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  انعكاس االع�ل شهودا يوم يقوم االشهاد يف محكات املجالت

ٍء قُْل إِْن تُْخُفوا ما يف ُصُدورِكُْم أَْو تُبْــُدوُه يَْعلَ « ــُم مــا ِيف الّســ�واِت َو مــا ِيف اْألَرِْض َو ّهللاُ َعــىل كُــلِّ َيشْ ْمــُه ّهللاُ َو يَْعلَ
  ).۲۹: ۳( »)۲۹قَديٌر(

و «بل و ككل » انه يعلم الرس و اخفى«ب� ما تخفونه يف صدوركم و ما تبدونه، فـ   اجل ـ و انه ال فارق يف علم ّهللا 
  ».يعلم ما يف الس�وات و ما يف األرض

ذلك، و انه إمعان يف التحذير و التهديد و استجاشة الخشية و اتقاء التعرض للنقمة التي يساندها العلم و القدرة، 
  فال نارص منها و ال عاذر، و إىل حاذر العذاب يف تجسد األع�ل:

ا َو ما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء تَ « ُركُُم ّهللاُ يَْوَم تَِجُد كُّل نَْفٍس ما َعِملَْت ِمْن َخْ�ٍ ُمْحَرضً َوّد لَْو أَّن بَيْنَها َو بَيْنَُه أََمًدا بَعيًدا َو يَُحذِّ
الِْعبادِ    ).۳۰: ۳(»نَْفَسُه َو ّهللاُ َرٔوٌف بِ

علّها تعم مربع العقائد و النيات و االع�ل و األقوال، إذ أفرد العمل بالذكر، حيث العقيدة و » ما عملت من خ�«
  ران ه� عمل األركان.النية ه� عمل الجنان و اآلخ

عىل اختصاصها بعمل األركان تطوي العقيدة و النية الصالحت�، حيث العمل قوالً او فعالً ليس » ما عملت«و عًل 
  خ�ا إالّ بصالح العقيدة و النية.

  ثم الوجدان هناك ك� هنا هو وجدان نفس العمل بصورته و س�ته.
  كتب األع�ل الضوئية و الصوتية:

  ):۲۹: ۷۸» (أحصيناه كتابا و كل يشء«
اإلحصاء هو الضبط أيا كان، و الكتاب هو املكتوب الثابت منه واقعيا، فكــل يشء: مــن أقــوال و أعــ�ل و أفكــار، 

و كل إنسان ألزمناه طائره «تعاىل إحصائا كتابيا، لئال تذهب هدرا، و ل� تبقى حجة تنطق عىل العامل�:   أحصاه ّهللا 
) ۱۶ـ  ۱۵: ۱۷» (م القيامة كتابا يلقاه منشورا. إقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليــك حســيبايف عنقه و نخرج له يو 

تعاىل عىل جوانح املكلف� و عىل جوارحهم صور األع�ل و أصوات األقوال ـ   فهذا كتاب يف عمق الذات، يكتب ّهللا 
ـ و يا له من كتاب ال سبيل إىل نكرانه، ألن ّهللا  وترى كل «ي استنسخ كل يشء يف عنق اإلنسان: هو الذ  الصادرة عنها 

أمة جاثية كل أمة تدعى إىل كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ 
) فهل ياترى إن االستنساخ اإللهي يكون عن أس�ء األع�ل؟ فليس هذا استنساخا! ۲۹ـ  ۲۸: ۴۵» (ما كنتم تعملون

ن أصول األع�ل بصورها و أقوالها و أحوالها.. استنساخا يف كتاب الــذات و يف األرض وجوِّهــا، و فــي� ال إ�ا هو ع
  يعلمه.  نعلمه و هللاّ 

ث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصــدر «هذه األرض التي نعيش عليها هي كتاب آخر ألع�لنا و سوف  تحدِّ
  ».الناس أشتاتا ل�وا أع�لهم

و وضع الكتاب فرتى املجرم� مشفق� م� فيه «ب إلهية تضبط كل يشء دون مغادرة و ال مثقال ذرة: كتاب و كت
و يقولون يا ويلتنا ماِل هذا الكتاب ال يغادر صغ�ة و ال كب�ة إال أحصاها و وجدوا ما عملوا حارضا و ال يظلم ربك 

عملت سوء تودلو أن بينها و بينه أمدا بعيدا و يوم تجد كل نفس ما عملت من خ� محرضا و ما ) «۴۸: ۱۸» (أحدا
  ).۳۰: ۳» (بص� بالعباد  نفسه و هللاّ   يحذركم هللاّ 

) و علّــه كتــب ۱۲: ۳۶» (و كل يشء أحصيناه يف إمام مب�«و كل يشء أحصيناه كتابا: إحصائا كتابيا يف إمام مب�: 
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نفسية و األرضية، و شهود األع�ل مالئكية و رسالية و األع�ل أو تشملها و ما يف اللوح املحفوظ.. كتب األع�ل: ال
يوم تشهد عليهم «رسولية.. شهود و شهود تشهد بالحق دون إمكانية النكران بحقهم، فإنهم يشهدون علينا معنا: 

» بــ�هو الحق امل  دينهم الحق و يعلمون أن هللاّ   ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم �ا كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم هللاّ 
  ).۲۶ـ  ۲۵: ۲۴(
ذوقوا أع�لكم ال أقل و ال أك�، فنفس األع�ل بظهورها يف حقائقها، هي الجزاء ال »: فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا«

) فلن نزيدكم باستدعاء الغفران إال عذابا تستحقونه، جزاء و ۹۰، ۲۷» (و هل تجزون إال ما كنتم تعملون«سواها: 
  ».و تجعلون رزقكم إنكم تكذبون«دادون ـ عىل ضوء اآليات البينات ـ إال كذابا فاقا، إذ إنكم ما كنتم تز 

  فأصل العذاب بأصل الطغيان، و ازدياده بازدياده، كل عىل حسبه و ال ظلم اليوم.
  ».إن للمتق� مفازا...«فهؤالء هم الطاغون، ثم ما هي حال املتق�؟ 

طات الرسالة، أن كافة الرسل قبلك كانوا برشا مثلــك يف كــل تعقيب عام إجابة شاملة عن شطحات املتعنت� لرشو 
فلو كنت َملَكا لكنت بدعا من الرسل، األمر الذي يخرق إجــ�ع » قل ما كنت بدعا من الرسل«متطلبات البرشية: 

ســالة الرسل و سنة الرسالة و هو مادة الريبة يف رسالتي، فإما أن تنكروا الرساالت البرشية كلها، فإنكــارا ألصــل الر 
  اِإللهية، إذ � يرسل غ� البرش، أو تصدقوا رسالتي التي هي تعقيبة خا�ة للرساالت كلها.

و ليس هذا الجواب تحويالً لِإلعرتاض من شخصه إىل كافة الرسل من قبله، حتى يرجعوا قائل�: و كذلك الرسل من 
من الرسل يف كونه برشا، فتخطى يف الجــواب  خاصا بهذا الرسول، كأنه بِْدعٌ » ما لهذا الرسول«قبلك! إذ كان قولهم 

  ».و ما أرسلنا من قبلك من رسول...«عن نفسه الرشيفة إىل كافة الرسل 
و لــذلك يكــذبون بأنبيــاء » بــل كــذبوا بالســاعة«ثم لو عمموا اإلعرتاض ك� عمموه يف مجاالت اُخرى، فــالجواب: 

جوابا محلِّقا عــىل » انظر كيف رضبوا لك األمثال«و » رضقل أنزله الذي يعلم الرس يف الس�وات و األ «الساعة، و 
و لو جعلنا ملكا لجعلناه «كافة اإلعرتاضات الواقعة أو املحتملة، حيث يقيض عليها كلها، مع ما يف سائر اآليات، كـ 

  ».رجالً و للبسنا عليهم ما يلبسون
م، و الكفار منهم فتنة للرسل، و ك� هــم فالبعض الرسل فتنة للبعض املرسل إليه» و جعلنا بعضكم لبعض فتنة..«

فتنة للمؤمن� و املؤمنون فتنة لهم، ك� و الرسل بعضهم لبعض فتنة، فاختصاص املســيح بــالوالدة دون اُم اصــبح 
ر ب� الرسل بآيته املعجزة الخالدة يف قرآنه فتنة لسائ آله و عليه هللا صىلفتنة لسائر الرسل يف قياس الناس، و اختصاص محمد  

قالوا لن نؤمن حتى نؤ� مثل ما أو� «الرسل كذلك، و ك� هم بآياتهم غ� الكتابية فتنة لهذا الرسل يف قياس الناس: 
  )۱۲۴: ۶» ( رسل هللاّ 

هو زادها إىل معادها، صربا للرسل عىل   عىل هذه الفتنة و اإلمتحان أيها املؤمنون، فالصرب يف سبيل هللاّ » أتصربون«
ليهم و تطاوالتهم و تخلفاتهم، و دوائر السوء التــي برتبصــون بهــم، و صــربا للمــؤمن� عــىل أذى جهاالت املرسل إ

  الكفار، و صربا للمرسل إليهم كافة عىل هذه الفتنة امللتوية الطاتشة، فالصرب مفتاح الفرج.
ائر الصــرب لســائر بك و بسائر املرسل� و كافة املرسل إليهم، فربك منحك من الصــرب ِوزان ســ» و كان ربك بص�ا«

  ».فاصرب ك� صرب أولوا العزم من الرسل«املرسل�، فإن ِحملك أثقل، و قومك أهبل، فليكن صربك قدر صربهم كلهم 
بالحكمة العاليــة يف » بص�ا«�ن يصرب أوال يصرب يف كل الحقول » بص�ا«�ا أعطاكم من الِفطَر و العقول، » بص�ا«

  »!أتصربون«بالنهاية » بص�ا«بالبداية و » بص�ا«تكليف عىل خيوط الرساالت، هذه الفتنة املتواصلة طول خط ال
ه هللا صـىلهذه فتنة ربانية متعالية تتطلب الصرب، فويل ملن ال يصرب و ك� يروى عــن الرســول   ويــل للعــا� مــن : «آلـه و علـي
ملــوك، وويــل للشــديد مــن الجاهل وويل للسلطان من الرعية، وويل للرعية من السلطان، وويــل لل�لــك مــن امل

  ».الضعيف، و للضعيف من الشديد
ثلّة من اآلخرين: أصحاب اليم�، أن االمة اإلسالمية ككلٍّ اك� عددا مــن ســائر األمــم، فــأطول زمنــا مــنهم، فــدور 

لة األخ�ة الرساالت الواجدة برسلها ب� االمم، اك� انتاجا من دور الفرتة الرسالية، و إذا كان أصحاب اليم� من الرسا
ثلثة كاألول�، من حيث العدد، فليكن األولون قلة من حيث الــزمن يحنــبهم، أو ان اكــ� الثلــة يف الدولــة األخــ�ة 
اإلسالمية املهدوية، فال تتطلب هذه الثلة زمنا أطول، فباإلمكان أن يكون زمن األول� أطول من زمــن اآلخــرين، ال 
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  ندري!
)؟ و قد يكفي تعريفا بهم انهم أصحاب املشأمة الش�ل، إذ يؤتون ۴۱: ۵۶» (و أصحاب الش�ل ما أصحاب الش�ل«

كتبهم بش�ئلهم إمارَة السقوط، ك� يؤ� أصحاب اليم� بأ�انهم عالمة النجاح، و ثم هنا اإلجابة عن: أين مكانهم 
  يف القيامة.

  )۴۴: ۵۶» (يف سموم و حميم. و ظلٍّ من يحموم. ال بارد و ال كريم«
فالَسمُّ و الُسّم كل ثقب ضيق كسم الخياط، فالسموم هو النار و الريح، الحاملتا الُسّم، لطيفتا التأث� و » وميف سم«

مبالغتاه، تدخالن البواطن ثقبا و نقبا، فالهواء هناك ساخنة هباء تنفذ املسام بشواظ سامَّة فتشوي األجسام، فكيف 
  إذا النار!

ربد و ال يروي و ال يغني من اللهب، ألنه نفسه لهب، و إذا كان املتسمم املحموم كالنار، ال ي» حميم«ثم املاء هناك 
، فلهؤالء املناكيد  ه بظلٍّ ه و حمِّ ال ظليل و ال يغني من «دخان الفح خانق: »: و ظل من يحموم«قد يخف عن سمِّ

دل من شــظا حّمتــه، أو معتدل قد يع» و ال كريم«يخفف عن وطأِ السموم و الحميم » ال بارد) «۳۱: ۷۷» (اللهب
  يخففه عن قمته، و إ�ا يزيده تسم� و خنقا و ملاذا هذا العذاب الخناق:؟ ل :

انهم كانوا قبل ذلك مرتف�. و كانوا يرصون عىل الحنث العظيم. و كانوا يقولون أإذا متناوكنا ترابــا و عظامــا إنــا «
  )۴۷: ۵۶» (ملبعوثون

  . و بيوم ّهللا   و برساالت هللاّ   ثالوث الكفر با�ّ 
فاملرتف هو الذي أبطرته النعمة و أطغته و دللته، فأخذ من شهوته فيها مداها، و انغمس فيها منتهاها، فليس هو 
كل ذي نعمة و ال كل طاغ دون نعمة، و سواًء أكانت نعمة املال التي أغفلته، أو نعمة القوة أو الج�ل التي ألهته، 

  اإلطغاء، فج�ع هذه النعم ظرف لج�ع البطر و الطغيان، ثم و كٌل عىل حسبه.أو أية نعمة من شأنها اإلبطاء و 
فالفق� الذي ال يجد ماالً و ال مجاالً لتحقيق آمال من قوة أو ج�ل، إنه مه� كان كافرا ال يصل إىل قمــة الكفــر و 

مة العقل الداعي إىل عبادة الرحمن، الطغيان، اللهم إال هامشا للطغاة املرتف�، فهو أيضا من املرتف�، إذ أترف يف نع
إىل نقمة الطغيان، و غرته هؤآلء �ا يعدونه و يؤتونه من تافه األنعــام، فــالرتف لــه دركــات، و كــ� الخــروج عنــه 
درجات، و املرتفون بدر كلتهم من أصحاب الش�ل فهم يف النار، و ســواهم بــدرجاتهم مــن الســابق� أو أصــحاب 

  اليم� فهم يف الجنة.
، و لكن الرتف الذي يجعل صاحبه طرفا للسابق� و أصحاب اليم�، هو ذروته الصول الضاللة و الطغيان، و قد هذا

  ينجوا الهامش و لو بعد زمان و ك�يلمح به القرآن:
و كذلك ما أرسلنا من قبلك يف ) «۳۴: ۳۴» (و ما أرسلنا يف قرية من نذير إال قال مرتفوها انا �ا ارسلتم به كافرون«

) هــذا و كــ� انهــم ۲۳: ۴۳» (قرية من نذير اإل قال مرتفوها انا وجدنا آباءنا عىل امة و إنا عــىل آثــارهم مقتــدون
و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مرتفيهم ففســقوا فيهــا فحــق عليهــا «املعذبون االصول، و السبب الرئييس للعذاب 

ه إىل املرتف� غ� ما يوجه إىل غ� املرتف�، و ألنهم أولــوا نعمــة و املوجَّ   ) فأمر هللاّ ۱۶: ۱۷» (القول فدمرناها تدم�ا
  قوة، فتكاليفهم أثقل، و عذاب التخلف عنها اعضل.

  فجعلهن أبكارا، و من ثم:  إذا فهن سواء يف خلود البكورة �ا أنشأهن ّهللا » انس قبلهم و ال جان«
) ف� هي العرب و ما هي ۳۳: ۷۸» (و كواعب أترابا) «۵۲: ۳۸» (و عندهم قارصات الطرف أتراب».. «عربا أترابا«

  األتراب؟
فالعرب جمع َعروبة و هي املعِربــة مجالهــا و أقوالهــا عــن عفافهــا و تعشــقها لزوجهــا فهــن املتعشــقات لهــم و 

  املتغنجات، الجاذبات لهم و املنجذبات املتغزالت:
  يعربن عند بعولتهن إذا خلواو إذا هم خرجوا فهن خفار

رُب بكافة مظاهر الزوجية و مآربها و معاربها، و بكافة مزاهر الج�ل مع أزواجهن، و خفار مع سواهم، و فهن عُ 
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فإنها أجمل اللغات، و هي لغــة أهــل الجنــة، فهــن ُعــرُب يف األقــوال و  ١من ُعرب مقالهن عربية كالمهن و لغتهن
  األع�ل و األحوال!
ات منشآت مع بعض، مت�ئالت متوفيات السن و الج�ل مع لداتهن، و مع أزواجهن، متكافــآت و األتراب هن لِد

  »:أنشأناهن«معهم يف شؤون الزوجية، عرب عنهن باالتراب مل�ثلتهن الرتائب: ظلوع الصدر املتقارنات املتقاربات: 
ض، و تِرب العمر ب� الزوج� و إن فهن أتراب ألصحاب اليم� ك� هن أتراب مع بع» عربا أترابا ألصحاب اليم�«

  .٢كان مرغوبا عنه يف الدنيا، و لكنه مرغوب فيه يف اإلخرى، لبقاءه� عىل حاله� هناك، و تغ�ه� عن أحواله� هنا
  ).۴۰: ۵۶» (ألصحاب اليم�. ثلة من األول�. و ثلة من اآلخرين«

آلخرون قلة ِو جاه ثلة األول�، فأصحاب اليم� اآلخرون ثلة ك� األولون ثلة، و أين ثلة من و مه� كان السابقون ا
  ثلة؟

و إذ ال تناسخ يف األخبار، و إال كان أحده� كذبا أو كاله�، فال يعقل أن تنسخ أيُة ثلة اآلخرين من أصحاب اليم�، 
لف، فهنا أصحاب اليم� و هنــاك ســابقون، فلترضــب أيَة قلة اآلخرين من السابق�، و كيف و املوضوع أيضا مخت

  .٣أحاديث النسخ هنا عرض الحائط
ه� جميعا «خالف ما يروى ان  ٤هناك و ك� يروى و اآلخرون الثلة هنا هم من األمة اإلسالمية ك� اآلخرون القلة

فإذا كانوا جميعا منهم، ف� هو دور األوسط� من املسلم�، و ما هــو دور ســائر االمــم؟ أفلــيس  ٥»من هذه االمة
  منهم أصحاب اليم�؟

وترى أية ثلة اك� َعددا و أعظم ُعددا؟ آية الثلت� ال توحي بيشٍء! فقد تكونان سواء، أو إحداه� أوفر من اآلخــر 

                                                        
� ���� ����: �آ�� و ���� ا��� ���   ��� ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�  ـ أ��ج ا�� أ�� ���� �� ���� �� ���� �� أ��� ر�� ا��ّ� ١٥٩: ٦. ا��ر ا�����ر ١

�� ���� أو��ف أ�� ا����: ��روا.. و  ا����م ������ل: ������ ����، و �� ���ب ��� ا���� و ا���ر �� ���� �� ���� �� أ�� ���� 

 ��� ���ن ���� ا������.

 
�و��� . ان ������ ا���� ��� ا�����ء �� ا�����ب ��� ������، ����رب ا������ و ا���� و���رب ا����، و ����� ������ ���ـ� �ـ�� ا�ـ٢

إ��� �� ������ر ا������� ��� �������ن ا�������، و ا���أة أ��ع ����، و ا���� ������ دا��� إ�� ���� �����، و أ�� إذا ���ـ� �ـ� 

 ����ان ا���� ��������� ����ب ���� دون ر��.

 
ـ أ��ج ا�� ��دو�� �� أ�� ����ة ��ل: ��� ���� ��� �� ا��ٔو��� و ���� �� ا��ٓ���� �ـ�ب أ�ـ��ب ر�ـ�ل  ١٥٥: ٦. ا��ر ا�����ر ٣

����� ��� ا����ر و ��� �� ا��ٔو��� و ��� �� ا��ٓ����، و ������ن ا���س ـ  و ����ا إذا �� ���ن �� ا�� ���� إ�� ����، آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

 ����� ا��ٓ�� و ���� �� ا��ٓ����.

 أ��ل: و �� ���� ا���آن ���ا إ�� ����خ ���� �� ���� ��� ا������� ا���� و أ���ب ا����� ا����.

 
. ا��ر ا�����ر: أ��ج ا����ا�� �� ا�� ����د �� ا����� �� ���� ����: ا�� ��ٔر�� أن �����ا ��� أ�� ا���� ���� ا���م �� ٤

 �����ه ا��ٓ��.

 
 ».��� ����� �� ��ه ا����«� �� ا��ٓ� آ�� و ���� ا��� ����� أ�� ���ة ���  ١٥٩: ٦. ا��ر ا�����ر ٥

 



 7

  ، و قد توحي؟١قلة لحّد ال تجعلها
الثمر و الورق، قرنا إىل قدم، ثم نضد أغراسه، فهو يف مثلث النضد: بعضه عىل بعض، و هو فاكهة و إدام مع بعض! 

  و ما ألطفه أكالً و هو حار الطبع، تحت سدر مخضود و هو بارد الطبع.
) فهو ظليل ممدود، منبسط ال يتقلّص، دائم ال تنسخه ۵۷: ۴» (ليالًو ندخلهم ظالً ظ) «۳۰: ۵۶» (و ظلل ممدود«

أو تتفرج به شمس أو سواها، بسقف و أشجار و خيام أم ماذا؟ م� يدل ـ مع سدر مخضور ـ عىل وجود الشمس 
 ال يرون فيها شمسا و ال«يف الجنة، هذه التي تكور ثم ترجع، أم سواها من شمس يستظل عنها أهل الجنة فيها ف 

  ).۱۳: ۷۶» (زمهريرا
  ) مصبوب من عٍل دون انقطاع، أو جاٍر يف األنهار نابعة دون أخاديد و أحفار.۵۶:۳۱» (و ماٍء مسكوب«
): كث�ة الطعوم و األلوان، و كثــ�ة األنــواع و األعــداد، و كثــ�ة ۳۳: ۵۶» (و فاكهة كث�ة. ال مقطوعة و ال ممنوعة«

اع، ال تقطع ألنها من الرحمة الواسعة الالمحدودة، و ال �نع، و ملاذا �نع؟ أبخالً املدة و املدى دون انقطاع و ال امتن
  من املضيف؟ أم مرضا من الضيف؟ فال بخل أبدا، و ال مرض هناك.

» أ� تَر إىل ربك كيف مــد الظــل: « يف دار كرامة هللاّ   املمدود و عىل أهل ّهللا   و أحرى، ظل هللاّ » ظل ممدود«و من 
فاكهــة » فاكهــة«اصول العلم اإللهي التي بها حياة أهل الجنــة الروحانيــة، و مــن » ماء مسكوب«و من  )۴۵: ۲۵(

  .٢املعرفة و العلم، التي يتفكه بها أهلوها
  ).۵۶:۳۷» (و فرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاًء. فجعلناهن أبكارا. عربا أترابا. ألصحاب اليم�«
جمع فرش و فراش، فراشا للراحة إتكاًء أو نوما عليه، و فراشا: حليلة ينام معها عىل الفرش (مرفوعــة): »: و فرش«

عن األرض، فرشا من حيث العلو معنويا و ماديا، و من حيث األشكال و األنواع، و مرفوعة عن الدناءآت فراشا �ن 
  فيها من حليالت: مرفوعات جالالً و ج�الً و أحواأل. ف :

أوَّليا بابتداع كالحور الع�، أو ثانويا بعد ابتداء كاملؤمنات املنشآت يف النشأة األخرى، و ك� »: أنشأناهن إنشاءٍ  إنا«
  .٤) (ثيبات و أبكارا)٣: (ان من املنشآت الال� كن يف الدنيا عجائز شمطا عمشا رمصاآله و عليه هللا صىلعن الرسول 

أبكارا ك� الثيبات، فاألوليات كــن أبكــارا، و  وترى ما هي حاجة األبكار من املؤمنات أو الحور املنشآت، أو ينشأن
االخريات حديثات الخلق املبدعات، لزامهن البكورة دون جعل حديث؟ عّل الوجه أن هــذا الجعــل هنــا و هنــاك 

                                                        
أ�� ا���� ���� و ���ون �ـ��، �ـ�ه ا���ـ� ���ـ�  آ�� و ���� ا��� ���   . ا����ل ����وق �� �����ن �� ���� �� أ��� ��ل: ��ل ر��ل ا��١�ّ

 �����ن ���.

�رب أ��ل: ا��ٔر���ن ���ل ا�������، ��ر�� و ا��� ���، ا���� إ�� إذا ���� ���ف ا������� أ�� ��دا �� ���ف ����� ��� ���

 أ���ب ا����� ا��ٔو��� و ا��ٓ����.

 
و �ـ� ��ـ�ود و «��و�ـ�   �ـ� �ـ�ل ا��ّـ� ا��ـ��م ���ـ�  ا���� �����ده �� ��� �� ����س ��ل: ��ٔ�� أ�� ���ا��ّ�  . روى ��� �� ���ا��٢�ّ

��� ��� ���� ا���س، إ��� �� ا���� و �� ���ج ��ـ�. أ�ـ�ل: إ�ـ�   ��ل: �� ���! ���� و ا��ّ�» �� ����ة �� ������ و �� ���������

 �� ��ب ���ن أ��� ا����د�� و أ�����.

 
 .آ�� و ���� ا��� ���   ر��ل ا��ّ� ـ أ���� �� ��ة ��ق �� ا�� ��ل ��ل ١٥٨: ٦. ا��ر  ا�����ر ٣

 
���ل �� ����: إ�� أ��ـ�ٔ���� إ��ـ�ء �ـ�ل: ا��ـ�� و ا��ٔ��ـ�ر ا��ـ��� �ـ� �ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���. ا��ر ا�����ر �� ز�� ا����� ���� ا���� ٤

 ا�����.
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) فللباكرات من الدنيا و ١يجعل البكورة لهن لزاما، ال تزول بزواج: ف (إن أهل الجنة إذا جامعوا النساء عدن أبكارا
بأســ�ءه » � يطمــثهن...«) كــأن ٢إذاأدخلهن الجنة حــولهن أبكــارا  الحور، تجعل بكورة الخلود، و للثيبات (إن هللاّ 

  العليا، و هل يأنس املقربون ـ و يف جنة الرضوان ـ إال بقيالت تقربهم زلفى اىل الحنان املنان؟الحسنى و صفاته 
و من قيله محاوراتهم في� بينهم و سواهم من أهل الجنان، أنيسه حنونة أليفــة لــيس فيهــا إالســالم ســالم، فهــم 

  يَسمعون سالم ك� يُسمعون سالم!.
و من أهل دار السالم، أو انه سالم ال   قد يكون رمزا اىل مختلف السالم من ّهللا ؟ »سالما«وترى ما هو وجه التكرار يف 

يحمل ساما ك� يف سالم املنافق� و الذين يف قلوبهم مرض، و إ�ا سالم يحمل سالما بكل ما له من معنــى صــادق 
  الئق، و قد يكونان ه� املعنيّان.

  فلنس�َّ بسنة أهل الجنة هنا فيسلم بعضنا عىل بعض. خ� تحية و إكرام،» سالما«ثم و من هنا نتب� أن 
: هم أصحاب امليمنة املسبق�، يؤتون كتابهم بيمينهم و ك� عاشــوا ۲۶: ۵۶» و أصحاب اليم� ما أصحاب اليم�«

عند ذكر اإلنعام؟ » أصحاب اليم�«عند ذكر األقسام، و » أصحاب امليمنة«�� الكتاب و الدين، وترى كيف سموا 
ه ألن امليمنة هي سبب اليم�، فلوال ميمنة الدنيا و �نها بيمينها، � يؤتوا يف اآلخرى كتابهم بيمينهم، كــ� لــوال علَّ 

  مشأمة املشئوم� يوم الدنيا � يؤتوا كتابهم بش�لهم أو وراء ظهورهم.
  هم و ترحالهم؟.يف حالهم و ِحلِّ » ما أصحاب اليم�«ثم و أصحاب اليم� لهم درجة بعد السابق�، ترى 

فيستظل به أصحاب اليم� كذالك لك�ة غناءه يف  ٣»من شوكه  يخضده هللاّ «: شجر النبق ۲۷: ۵۶» يف سدر مخضود«
�ــا كــان يبدل سيئاتهم حسنات، يبدل سيئة السدر حســنة لــ� ينتفعــوا   اإلظالل، لسعة ورقه و تداخله، فك� هللاّ 

  يُشيكهم بشوكه، و ليتربّدوا و ينتزهوا بربده، أو ويأكلوا من فواكهه.
  ان الحدائق يف الجنان ظليلةفيها الكواعب صدرها مخضود

، املقصود منه الثمر لالستغالل و هو من أقوى الثمر و ألطفه، و املرغوب منه ٤: شجر املوز۲۹: ۵۶» و طلح منضود«

                                                        
 .آ�� و ���� ا��� ���  أ�� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�. ا��ر ا�����ر أ��ج ا����ا�� �� ١

 
! ادع آ�� و ���� ا��� ���  �� ر��ل ا��ّ� أ��� ���ز �� ا��ٔ���ر �����: آ�� و ���� ا��� ���. ا��ر ا�����ر أ��ج ا����ا�� �� ا��ٔو�� �� ����� ان ا���� ٢

أن ������ ا����. ���ل: إن ا���� �� ������ ���ز. ���� ���� �� ر�� ����� �����: ��� ���� �� ����� ����، ���ل: إن   ا��ّ�

 إذا أد���� ا���� ����� أ���را.  ذ�� ���� ـ إن ا��ّ�

 
�����ن:  آ�� و ���� ا��� ���   ، أ��ج ا����� و ���� ا������ �� ا���� �� أ�� أ���� ��ل ��ن أ���ب ر��ل ا��١٥٦�ّ: ٦. ا��ر ا�����ر ٣

�� ا���آن ���ة ��ذ�� و �� ��� أرى أن �� ا����   ! ��� ذ�� ا��ّ� ل �� ر��ل ا��ّ������� ����ٔ��اب و �������، أ��� أ��ا�� ���� ���  ان ا��ّ�

:  أ��� ���ل ا��ّ� ٓا�� و ���� ا��� ���   و �� ��؟ ��ل: ا���ر �ٕ�ن ��� ����، ���ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���   ���ة ��ذي ������، ���ل ر��ل ا��ّ�

��� ����� ���ن �� ���� ���ة، ا��� ���� ���ا ���� ا���� ���� �� ا���� و ����� ���� �� �� �  �� ��ر ����د، ����ه ا��ّ�

 ا����م �� ���� ��ن ���� ا��ٓ��.

 
��� ��   �� ���� ر�� ا��ّ�، أ��ج ���ا��زاق و ا������� و ��� �� ���� و ا�� ���� و ا�� ��دو�� �� ��� �� أ ١٥٧: ٦. ا��ر ا�����ر ٤

 ��ل: �� ا���ز، ��� أ��ج ����� �� ا�� ���س و أ�� ���� ا���ري و ا���� و ���دة و �����.» و ��� ����د«���� 

و ��ا زور و ا���اء ����� ������ ا����م ���� ���ف ا���آن » و ��� ����د«������ ا����م أ���� ��آ   و روي �� ��� و أ�� ���ا��ّ�

أ����� ا�� ���� و ا�� ا��ٔ���ري �� ا������ �� ��� ��  ا����م ������ا�� �����ب ��ض ا�����، و �� أ���� روا�� ��وى �� ���  ا��

�� ��ل ا����، أ�� ���أ و ���؟ �� ��ل: و ��� ����، ���� �� ��  ا����م �������ل ���  » و ��� ����د« ا����م �������دة ��ل ��أت �� ���  
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  الورق لالستظالل، و من ج�له نضد
و يطوف عليهم غل�ن لهم كأنهم «ثم ترى أهم من ولد املقرب�، و ل� ال يكونوا مهان� �ا يخدمون؟ علهم هم: 

م، أم إنهم اختصوا باملقرب� دو�ا قرابــة بيــنهم، و لــيس يف ) إذ توحي الالم باختصاصهم به۲۴: ۵۲» (لؤلؤ مكنون
تطوافهم عليهم تطفيف عن شأنهم و إ�ا ترفيع و ال تخفيف، و ال سي� من كان مــنهم مــن ولــد املـرشـك� و كــ� 

  يروى.
  ).۱۵: ۷۶» (أكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قّدروها تقديرا«أقداح، »: بأكواب«ثم و يكون طوافهم 

خمر هــي مــأخوذة مــن عــ� »: و كأس من مع�«آنية لها خراطيم و ُعرى، كلٌّ ملا يناسبه من رشاب »: و أباريق«
  .١)۴۷: ۳۷» (يطاف عليهم بكأس من مع�. بيضاء لذة للشارب�. ال فيها غول و ال هم عنها ينزفون«جارية متلمعة: 

  فراغ العقل.»: و ال ينخرفون«صداع الرأس »:  يصدعون عنهاال«
  ).۵۶:۲۳(»و فاكهة م� يتخ�ون. و لحم ط� م� يشتهون. و حور ع� كأمثال اللؤلؤ املكنون جزاء �ا كانوا يعملون«

طباخــة فاكهة حسب التخ�: انتخابا ألحسنها تفكها، و لحم ط� من أي نوع يشتهون، و بأية طبخة يريدون، أو ان
دون طبخ، فالفاكهة تختار ألنها عند الشبع، و اللحم يشتهى، فانه عند الجوع، فليس تعبــ� االختيــار و اإلشــتهاء، 

  اشتهاًء فوىض يف التعب�، و إ�ا اختيار بالغة العليم الخب�.
املصون عن كل ملسة » نكأمثال اللؤلؤ املكنو «جمع عيناء: واسعة العيون الجميلة، تح� الناظر اليها. »: و حور ع�«

و » � يطمثهن انس قبلهم و ال جــان«و نظرة، أو أية عارضة، � تثقبه يد، و � تخدشه ع�، كذلك الحور الع� إذ 
  .٢يزيدهن لطفا انهن طائفات حول أزواجهن

ال �ا كانوا يعلمون أو يأملون، أو �ا كانوا يعتقدون أو يؤمنون، و إ�ا عمل اإل�ان الذي »: يعملون جزاء �ا كانوا«
  كانوا به يداومون.

  هذا طرف من نعيم الجنة الجسدانية، فإليكم طرفا من الجنة النفسانية:
  .۲۵: ۵۶» ال يسمعون فيها لغوا و ال تأثي�. إال قيالً سالما سالما«

و معرفته، و ملاذا التأثيم و ال إثم هناك و ال تأثيم، فإن بواعث اللغو،   و هناك و هم غارقون يف نعمة هللاّ فل�ذا اللغ
و هواجس اللهو، و وساوس النفس هناك منفية، ألنهم ظهروا عىل الحقائق كلها و ظهرت لهم، و كملت عقولهم و 

احرات، و ال غــّل يــدعوالتنافرات: و نزعنــا مــا يف ) فال أضــغان تــدفع اىل تنــ۳۶: ۴۷» (و يخرج أضغانكم«أحالمهم 
) فدافع اللغو و التأثيم، جهل تحول اىل العلم و املقربون كانوا ۴۷: ۱۵» (صدورهم من غل اخوانا عىل رسر متقابل�

عامل�، أو طيش استقر بالنعيم، و هم كانوا �لكون طيشهم، أو جهالة تحولت اىل معرفة و هم كانوا عــارف�، فــال 

                                                                                                                                                         
 .١٥٧: ٦ا�������! أ����� �� ا������؟ ���ل: �� ���ج ا���آن ا���م ا��ر ا�����ر أ��� 

أ��ل: �� �� د���� ��� ���� ���ك ��� ��وم ��� ـ ���� ـ �� ����د ���؟ و �� ��ن ���� ��� ���� إ��م ا������� أن ����� ���� و 

�� ���ون ��� و ��� ا������ �� ا���آن، و �� �����ون ��� ا�� �� ����� ����، ��ٔ���ل ��ه ا��وا��ت ���� إ�� زورا �� ����ء ا��

 ������� زورا ا�� ا����ل و ا��ٔ��� �� آل ا����ل ����� ا����م.

 ا����م ����و ���ه ��� آ�� و ���� ا��� ������ أ���� ا�� ��دو�� �� أ�� ����ة ���  » و ��� ����د«أ�� ��أ  آ�� و ���� ا��� ���ر�� ا���وي �� ا����ل  

�� ���� آ�� ا���ز �� ��ا�� ا���� ��� �� ���ب ���� أ�� آ�� و ���� ا��� ��������ز، و ����� ا������ ا�����رون �����، و �� ذ�� ا���� 

 .:... ان ��� ا����... و ��ز�� و ر����� أ���ل ا����..ٓا�� و ���� ا��� ���  ا���� و ا���ر �� أ�� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 
 �� ا������: ��� ا����� و ا��ٓ��ة. ٣٠ج  ٢٢٧. را�� ص ١

 
 ���ف ����� و��ان ����ون و ��ر ���.» و��ان ����ون«��� ��� » و ��ر ���«. ��ٔن ٢
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ة لهم أحىل من العبودية، و ال ذلة لهم اذل من ترك العبودية، فحياتهم هناك حياة أمن و استقرار بإ�ان، دون لذ
  »:إال قليالً سالما سالما«فضالً عن أن يأتوا به » ال يسمعون فيها لغوا و ال تأثي�«َشغب و ال نَصب، ف 
سالم عليكم �ا صربتم فنعم «قيل من املالئكة املقرب�: ) و ۵۸، ۳۶ـ» سالم قوالً من رب رحيم«قيل من رب العامل�: 

) فهي لهم سالم ۱۰: ۱۰» (تحيتهم فيها سالم«) و قيل من سائر املقرب� و سائر أهل النعيم: ۲۴: ۱۳» (عقبى الدار
الت ) فليست لهــم فيهــا إال قــي۴۶: ۱۵» (ادخلوها بسالم آمن�) «۱۲۷: ۶» لهم دارالسالم عند ربهم«و دار السالم: 

  السالم.  السالم و حيات السالم يرف عليهم فيها السالم، فالجو كله سالم سالم، فانه دار السالم، و صاحبها هو هللاّ 
و من قيل السالم السالم، قيالت تحمل تزويدهم �عرفة الرح�ن و ذكره كاألول�، فاملقربون منهم قلة دون األول�، 

السابق� األول�، و أين هم املعصومون يف هذه االمة و هم أ�ــة الســابق�  فأين عدد النبي� السابق�، و هم أ�ة
، السابق� اىل اإل�ان برساالتهم، أين هم يحنب األوصياء  اآلخرين؟ و من ثم أوصياء كلٍّ و األوفياء من أصحاب كلٍّ

قلة أعظم درجة مــن الســابق� االثني عرش يف هذه االمة، و األوفياء السابق� القمة فيهم؟! مه� كان السابقون ال
  الثلة و أتم ُعددا، و لكن هؤالء أك� َعددا.

ألهل الرسالة األخ�ة، » اآلخرون«إذا فالسابقون السابقون، هم ثلة من األول� و قلة من اآلخرين، و لقد اصطلحت 
ىل ســاير آيــات األولــ� و ك� ان رسولها رسول الساعة، و رسول آخر الزمن، و امتها هي االمة األخ�ة، و انعطافــا ا

) ك� و أن استعراض أحوال القيامة، ۴۹: ۵۶» (قل إن األول� و اآلخرين ملجموعون اىل ميقات يوم معلوم«اآلخرين: 
علــيهم   الشاملة ألهل الجمع أجمع يشهد لهكذا تفس�، ذلك، و ال يشهد له أ�ــة الســابق� اآلخــرين صــلوات هللاّ 

  .١أجمع�
جنات فوق سائر الجنات، و أفضلها جنات املعرفة و الرضوان: يف »: يف جنات النعيم«هؤالء السابقون املقربون، هم 

  االوىل ـ و أحرى ـ يف االخرى، و هم يف جناتهم:
طوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب و أباريق. و كأس من معــ�. ال عىل رسر موضونة. متكن� عليها متقابل�. ي«

  .۲۹: ۵۶» يصدعون عنهاو ال ينزفون
). مرمولة: ۲۰: ۵۱» (متكئ� عىل رسر مصفوفة«منسوجة نسج الدروع و عل نسيجها الذهب و الفضة: » موضونة«

  فهي موضونة توضن بقضبان الذهب و الفضة. ٢مزينة به� و بالجواهر
يطــوف «فجلسة التقابل ب� املتحاب� خ� الجلسات و أحالهــا » متقابل�«مطمئن�، حال كونهم »: متكث� عليها«

و إ�ا مثلث الخلــود: كونــا، و كيانــا: اليف املقامة بالخدمة فحسب، » مخلدون«غل�ن حدثة وليدة » عليهم ولدان
  خدمًة و َولَْدنة.

يف الجنة؟ أم هم ـ أو معهم ـ ولدان قبل أن يبلغوا الحلم، فال هم   وترى من هؤآلء الولدان، أهم ممن أنشأهم هللاّ 
  .٣يستحقون النار، و ال جنة األبرار، فهم يخدمونهم دون تعب و ال شغب؟ قد يكون، و يوافقه العقل و النقل

  .۱۲: ۵۶فالسابقون السابقون اولئك املقربون 
ة حمل اليشء عىل نفســه، و أن يفيد، و ما هي افاد» سابقون«ترى ألن الثا� خرب األول؟ و من شأن الخرب التنكر: 

                                                        
و ��� ا������ن ا������ن و ��� ا��ٓ��ون، و �� رو�� ا��ا���� ��  ا����م ����� و ���م ا����� �� أ�� ����  . �� ���ب ���ل ا���١

��� �� ا��ٔو���: ا�� آدم ا�����ل و ���� آل ����ن و �ـ��� ���ـ��. و ���ـ� �ـ� ا�ـ�ٓ����: ��ـ� �ـ� أ�ـ� ���ـ�.  ا����م ����ا���دق  

 أو ����ك ا����ل �������� ا��ول. ا����م �����، ����� ��� ����  أ��ل، و ��ا ����� ���� ا����د�� ����

 
 ������، و ���� �� ����� و ���� ا�� ���� و ���دة.�� ا�� ���س ��ل: ������  ١٥٥: ٦. ا��ر ا�����ر ٢

 
 أ��� أو��د أ�� ا����� �� ��� ��� ����ت ������ا ����� و �� ����ت �������ا ����� ������ا ��ه ا������. ا����م ����. ا����� �� ���  ٣
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حمال ذاتيا أوليا ال يُعنى إال يف املنطقيات دون املعرفيات! أو انه وصف له؟ فكذلك األمر! فالوصف يزيد املوصوف 
فاألول يعني السبق يف » أزواجا ثالثة«معنا، ال أن يكرره دون معنى و ال جدوى! أو أنه� وصفان للزوج الثالث من 

خرى نتيجة االوىل جزاء الحسنى بالحسنى؟ فهذا ما يقتضيه أدب اللفظ و املعنى، فالسابقون االوىل، و الثا� سبق اال 
) إ�انا و عمال صالحا يف االوىل، هم السابقون بالخ�ات جزاء ۳۲: ۳۵» ( و منهم سابق بالخ�ات بإذن هللاّ «بالخ�ات: 

) فهم رساع اىل الحق و سبّاقون اليه دون ۶۱: ۲۳» (الذين يسارعون فيالخ�ات و هم لها سابقون«فضال يف االخرى: 
زلفى، أ�ة الهدى، بدّوامة التقى، فلهم العقبى   إىل ّهللا » اولئك املقربون«م�طلة و م�هلة، و ال تلعثم و تواٍن ف 

  الحسنى ك� أحسنوا يف االوىل.
إ�انا، من حمل الرســاالت اإللهيــة  فالسابقون سبقوا أصحاب امليمنة يف كافة ميادين سباق التقوى حاالً و مقاالً و

أصالة بالوحي، أو خالفة عن أصحاب الوحي، و من سّن السنن الحسنة التي ظلت سبال للخ�ات ألهل الخ�ات، و 
، و الدرجات الحسنى، و أفضل الزلفى يف ٢يافأصبحوا هم املقرب� لهم األرواح العل ١من أي سباق يف أية صبغة إلهية

  ».السابقون السابقون...«االوىل، و من ثم االخرى، ازدواجية السباق: 
: انهم تقربوا اليه ك� اســطاعوا، و  توحي بازدواجية مكانة القرب لهم من ّهللا » املتقربون«ا ـ ال هن» املقربون«ثم 

  قّربوا لسبقهم سواهم، فسبقوهم يف الجنة لقربهم!.»: مقرب�«تقربهم اليه فأصبحوا   من ثم أكمل هللاّ 
  .۱۴: ۵۶» يف جنات النعيم. ثلة من األول�. و قليل من اآلخرين«

شامل كل » كنتم«م األولون الثلة؟ ثم اآلخرون القلة؟ أهم األولون و اآلخرون من هذه االمة؟ و الخطاب ترى من ه
الخليفة املكلفة، و ال دليل عىل اإلختصاص بهذه االمة! و ال يربوا األولون منهم عىل اآلخرين َعددا أو ُعددا، اللّهم 

  . بق بالخ�ات بإذن ّهللا يف املعصوم� األربعة عرش، و السابقون يعمهم و كل سا
أو أن الثلة و هي الج�عة العظيمة هي ممن قبل الرسالة األخ�ة، من أنبيائهم و أ�تهم و ربانيهم، و الريب أنهم 
الك�ة الكث�ة، و القلة ـ و هي هنا يحنب ذلك الك�ة ـ إنها السابقون منذ الرسالة املحمدية اىل يوم القيامــة، مــن 

و األخص� به: األ�ة االثني عرش، و من أجالء أصحابه و أصحابهم، ثم الرباني� القمة يف هذه االمة  آله و ليهع هللا صىلالرسول 
  فمه� كان أصحاب امليمنة منهم ثلة ٣اىل يوم القيامة

                                                        
� ا�� ���س �� آ�� أ��ج ا�� ٔا�� ���� و ان ��دو�� � ١٥٤: ٦. ������ق ا�� ا���� د��ات ا�������، ��� �� ا��ر ا�����ر ١

   ��ل: ���� �� ��ن ��� ا�� ����، و ���� آل ����� ��� ا�� ����، و ��� �� أ�� ���� ��� ا�� ر��ل ا��ّ�» ا������ن«

 ، و ��� ��� أ��� ���� ���� و �� ر�� ���� ���� ا��� و ��� أ����� ����.آ�� و ���� ا��� ���

 
��ٔ�� �� ذ��ه �� أ�� ا������� ����� أ����ء �����ن و ��� ������ «�� آ�� ا�������:  ا����م ����. �� أ���� ا���� ا����� �� أ��� ا�������  ٢

�� ��� ���� ���� أرواح: روح ا���س و روح ا�����ن و روح ا���ة و روح ا����ة و روح ا���ن، ���وح ا���س ����ا أ����ء ������ و �

و �� �����ا �� ����، و ��وح ا���ة ����وا ��و�� و �����ا �������، و ��وح   ������، و ��� ����ا ا��ٔ���ء، و ��وح ا�����ن ���وا ا��ّ�

 ا����ة أ����ا ���� ا����م و ����ا ا����ل �� ���ب ا����ء، و ��وح ا���ن د��ا و در��ا ����...

������ ا�������، و ������ ا��ر��ت ا������ ���، �� ا���� �� ��ح ا����، ا��� ����ا ر����ت ا���� أ��ل ����ء �� ا����� ا��ٔ��� �� ا�

 �� دور�� ا������ ا����� و أ�����ً و د��ات.

 
  ر��ل ا��ّ�  إذا ��ن ��م ا������ ��دى ���د: أ�� ��اري ���� �� ���ا��ّ� ا����م ����. و �� رو�� ا��ا���� ��ل أ�� ا���� ����  ٣

 ا����م ����ا���� �� �����ا ا���� و ���ا ����؟ ����م ����ن و ا����اد و أ��ذر، �� ���دي: أ�� ��اري ��� �� أ�� ����   آ�� و ���� ا��� ���

����م ���و �� ا���� ا���ا�� و ���� �� أ�� ��� و ���� �� ���� ا����ر ���� ���  ٓا�� و ���� ا��� ���   ر��ل ا��ّ�  و�� ���� �� ���ا��ّ�

؟ ٓا�� و ���� ا��� ���   ر��ل ا��ّ�  ا�� و او�� ا�����، ��ل: �� ���دي ا����دي: أ�� ��اري ا���� ا�� ���، ا�� ����� ��� ���� �� ���ا��ّ�

����م ����ن �� ���� ا����ا�� و ����� �� ا��� ا����ري، ��ل: �� ���دي: أ�� ��اري ا����� �� ���؟ ����م �� ا����� ��� و �� 
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» قالوا ربنا أمتنا اثنت� و أحييتنا اثنت�«: إحياٌء مرتان و إماتة مرتان: ۴۲: ۵۰» إنا نحن نحيي و �يت و إلينا املص�«
و من ثم  ١): إحياٌء للحياة الدنيا ثم إماتة عنها، فهو حي يف الربزخ، ثم إماتة أخرى هي عن الحياة الربزخية۱۱: ۴۰(

إحياٌة للحياة الثالثة األخرى، فالربزخية الوسطي التحتــاج إىل إحيــاء، فإنهــا تَجــرّد عــن الحيــاة الــدنيا فانتقــال إىل 
انت اإلماتة هنا، فلو عنى اإلحياء ـ فقط ـ يف األخرى لك» نحيى و �يت«الوسطى، و علّه هو الرس يف تقديم اإلحياء 

  ).۴۴: ۵۳» (و إنه هو أمات و أحيا«هي األوىل ك� يف ارضابها: 
و املــو� «هو املرحلة النهائية بعد اثنت�، بعد اإلحياء لالخرى، و ك� تشهد لها آياتها االخرى: » و إلينا املص�«ك� 

  ).۳۶: ۶» (ثم اليه يرجعون  يبعثهم هللاّ 
  املص�؟: وترى متى اإلحياء مرة أخرى و من ثم

  !۴۳: ۵۰» يوم تشقق األرض عنهم رساعا ذلك حرش علينا يس�«
يوم تتشقق األرض ـ الدافنة لهم ـ عنهم، و تتكشف عن أجسادهم الرفــات، و عظــامهم الــذرات، التــى تاهــت يف 

داعي ال يومئذ يتبعون الــ«سارب األرض، تتشقق عنهم حرشا لهم ك� خلقوا أّول مرة، رساعا إىل الداع دون إبطاِء: 
يــوم يــدع الــداع إىل يشٍء نكــر: خشــعا ) «۱۰۸: ۲۰» (عوج له و خشعت األصوات للرح�ن فال تســمع إال همســا

) و ۸: ۵۴» (أبصارهم يخرجون من األجداث كأنهم جراد منترش. مهطع� إىل الداع يقول الكافرون هذا يوم عرســ
  ، و كل خلق علينا يس�!غ� عس�»: حرش علينا يس�«البعيد البعيد يف ميزانكم » ذلك«
  .۴۴: ۵۰» نحن أعلم �ا يقولون و ما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف و عيد«

و مــا أنــت علــيهم «ثــم » فاصرب عىل ما يقولــون» «نحن أعلم �ا يقولون«ال أنت ـ فحسب ـ تعلم ما يقولون ف 
ذكر بالقرآن من يخاف «ال عليك إال أمر واحد أن » ف«إذا ـ و أنا الجبار ـ ال أجربهم عىل ترك ما يقولون، » بجبار
إ�ا «مواصالً يف ذكراه، و أما من ال يخاف، فإ�ا هي ذكرى الحجاج، ثم نقطعها و تعرض عنهم عند اللجاج!: » وعيد

  ).۱۱: ۳۶» (تنذر من اتبع الذكر و خيش الرح�ن بالغيب فبرشه �غفرة و أجر كريم
إنه منادى الصيحة الصارخة، حيث ينفخ يف الصــور و ينقــر يف  ۴۰: ۵۰» كان قريبو استمع يوم يناد املناد من م«

إىل أهل املحرش أجمع! فللكل منها نصيب عىل حد سواء، فإنها �قربة من الكّل، » من مكان قريب«الناقور! نداًء 
ثم إذا دعاكم دعــوة مــن : « قد تنفخ يف األحياء إلماتتهم، و مرة أخرى إلحياتهم، و املنادى النافخ يف الصور هو هللاّ 

أّمــن ذا؟ و هــي نــداء   ) و إن كان هناك عامل أو ع�ل للنــداء مــن مالئكــة ّهللا ۲۵: ۳۰» (األرض إذا أنتم تخرجون
  الدعوة للخروج:

فهناك س�ع ج�عي لصيحة الخروج اإلحياء يفــزع لهــا  ۱۴: ۵۰» يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج«
و كــل   و يوم ينفخ يف الصور ففزع من يف الس�وات و من يف األرض إال من شــاء هللاّ : « شاء ّهللا أهل الحرش إال من 

و نفخ يف الصــور فصــعق مــن يف «يف صيحة االماتة:   ) و ك� األوىل تشملهم إال من شاء هللاّ ۸۷: ۲۷» (أتوه داخرين

                                                                                                                                                         
� ����، ��ل: �� ���دي: أ�� ��اري ��� �� ا�����، ����م ���� �� ���� و ���� �� ام ا����� و أ�� ���� ا������ و ���� �� ����

�� ���� ا�����ي و زرارة ��   ا�����، �� ���دي: أ�� ��اري ���� ا�� ��� و ��اري ���� �� ���� ������ ا����م، ����م ���ا��ّ�

�� ��ا�� و ���   �� أ�� ����ر و ���� �� ���ا��ّ�  � ا����� و ���� �� ���� و أ�� ���� ��� ا���ادي و ���ا��ّ�ا��� و ���� �� ���و�

ول �� زا��ة و ���ان �� ا���. �� ���دي ���� ا����� �� ���� ا��ٔ��� ����� ا����م ��م ا������ �����ء أول ا������� و أول ا������� و أ 

 .ا�����ر�� �� ا�������

 أ��ل: و ا�����رن ����ا �� ا�����ون، و إ��� ا���� ����، أو أن ���ك ���� د�� ا�� ا������� ������.

 
� . �������� ا��و�� ���� ا��وح �� ا���ن ا�����ي �� �� �����ة �� ا���ن ا���ز��، و ا������ ا������ ������ �� ا���ز�� ا��� و �����١

 ء ��م �� ا����� ا�� ا����ة ا�����ة ا����ى.�� ����� ����، ���ٕ����ء �����ى إ���
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فإنه ال يسمع  آله و عليه هللا صىل  و أحراهم رسول ّهللا   ء ّهللا ) و ممن شا۶۸: ۳۹...» ( الس�وات و من يف األرض إال من شاء هللاّ 
ال » يــوم يســمعون«إست�ٌع ال فــزع فيــه، و » و استمع..«الصيحة املفزعة املصعقة إال أن يستمع ك� و توحي به 

كــة هــذا ال يحزنهم الفــزع األكــرب و تتلقــاهم املالئ«حيث هم هنالك آمنون، »  من شاء هللاّ «ال تشمل » تسمعون«
  ).۸۹: ۲۷» (و هم من فزع يومئٍذ آمنون) «.. ۲۲:۱۰۳» (يومكم الذي كنتم توعدون

هي: بإرادة الحق، مصاحبة حق الدعوة، و بهدف الحق من الجزاء الحساب، فال ظلم » بالحق«ثم و هذه الصيحة 
  رحمته. و  ، بفضل هللاّ  هناك و ال فوىض، فصيحته املفزعة املصعقة حق لهم، إال من شاء هللاّ 

َل الُْغرُوِب(«   )۳۹فَاْصِربْ َعىل ما يَُقولُوَن َو َسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَبَْل طُلُوِع الّشْمِس َو قَبْ
َسبِّْحُه َو أَْدباَر الّسُجوِد(   )۴۱) َو اْستَِمْع يَْوَم يُناِد الُْمناِد ِمْن َمكاٍن قَريٍب(۴۰َو ِمَن اللّيِْل فَ

ا الَْمصــُ�(۴۲َة بِالَْحقِّ ذلَِك يَْوُم الُْخُروجِ(يَْوَم يَْسَمُعوَن الّصيْحَ  )يَــْوَم تََشــّقُق اْألَرُْض ۴۳)إِنّا نَْحُن نُْحيي َو ُ�يُت َو إِلَيْنَ
ــاٍر فَــَذكِّْر بِــالْقُ ۴۴َعنُْهْم ِرساًعا ذلَِك َحْرشٌ َعلَيْنا يَسٌ�( ــيِْهْم بَِجبّ رْآِن َمــْن يَخــاُف )نَْحُن أَْعلَُم ِ�ا يَُقولُوَن َو ما أَنـْـَت َعلَ

  »)۴۵َوعيِد(
فاصرب عىل ما يقولون و سبح بحمد ربك قبــل طلــوع الشــمس و قبــل الغــروب. و مــن الليــل فســبحه و ادبــار «

  )۳۹: ۵۰(»السجود
و اىل » فاصــرب عــىل مــايقولون«بعد �ام الحجاج عليهم، و �ام اللجاج منهم، إذا فال حياة ملن تنادي! »: فاصرب..«

و » فــ� أنــت علــيهم بجبــار«دون جرب عليهم » فاصرب«إذ تراهم اىل محرشهم يعذبون، »«املناد.. يوم ينادِ «متى؟ 
و أما ذكرى الذي ال يخاف و هو عنيد، فال » فذكر بالقرآن من يخاف وعيد«تركا لذكراهم بعد التي ذكرتهم » اصرب«

استعن لصربك بتســبيح الحمــد لربــك،  و» فاصرب«عليك إال إ�اما للحجة إيضاحا للمهجة، ثم ال حجة و ال مهجة.. 
تطمــنئ   أال بــذكر ّهللا «العــيل الكبــ�،   فمه� جرحوا قلبك املن�، و هرجوا خاطرك الخط�، فطمــنئ قلبــك بــذكر هللاّ 

  ».القلوب
اســرتاح اىل كــان إذا غمــه يشء  آلـه و عليـه هللا صىل، و ك� الرسول  و ال راحة عن التعب، و ال ازاحة للنصب إالّ راحة ذكر ّهللا 

  »!و قرة عيني الصالة«الصالة، و كان يقول: 
هنا تسبيح بالحمد، و ليس الحمد فقط، فإن فيه شائبة التحديد و التشبيه، و ال التسبيح فقط، فعّ�ذا يسبح و ينزه 

يا لوال اثبات صفات؟! فليكن تسبيح بالحمد، ان تحمده ك� يليق بذاته، فبحمده تسبحه، ك� بتسبيحه تحمده، نف
مع اثبات، و اثباتا مع نفي، فاذ تحمده بعلمه فلتسبحه عن علم من سواه، عا� ال كسواه، بعلم ال كسواه، ك� يف 

  قدرته و حياته كصفات ثالث للذات، كذلك و سائر األفعال و الصفات.
قبل «الثالثة  و ألن الصالة هي خ� موضوع للتسبيح بحمد الرب، و أن لها كفريضة أوقاٌت خصوص، فلتكن االوقاُت 

و أقم الصالة طريف النهار «هي أوقاتها املفروضة لها و ك� يف آية اخرى: » طلوع الشمس و قبل الغروب و من الليل
  ):۱۱۴: ۱۱»(و زلفا من الليل

فاصرب عىل مايقولون و «و من ثم االشارة اىل فرض الظهر يف آية اخرى:  ١و علّه بداية فرض الصالة أنها كانت ثالث
) ۱۳۰: ۲۰» (سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبال غروبها و من آناء الليل فسبح و اطراف النهار لعلك ترىض

ك� تشمل طريف قبل الطلوع اىل القلب دنوا من س�عها و ميالً إىل » الظهر«فأطراف النهار تشمل الطرف الوسط 
الذكريات، من مصارع الغابرين، و برهنات آفاقية »: ذلك«قائلها، العائش كل مسموع فيه الذكرى، الذي يتذكر من 

فالذكرى ال تفعل » ملن كانه له قلب او القى السمع و هو شهيد«شهودة و انفسية � ماذا، من اآليات الذكريات امل
فعلها يف النفوس اال بقلوب حية واعية، او آذان باس�ع صاغية، فمن يرتكه� او يتغافل عنه� فانــه مــن اصــحاب 

  ).۱۰: ۹۷» (و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا من اصحاب السع�«السع�: 
                                                        

��� ���ع » و ���...«�� ����  آ�� و ���� ا��� ����� ا����   �. ا��ر ا�����ر: ا��ج ا����ا�� �� ا��و�� و ا�� ����� �� ���� �� ���ا��ّ ١

 ا���� ���ة ا���� و ��� ا���وب ���ة ا����.
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، يف األرض �ا فيها من آيات: تأريخية غابرة و جغرافية حارضة، إنه مل�  دف املقصود يف آيات هللاّ ان الس� النابه الها
ن قلبا عاقالً و اذنا سامعا:  افلم يس�وا يف األرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها ال «يكوِّ

) و القلوب العميانة املطبوع عليها ال تسمع لآلذان ۴۶: ۲۲» (تعمى االبصار و لكن تعمى القلوب التي يف الصدور
) و لكن� القلوب الضعيفة، غ� القادرة عىل العقل الكايف، ۱۰۰: ۷» (و نطبع عىل قلوبهم فهم ال يسمعون«بالسمع: 

يات الذكر هي تتمدد بالسمع امللبِّى اىل كل�ت الحق، و اما القلوب الواعية فقل� تحتاج اىل إلقاء السمع اال اىل ملق
  الوحي.

، و هنــا يتقــدم ١يتقدم السمع، النه األقدم للبسطاء الساذج�، و املتحرين عن الحــق الناضــج�» سورة امللك«يف 
الســمع، و لكــن الكــل  القلب ـ و هو قلب الروح املنتهي اليه لباب العقل ـ النه االقوم يف تلقي الذكرى، و من ثم

سمع، ا�ا السمع امللقى بحرية و انطالق، و لكيل يتلقى ما يسمعه بلباق، سمٌع يلقي اىل نربات الذكريات بإنصات 
و وعي، كأن صاحبه السمع كله، او انه ال يشغل سمعه بشاغل غ�ه، ثم يستخلص ما يسمعه بعقله النابه اىل قلبه 

  فيحيى بحياة طيبة.
و لكنه مقلوب، أو سمع و لكنه ال يلقي اىل املسموع، بل يلغي، او يشغل �ا يلهيه، إنه هو امليت  فمن كان له قلب

بعينه، فال يتذكر بأية ذكرى، و ال يكون شهيدا ألية ذكرى، و الدنيا كلها ذكرى، يعيشها ك� األموات، فال تعيّشه فانه 
: ۷۷» (فامللقيات ذكــرا) «۲۲: ۳۵» (سمع من يف القبوريسمع من يشاء و ما انت �  ان هللاّ «من اصحاب القبور: و 

يلقــون الســمع و «ام كونية تطلب إلقاء السمع بقلوب واعية، فاما امللغــون الســمع: الــذين  ): مالئكية و برشيه۵
) فهــم مــو� ال ۲۱۲: ۲۷» (انهــم عــن الســمع ملعزولــون«) او املعزولــون عــن الســمع: ۲۲۳: ۳۶» (اك�هم كاذبون

ان يف «): و ۴۴: ۲۵» (تحسب أن أك�هم يسمعون أو يعقلون. إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيالً أم«يتذكرون! 
و عىل اقل تقدير، و إعتــادا لحيــاة قلــب منــ� » او«ينبض بحياة الذكرى و العقل »: ذلك لذكرى ملن كان له قلب

ما يسمع، فتحويلــه اىل قلبــه ليســتزيد حارض عتيد: لتلَقِّي » شهيد«بروحه و قلبه » و هو«الواعي » القى السمع«
  هدى و نورا!

