرق النرصانية من يذكر أن إهلهم ثالث ثالثة.. ومنهم من  

 يرى أن اهلل هو املسيح ابن مريم.. ومنهم من يرى أن املسيح هو ابن اهلل، وليس هو اهلل. 

قال آخر: واملتأخرون من النصارى يقولون باألقانيم الثالثة، وأن كل واحد منهام  

ب عني االبن وعني روح القدس، وملا كان املسيح هو االبن كان عني اآلب  عني اآلخر، فاآل

 وروح القدس أيضا. 

قال آخر: ثم رد اهلل عليهم ما قالوه بال روية وال بصرية، فقال: ﴿َوَما ِمْن إَِلٍه إِالَّ إَِلٌه  

 تركيب  أي وال يوجد إله إال من اتصف بالوحدانية، وهو اإلله الذي ال   [ 73املائدة: ] ﴾  َواِحدٌ 

ىف ذاته وال ىف صفاته، فليس ثم تعدد ذوات وأعيان، وال تعدد أجناس وأنواع، وال تعدد  

 جزئيات وأجزاء. 

ِذيَن   نَّ الَّ قال آخر: ثم توعدهم عىل هذه املقالة فقال: ﴿َوإِْن مَلْ َينَْتُهوا َعامَّ َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ

َألِيمٌ  َعَذاٌب  ِمنُْهْم  ي  [ 73املائدة:  ] ﴾  َكَفُروا  مل  وإن  ويرتكوه،  نأي  بالتثليث  قوهلم  عن  تهوا 

 ويعتصموا بعروة التوحيد ويعتقدوه، فسيصيبهم عذاب شديد يوم القيامة جزاء كفرهم. 

اآلية إيامء إىل أن هذا العذاب ال يمس إال الذين كفروا منهم خاصة  : ويف  قال آخر 
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 دون من تاب وأناب إىل اهلل تعاىل ورجع عن عقيدة التثليث وغريها. 

قال آخر: ثم تعجب من حاهلم بإْصارهم عىل التثليث بعد أن ظهرت هلم البينات،  

ملرتب عليه، فقال: ﴿َأَفاَل َيُتوُبوَن إىَِل اهللَِّ  وقامت عليهم احلجج املبطلة له، والنذر بالعذاب ا

َرِحيمٌ  َغُفوٌر  َواهللَُّ  آلرائهم  [ 74املائدة:  ] ﴾  َوَيْسَتْغِفُروَنُه  التفنيد  من  ذكر  ما  أيسمعون  أي   ،

والوعيد عليها، ثم ال حيملهم ذلك عىل التوبة والرجوع إىل التوحيد واستغفار اهلل عام فرط  

رمحة عظيم املغفرة يقبل التوبة من عباده ويغفر هلم ما فرط من الزالت  منهم.. فرهبم واسع ال

 إذا هم آمنوا وأحسنوا واتقوا وعملوا الصاحلات. 

قال آخر: ثم ذكر أن املسيح عليه السالم رسول كغريه من الرسل وأقام الدليل عىل  

مِ  َخَلْت  َقْد  َرُسوٌل  إِالَّ  َمْرَيَم  اْبُن  املَِْسيُح  َكاَنا ذلك فقال: ﴿َما  يَقٌة  ُه ِصدِّ َوُأمُّ ُسُل  الرُّ َقْبلِِه  ْن 

، أي ليس املسيح إال رسول من الرسل الذين بعثهم اهلل هلداية  [ 75املائدة:  ] ﴾  َيْأُكاَلِن الطََّعامَ 

عباده، قد مضت من قبله رسل اختصهم مثله بالرسالة وأيدهم باآليات، وأمه صديقة فلها  

َا َوُكُتبِِه  ىف الفضل مرتبة تىل مرتبة األنبيا  َقْت بَِكلاَِمِت َرهبِّ ء واملرسلني، كام قال تعاىل: ﴿َوَصدَّ

 [ 12التحريم: ] ﴾ َوَكاَنْت ِمَن اْلَقانِتِنيَ 

قال آخر: ولذلك، فإن حقيقة املسيح وأمه عليهام السالم النوعية واجلنسية مساوية  

 بنيتهام ويمدا حياهتام لئال  حلقيقة غريمها من أفراد نوعهام وجنسهام، فهام يأكالن الطعام ليقيام

ينحل بدهنام وهيلكا؛ فال يمكن أن يكون كل منهام إهلا خالقا وال ربا معبودا، ومن السفه أن  

املاهية   ىف  له  املساوية  املخلوقات  بعض  ويرفع  جنسه  وحيتقر  نفسه  اإلنسان  حيتقر 

 و أربابا.واملشخصات واملمتازة بميزات عرضية فيجعل نفسه عبدا هلا ويسميها آهلة أ

قال آخر: وبعد أن بني حاهلام بيانا ال حيوم حوله شائبة من الريب، تعجب من حال  

من يدعى هلام الربوبية وال يرعوى عن غيه وضالله وال يتأمل فيام هو عليه من أفن الرأى  
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ُيْؤَفُكونَ  َأنَّى  اْنُظْر  ُثمَّ  اآْلَياِت  ُ هَلُُم  ُنَبنيِّ َكْيَف  ، واآليات  [ 75املائدة:  ] ﴾  واخلطأ، فقال: ﴿اْنُظْر 

لسوء   فيها  التأمل  عن  يرصفون  أي  ويؤفكون  يدعون،  ما  ببطالن  القاطعة  الدالئل  هى 

 استعدادهم وخبث نفوسهم. 

قال آخر: أي انظر أهيا السامع نظرة عقل وفكر، كيف نبني هلؤالء النصارى اآليات  

يدعون ما  بطالن  عىل  الوضوح  ىف  الغايات  أقىص  البالغة  عليه    والرباهني  املسيح  أمر  ىف 

السالم، ثم هم بعد ذلك يعرضون عنها، وكيف ال ينتقلون من مقدماهتا إىل نتائجها، ومن  

 مبادهيا إىل غاياهتا، فكأهنم فقدوا عقوهلم وصارت أفئدهتم هواء. 

َمُد مَلْ َيلِْد َومَلْ   ُيوَلْد َومَلْ  قال املعلم: فحدثونا عن قوله تعاىل: ﴿ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد اهللَُّ الصَّ

ا َأَحدٌ   [ 4ـ  1اإلخالص: ] ﴾ َيُكْن َلُه ُكُفوا

التالميذ القرآين عن اهلل وعن عالقة  (1)قال أحد  السورة ختترص كل احلديث  :هذه 

اخللق به؛ فقد تنوع احلديث القرآين عن توحيد اهلل، وعن أحديته، من خالل احلقائق الكونية  

الرشكاء ونفي  وحدانيته  عىل  تدل  تفرض    التي  التي  العقلية  احلقائق  خالل  ومن  عنه، 

 استحالة الرشيك.  

قال آخر: وقد انطلق احلديث القرآين ليؤكد عىل حاجة اخللق إليه واستغنائه عنهم،  

وعن أزليته التي تنفي كونه مولودا، كام تنفي كونه موضعا للتغري والتحول لينبثق الولد منه،  

د املامثل له يف طبيعة الوجود، ويف القدرة والفاعلية  ولريكز الفكرة األحدية التي ترفض وجو

 ويف الصفات كلها.. وذلك هو معنى السورة يف آياهتا القصرية.

قال آخر: ونالحظ يف هذه السورة القصرية بساطة العقيدة اإلسالمية يف تصورها  

 

 ( 24/481) من وحي القرآن (1) 
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الت  هلل، فليست هناك تعقيدات فلسفية، وحتليالت فكرية معقدة تتحرك يف متاهات االحتام

والتأمالت، بل هي ـ يف بساطتها الصافية ـ ال تبتعد عن العمق، وال تقرتب من السذاجة،  

ألهنا تنطلق من خالل الوجدان الذي يمكن أن حيتوهيا بفطرته، كام يمكن له أن ينطلق يف  

 رحاهبا بامتداده، ويعيش إحياءاهتا بعمقه. 

البسيط أن يفهمها من دو التفاصيل  قال آخر: وهلذا أمكن لإلنسان  الدخول يف  ن 

املعقدة، كام أمكن للمفكر أن يؤمن هبا من دون أن يبتعد عن تفكريه العميق.. وهذا هو  

دين   أنه  تؤكد  التي  الصافية  الفطرة  خالل  من  اإلسالم  عىل  كلهم  الناس  انفتاح  يف  الرس 

 الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها.

، أي قل لكل  [ 1اإلخالص:  ] ﴾  َو اهللَُّ َأَحدٌ قال آخر: وتبدأ السورة بقوله تعاىل: ﴿ُقْل هُ 

هؤالء الذين قد يريدون التفلسف يف السؤال عن اهلل من هو، ألهنم يريدون أن يتصوروه  

بصورة مادية تتحدث عن مالحمه يف شكله تبعا ملا هو املألوف عندهم من صفات املخلوقات  

ل صفاته، األحد يف ذاته، العايل عن  يف تفاصيل اجلسد ونحوه.. قل هلم: هو اهلل، املتفرد يف ك

منه   العقول، وال تقرتب  به  باملادة من صلة، فال تدركه األبصار، وال حتيط  يتصل  ما  كل 

 عناْص الرتكيب والتجزئة. 

قال آخر: واملراد باألحد ما ال يقبل الكثرة ال خارجا وال ذهنا، ولذلك ال يقبل العد  

ل واحد له ثان وثالث إما خارجا وإما ذهنا،  وال يدخل يف العدد، بخالف الواحد، فإن ك

بتوهم أو بفرض العقل، فيصري بانضاممه كثريا، وأما األحد، فكلام فرض له ثان كان هو هو  

 مل يزد عليه يشء. 
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صفة هلل سبحانه، بمعنى األحد معرفا بأل، ألنه    [ 4اإلخالص:  ] ﴾  : و﴿َأَحدٌ (1) قال آخر

َمدُ  فأحد، وإن كان نكرة لفظا، هو معرفة داللة ومعنى،    [ 2اإلخالص: ] ﴾  ىف مقابل: ﴿اهللَُّ الصَّ

ألنه إذ قيل ﴿َأَحٌد﴾ مل ينرصف الذهن إىل غريه، فإذا قيل ﴿َأَحٌد﴾ كان معناه األحد، الذي  

ليس وراءه ثان أو ثالث، أو رابع.. فاستغنى هبذا عن التعريف، ألن التعريف إنام يراد به  

جنسه املشاركة له، فإذا انحرص اجلنس كله ىف فرد واحد، مل    الداللة عىل املعرف دون أفراد 

 يكن ثمة داعية إىل تعريفه، إذ كان أعرف من أن يعرف. 

قال آخر: فاهلل، هو األحد، الذي ال يشاركه ىف هذا الوصف موصوف.. فاألحدية  

يسمى    هى الصفة التي ال يشارك اهلل سبحانه فيها أحد، كام أن )اهلل( هو اسم الذات الذي ال 

 به أحد سواه. 

الصفة التي تناسب كل  وهي    قال آخر: واألحدية هى الصفة التي تناسب األلوهة، 

 صفة من صفات اهلل سبحانه.. فاهلل واحد ىف ذاته، واحد ىف صفاته.  

قال آخر: فالكريم، هو اهلل وحده، والرحيم هو اهلل وحده، والرمحن هو اهلل وحده،  

ر هو اهلل وحده، والعليم هو اهلل وحده.. وهكذا، كل صفة  والغفور هو اهلل وحده، والشكو

 من صفات الكامل، قد تفرد هبا اهلل وحده، ال ينازعه فيها أحد.

وصف اهلل سبحانه وتعاىل بأحد، دون واحد، حتقيق ملعنى التفرد، ألن  : ويف  قال آخر

باثنني، وثالثة، وأربعة، إىل يتعدد،  الواحد  يتعدد، عىل حني أن  ما ال هناية من    األحد ال 

 األعداد.

: وعىل ضوء ذلك، فإن اهلل يريد من اخللق أن يعرفوه بأحديته التي جتمع  (2) قال آخر

 

 ( 16/1712التفسري القرآين للقرآن ) (1) 

 ( 24/484) من وحي القرآن (2) 
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كل صفاته املطلقة التي ال حد هلا، فال يبلغ شأوها أو حييط بامتدادها أحد، بعيدا عن كل  

الفكر ال يصل    تعمق يف الذات، ألن اإلنسان كلام تعمق أكثر كلام غرق يف بحار الظنون، ألن

 إليه يف رسه الغامض اخلفي. 

َمدُ  السيد املقصود يف كل احلوائج، والذي    [ 2اإلخالص:  ] ﴾  قال آخر: ومعنى ﴿اهللَُّ الصَّ

حيتاج اخللق كلهم إليه يف كل أمورهم، فيقصدونه هبا، وال يقصدون غريه فيها إال من حيث  

م وملا حيتاجون إليه، واملدبر هلم وملا  إنه أداة من أدواته، ووسيلة من وسائله، ألنه اخلالق هل

يتطلبونه منه، وألنه املهيمن عىل األمر كله وعىل الوجود كله، فكل وجود هو ظل لوجوده،  

فإذا   له،  إليه، وحياهتم خاضعة  الناس متوجهة  قلوب  الذي جيعل  األمر  لقدرته،  ومظهر 

به مظا  التي استغرقوا فيها، فيام قد ختدعهم  املادة، فقصدوا غريه،  طافت هبم األوهام  هر 

أقدره عليه،  فيام    فإهنم يصطدمون بالعجز الكبري يف قدرته، ألن قدرته مستمدة من قدرة اهلل

 بينام جيد القاصدون إىل اهلل كل يشء مما يرغبونه أو يتطلعون إليه. 

منني بالتثليث  رد عىل املؤ  [ 3اإلخالص:  ] ﴾  : ويف قوله تعاىل: ﴿مَلْ َيلِْد َومَلْ ُيوَلدْ (1)قال آخر

وغريه، كام قال تعاىل: ﴿َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اهللَِّ َوَقاَلِت النََّصاَرى املَِْسيُح اْبُن اهللَِّ َذلَِك  

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل َقاَتَلُهُم اهللَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكونَ  ، [ 30توبة:  ال] ﴾  َقْوهُلُْم بَِأْفَواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن َقْوَل الَّ

تعاىل:   قال  كام  اهلل،  بنات  املالئكة  أن  يعتقدون  كانوا  الذين  العرب  مرشكو  ذلك  ومثل 

 [ 100األنعام: ] ﴾ ﴿َوَخَرُقوا َلُه َبننَِي َوَبنَاٍت بَِغرْيِ ِعْلمٍ 

قال آخر: ومعنى الوالدة يف اآلية الكريمة يشمل كل أنواع خروج األشياء املادية  

 ته املقدسة من أشياء مادية أو لطيفة.واللطيفة منه، أو خروج ذا

 

 (20/553) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 
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قال آخر: ومما يروى يف ذلك عن اإلمام احلسني أنه كتب إىل أهل البرصة جييبهم عن  

تساؤهلم بشأن معناها، فقال: )مل خيرج منه يشء كثيف كالولد وسائر األشياء الكثيفة التي  

البداوا منه  يتشعب  وال  كالنفس،  لطيف  يشء  وال  املخلوقني،  من  احلاالت  خترج  ـ  ت 

املختلفة ـ كالسنة والنوم، واخلطرة واهلم، واحلزن والبهجة، والضحك والبكاء، واخلوف  

والرجاء، والرغبة والسأمة، واجلوع والشبع، تعاىل أن خيرج منه يشء، وأن يتولد منه يشء  

ُيوَلدْ  ام  ، أي مل يتولد من يشء، ومل خيرج من يشء ك[ 3اإلخالص:  ] ﴾  كثيف أو لطيف، ﴿َومَلْ 

من   والنبات  الدابة،  من  والدابة  اليشء  من  كاليشء  عناْصها  من  الكثيفة  األشياء  خترج 

من   اللطيفة  األشياء  خترج  كام  وال  األشجار،  من  والثامر  الينابيع،  من  واملاء  األرض، 

الفم،   من  والذوق  األنف،  من  والشم  االذن،  من  والسمع  العني،  من  كالبرص  مراكزها، 

 (1)ملعرفة والتمييز من القلب، وكالنار من احلجر( والكالم من اللسان، وا

َأَحدٌ  ا  ُكُفوا َلُه  َيُكْن  ﴿َومَلْ  بقوله:  الكريمة  السورة  تعاىل  اهلل  ختم  ثم  آخر:  ﴾  قال 

أي ليس له شبيه ومثل اطالقا.. فالكفو: هوالكفء يف املقام واملنزلة والقدر،    [ 4اإلخالص:  ] 

 ثم اطلقت الكلمة عىل كل شبيه ومثيل. 

عوارض   عن  منزه  سبحانه  اهلل  فإن  الكريمة،  اآلية  هذه  إىل  واستنادا  آخر:  قال 

  املخلوقني وصفات املوجودات وكل نقص وحمدودية.. وهذا هو التوحيد الذايت والصفايت، 

 مقابل التوحيد العددي والنوعي الذي جاء يف بداية تفسري هذه السورة. 

قال آخر: ومن هنا فهو تبارك وتعاىل ال شبيه له يف ذاته، والنظري له يف صفاته، وال  

 مثيل له يف أفعاله، وهو متفرد ال نظري له من كل اجلهات. 

 

 .3/224: بحار األنوار (1) 
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 توحيد الصفات: 

ثان، وقال: دعوين أكمل أنا؛ فقد كنت  الشاهد الثاين من حديثه، قام  بعدما انتهى  

 معكم يف ذلك املحل، وقد سمعت كل ما جرى بدقة، وتأثرت به كثريا. 

فقال:   احلديث،  يف  األول  الشاهد  أستاذه  له  انتهى  أذن  من  بعدما  املعلم  تالميذ 

عن   يتحدثوا  أن  املعلم  منهم  طلب  الكريم  القرآن  يف  اإلهلية  الذات  توحيد  عن  حديثهم 

: توحيد الصفات هو فرع من فروع التوحيد، وهو يعني  (1) فات، فقال أحدهم توحيد الص

أنه كام أن ذات اهلل عزوجل أزلية وأبدية فإن صفاته كالعلم والقدرة وأمثاهلا أزلية وأبدية  

 أيضا. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فهذه الصفات ليست زائدة عىل ذاته فال يوجد فيها  

 ته. عارض ومعروض بل هي عني ذا

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، ال تفصل الصفات عن بعضها، أي أن علمه وقدرته  

 ء واحد واالثنان عني ذاته. يش 

 قال املعلم: فهال فرستم هذا. 

قال أحد التالميذ: عندما نراجع أنفسنا نرى أننا كنا نفقد الكثري من الصفات، فلم  

مت فينا تدرجييا، ولذا نقول: إن  نملك حني الوالدة علام وال قدرة، لكن هذه الصفات ن

العضلية   القوة  فيه  نفقد  الذي  اليوم  بنا  يمر  أن  يمكن  ولذا  ذواتنا،  عىل  زائدة  أمور  هذه 

والعلوم واألفكار التي نملكها، ونرى بوضوح أيضا أن علمنا وقدرتنا منفصلتان، فالقدرة  

 اجلسمية يف عضالتنا، لكن العلم موجود يف أرواحنا. 

 

 . 3/210: ( نفحات القرآن1) 
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، ال يتصور يف اهلل أي معنى من هذه املعاين؛ فذاته كلها علم وقدرة  قال آخر: ولذلك

 ء يف ذاته واحد. وكل يش 

قال آخر: ونسلم طبعا بأن تصور هذه املعاين ـ بالنسبة لنا نظرا لفقداننا هلذه الصفة ـ  

 معقد وغري مألوف، وال سبيل إليه إالقوة املنطق واالستدالل الدقيق واللطيف. 

 فكيف تثبون ذلك عقال؟  :(1)قال املعلم

قال أحد التالميذ: لقد عرفنا سابقا أن التوحيد الذايت يفرس بمعنيني.. أوهلام أنه واحد  

ال مثل له.. والثاين أنه أحد ال جزء له.. ويعرب عن األول بالتوحيد الواحدي، وعن الثاين  

 بالتوحيد األحدي. 

يعني نفي الرتكيب عن  قال آخر: وتوحيد الصفات مرتبط بالتوحيد األحدي، وهو 

، وهو يتصور عىل قسمني.. أوهلام الرتكيب اخلارجي، كرتكيب اليشء من أجزاء  (2)اهلل تعاىل

القسم من   الكيميائية.. وهذا  املعدنية واملركبات  خارجية، ومن عناْص خمتلفة كالعناْص 

جوده  الرتكيب مستحيل عليه سبحانه، ألن اليشء املركب من جمموعة أجزاء، حمتاج يف و

 إليها، واملحتاج إىل غريه معلول له، وال يوصف بوجوب الوجود واأللوهية. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه لو فرضنا جدال تشكل الذات اإلهلية من أجزاء،  

فهي إما أن تكون واجبة الوجود، وذلك ما يؤدي إىل تعدد اآلهلة، وتكثر واجب الوجود،  

 وهو مستحيل. 

تكون ممكنة الوجود، ويف هذه الصورة تكون نفس تلك األجزاء  قال آخر: وإما أن  

حمتاجة إىل غريها، ويكون معنى هذا أن ما فرضناه إهلا واجب الوجود معلول ألمور ممكنة  

 

 . 2/31اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (1) 

 (2/114ذا يف كتاب القرآن وتأويل اجلاهلني )ذكرنا األدلة الكثرية هل  (2) 
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 هي يف حد نفسها معلولة ملوجود أعىل، وهذا أمر حمال. 

 قال املعلم: هذا واضح.. فام الرتكيب الثاين؟ 

ا الرتكيب  التالميذ:  أحد  لكنه  قال  خارجا،  بسيطا  اليشء  كون  منه  واملراد  لعقيل، 

ينحل عند العقل إىل شيئني، وهذا كاجلنس والفصل وما يقوم مقامهام، فإن وزان اجلنس  

عند العقل غري وزان الفصل، فواقع اإلنسانية وإن كان شيئا واحدا يف اخلارج، لكنه ينحل  

 االمتياز وهو الناطقية.  يف العقل إىل ما به االشرتاك وهو احليوانية، وما به 

جنسه   اليشء من  تركب  من  أدق  العقيل  الرتكيب  من  آخر  قسم  آخر: وهناك  قال 

وفصله، وهو كون كل ممكن مركبا من وجود وماهية حتى اشتهر قوهلم: )كل ممكن زوج  

 تركيبي له ماهية ووجود( 

يق آخر  وشيئا  الوجود،  يقابل  شيئا  هناك  أن  تعني  ال  الكلمة  وهذه  آخر:  ابل  قال 

املاهية، بل ليس يف اخلارج إال يشء واحد وهو الوجود، لكن املاهية تبني مرتبته الوجودية  

تطرد   التي  اخلارجية  عينيته  الوجود حيكي عن  أن  والنبات واحليوان وغريها، كام  كاجلامد 

 العدم. 

قال آخر: والرتكيب يف هذا القسم أدق من الرتكيب يف القسم السابق، أي تركب  

 جنسه وفصله. اليشء من 

قال آخر: ومع ذلك كله فهذا النوع من الرتكيب حمال عليه سبحانه، إذ لو كان له  

لعروضهام،   قابلة  والعدم،  الوجود  أن تكون عارية عن  ذاهتا  املاهية يف حد  ماهية، وشأن 

 فعندئذ يطرح السؤال نفسه: ما هي العلة التي أفاضت عليها الوجود؟ 

قال آخر: ذلك أن املحتاج إىل يشء آخر يفيض الوجود عىل ماهيته يكون ممكنا ال  

 واجبا.  
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قال آخر: ألجل ذلك ذهب احلكامء من اإلهليني إىل بساطة ذاته تعاىل وتنزهيه عن أي  

 تركيب خارجي أو عقيل وبالتايل كونه منزها عن املاهية. 

 قال املعلم: فام الدليل القرآين عىل ما تذكرون؟

قال أحد التالميذ: كل ما ذكرناه سابقا يف وحدة الذات دليل عىل وحدة الصفات،  

 ذلك أن ذات اهلل املقدسة ال يمكن أن تتصف بأية إثنينية. 

قال آخر: فام جاء يف صدر سورة التوحيد يمكن أن يكون داال عىل هذا النوع من  

يرد عىل التثليث الرتكيبي الذي تتبناه    [ 1:  اإلخالص] ﴾  التوحيد، فقوله تعاىل: ﴿ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحدٌ 

 النصارى أو ما يامثل ذلك الرتكيب. 

اإلخالص:  ] ﴾  قال آخر: والدليل عىل ذلك هو أنه لو كان املقصود من توصيفه بـ ﴿َأَحدٌ 

ا    [ 4 غري البساطة للزم التكرار بال جهة لتعقيبه ذلك بقوله يف ذيل السورة: ﴿َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوا

 [4اإلخالص: ] ﴾ َأَحدٌ 

إىل   ناظر  ذيلها  أن  البساطة، كام  بمعنى  التوحيد  إىل  ناظر  السورة  آخر: فصدر  قال 

التوحيد بمعنى نفي اليشء والنظري له، ويتضح ذلك إذا وقفنا عىل أن السورة برمتها نزلت  

 يف رد عقائد املسيحيني وأشباههم، وإن مل يرد ذكرهم باالسم.

لرباهني دالة عىل بساطة الذات اإلهلية، وخلوها عن أي  قال املعلم: لقد ذكرتم أن ا

نوع من أنواع الرتكيب العقيل اخلارجي.. فكيف جيتمع تعدد األسامء والصفات مع بساطة  

 الذات؟.. أليس يستلزم تعدد الصفات تركب الذات اإلهلية من صفات متعددة؟

الصفات يشكل    قال أحد التالميذ: السؤال إنام يتوجه إذا كان كل واحد من هذه

يستلزم   بأنه  القول  يمكن  وحينئذ  سبحانه،  ذاته  من  معينا  موضعا  وحيتل  خاصا،  جزءا 

الرتكيب يف ذاته سبحانه، ولكن إذ قلنا بأن كل واحد من هذه الصفات يشكل متام الذات  
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برمتها وأرسها، فحينئذ ال يبقى جمال لتصور الرتكيب يف شأنه تعاىل، إذ ال يمتنع كون اليشء  

درجة من الكامل يكون فيها كله علام، وكله قدرة، وكله حياة دون أن تظهر أية كثرة يف   عىل 

 ذاته.  

قال آخر: نعم، لو كانت هناك كثرة، فإنام هي يف عامل املفهوم دون الواقع اخلارجي،  

إذ عندئذ تكون ذاته سبحانه مصداق العلم ومطابقه ـ ويف الوقت نفسه ـ مصداق القدرة  

  مغايرة وال تعدد.ومطابقها، بال

اإلنسان   أن  وهو  املمكنات  عامل  يف  مثال  إىل  نشري  املعنى  هذا  ولتقريب  آخر:  قال 

له سبحانه؛ فمجموع   معلوم  نفسه  الوقت  وجوده خملوق هلل سبحانه ويف  بتامم  اخلارجي 

له، مصداق ومطابق  )إنه خملوق هلل( ومطابق  لقولنا:  اخلارجي، كام هو مصداق  الوجود 

نه معلوم هلل(، من دون أن خيص جزء بكونه معلوما وجزء بكونه خملوقا، بل كله  لقولنا: )إ

 معلوم هلل يف عني كونه خملوقا له، وليست جهة املعلومية يف اخلارج غري جهة املخلوقية. 

قال آخر: ذلك أنه يصح انتزاع املفاهيم الكثرية من الواحد البسيط البحت، وهذا  

اءة واحلرارة من خواص النور، وليست األوىل خمتصة بناحية  عىل التقريب كالنور، فإن اإلض

فاليشء   بتاممه حار.  أنه  بتاممه ميضء كام  النور  بل  منه،  أخرى  بناحية  والثانية  من وجوده 

 اخلارجي ـ أعني: النور ـ مصداق ملفهومني؛ امليضء واحلار. 

وا املطلق  الكامل  هو  إن وجوده سبحانه  ذلك، ف  إىل  باإلضافة  آخر:  لوجود  قال 

األتم، وأما انتزاع املفاهيم الكثرية مثل العامل والقادر، فإنام هو بالنظر إىل جتلياته املختلفة يف  

 العامل اإلمكاين.  

قال آخر: ذلك أن إتقان الفعل وظرافته دليل كونه قادرا، كام أن الصنع عىل سنن  

سبحانه   فتجليه  وهكذا..  والنظم،  السنن  هبذه  عاملا  كونه  آية  بالشؤون  معقدة  العامل  عىل 
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 املختلفة صار سببا النتزاع مفاهيم كثرية منه، هذا. 

 توحيد األفعال: 

الشاهد الثالث من حديثه، قام رابع، وقال: دعوين أكمل أنا؛ فقد كنت  بعدما انتهى    

 معكم يف ذلك املحل، وقد سمعت كل ما جرى بدقة، وتأثرت به كثريا. 

تالميذ املعلم من حديثهم عن توحيد  بعدما انتهى أذن له أستاذه يف احلديث، فقال:  

الصفات اإلهلية والرباهني عليها، طلب منهم املعلم أن يتحدثوا عن توحيد األفعال، فقال  

: إن مفهوم توحيد األفعال يعني أن الكون بأرسه هو فعل اهلل، وكل األفعال،  (1)أحدهم

مؤثر يف الوجود إالاهلل، فالسيف حينام  واحلركات، والتأثريات، تنتهي إىل ذاته املقدسة، فال 

وأمره،   بإرادته  ذلك  كل  والنباتات  الناس  يروي  حينام  واملاء  حترق  حينام  والنار  يقطع 

 وباختصار فإن أثر كل موجود يكون مصدره اهلل سبحانه. 

قال آخر: ذلك أن املوجودات كام أهنا تابعة يف أصل وجودها إىل ذاته تعاىل؛ فإهنا  

 ها وفعلها.كذلك يف تأثري

أن   كام  العلية..  قانون  وحاكمية  األسباب  عامل  ينفي  ال  املعنى  لكن هذا  آخر:  قال 

إرادة   من  احلرية  وسلب  اجلرب  بأصل  االعتقاد  يستوجب  ال  األفعال  بتوحيد  االعتقاد 

 اإلنسان.

املبدى بأنه  اهلل  يعرف  الكريم  القرآن  فإن  ولذلك،  آخر:  ونظام  قال  خلق  لكل  ء 

 يف هذا العامل.. وال مؤثر يف الوجود إال اهلل سبحانه.وحركة وفعل 

قال آخر: ويتفرع عن توحيد األفعال ما ال حيىص من أنواع التوحيد، ومنها توحيد  

 

 . 2/64اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (1) 
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إليه فقط.. ومنها   الكون  الربوبية، فتدبري  توحيد  اخلالقية، فاهلل هو اخلالق وحده.. ومنها 

تو التكوينية.. ومنها  املالكية واحلاكمية  الترشيعية والتقنينية..  توحيد  ومنها  حيد احلاكمية 

 وغريها من أنواع التوحيد. توحيد العبودية.. 

 توحيد اخلالقية: 

 قال املعلم: فهال حدثتمونا عن توحيد اخلالقية املتفرع عن توحيد األفعال. 

: لقد دلت الرباهني العقلية الكثرية عىل أنه ليس يف الكون خالق  (1)قال أحد التالميذ

حتى   واآلثار،  األفعال  من  يتبعها  وما  اإلمكانية  املوجودات  وأن  سبحانه،  اهلل  إال  أصيل 

اإلنسان وما يصدر منه، خملوقات هلل سبحانه بال جماز وال شائبة عناية، غاية األمر أن ما يف  

 الكون خملوق له إما باملبارشة أو بالتسبيب. 

ه ممكن بالذات وال يعقل أن  قال آخر: وذلك ألنه سبحانه هو الواجب الغني، وغري

فهكذا  سبحانه،  باهلل  قائمة  ذاته  أن  فكام  الواجب،  عن  وذاته  فعله  يف  غنيا  املمكن  يكون 

 فعله.. فاحلاجة يف الذات إىل الواجب آية احلاجة يف الفعل أيضا.  

قال آخر: ومن عرف املمكن حق املعرفة وأنه الفقري الفاقد لكل يشء، والواجد ـ يف  

فعله وأثره، ال يشك يف استناد األفعال واآلثار إىل اهلل سبحانه، وهذا ما ُيعرب    ظل خالقه ـ 

عنه بالتوحيد يف اخلالقية، وأن هنا خالقا واحدا أصيال وهو اهلل سبحانه، وأما غريه فإما أن  

 يكون غري خالق، أو أن يكون خالقا بإذنه ومشيئته وإقداره سبحانه.

روا لنا بعض ما ورد يف القرآن الكريم مما يؤكد هذه  قال املعلم: أحسنتم.. واآلن اذك

 املعاين.

 

 . 2/43اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (1) 
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قال أحد التالميذ: القرآن الكريم ميلء بذكر هذه املعاين، ليعمق التوحيد يف قلوب  

َْذُتْم ِمْن   اَمَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اهللَُّ ُقْل َأَفاختَّ املؤمنني، ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿ُقْل َمْن َربُّ السَّ

َهْل  ُدونِِه   َأْم  َواْلَبِصرُي  اأْلَْعَمى  َيْسَتِوي  َهْل  ُقْل  ا  َواَل رَضًّ ا  َنْفعا أِلَْنُفِسِهْم  َيْملُِكوَن  اَل  َأْولَِياَء 

َكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَشاَبَه اخْلَْلُق َعَلْيِهْم ُقِل ا   هللَُّ َخالُِق َتْسَتِوي الظُُّلاَمُت َوالنُّوُر َأْم َجَعُلوا هللَِِّ رُشَ

ارُ   َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ
ٍ
ء  [16الرعد: ] ﴾  ُكلِّ يَشْ

: فبعد أن عرضت اآليات السابقة بعض مظاهر قدرة اهلل، وقوة سلطانه،  (1) قال آخر

وسعة علمه، ثم ختمت باحلكم الذي ألزم الوجود كله، االنقياد هلل، والوالء له، طوعا أو  

اطب العقل، وتدعوه إىل اهلل، وترضب له  كرها، جاءت هذه اآلية الكريمة وما بعدها خت

األمثال احلسية، ليقيم من منطقها طريقه الذي يستقيم عليه، ىف التهدى إىل احلق، واإليامن  

باهلل، وإفراده باأللوهية، ونبذ الرشكاء واألنداد، التي إذا قايسها العقل باهلل، كانت ضالال  

 وكانت هباء. 

اَمَواِت َواأْلَْرضِ قال آخر: وقد بدأت اآلية الكريمة ب ﴾  قوله تعاىل: ﴿ُقْل َمْن َربُّ السَّ

، وهذا سؤال ينبغى للعاقل أن يسأله، وأن جييب عليه.. ذلك أن هذا الوجود ىف  [ 16الرعد:  ] 

املحكم   الرتتيب  هذا  عىل  نظامه  وأجرى  خلقه،  قد  خالق  من  له  بد  ال  وأرضه،  سامواته 

 البديع. 

هذا السؤال، ومل تثر ىف نفسه داعية له، فها هو ذا  قال آخر: فإذا مل يسأل املرء نفسه  

اجلهل   سحب  بني  اجلواب  منه  ضاع  ومن  اجلواب؟  يكون  فامذا  سمعه..  يمأل  السؤال 

..  [ 26اجلاثية:  ] ﴾  والضالل املنعقد عىل عقله وقلبه.. فهذا هو اجلواب حارض عتيد.. ﴿ُقِل اهللَُّ

 

 (7/90التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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السؤال من بدهيية العقل أيضا.. وعىل هذا، فإنه  وهذا اجلواب هو من بدهيية العقل، كام أن 

 حكم الزم، وقضاء قاطع ال مرد له. 

قال آخر: وإذن فليكن احلساب واجلزاء عىل هذا احلكم الذي مل يلتزمه املرشكون،  

َْذُتْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء اَل َيْملُِكوَن أِلَْنُفِسِهْم َنفْ  اومل يأخذوا أنفسهم به.. ﴿ُقْل َأَفاختَّ ا َواَل رَضًّ ﴾  عا

 ؟.. واالستفهام هنا إنكارى، يضع املرشكني ىف قفص االهتام، واإلدانة. [ 16الرعد: ] 

خالق   وهو  عبادهتم،  له  خيلصون  وال  هلل،  والءهم  يعطون  ال  كيف  إذ  آخر:  قال 

السموات واألرض، عىل حني جيعلون والءهم وعباداهتم لتلك املخلوقات التي ال متلك  

 رضا، والتي هى خلق من خلق اهلل، تدين له بالوالء، كام دان له كل خملوق؟  لنفسها نفعا وال 

قال آخر: إهنم يسوون ىف هذا بني املتناقضات، ويقولون إن األعمى والبصري سواء،  

واخلالق   املخلوق  وإن  متشاهبان..  واحلق  الباطل  وإن  متعادالن،  والنور  الظلامت  وإن 

له إال من عميت بصريته، وختم اهلل عىل قلبه وسمعه،  سيان.. وهذا منطق أمحق سفيه، ال يقب

 وجعل عىل برصه غشاوة. 

َكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَشاَبَه اخْلَْلُق َعَلْيِهمْ  ﴾  قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿َأْم َجَعُلوا هللَِِّ رُشَ

آلهلة التي  ، وهذا استفهام إنكارى أيضا، يسأل اهلل تعاىل فيه املرشكني عن تلك ا[ 16الرعد:  ] 

عبدوها من دون اهلل أو جعلوها رشكاء هلل.. أهذه اآلهلة ختلق كام خيلق اهلل؟.. وهل هلا ىف  

ـ إن   هذا الوجود شىء خلقته، حتى يكون هلؤالء املرشكني وجه من العذر حني ينظرون 

  كان هلم نظر ـ فريون أن هلذه اآلهلة خلقا خلقته، وعندئذ يتشابه اخللق عليهم فال يفرقون 

 بني ما خلق اهلل، وما خلق غري اهلل، أذلك ما يقع عليه نظرنا إىل هذا الوجود؟ 

قال آخر: وهل يستطيع مرشك أن يمسك بنظره خملوقا واحدا هلذه اآلهلة املعبودة  

ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ   َب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه إِنَّ الَّ َا النَّاُس رُضِ َلْن خَيُْلُقوا ُذَباباا هلم؟.. ﴿َيا َأهيُّ
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َواملَْْطُلوُب  الطَّالُِب  ِمنُْه َضُعَف  َيْسَتنِْقُذوُه  اَل  َشْيئاا  َباُب  الذُّ َيْسُلْبُهُم  َوإِْن  َلُه  اْجَتَمُعوا  ﴾  َوَلِو 

ُرونَ [ 73احلج: ]   ؟[ 23اجلاثية: ] ﴾ ، فكيف يستوى من خيلق ومن ال خيلق؟ ﴿َأَفاَل َتَذكَّ

ارُ قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿قُ   َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ
ٍ
ء ..  [ 16الرعد:  ] ﴾  ِل اهللَُّ َخالُِق ُكلِّ يَشْ

ذلك أنه مل يبق إال الصريورة إىل هذا احلكم، الذي ال حكم غريه، وهو أن اهلل هو اخلالق  

ارِ   [ 16الرعد:  ] ﴾  لكل شىء.. وأنه ﴿اْلَواِحدِ  الذي له كل    [ 16الرعد:  ] ﴾  املتفرد باخللق ﴿اْلَقهَّ

وق، وخيضع لسلطانه كل موجود.. عظيم أو صغري.. ىف السامء، أو ىف األرض.. ﴿َفاَمِل  خمل

 اْلَقْوِم اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديثاا 
ِ
 [ 78النساء: ] ﴾ َهُؤاَلء

كقوله   لكل يشء،  خالق  اهلل  أن  تذكر  التي  الكريمة  اآليات  ذلك  ومثل  آخر:  قال 

  
ٍ
ء  َوكِيٌل تعاىل: ﴿اهللَُّ َخالُِق ُكلِّ يَشْ

ٍ
ء ، وقوله: ﴿َذلُِكُم اهللَُّ َربُُّكْم  [ 62الزمر:  ] ﴾  َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

 اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكونَ 
ٍ
ء َذلُِكُم اهللَُّ َربُُّكْم اَل إَِلَه إِالَّ  : ﴿، وقوله [ 62غافر:  ] ﴾  َخالُِق ُكلِّ يَشْ

 َفاْعُبُدوهُ 
ٍ
ء َأنَّى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َومَلْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة  : ﴿، وقوله[ 102نعام:  األ] ﴾  ُهَو َخالُِق ُكلِّ يَشْ

 
ٍ
ء ِمْن  [101األنعام:  ] ﴾  َوَخَلَق ُكلَّ يَشْ َهْل  َعَلْيُكْم  نِْعَمَت اهللَِّ  اْذُكُروا  النَّاُس  َا  ، وقوله: ﴿َيا َأهيُّ

 َواأْلَْرضِ 
ِ
اَمء  [3فاطر: ] ﴾ اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكونَ  َخالٍِق َغرْيُ اهللَِّ َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ

: ففي هذه اآليات الكريمة يعالج اهلل تعاىل قضية التوحيد بطريقة جذرية  (1) قال آخر

التي   القدرات  من  انطالقا  اآلهلة  تعدد  عىل  ترتكز  التي  الرشك  فكرة  مقابل  يف  حاسمة، 

تتخيلها هلم، سواء يف ذلك اآلهلة الذين يتحركون يف احلياة بصورة برش، أو الذين يتمثلون  

ظيمة كالشمس والقمر والكواكب، أو األصنام اجلامدة التي  يف بعض الظواهر الكونية الع

التصور   هلذا  خاضعة  الرشك  فكرة  كانت  وبذلك،  وغريه..  احلجر  من  الناس  يصنعها 

 

 ( 1/132) من وحي القرآن (1) 
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 املنحرف اخليايل. 

قال آخر: ولذلك أراد القرآن الكريم أن يعزل كل موجود يف الكون عن أية قدرة  

الكون نفسها أ تتمثل يف حركة  التي  القدرات  ليجعل  من  الكون،  و يف حركة اإلنسان يف 

القدرة بيد اهلل وحده، باعتبار أنه خالق كل يشء ومسبب كل سبب، وليوحي لنا، بأن هذه  

التي حتكم هذه   القوة األساسية  التي نشاهدها، ال متثل إال حركة موجهة يف إطار  القوى 

 القوى بوسائلها وقوانينها املودعة فيها. 

نس كانت  وبذلك،  آخر:  كل  قال  خلف  بوجوده  الدائم  لإلحياء  اهلل  إىل  األفعال  بة 

يشء، ومع كل يشء، ولكن ال عىل أساس مبارش يلغي عملية االختيار لإلنسان أو يسلبه  

 حرية اإلرادة.  

قال آخر: إهنا النسبة التي حتتفظ هلل باإلطار العام للقوة يف كل ما يف الكون من مظاهر  

 قدرة الذاتية التي تتحرك داخل اإلطار العام.  الوجود، لكنها ال تسلب اإلنسان ال

والرش   واخلري  واهلدى  الضالل  لينسب  القرآن  ينطلق  كيف  نفهم  وهبذا  آخر:  قال 

األسباب   خالل  من  تتحرك  أهنا  مع  اهلل  إىل  وغريها  والصحة  واملرض  واحلياة  والرزق 

 الطبيعية يف وجودها العميل بطريقة مبارشة. 

 يصح االستدالل هبذه اآليات الكريمة عىل اجلرب، ألن  : ولذلك، فإنه ال(1) قال آخر

خالقية اهلل حتى بالنسبة ألفعالنا ال تتعارض مع حريتنا يف اإلختيار، إذ أن أفعالنا يمكن أن  

إلينا وإىل اهلل، فنسبتها إىل اهلل قائمة عىل كونه قد وضح ْجيع مقدمات ذلك حتت   ُتنسب 

ة واإلراده واالختيار، فام دامت ْجيع املقدمات من  ترصفنا، فهو الذي وهبنا القوة والقدر

 

 (4/414) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 
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خلقه، فيمكن أن ُتنسب أفعالنا إليه بإعتباره خالقها، ولكن من حيث اختاذ القرار النهائي  

فإننا باإلستفادة مما وهبه اهلل لنا من القدرة عىل اإلرادة واالختيار نتخذ القرار بأداء الفعل  

 إلينا ونكون مسؤولني عنها. أو تركه، فمن هنا تنسب هذه األفعال

قال آخر: وبتعبري الفالسفة: اليوجد يف هذا املقام علتان أو خالقان للفعل يف عرض  

واحد.. بل مها ممتدتان طوال، ألن وجود علتني تامتني يف عرض واحد ال معنى له، لكنهام  

وهبها اهلل لنا،    إذا كانا طوليني فال مانع من ذلك، وملا كانت أفعالنا تستلزم املقدمات التي 

 فيمكن أن ننسب هذه املتستلزمات إليه أيضا، إضافة إىل نسبتها إىل فاعلها.

قال آخر: وهذا الكالم أشبه بالذي يريد أن خيترب عامله فيرتك هلم احلرية يف عملهم  

تعترب   أن  فطبيعي  مقدمات ووسائل،  تطلبه عملهم من  ما  هلم ْجيع  وهييء  واختياراهتم، 

إىل رب العمل، ولكن ذلك ال يسلبهم حرية العمل واالختيار، بل يكونون    أفعاهلم منسوبة

 مسؤولني عن أعامهلم. 

: فام تقولون فيمن يرى أن التوحيد يف اخلالقية وحرص اخللق واإلجياد  (1) قال املعلم

املوجودات  عىل اإلطالق باهلل سبحانه يستلزم إنكار العلية واملعلولية، والتأثري والتأثر بني  

اإلمكانية، وذلك باعتبار أن آثار الظواهر الطبيعية كلها مفاضة منه سبحانه، من دون أن  

 يكون هناك رابطة بني الظاهرة املادية وآثارها. 

بأنه   حارة(  )النار  كون  يفرسون  الذين  أولئك  هبذا  تقصد  أال  التالميذ:  أحد  قال 

مبارشة من دون أن تكون هناك رابطة بني  جرت سنة اهلل عىل إجياد احلرارة عند وجود النار 

النار وحرارهتا.. بل اهلل سبحانه جرت عادته عىل إجياد الضوء والنور مبارشة عقيب وجود  

 

 . 2/45اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (1) 
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 الشمس والقمر من دون أن يكون هناك نظام وقانون تكويني باسم العلية واملعلولية؟

جود إال علة  قال املعلم: أجل.. أقصد أولئك الذين يذكرون أنه ليس يف صفحة الو

واحدة، ومؤثر واحد، يؤثر بقدرته وسلطانه يف كل األشياء، من دون أن جيري قدرته ويظهر  

سلطانه عن طريق إجياد األسباب واملؤثرات، بل هو بنفسه قائم مقام ْجيع ما يتصور من  

 العلل واألسباب التي كشف عنها العلم. 

من املسلمني ـ وهو ال يقدح    قال أحد التالميذ: مع كون هذا القول هو قول الكثري

يف التوحيد ـ إال أنا نرى أن تفسري التوحيد يف اخلالقية هبذا املعنى ال يستند إىل دليل عقيل،  

بل يستند إىل ظواهر بعض اآليات الكريمة املتشاهبة، والتي تفرس معناها آيات أخرى كثرية  

 حمكمة. 

العلية  بقانون  بوضوح  يعرتف  الكريم  فالقرآن  آخر:  الظواهر    قال  بني  واملعلولية 

اهلل   إىل  الوقت  نفس  يف  واستنادها  موضوعاهتا،  إىل  اآلثار  باستناد  ويعرتف  الطبيعية، 

 سبحانه، حتى ال يغرت القارئ بأن آثار املوضوعات متحققة من تلقاء نفسها.  

 قال املعلم: فهال ذكرتم يل بعض اآليات الكريمة التي تذكر ذلك. 

 َماءا َفَأْخَرَج  قال أحد التالميذ: من األ
ِ
اَمء مثلة عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َوَأْنَزَل ِمَن السَّ

ا َلُكمْ   ، فقد نسب اهلل تعاىل إخراج الثامر إىل املاء. [ 32إبراهيم: ] ﴾ بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقا

اجْلُُرِز َفنُْخِرُج  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل: ﴿َأَومَلْ َيَرْوا َأنَّا َنُسوُق املَْاَء إىَِل اأْلَْرِض  

ونَ  ا َتْأُكُل ِمنُْه َأْنَعاُمُهْم َوَأْنُفُسُهْم َأَفاَل ُيْبرِصُ ، فالقرآن الكريم يرصح يف  [ 27السجدة: ] ﴾ بِِه َزْرعا

 هاتني اآليتني بجالء بتأثري املاء يف الزرع إذ إن الباء يف )به( يف املوردين بمعنى السببية.  

تعا  قوله  آخر: وأوضح منهام  ِمْن  قال  َوَجنَّاٌت  ُمتََجاِوَراٌت  ِقَطٌع  اأْلَْرِض  ىل: ﴿َويِف 

ُل َبْعَضَها َعىَل َبْعٍض يِف    َواِحٍد َوُنَفضِّ
ٍ
َأْعنَاٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغرْيُ ِصنَْواٍن ُيْسَقى باَِمء
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َيْعِقُلونَ  لَِقْوٍم   َواِحٍد﴾ كاشفة  ، فإن ْج[ 4الرعد:  ] ﴾  اأْلُُكِل إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت 
ٍ
لة ﴿ُيْسَقى باَِمء

عن دور املاء وأثره يف إنبات النباتات وإنامء األشجار، ومع ذلك يتفضل بعض الثامر عىل  

 بعضها. 

للمقدمات   بيانه  كيفية  عىل  يقف  الكريم  القرآن  يف  النظر  أمعن  ومن  آخر:  قال 

العلم   يعرفها  أن  قبل  من  السامء  من  واملطر  الثلج  لنزول  عليها  الطبيعية  ويطلع  احلديث 

 بالوسائل التي يستخدمها لدراسة الظواهر الطبيعية، واكتشاف عللها ومقدماهتا.  

َياَح   الرِّ ُيْرِسُل  الَِّذي  التدبر يف قوله تعاىل: ﴿اهللَُّ  قال آخر: ويتضح ذلك من خالل 

 َكْيَف َيَشاُء َوجَيَْعُلُه كِ 
ِ
اَمء ا َفَيْبُسُطُه يِف السَّ ا َفرَتَى اْلَوْدَق خَيُْرُج ِمْن ِخاَللِِه َفإَِذا  َفُتثِرُي َسَحابا َسفا

ونَ  ا [ 48الروم:  ] ﴾  َأَصاَب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه إَِذا ُهْم َيْسَتْبرِشُ الروم:  ] ﴾  ، فقوله: ﴿َفُتثرُِي َسَحابا

 ْصيح يف أن الرياح حترك السحاب وتسوقها من جانب إىل جانب.  [ 48

ا ُثمَّ ُيَؤلُِّف َبْينَُه ُثمَّ جَيَْعُلُه   قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل: ﴿َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ ُيْزِجي َسَحابا

 ِمنْ 
ِ
اَمء ُل ِمَن السَّ ا َفرَتَى اْلَوْدَق خَيُْرُج ِمْن ِخاَللِِه َوُينَزِّ ِجَباٍل فِيَها ِمْن َبَرٍد َفُيِصيُب بِِه َمْن    ُرَكاما

بِاأْلَْبَصارِ  َيْذَهُب  َبْرِقِه  َسنَا  َيَكاُد  َيَشاُء  َمْن  َعْن  ُفُه  َوَيرْصِ الكريمة  [ 43النور:  ] ﴾  َيَشاُء  فاآلية   ،

ا  َسَحابا ﴿َفُتثرُِي  وتقول:  الرياح  إىل  السحاب  حركة  تسند  اآلية    [ 48الروم:  ] ﴾  السابقة  وهذه 

ا   تسندها   [43النور: ] ﴾  إىل اهلل سبحانه وتقول: ﴿َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ ُيْزِجي َسَحابا

قال آخر: وكال اإلسنادين صحيح، حيث إن الرياح جند من جنوده سبحانه وسبب  

من أسبابه التي تعلقت مشيئته عىل نزول الفيض من طريقها وألجل ذلك يعد فعلها فعله،  

 الواجب. والكل قائم به قيام املمكن ب

املَْاَء   َعَلْيَها  َأْنَزْلنَا  َفإَِذا  َهاِمَدةا  اأْلَْرَض  ﴿َوَتَرى  تعاىل:  قوله  ذلك  ومثل  آخر:  قال 

هَبِيٍج  َزْوٍج  ُكلِّ  ِمْن  َوَأْنَبَتْت  َوَرَبْت  ْت  اهتزاز  [ 5احلج:  ] ﴾  اْهَتزَّ يف  املاء  بتأثري  فاآلية ترصح   ،
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 ج هبيج.األرض وربوهتا، ثم ترصح بإنبات األرض من كل زو

َكَمَثِل   َأْمَواهَلُْم يِف َسبِيِل اهللَِّ  ُينِْفُقوَن  ِذيَن  الَّ قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل: ﴿َمَثُل 

َيَشاُء َواهللَُّ َواِسعٌ  ِماَئُة َحبٍَّة َواهللَُّ ُيَضاِعُف ملَِْن  َأْنَبَتْت َسْبَع َسنَابَِل يِف ُكلِّ ُسنُْبَلٍة  ﴾  َعلِيمٌ   َحبٍَّة 

 ، فاآلية تسند إنبات السبع سنابل إىل احلبة. [ 612البقرة: ] 

إىل   اآليات  اإلنبات يف هذه  يسند  تعاىل  اهلل  أن  قال آخر: وبناء عىل ذلك كله نرى 

َخَلَق   ْن  ذاته ويقول: ﴿َأمَّ الفعل إىل  ـ ذلك  الوقت نفسه  ـ يف  األرض واحلب ولكنه يسند 

اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَأْنَزَل َلُكْم ِمَن ال   َماءا َفَأْنَبْتنَا بِِه َحَدائَِق َذاَت هَبَْجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن  السَّ
ِ
اَمء سَّ

َيْعِدُلونَ  َقْوٌم  ُهْم  َبْل  اهللَِّ  َمَع  َأإَِلٌه  َشَجَرَها    [ 60النمل:  ] ﴾  ُتنْبُِتوا 
ِ
اَمء السَّ ِمَن  ، ويقول: ﴿َوَأْنَزْلنَا 

  [ 10لقامن: ] ﴾ َماءا َفَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ 

قال آخر: وال اختالف بني اآليات يف ْجيع هذه املجاالت إذ الفعل فعل اهلل سبحانه  

بام أنه منشئ الكون وموجده، ومسبب األسباب ومكوهنا، كام هو فعل السبب، لصلة بينه  

وبني آثاره.. واألسباب والعلل عىل مراتبها خملوقات هلل مؤثرات بإذنه، وليس اإلسنادان  

 درجة واحدة وعرض واحد، بل أحدمها يف طول اآلخر. يف 

يِف   َوَأْلَقى  َتَرْوهَنَا  َعَمٍد  بَِغرْيِ  اَمَواِت  السَّ ﴿َخَلَق  تعاىل:  قوله  ذلك  ومثل  آخر:  قال 

 َماءا َفَأنْ 
ِ
اَمء ٍة َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ َبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ  اأْلَْرِض َرَوايِسَ َأْن مَتِيَد بُِكْم َوَبثَّ فِيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّ

 ، أي جعل عىل ظهر األرض اجلبال الثوابت لئال تضطرب بكم. [ 10لقامن: ] ﴾ َزْوٍج َكِريمٍ 

قال آخر: فقد نسب صيانة اإلنسان عن االضطراب وامليدان إىل نفسه حيث قال  

، أي لغاية أن  [ 10ن:  لقام] ﴾  . وإىل سببه حيث قال ﴿َرَوايِسَ َأْن مَتِيَد بُِكمْ [ 10لقامن:  ] ﴾  ﴿َوَأْلَقى

امليدان   عن  هلا  الصائنة  السفن  كروايس  بكم  األرض  ميدان  عن  الروايس  تصونكم 

 واالضطراب.  
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قال آخر: والكل هيدف إىل أمر واحد وهو الذي ورد يف قوله تعاىل: ﴿َهَذا َخْلُق اهللَِّ  

يِف  الظَّاملُِوَن  َبِل  ُدونِِه  ِمْن  ِذيَن  الَّ َخَلَق  َماَذا  ُمبنِيٍ   َفَأُرويِن  الذي  [ 11لقامن:  ] ﴾  َضاَلٍل  ، أي هذا 

تشاهدونه يف السامء واألرض وما بينهام من األسباب واملسببات كله خملوق هلل، واألسباب  

 جنوده واآلثار آثار للسبب وللمسبِب. 

 توحيد الربوبية: 

توحيد   عن  املتفرع  الربوبية  توحيد  عن  حدثتمونا  فهال  أحسنتم..  املعلم:  قال 

 األفعال.

التالميذ أحد  تعاىل  (1)قال  اهلل  يف  منحرص  الكون  تدبري  أن  يعني  الربوبية  توحيد   :

 فقط، فكام أنه هو وحده اخلالق، فهو وحده املدبر لكل شؤونه.

بيد اهلل   يعني االعتقاد بأن اخلري والرش وتدبري احلياة والكون كلها  قال آخر: وهو 

 كون ال يملك لنفسه شيئا من التدبري. سبحانه، وأن اإلنسان، بل كل ما يف ال

قال آخر: ويعني كذلك أن مصري اإلنسان يف حياته كلها إليه سبحانه، ولو كان يف  

 عامل الكون أسباب ومدبرات له، فكلها جنود له سبحانه يعملون بأمره ويفعلون بمشيئته. 

سبحانه لكن  قال آخر: ويقابله الرشك يف الربوبية وهو تصور أن هناك خملوقات هلل  

فوض إليها أمر تدبري الكون ومصري اإلنسان يف حياته تكوينا أو ترشيعا، وأنه سبحانه اعتزل  

 هذه األمور بعد خلقهم وتفويض األمر إليهم. 

التي هي من   فقد وردت كلمة )رب(  التوحيد،  النوع من  آخر: وألمهية هذا  قال 

مرة بألفاظ: )رب،   900بلغت  صفات اهلل عزوجل يف القرآن الكريم أكثر من غريها حتى

 

 . 2/59اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (1) 
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 ربك، ربكم، ربنا، ريب وأمثاهلا(

قال آخر: والعديد من اآليات الكريمة تعرف اهلل بـ )رب العاملني(، ويدلل ذلك عىل  

أن القرآن الكريم يويل اهتامما خاصا بتوحيد الربوبية، حيث كان أغلب املرشكني جيعلون  

ري العامل، وأغلبهم آمنوا بتوحيد اخلالقية لكنهم  مع اهلل تعاىل موجودات أخرى تشاركه يف تدب

تورطوا بالرشك يف الربوبية، ولذا يقوم القرآن بدفع هذا االنحراف العقائدي الكبري لدى  

 أقوام خمتلفة مكررا وباستمرار.

 ، مع بيان معناها. اآليات الكريمةقال املعلم: فهال ذكرتم نموذجا لذلك من 

التالميذ: من األمثل   قال أحد 
ِ
اَمء السَّ ِمَن  َيْرُزُقُكْم  َمْن  تعاىل: ﴿ُقْل  ة عىل ذلك قوله 

احْلَ  ِمَن  املَْيَِّت  َوخُيِْرُج  املَْيِِّت  ِمَن  احْلَيَّ  خُيِْرُج  َوَمْن  َواأْلَْبَصاَر  ْمَع  َيْملُِك السَّ ْن  َأمَّ يِّ  َواأْلَْرِض 

َأَفاَل  َفُقْل  اهللَُّ  َفَسَيُقوُلوَن  اأْلَْمَر  ُر  ُيَدبِّ إِالَّ  َوَمْن  احْلَقِّ  َبْعَد  َفاَمَذا  احْلَقُّ  َربُُّكُم  اهللَُّ  َفَذلُِكُم  َتتَُّقوَن   

ُفونَ  اَلُل َفَأنَّى ُترْصَ  [ 32ـ  31يونس: ] ﴾ الضَّ

في هاتني اآليتني الكريمتني إثارة لعالمات االستفهام أمام املرشكني  ف:  (1)قال آخر

ته غريه، ويستغرقون يف هذا االجتاه حتى  الذين ال ينكرون وجود اهلل، لكنهم يرشكون بعباد

 يسيطر عىل مشاعرهم وأفكارهم، فينسون اهلل يف غمرة ذلك كله، فإذا هم وامللحدون سواء. 

فيام    قال آخر: وهلذا، فهي تنبش أعامقهم، لتستخرج منها األفكار الكامنة يف داخلها، 

ـ إىل حقيقة التوحيد يف    يعتقدونه من أرسار عظمة اهلل وقدرته، لتوجههم ـ من خالل ذلك

 اعتقاداهتم وأعامهلم وأحاسيسهم وأفكارهم. 

ألن يقول للمرشكني املعاندين: من يرزقكم   : وهي تدعو رسول اهلل (2)قال آخر

 

 ( 11/304) من وحي القرآن (1) 

 (11/99تفسري املراغي ) (2) 
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من السامء بام ينزله عليكم من األمطار، ومن األرض بام ينبته من شتى النباتات تأكلون منه  

 وتأكل أنعامكم؟ 

آخر:   السمع  قال  حاستى  من  به  تتمتعون  ما  يملك  من  هلم:  يقول  ألن  وتدعوه 

والبرص؟.. وأنتم بدوهنام ال تدرون شيئا من أمور العامل، وتكون األنعام واهلوام بل الشجر  

 خريا منكم باستغنائها عمن يقوم برضورات معاشها. 

ستني  : وخص هاتني احلاستني بالذكر ألن السمع والبرص مها أظهر حا (1)قال آخر

عاملتني ىف اإلنسان، ال يكون اإلنسان إنسانا إال هبام، فإذا فقدمها، كان كومة متحركة من  

 حلم، ال تعقل وال تعى شيئا. 

قال آخر: فعن طريق السمع والبرص، جاءت املعرفة إىل اإلنسان، وتكونت مداركه،  

وى دافعة، حترك  وأخيلته، وتصوراته.. وعن طريق السمع والبرص، تتحول هذه املعرفة إىل ق 

 . اإلنسان، وتوجهه إىل غاياته ىف احلياة

قال آخر: وقد عرب عن ذلك بملكية السمع واألبصار، ال بخلقهام، ألن امللكية تطلق  

خيلق   فهو  اخلالق،  هو  املالك  يكون  أن  هذا  ينفى  وال  ملك..  فيام  الترصف  ىف  املالك  يد 

ما خيلق، فيكون للاملك وحدهـ  حينئذ  ويملك ما خيلق.. وقد خيلق وهيب ما خيلق، أو يملك  

 ـ الترصف فيام ملكه. 

قال آخر: فالتعبري بملكية السمع واألبصار، يعنى أن اهلل سبحانه وتعاىل ـ وإن فضل  

هبام عىل اإلنسان، فهام مل خيرجا عن سلطانه، وأهنامـ  ومها يعمالن ىف اإلنسانـ  يعمالن بقدرة  

حانه ـ هو الذي يمدمها بالقوى التي يعمالن هبا، ولوال  اخلالق، وبترصيفه هلام.. وأنه ـ سب

 

 ( 6/1000التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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 هذا لبطل عملهام. 

قال آخر: فهو ـ سبحانه ـ الذي أعطى السمع واألبصار، ما هلام من قوى عاملة، وهو  

القادر عىل أن يأخذ هذه القوى، ويبطل عمل السمع والبرص، كام قال تعاىل: ﴿ُقْل َأَرَأْيُتْم  

 [46األنعام: ] ﴾ َعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم َوَخَتَم َعىَل ُقُلوبُِكْم َمْن إَِلٌه َغرْيُ اهللَِّ َيْأتِيُكْم بِهِ إِْن َأَخَذ اهللَُّ َسمْ 

﴾  : ويف قوله تعاىل: ﴿َوَمْن خُيِْرُج احْلَيَّ ِمَن املَْيِِّت َوخُيِْرُج املَْيَِّت ِمَن احْلَيِّ (1) قال آخر

ا  [ 31يونس:  ]  من  احلى  إخراج  صور  من  مسرية  صورة  ىف  احلى،  من  امليت  وإخراج  مليت، 

اإلنسان عىل طريق احلياة، من مولده إىل مماته.. أي من طفولته إىل أرذل عمره وتنكيسه ىف  

 اخللق؛ فهو ىف بدء طفولته.. ميت حى.. وهو ىف أرذل عمره حى ميت. 

اأْلَْمرَ (2)قال آخر ُر  ُيَدبِّ تعاىل: ﴿َوَمْن  قال  ثم  تدبري أمر  أي ومن    [ 31يونس:  ] ﴾  :  يىل 

يونس:  ] ﴾  اخلليقة ْجيعا بام أودعه ىف كل منها من السنن وقدره من النظام.. ﴿َفَسَيُقوُلوَن اهللَُّ 

أي فسيجيبون عن هذه األسئلة اخلمسة بال تلعثم وال تلكؤ بأن فاعل هذا كله هو اهلل    [ 31

 نه. رب العامل كله ومليكه ـ إذ ال جواب غريه وهم ال جيحدون ذلك وال ينكرو

َتتَُّقونَ  َأَفاَل  ﴿َفُقْل  تعاىل:  قال  ثم  آخر:  الرسول    [ 31يونس:  ] ﴾  قال  أهيا  هلم  فقل  أي 

الكريم: أفال تتقون سخطه وعقابه لكم برشككم وعبادتكم لغريه ممن ال يملك لكم رضا  

 وال نفعا. 

احْلَقُّ  َربُُّكُم  أي فذلكم املتصف    [ 32يونس:  ] ﴾  قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿َفَذلُِكُم اهللَُّ 

بكل تلك الصفات السالفة هو اهلل املربى لكم بنعمه واملدبر ألموركم، وهو احلق الثابت  

 بذاته احلي املحيي لغريه املستحق للعبادة دون سواه. 

 

 (9/983التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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اَلُل  أي فامذا بعد الرب    [ 32يونس:  ] ﴾  قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿َفاَمَذا َبْعَد احْلَقِّ إِالَّ الضَّ

ة ربوبيته إال الضالل أي الباطل الضائع املضمحل، فالذى يفعل تلك األمور هو  احلق الثابت

الرب احلق، وعبادته وحده هى اهلدى، وما سواها من عبادة الرشكاء والوسطاء ضالل،  

 وكل من يعبد غريه معه فهو مرشك مبطل ضال. 

ُفونَ  ولون عن احلق  أي فكيف تتح  [ 32يونس: ] ﴾ قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿َفَأنَّى ُترْصَ

إىل الباطل وعن اهلدى إىل الضالل؟ مع علمكم بام كان به اهلل هو الرب احلق، فام بالكم  

 تقرون بتوحيد الربوبية دون توحيد األلوهية فتتخذون مع اهلل آهلة أخرى؟ 

 قال املعلم: أحسنتم.. فهال ذكرتم نموذجا آخر عىل ذلك من القرآن الكريم. 

، وهي قوله  وىل التي نرددها صباحا ومساء اآلية األ: من ذلك  (1) قال أحد التالميذ

قد تكررت يف سور قرآنية عديدة من قبل العباد    [ 65غافر:  ] ﴾  ﴿احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنِيَ تعاىل: 

 أو من قبل اهلل تعاىل، وتكون تارة مرتبطة بالدنيا، وأخرى بيوم القيامة. 

قيقة استدالال لطيفا عىل أن اهلل عز وجل أهل لكل  هذه اآلية تتضمن يف احلقال آخر:  

فهو اخلالق، وهو الرازق، وهو املالك، وهو  ، محد وثناء، ألنه املريب احلقيقي للعاملني أْجعني 

 . املريب، وهو املدير واملدبر، وهو املرشد واملعلم واهلادي

)العاملني(  واملالحظ أن )احلمد( استعمل كجنس يشمل كل أنواع الثناء، و قال آخر:  

يشمل موجودات العامل كلها من  لنه جاء عىل هيئة اجلمع املحىل باأللف والالم  إكذلك، ف

هلذا حينام وصف موسى عليه السالم اهلل تعاىل أمام  ،  عقالء وغري عقالء مادية وغري مادية 

العاملني(وصفه  فرعون   )رب  وحينها  بأنه  فأجاب    ه سأل،  العاملني؟  رب  ومن  فرعون: 

 

 . 3/249: ( نفحات القرآن1) 
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 الساموات واألرض وما بينهام. موسى: رب 

زاوية من  أي  ما يقوم به اآلخرون من تعليم وتربية وإنعام يف  قال آخر: ولذلك، فإن  

مالكيته   من  شعاع  ذلك  فإن  مالكا  كان  ومن  سبحانه،  فيضه  من  قبس  ذلك  فإن  العامل، 

شكر  املطلقة، ولذا علينا قبل أن نشكر عباده ونحمدهم ونثني عليهم جيب أن نحمد اهلل ون

 ذاته املقدسة. 

ا َوُهَو َربُّ    النبي قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل خماطبا   : ﴿ُقْل َأَغرْيَ اهللَِّ َأْبِغي َربًّ

 
ٍ
ء يَشْ أي  [ 164األنعام:  ] ﴾  ُكلِّ  اال،  تريدون  لعامل  كيف  العام  النظام  عن  ألنفسكم  ستقالل 

فاهلل رب املوجودات كلها فكيف ال نعتقد بأنه )ربنا(؟ فهل من املمكن أن نجعل    ..اخللق؟

له اهلل رشيكا  ربوبية  حتت  يف    شيئا  والعبد  للخالق،  واملخلوق رشيكا  ربا  املربوب  ونعترب 

 عرض املوىل؟ فأي حكم هذا!؟

ء( الذي يشمل كل ما سوى اهلل سبحانه فإن وبمالحظة سعة مفهوم )يش قال آخر:  

ضمن آيتني    حيد الربوبية يف هذه اآلية ظاهر بصورة كاملة، فاهلل سبحانه يأمر النبي  تو

َربِّ   هللَِِّ  َومَمَايِت  َوحَمَْياَي  َوُنُسكِي  َصاَليِت  إِنَّ  ﴿ُقْل  املرشكني برصاحة:  خياطب  بأن  سابقتني 

املُْْس  ُل  َأوَّ َوَأَنا  ُأِمْرُت  َوبَِذلَِك  َلُه  يَك  ملاذا أعبد  ، أي  [ 163ـ    162األنعام:  ] ﴾  لِِمنيَ اْلَعاملَنَِي اَل رَشِ

يف حني أنه    غريه؟ وملاذا أسجد لغريه؟ وكيف أبقى حيا بذكر غريه؟ أو أموت فداء لغريه؟

يل.  واملريب  واملالك  اخلالق  هو  العبادة(  .  وحده  )توحيد  بني  والتآلف  التالحم  هنا  ونرى 

 و)توحيد الربوبية( 

اهلل   أن  ذكرتم  لقد  املعلم:  وضالني  قال  مرشكني  املرشكني  من  الكثري  اعترب  تعاىل 

اآليات   من  ذلك  عىل  يدل  ما  ذكرتم  فهال  التوحيد،  من  النوع  هبذا  إيامهنم  عدم  بسبب 

 الكريمة، مع بيان معناها. 
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اَمَواِت   قال أحد التالميذ: أجل.. ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

 [ 25لقامن: ] ﴾ وُلنَّ اهللَُّ ُقِل احْلَْمُد هللَِِّ َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُمونَ َواأْلَْرَض َلَيقُ 

: أي أن هؤالء املرشكني، لو سئلوا عمن خلق السموات واألرض، ملا  (1) قال آخر

 وجدوا جوابا إال جوابا واحدا، ولقالوا ـ اضطرار أو اختيارا ـ: خلقهن اهلل. 

عوا أن يضيفوا خلق السموات واألرض إىل غري اهلل..  قال آخر: ذلك أهنم لن يستطي

 فهذه حقيقة أكرب من أن يتسع هلا مراء املمرتين، وافرتاء املفرتين.

قال آخر: وهذا يدل عىل أن هؤالء املرشكني يعلمون أن هلذا الوجود خالقا، ولكن  

ذا  علمهم هذا قد تلبس بأوهام وظنون، واختلط بجهاالت وضالالت، فلم يكشف هلم ه

العلم الطريق إىل اهلل، ومل يطلعهم عىل بعض ما هلل سبحانه من كامل وجالل.. وهلذا كان  

 الطريق بينهم وبني اهلل ضيقا، مظلام، معوجا، تقوم عليه، وعىل جانبه املزالق واملعاثر. 

وهو دعوة    [ 25لقامن:  ] ﴾  قال آخر: وقد عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقوله: ﴿ُقِل احْلَْمُد هللَِِّ 

للنبي، ولكل مؤمن، بالتعقيب عىل هذا اجلواب بحمد اهلل، الذي خلق السموات واألرض،  

فهذا اخللق ـ ومنه خلق اإلنسان ـ نعمة تستوجب احلمد والشكر للخالق.. كام قال تعاىل:  

َوالنُّ  الظُُّلاَمِت  َوَجَعَل  َواأْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ َخَلَق  الَِّذي  هللَِِّ  وقال:  [ 1األنعام:  ] ﴾  ورَ ﴿احْلَْمُد   ،

اَمَواِت َواأْلَْرضِ   [1فاطر: ] ﴾ ﴿احْلَْمُد هللَِِّ َفاطِِر السَّ

َواأْلَْرَض    اَمَواِت  السَّ َخَلَق  َمْن  َسَأْلَتُهْم  ﴿َوَلئِْن  تعاىل:  قوله  ذلك  ومثل  آخر:  قال 

ِه َأْو    َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ ُقْل َأَفَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ إِْن َأَراَديِنَ اهللَُّ برُِضٍّ َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت رُضِّ

ُلونَ  ُل املَُْتَوكِّ  [ 38الزمر: ] ﴾ َأَراَديِن بَِرمْحٍَة َهْل ُهنَّ مُمِْسَكاُت َرمْحَتِِه ُقْل َحْسبَِي اهللَُّ َعَلْيِه َيَتَوكَّ
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وخيوفونه بآهلتهم، وما  ،  النبي  : أي أن هؤالء املرشكني الذين يتهددون  (1)قال آخر

التعرض هلا؛ إذا سئلوا   يمكن أن يريدوه به من سوء، إذا هو أْص عىل إعراضه عنها، أو 

عمن خلق السموات واألرض، ما كان هلم جواب إال أن يقولوا: خلقهن اهلل.. إذ كانت  

هذه احلقيقة من اجلالء والظهور، بحيث ال يستطيع مكابر أو معاند أن ينكرها، فهى من  

 األمور املسلمة التي ال اختالف عليها. 

قال آخر: وقد كان مقتىض هذا التسليم بأن اهلل هو الذي خلق السموات واألرض  

أن يقيم للمرشكني منطقا سليام مع اعتقادهم ىف اهلل، فال جيعلوا لغريه رشكة معه ىف ترصيف  

ا السلطان  تسليمهم هبذا  ـ مع  فيه.. ولكنهم  الوجود، وفيام جيرى  ـ جيعلون  هذا  ملطلق هلل 

 آلهلتهم رشكة معه ىف تدبري هذا امللك، وسلطانا مع سلطانه ىف ترصيفه. 

رُضٍّ َهْل  
قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿ُقْل َأَفَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ إِْن َأَراَديِنَ اهللَُّ بِ

ِه َأْو َأَراَديِن بَِرمْحٍَة َهْل  ، وهذا هو السؤال  [ 38الزمر:  ] ﴾  ُهنَّ مُمِْسَكاُت َرمْحَتِهِ   ُهنَّ َكاِشَفاُت رُضِّ

متلك رضا  النبي  املطلوب من املرشكني أن يعطوا له جوابا.. هل هذه اآلهلة التي يتهددون هبا  

  أو نفعا؟.. وهل هلا إرادة مع إرادة اهلل، وسلطان مع سلطانه؟.. وهل إذا أراد اهلل بالنبي  

.. وهل إذا أراد اهلل بالنبي خريا ورمحة، هل تستطيع أن متسك  رضا هل يمكن أن ترده عنه؟

 هذا اخلري وتلك الرمحة عنه؟ 

خالق   اهلل  بأن  تسليمهم  مع  هذا  يتفق  فكيف  يقولون،  مما  ذلك  يكن  إن  آخر:  قال 

السموات واألرض؟.. وهل من خيلق السموات واألرض يكون مقهورا من تلك الدمى  

 ذاك؟التي يعبدوهنا؟.. أيتفق هذا مع 
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بام يلقى به    ، وهو أمر للنبى  [ 38الزمر:  ] ﴾  قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿ُقْل َحْسبَِي اهللَُّ

اهلل هو حسبه   بأن  يذكر  بأن  وأباطيل  أوهام  به من  يتهددون  الضالني، وما  ضالل هؤالء 

 وكافيه من كل رض يراد به، وهو حسبه وكافيه، من كل خري يرجوه. 

ُلونَ قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿َعلَ  ُل املَُْتَوكِّ َيَتَوكَّ أي أن اهلل وحده، هو    [ 38الزمر:  ] ﴾  ْيِه 

الذي يتوكل عليه املتوكلون، الذين يؤمنون به، ويضيفون وجودهم إليه، فيجدون ىف ظله  

 األمن، والسالمة، واخلري. 

َواأْلَ  اَمَواِت  السَّ َخَلَق  َمْن  َسَأْلَتُهْم  ﴿َوَلئِْن  تعاىل:  قوله  ذلك  ومثل  آخر:  ْرَض  قال 

ْمَس َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ َفَأنَّى ُيْؤَفُكونَ  َر الشَّ  [ 61العنكبوت: ] ﴾ َوَسخَّ

: أي من أودع يف السموات واألرض حكمته وقوته ومواطن الرزق يف  (1) قال آخر

تدبريه، ومن أبدع الظواهر الكونية والسنن اإلنسانية يف حركتهام حتى استطاع اإلنسان أن  

 يطمئن للحياة فيهام بكل طمأنينة وراحة. 

احلياة  ليعطيا  والقمر  الشمس  سخر  عمن  املرشكني  هؤالء  تسأل  وهي  آخر:  قال 

االمتداد  عناْص  ويمنحاها  والدفء،  يعطي  فيام    اإلرشاق  دقيق  نظام  من  فيه  يتحركان 

 اإلنسان توازنه من خالهلام. 

اعرتافهم بأنه اهلل، ألنه اخلالق  قال آخر: وقد أخرب اهلل تعاىل عن جواب املرشكني و

قناعاهتم،   نفسها عىل  التي تفرض  العميقة  الفطرية  واملدبر واملسخر.. وتلك هي احلقيقة 

 ألهنم ال يرون أية قوة أخرى ممن حوهلم جديرة بأن تكون هي التي تفعل ذلك كله. 

قال آخر: ذلك أن كل القوى حادثة مفتقرة إىل من يعطيها رس الوجود ورس احلركة  
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واالمتداد فيه، كام أهنم ال يرون أن احلياة يمكن أن تنطلق بعيدا عن اخلالق، ألهنا ال يمكن  

 أن ختلق من ال يشء أو ختلق نفسها.  

رض نفسه  قال آخر: وهلذا فإن حضور اهلل يف الكون، هو احلضور القوي الذي يف

 عىل الفكر والوجدان واحلياة. 

قال آخر: وهلذا يعاتبهم اهلل تعاىل بأنه إذا كان هذا هو اجلواب فكيف يترصفون هذا  

أي يرصفون عن احلق، ويبتعدون    [ 87الزخرف:  ] ﴾  الترصف املضاد للحقيقة، ﴿َفَأنَّى ُيْؤَفُكونَ 

بأن اهلل هو وحده مصدر كل يشء    عن االلتزام بنهجه يف إطاعة أمر اهلل وهنيه، ويف االعرتاف

 يف الوجود، فال يشء إال وهو خملوق له ومستمد منه. 

َواأْلَْرَض   اَمَواِت  السَّ َخَلَق  َمْن  َسَأْلَتُهْم  ﴿َوَلئِْن  تعاىل:  قوله  ذلك  ومثل  آخر:  قال 

، وقوله: ﴿َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق  [ 25لقامن:  ] ﴾  َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ ُقِل احْلَْمُد هللَِِّ َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُمونَ 

اَمَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز اْلَعلِيمُ  ، وقوله: ﴿َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن  [ 9الزخرف:  ] ﴾  السَّ

 ، وغريها. [ 87الزخرف: ] ﴾ َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ َفَأنَّى ُيْؤَفُكونَ 

آخر يف  (1) قال  التوحيد  مسألة  يف  الوثنيني  موقف  تعرفنا  الكريمة  اآليات  وهذه   :

 اخلالقية، وأن تلك العقيدة كانت عامة للمرشكني أو ألكثرهم يف اجلزيرة العربية وغريها. 

قال آخر: نعم، كان االعتقاد بوجود مبدأين وخالقني هلذا العامل، أحدمها )يزدان(  

لزرادشتيني( ولكن عقيدهتم حتيط هبا هالة من اإلهبام  واآلخر )أهريمن( أمرا مشهورا بني )ا 

 والغموض، كعقيدة الربامهة والبوذيني واهلندوكيني يف هذا املجال. 

قال آخر: أما مسألة التوحيد يف التدبري فلم تكن أمرا مسلام عندهم، بل الرشك يف  
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خالق واحد وهو  التدبري كان شائعا بني الوثنيني، حيث كانوا يقولون بأنه ليس للكون سوى  

موجد الساموات واألرض وخالقهام، ولكنه بعد أن خلق الكون فوض تدبري بعض أموره  

 إىل واحد أو أكثر من خيار خلقه، واعتزل هو أمر التدبري.  

قال آخر: وهذه املخلوقات املفوض إليها أمر التدبري كانت يف نظر هؤالء عبارة عن  

اح املقدسة(، وغريها، والتي تكفلت كل واحدة )املالئكة( و)اجلن( و)الكواكب( و)األرو

 منها تدبري جانب من جوانب الكون عىل حد زعمهم. 

قال آخر: فعبدة الكواكب والنجوم يف عرص إبراهيم عليه السالم كانوا من املرشكني  

يف أمر التدبري، حيث كانوا يعتقدون بأن األجرام العلوية هي املترصفة يف النظام السفيل من  

وأن أمر تدبري الكون ومنه اإلنسان، فوض إليها فهي أرباب هلذا العامل ومدبرات له    العامل،

 ال خالقات له.  

قال آخر: وألجل ذلك نجد أن إبراهيم عليه السالم يرد عليهم بإبطال ربوبيتها عن 

هي   زعمكم  حسب  األجرام  هذه  كانت  إذا  ويقول:  وغروهبا  أفوهلا  إىل  اإلشارة  طريق 

للموجو عىل  املدبرات  دائم  إرشاف  هلا  يكون  أن  فيجب  اإلنسان،  ومنها  األرضية  دات 

املدبرات، واتصال دائم بالعامل السفيل الذي يقع حتت تدبريها، ولكنه ال جيتمع مع األفول  

والغروب، ألهنام يستلزمان غيبة املدبر عن مدبَّره وجهله بحاله، فيكون دليال قاطعا عىل  

 ضية. عدم كوهنا مدبرة للموجودات األر

أن   نرى  والتدبري  الربوبية  آخر: وألجل أن رشك عبدة األجرام كان رشكا يف  قال 

إبراهيم عليه السالم يستعمل يف طرح عقيدهتم وردها لفظ )الرب(، كام قال تعاىل حاكيا  

َلامَّ َرَأى اْلَقَمَر  ، وقال: ﴿فَ [ 76األنعام:  ] ﴾  عنه: ﴿َفَلامَّ َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأى َكْوَكباا َقاَل َهَذا َريبِّ 

ا َقاَل َهَذا َريبِّ  فاستعمل لفظة )الرب( فيهام ويف غريمها من اآليات الواردة    [ 77األنعام:  ] ﴾  َباِزغا
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التوحيدين   بني  الواضح  للفرق  )اخلالق(،  كلمة  يستعمل  ومل  املرشكني،  مع  احتجاجه  يف 

 وعدم إنكارهم التوحيد األول وإْصارهم عىل الرشك يف الثاين. 

تربية   أمر  واملتحمل  واملدبر  هواملترصف  )الرب(  كلمة  معنى  أن  ذلك  آخر:  قال 

 اليشء، وكأنه بمعنى الصاحب.

قال آخر: ذلك أن التدبري والترصف من لوازم كون الشخص صاحبا ومالكا، فرب  

 الضيعة يقوم بأمرها، ورب البيت والغنم بالترصف الالزم فيهام.

الربوبية منحرص يف االعتقاد بربوبية غري اهلل سبحانه  قال املعلم: فهل الرشك املرتبط ب

 يف التدبري، أم أنه يشمل عامل األمر والترشيع أيضا؟

الترشيع   زمام  أعطى  فمن  أيضا؛  الترشيع  عامل  يشمل  هو  بل  التالميذ:  أحد  قال 

 والتقنني أو احلالل واحلرام إىل اإلنسان فقد اختذه ربا لنفسه وصاحبا هلا. 

آخر:   اختذوا  قال  والنصارى  اليهود  بأن  يرصح  الكريم  القرآن  نرى  ذلك  وألجل 

األحبار والرهبان أربابا ألنفسهم ومل يكن االعتقاد بربوبيتهم بصورة االعتقاد بترصفهم يف  

العامل السفيل وإنام كان يتجىل يف اختاذهم أربابا وأصحابا ألنفسهم يف إطار التقنني فاستحلوا  

ا ِمْن ُدوِن  ما أحلوه، وحرموا ما حر  َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَبابا موه، كام قال تعاىل: ﴿اختَّ

عَ  ُسْبَحاَنُه  ُهَو  إِالَّ  إَِلَه  اَل  ا  َواِحدا إِهَلاا  لَِيْعُبُدوا  إِالَّ  ُأِمُروا  َوَما  َمْرَيَم  اْبَن  َواملَِْسيَح  امَّ  اهللَِّ 

ُكونَ   [31التوبة: ] ﴾ ُيرْشِ

الكتاب، وكشف عن وجه من    : ففي (1)قال آخر اهتام جديد ألهل  الكريمة  اآلية 

وجوه الضالل الذي ركبوه، وهو أهنم انقادوا ألحبارهم ورهباهنم، وجعلوا هلم الكلمة  
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التي ال معقب عليها   فيهم، والعقل املدبر هلم، فكلمة األحبار والرهبان هلم، هى الكلمة 

 . باهللعندهم، حتى لكأهنا كلامت اهلل عند املؤمنني 

قال آخر: وقد تأول األحبار والرهبان كلامت اهلل، وأخرجوها عن مفهومها الذي  

هلا، إىل املفهوم الذي يرونه.. ومن هنا كان لألحبار والرهبان هذا السلطان املبسوط عىل  

أتباعهم، بحيث جعلوا إىل أيدهيم أمر هؤالء األتباع، فيام هو من صميم العقيدة.. فيغفرون  

من املذنبني، وحيرمون من شاءوا من هذا الغفران.. وقد أدى ذلك إىل أن أصبح    ملن شاءوا 

املغفرة   منهم  تنال  حتى  بالقربات،  إليها  ويتقرب  رضاها،  يطلب  آهلة  والرهبان  األحبار 

 والرضوان. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل يف دعوته ألهل األديان إىل توحيد اهلل: ﴿ُقْل َيا َأْهَل  

َك بِِه َشْيئاا َواَل َيتَّ اْلكَِتاِب تَ   َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إاِلَّ اهللََّ َواَل ُنرْشِ
ٍ
ِخَذ َبْعُضنَا  َعاَلْوا إىَِل َكلَِمٍة َسَواء

ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأنَّا ُمْسلُِمونَ  ا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفإِْن َتَولَّ ا َأْرَبابا  [ 64آل عمران: ] ﴾ َبْعضا

اتفقت عليها  (1)ل آخرقا  الكتاب هلموا وانظروا يف مقالة عادلة  يا أهل  : أي قل: 

 الرسل والكتب التي أنزلت إليهم، فقد أمرت هبا التوراة واإلنجيل والقرآن. 

َك بِِه َشْيئاا َواَل َيتَِّخَذ   قال آخر: ثم بني هذه الكلمة فقال: ﴿َأالَّ َنْعُبَد إِالَّ اهللََّ َواَل ُنرْشِ

ا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َبعْ  ا َأْرَبابا ، أي أال نخضع إال إلله له السلطة املطلقة يف  [ 64آل عمران:  ] ﴾  ُضنَا َبْعضا

الترشيع، وله التحليل والتحريم، وال نرشك به شيئا سواه، وال يتخذ بعضا بعضا أربابا من  

 دون اهلل. 

﴿َأالَّ َنْعُبَد إِالَّ    قال آخر: وقد حوت هذه اآلية الكريمة وحدانية األلوهية يف قوله:
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ُدوِن  [ 64آل عمران:  ] ﴾  اهللََّ ِمْن  ا  َأْرَبابا ا  َبْعضا َبْعُضنَا  َيتَِّخَذ  الربوبية يف قوله: ﴿َواَل  ، ووحدانية 

 [ 64آل عمران: ] ﴾ اهللَِّ

السالم   عليه  إبراهيم  جاء  فقد  األديان،  يف ْجيع  عليه  متفق  القدر  آخر: وهذا  قال 

عليه السالم، فقد ورد يف التوراة قول اهلل له: )إن الرب إهلك، ال  بالتوحيد، وجاء به موسى  

يكن لك آهلة أخرى أمامى، ال تصنع لك متثاال منحوتا، وال صورة ما مما يف السامء من فوق،  

 ومما ىف األرض من حتت، وما يف املاء من حتت األرض، ال تسجد هلن وال تعبدهن( 

بمثل هذا، ففى إنجيل يوحنا: )وهذه  قال آخر: وكذلك جاء عيسى عليه السالم  

 هى احلياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي وحدك، ويسوع املسيح الذي أرسلته( 

بمثل هذا: ﴿اهللَُّ اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم اَل    قال آخر: وجاء خاتم النبيني حممد  

 [ 255البقرة: ] ﴾ َتْأُخُذُه ِسنٌَة َواَل َنْومٌ 

هو   واحد  إله  من صنع  العامل  أن  نعتقد  وأنتم  أنا  اآلية:  معنى  آخر: وخالصة  قال 

م يرضيه  ما  ليبلغونا عنه  أنبياءه  إلينا  يرسل  الذي  له، وهو  العمل وما ال  خالقه واملدبر  ن 

فإذا   هلا،  تعرض  التي  الشبهات  ونرفض  األصول،  هذه  إقامة  نتفق عىل  بنا  فهلم  يرضيه، 

جاءكم عن املسيح شىء فيه )ابن هلل( أولناه عىل وجه ال خيالف األصل الذي اتفق عليه  

أمه،  األنبياء، ألننا ال نجد املسيح فرس هذا القول بأنه إله يعبد، وال دعا إىل عبادته وعبادة  

 بل كان يدعو إىل عبادة اهلل وحده واإلخالص له. 

قال آخر: وقد كان اليهود موحدين، ولكن كان منبع شقوهتم اتباعهم لرؤساء الدين  

فيام يقررون من األحكام، وجعله بمنزلة األحكام املنزلة من عند اهلل، وسار النصارى عىل  

اخلطايا،  غفران  مسألة  وزادوا  املنوال،  املجتمع  مسألوهي    هذا  ىف  خطري  أثر  هلا  كان  ة 

املسيحي حتى بلغ من أمرها أن ابتلعت الكنائس أكثر أموال الناس، فقامت طائفة جديدة  
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اإلصالح  وخذوا  وهي    تطلب  األرباب  هؤالء  من  دعونا  وقالت  وتستانت(  )الرب  فرقة 

 الدين من الكتاب وال ترشكوا معه شيئا سواه من قول فالن وفالن.

ويف عنقى    قال آخر: وقد ورد يف احلديث عن عدى بن حاتم قال: أتيت رسول اهلل  

براءة:   سورة  يف  يقرأ  وسمعته  الوثن،  هذا  عنك  اطرح  عدي  يا  فقال  ذهب،  من  صليب 

ا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَبابا يكونوا    ، فقلت له: يا رسول اهلل مل[ 31التوبة:  ] ﴾  ﴿اختَّ

يعبدوهنم، فقال: أما كانوا حيللون لكم وحيرمون، فتأخذون بأقواهلم؟ قال: نعم، فقال: )هو  

  (1)ذاك(

ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأنَّا  قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل عىل تلك الدعوة بقوله: ﴿َفإِْن َتَولَّ

وأبوا إال أن يعبدوا غري اهلل،  ، أي فإن أعرضوا عن هذه الدعوة  [ 64آل عمران:  ] ﴾  ُمْسلُِمونَ 

واختذوا الرشكاء والوسطاء واألرباب الذين حيللون وحيرمون، فقولوا هلم إنا منقادون هلل  

خملصون له ال نعبد أحدا سواه، وال نتوجه إىل غريه نطلب منه النفع أو دفع الرض، وال نحل  

 إال ما أحله اهلل، وال نحرم إال ما حرمه اهلل. 

أهل الكتاب    اآلية الكريمة هى األساس واألصل الذي دعا النبي  قال آخر: وهذه  

 إىل العمل به حني دعاهم إىل اإلسالم كام ثبت ذلك يف كتبه إىل هرقل واملقوقس وغريمها. 

قال املعلم: أحسنتم.. فهال حدثتمونا عن موقف القرآن الكريم من الذين يؤمنون  

 الوسائط، أو يعتقدون أن هلا بعض التأثري.   بتوحيد الربوبية، لكنهم يف نفس الوقت يتخذون

التالميذ أحد  أن  :  (2) قال  نستنتج  القرآنية  القرآن  من خالل مطالعة دقيقة لآليات 

اهلل  الكريم   إىل ذات  يتوجهوا  أن  الوسائط، وعليهم  الناس بني  يضيع  بأن ال  يرص مؤكدا 
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 . ا غريهاملقدسة مبارشة، ويتحدثوا معه لتتعلق قلوهبم به وحده وال يعبدو

اْلَعاملَنِيَ   ـوالتعبري بقال آخر:   يف سورة احلمد والسور القرآنية    [ 29التكوير:  ] ﴾  ﴿َربُّ 

العظيم(   ريب  )سبحان  والسجود  الركوع  ذكر  وتكرار  احلقيقة،  هذه  إىل  إشارة  األخرى 

و)سبحان ريب األعىل( كله لبيان هذه احلقيقة، وهي: ليس خلقنا بيده فحسب، بل وبقاؤنا 

 مورنا.أ نا وتكاملنا وتدبري وتربيت

آخر:   ال  قال  و)الرب(  )اخلالق(  أن  وهو  بدقة،  ذلك  الكريم  القرآن  أوضح  وقد 

يمكن أن ينفصال، ولو دققنا جيدا يف اإلنسان لوجدنا له خلقا جديدا يف كل حلظة، وكل  

 ذلك منه سبحانه. 

وتاريخ الديانات يشري إىل أن البرشية بسبب التيه يف الوسائط واخلرافات  قال آخر:  

املوجودات املنحطة التي جعلتها آهلة تتحكم بمصائرها،  وقعت يف عبادة  التي ابتليت هبا،  

 االختالفات والشقاء.ما نراه من كل هلا التعدد  وقد جلب هذا 

 هو الرب املطلق كام تقول  لكن عندما هنجر هذه الوسائط، ونعترب أن اهللقال آخر:  

ء حمتاج إليه فإنا سنصل إىل مبدأ النور والعظمة  الدالئل والرباهني العقلية، نعرف أن كل يش 

 والوحدة والوحدانية. 

القسم   الكريم من  القرآن  فيام ورد يف  تقولون  فام  املعلم:  ا  ـبقال  َأْمرا َراِت  ﴾  ﴿املَُْدبِّ

مور العامل، فهل هذا يتناىف  أن أن املالئكة هي التي تدبر  ، واملشهور بني املفرسي[ 5النازعات:  ] 

 مع توحيد الربوبية؟

ستقالل يف التأثري مل يكن ذلك  لو كانت املالئكة هلا اال: ال.. ف(1)قال أحد التالميذ
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منسجام مع توحيد الربوبية، لكنا نعلم أهنا منفذة لألمر اإلهلي، وقد أوكلت إليها األمور  

 ومشيئته نظري األسباب يف عامل الطبيعة التي هلا تأثرياهتا بأمر اهلل.  ة اهلل تعاىلبإراد

ء(  تناقض بني القول بأن اهلل )رب العاملني( و)رب كل يش قال آخر: ولذلك ال يوجد  

وبني تأثريات عامل األسباب أو تدبري املالئكة بإذن اهلل، فكام ينص القرآن الكريم عىل أن  

وما من دابة ىف االرض إال عىل اهلل  هلل تعاىل، كام قال تعاىل: ﴿و ا الرازق جلميع املوجودات ه

  [ 233البقرة: ] ﴾ موضع آخر: ﴿َوَعىَل املَْْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوهُتُنَّ بِاملَْْعُروِف يقول يف رزقها﴾ 

ومن املسلم به أن إطالق الرازق عىل والد املولود ال يتناىف مع إطالقه عىل  قال آخر:  

والتبع.   اهلل بالعرض  وذلك  بالذات  مستقل  فهذا  فسبحانه،  العسل  .  يف  إن  نقول:  عندما 

فإن ذلك ال يتناىف مع أن الشايف هو    ،[ 69النحل:  ] ﴾  ﴿فِيِه ِشَفاٌء لِلنَّاسِ ، كام قال تعاىل:  شفاء

الشعراء: ] ﴾  َيْشِفنيِ إبراهيم عليه السالم: ﴿َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو  قال تعاىل عىل لسان  اهلل فقط، كام  

80 ]   

هذه كلها تبني سلسلة العلة واملعلول، أي تبدأ بالعلة غري املستقلة حتى  قال آخر: ف

تبارك وتعاىل، حيث يكون كل سبب مدينا  هلل اتصل إىل علة العلل ومسبب األسباب، أي  

 له يف تأثريه. 

 توحيد املالكية: 

 ملالكية املتفرع عن توحيد األفعال. قال املعلم: أحسنتم.. فهال حدثتمونا عن توحيد ا

: توحيد املالكية، ويعني أن املالك احلقيقي تكوينا وترشيعا هو  (1) قال أحد التالميذ

 املالكيات األخرى جمازية وغري مستقلة. أن كل ، واهلل تعاىل

املالكية عىل قسمني: مالكية حقيقية )تكوينية( ومالكية حقوقية  قال آخر: ذلك أن  
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األشياء، وأما  و  .)ترشيعية(. واخلارجية عىل  التكوينية  السلطة  له  من  احلقيقي هو  املالك 

ف  والترشيعية  احلقوقية  مالكية  إاملالكية  نظري  القانونية  السلطة  عليها  متيض  التي  العقود  هنا 

 اإلنسان ألمواله. 

املالكية هللقال آخر:   املوحد لعامل    والقسامن من  الدرجة األوىل من منظار  تعاىل يف 

لوجود، فهو تعاىل املالك للسلطة الوجودية عىل ْجيع األشياء يف الكون، ألن املوجودات  ا

مالكيته   تثبت  وهبذا  له،  تبع  واجلميع  آن،  بعد  آنا  الوجود  فيض  منه  وتستمد  منه،  كلها 

 ء من كل جهة. احلقيقية عىل كل يش 

آخر:   يش قال  كل  فإن  القانونية،  املالكية  ألنه  وأما  له،  جلميع  ء  واملوجد  اخلالق 

األشياء، بل حتى ما نصنعه فإنه هو الذي أعطانا وسائل اإلنتاج كلها، وعليه فإن املالك 

 ام هي إالوديعة أليام معدودة. ، فمالكيتنا أما  األول يف احلقيقة هو اهلل، و

 هذا. قال املعلم: بورك فيكم.. واآلن اذكروا لنا ما ورد يف القرآن الكريم مما يدل عىل  

ومن   املعنى،  هذا  إىل  واإلشارة  بالترصيح  ميلء  الكريم  القرآن  التالميذ:  أحد  قال 

﴿ُقِل اللَُّهمَّ َمالَِك املُْْلِك ُتْؤيِت املُْْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنِْزُع املُْْلَك مِمَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ  ذلك قوله تعاىل:  

 َقِديرٌ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اخْلَ 
ٍ
ء  [ 26آل عمران: ] ﴾  رْيُ إِنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ

التام يف تدبري  (1) قال آخر : أي أنت ربنا سبحانك لك السلطان األعىل والترصف 

األمور وإقامة ميزان النظام العام ىف الكائنات، فأنت تؤيت امللك من تشاء من عبادك، إما  

إبراهيم   آلل  وقع  كام  للنبوة  الستبعا  احلكيمة    ،الم عليه  السنن  بحسب  باالستقالل  وإما 

املوصلة إىل ذلك واتباع األسباب االجتامعية بتكوين القبائل والشعوب، وتنزع امللك ممن  
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السياسة   وحسن  العدل  من  للملك  احلافظ  السوى  الطريق  عن  الناس  بانحراف  تشاء 

 م وفسادهم. وإعداد القوة بقدر املستطاع، كام نزعه من بنى إرسائيل وغريهم بظلمه 

حقيقة كونية إهلية تدخل يف صلب النظام الكوين لألشياء،  : وهي تقرر  (1) قال آخر

لإلحياء للعاملني من أجل تغيري الواقع الفاسد بأن إرادة التغيري عندما تتحرك يف اجتاه الواقع  

 . العميل، فإهنا ستلتقي بالنتائج احلاسمة يف هناية املطاف إن عاجال أو آجال 

ألن اهلل قد خلق احلياة يف مظاهرها الكونية سواء يف ذلك الظواهر الكونية،    قال آخر: 

والعز   كامللك  االجتامعية،  اإلنسانية  الظواهر  أو  واملوت،  احلياة  أو  والنهار،  الليل  يف  كام 

من   التغيري  لسنة  خاضعة  كالرزق، وجعلها  احلياة،  حركة  يف  احلياتية  الظواهر  أو  والذل، 

الطبي األسباب  اإلنسان يف  خالل  إلرادة  خاضعا  بعضها  الكون، فجعل  هبا  زود  التي  عية 

لألسباب   خاضعا  بعضها  ظل  بينام  وباألشياء،  به  املحيطة  املوضوعية  الظروف  نطاق 

 الطبيعية املودعة يف الكون الواسع.  

وإذا كانت القضية سائرة يف هذا االجتاه، فال بد من التطلع إىل املستقبل من  قال آخر:  

وعه هلذه السنة التي جتعله قابال للتغيري والتبديل، كام تدفع اإلنسان إىل حتريك  خض   قاعدة

 هذه السنة بتحريك إرادته نحو ذلك. 

يف خطواتنا العملية نحو تغيري  اآلية الكريمة  وهذا ما نستوحيه من هذه  قال آخر:  

اآلية   هذه  نزول  يف  املفرسون  استوحاه  ما  وهذا  اهلل،  رشيعة  أساس  عىل  أجواء  احلياة  يف 

املعارك اإلسالمية التي كانت تسترشف املستقبل الذي تنطلق فيه الدعوة اإلسالمية قوية  

فاحتة حاكمة لألرض فيام يصل إليه الفاحتون الداعون إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة يف  
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 نطاق القوة الرحيمة احلكيمة العادلة الواعية. 

اهلل بأن  ترصح  الكريمة  واآلية  آخر:  هذه  تعاىل    قال  تعنيه  ما  كل  يف  امللك  يملك 

الكلمة من معاين القدرة والسلطان والقوة، فهو الذي يملك ذلك كله، وال يملكه غريه،  

وهو الذي يملك العطاء واملنع، وهو الذي يمنح العزة لإلنسان بمنحه أسباهبا، وهو الذي  

 يسلبها عن إنسان آخر، بإبعاد ظروفها عنه.  

يتم ذلك بشكل مبارش، فيكون امللك منحة للحاكم   يعني أن  ذلك ال لكن  قال آخر:  

.. وال  الظامل، ويكون العز عطية لإلنسان الكافر، بينام يعيش املؤمن احلرمان من هذا وذاك

 والطغاة هم القضاء الذي ال يملك اإلنسان معه أن خيتار أو يتجه نحو  نيالظامليعني أن  

 . التغيري

ي فعل من أفعال اإلنسان إىل اهلل ال يمنع  القرآن الكريم ألقال آخر: ذلك أن نسبة  

من نسبته إىل اإلنسان، متاما كام أن نسبة الظواهر الطبيعية من احلر والربد واختالف الليل  

 . والنهار إىل اهلل ال يمنع من نسبتها إىل أسباهبا الطبيعية اخلاضعة للقوانني املودعة يف الكون

املوردقال آخر:   للفعل، بل كل ما هناك هو  ففي كال  املبارشة  يقتيض ذلك  ين، ال 

تعلق إرادة اهلل بوجوده من خالل سببه الذي قد يكون اختياريا كام يف إرادة اإلنسان التي  

هي إحدى األسباب املبارشة لفعله، وقد يكون غري اختياري، كام يف الظواهر الكونية أو  

  إرادية.  األحداث التي تعرض لإلنسان من خالل أوضاع غري

ويف هذا اإلطار، حتدث اهلل عن الرزق واخللق والصحة واملرض وتغيري  قال آخر:  

 الواقع، فنسبه إىل نفسه كام نسبه إىل اإلنسان، كام حتدث عن األشياء األخرى. 

آخر:   والسيايس  قال  االجتامعي  للواقع  جعل  قد  اهلل  أن  نفهم  ذلك،  ضوء  وعىل 

مسري يف  حتكمه  قوانني  حركة  واالقتصادي  يف  الكبري  الدور  اإلنسان  إلرادة  وجعل  ته، 
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وا  فيام   الواقع، وذلك ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ قاله اهلل سبحانه يف القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اهللََّ اَل ُيَغريِّ

بَِأْنُفِسِهمْ  الظروف  [ 11الرعد:  ] ﴾  َما  من  منطلقا  يكون  فإنه  عادل،  حكم  هناك  كان  فإذا   ،

تحركة يف حياة الناس وإراداهتم، وإذا كان هناك حكم ظامل، فإنه يكون راجعا  املوضوعية امل

 إىل األسلوب واالجتاه نفسيهام. 

وهكذا احلال يف تغري األمور يف اجلوانب العامة واخلاصة يف قضايا الفرد  قال آخر:  

نهن  لتأمرن باملعروف، ولت):  قول رسول اهلل  . وقد وردت اإلشارة إىل ذلك يف  . واملجتمع

املنكر، أو ليسلطن اهلل رشاركم عىل خياركم، فيدعو خياركم فال يستجاب هلم( ، (1) عن 

)من عذر ظاملا بظلمه سلط اهلل عليه من يظلمه، وإن دعا مل يستجب له ومل يأجره اهلل  وقوله:  

  (2) عىل ظالمته(

َب اهللَُّ قال آخر: بل إن اهلل تعاىل ذكر ذلك يف مواضع خمتلفة، فقال:    َمَثالا َقْرَيةا  ﴿َورَضَ

اهللَُّ َفَأَذاَقَها  اهللَِّ  بَِأْنُعِم  َفَكَفَرْت  َمَكاٍن  ُكلِّ  ِمْن  ا  َرَغدا ِرْزُقَها  َيْأتِيَها  ُمْطَمئِنَّةا  آِمنَةا  لَِباَس  َكاَنْت   

َيْصنَُعونَ  َكاُنوا  باَِم  َواخْلَْوِف  اْلرَبِّ ال ، وق[ 112النحل:  ] ﴾  اجْلُوِع  يِف  اْلَفَساُد  باَِم  : ﴿َظَهَر  َواْلَبْحِر   

 [ 41الروم: ] ﴾ َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ 

و آخر:  يسلط  قال  أو  أمثاهلم،  الناس  يويل عىل  اهلل  أن  تعني  ال  املتقدمة  األحاديث 

املبارش للكلمة التي توحي بأن عليهم رشارهم، أو يسلط عىل اإلنسان من يظلمه باملعنى  

ذلك يمثل جانب اجلزاء أو العقوبة، بل تعني أن كثريا من النتائج تأيت تلقائيا عند حصول  

 . مقدماهتا 

فإذا كان املجتمع رشيرا، فإنه ينتج احلاكم الرشير، ألن احلاكم نتاج جمتمعة  قال آخر:  

 

 (4154والبغوي ) ،(2169الرتمذي ) (1) 

 . 2/334الكايف:  (2) 
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بالنتيجة   سينتهي  ردع  دون  املنكر  ترك  أن  كام  الغالب،  فاعليه  يف  وقوة  املنكر  امتداد  إىل 

األرشار وضعف اخلريين الذين يسرتحيون يف حياهتم للدعة والطمأنينة وحب الراحة، من  

تسلط   يكون  وبذلك  الرشيرة.  القوة  وإضعاف  اخلرية  القوة  صنع  عىل  يعملوا  أن  دون 

 األرشار نتيجة حتمية لذلك. 

م يسمحون للظلم باالمتداد  أما هؤالء الذين يعذرون الظامل بظلمه، فإهنقال آخر:  

املشجعني هلا، وهذا ما    . وهكذا يتحول الظلم إىل قوة ترتد عىل .من خالل إجياد املربرات له 

من   تنستوحيه  التي  الكريمة  الناس  اآليات  واقع  يف  للحياة  القلقة  األوضاع  عن  تحدث 

 الفاسد من اخلوف واجلوع والفساد، كنتيجة طبيعية ألعامل الناس.

آخر:   خلق  وهلذا  قال  الذي  ألنه  اهلل،  إىل  ترجع  كلها  األشياء  إن  نقول  أن  يمكننا 

السبب وربط بينه وبني املسبب، لكنه ترك لإلنسان فرصة املبارشة بإجياد السبب، فلوال أنه  

خلق اإلنسان وخلق معه اإلرادة، ملا كانت هناك معصية وال طاعة، ولوال أنه خلق العالقة  

 . فها العادية وبني الفعل املراد، ملا حتقق الفعل بني اإلرادة املحاطة بظرو

لكن ذلك كله ال يمنع من نسبة الفعل إىل اإلنسان الذي يملك أن يريد أو  قال آخر:  

ال يريد، فيصنع املأساة، أو يصنع الفرح، وهبذا األسلوب يؤيت اهلل امللك من يشاء وينزع  

االختيارية وغري االختيارية من دون  امللك ممن يشاء، من خالل الظروف السلبية واإلجيابية  

 إذا كانت النتائج بعيدة عن خط اخلري. فيام  أن يعني ذلك موافقة عىل نتائج هذا أو ذاك

وهكذا إذا حتدثنا عن العز والذل، فإن اهلل يذل من يذل نفسه ويعز من يعز  قال آخر:  

أو غري مبارشة. مبارشة  بطريقة  الذي يصنع    ويظل.  نفسه  مصريه من خالل  اإلنسان هو 

اإلنسان   ذلك  يف  سواء  هلا،  اختياره  وسوء  لألسباب  اختياره  القضايا  ـ  الفرد  ـ  حسن  يف 

 . يف القضايا املرتبطة باملصري اجلامعيـ املتصلة باملصري الفردي، أو اإلنسان ـ املجتمع 
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وبعد ذلك، ال معنى للسؤال كيف يؤيت اهلل الظامل امللك، وكيف ينزع امللك  قال آخر:  

النتائج  م بني  الربط  طبيعة  خالل  من  اهلل  إرادة  نطاق  يف  واقعة  القضية  فإن  العادل،  ن 

واملقدمات، ولكنها تنطلق يف خط إرادة اإلنسان من خالل ممارسته للمقدمات التي توصل  

 إىل تلك النتائج. 

القرآن  قال املعلم: أحسنتم.. فهال ذكرتم نامذج أخرى عىل هذا النوع من التوحيد يف  

 الكريم. 

اَمَواِت  قال أحد التالميذ: أجل.. من ذلك قوله تعاىل:   ﴿َأمَلْ َتْعَلْم َأنَّ اهللََّ َلُه ُمْلُك السَّ

 َقِديرٌ 
ٍ
ء ُب َمْن َيَشاُء َوَيْغِفُر ملَِْن َيَشاُء َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ  [ 40املائدة: ] ﴾ َواأْلَْرِض ُيَعذِّ

اآلية   هذه  وردت  لقد  آخر:  تعاىل:  قال  قوله  بعد  اِرَقُة  الكريمة  َوالسَّ اِرُق  ﴿َوالسَّ

ُظلْ  َبْعِد  ِمْن  َتاَب  َفَمْن  َحكِيٌم  َعِزيٌز  َواهللَُّ  اهللَِّ  ِمَن  َنَكاالا  َكَسَبا  باَِم  َجَزاءا  َأْيِدهَيُاَم  ِمِه  َفاْقَطُعوا 

 [39ـ  38املائدة: ] ﴾ َوَأْصَلَح َفإِنَّ اهللََّ َيُتوُب َعَلْيِه إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

آخر اهلل  (1) قال  لرسول  تقول  وهي   :  :  ملك له  اهلل  أن  الرسول  أهيا  تعلم  أمل 

السموات واألرض، يدبر األمر فيها بحكمته وعدله ورمحته وفضله، ومن حكمته أنه وضع  

هذا العقاب لكل من يرسق ما يعد به سارقا، كام وضع العقاب للمحاربني املفسدين ىف  

وأصلحوا   التوبة  ىف  إذا صدقوا  ويرمحهم  وهؤالء  هؤالء  للتائبني من  يغفر  وأنه  األرض، 

عملهم، وأنه يعذب من يشاء تعذيبه من العصاة تربية له وتأمينا لعباده من أذاه ورشه، كام  

أنه يرحم من يشاء من التائبني برمحته وفضله، ترغيبا هلم ىف تزكية أنفسهم، وهو القادر عىل  

 . ن التعذيب والرمحة ال يعجزه شىء ىف تدبري ملكه كل شىء م

 

 (6/115تفسري املراغي ) (1) 
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ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   ﴿َذلُِكُم اهللَُّ َربُُّكْم َلُه املُْْلُك َوالَّ

اُبوا َلُكْم َوَيْوَم  َما َيْملُِكوَن ِمْن ِقْطِمرٍي إِْن َتْدُعوُهْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتجَ 

كُِكْم َواَل ُينَبُِّئَك ِمْثُل َخبرِيٍ  َا  ، وقد عقبها بقوله:  [ 14ـ    13فاطر:  ] ﴾  اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن برِِشْ ﴿َيا َأهيُّ

ُيْذِهبُْكْم َوَيْأِت  َيَشْأ  ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَِميُد إِْن  إِىَل اهللَِّ َواهللَُّ  اْلُفَقَراُء  َأْنُتُم   بَِخْلٍق َجِديٍد َوَما  النَّاُس 

 [ 17ـ  15فاطر: ] ﴾ َذلَِك َعىَل اهللَِّ بَِعِزيزٍ 

: أي ذلك الذي أقام الوجود عىل هذا النظام، واستوىل بسلطانه عىل كل  (1) قال آخر

شىء فيه هو الرب، اخلالق الذي ال رب سواه وال خالق غريه.. فمن ابتغى ربا غريه فقد  

 هلك.. ذلك هو رب العاملني له امللك، وله اخللق واألمر. ضل، ومن عبد معبودا سواه فقد  

َيْملُِكوَن ِمْن ِقْطِمريٍ قال آخر: ثم قال تعاىل:   َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما  فاطر:  ] ﴾  ﴿َوالَِّذيَن 

وهي تعني أن    القطمري: هو القرشة الرقيقة التي تكون غالفا للنواة ىف داخل الثمرة.. و  ،[ 13

ن من أرباب، ال يملكون مثقال ذرة ىف السموات وال ىف األرض..  الذين يعبدهم املرشكو

ما يملكون ْجيعا قرشة من نواة.. فام أضل من يلتمس العزة، ويرجو اخلري ممن ال يملك  

 شيئا.

﴿إِْن َتْدُعوُهْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا  قال آخر: ثم قال تعاىل:  

َوَيوْ  َخبرِيٍ َلُكْم  ِمْثُل  ُينَبُِّئَك  َواَل  كُِكْم  برِِشْ َيْكُفُروَن  اْلِقَياَمِة  هؤالء  ،  [ 14فاطر:  ] ﴾  َم  أن  أي 

املعبودين الذين اختذهم املرشكون أربابا هلم من دون اهلل، إن يدعهم عابدوهم إىل أي أمر،  

ِمُعوا َما  وألية حاجة ال يسمعوا دعاءهم.. ألهنم أحجار صامء، ودمى خرساء.. ﴿َوَلْو َس 

أي لو قدر هلم أن يسمعوا ـ فرضا ـ أو كان فيهم من يسمع ـ فعال    [ 14فاطر:  ] ﴾  اْسَتَجاُبوا َلُكمْ 

 

 ( 11/864التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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بام   أسعفوهم  وما  هلم،  استجابوا  ما  ـ  املرشكون  يعبدهم  وغريهم ممن  كاملالئكة واجلن،  ـ 

 يطلبون منهم.. إهنم يطلبون شيئا ممن ال يملك شيئا.. وفاقد اليشء ال يعطيه. 

كُِكمْ قال آخر: ثم قال تعاىل:   َيْكُفُروَن برِِشْ اْلِقَياَمِة  وأكثر    ، أي: [ 14فاطر:  ] ﴾  ﴿َوَيْوَم 

بعبادهتم    من هذا  القيامة عىل عداوة هلم، وكفر  يوم  يلقون عابدهيم  املعبودين  فإن هؤالء 

 إياهم، وبراءة من تلك التهمة التي أرادوا أن يلصقوها هبم. 

إشارة إىل أن ما  وفيها    ،[ 14فاطر:  ] ﴾  ﴿َواَل ُينَبُِّئَك ِمْثُل َخبِريٍ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

حتدث به اآلية من تلك احلقائق، هو احلق املطلق الذي ال شك فيه، ألنه من عند اهلل، العليم  

ا ممن  اخلبري.. وهذا ما يقىض بالتصديق هبذه األخبار، والعمل هبا، وأخذ العربة منها، ألهن

 . يعلم الغيب ىف السموات واألرض، وكل علم خيالف هذا العلم، باطل، وضالل 

التي يتعبد هلا  هذه اآليات الكريمة  كشفت  قال آخر: وبعد أن    عن وجه األرباب 

، دعا  املرشكون، وأهنا ال تسمع دعاء، ولو سمعت ما استجابت لداعيها، ألهنا ال متلك شيئا 

 ا بحاجاهتم إىل من يملك كل شىء، ومن بيده اخلري كله. لناس أن يتجهواهلل تعاىل ا

آخر:   يعينهم، ويقىض حوائجهم، وهم  قال  إىل من  دائمة  والناس ْجيعا ىف حاجة 

وامللوك   واجلن،  واملالئكة  األصنام،  عبادة  ومنها  الوسائل،  من  بكثري  هذا  إىل  يتوسلون 

ام يتناولون ما بني أيدهيم  وأصحاب اجلاه والسلطان، يبغون بذلك اخلري منهم.. وكلهم إن

إن حبس عنهم العطاء، كانوا  ،  من جاء، أو سلطان، أو مال من عطاء اهلل.. إهنم فقراء إىل اهلل 

 أفقر الفقراء، وأضعف الضعفاء. 

  قال آخر: وهلذا،  
ِ
فالناس ْجيعا ـ غنيهم وفقريهم ـ فقري إىل اهلل.. ﴿ُكالًّ ُنِمدُّ َهُؤاَلء

 
ِ
 ِمْن َعَطاء

ِ
اَوَهُؤاَلء  [ 20اإلرساء: ] ﴾ َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك حَمُْظورا

حث للناس  ويف ذلك    [ 15فاطر:  ] ﴾  ﴿َواهللَُّ ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَِميدُ قال آخر: ثم قال تعاىل:  
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عىل الطلب من اهلل، والرغب إليه فيام عنده.. فإنه سبحانه غنى، ال تنفذ خزائنه، وال تنقص  

سبحانه يستجيب ملن سأله، ويعطيه ما شاء من فضله.. وهو سبحانه  هو  وبالعطاء أبدا..  

 . حيمد لعباده ما يلقون به عطاءه، من محد وشكر، أيا كان هذا العطاء، قليال أو كثريا

تعاىل:   قال  ثم  آخر:  اهللَِّ  قال  َعىَل  َذلَِك  َوَما  َجِديٍد  بَِخْلٍق  َوَيْأِت  ُيْذِهْبُكْم  َيَشْأ  ﴿إِْن 

إليه ىف حفظ    [ 17ـ    16طر:  فا ] ﴾  بَِعِزيزٍ  الناس، هو احتياجكم  أهيا  أي إن من فقركم إىل اهلل، 

فهو سبحانه الذي أوجدكم، وهو سبحانه الذي حيفظ عليكم وجودكم، كام حيفظ   حياتكم 

إِنْ  َزاَلَتا  َوَلئِْن  َتُزواَل  َأْن  َواأْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ ُيْمِسُك  اهللََّ  ﴿إِنَّ  كلها:  املوجودات    وجود 

 [41فاطر: ] ﴾ َأْمَسَكُهاَم ِمْن َأَحٍد ِمْن َبْعِدهِ 

 هلذا النوع من التوحيد. الرتبوية قال املعلم: أحسنتم.. واآلن حدثونا عن اآلثار 

التالميذ أحد  أسباب  (1)قال  عن  بالبحث  والبخل  :  والتمرد  والغرور  الطغيان 

حاالت نفسية تنشأ غالبا من عقيدة اإلنسان بأنه املالك احلقيقي  وغريها نجد أهنا  واحلسد  

يرى نفسه حرا فيام إذا استلم زمام احلكم يف نطاق واسع أو ضيق، وهذه  حيث  بحوزته، ملا 

 حالة مشوبة بالرشك وهي منشأ أللوان املعايص والفساد االجتامعي.

آخر:   بمنظار  قال  العامل  إىل هذا  اإلنسان  نظر  ما  إذا  واعتقد  لكن  يف  بتوحيدي،  ام 

﴿َوَأْنِفُقوا مِمَّا قوله تعاىل:  واعترب نفسه ـ كام جاء يف  أن العامل ملك مطلق هللالقرآن الكريم من  

ستوعب هذا املعنى بوجوده كله،  اأمينا بني يدي اهلل، وـ    [ 7احلديد:  ] ﴾  َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي فِيهِ 

 حب األمانة األصيل أو يبخل أو حيسد؟  فكيف يمكن أن يقرص يف أداء ما يريده صا 

ما يملك  كان يعلم أن  وكيف تكون هذه األموال سببا لغروره وطغيانه، إن  قال آخر:  

 

 . 3/271: ( نفحات القرآن1) 



238 

 

له ليس  وثروة  مال  تكون حتت    ..من  التي  باملاليني  املصارف  أحد  يف  املوظف  يغرت  فهل 

 ترصفه كل يوم؟ 

، صبغة إهلية،  صبغة أخرى   إن هذه الرؤية التوحيدية للعامل تعطي لإلنسانية قال آخر:  

 صبغة السالم والصفاء واألمن ولون اإلنفاق واإليثار. 

قال املعلم: لقد ذكرتم اآليات الكريمة الدالة عىل توحيد املالكية؛ فام الدليل العقيل  

 عىل ذلك؟

التالميذ:   أحد  املوجودات  قال  املقدسة واحتياج  ذاته  يف  الوجود  انحصار واجب 

 . ه وتعاىل يكفي إلثبات هذا املفهوم كلها إىل اهلل سبحان

 ؟ لنفي )امللكية اخلاصة(سببا وذريعة  )ملكية اهلل( قال املعلم: فام تقولون ملن جيعل 

التالميذ:   أحد  اهلل(  قال  ت)ملكية  والقانونية  ال  احلقوقية  املالكية  يف  لنفي  إلنسان 

ال    استغالل من ذلك، فهو ليس سوى  وما يتشبث به البعض  ..  اإلطار الذي يسمح به اهلل 

 . عالقة له بالرشيعة

أ ذلك  آخر:  الواسع  قال  الوجود  لعامل  اهلل  أكد عىل مالكية  الذي  الكريم  القرآن  ن 

 وغريها.  بأرسه فيه آيات تتعلق باإلرث واخلمس والزكاة والتجارة

وهو   آخر:  هبا  قال  يترصف  التي  املرشوعة  األموال  عىل  الرشعية  القطاع  يضفي 

مْ   ـآية قرآنية، والتعبري ب  14يف    [ 15التغابن:  ] ﴾  ﴿َأْمَواُلُكمْ   ـاخلاص، فقد جاء التعبري ب ﴾  ﴿َأْمَواهِلِ

 . آية  31يف  [ 24املعارج: ] 

اآليات الكريمة تعلمنا  وقد وردت الكثري من التعاليم االهلية يف العديد من  قال آخر:  

 . موالاأل كيفية الترصف يف 

ف آخر:  كان  قال  مفهوم  لو  إذن  هو  فام  اإلنسان،  ملكية  ينفي  اإلهلية  امللكية  مفهوم 
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 خرى تتعلق هبذا املوضوع؟ أ آية إضافة إىل آيات كثرية  45  ـاآليات التي وردت يف هذه ال

ُلوا اخْلَبِيَث بِالطَّيِِّب َواَل  قال آخر: فاهلل تعاىل   يقول: ﴿َوآُتوا اْلَيَتاَمى َأْمَواهَلُْم َواَل َتَتَبدَّ

اَتأْ  ريا
َكبِ ا  ُحوبا َكاَن  ُه  إِنَّ َأْمَوالُِكْم  إِىَل  َأْمَواهَلُْم  ويقول:[ 2النساء:  ] ﴾  ُكُلوا  َيْأُكُلوَن    ،  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

ا ا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريا  [10النساء: ] ﴾ َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلاما إِنَّاَم َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم َنارا

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم يِف َسبِيِل اهللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع    ﴿َمَثُل قال آخر: ويقول:   الَّ

  ، ويقول: [ 261البقرة:  ] ﴾  َسنَابَِل يِف ُكلِّ ُسنُْبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواهللَُّ ُيَضاِعُف ملَِْن َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع َعلِيمٌ 

َأْمَواهَلُ  ُينِْفُقوَن  ِذيَن  َأْنَفُقوا َمنًّا َواَل َأذاى هَلُْم َأْجُرُهْم ِعنَْد  ﴿الَّ َما  ُيْتبُِعوَن  ُثمَّ اَل  ْم يِف َسبِيِل اهللَِّ 

ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ   [ 262البقرة: ] ﴾ َرهبِّ

 اَل َتْظلُِموَن  : ﴿َوإِْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَوالُِكمْ ، فيقول وخياطب املرابني قال آخر:  

 [ 279البقرة: ] ﴾ َواَل ُتْظَلُمونَ 

اليتامى آَنْسُتْم  قال آخر: ويقول عن  َفإِْن  النَِّكاَح  َبَلُغوا  إَِذا  َحتَّى  اْلَيَتاَمى  : ﴿َواْبَتُلوا 

ا   افا إرِْسَ َتْأُكُلوَها  َواَل  َأْمَواهَلُْم  إَِلْيِهْم  َفاْدَفُعوا  ا  ُرْشدا َغنِيًّا  ِمنُْهْم  َكاَن  َوَمْن  وا  َيْكرَبُ َأْن  ا  َوبَِدارا

عَ  َفَأْشِهُدوا  َأْمَواهَلُْم  إَِليِْهْم  َدَفْعُتْم  َفإَِذا  بِاملَْْعُروِف  َفْلَيْأُكْل  ا  َفِقريا َكاَن  َوَمْن  َلْيِهْم  َفْلَيْسَتْعِفْف 

 [6النساء: ] ﴾ َوَكَفى بِاهللَِّ َحِسيباا 

 توحيد احلاكمية: 

أحسن املعلم:  توحيد  قال  عن  املتفرع  احلاكمية  توحيد  عن  حدثتمونا  فهال  تم.. 

 األفعال.

التالميذ املعلوم    :(1) قال أحد  البرشية  أمن  نه ومن أجل تنظيم شؤون املجتمعات 
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إىل ثالث سلطات  الكفيلة بحفظ    :نحتاج  القوانني  تتكفل سن  التي  الترشيعية(  )السلطة 

ق، و)السلطة التنفيذية( التي تنفذ ما صادقت  النظام يف املجتمع واحليلولة دون ضياع احلقو

،  عليه السلطة الترشيعية وتتوالها عادة احلكومات املؤلفة من الوزراء والدوائر احلكومية

 و)السلطة القضائية( املسؤولة عن معاقبة املتخلفني عن القانون واملجرمني واملعتدين. 

اهلل تعاىل،  من  تستمد    هذه السلطات الثالث قال آخر: وبحسب القرآن الكريم فإن  

رشع القوانني، وهو الذي جييز تشكيل احلكومات وتنفيذ القوانني، وهو الذي  يفهو الذي  

 . يمنح الرشعية لعمل القضاة

اهلل تعاىل  وعليه فإن هذه السلطات الثالث البد أن تستمد رشعيتها من  قال آخر:  

 . طبق الرشائط واألوامر 

 ستغربه العقول؟ قال املعلم: أال ترون أن هذا مما ت 

التالميذ:   أحد  بتوحيدف  .. القال  مقر  باهلل  عارف  عامل  هكل  يف  أمره  بنفاذ  يذعن   ،

يتقبل حاكميته عىل عامل الوجود فإنه سوف ال يرتدد يف واليته وحكومته   وعندما  .. الوجود

للترشيع،  الترشيعية، ألنه حينام يكون هو اخلالق واملالك واملدير واملدبر فغريه ال يكون أهال  

 وال يتمكن من وضع قوانني تنسجم مع نظام التكوين واخللق.

قال املعلم: فهل دعا القرآن الكريم إىل هذا النوع من التوحيد، أم أنه جمرد استدالل  

 عقيل؟

ْجيع   ويف  اإلهلية،  للحاكمية  بالدعوة  ميلء  الكريم  القرآن  بل  التالميذ:  أحد  قال 

َأْنَزَل اهللَُّ  الة عىل ذلك قوله تعاىل:  املجاالت، ومن اآليات الكريمة الد باَِم  حَيُْكْم  مَلْ  ﴿َوَمْن 

اْلَكافُِرونَ  ُهُم  وقال:  [ 44املائدة:  ] ﴾  َفُأوَلئَِك  ُهُم  ،  َفُأوَلئَِك  اهللَُّ  َأْنَزَل  باَِم  حَيُْكْم  مَلْ  ﴿َوَمْن 

 [ 47املائدة:  ] ﴾  اهللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ   ﴿َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل ، وقال:  [ 45املائدة:  ] ﴾  الظَّاملُِونَ 
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: أي كل من رغب عن احلكم بام أنزل اهلل وأخفاه وحكم بغريه، فأولئك  (1) قال آخر

هم الكافرون الذين سرتوا احلق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه، وغطوه وأظهروا هلم غريه  

 . وقضوا به

عميل للكفر يف إحياءاته والتزاماته ونتائجه، فإن  املعنى ال: وهي تشري إىل  (2) قال آخر

إىل   لتمتد  القلبي  اإليامن  من  تبدأ  درجات  من  اإليامن  يف  ملا  تبعا  ومراتب  درجات  للكفر 

اإلعالن عنه باللسان لتصل ـ يف الدرجة العليا ـ إىل اإليامن العميل الذي يعمل عىل تغيري  

 . راف إىل االستقامةواقع اإلنسان من الضالل إىل اهلدى، ومن االنح

هذا كله إذا كان عدم احلكم بام أنزل اهلل ناشئا من حالة اخلوف أو من  قال آخر: و

حالة الطمع، أما إذا كان ذلك ناشئا من إنكار رشعيته وواقعيته أو االستهانة به من جهة  

 كة. عدم اإليامن بكتاب اهلل ورسوله، فإنه يكون كفرا التزاميا يشمل العقل واللسان واحلر

﴿َوَأِن اْحُكْم َبْينَُهْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:  

 [ 49املائدة: ] ﴾ َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفتِنُوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اهللَُّ إَِلْيَك 

: يف اآليات السابقة ذكر سبحانه األحكام يف الكتب اإلهلية وأن اتباعها  (3) قال آخر

ألهنا   القصاص،  رشيعة  ومنها  خالدة،  أحكام  إىل  أشار  وقد  إليهم،  أرسلت  ملن  واجب 

رشيعة العدل واملساواة، إذ فيها أن العقوبة كفاء اجلريمة وأن العقوبة من جنس اجلريمة،  

ثنايا  يطوي يف  فإن فعله  أجرم  فيام  فمن  املثالث  ارتكب، وله  ما  للعقوبة عىل  استحقاقه  ه 

 . ارتكب

 

 (6/125تفسري املراغي ) (1) 

 ( 8/188) من وحي القرآن (2) 

 ( 4/2230زهرة التفاسري ) (3) 



242 

 

ثم ذكر سبحانه أن التوراة ألهل التوراة، وأن اإلنجيل ألهل اإلنجيل،  قال آخر:  

ولكل رشعة ومنهاج، أما القرآن فهو املهيمن عىل اجلميع، وجيب أن يسود حكمه اجلميع  

أمر باحلكم به بني اليهود، وبني ْجيع الناس،  بال استثناء ولو كان لكل رشيعة ومنهاج، وقد  

 . ال فرق بني هيود وغريه، وال بني أبيض وأسود 

نداء    ، وهو[ 49املائدة:  ] ﴾  ﴿َوَأِن اْحُكْم َبْينَُهْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ: ثم قال تعاىل:  (1)قال آخر

ا، ويتحاكمون إليك  تأكيدي لتقرير املبدأ وتعميق املسؤولية يف كل املوارد التي خيتلفون فيه

 . يف حلها، وإعطاء احلكم احلاسم فيها 

َأْهَواَءُهمْ قال آخر: ثم قال تعاىل:   َتتَّبِْع  ألنك متثل احلق يف  أي    ،[ 49املائدة:  ] ﴾  ﴿َواَل 

الرسالة التي أنزهلا اهلل لتحرك اإلنسان يف مسرية احلق بامتداده يف الزمن كله واإلنسان كله،  

خ الذي  احلق  هو  اهلل  مع  ألن  ينسجم  أن  لإلنسان  ويريد  باحلق،  واألرض  السموات  لق 

الوجود كله يف قيامه ـ يف األرض ـ يف حياته الفردية واجلامعية عىل أساس احلق، فال جمال  

تبتعد عن ذاك   أو  التي تستجيب لرغبة هذا ملصلحة هناك،  العاطفية  للخضوع للحاالت 

ومتنيات   أحالم  يف  يندفع  إلغراء  أو  هناك،  الصغرية  ملشكلة  املكاسب  ببعض  ووعود 

أساس   عىل  ال  اهلل  رىض  أساس  عىل  أهواءهم  للناس  لرتكز  اهلل  أرسلك  فقد  والكبرية، 

ولكن   نفسك،  متلك  ال  فإنك  الشخيص،  وجدانك  يف  العاطفية  تأثرياهتا  أمام  السقوط 

 رسالتك هي التي تؤكد حركتك مع الناس كلهم. 

إَِلْيَك : ﴿َواْحَذْرُهمْ : ثم قال تعاىل (2)قال آخر َأْنَزَل اهللَُّ  َما  َبْعِض  َيْفتِنُوَك َعْن  َأْن     ﴾

  اخلطاب  توجيه   ولعل  اإلسالمية،   األمة  إىل   موجه   وهو   ،  للنبي  موجه   أمر   وهذا  ،[ 49املائدة:  ] 

 

 ( 8/202) من وحي القرآن (1) 

 ( 4/2232زهرة التفاسري ) (2) 
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ىل أن يغره الغرور،  أو   غريه   إذ  لغريه؛   حتذيرا   ليكون   إليه،   يوحى  الذي  املعصوم   وهو     للنبي

 . شهوات مسيطرة، وأهواء متحكمة وتفتنه الفتن، من 

وبذلك يكون اخلطاب جلميع املخاطبني بالقرآن الكريم يف كل العصور،  قال آخر:  

جيب أن حيذر من أن يفتن فال ينفذ أحكام اإلسالم    وخمتلف الدهور؛ ألنه إذا كان النبي  

 يف احلكم بني الناس، فغريه احلذر عليه أوجب، وأشد إلزاما. 

ومعنى   آخر:  اهللالقال  أنزل  بام  احلكم  بعدم  والشدة  البالء  هنا وقوع  .. وهي  فتنة 

النتيجة املرتتبة عن ترك احلكم بام أنزل اهلل تعاىل، وأنه ليسبق تلك النتيجة إغراء من جانب  

احلق تبعا ملا هيوون، ال أن يكون هواهم تبعا    الذين يتبعون أهواءهم، وحياولون أن يكون 

ة ألنه يؤدي إىل وقوع الشدائد، وألن اإلغراء، كيفام كانت  للحق، وكان إغراؤهم من الفتن

صورته فيه اختبار للنفوس، فاهلداية البالغة أقىص احلكمة ترد اإلغراء كيفام كانت صورته،  

 .وضعفاء النفوس أو العقول يفرتون، فيقعون يف البلية والشدة 

األخذ بأحكام    التشدد يف  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك أولئك الذين يذكرون أن

منهم من ينفر من حتريم اإلسالم للربا،  و  ..القرآن ينفر الناس من اإلسالم، ويبعدهم منه

ومنهم من يمنع إقامة حدود اهلل، ويقولون: إن ذلك يتناىف    .. ضد االقتصاد يف تصورهم  ألنه  

 مع احلضارة، وينفر الناس من اإلسالم. 

وىل املؤمنني من أن يفتنوا عن بعض ما  ، وباألوقد حذر اهلل تعاىل النبي  قال آخر:  

أنزل اهلل تعاىل، وتشديد التحذير من الفتنة يف البعض، يتضمن التحذير من الفتنة يف كل ما  

 . أنزل اهلل تعاىل، إذ الفتنة يف الكل أشد إجيابا للتحذير من الفتنة يف البعض

فتنة يف كل ما أنزل اهلل  ن الفتنة يف بعض ما أنزل اهلل تعاىل تؤدي إىل القال آخر: ذلك أ

مرتبط األجزاء متامسك، فإذا    ، وهو ب األخذ بهجي سبحانه، ألن ما أنزل اهلل سبحانه وتعاىل  
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حلت عروة منه انحل سائره، كالبنيان املرصوص، وإذا هتدم جزء منه تداعت لبناته واهنار  

 . البنيان، وصار أجزاء منثورة ال تربطها رابطة

 توحيد العبودية: 

توحيد   عن  حدثتمونا  فهال  أحسنتم..  املعلم:  توحيد    العبوديةقال  عن  املتفرع 

 األفعال.

اهلل تعاىل، وهو    يعني أال نعبد غريوالعبودية  التوحيد يف العبادة    :(1)التالميذقال أحد  

واجب الوجود ممكن وحمتاج إليه،  ى  أن كل ما سوذلك  يالزم )توحيد الذات والصفات(،  

به العبادة خمتصة  تكون  إالأن  أفال سبيل  ذلك  مطلق  ،  يوجد كامل  املطلق، وال  الكامل  نه 

 يقا للوصول إليه، فالبد أن تكون خمتصة به. سواه، والعبادة تعترب طر

عنوان دعوة األنبياء عليهم السالم  قال آخر: ولذلك كان هذا النوع من التوحيد هو  

 . ه والقاعدة االوىل لرشائعهم، وغالبا ما كانت مواجهاهتم مع املرشكني تنشأ من

 ؟ العبادة والعبوديةقال املعلم: فام املراد من 

تعني غاية اخلضوع بني يدي من له غاية اإلنعام واإلكرام  هي  :(2)قال أحد التالميذ

 وهو اهلل عزوجل. 

أن   ذلك  آخر:  واخلضوعقال  والتواضع  مراتب    اإلحرتام  هلا  صفات  والثناء 

 ودرجات آخرها وذروهتا العبادة والعبودية. 

ومن البدهيي أن خيضع اإلنسان ألوامر من حيرتمه إىل هذه الدرجة وينقاد  قال آخر: 

 ه بكل وجوده انقيادا تاما وهيوي إىل األرض ويسجد له. ل
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إن اإلنسان إذا استوعب روح العبادة اخلالصة، فإنه يكون قد خطا  قال آخر: وهلذا، ف

بتعاد عن السيئات، ومثل  خطوة كبرية يف طريق الطاعة ألمر اهلل والعمل بالصاحلات واال

 تكون رمزا لرتبية اإلنسان وتكامله. هذه العبادة ـ خاصة إذا كانت دائمة ومستمرة ـ 

وهلذا حازت العبادة اخلالصة عىل هذه الدرجة من األمهية إىل احلد الذي  قال آخر:  

وَن َعْن ِعَباَديِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِرينَ اهلل تعاىل فيها يقول   ِذيَن َيْسَتْكرِبُ غافر: ] ﴾  : ﴿إِنَّ الَّ

60 ] 

م حيوي ما يدل عىل السجود للخلق، كام ذكر اهلل تعاىل  قال املعلم: لكن القرآن الكري

 ذلك عن آدم ويوسف عليهام السالم. 

حقيقة العبادة هي اخلضوع املطلق، وغاية التواضع والتذلل  :  (1)قال أحد التالميذ

املعبود ا  أمام  من  يمنع  ال  وهذا  ومعبودا..  إهلا  والتواضع  لكونه  باب  خلضوع  من  لغريه 

مْحَِة َوُقْل   قال تعاىل عن الوالدين:  االحرتام ونحوه، كام لِّ ِمَن الرَّ ﴿َواْخِفْض هَلاَُم َجنَاَح الذُّ

ا َيايِن َصِغريا  [24اإلرساء: ] ﴾ َربِّ اْرمَحُْهاَم َكاَم َربَّ

رفع أصواهتم فوق صوت النبي  عن  املسلمني  قال آخر: ومثل ذلك هنى اهلل تعاىل  

  :َهُروا َلُه  ، كام قال تعاىل ِذيَن آَمنُوا اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َواَل جَتْ َا الَّ ﴿َيا َأهيُّ

َبَط َأْعاَمُلُكْم َوَأْنُتْم اَل َتْشُعُرونَ   [2احلجرات: ] ﴾ بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َأْن حَتْ

عتقاد بالربوبية  االبة التذلل إن مل يقرتن اخلضوع املطلق وغايقال آخر: ولذلك، فإن 

 واململوكية يكون عبادة وخمتصا باهلل.

: )أما سجود يعقوب وولده فإنه مل يكن  يف ذلكالرضا  قال آخر: وقد قال اإلمام  

وحتية ليوسف، كام كان السجود من املالئكة آلدم، ومل  ليوسف إنام كان ذلك منهم طاعة هلل 
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من ذلك  إنام كان  يعقوب وولده ويوسف معهم  هم طاعة هلل يكن آلدم  وحتية آلدم فسجد 

الجتامع شملهم أال ترى إنه يقول يف شكره يف ذلك الوقت: ﴿َربِّ َقْد آَتْيَتنِي ِمَن  شكرا هلل 

[ 101يوسف: ] ﴾ املُْْلِك 
 (1 ) 

اإلمام العسكري: )مل يكن له سجود املالئكة آلدم، إنام كان آدم قبلة  قال آخر: وقال  

عزوجل، وكان بذلك معظام مبجال له، وال ينبغي ألحد أن يسجد    يسجدون نحوه هلل هلم  

 ( 2) (ويعظمه بالسجود له كتعظيمه هلل ألحد من دون اهلل خيضع له كخضوعه هلل 

من   النوع  هذا  عن  الكريم  القرآن  حديث  عن  فحدثونا  أحسنتم..  املعلم:  قال 

 التوحيد. 

، ومن األمثلة  ئ بالدعوة إىل التوحيد يف العبادةمليقال أحد التالميذ: القرآن الكريم  

تعاىل:   قوله  ذلك  الطَّاُغوَت  عىل  َواْجَتنُِبوا  اهللََّ  اْعبُُدوا  َأِن  َرُسوالا  ٍة  ُأمَّ ُكلِّ  يِف  َبَعْثنَا  ﴿َوَلَقْد 

اَلَلُة َفِسرُيوا يِف اأْلَ  ْت َعَلْيِه الضَّ ْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن  َفِمنُْهْم َمْن َهَدى اهللَُّ َوِمنُْهْم َمْن َحقَّ

بِنيَ   [36النحل: ] ﴾ َعاِقَبُة املَُْكذِّ

مالك دعوة الرسل اإليامن باهلل،    ففي هذه اآلية الكريمة إشارة إىل أن :  (3) قال آخر

أبدا من مل جيتنب عبادة األوثان  ؛وترك عبادة األوثان املؤمنني  كانت  ، وهلذا  فال يكون ىف 

 [35إبراهيم: ] ﴾ ربه قوله: ﴿َواْجُنْبنِي َوَبنِيَّ َأْن َنْعبَُد اأْلَْصنَامَ م لعليه السال دعوة إبراهيم 

جتنب اليشء واجتنابه هو االبتعاد عنه، اتقاء للخطر املتوقع منه،  قال آخر: ذلك أن  

إليه  وسكن  به،  اختلط  إذا  فكيف  اإلنسان،  داناه  أمرنا  ،  إذا  وما  اخلمر،  باجتناب  فاألمر 
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 . ، هو أمر ملزم مؤبد الفكاك منه أبداباجتنابه من منكرات

املنهج الذي أراد اهلل أن حيكم حياة الناس، فهو  : واآلية الكريمة تذكر  (1) قال آخر

الرسول، ليبلغهم رساالته، ليهلك من هلك عن بينة وحييى من حي عن بينة،  إليهم يرسل 

النتائج الكبرية، وما منحهم من  فيام أعده هلم من عقل قادر عىل التخطيط والوصول إىل  

 إرادة وقدرة عىل االختيار. 

دعوهتم،    وال ختتلف الرساالت، وال الرسل، يف اخلط العام الذي حيكم قال آخر:  

فهناك خط إجيايب يتعلق باملوقف من اهلل، وهو أن يعبدوا اهلل وحده، بكل ما تعنيه العبادة  

 ل يشء، مهام كان صغريا. من التزام بإرادة اهلل وأوامره ونواهيه، يف ك

وهناك خط سلبي يتعلق باملوقف من الناس، وهو أن جيتنبوا الطاغوت،  قال آخر:  

بكل ما توحي به الكلمة من هنج الطغيان يف احلكم والرشيعة واملنهج واملوقف والشخص،  

ن  الذي ال يلتقي باهلل من قريب أو من بعيد. وهبذا يكون كل ما عدا اهلل طاغوتا، بينام يكو

 االلتزام بالنهج الذي حدده الوحي، عبادة هلل وخضوعا له. 

﴾  ﴿َفِمنُْهْم َمْن َهَدى اهللَُّقال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل مواقف البرش من ذلك، فقال:  

َمْن    [ 36النحل:  ]  السبيل ﴿َوِمنُْهْم  الوصول إىل سواء  تؤمن  التي  هيأه من وسائل اهلداية  بام 

اَللَ  الضَّ َعَلْيِه  ْت  التي    [ 36النحل:  ] ﴾  ةُ َحقَّ الضاللة،  بأسباب  ألخذهم  حياهتم،  يف  وثبتت 

 جعلت من خالهلم نتيجة حتمية تفرضها عالقة املسببات باألسباب.  

آخر:   والضالل،  قال  اهلداية  عامل  يف  اهلل  سنة  عليها  وهذه  تدل  احلياة  والتي  ساحة 

بِنيَ وتاريخ السابقني، ﴿َفِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف  فيام    [ 36النحل:  ] ﴾   َكاَن َعاِقَبُة املَُْكذِّ
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 أنزله اهلل عليهم من عذاب. 

العبودية:   توحيد  الدعوة إىل  تعاىل يف  قال  ذلك  آخر: ومثل  ِمْن  قال  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَما 

 [25نبياء: األ] ﴾ َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إِالَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَُّه اَل إَِلَه إِالَّ َأَنا َفاْعُبُدونِ 

هى مالك دعوة  : ففي اآلية الكريمة إشارة إىل أن الدعوة لعبادة اهلل وحده  (1)قال آخر

الرسل الذين أرسلهم اهلل إىل عباده، وهم برش مثل هؤالء البرش.. ودعوهتم ْجيعا هى أنه  

ل  ال إله إال اهلل، وأنه وحده املستحق ألن يفرد باأللوهية والعبادة.. فكانت دعوة كل رسو

هُ   [23املؤمنون: ] ﴾ إىل قومه مفتتحة هبذا النداء: ﴿َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

﴿َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن ُرُسلِنَا َأَجَعْلنَا ِمْن  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:  

مْحَِن آهِلَةا ُيْعَبُدونَ   [45رف: الزخ] ﴾ ُدوِن الرَّ

ؤالء املرشكني الذين يعبدون ما يعبدون من  هلإلفات  ففي اآلية الكريمة  :  (2) قال آخر

دون اهلل، من أوثان، وكواكب، ومالئكة، إىل أن ما هم عليه من هذا املعتقدات ليس من  

 دين اهلل ىف شىء. 

أن دين اهلل هو إفراده سبحانه وتعاىل بالعبودية املربأة عن الرشيك،  قال آخر: ذلك  

فمن أى رسول من رسل اهلل تلقى املرشكون هذا الدين الذي يدينون    ؛والصاحبة والولد

وحاش هلل أن حيمل رسول من رسل    ..أكان من رسل اهلل من دعا إىل عبادة غري اهلل؟ ..به؟

 كيف يكون رسوال هلل من يدعو لغري اهلل؟ إذ   ، اهلل دعوة إىل عبادة غري اهلل

لرسل اهلل هنا، ليس سؤاال مبارشا، بحيث يسأل الرسل  النبي  والسؤال من  قال آخر:  

  ويتلقى اجلواب منهم.. وإنام هو سؤال بالنظر فيام قص اهلل سبحانه وتعاىل عىل الرسول  
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 ، وحمامل رساالهتم إىل أقوامهم. عليهم السالم من قصص الرسل 

آ  إَِلٍه  خر:  قال  ِمْن  َلُكْم  َما  اهللََّ  اْعُبُدوا  ﴿َأِن  قومه:  إىل  رسول  كل  دعوة  كانت  فقد 

هُ    [ 32املؤمنون: ] ﴾ َغرْيُ

آخر:   َأَخاُف  قال  إِينِّ  اهللََّ  إِالَّ  َتْعبُُدوا  اَل  ﴿َأْن  لقومه:  يقول  السالم  عليه  نوح  فهذا 

 [ 26هود:  ] ﴾ َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َألِيمٍ 

وهذا هود عليه السالم يقول لقومه: ﴿َيا َقْوِم اْعبُُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه  قال آخر:  

هُ   [23املؤمنون: ] ﴾ َغرْيُ

وهذا صالح عليه السالم يقول لقومه: ﴿َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه  قال آخر: 

هُ   [23املؤمنون: ] ﴾ َغرْيُ

آهِلَةا  وهذا إقال آخر:   ا  َأئِْفكا َتْعُبُدوَن  براهيم عليه السالم يقول ألبيه وقومه: ﴿َماَذا 

 [ 86ـ  85الصافات: ] ﴾ ُدوَن اهللَِّ ُتِريُدونَ 

وهذا شعيب عليه السالم هيتف بقومه: ﴿َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه  قال آخر:  

هُ   [23املؤمنون: ] ﴾ َغرْيُ

آخر:   تصحيح  قال  حول  كلها  تدور  أقوامهم،  إىل  الرسل  دعوة  كانت  وهكذا 

 معتقدهم ىف اهلل، وإقامة وجوههم إىل اهلل وحده ال رشيك له. 

إىل أخبار الرسل مع أقوامهم جيد أن دعوهتم قائمة    نظر الرسول  : ويف  قال آخر 

، قد سأل الرسل،  هبذا  وكأنه  ،  عىل توحيد اهلل، وحترير العقول من ضالالت الرشك به 

 وتلقى اجلواب منهم. 

ىف حاجة إىل أن يسأل عن أمر هو عامل به، ولكن هذا    وليس الرسول  قال آخر:  

السؤال منه، هو دعوة إىل هؤالء املرشكني أن يشاركوا ىف هذا السؤال، وأن يتلقوا اجلواب  
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رسول اهلل   عليه، حتى يكون هلم من ذلك علم يصححون به معتقداهتم الفاسدة، التي جاء

 لعالج ما هبا من أدواء، كام جاء رسل اهلل ْجيعا بدواء تلك األدواء . 

 . براهني التوحيد: 2

انتهى   فهل  بعدما  هلم:  قلت  وأقسامه،  التوحيد  حقيقة  عن  حديثهم  من  الشهود 

 اكتفيتم بذلك؟

قال أستاذهم الشاهد األول: أما أنا، فقد اكتفيت بذلك.. فبمجرد أن سمعت تلك  

ات الكريمة التي يذكر اهلل تعاىل فيها وحدانيته، شعرت أهنا وحدها حجة بالغة، وكافية،  اآلي

وقاطعة، باإلضافة إىل أن كل الدالئل تدل عليها.. لكن من تالميذي من كان مثيل، واكتفى  

بذلك، ومنهم من طالب املعلم باحلجج والرباهني.. وسيحدثك كل واحد منهم عىل احلجة  

 إىل التوحيد اخلالص.التي اهتدى هبا 

 الفطرة:   برهان 

قام أحد التالميذ، وقال: شكرا ألستاذنا عىل تقديمه لنا.. فقد كنت أحد الذين طلبوا  

من املعلم أن يدلوه عىل براهني التوحيد، وحينها سألني بعض األسئلة عني، وقد عرف من  

خالهلا نوع الدليل الذي أحتاجه، فسار يب إىل بعض تالميذه، وطلب منهم أن حيدثوين عن  

من أحسن الرباهني وأقواها ألصحاب الفطر  برهان الفطرة  أحدهم:    دليل الفطرة، فقال 

البحث عن صفات اهللالسليمة، وهو ليس   هو يدخل يف كل  ، بل  فقط   نافعا ومرشدا يف 

 . وغريمها  النبوة واملعاد العقائد بام فيها 

، ذلك أننا  وحدانية ذات اهلل وصفاته قال آخر: وهكذا، فإن هذا الربهان من براهني 

بتالءات ذروهتا، وحينام توصد أبواب عامل األسباب أمامنا يقرع  تبلغ املشكالت واالعندما  
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تفوق  صوت  أسامعنا   التي  القدرة  ذي  الواحد  إىل  ويدعونا  وجودنا  أعامق  يف  التوحيد 

 املشكالت وتتجاوز عامل األسباب كله. 

املرشكني،    قال آخر: وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا الدليل أثناء إقامته احلجج عىل 

اُهْم إِىَل اْلرَبِّ إَِذا  ومنها قوله تعاىل:   يَن َفَلامَّ َنجَّ ﴿َفإَِذا َركُِبوا يِف اْلُفْلِك َدَعُوا اهللََّ خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

ُكونَ   [65العنكبوت: ] ﴾ ُهْم ُيرْشِ

آخر أن  (1)قال  إىل  تشري  الكريمة  فاآلية  الكفر  :  يعلنون  الذين  الكافرين  مشكلة 

إىل عبادة غريه، هي أهنم يناقضون أنفسهم يف بعض احلاالت التي    وينرصفون عن عبادة اهلل

ون إىل اهلل، ألهنم ال يرون أمامهم  ؤيشتد عليهم فيها الضغط يف دائرة اخلطر عىل احلياة، فيلج 

 سبيال للنجاة إال اللجوء إليه. 

ك، وثارت هبم الرياح من  ركبوا يف الفلقال آخر: وهلذا يذكر اهلل تعاىل أن هؤالء إن  

كل االجتاهات، وأحاط هبم املوج من كل مكان، ورأوا املوت بأعينهم، واهتزت هبم الفلك  

حتى كادت أن تنقلب هبم لتغرقهم يف أعامق البحر دعوا اهلل خملصني له الدين أن ينقذهم  

الشاطئ اآل إليه ويعبدوه بإخالص ويتجهوا  من ذلك، ويسري هبم إىل  بكل  من، لريجعوا 

 حياهتم إىل دينه، ويرتكوا كل ما سواه.  

ملا نجاهم  ، ذلك أنه  لكنها جمرد حالة طارئة، وانفعال رسيع يف حالة اخلطرقال آخر:  

الرب كل    ، إىل  تركوا  هبم،  احلياة  امتداد  يف  الكبري  األمل  وعاشوا  السالمة،  إىل  واسرتاحوا 

،  فسهم أمام اهلل، ونسوا ذلك كله التزموا به عىل أنفيام    عهودهم ومواثيقهم واستعدادهم، 

إذا هم يرشكون باهلل، فيام تفرضه عليهم أطامعهم، فريجعون إىل أوثاهنم وأصنامهم وإىل  و

 

 ( 18/86) من وحي القرآن (1) 
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 آهلتهم التي يعبدوهنا من دون اهلل. 

﴿لَِيْكُفُروا باَِم آَتْينَاُهْم    ، فقال: من العذابهلؤالء  ال مفر  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه  

هل  وما ذا ينتظرون؟  وكيف يكفر هؤالء؟  ، أي: ف[ 66العنكبوت:  ] ﴾  وا َفَسْوَف َيْعَلُمونَ َولَِيَتَمتَّعُ 

هل ينتظرون أن تبقى هلم هذه الشهوات  ويفكرون باالمتداد اخلالد للحياة يف أجسادهم؟  

 يف أوضاعهم؟ 

وليتمتعوا بكل    ، ، وليمتدوا يف عبادة غري اهللكام شاءوا  يكفرواقال آخر: ولذلك، فل

ب احلياة وشهواهتا ولذاهتا، فسوف يعلمون عندما يشاهدون عذاب اهلل يف نار جهنم،  أطاي

 عندما تنتهي احلياة، ويواجهون املسؤولية أمام اهلل. 