  )۵۰:۳۸»(و لقد خلقنا الس�وات و األرض و ما بينه� يف ستة ايام و ما مسنا من لغوب«
افعيينا بالخلق االول «فرتى ـ اذا ـ �سنا من خلقهم االول من لغوب: تعب و نصب ـ فنعيى به عن خلقهم الثا�؟ 

لخلق الس�وات و «و ما خلقهم بجنب الس�وات و األرض اال كقطرة يف فالة َيفٍّ: ؟ »بل هم يف لبس من خلق جديد
  ).۵۷: ۴۰» (األرض اكرب من خلق الناس و لكن اك� الناس ال يعلمون

و لنئ سألتهم من خلق الس�وات و «كأن ناكري الخلق الثا� املُعاد ينكرون الخلق األول فهم يف ريبهم يرتددون؟ 
) او انه لغٌب من الخلق األول عاجزا؟ و � �سه ۶۱: ۲۹» (فا� يؤفكون  مس و القمر ليقولن هللاّ األرض و سخر الش

يف خلق الس�وات و األرض و هو اكرب من خلق الناس، فهل �سه ـ اذا ـ من خلق الناس من لغوب، و ل� يعيــى 
  الغيا عن الخلق الثا�؟

�وات و األرض يف ستة ايام، فآية اللغوب، بضمن ما هي تنديد و هناك يف التورات نجد فرية اللغوب يف خلق الس
  باملرشك� يف زعم اللغوب، و ما سمعناهم 

اما انه يعمه و ما ال يشاءون م� ال يعرفون، النه من ك�ل او قمة معرفية فوق ما يعرفون، فكيف يهرفون؟ �ــا ال 
زيدا بعد ما يعرفهم، و هذا هو الحــق الــذي يصــدقه يعرفون! إن املزيد يعم ما ال تتعلق به مشيئتهم، فيؤتيهم م

  ».يرزق من يشاء بغ� حساب  و ّهللا «التي ال تعد و ال تحد   و تصدقه كرامة هللاّ » مزيد«اطالق 
؟.. و »هل مــن مزيــد«يف رحمته فوق ما يشاءون و كأنه يقول لهم   فهنا يف الجنة للمتق� مزيد، حيث يجدون هللاّ 

  ؟ فاين ُمزاد من مزاد، و اين مزيد من مزيد؟!»ن مزيدهل م«هناك يف النار 
  )۵۰:۳۶»(و كم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا يف البالد هل من محيص«

                                                        
 ���� ����� ا���� �� ا���� و ا����. ٣٠ص  ٢٩. را�� ج ١
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ذكرى رسيعة خاطفة إىل اع�ق من تاريخ الغابرين املستكربين، ته� بطشة الحارضين، و لقد كــانوا اشــد مــنهم 
عىل الشعوب الضعيفة، و طيشا يف الباطــل و اهلــه، فهــم لبطشــهم و طيشــهم بطشا عىل الحق و اهله، و بطشا 

) و تنقبا فيها عن اسباب الحياة، ۱۹۶: ۳» (ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد«تقلبا يف البالد » فنقبوا يف البالد«
ا، بفرعونية جبــارة، و قارونيــة يف توسعية ظاملة فاتكة، استضعافا ملن يف البالد، و استهانة لهم فاستع�را و استث�ر 

  غدارة!.
؟ لهم او لكم من هالك يف االخرى، و ال محيص ـ احيانا ـ »هل من محيص«فكم اهلكنا منهم بصنوف الهالك ـ ف 

، و ال هيصه يف  لكم؟ و ليس لهم و هم اشد منكم بطشا، كال! انه ال حيصة عن عذاب ّهللا » هل محيص«يف األوىل، و 
اولئك مأواهم ) «۲۱: ۱۴» (سواء علينا أجزعنا ام صربنا مالنا من حيص: « جزع ينجيهم عن قضاء هللاّ ، و ال  حكم هللاّ 

  ).۱۲۱: ۴» (جهنم و ال يجدون عنها محيصا
  ۳۷: ۵۰» ان يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب او القي السمع و هو شهيد«

لقي من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل فال إنه القلب الحي، قلب اإلنسان كانسان، القلب البص�، او السمع امل
تلومو� و لوموا أنفسكم ما أنا �رصخكم و ما أنتم �رصخي إ� كفرت �ا أرشكتمون من قبل إن الظامل� لهم عذاب 

  ).۲۲: ۱۴» (أليم
فه� إذا يختص�ن،  تعني: ما حملته عىل الطغوى إلزاما و تسي�ا، و إ�ا دعوته إليها تزيينا و تخي�ا،» ما أطغيته«ف 

»: و قد قــدمت إلــيكم بالوعيــد«إذ ال يجوز الخصام عند امللك العالم ـ حال: » ال تختصموا لدي«ف�د أمر الجبار: 
و ما كان لنــا «للمضل� أال يُضلوا، و للمضلَّل� أال يستضلوا، فإذا أضل أوالء وضل هؤالء فه� يف العذاب مشرتكان: 

ما طاغ�. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ يف عليكم من سلطان بل كنتم قو 
  ).۳۳: ۳۷» (العذاب مشرتكون

و قد قدمت «و القول هنايعني ـ في� يعني ـ: كلمة العذاب:  ۲۹: ۵۰» ما يبدل القول لدي و ما انا بظالّم للعبيد«
  ».إليكم بالوعيد

ل قول العذاب من هللاّ  هو العيل العالم الكب�، فاليس� منه كث�،   ـ أيا كان ـ هو كث�، فإن العبيد كث�، و ّهللا   إن تبدُّ
هنــا ـ إثبــات » و ما أنا بظالم«انه ظل� و ليس منه أو عدالً و فضالً و ه� منه، فال يعني ـ إذا ـ نفي الظلم الكث� 

  اليس�.
فيه ظلم كث�، فإنه إغراء بالجهل، فأخــٌذ عــىل ِغــرة و جهالــة! و لــو � قوالً بالوعيد ثم عذب، كان   فلو � يقدم هللاّ 

يعذب بعد ما ال يقدم فهو ظلم كث�، بالنسبة للعبيد الذين عاشوا التقوى بحرمان شهوات الهوى، فالتســوية بــ� 
و عذب الضال� دون األبرار و الفجار ظلم كث�! و لو قدم قوَل الوعيد العدل ثم خالفه إىل مزيد فهو ظلم كث�! أم ل

املضل�، أو املضل� دون الضال� فهو ظلم كث�! أم لو خالف قول الوعيد العدل إىل الجزاء غ� الوفاق ـ أيا كــان ـ 
ال يف تقديم القول بالوعيد، و ال يف تحقيق الوعيد، فهو قول عدل و وعيــد » و ما أنا بظالم للعبيد«فإنه ظلم كث�: 

  و ال يس�!.عدل، دو�ا ظلم ال كث� 
) فــ� ۸۵: ۳۸» (فالحق و الحق أقول ألمألن جهنم منك و ممن تبعك منهم أجمعــ�«و من القول املقدم بالوعيد: 

و لقد ذر أنا «، فإنه يدخل كث�ا من الجن و اإلنس يف الجحيم، ف� نصيب الجنة إال قليل:  يبدل هذا القول لدى هللاّ 
  ؟:»هل من مزيد«) فالجحيم ُ�أل بهذا الكث� ثم تقول: ۱۷۹: ۷» (لجهنم كث�ا من الجن و اإلنس

: حوار تحيل العقول، �ثل لنا تحقيــق حــق الوعيــد، ۳۹: ۴۰» يوم نقول لجهنم هل امتألت و تقول هل من مزيد«
  لحدِّ كأن جهنم تتحدث �ا تكدس من أجساد املجرم� فوق بعضهم ركاما، و يا له من مشهد رهيب!

حتى تكدسهم » هل من مزيد«مع فيها أهلوها ماش� أو جالس� و قا�� أو نا��، و ا�ا فليس قول جهنم أن يجت
» و يجعل الخبيث بعضه عىل بعض ف�كمه جميعا فيجعله يف جهنم.: « عىل بعض و تركمهم مع بعض �ا يركم هللاّ 

)۸ :۳۷.(  
مجال التجوال، و ال أي مجال، فإنهــا ال تــزال فهم ـ إذا ـ ركام يف النار، يف دركاتها كلها، ليس لهم يف سجن الجحيم 

ء و آيــة املزيــد، إذ  ؟ و ما مزيد امليلء إال ركاما هو املِلؤ األك�، فهنا التجاوب ب� آيات املِىل»تقول: هل من مزيد«
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  تفرسه� آيات الركام!.
  و من ثم نرى هناك عىل الضفة األخرى جنة مزدلفة ألهلها املزدلف� إليها غ� بعيد:

بت الجنة للمتق� حال انها غ� بعيد، فهي عىل قربها لهم تزلف ۳۱: ۵۰» و ازلفت الجنة للمتق� غ� بعيد« : و قرِّ
لهم تقريب التكريم التعظيم، كيال يتكلفوا طي مسافة إليها عىل قربها، إذ تكلفوها يوم الــدنيا فــاقرتبوا إليهــا �ــا 

  زلفى.  يقربهم إىل ّهللا 
  : وعد حنون لكل إثم األوبة: ۳۲: ۵۰» واب حفيظهذا ما توعدون لكل ا«

ٌء، دون  حارض مهيى» ما لدي عتيد«الذي أشهد به من طالحات » هذا«فقرين الش�ل يقول يوم الحرش املحاكمة: 
يوم تجد كل نفس ما عملت من خ� محرضا و ما عملت من سوء تود لــو أن بينهــا و «حاجة إىل إحضار و اعتاد: 

  ).۳:۳۰.» (بينه أمدا بعيدا..
  و من ثم يصدر أمر الجبار بإلقاء املجرم� يف النار، جهنم يصلونها و بئس القرار:

: وترى من ه� امللقيان هنا؟ أه� الشاهدان؟ و ال ۲۵: ۵۰» ألقيا يف جهنم كل كفار عنيد. مناع للخ� معتد مريب«
ه و ال سابقة ذكر! أم شاهدان من غ� املالئكة شغل هنا لشاهد اليم�! أم ه� ملكان من زبانية النار؟ و ال شاهد ل

» و جاءت كل نفس معها ســائق و شــهيد«من نبي و ويل؟ فكذلك األمر! أم ه� قعيد اليسار: السائق و الشهيد،: 
عله� ه�، حيث الصيغة اللفظية، و الصياغة املعنوية، تؤيدانه، و قد يكون السائق هو شاهد اليم� و إن � يكن 

  أو أن السائق مؤمر للسوق غ� شهيد.»! ألقيا...«شاهٍد عدل لسلب اليم�، ثم يؤمر هو و شاهد اليسار: له ��، ك
شهيدا و من يحذو حــذوه، إذا آله و عليه هللا صىلو ألن الشهيد ـ يف وجهة عامة ـ تشمل كل شهيد، فأحرى أن يكون الرسول 

و مــن ينحــو منحــاه، و أمــا أعضــاءه  آلـه و عليـه هللا صىل  رسول ّهللا ـ هنا ـ » شهيد«كان امللك الذين دونهم شهداء، فليشمل 
الشهود، و فضاءه الشهيد، فه� له حارض عتيد، ال حاجة إىل مجيئه�، و األعضاء بأصحابها تُلقى يف العذاب الشديد 

  و ال تلقي، فإ�ا دور الشهادة ثم اإللقاء يف النار لشهيد مالئ� و برشي.
معنويا »: مناع للخ�«كأ�ا العناد لزامه، فال حق إال و هو له عنيد » عنيد«. كث� الكفر و الكفران »ألقيا... كل كفار«

، إذ هــو  ، إذ جعل معه إلها آخر، و عىل خلــق ّهللا  عىل ّهللا »: معتد«يف هدي الناس، و ماديا إمدادهم �ال أم ماذا؟ 
له، يجعل الغافل� حيارى فضالّ ال يســلك بهــم غيــا و بأقواله و أع�» مريب«بعد منعهم الخ� يوجه لهم كل رش 

  َضالالً.
ـك ۲۶: ۵۰» آلها آخر فألقياه يف العذاب الشديد  الذي جعل من هللاّ « : فأم البالء و الضاللة لكل كفار عنيد هو الـرش

  ».مناع للخ�. معتد. مريب«، الذي يخلف ثالوث:  با�ّ 
و  ۲۸: ۵۰» الل بعيد، قال ال تختصموا لدي و قد قدمت إليكم بالوعيدقال قرينه ربنا ما أطغيته و لكن كان يف ض«

هنا الكفار العنيد يتهم قرينا له أطغاه: حمله عىل الطغوى، و منعه عن التقــوى، و طبعــا لــيس هــو قرينــه األول 
ن معه من القعيد عن يساره الشهيد، فإنه شهيد عدل كريم و من ع�ل رب العامل�، يؤمر بإلقاء الشهادة، ثم و �

و من يعش عــن ذكــر الــرح�ن «سائق، بإلقاء املشهود عليه يف النار، إذا فقرينه الثا� شيطان يقابل قرينه األول: 
نقيض له شيطانا فهو له قرين و إنهم ليصدونهم عن السبيل و يحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت 

): مــن ۳۹: ۴۳» (ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشرتك� بيني و بينك بعد املرشق� فبئس القرين. و لن
قال قائل منهم إ� كان يل قرين. يقول أإنك ملن املصدق�. إذا متنا و كنا ترابا و عظاما إنا «شياط� الجن و اإلنس: 

يوم الدنيا يف يوم  ) فهذا القرين يقرنه بعد۵۵: ۳۷» (ملدينون. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه يف سواء الجحيم
  الدين:

و لقد صدق الكاذب هنــا » ربنا ما أطغيته و لكن كان يف ضالل بعيد«إنه يدافع عن نفسه و يدفع تهمة اإلطغاء: 
بعض الصدق، أن عملية اإلطغاء ليست منه فقط، فلو � يجد املضلِّل ظرفا صالحا للتضليل ليحصل ضالل، فالضالل 

وعــدكم وعــد   و قال الشيطان ملا قيض األمر إن هللاّ «يد، و ليس ألصل الضالل!: البعيد عن الهدى ظرف صالح للمز
  ».الحق و وعدتكم فاخلفتكم و ما كان يل عليكم...

و أما شهادات الشهود يوم الدنيا و إلقاءها يف االُخرى، فهي من الغيب، و املتقون يؤمنون بالغيب، فيؤمنون بأخبار 
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نية و سائر املصورات و مسجالت األصوات، هي شهود صــدق تصــدق الشــهود الغيب، و هناك الشاشات التلفزيو 
  اإللهية و أحرى.

و هناك حقائق األع�ل كائنة ظاهرة للبصائر، مه� خفيت عن األبصار، بصائر مرشقة بنور اليق�، تدرك ما اخرب به 
نار الترى هنا إال بنور، ثم يراه » لون سع�االذين يأكلون أموال اليتامى ظل� إ�ا يأكلون يف بطونهم نارا و سيص: « هللاّ 

  له من نور.  هناك من � يجعل هللاّ 
ان املهم هنا أال يصبح اإلنسان غافالً عن االخرى و شهودها، و حقيقة األع�ل املشــهود بهــا، فــال يكــون يف غطــاء 

عن ذكري و كانوا اليستطيعون  الذين كانت أعينهم يف غطاء«ك » االخرى«املثلث؛ السي� الزاوية » هذا«الغفلة عن 
) ذلك! و إن � يكونوا يف غطاء الكفر و التكذيب و النكران، ف� فائدة التصديق عل� ما � تعتقد؟ ۱۰۱: ۱۸» (سمعا

  أو العقيدة ما � تتذكر، و إن كان مصب آية الغطاء غطاء النكران.
لشهود، و لحد: لو كشف الغطــاء مــا ازددت و ك� الغطاء دركات أسفلها الجحود، كذلك الكشف درجات أعالها ا

  !السالم عليهيقينا ك� عن عيل أم�املؤمن� 
فهناك يف األخرى تُكشف أغطية الكفر، فالكافر يرى الحق ك� املؤمن، فتزول عنه اعرتاضات الشكوك، و مشــبهات 

ه بعد كالل، و لكنها له حرسة االمور، فيصدق �ا كذب، و يقر �ا جحد، و يصبح كأنه نّفذ برصه بعد وقوف، و أحدَّ 
  و نكسة، و للمؤمن جرة و رحمة، كشف شمل أهل الحرش أجمع إال من � تكن له أية غطاء:

و تكشف أغطية حق اليق� و ع� اليق�، ملن كان يف غطاء عنه�، و علم اليق� ملن كان يف شــك، فــال تبقــى أيــة 
  . غطاء، إال غطاء ذات هللاّ 

ترى الحقائق الغيــب، و مــن ثــم يف  فهي لهم نافذة حديده  هنا عليله كليله إال من هدى ّهللا  إن األبصار و البصائر
و لكن� املؤمن يحرش ببرص » فبرصك اليوم حديد«األخرى تصبح األبصار كلها حديدة نافذة، ال تخفى عنها خافية 

د الكافر يف األخرى له عذاب شديد! حديد فال جديد! و مه� جّدد له برص فهو أنفذ و أقوى، رحمة له، إال أن حدي
» من أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا و نحرشه يوم القيامــة أعمــى«إذ كان عنها أعمى، مه� يحرش أعمى: 

  ): أعمى البرص و حديد البص�ة.۱۲۴: ۲۰(
نســان يف فالغطاء املكشوف هنا هي عن البص�ة ال البرص، كيف و هو فيه أعمى؟. إن هناك غطاًء عامــا، لــيس لال 

تحصيله سبيل، و ال هو مكلف يف كشف كسائر التكليف، هي غطاء الحياة الدنيويــة، مهــ� كــان اإلنســان مؤمنــا 
ائق كــ� هــي، فهــي تكشــف  صالحا إال من أخلصه ّهللا  ، و هي غطاء عن الذكر و املعرفة التامة، و عن رؤية الحقــ

  ئق له مكشوفة الحجب اللهم إال حجاب ذات األلوهية.باملوت شيئا ما، ثم تكشف يف اآلخرة �اما، فتصبح الحقا
و من ثم أغطية خاصة من كفر و نكران نتيجة التكذيب و العصيان و هي أسفل دركاتها، ك� ان آية الغطاء نعنيها، 
و من غفلة و نسيان فعصيان عىل دركاتها، و هي سوى األسفل، و الكل تكشف يوم يكشف عن ساق فيُدَعون إىل 

   يستطيعون.السجود فال
فكشف الغطاء للمؤمن نور و بهاء، و برشى و جالء، و لغ� املؤمن نذارة و حرسة فابتالء، فأين كشف من كشف؟ 

  و أين غطاء من غطاء؟.
: هو قرينه الشهيد القعيد عن ش�له إذ � يكن له ��، دون سائقه إذ ما ۲۳: ۵۰» و قال قرينه هذا ما لدي عتيد«

ما يلفظ من قول «طانه إذ هو يلقى معه يف النار، فكيف يؤمر أن يلقيه يف النار، و هو العتيد: هو له قرين، و ال شي
  فعقيد الش�ل رقيب عتيد ك� رقيب اليم� رقيب عتيد،»: إال لديه رقيب عتيد

فاملوت أُنسه،  فال يحيد الحائد عن الحق أزالً عن املوت و بواعثه، ألنه ختام شهواته، و بداية عقوباته، و أما املؤمن،
» البن أ� طالب انس باملوت من الطفل بثدي أمه  و هللاّ : «السالم عليهو هذه الحياة وحشته، و عىل حد قول اإلمام عيل  

  فإنه يأنس باملوت أُنسه بالحياة، حيث بعده حياة انيسة رفيقة إذ ينتقل إىل الرفيق األعىل.
  و هولته:ثم و من سكرة املوت و رحلته، إىل رحلة الحرش 

) علَّها هي النفخة الثانية اإلحياء، أم هي و األوىل اإلماتة، و قد يعرب عن ۵۰:۲۰»(و نفخ يف الصور ذلك يوم الوعيد«
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 ١) فالصور بوق ال كاألبواق، ك� و نفختها ال تشبه النفخات۸: ۷۴» (فإذا نقريف الناقور..«نفخة اإلحياء بنقر الناقور: 
و استمع يوم يناد املناد من «فإنها صيحة الحق و الصيحة بالحق يف نداء من مكان قريب، ك� و تأ� من قريب: 

وعيــد العــذاب عــىل »: ذلك يــوم الوعيــد) «۴۲: ۵» (مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
  الكافرين، ك� هو وعد الثواب املؤمن�.

) إنه البد لكل نفس هناك من سائق و شهيد، إال مــن هــو شــهيد ۵۰:۲۱»(ا سائق و شهيدو جاءت كل نفس معه«
و ســيق الــذين «عىل كل نفس، سائق يسوقها إىل محرشها، و شاهد يشهد عليها بعملها، فإما إىل جنة أو إىل نــار: 

كــل «أيــا كــان فــإال أن آيــة  ). و۷۰» (و سيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا..) «۷۱: ۳۹» (اتقوا ربهم إىل الجنة زمرا..
  سيقت ألهل النار.» نفس

و من ثــم الســائق و ال شــهيد يف » و جاءت كل نفس...«و ليس الشهيد إال عند سوقهم فرادى، للشهادة و الحكم 
  ».و سيق.. و سيق..زمرا«سوقهم الج�عي زمرا: 

هناك شهودٌ من شاهديه القعيدين،  هنا سائق واحد يسوق للمحاكمة عند الواحد الجبار، فهل الشهيد أيضا واحد و
  و من نبيّه.. و من أرضه و فضاءها!

علّها تعني هنا شاهد الش�ل، ألنها تعني أصحاب الش�ل، فليس لهم �� حتى يشهد لهم قعيد اليم� أو شــاهد 
  اليم�، فليس ألصحاب اليم� ش�ل حتى يشهد عليهم قعيد الش�ل.

د، الشامل لسائر الشهداء، ك� يشمل قعيدي املتوسط� ب� أصحاب الش�ل و هنا تعني جنس الشهي» شهيد«أو أن 
  أصحاب اليم�، فكٌل يتلقى ما يلقى من صالح و طالح.

  ترى و بعد لقيا الشهادة ألصحاب الش�ل، ماذا يرون، و ماذا يسمعون؟ إنها كلمة النبهة القارعة:
  .۲۲: ۵۰» ليوم حديدلقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطانك فبرصك ا«

  الذي كانوا منه يف غفلة، فكشف هللاّ » هذا«آية فريدة ُغرة، تنبه الغافل� الشاردين الذين هم كانوا يف ِغرة، ف� هو 
  عنهم يومذاك غطاء الغفلة؟.

ن يف الحياة الدنيا أغطية تغفل اإلنسان عن اآلخرة، و عن ملكوت أع�له و حقائقها، و عن شهادات الشهود الــذي
يتلقون تلك األع�ل، فطوع الهوى، و اإلعراض عن الهدى تغطي عنهم و تغطيهم عن الحقائق الغيب، الواقعية يوم 

يعلمون ظاهرا من الحيــاة الــدنيا و هــم عــن اآلخــرة هــم «الدنيا، الظاهرة ملن ابرص بها، الخفية ملن أبرص اليها: 
  ).۷: ۳۰» (غافلون

يس إال عن الواقع فيها، و إال فال غفلة و ال غطاء من غ� الواقع فيها، مه� وقع ان مثلث الغطاء يف الحياة الدنيا، ل
ا الغطــاء و  بعدها، فليكن واقعا فيها حتى تصدق الغطاء، وترى الواقعة اآلخرة واقعة يف الدنيا، حتى تصــدق فيهــ

»: نا به بلدة ميتا كذلك الخروجو احيي«الغفلة عنها؟ حقا إنها واقعة بإحياء املو� فيها فتصبح أحياءترى ك� مىض: 
  واقعة بآياتها الشواهد. و العتاد شهادة إلقاءها يوم يقوم األشهاد.

ال (رقيب » رقيب عتيد«فليس الرقيب العتيد ـ فقط ـ امللكان، أو أن قعيدا منه� رقيب و اآلخر عتيد، حيث النص 
رقيب عتيــد   وىل، كذلك يلقيها يف األخرى، ك� ّهللا و عتيد) إذا فكل منه� رقيب عتيد: ك� هو يتلقى األع�ل يف األ 

) كــ� و ۹۳: ۱۱» (و ارتقبوا إ� معكم رقيــب) «۱: ۴» (كان عليكم رقيبا  إن ّهللا «كاوَّل و آخر و أفضل رقيب عتيد: 
و أنت عىل و كنُت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلّ� توفيتني كنَت أنت الرقيب عليهم «.. رقباُء شهداء:   أنبياء ّهللا 

) كذلك و األرض بأجواءها، و اإلنسان بأعضائه، كٌل رقب عتيد، رقباء، عتــداء أربــع، هــي ۱۱۷: ۶» (كل يشء شهيد
، و هو رقيب الرقباء و  صادرين يف حفاظهم عن أمر هللاّ »:  معقبات من ب� يديه و من خلفه يحفظونه من أمر هللاّ «

  عتيد العتداء.
و خلقه، رقابة: شهادة التلقي، و عتادة: شهادة اإللقــاء   شهيد عىل األع�ل من هللاّ يشمل كل » رقيب عتيد«إذا ف 

                                                        
 .٣٤ص  ٣٠. را�� ��رة ا����ٔ ج ١
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لألع�ل و األقوال أم ماذا؟ إيحاًء إىل ك�ل العدل يف الشهادة: أن املتلقي هو امللقي بعلم و عدل، فالشــاهد الــذي 
دودة دون هــوادة! فمــن يفرســ يلقي الشهادة دون تلق، أو يتلقاها دون إلقاء، ليست شهادته شهادة، و هي مــر 

باآلخر، فقد أ� بتفس� عجيب، خارج عن أدب اللفظ، حيث ال عطف: يثني ك » عتيد«بأحد املتلقي� و » رقيب«
، و عن أدب املعنى، فكهذا تلق ال يغني، ثم و ال معنى أن يتلقى قعيد الخ� ثم يلقيه قعيد الرش، أو يتلقــى »او«

هنــا كنمــوذج ســاذج عــن » مــايلفظ«: مثلث اإلنحراف عن التفس� الحق! ثم و: قعيد الرش ثم يلقيه قعيد الخ�
ـ فقط ـ املراقَب عليه املعاتَد، فإذ ال تضل لفظة قول، فكيف تضل أية فعل، فال لفظة و ال لحظة و ال  األفعال، ال أنه 

  فعلة بل والنية تضل عن رقيب عتيد.
  نقيض عا� التكليف: و هكذا يعيش املكلف يف رقابة شديدة عتيدة حتى ي

  :۱۹: ۵۰» و جاءت سكرة املوت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد«
لعمــرك إنهــم لفــي «إن واقعة املوت راحة للمؤمن�، و سكرة وزعجة للفاسق�، الــذين عاشــوا حيــاتهم ســكرات: 

وترى الناس : «) سكرة فردية لفرادى األموات، و ج�عية للج�عات ك� يف النفح األول۷۲: ۱۵» (سكرتهم يعمهون
  ).۲۲:۲» (شديد  سكارى و ما هم بسكارى و لكن عذاب هللاّ 

و ترى كيف يصبح املوت للغافل� سكرة و هو قفزة إىل حياة أخرى؟ إنه سكرة النشغال سكراته بنفسه ع� سواه، 
يسة تعيسة يف رجفة مفاجئة فاجعة تدب يف األوصال، تفصله عن حياة انيسة ب� شغل و أهل و مال، إىل حياة بئ

» و لوترى إذ الظاملون يف غمرات املوت«عىل هذه الحال؟!. » سكرة«يف أهوال و أوحال، فهل هناك صيغة أدل من 
) غمرات يف سكرات!: الكروب التي تتغىش املحترض عند املوت فيفقد �ييزه، و يفارق معه معقوله و كانــه ۹۳: ۶(

  ة موحشة!.سكران الخمر! إال أن هذه منعمة منعشة و تلك مؤمل
  دون حاجة ألن تجيئها أنت، فإنك يف املوت محتار ال مختار، و حتى املوت الذى أنت تختار، فا�ّ » جاَءت«و إنها 

  »!ذلك ما كنت منه تحيد«هو املميت ال أنت، مه� قدمت نفسك السبابه، و لست �قدمها ـ ف 
، و هــي  ، و بارادة الحق، فإنــه مــن فعــل ّهللا  هللاّ  بسبب القضاء الحق فإنه من قضاء»: سكرة املوت بالحق«و إنها 

  ١و من ثم الجزاء الحق يف رحاب الحق!» لقد كنت يف غفلة من هذا..«تصاحب إرادة الحق: 
حيد » تحيد« ٢ـ فقط ـ ال سواه» منه«طول حياتك امليتة » ما كنت«البعيد عن رغبتك، الشديد يف رحلتك »: ذلك«و 

  الفرار.
فهو أقــرب يشء إىل و هي كلها تتصل بحبل الوريد: الحبل األم الكائن يف الحلقوم، فإذا قطع انقطعت الحياة، اذا 

الخالق للحبل الوريد و االنسان، هو أقرب اليه من حبل الوريد، من نفسه، من حياته، من   حياة االنسان، و لكن هللاّ 
  كيانه كله، اليه

  :۱۷: ۱۵» إذ يتلقى املتلقيان عن اليم� و عن الش�ل قعيد«
، فكيف يكون  ان الحفيظان عىل االع�ل بامر ّهللا ؟ و املتلقيان ه� امللك»نحن أقرب..«هنا ظرف ل » اذ«وترى اَن 

؟ ثم وال ظرف لها خاصا، فانها لزام ربوبيته و مربوبيتهم، دون اختصاص لها بحال! ام ان  تلقيه� ظرفا ال قريبة ّهللا 
ره   عىل التعليل؟ و ّهللا » إذ«تلقيه� يعلل اقربيته ب  لتلقي االع�ل اجل و اعىل ان يعلل اقربيته إىل خلقه، �ن يؤمِّ

و أمثالها، و لزامه ذكر الواو قبل اذكر، و » اذكر«من خلقه؛ و ليس التلقي أيضا دليالً عىل أقربيته! ام إنها ظرف ل 
  ك� يف ارضابه! و إن تقديره يخص ما � يكن هناك مظروف آخر مذكور.

                                                        
���� ا������ و ا������� ـ �� ا��و�� ا�� �� ا���� ا�����ة و ا���� ا������ ـ ��ن ا����� �� ا���ت أ��ـ� �ـ�: » �����«. �����ء �� ١
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يقال لهــم »: نت يف غفلة من هذا...لقد ك«أقول: علّها ظرف ملا سيقت لها اآليات من ذكرى الناكرين عن غفلتهم: 
  هذا عند نفخ الصور بعد ما تلقى املتلقيان ام ماذا.

  وترى من ه� املتلقيان؟ و ماذا يتلقيان؟ و كيف؟
و ان عليكم لحافظ�. كراما كاتب�، يعلمون «.. إنه� من الحافظ� علينا، الكرام الكاتب� حفظ االع�ل عن الضياع: 

و ما حفظهم لألع�ل و االقول ام ماذا، إال تلقــيِّهم إياهــا انفســها: أصــوات االقــول و صــور ) ۱۱: ۸۲» (ما تفعلون
األع�ل، شاهدين لها يف الدنيا وعليها يف األخرى، و ليست كتابة األع�ل تلقيا لها، و ال ان فيها حجة عىل عامليها، و 

يومئذ يصدر النــاس اشــتاتا لــ�وا «ظتها ف ا�ا هي هي أنفسها بحيث انهم سوف يرونها ك� ألقوها و تلقاها حف
  ).۶: ۹۹» (أع�لهم

هذ! و لكننا لسنا يف تلك العجالة التي تقرص تلقي االع�ل بامثال األرشطة املسجلة لكل كلمة أو حركة أو نربة، فانها 
تقــوم اإلشــهاد،  هزيلة دائرة، و ان كانت هي تقرب لنا تصورا اك� و تصديقا أوفر بانعكاس االع�ل، فتمثُّلها يــوم

، يف ســجالت أعضــاءنا و األرض بجوهــا و  فلنكن يف يقظة دائبة، و حذرة دا�ة ع� يسجل علينا الحفظة بــأمر ّهللا 
رنا فتحرضنا ليوم الطامة الواقعة!.   مادتها، واقعة رهيبة تحذِّ

يف مقعده من االنسان، قعد كٌل مرتكن يف ركنه، قاعد »: و عن الش�ل قعيد«قعيد » امللتقيان. عن اليم�«و انه� 
او مىش او قام، فعلَّ القعود هنا ايحاء إىل أنه� ال يقومان عن االنسان، فه� لزامه أيّا و أين� كان، و ك� ان لكــلٍّ 

و كل انسان الزمناه طائره يف عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. إقــره كتابــك «طائرا يف عنقه لزام: 
ها يلزمانه فال يفلتان، و ه� من مسجيل أع�له و ۱۴: ۱۷» (اليوم عليك حسيباكفى بنفسك  ) ك� و ان أرضه وجوَّ

) فيا لها من شهود رقباء هم شهوده هنا و هناك بــامر ۵: ۹۹» (يومئذ تحدث اخبارها بان ربك أوحى لها«أقواله: 
  ال يقرصون، فأ� تؤفكون و ترصفون؟!.  هللاّ 

له معقبات من «ه� الجهتان، فال حفيظ من ب� يديه و من خلفه، أو من فوقه و تحته؟ و  وترى اليم� و الش�ل
)! ثم و مجرد حضور الشهود كاف يف تلقي األع�ل دون حاجة ۱۳:۱۱» ( ب� يديه و من خلفه يحفظونه من أمر ّهللا 

و جانب الرش لعقيد الش�ل، ك�  إىل جهات! اذا ف� ه� من الجهات و ك� هنا، و ا�ا جانب الخ� لقعيد اليم�
العقبات تعقبه في� تعقب من ب� يديه: الجانب املستقبل دنيا من الحال ـ و عقبى و من خلقه: دنيا املايض إىل 

  الحال، من خ� لقعيد اليم�، و من رش لقعيد الش�ل، فه� لديه دون اختصاص بجانب أو حال:
  :۱۸: ۱۵» ما يلفظ من قول االلديه رقيب عتيد«
مَعــٌد للــزوم األمــر، »: عتيــد«يراقــب حافظــا و هــو »: إاللديه رقيب«حسن أو يسء » من قول«الالَّفظ » ما يلفظ«

  فالرقابة هنا هي شهادة تلقي األع�ل، 
هو إعادة القديم مادة، و تلبيسه بلباس جديد صورة، و يف نشأة جديدة س�ة، فهــو إذا إعــادة » من خلق جديد«

بل «إذ يجدد ماييل من أجزاء البدن املُعاد، ثم يعيد فيه الروح للَمعاد، » يبدء الخلق ثم يعيده«د أك� م� هو تجدي
و قــالوا أإذا كنــا عظامــا و رفاتــا أإنــا ) «۱۳:۵» (أإذا كنا ترابا إنا لفي خلــق جديــد»: «هم يف لبس من خلق جديد

 يف صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الــذي ملبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديديا أو خلقا م� يكرب
) انهم عائشون دهرهم يف التباس، مائعون تائهون دوما يف ارتكاس، ثم و يوم املعاَد الَت ۱۵: ۱۷» (فطركم أول مرة

  يعلم ما تكن صدوركم من وسواس:  ح� مناص، و هللاّ 
  )۵۰:۱۶»(حبل الوريدو لقد خلقنا االنسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب إليه من «

إن مصطنعي اآلالت أدرى من سواهم بأرسارهم و خباياها، رغم أنهم � يصــنعوا موادهــا، و إ�ــا اصــطنعوا منهــا 
  ؟:»أال يعلم من خلق و هو اللطيف الخب�«صورها، ف�ترى إذا لخالقها؟ الذي خلق موادها و صورها: و 

حيــث » ما توسوس به نفســه«منه كل رس و عالنية و منه » منعل«نحن » و«في� خلقناه » و لقد خلقنا االنسان«
نفسه ِمن خلقنا، فإذا هو عارف بوسواس نفسه و ليس بخالقها، ف�ذا تظن إذا بخالقها؟ إنه أقرب إليه منه نفسه!: 

  الذي يجري فيه دم الحياة!.»: من حبل الوريد«قدرة و عل� » و نحن أقرب إليه«
يعلــم غيــب االنســان و   مى حبل العاتق، وريدان عن �� العنق و ش�له، فــا�ّ فحبل الوريد هو العرق الذي يس
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وسواس أض�ره، و نجي أرساره، و أقرب منه و أك�، فالعا� بخفايا قلب االنسان أقرب إليه من عروق حياته قــرب 
  العلم و اإلحاطة، و ليس قرب املسافة و املساحة.

لقيومية العلمية و يف القدر، مه� بعدت ذاته عن ذاته و صفات عن صفاته فال أقرب إىل االنسان من خالقه، قرب ا
فهو ـ إذا ـ قريب الينا يف بعده، و بعيد يف قربه، داخل يف األشياء ال بامل�زجه، كدخول يشٍء » ليس كمثله يشء«ـ إذ 

عل� و قــدرة، خــارج ذاتــا و يف يشٍء، و خارج عن األشياء ال �زايلة و مجانبة، كخروج يشٍّ عن يشٍء، بل هو داخل 
إىل روحــه و جســمه، إىل عقلــه و »: نحن أقرب اليه«صفاٍت، باين االشياء بينونة ذات و صفة، ال بينونة عزلة! ف 

يحول   هللاّ «وريد الحياة، و لكونه أقرب ف »: من حبل الوريد«نفسه، إىل وسواسه و هواجسه باسبابها، و اليه كله 
إنه «فهو أقرب اليه من قلبه، و هو يعلم منه أخفاه، و ال يعلم االنسان إال رسه ال أخفاه:  )۲۴: ۸» (ب� املرء و قلبه

  ) فالرس ما يكنه من خابية، و أخفى منه ما � يكنُّه بعد، ماسوف يكنُّه و ال يعلم قبل!.۷: ۲۰» (يعلم الرس و اخفي
هي أخفى صنوف العلم: الخطرة النفسانية  إن الوسوسة: الخطرة الرديئة ـ و أصلها صوت الحيل و الهمس الخفي ـ

فالنفس توسوس » ما توسوس به نفسه«الخالق يعلم نشأة الوسواس كلها   الخفية، و منها الوسوسة يف املعاد، فا�ّ 
يعلمها �واليدها، فلــم يقــل (و   نفسها و توسوس العقل باسباب و آالت، قد تجهل هي تلكم االسباب، و لكن ّهللا 

إيحاء بعلمه بكال السبب و املسبب، فان الباَء هنا لآللة او السبب: » ما توسوس به نفسه«ا) و إ�ا يعلم وسوساته
  ما توسوس بسبب نفسه.

و لقد وسوست انفس هؤالء الناكرين عقولهم املعقولة بالهوى، و قلوبهم املقلوبة عــن الهــدى، وسوســت يف أمــر 
ي يوسوس يف صدور الناس. من الجنة و الناس، ف� � يكن قبول املعاد أم ماذا؟ وترى �اذ؟ بالوسواس الخناس الذ

من النفس، � تحصل وسوسة، أو � تؤثر اثرها، فالشيطنات بانواعها هي آالت يتذرعها النفس لحصول الوسوسات و 
  »!و نحن أقرب اليه من حبل الوريد«يعلمها باسبابها:   مفعوالتها، و هللاّ 

  شتى تنقل الدم إىل شتى أجزاءه و أعضاءه ان هناك يف جسم االنسان حباالً
  ادلة للمعاد

  باولوية ـ رحيمية عادلة ـ حٍق الِحَول عنه و....
  ۱۵: ۵۰» أفعيينا بالخلق األول بل هم يف لبس من خلق جديد«

النباتات  .. ذلك خلق أول، من بناء الس�ء و تزيينها، و مّد األرض و القاء الروايس فيها، و إنزال ماء الس�ء و انبات
و هو الــذي يبــدأ «رزقا للعباد، أفال يدل ذلك عىل امكانية الخلق الثا� يوم املعاد امليعاد؟ بىل و هو أهون عليه: 

، اذ ال نهاية لها و ال عيَّ فيهــا، أم  ) أهون يف منظر قدراتنا ال قدرة ّهللا ۲۷: ۳۰» (الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه
لعظمته و عبئه، فال نقدر عىل الخلــق الثــا� و إن كــان أهــون » الخلق األول«ب سب» ب«عجزنا » عيينا«تقولون 

علينا؟ و الفصل الشاسع ب� الخلق� يزيل العي لو كان! ثم و ال عيَّ أيا كان، فال قصــور و ال تقصــ� مــن الخــالق 
  وارتياب » يف لبس«غارقون » بل هم يف لبس من خلق جديد«العليم 

  
  

  دء ـ َءإذامت لسوف اخرج حيااولوية العود من البل
ا(« َسْوَف أُْخَرُج َحيّ : ۱۹( »)أَ َو ال يَْذكُُر اِْإلنْساُن أَنّا َخلَْقناُه ِمْن قَبُْل َو لَــْم يَــُك َشــيْئًا۶۶َو يَُقوُل اِْإلنْساُن أَ إِذا ما ِمّت لَ

۶۷.(  
و قد يصــح » اِإلنسان لفي خرس إن«هنا نوعه بطبعه و عقله املكسوف بطوع الهوى، ك� اإلنسان يف » «اإلنسان«

يــذكر  أوال«، و قــد يؤيــده هنــا ١اصله إنسيان: اِفعــالٌن مــن النســيان ١تعاىل عهد اليه فنىس  تسميته إنسانا ألن هللاّ 

                                                        
 ـ رواه �� ا�� ���س. ١١٢ص  ١. ���ن ا���ب ج ١
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فاِإلنسان بنسيانه فطرته و فكرته، أنه خلق من قبــل و � يــك شــيئا، يبــتىل بهــذا  ٢و ك� يف سائر القرآن» اإلِنسان
ملحة اىل استمرارية هذه املقالة لِإلنسان ايأ كان و أيان إالّ من » و قال«دون » و يقول«السؤال اإلِستبعاد اإلِستنكار. 

  تذكر..
أو ال يذكر.. أنا «األنفسية عىل أنه سوف يخرج حيا النسياُن مه� نيس سائر األدلة اآلفاقية و » أوال يذكر االنسانُ «

؟ و الواو هنا عطف عىل ما � يذكر م� يجب ان يُتذكر من دليل، و قد ذُكر األعــم »خلقناه من قبل و � يك شيئا
ذكرا و األقرب تذكرا، الذي يصدقه كل عاقل و مجنون: أنه ُخلق من قبل و � يك شيئا، فهل إن بدَء الخلق أهون أم 

) اهو عليه اهون يف حسابنا، و اما يف حساب ۲۷: ۳۰» (و هو الذي يبدء الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه«إعادته 
  ).۳۸: ۵۰» (و لقد خلقنا الس�وات و االرض يف ستة ايام و ما مسنا من لغوب«فكله ه� ال صعوبة فيه:   هللاّ 

لق االنسان كسائر الخلق ال من يشء كان فخلقه لل�دة ؟ هل إنه خ»خلقناه من قبل و � يك شيئا«اترى ماذا يعني 
و آية لهم أنا حملنا ذريــتهم يف ) «۱۱: ۶۹» (و انا ملا طغى املاء حملناكم يف الجارية«األولية يف أصالبهم، حمٌل لنا 

 ٣»ال علــميف كتاب و »: «و � يك شيئا«) فالذي خلق األشياء ـ ك�دة اّولية ـ ال من يشء ۴۱: ۳۶» (الفلك املشحون
  هو قادر عىل أن يخلق اإلنسان مرة ثانية و هو يشء بروحه الحي و جسمه الرتاب اّماذا؟.

  
  ة النارمشكلة الخلود و آيات يزعم داللتها عىل النهاني

إن الخلود او األبدي منه ملن يصىل النار الكربى قد يفرس بالبقاء الالنها� الحقيقي يف النار، فرتد عليه مشاكل عقلية 
  و من حيث العدالة اِإللهية، و انه يسبق رحمته غضبه أم ماذا.

د تركيبي من أجزاء الزمان، و ك� فاملشكلة العقلية هي أن ماله بداية ال بد له من نهاية، و الخلود أيا كان هو امتدا
األجزاء هذه محدودة فالخلود املركب من املحدود ال محالة محدود، ثم و إذا � تكن لهذا الخلــود نهايــة فــتلكن 
الزيادة او النقصان من بدايته ال تزيد و ال تنقص من الخلود ألنه ال محدود، و الال محدود ال يقبــل ال زيــادة و ال 

  ـ اذا ـ ال نهائيا، ال يف الجنة و ال يف النار!نقصان، فال خلود 
تعاىل   و الجواب الحاسم لهذه املشكلة هو أن الذي ال يقبل زيادة و ال نقصان هو الالمحدود املطلق و ليس إال ّهللا 

ن محور شأنه، فال أول له و ال آخر حتى يحد باول او آخر، و ال يقبل كيانه ال زيادة الزمان و ال نقيصته ألنه خارج ع
  الزمان.

و الالمحدودية املطلقة هي لزام األزلية التي لزامها االبدية حيث األزلية ليســت إال ذاتيــة إذا فهــي تــالزم األبديــة 
  الذاتية، و أما األبدية فهي ب� ذاتية هي استمرار ذا� لألزلية و غ�ية هي استمرار بإرادة األزيل.

  الربزخ فان لها بداية و نهاية، و هنالك ال محدودية مطلقة كــ� هــو �ّ هنا محدودية مطلقة كاالع�ر يف الدنيا و 
تعاىل شأنه ال سواه و بينه� ال محدودية نهائية يف حد بدا�، أم بدائية يف حد نها�. يف امتــداد فعــيل حاصــل، او 

                                                                                                                                                         
 . ا����ر ���� ا�� ����ر و �� ��� ا����ن �� ��� ���� و �� ���� ا���ء ���� ا���ن.١
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  امتداد شا� تحصل أجزاءه تلو بعض.
اإلِمتداد الفعيل الحاصل بداية او نهاية للمشكلة املاضية، و و املستحيل من هذه األربع ثالث: هي الالمحدودية يف 

كذلك يف اإلِمتداد الشأ� بداية، دون الشأ� نهاية، و الخلود الالنها� يف الجنة او النار شأ� يتدرج دون نهاية، فهو 
يس هنا مــا �نــع عقليــا هــذه ، و ل ، و الالنهاية ايضا بفعل هللاّ  محدود بداية و ال محدود نهاية، فالبداية بفعل هللاّ 

تعاىل هو املعطي عطاءه غ� مجذوذ و ال راد لفضله، و ال نهاية لعطاءه، و األزمنة   الالنهاية ال فاعالً و ال قابالً، فا�ّ 
و ال  ، و ال مانع يف هذا الب� من هذه العطاء غ� املجذوذ ال فاعالً اآلتية اىل غ� النهاية هي كالسالفة كلها بإرادة هللاّ 

  قابالً.
إنه ال مشكلة عقليا يف مثل هذه الالنهاية و لكنها مستحيلة يف العذاب �يزان العــدل و النقــل القــرآ� و مــن ثــم 

  �قتىض الرحمة اِإللهية.
إن الجزاء الوفاق ال توافق الالنهاية يف العذاب لعصيان محدود يف زمن محدود من عاص محدود و يف أثر محدود، و 

حيث اعترب الجزاء الوفاق للطاغ� برهان ال مرد له عىل حد العذاب، و ك� اآليات يف أن الجزاء هي لبث األحقاب 
جزاء عىل العمل تحّدد العذاب بقدر العمل، ال اك� من العمل و إن كانت آيات الثواب تر� ال ٢او بالعمل ١العمل

  تتخطاه اىل نية الخ� ايضا.
  و قد تزعم داللة اآليات التالية عىل الالنهاية الحقيقية يف العذاب: 

)؟ و لكنها ال تنفي موت الخالدين إال يف النار و هنالك موت مع النار أو ۱۳: ۸۷» (ثم ال �وت فيها و ال يحيى«ـ  ۱
ساوات ب� حياة النار واالبدين يف النار! فك� أنها تالئــم االبديــة الالنهايــة بعد النار ال ينفيان. و اآلية تدل عىل امل

  ».ال �وت فيها«كذلك تالئم املحدودة ان تفنى النار �ن يف النار مع النار، ال سابقا عليها حتى تنايف 
ا تنفــي املــوت يف إ�» ال يقىض«) ف ۳۶: ۳۵» (ال يقىض عليهم فيموتوا و ال يخفف عنهم من عذابها«ـ و كذلك  ۲

تنفي تخفيف العذاب ما داموا و دامت النــار، و ال تنفــي » و ال يخفف«النار اال يعذبوا بأن �وتوا مع بقاء النار! 
  موتهم مع خمود النار.

) اي: محيدا و مفرا، و ال فرار عن النار اال مع بقاءها، و أما ان �وت ۱۲۱: ۴» (و ال يجدون عنها محيصا«ـ كذلك  ۳
  لنار مع خمود النار فليس محيصا عن النار، و ا�ا هو مع بقاءهم و بقاء النار و نجاتهم حينذاك عن النار.أهل ا

) و الخروج عن النار ۲۲: ۲۲» (كل� ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريق«ـ كذلك  ۴
  مع خمود النار. حيث يعني بقاءه خارج النار مع بقاء النار، انه غ� املوت

إن املجرم� يف عذاب جهنم خالدون. ال يفرت عنهم و هم فيه مبلسون.. و نادوا يا مالــك لــيقض علينــا «ـ كذلك  ۵
) حيث اِإلبالس هو الحزن املعرتض من شــدة البــأس إذ ال يفــرت عــنهم العــذاب و ۷۷: ۴۳» (ربك قال إنكم ماكثون

عذاب منفــي مــا دام العــذاب دون داللــة عــىل اإلِســتمرارية الالنهائيــة املكث هو املقام قدر اإلِستحقاق، و تفرت ال
  للعذاب.

) إذ ال ينافيه موتهم يف النار مع خمود النار، فال هم خــارجون ۱۶۷: ۲» (و ما هم بخارج� من النار«ـ و كذلك:  ۶
  إذا عن النار و ال أحياء بعد خمود النار.

ـ فناء النار و بقاء من فيها دون رحمة  ۲ع النار فال نار إذا و ال اهل نار. ـ فناء من يف النار م ۱ثم هنالك احت�الن: 
و ال عذاب و ان يف فرتة قص�ة، و اذ ترصح آيات أنه ال يفرت عنهم العذاب فبأحرى ال ينفى عنهم سواء مع بقاء النار 

  ء العذاب و عدم خروجهم عن النار.أم فناءها، فال نحتمل إذا إال فناء النار �ن فيها عىل سواء، يثبته لزوم انتها

                                                        
 .١٦: ٥٢» ا��� ���ون �� ���� �����ن. «١
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) ف ۵۶: ۴» (كان عزيزا حكــي�  كل� نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غ�ها ليذوقوا العذاب إن هللاّ «ـ و كذلك:  ۷
كل�، ال تدل عىل استمرارية العذاب الالنهائية، و إ�ا التبديل هو ما دام النضج، و أما حتى متى يدوم النضج فال «

  أمده من أبدية حقيقية اما هيه. داللة فيها عىل
) فإنها ما تبقى و يبقى فيها من يصىل ـ طبعا ـ ال تبقي من ۲۸: ۷۴» (ال تبقي و ال تذر. لواحة للبرش«ـ و كذلك:  ۸

  يصالها حيا مرتاحا حيث تظلم عليه حياته و ال تذره، فال �وت فيها و ال يحي.
وعده أم تقولون عىل   عهدا فلن يخلف ّهللا   معدودة قل اتخذتم عند هللاّ و قالوا لن �سنا النار إال أياما «ـ و كذلك  ۹

) حيث األيام املعدودة املكذوبة هنا ليست هي مطلــق املحــدودة، و إ�ــا القليلــة التــي ۸۰: ۲» (ماال تعلمون  هللاّ 
بىل «م فيها خالدون: يعدونها شهرا أو سنة ام ماذا، فليست ايام عذابهم معدودة ك� يزعمون و إ�ا هم مع احزابه

) ثم و عدم مسيس النــار إال ۸۱: ۲» (من كسب سيئة و أحاطت به خطيئة فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
اياما معدودة يوحي ببقاء النار ـ يف زعمهم ـ و هي ال �سهم بعد أيام معدودة بأن يخرجوا عنها، أو ال يعذبوا بعد 

  و ان ظلوا هم فيها.
) حيث الحرص ليس حقيقيــا ينفــي عــنهم كــل ۱۶: ۱۱» (ولئك الذين ليس لهم يف اآلخرة إالّ النار...ا«ـ و كذلك  ۱۰

  يشء حتى املوت، انه نسبي ب� الجنة و النار فليس لهم يف اآلخرة اال النار، فال ينافيه فناءهم بفناء النار.
لنار ليس خمودها و إ�ا هــي ســكون ) فإن خبأ ا۹۷: ۱۷» (مأواهم جهنم كل� خبت زدناهم سع�ا«ـ و كذلك  ۱۱

  لبهها بغطاء الرماد و غشاءه، و أما أنها ال تخبئا مع موت من فيها فال إشارة لها.
) يعني لزاما و ال يعني غرام العذاب إال عدم انفكاكه عن أهل النار، ۶۵: ۲۵» (ان عذابها كان غراما«ـ و كذلك  ۱۲

  عدم انفكاكه عنهم و هم أحياء فيها أم خارجون عنها.دون داللة عىل االبدية الالنهائية. و ا�ا 
هذه �ام اآليات التي قد يظن داللتها عىل االبدية الالنهائية يف النار و ال داللة فيها و ال اشارة، ثــم ادلــة العقــل و 

بــد العدل و اآليات يف تسوية العقاب و العصيان و آية االحقاب ام ماذا؟ كل ذلك تحــدد أمــد العــذاب و تفرســ أ 
  .١العذاب، ثم و ال يصغى اىل احاديث مختلقة هنا تخالف هذه الرباه�

                                                        
��� ���ـ�   �� ا���د�� ا�� ����� ا�� ��ٔ�� ��� ���� �ـ�� ��ـ��� ا��ا��ـ� ��ـ�ل �ـ� و ا��ّـ� ٣٤٦: ٨. ا����ر ١ ا�ـ� ا���ـ�د، ��ـ�: ��ـ�

 ��ر.��دا�� ا����وات و ا��ٔرض إ�� �� ��ء ر��، ���ل: ��ه �� ا���� �����ن �� ا�

��� �� ا����د �� ا���� و ا���ر ���ل: ا��� ��� ا�� ا���ر �� ا���ر ��ن ������ ���� �� ا����� �� ���وا  ا����م �������   ١٧٧و �� ا���� 

�� ���  ا��ا �� ���ا ������ت ���� ����ء �� ��� ���� �����: �� �� ���� ��� ������ ��ل ��� ����. و روى �����  ���� ان ����ا ا��ّ�

 . �� ا��ن ��ل ���� ���ا ����� ���ل �� ا�������� ا��� �����ن ا���ر ������� و �����ن ���� ا��ّ�

و ��� ��� ��  آ�� و ���� ا��� �����ل: ��ء ���دي ا�� ا����   ا����م ������ آ��ءه �� ا���ا�������   ا����م ����و �� ا������ ����وق �� ا���دق  

�� �� ���� ���� ���� �� ا���ر ا�� ا��ٓ���� �� �� ���� ا�� ا���� ���ودة؟ ��ل: ����ه ��� ���� ��� ��� ان ���� إ�� ����! ان ��ن ر

��و��   ��و�� ���ه �� ��ره ��� ���� و ���� �� ذ�� �� �� ���� ا�� ان ��ل: و ا��ّ�  �� ��� �� ا����� ا�� ا����ء�� ��ن ���� ا��ّ�

 ).�٣٩١ ������ ����� ا��� ��� �� ا��ى �����ً (ا����� ��ب ا�����ل ص ���ل: �� �� ���� ��

���� �����اء ������ر��� �� ا���� و ا�� ا���� ا������ �� ا���� ��� ����� ��اب و ��� �� �� �� ا��ل: ان ا���� ا��� ���� ا�����ة او ا

 ���ب.

و ا�� ا���� ��� ��� ��� ���ب ����� و ان ��ن ���� ��اب و �� ��� �� ا���آن ��� ��� و ����ة و ���، و ا���� ����� �������ة و ا����، 

 ���� ����اب او ا����ب ا�� ا�����ن و ا���� ا����� و ا���� و ا���� ��� ا�����، و ���ل ا���� ا��� �� ا���� �� ���.

�� ا����   ٩ص  ٣و ا����� ج  ١١٨ص  ��٦ ا����ري ����� ��رة ���� ج  ���١٠٨٢ ا����� ����� ا������� ص  ٢و �� ج 

ا�� ��ل: ���� �����ت ��ٔ�� ��� ا��� ����دى ����ل: �� ا�� ا���� �� �����ن ا���ت �����و�� �������� ����ل ��ٔ�� ا���ر:  آ�� و ���� ا��� ���

��ت و �� ا�� ا���ر ���د ��� ��ت ���� ���� �����ن ا���ت �����و�� و ������� ����� ��� ا���� و ا���ر �� ���ل: �� ا�� ا���� ���د ��� 

 ��ب ذ�� ا���ت). ��٨ ���ب ��� (ا����ر ج  ا����م ����و أ��ر�� ��م ا����ة اذ ���� ا����، و �� ا�����  «��و��: 
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و لو أن الخلود يعني البقاء دون زوال! فالن آيات الخلود ا�ا تدل عىل الخلود يف النار ال خلود النار، فال داللة فيها 
  تنايف فنائهم بفناء النار!.االعىل الخلود فيها ما دامت موجودة فال 

  و قد يقال إن العصيان من حيث املعيص الالمحدود يف العظمة و الك�ل ال حد له فجزاءه الوفاق ايضا ال حد له!
و لكن� العصيان له و جهات ثالث: من حيث العايص، ظرفا و محتدا عاثقا و دافعا أم ماذا، و من حيث نفسه أثرا 

املقياس يف العقوبة إ�ا هو موقف العايص بأثر عصيانه، فإنه قضية العــدل أن يُعــدل سيئا، و من حيث املعيص، و 
العصيان بالعايص املتناهي ال املعيص غ� املتناهي، فان رعاية الضعيف في� له مقاييس اوىل من رعاية القوي، عىل 

تزيــد يف عقابــه. ثــم لــو كــان ان درجة املعيص ليست باختيار العايص و ال انه يالحظ و يواجه هذه الدرجــة لــ� 
املقياس هو املعيص ال صبحت جميع املعايص كب�ة دون أية صغ�ة، و لبطلت الحدود والديات و التعزيرات املقررة 

  لحدود الجنايات و مواقف الجنات، و ألصبح كافة العصات مخلدين يف النار أبدا عىل سواء.
جــزاء ســيئة «عقوبة و القرآن يحدد العقوبات عىل قدر السيآت:  ثم إذا شككنا يف املقياس فال لنا أن نأخذ باألشد

) م�ثلة ب� نفس السيئة و جزاءها، ال ب� املعيص فيها و جزاءها، و هذه امل�ثلة مســتحيلة ۴۰: ۴۲» (سيئة مثلها
  تعاىل رسمدي و رسمدية العذاب مستحيلة و لو امكنت أبديتها الالنهائية.  فان هللاّ 

) و ما ۱۶۰: ۶» (و من جاء بالسيئة فال يجزي إال مثلها و هم ال يظلمون«ثلة ب� السيئة و العقوبة: كالً! و ا�ا م�
  أظلمه من يقيس عصيانه بنفسه و هو أعىل دون العايص و هو أد�!.

ما إ�ا تجزون «ثم اآليات يف أن الجزاء هو العمل او �ا يعمل يحدد موقف العقوبة أنها عىل حد العمل ال املعيص: 
) ۵۲: ۱۰» (هل تجزون إال �ا كنتم تكسبون) «۹۰: ۲۷» (هل تجزون إال ما كنتم تعملون) «۷: ۶۶» (كنتم تعملون

) و م�ثــل املحــدود عــامالً و أثــرا لــيس إال ۵۴: ۳۶» (فاليوم ال تظلم نفس شيئا و ال تجزون إال ما كنتم تعملــون«
و يوم يحرشهم جميعا يا «! بل و جزاء سيئة بعضها او نصفها! محدودا، و إال فال م�ثلة إذا كان املعيص هو املقياس

معرش الجن قد استك�تم عن االنس و قال أولياءهم من االنس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا الذي اجلت لنــا 
س ك� يف آية ) و االستثناء باملشية هنا لي۱۳۸: ۶» (ان ربك حكيم عليم  قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء ّهللا 

حتــى يقــال إن »  و اما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامــت الســ�وات و األرض اال مــا شــاء ّهللا «الربزخ: 
خلودها بذاته منقطع! و عل هذه املشية هي مشية الرحمة اإلِلهية التي وسعت كل يشٍء حيث تشمل املخلدين يف 

  افية للتخفيف إ�ا تنفيه بعد هذا التخفيف!.النار تخفيفا عن عذابهم أجمع و اآليات الن
  

  فناء النار �ن يف النار:
ال » خلقهــم«الرحمــة »: و لــذلك» «سبقت رحمته غضبه«و قد   و م� يؤيد فناء النار أنها من موجبات غضب هللاّ 

للعاصــ� تــرك  للعذاب، فالرحمة هي املقصودة يف األصل، و العذاب ليس إالّ تطبيقا للعدل، فلوال أن ترك العذاب
  للعدل ب� العباد ملا كان العذاب صوابا، إذا فالرحمة المحدودة و العذاب محدود.

و رحمتي وسعت كل يشء فسأكتبها للذين امنــوا و «ثم من الرحمة ما هي مكتوبة و ما هي راجحة غ� مكتوبة: 

                                                                                                                                                         
 ��ل ا����: �� ���ف ��� ا�� ا���� ان ا����ر ����ون �� ا���ر ا�� �� �� ����� �� ��� �� ���� ا����ب و ا����.

) ��� ر��ل ٥١٨ا�� ��ل: ���ٔ�� ��� ���� ز��ن ���� �� ����� ا������ و �� ا������ ( آ�� و ���� ا��� ���و ��� �� رواه ا����� �� ا����  

 ا�� ا������ ���ل: ��ٔ�� ا��� ا�� ���� �� ا���ر. آ�� و ���� ا��� ���   ا��ّ�

 ��� ��� ��ا�� ��� ���� �� و �� او��ه ��� ��� ����� ��� ��� ������ر.  �ّ��� و��ه ا� ا����م ����) �� ا���دق  ٤٠٦و �� ا����� (

��� ��م ��� ا����وات و ا��ٔرض ���� ر��� ���� �� ا��ٔرض ���� ر��� ��� ���� ا��ا��ة ��� و����   ان ا��ّ� ٓا�� و ���� ا��� ���و �� ا����  

ا�� ��م ا������ ��ذا ��ن ��م ا������ ا����� ���ه ا����� ���� ا�� ���� ���ب و ا������ ����� ��� ��� و ا���� و ا�� ���� و ����� 

 .١٤٣٥ص  ٢ج  ٣٥ا���� ا���ب 
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حتــى ولــو كانــت الالنهايــة يف ) فلتشمل أهل النار فضالً منه حيث وسعت رحمته كل يشء ۱۵۶: ۷» (كانوا يتقون
  العذاب حقا عليهم عدالً، كيف ال وهي ظلم!