ُْم ُمنِيبنَِي إَِلْيِه ُثمَّ  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:    ﴿َوإَِذا َمسَّ النَّاَس رُضٌّ َدَعْوا َرهبَّ

ُكونَ إَِذا َأَذاَقُهْم ِمنُْه  ِْم ُيرْشِ  [ 33الروم: ] ﴾ َرمْحَةا إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم بَِرهبِّ

إىل فطرة اهلل التي فطر الناس عليها، والتي هى حظ  تشري  اآلية الكريمة  ف  :(1) قال آخر

مقسوم يف الناس ْجيعا، يولدون هبا كام يولدون عىل هذه الصورة اإلنسانية، وما فيها من  

جوارح، وما يف كياهنا من قوى عقلية، ونفسية، وروحية، ثم متىض هبم احلياة، فيختلفون  

 ركاهتم، ومشاعرهم. أشكاال، ويتعددون صورا وأنامطا، ىف ألسنتهم، ومد

وهناك حال واحدة، تأخذ فيها الفطرة مكاهنا يف الناس ْجيعا، حتى أولئك  قال آخر:  

تلك احلال هى ما يلبس الناس من رض، وما  ، والذين أفسدوا فطرهتم بكفرهم وضالهلم

ينزل هبم من بالء وكرب.. ففى تلك احلال، يعود اإلنسان إىل فطرته، أو تعود إليه فطرته،  

هو ـ من غري حساب أو تقدير، وعىل غري وعى أو إدراك ـ قد فزع إىل اهلل، والذبه من    وإذا

 

 ( 11/518التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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 وجه هذا البالء املطل عليه. 

ويف هذه التجربة التي يمر هبا كل إنسان مرات كثرية يف حياته، شاهد يقوم  قال آخر:  

ومرشك، وإن  كافر،    يف كيان اإلنسان، يشهد بأن اهلل يف ضمري كل إنسان، ويف وجدان كل

الكرب، أخذته صحوة   الرض، وكربه  إذا مسه  لكن  به..  ينكر ذلك، وال يعرتف  كان هو 

كصحوة املوت، وإذا نفسه قد أرشقت بنور احلق، فعرف اهلل ومد يده إليه.. ولكن رسعان  

الغاشية، وتزايله تلك   تزال عنه هذه  النور، ويطغى عليه ظالم كثيف، حني  ما خيبو هذا 

 هو عىل ما عهد عليه نفسه من كفر وضالل. الصحوة، وإذا  

ُْم ُمنِيبِنَي إَِلْيهِ قال آخر: ولذلك، فإن  الروم: ] ﴾  تعاىل: ﴿َوإَِذا َمسَّ النَّاَس رُضٌّ َدَعْوا َرهبَّ

احلقيقة  [ 33 هلذه  اهلل،  ف  ؛ تقرير  إىل  اللجأ  يف  سواء  عىل  وكافرهم  مؤمنهم  ْجيعا،  الناس 

وحيتوهيم البالء.. ثم ختتلف هبم احلال بعد هذا، كام    والرضاعة إليه، حني ينزل هبم الرض، 

كانت حاهلم خمتلفة من قبل.. فاملؤمنون عىل اتصال باهلل يف الرساء والرضاء، وعىل إيامن به  

أما غري املؤمنني فإهنم ال يعرفون اهلل، وال يؤمنون به، إال حني  ،  ووالء له، ىف اليرس والعرس

هنالك يدعون اهلل خملصني له    م املوج من كل مكان..تضطرب هبم سفينة احلياة، ويغشاه

 الدين، كام دعا فرعون ربه، وآمن به حني أدركه الغرق. 

ُكونَ قال آخر: ويف  ِْم ُيرْشِ ﴾  قوله تعاىل: ﴿ُثمَّ إَِذا َأَذاَقُهْم ِمنُْه َرمْحَةا إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم بَِرهبِّ

، حني يرفع عنهم البالء، وتتداركهم رمحة اهلل..  تصوير حلال هؤالء الكافرين باهلل  [ 33الروم:  ] 

إهنم ال يكادون خيرجون من يد اهلالك، حتى ينسوا رهبم الذي دعوه من قبل، وكأهنم مل  ف

ب العطف  ويف  شىء!  وبينه  بينهم  ) يكن  واستجابة    (ثم ـ  الغوث،  وبني  اهلل،  إىل  الفزع  بني 

املستغيثو يغاث  غوث  كل  يف  ليس  أنه  إىل  إشارة  اهلل  الدعاء،  بتقدير  مرهون  فذلك  ن.. 

 .وحكمته، وفيام قىض به يف عباده
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آخر:   اإلنسان حلدود  قال  تقدير  تقع عىل حسب  ال  وقعت  إذا  االستجابة،  إن  ثم 

فذلك أيضا، مرهون بتقدير اهلل، وعلمه، وحكمته..    ،زماهنا، وال للصورة التي تقع عليه

العباد.. فاملؤمنون يدعون اهلل   به  يبتىل  ييأسون من روح اهلل  وهذا مما  ترضعا وخفية، وال 

ورمحته أبدا.. حتى أنه إذا مل يستجب هلم، ووقع ما يكرهون، أصبح هذا املكروه عندهم  

حمبوبا مستساغا، ألنه من عند اهلل، وبتقدير اهلل، وبإرادته فيهم.. أما الذين ال يؤمنون باهلل،  

 فال يزيدهم ذلك إال كفرا باهلل، وبعدا عنه. 

ُكونَ و)إذا(    قال آخر:  ِْم ُيرْشِ   فجائية،  [ 33الروم:  ] ﴾  يف قوله تعاىل: ﴿إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم بَِرهبِّ

أوالمها: مبادرة املرشكني والضالني، وإرساعهم إىل ما كانوا عليه من  ..  ذات داللتنيوهي  

وثانيتهام: أن ذلك خروج عىل غري املنتظر، من قوم كانوا إىل حلظات قليلة  ..  رشك وضالل

يتجهون إىل اهلل، ثم إذا هم حيولون وجوههم عنه، ال لسبب، إال ما ساق إليهم اهلل من خري،  

رمحة  من  به  مسهم  يقابل    ،وما  أفهكذا  والدهش واالستغراب..  العجب،  يثري  أمر  وهذا 

 اإلحسان، ويستقبل الفضل؟ ولكن متى كان للعمى أن يبرصوا، وللصم أن يسمعوا؟ 

آخر:   قوله  قال  املرشكون  ويف  بالفريق،  واملراد  الناس،  من  أي  ﴿ِمنُْهْم﴾  تعاىل: 

ُْم﴾ إشارة إىل فداحة هذا الظلم، الذي ركبه هؤالء  .  الضالون.  ويف إضافة املرشكني إىل ﴿َرهبَّ

 . املرشكون، فجحدوا نعمة رهبم، الذي استجاب هلم، ودفع البالء عنهم

اَعُة  ﴿ُقْل َأَرَأْيَتكُ قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   ْم إِْن َأَتاُكْم َعَذاُب اهللَِّ َأْو َأَتْتُكُم السَّ

اُه َتْدُعوَن َفَيْكِشُف َما َتْدُعوَن إَِلْيِه إِْن َشاَء َوتَ  نَْسْوَن َما  َأَغرْيَ اهللَِّ َتْدُعوَن إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي َبْل إِيَّ

ُكونَ   [41ـ  40األنعام: ] ﴾ ُترْشِ
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آخر اآلي(1)قال  الكريمة  : ففي هذه  الذي  ة  السليم  للتفكري يف االجتاه  قرآنية  دعوة 

يواجهون  أهنم  واملرشكني، هي  الكافرين  أن مشكلة  وخالصتها  اإليامن،  إىل  الناس    يقود 

قضية العقيدة مواجهة الالمباالة، فال جيدون رضورة للتأمل، فيمتدون يف حالة االسرتخاء  

ويمعنون يف الضالل فيام يسول هلم الشيطان  الفكري طلبا للراحة من عناء التغيري الفكري،  

من اإلخالص لعقيدة اآلباء واألجداد، فيعبدون األصنام ويقدسوهنا ما شاءت هلم األهواء  

 ذلك. 

ينزله من  فيام    وفجأة يتغري كل يشء من حوهلم، عندما حييط هبم عذاب اهلل قال آخر:  

منهم ساعة املوت، ما ذا حيدث؟  وعند ما تقرتب .. بالء، ويف ما هيددهم من أسباب اهلالك

 هل يلجأون إىل األصنام التي يعبدوهنا لتدفع ذلك عنهم!؟ 

آخر:   العميقة  قال  األغوار  يف  يعيش  ال  التقديس  هذا  ألن  ذلك،  ينفي  القرآن 

لإلنسان، بل يطفو عىل الطبقة السطحية من تفكريه، فإذا اهتزت تلك الطبقة اهتزت معها  

التفكري العميق يتحرك يف مستوى احلقيقة الصارخة... فهذه    كل القناعات الطارئة، وبدأ

وجودها،   عن  الرض  تدفع  وال  لآلخرين،  متلكها  فكيف  لنفسها  احلياة  متلك  ال  األصنام 

 فكيف تدفعه عن اآلخرين!؟ 

يتساءل اإلنسان بفطرته التي تنزع إىل االلتجاء نحو القوة املطلقة  حينها  وقال آخر:  

يف مطلق األحوال، ولكل يشء: إىل أين؟ وينفتح يف قلبه النور اإلهلي    التي هي امللجأ واملالذ

 يف إرشاقة اإليامن العميق.. فهذا هو اهلل خالق كل يشء، ومرجع كل يشء.  

تنطلق الدعوات يف جو اليقظة، ابتهاال وخشوعا وخضوعا إليه،  قال آخر: وحينها  
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 سيان.  وتغيب األصنام احلجرية واخلشبية والبرشية يف ضباب الن 

وهنا يأيت الدور اإلهلي من خالل ما تقتضيه حكمته العاملة بأرسار األشياء قال آخر:  

واألشخاص، فيكشف البالء، ويستجيب الدعاء إن شاء أو هيمل كل ذلك؛ ألن املوقف  

 اإلرشاكي والعصياين قد وصل إىل احلد الذي ال جمال معه للرمحة اإلهلية. 

الك القرآن  إثارة  آخر: ويف  النظر  ريم هلذا،  قال  بإعادة  والكافرين  للمرشكني  إحياء 

األسس األولية التي استندوا إليها يف حركتهم الفكرية والعملية    بقناعاهتم، وذلك بدراسة

 قبل أن يواجهوا احلقيقة الصعبة يف موقف ال يملكون معه أية فرصة للرتاجع والتخلص. 

و آخر:  عبقال  هبا  اهلل  يأخذ  التي  والرضاء  أسباهبا  ليست  اده،  البأساء  عن  بعيدة 

اهلل أجرى األمور  ، ذلك أن  منطلقة منها ، بل هي  الطبيعية الكامنة يف حركة الكون واحلياة

عىل السنن احلتمية يف الوجود لكنه أراد هلا أن ختلق ـ بحسب طبيعتها ـ حالة وجدانية يف  

القوة، ومرجع كل    داخل اإلنسان، فتذكره باحلاجة إىل االرتباط به، عىل أساس أنه مصدر

 . يشء 

وذلك  آخر:  يف    قال  خاضعة  اإليامن  لقضايا  اإلنساين  الوعي  منابع  جعل  اهلل  ألن 

خلقه   أرسار  ومن  عظمته،  دالئل  من  الكون  يف  أبدعه  ملا  واستمرارها  ونموها  وجودها 

وحكمته رمحته  أوسع    ؛ ومواقع  من  باهلل  يلتقي  أن  أمكنه  بإحياءاهتا  اإلنسان  أخذ  فإذا 

األبواب، أما إذا أغفلها وتناساها وابتعد عن خطها األصيل، فإنه سيلتقي بالعذاب واهلالك  

 يف الدنيا واآلخرة. 

ُكُم  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   ُّ  ﴿َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اهللَِّ ُثمَّ إَِذا َمسَّ الرضُّ

ُكونَ  ِْم ُيرْشِ َّ َعنُْكْم إَِذا َفِريٌق ِمنُْكْم بَِرهبِّ َأُروَن ُثمَّ إَِذا َكَشَف الرضُّ  [ 54ـ  53النحل: ] ﴾ َفإَِلْيِه جَتْ
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آخر الكريمة  ف:  (1)قال  فضل  تاآلية  من  عباده  ىف  وتعاىل  سبحانه  هلل  عام  تحدث 

اهلل.. حيا   ؛ وإحسان نعم، هو من عند  فيه من  التي حييوهنا.. فكل ما هم  وحواسهم،    هتم 

وجوارحهم، ونومهم ويقظتهم، وطعامهم ورشاهبم، وما بني أيدهيم من مال وبنني.. كل  

هذا، وأضعاف هذا مما يتقلبون فيه، ويقيمون وجودهم عليه، هو من عطاء اهلل، ومن فضل  

 اهلل، ومن رمحة اهلل. 

من رض هو من عند اهلل، وهو  ما يبتىل به اإلنسان  قال آخر: وتذكر اآلية الكريمة أن 

﴿ُقْل َأَرَأْيَتُكْم إِْن  كام قال تعاىل:  سبحانه الذي يدعى لكشف الرض، ويرجى لدفع الشدة،  

اُه َتْدعُ  اَعُة َأَغرْيَ اهللَِّ َتْدُعوَن إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي َبْل إِيَّ وَن َفَيْكِشُف  َأَتاُكْم َعَذاُب اهللَِّ َأْو َأَتْتُكُم السَّ

ُكونَ  َما    [ 41ـ  40األنعام: ] ﴾ َتْدُعوَن إَِلْيِه إِْن َشاَء َوَتنَْسْوَن َما ُترْشِ

آخر:   ُكوَن  قال  ُيرْشِ ِْم  بَِرهبِّ ِمنُْكْم  َفِريٌق  إَِذا  َعنُْكْم   َّ الرضُّ َكَشَف  إَِذا  تعاىل: ﴿ُثمَّ  قوله 

بيان جلحود اإلنسان وكفرانه    [ 55ـ    54النحل:  ] ﴾  لَِيْكُفُروا باَِم آَتْينَاُهْم َفَتَمتَُّعوا َفَسْوَف َتْعَلُمونَ 

فهو إذا أصابته نعمة، بطر، وكفر، وأعرض عن اهلل، وإذا    بفضل اهلل عليه، ومكره بنعمه..

مسه رض جأر إىل اهلل، ورفع صوته شاكيا متوجعا، وعاهد اهلل لئن كشف الرض عنه، ليؤمنن  

الرض عنه، نسى ما كان يدعو إليه من    باهلل، وليستقيمن عىل ْصاطه املستقيم، فإذا كشف اهلل

قبل، ومل يزده هذا اإلحسان إال ضالال وكفرانا.. وقليل هم أولئك الذين يذكرون ىف هذا  

وىف هذا يقول اهلل تعاىل: ﴿َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي  ،  املوقف رهبم، ويشكرون له ما آتاهم من فضله

ُكورُ   [13سبأ: ] ﴾ الشَّ

 جونه من هذه اآليات الكريمة؟ قال املعلم: فام الذي تستن

 

 (7/308التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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أن القرآن الكريم ال يعد املعرفة  : هذه اآليات الكريمة تشري إىل  (1)قال أحد التالميذ

 . اإلهلية يف اإلنسان أمرا فطريا وحسب بل يعترب اإليامن بوحدانيته من األمور الفطرية أيضا 

الغالب إىل حجاب الرسوم  وبام أن الفطرة األصيلة يف اإلنسان تتعرض يف  قال آخر:  

والعادات واألفكار املنحرفة والتعاليم املغلوطة فينبغي انتظار تلك الساعة التي تزول فيها  

هذه احلجب، من هنا فإن القرآن يشري إىل حلظات حساسة يف حياة اإلنسان، وذلك عندما  

عو  تزول احلجب بواسطة عواصف األحداث ويبقى اإلنسان وفطرته وْصيح وجدانه فيد

 . حينئذ ربه لوحده ويزول عنه ما سواه

  ويدل هذا جيدا عىل أن عبادة الواحد والتوحيد مستودعة يف أعامق روحقال آخر:  

 .اإلنسان

 برهان التناسق: 

انتهى   دوري  بعدما  اآلن  جاء  لقد  وقال:  آخر،  قام  حديثه،  من  األول  التلميذ 

التناسق.. وقد استفدته من  ألحدثكم عن الربهان الذي ساقني إىل   التوحيد.. إنه برهان 

 صحبتي للمعلم، وسامعي ملا ذكره تالميذه، والذين كانوا لسانه الناطق. 

لقد ذكره  :  (2)لقد قال أحدهم جميبا له، عندما طلب منهم احلديث عن هذا الربهان

َتَرى يِف َخ  ا َما  َخَلَق َسْبَع َساَمَواٍت طَِباقا َفاْرِجِع  ريب، فقال: ﴿الَِّذي  َتَفاُوٍت  ِمْن  مْحَِن  الرَّ ْلِق 

َتنْيِ َينَْقلِْب إَِليَْك اْلَبرَصُ َخاِسئاا َوُهَو َحِسريٌ  ﴾  اْلَبرَصَ َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر ُثمَّ اْرِجِع اْلَبرَصَ َكرَّ

 [4ـ  3امللك: ] 

 

 . 3/132: ( نفحات القرآن1) 

 . 3/138: ( نفحات القرآن2) 



259 

 

إن هذا العامل الواسع بكل ما يتضمنه من عظمة فهو متناسق ومنسجم  :  (1) قال آخر

ومرتابط ومتحد ومنظم، وإن وجود االختالف يف اللون والشكل والوزن وسائر الكيفيات  

اليش  أمر طبيعي جدا، ولكن  الكمية  أو  والباطنية  له هو عدم  الظاهرية  الذي ال وجود  ء 

 التناسق والالنظم واالختالل. 

آخر ُفُطورٍ (2)قال  ِمْن  َتَرى  َهْل  اْلَبرَصَ  ﴿َفاْرِجِع  تعاىل:  وقوله  دعوة    [ 3امللك:  ] ﴾  : 

مْحَِن ِمْن َتَفاُوٍت ل ﴾  إلنسان أن ينظر بعقله لريى مصداق قوله تعاىل: ﴿َما َتَرى يِف َخْلِق الرَّ

أي أن من شك يف هذه احلقيقة، أو من مل يقع له بعد علم هبا، فليلق برصه عىل    ..[ 3امللك:  ] 

ليسأل نفسه: هل يرى من فطور؟  هذا الوجود، وليقف بني يديه وقفة املتأمل الدارس، ثم  

والفطور: هو التشقق، والتصدع، الذي من  ..  أي هل يرى خلال، أو اضطرابا، أو تفاوتا؟

 شأنه أن يصيب اليشء الذي أصيب به. 

َوُهَو  قال آخر: ثم قال تعاىل:   اْلَبرَصُ َخاِسئاا  إَِليَْك  َينَْقلِْب  َتنْيِ  َكرَّ اْلَبرَصَ  اْرِجِع  ﴿ُثمَّ 

أي إذا انكشف لنظرتك التي ألقيتها عىل هذا الوجود، أنه ليس ىف خلق    ،[ 4مللك:  ا] ﴾  َحِسريٌ 

اهلل من تفاوت، أو من فطور، فال تقف عند حدود هذه النظرة، التي أعطتك علام يقينيا بأن  

فهذا الذي وقع لك من علم، هو خري كثري،    ؛ ليس ىف خلق اهلل الرمحن من تفاوت أو فطور

ثم اطلب مزيدا من  ،  ه زادا تتزود به ىف طريقك إىل اإليامن باهللفاحرص عليه، واجعل من 

هذا العلم، وذلك بمعاودة النظر بعد النظر، ىف ملكوت اهلل، الذي ال حدود له.. فإنك إن  

 فعلت سلك بك ذلك طريقا ال هناية له، من العلم اليقيني، بقدرة اهلل، وعظمته، وجالله. 

ال أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  ىف  قال  السابحة  الطويلة  الرحلة  هذه  بعد  يعود  برص 

 

 . 3/136: ( نفحات القرآن1) 

 ( 15/1051التفسري القرآين للقرآن ) (2) 
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أي منزجرا، مرتدا ىف استخزاء، أمام هذا اجلالل الذي    [ 4امللك:  ] ﴾  ملكوت اهلل، ﴿َخاِسئاا 

ببهر األبصار، وخيلب العقول، بعد أن يبلغ به التعب واإلعياء غايته، وبعد أن يرى اإلنسان  

نه ما زال عىل شاطىء بحر ال هناية  الذي حصل ما حصل من علم الدارسني املتفحصني، أ

 . له

املتعب الكليل، الذي أعيا من طول النظر.. وجيوز أن يكون    ، هو واحلسريقال آخر:  

أنه مهام عاود الناظر النظر والبحث وراء الوقوع عىل تفاوت  وهي    املعنى عىل صورة أخرى، 

به املطاف، حتى يسقط  ىف خلق الرمحن، فإنه لن جيد شيئا من هذا، ولو أجهده السري، وطال  

 إعياء. 

وهذا يعنى أن العلم وحده ال يقيم اإلنسان عىل إيامن يقينى، إال إذا التقى  قال آخر: 

 هذا العلم بقلب سليم، تنقدح فيه رشارة العلم، فيىضء بنور احلق واهلدى. 

آخر ويف  قال  ىف  :  ينظر  أن  منه  املطلوب  من  كان  وإن  العقل،  أن  إىل  يشري  ما  هذا 

فإن عليه أن يعلم أنه عىل    ؛، وأن يقرأ ىف صحف الوجود ما شاء من آيات اهللملكوت اهلل 

ساحل حميط ال هناية له، وأنه إذا أراد أن حيتوى كل ما ىف هذا الوجود، فإن ذلك لن يقع له،  

ولن جيد آخر املطاف إال العجز واإلعياء.. فلريض إذن بام يقع له من علم، وليتخذ من هذا  

الشاهد   وحكمة،  العلم،  وعلم،  قدرة،  من  وبامله  باهلل،  وثيقا  إيامنا  قلبه  ىف  يقيم  الذي 

 فذلك حسبه من العلم الذي يبلغ به شاطىء األمان. وجالل..

قال املعلم: فهال ذكرتم لنا بعض ما ذكره العلم يف هذا اجلانب، كأدلة للتناسق الدال  

 عىل الوحدة. 
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وأنه  ن اإللكرتون،  . ومنه ما ذكره ع: ذلك مما ال يمكن حرصه.(1) قال أحد التالميذ

يدور عىل عكس عقارب الساعة، واألرض تدور عىل عكس عقارب الساعة، والشمس  

تدور عىل عكس عقارب الساعة، والكواكب السيارة تدور عىل عكس عقارب الساعة،  

عكس   عل  تدور  كلها  والنجوم  الساعة،  عقارب  عكس  عىل  تدور  األقامر  وكل  والقمر 

، وجمرتنا التي تضم بني أجزائها جمموعتنا الشمسية تدور عىل عكس عقارب  عقارب الساعة 

 الساعة. 

وأخرب أن اإللكرتون يدور عىل مدار بيضوي إهليجي، واألرض تدور  قال آخر:  

حول الشمس عىل مدار بيضاوي إهليجي، وكذلك الزهرة ونبتون واملشرتي والكواكب  

 السيارة. 

آخر:   حمور  قال  أن  مائل وأخرب  مائل،    ،األرض  املريخ  وحمور  مائل  القمر  وحمور 

 وحمور الشمس مائل.  

الشمس وكواكبها  قال آخر:   النواة وإلكرتوناهتا كالنسبة بني  النسبة بني  وأخرب أن 

 السيارة. 

وأخرب أن ذرات الوجود كلها تقوم عىل الزوجية كهرباء سالبة وكهرباء  قال آخر:  

و النبات  إىل  ارتقينا  فإذا  اإلنسان  موجبة  فإىل  كذلك  احليوان  فإىل  الزوجية،  عنرص  جدنا 

اهلل تعاىل  قد ذكر  و كذلك.. وحتى يف األحياء املخنثة توجد أعضاء ذكرية وأخرى أنثوية..  

اَل   َومِمَّا  َأْنُفِسِهْم  َوِمْن  اأْلَْرُض  ُتنْبُِت  مِمَّا  ُكلََّها  اأْلَْزَواَج  َخَلَق  الَِّذي  ﴿ُسْبَحاَن  فقال:  ذلك، 

 [ 36يس: ] ﴾ ُمونَ َيْعلَ 

 

 . (168خلصنا هنا بعض ما ذكرناه يف كتاب: الباحثون عن اهلل )ص  (1) 
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وأخرب أن يف األرض نفس العناْص التي تؤلف الشمس ونفس العناْص  قال آخر:  

 التي تؤلف كل الكواكب. 

وأخرب أن الكون بكل عناْصه مؤلف من بروتونات وإلكرتونات كعناْص  قال آخر:  

 ناك نيرتونات كشحنات كهربائية معتدلة تكون يف نواة معظم العناْص. ه أساسية

آخر:   ذرات  قال  إىل  تؤول  كلها  املادة  عناْص  أن  إذ  نور  من  كلها  املادة  أن  وأخرب 

 وكهارب وأن هذه الذرات والكهارب تنشق فتؤول إىل شعاع.

الشهور األوىل من احلمل متشاهبة  قال آخر:   وأخرب أن أجنة احليوان واإلنسان يف 

 فإذا هبذا التشابه خيرج منه ذلك اخللق املختلف.  ،تشاهبا تاما 

وأخرب أن يف هذا الكون قوة ومنابع قدرة وحتكمه قوانني.. وكلها تصيح  خر:  قال آ 

والقوانني القوى  بني  والوحدة  التناسق  معاين  هذا  ..  بأدق  يف  والقدرة  القوة  منابع  فمن 

الكون: الضوء واحلرارة واألشعة السينية واألشعة الالسلكية واألشعة البنفسجية وحتت  

جع إىل يشء واحد هو تلك القوة الكهربائية املغناطيسية،  احلمراء.. وهذه القوى كلها تر

 وهلا ْجيعا رسعة واحدة، وإنام اختالفها اختالف موجة. 

األجسام املختلفة واملتباينة متاما ترتكب ـ كام يبدو بالتحليل  : وأخرب أن  (1)قال آخر

البسيطة التي اكتشف منها  النهائي هلا ـ من عدد من العناْص املعينة، وهي تلك ـ املوجودات  

عنرص حلد اآلن، وهذه العناْص رغم اختالفها الشديد يف الظاهر نراها عند    100أكثر من  

األلكرتونات   عدد  هو  فيها  والفارق  متشاهبة  أهنا  ـ  الذرة  أي  ـ  صغرية  أجزاء  إىل  حتليلها 

 والربوتونات. 

 

 . 3/139: ( نفحات القرآن1) 
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و احلاكم عىل العامل  من العجيب أن يكون النظام احلاكم عىل هذه الذرة هقال آخر: و

الواسع أي املجموعات واملجرات أيضا حيث جتمع قوة اجلذب والطرد هذه السيارات يف  

النواة   حول  تدور  خاصة  مدارات  ويف  واحدة  ذرة  يف  االلكرتونات  أو  واحدة  جمموعة 

 األصلية دون أن تنفصل عن بعضها أو تتجاذب فيام بينها. 

وإن بدت لنا متنوعة، كام يف األلوان التي    الكائنات يف األرض قال آخر: وأخرب أن  

األلوان   كل  أن  إىل  النهائي نصل  وبالتحليل  إالأننا  بينها  فيام  االختالف  نشاهدها شديدة 

 ترجع إىل أمواج ختتلف يف شدة ذبذبتها وطول أمواجها وقرصها. 

والصاخبة  ختلفة، اجلميلة منها والقبيحة، اخلفيفة  املصواتا  قال آخر: وأخرب أن األ

 هو عبارة عن أمواج خاصة تنشأ من اختالف الذبذبة فيها. وواحد،  أ ترجع إىل مبد

لألحياء أنواع كثرية جدا، فاحلرشات وحدها هلا مئات اآلالف  قال آخر: وأخرب أن  

النبات واحليوان يقولون: إهنا   تفوق ذلك، غري أن علامء  أنواع  من األنواع، والنباتات هلا 

حدة، ومؤلفة من اخلاليا التي حيكمها نظام واحد، ولذا جترب األدوية  مركبة من مادة وا

 التي يراد معرفة درجة تأثريها يف اإلنسان عىل احليوانات أوال يف الغالب. 

توصل العلامء من خالل حتليل النور املنبعث من الكواكب البعيدة  قال آخر: وقد  

التي ترتكب منها الكواكب ا التي ترتكب  والقريبة إىل أن العناْص  لساموية تشابه األجزاء 

منها كرتنا األرضية، وهذا يعني وجود تناسق عجيب حاكم عىل جمموعة األجرام والنجوم  

 يف الكون. 

 برهان التامنع: 

انتهى   دوري  بعدما  اآلن  جاء  لقد  وقال:  ثالث،  قام  حديثه،  من  الثاين  التلميذ 

إنه   التوحيد..  إىل  ساقني  الذي  الربهان  عن  من  ألحدثكم  استفدته  وقد  التامنع..  برهان 
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 صحبتي للمعلم، وسامعي ملا ذكره تالميذه، والذين كانوا لسانه الناطق. 

لقد ذكره ريب،  لقد قال أحدهم جميبا له، عندما طلب منهم احلديث عن هذا الربهان:  

وَن َلْو َكاَن فِيِهاَم   فقال: َُذوا آهِلَةا ِمَن اأْلَْرِض ُهْم ُينرِْشُ آهِلٌَة إِالَّ اهللَُّ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اهللَِّ  ﴿َأِم اختَّ

 [ 22ـ  21األنبياء: ] ﴾ َربِّ اْلَعْرِش َعامَّ َيِصُفونَ 

ونَ   قوله تعاىل: ففي :  (1) قال آخر َُذوا آهِلَةا ِمَن اأْلَْرِض ُهْم ُينرِْشُ  [ 21األنبياء:  ] ﴾  ﴿َأِم اختَّ

  أولئك   مثل   صامت،  أو   ناطق  من   األرض،   عىل   مما   يعبدون  الذين  املرشكني   لعقول   تسفيه 

  أمحق   فهؤالء..  ويعبدوهنا   ينحتوهنا   أصناما   األحجار  من  أو  آهلة،  البرش   من  اختذوا  الذين

كة، وإن كان هؤالء وأولئك ْجيعا ىف  املالئ  عبدوا  الذين   أولئك  من   جهال   وأغلظ   عقوال، 

ألحجار، وال أي شىء مما  فال املالئكة املقربون، وال اجلن، وال البرش، وال ا  . .ضالل مبني 

خلق اهلل، مما يصح ىف عقل عاقل أن جيعل له إىل اهلل نسبا، فضال عن أن جيعله إهلا مع اهلل،  

 يشاركه الترصيف والتدبري. 

آخر اأْلَْرضِ : ويف  قال  تعاىل: ﴿ِمَن  االنحطاط    [ 21األنبياء:  ] ﴾  قوله  إىل مدى  إشارة 

العقيل، الذي وصل إليه أولئك الذين يعبدون ما عىل هذه األرض من خملوقات.. فهى من  

معدن هذا الرتاب الذي تدوسه األقدام، فكيف يكون هذا الرتاب املشكل ىف أي صورة من  

 لعاملني؟ الصور، إهلا يعبد من دون اهلل، ويرجى منه ما يرجو املؤمنون باهلل، من اهلل رب ا

آخر:   ونَ قال  ُينرِْشُ ﴿ُهْم  تعاىل:  استفهاما..    [ 21األنبياء:  ] ﴾  وقوله  يكون  أن  يمكن 

األموات   ينرشون  األرض  من  اختذوهم  الذين  اآلهلة  أهؤالء  أي  ينرشون؟  أهم  تقديره 

إنكارى.. هنا  يفعل اهلل؟ واالستفهام  قبورهم، كام  أن يكون ْجلة    ويبعثوهنم من  ويمكن 

 

 (9/859ين للقرآن )التفسري القرآ (1) 
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لآلهلة، وتكون اآلية كلها مبنية عىل االستفهام اإلنكارى، ويدخل فيها  خربية، هى صفة  

 إنكار اجلملة اخلربية، كذلك. 

َلَفَسَدَتا  قال آخر: ثم قرر اهلل تعاىل هذا الربهان، فقال:   إِالَّ اهللَُّ  آهِلٌَة  فِيِهاَم  َكاَن  ﴿َلْو 

 .[ 22ياء: األنب] ﴾ َفُسْبَحاَن اهللَِّ َربِّ اْلَعْرِش َعامَّ َيِصُفونَ 

تعقيب عىل ما وجه به املرشكون الذين يتخذون من عباد اهلل، ىف  قال آخر: ويف هذا  

آهلة األرض  ىف  أو  لإلله    ؛ السامء  يكون  أن  ينبغى  ملا  تقدير  وسوء  وجهل،  سفه  ذلك  فإن 

 املعبود، من صفات الكامل واجلالل املطلقني. 

أنه   ذلك  آخر:  العبادة  قال  يستحق  الذي  اإلله  كان  الكامل  إذا  بصفات  موصوفا 

املطلق، فإن هذه الصفات ـ ىف إطالقها ـ ال تكون إال إلله واحد، ال يشاركه أحد فيها، إذ لو  

شاركه غريه فيها، أو كان له مثلها، ملا كان له الكامل املطلق، وملا كان له التفرد باأللوهية..  

 و اهلل سبحانه. إذ الكامل املطلق صفة واحدة، وال يتصف هبا إال موصوف واحد، ه 

ومن جهة أخرى.. فإن هذا الوجود، ىف علوه وسفله، وىف سامئه وأرضه ـ  قال آخر: 

لو قام عليه أكثر من ذى سلطان واحد مطلق، ملا استقام أمره، وملا استقر نظامه، ولكان لكل  

ذى سلطان أن يترصف فيام له سلطان عليه، ولذهب كل منهم مذهبا، فمىض ذا مرشقا،  

مغربا.. وأخذ هذا يمينا، وأخذ ذاك يسارا.. فيتصادم هذا الوجود، وتتضارب  ومىض ذاك 

 . الوجودات، وينفرط عقدها، وتتناثر أشالؤها 

فاإلنسان مثال، وهو العامل األصغر، الذي يناظر العامل األكرب.. يقوم عىل  قال آخر:  

مالك   هو  الذي  ـ  بالدم  تغذيته  عىل  ويقوم  واحد..  عقل  فيه،  التفكري  قلب  ملكة  ـ  حياته 

 . واحد

إلنسان عقالن.. ماذا يكون حاله؟ وكيف يكون مقامه ىف عامل  قال آخر: فلو كان ل
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إن لكل عقل مدركات، وتصورات وتقديرات.. فبأى عقل يسري؟ وبأى عقل    .. البرش؟

إنسان واحد..  ..حيكم عىل األشياء ويتعامل معها؟ إنسانان ال  العقلني  ذو    إنه هبذين  إنه 

ة، تتصارع فيها العواطف والنوازع، وتقتتل فيها اآلمال والرغبات، ثم ال  شخصية مزدوج 

 . يسكن هذا الرصاع، وال ينتهى هذا القتال، حتى يتحطم هذا الكائن العجيب

يفسد أحدمها عمل اآلخر، وينقض  يقال  مثل هذا  قال آخر: و اللذين  القلبني،  ىف 

صاحبه بناه  ما  تعاىل:  أحدمها  قال  ولذلك  َجَعَل ،  َجْوفِهِ ﴿َما  يِف  َقْلَبنْيِ  ِمْن  لَِرُجٍل  اهللَُّ     ﴾

  [ 4األحزاب: ] 

كل ْجاعة جيب أن يكون عىل رأسها  ؛ فىف اجلامعات البرشية يقال  ومثل هذا  قال آخر:  

 . رأس واحد.. وإال فالتنازع والتصادم، والفساد

تنزيه هلل    [ 22األنبياء:  ] ﴾  ونَ وقوله تعاىل: ﴿َفُسْبَحاَن اهللَِّ َربِّ اْلَعْرِش َعامَّ َيِصفُ قال آخر:  

سبحانه عام يصفه به الواصفون، من صفات ال ختصه بالكامل املطلق، بل جتعل له رشيكا  

فيها، ويكون له بمقتىض ذلك سلطان مع سلطان اهلل، وعرش كعرش اهلل.. فاهلل سبحانه  

 . إنه سبحانه اإلله املتفرد باخللق واألمر  منزه عن أن يكون عىل تلك الصفة..

ََذ اهللَُّ ِمْن َوَلٍد َوَما  قال آخر: ومثل ذلك قرر اهلل تعاىل هذا الربهان يف قوله:   ﴿َما اختَّ

َعامَّ  اهللَِّ  ُسْبَحاَن  َبْعٍض  َعىَل  َبْعُضُهْم  َوَلَعاَل  َخَلَق  باَِم  إَِلٍه  ُكلُّ  َلَذَهَب  ا  إِذا إَِلٍه  ِمْن  َمَعُه  َكاَن 

 [91املؤمنون: ] ﴾ َيِصُفونَ 

أي دليل،  ينسبون هلل الولد  ليس هلؤالء الذين  : فاآلية الكريمة تذكر أنه  (1) قال آخر

سوى ما قد يتخيلونه لبعض املخلوقات من اجلن أو املالئكة أو اإلنس، من قدرات غري  

عادية ال تتناسب مع طبيعة املخلوق العادي، مما يؤدي هبم إىل االعتقاد بأن يف شخصية هذه  

 

 ( 16/188) من وحي القرآن (1) 
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، التي تتمتع بالقدرات اخلارقة يف علم الغيب، أو يف التحرك  املخلوقات رسا من األلوهية

السامء، أو يف األعامل   الفضاء، ويتحرك يف  املسافات، ويطري يف  الذي يقطع  الطبيعي  غري 

املعجزة التي يقومون هبا من إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص، وما إىل ذلك من أمور  

م بعضا  ذاته  يف  يملك  ملن  إال  حتصل  األلوهيةال  تكون  ولن  األلوهية،  من    ن  يأيت  شيئا 

اخلارج، بل ال بد من أن تتأتى عن االرتباط العضوي باإلله الواحد املهيمن، كالبنوة التي  

 توحي بوجود يشء منه داخل ولده، نظرا لطبيعة إرث األبناء خلصائص اآلباء. 

آخر:   متثل قال  البنوة  فإن  السذاجة،  خيلو من  ال  التفكري  هذا  أنواع    لكن  من  نوعا 

املحدودية واحلاجة التي يستحيل وجودها يف واجب الوجود، وهو الغني عن عباده يف كل  

 يشء، وليس هناك أي فراغ يف ذاته لتسده مثل هذه األمور. 

آخر:   اهلل  قال  يمنح  أن  السهل  فمن  املعجزة،  واألعامل  اخلارقة  القدرات  هذه  أما 

بعض   يمنح  كام  متاما  بعضها،  العظيمة،عباده  اخلصائص  الكونية  يف  فيام    ظواهره  يركزه 

داخلها من قوانني طبيعية، ألنه عىل كل يشء قدير، وليس من الرضوري أن تكون هذه  

األمور خاضعة لعناْص ذاتية باملعنى اإلهلي للمسألة، ألنه ال دليل عىل ذلك، وال مقتىض  

 له. 

تعاىل:   قال  ثم  ِمْن  قال آخر:  َمَعُه  َكاَن  لدى من  أي    ،[ 91املؤمنون:  ] ﴾  إَِلهٍ ﴿َوَما  ليس 

يدعون ذلك أية حجة وبرهان عليه سوى ختيالهتم املرضية املعقدة التي توحي هلم ببعض  

األخيلة الفكرية التي تنسجها نقاط الضعف الشعورية الناجتة عن رواسب تارخيية وبدائية،  

أية ضخامة   ما ال يملك  التي تضخم  املتخلفة  األفكار  فعلية، ومتنح بعض  أو عن بعض 

 األشخاص أو التامثيل صفات ومهية ال واقع هلا. 

وحدانية    وليست املسألة جمرد نفي للدليل، بل هناك دليل عقيل قاطع عىل قال آخر:  



268 

 

اهلل ونفي الرشك، توفره حسابات العقل من جهة، ومعطيات الواقع يف النظام الكوين من  

 جهة أخرى. 

ا َلَذَهَب ُكلُّ إَِلٍه باَِم َخَلَق اىل:  قال آخر: وقد نص عىل ذلك قوله تع ، [ 91املؤمنون:  ] ﴾  ﴿إِذا

ألن من خصائص التعدد وجود اختالف يف طبيعة الذات، جيعل لكل إله نظاما خيتلف عن  

واحد   كل  فيستقل  صاحبه،  عن  ختتلف  وربوبيته  أحدمها  ألوهية  بأن  يوحي  مما  اآلخر، 

 . وخيطط فيها النظام الذي يرتئيهبمنطقة من العامل يامرس فيها قدرته املطلقة  

وبذلك تنفصل طبيعة النظام الذي حيكم الكون إىل أقسام، ويصبح لكل  قال آخر:  

 منطقة نظام مستقل ال يرتبط بالنظام الذي حيكم املنطقة األخرى. 

فقد يكون لإلنسان ـ عىل هذا األساس ـ تدبري معني خيتلف عام هو جار يف  قال آخر:  

 . بات، وهكذا عندما نواجه املخلوقات األخرى والظواهر الطبيعيةتدبري احليوان والن

لكن هذا يوجب التفكيك يف النظام الكوين، ومن ثم التدافع والتجاذب  قال آخر:  

الذي قد يؤدي إىل الفساد، يف الوقت الذي نشاهد فيه وحدة هذا النظام وتناسق أجزائه  

 وتوافق جوانب التدبري فيه. 

قد يكون  أي    ،[ 91املؤمنون:  ] ﴾  ﴿َوَلَعاَل َبْعُضُهْم َعىَل َبْعضٍ قال آخر: وهلذا قال تعاىل:  

سبب ذلك هو أن تعدد السلطات يستلزم التنافس عند حماولة سيطرة كل إله عىل اآلخر وما  

يملكه من القدرة  فيام    تفرضه طبيعة الرصاع، حيث حياول كل منهام االستعالء عىل اآلخر

 . ةاملطلق

لكن ذلك يعني اضطراب النظام الكوين وفساده، يف الوقت الذي ال نجد  قال آخر:  

 .فيه أي أثر هلذا الفساد يف الواقع

عىل طبيعة االعتقاد العام الذي   يا كون االعتقاد بتعدد اآلهلة جاريوبذلك قال آخر: 
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ا الناس، فال تكون  التعدد يف  اآلهلة عىل طريقة  التعدد يف  إىل مسألة  ملالزمة خاضعة  ينظر 

للمعادالت العقلية، بل تكون منسجمة مع االستلزام العادي الناشئ من طبيعة األشياء يف  

 حركة السطح، ال يف حركة العمق. 

 قال املعلم: أحسنتم.. فهال قررتم هذا الربهان عىل مناهج املتكلمني والفالسفة. 

)برهان املامنعة( أو    ـنه ب يعرب عقد  برهان التامنع الذي  : أجل..  (1)قال أحد التالميذ

يتألف من مقدمتني الوحدة والتناسق(  ما نراه من  )برهان  نسجام والوحدة  اال.. أوالمها 

لو كانت القوى احلاكمة عىل هذا الكون قوتني أو أكثر  . وثانيهام أنه  والتناسق يف عامل اخللق.

 . ختالل فإن ذلك سيؤدي إىل حدوث االختالف واال 

نا ال نالحظ أي اختالل أو عدم تعادل يف هذا الكون والقوانني  وبام أن:  (2) قال آخر

 ء واحد وأهنا خملوقة ومدبرة ومنظمة من خالق واحد. احلاكمة فيه، ندرك أهنا تنشأ من مبدى

القول املفيض إىل املحال البد أن يكون حماال.. وهكذا،  قال آخر: ويمكن تقريره بأن  

 ل.. فوجب أن يكون القول بوجود إهلني حماال. فإن القول بوجود إهلني يفيض إىل املحا 

أنا لو فرضنا وجود إهلني فال بد أن يكون كل واحد منهام قادرا عىل  قال آخر: ذلك  

 كل املقدورات، ولو كان كذلك لكان كل واحد منهام قادرا عىل حتريك يشء ما وتسكينه.  

فإما أن يقع املرادان،  .. تسكينهفلو فرضنا أن أحدمها أراد حتريكه واآلخر  قال آخر: 

 وهو حمال الستحالة اجلمع بني الضدين. 

وإما أن ال يقع واحد منهام، وهو حمال، ألن املانع من وجود مراد كل واحد  قال آخر:  

منهام مراد اآلخر، فال يمتنع مراد هذا إال عند وجود مراد ذلك، وبالعكس.. فلو امتنعا معا  

 

 . 3/145: ( نفحات القرآن1) 
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 لوجدا معا، وذلك حمال. 

يقع مراد أحدمها دون الثاين لوجهني: أوهلام أنه لو كان كل  آخر: ويستحيل أن  قال  

واحد منهام قادرا عىل ما ال هناية له امتنع كون أحدمها أقدر من اآلخر، بل ال بد وأن يستويا  

بالوقوع من مراد   القدرة استحال أن يصري مراد أحدمها أوىل  القدرة.. وإذا استويا يف  يف 

 زم ترجيح املمكن من غري مرجح.  الثاين، وإال ل 

أما الثاين، فإنه إذا وقع مراد أحدمها دون اآلخر، فالذي وقع مراده يكون  قال آخر:  

 قادرا، والذي مل يقع مراده يكون عاجزا، والعجز نقص، وهو عىل اهلل حمال.  

ذا  من نوع املمكن.. فإ  ذلك  .. فإننا نعترباتفاقهام يف اإلرادةحتى لو فرضنا  قال آخر:  

ختالف ممكن.. واملبني عىل املمكن  كان الفساد مبنيا عىل االختالف يف اإلرادة، وهذا اال

 ممكن.. فكان الفساد ممكنا. 

 بوقوع الفساد؟  القرآن الكريم : فكيف جزم قال املعلم

لو فرضنا إهلني لكان كل واحد منهام قادرا عىل ْجيع املقدورات،  قال أحد التالميذ:  

 دور من قادرين مستقلني من وجه واحد، وهو حمال.  فيفيض إىل وقوع مق

ذلك   آخر:  منهام  قال  واحد  كل  كان  فإذا  إلمكانه،  الفاعل  إىل  الفعل  استناد  ألن 

إىل هذا   إسناده  فيستحيل  الوقوع،  يكون واجب  لكونه مع هذا  فالفعل  باإلجياد،  مستقال 

 إليهام معا وذلك حمال. لكونه حاصال منهام ْجيعا، فيلزم استغناؤه عنهام معا واحتياجه 

 برهان الصديقني: 

انتهى   دوري  بعدما  اآلن  جاء  لقد  وقال:  رابع،  قام  حديثه،  من  الثالث  التلميذ 

ألحدثكم عن الربهان الذي ساقني إىل التوحيد.. إنه برهان الصديقني.. وقد استفدته من  

 الناطق. صحبتي للمعلم، وسامعي ملا ذكره تالميذه، والذين كانوا لسانه 
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الربهان هذا  احلديث عن  منهم  عندما طلب  له،  جميبا  أحدهم  قال  اهلل  :  (1) لقد  إن 

ومن املؤكد أن مثل هذا الوجود ال  ،  (2)سبحانه وتعاىل يمثل وجودا ال هناية له من كل جهة

 . ثنينية إليه، فمن غري املمكن وجود موجودين ال هنائينيسبيل لال

نصل إىل حد ينتهي فيه الوجود األول، ويبدأ وجود  قال آخر: ذلك أنه يقتيض أن  

، وهكذا الوجود الثاين، ألن كل واحد يكون ذا  االوجود األول حمدودوبذلك يكون  الثاين،  

 . بداية وهناية 

من الطبيعي  فشخصان يملك كل واحد منهام بستانا،  قال آخر: وكمثال عىل ذلك  

معينة، ولو فرضنا أن بستان حدودا  أن لكل  األول تشمل كل    واحلتمي  البستان  مساحة 

الثاين؟  البستان  مساحة  تكون  فأين  وبذلك  األرض،  يف  ..  واحد  بستان  أمامنا  سيكون 

 األرض. 

 فإن احلديث عن الالحمدود يعني احلديث عن الوحدة. قال آخر: ولذلك، 

( أيضا  الربهان  أن اهلل  ، أي  ْصف الوجود(   برهان قال آخر: وهلذا يطلق عىل هذا 

 د مطلق وجمرد عن القيد والرشط وغري حمدود، وال يفرتض الثاين له أبدا. سبحانه وجو

قال آخر: وقد عرب القرآن الكريم عن هذا الدليل يف مواضع خمتلفة، منها قوله تعاىل:  

﴾  َلَه إِالَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ ﴿َشِهَد اهللَُّ َأنَُّه اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو َواملاََْلئَِكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقائاِما بِاْلِقْسِط اَل إِ 

 [ 18آل عمران: ] 

هو أن اهلل عزوجل يشهد عىل وحدانيته  اآلية الكريمة  مضمون هذه  : ف(3)قال آخر

 

 . 3/145: ( نفحات القرآن1) 
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ومن عالمات وحدانية ذاته املقدسة هي حاكمية النظم والعدل  .  وكذلك املالئكة والعلامء.

 [ 18آل عمران: ] ﴾ اما بِاْلِقْسطِ ﴿َقائِ وذلك ما يشري إليه قوله تعاىل: عىل الكون، 

ومن البدهيي أن لو كانت ثمة آهلة حتكم الكون، فإن منطقة كل إله ال تكون  قال آخر:  

  ـ يف اختيار الثاين، وبتعبري آخر يكون كل واحد فاقدا لقدرة الثاين، وهذا ال ينسجم اتصافه ب

 الذي نصت عليه اآلية الكريمة.  )العزيز( 

آخر:   حكمتهقال  أن  تعددت    كام  فلو  وحدانيته،  عىل  اخرى  آية  العامل  حتكم  التي 

 ، وهلذا وصفت اآلية الكريمة اهلل تعاىل بكونه حكيام. األكوان كانت هنايتها الفساد والدمار

آخر و(1)قال  يواجه  :  الكريم  الكريمة  باهلل    املرشكنيالقرآن  اآلية  هذه  خالل  من 

اإلعالن بأهنا احلقيقة احلارضة التي تعرب عن نفسها من دون حاجة إىل دليل، متاما كام هي  ب

بشهادة اهلل أنه الواحد الذي ال إله إال  فاآلية الكريمة تبدأ  األمور احلسية التي تثبت باحلس،  

املالئكة ذاته، وشهادة  احلقيقة يف  منازل    هو يف حضور  اهلل من خالل  إدراكهم لعظمة  يف 

يقودهم إليه العلم من اإلحساس اليقيني هبذه  فيام    قرب إىل مواطن عظمته، وأويل العلمال

 احلقيقة. 

ويف ذلك إحياء بأن املنكرين الذين ال يشهدون هبذه احلقيقة ال ينطلقون  قال آخر:  

 من علم، بل يتحركون يف متاهات اجلهل.  

انية التي توحي بالقوة  والقيام بالقسط، وهو العدل، هو من لوازم الوحدقال آخر:  

يظلم،   أن  يمكن  فكيف  شيئا،  حيتاج  وال  يشء،  كل  يملك  الذي  املطلق  والغنى  املطلقة 

الليل: )وقد   الباقر عقيب صالة  والظلم هو عقدة الضعيف، كام ورد يف دعاء عن اإلمام 

 

 ( 5/270) من وحي القرآن (1) 
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علمت يا إهلي أنه ليس يف نقمتك عجلة، وال يف حكمك ظلم، وإنام يعجل من خياف املوت  

 (1)ام حيتاج إىل الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إهلي عن ذلك علوا كبريا(وإن

آخر:   القائم  قال  هو  اهلل  بأن  الشهادة  تستتبع  بالوحدانية  الشهادة  فإن  هذا،  وعىل 

. وقد كررت اآلية كلمة التوحيد لتقرير العقيدة الواضحة من خالل هذه الشهادة  .بالقسط 

 العظيمة. 

هو العزيز احلكيم، فال جمال لالنتقاص  تذكر أن اهلل تعاىل    قال آخر: واآلية الكريمة

  من عزته من قبل أي أحد من خلقه يف كل ما يفعله وما يقوله، وال جمال للتشكيك يف حكمته 

خلق ودبر ويف ما نظم للحياة من قوانني كونية يف ظواهر الكون ومن قوانني رشعية يف  فيام 

 ترشيع احلياة لإلنسان. 

الشاهد  يعني أنه    [ 18آل عمران:  ] ﴾  ﴿َشِهَد اهللَُّ َأنَُّه اَل إَِلَه إِالَّ ُهوَ له تعاىل:  قال آخر: وقو

األعظم الذي خلق الوجود املتحرك يف كل حقائقه وتنوعاته، وهو الذي أعطاه مضمونه  

ومعناه، وهو اخلالق للكون كله، واملطلع عليه يف علمه بالنفي املطلق للرشك، وال يملك  

 . لق غريه النفي املط

املحدود ال يمكن أن يدرك إال الواقع املحدود، فال جيد سبيال إىل  قال آخر: ذلك أن  

احلقيقة يف دائرة النفي إال من خالل العقل، ألنه ال يملك احلس الذي يشمل الوجود كله،  

ليعرف ـ من خالله ـ أين يكون النفي حقيقة، وأين يقع اإلثبات يف موقعه التوحيدي، وهو  

ت لتكون  الذي  الذايت، فال حيتاج إىل أن يعرفه أحد من خلقه،  دائرة غناه  نطلق شهادته يف 

حيوية   حاجة  له  خلقه  معرفة  ألن  ذلك؛  الوصول،  يف  احلية  وسائله  من  وسيلة  الشهادة 

 

 . 84/372بحار األنوار:  (1) 
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يف   الوجود  مصدر  هو  الذي  القوة  مصدر  عىل  واالنفتاح  وجودهم،  بمعنى  لالحساس 

 حياهتم. 

آخر:   القال  الشهادة  هي  يف  وتلك  هبا  فيحس  حي،  خملوق  لكل  احلقيقة  متنح  تي 

 . ذاتياته، حتى لتتحول يف داخله إىل ما يشبه إحساس الذات بالذات يف معنى الفطرة

وقد حتدث البعض عن النزاع يف أن الشهادة هي بالقول أو بالفعل، ونحن  قال آخر:  

 أعطى الكلمة يف  ال نرى يف هذا احلديث فائدة يتحرك النفي أو اإلثبات نحوها، ألن اهلل 

الشهادة بتوحيده من خالل وحيه، كام أعطى الواقع الشهادة احلسية املتجسدة يف الكون كله  

الناطقة يف مضمون وجودها بأنه اهلل الذي ال إله إال هو يف معنى الفطرة الوجودية للكون  

 . كله

ذاهتا،    ولن حتتاج الكلمة إىل دليل يف صدورها عنه، ألن معناها يف داخل قال آخر:  

من حيث إن التوحيد هو حقيقة الوجود، فهو الذي يشهد للكلمة عىل صدقها، وليست  

 هي التي تؤكد صدقه يف معنى احلقيقة يف ذاته. 

اَمَواِت َواأْلَْرِض حُيْيِي َوُيِميُت َوُهَو  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   ﴿َلُه ُمْلُك السَّ

 َقِديٌر ُهَو اأْلَوَّ 
ٍ
ء  َعلِيمٌ َعىَل ُكلِّ يَشْ

ٍ
ء  [3ـ  2احلديد: ] ﴾ ُل َواآْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن َوُهَو بُِكلِّ يَشْ

آخر الكريمتني  (1) قال  اآليتني  ففي  املؤثرة  :  الفاعلة  األلوهية  خصائص  من  حشد 

وما تعرضه    ،املبدعة لكل يشء، املحيطة بكل يشء، املهيمنة عىل كل يشء، العليمة بكل يشء 

من إبداع اليد القادرة وهي جتول يف حميط الساموات واألرض، وتتلطف إىل خبايا الصدور  

 وطوايا القلوب، وترشف من عل عىل الوجود وما فيه ومن فيه. 

 

 ( 6/3477يف ظالل القرآن: ) (1) 
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ول هبا يف الوجود  وجتأخذها أخذا، تهزها هزا، وتتناول القلوب، فقال آخر: وهي ت

، وال حتس بغري اهلل، وال تعلم هلا مهربا من قدرته وال  كله فال جتد إال اهلل، وال ترى إال اهلل

 م. خمبأ من علمه، وال مرجعا إال إليه، وال متوجها إال لوجهه الكري

يفيق من تصور هذه احلقيقة الضخمة التي متأل الكيان  القلب  وما يكاد  قال آخر:  

 كينونة  حقيقة أن ال   ،البرشي وتفيض، حتى تطالعه حقيقة أخرى، لعلها أضخم وأقوى 

فالكينونة الواحدة احلقيقية هي هلل وحده سبحانه ومن    ؛ليشء يف هذا الوجود عىل احلقيقة

َوُهَو    ثم فهي حميطة بكل يشء، عليمة بكل يشء:  َواْلَباطُِن  َوالظَّاِهُر  َواآْلِخُر  ُل  اأْلَوَّ ﴿ُهَو 

 َعلِيمٌ 
ٍ
ء  [3احلديد: ] ﴾ بُِكلِّ يَشْ

. والظاهر فليس  .. واآلخر فليس بعده يشء .يشء   األول فليس قبلهقال آخر: أي أنه  

 . والباطن فليس دونه يشء. . فوقه يشء

كل حقيقة الزمان، والظاهر والباطن مستغرقا    يستغرقاألول واآلخر  قال آخر: و

  ومها مطلقتان. . كل حقيقة املكان.

آخر:   إال هلل لذلك  وقال  ليشء  كينونة  البرشي فال جيد  القلب  كل  ف.  .يتلفت  هذه 

حتى وجود هذا القلب ذاته ال يتحقق إال مستمدا من    ،مقومات الكينونة ثابتة له دون سواه

 وجود اهلل.  

الوجود اإلهلي هو الوجود احلقيقي الذي يستمد منه كل يشء  قال آخر: ولذلك، فإن  

وليس وراءها حقيقة ذاتية    ،احلقيقة األوىل التي يستمد منها كل يشء حقيقتههو  و  .وجوده. 

 ود ذايت ليشء يف هذا الوجود. وال وج 

فإذا استقرت هذه احلقيقة الكربى يف قلب، فام احتفاله بيشء يف هذا الكون  قال آخر:  

غري اهلل سبحانه؟ وكل يشء ال حقيقة له وال وجود ـ حتى ذلك القلب ذاته ـ إال ما يستمده  



276 

 

اهلل، املتفرد    وكل يشء وهم ذاهب، حيث ال يكون وال يبقى إال  ..من تلك احلقيقة الكربى؟

 بكل مقومات الكينونة والبقاء؟

لسان يوسف عليه السالم عندما فرس للسجينني    ىل ع  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل 

ُقوَن َخرْيٌ َأِم اهللَُّ اْلَواِحُد  :  مناميهام بعد أن طلبا التفسري منه ْجِن َأَأْرَباٌب ُمَتَفرِّ ﴿َيا َصاِحَبِي السِّ

ارُ   [93يوسف: ] ﴾ اْلَقهَّ

القرآن  والتي  أن صفة )قهار(  يف اآلية الكريمة  واملالحظ  :  (1)قال آخر تكررت يف 

قد وردت يف كل مورد بعد الصفة )واحد( مما يدل عىل وجود عالقة    الكريم ست مرات 

 بينهام وأن قاهريته دليل عىل وحدانيته. 

، وبام أن  قام يوسف عليه السالم بطرح املسألة أوال عىل وجدانيهامقال آخر: وقد  

  حقيقة التوحيد كامنة يف أعامق الفطرة اإلنسانية فقد أقام املحكمة بني يدي الوجدان وسأل: 

النار،   إله  املاء،  إله  السامء،  إله  األرض،  إله  الصحراء،  إله  البحر،  إله  متفرقون،  أأرباب 

وهنا خري  وهكذا املالئكة واجلن والفراعنة واألصنام احلجرية واخلشبية واملعدنية التي تعبد

 ء؟ أم اهلل الواحد املهيمن عىل كل يش 

عني )القادر الذي ال يمتنع عليه  ت)القهر( و   وكلمة )قهار( صيغة مبالغة منقال آخر:  

ء(، من هنا تتضح العالقة بني صفة الوحدة والقاهرية، فحينام نذعن بقدرته الغالبة عىل  يش 

نيا، ألن كل ما سواه مغلوب له ومقهور،  ء أي أهنا غري حمدودة فإننا ال نتصور له ثا كل يش 

 ولذلك ال يمكن أن يكون ما سواه واجب الوجود وغري حمدود. 

التي   الربهان، واألسس  أكثر هلذا  توضيحات  أعطيتم  املعلم: أحسنتم.. فهال  قال 
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 يقوم عليها. 

التالميذ أحد  عليها  (1) قال  يقوم  التي  األسس  أهم  من  اهلل  :  وصفات  التوحيد 

والقدرة وأمثاهلا   كالعلم  تعاىل    ذات كون  األخرى  ثبتت هذه  اهلل  فإن  متناهية،  املقدسة ال 

 القضية وفهمت جيدا تيرس الطريق إىل ْجيع الصفات اجلاملية واجلاللية. 

أن  وإلثبات هذا األمر وهو أنه تعاىل وجود ال هناية له، البد من مالحظة قال آخر:  

فعندما نقول: إن عمر فالن حمدود، فإنه يعني أن    ؛ جود تعني التقارب مع العدمحمدودية الو

 عمره سينتهي إىل العدم ومقرون بالعدم، وهكذا بالنسبة ملحدودية القدرة أو العلم وأمثاهلا. 

فإن   ذلك،  إىل  باإلضافة  آخر:  اليش قال  كان  ولو  العدم،  ضد  مقتضيا  الوجود  ء 

 عدم أبدا. للوجود ذاتا فإنه ال يقتيض ال

إىل ذلك، فقد   باإلضافة  العلة  قال آخر:  العلة واملعلول أن سلسلة  برهان  ثبت يف 

ء من  تنتهي إىل نقطة ثابتة وأزلية نسميها واجب الوجود، أي وجوده نايش   واملعلول جيب أن 

 أعامق ذاته ال خارجها، وعليه تكون العلة األوىل للكون تقتيض الوجود ذاتا. 

هذه املقدمات الثالث يتضح أن واجب الوجود إذا حتدد فإنه    قال آخر: وبناء عىل 

بالعدم،   االقرتان  تعني  املقدمات  هذه  طبق  املحدودية  ألن  اخلارج،  من  يكون  أن  جيب 

ء املقتيض للوجود ذاته ال يقتيض العدم أبدا، ولو اتصف باملحدودية فإنه راجع إىل  واليش

ب الوجود ألنه خملوق لغريه من حيث  عامل خارجي، ويستلزم هذا القول أنه ليس واج

 حده الوجودي ومعلول لغريه. 

ألن البحث يف التوحيد  ـ    وبعبارة اخرى: لدينا واجب الوجود دون شك قال آخر:  
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فإن كان واجب الوجود غري حمدود فمدعانا   ـ  بعد إثبات واجب الوجوديأيت  والوحدانية  

 ذاته أبدا، القتضاء ذاته الوجود  ثابت، وإن كان حمدودا فإن هذه املحدودية ليست مقتىض 

دون اقرتان بالعدم، فالبد من فرضه عليه من اخلارج، ومفهوم هذا الكالم هو وجود علة  

خارج ذاته وهو معلول تلك العلة، وهبذا احلال ال يكون واجب الوجود، والنتيجة هي أنه  

 وجود غري حمدود من كل جهة.

اهلل عز وجل غري حمدود وغري  ن وجود  قال آخر: وبناء عىل هذه النتيجة، وهي كو

نه ال يمكن تصور شيئني غري  ألية وال تكون إالواحدة،  ثنينهذه احلقيقة تأبى اال ؛ فإن  متناه

 . حمدودين أبدا، حيث تقرتن االثنينية باملحدودية دائام

آخر:   وجود  قال  كل  يكون  حينام  ممكن  الوجودين  تصور  ألن  واضح  أمر  وهذا 

 واحد ينتهي عند الوصول إىل الثاين ويبدأ اآلخر.  منفصال عن اآلخر، فكل

ـ مصدرا للضوء  تصور  فلنواختبار هذا األمر يسري،  قال آخر:   أو  ـ مثال  غري مقيد 

تصور  نوغري حمدود من أية جهة، فهل يمكن أن    ا أو مصدر  ،مرشوط بزمان أو مكان أو سعة

كل ما تتصوره هو األول إالأن  بالتأكيد سيكون اجلواب: كال، ألن  ..  ثانيا مثيال له!؟مصدرا  

 تضيف إليه رشطا أو قيدا وتقول: الضوء هنا أو هناك من هذا املصدر أو ذاك. 

وبعبارة أخرى عندما نقول: يوجد ضوءان يف اخلارج فإنه إما بمالحظة  قال آخر:  

أو رشط فإهنام   قيد  نورهيام، ولو جتردا من كل  أو شدة  أو مصدرهيام  أو مكانيهام  زمانيهام 

 ونان واحدا قطعا. سيك

﴿َوَمْن َيْدُع َمَع اهللَِّ إهَِلاا آَخَر اَل ُبْرَهاَن َلُه بِِه َفإِنَّاَم ِحَساُبُه  قوله تعاىل:  ولعل  قال آخر:  

ِه إِنَُّه اَل ُيْفلُِح اْلَكافُِرونَ  شري إىل هذا املعنى حيث ال يمكن االستدالل  ي   [ 117املؤمنون:  ] ﴾  ِعنَْد َربِّ

 سبحانه أبدا، فكيف يمكن االستدالل عىل أمر ال يمكن تصوره؟ هلل عىل وجود ند 
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اإلمام السجاد: )إن اهلل ال  قال آخر: وقد أشار أئمة اهلدى إىل هذه املعاين، حيث قال  

 (1)(؟يوصف بمحدودية، عظم ربنا عن الصفة وكيف يوصف بمحدودية من ال حيد

: )هو أجل من أن تدركه األبصار  تعاىليف وصف اهلل  اإلمام الرضا  قال آخر: وقال  

  ، قال: مل؟ قال:(أو حييط به وهم أو يضبطه عقل( فسأل سائل: فام حده؟ فقال: )إنه ال حيد

الزيادة  ) احتمل  وإذا  الزيادة،  احتمل  التحديد  احتمل  فإذا  إىل حد،  متناه  كل حمدود  ألن 

 ( 2) متوهم( ء وال احتمل النقصان، فهو غري حمدود، وال متزايد وال متجزى

 برهان اهلداية: 

انتهى   دوري  بعدما  اآلن  جاء  لقد  وقال:  خامس،  قام  حديثه،  من  الرابع  التلميذ 

ألحدثكم عن الربهان الذي ساقني إىل التوحيد.. إنه برهان اهلداية والفيض.. وقد استفدته  

 من صحبتي للمعلم، وسامعي ملا ذكره تالميذه، والذين كانوا لسانه الناطق. 

ق الربهانلقد  هذا  احلديث عن  منهم  عندما طلب  له،  جميبا  أحدهم  اهلل :  (3) ال    إن 

املوجودات وكامهلا،   للفيض عىل  الوجود يكون مصدرا  سبحانه وجود كامل، ومثل هذا 

فهل يعقل أن مصدر الكامل حيرم املوجودات األخرى من فيضه وال يعرفهم ـ عىل األقل ـ  

لرقيهم  سبب  املعرفة  هذه  أن  مع  الكامل    نفسه؟  الوجود  ذلك  نحو  يدفعهم  وكامهلم 

 والفياض. 

وعىل ضوء هذا البيان يتضح أنه لو كان هناك عدة آهلة لوجب أن يكون  قال آخر:  

التكويني   بفيضه  يشملهم  وأن  خملوقاته،  إىل  نفسه  يعرف  وأن  رسل،  منهم  إله  لكل 

 

 .100، ص 1 :اصول الكايف  (1) 

 .15، ص 3 :بحار األنوار (2) 

 . 3/153: القرآن( نفحات 3) 
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 والترشيعي. 

بأْجعهم خيربون عن  عليهم السالم  والنتيجة هي أننا لو وجدنا أن الرسل  قال آخر:  

 إله واحد، التضح أن غريه ال وجود له. 

حيث قال:  ألحد أبنائه  اإلمام عيل يف وصيته  قال آخر: وقد أشار إىل هذا الربهان  

بني أنه لو كان لربك رشيك ألتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت    )واعلم يا 

 (1)وصف نفسه( أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كام 

قوله   منها  كثرية،  مواضع  يف  الربهان  هذا  الكريم عىل  القرآن  وقد نص  آخر:  قال 

َبْل  تعاىل:   َقْبيِل  َمْن  َوِذْكُر  َمِعَي  َمْن  ِذْكُر  َهَذا  ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتوا  ُقْل  آهِلَةا  ُدونِِه  ِمْن  َُذوا  اختَّ ﴿َأِم 

ُه  َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن احْلَقَّ َفُهْم   ُمْعِرُضوَن َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إِالَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ

 [ 25ـ  24األنبياء:  ] ﴾ اَل إَِلَه إِالَّ َأَنا َفاْعُبُدونِ 

نه مع هذه البدهييات التي تقع ىف متناول كل عقل، والتي تقىض بام  : أي أ(2)قال آخر

أن يكون هلذا الوجود إال إله واحد، يقوم عليه، ويدبر    ال يدع جماال للشك، بأنه ال يمكن

مع هذا، فإن هؤالء الضالني املرشكني قد عموا عن هذه البدهييات، وقرصت أفهامهم    ، أمره

عن إدراكها، وساغ هلم أن يعبدوا أكثر من إله، وأن يوزعوا عقوهلم وقلوهبم بني أرباب  

ُقوَن َخرْيٌ َأِم اهللَُّ  وأشباه أرباب، ومل حياولوا أبدا أن جييبوا عىل   هذا السؤال: ﴿َأَأْرَباٌب ُمَتَفرِّ

ارُ  كام مل حياولوا أن يقيموا دليال يقبله العقل، ويرتضيه املنطق  ..  [ 39يوسف:  ] ﴾  اْلَواِحُد اْلَقهَّ

 . لعبادة هذه اآلهلة املتعددة

هلؤالء املرشكني أن    دعوة  [ 64النمل:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكمْ : ويف  قال آخر

 

 .31هنج البالغة، الرسالة  (1) 

 (9/862التفسري القرآين للقرآن ) (2) 
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، كام قال  يرجعوا إىل عقوهلم، وأن يأتوا منها بالدليل واحلجة عىل ما يعبدون من دون اهلل

ِه إِنَُّه اَل ُيْفلُِح الْ تعاىل:   ﴾  َكافُِرونَ ﴿َوَمْن َيْدُع َمَع اهللَِّ إهَِلاا آَخَر اَل ُبْرَهاَن َلُه بِِه َفإِنَّاَم ِحَساُبُه ِعنَْد َربِّ

 [117ون: املؤمن] 

إشارة إىل   [ 24األنبياء:  ] ﴾  وقوله تعاىل: ﴿َهَذا ِذْكُر َمْن َمِعَي َوِذْكُر َمْن َقْبيِل قال آخر:  

القرآن الكريم، الذي بني يدى الرسول، وهو برهانه عىل اإلله الذي يعبده، ويدعو الناس  

 إىل عبادته. 

آخر:   حقال  هو  الكريم،  للرسول  وبرهان  حجة  هو  كام  القرآن  وبرهان  وهذا  جة 

أهل   وبرهان عىل  حجة  أنه  كام  باهلل،  اإليامن  إىل  الرسول  يدعوهم  الذين  املرشكني  هلؤالء 

.. فمن مع الرسول  [ 24األنبياء: ] ﴾ ﴿َهَذا ِذْكُر َمْن َمِعَي َوِذْكُر َمْن َقْبيِل ، كام قال تعاىل: الكتاب

والقرآن الكريم حجة عىل هؤالء  هم هؤالء املرشكون.. والذين من قبله هم أهل الكتاب..  

 . وأولئك ْجيعا 

َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن احْلَقَّ َفُهْم ُمْعِرُضونَ قال آخر:     [24األنبياء:  ] ﴾  وقوله تعاىل: ﴿َبْل 

وسهم، وأبوا أن  ؤاعتذار لكثري من هؤالء املرشكني، الذين عموا عن طريق احلق، فركبوا ر

ا له.. ومن ثم، فإن الرسول قائم فيهم، ال يتخىل عن  يستمعوا لداعى احلق، وأن يستجيبو

مكانه بينهم، وال يمسك عن دعوهتم، وكشف معامل الطريق هلم، حتى يبرصوا من عمى،  

 وهيتدوا من ضالل. 

ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ    قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:  َكاَءُكُم الَّ ﴿ُقْل َأَرَأْيُتْم رُشَ

ا َفُهْم َعىَل َبيِّنٍَت ِمنُْه  َأُرويِن َماذَ  َتابا
اَمَواِت َأْم آَتْينَاُهْم كِ ٌك يِف السَّ ا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرِض َأْم هَلُْم رِشْ

ا ا إِالَّ ُغُرورا  [ 40فاطر: ] ﴾ َبْل إِْن َيِعُد الظَّاملُِوَن َبْعُضُهْم َبْعضا
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رشكني أن يوردوها  من امل، وتطلب  أسئلة : فاآلية الكريمة تطرح جمموعة  (1) قال آخر

 .عىل عقوهلم ـ إن كانت هلم عقول ـ ثم ليجيبوا عليها، إن كانوا جيدون هلا جوابا 

أنظرتم ىف وجه هؤالء الرشكاء الذين تعبدوهنم من دون  قال آخر: وهي تقول هلم: 

ا مما  أي أخلقوا شيئ  [ 4األحقاف:  ] ﴾  ﴿َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرضِ .  وهل عرفتم ما هم عليه؟.   اهلل؟

خملوقات؟ من  األرض  هذه  عىل  ذبابة   .. ترون  خلقوا  يِف  ..  ؟مثال  هل  ٌك  رِشْ هَلُْم  ﴿َأْم 

اَمَواِت  وإذا مل يكونوا قد خلقوا شيئا مما هو عىل األرض، فهل هلم شىء مما    [ 4األحقاف:  ] ﴾  السَّ

ذلك بعيد.. فإن من عجز عن أن خيلق أدنى املخلوقات ىف األرض، هلو  و  .. ىف السموات؟ 

 جز من أن يكون له أي شىء ىف السموات. أع

ا َفُهْم َعىَل َبيِّنٍَت ِمنْهُ قال آخر: ثم قال تعاىل:   َتابا
سؤال  ، وهو  [ 40فاطر:  ] ﴾  ﴿َأْم آَتْينَاُهْم كِ

لمرشكني عن ذات أنفسهم هم.. وهو أهنم إذا مل جيدوا هلذا الذي سئلوا عنه ىف شأن آهلتهم،  ل

جوابا يقبله العقل، بأن هلم شيئا ىف هذا الوجود ىف أرضه وسامواته ـ إذا مل جيدوا ىف أنفسهم  

ما حيدث عن آهلتهم تلك بأن هلا شيئا أو شأنا ىف امللك ـ فهل أخذوا هذا الذي أضافوه إىل  

آهلتهم عن كتاب من عند اهلل، فهم هلذا عىل بينة وعلم ىف شأن آهلتهم، مما علموه من هذا  

 ذلك ما مل يكن! والكتاب؟ 

فإذا كان العقل يأبى أن يضيف إىل آهلتهم شيئا، أو جيعل هلم شأنا ىف هذا  قال آخر:  

ه أقامهم عىل  اهلل،  عند  من  كتاب  املرشكني  هؤالء  بأيدى  يكن  مل  وإذا  الرأى  الوجود،  ذا 

السقيم الباطل الذي رأوه ىف آهلتهم، فلم يبق إذن شىء يصل بني هؤالء املرشكني وآهلتهم،  

الظَّاملُِوَن   َيِعُد  إِْن  ﴿َبْل  منهم..  األهواء  ذوى  وأهواء  الضالني  ضالالت  من  تلقوه  ما  إال 

 

 ( 11/897التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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ا ا إِالَّ ُغُرورا  [ 40فاطر: ] ﴾ َبْعُضُهْم َبْعضا

أ التي  ن هذا  قال آخر: وهو يدل عىل  املعبودات  الذي هم فيه من ضالل مع هذه 

من  هو  باخلداع    يعبدوهنا،  لبعض  بعضهم  تزيني  ومن  بالباطل،  بعض  إىل  بعضهم  وحي 

 والغرور. 

احلديث عنهم بضمري الغائب، إعراض عنهم وإنزاهلم منزلة الغائب،  : ويف  قال آخر

 هبا.   إذ مل يكونوا أهال ألن خياطبوا. وقد اسرتخصوا عقوهلم، واستخفوا

﴿ُقْل َأَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأُرويِن َماَذا َخَلُقوا  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:  

اَمَواِت اْئُتويِن بِكَِتاٍب ِمْن َقْبِل َهَذا َأْو َأَثاَرٍة ِمْن ِعْلٍم إِْن ُكنْ ٌك يِف السَّ ُتْم  ِمَن اأْلَْرِض َأْم هَلُْم رِشْ

 [4األحقاف: ] ﴾ َصاِدِقنيَ 

أرأيتم ما تدعون من دون اهلل من هذه األصنام التي تعبدوهنا، أو  : أي  (1)قال آخر

غريها من األشخاص الذين تطيعوهنم يف معصية اهلل، وتعبدوهنم من دونه؛ هل يملكون  

  شيئا من قدرة اخللق، أو حركة الوجود، ليكون هلم بعض خصائص األلوهية والربوبية، يف 

 أي مستوى من املستويات، إذ إن هذا املوقع يفرض ذلك؟  

إذا كانوا    ﴾أروين ما ذا خلقوا من األرضقال آخر: ثم حاجهم اهلل تعاىل بقوله: ﴿

اَمَواِت   ..قد شاركوا اهلل يف خلق بعض األرض، فأين ما خلقوه؟ ٌك يِف السَّ ﴾  ﴿َأْم هَلُْم رِشْ

 . تفرضه الصفة من ذلكفيام   تهم يف خلقها، أوقد خييل إليكم من رشاكفيام  [ 4األحقاف: ] 

من  أي    [ 4األحقاف:  ] ﴾  ﴿اْئُتويِن بِكَِتاٍب ِمْن َقْبِل َهَذا  قال آخر: ثم قال تعاىل حياجهم:

الكتب التي أنزلت كالتوراة واإلنجيل يقول برشاكتهم اهلل يف اخللق، إن كنتم تؤمنون به،  

 

 ( 21/11) من وحي القرآن (1) 
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َأَثاَرٍة ِمْن ِعْلمٍ   ، وتعتربونه وثيقة صحيحة من وثائق احلقيقة يف العقيدة  [4األحقاف:  ] ﴾  ﴿َأْو 

األحقاف: ] ﴾  نيَ أي شيئا منقوال من علوم األولني، أو سببا علميا يثبت ذلك، ﴿إِْن ُكنُْتْم َصاِدقِ 

اليقيني    [ 4 الربهان  لتقديم  للحس، خاضع  التي ال ختضع  القضايا  الصدق يف  إثبات  ألن 

 الذي يثبت املوضوع الذي يدور احلديث عنه. 
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 ـ القرآن.. والربوبيون   رابعا 

من    املرشكنيبعد تلك املشاهد التي رأيت فيها كيف استطاع القرآن الكريم أن ينقذ 

، وقال: هلم معي إىل بعض األحياء القريبة، ففيها ْجع من الناس،  ، أخذ بيدي شاب رشكهم

 يريدون االلتقاء بك. 

 قلت: ومل؟ 

إىل  اجلهل بالنبوة وإنكارها  قال: يريدون أن حيدثوك عن معلمنا، وكيف أنقذهم من  

 . اإليامن هبا والتسليم هلا نور 

  أسايس ركن    يفه  ؛النبوةقلت: أجل.. ال يمكن أن تتم احلجة البالغة من دون إثبات  

 . التي ال يتم إال هبا  الدين من أركان 

بعد   هؤالء  صار  فقد  إليهم..  إذن  معي  فهلم  هلا قال:  القرآن  إنكارهم  وبفضل   ،

عىل    ال هم هلم إال إقامة هذا النوع من احلججو ،  من أكرب الدعاة هلا الكريم وتعاليم املعلم  

 . كل من ينكرها يف بلدتنا هذه وغريها 

قال   ينتظروننا، وقد  الشباب والكهول، وكأهنم  رست معه إىل أن وجدنا ْجعا من 

أحدهم، وهو يصافحني: مرحبا بتلميذ القرآن.. لقد كنا يف انتظارك، فنحن نريد أن نحدثك  

ألنبياء اهلل ورسله    التسليمإىل روضات    أهوائنا وكربنا عن معلمنا، وكيف أنقذنا من أوحال  

 . واعتقاد فضلهم ومكانتهم، واالهتداء هبدهيم ونورهم

 قلت: أنا أستمع إليكم، وسأسجل كل ما تذكرونه. 

 . النبوة والعقل: 1
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قام أوهلم، وقال: سأبدأ أنا حديثي، ألنه يرتبط باملقدمة األساسية التي ال يمكن فهم  

. وال يمكن فهم يشء من الدين من دون  سائر األحاديث إال هبا.. ذلك أنه يتعلق بالعقل. 

 العقل. 

أنفسهم   يلقبون  الذين  أولئك  بداية حيايت من  لقد كنت يف  قال:  ثم  قليال،  سكت 

عقوهلم   وهب  الذي  تعاىل  اهلل  وأن  للنبوة،  حيتاجون  ال  أهنم  لتصورهم  الربوبيني،  بلقب 

ي نبي أو رسول،  القدرة عىل التفكري للوصول إليه أغناهم عن غريها، ولذلك ال حاجة أل

هذا   عن  فيها  ختليت  مشاهد  أربعة  للمعلم،  صحبتي  وبفضل  يل،  قيض  تعاىل  اهلل  لكن 

االعتقاد، وعرفت أنه يستحيل أن يتعارض العقل مع النبوة، بل إن العقل نفسه أكرب دليل  

 عىل النبوة. 

 املشهد األول: 

 قلت: فحدثنا عن املشهد األول منها. 

املعلم إىل حينا، صحبة بعض تالميذه،  قال: لقد بدأ هذا املشهد من   قام هبا  زيارة 

ليبرش بالنبوة ويدعو إىل التسليم هلا.. وقد كان ذلك فرصة لطرح إشكااليت حوهلا، وكنت  

أظن أهنم لن يستطيعوا اإلجابة عنها، لكنهم أجابوا عنها ْجيعا، وبام يتوافق مع كل العقول  

 السليمة. 

قويل عليهم،  يل  اعرتاض  أول  كان  أ(1)لقد  ترون  أال  الرسول  :  تذكرون  ن  الذي  ـ 

. فإن جاء بام يوافق العقول، مل يكن  . إما أن يأيت بام يوافق العقول أو بام خيالفها احلاجة إليه ـ  

 . وإن جاء بام خيالف العقول، وجب رد قوله. . إليه حاجة، وال فائدة فيه

 

 .3/23كتاب: إلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل، ، فام بعدها، وقريب منها ما يف 129عامل دون أنبياء، ص( 1) 
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مل يغضب املعلم هلذا السؤال، بل راح يعيد تقريره، فقال: أنت تريد أن تقول بأن  

يكون   ال  أن  وإما  معقوال،  يكون  أن  إما  أمرين:  أحد  من  خيلو  ال  الرسول  به  يأيت  الذي 

فإن كان معقوال، فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه، فأي حاجة لنا إىل  .  معقوال.

إذ قبول ماليس بمعقول، خروج عن حد    ، كن معقوال، فال يكون مقبوال. وإن مل ي. الرسول

 اإلنسانية ودخول يف حريم البهيمية. 

إن هذا اإلشكال ينطلق من  أرشت باإلجياب، فأشار املعلم إىل بعض تالميذه، فقال:  

افرتاض مسبق مفاده أن العقل يدرك كل ما يصلح اإلنسان ويفسده، وأن له حكام يف كل  

وبالتايل، فإن كان ما جاء به الرسل موافقا حلكم العقل فال رضورة ملا جاءت به  األفعال،  

 الرسل، وإن كان مضادا حلكم العقل، فال يكون ما جاءوا به مقبوال. 

العقل يدرك كل يشء مما  قال آخر:   ويف هذا مصادرة مرفوضة، وهي افرتاض أن 

يح؛ فنحن نسلم بأن العقل  ينفع اإلنسان أو يرضه وما يصلحه أو يفسده، وهذا غري صح

يدرك الكثري من األمور، وهي كليات األمور ومبادئها العامة، لكن بعض األمور وال سيام  

القضايا التفصيلية واجلزئيات ليس للعقل فيها حكم أو موقف واضح ال سلبا وال إجيابا،  

كم يف هذه  وقد ختتلف فيها أنظار ذوي العقول، وعليه فام املانع من أن يصدر عن الرشع ح

 احلاالت؟

بعدم انسجام ما جاء به الوحي عام حكم  باإلضافة إىل ذلك، فإنه إن أريد  قال آخر:   

به العقل املعارضة واملضادة التامة، فاملعارضة هبذا النحو ليست متصورة أساسا، ونحن ال  

نؤمن بحكم رشعي ينايف ْصيح أحكام العقول، وال نجد حكام من هذا القبيل، ونتحدى  

 بكل حمبة ـ أن يدلنا أحد عىل حكم ينايف ْصيح حكم العقل.ـ 

وإن أريد بعدم االنسجام أن ما حيكم به الوحي ـ كال أو بعضا ـ ليس مما  قال آخر:  
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يقتضيه حكم العقل، فتعليقنا عليه، أن هذا ال يرض بيشء، وال يشكل عيبا يف حكم الرشع  

الرشع قبول حكم  ليس من رشط  إذ  الوحي؛  به  يدركه    وما جاء  أو  يقتضيه  يكون مما  أن 

 العقل، وإنام الرشط هو أن ال يكون منافيا ومضادا حلكم العقل.  

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه حتى لو كان ما جاء به األنبياء عليهم السالم مما   

 يدركه العقل، مع ذلك فإن يف إرسال الرسل العديد من الفوائد اجلليلة. 

سان املؤمن عندما يعلم أن ما يدركه بعقله هو موضع عناية اهلل  منها أن اإلنقال آخر:  

تعاىل واهتاممه، فسوف يشكل ذلك دافعا وحافزا قويا له المتثاله تقربا إىل اهلل تعاىل أو رغبة  

يف ثوابه ورضوانه.. وهو سيعلم يف هذه احلالة أنه عندما خيالف هذا األمر فإنه ال خيالف  

الف حكم اهلل تعاىل أيضا، وهذا ما جيعله يستحرض رقابة اهلل  حكم العقل فحسب، بل إنه خي 

 تعاىل يف كل أفعاله وأقواله. 

له قابلية عالية إلدراك كل   قال آخر: ومنها أن العقل البرشي ـ حتى لو سلمنا أن 

األمور ـ إال أنه قد يقع أسري الغريزة واملطامع، فـ )كم من عقل أسري حتت هوى أمري(، أو  

الشبهات  وربام    رهني  واالضطراب،  للتشويش  ذلك  بفعل  فيتعرض  املختلفة،  الفكرية 

لريفع   الرباين  الوحي  يأيت  وهنا  خطاه،  وتسديد  اإلنسان  تقويم  يف  دوره  عن  االنحراف 

التشويش عن حكم العقل، ويعيده إىل إرشاقته، فيتميز حكم العقول عن امليول الغرائزية..  

 ومهامهم اجلليلة.  وهذه إحدى وظائف األنبياء عليهم السالم 

  ذلكن من املستقبح يف نظر العقل اتباع مدعي النبوة،  قلت: ال بأس.. ولكن أال ترو 

الصورة   يمتاز علينا يف  والطاقات واملؤهالت، وال  اإلمكانات  ناحية  مثلنا من  إنسان  أنه 

والنفس والعقل، فهو يأكل مما نأكل ويرشب مما نرشب، ولدينا عقل كعقله وقلب كقلبه،  

ف ننقاد إليه انقيادا أعمى نصدقه فيام يقول، وننفذ ما يطلب، ونمتثل كل ما يأمر به أو  فكي
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لنتبعه   علينا  له  متيز  فأي  أمام سيدهم،  كالعبيد  إليه  بالنسبة  نكون  أن  درجة  إىل  عنه  ينهى 

 ونجمد عقولنا؟

التالميذ:   أحد  كانوا  قال  وإن  البرش  ألن  ذلك  سابقتها،  من  أضعف  احلجة  هذه 

فهنا    متساوين لوازمها،  الكثري من  ليسوا متساوين يف  ـ  تأكيد  ـ بكل  اإلنسانية، لكنهم  يف 

ختتلف اهلمم وتتفاوت االستعدادات، فهم متساوون بالقوة والقابلية، ومتفاوتون بالفعل،  

 والواقع خري دليل عىل ما نقول.  

والفاسد    قال آخر: ذلك أنا نرى أن يف الناس العامل واجلاهل، وفيهم الكامل املهذب 

ونعمة   عظيمة  آية  هو  واالختالف  التفاوت  وهذا  والضعيف،  القوي  وفيهم  املنحرف، 

كربى، فهو يفرض عليهم التعاون والتعاضد، وذلك برجوع اجلاهل إىل العامل، واستعانة  

الضعيف بالقوي، واقتداء غري الكامل بالكامل، كاتباعنا لألنبياء عليهم السالم وانقيادنا 

 . هلم

وهذا االتباع أو االقتداء هو مما حيكم به العقل وتقره سرية العقالء، وليس    قال آخر:

فيه انتقاص من إنسانية اإلنسان، وليس هو انقيادا أعمى، وإنام هو اتباع للحجة والربهان،  

 وانقياد للحق والقيم. 

  قال آخر: وهلذا يرفض القرآن الكريم اإليامن غري القائم عىل الربهان، ويدين التقليد

واالنقياد األعمى حتى ملدعي النبوة إال إذا أقاموا عىل دعواهم بينة ودليال، فإذا أقاموا عىل  

 دعواهم البينة، فإن اتباعهم حينئذ سيكون اتباعا للربهان والبينة. 

ذلك أنه بعد أن يصدق اإلنسان هبذا النبي أو ذاك لقيام احلجة املقنعة عىل  قال آخر: 

ن يسلم له فيام يأيت به من منظومة عبادية أو ترشيعية ترمي إىل  نبوته، يكون من الطبيعي أ

تنظيم حياة العباد، أو فيام خيرب به عن غيب السامء، وهذا معنى قول اهلل تعاىل: ﴿ُثمَّ اَل جَيُِدوا  
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ا مِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِياما    [ 65 –النساء ] ﴾ يِف َأْنُفِسِهْم َحَرجا

آخر:   اإلمكانات  قال  يف  متساوون  البرش  أن  فلنفرض  ذلك،  إىل  باإلضافة 

واملؤهالت، لكن هذا ال يمنع من أن خيتار اهلل واحدا منهم إليصال رسالته إىل العباد، كام  

ـ مثال ـ يف زماننا واحدا من موظفي الوزارة األكفاء للقيام بمنصب   خيتار وزير اخلارجية 

 من القيام هبذه املهمة. السفارة يف دولة أخرى، حيث ال مفر  

وما ينبغي للوزير أن يفعله يف هذه احلالة هو أن ينظر يف املوظفني فإن وجد  قال آخر:  

أن أحدهم أكفأ من اآلخرين يف خربة أو شهادة فعليه أن خيتاره دون سواه هلذا املنصب،  

نفسه أو  وإذا فرض تساوهيم يف الكفاءة واألهلية فإن األمر عندئذ يرتك إىل حدس الوزير  

 إىل حسه الدبلومايس الختيار السفري الذي يراه مناسبا. 

هلل تعاىل هو من هذا القبيل، ولكن عىل النحو األمثل، فاهلل  بالنسبة واألمر قال آخر: 

   تعاىل ال حيدس وال يظن، وإنام خيتار من موقع علمه الذي ال خيطأ.

أن   تعلمون  أنتم  لكن  بأس..  ال  لليدل  العقل  قلت:  أن  حكيام،  عىل  صانعا  عامل 

عقوهلم  يف  يقبح  بام  اخللق  يتعبد  ال  ورد  .واحلكيم  وقد  تستقبحه  رشائع  يف  .  ما  األنبياء 

العقول، كالتوجه إىل بيت خمصوص يف العبادة، والطواف حوله، والسعي، ورمي اجلامر،  

وكذلك ذبح احليوان، وحتريم ما يكون غذاء    .واإلحرام، والتلبية، وتقبيل احلجر األصم.

 لإلنسان، وحتليل ما ينقص من بنيته. 

هذا اإلشكال مندفع، ألن األمور املذكورة سواء ما يتصل منها  قال أحد التالميذ:  

بالعبادات أو غريها هي أعامل ترمز إىل بعض املعاين اللطيفة، وال يصح لإلنسان العاقل أن  

 . يترسع يف تسخيفها وتسفيهها 

أو يسأل عن حكمتها ومغزاها، وسوف جيد    وإنام جيدر به أن يتأمل فيها قال آخر:  
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أقنعه ذلك اجلواب وأزال استغرابه فهو املطلوب، وإال فإن جمرد   جوابا عىل أسئلته؛ فإن 

االستغراب أو عدم فهم اإلنسان ملغزى عبادة أو طقس معني ال يربر له أن يعد ذلك اليشء  

ادية والطقوس هي مما جاءت  خمالفا حلكم العقل ويستهزئ به، وال سيام أن هذه األمور العب

 به الرسل واألنبياء املعروفون بحكمتهم وكامل عقوهلم.  

قال آخر: ونحن ال ننكر أن ثمة آراء وفتاوى مستغربة أو مستقبحة طرحها بعض  

االجتهادات   لكن هذه  الدينية،  النصوص  يف  اخلاصة  اجتهاداهتم  إىل  استنادا  الدين  علامء 

 ها، وردها إن كانت ـ فعال ـ منافية حلكم العقل. ليست مقدسة، ويمكن مناقشتهم في

قال آخر: بل يمكن مناقشة األحاديث املنسوبة إىل األنبياء عليهم السالم وورثتهم  

الناقلني أو اشتباههم، لعلمنا أن   العقل، ونحكم بخطأ  إذا رأينا خمالفتها حلكم  من اهلداة 

صدر عن نبع صافية ومصدر مأمون  النبي معصوم، وال يتكلم بام ال تقبله العقول، ألنه ي

 عن العبث الشيطاين أو نحوه.  

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإنه ال يمكن اجلزم بأن كل ما تنكره بعض العقول   

نه ليس  أتنكره العقول ْجيعا.. ومن األمثلة عىل ذلك أن بعضهم يستنكر ذبح احليوان مع  

جزا وبدهييا بقبح ذبح احليوان واإلفادة األمر واضحا فيام ادعي من أن لدى العقل حكام نا 

من حلمه وشحمه وجلده، وآية ذلك أننا وجدنا عامة العقالء ـ إال القليل منهم ـ ال تدرك  

 عقوهلم قبح هذا األمر، ما دام أن الذبح هو لغرض االنتفاع باحليوان.  

يل  قال آخر: نعم، قد يشعر اإلنسان بشفقة جتاه احليوان، وهذا اإلحساس طيب وْج

من   لكن  بأيدينا،  تربيتها  عىل  عملنا  التي  األليفة  احليوانات  بلحاظ  فينا  كثريا  ويستحكم 

غذائية   رضورة  احليوان  حلم  أصبح  إذا  سيام  وال  حتريام،  تستدعي  ال  الشفقة  أن  املعلوم 

 لإلنسان، ودخل يف نظامنا الصحي كمكون أسايس ال غنى عنه.  
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ل األديان رؤية تقول: إن هذه احليوانات  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن لدى أه 

قد سخرها اخلالق لفائدة اإلنسان ونفعه، وأذن له باإلفادة منها ضمن ضوابط ورشوط،  

والعقل الذي قادنا إىل اإليامن باخلالق، قد عرف حكمته تعاىل، وأنه ال يأمر بام فيه عبث أو  

ذبح احليوان ومل يستطيعوا  ظلم أو قبح، وحيث قد خفي األمر عىل ذوي العقول يف مسألة  

 البت فيه، فعليهم التسليم ملا جاء عن اخلالق احلكيم.  

احلاجات    لغري  وإيذاءه  وتعذيبه  احليوان  إيالم  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  آخر:  قال 

أو لدى بعض األفراد من جعل احليوان   الدول  اإلنسانية منهي عنه، فام حيصل يف بعض 

للمصارعة، كام يف مصارعة الديكة أو الثريان، أو تعذيبه أو    غرضا للسهام، أو اختاذه وسيلة 

تركه دون طعام حتى املوت هو عمل حمرم، وقد هنت عنه النصوص الدينية الواردة عن  

 األنبياء عليهم السالم، ما دام احليوان ال يشكل خطرا عىل اإلنسان.  

من   أمة  احليوانات  اعترب  قد  الكريم  القرآن  إن  بل  آخر:  مثل  قال  مثلها  األمم، 

ٍة يِف اأْلَْرِض َواَل َطائٍِر َيطِرُي بَِجنَاَحْيِه إِالَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم   اإلنسان، كام قال تعاىل: ﴿َوَما ِمْن َدابَّ

ونَ  ِْم حُيْرَشُ  ُثمَّ إِىَل َرهبِّ
ٍ
ء ْطنَا يِف اْلكَِتاِب ِمْن يَشْ يف الوقت الذي كانت فيه    [ 38األنعام:  ] ﴾  َما َفرَّ

 قوانني الغربية إىل ما قبل قصرية تعرف احليوانات عىل أهنا )أشياء سائبة ال حرمة هلا( ال

واقع املجتمعات املعاْصة يؤكد عدم حاجتنا  قلت: ال بأس.. لكن أنتم تعلمون أن 

إىل النبوة والوحي؛ فاملجتمعات التي أبعدت الدين عن حياهتا استطاعت أن جتد لنفسها  

فهي جمتمعات    ،وى مقبوال من االستقرار، وأما املجتمعات الدينيةنظاما يكفل لإلنسان مست 

الفقر واجلهل والتخبط   العلمي، كام تعيش  املذهبية والتخلف  التوتر والرصاعات  تعيش 

 عىل أكثر من صعيد، ما يعني أن الدين هو سبب معاناهتا وختلفها؟

اإلنصاف يدفعنا إىل القول  قال أحد التالميذ: مع إقرارنا بام ذكرت من الواقع إال أن  
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ن هذا التطور احلضاري الذي وصلت إليه البرشية كان لألنبياء ولرساالهتم إسهام كبري  بأ

يف   مدينون  فإهنم  مثاال،  العرب  أخذنا  ولو  تراكم،  حصيلة  هو  احلضاري  فالفعل  فيه، 

هو الذي أنقذهم من    ه مل يكونوا شيئا مذكورا.. فرسول اهلل  هنضتهم لإلسالم، فلوال

 اجلاهلية وصنع منهم أمة ذات شأن بعد أن كانوا قبائل متناحرة ومتخلفة.  

حاجة   يلغي  ال  وتطورها  املدنية  احلياة  تقدم  فإن  ذلك؛  إىل  باإلضافة  آخر:  قال 

إىل العطاء الروحي الذي جاءت  اإلنسان إىل االرتباط املعنوي باهلل تعاىل، وال ينفي احلاجة 

به رساالهتم، وال يلغي دور الدين يف رفد احلياة اإلنسانية بالقيم األخالقية، وكل ما يساعد  

 عىل االنتظام االجتامعي، وهذا بعض من عطاء األنبياء عليهم السالم. 

أما الرصاعات باسم الدين فاألنبياء عليهم السالم ليسوا مسؤولني عنها،  قال آخر:  

ل املسؤول هو الذين مل يعوا حقيقة الدين.. ولذلك، فإن املتدينني بحاجة إىل فهم الدين  ب

 فهام صحيحا، ال إعادة النظر يف حاجتنا للدين نفسه. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك؛ فإن الرصاعات التي يذكروهنا ليست كلها ذات منشأ  

صالح واألهواء واألالعيب  ديني، فهناك عوامل عديدة تدخل يف الوسط.. ومن أمهها امل 

تعاىل:   قال  القذرة، كام  الدين وتوظفه يف لعبتها  لبوس  السياسية والسلطوية والتي تلبس 

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب إِالَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الْ  ْساَلُم َوَما اْخَتَلَف الَّ يَن ِعنَْد اهللَِّ اإْلِ ِعْلُم  ﴿إِنَّ الدِّ

َساِب   َبْغياا َبْينَُهمْ  يُع احْلِ ، وقال: ﴿َوآَتْينَاُهْم  [ 19آل عمران:  ] ﴾  َوَمْن َيْكُفْر بِآَياِت اهللَِّ َفإِنَّ اهللََّ رَسِ

 َبْينَُهْم َيْوَم  َبيِّنَاٍت ِمَن اأْلَْمِر َفاَم اْخَتَلُفوا إِالَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغياا َبْينَُهْم إِنَّ َربََّك َيْقيِض 

.. فلامذا نحمل الدين وزر أولئك الناس الذين  [ 17اجلاثية:  ] ﴾  ِقَياَمِة فِياَم َكاُنوا فِيِه خَيَْتلُِفونَ الْ 

 يستغلونه ويوظفونه يف لعبة الدم والسلطة والسياسة واملال وشتى املصالح!؟ 

فإن ذلك؛  مع  ولكن  وحتقيق    قلت:  االجتامعية،  العدالة  بسط  يف  فشل  قد  الدين 
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لإلنسا  يف  السعادة  العدل  تنرش  أن  استطاعت  الغربية  الدول  فيه  نرى  الذي  احلني  يف  ن، 

ربوعها وحتقق األمن واالستقرار لشعوهبا بعد أن ختلت عن الدين، مما يعني أن الدين هو  

 سبب املشكلة؟

التالميذ:   أحد  يف  قال  األمن  ونرش  العدل  بسط  أن  هو  ذلك  عىل  األجوبة  أول 

الدين أن يساعد يف هذا  ألن وظيفة  ت وظيفة الدين..  املجتمعات، وظيفة اإلنسان، وليس 

املجال بوضع أسس اهلداية وقواعد العدالة وحتديد الضوابط التي تنهض باإلنسان وتعمل  

عىل أنسنته وهتذيبه بام يؤهله للقيام باملهمة املذكورة؛ ولذا، فإننا إذا وجدنا جمتمعا تفتك به  

يشء، ولو كان أهله مصلني صائمني، حاجني    العصبيات واألحقاد؛ فهو ليس من الدين يف 

 ومعتمرين.  

، فهو مل يرتك الدين، وإنام ترك أو ختىل عن نسخة  تذكرهقال آخر: أما الغرب الذي  

مشوهة منه، وهي النسخة التي فهمت الدين باعتباره سيفا مسلطا عىل الرؤوس، وسوطا  

تقمع احلريات.. وهكذا،  جيلد الظهور، وسلطة جائرة تكم األفواه، وخترس األصوات، و 

بعقول   تتحكم  التي  اإلسالم  من  املشوهة  النسخة  عن  التخيل  أيضا  املسلمني  عىل  فإن 

 الكثريين وتعيق اإلنسان. 

قال آخر: ولذلك، فإنه ال يصح ما يذكرونه من أن عاملا دون أنبياء سيكون أفضل  

جربة املعنوية الغنية التي  حاال، وأكثر أمال وتفاؤال.. ذلك أن مثل هذا العامل ستغيب عنه الت

 . متنح اإلنسان كل هذا السمو الروحي

هو عامل تغيب عنه احلكمة والغاية وراء اخللق، هو عامل ترتاجع فيه املبادئ  قال آخر: و

األخالقية، هو عامل يفقد فيه اإلنسان أهم سند وداعم للمستضعفني وحامل لقضيتهم عىل  

د اهلل تعاىل يمأل قلبك وعقلك وحركتك، وإذا غاب  مر التاريخ، هو عامل ال تشعر فيه بوجو
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 اهلل عن حياتنا اقرتب منها اخلوف والقلق.  

 املشهد الثاين:  

 قلت: حدثتنا عن املشهد األول.. فحدثنا عن الثاين. 

قال: بعد أن زال عن عقيل بعض الشبهات التي كانت حتول بينه وبني النبوة، رست  

يف جملس من املجالس التي كان يعقدها مع عامة الناس،  إىل احلي الذي يقيم فيه املعلم، و

قائال:   تالميذه  أسأله وأسأل  فلامذا  رحت  تعاىل عدل بني عباده،  اهلل  أن  دمتم تذكرون  ما 

فضل بعضهم، واعتربهم وسطاء وسفراء، واحتقر آخرين، وهم أكثر اخللق، فلم يعطهم  

 ؟هذه األدوار

كذلك..  املعلم قال   األمر  كان  إن  جعل  :  حني  أيضا  اخللق  تعاىل  اهلل  احتقر  فقد 

 بعضهم فقط، وهم قليلون جدا، أطباء، وغريهم مل يتح هلم هذه الفرصة. 

: فرق كبري بني األمرين.. فالطبيب بذل جهدا كبريا ليصل إىل ذلك.. بينام النبي  قلت

 أتيح له ذلك من غري أي جهد. 

النبياملعلمقال   ليتوىل تلك املسؤولية العظيمة إال    : أجل.. ولكن اهلل تعاىل مل خيرت 

 بعد أن أثبت قدرته عىل ذلك من خالل حكمته وأدبه وأخالقه. 

آخر بني  (1)قال  والوساطة  السفارة  متثل  ألهنا  وجليل،  سام  مقام  النبوة  أن  ذلك   :

اخلالق واملخلوق.. ومهمة كهذه ال ينوء هبا إال أولئك الذين بلغوا ذروة الكامل الروحي  

اإل واحلزم  والسمو  والنبل  والتواضع  والزهد  والشجاعة  الرفيع  باخللق  وحتلوا  نساين، 

 والعزم وغريها من مكارم األخالق وحمامد الصفات. 

 

 . 3/22اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل، ، فام بعدها، و87عامل دون أنبياء، ص ( 1) 
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وهؤالء أشخاص ذوو قابليات وملكات خاصة، ولدهيم استعداد عال  قال آخر:  

املزمل: ] ﴾  َقْوالا َثِقيالا : ﴿إِنَّا َسنُْلِقي َعَلْيَك  لتلقي وحي اهلل تعاىل، كام قال تعاىل لرسول اهلل  

اختيار  [ 5 يكون  أن  الطبيعي  من  كان  املوقع وحساسيته  هذا  وأمهية  املهمة  هذه  ، وجلاللة 

الرسل بيد اهلل تعاىل، وليس بيد الناس أنفسهم؛ فالنبي ال ينتخبه الناس كام ينتخبون رئيسهم  

 وزعيمهم مثال. 

ال إدارة  تتم  أن  الطبيعي  من  أنه  ذلك  وسبب  آخر:  بأيدهيم،  قال  لشؤوهنم  ناس 

القائد   اختيار  أمر  جيعل  أن  املمكن  ومن  جتربتهم،  تقديم  يف  وجيهدوا  إرادهتم،  ليختربوا 

السيايس واملدير التنفيذي بأيدي الناس أنفسهم، ضمن ضوابط ورشوط حمددة، لكن موقع  

 . السفارة عن اهلل تعاىل هو موقع مغاير لذلك متاما 

الء السفراء دور مصريي يف حياة اإلنسانية ْجعاء،  ألن الدور املناط هبؤقال آخر:  

استثنائية،   مهمة  عاتقهم  عىل  امللقاة  تتحىل  ولذلك  واملهمة  استثنائية  لشخصية  حتتاج 

 . بمواصفات خاصة

النبي من الوقوع يف  قال آخر:   ومن أمهها صفة العصمة، التي من شأهنا أن حتمي 

ن األخطاء املقصودة وغري املقصودة،  شباك الغرائز أو حتت ضغط األهواء، وأن حتصنه م

 حتى يصل وحي اهلل إىل الناس كامال غري منقوص.  

قال آخر: ومعلوم أن توفر شخص ما عىل هذه القابليات واملواصفات أمر ال يعرف  

قال   أنه اخلالق هلم، كام  تعاىل، فإنه األعلم بعباده بحكم  عىل وجهه األتم إال من قبل اهلل 

 [ 14امللك: ] ﴾ ُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَبرِيُ تعاىل: ﴿َأاَل َيْعلَ 

﴿َوإَِذا َجاَءهْتُْم آَيٌة َقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنْؤَتى ِمْثَل َما ُأويِتَ ُرُسُل  قال آخر: وقال تعاىل:  

ِذيَن َأْجَرُموا َصغَ  اٌر ِعنَْد اهللَِّ َوَعَذاٌب َشِديٌد باَِم  اهللَِّ اهللَُّ َأْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل ِرَساَلَتُه َسُيِصيُب الَّ
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 [124األنعام: ] ﴾ َكاُنوا َيْمُكُرونَ 

  اجلاحدين للنبوة بعض أساليب: ففي هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل (1)قال آخر

يف املكر، فهم ال يرتبطون إال باجلانب احليس يف حياهتم، أما العقل والفكر وما يتطلبانه من  

 تأمل وحوار، فليس هلام مكان يف حياهتم. 

ولذلك فهم ال يطلبون اإليامن من خالل حركة الفكر، بل من خالل حركة  قال آخر:  

تادوه أو سمعوا عنه، فال  احلس، وإذا طلبوه من خالل احلس، فإهنم يطلبون اليشء الذي اع

 . يقبلون نموذجا آخر، مما مل يمر عليهم، ومل حيدثهم اآلخرون عنه

معجزة ترتكز عىل اجلانب العقيل، أو تتفق  أو    إذا جاءهتم آية قال آخر: وهلذا؛ فإهنم  

 ُرُسُل  مع طبيعة الظروف واألوضاع املحيطة هبم، ﴿َقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنْؤَتى ِمْثَل َما ُأويِتَ 

فقد سمعوا أن موسى عليه السالم جاء بالعصا، وأن عيسى عليه السالم    ،[ 124األنعام:  ] ﴾  اهللَِّ

 .وإبراء األكمه واألبرص فأرادوا آيات كهذه جاء بإحياء املوتى 

ليست موضوعا    املعجزات لكنهم مل يفكروا، حلظة واحدة، يف أن قصة  قال آخر:  

يست عملية منفصلة عن طبيعة التحدي التي تواجهها  خاضعا للتمنيات واالفرتاضات، ول

لفرعون   الكبري  التحدي  ردا عىل  بالعصا  السالم  عليه  موسى  اهلل  أرسل  فقد  الرساالت، 

الذي استعمل وسائل السحر، كام أن اهلل أرسل عيسى عليه السالم بإحياء املوتى وإبراء  

الطب فيه  يشكل  الذي كان  التحدي  أنواع    األكمه واألبرص، ردا عىل  نوعا من  يف زمنه 

ولكنها   العقل،  إىل  تنفذ  التي  فللهدى وسائله  املعجزات سبيل هدى،  وليست  التحدي. 

يفكروا  ملا طلبوه، بل عليهم أن  القوة املضادة، وهلذا فال معنى  فيام    سبيل قوة يف مواجهة 

 

 . (9/315) من وحي القرآن (1) 



298 

 

 مما يبعثهم عىل التفكري، ويدعوهم إىل املناقشة واحلوار.   قدمه إليهم الرسول 

َأْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل ِرَساَلَتهُ قال آخر: ثم قال تعاىل    ، [ 124األنعام:  ] ﴾  ردا عليهم: ﴿اهللَُّ 

ليست الرسالة امتيازا ذاتيا يمنحه اهلل ألي شخص كان، بل هي قضية اصطفاء واختيار  أي  

وصفاء  يعلمه اهلل من قابليات عباده وقدرهتم، فمنهم الذي متيز بسعة الفكر،  فيام    وكفاءة،

 . الروح، وطيبة القلب وقوة اإلرادة، وعناْص القيادة

آخر:   وضعف  قال  النية،  وخبث  الروح،  وقلق  األفق،  بضيق  متيز  الذي  ومنهم 

موقع يف  اآلخرين  وترك  ورسله،  أنبياءه  األول  النموذج  من  فاختار  القاعدة    اإلرادة، 

الوصو سبيل  يف  وأن جياهدوا  األنبياء،  أن هيتدوا هبدى  هلم  وأرادهم  ذلك، وسهل  إىل  ل 

سبيل اإليامن، بام يتفق مع قابلياهتم وإمكاناهتم، فليس هلم أن يطلبوا ألنفسهم ما ال يملكون  

 . عناْصه

أن الرسالة ليست جمرد كلامت يتلقفها اإلنسان وحيفظها ثم يبلغها  قال آخر: ذلك  

واالجتامعي    لآلخرين، بل هي قضية قيادة احلياة يف جانبها الفكري والروحي والسيايس

 وغريها من اجلوانب. ، واالقتصادي

و آخر:  وبالقدوة  قال  وباألسلوب  بالكلمة  اهلل،  هدى  أساس  عىل  اإلنسان  تغيري 

احلسنة، بحيث تعيش الرسالة يف شخصية الرسول جسدا يتحرك بكل أخالقياهتا ومعانيها،  

التي حتيط هبم من  وروحا تصفو وهتفو وحتنو وترق وترعى، فيحس الناس معها بالرمحة  

 كل جوانب حياهتم، ويعيشون معها برد السالم وهدوء الطمأنينة. 

ف ولذلك؛  آخر:  هذا  قال  يعيش  أن  تعني  الرسول  شخصية  يف  الرسالة  حركة  إن 

اإلنسان يف فكره وروحه وكيانه كله مع اهلل، ليستطيع ـ من خالل ذلك ـ أن حيتوي كل آفاق  

حيا  مراحل  كل  يف  ومعانيها  كان  الرسالة  وبذلك  اجلهاد،  ويف  احلكم  ويف  الدعوة  يف  ته 
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الروحية   طاقاته  من  ويعطيها  اهلل،  عىل  نفسه  منه  تنفتح  وحيا  الرسالة  من  يأخذ  الرسول 

 . والفكرية، ومن قوة إرادته عنرص قوة يدفعها إىل األمام

ولذلك مل تكن الرسالة خاضعة الختيار الناس ومتنياهتم، بل هي خاضعة  قال آخر:  

يعلمه من الطاقات  فيام    ،[ 124األنعام:  ] ﴾  اهلل واختياره، فهو ﴿َأْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل ِرَساَلَتهُ   إلرادة

الروحية والفكرية والعملية والقيادية الكامنة يف ذواهتم مما ال يعلمه الناس من أنفسهم، وال  

 يعلمه غريهم منهم. 

ب مصابون  لذلك  املنكرين  فإن  ولذلك؛  آخر:  الكربقال  يف  عقدة  تكرب  التي  ياء 

اهلرم االجتامعي،   السفىل من  الطبقة  األنبياء فيجدوهنم يف  إىل  يتطلعون  صدورهم عندما 

فيدفعهم ذلك إىل احتقارهم، واحتقار دورهم، وتكذيبهم وحماولة حتدهيم بأية طريقة، حتى  

 .باألمور التي ال تثبت أمام النقد

ن هذه املشاعر وهذه االدعاءات  سيجزهيم عيذكر اهلل تعاىل بأنه  ولذلك  قال آخر:  

﴾  وذلك الكربياء، صغارا وذال واحتقارا وعذابا، ﴿َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعنَْد اهللَِّ 

أمام اخلالئق يوم القيامة من حالة الذل واالنسحاق ﴿َوَعَذاٌب   يظهرهم بهفيام  [ 124األنعام: ] 

 [ 124نعام: األ] ﴾ َشِديٌد باَِم َكاُنوا َيْمُكُرونَ 

ألن مكرهم وانحرافهم مل ينطلق من حالة فكرية، قد تربر هلم ذلك، بل  قال آخر:  

ترصفاهتم،   من  جيعل  مما  ومنطلقاهتا ودوافعها،  خطواهتا  يفهمون كل  حالة شيطانية،  من 

 حالة إجرامية معقدة تستوجب العقوبة الشديدة والعذاب األليم. 

م عن النبوة بأهنا اصطفاء إهلي، كام قال تعاىل:  عرب القرآن الكريكله  وهلذا  قال آخر: 

َبِصريٌ  َسِميٌع  اهللََّ  إِنَّ  النَّاِس  َوِمَن  ُرُسالا  املاََْلئَِكِة  ِمَن  َيْصَطِفي  وقال:  [ 75احلج:  ] ﴾  ﴿اهللَُّ   ،

ةُ  رَيَ
َتاُر َما َكاَن هَلُُم اخْلِ عليه السالم:  ، وقال ملوسى  [ 68القصص:  ] ﴾  ﴿َوَربَُّك خَيُْلُق َما َيَشاُء َوخَيْ
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ُتَك َفاْسَتِمْع ملَِا ُيوَحى  [ 13طه: ] ﴾ ﴿َوَأَنا اْخرَتْ

 املشهد الثالث:  

 قلت: حدثتنا عن املشهد الثاين.. فحدثنا عن الثالث. 

قال: بعد أن زالت عني اإلشكاالت السابقة التي ذكرهتا لكم.. حرضت جملسا آخر  

كيف   السؤال:  هذا  سألتهم  وقد  املعلم،  تالميذ  بعض  النبي  مع  بني  نفرق  أن  لنا  يتسنى 

احلقيقي والكاذب املدعي؟.. أال ترون أن ذلك وحده كاف يف اعتبار اإليامن باهلل وحده  

 طاقة للبحث فيه؟  مغنيا عن تكلف البحث فيام ال 

: إن إيامنك باهلل تعاىل، والذي نلتقي معك فيه هو أمر حيملك ـ  (1)قال أحد التالميذ

والتعرف عىل   خملوقاته،  يف  والتأمل  اإلله وصفاته  هذا  البحث عن  مسؤولية  ـ  حيملنا  كام 

مرشوعه وهدفه من خلق اإلنسان، وحيملك أيضا مسؤولية التأمل يف دعاوى األشخاص  

 يدعون أهنم رسل اهلل إىل العباد، إذ ربام كانوا صادقني يف دعواهم.  الذين 

قال آخر: وهذه املسؤولية هي مما حيكم هبا العقل، فهو الذي يفرض عىل اإلنسان  

دفعا للرضر املحتمل واخلسارة املتوقعة أن يدرس وينظر يف دعاوى األنبياء عليهم السالم،  

 مربر عقيل للحكم املسبق بتكذيبهم أو ختطئتهم. فلعلهم صادقون فيام يدعون، وليس ثمة 

قال آخر: أال ترون أنه عندما يأتينا شخص معروف بحكمته وصدقه، ويدعي أنه  

حيمل رسالة من قبل شخصية ذات أمهية كامللكـ  مثالـ  وهي رسالة ختص أصحاب اململكة  

من مغبة عدم  ْجيعا، وتفرض عليهم التزامات معينة وتضع هلم برناجما خاصا، وحتذرهم  

اتباعه، فإن العاقل يف هذه احلالة ال يستخف هبذه الدعوى، وال يكون غري مبال اجتاهها،  
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 بل جيد نفسه ملزما بالتحري عن صدقها وصدق صاحبها. 

ولو فرض أنه تعامل معها بيشء من الالمباالة أو االستخفاف، وكانت  قال آخر:  

يكون قد أساء إىل نفسه وال جيد العقالء له  النتيجة أنه حلقه بسبب ذلك رضر أو ضيم، فإنه  

 عذرا.. واألمر عينه يمكن قوله إزاء دعوات األنبياء عليهم السالم. 

أمامنا   إن  قائلني:  ْجيعا  النبوات  يف  يشكك  من  كل  نسأل  فإنا  ولذلك،  آخر:  قال 

بالنبوات   االعتقاد  ظاهرة  وهي  العريق،  البرشي  التاريخ  هذا  كل  عرفها  ملفتة  ظاهرة 

جمال  واال وال  اإلنسان،  بني  من  أسالفنا  تاريخ  ذلك  يؤكد  كام  األديان،  من  دين  إىل  نتامء 

للتشكيك يف األمر.. فهل من املعقول أن ال يثري ذلك فينا فضول املعرفة، ويدفعنا للتساؤل  

عن رس هذا االعتقاد، وذلك االلتزام؟.. وهل يمكن ألحد أن يدعي أنه يفهم اإلنسان إذا  

 ن؟.. وهل يمكن أن نفهم البرش دون أن نفهم معتقداهتم وأفكارهم.  مل يفهم األديا 

والرسل   األنبياء  من  كبريا  وأمامكم عددا  أمامنا  إن  ونقول هلم كذلك:  آخر:  قال 

الذي ادعوا أهنم جاءوا من عند اهلل تعاىل، وادعوا أهنم رسل اهلل، وأنه يوحى إليهم من اهلل  

ن الكتب الدينية املقدسة.. فام هو موقفكم من  تعاىل، وكانت حصيلة هذا الوحي عددا م

 األنبياء ودعواهم تلك، وهل من املنطقي أن تكذبوهم هبذه السهولة؟

قال آخر: نعم.. قد نتفهم إنكار امللحد للنبوات، ألن من ينكر وجود اهلل تعاىل يكون  

أما    ..رسولمن الطبيعي أن ينكر أو يكذب األنبياء، ذلك أن إنكار املرسل يستلزم إنكار ال

من آمن باهلل تعاىل كالربويب الذي قاده عقله إىل رضورة وجود خالق ومنظم هلذا الكون،  

الوصل بني   الذين يزعمون أهنم صلة  البساطة أن يكذب األنبياء والرسل  له وهبذه  فأنى 

 اخلالق واملخلوقني وأهنم سفراء اهلل إىل عباده! 

ال   األنبياء عليهم  اهتام  أن  آخر: ذلك  اهلل،  قال  االفرتاء عىل  بالكذب وتعمد  سالم 
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ملجرد شبهات من هنا أو هناك، موقف انفعايل، واهتام باطل ومترسع، ليس لكونه يفتقر إىل  

الدليل فحسب، بل ألن هؤالء األنبياء هم أشخاص معروفون بالصدق واألمانة والنزاهة  

يف نفوس املاليني من الناس،    واخللق الرفيع، وهذا ما جعل هلم تلك املكانة املميزة واملرموقة 

 وشهد هلم بذلك القايص والداين والصديق والعدو.  

 املشهد الرابع: 

 قلت: حدثتنا عن املشهد الثالث.. فحدثنا عن الرابع.  

قال: بعد أن زالت عني اإلشكاالت السابقة التي ذكرهتا لكم.. حرضت جملسا آخر  

ن، وليسوا  وقد نقر لكم بأن األنبياء صادق مع بعض تالميذ املعلم، وقد سألتهم هذا السؤال:  

الذي ال ضري فيه، فهم   الكذب األبيض  املانع يف أن يكون كذهبم من  كاذبني.. ولكن ما 

يدعونه من   فيام  ينرشوا  يكذبون  أن  هلم  ليتسنى  اإلهلية، وذلك  السفارة  أو  النبوة  منصب 

والسجايا   النبيلة  األخالق  عىل  ومحلهم  الناس،  هتذيب  إىل  اهلادفة  اإلصالحية  رسالتهم 

الظلم والطغيان ورذائل السجايا وذميم األخالق؛ إذ ليس هناك   الفاضلة وإبعادهم عن 

نبوة، وأن اهلل أعد للمطيعني جنة عرضها  أسلوب أفضل وأكثر إقناعا للعامة من ادعاء ال 

وتبدل   الوجوه  تشوي  نارا  للعصاة  وهيأ  األنفس،  تشتهي  ما  فيها  واألرض  الساموات 

 اجللود.  

التالميذ أحد  عليهم  (1)قال  فاألنبياء  التارخيية،  للحقيقة  جماف  الكالم  هذا  إن   :

الناس   ـ كانوا أصدق  الكثرية  ـ كام دلت عىل ذلك املصادر  قوال، واشتهروا بقول  السالم 

كلمة احلق ولو عىل أنفسهم، وقد عاشوا يف جمتمعاهتم وبني شعوهبم مدة طويلة مل يعرف  
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 عنهم خالهلا كذبة يف قول. 

الذي لبث يف قومه أربعني سنة قبل    قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك نبينا حممد  

 قومه بالصادق األمني.  النبوة، وُعرف عنه خالهلا الصدق والنزاهة واألمانة حتى أسامه

آخر:   األساليب  قال  استخدام  يرفض  فكان  البعثة،  بعد  السرية  هذه  عىل  واستمر 

امللتوية والكاذبة لتثبيت دعائم رسالته، فعندما تويف ولده إبراهيم يف يوم صادف فيه كسوف  

استغالل هذا األمر    الشمس، وقال قائل: كسفت الشمس حزنا عىل إبراهيم، أبت نفسه  

فصعد املنرب وخاطب املسلمني قائال: )يا أهيا الناس    وخداع الناس ولو كانت الغاية نبيلة،

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل جيريان بأمره مطيعان له ال ينكسفان ملوت أحد وال  

 ( 1) حلياته(

قال آخر: هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن املصلح لو كان كاذبا يف دعوى خطرية   

ا أنه رسول  يدعي  املستوى، وهو أن  أهنا  عىل هذا  يزعم  الناس رشيعة  إىل  هلل، وأنه حيمل 

رشيعة إهلية، ويكذب أيضا يف زعمه وجود عامل آخر أعد للحساب.. فهذا معناه أنه شخص  

معتادا،   الكذبة سيجعله  فتكرار  معتادا  يكن  معتاد عليه، وإن مل  الكذب، وأنه  جمبول عىل 

خرى.. والشخص  ومن يكذب يف الكبري يكذب يف الصغري، ومن يكذب مرة يكذب األ 

الكذوب ال بد أن يفتضح أمره، وأن ينكشف زيفه، فحبل الكذب قصري، كام يقول املثل،  

وصفحات   لسانه  فلتات  يف  ظهر  إال  يشء  أحد  أضمر  فام  والتضليل،  اخلداع  يطول  ولن 

 وجهه.  

لو كانوا جمرد مصلحني    السالم  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن األنبياء عليهم 
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سوا مبعوثني من قبل اهلل تعاىل، وإنام ادعوا ما ادعوه هبدف إصالح جمتمعاهتم،  وعباقرة ولي

فكيف نفرس هذا التالقي بني األنبياء عىل العناوين العامة العقدية، وهي الدعوة إىل اإليامن  

باليوم   اإليامن  إىل  الدعوة  عىل  التالقي  وكذلك  به،  الرشك  ورفض  األحد  الواحد  باإلله 

من الرضوري أن تتغري )املفاهيم اإلصالحية( املزعومة بتغري العادات    اآلخر؟.. أمل يكن

 والتقاليد، واختالف املجتمعات؟

قال آخر: ثم ملاذا نرى لدى كل األنبياء عليهم السالم تركيزا عىل العقيدة الصحيحة  

األمر قد ال خيدم   أن هذا  الوثنية والرشك، مع  الواحد ورفض  باإلله  اإليامن  القائمة عىل 

لرسالة اإلصالحية املزعومة، وهي تغيري الواقع املنحرف والفاسد، ذلك أنه إذا كان هدف  ا

األنبياء إصالح املجتمع فقط، فام الذي يفرق بني الدعوة إىل اإليامن باإلله الواحد األحد أو  

اإليامن بإهلني، أحدمها إله اخلري واآلخر إله الرش؟ وملاذا إْصار األنبياء عىل رفض الرشك 

اهلل ورفض الوثنية وعبادة األصنام، مع ما سبب هلم ذلك من مشاكل ْجة مع األمم التي  ب

بعثوا فيها، بحيث أدت دعوهتم تلك إىل انقسام املجتمع، كام قال تعاىل: ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا إِىَل  

   [ 45النمل: ] ﴾ ُمونَ َثُموَد َأَخاُهْم َصاحِلاا َأِن اْعُبُدوا اهللََّ َفإَِذا ُهْم َفِريَقاِن خَيَْتِص 

: ال بأس.. قد نسلم لكم بأن األنبياء عليهم السالم ال يكذبون، وال يتعمدون  قلت

اخلداع واملكر، لكن ذلك ال حيتم علينا أن نعتقد أن قوهلم احلق، وأن دعواهم النبوة مطابقة  

ت  للواقع، فربام كانوا مشتبهني ووامهني، وما يتصورون أنه وحي ساموي هو جمرد ختيال 

إليهم. إذا  .  نفسية، ناجتة عن استغراقهم فيام يدعونه من وحي منزل  ومعلوم أن اإلنسان 

استغرق يف أمر معني وشغل فكره فيه، فإن ذلك قد يأخذ عليه بعقله ولبه، ويسيطر عىل  

ثم   ومن  بصوابيتها،  نفسه  ويقنع  ختيالته  ليصدق  حتى  سواه،  يرى  فال  ومداركه  حواسه 

 يتحول إىل مبرش هبا؟
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السالم أشخاص   التالميذ: سبب هذا اإلشكال توهم أن األنبياء عليهم  قال أحد 

عقال   الناس  خرية  هم  بل  كذلك،  ليس  واألمر  والنفسية..  العقلية  قدراهتم  يف  عاديون 

الفكري.. ومل نجد يف سرية   والنبوغ  النفيس  بالتوازن  وحكمة واستقامة، وهم معروفون 

 عقدة نفسية أو عصاب ذهني..  واحد منهم ما يؤرش إىل أنه كان ذا 

قال آخر: والدليل عىل ذلك مالحظة ما تركوه من إرث روحي وديني وأديب، فإن 

كالم املرء ونتاجه الفكري واألديب والروحي هو خري مرآة عاكسة لعقله وشخصيته، ذكاء  

 أو بالدة، نبوغا أو ختلفا. 

املعاْصة هو التعرف عىل  وهلذا، فإن املنهج العلمي املعتمد يف الدراسات  قال آخر:  

شخصيات الشعراء واألدباء والفالسفة وخصائصهم النفسية وآرائهم الفكرية من خالل  

 نتاجهم العلمي والفلسفي واألديب. 

آخر:   واإلرث  قال  النتاج  يف  املوضوعي  والدارس  املتأمل  فإن  ذلك،  ضوء  وعىل 

السال عليهم  األنبياء  لنا  خلفه  الذي  واألديب  والثقايف  مواقفهم  الروحي  عن  فضال  م، 

وجهودهم اجلبارة التي غريت مسار التاريخ، وال تزال حتظى بقبول الغالبية العظمى من  

بني اإلنسان، سوف يذعن بأن هذا النتاج وهذا اجلهد العظيم ليس جمرد ختيالت وأوهام  

تفتق عنها ذهن إنسان عادي ولو كان عبقريا، وإنام هو نتاج إنسان مسدد وملهم ويوحى  

 ليه من قبل اهلل تعاىل. إ

 . النبوة والواقع:  2

األول من حديثه، قام الثاين، وقال: لن أكرر عليكم ما ذكر صديقي من  بعدما انتهى  

املشاهد، فأنا أيضا مررت بنفس جتربته يف البحث عن أصل النبوة، لكني بعد أن تيقنت بأن  
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الواقع،   يف  كيفية حتققها  أبحث عن  رحت  تقتضيها،  هلم  وهدايته  بخلقه  تعاىل  اهلل  لطف 

 الكذب، بل وقوعه فعال.  خاصة مع احتامل وقوع

وقد شاء اهلل تعاىل بكرمه أن تزول كل تلك اإلشكاالت، ومن خالل جمالس كثرية  

 حرضهتا للمعلم وتالميذه، سأكتفي لكم بستة منها. 

 املشهد األول:  

 قلت: فحدثنا عن املشهد األول منها. 

تالميذه، ال    قال: لقد بدأ هذا املشهد من زيارة قام هبا املعلم إىل حينا، صحبة بعض 

املتعلقة   واإلشكاالت  الشبهات  عىل  والرد  وقوعها،  عن  وإنام  النبوة،  أصل  عن  ليحدثنا 

ال شك أن أي ادعاء ال يمكن قبوله إذا مل يكن معززا  :  (1) بذلك، وقد قال مقدما لتالميذه

بعد معرفتنا للكثري من  خاصة  دعاء اخلطري جدا وهو ادعاء النبوة مثال،  بدليل، خصوصا اال

األشخاص وعىل امتداد التاريخ ممن ادعوا السفارة والنبوة، ورسالة هداية اخللق من قبل  

اهلل   قبل  من  مرسلون  أهنم  فادعوا  الناس،  من  البسطاء  إضالل  هبدف  وهبتانا،  زورا  اهلل 

اليش  الالمرشوعة، وقد وفقوا بعض  املشؤومة وضامن طموحاهتم  أهدافهم  ء يف  لتحقيق 

يمكن  خالهلا  التي من  قاييس  . ولذلك فإن اهلل تعاىل وضع املم.كسب بعض املغفلني نحوه

 وسيحدثكم تالميذي هؤالء عن أربعة منها. متييز األنبياء اإلهليني من املدعني الكذابني، 

بأمور خارقة للعادة وخارجة  النبي  وهو قيام    ..اإلعجازقال أحد التالميذ: أوهلا..  

 عن قدرة اإلنسان، مرفقة بدعوى النبوة. 

والتي يمكن أن تكون لوحدها    ، التحقيق يف مضمون دعواهتم قال آخر: وثانيها..  
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يف بعض األحيان دليال عىل صدقهم وحقانيتهم، وقد يكون هذا الطريق أكثر قبوال وثقة  

 لدى العلامء حتى من املعجزة. 

القرائنقال آخر: وثالثها..   النبوة، وسوابقه وسلوكه    ْجع  التي حتوم حول مدعي 

إىلوحمي باإلضافة  به،  آمنوا  والذين  إىل   طه  وما  لنرش دعوته،  يسلكها  التي  .  ذلك.  الطرق 

 وكثريا ما حيدث أن تدفع هذه القرائن جمتمعة لإليامن برسالته وصدق دعوته دون حاجة إىل 

 ء آخر. يش  اللجوء إىل 

األخبار وتزكية  التشخيص عن طريق    شهادة االنبياء السابقني قال آخر: ورابعها..  

األنبياء السابقني، أي أنه يمكن ألخبار من اتضح أنه نبي أن تكون دليال وعامال مساعدا  

 ملن يأيت بعدهم. 

ء املسلم به هو عدم إمكان قبول أي دعوى بال دليل  فاليش  ؛ عىل أي حالقال آخر: و

بال علم وال    أولئك الذين يدعون أو يتبعون كثرية  مرارا  القرآن الكريم  مقنع، وقد عاتب  

 دليل. 

هؤالء األشخاص الذين يتبعون اهلوى بال علم  القرآن الكريم اعترب  كام أن  قال آخر:  

َأْهَواَءُهْم  ، قال تعاىل:  وال دليل من أضل الناس َيتَّبُِعوَن  َأنَّاَم  َفاْعَلْم  َلَك  َيْسَتِجيُبوا  مَلْ  ﴿َفإِْن 

َبَع َهَواُه بَِغرْيِ  ى ِمَن اهللَِّ إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ   َوَمْن َأَضلُّ مِمَِّن اتَّ  [ 50القصص: ] ﴾ ُهدا

أن يأتى املرشكون بكتاب من عند  .. إما  االستجابة هنا مرادة ألمرين : و(1)قال آخر

أو أن يظهر عجزهم، فيؤمنوا    .. اهلل، هو أهدى من الكتابني املنزلني من اهلل، فيتبعهم النبي

فإن مل يستجيبوا، ومل يؤمنوا  .  ب الذي يتلوه الرسول عليهم، ويدخلوا يف دين اهلل. هبذا الكتا 
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 باهلل وبرسوله، وبكتاب اهلل، فليس هلم وجهة إال أن يضلوا، ويتبعوا أهواءهم الفاسدة.

ى ِمَن اهللَِّقال آخر:   َبَع َهَواُه بَِغرْيِ ُهدا   [ 50:  القصص] ﴾  وقوله تعاىل: ﴿َوَمْن َأَضلُّ مِمَِّن اتَّ

لصاحبه..   الكلب  انقياد  ألهوائهم،  ينقادون  إنام  وأهنم  املرشكني،  هؤالء  لضالل  تأكيد 

النفي..  ..  وأهواؤهم ضالة فاسدة، ال تقود إال إىل ضالل وفساد واالستفهام هنا بمعنى 

 . والتقدير: أنه ال أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهلل

  ضل هبذا الوصف، وهو أنه بغري هدى من اهلل الرس يف تقييد اهلوى املقال املعلم: فام  

 . يكون هناك هوى معه هدى من اهللمع أنه ال  

إىل   يعود  ذلك  التالميذ: رس  أحد  يتبع  قال  حيث  واإلنسان  أبدا،  مضل  اهلوى  أن 

ضالل،   عىل  فهو  تعاىل  هواه،  قال  هَتَْوى  كام  َوَما  الظَّنَّ  إِالَّ  َيتَّبُِعوَن  ﴿إِْن  املرشكني:  ذم  يف 

َبُعوا  وقال:    ،[ 23النجم:  ] ﴾  ْنُفُس اأْلَ  َن َلُه ُسوُء َعَملِِه َواتَّ ِه َكَمْن ُزيِّ ﴿َأَفَمْن َكاَن َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ

 [ 14حممد: ] ﴾ َأْهَواَءُهمْ 

واإلنسان ـ من حيث هو إنسان ـ ال خيلو من اهلوى.. فإذا كان مع اهلوى  قال آخر:  

وقهره.. وإذا مل يكن معه من هدى اهلل شىء، يمسك زمام  هدى من اهلل، غلب اإلنسان هواه  

أبدا.. وهلذا جاء    ،هواه إىل طريق احلق واهلدى  يعدل عنه  أبدا، ال  اهلوى  كان عىل طريق 

الوصف ألصحاب اهلوى الذين ال يلقاهم هدى اهلل، مقررا، أهنم أضل الضالني.. ﴿َوَمْن  

َبَع َهَواُه بَِغرْيِ ُهدا   [ 50القصص: ] ﴾ ى ِمَن اهللََِّأَضلُّ مِمَِّن اتَّ

فقد يضل اإلنسان، وينحرف، متبعا هواه، لكن حني يلقاه هدى اهلل عىل  قال آخر:  

 . طريق غوايته، يستقيم، وهيتدى.. أما إذا مل يلقه هدى اهلل، فلن هيتدى أبدا

حكم من اهلل   [ 10: األحقاف] ﴾ وقوله تعاىل: ﴿إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ قال آخر: 

سبحانه وتعاىل عىل هؤالء الضالني، الذين اتبعوا أهواءهم أهنم لن هيتدوا أبدا، ألن هدى  
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 . اهلل ال يلقاهم عىل طريق، ألهنم ظاملون، واهلل ال هيدى القوم الظاملني

تعاىل   قال  ذلك  ومثل  آخر:  النبوة:  قال  أو  بالتوحيد  يتعلق  فيام  دعوى  يدعي  ملن 

ا َأْو َنَصاَرى تِْلَك َأَمانِيُُّهْم ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن  ﴿َوَقاُلوا لَ  ْن َيْدُخَل اجْلَنََّة إِالَّ َمْن َكاَن ُهودا

 [ 111البقرة: ] ﴾ ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

جزء من محلة التوعية العملية للمسلمني ملعرفة ما  : فهذه اآلية الكريمة  (1) قال آخر

لواقع الداخيل هلذه اجلامعات من خالل  تصوير اأساليب    حوهلم ومن حوهلم، وأسلوب من

األوهام الساذجة التي حيملوهنا عن مصريهم ومصري غريهم من الناس من دون استناد إىل  

ركن وثيق، فهم حيسبون أن اجلنة حمجوزة لليهود وللنصارى، فهذا هو ما يقوله اليهود عن  

 أنفسهم، وما يقوله النصارى عن أنفسهم. 

آخر: بقوله:    قال  األوهام  هذه  تعاىل  اهلل  واجه  َأَمانِيُُّهمْ وقد  ،  [ 111البقرة:  ] ﴾  ﴿تِْلَك 

ولكل إنسان مطلق احلرية يف متني ما يشاء لنفسه، فإن مساحة األماين الذاتية واسعة سعة  

كام   إطالقها  يف  حريتهم  هلم  فلتكن  التمنيات،  وحي  من  هذه  كلامهتم  كانت  فإذا  اخليال، 

عليه حياته،    ت من وحي العقيدة التي حتدد لإلنسان مصريه الذي يبني يريدون، وإذا كان

 فلتكن املواجهة من باب النصيحة والتحدي.  

عىل ذلك، بتقديم األسس    [ 64النمل:  ] ﴾  ﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكمْ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

﴾  العقيدية التي حتدد لإلنسان قضية املصري يف اآلخرة من اجلنة والنار، ﴿إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

يف هذه الدعوى، ألن الصدق يتطلب اإلثبات الذي ترتكز عليه القناعة العقلية    [ 25امللك:  ] 

 قناع واإلثبات. يملكونه من وسائل اإل فيام   والوجدانية، وهذا ما يفقده هؤالء
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أولئك الذين يتكلمون بغري علم من أكثر الناس  اهلل تعاىل  اعترب  قال آخر: ومثل ذلك  

وظلام،   وافرتاء  تعاىل:  كذبا  بَِغرْيِ  قال  النَّاَس  لُِيِضلَّ  ا  َكِذبا اهللَِّ  َعىَل  اْفرَتَى  مِمَِّن  َأْظَلُم  ﴿َفَمْن 

 [ 144األنعام: ] ﴾ ِعْلمٍ 

إال االفرتاء الذي هو أشد الظلم، ألن فيه اعتداء عىل    ليس هناك: أي  (1)قال آخر

حرمة اهلل فيام جيب له عىل الناس من اخلضوع له واالستسالم إليه، واعتداء عىل حرمة الناس  

يف إضالهلم بغري حجة، فيام يقتضيه اإلضالل من اإلساءة إىل مصلحتهم يف الدنيا ومصريهم  

 يف اآلخرة. 

األحقاف: ] ﴾  : ﴿إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ لكريمة بقوله اآلية اختم اهلل  قال آخر: و

وقد شاءت إرادة اهلل وحكمته، أن يرتك اإلنسان وجها    . ألهنم أغلقوها عىل أنفسهم.  [ 10

لوجه أمام مصريه، تبعا إلرادته واختياره حتى لو كان ذلك يف خط الضالل ورفض اهلدى،  

يعاق أن  يريد  اهلل  أن  ألن  قبل  الدنيا برتكهم ألنفسهم وضالهلم،  املتمردين يف  الضالني  ب 

 يعاقبهم يف اآلخرة بالنار وبئس القرار. 

 املشهد الثاين: 

 قلت: حدثتنا عن املشهد األول.. فحدثنا عن الثاين. 

قال: بعد أن حتدث تالميذ املعلم عن رضورة التحري والتحقيق للبحث عن اهلداة  

الك  وأوردوا  أول  احلقيقيني،  أن  ذكرتم  لقد  هلم:  قلت  ذلك،  يف  الكريمة  اآليات  من  ثري 

 األدوات التي تتيح التحقق من صدق النبي هي املعجزة؛ فام هي؟.. وما وجه إفادهتا؟

سابقا   عرفنا  لقد  التالميذ:  أحد  للعادة  النبي  قيام  بأنه    اإلعجازقال  خارقة  بأمور 
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 النبوة. وخارجة عن قدرة اإلنسان، مرفقة بدعوى 

العمل اخلارق  .. أوهلا، ء اجلامع لرشوط ثالثة ذلك اليش: وبالتايل؛ فإهنا (1)قال آخر

أكرب   بمثله حتى  اإلتيان  يعجز عن  البرشي، والذي  النوع  كليا عن طاقة  للعادة واخلارج 

 نوابغ العامل. 

أن تكون بمثابة  أي  أن تكون مرافقة لدعوى النبوة من قبل اهلل،  قال آخر: وثانيها،  

 الدليل عىل حقانية مدعي الرسالة. 

  .. أي الدعوة للمعارضة واملقابلة باملثل  ، أن تكون بلسان التحديقال آخر: وثالثها،  

بمثلها،  أي   اإلتيان  اهلل،  عند  من  كوهنا  ينكرون  الذين  أولئك  النبوة  مدعي  يتحدى  أن 

 . القرآن الكريم عرض القرآن هذا األمر أكثر من مرة فيام يتعلق بإعجاز بالضبط كام

وال يمكن قياسها ،  القدرة اإلهليةإىل  املعجزة مستندة  قال آخر: وكل هذا يدل عىل أن  

 . كتشافات العلمية العجيبةبأعامل نوابغ العامل، واال

نوع من    هذاإذ حيتمل مثال وجود طفل ذكي نراه خيطب خطبة عصامء، فقال آخر:  

أما الطفل الرضيع فمن غري املمكن    ..النبوغ، ولذا حيتمل العثور عىل طفل آخر مثله أيضا 

ملسيح: ﴿َقاَل إِينِّ َعْبُد اهللَِّ آَتايِنَ اْلكَِتاَب  ما ذكره اهلل تعاىل عن اعادة أن ينطق بفصاحة ليقول  

 [ 30مريم: ] ﴾ َوَجَعَلنِي َنبِيًّا 

ختصار فرتة نضوج فاكهة من سبع سنني مثال  العامل  كذلك  من املمكن  قال آخر: و 

يأيت    إىل أن  املحتمل  من  لكن  خاصة،  وأدوية  جديد  علمي  باكتشاف  وذلك  أشهر،  عدة 

مثمرة يف حلظة    ما لو حتولت شجرة يابسة إىل أ  .. مكتشف ونابغة آخر بعمل مشابه له أيضا 
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 ية. وكانت ترافقها دعوى النبوة والتحدي، فهي معجزة إهل ،واحدة

سواء كان  ،  املعجزة ال تعني عمل املستحيل عقال قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن  

حماال ذاتيا كاجتامع النقيضني والضدين يف مكان واحد وزمان واحد، أو حماال بالغري كاألمر  

ألنه غري ممكن بحكم العقل، أو بعبارة    ..حمال عقيل   الذي ينتهي وجوده يف خامتة املطاف إىل 

له  أخرى ه معنى  ال  )القدرة( يف حقها  كلمة  استعامل  أن  أي  القدرة،  دائرة  خارج عن  و 

 . أصال

ء موجودا وغري موجود يف  مثل أن يريد أحد األنبياء أن يكون اليش   قال آخر: وذلك

آن واحد، أو أن يضع صخرة عظيمة داخل بيضة دون أن تصغر الصخرة أو تكرب البيضة،  

تضاد يف داخلها بنفسها، أي أهنا يف حقيقتها قضية خاطئة،  مثل هذه القضايا إنام تزرع ال ف

 ومفهومها يف احلقيقة هو أن يريد اإلنسان شيئا وال يريده. 

وبناء عىل هذا فاملحاالت العقلية ال حمل هلا ال يف بحث اإلعجاز، وال حتى  قال آخر:  

زة حمال  يف أي بحث آخر، بل الذي يمكن عرضه هو املحال العادي فحسب، وهبذا فاملعج

 عادي ال غري. 

ء ال يمكن حتققه طبقا للتسلسل الطبيعي لقانون العلة  أي أن مثل هذا اليش قال آخر:  

األسباب والرشوط العادية والطاقة البرشية، لكن ال مانع من حتققه    واملعلول، واستنادا إىل 

 . التي ذكرناها أبدا بالقدرة اإلهلية كاألمثلة 

العليةفإن  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك،   قانون  أن  .. ذلك  املعجزة ال تعني حتطيم 

أصل العلية ال ينحرص يف األصول البدهيية للعلوم البرشية، بل يمتد ليعد يف الفلسفة أيضا  

من املسائل البدهيية، وذلك لعدم إمكان وجود أية حادثة بال علية، والقائلون باملعجزة ال  

 ينكرون هذا األصل البدهيي واملسلم به. 
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وبناء عىل هذا فللمعجزات علل وأسباب حتام خالفا هلذا التوهم، وحيتمل  آخر:    قال

 . وذلك لعدم انحصار الوجود بعامل املادة والطبيعة فقطغيبيا،  أن تكون هذه العلة أمرا 

أهنا غري مكتشفة، أي تلك العلة التي    بل يمكن أن تكون علة طبيعية إال قال آخر:  

إدراكها   البرش  ألفراد  إىل  دون  يستحيل  وصل  االستناد  فكلام  وهبذا  اخلالق،  وقدرة  علم 

 إنسان ما هلذا العامل الطبيعي واملجهول يف نفس الوقت، الستنتجنا اتكاءه عىل قدرة إهلية. 

آخر:   فإن  و قال  النوع  هلذا؛  من  تكون  أن  يمكن  السالم  عليهم  األنبياء  معجزات 

 باهلل. األول أو الثاين، وذلك لتساوهيام يف إثبات ارتباطهم 

قبله كأصل مسلم به، سواء  يقانون العلية و قال آخر: وهلذا نرى القرآن الكريم يعترب  

فيام يتعلق بعامل الطبيعة واخللقة أو بحياة اإلنسان االجتامعية أو حتى باحلياة الشخصية لكل  

فرد، وهناك ما ال يعد وال حيىص من اآليات الرشيفة حول هذا املوضوع، وهلذا ال يمكن  

 ول بأن املعجزات معاليل بال علة. الق

الثابت، فلو  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن   تزلزل نظام عامل اخللقة  املعجزة ال 

 . أمكن زلزلة هذا النظام عن طريق املعجزات، لتزلزل أساس التوحيد ومعرفة اهلل 

عة  معجزات األنبياء اإلهليني كانت متفاوتة ومتنوقال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن 

 بالظروف الزمانية واملكانية لكل نبي عىل حده. وهي مرتبطة كثريا،  

 مبعوث إىل ألنه  ،  لرسول اهلل  أكرب معجزة  القرآن الكريم هو  نجد  قال آخر: وهلذا  

أن يأيت بمعجزة خالدة ال تفقد دورها  وهلذا كان من الالزم  أبد الدهر،    كل البرشية وإىل 

 بمرور األيام. 

آخر:   ملعجزقال  بالنسبة  السالم،    اتوهكذا  عليه  الرياح  كسليامن  تسخري 

كانت متناسبة مع اتساع رقعة ملكه وحكومته، نظرا    ، فقدوالشياطني، ومعرفة منطق الطري
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 لتجاوز حدود مملكته لعامل البرش. 

ملاذا  ه قائال:  سألعندما    بن السكيت الجوابه  يف  اإلمام الرضا  قال آخر: وقد أشار  

اهلل موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحر، وبعث عيسى بالطب، وبعث    بعث

)إن اهلل تبارك وتعاىل ملا بعث موسى كان  .. فقال له اإلمام:  بالكالم واخلطب؟   حممدا  

الغالب عىل أهل عرصه السحر، فآتاهم من عند اهلل بام مل يكن يف وسع القوم مثله، وبام أبطل  

ن اهلل بعث عيسى يف وقت ظهرت فيه العاهات  إو  . .به احلجة عليهمبه سحرهم وأثبت  

الناس إىل  إذ أحي  واحتاج  مثله،  املوتى    ا الطب، فآتاهم من عند اهلل بام مل يكن عندهم  هلم 

يف وقت   وإن اهلل بعث حممدا .. وأبرأ األكمه واألبرص بإذن اهلل، وأثبت به احلجة عليهم

والكالم، فآتاهم من كتاب اهلل ومواعظه وأحكامه ما    كان الغالب عىل أهل عرصه اخلطب

 ( 1)  (أبطل به قوهلم، وأثبت احلجة عليهم

وتأثريها   األنبياء  معجزات  لبعض  نموذج  عن  فحدثونا  أحسنتم..  املعلم:  قال 

 الواقعي. 

وإنام  ،  عن هذه املعاين  ال يعرب باإلعجاز أو املعجزة قال أحد التالميذ: القرآن الكريم  

ومن أحسن األمثلة والنامذج  ثة تعابري أخرى وهي: )آية( و)بينة( و)برهان(،  يستعمل ثال 

القرآن الكريم يف مواضع متعددة،   عىل معجزات األنبياء عليهم السالم والتي وردت يف 

 معجزات موسى عليه السالم؟

قال آخر: وقد بدأ ذكر هذه املعجزة بقوله تعاىل عن فرعون وطلبه الدليل من موسى  

اِدِقنَي َفَأْلَقى َعَصاُه َفإَِذا ِهَي  سالم:  عليه ال ﴿َقاَل إِْن ُكنَْت ِجْئَت بِآَيٍة َفْأِت هِبَا إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ
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 [ 108ـ   106األعراف: ] ﴾ ُثْعَباٌن ُمبنٌِي َوَنَزَع َيَدُه َفإَِذا ِهَي َبيَْضاُء لِلنَّاظِِرينَ 

آخر يذكر  (1) قال  الكريمة  اآلية  أن: ففي هذه  تعاىل  ملا طلبه    اهلل  مل يعرض  فرعون 

السالم  موسى   وهو  عليه  يده..  من  إطالقهم  بعد  معه،  وإرساهلم  إرسائيل،  بنى  شأن  ىف 

 . من آياتعليه السالم  املطلب األول، وإنام كان مهه كله هو االطالع عىل ما عند موسى 

آخر  موسى  :قال  يمهل  السالم  ومل  عليه  عليه  طلع  بل  عليه  فرعون،  مأل  بام  فجأة 

ودهشا  وفزعا  هوال،  كله،  احلوار    .. وجوده  من  شيئا  موسى  من  ينتظر  فرعون  كان  لقد 

واجلدل، واألخذ والرد، فيام سيعرضه عليه من معجزات.. كأن يستحرضها أوال، ويتخري  

ثانيا.. فام كان مع موسى شىء يتوقع أن خترج منه معجزة، وإال فأين   الزمان واملكان  هلا 

 هذه املعجزة؟ وأين أجهزهتا ومعداهتا واأليدى التي تعمل فيها؟   أدوات

﴿َفَأْلَقى  ، وهلذا قال تعاىل:  ولكن هكذا كان تدبري احلكيم العليم وتقديره قال آخر:  

   [ 33ـ  32الشعراء: ] ﴾ َعَصاُه َفإَِذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمبِنٌي َوَنَزَع َيَدُه َفإَِذا ِهَي َبْيَضاُء لِلنَّاظِِرينَ 

العصا التي يمسكها موسى بيده..    .. هكذا تقع املعجزة، وتكون املفاجأةل آخر:  قا 

يفغر فاه حتى ليكاد يبتلع فرعون ومن حوله! ويد    يلقى هبا إىل األرض فإذا هى ثعبان مبني

خيرجها، فإذا هي بيضاء من    ـ أي ىف فتحة قميصه عىل صدرهـ  موسى التي أدخلها ىف جيبه  

من خلقها، إال أهنا ترسل ضوءا مرشقا كضوء الكوكب الدرى ىف    غري سوء، مل يتغري شىء

 فحمة الليل. 

لقد ألقى موسى بكل ما معه دفعة واحدة، حتى يرضب فرعون الرضبة  قال آخر:  

القاضية، التي ال تدع له فرصة يلتقط فيها أنفاسه.. وواحدة من هاتني الرضبتني تكفى لكى  
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 . كان أكثر من جبار عنيد يستسلم هلا كل جبار عنيد.. ولكن فرعون

هنا ما وقع ىف نفس فرعون من فزع، وذعر، بل  القرآن الكريم  وال يذكر  قال آخر:  

يدع ذلك لتصورات الناس، يأخذ كل إنسان ما يقدر عليه اخليال من الصور املرعبة املفزعة،  

 هلذا اهلول الذي وقع. 

  و موسى الثعبان إليه وإذ يفيق القوم من هذا اهلول العظيم، بعد أن يدعقال آخر:  

عليه كانت  الذي  مكاهنا  إىل  يده  ويرد  يده،  ىف  عصا  التفكري    ؛ فيكون  ىف  يأخذون  ذاك  إذ 

ملواجهة هذا التحدى الذي جاءهم به موسى، وجيدون ىف التامس السبل للوقوف ىف وجهه،  

 . وأوهامهم  ظنوهنم ىف وقع  كام  ،قبل أن يتصل خربه بالناس، فتكون الفتنة، ويكون البالء 

فقال:   رأوه،  مما  املبدئي  موقفهم  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد  آخر:  املَْ قال  َقْوِم  ﴿َقاَل  ِمْن  أَلُ 

، أي ساحر يقوم سحره عىل علم ومعرفة، وهو  [ 109األعراف:  ] ﴾  فِْرَعْوَن إِنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعلِيمٌ 

 من أجل هذا مصدر خطر عظيم عىل فرعون وعىل مكانته ىف قومه. 

﴿ُيِريُد  قال آخر: ثم ذكر سوء فهمهم للغاية التي جاء من أجلها، فقال عىل لساهنم: 

خُيْ  بِِسْحِرهِ َأْن  َأْرِضُكْم  ِمْن  تلك  أي    [ 35الشعراء:  ] ﴾  ِرَجُكْم  يملك  الذي  اإلنسان  فمثل هذا 

القوة، وهذه الرباعة، ال يعجز عن أن يفعل ما هو أكثر مما فعل، وليس ببعيد أن حييل الناس  

إىل أحجار ودمى، كام أحال العصا ثعبانا مبينا.. وليس ببعيد أن يطوح بفرعون، ويلقى به  

 . كان خارج ملكه، ويستوىل هو عىل هذا امللكىف م

ويدور بني القوم حديث طويل متصل، تتوارد فيه اآلراء، وتكثر وجوه  قال آخر:  

املأل:  ،العروض واحللول  فيه  ينتهى فرعون إىل موقف يسأل  ماذا عندهم من قول ىف    ثم 

 [ 35الشعراء: ] ﴾ ﴿َفاَمَذا َتْأُمُرونَ . موسى، وىف هذا الذي شهدوه منه؟. 

آخر:   هذا قال  ىف  نافذا  وأمرا  قاطعا،  ورأيا  حاسام،  موقفا  منهم  يريد  فرعون  إن 
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وىف قول فرعون لقومه: ﴿َفاَمَذا    املوقف، الذي ال حيتمل غري املواجهة احلازمة احلاسمة.. 