و قد يكفي فرقا ب� فريقي املسلم� و املجرم� قليٌل من العذاب ثم اإلِفناء، فهالً يكفي أبد النار ك� يســتحقونها 
ن كــان مؤمنــا كمــن أفم) «۳۵: ۶۸» (أفنجعل املسلم� كاملجرم� ما لكم كيف تحكمون«دون زيادة و ال نقصان: 

و ما خلقنا الس�وات و األرض و ما بينه� باطال ذلك ظن الذين كفــروا فويــل ) «۱۸: ۳۲» (كان فاسقا ال يستوون
: ۳۸» (لذين كفروا من النار. ام نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كاملفسدين يف األرض ام نجعل املتق� كالفجار

  ) فللعذاب موجبان:۲۸
ية ب� املحسن و امليسء و ال سي� االنتقام من الظا� للمظلوم فان تركه اىل تركه بــدون ثــواب و ال ـ عدم التسو۱

  عقاب عذاب روحي للمظلوم و االصل العقيل يف لزوم املعاد هو االنتقام من الظامل�.
اب و وعــد العــذاب ـ لو � يكن عذاب الزداد العصيان حيث االك�ية من تار� العصيان ا�ا يرتكونه خوف العق ۲

  دون واقعه كذب و إغراء!
ليس يعامل خلقه اال بفضله دون عدله، لذلك يقرر جزاَء الحســنة عرشــ امثالهــا، و يــدخل املطيعــ� جنــة   ثم هللاّ 

بفضله، فليشمل فضله اهل النار ان يعذبهم دون استحقاقهم، ام و ال اقل بعدله ان يجــازيهم جــزاء وفاقــا و امــا 
  »!و ماربك بظالم للعبيد«ذاب فهي نائية عن العدل اىل اقبح الظلم الالنهاية يف الع

) فهــل يعامــل هــو عبيــده ۲۳۷: ۲» (و ان تعفو اقرب للتقــوى«و من ثم اذا ّهللا نفسه يأمرنا بالعفو بدل االنتقام 
نار �ــن يف النــار الضعفاء باك� من االنتقام الذي ال مثيل له ب� الظامل� من عباده؟!. كل ذلك يفرض أخ�ا فناء ال

  ممن يصلونها. فال نار اذا و ال أهل نار!
ـ و رحمته التي وسعت كل يشء و  ۲،  ـ عدل هللاّ  ۱و خالصة القول حول الخالدين يف النار أن حد الخلود هو قضية 

زاء ا�ا هو ـ و ان الج ۴ـ و جزاء سيئة سيئة مثلها، و ال م�ثلة ب� املحدود و الالمحدود.  ۳قد سبقت رحمته غضبه 
ـ و أنهم ال بث� فيها أحقابا جزاء وفاقا، و أقــل الحقــب ســنة و أكــ�ه  ۵باالع�ل و هي محدودة فالجزاء محدود 

) ثم و ۱۳۸: ۶» (ان ربك حكيم عليم  النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء هللاّ «ـ و نفس الخلود تقيد يف:  �۶انون. 
  أبد الخلود ال نهاية له اطالقا. ال داللة و ال إشارة يف القرآن أن

ا مــا  و اما بالنسبة للجنة فأبدها ال نهاية له فانها قضية الرحمة الواسعة فال تحد، و إنها عطاء غ� مجدوذ، و فيهــ
  تشتهيه األنفس و تلذ األع�.

ترك جزاء الظا� ظلم و قد يقال أو ما يكفي العصات أن ال ثواب لهم وال عذاب، و الجواب: اذا انقطاء اِإلنذار، و يف 
  عىل املظلوم� فليكن عذاب.

و القول ان اآلبدين يف النار ذاتيتهم هي النار فهم إذا لزام النار دون فكاك، مردود اوالً ان الذاتية النارية ال تحكم 
يات النارية بالالنهاية فيها و ا�ا تحكم بانها تحرق ما دامت موجودة، و لكن العدل اِإللهي يحكم بلزوم إفناء الذات

بعدما ذاقت وبال امرها، ثم و ال تتصور الالنهاية يف الذات املحدودة. فخروج هذه الذات النارية عن النار او خروج 
النار عنها، صدقنا أنه تنايف هذه الذاتية، و اما فناء الذات فهي ال تنايف هذه الذاتية و ا�ا تنايف االبدية الذاتية و هي 

  الرسمدية.
الكتاب نص يف الخلود وارد، و لكن الخلود ليس نصا في� يعنونه من الخلود و هو العذاب الالنها�، و  و القول إن
نصا يف هكذا خلود نص يف عدم التفكر يف اآلية، و أما ان سنة اهل البيت » و ما هم بخارج� من النار«ادعاء كون 

  الف الكتاب.(عليهم السالم) مستفيضة فيه فال نرى إال حديثا او حديث� تخ
و اما ان الهيآت التي رسخت يف النفس حتى صارت صورا أو كالصور الجديدة تعطي لليشء نوعية جديــدة، هــي 
مجردة يف نفسها دا�ية الوجود من غ� زوال مثل املبتىل بالجنون فإنه مستمر له ال يزول؟ فال مجزد يف الكــون إالّ 

  تستدعي الالنهائية.، و الذاتية املجردة ـ عىل صحتها ـ ال  هللاّ 
فالحنث هو » و كانوا يرصون عىل الحنث العظيم«و م� يدفعهم إىل الرتف ارصارهم عىل الخلف و النقض العظيم: 

الُخلف و هو النقض، و هو امليل عن الحق إىل الباطل، و القول غ� الحق، و الذنب، فالحنث العظيم هو العظيم 
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، و ال أعظم من نكران وجود ّهللا    . ، و نكران يوم هللاّ  ، و تكذيب رساالت هللاّ  ، و الرشك با�ّ  من كلٍّ
ِء  إن حنث نكران القيامة هنا مفرد بالذكر، و ألن األصل يف نكران سواه إنكاره ال سواه، و لــ� يخلصــوا عــن عــب

  التكاليف اإللهية.
الناس عليهــا، و نقــض   فطر ّهللا  فنكران األلوهية الحقة حنث عظيم بكل معانيه الخمسة: فهو ُخلٌف للفطرة التي

مليثاق الفطرة و حكم العقل، و ميل عن الحق الذي تتوفر له كافة الرباه�، إىل الباطل الذي ترفضه كل الرباهــ�، 
  فهو قول بغ� حق، و ذنب عظيم ال أعظم منه، و ك� يتلوه متفرعا عليه حنث نكران الرساالت و نكران يوم القيام.

و كانوا يقولون أإذا «كان حياتهم الرتف، و االرصار عىل الحنث العظيم، و منه نكران اليوم العظيم: هؤآلء املرتفون، 
  ).۵۰» (متنا و كنا ترابا أإنا ملبعوثون. أو أباءنا األولون. قل إن األول� و اآلخرين ملجموعون إىل ميقات يوم معلوم

و كنا «و رصنا ترابا، ثم مىض زمن بعيد عن الكينونة الرتابية:  »أإذا متنا«تقوُّل عن استبعاد و بكل ارصار و استبداد: 
» ل«ك� كنا من قبل: تنكُّر للبعث املؤكد املشار إليه بــالالم » أإنا ملبعوثون«فبعد هذه املدة و هذا التحول » ترابا

يف أمر مريج مــن ثــالوث  الذين هم أبعد منا زمنا، فهم» أو آباءنا األولون«تأكيدا للنفي، مقابلة اإلرصار باالرصار! 
  .١اإلستبعاد: بُعدين زمني� بَعد بُعد أصل البعث

قاقهم الحساب و الثواب أو العقاب عىل سواء، ف� هو الفارق ب� األول� و اآلخرين بعد كون الكل ميت�، و استح
، مه� كان مجهوًال  معلوم لدى هللاّ   وقت مع� عندّهللا »: قل ان األول� و اآلخرين ملجموعون إىل ميقات يوم معلوم«

  .٢، جمعا مؤكدا تؤكده الرباه� لدى غ� هللاّ 
ثم انكم أيها الضالون املكذبون. آلكلون من شجر من زقوم. ف�لئون ف� البطون. فشــاربون عليــه مــن الحمــيم. «

  ):۵۶: ۵۶» (فشاربون رشب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين
أذلك خ� نزالً أم شجرة الزقوم. ) «۴۶: ۴۴» (ان شجرة الزقوم طعام األثيم. كاملهل يغيل يف البطون. كغيل الحميم«

انا جعلناها فتنة للظامل�. انها شجرة تخرج يف أهل الجحيم. طلعها كأنــه رؤوس الشــياط�. فــإنهم آلكلــون منهــا 
  ).۶۸: ۲۷» (ف�لئون منها البطون. ثم ان لهم عليها ثوبا من حميم. ثم ان مرجعهم الىل الجحيم

يف الجحيم صوره و س�ة و نبتا: كــ� و أن جــرس اللفــظ يصــور ملمــس  هذه مواصفات للزقوم، أنها أنحس شجرة
املعنى: خشنا شائكا يف الحلوق، هائالً يف العيون، كاملهل يغيل يف البطون، و ما دامت هي من أصل الجحيم فهــي 

  آصل من الجحيم، و ما كان طلعها كأنه رؤس الشياط�، فهو تناسب أكالً لرؤس الشياط�.
هذه شجرة الزقوم فكيف يأكلها الضالون املكذبون؟ أليس الجوع أحىل من هذه الشائكة الفاتكة؟. وترى إذا كانت 

و الجوع طاغ، و املحنة طاغية! و ال طعام لهم إالهيــه!  ٣ألن (ابن آدم خلق أجوف البد له من الطعام و الرشاب)
نهك املهلك و لحد املوت؟  فال موت هنا و ال فوت عىل قدر، أم لو قدر عىل الصرب فال يطعم أفصربا عىل الجوع امل

الزقوم؟ إنه طعامه شاء أم أ�! فليس طعام اإلكرام حتى يختار، إنه طعام العقاب فال بد منه و إْن يحتار، و كذلك 
واجب� أمام ذلك الطعام، ذا� رضورة الحاجة  طعام الدوام يف العذاب فليأكله باالجبار، فالضالون املكذبون إذا ب�

  إىل األكل، و مفروض رضورَة العقاب و البقاء إىل أجل مفروض.
  فاألويل منه يفرض ما يبقي الرمق المأل البطون.» ف�لئون منها البطون«و م� يوحي باضطرارهم الثانوي يف أكله 

  لبطون، و مأل البطون، لتدفع إىل املاء، فرتى ماذا يرشبون؟:ثم أن ثالوث: حرارة الجحيم، و شائكة الزقوم للحلوق و ا

                                                        
 . ا����� ا��ٔول ا���ت و ا����� ا������� ا���ا��� ا����� ����� ز�� ���� ���. و ا����� ��� �� أ��� ���� ز���: آ��ؤ�� ا��ٔو��ن.١
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) و بعد ۱۵: ۴۷» (و سقوا ماء حمي� فقطع أمعاءهم«): املاء البالغ الحرارة: ۵۶: ۵۶» (فشاربون عليه من الحميم«
  ما تقطعت و تفسخت بالزقوم، عذابا فوق العذاب، وترى ـ إذا ـ يرشبون منه قليالً؟ كال:

، فــالهيم هــي اإلبــل املــراض املصــابة بــداء ١): الُهيام داء يأخذ اإلبل من العطــش۵۸: ۵۶» (لهيمفشاربون رشب ا«
اإلستسقاء و يف الرمضاء، إذ ال تكاد ترتوي من املاء، فهم ـ إذا ـ بطونهم مليئة من الزقوم ثم من الحمــيم ـ عــذابا 

  ء الرشاب دو�ا انقطاع. ء الطعام و مىل با ال يخف، و ال يخف عن العطش و الجوع، رغم مىلدائ
  ).٢و م� يوحيه رشب الهيم، كراهة الرشب الكث� أو املتواصل، أو بنفس واحدة، فإن (ذلك رشب الهميم

و النزل ما يقدم للضيف إكراما له عند نزوله إىل املضيف، فالنزل للراحة و اإلستقرار، و إذا ». هذا نزلهم يوم الدين«
  العزيز الجبار.  إذا عذابهم يف حميم النار، نعوذ با�ّ كانت هي نزلهم التي ال راحة فيها و ال قرار، فكيف 

  ترى رسدا لبعض الرباه� عىل إمكانية املعاد و رضورته. و من ثم
  

  ىف املعاد
  تبديل االمثال

قُوَن(« خالُِقوَن( ) َء أَنْتُْم تَْخلُُقونَُه أَْم نَْحنُ ۵۸)أَ فََرأَيْتُْم ما ُ�ْنُوَن(۵۷نَْحُن َخلَْقناكُْم فَلَْو ال تَُصدِّ ) نَْحُن قَّدرْنا بَيْنَُكُم ۵۹الْ
ِشئَُكْم يف ما ال تَْعلَُموَن(۶۰الَْمْوَت َو ما نَْحُن ِ�َْسبُوقَ�( َل أَْمثالَُكْم َو نُنْ ) َو لََقْد َعلِْمتُُم النّْشأََة اْألُوىل ۶۱) َعىل أَْن نُبَدِّ

ْو نَشاُء لََجَعلْناُه ُحطاًما فَظَلْتُْم ۶۴) َء أَنْتُْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحُن الزّارُِعوَن(۶۳() أَ فَرَأَيْتُْم ما تَْحرُثُونَ ۶۲فَلَْو ال تََذكُّروَن( ) لَ
ــبُوَن(۶۷) بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن(۶۶) إِنّا لَُمْغرَُموَن(۶۵تََفّكُهوَن( ) َء أَنـْـتُْم أَنْزَْلُ◌�ـُـوُه ِمــَن ۶۸) أَ فَرَأَيْتُُم الْ�َء الّذي تَْرشَ

ْو نَشاُء َجَعلْناُه أُجاًجا فَلَْو ال تَْشُكُروَن(۶۹ُمزِْن أَْم نَْحُن الُْمنْزِلُوَن(الْ  اَر الّتــي تـُـوُروَن(۷۰) لَ ) َء أَنْــتُْم ۷۱) أَ فََرأَيْتُُم النّــ
) فَال ۷۴) فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك الَْعظيِم(۷۳() نَْحُن َجَعلْناها تَْذكِرًَة َو َمتاًعا لِلُْمْقوينَ ۷۲أَنَْشأْتُْم َشَجرَتَها أَْم نَْحُن الُْمنِْشٔوَن(

) ال َ�َّسُه إِالّ ۷۸) يف كِتاٍب َمْكنُوٍن(۷۷) إِنُّه لَُقرْآٌن كَريٌم(۷۶) َو إِنُّه لََقَسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعظيٌم(۷۵أُقِْسُم ِ�َواقِعِ النُّجوِم(
ــُروَن( ــتُْم ُمــْدِهنُوَن() ۸۰) تَنْزيــٌل ِمــْن رَبِّ الْعــالَمَ�(۷۹الُْمطَّه ــْم ۸۱أَ فَِبهــَذا الَْحــديِث أَنْ ــْم أَنُّك ــوَن ِرزْقَُك ) َو تَْجَعلُ

بُوَن( ) َو نَْحــُن أَقـْـرَُب إِلَيْــِه ِمــنُْكْم َو لِكــْن ال ۸۴) َو أَنـْـتُْم حينَِئــٍذ تَنْظُــُروَن(۸۳) فَلَــْو ال إِذا بَلََغــِت الُْحلُْقــوَم(۸۲تَُكذِّ
لَْو ال إِنْ ۸۵تُبِْرصُوَن( ) فََرْوٌح ۸۸) فَأَّما إِْن كاَن ِمَن الُْمَقّربَ�(۸۷) تَْرِجُعونَها إِْن كُنْتُْم صاِدقَ�(۸۶كُنْتُْم َغْ�َ َمدينَ�( ) فَ

 ) َو أَّمــا إِنْ ۹۱) فََسالٌم لََك ِمْن أَْصــحاِب اْلَ◌�ــِ�(۹۰) َو أَّما إِْن كاَن ِمْن أَْصحاِب اْلَ◌�ِ�(۸۹َو َريْحاٌن َو َجنُّة نَعيٍم(
بَ� الّضالَِّ�( ) فََسبِّْح بِاْسِم ۹۵) إِّن هذا لَُهَو َحّق الْيَقِ�(۹۴) َو تَْصلِيَُة َجحيٍم(۹۳) فَنُزٌُل ِمْن َحميٍم(۹۲كاَن ِمَن الُْمَكذِّ

  ).۹۶: ۵۶(»َربَِّك الَْعظيمِ 
  ).۵۷: ۵۶» (نحن خلقناكم فلوال تصدقون«
» م من خلق الس�وات و األرض ليقولن خلقهن العزيز العليمو لنئ سألته«الخلق األول ك� تصدقون: » خلقناكم«
و هــو الــذي «يف الخلق الثا� و إن كان مثله، بل و هو أهون عليه!  ٣نا ـ � ال تصدقوتنا» فلوال تصدقون) «۹: ۴۳(

                                                        
. و �� ���� �� �� أو �� ���ب ا���ء ا�����، ���� ����ل ا����ل ا������ �� �� ا����، �ٕ���� أ��� ��� �� ��وى �� ا���ء، و ١

، و ���ه أن ���� ������ ـ ��� و �� ��ل: ����� أ���س �� ا���اب أ��� �� ��� وا��ة �� ا���ب ا����م ���������وى �� ا�ٕ���م ا���دق 
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) فذلك ابداع و هذا تكرار فهو أهون، لو قــيس خلــق بخلــق، و ۲۷: ۳۰» (و هو أهون عليه يبدء الخلق ثم يعيده
) فال تفاضل ب� ۹: ۱۹» (قال ربك هو عّيل ه� و قد خلقتك من قبل و � تك شيئا«لكن الكل لديه ه� عىل سواء: 

إعادتنا يف املعاد أهون من خلقنــا قدرته و ال تفاصل، و إ�ا يحتج علينا �ا عرفناه و تعودناه من ه� و أهون، ان 
األول من نطفة و من تراب، و هو كذلك أهون من خلق املادة األمِّ ال من يشء، فاالعادة أهون مــن أصــل الخلــق 

  ؟»فلوال تصدقون«�رحلت� 
وات و الس�  و خلق هللاّ «ثم الخلق األول فضل غ� موعود، و الثا� عدل موعود، عدل لحّد كأنه غاية الخلق أجمع: 

) ثم و لو � يكن غايــة فهــو عنايــة واجبــة بحكــم العقــل و ۲۲: ۴۵» (األرض بالحق و لتجزى كل نفس �ا كسبت
ك� بدأنا أول خلق نعيــده «العدل، حتى و لو � يُعد به رب العدل، كيف و قد وعد وردّد الوعد عىل السن رسله: 

  ).۹: ۳» (ال يخلف امليعاد  لناس ليوم الريب فيه ان هللاّ ربنا إنك جامع ا) «۱۰۴: ۲۱» (وعدا علينا إنا كنا فاعل�
فتصديق املعاد الحساب الجزاء واجب يف اُطر أربع: أمكانية: امل�ئلة، إمكانية األولوية، الرضورة ذاتيا عقالً و عدًال، 

  ؟!»فلوال تصدقون«و الرضورة الوعدية 
اد األولية للكون و إرجاعنا إليها يف خلقها و تطويرهــا، و يف خلق اإل�ان الصادق باستعراض املو   هذه هي سنة ّهللا 

ل� نتخطى من التفك� فيها إىل ما يتوجب علينا تصديقه، و ك� يخلق هذا الكــون الغــامض مــن مــواده األوليــة 
ال تخــص   البسيطة، دون أن يكلفنا الخوض يف فلسفات معقدة بعيدة عن األفكار، غريبة األوطار، فإن رشيعــة هللاّ 

لفالسفة العقلي� و ال التجريبي�، بل هي شاملة للجنة و الناس أجمع�، كٌل يعرفها بقدره، و يستدل لها بقــدره، ا
كاملاء و الهواء املستفيد منه� الناس يف أُطر عىل سواء، و يف أُخرى حسب املستطاع، و املاء هو املاء و الهواء هي 

  الهواء.
و كيف خلقهم؟ و كيف �يتهم ثم ينشئهم؟ و ما هو الرباط ب� املوت  يتحدث هنا يف آيات ست عن َمن خلقهم؟

و الحياة بدًء و عودا، برهنّا هنا و هناك عىل إمكانية و رضورة املعاد الحساب، مبتدًء بربهان قص� يف لفظه، كث� يف 
  و من ثم إىل سائر التفاصيل و التعاليل:» نحن خلقناكم فلوال تصدقون«معناه و عمقه: 

  ):۵۹: ۵۶» (رأيتم ما �نون. ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقونأف«
  اياه ـ منيا و إنسانا.» أم نحن الخالقون«منيا، ثم ـ بعد تطورات جنينية ـ إنسانا » ءأنتم تخلقونه«

فمه� كنت أنت املعني، فلست أنت خالق املني، و أين خالق من ممني؟ فإن كنت تحســبك زورا و غــرورا انــك 
للمني؟ مم خلقته؟ و متى! و كم عدد خلياته ذكرا و أُنثى؟ و هل أمنيته لتخلق منه ذكرا أم أُنثى أو  املمني خالٌق 

  خنثى أم ماذا؟
فهل من مجيب، و لو من عباقرة األخصائي� يف علم الجن�؟ اللهم كال! و لقد مضت عرشات القرون حتى كشــفنا 

ل أخ�ا عن النزر القليل الضئيل من كيان املنى، و كيف   ؟�١نى؟ و من أيُن يحمل؟ و ماذا يَحمل؟ و ماذا يُحمِّ
فليس دورك أنت إال أن تشتهي فتُمني، و ال صاحبتك إال أن تحمل املني، ثم تنقطعان عن كــل صــلة و عمليــة أو 

و كلُّه للخالق العليم، و ك� صنع املني م� صنع، و أنت محاولة إال أخذ الحائطة أال تجهض، و من ثم فسائر الصنع 
، إال زهيدا ضئيالً عىل ضوء العلم إن كنت من أهله  ؟: »ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون«ال تعلم منه كث�ا و ال قليالً

نحن؟! بل أنت يا  املنَي منيا ثم نطفة ثم علقة ثم مضغًة ثم عظاما، ثم كسوناه لح�، ثم إنشاناه خلقا آخر، أنتم أو
  .٢رب

                                                        
 ا���ء ا�������. ٣٦٤ـ  ٣٦٣. را�� �� ��رة ا���� ص ١
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 خلق اإلنسان من مني، و ال توالد فال منى يــوم القيامــة �نــى و قد يتحسب الناكرون أن سنة التكوين جرت عىل
  حتى يخلق مرة أخرى!

و الجواب أن خالق اإلنسان من مني �نى، قادر أن يخلقه من حالة أخرى، و ك� خلــق اإلنســان األول و ال منــي 
خلقه مــرة أخــرى، فآيــة �نى، فإذ تصدقون أنه الخالق يف الصورت� �ني و دون مني، ف� �نعكم من تصديقه يف 

دليالً عىل عدم إنحصار خلقه » ما �نون..«للتديل عىل إمكانية و لزوم املعاد، و آية » نحن خلقناكم..«الخلق العام: 
  ».ك� بدأنا أول خلق نعيده«يف كيفية خاصة، فإنه الخالق عىل أية حال: يخلقكم يف آخر حال ك� بدأكم أول مرة 

  رى:فهذه رؤية، و إىل رؤية أخ
رؤية أخرى يف ما �نون تجعلكم تصدقون بيوم الدين، فلقد تسلل املني من أجزاء البدن، التي  ١»أفرأيتم ما �نون..«

و باستقرارها يف الرحم و تنقالتها من حالة إىل  هي كلها حية حياة اإلنسان، و بانفصالها عنها �وت عن هذه الحياة،
يحيي هنا و �يت ثم يحيي مــرة أخــرى،   أخرى ترجع إليها يف صورة إنسان آخر حياًة أخرى �ائل األوىل، فك� هللاّ 

  »!و لقد علمتم النشأة االوىل فلوال تذكرون«كذلك و بأحرى يف الحياة األخرى: 
؟ و ل� يكون مسبوقا  ، فهل املوت و هو انتهاء دور من الحياة ليس بتقدير ّهللا  و إذا كانت الحياة بتقديرها من هللاّ 

  ال يقدر عىل إعادتها
  تبديل األمثال

نحن قدرنا بينكم املوت و ما نحن �سبوق�. عىل أن نبدل أمثالكم و ننشــأكم فــي� ال تعلمــون. و لقــد علمــتم «
  ).۶۳: ۵۶» (النشأة االوىل فلوال تذكرون

سابق يف اإلحياء، ثم اإلماتة، فكيف يكون مسبوقا عاجزا عن تحقيق ما قدره من آجال، دون تقدم لهــا و ال فهو ال
» أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا..) «۵۹: ۸» (و ال يحس� الذين كفروا سبقوا إنهم ال يعجزون«تأخر: 

  ).۵: ۱۵» (ما تسبق من أمة أجلها و ما يستأخرون) «۴: ۲۹(
  كيف يكون مسبوقا عىل تبديل أمثالهم و إنشاءهم في� ال يعلمون؟أم 

إنه سابق هنا و هناك، و يف كل تحقيق و تبديل و إنشاء ك� يشاء! دون سبق عليه يف سباق استباق اآلجــال، و ال 
تتغلــب  سباق تناثر األبدان بعد تحقق اآلجال، و ال سابق ضالل األجزاء و تناحرها، و ال ســباق أصــل املــوت، فــال

األسباُب و تسبُق مسبَب األسباب، دون تحقيق ما توجبّب و وعده من تبديل األمثــال و اإلنشــاء الجديــد، فلــيس 
املوت خارجا عن تقديره، أو أنه بتقدير غ�ه، حتى يكون مسبوقا يف حوادث املوت، فتفلت عنه أزمة األحياء بعد 

وت، فكذلك اإلحياء بعد املوت، دون أن تسبقه األسباب التي املوت، بل هو سابق كافة األسباب يف الحياة و يف امل
  ».غالب عىل أمره و لكن أك� الناس ال يعلمون  و هللاّ «هي من أمره 

تقدير صالح يخلفــه الجــزاء بعــد اإلنشــاء،  ٢»نحن قدرنا بينكم املوت و ما نحن �سبوق�. عىل أن نبدل أمثالكم«
فاملوت الفوت الذي ال نشأة بعده، إنه موت الفوىض، ال يتأ� من الحكيم العليم، و إ�ا هو التقدير الناحي منحى 

  اإلنشاء يف خلق جديد.
انا لقادرون عىل أن «. بديل األمثال؟ املبني عليه تقدير املوت؟ هل انه تبديل كل سلَف بخلَفه: وترى ماذا يعنى ت
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): نبدلهم خ�ا منهم يخلفهم؟ فليس تقــدير املــوت ينحــو إىل هــذا ۴۲: ۷۰» (نبدل خ�ا منهم و ما نحن �سبوق�
  ثال ال تبديل األمثال.التبديل، و إ�ا هو تقدير الحياة و املوت مع بعض، عىل أنه تبديل باألم

نحــن «أو أنه تبديل كل منهم �ثله يف النشأة األخرى، تبديالً بنفسه يف صورة و حالة أُخرى، ال تبديالً ببديل غ�ه: 
و ننشأكم في� «): بدلنا أمثالهم تبديالً تجهلونه: ۲۸: ۸۶» (خلقناهم و شددنا ارسهم و إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديالً

  ؟»و لقد علمتم النشأة االوىل فلوال تذكرون«إن كنتم تعلمون أصل اإلنشاء درسا من النشأة االوىل: و » ال تعلمون
نحن «) ف ۸۱: ۲۶» (أو ليس الذي خلق الس�وات و األرض بقادر عىل أن يخلق مثلهم بىل و هو والخالق العليم«

فإن تبديلكم أمثــالكم »: م في� ال تعلمونقدرنا بينكم املوت. و ما نحن �سبوق�. عىل أن نبدل أمثالكم و ننشأك
  غرض من تقدير املوت، و هو مقدور لنا ميسور.

فليس الهدف من تقدير املوت إنقطاع الحياة و حصول الفوت، و ال أننا مسبوقون مغلوبون يف التبديل و اإلنشاء، 
فــال أُقســم بــرب املشــارق و «ًء فبقاًء: بل املنشأ يف النشأة األخرى، و املثل املبدل اليه، خ� من النشأة االوىل صفا

املغارب إنا لقادرون. عىل أن نبدل خ�ا منهم و ما نحن �سبوق�. فذرهم يخوضوا و يلعبــوا حتــى يالقــوا يــومهم 
  ): يوم تبديلهم خ�ا منهم أبدانا، صفاًء فبقاًء، فرشا لهم عقابا و جزاًء و فناًء.۴۳: ۷۰» (الذي يوعدون

تبديل األمثال ليسوا هم الحارضين يوم نزول القرآن، بل األول� و اآلخرين ملجموعون إىل يوم إن الخاطب� يف آيات 
لون أمثالهم، التي هي خ� منهم، ك� و هم أجمعون ينشأون في� ال يعلمون ال أن كــل  ١الدين، فهم أجمعون يبدَّ

ل مثلَها أن يخلفها مثلُها، فإنه تبديل باملثل، و ليس تبديل املثل بل و ليس تبديالً أيضــا فإنــه يف أصــل  ٢ج�عة تبدَّ
  .٣اللغة تغي� يشٍء عن حاله، و إ�ا هو إبدال: جعل يشٍء مكان آخر

هنا تربز حقيقة ناصعة من طيات هذه اآليات، أن املُعاد يف املَعاد هو مثل امليت، ال عينه فإنه محال، و ال غ�ه، أو 
و ليس هو هو وزنــا و  مع أجزاِء غ�ه فإنه خالف العدل، و هو هَرج و مَرج، فالبدن املُعاد هو هو أصالً و جوهرا،

صورة، فإِنه يخلق مرة أخرى يف خلق جديد: و هذا الخلق الجديد هو مثل العتيق العتيد م�ئلة اليشء لنفسه يف 
الذي خلق الس�وات و األرض   و قالوا ءإذا كنا عظاما ورفاتا ءإنا ملبعوثون خلقا جديدا. أو � يروا أن ّهللا «حالت�: 

) فال إعادة ۱۵: ۵۰» (أفعيينا بالخلق األول بل هم يف لبس من خلق جديد) «۹۹: ۱۷.» (قادر عىل أن يخلق مثلهم.
  للمعدوم هناك، و إِ�ا نشأة أخرى و خلق جديد هو مثل القديم، خلقا و جوهرا.

وترى أنه يخلق الروح من جديد، ك� يخلق البدن من جديد؟ أقول أجل، و لكن أين جديــد مــن جديــد، فجديــد 
ة جديدة ع� كان بدنا دون روح، و لكن جديد الروح ليس إحياءها من جديد، و إ�ا إحياءها عــن البدن هو صور 

و نفخ يف الصور فصعق من يف الســ�وات و مــن يف األرض إال مــن : « صعقتها و إغ�ءها و إغفاءها إال من شاء هللاّ 
حياء بالحياة الدنيا، و صعقة األحياء بالحياة ): صعقة اإل ۶۸: ۳۹» (. ثم نفخ فيه اخرى فإِذا هم قيام ينظرون شاء هللاّ 

الربزخية، فمن � �ت حتى الصعقة ليست له حياة برزخية، و من هو ميت حينها وحي برزخيا، يصــعق فــال هــو 
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  حي و ال هو ميت، برزخ ب� املوت الفوت و الحياة الربزخية، و هو آخر رمق من الحياة.
وح نُفسها، و يخلق البدن مرة أخرى عن مادتها االصيلة فيصدق تبديلهم ففي الخلق الجديد تُحيى عن الصعقة الر 

  أمثالهم، حقيقة يف أبدانهم، و إِعادَة كاِملة الحياة إِىل أرواحهم و رجعها إِىل أبدآنها
 نبــدل أمثــالكم و«.. هنــا:   و هذا نزر قليل من إِنشائنا في� ال نعلم، ندرســه عــن النشــأة االوىل، و ع�يوحيــه هللاّ 

  ».ننشأكم في� ال تعلمون
إن البدن الجديد يشابه القديم: أنه عىل مثاله، و أنه كان فيه، و يفارقه أنه خالصة منه، دائبــة مــع الــروح مــدى 
الحياة، قابلة للخلود، بعيدة عن الفساد، بخالف العتيق البائد غ� الخالد، الناقص و الزائد، إذا فالجديد خــ� مــن 

و إن كان أبىل منه بالًء إن كان من أهل البالء، و لكنه خ� جزاًء إن كان من أهله، خ�ا عىل  العتيق صفاًء و جالًء،
  خ�.

: سئل عن امليت يبىل جسده؟ قال: (نعم، حتى ال يبقى لحم و السالم عليهو قد يروى صحيحا عن اإلمام جعفر الصادق 
و كــ�  ١يف القرب حتى يخلق منها ك� خلق أول مــرة) ال عظم إِال طينة التي خلق منها فإِنها ال تبىل تبقى مستديرة

  يروى عنه يف البدن املُعاد: (هي هي و هي غ�ها).
  ل:نبذة عن تبديل األمثال ك� يخطر ببا

إن الروح املفاقة بعد صعقتها تعود يوم القيامة الكربى إىل شخص هذا البدن الذي صار رفاتا، تعود إليه بعد خلقه 
كــ� بــدأكم «ثانيا عىل مثال صورته األوىل، متخلصا متحلالً ع� زاد عىل أجزاءه األصيلة، التي خلق منها أول مــرة: 

  ) فالعود عىل مثال البدء يف خلق أول إنسان، و كل إنسان.۱۰۴: ۲۱(» ك� بدأنا أول خلق نعيده) «۲۹: ۷» (تعودون
فك� أن كل إنسان مخلوق من ساللة من ط� و هي املاء امله�: (املني) و هو ســاللة و صــفوة مــن كافــة أجــزاء 

ني إذا ساللة اإلنسان، التي هي ساللة من مختلف األغذية، التي تسللت أوالً من ط� تحول غذاًء نباتا و حيوانا، فامل
من ط�، من طيات هذه التحوالت، و من ثم النطفة ساللة من هذا املاء امله�، تجعل يف قرار مك� من املبــيض، 

  ل� تنمو و تصبح جنينا بعد طي مختلف الصور خلقا بعد خلق، و هذا يف الخلق األول لكل إِنسان إِال األول.
منها ساللة أُخرى، تتخلص يف األوىل عن األجزاء امللتحقة بها طول  فكذلك ح� العود إِذ تُصطفى من طينه ساللة، و

الحياة، و يف الثانية عن ثقل البدن الدنيوي لحدٍّ يصلح للخلود يف دار الخلود، بريئا عن املــرض و املــوت و ســائر 
يكمل املطلوب يف ) ۲۸: ۳۱»(ما خلقكم و ال بعثكم إِال كنفس واحدة«العوارض الطارئة عليه يوم الدنيا، و حيث ان 

العود ك� البدء: ان البدن املُعاد يف املَعاد ساللة من ساللة من ط� اِإلنسان، يُخلق من الطينة التي خلق منها أول 
  مرة.

و ك� اِإلنسان األول خلق من صلصال من ح�ء مسنون و ط� الزب كالفخار، و كل ذلك دون تحّول الرتاب منيا ثم 
م طيلة شهور، فكذلك إِعادته خلقا ثانيا يف املَعاد، فيص� طينه ح�ًء صلصاالً: طينا أسود جنينا، و دون مكوث الرح

ك� بدأنا «و يصورة كصورته االوىل كالفخار، قضيَة م�ثلة العود للبدء، فتتم اإلِعادة ك� بدء:   نتنا صلبا، فيربئه هللاّ 
  .٢»أول خلق نعيده

و كــ� يجــب أن » قادر عىل أن يخلق مــثلهم«.. و هل األمثال املبدل إليها من املِثْل أو املَثَل؟ قد تؤيد املِثل آيتُه: 
يكون البدن املعاد مثل األول و إِن يف األصل، و لكنه ِمثٌل َمثَل: فلو كان ِمثْله فقط وجب حمله ما كان يحمله دون 

كان َمثَله فقط جاز أن يدّل عليه �شابهة و ليس منه يف يشء، و ليس هذا إِعادة و تبديالً زيادة و ال نقصان، و لو 
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عادالً، و إِ�ا البدل العادل هو املِثْل املَثَل: َمثَل يدل عليه عالمة له و آية، و ِمثــٌل أنــه يحمــل منــه األصــل مــادًة و 
  ل، و يا له جمعا ما أحسنه و أعدله.الصورة ك� يحق، فاألمثال املبدل إِليها تجعل املِثل املَثَ 

و أحرى األمثال يوم املعاد أمثال الس�ة و األخالق، التي تتحول صورًة، و أمثــال األعــ�ل و األقــوال التــي تبقــي يف 
  أعضاءها و أجواءها، و من ثم تشهد معها لها أو عليها.

إِذ يأخذ املني من » أفرأيتم ما �نون...« األوىل: هذا من تبديل األمثال يف األخرى، ك� و أن هناك تبديالً لألمثال يف
يخلقك مثلك   األصالب و الرتائب، ثم يخلق منها أمثالكم. فإِذ خلق من منيك مثلك، فقد خلقك مثلك، و كذلك ّهللا 

ذي من منيك و طينتك يوم القيامة، و إِن كان فرق ب� ِمثل و َمثل، فهنا من منيك ِمثلك ولدا لك، و هناك منيك ال
خلقت منه أول مرة، تخلق منه مرة أُخرى مثل االوىل، ف� أوضحه مثاالً خلُق األمثال يوم الدنيا بخلــق األمثــال يف 

  األخرى!
يف التطــورات » و ننشــأكم فــي� ال تعلمــون«يف االوىل » أمثــالكم«كــم » ما نحن �سبوق� عىل أن نبدل«فك� ان 

» و ننشأكم في� ال تعلمــون«يف األخرى » أمثالكم«كم » ىل أن نبدلما نحن �سبوق� ع«الجنينية، كذلك و أحرى 
  فلتدرسوا للنشأة األخرى من األوىل:

  ):۶۳: ۵۶»(و لقد علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون«
درس األولوية يف املرحلة » أفرأيتم ما �نون...» «نحن خلقناكم فلوال تصدقون«درسا يف مرحلت� من النشأة االوىل: 

ىل و ألن النشأة األخرى أهون منها و أحرى، و درس امل�ثلة التامة يف املرحلة الثانية: خروج املني من األجــزاء االو
الحية و انفصاله عن الحياة االنسانية، ثم رجعه إِليها َعْرب التطورات الجنينيــة، دروس حــارضة حــاذرة مــن كتــاب 

  تكوينكم تذكركم النشأة االخرى.
  !١أنكر النشأة االخرى و هو يرى النشأة االوىل) ف (عجب كل العجب ملن

أفرأيتم ما تحرثون. ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكَّهون. إِنــا ملغرمــون. بــل «
  ).۶۸: ۵۶» (نحن محرومون

و هــو الــذي أنشــأ : « ا زرع و هناك حرث، و أين حرث من زرع؟ فالزرع هو اِإلنبات و ال ُمنبت حقيقــة إِال هللاّ هن
) ۱۱: ۱۶» (و ينبت لكم به الزرع و الزيتــون...) «۱۴۱: ۶» (جنات معروشات و غ� معروشات و النخل و الزرع...

،  فإِنشاء الزرع و إِنباته، و جعله و إِخراجه، إِنه من هللاّ ) ۲۱: ۳۹» (يخرج به زرعا) «۳۲: ۱۸» (و جعلنا بينه� زرعا«
: ۴۸» (يعجب الزّراع«، و إِذا ينسب الزرع اليهم أحيانا بتلميح دون ترصيح:  مه� كان حصده و قطعه من خلق هللاّ 

اًء و إِنباتا ) فا�ا هي نسبة مجازية توّسعية ألنهم يبذرون و قد يسقون و يصلحون، دون حول و ال قوة فيه إِنش۲۹
، فلو شاء � تبدأ رحلتها، و لو شاء � تتم نباتها و �اءها، و لو شاء لجعلها حطاما بث�رها، أو قبل أن  إِال �شيئة ّهللا 
» عــىل كــل يشء مقتــدرا  و كان هللاّ «هشي� متفتتا متكرسا تذروه الرياح »: لو نشاء لجعلناه حطاما..«تؤ� �ارها: 

مخرسون في� بذرناه »: إِنا ملغرمون«تعجبون يائس� م� أُصيب به زرعكم و تتحدثون قائل�: ت»: فظلتم تفّكهون«
  . عن نصيبنا من رزق أو عن رحمة ّهللا »: بل نحن محرومون«و بذلنا لزرعنا إِذ خاب سعينا 

العزيز الحكيم، �نحكم   فلو أنكم أنتم الزارعون، فل�ذا تحرمون منه أنفسكم و تغرمون؟ ف� الزرع إِال من عندّهللا 
�ره و يسمح لكم خ�ه، أن يرس البذرة ف�حلتها الناجحة ك� فعل فــي� ُ�نــون بــأدواره الجنينيــة و قبلهــا، حــذوا 

  .٢بحذوه ف (ال يقولنَّ أحدكم زرعت و لكن ليقل حرثت)
و لتأخذوا درسا من البذرة املزروعة التي تَحصدون، أنكم كذلك يف القيامة تُحَصدون، فبذرة الحياة الدنيا ال حصاد 

                                                        
 ���ل: ا����م ����. ا��ل ا����� �����ده إ�� أ�� ���ة ��ل: ���� ��� �� ا����� ١

 
 :..آ�� و ���� ا��� ���   ـ أ���� ����� �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٦٠: ٦. ا��ر ا�����ر ٢

 



 34

  لها وافيا إِال اليوم الذي فيه تُحرشون.
كل حصدة و و ك� أن البذرة امليتة نباتيا تُحيى مع املاء و األرض، تم �وت، و من ثم تحيى مرة اخرى و مرات يف 

الذي أحياكم ثم �يتكم، أنه سوف يحييكم ل� تَحُصدون بعدما تُحصدون؟ و لتجزى   زراعة، فلوال تصدقون أن ّهللا 
  كل نفس �ا تسعى.

: ۵۶» (أفرأيتم املاء الذي ترشبون. ءأنتم أنزلتموه من املزن أم نحن املنزلون. لو نشاء جعلناه اجاجا فلوال تشكرون«
۷۱.(  
يختص هنا بالذكر ب� سائر املاء، ألنه أصل الحياة املبارشة لالنسان، ثــم بواســطة النبــات و » ترشبون املاء الذي«

  الحيوان حياة ثانوية مكملة لها.
؟ فمن هذا الذي يزجي سحابا من أنجرة املياه  فهل أنتم الشاربون أنزلتموه من املزن: السحاب املثقل باملاء، أم ّهللا 

سقي به من يشاء؟ و من الذي خلق عنرص املاء من قبل و حّوله إِىل مختلــف الحــاالت، و فيبسطه يف الس�ء، و ي
  ؟.»فلوال تشكرون«؟  جعله أصل الحياة؟ أنتم أم ّهللا 

بدل العذاب الفرات: مالحا مرا حارا بأشده الهبا ملتهبا كالنار، حامالً لعنة املوت ال رحمة »: لو نشاء جعلناه أُجاجا«
، و لكنه جعله لكم عذبا فراتا سائغا رشابه، مه� جعل من دونه ملحا أُجاجا ١إِىل عجيج الرصخاتالحياة، يؤج بكم 

  ».أفال تشكرون؟«لغ� الرشب من مصالح الحياة 
ـ إِىل أ  يرسل هذا املاء إِىل   أن هللاّ » فلوال تصدقون«جزاء ميتات، و ك� أن هذا املاء يحمل الحياة، بضّمه ـ و هو ميت 

عقليا أن تصدقوه يف نبإ املعاد، و عمليا أن تقدموا خــ�ا »: أفال تشكرون«رميمكم و رفاتكم ف�جعكم إِىل الحياة؟. 
  ألنفسكم ليوم املعاد؟

: ۵۶» (ناها تذكرة و متاعا للمقــوينأفرأيتم النار التي تورون. ءأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن املنشئون. نحن جعل«
۷۴.(  

يحييه من النطفــة   علَّ ذكر املني و املاء و النار يوحي بأن النشأة األخرى سوف تكون يف إِطار هذا املثلث، أن هللاّ 
 التي منها ُخلق، و هي الطينة األصيلة املخلوق منها الجن�، الباقية طوال الحياة، الحاملة كافة األعضاء، هذه! دون

املاء بالنار عىل هذه الطينة   الزوائد امللتحقة بها من هنا و هناك، و املنفصلة عنها كذلك إِىل هنا و هناك، يرسل هللاّ 
  .٢»!ك� بدأكم تعودون«فيحييها ك� خلقها أول مرة: 

املاء متاع، قواعد ثالث تتبنى الحياة متنارصة يف مختلف الحقول، نباتية و حيوانية  إِن النار متاع للحياة ك� الزرع و
و إِنسانية أم ماذا؟ ف� هو دور اِإلنسان بشأن النار؟ اللهم ليس إِال اِإليراء: إِيقاد الزند ـ الناجح، دون الكا�، فهــل 

صنعه البدائيون، أو غ� األصيل كسائر الوقود املصطنع، لِإلنسان إِال إِيقاد النار بوقودها األصيل: شجرة النار ـ ك� ي
  ك� يفعله املتحرضون؟

و ك� النار تشمل سائر النار، و إِىل ن�ان الكهارب و األ و كسيج� و سائر اإلِشــعاعات الناريــة و النوويــة، كــذلك 
الــذي جعــل لكــم مــن «شــجر: شجرة النار، التي تتشجر فتتسعر منها النار، من الشجر األخرض و إِىل غ�ها من ال

  ).۸۰: ۳۶»(الشجر األخرض نارا فإِذا أنتم منه توقدون
تختص النار هنا بالشجر األخرض، و هناك تعمُّ الشجر، و ليس اختصاص االنحصار، إِ�ا الذي يعرفه كل إِنسان و ِإال 

 ضوء العلم يتوقد مختلــف ف� من مادة إِال و تحمل نارا، من عنارص و جزيئآت و ذّرات، و من ثم بتفجراتها عىل
  النار، كهربيا و ذريّا أم ماذا؟.

                                                        
 . ��ه ���� ����� ا����ج ��� �� ���ن ا���ب ���� ا�����ر ا�������.١
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فك� أن من احتكاك فرع من شجرة بفرع من شجر آخر تورى نار، كطريقة بدائية بادئة يف إِيراء النار، كذلك سائر 
  النار بسائر اِإليراء من سائر األشجار.

ءأنــتم «راء، و من حطب وزيت و برتول أم ماذا؟ ثم هناك وقود أول و وقود ثان و إِىل سائر الوقود، من شجر اإلي
  أنت يا رب! و ملاذا؟:» أنشأتم شجرتها أم نحن املنشئون؟

إلمكانية املعاد، فك� أنها من اصول الحياة يف املبدأِ، كذلك هي يف املعاد، أن تتعاون مــع »: نحن جعلناها تذكرة«
  املاء يف الطينة ف�جع كٌل ببدنه األصيل! فهذه تذكرة.

  ليس بظالّم للعبيد...  من ثم تذكرة لنار املعاد، التي تورى عىل من قدمتها يداه، و أن ّهللا  و
أقوى: دَخل يف قَواء: مفازة، و هي كذلك من األضداد من القوة نفيا و إثباتا، فالغني مقو لكونه »: و متاعا للمقوين«

زة األسفار القريبة من هنا إِىل هناك دنيا، أم سفر بعيد ذاقوة، و الفق� مقٍو لكونه بال قوة، ثم املفازة قد تكون مفا
من الدنيا إِىل اآلخرة، فالدنيا إِذا كلها مفازة و قواء، ك� و أن أصحابها كلهم ذوواقواء: فقراء و أغنياء، مفازة واسعة ـ 

  زمانا و مكانا ـ يتجول فيها الخلق أغنياء و فقراء، و يجتازونها إىل الساهرة عىل سواء.
لنار التذكرة للخلق أجمع�، هي أيضا متاع للمقوين، يف سفر قريب أم بعيد، املقوين الواجدين القوة و الغنى، و فا

املقوين الفاقدين له� أو إحداه�، فالحاجة إِىل النار حاجة عامة للناس أجمع�، مستضعف� كانوا أم مستمتع�، و 
تعاىل جعلها متاعــا   فضل املاء و ال كالًء و ال نارا، فإِن ّهللا   : (ال�نعوا عباد ّهللا هآلـ و عليه هللا صىلعىل حد تفس� الرسول األم� 

  . مه� كان مقوي الدنيا يف مفازاتها أحوج اليها.١للمقوين و قوة للمستضعف� و قواما للمستمتع�)
إِىل مثلــث اصــول » جعلناها«و عىل ضوء هذا التنبؤ من نبِئنا العظيم و ك� تتحمله اآلية، يرجع ضم� التأنيث يف 

مفازة ال تفــوز  الحياة: املاء و الزرع و النار، فهي متاع للمقوين: أغنياء و فقراء، أقوياء و ضعفاء، الكائن� يف قَواء:
  بالحياة إِال بها، و إِال فهي قفر، إِذ ال ماء فيها و ال نار و ال كالء، و من ثم فال حياة فال إِنسان.

فمتاع هذا املثلث ظاهر، ف� هي تذكرة الزرع و املاء؟ إنه� تذكران إِمكانية املَعاد، الذي يضــم هــذه االصــول يف 
  الُمعاد!.

ة و طاّمتها قبل أن تأتيكم، و يربهن لكم اليها �ا ال مزيد لها قبل أن تأتوها، و ينعم عليكم يذكركم بالقيام  و ألن هللاّ 
  بوافر النعيم يف األوىل ل� تتمتعوا بها و تقدموا لألخرى:

 ٢): نزِّه ربَّك العظيم ع� ينايف الربوبية العظيمة، نزِّْهه مستعينا باسمه العظيم۷۵: ۵۶» (فسبّح باسم ربك العظيم«
ال فحسب تسبيحا يف املقال، فكذلك يف اِإل�ان و الحال و األع�ل، أن تصبح حياتك تسبيحا باسم ربك العظيم، أو 

و يقربــون إِىل   الحسنى، يدلون عىل هللاّ   ظيم، ك� و أن أولياءه املكرم� هم من أس�ء هللاّ تتحول إِىل اسم الرب الع
  . هللاّ 
عن الفوىض الالّغاية الصالحة من الخلق، العابثة بهــم، فــال يحرشــهم » باسم ربك العظيم«ربك العظيم » فسبح«

كل ما ال يليق بعظمة الربوبية الفاضلة  للحساب الجزاء، و سبحه باسمه عن الحساب الفوىض يوم الحساب، و عن
  العادلة بغ� حساب.
ـ عىل أوجه » رب العامل�«عن » ربك«و تُرى هل يختلف  أفهناك أرباب متشاكسون؟! كال! و إِ�ا يوجه الخطاب هنا 

يســبح ربــه باســمه  ، فباســتطاعته أنآلـه و عليـه هللا صـىلالوجوه ـ إِىل أعظم أس�ء الربوبية العينية: الرسول األقدس محمــد 
العظيم، و هو أيضا من اسمه العظيم، و هو أعرف ِمن سواه باسم ربه العظيم: رب عظيم و اسم عظيم، يسبح به 

  رسول عظيم، و ل� يكمل التسبيح فيقتدي به َمن سواه من العامل�.
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  ):۷۸: ۵۶» (فال اقسم �واقع النجوم. و انه لقسم لو تعلمون عظيم. انه لقرآن كريم«
دثنا عن الالقسم يف مواضعها، و انه حقا نفي للقسم القسٌم، إِيجاًء باإلستغناء عنه ملا له يُقسم، و إِن كان القسم تح

عظي� فإِن املقسم له أعظم و أغنى، فكرم القرآن وسعته، الزاهر املتظاهر الالمع، أظهر من مواقع النجوم و أملــع، 
  أن يقسم بها، و إِن كان ملا هو أعظم منها؟.  ا، التي يستعظم ّهللا ملن كان له برص، ف� هي هذه النجوم �واقعه

و هو الذي : «١ترى أنها نجوم الس�ء: الكواكب الطالعة فيها، اآلخذة مواقعها، رصدا للراصدين، و هداية للمهتدين
)؟ و نجوم القرآن أهدى، و هدايتها أعمَّ و أبقى! فامــاذا ۹۷: ۶» (جعل النجوم لتهتدوا بها يف ظل�ت الرب و البحر

  يقسم بها كمثال إلثبات كرم القرآن وسعته يف هداه، و زهرته و ُعاله؟.
: ۷۷» (فإِذا النجوم طُمست«، املطموسة عن كيانها: ٢يف مواقعهاأم هي هي النجوم يوم قيامتها، الساقطة الواقعة 

) و ملاذا يقسم بها لنجوم ال تسقط و ال تطمس؟ فيوم القيامة يوم تظهر نجوم القرآن بحقائقها مه� كذبوا بهــا ۷
  )!.۳۹: ۱۰» (ا يأتهم تأويلهبل كذبوا �ا � يحيطوا بعلمه و مل«من قبل: 

أم هي نجوم من الس�ء، وهي رجوم ملسرتقي السمع باملأل اإلعىل، آخذة من أهدافها من مواقع الشياط�، ثاقبــة 
  )؟۹: ۳۷» (ال يسمعون اىل املإل األعىل و يقذفون من كل جانب. دحورا و لهم عذاب واصب: «٣لهم و داحرة
و ننزل من القرآ «م بها لنجوم القرآن و هي أدحر و أثقب للشياط�، ك� هي أهدى و أنور للمؤمن�: و ملاذا يقس

  ).۸۲: ۱۷» (�ا هو شفاٌء و رحمة للمؤمن� و ال يزيد الظامل� إِال خسارا
أعىل موقع  آله و عليه هللا صىلأم هي آيات القرآن، النازلة نجوما، بعد أن نزلت ليلة واحدة، عىل قلب الرسول األقدس محّمد 

لنزولها، ثم تتحول اىل مواقع أخرى من قلوب السابق� إىل دعوته، ثم أصحاب اليم�، ثم اىل الناس أجمع�؟ فنجوم 
  .٤القرآن نجوم هداية للجنة و الناس، و رجوم عىل النسناس

  قل يحييها الذى انشاها اول مرة
  االحياء الثا� اوىل من االول

  )۷۹: ۳۶( »فَال يَْحزُنَْك قَوْلُُهْم إِنّا نَْعلَُم ما يُِرسّوَن َو ما يُْعلِنُونَ «

                                                        
��ل: » ��� ا��� ���ا�� ا����م«��و��:   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  . ا��ل ا����� �����د ا���� �� ����ة �� ���� ��ل ��ل أ�� ���ا��١�ّ

 ��ل: ��� أ�� �� ���� ���.» ��� ا��� ���ا�� ا����م«��و��:   ��ن أ�� ا������� �����ن ��� ���ل ا��ّ�

أ��ل: ���� ��� �� �� ا���� إِذ ��ن ا�����د �� ا����م. و ا������ن �����ى �����ن ا�� ��� �����، ����� ��� ���ول ������ 

 �����ً �� ������ ا���آن.ا�� ا���� �

 
 . �� ���� ا�� ز��ن و ا�� ���ن، ز�� و����� و �����.٢

 
���ل  أن ��ا�� ا����م ر����� �������� ���ن ا������ن �����ن ��� ا����م ����  . ���� ا����ن روي �� أ�� ���� و أ�� ���ا��٣�ّ

أ��ل ��� ا���ا�� ��� ���� ا�� ���ن و ��� �� ���� �� ا������ل ا��ٔ���، و ���� ��� ���� ا�� ���ر ». ��� ا��� ���«������: 

 و ��� ���� ���� ا�� ا����ن و ا����ن.

 
» و ا�� ���� �� �����ن ����«��ل: ا���آن » م��� ا��� ���ا�� ا����«أ���� ����� �� ا�� ���س �� ����  ١٦١: ٦. ا��ر ا�����ر ٤

��ل: » ��� ا��� ���ا�� ا����م«�� ����د   ��ل: ا���آن، و ��� أ��ج ا������� ���� ���� �� ا�����ل �� ���و ��� ��ل ��ء ���ا��ّ�

���س �� ا��اج آ�� �� ا��ٓ�� ��ل: ����� �����، و ��� ���� �� �����، و �� ا��  آ�� و ���� ا��� �������� ا���آن ���ن ���ل ��� ا���� 

 ا����ب أو�� و آ��ه. أ��ل ا�� ��� ا����� ����� ا������ و �� ���� ��� ����ه.
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يف نكران املبدء و املعاد و الرسالة، ف » فال يحزنك قولهم» «ال يستطيعون نرصهم و هم له مجند محرضون«و إذا 
ٌء فيه و أمرهم مكشوف بظاهره  أمامها، فال عليك منهم ىش» و ما يعلنون«ضد هذه الرسالة » إنا نعلم ما يرسون«

  »فال يحزنك قولهم..«و ما عاد لهم من خطر عليك  و خافيه عىل الحكيم الخب� القدير، و قد هان أمرهم
  ).۷۷: ۳۶( »أَ َو لَْم يََر اْإلِنْساُن أَنّا َخلَْقناُه ِمْن نُطَْفٍة فَإِذا ُهَو َخصيٌم ُمب�ٌ «

آية أنفسية » أو � ير....«أ� يروا من آيات إمكانية املعاد و رضورته اآلفاقية، فإن كانت منفصلة من ذوات أنفسهم 
هــو «بعــد مــا يكــرب و يعقــل » فــإذا«� تكن شيئا مذكورا » من نطفة«اإلنسان » أنا خلقناه«يراها كل راٍء حسية 
  يف خصومة متعنّت.» مب�«كث� املخاصمة يف حق املعاد و هو أهون من خلقه أوَّل مرة، و هو »: خصيم

هو أهون عليه، يرضب عىل ذلك مثالً  ينىس خلقه أوَّل مرة من نطفة، ثم يستنكر حائرا خلَقه ثا� مرة من ترابه و
؟ و أحِسن بجوابه الحارض حيث »حيي العظام و هي رميممن يُ «ثم يقول قولته:  ١ملموسا من َعظٍْم و نَِحٍر يفركه

مه� اختلف خلقه يف املرت�، و هو يف الثانية أهون » قل يحييها الذي أنشأها أوَّل مرة«يصدقه كل مصدق بالخالق: 
  فضالً عن األهون!» عليم«كاألوَّل أو أصعب » و هو بكل خلق«

م حول املعاد، فلنئ كان السؤال حــول اصــل االحيــاء، استأصــله و إنها براه� قاطعة قاصعة ال فواق لها ألي خصي
و إن كان حول: من يجمع ذرات العظام و سائر البدن املتفرقة هنــا و هنــاك، عــاد نفــس » الذي خلقها اّول مرة«

إنــا خلقنــا «حيث النطفة مجموعة من متفرقات عن مــواد شــتى، فانهــا امشــاج » الذي خلقها اّول مرة«الجواب 
  ).۲: ۷۶» (ن نطفة امشاج..االنسان م

تها أخ�ا،  الً، و رمَّ و قد يعني رضب العظام مثالً و هي رميم، األجزاء األبعد عن الحياة يف بعدي بُعدها عن الحياة أوَّ
» و هو بكل خلــق علــيم«أوَّالً أن أجزاء النطفة كانت أرمَّ من الرميم و أبعد من ذلك البعيد » نيس خلقه«و لكن 

راتبه أمثال يف كونه خارقة إِلهية، فال تختلف صوره يف قدرته تعاىل حتى إذا كانت هيِّنة و أهون و حيث الخلق يف م
صعبة و أصعب بالنسبة للقدرات املحدودة، فانها سواء بجنب القدرة الالّمتناهية اِإللهية، فال صعَب عنده و أصعب 

، ف    »!شيئا أن يقول له كن فيكون إ�ا أمره إذا أراد«و ال ه�ِّ و أهون، فالكل لديه ه�ِّ
هنا مراتب ثالث من الخلق كل ال حق أهون من سابقه و ثالثها اإلِعادة يوم املعاد، و قبلها الخلق من نطفة يــوم 

ٍء و صوره عىل غ� مثال كان سبق إليه  ٍء و (إن الذي أنشأه من غ� ىش الدنيا، و أوالها خلق املادة األولية ال من ىش
السالم عليهك� بدأه) ك� يف حوار االمام الصادق  قادر أن يعيده 

أجل و: (خلُْقها قبل أن تكون أعجب من إحيائها و قد  ٢

                                                        
ان ���د�� �� ���د ا����م ������ ا������ج روى �� ���� �� ���� �� ا��� �� آ���� �� ا����� �� ���   ٨٨ـ  ٣٩٥: ٤. ��ر ا������ ١

: ��� ��ن ا����م ������ ��� ا��ي ��� �����ن ��� �����؟ ��ل �� ���   ����ما ������ن ا��ا���   ا����م ����ا���م و ا���ر�� ��ل ����� ا�������  

�� «ا��ه ���ب ������ ��� ا���ت و �� ا�� �� ��� ا����� ��� ��� ��� ����� �� ��ل �� ����  آ�� و ���� ا��� ������� و ����  

������ ا��ي ا���ٔ�� اّول ��ة و �� ��� ��� «���ن ����� ���ل: ����ا ����� آ���� و ���� ��  ��ٔ��� ا��ّ�» ���� ا����م و �� ر���

�� ا��،   �� ا�� ���س ان ��رب ��ه ا���� ا���ص �� وا��، و ��� ا��� ا�� ���ا��ّ� �����٢٦٩ف ������، و �� ا��ر ا�����ره: » ����

 و ���� ��� ا�� ا�� �� ���، و را�� ��� ا�� ا�� ���.

 
�ـ�ل ا��ـ���: ا������ـ� ا�ـ�وح  ا��ـ��م ����ا���دق    �� ���ب ا������ج ������� �� ا����ج ا�� ���ا��ّ� ٨٧ـ  ٢٩٤: ٤. ��ر ا������ ٢

���ء و ���� ��� �� و �� ����س �� ام �� ��ق. ��ل: �� �� ��ق ا�� و�� ���� �� ا���ر ���� ذ�� ���� ا�� ��� ��و�� �� �����

ا���ت ا�����ء. ��� ��أ�� ������ و ذ�� ار������ ��� ���� ���� ا���� و ذ�� ��� ا�������، ��ل: و أ�ّـ� �ـ� �����ـ� و ا��ـ�ن �ـ� 

����� �� �ـ���؟ ��� و ا��ٔ���ء �� ����� ���� ����ة ��ٔ��� ������ و ��� ��ٔ��ى ����� ��ا��� و ��� �� ��ر ��ا�� ���� �� �� ا

: ان ا��ي.. ��ل او�� �� ذ�� ��ل: ان ا��وح ����� �� ������، ارواح ا������� �� ���ء و ���� و روح ا����ء ا��ـ��م ������ل  

�� ��� و ���� و ا���ن ���� ��ا�� ��� ��� ��� و �� ���ف �� ا����ع و ا���ام �� ا��ا��� ��� ا���� و ����� �� ذ�� �ـ� ا��ـ�اب 

�ظ ��� �� �� ���ب ��� ����ل ذرة �� ����ت ا��رض و ���� ��د ا�����ء و وز���، و ان ��اب ا��و�ـ������ �����ـ� ا�ـ��� �ـ� ���
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  .١كانت)
فإعادة خلق اإلنسان مثله أهون الخلق عىل اإلطالق، فقبله بدُءه و أكرب منه خلق الس�وات و األرض و قبل الثالثة 

ٍء، و هم يرتابون يف ذلك الخلق األهون، و هو يف ميزان العدل و الفضل أهم! وترى أن  ألولية ال من ىشخلق املادة ا
» يحيهــا«الظاهرة يف كــل العظــام، و كــذلك: » من يحيى العظام«مجموعة عظام اإلنسان تحيى يوم املعاد، ملكان 

ائر األجزاء هو اجزاء أصلية او فرعيــة حيث املرجع هو العظام نفسها؟ و قسم عظيم من اجزاء العظام ك� من س
حــا دون  آلخرين، فقد ال تبقى ألناس عظام وسواها حتى تُحيى، يف ح� ان عظاَم آخــرين تُحيــى، ترجيحــا او ترجُّ

ح عليه!.   مرجح، و حرمانا ملن رُجِّ
ســادها العامــة ثم الرضورة القاضية لجس�نية املعاد عقلية، هي وصول الثواب و العقاب إىل األرواح بواســطة أج

لصالحة األع�ل و طالحتها، ك� ه� و اصالن إىل األرواح، فــإن أعــ�ل األرواح بــ� مــا هــي تعملهــا دون وســيط 
األعضاء، و ما هي عاملة بوسيط األعضاء، فالجزاء العدل الوفاق وصول كلٍّ من صالح و صالح إىل الروح بوسيط و 

ها اِإلنسان منذ هو جن� إِىل املوت، تكفــي هــذه ـ فقــط ـ لتكــون غ� وسيط، و تكفي األجزاء األصيلة التي يعيش
  وسيطة لوصول الجزاء إىل الروح!