خروج عىل املألوف بينه وبينهم، فام اعتادوا أن يسمعوا منه غري كلمة    [ 35الشعراء: ] ﴾ َتْأُمُرونَ 

 منه، والطاعة والتنفيذ منهم.  [ 12الطالق: ] ﴾ ، هى ﴿اأْلَْمرُ واحدة

  أما هنا ىف هذا املوقف، فهو متخاذل متهالك، قد هزته الصدمة، وأذلت قال آخر:  

إنه  . . له يقال وال  … ويقول  يؤمر،  وال  …من كربيائه، فذهل عن نفسه، ونسى أنه الذي يأمر 

 . البالء الذي يتهدده، ويتهدد ملكههنا ىف معرض اهلالك، وىف مواجهة 

هنا يواجه الضعف اإلنسانى الذي يتعرى فيه من كل مظاهر العظمة  قال آخر: وهو  

  ، إنه الكاذبة، واالستعالء املصطنع، حني يصطدم بواقع احلياة، ويواجه أهواهلا وشدائدها 

 . إليه متتد  يد  أي  من الصدقة  يقبل  الذي املستكني،  الضعيف  الذليل  ذلك اإلنسان هو  هنا،

أهنم ىف جملس فرعون، وبني    وجيىء جواب القوم أمرا حاسام.. لقد نسوا قال آخر:  

يدى جربوته وكربيائه، إهنم ال يرون منه اآلن إال إنسانا مثلهم، قد أدركه الفزع، واستوىل  

ى  عليه الذعر، وأهنم وهو عىل سواء ىف هذا املوقف األليم.. وهل حني تغرق السفني، ويلق

براكبيها ىف جلة البحر، يكون هناك ملك وسوقة؟ وسيد ومسود؟ إهنم ْجيعا ىف يد اهلالك  

يَن َيْأُتوَك بُِكلِّ َساِحٍر َعلِيمٍ  األعراف: ] ﴾  سواء ﴿َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َوَأْرِسْل يِف املََْدائِِن َحارِشِ

أي أنظره وأخر األمر فيه إىل أن نجمع ما ىف املدن من    [ 36الشعراء:  ] ﴾  ﴿َأْرِجهْ ، و[ 112ـ    111

السحرة، أصحاب العلم، والتخصص ىف هذا الباب، وهبذا نلقى سحره بسحر مثله، يستند  

 إىل علم ومعرفة. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن السحرة، وهم أهل االختصاص بمجرد أن رأوا ما  

ا َقاُلوا  وا، قال تعاىل:  أتى به موسى عليه السالم من املعجزات آمن دا َحَرُة ُسجَّ ﴿َفُأْلِقَي السَّ

 [ 70طه: ] ﴾ آَمنَّا بَِربِّ َهاُروَن َوُموَسى 
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أمام هذه اآلية الواضحة العظيمة الدالة عىل أهنا من عند اهلل، ال من  : أي  (1)قال آخر

وبام يأمرنا به من عبادة  وكفرنا بفرعون    [ 70طه:  ] ﴾  البرش، ﴿َقاُلوا آَمنَّا بَِربِّ َهاُروَن َوُموَسى 

 غري اهلل. 

وفوجئ الطاغية اجلبار، وأسقط يف يديه، فقد أراد أن يسخر من موسى  قال آخر:  

. لقد  . بإظهار ضعفه أمام قوة السحرة، ليدفع الناس بعيدا عنه من خالل ذلكعليه السالم 

لها عليه،  أراد أن يربح الشوط عىل موسى يف ساحة املعركة، فإذا بموسى يربح املعركة ك

وها هو يفقد قوته أمام الشعب كله، وخيشى أن يفقد موقعه األلوهي أو امللكي عىل األقل،  

 فيتحرر العبيد من هذا الشعب، ويتجرأ السادة األحرار عليه. 

وهلذا أراد أن يقوم بعملية استعراض للسلطنة أمام هؤالء السحرة الذين  قال آخر:  

هو كان يعتقد أن كل يشء ال بد أن يمر بساحته وأن حيظى  أعلنوا إيامهنم قبل أن يستأذنوه، ف

للمؤمنني   الرسمي  يمنح اإلذن  الفكر واإلنسان واحلياة، فال بد أن  بموافقته، ألنه يملك 

 . ليكون إيامهنم رشعيا قانونيا، وإال فقد صفته الرشعية، واستحق عىل ذلك العقاب األليم

كيف  أي:    [ 49الشعراء:  ] ﴾  ُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكمْ ﴿آَمنُْتْم لَ قال آخر: وهلذا راح يقول هلم:  

فعلتم ذلك، إهنا اجلرأة عىل اإلله السيد العظيم الذي ال جيوز ألحد مهام كانت رتبته أن يقوم  

بأي عمل، أو يعلن أي موقف يتعلق بنفسه أو باآلخرين، إال بعد أن حيصل عىل موافقته،  

حياهتم، ألنه الذي يعرف من ذلك ما ال يعرفون    فهو الذي حيدد هلم ما يصلحهم، وما يفسد

 من أمور احلياة.  

آخر:   السحرة  قال  بموقف  الناس  تأثر  ويمنع  فشله وضعفه،  يغطي  أن  حاول  ثم 
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احلالة   بصورة  بتصويرها  املسألة  من  هيرب  أن  فحاول  السالم،  عليه  موسى  أمام  اإليامين 

للقي السحرة  التمثيلية املرسحية، لإليقاع  التآمرية اخلفية احلاصلة بني موسى وبني  ام هبذه 

ُه َلَكبِرُيُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم   بفرعون، وإضعاف ملكه، وإخراج أهل مرص من مرصهم. و﴿إِنَّ

ْحرَ  ألستاذهم   [ 49الشعراء:  ] ﴾  السِّ خيضعون  الذين  التالميذ  دور  دوركم  كان  فيام    وبذلك 

 ا أوحى أن دورهم كان امتدادا لدوره. يأمرهم به، وينهاهم عنه، ويف ما يوجههم إليه. وهكذ

وبذلك حاول أن يستوعب مشاعر اجلامهري ملصلحته، متاما كالكثريين من  قال آخر:  

الواجهات   الفنية ما هي أفضل  الذين حياولون أن يدرسوا مع األجهزة اإلعالمية  الطغاة 

ليلصقوا   هتدد سياستهم وحكمهم،  التي  املعارضة  الفئات  أمام  يثريوهنا  هبم خمتلف  التي 

 التهم التي حتاْصهم يف الساحة اجلامهريية لتخفف من تأثريهم عىل اآلخرين.  

وبذلك ينجحون يف عزهلم عن األمة مستغلني عجزها عن فهم أالعيبهم  قال آخر:  

أسلوب   نواجه  كيف  الفرعوين  األسلوب  هذا  من  نستوحي  جيعلنا  ما  وهذا  وأرسارهم، 

يضللون به شعوهبم جتاه التحديات التي  فيام   ملستقبلني الكثريين من الفراعني املعاْصين وا

 توجه إليهم من املصلحني الرساليني. 

ثم بدأت عملية التهديد بالعقاب، يف حماولة فرعونية لدفعهم إىل الرتاجع  قال آخر:  

عن موقفهم، واالبتعاد عن موسى، ليضمن بذلك احلصول عىل بعض ما فقده من القوة  

أمام اجلامه ُجُذوِع  .  ري.املعنوية  يِف  َبنَُّكْم  َوأَلَُصلِّ ِخاَلٍف  ِمْن  َوَأْرُجَلُكْم  َأْيِدَيُكْم  ﴿َفأَلَُقطَِّعنَّ 

ا َوَأْبَقى نَا َأَشدُّ َعَذابا أنا أو موسى، لتعرفوا من هو األقوى، ومن    [ 71طه:  ] ﴾  النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ َأيُّ

الدنيا   سلطة  من  يشء  أي  يملك  ال  السالم  عليه  موسى  ألن  وستندمون  األبقى.  هو 

القوة   مواقع  وكل  حويل  من  يشء  كل  أملك  بينام  يشء،  عىل  منه  حتصلوا  فلن  وسطوهتا، 

 والنفوذ، فأعطى من أشاء وأمنع من أشاء، وأقتل من أريد، وأعفوا عمن أريد. 
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لكن القوم قد دخلوا يف عامل آخر.. فقد التقوا باهلل يف روحية اإليامن به،  قال آخر:  

وقد انفتحوا من خالله عىل عامل القدس والطهارة، وعاشوا مع عامل الغيب املطلق الذي ال  

ومل تعد الدنيا متثل هلم أي يشء يف غناها وفقرها، ورفعتها وضعتها، وقوهتا    ،حتده أية حدود 

بل أصبحت اآلخرة أكرب مههم وأفضل طموحاهتم، ولذلك كانت مواجهتهم له    وضعفها،

 من موقع القوة الكبرية املتحدية يف روحيتهم اهلادئة الصافية املطمئنة. 

الواضحة    [ 72طه:  ] ﴾  ﴿َلْن ُنْؤثَِرَك َعىَل َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّنَاِت قال آخر: ولذلك قالوا:  

ن شك أو شبهة، فكيف نتنكر هلا، ونرتكها من دون أساس؟  التي تؤكد لنا احلقيقة من دو

وماذا متثل أنت لنا أمام حقيقة اإليامن؟ وماذا متثل طريقتك يف احلياة؟ ما هي قيمك؟ وما  

ومفاهيمه؟    هي رشيعتك؟ وما هي مفاهيمك؟ هل تثبت باملقارنة أمام قيم اإليامن ورشائعه

اهلل هي الرشيعة احلقة، وأن رشيعة البرش هي  ن رشيعة  أإن احلقيقة تفرض نفسها علينا وهي  

كانت   ومهام  اإلغراءات،  كانت  مهام  احلق،  عىل  الباطل  نؤثر  ولن  الباطل،  رشيعة 

وخلقنا وأوجدنا، وما زال    [ 72طه:  ] ﴾  التهديدات، ولن نؤثرك عىل اهلل ربنا ﴿َوالَِّذي َفَطَرَنا 

وما حجمك وما قيمتك؟ وما هي    يرعى حياتنا بنعمه ولطفه ورمحته..، فمن أنت أمام اهلل؟

 قوتك؟  

قوة:   بكل  عليه  ردوا  ثم  آخر:  احْلََياَة  قال  َهِذِه  َتْقيِض  إِنَّاَم  َقاٍض  َأْنَت  َما  ﴿َفاْقِض 

ْنَيا  هل تريد أن تقتلنا، هل عندك أكثر من التمثيل والصلب والقتل؟ إننا لن    [ 72طه:  ] ﴾  الدُّ

ون نفقدها،  الدنيا  حياتنا  إهنا  الكثري،  ونخرسها،  نخرس  وملذاهتا،  ومنافعها  شهواهتا  فقد 

ولكنها لن تكون اخلسارة الكبرية، فهناك الدار اآلخرة التي تنتظر املؤمنني، هلم فيها رمحة  

 أعد هلم من نعيم اجلنة وسعادة الرضوان. فيام  اهلل

 قال املعلم: أحسنتم.. فهال ذكرتم نموذج آخر عىل ذلك.  
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قال أحد التالميذ: من النامذج عىل ذلك ما ذكره اهلل تعاىل من اآليات التي زود هبا  

ائِيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم  املسيح عليه السالم ليؤدي رسالته، كام قال تعاىل:   ﴿َوَرُسوالا إىَِل َبنِي إرِْسَ

ا بِإِْذِن اهللَِّ َوُأْبِرُئ بِآَيٍة ِمْن َربِّ    ُكْم َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيا

ِخُروَن يِف ُبيُ  ْم إِنَّ يِف  وتِكُ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص َوُأْحيِي املَْْوَتى بِإِْذِن اهللَِّ َوُأَنبُِّئُكْم باَِم َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ

 [ 49آل عمران: ] ﴾ َذلَِك آَلَيةا َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ 

التالميذ أحد  السالم  :  (1) قال  عليه  املسيح  أرسل  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  بني  فقد  إىل 

اهلل، وكذبوا رسله  الذين متردوا عىل  التحديات    إرسائيل  بمختلف  وقتلوهم وواجهوهم 

الالالصعبة،   من  كان  ويفضح  زم  ولذلك  متردهم،  يقهر  حاسم  بأسلوب  مواجهتهم 

له   أساليبهم ويوقفهم عند حدهم، متاما كام فعل موسى عليه السالم مع السحرة فوقعوا 

ثقافته  .ساجدين يف  املجتمع  قدرات  تتحدى  التي  املعجزة  من  أعظم  أسلوب  وأي   .

 . وفعاليته

َأْخُلُق  ه بقوله:  قال آخر: ثم رسد اهلل تعاىل بعض معجزاته، ومنها ما عرب عن ﴿َأينِّ 

ا بِإِْذِن اهللَِّ  [ 49آل عمران: ] ﴾ َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيا

كان اهلل قديرا عىل أن خيلق الطري من الطني ومن غري الطني سواء كان  و:  (2) قال آخر

أم مل يكن، وكذلك مل يكن   الطري  القدرة ﴿ُكْن  يف شكل  هناك من داع للنفخ، ألن طريق 

ولكن شاء اهلل أن تظهر قدرته بطريق التدرج، ألن الطني إذا كان عىل  ،  [ 68غافر:  ] ﴾  َفَيُكونُ 

النفخ جتعل   شكل الطري يشتبه بالطري احلقيقي وال يكون بينهام فارق إال باحلياة، وعملية 

الكرة ونحوها إذا نفخ فيها، فإذا وجدت الرائي ينتظر تغيريا يف اجلسم كام حيدث ذلك يف  

 

 (6/21) من وحي القرآن (1) 
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ترقب ما   النفس كانت  الطيني تكون حدة الصدمة قد خفت، ألن  اهليكل  الروح يف هذا 

 حدث، وْجيع املقدمات ال دخل هلا مطلقا يف وجود احلياة والروح. 

من األم فقط، مع أن احليوان يف عاملنا ال  عليه السالم  وكذلك خلق عيسى  قال آخر:  

وقد  ،  من األب واألم، ونظام الكائنات جيرى عىل سنن واحد إال حيث يريد اهللخيلق إال  

لطف اهلل بمريم فأراها ملكا يف صورة برش، وقال هلا سأهب لك غالما زكيا، فأجابته: ﴿َأنَّى  

َبرَشٌ  َيْمَسْسنِي  َومَلْ  ُغاَلٌم  يِل  به    [ 20مريم:  ] ﴾  َيُكوُن  أحاطت  التي  واألحوال  امللك  فرؤية 

عندها بعض الشك يف أهنا ربام محلت بطريق غري عادى، وهبذا هتيأ احتامهلا صدمة  أوجدت  

 . احلمل عندما حصل

َوُأْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص  : ثم قال تعاىل عىل لسان املسيح عليه السالم: ﴿(1)قال آخر

و الغالب عليهم ـ فيام يقال ـ  ه كان  الطب  ، ذلك أن  [ 49آل عمران:  ] ﴾  َوُأْحيِي املَْْوَتى بِإِْذِن اهللَِّ

وماذا يستطيع الطب أن يصنع لإلنسان إال أن يعالج حركة احلياة لتتوازن، وخيفف اآلالم  

لكنه لن يستطيع أن يعطي احلياة للجامد، أو يمنح البرص ملن  ،  لتهدأ، ويبلسم اجلراح لتلتئم

ـ أو يشفي األبرص بمجرد اللمس،   أو يعيد احلياة إىل  يولد بال برص ـ وهو معنى األكمه 

لكن املسيح عليه السالم يستطيع ذلك بإذن اهلل الذي أعطاه من قدرته    ،املوتى من جديد

 التي متثل اإلذن التكويني يف حركة القدرة باألسلوب غري املألوف. 

وال يقف عند ذلك، بل يتقدم يف املعجزة ليخربهم عام يأكلون ويدخرون  قال آخر: 

مما ال حييط   بيوهتم  الصدور واجلدران  يف  الذي خيتفي خلف  الغيب  اإلنسان من وراء  به 

ِخُروَن يِف ُبُيوتُِكمْ     [ 49آل عمران:  ] ﴾ ﴿َوُأَنبُِّئُكْم باَِم َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ
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ومن املعروف لدهيم أن عيسى عليه السالم مل يستند إىل أية ثقافة خاصة  قال آخر:  

يف األمور التي ال تصل إليها القدرات اإلنسانية    أو عامة يف ذلك، أو يف بعض ذلك، ال سيام

مهام ارتفعت، ولذلك أكد هلم أن يف هذه الظواهر اخلارقة للعادة آية هلم ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيةا  

ُمْؤِمننِيَ  ُكنُْتْم  إِْن  عمران:  ] ﴾  َلُكْم  لكم    [ 49آل  تركز  أن  أجل  من  إليكم،  تقدم  التي  باآليات 

قناعاتكم عىل أساس الرباهني الواضحة التي ال يملك اإلنسان معها إال أن يرضخ لإليامن  

 يف كل مفاهيمه وحقائقه ومتطلباته. 

وتلك هي قصة النبوات، فهي تقود اإلنسان نحو اإليامن باملعجزة التي ال  قال آخر:  

 من بعيد.تقبل الشك من قريب أو 

سنة جديدة غري ما  وهي    ن املعجزات كلها من صنع اهلل، أ: واخلالصة  (1) قال آخر

نشاهد كل يوم، فحركة الشمس وطلوعها من املرشق مع عظمها ال حتدث دهشة لتعودنا  

إياها، ولكن إن طلعت من املغرب دون املرشق كان معجزة وأحدث غرابة ودهشة مع أن  

 .ارق بينهاماحلركتني من صنع اهلل ال ف

ولكى ال حتدث الصدمة حني حصول املعجزة هييئ اهلل الظروف  قال آخر: ولذلك،  

لتحملها، وهييئ النبي لقبوهلا، وهييئ احلارضين ملشاهدهتا وقبوهلا، فأمر اهلل موسى بإدخال  

أى   أن  حيكم  أن  للعقل  وليس  األخرى،  ملعجزاته  هتيئة  بيضاء  وإخراجها  جيبه  يف  يده 

من األخرى، ألنه يتكلم عن جمهول هو من صنع اهلل ال يعرفه، فال يمكن    املعجزات أعظم 

 اإلنسان مهام ارتقى عقله أن يصل إىل صنعها، بل هى فوق قدرته. 

آخر:   ظهرت  قال  مهام  العلمية،  السنن  عىل  مبنية  فهى  العلمية  املخرتعات  أما 
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بوساطة الراديو إنام  وغاية ما هناك أن العلامء سخروها ألغراضهم، فالذى يتكلم  ،مدهشة 

استطاع ذلك، ألنه قد استخدم اهلواء الذي حيمل أمواج الصوت إىل العامل كله، وهكذا حال  

لكن   إنسان،  كل  يد  عىل  دائام  يتكرر  إهلى  لناموس  كشف  هى  إنام  املخرتعات،  سائر 

املعجزات جترى عىل طراز آخر، فهى خلق سنة جديدة يف الكون، وال تتكرر إال بإذن اهلل،  

 . وال يعرف اإلنسان هلا قاعدة وال يدرك طريقا لصنعها 

 املشهد الثالث: 

 قلت: حدثتنا عن املشهد الثاين.. فحدثنا عن الثالث. 

قال: بعد أن حتدث تالميذ املعلم عن املعجزة وكوهنا من أدوات التحري والتحقيق  

التي ت تيح التحقق من  الدالة عىل اهلداة احلقيقيني، قلت هلم: لقد ذكرتم أن من األدوات 

 .. كيف ذلك؟ التحقيق يف مضمون دعواهتمصدق النبي 

التالميذ أحد  البحث يف  (1) قال  القصد من ذلك هو  املعارف واألحكام  :  جمموعة 

 والقوانني، والربامج اإلنسانية واألخالقية البناءة التي يدعون إليها. 

أ ذلك  آخر:  حمتوىقال  حتقيق ودراسة  الغالب   ن  يف  يشكل  دعوة  مقنعا    أي  دليال 

له مزاياه اخلاصة، يف حني أن الدين  احلقيقي  صدق أو كذب املدعي، فالدين    للتوصل إىل 

 .خرى أالكاذب الذي يبتدعه فرد أو أفراد ألهداف مادية وشيطانية له مزايا 

آخر:   وهتيئة    ،فاألولقال  العدل،  وإقامة  النفوس،  وتقوية  البرشية،  هداية  غايته 

ومعنويا.  ماديا  اإلنسان  وتكامل  واألمن،  والسالم  الصلح  الثاين  .  متطلبات  أن  حني  يف 

 .اإلنسان وختدير فكره، واالنتفاع األكثر منه واالستعامر   النتكاسة يسعى 

 

 . 8/263: ( نفحات القرآن1) 
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عليهم السالم  لدعوة األنبياء    صول العامة األ: وهلذا؛ فإننا عند دراسة  (1) قال آخر

 نجد كل املعاين الراقية والقيم النبيلة، والتي ال نجدها يف كل الرتاث البرشي. 

ونالحظ   آخر:  يف  قال  املتكررة  احلقيقة  األصول  هذه  مطالعة  خالل  القرآن  من 

بينهمالكريم التفريق  ينبغي  اهلل، كام ال  أنبياء  تفاوت بني  أنه ال  ْجيعهم جاء  ، ألن  ، وهي 

 بدعوة واحدة. 

استبدال  بعض الرشائع، ألن ذلك يشبه  نسجام مع نسخ  ال منافاة هلذا االقال آخر: و

املناهج الدراسية للجامعة يف كل سنة، مع أن اصوهلا العامة منسجمة مع بعضها يف نفس  

تفاوت  و  ..الوقت ألجل  األنبياء  درجات  تفاوت  مع  املسألة  هلذه  منافاة  ال  كذلك 

 اهتم. مسؤولي

نسجام يف األصول العامة يؤكد عىل اخلطوط األساسية لألديان  هذا االقال آخر: و

اإلهلية ويوقفنا عليها، كام ويوضح حقانية دعوهتم من جهة أخرى، إذ إن الساسة الدنيويون  

ٌة َلَعنَْت ُأْخَتَها ، كام قال تعاىل: ينفي خلفهم سلفهم   [ 38األعراف: ] ﴾ ﴿ُكلَّاَم َدَخَلْت ُأمَّ

 قال املعلم: فهال ذكرتم لنا بعض اآليات الكريمة التي تبني هذه املعاين وتؤكدها. 

﴿ُقوُلوا آَمنَّا بِاهللَِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْينَا  قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  

ْسَباِط َوَما ُأويِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما  َوَما ُأْنِزَل إىَِل إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَ 

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ  ِْم اَل ُنَفرِّ  [ 136البقرة: ] ﴾ ُأويِتَ النَّبِيُّوَن ِمْن َرهبِّ

من آمن برسول من رسل اهلل ومل يؤمن بجميع  : فاآلية الكريمة تذكر أن  (2) قال آخر

من   فهو  اهلل،  كتب  من  سواه  بام  وكفر  بكتاب  متسك  ومن  املؤمنني،  من  فليس  الرسل، 
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 (1/145التفسري القرآين للقرآن ) (2) 
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 الكافرين.

اليهود والنصارى الذين فرقوا دين اهلل  قال آخر: ولذلك   ذم اهلل أهل الكتاب من 

ِذيَن َيْكفُ ،  وتوعدهم بالعذاب األليم ُقوا  قال تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ ُروَن بِاهللَِّ َوُرُسلِِه َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرِّ

يالا  َبنْيَ اهللَِّ َوُرُسلِِه َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمُن بَِبْعٍض َوَنْكُفُر بَِبْعٍض َوُيِريُدوَن َأْن َيتَِّخُذوا َبنْيَ َذلَِك َسبِ 

ا َوَأْعتَْدَنا لِْلَكافِِريَن َعذَ  ا ُمِهيناا ُأوَلئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن َحقًّ    [ 151ـ  150النساء: ] ﴾ ابا

املؤمنني الذين يؤمنون برسله ْجيعا، ومل يفرقوا بني  اهلل تعاىل حني مدح قال آخر: يف 

ِذيَن   أحد منهم، وأنزهلم منازل رضوان، وأوسع هلم ىف جناب رمحته ومغفرته، فقال: ﴿َوالَّ

ُقوا َبنْيَ أَ  ا  آَمُنوا بِاهللَِّ َوُرُسلِِه َومَلْ ُيَفرِّ َحٍد ِمنُْهْم ُأوَلئَِك َسْوَف ُيْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَكاَن اهللَُّ َغُفورا

  [ 152النساء: ] ﴾ َرِحياما 

ْوا  قال آخر: ثم قال تعاىل بعدها:   ﴿َفإِْن آَمُنوا بِِمْثِل َما آَمنُْتْم بِِه َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِْن َتَولَّ

ِميُع اْلَعلِيُم ِصْبَغَة اهللَِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللَِّ ِصْبَغةا  َفإِنَّاَم ُهْم يِف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيكَ  ُهُم اهللَُّ َوُهَو السَّ

نَا َوَربُُّكْم َوَلنَا َأْعاَمُلنَا َوَلُكْم َأْعاَملُ  وَننَا يِف اهللَِّ َوُهَو َربُّ اجُّ ُكْم َوَنْحُن َلُه  َوَنْحُن َلُه َعابُِدوَن ُقْل َأحُتَ

 [ 139ـ  137البقرة: ] ﴾ خُمْلُِصونَ 

اإليامن باهلل وكتبه ورسله من غري تفرقة بني اهلل ورسله، هو اإليامن  قال آخر: أي أن 

الذي قامت عليه دعوة اإلسالم، واستقام عليه املسلمون، فإن آمن أهل الكتاب مثل هذا  

ىل  اإليامن فقد اهتدوا، وصح إيامهنم، وإن تولوا فقد ضلوا سواء السبيل، وصار أمرهم إ

واملسلمني من  النبي  خالف وشقاق بينهم وبني املؤمنني، ثم بينهم وبني أنفسهم، وليس عىل  

أهل الكتاب هلم، واتباعهم سبيال غري سبيل املؤمنني، فاهلل سبحانه، سيكفى    بأس ىف خمالفة

 رشهم، ويبطل كيدهم. النبي 

﴾ هللَِّ ِصْبَغةا َوَنْحُن َلُه َعابُِدونَ وقوله تعاىل: ﴿ِصْبَغَة اهللَِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اقال آخر:  
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أي قولوا    [ 136البقرة:  ] ﴾  داخل ىف مقول القول، ىف قوله تعاىل: ﴿ُقوُلوا آَمنَّا بِاهللَِّ  [ 138البقرة:  ] 

آمنا باهلل وصبغنا صبغة اهلل، أو رضينا صبغة اهلل، والصبغة هنا هى السمة واللون الذي يظهر  

 إلسالم. به املسلمون ىف الناس، وهو ا

َوَلُكْم  قال آخر:   َأْعاَمُلنَا  َوَلنَا  َوَربُُّكْم  نَا  َربُّ َوُهَو  اهللَِّ  يِف  وَننَا  اجُّ َأحُتَ تعاىل: ﴿ُقْل  وقوله 

إنكار من املسلمني عىل أهل الكتاب أن جيادلوهم    [ 139البقرة:  ] ﴾  َأْعاَمُلُكْم َوَنْحُن َلُه خُمْلُِصونَ 

  حقيقة واحدة، فإما إيامن، وإما كفر. ىف اهلل، إذ األمر ال يتسع جلدال ىف

تعاىل:   قال  ذلك  ومثل  آخر:  اَمَواِت  قال  السَّ َفاطِِر  َشكٌّ  اهللَِّ  َأيِف  ُرُسُلُهْم  ﴿َقاَلْت 

ى َقاُلوا إِْن َأْنُتْم إِالَّ  َرُكْم إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ رَشٌ  بَ   َواأْلَْرِض َيْدُعوُكْم لَِيْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوُيَؤخِّ

وَنا َعامَّ َكاَن َيْعُبُد آَباُؤَنا َفْأُتوَنا بُِسْلَطاٍن ُمبنِيٍ   [10إبراهيم: ] ﴾ ِمْثُلنَا ُتِريُدوَن َأْن َتُصدُّ

قال آخر: ففي هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل حرص األنبياء عليهم السالم عىل  

 و صفاته. الدعوة إىل اهلل والتعريف به، والرد عىل املشككني يف وجوده أ 

ضع ملعطيات حتتوهيا داخليا  خيالشك ال بد أن  : وهي تشري إىل أن قضية  (1) قال آخر

أو خارجيا فيام يتمثل فيه الغموض أو االلتباس الذي حيجب الوضوح عن الرؤية ويعقد  

الضباب. آفاق  إىل  بالفكرة  ويبتعد  للمشكلة  ما يمكن مالحظته يف كثري من    . احلل  وهذا 

،  األمور التي خيتلف فيها الناس، وتتعدد فيها اآلراء، لتعدد وجوهها وإمكانات تفسريها 

ولكن هل يمكن أن يقرتب الشك من إرشاقة الشمس يف رابعة النهار، أو يلتقي الغموض  

 بالصحو املنترش يف صفاء السامء؟

لذلك آخر:  هؤ   ، قال  يتحدث  أن  يمكن  يف  كيف  أو  اهلل  وجود  يف  الشك  عن  الء 

 

 ( 13/87) من وحي القرآن (1) 
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يفكرون، ويف ما حيسون، ويف ما يامرسونه  فيام    توحيده، وهم يعيشون حضوره يف وجودهم،

 من شؤون احلياة.  

هذا احلضور الذي ال يغيب عن يشء، وال يغيب عنه يشء وال خيلو منه  قال آخر: و

رشاقة لوجوده، وداللة  يشء، وهو الذي فطر الساموات واألرض بقدرته، ففي كل ظاهرة إ

 عىل توحيده.  

﴿َيا َمْعرَشَ  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل يف ذكر القضايا التي دعا إليها أنبياء اهلل: 

وَن َعَلْيُكْم آَيايِت َوُينِْذُروَنُكْم لَِقاَء َيْوِمُكْم َهذَ  ْنِس َأمَلْ َيْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقصُّ نِّ َواإْلِ ا َقاُلوا  اجْلِ

ُْم َكاُنوا َكافِِريَن ذَ  ْنَيا َوَشِهُدوا َعىَل َأْنُفِسِهْم َأهنَّ هْتُُم احْلََياُة الدُّ لَِك َأْن مَلْ  َشِهْدَنا َعىَل َأْنُفِسنَا َوَغرَّ

َغافٍِل َعامَّ  َيُكْن َربَُّك ُمْهلَِك اْلُقَرى بُِظْلٍم َوَأْهُلَها َغافُِلوَن َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت مِمَّا َعِمُلوا َوَما َربَُّك بِ 

 [ 132ـ  130األنعام: ] ﴾ َيْعَمُلونَ 

ىف موقف احلساب يقوم القيامة، يسأل اخللق من جن وإنس هذا  أي  :  (1)قال آخر

أي من جنسكم،  ،  [ 130األنعام:  ] ﴾  السؤال التقريرى من رب العاملني: ﴿َأمَلْ َيْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكمْ 

وَن َعَلْيُكْم آَيايِت فللجن رسل من اجلن، ولإلنس رسل من اإلنس ، [ 130األنعام:  ] ﴾  ..﴿َيُقصُّ

يب اإليامن  إىل  ويدعونكم  قدرتى،  دالئل  عليكم  ويعرضون  آيايت،  يسمعونكم  ،  أي 

أي حيذرونكم لقاء هذا اليوم الذي أنتم فيه  ،  [ 130األنعام:  ] ﴾  َوُينِْذُروَنُكْم لَِقاَء َيْوِمُكْم َهَذاو﴿

 . ىف موقف احلساب واجلزاء

أي  ،  [ 130األنعام:  ] ﴾  وجيىء اجلواب من اجلن واإلنس: ﴿َشِهْدَنا َعىَل َأْنُفِسنَا   قال آخر:

أقررنا بأن رسل اهلل قد جاءوا إلينا بآيات اهلل، وأنذرونا لقاء هذا اليوم.. وما كان للمسئولني  

 

 (4/311القرآين للقرآن )التفسري  (1) 
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أن ينكروا، حيث كل شىء ينطق هذا اليوم باحلق.. ثم جيىء التعقيب عىل هذه الشهادة:  

ُْم َكاُنوا ْنَيا َوَشِهُدوا َعىَل َأْنُفِسِهْم َأهنَّ هْتُُم احْلََياُة الدُّ  [ 130األنعام: ] ﴾ َكافِِرينَ  ﴿َوَغرَّ

وواضح أن املسئولني هنا من معرش اجلن واإلنس، هم الغواة الضالون  قال آخر:  

 .منهم، الذين أنكروا رسل اهلل، وكفروا بام جاءوهم به من عند اهلل

﴾  ا َغافُِلونَ ﴿َذلَِك َأْن مَلْ َيُكْن َربَُّك ُمْهلَِك اْلُقَرى بُِظْلٍم َوَأْهُلهَ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

بإرسال  و  ،[ 131األنعام:  ]  وذلك  وجن،  إنس  من  بعباده،  رمحة  من  كان  ما  إىل  هنا  اإلشارة 

الرسل إليهم، ودعوهتم إىل اهلل، وكشف معامل الطريق إليه.. فإنه سبحانه وتعاىل ال يؤاخذ  

،  عباده إال بعد أن يعذر إليهم بإرسال رسله، مبرشين ومنذرين، حتى ينتبهوا من غفلتهم 

فال يكون هلم عذر إذا أخذهم اهلل بالعقاب الذي يستحقونه عىل كفرهم وضالهلم.. وهذا  

بِنَي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالا  وقوله: ﴿َوَما    ،[ 15اإلرساء:  ] ﴾  ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

َها َرُسوالا   َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِنَا َوَما ُكنَّا ُمْهلِكِي اْلُقَرى  َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك اْلُقَرى َحتَّى َيبَْعَث يِف ُأمِّ

 [ 59القصص: ] ﴾ إِالَّ َوَأْهُلَها َظاملُِونَ 

قوله تعاىل: ﴿بُِظْلٍم﴾ إشارة إىل أن عدل اهلل يقىض بأال يعاقب أحدا  : ويف  قال آخر 

 من خلقه، حتى ينذره ويقيم احلجة عليه. 

أي لكل إنسان    [ 132األنعام:  ] ﴾  َدَرَجاٌت مِمَّا َعِمُلواوقوله سبحانه: ﴿َولُِكلٍّ  قال آخر:  

فإن كان عمله سيئا  الدرجة من عمله،  له هذه  هتيأ  كانت    مكانته ودرجته من عمله، أي 

فال خيتلط    ،[ 132األنعام:  ] ﴾  مكانته من السوء بحسب عمله.. ﴿َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعامَّ َيْعَمُلونَ 

 . ء، بل لكل عمله وحسابه، وجزاؤهعنده عمل املحسن بعمل امليس 

تعاىل:   قال  ذلك  ومثل  آخر:  َقْبلُِكْم  قال  ِمْن  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ ْينَا  َوصَّ ﴿َوَلَقْد 

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوَكاَن   اُكْم َأِن اتَُّقوا اهللََّ َوإِْن َتْكُفُروا َفإِنَّ هللَِِّ َما يِف السَّ اَوإِيَّ ﴾  اهللَُّ َغنِيًّا مَحِيدا
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 [131النساء: ] 

قدرة اهلل  بعض مظاهر  بعد استعراض  : وقد وردت هذه اآلية الكريمة  (1) قال آخر

ىف هذا جالء لغشاوات الضالل التي انعقدت عىل كثري  و   ،وسلطانه املتفرد عىل هذا الوجود

إال ىف ضباب هذه الضالالت    رهبا   فلم تر   ؛ من البصائر فحجبت عنها الرؤية الواضحة هلل

 . ربا مع أرباب، وإهلا ىف جممع من اآلهلة

فإذا نظر اإلنسان إىل ما ىف ملكوت السموات واألرض من آثار رمحة اهلل،  قال آخر: 

وقدرته، وعلمه وحكمته، ثم استمع لدعوة احلق سبحانه وتعاىل التي يدعو هبا عباده إليه:  

أن يستجيب    ،كان خليقا به، لو أمعن النظر، وأحسن التفكري  [ 131النساء:  ] ﴾  ﴿َأِن اتَُّقوا اهللََّ

 لدعوة اهلل، وأن يؤمن به، ويتقى حرماته. 

فتلك هى الصلة السليمة التي ينبغى أن تقوم بني اإلنسان وخالقه، وتلك  قال آخر:  

إليهم رسله عباده، وحيملها  اهلل هبا  يوىص  التي  الوصاة  الَّذِ   ، هى  ْينَا  َوصَّ ُأوُتوا  ﴿َوَلَقْد  يَن 

اُكْم َأِن اتَُّقوا اهللََّ   [ 131النساء: ] ﴾ اْلكَِتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َوإِيَّ

ى، حيث هم  والنصار  اليهود  هم  قبلنا،  من  الكتاب  أوتوا   بالذين  قال آخر: واملراد

أصحاب   املؤمنني  من  كثريون  هناك  كان  وإن  الكتاب،  أهل  من  باملسلمني  التقوا  الذين 

والنصارى، ولكن ذهبوا وذهبت كتبهم، وهلذا كان ذكر أهل الكتاب ىف  كتاب، غري اليهود  

 القرآن دائام، مقصودا به اليهود والنصارى وحدهم. 

هو مقابل لقوله سبحانه: ﴿َأِن    [ 170النساء: ] ﴾  ﴿َوإِْن َتْكُفُرواقال آخر: ثم قال تعاىل: 

ُقوا اهللََّ  هو اإليامن به إيامنا صحيحا، غري مشوب  فاملراد بتقوى اهلل هنا،  ..  [ 131النساء:  ] ﴾  اتَّ

 برشك أو ضالل. 
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اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرضِ قال آخر: ثم قال تعاىل:   وفيها    ،[ 131النساء:  ] ﴾  ﴿َفإِنَّ هللَِِّ َما يِف السَّ

إشارة إىل أن إيامن املؤمنني ورشك املرشكني، ونفاق املنافقني، وكفر الكافرين، كل ذلك ال  

إذ ال يؤثر ذلك ىف قدرة اهلل، وال يزيد أو ينقص من سلطانه شيئا.. فهو املالك  متعلق له باهلل،  

 لكل شىء والقائم عىل كل شىء. 

اقال آخر:   أي   [ 131النساء:  ] ﴾  وهلذا جاءت خامتة اآلية هكذا: ﴿َوَكاَن اهللَُّ َغنِيًّا مَحِيدا

ر الكافرين، وإنام يعود  أنه سبحانه ىف غنى عن خلقه، ال ينفعه إيامن املؤمنني، وال يرضه كف

واهلل تعاىل    ،نفع اإليامن أوال وآخرا إىل صاحبه، كام يعود رضر الكفر أوال وآخرا إىل صاحبه

ومُ   [ 44الروم:  ] ﴾  يقول: ﴿َمْن َكَفَر َفَعَلْيِه ُكْفُرُه َوَمْن َعِمَل َصاحِلاا َفأِلَْنُفِسِهْم َيْمَهُدونَ  ﴾  ﴿الرُّ

لطريق الذين يصلهم باهلل، ويوصلهم إىل مرضاته ونعيم  أي فألنفسهم يصلحون ا [ 2الروم: ] 

 جناته. 

واحلميد، هو املستأهل للحمد، املستحق له من ْجيع خملوقاته، إذ أوجدهم  قال آخر:  

فاحلمد هلل، هو تسبيحة املخلوقات ْجيعا، من آمن منهم    من عدم، وألبسهم نعمة الوجود.. 

تعاىل اهلل  يقول  يؤمن، وىف هذا  مل  ومن  اَل  باهلل  َوَلكِْن  بَِحْمِدِه  ُيَسبُِّح  إِالَّ   
ٍ
ء يَشْ ِمْن  ﴿َوإِْن   :

 [44اإلرساء: ] ﴾ َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهمْ 

﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: 

 َوَأْنَزْلنَا احْلَِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولَِيْعَلَم اهللَُّ َمْن  َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 

ُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب إِنَّ اهللََّ َقِويٌّ َعِزيزٌ   [25احلديد: ] ﴾ َينْرُصُ

مهمة النبوات مهمة حياتية شاملة متتد إىل كل جوانب  : وهي تشري إىل أن  (1) قال آخر
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اإلنسان لريتبط اجلانب الروحي باجلانب املادي، يف إجياد حالة من التوازن يف الكلامت    حياة

فيام    واألفعال واملواقف والعالقات، بحيث ال يطغى أحد عىل أحد يف احلقوق والواجبات،

توحي به كلمة العدل من املعنى الترشيعي الذي حيدد لكل ذي حق حقه، ويريب الناس عىل  

الجتاه، ليكون اإلنسان العادل هو الذي يطبق الرشيعة العادلة، ويبني احلياة  السري يف هذا ا

 . عىل أساس العدل 

التي  أي    ،[ 25احلديد:  ] ﴾  ﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت قال آخر: ولذلك، قال تعاىل:  

تسقط أمامها كل  يقتنع فيها العقل بحقائق العقيدة وجدية الرشيعة، باألدلة الواضحة التي 

 . الشبهات 

ألن اهلل ال يريد للناس أن يؤمنوا اإليامن األعمى الذي يسلم بالفكرة من  قال آخر:  

يوحي لإلنسان   اإليامن ال  والربهان، ألن مثل هذا  مرتكزة عىل احلجة  قناعة فكرية  دون 

لة اإليامن،  باحرتام نفسه وعقله، وال يوحي له باحرتام العقيدة التي يؤمن هبا، مما جيعل مسأ

العقل يف  ليتحرك  بالعقل والشعور،  القرآين، مسألة تتصل  الوعي  الفكرية،    يف  املعادالت 

الشعورية،  اإلحياءات  يف  الشعور  اإليامن  فيام    ولينطلق  يف  والشعور  العقل  حركة  يمثل 

 باحلقيقة الفكرية الشعورية.  

لية يف ذاهتا، بل  وقد ال يكون من املفروض أن تكون مفردات اإليامن عققال آخر:  

 يكفي أن تكون عقلية يف مرتكزاهتا ومواقعها الفكرية. 

تعاىل:   قال  ثم  آخر:  اْلكَِتاَب قال  َمَعُهُم  يتضمن  أي    ،[ 25احلديد:  ] ﴾  ﴿َوَأْنَزْلنَا  الذي 

التفصيلية حلركة احلياة يف   للدين، ويف الرشائع  العامة  املفاهيم  الوحي اإلهلي يف  مفردات 

الذي يمثل اخلط الفكري والعميل الذي يزن القضايا    [ 25احلديد:  ] ﴾  املِْيَزانَ نظامها العميل، ﴿وَ 

املستقيم،   اخلط  عن  واالنحراف  االختالل  من  ليمنعها  والكلامت،  واملواقف  واألوضاع 
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له وما عليه من احلقوق والواجبات جتاه  فيام    فيعرف كل إنسان من خالل ذلك دوره العميل 

 . حوله ربه ونفسه وحياة الناس من 

آخر:   التي  اإلنسان  ويتصور  قال  الساحة  هي  ليست  احلياة  أن  األساس  هذا  عىل 

الذاتية  أنانيته  الفرد يف  أنه هو وحده صاحب احلق يف كل  فيام    يتحرك فيها  قد يتخيله من 

إنسان موقعا خاصا  التي يملك فيها كل  الساحة  يأخذ من  فيام    مواقعها، بل هي  يريد أن 

اصة، فيدرك أهنا تتسع له ولآلخرين من موقع احلق الثابت للجميع  أوضاعها العامة واخل

يف عالقاهتم ببعضهم البعض وباحلياة من حوهلم، ليتحول ذلك إىل واقع عميل حيقق للحياة  

 نظامها املتوازن الذي حيفظ هلا سالمة وجودها يف دائرة التكامل العميل. 

وهو العدل الذي ترتكز    [ 25احلديد:  ] ﴾  ِقْسطِ ﴿لَِيُقوَم النَّاُس بِالْ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

يؤكده من خضوع الناس للخط الواحد املتوازن  فيام    عليه سالمة احلياة الفردية واالجتامعية،

الذي تلتقي فيه حقوقهم ْجيعا، عىل أساس الترشيعات التفصيلية التي تنظم هلم ذلك كله  

 . عىل مستوى العالقات واملعامالت واألعامل واألقوال

آخر:   إنزال  قال  يف  العدل  إقامة  وهو  الرسايل،  اهلدف  هذا  من  نفهم  أن  ونستطيع 

باعتبارها القاعدة   الرساالت، أن مسألة احلكم والترشيع هي املسألة األساس يف كل دين، 

التي يتحرك فيها املنهج الذي يقوم عليه العدل يف حياة الناس، فإنه ال معنى حلركة العدل  

رشيعة تنظم له خطوطه، أو حكم يرشف عىل إدارته وتنفيذه، وسياسة    يف الواقع، من دون

التحديات، ويف سالمة اخلط يف   أمام  الرصاع، ويف حركة احلكم  تدير أوضاعه يف ساحة 

 أجواء االنحراف.  

دليال عىل اندماج السياسة يف حركة الدين  اآلية الكريمة  وبذلك تكون هذه  قال آخر:  

كم، ردا عىل الذين يعتربون الدين حالة روحية ذاتية يف عالقة  وانطالق الدين يف آفاق احل
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مشاكلها   ويف  التفصيلية،  تعقيداهتا  يف  املادية  احلياة  أوضاع  كل  عن  بعيدا  بربه،  اإلنسان 

 املتنوعة املعقدة. 

ن  يمثله مفيام    [ 25احلديد:  ] ﴾  ﴿َوَأْنَزْلنَا احْلَِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديدٌ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

القوة التي تدير قضايا احلرب والسلم، فيام يصنعه اإلنسان منه من السالح الذي حيمي به  

نفسه من كل األخطار التي تواجهه، لريبح احلرب من خالل قوته فيه، ويثبت السلم يف  

متنع   قوة  الناس  حركة  يف  للعدل  وجيعل  شموليتها،  أو  القوة  توازن  عىل  املرتكزة  مواقعه 

سيطرهتم عىل الواقع، وتؤكد اجلانب التنفيذي يف مواجهة الذين يريدون    الظاملني من فرض

 التمرد عليه واالنحراف عنه. 

يشتمل عليه من  فيام    وذلك  [ 25احلديد:  ] ﴾  ﴿َوَمنَافُِع لِلنَّاسِ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

عنرص  اخلصائص املتنوعة التي تتدخل يف كل حاجات احلياة العامة واخلاصة، مما جيعل منه ال

األساس يف صنع احلضارة يف خطها العميل بكل مفرداهتا ومعطياهتا املختلفة ﴿َولَِيْعَلَم اهللَُّ  

بِاْلَغْيِب  َوُرُسَلُه  ُه  َينرُْصُ التي    [ 25احلديد:  ] ﴾  َمْن  القوة  مواقع  يف  احلديد  يستخدمون  عندما 

سالية، ليتميزوا عن يتحرك فيها املؤمنون لنرصة اهلل يف دينه، ونرصة الرسل يف حركتهم الر

 . غريهم من الكافرين الذين يستخدمون القوة للتمرد عىل اهلل

ةا هَيُْدوَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   مَّ
﴿َوَجَعْلنَاُهْم َأئِ

َكاِة  اَلِة َوإِيَتاَء الزَّ اِت َوإَِقاَم الصَّ  [ 73األنبياء: ] ﴾ َوَكاُنوا َلنَا َعابِِدينَ اخْلَرْيَ

آخر الكريمة  أي  :  (1)قال  السورة  يف  املذكورين  األنبياء  ىف  أن  صاحلني  يكونوا  مل 

أنفسهم وحسب، بل كانوا دعاة صالح، وأئمة هدى، يدعون الناس إىل اخلري، وهيدوهنم  
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 إىل طريق الفالح. 

إشارة إىل أهنم كانوا رسال،    [ 73األنبياء:  ] ﴾  َنا قوله تعاىل: ﴿هَيُْدوَن بَِأْمرِ : ويف  قال آخر 

وهبذا الوحى يبرشون الناس وينذروهنم، ويدعوهنم إىل اإليامن    ،يوحى إليهم من عند اهلل 

 باهلل واليوم اآلخر، وعمل الصاحلات. 

اَلِة  وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل  قال آخر:   اِت َوإَِقاَم الصَّ اخْلَرْيَ

َكاةِ  أي أن ما أوحاه اهلل إليهم هو فعل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء    [ 73األنبياء:  ] ﴾  َوإِيَتاَء الزَّ

 الزكاة. 

آخر َعابِِدينَ : ويف  قال  َلنَا  ﴿َوَكاُنوا  تعاىل:  هؤالء    [73األنبياء:  ] ﴾  قوله  أن  إىل  إشارة 

إ  الناس  تلههم دعوة  مل  يأخذوا  الرسل  أن  اهلل ومل يرصفهم ذلك عن  اهلدى، عن ذكر،  ىل 

 حظهم كامال من عبادة اهلل، وذكره ىف كل ملحة وخاطرة. 

 املشهد الرابع: 

 قلت: حدثتنا عن املشهد الثالث.. فحدثنا عن الرابع. 

وكونه من أدوات    التحقيق يف مضمون دعواهتمقال: بعد أن حتدث تالميذ املعلم عن  

التحري والتحقيق الدالة عىل اهلداة احلقيقيني، وذكروا اآليات الكريمة الكثرية الدالة عىل  

  ْجع القرائن ذلك، قلت هلم: لقد ذكرتم أن من األدوات التي تتيح التحقق من صدق النبي  

 ك؟.. كيف ذلالتي حتوم حول مدعي النبوة، وسوابقه وسلوكه وحميطه والذين آمنوا به

املراد بجمع القرائن هو كون دعوة كل نبي مقرونة بسلسلة  :  (1)قال أحد التالميذ

والتي  من األوضاع الزمانية واملكانية، واحليثيات األخرى املحيطة بحياته اخلاصة والعامة،  
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 تشكل بمجموعها عامال قويا يدلل عىل صدق مدعي النبوة. 

القضائية، للقال آخر: ويطبق هذا يف   كشف عن احلقيقة عند عدم وجود  املحافل 

املتهم،   اعرتاف  أو  إقرار  وعدم  يتحرى  الشهود  حتف  عىل  القايض  حينها  التي  القرائن 

 . براءة املتهم أو إدانته ، ويستدل هبا عىل بالواقعة

آخر:   حيث  قال  من  الشهود  وشهادة  اإلقرار  بمجموعها  القرائن  هذه  تفوق  وقد 

إلمكان نظرا  األحيان،  بعض  يف  كاال  األمهية  الشخصية  املصلحة  بدافع  عرتاف  اإلقرار 

ة كبرية حيصل عليها املتهم غري الواقعى  وباجلريمة لتربئة ساحة املجرم احلقيقي يف قبال ثر 

يف حني أنه لو تم ْجع القرائن بشكل صحيح وكانت بالقدر الذي يعتد به القايض  ..  رسا

 لكان هلا دور أكرب. 

مكان ما مع إنكار املتهم أو املتهمني وعدم وجود  فوقوع حادثة قتل مثال يف  قال آخر:  

خمتلفة  اخلوض يف ْجع القرائن وتسليط الضوء عىل أمور    البينة، يدفع بالقايض الفطن إىل

العداوةمثل   أم  الصداقة  قائمة عىل  باملقتول، وهل هي  املتهمني  تربط  التي  العالقة  ،  نوع 

زمان وقوع احلادثة واملكان  ، وتهمنيمكان وقوع احلادثة ومميزاته ومدى انسجامه مع املو

حينها  املتهم  فيه  كان  و الذي  مع  ،  القتل،  يف  استخدم  الذي  السالح  ونوعية  القتل  كيفية 

 . وغري ذلك كثري. مقارنته بالسالح الذي شوهد أحيانا عند املتهم.

والتحقيق يف بعض األمور األخرى قد يدفع بالقايض أحيانا للبت بانتفاء  قال آخر: 

أخرى  العالق وأمور  األجوبة  تناقض  وعدم  احلسنة  السرية  منها  واجلريمة،  املتهم  بني  ة 

وبذلك يكشف عن براءة املتهم أو كونه املجرم احلقيقي، وبإمكان القايض إصدار حكمه  

 احلس.  النهائي عىل أساس يقينه وعلمه احلاصل من هذه املقدمات التي هي أقرب إىل 

ل ال خيتص باملسائل القضائية، بل كثريا ما يستند  هذا النوع من االستدالقال آخر: و
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رخيية واالجتامعية العالقة، وحتى فرضيات العلوم الطبيعية، بل  ا إليه العلامء حلل املشاكل الت

ن دور هذا األسلوب ال يمكن إنكاره خصوصا فيام يتعلق باملسائل السياسية التي تبقى  إ

 جذورها غامضة عىل األعم األغلب. 

وب آخر:  هذا  قال  عىل  التعرف  ناء  خالل  يمكن  األنبياء  من  عىل  الطريق  هذا 

 . الصادقني، ومتييزهم عن غريهم فيام يتعلق باملدعني للنبوة 

عىل   التعرف  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  العقائدية  قال  واألصول  البيئة  وضع 

 . واألخالقية احلاكمة عليها، وهوية القوم الذين ينتمي إليهم

التعرف عىل   العامل  قال آخر: ومنها  الدعوة ووضع  الظروف  حينها زمان  ، وماهية 

 املهيمنة عىل حميط حياة مدعي النبوة يف ذلك الزمان. 

عىل   التعرف  ومنها  آخر:  والروحيات  قال  والصفات  األخالقية  اخلصوصيات 

 وسريته من حيث التقوى والورع واألمانة. 

عىل   التعرف  ومنها  آخر:  اتبعوه،   األفرادقال  هم   الذين  بالصدق    وهل  متصفون 

 والذكاء أم أهنم سفهاء ال تقوى هلم؟ 

 مدى إيامنه بادعائه وحجم تضحيته وإيثاره. قال آخر: ومنها التعرف عىل  

الطرق التي سلكها للتعجيل بتحقيق أهدافه، وهل هي  قال آخر: ومنها التعرف عىل  

 مرشوعة، أم ظاملة وغري منطقية؟

رد فعله فيام يتعلق بالقبائح أو خرافات املجتمع، وهل  لتعرف عىل قال آخر: ومنها ا

 أنه خيطط إلصالح املجتمع، أم يساوم مع مفاسد املجتمع طمعا يف كريس احلكم؟ 

 . مدى حبه للدنيا واملظاهر املادية واملال واملقام   قال آخر: ومنها التعرف عىل 

نتصار، وهل يترصف مع  موقفه من األعداء حلظة االقال آخر: ومنها التعرف عىل  
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 معارضيه بعدالة أم ال؟

الشخصية، أم أنه يسري دائام عىل  قال آخر: ومنها التعرف عىل مدى اهتاممه بمصاحله  

 . أصول ثابتة بقدم راسخة 

و كثري..  ذلك  وغري  آخر:  العامة  قال  املدعي  بحياة  حتف  التي  القرائن  هذه  ْجيع 

كشف عن صدقه أو كذبه بكل وضوح دون  تكون بمثابة املشعل الوضاء الذي ي،  واخلاصة

 . معجزة أو دليل  حاجة إىل 

يف العديد  .. وهلذا نرى  عترب دليال قاطعا عىل إثبات هذا املقصود تبل أحيانا  قال آخر:  

من الروايات يف التواريخ اإلسالمية اعتناق أشخاص لدين اهلل، ملجرد الوقوف عىل عدد  

 . من هذه القرائن 

األعداء اللدودين غريوا مواقفهم وعادوا أصدقاء محيمني    بل إن عددا منقال آخر:  

 . نتيجة ذلك 

ولو تم ْجع هذه الروايات لظهر منها بحث موسع ولطيف، يعكس نور  قال آخر:  

اإليامن الذي سطع من القلوب املؤمنة ملجرد اطالعها عىل هذه القرائن دون البحث عن أي  

 معجزة. 

نامذج من استعامل القرآن الكريم هلذا النوع من  قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن  

 األدلة. 

تعاىل:   قوله  ذلك  عىل  األمثلة  من  التالميذ:  أحد  ِمْن  قال  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  ﴿َلَقْد 

 [ 128التوبة: ] ﴾ َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاملُْْؤِمننَِي َرُءوٌف َرِحيمٌ 
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أن اهلل سبحانه وتعاىل أودع قلب نبيه  : ففي هذه اآلية الكريمة إشارة إىل (1) قال آخر

الرمحة باملؤمنني، ليكون فيهم األب الودود الرحيم، يرعى أبناءه، ويسدد خطاهم، ويتقبل  

  أرسله  الرمحة   وهبذه   طبعه اهلل،   الكريم   اخللق  هذا   . وعىل من حمسنهم، ويعفو عن مسيئهم.

 . للعاملني  وهدى  رمحة

الباء هنا للسببية، أي  و  [ 159آل عمران:  ] ﴾  ﴿َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّآخر: ثم قال تعاىل:    قال

﴿َوَلْو  .  بسبب ما أودع اهلل فيك من رمحة، كان منك هذا اللني، وذلك العطف عىل املؤمنني.

َحْولَِك  ِمْن  وا  اَلْنَفضُّ اْلَقْلِب  َغلِيَظ  َفظًّا  عمران:  ] ﴾  ُكنَْت  ه  [ 159آل  للطبيعة  وىف  كشف  ذا 

اجلميل..   بالصفح  ويلقاهم  إليهم،  يتألفهم، وحيسن  من  يألفون  إنام  الناس  وأن  البرشية، 

وعىل غري هذا من كان حاد الطبع، رشس اخللق، غليظ القلب، ال يقيل عثرة، وال يغفر  

 زلة.. إنه لن جيد من الناس إال املقت والنفور. 

آل عمران:  ] ﴾  َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمرِ ﴿َفاْعُف َعنُْهمْ قال آخر: ثم قال تعاىل: 

  النبي  بيان لبعض األسس التي يقوم عليها منهج الرتبية، التي يأخذ هبا  ويف ذلك    ، [ 159

ْجاعة املؤمنني..وأول هذه األسس العفو عن امليسء.. وىف هذا ما يفتح منافذ قلبه ويصفيه  

 واألمل، وينزع منه وساوس السوء والرش. من دواعى احلرسة 

وثانى هذه األسس: االستغفار هلذا امليسء، وطلب الرمحة واملغفرة له من  قال آخر: 

 اهلل.. وهذا إحسان بعد إحسان.. يزيد قلبه صفاء، ونفسه إرشاقا، ووالء. 

آخر:   فيها  قال  يكن  فلم  الكريمة،  الصورة  تلك  املسلمني عىل  فإذا استوت ْجاعة 

كانت ْجيعها قلبا واحدا،    ، م أو مطرود، ومل ينتظم ىف عقدها النظيم معطوب أو مقهورمذمو 

 

 (2/627التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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ومشاعر واحدة، تتحرى خري اجلامعة، وتنشد أمنها وسالمتها، جيىء ثالث األسس ىف مكانه  

املشورة ثمرهتا الطيبة، التي   يتعط حيث    ،[ 159آل عمران: ] ﴾ الصحيح: ﴿َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمرِ 

 صة ما ىف القلوب من خري، ومنخول ما ىف العقول من رأى. هى خال

وهنا يتضح األمر املنظور إليه، ومل يبق إال انعقاد العزم عليه، وإمضائه عىل  قال آخر:  

ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ    الوجه املرسوم.. وهذا ما أمر اهلل به ىف قوله تعاىل:  ﴿َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

لِنيَ املُْ  الذين يعتمدون عليه، ويفوضون أمرهم إليه، بعد أن يعطوا هذا   [ 159آل عمران: ] ﴾ َتَوكِّ

 . األمر كل ما عندهم من رأى وعزم

قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن نموذج آخر ذكره القرآن الكريم هلذا النوع من  

 الرباهني. 

  الكريم من احلديث عن    قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القرآن 

النبي   املؤمنني،    حرص  هداية  عىل  تعاىل:  الشديد  قال  َعىَل  كام  َنْفَسَك  َباِخٌع  ﴿َفَلَعلََّك 

ا  ﴿َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َأالَّ َيُكوُنوا ، وقوله:  [ 6الكهف:  ] ﴾  آَثاِرِهْم إِْن مَلْ ُيْؤِمنُوا هِبََذا احْلَِديِث َأَسفا

  [ 3اء: الشعر] ﴾ ُمْؤِمننِيَ 

الكريمتني  (1) قال آخر الذي كان يعيش األمل    خطاب لرسول اهلل  : ففي اآليتني 

 . واحلرسة أمام بعد املرشكني وإعراضهم عن القرآن وعن الدعوة إىل اهلل

وهذه املواقف متثل خطوات املرشكني العملية عىل صعيد خط الرسالة،  قال آخر:  

التي ترتكها   اآلثار  السريمتاما كام هي  الطريق يف حالة  به هذه    ،أقدامهم عىل  تؤدي  وربام 

املشاعر السلبية الضاغطة إىل اهلالك، عندما تتعاظم أو تتحول إىل عقدة وتساؤل دائم عن  

 

 ( 14/270) من وحي القرآن (1) 
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وعن  املضاد،  املوقف  هذا  يف  قوة    السبب  أمام  وبالساحة  بشخصه  حييط  الذي  الضعف 

 جدانه.هؤالء، وعن أشياء كثرية قد تطوف يف نفسه وتضغط عىل و 

املشاعر ال متثل حالة نقص، بل نجد فيها حالة كامل إنساين، ذلك  قال آخر: وهذه  

أيا كانوا،   أمام اآلخرين  باملسؤولية  الشعور  ناتج عن  إنساين رهيف  أهنا تصدر عن حس 

 . يعي نفسه رسوال للعاملني، وبالتايل منقذا هلم فالنبي 

ين يتبعونه، جيد نفسه معنيا بالذين مل  وهلذا فبقدر ما جيد نفسه معنيا بالذقال آخر:  

يتبعوه أمثال اجلاحدين والكافرين، ألن هؤالء بحكم ما هم عليه، يستحقون اإلشفاق أكثر  

من غريهم، ألهنم سيسقطون يف مهالك الكفر والطغيان ال حمالة، فليست هناك عقدة ذاتية،  

 ان جتاه اآلخرين. بل هي حالة إنسانية رسالية، يف املستوى الرفيع لروحية اإلنس

ثم ما الذي يمنع الرسول من اخلضوع للحاالت البرشية التي يعيشها كل  قال آخر: 

الناس يف مواقع الضعف البرشي، متاما، كام يمرض ويتأمل ويموت، ألن املشكلة فيه ليست  

يف   الرسالية  الشخصية  مستوى  عىل  تأثريها  هي  املشكلة  بل  الذاتية،  الضعف  نقاط  هي 

وال مانع من أن يتأثر اإلنسان ـ الرسول، كام    ، ياة، يف آفاق الوجدان أو الواقعحركته يف احل

اآلخرين بجحود  غريه،  الرسالة    يتأثر  كانت  إذا  سيام  ال  عليها،  بإقباهلم  ويفرح  برسالته، 

ملصلحتهم، مما جيعل هذا االنفعال متصال بالذات من جهة، وباجلانب اإلنساين من حياة  

 الناس من جهة أخرى. 

وقد جاء القرآن الكريم يف كثري من آياته، ليوضح للنبي طبيعة هذا اجلحود  قال آخر:  

من   الكبري  القدر  هذا  تستحق  ال  املسألة  بأن  يشعر  جيعله  مما  الطبيعية،  وأسبابه  وظروفه 

 االهتامم النفيس، أو الشعور باخلطورة عىل مستوى حياة الناس أو الرسالة. 

، فإن االمتناع عن التأثر هبذا  رسول اهلل  ها إىل  وإذا كان اخلطاب موجقال آخر:  
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املوقف السلبي، من قبل الكافرين، موجه إىل كل داعية هلل ولإلسالم، بأن يعيش هذا اجلو،  

فإن هذا قد يكون    ؛ لئال يقوده االنفعال السلبي إىل الوقوع يف اإلحباط واليأس والسقوط

النبي   يف شأن  ذل  ممتنعا  من  متنعه عصمته  من  الذي  اآلخرين  يف  ممتنعا  ليس  ولكنه  ك، 

الدعاة إىل اهلل، الذين قد يسقطون حتت تأثري ضعفهم، فيفقدون التوازن الفكري والعميل  

 يف مواجهة احلاالت السلبية يف الواقع. 

قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن نموذج آخر ذكره القرآن الكريم هلذا النوع من  

 الرباهني. 

: من األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من احلديث عن  (1) قال أحد التالميذ

كان أميا، ملا يف ذلك من دور يف إزالة حالة الشك والرتدد التي تثار    النبي األكرم  كون  

ا اَلْرَتا قال تعاىل:  حول نبوته،   إِذا بَِيِمينَِك  ُه  َتْتُلو ِمْن َقْبلِِه ِمْن كَِتاٍب َواَل خَتُطُّ َب  ﴿َوَما ُكنَْت 

 [ 48العنكبوت: ] ﴾ املُْْبطُِلونَ 

من ربه سبحانه وتعاىل، يكشف    خطاب للنبى  : ففي اآلية الكريمة  (2) قال آخر

ىف األمة األمية، مل يكن  األمي  أن هذاوهي  ألهل الكتاب، عن حقيقة جهلوها وجتاهلوها، 

املتواضع الذي كان لبعض نفر  ممن أملوا بشىء من القراءة والكتابة، حتى عىل هذا املستوي  

القراءة والكتابة، ومع هذا فهو حيمل يف صدره، وعىل لسانه،   قليل من قومه، ممن عرفوا 

وبني يديه، كتابا عجبا، يعلو بسلطانه عىل كل كتاب، ويستوىل بعلمه عىل كل علم، ويقطع  

األمي    ذافمن أين هل..  بحجته كل حجة، ويقهر بمنطقه كل منطق، ويفحم ببيانه كل بيان

 هبذا كله؟ 

 

 . 7/256: القرآن ( نفحات1) 

 ( 11/448التفسري القرآين للقرآن ) (2) 
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﴾  ﴿إِنَّاَم ُيَعلُِّمُه َبرَشٌ   : إذا كان لألميني املرشكني أن يقولواـ  جهالـ قال آخر: وهلذا؛ فإنه  

وإذا كان هلم أن يقولوا ـ استبعادا أو استعظاما ـ إنه أخذ هذا العلم عن بعض    [ 103النحل:  ] 

لكتاب؟ وإىل أي نسب ينسبونه،  العلامء من أهل الكتاب ـ فامذا يقول أهل الكتاب يف هذا ا

 وإىل أي عامل منهم يسندونه؟ 

مل جيرؤ أحد من أهل الكتاب أن يقول كلمة واحدة يف نسب هذا  قال آخر: وهلذا  

الكتاب إىل علمهم، أو إضافته إىل أحد من علامئهم.. وقد كان هلم ـ وهم أصحاب العلم ـ  

لو   يقوله األميون،  الذي كان  يقولوا شيئا من هذا  ـ أى  أن  القول مكانا  أهنم وجدوا هلذا 

 . مكان ـ ولو من قبيل التلبيس والتشكيك

أن   السامء، وبني  كان  املدى  قال آخر: ذلك  املتألقة يف كبد  الشمس  بعيدا بني هذه 

 األيدى التي حتاول اإلمساك هبا، وعقد سحب من الظالم يف وجه أضوائها املتدفقة. 

ألهل الكتاب أن يرتابوا يف نسبة هذا الكتاب إىل  ومن هنا، فإنه ال سبيل  قال آخر:  

اهلل، وأن يقولوا بأن إنسانا أميا، ىف أمة أمية، يمكن أن يكون هذا الكتاب، أو شىء منه، من  

  دارسا،   كاتبا،   قارئا،  إنسانا،  أن  يف   الشك   من  شىء  عليهم   يرد   أن   يمكن   كان   إذا   ، وأنه عمله

فإن مثل هذا الشك يكون مستحيال، إذا جاء الكتاب عىل    الكتاب،  هذا  بمثل  يأتى   أن  يمكن

 يد أمي، ما عرف القراءة والكتابة، وال حرض جمالس الدرس والتحصيل. 

وقد أثار املفرسون جدال طويال حول ما إذا كان الرسول قد عرف القراءة  قال آخر:  

تابة بعد بعثته.. وهذا  رف القراءة والكع   قد    إنه   منهم   كثري  وقال  والكتابة بعد البعثة أم ال، 

ما كان بأمية    أمر  ناطقا ْصحيا  القرآن  فقد جاء  أو خالف،  يكون موضع بحث  أن  يصح 

  ، النبى، وجعل هذه األمية صفة دالة عليه، جيده عليها أهل الكتاب يف كل حال يلقونه عليها 

 . ويف كل زمن يوجهون وجوههم إليه
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آخر:   ِذينَ قال  ﴿الَّ يقول:  وتعاىل  سبحانه  الَِّذي    فاهلل  يَّ  اأْلُمِّ النَّبِيَّ  ُسوَل  الرَّ َيتَّبُِعوَن 

ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِاملَْْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن املُْنَْكِر  ا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإْلِ َوحُيِلُّ هَلُُم  جَيُِدوَنُه َمْكُتوبا

َوَيَضعُ  اخْلََبائَِث  َعَلْيِهُم  ُم  َوحُيَرِّ يَِّباِت  َعَلْيِهمْ   الطَّ َكاَنْت  تِي  الَّ َواأْلَْغاَلَل  ُهْم  إِْْصَ ﴾  َعنُْهْم 

كان    ال   هنا   واألمية ..  [ 157األعراف:  ]  فقد  العلم،  أمية  أما  والكتابة،  القراءة  أمية  هى  شك 

صلوات اهلل وسالمه عليه ـ بام علمه ربه ـ عامل العلامء، وحكيم احلكامء، كام يقول سبحانه  

 [ 113النساء: ] ﴾ لََّمَك َما مَلْ َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل اهللَِّ َعَلْيَك َعظِياما وتعاىل خماطبا له: ﴿َوعَ 

آخر:   يكون  قال  إذن  وعرف  النبي  فكيف  البعثة،  بعد  األمية  صفة  عن  خرج  قد 

التوراة   ىف  وصفه  جيدون  الذي  الكتاب  أهل  عىل  حجة  هبذا  يكون  ثم  والكتابة،  القراءة 

نبيا   األميني؟واإلنجيل،  ىف  حاجة    .. أميا  ما  بعد  النبي  ثم  والكتابة  القراءة  يعرف  أن  إىل 

أكان ينقل الكتاب الذي بني يديه عن كتب أخرى حتى يضطره ذلك إىل معرفة    ..النبوة؟

 القراءة والكتابة؟ أم ماذا؟ 

قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن نموذج آخر ذكره القرآن الكريم هلذا النوع من  

 . الرباهني 

: من األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من احلديث عن  (1) قال أحد التالميذ

مل يفكروا يف العطايا املادية وبقوا عىل  بل  مل يطلبوا أجرا أبدا،    كون األنبياء ورسول اهلل  

بال شك   ادعاؤه  األمر سيكون  هلذا  كذبا  املدعي  أن  حني  يف  عمرهم،  هذا طول  عهدهم 

 ألمور مادية. 

: )﴿َوَجاَء ِمْن َأْقىَص املَِْدينَِة َرُجٌل َيْسَعى  قوله تعاىل قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك  

 

 . 7/258: ( نفحات القرآن1) 
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ا َوُهْم ُمْهَتُدونَ  بُِعوا َمْن اَل َيْسَأُلُكْم َأْجرا بُِعوا املُْْرَسلِنَي اتَّ  [ 21ـ  20يس: ] ﴾ َقاَل َيا َقْوِم اتَّ

وهو ال يطلب أجرا، وال يبتغي  إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة،  : أي  (1) قال آخر

العناء إن مل يكن يلبي تكليفا من اهلل؟  .صادق.   مغنام ما  و   ..وإال فام الذي حيمله عىل هذا 

والتعرض ألذاهم    ،وجماهبة الناس بغري ما ألفوا من العقيدة   ،الذي يدفعه إىل محل هم الدعوة 

 لب منهم أجرا؟ورشهم واستهزائهم وتنكيلهم، وهو ال جيني من ذلك كسبا، وال يط

فهم يدعون   ،هداهم واضح يف طبيعة دعوهتمقال آخر: باإلضافة إىل ذلك، ذكر أن 

.  . ويدعون إىل عقيدة ال خرافة فيها وال غموض  ،ويدعون إىل هنج واضح  ، إىل إله واحد

 فهم مهتدون إىل هنج سليم، وإىل طريق مستقيم. 

بالقبول هلا، واالحتفاء بأهلها؟ إهنا دعوة  فأى دعوة أوىل من هذه الدعوة،  قال آخر:  

فلم    من أهل اهلدى، الذين ال يسألون أجرا عىل هذا اهلدى الذي، يقدمونه ويدعون إليه.. 

 . التمنع واإلعراض عن خري يبذل بال ثمن؟ ذلك ال يكون إال عن سفه وجهل معا 

تطلعه إىل أي أجر  أن يعلن لألمة عدم    لنبيه  اهلل تعاىل  أراد  : ومثل ذلك  (2) قال آخر

خاص يطلبه لنفسه عىل الرسالة سواء أكان ماديا أم معنويا، كام يف قوله تعاىل: ﴿َوَما َأْكَثُر  

 103يوسف:  ] ﴾  النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت بُِمْؤِمننَِي َوَما َتْسَأهُلُْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِْلَعاملَنِيَ 

ِه َسبِيالا   ﴿ُقْل ، وقال:  [ 104ـ   الفرقان: ] ﴾  َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إِالَّ َمْن َشاَء َأْن َيتَِّخَذ إِىَل َربِّ

57 ] 

قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن نموذج آخر ذكره القرآن الكريم هلذا النوع من  

 الرباهني. 

 

 ( 5/2963يف ظالل القرآن: ) (1) 

 . 20/172 من وحي القرآن (2) 
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من احلديث عن  قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم  

وكون املستضعفني أكثر أتباعهم، وبسببهم تعرضوا للضغوط   ، أتباع األنبياء عليهم السالم 

 املختلفة من املستكربين. 

قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما قصه اهلل تعاىل عن نوح عليهم السالم، حيث  

ِذيَن َكَفُرواأخرب عن إجابة قومه له، فقال:   ا ِمْثَلنَا َوَما    ﴿َفَقاَل املأََْلُ الَّ ِمْن َقْوِمِه َما َنَراَك إِالَّ َبرَشا

َنُظنُّ َبْل  َفْضٍل  ِمْن  َعَلْينَا  َلُكْم  َنَرى  َوَما  ْأِي  الرَّ َباِدَي  َأَراِذُلنَا  ُهْم  ِذيَن  الَّ إِالَّ  َبَعَك  اتَّ ُكْم  َنَراَك 

 [27هود: ] ﴾ َكاِذبِنيَ 

عليه  نوح    هاجلواب الذي استقبل: ففي هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل  (1)قال آخر

ا  ، حيث قالوا:  من قومه، ردا عىل دعوته إياهم، إىل اإليامن باهللالسالم   ﴿َما َنَراَك إِالَّ َبرَشا

 [27هود: ] ﴾ ِمْثَلنَا 

برش  إنه برش مثلهم.. وليس ل   فهذا هو ما راهبم من أمر نوح ومن دعوته.. قال آخر:  

وقد كان األوىل هبم    .. ـ كام قدروا ضالال وجهال ـ أن يكون أهال للسفارة بني اهلل والناس

ىف وجه الدعوة التي يدعوهم إليها رسول اهلل، قبل أن ينظروا ىف وجه هذا  ـ  أوال  ـ  أن ينظروا  

الرسول.. فإذا كانت دعوة فيها خريهم ورشدهم، كان من احلكمة والرأى، أن يقبلوها،  

 وإال كان هلم أن يقفوا منها املوقف الذي يدهلم عليه العقل والرأى.   ينظروا فيام وراءها..وال  

َبَعَك  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل موقفهم من أتباعه، فقال حكاية عنهم : ﴿َوَما َنَراَك اتَّ

ْأِي  ِذيَن ُهْم َأَراِذُلنَا َباِدَي الرَّ مدخل من مداخل الريب  إشارة إىل  ويف ذلك  ،[ 27هود: ] ﴾ إِالَّ الَّ

وىف دعوته، وهو أن الذين استجابوا لنوح، هم  عليه السالم  والشك عندهم، ىف أمر نوح  

 

 ( 6/1130التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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 . من ضعفة القوم واملرذولني فيهم

فالذين استجابوا لدعوة نوح، كانوا  ؛  والرذل من كل شىء هو اخلسيس منه قال آخر:  

أليدهيم   تقع  أو  رياسة،  جمتمعهم  ىف  هلم  تقم  مل  الذين  هذا  من  من  عليها  خيشون  سلطة، 

الطارق اجلديد، الذي يطرقهم بتلك الدعوة، التي خيشى منها أرباب اجلاه والسلطان، أن  

 . تكون سببا ىف تغري األحوال التي اطمأنوا إليها، وشدوا أيدهيم عليها 

آخر:   الناس..قال  عىل  يطلع  جديد،  كل  مواجهة  ىف  دائام  املوقف  يكون    وهكذا، 

السيادة والسلطان، يتصدون له، ويقفون ىف وجهه، ألنه غالبا ال يطلع  فأصحاب اجلاه و

عليهم إال بام يبدل من أحواهلم، ويغري من أوضاعهم.. أما من ال سلطان هلم وال جاه، فإهنم  

واجلاه   املال  يقيمها  التي  احلواجز  هبذه  حمجوز  غري  نظرا  فيه  وينظرون  اجلديد،  يستقبلون 

 ل جديد. والسلطان، بني أهله وبني ك 

ْأِي   ويف قال آخر:  عليه  بعوا نوحا ت إشارة إىل أن الذين ا [ 27هود: ] ﴾ قوهلم: ﴿َباِدَي الرَّ

هم ـ ىف نظر أصحاب السيادة والسلطان ـ من أراذل القوم، الذين ال خيفى أمرهم  السالم  

النظرة األوىل حتدث عنهم،   إن  بل  إىل بحث ونظر،  التعرف عليهم  أحد، وال حيتاج  عىل 

هبم  فقرهم    ؛ومتسك  بحكم  وأهنم  فيهم،  االجتامعية  منزلتهم  عىل  القوم  بني  خالف  فال 

االجتامعى  السلم  درجات  أدنى  ىف  موضوعون  القوم،    .. وضعفهم،  إليهم  ينظر  هكذا 

 . وهكذا حيكمون عليهم 

هود: ] ﴾ ِذبِنيَ قوله تعاىل: ﴿َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم َكا   ويف قال آخر:  

لنوح    [ 27 فضل  ال  وأنه  اتبعه،  وفيمن  نوح  ىف  القوم  رآه  الذي  للرأى  السالم  تأكيد  عليه 

والذين معه عىل القوم، فكيف يدعوهنم إىل متابعتهم، والتابع من شأنه أن يكون دون املتبوع  

تباعا  ووراءه.. فهل يعقل ـ واألمر كذلك ـ أن يكون نوح ومن معه متبوعني، ويكون القوم أ 
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 هلم؟ 

ومن اتبعه  عليه السالم  يرمون نوحا  راحوا  ثم ال يكتفى القوم هبذا، بل  قال آخر:  

عىل اهلل.. والظن هنا يقني.. بدأ عند القوم ظنا، ثم استحال مع اجلدل    بالكذب والبهتان

 . والعناد، يقينا 

﴿َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعىَل َبيِّنٍَة  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل رده عليهم، فقال:  

َيْت َعَلْيُكْم َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأْنُتْم هَلَا َكاِرُهونَ   .[ 28هود: ] ﴾ ِمْن َريبِّ َوآَتايِن َرمْحَةا ِمْن ِعنِْدِه َفُعمِّ

عىل قومه إشارة إىل أن املعتقد  عليه السالم  ي رد به نوح  هذا الرد الذ: ويف  قال آخر 

الديني ال يكون عن قهر وإكراه، وإنام هو أمر ال يتم إال عن اقتناع، وقبول، ورضا.. وهذا  

ينِ   [ 256البقرة: ] ﴾ ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿اَل إِْكَراَه يِف الدِّ

و آخر:  كيا قال  ىف  املركوزة  السليمة  الفطرة  هى  منها  البينة  جيد  والتي  اإلنسان،  ن 

صاحبها الدليل الذي يدله عىل اهلل سبحانه وتعاىل، من غري أن يرد عليه وارد من اخلارج،  

يدله عىل اهلل.. فإذا جاء هذا الوارد، كان رمحة وفضال من اهلل سبحانه، إىل ما أودع اهلل ىف  

 . اإلنسان من فطرة سليمة، وعقل مدرك مبرص 

إذ يدعوهم  ـ  عىل قومه، أنه  عليه السالم  من حجة نوح  تعاىل أن    قال آخر: ثم ذكر اهلل

إىل ما يدعوهم إليه، وإذ حيتمل ىف سبيل ذلك ما حيتمل من جهد وبالء ـ ال يسأهلم أجرا عىل  

ولو أن نوحا كان  .  هذا العمل، الذي حيتمل من أجله ما حيتمل من عناء، وإنام هو حسبة هلل.

هم، أو نفعا ذاتيا له، لكان هلم أن يظنوا به الظنون، وأن يرتابوا  يبغى بام يدعوهم إليه أجرا من

ىف أمره، وىف هذا اإلحلاح الذى يلح به عليهم، رغم ما جيبهونه من تكذيب، وما يرمونه به  

 من رض. 

وإذ كان األمر كذلك، فإنه مقيم عىل دعوته، ممسك بمن استجاب له من  قال آخر:  



349 

 

، إهنم أراذهلم.. ذلك أن القوم ْجيعا مدعوون إىل اهلل، وال  قومه، وإن كانوا كام يقولون فيهم

يأخذ الداعي أجرا من املدعوين، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء.. أصحاب جاه وسلطان، أم  

فالباب مفتوح، لكل من يريد الدخول إىل ساحة اهلل، ومن    جمردين من كل جاه وسلطان.. 

قبول أو املعقول أن يطرد بعد أن أجاب.. فهؤالء  دخلها مستجيبا لدعوة اهلل، فإنه من غري امل

ولكن القوم ىف   الذين آمنوا هم ىف طريقهم إىل اهلل، ولن يطردهم ويردهم من دعاهم إليه.. 

 جهل وضالل، ال يرون حتى هذه البدهييات من األمور. 

يِن ِمَن اهللَِّ إِْن َطَرْدهُتُ قال آخر: و ُرونَ قوله تعاىل: ﴿َوَيا َقْوِم َمْن َينْرُصُ هود:  ] ﴾  ْم َأَفاَل َتَذكَّ

ن اجلامعة الذين آمنوا قد أصبحوا ىف ضيافة اهلل، فكيف أعتدى عىل ضيوف اهلل؟  ، يعني أ[ 30

محاه؟ ىف  ونزلوا  به،  حتصنوا  وقد  ساحته  من  أطردهم  تعاىل  ..  وكيف  اهلل  حيمى  أفال 

أفال يأخذ عىل يد من يعتدى عىل من كان ىف ضيافته، ومن احتمى ىف محاه؟ إن    .. ضيوفه؟

ذلك ما ال بد أن يكون.. فلله سبحانه وتعاىل غرية عىل حرماته أن تنتهك.. فهل إذا انتهك  

نوح حرمة اهلل، وطرد املتحرمني هبذه احلرمة، ثم أخذه اهلل ببأسه.. أيف القوم من ينرص نوحا  

 هلل إن جاءه؟.. ذلك حمال. ويدفع عنه بأس ا

من آمن باهلل، ولن    ا عليه السالم لن يطردنوحقال آخر: ولذلك ذكر اهلل تعاىل أن  

  [ 111الشعراء:  ] ﴾  خيىل مكاهنم هلؤالء السادة الذين يأبون أن يكونوا هم وهؤالء ﴿اأْلَْرَذُلونَ 

 . عىل مائدة واحدة، ولو كانت مائدة اهلل، املمدودة لعباد اهلل

ليس له أن حيكم ىف  ذكر هلم أنه نه  ر: ثم ذكر اهلل تعاىل عن نوح عليه السالم أقال آخ 

أو   فضال،  يلبسوا  ألن  أهال  ليسوا  أهنم  ويرون  ويزدروهنم  حيقروهنم،  الذين  هؤالء  أمر 

يسبقوا إىل خري.. اهلل أعلم بام ىف أنفسهم، وما استكن ىف قلوهبم، من إيامن أو نفاق.. فإن  

نوح بام استكن ىف رسائرهم، هو ظلم، ألنه حكم بغري بينة، إذ ال    احلكم عليهم من جهة 
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 . يعلم ما ىف الرسائر إال اهلل

فهذا هو نوح، الذي يدعوهم إىل اهلل.. إنه برش مثلهم، وإنه ال يملك ألحد  قال آخر:  

وإن أبوا عليه،    رضا وال نفعا.. فإن قبلوه عىل ما هو عليه، وآمنوا باهلل، فذلك من حظهم.. 

َكاِرُهونَ وخ هَلَا  َوَأْنُتْم  ما شاءوا.. ﴿َأُنْلِزُمُكُموَها  فلهم  إكراه ىف    [ 28هود:  ] ﴾  الفوه..  إنه ال 

 الدين. 

اهلل   رسول  عن  تعاىل  اهلل  ذكره  ما  ذلك  ومثل  آخر:  دعاه    قال  من  حني  فريق 

َسَك َمَع  ﴿َواْصرِبْ َنفْ ، حيث قال اهلل له:  عن الثلة املؤمنة املستضعفة املستكربين إىل التخيل  

ا  ِزينََة  ُتِريُد  َعنُْهْم  َعْينَاَك  َتْعُد  َواَل  َوْجَهُه  ُيِريُدوَن  َواْلَعيِشِّ  بِاْلَغَداِة  ُْم  َرهبَّ َيْدُعوَن  ِذيَن  حْلََياِة  الَّ

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطاا  ْنَيا َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ  [ 28الكهف: ] ﴾ الدُّ

آخر تعاىل:  (1) قال  قوله  ففي  َنْفَسَك :  أن    [28الكهف:  ] ﴾  ﴿َواْصرِبْ  حقيقة  إىل  إشارة 

كان قد تعرض إىل ضغط األعداء املستكربين واملرشكني حتى يبعد عنه جمموع      رسول اهلل

ستقامة أمام هذا الضغط املتزايد وأن  املؤمنني الفقراء، لذلك جاءه األمر اإلهلي بالصرب واال

 ال يستسلم له.  

إشارة إىل أهنم كانوا دائام وأبدا    [ 28الكهف:  ] ﴾  ﴿بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ قال آخر: ويف قوله:  

دليل عىل إخالصهم، وإشارة إىل    [ 28الكهف:  ] ﴾  ﴿ُيِريُدوَن َوْجَههُ . ويف قوله:  يذكرون اهلل.

وال خوفا من    ،معا باجلنة، بالرغم من نعمها الكبرية والثمينةأهنم يعبدون اهلل لذاته ال ط

اجلحيم وعذابه بالرغم من شدة عذاهبا، بل يعبدون اهلل ألجل ذاته املنزهة، وهذه أعىل مرتبة  

 يف الطاعة والعبودية واحلب واإليامن باهلل تعاىل. 
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ـ  ثم  :  (1)قال آخر َعْينَاَك  : ﴿ـ  بعد أن أمره بأن يكون قريبا منهم قال تعاىل  َتْعُد  َواَل 

ْنَيا  ، أي ال تقتحمهم عنك، وجتاوزهم معرضا عنهم  [ 28الكهف: ] ﴾ َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلََياِة الدُّ

 .تريد الذين يتزينون بزينة احلياة الدنيا 

آخر:   أمرينقال  يتضمن  النهي  أوهلام  وهذا  الضعفاء  ..  هؤالء  تكريم  عىل  احلض 

أن جيعل عينيه تظهر فيها مظاهر اإلكبار ال  . وثانيهام  عتزاز هبم.ومعاونتهم وإعزازهم واال

 . مظاهر االزدراء

نبيه   تعاىل  اهلل  أمر  أن  آخر: وبعد  يعبدون رهبم  بأن    قال  الذين  يتطامن ألولئك 

بالغداة والعيش يريدون وجهه، وأن يقبل عليهم إقبال املقرب املدنى، فقد هناه عن الذين  

يعبدون األوثان،   الذين ال  يغفلون عن ذكر اهلل، هناه عن طاعتهم بطرد األطهار األبرياء 

َبَع َهَواهُ ﴿َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذكْ فقال تعاىل:    [ 28الكهف: ] ﴾ ِرَنا َواتَّ

، أي أنه لغروره  [ 28الكهف:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا قال آخر: ومعنى  

وفساد نفسه شغل قلبه بالدنيا وما فيه وأغفله اهلل تعاىل عن ذكره، وإذا فرغ القلب من ذكر  

َبَع َهَواهُ   اهلل تعاىل سكنه الشيطان؛ ولذا قال تعاىل ، أي  [ 16طه:  ] ﴾  بعد إغفال ذكر اهلل، ﴿َواتَّ

 . غلبه هواه وصار عبدا لشهواته، ومن كان كذلك انحلت نفسه

تعاىل  ولذا وصفه  قال آخر:   َأْمُرُه  اهلل  فقال: ﴿َوَكاَن  النفيس  االنحالل  يفيد  وصفا 

أمره منحال مضطربا ال ضابط يضبطه، و[ 28الكهف:  ] ﴾  ُفُرطاا  أنه كان  أي  يكبح  ،  ال خلق 

 . ْجاحه، فهو مهمل مضيع مرسف يف كل أحواله 

 املشهد اخلامس: 
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 قلت: حدثتنا عن املشهد الرابع.. فحدثنا عن اخلامس. 

عن   املعلم  تالميذ  حتدث  أن  بعد  القرائن قال:  النبوة   ْجع  مدعي  حول  حتوم    التي 

م: لقد ذكرتم أن  وكوهنا من أدوات التحري والتحقيق الدالة عىل اهلداة احلقيقيني، قلت هل 

.. كيف ذلك، وقد  شهادة االنبياء السابقنيمن األدوات التي تتيح التحقق من صدق النبي 

خيتلف الناس يف نبوة األنبياء السابقني، بل قد يفرس الكذابون النبوءات لتصب يف مصالح  

 كذهبم ودجلهم؟ 

احلصول عىل نتيجة قطعية غري  : أحسنت.. وهلذا؛ فإنه وألجل  (1) قال أحد التالميذ

إثبات نبوة النبي السابق الذي خيرب عمن  رشوط.. أوهلا،  قابلة لإلنكار ينبغي مراعاة أربعة  

يأيت بعده ويذكر صفاته، بالدليل القطعي الذي ال يقبل اإلنكار، وال يعتد بإخباره وشهادته  

 مسلم به.   هذه إالبعد إحراز نبوته بشكل تام

جيب أن يكون قطعيا، وعىل  وصدور هذا اخلرب عن النبي السابق،    ، قال آخر: وثانيها 

هذا فال يعتد باألخبار الضعيفة واملشكوكة من أي مصدر كانت، بل ال يعتد حتى بأخبار  

 الكتب املعتربة لو مل تبلغ مرتبة القطع واليقني. 

وثالثها  آخر:  اخلرب،    ،قال  هذا  تك وداللة  أن  قابلة  جيب  غري  قطعية  ْصحية  ون 

التمسك بأحد شقي اال املدعي  لالحتامل، إذ من اخلطأ  نبوة  بتطبيقه عىل  حتامل والتكلف 

اجلديد بتفاسري وتوجيهات، بل وحتى حتريفات يف بعض األحيان، ألن هدف النبي السابق  

ه  من إخباره هذا إنام هو الكشف عن حقيقة خطرية تقرر مصري املستقبل، وتوقف أصحاب

إذ   املكتوم،  الرس  عىل  الستار  إلسدال  باأللغاز  اللعب  وليس  اجلديد،  النبي  هوية  عىل 
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موقف كهذا حاكمة عىل الكناية بكل تأكيد، وذلك لسد الباب أمام املتذرعني    الرصاحة يف 

 ومثريي الفتن. 

أن   ورابعها،  آخر:  السابقني  قال  األنبياء  أقوال  يف  جاءت  التي  العالمات  تنطبق 

ء الفراغات وحذف اإلضافات  بالكامل عىل حالة املدعي اجلديد، ال أن نترصف فيها بمل 

التي نتصورها، ألن ذلك يعني بالتأكيد خداعنا ألنفسنا، إذ إن نبيا كهذا إنام هو مرسل من  

 . قبل أفكارنا الشيطانية ال من قبل اهلل تعاىل

و  آخر:  أقال  الواردة يف  األربع  تم ْجع هذه اجلهات  السابق ألمكن  لو  النبي  خبار 

 التعرف من خالهلا عىل مقام نبوة املدعي اجلديد ولو غاب أحدمها العتلت النتيجة. 

بشارة املسيح عليه  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم حول  

ائِيَل إيِنِّ َرُسوُل  ﴿َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي  كام قال تعاىل:    حممد  السالم لظهور   إرِْسَ

َأمْحَ  اْسُمُه  َبْعِدي  ِمْن  َيْأيِت  بَِرُسوٍل  ا  ا َوُمَبرشِّ التَّْوَراِة  ِمَن  َيَديَّ  َبنْيَ  ملَِا  ا  قا ُمَصدِّ إَِلْيُكْم  َفَلامَّ  اهللَِّ  ُد 

 [ 6الصف: ] ﴾ َجاَءُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمبِنيٌ 

آخر من  :  (1) قال  وصل وحلقة  مهزة  يمثل  أنه  السالم  عليه  عيسى  من  بيان  وهذا 

السالم وكتابه، وستليه   نبيني وكتابني وأمتني، فقد سبقته رسالة موسى عليه  الرسالة بني 

 . رسالة اإلسالم عىل يد النبي العظيم حممد 

ومن هنا نالحظ أن عيسى عليه السالم مل يكن يدعي غري الرسالة اإلهلية  قال آخر:  

ابن هلل كان كذبا وإفرتاء  إليه من االلوهية، أو أنه    ويف مقطع زمني خاص، وأن ما نسب 

 حمضا.

 

 (18/285) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 



354 

 

وبالرغم من أن قسام من بني إرسائيل قد آمنوا بالرسول املوعود، إال أن  قال آخر:  

  اته األكثرية الغالبة كان هلم موقف عدائي متشدد جتاهه، مما دعاهم وسول هلم إنكار معجز

 [ 6الصف: ] ﴾ ﴿َفَلامَّ َجاَءُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمبِنيٌ قال تعاىل:   كامالواضحة، 

قبل      العجيب هو أن اليهود كانوا قد شخصوا الرسول العظيم حممدقال آخر: و

مرشكي العرب، وتركوا أوطاهنم شوقا إىل لقائه واإليامن به، حيث استقروا يف املدينة ترقبا  

وبقي  لظهوره وإلجاب املوعود  بالرسول  اإليامن  إىل  قد سبقوهم  املرشكني  أن  إال  دعوته  ة 

 الكثري من اليهود عىل جلاجتهم وإْصارهم وعنادهم وإنكارهم له. 

  [ 6الصف:  ] ﴾  ذهب بعض املفرسين إىل إرجاع الضمري يف ﴿َفَلامَّ َجاَءُهمْ قال آخر: وقد  

يعود إىل السيد املسيح عليه السالم،  إال أن قسام آخر يرى أنه    ، إىل رسول اإلسالم حممد  

باملعجز املسيح  أتاهم  عندما  سحر.   اتأي  أهنا  وادعوا  أنكروها  خالل  .  الواضحة  ومن 

عىل   فيها  احلديث  يرتكز  حيث  أصح  األول  الرأي  أن  لنا  يتبني  الالحقة  اآليات  مالحظة 

 رسالة اإلسالم ورسوله الكريم. 

املسيح عليه السالم بظهور اإلسالم إشارة  التعبري بـ )البشارة( عن إخبار  قال آخر: و

ملا سبقه من األديان،   قياسا  الدين  الكريم  دراسة  و رائعة إىل تكامل هذا  والتعاليم  القرآن 

واألخالقية، ومقارنتها  االجتامعية  اإلسالمية يف جمال العقائد واألحكام والقوانني واملسائل  

األفضلية، وتبني لنا بجالء حالة التكامل املبدئي  بام جاء يف التوراة واإلنجيل توضح لنا هذه  

 . الذي جاءت به رسالة حممد 

مل توضح لنا موضع تثبيت هذه البشارة، إال  اآلية الكريمة  وبالرغم من أن  قال آخر:  

األ  اآليات  نفسه أن  اإلنجيل  هو  البشارة  هذه  موضع  أن  تكشف  تعاىل:  خرى  قال  كام   ،

ُس  َيتَّبُِعوَن الرَّ ِذيَن  ْنِجيلِ ﴿الَّ ا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإْلِ يَّ الَِّذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوبا ﴾  وَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ
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 [157األعراف: ] 

مما ال شك فيه أن التوراة واإلنجيل اللذين بأيدي اليهود والنصارى ليسا  قال آخر: و 

إذ    ،عليهام السالم  من الكتب التي نزلت عىل الرسولني اإلهليني العظيمني موسى وعيسى 

ن ال ينكرون  واليهود واملسيحي   .و أهنا كتب ألفها وْجعها بعض أصحاهبم أو من أتى بعدهم. 

قسام من تعاليم موسى وعيسى عليهام السالم قد ثبتت يف هذه  لكن مع ذلك، فإن  ذلك،  

 . الكتب من خالل أقوال أتباعهم وحوارييهم

االذا ال يمكن  قال آخر:   القديم  عتبار كل ما ورد يف  العهد اجلديد مقبوال  و لعهد 

واملوقف املناسب مما ورد  .  وصحيحا، كام ال يمكن رفض وإنكار ْجيع ما ورد فيها أيضا.

النبيني موسى وعيسى عليهام  افيهام هو   تعاليم  التعاليم خليطا من  فيها من  عتبار ما جاء 

 السالم وأفكار أتباعهام اآلخرين.

نالحظ تعبريات عديدة فيها    عة الكتاب املقدس قال آخر: ولذلك، فإننا عند مطال

اإلسالم   نبي  عىل  إال  وعالماته  أوصافه  تنطبق  ال  عظيم  رجل  بظهور  البشارة  حول 

 .الكريم

األمثلة الكثري من  استعرضوا  أن  البشارة    (1) وبعد  من  املقدس  الكتاب  يف  ورد  مما 

طلب منهم املعلم أن يذكروا نموذجا آخر مما ورد يف القرآن الكريم، فقال    برسول اهلل  

يَّ الَِّذي جَيُِدوَنُه  أحدهم: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   ُسوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ ﴿الَّ

ا ِعنَْدُهْم   يَِّباِت  َمْكُتوبا ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِاملَْْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن املُْنَْكِر َوحُيِلُّ هَلُُم الطَّ يِف التَّْوَراِة َواإْلِ

ِذيَن آَمُنو تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّ ُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّ ْْصَ
ُم َعَلْيِهُم اخْلََبائَِث َوَيَضُع َعنُْهْم إِ بِِه  َوحُيَرِّ ا 

َبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ وَ  وُه َواتَّ ُروُه َوَنرَصُ  [ 157األعراف: ] ﴾ َعزَّ
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الكريمة   فاآلية  آخر:  إىل قال  وإىل   تشري  جهة،  من  السابقني  األنبياء  عظمة    شهادة 

كشاهد عىل    خرى، وتذكر من جهة ثالثة قسام من صفاتهأمن جهة    مضمون دعوة النبي  

كبت طاقات األمة واستثامرها    هليني إنام هيدفون إىل وال شك أن الدعاة غري اإل  .. حقانيته

ال يؤيدون أبدا األمر باملعروف والنهي  ، ولذلك نراهم  واستعامرها بدل السعي لتحريرها 

 عن املنكر. 

ـ  (1) قال آخر السابقة  ما تدل عليه اآليات  الكريمة ـ وبحسب  ان ملن  بي: ويف اآلية 

ملوسى   اهلل  السالم  يستجيب  وىف  عليه  حسنة  الدنيا  هذه  ىف  هلم  ويكتب  قومه،  من  فيهم 

بآياته، ويعملون هبا   الزكاة، ويؤمنون  اهلل ويؤتون  يتقون  الذين  اآلخرة حسنة، وأهنم هم 

النبيعليه السالم  ويستقيمون عليها.. وذلك ىف عهد موسى الذي  األمي    ، وإىل أن يأتى 

 ا عندهم ىف التوراة واإلنجيل. جيدونه مكتوب

  ؛ الذي جيدون صفته عندهم ىف التوراة واإلنجيلاألمي    النبي إذ جاء هذا  قال آخر: ف

ويؤمنوا  النبي  فإن اهلل ال يكتب هلم الرمحة وال يدخلهم مداخل املؤمنني، حتى يتبعوا هذا  

الَّ  يَّ  اأْلُمِّ النَّبِيَّ  ُسوَل  الرَّ َيتَّبُِعوَن  ِذيَن  ﴿الَّ التَّْوَراِة  به..  يِف  ِعنَْدُهْم  ا  َمْكُتوبا جَيُِدوَنُه  ِذي 

ْنِجيلِ  هذا    [ 157األعراف:  ] ﴾  َواإْلِ الفريقان صفة  وقد عرف  اليهود والنصارى،  هم  فهؤالء 

 ىف كتبهم التي بني أيدهيم، وأمروا باإليامن به عند ظهوره.النبي 

النبي.. أنه رسول، ونبى، وأمي،  من صفات هذا  قال آخر: وقد ذكرت اآلية الكريمة  

اخلبائث،   عليهم  وحيرم  الطيبات  هلم  وحيل  املنكر،  عن  وينهاهم  باملعروف  يأمرهم  وأنه 

 . ويضع عنهم إْصهم، أي العهود التي أخذها اهلل عليهم
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األحكام التأديبية التي أدهبم هبا، وفرض عليهم التزامها، كتحريم  وهي    قال آخر: 

الغنم والبقر إال ما محلت ظهورها، أو احلوايا أو ما اختلط  ظفر، وحتريم شحوم  ذي  كل  

وكتحريم  السبت  بعظم،  يوم  ىف  هبا،    . . العمل  اهلل  قيدهم  وأغالل  قيود  كلها  تغل  وهذه 

 . هواءهم اجلاحمة عن احلركة.. وهذا ىف شأن اليهود أ

م  هل عليه السالم  أما النصارى ـ وهم هيود أصال ـ فقد كان ىف رشع املسيح  قال آخر:  

من  ) ما هو أقسى من هذا قسوة وأشد تنكيال، ويكفى ما جاء ىف وصاة املسيح هلم ىف قوله: 

ويأخذ   خياصمك  أن  أراد  ومن  أيضا،  اآلخر  خدك  له  فحول  األيمن،  خدك  عىل  لطمك 

   ( ثوبك فاترك له الرداء أيضا 

  هو الذي جاء رمحة عامة شاملة للناس ْجيعا، قد جعل اهلل األمي    النبي فقال آخر:   

ومن هنا كان مبعثه إيذانا برفع هذه القيود    ،حمامل دعوته عامة إىل ْجيع األمم والشعوب

التي قيد اهلل هبا أولئك الذين جعل سبحانه من رشيعته هلم، هذا التأديب الرشعى، الذي ال  

  األمى، وعندئذ فقط النبي  يرفع عنهم ثقله أبدا، إال إذا ظهر النبي األمى، وإال إذا اتبعوا هذا  

يسقط عنهم هذا احلمل الذي وضعه اهلل عىل ظهورهم، ويرفع هذا العهد الذي أخذه اهلل  

النبي األمى، واإليامن   بالعذاب األليم إن هم نقضوه، قبل ظهور هذا  عليهم، وتوعدهم 

 األمى، واألخذ برشيعته. النبي هبذا 

ِذيَن آَمُنوا بِِه وَ   قال آخر: ثم قال تعاىل تعقيبا عىل ذلك: وُه َواتََّبُعوا  ﴿َفالَّ ُروُه َوَنرَصُ َعزَّ

املُْْفلُِحونَ  ُهُم  ُأوَلئَِك  َمَعُه  ُأْنِزَل  الَِّذي  عزروه:[ 157األعراف:  ] ﴾  النُّوَر  ومعنى  من    ..  منعوه 

أعدائه، وكانوا سندا له ووقاية، واملراد بالنور الذي أنزل معه، القرآن الكريم.. وهو نور  

 له. وهدى ملن طلبه، وفتح عينه وقلبه 

تقرر ىف ْصاحة ْصحية أن رسالة اإلسالم رسالة عامة  اآلية الكريمة  وهذه  قال آخر:  



358 

 

إذا   إال  املؤمنني،  اهلل، ولن يكونوا من  لن تكتب هلم رمحة  اليهود والنصارى  شاملة، وأن 

 . األمى، واستجابوا لدعوته، ودخلوا ىف دين اهلل، وهو اإلسالمالنبي تابعوا 

أوهلام: ما نص عليه القرآن ىف هذه اآلية،  .. كم من وجهنيويتقرر هذا احلقال آخر: 

وما أسمعه اهلل تعاىل موسى، وهو يطلب إىل اهلل أن يكتب له ولقومه ىف الدنيا حسنة وىف  

فإن اهلل سبحانه وتعاىل ما استجاب هذه الدعوة عىل إطالقها، بل استجاهبا  ،  اآلخرة حسنة 

التي ن زلت عىل موسى، وعىل من جاء إىل بنى إرسائيل  للمتقني الذين يؤمنون بآيات اهلل 

مل يكتب    حممد  األمي    بعده من أنبياء، وخاصة عيسى عليه السالم، حتى إذا جاء النبي

 ألتباع التوراة واإلنجيل حسنة ىف الدنيا وال ىف اآلخرة حتى يؤمنوا به. 

﴿َفَسَأْكُتُبَها لِلَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن  وهذا بعض الرس ىف وصل قوله تعاىل:  قال آخر:  

ُيْؤِمنُونَ  بِآَياتِنَا  ُهْم  ِذيَن  َوالَّ َكاَة  َيتَّبُِعوَن    تعاىلبقوله    [ 156األعراف:  ] ﴾  الزَّ ِذيَن  ﴿الَّ هذا:  بعد 

ْنِجيلِ  َواإْلِ التَّْوَراِة  يِف  ِعنَْدُهْم  ا  َمْكُتوبا جَيُِدوَنُه  الَِّذي  يَّ  اأْلُمِّ النَّبِيَّ  ُسوَل    [ 157األعراف:  ] ﴾  الرَّ

ُتوَن  فالذين يتبعون الرسول النبي األمى، بدل من قوله تعاىل: ﴿َفَسَأْكُتُبَها لِلَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيؤْ 

ِذيَن ُهْم بِآَياتِنَا ُيْؤِمنُونَ  َكاَة َوالَّ  [ 156األعراف: ] ﴾ الزَّ

يتحقق أحدمها ىف    ، ومعنى هذا أن حكم كتابة احلسنة مرشوط برشطنيقال آخر:  

عيسى إىل  إرسائيل،  بنى  أنبياء  من  بعده  جاء  ومن  موسى،  اهلل    ، عهد  تقوى  هو  والرشط 

التي حيملها رسله بآياته  يبعث  وهذ  ،واإليامن  أن  إىل  لتقرير احلكم  الرشط وحده يكفى  ا 

 . النبي األمى

فإذا بعث هذا النبى، أضيف إىل هذا الرشط الرشط اآلخر، وهو اإليامن  قال آخر:  

هبذا النبي األمى، الذي ال يتحقق الرشط األول، وهو التقوى واإليامن بآيات اهلل إال باإليامن  

 . به، وبالكتاب الذي معه 
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آخر:   أتباع  وثانيهقال  رشيعة  هى  التي  التوراة،  محلتهام  قد  الرشطني  هذين  أن  ام. 

موسى وأتباع عيسى معا، وأن اإليامن بعد ظهور حممد ال يتم إال إذا حتقق الرشطان معا،  

دعواهم إىل اإليامن هبذا النبي، فإذا مل    وإال إذا آمن اليهود والنصارى بام ىف كتابيهام اللذين

 . كتاب الذي ىف أيدهيم، وهبذا مل يكونوا من املؤمننييؤمنوا به، فقد كفروا بال

ا الَِّذي َلُه ُمْلُك  : ويف  قال آخر َا النَّاُس إِينِّ َرُسوُل اهللَِّ إَِلْيُكْم َْجِيعا قوله تعاىل: ﴿ُقْل َيا َأهيُّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو حُيْيِي َوُيِميُت َفآِمُنوا بِاهللَِّ وَ  يِّ الَِّذي ُيْؤِمُن  السَّ َرُسولِِه النَّبِيِّ اأْلُمِّ

بُِعوُه َلَعلَُّكْم هَتْتَُدونَ  توكيد لعموم رسالة النبي األمى، وأنه    [ 158األعراف:  ] ﴾  بِاهللَِّ َوَكلاَِمتِِه َواتَّ

مبعوث للناس ْجيعا، وهلذا أمر اهلل نبيه الكريم أن يؤذن ىف الناس، بام أمره اهلل أن يؤذن به  

ا فيه َا النَّاُس إِينِّ َرُسوُل اهللَِّ إَِلْيُكْم َْجِيعا    [ 158األعراف: ] ﴾ م: ﴿َيا َأهيُّ

 املشهد السادس:  

 قلت: حدثتنا عن املشهد اخلامس.. فحدثنا عن السادس. 

قال: بعد أن زالت عني اإلشكاالت السابقة، حرضت مع املعلم وتالميذه الكثري  

أن أسمع فيها الكثري من احلوارات بني األنبياء عليهم    من املجالس القرآنية، والتي تسنى يل 

ْجلة   من  اهلل  بحمد  ْجيعا  جعلتني  وقد  الكريم،  القرآن  ذكرها  وكام  وأقوامهم،  السالم 

 املهتدين إىل األنبياء، والعارفني بقيمتهم وكرامتهم. 

 قلت: فهال حدثتني عن بعضها.

بواحد منها، وسيحدثك  قال: ال يكفينا كل هذا املجلس لذلك، ولذلك سأكتفي  

 باقي رفاقي بام تقر به عينك. 

سكت قليال، ثم قال: يف جملس من تلك املجالس املتنورة بنور القرآن الكريم، سأل  

ْر َفاَم َأْنَت بِنِْعَمِت َربَِّك بَِكاِهٍن َواَل جَمْنُوٍن َأْم َيُقوُلوَن  تالميذه عن قوله تعاىل:  املعلم   ﴿َفَذكِّ
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بِِّصنَي َأْم َتْأُمُرُهْم َأْحاَل  بَُّص بِِه َرْيَب املَْنُوِن ُقْل َتَربَُّصوا َفإِينِّ َمَعُكْم ِمَن املُْرَتَ ُمُهْم هِبََذا  َشاِعٌر َنرَتَ

َلُه َبْل اَل ُيْؤِمنُوَن َفْلَيْأُتوا بَِحِديٍث ِمْثلِِه إِْن َكاُنوا َصاِدِقنَي َأْم   َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن َأمْ  َيُقوُلوَن َتَقوَّ

اَمَواِت َواأْلَْرَض َبْل اَل ُيوِقنُوَن َأْم ِعنَْدهُ   َأْم ُهُم اخْلَالُِقوَن َأْم َخَلُقوا السَّ
ٍ
ء ْم  ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ يَشْ

ُهُم املَُْصْيطُِروَن َأْم هَلُْم ُسلٌَّم َيْسَتِمُعوَن فِيِه َفْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهْم بُِسْلَطاٍن ُمبنٍِي َأْم    َخَزائُِن َربَِّك َأمْ 

ا َفُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثَقُلوَن َأْم ِعنَْدُهُم اْلَغْيُب َفهُ  ْم َيْكُتُبوَن  َلُه اْلَبنَاُت َوَلُكُم اْلَبُنوَن َأْم َتْسَأهُلُْم َأْجرا

ُيرْشِ أَ  إَِلٌه َغرْيُ اهللَِّ ُسْبَحاَن اهللَِّ َعامَّ  هَلُْم  َأْم  ِذيَن َكَفُروا ُهُم املَْكِيُدوَن  ا َفالَّ ُيِريُدوَن َكْيدا ﴾  ُكونَ ْم 

 [ 43ـ  29الطور: ] 

أحد   الدالة عىل  (1) التالميذقال  مواقف املرشكني  إىل  الكريمة  اآليات  تشري هذه   :

ودعوته إياهم إىل التوحيد واإليامن بيوم اجلزاء، كام    رم  التخبط والعناد من الرسول األك

 تشري إىل معاذيرهم التي التجأوا إليها يف رد الدعوة. 

النبي األكرم   تبلغ ستة عرش عذرا، قسم منها يرجع إىل  حيث    قال آخر: وهي 

اهتموه بتهم لو كانت صادقة ـ ولن تصدق ـ صارت أعذارا لرد الدعوة.. والقسم اآلخر  

 ع إىل أفكارهم السقيمة وآرائهم الفاسدة التي حالت بينهم وبني قبول الدعوة. يرج

والتنديد   توبيخهم وتقريعهم  بمجموعها  اآليات  تستهدف  احلقيقة  آخر: ويف  قال 

النبي   به  ما اهتموا  القرآين بذكر  البيان  نفاها عنه،    هبم، فابتدأ  الكهانة واجلنون ثم  من 

ْر َفاَم َأْنَت  ، أي استمر يف دعوتك،  [ 29الطور:  ] ﴾   بِنِْعَمِت َربَِّك بَِكاِهٍن َواَل جَمُْنونٍ فقال: ﴿َفَذكِّ

وال تكرتث ألقاويلهم فلست أنت بكاهن وال جمنون بلطف ربك وفضله، وكيف تكون  

 كاهنا أو جمنونا وأنت أمني اهلل يف األرض عىل رسالته؟ 

هلم، والتي تسوغ هلم عدم    قال آخر: ثم بدأ البيان القرآين بعرض املعاذير املتصورة

 

 .27/93 الطالبني: منية  (1) 
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 اإليامن، وهي تناهز ستة عرش عذرا واهيا، ذكرها القرآن الكريم مع نقدها وردها. 

بَُّص بِِه َرْيَب املَْنُونِ  ﴾  قال آخر: وأوهلا ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر َنرَتَ

عن الكهانة واجلنون بفضل ربه    منزه   ، وذلك أنه ملا تقدم ما ذكره بأن الرسول  [ 30الطور:  ] 

بأنه شاعر    ولطفه، ذكر العذر األول من أعذار املكذبني وهو أهنم كانوا يصفون النبي  

 يتكلم من نسج اخليال ونحن ننتظر موته، فإذا مات ختبو دعوته ونسرتيح منه. 

ُصوا  أن يقول هلم: ﴿ُقْل َتَربَّ   قال آخر: وقد رد اهلل تعاىل قوهلم هذا بأن أمر النبي  

بِِّصنيَ  ، أي انتظروا فأنا أيضا من املنتظرين وسوف تعلمون؛  [ 31الطور:  ] ﴾  َفإِينِّ َمَعُكْم ِمَن املُْرَتَ

هل أنا شاعر أتكلم من نسج اخليال، أو أنا نبي أنذركم من اهلل سبحانه، ويتحقق ذلك عندما  

 يواجهون عذاب اآلخرة. 

الرسول   دعوة  مقابلة  القوم عن  يدل عىل عجز  آخر: وهذا  وأهنم هزموا    قال 

هزيمة نكراء، فلم جيدوا حميصا إال باللجوء إىل فكرة خيالية سقيمة وهي أنه شاعر كسائر  

 الشعراء يموت ذكره بموته. 

هِبََذا َأْم ُهْم  قال آخر: وثانيها وثالثها ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿َأْم َتْأُمُرُهْم َأْحاَلُمُهْم  

، واملعنى: أتأمرهم عقوهلم باختالق هذا االفرتاء وهو أنه شاعر،  [ 32الطور:  ] ﴾  َقْوٌم َطاُغونَ 

أو أن كالمهم هذا من نسج اخليال؟ وكيف يكون شاعرا مع أن معجزته الكربى، بعيدة كل  

وهنا والتي  البعد عن الشعر؟ وهذا يدل عىل أن عذرهم هذا وليد النفسية اخلاصة التي حيمل

َطاُغونَ  َقْوٌم  ُهْم  ﴿َأْم  تعاىل:  قوله  عنها  ذلك  [ 32الطور:  ] ﴾  عرب  عىل  محلهم  الذي  إن  أي   ،

االفرتاء هو جماوزهتم للحق وإرسافهم يف الظلم واملعايص، وإال فهم يعلمون أن كالمه ليس  

 شعرا وال النبي كاهنا، لكن الطغيان املسيطر عليهم هو الذي محلهم عىل اإلنكار.

َلُه َبْل اَل ُيْؤِمُنوَن َفْلَيْأُتوا   قال آخر: ورابعها هو ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿َأْم َيُقوُلوَن َتَقوَّ



362 

 

بالتقول    ، أي إن هؤالء يتهمون النبي  [ 34ـ    33الطور:  ] ﴾  بَِحِديٍث ِمْثلِِه إِْن َكاُنوا َصاِدِقنيَ 

حانه عن تلك الفكرة ويقول: إن  واالفرتاء عىل اهلل أي ال صلة لدعوته باهلل، ثم يعرض سب

األساس هلذه التهمة أهنم ال يؤمنون بدعوته ألغراض خاصة، فلهذا صاروا يرمونه بتلك  

الفرية، فالقول بأنه اختلق هذا القرآن من تلقاء نفسه عذر ظاهري واحلقيقة أهنم غري مؤمنني  

 باهلل سبحانه، فصار ذلك وسيلة لنحت األعذار لرد دعوته. 

م رد اهلل تعاىل هتمة )التقول( املوجهة إىل رسوله، وقال: إهنم لو كانوا  قال آخر: ث

 صادقني يف اهتامهم، فليأتوا بمثل كتابه يف خصائصه من حيث اهلداية واألسلوب والبيان. 

قال آخر: وقد حتدى القرآن الكريم أكثر من مرة مرشكي قريش ـ بل عامة البرش ـ  

تى أنه حتداهم بأن يأتوا بسورة واحدة من سور  وعىل رأسهم بلغاء العرب وفصحاؤهم ح

 القرآن الكريم، فلم يستطع أحد منهم ذلك. 

قال آخر: ويمكن أن تكون اآلية ردا جلميع املعاذير من أنه كاهن، وجمنون، وشاعر،  

 فإن كالم هؤالء قابل للمعارضة مع أنه كالم ممتنع عنها. 

وهي هتم ألصقوها به،    إىل النبي  قال آخر: إىل هنا متت املعاذير التي يرجع لبها  

 وبعد ذلك وصل الدور إىل بيان املعاذير التي تتعلق بحالتهم النفسية ومستواهم الفكري. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل العذرين اخلامس والسادس، فقال: ﴿َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ  

 َأْم ُهُم اخْلَالُِقونَ 
ٍ
ء ن املرشكني كانوا يتصورون أهنم خلقوا  ، وهو يشري إىل أ[ 35الطور:  ] ﴾  يَشْ

من طينة واآلخرون من طينة أخرى، فرتفعوا بذلك عن األمر والنهي وقبول الدعوة، وعىل  

هذا يكون معنى اآلية: أخلقوا من غري يشء خلق منه غريهم من البرش، فلذلك اختلفت  

 تكاليفهم؟ 

قال آخر: أو أن يقال: إهنم يتصورون أهنم خلقوا بال علة وال خالق، ولذلك ال مربر  
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أي   [ 35الطور:  ] ﴾  ألمرهم بيشء والهنيهم عن آخر، ويؤكد هذا قوله تعاىل: ﴿َأْم ُهُم اخْلَالُِقونَ 

 أهنم صاروا سببا لوجودهم. 

اَمَواِت    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل العذرين السابع والثامن، فقال: ﴿َأمْ  َخَلُقوا السَّ

، وقد اشتملت اآلية الكريمة عىل العذرين، ومها: هل  [ 36الطور:  ] ﴾  َواأْلَْرَض َبْل اَل ُيوِقنُونَ 

بتكاليف   يكلفوا  أن  من  وأنبل  أعىل  فيكونوا  وآهلة  أربابا  فصاروا  كله  العامل  خلقوا  أهنم 

 العبودية؟ 

لرفض ثالث  حججا  ضمتا  اآليتني  فإن  وبذلك،  آخر:  النبوية  قال  الدعوة  هم 

أهنم وجدوا من غري علة وال   أنفسهم، أوالها:  تكمن يف  اإلهلية، وهي ْجيعا  والتكاليف 

سبب، فال خالق وال رب هلم ليكلفهم بالتكاليف.. وثانيها أهنم وجدوا من جانب أنفسهم،  

فال موجود فوقهم حتى يكلفهم هبا.. وثالثها أهنم هم الذين خلقوا الساموات واألرض،  

 ال يتعلق هبم تكليف، لكوهنم أربابا وآهلة. ف

قال آخر: وعىل ْجيع االحتامالت هم بمنأى عن التكليف، إذ عىل االحتامل األول  

اآلهلة   هم  الثالث  وعىل  أنفسهم،  هم  فاخلالق  الثاين  االحتامل  وعىل  مدبر،  وال  خالق  ال 

 واملدبرون.

قمصوها، ويف احلقيقة أن ثمة  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل بأن كل ذلك أعذار واهية ت

﴾  سببا آخر أفىض هبم إىل التكذيب واالفرتاء عىل الرسالة وصاحبها، وهو ﴿َبْل اَل ُيوِقنُونَ 

، فألجل عدم معرفتهم باهلل حق املعرفة وعدم تدبرهم يف دالئل النبوة مل يمتثلوا  [ 36الطور:  ] 

 نبي مرسل إليهم من ربه.  أمره تعاىل، ومل يقروا بأنه 

آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل العذرين التاسع والعارش، فقال: ﴿َأْم ِعنَْدُهْم َخَزائُِن َربَِّك    قال

، وتشري اآلية الكريمة إىل عذرين، أوهلام تصوير أن خزائن  [37الطور:  ] ﴾  َأْم ُهُم املَُْصْيطُِرونَ 
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ك من  رزقه تعاىل عندهم فينحلون النبوة من شاءوا، ويمسكوهنا عمن شاءوا، ولذلك منعو

ذلك الرزق املعنوي.. وثانيها أهنم املسيطرون عىل خزائن نعم اهلل تعاىل، فلذلك يتمكنون  

 من سلب ما رزقك اهلل من نعمة النبوة. 

قال آخر: والفرق بني العذرين واضح، ففي األول يعدون أنفسهم مالكني خلزائن  

الرب ولكن هلم السيطرة عليها،  اهلل، ومنها النبوة، ويف الثاين يعرتفون بأن خزائن الرزق عند  

 ومن ثم يستطيعون أن يسلبوا النعمة التي أنعم اهلل هبا عىل من شاء من عباده. 

ُسلٌَّم   هَلُْم  املتصور هلم، فقال: ﴿َأْم  العذر احلادي عرش  تعاىل  ثم ذكر اهلل  قال آخر: 

، وقد أشار سبحانه يف هذه اآلية  [ 38طور:  ال] ﴾  َيْسَتِمُعوَن فِيِه َفْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهْم بُِسْلَطاٍن ُمبِنيٍ 

شاعر أو كاهن، فهل هلم سلم صعدوا فيه إىل السامء    الكريمة إىل أهنم يدعون أن النبي  

األكرم   للنبي  الوصفني  ذينك  فيه  فوجدوا  الوحي  عىل  ذلك،  واطلعوا  صح  فلو  ؟.. 

طان مبني  فليأت من صعد هذا السلم واستمع، وليشهد، ثم ليأت عىل صدق كالمه بسل

 وحجة باهرة وبرهان قاطع. 

﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل العذر الثاين عرش، فقال: ﴿َأْم َلُه اْلَبنَاُت َوَلُكُم اْلَبنُونَ 

وانحطاط  [ 39الطور:  ]  عقوهلم  سفه  تكشف عن  التي  مقوالهتم  إحدى  إىل  فيه  أشار  وقد   ،

واختاروا ألنفسهم البنني، وهو  أفكارهم حيث يزعمون أن املالئكة إناث وأهنا بنات اهلل،  

 أمر عجيب ألهنم كانوا يئدون بناهتم ومع ذلك يزعمون أن املالئكة بنات اهلل تعاىل. 

قال آخر: وال يوجد دليل أوضح من ضعف وهتافت هذا العذر، ألن اهلل سبحانه  

ما   ليس بجسم وال جسامين ومل يتخذ ولدا ال ذكرا وال أنثى، وإنام العجب أهنم ينسبون إليه

 يستاؤون منه. 

ا َفُهْم ِمْن َمْغَرٍم   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل العذر الثالث عرش، فقال: ﴿َأْم َتْسَأهُلُْم َأْجرا
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، أي لعل من وجوه إعراضهم هو أنك تسأهلم أجرا عىل إبالغك إياهم  [ 46القلم: ] ﴾  ُمْثَقُلونَ 

 ا محل عليهم. رسالة اهلل تعاىل، فيشتد عليهم دفعه، فيتصورون األجر مغرم

قال آخر: وهذا أيضا من البطالن بوضوح، فإن من شعار األنبياء عليهم السالم ـ  

أجلها،   من  وتفانيا  لدعوهتم،  منهم  إخالصا  األجر،  سؤال  عدم  ـ  خامتهم  إىل  أوهلم  من 

وتعبريا عن تنزههم عن املطامع واملآرب الشخصية، فكل واحد منهم يردد: ﴿َوَما َأْسَأُلُكْم  

 [ 180الشعراء: ] ﴾  ِمْن َأْجٍر إِْن َأْجِرَي إِالَّ َعىَل َربِّ اْلَعاملَنِيَ َعَلْيهِ 

َفُهْم   اْلَغْيُب  ِعنَْدُهُم  ﴿َأْم  فقال:  عرش،  الرابع  العذر  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

من الكهانة والشعر واالفرتاء عىل اهلل    ، أي إن ما يصفون به النبي  [ 47القلم:  ] ﴾  َيْكُتُبونَ 

املنون  كلها   ريب  بأن  الغيب  علم  عندهم  فهل  ذلك؟  عىل  وقفوا  أين  فمن  غيبية،  أمور 

أتيتم به؟.. فهل عندكم كتاب كتبت فيه   أين  سيمحي كل ذلك؟.. وهذا كله غيب فمن 

 احلوادث وأنتم كتبتموه؟  

ِذيَن   َفالَّ ا  َكْيدا ُيِريُدوَن  العذر اخلامس عرش، فقال: ﴿َأْم  تعاىل  ثم ذكر اهلل  قال آخر: 

املَْكِيُدونَ كَ  ُهُم  نبي مرسل من اهلل    ، أي أن هؤالء يعلمون أن حممدا  [ 42الطور:  ] ﴾  َفُروا 

سبحانه، ولكنهم يمكرون به بام يرمونه به من الكهانة واجلنون والشعر والتقول عىل اهلل  

نتيجة   غافلون عن  ولكنهم  وحيلة،  منهم  كيد  به، وهذا  اإليامن  الناس عن  حتى يرصفوا 

ِذيَن َكَفُروا ُهُم املَْكِيُدونَ   كيدهم، وهو  ويفرسه    [ 42الطور:  ] ﴾  ما أشار إليه قوله تعاىل: ﴿َفالَّ

يُِّئ إِالَّ بَِأْهلِهِ  ، فهؤالء الكفرة سيقعون يف حبالة  [ 43فاطر: ] ﴾ قوله تعاىل: ﴿َواَل حَيِيُق املَْْكُر السَّ

 كيدهم يف املستقبل. 

رش، فقال: ﴿َأْم هَلُْم إَِلٌه َغرْيُ اهللَِّ ُسْبَحاَن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل العذر السادس ع

ُكونَ  ، أي هل أن هلم إهلا غري اهلل سبحانه، عىل حقيقة معنى اإلهلية ـ  [ 43الطور: ] ﴾ اهللَِّ َعامَّ ُيرْشِ
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الذي ال ينفك عن اخللق والتقدير والتدبري ـ حتى يسوغوا ألنفسهم التحرر من مسؤولية  

 حانه بالطاعة واالنقياد ألمره وهنيه واالستجابة لدعوة رسوله!؟  االلتزام أمام اهلل سب

ُكونَ  احلرش:  ] ﴾  قال آخر: كال.. فإن جمرد تصور اإلهلني أمر حمال ﴿ُسْبَحاَن اهللَِّ َعامَّ ُيرْشِ

 ، فقد دلت الرباهني عىل امتناعه. [ 23

 . النبوة واهلداية:  3

الثالث، وقال: لن أكرر عليكم ما ذكر صديقاي  الثاين من حديثه، قام  ى  بعدما انته

من املشاهد، فأنا أيضا مررت بنفس جتربتهام يف البحث عن أصل النبوة، ويف ثبوهتا الواقعي،  

لكني بقيت مرتددا يف لزومها للهداية إىل أن دلني اهلل تعاىل عىل ذلك من خالل جمالس كثرية  

 نها. حرضهتا للمعلم وتالميذه، سأكتفي لكم بأربعة م 

 غايات النبوة:  

 قلت: فحدثنا عن املشهد األول منها. 

املعلم إىل حينا، صحبة بعض تالميذه،  قال:   قام هبا  لقد بدأ هذا املشهد من زيارة 

وهناك أتيح يل أن أسأله عن األهداف التي جاء الرسل إىل حتقيقها، وهل يمكن حتققها من  

 دوهنم؟ 

:  (1)حينها التفت املعلم إىل تالميذه، وطلب منهم اإلجابة عن سؤايل، فقال أحدهم

، والتي نص  لقرآن الكريم بالرؤية الكونية التي يقررها اإن إرسال الرسل هلا عالقة مبارشة 

ْنَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ عليها قوله تعاىل:   نَّ َواإْلِ َا ، وقوله:  [ 56الذاريات:  ] ﴾  ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ ﴿َيا َأهيُّ

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه َفَسْوَف حُيَاَسُب  ا َفُماَلِقيِه َفَأمَّ ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِىَل َربَِّك َكْدحا ا  اإْلِ  ِحَسابا

 

 . 7/7: ن( نفحات القرآ1) 
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ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه َوَراَء َظْهِرِه َفَسْوَف   ا َوَأمَّ ورا ا َوَينَْقلُِب إِىَل َأْهلِِه َمرْسُ ا َوَيْصىَل  َيِسريا َيْدُعو ُثُبورا

ا  [ 12ـ  6االنشقاق: ] ﴾ َسِعريا

يعني  وهذا  آخر:  واملحفوف    قال  باملخاطر  اململوء  الطويل  طريقه  يف  اإلنسان  أن 

الكامل املطلق، فإنه ال يستطيع أن جيتاز    الوصول إىل إىل  باملخاوف، والذي هيدف من خالله  

 الربانيني.  القادة واملوجهني هذا الطريق دون احلاجة إىل 

مم، والكتب اإلهلية بمثابة  قادة األهم  األنبياء عليهم السالم  قال آخر: ولذلك فإن  

 النور.  غايته وخترجه من الظلامت إىل  القوانني، التي تأخذ بيد اإلنسان لتوصله إىل 

اهلل  ال يمكن تصور احلياة االجتامعية لإلنسان جمردة عن هداية    ،قال آخر: ولذلك

فاألنبياء عليهم السالم    ؛، ال يف التقنني والتنفيذ، وال يف جمال ضامن العدالة االجتامعيةتعاىل

 يف الواقع يمثلون مهزة الوصل بني عاملي اإلنسانية والغيب. 

 القرآن الكريم.  قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا ما يدل عىل ذلك من

التالميذ: يدل عىل ذلك آيات قرآنية كثرية، منها قوله تعاىل:   الَِّذي  قال أحد  ﴿ُهَو 

ْكمَ  َواحْلِ اْلكَِتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمنُْهْم  َرُسوالا  يِّنَي  اأْلُمِّ يِف  َوإِْن  َبَعَث  َة 

 [ 2اجلمعة: ] ﴾ َضاَلٍل ُمبنِيٍ  َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي 

و آخر:  السالم:  قال  عليه  إبراهيم  لسان  عىل  تعاىل  قوله  فِيِهْم  منها  َواْبَعْث  نَا  ﴿َربَّ

اْلَعِزي َأْنَت  إِنََّك  يِهْم  َوُيَزكِّ ْكَمَة  َواحْلِ اْلكَِتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  آَياتَِك  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمنُْهْم  ُز  َرُسوالا 

 [ 129البقرة: ] ﴾ احْلَكِيمُ 

تعاىل:   قوله  ومنها  آخر:  آَياتِنَا  قال  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  ِمنُْكْم  َرُسوالا  فِيُكْم  َأْرَسْلنَا  ﴿َكاَم 

َأْذُكرْ  َفاْذُكُرويِن  َتْعَلُموَن  َتُكوُنوا  مَلْ  َما  َوُيَعلُِّمُكْم  ْكَمَة  َواحْلِ اْلكَِتاَب  َوُيَعلُِّمُكُم  يُكْم  ُكْم  َوُيَزكِّ

 [ 152ـ   151البقرة: ] ﴾ يِل َواَل َتْكُفُرونِ َواْشُكُروا 
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تعاىل:   قوله  ومنها  آخر:  اْلكَِتاَب  قال  َمَعُهُم  َوَأْنَزْلنَا  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسَلنَا  َأْرَسْلنَا  ﴿َلَقْد 

 [25احلديد: ] ﴾ َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 

تعاىل:   قوله  ومنها  آخر:  َيتَّبِعُ قال  ِذيَن  جَيُِدوَنُه  ﴿الَّ الَِّذي  يَّ  اأْلُمِّ النَّبِيَّ  ُسوَل  الرَّ وَن 

ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِاملَْْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن املُْنَْكِر َوحُيِلُّ هَلُ  ا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإْلِ يَِّباِت  َمْكُتوبا ُم الطَّ

ُم َعَلْيِهُم اخْلََبائَِث َوَيَضُع َعنُْهْم   بِِه  َوحُيَرِّ ِذيَن آَمُنوا  تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّ ُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّ ْْصَ
إِ

َبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ  وُه َواتَّ ُروُه َوَنرَصُ  [ 157األعراف: ] ﴾ َوَعزَّ

تعاىل:   قوله  ومنها  آخر:  لِ قال  إَِلْيَك  َأْنَزْلنَاُه  إِىَل  ﴿كَِتاٌب  الظُُّلاَمِت  ِمَن  النَّاَس  ُتْخِرَج 

اِط اْلَعِزيِز احْلَِميدِ  ِْم إِىَل ِْصَ    [ 1إبراهيم: ] ﴾ النُّوِر بِإِْذِن َرهبِّ

يَن َوُمنِْذِريَن َفَمْن آَمَن  قال آخر: ومنها قوله تعاىل:   ِ ﴿َوَما ُنْرِسُل املُْْرَسلنَِي إِالَّ ُمَبرشِّ

 [ 48األنعام: ] ﴾ ِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَليْ 

اهللَِّ  قال آخر: ومنها قوله تعاىل:   َعىَل  لِلنَّاِس  َيُكوَن  لِئاَلَّ  َوُمنِْذِريَن  يَن  ِ ُمَبرشِّ ﴿ُرُسالا 

ُسلِ  ٌة َبْعَد الرُّ    [165النساء: ] ﴾ ُحجَّ

تعاىل:   قوله  ومنها  آخر:  َفَبَعَث قال  َواِحَدةا  ةا  ُأمَّ النَّاُس  يَن  ﴿َكاَن  ِ ُمَبرشِّ النَّبِيِّنَي  اهللَُّ   

يِه إِالَّ  َوُمنِْذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس فِياَم اْخَتَلُفوا فِيِه َوَما اْخَتَلَف فِ 

ِذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَاُت َبْغياا َبْينَُهْم فَ  َهَدى اهللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا ملَِا اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن  الَّ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ   [213البقرة: ] ﴾ احْلَقِّ بِإِْذنِِه َواهللَُّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل ِْصَ

تعاىل:   قوله  ومنها  آخر:  إِ قال  ُهَو  َأنَّاَم  َولَِيْعَلُموا  بِِه  َولُِينَْذُروا  لِلنَّاِس  َباَلٌغ  َلٌه  ﴿َهَذا 

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب  كَّ  [52إبراهيم: ] ﴾ َواِحٌد َولَِيذَّ

ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم  قال آخر: ومنها قوله تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا اْسَتِجيُبوا هللَِِّ َولِلرَّ َا الَّ ﴿َيا َأهيُّ

 َوَقْلبِِه َوأَ 
ِ
يِيُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ حَيُوُل َبنْيَ املَْْرء ونَ ملَِا حُيْ ُه إَِلْيِه حُتْرَشُ  [24األنفال: ] ﴾ نَّ
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قال املعلم: فام هي األهداف التي تستنبطوهنا من هذه اآليات الكريمة لدعوة األنبياء  

 عليهم السالم ودورهم يف اهلداية. 

غايات بعثة األنبياء عليهم  اآليات الكريمة إشارة إىل أهم  يف هذه  قال أحد التالميذ:  

 بية والتعليم( )الرت.. وأوهلا السالم 

 ويف ْجيع املجاالت. ، إقامة العدالة االجتامعيةقال آخر: ومنها 

قال آخر: ومنها ختليص اإلنسان من أرسار نفسه وهواه، وإخراجه من عامل الظلامت  

 إىل عامل األنوار اخلالصة. 

الرصاط   إىل  ليهتدوا  واإلنذار،  بالتبشري  اخللق،  عىل  احلجة  إقامة  ومنها  آخر:  قال 

 املستقيم الذي يؤدي هبم إىل اجلنة، وحيميهم من النار. 

قال آخر: ومنها حتقيق الكامل اإلنساين يف أرفع درجاته، ورفع االختالف بني البرش،  

 واإلجابة عىل كل اإلشكاالت التي ترد عليهم. 

 التعليم والرتبية: 

 قلت: حدثتنا عن املشهد األول.. فحدثنا عن الثاين. 

تالميذ للمعلم الغايات التي أرسل اهلل تعاىل الرسل من أجلهم،  قال: بعد أن ذكر ال

السالم،   الرسل عليهم  إرسال  الغاية األوىل من غايات  املعلم: واآلن.. أخربونا عن  قال 

 )الرتبية والتعليم( وهي 

ال تكتمل وتتوازن حياة اإلنسان إال إذا عاش  : اجلميع يعلم أنه  (1) قال أحد التالميذ

بات الفطرة ومتوخيات الغرائز، بل العيش عىل خالف هذه املتقضيات  عىل مقتىض متطل

 

 . 3/40اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (1) 
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يؤدي باحلياة البرشية إىل اهلالك، وما مثل هذا إال كالسابح يف عكس تيار املاء، لن تكون  

 عاقبته إال اإلرهاق واهنيار القوى فيتوقف عن السباحة ويبتلعه املاء. 

الراحة والنوم، حاجة رضورية ال بد    فحاجة اخلاليا إىل الغذاء، والبدن إىل قال آخر:  

 وإال صار اإلنسان موجودا عصبيا، وكانت احلياة كالعلقم يف فمه.  ،من تلبيتها 

اإلنسان، معرفة اهلل سبحانه،  جبلة  املودعة يف  األمور الفطرية  ومن ْجلة  قال آخر:  

سانا ـ مل يقع  ترى إن  نزجار عن األمور السيئة، وألجل ذلك الوامليل إىل األمور احلسنة، واال

حتت تأثري األهواء وعوامل االنحراف ـ يعد رد األمانة قبيحا، واخليانة كرامة، كام ال يعد  

العفة   إىل  كامليل  األمور  من  الكثري  وهكذا  حسنا،  أمرا  ونقضه  سيئا،  أمرا  بالعهد  العمل 

ويعايشه  . وكل ذلك مما يلمسه اإلنسان يف حياته  .الدناسة واخليانة نزجار عنوالعدالة واال

 يف وجدانه. 

و آخر:  هبقال  كان  وإن  ـ  والفطريات  تركها    ا الغرائز  أنه ال يصح  إال  ـ  احلياة  قوام 

الفناء واهلالك البرشية إىل  وإنام تتحق    ، وحاهلا وإفساح املجال هلا، وإال أدى ذلك باحلياة 

هداية صحيحة وتعديل غرائزه عىل وجه يفي بحاجاته وال    فطرتهسعادة اإلنسان هبداية  

 خيرجه عن طور إنسانيته. 

نتفاع  ج املرتاكمة عىل قمم اجلبال إنام يمكن االالثلوقال آخر: ولتبسيط ذلك نذكر أن  

هبا إذا كان هناك جداول وقنوات متتد من رأس كل جبل إىل السهول املحيطة به، فتسيل  

بالتدريج الذائبة  الثلوج  مياه  املاء كيف كان، جارفا يف    ،فيها  الصورة يسيل  ويف غري تلك 

 دمر كل يشء أمامه. نقلب إىل سيل جارف ياطريقه األحجار والصخور، وربام 

وكذلك البذور املنثورة عىل األرض، حتمل يف ذواهتا قوى واستعدادات،  قال آخر:  

حيتاج إىل من يتعهدها حراسة وسقاية وعناية عىل النحو  املودعة فيها   الطاقات  ريإال أن تفج
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 املأنوس، وعندها تصري أشجارا مثمرة، وسنابل ذهبية. 

الثلوج املرتاكمة عىل اجلبال، والبذور املنثورة عىل    ستفادة منإذا كانت االقال آخر: ف

وترشد عىل هنجها   الصحيح،  جمراها  يف  حتى تصب  هداية خاصة،  متوقفا عىل  األرض، 

فكذلك األمر يف السجايا اإلنسانية والغرائز البرشية الكامنة يف وجود اإلنسان،    ؛الطبيعي

  متنعها من اإلفراط والتفريط، وتسريها   فإهنا لن تعود عليه بالنفع والصالح إال يف ظل هداية

 هو صالح البدن والروح. فيام 

ن هلا جذورا يف  إف  ؛ معرفة اهلل وامليل إىل عوامل الغيبقال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك  

عمق وجود اإلنسان، ومل يزل كل إنسان من صباه إىل كهولته مياال إىل تلك العوامل، شغوفا  

 هلا. طالع عليها، واخلضوع بحب اال

باإلنسان ينزل  لكن هذا امليل إذا مل يقع يف إطار اهلداية والتوجيه اإلهلي،  قال آخر:  

إىل احلضيض، ويصنع منه عابدا للحجر واخلشب والعجاموات، خاضعا للشمس والقمر  

لكنها إذا كانت حتت ظل هداية إهلية، تتجىل بمظهر التوحيد، وأن للعامل بأرسه إهلا  .. والنار

 عاملا، قادرا، حميطا بكل يشء، جامعا لكل صفات الكامل واجلامل. واحدا أحدا 

ذلك   ومثل  آخر:  املناصب  قال  عىل  والتسلط  الزواج  إىل  كامليل  الطبيعية،  امليول 

عليه اإلنسان، وال بقاء حلياته إال به، ولو سلبت عنه لصار  فطر  والتكاثر يف األموال، مما  

لكن لو تركت هذه الغرائز وجماهلا،  ،  إىل الفناء موجودا مهمال خامال طالبا للموت وجانحا  

 آلل اإلنسان إىل حيوان ضار، مدمر لكل يشء بغية حتصيل املال واإلستبداد باملناصب. 

أما لو كبح ْجاحها، وعدلت ميوهلا هبداية حتدد جمارهيا وترشد صاحبها  قال آخر:  

 حياته، متآلفا ومتآزرا مع  ستفادة منها، لصار موجودا عاقال متكامال سعيدا يفإىل كيفية اال

 سائر بني نوعه، لبناء املجتمع الصالح. 
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ن وجود الغرائز يف اإلنسان، وحاجتها إىل  وبناء عىل هذا كله؛ فإوهكذا،  قال آخر:  

املهمة. هبذه  يقوم  من  تعيني  يف  كله  الكالم  وإنام  ينكر،  ال  أمر  والتعديل  فهل  .  اهلداية 

وكبح ْجاح غرائزه عن اإلفراط    ، نسان عىل هداية فطرته املحاسبات العقلية كافية يف محل اإل

 والتفريط؟ 

والدراية    أم هل الشخصيات املمتازة يف عامل اإلجتامع، املوصوفة بالعقل قال آخر:  

 والتجربة قادرة عىل القيام هبذه املهمة؟ 

أم أن املرجعني املتقدمني ـ مع تقدير عملهام واالعرتاف بانتفاع اإلنسان  قال آخر:  

له  من   ثالث  بد من مرجع  املهمة، وال  القيام هبذه  ـ قاْصان عن  هدايتهام يف مسري حياته 

والرسل   األنبياء  وهم  ويقومها،  يصلحها  وما  البرشية  والغرائز  بالفطر  الكاملة  اإلحاطة 

 اإلهليون املعصومون من اخلطأ والزلل، واملؤيدة هدايتهم بضامنات إجرائية قاهرة؟ 

األمر الثالث هو املتعني، وأن املرجعني األولني غري وافيني  نحن نعتقد أن قال آخر: 

الطريق أمام اإلنسان، ويأخذ    ءعرتاف بأنه ييضمع االو العقل،  ، ذلك أن  بمعاجلة املشكلة 

فإن كل    ؛بيده يف املزالت واملزالق، إال أنه قاْص عن مصارعة الغرائز املتفجرة وكبح ثوراهنا 

يوله الشهوية إذا تفجرت، مل ترتك للعقل ضياء وال للفكر  إنسان يعلم من نفسه أن غرائزه وم

والزوابع  الرياح  إذا وقع يف مهب  املبرص  اإلنسان  مثل  العقل حينذاك  مثل  بل كان  نورا، 

 الرملية، فإهنا تكف برصه عن الرؤية وتعرقل مسريه. 

تربير عمله، وإجياد  وويف تلك احلاالت، ال ينفك العقل عن خداع صاحبه  قال آخر:  

كان هذا اإلنسان يف موقف عادي خال عن ذلك الثوران يف    الذرائع الرتكابه، بحيث لو

من تلك التسويالت، ولذلك ال جتد جمرما يقوم بجناية    ءالعواطف والغرائز ملا اعتنى بيش

 يرات حني إقدامه عليها. إال وهو يلقي لنفسه األعذار والترب
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لتفاته إىل خطورة  اا ما يستسهل اإلنسان يف تلك احلاالتـ  عىل فرض  ريوكثقال آخر:  

منه، وإشباعا   لوطره  والعقاب، قضاء  واللوم  الذم  يرتتب عليه من  ما  ـ  به  يقوم  ما  وقبح 

 لشهوته مما يناله من اللذائذ املادية. 

آخر:   واال  علامءوأما  قال  النفوس  جتامع،  األخالق  هتذيب  يف  دورا  هلم  أن  فمع 

ودفعها إىل الكامل، وكبح ْجاح غرائزها عىل اإلْجال، إال أن عملهم ال خيلو عن نقائص ربام  

 تذهب بأعامهلم أدراج الرياح. 

ذلك   آخر:  عىل  قال  والتعرف  اخللقة،  رموز  عىل  الوقوف  الرتبية،  رشط  ألن 

تربيته. ترجى  من  الشخصيات،    . خصوصيات  هلذه  بخصوصيات  وليس  املحيط  العلم 

اإلنسان، ال لقلة عملهم وضيق أفكارهم، بل لعظمة اإلنسان يف روحه ومعنوياته، وغرائزه  

وقد خفيت كثري من جوانب    ،وفطرته، وهو أشبه ببحر كبري ال يرى ساحله، وال يضاء حميطه

 حياته ورموز وجوده، حتى لقب بـ )املوجود املجهول( 

العامل عرب نفس املناهج  تزايد  قال آخر: ويدل هلذا   الفساد وارتفاع نسبته يف أقطار 

 الرتبوية التي تصوهبا تلك الشخصيات املرموقة يف عامل الرتبية. 

ذلك،   إىل  باإلضافة  آخر:  املريب  إفقال  يكون  أن  الرتبية،  لتأثري  األساس  احلجر  ن 

القلوب، ويشد  إنسانا كامال وموجودا مثاليا، يتمتع بسمو األخالق وامللكات، فيجذب هبا  

 إليها النفوس. 

ومن املعلوم أن واضعي املناهج الرتبوية يف العامل، وإن كانوا خرباء يف جمال  قال آخر:  

األساس.  الرشط  هلذا  فاقدون  أهنم  إال  العدل،    .ختصصهم،  ببسط  يوصون  أهنم  أالترى 

 ا. ومع ذلك فهم مرتكبون هلا، واقعون فيه .. ومحاية املستضعف، وترك اخلمر والقامر

وال يشذ عنهم إال من كان مراعيا للدين متمسكا بأهدابه، لكن الفضل  قال آخر:  
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 حيئنذ ال يعود إليه بل إىل صاحب الرشيعة الذي سن تلك الربامج واملناهج. 

ن املناهج الرتبوية ال تؤيت ثامرها إال إذا كانت  إفقال آخر: باإلضافة إىل ذلك كله،  

 ا يمنحها ضامن اإلجراء والتجسد يف املجتمع الرتباطها منتسبة إىل اخلالق سبحانه، فإن هذ

بعوامل التشويق إىل الثواب والتحذير من العقاب، وإال فلن تعدو جمموعة نصائح شخصية  

 أو مدرسية، ما أرسع ما تتهاوى أمام رضبات معاول الشهوة الثائرة. 

آخر:   يدل  وجمموع  قال  األمور  الغرائز هذه  هداية  مهمة  أن  تص  عىل  من  التي  نع 

اإلنسان موجودا عارفا بالنظام، مؤمنا باملناهج، جمريا هلا يف ليله وهناره، ورسه وإعالنه، ال  

تتم إال بيد رسل مبعوثني من جانب خالق البرش، بمناهج كاملة أنزهلا إليهم، وحفها بدوافع 

 الطاعة من املغريات بالثواب واملحذرات من العقاب. 

 هذه املعاين يف استدالالهتم لرضورة النبوة، ومن  قال آخر: وقد أشار الفالسفة إىل

)وجيب أن تكون هذه األفعال مقرونة بام يذكر اهلل تعاىل  األمثلة عىل ذلك قول ابن سينا:  

والتذكري ال يكون إال بالفاظ تقال أو نيات تنوى يف  .  واملعاد ال حمالة، وإال فال فائدة فيها.

 ( 1)يتقرب هبا إىل اهلل ويستوجب هبا اخلري الكريم( اخليال، وأن يقال هلم: إن هذه األفعال

عيل  اإلمام  قال  ذلك  ومثل  آخر:  أنبياءه،  قال  إليهم  وواتر  رسله،  فيهم  )فبعث   :

بالتبليغ، ويثريوا هلم   نعمته، وحيتجوا عليهم  ميثاق فطرته، ويذكروهم منيس  ليستأدوهم 

  (2)دفائن العقول(

عىل هذا التقدير، مثل املنهدس الزراعي، فكام األنبياء عليهم السالم  مثل  قال آخر: و

أنه ليس له دور يف خلق الثامر عىل األشجار وإظهارها عىل االغصان، وانام ينحرص دوره يف  

 

 .306، صابن سينا )النجاة( يف احلكمة اإلهلية،  (1) 

 .91هنج البالغة: اخلطبة رقم  (2) 
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األنبياء فهكذا  وفواكها،  ثامرها  الشجرة  لتظهر  وهتيئتها  األرض  السالم    إخصاب  عليهم 

ة اإلنسان ليربز ما تعلمه يف مدرسة الفطرة من األصول  بتعاليمهم الساموية، دورهم هتيئ

 واملعارف التي تدعو إىل العدل والقسط، ونبذ الظلم والتعدي وغريها. 

التي   الكريمة  اآلية  من  ذلك  عىل  يدل  عام  اآلن  فحدثونا  أحسنتم..  املعلم:  قال 

تعاىل:   قوله  آَياتِِه  أوردمتوها، وهي  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمنُْهْم  َرُسوالا  يِّنَي  اأْلُمِّ يِف  َبَعَث  الَِّذي  ﴿ُهَو 

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ  [ 2اجلمعة: ] ﴾ ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنِيٍ َوُيَزكِّ

التالميذ أحد  األميني  :  (1) قال  من  املراد  كان  الكريمة  ربام  اآلية  العرب،  يف  مطلق 

ون وال يكتبون، يف الغالب، وربام كان املراد هبم حسب التعبري اليهودي  ؤألهنم كانوا ال يقر

، نسبة إىل األمم، باعتبار أهنم شعب اهلل  عن غريهم من األمم أهنم )جوييم( باللغة العربية

وقد يكون  .  وربام كان املراد هبم أهل مكة نسبة إىل أم القرى. ،  املختار، وغريهم هم األمم 

رسالة عاملية، وليست خاصة بأي    ألن رسالة رسول اهلل  الوجه األول أقرب إىل االعتبار  

 جهة. 

لبعثة َعَلْيِهْم  ، وهي  رسول اهلل    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل الغاية األوىل  ﴿َيْتُلو 

ا ويتفهموها، وينفتحوا من خالهلا عىل األبعاد الواسعة  هلليستمعوا  أي    ،[ 2اجلمعة:  ] ﴾  آَياتِهِ 

للمفاهيم العامة التي تفلسف هلم نظرية اإلسالم عن األلوهية والتوحيد وعن حركة الكون  

 . مواقع التغيري يف صنع اإلنسان اجلديدواحلياة، وتقودهم إىل التعرف عىل املدخل إىل  

اهلل   لبعثة رسول  الثانية  الغاية  تعاىل  اهلل  ثم ذكر  يِهمْ ، وهي  قال آخر:  ﴾  ﴿َوُيَزكِّ

بالنفاذ إىل أعامق مشاعرهم ليطهرها من كل الرواسب العفنة التي عششت  وذلك    [ 2اجلمعة:  ] 

 

 ( 22/205) من وحي القرآن (1) 
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التي جت الفكرية  الوحول  التخلف، ومن كل  معت يف داخلها، من  فيها من خالل عصور 

مواقع اجلاهلية، ليكون اإلنسان هو اإلنسان النقي الصايف الذي ينمو يف مشاعره، كام ينمو  

يف أفكاره وروحيته بني يدي اهلل يف أرض خالصة من كل الشوائب التي تعطل عملية النمو،  

 أو حتول الزرع إىل عناْص مشوهة ال تنتج إال النتاج الرديء. 

ء ذلك، فإن دور الرسول هو حتريك املفاهيم اإلسالمية يف عملية  وعىل ضوقال آخر:  

توحي به كلمة )التزكية(، من أجل أن يكون  فيام   تغيري الواقع الداخيل للنفسية العامة لألمة 

للحياة،   والربكة  اخلري  اجتاه  يف  ويتطور  ينمو  الذي  الفاعل  اإلنسان  هو  املسلم  اإلنسان 

اخل الواقع  لتغيري  عملية  الواقعية  كوسيلة  بالوسائل  وذلك  لألمة،  العامة  للحركة  ارجي 

 املتحركة بالقدوة احلسنة، والتعويد عىل األخالق احلسنة والسلوك املستقيم. 

اهلل   رسول  لبعثة  الثالثة  الغاية  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  وهي  قال  ﴿َوُيَعلُِّمُهُم  ، 

ْكَمةَ  َواحْلِ والرشعي  يمثلفيام    وذلك  [ 2اجلمعة:  ] ﴾  اْلكَِتاَب  الفكري  املضمون  من  الكتاب  ه 

واملنجي عىل صعيد النظرية اإلسالمية العامة، ويف ما توحي به كلمة احلكمة من حتريك  

املضمون يف خط التطبيق العميل بحيث يتحول اإلنسان إىل شخص يفكر بواقعية وحكمة،  

ني النظرية والواقع،  هو التوازن بفيام    فيزن األمور بموازينها، ويضع األشياء يف مواضعها، 

مما جيعل العلم منفتحا عىل حركة الواقع يف حياة اإلنسان، وجيعل الواقع منفتحا عىل الكتاب  

يف مسألة الوعي احلركي عىل أساس املفاهيم القرآنية اجلديدة التي تدخل الروح يف املضمون  

حيدثه من  فيام    املادي فيرتوح، وتدخل احلس يف املضمون الروحي فيعيش مع أجواء احلس،

 تغيري يف مفاهيم اإلنسان. 

فقد كان   [ 2اجلمعة:  ] ﴾  ﴿َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنِيٍ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

قبل اإلسالم يعيشون اجلهل والتخلف والعصبيات الضيقة، كام عرب عن    وغريهم  العرب 
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أهيا امللك كنا قوما  ) خطابه للنجايش:  روته كتب السرية ـ يففيام   ذلك جعفر بن أيب طالب ـ

اجلواز   ونيسء  األرحام،  ونقطع  الفواحش  ونأيت  امليتة  ونأكل  األصنام  نعبد  جاهلية  أهل 

نسبه   نعرف  منا،  إلينا رسوال  اهلل  بعث  حتى  ذلك  فكنا عىل  الضعيف،  منا  القوي  ويأكل 

نا نعبد نحن وآباؤنا من  وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إىل اهلل لنوحده ولنعبده ونخلع ما ك

وحسن   الرحم  وصلة  األمانة  وأداء  احلديث  بصدق  وأمرنا  واألوثان،  احلجارة  من  دونه 

اجلوار، والكف عن املحارم والدماء، وهنانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم  

 ( صيام وقذف املحصنات، وأمرنا أن نعبد اهلل وال نرشك به شيئا، وأمرنا بالصالة والزكاة وال

آخر:   احلسنة  قال  األخالق  من  شيئا  يملكون  ال  العرب  أن  ذلك  معنى  وليس 

ينطلقوا يف   مل  العالية، وعاداهتم احلسنة، ولكنهم  والعادات اجليدة، فقد كانت هلم قيمهم 

ذلك من قاعدة فكرية أو روحية واسعة من خالل نظرة شاملة لإلنسان يف دوره يف احلياة  

 .  عبادته، وتوحيده له وموقعه من اهلل، ودوره يف

ما سهل للتفاهات الفكرية أن تنفذ إليه وللضالالت الروحية أن  قال آخر: وذلك  

حتكم وعيه، ولألهواء الضالة الفاسدة أن تسيطر عىل مشاعره، بحيث حتولت شخصيته إىل  

قطع متناثرة، تأخذ من كل موقع قطعة، من دون أن يكون هناك أي نوع من الرتابط فيام  

 بحيث متثل كال متكامال مرتابطا يف وحدة فكرية أو روحية شاملة.  بينها،

وهذا هو الذي يؤدي باإلنسان إىل الضالل ألنه يفقد امليزان الذي يزن به  قال آخر:  

 حيكم البداية والنهاية. فيام    صحيح األمور وفاسدها، والقاعدة التي يرتكز عليها خط حياته

سالمي يف تربية اإلنسان، أنه يؤكد عىل الوحدة  إن قيمة النهج اإلقال آخر: ولذلك، ف

نطاقها   يف  الشخصية  وحدة  عندها  تلتقي  بحيث  القضايا،  كل  عنها  تتفرع  التي  الفكرية 

ثقافية وروحية وسياسية   أبعاد  ذات  أمة  املسلمني  من  أن جيعل  استطاع  ما  العميل. وهذا 
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 واقتصادية يف مستوى حركة اإلنسان يف العامل. 