استعجاب و استعظام ألصل إحياء العظام، دون نظرة و اتجاه إىل كمية منها أم و » من يحيي العظام«و الجواب أن 
يعني كميًة يف ذلك اإلِحياء يف ح� أنه ناكٌر كيفية لها، و � يكن السائل املتعنت من الفالسفة حتى يفهم فيَعي أو 

إجابة عن الشبهة يف أصل اإلِحياء، سواٌء أكان إحياًء لكل العظــام أم بعضــها، فــال تطــارد » يحيها«أصل اإلِحياء، ثم 
  األدلة العقلية و النقلية الدالة عىل اختصاص اإلِحياء ببعض األجزاء.

ل منها  ّولية الحقيقية ِإلنشاء العظام هي النشاء النطفة الجرثومية، فإنهــا صــورة و اال » الذي انشأها أول مرة«و عَّ
  مصغرة عن الجن�، ك� هي مصغرة عن الوليد الجديد و إىل أعظم ِعظَمها طوال عمره.

فاِإلنشاء األول يف مالحظة دقيقة يخص النطفة الجرثومية، و يف لحاظ أوسع و أعرف هو بداية نشوء العظام حــ� 
) و مضغة كل إنسان قياسا إىل مجموعــة أجزائــه األصــيلة و ۱۴: ۲۳» (فخلقنا املضغة عظاما«املضغة: انشأت من 

: ۷» (ك� بدأكم تعودون«الدخيلة منذ عظامه إىل موته، علَّها واحدة باملالي� من أجزائه التي يعيشها طول حياته و 
لكاسية لها، فاملُعادة من أجزاء اإلنسان أية حال ) قد تعني النطفة الجرثومية، أم تعني عظام املضغة بلحومها ا۲۹

ليست إالَّ األجزاء التي يعيشها اإلنسان دون تبدل و انفالت، مه� انضمت بعد املوت إىل أنايس آخرين، فإنها تصبح 
و األجزاء  من أجزائهم الدخيلة دون األصيلة، فلكلٍّ ـ إذا ـ أجزاٌء أصيلة تخصه، و يعاد فيها ليجزى بها جزاَءه األوىف،

  الدخيلة هي ب� أصيلة آلخرين فآلخرين، أم دخيلة عىل أية حال فال تعاد ال مع األول� و ال اآلخرين.
و ألن دار الجزاء هي دار البقاء، فلتكن األجزاء قابلة لذلك البقاء، ك� هي قابلة للجزاء، و القول إن الخليَّات كلها 

ها دون تبدل ك� أثبته علم الفيزيولوجيا اإلِنسا�! انــه تخــرُّص بالغيــب تتبدل سن� بعد سن� فال أجزاء أصلية من
الت، و لكنها ال تستقيص كلَّ االجزاء، فك� الروح لكل إنسان هو روحه مدى حياته، كذلك  مبني عىل ما يُرى من تبدُّ

ة لكل إنسان حيث يعمل أجزاءه األصيلة هي أجزاءه مدى حياته، و هي التي يحرش بها، ففي الحياة الدنيا هي باقي
ـ كل ما يعمل ـ بها، ثم بعد املوت هى يف قبضة ملك املوت مه� انترشــت و انتقلــت إىل اشــخاص آخــرين، إذ ال 
تصبح من أجزائهم األصيلة، و لكل إنسان نصيب يخصه من أجزاء هي الُمعاد يف املَعاد بأمثال الصور التي ماتــت 

                                                                                                                                                         
ا���اب ��ذا ��ن ��� ا���� أ���ب ا��رض ��� ا����ر ����� ا��رض �� ���� ��� ا���� ����� ��اب �� ���� ا�� ����� ������ 

 ��� ا��وح ����د ا���ر ��ذن ا����ر ������� و ��� ا��وح ���� �ٕ�ذا �� ا���ى �� ���� �� ���� ����. ����� ا���در ا��  ��ذن ا��ّ�

 
�� ��ه ��ـ� ���ـ� ��ـ�ل �ـ� و  آ�ـ� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا�� ا�� ���� �� ����� ��ل ��ء ا�� �� ��� ا�� ا����   ٢٧: ٥. ا��ر ا�����ر ١

 : �����...آ�� و ���� ا��� ���   ���ل �� ر��ل ا��ّ�» و ��ب ��� ����ً...«  ��ا ��ٔ��ل ا��ّ�  ���� أ�ّ� ���� ا��ّ�
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  عنها.
عونها! و فصــل و ليس من املمكن استقصاء كافة ا لخليات بتبدالتها و تحوالتها فضالً عن تفلتُّها كلهــا يف ســن� يــدَّ

  تعاىل.  القول حول كيفية املَعاد و كمية املُعاد يأ� يف طيات آياتها األحرى بالتفصيل إن شاء هللاّ 
  ).۸۰: ۳۶( »نَ الّذي َجَعَل لَُكْم ِمَن الّشَجِر اْألَْخَرضِ ناًرا فَإِذا أَنْتُْم ِمنُْه تُوقُِدو «

رة لل�ء، و املاء املُطفي للنار؟ و قد جمعهــا هللاّ  يف الشــجر   فأين الشجر األخرض املتميل من املاء؟ و أين النار املبخَّ
و ليس حصول الحياة يف امليت الذي كان حيا ثم مات بأبعــد مــن شــعلة النــار »! فإذا انتم منه توقدون«األخرض: 

بكل خلق عليم صعبا و أصعب و هيِّنا و أهون يف كل ما   دان و هذان متال�ان و هللاّ املتخرجة من املاء و ه� متضا
  دق و جل.

شجر املرخ و العفار، تشتعالن باحتكاك أحده� باآلخر أو بنفسه بعضه » الشجر األخرض«و عّل املقصود من هذا 
إلِخرضار، يا لها من عجيبة يف الخلق و أعجب ببعض، شجر أخرض ريَّان باملاء يصبح نارا، و َوقود نار مع اللَّدونة و ا

أفعيينا بالخلق األوَّل بل هم يف لبس من خلق جديد. بــل هــم بلقــاء «من إحياء املو� و ال سي� يف الخلق الثا�، 
  »!ربهم كافرون

يجعلها نارا يف   ، ثم ّهللا  و ك� الشجر األخرض يحوي نارا، فشجرة اِإلنسان الخرضاء قد تحوي نارا �ا يعارض رشعة هللاّ 
  . ) ك� وقد تحوي نورا �ا تطبِّق رشعة هللاّ ۱۰: ۳» (و اولئك هم وقود النار«األخرى أم موقود نار 

  ۲تبديل االمثال 
  ).۸۱: ۳۶( »أَ َو لَيَْس الّذي َخلََق الّس�واِت َو اْألَرَْض بِقاِدٍر َعىل أَْن يَْخلَُق ِمثْلَُهْم بَىل َو ُهَو الَْخالُّق الَْعليمُ «

؟ عطفا عىل »أو ليس الذي خلق الس�وات و األرض بقادر«ٍء ثم بدأ خلقكم  أليس الذي خلق املادة األوىل ال من ىش
  ألواٍن من الخلق أصعب عن اإلعادة.

الذي خلق الس�وات و األرض قادر عىل أن يخلق مثلهم و جعل لهــم أجــالً ال ريــب فيــه فــأ�   أَو � يروا أن هللاّ «
نحن قدرنا بينكم املوت و ما نحن �سبوق�. عىل أن نبدل أمثالكم و ننشئكم في� ) «۹۹: ۱۷» (ن إالَّ كفوراالظاملو 

هو إنَّ خلق املِثل هو اإلِعادة يف املَعاد، حيث املُعاد ليس ع� البدن بصورته األوىل، بل هو  ١)۶۱: ۵۶» (ال تعلمون
ل أجسادكم أمثالَها يف الصورة مه� كانت من أعيانها  بصورة ثانية كاألوىل، و ك� تعنية آيات تبديل األمثال أنه يبدِّ
يف املادة، وحدة عينية يف أصل املادة البدنية، و أخرى صورية م�ثلة لألوىل، فال يعني مثلهم أعيانهم أو أشباههم يف 

يف عــ�  ٢و ال أعيانهم يف األخرى حيث املُعاد فيها يختلف عــن األوىل ألقــل تقــديراألوىل اذ � ينكروا خلقهم فيها، 
الصورة، فليس إِالَّ مثلَها، أن تعاد األجزاء األصيلة لكل إنسان يف مثل صورته التي مات عنهــا و الــروح هــو الــروح، 

يكون ضد األول فليس ـ إذا ـ إعادة لألول، أم مثله يف الصورة أو املادة أم فيه� كالً أو بعضا، فهو  فالىش ـ الثا� قد
إعادة لألول صورًة أم ماّدًة أم فيه�، و أما أن يكون عينه؟ فال! حيث الع� ال يتعدد، إذ التعدد بحاجة رضورية إىل 

َ هنا حتى نفتِّش عن امليِّزات.ِء و عينه، ب ميِّزة ما بينه� و ال ميِّزة ب� الىش   ل ال ب�ِّ
ف (إعادة املعدوم م� امتنعا) ـ كقاعدة فلسفية قطيعة ـ ال تشمل املعاد حسب القرآن، حيث املُعاد يف املَعاد إِ�ا 
 هو إعادة الروح يف املادة األصيلة البدنية �ثل الصورة التي مات عنها، فال يُعاد الروح بعينــه ألنــه ال �ــوت حتــى

يحيى مرة أخرى إال عن غشوة تعرتيه يف النفخة األوىل، و ال تُعاد األجزاء األصيلة إذ � تنعدم، و ال تُعاد ع� الصورة 
التي زالت، و إِما يعاد الروح إىل األجزاء األصيلة بعد فراقها، و يُخلق مثل الصورة األوىل، و محطُّ الجزاء الوفاق يف 

روح نفسه، و يف الفرع هي األجزاء األصلية التي بها يعاقب الروح و يثاب و األجزاء األصل هو الروح، و الروح هو ال

                                                        
 ا�����ن. ٢٧ج  ٩٢ـ  ٨٧. را�� ����� ا��ٓ�� �� ص ١

 
 . و �� ����� أ�� �� ���� ا���دة ��� �����ه �� ا��ا���.٢
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هي األجزاء، ثم ال جزاء للصورة حتى يقال إنها فاتت، و املخلوقة ثانية ليست هــي هيــه، و إ�ــا مثلَهــا، و الجــزاء 
و الصــورة امل�ثلــة لــألوىل ليســت العدل هو الوارد عىل ع� الكائن العامل دون مثله! و األجزاء هي ع� األجزاء، 

  محطة الجزاء!.
فالخالق العليم الذي خلق الس�وات و األرض أقدر عىل خلق أمثال الناس و هو الخلق الثا� الذي ينكره الناكرون 

الــذي   أَو � يــروا أن هللاّ ) «۵۷: ۴۰» (لَخلق الس�وات و األرض أكرب من خلق الناس و لكن أك� الناس ال يعلمون«
) ف (إذا كــان خلــق الســ�وات و ۳۳: ۴۶لق الس�وات و األرض و � يْعَي يخلقهن بقادر عىل أن يحيي املو� (خ

خلق هذا األعجب عندكم   االرض أبعد يف أوهامكم و قدركم أن تقدروا عليه من إعادة البايل فكيف جوزتم من ّهللا 
و خلق أمثالكم يف املَعاد أهون من الخلق  ١ة البايل)و األصعب لديكم و � تجوزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعاد

  األول، ك� الخلق األول أهون من خلق الس�وات و األرض! و خلقه� أهون من خلق املادة األولية.
  ).۸۲: ۳۶( »رُُه إِذا أَراَد َشيْئًا أَْن يَُقوَل لَُه كُْن فَيَُكونُ إِّ�ا أَمْ «

فإ�ا فعله و إيجابه التكويني » إذا أراد شيئا«األمر هنا ب� فعل و إيجاب و ه� منه واحد، فليس هنا شيئا ملكان 
  ٍء كن فيكون دو�ا فصل أو �نُّع أو مانع. إذا أراد شيئا أن يقول لذلك الىش

مره إذا أراد شيئا كأمر املخلوق� أن يحول ب� إرادته و مراده أمر آخر �نع، أو يكلِّف تحقيق مراده سوى فليس أ 
أن يقول «أيّا كان و أيّان من صغ� و كب�، من بدٍء و إعادة » إ�ا أمره إذا أراد شيئا«إرادته أمٌر آخر او أْمُر آخر، ف 

بنفاذ أمره دو�ا نَِظرة أمٍر آخر أو أمِر آخر، أو ترصُّم الزمان إالّ أن يشاء و قوله فعلُه، تلميحة لطيفة » له كن فيكون
  هو التأجيل ك� خلق الس�وات و األرض يف ستة أيام.

ـ فيكون، ال بصوت يقرع و ال نداء يُسمع، و إ�ا كالمه سبحانه فعٌل منه و إنشاء و مثله �  (يقول لِ� أراد كونَه: كن 
الفعل بال لفظ و ال نطق بلسان و ال همة و ال   (فإرادة هللاّ  ٢»ا و لو كان قد�ا لكان إلها ثانيايكن من قبل ذلك كائن

  .٣تفكر و ال كيف لذلك ك� أَنه ال كيف له)
يعم كل� ال يســتحيل » شيئا«هي اإلرادة القاطعة بعد العلم و املشية، و » أراد«هنا فعله ك� قوله، و » هأمر «ف 

ليه التي ُخلَِقت ال من ىش ذاتيا أو يف الحكمة، ارادة لتكوينه ال من ىش ٍء َخلََقــه  ٍء، أم لتكوينه مــن ىش ٍء كاملادة األوَّ
ٍء عىل األوَّل باعتبار األوَّل دون أية فعلية إالَّ إمكان  بعد اِإلماتة، و اطالق الىش قبله تبديالً له أيّا كان، و منه اإلِحياء

ء الكائن حيث يبدل إىل غ� شيئه يف صورته، ثم تبديله حيــا بعــد موتــه، و قــد  ء، و من ثَمَّ الىش إيجاده ال من ىش
  .٤مع عمران السالم عليهوار اإلِمام الرضا  أطلق عىل املواد األولية لفظة الحروف حيث تعني حروف التكوين ك� يف ح
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 .ا����م ����. ا����ر �� ��� ا������ �� ا����م ا���ا������� ٢

 
و �� ا����   ا����� �� ا��رادة �� ا��ّ� ا����م ������ ا����  �� ا��ل ا����� �����ده �� ���ان �� ���� ��ل ��� �� ٩٨. ��� ح ٣

��راد�� ا��ا�� �� ��� ذ�� ���ـ� و �ـ� ��ـ� و �ـ�   ��ل ���ل: ا��رادة �� ا���� ا����� و �� ���و ��� ��� ذ�� �� ا���� و ا�� �� ا��ّ�

 . ����� و ��ه ا����ت ����� ��� و �� ���ت ا���� ��رادة ا��ّ�

 
�� ا�� ا��د��ن و ا������ت �� ا������ ���م ����ـ�   ا����م ������ ���ن ا��ٔ���ر �� ��ب ���� ا����   ٩٩ح  ٣٩٧: ٤. ��ر ا������ ٤

�ـ�ن اول ا��ا�ـ� و اراد�ـ� و ��ـ���� �� ���ان ��ـ�ل ��ـ�: و ا��ـ� ان ا�ٕ��ـ�اع و ا���ـ��� و ا�ـ�رادة وا�ـ�ة و ا�ـ����� ����ـ� و  ا��ـ��م ����

ء �ـ� ا�ـ� �ـ� و  ٍء و د����ً ��� �� ��َرك و �����ً ��� ���� و ��� ا���وف ���ف �� �� ا���وف ا��� ����� أ���ً ��� ��

��� ������ ���� او ��� او ����ل أو ���� او ��� ���� و ����� ا����� ا����ر ���� و �� ���� ����وف �� ا��ا�� ��� ���� ��� ا��

ا��ي �� ��ر ا��ـ��وات و ا�ـ�رض و ا��ـ�وف �ـ� ا����ـ�ل �ـ���   و �� و��د ��� ����� ����� ���ٕ���اع و ا���ر �� ��ا اّول ��� ا��ّ�
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ٍء َو إِلَيِْه تُْرَجُعونَ «   ).۸۳: ۳۶( »فَُسبْحاَن الّذي بِيَِدِه َملَُكوُت كُلِّ َيشْ
مطلقا ال يُغلب صاحبه، فقد  ٌء منه� ليس هنا ُملك رسيع الزوال، و هناك ُملك أبطأ يف الزوال ألنه أقوى ُملكا، و ىش

  يَغلب و قد يُغلب.
ٌء، فمن بيده املُلك قد ال َ�لك، و مــن بيــده الُملــك قــد  ُء ىش ِء و ما به الىش ثم و هنالك ملكوت هي حقيقة الىش

ا، ء إيجادا و إعداما و ما بينه� تحويرا و تغي�  يضعف أو يزول ُملكه، و لك الذي بيده امللكوت فبيده ناصية كل ىش
  ال ُمنعة عن إرادته فيه و ال مهلة بعدها له!

، ال يشاركه فيها ســواه اللهــم إالَّ  و علَّ امللكوت هي حقيقة املِلك و الُملك مبالغة فيه� حقه�، فليست إذا إال هللاّ 
  . عل� إذا علَّم هللاّ 

» ٍء... من ىش  ت و األرض و ما خلق هللاّ أَو� ينظروا يف ملكوت الس�وا«فهنا ملكوت يجوز النظر إليها و قد أمرنا به: 
  ) و هذه ملكوت تُعرف بالنظر و هي افتقار الكائنات ذاتيا إىل من سواها.۱۸۵: ۷(

: ۶» (و كذلك نري إبراهيم ملكوت الس�وات و األرض و ليكون من املوقن�«من يشاء:   و هناك ملكوت يريها هللاّ 
ل بالنظر، و قطعا ليست هي العلم املحيط بذوات الكائنات فإنه يساوق ) و علَّها إرائه الفتقار أعمق م� يحص۷۵

  ؟» و هل من خالق غ� هللاّ «القدرة الخالقة لها 
ـ بيده تعاىل عل� و قدرة:  » ٍء و هو يج� و ال يجار عليه قل من بيده ملكوت كل ىش«و هنا لك ملكوت هي ـ فقط 

و إليه «ٍء لنفسه رشيكا  عن أن يعيى بخلق أمثالنا أو يتخذ يف ىش »ءٍ  فسبحان الذي بيده ملكوت كل ىش«)؟ ۸۸: ۳۳(
  كحتمية تقضيها العدالة و الحكمة اِإللهية!» ترجعون

  و إنها ايقاعة ختامية قاحلة لهذه الجولة الهائلة يف السورة كلها، تضم األصول الثالثة بإج�ل لطيف!
  ).۲۵: ۳۰( »بِأَْمرِِه ثُّم إِذا دَعاكُْم َدْعَوًة ِمَن اْألَرِْض إِذا أَنْتُْم تَْخُرُجونَ  َو ِمْن آياتِِه أَْن تَُقوَم الّس�ُء َو اْألَرُْض «

قيام الس�ء و األرض ـ و ه� الكون املخلوق كله ـ هو قيامه� عىل حالته� الحيوية ك� هيه منذ خلقتا و أكملتا 
امه� و هذه الــدعوة املحييــة بقيامــة اإلِماتــة الشــاملة تراخٍ ب� قي» ثم إذا دعاكم«�ا ُخلق فيه� و ما بينه�، و 

  للس�ء و األرض.
التكوينيــة، و » كن«و ك� أنه� تقومان بأمره، كذلك تنفطران بأمره، و أنتم ـ كذلك ـ تخرجون بأمره، و هو كلمة 

  الترشيعية.» كن«بالنسبة للمكلف� اضافة اليها 

                                                                                                                                                         
��و�ـ� �����ـ� ���ـ� و �ـ� ����ـ� و ��ـ���ن ���ـ� ����ـ� �����ـ� و   ا���� و �� ا���وف ا��� ����� ا����م و ا����رات ���ـ� �ـ� ا��ّـ�

ن ���� ��ل ��� ���ت ا������ و �� ا������� و ا������ ا���ن و ���ون ���� ��ل ��� ���ت ا�������� و ا����ا��� و ���ـ� ���ـ� ���و

ا��ف ������ �� ���� ا����ت �� ا���� ا��ٔ����� ا����ت ���� و �� ���� ا��ف ����� �� ا������� و ا������ ���� �ـ� ا���ـ�ت 

���� ����، و أ�� ا����� ا������� �� ���ز ذ���� ا��� ��� ذ����ه، �ـ� ��ـ� ا��ـ�وف ��ـ� إ��ـ���� و ���رت ا���وف ����� و ��

��و�� ا�ٕ���اع و   و �� ��� ��� و �� ���ن �� ا�����ع ������ ا��ول �� ا��ّ�» �� ����ن«ا���م ����� ����ً ��� ����� ��و��: 

ا���� ا����� ��وف �� وزن ��� و �� ��ن و �� ������ ������ ��� ����ر ا���� �� وزن �� و�� ���� �� ��� و �� ��ن و �� �� و 

��ـ�رك و ��ـ��� �ـ��� �����ـ�اع ���ـ� �ـ�� ���ـ�   و ا���� ا����� �� ��ن �� ا����اع ���� ������ �����ـ� ذا ذوق ���ـ�را ا��ـ� و ا��ّـ�

ل ��ـ� ��ـ� ���ـ��، �ـ�ل ا��ـ���ن: ��ـ� �ـ� �ـ�ل ��ـ� ��ـ� ٌء و ا�ٕ���اع ���� ����وف و ا��ـ�وف �ـ� �ـ� ��و�� و �� ��ن ��� ��

ـ�� أو   ��ن ا��ّ� ا����م ���������؟ ��ل ا����   ���رك و ����� �� ���� ���� ���� ���� ���� أ��ا ��ذا أ�� ���ـ� أ���ـ� أر��ـ� أو ���ـ� أو �

�� ����، ��ل ���ان: ���� ��� ������ ذ�ـ�؟ أ��� �� ذ�� او ا�� �� ������ ���� ����، و �� �� ا�� ����� ���ث �� ��� ��� ذ

ا�� ا������ ���� ذ�� و ����� ا�� ���� ا���وف اذا �� ��د ��� ��� ����� ذ����� ��دا ����: ا ب ت ث ج ح  ا����م ������ل ا����  

�� ���� و و�� �� ���ـ� خ ��� ��ٔ�� ��� آ���� ��� ��� ��� ��� ا����� و اذا ا��� و ���� ���� و ������ ا��� و��� ����� 

 ���� د���� ��� ������� دا��� ا�� ا�����ف ���، ا����؟ ��ل: ���.
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� بأمره و خرابه� بأمره، فلتكن هذه القدرة الشاملة شاهدة صدق ل فك� الس�ء و األرض من آياته، كذلك قيامه
  ».انتم تخرجون«

ام ب »! إذا دعــاكم مــن األرض«الــداعي يف األرض حتــى   ؟ و لــيس هللاّ »دعــاكم«؟ ب »مــن األرض«و �اذا تتعلق 
  ؟ فل�ذا قدمت عىل متَعلقها؟»تخرجون«

خرجون ـ فقط ـ من األرض التي فيها تدخلون، و عــّل األّول معنــيٌّ التقديم يف املحتمل الثا� لغاية الحرص، انكم ت
صمنه ال �عنى ان الداعي هو يف األرض، و ا�ا دعوته إلِخراجنا من أجداثنا صادرة منه من األرض، كموضع لتجيل 

 ض� أن يُعنى الدعوة و نفاذها حيث ينفخ يف الصور و الناقور فيصل في� يصل إىل املدفون� يف األرض فيحيون، و ال
  ضمن املعنى دو�ا استقالل و األصل هو اآلخر.

األوىل، فالخروج من األرض حيا بعد موت مفاجــاة يف » إذا«الثانية للمفاجأة قا�ة مقام فاء الجزاء لرشط » إذا«و 
  يف ال؟:َمتاه و ُمداه، و ليس بدعا من الحياة بعد املوت املتواترين املتالحق� عىل مر الزمن دون ابقاء، ك

  ).۲۶: ۳۰( »َو لَُه َمْن ِيف الّس�واِت َو اْألَرِْض كُّل لَُه قانِتُونَ «
منه� و » كلٌّ «فضالً عنه�، » من يف الس�وات و األرض«ِملكية و َملِكية حقيقية ذاتية دو�ا زوال و ال انتقال » له«

ككــل ـ هــو الطاعــة الخاضــعة الخاشــعة  خاضــعون ِإلرادتــه، فــالقنوت هنــا ـ» قانتون«ال لسواه » له«َمن فيه�، 
  ترشيعيا ك� هو تكوينيا.» قانتون«التكوينية، مه� كان املؤمنون له 

ككل ـ عصاتا و مؤمن�، هم له قانتون يف كل كونهم وكيانهم مه� عصــت عقــول » من يف الس�وات و األرض«ف 
ختارة حتى يتمكنوا من عصيانها، فك� أحيــاهم بعضهم و أع�لُهم، و ليست النقلة إىل الحياة األخرى ِفعلًة لهم م

  ».لتجزى كل نفس �ا تسعى«دون اختيار لهم إذ � يكونوا أحياًء، كذلك يحييهم بعد موتهم 
َخلَْق ثُّم يُعيُدُه َو ُهَو أَْهَوُن َعلَيِْه َو لَُه الَْمثَُل اْألَْعىل ِيف الّس�واِت َو اْألَ «  »َو ُهَو الَْعزيُز الَْحكيمُ رِْض َو ُهَو الّذي يَبَْدٔوا الْ
)۳۰ :۲۷.(  

هو الذي يبدء «دو�ا استقالل ليشء و �نُّع عن إرادته، ف » كل له قانتون«و » له ما يف الس�وات و األرض«و ألن 
أيا كان البدء و أيّان، بدًء ال من يشء كالخلق األول، و بدًء من يشٍء هو الخلق بعد األّول منه و سائر الخلق » الخلق

  ».ثم يعيده و هو أهون عليه«يف املراحل األخرى، و بدًء لخلق االنسان، و إذا كان البدء منه فاالعادة أوىل 
فالبدء أيا كان هو إنشاء من غ� مثال سبق، و اإلِعادة إنشاٌء سبق مثاله يف البدء، سواًء أكانت اإلِعادة بعد اإلِعدام 

مطلق اإلِعدام، ك� قبل اإلِعدام، فاإلِعادة ملا بدَء ثم أعدم هي عــىل  املطلق ك� قبل مطلق الخلق، أو اإلِعادة بعد
أية حال أهون من البدء قياسا بينه�، و قياسا إىل القدرة املحدودة، و اما بالنسبة للقدرة غ� املحدودة فال مراحل 

قدرة الطليقة اِإللهية عىل يف الهون ك� الصعب، فال صعب لها و ال أصعب، و ال ه� و ال أهون، فكٌل ه� تجاه ال
  ).۹: ۱۹» (قال ربك هو عّيل ه� و قد خلقتك من قبل و � تك شيئا«سواء ك� 

قد «ال أهون، ثم » عّيل ه�«و الخلق الثا� أهون من األّول يف نفس الذات و بالنسبة للقدرة املحدودة، و لكنه هنا 
و ال عني إّال » هو أهون عليه«هنا، و يعرب عنها يف آيتنا ب  تعطى اولوية لهذا املنيِّ » خلقتك من قبل و � تك شيئا

  تنازالً يف التفضيل، و ليس يف الحق عنده يف قدرته تفضيل.
قــد �ــانع عنايتهــا » عليــه«قد تعني األهون يف نفس الذات و بالنسبة لقدراتكم؟ و لكــن » و هو أهون عليه«إذا 

  لخصوص هذين األهون�!
و «و حقيقًة يف التفضيل يف حقل العدالــة » و هو العزيز« يف التفضيل يف حقل القدرة: تنازالً» هو أهون عليه«أم 

  ».هو الحكيم
فالبدء للخلق ـ أيا كان ـ هو قضية الفضل، و أما اإلِعادة ـ للمَعاد الحساب ـ فهي قضية العدل، و العدل أهون من 

الحكمــة املحــدودت�، و بالنســبة للعــزة الطيقــة و الفضل و أوجب يف مثلث املقاييس: بينه�، و بالنسبة للعزة و 
  الحكمة الالّمحدودة.

  أضف إىل كل ذلك كهامش يف املعني املعني� األوّل� لألهون حقيقيا، و الثالث تنازالً يف الحوار.
 و أهون سداسية املعا�، و األصل يف الثالثة األّول التنازل يف التفاضل: لو كان له ه�» و هو أهون عليه«فقد تعني 
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  من الفضل من حيث الحكمة، ال القدرة.  ، ثم األصل يف الثالثة األخرى ان العدل أهون عىل ّهللا »هو أهون عليه«ف 
قد تش�ان إىل تنازل التفاضل بجنب القدرة هو العزة، و حقيقــة التفاضــل يف مقيــاس » و هو العزيز الحكيم«إذا 

، ك� الفرض اوىل من الندب، اولوية حقيقية دو�ا تأويــل، خــالف من الفضل  الحكمة، حيث العدل أوجب عىل هللاّ 
  األولوية التنازلية يف حقل القدرة.

حيث املَثَل يف األصل هو الصفة، فعلية ك� هنــا » و له املثل األعىل يف الس�وات و األرض«و هنا يتب� املعني من 
للذين ال يؤمنون بــاآلخرة «م و ذاتية ك� يف النحل ، ا حيث الس�وات و األرض و ما فيه� هي فعليات صفات هللاّ 

  ).۶۰» (املثل األعىل و هو العزيز الحكيم  مثل السوء و �ّ 
  فَمثَله املطلق ك� هنا يعم صفات ذاته إىل صفات فعله، و َمثَله يف الس�وات و األرض يخص صفات فعله.

ية، و لكن اإلِعادة هي من املَثَل األعىل و هــو العــدل فانــه يف الس�وات و األرض بدٌء و إعادة كلها عال  فأمثال ّهللا 
 آله و عليه هللا صىلمحمد   أعىل من الفضل و أهون، و ك� اولياءه املقربون السابقون و قَد يروى عن أسبقهم و أقربهم إىل هللاّ 

ىل ممن ، فهم َمثَل أع١ى)قوله: (نحن كلمة التقوى و سبيل الهدى و املثل األعىل و الحجة العظمى و العروة الوثق
دونهم من املؤمن�، و العدول من هؤالء، َمثَل أعىل ممن ال يعدل �اما و هكذا، ثم املثل يعــم مــن ناحيــة أخــرى 
صفات الفعل الترشيعية إىل صفات فعله التكوينية، فالِرشعة التوراتية مثٌل أعــىل مــن الترشــعة اِإلبراهيميــة، كــ� 

  ة.الرشعة القرآنية هي مثل أعىل من كل رشعة إلهي
و من الناحية الترشيعية إذ » احسن الخالق�  فتبارك ّهللا «و ك� اِإلنسان ككل هو َمثَل أعىل من الناحية التكوينية 

رشع له أحسن الرشائع ب� كافة العقالء، و ح� يشاركه بعضهم كالجن و سواه يف رشعته فهو األصل فيها رسالة و 
  مرسالً إليه.

قد تكون ك� هنا، األفضل ب� امثاله تعاىل، ك� اإلِعادة مثل أعىل من البدء، ام األعىل » املثل األعىل«يف » األعىل«ثم 
من مثل غ�ه، فصفاته الفعلية ـ و هي كل خلقه �ختلف أمثاله األد� و الوسطى و العليا ـ هي أعىل من صــفات 

  خلقه، و ك� ان صفات ذاته و ذاته أعىل ممن سواه.
ل مراتبها حسنة وفق طليق العزة و الحكمة، و أمثال غ�ه ب� سيئَة و حسنة هي طبعا دون تعاىل بك  و أمثال ّهللا 

إذ يرجحون البدء الفا� و هو من فضله، عىل اإلِعادة الباقية و » للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء«: ف  أمثال ّهللا 
مقصودة إالّ حياًة ضئيلة هزيلــة هــي يف  هي من عدله، ترجيحا للفضل املؤقت يف ذلك الخلق العظيم دو�ا غاية

» لتجزى كل نفس �ا تسعى«الحق خالف الفضل، ترجيحا عىل العدل يف اإلِعادة و هي الغاية املقصودة من البدء 
  عدالً و فضالً بواقعه� الطليق العميق.

تفيد الحرصــ، فهــو (رب » عىلاملَثَل األ «السابقة عىل » و له«كذلك ليس كَمثَله َمثَل، » ليس كمثله يشءٌ «و ك� انه 
  .٢»املثل األعىل ـ الذي ال يشبهه يشٌء و ال يوصف و ال يتوهم، فذلك املثل األعىل  املثل األعىل ع� به مثلوه ـ و �ّ 

                                                        
�� ���ن ا��ٔ���ر �����ده ا�� ���� ا���دم �� ا�� ا���� ��� �� ���� ا���� ������ ا����م ��ل ��ل ر��ل  ١٨٠: ٤. ��ر ا������ ١

� ا���اط و ا�� ا����ٔ ا����� و ا�  و ا�� ا����� ا�� ا��ّ�  و ا�� ��ب ا��ّ�  �� ���! ا�� ��� ا��ّ� ا����م ��������   آ�� و ���� ا��� ���   ا��ّ�

��  ٨١ا������� و ا�� ا���� ا��ٔ���، و �� ا����ن �� ا����رة ا������ ا����م ��� ا����� ا���ى.. و ور�� ا��ٔ���ء و ا���� ا��ٔ���، و ��� 

 ���� ����� ���ل �� آ�� �����:...آ�� و ���� ا��� ���   �� ا����س ��ل ��م ر��ل ا��ّ�  ا����ن �� ���ا��ّ�

 
و���ه ���� ���� ���ل ���: و ��م  ا����م ����   �� ���ب ا������ �����ده ا�� ���ن �� ���� �� ا�� ���ا��ّ� ١٨٠: ٤. ��ر ا������ ٢

������ ـ و ��م و ���ه �������� �����ا: و�� ر��� ��� ���ة ��� ا����س ����� ار��� ا�� ا����ء و و���ه   ����� �����ا: ��ا��ّ�

��ل: أ�� و��ت ��د ا����� ��� ����، ����� �ـ�ه ا��ـ��ت �ـ�ل: رب ا��ـ�ش ��ـ� ��ـ��ن ـ  آ�� و ���� ا��� �������ٔ���� �����ا: ان ����ا  

 ل: رب ا���� ا��ٔ���...���
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  ).۱۱: ۳۰( »ّهللاُ يَبَْدٔوا الَْخلَْق ثُّم يُعيُدُه ثُّم إِلَيِْه تُْرَجُعونَ «
جزاًء حسابا، ثوابا و   منه البداية و منه اإلعادة و الرجوع اليه يف النهاية، إعادة إىل حياة يف األخرى، ثم رجوعا إىل هللاّ 

أم » ثــم إليــه ترجعــون«عادة ح� يُعنى منهــا اإلِعــادة للحســاب كــ� تؤيــده عقابا، و البداية هنا هي أعم من اِإل 
كل الخلق قســ�   ه�سيان، حيث يبدء كل خلق ثم تقوم قيامة اإلِماتة و التدم�، الشاملة لكل خلق، ثم يعيد هللاّ 

� كانــت أوســع كــ� للرجوع إليه حسابا، و قس� بال حساب، بل هو أمكنة السكنى لهم ك� يف الحياة الدنيا، مهــ
  اآلخرة هي احيى منها.

ـكائِِهْم كــاِفرينَ ۱۲َو يَْوَم تَُقوُم الّساَعُة يُبْلُِس اْلُ◌مْجرُِموَن(« : ۳۰( »)َو لَْم يَُكْن لَُهْم ِمْن ُرشَكائِِهْم ُشَفعاُء َو كــانُوا بُِرشَـ
۱۳.(  

م آيسون يف الربزخ ك� عند الساعة؟ و ه» يوم تقوم الساعة«اِإلبالس هو اِإلياس مع ح�ة، و تراه كيف يختص ب 
علَّ الساعة هنا هي ساعة املوت مستمرة إىل ساعة الساعة فهم فيها ككل مبلسون! ام ان إبالسهم يف الربزخ برزخ 

حيــث يــرون   من اِإلبالس و هو اياس مع رجاء، إذا يجزوا بعُد جزاءهم األوىف، فقد يبقى لهم رجــاء إىل رحمــة ّهللا 
يوم تقوم الساعة يتم إبالسهم �ا يرون من شديد العذاب و مديده، فاليوم إذا هو يوم اِإلبالس خفيف العذاب، و 

ـ إبالسا، إذ  اإلِفالس و قد فات رجاء الخالص والت ح� مناص، و � يكن يف الربزخ كامل اِإلبالس، و � يكن إياسه ـ إذا 
و قد كانوا يرجون شفاعتهم » لهم من رشكائهم شفعاءو � يكن «كان معه رجاء! و اضافة إىل ذلك اإلبالس اإلياس 

  فانقطع الرجاء، إياسا بعد إياس.
اتراهم كانوا بهم كافرين يوم » و كانوا بشفائهم كافرين«و من شفعائهم   كال اإلِبالس�، من هللاّ » يبلس«و قد تعني 

  ـ! الدين؟ و صحيح التعب� و فصحيه ـ كفروا برشكائهم ـ أو ـ يكفر بعضهم ببعض
بــ� » كــانوا«! قــد تعنــي  يوم الدنيا؟ و قد كانوا بهم مؤمن� يــرونهم شــفعاءهم عنــدهللاّ «قبل الساعة » كانوا«ام 

النشأت� و هم يف الربزخ حيث يكفرون هناك برشكائهم، و لكن كفٌر معه رجاٌء حيث الشفاعة سلبيًة و ايجابيًة ال 
  قبله برشكائهم كافرين.» كانوا«و الحال أنهم » رشكائهم شفعاءو � يكن لهم من «تظهر إالّ يوم القيامة، ففيه 

تعب� ماض عن مستقبل متحقق الوقوع، عناية إىل كفرهم بهم يوم الدين، ام هي تشمل كفرهم بهم » كانوا«ام إن 
  يف الربزخ و األخرى.

  ).۱۴: ۳۰( »َو يَْوَم تَُقوُم الّساَعُة يَْوَمِئٍذ يَتََفرّقُونَ «
ام «) خــالف مــا كــانوا يحســبون: ۵۹: ۳۶» (و امتازوا اليوم ايها املجرمون«ن يتفرقون عن املؤمن�: هؤآلء املجرمو 

حسب الدين اجرتحوا السيآت ان نجعلهم كالذين آمنوا و عملــوا الصــالحات ســواء محيــاهم و م�تهــم ســاء مــا 
  ).۲۱: ۴۵» (يحكمون

األخــالء «انفسهم، تفرقا عن الحب يــوم الــدنيا، حيــث ك� هم يتفرقون في� بينهم و ب� رشكائهم، و بينهم و ب� 
يوم يفر املرء من اخيه و امه و «) فتفرق الفرار بعضهم عن بعض ۶۷: ۴۳» (يومئٍذ بعضهم لبعض عدو إالّ املتقون

  ) و تفرقا يف دركاتهم هناك حسب دركاتهم يف األوىل و من التفرق األول:۳۶: ۸۰» (ابيه. و صاحبته و بنيه
  ).۱۵( »لّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت فَُهْم يف َرْوَضٍة يُْحَربُونَ فَأَّما ا«

و الذين آمنوا و عملوا الصالحات يف روضات الجنات لهم ما «الروضة هي مستنقع املاء و الخرضة و هي يف الجنة: 
الذها �ياهها و خرضها هي محاسنها و م» روضات الجنات«) و ۲۲: ۴۴» (يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكب�

  و سائر مشتهياتها مادية وسواها.
من الِحرب: األثر املستحسن، فقد تعني انهم يظهر عليهم حبار نعيمهم ككلٍّ من مالذ سمعية و برصية » يُحربون«و 

، فــال  و يف دار كرامة هللاّ   و ذوقية و ملسية و شمية أّماهيه من مادية أو روحية دون ابقاء، فانهم هناك ضيوف ّهللا 
  حّد لحظوتهم.

   قــال رســول هللاّ «ليس انهم يلتذون �ا كان محرما عليهم يوم الدنيا، بل بالحّل املستدام بكل و ثام و إكرام و قــد 
: اين الذين كانوا ينزِّهون أس�عهم و أبصارهم عن مزام� الشيطان ميزوهم  : إذا كان يوم القيامة قال ّهللا آلـه و عليه هللا صىل
كثب املسك و العنرب ثم يقول للمالئكة أسمعوهم من تسبيحي و تحميدي و تهلييل، قال: فيسبحون باصوات � يف 
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  .١»يسمع السامعون �ثلها قط
دون ذكــر  ٢اجل و ليس الصوت الحسن محرما هنا لحسنه، و ا�ا هو امللهي َحسنا و سواه، و هو مزمار الشيطان

  يف قرآن و سواه حيث التحس� فيه مرغوب مرحوب، و تلك هي ضفة اال�ان:الرحمن 
ونَ «   ).۱۶: ۳۰(»َو أَّما الّذيَن كََفُروا َو كَّذبُوا بِآياتِنا َو لِقاِء اْآلِخرَِة فَأُولِئَك ِيف الَْعذاِب ُمْحَرضُ

  ق العذاب؟و اين محرضون يف العذاب و مُحربون يف روضة الثواب؟ رحمة عىل رحمة و عذابا فو 
  ).۱۸: ۳۰(»َو لَُه الَْحْمُد ِيف الّس�واِت َو اْألَْرِض َو َعِشيّا َو حَ� تُظِْهُرونَ «
اسم مصدر و هو التسبيح و قد جعل َعلَ� له و يستعمل استع�له، و لكن حاصل املصدر ملحوظ معه » سبحان«

  يسبح نفسه تنزيها ع� ال يحق.  �، ان هللاّ عىل أية حال، و هو هنا مفعول محذوف هو طبعا سبِّحوا أو أسبح أم ه
۳  

  تبديل االمثال
و يوم الحســاب و برســالتك، قِبَلَــك: عنــدك   ) ما لهم عىل كفرهم با�ّ ۳۶: ۷۰» (ف�ل الذين كفروا قبلك مهطع�«

 مهطعــ� إىل» «مهطع� مقنعــي رؤوســهم ال يرتــد إلــيهم طــرفهم«حافّ� بك، مهطع�: شاخص� بأبصارهم اليك: 
  شخوصا بأعينهم اليك بغضا و عدوانا و كفرا و طغيانا.»: الداع

): ج�عات يف تفرقة إذا كانت من ِعزة، و عىل حّد املروي عــن الرســول ۳۷: ۷۰» (عن اليم� و عن الش�ل عزين«
آله و عليه هللا صىلاألقدس 

صهم اليك بأبصارهم، أو: متبرصين إن كان من عزاء، أو باألحرى: ج�عات متصربين عليك يف شخو  ٣
متفرق� يف تصاميمهم السامة ضدك، و ألن مبادئهم الضالة متضادة عىل ضاللها! و متفرق� يف تجمعــاتهم حســب 

  عادة الجاهلية.
ء منهم ـ عىل كفره ـ أن يدخل جنة نعيم، أَرجاَء أن لو كانت واقعــا، أو اســتهزاًء بالرســول و  و قد يطمع كل امرى
  »!كال انا خلقتاهم م� يعلمون«هزء هنا يلمح من التنديد بنكرانهم حياة الحساب: الذين آمنوا معه و ال

): تلمح اآلية أنهم طمعوا، و لكونهم كافرين تلمح انه طمع ۳۸: ۷۰» (ء منهم ان يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرى«
أفضل م� للمؤمن�   آلخرة عندهللاّ استهزاء، و قد ورد انهم كانوا يقولون: إن كان األمر عىل ما قال محمد فان لنا يف ا

                                                        
:... و ��ـ� ا�ـ�ج ا���ـ�� ا����ـ�ي �ـ� �ـ�ادر آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��   ـ أ��ج ا������ �ـ� �ـ��� �ـ�ل �ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ� ١٥٣: ٥. ا��ر ا�����ر ١

� و ���� ا��� ���   ا�� ����ة ��ل ��ل ر�� �� ر��ل ا��ّ� ا��ٔ��ل �� ا�� ر�� ���� إ�ـ� ا��ـ�ت ا���ـ� ��ـ� �ـ� ا���ـ� �ـ�ت ��ـ�؟  آـ�

���� ا�� ���ة �� ا���� ان أ���� ���دي ا���� ا�����ا ����د�� و ذ��ي �� ��ف ا���ا�� و   ���ل: اي و ا��ي ���� ���ه ان ا��ّ�

� ا������ ����� �� ����� ا��ب و ������، و ��� ا��ج ا����� ا�����ي �� ا�� �ـ�س ا��ٔ�ـ��ي �ـ�ل ا���ا��� ����� ���ت �� ���

   �� ا���� إ�� ��ت ���ء �� ��ذن �� ان ���� ا��و������ �� ا����، ��� و �� ا��و�����ن �� ر�ـ�ل ا��ّـ� آ�� و ���� ا��� ���   ��ل ر��ل ا��ّ�

 � ا����.��ل: ��اء أ� آ�� و ���� ا��� ���

 
��ل: �� �� ��� ���� ا���� إ�� و ٓا�� و ���� ا��� ���   �� ا����� ���� ���� �� ا�� ا���� ا������ ان ر��ل ا��ّ� ١٧١: ٤. ��ر ا������ ٢

����ن �� ا���ر ا���� ������� ��ٔ��� ��ت ���� ا���� و ا��� و ��� �����ر ا�����ن، و ��� ������  ���� ��� رأ�� و ��� ر����

���� ا���س ���� ا���� و �� ���� �� ا��ٔزواج و ا����� و �� ا���م آ�� و ���� ا��� ���   و ��� �� ا�� ا��ردأء ��ل ��ن ر��ل ا��ّ�». و ������  ا��ّ�

�� �� ا���� �� ���ع؟ ��ل: ��� �� ا��ا��، ان �� ا���� ���ا �����ه ا��ٔ���ر �� �� آ�� و ���� ا��� ���   ��ل �� ر��ل ا��ّ�ا��ا�� ���� ������ و 

 ����ء ������ ����ات �� ���� ا������ ������ �� ���� ا��� ��� ا����، ��ل ا��اوي ��ٔ�� ا�� ا��رداء �� ������؟ ��ل: ��������.

 
ا����� ���ل ���� ارا�� ����: ���� ��� ا�������، ���  آ�� و ���� ا��� ���  �� ���دة �� ا�� ��ل د�� ر��ل ا��ّ� ٢٦٦: ٦. ا��ر ا�����ر ٣

 ا����� و ��� ��� ������ن ���ل: ���� ارا�� ����. ٓا�� و ���� ا��� ���  ر�� ��� ا���، و �� ���� �� ���ة ��ل: د�� ����� ر��ل ا��ّ�
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  فلقد كان طمعا منهم هازئا، ال رجاء با�ان و تصديق.» ك� اعطانا يف الدنيا أفضل م� اعطاهم
): كال: ال يدخل امرؤ منهم جنة نعيم، كال: و ليس ك� يزعمون أن ال حياة ۳۹: ۷۰» (كال إنا خلقناهم م� يعلمون«

من نطفة قذرة � تكن شيئا مذكورا، فخلقنــاهم منهــا يف »: لقناهم م� يعلمونانا خ«بعد املوت و ال حساب، ف 
أفعيينا بالخلق االول بل هم يف لبس من «أحسن تقويم، و ليس بعثهم أصعب من خلقهم أول مرة، بل هو أهون: 

  ).۱۵: ۵۰» (خلق جديد
: ابن آدم! أ� تعجز�؟ و قد  اصبعه و قال: يقول هللاّ  اآليات ثم تفل عىل كفه و وضع عليها آله و عليه هللا صىلو لقد قرأ النبي 

خلقتك من مثل هذا حتى اذا سويتك و عدلتك مشيت ب� بردين، و لألرض مثل، فجمعت و منعت حتى إذا بلغت 
  .١»الرتاقي قلت أتصدق و أ� أو ان الصدقة!

  
۴  

  تبديل االمثال
): ال حاجة ۴۱: ۷۰» (فال اقسم برب املشارق و املغارب إنا لقادرون. عىل ان نبدل خ�ا منهم و ما نحن �سبوق�«

 ـ إن القــدرة إىل القسم، و حتى برب املشارق و املغارب، فبدون أي قسم بأي برهان ـ ألن أقســام القــرآن بــراه�
اإللهية ظاهرة باهرة عىل ان له تبديلكم خ�ا منكم، أفلم يبدل النطفة انسانا يف أحسن تقويم؟ فله تبديل الخ� ايا 

هو الغني الحميد. إن يشأ   و هللاّ   يا ايها الناس أنتم الفقراء اىل هللاّ «كان، يف الدنيا أن يذهبكم و يأ� بخلق جديد: 
) أو خ�ا منهم يف حياة الحساب، بتبديل اجسادهم ۱۶: ۳۶» (بعزيز  ديد. و ما ذلك عىل هللاّ يذهبكم و يأت بخلق ج

و ما نحن �سبوق� عــىل ان «هذه إىل ما هي خ� منها و أخلص و أثبت و أبقى ك� هو الحق يف حرش األجساد: 
  ).۱۶: ۵۶» (نبدل امثالكم و ننشأكم في� ال تعلمون

ان، إىل خ� يف نفسياتهم كأن يبد لهم �ؤمن�، أو خ� يف اجسادهم كأن يبد لهم بأمثالهم، فله التبديل إىل خ� ايا ك
بأجساد لهم كاجسادهم، م�ثلة من جهة، و خ�ا منها من جهة ثانية لكون األجساد املعادة أخلص و انقــى فهــي 

و اورثنا القوم الذين يستضعفون «هنالك مشارق و مغارب ك� هنا و يف األعراف: »: برب املشارق و املغارب«ابقى. 
) و لكن� االوىل تعم مشارق االرض و مغاربها، و الثانية تخص ۱۳۷: ۷» (مشارق األرض و مغاربها التي باركنا فيها

  ».رب الس�وات و االرض و رب املشارق«االرض، و يف الصافات املشارق فقط: 
حتى إذا جاءنــا قــال يــا «) أو املرشقان فقط: ۱۷: ۵۵» (ب�رب املرشق� و رب املغر«و هناك املرشقان و املغربان: 

  ).۳۸: ۴۳» (ليت بيني و بينك بعد املرشق� و بئس القرين
  ).۹: ۷۳» (رب املرشق و املغرب ال إله اال هو فاتخذه وكيال«و هنالك املرشق و املغرب: 

  فكيف التوفيق ب� هذه الثالث يف مرشق الشمس و مغربها؟.
املغرب ه� الجهتان املتقابلتان �ا فيه� األخريان: الش�ل و الجنوب، فب� أن رشوق الشمس يكون أقول: املرشق و 

  دا�ا من جهة مه� تجولت فيها، و كذلك غروبها، لذلك و حد كل منه� يف آيات.
إحداه� و الجنوب  و اما املرشقان و املغربان فألسباب عدة: منها ضم الجهت� الفرعيت� اآلخري� اليه�، الش�ل يف

يف األخرى، تغلبيا لألصيلت� يف التعب�، و منها أن لكل نصف من كرتنا األرضية مرشق و مغرب خاص ه� املرشقان 
و املغربان، و منها أن لكل من الصيف و الشتاء، للشمس فيه غاية ارتفاع و غاية انخفاض ه� املعنيان، و في� اذا 

فاملقصود املرشق و املغرب تغليبــا للمرشــق، تفضــيالً للرشــوق عــىل » عد املرشق�ب«ذكر أحده� ك� يف الزخرف: 
  الغروب.

ثم املشارق و املغارب، ففي املطلق منه� يعني ـ في� يعني ـ املشارق لكل الشموس و النجــوم الشــارقة، و كــذا 
و عىل حــّد املــروي عــن عــيل املغارب، و في� اختصا باألرض فمرشق كل يوم و مغربه يدور عىل عدد أيام السنة، 

                                                        
 ��ه ا��ٓ��... آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�ـ أ��ج ا������ �� ��� ا�����ن �� ���� ��ل: ��ء  ٢٦٧: ٦. ا��ر ا�����ر ١
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، و أك� ١»له� ثال�ائة و ستون مرشقا و ثال�ائة و ستون مغربا، فيومها الذي ترشق فيه ال تعود فيه من قابل السالم عليه
لكلِّ أفق للشمس عىل أرضنا رشوق و غروب، و �وجبه كان التكليف يف أوقــات الصــالة حســب أوقــات من ذلك، 

  ».أنت مكلف ملرشقك و مغربك«الرشوق و الغروب لآلفاق ك� يف الحديث: 
  و م� توحيه هذه اآليات هو كروية أضنا، و إال � يكن لها إال مرشق و مغرب واحد.

ليس األمر بحاجة إىل قسم، و إ�ا التلويخ بــذكره� يــوحي بعظمــة الخــالق »: اربفال أقسم برب املشارق و املغ«
وسعة قدرته، إذ يرشق األرض و يغربها حسب تدب� زمني محسوب باآلنات أثناء دوران األرض حول نفسها أمــام 

  الشمس، فهو أيضا املرشق لألبدان بأنوار األرواح، و املغرب لها بإزهاقها ـ سواء.
): و ك� بدلنا نطفهم خ�ا منها إذ جعلناها يف ۴۲: ۷۰» (ون عىل أن نبدل خ�ا منهم و ما نحن �سبوق�انا لقادر «

أحسن تقويم، كذلك سوف نبدل اجسادهم البالية خ�ا منها، ما يناسب الخلود، بتخليصها من بواعث األمراض و 
و من خ�ها أنها البدن » ال يقىض عليهم فيموتوا«األعراض املؤدية إىل املوت، لحد ال يقىض عىل أهل النار فيموتوا 

األصيل متحلالً عن الزوائد من أبدان أخرين أو غ�ها، إذ إن يف احياِءها مع غ� أبدانها إبطــاال إلحيــاء اآلخــرين و 
 جزائهم الجسدا�، و احياء الزوائد من غ� االبدان لغو ال يفيد، ألن الهدف من إحياء األجســاد ايصــال الجــزاء إىل

  أرواحها العاملة بها، و يكفيه البدن الذي عاشه طوال حياة التكليف أو حياته كلها.
و من خ�ها انها رقيقة الهواء أو أخفف و ألطف، و علّها الطينة التي خلقت منها، و عىل حسد املروي عن اإلمام 

م و ال عظم إال طينته التي خلق منها سئل عن امليت يبىل جسده؟! قال: نعم، حتى ال يبقى لح«ح�  السالم عليهالصادق 
  .٢»فإنها تبقى مستديرة يف القرب حتى يخلق منها ك� خلق أول مرة

يف جنته، أم   افية الرباقة، تذوق نعم هللاّ و علَّ اآليات يف خلق األمثال يوم املعاد، ترمي إىل هذه األبدان الروحانية الص
) نحن السابقون عىل ۶۱: ۵۶» (و ما نحن �سبوق�. عىل أن نبدل أمثالكم و ننشئكم في� ال تعلمون«نقمه يف ناره: 

و هو مثــل » بل هم يف لبس من خلق جديد«القدرات ال مسبوقون عىل أن نبدلكم أمثالكم و هو الخلق الجديد: 
يف الصورة، ال عينها، الستحالة اعادة املعدوم، و هو مثله يف الجســم ال عينــه يف كلــه، و ا�ــا كحالــة الخلق القديم 

  تجردية كالبدن الربزخي، و كالنور، و مصدره البدن الذي عاشه حياته أو حياة التكليف.
: ۲۱» (نا أول خلق نعيدهك� بدأ ) «۲۹: ۷» (ك� بدأ كم تعودون«و كذلك اآليات يف مثَل الخلق الجديد انه كالبدء: 

) و لقد بدأنا بالنطفة فليعدنا بنفس النطفة التي خلقنا منها أول مرة، ثم ال حاجة إىل الزوائد يوم املعاد، فانها ۱۰۴
  ب� ما ال تنفع، و ما ترض، و سوف نفصل البحث عن كيفية الحرش معمقا يف مناسباتها األخرى.

): فاذ ال تنفع هــؤالء املناكيــد األوغــاد، أيَّــة ۴۳: ۷۰» (هم الذي يوعدونفذرهم يخوضوا و يلعبوا حتى يالقوا يوم«
حجة و ذكرى، فذرهم عىل ما هم فيه خائضون من نكران الحق و الهزؤ به، و ذرهم يلعبوا �غريات الحياة الدنيا، 

ن يومــا واحــدا اعتبــارا حتى يالقوا اليوم املوعود، البادى، �ا بعد املوت يوم الربزخ، ثم إىل يــوم الحرشــ، و يعتــربا
  .٣بانقضاء التكليف و ابتداء الجزاء ياملوت

): هنا يختص يوم القيامة بالذكر من يومي ۴۴: ۷۰» (اث رساعا كأنهم إىل نصب يوفضونيوم يخرجون من األجد«
  الجزاء، ألنه األصل و الربزخ كتهيئة.

                                                        
 ����. ا����م ����: و رواه �� ا������ج ��� ا����م ������ ���ب ����� ا�����ر ر��� ا���  ٤٢٠: ٥. ��ر ا������ ١
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يف هذا اليوم يخرجون باجسادهم من اجدائهم: قبورهم، مرسع�، كانهم يرسعون إىل نصب منصوبة أعالما ملن ال 
  يعرف الطريق.

خشعا أبصارهم يخرجون من األجداث ): «۴۵: ۷۰» (ليوم الذي كانوا يوعدونخاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك ا«
قلوب يومئذ » «إذ القلوب لدى الحناجر«) و من الرهبة ۴۵: ۴۲» (خاشع� من الذل) «۷: ۵۴» (كأنهم جراد منترش

و » ةذلــ«تشــملهم بقهــر »: تــرهقهم«) فأبصار العيون و القلوب تخشع واجفة، ۹: ۷۹» (واجفة. ابصارها خاشعة
عنه و هم » يوعدون«طوال الرسالت و طول حياتهم » اليوم الذي كانوا«اليوم العصيب الرهيب » ذلك«تغشاهم، 

  ناكرون، و قد كانوا يرتابون فيه و يكذبون به و يستعجلون.
  آيات كونية �نل املعاد

  امكانية و واقعية
عبود و إمكانيــة و لــزوم املعــاد، نعيشــها طــول هنا آيات خمس ذات دالالت عىل وحدانية املبدأ الخالق املدبر امل

  حياتنا ليل نهار و نحن عنها غافلون.
  )۳۳: ۳۶(»َو آيٌَة لَُهُم اْألَرُْض الَْميْتَُة أَْحيَيْناها َو أَْخَرْجنا ِمنْها َحبّا فَِمنُْه يَأْكُلُونَ «

يتــاتهم، أوالهــا ألوالهــا و أخراهــا ألخراهــا: االرض امليتة �وتتها األوىل قبل حياتها، و �وتات لها ترتى، إنهــا آيــة مل
تــرى األرض  و مــن آيــات أنــك«عن موتتها األوىل، و يستمر إحياءها طول كونها قبل قيامتهــا الكــربى: » أحييناها«

) أفــال ۳۹: ۴۱» (خاشعة فإذا انزلنا عليها املاء اهتزت و ربت إن الذي أحياها لُمحيي املو� انه عىل كل يشء قدير
و «لواقع املكرور عىل إمكانية إحياءكم بعد موتكم؟ و من ثَمَّ عىل لزومها يف ميزان العدل و الفضل ك� يدل هذا ا

فذلك الحب الكامن يف األرض اليخرج ليؤكل إالَّ بإحياء األرض باملاء، و كذلك معادن » أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
ها بعد موتها، إذ ال نرى محاصيل أع�لها و مساعيها خ�ا أو رشا اإلنسانية و كنوزها ال تخرج كاملة شاملة إالَّ بإحيائ

  يف أوالها فلتخرج يف أخراها.
و هو : « ففي الحياة بعد املوت أولويتان اثنتان بالنسبة للحياة الدنيا، أوالها بجنب القدرة اِإللهية أنها أهون عىل ّهللا 

أخراها بجنب العدل و الفضل حيث األوىل قضيُة الفضل  ) و۲۷: ۳۰» (الذي يبدأ الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه
  و األخرى قضية العدل و الفضل.

) لِيَأْكُلُوا ِمْن َ�َرِِه َو مــا َعِملَتْــُه أَيـْـديِهْم أَ فَــال ۳۴َو َجَعلْنا فيها َجنّاٍت ِمْن نَخيٍل َو أَْعناٍب َو فَّجرْنا فيها ِمَن الُْعيُوِن(«
  ).۳۵: ۳۳(»يَْشُكُرونَ 

 ٢نفيا و اثباتا» و ما عملته أيديهم«  أو الجعل، أم �ر ّهللا  ١اة األرض جنات و عيون، ليأكلوا من �ر ذلك اإلِحياءيف حي
ليأكلوا من �ره و � تعمله أيديهم كله، حيث األرض بأشجارها و عيونها ليست من عملهم، و إ�ــا يعملــون فيهــا 

و من ما عملته أيديهم، فهنالك �ر � تعمله أيديهم و هو األك� من » ليأكلوا من �ره«فتثمر لهم أك� م� عملوا، و 
  هللاّ » أفال يشــكرون«يان الثمر، و هناك �ر عملته أيديهم و هو األقل من محاوالت صورية لنضد الثمر و نضجه ك

؟ »أفال يشكرون«في� أ�ر لهم من إحياء األرض و عمل األيدي؟ ثم هم و أيديهم ـ ك� األرض ـ من عمله سبحانه 
و نحييها بعد » األرض امليتة أحييناها«دا إلِحياء املو�؟ و فيختلفون معاذير كأنها تُحيل الحياة بعد املوت: إستبعا

  موتات طول كونها!
أو استحالًة ألنه من إعادة املعدوم املمتنعة عقليا؟ و ليس املُعاد يف املَعاد إالَّ الروح بعينه و البدن �ثله، و املــادة 

 صورها و أعيانها يف موادهــا، كــذلك األحيــاء يف من مادته األوىل، فك� املُعاد يف �رات األرض امليته هي أمثالها يف

                                                        
���ء ا������د �� ا������� او ���� ا��١�ّ  ا����� ا�����.  . ا����� ا����� �� ���� ر���� اد��� و ������ ا�� ا�� ا�ٕ�ِ
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  اإلِحياء هي اوىل حيث األرواح هي ع� األرواح! و إ�ا �اثلها األجساد.
أو استحالة حيث استئناف الحياة بحاجة إىل استعداد البدن لقبول الحياة، و اكت�له �يضــ املراحــل الجنينيــة؟ و 

ة واحدة ك� يف هذه النشأة، بل قفزة يف اآلخرى ك� يف الخلق األول خالق اإلِستعداد ليس محصورا يف خلقه بصور 
  هو الذي يعيدها يف طائل الزمن أم قص�ه!  و ك� األرض تحيى ملرات ترتى، و هللاّ » ك� بدأكم تعودون«هنا: 

د موتها بيان لغاية يف إحياء األرض بع» ليأكلوا من �ره«أم إن الحياة بعد املوت ال غاية فيها ترجحها أو تلزمها؟ و 
مثاالً لثمرات الصالحات أنها تربوا أع�ل أيديهم يف وجه » ليأكلوا من �ره و من عملته أيديهم«قصوى من إِحيائها 

  أم و يف اإلثبات ايضا حيث الثمر ليس عمل أيديهم!» ما عملت«النفي من 
ليأكلوا من �ره «لن�ء، كذلك أقدرتُهم عىل العمل و أياديه، فك� قدرُت الزرع عىل الحياة و ا  بل كل ذلك من يد هللاّ 

من املكلفــ� حبــوبهم و   ؟ و كذلك يكون الثمر يف اليوم اآلخر حيث يُخرج ّهللا »و من عملته أيديهم أفال يشكرون
) و ذلك الكتــاب ۱۳: ۱۷» (و كل إنسان ألزمناه طائرة يف عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا«�ارهم 

هو مجموعة العقائد و النيات و األقوال و االع�ل، و هي هي جزاء أصحابها �ا تظهر يف ملكوتهــا و حقائقهــا ف 
) إالَّ أن العقاب ليس إالَّ عدالً جزاًء وفاقا دون زيادة عىل العمل بــل و قــد ۱۶: ۵۲» (إ�ا تجزون ما كنتم تعملون«

لياكلوا من �ره و ) «۲۶: ۱۰» (ذين أحسنوا الحسنى و زيادةلل«ينقص، و لكن� الثواب فضل و عطاء غ� مجذوذ: 
و «؟ كعلة غائية قصوى لِإلحياء يف األوىل ثم األخرى، و األوىل قائد األخرى ورائدها »ما عملته ايديهم افال يشكرون

  ».أن ليس لإلنسان إالَّ ما سعى
  ).۳۶: ۳۳(»ُض َو ِمْن أَنُْفِسِهْم َو ِمّ� ال يَْعلَُمونَ ُسبْحاَن الّذي َخلََق اْألَْزواَج كُلّها ِمّ� تُنِْبُت اْألَْر «

ٍء خلقنــا زوجــ� لعلكــم  و من كــل ىش: « تعني الكائنات كلها سوى ّهللا » األزواج كلها«كلُّها أزواج، ف   ما سوى هللاّ 
فكل ممكن زوج تركيبي، مزدوج الكيان، فليس باإلمكان  ١)۵۰: ۵۱» (إ� لكم منه نذير مب�  تذكرون. ففروا إىل هللاّ 

ا أيا كان، فال كائن فردا بسيطا إالَّ ّهللا  سبحان الذي «ف »  ففروا إىل ّهللا «  قا إالَّ ّهللا ، فال غنيَّ مطل كونه إالَّ يف زوجية مَّ
  ؟! فكيف يفتقر إليها هللاّ   أن يتخذ منها رشيكا و الكل فقراء إىل ّهللا » خلق األزواح كلها..

:  ٍء هي ألقل تقدير ذات بعدين، يف ذاته، و بالنسبة لسواه، فحاجُة ذات بعدين يتعلق فيهــا بــا�ّ  و زوجية كلِّ ىش
ا تيشــ بوحــدة اليــد »  هللاّ ففروا إىل « دة بوحدة القاعدة الضابطة يف التكــوين، إنهــ حيث إزدواجية الرباطات املنضَّ

مــن » سبحان الذي خلق األزواج كلهــا...«املزدِوجة املبِدعة عىل اختالف األشكال و األحجاُم امليِّزات و الِس�ت ف 
اذا من نقص يف ساحته أو رك   س يف س�حته.رشيك أو نٍد، أو عجز أو ظم أمَّ

َمثَل ثال� عن األزواج كلها، كنموذج شامل » ما تنب األرض و من أنفسهم و م� ال يعلمون» «األزواج كلها«و من 
تعم ما ال نعلمه أو » م� ال يعلمون«�ثل لنا األزواج كلها، فإن أرض األزواج كس�ئها، مت�ثلة يف طولها و عرضها و 

  لن نعلمه.
» أنبتكم من األرض نباتا  و هللاّ «تشمل نباتاتها الج�دية و النباتية و الحيوانية و ك� اإلِنسان: » م� تنبت األرض«و 
  تخصيص لذكر اإلنسان بعد تعميم فإنه املحور يف ذلك التذك�.» من أنفسهم«) ف ۱۷: ۷۱(

أم � نعلم ككائنات يف  يشمل من كائنات األرض وسواها ما نجهله، و علمنا وجودها كالروح،» و م� ال يعلمون«ثم 
األرض أو يف الس�ء ملَّا عرفناها، و م� سوف نعلمه ك� عرفنا الذرة بأجزاء لها بعد قرون من نزول القرآن، و ما لن 
بها الثنا�، حيت العلم بحقيقتها يساوق القدرة عىل إيجادها  نعلمه رغم التأكُّد من وجوده كاملادة األولية األم برتكُّ

                                                        
ا��ج ا�� ا����ر �� ا�� ���� �� ���� ������  ٢٦٢: ٥و �� ا��ر ا�����ر  ٣٤٣ـ  ٣٣٧ص  ٢٧ . ��� ���� ا��ا�� �� ا�����ن ج١

��ل: ا��ٔ���ف ���� ا������� زوج و ا���� زوج و ا��� زوج و �� ���� ا��ٔرض زوج و �� ��� » ����ن ا��ي ��� ا��ٔزواج ����«

�� ���� ��� ا��وح   ����ن ـ ا��وح �� ����� ا������� و �� ��� ا��ّ��� ا���� زوج �� ���ل: ��� ���� ا��ٔرض و �� ا����� و ��� �� �
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تعم كل من له أن يعلم دون خصوص » ال يعلمون«و هو منحرص يف الخالق منحرس عن غ� الخالق، ف و إفنائها، 
  اِإلنسان.

ثالثه م� لــن نعلمــه، و صــاحباه مــا � نعلمــه ثــم َعلِمنــاه او ُعلِّمنــاه أم » م� ال يعلمون«إذا ففي الكون مثلث 
  نستكمل معرفتنا إياه.

فهي م� ال يعلمون، و املادة األم من األزواج و » وح قل الروح من أمر ر�و يسألونك عن الر «فالروح من األزواج 
ا!   هي م� لن يعلموه، و الذرة من األزواج و قد علموها شيئا مَّ

إِذا ُهْم ُمظْلُِمونَ «   )۳۷: ۳۳( »َو آيٌَة لَُهُم اللّيُْل نَْسلَُخ ِمنُْه النّهاَر فَ
؟ و كلٌّ من الليل و النهــار حالــة تعــرض »فإذا هم مظلمون«نه النهار اترى الليل ال بس لباَس النهار حتى يُسلخ م

  اآلث� بإرشاقة الشمس عليه أو إطباقتها عنه! و ملاذا الليل نسلخ منه النهار دون النهار نسلخ منه الليل؟
» و آية لهم األرض امليتة« هذا تعب� قاصد لََمثل آخر زمانا بعد املكان �ثِّل تواتر املوت و الحياة، إحياًء ملَيْت املكان:

ثم إماتته هناك، و إماتة لحي الزمان ثم إحياءه ك� هنا، يصور لنا الليل ملتبسا بالنهار، فك� الحياة لألرض املكان 
كانت عارضة متواترة، كذلك الحياة النور لليل الزمان عارضة متواترة، أصالة املوت يف املكان و الزمــان، و عارضــية 

  و األث� املظلم يف أصله يصبح بإرشاقة الشمس نهارا، فإذا ُسلخ منه لباس النهار يرجع ليالً ك� كان.الحياة فيه�، 
: ۳۹» (يكور الليل عىل النهار و يكور النهار عىل الليل«إن الجو بالزمان ككل هو مدار الليل األصل و النهار الفرع: 

نزعا » نسلخ منه النهار«الخامل بظالمه مثاالً لَْميِت الزمان » الليل«توحيدا للمبدء و تحقيقا للمعاد » و آية لهم) «۹
فاألرض الكروية بفضائلها يف دورتها حول نفسها يف مواجهة شمسها، �ر » فإذا هم مظلمون«للباس النهار عن الجو 

»: ظلمــونفاذا هم م«كل افق و نقطة منها بضوء الشمس فتحيا بالنهار، ثم يُسلخ منها و إىل نقاط و آفاق أخرى 
  داخلون يف الظالم.

تعب� يصور الحقيقة الداثبة املتواترة الكونية بأدق تصوير، فليس النهار البس الليل حيث األصــل يف األثــ�، الجــوُّ 
  الظالم، ثم يلبس النور النهاَر، و بانتقالة الشمس عن كل أفق يسلخ النهار عن الجو ف�جع ليالً ك� كان.

ٍء م� ال بسه و التََحم به، فكلٌّ من الليــل و النهــار  و السلخ هو إخراج الىش» منه النهار نسلخ«و ما ألطفة تعب�ا 
متصل بصاحبه اتصال املالَبس بأبدانها، ال ـ بل الجلود بحيوآنها ففي تخليص أحده� من اآلخر لحد ال يبقى منه 

عن هذا البدن فيبقى ميتا الحياة فيه، ثم يرجعه  تعاىل يسلخ لباس الحياة  ٌء، آية باهرة للمبدء و املعاد، أن هللاّ  ىش
  حيا كأنه � �ت قط! 

فسلخ النهار من الليل ثم رجعه إليه ثم سلخ و رجع، آية ذات بعدين للحياة بعد املوت، أن املوت اصيل تعرضــه 
  و إن عارضة الحياة متواترة متالحقة متالصقة.» و كنتم أمواتأ فأحياكم«الحياة 

اة الدنيا ـ مكانا و زمانا ـ لبُس للحياة و َخلُع، كذلك املوت َخلٌع للروح عن هذا البــدن ثــم لبســه فك� أن يف الحي
  للحياة األخرى، طاملا الحياة العارضية العادية هنا تصبح أصيلة دائبة هناك يف األخرى.

س الليل بالنهار و تكوير النهــار و ك� أن يف إحياء األرض بعد موتها إخراٌج لَحبِّها و �رها فمنه يأكلون كذلك يف لبْ 
  عىل الليل حركات للحياة، فه� إذا آيتان للمبدء و املعاد نعيشه� يف كل مكان و زمان.

فليس سلخ النهاِر الضوِء من الليل إالَّ بانسالخ الشمس غاربًة يف آفاقها، فإنها تجري ملستقر لها، فإن الظلمة عرَض 
ج، و إذا ك�ت املوجات النورية يف الثانيــة قائم باألث� لزاٌم، و النور عرض ي عرض ذلك العرض �عروضه، و النور �وُّ

الواحدة اآلف املالي� تصبح ضوًء أحمر و اصفر و برتقاليا و بنفسجيا إىل سائر االلــوان الســبعة، فــإذا تعــددت يف 
عىل الظلمــة العارضــة عــىل ) مليون تصبح ضوء النهار املرسل من الشمس و هو لباس ۷۰۰الثانية الواحدة زهاء (

جوهر مظلُم أُلِبس نورا، فإذا سلخ منه النور »: فإذا هم مظلمون«الجو، فإذا غربت الشمس ُسلخ النهار من الليل 
  رجع ك� كان مظل�.

ندرس عىل ضوء هذا السلخ، و ذلك اإلحياء لالرض، أصالة املوت و عارضية الحياة املتواترة عىل امليتات، األرض امليتة 
و أن ليس «حيى لِإل�ار، و الليل املظلم يضاء ملنافع منها اإلِ�ار، و ك� الحياة الدنيا لِإل�ار كذلك األخرى و بأحرى تُ 

  ».لالنسان اال ما سعى. و ان سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء االوىف
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  ).۳۸: ۳۳(»َو الّشْمُس تَْجري لُِمْستََقرٍّ لَها ذلَِك تَْقديُر الَْعزيِز الَْعليمِ «
طول حياتها و بجريها الدائب تسلخ النهار عن الليل، و لوال حراكها » تجري«حال أنها » الشمس«ثالثة » آية لهم«و 

  لكان النهار رسمدا يف أفقها، و الليل رسمدا يف آخر، و لكنها تجري، و بَجْريها تسلخ النهار عن الليل.
يُرتا�؟ و قد اثبتت النظرية العلمية أن األرض هي التي تجري و هل إن جريها هو حركتها الدورية حول األرض ك� 

  حول الشمس ك� تجري حول نفسها!
أم إن جريها أعم من هذه الحركة و هي عىل أقل تقدير غ� ثابتة، و من حركات أخرى كشف العلُم النقــاَب عــن 

ها ليس إالَّ صورة ظاهرة عــن جــري وجه البعض منها و بقيت األخرى؟ و املرتا� من جريها من مشارقها اىل مغارب
األرض حولها! فك� أن راكب الطائرة يُخيَّل إليه أن الجاري هو الفضاء �ــا فيــه حولهــا، كــذلك ســفينتنا الفضــائية 

كلٌّ يجري «الجارية يف يَم الفضاء و ِخِضمِّ األث� تُرتا� لركابها كان الشمس و القمر ه� الجاريان حولها و » األرض«
  ) و ليست األرض أجالً له� و ال مسمى، فال يعني جريها حول أرضها.۲۹: ۳۱» (ىألجل مسم

فللشمس جريانات واقعية و أخرى خيالة علَّ منها أو أنها ما نراه مــن حركــة الشــمس حــول األرض، و مــن االوىل 
  حركتها حول نفسها دورية، و حركتها مع سياراتها نحو النرس انتقالية أماذا؟

ى: »ستقر لهامل«وترى ما هو  ى. «؟ هل هو ـ فقط ـ األجل املسمَّ و سخر الشمس و القمر كٌل يجــري ألجــل مســم�
  الرصيحة الخاصة ملنتهى الغاية األخ�ة من جريها!.» إىل مستقر لها«)؟ و قضيُته ۲۹: ۳۱(

قــرار جــري  أم إن مستقرها هو الفلك الذي تجري عليه، و الجادة الفضائية التي ترسي فيها، فهو مستقر الجــري،
و أنشأ األرض فأمسكها من غ� اشتغال و أرساها عــىل « السـالم عليهبنظام دون قرار، و ك� األرض عىل حّد تعب� األم�  

ى و »غ� قرار...   »!كل يجري ألجل مسمى«؟ و ليس ذلك لها أجالً مسمٍّ
ها،  انه، و مكانه، و هي ب� ما يرتا�كجنس تناسب لها مستقرات عدة، يعينها املصدر اإلِستقرار، و إسم زم» ملستقر«

وجدها تغرب يف «من مستقرات غروباتها عن كل أفق حيث تسلخ عندها األنهار، و هذا مستقر لها في� نرى ك� 
و ال واقع لغروبها في� و ال ألي مغرب إالَّ وجــدان الرؤيــة و هــي شــارقة منــذ خلقهــا إىل تكويرهــا و » ع� حمئَة

فاق األرضية ليست إالَّ لــدوران األرض حولهــا، و هــذه مــن مســتقراتها الزمانيــة و املكانيــة تكديرها، فغروبات اآل 
  املتكررة يف حياتها، و ك� أن غاية ارتفاعها صيفا و غاية انخفاضها شتاًء ه� من مستقراتها السنوية.

ها� عند تكويرها ح� ال تبقى و من ثم لها مستقر فيه� نهائيا يف قيامتها و هي أجلها املسمى، و هو تكديرها الن
شمس تجري أو تسكن حيث تستقر عن كونها و كيانها فضالً عن جريها، ك� مستقرها البدا� هو تقــدير العزيــز 

  العليم و بينه� متوسطات: ب� املبدء و املعاد.
هنــا مســتقرها املبــدء و مــع العلــم أن األهــم » إىل«دون » لِ «و ال جامع ب� هذه املستقرات يف بُعديها أدبيــا إالَّ 
  مستقرها املعاد املسمى يف أجلها ك� يف آيات عدة.

ْستََقّر لَها«ف  و كغايــة لهــا يف جريهــا   تعم مصدر املستقر الســتقرارها طــول جريهــا بتقــدير ّهللا  »الّشْمُس تَْجري لُِم
ذلــك «دءها و اجلها املسّمى، و تقصدها، و إسم زمانه و مكانه يف دنياها و أخراها، مه� كانت األصالة املعنية مب

تقديرا لها حيََويا سلخاً للنهار و لباسا له، كحياة و موت متواتَرين تِلَو بعض يف حريها الدائب »: تقدير العزيز العليم
ال يرون «حياتها بعد تكويرها ح�   عىل فلكها، و تقديرا لتكويرها يف مستقرها األخ� و أجلها املسمى، ثم يجدد ّهللا 

) كميِّزة ألهل الجنة، فلوال وجود الشمس يوم القيامة، كان أهــل الجنــة و اهــل ۱۳: ۷۶» (ا شمسا و ال زمهريرافيه
  من آيات الشمس!.» ۳۳«النار سواء يف عدم رؤيتها و الزمهرير، مه� كانت هي الوحيدة يف هذه اللمحة ب� ال 

ر الشمس ك� سائر األحياء إالَّ م ، ثم يف قيامة اإلِحياء تُحيى الشمس ك� سائر األحياء  ن شاء ّهللا يف قيامة اإلِمائة تُكوَّ
دو�ا استثناء، ففي جري الشمس ملستقر لها آية القــدرة اِإللءهيــة، و كــ� يف تــوايل املــوت و الحيــاة حتــى لغــ� 

  ».ذلك تقدير العزيز العليم«املكلف�، فهم أحرى بذلك يف ميزان العدل و الرحمة و 
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نفيا مستغرقا ألي إستقرار، و  ١ك� يروى عن األ�ة الثالث» ال مستقر لها«تقرات للشمس الجارية و و أين هذه املس
  هي عىل أقل تقدير لها مستقر التكوير باملُبِدء العيل القدير، و ساحة األ�ة براء عن كل تجديف و تحوير!

او تــؤوَّل  ٢و ألن الشمس من الكواكب و هي كلها يف الس�ء الدنيا، فلتطرح الرواية بجريهــا يف الســ�وات الســبع
 ٣»مستقرها تحت العرش«تها تحت العرض خضوعها ألرداة الرب يف عرش التدب� ف يناسب القرآن، فقد تعني سجد

  ا و كل أمرها.تقديرا لجريها ك� و كيفا، و تقديرا لُعمره» تقدير العزيز العليم«تعني لها مستقرا لجريها هو 
فالشمس تجري ملستقر تقدير العزيز العليم دو�ا فوىض، لكافة مستقراتها و جرياناتها يف أوالها و أخراها، دو�ــا 

  تخلف و ال قيد شعرة و ال آن عن ذلك التقدير العزيز العليم!
تجمع كل مســتقراتها » لهاملستقر «ال مستقر لها لفظيا و معنويا، فإن » إىل مستقر لها«ك » ال مستقر لها«إذا ف 

يف قيامتها، و إىل تجديد حياتها لقرارات أخرى يف  ٤من قراراتها يف جرياناتها يوم دنياها، و إىل قرارها عند تكويرها
نتٍه إىل ذلك املستقر من العزيــز ء من مستقر التقدير من عزيز حكيم، و مُ  أخراها، فكل جري لها و كل قرار بادى

                                                        
���� ا��اء. » �� ����� ���« ا����م ����. ���� ا����ن و روي �� ��� �� ا����� ز�� ا������� و ا�� ���� ا����� و ���� ا���دق  ١

 �.أ��ل و ��ا ���� ����� ��� ���� ���� ا������ و ������ ��� ����ه �� ا���

 
و ���  آ�� و ���� ا��� �����ل: ��� آ��ا ��� ا����    ب ا������ �����ده ا�� ا�� ذر ا����ري ر��� ا��ّ��� ��� ٤٧ج  ٣٨٥: ٤. ��ر ا������ ٢

! ا�� ���� ��ل: �� ا����ء �� ���� �� ���ء ا�� ٓا�� و ���� ا��� ���   ������ ����� ��� ز��� ���� ا�� ا���� ��� ���� ���� �� ر��ل ا��ّ�

ا������ ا����� ��� ���ن ��� ا���ش ���� ����ة ����� ���� ا������� ا������ن ��� �� ���ل: �� رب  ���ء ��� ���� ا�� ا����ء

���� » و ا���� ���ى ������ ��� ذ�� ����� ا����� ا�����«�� ا�� ������ ان ا��� ا�� ����� ام �� �����؟ ���� ���� ��و�� 

��� ���� ��ء �� ��ر ا���ش ��� ���د�� ����ت ا����ر �� ���� �� ا���� و �� ���� ��� ا��ب ا����� �� ���� ����� ���ٔ���� ���

���ه �� ا����ء او �� ��� ذ�� �� ا����� و ا����� ��ل: ����� ��� ا���� ��� ���� ا���� ����� �� ����� ��� �� �� ا����ء ��� 

���ار ���ث ���ل �� �� ���� ��ًء و ���� أن ���� �� ������ ���� ���� : ��ٔ�� ��� �� ���� ٓا�� و ���� ا��� ������� �� ������ ��ل ا����  

و ا���� ���� �� ����� و ���اه �� ا�� ا����ء و ����� و ار����� ا�� ا����ء » إذا ا���� ��رت و إذا ا����م ا���رت«��و��: 

 ».��� ا���� ���ًء و ا���� ��را«��و�� ا������ و ���� ��� ا���ش �� ��ٔ��� ������ ������ �� ��ر ا����� ���� ���� 

أ��ل ��� ا���� و ا���� �� ا����وات و ���د�� ��� ا���ش ������ر ا�� ا��ب، �� ذ�� �����ات �� ����� ������� �����، ف 

 ء �� ا������ ا������ و ����� ا�� ����� �������. ����ى» ������ ���«

 
ـ ا��ج ��� �� ���� و ا����ري ا�����ي و ا�� ا�� ���� و ا�� ا���� �� ا����� و ا�� ��دو�� و ا������ ��  ٢٦٣: ٥. ا��ر ا�����ر ٣

�� ا����� ��� ��وب ا���� ���ل �� ا�� ذر! ا��ري ا�� ���ب  ��آ و ���� ا��� ���ا�����ء و ا����ت �� ا�� ذر ��ل: ��� �� ا����  

��ل: ������� » و ا���� ���ي ������ ���«و ر���� ا��� ��ل: ����� ���� ��� ���� ��� ا���ش ���� ����   ا����؟ ���: ا��ّ�

و �� ��� ���� ��� ��ل: د��� ا����� » �ش������� ��� ا��«�� ا��ٓ�� ��ل آ�� و ���� ا��� ������ ا���ش، و ا��ج ��� ����� ���  

و ر���� ا��� ��ل ����� ���� ��� ����   ���� ���ل �� ا��ذر ا��ري ا�� ���� ��ه ��� ا��ّ�ٓا�� و ���� ا��� ������ ���� ا���� و ا����  

 ��� ��ي ر��� �����ٔذن �� ا����ع ���ٔذن ��� ر��� و ����� ��� ��� ا���� �� ��� ��� �����...

و ا����� ا������ ان ������� �� �� ��ار » ������� ��� ا���ش« آ�� و ���� ا��� ���أ��ل: ���ه روا�� وا��ة �� ا�� ذر ����ك �� ����  

 �� ا�� ا��ب، ���� و و���� ام ا�� ��ن.

 
 �����ف ا�� �������. ١٣٧: ٣٠. را�� ��رة ا������ ج ٤
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  ».و انا اليه راجعون  إنا �ّ «الحكيم ف 
و للشمس يف مستقرها األخ� يوم التكوير آراء متهافتة، من مائل إىل أنها رسمٌد يف ِحراكها، ك� العا� أجمع كقسم 

كالــذي يف القــرآن عــن جريهــا من الدهري�، و من قائل عىل ضوء العلم أنها تجري إىل انقراضها و ال نجد تعبــ�ا 
ذلك تقــدير «ملستقر لها و تكويرها و جمعها مع أخيها القمر، فلها كورها بعد دورها ك� لكلِّ كائن دور و كور و 

  ».العزيز العليم
تقدير بعزة و علم و ال تقدير إالَّ بعد عزة و علم، و بعد التقدير قضاء و إمضاء و ك� سئل العا�: اإلِمام محمد بن 

ر و قىض و أمىض، فأمىض ما قىض، و قىض ما قدر،  : (كيف علم ّهللا السالم عليهيل الباقر  ع ؟ فقال: علم و شاء و أراد و قدَّ
و قدر ما أراد، فبعلمه كانت املشية و �شيته كانت اإلرادة، و بإرادته كان التقدير و بتقديره كان القضاء و بقضائه 

ملشية و املشية ثانية، و اِإلرادة ثالثة، و التقدير واقع عىل القضاء باإلِمضاء، فلله كان اإلِمضاء، و العلم متقدم عىل ا
تبارك و تعاىل البداء في� علم متى شاء، و في� أراد لتقدير األشياء، فإذا وقع القضاء باإلمضاء، فال بداء، فالعلم يف 

املراد قبــل قيامــه، و التقــدير لهــذه املعلومــات قبــل املعلوم قبل كونه، و املشية يف املنُشأ قبل عينه، و األرادة يف 
تفصيلها و توصيلها عيانا و وقتا، و القضاء باإلِمضاء هو املربم من املفعوالت ذوات األجسام املدَركات بالحواس من 
ذوي لون و ريح و وزن وكيل و مأدب و درج من إنس و جن و ط� و سباع و غ� ذلك م� يدرك بــالحواس فللــه 

يفعل ما يشاء، فبالعلم علــم   و تعاىل فيه البداء م� ال ع� له، فإذا وقع الع� املفهوم املدرك فال بداء و هللاّ تبارك 
األشياء قبل كونها، و باملشيَّة عرف صفاتها و حدودها و إنشأها قبل إظهارها، و باِإلرادة ميَّز أنفســها يف ألوانهــا و 

أولها و آخرها، و بالقضاء أبان للناس أماكنها و دلهم عليها، و باإلِمضاء رشح صفاتها، و بالتقدير قدر أقواتها و عرف 
  .١ذلك تقدير العزيز العليم«عللها و أبان أمرها و 

ري الشمس و معه كل جري ليس إالَّ بتقدير العزيز العليم، فللكل مبدء و معاد و و ختامه املسك ملحة المعة أن ج
اىل مستقر التكوير و بينه� عوان من مستقرات   بينه� متوسطات الحياة، فلجري الشمس مستقر التقدير من هللاّ 

ا و سواه صادر اسم زمان أو غروباتها و جريها يف فلكها، و من الفارق ب� املستقر و سواه أنه مصدر لفظيا و معنوي
  مكان.

فالشمس إذا تجمع ب� مستقرات لها فعلية هي لزامها يف كونها و كينونتها، و مستقرات مستقبلة يف أمكنة و أزمنة 
  آتية يوميا و سنويا و عند تكويرها و من ثم خلفها مرة أخرى.

ئيات و هي يف الحق شارقة دوما، ال غاربة و ال فك� أن مستقرات الغروبات للشمس ـ املتكررة يوميا ـ ليست إالَّ مر 
لحظة، كذلك األموات هم يف الحق أحياء مه� نراهم يف ظاهر األمر أمواتا، فليس املوت فناًء و فوتا حتى تُستبعد 
رجعة الحياة، فالروح بعد املوت هو الروح و أروح منه، و البدن هو البدن �ادته، فعملية اإلِحياء ليست إالَّ خلق 

  األمثال لألبدان و نقل األرواح إليها.
و ك� أن املستقر األخ� للشمس يف التكوير ليس هو األجل األخ� حيث ترجع �ثلها، كذلك اإلِنسان ال يعني موته 

  عن هذه الحياة فوته عن أية حياة.
كذلك دون اي مــانع و  فله القدرة عىل كل تحوير و تغي� و تقدير، و له العلم» ذلك تقدير العزيز العليم«و كل 
  نك�!.

  )۳۹: ۳۳( »َو الَْقَمَر قَّدرْناُه َمناِزَل َحتّى عاَد كَالُْعرُْجوِن الَْقديمِ «
ك� بدء يف منزله » حتى عاد«له يف جريه ك� يرتا� مكانا و مكانة و زمانا » القمر قدرناه منازل«آية لهم رابعة » و«

  و هو عذق النخلة اليابس إذا قدم فانحنى.» لقديمكالعرجون ا«األول ليلة هالله و استهالله 
فالقمر يف منازله الث�نية و العرشين، يبتدء من هالله مبتدرا كالعرجون القديم إىل ختامه كالعرجون القديم كــ� 

و «ولد بدء، فهو كالولد ح� يولد ثم يكرب رويدا رويدأ حتى بْدرِه األربع�، ثم يتنازل شيئا فشيئا منكَّسا و يرجع كال

                                                        
 ...ا����م ������ ا��ل ا����� ا����� �� ���� �� ���� �� ���� ��ل ��ٔل ا�����   ٤٨ج  ٣٨٥: ٤. ��ر ا������ ١
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  ».ك� بدأكم تعودون«ثم �وت و من ثم الحياة ك� بدء » ننكسه يف الخلق أفال يعقلون» من نعمر
و هذه آية لتواتر املوت و الحياة تلَو بعض، و ك� القمر يف منتقص منازله يرتا� للناظرين ناقصا عــن بــدره لحــد 

ُحُجب، كذلك ميْت اِإلنسان ليس �يِّت و إ�ا الحياة الروح اِإل�حاء التام، و لكنه ال ينتقص يف واقعه، و إ�ا يحتجب ب
  تحتجب عن هذا البدن ثم تعود إليه يوم املعاد.

و علَّ العود كالعرجون القديم ملحة إىل أن املُعاد يف املَعاد ليس كل البدن، و إ�ا أصله العرجون الذي عاشه طول 
ر من ازل يف س�ها الَحيَوي حتى تنمحي ثم تعود كأصغر ما كان كالعرجون حياته، فاألق�ر اإلِنسانية و أرضابها تُقدَّ

يرة. ة و رشِّ   القديم، حيث �ثَّل كيان اإلِنسان كأصٍل عاشه يف حياته خ�ِّ
و يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس و «أهلَّة القمر الث�نية و العرشون تفيدنا مواقيت الشهور و الحج 

  ة املعاد و كيفيته لوجٍه ما.و تفيدنا إمكاني» الحج
للقمر يف منازله أشكال حسبها ك� قدرها العزيز العليم، من منزل املحاق أو االقرتان و اإلجت�ع و التوليد، ال يُرى 
فيه ألن وضعه مجاوز جدا يف الظاهر للمحل الذي تشغله الشمس يف الس�ء، فيوجه نصف كرته املظلم املحجوب 

األرض ماكثا يف استتاره يوم� أو ثالثة، و لكن لحظة اإلِقرتان املضبوطة التي يستدل عليها  عن األشعة الشمسية نحو
  من السنويات الفلكية، تحصل متى كان للشمس و القمر طول واحد.

و يف اليوم الثا� او الثالث بعد تلك اللحظة يظهر القمر ليالً بعد غروب الشمس �دة قليلة عىل شكل هالل رفيع 
نحو القطعة التي توجد فيها الشمس تحت األفق، و بسبب الحركة اليومية يغرب القمر بعد قليل يف األفق  تحُد به
  الغر�.

و يف اليوم التايل تحصل الحالة بعينها و لكن الجزء املستن� فيه أعظم، و ألنه فيه أبعد مــن ســابقه عــن الشــمس 
  يتأخر غروبه.

  عد الشمس بثالث ساعات.و ىف اليوم الرابع بعد اإلِقرتان يغرب ب
و بعد اليوم الرابع يسمى الرتبيع االوّل، ثم ينمو شيئا فشيئا، و ب� اليوم السابع و الثامن من لحظة اإلِجت�ع يظهر 
لنا نصف دائرة و يرى يف النهار مدة، و الحركة اليومية ال تأ� به يف مستوى الزوال إالَّ بعد مرور الشمس به بست 

  ساعات تقريبا.
ب� الرتبيع األول و البدر �يض سبعة أيام أخر، يف غضونها يقرب الجزء املستن� شيئا فشيئا حتى يصبح دائرة تامة و 

  و بدرا كامالً.
و بعد اإلِقرتان بخمسة عرش يوما يظهر لنا قرصا بأكمله مستن�ا، و لحظة رشوقه ـ إذا ـ كلحظــة غــروب الشــمس 

أعىل نقطة من س�ه و هو �ستوى الزوال يكون نصف الليل، و فيه �رُّ  حيث ترشق عند غروبه، و متى ارتقى إىل
  الشمس تحت األفق �ستوى الزوال األسفل بحيث يكون القمر مقابالً للشمس بالضبط بالنسبة لألرض.

ع األول و يف الب� له الرتبيع الثا� نازالً عكس الرتبي» حتى عاد كالعرجون القديم«و بعد ذلك يتناقص عىل التوايل 
  صاعدا.

  ».حتى عاد كالعرجون القديم«فاملنازل الرئيسية هي املحاق و الهالل و الرتبيع األوَّل و البدر و الرتبيع الثا� 
  شبهة األكل واملأكول و جوابها

لِقاِء َربِِّهْم كاِفرُ « اكُْم َملَُك الَْمْوِت الّذي ۱۰وَن(َو قالُوا أَ إِذا َضلَلْنا ِيف اْألَرِْض أَ إِنّا لَفي َخلٍْق َجديٍد بَْل ُهْم بِ ) قُْل يَتََوفّ
  ).۱۱: ۳۲(»وُكَِّل بُِكْم ثُّم إِىل َربُِّكْم تُرَْجُعونَ 

» نا ـ نا«؟ هنا ضم� املتكلم مع الغ� »َءإذا ظللنا يف األرض...«هؤالء املرشكون، الناكرون للوحي و الحرش » و قالوا«
ُوجدا ك� » أِءنا لفي خلق جديد«بجزئيه روحا و جس�، فهم يستبعدون تعني شيئا واحدا و هو اِإلنسان » هم«و 

كانوا تحوالً من ضاللهم يف األرض، كأنهم حــ� يضــلُّون عــن أبصــار النــارضين و علمهــم، يضــلون كــذلك عــن رب 
  العاليمن.

رفات العظام، ضالًال هنا تعم كل الضالالت الحاصلة للمو� يف جزئيهم بأجزاءه�، عامًة كتناثر األجسام و » ضللنا«
  عن البُنية اِإلنسانية و املاهية الجسدانية، و ضالل األرواح عن األبدان إنفصالها عنها، أم و فناءها ك� يزعمون.
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و خاصة أن تتبدل أجزاء للنباتات و الحيوانات و من طريقها إىل أجزاء أنايس آخرين، فقد يضلُّ كلُّ أجزاء اِإلنسان 
يُحرش ـ إذا ـ بشخصه إالّ ضمَن اآلخرين، أم يضل بعض أجزاءه فيهم فال حرش ـ لو كان ـ إالّ  يف أجزاء اآلخرين فال

و قــد ضــلت أجزاءنــا أم نفــدت يف » أِءنا لفي خلق جديــد«لبعضه، و قد يعرب عن األخ� بشبهة اآلكل و املأكول: 
لخاص يحرم الــبعَض عــن حرشــهم آخرين، فالضالل العام يقيض عىل الحرش العام، و حتى لو صح العام فالضالل ا

  ؟»خلق جديد«فكيف إذا 
حيث اِإل�ان بلقاء الرب، إ�انا بالقدرة الخالقة فاإلِعادة له أهون من » بل هم بلقاء ربهم كافرون«و الجواب أوالّ 

و حيوانية و البدء، و بالحكمة العالية فالعود أوجب من البدء، و بتواتر الحياة و املوت يف األحياء و امليتات نباتية 
  إنسانية أما هيه من حجج اِإل�ان، كل ذلك برهان ال مرد له عىل إمكانية و رضورة الحياة بعد املوت.

يتوىف األنفس ح� موتها و التــي �   ّهللا «ال فحسب أن » قل يتوفاكم ملك املوت الذي و كل بكم...«و جواب ثان: 
ثم املالئكة األعوان، فمنهم من يتوفــون الطيبــ� » و كل بكم.. ملك املوت الذي«) بل و ۴۲: ۳۹» (�ت يف منامها..

» الذين تتوفاهم املالئكــة ظــاملي أنفســهم«) و آخرون يتوفون الظامل�: ۳۲: ۱۶» (الذين تتوفاهم املالئكة طيب�«
)۱۶ :۲۸.(  

إنامة، أم رفع إىل الس�ء و ليس التويفّ هو اِإلماتة فحسب، بل هو األخذ وافيا دون إبقاء بعلم و قدرة، يف إماتة أم 
  ).۵۵: ۳» (إ� متوفيك و رافعك إيل«ك� يف املسيح 

ففي تويف املوت إزهاق األرواح عن األبدان، دون أن تتفلت عن املتوف�َّ أو تضل عنهم بضالل عام أم خاص، فكل 
ال سي� األجزاء األصلية  األجزاء للكيان اِإلنسا� محفوظة يف علم ملك املوت و هي يف قبضته أين� حلت و ضلت، و

لكل إنسان التي فيها يحرشون، فإنها مه� ضلت يف األرض أو أصبحت أجزاًء آلخرين، ليست لتضل عن ملك املوت، 
  و ال لتصبح أجزاء اصلية آلخرين.

كل األجزاء اِإلنسانية نفسية و جس�نية هي محفوظة محفوفة بعلم رب العامل�، مقبوضة بقدرته، فال تعزب عن 
وكالة » يتوفاكم ملك املوت الذي و كل بكم«علمه و ال عن قدرته يف النشآت الثالث: دنيا و برزخا و عقبى، بل و 

ربانية أن يتوفاكم: أخذا وافيا دون عزوب و ال غروب لكل أجزاءكم، فمه� ضــلت عامــًة أو خاصــًة عــنكم و عــن 
هــو   و ال عن املالئكة األعوان، فاّ� » الذي وكل بكم ملك املوت«اآلخرين، ليس لتضلَّ عن رب العامل�، بل وال عن 

  املتويف أصليا، و ملك املوت يتوفاكم فرعيا، و املالئكة األعوان بفريقيهم يتوفونكم كأعوان لوكيل األموات:
و (هل يحس به أحد إذا دخل منزالً أم هل راه إذا توىف أحدا، بل كيف يُتوىف الجن� يف بطن أمه، أيلج عليــه مــن 
بعض جوارحها، أم الروح أجابته بإذن ربها، أم هو ساكن معه يف أحشائها، كيف يصف إليه من يعجز عــن صــنعة 

  ١مخلوق مثله)؟
رسل املوت، فإذا حان األجل أ�  قوله (األمراض و األوجاع كلها بريد املوت و آله و عليه هللا صىلو لقد يروى عن رسول الهدى  

ملك املوت بنفسه فقال: يا أيها العبد كم خرب بعد خرب، و كم رسول بعد رسول، و كم بريد بعد بريــد؟ أنــا الخــرب 
الذي ليس بعدي خرب، و أنا الرسول أجب ربك طائعا أو مكرَها، فإذا قبض روحه و تصارخوا عليــه قــال: عــىل مــن 

ما ظلمت له أجالً و ال أكلت له رزقا، بل دعاه ربه، فليبك البا� عىل نفسه، و إن   هللاّ ترصخون و عىل من تبكون، فو
  .٢يل فيكم عودات و عودات حتى ال أبقي منك أحدا)

                                                        
��م ��� أ��� ا�������  ١  .ا����م ����. ��� ا������ �� ا�ٕ�ِ
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و منها ما يقبضها ملك املوت نفسه، و منها ما يقبضها املالئكة األعوان و إذا كان   و من النفوس ما ال يقبضها إالّ هللاّ 
  .١ك و أوىلو ذووه أحرى بذل آله و عليه هللا صىلهو الذي يقبض ارواح بعض الشهداء فالرسول    هللاّ 
» ثــم«ته، و ال ضلة أو زلة يف توفيِّــه، هكذا فال َمفلت ـ إذا ـ عن حيطته، و ال مغلط يف علمه و قدر » قل يتوفاكم«

بل هو أهون «يف خلق جديد ك� األّول » ترجعون«الذي رباكم و توفاكم » إىل ربكم«بعد اكت�ل النشأة الربزخية 
  لو كان عنده ه� و أهون.» عليه

عني هنا ربوبيته ت» ربكم«و الرجوع إىل الرب هنا رجوعان، رجوع الحياة، و رجوُع للحساب فالثواب أو العقاب، و 
  الجزاء الحساِب قضية عدله، ك�له ربوبية النشأة األوىل قضية فضله.

فإ�ا الدافع األصــيل الخــتالق » بل هم بلقاء ربهم كافرون«  ليست هناك مشكلة شائكة تحول دون الحرش إىل هللاّ 
لشــك و اإلِعــرتاض عــىل األمــر هذه الشبهات و اإلِستبعادات هو الكفر بلقاء ربهم، حيث يلقي عىل أنفسهم ظلَّ ا

الواضح الذي وقع مرة يف خلقهم، و يقع ما هو قريب منه يف كل لحظة، و من رضورة العدل و الحكمــة الربانيــة 
  وقوعه مرة أخرى هي أحرى من كل ما وقع.

  ؟!»ظللنا يف األرض«
ســتبعد معــه أو يســتحيل و يف رجعة أخرى إىل هذه الشبهة و بصورة أوسع، قد يتصور الضــالل يف األرض، الــذي يُ 

  كالتالية:» خلٌق جديد«
ـ ضالل اِإلنعدام؟ و إعادة املعدوم ممتنعة! و لكن املوت ليس انعداما، إ�ا هو إنفصال الروح عن البدن الدنيوي  ۱

وح حيث بإستمرار إتصاله بالبدن الربزخي، ثم تحول األك�ية الساحقة من أبد انها رفاتا و رمادا، و ليس املُعاد إالّ الر 
  يُعاد إىل البدن بعد خلقه جديدا مرة أخرى.

ـ ضالل األبدان يف أبدان أخرى تحوالً إىل نباتات و حيوانات و أطعمة ألنايس آخرين، ثم ضالل األرواح يف أبدان  ۲
  أخرى تناسخا، كعملية مستمرة يف األموات و األحياء؟

هاالتي إنفصلت عنها قضيَة الحكمة العادلة الربانية، ثم لكن األرواح لن تضل يف أبدان اخرى بل تظل أرواحا ألبدآن
األبدان لها مختلف األجزاء، الجزء الجرثومي األم و هي النطفة التي خلقت منها، ثم األجزاء املكتملة له العائشــة 

اء أكانت من معه طول العمر و ال سي� يف دور التكليف، ثم األجزاء غ� األصيلة التي لها دور التغذية و التنمية، سو 

                                                                                                                                                         
�ـ�ّ ��ـ� �ـ�ر��  ��� �ٕ�ذا ��ب ��� ا���رة ��� ا����ب ��� ا������ ��� ا��ا��� ���ل: �� ��� ا���ت �� �� ��ـ� ا��ـ��� إ

�� ا���رة ا��� ���� ���� روح ا�����؟ ���ل: �� ���� ���ل: ���، ��ل: أ��ض ��� ��ٔ��ض ���ن ���� �� ��ل: �� ������ ان ���

���ن ���ـ� ��ـ�  ��� �� ا���� ا��� �ٕ�ذا �� ر�� أ��د ���� ا���� ���� ا��ا��� ا��د ا����ب ���ج �� ��� و �� ��ـ���ه ا���ـ�ان و اـ�

� ��ر�� ��ه �����.إ��ا��� �� أ��ق و �� ��د ��� ا���ت إ�� ����� ا��ٔو�� �  ��ل: �� ��� ا���ت �� �� ��� ا����� إ��

 ٓا�� و ���� ا��� ���   ـ أ��ج ا����ا�� و أ�� ���� و إ�� ���ه ������ �� ا������ �� ا���رج ���� ر��ل ا��ّ� ١٧٣: ٥و �� ا��ر ا�����ر 

�� ������ �ٕ��� ����، ���ل ��� ا���ت �� ���� ���ل: و ��� إ�� ��� ا���ت ��� رأس ر�� �� ا��ٔ���ر ���ل �� ��� ا���ت أر

و�� ���� و ا��� ��ٔ�� ��� ���� ر���، و ا��� �� ���� إ�� ��ٔ��� روح ا�� آدم �ٕ�ِذا ��خ ��رخ ���ت �� ا��ار و ��� رو�� ���� �� 

����وا و ان   ٕ�ن ����ا ��� ��� ا��ّ��� �����ه و �� ����� أ��� و �� ا������� ��ره و �� ��� �� ����� �� ذ�� �  ��ا ا���رخ و ا��ّ�

 �����ا ��ٔ���ا و ��زوا و أن ��� ����� ��دة ��� ��دة �����ر ا���ر و �� �� ا�� ��� ��� و �� ��ر �� و�� ���� ��� و �� ��� إ�� أ��

وح ����� �� ��رت ��� ذ�� �� أردت ان ا��� ر  ا������ �� �� ��م و ���� ��� أ�� أ��ف ������� و ������ ���� ��ٔ����� و ا��ّ�

 �� ��ٔذن ������.  ��� ���ن ا��ّ�

 
و �ـ� ��ـ� ا��ـ�ت ��ـ��   ��ـ�ل: إن ا��ّـ� آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��   ـ أ��ج ا�� ���� �� ا�� أ���� ���� ر�ـ�ل ا��ّـ� ١٧٣: ٥. ا��ر ا�����ر ١

 ا��ٔرواج إ��ّ ���اء ا���� �ٕ��� ����� ��� أروا���.
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  أجزاء األموات، أصلية أو فرعية، أماهيه من أجزاء غ� إنسانية.
فاألجزاء التي ال بد أن تخلق يف املعاد مرة أخرى لتجزى باألرواج جزاءها األوىف، هي التي تعيش مع األرواح يف دور 

بواسطة األعضاء أم سواها كالنيات و التكليف، لتذوق األرواح وبال تخلفاتها، و تنال منال تعبداتها، سواء يف أفعالها 
  االعتقادات.

فهذه األجزاء األصلية مه� ضلَت عندنا يف أبدان وسواها، لن تصبح أجزاء أصيلة ألبدان آخرين، و لن تضل عن علم 
قل يتوفــاكم ملــك املــوت » «لتجزى كل نفس �ا تسعى...«و قدرته، فهي تُخلق مرة أخرى فتعاد األرواح فيها   هللاّ 
ت عنها، فاملُعاد يف املَعاد إثنان: » ي و كل بكم..الذ ت لها و ال تلفُّ أخذا وافيا ملا يعاد من أرواح و أجساد دو�ا تلفُّ

  عود الصورة املاثلة لألجزاء األصلية البدنية ثم عود األرواج بأبدانها الربزخية إليها.
يف هذه التي كانت أصيلة آلخرين حيــث يظــل  ثم ال رضورة يف إعادة سائر األجزاء غ� األصيلة، بل هي مستحيلة

  اصحابها بال أبدان إذا ضلت يف أبدان آخرين.
فاملعاد حسب ما يرسمه القرآن و تقبله الفطرة و العقلية االنسانية و اِإل�انية، ليس فيــه ضــالٌل لألجــزاء األصــيلة 

و ليست األقاويل املرشكة، أو الفلسفية الطائلة لِإلنسان أرواحا و أبدانا، و تُرّد الشبهات حول هذا املعاد عن بكرتها، 
إالّ حول معاد خيِّل إليهم فاضطروا إما إىل نكرانه أم تأويله، أم تورطا يف قاله و قيله، و معاد القرآن يف غنًى عن كل 

ي غليالً و ال تشفي عليالً!.   قال فيه و قيله، إذ ال تروِّ
: ۳۲( »ُرٔوِسِهْم ِعنَْد َربِِّهْم َربّنا أَبَْرصْنا َو َسِمْعنا فَاْرِجْعنا نَْعَمْل صالًِحا إِنـّـا ُموقِنُــونَ َو لَْو تَرى إِِذ اْلُ◌مْجرُِموَن ناكُِسوا «

۱۲.(  
ناكســوا «و هم الناكرون ليوم الحســاب » إذ املجرمون« آله و عليه هللا صىلهنا يف موقف الرتّجي أن يرى رسول الهدي  » لو«

ربنــا «يف يوم الرب و موقف حسابه بهول املّطلَع، قائل� » عند ربهم«و إنكسار  إطراقة و طأطأة يف ذلٍّ » رؤوسهم
آياتك يف اآلفاق و يف أنفسنا بعد إذ عمينا و صممنا يوم الدنيا، فلم يبق لنا بعد صالح اِإل�ان إالّ » أبرصنا و سمعنا

ال نحتاج بعُد » إنا موقنون«نا و سمعنا ف ملا أبرص » نعمل صالحا«اىل الحياة الدنيا » فارجعنا«صالح أع�ل اِإل�ان 
: ۶» (و لو رّدوا لعادوا ملا نهو عنه و إنهم لكاذبون«إىل تحصيل اليق�، و لكن الت ح� مناص و قد فات يوم خالص 

) و حتى إذا صدقوا يف وعــدهم فــال رجــوع بعــد �ــام الحجــة و وضــوح ۱۰۰: ۲۳» (إنها كلمة هو قائلها«) ف ۲۸
ركم ما يتذكر فيه من تذكّر و هم يص«املحجة:  طرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غ� الذي كنا نعمل أو � نعمِّ

  ).۳۷: ۳۵» (و جاءكم النذير فذوقوا ف� للظامل� من نص�
و يا له من مشهد خزٍي، إقرارا بالحق الذي جحدوه، و إعالَن اليق� بالذي انكروه، فطلبا للعودة حتى يجــربوه، و 

إنهــم «بعد فوات األوان حيث ال يفيد إيقان بإعالن و غ� إعالن! و قد تعذر موقفهم املخزي يوم الدين  لكنه كلّه
  .١إذ �ت عليهم الحجة فرتكوا املحجة، و هم أوالء ليسوا إالّ أنفسهم لو رجعوا» لكاذبون

  ذلك من خلفيات اإلِختيار، و الدنيا عىل ضوِءه هي دار اإلِختبار و ليس اإلِجبار �شية امللك الجبار: و
ِجنِّة َو النّاِس أَجْ «   ).۱۳: ۳۲(»َمع�َ َو لَْو ِشئْنا َآلتَيْنا كُّل نَْفٍس ُهداها َو لِكْن َحّق الَْقوُْل ِمنّي َألَْمَ◌ألَّن َجَهنَّم ِمَن الْ
ة إىل الهدى قضيَة الحكمة يف اإلِختبار باالختيار، و تحيل هذه ا» لو« تبي� ملشيئَته الطليقــة » آلتينا...«ملشية املس�ِّ

هــي » هداها«بالنسبة لكل ممكن ذا�، و لكن يف ذلك اِإليتاء خالف الحكمة الالئقة بشأن الربوبية للمربوب�، و 
بطل التكليف و اإلِختبار، مه� ظل االختيار باقيا عىل الهدى املطلوبة لكل نفس، فح� تؤ� هداها دون سعي منها 

) و ليس يف ترك هذه ۹۹: ۱۰» (و لو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم جميعا«الهدى املؤتاة لكل نفس أم � يظل: 

                                                        
����ر إ�ـ� آدم �ـ�م   ���ل ـ إن ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���   ـ أ��ج ا����� ا�����ي �� أ�� ����ة ��ل ���� ر��ل ا��ّ� ١٧٤: ٥. ا��ر ا�����ر ١

ا������ ������ ���ذ�� ���ل... و ���ل: �� آدم إ�� �� أد�� أ��ا �� ذر��� ا���ر و �� ا��ب أ��ا �����ر إ��ّ �ـ� �ـ� ���ـ� �ـ� �ـ��� 

 ���� أ�� �� ردد�� إ�� ا����� ���د إ�� �� �� ��ن ��� �� ��ا�� و �� ����...
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ة ترٌك لبالغ الحجة و    ).۱۴۹: ۶» (الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمع�  �ّ «املشية املس�ِّ
ىل � يؤت كل نفس هداها؟ و قد هداها �ثلث الفطرة و العقلية و الرشعة! إنهــا ليســت إالّ دالالت وترى أنه تعا

الهدى دون واقعها الحاصل باالستدالل بها و اقتفاء آثارها، فالهدى الداللة شاملة كاملة، و واقع الهدى ليس إالّ ملن 
  .إ�ا هي واقعها الذي ال يضل عنها َمهديها» هداها«اهتدى، و 

و ألن األك�ية الساحقة من » من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر«ـ » هديناه النجدين«� نشاء و لن، بل » و لكن«
  ».حق القول مني ألمألن جهنم من الجنة و الناس اجمع�«املكلف� كافرون، لذلك 

قــد يعنــي »! أجمعــ�«و تراه قوالً يستغرق كل الجنة و النــاس؟ و مــنهم مؤمنــون! أم يخــص الكــافرين؟ فلــ�ذا 
إن منكم إالّ واردها كان عىل ربك حت� مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا و نذر الظامل� فيها «مأل ورودها » أجمع�«

  ).۷۱: ۱۹» (جثيا
» قال فالحق و الحق أقول ألمألن جهنم منك و ممن تبعــك مــنهم أجمعــ�«ام يعني مألهم ورد العذاب ك� وعد 

  ).۸۳» (قال فبعزتك ألغوينهم أجمع�. إالّ عبادك منهم املخلص�«هددهم الشيطان إذ: ) و ذلك بعد ما ۸۵: ۳۸(
آ� غ� النفوس املكلفة من حيوان وسواها هداها، التي تهتدي إليها، و لكــن املختــار لهــذا الكــائن   صحيح أن هللاّ 

رشعة، ليؤدي دوره الكامل الكافل املختار أن يختار طريقه هدًى أن ضاللة، و هو مهدي بالفطرة و العقل و هدي ال
لكل أدوار الك�ل ب� الخليقة، حيث الوصول اىل الك�ل يف عرقلة السبل آَصل و أوصل إىل املآل و ك� أصبح رسول 

  و أفضل العارف�، و حتى من املالئكة الكروبي�:» أّول العابدين«الهدى 
نّا«   ).۳۲:۱۴(»نَسيناكُْم َو ذُوقُوا َعذاَب الُْخلِْد ِ�ا كُنْتُْم تَْعَملُونَ  فَُذوقُوا ِ�ا نَسيتُْم لِقاَء يَْوِمكُْم هذا إِ
الذي كنتم به تكذبون ف » لقاء يومكم هذا«نسيان التغافل التجاهل التنايس » �ا نسيتم«عذاب الخزي » فذوقوا«
ا فاليوم ننساهم ك� نسوا لقاء الذين اتخذوا دينهم لهوا و لعبا و غرتهم الحياة الدني«ك� نسيتمونا: » إنا نسيناكم«

  ).۲۶: ۳۸» (لهم عذاب شديد �ا نسوا يوم الحساب«) ف ۵۱: ۷» (يومهم هذا و ما كانوا بآياتنا يجحدون
نسيان بنسيان جزاء وفاقا و أين نسيان من نسيان، فك� أن هذا النسيان تناٍس عامٌد دون املرفوع مــن النســيان، 

إخالدا إىل » و ذوقوا عذاب الخلد �ا كنتم تعملون«مته، و إذا ال رحمة فهو العذاب يتناساهم يف عا� رح  كذلك هللاّ 
  الحياة الدنيا و إطمئنانا بها.

  شبهة االكل و املأكول
اتًا أَ إِنّا لََمبُْعوثُوَن َخلًْقا َجديًدا(« أَْو َخلًْقا ِمّ� يَكُْربُ يف ) ۵۰) قُْل كُونُوا ِحجارًَة أَْو َحديًدا(۴۹َو قالُوا أَ إِذا كُنّا ِعظاًما َو رُف

لَيَْك ُرٔوَسهُْم َو يَُقولُونَ   َمتى ُهَو قُْل َعىس أَْن ُصُدورِكُْم فََسيَُقولُوَن َمْن يُعيُدنا قُِل الّذي فَطَرَكُْم أَّوَل َمرٍّة فََسيُنِْغُضوَن إِ
ا(   ).۵۲: ۱۷( »نّوَن إِْن لَِبثْتُْم إِالّ قَليالً) يَْوَم يَْدُعوكُْم فَتَْستَجيبُوَن بَِحْمِدِه َو تَظُ ۵۱يَُكوَن قَريبً

أتذا كنا عظامــا ورفاتــا أثنــا «انه ال برهان لناكري املعاد الحساب إالّ استبعادات واهية، ال �لك من حجة إالّ هيه: 
 فلــم يبــق منــا يشُء إالّ» رفاتا«ورمدت عظامنا فكنا » كنا عظاما«؟ فاذا بليت اجسادنا ف »ملبعوثون خلقا جديدا

  ؟»ملبعوثون خلقا جديدا«و نحن تراب » أِءنا«تبدلت إىل تراب 
يحّولهم و يبّدلهم خلقا جديدا و لو كانوا حجارة او   هم يستبعدون أن يتحول الرتاب املرتخي عظاما و لحوما، و هللاّ 

ق الجديد مــن فالحجارة اصعب تحوالً اىل الخل» قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا م� يكرب يف صدوركم«حديدا 
الرتاب و الحديد اصعب من الحجارة، و خلق يكرب يف صدورهم اصــلب مــن الحجــارة، و الحديــد اصــعب مــنه�، 
فليكونوا اي صلب و صعب م� سبقت له الحياة ام � تسبق، فتبديلها اىل خلق جديد ليس من املستحيل ال ذاتيا و 

  ال يف الحكمة و ال أمام القدرة اآللهية.
اىل ما كنا، من يرّدنا اىل الحياة بعدما كنا عظاما ورفاتا ام » فسيقولون من يعيدنا«ان عىل فرض اإلِمكان ثم استبعادث

ال تــذهبوا بعيــدا » قل الذي فطــركم اّول مــرة«حجارة او حديدا ام ماذا؟ م� هو أشد. ايغاالً يف املوت و الخمود، 
  ».و هو أهون عليه«اخرى  نظرة الجواب، فالذي فطركم اّول مرة هو الذي يعيدكم مرة

و إن تعجب فعجب قولهم ءاذا كنا ترابــا َءإنــا «هؤالء املناكيد األوغاد يعجبون من عودهم و هم عارفون بدأهم: 
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا يشء عجيب. ءإذا متنا و كنا ترابا ) «۵: ۱۳» (لفي خلق جديد..
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  ).۴: ۵۰» (قص األرض منهم و عندنا كتاب حفيظذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تن
ليست إالّ تحديا عليهم، ال أمرا ان يكونوا حجارة او حديدا، اذ هم ال يستطيعون النفسهم » كونوا حجارة أو حديدا«

ادا إال أولوية يف هذه الكينونة و تلك استبع» كونوا...«يريد تكوينهم هكذا، فال يعني من   تكّونا هكذا، و ال ان هللاّ 
أن تبعــث خلقــا   عىل حٌد زعمهم أن يبعثوا خلقا جديدا: إالّ أن الكينونات كيف� كانت ليست لتتمنع من امــر ّهللا 

جديدا، فال فرق ب� عظام اِإلنسان ورفاته، و ب� حجارته و حديده و فوالذه و أصلب منه يف بعثه خلقــا جديــدا، 
فالحجــارة و الحديــد عــىل » عىل كــلِّ يشء قــدير  إن هللاّ «يشاء، ف ، يخلقها و يبعثها ك�  حيث الكلُّ من خلق هللاّ 

  كونه� أبعد عن الحياة من العظام و الرفات هي قريبة إىل الحياة يف قدرة خالق الحياة.
؟ »متى هو«هؤالء األوغاد بعدما يسمعون جوابا تلو جواب ع� يستبعدون من خلقهم الجديد يتعنتون يف سؤال 

ُمداه دخالً يف أصله، فلو � يعلم الرسول متاه، أو مداه فال يُبعثون إذا خلقا جديدا، فجاء الجواب  كأن لتعي� متاه و
و ترجي القرب لصاحب الوحي هو قربه: قربا يف متاه ك� هو قريب يف العقل و » قل عىس أن يكون قريبا«حاس� 

  العلم و يف العدل.
  ).۵۲: ۱۷( »ِه َو تَظُنّوَن إِْن لَِبثْتُْم إِالّ قَليالًيَْوَم يَْدُعوكُْم فَتَْستَجيبُوَن بَِحْمدِ «

» � يلبثوا اال ساعة من نهار«نكران للبث قليل ك� كانوا يظنون » و تظنون«و ذلك اليوم القيامة بعد لبث الربزخ، 
  .١)۱۰۳: ۲۰» (ان لبثتم اال عرشا«.. ) او ۱۹: ۱۸» (لبثنا يوما او بعض يوم«. ): او ۳۵: ۴۶(
ُغ بَيْنَُهْم إِّن الّشيْطاَن كاَن ِلْ◌ِإلنْساِن َعُدّوا «   ).۵۳: ۱۷( »ُمبينًاَو قُْل لِِعبادي يَُقولُوا الّتي ِهَي أَْحَسُن إِّن الّشيْطاَن يَنَْز

هم عداء، فال يهدف يف إن الشيطان من جن و إنسان ينزغ ب� اإلِخوة املتحابّ� فضالً عن سائر الناس أم الذين بين
  محاوالته ب� الناس االّ عداًء و زيادة.

  الوزن يومئذ الحق
ثم اِإليجاب ب� سؤال استجهال أو إستفحام أو اســتعظام، » يُعرف املجرمون بسي�هم فيؤخذ بالنوايص و األقدام«

  تقديرا لطالح ما كان، و تقريرا لصالحه يف ذلك الحشد الحرش العام.
، ف� هــو ذلــك الــوزن؟ هــل هــو وزن األبــدان و األمــوال و »الوزن«قط ـ تساؤالت، فإ�ا يلحقها و ليس هناك ـ ف

عاة، أم و وزن األنساب و األسباب و سائر الروابط املتخلفة عن الضوابط؟   التشخصات املدَّ
اهيه من أوزان من موازين األرض و مقاييس أهليها املخلدين إليها كالّ!:   أمَّ

) َو َمْن َخّفْت َموازينُُه فَأُولِئــَك الّــذيَن َخِرسُــوا ۸َمِئٍذ الَْحّق فََمْن ثَُقلَْت َموازينُُه فَأُولِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن(َو الَْوْزُن يَوْ «
  ).۹: ۷( »أَنُْفَسُهْم ِ�ا كانُوا بِآياتِنا يَظْلُِمونَ 

  ».و الوزن يومئذ الحق«
»  الحق«أو » حق«نفس الوزن مصدرا؟ ثم الحق هل هو املعني من و هل الوزن هنا الوازن أو امليزان أو املوزون أم 

  عىل العباد؟.  املعروف من هللاّ » الحق«، أم  هللاّ 
  هنا إحت�الت برضب مثلث الحق املحتمل عىل الوزن فهي اثنتا عرشة.