املعاين ويؤكدها من خالل قوله  :  املعلم قال   أحسنتم.. فحدثونا عام يشري إىل هذه 

َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك  تعاىل عىل لسان إبراهيم عليه السالم:   نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوالا ِمنُْهْم  ﴿َربَّ

يِهْم إِنََّك َأْنَت اْلعَ  ْكَمَة َوُيَزكِّ  [ 129البقرة: ] ﴾ ِزيُز احْلَكِيمُ َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ

التالميذ أحد  أنفسهم    : أي :  (1)قال  من  رسوال  لك  املسلمة  األمة  يف  وأرسل  ربنا 

ليكون أشفق عليهم، ويكونوا أعز به، وأقرب إلجابة دعوته، إذ أهنم يكونون قد خربوه  

  وعرفوا منشأه ودرسوا فاضل أخالقه من صدق وأمانه وعفة ونحو ذلك مما هو رشط يف

 . رسوال منهم وقد أجاب اهلل دعوته، وأرسل خاتم النبيني حممدا .  صحة نبوة النبي.

أي يقرأ عليهم ما توحى    [ 129البقرة:  ] ﴾  ﴿َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك قال آخر: ثم قال تعاىل:  

تنزهلا عليه، متضمنة تفصيل اآليات الكونية الدالة عىل وحدانيتك،   التي  إليه من اآليات 

سيئها،  ومشتمل عىل  والعقاب  األعامل  صالح  عىل  بالثواب  واجلزاء،  البعث  إمكان  عىل  ة 

 فيكون يف ذلك عربة ملن هداه اهلل ووفقه للخري والسعادة. 

تعاىل:   ثم قال  ْكَمةَ قال آخر:  َواحْلِ اْلكَِتاَب  أي ويعلمهم    [ 129البقرة:  ] ﴾  ﴿َوُيَعلُِّمُهُم 

  املسلمني فيكون قدوة هلم يف أقواله وأفعاله. القرآن وأرسار الرشيعة ومقاصدها بسريته بني 

تعاىل:   قال  ثم  آخر:  يِهمْ قال  الرشك    [ 129البقرة:  ] ﴾  ﴿َوُيَزكِّ نفوسهم من  أي ويطهر 

ورضوب املعايص التي تدسيها وتفسد األخالق وتقوض نظم املجتمع، ويعودها األعامل  

 احلسنة التي تطبع فيها ملكات اخلري التي ترىض املوىل جل وعال. 

أي إنك أنت القوى    [ 129البقرة:  ] ﴾  ﴿إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

 

 (1/217تفسري املراغي ) (1) 
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ذي ال يغلب وال ينال بضيم من توكل عليك، احلكيم يف أفعالك يف عبادك، فال تفعل إال  ال

 ما تقتضيه احلكمة واملصلحة. 

آخر:   إبراهيم  قال  ختم  السالم  وقد  من  عليه  له  وذكر  ربه،  عىل  بالثناء  دعواته 

ي ال  األوصاف ما يشاكل مطالبه، فوصفه بأنه العزيز الذي ال يرد له أمر، وأنه احلكيم الذ

 . معقب حلكمه

ولذلك،   آخر:  طباع  قال  مع  متنافر  هو  مما  طلب،  ما  إىل  جييبه  أن  عليه  اهلني  فمن 

العرب، بعيد من معايشهم وأحواهلم، فهم بعيدون عن ورود مناهل العلم، وفيهم خشونة  

 . يف الطباع، وغلظ يف األكباد، ليس لدهيم استعداد حلضارة وال مدنية

املعاين ويؤكدها من خالل قوله  أحسنتم.. فحد:  املعلم قال   ثونا عام يشري إىل هذه 

اْلكَِتاَب  تعاىل:   َوُيَعلُِّمُكُم  يُكْم  َوُيَزكِّ آَياتِنَا  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  ِمنُْكْم  َرُسوالا  فِيُكْم  َأْرَسْلنَا  ﴿َكاَم 

َأْذُكرْ  َفاْذُكُرويِن  َتْعَلُموَن  َتُكوُنوا  مَلْ  َما  َوُيَعلُِّمُكْم  ْكَمَة  َتْكُفُرونِ َواحْلِ َواَل  يِل  َواْشُكُروا  ﴾  ُكْم 

 [ 152ـ  151البقرة: ] 

من متام النعمة عىل املسلمني،  : يف هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل أن  (1)قال آخر

أن اهلل أرسل فيهم رسوال من أنفسهم، يتلو عليهم آيات اهلل، ويطهرهم باإليامن من أرجاس  

كتاب اهلل من رشائع وآداب، وما ىف سنة الرسول من أدب  الوثنية والرشك، ويعلمهم ما ىف 

 وحكمة، ويفتح هلم بذلك آفاق العلم واملعرفة. 

بيان  (2) قال آخر القبلة: وقد وردت يف سياق  إمتام    ، وأن من أسباهبا أسباب تغيري 

ابتدأت بكلمة )كام( إشارة إىل أن تغيري القبلة ليس  لذلك  النعمة عىل الناس وهدايتهم، و

 

 (1/173التفسري القرآين للقرآن ) (1) 

 (1/428) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (2) 
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 . لنعمة الوحيدة التي أنعمها اهلل عليكم، بل من عليكم بنعم كثريةهو ا

ِمنُْكمْ يف قوله تعاىل:    وكلمة )منكم( قال آخر:   فِيُكْم َرُسوالا  َأْرَسْلنَا  البقرة: ] ﴾  ﴿َكاَم 

قد تعني أن الرسول برش مثلكم، واإلنسان وحده هو القادر عىل أن يكون مريب البرش    [ 151

 وقدوهتم وأن يتحسس آماهلم وآالمهم، وتلك نعمة كربى أن يكون الرسول برشا منكم. 

وقد يكون املعنى أنه من بني قومكم ووطنكم، فالعرب اجلاهليون قوم  قال آخر:  

قال تعاىل:  متعصبون عنرصيون، وما كان باإلمكان أن خيضعوا لنبي من غري قومهم، كام  

ْلنَاُه َعىَل َبْعِض اأْلَْعَجِمنَي َفَقَرَأُه َعَلْيِهْم َما َكاُنوا بِِه ُمْؤِمننِيَ   [ 199 ـ 198الشعراء: ] ﴾ ﴿َوَلْو َنزَّ

التالية ألغيت  قال آخر: و كان هذا طبعا للمرحلة األوىل من الدعوة، ويف املراحل 

مسائل القومية والوطن اجلغرايف، وربى اإلسالم أبناءه عىل أساس مبادىء العاملية كوطن،  

 واإلنسانية كقومية. 

و آخر:  يشري  قال  النعمة  هذه  ذكر  الكريم  بعد  عىل  القرآن  عادت  نعم  أربع  إىل 

، ويتلو من التالوة، أي  [ 151البقرة: ] ﴾ ﴿َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياتِنَا .. أوهلا أنه  لمني بربكة النبي املس

املتوالية بالعبارات  واإلتيان  متواليا،  اليشء  إتيان  صحيح،  من  ووبنظام  التالوة ،  ..  هي 

 التعليم  يقرأ عليكم آيات اهلل متتالية، لتنفذ إىل قلوبكم، وإلعداد أنفسكم إىل كان   النبيو

 والرتبية. 

يُكمْ   قال آخر: وثانيها ما عرب عنه اهلل تعاىل بقوله: و)التزكية(  ،  [ 151البقرة:  ] ﴾  ﴿َوُيَزكِّ

بفضل آيات اهلل يزيدكم كامال ماديا ومعنويا، وينمي    الزيادة واإلنامء، أي إن النبي    يه

ال الرذائل  ألوان  ويزيل  والفضيلة،  الطهر  أنفسكم  يف  ويريب  تغمر  أرواحكم،  كانت  تي 

 جمتمعكم يف اجلاهلية. 

ْكَمةَ  قال آخر: وثالثها ما عرب عنه اهلل تعاىل بقوله:  البقرة: ] ﴾ ﴿َوُيَعلُِّمُكُم اْلكَِتاَب َواحْلِ
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التعليم طبعا مقدم بشكل طبيعي عىل الرتبية، لكن القرآن يقدم الرتبية يف مواضع  ، و[ 151

 تأكيدا عىل أهنا هي اهلدف النهائي. 

الفرق بني )الكتاب( و)احلكمة( قد يكون بلحاظ أن الكتاب إشارة إىل  و  قال آخر: 

   آيات القرآن والوحي اإلهلي النازل عىل النبي بشكل إعجازي، واحلكمة حديث النبي 

 وتعاليمه املسامة بالسنة. 

وقد يكون الكتاب إشارة إىل أصل التعاليم اإلسالمية، واحلكمة إشارة إىل  قال آخر:  

 أرسارها وعللها ونتائجها.

ومن املفرسين من احتمل أن )احلكمة( إشارة إىل احلالة وامللكة احلاصلة  قال آخر:  

 وبامتالكها يستطيع الفرد أن يضع األمور يف نصاهبا.  ، من تعاليم الكتاب

أن احلكمة هلا معنى واسع يشمل الكتاب والسنة معا، أما  قال آخر: ومنهم من ذكر  

 فيشري إىل أهنا )السنة( ال غري.  آين مقابل )الكتاب(، استعامهلا القر 

بقوله:  تعاىل  اهلل  ما عرب عنه  وثالثها  َتْعَلُمونَ   قال آخر:  َتُكوُنوا  مَلْ  َما  ﴾  ﴿َوُيَعلُِّمُكْم 

أن  وه  [ 151البقرة:  ]  عىل  يدل  السالم  األنبياء  و  والعلوم،  عليهم  املعارف  بينوا  الذين  هم 

فهم مل يكونوا قادة أخالقيني واجتامعيني فحسب،    ؛ يكمولوالهم خلفي كثري من ذلك عل

 بل كانوا هداة طريق العلم واملعرفة، وبدون هدايتهم مل يكتب النضج للعلوم اإلنسانية. 

بعد استعراض جانب من النعم اإلهلية يف اآلية، تذكر اآلية التالية أن هذه  قال آخر: و

وباال  الشكر،  تستدعي  هذالنعم  من  الصحيحة  شكر  ستفادة  حق  اإلنسان  يؤدي  النعم  ه 

 .[ 152البقرة: ] ﴾ الباري تعاىل: ﴿َفاْذُكُرويِن َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا يِل َواَل َتْكُفُرونِ 

تعاىل:   وقوله  آخر:  َأْذُكْرُكمْ قال  تربوي  ي   [ 152البقرة:  ] ﴾  ﴿َفاْذُكُرويِن  أصل  إىل  شري 

معانيها  ،  مهم   وتكويني  من  أن  املقدسة  ذلك  الذات  اخلريات  اذكروا  معدن  هي  التي 
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اإلهلية  الرمحة  لشمول  قابلة  وتكون  وأنفسكم،  أرواحكم  لتطهر  واملربات  ؛  واحلسنات 

 ذكركم هلذه الذات املقدسة جيعل حترككم أكثر إخالصا ومضاء وقوة واحتادا. ف

قال املعلم: فام الغايات التي وردت هبا اآليتان الكريمتان، وما العلة يف ترتيبها عىل  

 اغة؟ تلك الصي

وهي )تالوة    غايات،  أربععىل  دار احلديث يف كلتا اآليتني  : لقد  (1)قال أحد التالميذ

 و)التزكية والتطهري والرتبية( ، و)تعليم احلكمة(  ، و)تعليم الكتاب( ، آيات اهلل تعاىل(

آخر:   األربعة، هي كام  قال  املواضيع  الطبيعية هلذه  احلالة  بأنه جيب  أإن  إليها،  شري 

مضمون   ذلك  بعد  ليدرك  تعاىل  احلق  بكلامت  اإلنسان  ويستأنس سمع  يتعرف  أن  ابتداء 

الكتاب من أعامق هذه الكلامت، ثم يتعرف بعد ذلك عىل احلكمة أي األرسار الكامنة فيها،  

 وأخريا يطهر وينقي الروح واجلسم. 

و آخر:  إبراهيم  قال  بدعاء  املرتبطة  اآلية  يف  يالحظ  الطبيعي  الرتتيب  عليه  هذا 

: ﴿َلَقْد َمنَّ  لكن )التزكية( تقدمت عىل )تعليم الكتاب واحلكمة( كام يف قوله تعاىل  ،السالم 

َوُيعَ  يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  َأْنُفِسِهْم  ِمْن  َرُسوالا  فِيِهْم  َبَعَث  إِْذ  املُْْؤِمننَِي  َعىَل  لُِّمُهُم  اهللَُّ 

ْكَمَة وَ  وذلك لكي تتبني  ،  [ 164آل عمران:  ] ﴾  إِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنِيٍ اْلكَِتاَب َواحْلِ

هذه احلقيقة التي ترى أن اهلدف الرئيس من كل هذه املقدمات يف تلك اآليات هو الطهارة  

 والتقوى وتربية اإلنسان ونمو املثل والقيم األخالقية واإلنسانية. 

  التعليم( يف آيتني من القرآن الكريم وتأخرها عنه يف )  )التزكية( عىل   تقدم قال آخر: و 

 . أن اهلدف الرئييس هو تربية اإلنسان وتزكية النفس وتكامل الروحيشري إىل  آية واحدة،  

 

 . 7/10: ( نفحات القرآن1) 
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ن تالوة آيات القرآن الكريم وتعليم العلم واحلكمة كلها هتدف  قال آخر: ويشري إىل أ

تعد    إىل ذلك  عىل  وبناء  األسمى،  اهلدف  تعترب    ْجيعا هذا  التي  للتزكية  بالنسبة  يف  مقدمة 

 . املقدمة

فضال عن ذلك، فإن كل واحد من هذين األمرين يرتك أثره عىل صاحبه،  قال آخر: 

أي إن اإلنسان ال يسعى وراء العلم ما مل تتحقق مرحلة تزكية النفس، وما مل يتحقق العلم  

التزكية، وبناء عىل هذا ف العالية من  املراحل  )التعليم( و)التزكية( هلام    ـفسوف لن حتصل 

أثران متقابالن، كام حيتمل أن يكون الغرض من تنوع اآليات حول هذا املوضوع هو إلفات  

 هذا األمر.  النظر إىل 

وينبغي أال خيفى أن بعض العلوم، كالعلوم املرتبطة باملعرفة بصورة عامة  قال آخر:  

، أو بعبارة أخرى هي مطلوبة بالذات، يف  ومعرفة اهلل تعاىل ونظائرها هلا حيثية ذاتية وعينية 

حني أن العلوم األخرى ليس هلا حيثية مقدمية، وهلذا يمكن أن يكون تنوع اآليات اآلنفة  

 هذه املالحظة أيضا.  الذكر إشارة إىل 

 العدل والقسط: 

 قلت: حدثتنا عن املشهد الثاين.. فحدثنا عن الثالث. 

قال: بعد أن ذكر التالميذ دور األنبياء يف الرتبية والتزكية والتعليم، كام نص عليها  

القرآن الكريم، قال املعلم: أحسنتم.. واآلن.. أخربونا عن الغاية الثانية من غايات إرسال  

﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا  ، والتي أشار إليها قوله تعاىل:  ( العدل والقسط)الرسل عليهم السالم، وهي  

 [25احلديد: ] ﴾ ُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ رُ 
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أحد األغراض الرئيسية من بعثة    : تشري هذه اآلية الكريمة إىل (1) قال أحد التالميذ

أن نزول الكتاب وامليزان بمثابة  األنبياء عليهم السالم، أال وهو إقامة العدالة االجتامعية، و

 . كاملقدمة لذل

ثالثة أمور باعتبارها مقدمة إلقامة العدل،    إىل قال آخر: وقد أشارت اآلية الكريمة  

، واملشتملة عىل املعجزات واألدلة  والرباهني واحلجج  التي تعني األدلة ، و)البينات(   أوهلا و

،  )الكتاب( .. وثانيها السالم وأخبار السابقني منهم العقلية عىل أحقية دعوة األنبياء عليهم 

إىل و يشري  والكتب    الذي  واألحكام  اإلهلية،  والعقائد  املعارف  بيان  عىل  حتتوي  التي 

الذي يعني القوانني املميزة للخري من الرش والفضائل من  ، و)امليزان(.. وثالثها  واألخالق

 الرذائل واحلق من الباطل. 

األنبياء، بل الترصيح    ر هنا هو عدم نسبة إقامة العدالة إىل وامللفت للنظقال آخر:  

،  إقامة العدالة بنفسها   البرشية تنشأ عىل نوع من الرتبية يدفعها بالنتيجة إىل   بأن املجتمعات 

 بصورة إرادية ال قهرية. و

وسيلة للوزن والقياس، ومصداقها احليس  يف أصل وضعه  )امليزان( يعني  قال آخر: و

امليزان الذي يقاس به وزن البضائع، ومن الواضح أن املقصود هو املصداق املعنوي،  هو  

أي اليشء الذي نستطيع أن نقيس به كل أعامل اإلنسان، وهي األحكام والقوانني اإلهلية،  

 أو ْجيع هذه األمور التي هي معيار لقياس األعامل الصاحلة والسيئة. 

كانوا مسلحني بثالث وسائل  عليهم السالم  وهبذه الصورة فإن األنبياء  قال آخر:  

وهي )الدالئل الواضحة(، و)الكتب اإلهلية(، و)معيار قياس احلق من الباطل( واجليد من  

 

 . 7/14: ( نفحات القرآن1) 
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 الرديء. 

اهلدف من تعبئة هؤالء الرجال العظام هبذه األسلحة األساسية، هو إقامة  قال آخر: و

 القسط والعدل. 

توضحوا   أن  لكم  فهل  أحسنتم..  املعلم:  إرسال  قال  غايات  من  الغاية  هذه  أكثر 

 الرسل عليهم السالم؟ 

هو عبارة عن ضبط  ذكرته اآلية الكريمة  القيام بالقسط الذي  :  (1)قال أحد التالميذ

املجتمعات بالنظم والقوانني، ليحصل التآزر والتآلف املطلوبني لتأمني األرضية الصاحلة  

 .لسلوك اإلنسان إىل معني السعادة

القسط ال يتحقق إال  ألن  علة وغاية إلرسال الرسل،  عتربه اهلل تعاىل  قال آخر: وقد ا

 بالتسنني الصحيح والتقنني الكامل الذي ال يقوم به إال خالق اإلنسان وبارئه. 

ال يشك أحد من الفالسفة والباحثني يف احلياة اإلنسانية، يف  قال آخر: وذلك ألنه  

نفراد يف الغابات والصحاري  فر من حياة اال فهو ي  ؛أن لإلنسان ميال إىل االجتامع والتمدن

إىل   ويتجه  اجلبال،  وكلام  اإلقامة  وكهوف  الكربى،  املجتمعات  اطار  يف  نوعه  أبناء  مع 

اإلنسانية،   احلضارة  املدنية  ا تكاملت  التشكالت  وازدادت  الفردية  احلياة  تلك  نحرست 

 ية. جتامعواال

آخر:   النزعة  قال  هذه  تفسري  يف  نظريتان  أوالها،  اإلنسوهناك  اإلنسان  انية..  أن 

. وثانيها )مدين بالطبع( فهو بدافع فطري حمض يفر من احلياة الفردية إىل احلياة االجتامعية. 

غرائزه  أن   لصالح  الطبيعة  يف  يشء  كل  استخدام  إىل  يميل  بالطبع(،  )مستخدم  اإلنسان 

 

 . 3/29اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (1) 
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ل يف إطار احلياة  ومتطلبات فطرته، وال يمكنه حتقيق هذا الدافع إىل اإلستخدام إال بالتشك

ـ بإشباع ميله    االجتامعية، ـ املستلزم للحياة االجتامعية  التعاون مع أبناء نوعه  ولوال وفاء 

وعىل كل تقدير، ال مفر لإلنسان عن احلياة  .  لالستخدام، لظل حليف الغابات والكهوف.

 االجتامعية سواء لكونه مدنيا بالطبع أو مستخدما بالطبع. 

حاجة املجتمع إىل القانون  .. فاحلياة االجتامعية رهن القانون  قال آخر: ولذلك؛ فإن

مما ال يرتاب فيه، وذلك ألن اإلنسان جمبول عىل حب الذات، وهذا جيره إىل ختصيص كل  

 . يشء بنفسه من دون أن يراعي لغريه حقا 

آخر:   التنافس  قال  إىل  تنتهي  الوصف  هبذا  االجتامعية  احلياة  أن  املعلوم  ومن 

  أبناء املجتمع، وتؤدي بالتايل إىل عقم احلياة وتاليش أركان املجتمع. والتشاجر بني 

ال يقوم للحياة االجتامعية أساس إال بوضع قانون دقيق  قال آخر: وألجل ذلك،  

التي   والقيود  احلدود  فرد وحقوقه، ويرشع  بتحديد وظائف كل  يقوم  ومتكامل،  وحمكم 

 جيب حترك اجلميع من خالهلا. 

نون ولو للقضايا واملشاكل اجلزئية، يعد من أصعب األمور يف  وضع قا قال آخر: و

مقام التحقيق، وال يقوم به إال أماثل رجال املجتمع الذين جتتمع فيهم مؤهالت عالية من  

 العلم واخلربة.  

ف آخر:  السري  قال  أزمة  ـ  مشكلة  مثال  منها  ـ  تعاين  التي  املشكالت  أعرس  من 

فلو    ؛منيات الكربى لسكاهنا والقائمني عليها احلديثة، ويعد حلها من األاملجتمعات املدنية  

قامت مدينة تعاين من هذه األزمة بتشكيل جلنة مهمتها وضع قانون وضوابط كفيلة بحلها،  

 . فال بد أن تتوفر لدى أعضاء هذه اللجنة، املعرفة واخلربة الالزمني لتحقيق هذه الغاية

مثل   آخر:  مطلعة  قال  تكون  وكيفية  أن  سعتها،  ومقدار  املدينة  شوارع  عدد  عىل 
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ارتباطها، وعدد الوسائط النقلية التي جتوهبا، كذالك املركز االقتصادية واحليوية يف املدينة،،  

ومراكز السكانية،  الكثافة  وضيقها،    ومراكز  سعتها  ومقدار  للسيارات،  العامة  املواقف 

يضا  أ ة النظام والتخطيطات، والتعرف  وكذلك الوعي الثقايف لدى الناس الداعي إىل رعاي

عىل خربات السابقني واملخططات التي طبقت يف املدن األخرى.. إىل غري ذلك من الرشوط  

اإلزمة  بحل  وخطة وافية  قانون  لوضع  ْجيعها،    ،الالزمة  منها فضال عن  بواحد  واجلهل 

 موجب للفشل وعدم نجاح القانون.

هذا احلد  إىل  بحاجة إىل علم وخربة  البسيط  فإذا كان هذا املوضوع اجلزئي  قال آخر:  

عل له قانون كافل حلل أزمته، فكيف جيعل القانون للمجتمعات البرشية املنترشة يف  حتى جُي 

يكون   والتقاليد،  والعادات  اجلغرافية  الظروف  حيث  من  تتباين  والتي  األرض،  أصقاع 

 متناوال جلميع جوانب احلياة!؟ 

خترج قطعا عن  كثرية  كهذا حيتاج إىل توفر رشوط  ال ريب أن جعل قانون  قال آخر:  

 طاقة اإلنسان مهام ترقى يف درجات العلم. 

عن   حدثتمونا  فهال  املعلم:  الرشوط. قال  تلك  توفرها  أمهات  يستدعي  والتي   .

 إرسال الرسل وإنزال الكتب. 

أن يكون املقنن عارفا باملورد الذي يضع له القانون، وعىل  قال أحد التالميذ: أوهلا  

غرائزه وما يصلح هلذه األمور  وجسمه وروحه    ،ضوء هذا ال بد أن يكون عارفا باإلنسان

 . أو يرض هبا 

وكلام تكاملت هذه املعرفة باالنسان، كلام كان القانون ناجحا وناجعا يف قال آخر:  

 عالج مشاكله وإبالغه إىل السعادة املتوخاة من خلقه ووجوده يف هذا الكون. 

ن يف هذا املقام، مثل الطبيب، كلام كانت معلوماته حول املريض  ومثل املقنقال آخر:  
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 جسمه وروحه وظروفه املحيطة به، كاملة، كام كانت الوصفة مفيدة وناجعة يف قلع املرض. 

باالنسان،  قال آخر:   الكاملة  املعرفة  التقنني،  وهناك وجهة أخرى القتضاء طبيعة 

املعلوم    ومن  ..رضائها قاعدة وال حداوهي أن اإلنسان خلق مع غرائز جاحمة ال تعرف إل

.  .طالق عناهنا يؤدي نفس النتيجة إأن تعطيل هذه الغرائز بالكلية ينتهي إىل الفناء، كام أن  

فالطريق األوسط، كبح ْجاحها عىل حد يتم لصالح اإلنسان الفرد أوال، وصالح املجتمع  

 ككل ثانيا. 

لح املجتمع، جيب أن يكون عارفا ومن هذا يتبني أن من يريد أن يقنن لصا قال آخر:  

باإلنسان عرفانا كامال، واقفا عىل زوايا روحه وأعامق ضمريه وخصوصيات بدنه وطاقاته،  

 وما يرجع إليه بالصالح أو الفساد. 

أن ال يكون املقنن منتفعا   ، وهو رشط ثانقال آخر: باإلضافة إىل ذلك الرشط هناك 

ن إذا كان منتفعا من القانون الذي يضعه، سواء  فإن املقن  ؛وهذا الرشط بدهيي ..  بالقانون

كان النفع عائدا إليه أو إىل من يمت إليه بصلة خاصة، فإن هذا القانون سيتم لصالح املقنن  

ال لصالح املجتمع، ومثل هذا القانون ناكب عن احلق، مرتد يف مهاوي التفرقة والتمييز،  

 ونتيجته احلتمية الظلم واإلجحاف. 

آخر:   الذات  فالقا قال  حب  عن  جمردا  واضعه  كان  إذا  إال  يتحقق  ال  الكامل  نون 

 وهوى اإلنتفاع الشخيص. 

و آخر:  الثالث قال  هو    الرشط  الصالح  الباطنللمقنن  أن  إصالح  ذلك  للعقيدة  ، 

دورها وأثرها يف اختيار الفعل وانتخابه، وكل ما يصدر من اإلنسان من فعل أو ترك فهو  

فاملؤمن باهلل ورشائعه يسعى لإلتيان بأعامل يريض هبا ربه، كام أن    ؛وليد عقيدته وتفكريه

 امللحد والكافر به وبرشائعه يسعى إىل األعامل التي فيها رىض غرائزه ومتطلبات نفسه. 
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والقانون مهام بلغ درجات التكامل، ال يكون ناجحا ومفيدا إال إذا كان  قال آخر:  

 ألجرائه وجتسيده يف احلياة. يف جوهره وصميم ذاته، ضامنات 

آخر:   إلجراء  قال  الكامل  الضامن  أن  يتضح  بعضهام  إىل  املقدمتني  هاتني  وبضم 

القانون ال يتحقق إال بتوجه املقنن إىل إصالح الباطن مع إصالح الظاهر، وال يكون نظره  

 حمصورا بوضع الضوابط املادية اجلافة. 

آخر:   إجياد  قال  عىل  يبتني  الكامل  قاهرة  فالقانون  وبقوة  بالغيب،  وإيامن  عقيدة 

كربى، تراقب اإلنسان يف ليله وهناره ويف حياته الشخصية وعالقاته االجتامعية، باإلضافة 

 جياد التنظيامت املادية ملراقبة أعامل الفرد الظاهرية. إإىل 

آخر:   ظل  قال  يف  يعيش  اجتامعيا  إنسانا  الفرد  من  يصنع  األمرين  هذين  واجتامع 

 عيا له وال ينقضه إال شاذا ونادرا. القانون مرا

آخر:   ضامنات  قال  يف  ومكتفيا  فقط  الظاهرية  اجلهات  إىل  ناظرا  املقنن  كان  ولو 

اإلجراء بالتنظيامت الرائجة، لكان خارسا يف تقنينه، ولن يرى له جتسدا إال يف وضح النهار  

 وأمام أعني البرش. 

منطب  هي  فهل  الرشوط..  ذكره  يف  أحسنتم  املعلم:  أنيط  قال  الذي  الدور  عىل  قة 

 باألنبياء عليهم السالم؟ 

قال أحد التالميذ: أجل.. فاألنبياء عليهم السالم جاءوا لتعريف اخللق بالقوانني  

أعرف باإلنسان من خالقه، فإن  من هو  الوجود  التي وضعها رهبم، وال يمكن أن يكون يف 

﴾  َلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَبرِيُ ﴿َأاَل َيعْ ، كام قال تعاىل:  صانع املصنوع أعرف به من غريه

 [ 14امللك: ] 

آخر:   الثاين،  أوقال  الرشط  وحاجة  فإننا  ما  فقر  أي  عن  جمردا  موجودا  نجد  فلن 
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وانتفاع سواه سبحانه، ووجه ذلك أن اإلنسان جمبول عىل حب الذات، فهو مهام جرد نفسه  

ة، وإال لزم أن ينسى نفسه، وخيرج  من تبعات غرائزه، لن يستطيع التخلص من هذه النزع 

 بالتايل من عداد البرش. 

آخر:   واالقال  اإليامن  ْصح  عىل  القانون  ترشيع  أي  الثالث،  الرشط  عتقاد  وأما 

بصحة الترشيع، فلن نجده أيضا يف غريه سبحانه، ألنه يدعو إىل ربوبية نفسه وعبودية غريه،  

لفته، وهبذا يرسي قانونه وترشيعه يف  ويبني للناس أن صالحهم يف إطاعته وشقاءهم يف خما 

اإلجراء   مضمون  ويكون  والنبات،  الشجر  يف  املاء  رسيان  البرشية  واملجتمعات  احلياة 

 والتطبيق. 

ن التبدل الدائم يف القوانني، والنقض املستمر الذي  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإ

وزيادة أخرى، إضافة إىل    يرد عليها، بحيث حتتاج يف كل يوم إىل استثناء بعض الترشيعات

تناقض القوانني املطروحة يف العامل من قبل البرش، كل ذلك دال عىل قصورها عنه الوفاء  

بحاجة املجتمعات إليها، وما ذلك إال لقصورهم عن معرفة اإلنسان حقيقة املعرفة، سائر  

 الرشوط يف واضعيها. 

 اخلالص واهلداية: 

 نا عن الرابع. قلت: حدثتنا عن املشهد الثالث.. فحدث

العدل والقسط، كام نص عليها   أدوار األنبياء يف حتقيق  التالميذ  قال: بعد أن ذكر 

القرآن الكريم، قال املعلم: أحسنتم.. واآلن.. أخربونا عن الغاية الثالثة من غايات إرسال  

 )اخلالص واهلداية( الرسل عليهم السالم، وهي 

نسان من أرسار نفسه وهواه، وإخراجه من  قال أحد التالميذ: املراد منها ختليص اإل

 عامل الظلامت إىل عامل األنوار اخلالصة. 
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ه يقف عىل أن الكون مل خيلق عبثا،  ب  كل عاقل إذا جال ببرصه فيام حييط : ف(1) قال آخر

وليس معنى كونه ذا غاية أن الفاعل قام  .  بل له غاية وهدف تتفاعل كل أجزائه يف سبيله.

حاجته كام هو املتعارف يف أفعال غريه سبحانه، بل املراد أن الفعل ليس فعال  بإجياده لسد  

عبثيا فاقدا للغاية، التي ترجع إىل غريه، فكون الفاعل ذا غرض يفارق كون الفعل ذا غاية،  

 سبحانه هو األول دون الثاين. ه واملنفي عن 

ني أجزائه يعرب عن  نسجام املوجود بالعامل، واال  يفن النظام السائد  قال آخر: ذلك أ

 أن اهلدف من إجياده هو استقرار احلياة يف كوكبنا هذا. 

وهذه الغاية إن مل تكن هي الوحيدة فهي عىل األقل، إحدى الغايات فكأن  قال آخر:  

الرياح   وحركة  والثلوج،  األمطار  ونزول  والقمر،  والشمس  والكواكب  النجوم  سري 

جل تكون احلياة واستقرارها طبيعية، كلها ألوالسحب، مما ال يعد وال حيىص من اآلثار ال

 وهتيئة األرضية الصاحله لتكامل املوجودات احلية. 

أ نذكر  جيدا،  هذا  ولنفهم  آخر:  التي  قال  الغايات  إىل  تصل  احلية  املوجودات  ن 

خلقت هلا، يف ظل اهلداية التكوينية والغرائز املودعة يف ذواهتا، وال حتتاج يف بلوغها ذلك  

 عامل خارج عن ذواهتا، سوى اإلنسان. الكامل إىل 

ن اإلنسان، وإن كان جمهزا بغرائز ذاتية، إال أهنا غري وافية يف إبالغه  قال آخر: ذلك أ

 الغاية التي خلق هلا، وال تعالج إال القليل من حاجاته الرضورية.  

آخر:   ييض وألقال  مصباحا  الغرائز،  تلك  إىل  اإلنسان  خالق  ضم  ذلك  له    ءجل 

 مسرية احلياة، ويف بحاجاته التي تقرص الغرائز عن إيفائها، وهو العقل. السبيل يف 

 

 . 3/32اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (1) 
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ومع ذلك كله فإن العقل والغرائز غري كافيني أيضا يف إبالغ اإلنسان إىل  قال آخر:  

 السعادة املتوخاة، بل حيتاج معهام إىل عامل ثالث يعينه يف بلوغ تلك الغاية. 

شتباه،  مصون عن اخلطأ والزلل واال  ووجه ذلك أن العقل اإلنساين غريقال آخر:  

فإنه يرى أمامه طرقا متعددة وخطوطا متفاوته، عليه أن    ؛ختيارياوذلك ألن عمل العقل  

 يسلك إحداها ويتجنب بقيتها، وكثريا ما يركب اخلاطئ منها وحييد عن الصائب. 

أيضا غري كاف، وذلك أن اإلنسان رغم  فإنه  العلم اإلنساين،  قال آخر: ومثل ذلك  

أحرزه   وما  العلم،  هذا  بدايات سلم  يف  يزال  ال  الطبيعية،  العلوم  يف  أحرزه  الذي  التقدم 

 ضئيل جدا أمام أرسار الكون العظيم. 

رغم أن اإلنسان متكن من معرفة قسم من املعادالت والقوانني التي تسري  قال آخر: ف

هي،  يشء  أي  يعلم  ال  أنه  إال  الكونية،  والقوى  الطبيعية  الظواهر  حقيقتها    عليها  وما 

 وماهيتها. 

وقف مرة عند درج صغري أسفل    قال آخر: ومما يروى يف ذلك أن بعض العلامء الكبار

ولو أنصف   (، مكتبته، وقال: )إن نسبة ما أعلم إىل ما ال أعلم كنسبة هذا الدرج إىل مكتبتي

اإلنسان   جهل  من  ذكرناه  ملا  النسبة،  هذه  من  أقل  يكتشف  ب لقال:  التي  القوى  حقائق 

 معادالهتا. 

هناك املاليني من  هلية، أن  ومما يوضح قصور العلم البرشي يف العلوم اإلقال آخر:  

البرش يقطنون بلدان جنوب رشق آسيا عىل مستوى راق يف الصناعات والعلوم الطبيعية،  

العامل يف   السفىل يف    أرس إىل حد أوقعوا  الدرجة  استهالك مصنوعاهتم، ومع ذلك فهم يف 

وأرساإلهلية؛  املعارف   واألوثان،  األصنام  عباد  ـ  كلهم  يكن  مل  إن  ـ  األحجار  ى  فجلهم 

 واالخشاب. 



393 

 

وقد بلغ احلد يف اليابان أن جعلوا لكل حادثة ربا، حتى أن هناك ربا باسم قال آخر:  

 )رب الزواج(، يتوسل إليه البنات الذين تأخروا يف الزواج، ليؤمن هلم األزواج املناسبني. 

قداسة وتأله  يعتقدون  بالد اهلند الشاسعة، مئات املاليني  قال آخر: وهكذا نجد يف  

بعيدة عنا أيام أصاب اجلوع تلك البالد، وأصدر املجلس العام إجازة بذبح  ت وليس ،البقر 

ثارت ثائرة اجلامهري إىل  حينها  قسم من األبقار لسد اجلوع ورفع املوت عن أبناء الشعب،  

فرضوا أنه يموت اإلنسان بجوعه، ويعيش    ؛ احلد الذي أجرب احلكومة عىل إلغاء القانون

 ه، يأكل حماصيلهم ويتلف ممتلكاهتم. البقر بأطيب عيش

فإذا كان هذا هو حال املعارف اإلهلية يف عرص الفضاء والذرة، وبعد ما  قال آخر:  

بل بأي صورة    .جاءت الرسل ترتى هلداية البرش، فام هو حاهلا يف غابر القرون واألزمان!؟. 

 !؟لسالم عليهم ا  ن لوال اهلداية اإلهلية عن طريق الرسل ترى كان وضعنا اآل يا 

نعم، هناك نوابغ يف التاريخ عرفوا احلق وتعرفوا عليه عن طريق التفكري  قال آخر:  

وأرسطو وأفالطون  كسقراط  يف    ،والتعقل،  معيارا  يعدون  ال  استثنائيون،  أناس  لكنهم 

البحث، وال ميزانا يف نفي لزوم البعثة، وكوهنم عارفني بالتوحيد، ال يكون دليال عىل مقدرة  

وقوفهم عىل هذه املعارف يف ظل ما وصل    عىل أنه من املحتمل جدا أن يكون  ،ه اآلخرين علي

 اليهم من التعاليم الساموية عن طريق رسله سبحانه وأنبيائه. 

ربام يتصور أن اهلدف الوحيد من بعثة األنبياء،  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك كله؛ فإنه  

من صفات ْجال وجالل، لكن هذه الفكرة    واملعاد، وما يف املبدأ  هو هداية الناس إىل املبدأ

هدف األنبياء أوسع من ذلك، فإهنم قد بعثوا ـ مضافا إىل ما مر ـ  ذلك أن  نرصانية بحتة،  

هلداية الناس إىل وسائل السعادة والشقاء، فألجل ذلك حثوا عىل األخالق واملثل العليا يف  

امعية، ولذا كانت براجمهم تتسع  احلياة، كام بينوا مصالح العباد ومفاسدهم الفردية واالجت



394 

 

معامل   وتبينت  األنبياء،  بخاتم  الترشيع  ختم  حتى  البرشية،  املجتمعات  بتكامل  وتتكامل 

 اهلداية يف كافة اجلوانب. 

والذي حيتم رضورة هذا اهلدف قصور العلم اإلنساين عن تشخيص منافع قال آخر:  

 . البرش واملجتمعات ومضارها 

املجتمع اإلنساين ـ مع ما بلغه من الغرور العلمي ـ مل  ن  أ  ويدل عىل ذلك قال آخر:  

واحدة تزعم    .. م العامل احلديث إىل طائفتني ا انقس، حيث نرى  قتصاد يقف بعد عىل ألفباء اال 

نه هو العامل الوحيد لرفاه  أقتصاد احلر املطلق، وأن سعادة البرشية يف نظام الرأساملية واال

تدعي أن سعادة البرش يف النظام االشرتاكي بدء  . واألخرى  .املجتمعات وتفجر الطاقات 

والشيوعي غاية، فالسعادة كلها يف سلب امللكية عن أدوات اإلنتاج وتفويضها إىل الدولة  

وما  .  احلاكمة. ينفعه  وما  واملفاسد،  املصالح  تشخيص  عىل  بحق  قادرا  اإلنسان  كان  فلو 

 بني دول العامل.  ختالف، الذي انجر إىل انقسام خطرييرضه، ملا حصل هذا اال

له، فهو  الذي  اإلنسان  قال آخر: وهلذا، فإن   النافع  النظام االقتصادي  إىل  مل يصل 

مل يصل إىل وفاق يف جمال األخالق وقد تعددت املناهج األخالقية يف العرص األخري   كذلك

 إىل حد التضاد فيام بينها. 

أن   ذلك  األمثلة عىل  ومن  آخر:  منهقال  لنفسها  تدعي  أخالقيا الشيوعية  من    ، جا 

أصوله أن اإلنسان ال يكون شيوعيا إال بالتضحية بكل يشء لبناء ْصح حكومة العامل يف  

العامل، وكل ما كان يصب يف هذا املنحى فهو من األخالق الفاضلة، وإن كان ذلك إعداما،  

واختالسا. ورسقة  املسائل  .  وتدمريا  معرفة  يف  اإلنسان  حال  هذا  كان  يف  فإذا  االبتدائية 

أفبعد هذا    ..االقتصاد واألخالق، فام ظنك بحاله يف املسائل املبنية عىل أسس تلك العلوم

 اجلهل املطبق يصح لنا أن نقول إن االنسان غني عن الوحي يف سلوك طريق احلياة. 
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ف ذلك،  إىل  باإلضافة  آخر:  صلة  قال  له  والشقاء  السعادة  عوامل  عىل  التعرف  إن 

نسان يف احلياة، ومع األسف إن االنسان ـ مع ما يدعيه من العلم واملعرفة  وطيدة بسلوك اإل

ـ مل يدرك بعد تلك العوامل، بشهادة أنه يرشب املسكرات، ويستعمل املخدرات، ويتناول  

قتصاده عىل الربا، الذي ال يشك إنسان عطوف عىل املجتمع بأنه  االلحوم الضارة. كام يقيم  

 ي بني أبناء املجتمع. عامل إجياد التفاوت الطبق

ـ غنيا عن  قال آخر: و  ـ ومل يكن  هذه الوجوه وأمثاهلا ترشدنا إىل أن اإلنسان ليس 

 تعاليم األنبياء، وتدعم بوضوح لزوم بعثتهم لنرش املعرفة بني األمم اإلنسانية. 

)إنه قد تقرر يف عقل كل عاقل،  قال آخر: لقد أشار بعض علامئنا إىل هذا، فقال:  

أن ما يدعو إىل الواجب ويرصف عن القبيح   ا لرضر عن النفس، وثبت أيضا  وجوب دفع

فعال ما إذا فعلناه كنا عند  . إذا صح هذا، وكنا نجوز أن يكون يف األ.فإنه واجب ال حمالة 

، وفيها ما إذا فعلناه كنا بالعكس من ذلك،  القبائحجتناب  اذلك أقرب إىل أداء الواجبات و

رف به ذلك ويفصل بني ما هو مصلحة ولطف، وبني ما ال يكون  ومل يكن يف قوة العقل ما يع

كذلك، فال بد من أن يعرفنا اهلل حال هذه األفعال كي ال يكون عائدا بالنقص عىل غرضه  

. وإذا كان ال يمكن تعريفنا ذلك إال بأن يبعث إلينا رسوال مؤيدا باملعجز الدال  .بالتكليف

 (1)جيوز له اإلخالل به( عىل صدقه، فال بد من أن يفعل ذلك، وال 

املعاين ويؤكدها من خالل قوله   املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عام يشري إىل هذه  قال 

التَّْوَراِة  :  تعاىل يِف  ِعنَْدُهْم  ا  َمْكُتوبا جَيُِدوَنُه  الَِّذي  يَّ  اأْلُمِّ النَّبِيَّ  ُسوَل  الرَّ َيتَّبُِعوَن  ِذيَن  ﴿الَّ

ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِاملَْ  ُم َعَلْيِهُم اخْلََبائَِث  َواإْلِ يَِّباِت َوحُيَرِّ ْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن املُْنَْكِر َوحُيِلُّ هَلُُم الطَّ
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وُه َواتَّ  ُروُه َوَنرَصُ ِذيَن آَمنُوا بِِه َوَعزَّ تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّ ُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّ ْْصَ
َبُعوا  َوَيَضُع َعنُْهْم إِ

 [ 157األعراف: ] ﴾ ِذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ النُّوَر الَّ 

بذكره    القرآن الكريم يقيم عدة أدلة عىل أحقية النبي األكرم  :  (1) قال أحد التالميذ

قبل  أ كونه  .. أوهلا  هلذه األوصاف ميا، فهل يمكن عرض كتاب كهذا أو علوم كهذه من 

 شخص مل حيرض حلقات الدرس. 

 والثاين: شهادة األنبياء عليهم السالم السابقني عىل حقانية نبوته. قال آخر: 

إذ يستحيل إجياد  ،  نسجام تعليامته مع أوامر العقل والوجداناوالثالث:  قال آخر:  

اإلحسان    مذهب ورسالة هلا مثل هذا اإلنسجام مع حكم العقل والوجدان، والدعوة إىل 

ء باخلرافات واجلهل  لفضائل وترك الرذائل يف حميط ميل والنهي عن السيئات والتوجه نحو ا

 واجلاهلية والفظاظة. 

والرابع: بيان حرية اإلنسان والسعي إلنقاذه من خمالب األرس، فطاملا كبل  قال آخر:  

احلكام املاديون اإلنسان باألغالل والقيود لتقوية مكانتهم، وأجازوا أنواع العذاب يف حقه،  

م احلرية، ومل تكن هناك مدرسة تنادي بخالص اإلنسان من ظلم  بل قد سلبوا حريته باس

 الطواغيت وحتريره سوى مدرسة األنبياء عليهم السالم. 

  ، وهي ء وحبسه وقهره واجلدير بالذكر هو أن كلمة )إْص( تعني عقد اليش قال آخر:  

 هنا كناية عن أنواع القيود التي تثقل كاهل اإلنسان. 

وهي مشتقة يف األصل من مادة )غلل( املأخوذة من  )األغالل(  قال آخر: ومثلها  

النفوذ التدرجيي لألشياء كنفوذ املاء اجلاري وسط األشجار، ونظرا لكون )الغل( هي تلك  
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احللقة التي حتيط بالرقبة أو هبا مع اليد والرجل جمتمعة فقد سميت )غال( وأحيانا يطلق 

 . نا كناية عن أغالل األرسقد وردت ه. و عليها )اجلامعة( لنفس ذلك الغرض أيضا. 

و آخر:  إىل قال  إشارة  و)األغالل(  )اإلْص(  اعترب  املفرسين  من  التكاليف    الكثري 

اليهود، و التي فرضها اهلل تعاىل عىل  قد رفعها برشيعته السهلة    ن نبي اإلسالم  أالشاقة 

فهوم  السمحاء يف حني أنه ال يوجد أي دليل عىل هذا التقييد والتخصيص، إذ إن لآلية م 

 . أوسع حيث شملت كافة أنواع االثقال املعنوية وقيود األرس 

. ومنها  قيود عبادة األوثان واخلرافات والعادات والتقاليد اخلاطئة.قال آخر: فمنها 

والضياع. اجلهل  ومنها  قيود  الطبقية..  واحلياة  التفرقة  أنواع  ومنها  قيود  القوانني  .  قيود 

 بداد يف خمالب الطواغيت. قيود األرس واالست. ومنها  اخلاطئة.

 وسائر األنبياء عليهم السالم احلرية احلقيقية إىل  لقد أعاد نبي اإلسالم  قال آخر: 

 . اإلنسان، وذلك برفعهم هلذه األثقال وفكهم لتلك القيود واألغالل عنه

د منحوه حرية التفكري والتعبري عن الرأي والتأمل والتحرر من عبودية  قال آخر: لق

فس، التحرر من قبضة احلكام الظاملني والتحرر من شباك الشياطني والطواغيت  أهواء الن

 والتحرر من سيطرة اخلرافات واألوهام وعبادة غري اهلل تعاىل.

أن عدم ارتياح الطواغيت لتحرر اآلخرين هو لرغبتهم يف  به  ومن املسلم  قال آخر:  

ـ يف   الشخصية، وال زالت  لتحقيق أغراضهم  الذي ينطلق فيه  تسخريهم  عرصنا احلارض 

فرض عىل اإلنسان تلك القيود واألغالل واألثقال املضنية التي تعود  اإلنسانـ  تُ   شعار حرية 

 . العرص اجلاهيل وبعناوين ومصطلحات جديدة إىل

آخر:   الشعوب  قال  عىل  للسيطرة  علنية  وبصورة  دائام  تسعى  العظمى  فالقوى 

كافة   مستخدمة  وتسخريها  ألوان  واسرتقاقها  بنرش  أو  اإلعالمية  أو  العسكرية  الوسائل 
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 . وهنب ثرواهتا الفساد األخالقي

وقد بلغ ظهور هذا األمر اليوم حدا يستحيل إنكاره، بل ال يكاد خيلو منه  قال آخر: 

 للقضاء عىل شعارات احلرية اجلميلة.  التاريخ املعاْص يف كافة أرجاء املعمورة، وهي تسعى 

أحد األهداف الرئيسية من بعثة األنبياء عليهم السالم هو  فإن  قال آخر: ولذلك؛  

 إنقاذ اإلنسان وختليصه من أرس وقيود العبودية املقيتة. 

تعاىل:  :  املعلمقال   قوله  يف  املعاين  هذه  إىل  يشري  عام  فأخربونا  ﴿كَِتاٌب  أحسنتم.. 

النُّ  إِىَل  الظُُّلاَمِت  ِمَن  النَّاَس  لُِتْخِرَج  إَِلْيَك  احْلَِميدِ َأْنَزْلنَاُه  اْلَعِزيِز  اِط  ِْصَ إىَِل  ِْم  َرهبِّ بِإِْذِن  ﴾  وِر 

   [ 1إبراهيم: ] 

التالميذ الكريمة  (1) قال أحد  النبي: يف اآلية  تعاىل لرسالة  ، وأنه    توكيد من اهلل 

حيمل بني يديه كتابا أنزل إليه من ربه، ليخرج به الناس من الظلامت إىل النور، وذلك بإذن  

 ن يشاء، ويضل من يشاء. ربه الذي هيدى م

اِط اْلَعِزيِز احْلَِميدِ قال آخر:    بدل من ﴿النُّوِر﴾..   [ 1إبراهيم:  ] ﴾  وقوله تعاىل: ﴿إِىَل ِْصَ

والتقدير لتخرج الناس من الظلامت إىل النور، إىل ْصاط اهلل العزيز احلميد، ذلك الرصاط،  

 الذي هو نور تستىضء به البصائر. 

آخر ويف  قال  سبحا :  اهلل  احْلَِميدِ وصف  ﴿اْلَعِزيِز  الكريمتني:  الصفتني  هباتني  ﴾  نه 

هتديد للكافرين بعزة اهلل، وسلطانه الغالب، وتذكري للمؤمنني بنعمة اهلل عليهم    [ 1إبراهيم:  ] 

 . باإليامن، وأنه املستحق للحمد، واحلامد لعباده املؤمنني ما يقدمون له من طاعات وقربات

متثل مفهوما واسعا وشامال  ـ  نظرا لورودها بصيغة اجلمع  ـ  و)الظلامت(  :  (2)قال آخر
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التي    ..لكل أنواع الظلامت ظلمة الرشك والظلم واجلهل وهوى النفس، وأنواع احلجب 

 وكذلك الظلامت التي ختيم عىل املجتمعات.  .. تسدل عىل قلب اإلنسان

و إنقاذ اإلنسان من كل  ه   اإلهلية اهلدف من نزول الكتب  قال آخر: وهي تشري إىل أن  

 خوة. هذه الظلامت واألخذ بيده نحو نور التوحيد والتقوى والعدل واإلنصاف واأل

ء )الظلامت( بصيغة اجلمع، و)النور( بصيغة املفرد،  وامللفت للنظر هنا جميقال آخر:  

وذلك ألن طريق التوحيد واحلق واحد ال يوجد طريق سواه، وهو ذلك الطريق املستقيم  

 . ربط بني املبدأ واملعاد فهو خيتلف عن طرق الضالل املتشعبةالذي ي

آخر:   الرشك  قال  ظلامت  أما  واإلحتاد،  الوحدة  أساس  هو  والتقوى  اإليامن  فنور 

 واتباع اهلوى والطغيان فهي السبب األساس يف االختالف واحلرية والضياع. 

آخر:   بقال  )الظلامت(  املفرسين  بعض  ب  ـوحرص  و)النور(  )التوحيد(    ـ)الرشك(، 

 . الكريمة  أحد املصاديق الواسعة لآلية  دليل، إذ ليس ما ذهبوا إليه إال  فقط ال يستند إىل 

وبناء عىل هذا، فأحد أهداف البعثة هو نجاة اإلنسان من الظلامت الفكرية  قال آخر:  

 والعقائدية واألخالقية والعملية، وهدايته نحو النور واحلياة الواقعية. 

آخر:   تعبري    والنورقال  ورد  قد  بل  فحسب،  الكريم  بالقرآن  خيتصان  ال  واهلداية 

اقوله تعاىل:  أيضا يف    )النور( يف حق النبي األكرم   ا ُمنرِيا اجا ﴾  ﴿َوَداِعياا إِىَل اهللَِّ بِإِْذنِِه َورِسَ

 [ 46األحزاب: ] 

هو هلداية    والتعبري ب )الناس( هو لبيان أن اهلدف من بعثة نبي اإلسالم  قال آخر:  

، ففي اآلية الكريمة بذلك  عامة الناس يف كل زمان ومكان ما دامت الساموات واألرضون

 . إشارة إىل عموم رسالة النبي األمى، وشموهلا الناس ْجيعا 

آخر:   بقال  ِمْ   ـ والتعبري  َرهبِّ عليهم    [ 1إبراهيم:  ] ﴾  ﴿بِإِْذِن  األنبياء  هداية  أن  لبيان  هو 
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السالم هي يف الواقع جزء من )ربوبية الباري جلت قدرته( ويف مساره الذي يرتضيه هو،  

 انسجام الربوبية يف عامل الترشيع مع ربوبيته يف عامل التكوين. 

 إقامة احلجة: 

 قلت: حدثتنا عن املشهد الرابع.. فحدثنا عن اخلامس. 

ميذ أدوار األنبياء يف حتقيق اخلالص واهلداية، كام نص عليها  قال: بعد أن ذكر التال

القرآن الكريم، قال املعلم: أحسنتم.. واآلن.. أخربونا عن الغاية الرابعة من غايات إرسال  

 بالتبشري واإلنذار.  ( إقامة احلجة)الرسل عليهم السالم، وهي 

املادية واملعنوية اإلهلية    مع أن الرتغيب بأنواع اهلبات واملكافئاتقال أحد التالميذ: 

إىل والرتهيب واإل الطريق  النفيس والبدين مها  الشديد  العقاب  والتعليم،    نذار من  الرتبية 

النور، لكن نظرا لرتكيز القرآن الكريم عليهام    والعامل املساعد لالخراج من الظلامت إىل 

 كثريا يمكن اعتبارمها أحد أهداف بعثة األنبياء عليهم السالم.

يَن َوُمنِْذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس  ل آخر: وقد أشار إىل هذا قوله تعاىل:  قا  ِ ﴿ُرُسالا ُمَبرشِّ

ُسلِ  ٌة َبْعَد الرُّ   [ 165النساء: ] ﴾ َعىَل اهللَِّ ُحجَّ

آخر الناس:  (1) قال  إىل  رسال  أرسلنا  بمغفرة    أي  يبرشوهنم  ومنذرين،  مبرشين 

لرسل   استجابوا  هم  إذا  اهلل  ورضوان  سخط  من  يلقون  بام  وينذروهنم  باهلل،  وآمنوا  اهلل، 

 . وعذابه، إذا هم كذبوا رسل اهلل وكفروا باهلل

ُسلِ قال آخر:   الرُّ َبْعَد  ٌة  ُحجَّ اهللَِّ  َعىَل  لِلنَّاِس  َيُكوَن  النساء:  ] ﴾  وقوله سبحانه: ﴿لِئاَلَّ 

إليه،    [ 165 ليتعرفوا  عقوهلم  إىل  يدعهم  مل  حيث  بعباده،  ورمحته  اهلل،  ألطاف  إىل  إشارة 
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ويستقيموا عىل سبيله، بل رفد هذه العقول بذلك النور اهلادي الذي محله إليهم رسل اهلل،  

فمن كفر باهلل وحاد عن طريقه،    لتكون رؤيتهم آليات اهلل واضحة، وطريقهم إليه مرشقا.. 

، إال العناد، واتباع اهلوى، واالنقياد للشيطان.. فإذا أخذ الكافر بكفره،  فليس ذلك عن علة

فذلك هو احلكم الذي حكم به الكافر عىل نفسه، ورضيه هلا. فال عذر ملعتذر، وال حجة  

 لكافر.

َحكِياما قال آخر:   ا  َعِزيزا اهللَُّ  تعاىل: ﴿َوَكاَن  بيان للصفة اإلهلية    [ 165النساء:  ] ﴾  وقوله 

ولو    ، فهو سبحانه وتعاىل عزيز، خيضع لعزته كل موجود  ؛ عىل العباد ىف هذا املقاماملتجلية  

مبرشين   رسله  فيهم  يبعث  أن  غري  من  ولعذهبم  عليهم،  حجة  بغري  الناس  ألخذ  شاء 

إذ ليس ألحد أن يراجع اهلل، وال أن يعرتض عىل ما يريد.. ولكنه ـ سبحانه ـ مع   ،ومنذرين

ال يفعل إال ما تقىض به حكمته، ىف إرشاقها    [ 165النساء:  ] ﴾  ﴿َحكِيمٌ هذه العزة املتمكنة الغالبة  

 وعدهلا.

يَن َوُمنِْذِريَن َفَمْن  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   ِ ﴿َوَما ُنْرِسُل املُْْرَسلِنَي إاِلَّ ُمَبرشِّ

 [48األنعام: ] ﴾ آَمَن َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ 

عىل الناس مواجهة مصريهم من خالل وعي رساالت املرسلني،  : أي  (1) آخر  قال

َوُمنِْذِرينَ  يَن  ِ ُمبرَشِّ إِالَّ  املُْْرَسلِنَي  ُنْرِسُل  الناس    [ 48األنعام:  ] ﴾  ﴿َوَما  فها هم األنبياء يبرشون 

ين والظاملني،  باجلنة التي وعد اهلل هبا عباده املتقني، وينذروهنم النار التي توعد اهلل هبا الكافر

القناعة  فيام    وهم ال يدخرون جهدا أمامهم من دالئل اإليامن وبراهينه، وعناْص  يثريونه 

الفكرية والروحية، باملستوى الذي ال يرتك هناك شبهة إال وأوضحها، وال يدع مشكلة إال  
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 وحلها.  

َوَأْصلَ قال آخر:   آَمَن  أمامهم قصة املصري واضحة جلية، ﴿َفَمْن  ﴾  َح وبذلك تربز 

حَيَْزُنونَ   [ 48األنعام:  ]  ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  فإنه سيقف    [ 48األنعام:  ] ﴾  حياته ومسريته ﴿َفاَل 

 موقف اآلمن الفرح املطمئن. 

ُبوا بِآَياتِنَا قال آخر: وعىل عكسهم   ِذيَن َكذَّ أما الذين كذبوا باإليامن   [ 49األنعام: ] ﴾  ﴿الَّ

َيْفُسُقونَ  َكاُنوا  باَِم  اْلَعَذاُب  ُهُم  ﴿َيَمسُّ وحيه  يف  اهلل  ينتظرون    [ 49األنعام:  ] ﴾  وبآيات  فإهنم 

 العذاب كنتيجة طبيعية لكل أفكار الفسق وخطواته العملية يف احلياة.  

اجلنة أو يف  وما ذا يبقى لإلنسان بعد ذلك إال أن خيتار مصريه بنفسه، يف  قال آخر:  

 النار، من خالل خط الفكر والعمل؟ 

أ ن قضية الرساالت تتحرك من أجل إجياد تفاعل فكري وروحي  قال آخر: ذلك 

الذين   للمؤمنني  الطيبة  بالنتائج  تبرش  التي  الرسالة  والناس من خالل  الرسل  وعميل بني 

لينطلق الناس يف عملية    يعملون الصاحلات، وتنذر بالنتائج السيئة للمكذبني بآيات اهلل، 

فكر وتأمل وحوار من أجل مواجهة مصريهم الذي يتحدد باملوقف اإلجيايب أو السلبي من  

 الرسالة. 

وهذا هو دور الرساالت، فهي تعمل من أجل إثارة الفكرة وإجياد الدوافع  قال آخر:  

  النفسية نحو احلركة عىل أساس العناْص احلية التي ختاطب فيها الرساالت وعي اإلنسان 

 يف قناعاته ويف مصاحله احليوية يف حارضه ومستقبله. 

يَن  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   ِ ةا َواِحَدةا َفَبَعَث اهللَُّ النَّبِيِّنَي ُمَبرشِّ ﴿َكاَن النَّاُس ُأمَّ

وا فِيِه َوَما اْخَتَلَف فِيِه إِالَّ  َوُمنِْذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس فِياَم اْخَتَلفُ 

ِذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَاُت َبْغياا َبْينَُهْم َفَهَدى اهللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا ملَِا اْختَ  َلُفوا فِيِه ِمَن  الَّ
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اٍط ُمْسَتِقيمٍ   [213البقرة: ] ﴾ احْلَقِّ بِإِْذنِِه َواهللَُّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل ِْصَ

مراحل احلياة البرشية وكيفية ظهور الدين  الكريمة إىل  هذه اآلية  : تشري  (1)قال آخر

و  إلصالح األنبياء  بواسطة  مراحل تم  ذلك  أن  املجتمع  أوهلا    عىل  حياة  متعددة..  مرحلة 

اال حياته  اإلنسان  يف  تربز  ومل  اإلجتامعية،  احلياة  ألف  قد  لإلنسان  يكن  مل  حيث  بتدائية 

له فرائضه  التناقضات واال الفطرة ويؤدي  لنداء  تعاىل استجابة  يعبد اهلل  ختالفات، وكان 

 البسيطة، وهذه املرحلة حيتمل أن تكون يف الفرتة الفاصلة بني آدم ونوح عليهام السالم. 

حياة اإلنسان شكال اجتامعيا، والبد أن  فيها  اختذت  التي  املرحلة  قال آخر: وثانيها  

 جتامعية. فطور عىل التكامل، وهذا ال يتحقق إال يف احلياة االحيدث ذلك ألنه م

وثالثها   آخر:  واالقال  التناقضات  املجتمع  مرحلة  أفراد  بني  احلتمية  صطدامات 

ختالفات سواء كانت من حيث  البرشي بعد استحكام وظهور احلياة اإلجتامعية، وهذه اال

حتتم وجود  وهي  اإليامن والعقيدة، أو من حيث العمل وتعيني حقوق األفراد واجلامعات،  

اال هذه  وحل  لرعاية  األنبياء  قوانني  تعاليم  إىل  املاسة  احلاجة  نشأت  هنا  ومن  ختالفات، 

 وهدايتهم. 

﴿َفَبَعَث اهللَُّ  ىل:  قال تعا بعث األنبياء إلنقاذ الناس، حيث  قال آخر: ورابعها مرحلة  

يَن َوُمنِْذِرينَ  ِ فمع اإللتفات إىل تبشري األنبياء وإنذارهم يتوجه  ،  [ 213البقرة:  ] ﴾  النَّبِيِّنَي ُمَبرشِّ

اإلنسان إىل املبدأ واملعاد، ويشعر أن وراءه جزاء عىل أعامله فيحس أن مصريه مرتبط مبارشة  

الكتب اإلهلية من التناقضات    بتعاليم األنبياء وما ورد يف  األحكام والقوانني اإلهلية حلل 

﴿َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ لَِيْحُكَم  قال تعاىل:  والنزاعات املختلفة بني أفراد البرش، لذلك  

 

 (2/88) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 
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 [ 213البقرة: ] ﴾ َبنْيَ النَّاِس فِياَم اْخَتَلُفوا فِيهِ 

وما ورد يف كتبهم  السالم  عليهم  التمسك بتعاليم األنبياء  قال آخر: وخامسها مرحلة  

املتنوعة  والنزاعات  اخلالفات  نار  إلطفاء  من  الساموية  والعقائدية اال ،  الفكرية    ختالفات 

 جتامعية واألخالقية. واال

الوساوس الشيطانية    ا نفذ فيهالتي تاملرحلة  قال آخر: وسادسها مرحلة البغي، وهي  

النفسانيةو السالم   األهواء  عليهم  األنبياء  أتباع  تأخذ    ،عىل  بتفسري  حيث  منهم  طائفة 

علم  يرفعون  وتطبيقها عىل مرادهم، وبذلك    ئتعليامت األنبياء والكتب اإلهلية بشكل خاط

 ختالف مرة ثانية.  اال

ختالف خيتلف عن اإلختالف السابق، ألن األول كان ناشئا لكن هذا االقال آخر:  

ل الكتب اإلهلية، يف حني  عن اجلهل وعدم اإلطالع حيث زال وانتهى ببعث األنبياء ونزو

وهلذا  نحراف عن احلق مع سبق اإلْصار والعلم،  أن منبع اإلختالفات الثانية هو العناد واال

ِذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَاُت َبْغياا َبْينَُهمْ قال تعاىل:  البقرة: ] ﴾ ﴿َوَما اْخَتَلَف فِيِه إاِلَّ الَّ

213 ] 

قسم الناس إىل قسمني، القسم األول  وسابعها مرحلة االنقسام، حيث ين قال آخر:  

اال كل  ويتغلبون عىل  احلق واهلداية  ينتهجون طريق  الذين  باالاملؤمنون  ستنارة  ختالفات 

﴿َفَهَدى اهللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ملَِا اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن  وهلذا قال تعاىل: بالكتب اإلهلية وتعليم األنبياء، 

 يف حني أن الفاسقني واملعاندين ماكثون يف الضاللة واإلختالف.  [ 213البقرة: ] ﴾ احْلَقِّ بِإِْذنِهِ 

اٍط  قال آخر: وقد ختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقوله:   ﴿َواهللَُّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل ِْصَ

ذلك    ،[ 46النور:  ] ﴾  ُمْسَتِقيمٍ  اهلل ويف  مشيئة  ارتباط  حقيقة  إىل  األفراد،    إشارة  بأعامل  تعاىل 

فجميع األفراد الراغبون يف الوصول إىل احلقيقة هيدهيم اهلل تعاىل إىل ْصاط مستقيم، ويزيد  
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مع   الدنيوية  واملشاجرات  اإلختالفات  من  اخلالص  يف  وتوفيقهم  وهدايتهم  وعيهم  يف 

 ستقامة. الكفار وأهل الدنيا ويرزقهم السكينة واإلطمئنان، ويبني هلم طريق النجاة واإل

أن الدين واملجتمع البرشي حقيقتان ال  هذه اآلية الكريمة  يستفاد من  قال آخر: و 

حياة سليمة دون دين وإيامن باهلل وباآلخرة،    ا نفصال، فال يمكن ملجتمع أن حييتقبالن اال

اال حتل  أن  األرضية  القوانني  بمقدور  االوليس  والتناقضات  لعدم  ختالفات  جتامعية 

إ بدائرة  يمكنها حل  ارتباطها  اإلنسان، فال  التأثري عىل أعامق وجود  وافتقارها  الفرد  يامن 

وبذلك يتضح منطق اإلسالم يف  .  ختالفات والتناقضات يف حياه البرش بشكل كامل. اال

 عدم فصل الدين عن السياسة، وأنه بمعنى تدبري املجتمع اإلسالمي. 

الدين بمعناه احلقيقي كانت  أيضا أن بداية انبثاق  اآلية الكريمة  ويتضح من  قال آخر:  

نوح   كون  سبب  نفهم  هنا  من  احلقيقي،  بمعناه  البرشي  املجتمع  ظهور  مع  عليه  مقرتنة 

 . عليه السالم ال آدم ،أول أنبياء أولو العزم وأول أصحاب الرشيعة والرسالةالسالم 

  سبب ظهور األديان اإلهلية الكربى يف منطقةاآلية الكريمة يتبني لنا  ومن  قال آخر: 

ألن التاريخ يشهد عىل أن مهد احلضارات البرشية كانت يف هذه  ، وذلك  الرشق األوسط

الرابطة الشديدة    لتفات إىلخرى، مع االانترشت منها إىل املناطق األثم  املنطقة من العامل،  

اال حل  أجل  من  الدين  إىل  املتحرضة  املجتمعات  وحاجة  واحلضارة  الدين  ختالفات  بني 

 . والتناقضات اهلدامة 

وعندما نرى أن اإلسالم انطلق من حميط جاهيل متخلف كمجتمع مكة  قال آخر:  

ومدينة يف تلك األيام، فذلك بسبب أن هذه املنطقة تقع عىل مفرتق طرق عدة حضارات  

الفارسية   العرب كانت احلضارة  الشامل الرشقي من جزيرة  الزمان، ففي  عظيمة يف ذلك 

لروم، ويف الشامل الغريب كانت حضارة  وبقية من حضارة بابل، وإىل الشامل كانت حضارة ا
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 مرص القديمة بينام كانت حضارة اليمن يف اجلنوب. 

آخر:   مركز  قال  بمثابة  كان  الزمان  ذلك  يف  اإلسالم  ظهور  مركز  أن  احلقيقة  ويف 

 الدائرة التي حتيط هبا احلضارات املهمة يف ذلك الزمان. 

عثة األنبياء عليهم السالم  بمن أهم أهداف  قال آخر: واآلية الكريمة تشري إىل أن  

ختالفات، ألن هناك بعض العوامل من قبيل القومية واللغة واملناطق اجلغرافية دائام  رفع اال

تكون عوامل تفرقة بني املجتمعات البرشية، واألمر الذي بإمكانه أن يوحد هذه احللقات  

ت واأللوان واللغات  تصال بني أفراد البرش من خمتلف القوميا ااملختلفة ويكون بمثابة حلقة  

واملناطق اجلغرافية هو الدين اإلهلي، حيث بإمكانه أن هيدم ْجيع هذه السدود، ويزيل هذه  

 احلدود، وجيمع البرشية حتت راية واحدة. 

آخر:   فإننا  وقال  يف  هكذا،  السبب  هي  واملذاهب  األديان  بعض  أن  نرى  عندما 

البرش،  اال طوائف  بني  والنزاع  هو  ختالف  الكريمة  اآلية  تنص  كام  ذلك  قد  فسبب  أهنا 

وإال  األعمى،  بالتعصب  واقرتنت  اخلرافات  تتعرض    خالطتها  مل  لو  اإلهلية  األديان  فإن 

 للتحريف لكانت سببا للوحدة يف كل مكان. 

﴿َهَذا  عاىل:  أحسنتم.. فأخربونا اآلن عام يدل عىل هذه الغاية من قوله ت:  املعلمقال  

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب  كَّ  [52إبراهيم: ] ﴾ َباَلٌغ لِلنَّاِس َولُِينَْذُروا بِِه َولَِيْعَلُموا َأنَّاَم ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َولَِيذَّ

إىل ما جاء ىف آيات اهلل من هدى، فيه  : تشري هذه اآلية الكريمة  (1) قال أحد التالميذ

امغة، خترص كل مكابر، وتفحم كل معاند.. ففى كلامت  وحجة د  ،بيان للناس، وبالغ مبني 

إىل الناس، بالغ هلم، وزاد طيب، يتزودون به ىف طريقهم إىل    اهلل التي محلها رسول اهلل  

 

 (7/207التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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 اهلل، ويبلغون به شاطئ األمن والسالم. 

و آخر:  إَِلٌه  قال  ُهَو  َأنَّاَم  َولَِيْعَلُموا  بِِه  ﴿َولُِينَْذُروا  تعاىل:   [52إبراهيم:  ] ﴾  َواِحدٌ قوله 

للناس، ليدهلم عىل رهبم، وليكون نذيرا هلم من   تقديره هذا بالغ  معطوف عىل حمذوف، 

اآليات   هذه  تدبروا  إذا  وليعلموا  آياته،  إىل  االستامع  عن  وعموا  صموا  هم  إذا  عذابه، 

 وعقلوها، أن إهلهم إله واحد ال رشيك له. 

َر  قال آخر:   كَّ معطوف عىل حمذوف    [ 52إبراهيم:  ] ﴾  ُأوُلو اأْلَْلَباِب وقوله تعاىل: ﴿َولَِيذَّ

فإذا مل يكن هلؤالء الضالني أسامع تسمع، أو عقول تعقل، أو بصائر تستبرص    : تقديره، و أيضا 

فليرتكوا وشأهنم، وليذكر أولو األلباب، الذين ينبغى هلم أال يمروا بآية من آيات    ،وتتذكر 

 أخذوا منها موعظة. اهلل، دون أن يلتقطوا منها عربة، أو ي

أن القرآن الكريم هو بالغ للناس ْجيعا، حيمل ىف  قال آخر: واآلية الكريمة تشري إىل  

 [52إبراهيم:  ] ﴾  مضامينه أضواء مشعة، تكشف الطريق إىل هلدى واإليامن: ﴿َهَذا َباَلٌغ لِلنَّاسِ 

من    كثريا  أنه مع هذا البالغ املبني، وذلك البيان الكاشف، فإنقال آخر: وتشري إىل  

وكل حظهم من هذا    الناس ال تكتحل أبصارهم هبذا النور، وال تتفتح قلوهبم هلذا اخلري..

 [52إبراهيم: ] ﴾ ﴿َولُِينَْذُروا بِهِ  البالغ املبني أنه حجة عليهم، وإنذار هلم بالعذاب األليم: 

إىل   أيضا  تشري  وهي  آخر:  آذاهنم  قال  وأعطوها  اهلل،  آيات  ىف  نظروا  الذين  أن 

لوهبم، قد عرفوا هبا طريقهم إىل اهلل، وعلموا أنه إله واحد، ال رشيك له.. ﴿َولَِيْعَلُموا  وق

  [ 52إبراهيم: ] ﴾ َأنَّاَم ُهَو إَِلٌه َواِحدٌ 

أن ىف هذا الذي انكشف من أمر الناس، وموقفهم من  قال آخر: وهي تشري أيضا إىل  

وبني مهتد، زاده هذا البالغ    ، الال بني ضال مل يزده هذا البالغ املبني إال عمى وض  آيات..

أولو   وليتذكر  البصائر،  أهل  هبذا  فليعترب  وعظة،  عربة  وذلك  هذا  ىف  وإيامنا  هدى  املبني 
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 . األلباب والعقول.. الذين هم أهل هلذا اخلطاب املبني، من رب العاملني

 الكامل اإلنساين: 

 قلت: حدثتنا عن املشهد اخلامس.. فحدثنا عن السادس. 

قال: بعد أن ذكر التالميذ أدوار األنبياء يف إقامة احلجة البالغة عىل اخللق، كام نص  

عليها القرآن الكريم، قال املعلم: أحسنتم.. واآلن.. أخربونا عن الغاية اخلامسة من غايات  

 ( حتقيق الكامل اإلنساين )إرسال الرسل عليهم السالم، وهي 

يف وجود اإلنسان  اهلل تعاىل  نعم التي أودعها  ال: عندما نشاهد  (1)قال أحد التالميذ

خلة يف رضوريات  اد  ها ليست كلنرى أهنا    وما حييط به ليسهل عليه معيشته وتكامله يف احلياة

وتسهيل   الكامليات،  يف  يدخل  مما  منها  كثريا  إن  بل  بدوهنا،  ينعدم وجوده  بحيث  حياته، 

 ت إليها اإلنسان إال بالتأمل والتدبر.  أمور جزئية بسيطة ال يلتف  ها وكثري من. جماري احلياة.

جهز العني بأجهزة خمتلفة، منها ما هو  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك أن اهلل تعاىل 

جعل العني  . حيث  دخيل يف أصل حتقق الرؤية، ومنها ما هو دخيل يف سهولتها وتيرسها. 

جعل العني بمختلف  و . يف أعىل أجزاء بدن اإلنسان حتى يتسلط بنحو كامل عىل ما أمامه.

وجعل العني  .  طبقاهتا يف إطار جسم شحمي صلب أبيض اللون، حفظا هلا مما قد يصيبها.

وجعل  .  بإطارها وْجيع طبقاهتا يف حفرة عظمية، زيادة يف صيانتها من الصدمات الطارئة.

ناصية اإلنسان خطوطا ليسهل    فوق العني حاجبا يمنع من نزول العرق إليها، وأوجد يف

 ف العرق يمينا ويسارا. إنحرا

جعل لكل عني جفنني حافظني هلا، وخلق فيهام أشفارا وأهدابا، هكذا  و قال آخر:  

 

 . 3/47كتاب والسنة والعقل، اإلهليات عىل هدى ال  (1) 
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  ـ   مع أهنام يمنعان بضمهام دخول ما يؤذي العني   ـ   . ومها .صيانة هلا عن الدخان واألغربة

الرؤية  من  يمنعان  ال  للنو  ؛لكنهام  تسمح  احليديدية  بالستائر  أشبه  املجال  هذا  يف  ر  فهام 

 بالدخول من دون دخول أشعة الشمس. 

جعل يف باطن كل جفن غددا يرتشح منها سائل لزج يصون    قال آخر: ومثل ذلك 

 حتكاك بام حييطها، ويسهل دوران كرة العني يف ْجيع اجلهات. أنسجة العني من اال

تنقبض  قال آخر:   العضلية، جتعلها  األنسجة  العني بمجموعة من  وأحاط عدسية 

القوية وتنبسط أمام الضعيفة منها، صيانة للعني عن دخول أزيد مما تتحمله أو  أمام األنوار 

 أقل مما حتتاج إليه من النور. 

وهكذا إذا درسنا خلقة اإلنسان وجدنا أهنا مشتملة عىل أجهزة خمتلفة بني  قال آخر:  

 دخيلة يف أصل احلياة ودخيلة يف كامهلا وسهولتها.  

التساؤل: هل يمكن خلالق اإلنسان أن يسهل له كل  وكل ذلك يدفعنا إىل  قال آخر:  

 طرق التكامل الظاهرية، ثم يرتك ما هو دخيل يف تكامله الروحي واملعنوي؟

 قال املعلم: فكيف جتيبون عىل هذا التساؤل؟ 

)احلاجة إىل  قال أحد التالميذ: لقد أجاب عنه ابن سينا الفيلسوف املعروف، فقال:  

إلنسان ويتحصل وجوده، أشد من احلاجة إىل نبات الشعر عىل  بعث النبي يف أن يبقى نوع ا

األشفار وعىل احلاجبني، وتقصري األمخص من القدمني، وأشياء أخرى من املنافع التي ال  

رضورة إليها يف البقاء.. فال جيوز أن تكون العناية األوىل تقيض تلك املنافع، وال تقيض هذه 

 ( 1) التي هي أسها( 

 

 . 557إهليات الشفاء، ص  (1) 
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: )إن ذاته سبحانه منبع اخلريات ومنشأ  ، فقالصدر املتأهلنينه  قال آخر: وأجاب ع

الكامالت، فيصدر منه كل ما يصدر عىل أقىص ما يتصور يف حقه من اخلري والكامل، والزينة  

لألمة والنبي  لإلنسان  العقل  كوجود  له،  أكان رضوريا  رضوري،    ، واجلامل، سواء  وغري 

 (1)صري األمخص من القدمني( كإنبات الشعر عىل األشفار واحلاجبني، وتق

 فهل ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل هذا؟ : املعلمقال 

َا  قال أحد التالميذ: كل القرآن الكريم يدل عىل هذا، ومن ذلك قوله تعاىل:   ﴿َيا َأهيُّ

ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ملَِا   ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هللَِِّ َولِلرَّ  َوَقْلبِِه  الَّ
ِ
يِيُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ حَيُوُل َبنْيَ املَْْرء حُيْ

ونَ  ُه إَِلْيِه حُتْرَشُ  [24األنفال: ] ﴾ َوَأنَّ

قال آخر: يف اآلية الكريمة إشارة إىل أن احلياة احلقيقية الكاملة ال تتحقق إال باتباع  

 األنبياء عليهم السالم. 

﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:  

ا ريا
  [ 21األحزاب: ] ﴾ َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكثِ

ومثله سائر األنبياء عليهم    قال آخر: ففي اآلية الكريمة دعوة للتأيس برسول اهلل  

 السالم، لكوهنم يمثلون اإلنسان الكامل، والذي ال يتحقق الكامل إال باتباعه. 

ليس  لألنبياء عليهم السالم  : ولذلك، فإن االختيار أو االصطفاء اإلهلي  (2)قال آخر

 اعتباطيا وال عبثيا، وإنام يقوم عىل ميزان دقيق. 

ر أي شخص للنبوة، فلعلمه األتم الذي ال يتخلف  فاهلل تعاىل عندما خيتا قال آخر:  

أن هذا الشخص هو األنسب هلذا املوقع، وأنه األقدر واألجدر عىل النهوض بأعباء املهمة  

 

 .103املبدأ واملعاد، لصدر املتأهلني، ص  (1) 

 . 3/22، فام بعدها، ومثلها: اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل، 90عامل دون أنبياء، ص ( 2) 
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 . التارخيية امللقاة عىل عاتقه 

آخر:   حيمل  قال  الذي  الربيد،  ساعي  دور  عىل  تقترص  ال  اإلهلية  السفارة  أن  ذلك 

بأ إليهم  ويوصلها  للناس  يتحمل  الرسائل  أو  مضموهنا،  مطلعا عىل  يكون  أن  دون  مانة، 

التزام الناس هبا، بل إن الرسول إنسان حيمل الرسالة بيده، وجيسد تعاليمها يف   مسؤولية 

العنرص   هي  الرسالة  مضامني  وتعليمهم  وتزكيتهم  الناس  هداية  فمهمته  وهديه؛  خلقه 

ق كام  إليهم،  وإيصاهلا  الرسالة  لعملية محل  واملكمل  يِف  األهم  َبَعَث  الَِّذي  تعاىل: ﴿ُهَو  ال 

ْكَمَة َوإِْن كَ  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ يِّنَي َرُسوالا ِمنُْهْم  اُنوا ِمْن  اأْلُمِّ

 [ 2اجلمعة: ] ﴾ َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنِيٍ 

السال  عليهم  الرسل  جسد  فقد  وهلذا،  آخر:  يف  قال  األعىل  واملثل  القدوة  م معنى 

 [21األحزاب:  ] ﴾  املجتمعات البرشية، كام قال تعاىل: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ 

كام هم بحاجة إىل رسالة إهلية ترسم هلم معامل الطريق  ـ  ن البرش  ألذلك  قال آخر: و 

إىل أن يروا حامل الرسالة شخصا جيسد قيمها  فإهنم بحاجة    ـ  يف املجال العقدي والسلوكي

 وهدهيا من خالل سلوكه العميل، األمر الذي يساعد عىل متثلهم لتلك القيم واألخالق.  

: ما دام األمر هبذا الشكل، حيتاج إىل الصفاء والعصمة التامة، فلم مل يبعث  املعلمقال  

 اهلل ملكا رسوال؟  

ض النبي يف مهمته يتوقف عىل كونه برشا؛  قال أحد التالميذ: سبب ذلك هو أن هنو 

ألنه لو كان النبي جمرد ساعي بريد، ألمكن أن يكون ملكا يبعثه اهلل إىل الناس، فيلقي عليهم  

الكتاب يف قراطيس يتلوهنا، ثم ينرصف لشأنه، متاما كام تلقي الطائرات باملنشورات عىل  

 . الناس لتبلغهم أمرا ما 

آخر:   ال قال  دور  كان  إذا  يف  أما  بأيدهيم  واألخذ  وإرشادهم  الناس  هداية  هو  نبي 
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الطبيعي أن يكون من   القدوة واملثل األعىل هلم، فإن من  يقوم بدور  الكامل، وأن  مدارج 

جنس البرش، ليتسنى لبني اإلنسان أن يقتدوا به، ويتفاعلوا معه، وبغري ذلك ال تقوم احلجة  

 عليهم. 

ل ملكا، كام قال تعاىل: ﴿ُقْل َلْو َكاَن  قال آخر: فمقتىض احلكمة أن ال يكون الرسو 

ا َرُسوالا   َمَلكا
ِ
اَمء ْلنَا َعَلْيِهْم ِمَن السَّ  [ 95اإلرساء: ] ﴾ يِف اأْلَْرِض َماَلئَِكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمئِنِّنَي َلنَزَّ

وحيث إن أهل األرض ليسوا من جنس املالئكة، وإنام هم من نسل آدم،  قال آخر:  

إليهم من جنسهم.. وهذا ما جيعلنا نفهم رس التأكيد القرآين عىل  فال بد أن يكون الرسول  

وأنه )من أنفسكم(، كام قال تعاىل: ﴿َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز   برشية النبي 

   [ 128التوبة: ] ﴾ َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاملُْْؤِمننَِي َرُءوٌف َرِحيمٌ 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل هذا اإلشكال، ورد عليه، فقد قص لنا عن ْجاعة من  

اإليامن هبم    الناس وامتنعوا عن  البرش  الرسول من جنس  يعرتضون عىل كون  كانوا  أهنم 

بسبب ذلك، قال تعاىل: ﴿َوَما َمنََع النَّاَس َأْن ُيْؤِمُنوا إِْذ َجاَءُهُم اهْلَُدى إاِلَّ َأْن َقاُلوا َأَبَعَث اهللَُّ  

ا َرُسوالا  َلْو َكاَن يِف اأْلَْرِض َماَلئَِكٌة  ، وقد أجاهبم اهلل تعاىل بقوله: ﴿ [ 94اإلرساء:  ] ﴾  َبرَشا ُقْل 

ا َرُسوالا   َمَلكا
ِ
اَمء ْلنَا َعَلْيِهْم ِمَن السَّ   [ 95اإلرساء: ] ﴾ َيْمُشوَن ُمْطَمئِنِّنَي َلنَزَّ

قال آخر: وذكر إشكاهلم، ورد عليه يف موضع آخر، فقال: ﴿َوَقاُلوا َلْواَل ُأْنِزَل َعَلْيِه  

َأْنَزْلنَا مَ  َوَلْو  َوَلَلَبْسنَا  َمَلٌك  جَلََعْلنَاُه َرُجالا  ا  َمَلكا َجَعْلنَاُه  َوَلْو  ُينَْظُروَن  اأْلَْمُر ُثمَّ اَل  َلُقيِضَ  ا  َلكا

  [ 9ـ  8األنعام: ] ﴾ َعَلْيِهْم َما َيْلبُِسونَ 

قال آخر: ومن املظنون، بل املؤكد أن هؤالء الذين اعرتضوا هبذا االعرتاض عىل  

نوا سيعرتضون وينددون عىل إرسال رسول من جنس  إرسال رسول من جنس البرش، كا 

 املالئكة، متعللني بأنه ال طاقة هلم باتباع املالئكة، أو غري ذلك من العلل واألعذار. 
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وال تفسري لذلك إال أن هؤالء مل يوطنوا أنفسهم عىل اتباع اهلدى واإلذعان  قال آخر:  

النبوة جاءت بام يصادم مطامعهم  للحق، وإنام انطلقوا من موقع العناد واللجاج، بسبب أن  

ِذيَن   ا يِف ِقْرَطاٍس َفَلَمُسوُه بَِأْيِدهيِْم َلَقاَل الَّ َتابا
ْلنَا َعَلْيَك كِ وأهواءهم، لذا قال تعاىل: ﴿َوَلْو َنزَّ

   [ 7األنعام: ] ﴾  َكَفُروا إِْن َهَذا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِنيٌ 

ن منطلقا من توهم أن  قال آخر: وقد يكون استغراب إرسال رسل من بني اإلنسا 

وهذا   اإلهليني..  السفراء  باعتبارهم  الرفيعة،  مكانتهم  من  انتقاص  فيها  الرسل  برشية 

مرفوض ألن صاحب هذا اإلشكال يتخيل أن البرشية هي صفة دونية، وتعد عالمة نقص  

أو نقطة ضعف يف صاحبها، وهو ما يلتقي بالعقيدة القائلة: )إن اإلنسان يولد يف اخلطيئة(،  

و )سيأيت تفنيد هذه العقيدة الحقا(، وهذا خمالف للتصور اإلسالمي القرآين حول اإلنسان  أ

ِمَن   َوَرَزْقنَاُهْم  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يِف  َومَحَْلنَاُهْم  آَدَم  َبنِي  ْمنَا  َكرَّ ﴿َوَلَقْد  تعاىل:  قال  كام  وكرامته، 

ْلنَاُهْم َعىَل َكثرٍِي مِمَّْن َخ  يَِّباِت َوَفضَّ  [ 70اإلرساء: ] ﴾ َلْقنَا َتْفِضيالا الطَّ

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن برشية النبي تعني أنه ورغم متيزه بملكات روحية  

وخلقية عالية تؤهله للوصول إىل أعىل درجات القرب من اهلل تعاىل، فإنه يبقى يف خصائصه  

ويعط وجيوع  ويمرض،  يتأمل  ـ  الناس  كسائر  ـ  فهو  برشا،  وعواطفه  ويبكي  وطباعه  ش، 

ويضحك، ويفرح وحيزن، ويعيش كل األحاسيس واالنفعاالت واخلصائص البرشية، ولن  

 متنعه برشيته من التسامي واالرتقاء إىل أعىل درجات الطهارة الروحية.  

قال آخر: وهلذا، أكد القرآن الكريم عىل برشية األنبياء عليهم السالم، كام قال تعاىل:   

َبرَشٌ  َأَنا  إِنَّاَم  إِيَلَّ ﴿ُقْل  ُيوَحى  ِمْثُلُكْم  من  [ 6فصلت:  ] ﴾    أمحله  فيام  مثلكم،  برش  أنا  إنام  أي   ،

أحاسيس وعواطف، وأواجه ما تواجهون من حاجات برشية، كاحلاجة إىل األكل والرشب  

والفرح   واألمل  والتعب  كالنعاس  جسمية  عوارض  من  يعرتيكم  ما  ويعرتيني  والنوم، 



414 

 

 واحلزن. 

ية األنبياء عليهم السالم هيدفـ  باإلضافة إىل حماولة احلد  قال آخر: والتأكيد عىل برش

من نزعات الغلو فيهم ـ إىل منع تعلل الناس أو تعذرهم عندما يطلب منهم االقتداء هبم  

واتباع هدهيم وسريهتم، ليربروا بذلك تقاعسهم عن القيام باملسؤوليات الرشعية، وهترهبم  

 . من االلتزام بام أمروا به أو هنوا عنه

وهلذا يذكر اهلل تعاىل أن األنبياء برش مثل سائر البرش، وأهنم استطاعوا أن  قال آخر:  

أعىل   إىل  لنفوسهم، حتى وصلوا  الدائم  يمتثلوا ذلك كله بجهدهم وسعيهم وترويضهم 

 درجات الكامل والقرب الروحي واملعنوي من اهلل تعاىل. 

السال الرسل عليهم  املتصلون  قال آخر: وبكلمة خمترصة نقول: إن  ـ وهم  م كانوا 

بالغيبـ  يعيشون الواقع بكل حتدياته وصعوباته، وقد عملوا عىل جتسيد آمال الناس وحتقيق  

طموحاهتم وتطلعاهتم، يف بناء نظام العدالة االجتامعية، وحتقيق االستقرار واألمن يف ربوع  

لدواء ألمراض  األرض، وجاءت تعاليمهم وإرشاداهتم لتكون بمثابة البلسم لألرواح، وا

النفوس والقلوب، ومدوا أيدي املحبة للناس ْجيعا، وقد لقوا من الناس أهواال ومقاومة  

ومناهضة، وتعرضوا لصنوف من الطرد واالضطهاد وحتملوا من التضحيات ما ال نتصوره  

 وال نطيقه، وما طلبوا عىل هدايتهم أجرا وال حاولوا نفوذا وال سلطة. 
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 ـ القرآن.. والدهرية   خامسا 

ينقذ   أن  الكريم  القرآن  استطاع  كيف  فيها  رأيت  التي  املشاهد  تلك  الربوبيني  بعد 

النبوة   وإنكارهممن  ومنكري  بعض  جحودهم  إىل  معي  هلم  وقال:  شاب،  بيدي  أخذ   ،

 األحياء القريبة، ففيها ْجع من الناس، يريدون االلتقاء بك. 

 قلت: ومل؟ 

عن  حيدثوك  أن  يريدون  ظلامت    قال:  من  أنقذهم  وكيف  املعاد،  معلمنا،  إنكار 

 . والنظرة التشاؤمية للحياة، إىل اإليامن باملعاد، والنظرة التفاؤلية للحياة

من األسس  ؛ فهو  املعادقلت: أجل.. ال يمكن أن تتم احلجة البالغة من دون إثبات  

 لدين. الكربى ل

بعد   إليهم.. فقد صار هؤالء  إذن  ، وبفضل  وجحودهم  إنكارهمقال: فهلم معي 

 القرآن الكريم وتعاليم املعلم دعاة إىل اهلل، ال هم هلم إال إقامة هذا النوع من احلجج. 

قال   ينتظروننا، وقد  الشباب والكهول، وكأهنم  رست معه إىل أن وجدنا ْجعا من 

أحدهم، وهو يصافحني: مرحبا بتلميذ القرآن.. لقد كنا يف انتظارك، فنحن نريد أن نحدثك  

أنقذنا من أوحال  عن م املعاد  علمنا، وكيف  بالغيب  إىل روضات  الدهرية وإنكار  اإليامن 

 . وباملستقبل اجلميل الذي وعد اهلل به عباده

 قلت: أنا أستمع إليكم، وسأسجل كل ما تذكرونه. 

 . املعاد والدين: 1

قام أوهلم، وقال: سأبدأ أنا حديثي، ألنه يرتبط بعالقة الدين باملعاد؛ فال يمكن أن  
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يكون هناك دين ينفي املعاد.. ألنه حينها ليس سوى جمرد تنظريات للحياة املحدودة املؤقتة  

التي نعيشها.. وال يمكن لدين مثل هذا أن يتناسب مع الفطرة، وال أن تكون له أي منظومة  

 ترشيعية شاملة. أخالقية أو 

سكت قليال، ثم قال خماطبا يل: ال تتوهم أين ولدت هبذا املعتقد.. فأنا قد كنت من  

أولئك الذين شغلتهم دنياهم عن أخراهم؛ فتومهوا أن احلياة الدنيا هي البداية والنهاية، وال  

 يشء بعدها إال العدم املطلق، والظالم املطبق. 

كل املحال، داعيا غريي إىل االستمتاع بدنياهم،  ومل أكتف بذلك، بل كنت أبرش به يف  

 واالكتفاء هبا عن كل ما يشغلهم عنها من تلك التي كنت أسميها أوهاما. 

املعلم مع تالميذه، وحينها راح حيدثنا عن   فيه  زارنا  الذي  اليوم  ذلك  أن جاء  إىل 

 عالقة الدين باملعاد.. وأنه ال يتم الدين، بل ال يصح إال به. 

أحاديثه وأحاديث تالميذه هوى كبري يف قلبي، ألنه مل يكن لدي مشكلة  وقد صادفت  

الذين جاءوا   املصلحني  مثل سائر  أهنم  أتصور  كنت  لكني  األنبياء،  األديان، وال مع  مع 

 للدعوة للقيم واألخالق، ال لإلخبار بمستقبل البرشية وما فيه من أحداث. 

 ى حتولت عن معتقدك. قلت: فهال حدثتنا بام سمعت منه ومن تالميذه، حت 

قال: ال يمكنني أن أحدثك بكل ما سمعته.. ولكني سأكتفي بثالثة مشاهد، كان هلا  

تأثريها الكبري عيل، وسأدع بقية املشاهد لرفاقي هؤالء.. فلكل منهم حبله الذي وصل به  

 إىل اإليامن باملعاد.

 املشهد األول: 

 قلت: فحدثنا عن املشهد األول منها. 

بدأ   لقد  صحبة  قال:  حينا،  إىل  املعلم  هبا  قام  التي  األوىل  زيارته  من  املشهد  هذا 
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تالميذه، لقد قال هلم حينها، ويف الساحة التي جتمع فيها الكثري ممن يعتقدون ما أعتقده: إن  

املعاد عن األمم واألديان   يريدون منكم أن حتدثوهم عن  امللتفني حولكم  الطيبني  هؤالء 

 ونه من املشرتكات التي اتفقت عليها ْجيع رساالت اهلل لعباده. املختلفة، وداللة ذلك عىل ك

املؤرخني جلميع األمم وامللل والنحل يتفقون عىل أهنا ْجيعا  إن  :  (1)قال أحد التالميذ

 دين وال كتاب.هلا يعلم كانت تؤمن باملعاد، حتى تلك التي ال 

أن   املؤرخون  ذكر  فقد  آخر:  الذين  قال  والرباري،  الصحاري  يف  القاطنني  البدو 

تدل   املوتى  دفن  يف  خاصة  املنقرض، هلم طقوس  البدائي  للمجتمع  نموذجا  عىل  يعدون 

يضعون حجارة كبرية  كانوا  اعتقادهم بعودة األرواح إىل األجسام املدفونة، ومن ذلك أهنم  

الروح   عود  بعد  يتحركوا  لئال  متينة،  بحبال  أعضاءهم  ويربطون  موتاهم،  صدور  عىل 

 وخيرجوا من أماكنهم. 

أ ويذكرون  آخر:  املرصيني،  قال  أن  أصحاب  ن  يعتقدون  كانوا  القديمة،  احلضارة 

خروجها من البدن، هلا عالقة به، وسوف ترجع إليه، ولذلك كانوا يرتكون يف    عد الروح ب

.  . القبور منافذ ليسهل دخول الروح إليها، ويضعون بعض الطعام الرشاب يف جنب امليت

وألجل صيانة املوتى عن أذى السباع، قام املتمكنون منهم ببناء األهرامات العظيمة فوق  

 قبورهم. 

و آخر:  الربامهة  قال  احتل  التناسخ  نجد  عند  منه  قد  باملعاد، ويراد  مكان االعتقاد 

أو   إنساين  جديد،  بجسد  متلبسة  األريض  العامل  إىل  جسدها  انحالل  بعد  الروح  رجوع 

فاالعتقاد بالتناسخ صورة منسوخة من العقيدة باملعاد، وإرضاء لفطرة اإلنسان    . حيواين.

 

 . 4/159الكتاب والسنة والعقل، اإلهليات عىل هدى  (1) 
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 يف حب البقاء. 

عود األرواح إىل األبدان عودا  اهتاممها بعن    يةبوذية غري خالالقال آخر: وهكذا نرى  

أن  تناسخيا،   ومنها  ذلك  الوجود(،  لوازم  من  )األمل  منها  وأسس  دعائم  املذهب،  هلذا 

)الرجوع إىل هذه الدنيا بسبب االلتياث بالشهوات يف حياة سابقة(، ومنها )اخلالص من  

ياة األرضية بعد املوت، وتلك النجاة هي  أثر الشهوات هو الوسيلة الوحيدة للنجاة من احل

 .. وكلها تدل عىل إيامهنم باملعاد.نجاة من األمل، وسبب للوصول إىل مكانة( 

وعند املجوس أيضا، فإن االعتقاد ببقاء الروح بعد املوت وجمازاة اإلنسان قال آخر:  

م التوراة  تصور أن تعالي  همحسب أعامله، من األصول األصيلة يف ديانتهم، حتى أن بعض

واملسيح يف املعاد مأخوذة من تلك الديانة، ولكن عزب عنه أن املجوسية، إن كانت رشيعة  

ساموية، جيب أن تشرتك مع سائر الرشائع يف األصول، وليست وحدة األصول فيها، دليال  

 . عىل أخذ املتأخر من املتقدم

،  قليال ، وإن كان  الترصيح باحلياة األخروية يف العهد العتيققال آخر: وهكذا نرى  

فيه   الواردة  النصوص  فمن  فيه..  وقع  الذي  التحريف  وحييي(  بسبب  يميت  )الرب  ـ 

ستيقظوا ترنموا يا سكان  ا)حتيا أمواتك يوم تقوم اجلثت،  ، وفيه  ( 6/ 2)صموئيل األول:  

 ( 19/ 26إشعيا:  الرتاب( )

نجد الترصيح  بالرغم من قلة الترصيح باحلياة األخروية يف العهد العتيق،  قال آخر: و

بكل وضوح يف اجلديد، يف موارد كثرية منها )فإن ابن اإلنسان سوف يأيت يف جمد أبيه،    هبا 

)هكذا  [.. ومنها  27/ 16:  إنجيل متى]ومالئكته، وحينئذ جيازي كل واحد حسب عمله(  

يكون يف انقضاء العامل، خيرج املالئكة ويفرزون األرشار من بني األبرار، ويطرحوهنم يف  

 [ 13/49: إنجيل متى ] النار هناك يكون البكاء، وْصير األسنان( أتون 
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)وإن أعثرتك رجلك، فاقطعها، خري لك أن تدخل احلياة أعرج،    قال آخر: ومنها 

التي ال تطفأ حيث دودهم ال يموت   النار  من أن تكون لك رجالن وتطرح يف جهنم يف 

تدخل   أن  خريلك  فاقلعها،  عينك  أعثرتك  وإن  تطفأ  ال  أن  والنار  من  أعور  اهلل  ملكوت 

تطفأ(  والنار ال  يموت  النار حيث دودهم ال  عينان وتطرح يف جهنم  إنجيل  ]  تكون لك 

 [ 9/42مرقس:  

ما ذكرتم من وجود االعتقاد   إىل  الكريم  القرآن  أشار  املعلم: أحسنتم.. فهل  قال 

 باملعاد يف ْجيع األمم ورسائل اهلل؟

هبط  أبعدما  ة عىل ذلك أن اهلل تعاىل يذكر أنه  : أجل.. ومن األمثل(1) قال أحد التالميذ

بخطابات تعرب عن  آدم عليه السالم ومعه كل البرش إىل األرض خاطب عليه السالم  آدم 

يف األرض استقرارا مؤقتا حمدودا، ليعودوا بعد    ها أن اهلدف من إهباطه إليها هو استقرار

 . ذلك إىل النشأة األخرى

تعاىل:   قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  َعُدوٌّ  قال  لَِبْعٍض  َبْعُضُكْم  اْهبُِطوا  ﴿َقاَل 

ا َيْأتَِينَُّكْم  ﴿َيا َبنِي آَدَم  ، وقال تعاىل:  [ 24األعراف:  ] ﴾  َوَلُكْم يِف اأْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إِىَل ِحنيٍ  إِمَّ

حَيَْزُنوَن   ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َفاَل  َوَأْصَلَح  اتََّقى  َفَمِن  آَيايِت  َعَلْيُكْم  وَن  َيُقصُّ ِمنُْكْم  ُرُسٌل 

وا َعنَْها ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ  ُبوا بِآَياتِنَا َواْسَتْكرَبُ ِذيَن َكذَّ  35عراف: األ] ﴾ َوالَّ

 [ 36ـ 

آخر:   جلميع  قال  العامة  اخلطابات  اهلدف  البرش وهذه  هو  املعاد  أن  عن  تعرب   ،

 هلذه الغاية. عليه السالم األصيل خللق اإلنسان يف األرض، وأن اهلل سبحانه أنزل آدم  

، الذي جاء  عليه السالم  أن شيخ األنبياء نوحا قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك أيضا  

 

 . 4/162اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (1) 
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منها ما عرب    رشيعة بسيطة، خياطبهم بخطابات فيها الدعوة إىل تلك العقيدة، هلداية قومه ب

لسانه:   عىل  تعاىل  قوله  َوخُيِْرُجُكْم  عنه  فِيَها  ُيِعيُدُكْم  ُثمَّ  ا  َنَباتا اأْلَْرِض  ِمَن  َأْنَبَتُكْم  ﴿َواهللَُّ 

ا  َلَك َما َلْيَس يِل بِِه ِعْلٌم َوإاِلَّ َتْغِفْر  ﴿َربِّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأْسأَ ، وقوله:  [ 18ـ    17نوح:  ] ﴾  إِْخَراجا

ينَ   [47هود: ] ﴾ يِل َوَتْرمَحْنِي َأُكْن ِمَن اخْلَارِسِ

أكثر  يذكر املعاد واليوم اآلخر يف  عليه السالم الذي  إبراهيم  قال آخر: ومثل ذلك  

، وقوله:  [ 126البقرة: ] ﴾ اآْلِخرِ ﴿َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاهللَِّ َواْلَيْوِم  املحال، ومن ذلك قوله يف دعائه: 

َساُب  َيْوَم َيُقوُم احْلِ نَا اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمننَِي  ﴿َواَل خُتِْزيِن  ، وقوله:  [ 41إبراهيم:  ] ﴾  ﴿َربَّ

 [17: العنكبوت] ﴾ ﴿َواْشُكُروا َلُه إَِلْيِه ُتْرَجُعونَ ، وقوله خماطبا قومه: [ 87الشعراء: ] ﴾ َيْوَم ُيْبَعُثونَ 

كام قال تعاىل:  املوتى،    وهو مل يكتف بذلك، بل طلب من اهلل تعاىل إحياء قال آخر:  

ُتْؤِمْن َقاَل َبىَل َوَلكِْن لَِيْطَمئِنَّ  يِي املَْْوَتى َقاَل َأَومَلْ  َقْلبِي    ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِريِن َكْيَف حُتْ

ا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك  َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعةا ِمَن   ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىَل ُكلِّ َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجْزءا الطَّرْيِ َفرُصْ

 [ 260البقرة: ] ﴾ َسْعياا َواْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحكِيمٌ 

ومثله   آخر:  السالم،موسى  قال  قومه  ربه  خاطبه  الذي    عليه  بأعامل  التنديد  عند 

ف والوعيدبخطابات،  الوعد  تعاىل:  يها  كقوله  يِف  ،  وَن  ُ َيَتَكربَّ ِذيَن  الَّ آَيايِتَ  َعْن  ُف  ﴿َسَأْْصِ

ْشِد اَل َيتَِّخُذوهُ  َسبِيالا    اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِّ َوإِْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة اَل ُيْؤِمنُوا هِبَا َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل الرُّ

يَ  اْلَغيِّ  َسبِيَل  َيَرْوا  ِذيَن  َوإِْن  َوالَّ َغافِلِنَي  َعنَْها  َوَكاُنوا  بِآَياتِنَا  ُبوا  َكذَّ ُْم  بَِأهنَّ َذلَِك  تَِّخُذوُه َسبِيالا 

 اآْلِخَرِة َحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم َهْل جُيَْزْوَن إاِلَّ َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 
ِ
ُبوا بِآَياتِنَا َولَِقاء ـ    146األعراف:  ] ﴾  َكذَّ

147 ] 

طلب  وملئه  عىل فرعون  دعا  عندما  عليه السالم  أن موسى  رى  قال آخر: ومثل ذلك ن 

ْم َواْشُدْد َعىَل ُقُلوهِبِْم َفاَل ُيْؤِمنُوا َحتَّى    :، فقال العذاب األليم   مهل نَا اْطِمْس َعىَل َأْمَواهِلِ ﴿َربَّ



421 

 

 [88يونس: ] ﴾ َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ 

﴿َريبِّ َأْعَلُم  جزات سحرا بقوله: اعترب ما أتى به من معكام أنه خاطب من قال آخر: 

اِر إِنَُّه اَل ُيْفلُِح الظَّاملُِونَ   [ 37القصص: ] ﴾ بَِمْن َجاَء بِاهْلَُدى ِمْن ِعنِْدِه َوَمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ

ٍ اَل   تنديدا بفرعون ومالئه: قال آخر: وقال   ُمَتَكربِّ   ﴿إيِنِّ ُعْذُت بَِريبِّ َوَربُِّكْم ِمْن ُكلِّ 

َساِب     [27غافر: ] ﴾ ُيْؤِمُن بَِيْوِم احْلِ

من يوم القيامة،  ، خيوفهم  قومه يف موعظته لمؤمن آل فرعون  قال آخر: وهكذا نرى  

﴿َوإِنَّ اآْلِخَرَة ِهَي َداُر  ، ويقول: [ 32غافر: ] ﴾ ـ ﴿َوَيا َقْوِم إِينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التَّنَادِ  يقول:ف

َنا إِىَل اهللَِّ، ويقول: [ 39غافر: ] ﴾ اْلَقَرارِ   [ 43غافر: ] ﴾ ﴿َوَأنَّ َمَردَّ

بآيات فيها التذكري بيوم  ربه  خاطبه  عليه السالم الذي  املسيح  قال آخر: ومثل ذلك  

ُرَك ِمَن الَّذِ قال تعاىل:  القيامة،   يَن َكَفُروا  ﴿إِْذ َقاَل اهللَُّ َيا ِعيَسى إِينِّ ُمَتَوفِّيَك َوَرافُِعَك إيَِلَّ َوُمَطهِّ

ِذيَن َكَفُروا إِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة ُثمَّ إِيَلَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبيْ  َبُعوَك َفْوَق الَّ ِذيَن اتَّ نَُكْم فِياَم  َوَجاِعُل الَّ

ْنيَ  الدُّ يِف  ا  َشِديدا ا  َعَذابا هُبُْم  َفُأَعذِّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ َتلُِفوَن  خَتْ فِيِه  ِمْن  ُكنُْتْم  هَلُْم  َوَما  َواآْلِخَرِة  ا 

يِهْم ُأُجوَرُهْم َواهللَُّ اَل حُيِبُّ الظَّاملنِِيَ  احِلَاِت َفُيَوفِّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ا الَّ يَن َوَأمَّ آل ] ﴾  َناِْصِ

 [ 57ـ  55عمران: 

 أحسنتم.. لكن ما السبب يف ظهور الدهرية من املنكرين للبعث؟ قال املعلم:  

إىل البعث يف النشأة  عليهم السالم    الناس أمام دعوة األنبياء:  (1) د التالميذقال أح

صنفني  عىل  كانوا  كانوا    ونمعتنق   .. األخرى  وقد  وكانوا  ومنكر..  األقليةهلا،  هلا،  ون 

الساحقة فيه   ون يشكل العرب، املعاْصون للنبي .األكثرية  أكثر    . وكان املرشكون من   ،

 يرجع منها إىل البعث ويوم احلساب.  املعارف، خصوصا ما عنادا وجلاجا يف 
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التحلل  قال آخر: ومن األسباب التي جعلتهم ينكرون املعاد كام يذكر القرآن الكريم  

 التي يفرضها اإليامن باملعاد.من القيود 

املعاد، ال يتلخص يف اإلقرار اللساين، بل املؤمن حيمل  باإليامن  قال آخر: ذلك أن  

مسؤولية خاصة أمام اهلل سبحانه يف احلياة الدنيوية، والزم هذه املسؤولية، االلتزام بحدود  

واال والشهوات  املالذ  يف  واإلفراط  التحلل  عن  تصده  الغرائز  وقيود  إشباع  يف  هنامك 

 احليوانية.  

آخر:   يسود  قال  املنكرين، وكان  املنى ألكثر  اهلوى، غاية  واتباع  االلتذاذ  وقد كان 

ََذ إِهَلَُه َهَواُه َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه  كام قال تعاىل:  سيادة اإلله عىل خلقه،    عليهم ﴿َأَرَأْيَت َمِن اختَّ

 [ 43الفرقان: ] ﴾ َوكِيالا 

،  وملا كان االعتقاد باملعاد، مناف هلذا املبدأ احليواين، أنكروه بحجج واهيةقال آخر: 

َي  ﴿َأحَيَْسُب امنها ما عرب عنه قوله تعاىل:  ْن َنْجَمَع ِعَظاَمُه َبىَل َقاِدِريَن َعىَل َأْن ُنَسوِّ ْنَساُن َألَّ إْلِ

اَن َيْوُم اْلِقَياَمةِ  ْنَساُن لَِيْفُجَر َأَماَمُه َيْسَأُل َأيَّ  [6ـ  3القيامة: ] ﴾ َبنَاَنُه َبْل ُيِريُد اإْلِ

آخر:   تذكر  قال  الثانية  واآلية  وإنكارهم،  معتقدهم  تذكر  األوىل  باعث  فاآلية 

إنكارهم، وأنه ليس هو ما يتظاهرون به من عدم إمكان ْجع العظام، وإنام هو رغبتهم يف أن  

الغرائز   إرضاء  عن  يصدهم  رادع  وكل  امللذات،  يف  انغامسهم  من  حيد  عائق  كل  يرفعوا 

َأَماَمهُ  ﴿لَِيْفُجَر  وقوله:  من  [ 5القيامة:  ] ﴾  البهيمية.  بيشء  يرتدع  وال  أمامه،  ليشق  بمعنى   ،

 وانني والترشيعات. الق

السنة  قال آخر: ومن األسباب التي جعلتهم ينكرون املعادـ  كام يذكر القرآن الكريمـ   

السلطة،   أصحاب  عند  السنة  والسائدة  أن  كام  حقوقهم،  واضطهاد  غريهم  استعباد  هي 

العتقاد  اللذائذ، وكالمها ال يتفقان مع ا   السائدة عىل املرتفني يف احلياة الدنيا، هي االهنامك يف



423 

 

 . باملعاد ويوم احلساب

ُبوا  قال آخر: وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل:  ِذيَن َكَفُروا َوَكذَّ ﴿َوَقاَل املأََْلُ ِمْن َقْوِمِه الَّ

ْنَيا َما َهَذا إِالَّ َبرَشٌ ِمْثُلُكْم َيْأُكُل مِمَّا َتْأُكُلو  اآْلِخَرِة َوَأْتَرْفنَاُهْم يِف احْلََياِة الدُّ
ِ
ُب  بِلَِقاء َن ِمنُْه َوَيرْشَ

وَن َأَيِعُدُكْم َأنَُّكْم إَِذا ِمتُّْم وَ  ا خَلَارِسُ ا ِمْثَلُكْم إِنَُّكْم إِذا ُبوَن َوَلئِْن َأَطْعُتْم َبرَشا ا  مِمَّا َترْشَ ُكنُْتْم ُتَرابا

ا َأنَُّكْم خُمَْرُجوَن َهْيَهاَت َهْيَهاَت ملَِا ُتوَعُدوَن إِْن ِهَي إِالَّ َحيَ  ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما  َوِعَظاما اُتنَا الدُّ

 [ 37ـ  33املؤمنون: ] ﴾ َنْحُن بَِمْبُعوثنِيَ 

تشري إىل باعثني من بواعث اإلنكار، بينهام صلة قوية،  اآليات الكريمة  فقال آخر:  

هو  وأحدمها باعث نفيس هو اإلتراف والتمتع بأسباب الشهوات، واآلخر باعث سيايس، 

أنكروا املعاد لئال    ، حيثلية القوم وأرشافهم من تسلط عىل أقوامهمما كان للمنكرين من ع

يدعون   فكانوا  أتباعهم ومرؤوسيهم،  بني  العقيدة  هذه  بانتشار  عروش سلطتهم  تتزعزع 

 [ 36املؤمنون: ] ﴾ الناس إىل إنكار املعاد ويقولون: ﴿َهْيَهاَت َهْيَهاَت ملَِا ُتوَعُدونَ 

ـ   الكريم  القرآن  يذكر  كام  ـ  املعاد  ينكرون  جعلتهم  التي  األسباب  ومن  آخر:  قال 

 . لتكذيب باحلقا

  أن املنكرين، من أول يوم واجهوا فيه دعوة الرسل قال آخر: فالقرآن الكريم يذكر  

السالم  املعارف كلها عليهم  إنكار  إىل  يعتنقوها، فجرهم ذلك  أنكروها ومل  باألخص  ، و، 

 املعاد، وحرش اإلنسان يف النشأة األخرى. 

آخر:   األنبياء  قال  أمام  عنادهم  ينفك  ال  انعم،  أو  لسالم  عليهم  نفسية  علة  عن 

اجتامعية أو سياسية، جرهتم إىل اختاذ ذلك املوقف السلبي يف بدء الدعوة يف كل ما يقوله  

 . األنبياء ويدعون إليه، وإن كان بعضه موافقا لطبعهم وشعورهم

ْم  ﴿َبْل َعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنْهُ   يشري إىل هذا الباعث بقوله:قال آخر: واهلل تعاىل  
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َتنُْقُص  َما  َعلِْمنَا  َقْد  َبِعيٌد  َرْجٌع  َذلَِك  ا  ُتَرابا َوُكنَّا  ِمْتنَا  َأإَِذا  َعِجيٌب  ٌء  يَشْ َهَذا  اْلَكافُِروَن    َفَقاَل 

ُبوا بِاحْلَقِّ ملََّا َجاَءُهْم َفُهْم يِف َأْمٍر َمِريٍج   [ 5ـ  2ق: ] ﴾ اأْلَْرُض ِمنُْهْم َوِعنَْدَنا كَِتاٌب َحِفيٌظ َبْل َكذَّ

واجهة وغطاء،  حول املعاد جمرد  شبهتهم  قال آخر: حيث تذكر اآليات الكريمة أن  

مريج   أمر  يف  هم  ذلك  وألجل  األمر،  أول  من  باحلق  تكذيبهم  هو  الواقعي  والباعث 

 مضطرب. 

 : الثاين املشهد  

 قلت: حدثتنا عن املشهد األول.. فحدثنا عن الثاين. 

ألمم املختلفة من املعاد، وكونه من  قال: بعد أن حتدث تالميذ املعلم عن موقف ا

العقائد املقررة يف ْجيع األديان، قال هلم املعلم: أحسنتم.. فحدثونا اآلن عن الشبهات التي  

 اعرتض هبا الدهرية عىل اإليامن باملعاد، كام يقررها القرآن الكريم. 

التالميذ أحد  يمكن  (1)قال  والتي  الشبهات،  من  الكثري  الكريم  القرآن  ذكر  لقد   :

وهي يف حقيقتها ليست سوى حماولة للهروب مما يقتضيه اإليامن  عرش شبهات،  حرصها يف  

 باملعاد من التكاليف. 

﴿َوإَِذا  قال آخر: أما الشبهة األوىل، فهي اعتبار املعاد خاليا من الدليل، كام قال تعاىل:  

اَعُة إِْن َنُظنُّ إِالَّ َظنًّا َوَما َنْحُن  ِقيَل إِنَّ َوْعدَ  اَعُة اَل َرْيَب فِيَها ُقْلُتْم َما َنْدِري َما السَّ  اهللَِّ َحقٌّ َوالسَّ

الشبهة يتظاهر بأنه ال دليل عىل النشأة األخرى وإحياء  هذه  وقائل  ،  [ 32اجلاثية:  ] ﴾  بُِمْسَتْيِقننِيَ 

 . املوتى فيها، ولو كان التبعه

الكثرية  رباهني  ال أقام  بل  بال جواب،  القرآن الكريم هذه الشبهة  ومل يرتك    قال آخر: 
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﴿َوإِْن  ، كام قال تعاىل:  من إنكارهم. ولذلك تعجب  ورضورته.   املعاد  دامغة عىل إمكانال

ِذيَن كَ  ا َأإِنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد ُأوَلئَِك الَّ ِْم َوُأوَلئَِك  َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوهُلُْم َأإَِذا ُكنَّا ُتَرابا َفُروا بَِرهبِّ

 [5الرعد: ] ﴾ اأْلَْغاَلُل يِف َأْعنَاِقِهْم َوُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ 

توهم أن إحياء املوتى خارج  : ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره يف الرد عىل  (1) قال آخر

عامة تتعلق بكل أمر ممكن بالذات،  عاىل  اإلهلية؛ وذلك ببيان أن قدرة اهلل ت  عن إطار القدرة

كام قال تعاىل:  ،  باهلل  نجد القرآن الكريم يندد بقصور املرشكني وجهلهم يف جمال املعرفة وهلذا  

اَمَواُت   اْلِقَياَمِة َوالسَّ َيْوَم  َقْبَضُتُه  ا  َقْدِرِه َواأْلَْرُض َْجِيعا بَِيِمينِِه  ﴿َوَما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ  اٌت  َمْطِويَّ

ُكونَ  ُيرْشِ َعامَّ  َوَتَعاىَل  التقدير هنا، عدم تعرفهم عىل اهلل    ،[ 67الزمر:  ] ﴾  ُسْبَحاَنُه  ومعنى عدم 

وِر َفَصِعَق َمْن يِف  اآلية الكريمة    سبحانه حق التعرف، ولذلك عقب  بقوله: ﴿َوُنِفَخ يِف الصُّ

اَمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض إِالَّ  الزمر: ] ﴾  َمْن َشاَء اهللَُّ ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأْخَرى َفإَِذا ُهْم ِقَياٌم َينُْظُرونَ السَّ

 ، معربا عن أن إنكار املعاد ينشأ من هذا الباب. [ 68

﴿َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو  كقوله تعاىل:  ويف آيات أخرى ترصحيات بعموم قدرته،  قال آخر:  

اِت  يَها َفاْسَتبُِقوا اخْلرَْيَ  َقِديرٌ ُمَولِّ
ٍ
ء ا إِنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ البقرة: ] ﴾   َأْيَن َما َتُكوُنوا َيْأِت بُِكُم اهللَُّ َْجِيعا

 َقِديرٌ ، [ 148
ٍ
ء  [4هود: ] ﴾ وقوله: ﴿إىَِل اهللَِّ َمْرِجُعُكْم َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

كام قال تعاىل:  ،  املعاد من أساطري األولنيقال آخر: أما الشبهة الثانية، فهي اعتبار  

ا َأإِنَّا ملََْبُعوُثوَن َلَقْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َهَذا ِمْن   ا َوِعَظاما َقْبُل إِْن َهَذا  ﴿َقاُلوا َأإَِذا ِمْتنَا َوُكنَّا ُتَرابا

لنِيَ   [ 83ـ  82املؤمنون: ] ﴾ إِالَّ َأَساطِرُي اأْلَوَّ

عاد موجودة يف الرشائع السالفة،  الدعوة إىل املقال آخر: وقوهلم هذا يدل عىل أن  
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مع أن الدعوة إىل عقيدة قديمة ال يكون  ؛  فحسبها املرشكون أسطورة من أساطري األولني 

دليال عىل بطالهنا، كام أن استحداث عقيدة ال يكون دليال عىل صحتها، وإنام الضابط هو  

 الدليل. 

، كام  من القول  ا اهلل أو جنون  املعاد افرتاء عىل قال آخر: أما الشبهة الثالثة، فهي اعتبار  

ٍق إِنَُّكْم َلِفي  قال تعاىل:  ْقُتْم ُكلَّ مُمَزَّ ُكْم َعىَل َرُجٍل ُينَبُِّئُكْم إَِذا ُمزِّ ِذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُّ ﴿َوَقاَل الَّ

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُونَ  ا َأْم بِِه ِجنٌَّة َبِل الَّ اَلِل  َخْلٍق َجِديٍد َأْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذبا  بِاآْلِخَرِة يِف اْلَعَذاِب َوالضَّ

 [8ـ  7سبأ: ] ﴾ اْلَبِعيدِ 

آخر:   العصبية،  قال  عن  وابتعادهم  القضاء،  يف  باحلرية  التظاهر  ألجل  واملنكرون 

فرسوا الدعوة إىل املعاد بأن الداعي إما رجل غري صالح، افرتى عىل اهلل كذبا، أو أنه معذور  

نة، وهذا نوع من اخلداع، إذ كيف صار أمينهم مفرتيا عىل  يف هذا القول وقاْص، ألن به ج

الزمان عقله وذكاءه ودرايته وأمانته   أثبت  الذي  العاقل  اإلنسان  الكذب، ومتى كان  اهلل 

 حتى قمع أصول الرشك عن أديم اجلزيرة، متى كان جمنونا؟ 

الشبهة   أما  آخر:  اعتبار  الرابعةقال  فهي  سحر،  األموات  تعاىل:  إعادة  قال  كام  ا، 

ُمبنِيٌ  إِالَّ ِسْحٌر  َهَذا  إِْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َلَيُقوَلنَّ  املَْْوِت  َبْعِد  َمْبُعوُثوَن ِمْن  إِنَُّكْم  ُقْلَت  ﴾  ﴿َوَلئِْن 

أمامهم،  ،  [ 7هود:  ]  املوتى  النبي معه بإحياء  لو قام  إنكار احلقيقة مبلغا  فقد بلغ عنادهم يف 

 أعينهم، لقالوا إنه سحر مبني، وإنك سحرت أعيننا، وال حقيقة ملا فعلت. ورأوه بأم 

ُتْتىَل َعَلْيِهْم  ما عرب عنه اهلل تعاىل بقوله:  ، فهي  اخلامسة قال آخر: أما الشبهة   ﴿َوإَِذا 

َتُهْم إِالَّ َأْن َقاُلوا اْئُتوا بِآَبائِنَا إِْن ُكنُْتْم َص   [ 25اجلاثية: ] ﴾ اِدِقنيَ آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َما َكاَن ُحجَّ

غري أن طلبهم إحياء آبائهم مل يكن إال تعلال أمام دعوة النبي، فلو قام النبي  قال آخر:  

هبذا العمل، لطلبت كل قبيلة، بل كل إنسان نفس ذلك العمل من النبي، حتى يؤمن به،  
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 فتنقلب الدعوة لعبة يف أيدهيم. 

جلواب صفحا، ويكتفي بقوله:  عن االقرآن الكريم  وألجل ذلك يرضب  قال آخر:  

َأْكَثَر   َوَلكِنَّ  فِيِه  اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب  َيْوِم  إِىَل  ُثمَّ جَيَْمُعُكْم  ُيِميُتُكْم  ُثمَّ  حُيْيِيُكْم  النَّاِس اَل  ﴿ُقِل اهللَُّ 

 [ 26اجلاثية: ] ﴾ َيْعَلُمونَ 

العرتاض  هذا اا، وحرش اإلنسان عسريقال آخر: أما الشبهة السادسة، فهي اعتبار  

يُ  ولكن  ْصحيا،  عنهم  ينقل  مل  أحد  وإن  كان  أنه  املعاد،  حول  الواردة  اآليات  من  علم 

ا: ﴿وقال  ،[ 44ق:  ] ﴾  ﴿َذلَِك َحرْشٌ َعَلْينَا َيِسريٌ ، كام قال تعاىل:  شبهاهتم ﴾  َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسريا

اَمَواِت َواأْلَْرِض وَ وقال  ،[ 30األحزاب:  ]  اَعِة إِالَّ َكَلْمِح اْلَبرَصِ َأْو  : ﴿َوهللَِِّ َغْيُب السَّ َما َأْمُر السَّ

 َقِديرٌ 
ٍ
ء : ﴿َوُهَو الَِّذي َيْبَدُأ اخْلَْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه  ، وقال [ 77النحل:  ] ﴾  ُهَو َأْقَرُب إِنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

اَمَواِت َواأْلَ   [ 27الروم: ] ﴾ ْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه املََْثُل اأْلَْعىَل يِف السَّ

إحياء  فهي اعتبار    السابقة،صورة خفيفة للشبهة  وهي  قال آخر: أما الشبهة السابعة،  

َب َلنَا َمَثالا َوَنيِسَ َخْلَقُه َقاَل  اإلهلية، كام قال تعاىل:    عن إطار القدرة   ا املوتى خارج ﴿َورَضَ

 [78يس: ] ﴾ َرِميمٌ َمْن حُيْيِي اْلِعَظاَم َوِهَي 

الثامنة، فهي اعتبار   الرميمة غري ممكنقال آخر: أما الشبهة  ،  التعرف عىل األجزاء 

إعادة املوتى بأعياهنم يتوقف عىل التعرف عىل أجزاء أبداهنم الرميمة املبعثرة، عىل أديم  وأن  

 أمر حمال. األرض ويف جوفها، ويف أعامق البحار، ليعاد جزء كل إنسان إىل بدنه، وهذا 

، ولكن يستنبط من إجابة  القرآن الكريم وهذه الشبهة وإن مل يرصح هبا  قال آخر:  

اَعُة  ، كام قال تعاىل:  القرآن عليها أهنم كانوا يعتمدون عليها  ِذيَن َكَفُروا اَل َتْأتِينَا السَّ ﴿َوَقاَل الَّ

اَمَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض َواَل  ُقْل َبىَل َوَريبِّ َلَتْأتَِينَُّكْم َعامِلِ اْلَغْيِب اَل َيْعزُ  ٍة يِف السَّ ُب َعنُْه ِمْثَقاُل َذرَّ

﴿َعامِلِ اْلَغْيِب اَل َيْعُزُب  قوله تعاىل:  فإن  ،  [ 3سبأ:  ] ﴾  َأْصَغُر ِمْن َذلَِك َواَل َأْكرَبُ إِالَّ يِف كَِتاٍب ُمبنِيٍ 



428 

 

كان التعرف عىل أجزاء  يكشف عن أن شبهتهم يف إمكان املعاد، هي عدم إم  [ 3سبأ:  ] ﴾  َعنْهُ 

 املوتى املبعثرة. 

املوت وصريورة اإلنسان عظاما ثم ترابا،  قال آخر: أما الشبهة التاسعة، فهي اعتبار 

ُقْل  : ﴿الشبهة قوله تعاىل، ويشري إىل هذه  يالزم بطالن شخصيته وانعدامها، واملعدم ال يعاد

َل بُِكْم   اُكْم َمَلُك املَْْوِت الَِّذي ُوكِّ  [11السجدة: ] ﴾ ُثمَّ إِىَل َربُِّكْم ُتْرَجُعونَ َيَتَوفَّ

سب أن اإلنسان موجود مادي حمض، وليس هو إال جمموعة  حي  قال آخر: وقائل هذا 

خاليا وعروق وأعصاب وعظام وجلود، تعمل بانتظام، فإذا مات اإلنسان صار ترابا، وال  

 يبقى من شخصيته يشء، فكيف يمكن أن يكون املعاد نفس األول؟  

﴿َوَقاُلوا َأإَِذا َضَلْلنَا يِف اأْلَْرِض َأإِنَّا َلِفي َخْلٍق  آخر: وإىل ذلك يشري قوله تعاىل:    قال

َكافُِرونَ  ِْم  َرهبِّ  
ِ
بِلَِقاء ُهْم  َبْل  يقصدون  [ 10السجدة:  ] ﴾  َجِديٍد  فهم  األرض  ،  يف  الضالل  من 

 .بطالن اهلوية بطالنا كامال ال يمكن أن تتسم معه باإلعادة

إذا كان املوت وصريورة اإلنسان ترابا،  قوهلم:  أما الشبهة العارشة، فهي  قال آخر:  

إعداما للشخصية، فالشخصية املحياة يف النشأة األخرى، المتت إىل األوىل بصلة، فكيف  

تكون إحياء هلا؟ فإن املقصود من املعاد، إحياء الناس إلثابتهم أو معاقبتهم، وهو فرع وحدة  

َل    :يف قوله تعاىل مها، وهو منتف،  املعاد واملبتدأ، واحتاد اُكْم َمَلُك املَْْوِت الَِّذي ُوكِّ ﴿ُقْل َيَتَوفَّ

 [11السجدة: ] ﴾ بُِكْم ُثمَّ إىَِل َربُِّكْم ُتْرَجُعونَ 

.. أوهلام  بجوابني  وما يرتبط هبا  عن هذه الشبهةقال آخر: وقد أجاب القرآن الكريم 

  : ﴿قوله
ِ
ِْم َكافُِرونَ َبْل ُهْم بِلَِقاء اُكْم َمَلُك املَْْوِت  بوثانيهام  .  .[ 10السجدة:  ] ﴾  َرهبِّ قوله: ﴿ُقْل َيَتَوفَّ

َل بُِكْم ُثمَّ إِىَل َربُِّكْم ُتْرَجُعونَ   . [ 11السجدة: ] ﴾ الَِّذي ُوكِّ

واجلواب األول راجع إىل بيان باعث اإلنكار، وهو أن السبب الواقعي  قال آخر:  
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يتقولونه بألسنتهم من الضاللة يف األرض، وإنام هو ناشئ من تبنيهم    إلنكار املعاد، ليس ما 

 موقفا سلبيا يف جمال لقاء اهلل، فصار ذلك مبدأ لطرح هذه الشبهات. 

واجلواب الثاين جواب عقيل عن هذا السؤال، وتعلم حقيقته باإلمعان يف  قال آخر:  

الالزم، واملعنى احلقيقي له هو  معنى لفظ التويف، فهو وإن كان يفرس باملوت، ولكنه تفسري ب

تويف فالن وتوفاه اهلل،  )قال ابن منظور:  كام  األخذ متاما، وقد نص عىل ذلك أئمة أهل اللغة،  

إذا   القوم،  عدد  وتوفيت  كله.  أخذته  إذا  واستوفيته،  منه،  املال  وتوفيت  نفسه،  قبض  إذا 

 (1) ( عددهتم كلهم

تِي مَلْ مَتُْت يِف  ﴿اهللَُّيشري إىل هذا قوله تعاىل:  و قال آخر:    َيَتَوىفَّ اأْلَْنُفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوالَّ

معطوفة عىل األنفس، وتقدير اآلية:    يف اآلية الكريمة  . فإن لفظة ﴿الَّتِي﴾[ 42الزمر:  ] ﴾  َمنَاِمَها 

ولو كان التويف بمعنى اإلماتة، ملا استقام معنى اآلية، إذ يكون    ، يتوىف التي مل متت يف منامها 

وهل هذا إال تناقض؟ فال مناص من تفسري    ، ها حينئذ: اهلل يميت التي مل متت يف منامها معنا 

 عىل اإلنامة أخرى. والتويف باألخذ، وله مصاديق تنطبق عىل املوت تارة، 

اُكْم َمَلُك املَْْوِت قال آخر: ولذلك، فإن معنى قوله تعاىل:   :  [ 11السجدة:  ] ﴾  ﴿ُقْل َيَتَوفَّ

مآله إىل أن شخصيتكم    وهذا  ،ذي وكل بكم ثم إنكم إىل اهلل ترجعون يأخذكم ملك املوت ال

احلقيقية ال تضل أبدا يف األرض، وما يرجع إليها يأخذه ويقبضه ملك املوت، وهو عندنا 

حمفوظ ال يتغري وال يتبدل وال يضل، وأما الضال، فهو البدن الذي هو بمنزلة اللباس هلذه  

 الشخصية. 

أن الضال ال يشكل شخصية اإلنسان، وما يشكلها ويقومها  بذلك ينتج قال آخر: و

 

 . 400ص ، 15 :لسان العرب (1) 
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 فهو حمفوظ عند اهلل، الذي ال يضل عنده يشء. 

واآلية تعرب عن بقاء الروح بعد املوت وجتردها عن املادة وآثارها، وهذا  قال آخر:  

 اجلواب هو األساس لدفع أكثر الشبهات التي تطرأ عىل املعاد اجلسامين العنرصي. 

 الثالث: املشهد  

 قلت: حدثتنا عن املشهد الثاين.. فحدثنا عن الثالث. 

قال: بعد أن حتدث تالميذ املعلم عن الشبهات التي اعرتض هبا الدهرية عىل اإليامن  

باملعاد، كام يقررها القرآن الكريم، قال هلم املعلم: أحسنتم.. فحدثونا اآلن عن اهتامم القرآن  

 تامم به. الكريم باملعاد، والدعوة إىل االه

أهنا  وجدنا  اآليات الكريمة املرتبطة باملعاد، ل  لو ألقينا نظرة عىل :  (1) قال أحد التالميذ

 التوحيد. مسائل العقدية بعد أكثر املسائل تصدر ت

هتتم  القرآن الكريم  آية من جمموع آيات  من ألف ومائتي    ما يقاربقال آخر: ذلك أن  

 .تقريبا رآن الكريم  القببحث املعاد، وهو ما يساوي ثلث آيات 

آخر:   للمعاد يف ْجيع صفحات  قال  الكريم  وما جاء من ذكر  تقريبا، وبال  القرآن 

استثناء، وتكريس الكثري من السور األخرية يف القرآن بأْجعها أو بغالبيتها للمعاد ومقدماته  

 أدلة مؤيدة هلذا االدعاء.  وعالماته ونتائجه، ما هي إال 

يتحدث عن عامل اآلخرة يف كل مقطع تطرق فيه ملوضوع  الكريم  فالقرآن  قال آخر:  

﴿َليَْس  ، كام يف قوله تعاىل:  آية تقريبا ثالثني  اإليامن باهلل، وقد اقرتن ذكر املوضوعني معا يف  

ِق َواملَْْغِرِب َوَلكِنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن  البقرة: ] ﴾ بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخرِ اْلرِبَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املرَْْشِ

 

 . 5/7: ( نفحات القرآن1) 
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 . موضع مائة أو بتعبريات مشاهبة، وأشار لليوم اآلخر أو يف أكثر من  ،[ 177

 قال املعلم: فام الرس يف اهتامم القرآن الكريم باملعاد هلذه الدرجة؟

كامل اإليامن باهلل وحكمته وعدالته وقدرته ال يتم بدون قال أحد التالميذ: ذلك ألن  

 إليامن باملعاد.ا

آخر: وألن   الدنيا عن  قال  احلياة  قيمة، وخيرج  اإلنسان  باملعاد يعطي حلياة  اإليامن 

 اللغو والعبثية. 

 اإليامن باملعاد خيط طريقا واضحا لتكامل احلياة اإلنسانية. قال آخر: وألن 

ق  اإليامن باملعاد هو الدافع الرئييس لتهذيب النفوس واحرتام احلقو قال آخر: وألن 

 والعمل بالواجبات، وهو الذي يدفع اإلنسان ملحاسبة نفسه.

اإليامن باملعاد يضعف حب الدنيا التي هي رأس كل خطيئة، وخيرج  قال آخر: وألن  

 . كوهنا )هدفا هنائيا( وجيعل منها )وسيلة( لنيل السعادة األبدية الدنيا عن

ة الشدائد، وحييل صورة  اإليامن باملعاد يعطي لإلنسان القوة ملواجه قال آخر: وألن  

املوت املرعبةـ  التي ختطر عىل فكر اإلنسان عىل هيئة كابوس ثقيل وتسلبه راحتهـ  من مفهوم  

 نافذة نحو عامل اخللود.  الفناء والعدم إىل 

وألن   آخر:  إىلقال  إضافة  ـ  باملعاد  اخلط    اإليامن  يعد  ـ  الوجود  عامل  بمبدأ  اإليامن 

 يني. الفاصل بني اإلهليني واملاد 

وكيف   الكريم،  القرآن  يف  باملعاد  االهتامم  عن  نامذج  لنا  ذكرتم  فهل  املعلم:  قال 

 تناولت آياته هذه املعاين التي حتدثتم عنها. 

﴿اهللَُّ اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو َلَيْجَمَعنَُّكْم  قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  

  [ 87النساء: ] ﴾ َب فِيِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللَِّ َحِديثاا إِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة اَل َريْ 
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آخر الكريمة  (1) قال  اآلية  هذه  البعث  :  يف  يشكون  الذين  املكذبني  شأن  يف  نزلت 

واحلساب، فأقسم اهلل تعاىل هلم بنفسه، والدليل عىل ذلك القسم هو وجود الالم املتصلة  

  : واقعة يف جواب قسم، والتقدير  الالمفعدها،  بكلمة ليجمعنكم، ثم نون التوكيد املشددة ب

 ( ن اهلل يقسم ليجمعنكم )إ

الناس وهم أموات حتت  قال آخر:   بأنه سيجمع  العزة،  إلينا رب  فهو قسم، يلقيه 

األرض، فكل من يموت سيجمع إىل من سبقوه حتت الرتاب، وسيظل ْجعهم هذا إىل يوم  

 القيامة ثم يبعثون. 

استفهام تقريري،    [ 87النساء:  ] ﴾  َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللَِّ َحِديثاا تعاىل: ﴿قال آخر: وقوله  

فيكون اجلواب تقريرا للحقيقة التي ال يشك فيها    .. هل هناك من هو أصدق من اهلل؟أي  

 . مؤمن: ال، ال أحد أصدق من اهلل

  فهو سبحانه، خياطبنا بام كان، وما سيكون، وكل ما جاء من عنده صدق قال آخر:  

ال ريب فيه، فهو جل شأنه ال جيوز عليه الكذب، ألن الكذب إخبار عن اليشء بغري ما هو  

عليه، والكاذب ال يكذب إال أنه يف حاجة للكذب، لكي يستفيد منفعة، أو يدفع مرضة،  

واهلل سبحانه وتعاىل حكيم غني ال جيوز عليه االحتياج، فهو عامل بكل معلوم، منزه عن  

 سبحانه وتعاىل عن ذلك علوا كبريا.  ، عن سائر النقائص والقبائح الكذب، كام هو منزه

اَمَواِت َواأْلَْرِض ُقْل هللَِِّ َكَتَب َعىَل  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   ﴿ُقْل ملَِْن َما يِف السَّ

ِذيَن َخ  مْحََة َلَيْجَمَعنَُّكْم إِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب فِيِه الَّ وا َأْنُفَسُهْم َفُهْم اَل ُيْؤِمُنونَ َنْفِسِه الرَّ ﴾  رِسُ

  [ 12األنعام: ] 

 

 ( 4/1786زهرة التفاسري ) (1) 
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آخر براهني واضحة عىل  (1)قال  الكريمة  اآلية  هذه  ففي  وتقرير  :  الصانع،  إثبات 

 املعاد وتقرير النبوة. 

العلوي والسفيل يدل عىل أن ْجيع هذه األجسام  قال آخر: ذلك   العامل  أن أحوال 

ا عليها  جيوز  كان  بصفات  كذلك،  موصوفة  كان  ومتى  ومقابالهتا،  بأضدادها  تصافها 

فاختصاص كل جزء من األجزاء اجلسامنية بصفته املعينة ال بد وأن يكون ألجل أن الصانع  

احلكيم القادر املختار خصه بتلك الصفة املعينة، فهذا يدل عىل أن العامل مع كل ما فيه مملوك  

 هلل تعاىل. 

درا عىل اإلعادة واحلرش والنرش، ألن الرتكيب  وإذا ثبت هذا، ثبت كونه قا قال آخر:  

وهذه القدرة  ..  األول إنام حصل لكونه تعاىل قادرا عىل كل املمكنات، عاملا بكل املعلومات

 والعلم يمتنع زواهلام، فوجب صحة اإلعادة ثانيا.  

ثبت أنه تعاىل ملك مطاع، وامللك املطاع من له  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد  

النهي عىل عبيده، وال بد من مبلغ، وذلك يدل عىل أن بعثة األنبياء والرسل من اهلل  األمر و

 فثبت أن هذه اآلية وافية بإثبات هذه املطالب الثالثة.   ،تعاىل إىل اخللق غري ممتنع 

اَمَواِت َواأْلَْرضِ : و(2)قال آخر سؤال من    [ 12األنعام:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿ُقْل ملَِْن َما يِف السَّ

احلق جل وعال، عىل لسان نبيه الكريم، وهو سؤال وارد عىل خاطر كل ذى لب.. فهذا  

الوجود بام فيه من عجائب وغرائب، ال يمر عاقل عىل آية من آياته، إال وقف عندها، ونظر  

التعرف عىل أرسارها.. ثم سأل نفسه أو سألته نفسه، عن صانعها: من   فيها، واجتهد ىف 

 وكيف هو؟  هو؟ وأين هو؟ 

 

 (12/488التفسري الكبري ) (1) 

 (4/137التفسري القرآين للقرآن ) (2) 
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وما تزال هذه األسئلة تلح عليه حتى ينسب هذا الوجود إىل صانع عظيم  قال آخر: 

قدير، ليس كمثله شىء، ال يسأل عنه: بأين؟ وال كيف؟.. إذ هو فوق كل أين، وغري كل  

 كيف. 

هو جواب قاطع، ال جواب غريه، عن    [ 12األنعام: ] ﴾  وقوله تعاىل: ﴿ُقْل هللَِِّ قال آخر:  

وسيهديه نظره    ل، الذي مطلوب من كل عاقل أن يسأله نفسه، وأن جييب عليه.. هذا السؤا

ـ فاملالك   [ 12األنعام:  ] ﴾  ﴿ُقْل هللَِِّ  وعقله إىل هذا اجلواب الذي أجاب به احلق سبحانه وتعاىل: 

 هلذا الوجود، القائم عىل كل موجود، هو اهلل رب العاملني، ال رشيك له ىف سلطانه. 

مْحَةَ قال آخر:   الرَّ َنْفِسِه  َعىَل  تعاىل: ﴿َكَتَب  الذي كتب عىل    [ 12األنعام:  ] ﴾  وقوله  أي 

،  نفسه الرمحة، ـ وتلك صفة من صفات اهلل ـ هو الذي له ما ىف السموات وما ىف األرض

اقتضتها   حيث  نفسه،  عىل  وتعاىل  سبحانه  أوجبها  أي  الرمحة،  نفسه  عىل  كتب  ومعنى 

 فضله. حكمته، واستدعاها 

فامللك الذي بني يدى املالك سبحانه وتعاىل، هو من آثار رمحة اهلل.. تلك  قال آخر:  

الرمحة العامة الشاملة التي متس كل خملوق، وتنال الرب والفاجر، واملؤمن والكافر.. ولوال  

ه،  هذه الرمحة ملا تنفس الكافر نفسا ىف هذه احلياة، وملا أمهل ىف حمادته هلل، وعدوانه عىل رسل

ولكن رمحة اهلل التي وسعت كل شىء، مل حيرم الكافر نصيبه منها، فأفسح اهلل له ىف احلياة،  

 لريجع إليه، ويصلح من أمره ما أفسده. 

فإذا مىض الكافر عىل كفره، ثم أخذ بذنبه، كان من رمحة اهلل أن يؤدب وأن  قال آخر:  

 . نه الذي أكله الصدأ يعاقب، ففى هذا العقاب إصالح لنفسه التي فسدت، وصقل ملعد

بالقسم وبنون التوكيد، إشارة    [ 12األنعام:  ] ﴾  توكيد الفعل ﴿َليَْجَمَعنَُّكمْ : ويف  قال آخر

إىل أن البعث أمر كتبه اهلل سبحانه وتعاىل عىل نفسه، كام كتب الرمحة، وأن البعث هو رمحة  
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واحلياة نعمة من نعم اهلل، ورمحة من  من رمحة اهلل، إذ هو إعادة احلياة التي ذهب هبا املوت،  

رمحته.. إهنا نعمة تستوجب الشكر، واحلمد هلل رب العاملني: ﴿َكْيَف َتْكُفُروَن بِاهللَِّ َوُكنُْتْم  

يِيُكْم ُثمَّ إَِلْيِه ُتْرَجُعونَ  ا َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ حُيْ  [ 28البقرة: ] ﴾ َأْمَواتا

بحرف اجلر ﴿إِىَل﴾ إشارة إىل    [ 12األنعام:  ] ﴾  عل ﴿َليَْجَمَعنَُّكمْ تعدية الف: ويف  قال آخر 

أن اجلمع هو استدعاء من جهات شتى، ودعوة قاهرة إىل مكان معلوم، تصب فيه وفود  

املدعوين، وجتتمع إليه.. فمعنى اجلمع، هو السوق، أي ليسوقنكم إىل يوم القيامة، إذ كان  

يل الذي  اللقاء  القيامة هو موعد  املبعوثونيوم  املوتى،  يِف    تقى عنده  القبور.. ﴿َوُنِفَخ  من 

ِْم َينِْسُلونَ  وِر َفإَِذا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث إىَِل َرهبِّ  [51يس: ] ﴾ الصُّ

وا َأْنُفَسُهْم َفُهْم اَل ُيْؤِمنُونَ قال آخر:   ِذيَن َخرِسُ يعني    [ 20األنعام:  ] ﴾  وقوله تعاىل: ﴿الَّ

نفوس أهل الضالل، هو الذي حجبهم عن اإليامن، وصار  أن الفساد الذي اشتملت عليه 

 هبم إىل طريق الكفر والضالل. 

وهذا يعنى أن ىف الكافرين ـ قبل كفرهم ـ نفوسا مهيأة هلذا الكفر، مستعدة  قال آخر:  

له، ملا فيها من فساد، وهذا الفساد من شأنه أن يرفض الطيب، ويقبل اخلبيث الفاسد، الذي  

مع  ويتفاعل  اهللَُّ  يالئمه،  َفَزاَدُهُم  َمَرٌض  ُقُلوهِبِْم  ﴿يِف  تعاىل:  قوله  إليه  يشري  ما  وهذا  ه.. 

ا  ْوا َوُهْم  ،  [ 10البقرة:  ] ﴾  َمَرضا ا أَلَْسَمَعُهْم َوَلْو َأْسَمَعُهْم َلَتَولَّ وقوله: ﴿َوَلْو َعلَِم اهللَُّ فِيِهْم َخرْيا

متسك به، وهلذا ختم اهلل عليها، فلم   فهذه قلوب ال تقبل خريا، وال  [ 23األنفال: ] ﴾ ُمْعِرُضونَ 

 يسمعها كلامته، ولو أهنا سمعت كلامت اهلل ما قبلتها وال استجابت هلا. 

ِذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا ُقْل َبىَل َوَريبِّ َلُتْبَعُثنَّ  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   ﴿َزَعَم الَّ

 [7التغابن: ] ﴾ لَِك َعىَل اهللَِّ َيِسريٌ ُثمَّ َلُتنَبَُّؤنَّ باَِم َعِمْلُتْم َوذَ 
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آخر الذين  (1)قال  إال  : أي وهم  إن هي  املطاف، وقالوا  الدنيا هناية  احلياة  اعتربوا 

بمبعوثني،   نحن  وما  الدهر،  إال  هيلكنا  وما  ونحيا  نموت  الدنيا  يسمحوا  ألحياتنا  مل  هنم 

اك عناية حكيمة ينتهي إليها  ألنفسهم أن يدرسوا املعنى العبثي يف وجودهم إذا مل تكن هن 

 أمر الوجود. 

هذه  أي    ،[ 7التغابن:  ] ﴾  ﴿ُقْل َبىَل َوَريبِّ َلُتْبَعثُنَّ قال آخر: وقد رد اهلل تعاىل عليهم بقوله:  

يعلمه من حدود خلقه يف مسألة البداية والنهاية، مما  فيام    هبا هي احلقيقة التي أوحى هبا اهلل  

 انطالقا من أن العقل ال يرفض ذلك، ومن أن الوحي يؤكد ذلك. ال بد من أن يؤمنوا هبا 

وإذا كانوا قد قالوها نفيا بطريق اجلزم الذي ال أساس له ألهنم ال يملكون  قال آخر:  

عليه دليال، ألن أقىص ما عندهم أن يثريوا الشك فيه إذا مل يكن هلم دليل قاطع عىل اإلثبات،  

ملك من األدلة القاطعة  ي   هة إجيابا بطريق القطع، ألنؤكد املسأل يأن    عىل رسول اهلل  فإن  

 ومع كل الذين حيتاجون إىل املعرفة من الناس.    هاجلزم بذلك يف نفس هما يمنح

أي ليس األمر جمرد بعث    [ 7التغابن: ] ﴾  ﴿ُثمَّ َلُتنَبَُّؤنَّ باَِم َعِمْلُتمْ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

حساب وجزاء، حيث تعرض عليه ـ جل شأنه ـ    ونشور، وإنام وراء هذا البعث والنشور، 

َيِسريٌ  اهللَِّ  َعىَل  ﴿َوَذلَِك  عليها..  اجلزاء  وتلقون  معاناة   [ 7التغابن:  ] ﴾  أعاملكم،  إىل  حيتاج  ال 

 . ومراجعة.. كام أن بعثكم ال حيتاج إىل جهد ونصب

َريبِّ إِنَُّه حَلَقٌّ َوَما  ﴿َوَيْسَتنْبُِئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل إِي وَ قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   

 [53يونس: ] ﴾ َأْنُتْم بُِمْعِجِزينَ 

  النبي  من  طلبوا    نياملرشك : ففي هذه اآلية الكريمة خيرب اهلل تعاىل أن  (2)قال آخر

 

 ( 22/258) من وحي القرآن (1) 

 ( 6/1030التفسري القرآين للقرآن ) (2) 
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من   منهم  لألخيار  اهلل  أعد  وما  فيه،  الناس  يلقى  وما  القيامة،  يوم  اليوم،  أخبارا عن هذا 

إليهم بشىء من هذا، عقبوا عىل  النبي  عقاب.. فإذا حتدث  ثواب، وما رصد لألرشار من  

؟ أي أهذا الذي حتدث به هو حق  [ 53يونس:  ] ﴾  ذلك مستهزئني ساخرين بقوهلم: ﴿َأَحقٌّ ُهوَ 

اليوم، ومع هذا فهم يستنبئون عن   أم أنك تكذب وهتزل؟ إهنم ال يصدقون هبذا  وجد؟ 

 سبيل االستهزاء والسخرية. متى هو؟ وأين هو؟ وكيف هو؟ وذلك كله عىل  ،أخباره

رد   [ 53يونس:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿ُقْل إِي َوَريبِّ إِنَُّه حَلَقٌّ َوَما َأْنُتْم بُِمْعِجِزينَ : ويف  قال آخر 

الكريم أن يلقى املكذبني هبذا الرد  النبي  عىل هؤالء املرشكني املكذبني، وقد أمر اهلل سبحانه  

﴾ و ﴾، وذلك ىف مقابل إنكارهم،  املؤكد بالقسم، وبحرف التوكيد ﴿إِنَّ بالم االبتداء ﴿حَلَقُّ

 . وغفلتهم عن هذا اليوم

ليؤكد هذا    [ 53يونس:  ] ﴾ ثم جاء بعد هذا قوله تعاىل: ﴿َوَما َأْنُتْم بُِمْعِجِزينَ قال آخر: 

العقاب   اليوم واقع ال شك فيه، وأن املرشكني لن يفلتوا من  األمر ويقرره، وهو أن هذا 

 هنم لن يعجزوا اهلل، ولن جيدوا هلم مهربا.الراصد هلم فيه.. أل 

: ﴿َوَلْو َأنَّ لُِكلِّ َنْفٍس َظَلَمْت َما يِف اأْلَْرِض  قال آخر: ثم قال تعاىل معقبا عىل ذلك

وا النََّداَمَة ملََّا َرَأُوا اْلَعَذاَب َوُقيِضَ َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ  يونس:  ] ﴾  اَلْفَتَدْت بِِه َوَأرَسُّ

و[ 54 ألوان  ،  من  فيه  إليهم  يساق  وما  بالء،  من  القيامة  يوم  الظاملون  يلقى  ملا  عرض  هو 

العذاب والنكال.. وأنه لو كان للظامل كل ما ىف األرض من متاع، وكل ما يملك الناس فيها  

من مال وسلطان، لقدمه فدية يفتدى به نفسه من عذاب هذا اليوم، وخيلص من أهواله،  

ليه أن يتجرد من كل شىء، وأن خيرج عريانا من كل هذا السلطان العريض الذي  وهلان ع

لقاء كومة من فضة، أو حفنة من   الدنيا  يبيع نفسه ىف  به األرض كلها، والذي كان  ملك 

 ذهب..! 
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وا النََّداَمَة ملََّا َرَأُوا اْلَعَذاَب : ويف  قال آخر إشارة إىل    [ 54يونس:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿َوَأرَسُّ

اجلوارح،  هو املشاعر، وتسكن  القلوب، وجتمد  تنخلع  رؤيته  عند  الذي  العذاب،  هذا  ل 

يفتح فام، أو حيرك   العذاب قدرة عىل أن  وخترس األلسنة.. فال جيد أحد ىف مواجهة هذا 

خاجلة   كل  عىل  السبيل  ويأخذان  اإلنسان،  كيان  يمآلن  واحلرسة  الكمد  هو  وإنام  لسانا، 

 فيه املجرمون، وصاروا وقود اله.   وجارحة فيه.. فكيف إذا ألقى 

بالظاملني، ليس إال مما قدمته أيدهيم هلم، وإن  قال آخر:   ينزل  الذي  العذاب  وهذا 

الناظر إليهم وهم يقلبون ىف النار، ليخيل إليه من شدة ما هم فيه من بالء أهنم مظلومون،  

العذاب،   الذي مل تره  وأنه ليست هناك جريمة مهام عظمت، يستحق عليها مرتكبها هذا 

وقع ما  فإن  هذا،  ومع  يتصوره خاطر..  ومل  ملا    عني،  العادل  اجلزاء  هو  إنام  بالء،  من  هبم 

 اجرتحوا من سيئات، وما اقرتفوا من آثام. 

دفع  [ 54يونس: ] ﴾ قوله تعاىل: ﴿َوُقيِضَ َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ : ويف قال آخر 

احل  لتلك  وتقرير  الوهم،  العدل  وهي    قيقة،هلذا  اجلزاء  هو  الظاملون،  هؤالء  يلقاه  ما  أن 

جلريمتهم، وأن احلكم الذي حكم عليهم به، هو حكم قائم عىل ميزان القسط واحلق.. إهنم  

مل يظلموا فيام نزل هبم، وال يظلمون فيام سينزل هبم من صور العذاب، بعد هذا العذاب  

 . الذي هم فيه

اَمَواِت َواأْلَْرِض َأاَل إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ  ﴿َأاَل قال آخر: ثم قال تعاىل:    إِنَّ هللَِِّ َما يِف السَّ

َيْعَلُمونَ  اَل  َأْكَثَرُهْم  و[ 55يونس:  ] ﴾  َوَلكِنَّ  البعث  ،  حلقيقة  وتقرير  اهلل،  لقدرة  توكيد  هو 

السموات واألرض، ال يعجزه أن يترصف فيهام  له ملك  الذي  واحلساب واجلزاء.. وأن 

الذي أماهتم،    الذي خلقهم، وهو   يشاء، وأن يبعث الناس بعد موهتم.. فهو سبحانهكيف  

  [ 54األعراف:  ] ﴾  ﴿َأاَل َلُه اخْلَْلُق َواأْلَْمُر َتَباَرَك اهللَُّ َربُّ اْلَعاملنَِيَ   ، وهو الذي يبعثهم بعد موهتم
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قدرته، وحكمته،  ولكن أكثر الناس ال يعلمون هذه احلقيقة عن اهلل سبحانه وتعاىل، وال عن  

 فتتفرق هبم السبل، ويعمون عن الطريق إىل اهلل، فال يتعرفون إليه، وال يؤمنون به. 

ذلك هو  و  ،[ 56يونس:  ] ﴾  ﴿ُهَو حُيْيِي َوُيِميُت َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

تى من  هو الذي حييى، وهو الذي يميت، وهو الذي يبعث املوفمن بعض ما هلل ىف ملكه..  