: ۲۱» (نفس شيئاو نضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم «هنا هو امليزان، حيث » الوزن«و الصحيح منها أن 
هنا هــو » الوزن«يف آية األنبياء، ك� » القسط«هنا هو الثالث من محتمالته، حيث هو » الحق«) ثم الحق أن ۴۷

  املوازين هناك.
و التعب� عن امليزان بالوزن عنايًة إىل حق امليزان، إنه خليصه دون خليطه، فكأنه هو الوزن بعينه ال يشوبه شائب 

  غ� الوزن.
  هو امليزان.  هو خالص الحق املرغوب غ� املشوب، إذا فالحق الحقيق باإلتباع من هللاّ » الحق« ك� و أن

  جمع املوزون، ال امليزان، حيث املوازين هذه توزن و تقاس بالوزن الحق القسط.» فمن ثقلت موازينه«

                                                        
 .��١٠٣ ا�����ن ص  ٣٠ج . را�� ١
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فــال تصــلح » الــوزن« ل و الجملة ـ عىل تنكرها أدبيا ـ خــرب» هو«خرب ملحذوف معروف هو » الحق«ثم الحق أن 
ثم ال يتم » حق«بنفسه لكان الصحيح أدبيا » الوزن«خربا ل» الحق«، و لو كان »الوزن«و ما أشبه خربا ل » يومئذ«

» هو الحــق«ثابت ال ِحول عنه و أما ما هو ذلك الوزن فال خرب عنه اللّهم إالّ » الوزن حق«املعنى حيث يعني أن 
  الخالص غ� الكالس الفالس.

ن الخرسان يف التعارف إ�ا هو النقص يف األ�ان، و هو يخص األموال ال النفوس، فذكر املوازين هنــا بثقلهــا و و أل 
خفتها، إ�ا هو �ناسبة الخرسان ليكون الكالم متفقا و قصص الحال متطابقا، فكأنه تعاىل جعل نفوسهم لهم �نزلة 

نفسهم ك� يوصفون بأنهم �لكون أموالهم، و ذكر خرسانهم لها الَعروض اململوكة إذ كانوا يوَصفون بأنهم �لكون أ 
ألنهم عرضوها للخسار و البوار فاوجبوا لها عذاب النار جهنم يصلونها و بئس القرار، فقد تجاوزوا حد الخرسان يف 

  األ�ان إىل حد الخرسان يف األعيان.
الروحيات أوزن، فالخرسان فيها أخرس، و الربــع و وجه آخر هو أو الوزن ال يختص باألثقال الجمسانية، بل هو يف 

  ».الوزن يومئذ الحق«أم�، فالحق ـ إذا ـ أن 
، إذ لو كان هو امليزان للموازين � يك وزن ألحد حتى يوزن به، إضافة إىل أن ميزانيــة  هنا هو هللاّ » الحق«و ليس 

  هه يف أّي شأن من شؤونه!.نفسه ملوازين العباد ظلم بهم عظيم، إذ ال يستطيع أحٌد يشاب  هللاّ 
» فمن ثقلت موازينه«حيث القصد تعريف الوزن: ما هو؟ ال تثبيت أصله دون معرفة بكيانه، ثم » حق«و ال هو 

بل يف » يومئذٍ «ال دور له إالَّ بعد معرفة الحق بكيانه، ال التأكُّد منه بكونه، مع أنه حق ال فقط » الحق«تفرعا عىل 
  كل األيام.

عن واقع » الحق«الواقع املوجود، فإ�ا يخرب » الحق«هو الوزن مصدريا حيث املصدر ليس هو » لوزنا«ك� و ليس 
  ، و ليس هو املوزون حيث ال يوزن املوزون باملوزون.»امليزان«و هو هنا 

كمصداق  لعباده، وحيا كأصل، و رسوالً  املقرر من هللاّ » الحق«امليزان ـ هو »: الوزن«فصالح املعنى الوحيد إذا أن 
فاملوازين هي الوزن هنا، ك� القسط هو » و نضع املوازين القسط ليوم القيامة«واقعي عميل للوحي، و ك� تعنيه 

فألن املوازين ـ جمع املوزون ـ عــدة كــذلك املــوازين ـ جمــع » الحق القسط«هو » الوزن املوازين«الحق هنا، ف
  امليزان ـ ِعدة بِعدة و ال يظلمون نق�ا.

لحق ليس هو صاحب الصالحات املوزونة، كذلك ليس هو الوزن، فإ�ا هو الحق عل� و عقيدة ونية و عمالً و ك� ا
  .١صالحا و حاالً و قاالً

، و قد يروى ٢ املتمثل يف أقوله و أفعاله و أحواله كتاب هللاّ   و هو رسول ّهللا   و الوزن الحق هنا و هناك هو كتاب ّهللا 
، فقد يوزن الرسل بكتب الوحي، و توزن األمم به�، دو�ا تخلِّف عن ٣: (أنا ميزان العلم و عيل كفتاه)آله و عليه هللا صىلعنه  

  .٤قيد شعرة  حق ّهللا 

                                                        
أ��ل: و �� ���� ا���� إ�� ا��ٔ���ل » ��� ��زن ��م ا������؟ ���ل: ا���� آ�ـ� و ���� ا��� ���   ��� ر��ل ا��ّ�: «٢٤٤: ٧. �� ا����ر ١

 ���س ����� و ا����. ��ٔو����� ���

 
و ��� ا���از�� «�ّ�و�ّ�:   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����   . �� ا������ �����ده �� ا�����ي �� ���م �� ���� ��ل: ��ٔ�� أ�� ���ا��٢�ّ

 ��ل: �� ا��ٔ����ء و ا��ٔو���ء.» �...ا���

 
 .٨٠ـ  ٧٩: ١٣و  ٤١٧: ١٨و  ٢٠٩: ٩. �����ت إ���ق ا��� ٣

 
 ���� ��ل ا��زن و ا���از�� �� ا��ت ا��ٔ����ء و ا������ن و ا���ر�� و ا����، ��ا�� إ�� �������� �� ا�����ن.. ��� ������ ا٤
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فإذا أردت أن تعلم أصادق «،  إ�ا هو قسطاس الحق من ّهللا  ١و ليس األع�ل توزن بسائر املوازين روحية و جسمية
  عزَّوجلَّ كأنك يف القيامــة قــال هللاّ   أنت أم كاذب فانظر يف قصد معناك و غور دعواك و غّ� ه� بقسطاس من ّهللا 

  .٢»لك الصدقفإذا اعتدال معناك بدعواك ثبت » و الوزن يومئذ الحق«تعاىل: 
هي جمع امليزان حقا و قسطا يف آية األنبياء، ما يوزن به، أو املوزون ك� يف آيتنا، و هي العلوم » املوازين«ذلك و 

فقد يوزن بهــا بــوزن » الحسنات«الربانية و العقائد و النيات و األقوال و األع�ل الصالحة، فهي يف صيغة جامعة 
كانت أقرب إىل الحق املُرام فهي أثقل، و كل� كانت عنه أغرب فهي أخف و أسفل، حتى تكون  فيها، فكلَّ�» الحق«

خاوية عن الحق عن بكرته فهنالك خفة املوازين عن بكرتها، و بينه� عوان ك� و لكِل ميزان درجات، و هذه اآلية 
ض اِإل�ان محصنا أو محَّض الكفر محضا، ثم الع   .٣وان بينه� عوان يف اإلِفالح و اإلِفالجو أرضابها تتحدث عمن محَّ

  . االلحاد يف هللاّ و   ، ك� أن أسفل الِسفل هو اإلِرشاك باّ� ٤و أثقل الثقل يف امليزان هو التوحيد الحق و حق التوحيد
و ألن املوازين: الحسنات، تعم الظاهر إىل الباطن و الباطن إىل الظاهر، فثقلها يعمه�: (فمن كان ظاهره أرجح من 

و القصد من الرجحان  ٥باطنه خف ميزانه يوم القيامة، و من كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة)
  الثا� ما يرتك به الرئاء، و إالّ فاملساوات ب� الظاهر و الباطن هي القصد و العدل.

ء الشهداء : (يوزن يوم القيامة مداد العل�ء و دماآلـه و عليه هللا صىلذلك، و يف مختلف املوازين ب� أصحابها يقول الرسول  
و ألن مدادهم هو الذي �د املناضل� إىل خطوط النار �ا وعوا منهم من  ٦ف�جح مداد العل�ء عىل دماء الشهداء)

  آماد اإل�ان.

                                                        
��: أو ��� ��زن ا��ٔ���ل؟ ��ل ا���«���� ���� و ���:  ا����م ����   �� ���ب ا�ٕ�����ج ������� �� أ�� ���ا��ّ� ٥: ٢. ��ر ا������ ١

: �� ـ ��ٔن ا��ٔ���ل ���� ��ٔ���م و إ��� �� ��� �� ����ا، و إ��� ����ج إ�� وزن ا���ء �� ��� ��د ا��ٔ���ء و �� ا����م ������ل  

؟ »���� ��از������ «�� ���� ���� ��ٌء، ��ل: ��� ���� ا����ان؟ ��ل: ا���ل، ��� ����ه �� �����   ���ف ����� و ����� و إن ا��ّ�

 ��ل: ��� ر�� ����.

 
   �� ���م ����: �ٕ�ذا أردت، و �� ا����ل �� ���� �ـ� ���ـ� �ـ�ل �ـ��� أ�ـ� ���ا��ّـ� ا��ـ��م ����. ����ح ا������ ��ل ا���دق  ٢

���ل: إن ا���� ��� ��� أ�� ا����� ��� ��ر ���� �� ��از���� ��م ا������ و ان ا��� �� ��� أ�� ا����� ��� ��ر ���� ��  ا����م ����

 �از���� ��م ا������.�

 
���ـ� ا���ـ�ان �ـ�م ا�����ـ� ��ـ�زن ا���ـ��ت و : «آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��   ـ أ��ج أ�� ا���� �� �ـ��� �ـ�ل �ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ� ٧١. ا��ر ا�����ر: ٣

��ـ� ��ـ�� ��ـ� «: �� ������ أ��ل» ا�����ت ��� ر��� ������ ��� ������ د�� ا���� و �� ر��� ������ ��� ������ د�� ا���ر

و ان ا�����ت �� ��� ا����ان و ا�����ت �� �����، ا���� ���ٔو�ـ� أن ا��ـ��� �ـ�� ا���ـ��ت و ا��ـ���ت ا���از�ـ� » ��م ا������ وز��

 ������ دون أن ���� وزن ا�����ت.

 
: و ا��ي ���� ���ه �� ��ء ������وات و ا��ٔرض و �� ���� آ�� و ���� ا��� ���   � �� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�. ا����ر أ��ج ا����ا�٤

 �� ا���� ا��ٔ��ى ����� ���.  و �� ����� و �� ����� ����� �� ��� ا����ان و و��� ���دة أن �� إ�� إ�� ا��ّ�

 
 :...ا����م �����ب ا�ٕ����ص �� ��� �� أ�� ����  ـ أ��ج ا�� أ�� ا����� �� �� ٧١: ٣. ا��ر ا�����ر ٥

 
 :...آ�� و ���� ا��� ���   . ا����ر أ��ج ا������ �� ��� ا���� �� ���ان �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��٦�ّ
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، الذين �تد علومهم إىل صحائف الصدور وســواها، و مــن  ا استُحفظوا من كتاب هللاّ فالعل�ء هنا هم الربانيون �
، إذا فمــداد  حصائلها يف ذلك املد املديد معرفة غالية عالية للممدود إليهم الذين يضحُّون بأنفســهم يف ســبيل هللاّ 

ة فنور عىل نــور، ثــم العلــم غــ� العل�ء هو حقا أفضل و أوزن من دماء الشهداء، فأما إذا اجتمع العلم و الشهاد
املمدود و الشهادة الخالية عن رشوطها املعرفية و الرشعية، أو الجهل و عدم الشهادة، فهي أضالح أخرى بعد صالح 

  العلم و الشهادة ليست بذلك النمط املرموق.
لوزن للحسنات، ثم ال وزن إذا فال وزن للباطل، و إ�ا يقام ا» و نصنع املوازين القسط» «الوزن يومئذ الحق«و ألن 

قل «و منهم األخرسون أع�الً: » و من خفت موازينه فأولئك الذين خرسوا أنفسهم: «١للسيئات فإنها خفة امليزان
هل ننبئكم باألخرسين أع�الً. الذين ضل سعيهم يف الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين 

  ).۱۰۵: ۱۸» (كفروا بآيات ربهم و لقاءه فحبطت أع�لهم فال نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ثم لكل ميزان وزن يخصه، فميزان التوحيد هو التوحيد الحق، و ميزان الصالة هي الصالة الحقة، و هكذا كل ميزان 

  ».الحق ـ و ـ القسط«بوزنه و كل وزن �يزانه، و يجمع الكل 
يف اآلخرة ك�أفلحوا يف األوىل، حيث يفلحون » فأولئك هم املفلحون«املؤاتية للحق و القسط » هفمن ثقلت موازين«

عقبات و عقوبات و صعوبات يف األخرى بثقل موازينهم التي هي أثقل من كل ثقــل، فــال تبقــى عقبــة إالَّ و هــم 
  يجتازونها، فقد ربحوا أنفسهم دون خرسان.

بكل موازينها » فأولئك الذين خرسوا أنفسهم«نه، إذ ال موازين له حسنات و هي كل موازي» و من خفت موازينه«
و من خفت موازينــه فأولئــك الــذين خرســوا أنفســهم يف جهــنم »: «يظلمون«آفاقية و أنفسية » �ا كانوا بآياتنا«

  ).۱۰۳: ۲۳» (خالدون
د هو النقص يف أ�ان املبيعات و ليست منه ا النفوس، فاإلتيان به لهــا قــد يعنــي و ألن الخرسان يف التعارف املتعوَّ

يف عرصات الحساب ليكون الكالم متفقا، و قصص الحال متطابقا، فكأنه تعاىل جعل نفوسهم لهم » املوازين«مناسبة 
�نزلة الَعروض اململوكة، إذ كانوا يوصفون بأنهم �لكون نفوسهم ك� �لكون أموالهم، و قد عرضوا أنفسهم بكــل 

، فصــارت يف حكــم الَعــروض »جهنم يصلونها و بــئس القــرار«أوجبوا لها البوار و عذاب النار  نفائسهم للخسار، و
  املتْلَفة، و تجاوزوا حد الخرسان يف األ�ان إىل حد الخرسان يف األعيان.

ىل ضــوءه إياه، و عــ  امللك العالم نقول: كل إنسان �لك نفسه �ا ملَّكه هللاّ   و بتعب� أعمق هو أليق بحق الكالم �ّ 
�لك ما سواها، ثم جعل يف مختَرب الحياة الدنيا و متَجرها لكيل يتاجر بكل ما لديه من نفس و نفيس ليحصل عىل 
ما هو أنفس من النفس و النفيس، بثقل املوازين بعد خفتها، و لكنه باع نفسه باألركس األد� و بقي صفر اليد عن 

ملعطاة و املكتسبة، فقد خلق يف أحسن تقــويم، و قــرر لــه حســب كل نفسه و نفيسه، خفيفا عن كافة املوازين ا
فأولئك الذين خرسوا أنفسهم «مستواه أن يضيف تقويم كيانه إىل تقويم كونه، و لكنه رد نفسه إىل أسفل سائل� 

قــل إن الخــارسين الــذين خرســوا «و ذلك من أخرس الخرسان: » يف جهنم خالدون«.. ـ » �ا كانوا بآياتنا يظلمون
  ).۱۵: ۳۹» (نفسهم و أهليهم يوم القيامةأ 

                                                        
��� ���� ��از��� و ��� «�� ���� ��ل: و أ�� ����  ا����م ����. �� ا������ �����ده �� أ�� ���� ا����ا�� �� أ���ا�������  ١

 � ا����ان.�ٕ���� ����: ا�����ت ��زن ا�����ت و ا�����ت، �������ت ��� ا����ان و ا�����ت ��» ��از���

��   و �� ا����� �����ده �� ���� �� ا����� �� ��� �� ا����� ������ ا����م ���� ��ن ��� �� ��ل: �� ر�� ا���ل �� ا��ّ�

��ن ���� أ��� » و ��� ����� ���� �� ��اب ر�� ������ �� و���� إ�� ��� ������«ا����ب ��� أ�� ا������ و ا����ب ���ل �ّ�و�ّ�: 

و ��� ا���از�� ا���� ���م ا������ ��� ���� ��� ���� و ان «�ّ�و�ّ� إ��� ��� ��� أ�� ا���ك ���� ذ��؟ و �� ���ل:   ن ا��ّ�ا���س إ 

أن أ�� ا���ك �� ���� ��� ا���از�� و �� ���� ��� ا��واو��   ������ا ���د ا��ّ�» ���� ����ل ��� �� ��دل أ���� ��� و ��� ��� ������

 ��ون إ�� ���� ز��ا و إ��� ��� ا���از�� و ��� ا��واو�� ��ٔ�� ا�ٕ����م ـ ا����.و إ��� ��
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  .»خرسوا أنفسهم«
و هي ِفطَرهم، و عقولهم التي عليها أن تتبنى فطَرَهم، و حواسهم التــي هــي » أنفسهم«هنا هي حق » أنفسهم«

  بطبيعة الحال تتبع عقولهم و ِفطَرهم.
فإن (من عرف نفسه فقد عرف ربه) و  فالخارس نفسه هو الذي ضل عنها متغافالً متجاهالً، فهو ـ إذا ـ خارس ربه،

خارس ـ كذلك ـ حياته اإلِنسانية التي خلق ألجلها، فقد وجد نفسه حيوانا َرشِسا َحرِصا عىل الَحيونات و الشهوات، 
  فهو منغمس فيها، تارك ما تعنيه الفطرة و العقلية السليمة من عنايات إنسانية عىل ضوء عنايات ربانية.

 كل موازين اِإلنسانية عن بكرتها، و الواجد نفسه واجد ملوازينهــا يف مجالتهــا الواســعة أجل فالخارس نفسه خارس
  الفاسحة، فاحصة ع� يجعلها وزينة متينة، فخرسان النفس هو أساس كل خرسان و وجدانها هو أساس كل وجدان.

زلة، فلينتفع امرٌء بنفسه، فإ�ــا ذلك، فلنجّد املس� إىل مص� الحق ليكون لنا وزنا و (إ� أحذركم و نفيس هذه املن
البص� من سمع فتفكر، و نظر فأبرص،  و انتفع بالِعَرب، ثم سالك جددا واضحا يتجنب فيه الَرصــعة يف املهــاوي، و 

  الضالل يف املغاوي، و ال يع� عىل نفسه الغواة بتعّسف يف حق، أو تحريف يف نطق، أو تخوف من صدق ـ
و استيفظ من غفلتك، و اخترص من عجلتك، و أنِعم الفكر في� جاءك عــىل لســان  فأِفق أيها السامع من سكرتك،

م� ال بد منه، و ال محيص عنه، و خالِف من خالف ذلك إىل غ�ه، ودعه و مــا ريض لنفســه،  آله و عليه هللا صىلالنبي األمي  
و ك� تزرع تحَصد، و ما قدمت اليوَم  وَضع فخرك، و احطط كربك، واذكر قربك، فإن عليه ممرُّك، و ك� تَدين تُدان،

م ليومك، فالحذر الحذر أيها املستمع، و الِجدَّ الِجدَّ أيها الغافل  و ال ينبئــك «يقَدم عليك غدا، فامَهد لقَدمك، و قدَّ
عبدا ـ يف الذكر الحكيم التي عليها يثيب و يعاقِب، و لها يرىض و يسخط، إنه ال ينفع   ـ إن من عزائم هللاّ » مثُل خب�

و إن أجهد نفسه و أخلص فعله ـ أن تخرج من الدنيا القيا ربه بخصلة من هذه الخصال � يتب منهــا: أن يـرشـك 
في� افرتض عليه من عبادته، أو يشفي غيظه بهالك نفسه، أو يُغرَّ بأمر فعله غ�ه، أو يستنجح حاجة بإظهار   با�ّ 

فيهم بلسان�، أعِقل ذلك فإن املَثَل دليل عــىل ِشــبهه..) (الخطبــة  بدعة يف دينه، أو يلقى الناس بوجه�، أو �يش
۱۵۲.(  

! زنوا أنفسكم من قبل أن توزَنوا، و حاسبوها من قبل أن تُحاَسبوا، و تنّفسوا قبــل ضــيق الِخنــاق، و  فيا (عباد هللاّ 
ظ و زاجــر � يكــن لــه مــن انقادوا قبل ُعنف السياق، و إعلموا أنه من � يَعن عىل نفسه حتى يكون له منها واع

  ).۸۹غ�ها زاجر و ال واعظ) (الخطبة 
هنا عرض للرحلة اِإلنسانية الكربى منذ البداية حتى النهاية، مزودة برح�ت ربانية مفاضة عليها، دون إختصــاص 

دة بها لت خلفها ع� فرض بأمم دون أخرى، فإ�ا اِإلنسانية ككل هي املخاطَبة بهذه الخطابات املَنونة الحنونة، املندَّ
  لصحالحها:  هللاّ 

  ).۱۰: ۷(»َو لََقْد َمّكنّاكُْم ِيف اْألَرِْض َو َجَعلْنا لَكُْم فيها َمعايَِش قَليالً ما تَْشُكُرونَ «
إنها مقرة صالحة لهذا الجنس البرشي بكل ما يُصلحه و يصلح له من الحيوية الروحيــة وســواها إســكانا و �كينــا 

ربكم بذلك » قليالً ما تشكرون«ك املهد املهيد غ� الوهيد، �عايش كأصلح ما يكون، و لكن مكينا متينا أمينا يف ذل
اإلِسكان و التمك� و تلكُم املعايش، حيث التمك� يعني إىل اإلِسكان ـ مكانا ـ مكانَة اإلِقدار و التســليط، بــل هــو 

هو الذي خلق لكم ما يف األرض «) كذلك ۳۶: ۲» (لكم يف األرض مستقر و متاع إىل ح�«أمكن من اإلِسكان، فك� 
  ).۲۹: ۲» (جميعا

إىل هذه األرض و سائر األرض� السبع، أرَض الجنة التي أسكن فيها آدم و زوجه، و » مكناكم يف األرض«و قد يعني 
ك� ملحــت  إعتبارا بأنه� األصل األول، الحامل لكل األنسال اِإلنسانية، و سائر سكنتة سائر األرض� املكلف�» كم«

  ».و من األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن«لهم آية الطالق 
ملا بعد من أدوار األنسال يف هذه األرض: » قليالً ما تشكرون«يف الدور األول آلدم األول، ثم » قليالً ما تشكرون«ف 

  ر األرض�.لسائر املكلف� الساكن� يف سائ» قليالً ما تشكرون«البلية اإلِختبار باإلِختيار، ك� و 
فليس ذلك التمك� ـ فقط ـ �ك� املكان، بل و املكانة الحيوية املَُعاشة بتمك� كل املوافقات التي تســمح بحيــاة 

لها من موافقات و خصائص، و أخــرى منفصــلة بفصــائل خاصــة   اِإلنسان عليها، �كينات متصلة فيها �ا أودع هللاّ 
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األنجم، و دورتها حول الشمس كدوران الشمس، و ميلها عىل محورها،  قاصدة بينها و ب� الشمس و القمر و سائر
قليالً مــا «و رسعة خاصة له� يف ذلك التداور، و إىل كافة التمكينات يف كرتنا األرضية التي إن تعدوها ال تحصوها 

  »!تشكرون
أ� نخلقكــم مــن مــاٍء مهــ�. «رحم املكــ�: أبوينا األول� يف األرض، ثم مكَّن و ُ�كِّن نُطََفنا يف قرار ال  لقد مكن هللاّ 

) ثم التمك� العام رح�نيا لكل األجنة يف قرار األرض، ثم �كينات خاصة رحيميــا ۲۰: ۸۱» (فجعلناه يف قرار مك�
) و إىل �ك� و مكانة ۵۷: ۲۸» (أو � �كن لهم حرما آمنا يجبى إليه �رات كل يشءٍ «لعباد بدرجاته عىل درجاتهم؛ 

  ).۵۵: ۲۴» (و ليمكنن لهم دينهم الذي إرتىض لهم«عامة: 
  القيامة

  من االنباء العظيمة
  سورة النبإ ـ مكية ـ و آياتها أربعون

لُِفوَن(۲) َعِن النّبَإِ الَْعظيِم(۱َعّم يَتَساَءلُوَن(«   ).۵: ۷۵(») ثُّم كَالّ َسيَْعلَُمونَ ۴) كَالّ َسيَْعلَُموَن(۳) الّذي ُهْم فيِه ُمْختَ
هنــا يشــمل كافــة التســاؤالت عــن األنبــاء » يتساءلون«مرت و تستمر مدى األجيال عن أنباء الغيب، و  تساؤالت

ل� يعم الغابر و املستقبل » يتساءلون«� ال يختص بغابر الزمن، و إ�ا » تساءلوا«العظيمة طوال الزمن، فلم يقل: 
  لخلود.و الحارض، و يف القرآن إجابة عن كافة التساؤالت �ا أنه كتاب ا

  ):۱: ۷۵» (َعّم يَتَساَءلُونَ «
مطلع يحمل تنديدا شديدا باملتسائل� عن النبإ العظيم، ليس ألنهم سألوا تعل� و تفهــ�، فإنــه موضــع تبجيــل ال 
قون األنباء غ� العظيمة، ما يصلح لحيَونة الحياة، و حين� يصّدقون و يهرولون إىل  تخجيل، و إ�ا ألنهم حين� يصدِّ

ت الالمعقولة التي يستنكرها العقل و الدين، و حين� يصدقون ـ دون تساؤل و تراجع ـ كــل مــا يــتالئم و الخرافا
شهواتهم، فهؤالء هم يتساءلون عن النبا العظيم هزءا و إنكارا و تعنتا و إستنكارا، بعد فلجهم يف إبطاله، و فلح النبإ 

كل الصنوف و ضَح الشمس يف رايعة النهار، قامت إلثبات و العظيم و أهله يف إحقاقه، و بعد ما قامت الرباه� من 
  إحقاق أنباء الغيب العظيمة.

و املؤمن� تعنتا و  آله و عليه هللا صىلو التساؤل هنا يشمل ما هو بينهم، بعضهم مع بعض، تفكها، و ما هو منهم عن الرسول 
» كال بل راَن عىل قلوبهم ما كانوا يكســبون«رفة: هزءا، و ما هو بينهم و قلوبهم املقلوبة التي زالت عنها نور املع

  ؟»عم يتسائلون«) فالتساؤالت هذه كلها حابطة ساقطة ما � تُرَد بها استنباط الحق و استعالمه ۱۴: ۸۳(
  ).۳: ۷۵» (عن النبإ العظيم. الذي هم فيه مختلفون«

  ف� هو النبا؟ و ما هو عظمه؟ و ما هو اإلختالف فيه؟
دة عظيمة يحصل به علم أو غالب ظن، و الخرب الحق الذي يتعــرى عــن الكــذب، و النبــيء هــو النبأ خرب ذو فائ

  املوحى إليه بأخبار الحق و الصدق، حاملة كافة الرباه� املصدقة له�
ثم إذا كان النبأ عظي� كانت الفائدة و العلم فيه أعظم، دون أن يتطرق إليه أية شائبة و ريبة اللهــم إال جهــالً و 

  ا ممن ال يهوى إال هواه، و ال يهدف هداه.عناد
و أول األنباء العظيمة بعد نيا التوحيد ـ منذ بزوغ اإلسالم ـ هو نبا الرسالة االسالمية التي حملها الرســول األقــدس 

كلهــا و فيهــا ، فنبأ الرسالة املحمدية هو أعظم األنباء الرسالية يف تاريخ الرساالت، و ألنهــا تشــملها آله و عليه هللا صىلمحمد 
  مزيد هو رمز الخلود.

ءهم بل عجبوا أن جا« ١»عم يتساءلون عن النبإ العظيم«جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت  آله و عليه هللا صىلف (ملا بعث النبي 
  ).۲: ۵۰» (منذٌر منهم فقال الكافرون هذا يشء عجيب

)... إنه نبــأ و ۱۴: ۳۵» (و ال يُنبئك مثُل خب�«فهذه الرسالة السامية كانت نبأ عظي� تحمل كافة األنباء العظيمة: 

                                                        
 ، أ��ج ��� �� ���� و ا�� ���� و ا�� ا����ر و ا�� أ�� ���� و ا�� ��دو�� �� ا���� ��ل:...٣٠٥ص  ٦. ا��ر ا�����ر ج ١

 



 65

)، فإنــذار ۴۹: ۱۵» (نبَيء عبادي أ� أنا الغفور الرحيم. و أن عذا� هــم العــذاب األلــيم«نبيٌء و نبٌي أِمَر باإلنباء: 
الواحد   قل إ�ا أنا ُمنذٌر و ما من إله إال هللاّ «النبي و إنبائه نبأ التوحيد، من األنباء العظيمة، و قد بدأ بنبإ التوحيد: 

القّهار. ربُّ الس�وات و األرض و ما بينه� العزيز الغفار. قل هو نبأٌ عظيم. أنتم عنه معرضون. ما كان يل علم باملأل 
  ).۷۰ـ  ۶۵: ۳۸» (إذ يختصمون. إن يوحى إّيل إال أ�ا أنا نذيٌر مب� األعىل

  أجل، و إن نبا التوحيد هو الركيزة األوىل من أنباء هذه النبوة السامية.
تلك من أنباء الغيب «ثم القرآن نبأٌ عظيم ألنه املعجزة الخالة لهذه الرسالة السامية، و أنه يحمل كافة أنباء الغيب 

و كال نقص عليك ) «۴۹: ۱۱» (ما كنت تعلمها أنت و ال قومك من قبل هذا فاصرب إن العاقبة للمتق� نوحيها إليك
  .١)۱۲۰: ۱۱» (من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك و جاءك يف هذه الحق و موعظة و ذكرى للمؤمن�

هل ندكم عىل رجل ينبئكم إذا مزقتم «نبأ عظيم بعد التوحيد، و ه� الهامتان يف نبأي الرسالة و القرآن:  و نبإ املعاد
، كذبا أم به جنة. بل الذين ال يؤمنون باآلخرة يف العذاب و الضالل  كلَّ ممزَّق إنكم لفي خلق جديد. أفرتى عىل هللاّ 

  )۸ـ۷: ۳۴» (البعيد
  ).۵۳: ۱۰» ( إنه لحق و ما أنتم �عجزينو يستنبئون أحق هو قل أي و ر�«

ال شخصه ل� » ال«جنس النبإ العظيم ملكان » النبأ العظيم«هذه هي الدعائم األربع من األنباء العظيمة، تشملها: 
يفرس بخصوص املعاد ام ماذاترى، إن املعاد نبأ عظيم و ليس التوحيد؟ و ليس القرآن؟ و ليس نبي القران؟ و هي ال 

  و قد تزيد! تنقص عنه
و من األنباء العظيمة هي استمرارية الوالية و الحكم املحمدي املتمثل يف أخيه و نفســه و وليــه و خليفتــه عــيل 

أنت حجــة «بالنبأ العظيم:  آله و عليه هللا صىلو األ�ة من ولده املعصوم�، و ك� يخاطبه الرسول األعظم  السالم عليهأم�املؤمن� 
. و ك� ٢»و أنت النبأ العظيم و أنت الرصاط املستقيم و أنت املثل األعىل  و أنت الطريق إىل ّهللا   و أنت باب هللاّ   هللاّ 

  .٣»و إ� النبأ العظيم«يقول هو عن نفسه: 
السـالم عليـهو يف وجهة عامة هو الوالية ـ عىل حد تفس� اإلمام الصادق 

رســول و الرســول و األ�ــة بعــد ال  ـ: واليــة هللاّ  ٤
  عىل العباد.  ، و قد تتلخص يف حكم هللاّ آله و عليه هللا صىل
  »:الذى هم فيه مختلفون«

  كان الكفار مختلف� يف هذه األنباء العظيمة، يف أصولها و يف كيانها، رغم اتفاقهم عىل عدم تصديقها ك� يجب.
أم ) «۵۲: ۵۱» (قــالوا ســاحر أو مجنــون كذلك ما أ� الذين من قبلهم من رســول إال«فمن تقوالتهم يف نبإ النبوة: 

  ).۳۰: ۵۲» (يقولون شاعر نرتبص به ريب املنون
» ساحر شاعر«.. ساحر أو مجنون أو شاعر، تقوالت ثالث حول نبإ النبوة الذي هم فيه مختلفون، ب� طريف اإلفراط 

  ب� فاقد العقل و راجح العقل.» مجنون«و التفريط 
» أنهم يقولون إنا يعلمه برش لسان الذي يلحدون إليه أعجمي و هذا لسان عر� مب� و لقد نعلم«و يف نبإ القرآن: 

                                                        
 ، أ��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ���س أ�� ا���آن.٣٠٥: ٦. ا��ر ا�����ر ١

 
  �� أ��� �� آ���� �� ا����� �� ��� ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ������ ���ن ا��ٔ���ر �� ا����  ٨ح  ٤٩١: ٥. ��ر ا������ ٢

 ..آ�� و ���� ا��� ���

 
 �� رو�� ا����� ���� ا������. ٦ح  ٤٩١: ٥. ��ر ا������ ٣

 
 .ا����م ������ ا��ل ا����� �������د ���   ٤ح  ٤٩١: ٥. ��ر ا������ ٤
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و ما كنت تتلــو مــن قبلــه مــن «)، ۲۵:۵» (و قالوا أساط� األول� اكتتبها فهي �ىل عليه بكرة و أصيال) «۱۰۳: ۱۶(
  )..۴۸: ۲۹» (كتاب و ال تخطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون

ـ أنه من أساط� األول� و خرافاتهم.  ۲ـ أنه تعليم برش سواء أكان حقا أم باطالً.  ۱نبإ القرآن: ... انحرافات ثالث عن 
  و إ�ا يعاندون. ١ـ أنه مجموعة من سائر الكتب الس�وية. و املبطلون هنا ال يرتابون ۳

أجعل اآللهة إلهأ واحدا إن هذا ليشء عجاب. و انطلق املأل منهم أن امشوا و اصربوا عىل آلهتكم «و فينبإ التوحيد: 
  ).۷ـ۴: ۳۸» (ختالقإّن هذا ليشء يراد. ما سمعنا بهذا يف امللة اآلخرة إن هذا إال ا

  و تثليت و حلول و تجسيد. فهذا هو اإلرشاك، ثم إىل سائر االختالقات و االختالفات عن صميم التوحيد من تثنيه
و قالوا إن هي�إال حياتنا الدنيا �وت و نحيا و ما يهلكنا إال الدهر و ما لهم بذلك «و فينبإ املعاد: من إنكاره إطالقا: 

  )..۲۴: ۴۵» (من علم إن هم إال يظنون
و َرضب لنا مثالً و نسيخلقه قال من يحيي العظام و هي رميم. قل يحييها الذي أنشــأها أول «أو إنكاره جسدانيا: 

  )..۷۸: ۳۶»(مرة و هوبكل خلق عليم
بالجنة، و غــ� ذلــك مــن  أو نكران الحساب بعد املوت يغفراٍن شامٍل أو تكذيب الجنة و النار، أو تخصيص الحياه

  ات.اإلنكار 
  »عن النبإ العظيم الذيهم فيه مختلفون«

إن كون النبإ متساَءالّ عنه، و اختالف املتسائل� انفسهم ـ إنه� يوحيان بَسَفه التساؤل هنا و سقوطه، فلو كانوا عىل 
م، بينة من نكرانه لكانوا متوافق� فيمدى نكرانه، لكنه كالّ إنه نبأ عظيم: خرب ذو فائدة عظيمة يحصل به علم عظي

  �لك من الرباه� كل أنواعها: العقلية و الواقعية، اآلفاقية و األنفسية.
فلقد يكفيهم اختالفهم، و يكفيهم نصوع النبإ، يكفيانهم لدحض افهــامهم و تســفيه أحالمهــم، و هكــذا إجابــة يف 

أوقع من الجواب املبارش، و اإليحاء، دون إدالء بحقيقة املتساول عنه، تلويحا بالتهديد امللفوف، و توصيفا للنبإ، إنه 
  أعمق فيالتخويف و أعرق يف التبكيت.

  )۵: ۷۵» (كال سيعلمون. ثم كال سيعلمون«
ـ فسيعلمون بعد إذ كشف الغطاء باملوت، بعد إذ قيض عىل حياة الجسد.  » ثم كالسيلعمون«إنه ليس ك� يزعمون 

لكربى، علم ثم علم، بعد جهل عىل جهل، تجاهالً ســفيها يف الحياة الثالثة واألخ�ة، يوم الفزع األكرب، يوم القيامة ا
  مارقا.

إذ إن » سيعلمون«إن هذا الجهل أو التجاهل املت�دي سيزول قريبا باملوت، و ال نقول: سوف يزول، بل إنه سيزول: 
ب يف ) قريب يف التصــور، و قريــب فيالتصــديق، و قريــ۷: ۷۰» (إنهم يرونه بعيدا و نراه قريبا«كل آٍت قريب، و: 

  الواقع، و قريب يف الوقوع، رغم استبعادهم له لحد اإلحالة.
فاملتسائلون هنا املستهزئون بالنبإ العظيم، إنهم محكوم عليهم يف حياة التكليف باآليات البينات، و محكوم عليهم 

الحياة الربزحية، ثم يف حياة الجزاء إذ يرونهم يف األمر الواقع الذي استنكروه و تساءلوا عنه: سيعلمون بعد املوت: 
  بعدها يف الحياة اآلخرة، عل� أوسع و أثبت منها، ك�العلم الربزخي أوسع م� يف الحياة األوىل.

  ما هو النفخ يف الصور
  و

  حول الخلود يف النار
َِت ۱۹ِت الّس�ُء فَكانَْت أَبْوابًا() َو فُتِحَ ۱۸) يَْوَم يُنَْفُخ ِيف الّصوِر فَتَأْتُوَن أَفْواًجا(۱۷إِّن يَْوَم الَْفْصِل كاَن ميقاتًا(« ) َو ُس�ِّ

  )..۲۰: ۷۸(»الِْجباُل فَكانَْت َرسابًا
                                                        

ا���ـ�: ا�ـ� ذ�ـ� ا���ـ�ب . ��ٔن ا��ر���ب ��� إ�� �� أ�� ����، و أ�� ا���آن ��� ����� ��� ان زا�� ���� ا�ٕ����ـ�ب و ا��ـ�اءة و ١

 ���� ���ا��� دو��� ���!.» ��ر�� ��� ��ى �������
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  »:إن يوم الفصل«
  )۲۵: ۳۲» (إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة في� كانوا فيه يختلفون«فصل الخالفات، و الفصل ب� املختلف�: 

  ).۳: ۶۰» (فعكم أرحامكم و ال أوالدكم يوم القيامة يفصل بينكملن تن«و الفصل ب� املتصل� يوم الدنيا بالقرابات: 
  ).۳۹: ۳۸: ۷۷» (هذا يوم الفصل جمعناكم و األول�. فإن كان لكم كيد فكيدون«و الفصل عن اآلمال و األع�ل: 

  و فصل الحق عن الباطل و املحق عن املبطل، و فصل كل مجمل و مجهول..
  ):۱۷: ۷۸» (كان ميقاتا«
).. كان ميقاتا: منذ خلق الكون و املكلفون، و يكون ميقاتا يوم ينفخ يف ۴۰: ۴۴» (لفصل ميقاتهم أجمع�إن يوم ا«

  الصور.
عرصات املحرش ميقات، و زمن املحرشــ  ١فالوقت نهاية الزمن املفروض للعمل، و امليقات مكانه و زمانه»: ميقاتا«

تقوم ميقات، إذ انقطعت األع�ل بانقطاع دار التكليف و زمن التكليف، بالنسبة للمجموع ال الجميع، فإن امليت 
  قيامته الشخصية بانقطاع عمله باملوت، و لكن� امليقات للمجموع ككل ليس إال يوم الفصل.

يوم خلق األرض و الس�ء، حدا مرضوبا إليه ينتهي دار   فيوم فصل القضاء ـ و هو من عظيم األنباء ـ كان يف علم هللاّ 
  التكليف ككل.

 الدنيا عمل و الحساب، إنه ميقات املكلف� أجمع�، ال يغادر يوم الفصل و يوم العزل، يوم الحساب و ال عمل، ك�
  ».ال كب�ة إال أحصاها«منهم أحدا، و ال يغادر صغ�ة و 

  إنه يوم ينقلب فيه نظام الكون الحايل و ينفرط عقده إىل نظام أرقى و أبقى!
لته فال حاجة الستعراض براه� للمعاد من هنا نرى رسدا منسقا لنبإ املعاد بعد نبإ التوحيد، ف� أن ثبت التوحيد بأد

إال أحيانا، و إ�ا العرض هنا لواقع املعاد و ملّا يقع، و تحصل يوم الفزع األكرب، و ل� يتذكره املتذكرون و يتحــذره 
  الحاذرون.

  ):۱۸: ۷۸» (يوم ينفخ فيالصور فتأتون أفواجا«
ء، نفخة تدّمر و أخرى تعّمر، قد تُجمعان كيوم واحد ال هناك نفختان يوم الفزع األكرب: نفخة اإلماتة و نفخة اإلحيا

و األرض جميعا قبضته يوم القيامة و الس�وات مطويات بيمينه ســبحانه و «تصاله� و أنه� يف نهاية يوم الدنيا: 
ذا تم نفخ فيه أخرى فــإ  تعاىل ع� يرشكون. و نفخ فيالصور فصعق من فيالس�وات و من فياألرض إال من شاء ّهللا 

  ): نفخة الصعقة املميتة ثم نفخة القيام.۶۸ـ ۶۷: ۳۹» (هم قيام ينظرون
و فتحــت «فهــو يف النفخــة الثانيــة: » فتأتون أفواجــا«و قد تُجمعان كذلك إال بتقديم األخرى عىل االَوىل ك� هنا: 

أحرى و هو الغاية القصوى  و هو فياألوىل، تقد�ا ملا هو أهّم و» الس�ء فكانت أبوابا. و س�ت الجبال فكانت رسابا
  من نفخة اإلماتة.

تادكة واحدة. «و قد تُفرَد إحداه� بالذكر كاألوىل:  فإذا نفخ فيالصور نفخة واحدة. و ُحِملت األرض و الجبال قد كُ
يومئــذ تُعرضــون ال تخفــى «ثم تتبع بواقع الثانيــة: » فيومئذ وقعت الواقعة. و انشقت الس�ء فهي يومئذ واهية

و نفخ فيالصور فــإذا هــم مــن األجــداث إىل «)، و كالثانية و هي األك� ذكرا من األوىل: ۱۸ـ۱۳: ۶۹» (فيةمنكم خا
  )..۱۰۱: ۲۳» (فإذا نفخ فيالصور فال أنساب بينهم يومئذ و ال يتساءلون) «۵۱: ۳۶» (ربهم ينسلون

و إن كــان يعتــرب ـ » يــوم القيامــة«و كلمة الجمع عن النفخت� و ع� يحصل فيه� و بعد ه� لغ� النهاية، أنهــا: 
  حسب مختلف األحداث فيه ـ يعترب أحيانا أياما.

                                                        
آ��اك و ��� ذاك ���ك ا����� ��� ��ن �����ت ا��� ���� ��� ����� ا����ن و ا����ن ا�����ح ���� ����� ا���. �� ���� ا����م -١

 ������ �� ��� ا����ام.

 و ����ت ا������ ���� ـ ����� ا����ن و ا����ن ا����� ����� ا����.
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  ف� هي الفخفة؟ و ما هو الصور؟ و من هم األفواج؟
إن الصور ليس هو الصَور و األبدان ل� يُعنى بالنفخ فيها نفــخ األرواح يف األبــدان، ألنــه ال يســتقيم إال يف نفخــة 

يوحي بأنها تشبه األوىل، فهــل » ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون«� باألخرى: اإلحياء دون اإلماتة، و التعب
رغــم أن جمــع » ثم نفــخ فيــه أخــرى«هنا من شبه ب� اإلماته و اإلحياء؟ كذلك و رجوع ضم� املذكر إىل الصور: 

َوَر هي املناسبة لجمع الصورة ك� يف آيات  ).. هــذه ۳: ۶۴و  ۶۴: ۴۰» (فأحســن صــوركم«الصورة مؤنث، و أن الصُّ
  .١شهود صادقة عىل أن الصور ليس جمع الصورة

» فإذا نقر فيالناقور. فذلك يومئذ يوم عس�. عىل الكافرين غ� يس�«ب� عن النفخة الثانية بالنقر يف الناقور: ثم التع
  ) و هو قرع اليشء املفيض إىل النقر، هذا شاهد ثان عىل أن الصور غ� الُصَور.۱۰ـ  ۸: ۷۳(

نا، و نحن ال نتصور هنا أونفهم من نفخ الصور إن الصور بوق ال كاألبواق التينعرفها، ك� النفخة فيه ال تشبه نفخات
شيئا إال أنها النفخة املميتة، و النفخة الباعثة املجمعة التي يأ� بها الناس أفواجا، التيتبع� القبور و مــا فيــالقبور 

  فيأتون من كل فج إىل حيث يُحرشون.
وف تكون يف األرض و الس�وات أجمع، و و بطبيعة الحال نستوحي من أحوالها و أهوالها الشاملة للكائنات أنها س

برصختها تُفزع الكائنات و �يتها، و بوقعتها تجددها و تحييها، و إنها الهول البادي فيانقالب الكون املنظور، كالهول 
  البادي فيالحرش بعد النفخ يف الصور، و هذا هو يوم الفصل املقدر بحكمة و تدب�.

فخه: أنه ليس بوقا ينفخ فيه، إ�ــا هــو كنايــة و إيحــاء إىل بســبب التــدم� و و م� نعرفه، عىل جهلنا بالصور و ن
التعم�، إنه صيحة ما أقواها و أفزعهــا، يســمعها الكائنــات يف أع�قهــا، ســمعا يف كيانهــا، اســتمع ســامعوها أم � 

إحياًء أخرى بزجرتها..  يستعموا، كان لها سمع أم � يكن، فإ�ا الرصخة هذه تؤثر هكذا تدم� و تعم�، إماتة مرة و
) فنفخــة اإلحيــاء زجــرة واحــدة تنقــل املــو� إىل أرض ۱۵ـ  ۱۴: ۷۹» (فإ�ا هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة«

  ).۱۹: ۳۷» (فإ�ا هيزجرة واحدة فإذا هم ينظرون«القيامة: الساهرة: 
ء و األرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة و من آياته أن تقوم الس�«و الزجرة هذه و الصيحة تلك و الدعوة، عىل سواء: 

  ).۲۵: ۳۰» (من األرض إذا أنتم تخرجون
نستوحي أنها �قربة من الكل، » ففزع من يف الس�وات و من فياألرض«و �ا أن للكل نصيب منها عىل حد سواء: 

  نفخ إلعادة أرواحها.بجنب الكل، أو كأن الكائنات هي الصور كلها يُنفخ فيها مرة إلزهاق أرواحها، و مرة أخرى فت
  »:فتأتون أفواجا«

أفواج األخيار و أفواج األرشار، كٌل مع زميله و كل مع رتيبه، فك� األخيار أفواج ألنهم درجات، كذلك األرشار أفواج 
  ).۶: ۹۹» (يومئذ يصدر الناس أشتاتا ل�وا أع�لهم«فهم دركات: 

  ا أعده لنفسه، من نحسه و نفيسه.و الفوج هو الج�عة املارّة املرسعة، ترسع كل إىل م
  »:فتأتون أفواجا«عن أفواج املجرم�، تفس�ا ل  آله و عليه هللا صىليقول الرسول األقدس 

من ج�عة املسلم�،و بّدل صورهم: فبعضهم عىل صورة القردة،   (هم عرشة أصناف من أمتي أشتاتا، قد ميّزهم هللاّ 
كب�: (منكس�) أرجلهم فــوق و وجــوهم أســفل، يســحبون عليهــا، و و بعضهم عىل صورة الخنازير، و بعضهم من

بعضهم عمي يرتددون، و بعضهم صم بكم ال يعقلون، و بعضهم �ضغون ألسنتهم و هــي مــدالة عــىل صــدورهم 
يسيل القيح من أفواهحم لعابا، يذرهم أهل الجمع، و بعضهم أشد نتنا مــن الجيــف، و بعضــهم يلبســون جبابــا 

الزقة يحلودهم.. فأما الذين عىل صورة القردة فالقتات من الناس (الن�مون)، و أما الذين عىل سابغات من قطران 
صورة الخنازير فأكَلة السحت، و أما املنكسون عىل رؤوسهم فأكلة الربا، و العمي مــن يجــور فيــالحكم، و الصــم 

ن الذين تخــالف أقــوالهم أع�لهــم، و البكم، املعجبون بأع�لهم، و الذين �ضغون ألسنتهم، فالعل�ء و القضاة م
                                                        

�� ا����ن: ا���ر ��� ا���رة، و ا���ر ا���ن ـ أ��ل و ��ا �ـ��� را�ـ� ��ـ� �ـ� �ـ�وم ـ إد�ـ� ��ـ� ����ـ�رة ��ـ� ا��ـ�ر ��ـ�ن -١

 ����� إ�� ����� ����� ����ن ا�����اك، و ��ك ا���ص �������ك ���ف ا�����.
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املقطعة أيديهم و أرجلهم الذين يؤذون الج�ان، و املصلبون عىل جذوع من نار فالسعاة بالناس إىل الســلطان، و 
و حق الفقراء مــن أمــوالهم، و  الذين أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات و اللذات و �نعون حق هللاّ 

  .١فأهل الكرب و الخيالء و الفخر) الذين يلبسون الجباب
  ):۱۹: ۷۸» (و فتحت الس�ء فكانت أبوابا«

  هنا.هل للس�ء أبواب مغلقه قبل قيامتها فهيتفتح عندها؟ أو أنها �جموعها تصبح أبوابا؟ علّه� معا مقصودان 
) فهذه أبواب كانت مغلقة و ۱۱: ۵۴» (ففتحنا أبواب الس�ء �ا منهمر«نحن نعرف من أبواب الس�ء أبواب املاء: 

لكنها فتحت عىل األرض مرت�، ك� مرّتا، و أما عند قيامتها فليست لها مياه لكيتفتح بها أبوابها، و إ�ا �ور مورا و 
  املاء؟تنفطر و تنفجر و تحرتق، فأين ـ إذا ـ 

إن الذين كذبوا بآياتنا و استكربواعنها ال تُفتح لهم أبواب الس�ء «و أبواب أخرى تفتح للمؤمن� ل� يدخلوا الجنة: 
).. إيحاء لطيف أن النار ليست ۴۰: ۷» (و ال يدخلون الجنة حتى يَلِج الجمل يف سّم الخياط و كذلك نجزي املجرم�

  يف الس�ء، أو ليست يف س�ء الجنة.
من   إذا فغلق أبواب الس�ء من هذين النوع� ال�نع األسفار الجوية كيف� بلغت من العمق، اللهم إال ما يعلمه هللاّ 

  أع�ق الس�ء.
ثم األبواب من النوع الثا� ليس فتحها للمؤمن� فتحا للس�ء ككل، ففرق ب� فتح أبواب الس�ء و ب� فتح الس�ء 

  حتى تصبح أبوابا.
يَّ من الس�ء األبواب أنها إذاانفطرت، و كواكبها إذا انت�ت، و شمسها مع قمرها إذا ُجمعت، كانت جنود عّل املعن

الس�ء و قتئذ منهزمة، فال �نع موانع املجرات بكواكبها و ال سائر األجــرام الجويــة بأثقالهــا، ال �نــع مــن صــعود 
الواحد   يوم تبّدل األرض غ� األرض و الس�وات و برزوا هللاّ « الصاعدين من املؤمن�، و ال نزول النازل� من املالئكة:

  ).۴۸: ۱۴» (القهار
تدّمر الس�ء و تفطّر و ترجع دخاناك� كانت بال بروج و ال مدن و ال أبواب و لها فروج و كلها فروج، و إىل حيث 

» نيناهاو زيناها و ما لها من فــروجأفلم ينظروا إىل الس�ء فوقهم كيف ب«كأنها كلها أبواب، فقد كانت بال فروج: 
  ).۹: ۷۷» (و إذا الس�ء فرجت«) ثم تصبح و كلها فروج: ۶: ۵۰(
ت الجبال فكانت رسابا«   ):۲۰: ۷۸» (و س�ِّ

م الرواسخ فيص� صلدها رسابا رقراقا و معهدها السالم عليهو عىل حد تفس� أم�املؤمن�  : (و تذل الُشمُّ الشوامخ و الصُّ
  ا).قاعا سلَمق

حتى إذا جاءه � يجده «سّ�ت عن قواعدها لحد تصبح القواعد رسابا ال ماء فيها و ال كالء، و نرى أنها ماء يلمح: 
  ).۳۹: ۲۴» (عنده فوفاه حسابه  شيئا و وجد ّهللا 

  إن منشار الزلزال ينرشها عن قواعدها برسعة المعة مح�ة لحد الرساب.
مة الجبال: أنها عىل أثر الرجفة املدمرة األرضية تصبح كأتالل الحىص من شدة و الرتتيب املفهوم من القرآن حول قيا

) ثم عىل أثر اصطدامات متواصله ۱۴: ۷۳» (يوم ترجف األرض و الجبال و كانت الجبال كثيبا مهيال«س�ها ووقعها: 
ت الجبال فكانت هباًء منبثا«يف مس�ها تتبدل كالغبار املنبث:  و تكون الجبال «هن املنفوش: ) و كالع۵۵:۵» (و بُسَّ

و يســألونك عــن الجبــال قــل ينســفها «) ثم تنسف فال يبقى إال رساب وقاٌع صفصــف: ۴: ۱۰۱» (كالعهن املنفوش
)؟ أرضا أملس مستوية دون انخفاض و ال ۱۰۷ـ  ۱۰۶: ۲۰» (ربينسفا فيذرها قاعا صفصفا. الترى فيها ِعَوجا و ال أمتا

                                                        
��م «  ! �� ��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ، أ��ج ا�� ��دو�� �� ا���اء �� ��زب ان ���ذ �� ��� ��ل: �� ر��ل ا��٢٠٧�ّص ٦ا��ر ا�����زر ج -١

�ـ� ��ـ��ا أ�ـ��� ؟ ���ل: �� ���ذ! ��ٔ�� �� أ������، �� أر�� ���� �� �ـ�ل:.. و ����»���� ������ر ���ٔ��ن أ��ا�� �ـ� ا���ـ�ن ���ـ� إ

 إ���. و ا��ٔ��اج ا�����رون ��� �� ا�������ن �� ا�������، ��� �� ـ إذا ـ أ��ال ا����ر؟
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  ارتفاع.
األوتاد الشامخات تصبح هباًء كالرساب ثم ماذا تكون حال اإلنســان الضــعيف الضــعيف ـ فهذه الجبال الراسيات 
  سبحان الغفور الرحيم!

* * *  
) إِالّ َحميً� ۲۴) ال يَُذوقُوَن فيها بَرًْدا َو ال َرشابًا(۲۳) البِثَ� فيها أَْحقابًا(۲۲آبًا( ) لِلطّاغَ� مَ ۲۱إِّن َجَهنَّم كانَْت ِمرْصاًدا(«

ٍء أَْحَصــيْناُه ۲۸) َو كَــّذبُوا بِآياتِنــا كـِـّذابًا(۲۷) إِنُّهْم كانُوا ال يَْرُجوَن ِحســابًا(۲۶) َجزاًء وِفاقًا(۲۵اقًا(َو َغسّ  ) َو كُــّل َيشْ
لَْن نَزيَدكُْم إِالّ َعذابًا۲۹كِتابًا(   )..۳۰: ۷۸( ») فَُذوقُوا فَ

  ):۲۱: ۷۸» (إن جهنم كانت مرصادا«
، كانت مرصادا: و الرَصد هو اإلِستعداد للرتقب، فاملرصاد آلة و وسيلة مستعدة ترتقب كانت قبل القيامة منذ خلقت

فاتقوا النارالتي «أهلها الذين يتهيئون لها �ا قدمت أنفسهم، ثم منهم وقَود لها تتَِّقد بهم، كأصول الكفر و الضاللة: 
اش� عىل هــوامش الضــاللة، ثــم يُتَّقــدون بهــم ) ثم أتباعهم امل۲۴: ۲» (وقودها الناس و الحجارة أِعدَّت للكافرين

  ).۱۴: ۸۹» (إن ربك لباملرصاد«فيمرصادهم، و: 
فك� أنهم ـ طول حيــاتهم ـ مرصــاد للطغيــان، كــذلك جهــنم مرصــاد لهــم: تنتظــرهم و ترتقــبهم و ينتهــون إليهــا 

  فتستقبلهم.
  ):۲۲: ۷۸» (للطاغ� مآبا«

جحيم األفكار و العقائدو األع�ل و اآلمال دون أن تظهر لهم نارها، مرجعا يرجعون إليه، حيث كانوايوم الدنيا يف 
لقد كنَت فيغفلة من هذا فكشــفنا عنــك «ثم يف رحلتهم إىل عمق الحياة يرجعون إىل ما كانوا فيه، ظاهرة نارها: 

  ).۲۲: ۵۰» (غطاءك فبرصك اليوم حديد
و اليوم يُجزون عذاب الهون �ا «وها �ا عملوا من قبل ليست النار يوم القرار شيئا جديدا، إ�ا هي النار التي أوقد

  ».كانوا يعملون
۲  

  الخالدون يف النار و الجنة:
  ):۲۳: ۷۸» (ال بث� فيها أحقابا«

إنهم كانوا «فيالنار آبدين، و منهم املذكورون هنا:   .. آية فريدة يف نوعها تقرر أمد الخلود املؤبد للذين يخلدهم ّهللا 
،  ، و طغوا عىل ســائر عبــاد هللاّ  و طغوا عىل أنبياء هللاّ   طاغون طغوا عىل هللاّ » . و كذبَّوابآياتنا كذاباال يرجون حسابا

عاشوا الطغيان حياتهم دون إبقاء و إن كانوا هم أيضا درجات. و ليس فوق األبد من عذاب النــار عــذاب، و هــو 
قدضلوا ضالالً بعيدا. إن الذين   وا و صدوا عن سبيل ّهللا إن الذين كفر : « للذين كفروا وظلموا و صدوا عن سبيل هللاّ 

  ليغفر لهم و ال ليهديهم طريقا. إال طريق جهنم خالدين فيها أبدا و كان ذلك عــىل هللاّ   كفروا و ظلموا � يكن هللاّ 
: ۴۳» (وليا و ال نص�العن الكافرين و أعدَّ لهم سع�ا. خالدين فيها أبدا ال يجدون   إن هللاّ ) «۱۶۹ـ  ۱۶۷: ۴» (يس�ا

قل إ�ا أدعو ر� و ال أرشك به أحدا. قــل إ� ال أملــك «و رسوله عصيانا عقديا و عمليا:   ) و ملن يعيص ّهللا ۶۵ـ  ۶۴
و رساالته و من يعص   أحد و لن أجد من دونه ملتحدا. إال بالغا من هللاّ   لكم رضاوال رشدا. قل إ� لن يج�� من هللاّ 

  ).۲۳ـ  ۲۰: ۷۲» (ه فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداو رسول  هللاّ 
، الصادين  هذه ج�ع اآليات فيأبد الخلود، من عامة فيالكافرين، و من خاصة يف الظامل� منهم و املكذب� بآيات هللاّ 

يامة املكــذبون أواملرشكون به، املنكرون للق  و هم الناكرون لوجود ّهللا » الطاغ�«، و تجمعهم لفظة:  عن سبيل هللاّ 
عىل سواء فيطول أمد العذاب و هو األبد، » ال بث� فيها أحقابا«به، و الصادون الظاملون.. اولئكهم املؤبدون يف النار: 

هــم «يوافق قدر الكفر و الجحود، ك� املؤمنــون فيالجنــة درجــات » جزاء وفاقا«و لهم دركات يف كيفية العذاب: 
  ).۱۶۳: ۳» ( درجات عندهللاّ 

  رف إذا: ما هي األحقاب و ما هو الجزاء الوفاق؟فلنع
األحقاب: فيغريب القرآن: (قيل هو جمع الُحقب أي الدهر، قيل: و الِحقبة �انون عاما و جمعها ِحَقب، و الصحيح 
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  أن الحقبة مدة من الزمان مبهمة).
رح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أميض ال أب: «السالم عليهأقول: و قد يؤيده الدهر و الزمن املبهم فيالحقب حُقب موىس 

) فال يناسب إال زمنا مبه�، فلو كان عىل علم بزمن البلوغ ما كان يرتدد بــ� الحقــب و دونــه مــن ۶۰: ۱۸» (ُحقبا
و أهل بيته  وسلم آله و عليه هللا صىلبلوغ املجمع، و الُحْقب و الِحقب �عنى، و قد تؤيده مجموعة أحاديث مروية عن الرسول 

  .السالم عليهام الكر 
فقد تذكر له معا� أخرى تحده بحٍد خاص كسنة أو ســبع� أو أربعــ� أو بضــع و �ــان� و قــد رويــاألخ�ان عــن 

وسلم آله و عليه هللا صىلالنبياألقدس 
١.  

و مه� يكون من يشء فالذيال يريبه شك أن الحقب زمن محدود، عرفناه أم جهلناه، فجمعه أيضا محدود ال تتصور 
، التي تّدعي للمكوث فيالنار، إضافة إىل سائر املشاكل الداللية و العقلية فيــاملكوث الالنهــا� فيه الالنهاية الزمنية

الحقيقيفي النار، و إىل أن هذه الالنهاية يف العذاب ليست جزاًء وفاقا، و كيف الوفق ب� العصيان املحدود و الجزاء 
  الالمحدود؟

عل�ء اإلسالم وسواهم، ال يوافق النقــل و العقــل منهــا إال فنــاء و هنا فيمعنى خلود النار و واقعه أقوال عدة ب� 
  .٢اآلبدين يف النار مع النار، ثم ال نار و الأهل نار

                                                        
�� ���ج �� ا���ر أ�� ���   �ّ���ل: و ا� آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ا���از و ا�� ��دو�� و ا������ �� ا�� ��� �� ا����  ٢٠٨: ٦ا��ر ا�����ر -١

���� ���� أ�����. و ا���� ��� و �����ن ��� �� ��� �������� و ���ن ����. و ا���م أ�� ��� ��� ���ون. و أ��ج ا�ـ� ��دو�ـ� 

 : ا���� أر���ن ���.آ�� و ���� ا��� ���  �� ���دة �� ا����� ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�

����، ���� ���� أ���ب �� ا����د ��� ���ه، ��اء و����، أر���ن ���� أو �����ن أو.. و ��� و �� ����� ا��وا���ن د��ا �� ا

��ل: ا��ٔ���ب ������ أ���ب و ا���� �����ن ��� و ا���� �������� و ���ن  ا����م ����ا��ٔ���ب �� ���� ������� ـ ���� روي �� ا���دق 

 ).٢٤ح  ٤٩٥: ��٥ (��ر ا����» ���� و ا���م ��ٔ�� ��� ��� ���ون

�� ���� ���� «  �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ا���� �������د إ�� ���ان �� أ��� ��ل: ��ٔ�� أ�� ���ا��ّ� ٢٣ح  ٤٩٤: ٥و �� ��ر ا������ (

 ����. ا����م ����، ��ل: ��ه �� ا���� �� �����ن �� ا���ر، و��� �� ا����� »أ�����

�ب ���� ��� ��وج ا���ر �� ������ و ���ء�� ����ء أ����، ��� ��وج �� ا����د، و ��ا �� ���� و ا���وج �� ا���ر ��� ���ث ا��ٔ��

 ، أي: ��و�� �� ���ء��.»�� �����ن �� ا���ر«

 
 ذ�� إ��� ا���ارج و ا������� و ����� �� ا����� ا�������.»  �� �� د���� ���� ���� أ��ا��ٓ��د �ٕ�ذن ا��ّ�) «١و �� ������: -٢

ا�� ا����� �� ���ص » ����� ����� �� ���� ����� ��ر�� ��� ����ذون ��� ���ا����� �������� ا������� أ���� �����ن ���� ��ة ��) «٢

 ا����.