 .قبورهم، فريجعون إىل رهبم، وجيزون عىل ما كان هلم من عمل ىف الدنيا 

اَعُة ُقْل َبىَل َوَريبِّ  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   ِذيَن َكَفُروا اَل َتْأتِينَا السَّ ﴿َوَقاَل الَّ

ٍة يِف السَّ  ِمْثَقاُل َذرَّ َيْعُزُب َعنُْه  اْلَغْيِب اَل  اَمَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض َواَل َأْصَغُر ِمْن  َلَتْأتَِينَُّكْم َعامِلِ 

احِلَاِت ُأوَلئَِك هَلُْم َمْغفِ  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َرٌة  َذلَِك َواَل َأْكرَبُ إِالَّ يِف كَِتاٍب ُمبنٍِي لَِيْجِزَي الَّ

ِذيَن َسَعْوا يِف آَياتِنَا ُمَعاِجِزيَن ُأوَلئَِك    [5ـ  3سبأ: ] ﴾ هَلُْم َعَذاٌب ِمْن ِرْجٍز َألِيمٌ َوِرْزٌق َكِريٌم َوالَّ

إىل التوحيد وصفات اهلل يف نفس الوقت  : فهذه اآليات الكريمة تتعرض  (1)قال آخر

املعاد ال يمكن حلها إال عن طريق العلم  إشكاالت الذي هتيء أرضية ملوضوع املعاد، ألن 

 الالمتناهي للباري عزوجل. 

ِذيَن َكَفُروا اَل  هذه اآليات الكريمة بدأت  لذا فإن  قال آخر:   بقوله تعاىل: ﴿َوَقاَل الَّ

اَعةُ  يريدون    القيامة ال تأيت أحدا من الناس، وهي تشري إىل أن القائلني بأن  [ 3سبأ:  ] ﴾  َتْأتِينَا السَّ

قيود هذه اإلعتقاداتبذلك   والتحرر من  احلساب والكتاب والعدل واجلزاء،    .. الفكاك 

 حيلوا هلم من األعامل. لريتكبوا ما 

بناء عىل وضوح أدلة القيامة خياطب الرسول األكرم  القرآن الكريم  لكن  قال آخر:  

  [ 3سبأ:  ] ﴾  فيقول: ﴿ُقْل َبىَل َوَريبِّ َلَتْأتَِينَُّكمْ ،  بصورة حاسمة .  .  ﴾ والرتكيز عىل كلمة ﴿َربَّ

 

 (13/386) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 
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فكيف يمكن أن يكون اهلل مالكا ومربيا للبرش    ؛ ألن القيامة يف األصل من شؤون الربوبية

يقودهم يف سريهم التكاميل، ثم يتخىل عنهم يف منتصف الطريق لينتهي باملوت كل يشء،  

 ؟ فتكون حياهتم بال هدف وخلقهم هباء وبال معنى

وبام أن أحد إشكاالت الكافرين باملعاد، هو شكهمـ  من جانبـ  يف إمكانية  قال آخر:  

من جانب آخر ـ  ، و اء أعضاء اإلنسان امليت بعد تبعثرها وتفسخها يف الرتابْجع وإعادة بن

والعلن   الرس  يف  عملوها  التي  العباد  أعامل  ْجيع  يف  النظر  يمكنه  من  وجود  إمكانية  يف 

﴿َعامِلِ اْلَغْيِب اَل َيْعُزُب َعنُْه    :يف تتمة اآلية الكريمةيقول  والظاهر والباطن، لذا فإن اهلل تعاىل  

اَمَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض َواَل َأْصَغُر ِمْن َذلَِك َواَل َأْكرَبُ إاِلَّ يِف كَِتاٍب ُمبنِيٍ ِمْثقَ  ٍة يِف السَّ ﴾  اُل َذرَّ

 [3سبأ: ] 

أنه   أي  آخر:  وال  قال  الرتاب،  يف  اإلنسان  جسم  ذرات  تبعثر  علمه  عن  يغيب  ال 

خرين عن طريق الغذاء، وال  ختالطها بسائر املوجودات، وال حتى حلوهلا يف أبدان اناس آ ا

يشكل مشكلة أمام إعادة بنائه من جديد.. وأعامهلم يف هذه الدنيا تبقى حمفوظة أيضا، وإن  

 تغري شكلها، فهو سبحانه املحيط هبا علام. 

آخر تعاىل:  :  (1)قال  قال  هَلُْم  ثم  ُأوَلئَِك  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ﴿لِيَْجِزَي 

َكِريمٌ َمْغِفَرةٌ  َوِرْزٌق  آمنوا باهلل    [ 4سبأ:  ] ﴾    الذين  ليثيب  القيامة،  يوم  ببعثهم من قبورهم  أي 

وعملوا بام أمرهم به وانتهوا عام هناهم عنه وأولئك هلم مغفرة لذنوهبم من لدنه، وعيش  

 . هنىء يف اجلنة ال تعب فيه وال من عليه

قال تعاىل:   ثم  يِف  قال آخر:  َسَعْوا  ِمْن  ﴿َوالَِّذيَن  َعَذاٌب  هَلُْم  ُأوَلئَِك  ُمَعاِجِزيَن  آَياتِنَا 

أي وليجزى الذين سعوا يف إبطال أدلتنا وحججنا عنادا منهم وكفرا،    [ 5سبأ:  ] ﴾  ِرْجٍز َألِيمٌ 

 

 (22/59تفسري املراغي ) (1) 
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ملا   املهاد،  العذاب يف جهنم وبئس  بشديد  نقدر عليهم  بأنفسهم فال  يسبقوننا  أهنم  وظنوا 

 من قبيح األعامل. اجرتحوا من السيئات ودسوا به أنفسهم 

ن الساعة آتية ال حمالة، لينعم السعداء املؤمنون، ويعذب  قال آخر: وهو يعني بذلك أ

احِلَاِت َكاملُْْفِسِديَن  ، كام قال تعاىل:  األشقياء الكافرون ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ﴿َأْم َنْجَعُل الَّ

َكاْلُفجَّ  املُْتَِّقنَي  َنْجَعُل  َأْم  اأْلَْرِض  النَّاِر  ا وق  [ 28ص:  ] ﴾  ارِ يِف  َأْصَحاُب  َيْسَتِوي  ﴿اَل  ل: 

 [ 20احلرش: ] ﴾ َوَأْصَحاُب اجْلَنَِّة َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهُم اْلَفائُِزونَ 

الكتاب كعبد اهلل بن  قال آخر:   آمن من أهل  العلم ممن  ثم استشهد باعرتاف أوىل 

ئك اجلهلة الساعني يف اآليات  سالم وكعب وأرضاهبام بصحة ما أنزل إليك، لريد به عىل أول 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو احْلَقَّ    الذين أنكروا الساعة فقال:  ﴿َوَيَرى الَّ

اِط اْلَعِزيِز احْلَِميدِ     [ 6سبأ: ] ﴾ َوهَيِْدي إِىَل ِْصَ

إنه ال رجعة بعد هذه    :أي وقال اجلهلة املنكرون للبعث واحلرش واحلساب قال آخر:  

ومن يأتى من بعدهم    الدنيا، وقال العاملون من أهل الكتاب، ومن أصحاب رسول اهلل  

من أمته: إن الذي أنزل إليك من ربك مثبتا لقيام الساعة وجمازاة كل عامل بام عمل من خري  

اهلل  يرشد من اتبعه وعمل به إىل سبيل    هو احلق الذي ال شك فيه، وأنه هو الذي  ،أو رش

الذي ال يغالب وال يامنع، وهو القاهر لكل شىء والغالب له، وهو املحمود عىل ْجيع أقواله  

 .وأفعاله وما أنزله من رشع ودين

 . املعاد والفطرة: 2

األول من حديثه، قام الثاين، وقال: لن أكرر عليكم ما ذكر صديقي من  بعدما انتهى  

املشاهد، فأنا أيضا مررت بنفس جتربته يف البحث عن املعاد واألدلة التي يستند إليها، وقد  
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حرضت جمالس كثرية للمعلم وتالميذه ترتبط هبذا، لكن الذي أثر يف خصوصا ذلك املشهد  

 ارا بينه وبني تالميذه حول برهان الفطرة.الذي حرضت فيه حو

ذلك أن تناوهلم لذلك الربهان جعلني أتذكر ما أودع اهلل يف جبلتي من تلك احلقيقة  

العظمى، والتي تعني أين لست جمرد جسد سيأكله الرتاب، بل حقيقتي أعىل وأكرم وأعظم  

 من ذلك. 

ا املعلم إىل حينا، وهناك  سكت قليال، ثم قال: لقد بدأ هذا املشهد من زيارة قام هب

: (1)طلب من تالميذه أن حيدثونا عن برهان الفطرة وداللته عىل املعاد، فقال أحد التالميذ

يف أعامقه   هو أن اإلنسان يرى  ـ  يف ْجيع املوارد  ه كام هو املراد منـ  املراد من برهان الفطرة هنا 

عامل اآلخرة والقيامة والعدالة    عقيدة وإيامنا بحقيقة ما، ويشعر من خالل اإليامن بوجود

 اإلهلية. 

﴿َفَأِقْم َوْجَهَك  قال آخر: وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا الربهان يف قوله تعاىل:  

يُن اْلَقيِّ  تِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل خِلَْلِق اهللَِّ َذلَِك الدِّ ا فِْطَرَت اهللَِّ الَّ يِن َحنِيفا نَّ  ُم َوَلكِ لِلدِّ

 [ 30الروم: ] ﴾ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُمونَ 

إليه ربك لطاعته، وهو  (2) قال آخر الذي وجهك  الوجه  : أي فسدد وجهك نحو 

اهلدى إىل  الضالل  عن  ومل  الفطرة،  دين  القيم،  النَّاَس  ،  الدين  َفَطَر  تِي  الَّ اهللَِّ  ﴿فِْطَرَت 

الت  [ 30الروم:  ] ﴾  َعَلْيَها  اهلل  خلقة  الزموا  بفطرهتم  أي  جعلهم  فقد  عليها،  الناس  خلق  ي 

 . العقل، ويرشد إليه صحيح النظر   جانحني للتوحيد وموقنني به، لكونه موافقا ملا هيدى إليه

أي ال    [ 30الروم:  ] ﴾  ﴿اَل َتْبِديَل خِلَْلِق اهللَِّ  ثم علل وجوب االمتثال بقوله:قال آخر:  

 

 . 5/180: ( نفحات القرآن1) 

 (21/45تفسري املراغي ) (2) 
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تغري، وهذا خرب ىف   أو  اهلل  تبدل فطرة  أن  اهلل  ينبغى  دين  تبدلوا  قيل: ال  النهى كأنه  معنى 

 بالرشك.

آخر: و أن  قال  يراد  ما  لنقش  قابلة  بيضاء،  اإلنسانى كصحيفة  العقل  أن  بيان هذا 

ما يغرس فيها، فهى تنبت حنظال وفاكهة، ودواء وسام،   يكتب فيها، كاألرض تقبل كل 

ا من الرش، كام أن أغلب  والنفس يرد عليها الديانات واملعارف فتقبلها، واخلري أغلب عليه

إال   الفاسدة  باآلراء  تغري  به، وال  ينتفع  منه سم ال  للرعى، والقليل  نبات األرض يصلح 

بمعلم يعلمها ذلك كاألبوين اليهوديني أو النرصانيني، ولو ترك الطفل وشأنه لعرف أن  

ن اخلارج،  اإلله واحد ومل يسقه عقله إىل غري ذلك، فإن البهيمة ال جتدع إال بمن جيدعها م

 هكذا صحيفة العقل ال تغري إال بمؤثر خارجى يضلها بعد علم. 

يُن اْلَقيِّمُ قال آخر: ثم قال تعاىل:   أي ذلك الذي أمرتكم به    [ 30الروم:  ] ﴾  ﴿َذلَِك الدِّ

انحراف وال  فيه  عوج  ال  الذي  احلق  الدين  هو  التوحيد  اَل  ،  من  النَّاِس  َأْكَثَر  ﴿َوَلكِنَّ 

ذلك لعدم تدبرهم ىف الرباهني الواضحة الدالة عليه، ولو علموا  و  ،[ 26ثية:  اجلا ] ﴾  َيْعَلُمونَ 

ذلك حق العلم ال تبعوه، وما صدوا الناس عن االقتباس من نوره، وما سدلوا احلجب  

 التي حتجب عنهم ضياءه. 

 بِالنَّْفِس  ﴿اَل ُأْقِسُم بَِيْوِم اْلِقَياَمِة َواَل ُأْقِسمُ قال آخر: ويشري إىل ذلك أيضا قوله تعاىل:  

اَمةِ   [2ـ  1القيامة: ] ﴾ اللَّوَّ

ارتكاب    وجدان اإلنسان وضمريه الذي يلومه عىل متثل    النفس اللوامة : ف(1) قال آخر

قد يقدم  بل  الذنوب، وكلام كانت اخلطيئة أكرب كان توبيخ الضمري وعذاب الوجدان أشد،  

 

 . 5/181: ( نفحات القرآن1) 
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العذاب احلاصل   الناس عىل االنتحار من أجل اخلالص من  الذنوب  بعض  من ارتكاب 

 العظيمة أو اجلرائم البشعة. 

آخر:   األمرين  قال  هذين  القيامة  ـ  وذكر  اللوامة ويوم  أجل    ـ   النفس  من  مقرتنني 

عىل  بينهام  الداللة  املوجودة  الكربى  ؛الرابطة  اإلهلية  املحكمة  هو  القيامة  والنفس    ،فيوم 

 .اللوامة هي حمكمة مصغرة، وقيامة تستقر يف أعامق روح كل إنسان

كيف تشكون يف    :يقول بلسان احلالاالقرتان بينهام  أو بتعبري آخر كأن هذا  قال آخر:  

إنكم تلمسون ذلك    ..حمكمة يوم القيامة، وأنتم تشاهدون يف أعامقكم نموذجا مصغرا منه؟ 

كثريا فعندما تعملون عمال صاحلا متتلئون نشاطا وهبجة، فهذه السكينة وارتياح الضمري هو  

ثواب متنحه أياكم روحكم، وعندما تقرتفون ذنبا تأملون وتنهال عليكم سياط الضمري من  

 أعامقكم، فهذا العذاب هو عقاب تعينه لكم حمكمة الضمري. 

فإن كانت هناك حمكمة يف أعامق كل واحد منكم فكيف ال توجد هناك قال آخر:  

 الكون العظيم!؟ هلية عظيمة عىل مستوىإ حمكمة 

ومما جيلب االنتباه هو القسم بنفس يوم القيامة إلثبات يوم القيامة، فكأنه  قال آخر:  

 .بيوم القيامة إن القيامة حق  يقول: قسام

أن االعتقاد بيوم القيامة بلغ من البداهة    بذلك إىل قال آخر: والقرآن الكريم يشري  

 دحض آرائهم.  نه استعان بفطرهتم عىل أل ،أنه يقسم به يف مقابل املعاندين حدا كبريا حتى 

ف كله،  ولذلك  آخر:  هذا  قال  القسمني  االقرتان  إن  األخذ  ـ  بني  االعتبار    بعني مع 

ال يمكن أن يكون مصادفة، بل جيب أن تكون هناك عالقة بني يوم القيامة    ـ   القرآنبالغة  

  ، وبني النفس اللوامة، وهذه النسبة هي أن كل إنسان مل تنحرف فطرته بفعل الرتبية اخلاطئة 

للخري فعله  ويستحسن  اخلطايا  ركوب  عند  يؤنبه  وجدان  الشخيص    . .له  الوجدان  وهذا 
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رضورة وجود ضمري   عبارة عن حمكمة صغرية تستقر يف روح اإلنسان، دليل عىل  الذي هو 

إاليوم   الكبري  الضمري  هذا  وما  ويعاقبهم،  املجرمني  ويلوم  حياكم  العظيم  العامل  هلذا  كبري 

 القيامة. 

املعلم فإن  (1) قال  ـ  تعلمون  كام  ـ  لكن  أحسنتم..  ال  :  إدراكية  الفطرية  املسائل 

فهل  كل شخص البحث عنها يف أعامقه ليعثر عليها،    جيب عىل ي أنه  وهي تعناستداللية،  

 ؟ الفطرةعىل السامع لصوت الوجدان يمكن إعانة 

قال أحد التالميذ: أجل.. ويمكن ذلك عرب طرق خمتلفة، منها أن كل إنسان عاقل  

 حب البقاء؟ إذا كنا خلقنا للفناء فام معنى يسأل نفسه ال حمالة: 

يمكن ألحد أن ينكر هذه احلقيقة، وهي فراره الدائم من املوت    القال آخر: ذلك أنه  

 الذي يعتربه )العدم(، وحبه لطول العمر، بل حبه للخلود. 

أ البقاء والسعي من أجل احلصول عىل قال آخر: ولذلك نجد   ن السعي من أجل 

)إكسري الشباب( والسعي للحصول عىل )ماء احلياة( الذي ذكرت له نامذج يف طيات كتب  

تاريخ البرشية ومساعي العلامء وأشعار الشعراء كلها بسبب حب البقاء عند اإلنسان كام أن  

 حب اإلنسان ألبنائه يعترب امتدادا حلياته، وهو دليل عىل احلب الغريزي للبقاء أيضا. 

فلو كنا خملوقني من أجل الفناء، فإن وجود هذه الغريزة لدينا يكون عبثا،  قال آخر: 

  هدف من وجوده، فكيف يضيف اخلالق احلكيم إىل   احلقيقة إالحبا مرضا الوال يكون يف  

 ؟وجودنا مثل هذا األمر املرض الزائد

فإن   ولذلك،  آخر:  طريق  هذه  وجود  قال  وجود  عىل  يدل  اإلنسان  يف  الغريزة 
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فالعطش دليل عىل وجود املاء، واجلوع دليل عىل وجود الغذاء،    ؛الشباعها وتلبية متطلباهتا 

ا يتالئم مع حكمته  وحب  جلنس اآلخر دليل عىل وجوده، فإن يكن األمر كذلك فهو ال 

 . تعاىل

البقاء املغروس يف فطرة اإلنسان دليال واضحا  قال آخر:   بناء عىل هذا يعترب حب 

 احلياة اخلالدة.  عىل 

ودع يف  أالروح اإلنسانية وقد    )كيف تفنى  :قال آخر: لقد قال بعضهم يشري إىل هذا

ودع يف نفس اإلنسان بغض العدم  أحركته كام أنه    حب الوجود والبقاء بمقتىض طبيعتها  

والفناء!؟ بينام قد ثبت استحالة البقاء واخللود يف هذا العامل، فإن مل يكن هناك عامل آخر ينتقل  

ودعها اهلل يف فطرة اإلنسان، أي حب  أإليه اإلنسان فإن هذه املسألة الغريزية االرتكازية التي  

اللغو  البقا  عن  تنزه  قد  احلكيم  واخلالق  عبثا،  تصبح  سوف  اخلالدة  واحلياة  الدائم  ء 

 ( 1) والعبث(

إن تعطش البرش حلياة خالدة بلغ من السعة  قال آخر: وقال آخر يشري إىل ذلك: )

إن مل يكن املعاد أمرا فطريا  . ووالقوة بام ال يمكن معه القبول بأن مثل هذه اآلمال ال تتحقق. 

 (مر العصور؟  زول االعتقاد به من نفس اإلنسان عىل فلامذا ال ي

أ نرى  ولذلك،  آخر:  من  ن  قال  دائم،  الكثري  تغيري  يف  الشعوب  وتقاليد  عادات 

مر العصور من دون أن يتأثر    ء ثابت عىل يش   فالثقافة بصورة عامة تابعة للتغيري، فال يبقى 

 ق الفطرة. تأصلت جذورها يف أعامالتي  مور تلك األ بمسار الزمان إال 

  ؛ فإن فصل املسائل الفطرية عن األمور املعتادة أمر عسري  ؛هذا  وبناء عىل قال آخر:  

 

 . 837، ص 2 :علم اليقني، الفيض الكاشاين (1) 
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 . وإن اختلفت مظاهره ، ريخا ء حيافظ عىل بقائه عىل مر التكل يش ف

يصدق  وذلك  كونه أمرا فطريا،    أفضل دليل عىل يمثل  ه  ءبقا قال آخر: ولذلك؛ فإن  

 ياة بعد املوت. متاما عىل مسألة اهتامم اإلنسان باحل

هل يعقل أن توجد    قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن فطرة اإلنسان دائام تسأله قائلة:

 يف أعامقنا حمكمة صغرية بينام ال توجد يف هذا الكون الكبري حمكمة عادلة؟ 

اجلميع، فكل إنسان يطري    إن وجود الوجدان األخالقي أمر حمسوس لدىقال آخر:  

بالرضا العميق عندما يقدم خدمة إنسانية عظيمة وينقذ جمموعة من املظلومني  فرحا ويشعر  

يقع فريسة يف خمالب االضطراب ويشعر بآالم  إنه  واملحرومني، وكل من يقرتن بجريمة ف

جرام الذين مسخت فطرهتم  املجرمني املدمنني عىل اإل طبعا احلديث هنا اليشمل  وعميقة، 

 احلديث عن سائر الناس.  بسبب تكرار ارتكاهبم للذنوب، بل

أن االعتقاد باملعاد يكمن يف أعامق فطرة البرش من دون  من ذلك  يتضح  قال آخر: و

 من األدلة العقلية إلثباته.  استدالل آخر إلثباته مع توفر ما الحيىص  حاجة إىل 

 . املعاد واحلكمة: 3

ذكر صديقي    الثاين من حديثه، قام الثالث، وقال: لن أكرر عليكم ما بعدما انتهى  

من املشاهد، فأنا أيضا مررت بنفس جتربته يف البحث عن املعاد واألدلة التي يستند إليها،  

وقد حرضت جمالس كثرية للمعلم وتالميذه ترتبط هبذا، لكن الذي أثر يف خصوصا ذلك  

املشهد الذي حرضت فيه حوارا بينه وبني تالميذه حول برهان احلكمة، وقد سأهلم حينها  

 ة هذا الربهان عىل املعاد، وما ذكره القرآن الكريم بشأنه.عن دالل

حينها قام أحد التالميذ، وقال: لقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا الربهان يف مواضع كثرية  
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  ﴿َأَفَحِسْبُتْم َأنَّاَم َخَلْقنَاُكْم َعَبثاا َوَأنَُّكْم إَِلْينَا اَل ُتْرَجُعونَ من القرآن الكريم، منها قوله تعاىل:  

 [ 116ـ  115املؤمنون: ] ﴾ َفَتَعاىَل اهللَُّ املَْلُِك احْلَقُّ اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريمِ 

اخللق، وقضية  قضيتان.. قضية  : فاآلية الكريمة األوىل تشري إىل أن هناك  (1)قال آخر

ينكرون اخللق ألنه أمر واقع  وإذا كان الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر، ال  البعث..  

أنفسهم بعض هذا اخللق السؤال: مل كان هذا   ؛فعال، وأهنم هم  أنفسهم هذا  فهال سألوا 

 اخللق؟ أو ملاذا خلقنا؟

اب به عىل هذا السؤال، وهو أن هذا  وجواب واحد ال غري، هو الذي جُي قال آخر:  

 . وتقديراخللق مل يكن هلوا وعبثا، وأهنم إنام خلقوا عن علم، وحكمة 

ألن هذا اخللق ينطق عن حكمة بالغة، وقدرة قادرة عىل كل شىء، وعلم  قال آخر: 

 حميط بكل شىء.. ومن كانت تلك صفاته ال يكون منه هلو أو عبث. 

ثم إن هذا النظام الدقيق املحكم، املمسك بكل ذرة من ذرات الوجود،  قال آخر:  

عابث، ال يتقيد بنظام، وال جيرى أعامله  إن الالهي ال  .. أيدخل عليه شىء من اللهو والعبث؟

 . عىل توافق وترابط، وانسجام، بل يفعل ما متليه عليه نزواته، وما تصوره له أهواؤه 

بذلك  قال آخر: ولذلك،   يقول  الصدفة، كام  فالناس مل خيلقوا عبثا، ومل جتىء هبم 

 . املاديون وامللحدون، وإنام هم غراس غارس حكيم، عليم، قادر، مدبر

هذه قضية.. ال بد من التسليم هبا، وىف إنكارها مكابرة ىف احلق، وجمادلة  ل آخر:  قا 

بالباطل.. ومن مقتىض التسليم هبذا أن يسلم أيضا ببعث اإلنسان بعد موته، أو بمعنى آخر،  

عامل، أشبه ىف هذا بانتقاله من    امتداد حياة اإلنسان، وانتقاله من دار إىل دار، ومن عامل إىل
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 إىل الصبا، أو الشباب، أو غري هذا من مراحل العمر. الطفولة 

وهو سيد هذا الكوكب   ،ذلك أن اإلنسان هو خليفة اهلل عىل هذه األرض قال آخر:  

من غري جدال.. فهو الكائن الذي ملك من القوى ما استطاع هبا أن يغري وجه األرض،  

 وأن يستخرج خبأها، ويسخر موجوداهتا. 

ن اإلنسان، فإن مما جيانب احلكمة، ويدخل ىف باب اللهو  وإذا كان هذا شأقال آخر: 

ثم    ، والعبث، أن تنطفىء جذوة هذا الكائن، بعد سنوات قليلة يقضيها عىل هذه األرض

 . يصري رمادا، خيتلط برتاب هذه األرض، مع الدواب، واحلرشات واهلوام 

عىل هذا احلساب    إن ىف هذا جلورا عىل اإلنسان، وظلام له، إذ كان احليوانـ قال آخر:  

ـ خريا منه، ألنه تنفس أنفاس احلياة، وليس معه هذا العقل الذي مل يدع لإلنسان حلظة خيلد  

واالطمئنان الراحة  إىل  ويأس،    ، فيها  رجاء  بني  أبدا،  داخىل ال هيدأ  ْصاع  ىف  أبدا  إنه  بل 

 وسعادة وشقاء، وطمأنينة وخوف.. ىف يقظته ونومه.. عىل السواء. 

إلنصاف لإلنسان يقىض بأال تنتهى حياته باملوت، بل ال بد أن تكون  إن اقال آخر:  

 له رجعة أخرى، إىل حياة أكمل، وأفضل. 

قال  ن احلياة نعمة أنعم اهلل هبا عىل اإلنسان، وامتن عليه هبا.. كام  قال آخر: ذلك أ

ْمَع َواأْلَْبَصارَ تعاىل:   ﴾   َواأْلَْفئَِدَة َقلِيالا َما َتْشُكُرونَ ﴿ُقْل ُهَو الَِّذي َأْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّ

.. ومن متام هذه النعمة، دوامها، وإال فام كان لوجودها أصال حكمة، ولكان خريا  [ 23امللك:  ] 

 . منها العدم 

ردوا إىل احلياة  من أمنيات أهل النار ىف النار أن يُ قال آخر: وهلذا أخرب اهلل تعاىل أن  

عنهم: ﴿َوَلْو َتَرى إِْذ ُوِقُفوا َعىَل  قال تعاىل  ت القرآنية، كام  الدنيا.. وذلك ىف كثري من اآليا 

نَا َوَنُكوَن ِمَن املُْْؤِمننِيَ  َب بِآَياِت َربِّ عىل  قال ـ  و  ،[ 27األنعام:  ] ﴾  النَّاِر َفَقاُلوا َيا َلْيَتنَا ُنَردُّ َواَل ُنَكذِّ
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النار  أهل  ِمنَْها  ـ  لسان  َأْخِرْجنَا  نَا  ﴿َربَّ َظاملُِونَ :  َفإِنَّا  ُعْدَنا  وقال [ 107املؤمنون:  ] ﴾  َفإِْن  عىل    ، 

ُسَل  ْرَنا إىَِل َأَجٍل َقِريٍب ُنِجْب َدْعَوَتَك َوَنتَّبِِع الرُّ نَا َأخِّ  [44إبراهيم: ] ﴾ لساهنم أيضا: ﴿َربَّ

وهذا يعنى أهنم، وهم ىف النار، متمسكون باحلياة، راغبون فيها، عىل أية  قال آخر:  

 نوا عليها. صورة كا 

﴿َيا    الكافر ىف اآلخرة، حني يرى العذاب:  قال آخر: أما ما ذكره اهلل تعاىل من قول

ا  بسبب ما يالقى من بالء، تضيق به نفوسهم، شأهنم ىف هذا  ، فهو  [ 40النبأ:  ] ﴾  َلْيَتنِي ُكنُْت ُتَرابا

عها املوت..  شأن كثري من الناس ىف هذه احلياة الدنيا حني حتتوهيم حياة قاسية، يتمنون م

لكنهم ىف الواقع متمسكون باحلياة حريصون عليها.. ولو طلع عليهم املوت ىف تلك احلال،  

وقليل من الناس أولئك الذين    ، لفزعوا منه وكربوا، ولطلبوا املهرب، إن كان ثمة مهرب

أنفسهم إىل التعلق هبا، واللهفة عىل التشبث بكل    يرحلون عن هذه الدنيا، دون أن تنازعهم 

 يط ىف يدهم منها، مهام يكن حظهم فيها، وشقاؤهم هبا. خ

  ن حب احلياة طبيعة ىف كل حى، وهو ىف اإلنسان طبيعة وإرادة معا.. قال آخر: ذلك أ

طبيعة تدفعه إىل حفظ نفسه، واإلبقاء عىل ذاته أطول زمن ممكن.. وحب البقاء ـ فوق ذلك  

طه باألحياء، واشتباك مصاحله هبم،  ـ إرادة ختلقت ىف اإلنسان عن اتصاله باحلياة، واختال

 . وانفساح آفاق آماله بينهم، وامتداد آثاره ىف احلياة وفيهم

فإن يده تقرص عن أن تنال كل    ـ  اإلنسان ـ مهام طال عمره، وامتد أجله قال آخر: و

ما أراد، من أجل هذا، كان ىف الناس هذا احلرص الشديد عىل احلياة، وعىل االستزادة منها،  

ك الشوك واحلسكولو  سموما، وطعامها  آسنا، وهواؤها  ماؤها  الشبح    ..ان  هو  واملوت 

املخيف، الذي يطل عىل الناس بوجه كالح بغيض، يتهددهم ىف أنفسهم، وفيمن حيبون،  

وبمن   هبم،  وقعاته  من  خوف  وىف  منه،  وسواس  ىف  أبدا  فهم  وصديق..  وأهل  ولد،  من 
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 حيبون، ويؤثرون. 

النظر ىف العواقب من خاصية اإلنسان، وأنه ـ سبحانه ـ    قال آخر: ولذلك كله، كان

 . مل جيعل هذه اخلاصية له، إال ألمر جعله ىف العقبى، وإال كان وجود هذه القوة فيه باطال

فلو مل يكن لإلنسان عاقبة ينتهى إليها غري هذه احلياة اخلسيسة، اململوءة  قال آخر:  

ـ لكان أخس البهائم أحسن حاال من    نصبا ومها وحزنا، وال يكون بعدها حال مضبوطة 

 .اإلنسان

يقتىض أن تكون هذه احلكم اإلهلية، والبدائع الربانية، التي أظهرها  قال آخر: وهذا  

اَل   إَِلْينَا  َوَأنَُّكْم  َعَبثاا  َخَلْقنَاُكْم  َأنَّاَم  تعاىل بقوله: ﴿َأَفَحِسْبُتْم  نبه اهلل  اهلل ىف اإلنسان عبثا، كام 

 [ 115ملؤمنون: ا] ﴾ ُتْرَجُعونَ 

فإحكام بنية اإلنسان، مع كثرية بدائعها وعجائبها، ثم نقضها، وهدمها من  قال آخر:  

غري معنى سوى ما تشاركه فيه البهائم من األكل والرشب، مع ما يشوبه من التعب الذي  

 أغنى عنه احليوان ـ سفه تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا. 

﴿َفَتَعاىَل اهللَُّ املَْلُِك احْلَقُّ اَل إَِلَه  ة الكريمة بقوله:  قال آخر: ولذلك عقب اهلل تعاىل اآلي

هو تنزيه هلل سبحانه وتعاىل، أن يكون خلق  ، و [ 116املؤمنون:  ] ﴾  إِالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريمِ 

اخللق عبثا، وأنه سبحانه يميتهم، ثم ال يبعثهم.. إن هذا ال يليق بامللك العظيم، احلق، الذي  

 إله إال هو رب العرش الكريم. ال 

آخر  ويف  قال  األوصاف  :  هبذه  العلية،  الكريمة  لذاته  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وصف 

  امللكاجلليلة ما يشري إشارة مبينة إىل تقرير هذين األمرين: اخللق، والبعث، وأهنام من شأن  

م  فيعطل  اخللق واألمر،  يشاركه  معه،  إله  قام ملكه عىل احلق، والذي ال  أو  الذي  شيئته، 

 . ينقض حكمته
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اخللق    ثم إن ىف وصفه ذاته سبحانه وتعاىل بالكرم، إشارة أخرى، إىل أنقال آخر:  

 والبعث نعمة من منعم كريم، بيده اخلري، وهو عىل كل شىء قدير. 

هذا   لتقرير  الكريم  القرآن  اعتمدها  التي  فام هي األساليب  أحسنتم..  املعلم:  قال 

 الدليل؟ 

أحد   الدليل، عدة  (1) التالميذقال  الكريم يف صياغته وتقريره هلذا  القرآن  اعتمد   :

بأن النظم البديعة السائدة عىل العامل ال تنفك عن  .. ومنها  بأنه هو غاية اخللقةوجوه، منها  

 . والكل صور خمتلفة الستدالل واحد ..غرض وغاية

 . اخللقغاية قال املعلم: فحدثونا عن أوهلا.. عن املعاد و

عىل لزوم املعاد بأن احلياة األخروية هي الغاية  اهلل تعاىل  يستدل  قال أحد التالميذ:  

من خلق اإلنسان وإنزاله إىل هذه البسيطة، وأنه لوالها لصارت حياته منحرصة يف إطار  

بال   اإلجياد  عن  منزه  واهلل سبحانه  وباطال،  عبثا  ـ  بالتايل  ـ  وخلقه  إجياده  وألصبح  الدنيا، 

﴾  ﴿َأَفَحِسْبُتْم َأنَّاَم َخَلْقنَاُكْم َعَبثاا َوَأنَُّكْم إَِلْينَا اَل ُتْرَجُعونَ قوله تعاىل:  ، وإىل ذلك يشري  غرض

  [ 115املؤمنون: ] 

اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْينَُهاَم اَلِعبنَِي  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   ﴿َوَما َخَلْقنَا السَّ

ا إِالَّ   38الدخان:  ] ﴾   بِاحْلَقِّ َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن إِنَّ َيْوَم اْلَفْصِل ِميَقاهُتُْم َأْْجَِعنيَ َما َخَلْقنَامُهَ

رى أنه يذكر يوم الفصل بعد نفي كون اخللقة لعبا، وذلك يعرب عن أن النشأة  ، حيث ن[ 40ـ  

 األخروية تصون اخللقة عن اللغو واللعب. 

الذين يعتربون احلياة  كريمة تتعجب من عقول هؤالء الذين  : واآلية ال(2) قال آخر 

 

 . 4/167والسنة والعقل، اإلهليات عىل هدى الكتاب  (1) 

 ( 15/197) من وحي القرآن (2) 
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يعتربون أن ال هدف وال غاية من وجود اإلنسان؟  ؛ حيث  الدنيا فرصتهم األوىل واألخرية

وهم ينكرون أمر املعاد الذي سيواجه فيه اإلنسان النتائج اإلجيابية والسلبية عىل أعامل اخلري  

زن احلياة يف دائرة اهلدف الذي حيكم مسألة الوجود  أو الرش الصادرة عنه يف حياته، لتتوا

 عنده، ومسألة املسؤولية لديه. 

فهل عملية اخللق هي ملجرد أن    ؛إهنم ينسبون العبث واللهو إىل خلق اهللقال آخر:  

تثري االنفعاالت املرضية يف النفس من خالل ما تتوزعه من حركات ومشاهد وأوضاع،  

تنتهي املسألة؟ وليس هناك إال اللهو الذي يمأل الفراغ، ويثري    وختلقه من األجواء الالهية ثم 

 وال يرتك وراءه أي يشء يف طبيعة الواقع، وحركة الوجدان!؟ ، اإلحساس

إن هذه املعاين  ..  وملاذا يعبث اهلل أو يلعب أو يلهو، لينسبوا ذلك إليه!؟قال آخر:  

الفراغ الذي يعانيه   الالعب أو الالهي، وللتخلص من حالة  وليدة حاجة لإلثارة، ومللء 

السأم وامللل التي يعيشها، مما ال يطيق معه الطمأنينة إىل اهلدوء النفيس والسالم الروحي،  

 فيلجأ للعب واللهو، ليلقى عندها بعضا من اهلدوء. 

ما يدعيه هؤالء هو من صفات املخلوقني الذين يعيشون احلاجة والفقر  قال آخر: و 

و والسأم  واللعب  والفراغ  وباللهو  تارة،  بالعمل  ذلك  من  فيتخلصون  واالرتباك،  امللل 

 أخرى. 

وهذا ما جيعل املسألة يف أجواء املستحيل العقيل عىل اهلل، وجيعل نسبة ذلك  قال آخر:  

الروحي   والسقوط  الفكري،  بالتخلف  ويوحي  وجالله،  عزته  مواقع  عىل  عدوانا  إليه 

ني هبذه الطريقة، ويدلل عىل أهنم مل يفهموا طبيعة  اللذين يتمثالن يف شخصية هؤالء املتحدث 

األسس والقوانني اإلهلية التي حتكم الكون كله، مما جيعل لكل ظاهرة قانونا، ولكل حادثة  

 سببا.
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أن تثريه أمام اإلنسان يف تصويرها  اآليات الكريمة  وهذا ما أرادت هذه  قال آخر:  

اخلاطئة كان    للمفاهيم  التي  املتخلفة  اإلسالمية،  املنحرفة  الدعوة  عهد  يف  الناس  يعيشها 

 ويواجهها الدعاة إىل اهلل يف كل زمان ومكان يف جمتمعاهتم املتخلفة. 

تتحرك لتأكيد نفسها  اآلية الكريمة  هلذا فإن القضية التي تتحدث عنها  قال آخر: و

يف خطني العميق،  الوجدان  أوهلام  يف  يتناسب ..  اهلل ألنه ال  إىل  اللعب  نسبة  مع    استحالة 

حكمته، وال يليق بجالله، وال معنى له، إذ يمثل اللعب حاجة ذاتية مللء الفراغ واحلصول  

عىل الراحة النفسية مما ال يتناسب مع عظمته ـ سبحانه ـ وغناه املطلق عن كل يشء، وتنزهيه  

 عن كل نقاط الضعف مهام صغرت. 

التي    واحلياة واإلنسان  الدراسة الدقيقة للظواهر العامة يف الكونقال آخر: وثانيهام  

توحي بأن األرض خاضعة للتخطيط الدقيق يف عمق اجلدية احلكيمة ألرسار السنة اإلهلية،  

اكتشفه اإلنسان منهام ـ خاضع  فيام    وبأن السامء والفضاء الذي يفصل بينها وبني األرض ـ

ا مالحظاهتم  يف  واملكتشفون  العلامء  به  حيس  الذي  اهلاجس  جعل  مما  ذلك،  لدقيقة  ملثل 

للظواهر، هو البحث عام وراء ذلك الذي حيسون بوجوده، بالفطرة واملالحظة، ويعملون  

 عىل معرفة كنهه. 

َْذَناُه ِمْن َلُدنَّا قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل ذلك بقوله:   ا اَلختَّ ﴾  ﴿َلْو َأَرْدَنا َأْن َنتَِّخَذ هَلْوا

األنبياء:  ] ﴾  ألشياء وجودها، ﴿إِنَّا ُكنَّا َفاِعلِنيَ أي مما نملك من قدرة مطلقة، متنح ا  [ 17األنبياء: ] 

ولكننا مل نتخذ ذلك ومل نرده، ألننا ال نتخذ شيئا إال من مواقع احلكمة التي ختضع هلا    ،[ 104

فليس األمر، إذا مل نفعله، هو النقصان يف    ؛كل أفعالنا يف حركة الوجود السلبية واإلجيابية

لك عام يتناسب مع مقام األلوهية يف حكمته وغناه وقوته التي  القدرة، بل األمر، هو ابتعاد ذ 

 ال ينفذ إليها يشء من الضعف.
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التعبري وارد عىل أسلوب الكناية، يف تصوير رفض املسألة من ناحية املبدأ  قال آخر: و

 .بحيث لو كان ممكنا لكان مرفوضا 

يف   ورد  ما  ذلك  ومثل  آخر:  الكريم  قال  تعاىل  القرآن  اهلل  وصف  باحلق  نمن  فسه 

ذلك ألن احلق املطلق عبارة عن  وثم يرتب عىل ذلك إحياء املوتى والنشأة اآلخرة،    ،املطلق

الوجود الذي ال يتطرق البطالن إىل ذاته أوال، وصفاته ثانيا، وأفعاله ثالثا، ولو كان فعله  

تي تتمثل  بال غاية وال هدف، ملا كان حقا مطلقا، فيستدل بكونه حقا حمضا عىل لزوم الغاية ال

 . يف احلياة األخروية لإلنسان

﴿َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ ُهَو احْلَقُّ َوَأنَُّه حُيْيِي املَْْوَتى َوَأنَُّه َعىَل  قال آخر: وذلك كام يف قوله تعاىل:  

اَعَة آتَِيٌة اَل َرْيَب فِيَها َوَأنَّ اهللََّ َيْبَعُث َمْن يِف الْ   َقِديٌر َوَأنَّ السَّ
ٍ
ء    [ 7ـ  6احلج: ] ﴾ ُقُبورِ ُكلِّ يَشْ

إىل  إشارة  نفسه باحلق، ثم ذكر آيات البعث والقيامة،  اهلل تعاىل  وصف  قال آخر: ويف  

 . أن كونه حقا مطلقا ال يعرتيه الباطل، يالزم البعث، وإال ال يكون حقا مطلقا 

َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو  ﴿َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ ُهَو احْلَقُّ َوَأنَّ َما  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:  

يِيُكْم  ،  [ 62احلج:  ] ﴾  اْلَباطُِل  ثم بعد ثالث آيات يقول: ﴿َوُهَو الَِّذي َأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ حُيْ

ْنَساَن َلَكُفورٌ     [ 66احلج: ] ﴾ إِنَّ اإْلِ

َوَأنَّ  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   احْلَقُّ  ُهَو  بَِأنَّ اهللََّ  َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه  ﴿َذلَِك  َما 

ا اَل جَيِْزي  قال ثم بعد آيتني  ،  [ 30لقامن:  ] ﴾  اْلَباطُِل  َيْوما ُقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا  َا النَّاُس اتَّ : ﴿َيا َأهيُّ

نَّ  ْنَيا  َوالٌِد َعْن َوَلِدِه َواَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َوالِِدِه َشْيئاا إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ ُكُم احْلََياُة الدُّ

نَُّكْم بِاهللَِّ اْلَغُرورُ     [ 33لقامن: ] ﴾ َواَل َيُغرَّ

النظم البديعة السائدة عىل  قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن الثاين.. عن املعاد و

 . العامل ال تنفك عن غرض وغاية
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 هذا النوع من  وإشارة إىل  ات تلوحي: لقد ورد يف القرآن الكريم  (1) قال أحد التالميذ

االستدالل، حيث نرى أنه سبحانه يذكر النبأ العظيم واختالف الناس فيه بني مثبت وناف،  

النظام البديع السائد يف الكون، ببيان رائق مبسوط، معربا عن أنه لوال النبأ العظيم،    ثم يبني 

 ألصبح خلق العامل بالغاية.  

مَّ َيَتَساَءُلوَن َعِن النََّبإِ اْلَعظِيِم الَِّذي  ﴿عَ قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  

خُمَْتلُِفونَ  فِيِه  بعدها:  [ 3ـ    1النبأ:  ] ﴾  ُهْم  قال  ثم  ا  ،  َأْوَتادا َباَل  َواجْلِ ا  ِمَهادا اأْلَْرَض  َنْجَعِل  ﴿َأمَلْ 

لَِباسا  ْيَل  اللَّ َوَجَعْلنَا  ا  ُسَباتا َنْوَمُكْم  َوَجَعْلنَا  ا  َأْزَواجا َوَبنَْينَا  َوَخَلْقنَاُكْم  ا  َمَعاشا النََّهاَر  َوَجَعْلنَا  ا 

ا لِنُْخِرَج بِِه  اجا اِت َماءا َثجَّ ا َوَأْنَزْلنَا ِمَن املُْْعرِصَ اجا ا َوهَّ اجا ا َوَجَعْلنَا رِسَ ا ِشَدادا َحبًّا  َفْوَقُكْم َسْبعا

ا  ا َوَجنَّاٍت َأْلَفافا ا ، ثم قال بعدها:  [ 16ـ    6النبأ:  ] ﴾  َوَنَباتا ،  [ 17النبأ:  ] ﴾  ﴿إِنَّ َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتا

 بعضها ببعض.  تها ْجيعا صلوهو يدل عىل 

اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْينَُهاَم إاِلَّ بِاحْلَقِّ  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   ﴿َوَما َخَلْقنَا السَّ

اَعَة آَلتَِيٌة َفاْصَفِح ال  ْفَح اجْلَِميَل َوإِنَّ السَّ  [85احلجر: ] ﴾ صَّ

قصص قوم لوط وقوم  ذكر اهلل تعاىل لبعد  : لقد وردت هذه اآلية الكريمة  (2) قال آخر

وصالح   لتبني  شعيب  عقيدة  وغريهم  اعتناقه  عدم  إىل  يعود  اإلنسان  ضالل  سبب  أن 

 . صحيحة، ولعدم ارتباطه بمسألة املبدأ واملعاد

فنظامها حمسوب وحمكم وهو حق،  ،   آية واحدةيشري إليهام معا يفقال آخر: ولذلك  

فيكون هذا النظام البديع واخللق الدقيق املنظم دليال واضحا عىل  .  وكذا هدف خلقها حق.

العامل القادر جل وعال، وهو حق أيضا، بل هو حقيقة احلق، وكل حق بام هو متصل    اخلالق

 

 . 4/170اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (1) 

 (8/105) اهلل املنزل األمثل يف تفسري كتاب (2) 
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 اطل.بوجوده املطلق فهو حق، وكل يشء ال يرتبط به سبحانه فهو ب

اَعَة آَلتَِيةٌ قال آخر:   احلجر: ] ﴾  وهذا ما خيص التوحيد أما يف املعاد فيقول: ﴿َوإِنَّ السَّ

 وإن تأخرت فإهنا آتية بالنتيجة.  ، أي إهنا [ 85

وال يبعد أن تكون الفقرة األوىل بمنزلة الدال عىل الفقرة الثانية، ألن هذا  قال آخر:  

إنام يكون حقا عندما يكون   املليئة باآلالم واملتاعب هدف عال  العامل  الدنيوية  هلذه األيام 

 . فليست الدنيا لنحياها وتنتهي؛  يربر خلق هذا الوجود الكبري

خلق الساموات واألرض وما بينهام حق يدل عىل وجود يوم  فكون  هلذا  قال آخر:  

 القيامة واحلساب، وإال لكان اخللق عبثا وليس حقا. 

تعاىل إىل الصفح، وربطه بالقيامة دليل عىل أن العدالة املطلقة  ويف دعوة اهلل  قال آخر:  

ستكون هناك، لُيقتص من الظاملني، ويأخذ أصحاب احلقوق حقوقهم، وهو ما ال نجده يف  

تؤدى احلقوق ألهلها،   أن  مقتضيات احلكمة والعدالة  قليال.. ولذلك كان من  إال  الدنيا 

 سواء يف هذه الدار أو يف غريها.

 والعدالة:   . املعاد 4

الثالث من حديثه، قام الرابع، وقال: لن أكرر عليكم ما ذكر صديقي  بعدما انتهى  

من املشاهد، فأنا أيضا مررت بنفس جتربته يف البحث عن املعاد واألدلة التي يستند إليها،  

وقد حرضت جمالس كثرية للمعلم وتالميذه ترتبط هبذا، لكن الذي أثر يف خصوصا ذلك  

حرضت فيه حوارا بينه وبني تالميذه حول برهان العدالة، وقد سأهلم حينها    املشهد الذي 

 عن داللة هذا الربهان عىل املعاد. 
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إىل هذا الربهان بطريقتني.. أوالمها  القرآن الكريم  : لقد أشار  (1)قال أحد التالميذ

وثانيهام  بالتسوية  تنديده   وغريهم..  والصاحلني  املؤمنني  ابني  بني  بالفرق  لعايص  يرصح 

 واملطيع يف النشأة اآلخرة. 

 قال املعلم: فحدثونا عن نامذج من األسلوب األول. 

ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   ﴿َأْم َنْجَعُل الَّ

ا  احِلَاِت َكاملُْْفِسِديَن يِف اأْلَْرِض َأْم َنْجَعُل املُْتَِّقنَي َكاْلُفجَّ  [ 28ص: ] ﴾ رِ الصَّ

اَمَء َواأْلَْرَض  وقد تقدم هذه اآلية الكريمة قوله تعاىل:  :  (2)قال آخر ﴿َوَما َخَلْقنَا السَّ

ِذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّارِ  ، وقد سبقت  [ 27ص: ] ﴾ َوَما َبْينَُهاَم َباطاِلا َذلَِك َظنُّ الَّ

القصور يف مراعاة العدالة وقع  داود عليه السالم، وأشارت إىل أن شيئا ما، من  أيضا بذكر  

 . منه

مل يدعه يذهب    هخليفة ىف األرض ـ فإنوإن اعترب داود  ـ قال آخر: وذكر أن اهلل تعاىل 

هكذا سنة اهلل ىف خلقه، وحكمه بني عباده،  .. وبام فعل، بل أوقفه موقف احلساب واملساءلة

بينهم، فمن ظلم اقتص اهلل له من  فكام ال يظلمهم   الظلم حمرما  رهبم شيئا، كذلك جعل 

إِنَّ  ،  ظامله، ىف الدنيا وىف اآلخرة نَُّه اهللَُّ  وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿ُثمَّ ُبِغَي َعَلْيِه َلَينْرُصَ

 [ 60احلج: ] ﴾ اهللََّ َلَعُفوٌّ َغُفورٌ 

اَمَء َواأْلَْرَض  وعىل هذا نجد الصلة وثيقة بني قوله قال آخر:   تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقنَا السَّ

ِذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّارِ  وبني اآليات    ،[ 27ص:  ] ﴾  َوَما َبْينَُهاَم َباطاِلا َذلَِك َظنُّ الَّ

السابقة عليها، التي تضمنت هذه القضية التي وضع فيها نبى من أنبياء اهلل موضع املحاسبة  

 

 . 4/172اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (1) 

 ( 12/1076التفسري القرآين للقرآن ) (2) 
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املساءلة.. فاهلل سبحانه وتعاىل خلق السموات واألرض وما بينهام باحلق، وأقامهام عىل  و

ميزاته، ومل خيلقهام باطال، حتى يسمح للباطل أن يسكن إليهام، ويعيش فيهام.. بل إن احلق  

الوجود من ينحرف عن   الوجود، وإنه ليس ىف كائنات  ليمسك بكل ذرة من ذرات هذا 

 ان، ملاله من إرادة، تصدر عن تفكري وتقدير. طريق احلق إال اإلنس

وهذا االنحراف، ال يدوم أبدا.. فام هى إال حلظة عابرة من حلظات الزمن  قال آخر:  

األبدى، يضطرب فيها ميزان العدل بني الناس، ثم يعود هذا امليزان إىل توازنه، فيوىف كل  

َساِب  إنسان جزاء عمله يوم اجلزاء: ﴿اَل ُظْلَم اْلَيْوَم إِنَّ  يُع احْلِ  [17غافر: ] ﴾ اهللََّ رَسِ

تعاىل:   قوله  ويف  آخر:  َكَفُرواقال  ِذيَن  الَّ َظنُّ  خلق  إإشارة    [ 27ص:  ] ﴾  ﴿َذلَِك  ىل 

السموات واألرض وما بينهام، أي أن اهلل سبحانه ما خلق السموات واألرض وما بينهام  

يعيشون ىف أوهام وظنون وراء هذا  باطال، ولكن الذين كفروا ال يؤمنون هبذه احلقيقة، بل  

احلق الذي تنطق به آيات اهلل.. فلو كانوا يؤمنون باهلل آلمنوا هبذه احلقيقة، وال ستيقنوا أن  

لن يرتكوا   إذا ظلموا  ما هو حق، وأهنم  إال  يكون من صنعته  اهلل هو احلق، وأن احلق ال 

يلقون عليه أشد العذاب..  وشأهنم، بل سيحاسبون ويعاقبون، وىف كفرهم باهلل ظلم عظيم،  

 [ 27ص: ] ﴾ وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿َفَوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّارِ 

َوَعِمُلوا  قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل هذه احلقائق بقوله:   آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َنْجَعُل  ﴿َأْم 

َنْجَعُل   َأْم  اأْلَْرِض  َكاملُْْفِسِديَن يِف  احِلَاِت  ارِ الصَّ َكاْلُفجَّ أي أحسب الذين    [ 28ص:  ] ﴾  املُْتَِّقنَي 

الصاحلات،   وعملوا  آمنوا  الذين  نجعل  وأن  واألرشار،  األخيار  بني  نسوى  أننا  كفروا 

ذلك ما ال يتفق    ..كاملفسدين ىف األرض، الذين كفروا باهلل، وعصوا رسله، وآذوا خلقه؟

 سموات واألرض. مع احلق الذي أقام اهلل عليه خلقه، والذي به خلق ال 

تعاىل:   قال  ذلك  ومثل  آخر:  َكْيَف  قال  َلُكْم  َما  َكاملُْْجِرِمنَي  املُْْسلِِمنَي  ﴿َأَفنَْجَعُل 
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ُكُمونَ   [ 36ـ  35القلم: ] ﴾ حَتْ

آخر واستخالص  :  (1)قال  احلقائق،  عن  الكشف  يف  الكريم  القرآن  طريقة  إن 

اهلل سبحانه  املواقف، يعرضها  مقارنة  خالل عملية  من  الكريمة، وهذا  تكون  اآليات    يف 

 األسلوب مؤثر جدا من الناحية الرتبوية. 

الصاحلني وخصائصهم وميزاهتم    فمثال تستعرض اآليات الرشيفة حياةقال آخر:  

والظاملني، وجيعل كال منهام يف ميزان، ويسلط    ومعايريهم.. ثم كذلك بالنسبة إىل الطاحلني

 صول إىل احلقيقة.مقارنة، للو األضواء عليهام من خالل عملية

يف    )أصحاب اجلنة(  ومتاشيا مع هذا املنهج وبعد استعراض النهاية املؤملة ل قال آخر:  

املتقني حالة  وجل  عز  البارئ  يستعرض  السابقة،  أاآليات  فيذكر  رهبم    ن ،  عند  للمتقني 

 جنات النعيم. 

آخر:   املقام وسموهقال  علو  يدعون  كانوا  واملرتفني  املرشكني  من  قسام    يوم  وألن 

بشدة هذا االدعاء  يوبخهم عىل  اهلل  فإن  لذا  الدنيا،  يف  عليه  هو  كام  بل حياكمهم  ،  القيامة 

 [ 36ـ  35القلم: ] ﴾ فيقول: ﴿َأَفنَْجَعُل املُْْسلِِمنَي َكاملُْْجِرِمنَي َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمونَ 

أي   آخر:  العادل  قال  عاقبة  أن  عاقل  إنسان  يصدق  أن  يمكن  املطيع  هل  والظامل، 

كل    خاصة عندما تكون املسألة عند إله جعل ،  املؤثر واملستأثر واحدة ومتساوية   واملجرم،

 جمازاته ومكافئاته وفق حساب دقيق وبرنامج حكيم. 

يَِّئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   ُحوا السَّ ِذيَن اْجرَتَ ﴿َأْم َحِسَب الَّ

ِذيَن آَمُن  احِلَاِت َسَواءا حَمَْياُهْم َومَمَاهُتُْم َساَء َما حَيُْكُمونَ َكالَّ  [ 21اجلاثية: ] ﴾ وا َوَعِمُلوا الصَّ

 

 (18/550) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 
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ى  : وقد تقدم هذه اآلية الكريمة قوله تعاىل:  (1)قال آخر ﴿َهَذا َبَصائُِر لِلنَّاِس َوُهدا

ُيوِقنُونَ  لَِقْوٍم  القرآن  ، أي أن  [ 20اجلاثية:  ] ﴾  َوَرمْحٌَة  الذي يشتمل عىل العقيدة والرشيعة  هذا 

يفتح عقوهلم وقلوهبم عىل املعرفة التي يبرصون هبا حقائق احلياة، ويدهلم    ، بصائر للناس

عىل الرصاط املستقيم، وخيرجهم من الظلامت إىل النور، فيعيشون يف النور املعنوي املنطلق  

 . لإلبصارمن أفق الوحي احلق، واملعرفة اليقينية، عندما يتخذونه وسيلة 

وهو   آخر:  من  قال  خيتزنه  فيام  ﴿َوَرمْحَة﴾  السبيل  سواء  إىل  به  هيتدون  ى﴾  ﴿ُهدا

ُيوِقنُونَ  ﴿لَِقْوٍم  حياهتم،  يف  اخلري  ينابيع  من  املتدفقة  اإلهلية  الرمحة   [ 20اجلاثية:  ] ﴾  إحياءات 

  يتحركون يف طريق حتصيل اليقني، فال يتوقفون أمام الشك ليتجمدوا عنده،أولئك الذين  

 بل يالحقون كل مواقع املعرفة التي يمكن أن تزيل احلجاب عن احلقيقة.  

وإذا كانت هذه البصائر تربط مصري اإلنسان بعبوديته هلل، فال بد من أن  قال آخر:  

عباده   حركة  عن  اهلل  رضوان  أن  باعتبار  وحركته،  أعامله  لتقويم  مقياسا  العبودية  تكون 

 . ومصريهم متعلق هبا 

آخر:   مقال  التالية وهذا  اآلية  عنه  تعرب  تعاىل:  ا  قوله  وهي  ِذيَن  ،  الَّ َحِسَب  ﴿َأْم 

احِلَاِت َسَواءا حَمَْياُهْم َومَمَاهُتُْم َس  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ يَِّئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَّ ُحوا السَّ اَء  اْجرَتَ

 [ 21اجلاثية: ] ﴾ َما حَيُْكُمونَ 

الكافرون والفاسقون الذين يعملون السيئات من خطأ  تثري ما يقع فيه  قال آخر: فهي  

الدنيا   يف  مستقبلهم  عىل  تأثري  أي  يرتك  ال  اهلل،  طاعة  عن  ابتعادهم  أن  يتصورون  عندما 

 واآلخرة، فيمكن أن يكونوا، هم واملؤمنون املتقون، سواء. 

 

 ( 20/323) من وحي القرآن (1) 
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اعة  انطالقا من الفكرة اخلاطئة التي ال ترى يف اإليامن والكفر، والطقال آخر: وذلك  

موقف   كله  ذلك  من  املوقف  ليكون  العميل،  والتقويم  االهتامم  يثري  معنى  أي  واملعصية، 

 الالمباالة؟

 ،[ 21اجلاثية:  ] ﴾  ﴿َساَء َما حَيُْكُمونَ قال آخر: وهلذا يعقب اهلل تعاىل عىل موقفهم بقوله:  

لذي  الواقع الداخيل واخلارجي ا  ألن مستوى اإلنسان ال بد من أن حيدد عىل ضوء وذلك،  

يعيش فيه، فهو عندما يكون منفتحا عىل اهلل خالق الكون كله، منسجام مع اخلري املنطلق من  

عمق املعنى الطيب يف احلياة، مواليا للحق الذي يمثل مضمون الوجود، يف مقابل الواقع  

الشيطان،   عىل  منفتحا  اهلل،  عن  منغلقا  يكون  عندما  فيه  يعيش  الذي  والعميل  النفيس 

الروح، ويعطل  وخاضعا لألوث يثقل  الذي  الرش  التوحيد، ومنسجام مع  ان، ومتمردا عىل 

حيوية احلياة، ومبتعدا عن احلق، مقرتبا من الباطل، فكيف نساوي بني هذا الواقع وذاك يف  

.. إنه الفرق بني األعمى والبصري وبني الظلامت والنور، يف املضمون  ؟احلياة، وما بعدها 

 ياة كلها.الروحي واحلركي عىل صعيد احل

 قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن نامذج من األسلوب الثاين.

تعاىل:   قوله  ذلك  عىل  األمثلة  من  آخر:  يِف  قال  ننَِي  ُمَقرَّ َيْوَمئٍِذ  املُْْجِرِمنَي  ﴿َوَتَرى 

ابِيُلُهْم ِمْن َقطَِراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّاُر لَِيْجِزَي اهللَُّ ُكلَّ   َنْفٍس َما َكَسَبْت إِنَّ اهللََّ  اأْلَْصَفاِد رَسَ

َساِب  يُع احْلِ  [ 51ـ  49إبراهيم: ] ﴾ رَسِ

آخر املجرمني  :  (1) قال  ترى  األغالل أي  يف  شديدة    ،مشدودين  مادة  من  ثياهبم 

 . االلتهاب، يتصاعد هليبها ليغطي وجوههم 

 

 ( 13/130) من وحي القرآن (1) 



463 

 

وهي صورة مرعبة للمصري املحتوم الذي يواجهه هؤالء املجرمون الذين  قال آخر: 

والعميل، ليفسدوا يف األرض عىل مستوى قضية العقيدة،    اروا يف خط اإلجرام الفكريس

أو عىل مستوى الرشيعة، فكانوا حربا عىل اهلل ورسوله، فضلوا وأضلوا، ومنعوا الكثريين  

َما   َنْفٍس  ُكلَّ  اهللَُّ  النار وبئس املصري ﴿لَِيْجِزَي  السري يف طريق اهلداية، فكان جزاؤهم  من 

َساِب َكَسبَ  يُع احْلِ  [ 51إبراهيم: ] ﴾ ْت إِنَّ اهللََّ رَسِ

وإذا كان البعض يستبعدون مثل هذا العقاب كجزاء عىل جريمة اإلنسان،  قال آخر:  

ألهنا مهام كربت، فلن تكون بحجم هذا العذاب، فإننا نثري أمام هذا البعض أن العقاب ال  

السلبية يف حياة البالد والعباد، وليس من  بد من أن يكون منسجام مع حجم النتائج العملية  

الرضوري أن يكون منسجام مع حجم اجلريمة عىل مستوى الكم، وأية جريمة أفظع من  

 جريمة الكفر باهلل الذي يبعد احلياة عن االنسجام مع رشيعة اهلل، يف أوامره ونواهيه. 

اَعَة آتَِيٌة َأَكادُ قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   ُأْخِفيَها لُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس باَِم    ﴿إِنَّ السَّ

 [ 15طه: ] ﴾ َتْسَعى

ألنه ال يبني    ى الساعة،أخف  : ففي هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل أنه(1) قال آخر

للناس متى تكون، ومل يعط علمها لنبي، وال ألحد من الناس، مع تأكيد وقوعها من غري  

ا وأكد وقوعها، فهو مل خيفها، ولو كان أعلم الناس  نه أخفاها، أخفى زماهنأتعيني لزماهنا، فك

 هبا علام كامال ألعلم متى تكون، ولكنه أكد جميئها. 

، أي أن جميئها للجزاء  [ 15طه:  ] ﴾  ﴿لُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس باَِم َتْسَعىقال آخر: ثم قال تعاىل:  

ملا  فيجزى من عمل عمال صاحلا جزاء صاحلا، ومن عمل عمال سيئا جيزى جزاء وف اقا 
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فام خلق اإلنسان سدى    ،ارتكب، وهكذا يكون كل جمزيا بعمله إن خريا فخري، وإن رشا فرش

 . يفعل ما يشاء من غري حساب عىل ما فعل وجزاء للخري الذي أراده ونواه وفعله

الباء  ف  ، أي جتزى جزاء بالذي تسعى،[ 15طه:  ] ﴾  وقوله تعاىل: ﴿باَِم َتْسَعىقال آخر:  

بل ما تسعى، أو جتزى بذات ما تسعى، وذلك ملساواة السعي مع اجلزاء  للمقابلة، أي مقا 

 فكأنه هو هو. 

إىل أنه سيلقى عنتا من الذين  عليه السالم  لنبيه موسى  اهلل تعاىل  وقد أشار  قال آخر:  

﴿َفاَل  :  ال يؤمنون بالبعث، وقد هناه سبحانه عن مطاوعتهم وهو لكل أتباعه، فقال تعاىل 

َدى َبَع َهَواُه َفرَتْ نََّك َعنَْها َمْن اَل ُيْؤِمُن هِبَا َواتَّ لإلفصاح، إذ تفصح  هنا  الفاء  و  ، [ 16طه:  ] ﴾  َيُصدَّ

عن رشط مقدر تقديره: إذا كانت آتية، وإن كان زماهنا خافيا، فبني للناس وجوب اإليامن  

هي إالحياتنا الدنيا  هبا، وال يصدنك عنها من ال يؤمن هبا فال يؤمن بالبعث، ويقول: إن  

أهوائهم   سيطرة  هو  بالبعث  إيامهنم  عدم  يف  والسبب  بمبعوثني،  نحن  وما  ونحيا  نموت 

 عليهم، ولذا قرن بعدم اإليامن باليوم اآلخر اتباع اهلوى. 

آخر:   َدىقال  ﴿َفرَتْ تعاىل:  والفاء    [ 16طه:  ] ﴾  وقوله  السالم،  عليه  ملوسى  اخلطاب 

نََّك للسببية، أي الصد عنها سبب الوق  هنى    [ 16طه:  ] ﴾  وع يف الردى، والنهي يف ﴿َفاَل َيُصدَّ

عن   هنى  أي  اآلخر،  باليوم  اإليامن  منع  الكافرين،  حماولة  وهو  الصد،  أسباب  قبول  عن 

 . متكينهم من اإلغراء به

باليوم اآلخر حتى ال يطمع أحد من  قال آخر: أي   كن صلبا يف بث روح اإليامن 

نهي عن ذلك بالنسبة لنبي اهلل تعاىل ليس الحتامل أن يقع، بل  الكافرين يف أن تصد عنه، وال

 . إن ذلك ملكان اإليامن بالبعث من اإليامن

ا َوْعَد اهللَِّ  قال أحد التالميذ: ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   ﴿إَِلْيِه َمْرِجُعُكْم َْجِيعا
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ُه َيْبَدُأ اخْلَْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه لِيَْجِزَي   ا إِنَّ ِذيَن َكَفُروا  َحقًّ احِلَاِت بِاْلِقْسِط َوالَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ الَّ

اٌب ِمْن مَحِيٍم َوَعَذاٌب َألِيٌم باَِم َكاُنوا َيْكُفُرونَ   [4يونس: ] ﴾ هَلُْم رَشَ

وعيد للكافرين،   ا استعراض لبعض قدرة اهلل، وفيهففي اآلية الكريمة : (1) قال آخر

ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوثِنيَ  ﴾  وأهنم ليسوا كام ظنوا وقالوا: ﴿إِْن ِهَي إِالَّ َحَياُتنَا الدُّ

 [37املؤمنون: ] 

آخر:   الغرور..قال  باهلل  وغرهم  أنفسهم،  كذبتهم  ُْم    لقد  َأهنَّ ُأوَلئَِك  َيُظنُّ  ﴿َأاَل 

الُّوَن  .  .[ 6ـ    4املطففني:  ] ﴾  يٍم َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاملَنِيَ َمْبُعوُثوَن لَِيْوٍم َعظِ  َا الضَّ ﴿ُثمَّ إِنَُّكْم َأهيُّ

احْلَِميِم   ِمَن  َعَلْيِه  َفَشاِرُبوَن  اْلُبُطوَن  ِمنَْها  َفاَملُِئوَن  وٍم  َزقُّ ِمْن  َشَجٍر  ِمْن  آَلكُِلوَن  ُبوَن  املَُْكذِّ

َب اهلِْ  ينِ َفَشاِرُبوَن رُشْ فالبعث أمر حكم اهلل به، حكام  ..  [ 56ـ    51الواقعة:  ] ﴾  يِم َهَذا ُنُزهُلُْم َيْوَم الدِّ

ا  ، ال مرد له ا َوْعَد اهللَِّ َحقًّ  [4يونس: ] ﴾ ﴿إَِلْيِه َمْرِجُعُكْم َْجِيعا

ُيِعيُدهُ : ويف  قال آخر ُثمَّ  اخْلَْلَق  َيْبَدُأ  ُه  إمكانية    إشارة إىل  [ 4يونس:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

غري مثال    إعادة اخللق بعد موهتم، فإن ذلك ال يعجز من خلق اخللق ابتداء، وجاء هبم عىل 

سابق.. فإعادة اليشء إىل أصله بعد فساده، وانحالله أهون ـ ىف تقديرنا نحن البرش ـ من  

ابتداء عىل غري مثال سبق َل    ،إنشائه  َأوَّ َبَدْأَنا  ُنِعيُدُه  واهلل سبحانه وتعاىل يقول: ﴿َكاَم  َخْلٍق 

َفاِعلِنيَ  ُكنَّا  إِنَّا  َعَلْينَا  ا  َوُهَو    ،[ 104األنبياء:  ] ﴾  َوْعدا ُيِعيُدُه  ُثمَّ  اخْلَْلَق  َيْبَدُأ  الَِّذي  ويقول: ﴿َوُهَو 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ   [ 27 الروم:] ﴾ َأْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه املََْثُل اأْلَْعىَل يِف السَّ

ِذيَن  : ويف  قال آخر احِلَاِت بِاْلِقْسِط َوالَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ قوله تعاىل: ﴿لِيَْجِزَي الَّ

اٌب ِمْن مَحِيٍم َوَعَذاٌب َألِيٌم باَِم َكاُنوا َيْكُفُرونَ  بيان للحكمة التي من    [ 4يونس:  ] ﴾  َكَفُروا هَلُْم رَشَ

أن يوىف الناس أجورهم، وينالوا  وهي    ،أجلها كان بعث الناس، ورجعتهم إىل اهلل بعد موهتم
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جزاء أعامهلم.. إذ احلياة الدنيا دار ابتالء وعمل، واحلياة اآلخرة دار حساب وجزاء.. الدنيا 

 مزرعة الزارعني، واآلخرة حصاد احلاصدين. 

قتىض حكمة اخلالق أن يعيد الناس بعد موهتم، ليوفيهم  ومن هنا كان من م قال آخر:  

احِلَاِت بِاْلِقْسطِ  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ أي   [ 4يونس:  ] ﴾  جزاء أعامهلم ىف الدنيا.. ﴿لَِيْجِزَي الَّ

اٌب ِمْن مَحِيمٍ  ِذيَن َكَفُروا هَلُْم رَشَ قال  أي من سائل حار كام    [ 4يونس:  ] ﴾  باحلق والعدل، ﴿َوالَّ

قُّوِم َطَعاُم اأْلَثِيِم َكاملُْْهِل َيْغيِل يِف اْلُبُطوِن َكَغيْلِ احْلَِميمِ اىل:  تع ـ    43الدخان:  ] ﴾  ﴿إِنَّ َشَجَرَت الزَّ

َألِيمٌ ..  [ 46 وهبذا    [ 4يونس:  ] ﴾  ﴿َوَعَذاٌب  أليم،  عذاب  احلميم  من  الرشاب  هذا  ومع  أي 

 دهم. حيتوهيم العذاب من الداخل واخلارج، ىف بطوهنم، وىف أجسا 

فقال:   العذاب،  ذلك  سبب  ذكر  ثم  آخر:  َيْكُفُرونَ قال  َكاُنوا  أي   [ 4يونس:  ] ﴾  ﴿باَِم 

 بسبب كفرهم باهلل، وصدهم عن سبيله. 

احِلَاِت بِاْلِقْسطِ قال املعلم: ف ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ﴾  لم جاء قوله تعاىل ﴿لَِيْجِزَي الَّ

، ومل يرد هذا القيد ىف جزاء الكافرين؟ وهل جيازى  مقيدا اجلزاء بأنه جزاء بالقسط   [ 4يونس: ] 

أحد إال بالقسط والعدل؟ واهلل سبحانه وتعاىل يقول: ﴿َوَنَضُع املََْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة  

  [47األنبياء: ] ﴾ ا َحاِسبِنيَ َفاَل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئاا َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْينَا هِبَا َوَكَفى بِنَ

 ؟ [ 155النساء: ] ﴾ ﴿اأْلَْنبَِياءَ 

الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، كان هلم من أعامهلم الصاحلة  قال أحد التالميذ: ألن  

ما يقيم ميزاهنم، وجيعل هلم حسابا عىل كفتى امليزان، كفة احلسنات، وكفة السيئات.. فام  

احلسن كفة  ىف  رأوه  حسنات  من  هلم  كفة  كان  ىف  رأوه  سيئات،  منهم  هلم  كان  وما  ات، 

عىل  ولذلك  السيئات..   قائم  فحساهبم  هناك..  أو  هنا،  أعامهلم،  من  ذرة  مثقال  تضع  مل 

 وكذلك جزاؤهم.. قائم عىل القسط، واحلق، والعدل. . القسط، واحلق، والعدل.
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حيول    وليس ذلك اجلزاء القائم عىل القسط بالذي حيجز فضل اهلل عنهم، أوقال آخر:  

بني رمحته وبينهم.. فإن من متام العدل أنه أخذ امليسء بإساءته، أن يزاد للمحسن ىف إحسانه،  

فيرشف ـ لذلك ـ باإلحسان أهله،  ؛  لرشف اإلحسان ىف ذاته، ولقدر العمل الصالح ىف نفسه

 [ 26يونس:  ] ﴾  ةٌ ﴿لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسنَى َوِزَيادَ ، كام قال تعاىل:  ويكرم بالعمل الصالح ذووه 

 [139الصافات: ] ﴾ ﴿ُيوُنَس 

آخر:   كل  قال  كانت  إذ  به،  ميزان  يقام هلم  اآلخرة  ىف  هلم  الكافرون فال شىء  أما 

أعامهلم ضالال ىف ضالل، ألن أي عمل ـ مع الكفر ـ وإن كان ىف باب الصاحلات، هو باطل  

فهو أشبه باحليوان الطيب حلمه، احلالل أكله، يموت حتف    ؛ ال وزن له، إذ مل يزكه اإليامن

ِْم    ،فيصبح خبيثا حراما   أنفه، أو خنقا، أو غرقا  بَِرهبِّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ واهلل تعاىل يقول: ﴿َمَثُل 

َعىَل  َكَسُبوا  مِمَّا  َيْقِدُروَن  اَل  َعاِصٍف  َيْوٍم  يِف  يُح  الرِّ بِِه  ْت  اْشَتدَّ َكَرَماٍد  ُهَو  َأْعاَمهُلُْم  َذلَِك   
ٍ
ء يَشْ  

اَلُل اْلَبِعيدُ  اٍب بِِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن  ،  [ 18إبراهيم:  ] ﴾  الضَّ ِذيَن َكَفُروا َأْعاَمهُلُْم َكرَسَ ويقول: ﴿َوالَّ

َشْيئاا  جَيِْدُه  مَلْ  َجاَءُه  إَِذا  َحتَّى  الكافرين،  ..  [ 39النور:  ] ﴾  َماءا  الضالني  هلؤالء  يقام  ميزان  فأى 

 ىف كفة الصاحلات شىء يوزن؟  وليس هلم 

ِذيَن  قال آخر:   يَن َأْعاَمالا الَّ وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاأْلَْخرَسِ

بِآيَ  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ُأوَلئَِك  ا  حُيِْسُنوَن ُصنْعا ُْم  َأهنَّ حَيَْسُبوَن  َوُهْم  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  ِت  ا َضلَّ َسْعُيُهْم يِف 

ِْم َولَِقائِِه َفَحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم َفاَل ُنِقيُم هَلُْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزناا َذلَِك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم   باَِم َكَفُروا  َرهبِّ

ا َُذوا آَيايِت َوُرُسيِل ُهُزوا  [ 106ـ  103الكهف: ] ﴾ َواختَّ

وهال كان اجلزاء معجال    لم كان املوت ثم البعث حتى يقع اجلزاء؟ : ف(1) قال املعلم
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ىف هذه الدنيا حتى يكون أثره ظاهرا ىف هذه احلياة، تتمثل فيه العربة والعظة، ويقع به النفع  

ملن اعترب واتعظ؟ ثم ما وقع هذا اجلزاء املؤجل، عىل هذا اإلنسان الذي مات وصار رميام  

 ؟ وترابا.. ثم يبعث بعد هذا الزمن الطويل الذي ال يعلم مداه إال اهلل

التالميذ:   اإلنسان، من قال أحد  يعمله  أن هناك جزاء معجال لكل عمل    ال شك 

حسن أو سيىء، فكل عمل حيمل ىف كيانه اجلزاء الذي يستحقه صاحبه، عىل أية صورة من  

الصور.. وليس من احلتم الالزم، بل وال من املطلوب املستحب أن يكون اجلزاء من جنس  

وقد يكون من نوع   ، كون العمل ماديا وجزاؤه روحيا نفسيا فقد ي ، العمل، كام ونوعا وكيفا 

ما، ويكون جزاؤه مماثال له ولكن من نوع آخر، ثم قد يكون كام من نوع معني، فيقع جزاؤه  

 موزعا ىف أنواع متعددة من اجلزاء. 

ىف جانب األعامل الصاحلة، وىف جانب    ،احلياة الدنيا شواهد كثرية هلذا : ويف  قال آخر

رجل من عباد اهلل الصاحلني، أقام نفسه  ، ومن األمثلة عىل ذلك  األعامل السيئة، عىل السواء

العباد.. فيصىل، ويصوم، ويزكى،    عىل طريق احلق، واخلري.. يؤدى حقوق اهلل، وحقوق 

هكذا    خيرس امليزان.. ويقول كلمة احلق ولو أصابه منها رض وأذى، وال يطفف الكيل، وال  

ضنك   من  حال  ىف  ذلك  مع  يرى  ثم  الناس..  مع  سريته  وتلك  احلياة،  ىف  وشأنه  سريته 

 العيش، وضيق الرزق، ثم قد يكون إىل ذلك مبتىل بآفة ىف جسمه، أو علة ىف ولده. 

ال شك أن ظاهر احلال ينبىء هنا عن أن هذا اإلنسان شقى، وأنه مل جين  قال آخر:  

فأين هو اجلزاء احلسن للعمل احلسن؟ وأين    ،إال هذا البالء الذي هو فيه   من صالحه وتقواه

واجلواب، الذي ينطق به لسان احلال،  ..  هى ثمرة اإلحسان التي جينيها من زرع اإلحسان؟

يديه، ونزف دمه  أدمى  الذي  الشوك واحلسك،  احلقيقة  ،  أنه مل جين من إحسانه غري  لكن 

 عىل حدوده األبصار الكليلة، والبصائر املغلقة. كامنة وراء هذا الظاهر الذي تقف 
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فلو ذهب ذاهب يفتش عن هذا اإلنسان، لوجد باطن أمره عىل خالف  قال آخر:  

العني فقريا، فهو ىف واقعة غنى، وأنه إن حسب ىف عداد   ظاهره.. وأنه وإن بدا ىف مرأى 

قم قزما  الرجال  منازل  ىف  عد  إن  وأنه  سعيد،  نفسه  عند  فهو  شقيا  طوال  الناس  فهو  يئا، 

عمالق، ال يقاس به أطول الرجال، وأنه إن بدا ضعيفا هزيال، فهو قوى جبار، يضع قدميه  

 فوق رءوس األقوياء واجلبارين.

فهذا اإلنسان الذي ال تأخذه العيون، وال تقف عنده األنظار، هو قلب  قال آخر:  

د العافية يمس كل  ينبض بالرضا، ونفس تتنفس السعادة، وروح تسرتوح الغبطة.. جيد بر

مشاعره ووجداناته، وأنسام النعيم تعطر احلياة من حوله، فيخطر فيها مرتاقصا كام يرتاقص  

شبع بطنه من لقمة العيش.. هو قائم  يوإن هذا اإلنسان الذي ال   .. الفراش عىل أزهار الربا 

له، يطيب  ما  منها  يتخري  الفاضلة،  الكريمة  املثل  من  بالطيبات  حافلة  مائدة  لغذاء    عىل 

 عواطفه ومشاعره. 

آخر:   نرس  قال  هو  قدماه..  حتمله  يكاد  ال  الذي  اهلزيل،  الضعيف  اإلنسان  وهذا 

يرضب بجناحيه فوق هذا العامل الرتايب، حملقا ىف ساموات ال حدود هلا، حتى ليكاد يطاول  

 النجوم ىف أفالكها. 

السلطان املتمكن  أفليس هذا جزاء اخلري واإلحسان ىف الدنيا؟ أو ليس هذا  قال آخر:  

الذي يعطاه أهل الصالح والتقوى ىف هذه الدنيا، جزاء طيبا مسعدا هلم؟ ثم أليس هذا دليال  

 عىل أن كل عمل طيب صالح يعطى ثمرته، عاجلة طيبة، بقدر ما فيه من طيب وصالح؟ 

آخر:   اخلبيثة قال  الرديئة  األعامل  هذا  عكس  فهي  وعىل  اجلزاء  ،  كياهنا  ىف  حتمل 

 . بيث ألهلها، عىل قدر ما فيها من رداءة وخبث، مكياال بمكيالالرديء اخل

اجلزاء األخروى، إذا كان الناس ـ  قال املعلم: ما دام األمر كام تذكرون؛ فام رضورة  
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 أخيارا وأرشارا ـ قد وفوا جزاء أعامهلم ىف الدنيا، وجوزوا عليها باخلري خريا، وبالرش رشا؟

ن ليس خملوقا هلذه الدنيا وحدها، وليست حياته  اإلنسا ألن  :  (1)قال أحد التالميذ

ىف منزلة هى عند اهلل أكرم  هو  وإنام  ،  كحياة احليوان تنتهى عىل هذه األرض بنهاية عمره فيها 

وأرشف مما عىل هذه األرض من كائنات.. إنه خليفة اهلل عىل هذه األرض، فإذا أدى مدة  

، ونزل دارا أخرى غري تلك الدار.. هى أخلد  خالفته فيها، انتقل إىل عامل آخر غري هذا العامل

واستعدادا    ،وأبقى األبدية،  احلياة  طريق  عىل  وقفة  إال  بالناس  ينزل  الذي  املوت  وليس 

 لدخول عامل جديد، غري العامل الذي كانوا فيه.  

آخر:   حارة  قال  منطقة  إىل  ثلجية  جبلية  منطقة  من  ينتقل  باملسافر  شىء  أشبه  إنه 

ال   إنه  مالبسه  قائظة..  من  فيتخفف  اجلديدة،  املنطقة  هذه  عىل  مشارف  عىل  يقف  أن  بد 

 الثقيلة، وما كان معه من أدوات التدفئة. 

وبمعنى آخر.. ليس هناك بالنسبة لإلنسان موت باملعنى الذي يقع عىل  قال آخر:  

كلمة   من  لوهنا  [موت]النفوس  اختلف  وإن  احلياة،  تكون  ما  أتم  عىل  حياة  هى  وإنام   ،

كام ختتلف طعوم احلياة وألواهنا عند اإلنسان، حني ينتقل نقلة بعيدة من قارة إىل    وطعمها،

 قارة مثال، عىل بعد ىف التشبيه، واختالف ىف التمثيل. 

ليست هذه    (، أيالناس نيام.. فإذا ماتوا انتبهواقال آخر: وهلذا ورد يف احلديث )

وأضغاث أحالم بالقياس إىل املوت، وما    احلياة التي حيياها اإلنسان ىف هذه الدنيا إال أحالما 

 بعد املوت.. هناك جيد الناس وجودهم، وتلبسهم احلياة احلقيقية الكاملة. 

وهذا ما يشري إليه القرآن الكريم ىف كثري من آياته، ىف معرض عرضه للدنيا قال آخر:  

 

 (6/944التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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ْنَيا إِالَّ هَلْ ، حيث  واآلخرة َي  يقول تعاىل: ﴿َوَما َهِذِه احْلََياُة الدُّ هَلِ اَر اآْلِخَرَة  ٌو َوَلِعٌب َوإِنَّ الدَّ

َيْعَلُمونَ  َكاُنوا  َلْو  اْلُغُرورِ ،  [ 64العنكبوت:  ] ﴾  احْلََيَواُن  َمَتاُع  إِالَّ  ْنَيا  الدُّ احْلََياُة  ﴿َوَما  ﴾  ويقول: 

َوَأْبَقى،  [ 20احلديد:  ]  َخرْيٌ  ﴿َواآْلِخَرُة  اآْلِخ   ويقول:،  [ 17األعىل:  ] ﴾  ويقول:  َخرْيٌ  ﴿َوَلَداُر  َرِة 

ْنَيا يِف اآْلِخَرِة إاِلَّ َمَتاعٌ ، [ 30النحل: ] ﴾ َوَلنِْعَم َداُر املُْتَِّقنيَ   [ 26الرعد: ] ﴾ ويقول: ﴿َوَما احْلََياُة الدُّ

وإذا كانت هناك حياة آخرة، فمن الطبيعي أن    ..وإذن، هناك حياة آخرةقال آخر:  

ا ْجع من خري أو رش، وما عمل من حسن  ينتقل إليها اإلنسان بام حصل ىف حياته األوىل، وم

 أو قبيح.. فانتقال اإلنسان من هذه الدنيا، ال يقطعه عام كان له فيها من عمل. 

بل إن عمله كله سيصحبه إىل عامله اجلديد، كمن ينتقل من بيت إىل بيت،  قال آخر:  

داره الثانية.. غاية    ومن بلد إىل بلد، نقلة إقامة واستقرار.. إنه حيمل كل ما ىف داره األوىل إىل 

ما هناك من فرق، هو أنه ال يتكلف لذلك جهدا وال مشقة، بل سيجد كل ما عمل قد سبقه  

 . إىل داره اجلديدة، وإىل عامله اجلديد ..إىل هناك

ليس هناك فرتة انقطاع باملوت ىف حياة اإلنسان املمتدة  قال آخر: وبذلك كله، فإنه  

احلياة اآلخرة.. بل إن املوت ىف واقعه هو حياة لإلنسان، هو صحوة من  احلياة الدنيا إىل    من

 نوم، وانتباه من غفلة، وانتقال من دار إىل دار، ومن عامل إىل عامل. 

 . املعاد والغاية: 5

الرابع من حديثه، قام اخلامس، وقال: لن أكرر عليكم ما ذكر صديقي  بعدما انتهى  

واألدلة التي يستند إليها،    ،بنفس جتربته يف البحث عن املعادمن املشاهد، فأنا أيضا مررت  

وقد حرضت جمالس كثرية للمعلم وتالميذه ترتبط هبذا، لكن الذي أثر يف خصوصا ذلك  

املشهد الذي حرضت فيه حوارا بينه وبني تالميذه حول برهان احلركة والغاية، وقد سأهلم  
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 حينها عن داللة هذا الربهان عىل املعاد.

مما ال شك فيه أن اإلنسان قد خلق هلدف معني، خالفا  :  (1)ها قام أحدهم، وقالحين

العامل ليس له هدف وال غاية، فالرؤية الكونية لإلهليني ترى   ملا يتصوره املاديون أن خلق 

 وجود هدف من خلق اإلنسان وأنه خالل سعيه وحركته التكاملية يسري نحو هذا اهلدف. 

هذا    اة تنتهي باملوت فمن البدهيي أن ال يصل اإلنسان إىل فإن كانت احليقال آخر:  

  ما بعد املوت كي يصل اإلنسان إىل   إن حياة اإلنسان جيب أن تستمر ومتتد إىل   .. أياهلدف

 التكامل الالئق به وليحصد هناك ما زرعه يف هذه املزرعة. 

أن  ذلك  آخر:  املعاد،    قال  وإنكار  جيتمع  ال  اخللق  من  هدف  وجود  لو  قبول  فإننا 

اإلهبام   طابع  تأخذ  األمور  كل  فإن  املوت  بعد  ما  عامل  عن  اإلنسان  حياة  ارتباط  جردنا 

 وترتدي لباس الغموض. 

نرى أن اإلنسان منذ تكونه نطفة فعلقة فمضغة، إىل أن يفتح عينه  : وهلذا  (2)قال آخر

ي قرار، وهو  ثبات وال  له  ليس  متواصل  دائمة وسعي  الوجود، يف حال حركة  طلب  عىل 

 بحركته وسعيه شيئا يفقده.  

ال بد من وجود يوم يزول فيه وصف الالقرار، ويدخل منزال فيه  قال آخر: وهلذا  

 القرار والثبات، يكون غاية املطاف. 

فإن   ولذلك،  آخر:  إبطال  قال  الساعية،  اإلنسان وشخصيته  ببطالن  املوت  تفسري 

وت ورودا إىل منزل آخر، يصل فيه  للغاية التي كان يتوخاها من حركته، فالبد أن يكون امل

 إىل الغاية املتوخاة من سعيه وجهاده، وذلك املنزل هو النشأة األخروية. 

 

 . 5/199: ( نفحات القرآن1) 

 . 4/176اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (2) 
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وال يصح أن يقال إن الغاية من احلركة والسعي والكدح، هو نيل اللذائذ  قال آخر:  

ر  املادية والتجمالت الظاهرية، لوضوح أن اإلنسان مهام نال منها، ال خيمد عطشه، بل يستم 

 . يف سعيه وطلبه

وهذا يدل عىل أن له ضالة أخرى يتوجه نحوها، وإن مل يعرف حقيقتها،  قال آخر:  

فهو يطلب الكامل الالئق بحاله، ويتصور أن مالذ احلياة غايته، ومنتهى سعيه، لكنه سوف  

 يرجع عن كل غاية يصل إليها ويعطف توجهه إىل يش آخر. 

 بعض ما يدل عىل هذا من القرآن الكريم. قال املعلم: أحسنتم.. فهال ذكرتم 

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِىَل  قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   َا اإْلِ ﴿َيا َأهيُّ

ا َفُماَلِقيهِ   [ 6االنشقاق:  ] ﴾ َربَِّك َكْدحا

ْنَسانُ : أي  (1)قال آخر َا اإْلِ انه خصائص  الذي خلق اهلل يف كي  [ 6االنشقاق:  ] ﴾  ﴿َيا َأهيُّ

﴿إِنََّك  .  إنسانيته، من عقل وإرادة وحرية حركة، باملستوى الذي يكون فيه إنسانا مسئوال.

َفُماَلِقيهِ  ا  َكْدحا َربَِّك  إِىَل  والنوم    ،[ 6االنشقاق:  ] ﴾  َكاِدٌح  لالسرتخاء  فرصة  احلياة  فليست 

للعبث واللعب واللهو، بل هي فرصت املطلقة، وليست جماال  الالهية  للكدح  والراحة  ك 

،  الذي يمثل اجلهد العميل الذي يرتك تأثريه عليك يف كيانك اجلسدي والروحي والشعوري

احلياة يف   إدارة شؤون  اهلل يف  به يف خالفتك عن  تقوم  أن  بد من  ألن هناك دورا كبريا ال 

الذي خيطط   الفكر  لتنتج  يف فكرك  أن تكدح  بد لك من  فال  خط رساالته،  األرض عىل 

ن احلياة  للحركة ويدفع  لتمأل  أن تكدح يف نشاطك اجلهادي  بد لك من  التطور، وال  حو 

املواقع، بام جيعل احلياة   الدائبة يف سبيله يف خمتلف  بالدعوة باسمه تعاىل واجلهاد واحلركة 

 

 ( 24/151) من وحي القرآن (1) 
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 كلها حياة الرسالة وللرسالة. 

  ن احلياة هي املعمل الكبري الذي أراد اهلل له أن ينتج اخلري يف حركةقال آخر: ذلك أ

احلق يف ساحة الرصاع، وجعل اإلنسان كادحا حيا أساسيا يف حتريك أجهزته، ويف توجيه  

إنتاجه، فال جمال للتفكري بالراحة، بل هو اجلهد الدائب الذي إذا التقى بالنوم، فلكي يمنحه  

النوم حيوية جديدة، وإذا عاش مع بعض حلظات الراحة واالسرتخاء واللهو، فمن أجل  

التعب، وضغط الضعف واختناق الروح، مما جيعل هلذه األمور معنى    أن خيفف عنه ثقل

 الكدح، ال معنى يتخفف اإلنسان به منه.  يتصل برشوط

آخر:   كدحا،  قال  ربه  إىل  ليكدح  إنسانيته،  موقع  من  اإلنسان  اهلل  خياطب  وهكذا 

النتائج   ليقول له إنه مهام أعطى من جهد، فإنه سوف يلتقي به يف يوم القيامة، لتكون طبيعة 

 منسجمة مع طبيعة الكدح. 

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل نتيجة وغاية من حسن كدحه، فقال:   ﴿َفَأمَّ

وهو الذي جيعل كدحه يف طاعة اهلل يف خط اإليامن والعمل الصالح،    [ 7االنشقاق:  ] ﴾  بَِيِمينِهِ 

ا َيِسريا ا  حُيَاَسُب ِحَسابا أية انحرافات كبرية  [ 8قاق:  االنش] ﴾  ﴿َفَسْوَف  ، ألنه ال حيمل يف كتابه 

تبعده عن اهلل، فقد عاش حياته كلها مؤمنا باهلل عامال بطاعته بمقدار جهده، فإذا كانت له  

أمرا   املغفرة  املعايص، فإهنا ال متثل شيئا كبريا يستوجب غضب اهلل عليه، مما جيعل  بعض 

لرايض املريض الذي يعيش سعادة القدوم عىل  وبذلك، كان هذا اإلنسان هو ا..  طبيعيا له

 اهلل تعاىل، فال يتوقف إال لكي ينظر يف كتابه. 

فقال:   يلقاه،  الذي  جزائه  بعض  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  َأْهلِِه  قال  إِىَل  ﴿َوَينَْقلُِب 

ا ورا وليس أهله إال الذين ارتضاهم اهلل أهال له يف جمتمع اجلنة، الذي يضم    [ 9االنشقاق:  ] ﴾  َمرْسُ

املؤمنني   أزواج  من  والصاحلني  املقربني،  واملالئكة  املخلدين،  والولدان  العني،  احلور 
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ليتلقاهم بوجه طافح بالرسور، وقلب مملوء بالشعور بالسعادة، بام غفر   وأوالدهم وآبائهم

 نه من حسابه، وما أواله من فضله يف نعيم جنته. اهلل له من ذنبه، وبام خفف ع 

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل نتيجة وغاية من ساء كدحه، فقال:   ﴿َوَأمَّ

َظْهِرهِ  للرسول    ،[ 10االنشقاق:  ] ﴾  َوَراَء  املحارب  عمله،  يف  هلل  املعاند  الكافر  اإلنسان  وهو 

 وللرسالة.  

 بإيتائه كتابه وراء ظهره، وارد عىل سبيل الكناية التعبريية عن  ولعل التعبريقال آخر:  

أن مضمون هذا الكتاب ال يمثل العمل الذي يقدمه اإلنسان بني يديه، كام يفعل الواثقون  

بالنتائج احلسنة ألعامهلم فرحا هبا، بل يمثل العمل الذي يطرحه اإلنسان وراء ظهره ليخفيه  

الذي يبقى يف الدنيا ألنه ال نصيب له يف اآلخرة، فكأنه   عن الناس، جزعا منه، أو العمل

يعرب به ذلك عن الدنيا التي استدبرها ليستقبل اآلخرة، فال ينايف ذلك  فيام    تركه وراء ظهره،

 ما ورد من إيتاء الكافرين كتبهم بشامهلم.  

رد  وربام فرس بعضهم عدم املنافاة، بأهنم يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم لقال آخر: 

َها َعىَل َأْدَباِرَها  ا َفنَُردَّ ﴾  وجوههم عىل أدبارهم كام قال اهلل تعاىل: ﴿ِمْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوها

 [47النساء: ] 

وذكر بعضهم، أنه ليس يمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشامله يعطاه  قال آخر:  

 كذلك من وراء ظهره.  

وعىل أي حال، فإن هذا اإلنسان الذي يؤتى كتابه هبذه الطريقة، يراد به  قال آخر:  

اإلنسان الذي قىض كل عمره يف اجلهد والتعب واملشقة يف معصية اهلل والتمرد عىل رسله،  

فهو الذي يشعر بالتعاسة والبؤس والشقاء، ألن ما حصل عليه من اللذة يف الدنيا، قد حتول  

ة، وأن ما كان خييل إليه من أوضاع السعادة، قد حتول إىل أوضاع  إىل األمل الكبري يف اآلخر
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إليه   الذي يوحي  إليه كتابه، هبذا الشكل،  الشقاء، ولذلك، فإن موقفه، هنا، عندما يدفع 

ا  ُثُبورا َيْدُعو  ﴿َفَسْوَف  الواقع  يتمثل هبذا  يف قضية مصريه،  السيئة    [11االنشقاق:  ] ﴾  بالنتائج 

واهلالك،   بالويل  الصعب،  وينادي  املوقف  هذا  يواجه  ال  حتى  املوت  استمرار  ويتمنى 

ا َسِعريا به    [ 12االنشقاق:  ] ﴾  ﴿َوَيْصىَل  يوصف  أن  يمكن  ال  بام  وتتأجج  تلتهب  نارا  فيدخل 

 عذاهبا.

 قال املعلم: أحسنتم.. فهال ذكرتم نموذجا قرآنيا آخر هلذا الدليل. 

كرت فيها النطفة وأطوارها  التي ذ: من ذلك اآليات الكريمة  (1)قال أحد التالميذ

أعىل،    الكاملية،  حال  إىل  أدون  حال  ومن  أكمل،  صورة  إىل  النقص  صورة  من  وتقلباهتا 

 . فالغرض من ذكرها، إثبات أن هلذه األطوار والتحوالت غاية أخرية

قال آخر: وهلذا نرى اقرتان ذكر املراحل التي يمر هبا اإلنسان بذكر املعاد، كام قال  

َا النَّاُس إِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفإِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن  ﴿َيا أَ تعاىل:   هيُّ

َ َلُكْم َوُنِقرُّ يِف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء إِىَل  َقٍة لُِنَبنيِّ ى ُثمَّ  َأَجٍل    َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة خُمَلََّقٍة َوَغرْيِ خُمَلَّ ُمَسمًّ

ُكْم َوِمنُْكْم َمْن ُيَتَوىفَّ َوِمنُْكْم َمْن ُيَردُّ إِىَل َأْرَذِل اْلُعمُ  ِر لَِكْياَل  ُنْخِرُجُكْم طِْفالا ُثمَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَّ

َأْنَزْلنَا َعَلْيَها املَْاَء   ْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت  َيْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم َشْيئاا َوَتَرى اأْلَْرَض َهاِمَدةا َفإَِذا  اْهَتزَّ

 َقدِ 
ٍ
ء ُه حُيْيِي املَْْوَتى َوَأنَُّه َعىَل ُكلِّ يَشْ اَعَة  ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ ُهَو احْلَقُّ َوَأنَّ يٌر َوَأنَّ السَّ

 [ 7ـ  5ج: احل] ﴾ آتَِيٌة اَل َرْيَب فِيَها َوَأنَّ اهللََّ َيْبَعُث َمْن يِف اْلُقُبورِ 

ا نرى  الكريمة  اآليات  هذه  ففي  آخر:  سبحانه قال  فاهلل  خاصا،  وترابطا  نسجاما 

يصف اإلنسان بأنه كان نطفة فعلقة فمضمغة، إىل أن أنشأه خلقا آخر، ثم يوافيه املوت، ثم  
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يبعث يوم القيامة، فكأن اآلية تبني تطور اإلنسان تدرجيا من النقص إىل الكامل، ومن القوة  

فعل، وأنه منذ تكون يسري يف مدارج الكامل، إىل هناية املطاف وهو البعث يوم القيامة،  إىل ال

 فهذا غاية الغايات، ومنتهى الكامل. 

َكَر َواأْلُْنَثى ِمْن ُنْطَفٍة إَِذا  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   ْوَجنْيِ الذَّ ﴿َوَأنَُّه َخَلَق الزَّ

 [47ـ  45النجم: ] ﴾ النَّْشَأَة اأْلُْخَرىمُتْنَى َوَأنَّ َعَلْيِه 

آخر:   بـقال  البعث  يوم  القرآن  ألجل ذلك يصف  )املساق(، و)الرجعى(،    ولعله 

املََْساُق  َيْوَمئٍِذ  َربَِّك  ﴿إىَِل  ويقول:  ْجَعى[ 30القيامة:  ] ﴾  و)دارالقرار(  الرُّ َربَِّك  إىَِل  و﴿إِنَّ   ،  ﴾

ْنَيا َمَتاٌع َوإِنَّ اآْلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَرارِ ، و﴿إِنَّاَم َهِذِه احْلََياةُ [ 8العلق: ]   [ 39غافر: ] ﴾  الدُّ

وتزكية البرش    عن الطهارة والتقوى : ومثل ذلك قوله تعاىل يف احلديث  (1) قال آخر

يعود نفعها عليهم ْجيعا   لِنَْفِسهِ التي  ى  َيَتَزكَّ َفإِنَّاَم  ى  َتَزكَّ ثم يضيف:    ،[ 18فاطر:  ] ﴾  : ﴿َوَمْن 

املَِْصريُ ﴿وَ  اهللَِّ  الصاحلني  .  .[ 18فاطر:  ] ﴾  إِىَل  أن  عىل  للداللة  جاءت  األخرية  واجلملة 

اهلل وسوف    والنزاهة فإهنم سوف يعودون إىل   مقومات التقوى   والطاهرين إن مل يدركوا كل 

 يرون نتائج أعامهلم يف دار البقاء. 

  ، تقرير هلذه احلقيقة [ 18فاطر: ] ﴾ ريُ ﴿َوإىَِل اهللَِّ املَِْص قال آخر: ولذلك، فإن قوله تعاىل: 

 يالقي اهلل.  وهي أن سري اإلنسان التكاميل ال ينتهي باملوت وسوف يستمر حتى 

ا إَِلْيِه  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا هللَِِّ َوإِنَّ ﴿الَّ

الكريمة    ، [ 156البقرة:  ] ﴾  َراِجُعونَ  اآلية  وملكه ففي  اهلل  عبيد  نحن  أي  بالعبودية،    .. إقرار 

َراِجُعونَ و إَِلْيِه  ا  َوإِنَّ هللَِِّ  إىل   [ 156البقرة:  ] ﴾  ﴿إِنَّا  نحن  أي  والنشور،  بالبعث  اهلل    إقرار  حكم 
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 نصري. 

باعتبارها تعبريا عام  ذكر هذه العبارة  القرآن الكريم  ن  أ ومن اجلدير بالذكر  قال آخر:  

هي عبارة تزيل اهلم عن اإلنسان عند حلول  ، وله الصابرون عند حلول املصائب هبميقو 

  ه املصائب وتوقظ قلبه وروحه عند مواجهة الصعاب وتطرد وساوس الشيطان عن روح

 . يف تلك اللحظات احلساسة

بأنه وْجيع ما يملك ملك هلل، فهو الذي  ـ  من ناحية  ـ  وذلك ألنه يعرتف  قال آخر:  

بام أن الكريم ال يسلب ما وهب، فإن سلبه يعترب ادخار  .. وهو الذي يسلبها يعطي النعم و

فإنه  ومن ناحية أخرى . فضل، وهذا بعينه يعترب مواساة ملن حلت به املصيبة. أذلك ملوضع 

مركز    ألنه يعني الرجوع إىل   خرىأ عندما يعرتف بالرجوع إليه فإن هذا التعبري هو مواساة  

 رجوع نحو دار اخللد وموعد اللقاء مع اهلل. فيضه ولطفه ورمحته وال

فإن   لذلك  آخر:  َراِجُعونَ قال  إَِلْيِه  ا  َوإِنَّ هللَِِّ  اإلهلية    [ 156البقرة:  ] ﴾  ﴿إِنَّا  املواهب  من 

 . كي يستعينوا هبا يف املصائبعباده، هبا اهلل عىل   العظيمة التي منّ 

األحداث العجيبة    بقتها  التي س اآلية الكريمة  يف  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل   

 [12القيامة: ] ﴾ : ﴿إىَِل َربَِّك َيْوَمئٍِذ املُْْسَتَقرُّ التي يواجهها العامل عند تأهبه للقيامة  

أن الدنيا ليست مقرا، وأن ْجيع العالئم تدل عىل أن    بذلك إىل قال آخر: وهو يشري  

البدهي الدنيا هي  الدنيا هي دار فناء وعدم، وتغيري وزوال، وعىل هذا فمن  ي أن ال تكون 

 اهلدف الرئييس من السري التكاميل لإلنسان، إذا البد أن يكون مقر اإلنسان يف عامل آخر. 

 . املعاد والرمحة: 6

انتهى   ذكر  بعدما  ما  عليكم  أكرر  لن  وقال:  السادس،  قام  حديثه،  من  اخلامس 
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صديقي من املشاهد، فأنا أيضا مررت بنفس جتربته يف البحث عن املعاد واألدلة التي يستند  

إليها، وقد حرضت جمالس كثرية للمعلم وتالميذه ترتبط هبذا، لكن الذي أثر يف خصوصا  

الذي حرضت فيه ح الرمحة، وقد سأهلم  ذلك املشهد  بينه وبني تالميذه حول برهان  وارا 

 حينها عن داللة هذا الربهان عىل املعاد.

بام أن اإلنسان له كيان خاص وله روح وجلت بدنه  حينها قام أحد التالميذ، وقال:  

بربكة النفخة اإلهلية، فهو يمتلك االستعداد للخلود، وبلوغ الكامالت الرفيعة، لذا فإن اهلل  

من هذا الفيض وهذه الرمحة، ولن    ه صوف بصفات الرمحن والرحيم ال يمكن أن يمنعاملو

 )برهان الرمحة(   ـوهذا ما نسميه ب. يقطع عنه فيضه ورمحته بسبب موته. 

اَمَواِت َواأْلَْرِض ُقْل  قال آخر: ويشري إىل هذا الربهان قوله تعاىل:  ﴿ُقْل ملَِْن َما يِف السَّ

وا َأْنُفَسُهْم َفُهْم  هللَِِّ َكَتَب َعىَل نَ  ِذيَن َخرِسُ مْحََة َلَيْجَمَعنَُّكْم إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب فِيِه الَّ ْفِسِه الرَّ

 [12األنعام: ] ﴾ اَل ُيْؤِمنُونَ 

رتب ْجع الناس إىل يوم القيامة، عىل قوله: ﴿َكَتَب َعىَل  قال آخر: حيث أن اهلل تعاىل 

مْحَةَ  ، وذلك ألن هذا اليوم يوم الرمحة للمؤمن والكافر، غري أن الكافر،  [ 12ألنعام:  ا] ﴾  َنْفِسِه الرَّ

وهلذا  قد خرس نفسه باقرتاف املعايص وترك الفرائض يف الدنيا، فال يتوفق لنيل رمحته تعاىل،  

وا َأْنُفَسُهْم َفُهْم اَل ُيْؤِمنُونَ قال تعاىل:  ِذيَن َخرِسُ  . [ 20األنعام:  ] ﴾ ﴿الَّ

ويعود معنى اآلية إىل أن يوم القيامة أشبه بامئدة ممدودة، فيها ما تشتهيه  :  (1)قال آخر

قيود ورشوط هي يف وسع كل واحد من   األنفس وتلذ األعني، لكن االنتفاع منها رهن 

 . فلو حرم الكافر من الرمحة، فهو بفعل نفسه وما جنته يداه، ال من جانبه سبحانه ؛ املكلفني
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عباد وامتحاهنم، فإنه رمحة، ألن اهلدف منه خروج الطاقات  وهذا كابتالء القال آخر:  

من القوة إىل الفعل، والكامالت من اخلفاء إىل الربوز، لكن الكافر ال خيرج منه إال راسبا  

 غري مستفيد من أهداف االبتالء، بل خيرس نفسه بفتور عزمه يف جمال الطاعة. 

ففي القسم األول ابتدأ   .. أربعة أقسام  إىل تنقسم هذه اآلية يف احلقيقة : و(1) قال آخر

وتعاىل  األكرم    سبحانه  الرسول  خماطبا  اَمَواِت    باالستفهام  السَّ يِف  َما  ملَِْن  ﴿ُقْل  فقال: 

ثم  [ 12األنعام:  ] ﴾  َواأْلَْرضِ  أمرا كهذا ال    [ 12األنعام:  ] ﴾  بال فاصلة: ﴿ُقْل هللَِِّ   أجاب،  أي إن 

 مناقشة واستدالل.  حيتاج إىل 

مْحَةَ ويف القسم الثاين، قال تعاىل ل آخر:  قا  كي   ،[ 12األنعام:  ] ﴾  : ﴿َكَتَب َعىَل َنْفِسِه الرَّ

 يشمل برمحته الواسعة ولطفه وعنايته الالمتناهية ْجيع العباد. 

آخر:   املعاد،  قال  مسألة  نحو  األنظار  يوجه  الثالث،  القسم  تعاىل ويف  :  فقال 

 [12األنعام: ] ﴾ ِقَياَمِة اَل َرْيَب فِيهِ ﴿َلَيْجَمَعنَُّكْم إىَِل َيْوِم الْ 

وا َأْنُفَسُهْم    ويف القسم الرابع، يلفت النظر إىل قال آخر:   ِذيَن َخرِسُ هذه النتيجة: ﴿الَّ

 [20األنعام: ] ﴾ َفُهْم اَل ُيْؤِمُنونَ 

القسم األول  هي أن  الرابطة التي تربط هذه األقسام األربعة مع بعضها  قال آخر: و

التوحيد،   بأمر  لبيان أبعاد أصول  ،  باملعادواألقسام األخرى  خيتص  بالنبوة واملعاد معا  أو 

 الدين الرئيسية. 

ذلك  برمتها ختتص ببيان أمر املعاد،  اآلية الكريمة  بأن  قال آخر: ويمكن أن يقال بأن  

مالكيته وحاكميته عىل عامل الوجود من خالل  بني  بني يف القسم األول من اآلية    ن اهلل تعاىل أ
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طرح سؤال واحد، واإلجابة عليه، فهو يوضح ذلك األمر بواسطة سؤال ينبع جوابه من  

حتى  والروح  الفطرة  األب    صميم  قال  لو  كام  له،  جناحهم  خيفضون  أيضا  املرشكني  أن 

ومن دون أن ينتظر اجلواب    .. ت طلب العلم واالرتقاء؟ أمل أوفر لك ْجيع متطلبا   لولده: 

 . يقول: لقد فعلت وذلك حقا 

ء يمكنه الوقوف أمام إرادة  وهبذا يثبت أنه ال يوجد يف عامل الوجود أي يش قال آخر:  

إن اهلل القادر كتب عىل نفسه الرمحة، وكيف ال  . ولذلك أضاف بعدها:  وأوامره.  احلق تعاىل 

ندما يكون مصدرا للفيض الذي ال يتخلله بخل، وال ينقصه العطاء  يكتب ذلك عىل نفسه ع

يصال  إ   وهل هي إال   ..عطاء النعم ملن يستحقها ويليق هبا؟إ   فهل الرمحة إال .  الدائم شيئا. 

 كامله املطلوب وفقا الستعداده؟ كل موجود إىل 

نبع الرمحة من  أي أن اهلل العامل مـ  هاتني املقدمتني  اهلل تعاىل  وبعد أن أثبت  قال آخر:  

مانع  جهة، ومن جهة أخرى  فيضه ورمحته أي  يمنع  أن  يمكن  النتيجة يف    ـ   ال  قوله:  ذكر 

ن كان هناية اإلنسان فهذا  إألن املوت  ،  [ 12األنعام:  ] ﴾  ﴿َلَيْجَمَعنَُّكْم إِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب فِيهِ 

إىل  يصل  مل  اإلنسان  أن  فيبقى   يعني  املطلوب،  دون    الكامل  من  اخلالدة  للحياة  استعداده 

 .إشباع

أو يعني عدم وصول الرمحة اإلهلية إليه لوجود مانع، ولكن بام أن املانع  قال آخر:  

و موجود،  رمحته  وغري  إىل تعاىل  صول  الوصول  فإن  حتمي،  الدار    أمر  يف  اخلالدة  احلياة 

 اآلخرة أمر ال شك فيه. 

آخر:   أنقال  الطبيعي  يفقد  ومن  الناس  احلياة  بعض  لنيل  اخلاص  استعدادهم  ون 

 اخلالدة، ويكونون يف عداد اخلارسين، لذلك نراهم ال يؤمنون باملعاد.

اآلية الكريمة  بناء عىل هذا فإن )برهان الرمحة( الذي يعترب عصارة هذه  قال آخر:  



482 

 

 برهان آخر غري برهان العدالة وبرهان احلكمة. هو هو برهان منطقي ذو استدالل تام، و

أن القيامة تعترب رمحة لبعض البرش ونقمة عىل  قال املعلم: بناء عىل ما ذكرتم، من  

 ؟ الشاملة وبني الرمحة اإلهلية  البعض اآلخر، فكيف يمكن التوفيق بني هذا املعنى 

التالميذ : لقد وردت اإلجابة عىل هذا السؤال يف آخر اآلية الكريمة،  (1)قال أحد 

عىل ْجيع البرش باستعداد نيل الرمحة، ووضع بني أيدهيم    منّ     هأن  إىل حيث أشار اهلل تعاىل  

السبل املعدة للوصول إليه، فلو أضاع فريق من البرش هذا العطاء عىل الرغم من امتالكهم  

فسوف يكونون السبب يف خروجهم   ؛ العقل، وعىل الرغم من وصول تعاليم الوحي إليهم

 . م عن دائرة الرمحة وال تنزل الالئمة إالعليه

من هذا القبيل، ففريق يستمتعون هبا وفريق يستبقون    وكل هبات اهلل تعاىل قال آخر:  

 . يف ضياعها ويصبح هذا األمر حاجزا أمام وصول الفيض والرمحة اإلهلية للفريق اآلخر 

 قال املعلم: أحسنتم.. فهل هناك آيات أخرى تشري إىل هذا الربهان؟

﴿َفاْنُظْر إِىَل آَثاِر َرمْحَِت اهللَِّ َكْيَف حُيْيِي  تعاىل:    قال أحد التالميذ: أجل.. من ذلك قوله 

 َقِديرٌ 
ٍ
ء  [ 50الروم: ] ﴾ اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا إِنَّ َذلَِك ملَُْحيِي املَْْوَتى َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

دعوة إىل كل ذى نظر أن ينظر إىل آثار هذه الرمحة  : ففي اآلية الكريمة  (2)قال آخر

وليست الدعوة إىل النظر ملجرد النظر، وإنام  ،  ة من اهلل، مع هذا املاء املنزل من السامءاملنزل

 هى دعوة إىل نظر متدبر، متأمل، يأخذ العربة والعظة مما يقع له. 

فمن هذه الرمحة املنزلة من السامء، تغري وجه األرض، ورست احلياة يف  قال آخر:  

 مواليد عجبا من كل جنس، وكل لون. أوصاهلا امليتة، وإذا هى أم ولود، تلد 
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ثم إذا امتد نظر اإلنسان إىل أبعد من هذا وجد أن هذه احلياة التي قامت  قال آخر:  

من هذا الرتاب اهلامد، ليس باملستغرب وال املستبعد أن تلبس هذه األجسام التي ضمها  

املَْْوتَ ﴿ الرتاب يف كيانه، وجعلها بعضا منه..   َذلَِك ملَُْحيِي  َقِديرٌ إِنَّ   
ٍ
ء َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ ﴾  ى 

 .. فهذا من ذاك سواء بسواء. [ 50الروم: ] 

 َقِديرٌ قال آخر:  
ٍ
ء  [50الروم:  ] ﴾  وقوله تعاىل: إِنَّ َذلَِك ملَُْحيِي املَْْوَتى َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

إىل  فيها   إشارة  إليه سبحانه،  اإلشارة  وتعاىل، ويف  اهلل سبحانه  إىل  هنا  قدرته، وإىل  إشارة 

 مقامه، وإىل تفرده وحده سبحانه هبذا األمر، وهو إحياء املوتى. 

 . املعاد واحلقيقة: 7

السادس من حديثه، قام السابع، وقال: لن أكرر عليكم ما ذكر صديقي  بعدما انتهى  

من املشاهد، فأنا أيضا مررت بنفس جتربته يف البحث عن املعاد واألدلة التي يستند إليها،  

رضت جمالس كثرية للمعلم وتالميذه ترتبط هبذا، لكن الذي أثر يف خصوصا ذلك  وقد ح 

املشهد الذي حرضت فيه حوارا بينه وبني تالميذه حول برهان احلقيقة، وقد سأهلم حينها  

 عن داللة هذا الربهان عىل املعاد. 

واألفكار  ن وجود االختالف يف اآلراء  : ال شك أ(1) حينها قام أحد التالميذ، وقال

حتى  الدنيا،  احلياة  مميزات  إىل   من  ينقسمون  ما  غالبا  الواحد  املذهب  أصحاب  فرق    أن 

ينتقل أحيانا من املجتمع الكبري إىل .  متعددة ذات عقائد خمتلفة.  األرس،    وهذا االختالف 

، وهو ما قد  كل واحد من أعضاء األرسة حيمل عقيدة معينة ويدافع عن فكر معني  وترى 

 حصول الرصاع بل احلرب أحيانا. يتسبب يف 
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يتأمل لوجود هذه االختالفات يف هذه الدنيا، ويتمنى  قال آخر: ولذلك نرى الكثري  

 قلع فيه جذور ْجيع هذه االختالفات. أن يأيت اليوم الذي تُ 

ن الذي خلق اإلنسان من أجل التكامل واهلداية سوف لن  أومن البدهيي قال آخر:  

 . مقام ربوبيته  األماين بمقتىضحيرمه من نيل هذه 

وبام أن هذا اهلدف مل يتحقق يف هذه الدنيا، فإن رفع االختالفات والوصول  قال آخر:  

 الوحدة سوف يتحقق يف الدار اآلخرة.  إىل

 قال املعلم: أحسنتم.. فهل ذكر القرآن الكريم هذا الربهان؟

ذك ما  أوهلا  متعددة..  وبأساليب  أجل..  التالميذ:  أحد  من  قال  إزالة  ره  أن 

 يف تلك الدار.  سوف ينجز هذا األمر  ن اهلل تعاىل أاالختالفات ال تتم إاليف الدار اآلخرة، و

قال آخر: وثانيها ما ذكره من صدق وعده ووعيده، وأن الذين كذبوا هبام سيتكشفوا  

 ذلك يف اآلخرة، ألنه ال يمكن أن يروا ذلك ما داموا يف هذه الدنيا.

 نتم.. فحدثونا عام ورد يف القرآن الكريم من النوع األول. قال املعلم: أحس

التالميذ:   أحد  يف  قال  آيات  عرش  من  أكثر  الكريم  هناك  إىل القرآن  هذا   تشري 

ا  ، منها قوله تعاىل:  املوضوع ﴿َوَأْقَسُموا بِاهللَِّ َجْهَد َأْياَمهِنِْم اَل َيْبَعُث اهللَُّ َمْن َيُموُت َبىَل َوْعدا

ِذيَن َكَفرُ َعَلْيِه َح  َتلُِفوَن فِيِه َولَِيْعَلَم الَّ َ هَلُُم الَِّذي خَيْ ا َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن لُِيَبنيِّ ُْم  قًّ وا َأهنَّ

 [ 39ـ  38النحل: ] ﴾ َكاُنوا َكاِذبِنيَ 

حيث  يلج أهل الضالل ىف ضالهلم، : تصف اآلية الكريمة األوىل كيف (1)قال آخر

ما عندهم من أيامن قاطعة مؤكدة، عىل أن اهلل ال يبعث من    د أيامهنم، أي أقىص حيلفون جه

 

 (7/296التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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 يموت. 

الرسول من ربه، عن اإليامن باهلل، وباليوم  به وذلك ىف مواجهة ما جاءهم قال آخر: 

اآلخر، فعجبوا أشد العجب، أن يبعث املوتى من قبورهم، بعد أن حتتوهيم القبور، ويشتمل  

ِذيَن َكَفُروا  ،  وا عظاما نخرةعليهم الرتاب، ويصبح  وىف هذا يقول اهلل تعاىل عنهم: ﴿َوَقاَل الَّ

ٍق إِنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َأْفرَتَى َعىَل   ْقُتْم ُكلَّ مُمَزَّ ُكْم َعىَل َرُجٍل ُينَبُِّئُكْم إَِذا ُمزِّ ا َهْل َنُدلُّ اهللَِّ َكِذبا

ِذيَن اَل ُيْؤمِ  اَلِل اْلَبِعيدِ َأْم بِِه ِجنٌَّة َبِل الَّ  [8ـ  7سبأ: ] ﴾ نُوَن بِاآْلِخَرِة يِف اْلَعَذاِب َوالضَّ

املوتى : ويف  قال آخر أن اهلل يبعث  تعاىل: ﴿َبىَل﴾ تكذيب هلم.. أي  قال  قوله  ، كام 

ِذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا ُقْل َبىَل َوَريبِّ َلُتْبَعُثنَّ ُثمَّ  تعاىل:   َلُتنَبَُّؤنَّ باَِم َعِمْلُتْم َوَذلَِك َعىَل  ﴿َزَعَم الَّ

 [7التغابن: ] ﴾ اهللَِّ َيِسريٌ 

آخر:   ا قال  َحقًّ َعَلْيِه  ا  ﴿َوْعدا تعاىل:  التكذيب    [ 38النحل:  ] ﴾  وقوله  هلذا  توكيد  هو 

البعث واقع ال شك فيه، وقد جعله اهلل وعدا. أوجبه عىل نفسه، ولن  ،  حللفهم وأن هذا 

حكمة اهلل ىف هذا البعث،    [ 38النحل:  ] ﴾  َلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُمونَ خيلف اهلل وعده.. ﴿وَ 

 وال ما هلل من قدرة ال يعجزها شىء. 

ُْم َكاُنوا  قال آخر: ثم قال تعاىل:   َتلُِفوَن فِيِه َولَِيْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروا َأهنَّ َ هَلُُم الَِّذي خَيْ ﴿لُِيَبنيِّ

هو كشف عن بعض احلكمة ىف البعث، الذي جعله اهلل وعدا عليه  ، و[ 93النحل:  ] ﴾  َكاِذبِنيَ 

حقا.. ففى هذا البعث تتبني للناس مواقفهم من احلق، ويمتاز اخلبيث من الطيب.. وهناك  

يستيقن الذين كفروا أهنم كانوا كاذبني فيام يدعون ألنفسهم وآلهلتهم من مدعيات باطلة،  

ىف هذا هتديد للكافرين، ووعيد هلم بام يلقون ىف هذا  وفيام يقولون عن البعث وإنكاره.. و

 . اليوم من فضيحة، وخزى، وهوان

 إَِذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ قال آخر: ثم قال تعاىل:  
ٍ
ء النحل:  ] ﴾  ﴿إِنَّاَم َقْوُلنَا ليَِشْ
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قدرة    عث هني أمام هو توكيد للبعث، الذي جعله اهلل وعدا عليه حقا.. وأن أمر البو  ،[ 40

فام هو إال أن يصدر    اهلل سبحانه وتعاىل، تلك القدرة التي يستجيب لسلطاهنا كل شىء..

األمر اإلهلى ألى شىء حتى يصدع هذا اليشء بام يؤمر به.. ﴿إِنَّاَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيئاا َأْن َيُقوَل  

 [ 82يس: ] ﴾ َلُه ُكْن َفَيُكونُ 

االحتاد هو أحد أهداف    ضح أن رفع االختالفات والعودة إىل وهبذا يت :  (1)قال آخر

أنواع احلجب ال تسمح بزوال هذه    ،املعاد التي حتتوي عىل  الدنيا  وذلك ألن طبيعة هذه 

القيامة يوم رفع احلجب وكشف الغطاء وكشف األرسار   االختالفات، ولكن بام أن يوم 

اليوم وبذلك فاملؤمنون  .  ينتهي االختالف.   والرسائر فإنه سوف يتضح كل شئ يف ذلك 

مقام عني اليقني، والكافرون واتباع املذاهب الباطلة يعرتفون    يرسخ إيامهنم ويصلون إىل 

 احلق.  بخطئهم ويرجعون إىل 

تعاىل:   قوله  ذلك  ومثل  آخر:  فِيِه  قال  ُكنُْتْم  باَِم  َفُينَبُِّئُكْم  َمْرِجُعُكْم  َربُِّكْم  إِىَل  ﴿ُثمَّ 

َتلُِفونَ   [164األنعام: ] ﴾ خَتْ

الكريمة  (2) قال آخر املعنى: ففي هذه اآلية  ولكن بأسلوب آخر،    ، ورد نفس هذا 

ربوبية آهلة املرشكني، وذكر بأن كل إنسان رهني عمله، وأن املذنب  اهلل تعاىل  فبعد أن أبطل  

األنعام:  ] ﴾  بُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم فِيِه خَتَْتلُِفونَ : ﴿ُثمَّ إِىَل َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم َفُينَْصه غريه، قال  إ ال حيمل  

164 ] 

خربت عن ذلك  أ تتحدث عن بيان االختالف، وهذه اآلية    وىل فاآلية األقال آخر:  

وذلك ألن اإلخبار اإلهلي يوم   االختالف، فاإلخبار يف الواقع تعليل ملا جاء يف اآلية األوىل 
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لبيان الرئييس  املصور  يعترب  املرئية    القيامة  باألمور  متعلقا  )التبيني(  يكون  أو  احلقائق، 

 و)اإلنباء( متعلقا باألمور املسموعة. 

َأ ِصْدٍق َوَرَزْقنَاُهْم  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   ائِيَل ُمَبوَّ ْأَنا َبنِي إرِْسَ ﴿َوَلَقْد َبوَّ

يَِّباِت َفاَم اْخَتَلُفوا َحتَّى َجاَءُهُم اْلِعْلُم إِ  نَّ َربََّك َيْقيِض َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِياَم َكاُنوا فِيِه  ِمَن الطَّ

َتلُِفونَ   [93يونس: ] ﴾ خَيْ

عن نعمة اهلل عىل بنى إرسائيل، بعد أن نجاهم  اآلية الكريمة  تتحدث  :  (1)قال آخر

من فرعون، وأطلقهم من يده، وأخرجهم من منزل اهلوان والذلة، إىل دار أمن، وسالم،  

 . فملكوا أمر أنفسهم، وعرفوا طعم احلرية، وتنسموا رحيها الطيب ،نانواطمئ

يف   والعلم  آخر:  اْلِعْلمُ قال  َجاَءُهُم  َحتَّى  اْخَتَلُفوا  ﴿َفاَم  تعاىل:  ، [ 93يونس:  ] ﴾  قوله 

بينهم و وقع  الذي  وجوه   االختالف  فيه  وأوقع  منها    ..بسببه  جاءهم،  الذي  العلم  أن 

بأهنم كانوا قبل ذلك عىل حال واحدة من الضالل،  ذلك  االختالف بينهم، هو التوراة..  

 فلام جاءهتم التوراة، اختلفوا، فمنهم من آمن، ومنهم من كفر.

، وما عرفوا من صفته ىف التوراة، وأهنم كانوا عىل اتفاق  النبي  قال آخر: ومنها أنه  

يظهر من العرب، وأن زمانه قد أظلهم، فلام جاءهم ما عرفوا، تفرق رأهيم فيه  بأن نبيا قد  

 واختلفوا: فكفر به أكثرهم، وآمن به قليل منهم. 

ذلك أن العلم، وهو    أن يكون املراد بالعلم، هو العلم عىل إطالقه.. قال آخر: ومنها  

للناس، ولكنه ـ  نعمة من نعم اهلل، وهدى من هداه، من شأنه أن يكون مصدر خري وهدى 

شأنه شأن كل نعمة ـ كثريا ما يكون سببا ىف اخلالف والتفرق.. اخلالف ىف الرأى، والتفرق  

 

 ( 6/1075التفسري القرآين للقرآن ) (1) 



488 

 

 شيعا وأحزابا، تبعا لالختالف ىف الرأى. 

آخر:   احلياة ومعنوياهتا..قال  ماديات  الفقرية،    وتلك حقيقة واقعة ىف  املجتمعات 

املشاعر والعواطف، متامسكة البناء..    التي تعيش عىل فطرهتا وطبيعتها، جمتمعات متوحدة

فإذا كثر رزقها،  ؛  كلها لون واحد، وصبغة واحدة  ليس فيها طبقات وال شيع وال أحزاب.. 

فوق   بعضها  طبقات،  الناس  ومتايز  الروابط،  وانحلت  التمزق،  وقع  فيها،  اخلري  وفاض 

 اجلسد. بعض، وأصبح اجلسد االجتامعى أشالء ممزقة.. كل عضو فيه منفصل عن بقية 

والعلم، شأنه كهذا الشأن.. العلامء واحلكامء والفالسفة ىف واد، واجلهلة  قال آخر:  

ثم العلامء واحلكامء والفالسفة.. كل   والعامة ىف واد.. هؤالء ىف عامل وأولئك ىف عامل آخر..

له رأيه، وعلمه وحكمته، وفلسفته.. كل له متجه ىف تفكريه، وىف نظره إىل الوجود، وقربه،  

  [ 32الروم: ] ﴾ بعده من احلقيقة.. ﴿ُكلُّ ِحْزٍب باَِم َلَدهْيِْم َفِرُحونَ و

خالفا بينهم، وجيعلهم  العلم  وبنو إرسائيل ليسوا وحدهم هم الذين يثري  قال آخر:  

إرسائيل بالذكر    يبناهلل تعاىل  اختص  .. وقد  أحزابا وشيعا.. بل هذا هو شأن الناس ْجيعا 

للمسلمني من اخلالف    اذلك حتذير، حتى يكون  والتقريعهنا، وعرضوا ىف معرض اللوم  

 الذي جييئهم من واردات العلم، كام اختلف الذين من قبلهم من بعد ما جاءهم العلم. 

لتتبعن سنن الذين  )  هذا، وحذر منه.. فقال:إىل    وقد نبه النبي الكريم  قال آخر:  

  (1)(ال تبعتموهم ا بشرب، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب ربمن قبلكم ش 

َتلُِفونَ ويف  :  قال آخر ﴾  قوله تعاىل: ﴿إِنَّ َربََّك َيْقيِض َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِياَم َكاُنوا فِيِه خَيْ

إشارة إىل أن هذا اخلالف الذي وقع بينهم، سواء كان عن طلب حق وهدى، أو   [ 17اجلاثية: ] 
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بام   كال  وسيجزى  املبطل،  من  املحق  يعلم  اهلل  فإن  بالناس،  ومكر  هوى  وراء  جريا  كان 

 انعقدت عليه نيته. 

تعاىل:   قوله  ذلك  ومثل  آخر:  ابِئِنَي  قال  َوالصَّ َهاُدوا  ِذيَن  َوالَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

ُكوا إِنَّ اهللََّ َيْفِصُل َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ اهللََّ َعىَل كُ وَ  ِذيَن َأرْشَ   النََّصاَرى َواملَُْجوَس َوالَّ
ٍ
ء لِّ يَشْ

 [ 17احلج: ] ﴾ َشِهيدٌ 

الكريمة تشري إىل أن  (1) قال آخر العقيدة والرشيعة واحلياة  : اآلية  اخلالفات حول 

ا  اإلنسان  الناس والكون وقضايا  وتتطور األساليب اجلدلية    ستستمر  لعامة واخلاصة بني 

والوسائل اإلقناعية التي يبتدعها كل فريق من أجل إخضاع الفريق اآلخر لفكره ورأيه،  

وقد تؤدي اخلالفات إىل نزاعات وحروب دامية، وقد تنقيض احلياة دون أن حيقق أي فريق  

دا أمام اهلل عندما يقف اجلميع بني يديه،  لكن كل ذلك سينتهي غ،  منهم انتصارا عىل اآلخر

ويتجىل احلق واضحا بينا دون ريب، مما ال يدع جماال لشبهة، يف أي شأن من تلك الشؤون  

وتكون كلمة اهلل هي كلمة الفصل، ألنه الشاهد احلي عىل كل    التي كانت مثارا خلالفاهتم، 

 هو حقيقة الشهود عند اهلل. ما خيتلفون فيه من عامل الغيب والشهود، ألن الغيب عندهم  

و  آخر:  املسلمني  قال  عىل  للداللة  القرآن  يستخدمه  مصطلح  آَمُنوا﴾  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

حممد   بالنبي  بإيامهنم  اإلسالم،  رشيعة  التزموا  اليهود  الذين  هم  َهاُدوا﴾  ِذيَن  ﴿َوالَّ  ،

ابِئِنَي﴾ هم عبدة ال كواكب من الوثنيني أو  املنتسبون إىل موسى امللتزمون بالتوراة، ﴿َوالصَّ

النبي   ينسبونه إىل حييى بن زكريا  اليهودية واملجوسية وهلم كتاب  هم قوم متوسطون بني 

السالم   من  ـ  عليه  قبله  ومن  السالم  عليه  بعيسى  املؤمنون  هم  ﴿َوالنََّصاَرى﴾  ـ  قيل  كام 
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نون بزرادشت،  األنبياء ويلتزمون باإلنجيل، كام يلتزمون بالتوراة، ﴿َواملَُْجوَس﴾ هم املؤم

ُكوا﴾ هم عبدة األوثان. [ أوستا ]وكتاهبم املقدس    ﴿َوالَِّذيَن َأرْشَ

كل هؤالء الذين يقوم النزاع بينهم يف احلياة عىل قاعدة العصبية الضيقة  قال آخر: و

وال   احلق،  إىل  الوصول  بغية  حياورون  فال  ومصاحلهم،  ذواهتم  دائرة  يف  حتبسهم  التي 

العقيدية  قضاياهم  يسمح    يواجهون  ال  مكانه،  منهم  واحد  كل  ويبقى  بالفكر،  والعملية 

  هو اخلطأ والصواب، ألن االنتامء عنده موقع ذايت، ودائرة ضيقة، ال فيام    ألحد بمناقشته 

مكان فيها ألي عنوان فكري يف العمق ويف االمتداد، مما يؤدي إىل التقاتل والتحاقد وهالك  

 . حيكم بينهم فيام  [ 17احلج: ] ﴾ ُل َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ احلياة من حوهلم، ﴿إِنَّ اهللََّ َيْفِص 

ويف ما يثريه أمامهم من وضوح الرؤية لألشياء التي كانت خفية عنهم، أو  قال آخر:  

احلقيقة   بل هي  لريب،  موقع  لشبهة، وال  هناك جمال  يبقى  فال  وعيهم،  مواقع  بعيدة عن 

النهار،   كام  الواضحة  طبيعة  اإلهلية  ويف  الزمنية،  النبوات  حدود  يف  الشمس،  كام  املرشقة 

الرسل الرسالية بام هي الكتب يف حقائقها التي تتمرد عىل االنحراف والتحريف، وبام هي  

حقيقة الربوبية التي تتعاىل عن الرشك والوثنية، ليعرف اجلميع كيف تربز احلقيقة الواحدة،  

 . وحي الباحث أبدا عن الذوبان يف آفاق اهللوكيف يتالشى الضباب من موقع الصحو الر

 َشِهيدٌ قال آخر: ثم قال تعاىل:  
ٍ
ء احلضور    ، ألنه يملك [ 17احلج:  ] ﴾  ﴿إِنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

األمور وأجالها، ويعلم خائنة األعني وما ختفي   أدق األشياء وأخفاها، وأوضح  كله يف 

 الصدور. 

آخر:   هذه  قال  الكريمة  ويف  من    لون اآلية  إىل  املوجه  اإلحيائي  التهديد  ألوان  من 

مواقع   يف  وهم  الضباب  يف  وعاشوا  االستقامة،  عىل  قادرون  وهم  احلقيقة  عن  انحرفوا 

الصحو، واجتهوا إىل الضالل وهم يملكون إمكانية االجتاه إىل اهلدى، فيقول هلم اهلل: إهنم  
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ن حالة تعصب أو ضيق أفق،  إذا كانوا يلتزمون ما يلتزمونه من ضالل وانحراف انطالقا م 

أو طمع، ويرفضون اللقاء باحلق واهلدى واالستقامة، متردا وتكربا واستعالء، وال يقبلون  

باحلسم الفاصل بينهم يف املوقف واملوقع، سيلتقون غدا باملوقع احلق الذي يقفون فيه بني  

ون ألنفسهم نفعا وال  كانوا فيه خيتلفون، وليعرفوا أهنم ال يملكفيام    يدي اهلل ليفصل بينهم

 رضا، ألن اهلل هو الذي يملك األمر كله. 

كام  )يوم الفصل( أحد األسامء املعروفة ليوم القيامة،    واجلدير بالذكر إن قال آخر:  

ا قال تعاىل:   وورد نفس التعبري عن يوم القيامة يف  ،  [ 17النبأ:  ] ﴾  ﴿إِنَّ َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتا

 القرآن الكريم.  ن م خرى أآيات متعددة  

  افرتاق شيئني عن بعضهام،: وهلذا اطلق عىل   و)الفصل( يف األصل بمعنى قال آخر:  

يوم القيامة يوم الفصل، ألن احلق يفصل عن الباطل يف ذلك اليوم وترفع ْجيع االختالفات  

 بواسطة القضاء اإلهلي وهبذا يفصل الصاحلون والطاهرون عن الطاحلني واألرجاس. 

بالنور وتسود  ولذلك    قال آخر: تبيض هناك وجوه أصحاب احلق ومتتلئ  سوف 

 وجوه أهل الباطل ويعمها الظالم. 

يوم القيامة  : والنتيجة التي تنص عليها كل هذه اآليات الكريمة هي أن (1) قال آخر

يوم انتهاء االختالفات، ويوم جتيل احلقائق، وفرز احلق عن الباطل ويوم احلكم والقضاء  هو  

، كام قال تعاىل:  وكيف ال يكون األمر كذلك ويوم القيامة يوم الربوز ويوم الظهور .  .النهائى

ارِ   [48إبراهيم: ] ﴾ ﴿َوَبَرُزوا هللَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّ

، كام قال  يوم رفع احلجب وكشف الغطاءقال آخر: وكيف ال يكون كذلك، وهو  
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َك اْلَيْوَم َحِديدٌ ﴿َفَكَشْفنَا َعنَْك ِغَطاَءَك  تعاىل:    [ 22ق: ] ﴾ َفَبرَصُ

الطبيعة املظلمة لعامل الدنيا أو التي يمتزج فيها النور بالظلمة  قال آخر: وذلك، ألن  

ماهيتها، كالليل بالضبط، فاإلنسان مهام يبذل جهده    ال تفسح املجال لظهور احلقائق عىل 

يف دائرة الظالم، أما القيامة    لكشف احلقائق بواسطة املصابيح إالأن قسام كبريا منها يبقى 

 ء. فهي تشبه سطوع الشمس التي تكشف بأشعتها كل يش 

من املمكن أن يكتشف فريق طريقهم يف الظالم، إالأن فريقا آخر يضل  قال آخر: و 

عن الطريق، كام أنه من املمكن للذين سلكوا طريقا ما أن يصفه كل واحد منهم بوصف  

 . يتناسب مع منظاره اخلاص

ن عددا من األشخاص  أوهناك مثال معروف يف توضيح هذا األمر، وهو ر:  قال آخ

، ثم ملس كل واحد منهم  فيلالذين مل يشاهدوا الفيل من قبل دخلوا يف غرفة مظلمة فيها  

الفيل، وملا خرجوا أخذ كل واحد منهم يصف ذلك احليوان فوصفوه   عضوا من أعضاء 

ومن ملس خرطوم الفيل    ، أنه يشبه العمودبصفات متناقضة، فالذي ملس رجل الفيل وصفه ب

بأنه يشبه السقف الفيل وصفه  الذي ملس صدر  أنبوب كبري، والثالث  بأنه  لكن    .. وصفه 

عندما أخرج الفيل من الظالم بانت احلقيقة هلم ورفعت تلك التناقضات، وعلم اجلميع أن  

 . وصفهم كان قاْصا

فإن   وهكذا،  آخر:  التقال  االستعداد  لديه  أمواج  اإلنسان  خضم  من  للخروج  ام 

  االختالفات، وأن يضع قدمه يف عامل اليقني وعدم االختالف، ومن البدهيي أن اهلل تعاىل

 الذي خلق اإلنسان سوف لن حيرمه من هذا الفيض. 

التكامل،    االختالف يسلب الطمأنينة وهو من موانع الوصول إىل قال آخر: ذلك أن  

 عتقدات يف بعض األحيان.جذور امل والسبب يف نفوذ الشك إىل 
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ضحوا احلقائق عىل قدر  والصاحلني و األنبياء  اهلداة من  ومن الطبيعي أن  قال آخر:  

، لكن هؤالء مل يكونوا إالكمثل  اإلهليةالكتب  ما تسمح به طبيعة احلياة الدنيا باالعتامد عىل 

اال لذا حيل االختالف حمل  لإلنسان،  الطريق  تنري  التي  حتاد بمجرد غياب ذلك  املصابيح 

ى  كام قال تعاىل:  النور عنهم،   َ هَلُُم الَِّذي اْخَتَلُفوا فِيِه َوُهدا ﴿َوَما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب إِالَّ لُِتَبنيِّ

ا إِالَّ ِمْن َبْعِد  وقال: ﴿َوآَتْينَاُهْم َبيِّنَاٍت ِمَن اأْلَْمِر َفاَم اْخَتَلُفو،  [ 64النحل:  ] ﴾  َوَرمْحَةا لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ 

اجلاثية: ] ﴾  ُفونَ َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغياا َبْينَُهْم إِنَّ َربََّك َيْقيِض َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِياَم َكاُنوا فِيِه خَيَْتلِ 

17 ] 

آخر:   االختالف  قال  إزالة  يف  قد سعوا  السالم  عليهم  األنبياء  أن  دليل عىل  وهذا 

الشهوات والبغضاء والعداوة يف هذه الدنيا هي  ، بسبب  اس إالأنه مل ينته كليا املوجود بني الن

عىل  احلاكمة  يستطيع    األسس  ال  ترفع  مل  وما  احلجب،  اعظم  هي  األمور  وهذه  الناس 

وحترتق    ، لكن هذه احلجب سوف تفنى الوصول للحقيةقاإلنسان أن يتقدم خطوة صوب  

 يوم القيامة.  ما هي عليه  ْجيعها فتنكشف احلقائق عىل 

األول..   النوع  من  الكريم  القرآن  يف  ورد  عام  حدثتمونا  أحسنتم..  املعلم:  قال 

 فحدثونا عن حديثه عن النوع الثاين. 

: النوع الثاين هو ما ورد يف القرآن الكريم من الداللة عىل أن  (1)قال أحد التالميذ

 . ووعيدهاهلل تعاىل  جمىل لتحقق وعدهو املعاد 

مركب من مقدمة رشعية، وحكم  قال آخر: ويمكن اعتباره من براهني املعاد، وهو 

بالعقاب، وهذه صغرى   والعاصني  بالثواب،  املطيعني  قد وعد  أنه سبحانه  عقيل، وذلك 

الرشعالربها  عنها  أخرب  حسن،  . ن  الوعد  إنجاز  أن  وهو  واضح،  عندئذ  العقل  وحكم   .
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 والتخلف عنه قبيح.  

العباد ال يستحقون الثواب بطاعتهم، وإنام هو جود  ثبت باألدلة أن  نعم، قال آخر:  

 وتفضل، لكن هذا بغض النظر عن الوعد به، وأما معه، فالوفاء به الزم. 

اهلل تعاىل    قسم يذكر  ..ردة يف هذا املجال عىل قسمني الواالكريمة  واآليات  قال آخر:  

بالعقاب. ووعيده  بالثواب  ووعده  بالقيامة  وعده  وال    . فيه  وعده  ينجز  أنه  يذكر  وقسم 

 خيلف. 

قوله  كيدل عىل الوعد بالقيامة،  منه ما  فام يدل عليه كثري،    ؛ أما القسم األولقال آخر:  

 [42املعارج: ] ﴾ َحتَّى ُياَلُقوا َيْوَمُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ  ﴿َفَذْرُهْم خَيُوُضوا َوَيْلَعُبوا  تعاىل:

﴿َوُأْزلَِفِت اجْلَنَُّة    ما يدل عىل الوعد بالثواب، قوله تعاىل:قال آخر: ومن األمثلة عىل  

 [ 32ـ  31ق: ] ﴾ لِْلُمتَِّقنَي َغرْيَ َبِعيٍد َهَذا َما ُتوَعُدونَ 

الوعقال آخر: ومن األمثلة عىل   تعاىل:ما يدل عىل  بالعقاب، فمنه قوله  ﴿َوإِنَّ    يد 

﴾  ﴿َوَمْن َيْكُفْر بِِه ِمَن اأْلَْحَزاِب َفالنَّاُر َمْوِعُدهُ ، وقوله:  [ 43احلجر:  ] ﴾  َجَهنََّم ملََْوِعُدُهْم َأْْجَِعنيَ 

 [17هود: ] 

الذي يركز عىل حكم العقل ويدعمه، وينفي اخللف  و  ،وأما القسم الثاينقال آخر:  

وعده،   تعاىل:عن  قوله  خُيْلُِف    فمنه  اَل  اهللََّ  إِنَّ  فِيِه  َرْيَب  اَل  لَِيْوٍم  النَّاِس  َجاِمُع  إِنََّك  نَا  ﴿َربَّ

 [ 194آل عمران: ] ﴾ ﴿َواَل خُتِْزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك اَل خُتْلُِف املِْيَعادَ ، وقوله:  [ 9آل عمران: ] ﴾ املِْيَعادَ 

 . املعاد والقدرة: 8

السابع من حديثه، قام الثامن، وقال: لن أكرر عليكم ما ذكر صديقي  بعدما انتهى  

من املشاهد، فأنا أيضا مررت بنفس جتربته يف البحث عن املعاد واألدلة التي يستند إليها،  
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وقد حرضت جمالس كثرية للمعلم وتالميذه ترتبط هبذا، لكن الذي أثر يف خصوصا ذلك  

وبني تالميذه حول برهان القدرة، وقد سأهلم حينها  املشهد الذي حرضت فيه حوارا بينه  

 عن داللة هذا الربهان عىل املعاد، وكيف قرره القرآن الكريم. 

خصوصا   الدليل  هبذا  الكريم  القرآن  اعتنى  لقد  وقال:  التالميذ،  أحد  قام  حينها 

  اعتناء كبريا، بسبب أن أكثر أوهام املعارضني للمعاد كانت بسبب تصوراهتم اخلاطئة عن 

 قدرة اهلل تعاىل، وتومههم عجزه عن بعث خلقه. 

قال آخر: وعادة ما يقدم اهلل تعاىل لذكر قدرته املطلقة عىل البعث بذكر املنطق الذي  

تعاىل:   قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  للمعاد،  املنكرون  إليه  ا  يستند  ِعَظاما ُكنَّا  َأإَِذا  ﴿َوَقاُلوا 

ا َأإِنَّا ملََْبُعوُثوَن َخ  ا مِمَّا َيْكرُبُ يِف ُصُدوِرُكْم  َوُرَفاتا ا َأْو َخْلقا ا ُقْل ُكوُنوا ِحَجاَرةا َأْو َحِديدا ا َجِديدا ْلقا

ٍة َفَسُينِْغُضوَن إَِلْيَك ُرُءوَسُهْم َوَيُقوُلوَن َمتَ  َل َمرَّ ى  َفَسَيُقوُلوَن َمْن ُيِعيُدَنا ُقِل الَِّذي َفَطَرُكْم َأوَّ

﴾  يباا َيْوَم َيْدُعوُكْم َفَتْسَتِجيُبوَن بَِحْمِدِه َوَتُظنُّوَن إِْن َلبِْثُتْم إِالَّ َقلِيالا ُهَو ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِ 

 [ 52ـ  49اإلرساء: ] 

ُبوا َلَك  وقد تقدم هذه اآليات الكريمة  :  (1) قال آخر  قوله تعاىل: ﴿اْنُظْر َكْيَف رَضَ

،    األمر هنا ﴿اْنُظْر﴾ إلفات للنبى و  .. [ 9الفرقان:  ] ﴾  َيْسَتطِيُعوَن َسبِيالا اأْلَْمَثاَل َفَضلُّوا َفاَل  

التي   األمثال  تلك  وإىل  املرشكون،  يقوهلا  التي  املقوالت  تلك  ىف  ينظر  أن  مؤمن،  ولكل 

 يرضبوهنا، ويتحدون منها حجة عىل إنكار البعث. 

أهواؤهم الفاسدة،    وقد كانت تلك األمثلة التي رضبوها مما أملته عليهمقال آخر:  

سببا ىف أن ضلوا هذا الضالل، الذي ألقى هبم ىف متاهات ال يستطيعون  ، وعقوهلم املريضة

 اخلروج منها، وال جيدون فيها من يدهلم عىل طريق يسريون فيه، حتى ىف وسط هذا الضالل. 

 

 (8/497التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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، كام قال تعاىل:  ىف حرية مطبقة، يدورون فيها حول أنفسهم قال آخر: ولذلك كانوا  

َسبِيالا ﴿ َيْسَتطِيُعوَن  َفاَل  إىل    ،[ 9الفرقان:  ] ﴾  َفَضلُّوا  عنهم،  املطلقة  االستطاعة  نفى  حيث 

 ولو كان من طرق الضالل.  ،التعرف عىل أي طريق

وقدم األمر بالنظر إىل تلك األمثال التي رضبوها، عىل هذه األمثال، حتى  قال آخر:  

إليها، وخيىل نفسه من كل نظر إىل   الناظر  ملا فيها من فتنة وضالل..  يتهيأ  غريها.. وذلك 

األمر الذي يدعو إىل إمعان النظر فيها، حتى يتوقى الناظر إليها ما فيها من رش مستطري،  

 وخطر داهم. 

: ﴿َوَقاُلوا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل نموذجا عن تلك األمثال التي رضبوها، فقال

ا َأإِنَّا ملََ  ا َوُرَفاتا اَأإَِذا ُكنَّا ِعَظاما ا َجِديدا هذا هو املثل الذي رضبوه..    [ 98اإلرساء:  ] ﴾  ْبُعوُثوَن َخْلقا

حيوى منكرا غليظا، تتولد منه منكرات.. إذ    ﴿اأْلَْمَثاَل﴾ ألنه   يوهو مثل واحد، وقد سم 

كفر،   من  يتولد،  ما  وذاك  هذا  من  يتولد  ثم  ثانيا،  اهلل  قدرة  وينكر  أوال،  البعث  ينكر  هو 

 . باهلل ثالثا وضالل، ورشك 

تبىل  قال آخر:   يبعثوا، بعد أن  أن  فيه  واالستفهام هنا، استفهام إنكارى.. ينكرون 

والرفات: العظام املتحللة، التي ضاعت معاملها، وصارت ترابا ىف  .  أجسادهم وتصري ترابا.

 الرتاب. 

دفع اهلل سبحانه مثلهم هذا بمثل هو أشد إنكارا عندهم للبعث، فقال  قال آخر: وقد  

ا مِمَّا َيْكرُبُ يِف ُصُدوِرُكمْ ت ا َأْو َخْلقا .. أي  [ 51ـ    50اإلرساء:  ] ﴾  عاىل: ﴿ُقْل ُكوُنوا ِحَجاَرةا َأْو َحِديدا

كونوا عىل أية صفة هى أبعد وأغرب من صفتكم التي تكونون عليها بعد املوت.. كونوا  

وأبعد منها نسبا   حجارة جامدة، ال صلة بني احلياة وبينها، أو حديدا، أصلب من احلجارة،

إىل احلياة.. أو كونوا أي خلق آخر يكرب ىف صدوركم، ويكون أبعد من احلجارة واحلديد  
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استحالة ىف بعث احلياة فيه.. كونوا عدما مطلقا.. فإن قدرة اهلل سبحانه وتعاىل ال يعجزها  

فهذا هو    شىء.. وإنكم إذا أنكرتم هذا، وقلتم: من يبعثنا إذا ْصنا عىل هذه احلال أو تلك،

ةٍ  َل َمرَّ    [ 51اإلرساء: ] ﴾ اجلواب: ﴿ُقِل الَِّذي َفَطَرُكْم َأوَّ

  إنه سبحانه، قد خلقكم من تراب وفطركم منه، أي أنبتكم كام ينبت قال آخر: أي  

 [ 51اإلرساء:  ] ﴾  النبات، الذي يفطر األرض، أي يشق وجهها.. وإذا قلتم ىف إنكار: ﴿َمَتى ُهوَ 

إنكم    ..[ 51اإلرساء:  ] ﴾  هو اجلواب أيضا: ﴿َعَسى َأْن َيُكوَن َقِريباا أي متى هذا البعث؟ فهذا  

تقدرون   مما  أقرب  قريبا،  ذلك  كان  وربام  فيه،  ريب  ال  آت  ولكنه  وقته،  تعلمون  ال 

وتتصورون.. ﴿َوَعَسى﴾ فعل يفيد الرجاء، وتوقع احلدوث ملا وقع عليه.. وهذا الرجاء  

ىف موقف االنتظار هلذا األمر لذى لن يطول انتظارهم    إنام هو بالنسبة إىل املخاطبني.. وأهنم 

 له. 

ميقات هذا البعث الذي سأل املرشكون عنه هذا السؤال  قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل  

ُهوَ  ﴿َمَتى  بقوهلم:  بَِحْمِدِه  بقوله:    [ 51اإلرساء:  ] ﴾  اإلنكارى،  َفَتْسَتِجيُبوَن  َيْدُعوُكْم  ﴿َيْوَم 

 [52اإلرساء: ] ﴾ َلبِْثُتْم إاِلَّ َقلِيالا َوَتُظنُّوَن إِْن  

كام قال تعاىل:  إنه اليوم الذي ينتظر أمر اهلل، ودعوته املوتى من قبورهم،  قال آخر: أي  

  [ 25الروم: ] ﴾ ﴿ُثمَّ إَِذا َدَعاُكْم َدْعَوةا ِمَن اأْلَْرِض إَِذا َأْنُتْم خَتُْرُجونَ 

آخر:   بِحَ قال  ﴿َفَتْسَتِجيُبوَن  تعاىل:  مع    [ 52اإلرساء:  ] ﴾  ْمِدهِ وقوله  يتعارض  قوله  ال 

ِْم َينِْسُلوَن َقاُلوا َيا َوْيَلنَا َمْن َبَعَثنَا ِمْن    : تعاىل وِر َفإَِذا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث إىَِل َرهبِّ ﴿َوُنِفَخ يِف الصُّ

أن هذا وذاك وإن كان منهم ىف يوم البعث، إال أن كال منهام ىف  ، ذلك  [ 52ـ   51يس: ] ﴾ َمْرَقِدَنا 

موقف غري املوقف اآلخر.. فهم حني يبعثون من قبورهم، حيمدون هلل، عىل أن أحياهم بعد  

موهتم، فاحلياة نعمة تستوجب احلمد والشكر هلل رب العاملني.. لكنهم حني يشهدون أهوال  
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كام قال تعاىل:  عينهم املصري الذي هم صائرون إليه،  هذا اليوم، ينادون بالويل، إذ يرون بأ

ا  فا ُْم ُمَواِقُعوَها َومَلْ جَيُِدوا َعنَْها َمرْصِ  [ 53الكهف: ] ﴾ ﴿َوَرَأى املُْْجِرُموَن النَّاَر َفَظنُّوا َأهنَّ

ىل هذه  إشارة إ  [ 52اإلرساء:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿َوَتُظنُّوَن إِْن َلبِْثُتْم إِالَّ َقلِيالا : ويف  قال آخر 

الدنيا، ومتاعها القليل الزائل.. فإنه مهام عاش اإلنسان فيها، ثم طويت صفحته منها، وجد  

مَلْ  كام قال تعاىل:  أن ما عاشه ىف هذه الدنيا مل يكن إال ساعة من هنار،   َيْوَم َيَرْوهَنَا  ُْم  ﴿َكَأهنَّ

ُْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن مَلْ َيْلَبُثوا إاِلَّ  ، وقال[ 46النازعات:  ] ﴾  َيْلَبُثوا إِالَّ َعِشيَّةا َأْو ُضَحاَها  : ﴿َكَأهنَّ

 [35األحقاف: ] ﴾ َساَعةا ِمْن هَنَارٍ 

 قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر من القرآن الكريم هلذا الربهان. 

ُكْم    ﴿َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُرواقال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   َهْل َنُدلُّ

ا أَ  ٍق إِنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َأْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذبا ْقُتْم ُكلَّ مُمَزَّ ْم بِِه ِجنٌَّة  َعىَل َرُجٍل ُينَبُِّئُكْم إَِذا ُمزِّ

َأَفَلْم َيرَ  اْلَبِعيِد  اَلِل  ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة يِف اْلَعَذاِب َوالضَّ َأْيِدهيِْم َوَما  َبِل الَّ َما َبنْيَ  ْوا إىَِل 

 
ِ
اَمء ا ِمَن السَّ  َواأْلَْرِض إِْن َنَشْأ َنْخِسْف هِبُِم اأْلَْرَض َأْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم كَِسفا

ِ
اَمء   َخْلَفُهْم ِمَن السَّ

 [9ـ  7سبأ: ] ﴾ إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيةا لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب 

قال بعضهم لبعض، تعجبا واستهزاء، وهتكام  لمعاد  أن املنكرين لأي  :  (1) قال آخر

نا إذا تقطعت أوصالنا، وتفرقت أبداننا، وبليت عظامنا،  يذكر أوإنكارا: هل سمعتم برجل  

إحسانا،   اإلحسان  نثاب عىل  ثم  أعاملنا،  كنا، ونحاسب عىل  كام  أحياء  أخرى  كرة  نرجع 

﴿َأْفرَتَى َعىَل اهللَِّ  .  واألجسام.وجيزى عىل اجرتاح اآلثام آالما، بنار تلظى تشوى الوجوه  

ا َأْم بِِه ِجنَّةٌ  أي إن قوله هذا دائر بني أمرين: إما أن يكون قد تعمد االفرتاء عىل    [ 8سبأ:  ] ﴾  َكِذبا

 

 (22/61تفسري املراغي ) (1) 



499 

 

 اهلل أنه أوحى إليه ذلك، أو أنه لبس عليه كام يلبس عىل املعتوه واملجنون. 

ِذيَن اَل    أشد وأنكى فقال: فرد اهلل عليهم مقاهلم وأثبت هلم ما هو  قال آخر:   ﴿َبِل الَّ

اْلَبِعيدِ  اَلِل  َوالضَّ اْلَعَذاِب  يِف  بِاآْلِخَرِة  أي ليس األمر كام زعموا وال كام    [ 8سبأ:  ] ﴾  ُيْؤِمُنوَن 

حممدا   إن  بل  إليه،  اجلهلة    ذهبوا  الكذبة  هم  وإهنم  باحلق،  جاء  الذي  الرشيد  الرب  هو 

اختال  يف  الغاية  بلغوا  الذين  وبعدوااألغبياء  الضالل،  يف  وأوغلوا  العقل  اإلدراك    ل  عن 

أنكروا   قد  هم  إذ  العذاب،  إىل  ذلك هبم  بعينه، وسيؤدى  اجلنون  إال  هذا  والفهم، وليس 

 حكمة اهلل يف خلق العامل وكذبوه يف وعده ووعيده، وتعرضوا لسخطه. 

ىل ما حيتمل  ثم ذكرهم بام يعاينون مما يدل عىل كامل قدرته، وفيه تنبيه هلم إقال آخر:  

﴿َأَفَلْم    أن يقع هلم من القوارع التي هتلكهم، وهتديد عىل ما اجرتحوا من السيئات فقال:

 َواأْلَْرِض إِْن َنَشْأ َنْخِسْف هِبُِم اأْلَْرَض َأْو  
ِ
اَمء ُنْسِقْط  َيَرْوا إىَِل َما َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم ِمَن السَّ

ا ِمَن ال  َعَلْيِهْم كَِسفا
ِ
اَمء أي أفلم ينظر هؤالء املكذبون باملعاد، اجلاحدون للبعث    [ 9سبأ:  ] ﴾  سَّ

ومن   أيدهيم  بني  من  هبم  حميطة  وسامئى  أرىض  فإن  كانوا  حيث  أهنم  فيعلموا  املامت  بعد 

خلفهم وعن أيامهنم وعن شامئلهم، فريتدعوا عن جهلهم، ويزدجروا عن تكذيبهم، حذر  

السامء فتسقط عليهم كسفا، فإنا إن نشأ أن نفعل ذلك  أن نأمر األرض فتخسف هبم أو نأمر  

 هبم فعلنا، لكنا نؤخره حللمنا وعفونا. 

من  ذلك أن  عىل البعث واإلحياء،  قال آخر: واهلل تعاىل يشري بذلك إىل أدلة قدرته  

إذا قيست هبا كانت   العظام ال تعجزه إعادة األجسام، فهى  قدر عىل خلق تلك األجرام 

اَمَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر َعىَل َأْن خَيُْلَق ِمْثَلُهمْ كأهنا ال شىء كام   ﴾  قال: ﴿َأَوَليَْس الَِّذي َخَلَق السَّ

 ويف هذا ما ال خيفى من التنبيه إىل مزيد جهلهم املشار إليه بالضالل البعيد.  ،[ 81يس: ] 

آخر:   ذكر  قال  تعاىل  ثم  ليزيحاهلل  بذلك،  االستدالل  احلث عىل  كالعلة يف  هو    ما 
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أي إن يف النظر إىل خلق    [ 9سبأ:  ] ﴾  ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيةا لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب   إنكارهم بالبعث فقال:

بعث   عىل  قدرتنا  كامل  عىل  ربه  إىل  منيب  فطن  عبد  لكل  لداللة  واألرض،  السموات 

  األجساد ووقوع املعاد، ألن من قدر عىل خلق هذه السموات عىل ارتفاعها واتساعها، وعىل 

من   هذه األرض عىل انخفاضها وطوهلا وعرضها ـ قادر عىل إعادة األجسام، ونرش الرميم

اَمَواِت َواأْلَْرِض َأْكرَبُ ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس  كام قال تعاىل:  العظام،   ﴿خَلَْلُق السَّ

 [57غافر: ] ﴾ اَل َيْعَلُمونَ 

 نموذجا آخر من القرآن الكريم هلذا الربهان.  قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا 

﴿َوَقاُلوا َأإَِذا َضَلْلنَا يِف اأْلَْرِض    قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:

اُكْم َمَلُك املَْْوِت الَِّذي ُوكِّ  ِْم َكافُِروَن ُقْل َيَتَوفَّ  َرهبِّ
ِ
َل بُِكْم ُثمَّ  َأإِنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْل ُهْم بِلَِقاء

َنا َوَسمِ  َأْبرَصْ نَا  َربَّ ِْم  ِعنَْد َرهبِّ ُرُءوِسِهْم  َناكُِسو  املُْْجِرُموَن  إِِذ  َتَرى  َوَلْو  ُتْرَجُعوَن  َربُِّكْم  ْعنَا  إِىَل 

 [ 12ـ  10السجدة: ] ﴾ َفاْرِجْعنَا َنْعَمْل َصاحِلاا إِنَّا ُموِقنُونَ 

آخر تعاىل  (1)قال  اهلل  يذكر  الكريمة  اآليات  هذه  يف  اآلخر  :  لليوم  املنكرين  منطق 

التي  و السلبية  فقال:  النتائج  مقولتهم،  بذكر  بدأ  وقد  اآلخرة..  يف  َأإَِذا  جيدوهنا  ﴿َوَقاُلوا 

  وضعنا يف داخل أي أهنم يقولون بلسان حاهلم ومقاهلم: إذا    [ 10السجدة:  ] ﴾  َضَلْلنَا يِف اأْلَْرضِ 

إىل  فيام    يف سطحها، وضاعت كل مالحمنا، أو    األرض يتحول  أجسادنا، حتى  يتفتت من 

تراب ضائع يف األرض كأي تراب آخر ليس فيه نبضة من حياة، وال مالمح مرشوع برشي  

تتجدد فيه أجسامنا لتأخذ شكلها الطبيعي وحيويتها    [ 10السجدة:  ] ﴾  ﴿َأإِنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ 

ة يف الوجود، متاما كام هو اخللق يف املايض يف حيويته ويف حركيته،  الروحية وروحيتها الفاعل

 

 ( 18/228) من وحي القرآن (1) 
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 هل هذه فرضية معقولة يف حساب التحليل العقيل لإلنسان؟

لكن اهلل يرد عليهم الفكرة بالتأكيد عىل خلفية الفكرة الرافضة أو الشاكة  قال آخر: 

َكافُِرونَ  ِْم  َرهبِّ  
ِ
بِلَِقاء ُهْم  ي  [ 10السجدة:  ] ﴾  ﴿َبْل  باملوقف بني يدي اهلل للحساب  فهم  كفرون 

الذي يفرض عليهم اإليامن به أن يلتزموا خط اإليامن ومسئوليته، وأن يواجهوا التحدي  

 الرسايل وجها لوجه. 

َل  عاد بقوله:  عىل املشككني باملقال آخر: ثم رد   اُكْم َمَلُك املَْْوِت الَِّذي ُوكِّ ﴿ُقْل َيَتَوفَّ

د كنتم يف حياتكم مشدودين إىل ملك اهلل ومرتبطني بإرادته، وها  قأي:    ،[ 11السجدة: ] ﴾  بُِكمْ 

وكل ملك املوت بكم ليتوفاكم عندما يبلغ العمر    أنتم يف قبضة املوت خاضعون له، فقد 

هنايته، يف النظام اإلهلي للموت، كام هو النظام اإلهلي للحياة، يف اخلطة اإلهلية الشاملة التي  

حلياة يف األجزاء الضائعة يف الرتاب كام أعطت احلياة للرتاب  حتكم املوت واحلياة، وتبدع ا 

ت العناْص التي يتكون منها الغذاء، فأين املشكلة، هل هي يف قدرة اهلل، أو  ا الضائع يف ذر

 هي يف علم اهلل يف مواقع أجزاء اجلسد؟  

ا يتدخل عنرص  وهن  ،[ 11السجدة:  ] ﴾  ﴿ُثمَّ إىَِل َربُِّكْم ُتْرَجُعونَ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

الغيبة،   أسلوب  يف  احلكاية  بطريق  احلديث  كان  أن  بعد  البعث  مسألة  يف  اإلهلي  اخلطاب 

كل   وهيدم  املسألة،  كل  هلم  خيترص  الذي  املهيمن  القوي  اإلهلي  باحلضور  الناس  ليشعر 

شبهاهتم، فهو الرب العظيم القادر العليم اجلبار القاهر املتكرب يتحدث إليهم بشكل مبارش  

 د هلم العودة إليه بطريقة حاسمة. ليؤك

 من القرآن الكريم هلذا الربهان. قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر 

تعاىل:   التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله  ُكنَّا  قال أحد  َأإَِذا  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿َوَقاَل 

ا َوآَباُؤَنا َأئِنَّا ملَُْخَرُجوَن َلَقْد ُوِعْدَنا َهَذا َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمْن َقْبُل إِْن َهَذا إِالَّ َأَساطرِيُ  لنَِي  ُتَرابا  اأْلَوَّ
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 [ 69ـ  67النمل: ] ﴾ نيَ ُقْل ِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املُْْجِرمِ 

يف  حال املبدأ تكلم  اآليات الكريمة السابقة عن  يف  اهلل تعاىل  ملا تكلم    :(1) قال آخر

عن   اآليات  كامل  هذه  يف  الشك  من  إال  ينشأ  ال  املعاد  يف  الشك  ألن  وذلك  املعاد،  حال 

العلم كامل  يف  أو  وعامل  ، القدرة،  املمكنات،  كل  عىل  قادرا  تعاىل  كونه  ثبت  بكل  فإذا  ا 

بدن   املكلفني عن أجزاء  بدن كل واحد من  أجزاء  يمكنه متييز  تعاىل  أنه  ثبت  املعلومات، 

وإذا ثبت إمكان ذلك ثبت صحة   ،غريه، وثبت أنه قادر عىل أن يعيد الرتكيب واحلياة إليها 

 . القول باحلرش

رم مل  ، ال جاآلية الكريمةفلام بني اهلل تعاىل هذين األصلني فيام قبل هذه  قال آخر:  

 . حيكه يف هذه اآلية، فحكى عنهم أهنم تعجبوا من إخراجهم أحياء وقد صاروا ترابا 

َأئِنَّا ملَُْخَرُجوَن  : وقوله تعاىل:  (2) قال آخر ا َوآَباُؤَنا  َأإَِذا ُكنَّا ُتَرابا ِذيَن َكَفُروا  ﴿َوَقاَل الَّ

لنِيَ َلَقْد ُوِعْدَنا َهَذا َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمْن َقْبُل إِْن َهذَ  وقف  مل  بيان  [ 68ـ    67النمل:  ] ﴾  ا إِالَّ َأَساطرُِي اأْلَوَّ

املرشكني من البعث وما وراءه.. إنه اإلنكار الغليظ له، وإنه اجلدل العنيف فيه.. ومل جيادل  

 املرشكون يف اهلل، ومل ينكروا ألوهيته.. ولكنهم ينكرون أشد اإلنكار أن يبعثوا. 

إنكارى، إذ يرون استحالة عودهتم إىل احلياة مرة أخرى،  واالستفهام هنا  قال آخر:  

بالية نخرة، ورفاتا  أن يصريوا عظاما  واقع  ،  بعد  هو  بام  تلك،  مقولتهم  يستدلون عىل  ثم 

مشاهد.. فهؤالء آباؤهم وأسالفهم الذي مضوا من قرون طويلةـ  قد وعدوا بالبعث.. فأين  

لنِيَ ﴿إِْن هَ .  وأين البعث الذي وعدوا به!.  هم اآلن؟ .. أي  [ 68النمل:  ] ﴾  َذا إِالَّ َأَساطِرُي اأْلَوَّ

 ما هذا القول إال من خرافات قديمة، وأساطري بالية! 

 

 (24/569التفسري الكبري ) (1) 

 ( 10/276التفسري القرآين للقرآن ) (2) 
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﴿ُقْل ِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن  قال آخر: وقد رد اهلل تعاىل عليهم بقوله: 

املُْْجِرِمنيَ  و[ 69النمل:  ] ﴾  َعاِقَبُة  هتديد  ،  وأهنم  هو  الدين،  بيوم  املكذبني  املرشكني  هلؤالء 

بتكذيبهم هذا قد انتظموا يف سلك املجرمني، وحق عليهم ما حق عىل املجرمني من بالء  

 وعذاب. 

 من القرآن الكريم هلذا الربهان. قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر 

َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر  ﴿َبْل قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:    َعِجُبوا 

ا َذلَِك َرْجٌع َبِعيٌد َقْد َعلِْمنَا مَ  ٌء َعِجيٌب َأإَِذا ِمْتنَا َوُكنَّا ُتَرابا ا َتنُْقُص  ِمنُْهْم َفَقاَل اْلَكافُِروَن َهَذا يَشْ

ُبوا بِاحْلَقِّ ملََّا َجاءَ  ُهْم َفُهْم يِف َأْمٍر َمِريٍج َأَفَلْم َينُْظُروا  اأْلَْرُض ِمنُْهْم َوِعنَْدَنا كَِتاٌب َحِفيٌظ َبْل َكذَّ

َوَأْلَقْينَ َمَدْدَناَها  َواأْلَْرَض  ُفُروٍج  ِمْن  هَلَا  َوَما  نَّاَها  َوَزيَّ َبنَْينَاَها  َكْيَف  َفْوَقُهْم   
ِ
اَمء السَّ فِيَها إِىَل  ا 

ةا َوذِ   [ 8ـ  2ق: ] ﴾ ْكَرى لُِكلِّ َعبٍْد ُمنِيٍب َرَوايِسَ َوَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج َتْبرِصَ

آخر تعاىل:  (1)قال  بقوله  ابتدأت  وقد  َفَقاَل  :  ِمنُْهْم  ُمنِْذٌر  َجاَءُهْم  َأْن  َعِجُبوا  ﴿َبْل 

ٌء َعِجيٌب  إرضاب عن تساؤالت ترتدد ىف الوجود كله،  ، وهي  [ 2ق:  ] ﴾  اْلَكافُِروَن َهَذا يَشْ

حيث يتلفت الوجود كله إىل    ، العاملني، بكالمه املجيدحني يستمع إىل هذا القسم من رب  

مواقع هذا القرآن، وإىل املتجه الذي يتجه إليه، وهل عرف الناس قدره؟ وهل اهتدوا بالنور  

ِمنُْهْم َفَقاَل   َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر  الذي يطلع عليهم منه؟.. فكان اجلواب: كال.. ﴿َبْل َعِجُبوا 

 [ 2ق: ] ﴾ ٌء َعِجيٌب اْلَكافُِروَن َهَذا يَشْ 

أي أن الذين جاء إليهم هذا القرآن مل يلتفتوا إليه، ومل يأخذوا بشىء منه،  قال آخر:  

ال لشىء ىف هذا القرآن، ـ ألهنم مل ينظروا فيه أصال ـ وإنام ألن الذي جاءهم هبذا القرآن هو  

 

 ( 13/465التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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أن يستمعوا  رجل منهم، فكان ذلك حجازا بينهم وبني أن ينظروا ىف شىء من هذا القرآن، و

وكيف لرجل منهم أن يأخذ هذا   ، إىل ما يتىل عليهم منه، ألن الذي يتلوه عليهم رجل منهم 

املكان منهم، ويقوم بالسفارة بينهم وبني اهلل، ويصبح صاحب كلمة اهلل إليهم؟ وأين هم  

 إذن؟ وأين أغنياؤهم وأصحاب السيادة فيهم؟

وأخذوا    ،[ 2ق:  ] ﴾  َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهمْ هكذا فكروا وقدروا: ﴿َبْل َعِجُبوا  قال آخر:  

اٌب   ْكُر َعَلْيِه ِمْن َبْينِنَا َبْل ُهَو َكذَّ يرددون مقوالت الدهش والتعجب واإلنكار: ﴿َأُأْلِقَي الذِّ

َعظِيمٍ   .. [ 25القمر:  ] ﴾  َأرِشٌ  اْلَقْرَيَتنْيِ  ِمَن  َرُجٍل  َعىَل  اْلُقْرآُن  َهَذا  َل  ُنزِّ ..  [ 31رف:  الزخ] ﴾  ﴿َلْواَل 

ُسوِل َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْميِش يِف اأْلَْسَواِق َلْواَل ُأْنِزَل إَِلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنذِ  ا ﴿َماِل َهَذا الرَّ ﴾  يرا

 [7الفرقان: ] 

ٌء َعِجيٌب قال آخر: ويف   ما    إشارة إىل   [ 2ق:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿َفَقاَل اْلَكافُِروَن َهَذا يَشْ

افرين من هذا القرآن املجيد، وهو أن جييئهم عىل لسان رجل منهم.. فهذا ـ  أثار عجب الك

 عندهم ـ مما يثري العجب والدهش، ثم اإلنكار.

ا َذلَِك  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل تعجبهم من البعث، وقوهلم:   ﴿َأإَِذا ِمْتنَا َوُكنَّا ُتَرابا

﴾  ود إلينا احلياة مرة أخرى؟ ﴿َذلَِك َرْجٌع َبِعيدٌ أي أإذا متنا وكنا ترابا تع ،  [ 3ق:  ] ﴾  َرْجٌع َبِعيدٌ 

فام أبعد ما بني احلياة وهذا الرتاب اهلامد الذي    .. تفكره احلياة، وال تصدقه العقول   [ 3ق:  ] 

 هكذا يقولون، ساخرين، مستهزئني.  .. غربت فيه احلياة

أخرى، بعد    عىل استبعاد الكافرين لعودة احلياة إليهم مرةاهلل تعاىل  رد  قال آخر: وقد  

﴿َقْد َعلِْمنَا َما َتنُْقُص اأْلَْرُض ِمنُْهْم َوِعنَْدَنا  ، فقال:  أن يذوبوا ىف الرتاب، ويصريوا بعضا منه

فاهلل سبحانه وتعاىل يعلم ما أخذت األرض منهم، وما أكلت من    ..[ 4ق:  ] ﴾  كَِتاٌب َحِفيظٌ 

إليهم دعا هذه الذرات املتنائرة    ذرات أجسامهم، ذرة ذرة.. فإذا أراد اهلل سبحانه عودة احلياة
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ىف األرض، ونظم منها عقد احلياة من جديد، كام تنظم حبات العقد ىف خيط جديد بعد أن  

فانقطع بىل  الذي  ىف    ،ينقطع خيطها  حمفوظة  األرض، هى  ىف  تنائرت  التي  الذرات  فهذه 

 يشءكتاب حفيظ، ال يضيع منه 

ُبوا بِاحْلَقِّ ملََّا َجاَءُهْم َفُهْم يِف َأْمٍر َمِريٍج قوله تعاىل ﴿َبْل  قال آخر: و إرضاب    [ 5ق:  ] ﴾  َكذَّ

آخر لبيان موقف الكافرين من آيات اهلل، بعد أن بني اإلرضاب السابق موقفهم من الرسول  

الذي محل إليهم هذه اآليات.. إن جنايتهم جناية غليظة مزدوجة.. فهم يتهمون الرسول  

ة اهلل، وكلامته.. ثم دفع هبم هذا االهتام إىل أن خيرجوا عن عقوهلم،  الذي محل إليهم رسال

 وأن يكذبوا هذا احلق الواضح الذي يمأل عليهم الوجود من آيات اهلل. 

فإذا كان اهتامهم للرسول مما جيدون له عذرا عند أنفسهم، متعللني لذلك  قال آخر: 

التي  بام جيدون ىف صدورهم من حرج ىف أن يستجيبوا لرجل منه  م، وأن يمتثلوا الدعوة 

إليها  املبني    ؛ يدعوهم  باحلق  ينطق  والذي  عليهم،  يتىل  الذي  القرآن  هلذا  اهتامهم  فإن 

أنفسهم، فهم يكذبون عن عمد، ويذهبون مذهب   له عذر، حتى عند  الواضح، ال يقوم 

 . الضالل عىل علم.. وهذا ما جيعل جرمهم أشنع اجلرم وأغلظه

نَّاَها َوَما هَلَا    قال آخر: ثم قال تعاىل:   َفْوَقُهْم َكْيَف َبنَْينَاَها َوَزيَّ
ِ
اَمء ﴿َأَفَلْم َينُْظُروا إىَِل السَّ

ىف هذه اآلية لقاء مع الكافرين، بعيدا عن الرسول وعن القرآن الذي  ، و[ 6ق:  ] ﴾  ِمْن ُفُروٍج 

به، ثم    فليدعوا الرسول وما جاءهم   ؛بني يديه.. إنه لقاء مع عقوهلم، إن كانت هلم عقول 

حني   أهوائهم،  من  عليهم  التي وردت  الشبه  منه هذه  عليهم  يرد  ال  نظرا جمردا،  لينظروا 

نظروا إىل اهلل سبحانه وتعاىل من خالل الرسول، الذي يدعوهم إىل اهلل، وما أثار هذا من  

التي أنعم اهلل هبا عليه.. فليدعوا    احلسد ودخان الغرية أن يكون لرجل منهم هذه النعمة 

هم رسل أنفسهم، ىف دعوهتا إىل   ول، وليدعوا ما يتلوه عليهم من آيات اهلل، وليكونواالرس
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 اهلل، والتعرف عليه. 

ليست بعيدة عنهم، بل هى  فهي لينظروا إىل السامء فوقهم.. قال آخر: وهلذا دعاهم  

ر فوق  إن  ؤقائمة  فإهنم  عليها..  عيوهنم  يفتحوا  أن  من  أكثر  إىل  رؤيتها  حتتاج  ال  وسهم، 

لوا، كان عليهم ـ إن كانوا يريدون احلق واهلدى ـ أن جييبوا عىل هذه األسئلة التي تطلع  فع

السامء؟ هذه  قامت  كيف  السامء:  إىل  النظر  وراء  من  زينها    عليهم  ومن  أقامها؟  ومن 

بالكواكب؟ ومن أحكم نظامها، ونظام اجلاريات فيها، فلم تتصادم كواكبها، ومل تنطفىء  

امل السامء  أضوؤها وأنوارها  إىل  السنني وتطاول األزمان؟ فهل نظروا  آماد  نبعثة منها عىل 

فوقهم؟ وهل أثار هذا النظر عقوهلم، فسألوا أنفسهم تلك األسئلة؟ وهل بحثوا عن جواب  

هلا؟ إهنم مل ينظروا، ولو نظروا ما رأوا شيئا من هذا كله، ألهنم ينظرون بعيون كليلة، وعقول  

 . سقيمة، وقلوب مريضة

﴿َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْينَا فِيَها َرَوايِسَ َوَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ  خر: ثم قال تعاىل:  قال آ

إذا كان هؤالء الكافرون املرشكون قد كلت أبصارهم عن أن ترى  أي    ..[ 7ق:  ] ﴾  َزْوٍج هَبِيٍج 

واطىء أقدامهم.. إىل  السامء وما فيها من دالئل القدرة، واحلكمة، والعلم، فلينظروا إىل م

لرأوا األرض غري   لو نظروا نظرا باحثا متفحصا  التي يمشون عليها.. إهنم  هذه األرض 

وحكمته وعلمه، ما مل يروه، وهم يمشون    األرض، ولرأوا فيها من آيات اهلل، ودالئل قدرته

يدة،  فيها بعيون مقفلة، وقلوب فارغة، وعقول الهية.. إهنا كون فسيح ممدود إىل غايات بع

تتجاوز هذا القدر املحدود الذي ال يتعدى مواطىء أقدامهم، وال خيرج عن حميط مغداهم  

 ومراحهم. 

آخر:   من  قال  أكوام  جمرد  ليست  أيدهيم،  بني  السامء  تطاول  التي  اجلبال  هذه  وإن 

 األحجار، بل هى أوتاد متسك هذه األرض أن متيد، وتضطرب بام عليها من موجودات. 
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آخر:   هذه قال  ليست    وإن  األرض،  وجه  تغطى  التي  واملروج  واحلدائق،  الزروع 

إفرازا من إفرازاهتا، وإنام هى حلل من اجلامل، والبهجة واحلسن، كساها اهلل سبحانه وتعاىل  

به   تنتعش  مما  وحبورا،  هبجة  عليهم  تفيض  وحتى  فيها،  احلياة  للناس  تطيب  حتى  هبا، 

ن من هذه الزروع مقصورا عىل الغذاء  النفوس، وتسعد به القلوب، فال يكون حظ اإلنسا 

الذي يمأل البطون، كام هو حظ احليوان، الذي ال يعنيه من أمر هذه اخلريات إال أن يمأل  

 بطنه منها. 

ةا َوِذْكَرى لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب قال آخر: ثم قال تعاىل:   هو بيان للعلة  ، و[ 8ق:  ] ﴾  ﴿َتْبرِصَ

هذا النظام البديع املتقن، املحىل بحيل اجلامل    التي من أجلها قامت السموات واألرض عىل 

والبهجة.. إن ىف هذا كله ما يفتح البصائر إىل مطالع احلق، ويمد العقول بكامالت املعارف  

املوصلة إىل اهلل، وذلك حني تصادف اإلنسان الذي مل تفسد فطرته، ومل تنطمس بصريته،  

املنيب، هو العبد املستعد لقبول اخلري  والعبد    ومل تستول عىل عقله الضالالت والسفاهات.. 

 . حني يدعى إليه، والتباع سبيل احلق حني يستبني له وجهه

 . املعاد واخللود: 9

الثامن من حديثه، قام التاسع، وقال: لن أكرر عليكم ما ذكر صديقي  بعدما انتهى  

التي يستند إليها،  من املشاهد، فأنا أيضا مررت بنفس جتربته يف البحث عن املعاد واألدلة  

وقد حرضت جمالس كثرية للمعلم وتالميذه ترتبط هبذا، لكن الذي أثر يف خصوصا ذلك  

املشهد الذي حرضت فيه حوارا بينه وبني تالميذه حول برهان اخللود، وقد سأهلم حينها  

 عن داللة هذا الربهان عىل املعاد. 
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بتجردها، وإمكانية وجودها  : خلود الروح مرتبط  (1) حينها قام أحد التالميذ، وقال

ال  ] كثرية عىل  الرباهني  من دون اجلسد.. وقد دلت  برهان  الشخصية  ذلك.. ومنها  ثبات 

 [ اإلنسانية يف دوامة التغريات اجلسدية 

أن هناك موجودا تنسب إليه  .. أوالمها  وهذا الربهان يتألف من مقدمتنيقال آخر:  

وهلذا املوجود حقيقة، وواقعية  ،  أو بدنيةْجيع األفعال الصادرة عن اإلنسان، ذهنية كانت  

 يشار إليها بكلمة )أنا( 

ثابتة وباقية قال آخر: وثانيهام،   التي تعد مصدرا ألفعال اإلنسان،    أن هذه احلقيقة 

 ومستمرة يف مهب التغريات، وهذا آية التجرد. 

ءه  أما املقدمة األوىل، فال حتتاج إىل بحث كثري، ألن كل واحد ينسب أعضا قال آخر:  

إليها، ويقول: قرأت،   إىل نفسه ويقول يدي، رجيل، عيني، أذين، قلبي، كام ينسب أفعاله 

كتبت، أردت، أحببت، وهذا مما ال ينكره أحد، وهو بقوله )أنا( و)نفيس(، حيكي عن حقيقة  

هذا   أمر  يف  التعمق  عن  يرصفه  اجلسمية،  باألعامل  اشتغاله  أن  غري  الكونية،  احلقائق  من 

دأ، وربام يتخيل أنه هو البدن، لكنه رسعان ما يرجع عنه إذا أمعن قليال حتى  املصدر واملب

 أنه ينسب جمموع بدنه إىل تلك النفس املعرب عنها بـ )أنا(

آخر:   ثابتة يف دوامة  قال  باقية  نفسه  بأن  منا حيس  الثانية، فكل واحد  املقدمة  وأما 

وأخرى   بالطفولة،  تارة  يتصف  أنه  فمع  جسمه،  عىل  تطرأ  التي  والتحوالت  التغريات 

بالصبا، وثالثة بالشباب، وأخريا بالكهولة، فمع ذلك يبقى هناك يشء واحد تسند إليه ْجيع  

أنا الذي كن ت طفال، ثم ْصت صبيا، فشابا، فكهال، وكل إنسان  هذه احلاالت، فيقول: 

 

 . 4/195اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،  (1) 
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 . حيس بأن يف ذاته حقيقة باقية وثابتة رغم تغري األحوال وترصم األزمنة

فلو كانت تلك احلقيقة التي حيمل عليها تلك الصفات أمرا ماديا، مشموال  قال آخر:  

أنا الذي  لسنة التغري، والتبدل، مل يصح محل تلك الصفات عىل يشء واحد، حتى يقول:  

كتبت هذا اخلط يوم كنت صبيا أو شابا، فلوال وجود يشء ثابت ومستمر إىل زمان النطق،  

للزم كذب القضية، وعدم صحتها، ألن الشخصية التي كانت يف أيام الصبا، قد زالتـ  عىل  

 هذا الفرض ـ وحدثت بعدها شخصية أخرى. 

الالزمة للموجودات املادية،  قد أثبت العلم أن التغري والتحول من اآلثار  قال آخر: و

فال تنفك اخلاليا التي يتكون منها اجلسم البرشي، عن التغري والتبدل، فهي كالنهر اجلاري  

ختضع لعملية تغيري مستمر، وال يميض عىل اجلسم زمن إال وقد احتلت اخلاليا اجلديدة  

 مكان القديمة.  

ن التبدل حيدث بصورة  وقد حسب العلامء معدل هذا التجدد، فظهر هلم أقال آخر: 

سنني.  عرش  كل  مرة  البدن،  يف  الظاهري  .  شاملة  املادي  اجلسم  فناء  فعملية  هذا،  وعىل 

 اإلنسان، يف الداخل )أنا(، ال يتغري.   مستمرة، لكن

آخر:   يكون  قال  أن  لوجب  اخلاليا  هذه  نفس  هي  اإلنسان  حقيقة  كانت  ولو 

 باطال، وإحساسا خاطئا.اإلحساس بحضور )أنا( يف ْجيع احلاالت أمرا 

آخر:   جلميع  قال  املوضوع  وحدة  كلمتني:  عن  عبارة  الربهان  هذا  وحاصل 

 وهذا عىل جانب النقيض من كونه ماديا.  .. املحموالت، وثباته يف دوامة التحوالت

 قال املعلم: أحسنتم.. فهل يمكن أن تربهنوا عىل هذا بربهان آخر. 

علم اإلنسان بنفسه مع الغفلة  خر هلذا يرتبط بقال أحد التالميذ: أجل.. هناك برهان آ

اإلنسان قد يغفل يف ظروف خاصة عن كل يشء، عن بدنه وأعضائه، ولكن ال  .. فعن بدنه
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 . يغفل أبدا عن نفسه، سليام كان أم سقيام

[، ذلك أن  عدم االنقسام آية التجردوهناك الربهان الذي يعتمد قاعدة ]قال آخر:  

خاضع هلام بالقوة،    املادة، غري املنفكة عنها، فكل موجود مادي  االنقسام والتجزؤ من آثار

وألجل ذلك    ، وإذا عجز اإلنسان عن تقسيم ذلك املوجود، فألجل فقدانه أدواته الالزمة

 . ذكر الفالسفة بطالن اجلزء الذي ال تتجزأ

، جزءا اليتجزأ، فإنام هو غري متجزئ باحلس، لعدم  ئيونوما يسميه الفيزيا قال آخر:  

ألدوات الالزمة، وأما عقال فهو منقسم مهام تناهى االنقسام، ألنه إذا مل يمكن االنقسام،  ا

وعجز الوهم عن استحضار ما يريد أن يقسمه ـ حتى باملكربات ـ بسبب صغره، يفرض  

عدم   ومعنى  النهاية،  غري  إىل  يتجزأ  منه  جزء  كل  بأن  فحكم  يشء،  غري  شيئا  فيه  العقل 

 قسامه إىل حد إال ويتجاوز عنه. الوقوف أنه ال ينتهي ان

ومن جانب آخر، كل واحد منا إذا رجع إىل ما يشاهده يف صميم ذاته،  قال آخر:  

)أنا(، وجده معنى بسيطا غري قابل لالنقسام والتجزي، فارتفاع أحكام املادة    ويعرب عنه بـ

 دليل، عىل أنه ليس بامدي. 

)أنا(،    ن يف صميم ذاته ويعرب عنه بـعدم االنقسام ال خيتص بام جيده اإلنسا قال آخر: و

 بل هو سائد عىل وجدانياته أيضا من حب، وبغض، وإرادة، وكراهة، وتصديق، وإذعان. 

وهذه احلاالت النفسانية، تظهر فينا يف ظروف خاصة، وال يتطرق إليها  قال آخر:  

 االنقسام الذي هو من أظهر خواص املادة. 

ت غري قابلة لالنقسام، فال تكون منتسبة إىل  فإذا كانت الذات والوجدانيا قال آخر: 

 املادة التي يعد االنقسام من أظهر خواصها. 

أن الروح وآثارها، والنفس والنفسانيات، كلها موجودات  من هذا فظهر  قال آخر: 
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 . واقعية خارجة عن إطار املادة

ولذلك   آخر:  املضحك  قال  يف  اعتبار  من  العلمي  والتفتيش  التفحص  املادي 

ىل موجود غري مادي، حتى نذعن بوجوده، فقد عزب عنه أن القضاء  ال يدل عات  املخترب

سنخ وجوده عىل طرف النقيض   عن طريق املختربات خيتص باألمور املادية، وأما ما يكون

 منها، فليست املختربات حمال ومالكا للقضاء بوجوده وعدمه. 

 كريم هذا الربهان؟قال املعلم: أحسنتم.. فهال ذكرتم لنا كيف قرر القرآن ال 

تعاىل:   قوله  األمثلة عىل ذلك  التالميذ: من  أحد  يِف  قال  ُقتُِلوا  ِذيَن  الَّ َسَبنَّ  حَتْ ﴿َواَل 

ِْم ُيْرَزُقونَ  ا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ  [ 169آل عمران: ] ﴾ َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواتا

آخر الكريمة  :  (1) قال  اآلية  وكبت  يف  للمؤمنني،  للكافرين  تطمني  وحرسة 

فهؤالء الذين قتلوا ىف سبيل اهلل، قد استوفوا آجاهلم ىف الدنيا، ومل يذهب القتل    واملنافقني.. 

ثم إن    أجله املقدور له عند اهلل.. بعدما انتهى  بساعة من أعامرهم، فام قتل منهم قتيل إال  

الفناء والعدم، وإنام هم  هؤالء القتىل ﴿ُشَهَداَء﴾ أي حضور، مل يغيبوا، ومل يصريوا إىل عامل  

 أحياء حياة باقية خالدة، ال يذوقون فيها املوت. 

  من مؤمنني وكافرين..   ، وهذا هو الذي يصري إليه كل من يموت من الناسقال آخر:  

وهذا هو الذي يؤمن به املؤمنون باهلل، فال يرون ىف املوت خامتة اإلنسان وانتهاء دوره ىف  

يرون املوت رحل الفناء    ة من عامل إىل عامل، ونقلة منالوجود، وإنام  دار إىل دار.. من دار 

 والزوال إىل دار البقاء واخللود، ومن عامل التكليف واالبتالء، إىل عامل احلساب واجلزاء. 

ومن أجل هذا يستخف املؤمنون باملوت، وال يكرب عليهم خطبه، ألهنم  قال آخر:  

 

 (2/640التفسري القرآين للقرآن ) (1) 



512 

 

، ليسعدوا فيها، ولينعموا بنعيمها املعد لعباده  ينظرون إىل احلياة اخلالدة بعده، ويعملون هلا 

 اهلل الصاحلني. 

أما غري املؤمنني باهلل، فإهنم ال يؤمنون باليوم اآلخر، وال يعتقدون أن وراء  قال آخر:  

وهلذا يشتد حرصهم عىل احلياة،    احلياة الدنيا حياة، وأهنم إذا ماتوا صاروا إىل تراب وعدم..

إذ   املوت،  من  جزعهم  بعده..  ويعظم  ينتظرهم  الذي  هو  ـ  يتصورن  كام  ـ  العدم  كان 

فتتضاعف حرسهتم عىل من مات منهم، ويشتد حزهنم عليه، ألهنم ـ حسب معتقدهم ـ ال  

 . يلتقون به أبدا

األموات ْجيعا، ليسوا بأموات عىل احلقيقة، وإنام هم    هي أن   احلقيقة قال آخر: لكن  

 يكشف هذه احلقيقة كلها، ومل يظهر منها إال ما  القرآن الكريم ملو  أحياء ىف العامل اآلخر..

يمأل قلوب الكافرين واملنافقني حرسة وأملا، وإال ما يبعث ىف قلوب املؤمنني العزاء والرضا،  

ا َبْل    إذ ينظر هؤالء وأولئك ْجيعا إىل قوله تعاىل: ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواتا َسَبنَّ الَّ ﴿َواَل حَتْ

ُيْرَزُقونَ َأْحيَ  ِْم  َرهبِّ ِعنَْد  العلوي،    [ 169آل عمران:  ] ﴾  اٌء  العامل  أحياء ىف  القتىل  فيجدون هؤالء 

 [ 170آل عمران: ] ﴾ يرزقون من نعيمه، ويطعمون من طيباته: ﴿َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِهِ 

واملنافقون نظر شامتة وتشف،  فهؤالء القتىل الذين ينظر إليهم املرشكون  قال آخر:  

هؤالء    ،عىل حني ينظر إليهم إخواهنم وأحباهبم نظرة حزن وأسى هلذه امليتة التي ماتوا عليها 

من فضلهـ  وإنه لفضل عميم،    القتىل قد أرشفوا عىل الدنيا من عليائهم، ينعمون بام أتاهم اهلل

واملنافقون املرشكون  لذلك  فيحزن  ومرسة..  هبجة  القلوب  ويستبرش  يمأل  به،  ويتعزى   ،

 املؤمنون. 

ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوا هِبِْم ِمْن  قال آخر: وليؤكد اهلل تعاىل هذا املعنى قال:  وَن بِالَّ ﴿َوَيْسَتبرِْشُ

بيان لكامل هذا النعيم الذين  ، وهو  [ 170آل عمران:  ] ﴾  َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ 
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الشهداء، وأهنم ليسوا جمرد أحياء حياة باهتة، بل هم ىف حياة قوية كاملة،  ينعم به هؤالء  

 بحيث تشمل عاملهم العلوى الذي نقلوا إليه، وعاملهم األرىض الذي انتقلوا منه. 

إذ ينظرون إىل أنفسهم فيجدون أهنم ىف فضل  ،  فهم ىف هذا العامل العلوىقال آخر:  

ا هذا  نالوا  إنام  وأهنم  ونعمة،  اهلل  اهلل،  من  سبيل  ىف  بجهادهم  النعمة  وتلك  لفضل 

يعودون فينظرون إىل إخواهنم املؤمنني الذين مل يلحقوا هبم    ، وباستشهادهم ىف هذه السبيل 

إذ   فرحتهم  وتتضاعف  لذلك،  فيستبرشون  واالستشهاد،  اجلهاد  طريق  عىل  وأهنم  بعد، 

م الذي هم فيه، وهذا  سيلقى إخواهنم هذا اجلزاء الذي جوزوا هم به، وينعمون هبذا النعي

وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهللَِّ َوَفْضٍل َوَأنَّ اهللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر املُْْؤِمننِيَ   ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴾  ﴿َيْسَتبرِْشُ

 [ 171آل عمران: ] 

آخر:   مل  قال  الذين  سيوىف  اهلل،  سبيل  ىف  استشهدوا  الذين  هؤالء  اهلل  وىف  فكام 

بعد   ثواب  يستشهدوا  يبخس  وال  املؤمنني،  أجر  يضيع  ال  وتعاىل  سبحانه  فاهلل  أجرهم، 

 املجاهدين.

 قال املعلم: أحسنتم.. فهال ذكرتم مثاال آخر عىل هذا الربهان.

﴿اهللَُّ َيَتَوىفَّ اأْلَْنُفَس ِحنَي َمْوهِتَا  قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  

تِي مَلْ مَتُْت يِف   ى إِنَّ  َوالَّ تِي َقىَض َعَلْيَها املَْْوَت َوُيْرِسُل اأْلُْخَرى إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ َمنَاِمَها َفُيْمِسُك الَّ

ُرونَ   [ 42الزمر: ] ﴾ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

فهي    ؛ مبنية عىل إمعان النظر يف لفظة التويفيف اآلية الكريمة  والداللة  :  (1)قال آخر

تدل عىل أن لإلنسان وراء  الكريمة  وعىل ذلك فاآلية    .والقبض، ال اإلماتة. بمعنى األخذ  

البدن شيئا يأخذه اهلل سبحانه، حني املوت والنوم، فيمسكه إن كتب عليه املوت، ويرسله  
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إن مل يكتب عليه ذلك إىل أجل مسمى، فلو كان اإلنسان متمحضا يف املادة وآثارها، فال  

 اإلرسال( معنى )لألخذ( و)اإلمساك( و)

فإن )النوم( شقيق )املوت( لكن بأحد أشكاله الضعيفة، ألن    ؛وهبذا:  (1) قال آخر

النوم، وتقطع الكثري من العالقات   العالقة بني الروح واجلسد تصل إىل أدنى درجاهتا أثناء 

 والوشائج بينهام. 

أن   الكريمة  اآلية  هذه  من  ونستنتج  آخر:  وجسد،  قال  روح  عن  عبارة  اإلنسان 

 والروح هي جوهر غري مادي، يرتبط باجلسد فيبعث فيه النور واحلياة.

أنه   الروح واجلسد، ويذهب  قال آخر: ونستنتج  العالقة بني  اهلل  يقطع  املوت  عند 

.  طع فيها العالقات بصورة كاملة.بالروح إىل عامل األرواح، لكن ليس بتلك احلالة التي تق

حالة  ، وهي  ووفقا هلذا فإن الروح هلا ثالث حاالت بالنسبة للجسد، وهي: إرتباط كامل

  ، وهي رتباط بصورة كاملة وقطع اال  ..حالة النوم  ، وهيرتباط ناقصاو  ..احلياة واليقظة 

 حالة املوت. 

أن   ونستنتج  آخر:  )للموت(،  قال  الضعيفة  الصور  أحد  هو  هو  النوم  و)املوت( 

 نموذج كامل )للنوم( 

النوم هو أحد دالئل استقالل وأصالة الروح، خاصة عندما  قال آخر: ونستنتج أن  

 يرافق بالرؤيا الصادقة التي توضح املعنى أكثر. 

أن  النوم،    قال آخر: ونستنتج  أثناء  الروح واجلسد تضعف  تربط بني  التي  العالقة 

 يقظة النائم إىل األبد، أي موته.   وأحيانا تقطع متاما مما يؤدي إىل عدم
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اإلنسان عندما ينام يف كل ليلة يشعر وكأنه وصل إىل أعتاب    قال آخر: ونستنتج أن

املوت، وهذا الشعور بحد ذاته درسا يمكن االعتبار منه، وهو كاف إليقاظ اإلنسان من  

 غفلته. 

كان قد    كل هذه األمور جتري بقدرة الباريء عزوجل، وإن   قال آخر: ونستنتج أن

ورد يف بعض اآليات ما يشري إىل أن ملك املوت هو الذي يقبض األرواح، فهذا ال يعني  

 سوى أنه ينفذ أوامر الباريء عزوجل. 

فقال:   باجلسد،  الروح  عالقة  عن  املفرسين  بعض  عرب  وقد  آخر:  للروح  قال  )إن 

اهر فقط، وثالثة،  الظ  عىل   خرىأظاهر البدن وباطنه، و  ثالث حاالت، فتارة يشع نورها عىل 

حالة اليقظه، والثانية حالة النوم،   وىل فاحلالة األ. شعاعها عن الظاهر والباطن معا.إينقطع 

 ( 1)والثالثة حالة املوت( 

احلياة  . أوالها  أن اإلنسان له ثالثة أنواع من احلياة.: وسبب ذلك هو  (2)قال آخر

فالنباتية  تتغذى ،  البدن  وتتكاثر  خاليا  النباتات   ، وتنمو  يف  احلال  هو  احلياة وثانيها    ..كام 

واحليوانية عىل ،  تشتمل  واحلركة،    التي  اإلسواء  احلس  اليد  احلركة  وحركة  كامليش  رادية 

احلياة  . وثالثها  رادية كرضبات القلب وغريها من احلركات. والرجل أو احلركات غري اإل

اإلنسان، والتي تتعلق باإلرادة    التي ختتص باإلدراكات الرفيعة التي يمتلكها و  ،اإلنسانية

 وحتليل املسائل املختلفة واالبداع واالبتكار والشعور باملسؤولية. 

ومما ال شك فيه أن النوعني األول والثاين من أنواع احلياة ال يسلب من  قال آخر:  

يف تلك    اإلنسان  يف  اإلنسان  اختيار  عن  خيرج  الذي  الوحيد  الثالث  والنوع  النوم،  حالة 
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 . احلالة

 قال املعلم: أحسنتم.. فهال ذكرتم مثاال آخر عىل هذا الربهان.

قال آخر: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف شأن العذاب الذي حاق بآل فرعون:  

اَعُة َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذا ا َوَعِشيًّا َوَيْوَم َتُقوُم السَّ ﴾  ِب ﴿النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّ

 [ 46غافر: ] 

حكم عىل آل فرعون بأهنم يعرضون عىل النار،  : حيث نرى أن اهلل تعاىل (1)قال آخر

اَعةُ    وهو،  [ 46غافر:  ] ﴾  يف كل يوم وليلة، قبل يوم القيامة، بشهادة قوله بعده: ﴿َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

قبلها، فلو كان املوت بطالنا للشخصية، وا النار  العرض عىل  ندثارا هلا، فام دليل عىل أن 

 معنى العرض عىل النار، صباحا ومساء!؟ 

مما ال شك فيه أن النار التي يعرض عليها آل فرعون يف الصباح واملساء  : و(2) قال آخر

القيامة حتى  تقم  إىل   نار الربزخ، وذلك ألهنم ماتوا ومل  القيامة    اآلن، باإلضافة  ذلك فإن 

كام يشهد عىل ذلك ماجاء  ،  مر الزمان  ب عىل ليس فيها صباح ومساء بل هم يف اشد العذا

 اآلية. خامتة يف 

خلود الروح، ألن ما يعرض    وهذا التعبري شاهد حي وملموس آخر عىل قال آخر:  

هل هو اجلسد املجرد عن الروح    .. جهنم صباحا ومساء إن مل يكن الروح فام هو إذن؟  عىل 

ارواحهم خالدة    كال طبعا، ألن هذا ال يتأثر أبدا، إذن جيب أن تبقى .  الذي أصبح ترابا؟.

 العذاب غدوا وعشيا يف عامل الربزخ.  عىل  حية كي يعرضوا 

اآلية  )الغدو( و)العيش( يف    وحيتمل أن يكون السبب يف استخدام كلمتي قال آخر:  
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ا الكريمة   هذين  ويربزون  أن  خالهلا  يتجهون  الطواغيت  كان  التي  األوقات  من  لوقتني 

 سطوهتم ومن األوقات التي يستغلوهنا يف اللهو والبذخ. 

وأما التعبري ب )يعرضون( فإنه اليعني دخوهلم النار، وهذا مما ال شك  قال آخر:  

اقرتاب النار    اآلية، ومن املحتمل أن املراد منه الداللة عىل خامتة  ريد يف  أفيه، وهو غري ما  

 فهم يقرتبون من النار يف عامل الربزخ ويلجوهنا يوم القيامة.  ×منهم 

، ومن  عىل عذاب القرب أو الربزخ الكريمة    اآليةن هبذه  وقد استدل املفرسقال آخر: و 

 له من دون خلود الروح.  البدهيي أن عذاب القرب )أو الربزخ( ال معنى 

 . املعاد والرتبية: 10

التاسع من حديثه، قام العارش، وقال: لن أكرر عليكم ما ذكر صديقي  بعدما انتهى  

اد واألدلة التي يستند إليها،  من املشاهد، فأنا أيضا مررت بنفس جتربته يف البحث عن املع 

وقد حرضت جمالس كثرية للمعلم وتالميذه ترتبط هبذا، لكن الذي أثر يف خصوصا ذلك  

املشهد الذي حرضت فيه حوارا بينه وبني تالميذه حول برهان الرتبية والربوبية، وقد سأهلم  

 حينها عن داللة هذا الربهان عىل املعاد.

بالربوبية،  بني اهلل وعباده، والتي تسمى  العالقة  : إن  (1)حينها قام أحد التالميذ، وقال

تقتيض كون املربوب ذا مسؤولية أمام ربه، وأن الرب ال يرتكه سدى، بل حياسبه عىل أعامله  

 . وجيازيه بام أتى جتاهه 

كون  تجيب أن  لذلك  وبام أن هذه املحاسبة ال تتحقق يف النشأة الدنيوية، ف قال آخر:  

معنى   ال  كام  مربوب،  بال  لرب  معنى  فال  الربوبية،  لوازم  فيها  تتحقق  أخرى  نشأة  هناك 
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 ملربوب يرتك سدى، وال حياسب عىل أعامله وأفعاله. 

هذا املجال، كقوله  الرب يف  قال آخر: وألجل هذا نرى القرآن الكريم يذكر كلمة  

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِىَل تعاىل:   َا اإْلِ ا َفُماَلِقيهِ ﴿َيا َأهيُّ  [6االنشقاق: ] ﴾  َربَِّك َكْدحا

ا َأإِنَّا َلِفي  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   ﴿َوإِْن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوهُلُْم َأإَِذا ُكنَّا ُتَرابا

ِْم َوُأوَلئَِك اأْلَْغاَلُل يِف َأْعنَاِقِهْم َوُأو  ِذيَن َكَفُروا بَِرهبِّ َلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر  َخْلٍق َجِديٍد ُأوَلئَِك الَّ

منكرين    أن كفراهنم برهبم جعلهم اآلية الكريمة تشري إىل  هذه  ، ف[ 5الرعد:  ] ﴾  ُهْم فِيَها َخالُِدونَ 

للمعاد، فلو عرفوا حقيقة الربوبية، وعرفوا رهبم، ألذعنوا بأن مقتىض الربوبية، لزوم وجود  

 يوم تطرح فيه أعامل العباد عىل طاولة احلساب. 

 علم: أحسنتم.. بناء عىل هذا، ما التأثري الرتبوي لإليامن باملعاد؟ قال امل

أعامل البرش،   مما ال شك فيه أن اإليامن باملعاد له تأثري بالغ عىل : (1)قال أحد التالميذ

فأعامل اإلنسان أساسا، ما هي إالانعكاسات لعقائده، أو بتعبري آخر إن سلوك كل إنسان  

 ونية. له عالقة وثيقة بنظرته الك

آخر:   تُ قال  سوف  استثناء،  بال  أعامله  ْجيع  بأن  يعتقد  يتسم  فمن  حمكمة  يف  ناقش 

قضاؤها بالعلم بجميع األمور، وأنه ال تنفع يف تبديل حكمهم شفاعة اآلخرين، وأنه ال  

  أحكامها الصادرة، التي سوف يثاب أو يعاقب وفق مفادها،   جمال لدخول التعديالت عىل 

  حمالة.سيؤثر ذلك يف سلوكه ال

فإن   وهكذا؛  آخر:  عىل قال  حمفوظة  أعامله  بأن  يعتقد  بصبغة    من  وتتسم  الدوام، 

أو الذلة، والطمأنينة  العزة  رش معه يف اآلخرة لتعيني مصريه من ناحية  اخللود، وأهنا سوف حُت 

 

 . 5/305: ( نفحات القرآن1) 



519 

 

 السعادة اخلالدة أو العذاب األبدي، فإنه من البدهيي أن ال يسعى   أو العذاب، وبأهنا جتره إىل 

مثل هذا إلصالح نفسه فحسب، بل يصبح حذرا جدا يف ممارسة سلوكه وأعامله املختلفة  

 . ويتمعن فيها كثريا

يشبه   وذلك  آخر:  عىل قال  املطلع  والسموم    العامل  النافعة  الطبية  العقاقري  خواص 

كل    العقاقري النافعة، كام أنه حيذر  لتجنيد ْجيع طاقاته للحصول عىل   القاتلة، فإن هذا يسعى 

عىل  تصدق  املسألة  فهذه  القاتلة،  السموم  من  املوت    احلذر  بعد  باحلياة  االعتقاد  موارد 

 وحمكمة القيامة. 

 قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا يدل عىل هذا من القرآن الكريم. 

تعاىل:   قوله  ذلك  عىل  األمثلة  من  التالميذ:  أحد  لَِقاَء  قال  َيْرُجو  َكاَن  ِه  ﴿َفَمْن  َربِّ

ا ِه َأَحدا ْك بِِعَباَدِة َربِّ  [ 110الكهف: ] ﴾ َفْلَيْعَمْل َعَمالا َصاحِلاا َواَل ُيرْشِ

الرابطة الوثيقة بني اإليامن باآلخرة والعمل  : فهذه اآلية الكريمة تشري إىل  (1) قال آخر

هي    ألوىل ذه اآلية يمكنه أن يؤثر يف اإلنسان من جهتني، اهلفاإليامن باآلخرة طبقا    ؛الصالح

 اإلخالص يف العبودية.   عىل  العمل الصالح، واألخرى  حثه عىل 

القيامة عنوان )لقاء اهلل(،    عىل اآلية الكريمة  طلقت  قال آخر: وهلذا أ أن  ذلك  يوم 

بإمكانه أن  وهو الذي  بالنسبة للبرش،  الكامل  هذا اللقاء املعنوي والشهود الباطني هو قمة  

الكاملايوجد دوافع   الصالح.   إلخالص  بتعليق    عىل العلامء    وقد اصطلح  . والعمل  هذا 

 وصف مشعر بالعلية.  احلكم عىل 

أن مسألة    رجاء املعاد بدل اليقني به، إشارة إىل   التطرق إىل قال آخر: وهكذا؛ فإن  
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الرجاء بتحققه يكفي لوحده لكي يكون منبعا ملثل هذه    بحيث إنه حتى هي من القوة  املعاد،  

 اآلثار. 

آخ  إىلر:  قال  املضارع  باإلضافة  بصيغة  اإلتيان  فإن  عىل   ذلك  تدل  التي   )يرجو( 

كل   مطلقة،  بصورة  واإلخالص  الصالح  بالعمل  باألمر  بعدها  اإلتيان  ثم  االستمرارية، 

عىل  بعضهام  وحياذيان  مقرتنان  العمل  وهذا  الرجاء  ذلك  أن  عىل  الداللة  أجل  من   ذلك 

 الدوام. 

شبه العباد باملسافرين الذين يعودون ليالقوا  الكريم    قال آخر: ولذلك؛ فإن القرآن

هم بعد انرصام مدة الفراق، ومن البدهيي أنه جيب عليهم بأن يأتوا معهم هبدايا، وأن  يحمبوب

 يترصفوا بام يليق هبذا اللقاء كي ال يقفوا خجلني بني يدي احلبيب. 

 ن القرآن الكريم. قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا م 

﴿َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبِِّه  قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  

ا إِنَّا نَ  ا إِنَّاَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَِّ اَل ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاءا َواَل ُشُكورا َخاُف ِمْن  ِمْسكِيناا َوَيتِياما َوَأِسريا

نَا َيْوما  اَربِّ ا َقْمَطِريرا  [ 10ـ  8اإلنسان: ] ﴾ ا َعُبوسا

هل بيت  أوهي نذر  ،  تتحدث عن القصة املعروفة: فهذه اآلية الكريمة  (1)قال آخر

طعام اإلفطار إىل املسكني واليتيم واألسري،    مإهداؤه ثم  صيام ثالثة أيام،    النبي األكرم  

هذه احلقيقة، وهي أن هذا االيثار الذي ال مثيل له ينبع من اإليامن    تشري بوضوح إىل وهي  

ا إِنَّا َنَخاُف  قال تعاىل كام  باملعاد،   : ﴿إِنَّاَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَِّ اَل ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاءا َواَل ُشُكورا

ا ا َقْمَطِريرا ا َعُبوسا نَا َيْوما  [10ـ  9ن: اإلنسا ] ﴾ ِمْن َربِّ
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من خياف اهلل، وخياف يوم اجلزاء، ال ينفق مما فضل عن حاجته  قال آخر: ذلك أن  

 . فحسب، بل ينفق مما هو بأمس احلاجة إليه، وذلك يف سبيل احلبيب الذي ال مثيل له 

آخر:   إىلقال  أجل احلصول عىل   باإلضافة  من  ينفقه  تام، وال  بإخالص  ينفقه   أنه 

لسان من أحسن إليهم، وهذا إنام يدل عىل أن اإليامن بذلك    عىل مكافأة أو إظهار الشكر  

 كل عمل صالح.  اليوم العظيم حمفز قوي ل

اآلية السابقة حتدثت عن تأثري الرجاء واألمل بتحقق القيامة،  قال آخر: وهكذا، فإن  

جاء احلديث عن تأثري اخلوف  هذه اآلية الكريمة  اإلخالص وعمل الصاحلات، ويف    عىل 

للحث عىل بينهام  اجلمع  وباليوم،    من ذلك  لدينا ركنان أساسيان  الصالح    يتشكل  العمل 

 واإلخالص ومها )الرجاء واخلوف( 

 قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا من القرآن الكريم. 

 َيْسَعى َقاَل  ﴿َوَجاَء ِمْن َأْقىَص املَِْدينَِة َرُجٌل قال آخر: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  

ا َوُهْم ُمْهَتُدوَن َوَما يِلَ اَل َأْعُبُد الَّ  بُِعوا َمْن اَل َيْسَأُلُكْم َأْجرا بُِعوا املُْْرَسلنَِي اتَّ ِذي َفَطَريِن  َيا َقْوِم اتَّ

 [ 22ـ  19يس: ] ﴾ َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ 

موقف الرسل مع أصحاب القرية  : فهذه اآليات الكريمة تذكر أنه انتهى  (1) قال آخر

حيث  صوت العقل، من واحد من أهل القرية،  جاء  يلبث أن    مل،  الطريق املسدودذلك  إىل  

 كرس هذا احلائط، ودخل عىل القوم منه، وأخذ موقفه مع الرسل، داعيا إىل اهلل. 

بُِعوا املُْ قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل خطابه ألهل قريته بقوله:   ْرَسلنَِي اتَّبُِعوا  ﴿َيا َقْوِم اتَّ

ُمْهتَُدونَ  َوُهْم  ا  َأْجرا َيْسَأُلُكْم  اَل  أي:[ 21ـ    20يس:  ] ﴾  َمْن  الدعوة،    ،  أوىل من هذه  أى دعوة 
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بالقبول هلا، واالحتفاء بأهلها؟ إهنا دعوة من أهل اهلدى، الذين ال يسألون أجرا عىل هذا  

عن خري يبذل بال ثمن؟ ذلك    فلم التمنع واإلعراض  اهلدى الذي، يقدمونه ويدعون إليه..

 .ال يكون إال عن سفه وجهل معا 

م عرض هذا الوافد اجلديد، نفسه عليهم، ىف الزى اجلديد الذي تزيا،  قال آخر: ث

﴿َوَما يِلَ اَل َأْعُبُد الَِّذي َفَطَريِن َوإَِلْيِه  ، فقال:  واخلري املوفور الذي بني يديه من تلك الدعوة 

ِذُ  رُضٍّ اَل ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيئاا َواَل ُينِْقُذوِن    ُتْرَجُعوَن َأَأختَّ
مْحَُن بِ ِمْن ُدونِِه آهِلَةا إِْن ُيِرْدِن الرَّ

ا َلِفي َضاَلٍل ُمبنِيٍ   . [ 24ـ  22يس:  ] ﴾ إِينِّ إِذا

أسئلة إنكارية، ينكر هبا الرجل عىل نفسه أال يكون ىف العابدين هلل،  قال آخر: وهي  

إله  الذي فطره، وا له  إنه ال بد أن يكون  يوم احلرش،  الناس،  إليه موعده ولقاؤه مع  لذي 

ويعبد آهلة من دون اهلل، إن  ،  يعبده.. أفيرتك عبادة من خلقه ورزقه، والذي يميته ثم حيييه 

 يرده اهلل برض ال تغنى عنه هذه اآلهلة شيئا، وال متد يدها إلنقاذه مما يريده اهلل به من رض؟

وهكذا ،  [ 25يس:  ] ﴾  ﴿إِينِّ آَمنُْت بَِربُِّكْم َفاْسَمُعونِ م حديثه هلم بقوله:  قال آخر: ثم خت 

يقوهلا ْصحية مدوية ىف وجه القوم.. إهنا هى كلمة النجاة، وحسبه أن يمسك هبا، وليكن  

أال فليسمعوها عالية مدوية متحدية.. إهنا كلمة احلق التي جيب أن ترتفع فوق    ما يكون..

  كل نداء. كل كلمة، وتعلو عىل 

﴾  ﴿ِقيَل اْدُخِل اجْلَنَّةَ قال آخر: وقد ختم اهلل تعاىل هذا املشهد بذكر مصريه، فقال:  

هذا هو اجلواب الذي تلقاه الرجل املؤمن، ردا عىل إقراره باإليامن بربه.. وهو  ، و[ 26يس:  ] 

يكون ىف    والقول الذي قيل هلذا املؤمن، إما أن  اجلزاء الذي يلقاه كل مؤمن صادق اإليامن..

احلياة الدنيا، بوحي من اهلل سبحانه وتعاىل، وإما أن يكون ذلك بعد املوت، حيث يعلم املرء  

فهى الدار التي أعدها اهلل   [ 26يس: ] ﴾ مكانه من اجلنة أو النار فيقال له يومئذ: ﴿اْدُخِل اجْلَنَّةَ 
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 لك. 

ذكر  : ونالحظ من خالل هذا املشهد القرآين، أن هذا الرجل الصالح  (1)قال آخر

دليلني عىل  دعوته  للرب   خالل  العبودية  أوهلام  وجوب  وجودنا وعلمنا  ..  وأن  خلقنا  أنه 

أ أن هناك  هاموثاني.  وقدرتنا كلها منه.  أمامنا سوف يلحق هبا اجلميع، ويمتثل    خرىنشأة 

 عادلة. الكل بني يدي اهلل تعاىل وحمكمته ال

نفسه، أما بالنسبة    وامللفت للنظر هو أنه نسب اخللق وإعطاء املواهب إىل قال آخر:  

للمعاد والقيامة فقد نسبها إليهم، وهذا يدل عىل أن املورد األول يتضمن شكره للنعمة،  

 واملورد الثاين يتضمن هتديد املخالفني من عذاب اهلل يوم القيامة. 

 ا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا من القرآن الكريم. قال املعلم: أحسنتم.. فاذكرو

ُْم ُماَلُقو اهللَِّ َكْم  قال آخر: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   ِذيَن َيُظنُّوَن َأهنَّ ﴿َقاَل الَّ

ابِِرينَ   [ 249البقرة: ] ﴾ ِمْن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئةا َكثرَِيةا بِإِْذِن اهللَِّ َواهللَُّ َمَع الصَّ

آخر ملدى  (2)قال  بيان  الكريمة  اآلية  هذه  ففي  الثبات  :  يف  باملعاد  اإليامن  تأثري 

لسان قوم من مؤمني بني    اجلهاد، وهي تنقل ما جاء عىل ساح  والصمود أمام األعداء يف  

 . رافقوا طالوت يف حرهبم مع جالوت امللك الظامل رسائيل الذين إ

ق منهم ومل يبق يف ساحة القتال  وبعد خوضهم المتحان صعب ختلف فريقال آخر:  

قسمني، فقسم منهم استحوذ عليهم    هذا العدد الضئيل انقسم بدوره إىل وإال عدد ضئيل،  

ويف قبال  .  . [ 249البقرة:  ] ﴾  اخلوف واهللع فقالوا: ﴿َقاُلوا اَل َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنُوِدهِ 

ِذيَن  قوله تعاىل يف شأهنم قو اهلل حيث  هذا القسم، قسم آخر كانوا يعلمون بأهنم مال  : ﴿َقاَل الَّ
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ُْم ُماَلُقو اهللَِّ َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئةا َكثِرَيةا بِإِْذِن اهللَِّ َواهللَُّ َمَع ال  ابِِرينَ َيُظنُّوَن َأهنَّ البقرة: ] ﴾ صَّ

249 ] . 

آخر:   )يظنون(  قال  ب  به والتعبري  يراد  هذا    قد  ألن  القيامة(؛  يوم  بقيام  )اليقني 

احلديث صدر عن الذين خاضوا خمتلف أنواع االمتحانات، ثم دخلوا ساحة اجلهاد بإيامن  

ء من األدلة والشواهد، وكلام كانت  االعتقاد الناشى  )الظن( بمعنى  أن  وال خيفى ..  راسخ

 فإنه اليتجاوز حد الوهم. العلم، وكلام ضعفت شواهده  األدلة قوية، فإنه سوف ينتهي إىل

يف  )لقاء اهلل(  وحينها يراد بـ  ال يصل حد العلم،  الذي  الظن  قال آخر: وقد يراد به  

الشهادة يف سبيل اهلل، أي أن هذا احلديث كان صادرا عن الذين كانوا يظنون  اآلية الكريمة 

 بأهنم سوف ينالون وسام الشهادة الرفيع. 

 نموذجا آخر يدل عىل هذا من القرآن الكريم.  قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا 

إيامهنم بموسى   السحرة بعد  قال آخر: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل عىل لسان 

﴿َلْن ُنْؤثَِرَك َعىَل َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّنَاِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض إِنَّاَم  عليه السالم:  

ْحِر َواهللَُّ َتْقيِض َهِذِه احْلَ  نَا لَِيْغِفَر َلنَا َخَطاَياَنا َوَما َأْكَرْهَتنَا َعَلْيِه ِمَن السِّ ْنَيا إِنَّا آَمنَّا بَِربِّ  َخرْيٌ  َياَة الدُّ

ا َفإِنَّ َلُه َجَهنََّم اَل َيُموُت فِيَها َواَل حَيَْيى َوَمْن َيْأتِِه مُ  ُه جُمِْرما ُه َمْن َيْأِت َربَّ ْؤِمناا َقْد َعِمَل  َوَأْبَقى إِنَّ

َرَجاُت اْلُعىَل  احِلَاِت َفُأوَلئَِك هَلُُم الدَّ  [ 75ـ  72طه: ] ﴾ الصَّ

آخر أن  (1)قال  إىل  إشارة  الكريمة  اآليات  هذه  ففي  قلب  إذا  باملعاد  اإليامن  :  عمر 

إنه حينئذ إيامن خيالط املشاعر،  فاإلنسان، عن طريق النظر، والبحث، والتحليل، والتعليل..  

ويملك القلوب، ويأرس العقول، وجيعل من اإلنسان الفقري الضعيف، قوة هائلة، تتحدى  
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 اجلبابرة، وتستخف بأعظم األهوال، وأشد اخلطوب. 

يقع ىف احلسبان أن ْجاعة من رعايا قال آخر:   الذين    وهل كان  فرعون، وعابديه، 

ولدواـ  كام ولد آباؤهمـ  ىف ظل ربوبيته، وسلطان ألوهيتهـ  هل كان يقع ىف احلسبان أن جيىء  

واالستخفاف   بل  التحدى،  موقف  )اإلله(  هذا  وجه  ىف  )العباد(  هؤالء  فيه  يقف  يوم 

 والسخرية؟ ولكنه اإليامن، يفعل املعجزات، ويقلب األوضاع واملواضعات! 

ا  :  (2) : ويف قوله تعاىل عىل لسان السحرة التائبني(1) قال آخر ُه جُمِْرما ُه َمْن َيْأِت َربَّ ﴿إِنَّ

هَلُمُ  َفُأوَلئَِك  احِلَاِت  الصَّ َعِمَل  َقْد  ُمْؤِمناا  َيْأتِِه  َوَمْن  حَيَْيى  َواَل  فِيَها  َيُموُت  اَل  َجَهنََّم  َلُه    َفإِنَّ 

َرَجاُت اْلُعىَل َجنَّاُت   ىالدَّ تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَذلَِك َجَزاُء َمْن َتَزكَّ ﴾  َعْدٍن جَتِْري ِمْن حَتْ

عليهم  أو دعوة سائر األنبياء    عىل أهنم كانوا عارفني بتفاصيل دعوة موسى داللة    [ 76ـ    74طه:  ] 

عوة  عن دالبعيدون  وإال فأين  عليه السالم،  الذين كانت سريهتم مثل سرية موسى  السالم  

 األنبياء وهذه املفاهيم السامية؟

النعم وإدراك أن احلياة  قال آخر: ذلك أن   االعتقاد باحلياة األخروية وما فيها من 

وأن اهلل يغفر خطايا املجرمني، كل ذلك يكشف عن    ،الدنيوية وزخارفها منقطعة وزائلة

 معرفتهم برشائع اهلل سبحانه. 

 جا آخر يدل عىل هذا من القرآن الكريم. قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذ 

﴿ُكلُّ َنْفٍس باَِم َكَسَبْت َرِهينٌَة إِالَّ َأْصَحاَب  قال آخر: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  

مَلْ َنُك  اْلَيِمنِي يِف َجنَّاٍت َيَتَساَءُلوَن َعِن املُْْجِرِمنَي َما َسَلَكُكْم يِف َسَقَر َقاُلوا مَلْ َنُك ِمَن املَُْصلِّنَي وَ 
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يِن َحتَّى َأَتاَنا اْلَيِقنيُ  ُب بَِيْوِم الدِّ املدثر: ] ﴾  ُنْطِعُم املِْْسكِنَي َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اخْلَائِِضنَي َوُكنَّا ُنَكذِّ

 [ 47ـ  37

التالميذ أحد  ف(1) قال  الكريمة  هذه  :  عوامل  اآليات  أحد  أن  عىل  بوضوح  تدل 

ؤدي إليها هو إنكار يوم اجلزاء، الذي جيعل من  العامل األساس املبل  السقوط يف جهنم،  

 واإليامن.  اإلنسان موجودا غري مكرتث وال مسؤول وفاقد للتقوى 

واجلدير بالذكر هو أن املتسائلني مل يسألوهم: ملاذا ألقاكم اهلل يف النار؟ بل  قال آخر: 

أدى  الذي  السبب  هو  ما  سؤاهلم:  النار؟  إىل   كان  ا  ..دخولكم  لتوضيح  لقانون  وذلك 

 )دخول جهنم(.   ـالطبيعي الذي يربط )املنكرات والعقائد السيئة( ب

ومما جيدر اإلشارة إليه أيضا هو أن العامل األول من هذه العوامل األربعة،  قال آخر:  

 ( بالضعفاء  االرتباط  والثاين هو ترك  )الصالة(،  باهلل  االرتباط  املساكني(،  إهو ترك  طعام 

 اطل )اخلوض مع اخلائضني(، والرابع هو عدم اإليامن بالقيامة. والثالث هو معارشة أهل الب

( من بني أسامء القيامة هو للداللة  الدينونة)يوم الدين( )يوم    والتأكيد عىل قال آخر:  

هذه احلقيقة وهي أن املحرك الرئييس نحو اإليامن والعمل الصالح هو االعتقاد بأن يوم    عىل 

 واجلزاء. القيامة هو يوم اإلدانة 

 قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا من القرآن الكريم. 

ِذيَن إَِذا اْكَتاُلوا َعىَل  قال آخر: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   ِفنَي الَّ ﴿َوْيٌل لِْلُمَطفِّ

وَن َأاَل  ُْم َمْبُعوُثوَن لَِيْوٍم َعظِيٍم  النَّاِس َيْسَتْوُفوَن َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم خُيْرِسُ  َيُظنُّ ُأوَلئَِك َأهنَّ

 [6ـ  1املطففني: ] ﴾ َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاملَنِيَ 
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آخر تعاىل:  (1)قال  فقوله  َيُقوُم  :  َيْوَم  َعظِيٍم  لَِيْوٍم  َمْبُعوُثوَن  ُْم  َأهنَّ ُأوَلئَِك  َيُظنُّ  ﴿َأاَل 

 ِ استفهام إنكارى، هلذا األمر املنكر الذي يأتيه املطففون   [ 6ـ  4املطففني:  ] ﴾ نيَ النَّاُس لَِربِّ اْلَعاملَ

 ىف الكيل وامليزان. 

ف آخر:  املطففقال  حساب،  وهؤالء  فيه  عظيم،  ليوم  مبعوثون  أهنم  يظنون  ال  ن 

وا عىل أكل حقوق الناس بالباطل، وحلجزهم عن  ؤوجزاء.. ولو كانوا يظنون هذا ما اجرت

 . وف من اهلل، ومن لقائه هبذا املنكر الشنيعذلك حاجز اخل 

التعبري بفعل الظن، بدال من فعل االعتقاد ىف البعث، إشارة إىل أن  : ويف  قال آخر 

يكفى ىف العدول عن هذا املنكر، وجتنبه، توقيا    ،جمرد الظن بأن هناك بعثا، وحسابا، وعقابا 

البعث، يعتقد  بمن  فكيف  عنه..  ينجم  الذي  املستطري،  توقيا    للرش  أشد  إنه  به؟  ويؤمن 

 . للبعث، وحماذرة منه، وإعدادا له

 قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا من القرآن الكريم. 

ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم  قال آخر: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   ﴿اَل َيْسَتْأِذُنَك الَّ

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ اآْلِخِر َأْن جُيَاهِ  ْم َوَأْنُفِسِهْم َواهللَُّ َعلِيٌم بِاملُْتَِّقنَي إِنَّاَم َيْسَتْأِذُنَك الَّ   ُدوا بَِأْمَواهِلِ

ُدونَ  دَّ  [ 45ـ  44التوبة: ] ﴾ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواْرَتاَبْت ُقُلوهُبُْم َفُهْم يِف َرْيبِِهْم َيرَتَ

اخلط الفاصل بني سلوك املؤمنني    انتوضحتان الكريمتان  : فهاتان اآلي(2) قال آخر

وسلوك غري املؤمنني يف القضايا التي متثل اإلخالص هلل، فيام يتصل بقضية املصري يف مسألة  

به   توزن  الذي  امليزان  هو  ذلك  ليكون  الفاصلة،  املعركة  يف  واإليامن  الكفر  بني  املواجهة 

 األشياء يف تقييم األشخاص واملواقف.  
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الذين  قا  املؤمنني  بذكر  بدأت  وقد  آخر:  يستأذنل  بأمواهلم    ون ال  جياهدوا  أن 

وذلك وأنفسهم  دينه،    ،  عىل  واملحافظة  ألوامره،  والطاعة  هلل،  اإلخالص  يعيشون  ألهنم 

والرغبة يف ثوابه، واحلصول عىل رضاه، ولذلك فإهنم يتحركون يف مواقف اجلهاد من هذا  

االنطالق   يف  املوانع  إزالة  عىل  يعملون  بل  عنه،  التخلف  يف  العذر  يلتمسون  فال  املوقع، 

هلم، بل حال ملشكلة اإلسالم يف ْصاعه مع الكفر،    نحوه، ألهنم ال يرونه مشكلة شخصية

مما يرون فيه املسؤولية الكبرية التي تفرض عليهم أن يقدموا أمواهلم وأنفسهم قربانا هلل يف  

هذا السبيل، الذي تتجسد فيه خطوط التقوى، وحركيتها وفاعليتها يف حياة الفرد واألمة  

بِاملُْتَِّقنيَ  َعلِيٌم  بسبب ما يعلمه من صدق اإلخالص يف قلوهبم، ودقة    [ 44ة:  التوب] ﴾  ﴿َواهللَُّ 

 االلتزام يف سلوكهم، وصفاء العقيدة يف أرواحهم. 

ال يؤمنون باهلل واليوم  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل موقف املخالفني هلم، وهم الذين  

  متثله من فيام    من مواقع املصلحة الشخصية،  رسول اهلل    الذين ساروا مع، وهم  اآلخر

وضوح   يملكون  ال  فهم  اإليامن،  واقع  من  املنطلقة  املسؤولية  عن  بعيدا  والرهبة،  الرغبة 

الرؤية للخط الذي يربط مسألة اجلهاد باهلل وحركة اإليامن يف الوجدان، بحركة اإلنسان يف  

احلياة، وهلذا كانوا يعيشون القلق مع كل دعوة للخري، واحلرية مع كل انطالقة للجهاد..  

ُقُلوهُبُمْ ﴿َواْرَتا  النوايا، فعاشوا يف داخلها    [45التوبة:  ] ﴾  َبْت  ففقدت صفاء املشاعر وصدق 

ُدونَ  دَّ فال يسكنون إىل قاعدة،    [ 45التوبة: ] ﴾  ظالم الشك، وضباب الريبة ﴿َفُهْم يِف َرْيبِِهْم َيرَتَ

 وال يسرتحيون إىل حقيقة، بل هو الشك واحلرية والقلق والضياع.

ال ينحرص طبعا بفريضة اجلهاد، فاملؤمنون الذين لدهيم اعتقاد  وهذا  :  (1)قال آخر
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انجازهم   عند  املجاالت،  ْجيع  يف  تتزلزل  ال  قوية  وإرادة  راسخ  بعزم  يتسلحون  باملعاد، 

وتزلزل،   إيامهنم  ضعف  والذين  اإليامن  عديمي  لكن  إليهم،  املوكلة  اإلهلية  للتكاليف 

ء التكاليف، مع أهنم يف نفس الوقت  وباألخص املنافقون يسعون دائام للتخلص من عب 

حياولون أن يظهروا بمظهر من يلتزم باملوازين الرشعية وأن الرشع قد استثناهم من هذا  

 املجال، وياهلا من عالمة حسنة للتمييز بني املؤمنني واملنافقني الذين يضمرون الكفر. 

 القرآن الكريم. قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا من 

تعاىل:   قوله  ذلك  عىل  األمثلة  من  آخر:  َفَذلَِك  قال  يِن  بِالدِّ ُب  ُيَكذِّ الَِّذي  ﴿َأَرَأْيَت 

 [3ـ  1املاعون: ] ﴾ الَِّذي َيُدعُّ اْلَيتِيَم َواَل حَيُضُّ َعىَل َطَعاِم املِْْسكِنيِ 

األيتام  عن الذين يتعاملون بعنف مع  : فهذه اآليات الكريمة تتحدث  (1) قال آخر

 . طعام املساكنيإ بسبب عدم إيامهنم بيوم الدين، والذين ال يشجعون اآلخرين عىل 

يف اآلية املذكورة )للسببية( فهذا يدل بوضوح    ﴾َفَذلَِك ﴿وبام أن )الفاء( يف  قال آخر:  

أن  حيرم    عىل  ال  فهو  واملشؤومة،  السيئة  األعامل  هلذه  الرئييس  املنبع  هو  اجلزاء  يوم  إنكار 

طعام املساكني فحسب، بل  إاأليتام فحسب، بل يمنعهم بغلظة وشدة، وال يكف نفسه عن  

الكف عن إطعامهم، ويقف حائال دون تصدق اآلخرين عليهم،    يدفع اآلخرين أيضا عىل 

 أعامله.  وذلك ألنه ال خياف عاقبة سوء 

أ هو  كله  ذلك  وسبب  آخر:  يؤمن  قال  وال  اإلهلية،  العدل  بمحكمة  يؤمن  ال  نه 

ال يعتقد إال باحلياة الدنيوية املحدودة واألمور املادية فقط،  وباحلساب والثواب والعقاب،  

 لذا فهو مشغوف بحبها وال يفكر بسواها. 
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 من القرآن الكريم. قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا  

ْن َنْجَمَع ِعَظاَمُه َبىَل   قال آخر: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل: ْنَساُن َألَّ ﴿َأحَيَْسُب اإْلِ

اَن َيْوُم اْلِقَياَمةِ  ْنَساُن لَِيْفُجَر َأَماَمُه َيْسَأُل َأيَّ َي َبنَاَنُه َبْل ُيِريُد اإْلِ ـ  3القيامة: ] ﴾ َقاِدِريَن َعىَل َأْن ُنَسوِّ

6 ] 

بىل    .. أي أيظن ابن آدم أن لن نقدر عىل ْجع عظامه بعد تفرقها؟قال أحد التالميذر:  

يديه   وأطراف  بنانه  نسوى  أن  عىل  قادرون  فنحن  منه،  وأعظم  ذلك  عىل  قادرون  نحن 

شيئا واحدا كخف البعري وحافر احلامر، فال يستطيع أن يعمل هبا شيئا    ورجليه، ونجعلهام

فرقة ذات املفاصل واألنامل، من فنون األعامل التي حتتاج إىل القبض  مما يعمله بأصابعه امل

األوتار   عىل  والرضب  والنسج  كالغزل  الشئون  من  يراد  ما  عمل  ىف  والتأنى  والبسط، 

 والعيدان، إىل نحو أولئك. 

ْنَساُن لَِيْفُجَر َأَماَمهُ قال آخر: ثم قال تعاىل:  هل ابن  أي ال جي [ 5القيامة: ] ﴾ ﴿َبْل ُيِريُد اإْلِ

يثنيه عنها   آدم أن ربه قادر عىل أن جيمع عظامه، لكنه يريد أن يمىض قدما ىف املعايص ال 

 شىء، وال يتوب منها، بل يسوف بالتوبة فيقول: أعمل ثم أتوب بعد ذلك. 

انتقل من إنكار احلسبان، إىل اإلخبار عن حال اإلنسان  اهلل تعاىل    إن قال آخر: أي  

 لومه وتوبيخه كأنه قيل: دع تعنيفه عىل ذلك، فإنه قد بلغ من  احلاسب، ليكون ذلك أشد ىف

 أمره أنه يريد أن يداوم عىل فجوره فيام يستأنف من الزمان وال يتخىل عنه. 

اَن َيْوُم اْلِقَياَمةِ   ثم علل إرادته دوام الفجور بقوله: قال آخر:    ، [ 6القيامة:  ] ﴾  ﴿َيْسَأُل َأيَّ

متعنت مستبعد، متى   يسأل سؤال  اإلنكار،  أي  البعث أشد  أنكر  اليوم؟ ومن  يكون هذا 

ما   نتائج  مقدر  يصنع، وال  ما  بعاقبة  عابى  فيها ووضع غري  وخب  اآلثام،  أعظم  ارتكب 

 يكتسب. 
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  شبهة .. أوهلام  أهنم أنكروا البعث لوجهنيقال آخر: واآليات الكريمة تشري بذلك إىل  

بالرتاب، وسارت ىف  أ واختلطت  تفرقت  إذا  اجلسم  أجزاء  ومغارهبا،  ن  األرض  مشارق 

الرد بقوله:   كيف يمكن متييزها وإعادهتا عىل النحو الذي كانت عليه أوال، وهلؤالء جاء 

َي َبنَاَنهُ  ْن َنْجَمَع ِعَظاَمُه َبىَل َقاِدِريَن َعىَل َأْن ُنَسوِّ ْنَساُن َألَّ  [ 4ـ  3القيامة: ] ﴾ ﴿َأحَيَْسُب اإْلِ

للذات، واالستكثار من الشهوات، فال يود  حب االسرتسال ىف ا   قال آخر: والثاين، 

ْنَساُن   أن يقر بحرش وال بعث حتى ال تتنغص عليه لذاته، وملثل هؤالء قال: ﴿َبْل ُيِريُد اإْلِ

 [ 5القيامة: ] ﴾ لَِيْفُجَر َأَماَمهُ 

 قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا من القرآن الكريم. 

نَّا هَلُْم  قال آخر: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة َزيَّ ﴿إِنَّ الَّ

ونَ  ِذيَن هَلُْم ُسوُء اْلَعَذاِب َوُهْم يِف اآْلِخَرِة ُهُم اأْلَْخرَسُ النمل:  ] ﴾  َأْعاَمهَلُْم َفُهْم َيْعَمُهوَن ُأوَلئَِك الَّ

 [ 5ـ  4

التالميذ أحد  اجلاحدين  (1)قال  هؤالء  أن  أي  خصوصيات :  يف   الدنيا   استغرقوا 

انعكاسات   من  منها  ينتج  ما  إىل  يلتفتوا  ومل  املغرية،  وجاذبيتها  احللوة،  وزينتها  املزخرفة، 

 . سلبية عىل حركة اإلنسان واحلياة وقضايا املصري

ا،  استسلموا لإلحياءات اجلميلة التي تزين األعامل يف نظر أصحاهبقال آخر: ولذلك  

داخلها. يف  الكامن  القبح  يظهر  الذي  الصورة  من  اآلخر  اجلانب  يف  يدققوا  وهكذا    . ومل 

استمروا يف هذا اجلو الذي يربط اإلنسان بالسطح وال يدفع به إىل العمق، فيبقى معلقا حائرا  

 ال يعرف طريقه وال يبلغ هداه. 

الَّذِ قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل مصريهم، فقال:   اْلَعَذاِب ﴿ُأوَلئَِك  هَلُْم ُسوُء  ﴾  يَن 

 

 ( 17/184) من وحي القرآن (1) 
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ونَ   [ 5النمل:  ]  ﴾  بام قاموا به من أعامل ختالف أوامر اهلل ونواهيه، ﴿َوُهْم يِف اآْلِخَرِة ُهُم اأْلَْخرَسُ

السيئات    [ 5النمل:  ]  بالكفر، فلم يبق هلم إال  أنفسهم، عندما أحبطوا أعامهلم  ألهنم خرسوا 

 التي جترهم إىل النار وبئس القرار.

  بالرؤية الواقعية   ةعالقله  اإليامن باملعاد  : واآليات الكريمة تشري إىل أن  (1) رقال آخ

يشعر بعلية الوصف للحكم،  والذي  الوصف،    من باب تعليق احلكم عىل لألشياء، وهو  

يكون  ، وبذلك  عدم اإليامن باآلخرة   تزيني األعامل إىل ت اآلية الكريمة  هذا نسب  بناء عىل و

 هبذه العاقبة.  قد اإلنسان اإليامن باآلخرة فإنه سوف يبتىل مفهومها هو: عندما يف

، وهو  ء من التحليلهذه النتيجة أيضا بإعامل يش  كام يمكننا احلصول عىل قال آخر: 

بمعنى أ باآلخرة  اإليامن  تعاىل  ن  الباري  يبارش  عادلة  بوجود حمكمة  القضاء،    اإليامن  فيها 

والكذب   املالئكة،  هم  فااليامن  والشهود  هناك،  تنفع  ال  والرشوة  والشفاعة  واالحتيال 

يبعث اإلنسان عىل  إليها من منظار    بوجود هذه املحكمة  ينظر  التدقيق يف أعامله، وجيعله 

 الواقع. 

آخر:   الفوارق  قال  أمام  حر  بأنه  ويشعر  احلقيقة  هذه  عن  يبتعد  ملن  بالنسبة  أما 

فإن   وسيئها،  حسنها  من  املفاهيم  بني  إىلاملوجودة  األناين  باإلنسان  يؤدي  اإلتيان   ذلك 

 والصالح عىل   باالعذار والتربيرات خلداع نفسه وخداع اآلخرين يف إضفاء صبغة التقوى 

الوقوع يف احلرية    شهواته اجلموحة، واظهار السيئات بمظهر ْجيل مما يؤدي به يف النهاية إىل 

عىل  تدل  التي  التفريع  فاء  من  يستفاد  وهذا  النتائج    ..السببية  والضياع،  أخطر  من  وهذا 

 .إنكار املحكمة اإلهلية العظمى  املرتتبة عىل 

 

 . 5/318: ( نفحات القرآن1) 
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سند ذلك  اهلل، بينام أُ  سب إىلومن اجلدير بااللتفات هنا أن تزيني األعامل نُ قال آخر: 

اهلوى   إىل وحب  موارد   الشيطان  ثامنية  يف  الكريم   يف  القرآن  املبني  من  بصيغة  ورد  كام   ،

حقيقة واحدة   يف عرشة موارد، وإذا ما تأملنا يف ذلك وجدنا أهنا تشري إىل  ين( )زُ  للمجهول 

اهلل فذلك ألن اهلل هو مسبب األسباب، ألن كل ما للمخلوقات    إذا اسند التزيني إىل أنه    هي

إنكار يوم    اهلل، أو بتعبري آخر إن اهلل جعل هذا األثر مرتتبا عىل   من أفعال تنتهي أخريا إىل 

تكرار أعامل السوء، كي تظهر هذه األعامل بمظهر حسن يف نظر اإلنسان    عىل   أو   القيامة

 وتسلب منه قوة التمييز بني احلسن والقبيح. 

الشيطان، فذلك ألن هذين مها    أو إىل   حب اهلوى   سند التزيني إىلأأما إذا قال آخر:  

 العلة القريبة واملبارشة يف تزيني األعامل السيئة. 

أن طبيعة    الفاعل املجهول، فذلك للداللة عىل   أسند التزيني إىل   وأما لو قال آخر:  

تلك األعامل    ارتكاب السيئات، تقتيض اعتياد اإلنسان عىل   إنكار القيامة أو اإلْصار عىل 

 تصبح حمبوبة لديه وتلبس ثوب احلسن يف نظره. إىل أن  

الدائم واحلرية املستمرة  ومن البدهيي أن تزيني األعامل جير وراءه الضياع  قال آخر:  

إذا ما    يف وادي الضاللة واالنحراف؛ وذلك ألن اإلنسان ال يكف عن ممارسة عمل ما إال

 .وجده سيئا ويلحق به األذى 
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 واملحرفون سادسا ـ القرآن..  

من  الدهرية  بعد تلك املشاهد التي رأيت فيها كيف استطاع القرآن الكريم أن ينقذ  

بيدي شاب، وقال: هلم معي إىل بعض األحياء القريبة، ففيها ْجع  ، أخذ  إنكارهم للمعاد 

 من الناس، يريدون االلتقاء بك.

 قلت: ومل؟ 

التحريفات التي  قال: يريدون أن حيدثوك عن معلمنا، وكيف أنقذهم من ظلامت  

 . اإلسالم والقرآن الكريم إىل نور أوقعتها فيها أدياهنم وكتبهم التي يقدسوهنا 

وهلذا كثر حديث القرآن    .ذلك. يمكن أن تتم احلجة البالغة من دون  قلت: أجل.. ال  

 الكريم عن أهل الكتاب وما فعلوه بكتبهم ودينهم. 

قال: فهلم معي إذن إليهم.. فقد صار هؤالء، وبفضل القرآن الكريم وتعاليم املعلم  

 دعاة إىل اهلل، ال هم هلم إال إقامة هذا النوع من احلجج. 

 : . القرآن والتحريف 1

قال   ينتظروننا، وقد  الشباب والكهول، وكأهنم  رست معه إىل أن وجدنا ْجعا من 

أحدهم، وهو يصافحني: مرحبا بتلميذ القرآن.. لقد كنا يف انتظارك، فنحن نريد أن نحدثك  

 . اإلسالمروضات حتريفات أدياننا إىل   عن معلمنا، وكيف أنقذنا من

 ه. قلت: أنا أستمع إليكم، وسأسجل كل ما تذكرون

 املشهد األول:  

قال آخر، وهو كبريهم: سأبدا أنا احلديث، وليعذرين رفاقي يف ذلك.. وإن وجدوا  
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 أين نقلت حرفا واحدا خيالف احلقيقة التي جرت فلينبهني ويصحح يل. 

أبدى اجلميع موافقتهم عىل كالمه، فقال: يف ذلك اليوم، قبل عرشين سنة وفدت  

وقد كنا صادقني جدا يف جميئنا، ألننا مل نرد إال أن ندهلم ملا    .. املدينة مع رفاقي هؤالء إىل هذه  

 كنا نتوهم أنه احلق املجرد الذي ال باطل معه.. لكنا فوجئنا بام مل نكن نتوقعه.  

فقد   تالميذه،  بعض  ومعه  الرضا،  معلمنا  الناس  كل  قبل  القانا  أول من  كان  لقد 

 ام والرشاب. رأيناه ينصب خيمة يف الطريق، ويضع الكثري من الطع

ندعوه أن  حينها  مهمنا  وقد  ورشبنا..  وأكلنا  فقبلنا،  لضيافته،  يدعونا  رأيناه    ثم 

مل نشأ    ـ   عىل هيئة البدو البسطاء ـ وبسبب ما رأيناه منهم من كوهنم  لدعوتنا، لكنا    وتالميذه 

أي حرج    وا ، وحتى ال جيدقلوهبمباإلسالم، لتأليف    م ، بل تظاهرنا هل م أن نتعب أنفسنا معه

 منا. 

لكنا عندما مهمنا بالرحيل، طلب منا أن نرتاح عنده قليال إىل أن يرتفع حر الشمس،  

نا، لنأنس  وأن حيدثومن تالميذه  وقد فعلنا ما طلب منا، وقد بدا لنا حينها أن نطلب منه  

 م. بحديثه

راحوا  نا بأحاديث البدو البسطاء وقصصهم، لكنا  ونسيحدث   م وقد تومهنا حينئذ أهن

 عىل كل األوهام التي تعلقنا هبا، والتي رحلنا من بلدنا للدعوة إليها.  ون يقضحاديثهم بأ

بإخراج مصحف من خزانته، ثم قال: اسمحوا يل أن أقرأ  بدأ املعلم حديثه معنا لقد 

لكم بعض آيات القرآن الكريم، فهي أنييس يف هذه املفازة، وأرجو إن أخطأت يف قراءهتا  

 ، فيبدو أنكم أهل علم ودراية أحسن مني. أو فهمها أن تصححوا يل

قال ذلك، ثم راح يقرأ قوله تعاىل: ﴿َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اهللَِّ َوَقاَلِت النََّصاَرى  

َقاَتلَ  َقْبُل  َكَفُروا ِمْن  ِذيَن  الَّ َقْوَل  ُيَضاِهُئوَن  بَِأْفَواِهِهْم  َقْوهُلُْم  َذلَِك  اْبُن اهللَِّ  َأنَّى  املَِْسيُح  ُهُم اهللَُّ 
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التفت لتالميذه وقال: أرجو أن تذكروا يل وللضيوف الطيبني ما ثم    ،[ 30التوبة:  ] ﴾  ُيْؤَفُكونَ 

 تفهمونه من هذه اآلية الكريمة.

التالميذ : الذي فهمته من هذه اآلية الكريمة هو أن اهلل تعاىل يبني أن  (1)قال أحد 

النصارى، بل هي موجودة يف األديان السابقة.. ولذلك  نسبة الولد إليه ليست جديدة عند 

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل   [ 30التوبة: ] ﴾ رد عليهم بقوله: ﴿َذلَِك َقْوهُلُْم بَِأْفَواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن َقْوَل الَّ

أي أن ما يقولونه ليس سوى كالم يدور عىل ألسنتهم، وال يستند إىل عقل  قال آخر:  

د كالم عار عن الدليل والربهان، وإليه يشري قوله تعاىل: ﴿َذلَِك َقْوهُلُْم  أو منطق، فهو جمر 

 [30التوبة: ] ﴾ بَِأْفَواِهِهمْ 

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل قوله تعاىل:  أما  قال آخر:   ، فهو  [ 30التوبة:  ] ﴾  ﴿ُيَضاِهُئوَن َقْوَل الَّ

لغريهم ممن سبقهم إىل القول هبذا القول..  يشري إىل أن ما يعتقدونه إنام هو تقليد وحماكاة  

اهلل، كام   ابن  املسيح  النصارى  قالت  االبن هلل، حيث  نسبة  هنا، هو  إليه  ]ذلك[  بـ  واملشار 

 قالت اليهود عزير ابن اهلل، فيكون قوهلم بالبنوة مضاهاة لقول اليهود من أن عزيرا ابن اهلل. 

إليه أيضا هو القول با قال آخر:   لتثليث نفسه، ذلك أن تلك العقيدة  كام أن املشار 

كانت منترشة بني اهلنود واملرصيني والفرس واليونانيني والرومان، وغريهم من الوثنيني،  

فاهلندوس ـ مثال ـ يعتقدون أن لإلله ثالثة أقانيم رئيسية تدعى: الثالوث اهلندويس، وهي:  

من حيث هو حافظ،    برامها، وفيشنو، وشيفا، فهوبرامها من حيث هو موجد، وهو فيشنو 

 وهو شيفا من حيث هو مهلك.

أخرى من القرآن الكريم تصور السبب الذي  آيات  هناك  أحسنتم..  :  (2) قال املعلم

 

 . 12/426 الطالبني: منية  (1) 

 . 12/427 الطالبني: منية  (2) 
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قوله تعاىل:  وهي  جعل الديانات تنحرف عن احلقائق التي جاء هبا األنبياء عليهم السالم،  

َقاَل ُهْم ُأواَل  َيا ُموَسى  َأْعَجَلَك َعْن َقْوِمَك  ىَض  ﴿َوَما  إَِلْيَك َربِّ لرَِتْ َأَثِري َوَعِجْلُت   َعىَل 
ِ
ء

اِمِريُّ   [ 85ـ   83طه: ] ﴾ َقاَل َفإِنَّا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوَأَضلَُّهُم السَّ

ملحريف األديان بالسامري،  يف  قد رضب اهلل تعاىل املثل  قال أحد التالميذ: أجل.. ف

السالم من التوحيد إىل الوثنية، ووجد يف قومه القابلية   والذي أراد حتويل دين موسى عليه

تعاىل:   قال  كام  السالم،  عليه  موسى  من  قبل  من  ذلك  طلبوا  أنفسهم  هم  ألهنم  لذلك، 

ائِيَل اْلبَْحَر َفَأَتْوا َعىَل َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعىَل َأْصنَاٍم هَلُْم َقاُلوا َيا ُموَسى اْج  ْل  عَ ﴿َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إرِْسَ

ٌ َما ُهْم فِيِه َوَباطٌِل َما    ُمَتربَّ
ِ
َهُلوَن إِنَّ َهُؤاَلء َكاُنوا َيْعَمُلوَن  َلنَا إِهَلاا َكاَم هَلُْم آهِلٌَة َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم جَتْ

َلُكْم َعىَل اْلَعاملنَِيَ   [ 140ـ  138األعراف: ] ﴾ َقاَل َأَغرْيَ اهللَِّ َأْبِغيُكْم إِهَلاا َوُهَو َفضَّ

التي يمكن  آخر:  قال   وهم أنفسهم الذين كانوا يتومهون أن اهلل جرم من األجرام 

  
ِ
اَمء ا ِمَن السَّ َتابا

َل َعَلْيِهْم كِ رؤيتها بالعني املجردة، كام قال تعاىل: ﴿َيْسَأُلَك َأْهُل اْلكَِتاِب َأْن ُتنَزِّ

َُذوا َفَقْد َسَأُلوا ُموَسى َأْكرَبَ ِمْن َذلَِك َفَقاُلوا َأِرَنا اهللََّ  اِعَقُة بُِظْلِمِهْم ُثمَّ اختَّ  َجْهَرةا َفَأَخَذهْتُُم الصَّ

 [ 153النساء:  ] ﴾  اْلِعْجَل ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَاُت َفَعَفْوَنا َعْن َذلَِك َوآَتْينَا ُموَسى ُسْلَطاناا ُمبِيناا 

إهلا يتناسب مع عقوهلم  ولذلك وجد السامري ضالته يف اليهود، فصنع هلم  قال آخر:  

 وأمزجتهم، مع أن فرتة غياب موسى عليه السالم كانت حمدودة جدا. 

وهكذا األمر حصل مع النصاري.. فلو أننا استبدلنا اسم السامري باسم  قال آخر: 

كثرية..   والسامري  بولس  بني  الشبه  فنقاط  صحيحا،  يكون  يكاد  املعنى  فسنجد  بولس، 

د نيس أن يعرفهم برهبم، فجاء هو ليفعل ذلك.. وهو ما  فالسامري اعترب موسى ناسيا ق

 فعله بولس عندما اخرتع عبادة املسيح.. وهكذا ادعى أنه رأى ما مل يرى كل املسيحيني. 

كان   بولس  أن  يذكرون  فاملسيحيون  آخر:  لرؤساء    ا ذاهبقال  مهمة  يف  دمشق  إىل 
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التي كان يسري م   ، وحينها الكهنة القافلة  املسيح دون  له  التجيل منحه  جتىل  عها، ويف ذلك 

له: )ولكن قم وقف عىل رجليك ألين هلذا ظهرت لك   قاله  مما  الرسالة.. وكان  منصب 

ألنتخبك خادما وشاهدا بام رأيت وبام سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن األمم  

إليهم لتفتح عيوهنم كي يرجعوا من ظلامت إىل نور ومن سلطان   أنا اآلن أرسلك  الذين 

  26/16يطان إىل اهلل حتى ينالوا باإليامن يب غفران اخلطايا ونصيبا مع املقدسني( ]أعامل  الش

 [ 18ـ 

وا بِِه َفَقَبْضُت  قال آخر: و ُت باَِم مَلْ َيْبرُصُ هو نفس ما قال السامري، لقد قال: ﴿َبرُصْ

َلْت يِل َنْفيِس  ُسوِل َفنََبْذهُتَا َوَكَذلَِك َسوَّ  [ 96طه: ] ﴾ َقْبَضةا ِمْن َأَثِر الرَّ

الفرق بني النصارى وبني إرسائيل يف هذا أن الذين عبدوا العجل مّن اهلل  قال آخر:  

عليهم إذ عاد موسى عليه السالم رسيعا لينقذهم.. لكن النصارى ال زالوا يف انتظار املسيح 

 الذي خيلصهم من السامري. 

آخر:   لَ قال  ﴿َقاُلوا  العجل:  عبدوا  الذين  موسى  أصحاب  قال  َعَلْيِه  لقد  َح  َنرْبَ ْن 

ُموَسى إَِلْينَا  َيْرِجَع  َحتَّى  من  [ 91طه:  ] ﴾  َعاكِِفنَي  فكم  النصارى..  يقول  ما  نفس  وهو   ..

 األجيال ستبقى عىل الضاللة حتى ينزل املسيح. 

األمر ال يتوقف عىل اليهود والنصارى، فالشيطان ال ييأس أبدا من حتريف  قال آخر:  

أديان برشية.. لقد فعل ذلك مع اإلسالم نفسه.. وقد حذر اهلل    األديان اإلهلية ليحوهلا إىل 

ُسُل َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل   ٌد إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ منه حتذيرا شديدا، فقال: ﴿َوَما حُمَمَّ

اكِِرينَ اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقلِْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيرُضَّ  ﴾   اهللََّ َشْيئاا َوَسَيْجِزي اهللَُّ الشَّ

 [ 144آل عمران: ] 

إىل ثالث فرق،    بل ورد يف آية أخرى الداللة عىل أن األمة ستفرتق بعده  قال آخر:  
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ا ملَِا َبنْيَ َيَديْ  قا ِه إِنَّ اهللََّ بِِعَباِدِه  كام قال تعاىل: ﴿َوالَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك ِمَن اْلكَِتاِب ُهَو احْلَقُّ ُمَصدِّ

ِذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمنُْهْم َظامِلٌ لِنَْفِسِه َوِمنُْهمْ   ُمْقَتِصٌد  خَلَبرٌِي َبِصرٌي ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب الَّ

اِت بِإِْذِن اهللَِّ َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبِريُ   [ 32، 31ر: فاط] ﴾ َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاخْلَرْيَ

من وقوع التحريف يف الدين، واستبدال قيم السالم   وهكذا حذر نبينا  قال آخر:  

والسامحة واألخالق النبيلة فيه إىل القيم املنافية هلا، والتي حتولت األديان بسببها إىل أدوات  

 . للرصاع والظلم واالستبداد

ن له حواريون هيدون  : )ما كان نبي إال كا ففي احلديث قال رسول اهلل  قال آخر:  

ما   ويعملون  يفعلون،  ال  ما  يقولون  خلوف  بعده  من  يكون  ثم  بسنته،  ويستنون  هبديه، 

 (1)تنكرون( 

عن الدور الذي يقوم به الساسة يف التحريف، ذلك   رسول اهلل وأخرب قال آخر: 

أنه ال يمكن للمستبدين الظلمة أن يمكنوا ألنفسهم يف ظالل القيم الدينية األصيلة؛ فلذلك  

يقومون بثورة مضادة عىل قيم الدين، لتتحول الرعية إىل سدنة للحاكم، ومطيعة ألمره وهنيه  

اهلل رسول  قال  األصيل،  الدين  قيم  حساب  عىل  والكتاب    ولو  السلطان  وإن  )أال   :

 ( 2)سيفرتقان أال فال تفارقوا الكتاب( 

آخر:   باسمه،  قال  ارتكبت  التي  اجلرائم  تلك  كل  بريء من  اإلسالم  فإن  ولذلك 

سواء مع املسلمني، أو غريهم من املساملني ألهل األديان، فاهلل تعاىل يأمرنا بحسن التعامل  

دي اختلفت  مهام  ْجيعا  املساملني  مَلْ  مع  ِذيَن  الَّ َعِن  اهللَُّ  َينَْهاُكُم  ﴿اَل  تعاىل:  قال  كام  اناهتم، 

حُيِ  اهللََّ  إِنَّ  إَِلْيِهْم  َوُتْقِسُطوا  وُهْم  َترَبُّ َأْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  خُيِْرُجوُكْم  َومَلْ  يِن  الدِّ يِف  بُّ  ُيَقاتُِلوُكْم 

 

 (461،  458: 1(، وأمحد )70: 1رواه مسلم ) (1) 

 . 5/228، جممع الزوائد، 20/90رواه الطرباين يف املعجم،  (2) 
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 [ 8املمتحنة: ] ﴾ املُْْقِسطنِيَ 

كبار    قلت:  من  يعترب  بولس  يف  لكن  مهمة  أسفار  وله  املسيحيني،  لدى  القديسني 

 الكتاب املقدس. 

أجل.. فهذا هو أسلوب الشيطان يف التعامل مع األديان، فهو كام  قال أحد التالميذ:  

أنسى الكثري من املسلمني نبيهم وهديه السامي بأسامء كثرية، فعل نفس اليشء مع املسيحية  

 املسيح متاما.  حني حوهلا من املسيح إىل بولس، حتى اختفى 

ف آخر:  أن قال  عىل  أْجعت  العامل  أنحاء  ْجيع  يف  املنترشة  النصارى  طوائف    جميع 

واحد من أهم اإلنجيليني عىل اإلطالق، حتى عرف بني الالهوتيني باسم: )رسول    بولس

 ( 1) األمم(

فإنه   ولذلك،  آخر:  اجلديد،  قال  العهد  كتاب  من  سفرا  وعرشين  السبعة  بني  من 

النرصانيةلبولس منها أر العقائد  العديد من  املعارف  بل إن    . .بعة عرش، وفيها فقط  دائرة 

 الفرنسية تنسب إليه كال من إنجييل مرقس ولوقا وسفر أعامل الرسل. 

فإ وهلذا،  آخر:  وواضع  قال  املسيحية  مؤسس  جيعلونه  املفكرين  من  الكثري  ن 

اجلديد، وهلذا جاء متناسقاا إىل  قد كانت رسائله أول ما ُخط من سطور العهد  ف  ،عقائدها 

 حد كبري مع رسائل بولس ال سيام إنجيل يوحنا. 

رفضت الكنيسة كل الرسائل التي تتعارض مع مسيحية بولس التي  قال آخر: وهلذا  

 طغت عىل ما نادى هبا املسيح وتالميذه من بعده؟

الكاتب    األثر الذي تركه بولس يف النرصانية عميق جدا.. وهذا ما دعا قال آخر: و

 

 مصطلح عرف به يف الكتاب املقدس غري اليهود.  :األمم  (1) 
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كتابه   يف  وذلك  أثراا،  التاريخ  رجال  أهم  أحد  بولس  جيعل  أن  هارت  مايكل  األمريكي 

املعروف )املائة: تقويم ألعظم الناس أثرا يف التاريخ(.. وهكذا احلال عند أصحاب أهل  

 األديان الذين ابتعدوا عن أنبيائهم، وتعلقوا بمن تومهوا أهنم يمثلوهنم. 

ورد يف إنجيل متى عىل لسان املسيح عليه السالم:  ذلك أنه  قال آخر: من األمثلة عىل  

)ال تظنوا أين جئت ألنقض الناموس أو األنبياء، ما جئت ألنقض بل ألكمل، فإين احلق  

أقول لكم: إىل أن تزول السامء واألرض ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس  

ص ْصيح يف أن املسيح عليه السالم  [، فمع أن هذا الن 18ـ    17/ 5حتى يكون الكل( ]متى  

مل جيئ لينقض األحكام الواردة يف التوراة، وال نبوءة من سبقوه من األنبياء، لكن بولس  

 خيالف املسيح يف هذا. 

ـ: )فامذا  قال آخر:   الناموس  الالئمة عىل  يلقي  ـ وهو  قوله  األمثلة عىل ذلك  ومن 

اخلطية أعرف  مل  بل  حاشا!  خطية؟  الناموس  هل  أعرف    نقول؟  مل  فإنني  بالناموس،  إال 

الشهوة لو مل يقل الناموس )ال تشته( ولكن اخلطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت يف  

كل شهوة، ألن بدون الناموس اخلطية ميتة، أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبال، ولكن  

تعاىل جسده    [، فهل خلق اهلل 9ـ    7/ 7ملا جاءت الوصية عاشت اخلطية فمت أنا( ]رومية  

 بال شهوة، ثم عرفها عندما قرأ يف الناموس؟

آخر:   أعامل  قال  هم من  الذين  ْجيع  )ألن  بالناموس:  اهتاممه  يبني رس عدم  وقال 

الناموس هم حتت لعنة، ألنه مكتوب )ملعون كل من ال يثبت يف ْجيع ما هو مكتوب يف  

ند اهلل فظاهر، ألن )البار  كتاب الناموس ليعمل به( ولكن أن ليس أحد يتربر بالناموس ع

هبا(   سيحيا  يفعلها  الذي  )اإلنسان  بل  اإليامن،  من  ليس  الناموس  ولكن  حييا(،  باإليامن 

[.. أهلذه الدرجة صار اإليامن بالكتاب ومبارشة األعامل الصاحلة يف  12ـ    10/ 3]غالطية 
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 عرف بولس لعنة؟

الذي مل يتجرأ املسيح  ليس هذا فقط.. كل هذا جمرد متهيد لنقض الناموس  قال آخر:  

يوصل   أن  يرمي  كان  إليها..  يرمي  كان  لقضية  ذلك  بكل  بولس  مهد  لقد  نقضه..  عىل 

مستمعيه إىل أن كل ما يفعلونه خطيئة ولعنة وحرام، ولن يتربروا به، بل لن تكون هلم حياة  

)إذ نعلم أن اإلنسان   قال:  لقد  الناموس،  ال  كريمة عىل اإلطالق إال باإليامن املجرد عن 

يتربر بأعامل الناموس، بل بإيامن يسوع املسيح، آمنا نحن أيضا بيسوع املسيح، لنتربر بإيامن  

 [ 16/ 2يسوع ال بأعامل الناموس، ألنه بأعامل الناموس ال يتربر جسد ما( ]غالطية 

آخر:   املسيحية فقط من حتريف، فحتى يف  قال  أين أحدثكم عام أصاب  ال حتسبوا 

مثل هذه األقوال، ويدعو إىل جتسيم اهلل وتشبيهه، ويدعو إىل خمالفة  اإلسالم ُوجد من يقول  

الطريق   فإن  ولذلك  إليه..  بالدعوة  السالم  عليهم  األنبياء  جاء  الذي  املستقيم  الرصاط 

الصحيح للوصول إىل الدين اإلهلي، هو إزاحة كل من يزاحم األنبياء أو يسري عىل خالف  

ُبَل  هدهيم.. لقد ذكر ربنا ذلك، فقال: ﴿وَ  بُِعوُه َواَل َتتَّبُِعوا السُّ اطِي ُمْسَتِقياما َفاتَّ َأنَّ َهَذا ِْصَ

اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ  [ 153األنعام: ] ﴾ َفَتَفرَّ

لقد استخدم الشيطان كل وسائله لصد البرش عن الدين اإلهلي، كام قال  قال آخر:  

َيْدُعوَن إِالَّ  تعاىل حم ا َوإِْن  إَِناثا َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه إِالَّ  ذرا منه ومن وسائل مكره وكيده: ﴿إِْن 

َوأَلَُمنِّ نَُّهْم  َوأَلُِضلَّ ا  َمْفُروضا َنِصيباا  ِعَباِدَك  ِمْن  َِذنَّ  أَلخَتَّ َوَقاَل  اهللَُّ  َلَعنَُه  ا  َمِريدا َينَُّهْم  َشْيَطاناا 

َفَليُ  ُْم  ِمْن  َوآَلُمَرهنَّ َولِيًّا  ْيَطاَن  الشَّ َيتَِّخِذ  َوَمْن  اهللَِّ  َخْلَق  نَّ  ُ َفَلُيَغريِّ ُْم  َوآَلُمَرهنَّ اأْلَْنَعاِم  آَذاَن  َبتُِّكنَّ 

ا يَْطاُن إِالَّ ُغُرورا اناا ُمبِيناا َيِعُدُهْم َوُيَمنِّيِهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّ النساء:  ] ﴾  ُدوِن اهللَِّ َفَقْد َخرِسَ ُخرْسَ

 [ 120ـ  171

 املشهد الثاين: 
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ما إن وصل الشاهد األول من حديثه إىل هذا املوضع، حتى قال أحد رفاقه: دعني  

 أكمل أنا.. فقد كنت معكم يف ذلك املجلس. 

أذن له أصحابه يف الكالم، فقال: بعد أن حدثنا املعلم وتالميذه عام ورد يف القرآن  

الكريم من وقوع التحريف يف األديان ْجيعا، سألناه عن أسباب ذلك، فقال: لقد استعمل  

الشيطان لتحريف األديان نوعني من الناس.. أوهلام رجال الدين.. وثانيهام رجال السياسة  

 هذين النوعني يف مواضع متفرقة من القرآن الكريم. ر اهلل تعاىل إىل والدنيا.. وقد أشا 

ثم طلب من تالميذه أن يذكروا بعض املواضع املرتبطة بالنوع األول، فقال أحدهم:  

وَن بِِه  من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزَل اهللَُّ ِمَن اْلكَِتاِب َوَيْشرَتُ ﴿إِنَّ الَّ

يِهْم َوهَلُْم  َمناا َقلِيالا ُأوَلئَِك َما َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم إِالَّ النَّاَر َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهللَُّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ثَ   ُيَزكِّ

اَلَلَة بِاهْلَُدى َواْلَعَذاَب بِاملَْْغِفَرِة َفاَم   ُوا الضَّ ِذيَن اْشرَتَ ُهْم َعىَل النَّارِ َعَذاٌب َألِيٌم ُأوَلئَِك الَّ ﴾  َأْصرَبَ

 [ 175ـ  174البقرة: ] 

من الذين يأكلون السحت ويملئون بطوهنم باحلرام، أولئك الذين  : أي (1) قال آخر

عندهم علم الكتاب من أهل الكتاب، ثم يكتمون علمهم هذا، وال يؤدون الشهادة عىل  

ون ويبدلون، لقاء االحتفاظ  وجهها إذا دعوا ليدلوا بام عندهم من علم، ىف أمر ما، بل حيرف

 برياسة دينية هلم عىل الناس، أو انتصارا للمرشكني عىل املؤمنني ىف مقابل ثمن معلوم. 

فهؤالء إنام يأكلون ىف بطوهنم النار ىف هذه احلياة الدنيا، ألن هذا الطعام  قال آخر:  

أعدت أجسامهم    الذي يأكلونه إنام هو مما باعوا به دينهم، وهبذا صاروا أهال للنار، وقد

 . التي نمت من هذا الطعام احلرام لتكون وقودا لتلك النار

النَّارِ : ويف  قال آخر َعىَل  ُهْم  َأْصرَبَ تعاىل: ﴿َفاَم  صوت يرتدد من    [ 175البقرة:  ] ﴾  قوله 

 

 (1/191التفسري القرآين للقرآن ) (1) 



544 

 

خارج النار التي تلتهم أولئك الذين مكروا بام أنزل اهلل، فاشرتوا الضاللة باهلدى والعذاب  

صوت أولئك الذين نجاهم اهلل من هذا البالء، يعربون بهـ  ىف دهشة واستغراب  باملغفرة، إنه  

   ـ عن صرب هؤالء األشقياء الذين تأكلهم النار وهم يتقلبون عىل ْجرها.

ربام يكون املقصود هبؤالء الذين يكتمون ما أنزل اهلل، أهل الكتاب أو  : و(1) قال آخر

لكن اآلية ال تتجمد عند النامذج التي    .. املأثورة اليهود منهم خاصة، كام يف بعض األحاديث  

نزلت فيهم أو انطلقت منهم، ألن أسباب النزول تعترب منطلقا للفكرة من خالل النموذج  

احلي يف عرص نزول اآلية، لتتحرك الفكرة من خالل الواقع الذي يقتحم عىل الناس حياهتم  

 يف نطاق املشكلة احلية البارزة. 

واردة لتقرير املبدأ العام الشامل لكل  فإن اآلية الكريمة  لك،  ويف ضوء ذ قال آخر:  

بينه اهلل  فيام    الناس الذين يملكون املعرفة بحقائق األشياء، وآفاق البينات، وسبل اهلدى،

وموسى وعيسى   إبراهيم  أنزلت عىل  التي  األوىل  الكتب  كان من  سواء  كتابه،  يف  للناس 

خري الذي هو القرآن، فإن اإلنسان الذي يملك املعرفة  وغريهم، أو كان املراد به الكتاب األ 

يبينها للناس إذا طلبوها منه، أو إذا غفلوا عنها فلم يلتفتوا   حيمل مسئوليتها أمام اهلل بأن 

إليها، فال جيوز له أن خيفيها عنهم أو يكتمها، ألن يف ذلك إخفاء للحقيقة، وكتامنا للرسالة،  

أو انحرافهم عن خط احلق وضياعهم يف متاهات اجلهل  مما يوجب وقوع الناس يف الضالل  

 واحلرية.  

آخر:   وإنزال  قال  األنبياء،  إرسال  عىل  درجت  التي  اإلهلية  للسنة  خمالف  وهذا 

وليخططوا هلم درب احلياة عىل أساس   الكتب، ليفتحوا عيون الناس وقلوهبم عىل احلقيقة،
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 املنهج الواضح املستقيم.  

آخر:   الرساالت  قال  وصول  وسائل  وكانت  حمدودة،  األنبياء  أعامر  كانت  وملا 

والكتب الساموية مرتبطة بالظروف املوضوعية التي تتحرك فيها الرساالت، كان لزاما عىل  

أتباع األنبياء والرساالت أن حيملوا هذه األمانة التي محلها األنبياء، ويبلغوها من جيل إىل  

احدة، ولرتتكز املراحل املتعددة عىل أساس خطة ثابتة  جيل لتتصل احللقات يف سلسلة و

 ممتدة، ولتتحرك احلياة يف خطوات الرساالت خطوة خطوة.  

آخر:   الصدفة  قال  تسمح  مل  إذا  أصحاهبا،  بموت  الرساالت  ملاتت  ذلك  ولوال 

بانطالقة مصلح أو متحمس تدفعه نزعته اإلصالحية أو محاسته اإليامنية إىل محل الرسالة  

 د، وهذا هو ما توحي به اآلية الكريمة. من جدي

ِذيَن  قال آخر: ولذلك توعد اهلل تعاىل الكامتني هبذا العذاب الشديد، فقال:   ﴿إِنَّ الَّ

، وعىل كل احلقائق  الدالة عىل نبوة النبي حممد    [ 159البقرة:  ] ﴾  َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلنَا ِمَن اْلَبيِّنَاِت 

التي أراد اهلل للناس أن يعتقدوها، أو يعملوا هبا، أو ينفتحوا   العقيدية والرشعية واملنهجية، 

عليها، مما يمثل صالح دنياهم وآخرهتم، ﴿َواهْلَُدى﴾ وهو اخلط الذي يمثل وعي الفكرة  

 . يف امتدادها يف حياة اإلنسان وانفتاحها عىل اخلط املستقيم، الذي أنزله اهلل عىل رسله

يشري إىل  ،  [ 159البقرة:  ] ﴾  ِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف اْلكَِتاِب ﴿ِمْن َبعْ قال آخر: وقوله تعاىل:  

الكتب املنزلة من عند اهلل الشاملة للقرآن، فإن القضية املطروحة لدينا  أو  التوراة واإلنجيل،  

هي أن الوحي يبني احلقيقة للناس ليحملوها ويبلغوها إىل من حوهلم ومن بعدهم حتى  

للناس من جيل إىل جيل، ألن اهلل مل ينزل وحيه جلامعة معينة أو    تنترش يف الوجدان العام 

 ملرحلة معينة، بل أنزله للحياة كلها يف كل زمان ومكان.  

 قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا من القرآن الكريم. 
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وَن بَِعْهِد اهللَِّ  قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   َيْشرَتُ ِذيَن  ﴿إِنَّ الَّ

إَِليْ  َينُْظُر  َواَل  اهللَُّ  ُيَكلُِّمُهُم  َواَل  اآْلِخَرِة  يِف  هَلُْم  َخاَلَق  اَل  ُأوَلئَِك  َقلِيالا  َثَمناا  َيْوَم  َوَأْياَمهِنِْم  ِهْم 

ا َيْلُووَن َأْلِسنََتُهْم بِاْلكَِتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن  اْلِقَياَمِة َواَل ُيزَ  يِهْم َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم َوإِنَّ ِمنُْهْم َلَفِريقا كِّ

اهللَِّ    اْلكَِتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلكَِتاِب َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللَِّ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللَِّ َوَيُقوُلوَن َعىَل 

 [ 78ـ  77آل عمران: ] ﴾ َكِذَب َوُهْم َيْعَلُمونَ الْ 

أي إن الذين يرتكون عهد اهلل تعاىل يف مقابل عرض من أعراض الدنيا  : (1) قال آخر

يستبدلون ثمنا قليال بأمر جليل، إذ إن من يرتك عهد اهلل الذي عاهد الناس عليه ويمني اهلل  

ثقة الناس ال يأمنونه، وتلك خسارة  التي وثق هبا ذلك العهد يفقد ثقة الناس، ومن فقد  

كبرية، وإذا فقد املجتمع الثقة بني آحاده صار كل واحد ينظر إىل اآلخر كام ينظر الوحش إىل  

 فريسته، فيذهب االطمئنان، فتكون اجلامعة كقطيع من الذئاب. 

آخر:   معنينيقال  يشتمل  تعاىل  اهلل  فطرته    .. وعهد  بمقتىض  التزمه  ما  أحدمها 

ا األماناتوالتكاليف  ومراعاة  والواجبات  احلقوق  أداء  من  العقلية  واملدارك    .. لدينية 

 والثاين ما يعطيه هو من عهود يذكر فيها اسم اهلل تعاىل، ويوثقه بيمني اهلل تعاىل أو ال يوثقه. 

و آخر:  فالنبذ  قال  الدنيا  يف  أما  اآلخرة،  ويف  الدنيا  يف  أثر  له  العهود  هذه  تراث 

يف   . والطرد.  أثره  يِف    وأما  هَلُْم  َخاَلَق  اَل  ﴿ُأوَلئَِك  بقوله:  بعضه  سبحانه  فذكر  اآلخرة، 

أي أولئك الذين ينكثون بالعهود وال حيرتمون يمني اهلل ال نصيب    ،[ 77آل عمران:  ] ﴾  اآْلِخَرةِ 

هلم يف اآلخرة من ثواب، ولكن مغبتهم حساب وعقاب، فخرسوا الدنيا واآلخرة، وذلك  

 هو اخلرسان املبني. 
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﴿َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهللَُّ َواَل  قال آخر: ثم ذكر العقوبات التي تناهلم بسبب ذلك، فقال:  

يِهْم َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ     [ 77آل عمران: ] ﴾ َينُْظُر إَِلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّ

أن اهلل ال    ، هلا أو  .. أربعة أنواع من اجلزاء تناهلمقال آخر: فهذه اآلية الكريمة تتضمن  

يكلمهم، وهذا كناية عن عدم حمبته، ألن املحب مقبل عىل حبيبه، متحدث إليه، ومن فقد  

 .حمبة اهلل فقد فقد معنى الوجود 

أنه ال ينظر إليهم يوم القيامة وال يرعاهم، ألهنم إذا فقدوا النظر    ،وثانيها قال آخر:  

ر كناية عن أنه ال حيميهم من العقاب،  إليهم منه سبحانه فقدوا كالءته ومحايته، فعدم النظ 

 . وال ينزل هبم نعيام

والنوع الثالث أنه ال يزكيهم، وذلك كناية عن عدم رضاه سبحانه، ألن  قال آخر:  

 من يرىض عن شخص يزكيه ويطريه ويثني عليه.  

آخر:   ومنع  قال  وسخطه،  اهلل،  بغض  من  سبق  ما  نتيجة  هو  الذي  الرابع  واجلزاء 

 عذابا مؤملا.  محايته هو أن هلم 

بني اهلل تعاىل يف اآليات السا بقة كذب اليهود والنصارى الذين  قال آخر: وبعد أن   

النبي   والذين سبقوه، ومن جاء بعد هؤالء وأولئك، كيف كانوا يكذبون يف    عاْصوا 

الوقائع البدهية، فيدعون أن إبراهيم أبا األنبياء كان هيوديا أو نرصانيا وكيف كان اليهود  

 . هم يدعون أن هداية اهلل حكر احتكروه، وهي يف حرزهم ال خترج عنهم إىل غريهموغري

اندفعوا إىل النفاق بإظهار اإليامن وإبطان الكفر، ثم  قال آخر: ومل يكتفوا بذلك، بل  

اندفعوا إىل خيانة األمانات املادية، وأكل أموال الناس باسم أهنم الصنف املمتاز يف هذه  

 كل يشء.   األرض الذي يباح له

أعظموا يف البطالن، فكذبوا عىل اهلل تعاىل، وهذا  قال آخر: بعد ذلك البيان املفصل  
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أهواءهم  واعتربوا  حرفوا الكتاب،  حيث  الكذب هو أصل الداء، وأبعد غايات االفرتاء،  

قال   الكتاب، ولذا  الكتاب وما هي من  من عند اهلل، وما هي من عند اهلل، وعىل أهنا من 

﴿َوإِ  ِمَن  تعاىل:  ُهَو  َوَما  اْلكَِتاِب  ِمَن  لَِتْحَسُبوُه  بِاْلكَِتاِب  َأْلِسنََتُهْم  َيْلُووَن  ا  َلَفِريقا ِمنُْهْم  نَّ 

 [ 78آل عمران: ] ﴾ اْلكَِتاِب 

ال  فهو    ات؛هذا من عدل القرآن الكريم يف حكمه عىل الطوائف واجلامعقال آخر: و

ذين ارتكبوا ابتداء كرب الرش، وإن عم  يعمم احلكم عىل اجلامعة كلها، ولكن خيص بالذكر ال

كان   وإن  منهم،  طائفة  إىل  ابتداء  التحريف  نسب  وهلذا  كلها،  الطائفة  بعد  من  ضالهلم 

 الضالل شامال. 

ويل اللسان معناه فتله عند النطق لتوجيه الكالم نحو معنى ال يقصد من  قال آخر:  

روف عند النطق بكلمة،  ظاهر اللفظ، وهذا يشمل معاين كثرية، فيشمل إخفاء بعض احل

  (السام عليكم )فتصري الكلمة  ( الالم)فيخفي    (السالم عليكم)فيتغري املعنى، كمن يقول:  

ويكون املعنى مناقضا للمعنى األصيل، إذ السالم هو: األمن، والسام هو: املوت، واألول  

 . دعاء له، والثاين دعاء عليه 

آخر:   غري  قال  معنى  إىل  الثاين  اللفظ  ويومئ  آخر،  بلفظ  لفظا  يغري  أن  اليل،  ومن 

ِذيَن َهاُدوا  املقصود من األول، ومن ذلك قوله تعاىل حكاية عن بعض أهل الكتاب: ﴿ِمَن الَّ 

َليًّا   َوَراِعنَا  ُمْسَمٍع  َغرْيَ  َواْسَمْع  َوَعَصْينَا  َسِمْعنَا  َوَيُقوُلوَن  َمَواِضِعِه  َعْن  اْلَكلَِم  ُفوَن  حُيَرِّ

َخرْيا  َلَكاَن  َواْنُظْرَنا  َواْسَمْع  َوَأَطْعنَا  َسِمْعنَا  َقاُلوا  ُْم  َأهنَّ َوَلْو  يِن  الدِّ يِف  َوَطْعناا  هَلُْم  بَِأْلِسنَتِِهْم  ا 

 [ 46النساء: ] ﴾ َوَأْقَوَم َوَلكِْن َلَعنَُهُم اهللَُّ بُِكْفِرِهْم َفاَل ُيْؤِمُنوَن إِالَّ َقلِيالا 

آخر:   ﴿َراِعنَا قال  كلمة  استعملوا  أن  اللسان  يل  كلمة    [ 104البقرة:  ] ﴾  فكان  بدل 

للسب، فهم باختيارها  وكلمة راعنا ـ يف لغة الرسيان والعربانيني ـ    ،[ 104البقرة:  ] ﴾  ﴿اْنُظْرَنا 
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 . يشريون إىل معنى السب يف هاتني اللغتني، وبذلك يطعنون يف الدين، ويسبون النبي 

ليست منهقال آخر:   بنغمته، وهي  الكتاب  اللسان، أن تقرأ عبارات يف  .  . ومن يل 

 ومن اليل املعنوي، حتريف املعاين بتوجيهها إىل غري املراد منها. 

آخر:   اقال  األنواع  ألسنتهم  وهبذه  يلوون  والنصارى  اليهود  بعض  كان  ألربعة 

؛ بمعنى )يف( فهم  [ 6البينة:  ] ﴾  و)الباء( يف قوله تعاىل: بـ ﴿اْلكَِتاِب   ..بالكتاب أي عند قراءته 

التوراة، ويقر التي حتوي  ون غري ما فيها بيل ألسنتهم إما بحذف  ؤ ينظرون إىل الصحائف 

ا، أو بقراءة كالم غريها بنغمتها وجتويده، أو  حروف يغري املعنى حذفها، أو بتغيري كلامهت

الذي   الكتاب  يف  هذا  من  يشء  وليس  فيها؛  ليست  معان  إىل  ليتجهوا  معانيها،  بتحريف 

يومهون سامعيه أنه منه، وليس منه، وبذلك ضلوا وأضلوا كثريا، وضلوا عن سواء السبيل،  

 وإن ذلك هو أصل الرش فيهم، وأصل فساد االعتقاد عندهم. 

ويف: ﴿َوَما    [ 78آل عمران:  ] ﴾  ﴿لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلكَِتاِب قوله تعاىل:  والضمري يف  خر:  قال آ

يعود إىل ما لووا به ألسنتهم؛ وتكرار الكتاب يف النفي لبيان    [ 78آل عمران: ] ﴾ ُهَو ِمَن اْلكَِتاِب 

 شدة براءة الكتاب املنزل عىل موسى وعيسى عليهام السالم مما يدعون ويفرتون. 

  [ 78آل عمران:  ] ﴾  ﴿َوَيُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُمونَ قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

ألس ملبيان   يقرءون وما يقولون من  دى اخلطورة يف يل  ما  الناس أن  بالكتاب، وإهيام  نتهم 

يقله   مل  ما  تعاىل  هلل  ينسبون  ذلك  يفعلون  إذ  فإهنم  كذلك،  الناس  حيسبه  حتى  اهلل  كتاب 

يفيد   يف كالمهم  )هو(  اهلل، وذكر  عند  من  وليس  اهلل،  إن كالمهم هو من عند  فيقولون: 

يفرتون وذكره يف نفي ادعائهم لتأكيد  إْصارهم عىل ما يدعون مع علمهم بأهنم يكذبون و

 . هذا النفي، وبيان أنه منصب عىل كالمهم، ال عىل أصل الكتاب

أن   ،أوهلا ..  فهم وتبجحهم بأربعة مؤكدات شناعة ترصاهلل تعاىل  وقد أكد  قال آخر:  
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أن املفرتى    ،وثانيها .  كذهبم مل يكن تعريضا، وال بلسان الفعال، بل كان بالقول الرصيح. 

افرتاءهم عليه، بل إهنم    عليه هو اهلل تعاىل، فهم ال يفرتون عىل برش مثلهم، ربام ال يعلم 

القلوب، وإذا كانوا   تكنه  به األلسنة وما  تنطق  ما  يعلم  الذي  الغيوب  يكذبون عىل عالم 

أهنم    ، وثالثها .  ينكرون علمه واطالعه، فقد كفروا هبذا اإلنكار قبل أن يكفروا هبذا البهتان.

احلق ويتقولون  يعلمون  عليه،  ويكذبون  تعاىل،  اهلل  حكم  ويعلمون  بالباطل،  وينطقون   ،

أنه أكد علمهم بذكر الضمري، يف قوله:   ،ورابعها . األقاويل، وهم يعلمون أهنا غري صادقة.

، أي: هم بأعياهنم وأشخاصهم يعرفون كذهبم، وذلك هو  [ 78آل عمران:  ] ﴾  ﴿َوُهْم َيْعَلُمونَ 

 الضالل البعيد. 

 لم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا من القرآن الكريم. قال املع

تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  من  التالميذ:  أحد  اهللَُّ    قال  ُيْؤتَِيُه  َأْن  لَِبرَشٍ  َكاَن  ﴿َما 

ا يِل ِمْن ُدوِن اهللَِّ َة ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاِس ُكوُنوا ِعَبادا انِيِّنَي باَِم  اْلكَِتاَب َواحْلُْكَم َوالنُُّبوَّ  َوَلكِْن ُكوُنوا َربَّ

َوالنَّبِيِّ  املاََْلئَِكَة  َتتَِّخُذوا  َأْن  َيْأُمَرُكْم  َواَل  َتْدُرُسوَن  ُكنُْتْم  َوباَِم  اْلكَِتاَب  ُتَعلُِّموَن  ا ُكنُْتْم  َأْرَبابا نَي 

   [ 80ـ  97آل عمران:  ] ﴾ َأَيْأُمُرُكْم بِاْلُكْفِر َبْعَد إِْذ َأْنُتْم ُمْسلُِمونَ 

آخر يكشف  ف:  (1) قال  اآليتني  هاتني  تعاىل  فى  بني  اهلل  البعيدة  املفارقات  تلك  عن 

ـ وإن  النبي  ف  دعوات األنبياء، وبني ما يدخله أتباعهم عىل تلك الدعوات من افرتاء وهبتان

ليقوم  كان برشا من البرش، وإنسانا من الناس ـ هو ممن اصطفاه اهلل، وختريه من بني الناس،  

 بالسفارة بني اهلل وبني وعباده. 

آخر:   يكملهم  قال  ثم  خلقه،  صفوة  من  سفراءه  يتخري  إنام  وتعاىل،  سبحانه  واهلل 

 

 (2/504التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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األدب   هذا  بعد  هم  فإذا  بركاته،  رمحته، وغيوث  نفحات  من  عليهم  يفيض  بام  وحيملهم 

بل هم  الربانى أكمل الناس كامال، وأصدقهم قوال، وأبعدهم عن مواطن الشبه والريب..  

 الكامل كله، والصدق ْجيعه، والفضيلة ىف متامها وكامهلا. 

آخر:   هذا  قال  إليه  يضاف  كتاب  وبأيدهيم  اهلل،  رسل  من  رسول  أتباع  جاء  فإذا 

الرسول، وعىل ألسنتهم كلامت حيسبوهنا عليه، ثم كان ىف هذا الكتاب ما ينقص من جالله  

فآفة ذلك هم    ؛ ال ينبغى لذلك اجلالل والكاملوكامله، وكان ىف تلك الكلامت ما جيعل هلل ما  

األتباع، الذين غريوا ىف الكتاب وبدلوا، وتقولوا عىل الرسول، ونسبوا إليه ما نسبوا، زورا  

وهبتانا، ليجدوا ملا تقولوا وزيفوا طريقا إىل اآلذان، حني ينسبونه إىل الرسول، ويضيفونه إىل  

 ما تلقوا من كلامته التي هى كلامت اهلل. 

فقد جاء املسيح    ؛وهذا املوقف يظهر عىل متامه، فيام كان بني املسيح وأتباعهقال آخر:  

عليه السالم إىل الناس مرسال من عند اهلل، برسالة قائمة عىل سنن األنبياء واملرسلني الذين  

يقول:   إذ  أتباعه ىف كلامت ْصحية واضحة  عنه  ينقل ذلك  ما جئت ألنقض  )سبقوه، كام 

 ( بياء بل ألكملالناموس واألن

فإهنم    ؛ومع هذا الذي يقوله السيد املسيح، وينقله عنه أتباعه، ويؤمنون به قال آخر:  

برشى،   كائن  ىف  جتسد  العاملني،  رب  اهلل  هو  فإذا  املطاف،  آخر  ىف  املسيح  بالسيد  يلتقون 

وعاش ما عاش بني الناس، ثم قدم نفسه قربانا ليفتدى البرشية وخيلصها من اخلطيئة التي  

هى مرياث الناس ْجيعا من أبيهم آدم.. فكان أن عمل املسيح عىل إثارة ثائرة اليهود عليه،  

املطلوب خلالص البرش.. وقد تم له ما أراد، وقدم    ليصلبوه، وليؤدى هبذا الصلب الفداء

 . إىل الصلب، وصلب

مقوالت تنقضها كلامت  وهي    ، هكذا يقول أتباع املسيح عن املسيح وفيهقال آخر:  
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سيح نفسه ىف اإلنجيل أو األناجيل التي ىف يد أتباعه، كام ينقضها تاريخ الرسل واألنبياء  امل

السابقني له، ونبى اإلسالم الذي جاء من بعده، وينقضها قبل ذلك كله، وبعد ذلك كله،  

 املنطق السليم، والعقل املطلق من قيد اهلوى، املتحرر من عبودية التقليد واملحاكاة.

ةَ : ويف  قال آخر آل  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿َما َكاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيْؤتَِيُه اهللَُّ اْلكَِتاَب َواحْلُْكَم َوالنُُّبوَّ

برش من البرش، وأنه إذا جاز  النبي  ما يشري إىل أن    ( نبى)﴾ بدل  رَشٍ وىف ذكر ﴿بَ   ،[ 79عمران:  

 يكون منه أبدا  عىل البرش الكذب واالفرتاء عىل اهلل وعىل الناس، فإن النبي ـ وهو برش ـ ال

وإال كان ذلك اهتاما هلل، ورميا لعلمه بالقصور،    ،الكذب واالفرتاء عىل اهلل أو عىل الناس

ويودى   رسالته،  حيمل  من  واختار  اصطفى  حيث  بالنقص،  وحلكمته  بالعجز،  ولقدرته 

أمانته، ثم مل يكن من هذا املصطفى املختار إال أن زيف الرسالة وخان األمانة.. وبدال من  

إليه، حتول إىل داعية لنفسه، قائدا الناس إىل اهلالك والضالل..   أن يكون داعيا هلل، هاديا 

وتعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا.. وإنه لن يرىض أسوأ احلكام وأجهل األمراء أن ينسب إليه  

مثل هذا العجز وسوء التقدير ىف اختيار أعوانه وسفرائه. فكيف بأحكم احلاكمني.. اهلل رب  

 املني؟الع

وتقديره: ﴿َما َكاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيْؤتَِيُه   ،اآلية حذف دل عليه سياق الكالم : ويف قال آخر

ةَ  ليدعو الناس إىل اهلل، وإىل اإلقرار بوحدانيته..    [ 79آل عمران:  ] ﴾  اهللَُّ اْلكَِتاَب َواحْلُْكَم َوالنُُّبوَّ

ا يِل ِمْن ُدوِن اهللَِّ    [ 79آل عمران: ] ﴾ ﴿ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاِس ُكوُنوا ِعَبادا

انِيِّنيَ قالت أخرى:   أي ولكنه يدعوكم    [ 79آل عمران:  ] ﴾  وقوله تعاىل: ﴿َوَلكِْن ُكوُنوا َربَّ

عىل العلامء حق    ، دعاة إىل اهلل، إذ كنتم علامء، وللناسإىل أن تكونوا ربانيني أي مؤمنني باهلل

 هو أن يعلموهم ما علموا. 

آخر:   أهل  قال  علامء  بمخانق  إمساك  هو  احلضور،  إىل  الغيبة  من  هنا  وااللتفات 
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أتباعهم من   الكتاب، وهم متلبسون هبذا الضالل الذي هم فيه، يطعمون منه ويطعمون 

 تناوله ويتزود منه. هذا الزاد الفاسد، الذي هيلك من ي

ا قال آخر:   آل عمران: ] ﴾  وقوله تعاىل: ﴿َواَل َيْأُمَرُكْم َأْن َتتَِّخُذوا املاََْلئَِكَة َوالنَّبِيِّنَي َأْرَبابا

.. ويكون معنى القول هنا  [ 79آل عمران:  ] ﴾  معطوف عىل قوله تعاىل: ﴿ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاسِ   [ 80

َيْأُمَرُكمْ األمر، أو يكون معنى األمر ىف قوله   أي وال    القول..  [ 80آل عمران:  ] ﴾  تعاىل: ﴿َواَل 

 يقول لكم أن اختذوا املالئكة والنبيني أربابا.

ُمْسلُِمونَ : ويف  قال آخر َأْنُتْم  إِْذ  َبْعَد  بِاْلُكْفِر    [ 80آل عمران:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿َأَيْأُمُرُكْم 

عوته، كانوا عىل هدى وبصرية من أمر  أن أتباع املسيح الذين التقوا به، وآمنوا بددليل عىل  

تلك الرسالة الكريمة التي محلها عيسى عليه السالم، وهم هبذا كانوا مؤمنني، مسلمني، بل  

 . كان منهم احلواريون الذين أوحى اهلل إليهم

فهذه هى دعوة عيسى، وتلك هى رسالته، وهؤالء هم أتباعه الذين آمنوا  قال آخر:  

ومع األيام، وانتقال الرشيعة اليهودية املسيحية    .. ، وإىل املسلمني به وحق هلم االنتساب إليه 

إىل مواطن غري موطنها دخل عليها كثري من احلذف واإلضافة، والتأويل، والتخريج، حتى  

أصبح هلا وجهان.. وجه بدأت به، ووجه آخر انتهت إليه، وبني الوجهني من اخلالف ما  

إهلا  بد  بني األبيض واألسود من خالف. وتضاد  به  باملسيح رسوال وانتهت  املسيحية  أت 

أمه قال تعاىل:  يدعو إىل عبادته وعبادة  ُقْلَت  ، كام  َأَأْنَت  َمْرَيَم  اْبَن  ِعيَسى  َيا  اهللَُّ  َقاَل  ﴿َوإِْذ 

َي إِهَلنَْيِ ِمْن ُدوِن اهللَِّ ُِذويِن َوُأمِّ  [ 116املائدة: ] ﴾ لِلنَّاِس اختَّ

الما يدين هبا املسلمون، وانتهت إحلادا يدين هبا  بدأت املسيحية إسقال آخر: وقد  

املسيح أم  ويؤهلون  املسيح،  يعبدون  ﴿َأَيْأُمُرُكْم    ،من  تعاىل:  قوله  معنى  يكون  هذا  وعىل 

أي أيدعوكم املسيح أهيا الذين آمنوا به إهلا، إىل    ،[ 80آل عمران:  ] ﴾  بِاْلُكْفِر َبْعَد إِْذ َأْنُتْم ُمْسلُِمونَ 
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أيدعوكم    باهلل، بعد أن دعا آباءكم األولني إىل اإليامن به فكانوا من عباده املسلمني؟ الكفر  

إن دعوة املسيح هى تلك الدعوة التي دعا إليها آباءكم    .. إىل هذا الذي تدعون؟ ذلك حمال

أيديكم،   التي بني  الدعوة نفسها هى  األولني، فآمنوا وأسلموا عليها، فكيف تكون تلك 

 ىل اإليامن به إهلا من دون اهلل؟ ما تأويل هذا وما منطقه؟ والتي تدعوكم إ

إنه ال تأويل هلذا إال أن حتريفا دخل عىل دعوة املسيح فغري وجهها، وقلب  قال آخر:  

حقيقتها، وإنه ال منطق هلذا إال أن يكون هناك مسيحيان: مسيح عرفه املسيحيون األولون..  

وأما وليس إال مسيح    .. عبدمتوه من دون اهللاملؤمنون املسلمون، ومسيح عرفتموه أنتم و

واحد، فالكلمة اآلن لكم، لتقيموا هلذا التناقض وجها، ولتجعلوا له منطقا، إن كان للجمع  

 . بني املتناقضني وجه أو منطق

 قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا من القرآن الكريم. 

ِذيَن ُأوُتوا    ىل ذلك قوله تعاىل: قال أحد التالميذ: من األمثلة ع ﴿َوإِْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق الَّ

َقلِيالا   َثَمناا  بِِه  ْوا  َواْشرَتَ َفنََبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهْم  َتْكُتُموَنُه  َواَل  لِلنَّاِس  َلُتَبيُِّننَُّه  َما  اْلكَِتاَب  َفبِئَْس 

 [ 187آل عمران: ] ﴾ َيْشرَتُونَ 

آخر ا(1) قال  أن  أي  تعاىل  :  من  هلل  إليهم  عهد  بام  الكتاب  أوتوا  الذين  ميثاق  أخذ 

ألن اهلل أنزله   [ 187آل عمران:  ] ﴾ املسؤوليات احلركية يف حركتهم الرسالية فيه ﴿َلُتَبيُِّننَُّه لِلنَّاسِ 

  للناس كافة، من أجل أن يتحول إىل فكر يف عقوهلم، وإىل عاطفة يف قلوهبم، وإىل إحساس 

اقع يف حياهتم العامة واخلاصة، مما يفرض عىل الطليعة احلاملة له أن  يف مشاعرهم، وإىل و

 . تقوم بمهمة إبالغه للناس ودعوهتم إليه وتوجيههم إىل مفاهيمه

 

 ( 6/441) من وحي القرآن (1) 
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ألن اهلدف املنفتح عىل واقع الفكر ال يمكن أن حيصل إال بأن ينترش احلق  قال آخر: 

 . حركةيف وعي الناس كلهم، باعتبار أن الوعي هو اخلطوة األوىل لل 

انطالقا    [ 187آل عمران:  ] ﴾  ﴿َواَل َتْكُتُموَنهُ   قال آخر: وهلذا أكد اهلل تعاىل ذلك بقوله: 

من بعض التعقيدات النفسية، والنوازع الذاتية، واألطامع املادية، والعالقات االجتامعية..  

اته،  وغري ذلك من املؤثرات التي تدفع اإلنسان إىل إخفاء احلقيقة، ألهنا قد تربك بعض حي

كام يف احلاالت التي تعمل عىل تأييد الظاملني ودعم مواقعهم، وتطييب نفوسهم، وتسهيل  

أمورهم رغبة يف احلصول عىل بعض امتيازاهتم وأمواهلم، ألن الكتاب يشجب ذلك كله،  

ويدعو إىل محاية املستضعفني من هؤالء املستكربين، وإىل اعتبار اإليامن قيمة تتفوق عىل كل  

وربام يكون الكتامن لبخل يف العلم واستئثار به لعقدة نفسية  ..  ة واجلاه ونحو ذلكقيم الثرو

 . ونحو ذلك 

فقال:   املواثيق،  لتلك  املحرفني  نقض  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  َوَراَء  قال  ﴿َفنََبُذوُه 

أي نبذوا الكتاب وطرحوه، ألهنم ال يلتزمون به التزام املؤمن    [ 187آل عمران:  ] ﴾  ُظُهوِرِهمْ 

بل   واألخالقية،  الروحية  القيم  املنفتح عىل  وبالواقع  املسؤول،  وباإليامن  املقدس  بالنص 

ونوازعهم   الدنيوية  مصاحلهم  يف  به  لالنتفاع  باالسم،  انتساب  جمرد  لدهيم  املسألة  كانت 

 . الذاتية

ألهنم حصلوا  وذلك    ،[ 187آل عمران:  ] ﴾  بِئَْس َما َيْشرَتُونَ ﴿فَ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

عىل أسوأ النتائج، وأي نتيجة أكثر سوءا من عذاب جهنم التي ال يمكن أن يعادهلا أي نفع  

 عاجل من حطام الدنيا!؟

قد حتدثت عن ميثاق اهلل ألهل الكتاب يف  اآلية الكريمة  وإذا كانت هذه  قال آخر:  

تامنه، فإهنا توحي باخلط العريض الذي يشمل العلم كله، مما حيتاج  تبيانه للناس وعدم ك
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الناس إليه يف كل أمور دنياهم وآخرهتم، فإن العلم أمانة اهلل يف عقل العامل ووجدانه، فال بد  

له من أن يؤديه إىل كل جاهل حيتاج إليه يف حركة وجوده، وهو أمانة اإلنسان عند الذين  

ت األمة ليست شيئا معلقا يف الفضاء، بل هي موجودة يف طاقات  يملكونه، باعتبار أن طاقا 

ولذلك فإن الذين حيجبون عن األمة  ..  األفراد الذين يتجمعون ليمثلوا طاقة األمة جمتمعة 

 طاقاهتم، فال يبذلوهنا هلا، هم من اخلائنني ألماناهتم العامة.  

 من القرآن الكريم. قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا  

ِذيَن ُأوُتوا َنِصيباا    قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل: َتَر إىَِل الَّ ﴿َأمَلْ 

بِيَل َواهللَُّ َأْعَلُم بَِأْعَدائُِكْم َوَكَفى بِ  اَلَلَة َوُيِريُدوَن َأْن َتِضلُّوا السَّ وَن الضَّ اهللَِّ  ِمَن اْلكَِتاِب َيْشرَتُ

ُفوَن اْلَكلَِم َعْن َمَواِضِعِه َوَيُقوُلوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا  َولِيًّا وَ  ِذيَن َهاُدوا حُيَرِّ ا ِمَن الَّ َكَفى بِاهللَِّ َنِصريا

َوَأطَ  َسِمْعنَا  َقاُلوا  ُْم  َأهنَّ َوَلْو  يِن  الدِّ يِف  َوَطْعناا  بَِأْلِسنَتِِهْم  َليًّا  َوَراِعنَا  ُمْسَمٍع  َغرْيَ  ْعنَا  َواْسَمْع 

َقلِ وَ  إِالَّ  ُيْؤِمُنوَن  َفاَل  بُِكْفِرِهْم  اهللَُّ  َلَعنَُهُم  َوَلكِْن  َوَأْقَوَم  هَلُْم  ا  َخرْيا َلَكاَن  َواْنُظْرَنا  ﴾  يالا اْسَمْع 

 [ 46ـ  44النساء: ] 

آخر أن ذكر  :  (1)قال  تعاىل  بعد  السابقة  ىف  اهلل  الكريمة  كثريا من األحكام  اآليات 

يف هذه اآليات  ثواب، وأوعد تاركها بشديد العقاب، انتقل  الرشعية ووعد فاعلها بجزيل ال

األمم الكريمة   بعض  حال  ذكر  واشرتوا    إىل  كتاهبم  وحرفوا  دينهم  أحكام  تركوا  الذين 

الضاللة باهلدى، لينبه الذين خوطبوا باألحكام املتقدمة إىل أن اهلل مهيمن عليهم كام هيمن  

أخذهم بالعقاب الذي رتبه عىل ترك أحكام  إذا هم قرصوا .. ولذلك، فإهنم عىل من قبلهم 

 . دينه ىف الدنيا واآلخرة

آخر:   أن  قال  بد  ال  املتقدمني  والوعيد  الوعد  سمعوا  أن  بعد  حقا  باهلل  واملؤمنون 

 

 (5/50تفسري املراغي ) (1) 
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يأخذوا هبذه األحكام عىل الوجه املوصل إىل إصالح األنفس، وذلك هو األثر املطلوب  

ومع بصورها  أخذت  إذا  إال  ذلك  يكون  ولن  الظاهرة  منها،  بصورها  بأخذها  ال  انيها، 

 فحسب. 

من الدين ببعض رسومه الظاهرة فقط كبعض  اكتفوا  بعض األمم  قال آخر: ذلك أن  

اليهود الذين كانوا يكتفون ببعض القرابني وأحكام الدين الظاهرة، وهذا ال يكفى ىف اتباع  

إىل أن  اهلل تعاىل  أرشدنا  ، ولذلك  الدين والقيام به عىل الوجه املصلح للنفوس كام أراده اهلل 

عمل الرسوم الظاهرة ىف الدين كالغسل والتيمم ال يغنى عنهم شيئا إذا مل يطهروا القلوب  

حتى ينالوا مرضاته ويكونوا أهال لكرامته، وال يكون حاهلم كحال بعض من سبقهم من  

 األمم 

ِذيَن ُأوُتوا َنِصيباا ِمَن  قال آخر: وقد بدأت اآليات الكريمة بقوله تعاىل:  ﴿َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ

بِيَل  َتِضلُّوا السَّ َأْن  َوُيِريُدوَن  اَلَلَة  وَن الضَّ َيْشرَتُ أي أمل تنظر إىل هؤالء    [ 44النساء:  ] ﴾  اْلكَِتاِب 

هد حرموا  كيف  اإلهلى،  الكتاب  من  طائفة  أعطوا  فهم  الذين  ضدها،  هبا  واستبدلوا  ايته 

خيتارون الضاللة ألنفسهم، ويريدون أن تضلوا أهيا املؤمنون طريق احلق القويم كام ضلوا  

 هم، فهم دائبون عىل الكيد لكم، لريدوكم عن دينكم إن استطاعوا. 

آخر:   عملوا،  قال  بام  فرحني  كانوا  أهنم  إىل  لإليامء  االختيار  دون  بالرشاء  والتعبري 

والتعبري بالنصيب يدل عىل أهنم مل حيفظوا كتاهبم كله،    ..أن اخلري كل اخلري فيام صنعواظانني  

إذ هم مل يستظهروه زمن التنزيل كام حفظ القرآن، ومل يكتبوا منه نسخا متعددة ىف العرص  

من   األول كام فعلنا حتى إذا ما فقد بعضها قام مقامه بعض آخر، بل كان عند اليهود نسخة 

ا مِمَّا  التوراة ه ى التي كتبها موسى عليه السالم ففقدت، ويؤيد هذا قوله تعاىل ﴿َفنَُسوا َحظًّ

ُروا بِهِ   [ 14املائدة: ] ﴾ ُذكِّ
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مل يأخذوا الكتاب كله، بل تركوا كثريا من أحكامه مل يعملوا  قال آخر: ولذلك، فإهنم  

الك عن  تنهاهم  فالتوراة  منه،  كالنقص  فيه  والزيادة  عليها،  وزادوا  الناس  هبا  وإيذاء  ذب 

وأكل الربا وكانوا يفعلون ذلك، وزاد هلم علامؤهم ورؤساؤهم كثريا من األحكام والرسوم  

 ليست من التوراة وال مما يعرفونه عن موسى عليه السالم. وهي  الدينية فتمسكوا هبا 

فإن   ولذلك،  آخر:  ما أضاعوه  قال  أحدمها  التوراة قسامن:  به من  يعملوا  مل  الذى 

 انيهام ما حفظوا حكمه وتركوا العمل به، وهو كثري أيضا. ونسوه، وث

أي واهلل أعلم منكم بمن    [ 45النساء:  ] ﴾  ﴿َواهللَُّ َأْعَلُم بَِأْعَدائُِكمْ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

هم أعداؤكم، فأنتم تظنون ىف املنافقني أهنم منكم وما هم منكم، فهم يكيدون لكم ىف اخلفاء  

زون اخلديعة ىف معرض النصيحة، ويظهرون لكم الوالء والرغبة  ويغشونكم ىف اجلهر، فيرب

 والنرصة، واهلل أعلم بام ىف قلوهبم من العداوة والبغضاء. 

ا قال آخر: ثم قال تعاىل:   أي أن اهلل    [ 45النساء:  ] ﴾  ﴿َوَكَفى بِاهللَِّ َولِيًّا َوَكَفى بِاهللَِّ َنِصريا

الذي يرشدكم إىل ما فيه خريكم وفالتعاىل   الذي ينرصكم عىل أعدائكم  هو  حكم، وهو 

الوسائل   والتعاون وسائر  النرص من االجتامع  العمل واهلداية ألسباب  بتوفيقكم لصالح 

باتباع   سواه، وعليكم  من  النرصة  من غريه وال  الوالية  تطلبوا  فال  القوة،  إىل  تؤدى  التي 

ا باألعداء  االستعانة  عدم  ومنها  احلياة،  هذه  ىف  وضعها  التي  إال  السنن  يعملون  ال  لذين 

 ملصاحلهم اخلاصة كاليهود وغريهم. 