و ����ا �� «(�� ا����د) ��� اد��ه و أ����� ا���آن » أ���� �����ن ���� إ�� و�� ���ود �� �����ن ���� و ������ ��م آ��ون) «٣

 ).٨٠: ٢» (�� �������ن  و��ه أم �����ن ��� ا��ّ� ���ا ��� ���� ا��ّ�  أ����� ���ا��ّ� ����� ا���ر إ�� أ���� ���ودة ��

 ���ه ��� ا�����م.» �����ن ���� و ���� ��را ��� ����� ��� ���� أ�� ���ب) «٤

ن و أ����� دون ��ق ��� ا���� ��� �� ���ا» ���� ا���ر ������ ��ٔ��� ���� ���أن �� ��� و �� ��� ��و�� ا����ل ����� و أ�����) «٥

 و ا���ر.

أ�� ا����� ا����ف إ��م ا������� ��دا ������ع ��ادث » ���� ������ و ������� و ����ون ���دا �� ������ن و �� ����ن ��ٔ��) «٦

.��� ������� 

 � ا���ل ا����� ����� ��� ����� ����ه.ا�� ����د و أ�� ���� و ���و و.. و �» ������ ر��� ���رك و �����، �ٕ��� ��� ��� أ��ا) «٧

 ، ��ة �� ا������� ��� ا���ر و ا�������� ������.»�����ن ���� و �����ن ��� ا���وج) «٨
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و عن حفيديه الصادق و الباقر عليه� السالم تلميح و ترصيح أن أبد النار  آله و عليه هللا صىلو في� روي عن الرسول األقدس 
  الزمن. محدود و إن طال

و ما يروى أن آية األحقاب فيالذين يخرجون من النار يتناىف و كونهم من املكذب� املنكرين للحساب الذين ترصح 
  .١اآليات بأبديتهم فيالنار، فهي إذا من املجعوالت مع كونها معارضة برواية أخرى عن نفس الراوى

  املاكثون يف النار. املخلدون:
  أدلة النقل و العقل و العدل تتنارص يف استنكار الالنهاية الفلسفيه فيالعذاب كيف كانت درجة الكفر و الطغيان.

نه أجاب فيالسؤال أ  السالم عليهفالنقل ـ قرآنيا و يف السنة ـ ال يساعد الخلود الالنها� فيالنار، و املرويعن اإلمام الصادق 
أبدا ما بقوا   عن الخلود يف الجنة و النار: إ�ا خلد أهل النار يف ألن نياتهم كانت فيالدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا هللاّ 

  .٢قال: عىل نيته» قل كٌل يعمل عن شاكلته«فالنيات تخلد هؤالء و هؤالء، ثم تال قوله تعاىل: 
هذا الحديث مرضوب عرض الحائط، عىل وحدته و معارضته القرآن: أن النية السوء ال تحقق الجــزاء الســوء، فــال 

: ۲۷» (هل تجزون إال مــاكنتم تعملــون) «۱۲۳: ۴» (من يعمل سوء يجز به«عقاب إال عىل الكفر و العمل السوء: 
فاليوم ال تظلم نفس شيئا و ال «)و ألن العقوبة عىل النية السوء ظلم: ۱۶: ۵۲» (إ�ا تجزون ما كنتم تعملون) «۹۰

) ثم هو إضافة إىل ذلك ليس جزاًء وفاقا، بل إن العذاب قد يكون اخف من ۵۴: ۳۶» (تجزون إال ما كنتم تعملون
  العصيان. ك� يف غ� الظلم؟؟ عليه آيات

وق العدل، و الواجب يف العقاب هو العدل، و فضله يتطلب و فضل ف  و أما الالنهاية يف الثواب فهي رحمة من ّهللا 
  إما الغفران أو تقليل العقاب، عكس الثواب.

ثم نظرة عميقة يف آيات الخلود ـ أبديا أم سواه ـ توضح لنا أنها ال تعني الالنهاية يف العذاب، حيث اللغة و القرآن 
  يتوافقان يف أنَّ الخلود محدود!

تربي اليشء من اعرتاض الفساد و بقائه عىل الحالة التي هو عليها، و كل� يتباطــا عنــه  فاللغة تقول: (الخلود هو
التغي� و الفساد تصفه العرب بالخلود كقولهم لألثايف خوالد و ذالك لطول مكثها ال لدوام بقاءها ثم استع� للمبقى 

  .٣دا�ا)
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كل� نضجت جلودهم بدلناهم «و القرآن يصدق القسم األول من معناه: 

  ).۴:۵۶»(كان عزيزا حكي�  جلودا غ�ها ليذوقوا العذاب إن هللاّ 
ركه أخرى، يشهد فال يعني الخلود إال طول املكوث، أو أبد املكوث إذا كان أبديا، و وصف الخلود باألبد أحيانا، وت

و ال «أنه ليس املكوَث األبد، و ك� أن األبد ال يعني الالنهاية الفلسفية، و إ�ا البقاء طوال الحياة ك� اآليات تشهد: 

                                                                                                                                                         
 
���ل: » ������ ���� أ�����«�� ��ه ا��ٓ��  ا����م ������ل:��ٔ�� أ�� ���� ) روى ا������ �����ده �� ���ان ٢٦ـ  ٤٩٥: ��٥ر ا������ (-١

�ـ� �ـ�ه ا��ٓ�ـ�  ا��ـ��م ���ـ�  ��ه ������� �����ن �� ا���ر. و روى ا��ٔ��ال ���� و ���ر�� �� رواه ���ان ���� ��ل: �ـ�ٔ�� أ�ـ� ���ا��ّـ�

 ��ل: ��ه �� ا���� �� �����ن �� ا���ر.

 ».��«��� ����دة  أ��ل: و ��� ا���� ا��ول

 
 �� ا��ا��� ا����.�� ���  ٣٤ج  ٢٩٢ص ���٨ر ا��ٔ��ار ج -٢

 
��ء �� دار �� ���ج ����، و ا�����ء �� ا���ء ��� ���ل: ��ـ�: . ���� ا���آن ���ا��، و �� ���ن ا���ب أن ا����د �� دوام ا��٣

أ��� ��� ا����، و ���ل ����� إذا ��� ��اد رأ�� و ����� ��� ���ه: إ�� �����، و ���ي ���� أ����� �� ا���م: ����، و ا���ا�� 

 ا����ل و ا����ر ���ل ���ء�� ��� دروس ا�����ل، و أ��� ا���� ������ إذا ����.
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إنا لن ) «۹۵: ۲» (و لن يتمنون أبدا �ا قدمت أيديهم) «۸۴: ۹» (تصلِّ عىل أجد منهم مات أبدا. و ال تقم عىل قربه
) فال يعنى من ۱۰۸: ۹» (ال تقم فيه أبدا) «۸۳: ۹فقل لن تخرجوا معي أبدا () «۲۴: ۵» (ا فيهاندخلها أبدا ما دامو 

  األبد هنا إالمدى الحياة، هذه حال األبد فكيف الخلود؟
و لكنه أخلد إىل «فهل يعقل أن الكافر ـ أي كافر ـ يزعم بقاءه عىل األرض حيا لغ� النهاية، أو طوال عمر األرض؟: 

ده. يحسب أن ماله أخلده) «۱۷۶: ۷» (ع هواه و كان أمره فرطااألرض واتب   ).۳: ۱۰۴» (الذي جمع ماالً وعدَّ
فهل نكذِّب القرآن هنا و هناك ل� نصدق زعم الالنهاية الفلسفية يف الخلود، دون أيسناد، إال شهرة سوقية متحللة 

  عن أي برهان؟
، و منهم من يُحبس ١أطول حسب ما يستحقه من العذاب فمن الخالدين فيالنار من يخرج منها بعد زمن طويل أو

: ۳۵» (ال يقىض عليهم فيموتوا و ال يخفَّف عنهم مــن عــذابها«بد: فيه و يعذب مدى الحياة املعرب عنه بالخلود األ 
و نادوا يا ) «.. ۱۲۱: ۴» (و ال يجدون عنها محيصا) «۳۱: ۲۲» (كل� أرادوا أن يخرجوا منها من غم أُعيدوا فيها) «۳۶

  ).۷۷: ۴۳» (مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون
  عليهم مع النار، فال تبقى نار و ال أهل نار.فهؤالء هم املؤبدون بدوام النار ثم يقىض 

، و  و الختالف أمد الخلود نرى ِفرَقا من الكفار ينص عىل خلودهم باألبد، كاملرشك� املكذب� الصادين عن سبيل هللاّ 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب و «فرقا أخرى بالخلود دون األبد، كفساق املسلم� و أهل الكتاب غ� املرشك�: 

املرشك� يف نار جهنم خالدين فيها أولئك هم رش الربية. إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خ� الربيــة. 
  ).۷ـ ۶: ۹۸» (جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجر�ن تحتها األنهار خالدين فيها أبدا...

لألول� إذ إليخلد أهل الكتاب أجمع�،  املرشك�، رعاية«هنا ـ رغم تأبيد الخلود للمؤمن�، اليؤبده ألهل الكتاب و 
  ثم آيات أخرى تخص الخلود األبد باملرشك� و من نحى منحاهم.

قــال النــار «تعاىل:   و ملحة أخرى لحد الخللود توحيها اآليات التي تحده ما دامت الس�وات و الٔض و �شيئة هللاّ 
يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه فمنهم شقي و ) «۱۲۸: ۶(» إن ربك حكيم عليم  مثواكم خالدين فيها إال ما شاء هللاّ 

سعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زف� و شهيق. خالدين فيها ما دامت الس�وات و األرض إال ما شاء ربك 
ل منــه ). فإنها تقيد و تحُد الخلود بدوام الس�وات و األرض مرة، ثم بأقــ۱۰۷ـ  ۱۰۵: ۱۱» (إن ربك فعال ملا يريد

  تعاىل ـ أخرى.  حسب مشيته هللاّ 
و بعد هذه الدالالت القرآنية و اللغوية النجد ما يعارضها داللة عىل املكوث الالنها� فلسفيا يف النار، ال كتابا و ال 
سنة و ال عقليا، بل العقل حجة قاطعة عىل تزييف أسطورة الالنهاية يف العذاب، فهل تجــد عــاقالً مهــ� بلــغ مــن 

و الربيرية و الوحشية و الخشونة أن يحكم بعذاب الالنهاية عىل من عصاه طوال عمره؟ كال! فغايــة األمــر الظلم 
تعذيبه لزمن ثم إعدامه باملرة، ف�ذا تظن إذا برب العامل� الذي سبقت رحمته غضبه، و ليس عذابه انتقاما، و إ�ا 

فاليوم ال تظلم نفس شئيا و ال تجزون إال ما «فس العمل: جزاًء وفاقا ناتجا عن ذات العمل، إىل حيث يعترب الجزاء ن
  ).۵۴: ۳۶» (كنتم تعملون

و ألن العمل ـ أي عمل ـ محدود بطبيعة الحال، زمنيا و يف كيانه و أثره، فليكن الجزاء الذي ال يزيد عن العمل ـ بل 
من عمل سيئة فال يجزى « السوء: هو نفس العمل �لكوته و ذاته ـ ليكن ذلك الجزاء أيضا محدودا و م�ثالً له يف

                                                        
: ٥و  ١١٦: ٣و  ٢٥٧و  ٢١٧و  ٨١و  ٣٩: ٢و  ١٧: ٥٩و  ٦٣: ٩و  ٩٣: ٤. ٢٨: ١٤و  ١٤: ٣٢و  ٥٢: ١٠. ��� �� ا��ٓ��ت: ١

 ٢٩: ١٦و  ٦٨: ٩و  ٨٨: ٣و  ١٦٢: ٢و  ١٧: ٥٨و  ٧٤: ٤٣و  ١٠٣: ٢٣و  ٩٩: ٢١و  ٥: ١٣و  ٢٧: ١٠و  ١٧: ٩و  ٣٦: ٧و  ٨٠

 .٩٦:٦و  ١٠: ٦٤و  ٧٦: ٤٠و  ٧٢: ٣٩و  ١٠١: ٢٠و 

: ٤ و ��ه �� ��ارد ا����د ��� ا�����، إ�� ��������� ���� ا��ٓ���� أو ا����را ������ �� ا��ٓ���� �� ����� أ�� ا����د �� ا���ر إ�� ��

 .١٦٧: ٢و  ٢٣: ٧٢و  ٦٥: ٢٣و  ١٦٩
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  ).۴۰: ۴۰» (إال مثلها
فهل ياترى أن الالنهاية يف عذاب الخالدين أبديا ـ أنها الجزاء املثل الوفاق، و هل إنها هي العمــل بذاتــه؟ فكيــف 

حــدود تعاىل أن يزيد عىل العمل السوء امل  باإلمكان عقليا جعل املحدود غ� محدود، و كيف باإلمكان يف عدل هللاّ 
زيادة ال محدودة و لو أمكن عقليا؟ و كيف نسمح ال نفسنا كموحدين أن نظن هكذا ظلم و قساوة برب العامل�؟ 

أن يخالف العقل و العدل و الرحمة التي كتبها عىل نفسه، و كتابــه الــدال عــىل حــدود   إن هذا إال افرتاء عىل ّهللا 
  العذاب.

ها يف الزمن، فال اعتبار بالزمن، فكم من عصيان يف زمن قليل له من األثر إننا نصدق إمكانية اختالف السيئة و عذاب
السوء ما ال يساويه إال آالف أضعافه من الزمن، و كم من عصيان يف زمن طويل يقل عن األول بكث�، فالحد الزمني 

  ليس هو املقياس يف حد العذاب، و إ�ا اآلثار هي املدار يف الجزاء.
ف و لكننا نحيل االختالف بالنهاية يف العصيان و الالنهاية يف العذاب، إحالة بسناد العدل و نحن نصدق هكذا اختال 

  العقل و النقل.
و لذلك «تعاىل التي سبقت غضبه؟   ثم لنفرض إمكانية الالنهاية يف العذاب و أنها عدل توافق العقل، فأين رحمة هللاّ 

  »!(الرحمة) خلقهم
  النار:من موانع املكوث الالنها� يف 

أّن الرحمة هي املقصودة يف الخلق مبدئيا دون الغضب، و من سبق الرحمة و أصالتها النهائيتا يف الجنة للمؤمن�، 
فليس الغضب املسبوق ـ العدل ـ هو الالنهاية و لو كان فلتقض الرحمة للغصب أمدا، ف� كان بالرحمة و للرحمة 

  :۶» يف نار جهنم خالدين فيها اولئك هم رش الربية إن الذين كفروا من أهل الكتاب و املرشك�«هو 
فهل ياترى كيف يسوى ب� الكتا� و املرشك يف خلود النار؟ نقول ال تسوية هنا، رغم املشاركة يف أصل الخلود، إذ 

ث�اً، الخلود هو البقاء مدة طويلة، فكلٌّ من الكتا� و املرشك يبقى يف النار مدة طويلة حسب استحقاقه، قليالً أو ك
فا ءنه ليس الخلود ك� يزعم: هو البقاء األبدي الفلسفي الالنها�، و لو كان � يكن لقيد األبد يف خلود املؤمن� من 
معنى، و هنا األبدية يف خلود املؤمن� توحي لنا أن الخلود منه أبدي و منه غ�ه، و رغم أن املرشك� يُخلــدون يف 

نا، رعاية لرشكائهم يف العذاب: أهل الكتاب، إذا ال يخلدون أبدياً، و ليس من العدل النار آبدين، � يذكر لهم األبد ه
  تخليدهم كاملرشك�.

ثم الخلود األبدي أيضاً ال يعني إال خلوداً أطول من غ�ه، ال الخلود الالنها� فلسفياً، فإنه خالف العقل و العدل و 
ـ يف زعم الالنهاية ـ أن الخلود لغوياً ليس إال املقام مدة طويلة، النقل، قرآنياً و يف السنة، و م� يوهن صالبة الخ لود 

و ال يعني األبد لخلود النار إال أبد الحياة، و مدى الحياة، و إن كــان  األبــد يف الجنــة ال نهائيــاً، إذ إن الالنهايــة يف 
  .١الرحمة من فضل ّهللا، و هي يف العذاب ظلم، و النهاية يف العذاب لزام عدله

  :۷» ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خ� الربية«
هــم يخلّــدون يف هناك رش  الربية و هنا خ� الربية، و هنالك املتوسطون ب� الفريق� عىل درجاتهم، فــال أن أرشار 

ـ  آلـه و عليـه هللا صـىلالنار، و ال أن أخيارهم يدخلون  الجنة بغ� حساب، و من خ� الربية ـ و عىل حد قول الرسول األقدس 
السالم عليههو نفسه و عينه و خليفته يف أمته عٌيل أم� املؤمن� 

٢.  

                                                        
 و ا��ٓ�� ������ ����د أ�����ً �� ��رة ا����ٔ �� ��ا ا���ء. ٣٢٢ـ ٣٠٦را�� ������ ������� ا�����ون �� ا���ر ص . ١

 
���ل ا����  ا����م ������ٔ��� ���   آ�� و ���� ا��� �����ل ��� ��� ا����   ـ أ��ج ا�� ����� �� ���� �� ���  ا��ّ� ٣٧٩ص  ٦. ا��ر ا�����ر ج ٢

إن ا���� آ���ا و ���ـ�ا ا��ـ����ت أو��ـ� �ـ� ��ـ� «و ا��ي ���� ���ه إن ��ا و ����� ��� ا�����ون ��م ا������ و ����  آ�� و ���� ا��� ���

����ا: ��ء ��� ا�����، و أ���� ا�� ����� �� ا�� ���س و ا�� ��دود��  ا����م �������   إذ أ��� آ�� و ���� ا��� ������ن أ���ب ا���� » ا�����
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وا و عملوا الصــالحات ـ كــل جنات عدن ـ أي: استقرار و ُمقام  دون خروج عنها: خلوداً أبدياً يف الجنة للذين آمن
الصالحات ـ خلوداً لكفرة أهل الكتاب و املرشك�، أبدياً لآلخرين و غ� أبدي لألول�، و أبديــة الخلــود يف النــار ال 
تعني إال البقاء مدى الحياة، فسوف �وت النار و تخمد، و �وت معها من فيها، قبل أن يخرج منها مــن يســتحق 

  الخروج إىل الجنة.
يوم الدنيا و يوم اآلخرة، إذ يرون فضله الدائم فوق التصــور و » و رضوا عنه«ألنهم سلموا ألمره »: ّهللا عنهمريض «

فالخشية هي خوف مع إعظام يف القلوب، ك� الخشوع هو هو يف القلب، فالخشية » ذلك ملن خيش ربه«الحسبان 
  جة  هي اإل�ان عقائدياً و عملياً.تعّم اإلنسان قلباً و قالباً، تعم كيان اإلنسان ككل، و النتي

هذه هي سورة البينة دون زيادة و ال نقصان، و الزيادات الواردة يف بعض الرويات مختلقات تشهد بذواتها، أو أنها 
  ١تفس�ات آلياتها

  من ادلة الخلود املحدود يف الن�ر م�ثلة السيات مع العقوبات
  ).۴۰(»ئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْلُها فََمْن َعفا َو أَْصلََح فَأَْجرُُه َعَىل ّهللاِ إِنُّه ال يُِحّب الظّالِم�َ َو َجزاُء َسيِّ «

هنالك قضية العدل م�ثلٌة ب� سيئة و جزاءها يف كل يشء، و ال يصلح العفو عن امليسء إال إذا أصلَحه و يصد عن 
ا العفو املفسد ان يتجرء امليسء عىل ظلمك، او تتطاول يده عىل سواك، فهذا و ام ٢»فأجره عمل هللاّ «ظلمه، و إذاً 

                                                                                                                                                         
، و أ���� ا�� ����� �� أ�� ���� ا���وي ������ً، و �� ���ب ��ا�� ا�����ـ� ���ـ��� أ�ـ� ا����ـ� ا���ـ���� ا����م ������ ���  

 ����. ا����م �������� �� ��ا��� �� ���  ��ل أ����� أ�� ��� ا��ّ� ا����� ���ٕ����د ا�����ع إ�� 

�� ��� ا����� ��� ���   آ�� و ���� ا��� ���أ��ل: و ��ا �� ���� ا���ي و ا������ �� ا������ ��� ��� ا�������، إذا �� ا���وري أن ا����ل  

�� �� ���ا��� و ������ و إ��ا��� و �� ����  ا������� و أ�� أ�� أ� ٓا�� و ���� ا��� ������ �� ا����دات ا�ٕ������ ����وق ��ل ا����   ا����م ����

 .١٥ح  ٦٤٥ص  ���٥ ا����� �� و�� آدم ��ر ا������ ج 

��ٔ���  ا����م ����و �� ��� ا����ل �� ر���� ������، �� ������ ا��������، ��� �� ا��ل ا����� �� ���� ��ل ��� ��� أ�� ����  

 ».أ���«��ا ���  ا�����، أو  ا����م ��������   ���ل أ�� ا����م ��������  

��� وا�� �� ا���دة ا�������� �� ��� ا����� �� ز��� ���� �� ا��ا�� �������� ا��ٔ���ر و ���� أ���ع ا���دة ا����ة �� ��� 

 ا��ٔ���ع. 

 
�� ���� ��ـ�، �����ـ� و  �����ً و ��ل: ا��ـ��م ����. ��� �� أ��ل ا����� ���ٕ����د إ�� ���� ا�� أ�� ��� ��ل ر�� إ�� أ�� ا�����  ١

����ت ���� ا�� ����� ر���ً �� ���� ��ٔ������ و أ������ و أ���ء آ��ء�� ���� إ�ـ� أن إ��ـ� » �� ��� ا���� ���وا«��أت ��� 

 . ٤ح  ٦٤٢ص  ��٥ ������� ��ر ا������ ج ¨ا

 
اذا ��ن ��م ا������ ا�� ا��ّ� ���د��ً ���دي أ�� ����  ٓا�� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا�� ��دود�� �� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  �٦:١١ر . ا��ر ا����٢

�� ����ل �«و �� ��� آ�� ز��دة » ��� ��� و ا��� ����ه ��� ا��ّ�«�� ��ن �� ��� ا��ّ� ا�� ��� ���م ا�� �� ��� �� ا����� و ذ�� ���� 

���دي ���د ��م ا������ �� ���م ا���م  آ�� و ���� ا��� ���اد���ا ا���� ��ذن ا��ّ�، و ا��ج ا�� ��دود�� و ا������ �� ا�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  

��ل  آ�� و ���� ا��� ���  ا�� ا�� �� ��� ا��ّ� �� ����ل ا������ ������ �� �� ا��� ����ل ��� �� ��� �� ا����� ��� ��رة، و ���� ا���� ���

�� رب �� ا�� ���دك ���ك ��ل �� اذا ��ر ���، و ا��ج ا��� و  ا�� داود �� ا�� ����ة ان ر���ً ��� ا��  ا����م �������� �� ���ان  

و ��م  ٓا�� و ���� ا��� ������� ���� ا����   ���� و ����� ���� ا��� رد� ���� ��� ٓا�� و ���� ا��� ������� ���� ا����  ٓا�� و ���� ا��� ������ و ا����  

��ن ������ و ا�� ���� ���� رددت ���� ��� ���� ���� و���؟ ��ل: ا�� ��ن  ٓا�� و ���� ا��� �������� ا�� ��� ���ل �� ر��ل ا��ّ�  

� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��د ��� ���� رددت ���� ��� ���� و�� ا�����ن ��� ا�� ا��� �� ا�����ن �� ��ل �� ا�

 ������ ����� ���� ��ّ� ا�� ا�� ا��ّ� ��� ���ه و �� ��� ر�� ��ب ���ٔ�� ���� ��� ���ة ا�� زاده ا��ّ� ��� ���.



 76

ان «و ك� اذا اعتديت عىل امليسء اك� م� اساء، انه جزاٌء ظا� » ان ّهللا ال يحب الظامل�«العفو ظلم عىل نفسك 
و إن ) «۴۰:۴۰» (زى إال مثلهــامن عمل سيئة فال يجــ» «جزاء سيئة سيئة مثلها«و ا�ا عدٌل: » ّهللا ال يحب الظامل�

دون ظلم ُمفرِط او ُمَفرَّط فاجره عىل » فمن عفا و اصلح«) او فضل: ۱۶:۱۲۶» (عاقبتم فعاقبوا �ثل ما عوقبتم به
  ».هللا

آية الجزاء ترسم ضابطة عادلة عامة يف كافة املوازين، فامل�ثلة ب� السيئة و جزائها قاعــدة ال تســتثنى، اللهــم إال 
� يصلح، أم ال يصلح و ال يفسد، فه� إذاً من الفضل و األفضل، و أما ان تربوا جــزاء ســيئة عليهــا، فهــذه عفواً في

الربوة ظلم من اُيٍّ كان و أياً كان و أيان، إذاً فكيف يُفرتى عىل أرحم الراحم� أنه يجازي بعض العصاة دون نهاية 
محدود و أثر محدود من ميسء محدود، و بــ� ســيئة ال  يف اآلخرة، و هل هناك م�ثلة ب� سيئة محدودة يف زمن

محدودة من إله رحيم غ� محدود؟ و أد� امل�ثلة ب� سيئة و سيئة م�ثلة النهاية يف سيئة محدودة يف الكيف و 
  األثر و إن � يكم يف الكم و الزمن.

فإذا يأمرنا ّهللا تعاىل بالعفو عن السيئة جزاء سيئة سيئة مثلها عدالً، و سيئة دونها أو عفو و إصالح فضالً و رحمة، 
ً أم جزاءها املثل عدالً فكيف يجازي هو ظل�ً أن يخلِّد بسيئآٍت أهلِها إىل غ� نهايــة، و مــا هــذا إال كــذب  إصالحا

  »!.سبحان ّهللا ع� يصفون«مفرتى 
املثل، و ليست هــي إعتــداًء، و أمــا إذا ثم امل�ثلة ب� السيئة و الجزاء و السيئة املجازى بها ال تقتيض إالّ إعتداًء ب

ه و  كيفه، و أمــا مــن ز� بحليلتــك  كانت سيئة بنفسها دو�ا استثناء فال، فمن رضبك ترضبه ك� رضب مراعياً كمَّ
فليست جزاءه أن تز� بحليلته، و  إ�ا هي الحد املحدد له يف  الرشع، و الضابطة العامة هي أن السيئآت املتعدية 

ء إليه، إذا � يكن الجزاء محرماً، و أما املحرمة كمثــل اللــواط و  لها يف الرشع تجازى �ثلها ممن اسيى التي ال ّحد
أن السيئة هنا تعني ما تقبل العفو ممن أيسء إليه، » فمن عفى«الزنا و السباب و اإلضالل ام ماذا فال، و قد توحي 

  ت مثل القتل و السباب أم ماذا؟.فال تشمل إذاً مثل اللواط و الزنا و الءضالل، و إن شمل
فاذا قال لك: أخزاك ّهللا، تقول له مثل قوله: أخزاك ّهللا، و إذا قال لك: أنت فاسق إهانة دون حجة، تقول له: أنت 

  فاسق جزاًء بحجة...
و أما إذا قذفك �ا يوجب الحد، فليس لك أن تقذفه حيث يوجب الحــد، و  ا�ــا جــزاءه اىل ّهللا حيــث ســن حــداً 

د.   للقذف، و ك� إذا ز� أو الط أم أساء سيئة من ارضابه� م� يوجب الحد فجزاءه إىل ّهللا في� حدَّ
فال تعني م�ثلة سيئة سيئة اُنك حرُّ أن تجازى أية سيئة �ثلها، و إ�ا هي كضابطة، فقد يجوز لك أن تجازي �ثلها، 

  ماذا، و من ثم فهي محددة �ا يجوز العفو عنها.و قد ال يجوز فاّ� هو الذي يجازي �اسنَّ من حد أم 
) إِّ�َا الّسبيُل َعَىل الّذيَن يَظْلُِموَن النّاَس َو يَبُْغوَن ِيف اْألَرِْض ۴۱َو لََمِن انْتََرصَ بَْعَد ظُلِْمِه فَأُولِئَك ما َعلَيِْهْم ِمْن َسبيٍل(«

  )۴۳(»لََمْن َصَربَ َو َغَفَر إِّن ذلَِك لَِمْن َعزِْم اْألُُمورِ ) َو ۴۲بَِغْ�ِ الَْحقِّ أُولِئَك لَُهْم َعذاٌب أَليٌم(
يس عىل املنترص بعد ظلمه من سبيل، سواء أكان انتصاره فرضاً أم راجحاً أم ـ و عىل أقل تقدير ـ مسموحاً، حيث 

  اإلنتقام أو الدفاع ِوجاه الظا� حق مرشوع عىل أية حال.
فهنالك اإلنتصار فقط، » و الذين إاذ أصابهم البغي هم ينترصون«ات اإل�ان قد يكون اإلنتصار بعد الظلم من واجب

دون إنتظار فإنه إحتضار و اهتدار، فح� يُظلم القران و رشعته و يُظلم شعبه و رعيته فاإلنتصار هنــا واجــب ذو 
ىل قوم حتى يغ�وا مــا ذلك بأن ّهللا � يك مغ�اً نعمة أنعمها ع«بعدين، و اإلنظالم و السكوت محرم ذو بعدين و 

                                                                                                                                                         
�������ن ا������ ���� ����� �آ�� و ���� ا��� �����ل ��ل ر��ل ا��ّ�   ا����م ����ـ ا����� ا���ة �� ا�� ��� ا��ّ�  ١٢٣ح  ٤:٥٨٥و �� ��ر ا������ 

��ل: ���ث �� �� ��� ��� ا����� ���ل ا�ٕ����ن �� ��� ا����م ������ ���ب ا����ل ���   ١٢٤ا���� ا�� ��اً ������ا ����� ا��ّ� و 

 ��� ا���� و ��� ���� و ا���� و ��� و ��� ��ن ��� ����� ا��ّ� ا���� ���� ���ب و ����� �� ��� ر���� و ���.
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 السـالم عليـهئم  كــ� و القــا ١»حق من أساءك أن تعفو عنه، و إن علمت أن العفو يرضــ انترصــت«) ف۸:۵۳» (بأنفسهم
  ٢ينترص لإلسالم.

إن للمظلوم� سبيالً معبَّدة إىل الدفاع و ال سبيل عليهم، و الظاملون ما لهم من سبيل و إ�ا الســبيل كمــل ســبيل 
لــيهم مــن املظلــوم�، و يف يف الدنيا انتصــاراً ع» اولئك لهم عذاب أليم«علهم لتقطع عنهم سبل الظلم و الغي، و 

  اآلخرة من ملجاِء املظلوم�.
و في� إذا � يكم ترك اإلنتصار و التبرص عىل الظا� ظل�ً، و إ�ا صنيعة حسنة و محاولة لتوبة الظــا�، أو تخجلــه 

  ».و ملن صرب و غفر إن ذلك من عزم األمور«حتى يكف عن ظلمه،هنالك 
و أك�ه اإلنتصار بالقتــال، و  ٣»من دعى عىل من ظلمه فقد انترص«أقله  ثم لإلنتصار مراتب عدة حسب املستطاع

  بينه� متوسطات.
اقاتك للذود عن اللظلم، و منه ج�عي أن تسستع� �ن يعينك، و لكٍل مجاٌل ثم من  اإلنتصار شخيص أن تكرِّس ط

  حسب ما تقتضيه الحال.
إن الصرب عىل الظلم و الغفر ليس إالّ عند املقدرة عىل اإلنتصار و الجزاء، ح� يشعر ظاملك أنك تصرب و تغفر عىل 

ً فليس إالّ   تخاذالً، إذاً فانترص يف دفع الظلم. قدرة فيستحي، و أما أن تصرب عىل ظلمه مغلوباً عاجزا
و ملن صرب و غفر إن «ال تخلو حال املظلوم أنه اقوى من ظامله أو أضعف أو ه� عى سواء، ففي األوىل عىل األغلب 

و الذين إذا أصابهم البغي «فإنه عفٌو عىل قدرة و هو يصلح، اللهم إال إذا أفسد، و يف الثانية » ذلك من عزم األمور
حيث الصرب عىل الظلم تخاذل و تقوية للظا� اللهم إال إذا أصلح، و الثالثة مورد اآليت� حسب إحدى » ونهم ينترص 

  املصحلت�، و قد يكون الصرب راجحاً غ� واجب ك� يكون محرماً أو واجباً حسب مختلف الظروف و املقتضيات.
  ).۴۴(»َو تََرى الظّالِمَ� لَّ� رَأَُوا الَْعذاَب يَُقولُوَن َهْل إِىل َمرَّد ِمْن َسبيلٍ  َو َمْن يُْضلِِل ّهللاُ فَ� لَُه ِمْن َوِيلّ ِمْن بَْعِدهِ «

» كــذلك يضــل ّهللا الكــافرين) «۱۴:۲۷» (و يضل ّهللا الظامل� و يفعل ّهللا ما يشــاء«و ال يضل ّهللا إالّ من ضلَّ ظاملاً 
و مــا ّهللا يريــد «فليس ّهللا ليُضل من ال يَضل فإنه ظلم ) ۴۰:۳۴» (كذلك يضل ّهللا من هو مرسف مرتاب) «۴۰:۷۴(

  ).۴۱:۴۶» (و ما ربك بظالم للعبيد» ۴۰:۳۱» (ظل�ً بالعباد
و ليس إضالله تعاىل من ضل دفعاً له إىل ضالل بعد ضالل، و إ�ا ترُك له يســتمر يف الضــالل دون أن يوفقــه لــرتك 

) ثم ختم عىل قلبه جزاٌء �ا َختَم حتى إذا أراد أن ۰۷:۱۸۶» ونو يذرهم يف طغيانهم يعمه«الضالل حمال له عليه: 
)، ۲:۷» (ختم ّهللا عىل قلوبهم و عىل سمعهم و عىل أبصارهم غشاوة و لهم عذاب عظيم» «يهتدي � يكن له سبيل

  ترٌك أو ختم ثم ال دفَع إى ضالل.

                                                        
و ��� ا���� ��� «...�� ����ل ����ٓ�� ا����م ������ ا����ق ا���و�� �� ��� �� ا�����   ��١٢٥ ا����ل  ٤:٥٨٥. ��ر ا������ ١

 ».���� ��و��� �� ����� �� ����

 
��ل ���� ا��ـ��� �ـ��ات ا��ّـ� » �� ا��ٓ�� و ��� ا���� ��� ���� ا��ـ��م ������ �����ا���� ���� �� ا�� ���� ا�����   ١٢٧. ا����ر ٢

����� و �� ��ل ا��ّـ� و ا����� إذا ��م ا���� �� ��� ا��� و ا������� و ا����ب �� و أ » ��و��� �� ����� �� ����«���� و ا����� 

 ».ا�� ا����� ��� ا���� �����ن و ����ن �� ا��ٔرض ���� ا���..«���رك و ����� 

ط ��� ��ل: ����  ٦٩ا������ �� أ��اط ا����� ص «ا������ ا���� ���� �� ر��ل ا���ز��� ��  ١٤:٤٩٣و �� �����ت ا�����ق 

 �� ر�� ا��ّ� ��� و ����� ��� ���� و ����� �� ا�� ان ��� �� و ا�� ����.��� ا���� ��� ���� ا��ٓ�� ـ ا��رة ا�� ا����� �� �«

 
ـ ا��ج ا�� ا�� ���� و ا�����ي و ا���از و ا�� ��دود�� �� ����� ���� ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���  ٦:١١. ا��ر ا�����ر٣

 ».�� د��...
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  إذا ال هادي إال ّهللا.» ف� له من ويل من بعده«ّهللا هو الويل ييل اُمور عباده، فإذ يرتك واليته ملن يَضل فيُضله 
» مــن ســبيل«إىل الحياة الــدنيا » يقولون هل إىل مردٍّ «و هم ب� املوت و الحياة » وترى الظامل� ملا رأَُوا العذاب«

 حتى إذا جاء أحدهم املوت قال رب ارجعون لعيل أعمل صالحاً في� تركت كال«لنعمل صالحاً غ� الذي كنا نعمل: 
» إنها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون. فإذا نفخ يف الصور فال .نساب بينهم يومئذ ال يتسائلون

)۲۳:۱۰۴.(  
و هم يصطرخون فيها »: «يقولون هل إىل مرد من سبيل«إذ يدخلون الجحيم » و ترى الظامل� ملا رأوا العذاب«ثم 

ركم ما يتذكر فيه من تذكر و جــائكم النــذير فــذوقوا فــ� ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غ� الذي كنا ن عمل أَو � نُعمِّ
  ).۳۵:۳۷» (للظامل� من نص�

 الّذيَن َخِرسُوا َو تَراُهْم يُْعرَُضوَن َعلَيْها خاِشعَ� ِمَن الّذلِّ يَنْظُُروَن ِمْن طَرٍْف َخِفّي َو قاَل الّذيَن آَمنُوا إِّن الْخاِرسينَ «
ونَُهْم ِمْن ُدوِن ّهللاِ ۴۵أَْهليِهْم يَْوَم الِْقياَمِة أَال إِّن الظّالِمَ� يف َعذاٍب ُمقيٍم(أَنُْفَسُهْم َو  ) َو ما كاَن لَُهْم ِمْن أَْولِياَء يَنُْرصُ

  ).۴۶(»َو َمْن يُْضلِِل ّهللاُ فَ� لَُه ِمْن َسبيلٍ 
ينظرون من «ع العبادة و الطاعة من العز ال خشو » خاشع� من الذل«النار » يعرضون علينا«الظامل� » و تراهم«

عىل يأس إىل أية بارقة للخالص و الت ح� مناص، فالطرْف منه جيل ح� ينظر املتقون إىل رحمة ّهللا » طرف خفي
و ك� ُوعدها، و منه خفي ح� ينظر الظاملون اآليسون من رحمة ّهللا و قد ُمنعوها، ك� و ينظرون اىل النار التــي 

ا من طرف  خفي َمغبَُّة االّ يدخلوها و هم داخلون و ال يجرتؤن أن �تلئوا عيونهم بها فيخفون طرفهم عرضوا عليه
كيال يروها و هم إليها داخلون، فإن نظرهم نظر املخالف الذليل و املرتاب الظنــ�، فهــو ال ينظــر إال مســرتقاً و ال 

  يغيض إال مشفقاً، من عظيم الخيفة و توقع العقوبة.
ىل هوات النار، إياساً من خالص مع كل لهفة و انهيــار، منكِّيســ الــرؤوس و األبصــار إىل ¨تهاوى كربيائهم اهنالك ت

  جهنم يصلونها و بئس القرار.
من اعرض عن ذكــري فــإن لــه معيشــة ضــنكاً و «و ترى كيف لهم برص حتى ينظروا من طرف خفي و هم ُعمٌي: 

آية العرض تعنيه قبل الحرش يف سكرة املوت، و يف الربزخ، أو يسمح  ) علَّة ألن۲۰:۱۲۴» (نحرشه يوم القيامة أعمى
له أن ينظر من طرف خفي يوم القيامة عذاباً فوق العذاب، لفرته، ك� يُحرش أعمــى عــذاباً فــوق العــذاب، أو أن 

ىل وجوههم نحرشهم يوم القيامة ع«حرشهم عمياً ال يعني إال حرشهم و لفرتة، و أما ان يضلوا عمياً فال و ك� و 
» إن ذلك لحــق تخاصــم أهــل النــار«دوماً فكيف التخاصم: » ) و لو كانوا بُك�ً و ُص�ً ۱۷:۹۷عمياً و بك�ً و ص�ً (

) (ثــم إنكــم يــوم القيامــة عنــد ريكــم ۲۶:۶۹» (قالوا و هم فها يختصمون. تاّ� إن كنا لفي ضالل مب�) «۳۸:۶۸(
  ).۳۹:۳۱» (تختصمون

إن الخــارسين «هم يعرضون عىل الجنة ناظرين إىل أهل النار و مــنهم أصــحاب األعــراف إذ » و قال الذين آمنوا«
  ».يوم القيامة«و إياهم » خرسوا أنفسهم«إذ أضلوهم » و أهليهم«إذ ضلوا » الذين خرسوا أنفسهم

يــوم   قل إن  الخارسين الــذين خرســوا أنفســهم و أهلــيهم«.و هذه مقالة الرسول يردها املؤمنون به يوم القيامة 
  يوم الدنيا. آله و عليه هللا صىل) فقولهم يوم األخرى يوافق لقوله  ۳۹:۱۵» (القيامة أال ذلك هو الخرسان املب�

وترى هؤالء الذين خرسوا أنفسهم إذ هم ظلموا، ف� بال أهليهم إذ يخرسونهم؟..أهلوهم هنــا هــم املخِرســون و 
  هليهم ك� خرسوا أنفسهم، سواء أكانوا معهم أم مفرتق�.لسوا معهم خارسين، فإن الجحيم، فهم إذا خارسون أ 

يقــيم » أال إن الظامل� يف عــذاب مقــيم«ثم القول الفصل األخ� من رب العامل� يصدق مقالة الرسول و املؤمن�: 
  معهم إذ يقيمهم فيه، ال ِحّول لهم عنه و هم في� قدمت أيديهم خالدون.

وصفهم، ال خرباً عنهم، و قد يقربه عدم » الذين خرسوا.«و » إن الخارسين« اً لأو أنه ايضاً من مقالة املؤمن� خرب 
فاملعنى أن الخارسين الذين خرسوا..أال ان الظامل� (و هم هــؤالء الخــارسون) يف » ب� الخارسين» هم«الفصل ب

  و املعنيان عله� معنيَّان حيث تتحمله� االية.» عذاب مقيم..
َجإٍ يَْوَمِئٍذ َو ما لَُكْم ِمْن نَك�ٍ( اْستَجيبُوا لَِربُِّكمْ « ) فَإِْن أَْعرَُضوا ۴۷ِمْن قَبِْل أَْن يَأِْ�َ يَْوٌم ال َمرَّد لَُه ِمَن ّهللاِ ما لَُكْم ِمْن َملْ

ا إِْن َعلَيَْك إِالّ الْبَالُغ َو إِنّا إِذا أَذَقْنَا اِْإلنْساَن ِمنّا َرحْ  َمًة فَِرَح بِها َو إِْن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة ِ�ا قَّدَمْت فَ� أَرَْسلْناَك َعلَيِْهْم َحفيظً
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  ).۴۸(»أَيْديِهْم فَإِّن اِْإلنْساَن كَُفورٌ 
مه�  كان له مرد من » من قبل ان يأ� يوم ال مرد له من هللاّ «اإلستجابة للرب �تد يف الحياة الدنيا ما دامت قا�ة 

كالَّ إنها «القيامة، و هل يستجاب للرب قبل القيامة يوم الربزخ؟  نفسه حسب حسبانه، و هو يوم الربزخ و من ثم
و إ�ا هي قبل الربزخ، و هل يستجاب له قبل املوت فينفع اإل�ان حتى عند رؤية البأس؟ كال في� » كلمة هو قائلها

ده و كفرنا �ا كنا به مرشك�. فل� رأوا بأسنا قالوا آمنا باّ� وح«ال مرد له من ّهللا، حيث اإل�ان قرشٌي خوَف البأس، 
) و نعم إذا ۴۰:۸۵» (فلم يك ينعفهم إ�انهم ملا رأوا بأسنا سنة ّهللا التي قد خلت يف عباده و خرس هنالك الكافرون

فلوال لوال كانت قرية آمنت فنفعها إ�انها إالّ قوم يــونس ملــا «كان حق اإلستجابة و  اإل�ان حيث له مرد من ّهللا: 
) فاملرّد املنفي أيام ثالثة، يوم البــأس ۱۰:۹۸»(نا عنهم عذاب الخزي يف الحياة الدنيا و متعناهم إىل ح�آمنوا كشف

  زمن التكليف فال مردَّ من استحقاق العقوبة إىل سواها، ثم اليومان االخران.
وياً عند رؤية البأس، ف� فواجب اإلستجابد هو كونها يف حياة التكليف، حقاً حالة اإلختيار، ال جزافاً يف نفاق أم خا

و المــرد لــه » ال مرد له من ّهللا «للمستجيب مرٌد من ّهللا قبل املوت، و بحقها فاإلجابة حاصلة واإل�ان ينفع، و إذ 
مــنكم تنكــرون عذابــه أو »: و ما لكم من نك�«تلحبؤن إليه من دون ّهللا » ما لكم من ملجاٍء يومئذ«ممن سواه: 

من سواكم، ينكر عذابكم فإنه » من نك�«سباب بارزة يومئٍذ و العذاب ال محالة كائن، و ال تنكرون أسبابه، حيث األ 
  ).۱۱:۱۰۵» (يوم يأت ال تكلم نفس إالَّ بإذنه«
تُكــرهم عــىل » ف� أرسلناك عليهم حفيظــاً «عن اإلستجابة فلم يحفظوا أنفسهم عن الكفر إختياراً، » فإن أعرضوا«

  اًراءة الطريق، ال اإليصال إىل املطلوب.» الّ البالغان عليك إ «اإل�ان إجباراً 
و إن تصبهم «شكوراً أو يظن أنه يحق لها » انا إذا أذقنا اإلنسان منا رحمة فرح بها«و حالة اإلنسان الكفور النسيان 

 كفــور، و إن يكفر باّ� و ينىس رحمة ّهللا، فهو يف الحــالت�» فإن اإلنسان كفور«ال أيدينا » سيئة �ا قدمت أيديهم
  تظاهر حالة النعمة أنه شكور.

ِ ُملُْك الّس�واِت َو اْألَرِْض يَْخلُُق ما يَشاءُ يََهُب لَِمْن يَشاُء إِناثًا َو يََهُب لَِمْن يَشاُء الّذكُوَر(« ُجُهْم ذُكْرانًا َو ۴۹ِ�ّ ) أَْو يَُزوِّ
  ).۵۰(»رٌ إِناثًا َو يَْجَعُل َمْن يَشاُء َعقيً� إِنُّه َعليٌم قَدي

دون » يخلق ما يشاء«ال سواه، فبيده ملكوت كل يشء و  ناصيته ال سواه، فهو » ّ� ملك الس�وات و األرض«ألن 
ما يشاء سواه، و م� يخلقه إناث و ذكور كهبة لخلقه يف خلقه حيث األوالد مظهر من مظاهر املنح و العطاء، يقدم 

و يجعــل «و الناس يتقدمون إىل الذكور قبل اإلناث!  ١»بتكارها باألُنثىمن بركة املرأة ا«هبة االُناث عىل الذكور ف
من هبات ّهللا فكــأن الوالــدين توحي بأن األوالد » يهب ملن يشاء..«و الُعقم يكرهه كل الناس و » من يشاء عقي�ً 

إن أوالدكم هبة ّهللا يهب «و » أنت و مالك ألبيك«آله و عليه هللا صىل�لكانهم، و هذه االية هي مصدر ما اشتهر عن الرسول  
  .٢»ملن يشاء إناثاً و يهب ملن يشاء الذكور فهم و أموالهم لكم إذا احتجتم إليها
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) فإذا يختار ۲۸:۶۸» (ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخ�ة من أمرهم سبحان ّهللا و تعاىل ع� يرشكون«ف
حة ربانية فهل لك أن تردها او تبغضها، أو يختار لك ذكراً فهل لك الذي له ملك الس�وات و االرض أنثى كهبة و من

لك أن تتبجح حيث � يهبك أنثى؟ أم إذا جعلك عقي�ً؟ كال ثم كال! فإن هبات ّهللا كلهــا مرضــية و ّهللا يقــدم هنــا 
أرأيت لو « سواء ل� يقيض عىل ثورة حمقاء: بغض اإلناث، ثم يقدم ذكراناً ل� يفهمك أنها يف هبة ّهللا عىل» إناثاً «

  .١»ليك أن أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول؟ (طبعاً) يا رب تختار يل، فإن ّهللا اختار لك..¨أن ّهللا الوحى ا
ه و عليـه هللا صـىل، و قد قال  آله و عليه هللا صىلح كل خ� و بركة ك� كانت فاطمة بنت الرسول  و قد يختار ّهللا أنثى هي مفتا عــن  آـل

  .٢»نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفليات«البنات 
ه نعم إذ فقط ـ الذكور؟ علّ » و يهب ملن يشاء الذكور«تخص من يوهب ـ فقط ـ البنات » يهب ملن يشاء إناثاً «وترى

او يزوجهم ذكراناً «تعني الهبة طيلة العمر، ولكنها قلة قليلة، أن يوهب الولدان فقط بنات او كذلك البن�! إالّ أن 
تعني كل والدة و والدة، فقد تكون أنثى و قد تكون ذكراً و قد » يهب ملن يشاء«تعني الك�ة الكث�ة، أو أن » و أناثاً 

  ؟ عّل اآلية تعنيه�.»اً ذكراناً و إناث«تكون توأماً 
  يف والدة أم والدات.» ذكراناً و إناثاً «تعني يهب لهم زوجاً: » أو يزوجهم«

يعني عق�ً ّما، و إن ملانع ترفعه الدواء أو عملية أخرى؟ و ليس هذا عق� ال هبة » و يجعل من يشاء عقي�ً «وترى 
ا ح� يرزق ولداً كان من هبات هللاّ    ».يهب ملن يشاء...« فتشمله فيه، حيث العقيم ملانع مَّ

فهذا العقم هو عقم يف العمق حيث ال عالج له، و ال عبادياً بعالج، و ال خارجاً عن العادة �عجزة إلهية ك� يف أم 
  ».عجوز عقيم«اسحاق عىل حد قولها 

  و منكرين؟. بعكسه» ذكراناً و إناثاً «معرفة و هي منكرة؟ و من ثم » إناثاً «بعد » الذكور«ثم ترى ملاذا 
م اإلناث هنا جٌرب لتأخر هن عند الناس، و ألنهن يف كونهن مظاهر العطف الربا� أعطف، و الهبــة تقتيضــ يف  تقدُّ

ه و عليه هللا صىلالبداية أعطف العطف و ك� يستلهم الرسول   من بركة املرأة ابتكارها بــاألُنثى ألن «من هذا التقدم قوله آـل
  ».ّهللا قال..

كور مجاراة ملن يقدمونهم عىل اإلناث أو لإلشارة إىل واقع التقدم، و تأخ� ذكــرهم يقيضــ عــى هــذا و تعريف الذ 
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��� ��وزت ��رة ا������ و ��ل: آ�� و ���� ا��� ��������� ������ و ��� ���ٓ�� ��ر�� ����ح ��ل ����� ا�� ���� ان ر��ل ا��ّ�  

���� ������� و ا������ رأ�� ��� ���ر ������� ����� ���� �� ����� ا���� و �� ����� ا���� و �� ����� ا���� و �� ����� 

��� د��� ا����� و �� ����� ا����ب ا����ت و �� ����� ������ ����ى ذ�� ���� ��� ا��ٔرض ���� �� ���� ا�� ��� ��ه 

�ت؟ ���دا�� ر�� �� ����! ��ه ا����� �� ��ا ا����ن ����و ���� ����ت ا������� �� ا��� و ����� ��� ��ٓ��ء ا����ت �� ����� ا���ر�

 ��ور�� ��� ������ ���� ��� ������ ارز���.

 



 81

ر، ثم تقديم  العرف الخاطى م و تأخُّ للتدليل عىل أنه� سواء، أو جٌرب لتقدم » إناثاً «عىل » ذكراناً «ء أو للتعديل يف تقدُّ
 الذكران أنهم فوق اإلناث كضابطة، أو ال يُزعم أن يف تقــد�هم كيال يخيل إىل» ذكراناً «اإلناث قبله، و � يعرِّف هنا 

م عىل  و يا لها من صيغة سائغة كأنها صاعقة تحرق التخيالت الجارفة الحمقاء حول اإلناث ب� هــؤالء » إناثاً «تقدُّ
القبيلــ� إال فــي�  الناس النسناس، لحد كانوا يعتربونهن َحيَواناً أو أد�، فقد رفعهن ّهللا ك� و ضعن، و ســوى بــ�

  ».و أن ليس لإلنسان إالّ ما سعى«يسعى 
  كيف العذاب الخلود؟

  ).۵۵(»فَِمنُْهْم َمْن آَمَن بِِه َو ِمنُْهْم َمْن َصّد َعنُْه َو كَفى بَِجهَنَّم َسعً�ا«
و «الرسايل، ذلك الفضل الرسايل املحمدي و سائر الفضل لسائر ذوي الفضل » من امن به«أوالء الكتابي� » فمنهم«

الناَس أن يقروا به و يؤمنوا فلم يكتفوا بعدم اإل�ان بل هم صــادون عنــه فهــم ـ إذاً ـ ســع� » منهم من صد عنه
  سع�اً بسع� و أين سع� من سع�؟.» و كفى بحهنم سع�اً «مشتعل عىل ذلك الفضل العظيم علَّهم يحرقونه 

و الرسالي� من أمته يف دعايات عشواء شعواء خــواء و ّهللا و  آله و عليه هللا صىللقد سعرت اليهود ن�ان الفتنة عىل الرسول  
يريدون أن يطفئوا نور ّهللا بأفواهم و يأ� ّهللا إال أن يتم نوره و لــو «رسوله منها براء، و قد أصحبت كلها يف عراء، 

  ها؟.) و تراهم ماذا تفعل به جهنم يف سع�ها، بشهيقها و زف� ۹:۳۲» (كره الكافرون
ا الَْعذاَب إِّن ّهللاَ كاَن إِّن الّذيَن كََفُروا بِآياتِنا َسْوَف نُْصليِهْم ناًرا كُلّ� نَِضَجْت ُجلُوُدُهْم بَّدلْناُهْم ُجلُوًدا غَْ�َها لِيَُذوقُو «

  .۵۶ »َعزيزًا َحكيً�
يف النــار الكــربى يــوم » سوف نصليهم«ها و هم عارفون أنها آياتنا، عناداً لها و نكراناً إيا» ان الذين كفروا بآياتنا«

  القيامة الكربى.
و الصيل هو اإليقاد ك� الِصالء هو الَوقود، فهؤالء ـ إذاً ـ هم من وقود النار، تتّقد بهم النار فتحرِق أهــل النــار، و 

  ».كفروا بآياتنا«هم حارقون أنفهسم قبل سائر أهل  النار ك� حرقوا أنفسهم يوم الدنيا أن 
املنضوجة املبدلة جلوداً غ�ها؟ أهي جلود األبدان؟ و ال يختص الحرق و النضج بها، بل و » جلودهم«ا هي وترى م

نار ّهللا املوقدة. التي تطلع عىل األفئــدة. إنهــا علــيهم مؤصــدة. فيعمــد «تحرق األبدان ببواطنها كظواهرها، فإنها 
  تفئد بنار الكفر و الحجود!)!، و الفوآد املطلع عليه النار هو القلب امل۱۰۴:۹» (ممدة

األبدان، فك� أن » بدلناهم«هنا تعني يف الحق األرواح مه� كان يف » هم«جلود األرواح، فإن » جلودهم«قد تعني 
  .١لألبدان جلوداً كذلك لألرواح و أين جلود من جلود

يب فيه يف عذاب الجحيم شموله لألبدان ظاهرة و باطنة فالنضــج ـ إذاً ـ تعمهــ� دون اختصــاص بجلــود ف� ال ر
  تنضج األمعاء ك� تنضج جلود األبدان.» و سقوا ماًء حمي�ً فقطع أمعاءهم«األبدان، فمثل قوله تعاىل 

  دون سائر الجلود املستعارة!. ؟ و جلود األرواح الخاصة بها هي املخصوصة بالعذاب،»جلوداً غ�ها«ثم ما هي 
إنها هيه مستعارة كصورها األوىل بنفس موادها التي ُحرشت مع أروحها، فهي األبدان الخاصة بأرواحها دون خليط 

و قالوا ءإذا ضللنا يف األرض ءإنــا «األجزاء املستعارة، األصلية لغ�ها أم غ�ها و سواها ك� فصلت يف آيها الخاصة: 
» هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك املوت الــذي و كــل بكــم ثــم اىل ربكــم ترجعــون لفي خلق جدبد بل

                                                        
�ـ� ��ـ�د�� ��ـ� ���ـ��� �ـ� ا���ـ� ��ـ� ـ ا��ج ا�� ا����ر �� ا����ك �ـ� ا��ٓ�ـ� �ـ�ل: ��ٔ�ـ� ا��ـ�ر ���ٔ  ٢:١٧٤. ا��ر ا�����ر ١

���� ا���ر إ�� ا����م و �����ن ���داً ����� و ������ ا��ّ� ���� ا���اب ���� دام ��� أ�ـ�اً ���ـ����� ر�ـ�ل ا��ّـ� و ��ـ��� ���ـ�ٓت 

 ا��ّ�.

���ل �� ����� إن �� ���� ������ً �� ��ر  ٓا�� و ���� ا��� ���ا���ر �� ����� �� ا����ن ��ل: أ�ّ� إ�� ا����   و ��� ا��ج ا�� أ�� ا����� �� ���

و ������ �� ��ر و �����ً �� ��ر و أ�� ���� ������ �����ن أ�� ا���ر ���� ا������ ������� و �������� ���� ا����ف ���اً ���ًا 

 و ������� إ�� ��� ا����ع و ا����ب ���� ����ا ���اً ��د ����� ���ً ����اً.
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هب هذه الجلود عصمت و عذبت ف� بال الغــ�؟ حيــث الجــواب: هــي هــي و هــي «) فقد سقط سؤال ۳۲:۱۱(
ل جلوداً غ� » بدلناهم«ملكان  ١»غ�ها.. ها هو نفس املنضوجة ال سواها، فاملبــدل إليــه هــو دون بدلنا لهم، فاملبدَّ

  نفس املبدل مادة و صورة و ليس التبديل إالَّ يف الصورة البدنية دون مادتها.
ثم الجلود املنضوجة ليست هي بنفسها املدركة نضجها، و إ�ا تدركه أرواحهــا، حيــث تــذوق األرواح مــا عملــت 

الجلود، ذوق روحي بتخلف الروح يف نفســها، و ذوق جســمى الجلود بوسيطها ك� تذوق ما عملت دون وسيط 
  يدركه الروح �ا عملت بجسمها.

يف ذلــك التبــديل العظــيم، عــذاب متواصــل اىل » حكي�ً «غالباً قديراً عىل ذلك النضج العميم » إن ّهللا كان عزيزاً «
  و ما ذوق العذاب هنا إالّ لألرواح. ،»و ال يظلمون فتيالً«األرواح بواسطة النضج املتواصل لألبدان، جزاٌءوفاقاً 

» بدلناهم«األرواح حيث األبدان هي جلودها، و هي يف » جلودهم«فهي يف » هم«و هنا نرى تراوحاً يف املعني من 
ل األرواح فإنها ال تنضج مع األبدان، و ال تحرق حرقاً مادياً.   األبدان إذ ال تبدَّ

خاصة باألرواح فإنها هي التي تشعر ألــيم » ليذوقوا العذاب«بدان، ثم فاملبدل جلوداً غ�ها هي جلود األرواح: األ 
  النضج دون األبدان.

فأنس الروح بالبدن الذي عاشته طيلة الحياة، يجعله ذائَق عذاب » ليعذبوا«دن » ليذوقوا العذاب«و قد تلمح له 
  أنيسه و أليفه ك� يذوق الوالد أ� ولده و أك� منه ذوقاً.

و من يظلم منكم نذقه عذاباً «) ـ ۴۱:۲۷» (فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً «لعذاب قلبته و ك� فال يعني ذوق ا
  ).۴۱:۵۰» (و لنذيقنهم من عذاب غليظ« -) ۲۲:۲۵» (و من يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم«) ـ ۲۵:۱۹» (كب�اً 

  ا عنه.) و هو موت البدن بخروجه۳:۱۸۵» (كل نفس ذائقة املوت«ذلك، و ك� 
هذا، و لو نضجت جلودهم و � تبدل جلوداً غ�ها النتهى العذاب الجس�� �وت الجسم بنضجه، حيث الجسم 
املنضوج تنفصل عنه  الحياة فال يوثر حرقه للتايل ذوقاً للروح من عذابه، فتــداُوم ذوق العــذاب قــدر اإلســتحقاق 

  للنضج الذي فيه ذوق العذاب.يقيض حرقة الجلود مستمراً اىل الحالة األوىل القابلة 
و هنا الجواب عن مشكلة أخرى و هي: كيف تخلد هذه األبدان يف سع� النار و قد يكفيها اآلن األول لتبدلها رماداً، 

  إجابة عن هذه الشائلكة، مع أن صالبة األبدان هناك غ� صالبتها هنا و ك� تناسب خلود الحياة.» كلَّ�«فقد تأ� 
  الذين كفروا و كذبوا بآيات ّهللا، و أما الذين آمنوا؟: ذلك طرف من عذاب

ْم فيها أَْزواٌج ُمطَهّرٌَة َو الّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنّاٍت تَْجري ِمْن تَْحتَِها اْألَنْهارُ خالِديَن فيها أَبًَدا لَهُ «
  .۵۷ »َو نُْدِخلُهُْم ِظالّ ظَليالً

خالدون فيها أبداً عطاٌء مجذوذ، و أهل النار هم خالدون فيها ـ ألك� الحدود ـ ما دامت  النــار و  أهل الجنة هم
دامت عقوباتهم يف النار، فقد يختلف أبد النار عن أبد الجنة ألن أبد الجنة هو قضية فضل ّهللا الذي ليس مجذوذاً 

                                                        
��� ������ ا����م ��� ���� . �� ����� ا���� �ٕ����ده �� ��� �� ���ث ا����� ��ل: ��� ��� ��� ا������ة ���� �� �١

���� ���� ���د�� ������� ���ًد ����� ���و��ا «ا�����ر ��ٔ��ه ا�� أ�� ا�����ء و ��ن ����اً ���ل: �� ���ل �� ��ه ا���� 

� ��ا و ��� �� �� و �� �����، ��ل: أ���� ا����م ����؟ �� ��ه ا����د ���� ����� ��� ��ل ا����؟ ��ل أ�� ��� ا���  »ا���اب

ا���ل، ���ل ��: أرأ�� �� أن ر���ً ��� إ�� ���� ������ �� �� ����� ا���ء و ����� �� رد�� إ�� ������ ا��ٔو�� أ�� ��� �� �� و �� 

 �����؟ ���ل: ��� أ��� ا��ّ� ��.