آخر:   فقال: قال  باهلدى  الضاللة  اشرتائهم  من  املراد  بني  َعْن    ثم  اْلَكلَِم  ُفوَن  ﴿حُيَرِّ

التحريف يطلق عىل معنيني: أحدمها تأويل القول بحمله عىل غري  و  ،[ 13املائدة:  ] ﴾  َمَواِضِعهِ 

ويؤولون ما ورد ىف  ،  شارات التي وردت ىف النبي  معناه الذي وضع له، كام يؤولون الب 

وثانيهام أخذ كلمة أو  .  إىل اليوم.  املسيح وحيملونه عىل شخص آخر وال يزالون ينتظرونه 
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 . طائفة من الكلم من موضع من الكتاب ووضعها ىف موضع آخر 

خلطوا ما يؤثر عن موسى بام كتب  حيث  وقد حصل هذا ىف كتب اليهود،  قال آخر:  

ب أنبيائهم.بعده  من  غريه  كالم  ىف  وقع  ما  وكذلك  طويل،  وقد  زمن  بعض  .  هبذا  اعرتف 

 . العلامء من أهل الكتاب، وقد كانوا يقصدون هبذا التحريف اإلصالح ىف زعمهم 

وسبب هذا النوع من التحريف أنه وجدت عندهم قراطيس متفرقة من  قال آخر:  

السالم، وأرادوا أن يؤلفوا بينها فجاء فيها  التوراة بعد فقد النسخة التي كتبها موسى عليه  

ذلك اخللط بالزيادة والتكرار، كام أثبت ذلك بعض الباحثني من املسلمني كالشيخ رمحة اهلل  

 اهلندي ىف كتابه ]إظهار احلق[ وأورد له من الشواهد ما ال حيىص.

النساء:  ] ﴾  هللَُّ بُِكْفِرِهمْ ﴿َوَلكِْن َلَعنَُهُم ا  عاقبة أمرهم، فقال: اهلل تعاىل  بني  قال آخر: وقد  

أي ولكن خذهلم اهلل وأبعدهم عن الطاعة بسبب كفرهم، إذا مضت سنة اهلل ىف البرش    [ 46

بأن الكفر يمنع صاحبه من التفكر والرتوى واألدب ىف اخلطاب، وجيعله بعيدا من اخلري  

 والرمحة، فال يمت إليهام بسبب، وال يصل إليهام برحم وال نسب. 

أي فهم ال يؤمنون إال    [ 46النساء:  ] ﴾  ﴿َفاَل ُيْؤِمُنوَن إِالَّ َقلِيالا ثم قال تعاىل:  قال آخر:  

إيامنا قليال ال يعتد به، فهو ال يصلح عمال وال يطهر نفسا وال يرقى عقال، ولو كان إيامهنم  

  بنبيهم وكتاهبم إيامنا كامال هلداهم إىل التصديق بمن جاء مصدقا ملا معهم من الكتاب، وبني 

هلم ما نسوا منه وما حرفوا فيه، كام جاءهم بمكارم األخالق والنظم الكاملة ىف االجتامع  

 . والترشيع، وبام إن اتبعوه كانوا عىل اهلدى والرشاد، وعىل احلق والسداد 

الطواغيت الذين    ، وهمالصنف الثاينقال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا عن  

 . فاف بالشعوباستعملوا الدين وسيلة لالستخ

عن فرعون: ﴿َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا    قال أحد التالميذ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل 
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ا لَ  حا ي َفَأْوِقْد يِل َيا َهاَماُن َعىَل الطِّنِي َفاْجَعْل يِل َْصْ َا املأََْلُ َما َعلِْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيِ َعيلِّ  َأهيُّ

ُموَس  إَِلِه  إِىَل  احْلَقِّ  َأطَّلُِع  بَِغرْيِ  اأْلَْرِض  يِف  َوُجُنوُدُه  ُهَو  َواْسَتْكرَبَ  اْلَكاِذبِنَي  ِمَن  أَلَُظنُُّه  َوإِينِّ  ى 

ُْم إَِلْينَا اَل ُيْرَجُعونَ   [ 39ـ  38القصص: ] ﴾ َوَظنُّوا َأهنَّ

،  صدره فرعون إىل هامانأاألمر الذي  تذكر هاتان اآليتان الكريمتان  :  (1)قال آخر

 . عليه السالم ىل سبيل االستهزاء والسخرية، واإلمعان يف تكذيب موسى عوالذي كان 

فهو يقرر لقومه الواقع الذي يعيشون فيه معه، وهو أنه اإلله ابن اآلهلة:  قال آخر:  

ي  فهو الذي يفكر للقوم، ويوىل وجوههم إىل    ،[ 38القصص:  ] ﴾  ﴿َما َعلِْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيِ

اإلله الذي يعبدونه، وقد فكر وبحث، ونظر يف كل متجه فلم جيد هلم إهلا غريه، ﴿َما َعلِْمُت  

ي  [ 38القصص: ] ﴾ َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيِ

ها هو ذا موسى يقول عن إله آخر..  قال آخر: ويقول هلم، وهو يستخف بعقوهلم:  

لو كان يف األرض، فأى أرض هى؟ إنه ال آهلة عىل األرض غري فرعون!  فأين هو هذا اإلله؟  

السامء ليست بعيدة!! وإذن ﴿َفَأْوِقْد يِل َيا َهاَماُن َعىَل الطِّنِي َفاْجَعْل    ..أم ترى هو يف السامء؟

ا َلَعيلِّ َأطَّلُِع إِىَل إَِلِه ُموَسى حا  [ 38القصص: ] ﴾ يِل َْصْ

عن إله يدين له هو وقومه، فهو إله ال يدين آلهلة  ال يبحث  قال آخر: ولذلك؛ فهو  

إله موسى، الذي يأبى أن يتخذ   غريه، وقومه ال يعرفون هلم إهلا سواه.. وإنام يبحث عن 

ي  قال تعاىل  فرعون إهلا له، ويف هذا   إهَِلاا َغرْيِ َْذَت  عىل لسان فرعون إىل موسى: ﴿َلئِِن اختَّ

 [ 29الشعراء: ] ﴾ أَلَْجَعَلنََّك ِمَن املَْْسُجوننِيَ 

تأكيد ملا قرره من قبل،    [ 38القصص:  ] ﴾  ويف قوله: ﴿َوإِينِّ أَلَُظنُُّه ِمَن اْلَكاِذبِنيَ قال آخر:  

 

 ( 10/348التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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﴿َواْسَتْكرَبَ ُهَو    قوله تعاىل:  وهو أنه ال إله غريه، واملراد بالظن هنا اليقني، وقد جاء به مؤكدا

ُْم إَِلْينَا اَل ُيْرَجُعونَ َوُجُنوُدُه يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِّ َوظَ   [ 39القصص: ] ﴾ نُّوا َأهنَّ

و آخر:  اهلل،  قال  آيات  تأتيهم  أن  قبل  وجنوده،  فرعون  حلال  كاشف  وصف  هو 

واملراد باالستكبار هنا، التعايل عىل العباد، واستعباد الناس وإذالهلم، والعدوان    وبعدها..

 ال حياسبون عىل ما قدمت أيدهيم. عليهم بغري حق.. ظانني أهنم ال يرجعون إىل اهلل، و

﴿َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفنََبْذَناُهْم يِف اْلَيمِّ  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عاقبة أمرهم، فقال: 

املراد باألخذ هنا، اإلحاطة، والتمكن من  ، و[ 40القصص:  ] ﴾  َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاملنِِيَ 

إذ وقعوا حتت قضاء اهلل النافذ فيهم، وهو املوت غرقا.. وكأن    اإلمساك بفرعون وجنوده،

يد اهلل سبحانه وتعاىل هي التي أخذهتم من دورهم فألقت هبم يف اليم، وكأهنم ليسوا هم  

 . الذين سعوا بأقدامهم إىل حتفهم

تعاىل:   قال  ثم  آخر:  ا قال  َوَيْوَم  النَّاِر  إىَِل  َيْدُعوَن  ةا  مَّ
َأئِ اَل  ﴿َوَجَعْلنَاُهْم  ْلِقَياَمِة 

ونَ  أي أن فرعون وجنوده سيكونون أئمة وقادة يوم القيامة، يقودون  ، [ 41القصص: ] ﴾ ُينْرَصُ

كانوا   كام  جهنم،  إىل  قومهم  يدعون  فهم  الدنيا..  يف  هلم  قادة  كانوا  كام  النار،  إىل  قومهم 

فرعون: ﴿َيْقُدُم َقْوَمُه  يدعوهنم يف الدنيا إىل الرشك والضالل.. ويف هذا يقول اهلل تعاىل يف  

ويقول: ﴿َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس  ،  [ 98هود:  ] ﴾  َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِئَْس اْلِوْرُد املَْْوُرودُ 

 [71اإلرساء: ] ﴾ بِإَِماِمِهمْ 

آخر:   ونَ قال  ُينْرَصُ اَل  اْلِقَياَمِة  ﴿َوَيْوَم  تعاىل:  أي  ْج  [ 41القصص:  ] ﴾  وقوله  حالية  لة 

وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار يوم القيامة، ويوم القيامة ال ينرصون، أي وجعلناهم أئمة  

 يقودون الناس إىل النار، ويتقدموهنم، وال ناْص هلم ينرصهم من بأس اهلل يف هذا اليوم. 

 قال املعلم: أحسنتم.. فاذكروا لنا نموذجا آخر يدل عىل هذا من القرآن الكريم. 
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تعاىل: قال   قوله  ذلك  عىل  األمثلة  من  التالميذ:  َأْقُتْل    أحد  َذُرويِن  فِْرَعْوُن  ﴿َوَقاَل 

َل ِدينَُكْم َأْو َأْن ُيْظِهَر يِف اأْلَْرِض اْلَفَسادَ  ُه إِينِّ َأَخاُف َأْن ُيَبدِّ  [26غافر: ] ﴾ ُموَسى َوْلَيْدُع َربَّ

ـ وهو يستشري قومه ـ ليبقى له املوقع املميز    قال فرعونأي أن  :  (1) قال أحد التالميذ

َأْقُتْل ُموَسى  :بينهم يبدو، أنه كان يواجه معارضة منهم، وهلذا فإنه  و  [ 26غافر:  ] ﴾  ﴿َذُرويِن 

فهذا الرب لن يستطيع أن ينرصه    [ 26غافر: ] ﴾  يطلب منهم أن يوافقوه عىل قتله ﴿َوْلَيْدُع َربَّهُ 

 علينا.  

إلثارة التي ختاطب مشاعرهم، وتستثري غرائزهم، وحترك  ثم بدأ عملية اقال آخر:  

فقال: عصبيتهم  ِدينَُكمْ   ،  َل  ُيَبدِّ َأْن  َأَخاُف  بداية    [ 26غافر:  ] ﴾  ﴿إيِنِّ  منذ  عليه  درجتم  الذي 

 . تارخيكم وينقلكم إىل عبادة اإلله الواحد

 [26غافر:  ] ﴾  ﴿َأْو َأْن ُيْظِهَر يِف اأْلَْرِض اْلَفَسادَ قال آخر: ثم ذكر سببا آخر لقتله، فقال:  

 الذي قد ييسء إىل النظام العام، وإثارة الفتنة، وحتريك املشاكل ضد احلكم الطاغي. 

و آخر:  من  قال  ضد  الناس  تأليب  يف  الطغاة  يستعمله  الذي  األسلوب  هو  هذا 

إصالح   عىل  الفاسديعملون  النظام  وتغيري  حكمهم  وإسقاط  يتهموهنم  ؛  الواقع  فهم 

وهذا ما حاول    ،بالكلامت املثرية للمشاعر، كالتخريب، واإلفساد وتبديل الدين ونحو ذلك

 فرعون فعله يف مواجهة موسى ليحصل عىل تأييد قومه لفكرة قتله. 

فت إلينا املعلم،  بعد أن انتهى التالميذ من إيرادهم لآليات الكريمة وتفسريها، الت 

عندما ذكر اهلل تعاىل هذه املعاين مل يقصد هبا اليهود والنصارى فقط، بل فيها حتذير  وقال:  

عن التحريف الذي وقع يف املسيحية  نا شديد للمسلمني أيضا.. لذلك ال حتسبوا أن حديث

 

 ( 20/32) من وحي القرآن (1) 
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أن التحريف.. فالشيطان يوجد يف ْجنال    ا يعني  بأنه ليس يف املسلمني من وقع يف  يع  قول 

األديان واملذاهب.. ولذلك عندما نبحث يف تاريخ التحريف يف األديان، نحتاج إىل البحث  

لرجال   الدين  رجال  يرضخ  احلقيقة  يف  أو  أحيانا،  يتعاونان  واللذين  الصنفني،  كال  عن 

السياسة ليحولوا الدين إىل دين يتناسب معهم ومع طبيعتهم.. لقد أشار اهلل تعاىل إىل أن  

واحل َقْرَيةا  امللوك  َدَخُلوا  إَِذا  املُُْلوَك  إِنَّ  ﴿َقاَلْت  فقال:  أفسدوه،  إال  شيئا  يدخلون  ال  كام 

ةا َوَكَذلَِك َيْفَعُلونَ  َة َأْهلَِها َأِذلَّ  [ 34النمل: ] ﴾ َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزَّ

املسيح   كان  لقد  بامللوك؟..  الدين  عالقة  وما  حينها:  له  قلت  كيف  أدري  لست 

 نزهني عن التقرب للملوك، بل القوا كل ألوان األذى منهم. وحواريوه م

ولكن   امللوك..  منزهني عن  املخلصون  وحواريوه  املسيح  كان  أجل..  املعلم:  قال 

 كل إليهم حفظ صفاء املسيحية راحوا يعبثون هبا إرضاء ألهواء احلكام.  الرجال الذين وُ 

أنفسهم أن عقيدة الثالوث  املؤرخون املسيحيون  قال أحد التالميذ: أجل، وقد ذكر  

بواسطة   النظرية  هذه  تشكلت  امليالدي، حيث  الرابع  القرن  يف  إال  املسيحية  إىل  تدخل  مل 

اإلسكندرية. من  راهب مرصي  املجامع    . )أثاناسيوس( وهو  يف  عليها  املوافقة  وقد متت 

 . املسكونية األول والثاين 

املؤرخني عىل ذلك، حيث  وتشهد دائرة املعارف الفرنسية بأقوال قدماء  قال آخر:  

يقول جوستن مارسرت، وهو مؤرخ التيني من القرن الثاين: )إنه كان يف زمنه يف الكنيسة  

مؤمنون يعتقدون أن عيسى هو املسيح، ويعتربونه إنسانا بحتا، وإن كان أرقى من غريه من  

ة مل  الناس، وحدث بعد ذلك أنه كلام نام عدد من تنرص من الوثنيني؛ ظهرت عقائد جديد
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 (1)تكن من قبل(

آخر:   املسيح  قال  تعاليم  تلك هي  املسيحيون األوائل موحدين، وكانت  فقد كان 

وتالميذه، ولكن بولس الذي عرفنا أنه أدخل إىل النرصانية معظم العقائد نادى أوال بألوهية  

 املسيح، وعارض تالميذ املسيح ومىض يف ترويج أفكاره ألطامع توسعية أرادها. 

لقد وصف بعض املعاْصين لذلك العهد الدور اهلام الذي لعبه قسطنطني  قال آخر:  

يف تاريخ الكنيسة حني أنشأ )جممع نيقية( ملعاجلة االنقسام الداخيل يف الكنيسة، وذلك يف  

 م.. أي بعد املسيح بثالثامئة سنة. 325عام 

التي أصبقال آخر: و نيقية(  )عقيدة  إنشاء  املجمع عىل  بعد  قد عمل هذا  فيام  حت 

للكنسية.. ففي هذا املجمع اجتمع األساقفة والبطارقة من شتى   )املذهب األرثوذكيس( 

الديار ثالث مرات يف زمن قسطنطني، وعدة مرات بعد ذلك، وقرروا ما سموه باألمانة  

التي ْصحوا فيها بتثليثهم، ولعن كل من خيالفهم، خصوصا منهم من كانوا يقولون بعقيدة  

 . ربؤون من ألوهية املسيح، ويقولون بأنه عبد اهلل ورسوله التوحيد؛ وي

إن شئتم التأكد من هذا، فاقرأوا كتاب )تاريخ األمة القبطية(، و)نظم  قال آخر: و

اجلوهر( الذي ألفه ابن البطريق، وحكى فيه تاريخ املجامع.. وهو مسيحي طبعا.. وكتاب  

 )الروح القدس يف حمكمة التاريخ( لروبرت كيل تسلر. 

فقد ذكر هؤالء ْجيعا أن االمرباطور قسطنطني كان يعلق أمهية كبرية عىل  قال آخر:  

حتقيق السالم وتكوين كنيسة واحدة بقدر اإلمكان يف إمرباطورية واحدة، لذلك فقد كان  

ينتقي األساقفة املنوط هبم اإلشرتاك يف املجمع.. ألنه طوال سنوات كثرية كان هناك مقاومة  

 

 ( 225( النرصانية من التوحيد إىل التثليث، د. حممد أمحد احلاج، ص)1) 
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اب املقدس ـ للفكرة القائلة أن يسوع هو اهلل، ويف حماولة حلل اجلدال دعا  ـ عىل أساس الكت

 . قسطنطني االمرباطور الروماين ْجيع األساقفة إىل نيقية

وبالطبع، مل يكن قسطنطني حينذاك مسيحيا، بل تم تعميده كمسيحي يف  قال آخر:  

 أواخر حياته.. ومل يتعمد حتى صار عىل فراش املوت. 

لثابت تارخييا كذلك أن قسطنطني قد أدار املؤمتر بصورة واقعية، فقد  ومن ا قال آخر:  

كان يشعر، بل ويترصف كرئيس للمجمع.. فكان يأمر األساقفة بام جيب عمله وما جيب  

 . تركه 

آخر:   قانون كنيس(، وقد  قال  أرغب يف  )إين  أخرى مؤكدا:  أعلن يف مناسبة  وقد 

رص أسقفها العام )الدويل( املعرتف به..  قبلت الكنيسة كل هذا صاغرة، لذلك أصبح القي

يف   الشهرية  )هومسيوس(  بصيغة  عليه  تعارف  ما  أدخل  الذي  قسطنطني  غري  يكن  ومل 

 قرارات جممع نيقية وفرضها عىل األساقفة املعارضني باستعامل سطوته. 

لنا:   فقال  العرص،  وصل  حتى  املوضع،  هذا  إىل  حديثه  من  املعلم  وصل  إن  ما 

كلم.. وها قد وصل  نتوجودكم ل  نا .. هلذا استغللإال مع بعضنا   تحدثنة مل  مدلنا  ..  ا اعذرون

 . عندنا العرص، فإن شئتم استأنفتم مسريكم، وإن شئتم، بتم الليلة 

 . م لست أدري كيف نطقنا ْجيعا، ومن غري أن نشعر: بل نبيت الليلة عندك

اكتشفنا هبا القرآن    لقد كانت تلك الليلة هي بداية احلياة اجلديدة التي عشناها، والتي

 الكريم، واحلمد هلل، رجعنا بعدها إىل قومنا نبرش باحلقيقة التي ْصنا نراها رأي العني. 

 . التحريف والعقائد: 2

ام، قلت: أحسنتام كثريا.. فقد حدثتامنا عن أصول  من حديثه الشاهدانبعدما انتهى 
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ال يقع املسلمون فيام وقع فيه  التحريف وأسباهبا كام ذكرها القرآن الكريم، وحذر منها حتى  

الكريم،   القرآن  تناوهلا  التحريفات، وكيف  تلك  من  نامذج  حدثتمونا عن  فهال  غريهم.. 

 وكيف أقام احلجة عىل الواقعني فيها. 

 املشهد األول: 

تبدأ من حيث  قام أحدهم، وقال: أجل.. وسأذكر لك أنا شهاديت عىل ذلك.. وهي 

ي.. فعندما عادوا إلينا بتلك املعاين، وحدثونا عن هذا املعلم العجيب، رحت  ا انتهى رفيق

 أستعمل كل الوسائل للوصول إليه. 

ع  م  ون يتحدث  م يف بعض الطرق، حيث رأيته  مع تالميذه   واحلمد هلل رزقني اهلل رؤيته 

ْجع من الناس عن توحيد اهلل، وكان مما قرأه من القرآن الكريم حينها قوله تعاىل: ﴿َوَقاُلوا  

اَمَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمنُْه َوَتنَْشقُّ اأْلَْرُض   ا َتَكاُد السَّ ا َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئاا إِدًّ مْحَُن َوَلدا ََذ الرَّ َباُل  اختَّ رُّ اجْلِ
َوخَتِ

ا َأْن َدَعْوا   اَمَواِت َواأْلَْرِض  َهدًّ ا إِْن ُكلُّ َمْن يِف السَّ مْحَِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلدا ا َوَما َينَْبِغي لِلرَّ مْحَِن َوَلدا لِلرَّ

ا مْحَِن َعْبدا  [ 93ـ  88مريم: ] ﴾ إِالَّ آيِت الرَّ

الواردة فيها، فقال أحدهمثم   املعاين  يتحدثوا عن  ليس  (1)طلب من تالميذه أن   :

إن  املسيحيون وحده بل  احلقيقي هلل سبحانه،  االبن  املسيح هو  بأن  يعتقدون  كانوا  م من 

اليهود كانوا يعتقدون أيضا مثل هذا االعتقاد يف عزير، وكذلك عبدة األصنام يف املالئكة،  

حيث كانوا يظنون أهنا بنات اهلل.. وملا كانت مثل هذه النسبة غري الصحيحة خمالفة ألصل  

ال شبيه له وال مثيل، وال حاجة له إىل الولد، وال هو جسم، وال  التوحيد، ألن اهلل سبحانه  

تعرض عليه العوارض اجلسمية؛ فكأن كل عامل الوجود، الذي بني عىل أساس التوحيد،  

 

 (9/507) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 



567 

 

اَمَواُت َيَتَفطَّْرَن   قد اضطرب وتصدع إثر هذه النسبة الكاذبة، ولذلك قال تعاىل: ﴿َتَكاُد السَّ

ا ِمنُْه َوَتنَْشقُّ اأْلَْرُض  َباُل َهدًّ رُّ اجْلِ
  [ 90مريم: ] ﴾ َوخَتِ

آخر:   َيتَِّخَذ  قال  َأْن  مْحَِن  لِلرَّ َينْبَِغي  ألنه ﴿َما  اهلل قط،  يعرفوا  مل  احلقيقة  يف  وهؤالء 

ا ينتهي  [ 92مريم:  ] ﴾  َوَلدا إما ألن عمره  أشياء:  لواحد من عدة  الولد  يطلب  اإلنسان  ، ألن 

ه وذكره.. أو ألنه يطلب الصديق والرفيق ألن  فيحتاج لولد مثله حيمل صفاته ليبقى نسل

قوته حمدودة.. أو ألنه يستوحش من الوحدة، فيبحث عن مؤنس لوحدته.. أو ألنه حيتاج  

 عند كربه وعجزه إىل مساعد ومعني شاب. 

نطبق عىل اهلل سبحانه، فال قدرته حمدودة،  مكن أن توكل هذه املعاين ال ي قال آخر:  

يه الضعف والوهن، وال حيس بالوحدة واحلاجة، إضافة إىل أن  وال حياته تنتهي، وال يعرت

 امتالك الولد دليل عىل اجلسمية، ووجود الزوجة، وكل هذه املعاين بعيدة عن ذاته املقدسة. 

آخر:   تعاىل:  ولذلك  قال  مْحَِن  قال  الرَّ آيِت  إِالَّ  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ يِف  َمْن  ُكلُّ  ﴿إِْن 

ا ، فمع أن كل العباد مطيعون له، وقد وضعوا أرواحهم وقلوهبم عىل األكف  [ 93مريم:  ] ﴾  َعْبدا

 طاعة ألمره، فهو غري حمتاج لطاعتهم، بل هم املحتاجون. 

اقال آخر: ثم قال تعاىل:   ُهْم َعدًّ ، أي ال تتصور بأن [ 94مريم:  ] ﴾  ﴿َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ

عليه سبحانه، فإن علمه واسع إىل احلد الذي    حماسبة كل هؤالء العباد غري ممكن، وعسري

هم   فال  خصوصياهتم،  كل  عىل  ومطلع  عامل  إنه  بل  وحسب،  هؤالء  عدد  حييص  ليس 

يستطيعون الفرار من حكومته، وال خيفى عليه يشء من أعامهلم.. ﴿َوُكلُُّهْم آتِيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة  

ا   [ 95مريم: ] ﴾ َفْردا

املسيح وعزير واملالئكة وكل البرش يشملهم حكمه    وبناء عىل هذا، فإنقال آخر:  

وال يستثنى منه أحد، ومع هذه احلال فام أقبح أن نعتقد ونقول بوجود ولد له، وكم ننقص  
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من قدر ذاته املقدسة وننزهلا من أوج العظمة وقمتها، وننكر صفاته اجلاللية واجلاملية حينام  

 ندعي أن له ولدا. 

 ؟ بنوة املسيح هللفند القرآن الكريم دعوى  قال املعلم: أحسنتم.. فكيف 

برباهني    ا وأبطلههذه الدعوى اخلطرية  قد فند القرآن الكريم  ل  :(1)   قال أحد التالميذ

عديدة، بطريقني.. أوهلام: عن طريق الرباهني العلمية الدالة عىل استحالة أن يكون هلل ولد  

.. وثانيهام: عن طريق بيان تولد  مطلقا سواء أكان هذا الولد عيسى عليه السالم أم غريه

 املسيح من أمه، واستعراض حياته البرشية الدال عىل بطالن كونه ولدا هلل خصوصا. 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َأنَّى َيُكوُن  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك   قوله تعاىل: ﴿َبِديُع السَّ

 َعلِيمٌ َلُه َوَلٌد َومَلْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ يَشْ 
ٍ
ء  َوُهَو بُِكلِّ يَشْ

ٍ
 [ 101األنعام: ] ﴾ ء

في هذه اآلية الكريمة إشارة ْصحية إىل برهانني عىل استحالة اختاذ اهلل  قال آخر: ف

للولد.. أوهلام أن اختاذ الولد ـ كام هو معروف ـ يتحقق بانفصال جزء من األب ليستقر يف  

 لوليد بعد زمن. رحم األم ويتفاعل مع ما ينفصل منها، حتى يكون ا 

ومثل هذه العملية حتتاج وال ريب إىل وجود )زوجة( أو بتعبري القرآن إىل  قال آخر: 

يف حني يعرتف اجلميع بعدم الصاحبة له سبحانه كام قال تعاىل:    [ 101األنعام:  ] ﴾  ﴿َصاِحَبةا 

 [ 101األنعام:  ] ﴾ ﴿َومَلْ َتُكْن َلُه َصاِحَبةٌ 

آخر:   يكون  قال  أال  يعني  فذلك  ذكرناه،  ما  الولد  اختاذ  كان معنى  إن  أنه  وثانيهام 

مصنوعا هلل وخملوقا له، تعاىل بل يكون عدال ورشيكا له، ألن )الوالد( ليس خالق )الولد(،  

ء ما  بل الولد جزء من والده انفصل عنه، ونام خارجه، وكرب، يف حني أن اهلل خالق كل يش 
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 ، كام قال تعاىل: ثناء سواه من األشياء بال است
ٍ
ء ، وقال يف صدر [ 2الفرقان: ] ﴾ ﴿َوَخَلَق ُكلَّ يَشْ

َواأْلَْرضِ  اَمَواِت  السَّ ﴿َبِديُع  واألرض    [ 101األنعام:  ] ﴾  اآلية:  الساموات  موجد  بمعنى 

 وخالقهام وما فيهام. 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َومَلْ قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   ا  ﴿الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ  َيتَِّخْذ َوَلدا

ا  َتْقِديرا َرُه  َفَقدَّ  
ٍ
ء يَشْ ُكلَّ  َوَخَلَق  املُْْلِك  يِف  يٌك  رَشِ َلُه  َيُكْن  اآلية  ف،  [ 2الفرقان:  ] ﴾  َومَلْ  هذه  في 

له   التكوينية  املالكية  برهان  وهو  هلل(،  الولد  )نفي  عىل  واحد  برهان  إىل  إشارة  الكريمة 

أن هناك نوعني من املالكية: مالكية اعتبارية، تنشأ    سبحانه وألوهيته املطلقة ملا سواه، ذلك

 من العقد االجتامعي الدارج بني أبناء البرش، ومالكية تكوينية تنشأ من خالقية املالك. 

أذعن له    فاملكية اإلنسان ألمواله مالكية ناشئة عن العقد االجتامعي الذي قال آخر:  

متشيتها وجريا  احلياة وضامن  إدارة  لغرض  للساموات  اإلنسان  اهلل  مالكية  أن  حني  يف  هنا، 

 واألرض وما بينهام مالكية تكوينية ناشئة عن خالقيته هلا. 

ء فال يمكن حينئذ أن نتصور له ولدا،  فإذا كان اهلل سبحانه مالكا لكل يش قال آخر: 

  ألن ولد اإلنسان ـ بحكم كونه ليس خملوقا له ـ ال يكون مملوكا له كذلك مع أنا أثبتنا أن اهلل 

 .ءء لكونه خالقا لكل يش مالك لكل يش 

اَمَواِت َواأْلَْرِض  قال آخر:   وإىل هذا الربهان يشري قوله تعاىل: ﴿الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ

ا .. كام أشري إىل علة هذه املالكية وأساسها وهو )اخلالقية( يف قوله  [ 2الفرقان:  ] ﴾  َومَلْ َيتَِّخْذ َوَلدا

 تعاىل: ﴿َوَخَلَق ُكلَّ يَشْ 
ٍ
 [ 2الفرقان: ] ﴾ ء

ذلك ومثل  آخر:  يِف    قال  َما  َلُه  َبْل  ُسْبَحاَنُه  ا  َوَلدا اهللَُّ  ََذ  اختَّ ﴿َوَقاُلوا  تعاىل:  قوله 

ا َفإِنَّاَم َيُقوُل لَ  اَمَواِت َواأْلَْرِض َوإَِذا َقىَض َأْمرا اَمَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ َلُه َقانُِتوَن َبِديُع السَّ ُه ُكْن  السَّ

في هاتني اآليتني الكريمتني ثالثة براهني عىل نفي الولد عن  ف،  [ 117ـ    116البقرة:  ] ﴾  َفَيُكونُ 
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اهلل تعاىل.. أوهلا أن معنى الولد هو انفصال جزء من الوالد واستقراره يف رحم األم، وهذا  

يستلزم كون اهلل جسام، ومتصفا باآلثار اجلسامنية كاملكان، والزمان واجلزئية، والرتكب من  

اء بينام يكون اهلل سبحانه منزها عن هذه األمور وإىل هذه الناحية أشار تعاىل بكلمة  األجز

 . [ 67الزمر: ] ﴾ ﴿ُسْبَحاَنهُ 

آخر:   املوجودات  قال  عامة وشاملة، فكل  وربوبيته  مطلقة  اهلل  ألوهية  أن  وثانيهام 

ن يكون الولد مثيال  قائمة به وحمتاجة إليه، غري مستغنية عنه، فإذا كان له َوَلَد يلزم ـ حتام ـ أ

ونظريا له يف االتصاف بجميع صفات اهلل ومنها: )االستقالل والغنى عن الغري( عىل حني  

له،   تابعة  به،  قائمة  فهي  بينهام  وما  واألرض  للساموات  مطلقا  مالكا  سبحانه  كونه  ثبت 

موجود   هنا  وليس  منازع،  بال  ملشيئته  وخاضعة  ألمره  ومطيعة  استثناء  دون  إليه  حمتاجة 

اَمَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ َلُه  اهلل تعاىل  وإىل هذا الربهان أشار  ..  مستقل غريه بقوله: ﴿َلُه َما يِف السَّ

 [ 116البقرة: ] ﴾ َقانُِتونَ 

وثالثها أنه ال موجب الختاذ اهلل للولد، ألن طلب األبناء واألوالد، إما أن  قال آخر:  

االس هبدف  أو  والذرية،  النسل  استمرار  لغرض  عند  يكون  االحتياج  لرفع  هبم  تعانة 

 . واحد من هذه الدوافع يف مقامه سبحانهوال يمكن أن يتصور أي .. الشيخوخة والعجز

ا َفإِنَّاَم قال آخر:   اَمَواِت َواأْلَْرِض َوإَِذا َقىَض َأْمرا وإىل هذا أشار قوله تعاىل: ﴿َبِديُع السَّ

 ء؟ فأية حاجة تتصور هلل إىل الولد وهو بديع كل يش ، [ 117البقرة: ] ﴾ َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ 

تعاىل:  قال آخر:   الولد عن اهلل قوله  )الغنى اإلهلي( عىل نفي  وقد أشار إىل برهان 

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرضِ  ا ُسْبَحاَنُه ُهَو اْلَغنِيُّ َلُه َما يِف السَّ ََذ اهللَُّ َوَلدا   [ 68يونس: ] ﴾ ﴿َقاُلوا اختَّ
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آخر و (1)قال  نرى  :  رسال  هلذا  يبعث  أن  عن  مطلقا  تنزهيا  اهلل  ينزه  الكريم  القرآن 

َكاَن   قال تعاىل: ﴿َما  الدعوة إىل عبادة اهلل سبحانه،  أنفسهم بدل  الناس إىل عبادة  يدعون 

َة ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاِس ُكوُنوا عِ  ا يِل ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَلكِْن  لَِبرَشٍ َأْن ُيْؤتَِيُه اهللَُّ اْلكَِتاَب َواحْلُْكَم َوالنُُّبوَّ َبادا

انِيِّنَي باَِم ُكنُْتْم ُتَعلُِّموَن اْلكَِتاَب َوباَِم ُكنُْتْم َتْدُرُسوَن َواَل َيْأُمَرُكْم َأْن َتتَِّخُذو ا املاََْلئَِكَة  ُكوُنوا َربَّ

ا َأَيْأُمُرُكْم بِاْلُكْفِر َبْعَد إِْذ َأْنُتمْ  ففي هاتني اآليتني  ،  [ 80ـ    79آل عمران:  ] ﴾  ُمْسلُِمونَ   َوالنَّبِيِّنَي َأْرَبابا

 الكريمتني نفي ملعبودية املسيح أو مشاركته يف الربوبية. 

كام أن اهلل تعاىل طرح مسألة عبادة السيد املسيح يف آيات أخرى وأبطل ـ  قال آخر:  

فقال: ﴿ُقْل َأَتْعُبُدوَن  بنفي مالكية املسيح لرض عباده ونفعهمـ  إمكان كونه مستحقا للعبادة،  

ِميُع اْلَعلِيمُ  ا َواهللَُّ ُهَو السَّ ا َواَل َنْفعا    [ 76املائدة: ] ﴾ ِمْن ُدوِن اهللَِّ َما اَل َيْملُِك َلُكْم رَضًّ

الدافع  قال آخر: و لنا أن  املشاهبة هلا يوضح  الكريمة واآليات  التدبر يف هذه اآلية 

نام هو ألجل االعتقاد باملكية ذلك املعبود لرضهم  ء معبودا إاألسايس الختاذ شخص أو يش 

يكون   أن  يمكن  املهمة  النقطة  هذه  من  ينبع  وخشوع  خضوع  فكل  هذا  وعىل  ونفعهم، 

 مصداقا للرشك يف العبادة. 

وأما إذا خضع أحد أمام إنسان آخر دون هذا الدافع فإن عمله ال يكون  قال آخر:  

لذلك قال تعاىل: ﴿َيا َأْهَل اْلكَِتاِب اَل َتْغُلوا يِف  حينئذ إال احرتاما، وتكريام وليس عبادة، و

 َأْلَقاَها إِىَل  ِدينُِكْم َواَل َتُقوُلوا َعىَل اهللَِّ إِالَّ احْلَقَّ إِنَّاَم املَِْسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اهللَِّ َوَكلَِمُتهُ 

ا َلُكمْ َمْرَيَم َوُروٌح ِمنُْه َفآِمنُوا بِاهللَِّ َوُرُسلِِه وَ   [ 171النساء: ] ﴾ اَل َتُقوُلوا َثاَلَثٌة اْنَتُهوا َخرْيا

فقد وصفت اآلية الكريمة املسيح عليه السالم بأفضل ما يمكن أن يكون  قال آخر: 
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مبينا حلقيقة شخصية رفيعة الشأن جليلة املقام، وكان هذا الوصف والتعريف رفيعا ومؤثرا  

ذي سأل جعفر بن أيب طالب أن يبني له رأي  جدا بحيث جعل النجايش )ملك احلبشة( ال

القرآن يف املسيح فقرأ عليه هذه اآلية، حينها عمد النجايش ـ بعد سامعه اآلية ـ إىل عود من  

 األرض، وقال: )ما عدا ـ أي ما جتاوز ـ املسيح عام قلت هذا العود( 

أوهلا  : لقد وصف املسيح عليه السالم يف هذه اآلية بخمسة أوصاف..  (1) قال آخر

، وتعني لفظة املسيح: املبارك، وقد وصف  [ 171النساء:  ] ﴾  ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿إِنَّاَم املَِْسيُح 

بِنيَ  ْنَيا َواآْلِخَرِة َوِمَن املَُْقرَّ ا يِف الدُّ  [ 45آل عمران: ] ﴾ عيسى يف آية أخرى هبذا النحو: ﴿َوِجيها

آخر:   تعاىل:  قال  قوله  عنه  عرب  ما  َمْرَيمَ وثانيها  اْبُن  فقد [ 171النساء:  ] ﴾  ﴿ِعيَسى   ،

 كيف جيوز أن يعتربه النصارى إهلا، أو ابنا هلل؟ ف ، وصف بكونه )ابنا ملريم(

حيث وصف    [ 171النساء:  ] ﴾  وثالثها ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿َرُسوُل اهللَِّقال آخر:  

 بالرسالة والنبوة، فال هو إله، وال هو رب، كام ادعى النصارى.

، وهي تعني أن  [ 171النساء:  ] ﴾  ورابعها ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿َوَكلَِمُتهُ آخر:    قال

البديع وإن كان حيكي عن علمه وخيرب عن   النظام  الكون بأْجعه وإن كان كلمة هلل، وأن 

هذه   إن  حيث  لكن  معانيها،  عن  والكلامت  األلفاظ  تعرب  كام  قداسته  عن  ويعرب  حكمته 

دو ُخلق  )املسيح(  الكلمة  الكلمة  لفظة  عليه  أطلقت  لذلك  وعلل،  أسباب  توسط  ن 

 بخصوصه إلبراز أمهيته اخلاصة من بني كلامت اهلل األخرى. 

: روح (2) ، أي [ 171النساء:  ] ﴾  وخامسها ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿َوُروٌح ِمنْهُ قال آخر:  

وح التي كان منها  من عند اهلل.. ونفخة منه.. كالنفخة التي كان منها آدم عليه السالم، وكالر

 

 . 1/302: مفاهيم القرآن (1) 

 ( 3/1017التفسري القرآين للقرآن ) (2) 
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 املالئكة عليهم السالم.  

إن   املعلم:  إىل  قال  النصارى  يدعو  هلا  املعاين وتأكيده  الكريم يف ذكره هلذه  القرآن 

 . العودة إىل كتاهبم املقدس نفسه، والذي ينص عىل وحدانية اهلل، ويف مواضع كثرية 

جييب  أن  تالميذه  إىل  أشار  ذلك،  عىل  األدلة  منه  احلضور  طلب  فقال  وحني  وهم، 

[: )اسمعوا يا بني إرسائيل:  9ـ   4: 6ما ورد يف سفر ]التثنية أحدهم: من األمثلة عىل ذلك 

الرب إهلنا رب واحد، فأحبوا الرب إهلكم من كل قلوبكم ونفوسكم وقوتكم.. وضعوا  

حني   هبا  وحتدثوا  أوالدكم،  عىل  وقصوها  قلوبكم،  عىل  هبا  أوصيكم  التي  الكلامت  هذه 

وتكم، وحني تسريون يف الطريق، وحني تنامون، وحني تنهضون.. اربطوها  جتلسون يف بي

عالمة عىل أيديكم، واجعلوها عصائب عىل جباهكم.. اكتبوها عىل قوائم أبواب بيوتكم  

 وبوابات مدنكم( 

[: )وتقدم إليه واحد من الكتبة كان قد سمعهم  30ـ    28:  12ويف ]مرقس  قال آخر:  

الر أحسن  أنه  ورأى  ْجيعا؟(  يتجادلون،  الوصايا  أوىل  هي  وصية  )أية  فسأله:  عليهم،  د 

يا إرسائيل، الرب إهلنا رب واحد فأحب   فأجابه يسوع: )أوىل الوصايا ْجيعا هي: اسمع 

 الرب إهلك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل فكرك وبكل قوتك، هذه هي الوصية األوىل( 

ع أعامل موجودة،  [: )ولكن الرب واحد، وأنوا8ـ    5:  12ويف ]كورنثوس  قال آخر:  

الروح   إظهار  يعطى  واحد  لكل  ولكنه  الكل،  يف  الكل  يعمل  الذي  واحد،  اهلل  ولكن 

 للمنفعة، فإنه لواحد يعطى بالروح كالم حكمة، وآلخر كالم علم بحسب الروح الواحد( 

[: )قوموا وباركوا الرب إهلكم من األزل إىل األبد،  7ـ    5:  9ويف ]نحميا  قال آخر:  

املجيد املتعايل فوق كل بركة وتسبيح، أنت وحدك هو الرب، أنت صانع وليتبارك اسمك  

ما   وكل  والبحار  عليها،  ما  وْجيع  واألرض  كواكبها،  وكل  الساموات،  وسامء  الساموات 
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 فيها، أنت حتييها، وكل جند السامء يسجدون لك( 

الرب  [: )عظيمة وعجيبة هي أعاملك أهيا  4ـ    3:  15ويف ]رسالة يوحنا  قال آخر:  

اإلله القادر عىل كل يشء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسني، من ال خيافك يا رب  

ويمجد اسمك، ألنك وحدك قدوس، ألن ْجيع األمم سيأتون ويسجدون أمامك، ألن  

 أحكامك قد أظهرت( 

[ من أقوال املسيح: )ليس أحد  18:  10[ و]مرقس / 17:  19ويف ]متى / قال آخر:  

 اهلل(  صاحلا إال واحد وهو 

[ من أقوال املسيح: )حتب الرب إهلك من كل  38 –  37:  22ويف ]متى /قال آخر: 

 قلبك.. هذه هي الوصية األوىل والعظمى( 

[ من أقوال املسيح: )إن أول كل الوصايا.. الرب  29: 12ويف ]مرقس / قال آخر: 

 إهلنا رب واحد( 

الكتاب املقدس،    نصوصا منقال املعلم: أحسنتم.. فكيف تردون عىل من يورد لكم  

 املسيح ابنا هلل. تعترب 

عند تتبعنا الستخدام عبارة )ابن اهلل( يف الكتاب املقدس نرى أن  قال أحد التالميذ:  

، وال يقصد  هذا التعبري ُيقصد به معنى الصالح البار الوثيق الصلة باهلل واملتخلِّق بأخالق اهلل

 . به البنوة املعروفة أبدا

ىل ذلك أن مرقس، وهو حيكي عبارة قائد املائة الذي شاهد  ومن األمثلة عقال آخر:  

 [ 15/39املصلوب وهو يموت قال: )حقاا كان هذا اإلنسان ابن اهلل(]مرقس 

وملا حكى لوقا القصة نفسها أبدل العبارة بمرادفها فقال: )باحلقيقة كان  قال آخر:  

 [ 47/ 23هذا اإلنسان باراا( ]لوقا 
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آخر:   فقال:  ومثل هذا االستخدام  قال  اهلل  أوالد  وقع من يوحنا حني حتدث عن 

)وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناا أن يصريوا أوالد اهلل، أي املؤمنني باسمه(]يوحنا  

 [ 47/ 8[، ومثله قال: )الذي يسمع كالم اهلل من اهلل(]يوحنا  12/ 1

دثت  ومثل هذه اإلطالق املجازي للبنوة معهود يف الكتب املقدسة التي حتقال آخر:  

 [ 8/ 16، لوقا: 8/44عن أبناء الشيطان، وأبناء الدهر ]يوحنا:  

ومما يؤكد ذلك، أن لقب )ابن اهلل( جاء بعينه، يف اإلنجيل، يف حق كل بارٍّ  قال آخر: 

 . صالح غري املسيح، كام استعمل )ابن إبليس( يف حق اإلنسان الفاسد الطالح

لصانعي السالم فإهنم أبناُء اهلل ُيْدَعْوَن(..  [: )طوبى  9:  5ففي إنجيل متى ] قال آخر:  

وفيه أيضا: )وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا العنيكم، أحسنوا إىل مبغضيكم،  

يف   الذي  أبيكم  أبناء  تكونوا  لكي  ويطردونكم،  إليكم،  يسيئون  الذين  ألجل  وصلوا 

 [ 45  44: 5الساموات(]متى: 

: )بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم  [35: 6ويف إنجيل لوقا ]   قال آخر:

الشاكرين   غري  عىل  منعم  فإنه  العيل  بني  وتكونوا  عظيام  أجركم  فيكون  شيئا  ترجون  ال 

واألرشار(، فسمى األبرار املحسنني بال مقابل املتخلقني بخلق اهلل ب )أبناء العيل( و)أبناء  

 أبيهم الذي يف الساموات( 

أي قبلوا  ـ  من إنجيل يوحنا يقول: )وأما الذين قبلوه    ويف اإلصحاح األول قال آخر:  

نهم أن يصريوا أبناء اهلل(]  ـ  السيد املسيح  [ 12:  1وهم الذين يؤمنون باسمه، فقد مكَّ

وكل هذا يدل عىل أنه يف لغة مؤلفي األناجيل واللغة التي كان يتكلمها  قال آخر:  

ُ ب )ابن اهلل( عن كل رجل بار صالح وثيق الصلة باهلل مقرب منه    السيد املسيح، كان ُيَعربَّ

 حيبه اهلل ويتواله وجيعله من خاصته وأحبابه. 
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 : فام وجه االستعارة يف هذا؟قال املعلم

وجه هذه االستعارة يف هذا واضح.. فاألب جبل عىل أن يكون  قال أحد التالميذ:  

ع اخلريات ويدفع  شديد احلنان والرأفة واملحبة والشفقة لولده، حريصا عىل أن جيلب له ْجي

عنه ْجيع الرشور، فإذا أراد اهلل تعاىل أن يبني هذه املحبة الشديدة والرمحة الفائقة والعناية  

اخلاصة منه لعبده فليس أفضل من استعارة تعبري كونه أبا هلذا العبد وكون هذا العبد كابن  

 له. 

التقال آخر:   .  حريف فيه.هذا إذا أحسنا ظننا بالكتاب املقدس، ومل نتصور وقوع 

وقد جاء يف رسائل العهد اجلديد ما يوضح هذا املجاز أشد اإليضاح وال يرتك فيه أي جمال  

[ قوله: )كل من يؤمن أن يسوع  2  5:1للشك أو اإلهبام، فقد جاء يف رسالة يوحنا األوىل ] 

هو املسيح فقد ولد من اهلل، وكل من حيب الوالد حيب املولود منه أيضا، هبذا نعرف أننا  

 نحب أوالد اهلل إذا أحببنا اهلل وحفظنا وصاياه( 

ويف آخر نفس هذه الرسالة: )نعلم أن كل من ولد من اهلل ال خيطئ بل  قال آخر:  

 [ 18:  5املولود من اهلل حيفظ نفسه والرشير ال يمسه( ] 

ويف اإلصحاح الرابع من تلك الرسالة: )أهيا األحباء لنحب بعضنا بعضا  قال آخر: 

:  4من اهلل وكل من حيب فقد ولد من اهلل ويعرف اهلل( ]رسالة يوحنا األوىل:  ألن املحبة هي 

7 ] 

ففي هذه النصوص وغريها استعملت عبارات: ابن اهلل، أبناء اهلل، أوالد  قال آخر:  

 اهلل، والوالدة من اهلل، بذلك املعنى املجازي. 

راح   ومعلمهم  وهكذا  يف    ونيفرسالتالميذ  الواردة  النصوص  من  تشابه  ما  كل 
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، والذي من خالله عرفت قيمة قول النجايش عن الوصف الذي ورد  (1) الكتاب املقدس

َأْهَل   عنه: ﴿َيا  تعاىل  قاله  ما  يعدو  مل  فاملسيح  السالم،  عليه  املسيح  عن  الكريم  القرآن  يف 

هللَِّ إاِلَّ احْلَقَّ إِنَّاَم املَِْسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل  اْلكَِتاِب اَل َتْغُلوا يِف ِدينُِكْم َواَل َتُقوُلوا َعىَل ا

ا َلُكْم  اهللَِّ َوَكلَِمُتُه َأْلَقاَها إِىَل َمْرَيَم َوُروٌح ِمنُْه َفآِمُنوا بِاهللَِّ َوُرُسلِِه َواَل َتُقوُلوا َثاَلَثٌة اْنَتهُ  وا َخرْيا

ُسْبَحا  َواِحٌد  إَِلٌه  اهللَُّ  بِاهللَِّ  إِنَّاَم  َوَكَفى  اأْلَْرِض  َوَما يِف  اَمَواِت  السَّ يِف  َما  َلُه  َوَلٌد  َلُه  َيُكوَن  َأْن  َنُه 

ُبوَن َوَمْن َيْسَتنْكِْف عَ  ا هللَِِّ َواَل املاََْلئَِكُة املَُْقرَّ ْن ِعَباَدتِِه  َوكِيالا َلْن َيْسَتنْكَِف املَِْسيُح َأْن َيُكوَن َعْبدا

ا َوَيْسَتْكرِبْ َفَسيَ  ُهْم إَِلْيِه َْجِيعا  [ 172ـ  171النساء: ] ﴾ ْحرُشُ

قليال، ثم قال: ال يمكنني يف شهاديت هذه املحدودة أن أرشح    لثسكت الشاهد الثا 

لكم كل ما ذكر يل يف ذلك املجلس وغريه.. ولكني وبعد صحبتي الطويلة له، عرفت أنه  

و واألخطاء  االنحرافات  تلك  عرفنا  ملا  الكريم  القرآن  هبا  لوال  قام  التي  الكثرية  األوهام 

 األحبار والرهبان يف حتريف دين اهلل، وحتويله من دين مقدس إىل دين مدنس. 

 : املشهد الثاين 

: أما شهاديت، فتبدأ أيضا من  قام آخر، وقالمن حديثه،    الشاهد الثالثبعدما انتهى 

املعاين، وحدثونا عن  بتلك  إلينا  عادوا  فعندما  وأصدقائي..  رفاقي  اشتاقت    حيث  املعلم 

املسيح عليه   الفداء، وختليص  نفيس لسامعه، خاصة وأين حينها كنت متشبثا متاما بعقيدة 

السالم للبرشية بصلبه.. ومل أكن أتصور أبدا أنه سيأيت اليوم الذي سأختىل عنها، ألين لكثرة  

هتا، وإنام  ما كررهتا عىل كل من التقيت هبم أصبحت مقتنعا هبا متاما.. ال لكثرة حججها وقو 

 لكثرة ترديدي هلا. 

 

 ذكرت التفاصيل الكثرية املرتبطة بذلك يف كتاب: الثالوث والفداء.  (1) 
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بعض   كتفي  عىل  ربت  الباب،  أدق  أن  وأردت  معلمنا،  بيت  إىل  وصلت  عندما 

 الشباب، وقال: أرجوك يا سيدي أن تأيت لتحكم بيننا.  

 قلت: أنا لست قاضيا حتى أحكم بينكم. 

البلدة، وقد   بالعقول.. فأنا كنت خارج هذه  بالقضاء، وإنام  تتعلق  املسألة ال  قال: 

معت بعقيدة الفداء والصلب املوجودة لدى إخواننا املسيحيني، وقد أعجبني طرحهم  س

هلا.. وعندما عرضتها عىل أولئك الصبية، راحوا يسخرون مني.. ولذلك طلبت مناظرهتم  

 فيها.. فأرجو أن تكون حكام بيننا فيها.  

ي، وأن  فرحت كثريا ملا قاله، وتصورت أين سأنجح يف املهمة التي فشل فيها رفاق

هذا الشاب الذي ربت عىل كتفي ليس سوى املدخل الذي سأدخل به البلدة ْجيعا، لكني  

مل أعلم أن ما قام به الشاب والصبية ليس سوى متثيلية علمهم إياها معلمنا الرضا، إلقامة  

 احلجج بأيرس السبل، وأكثرها أدبا.

البلدة التي كنت أقيم  وقد علمت كذلك أن الشاب كان يعرفني، وأنه أقام مدة يف  

مبارشة،   عيل  الرد  عىل  يتجرأ  مل  وأنه  هبا،  أحتدث  كنت  التي  األحاديث  سمع  وأنه  فيها، 

 ولذلك حتني هذه الفرصة ليفعل ذلك بطريقة غري مبارشة. 

وقد ذكر يل كل ذلك واعتذر يل.. فعذرته وشكرته، ألنه لو مل يستعمل هذا املنهج  

 عقائدي، متعصبا هلا. معي لربام كنت ال أزال مرصا عىل 

عندما ذهبت إليهم ألسمع حوارهم، قال الشاب الذي أحرضين هلم: ها قد جئت  

 بمن سيحكم بيننا.. فهل سنبدأ احلديث؟

 قال الصبية: حتدث اآلن كام شئت. 
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الشاب التعرف  (1)قال  إىل  الباب حتتاجون  املسيحية يف هذا  العقيدة  : لكي تفهموا 

اخلطيئة األوىل.. ثم العقوبة اخلاصة املرتبطة هبا.. ثم كيف    عىل سبع عقائد كربى.. أوهلا 

وّرث آدم اخلطيئة لذريته.. ثم العقوبة العامة ألجل تلك اخلطيئة املوروثة.. ثم القانون الذي  

املسيح   يفتدى  أن  ألجل  كونه صلب  ثم  املسيح..  ثم صلب  اخلطايا..  لتكفري  اهلل  وضعه 

 البرشية بصلبه. 

 فحدثنا عن العقيدة األوىل.. حدثنا عن اخلطيئة األوىل. قالوا: وعينا هذا.. 

قال الشاب: حدثت اخلطيئة األوىل عندما خلق اهلل آدم وحواء.. وأدخلهام جنته..  

يف   وزوجها  هي  فوقعت  حواء..  إبليس  فأغوى  أشجارها..  أحد  من  األكل  عن  وهنامها 

 رشاك كيده.. وأكال من الشجرة املحرمة.  

ذكر  قال أحد الصبية: إن كان األمر كام ذكرت، فنحن نتفق معك فيه.. فاهلل تعاىل ي

ما وقع فيه آدم عليه السالم من أكل الشجرة، وذلك بسبب نسيانه لألمر اإلهلي، كام قال  

 [ 115طه:] ﴾ تعاىل: ﴿َوَلَقْد َعِهْدَنا إِىَل آَدَم ِمْن َقْبُل َفنيَِسَ َومَلْ َنِجْد َلُه َعْزماا 

ى آَدُم  واهلل تعاىل يذكر أنه بمجرد أن تاب تاب عليه، كام قال تعاىل: ﴿َفَتلَ قال آخر:  قَّ

ِحيمُ  اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ ِه َكلاَِمٍت َفَتاَب َعَلْيِه إِنَّ    [ 37البقرة:] ﴾ ِمْن َربِّ

قال الشاب: ولكن.. أال ترون أن آدم بترصفه ذلك قد وضع قوته اإلرادية يف غري  

 موضعها عندما تناول ما حرم عليه.  

 رضا لذلك.  قال الصبي: أجل.. ذلك صحيح.. وكل إنسان قد يكون مع

وآباء   القديسون  ينص  وكام  احلقيقة،  يف  لكنه  كذلك..  عندكم  األمر  الشاب:  قال 

 

 .120ته يف كتاب: الثالوث والفداء، ص خلصت هنا بعض ما أورد (1) 
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غفراهنا   يمكن  ال  عظيمة  جرائم  جمموعة  ارتكب  آدم  أن  ذلك  كذلك..  ليس  الكنيسة 

بسهولة.. أوهلا.. أنه كفر.. إذ اختار أن يعيش حمكوما بسلطته، بدل أن يعيش يف ظل احلكم  

نه أساء األدب مع اهلل.. ألنه مل يتيقن يف اهلل.. وثالثها.. أنه قتل نفسه..  اإلهلي.. وثانيها.. أ

إذ جعل حكمها املوت.. ورابعها.. أنه زنا زنا معنويا.. ألن إخالص الروح اإلنسانية قد  

ضاع من أجل التصديق بقول احلية املعسول.. وخامسها.. أنه رسق.. إذ نال ما ال حيل له..  

طمع..   أنه  يكن  وسادسها..  فلم  وتعمد..  بإْصارا  املعصية  فعل  فإنه  كله..  ذلك  وفوق 

صعبا عليه حتايش املعصية.. إذ مل يكن يعرف يومذاك عواطف اهلوس والشهوة.. لقد كانت  

هذه اخلطيئة باجلرائم الكثرية التي حتملها أما لكل األخطاء البرشية.. فمهام أمعنت يف حقيقة  

 خلطيئة الواحدة. أي إثم، فستجد له انعكاسا يف هذه ا

قال أحد الصبية: حتى لو فرضنا أنه قام بكل ذلك، فقد تاب إىل اهلل، وتاب اهلل عليه،  

ِحيمُ  اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ ِه َكلاَِمٍت َفَتاَب َعَلْيِه إِنَّ ى آَدُم ِمْن َربِّ    [ 37البقرة: ] ﴾ كام قال تعاىل: ﴿َفَتَلقَّ

ولذلك استحق آدم بذلك أن تنزل عليه  قال الشاب: ال.. األمر أخطر من ذلك..  

العقوبة.. وهذه هي العقيدة الثانية التي تقوم عليها عقيدة الفداء.. وقد حتدث سفر التكوين  

عىل عقوبات ثالث طالت آدم وحواء واحلية التي كانت وسيلة اإلغواء.. أما احلية فكانت 

ْج من  أنت  )ملعونة  هلا:  الرب  قول  يف  عليه  نص  ما  هي  ْجيع  عقوبتها  ومن  البهائم،  يع 

وحوش الربية عىل بطنك تسعني، وترابا تأكلني كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبني  

التكوين  ]  املرأة، وبني نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك، وأنت تسحقني عقبه( :  3سفر 

.. وأما عقوبة حواء، فهي ما نص عليه يف قول الرب هلا: )تكثريا أكثر أتعاب حبلك،  [14

:  3سفر التكوين  ]  وجع تلدين أوالدا، وإىل رجلك يكون اشتياقك، وهو يسود عليك(بال

بسببك،  [16 األرض  )ملعونة  له:  الرب  قول  يف  عليه  نص  ما  فهي  آدم،  عقوبة  وأما   ..
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وبالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب احلقل، بعرق  

 [ 17: 3التكوين  سفر ] وجهك تأكل خبزا( 

أبدي مالحظة عىل ما ذكرت، وهي تتعلق باحلية،   الصبية: اسمح يل أن  قال أحد 

والتي مل يرد هلا ذكر يف القرآن الكريم حول مسؤوليتها عام حصل.. لكن هل يعني ما ذكرته  

 أن احلية كانت قبل ذلك مستوية القامة.. ال تأكل الرتاب.. بل تبلع احليوان؟ 

نا لدي إشكال حول عقوبة املرأة، ذلك أنك ذكرت أهنا عوقبت  قال آخر: ومثلك أ

بأمرين: أحدمها جسامين، وهو أتعاب احلمل والوالدة.. وثانيهام: معنوي نفيس، وهو دوام  

اشتياقها للرجل، وأنه يسود عليها، لكن ذلك خيالف ما ذكرته لنا سابقا من العقوبة التي  

لنا ما ورد يف سفر التكوين: )وأما شجرة معرفة  ُهدد هبا من يأكل من الشجرة.. فقد ذكرت  

اخلري والرش فال تأكل منها، ألنك يوم تأكل منها موتاا متوت(.. وذكرت لنا أن بولس قال:  

)كأنام بإنسان واحد دخلت اخلطية إىل العامل، وباخلطية املوت، وهكذا اجتاز املوت إىل ْجيع  

 [ 23/ 5الناس، إذ أخطأ اجلميع( ]رومية  

: باإلضافة إىل ذلك، فقد ذكرت لنا هنا وسابقا أن الذي يتحمل اخلطيئة هي  قال آخر 

أمنا حواء.. وقد نقلت لنا عن الكتاب املقدس أنه ورد فيه أن حواء التي أغوهتا احلية فأكلت  

)وأعطت رجلها أيضاا معها، فأكل(، وملا سئل عن فعلته قال آدم: )املرأة التي جعلتها معي  

ة، فأكلت(.. وذكرت لنا أن بولس ْصح برباءة آدم، فقال: )وآدم مل  هي أعطتني من الشجر

]تيموثاوس   التعدي(  املرأة أغويت، فحصلت يف  بإنسان 2/14يغو، لكن  [، ألنه )كأنام 

 [ 5/12واحد دخلت اخلطية إىل العامل( ]رومية  

قال آخر: وكل هذا خيالف ما ورد القرآن الكريم، فعندما حتدث القرآن الكريم عن  

ئة آدم عليه السالم مّحله وحده املسؤولية األوىل، فقد قال تعاىل: ﴿َفَأَكال ِمنَْها َفَبَدْت هَلاَُم  خطي
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ُه َفَغَوى    [ 121طه:] ﴾ َسْوآهُتُاَم َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن َعَليِهاَم ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة َوَعىَص آَدُم َربَّ

ال كريم نص عىل عقوبتني..  قال آخر: وقد سمعت معلمنا الرضا يذكر أن القرآن 

الشيطان.. وقد توجهت إليه مبارشة بعد رفضه السجود آلدم وجمادلته هلل يف  عقوبة  أوالمها  

اآليات   هذه  منها  منه..  مواضع  يف  الكريم  القرآن  يف  العقوبة  هذه  عىل  نص  لقد  ذلك.. 

ْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلنَا  الكريمة التي تبني سبب العقوبة ونوعها، قال تعاىل: ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَاُكْم ثُ  مَّ َصوَّ

اِجِديَن َقاَل َما َمنََعَك َأالَّ َتْسجُ  َد  لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إِالَّ إِْبلِيَس مَلْ َيُكْن ِمَن السَّ

َفاْهبِْط ِمنَْها َفاَم َيُكوُن َلَك َأْن    إِْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخرْيٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي َقاَل 

اِغِريَن َقاَل َأْنظِْريِن إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن َقاَل إِنََّك ِمَن املُْنْ َ فِيَها َفاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّ َظِريَن َقاَل  َتَتَكربَّ

ُثمَّ   املُْْسَتِقيَم  اَطَك  أَلَْقُعَدنَّ هَلُْم ِْصَ َأْغَوْيَتنِي  َوَعْن  َفباَِم  َخْلِفِهْم  َوِمْن  َأْيِدهيِْم  َبنْيِ  ِمْن  آَلتَِينَُّهْم 

ا ملََْن تَ  ا َمْدُحورا بَِعَك  َأْياَمهِنِْم َوَعْن َشاَمئِلِِهْم َواَل جَتُِد َأْكَثَرُهْم َشاكِِريَن َقاَل اْخُرْج ِمنَْها َمْذُءوما

 [ 18ـ  11راف: األع] ﴾ ِمنُْهْم أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنُْكْم َأْْجَِعنيَ 

فهذه اآليات الكريمة تذكر أن إبليس كان مرصا عىل معصيته.. وأنه مع  قال آخر:  

ذلك طلب أن ُينظر ليامرس معايص جديدة هي إغواء آدم وذريته.. وقد وىف بام وعده عندما  

 وسوس آلدم.. أما عقوبته فهي العذاب يف نار جهنم، هو ومن اتبعه من بني آدم. 

ثانية.. فقد ذكر لنا معلمنا أهنا توجهت آلدم عليه السالم وزوجه..  قال آخر: وأما ال

وقد اختلفت كثريا عن عقوبة الشيطان.. ألن آدم وزوجه عليهام السالم بمجرد أن وقعا يف  

ِمنَْها   تعاىل: ﴿َفَأَكاَل  قال  بالدنيا، فقد  ارتبطت  فإن عقوبتهام  اهلل، ولذلك،  إىل  تابا  اخلطيئة 

ُه  َفَبَدْت هَلاَُم َس  ُه َفَغَوى ُثمَّ اْجَتَباُه َربُّ ْوآهُتُاَم َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن َعَلْيِهاَم ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة َوَعىَص آَدُم َربَّ

ى فَ  ا َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهدا ا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفإِمَّ َمِن  َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى َقاَل اْهبَِطا ِمنَْها َْجِيعا

ُه َيْوَم  اتَّ  ا َوَنْحرُشُ َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشةا َضنْكا
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 [ 124ـ  121طه: ] ﴾ اْلِقَياَمِة َأْعَمى

آخر:   بام قال  اآلخرة  يف  السالم  عليهام  وحواء  آدم  مصري  تربط  الكريمة  فاآليات 

ن سلكا طريق اهلل عادا إىل جنة أرشف وأكمل.. وإن سلكا طريق  سيسلكانه يف احلياة.. فإ

 الشيطان حرشا معه يف نار جهنم. 

 قال الشاب: واحلية.. ما عقوبة احلية؟ 

إبليس وأنه وسوس آلدم   القرآن ذكر  القرآن أي حية..  يذكر  مل  الصبية:  أحد  قال 

 وزوجه. 

 قال الشاب: عن طريق احلية. 

 ذلك..   قال الصبي: مل ينص القرآن عىل 

 قال الشاب: فكيف وصلت وساوس إبليس آلدم وزوجه؟ 

قال الصبي: نحن ال هيمنا كيف وصلت.. ولكن الذي هيمنا أهنا وصلت، ونحن  

نسلم هلل تعاىل بكل ما ذكره.. ولوال أن اهلل أراد أن تصل ملا وصلت، ألن دخول آدم عليه  

كون مرحلة ليهبط إىل األرض، ألن  السالم إىل اجلنة مل يكن مرادا لذاته، بل أريد منه أن ي

 خالفته تتحقق فيها. 

الثالثة.. عقيدة   العقيدة  الشاب: ال بأس.. دعنا من هذا.. وهلم نتحدث عن  قال 

وراثة اخلطيئة.. لقد رشحها آباء الكنسية وقديسوها بام ال مزيد عليه.. لقد ذكروا أنه بعد  

فأصبح حرا يف إتيان اإلثم، وغري حر    أن هزمت اخلطيئة آدم سلب اهلل منه احلرية اإلرادية،

يف صنع املعروف، فالعقاب املعقول للذنب هو الذنب بعده، بعد ختيل رمحة اهلل عنه.. وهكذا  

أصبحت اخلطيئة مركبة من طبيعة األبوين، وانتقلت منهام وراثة إىل سائر أبنائهام.. فيولد  

الطفل إىل هذا  وباء اخلطيئة قد رسى  القديس    الطفل وهو مذنب، ألن  قال  لقد  وراثة.. 
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أوغوسطينوس يرشح ذلك: )إن آدم هو كام يروي سفر التكوين أول إنسان خلقه اهلل عىل  

سفر   من  الثالث  الفصل  يروي  التي  األوىل  اخلطيئة  ارتكب  قد  اإلنسان  وهذا  األرض، 

للبرشية   الشاملة كجد  ومسؤوليته  الفردوس  يف  املميز  وبسبب وضعه  أحداثها،  التكوين 

فقد انتقلت اخلطيئة بالوراثة منه إىل ْجيع الناس(.. وهكذا أصبح البرش ْجيعا خطاة،   كلها،

وكام يقول عوض سمعان يف كتابه ]فلسفة الغفران يف املسيحية[: )وبام أن آدم الذي ولد منه  

البرش ْجيعا كان قد فقد بعصيانه حياة االستقامة التي خلقه اهلل عليها، وأصبح خاطئا قبل  

نسال، إذن كان أمرا بدهيا أن يولد أبناؤه ْجيعا خطاة بطبيعتهم نظريه، ألننا مهام  أن ينجب  

جلنا بأبصارنا يف الكون ال نجد لسنة اهلل تبديال أو حتويال، ولذلك قال الوحي: )بإنسان 

[.. وقد شبه آخر انتقال اخلطيئة لبني  21  5/12واحد دخلت اخلطيئة إىل العامل( ]رومية  

باء، فقال: )حينام يقال: إننا استحققنا العذاب اإلهلي من أجل خطيئة آدم،  آدم بانتقال الو

فليس يعني ذلك أننا بدورنا كنا معصومني أبرياء، وقد محلنا ظلام ذنب آدم.. احلقيقة أننا مل  

سبيل   عىل  أعامقنا،  يف  مستقر  اخلطيئة  وباء  أن  احلق  بل  فقط،  العقاب  آدم  من  نتوارث 

وكذلك   الكامل،  العقاب  اإلنصاف  وهذا  للعقاب،  مستحقا  أمه  تضعه  الرضيع  الطفل 

 يرجع إىل ذنبه هو، وليس من ذنب أحد غريه( 

قال أحد الصبية: اسمح لنا أن نذكر لك أن ما ذكره هؤالء اآلباء الكرام، وهؤالء  

القديسون املبجلون مع احرتامنا هلم ال يعدو أن يكون جمرد تربيرات متهافتة.. هي أقرب  

 بلوماسية منها إىل لغة العقل. إىل لغة الد

 قال الشاب: أال ترى أنك تظلمهم بذلك؟ 

قال الصبي: ال.. هم الذين يظلمون عقوهلم بذلك.. أال ترى أن تشبيههم لوراثة  

الذنب بعدوى املرض ال أساس له من الصحة.. ذلك أن املرض يشء غري اختياري.. فال  
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 اإلنسان. يقاس الذنب عليه، كام أن املرض ال يعاقب عليه 

قال الشاب: لعلك.. ولعلكم ْجيعا مل تقرأوا ما ورد يف القرآن.. فقد ورد فيه: ﴿َوإِْذ  

َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعىَل َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربُِّكْم َقاُلو يَّ ا َبىَل  َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

، فهذه اآلية تنص عىل أن  [ 172ألعراف:] ﴾  ْلِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِنيَ َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم ا

اهلل استخرج ذرية بني آدم من أصالهبم، شاهدين عىل أنفسهم أن اهلل رهبم ومليكهم.. وهذا  

وبالتايل   اخلطيئة..  ارتكب  حني  معه  وكانوا  اجلنة..  يف  آدم  مع  كانوا  آدم  ذرية  أن  يعني 

 معه وزرها.  يتحملون

قال الصبي: إن ما تنص عليه اآلية الكريمة خمتلف متاما.. إهنا تذكر أن اهلل أودع يف  

الفطر اإلنسانية معرفته.. لقد وردت األحاديث الكثرية تدل عىل هذا.. ففي احلديث عن  

فأبواه هيودانه، وينرصانه، ويمجسانه،    ، أنه قال: )كل مولود يولد عىل الفطرة  رسول اهلل  

 (1)كام تولد البهيمة هبيمة ْجعاء، هل حتسون فيها من جدعاء(

أن   يذكر  الكريم  فالقرآن  الكربى،  القرآنية  احلقائق  من  حقيقة  هذا  إن  آخر:  قال 

اْهَتَدى   تعاىل يقول: ﴿َمِن  يفعله.. فاهلل  براءة اإلنسان من كل ذنب مل  هَيَْتِدي  األصل  َفإِنَّاَم 

بِنَي َحتَّى نَ  َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ ْبَعَث  لِنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفإِنَّاَم َيِضلُّ َعَلْيَها َواَل 

 . .. أي ال حيمل أحد ذنب أحد، وال جيني جاٍن إال عىل نفسه[ 15اإلرساء: ] ﴾ َرُسوالا 

يذكر أن هذه الكلمة األخرية التي ال كلمة بعدها، ألهنا كلمة    اهلل تعاىل: ف(2)قال آخر

اهلل التي جيب عىل الناس االرتباط هبا من موقع القناعة واإليامن، ﴿َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّاَم هَيَْتِدي  

   [ 92النمل: ] ﴾ لِنَْفِسهِ 

 

  (130وابن حبان ) ،(22( )2658مسلم ) (1) 

 ( 11/379) من وحي القرآن (2) 
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م له  ألن اهلداية متثل صالح أمره وسالمة مصريه يف الدنيا، بسبب ما تنظقال آخر:  

من شؤون حياته عىل أساس اخلري واملنفعة، كام متثل خالصه يف اآلخرة، من خالل ما حتقق  

فيام   [ 41الزمر:  ] ﴾  من رضوان اهلل وما تنتهي إليه من دخول اجلنة ﴿َوَمْن َضلَّ َفإِنَّاَم َيِضلُّ َعَلْيَها 

وقد تنتهي به إىل النار    يمثله االبتعاد عنها من الدخول يف متاهات ال يعرف اإلنسان هناياهتا،

فال أملك إجباركم عىل ما ال تريدون وال   [ 108يونس: ] ﴾ يف اآلخرة، ﴿َوَما َأَنا َعَلْيُكْم بَِوكِيلٍ 

مسئوليتكم  اإلبالغ  فيام    أحتمل  عملية  يف  هو  الكبري  دوري  ألن  تنحرفون،  أو  تعملون 

 واإلنذار لتبقى لكم حرية اإلرادة واالختيار. 

إِىَل  قال آخر: ومثل ذل ُمْثَقَلٌة  َتْدُع  َوإِْن  ُأْخَرى  ِوْزَر  َتِزُر َواِزَرٌة  ك قوله تعاىل: ﴿َواَل 

ٌء َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى  [ 18فاطر: ] ﴾ مِحْلَِها اَل حُيَْمْل ِمنُْه يَشْ

الناس، وإن كانوا جمتمعا واحدا، هم أشبه    فاآلية الكريمة تشري إىل أن :  (1)قال آخر

باجلسد الواحد، يتأثر، ويشقى باألعضاء الضعيفة، أو الفاسدة فيه، إال أهنم من جهة أخرى  

أفراد متميزون.. كل منهم له وجوده الذايت، وحياته اخلاصة به، وحسابه الذي يقوم عليه  

 ميزانه ىف مقام اخلري والرش عىل السواء. 

ظر إىل اإلنسان من خالل املجتمع، كان عليه أن يكون عضوا صاحلا  نُ   فإذاقال آخر:  

فيه، ثم كان عليه أيضا أن يعمل عىل إصالح ما يظهر من فساد ىف جمتمعه.. ففى ذلك محاية  

 له من عدوى الفساد، ومن رحيه اخلبيثة، أن تفسد عليه حياته. 

فاسدا ـ كان التعامل معه ىف  ظر إليه من خالل ذاته ـ صاحلا كان أو ثم إذا نُ قال آخر: 

مقام احلساب واجلزاء عىل أساس شخىص.. فله إحسانه كله، وعليه إساءته كلها.. وهذا ما  

 

 ( 11/867التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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   [ 7الزمر: ] ﴾ يشري إليه قوله تعاىل: ﴿َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى 

آخر:   ذات  قال  هبا  واملراد  الوزر،  حاملة  والوازرة:  والذنب..  اإلثم  والوزر: 

سان.. واملعنى، أنه ال حيمل إنسان ذنب غريه، وال يعينه ىف محله، وإن كان محله خفيفا،  اإلن

ومحل غريه ثقيال، ولو كان حامل هذا احلمل الثقيل قريبا، كأب، أو ابن، أو زوج، أو أخ  

مِحْلِهَ  إِىَل  ُمْثَقَلٌة  َتْدُع  قال تعاىل بعد هذا: ﴿َوإِْن  اَل  ملن يدعوه إىل محل بعض ما محل.. كام  ا 

ٌء َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى ، فهذا هو ميزان احلساب للناس.. لكل إنسان  [ 18فاطر:  ] ﴾  حُيَْمْل ِمنُْه يَشْ

 عند اهلل، جزاء ما عمل. 

َواَل    
ٍ
ء يَشْ ُكلِّ  َوُهَو َربُّ  ا  َربًّ َأْبِغي  اهللَِّ  َأَغرْيَ  تعاىل: ﴿ُقْل  قوله  قال آخر: ومثل ذلك 

 َعَلْيَها َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُثمَّ إىَِل َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم  َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس إاِلَّ 

َتلُِفونَ   [ 164األنعام: ] ﴾ فِيِه خَتْ

:  اآلية الكريمة شجبت منطق املرشكني، حيث قال اهلل تعاىل لنبيه  ف  :(1)قال آخر

الصحي من  هل  واسأهلم:  املالك  قل هلم  هو  أنه  حني  يف  الواحد  اهلل  غري  ربا  أطلب  أن  ح 

واملريب، وهو رب كل يشء وبيده أزمة ْجيع الكائنات، وحكمه جار يف ْجيع ذرات الوجود  

﴾]األنعام: 
ٍ
ء ا َوُهَو َربُّ ُكلِّ يَشْ  [ 164بال استثناء: ﴿ُقْل َأَغرْيَ اهللَِّ َأْبِغي َربًّ

: اتبعنا  كني املتحجرين ممن قالوا لرسول اهلل  عىل املرشاهلل تعاىل  ثم رد  قال آخر:  

ِوْزَر   َواِزَرٌة  َتِزُر  َواَل  َعَلْيَها  إاِلَّ  َنْفٍس  ُكلُّ  َتْكِسُب  وعلينا وزرك إن كان خطأ، قائال: ﴿َواَل 

فال يعمل أحد إال لنفسه، وال حيمل أحد وزر أحد.. ﴿ُثمَّ إِىَل َربُِّكْم    [ 164األنعام:  ] ﴾  ُأْخَرى

َتلُِفونَ َمْرِجُعكُ  فمآلكم إليه وهو خيربكم عن ْجيع ما    [ 164األنعام:  ] ﴾  ْم َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم فِيِه خَتْ

 

 (4/541) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 
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 اختلفتم فيه. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل: ﴿َأْم مَلْ ُينَبَّْأ باَِم يِف ُصُحِف ُموَسى َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوىفَّ  

َتِزُر َواِزَرٌة   َلْيَس لإِْلِْنَساِن إِالَّ َما َسَعى َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى ُثمَّ جُيَْزاُه  َأالَّ  ِوْزَر ُأْخَرى َوَأْن 

 [ 41ـ  36النجم: ] ﴾ اجْلََزاَء اأْلَْوىَف 

اشتملت هذه اآليات الكريمة عىل أصول إسالمية هي من حمكامت  : فقد  (1)قال آخر

عن عمله.. ومنها أنه ليس لإلنسان إال سعيه    العقل العميل، ومنها أن كل إنسان مسؤول 

 وكدحه، وأن كل إنسان جمزي بعمله. 

قال آخر: أما أوهلا.. فاآليات الكريمة تندد هبذا املتويل املمسك وختاطبه قائلة: أمل  

﴾  خُيرب بام أنزل اهلل يف التوراة ويف صحف إبراهيم عليه السالم: ﴿َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

 أي ال حيمل أحد ثقل اآلخر ووزره؟ [ 38النجم: ] 

وهذا املعنى موجود مفاده يف التوراة الرائجة، ففي سفر التثنية: )ال يقتل  قال آخر:  

التثنية:   اآلباء عن األوالد، وال يقتل األوالد عن اآلباء، كل إنسان بخطيئته يقتل( ]سفر 

24 /16 ] 

لإِْلِْنَساِن إِالَّ َما  قال آخر: وأما األمر الثاين، فقد نص عليه ق َلْيَس  وله تعاىل: ﴿َوَأْن 

أي يرى كل إنسان عمله يوم القيامة، كام قال    ،[ 40ـ   39النجم: ] ﴾  َسَعى َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى

 
ٍ
ا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوء ،  [ 30آل عمران:  ] ﴾  تعاىل: ﴿َيْوَم جَتُِد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حُمرَْضا

ا َيَرهُ  ٍة رَشًّ ا َيَرُه َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٍة َخرْيا  [ 8ـ  7الزلزلة:  ] ﴾ وقال: ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

: وذلك هو خط العدل الذي تؤكده كل الرساالت يف عالقات الناس  (2) قال آخر

 

 . 27/150 الطالبني: منية  (1) 

 ( 21/265) القرآنمن وحي  (2) 
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ابية يف دائرة خاصة،  ببعضهم البعض، وحترص نتائج العمل عىل أنه حيكم السلبية أو اإلجي

وهي الشخص الذي قام به، ليواجه الناس ْجيعا مواقف احلياة عىل هذا األساس يف الدنيا  

 واآلخرة. 

هذا ال يتعارض مع ما ورد يف األحاديث املأثورة من الثواب الذي حيصل  وقال آخر:  

  ن رسول اهلل  عليه اإلنسان بعد مماته، مما مل يقم به بنفسه بشكل مبارش، كام يف احلديث ع

أنه قال: )إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: علم ينتفع به أو صدقة جتري له أو  

.. وروي عن اإلمام الصادق أنه قال: )ليس يتبع الرجل بعد موته  (1)ولد صالح يدعو له(  

من األجر إال ثالث خصال: صدقة أجراها يف حياته فهي جتري بعد موته، وصدقة مبتولة  

هذه األمور ال متثل  ، ف(2)ال تورث، وسنة هدى يعمل هبا بعده، أو ولد صالح يدعو له(  

ا نوع من  بل هي  الكريمة،  اآلية  البداية  استثناء من  أن  باعتبار  أثره،  بامتداد  املمتد  لسعي 

 كانت من اإلنسان بالطريقة التي تكفل له االستمرار يف العطاء. 

، وقوله:  [ 80مريم:] ﴾  : ومثل ذلك قوله تعاىل: ﴿َوَنِرُثُه َما َيُقوُل َوَيْأتِينَا َفْرداا (3)قال آخر

اَمَواِت   ا َوُكلُُّهْم  ﴿إِْن ُكلُّ َمْن يِف السَّ ُهْم َعدًّ ا َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ مْحَِن َعْبدا َواأْلَْرِض إِالَّ آيِت الرَّ

ا ، أي نسلبه ما عنده من املال والولد ونأخذه منه أخذ  [ 95ـ    93مريم:  ] ﴾  آتِيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفْردا

 ان له ىف الدنيا. الوارث ما يرث، ويأتينا إذ ذاك فردا ال يصحبه مال وال ولد مما ك

إنسان   كل  وأن  الفردية،  املسؤولية  تقرر  كثري  وغريها  النصوص  فهذه  آخر:  قال 

مسؤول عن خاصة نفسه يف عمله وسلوكه وحياته، ثم هو نتيجة هذه املسؤولية سيحاسب  

 

 ( 8831) 2/372أمحد  (1) 

 .2/350 بحار األنوار: (2) 

 (16/81تفسري املراغي ) (3) 
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 وحده، وسيلقى اهلل وحده. 

لقرآن  قال الشاب: ْجيل جدا ما ذكرتم.. لكنكم ربام نسيتم أو تناسيتم ما ورد يف ا 

مْ  َأْثَقاهِلِ َمَع  َوَأْثَقاال  َأْثَقاهَلُْم  ﴿َوَليَْحِمُلنَّ  اآلية:  هذه  ففيه  وهذه  [ 13العنكبوت:  ] ﴾  الكريم،   ..

ِذيَن ُيِضلُّوهَنُْم بَِغرْيِ ِعْلمٍ   [25النحل: ] ﴾ اآلية: ﴿َوِمْن َأْوَزاِر الَّ

اآليات الكريمة    قال أحد الصبية: لقد ذكر لنا معلمنا أن هاتني اآليتني ال تعارضان

 السابقة.. بل هي تؤيدها وتقوهيا. 

 قال الشاب: كيف ذلك.. أنا أرامها متعارضتان.

أي   ارتكب  أو  اخلمر  فرشب  أخطأ  شخصا  أن  لو  أرأيت  أجبني..  الصبي:  قال 

 معصية.. أال حياسب عىل ذلك؟

 قال الشاب: بىل..  

ر بل  بمعصيته..  وال  برشبه  يكتف  مل  أنه  لو  أرأيت  الصبي:  املعايص  قال  ينرش  اح 

 ويدعو إليها ويستعمل كل األساليب لذلك، فغر بسببه ناس كثريون. 

 قال الشاب: حياسبون ْجيعا عىل ما فعلت أيدهيم. 

 قال الصبي: أال ترى أنه سيتميز عنهم بمزيد من العقاب؟ 

كان  وربام  عليها..  حيرض  راح  بل  يعيص..  بأن  يكتف  مل  فهو  بىل..  الشاب:  قال 

 التحريض أكرب من اخلطيئة نفسها. 

عىل أن اإلنسان قد يتحمل أوزار  اآليتني الكريمتني    قال الصبي: ولذلك نصت تينك

 غريه إن كان سببا فيها. 

وهلذا وردت النصوص الكثرية تدل عىل هذا.. وتعترب أن الداعية لألعامل  قال آخر:  

رسول اهلل أنه قال: )من سن يف  حسنة أو سيئة ينال جزاء دعوته أو إثمها، ففي احلديث عن  
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اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم  

يشء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من غري أن ينقص  

 ( 1)من أوزارهم يشء(

اخلري خزائن، ولتلك    أنه قال: )إن هذا   ويف حديث آخر عن رسول اهلل  قال آخر:  

اخلزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله اهلل مفتاحا للخري مغالقا للرش، وويل لعبد جعله اهلل  

  (2) مفتاحا للرش مغالقا للخري(

قال الشاب: ربام أحرتم وجهة نظركم.. لكن ال ينبغي أن تنسوا أن الذي ذكر ذلك  

 هو الكتاب املقدس واآلباء والقديسون العظام.  

حد الصبية: ليس القرآن الكريم وحده هو الذي يقرر هذا.. فالكتاب املقدس  قال أ

فيه.. ولسنا ندري كيف غاب ذلك عن قديسينا   قطعيا ال شك  تقريرا  احلقيقة  يقرر هذه 

]حزقيال   سفر  يف  ورد  ما  ذلك  من  هي  21  20/ 18األجالء..  ختطيء  التي  )النفس   :]

حيمل من إثم االبن، بر البار عليه يكون،    متوت، االبن ال حيمل من إثم األب، واألب ال

 ورش الرشير عليه يكون( 

[: )ال يقتل اآلباء عن األوالد، وال يقتل األوالد عن  24/16ويف ]التثنية  قال آخر:  

 اآلباء، كل إنسان بخطيئته يقتل( 

آخر:   ]إرمياء  قال  يأكل  31/30ويف  إنسان  كل  بذنبه،  يموت  واحد  كل  )بل   :]

 (  احلرصم ترضس أسنانه

  15/22قال آخر: كام أنكر املسيح عليه السالم اخلطيئة األصلية بقوله كام يف ]يوحنا  

 

  (1017رواه مسلم برقم ) (1) 
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[: )لو مل آت وأكلمهم، مل تكن هلم خطيئة، وأما اآلن فليس هلم حجة يف خطيئتهم.. لو  24

مل أعمل بينهم أعامالا مل يعملها آخر، ملا كانت هلم خطيئة، أما اآلن فقد رأوا وأبغضوين(..  

النص ال يتحدث عن خطأ سابق عن وجوده، بل عن خطأ وقع فيه بنو إرسائيل    إن هذا

جتاهه، هو عدم اإليامن باملسيح، وليس فيه أي ذكر للخطيئة املوروثة، بل هو كام يبدو ال  

 يعرف شيئاا عنها. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك فإن العقل يتناىف مع ما ذكره حرضة اآلباء.. فهل ذنب  

الوحيد الذي يرسى يف ذريته أم أن ْجيع اخلطايا تتوارث؟.. فإن قلت: بل  آدم هو الذنب  

 ذنب آدم وحده.. قيل لك: مل خص آدم دون غريه؟.. ومل خص ذنب آدم دون غريه؟ 

األفعال   ووراثة  الصفات  وراثة  بني  فرقا  هناك  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة  آخر:  قال 

ومن أمه وأجداده صفات كالطول   ه من أبياملكتسبة التي ال يتم توراثها.. فاالبن مثال يرث 

ولون العينني وشكل أجزاء جسمه وحجمها، ولكنه ال يرث اخلطيئة.. فلو أن أباك املبارش  

اقرتف إثام، فهل ترث إثمة كام ترث لون عينية؟ ولو أن األب اختار أن يكون جمرما، فهل  

ن كان صاحلا.. فإن  ب إيعني ذلك أن ابنه سريث منه هذه الطبيعة؟ ومثل ذلك، فإن األ

 ذلك ال يعنى بالرضورة أن االبن سيكون مثله، ألنه ورث طبيعة والده؟ 

قال آخر: لقد ذكر اهلل تعاىل هذا ليبني أن كل إنسان ال يمكن أن يؤثر فيه غريه مهام  

كان ذلك الغري.. لقد ذكر نموذج نوح عليه السالم وخالفه مع ابنه، فقال: ﴿َوِهَي جَتِْري  

َباِل َوَناَدى ُنوٌح اْبنَُه َوَكاَن يِف َمْعِزٍل َيا ُبنَيَّ اْرَكْب َمَعنَا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكافِِريَن    هِبِْم يِف  َمْوٍج َكاجْلِ

 َقاَل اَل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اهللَِّ إِالَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل 
ِ
  َقاَل َسآِوي إِىَل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن املَْاء

 [ 43ـ  42هود: ] ﴾ نَُهاَم املَْْوُج َفَكاَن ِمَن املُْْغَرِقنيَ َبيْ 

وذكر نموذج إبراهيم عليه السالم، فقال: ﴿َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِنَُّه  قال آخر:  
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ا َنبِيًّا إِْذ َقاَل أِلَبِيِه َيا َأَبِت مِلَ َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل ُيْبرِصُ  يقا  َواَل ُيْغنِي َعنَْك َشْيئاا َيا َأَبِت  َكاَن ِصدِّ

يْ  ا َيا َأَبِت اَل َتْعُبِد الشَّ اطاا َسِويًّ بِْعنِي َأْهِدَك ِْصَ َطاَن إِنَّ  إِينِّ َقْد َجاَءيِن ِمَن اْلِعْلِم َما مَلْ َيْأتَِك َفاتَّ

مْحَِن َعِصيًّا َيا َأَبِت إِينِّ َأَخاُف َأْن َيمَ  ْيَطاَن َكاَن لِلرَّ ْيَطاِن  الشَّ مْحَِن َفَتُكوَن لِلشَّ َك َعَذاٌب ِمَن الرَّ سَّ

َقا  يًّا 
َملِ َواْهُجْريِن  أَلَْرُْجَنََّك  َتنَْتِه  مَلْ  َلئِْن  إِْبَراِهيُم  َيا  آهِلَتِي  َعْن  َأْنَت  َأَراِغٌب  َقاَل  َساَلٌم  َولِيًّا  َل 

َحِفيًّا وَ  َكاَن يِب  ُه  إِنَّ َوَأْدُعو َريبِّ  َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َريبِّ  ِمْن ُدوِن اهللَِّ  َتْدُعوَن  َوَما  َأْعَتِزُلُكْم 

 َريبِّ َشِقيًّا 
ِ
 [ 48ـ  41مريم: ] ﴾ َعَسى َأالَّ َأُكوَن بُِدَعاء

وذكر نموذج املرأة الصاحلة تكون زوجة للكافر، ومع ذلك ال يرضها،  قال آخر:  

َب اهللَُّ َمَثالا لِلَِّذيَن   آَمُنوا اْمَرَأَت فِْرَعْوَن إِْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن يِل ِعنَْدَك َبْيتاا يِف اجْلَنَِّة  فقال: ﴿َورَضَ

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملنِِيَ  نِي ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَملِِه َوَنجِّ  [ 11التحريم: ] ﴾ َوَنجِّ

وذكر نموذج املرأة املنحرفة تكون زوجة للرجل الصالح، ومع ذلك ال  قال آخر:  

َت َعْبَدْيِن  ين َب اهللَُّ َمثاَلا لِلَِّذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت ُنوٍح َواْمَرَأَت ُلوٍط َكاَنَتا حَتْ فعها، فقال: ﴿رَضَ

ا َفَلْم ُيْغنَِيا َعنُْهاَم ِمَن اهللَِّ َشْيئاا َوِقيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع ال اِخلِنيَ ِمْن ِعَباِدَنا َصاحِلَنْيِ َفَخاَنَتامُهَ ﴾  دَّ

 [ 10التحريم: ] 

قال آخر: لقد ذكرت أن قابيلة اخلطأ متوارثة من آدم.. فكيف يكون ذلك، ونحن  

 نرى يف اإلنسان قابليته للخطأ باعتبار الطبيعة التي طبع عليها، والظروف التي يوجد فيها؟

آخر:   ذلك،  قال  تعاىل  اهلل  ذكر  القوى  فلقد  من  وهب  وما  اإلنسان،  يصف  قال 

ْنَساَن يِف َكَبٍد َأحَيَْسُب َأْن َلْن َيْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد َيُقوُل َأْهَلْكُت َماالا  والطاقات:   ﴿َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

َيَرُه َأَحٌد َأمَلْ َنْجَعْل َلُه َعْينَنْيِ َولَِساناا َوَشَفَتنْيِ َوَهَدْينَاُه النَّْجَدْينِ  ا َأحَيَْسُب َأْن مَلْ  ـ   4البلد:  ] ﴾  ُلَبدا

10 ] 

ا إِنَّا َخَلْقنَا  قال آخر:   ْهِر مَلْ َيُكْن َشْيئاا َمْذُكورا ْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ وقال: ﴿َهْل َأَتى َعىَل اإْلِ
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را 
َشاكِ ا  إِمَّ بِيَل  السَّ َهَدْينَاُه  إِنَّا  ا  َبِصريا ا  َسِميعا َفَجَعْلنَاُه  َنْبَتلِيِه  َأْمَشاٍج  ُنْطَفٍة  ِمْن  ْنَساَن  ا  اإْلِ َوإِمَّ ا 

اَكفُ   [3ـ  1اإلنسان: ] ﴾ ورا

الثقيلة مسؤولية التكليف بام قال آخر:   وقال يصف حتمل البرش ْجيعا للمسؤولية 

َباِل َفَأَبنْيَ  اَمَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِ حتمله من نزوع للخري وللرش: ﴿إِنَّا َعَرْضنَا اأْلََماَنَة َعىَل السَّ

َومَحَ  ِمنَْها  َوَأْشَفْقَن  حَيِْمْلنََها  املُْنَافِِقنَي  َأْن  اهللَُّ  َب  لُِيَعذِّ َجُهوالا  ا  َظُلوما َكاَن  ُه  إِنَّ ْنَساُن  اإْلِ َلَها 

غَ  اهللَُّ  َوَكاَن  َواملُْْؤِمنَاِت  املُْْؤِمننَِي  َعىَل  اهللَُّ  َوَيُتوَب  َكاِت  َواملرُْْشِ كنَِي  َواملرُْْشِ ا  َواملُْنَافَِقاِت  ُفورا

 [ 73ـ  72األحزاب: ] ﴾ َرِحياما 

ال  العقيدة  سكت  عن  وحدثنا  هذا،  من  دعنا  بأس..  ال  الصبية:  أحد  فقال  شاب، 

 الرابعة. 

آباء الكنسية   قال الشاب: العقيدة الرابعة هي عقيدة العقوبة العامة.. لقد رشحها 

وقديسوها بام ال مزيد عليه.. حيث ذكروا أن اخلطيئة املتوارثة ال بد أن تؤدي إىل العقوبة  

اجلن أن ْجيع  ذلك  فإن  العامة،  ولذلك  اخلطيئة،  حيملون وزر  وهم  مولودون  البرشي  س 

عدالة اهلل تقتيض دفع الثمن لكل خطيئة.. ولن يسمح اهلل، بل وال يقدر أن يسمح خلطيئة  

[: )من أجل ذلك كأنام بإنسان  12:  5دون قصاص.. لقد قال بولس يف رسالته إىل رومية ] 

املوت، و العامل، وباخلطية  إىل  إذ  واحد دخلت اخلطية  الناس  إىل ْجيع  املوت  اجتاز  هكذا 

 اخطأ اجلميع( 

 ثم التفت للصبية، وقال: هذه هي العقيدة الرابعة. فهل لديكم إشكاالت ترتبط هبا؟

قال أحد الصبية: أجل.. فالعقد السابقة مل تزدها هذه العقيدة اجلديدة إال تعقيدا..  

لناس، فلامذا ما يزال املوت مستمراا  ذلك أنه إذا كان بسبب خطيئة آدم اجتاز املوت إىل ْجيع ا

خنوخ مع اهلل ومل ير  أبعد أن فدى املسيح العامل، وصاحلنا مع اهلل كام يذكرون؟.. وملاذا سار 
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املوت كام يقول الكتاب املقدس مع أنه مل ينعم يف ذلك احلني بالفداء؟.. وملاذا صعد إيليا  

إىل  أيضا  ين  النبي  مل  أنه  مع  املوت،  ير  ومل  أثنى  السامء  وملاذا  بالفداء؟..  احلني  ذلك  يف  عم 

الكتاب املقدس عىل الكثري ممن مل ينعموا بالفداء.. ومل يذكر هلم أي عقوبة.. بل إنه فوق  

 ذلك نص عىل براءهتم من اخلطيئة األصلية.  

قال آخر: لقد سمعنا معلمنا يذكر أن الكتاب املقدس بأسفاره ْجيعا يشهد لكثريين  

هم، ولو كانوا مرسبلني باخلطيئة األصلية ملا استحقوا هذا الثناء.. ومنهم  باخلريية ويثني علي

]متى   يف  كام  وصاياه  إحدى  يف  املسيح  فيهم  قال  الذين  و]مرقس  4  3/ 18األطفال   ،]

تدخلوا  16/ 13/ 10 فلن  األوالد  مثل  وتصريوا  ترجعوا  مل  إن  لكم،  أقول  )احلق   :]

 ، فهو األعظم يف ملكوت الساموات( ملكوت الساموات، فمن وضع نفسه مثل هذا الولد

[: )دعوا األوالد  14  13/ 19وعندها هنر تالميذه أطفاالا قال كام يف ]متى  قال آخر:  

 يأتون إيّل وال متنعوهم، ألن ملثل هؤالء ملكوت الساموات( 

آخر:   اخلطيئة  قال  من  األطفال  طهارة  إىل  برصاحة  يشريان  النصني  هذين  إن 

 سيح مثالا لألبرار الذين يدخلون اجلنة. األصلية.. ولذلك جعلهم امل

واملسيح مل يكتف برباءة الصغار.. بل ذكر براءة األبرار.. فهو يقول كام يف    قال آخر:

[: )مل آت ألدعو أبراراا، بل خطاة إىل التوبة(، فكيف يوجد أبرار، وملا يصلب  32/ 5]لوقا 

 املسيح؟

الكالم املجمل.. بل إنه ذكر    قال آخر: وذكر لنا أن الكتاب املقدس مل يكتف هبذا

 األمثلة الكثرية عن األبرار الذين مل تكبلهم اخلطيئة. 

[:  24/ 5فمن األنبياء الذين أثنت عليهم التوراة أخنوخ.. ففي ]التكوين  قال آخر:  

]عربانيني   يف  كام  بولس  عنه  وقال  أخذه(..  اهلل  ألن  يوجد  ومل  اهلل،  مع  أخنوخ  )وسار 
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نوخ لكيال يرى املوت، ومل يوجد ألن اهلل نقله، إذ قبل نقله شهد  [: )باإليامن نقل أخ5/ 11

 له بأنه قد أرىض اهلل( 

آخر:   ففي]التكوين  قال  نوح..  يف  6/9ومنهم  كامالا  باراا  رجالا  نوح  )وكان   :]

 أجياله، وسار نوح مع اهلل( 

ا  [: )ال ختف يا إبرام أن11/1ومنهم إبراهيم فقد قيل له كام يف ]التكوين  قال آخر:  

[: )بارك الرب إبراهيم يف  24/1ترس لك، أجرك كثري جداا(، وقيل عنه كام يف ]التكوين  

 كل يشء( 

[: )قد قلت يف  9  33/8ومنهم أيوب.. ذلك الذي قيل فيه كام يف ]أيوب قال آخر: 

 مسامعي، وصوت أقوالك سمعت، قلت: أنا بريء بال ذنب، زكي أنا وال إثم يل( 

[: )احلق أقول  11/ 11املعمدان الذي قيل فيه كام يف ]متى  ومنهم يوحنا  قال آخر:  

لكم: مل يقم بني املولودين من النساء أعظم من يوحنا املعمدان(.. وقال عنه لوقا كام يف ]لوقا  

 [: )ألنه يكون عظياما أمام الرب، ومخراا ومسكراا ال يرشب(.. وغريهم كثري. 15/ 1

عىل هؤالء األنبياء.. بل إنه كال ثناء كثريا    قال آخر: ومل يكتف الكتاب املقدس بالثناء 

 عىل بعض من مل يكونوا أنبياء. 

منهم هابيل بن آدم الذي تقبل اهلل منه ذبيحته لصالحه، ومل يقبلها من  قال آخر: و

[.. وقد  4/4أخيه، فلم متنعه اخلطيئة األصلية عن أن يكون عند اهلل مقبوالا كام يف ]التكوين  

[: )باإليامن قدم هابيل هللّ ذبيحة أفضل من قايني،  11/4]عربانيني  قال عنه بولس كام يف  

 فبه شهد له أنه بار، إذ شهد اهلل لقرابينه( 

[:  23/ 7  6/12ومنهم الناجون مع نوح كلهم من األبرار ففي ]التكوين  قال آخر:  

)ورأى اهلل األرض، فإذا هي فسدت، إذ كان كل برش قد أفسد طريقه عىل األرض فقال اهلل  
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الفلك فقط(.. ولو كانت   نوح والذين معه يف  أمامي.. وتبقى  أتت  لنوح: هناية كل برش 

 اخلطيئة موروثة ملا كان ثمة مربر هلذا التفريق. 

قال آخر: وهذا كله يتوافق مع القرآن الكريم، فاهلل تعاىل خيرب يف آيات كثرية أنه ال  

اة مما يرتكبه املجرمون.. ومن  يعاقب اإلنسان إال عىل ما عمل، أما الصاحلون، فهم بمنج

ِذيَن َمَعُه   ُبوُه َفَأْنَجْينَاُه َوالَّ األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل عن نوح عليه السالم وقومه: ﴿َفَكذَّ

ا َعِمنيَ  ُْم َكاُنوا َقْوما ُبوا بِآَياتِنَا إِهنَّ ِذيَن َكذَّ  [64األعراف: ] ﴾ يِف اْلُفْلِك َوَأْغَرْقنَا الَّ

آخر:   عنقال  ِمنَّا    وقال  بَِرمْحٍَة  َمَعُه  ِذيَن  َوالَّ ﴿َفَأْنَجْينَاُه  وقومه:  السالم  عليه  هود 

ُبوا بِآَياتِنَا َوَما َكاُنوا ُمْؤِمننِيَ  ِذيَن َكذَّ  [ 72األعراف: ] ﴾ َوَقَطْعنَا َدابَِر الَّ

ِْم   وقال عن صالح عليه السالم وقومه: ﴿َفَعَقُروا النَّاَقَة َوَعَتْوا َعْن َأْمرِ قال آخر:  َرهبِّ

ْجَفُة َفَأْصَبُحوا يِف دَ  اْئتِنَا باَِم َتِعُدَنا إِْن ُكنَْت ِمَن املُْْرَسلِنَي َفَأَخَذهْتُُم الرَّ َيا َصالُِح  اِرِهْم  َوَقاُلوا 

َوَلكِ  َلُكْم  َوَنَصْحُت  َريبِّ  ِرَساَلَة  َأْبَلْغُتُكْم  َلَقْد  َقْوِم  َيا  َوَقاَل  َعنُْهْم  َفَتَوىلَّ  بُّوَن  َجاثِِمنَي 
حُتِ اَل  ْن 

 [ 79ـ  77األعراف: ] ﴾ النَّاِصِحنيَ 

وقال عن لوط عليه السالم وقومه: ﴿َفَأْنَجْينَاُه َوَأْهَلُه إِالَّ اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن  قال آخر: 

ا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املُْْجِرِمنيَ   [ 84ـ  83ف: األعرا] ﴾ اْلَغابِِريَن َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم َمَطرا

يِف  قال آخر:   َفَأْصَبُحوا  ْجَفُة  الرَّ السالم وقومه: ﴿َفَأَخَذهْتُُم  وقال عن شعيب عليه 

ُبوا ُشَعْيباا َكاُنوا ُهُم اخْلَ  ِذيَن َكذَّ ُبوا ُشَعْيباا َكَأْن مَلْ َيْغنَْوا فِيَها الَّ ِذيَن َكذَّ يَن  َداِرِهْم َجاثِِمنَي الَّ ارِسِ

َعنُْهْم وَ  َقْوٍم  َفَتَوىلَّ  َعىَل  آَسى  َفَكْيَف  َلُكْم  َوَنَصْحُت  َريبِّ  ِرَسااَلِت  َأْبَلْغُتُكْم  َلَقْد  َقْوِم  َيا  َقاَل 

 [ 93ـ  91األعراف: ] ﴾ َكافِِرينَ 

قال آخر: وقد عقب اهلل تعاىل كل تلك املشاهد بقوله: ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا  

َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهمْ  ُبوا َفَأَخْذَناُهْم باَِم َكاُنوا َيْكِسُبوَن   َواتَّ  َواأْلَْرِض َوَلكِْن َكذَّ
ِ
اَمء َبَرَكاٍت ِمَن السَّ
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َيْأتَِيُهمْ  َأْن  اْلُقَرى  َأْهُل  َأَوَأِمَن  َنائُِموَن  َوُهْم  ا  َبَياتا َبْأُسنَا  َيْأتَِيُهْم  َأْن  اْلُقَرى  َأْهُل  َبْأُسنَا  َأَفَأِمَن   

ى َوُهْم َيْلعَ  ونَ ُضحا ـ   96األعراف:  ] ﴾  ُبوَن َأَفَأِمُنوا َمْكَر اهللَِّ َفاَل َيْأَمُن َمْكَر اهللَِّ إِالَّ اْلَقْوُم اخْلَارِسُ

99 ] 

فالقانون الذي حيكم اجلميع هو ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿َفَأَخْذَناُهْم باَِم قال آخر:  

 [ 96األعراف: ] ﴾ َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

العقيدة   احلديث عن  إىل  اآلن  نحتاج  أننا  أظن  الصبية:  أحد  فقال  الشاب،  سكت 

 اخلامسة.. عقيدة كفارة اخلطيئة.. فهال وضحتها لنا؟  

[ عندما  22:  9قال الشاب: لقد ذكر هذه العقيدة بولس يف رسالته إىل العربانيني ] 

حتصل مغفرة(..    قال: )وكل يشء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم ال 

فهذا النص يدل عىل أن كفارة اخلطيئة حتتاج إىل دم يسفك.. وبقدر عظم اخلطيئة يكون قدر  

 الدم.. هذا ما قرره بولس.. وهذا ما جرى عليه قديسونا.. فهل لديكم اعرتاض عليه؟ 

 قال أحد الصبية: لقد ذكرت أن بولس يعتمد عىل رشيعة العهد القديم يف تقرير هذا. 

اب: أجل.. فقد ذكر الناموس.. والناموس مل يقرر إال يف العهد القديم..  قال الش

 وقد نص عىل أن الكفارة ال تكون إال بالدم. 

قال الصبي: لكن معلمنا ذكر لنا أن العهد القديم ينص عىل خالف هذا.. نعم هو  

 يذكر الدم.. ولكنه يذكر معه التوبة.. بل إنه يعترب التوبة أعظم من الدم. 

[: )إين أطلب رمحة ال ذبيحة، ومعرفتي أكثر  7  6:  6قد ورد يف ]هوشع  ر: فقال آخ 

 من املحرقات ولكنكم مثل آدم، نقضتم عهدي( 

[: )ارجع تائبا يا إرسائيل إىل الرب إهلك، ألنك  3  1:  14وورد يف ]هوشع  قال آخر:  

ع إثمنا،  قد تعثرت بخطيئتك، امحلوا معكم كالم ابتهال وارجعوا إىل الرب قائلني له: انز



599 

 

وتقبلنا بفائق رمحتك، فنزجي إليك محد شفاهنا كالقرابني، إن أشور لن ختلصنا، ولن نعتمد  

عىل خيول مرص إلنقاذنا، ولن نقول لألوثان صنعة أيدينا: )أنتم آهلتنا( ألن فيك وحدك  

 جيد اليتيم رمحة( 

ذكره القرآن.. فهو  قال آخر: وقد ذكر لنا معلمنا أن هذه العقائد تتوافق متاما مع ما  

يذكر أن التوبة هي التي تكفر اخلطيئة، ال القرابني.. لقد قال تعاىل يذكر ذلك: ﴿َأمَلْ َيْعَلُموا  

ِحيم اُب الرَّ َدَقاِت َوَأنَّ اهللََّ ُهَو التَّوَّ  [104التوبة:  ] ﴾  َأنَّ اهللََّ ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْأُخُذ الصَّ

آخر َغُفوراا  :  قال  اهللََّ  جَيِِد  اهللََّ  َيْسَتْغِفِر  ُثمَّ  َنْفَسُه  َيْظلِْم  َأْو  ُسوءاا  َيْعَمْل  وقال: ﴿َوَمْن 

 [110النساء:] ﴾ َرِحيام

ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم ال َتْقنَُطوا ِمْن َرمْحَِة اهللَِّ إِنَّ  قال آخر:   ِذيَن َأرْسَ وقال: ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

ِحيمُ اهللََّ َيغْ  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ُنوَب َْجِيعاا إِنَّ  [ 53الزمر: ] ﴾ ِفُر الذُّ

وقال: ﴿َوَأِن اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه ُيَمتِّْعُكْم َمَتاعاا َحَسناا إِىَل َأَجٍل  قال آخر:  

ْوا َفإِينِّ   [3هود:] ﴾  َأَخاُف َعَليُْكْم َعَذاَب َيْوٍم َكبرِيٍ ُمَسّمىا َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه َوإِْن َتَولَّ

َر  قال آخر:   ِذيَن آَمنُوا ُتوُبوا إِىَل اهللَِّ َتْوَبةا َنُصوحاا َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفِّ َا الَّ وقال: ﴿َيا َأهيُّ

تَِها اأْلهَْنَاُر   ِذيَن آَمُنوا  َعنُْكْم َسيَِّئاتُِكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن حَتْ َيْوَم ال خُيِْزي اهللَُّ النَّبِيَّ َوالَّ

إِنَّ  َلنَا  َواْغِفْر  ُنوَرَنا  َلنَا  َأمْتِْم  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  َأْيِدهيِْم َوبَِأْياَمهِنِْم  َبنْيَ  َيْسَعى  َك َعىَل ُكلِّ  َمَعُه ُنوُرُهْم 

 َقِديرٌ 
ٍ
ء  [8التحريم:] ﴾ يَشْ

َأْرَسْلنَا ِمْن  قال آخر: وأخرب اهلل تعاىل أن   كل الرسل جاءوا هبذا.. فقد قال: ﴿َوَما 

ُْم إِْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اهللََّ َواْسَتغْ  َفَر هَلُُم  َرُسوٍل إال لُِيَطاَع بِإِْذِن اهللَِّ َوَلْو َأهنَّ

اباا َرِحياما  ُسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ  [ 64النساء:] ﴾ الرَّ

وذكر أمثلة عن ذلك، حيث أخرب عن نوح عليه السالم أنه قال لقومه:  ل آخر:  قا 
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ةا إِ  اَمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراراا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ تُِكْم  ﴿َوَيا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه ُيْرِسِل السَّ ىَل ُقوَّ

ْوا جُمِْرِمنيَ   [ 52هود:] ﴾ َوال َتَتَولَّ

وأخرب عن صالح عليه السالم أنه قال لقومه: ﴿َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم  خر: قال آ

ُه ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه إِنَّ   َريبِّ َقِريٌب  ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

يٌب   [61هود:] ﴾ جُمِ

آخر:   جَيِْرَمنَُّكْم  وأخ قال  اَل  َقْوِم  ﴿َوَيا  لقومه:  قال  أنه  السالم  عليه  شعيب  عن  رب 

ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَب َقْوَم ُنوٍح َأْو َقْوَم ُهوٍد َأْو َقْوَم َصالٍِح َوَما َقْوُم ُلوٍط ِمنُْكْم  

 [ 90ـ  89هود: ] ﴾ نَّ َريبِّ َرِحيٌم َوُدودٌ بَِبِعيٍد َواْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه إِ 

قال آخر: وقد ذكر لنا معلمنا أن هذه املعاين القرآنية ال تزال موجودة يف النصوص  

 . التي مل حترف من الكتاب املقدس

[: )ليرتك الرشير طريقه  7:  55ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف ]إشعيا:  قال آخر:  

 ب فريمحه، ولريجع إىل إهلنا ألنه يكثر الغفران( واألثيم أفكاره، وليتب إىل الر 

[: )حي أنا يقول السيد الرب، إين ال أبتهج بموت  11:  33يف ]حزقيال: قال آخر: و

 الرشير بل بأن يرتدع عن غيه وحييا(

[: )ولكن إن رجع الرشير عن خطاياه كلها  22  21:  18يف ]حزقيال: قال آخر: و 

ع ما هو عدل وحق فإنه حتام حييا، ال يموت وال  التي ارتكبها، ومارس ْجيع فرائيض وصن

 تذكر له ْجيع آثامه التي ارتكبها، إنام حييا بربه الذي عمله( 

آخر:   يف ]خروج:  قال  بجعله  40:12وورد  وأمر  خطأه،  غفر هلارون  الرب  أن   ]

 وذريته كهنة عىل بني ارسائيل..  

احل إىل  اآلن  نحتاج  أننا  أظن  الصبية:  أحد  فقال  الشاب،  العقيدة  سكت  ديث عن 
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 السادسة.. عقيدة صلب املسيح.. فهال وضحتها لنا؟  

الشاب عصب  (1)قال  هي  العقيدة  وهذه  صلب..  املسيح  أن  املسيحيون  يعتقد   :

املسيحية وحمورها.. لقد قال الكاردينال اإلنجليزي )منينغ( يصور أمهية حادثة الصلب يف  

أمهية هذا البحث املوجب للحرية، فإنه إذا مل تكن  كتابه )كهنوت األبدية( بقوله: )ال ختفى  

وفاة املسيح صلبا حقيقية، فحينئذ يكون بناء عقيدة الكنيسة قد هدم من األساس، ألنه إذا  

فبولس   التثليث..  وال  النجاة،  وال  الذبيحة،  توجد  ال  الصليب،  عىل  املسيح  يمت  مل 

مل يمت املسيح ال تكون قيامة    واحلواريون وْجيع الكنائس كلهم يدعون هذا، أي أنه إذا 

أيضا(، وقال: )جوردن مولتامن( يف كتابه ]اإلله املصلوب[: )إن وفاة يسوع عيل الصليب  

هي عصب كل العقيدة املسيحية(.. بل قال قبلهم )بولس( يؤكد هذا ويؤسس له: )إن مل  

 [ 15/14يكن املسيح قد قام، فباطل كرازتنا، وباطل أيضاا إيامنكم( ]كورنثوس 

التي   قال أحد الصبية: لقد رد القرآن الكريم هذه العقيدة، واعتربها من األخطاء 

وقع فيها من أرخوا للمسيح عليه السالم، فقد قال تعاىل خماطبا املسيح عليه السالم عند  

بِاْلَبيِّنَاِت  ِجْئَتُهْم  إِْذ  َعنَْك  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  َكَفْفُت  ِذيَن    ذكر تعداد نعم اهلل عليه: ﴿َوإِْذ  الَّ َفَقاَل 

 [ 110املائدة: ] ﴾ َكَفُروا ِمنُْهْم إِْن َهَذا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِنيٌ 

آخر:   املَْاكِِرينَ قال  َخرْيُ  َواهللَُّ  اهللَُّ  َوَمَكَر  أهنم  [ 54آل عمران:] ﴾  وقال: ﴿َوَمَكُروا  ، أي 

 كادوا ليقتلوه، ولكن كيد اهلل أعظم من كيدهم. 

المح املؤامرة التي حاكها اليهود ضده: ﴿َوبُِكْفِرِهْم  وقال عند ذكر بعض م  قال آخر:

ا َقَتْلنَا املَِْسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اهللَِّ  ْم إِنَّ َتاناا َعظِياما َوَقْوهِلِ ْم َعىَل َمْرَيَم هُبْ  َوَما َقَتُلوُه  َوَقْوهِلِ

 

 (153 ص  ،الثالوث والفداء (1) 
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ِذيَن اْخ  َباَع  َوَما َصَلُبوُه َوَلكِْن ُشبَِّه هَلُْم َوإِنَّ الَّ َتَلُفوا فِيِه َلِفي َشكٍّ ِمنُْه َما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِالَّ اتِّ

ا َحكِياما َوإِْن ِمْن َأْهِل اْلكِتَ  اِب إِالَّ َلُيْؤِمنَنَّ  الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقيناا َبْل َرَفَعُه اهللَُّ إَِلْيِه َوَكاَن اهللَُّ َعِزيزا

ابِِه َقْبَل َمْوتِِه َوَيوْ   [ 159ـ  156النساء: ] ﴾ َم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيدا

ِذيَن  قال آخر:   ُرَك ِمَن الَّ وقال: ﴿إِْذ َقاَل اهللَُّ َيا ِعيَسى إِينِّ ُمَتَوفِّيَك َوَرافُِعَك إيَِلَّ َوُمَطهِّ

َكَفُروا   ِذيَن  الَّ َفْوَق  َبُعوَك  اتَّ ِذيَن  الَّ َوَجاِعُل  َفَأْحُكُم  َكَفُروا  َمْرِجُعُكْم  إِيَلَّ  ُثمَّ  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  إىَِل 

 [ 55آل عمران:] ﴾ َبْينَُكْم فِياَم ُكنُْتْم فِيِه خَتَْتلُِفونَ 

قال آخر: لقد ذكر لنا معلمنا أن هذه اآليات ْجيعا تنص ْصاحة أو تلميحا عىل نجاة  

أ الذين  املاكرين، وعىل رفعه، وأن أعداءه  الشك..  املسيح من مكر  رادوا صلبه وقعوا يف 

 وتنص عىل أن املسيح يعود قبيل الساعة، فيكون عالمة عىل قرب انقضاء الدنيا. 

قال الشاب: دعنا من هذا، فنحن ال نستطيع أن نلزم املسيحيني بام ورد يف القرآن،  

 إننا نظلمهم بذلك. 

ها بام يقتضيه  قال أحد الصبية: فلنعترب ما ورد يف القرآن جمرد دعوى.. وهلم نناقش

البحث العلمي.. ألست ترى كام يرى كل آباء الكنيسة وقديسوها أن حادثة صلب املسيح  

 هي حمور املسيحية وقطبها الذي تدور عليه.. أليس كذلك؟

 قال الشاب: أجل.. وقد ذكرت ما يدل عىل ذلك. 

يه أي  قال الصبي: أليس األصل يف مثل هذا أن ينقل بالتواتر.. أو ينقل نقال ال تعرت

شبهة، فال يمكن أن نعتمد يف األحداث اخلطرية إال عىل األدلة القطعية.. وقد قال اهلل تعاىل  

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه   يقرر هذا: ﴿َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

َ [ 36االرساء:] ﴾  َمْسُؤوالا  ِذيَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا  .. وقال: ﴿َيا َأهيُّ ا الَّ

 [6احلجرات:] ﴾ َقْوماا بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنيَ 
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قال آخر: إن هذا يستدعي البحث يف الشهود الذين حرضوا احلادثة.. أجبنا.. من  

 احلادثة عن رؤية؟  هم الشهود الذين وصفوا

لغة إنسانية يتحدث عن صلب    500قال الشاب: إن الكتاب املقدس.. ويف أكثر من  

 املسيح.. أفال يكفي هذا دليال؟ 

قال أحد الصبية: أول مالحظة يمكن أن خترق هبا هذه الشهادة هي أن كتبة األناجيل  

 (1)األربعة مشكوك يف عالقتهم باملسيح

الثانية.. هي أن شهود اإلثبات ْجيعاا مل حيرضوا الواقعة التي  واملالحظة  قال آخر:  

 [ 50/ 14يشهدون فيها، كام قال مرقس: )فرتكه اجلميع وهربوا( ]مرقس:  

 خمطوط.    5000قال الشاب: ولكن هذه الشهادة مسجلة عىل أكثر من  

شأن   إن  بل  الرتْجات..  يف  قبله  قيل  املخطوطات  يف  يقال  ما  الصبية:  أحد  قال 

وطات أيرس.. فهو ال حيتاج إال القدرة عىل الكتابة.. وقد ذكر لنا معلمنا أنه ال توجد  املخط

ل   أياا منها مل يسجَّ النسخ ْجيعا خمطوطتان متطابقتان.. ولو تطابقت ْجيعها، فإن  من هذه 

 بخط مؤلفه، وإن ُنسب إليه. 

ل[: )قصة  قال آخر: وقد نقل لنا عن اينوك باول الذي قال يف كتابه ]تطور األناجي

صلب الرومان للمسيح مل تكن موجودة يف النص األصيل لألناجيل(.. وقد استند يف ذلك  

هذا   يف  مكررة  وردت  أجزاء  هناك  أن  له  فتبني  اليونانية،  متى  نسخة  ترْجة  إعادته  إىل 

 اإلنجيل، مما يوحي بأنه أعيدت كتابتها يف مرحلة تالية. 

مرقس الذي علق عىل ما ورد يف ]مرقس  قال آخر: ونقل لنا عن نينهام مفرس إنجيل  

 

 ذكرنا األدلة الكثرية عىل ذلك يف كتاب )الكلامت املقدسة(   (1) 
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[ من أنه )يف اليوم األول من الفطري، حني كانوا يذبحون الفصح، قال له  16  –  12/ 14

تالميذه: أين تريد أن نميض ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنني من تالميذه، وقال هلام: اذهبا  

ن أغلب املفرسين يعتقدون أن  إىل املدينة فيالقيكام إنسان حامل جرة ماء اتبعاه..( بقوله: )إ

هذه الفقرات أضيفت فيام بعد لرواية مرقس(.. واستند هؤالء هلذه الدعوى ألمرين: أما  

أوهلام.. فهو أنه وصف اليوم الذي قيلت فيه القصة بأسلوب ال يستخدمه هيودي معاْص  

ثني عرش..(  قال: )وملا كان املساء جاء مع اال   17للمسيح، وأما الثاين، فهو أن كاتب العدد  

[، وهو يتحدث عن جلوس املسيح مع تالميذه االثني عرش، وهو ال يعلم  14/17]مرقس  

 شيئاا عن رحلة اثنني منهم إلعداد الفصح.  

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد ذكر لنا أن األناجيل األربعة تتحدث عن تفاصيل  

وحياا أن تتكامل روايات    كثرية يف رواية الصلب، واملفروض أنه لو كانت هذه الروايات

 اإلنجيليني األربعة وتتطابق. 

الذي ذهب للقبض عىل  قال آخر:   ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف احلديث عن 

املسيح، فقد ذكر متى ذلك، فقال: )ْجع كثري بسيوف وعيص من عند رؤساء الكهنة وشيوخ  

الكتبَة والشيوخ  [، لكن مرقس زاد عىل ذلك بأن ذكر من اجلمع  52/ 26الشعب( ]متى  

[.. وذكر يوحنا أن اآلتني هم جند الرومان وخدم من عند رؤساَء الكهنة  43/ 14]مرقس:  

[.. ومل يذكر أي من الثالثة جميء رؤساء الكهنة، لكن لوقا ذكر أن رؤساء  3/ 18]يوحنا  

الكهنة جاءوا بأنفسهم للقبض عىل املسيح إذ يقول: )قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند  

 [.. أال ترى التناقض بني لوقا والباقني؟ 52/ 22يكل والشيوخ املقبلني عليه( ]لوقا  اهل

العقيدة   احلديث عن  إىل  اآلن  نحتاج  أننا  أظن  الصبية:  أحد  فقال  الشاب،  سكت 

 السابعة.. عقيدة الفداء بالصلب.. فهال وضحتها لنا؟  
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روا أن املسيح صلب  قال الشاب: لقد ذكر هذه العقيدة آباء الكنيسة الكبار، حيث ذك

الناس، وخيلصهم من خطاياهم، وهم يستدلون عىل ذلك بام ورد يف يف   يفدى  ألجل أن 

]يوحنا:  عن  11/ 10إنجيل  نفسه  يبذل  الصالح  الراعي  الصالح،  الراعي  هو  )أنا   :]

ابنه الوحيد لكيال  16/ 3اخلراف(، ويف ]يوحنا:  [: )ألنه هكذا أحب اهلل العامل حتى بذل 

[: )أن ابن  45/ 10من به، بل تكون له احلياة األبدية(، ويف إنجيل ]مرقس: هيلك كل من يؤ

وقد ذكر آباء الكنيسة أن    ..اإلنسان مل يأت ليُخَدم بل ليخُدم وليبذل نفسه فدية عن كثريين(

التي أصابتها بسبب معصية آدم، لكن عدله   اللعنة  اهلل أراد برمحته أن خيلص األرض من 

يعاقب أصحاب الذنب، ولذلك التمس هذا املخرج للتوفيق  رفض ذلك، بل أبى إال أن  

 بني العدل والرمحة. 

سكت قليال، ثم قال: لقد خلص )أوغسطينوس( املسألة بأن اهلل رحيم، ولكنه ال  

يريد أن يغري قوانني املحكمة التي تنص عىل أن املوت عقوبة عادلة هلذه اخلطيئة األصلية،  

ون ثم حييون من جديد، فتعود إليهم حريتهم بعد حياهتم  فاختذ حيلة ينجي هبا عباده، فيموت 

اجلديدة، وملا كانت إماتة الناس ْجيعاا تتعارض مع قانون الطبيعة وسنن الكون، كان البد  

من شخص معصوم من الذنب األصيل يعاقبه اهلل بموته، ثم يبعثه، فيكون موته بمثابة موت  

املهمة.. وقد قال القس لبيب ميخائيل يوضح    البرشية وعقوبتها، وقد اختار اهلل ابنه هلذه

ذلك: )إن اهلل الرحيم هو أيضاا إله عادل، وإن اهلل املحب هو أيضاا إله قدوس يكره اخلطيئة،  

وإذا تركزت هذه الصورة يف أذهاننا، سندرك عىل الفور أن صفات اهلل األدبية الكاملة ال  

. فإن الصليب يبدو أمامنا رضورة  يمكن أن تسمح بغفران اخلطية دون أن تنال قصاصها.

 حتمية للتوفيق بني عدل اهلل ورمحته(  

قال أحد الصبية: مع احرتامنا ملن ذكرت.. لكن أال تشعر أن فيام قالوه إساءة أدب  
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 عظيمة مع اهلل.. بل هي تظهر أن البرش بقصورهم أعظم من اهلل.  

 ا الركني؟ قال الشاب: كيف تقول هذا عىل عقيدة هي لب املسيحية وركنه

قال الصبي: تأمل جيدا فيها لرتى كيف يبدو اهلل من خالهلا ضعيفا عاجزاا عن أبسط  

أن قرر   أن يعاقبه هبا بعد  ينبغي  التي  الطريقة  آدم وذنبه.. حائراا يف  العفو عن  يشء.. عن 

عقوبته.. إن قرار العقوبة يظهر من خالهلا، وكأنه قرار مترسع يبحث له عن خمرج.. وقد  

لبحث عن هذا املخرج قروناا عديدة، ثم اهتدى إليه، فكان املخرج الوحيد هو ظلم  امتد ا

 املسيح وتعذيبه عىل الصليب كفارة عن ذنب مل يرتكبه. 

قال آخر: إن املسيحيني هبذا يشبهون )اهلل( حاشاه بصورة مستقذرة.. هي صورة  

يعا  حني  اهلل  أن  هؤالء  ونسى  يشء،  كل  عىل  عوضاا  يريد  وهو  يعاقب  املرايب  ال  قب 

 للمعاوضة، أو إلرضاء نفسه، بل لكبح الرش وتطهري الذنب..  

قال آخر: لقد نيس هؤالء أن العفو من الصفات اإلهلية التي اتصف هبا الرب وطلبها  

 يف عباده، وهو أوىل هبا ملا فيها من كامل وُحسن. 

  1/ 85مور  وقد ذكر الكتاب املقدس أن اهلل عفا عن بني إرسائيل، ففي ]مزقال آخر:  

[ )رضيت يا رب عىل أرضك، أرجعت سبي يعقوب، غفرت إثم شعبك، سرتت كل  3

 خطيتهم، ساله حجزت كل رجزك،رجعت عن محو غضبك(

وكان بطرس قد سأل املسيح: )يا رب كم مرة خيطئ إىل أخي وأنا أغفر  قال آخر:  

 [ 22  18/21له؟ هل إىل سبع مرات؟ قال له يسوع: بل إىل سبعني مرة( ]متى 

آخر:   وباركوا  قال  أعداءكم  أحبوا  لكم:  فأقول  أنا  )أما  هلم:  قال  أخرى  ومرة 

إليكم ويطردونكم، لكي   الذين يسيئون  العنيكم، أحسنوا إىل مبغضيكم، وصلوا ألجل 

تكونوا أبناء أبيكم الذي يف الساموات، فإنه ترشق شمسه عىل األرشار والصاحلني، ويمطر  
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 [ 45 5/44عىل األبرار والظاملني( ]متى  

قال آخر: لقد فات هؤالء أن هناك بدائل كثرية مقبولة ومتوافقة مع سنن اهلل املاضية  

يف البرش.. وهي ْجيعاا أوىل من اللجوء إىل صلب املسيح تكفرياا للخطيئة ووفاءا بسنة االنتقام  

 والعدل. 

آخر:  واملغفرة،    قال  التوبة،  من  الكريم  القرآن  يعرضه  ما  البدائل  هذه  أهم  ومن 

العفو، واالكتفاء بعقوبة األبوين عىل جريمتهام.. وكل ذلك من السنن التي يقرها الكتاب  و

 املقدس. 

لنا معلمنا تعجبه من بولس حني قال: )بدون سفك دم ال   قال آخر: ولذلك ذكر 

]عربانيني   مغفرة(  نصوص  22/ 9حتصل  عن  املسكني  غفل  هل  باله؟..  ما  لنا:  وقال   ،]

ال  الكثرية  املقدس  أمل  الكتاب  التوبة وقصصها وقبول اهلل هلا؟..  تي تتحدث بإسهاب عن 

فيتذمر   واخلطاة،  العشارين  مع  جيلس  كان  وكيف  السالم..  عليه  املسيح  أخبار  يسمع 

]لوقا   معهم(  ويأكل  خطاة  يقبل  )هذا  قائلني:  لذلك  والكتبة  لكن  2/ 15الفريسيون   ]

 به لوقا من كالم املسيح.. فقد  املسيح كان يعلمهم حرصه عىل توبتهم؟.. أمل يسمع بام أخرب 

[: )وكلمهم هبذا املثل قائالا: أي إنسان منكم له مائة خروف وأضاع  7  15/3ورد فيه ]لوقا  

الضال حتى جيده، وإذا   الربية ويذهب ألجل  التسعة والتسعني يف  واحداا منها، أال يرتك 

ريان قائالا هلم: افرحوا  وجده يضعه عىل منكبيه فرحاا ويأيت إىل بيته، ويدعو األصدقاء واجل 

بخاطئ   السامء  يف  فرح  يكون  هكذا  إنه  لكم:  أقول  الضال..  خرويف  وجدت  ألين  معي، 

 واحد يتوب(؟ 

ما إن وصل احلديث بالشاب والصبية إىل هذا املوضع حتى خرج املعلم من بيته،  

 ؟ وعندما رأيته أرسعت إليه، وسلمت عليه بحرارة، وأنا أقول: هل تقبلني تلميذا عندك
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ومنذ ذلك اليوم ْصت من تالميذه الذين ال يفارقونه أبدا إىل أن جاء اليوم الذي  

طلب فيه مني أن أسري يف األرض كام سار أصحاب املسيح احلقيقيني، ألبرش باحلقائق، ال  

 باألوهام.

 : التحريف والقيم . 3

من حديثه حتى سمعنا صوتا يرتفع من بعيد، فهرع اجلميع إليه    الرابعما إن انتهى  

بعض   هبم  وحييط  مقيدين،  الرجال  من  أربعة  وجدنا  أن  إىل  معهم،  وهرعت  مرسعني، 

الناس، وهم يرددون: هؤالء من اليهود، وقد جاءوا إلينا من بلد بعيد يريدون الفتنة.. وقد  

كهم حتى نذهب هبم إىل القايض لريى رأيه  رأينا يف متاعهم ما يدل عىل ذلك، ولذلك لن نرت

 فيهم. 

مل يكن القايض الذي يقصدونه بعيدا، ومل يكن كذلك يعمل يف حمكمة كسائر املحاكم  

تلك   أهل  بني  للقضاء  بيته  يف  جناحا  خصص  قد  بسيطا،  رجال  كان  وإنام  نعرفها،  التي 

 النواحي، وقد أخربين صاحبي أن املعلم هو الذي وكل له ذلك.

 األول:    املشهد 

عندما دخلنا عىل القايض، وحييناه، وصافحني بحرارة، وهو يقول: مرحبا بتلميذ  

 القرآن.. أرجو أال تغفل عن تسجيل أي حرف يقع يف هذا املجلس. 

ثم طلب من املتهمني واملدعني أن يقفوا يف حمل واحد، فقال بعضهم: كيف تسوي  

 بيننا وبني هؤالء اليهود املجرمني؟

سأحدثكم بحديث حدثني به املعلم، فقد ذكر لنا أن اإلمام عيل افتقد  قال القايض:  

القايض، فقال   ـ فوجدها عند رجل نرصاين، فاختصمه إىل رشيح  ـ يوما من األيام  درعه 
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اإلمام عيل مدعيا: الدرع درعي، ومل أبع ومل أهب، وسأل رشيح النرصاين يف ذلك فقال: ما  

عندي بكاذب، فالتفت القايض إىل أمري املؤمنني عيل،  الدرع إال درعي، وما أمري املؤمنني  

فقال: يا أمري املؤمنني، إن النرصاين صاحب اليد عىل الدرع، وله بذلك حق ظاهر عليها،  

فهل لديك بينة عىل خالف ذلك تؤيد ما تقول؟ فقال اإلمام عيل: أصاب رشيح، مايل بينة،  

الدرع النرصاين  للنرصاين، وأخذ  بالدرع  وانرصف بضع خطوات، ثم عاد    وقىض رشيح 

فقال: أما إين أشهد أن هذه أحكام األنبياء، أمري املؤمنني يدنيني إىل قاضيه، فيقيض يل عليه،  

أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، الدرع درعك يا أمري املؤمنني، اتبعت اجليش  

ا وقد أسلمت فهي  وأنت منطلق من صفني، فخرجت من بعريك األورق، فقال عيل: أم

 . (1)لك

التفت القايض للمدعني، وقال: واآلن أخربوين ما هي بينتكم عىل أن هؤالء جاءوا  

 لبث الفتنة؟

قال أحدهم: لقد فتحنا حقائبهم، فوجدناهم حيملون الكتب املقدسة لليهود وبعض  

 رموزهم وشعاراهتم.. والشك أهنم يريدون نرشها بيننا. 

وه غري كاف أبدا.. فبام أهنم هيود، فسيحملون ما يرتبط  قال القايض: لكن ما ذكرمت

مسابح   ومحلتم  الكريم،  القرآن  أيضا  حلملتم  حمل  أي  إىل  رستم  أنتم  أنكم  ولو  بدينهم.. 

 املسلمني وسجاداهتم.. فهل ترون من العدالة أن توقفوا مثل ما يوقف هؤالء. 

شديد العداوة لكل    سكت قليال، ثم قال: لقد كنت مثلكم يف يوم من األيام، كنت

من خيالفني حتى ومل يبادلني العداوة إىل أن رشفني اهلل بالتلمذة عىل معلمي الرضا.. فقد  

 

 . 8/5البداية والنهاية:  (1) 
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 أذهب عني كل ذلك، وعلمني السالم الذي دعانا إليه القرآن الكريم. 

ِذيَن  حرضته من جمالسه، سامعي له، وهو يقرأ قوله تعاىل:  وكان أول ما   َا الَّ ﴿َيا َأهيُّ

ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدلُ  ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َواَل جَيْ اِمنَي هللَِِّ  وا ُهَو  آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ

ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ   [ 8املائدة: ] ﴾  َخبرٌِي باَِم َتْعَمُلونَ َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّ

: مما يدخل ىف  (1)وقد طلب من تالميذه حينها أن يتكلموا يف معناها، فقال أحدهم

اِمنَي هللَِِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسطِ  ، والقيام  [ 8املائدة:  ] ﴾  امليثاق الذي واثق اهلل به املؤمنني أن يكونوا ﴿َقوَّ

لرعاية ألحكامه.. سواء ىف حميط اإلنسان ىف ذاته، أو ىف دائرة  هلل هو االنتصار لرشيعته وا

من   موقف  أو  الشئون  من  شأن  ىف  هنى  أو  أمر  هلل  كان  فحيثام  كلها..  اإلسالمية  اجلامعة 

 . املواقف كان عىل اإلنسان أن يستحرض له وجوده كله، وأن يلقاه بوجوده كله

امِ قال آخر:   تعاىل: ﴿َقوَّ إليه قوله  حيث حيمل هذا    [ 8املائدة:  ] ﴾  نَي هللَِِّوهذا ما يشري 

 الفعل معنيني، يكمل أحدمها اآلخر: القيام، ثم املبالغة ىف هذا القيام إىل أقىص حد يستطاع. 

وهذه الدعوة بالقيام بأمر اهلل وهنيه، واملبالغة ىف هذا القيام، هو أمر ملزم  قال آخر:  

نسان فيام هو له وعليه، واجلامعة كلها فيام  للمؤمن ىف ذاته، كام هو ملزم للمؤمنني ْجيعا.. اإل

 هو هلا أو عليها. 

فليس يكفى لسالمة اإلنسان أن يسلم ىف نفسه، وإنام أن تسلم اجلامعة معه،  قال آخر:  

ففى سالمتها سالمة له، وىف عطبها عطب ضمنى له، كام عرب عن ذلك أيضا قوله تعاىل:  

ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا قَ  َا الَّ اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء هللَِِّ َوَلْو َعىَل َأْنُفِسُكمْ ﴿َيا َأهيُّ   [ 135النساء: ] ﴾ وَّ

آخر:   هللَِِّ  قال  اِمنَي  َقوَّ ﴿ُكوُنوا  تعاىل:  بقوله  ذلك  تعقبان  الكريمتني  اآليتني  وكال 

 

 ( 3/1047التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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اِمنَي بِاْلِقْسِط [ 8املائدة: ] ﴾ ُشَهَداَء بِاْلِقْسطِ   [ 135النساء: ] ﴾ ُشَهَداَء هللَِِّ، و﴿ُكوُنوا َقوَّ

وهذا يعنى أن القوامة بالقسط هى قوامة هلل، وأن الشهادة هلل هى شهادة  قال آخر:  

بالقسط.. ذلك أن القسط هو العدل، والعدل صفة من صفات احلق جل وعال.. وجمموع  

به فيهام، هكذا: كونى قوامني هلل.. شهداء للمأمور  هلل..    الصورتني يعطينا صورة مؤكدة 

كونوا قوامني بالقسط.. شهداء بالقسط.. لكن النظم القرآنى جاء هبام عىل هذا النمط الذي  

 صاهنام من هذا التكرار. 

آخر خيتص  و:  (1)قال  العدل ال  أن  الكريمة وغريها  اآليات  الواضح من هذه  من 

ا التي خيتلف  القضايا  ليشمل كل  يتسع  بل  القضاء،  لناس  باملنازعات احلاصلة يف جمالس 

فيها، يف شؤون احلكم من حيث عالقة احلاكم باملحكومني، وعالقات الناس ببعضهم، ويف  

من   ختتزنه  ما  خالل  من  للمواقف  تقديرهم  ويف  واألوضاع،  لألشخاص  التقييم  شؤون 

 مؤثرات وما حييط هبا من ظروف. 

آخر:   الواقع  قال  تطبع  التي  البارزة  السمة  العدل هو  اإلسالمي يف  وبذلك يكون 

الذين   سيام  ال  ومعارف..  وأصدقاء  وأقارب  جريان  من  العامة  أو  العائلية  الفرد؛  حياة 

نظرته لألمور، ويف كلامته وأعامله ويف حياة   يتحمل مسئوليتهم ويتحملون مسئوليته، يف 

الذي   األساس  هو  العدل  ليكون  األخرى،  باملجتمعات  وعالقاته  ترصفاته  يف  املجتمع، 

ات والعالقات، بعيدا عن موازين القوة والضعف والقرب والبعد، لتتكامل  حيكم الترصف

عدالة   يف  واملادية  الروحية  قيمها  وحتتضن  واخلاصة،  العامة  أوضاعها  يف  وتتوازن  احلياة 

 وسالم. 

 

 ( 7/316) من وحي القرآن (1) 
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   الثاين:   املشهد 

ذكر القايض الكثري من املعاين التي تعلمها من املعلم، واملرتبطة بالقيم التي  بعد أن  

اليهود احلديث،  جاء هب أحد  أمثاهلا يف مشاهد سابقة، طلب  والتي حتدثنا عن  ا اإلسالم، 

فأذن له القايض، فقال: شكرا جزيال سيادة القايض عىل ما ذكرته لنا.. ونحن يف احلقيقة ما  

أتينا بلدكم بنية طيبة، وإنام أرسلنا بعض املجرمني إليكم، بعدما سمعوا بالقيم العظيمة التي  

كم، لندرسها، ونعرف أسباهبا، ونسعى بعد ذلك لالنحراف هبا.. وأحسب أنكم  تنترش بين

لنا بمواجهة   القرآن، ونحن ال طاقة  كفيتمونا يف هذا املجلس مؤونة بحثنا؛ فأنتم تالميذ 

 القرآن. 

قال آخر: صدقت.. لقد حاول أسالفنا، ومنذ أول بعثة نبيكم أن يستعملوا ما أطاقوا  

 واالنحراف به كام حرفوا ديننا وانحرفوا به لكنهم مل يطيقوا. من وسائل لتحريف دينكم 

قال آخر: وقد كان سبب ما فعلوه ال يرجع جلهلهم بكون القرآن من عند اهلل، وال  

لتلك   وإنام  املقدسة  كتبنا  يف  صفاته  يقرؤون  فهم  ونبيه،  اهلل  رسول  حممد  بكون  جلهلهم 

 العنرصية املقيتة التي بنوا عليها ديننا. 

خر: وكيف ال تتمثل فيهم، وهم قد تعلموها من الكتاب املقدس الذي يقرؤون  قال آ 

التعاليم هذه  أمثال  العيل.   :فيه  بنو  وْجيعكم  آهلة،  )إنكم  قلت:  ستموتون    .)أنا  لكنكم 

 ( 7ـ 82/6كالبرش( )املزامري: 

(:  26ـ    25/  9التكوين:  سفر  يف )قال آخر: وكيف ال تتمثل فيهم، وهم يقرؤون  

إله سام. وليكن    )ليكن كنعان اهلل  )تبارك  قال:  ثم  العبيد إلخوته(،  ملعونا، وليكن عبد 

كنعان عبدا له، ليوسع اهلل ليافث فيسكن يف خيام سام. وليكن كنعان عبدا له(، رغم أن  

 الذي شاهد عورة أبيه هو حام والد كنعان؟
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يقرؤون   وهم  فيهم،  تتمثل  ال  وكيف  آخر:  )تكوين  قال  )فقالت  :  (10/  21يف 

براهيم: )اطرد هذه اجلارية وابنها، فإن ابن اجلارية لن يرث مع ابني إسحق(، فقد جعل  إل

اليهود إسامعيل عم إرسائيل ابن جارية، وجعلوا إسحاق أبا إرسائيل ابن حرة، وجعلوه هو  

 ابن أبيه الوحيد، متجاهلني أسبقية من جعلوه ابن األمة؟ 

يقرؤون   وهم  فيهم،  تتمثل  ال  وكيف  آخر:  )صموئيل:  يفقال  )فقال  43/  1   :)

 الفلسطيني لداود: )ألعيل كلب حتى تأيت ملحاربتي بعيص؟( 

يقرؤون   وهم  فيهم،  تتمثل  ال  وكيف  آخر:  )مزامري:  قال  (:)موآب  8/ 60يف 

 مرحضتي، وعىل أدوم ألقي حذائي(؟

(: )وحني  15ـ  10/  20يف )تثنية  قال آخر: وكيف ال تتمثل فيهم، وهم يقرؤون  

ة مدينة فادعوها للصلح أوال. فإن أجابتكم إىل الصلح واستسلمت لكم،  تتقدمون ملحارب

فكل الشعب الساكن فيها يصبح عبيدا لكم. وإن أبت الصلح وحاربتكم فحاْصوها فإذا  

أسقطها الرب إهلكم يف أيديكم، فاقتلوا ْجيع ذكورها بحد السيف. وأما النساء واألطفال  

، فاغنموها ألنفسكم، ومتتعوا بغنائم أعدائكم التي  والبهائم، وكل ما يف املدينة من أسالب

وهبها الرب إهلكم لكم. هكذا تفعلون بكل املدن النائية عنكم التي ليست من مدن األمم  

 القاطنة هنا(؟ 

(:)فاذهب  3:  15/  1يف )صموئيل قال آخر: وكيف ال تتمثل فيهم، وهم يقرؤون  

اقتل بل  منهم  أحد  عن  تعف  ال  عامليق..  وهاجم  وأطفاال  اآلن  ونساء،  رجاال  ْجيعا  هم 

 ورضعا(؟

يقرؤون   فيهم، وهم  تتمثل  آخر: وكيف ال  (:)ويقوم  6ـ    5/  61يف )إشعياء  قال 

الغرباء عىل رعاية قطعانكم، وأبناء األجانب يكونون لكم حراثا وكرامني. أما أنتم فتدعون  
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 كهنة الرب،.. فتأكلون ثروة األمم وتتعظمون بغناهم(؟ 

(: )ودمروا املدينة  21/ 6يف )يشوع  تتمثل فيهم، وهم يقرؤون قال آخر: وكيف ال 

وقضوا بحد السيف عىل كل من فيها من رجال ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر والغنم  

   واحلمري. ثم أحرق اإلرسائيليون املدينة بالنار بكل ما فيها واستحيا يشوع راحاب الزانية( 

وفيه آخر:  اإلرسائقال  املحاربون  )رجع  فيها.  :  من  كل  وقتلوا  عاي  إىل  يليون 

فكان ْجيع من قتل يف ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عرش ألفا، وهم ْجيع أهل عاي.  25

 ( 24/  8.. حتى تم القضاء عىل ْجيع أهل عاي( )يشوع  26

(: )اعربوا يف  7ـ    5:  9)حزقيال يف  قال آخر: وكيف ال تتمثل فيهم، وهم يقرؤون  

والعذراء   والشاب  الشيخ  أهلكوا  تعفوا.  وال  عيونكم  ترتأف  ال  واقتلوا.  خلفه  املدينة 

والطفل والنساء. ولكن ال تقربوا من أي إنسان عليه السمة، وابتدئوا من قديس(. فابتدأوا  

اهلي )نجسوا  هلم:  وقال  اهليكل.  أمام  املوجودين  والشيوخ  الرجال  وامألوا  هيلكون  كل 

 ساحاته بالقتىل، ثم اخرجوا(. فاندفعوا إىل املدينة ورشعوا يقتلون(  

يقرؤون   وهم  فيهم،  تتمثل  ال  آخر: وكيف  ) يف  قال  هوشع  يقول  16:  13سفر   )

الرب: )جتازى السامرة ألهنا متردت عىل إهلها. بالسيف يسقطون. حتطم أطفاهلم، واحلوامل  

 تشق( 

فيهم تتمثل  ال  وكيف  آخر:  يقرؤون  قال  وهم  )يف  ،  إشعيا  يقول  16:  13سفر   )

 الرب: )وحتطم أطفاهلم أمام عيوهنم وتنهب بيوهتم وتفضح نساؤهم(  

(: )أما مدن  16: 20سفر التثنية ) يف قال آخر: وكيف ال تتمثل فيهم، وهم يقرؤون 

الشعوب التي هيبها الرب إهلكم لكم مرياثا فال تستبقوا فيها نسمة حية، بل دمروها عن  

كام  ب واليبوسيني  واحلويني  والفرزيني  والكنعانيني  واألموريني  احلثيني  كمدن  أبيها،  كرة 
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 أمركم الرب إهلكم(  

شكرا   وقال:  لرفاقه،  والتفت  أحدهم،  قام  بذلك،  اليهود  هؤالء  اعرتف  أن  بعد 

تأبى إال أن   الطرق، لكنها  تغطيتها بكل  التي كنا نحاول  املرة  جزيال العرتافكم باحلقيقة 

 وتفضحنا.. لكن اسمحوا يل أن أذكر لكم أمرا عني كتمته عنكم.  خترج

 قالوا: وما هو؟ 

قال: أنتم تعلمون أين أنا الذي دعوتكم للحضور هلذه البالد لتحقيق رغبة أولئك  

 املجرمني يف التجسس عليها. 

 قالوا: أجل.. وكلنا نتحمل مسؤولية عملنا، ال أنت وحدك. 

يكن هديف حتقيق رغبة أولئك املجرمني، وإنام كان يف  قال: عندما دعوتكم لذلك مل  

تعريفكم بالقرآن، وبالقيم العظيمة التي حيملها.. فقد علمت أنكم أصحاب عقول، وأن  

 معرفتكم بالقرآن ستجعلكم تؤمنون به، مثلام آمنت به أنا. 

التفت اليهود لبعضهم مندهشني، فقال: ال تستغربوا.. فأنا مل أفعل ذلك إال نصحا  

كم.. لقد قدمت إىل هذه البالد قبل فرتة، ومل أكن أنوي حينها أي رش، بل كانت نيتي جمرد  ل

السياحة والسري يف األرض.. لكن اهلل شاء أن يريني فيها الكثري من املشاهد التي جعلتني  

هو رسوله اخلاتم    أوقن متاما أن القرآن الكريم هو رسالة اهلل اخلامتة لعباده، وأن حممدا  

 م. إليه

 قلنا: فهال حدثتنا عن بعضها. 

قال: عند أول قدومي إليها رأيت شبابا جمتمعني، فرحت أقرتب منهم ألتعرف عىل  

ما هيتم به الناس يف هذه املدينة.. وقد حسبت أنه سيكون من جنس ما هيتم به قومنا، لكني  

 رأيتهم خمتلفني متاما عنا، ويف كل يشء. 
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ُبوِر  عاين الوارد يف قوله تعاىل:  لقد قال أحدهم: هلم بنا نتدبر امل ﴿َوَلَقْد َكَتْبنَا يِف الزَّ

َوَما   َعابِِديَن  لَِقْوٍم  ا  َلَباَلغا َهَذا  يِف  إِنَّ  احِلُوَن  الصَّ ِعَباِدَي  َيِرُثَها  اأْلَْرَض  َأنَّ  ْكِر  الذِّ َبْعِد  ِمْن 

ْوا  َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرمْحَةا لِْلَعاملَنَِي ُقْل إِنَّاَم ُيوَحى إِيَلَّ   َأنَّاَم إهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَهْل َأْنُتْم ُمْسلُِموَن َفإِْن َتَولَّ

 َوإِْن َأْدِري َأَقِريٌب َأْم َبِعيٌد َما ُتوَعُدونَ 
ٍ
 [ 109ـ  105األنبياء: ] ﴾ َفُقْل آَذْنُتُكْم َعىَل َسَواء

السابقة إىل جانب من ثواب املؤمنني  الكريمة  بعد أن أشارت اآليات  :  (1) قال آخر

وهي وراثة  إىل أحد أوضح املكافآت الدنيوية هلؤالء،  هذه اآليات  الصاحلني، فقد أشارت  

َيِرُثَها  األرض، وعامرهتا بكل الفضائل ْكِر َأنَّ اأْلَْرَض  ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ َكَتْبنَا يِف الزَّ : ﴿َوَلَقْد 

احِلُونَ   [ 105بياء: األن] ﴾ ِعَباِدَي الصَّ

وكلمة ﴿اأْلَْرُض﴾ تطلق عىل جمموع الكرة األرضية، وتشمل كافة أنحاء  قال آخر:  

حتمل أن يكون املراد وراثة  االعامل إال أن تكون هناك قرينة خاصة يف األمر، ومع أن البعض  

كل األرض يف القيامة، إال أن ظاهر كلمة األرض عندما تذكر بشكل مطلق تعني أرض  

 هذا العامل. 

آخر:   وأخذ  ايعني    ( اإلرث)ولفظ  قال  معاملة  بدون  شخص  إىل  اليشء  نتقال 

نتصار قوم صاحلني  اأحيانا بمعنى  القرآن الكريم  ستعملت هذه الكلمة يف  اوعطاء، وقد  

كام   طاحلني،  قوم  تعاىل  عىل  َكاُنوا  قال  ِذيَن  الَّ اْلَقْوَم  ﴿َوَأْوَرْثنَا  إرسائيل:  بني  شأن  يف 

 [ 137األعراف: ] ﴾ اِرَق اأْلَْرِض َوَمَغاِرهَبَا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَش 

أن  قال آخر:   ُبوِر﴾ يف األصل يعني كل كتاب ومقال، ومع  وبالرغم من أن ﴿الزَّ

ستعملت فيها هذه الكلمة يف القرآن يشريان إىل زبور  اموضعني من املواضع الثالثة التي  

 

 (10/254) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 
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الثالث، أي م عليه السالم   داود هذه اآلية الكريمة  ا ورد يف  ، فال يستبعد أن يكون املورد 

 إشارة إىل هذا املعنى أيضا. 

و  آخر:  والتذكر،  قال  التذكري  يسبب  ما  أو  التذكري،  يعني  األصل  يف  ْكِر﴾  ﴿الذِّ

وإستعملت هذه الكلمة يف القرآن هبذا املعنى، واطلقت أحيانا عىل كتاب موسى الساموي،  

ا لِْلُمتَِّقنيَ  ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى َوَهاُرونَ كقوله تعاىل:    .[ 48األنبياء: ] ﴾ اْلُفْرَقاَن َوِضَياءا َوِذْكرا

﴾  ﴿إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر لِْلَعاملَنِيَ كقوله تعاىل:  ستعملت أحيانا يف شأن القرآن،  اوقال آخر:  

ـ هو القرآن، والزبور كل كتب  اآلية الكريمة  إن املراد من الذكر ـ يف  ، فولذلك  [ 27التكوير:  ] 

األنبياء السابقني، أي إننا كتبنا يف كل كتب األنبياء السابقني إضافة إىل القرآن بأن الصاحلني  

 سريثون األرض ْجيعا. 

آخر:   التي  قال  التعبريات  مالحظة  من  الكن  املراد  أن  توضح  اآلية  يف  ستعملت 

ة، فإن  الزبور كتاب داود، والذكر بمعنى التوراة، ومع مالحظة أن الزبور كان بعد التورا

التوراة أننا  إننا كتبنا يف الزبور بعد  َبْعِد﴾ حقيقي، وعىل هذا فإن معنى اآلية:  تعبري ﴿ِمْن 

 سنورث العباد الصاحلني األرض. 

عليه  داود  اإلهلية، ألن  هذان الكتابان من بني الكتب  اهلل تعاىل  ذكر  قال آخر: وقد  

احلق والعدل، وكان بنو إرسائيل  ستطاع أن يشكل حكومة  اكان أحد أكرب األنبياء، والسالم  

مصداقا واضحا للقوم املستضعفني الذين ثاروا بوجه املستكربين ودمروا دولتهم واستولوا  

 عىل حكومتهم وورثوا أرضهم.

  إيامن هؤالء وتوحيدهم، وكلمة الصاحلني تدل عىل إضافة العباد إىل اهلل قال آخر: و

املؤهالت،  تدل عىل   التقوى، سواء  كل  ناحية  القدرة    و أالعلم والوعي،    و أ  من  من جهة 

 . وغريها من جانب التدبري والتنظيم  و أوالقوة، 
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عندما هييء العباد املؤمنون هذه املؤهالت واألرضيات  قال آخر: وهي تدل عىل أنه  

ليمرغوا   ويعينهم  يساعدهم  سبحانه  اهلل  فإن  الرتاب،  أألنفسهم،  يف  املستكربين  نوف 

 .  حيكمون أرضهم بعد، بل تكون للمستضعفني، فريثوهنا ويقطعوا أيدهيم امللوثة، فال

و آخر:  االقال  يدل عىل  ال  فإن جمرد كوهنم مستضعفني  ذلك  نتصار عىل  بناء عىل 

كتساب املؤهالت من جهة أخرى،  ااألعداء وحكم األرض، بل إن اإليامن الزم من جهة، و

إىل وراثة األرض  وما دام مستضعفو األرض مل حييوا هذين األصلني فسوف ال يصلون  

لَِقْوٍم َعابِِدينَ قال تعاىل  ولذلك    ،وحكمها  ا  َلَباَلغا َهَذا  التأكيد املشدد: ﴿إِنَّ يِف  ﴾ من باب 

 [106األنبياء: ] 

آخر تعاىل:  (1)قال  قال  ثم  لِْلَعاملَنِيَ :  َرمْحَةا  إاِلَّ  َأْرَسْلنَاَك  ، [ 107األنبياء:  ] ﴾  ﴿َوَما 

 اهلل سبحانه وتعاىل إنام أرسله رمحة للناس ْجيعا. ، وأن للنبى فيها اخلطاب و

أن اهلدى الذي جاء به هو خري ممدود للناس ْجيعا، وهو  قال آخر: ورس ذلك هو  

، كام قال تعاىل  رمحة غري حمجوزة عن أحد، بل إهنا مبسوطة لكل إنسان، أيا كان لونه وجنسه

الكريم: َرُس   لنبيه  إِينِّ  النَّاُس  َا  َأهيُّ َيا  اَمَواِت  ﴿ُقْل  السَّ ُمْلُك  َلُه  الَِّذي  ا  َْجِيعا إَِلْيُكْم  اهللَِّ  وُل 

يِّ الَِّذي ُيْؤِمُن   بِاهللَِّ َوَكلاَِمتِِه  َواأْلَْرِض اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو حُيْيِي َوُيِميُت َفآِمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه النَّبِيِّ اأْلُمِّ

بُِعوُه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ    [ 158ألعراف: ا] ﴾ َواتَّ

رمحة مهداة، يطرق هبا باب كل إنسان، من غري أن يطلب لذلك    فهو  قال آخر:  

أجرا، وليس عىل النبي ـ بعد هذا ـ أن يرغم املتأبني عليه أن يقبلوا ما يقدمه هدية هلم.. إنه  

رمحة عامة لكل حى.. ولكن كثريا من األحياء يعشون عن ضوئها،  وهي    أشبه بالشمس، 

ضوؤها انجحروا وقضوا يومهم ىف ظالم دامس.. فآية النهار   األحياء، إذا آذهنم وكثري من  

 

 (9/963التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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 قائمة، ولكنها بالنسبة هلم منسوخة غري عاملة. 

الذين آمنوا هبذا النبى، والذين يؤمنون به ىف كل  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن  

عات، هم رمحة ىف  جيل من أجيال الناس، وىف كل أمة من األمم، وىف كل ْجاعة من اجلام

رمحة،   ومخائر  خري،  عناْص  ـ  إيامن  من  معهم  بام  ـ  كانوا  إذ  ْجيعا،  أهلها  عىل  الدنيا  هذه 

 ومصابيح هدى.. وهبم تنكرس رضاوة الرش، وختف وطأة الظلم، وترق كثافة الظالم. 

وحيا من ربه،    هذا الكتاب الذي تلقاه النبي  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن  

تها الصحف.. كل هذا رمحة  لت املضيئة التي نطق هبا، والتي وعتها اآلذان، وسج وهذه اآليا 

قائمة ىف الناس ْجيعا، ومرياث من النور واهلدى، يستهدى به الناس، ويصيبون منه ما يسع  

 جهدهم، وما تطول أيدهيم من خري. 

النبى، إىل أن يرث اهلل  وعىل هذا، فاملراد بالعاملني، الناس ْجيعا، منذ مبعث  قال آخر:  

الذي يفهم منه    [ 8الفتح:  ] ﴾  األرض ومن عليها.. وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿َأْرَسْلنَاكَ 

 أن الرمحة كانت منذ إرساله ومبعثه، صلوات اهلل وسالمه عليه. 

﴾   َفَهْل َأْنُتْم ُمْسلُِمونَ ﴿ُقْل إِنَّاَم ُيوَحى إِيَلَّ َأنَّاَم إهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحدٌ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

﴿َأنَّاَم  و ىف الناس، ويقدمها هدية هلم.. النبي هذه هى الرمحة التي يؤذن هبا ، أي [ 108األنبياء: ] 

هو مفتاح الرمحة، وذلك هو مفتاح اهلدى.. فمن أمسك بقلبه    [ 6فصلت:  ] ﴾  إِهَلُُكْم إَِلٌه َواِحدٌ 

ك يده عىل  فقد وضع  أداره،  ثم  املفتاح،  كلها هذا  اخلري  َأْنُتْم  ،  نوز  ﴿َفَهْل  تعاىل:  قوله  وىف 

.. هو حتريض للناس ْجيعا عىل االستجابة هلذه الدعوة الكريمة،  [ 108األنبياء:  ] ﴾  ُمْسلُِمونَ 

 التي خفف حمملها، وغال ثمنها.

فام أخفها عىل اللسان، وما    [ 19حممد:  ] ﴾  إهنا كلمة واحدة: ﴿اَل إَِلَه إِالَّ اهللَُّقال آخر:  

أطيب بردها عىل القلب، وما أقوم سبيلها إىل العقل!! فهل يلتوى هبا فم؟ وهل يضيق هبا  
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وهل يزور هبا عقل؟ إن ذلك ال يكون إال عن آفات تغتال فطرة اإلنسان، وتفسد    صدر؟

 كيانه.

اهلل  طلب  نرى كيف    [ 108األنبياء:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿َفَهْل َأْنُتْم ُمْسلُِمونَ   قال آخر: ويف 

منهم اإلسالم أوال، وهو اإلقرار باللسان، هبذه الكلمة السمحة السهلة.. ثم إهنا بعد  تعاىل  

هذا كفيلة بأن تفعل فعلها ىف كيان اإلنسان، وتؤتى ثمراهتا الطيبة املباركة كل حني.. إهنا  

َب اهللَُّ َمَثالا    ة الطيبة التي أشار إليها اهلل سبحانه وتعاىل ىف قوله:هى الكلم ﴿َأمَلْ َتَر َكْيَف رَضَ

رَ  بِإِْذِن  ِحنٍي  ُكلَّ  ُأُكَلَها  ُتْؤيِت   
ِ
اَمء السَّ يِف  َوَفْرُعَها  َثابٌِت  َأْصُلَها  َطيَِّبٍة  َكَشَجَرٍة  َطيَِّبةا  َا َكلَِمةا  ﴾  هبِّ

 [ 25ـ  24إبراهيم: ] 

سامحة اإلسالم، وأسلوبه الرائع املعجز ىف دعوة الناس إىل  : ونرى يف ذلك قال آخر

اهلدى.. إنه يلقاهم بأيرس السبل، وأخف األمور.. حتى إذا ذاقوا حالوة اإليامن، واطمأنت  

قلوهبم بكلمة التوحيد، وجدوا ىف أنفسهم القدرة عىل احتامل التكاليف الرشعية، والوفاء  

يدخل منه اإلنسان إىل اإليامن.. ثم يغرس ما شاء أن يغرس من خري،    هبا.. إهنا املدخل الذي

 . وجينى ما قدر اهلل له أن جينى من ثمر

النبي  عن جابر بن عبد اهلل قال: اشرتطت ثقيف عىل  قال آخر: وهلذا ورد يف احلديث  

    أن ال صدقة عليها وال جهاد، فقال  :( سيتصدقون وجياهدون إذا أسلموا)(1)،    وال

شك أن هذا أقوم أسلوب، وأعدل منهج ىف الرتبية، حيث التدرج من السهل إىل الصعب..  

 خطوة خطوة، حتى يبلغ املرء مأمنه، وحتى يدخل اإليامن قلبه، وخيالط مشاعره. 

اليهودي الذي أسلم هذا وغريه، قال أحد اليهود الذين كانوا معه:   بعد أن حكى 

ك، وقد كان أكرب ما جذبني إىل ذلك سامعي لبعض  عجبا.. لقد حصل يل نفس ما حصل ل

 

 . 23/35 :مسند أمحد (1) 
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ِذيَن َيْمُشوَن  الشباب، وهم يتدبرون قوله تعاىل يف وصف عباد الرمحن:   مْحَِن الَّ ﴿َوِعَباُد الرَّ

ا دا ِْم ُسجَّ َيبِيُتوَن لَِرهبِّ ِذيَن  ا َوالَّ ا    َعىَل اأْلَْرِض َهْوناا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اجْلَاِهُلوَن َقاُلوا َساَلما َوِقَياما

ُمْسَتَقرًّ  َساَءْت  َا  إهِنَّ ا  َغَراما َكاَن  َعَذاهَبَا  إِنَّ  َجَهنََّم  َعَذاَب  َعنَّا  ْف  اْْصِ نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِذيَن  ا  َوالَّ

ِذيَن   ا َوالَّ وا َوَكاَن َبنْيَ َذلَِك َقَواما ُفوا َومَلْ َيْقرُتُ ِذيَن إَِذا َأْنَفُقوا مَلْ ُيرْسِ ا َوالَّ اَل َيْدُعوَن َمَع اهللَِّ  َوُمَقاما

يَ  َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمْن  َيْزُنوَن  َواَل  بِاحْلَقِّ  إاِلَّ  َم اهللَُّ  تِي َحرَّ الَّ النَّْفَس  َيْقُتُلوَن  َواَل  آَخَر  ا  إِهَلاا  َأَثاما ْلَق 

َتاَب   َمْن  إِالَّ  ُمَهاناا  فِيِه  َوخَيُْلْد  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اْلَعَذاُب  َلُه  َصاحِلاا  ُيَضاَعْف  َعَمالا  َوَعِمَل  َوآَمَن 

ا َرِحياما َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاحِلاا َفإِنَّ  ُل اهللَُّ َسيَِّئاهِتِْم َحَسنَاٍت َوَكاَن اهللَُّ َغُفورا ُه َيُتوُب  َفُأوَلئَِك ُيَبدِّ

وا بِاللَّغْ  وَر َوإَِذا َمرُّ ِذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّ ا َوالَّ ُروا بِآَياِت  إِىَل اهللَِّ َمَتابا ِذيَن إَِذا ُذكِّ ا َوالَّ وا كَِراما ِو َمرُّ

يَّ  نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذرِّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ وا َعَلْيَها ُصامًّ َوُعْمَياناا َوالَّ رُّ
ِْم مَلْ خَيِ َة َأْعنُيٍ  َرهبِّ اتِنَا ُقرَّ

ا ُأوَلئَِك جُيْ  لِْلُمتَِّقنَي إَِماما ا َخالِِديَن  َواْجَعْلنَا  يَّةا َوَساَلما
ْوَن فِيَها حَتِ وا َوُيَلقَّ َزْوَن اْلُغْرَفَة باَِم َصرَبُ

ا  ا َوُمَقاما .. لقد رأيت فيها من القيم النبيلة ما مل أجده  [ 76ـ    63الفرقان:  ] ﴾  فِيَها َحُسنَْت ُمْسَتَقرًّ

 يف ْجيع كتبنا املقدسة. 

البالد، بعد أن سمعت بأخالق أهلها،    قال آخر: ومثلكام أنا.. فقد وفدت إىل هذه

وقد عدت بحمد اهلل منها إىل بالدي مؤمنا أكتم إيامين، وقد كان أكرب ما دعاين إليه ما رأيته  

من الفرق بني القصص الذي ورد يف القرآن الكريم، وما ورد يف كتبنا املقدسة.. لقد رأيت  

زويرات والتواريخ التي ال معنى هلا،  الفرق الكبري بينهام.. فكتبنا مملوءة بالتشوهيات والت 

بينام القرآن الكريم حيوي كل معاين النبل والفضيلة التي ال يشك الصادق يف كوهنا من عند  

 اهلل.

وهكذا تكلم اجلميع بام جذهبم إىل القرآن الكريم والذي جعلني أشعر أنه قد أقام  

  احلجة البالغة عليهم كام أقامها عىل غريهم. 



622 

 

 قرآن.. واملعارضون بعا ـ ال ا س 

املحرفني من  بعد تلك املشاهد التي رأيت فيها كيف استطاع القرآن الكريم أن ينقذ 

من  حتريفاهتم ْجع  ففيها  القريبة،  األحياء  بعض  إىل  معي  هلم  وقال:  شاب،  بيدي  أخذ   ،

 الناس، يريدون االلتقاء بك. 

 قلت: ومل؟ 

إىل نور  املعارضة هلل  قال: يريدون أن حيدثوك عن معلمنا، وكيف أنقذهم من ظلامت  

 . التسليم له

فالتسليم هلل هو العالمة  ؛ ذلكقلت: أجل.. ال يمكن أن تتم احلجة البالغة من دون  

 . الكربى عىل اإليامن

، وبفضل  إعراضهم واعرتاضهمقال: فهلم معي إذن إليهم.. فقد صار هؤالء بعد  

 آن الكريم وتعاليم املعلم دعاة إىل اهلل، ال هم هلم إال إقامة هذا النوع من احلجج. القر

 ألقدار: . املعارضون ل 1

الشباب والكهول،   أن وجدنا ْجعا من  إىل  يرددون بصوت ْجيل  رست معه  وهو 

مقاطع من الدعاء املشهور باجلوشن الصغري، ومما سمعته منها قوله: إهلي وكم من سحائب  

جل طمستها،  مكروه  أحداث  وأعني  أجريتها،  كرامة  مطرهتا، وجداول  نعمة  يتها، وسامء 

وناشئة رمحة نرشهتا، وجنة عافية ألبستها، وغوامر كربات كشفتها، وأمور جارية قدرهتا، مل  

تعجزك إذ طلبتها، ومل متتنع منك إذ أردهتا، فلك احلمد يا رب من مقتدر اليغلب، وذي أناة 
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 .(1)وآل حممد واجعلني لنعامئك من الشاكرينال يعجل، صل عىل حممد 

التفتوا إيل، وقال أحدهم، وكان أكربهم سنا:   انتهوا من دعائهم،  مرحبا  وبعد أن 

  بتلميذ القرآن.. لقد كنا يف انتظارك، فنحن نريد أن نحدثك عن معلمنا، وكيف أنقذنا من

 . التسليم له وهلا روضات اعرتاضنا عىل مقادير اهلل إىل 

 قلت: أنا أستمع إليكم، وسأسجل كل ما تذكرونه. 

كنا يف جاهليتنا إبان فرتة اعرتاضنا عىل مقادير اهلل نعيش يف ضنك وضيق  قال: لقد  

   شديدين إىل الدرجة التي حتولنا فيها إىل مالحدة، بل إىل دعاة إىل اإلحلاد.

نولذلك   قوله:كنا  من  ناش[،  ]رونالد  به  صاح  بام  املجالس  كل  يف    صيح 

)االعرتاضات عىل اإليامن باهلل تظهر وختتفي.. لكن كل الفالسفة الذين أعرفهم، يؤمنون  

أن أهم حتد جاد لإليامن باهلل، كان يف املايض، وكائن يف احلارض، وسيبقى يف املستقبل، هو  

 ( 2) مشكلة الرش(

ن اإليامن  وكنا  يرفض  )ال  أنه  من  مناظراته  بعض  يف  ]مايكل روس[،  ردده  ما  ردد 

  (3)بوجود اهلل إال لسبب واحد، وهو مشكلة الرش( 

يف ذلك مقولة )ريتشارد دوكنز(، الذي قال يف كتابه ]وهم    نا قول لكل من ناقشوكنا ن

 ورد وجود اهلل(   اإلله[: )ال بد من املسري إىل قول بسيط وسهل وهو اإلقرار بوجود الرش، 

مر هبا: هل يريد  ن ردد يف كل يوم أكثر من سبعني مرة، ويف كل املجالس التي  وكنا ن

اهلل أن يمنع الرش، لكنه ال يقدر؟ حينئذ هو ليس كيّل القدرة!.. هل يقدر لكنه ال يريد؟  

 

 .247الكفعمي يف املصباح:  (1) 

 .372 ص ،كيف تناظر ملحدا (2) 

 .373 ص ،كيف تناظر ملحدا (3) 
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د؟  حينئذ هو رشير!.. هل يقدر ويريد؟.. فمن أين يأيت الرش إذن؟.. هل هو ال يقدر وال يري

 فلامذا نطلق عليه اهلل إذن؟ 

نقول  يوم؟  وكنا  االنتهاكات يف حق األطفال كل  اهلل عن كل هذه  : كيف يسكت 

ا   كيف يرىض اهلل عن كل هذا الرش، وكل هذا الدم؟ ملاذا خيلق أطفاالا ُمشّوهني إذا كان قادرا

السوء  عىل خلقهم يف صورة سوّية؟.. هل اإلله عاجز، فهو ال يستطيع أن يوقف كل هذا  

الدماء،   بإهراق  ويتلذذ  األطفال،  برصاخ  يتغنّى  فهو  رشير،  أنه  أم  العامل؟..  يف  والرش 

 ويستمتع بقتل العزل واألبرياء؟

إىل البلدة التي كان فيها معلمنا الرضا، وبعد بعض املجالس التي    نا عندما قدم   ا لكن

 متاما.  نا جلسها إليه، تغري

 قلت: كيف حصل ذلك التغيري؟

من تلك العلل، حيث وجد    نا معلمنا بأدوية القرآن الكريم أن يشفي لقد استطاع  قال:  

 . نا اجلواب املقنع عن كل ما كان يتأمل له باطن

 املشهد األول: 

يف ذلك الوقت قدمت املدينة التي يقيم فيها معلمنا.. وبدأت  سكت قليال، ثم قال: 

جررت إليه قومي.. حينها ابتسم   بأول شاب لقيته، ألبث له ما لدي من شبه، ألجّره إىل ما 

 الشاب يل، وقال: الشك أنك حتتاج إىل معلمنا الرضا، فهو يفهم عنك أحسن مني. 

فرست معه إليه، وقد كنت أتوهم أين إذا استطعت أن أؤثر يف هذا املعلم، فستتحول  

لامت  املدينة ْجيعا إىل ما حتول إليه.. لكني فوجئت بنفيس أحتول، ويبدأ حتويل من أول الك

 التي سمعتها منه ومن تالميذه. 

لقد رأيته يف جملس مع ْجع من الشباب، وهو يسأهلم قائال: إذا نصحكم طبيب منزه  
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عن اجلهل واحلقد والظلم، ويف نفس الوقت ممتلئ بكل صفات الرمحة واحلكمة واللطف،  

تهمونه  باستعامل دواء مر، أو محية قاسية.. كيف سيكون موقفكم من ذلك الطبيب؟.. هل ت

باحلقد والقسوة، أو تنظرون إليه بتقدير واحرتام، ألنه مل ينطلق من تلك النصيحة إال من  

 خالل رمحته ولطفه؟ 

 قال اجلميع: بل ننظر إليه بتقدير واحرتام.. فلوال حبه لنا ما نصحنا. 

قال املعلم: ولذلك فإن التسليم لكون الطبيب حكيام، والثقة يف تدبريه، هو الذي  

 من اهتامه بذلك. حيميكم 

 قالوا: أجل. 

قال: ولذلك فإن التسليم هلل والثقة فيه هي التي حتميكم من اهتامه بام ال يقبله عقل..  

 ولكم يف ذلك أسوة حسنة بإبراهيم عليه السالم وأمر اهلل له بذبح ابنه.  

يم  هنا سأله أحد احلضور قائال: ما الرس يا معلمنا يف اختبار اهلل تعاىل خلليله إبراه

 عليه السالم بذبح ولده إسامعيل مع علمه بأنه سيقوم بام يأمره به؟

: اهلل تعاىل يعلم الرس وأخفى،  (1)فطلب املعلم من تالميذه أن جييبوا، فقال أحدهم

حقيقتهم،   تظهر  حتى  والرضاء،  وبالرساء  والرش  باخلري  ويمتحنهم  عباده  خيترب  ولكنه 

 التي يستحقون هبا اجلزاء يف يوم التالق.  وتنكشف مكنونات قلوهبم، وتظهر أعامهلم

قال آخر: وهنا نجد أن إبراهيم عليه السالم كان مشتمال عىل هذا الكامل، أي إيثار  

كل يشء حتى ولده يف جنب اهلل تبارك وتعاىل، بيد أن الكامل كان غري ظاهر للعيان، بل  

لقوة إىل عامل الفعلية، ولذلك  كامنا يف وجوده بالقوة، فأراد سبحانه باالختبار أن خيرج ما با 

 

 . 23/222 الطالبني: منية  (1) 
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 أمره بذبح ولده. 

قال آخر: وقد أشار إىل هذا املعنى اإلمام عيل بقوله يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َواْعَلُموا  

: )معنى ذلك أنه خيتربهم باألموال واألوالد ليتبني  [ 28األنفال:  ] ﴾  َأنَّاَم َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم فِْتنَةٌ 

لتظهر   أنفسهم، ولكن  الساخط لرزقه، والرايض بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم هبم من 

 (1)األفعال التي هبا يستحق الثواب والعقاب( 

قال آخر: وبذلك يظهر أن أمره سبحانه كان أمرا اختباريا ال جديا، وقد تعلق أمره  

ات الذبح ال بنفسه، ولذلك ملا قام إبراهيم عليه السالم بتهيئة املقدمات وافاه  سبحانه بمقدم

ْؤَيا  ْقَت الرُّ  [ 105ـ  104الصافات: ] ﴾ الوحي: ﴿َأْن َيا إِْبَراِهيُم َقْد َصدَّ

إشارة إىل   [ 106الصافات:  ] ﴾  قال آخر: ثم إن قوله سبحانه: ﴿إِنَّ َهَذا هَلَُو اْلَباَلُء املُْبنِيُ 

كلامت التي ابتيل هبا إبراهيم عليه السالم حتى خرج منها مرفوع الرأس مقبوال  إحدى ال

 عند اهلل ومن ثم أفيض عليه مقام اإلمامة وقيادة الناس. 

قال آخر: وهكذا، فإن ظاهر ما أمر به إبراهيم عليه السالم كان رشا، ورشا شديدا،  

اح إبراهيم وإسامعيل عليهام  لكن باطنه كان خريا حمضا.. بل كان خريا عظيام.. فلوال نج 

 السالم يف ذلك البالء املحدود ما ناال تلك املكانة العالية. 

قال آخر: ولذلك نحن ننظر إىل الرش كام ينظر الغافل إىل الطبيب، وهو يضع سكينه  

املريض   أن صحة  يعلم  ذلك، وال  بفعله  أنه ظامل  يتوهم  فهو  أحشاءه..  ليشق  املريض  يف 

ُْم  تتوقف عىل ذلك   الشق املؤمل، وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك، فقال: ﴿إِْن َتُكوُنوا َتْأملَُوَن َفإِهنَّ

 [ 104النساء: ] ﴾ َيْأملَُوَن َكاَم َتْأملَُوَن َوَتْرُجوَن ِمَن اهللَِّ َما اَل َيْرُجونَ 

 

 .193هنج البالغة: الكلامت القصار، برقم  (1) 
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قال آخر: ولذلك لن يفهم هذه املعاين إال من أحاط بالزمان أوله وآخره.. أما من  

عىل بعض املشاهد منه، فإنه لن يعرف احلكمة مما يراه رشا.. إنه يشبه ذلك الذي يرى    اقترص

الفالح وهو يرمي بالبذور يف الرتبة، فيتوهم أنه مبذر بفعله ذلك.. ولو أنه صرب قليال إىل  

 أوان اإلنبات واحلصاد، لعلم أنه لوال تلك البذور ما كان ذلك احلصاد. 

ما   كل  فإن  آخر: وهكذا،  يكون  قال  اآلخرة  وبذر.. ويف  زرع  الدنيا جمرد  هذه  يف 

ما   الدنيا، سينال هناك من األجر واجلزاء واخلري أضعاف  احلصاد.. وكل من تأمل يف هذه 

وا َأْجَرُهْم   ِذيَن َصرَبُ أصابه هنا.. كام قال تعاىل: ﴿َما ِعنَْدُكْم َينَْفُد َوَما ِعنَْد اهللَِّ َباٍق َوَلنَْجِزَينَّ الَّ

ابُِروَن َأْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَساٍب [ 96النحل:  ] ﴾  َسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ بَِأْح  ﴾  ، وقال: ﴿إِنَّاَم ُيَوىفَّ الصَّ

 [ 10الزمر: ] 

 املشهد الثاين: 

قال:   ثم  قليال،  الشاهد  انتهى  سكت  األحاديث،  بعدما  هذه  من  وتالميذه  املعلم 

دت أن أصيح به من غري مراعاة  قمت من حميل من حيث ال أشعر، ورحت أصيح بام تعو

حلرمة الشيخ، وال املجلس الذي كنت فيه.. لكنه التفت إيل هبدوء، وتركني إىل أن أكملت  

حديثي، ثم قال: أنا أعي جيدا ما تذكره.. ولست أجادلك فيه.. ولكني أريد منك أن تصرب  

 قليال، فسنوضح لك ما ربام يكون قد غاب عنك أو عن أساتذتك. 

بداية أنه وتالميذه جمرد وعاظ ال علم هلم بالفلسفات واألفكار، لكني  تومهت يف ال

 وجدت أهنم عىل دارية هبا ْجيعا..  

: إن املسألة التي ذكرهتا مهمة،  (1) أشار املعلم إىل تالميذه أن جييبوين، فقال أحدهم  

وهي قد راودت ْجيع العقول ابتداء من الفالسفة القدامى إىل عرصنا هذا، ونحن نعذرك  

 

 . 1/274والعقل، اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة  (1) 
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يف طرحها، ويف محاستك يف ذلك.. لكن اإلجابة عىل اإلشكاالت املرتبطة هبا حتتاج إىل صرب  

 يف اجلواب عنها.  وأناة.. لذلك نرجو أن تسمعنا لنرشح لك ما تعلمناه من القرآن الكريم 

قال آخر: إن وصف أي ظاهرة كالزالزل والرباكني وغريها بكوهنا شاذة عن النظام،  

الكون من   إىل  اإلنسان  نظرة  من  ينبع  والعدل  النظام واحلكمة  مع  جتتمع  ال  وأهنا رشور 

إىل   ينظر  فعندما  األمور،  هذه  لتقييم  ومالكا  حمورا  وجعلها  ومصاحلها،  نفسه،  خالل 

رى أهنا تعود عىل شخصه وذويه باإلرضار، ينربي من فوره إىل وصفها بالرشور  احلوادث وي

واآلفات، وما هذا إال ألنه يتوجه إىل هذه الظواهر من منظار خاص، ويتجاهل غري نفسه  

يف العامل، من غري فرق بني من مىض من غابر الزمان ومن يعيش يف احلارض يف مناطق العامل  

 أو سوف يأيت ويعيش فيها. 

قال آخر: ففي النظرة األوىل تتجىل تلك احلوادث رشا وبلية، ولكن هذه احلوادث  

والعدل   احلكمة  خلق  وتكتيس  والصالح،  اخلري  إىل  تنقلب  ثانية  وبنظرة  نفسه  الوقت  يف 

 والنظم. 

قال آخر: اإلنسان مثال يرى أن الطوفان اجلارف يكتسح مزرعته، والسيل العارم  

دة تزعزع بنيانه، ولكنه ال يرى ما تنطوي عليه هذه احلوادث  هيدم منزله، والزلزلة الشدي

 والظواهر من نتائج إجيابية يف جماالت أخرى من احلياة البرشية. 

الرؤية املحدودة بعابر سبيل يرى جرافة   قال آخر: وما أشبه اإلنسان يف مثل هذه 

يف اهلواء، فيقيض    حتفر األرض، أو هتدم بناء، حمدثة ضوضاء شديدة، ومثرية الغبار والرتاب

كبري   مستشفى  لبناء  متهيدا  يتم  ذلك  بأن  يدري  ال  وهو  ويسء،  ضار  عمل  بأنه  فوره  من 

يستقبل املرىض ويعالج املصابني وهييء للمحتاجني العالج وسائل املعاجلة والتمريض..  

ولو وقف عىل تلك األهداف النبيلة لقىض بغري ما قىض، ولوصف ذلك التهديم بأنه خري،  
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 ال ضري فيام حصل من الضوضاء، وتصاعد من األغربة.وأنه 

قال آخر: إن مثل هذا اإلنسان املحدود النظر يف تقييمه، مثل اخلفاش الذي يؤذيه  

ويسهل   الكون  آفاق  عىل  العيون  ماليني  النور  هذا  يبسط  بينام  برصه،  يقبض  ألنه  النور 

لنور بأنه رش مالكا لتقييم  لإلنسان جماالت السعي واحلياة، فهل يكون قضاء اخلفاش عىل ا

 هذه الظواهر الطبيعية املفيدة؟

َلُكْم   َوُهَو َخرْيٌ  َشْيئاا  َتْكَرُهوا  َأْن  قال آخر: وقد أشار إىل هذا قوله تعاىل: ﴿َوَعَسى 

َتْعَلُمونَ  َوَأْنُتْم اَل  َيْعَلُم  َلُكْم َواهللَُّ  بُّوا َشْيئاا َوُهَو رَشٌّ 
َأْن حُتِ ، فالنظر إىل  [ 162البقرة:  ] ﴾  َوَعَسى 

حلقات   احلوادث  ألن  ومبتورة،  ناقصة  نظرة  غريها،  عن  منعزلة  الظواهر،  من  ظاهرة 

مرتابطة متسلسلة يف سلسلة ممتدة، فام يقع اآلن منها يرتبط بام وقع يف أعامق املايض، وبام  

 سيقع يف املستقبل، يف سلسلة من العلل واملعاليل واألسباب واملسببات. 

ا ال يصح القضاء عىل ظاهرة من الظواهر بحكم مع غض النظر  قال آخر: ومن هن

عام سبقها، وما يلحقها، بل القضاء الصحيح يتحقق بتقييمها ْجلة واحدة والنظر اليها نظرا  

كليا ال جزئيا، فإن كل حادثة عىل البسيطة أو يف اجلو ترتبط ارتباطا وثيقا بام سبقها أو يلحقها  

 من احلوادث. 

يذكرنا اهلل تعاىل يف حمال خمتلفة من القرآن الكريم بأن اهلل يعلم،  قال آخر: ولذلك  

ونحن ال نعلم.. ألننا نرى أجزاء بسيطة من املشاهد، وال نراها ْجيعا، كام قال تعاىل: ﴿َفاَل  

ُبوا هللَِِّ اأْلَْمَثاَل إِنَّ اهللََّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ   [74النحل: ] ﴾ َترْضِ

ويف ذلك إشارة إىل أن علم اإلنسان املحدود هو الذي يدفعه إىل أن يقيض    قال آخر: 

يف احلوادث بتلك األقضية الشاذة، ولو وقف عىل علمه الضئيل ونسبة علمه إىل ما ال يعلمه  

نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطاِلا ُسْبَحاَنَك  ، وألذعن لقوله  [ 191آل عمران:  ] ﴾  لرجع القهقرى قائال: ﴿َربَّ



630 

 

ا ِمَن احْلََياِة  [ 85اإلرساء:  ] ﴾  : ﴿َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إِالَّ َقلِيالا تعاىل ، وقوله: ﴿َيْعَلُموَن َظاِهرا

ْنَيا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغافُِلونَ   [ 7الروم: ] ﴾ الدُّ

قال آخر: وهلذا السبب نجد أن العلامء املتواضعني الذين مل تبهرهم منجزات العلوم،  

يغرهم ما حصل هلم من التقدم، يعرتفون بقصور العلم البرشي وحيذرون من الترسع    ومل

 يف القضاء واحلكم عىل األشياء.

قال آخر: وقد قال بعضهم يف ذلك، وهو األستاذ )وليم كروكش( مكتشف إشعاع  

  املادة، واملخرتع لكثري من أدوات التجارب الكيميائية: )من بني ْجيع الصفات التي عاونتني 

يف مباحثي النفسية، وذللت يل طرق اكتشافايت الطبيعية، وكانت تلك اإلكتشافات أحيانا  

 (1)غري منتظرة، هو اعتقادي الراسخ بجهيل( 

 ( 2)قال آخر: وقبله قال ابن سينا: )بلغ علمي إىل حد علمت أين لست بعامل( 

، وإنام يتجىل  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن الرش أمر قيايس ليس له وجود نفيس 

عند النفس إذا قيس بعض احلوادث إىل غريها.. فالقائلون بالثنوية، والذين يذكرون أن اهلل  

سبحانه خري حمض، ولذلك يستحيل أن خيلق العقارب السامة واحليات القاتلة واحليوانات  

املفرتسة والسباع الضواري.. غفلوا عن أن اتصاف هذه الظواهر بالرشور اتصاف قيايس،  

ليس باتصاف نفيس، فالعقرب بام هو ليس فيه أي رش، وإنام يتصف به إذا قيس إىل اإلنسان  و

الذي يتأذى من لسعته، فليس للرش واقعية يف صفحة الوجود، بل هو أمر انتزاعي تنتقل  

 إليه النفس من حديث املقايسة، ولوالها ملا كان للرش مفهوم وحقيقة. 

. منها ما يكون له واقعية كموصوفه، مثل  قال آخر: ذلك أن الصفات عىل قسمني. 
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اتصاف اإلنسان بالوجود، فهو أمر واقعي ثابت، توجه إليه الذهن أم ال، حتى لو مل يكن  

عىل وجه البسيطة إال إنسان واحد، فالوصف ثابت له.. ومنه ما ال يكون له واقعية إال أن  

كالكرب والصغر، فإن الكرب    اإلنسان ينتقل إىل ذلك الوصف، حيث ينتزعه الذهن باملقايسة، 

ليس شيئا ذا واقعية للموصوف، وإنام يدرك بالقياس إىل ما هو أصغر منه.. ولذلك فإن  

األرض توصف بالصغر تارة إذا قيست إىل الشمس، وبالكرب أخرى إذا قيست إىل القمر،  

بوصفني   األرض  وصف  صح  ملا  وإال  املوصوف،  حقيقة  يف  يدخالن  ال  ذلك  وألجل 

 متعارضني. 

قال آخر: وعىل ضوء هذا، فإن كون العقرب موجودا وذا سم، من األمور احلقيقية،  

وأما كونه رشا، فليس جزءا من وجوده، وإناميتصف به سم العقرب إذا قيس إىل اإلنسان  

 وترضره به أو فقدانه حلياته بسببه، وإال فإنه ُيعد كامال للعقرب وموجبا لبقائه. 

تؤ  املعنى  هذا  وإىل  آخر:  القرآن  قال  أكدها  والتي  القدامى،  الفالسفة  كلامت  ول 

الكريم، والتي تذكر أن الرش أمر عدمي، وليس أمرا موجودا حمتاجا إىل العلة.. وأن الرش  

ليس جمعوال بالذات بل جمعول بالعرض.. وأنه إذا تصفحنا ْجيع األشياء املوجودة يف هذا  

رشورا، أنفسها  يف  نجدها  مل  رشورا،  املسامة  خريات    العامل  بالعرض  رشور  هي  بل 

 .(1) بالذات

السبعية   للنفوس  كامالت  كلها  فإهنا  الذميمة،  األخالق  تلك  حتى  آخر:  قال 

الرذيلة   األخالق  هذه  رّشية  وإنام  والشهوية،  الغضبية  للقوى  برشور  وليست  والبهيمية، 

بالقياس إىل النفوس الضعيفة العاجزة عن ضبط قواها عن اإلفراط والتفريط وعن سوقها  
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 عادة الباقية. إىل مسلك الطاعة الذي تناط به الس

كوهنا   حيث  من  فهي  واهلموم  والغموم  واألوجاع  اآلالم  وكذلك  آخر:  قال 

إدراكات، ومن حيث وجودها أو صدورها من العلل الفاعلة هلا، خريات كاملية، وإنام هي  

رشور بالقياس إىل متعلقاهتا.. ولذلك، فإنه ليس يف خلق هذه احلوادث واملوجودات يشء  

بحانه خلق العقارب واحليات والضواري والسباع بأحسن اخللقة  خيالف احلكمة، فإنه س

 َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى
ٍ
ء طه: ] ﴾  وأعطاها ما يكفيها يف احلياة، كام قال تعاىل: ﴿الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ يَشْ

، وإنام تتسم هذه احلوادث واملوجودات بالرش، ويرتاءى أهنا خالف احلكمة من حيث  [ 50

 ي ال خارجي. املقايسة، وهو أمر ذهن

الباليا واملصائب، والتي نتومهها رشا، هي   قال آخر: باإلضافة إىل كل ذلك، فإن 

خري وسيلة لتفجري الطاقات، وتقدم العلوم ورقي احلياة البرشية.. ذلك أن اإلنسان إذا مل  

يتعرض ألي بالء يف حياته، فإن طاقاته ستبقى جامدة هامدة ال تنمو وال تتفتح، بل نمو  

واهب وخروج الطاقات من القوة إىل الفعلية، رهن وقوع اإلنسان يف مهب املصائب  تلك امل

والشدائد.. وهلذا نرى اآلباء احلكامء يف بعض األحيان، ومع شدة عطفهم عىل أوالدهم،  

 يقومون بتعريضهم لبعض الصعوبات والشدائد، ليتمرنوا ويقووا. 

 ُأِريُد َأْن ُأْنكَِحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتنْيِ  قال آخر: ويشري إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َقاَل إِينِّ 

ا َفِمْن ِعنِْدَك َوَما ُأِريُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجدُ  يِن  َعىَل َأْن َتْأُجَريِن َثاَميِنَ ِحَجٍج َفإِْن َأمْتَْمَت َعرْشا

َبْينِي َوَبْينََك أَ  نَي َقاَل َذلَِك  احِلِ ِمَن الصَّ اَم اأْلََجَلنْيِ َقَضْيُت َفاَل ُعْدَواَن َعيَلَّ َواهللَُّ  إِْن َشاَء اهللَُّ  يَّ

َوكِيٌل  َنُقوُل  َما  اأْلََجَل  [ 28ـ    27القصص:  ] ﴾  َعىَل  ُموَسى  َقىَض  تعقيبا عليها: ﴿َفَلامَّ  قال  فقد   ،

َقاَل أِلَْهلِِه اْمُكُثوا إِينِّ آنَ  ا  ِمنَْها  َوَساَر بَِأْهلِِه آَنَس ِمْن َجانِِب الطُّوِر َنارا آتِيُكْم  َلَعيلِّ  ا  ْسُت َنارا

 [ 29القصص: ] ﴾ بَِخرَبٍ َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلونَ 
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قال آخر: ويف ذلك إشارة إىل أن تلك السنني الشديدة التي رعى موسى عليه السالم  

كام قال اإلمام عيل:    فيها الغنم، كان هلا دورها يف تربيته وهتذيبه وهتيئته للرسالة اإلهلية.. 

)أال إن الشجرة الربية أصلب عودا، والروائع اخلرضة أرق جلودا، والنباتات البدوية أقوى  

 ( 1) وقودا وأبطأ مخودا(

َفاْرَغْب  َربَِّك  َوإِىَل  َفاْنَصْب  َفَرْغَت  ﴿َفإَِذا  تعاىل:  قوله  يشري  هذا  وإىل  آخر:  ﴾  قال 

قدام عىل العمل والسعي واجلهد بعدما فرغت  أي تعرض للنصب والتعب باإل  [ 8ـ    7الرشح:  ] 

 من العبادة، وكأن النرص واملحنة حليفان ال ينفصالن وأخوان اليفرتقان.

قال آخر: ولذلك، فإن التمتع باملواهب املادية واإلستغراق يف اللذائذ والشهوات  

و اللذائذ  يف  توغال  اإلنسان  ازداد  القيم األخالقية، وكلام  غفلة كربى عن  النعم،  يوجب 

 ازداد ابتعادا عن اجلوانب املعنوية. 

إنسان يف حياته وحياة غريه، ويقف عليها يف   يلمسها كل  آخر: وهذه حقيقة  قال 

صفحات التاريخ، ولذلك، وحتى ينتبه اإلنسان من هذه الغفلة حيتاج إىل هزة وجرس إنذار  

 يذكره ويوقظ فطرته وينبهه من غفلته. 

ع يف هذا املجال من بعض احلوادث التي تقطع نظام  قال آخر: وليس هناك ما هو أنف

من   وخيفف  غروره،  عن  ويتخىل  عجزه  يدرك  حتى  املزعجات  من  بيشء  الناعمة  احلياة 

 طغيانه.

قال آخر: وذلك ما يشري إليه قوله تعاىل يف بيان صلة الطغيان بإحساس الغنى: ﴿َكالَّ  

ْنَساَن َلَيْطَغى َأْن َرآُه اْسَتْغنَى  [ 7ـ  6العلق: ] ﴾ إِنَّ اإْلِ
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ألجل   تنزل  بأهنا  واملصائب  النوازل  بعض  تعاىل  اهلل  يعلل  هذا  وألجل  آخر:  قال 

َأْهَلَها   َأَخْذَنا  إِالَّ  َنبِيٍّ  ِمْن  َقْرَيٍة  يِف  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَما  تعاىل:  قال  كام  اهلل،  إىل  والرجوع  الذكرى 

ُعونَ  َّ  َلَعلَُّهْم َيرضَّ
ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
ننَِي  [ 94األعراف: ]  ﴾بِاْلَبْأَساء ، وقال: ﴿َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل فِْرَعْوَن بِالسِّ

ُرونَ  كَّ  [ 130األعراف: ] ﴾ َوَنْقٍص ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيذَّ

فهي   له..  وتذكرة  اإلنسان  ليقظة  سببا  واملصائب  الباليا  تكون  وهكذا  آخر:  قال 

 والذي لوال صفعته النقطعت حياته. بمثابة صفع الطبيب وجه املريض املبنج إليقاظه، 

التفتح   أن  كام  واملصائب،  املحن  رهن  األخالقي  التكامل  فإن  ولذلك  آخر:  قال 

كام   الغرور،  عن  للتخيل  وسيلة  يتخذها  الواعي  واإلنسان  والنوازل،  الباليا  رهن  العقيل 

فيعدها   شيئا  منها  يستفيد  ال  وقد  العلمي،  الكامل  مدارج  إىل  للرقي  مصيبة  يتخذها سلام 

 وكارثة يف احلياة. 

قال آخر: وكل ذلك ال يمكن إدراكه وال فهمه، ما مل نعرف أن للكون هدفا، كام أن  

اَل   إَِلْينَا  َوَأنَُّكْم  َعَبثاا  َخَلْقنَاُكْم  َأنَّاَم  ﴿َأَفَحِسْبُتْم  تعاىل:  قال  كام  كذلك،  هدفا  اإلنسان  خللق 

ْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدونِ ، وقال: [ 115املؤمنون: ] ﴾ ُتْرَجُعونَ  نَّ َواإْلِ  [56الذاريات: ] ﴾ ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

يمكن   ما  إىل  ويصل  يتكامل،  أن  إال  اإلنسان  خلق  من  اهلدف  وليس  آخر:  قال 

 الوصول إليه، وليس اهلدف من بعث األنبياء وإنزال الكتب إال حتقيق هذه الغاية السامية. 

وب من أكرب األسباب التي توجب بعد اإلنسان  قال آخر: وملا كانت املعايص والذن

عن اهلدف الذي خلق من أجله، وتعرقل مسرية تكامله، كانت الباليا واملصائب خري وسيلة  

إليقاف اإلنسان العايص عىل نتائج عتوه وعصيانه حتى يعود إىل احلق ويرجع إىل الطريق  

َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض  الوسطى، كام قال تعاىل: ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ  

َقْوا َلَفَتْحنَا  [ 41الروم:  ] ﴾  الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ  ، وقال: ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا َواتَّ
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ُبوا    َواأْلَْرِض َوَلكِْن َكذَّ
ِ
اَمء  [96األعراف:  ] ﴾  َفَأَخْذَناُهْم باَِم َكاُنوا َيْكِسُبونَ َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإنه ال يمكن معرفة السالمة إال بالوقوف عىل العيب،  

وال الصحة إال بلمس املرض، وال العافية إال عند نزول البالء، وال تدرك لذة احلالوة إال  

بيعة ينشئان من التنوع واالنتقال من حال اىل حال  بتذوق املرارة.. فجامل احلياة وقيمة الط 

 ومن وضع إىل آخر. 

اجلبال،   جانب  إىل  الوديان  جعل  الكون  خالق  أن  نرى  ذلك  وألجل  آخر:  قال 

واألشواك جانب الورود، والثامر املرة جنب احللوة، واملاء األجاج جنب العذب الفرات،  

  الكون هباء وْجاال، وكامال وجالال. وغري ذلك من مظاهر التضاد والتباين التي تضفي عىل 

اإلنسان   ينسبها  التي  واملحن  الباليا  أكثر  فإن  كله،  ذلك  إىل  باإلضافة  آخر:  قال 

اجلاهل إىل اهلل هي يف حقيقتها من كسب نفسه ونتيجة سلوكه.. فالتقسيم الظامل للثروات ـ  

عن ْجاعات كثرية، كام  مثال ـ هو الذي صار سببا لتجمع الثروة عند ثلة قليلة، وانحسارها  

واحلوادث   األمراض  من  واحلامية  الوقاية  وسائل  بكل  األوىل  الطائفة  لتمتع  سببا  صار 

وحرمان الطائفة الثانية منها.. وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر  

 [ 41الروم: ] ﴾ ِذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الَّ 

 : لث املشهد الثا 

قام آخر، وقال: اسمحوا يل أن أحدثكم أيضا  من حديثه،    األول   الشاهدبعدما انتهى  

جبوا بالباليا واملصائب عن اهلل، لكن الفرق  أيضا من الذين ُح عن قصتي مع معلمي.. فأنا 

، وأما أنا فلم أصل إىل تلك الدرجة، لكني  ملحدببه إىل  ه حتول بسأنهو  ،  ي وبني صاحبي بين

 باهلل ووجود الرش والبالء.  لتمس املخارج اخلاطئة التي جتمع بني إيامين أ  ترح

 قلت: فام كان ذاك؟
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قال: يف شبايب الباكر، وعندما جاءين بعض املالحدة ليقنعني بعدم وجود اهلل بسبب  

العامل، سخرت منه، وقلت: ما عالقة ذلك بذلك.. فهناك فرق  الرش والبالء الذي نراه يف  

كبري بني وجود اهلل وبني نوع صفاته.. فام دام العقل قد أثبت وجود اهلل باألدلة الكثرية، فإنه  

ال يصح له أن يفرض عليه الصفات التي يريد، فوجود الرش ال يستلزم نفي وجود اهلل، وإنام  

ها يتحول احلديث من البحث يف وجود اهلل إىل البحث  قد يستلزم نفي بعض صفاته، وحين

عن مدى اتصافه بالعلم والقدرة والرمحة مثال، وفرق كبري بني األمرين.. هناك فرق كبري  

بني كون اهلل موجودا، وبني إلزامه بفعل اخلري املجرد.. فنحن نرى امللوك الظلمة، والطغاة 

 املستبدين.. فهل ينفي طغياهنم حقيقة وجودهم؟ 

وبام أن الرجل الذي جاءين اعتمد املنطق يف حواره معي، فقد اعتمدت معه نفس  

هذا   صياغة  يمكنني  فقلت:  املناطقة،  منهج  عىل  ذكرت  ما  له  أصيغ  ورحت  األسلوب، 

اجلواب بالصيغة التي تشتهي.. حيث أعترب املقدمة األوىل، هي الدالئل الفطرية والعقلية  

 أن هلذا العامل خالقا.. واملقدمة الثانية، أنه ال يوجد برهان  والعلمية الكثرية، والتي تدل عىل 

منطقي يلزم عقولنا عىل االعتقاد أن صفة العدل رضورية يف هذا اخلالق الذي دل الكون  

والعقل عىل أنه واجب الوجود.. ونتيجة املقدمتني هي أن وجود الرش ال تعلق له بمسألة  

 وجود اخلالق، وإنام له تعلق بصفاته..  

النتيجة طلبت منه أن يلتزم بالبحث عن تفسري لوجود الرش يف   وانطالقا من هذه 

العامل مع اإلقرار بوجود إله، وذلك ما يلزمه بالبحث عن الدين األمثل الذي أعطى التفسري  

 الصحيح هلذه املعضلة.  

ثم ذكرت له أن املالحدة أنفسهم أقروا بضحالة االستدالل بمعضلة الرش عىل نفي  

، حيث أن الفيلسوف امللحد ]ج. ماكي[، والذي يعد من أرشس املالحدة استدالال  اإلله
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بمشكلة الرش، وانتصارا لإلحلاد، يذكر أن مشكلة وجود الرش هي )مشكلة فقط ملن يؤمن  

من   عدد  توضيح  يف  تتمثل  منطقية  مشكلة  وهي  اخلريية،  كامل  قديرا  إهلا  هناك  أن 

ت مستعدا للقول إن اهلل غري كامل اخلريية، وليس تام  االعتقادات والتوفيق بينها.. إذا كن

 ( 1) القدرة.. فعندها لن تواجهك مشكلة الرش(

عن   املالحدة  عجز  عن  عرب  الذي  سنايدر[  هاورد  ]دانيال  الفيلسوف  ذكر  ومثله 

االستدالل بمعضلة الرش عىل نفي وجود اهلل، فقال: )إن مشكلة الرش هي مشكلة للملحد،  

ت املشكلة واستنتاجاهتا مقنعة، وكانت أسباب قناعته بوجود اهلل هشة.  أو ملن وجد مقدما 

  (2) أما إذا كان للمؤمن بالرب حجة صلبة، فإن وجود الرش ليس مشكلة(

وهبذا اإللزام اجلديل رد )أنتوين فلو( بعد تراجعه عن إحلاده عىل هذه املعضلة بقوله:  

مل، ولكن، فلسفيا، يعترب هذا املوضوع  )من املؤكد أنه ال بد من مواجهة وجود الرش واأل

أصل   إىل  نصل  نحن  نفسها  الطبيعة  وجود  فمن  اهلل،  وجود  عن  السؤال  عن  منفصال 

أم ال..   مصدر هنائي  هلا  إن كان  البتة  يدل  ال  ذلك  ولكن  عيوب،  للطبيعة  ربام  إجيادها.. 

  (3)وبالتايل فوجود اهلل ال يرتبط بوجود الرش السائغ أو غري السائغ( 

الذين قصدوين ليشككوين يف وجود  ه امللحد، ولكل املالحدة  ما ذكرته لذلك  ذا 

ريب، لكني، وبيني وبني نفيس كنت أتعذب، ألين كنت أشعر باألمل عندما أعرف أن خالق  

 كل يشء يمكن أن يكون رشيرا، أو خيلق الرش ألجل الرش واإلذية. 

لرؤية.. وقد مررت يف  وقد جعلني هذا أبحث عن املخارج التي حتميني من هذه ا 

 

 .377 ص ،كيف تناظر ملحدا (1) 

 .378 ص ،كيف تناظر ملحدا (2) 

 .378 ص ،ناظر ملحداكيف ت (3) 
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]وحدة   تبنت  التي  والغربية  الرشقية  باملدارس  مررت  أين  منها  خمتلفة..  بمراحل  ذلك 

باعتبار  الرؤية،  هذه  مع  يتناسب  بام  الرش  تفرس  وراحت  الفلسفي،  بمفهومها  الوجود[ 

 الوجود واحدا، فال صانع وال مصنوع، وبذلك تنتفي املشكلة عندهم أصال. 

من املدارس واألديان الثنوية التي أثبتت وجود الرش، ونسبته    ومنها أين رحت أهنل 

 إىل إله غري إله اخلري. 

وهكذا راحت كل مدرسة حتل املشكلة بطريقتها اخلاصة.. بل إن األمر وصل يب إىل  

أن أنتمي لبعض املدارس التي تتبنى تصورا عن اهلل ينفي كامل علمه وقدرته، وتصور أن ما  

ن مفروض عليه، وال طاقة له به، ولذلك تسلل الرش إىل عاملنا،  حيصل من رشور يف الكو

 وال يملك اهلل له دفعا.

يف   اإلهلي  السلطان  حمدودية  ترى  التي  املدارس  بعض  إىل  ذلك  يف  انتميت  وقد 

الساعة   الذي يلف زرها اجلانبي، ثم يرتك  الساعات  الكون، حيث تصوره شبيها بصانع 

 تعمل وحدها. 

هذا، بل أتعصب وأدعو له ما رأيته يف الكتاب املقدس من نسبة  وقد جعلني أميل إىل  

التكوين   [: )فحزن  6/ 6الكثري من صفات النقص والعجز هلل تعاىل، مثلام ورد يف ]سفر 

الرب أنه عمل اإلنسان يف األرض، وتأسف يف قلبه( تعليقا عىل ما ورد بعد ذكر انتشار  

 لسحيق. الرش والفساد بني الناس يف حقبة من التاريخ ا 

سكت قليال، ثم قال: هذه بدايتي املؤملة املؤسفة.. لكني بحمد اهلل، وبعد أن التقيت  

بمعلمي الرضا وتالميذه، زالت عني كل تلك اآلالم واألفكار.. لقد قصدته ألسمع منه  

بعد أن سمعت به، وقد وجدته حينها يقرأ سورة الفاحتة، ثم قال متوجها للحضور: هذه  

ي التي تفرس كل يشء حيصل يف الكون من أحداث، ومن تدبرها ووعاها  السورة الكريمة ه
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 مل يقع فيام وقع فيه أصحاب الفلسفات واألديان من أخطاء. 

سأله بعض احلارضين حينها عن ذلك، فأشار إىل بعض تالميذه، فقال: لقد ْجع اهلل  

ه ليوم الدين، فقال:  تعاىل يف هذه السورة الكريمة، التي هي أم القرآن، بني ربوبيته ومالكيت

ينِ  ِحيِم َمالِِك َيْوِم الدِّ مْحَِن الرَّ ، ذلك أن الربوبية  [ 4ـ    2الفاحتة:  ] ﴾  ﴿احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنَِي الرَّ

تقتيض وجود دار يتحقق فيها اجلزاء اإلهلي للمحسنني واملسيئني عىل حد سواء، وإال ملا كان 

 هناك معنى للتكاليف. 

الربوبية ـ التي هي صفة من صفات اهلل تعاىل، واسم من أسامئه احلسنى ـ  قال آخر: ف

تتضمن الكثري من املعاين املقتضية لذلك، فربوبية اهلل للعاملني تتضمن ترصفه فيه، وتدبريه 

له، ونفاذ أمره كل وقت فيه، وكونه معه كل ساعة يف شأن، خيلق ويرزق؛ ويميت وحييي،  

 ويعز ويذل، ويرصف األمور بمشيئته وإرادته.  وخيفض ويرفع؛ ويعطي ويمنع؛

التي   الدنيا  احلياة  احلياة عىل هذه  اقتصار  تستلزم عدم  املعاين  هذه  آخر: وكل  قال 

نعيشها، بل تقتيض وجود دار أخرى، وحياة أخرى، ألننا ال نرى يف هذه احلياة حتقق الكثري  

 من هذه املعاين مع أن الربوبية تستدعيها. 

آخر:   التي  قال  الدار  األخرى هي  الدار  بأن  اإلخبار  الكريم  القرآن  يف  وهلذا ورد 

تتحقق فيها احلياة احلقيقية، وذلك ألن الربوبية تتجىل فيها بشكل كامل، بخالف هذه الدار  

التي هيئت فيها األمور بناء عىل االختبار واالبتالء اإلهلي، كام قال تعاىل: ﴿َوَما َهِذِه احْلََياُة  

ْنيَ  َي احْلََيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ الدُّ اَر اآْلِخَرَة هَلِ  [64العنكبوت: ] ﴾ ا إِالَّ هَلٌْو َوَلِعٌب َوإِنَّ الدَّ

قال آخر: ولذلك تتجىل يف تلك احلياة التي تيل املوت مبارشة األشياء عىل ما هي  

َذا َبَلَغِت احْلُْلُقوَم َوَأْنُتْم  عليه يف الواقع، كام قال تعاىل خمربا عن ساعة االحتضار: ﴿َفَلْواَل إِ 

َمِديننَِي   َغرْيَ  ُكنُْتْم  إِْن  َفَلْواَل  وَن  ُتْبرِصُ اَل  َوَلكِْن  ِمنُْكْم  إَِلْيِه  َأْقَرُب  َوَنْحُن  َتنُْظُروَن  ِحينَئٍِذ 
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بِنَي َفَرْوٌح َورَ  ا إِْن َكاَن ِمَن املَُْقرَّ ا إِْن َكاَن  َتْرِجُعوهَنَا إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي َفَأمَّ حْيَاٌن َوَجنَُّت َنِعيٍم َوَأمَّ

الِّنَي   الضَّ بِنَي  املَُْكذِّ ِمَن  َكاَن  إِْن  ا  َوَأمَّ اْلَيِمنِي  َأْصَحاِب  ِمْن  َلَك  َفَساَلٌم  اْلَيِمنِي  َأْصَحاِب  ِمْن 

عن احلقيقة التي    ، فهذه اآليات الكريمة خترب[ 94ـ    83الواقعة:  ] ﴾  َفُنُزٌل ِمْن مَحِيٍم َوَتْصلَِيُة َجِحيمٍ 

تظهر لإلنسان بمجرد انتهاء فرتة االمتحان، حيث يبدو له مصريه الذي صنعه بيديه ماثال  

 بني عينيه. 

وعندما طلب منه بعض احلضور أن يقرب ذلك بمثال، قال: سأحكي لكم قصة  

تروهنا   التي  اإلشكاالت  كل  لكم  وتفرس  هذا،  لكم  توضح  أساتذتني  بعض  يل  حكاها 

. لقد ذكر يل أن )اثنني ذهبا معا إىل مملكة رائعة اجلامل كاجلنة ـ والتشبيه هنا  وتسمعون هبا. 

أبواب بيوهتم وحوانيتهم وحمالهتم مفتوحة ال   تركوا  ـ وإذا هبام يريان أن أهلها قد  للدنيا 

.. وهذا  (1)هيتمون بحراستها.. فاألموال والنقود يف متناول األيدي دون أن حيميها أحد(  

 ي للدنيا، التي نجد فيها النعم بمختلف أشكاهلا، وكأنه ال مالك هلا. تصوير تقريب

ثم ذكر لنا أن أحد االثنني كان صاحلا يستعمل عقله، واآلخر منحرفا متبعا هلواه،  

وقد راح بناء عىل ما رآه من سهولة الرسقة، يرسق حينا، ويغصب حينا آخر مرتكبا كل  

ون به كثريا.. وعندما رآه صديقه الصالح يفعل  أنواع الظلم والسفاهة، واألهلون ال يبال

ذلك قال له: )وحيك ماذا تفعل؟ إنك ستنال عقابك، وستلقيني يف باليا ومصائب، فهذه  

األموال أموال الدولة، وهؤالء األهلون قد أصبحوا ـ بعوائلهم وأطفاهلم ـ جنود الدولة أو  

ذلك مل يبالوا بك كثريا، واعلم  موظفيها، ويستخدمون يف هذه الوظائف ببزهتم املدنية، ول

السلطان ورقباؤه وهواتفه يف كل مكان.. أرسع يا صاحبي   النظام هنا صارم، فعيون  أن 

 

 .49ص ،( الكلامت، النوريس،1) 
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 باالعتذار وبادر إىل التوسل( 

أموال   ليست  األموال  فهذه  )دعني..  يردد:  راح  بل  ذلك،  يقبل  مل  صاحبه  لكن 

د أن يترصف فيها كام يشاء.  الدولة، بل هي أموال مشاعة، ال مالك هلا. يستطيع كل واح 

أمامي،   املنثورة  اجلميلة  االنتفاع هبذه األشياء  أو  منها،  يمنعني من االستفادة  ما  أرى  فال 

 ( 1) واعلم أنى ال أصدق بام ال تراه عيناي( 

املنظمة من دون   اململكة اجلميلة  يقنعه باستحالة أن تكون تلك  وهنا راح صاحبه 

حديثه معه: )إنك بال شك تعلم أنه ال قرية بال خمتار، وال  سلطان أو حاكم، وقال له أثناء  

إبرة بال صانع وبال مالك، وال حرف بال كاتب.. فكيف يسوغ لك القول: إنه ال حاكم وال  

سلطان هلذه اململكة الرائعة املنتظمة املنسقة؟ وكيف تكون هذه األموال الطائلة والثروات  

 النفيسة الثمينة بال مالك( 

له األدلة الكثرية عىل اقتضاء الصنعة للصانع، واململكة للملك، وكان    ثم راح يذكر 

وبياناته،   السلطان  إعالنات  اململكة  هذه  أرجاء  يف  ترى  )أال  قوله:  له  أقواله  ضمنه  من 

وأعالمه التي ترفرف يف كل ركن، وختمه اخلاص وسكته وطرته عىل األموال كلها، فكيف  

وبعد تلك األدلة الكثرية راح ذلك السفيه يسلم    تكون مثل هذه اململكة دون مالك؟(..

جدال بوجود السلطان، لكنه راح يعلل ممارساته اخلاطئة يف تلك اململكة بذرائع جديدة،  

ترضه   أن  يمكن  ماذا  ولكن..  السلطان،  بوجود  )لنسلم  قوله:  مسامعه  عىل  ردد  حيث 

 با من سـجن أو ما يشبهه!( وتنقص من خزائنه ما أحوزه لنفيس منها؟ ثم إين ال أرى هنـا عقا 

وهنا أجابه صاحبه املؤمن بقوله: )يا هذا، إن هذه اململكة التي نراها ما هي إال ميدان  

 

 .50، صالكلامت( 1) 
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البديعة،   السلطان  صنائع  معرض  وهي  ومناورة،  تدريب  وساحة  واختبار،  امتحان 

ومضيف مؤقت جدا.. أال ترى أن قافلة تأيت يوميا وترحل أخرى وتغيب؟ فهذا هو شأن  

ا باقية  هذه  بأخرى  وتبدل  هنائيا  تفرغ  وسوف  باستمرار،  وختىل  متأل  إهنا  العامرة،  ململكة 

 دائمة، وينقل إليها الناس ْجيعا فيثاب أو يعاقب كل حسب عمله( 

بدقة،   الواقع  تصور  التقريبية  القصة  هذه  أن  واخلالصة  وقال:  حينها،  إيل  التفت 

النعم   نراه من  فام  إله  وتربهن عليه..  يدل عىل رضورة وجود  الدقيق  والتنظيم  العظيمة، 

ـ   اإلله  إن هذا  ثم  تدل عىل ذلك..  العقلية  األدلة  أموره، وكل  الكون، ويدبر  يملك هذا 

بحسب ما يدل عليه الكون ـ يستحيل أن يرتك خلقه من دون عناية أو رعاية أو اهتامم..  

ألوىل إىل وفاهتم؟.. وذلك يدل  وكيف يفعل ذلك، وهو يرعى أبسط حاجاهتم منذ نشأهتم ا

وحده عىل رضورة استمرار احلياة، وإال لكان كل هذا الكون وكل هذه النعم ال معنى هلا..  

فام معنى أن يستضيف أحدهم شخصا، ثم يقتله بعد انتهاء ضيافته؟.. وما معنى أن يريب  

يقيض عليهم قضاء  األستاذ تالميذه، ويعلمهم، ثم يسلمهم يف هناية املطاف إىل املوت الذي  

 كليا؟ 

لست أدري، كيف نطقت حينها من حيث ال أشعر، وقلت: إن ما ذكرته ْجيل، لكنه  

 ال يفرس وجود الرش والباليا يف العامل.. بل هو يفرس فقط رضورة وجود اليوم اآلخر. 

نظر إيل واالبتسامة تعلو حمياه، وقال: وجود اليوم اآلخر هو أحسن تفسري لكل ما  

امل من رشور وباليا.. ألن مشكلة الذين حجبوا بالرشور هو قرصهم احلياة عىل  نراه يف الع

 الدنيا.. لكن لو عرفوا أن هناك مشاهد أخرى مل يروها بعد، فستزول عنهم كل تلك اآلالم. 

 قلت: مل أفهم ما تعني. 

قال: سأوضح لك ذلك بمثال من القرآن الكريم، وهو قوله تعاىل: ﴿ُقتَِل َأْصَحاُب  
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ُموا  ْخُدوِد النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد إِْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُعوٌد َوُهْم َعىَل َما َيْفَعُلوَن بِاملُْْؤِمننَِي ُشُهوٌد َوَما َنقَ اأْلُ 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َواهللَُّ َعىَل      ِمنُْهْم إاِلَّ َأْن ُيْؤِمنُوا بِاهللَِّ اْلَعِزيِز احْلَِميِد الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ
ٍ
ء ُكلِّ يَشْ

 .. هل فهمت املراد من اآليات الكريمة؟  [ 9ـ  4الربوج: ] ﴾ َشِهيدٌ 

قلت: أجل.. فهي تتحدث عن قصة بعض الذين ابتلوا يف دينهم، وعذبوا، بل ألقوا  

 يف النار.. وأمثلتهم يف التاريخ كثرية جدا. 

 قال: فهل ما حصل هلم كان رشا أم خريا؟ 

 م مؤمنون، والذي فعل هبم ذلك كافرون. قلت: بل هو رش حمض.. خاصة وأهن

قال: لكنك عندما تكمل قراءة اآليات الكريمة، وترى املشهد كامال، فسرتى أمرا  

 آخر خمتلفا متاما. 

َيُتوُبوا   ِذيَن َفَتنُوا املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت ُثمَّ مَلْ  ثم قرأ بصوته اخلاشع قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

احِلَاِت هَلُْم َجنَّاٌت جَتِْري  َفَلُهْم َعَذاُب َج  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َهنََّم َوهَلُْم َعَذاُب احْلَِريِق إِنَّ الَّ

تَِها اأْلهَْنَاُر َذلَِك اْلَفْوُز اْلَكبِريُ  ، ثم قال: هذا هو املشهد الثاين، وهو  [ 11ـ    10الربوج:  ] ﴾  ِمْن حَتْ

هلا أولئك الظلمة، وبذلك حتققت العدالة.. وهو يبني  يبني اجلزاء والعقوبة الشديدة التي نا 

 كذلك اجلزاء العظيم الذي ناله أولئك الذين أحرقوا، وبذلك حتققت رمحة اهلل تعاىل هبم. 

ثم قال: ولو أنك قارنت الوقت الذي حصل فيه ذلك األمل للمؤمنني مقارنة بالنعيم  

  د أشار إىل ذلك رسول اهلل  العظيم الذي وجدوه، ملا وجدت له أي قيمة حسابية.. وق

النار صبغة، ثم يقال:  يف  حني قال: )يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ  

يا ابن آدم، هل رأيت خريا قط؟ هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول: ال واهلل يا رب، ويؤتى  

بأشد الناس بؤسا من أهل اجلنة، فيصبغ صبغة يف اجلنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت  

يت  بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: ال واهلل يا رب، ما مر يب بؤس قط، وال رأ 
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  (1)شدة قط(

لقد كان ذلك املجلس أول جملس يل معه.. وتبعته جمالس كثرية، عرفت بعدها أن  

رمحة اهلل تعاىل وسعت كل يشء، وما نراه من آالم وبالء ليس إال مراحل حمدودة، ملن عرف  

  كيف يفهم عن اهلل تدبريه لكونه وعباده، فاهلل تعاىل برمحته وفضله قد يرسل البالء الذي ينبه 

 
ِ
النائم وينشط الكسالن، كام قال تعاىل: ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا إِىَل ُأَمٍم ِمْن َقْبلَِك َفَأَخْذَناُهْم بِاْلَبْأَساء

ُعوا َوَلكِْن َقَسْت ُقُلوهُبُْم َوَزيَّنَ  ُعوَن َفَلْواَل إِْذ َجاَءُهْم َبْأُسنَا َترَضَّ  َلَعلَُّهْم َيَترَضَّ
ِ
اء َّ هَلُُم    َوالرضَّ

، فصورة ذلك البالء كانت رشا، لكن املراد منها  [ 43ـ    42األنعام:  ] ﴾  ْيَطاُن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ الشَّ 

تعاىل:   قال  نراه نحن خريا، لكن مآله إىل رش،  ما  تعاىل بذكر  خريا حمضا.. وقد عقب اهلل 

 
ٍ
ء ُروا بِِه َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ يَشْ  َحتَّى إَِذا َفِرُحوا باَِم ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم َبْغَتةا  ﴿َفَلامَّ َنُسوا َما ُذكِّ

  [ 44األنعام: ] ﴾ َفإَِذا ُهْم ُمْبلُِسونَ 

َواجْلُوِع   اخْلَْوِف  ِمَن   
ٍ
ء بيَِشْ قوله تعاىل: ﴿َوَلنَْبُلَونَُّكْم  يقرأ  ما  وقد كان معلمي كثريا 

ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت وَ  ابِِريَن الَّ ِ الصَّ َبرشِّ

ِْم َوَرمْحٌَة َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْهَتُدونَ  ا إَِلْيِه َراِجُعوَن ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ البقرة: ] ﴾  هللَِِّ َوإِنَّ

مفردة، بل اقرأوا معها البشارة املرتبطة بالبالء..    ، ويقول لنا: ال تقرأوا آية البالء [ 157ـ   155

 فالتعب الذي ال يؤدي إىل راحة ممقوت.. واجلهد الذي ال يأيت بنتيجة منّفر. 

: جرت سنة  (2)وعندما طلبنا منه مرة توضيح ذلك، أشار إىل بعض تالميذه، فقال

الب هذا  من  بد  ال  كان  ولذلك  للرتبية،  البالء  برضورة  عباده  يف  املؤمنون  اهلل  ليؤدي  الء 

 تكاليف اإليامن، كي يعز عىل نفوسهم بمقدار ما أدوا يف سبيله من تكاليف. 

 

 ( 8/135مسلم ) (1) 

 (1/145) يف ظالل القرآن (2) 
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قال آخر: فالتكاليف هنا هي الثمن النفيس الذي الذي يعز به اإليامن يف نفوس أهله  

أعز   أجله.. كان  بذلوا من  تأملوا يف سبيله، وكلام  نفوس اآلخرين.. وكلام  يعز يف  أن  قبل 

 انوا أضن به. عليهم، وك

قال آخر: وهكذا لن يدرك اآلخرون قيمته إال حني يرون ابتالء أهله به وصربهم  

عىل بالئه.. إهنم عندئذ سيقولون يف أنفسهم: لو مل يكن ما عند هؤالء من اإليامن خريا مما  

 يبتلون به وأكرب ما قبلوا هذا البالء، وال صربوا عليه. 

إليامن إىل باحثني عنه، مقدرين له، مندفعني  قال آخر: وعندئذ ينقلب املعارضون ل

 . إليه.. وعندئذ جييء نرص اهلل والفتح ويدخل الناس يف دين اهلل أفواجا 

فالشدائد   ويقوى..  املؤمنني  عود  ليصلب  كذلك  البالء  من  بد  وال  آخر:  قال 

تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح يف القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها  

 ؤمن يف نفسه إال حتت مطارق الشدائد. امل

قال آخر: والقيم واملوازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إال يف جو  

 املحنة التي تزيل الغبش عن العيون، والران عن القلوب. 

قال آخر: وأهم من هذا كله، أو القاعدة هلذا كله.. االلتجاء إىل اهلل وحده حني هتتز  

وارى األوهام وهي شتى، وخيلو القلب إىل اهلل وحده، ال جيد سندا إال  األسناد كلها، وتت

سنده.. ويف هذه اللحظة فقط تنجيل الغشاوات، وتتفتح البصرية، وينجيل األفق عىل مد  

البرص.. ال يشء إال اهلل.. ال قوة إال قوته.. ال حول إال حوله.. ال إرادة إال إرادته.. ال ملجأ  

 قي الروح باحلقيقة الواحدة التي يقوم عليها اإليامن احلقيقي. إال إليه.. وعندئذ تلت

إِنَّا هللَِِّ   َقاُلوا  ُمِصيَبٌة  َأَصاَبْتُهْم  إَِذا  ِذيَن  الَّ ابِِريَن  ِ الصَّ ثم قرأ املعلم قوله تعاىل: ﴿َوَبرشِّ
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َراِجُعونَ  إَِلْيِه  ا  قال[ 156ـ    155البقرة:  ] ﴾  َوإِنَّ ثم  واآلية  (1) ،  هذه  :  إىل  بالنفس  تصل  الكريمة 

النقطة عىل األفق.. إنا هلل.. كلنا.. كل ما فينا.. كل كياننا وذاتيتنا.. هلل.. وإليه املرجع واملآب  

يف كل أمر ويف كل مصري.. التسليم.. التسليم املطلق.. تسليم االلتجاء األخري املنبثق من  

حيح.. هؤالء هم الصابرون.. الذين  االلتقاء وجها لوجه باحلقيقة الوحيدة، وبالتصور الص

يبلغهم الرسول الكريم بالبرشى من املنعم اجلليل.. وهؤالء هم الذين يعلن املنعم اجلليل  

ِْم َوَرمْحٌَة َوُأوَلئَِك ُهُم   مكاهنم عنده جزاء الصرب اجلميل: ﴿ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ

 [ 157البقرة: ] ﴾ املُْْهَتُدونَ 

لرجل قليال، ثم قال: هذه بعض قصتي مع معلمي، واحلمد هلل، فقد كان ملا  سكت ا

ذكره شفاء لصدري من كل تلك الشبهات التي كان يتكبدها، ومن ذلك العناء الذي كان  

يعانيه.. وقد تغريت نظريت للحياة بعدها متاما.. بل تغريت نظريت لدوري فيها، فبعد أن كان  

الراضخ له، صار مواجهة البالء إما يف الدنيا بام أتاح اهلل لنا  دوري هو دور املستقبل للبالء 

من وسائل أو يف اآلخرة بتزكية النفس وتربيتها حتى تتجنب الرش األعظم الذي ال رش أكرب  

منه، والذي ال يصيب اإلنسان إال من جراء عمله، كام قال تعاىل: ﴿َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة  

 [30الشورى: ] ﴾ ْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثِريٍ َفباَِم َكَسَبْت أَ 

 لرشيعة: . املعارضون ل 2

بعد أن سمعنا أحاديث الذي تابوا إىل اهلل من معارضتهم لألقدار، وبفضل التعاليم  

تابوا من   الذين  إىل  قال يل صاحبي: هلم معي  الكريم،  القرآن  التي وجدوها يف  العظيمة 

 حججهم التي أجلأهتم إىل التوبة. معارضة الرشيعة.. لتسمع 

 

 (1/145) يف ظالل القرآن (1) 



647 

 

قال   ينتظروننا، وقد  الشباب والكهول، وكأهنم  رست معه إىل أن وجدنا ْجعا من 

أحدهم، وهو يصافحني: مرحبا بتلميذ القرآن.. لقد كنا يف انتظارك، فنحن نريد أن نحدثك  

 .معارضة الرشيعة إىل التسليم هلا   عن معلمنا، وكيف أنقذنا من

 قلت: أنا أستمع إليكم، وسأسجل كل ما تذكرونه. 

 املشهد األول:  

 ، وهو كبريهم: سأبدا أنا احلديث، وليعذرين رفاقي يف ذلك. أحدهم قال 

وقبل عرشين سنة قدمت  أبدى اجلميع موافقتهم عىل كالمه، فقال: يف ذلك اليوم،  

بالعلام للتبشري  رفاقي  بعض  الشعائرية  مع  بجانبه  الدين  من  االكتفاء  إىل  والدعوة  نية 

والطقوس، وفصل صلته بالدولة واحلياة.. لكني مل أرجع إىل بالدي إال وأنا أعارض هذه  

 الرؤية بكل ما تعملته من احلجج.

عند دخويل إليها، وجدت املعلم وتالميذه، وهم يتحدثون مع الناس يف ساحة من  

ما تستبطنه احلكومات املستبدة  عليكم    ال خيفى :  (1) ميذه حينها الساحات، وقد قال أحد تال 

ثناياها من مفاسد، وما أصاب املجتمعات من ويالت ومصائب مدمرة   والدكتاتورية يف 

املدمرة واالستيالء عىل األموال،    عىل  قتل األبرياء وتعذيبهم، واحلروب  التاريخ، من  مر 

ا وانتشار  والضعفاء،  املحرومني  وْصف  واستعباد  والظلم،  العنرصي  والتمييز  لتعصب 

أموال املجتمع عىل الرتف والبذخ، كل ذلك من آثار تسلط احلكومات املستبدة، وقد ذكر  

َة  ، فقالالقرآن الكريم وصفا حقا لذلك : ﴿إِنَّ املُُْلوَك إَِذا َدَخُلوا َقْرَيةا َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزَّ

ةا َوَكَذلَِك   [ 34النمل: ] ﴾ َيْفَعُلونَ   َأْهلَِها َأِذلَّ

 

 . 10/33: ( نفحات القرآن1) 
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وال فرق بني أن يكون االستبداد فرديا أو ْجاعيا، بل إن آثار االستبداد  قال آخر:  

اجلامعي أكثر سوءا من االستبداد الفردي، وأوضح مثال عىل هذا النوع من االستبداد هو  

ال ميثل  احلزب الشيوعي يف روسية والذي كان السبب يف جر أنواع املصائب والفجائع التي  

 هلا يف التاريخ. 

ذلك   ومثل  آخر:  الشعبية  قال  احلكومات  بزي  تتظاهر  التي  املستبدة  احلكومات 

ال تقل سوءا عن احلكومات املستبدة املطلقة، بل إهنا أسوء بكثري من    ؛ فإهنا والديمقراطية

، ذلك ألن الشعب حساس دائام جتاه استبداد الدكتاتوريني ويتحني الفرص  جهات شتى 

بلباس  لالن املتلبسة  املستبدة  احلكومة  حالة  يف  أما  منهم،  والتخلص  ضدهم  تفاض 

كام هو احلال يف كثري من احلكومات الغربية التي تستلم السلطة برصف مبالغ  ـ  الديمقراطية  

من   الناس  يمكن  شيئا  تبني  فال  ـ  بالرأسامليني  باإلستعانه  والصحف  االعالم  عىل  طائلة 

 الفرصة املناسبة. معارضتهم والثورة ضدهم يف  

إذا وجدت  ـ  وأما احلكومة الديمقراطية الواقعية والتي متثل أكثرية الشعب  قال آخر:  

متارس    ء كثرية، بل وحتى فهي كذلك، حيث تنطوي عىل مساوى  ـ   حكومة كهذة يف العامل

 . الظلم واالعتداء

آخر:   منها قال  ألمور  تكون  أ  وذلك  التي  الدول  أغلب  يف  الناس  من  الكثري  ن 

حكوماهتا واقعا أو ظاهرا من هذا النوع، ال يشاركون بصورة عملية يف االنتخابات فيها،  

املئة أو سبعون يف  ربام شارك ستون  نرى  إذ  فاننا  ذلك  أيضا؛ ومع  ذلك  ان    بل وأقل من 

إىل  أكثرية يف    نتائجها تشري  إهنا مل تكن  أكثرية األصوات،  الفالين قد حاز عىل  أن املرشح 

باملائة من األفراد املشرتكني    60باملائة من جمموع    29باملائة مقابل    31املجتمع. مثال نسبة  

 يف تلك االنتخابات. 
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الة، فإن األقلية من الناس تتسلم مقاليد األمور، بينام ترضخ  ويف هذه احلقال آخر:  

أهوائهم   حسب  القوانني  كل  ينظموا  أن  وبدهيي  وسيطرهتم،  حكمهم  حتت  األكثرية 

 ومصاحلهم، وهذا هو الظلم الفاحش بعينه. 

لو فرضنا أن ْجيع أفراد الشعب الذين هلم حق  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإننا  

يمكن  إنه  ف  ـ   طبعا مثل هذه الفرضية مل حتدث أبداـ ونتخابات قد اشرتكوا فيها  املشاركة يف اال

باملائة أو أكثر أو    49باملائة يف مقابل    51كأن يكون    ،أيضا فوز البعض بأكثرية قليلة وضئيلة

 أقل. 

وهذا أيضا أحد أنواع استبداد األكثرية ضد األقلية، ففي دولة يبلغ عدد  قال آخر:  

مليون شخص، فكل    51ميلون نسمة لسلطة    49ون نسمة مثال ختضع فيه  ملي  100سكاهنا  

 . املجتمع يسري وفقا ملصلحة األكثرية وقد يكون برضر األقلية ء يف يش 

املفكرين إىل قال آخر:   أن حكومة األكثرية هي نوع من    وهلذا فقد أذعن كثري من 

 سواها. احلكومة الظاملة التي البد منها، ألنه ال حيلة هلم وال بديل

وبعيدا عن ذلك وعىل فرض أن احلكومة الديمقراطية ال تنطوي عىل أي  قال آخر:  

من اإلشكالني املذكورين فإهنا حكومة تتبع رغبات األكثرية من الشعب، ونحن نعلم أنه  

العلمي والثقايف املتدين، أو يف هذه    حيدث أحيانا أن ينحرف أكثرية الشعب نتيجة للمستوى 

يف هذه   ىل العلامء واملتقفني النهوض وحماربة هذه اآلفة اخلطرية، بينام ال نرىاحلالة يتحتم ع

العكس، حيث أخذت هذه    املوارد معارضة وال حماربة يف األنظمة الديمقراطية، بل نرى 

 .االنحرافات شكال قانونيا وأجيزت من قبل املرشعني هناك

جلرتا وأمريكا جمازا من قبل  فمثال أصبح الزواج من اجلنس املامثل يف انقال آخر:  

هذه   يف  املمثلني  أن  ذلك  اإلجهاض،  أو  اجلنني  سقط  مسألة  مع  احلال  وكذلك  القانون، 
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 الدول يعربون عن رغبات الشعب ال رعاية مصاحله. 

قال املعلم: أحسنتم.. لقد حتدثتم عن كل أشكال احلكومات، واملفاسد التي تنطوي  

 عليها.. فام هي احلكومة البديلة؟

الكريم هي  قا  القرآن  إليها  التي يدعونا  البديلة  التالميذ: احلكومة  أحد  حكومة  ل 

هناك  وهي  الصاحلني،   كانت  لو  وحتى  السالم،  عليهم  األنبياء  اقرتحها  التي  احلكومة 

 انتخابات فإهنا جتري عىل أساس انتخاب األصلح وقت رعاية اإلمام العادل. 

آخر:   نجقال  ال  احلكومة  من  النوع  هذا  يف ففي  وجدناها  التي  الثالث  اآلفات  د 

احلكومات الديمقراطية، فال جمال للرأساملية وال لالستبداد حيث يسيطر بواسطتها نصف  

 املجتمع عىل النصف اآلخر، وال مكان للرغبات املنحرفة يف املجتمع. 

وعىل هذا، فإن احلكومة الوحيدة التي يمكن قبوهلا متاما هي حكومة اهلل،  قال آخر:  

الرسول  وحكوم الصاحلنيو  ة  اخلاصة  حكومة  الرشوط  يمتلكون  الذين  أولئك   ،

الدنيا يف حالة من العدالة والصالح والسعادة التامة إاليف    خلالفتهم، وطبيعي أن ال نرى 

 ظل احلكومة اإلهلية. 

احلكومة ال تعتمد ال عىل اإلرادة الفردية وال عىل األكثرية الساحقة  قال آخر: وهذه  

 ء عز وجل ال تقتيض سوى ل تنبثق طبقا إلرادة اهلل، وال شك أن إرادة البارىمن الشعب، ب

 . ضامن املصالح الواقعية لعباده ليس إال 

القرآن   املستبدة، وكيف رضب  املعلم: أحسنتم.. فحدثونا اآلن عن احلكومة  قال 

 الكريم هلا املثل بفرعون.  

التالميذ: لقد   الكريم إىل قال أحد  القرآن  باعتبارها حكومة    أشار  حكومة فرعون 

ا َيْسَتْضِعُف َطائَِفةا  : ﴿إِنَّ فِْرَعْوَن َعاَل يِف اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيعا قالمستبدة وفردية حيث  
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ُه َكاَن ِمَن املُْْفِسِدينَ   [4القصص: ] ﴾ ِمنُْهْم ُيَذبُِّح َأْبنَاَءُهْم َوَيْسَتْحيِي نَِساَءُهْم إِنَّ

كان فرعون يعترب كل أرض مرص ملكا شخصيا له وكل ما فيها من  قال آخر: لقد  

َأَلْيَس يِل ُمْلُك    ، أيضا   أهنار ومياه هي له  َقاَل َيا َقْوِم  وكان يقول: ﴿َوَناَدى فِْرَعْوُن يِف َقْوِمِه 

ونَ  تِي َأَفاَل ُتْبرِصُ ِري ِمْن حَتْ  [51الزخرف: ] ﴾ ِمرْصَ َوَهِذِه اأْلهَْنَاُر جَتْ

الشعب فحسب، بل كان يتوقع أن يعبده    إنه مل يقنع بحكومته املستبدة عىل قال آخر:  

ي وال  غريهاجلميع  ي    ،عبدون  َغرْيِ إهَِلاا  َْذَت  اختَّ َلئِِن  ﴿َقاَل  السالم:  عليه  ملوسى  قال  ولذا 

 [ 29الشعراء: ] ﴾ أَلَْجَعَلنََّك ِمَن املَْْسُجوننِيَ 

وحتى أنه كان يتصور أن من يريد االعتقاد واإليامن بشخص يدعي النبوة  قال آخر:  

أنه وبخ    ولذلك نرى   ، افقته وإذنهمعجزاته ال يمكن أن يفعل ذلك إالبعد مو  بعد ما رأى

عليه السالم بعد مشاهدة أدلته ومعجزاته حيث قال: ﴿آَمنُْتْم    السحرة الذين آمنوا بموسى 

 [ 123األعراف: ] ﴾ بِِه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكمْ 

قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا اآلن عن احلكومة املستبدة التي وردت اإلشارة إليها  

َ  ﴿يف قوله تعاىل:   إِْبَراِهيُم َريبِّ َقاَل  إِْذ  َأْن آَتاُه اهللَُّ املُْْلَك  ِه  َربِّ إِْبَراِهيَم يِف  إِىَل الَِّذي َحاجَّ  َتَر  َأمَلْ 

ْمِس ِمَن املرَْْشِ  ِق َفْأِت  الَِّذي حُيْيِي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحيِي َوُأِميُت َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللََّ َيْأيِت بِالشَّ

 [ 258البقرة: ] ﴾  ا ِمَن املَْْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ هِبَ 

نجد املثل ملن آمن باهلل فكان اهلل وليه،  يف هذه اآلية الكريمة  :  (1)   قال أحد التالميذ

 . لنور إىل الظلامتخيرجه من الظلامت إىل النور، ومن كفر فكان الطاغوت وليه، خيرجه من ا

ومثل األول نجده عىل أكمل صورة وأمتها، ىف إبراهيم عليه السالم، كام  قال آخر:  

 

 (2/322التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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نجد مثل الثاين ىف هذا الذي آتاه اهلل امللك، وغمره بالنعم، فاستقبلها باجلحود والكفران،  

 واإلغراق ىف البهت والضالل. 

تمرد عىل اهلل، ومل يدل عليه،  اسم هذا اإلنسان املالقرآن الكريم  ومل يذكر  قال آخر:  

ألنه ساقط من حساب اإلنسانية، إذ باع إنسانيته للشيطان، وأسلمها للطاغوت.. ثم إنه ال  

رضورة لذكره، حتى ال يتعرف عليه أحد، فتصيبه عدواه ولو من بعيد، كام تصيب الرائحة  

وجه هذا الرش، وحامل  ثم ملن أراد أن يعرف . اخلبيثة باألذى كل من يمر به حامل اجليف.

 هذا املنكر فإن التاريخ يقول إنه النمرود ملك كنعان.. وكم ىف الناس من نمرود؟

والذي تعرضه اآلية الكريمة هنا، وحترص عىل كشفه وجتليته، وهو هذا  قال آخر:  

الباطل، بني نور اإليامن وهداه، وظالم الرشك   الفكرى بني منطق احلق وسفاهة  الصدام 

 . وضالله

ىف  آخر:    قال له  ومكن  فضله،  ىف  له  وأوسع  عليه  اهلل  فضل  الذي  اإلنسان  فهذا 

األرض، قد غره ما بيده من سلطان، فكفر بأنعم اهلل، ثم لج به الكفر فحاد اهلل ورسوله،  

 [24النازعات: ] ﴾ وادعى لنفسه األلوهية، وقال قولة فرعون: ﴿َأَنا َربُُّكُم اأْلَْعىَل 

، يدعوه إىل اهلل، أنكر هذه الدعوة،  عليه السالم  هلل، إبراهيمفلام جاءه نبى اقال آخر:  

وجحد أن يكون ىف األرض إله معه، وجعل يلقى إىل إبراهيم باحلجج الدالة عىل ألوهيته،  

 وأهليته لتلك األلوهية، بام ىف يده من سلطان بترصف به كيف يشاء. 

إبراهيم املحاجة واملناظرة.. وخت قال آخر:   بينه وبني  الكريم من  وكثرت  القرآن  ري 

 هذه املواقف مشهدين، يلخصان القضية كلها، ويضبطان حمتواها ومضموهنا. 

فقال:   األول،  املشهد  تعاىل  اهلل  ذكر  آخر: وقد  حُيْيِي  قال  الَِّذي   َ َريبِّ إِْبَراِهيُم  ﴿َقاَل 

الذي بيده    هذا هو رب إبراهيم، الذي يدين له، ويدعو إليه.. هو   ، أي [ 258البقرة:  ] ﴾  َوُيِميُت 
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احلياة واملوت، وهو الذى أمات وأحيا.. فذلك أمر ال يشاركه فيه أحد، وال يدعيه لنفسه  

 خملوق، إال أن يركب احلامقة والسفه. 

آخر:   عنانقال  بال  وانطلق  والسفه  احلامقة  اجلهول  هذا  ركب  ليقول: وقد  ﴿َأَنا    ، 

ومل يذكر من أين هو جاء، وال إىل أين   ،هكذا يقوهلا بملء فيه. .[ 258البقرة: ] ﴾ ُأْحيِي َوُأِميُت 

ْنَساُن َأنَّا َخَلْقنَاُه ِمْن َقْبُل َومَلْ َيُك َشْيئاا   [67مريم: ] ﴾ هو يصري؟ ﴿َأَواَل َيْذُكُر اإْلِ

ـ أن يقف عند هذا  عليه السالم  ومل ير إبراهيم  قال آخر:   ـ إزاء هذا السفه الوقاح 

فقد يذهب بالرجل احلمق واجلهل فيقول    ؛ لاجلواب، وأن يكشف باطل هذا األمحق اجلهو

أريد   الذي أحييه، ألنى ال  أنا  أتريد شاهدا؟ أنت نفسك  إلبراهيم: أال تصدق ما أقول؟ 

 وأنا أميتك لو أردت! فهل تريد مصداق ذلك؟ ، قتلك!

آخر:   عليه قال  معقب  وال  الرجل  يفعلها  مع    .. وقد  يدخل  أن  إبراهيم  وحتاشى 

وأ اجلدل،  هذا  ىف  خيرسه  النمرود  بام  إبراهيم  إليه  جاء  بل  السفسطة،  حبال  ىف  له  يمد  ن 

ِق َفْأِت هِبَا ِمَن املَْْغِرِب  ، فقال: ويفحمه ْمِس ِمَن املرَْْشِ    [ 258البقرة: ] ﴾ ﴿َفإِنَّ اهللََّ َيْأيِت بِالشَّ

أي   آخر:  اإلنسان  قال  هذا  يولد  أن  قبل  الشمس  حركة  ينتظم  الذي  النظام  هذا 

نني وماليينها، ليس من صنع إنسان من الناس، إنه من عمل قدرة غري  املغرور بآالف الس

قدرة الناس.. فإذا كان النمرود إهلا يناظر إله إبراهيم، فليجب عىل هذا التحدى، ولينقض  

 عىل إله إبراهيم عمال من عمله، وتدبريا من تدبريه. 

آخر:   عليقال  من  وسقط  تفكريه،  وشل  لسانه  وخرس  الرجل،  يد  ىف  ائه  وأسقط 

﴾  ﴿َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ   ،مبلال ىف ثيابه، بعرق اخلزي واخلذالن

 . [ 258البقرة: ] 

وهكذا يصاب الرجل ىف مقاتله، بطعنة نافذة من يد احلق: ﴿َواهللَُّ اَل هَيِْدي  قال آخر:  
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 [ 258البقرة: ] ﴾ اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ 

قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا اآلن عن احلكومة املستبدة التي وردت اإلشارة إليها  

تعاىل: قوله  َأْفَسدُ   يف  َقْرَيةا  َدَخُلوا  إَِذا  املُُْلوَك  َوَكَذلَِك  ﴿إِنَّ  ةا  َأِذلَّ َأْهلَِها  َة  َأِعزَّ َوَجَعُلوا  وَها 

 [ 34النمل: ] ﴾ َيْفَعُلونَ 

التالميذ أحد  دعت  (1)قال  سبأ  ملكة  أن  الكريمة  اآلية  هذه  يف  تعاىل  اهلل  يذكر   :

د إىل  إليهم  راسة  حاشيتها  املوجة  السالم  عليه  سليامن  ألن  رسالة  واتزان،  وروية  بعمق 

ماذا وراء هذا الكتاب وهذه اللهجة، فهل هو  ليعرفوا  ثل هذه األمور،  احلسابات دقيقة يف م

 ملك أو داعية حق؟

ألنه إذا كان ملكا يملك القوة الكبرية املدمرة، وحيمل ذهنية امللوك الذين  قال آخر: 

نظامها   وإفساد  البالد  وتدمري  وإذالهلم  بالقوة  لسلطتهم  الناس  إخضاع  عىل  يعملون 

 ة يف مستوى اخلطورة التي ال بد من أن توضع هلا احلسابات الدقيقة. وتوازهنا، تكون القضي

تاج إىل  ال حي  األمر حينها   أما إذا كان داعية حق، فإن األمر خيتلف، ألنقال آخر:  

واجه التهديد بتهديد مماثل،  يُ األمر، فال  اختبار القوة، بل إىل احلوار، ولذلك فإن الرأي هو 

رد الفعل، هل هو كلمة طيبة أو قاسية؟ وهل هم يف مستوى    عرفيُ واجه هبدية كريمة ل يُ بل  

 خطورة كلمتهم أو أهنم أقل من ذلك؟  

إىل   تشري  الكريمة  واآلية  آخر:  وحتى قال  ْجيعا  الناس  املستبدين    أن  السالطني 

بأنظمة   امللوك مفسدون يف األرض وخملون  أن  احلقيقة وهي  يعلمون هبذه  كانوا  أنفسهم 

 .  املجتمع اإلنساين 

 

 ( 17/205) من وحي القرآن (1) 
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قال املعلم: لقد أشار القرآن الكريم إىل بعض مظاهر احلكومات املستبدة، وهي أهنم  

 . يدفنوهم أحياء  يضطهدون ويعذبون خمالفيهم بأبشع الصور بل حتى كانوا 

﴿ُقتَِل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد  قال أحد التالميذ: أجل.. وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل:  

اْلَوُقوِد إِْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُعوٌد َوُهْم َعىَل َما َيْفَعُلوَن بِاملُْْؤِمننَِي ُشُهوٌد َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم  النَّاِر َذاِت  

اَمَواِت َواأْلَْرِض َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ   َشِهيٌد  إِالَّ َأْن ُيْؤِمُنوا بِاهللَِّ اْلَعِزيِز احْلَِميِد الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ
ٍ
ء

احْلَ إِ  َعَذاُب  َوهَلُْم  َجَهنََّم  َعَذاُب  َفَلُهْم  َيُتوُبوا  مَلْ  ُثمَّ  َواملُْْؤِمنَاِت  املُْْؤِمننَِي  َفَتنُوا  ِذيَن  الَّ ﴾  ِريِق نَّ 

 [ 10ـ  4الربوج: ] 

أصحاب األخدود، هم قوم كافرون  : فهذه اآليات الكريمة تتحدث عن  (1) قال آخر

، شأهنم ىف هذا شأن كل الكافرين مع املؤمنني ىف كل  باهلل، كان هلم موقف مع املؤمنني باهلل

لكن أصحاب األخدود هؤالء، قد جاءوا بمنكر مل يأته أحد من إخواهنم    زمان ومكان..

الوجود كله، ليشهد   من أهل الضالل، وهلذا كانت جريمتهم أشنع جريمة، يستدعى هلا 

 حماكمتهم، وليسمع حكم اهلل عليهم. 

ديد ىف األرض، أي حفروا حفرا عميقة ىف األرض، وملئوها  لقد خدوا أخا قال آخر:  

حطبا، وأوقدوا فيها النار، حتى تسعرت، وعال هليبها، واشتد رضامها، ثم نصبوا كراسى  

النار   عىل  يعرضوهنم  أغالهلم  ىف  يرسفون  باهلل  باملؤمنني  وجاءوا  عليها،  جيلسون  حوهلا 

 واحدا بعد واحد، ويلقوهنم فيها مؤمنا إثر مؤمن. 

واملؤمنون يرون هذا ويقدمون عليه، دون أن ينال هذا العذاب من إيامهنم،  قال آخر:  

أو يردهم عن دينهم الذي ارتضوه.. وىف هذا شاهد من شهود اإليامن املتمكن من القلوب،  

الراسخ ىف النفوس.. إنه أقوى من اجلبال الراسيات، ال تنال منها األعاصري، وال تزحزحها  

 

 ( 16/1513التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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 . عانيات العواصف 

﴿َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم إِالَّ َأْن  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل سبب نقمتهم عليهم، فقال:  

َشِهيدٌ   
ٍ
ء يَشْ ُكلِّ  َعىَل  َواهللَُّ  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه  الَِّذي  احْلَِميِد  اْلَعِزيِز  بِاهللَِّ  ﴾  ُيْؤِمُنوا 

 [ 9ـ  8الربوج: ] 

آخر:   بني قال  ليس  أنه  ذنب    أي  من  املؤمنني،  وبني  هؤالء،  األخدود  أصحاب 

يأخذوهنم به، إال إيامهنم باهلل العزيز احلميد.. إهنم يؤمنون باهلل الذي القوة إال قوته، وال  

عزة إال عزته، وأن ما يملكه أصحاب األخدود من قوة، وما جيدونه ىف أنفسهم من عزة،  

 ذ هبا املؤمنون.هو شىء حمقر مهني إىل جانب عزة اهلل، التي يلو

وهم ـ أي املؤمنون ـ حيمدون اهلل عىل الرساء كام حيمدونه عىل الرضاء، فهو  قال آخر:  

السموات   ملك  له  سبحانه،  وهو  األحوال..  ْجيع  ىف  للحمد  وحده  املستحق  سبحانه 

فينتقم   شىء،  كل  ويعلم  يرى  وهو  ومتكربين،  وجبارين  عتاة  من  فيهن،  وما  واألرض 

 . م بحقهم ممن اعتدى عليهم ألوليائه، ويأخذ هل 

وقد انتقم اهلل ألوليائه، وهاهم أوالء املجرمون قد سيقوا إىل ساحة قضائه  قال آخر:  

 . العادل، وقد صب اهلل عليهم لعنته، وألقى هبم ىف عذاب احلريق

  ،[ 8الربوج:  ] ﴾  التعبري عن إيامن املؤمنني بفعل املستقبل: ﴿إاِلَّ َأْن ُيْؤِمُنوا: ويف  قال آخر 

الناقمني   نقمة  كانت  وقوعه  بسبب  والذي  املقام،  يقتضيه  الذي  املايض،  الفعل  من  بدال 

عليهم إشارة إىل أن هذا اإليامن الذي ىف قلوب هؤالء املؤمنني، هو إيامن ثابت ىف قلوهبم،  

 . مصاحب هلم، ال يتحولون عنه، وال جيليه عن قلوهبم وعد أو وعيد

قرآن الكريم إىل احلكومات التي تعتمد الشورى  قال املعلم: أحسنتم.. فهل أشار ال

 منهجا هلا؟ 
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: أجل.. فقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا النوع من احلكومات عند  (1) قال أحد التالميذ

ل  السالم مع ملكة سبأذكره  أهنا    ، قصة سليامن عليه  عليه  ملا وصلت رسالة سليامن  حيث 

بالتحدث عن مضمون تلك الرسالة قائلة:  ْجعت مستشارهيا وبدأت معهم  السالم إليها  

ا َحتَّى َتْشَهُدونِ  َا املأََْلُ َأْفُتويِن يِف َأْمِري َما ُكنُْت َقاطَِعةا َأْمرا  [ 32النمل: ] ﴾ ﴿َيا َأهيُّ

ٍة َوُأوُلو َبْأٍس َشِديٍد َواأْلَْمُر إَِلْيِك  قال آخر: وقد ردوا عليها بقوهلم:   ﴿َنْحُن ُأوُلو ُقوَّ

 [ 33النمل: ] ﴾ اَذا َتْأُمِرينَ َفاْنُظِري مَ 

آخر:   عن  قال  والبعد  الشورى،  لكيفية  نموذجان  الكريمة  اآليات  هذه  ففي 

قبل   عليهم  الرأي  عرض  فهو  الثاين،  وأما  اآلخرين،  رأي  فطلب  أوهلام،  أما  االستبداد، 

 . تنفيذه 

تعني فقط طلب اآلخرين، وإنام االستفادة من  قال آخر:   الشورى ال  وبذلك فإن 

 هم يف التقويم والتصحيح. آرائ

ومن املتيقن أنه مل تكن يف ذلك الزمان انتخابات وال آراء شعبية، لكن مع  قال آخر: 

يف سري األمور والبت فيها، فذلك    وجود مثل هذه احلالة عند امللكة وهي االلتزام بالشورى 

 نوعا ما.  يدل عىل وجود حكومة الشورى

تقوم عليها احلكومة  التي إحدى املبادئ هي  ذلك فإن الشورى  إضافة إىل قال آخر:  

تعاىل   اهلل  وصف  فقد  َبْينَُهمْ اإلسالمية،  ُشوَرى  ﴿َوَأْمُرُهْم  بقوله:  احلقيقيني  ﴾  املؤمنني 

 [38الشورى: ] 

، مع كونه مؤيدا بالوحي  املؤمننيباستشارة    أنه أمر النبي  إن اهلل تعاىل  بل  قال آخر:  

تعاىل:   قال  رَ اإلهلي،  ِمْن  ﴿َفباَِم  وا  اَلْنَفضُّ اْلَقْلِب  َغلِيَظ  َفظًّا  ُكنَْت  َوَلْو  هَلُْم  لِنَْت  اهللَِّ  ِمَن  مْحٍَة 

 

 . 10/32: ( نفحات القرآن1) 
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ا إِنَّ  اهللَِّ  َعىَل  ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت  َفإَِذا  اأْلَْمِر  يِف  َوَشاِوْرُهْم  هَلُْم  َواْسَتْغِفْر  َعنُْهْم  َفاْعُف  هللََّ  َحْولَِك 

لِنيَ   [ 159ران: آل عم] ﴾ حُيِبُّ املَُْتَوكِّ

  إهلية، إالأنه  حكومة  كانت    رسول اهلل  مع أن حكومة  قال آخر: وهكذا، فإنه  

 حكومته ذات صبغة شعبية.  كان يؤمر بمشاورة الناس لتبقى

الثلة الصادقة من املؤمنني هبذه الصفة، قال تعاىل:  اهلل تعاىل وهكذا يصف قال آخر: 

اْسَتَجاُبوا   ِذيَن  ُينِفُقونَ ﴿َوالَّ َرَزْقنَاُهْم  َومِمَّا  َبْينَُهْم  ُشوَرى  َوَأْمُرُهْم  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  ِْم  ﴾  لَِرهبِّ

 . [ 38الشورى: ] 

بل إنه يعترب إبراهيم عليه السالم مثاال صادقا هلذه الصفة، ونموذجا عاليا  قال آخر:  

عنه، ويستشريه فيه، لينال أجر    لتأديتها؛ فهو مع كونه قد أمر بأمر إهلي، إال أنه راح خيرب ابنه 

ْعَي َقاَل َيا ُبنَيَّ إِينِّ َأَرى يِف املَْنَاِم َأينِّ َأْذَبُحَك َفا  ْنُظْر  التسليم معه، قال تعاىل: ﴿َفَلامَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ

 [ 102الصافات: ] ﴾ َتَرى َماَذا

التي تدب    واهلل تعاىل يدعو إىل الشورى يف كل املحال حتى يف اخلالفاتقال آخر:  

ُجنَاَح   َفاَل  َوَتَشاُوٍر  نُْهاَم  مِّ َتَراٍض  َعن  فَِصاالا  َأَراَدا  ﴿فإن  تعاىل:  قال  الواحدة،  األرسة  يف 

 [ 233البقرة: ] ﴾ َعَلْيِهاَم 

آخر:   إىل  قال  يدعوها  التشاور  يمكنهام  وال  الزوجني،  بني  اخلالف  يشتد  وعندما 

حلل املشكلة، قال تعاىل: ﴿َوإِْن ِخْفُتْم    االستعانة بأطراف خارجية تقوم هي أيضا بالتشاور

ا ُيَوفِِّق اهللُّ َبيْ  ْن َأْهلَِها إِن ُيِريَدا إِْصاَلحا ْن َأْهلِِه َوَحَكاما مِّ نَُهاَم إِنَّ اهللَّ  ِشَقاَق َبْينِِهاَم َفاْبَعُثوا َحَكاما مِّ

ا ريا
 [35النساء: ] ﴾ َكاَن َعلِياما َخبِ

ما ذكره قال آخر:   الكريم    وننبه إىل أن  يمثل  القرآن  مللئه، ال  عن استشارة فرعون 

الشورى الرشعية، وال الصحيحة، ألن الشورى ال تكون إال يف األمور التي تكتنفها العدالة  
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والرمحة، ال الظلم والقسوة، باإلضافة إال أن املأل مل يكونوا خمتارين فيام يشريون فيه، بل  

 باخلضوع والتملق له.  كانوا ملزمني

امل يشري  قال  التي  اإلهلية وخصائصها  احلكومة  عن  اآلن  فحدثونا  أحسنتم..  علم: 

تعاىل:   قوله  َوَأَمُروا  إليها  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َأَقاُموا  اأْلَْرِض  يِف  نَّاُهْم  َمكَّ إِْن  ِذيَن  ﴿الَّ

 [ 41حلج: ا] ﴾ بِاملَْْعُروِف َوهَنَْوا َعِن املُْنَْكِر َوهللَِِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ 

التالميذ أحد  يف  (1)قال  األمر  يتولون  الذين  صفات  عن  تتحدث  الكريمة  اآلية   :

فهم   اإلهلية،  بعد  احلكومة  تلهو وال تلعب كاجلبابرة  الكرب  افئة ال  يأخذها  نتصارها، وال 

 والغرور، إنام ترى النرص سلام إلرتقاء الفرد واجلامعة.  

فهي   ولذلك،  آخر:  السلطة،  قال  إىل  وصوهلا  بعد  جديد  طاغوت  إىل  تتحول  لن 

مع  ال لإللتحام  رمز  والزكاة  باخلالق،  اإلرتباط  هذا  رمز  والصالة  باهلل،  القوي  رتباطها 

 ي عن املنكر دعامتان قويتان لبناء جمتمع سليم.  اخللق، واألمر باملعروف والنه 

وهذه الصفات األربع تكفي لتعريف هؤالء األفراد، ففي ظلها تتم ممارسة  قال آخر:  

 سائر العبادات واألعامل الصاحلة، وترسم بذلك خصائص املجتمع املؤمن املتطور. 

و آخر:  إعداد  قال  يعني  الذي  )التمكني(  من  مشتقة  نَّا﴾  ﴿َمكَّ األجهزة  كلمة 

جسمية   وقدرة  كاف  ووعي  وعلم  رضورية  وآالت  عدد  من  بالعمل،  اخلاصة  واملعدات 

 وذهنية. 

وتطلق كلمة ﴿املَْْعُروِف﴾ عىل األعامل اجليدة واحلقة، و﴿املُْنَْكِر﴾ يعني  قال آخر:  

العمل القبيح، ألن الكلمة األوىل تطلق عىل األعامل املعروفة بالفطرة، والكلمة الثانية عىل  

 

 (10/359) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 
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واملنكرة ا املجهولة  آخر،  ألعامل  بتعبري  اال  ،أو  تعني  اإلنسانية،  األوىل  الفطرة  مع  نسجام 

 والثانية تعني عدم اإلنسجام. 

وتعني أن بداية أي    [ 41احلج:  ] ﴾  وتقول اآلية يف ختامها ﴿َوهللَِِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ قال آخر:  

ا إَِلْيِه َراِجُعونَ قدرة ونرص من اهلل تعاىل، وتعود كلها يف األخري إليه ث البقرة:  ] ﴾  انية ﴿إِنَّا هللَِِّ َوإِنَّ

156 ] 

آخر أنه  (1)قال  إىل  الكريم  القرآن  وينبه  اال:  اخلطأ  املؤمنني  من  اهلل  بأن نرص  عتقاد 

ـ بعيد عن سنة اهلل يف  اآلية الكريمة اإلشارة إليه  الذي جاء يف  وووعدهم بالدفاع عنهم ـ  

احلياة وقوانني  طاقاهتم  ليس  ..  خلقه  ْجيع  يعبئون  الذين  بنرصة  يعد  فاهلل  هكذا،  األمر 

 .ميدان القتال بكل قوة  ليدخلوا 

﴿َوَلْواَل َدْفُع اهللَِّ النَّاَس  اآلية الكريمة السابقة قوله تعاىل:  وهلذا نطالع يف  قال آخر:  

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت   نَّ  َبْعَضُهْم بَِبْعٍض هَلُدِّ ا َوَلَينْرُصَ ريا
َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اهللَِّ َكثِ

ُه إِنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ َعِزيزٌ  فال يدفع اهلل الظاملني بإمداداته الغيبية وبقدرة  ،  [ 40احلج:  ] ﴾  اهللَُّ َمْن َينرُْصُ

ملؤمنني بمن  ستثنائية، إنام يدفع رشهم عن ااالصواعق والزالزل التي يبعثها إال يف حاالت  

 يدافع عنهم، أي املؤمنني احلقيقيني. 

وعليه فال يعني الوعد اإلهلي بالنرص رفع املسؤولية والتكاسل والتواكل  قال آخر:  

عتامد عىل ما وعد اهلل للمؤمنني، بل جيب التحرك الواسع لضامن النرص اإلهلي وهتيئة  باال

 مستلزماته. 

بالذكر أن هذه املجموعةقال آخر:   املؤمنني ال يتوجهون إىل اهلل قبل    واجلدير  من 

والنرص لدهيم وسيلة  دائام،    النرص فقط، بل بعد النرص أيضا، فهم يوطدون عالقتهم مع اهلل
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 لنرش احلق والعدل ومكارم األخالق. 

يشري   التي  اإلهلية وخصائصها  احلكومة  عن  اآلن  فحدثونا  أحسنتم..  املعلم:  قال 

إِنَّا َجَعْلنَاَك َخلِيَفةا يِف اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَقِّ َواَل َتتَّبِِع    ﴿َيا َداُوودُ إليها قوله تعاىل:  

ِذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد باَِم َنُسوا  َيْوَم    اهْلََوى َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل اهللَِّ إِنَّ الَّ

َساِب   [ 26ص: ] ﴾ احْلِ

باعتباره نموذجا للحاكم املسلم  داود عليه السالم،  يذكر اهلل تعاىل    : د التالميذقال أح

 يف احلكومة اإلهلية العادلة. 

وقد مكن له  أي حكام عىل الرعية،  آتاه ملكا،  : ولذلك يذكر اهلل تعاىل أنه  (1)قال آخر

نه هبذا بني يديه  إىل جانب النبوة التي اختصه اهلل سبحانه هبا، فجمع هلل سبحا ،  ىف هذا امللك

 . السلطة الدينية والدنيوية معا 

ن هذا النبي الكريم، وإن مل تكن له رسالة خاصة ىف  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإ

فهو ـ واألمر كذلك ـ مل   عليه السالم. قومه، فإن رسالته فيهم، كانت امتدادا لرسالة موسى 

تي ىف أيدهيم، وأن حيقق العدل الذي  يكن ىف رسالته إليهم إال أن يقيمهم عىل الرشيعة ال 

 اختلت موازينه ىف أيدهيم. 

الرصاع الذي يقوم بني  إدارة  هو ىف  الكريم  النبي  هذا  قال آخر: ولذلك، فإن دور  

السلطتني اللتني ىف يديه.. سلطة الدين الذي يمثل سلطان اهلل الذي وضعه ىف يده بمنصب  

 امللك الذي يقوم عليه. النبوة، وسلطة الدنيا التي تتمثل ىف هذا 

ومن هنا كان عىل داود عليه السالم أن يمسك ميزان العدل ىف يديه، وأن  قال آخر:  
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﴿َيا َداُووُد إِنَّا َجَعْلنَاَك    وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:،  يقيمه بالقسط، فال يميل وال ينحرف 

 [ 26ص: ] ﴾ َخلِيَفةا يِف اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَقِّ 

الكبرية، أي اخلالفة،  وبعد  :  (1) قال آخر النعمة  تعاىل هذه  لداود عليه  أن منح اهلل 

. ذلك  .[ 26ص:  ] ﴾  كم بني الناس باحلق ﴿َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَقِّ حيأن  السالم، طلب منه 

أ  ن حكومة احلق تنش.. ولذلك، فإإحدى ثامر خالفة اهلل هي ظهور حكومة حتكم باحلقأن  

 النتيجة املبارشة هلا.  ـ فقط ـ عن خالفة اهلل، وأهنا 

،  [ 26ص: ] ﴾  ﴿َواَل َتتَّبِِع اهْلََوىقال آخر: ثم قال تعاىل خماطبا عبده داود عليه السالم:  

اتباع هوى النفس  وهي فهوى النفس  ؛  تشري إىل أهم خطر هيدد احلاكم العادل، أال وهو 

 ينه وبني العدالة.ستار سميك يغطي بصرية اإلنسان، ويباعد ب

فأينام  .  .[ 26ص:  ] ﴾  ﴿َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل اهللَِّقال تعاىل معقبا عىل ذلك:  هلذا  قال آخر:  

 وجد الضالل كان هلوى النفس ضلع يف ذلك، وأينام اتبع هوى النفس فإن عاقبته الضالل. 

الناس ألجل  فاحلاكم الذي يتبع هوى النفس، إنام يفرط بمصالح وحقوق  قال آخر:  

 مطامعه، وهلذا السبب فإن حكومته تكون مضطربة ومصريها اإلهنيار والزوال. 

ومن املمكن أن يكون هلوى النفس معاين واسعة، تضم يف نفس الوقت  قال آخر:  

هوى نفس اإلنسان، وهوى النفس عند كل الناس، وهكذا فإن القرآن حيكم ببطالن املناهج  

أفكار عىل  تستند  التي  اال  الوضعية  نتيجة  ألن  احلكم،  يف  الناس  الضالل  عامة  هو  ثنني 

 نحراف عن سبيل اهلل وْصاط احلق. واال

بالعامل  قال آخر:   التفكري يف عامل يسمى  النوع من  السيئة هلذا  واليوم نشاهد اآلثار 
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املتطور واحلديث، فأحيانا نرى أشنع وأقبح األعامل تأخذ شكال قانونيا نتيجة األخذ بآراء  

 الناس. 

آخر:  ق أن  ال  احلكومة  أصحيح  مشاركة  اإلهلية  سس  وأن  اجلامهري،  عىل  مستندة 

اجلميع فيها حيفظ أسسها، إال أن هذا ال يعني أن رأي األكثرية هو معيار احلق والباطل يف  

كل مكان يشء ويف  بأس  ؛  كل  ال  احلق  ولتطبيق  احلق،  إطارها  يكون  أن  فاحلكومة جيب 

املجتم أفراد  بطاقات  كلمتي  باإلستعانة  من  املتكونة  اإلسالمية(  )اجلمهورية  وعبارة  ع، 

مستمدة من  أصوهلا  )اجلمهورية( و)اإلسالمية( تعطي املعنى السابق، وبعبارة أخرى فإن  

 هنج اإلسالم، وتنفيذ تلك األصول يتم بمشاركة اجلامهري. 

﴿إِنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل  قال آخر: ولذلك عقب اهلل تعاىل عىل ذلك كله بقوله:  

َساِب  شري إىل أن كل ضالل عن  ، وهو ما ي[ 26ص:  ] ﴾  اهللَِّ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ

ذاب اهلل الشديد  سبيل اهلل ال ينفك عن نسيان يوم احلساب، ومن ينسى يوم احلساب فإن ع

 ينتظره  

آخر:   ضالل  قال  وكل  الضالل،  مصدر  هو  القيامة  يوم  نسيان  أن  الطبيعي  ومن 

 هتامم باملعاد يف حياة البرش. مرتبط بالنسيان، وهذا املبدأ يوضح التأثري الرتبوي يف اال

يشري   التي  اإلهلية وخصائصها  احلكومة  عن  اآلن  فحدثونا  أحسنتم..  املعلم:  قال 

﴿َوَقاَل املَْلُِك اْئُتويِن بِِه َأْسَتْخلِْصُه لِنَْفيِس َفَلامَّ َكلََّمُه  ه تعاىل عن يوسف عليه السالم:  إليها قول

  َقاَل إِنََّك اْلَيْوَم َلَدْينَا َمكنٌِي َأِمنٌي َقاَل اْجَعْلنِي َعىَل َخَزائِِن اأْلَْرِض إِينِّ َحِفيٌظ َعلِيٌم َوَكَذلَِك 

يِف  لُِيوُسَف  نَّا  َأْجَر  َمكَّ ُنِضيُع  َواَل  َنَشاُء  َمْن  بَِرمْحَتِنَا  ُنِصيُب  َيَشاُء  َحْيُث  ِمنَْها  ُأ  َيَتَبوَّ اأْلَْرِض   

 [ 57ـ  54يوسف: ] ﴾ املُْْحِسننَِي َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َخرْيٌ لِلَِّذيَن آَمنُوا َوَكاُنوا َيتَُّقونَ 

ريم يوسف عليه السالم نموذجا  قال أحد التالميذ: لقد اعترب اهلل تعاىل يف القرآن الك 
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للحاكم املسلم الصالح، ولذلك فإن كل قصته هي تعبري عن تلك الصفات.. فال حيكم يف  

 احلكومة اإلهلية إال الصاحلون. 

كشخصية مميزة أمام امللك، فهو يملك  عليه السالم  برز يوسف  : ولذلك  (1)قال آخر

الطهارة    للحكم، وللدولة بشكل سليم، كام يملكالعلم واخلربة اللذين يؤهالنه للتخطيط  

أو   خلل  أي  دون  التنفيذ،  سالمة  عىل  يساعدانه  اللذين  الروحي  والعمق  األخالقية، 

انحراف، مما يضيف قوة جديدة للحكم متمكنة من إدارة الدولة بطريقة ناجحة، ومعاجلة  

 للمشاكل الصعبة، واألزمات اخلانقة.  

، كام قال  ن يستدعيه ليساعده عىل إدارة أمور الدولةوهكذا فكر امللك أ قال آخر:  

لِنَْفيِس تعاىل:   َأْسَتْخلِْصُه  بِِه  اْئُتويِن  املَْلُِك  العقل  أي:    [ 54يوسف:  ] ﴾  ﴿َوَقاَل  إىل  ألين بحاجة 

الذي يفكر، واإلرادة التي حتسم، واألمانة التي حتفظ، والوداعة التي حتب وترعى وحتنو،  

ريين ممن جيتمعون حويل ألجل أطامعهم وشهواهتم، إذ إن قرهبم  وهذا ما مل أجده لدى كث 

من احلاكم يتيح هلم بعض فرص احلكم للعبث والرسقة والظلم ما توفرت الفرص املناسبة  

 لذلك.  

آخر:   يوسف  قال  السالم  وجاء  التي  عليه  التهمة  من  الرباءة  عىل  حصل  أن  بعد 

رشق الطاهر الذي ال يلوثه ْجوح الغرائز  ألصقت به، ليتحمل املسؤولية من موقع التاريخ امل

 يف اجتاه اجلنس املنحرف، وال يسقطه الضعف املتهالك أمام حاالت التحدي. 

آخر:   وبالنفس،  قال  باملوقع  والثقة  والقوة  الوعي  شخصيته،  يف  حيمل  جاء  لقد 

ين وبالروح التي تشعر بأهنا ليست بحاجة إىل اآلخرين، لتسقط أمام رغباهتم، بل إن اآلخر
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 هم الذين يشعرون باحلاجة إليها، لتفرض عليهم رشوطها.  

امللك، الذي عرب أمام الناس أنه يريد أن  عليه السالم  وهكذا قابل يوسف  قال آخر:  

عرف طبيعة    [ 54يوسف:  ] ﴾  يستخلصه لنفسه، ليستفيد من طاقاته أعظم استفادة، ﴿َفَلامَّ َكلََّمهُ 

الذي حي يتمتع هبا، والعقل  التي  إِنََّك  القوة  يملكها، ﴿َقاَل  التي  الصلبة  مله، والشخصية 

فلك املكانة التي تتيح لك تنفيذ كل رغباتك، ولك منا   [ 54يوسف: ] ﴾ اْلَيْوَم َلَدْينَا َمكِنٌي َأِمنيٌ 

الثقة التي جتعلنا نأمتنك عىل كل يشء، فاطلب ما تريد من مواقع املسؤولية، ألنك تعرف  

 دارة أمور املجاالت التي ترتئيها. حجم قدراتك وطبيعة خربتك يف إ

املسؤولية، التي مل يطلبها  يوسف عليه السالم  أن يتحمل  اهلل تعاىل  لقد أراد  قال آخر:  

نستوحيه من التأكيد عىل مكانته املفضلة لديه،  فيام    تكليفا من امللك  يوسف لنفسه، بل كانت

 وإعالنه الثقة بأمانته.  

عليه أن يعهد إليه بمسؤولية اجلانب  لسالم  عليه اوهكذا اقرتح يوسف  قال آخر:  

االقتصادي، ألنه يملك املؤهالت واخلربة التي متكنه من إنجاح خطته املرسومة لتخفيف  

َعلِيمٌ  َحِفيٌظ  إِينِّ  اأْلَْرِض  َخَزائِِن  َعىَل  اْجَعْلنِي  ﴿َقاَل  البلد،  تواجه  التي  الثقيلة  ﴾  األعباء 

  [ 55يوسف: ] 

املايل عىل  وهكذا طلب من  قال آخر:   الشأن  إليه أمر حفظ وتدبري  امللك أن يعهد 

مستوى الرصف والرعاية، وإدارة املوارد واملصادر، بام يملكه من علم، وكأنه يريد أن يقول  

 له: إنه سيكون يف مستوى الثقة التي وضعها فيه. 

وهكذا كان، فقد عهد إليه امللك إدارة الشؤون االقتصادية للبلد، وأصبح  قال آخر:  

بذلك يف موقع كبري يستطيع من خالله، حتقيق هدفه يف إقامة العدل، ورعاية املستضعفني،  

فهو ليس من الذين يزحفون إىل املواقع املتقدمة يف املجتمع، أو يف الدولة، ألجل طموحات  
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ذاتية، ولو كان يسعى إىل يشء من هذا القبيل الستطاع ختفيف الكثري من اآلالم التي حتملها  

إنه  ..  ن، ويف خارجه كي يبقى يف ساحة اإليامن، بعيدا عن كل أجواء االنحرافيف السج

الناس من خالل بعض   هلا يف حياة  االمتداد  توفري  يعمل عىل  فإنه  صاحب رسالة، وهلذا 

 املواقع املتقدمة يف الدولة. 

ونستطيع أن نستوحي من هذا املوقف، أن بإمكان املؤمنني االستفادة من  قال آخر:  

ال تطبيق  بعض  أمر  هلم  وتسهل  احلركة،  حرية  متنحهم  التي  واالجتامعية  السياسية  فرص 

مبادئ اإلسالم يف بعض جماالت احلياة، فال جيب عليهم ـ من وجهة النظر هذه ـ أن ينتظروا  

الفراغات،   التي ختطط للساحة كلها، بل يمكنهم أن يعملوا عىل سد بعض  الدولة  إقامة 

عض املواقع، التي متكنهم من إصالح بعض قضايا الواقع،  ب  وحل بعض املشاكل، واحتالل 

 ألن اهلل يريد لإلنسان أن يساهم يف حل ما يمكن حله، دون انتظار للحل الشامل. 

لكن سلوك مثل هذا التوجه، يتوقف عىل أال تكون فرصة احلل الكامل  قال آخر:  

إليها، فإن املوقف  جاهزة عىل الطريق، وال حتتاج سوى بعض اخلطوات التنفيذية للوصول  

الكبري،   اهلدف  إىل  الوصول  تعيق  التي  احلواجز  كل  رفع  عىل  العمل  باجتاه  يتبدل  حينئذ 

وبذلك يكون اإلصالح اجلزئي عمال غري صحيح، ألنه يعطل احلركة الرسيعة نحو حتقيق  

 النتائج الكبرية، وجيمد حالة التوتر الرضوري لدفع عملية الوصول. 

اهلل  عقب  وقد  آخر:  بقوله:    قال  كله  ذلك  عىل  يِف  تعاىل  لُِيوُسَف  نَّا  َمكَّ ﴿َوَكَذلَِك 

َيَشاءُ  َحْيُث  ِمنَْها  ُأ  َيَتَبوَّ خالل  أي:    [ 56يوسف:  ] ﴾  اأْلَْرِض  ـ من  عليه  حيصل  أن  استطاع  بام 

أصبحت   بحيث  الدولة،  أمور  يف  مطلقة  سلطة  من  ـ  تارخيه  شملت  التي  اإلهلية  العناية 

يشاء بوصفه حاكام مطاعا خيضع    األرض، هناك، حتت سلطته،  فيها حيث  يتحرك  أن  له 

 اجلميع إلرادته. 
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آخر:   له  قال  خيلصون  الذين  املؤمنني  عباده  هبا  يشمل  التي  اهلل  رمحة  هي  وتلك 

العبودية، ويلتزمون خط الطاعة، فال ينحرفون حتت عوامل اإلغراء أو القهر أو التهديد،  

ألن األمر هلل يف كل يشء فإذا أراد شيئا حتقق، ﴿َواَل    [ 56يوسف:  ] ﴾  ﴿ُنِصيُب بَِرمْحَتِنَا َمْن َنَشاءُ 

الذين أحسنوا هلل القول والعمل، فأثاهبم اهلل برمحته التي   [ 56يوسف:  ] ﴾ ُنِضيُع َأْجَر املُْْحِسننِيَ 

حيل هلم من املشاكل، ﴿َوأَلَْجُر  فيام    يمكن هلم من امللك أوفيام    تتسع لكل خري يف دنياهم

َيتَُّقونَ اآْلِخرَ  َوَكاُنوا  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  َخرْيٌ  مهام كان كبريا    ألن أجر الدنيا زائل،   [ 57يوسف:  ] ﴾  ِة 

وعظيام، بينام يشمل أجر اآلخرة كل حياة اإلنسان يف النعيم اخلالد، يف رحاب اهلل التي ال  

 هناية زمنية المتدادها. 

ف كبري من أهداف تضحياهتم  وهذا ما ينبغي للمؤمنني أن يفكروا به، كهد قال آخر:  

الكربى، وذلك بأن حيصلوا عىل ثواب اهلل يف اآلخرة، ألنه الثواب الباقي، وال جيعلوا من  

ثواب الدنيا كل مههم بل بعضا من ذلك، فاإلخالص هلل ال ينفي أن يطلب اإلنسان الدنيا 

ره املرجع الوحيد  من اهلل، كام يطلب اآلخرة منه، ألن رس العبودية هو أن ختضع هلل، باعتبا 

لك يف كل طلباتك، دون فرق بني أن تكون طلباتك للدنيا أو لآلخرة، مع التأكيد عىل القيمة  

 الكبرية لثواب اآلخرة مقابل ثواب الدنيا.

وبذلك حيقق اإليامن العميل حلياة اإلنسان التوازن بني حاجات اجلسد،  قال آخر:  

نيا، ورحاب اآلخرة، فال يعزله عن اهتاممات  وأشواق الروح، وحيتوي تطلعاته، يف آفاق الد

الدنيا، رشيطة أن تكون مرتبطة خطا وهدفا باآلخرة، كقيمة حتكم الواقع لتبعث فيه الروح  

 ومتنع عنه التجمد يف نطاق املادة.

وال بد للمؤمنني ـ من ناحية أخرى ـ أن يضعوا يف حساباهتم بأن القرب  قال آخر:  

ه وإحسانه، يتوقف عىل أن يعيش اإلنسان اإلحسان يف قوله  من اهلل، والتمتع بفيض رمحت
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 ويف عمله، ألن اهلل جيازي اإلحسان باإلحسان، فال يمنع رمحته عن املحسنني. 

 املشهد الثاين: 

ما إن وصل الشاهد األول من حديثه إىل هذا املوضع، حتى قال أحد رفاقه: بورك  

لقد كان لسامعك   العزيز..  يا رفيقنا  إلينا تأثري كبري يف  فيك  الكلامت، وعودتك هبا  لتلك 

إزاحة كل تلك التصورات اخلاطئة عن اإلسالم، والتي كانت جتعلنا نعتربه كسائر األديان  

 املحرفة جمرد أفيون للشعوب. 

وأضيف إىل ما ذكرته أين بعد أن سمعت منك تلك الكلامت التي ذكرهتا لنا عقدت  

نة، بل أستقر فيها.. ألين كنت أحلم أن أعيش اجلمهورية  العزم عىل أن أسري إىل هذه املدي

 الفاضلة.. وقد كانت هذه املدينة املؤسسة عىل القرآن الكريم هي ْجهوريتنا الفاضلة. 

التي كان أول ما شهدته فيها.. لقد رأيت املعلم   وسأذكر لكم مشهدا من املشاهد 

قول سمعته  مما  وكان  الناس،  من  ْجاهري  خياطبون  ما    وتالميذه  تالميذه:  خياطب  املعلم 

خالصا،   إنسانيا  الترشيع شأنا  ويعترب  الترشيع،  يف  حقه  تعاىل  اهلل  ينكر عىل  فيمن  تقولون 

 خاصة وأن اهلل تعاىل منحه عباده العقول التي ختول هلم القدرة عىل ذلك؟ 

أن املقنن  : يمكن إجابة من يذكر هذا بمجموعة أجوبة، منها  (1)قال أحد التالميذ

الذي جيب أن يكون مطلعا عىل حقيقة اإلنسان وملام بجميع خصائصه من   الواقعي هو 

أرساره،   بجميع  وعارفا  باإلنسان،  كامال  خبريا  يكون  بحيث  والروح،  اجلسم  حيث 

ا أيضا عىل ْجيع القابليات  وعواطفه، وميوله، وغرائزه وشهواته، ومسائله الفطرية، ومطلع

والكفاءات الكامنة يف الفرد واملجتمع، والكامالت املتيرسة له بالقوة، وبعبارة أخرى: جيب  

 

 . 10/69: ( نفحات القرآن1) 
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. وذلك ال يمكن أن يكون ألحد سوى  ء يف تركيبة اإلنسان وكيانه.أن ال خيفى عليه أي يش 

 اهلل تعاىل، والواقع خري شاهد. 

بآثار وخواص  عىل املرشع  ب  جي  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإنه أن يكون عاملا 

عدم   أو  اإلنسان  وجود  مع  وتناغمها  انسجامها  حيث  من  الوجود  يف  األشياء  ْجيع 

واالجتامعية   الفردية  ومفاسد ْجيع األعامل  فوائد  يعلم  أن  جيب  أدق  انسجامها، وبشكل 

 خري شاهد.  . وذلك ال يمكن أن يكون ألحد سوى اهلل تعاىل، والواقع وآثارها ونتائجها.

أن يكون خبريا بجميع احلوادث  عىل املرشع  جيب    قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإنه

والتي تلعب دورا مؤثرا بنحو أو آخر يف   التي يمكن وقوعها يف املستقبل البعيد أو القريب، 

 . وذلك ال يمكن أن يكون ألحد سوى اهلل تعاىل، والواقع خري شاهد. مصري اإلنسان.

أن يكون مصونا من كل خلل أو  عىل املرشع  جيب    إلضافة إىل ذلك، فإنهقال آخر: با 

ذنب أو خطأ، وأن يكون قوي اإلرادة شجاعا يف الوقت الذي يكون فيه رؤوفا رحيام، وأن  

. وذلك ال يمكن أن يكون ألحد سوى اهلل تعاىل،  ال يداخله اخلوف من أي قوة يف املجتمع. 

 والواقع خري شاهد. 

أن ال تكون له أية مصلحة أو  عىل املرشع  جيب    فة إىل ذلك، فإنهقال آخر: باإلضا 

منفعة يف املجتمع البرشي، لئال يتجه حمور أفكاره أثناء سنة للقوانني ـ من حيث يعلم أو ال  

يعلم ـ نحو اجلهة التي حتافظ عىل مصاحله الشخصية، ويضحي بمصلحة املجتمع حلساب  

 ن ألحد سوى اهلل تعاىل، والواقع خري شاهد. . وذلك ال يمكن أن يكومصاحله الشخصية. 

مكان العثور عىل  اإلفهل تتوفر هذه الصفات يف غري ذات اهلل تعاىل؟ وهل بقال آخر:  

العلامء، يبدون عجزهم  كبار  من يقول: أنا عامل باإلنسان وبجميع خصائصه؟ يف حني أن  

كائنا جمهوال، حتى أهنم   عن اإلجابة عن هذا السؤال، بل إهنم يقولون علنا إن اإلنسان يعد
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 اختاروا هذا العنوان لكتبهم ومؤلفاهتم؟ 

أن املرشع احلقيقي هو اهلل تعاىل الذي خلق  قال آخر: ولذلك، فإن كل يشء يدل عىل  

طلع عىل ْجيع أرسار خلقته، ويعلم أرسار ْجيع املوجودات، وخبري بحوادث  ااإلنسان و

 ىل أحسن ما يرام. املستقبل واملايض وعالقتها بأحداث احلارض ع

خطأ أو زلل إىل ذاته الطاهرة املقدسة  ال طريق ألي قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، ف

القوانني   طريق  عن  يشبعها  لكي  شخصية  مصلحة  أو  له  حاجة  وال  أحدا،  خيشى  وال 

 املوضوعة، بل إنه تعاىل يالحظ منفعة اإلنسان فقط يف ترشيعاته املقدسة. 

كله فإن الوجود بأرسه ضمن دائرة حكومته وسلطته،  وفضال عن ذلك  قال آخر:  

غريه بإصدار أحكامه يف هذه الدائرة، بل إن اخلضوع ألحكام اآلخرين    وال معنى ألن يقوم 

 عرتاف بقانون غري قانونه جل وعال يعد نوعا من الرشك والضالل. واال

 قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عام يدل عىل ذلك من القرآن الكريم. 

الكريمة  قا  الكريم كله يدل عىل ذلك، ومن ذلك اآليات  القرآن  التالميذ:  ل أحد 

﴿َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقىَض  التي تربط اإليامن باهلل بقبول رشيعة اهلل، كام قال تعاىل:  

ُة ِمْن َأْمِرِهْم   رَيَ
ا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ َوَمْن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلالا  اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمرا

 [ 36األحزاب: ] ﴾ ُمبِيناا 

آخر إىل  :  (1)قال  تشري  الكريمة  يكون  فاآلية  أن  التسليم، وجيب  اإلسالم  روح  أن 

إرادهتم تبعا إلرادة اهلل   املؤمنون تسليام ألمر اهلل تعاىل بدون قيد أو رشط، بل جيب أن جيعل

 كل وجودهم من الشعر حتى أمخص القدمني مرتبط به ومذعن له.  تعاىل، كام أن

 

 (13/258) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل (1) 
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و آخر:  واحلكم  قال  واألمر  والقانون  الترشيعي،  القضاء  تعني  هنا  ﴿َقىَض﴾ 

النبي     والقضاء، ومن البدهيي أن اهلل تعاىل غني عن طاعة الناس وتسليمهم، ومل يكن 

ومنفعتهم، فإهنم قد جيهلوهنا    ينظر بعني الطمع هلذه الطاعة، بل هي يف احلقيقة ملصلحتهم 

 لكون علمهم وآفاهتم حمدودة، إال أن اهلل تعاىل يعلمها فيأمر نبيه بإبالغها.

إن هذه احلالة تشبه متاما حالة الطبيب املاهر الذي يقول للمريض: إنني  قال آخر:  

بني غاية  هذه الكلامت تف  ..أبدأ بعالجك إذا أذعنت ألوامري متاما، ومل تبد أي خمالفة جتاهها 

حرص الطبيب عىل عالج مريضه، واهلل تعاىل أسمى وأرحم بعباده من مثل هذا الطبيب،  

: ﴿َوَمْن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه  قال، حيث  ة اآلية الكريمةيف هناي  اإىل هذاهلل تعاىل    ولذلك أشار

 [ 36األحزاب: ] ﴾ َفَقْد َضلَّ َضاَلالا ُمبِيناا 

سوف يضل طريق السعادة، ويسلك طريق الضالل والضياع، ألنه  قال آخر: أي أنه  

رب الكون الرحيم، وبأمر رسوله، ذلك األمر الضامن خلريه وسعادته، وأية    مل يعبأ بأمر

 ضاللة أوضح من هذه!؟ 

ْم  ﴿َوَما اْخَتَلْفتُ قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن املعاين املرتبطة هبذا يف قوله تعاىل:  

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب   َفُحْكُمُه إِىَل اهللَِّ َذلُِكُم اهللَُّ َريبِّ َعَلْيِه َتَوكَّ
ٍ
ء  [10الشورى: ] ﴾ فِيِه ِمْن يَشْ

الذي يملك احلكم الذي يفصل بني  : تذكر اآلية الكريمة أن  (1)قال أحد التالميذ

وامله أساسه،  عىل  الوجود  وحمرك  ومرشعه  احلق،  مبدع  هو  الوجود،  الناس،  عىل  يمن 

 وهو اهلل تعاىل.  واملرجع األول واألخري فيه..  

ويف ضوء ذلك قد نستوحي كيف ينبغي لنا أن نرجع إىل قوله عندما ختتلف  قال آخر:  

 

 ( 20/151) من وحي القرآن (1) 
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  أقوالنا وآراؤنا، وأن نرجع إىل هنجه يف الترشيع واحلياة عندما خيتلف الناس يف رشائعهم 

مع حوارنا  ننهي  وأن  وعاداهتم،  اإلقناع    وتقاليدهم  وسائل  كل  استنفاد  بعد  اآلخرين 

 بإرجاع األمر إىل اهلل الذي حيكم بيننا وبينهم يوم القيامة.  

فهذا هو خط اإليامن الذي يتحرك منه املؤمن مع اهلل يف كل أموره وقضاياه،  قال آخر:  

السري، يتحدد خط  خالله  النهاية، ومن  وإليه  البداية  منه  حياته،  يف  كل يشء  اهلل    ويكون 

 فليس هناك إال اهلل يف الفكر واملنهج واحلركة واالجتاه واالنتامء والعالقات. 

قال تعاىل:   َريبِّ قال آخر: ولذلك  اهللَُّ  الكون    أي  [ 10الشورى:  ] ﴾  ﴿َذلُِكُم  يريب  الذي 

واحلياة واإلنسان، بام يدبره يف نظامه الكوين والترشيعي، من موقع امتالكه لألمر كله، الذي  

عه أحد، وال يملك أحد شيئا إال من خالل ما ملكه.. ولذلك، فهو الذي ينفتح  ال يملكه م

 اإلنسان عليه انفتاحا كليا من دون حتفظ، ثقة برمحته وحكمته ولطفه وعنايته وتدبريه. 

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب قال آخر: ثم عقب عىل ذلك بقوله:  بام أي  [ 10الشورى: ] ﴾ ﴿َعَلْيِه َتَوكَّ

القدرة كلها، فلن خياف من يتوكل عليه أية مشكلة يف الطريق، وأية مفاجأة  أن اهلل يملك  

صعبة قد تربك واقعه ومصريه ويتحرك نحو أهدافه بقوة الروح، وصالبة اإلرادة، وبالثقة  

. وإذا  . يملكه من أسباب احلركة وحكمة التخطيطفيام    باهلل، بعد أن يكون قد أحكم أمره

عباده، ويقرر مصريهم، فلن خياف من يرجع إليه، عىل قاعدة كان اهلل هو الذي حيكم بني  

 اإليامن به واالستقامة يف طريقه، ألن ذلك سوف جيعله موضعا لرمحة اهلل ورضوانه. 

﴿َوَمْن مَلْ حَيُْكْم  قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن املعاين املرتبطة هبذا يف قوله تعاىل:  

﴿َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئَِك  ، وقوله: [ 44املائدة:  ] ﴾  ُهُم اْلَكافُِرونَ باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئَِك  

املائدة: ] ﴾  ﴿َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ، وقوله:  [ 45املائدة:  ] ﴾  ُهُم الظَّاملُِونَ 

47 ] 
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عن الذين ال حيكمون بام أنزل  : تتحدث هذه اآليات الكريمة  (1)قال أحد التالميذ

أهنم    خرى أ)كافرون( ويف    أهنم بيف إحداها  وقد وصفوا    ..اهلل تعاىل، وال يعريون لذلك أمهية

 )فاسقون(  أخرى أهنم )ظاملون( ويف 

آخر:   أي قال  األفعايل،  التوحيد  فروع  أحد  عن  إعراضهم  بسبب  كافرون   فهم 

، حيث يؤكد هذا الفرع من التوحيد أنه ليس لغريه سبحانه احلق يف  مية اهلل التوحيد يف حاك

من ينحرف    ، فإنال يف احلكومة، وال يف القضاء والتحكيم، لذا،  احلكم وإصدار األوامر

 عن هذه النظرية، فقد ابتيل بنوع من الرشك. 

بسبب ممارستهم الظلم بحق أنفسهم واآلخرين، وتركهم    ،وهم ظاملون قال آخر:  

التي متثل أساس سعادهتم وسبب رقي جمتمعهم، وأخذهم بأحكام قليلة   جانبا األحكام 

 األمهية أو فاقدة هلا متاما، والتي ال تأخذ بنظر االعتبار سوى مصالح حمدودة وقليلة. 

خرجوا عنها، لعلمنا بأن لكوهنم جتاوزوا حدود العبودية و  ،وهم فاسقون قال آخر:  

 معنى الفسق هو اخلروج عن الواجب واألمر. 

و آخر:  يف  قال  والفاسقون(  والظاملون  )الكافرون  املختلفة  الثالثة  التعابري  هذه 

 . اآليات الثالث دقيقة جدا، ومن املمكن أن تكون إشارة إىل األبعاد الثالثة للقانون اإلهلي 

اهلل تعاىل، إذ تعترب  ، وهو  أحد جوانبه ب )املقنن( ألن )القانون( ينتهي يف  قال آخر:  

والثالثة،    .. )ظلام(   ومن ناحية أخرى ينتهي بعباد اهلل تعاىل، إذ تعد خمالفته   .. خمالفته )كفرا(

ينتهي بشخص احلاكم والقايض من البرش، إذ يعد حكمه ـ عندما يكون خمالفا حلكم اهلل ـ  

 )فسقا( 

 

 . 10/73: ( نفحات القرآن1) 
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﴿إِنَّاَم َكاَن َقْوَل  ن املعاين املرتبطة هبذا يف قوله تعاىل:  قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا ع

َوُأوَلئَِك   َوَأَطْعنَا  َسِمْعنَا  َيُقوُلوا  َأْن  َبْينَُهْم  لَِيْحُكَم  َوَرُسولِِه  اهللَِّ  إِىَل  ُدُعوا  إَِذا  ُهُم  املُْْؤِمننَِي 

 [ 51النور: ] ﴾ املُْْفلُِحونَ 

صورة مرشقة إليامن املؤمنني، وما ىف  يمة ترسم  : هذه اآلية الكر(1)قال أحد التالميذ

هنم إذا دعوا إىل كتاب اهلل ليحكم بينهم، أجابوا بالسمع  ذلك أ  قلوهبم من صدق ويقني..

 والطاعة، ورضوا بام يقىض به اهلل ورسوله فيهم، سواء أكان ذلك هلم، أم عليهم. 

ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقىَض  هكذا اإليامن، وهكذا شأن املؤمنني: ﴿َوَما َكاَن  قال آخر: و

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َض  رَيَ
ا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ اَلالا  اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمرا

ياب.. إذ  إنه السمع والطاعة ملا يأمر به اهلل ورسوله، دون تردد أو ارت..  [ 36األحزاب: ] ﴾  ُمبِيناا 

 ال إيامن مع تردد ىف أمر من أمر اهلل أو شك ىف حكم من أحكامه. 

فقال:   هلؤالء،  املعد  اجلزاء  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد  آخر:  َوَرُسوَلُه  قال  اهللََّ  ُيطِِع  ﴿َوَمْن 

اْلَفائُِزونَ  ُهُم  َفُأوَلئَِك  َوَيتَّْقِه  اهللََّ  املؤمنني حف  ،[ 52النور:  ] ﴾  َوخَيَْش  جزاء  هو  الفوز  هذا  قا.. 

أخلصوا دينهم هلل، ودانوا بالطاعة هلل ولرسوله، وامتألت    برضوان اهلل، بعد أن أفلحوا حني

قلوهبم خشية وتقى هلل، فلم ينافقوا ىف دينهم، ومل يتجروا بإيامهنم، بل كانوا عىل حال، سواء  

والرضا بحكم اهلل..  مع اهلل ورسوله، ىف الرساء والرضاء وىف الشدة والرخاء.. إنه احلب هلل،  

 واحلب الصادق ال جيىء منه أبدا ما يغري موقف املحب ممن أحب. 

﴿َوَأِن اْحُكْم  قال املعلم: أحسنتم.. فحدثونا عن املعاين املرتبطة هبذا يف قوله تعاىل:  

َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اهللَُّ إَِلْيَك َفإِْن    َبْينَُهْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفتِنُوكَ 

 

 ( 9/1310التفسري القرآين للقرآن ) (1) 
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ا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقو ْوا َفاْعَلْم َأنَّاَم ُيِريُد اهللَُّ َأْن ُيِصيَبُهْم بَِبْعِض ُذُنوهِبِْم َوإِنَّ َكثرِيا َن َأَفُحْكَم  َتَولَّ

يَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللَِّ ُحْكاما لِقَ 
 [ 50ـ  49املائدة: ] ﴾ ْوٍم ُيوِقنُونَ اجْلَاِهلِ

التالميذ أحد  الكريمتني  هإن  :  (1)قال  اآليتني  املامثلة  اتني  واآليات  القرآن  يف  هلا  ـ 

للنبي  الكريم   الشخصية  احلالة  تتحدث عن  التي    ـ ال  الضاغطة  بالعناْص  اهتزازها  يف 

احلم واألساليب  باإلغراءات  وتأثرها  انفعاهلا  ويف  هؤالء،  يف  حيركها  يثريوهنا  التي  يمة 

الواقع املوضوعي يف الوسائل واألساليب التي حيركها   وجدانه، بل هي واردة يف تصوير 

 . هؤالء يف ساحته، مما خيططون فيه إلخضاعه ألهوائهم ولفتنته عن بعض ما أنزل اهلل إليه

العادي    قال آخر: وذلك تزلزل اإلنسان  التي  اهلائلة  بام تشتمل عليه من الضغوط 

ذي ال يملك قاعدة نفسية من العصمة الروحية املانعة عن االهتزاز واالنحراف، مما جيعل  ال

العناْص   باملسألة املوضوعية يف  فتنتهم، مرتبطني  أهوائهم، والتحذير من  اتباع  النهي عن 

التي يعيشها يف وجدانه الرسايل الذي يملك   إليه، ال باحلالة الذاتية  املثرية التي يوجهوهنا 

 التي ال تضعف أمام التحديات. القوة 

آخر ُيوِقنُونَ :  (2)قال  لَِقْوٍم  ُحْكاما  اهللَِّ  ِمَن  َأْحَسُن  ﴿َوَمْن  تعاىل:   [ 50املائدة:  ] ﴾  وقوله 

تسفيه ألهل الكتاب، وفضح جلهلهم وضالهلم، إذ يعدلون عن رشع اهلل، وخيرجون عن  

من محاقة عقوهلم، وسفه    حكمه، إىل رشيعة اجلاهلية، وأحكام السفاهة والضالل.. وذلك

أحالمهم، إذ أنه ال يعرف فرق ما بني أحكام اهلل، وأحكام غري اهلل، إال من أخىل قلبه من  

 . نزعات اهلوى، وصفى مشاعره من وساوس النفاق

 

 ( 8/205) من وحي القرآن (1) 

 ( 3/1113التفسري القرآين للقرآن ) (2) 
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 النهاية 

فسألت أحدهم  ،  الناس يرسعون  رأيت الكثري منسامعي لكل تلك األحاديث،  بعد  

ملحكمة املدينة،    ، وسبب رسعتهم، فأخربين أن قاتل معلمهم قد سلم نفسهوجهتهم   عن

 وجهه وأعانه. وكل من هو 

ؤية ذلك املعلم  ك الذي حرمني من راتلئ بالغيظ من ذوأنا مم  فرحت مرسعا مثلهم، 

كني  ، لصيغ، وبأْجل الطرق، وأيرس الالقرآن الكريمبلغ حجج  ستطاع أن يالعظيم الذي ا

احلجج البالغة، والتي ال تتمثل يف الكلامت، وإنام  مل أكن أعلم أين سأشاهد حجة جديدة من  

 املقدمات واملقاييس.  كل يف السلوك الطيب الذي ال يقل تأثريه عن 

، مل يكتف بأن يبلغ حجج اهلل يف حياته،  لقد أدركت أن الرضا، ذلك املعلم العظيم 

 فاته، مثله مثل كل الصادقني والصاحلني. بل راح يبلغها بعد و

وجيزة   مدة  حول  وصلت  بعد  الناس  ْجاهري  فيها  جتمع  التي  املحكمة  ساحة  إىل 

،  ن قتلوا املعلم، وكان القايض من بينهم، وعىل املنصة التي وقف فيها املجرمونأولئك الذي

 عدالة فيهم. كم الوقد كان الكثري يصيح مطالبا بتطبيق ح

قال:   ثم  الصمت،  احلضور  من  طلب  القايض  شك  لكن  من  ْجيعا  أنكم  ال  مثيل 

مثلكم كنت  وأنا  مألنا باإليامن وحب اخلري والعدالة..    الرضا، ذلك الذيتالميذ معلمنا  

نحرم املتهمني من  مع ذلك ال ينبغي أن .. ولكن  هالذي حرمونا من  ديد الغيظ عىل أولئك ش

 يتكلموا، خاصة وأهنم هم الذين جاءوا بأنفسهم وسلموها للعدالة.  أن

 أنا املجرم  كم، بأين، فقال: أنا أشهد أمامتحدث قال ذلك، ثم طلب من أحدهم أن ي

يعة، فأنا ظامل كم الرش أريد أن تطبقوا عيل حلصدر املعلم.. وأنا  الغدر  سهم  الذي أرسل  



677 

 

 يس. وجمرم بكل املقاي 

الذي أيضا؛ فهو مل يكن سوى منفذاقال أحد  ملا    ن معه: وطبقوا احلكم علينا نحن 

 اعية فتنة، ال معلم إصالح.املعلم ده أن  ذكرنا لبعد أن  لبناه منه، ط

آخر:  أن    قال  بعد  مبلغ  هاديثأحسمعنا  لكنا  عرفنا  البالد،  كل  يف  انترشت  والتي   ،

 ، فال حق ملثلنا يف احلياة. لذلك جئناكم لتقيموا حدود اهلل علينا ف جهلنا وظلمنا وجرمنا.. 

 يعترصون أملا. هم وهكذا نطق ْجيع املتهمني هبذه الكلامت وأمثاهلم، و

أ  املنصة،  حد من  بعد أن قال هذا، قام  القايض أن يصعد إىل  احلضور، وطلب من 

لو والدك  ها قد سلم قاتفرحب به القايض، وهو يقول: مرحبا بكم يا جواد..  فصعد إليها،  

 ، فهو حقكم. القصاص م اآلن أن تقيموا عليهم أنفسهم.. ويمكنك

وإنام  القصاص،  ألجل  ليس  لكن  هنا..  إىل  ذلك صعدت  ألجل  وأنا  جواد:  قال 

ه، وكأنه يعلم أن هؤالء القتلة  هادرسالة تركها يل والدي قبل استشألجل أن أقرأ عليكم  

 مون أنفسهم. سيسل

التهديدات    أنا أعلم بحسب ن جيبه، وراح يقرأ فيها:  أخرج ورقة م، ثم  قال ذلك

كرامتي  بقدر  أطلب منكم  قتل ال حمالة.. فإن حصل ذلك، فإين  ين سأُ الكثرية التي تردين أ

بالدعاء عليهقتلني،  يسيئوا إىل من  عندكم، أال ت إىل  أن هيقد سألت اهلل تعاىل  ف  ؛ ولو  تدي 

؛  إليكم   فإن ظفرتم به، أو سلم نفسه غريه..  سواء السبيل، وأن تكون هدايته مقدمة هلداية  

 ي إىل النار، حتى لو كان قاتيل. حد بسبب؛ فإين ال أريد أن يدخل أفاقبلوه أخا من إخوانكم

لقتلة  ني، بام فيهم املجرمون ارسالة صاح اجلميع باكقراءة ال   عندما انتهى جواد من

ي  توبتهم، وأن كل  أنفسهم، وقد سمعت حينها صيحات كثرية من احلضور،  فيها  علنون 

قف العظيم الذي وقفه املعلم، وهو  مل تقنعهم بقدر ما أقنعهم ذلك املو تي سمعوها  احلجج ال
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 شهيد عند ربه. 

البالغة التي كان املعلم  السلبي  ن موقفه  وسمعت بعضهم يذكر أ من تلك احلجج 

ت به  تأل د واحلقد الذي اممل يكن ينطلق من العلم، بقدر ما كان ينطلق من احلس  يبرش هبا 

ستطيع العقل أن  ك الغل، لي محو كل ذلي ه استطاع أن  قلوهبم، لكن ما فعله، بعد استشهاد

 تدبر ويتقبل ويذعن. ي

كل ما  آخر مشهد يل يف تلك املدينة الفاضلة.. وبعدما عدت رحت أسجل كان هذا 

 عته.. ثم رحت أنرشه بكل ما لدي من وسائل. وسم شاهدته

سيصل  ة، مل أكن أعلم أبدا أن ما سجلته  حمال كثرييف   ما نرشتهأجد   وقد شاء اهلل أن

بينهإليها. أولئ . وقد كان من  الذين  ا  ن احلجج  امتألت غيظا عليهم بسبب مواقفهم مك 

 القرآنية. 

التي تعرفت فيها عىل  ين بعضهملقد جاء الرحلة  أتاح اهلل لك هذه  ، وقال يل: كام 

  املواعظ القرآن وطلب من معلمك أن يتيح لك رحلة أخرى إىل ا احلجج البالغة، فالقرآن و

 البليغة. 

بيتي حتى رأيت معلمي، وهو يدعوين    موعدهت .. وما إن دخلت  أفعل ذلك  بأن 

 ( 1) [يغة ملواعظ البلوالتجهيز نفيس لرحلتي اجلديدة إىل ]القرآن .. 

 
 السلسلة.هذه من  الثامن ( هو عنوان الكتاب 1)
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 هذا الكتاب 

هذا الكتاب هو املقدمة الثامنة هلذه السلسلة، ويتناول اخلاصية الثالثة من  

خصائص القرآن الكريم، خاصية إقامة احلجة عىل املخالفني، ويف كل الشؤون،  

ُة اْلَبالَِغُة  َفَلْو َشاَء هَلََداُكْم َأْْجَِعنَي﴾  و ِه احْلُجَّ التي نص عليها قوله تعاىل: ﴿ُقْل َفلِلَّ

 [149]األنعام: 

وسائل   ْجيع  وتستعمل  العقول،  ْجيع  تبلغ  التي  هي  البالغة  اهلل  وحجة 

الوصول إليها، لتقطع عنها كل األعذار، وتزيل عنها كل الشبهات، وتكشف  

 عنها ما حيول بينها وبني التسليم للحق. 

وعرب   خصوصا،  العقائد  علامء  من  املتكلمون  استعملها  التي  وهي 

املختلفة، وإن كانوا   القرآين  العصور  املنهج  مباحثهم عن  قد جنحوا يف بعض 

 البسيط والعميق، والذي ال يتكلف البحث عام ال طاقة للعقول به. 

ومن خالل استقرائنا ملا ورد يف القرآن الكريم من احلجج البالغة وجدناها  

اختلفت   وإن  العصور،  كل  يف  يوجدون  الناس،  من  أصناف  سبعة  إىل  تتوجه 

 املصطلحات الدالة عليهم. أسامؤهم أو ألقاهبم أو 

وقد خصصنا كل صنف منهم بفصل خاص، وهم الغافلون، واملالحدة،  

 واملرشكون، والربوبيون، والدهريون، واملحرفون، واملعارضون. 

 


	فهرس المحتويات
	مقدمة
	البداية
	أولاـ القرآن.. والغافلون
	1. الغفلة والخسارة:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:

	2. الغفلة والوعي:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:
	المشهد الثالث:
	المشهد الرابع:

	3. الغفلة والتقليد:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:

	4. الغفلة والعقل:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:


	ثانيا ـ القرآن.. والملاحدة
	1. برهان الفطرة:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:
	المشهد الثالث:

	2. برهان النظم:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:
	المشهد الثالث:
	المشهد الرابع:
	المشهد الخامس:
	المشهد السادس:

	3. برهان الإمكان:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:

	4. برهان الحاجة:
	5. برهان الصديقين:

	ثانيا ـ القرآن.. والمشركون
	1. حقيقة التوحيد:
	توحيد الذات:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:

	توحيد الصفات:
	توحيد الأفعال:
	توحيد الخالقية:
	توحيد الربوبية:
	توحيد المالكية:
	توحيد الحاكمية:
	توحيد العبودية:


	2. براهين التوحيد:
	برهان الفطرة:
	برهان التناسق:
	برهان التمانع:
	برهان الصديقين:
	برهان الهداية:


	رابعا ـ القرآن.. والربوبيون
	1. النبوة والعقل:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:
	المشهد الثالث:
	المشهد الرابع:

	2. النبوة والواقع:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:
	المشهد الثالث:
	المشهد الرابع:
	المشهد الخامس:
	المشهد السادس:

	3. النبوة والهداية:
	غايات النبوة:
	التعليم والتربية:
	العدل والقسط:
	الخلاص والهداية:
	إقامة الحجة:
	الكمال الإنساني:


	خامسا ـ القرآن.. والدهرية
	1. المعاد والدين:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:
	المشهد الثالث:

	2. المعاد والفطرة:
	3. المعاد والحكمة:
	4. المعاد والعدالة:
	5. المعاد والغاية:
	6. المعاد والرحمة:
	7. المعاد والحقيقة:
	8. المعاد والقدرة:
	9. المعاد والخلود:
	10. المعاد والتربية:

	سادسا ـ القرآن.. والمحرفون
	1. القرآن والتحريف:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:

	2. التحريف والعقائد:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:

	3. التحريف والقيم:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:


	سابعا ـ القرآن.. والمعارضون
	1. المعارضون للأقدار:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:
	المشهد الثالث:

	2. المعارضون للشريعة:
	المشهد الأول:
	المشهد الثاني:


	النهاية
	هذا الكتاب