���� ���� �� ا�� ��م ��ل ��ء ـ ا��ج ا����ا�� �� ��.و�� و ا�� أ�� ���� و ا�� ��دود�� ���� ���� ��  ١٧٤: ٢و �� ا��ر ا�����ر 

 .ٓا�� و ���� ا��� ������ ��� ��ه ا��ٓ�� ���ل ���ذ ���ي �������: ���ل �� ���� وا��ة ��ٔة ��ة ���ل ��� ���ا ا���� �� ر��ل ا��ّ�  

 أ��ل: ���� ������� ���� ا��ٓ�� �ٕ��� ���ف �� ا��ٓ��.
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» أزواج مطهرة«. و ١صيان أم يقّل إذا شملهم غفرانعن أهله، و أبد النار هو قضية عدله فليكن محدوداً بحدود الع
م الظليل ككل هو ظل ّهللا املمدود برحمته الواسعة ألهلها تعم قبيل الرجال و النساء، فإن كالً زوج لآلخر، و ظلمه

  يف الجنة.
  ال �وت فيها و ال يحيى؟

  .۷۴»إِنُّه َمْن يَأِْت َربُّه ُمْجرًِما فَإِّن لَُه َجَهنَّم ال َ�ُوُت فيها َو ال يَْحيى«
ء عىل الكفــر هــذه املعرفــة  ىشو تراها و اللت� بعدها هي تتمة املقال للسحرة؟ و كيف يكون لجديد اال�ان والنا

السليمة عن مستقبل املجرم و  املؤمن! فهي اذاً بيانات ربا� لقضية املوقف، ام هم درسوا الرشعة اإللهية من ذي 
  قبل ك� تلمحناها من ذي قبل فنقلوا ما قالوه عن لسان موىس.

و اجرامــاً علميــاً و اخالقيــاً و عمليــاً، فرديــاً و هنا تعني اجرام �رة الحياة قبل إيناعها، إجراماً عقيدياً » و مجرماً «
ج�عياً، نكراناً لخالق الحياة ام إرشاكاً به، و تكذيباً بالحياة األخرى و رسالة الس�ء، فال يعني فاعــل الصــغ�ة و ال 

وا يــا مالــك ان املجرم� يف جهنم خالدون. ال يفرت عنهم و هم فيه مبلسون..و ناد«الكب�ة فانه ال يخلد يف النار و 
  ).۴۳:۷۷» (ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون

حيث الحياة اإلجرامية حيــاة » فان له جهنم«ان �وت بحالة اإلجرام دون توبة صالحة » انه من يأت ربه مجرماً «
اليه يوم الدينا » هللاّ «دون » يأت ربه«حهنمية، ثم و  بربوبيته هو إتيان اىل يوم الرب بربوبية الجزاة، ك� كان آتياً 

انا ّ� و انا اليه «التكليف، فلس اذاً اتيان املجرم اىل مكان للرب، و ا�ا اىل مكانة الربوبية املناسبة ليوم الجزاء ـ ف
  صادرون منه و راجعون اليه.» راجعون

تعب� الصالح مواصفة ألبدية الخلود، و قد يتسمك بها يف النهائيتها الحقيقية، ولكن ال» ال �وت فيها و ال يحيى«ثم 
، حيث املوت فيها يعني بقاء جهنم بعد موت من فيها، و اآلية تنفيها، و  اما »فيها«دون تقيد ب» ال �وت«عنها 

  ،٢املوت معها اذا ال نار و ال اهل نار، فاآليات ال تنفيها، ثم تثبتها ادلة اخرى ك� فصلناها يف مواضعها األخرى
  من يخرج منها و يدخل الجنة، فال �وت ابداً ال يف  النار و ال يف الجنة فاآلية ـ اذاً ـ تشملهم.

ولكنه احت�ل ال  ٣املؤبدين فيها، و اما الخارجون عنها فقد �وتون فيها ثم يحيون للجنة» ال �وت فيها«و قد تخص 

                                                        
و ��� �����ن: ��  ا����م ������ أ���ء ���م ����   ا����م ������ ��ب ���� ا���� �� �����ن ا���وزي ��ل ا����   ١:٤١٠. ��ر ا������ ١

� �� و �� أ�� ���ن �� ذ��؟ ��ل: ����ن �� ��� ا��ّ  ا����م ���������ن �� ���� ا��ّ� ���� �� �� ا���� و ا���ر؟ ��ل �����ن: ���، ��ل  

: ��ٔراه �� ا����م �����ٕ�ذا ��ن ��� �� ���� ��� ��ء إ��ّ ��ن أ����ا�� أو ����� ����؟ ��ل �����ن: �� ������، ��ل   ا����م �������، ��ل  

: ���� ���� ���� ����� ��� ���ما� ��������: �� زادام �� �� ��� �� ���� أ�� ���ن، ��ل: ���� ��اك ������� �� ���� ��، ��ل  

���ن ����� إذا �� ���ف ���� ذ�� و إذا �� ��� ��� ��� ���ن ����� �� ���� �� ���ن ����� ��� أن ���ن ���ل ا��ّ� �� ذ�� ���اً 

�� ��� ���ء��، ام ���ء�� ����اً، ��ل �����ن: إ��� ا������� ����اب. و ��ت ا�� ا���ر �� ������ت ار��: ����� ���� ��� ������،ام ���

����، ����ا��� ���� دون زوال ا�����ً، ام ����� ���� ���ءً ����، و ا���� ا��� ���� ا��و��، و ا������ ������ ا���� ا����د، و ا������ ����� ��د

 �� ا������ ��د����.

 
 �ا���� ��� ����� ا���� �� ا������ ا������ �� ا���ر.. ��� �� ��رة ا����ى و ا����ء و ا�٢

 
���  ٓا�� و ���� ا��� ���ا��ج ���� و ا��� و ا�� ا�� ا���� و ا�� ��دود�� �� ا�� ���� ا���ري ان ر��ل ا��ّ�   ٤:٣٠٣. ا��ر ا�����ر ٣

: ا�� ا���� ا���� �� ا���� ����� �� �����ن ���� و �� ����ن و ا�� آ�� و ���� ا��� ������ل  » ا�� �� ��ٔت ر�� �����ً..«���� ��� ��ه ا��ٓ�� 

��ٔ���� ��ن ا���ر ������ ا���� �� ���م ا�����ء ������ن ����� ��� ����� ��� ��� ���ل �� ا����ة او ا����ان ������ن ��� ���� ا���� ����ا 

 ». ا����ء �� ��� ا����
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  نص� له قاطعاً، و املوت يف الخرب مؤول اىل موت األجزاء البدنية الجهنمية.
حياًة لها حظوتها، بل هي موتات » ال �وت«يف » و ال يحيى«صاً عن عذابها و هي باقية، تخل» ال �وت فيها«اجل 

متواترة دون فصال، حيث عوامل املوت حاصلة، و الحياة معها ماثلة، و ذلك اشد العذاب ان يوازي عمر املعذب 
العذاب، ثــم ال نــار و ال  فال هو ميت فيرسيح و ال هو حي فيتمتع، ا�ا هو العذاب الواصب ما هو حي و ما دام

  اهل نار.
  .۷۵ »َو َمْن يَأْتِِه ُمٔوِمنًا قَْد َعِمَل الّصالِحاِت فَأُولِئَك لَهُُم الّدرَجاُت الُْعىل«

فهنالك اشد العذاب لآلبدين يف النار، و هنا الدرجات العىل للمؤمن الذي عمل الصالحات، و هذه تخص السابق� و 
  اليم�.املقرب� و قس�ً من اصحاب 

إِنُّه يَْحِمُل يَْوَم الِْقياَمِة ِوْزًرا«   .۱۰۰ »َمْن أَْعرََض َعنُْه فَ
» من اعرض عن ذكرى فــان لــه معيشــة ضــنكاً. و نحرشــه يــوم القيامــة اعمــى«بل و » يوم القيامة«و ال فحسب 

)۲۰:۱۳۲.(  
و تخلقــاً و تطبيقــاً و نرشــاً، فهــذه  يف اي عرض منه، قراءة و است�عاً و تدبّراً و تفه�ً و تصديقاً » من اعرض عنه«

  ابواب �ان لجنة الذكر القرآن، و َمعرض القرآن مرسح يحلِّق عىل كل و ذكر عن كل نسيان اياً كان و ايان.
ل أرزه فاعرض عنه اىل وزره، و مهــ� كــان لــذلك الــوزر  فاإلقبال اىل القران أزر، و االعراض عه وزر يحمله من حمِّ

  ة ضنٍك، ولكن� الهامة الخالدة منه و األوىف هي يف األخرى و كانها املخصوصة بحملها:مراحل ثالث يف معيش
  ).۱۰۱( »خالِديَن فيِه َو ساَء لَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة ِحْمالً«

 خلوداً يف وزر اإلعراض عن الذكر قَدرَه و ال يُظلمون نق�اً، و ِحمل املسافر زاد له يف غربته و تخفيف له عن كربته،
و ســاء لهــم يــوم القيامــة «و ِحمل الوزر للمعرض� عن الذكر يف ذلك السفر الشاق الطويل الطويل ِحمل و بيــل 

  ».حمالً
و الن الوزر هنا هو الذنب املخلَّف عن اإلعراض عن  الذكر، و األع�ل هي الجزاء �لكوتها الظاهرة يوم القيامــة، 

ك� يف آيات اخرى، » خالدين«اءه، فانه هو جزاءه دون فصال، و فالخلود يف الوزر هو خلود فينفس الوزر دون جز 
ال تدل بصيغتها عىل البقاء لغ� النهاية، فانها اعم من االبد و دونه، و األبد اعم من الالنهائية الحقيقية ك� يف ابد 

النار، ثم ال نار و ال اهل  الجنة و سواها ك� فيسواها، ف� اآلبدون يف النار إال و هم دائبون فيها ما داموا و دامت 
  ».ا�ا تجزون ما كنتم تعملون«نار قضيَة العدل، وان العقوبة ليست اال قدر الخطيئَة ف

و ال «و هنا الخلود يف الوزر ليس إال قََدر الوزر، حيث اإلعراض عن الذكر دركات، فالخلود يف الوزر ايضــاً دركــات 
  ».يظلمون فتيالً

  .۱۰۲»ِر َو نَْحُرشُ اْلُ◌مْجرِمَ� يَْوَمِئٍذ ُزرْقًايَْوَم يُنَْفُخ ِيف الّصو «
ونفخ يف الصور فصعق من »:«و نحرش«و هي هنا النفخة الثانية بدليل » يوم ينفخ يف الصور«هو » يوم القيامة«و 

هنا » املجرم�«) و ۳۹:۶۸» (يف الس�وات و من يف األرض إالّ من شاء ّهللا ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون
و سواه ممن أجرم مه� اختلفت دركات اإلجرام، و الرُّزق جمع األزرق مــن الزرقــة و هــي » من أعرض عنه«تعم 

  اللون املعروف ب� البياض و السواد.
وصف للمجرم� دون عيونهم فحسب، فال تعني ـ فقط ـ رزقة عيونهم، بــل هــو يومئــٍذ زرق كلكــل » زرقاً «و الن 

و من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً. و نحرشــه «لع، و من زرقة عيونهم هنا: خوفة من هول املوقف املطَّ 
) و قــد تكــون ۱۷:۹۷» (و نحرشهم يوم القيامة عىل وجوههم عمياً و بك� و ص�ً ) «۲۰:۱۲۴» (يوم القيامة اعمى

ثم تتحــول الوآنهــاو  ان تشخص ابصارهم ال يرتد اليهم طرفهم و افئدتهم هواء،» عمياً «كمقدمة محرضِّة ل» زرقاً «
  تظهر بياضا و يذهب سوادها ثم تعمى.

ـ شخوُص أبصارهم و روءية اع�لهم و س�ع ما يسمعون من تأنيب  و ال ينايف حرشَهم ـ زرقاً وعمياً و بك�ً و ص�ً 
ة قد تقتيض العذاب ع�هم ك � و سواه، و ما يتكلمون يف الت�س لتخفيف عذاب و سواه، حيث املواقف هناك عدَّ

  عند حرشهم، و  اخرى ابصارهم و اس�عهم ك� عند حسابهم و عذابهم.
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ا(« ») نَْحُن أَْعلَُم ِ�ا يَُقولُوَن إِذْ يَُقوُل أَْمثَلُُهْم طَريَقًة إِْن لَِبثْتُْم إِالّ يَْوًما۱۰۳يَتَخافَتُوَن بَيْنَُهْم إِْن لَِبثْتُْم إِالّ َعْرشً
١)۱۰۴.(  

التخافت هنا هو تخافض يف الصوت و تسارُّ لهول املطَّلع ك� يحرشون له زرقاً فعميــاً، و كالمهــم  املتخافــت فيــه 
  االول�.» اال يوماً «عرش ساعات  ام ليال ام سن� و قد يقرِّب » ان لبثتم اال عرشاً «بينهم 

ً ـ و ـ «و بــ� » اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم االيوماً «باطل تقديرهم للبثهم من » نحن اعلم �ا يقولون« عرشــا
و كل هذه استقالالً للبثهم يف ارض التكيلف و الربزخ بجنــب حيــاة  ٢ساعة و بعض يوم او عشية او ضحاها» يوماً 

  الخلود يوم القيامة.
دة، بل ) ولكنها ليست هذه القلة ا۲۲:۱۱۴» (ان لبثتم إال قليالً لو انكم كنتم تعلمون«و حق القول يف لبثهم:  ملحدَّ

و قال الذين اوتوا العلم و اال�ان لقد لبثتم يف كتاب ّهللا اىل يوم البعث و هــذا يــوم «هي النسبية بجنب اآلخرة: 
) فذلك اللبث املبحوث عنه يعم الربزخ دون خصوص الدنياف و هنــاك ۳۰:۵۶» (البعث ولكنكنم كنتم ال تعلمون

يوماً او بعــض «ب� مفرِط و مفرِّط، ثم عوان لسواهم: » ساعة«� هي هي من قولة االك�ية املجرمة، و ك» عرشاً «
  و اين ساعة من عرش؟ و اين هذه كلها و لبثهم يف كتاب ّهللا اىل يوم الحرش؟.» يوم ـ عشية او ضحاها

هذه اقاويل اربعة عن مدة مكثهم يف األرض من ساعة اىل بعض يوم عشية او ضحاها، اىل يوم واىل عرش، تقديرات 
  هارفة خارفة دون اية حجة و برهنة، تجمعها القلة ملكثم أمام الك�ة األخ�ة.

  و انها الح�قة الكيربة ان يضحوا باآلخرة الطويلة الطويلة لهذه القلة القليلية، الزهيدة التافهة الهزيلة.
قعــة يف الواقعــة فــ� و تراهم نسوا و غفلوا مدة مكثهم؟ و ليست �غفول عنها و ال منسية! ام ذهلوا لشــدة الوا

ذكروا إال قليالً مقدراً لهم �ختلف تقديراتهم حسب مختلف احوالهم و اهوالهم، و االنسان قد يذهل عــن اظهــر 
  االمور عند شديد الهول؟ و هذه واجهة!.

عىل زيفها ـ اما قابلوا طويل اآلخرة بقليل الدنيا بربزخها فقللوها بهذه و تلك؟ و هذه أخرى! و ملاذا  االخرى بينها ـ 
يوم لك «علها حيث اليوم ليل و نهار و قد كانت الحياة يف الربزخ  و االوىل ب� مظلمة و مرشقة » ان لبثتم اال يوماً «

  اضافة اىل قلتها نسبة اىل  االخرى.» و يوم عليك
لهؤالؤ العباد عن فاين الواحدة من منآت؟ اال ان ذلك ليس من البعيد  ۲۴۰/۱هذا إال ان ب� ساعة و عرش ليال بون 

هي عرش ساعات، فظنونهم كلها ال تعدو يوماً او بعض يوم! فهم يحدســون عــ� قضــوا مــن » عرشاً «الحق، ام ان 
األرض و قد تضاؤلت الحياة الدنيا بربزخها يف حسابنهم، و قرصت  ايامها يف مشاعرهم، و هكذا تنزوي تلك األع�ر 

و همومها و تنمحي، فيبدو كل هذه عىل طُولها و طَولها فرتة و جيــزة التي عاشوها و تنطوي و تنال متاع الحياة 
  يحسبونها ساعة او يوماً او بعض يوم!.

و قد تجمع هذه القيالت تحول اللبث� يف الربزخ و االوىل، عىل اختالفات يف تقديرات، ان  الــزمن يف الــربزخ ارسع 
فيه االبدان الربزخيه اجرد من الدنيا بكث�، فرسعة الحركــة منه من االوىل، حيث الزمان يتبع الرسعة، و الربزخ �ا 

  فيه اك� منها بكث�.
حالة النوم حيث رزقهم فيها عذواً و عشياً، او النار يعرضون عليهــا  ۲۴/۲و ان حالة اليقظة يف الربزخ ألك� تقدير 

  غدواً و عشياً، يكفيها ساعتان من الليل و النهار.
خرة قليلة، ثم هم يف ذلــك التقليــل بالنســبة للبــث االوىل كعــاذرين انفســهم، أن حيــاة و ان الحيات� بالنسبة لآل 

  التكليف ما كانت كافية لالنتباه.

                                                        
 ��� ������ً ����� �� ذ�� ا����.�� ا�����ن  ١٠٦ـ٣٠:١٠٣. را�� ج ١

 
��ل �� ����� �� ا��ٔرض ��د ����. ����ا ����� « ٣٠:٥٥٩» (و ��م ا����� ���� ا������ن �� ����ا ��� ���� ���� ����ا �����ن. «٢

 ).٧٩:٤٦» (). ��ٔ��� ��م ��و��� �� �����ا ا�� ���� او ������٢٣:١١٦» (��ٔل ا���د����م او ��� ��م �
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قال ان لبثتم «و ّهللا يصدقهم يف اصل القلة هنا و هناك نسبياً باآلخرة، و يكذبهمم يف تحديداتهم الخارفة الهارفة 
نيا، فل�ذا تغافلتم يف هذه القلة عن االستعداد لتك الكث�ة، و ال يعذرهم يف يوم الد» اال قليالً لو انكم كنتم تعلمون

عاة ملجال التكليف اجابة عن تطلبهم  أو � «حيث الجواب » ربنا أرجعنا نعمل صالحاً غ� الذي كنا نعمل«قلة مدَّ
يوم يدعوكم فتستجيبون ) «۳۵:۳۷» (نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير فذوقوا ف� للظامل� من نص�

  ).۱۷:۵۲» (بحمده و تظنون لبثتم اال قليالً
ِجباِل فَُقْل يَنِْسُفها َرّ� نَْسًفا(«   .۱۰۷ ») التَرى فيها ِعَوًجا َو ال أَْمتًا۱۰۶) فَيََذرُها قاًعا َصْفَصًفا(۱۰۵َو يَْسئَلُونََك َعِن الْ

و يســألونك عــن  «لــة باالنســان املجــرم النســيان العصــيان؟! فالقارعة التي تقرع الجبال و تنسفها، ف� تراها فاع
  ما هو مص�ها يف قيامها؟.» الجبال

حيث يذرها و » ينسفها ر� نسفاً «و هنا يف االجابة عن ذلك السؤال يتجىل املشهد الرهيب العجيب، فإذا الجبال 
ماحقــاً » نســفاً «اً ال يجاد املســ�ات، و ا�ــا يث�ها فال تبقى منها باقية إال دائرة فانية، ال كاملتعود من نسفها برشي

ملساء دون كالء، خلواً من كل نتوء و اعوجاج و ارتتاء، فتصبح » صفصفاً «ارضاً مستوية بعد ارتفاع » فيذرها قاعاً «
  بارتفاع كالروا� و التالل.» و ال أْمتاً «بانخفاض كاألودية » الترى فيها عوجاً «ارضاً مستوية جرداء ملساء 

اً مهــالً«الجبال له عوامل عدة، منها الرجفة املدمرة:  و نسف » يوم ترجف االرض و الجبال و كانــت الجبــال كثيبــ
ت الجبال فكانت رساباً «) و التسي�: ۷۳:۱۴( و » ۱۸:۴۷» (و يوم نس� الجبال وترى األرض بــارزة» «۷۸:۲۰» (و س�ِّ

و تذل الثُم الشــوامخ و « السـالم عليهتعب� االمام عيل   و عىل حد» ۱۰۱:۵» (تكون الجبال كالعن املنفوش«بهذه و تلك 
م الرواسخ فيص� صلدها رساباً رقراقاً و معدها قاعاً سملقاً    ».الصُّ

ام هــو يف حجــم » قاعاً صفصــفاً «ثم الِعَوج قد يكون يف سطح دون عمق من مرتفعات ام منخفضات، و قد نفتها 
� يف حجم مدور، فتصبح اآلية من ادلة كروية األرض، فانها عوج ال يرى مضلَّع فكذلك األمر، فليكن عوجاً ال يُرى ك

يذرها قاعاً صفصفاً. الترى فيها «ترى حيث  ال يف حياتها الدنيا و ال يف أخراها، و قد ا�حت اعواجاجاتها التي كانت
  ».عوجاً و ال امتاً 

  .۱۰۸»ألَْصواُت لِلّرْحمِن فَال تَْسَمُع إِالّ َهْمًسايَْوَمِئٍذ يَتّبُِعوَن الّداِعَي ال ِعَوَج لَُه َو َخَشَعِت اْ «
فمن » يتبعون الداعي ال عوج له«بعد قيامة التدم� و يف قيامة االحياء و التعم� التي هم فيها يحرشون » يومئذ«

  هو الداعي املُتّبع هناك؟.
ة القمر برسول ّهللا و هو افضل داع و أحراه هنا هو ّهللا يف األصل، او من يدعو بامر ّهللا، ولكن قرنه يف آي» الداعي«

عاً ابرصارهم يخرجون من األجداث كأنهم «من بعد ّهللا، قد يحرصه يف ّهللا:  فتول عنهم يوم يدع اىل يشء نكر. خشَّ
ال: يا رب نفسه قآله و عليه هللا صىلملا نعى جربيل للنبي  «م� كان ك� يروى » جراد منترش. مهطع� اىل الداع يقول الكافر..

  . ١»و ما جعلنا لبرش من قبلك الخلد...«فَمن ألمتي؟ فنزلت 
  . ٢مه� هرف فيه هارف و خرف خارف رغم نص القرآن آله و عليه هللا صىلو بذلك تُستُأصل ُمنيه الخلود حتى عن الرسول  

                                                        
 ـ ا��ج ا�� ا����ر �� ا�� ���� ��ل ��� ���...  ٤:٣١٨. ا��ر ا�����ر ١

 
��ن ا�� ��� �� ����� ا������ ���ء ���� ���  آ�� و ���� ا��� ���ا��ج ا�� ا�� ���� �� ا�� ��� ��ل ��� ��� ر��ل ا��ّ�  . و ا����ر ـ ٢

و ��� ����� و ���� و ���ل ���� و ا�� ��ـ� ��ـ�ً  آ�� و ���� ا��� ���و �� ���� ���� ��ه ��� ���� ر��ل ا��ّ�   آ�� و ���� ا��� ���ر��ل ا��ّ�  

و �� ���ت ��� ���� ا��ّ� ا�������� و ��� ��ـ�ي آ�ـ� و ���� ا��� �������ً ���� ��ج �� ���� �� ا����ب و �� ���ل: �� ��ت ر��ل ا��ّ�  و 

�ّـ�  ���َ�ـ�ا رؤ�ـ�� ��ـ�ل ا��ـ� ا���ـ� ار�ـ� ��ـ� ���ـ� �ـ�ن ر�ـ�ل ا�آ�ـ� و ���� ا��� ���ا��ّ� ا��������، ��ل و ����ا ��ر ا�����وا ���ت ا����  

�� ��ت ا�� ���� ا��ّ� ���ل: ا�� ��� و ا��� ����ن، و ��ل: و �� ����� ���� �� ���� ا���� أ��ٔن �� ��� ا����ـ�ون،  آ�� و ���� ا��� ���

� و ���� ا��� ������� ����ه ���� ا��ّ� و ا��� ��� �� ��ل: ا��� ا���س ان ��ن ����  -��ل �� ا�� ال ���اً �ـ� ا���� ا��ي ����ون ��ن � آـ�

��ت، و ان ��ن ا���� ا��ي �� ا����ء �� ��� �� ���: و �� ���� ا�� ر��ل �� ��� �ـ� ���ـ� ا���ـ� أ�ـ�ٔن �ـ�ت او ��ـ� ا����ـ�� 
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) اذ كــانوا يرتبصــون بــه ۵۱:۳۰» (أم يقولون شاعر نرتبص به ريب املنون«و ملحة ثانية تستأصل أمنيات املرشك� 
؟ كال إال متعة الحياة عاجالً او آجالً يف بلوى »افان مت فهم الخالدون« ١ا منه و كأنهم بعده باقوناملوت فيتخلصو 

  الخ� و الرش، ك� الرسول لهم بلوى.
ان الخلد جائز لغ� البرش ك� املالئكة هم خالدون مدى الحياة الدنيا فال �وتــون، و ال تعنــي » لبرش«و قد تلمح 

نهائية، اذ ال يزعمها اي عاقل و ال مجنون، و ا�ا هو البقاء مدة طويلة و مها طول الحياة الدنيا، الخلود األبدية اال 
  فذلك الخلود منفي عن كل برش، مه� ثبت لغ� برش.

) مه� كان انتقاالً من حياة إىل اخــرى، و مــن نشــأة إىل ۳۹:۳۰» (انك ميت و انهم ميتون«فاملوت شامل كل برش 
و نفخ يف الصور فصعق «فناء، اللهم إالّ يف صعقة اإلماتة حيث ال يستثنى منها إال من شاء ّهللا: اخرى دون موت ال

  ).۳۹:۶۸» (من يف الس�وات و من يف األرض إال من شاء ّهللا ثم نفخ فيهاخرى فإذا هم قيام ينظرون
  .۳۵ »نًَة َو إِلَيْنا تُْرَجُعونَ كُّل نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت َو نَبْلُوكُْم بِالّرشِّ َو الَْخْ�ِ ِفتْ «

و يحــذركم ّهللا «هنا تشمل كل نفس حية وسواها، إلهية و سواها حيث اطلق عىل ذاته تعــاىل: » كل نفس«اترى 
كتــب ربكــم «)؟ ۲۰:۴۱» (و اصطفتك لنفىس) «۵:۱۱۶» (تعلم ما يف نفيس و ال اعلم ما يف نفسك) «۳:۲۸» (نفسه

  )؟۶:۵۴» (عىل نفسه الرحمة
! حيث النفس فيها و يف ارضابها ال تعني إال نفس الكائن و ذاته فال تأ� إال مضافة اىل نفس الكائن، حياً و سواه، كالّ

) و رأيت الدار نفسها، و وقع الجــدار ۱۲:۵۴» (استخلصه لنفيس«كذلك: » يحذركم ّهللا نفسه«إلهياً و سواه، فك� 
ذات عموم من وجه تفرتقان يف الجــ�د، اذا ال حيــاة لــه حيــت نفسه، فب� النفس الذائقة املوت و هذه النفس ال

  يذوق املوت، و يف ّهللا فانه الحي الذي ال �وت، و تجتمعان يف االنفس الحية التي تذوق املوت.
مهــ� شــملت املضــافة غــ� » كل نفس«فالنفس الذات ال بد لها من اضافتها اىل الذات فال تشملها غ� املضافة ك

  ).۲۰:۹۶» (و كذلك سولت يل نفيس) «۱۲:۵۴» (ابريء نفيس إن النفس المارة بالسوءو ما «الذات: 
ك� األنفس غ� الحية، حيث ان ذوقاملوت لــيس اال عــن حيــاة، و » كل نفس«فالذات املقدسة اإللهية خارجة عن 

  االضافة فيها تعني النفس الذات.
هي الجزء الحي من الكائن املركب من نفس وسواها، سواًء  و النفس غ� املضافة، أو املضافة إىل غ� ذاتها كاملًة،

) او الروح بخاصة من  او صافه، كالنفس االمارة ۹۱:۷» (و نفس و ما سواه. فألهمها فجورها و تقواها«الروح ككل 
لــنفس يــا ايتهــا ا«) و املطمئنة ۷۵:۲» (و ال اقسم بالنفس اللوامة«) و  اللوامة ۱۲:۵۴» (ان النفس المارة بالسوء«

غ� مقيدة بواحدة من هــذه الــثالث، و ان ذوق املــوت هــو ألصــل الــنفس » كل نفس«) و الن ۸۹:۲۶» (املطمئنة
مصحوبة بهذه الثالث، فهو اذاً كل نفس حية، و هي هنا املكلفة املتبالة بالرش و الخ�، الراجعة إىل ربها، فخاصــة 

ت املالئكة بالبقاء مدى الحياة الدنيا، ولكنها قد تعرضها باملكلف� من املالئكة و الجنة و الناس اجمع�، مه�  ُخصَّ
) و الصعقة ب� ۳۹:۶۸» (و نفخ يف الصور فصعق من يف الس�وات و األرض اال من شاء هللاّ «الصعقة إال من شاءّهللا 

  موت و ذوق املوت.
تخص غ� » نبلوكم«ص بعد عموم، فال تنايف عصمة املالئكة و ك� ابتلوا يف قصة آدم، ام انها خصو » و نبلوكم«ثم 

  و االول اوىل و ال سي� لشموله من هم اعصم من املالئكة و اعظم.» كل نفس«املالئكة املعني� بعموم 

                                                                                                                                                         
��� ا������...�� ��ل و ا����� ا������ن ���� و ا��� ����� و أ��ت ا�������� ا���ٓ�� �ـ�ل ��ـ� ا��ّـ� �ـ� ��ـ�: ��ا�ـ�ي ���ـ� 

 �� و����� ا���� �����...���ه ���ٔ��� ���� �

 �� ا��� ������� ����ّ� ��� ������ �� ا����ء!.» ان ��ن ���� آ����«ا��ل و ا��� ��دب ا������ ��� ��� ���ل ������ً 

 
١ . 
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بالنفس اإلنسانية بشاهد اطالق النفس عليها دون سواها، فانها تشمل كــل نفــس مكلفــة » كل نفس«فال تختص 
عم من املوت نفسه، قد تذوقه و ال �وت موت الفوت ككل من �ــوت عــن مبتالة راجعة إىل ّهللا، و ذوق  املوت ا

هذه األد�، حيث األرواح ال �وت فوتاً، و ا�ا تذوق موت أبدانها و فراقها عنها، و قد �وت ردحاً ثم تحيى ك� يف 
  ».إال من شاء ّهللا «صعقة القيامة 

كل نفــس ذائقــة ) «۲۹:۵۷» (املوت ثم الينا ترجعون كل نفس ذائقة«ـ » كل نفس ذائقة املوت و نبولكم...«اجل 
  ).۳:۱۸۵» (املوت و ا�ا توفون اجوركم يوم القيامة

ثم املوت قد يعني ذوقه نفسه، ك� يف كل موتة عن الحياة الدنيا، ام هو الفوت ردحاً قبل قيامة اإلحياء، أم يعنيه� 
ر مع النار، حيث ال نار و ال اهل نار فانه مــوت الفــوت، و ال خارج عن هذه الثالث اللهم إال موت اآلبدين يف النا

  دون الجنة فانها دار القرار.
  ؟»َو نَبْلُوكُْم بِالّرشِّ َو الَْخْ�ِ ِفتْنَةً «

  ذلك الخ� حيث الخ� كله بيديه، ف� هو ـ اذاً ـ الرش، و الرش ليس اليه؟.
» فانا فتنا قومك من بعــدك و اضــلهم الســامري«رسائيل: فتنة الرش قد تكون جزاًء و فاقاً لرش قبلها ك� ف� بنو ا

كــذلك «) فهذه رش برش و هو خ� يف ميزان العدل مه� سمي رشاً يف ميزان الخلــق ملكــان ابــتالءهم فيهــا ۲۰:۸۵(
  ).۷:۱۶۳» (نبلوهم �ا كانوا يفسقون

  و وعيد عدل، دو�ا ظلم ال كث� و ال يس�!.
فــ�  ۳۸:۸۵۹» (ق و الحق أقول ألمألن جهنم منك و ممن تبعك منهم أجمعــ�فالح«و من العدل املقدم بالوعيد: 

و لقد ذرأنا «يبدل هذا القول لدى ّهللا، فإنه يدخل كث�اً من الجن و اإلنس يف الجحيم، ف� نصيب الجنة إال قليل: 
  ؟:»يدهل من مز«) فالجحيم ُ�أل بهذا الكث� ثم تقول: ۷:۱۷۹» (لجهنم كث�اً من الجن و اإلنس

حوار تح� العقول، �ثل لنا تحقيق حق الوعيد، لحدِّ  ۵۰:۳۰»:يوم نقول لجهنم هل امتألت و تقول هل من مزيد«
  كأن جهنم تتحدث �ا تكدس من أجساد املجرم� فوق بعضهم ركاماً، و ياله من مشهد رهيب!

حيت تكدسهم » هل من مزيد«، و إ�ا فليس ملؤ جهنم أن يجتمع فيها أهلوها ماش� أو جالس� و قا�� أو نا��
» و يجعل الخبيث بعضه عى بعض ف�كمه جمعياً فيجعله يف جهــنم..«عىل بعض و ترتكهم مع بعض �ا يركم ّهللا: 

)۸:۳۷.(  
فهم ـ إذاً ـ ركام يف النار، يف دركاتها كلها، ليس لهم يف سجن الجحيم مجال التجوال، و ال أي مجال، فإنهــا ال تــزال 

ء و آيــة املزيــد، إذ  ؟ و ما مزيد امليلء إال ركاماً هو امللؤ األك�، فهنا التجاوب ب� ايات املِىل»هل من مزيد تقول:«
  تفرسهها آيات الركام!.

  و من ثم نرى هناك عىل جنة مزدلفة ألهلها املزدلف� إليها غ� بعيد:
ل انها غ� بعيد، فهي عىل قربها لهم تزلفت و قربت الجنة للمتق� حا ۵۰:۳۱»:و ازلفت الجنة للمتق� غ� بعيد«

لهم تقريب التكريم التعظيم، كيال يتكلفوا طي مسافة إليها عىل قربها، إذ تكلفوها يوم الــدنيا فــاقرتبوا إليهــا �ــا 
  يقربهم إىل ّهللا زلفى.

  وعد حنون لكل اثم األوبة ۵۰:۳۲»هذا ما توعدون لكل أّواب حفيظ«
م للعبيدما يبدل القول لدي و ما ا« و القول هنا يعني ـ في� يعني ـ: كلمة العــذاب: و قــد قــدمت  ۵۰:۲۹»نا بظالَّ

  ».إليكم بالوعيد
ل قول العذاب من ّهللا ـ أياً كان ـ هو كث�، فإن العبيد كث�، و ّهللا هو العالم الكب�، فاليســ� منــه كثــ�، ان  إن تبدُّ

م«فال يعني ـ إذاً ـ نفي الظلم الكث� ظل�ً و ليس منه، أو عدالً و فضالً و ه� منه،  هنــا ـ إثبــات » و مــا أنــا بظــالَّ
  اليس�.

فلو � يقدم ّهللا قوالً بالوعيد ثم عذب، كان فيه ظلم كث�، فإنه إغراء بالجهل، فأخــٌذ عــىل غــرة و جهالــة! و لــو � 
شهوات الهــوى، فالتســوية بــ� يعذب بعدما ال يقدم فهو ظلم كث�، بالنسبة للعبيد الذين عاشوا التقوى بحرمان 

األبرار و الفجار ظلم كث�! و لو قدم قول الوعيد العدل ثم خالفه إىل مزيد فهو ظلم كث�! أم لو عذب الضال� دون 
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املضل�، أو املضل� دون الضال� فهو ظلم كث�! أم لو خالف قول الوعيد العدل إىل الجزاء غ� الوفاق ـ أياً كــان ـ 
ال يف تقديم القول بالوعيد، و ال يف تحقيق الوعيد، فهو قــول عــدل أم إنــه » و ما أنا بظالم للعبيد« فإنه ظلم كث�:

و إ�ا هو تراب، فخلقــه و هــو روح و  ١»ال مقدراً و ال مكنوناً «خلُق اإلنسان االّول من تراب و � يك شيئاً إنسانياً 
  تراب أهون عليه.

هل أ� عىل اإلنسان ح� من الدهر � «ام إنه خلق كل انسان ـ بعد االوّل ـ من نطفة  ثم... و � يك شيئاً مذكوراً 
  )؟۷۶:۲» (يكن شيئاً مذكوراً. إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمعياً بص�اً 

كل ذلك خلٌق لإلنسان من قبل، ففي االّول ـ حيث املادة االُولية ـ � يك شيئاً يف كتاب التكوين حيث الشيئية كانت 
لل�دة االّولية، و ال يف العلم يف علم غ� ّهللا، اذ كان ّهللا و � يكن معه يشء و قد كان يف اللوح املحفــوظ حيــث ال 

  يعزب عنه يشء!
ناً انسانياً و إن كان و فيالثا�  كان يف كتاب التكوين و العلم املفصول و � يك مقدراً إنسانياً كس�َة الخلقة، و ال مكوَّ

  كنطفة.
ً » النطفة«و يف الثالث  � يك شيئاً مذكوراً يحق ذكره كإنسان، أو يليق بالذكر ملكان قذارة النطفة، مه� كان مقدرا

كان مذكوراً يف العلم « ٢»كان شيئاً و � يكن مذكوراً «طوة أوىل من كينونته فقد يف طريقه إىل التكامل، و مكوناً كخ
ر من نطفة امشاج و ملّا يكون إنساناً! ٤كان شيئاً مقدراً ملّا«او  ٣» و � يكن مذكوراً يف الخلق   قدِّ

و قد تعني اآلية كل هذه الثالث، عىل اختالف دالالتها، عىل أن  الخلق اوّل خلق ـ و إذ خلقنا االنسان  االول ـ و اذ 
اً مقدراً لخلق االنسان كس�ة مستمرة مثل النطفة ـ ام شيئاً مذكوراً مه� كان ـ ام شيئ» و � يك شيئاً «خلقنا النطفة 

ا تتحمــل نفــي اليشــء » شيئاً «نطفة!، و ان كان  يف سياق النفي تستأصل كّل شيئية كــ�ل يف الخلــق االوّل، ولكنهــ
تك من قبل و � تــك قال ربك هو عيل ه� و قد خلق«اإلنسا� كاالخ�ين، ضمن أصل اليشء كاالول، و قد تؤيده 

  ) و برهان امل�ثلة األولية يثبت إمكانية املعاد، و برهان العقل العدل و النقل يثبتان معه رضورته!۱۹:۹» (شيئاً 
نُّهْم َحْوَل َجَهنَّم ِجِثيّا(« أَيُّهــْم أََشــّد َعــَىل ) ثُّم لَنَنْــِزَعّن ِمــْن كُــلِّ شــيَعٍة ۶۸فََو َربَِّك لَنَْحُرشَنُّهْم َو الّشياطَ� ثُّم لَنُْحِرضَ

ا(   )۱۹:۷۰(») ثُّم لَنَْحُن أَْعلَُم بِالّذيَن ُهْم أَْوىل بِها ِصلِيّا۶۹الّرْحمِن ِعتِيّ
تحمل برها� العدل و النقل، فربوبيته تعاىل و ال سي� الرسالية املحمدية تقتيض الحرش و الجزاء، فلو ال » فوربك«

بطلت الرسالة املحمدية و ما دونها، فليس الَقسم هنا إالّ بادّل دليل عىل الحرش لبطلت الربوبية الحكيمة العادلة و 
رضورة املعاد، و قد �ت الرباهــ� األربــع: إمكانيــة باألولويــة، و رضورة باصــل الربوبيــة العدالــة ـ رضورة أخــرى 

  !بالربوبية الرسالية املحمدية فلو ال الحرش لبطلت، و الرابع هو النقل الحامل لهذه الثالث
اوليــاء للــذين ال «) و هــم ۶:۱۱۲» (وترى و من هم الشياط� املحشورون معهــم؟ إنهــم شــياط� اإلنــس و الجــن

  )::۴۳:۳۹» () و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين۷:۴۷» (يؤمنون

                                                        
 ».�راًو �� ������ً ��«�� ا��ٓ�� ���ل:  ا����م ����. �� ا��ل ا����� �� ���� ا����� ��ل ��ٔ�� ا�� ��� ا��ّ�  ١

 
 ����. ا����م ����. ����� ا������ �� زرارة ��ٔل ا����� ����  ا����م �� ا��ٓ�� ���ل:...و ��� �� ��� ا����� ���� آل ��م �� ا���دق  ٢

 
 ���� ���� ا����م:.... �� ���� ا���اء �� ا�٣

 
او �� �� ا�����ن ا�� «��� �� ���� �����:  ا����م ����. ا����� �����ده �� ��� ا����� �� ��� ا��ّ� ا����� �����ده �� ا����م ا���دق  ٤

�ـ�ل: » �� ا�� ��� ا�����ن ��� �ـ� ا�ـ���...«� و ��� �� ���� ����» ���ل �� ���راً و �� ������ً » �����ه �� ��� و �� �� ����ً 

 ��ن ���راً ��� ����ر.
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ذالك طرائق قدداً، هم دركات ك� الشياط� دركات و قد تربوا شيطناتهم عىل شياطينهم أو هم عىل سواء ام دون 
  و ّهللا يحرشهم و اياهم من أجداثهم:

ً، و اج�عاً حولها كــالرتاب و  الحجــارة تــرذُّالً و »: ثم لنحرضنهم حول جهنم جثياً « بروكاً عىل ُركَبِهم ذالً و انكسارا
ن حكم أحكم الحاكم�، فاذا اّدركوا حولها حمعياً و الثا� يعني األوّل تضمناً، فهم اذاً حول جهنم ناظري ١انحساراً 

  ركاماً بعضهم عىل بعض ننزع منهم ِصالَء الجحيم ووقودها، التي يتَّقد بها و يُحرق سائر اهل الجحيم:
هنالك ا�ة الضاللة و أشياعهم، و ال يختص َوقــود النــار »:: ثم للننزعن من كل شيعة أيهم أشد عى الرحمن ِعتياً «

�رداً و عصياناً، لنجعــل » أيهم أشد عىل الرحمن عتياً «للننزعن للوقود » من كل شيعة«بل و من الفروع باألَصالء 
و الِصىل مصدر صىل: الَوقود، ثم الوقود » ثم لنحن أعلم بالذين هم أوىل بها ِصلياً «وقوداً عىل وقود ف�كمه جميعاً، 

و اولئلك هم «هو يف سائر الحجيم و هو دون ذلك صليا:  ما هو يف أصول الجحيم، و هو اوىل بها صلياً، و منه ما
  ) ثم ال وقود إالّ من يتقد من فروع الصاللة:۳:۱۰» (وقود النار

) ولكــن� الَوقــود ان هــ� األشــقى بالنســبة لســائر ۹۲:۱۰» (ال يصالها إالّ االشقى. الذي كذب و توىل«صحيح أنها 
، فنزع األشد عىل الرحمن عتياً ليس ألصل الدخول يف الجحــيم حيــث االشقياء مه� كان االولون هم اوىل بها صلياً 

ثم لنحن أعلــم بالــذين «هي مكان العات� اجمع�، فليس النزع إالّ لصالء الجحيم، ولكن ليسوا يف صالءهم سواء 
ىل و هنالك أوىل لها!»! هم اوىل بها صلياً    فهناك وٌيل للصَّ

عني مجرد الدخول يف  النار و ال ســي� آيــة األشــقى فانهــا تحرصــ َصــليها و آيات الصيل كلّها شاهدة عىل أنها ال ت
  باألشقى، فلو أنه الدخول فغ� األشقى اذاً ـ ال يدخلها!

  )۱۹:۷۲(»َو إِْن ِمنْكُْم إِالّ وارُِدها كاَن َعىل َربَِّك َحْتً◌ما َمْقِضيّا«
ذ ليس منهم ¨، فال يختص بأصحاب الجحيم اخطاب صارم لكافة املكلف� من  الجنة و الناس أجمع�» و ان منكم«

دخوالً فانه نٌص فيه، ال مروراً ام قرباً مه� عنيا من » إالّ واردها«احٌد » و إن منكم« ٢املتقون الناجون من الواردين
ً و ســالماً  ال يبقى بٌِر و ال فاجر إالّ دخلها فتكون عىل املؤمن« آله و عليه هللا صىلالورود بقرينة و ك� يروى عن الرسول   بردا

  :٣»حتى أن للنار ضجيجاً من بردهم ثم ننجي ّهللا الذين اتقوا و يذر الظامل� فيها جثياً  السالم عليهك� كانت إلبراهيم  
ثم يصدرون عنها بأع�لهم فاولهم كلمح الربق ثم كالريح ثم كحرض الفرس ثم كالراكب ثم «انهم يرونها عىل سواء 

                                                        
���ة و �� ا������ �� ا���اب و ا����رة.  . ا��ول ا��� ���ل ��� ���� و �� ا���رك ��� ر����� ـ و ا����� �� ا�� ���س ا�� ���١

: ��ٔ�� ٓا�� و ���� ا��� ���و �� ������ �� ا���� ��� ا���� ا��� �� زوا�� ا���� و ا������ �� ا���� �� ��� ا��ّ� �� ����ه ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  

 ارا�� �����م دون �����.

 
ا��ج ا�� ��� و ا��� و ���دو ا�� ���� و  ا�� ا����ر وا�� ا�� ���� و ا�� ا�����ري و ا����ا�� و ا�� ��دود��  ٤:٢٨٢. ا��ر ا�����ر٢

و ان ���� ا�� «��ر ا�� ��� ��راً و  ا������� ���� ����: ا��� ا��ّ� ���ل: �� ���� ا� آ�� و ���� ا��� ����� ام ���� ����: ��ل ر��ل ا��ّ�  

��ل: �� ��س �� وراء ا������� ��  ٓا�� و ���� ا��� ���؟! و ��� ���  »�� ���� ا���� ا���ا«: ا�� ������ ���ل: آ�� و ���� ا��� ���؟ ��ل  »وارد��

 ». و ان ���� ا�� وارد��«ر ����� ا�� ���� ا���� ��ٔن ا��ّ� ���ل ���� ا��ّ� ������ً �� ��ٔ��ه ����ن �� �� ا���

 
ا��ج ا��� و ��� �� ���� و ا����� و ا�����ي و ا�� ا���ـ�ر و ا�ـ� ا�ـ� �ـ��� وا��ـ��� و �ـ��� و ا�ـ�  ٤:٢٨٠. ا��ر ا�����ر ٣

���� �� ا���� �� ا�� ���� ��ل: ا������ �� ا��رد ���ل ����� �� �ـ����� �ـ��� و �ـ�ل ���ـ�� �ـ������� ����ـ�ً �ـ� ��دود�� و ا��

���� ا��ّ� ا���� ا���ا ����� ���� �� ��� ا��ّ� ����ت �� ���ل: و ا��ى ������� ا�ـ� اذ��ـ� ـ �ـ���ً ان �ـ� ا�ـ� �ـ��� ر�ـ�ل ا��ّـ�  

 ����... ���ل: ��  آ�� و ���� ا��� ���
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  :٢و احاديث املرور تطرح ام تُأوَّل ملخالفتها القرآن و السنة ١»يف رحله كشد الرجل ثم كمشيه
ول مه� كان عذاباً أو رحمــة، فــال شهود صدق عىل الدخ» نذر الظامل�«و » ثم ننجي الذين اتقوا«و » واردها«ف

و �ت كلمــة ربــك «:: عذاب يف مرورها، و ال يذر الظامل� مارين عليها، و ا�ا هو الورود للِجنة و الناس اجمع�: 
ٌء دون استثناء، و إ�ا يستثنى املتقون عن عذابها  ) ِمىل۳۲:۱۳) و (۱۱:۱۹» (ألملنئ جهنم من الجنة و الناس أجمع�

  و ملئها!: دون ورودها
إضافة اىل حتمية الورود باسم الفاعل، إىل انسالخ ذلك الورود عن الزمان فقد » يردها«دون » واردها«و قد تلمح 

مثلث الجحيم، فالدنيا بشــهواتها و » إن منكم إال واردها«يشتمل مثلث الزمان يوم  الدنيا و الربزخ و القيامة، ف
ًة لها، ولكن� الذين اتقوا منّجون عنها، عن بواعثها يوم الدنيا حيث يتقون لهواتها جحيم ك� الربزخ و القيامة نتيج

موجبات النار، و عن كوارثها يف برزخها يوم الربزخ و عن نار الخلود يوم الخلود، إذاً فهنالك مثل للورود، مه� كان 
ن ثم ورود يف مختلف درجاتــه او  في� سوى األخ� ورود اإلجتياز لفرتة قرصت ك� الدنيا أم طالت ك� الربزخ، و م

  دركاته �ختلف اإلستحقاقات و التخلفات
و هو يف أعىل درجات الربوبية يورد كالً يف الجحيم األخرى ك� أوردهم يف » ربك«ف» كان عىل ربك حت�ً مقضياً «

ظوة، و يرى غرب هنا، ول� يرى املتقون سجن املتمردين فتكون لهم ح» بالتقوي«االوىل، ثم ينجى هناك ك� نجي 
ألمالن جهنم مــن «املحتومة �ا حلف: » كان عىل ربك«املتق� فتكون عليهم حرسة، و هذه قضية الربوبية القمة 

كتــب عــىل نفســه الرحمــة «فقد كتب عىل نفسه عموم الورود يف الجحيم بربوبيته ك� »! الجنة و الناس اجمع�
  ) و من الجمع الرحمة قضية الربوبية الجمع يف الجحيم!۱۶:۱۲» (ليجمعنكم اىل يوم القيامة ال ريب فيه::

 آله و عليه هللا صىلدرجات حسب درجات التقوى ك� سبق عن الرسول  » ثم«و الفرتة املستفادة من » ثم ننجي الذين اتقوا«
ى مهــ� بقــى ردحــاً فيهــا، و إن » فاولهم« كثــ�اً كلمح الربق ـ و هو منهم ـ و آخرهم كمشية، و هم أخر من ينجَّ

  تعم اللّمحة اىل الخلود غ� الدائب! ولكن:» ثم«كالخالدين غ� اآلبدين فيها، ف
قد تخرج املعذب� يف النار عن املتق� و هذا هو الحق، و بقاء الظــامل� يشــتمل بعــد » و نذر الظامل� فيها جثياً «

ثم الباقون هم الظاملون عىل دركاتهم! و يا ويلنا  إالّ اللمحة اىل املشية،» ثم«املشية اىل الخلود و إىل األبد، فال تعني 
و ال » الذين اتقوا«و نحن كلنا واردوها و هذا يق�، و َمن هذا الذي يخرج منها و ليس إالّ شكاً بعد يق�، اللهم االّ 

وارد النار و ال أدري فقد علمت ا� : «آله و عليه هللا صىلتنقض اليق� بالشك بل انقضه بيق� مثله، و ك� يروى عن الرسول  
  .٣»كيف الصدور بعد الورود

                                                        
����د . ا����ر ا��ج ا��� و ا�� ا�� ���� و ا�� ا�����ري و ا�����ي و ا����� و ���� و ا������ �� ا���� وا�� ��دو�� �� ا�� ١

 : ��د ا���س ���� ا���ر �� ���رون... ٓا�� و ���� ا��� ����� ا��ٓ�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  

 
���ل: ����ز » ���� ا�� وارد��و  ان : «آ�� و ���� ا��� ���ا��ج ا�� ��دود�� �� ا�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�   -. ��� �� �� ا��ر ا�����ر ٢

 ���� ـ.

و ��ر «ا��ل �� ��� ����ز ��� ـ ��ـ  ����، ��� ��ل ��� ا��رود، ���� ��د�� ورود ا������ز ��������� و آ��ون ���رون ���� �������� 

 ».ا������� ���� ����ً 

 
ا��ج ا�� ���� �� ا����� �� ��وة �� ا����� ��ل: ��� اراد ا�� روا�� ا���وج ا�� ارض ���� ��  ا��ـ�م ا�ـ�ه  - ٤:٢٨٢. ا��ر ا�����ر٣

�ــ�ء �ــ�ه ا��ٓ��...��ــ� آ�ــ� و ���ـ� �ــ�ا� �ــ��ا���ــ���ن ��د���ــ� ���ــ� ��ــ�ل: ا�ــ� و ا��ّــ� �ــ� �ــ� �ــ� ا�ــ����... و���ــ� �ــ��� ر�ــ�ل ا��ـّـ�  

و ��� ا��ج ا�� ا����رك و ا��� �� ا���� و ا�� ����� �� ��� �� ��� ا��ّ� ا�ُ���� ��ل: ��� ���� ��ه ا��ٓ�� ذ�� ��� » ����...

����ـ� ��ـ���� ا��ّ� �� روا�� ا�� ���� ���� ���َءت ا���أة ���� و ��ءت ا���د�� ���� و ��ء ا�� ا���ـ� ����ـ�ا ���ـ�ن ���ـ� ا
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إذا التقوا يقول الرجل لصاحبه هل اتاك «أثراً بالغاً يدهشهم ف آله و عليه هللا صىلحاب الرسول  و لقد أثرت هذه اآلية يف أص
اجل و ان يق� ورود النار  ١؟»انك وارد؟ فيقول: نعم! فيقول: هل أتاك انك خارج؟ فيقول: ال فيقول: ففيم الضحك

ال يقطعه إالّ يق� التقوى املنجية عن النار، و قد بينها ّهللا يف كتابه املبــ�، و نحــن كلنــا ـ إالّ املعصــوم� ـ ســوف 
دون ذلك فعلينــا  نردها، و هل ننجوا منها؟ ّهللا اعلم! إذ ال ندري هل تختم عاقبة أمرنا بالتقوى فنموت أتقياء، أم

  إذاً الجهاد الدائب يف التقوى مستعيذين باّ� من كلِّ شيطان رجيم!
) بل و تناظرها، حيــث ۲۱:۱۰۱» (إن  الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون«و ال تُناحر آيُة اإلبعاد: 

اولئك «تعني ما تعنيه » ثم ننجي«د، فاإلبعاد ليس إالّ بعد الورود أو القرب، و آية الورود تبعدهم عنها بعد الورو 
ال يسمعون حسيسها و هم فيها اشتهت انفهسم خالدون. ال يحزنهم الفزع األكــرب و تتلقــاهم «و » عنها مبعدون

  ):۱۰۳» (املالئكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
و دون ان يحزنهم الجحيم، تتلقاهم املالئكة اىل الجنة ح� ينّجون و يبعدون عن النار، دون  ان يسمعوا حسيسها، 

  بل و قد يفرَحون �ا رأوا سجن املتمردين رحمة عىل رحمة، و ك� هي عىل أهل النار عذاب فوق العذاب!
مه� كانت ألهلها محرقة اللّهم إالّ حيناً كلمحة، و هنالك َجثٌْو حــول جهــنم للظــامل� و  ٢فالنار إذا للمتق� خامدة

:   جثٌو آخر فيها لهم و اين جثوٌّ من جثوٍّ
صلية للجحيم، من أ�ة الضاللة و من كل شيعة هم أشد عىل الرحمن إن الذين هم اوّل املذوف� فيالجحيم يردون ت

و ا�ة الهدى و سائر النبي� من املقرب� و طائفة  آلـه و عليه هللا صىلعتياً، و طليعة الصادرين من كل الواردين هم الرسول  
  من اصحاب اليم�، و بينه� متوسطون من الصادرين و الباق�:

وا منها؟ إن ُورودهم فيها لهم حظوة رحمة حيث يــرون ســجن الظــامل� وترى ملاذا غ� الظامل � يردونها حتى يُنجَّ
  مبتهج� انهم � يردوها معذب� فانها لهم برد و سالم و للظامل� حرق و إيالم!:

  في� ينقله يرنابا الحواري عن هذا الورود العام: السالم عليهو قد يتحدث املسيح  
) بيد أن ما ال مشاحة فيه أن األطهار و أنبياء ّهللا ۸كل احد اياً كان أن يذهب اىل الجحيم ( أجاب يسوع: يتحتم عىل

) و ماذا أقول لكــم؟ ۱۰إ�ا يذهبون اىل هناك ليشاهدوا ال ليكابدوا عقابا أما االبرار فانهم ال يكابدون إالّ الخوف (
) و �ا أنــه ذو ۱۲) فرتتعد�ة الجحيم لحضورة (۱۱(افيدكم أنه حتى رسول ّهللا يذهب إىل هناك ليشاهد عدل ّهللا 

جسد برشي يرفع العقاب عن كل ذي جسد برشي من املقيض عليهم بالعقاب فيكمث بال مكابدة عقاب مدة إقامة 
) و ا�ا يفعل ّهللا هذا ليعرف كل مخلــوق ۱۴) ولكنه ال يقيم هناك إالّ طرفة ع� (۱۳رسول ّهللا ملشاهدة الجحيم (

) و متى ذهب إىل هناك ولولت الشياط� و حاولت اإلختباء تحت الجمــر املتقيــد ۱۵نفعاً من رسول ّهللا (انه نال 
  ):۱۵ـ۱۲۶:۷قائالً بعضهم لبعض: اهربوا فإن عدّونا محّمد قد أ� (انجيل برنابا 

لجنة و ان كابــد العقوبــة فمص�ه إىل اآله و عليه هللا صىلـ ترصيحات أن مات من مات عىل دين محمد  ۲۱ـ۱۷ثم يف االيات 
ه هللا صىللالع�ل السيئة و ترك الصالحات فانه باملآل ينتقل اىل الجنة بدعاء محمد   و إن عــذب يف نــار الــربزخ و  آلـه و علـي

  القيامة ك� يستحق!:

                                                                                                                                                         
آ�� ������ ����  آ�� و ���� ا��� �����ل: �� ا���ه! �� ا��ي ا�����؟ ����ا: �� ��ري و��� رأ���ك ���� ������ ��ل: ا�� ا���� ��� ر��ل ا��ّ�  

 وارد ا���ر و �� ������ ا�� ��در ���� ��اك ا��ي ا�����.¨ ر�� ���رك و ����� ان

 
 اذا ا����ا...   آ�� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا�� ا�� ���� �� ا���� ��ل: ��ن ا���ب ر��ل ا��ّ�   ٤:٢٨٢. ا��ر ا�����ر ١

 
� ا���� ���ل ����� ���ل: اذا د�� ا��  ا��� آ�� و ���� ا��� ����� ���� ��� ا��ّ� ا�� ��ٔل ر��ل ا��ّ�   ٢٤٤ص  ٢. ����� ا���� ا��ازي ج ٢

 ���� ا��� و���� ر��� ��ن ��د ا���ر ����ل ���: �� ورد����� و �� ����ة.
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  كيف يبدى ّهللا الخلق ثم يعيده؟

بُوا فََقْد كَّذَب أَُمٌم ِمْن قَبْلُِكْم َو ما عَ «   ).۲۹:۱۸(»َىل الرُّسوِل إِالّ الْبَالُغ الُْمب�ُ َو إِْن تَُكذِّ
هي من تتمة الحجة اإلبراهيمية؟ و � تسبقه أمم إالّ أمة نوح! أم هي الحجة القرآنيــة دون » و ان تكذبوا«اترى 

  بصيغة الغائب؟.» او � يروا...«نقل، تلحيقاً للحجة اإلبراهيمة للمخاطب� بالقرآن، ك� و تؤيدها 
ألرجح، و أمم قبل ابراهيم تشمل أمة نوح و َمن قبله من ا ملرسل� كإدريس و آدم و شيث، ك� و ان الجمع هو  ا

  امة نوح يف قرونه العرشة قرون عرشة قد يعرب عنهم بأمم.
دون » فقد كذب امم من قــبلكم«قالتي الحقة عن ّهللا و ما عند ّهللا فلستم انتم بدًء من املكذب� » و ان تكذبوا«

ملا أرسل ّهللا و لقــد بلغــت و » املب�«عن ّهللا » إال البالغ«تجاهكم » و ما عىل الرسول«شطارة لكم بينهم سباق و 
هي م� تب� أن البالغ الرسايل الخفاءَ فيه و ال إج�ل يعرتيه، و » البالغ«يف مواصفة » املب�«رسالًة صادقة من ّهللا و 

ق عىل الوحي الرسايل اطالقاً. تأخ� البيان عن وقت الحاجة بالغ غ� مب�،   فال يصدَّ
هذه خطوات تربوية يخطوابها الداعية إىل هؤال األلداء ضد الدعوة، تدخل إىل قلوبهم من مداخلها، بإيقاعات قوية 
عى أوتارها، و دقَّات عميقة يف أوطارها، كن�ذج خالّبة غالّبة يجيب ان يتمالها أصحاب الدعوات الرسالية لينسجوا 

  والها يف كل أحوالها يف مخاطبة النفوس و إزالة النحوس.عىل من
َخلَْق ۱۹أَ َو لَْم يََرْوا كَيَْف يُبِْدُى ّهللاُ الَْخلَْق ثُّم يُعيُدُه إِّن ذلَِك َعَىل ّهللاِ يَسٌ�(« ) قُْل س�ُوا ِيف اْألَرِْض فَانْظُرُوا كَيَْف بََدأَ الْ

ٍء قَديرٌ ثُّم ّهللاُ يُنِْىشُ النّْشأََة اْآلِخَر    .۲۹:۲۰»َة إِّن ّهللاَ َعىل كُلِّ َيشْ
الواو هنا تعطف اىل محذوف معروف من اآليات األنفسية الدالة عىل وجود ّهللا و توحيده يف كل ربوبيته، و انكم 

كيف « اىل افاقية االيات:» او � يرو..«اليه ترجعون، فإذا � يروا أنفسية االيات حيث األبصار كليلة و النفوس عليلة 
  »يبديُء ّهللا الخلق ثم يعيده

مرة أخرى يف األخرى » ثم ينيشء (ّهللا) النشأة اآلخرة«أّول مرة » كيف بدأَ الخلق«عىل طول الخط هنا يف األوىل، و 
  ».قدير«بدأً و إعادة » إن ّهللا عىل كل يشءٍ «

و هي » فانظروا«ن النظر ك� يف الثانية: و عل الرؤية األوىل هي ـ فقط ـ الرؤية البص�ية، ام و البرصية الناتجة ع
َف الحق، و  تعنــي » كيــف«عىل أية حال رؤية مستمرة عىل مدار الحياة العقلية لكل عاقل راٍء راع يف رؤيته تكشُّ

حق الكيفية فانه خاص بالخالق عل�ً و قدرة يف: كيف يبديء و كيف بدأَ،؟ وا�ا تعني ظاهراً » فانظروا«هنا و يف 
و اإلبداع و اإلعادة، الباهر لكلِّ راٍء و ناظر، فقد يُبديُء ّهللا خلق كل يشٍء من كل يشء ـ بعد خلق المادة من البدِء 

ك� هنا، الدالة عىل اإلستمرار، و من باب اإلفعــال، » يبديءُ «ك� الثانية، دون » بدءَ «األم ـ فان خلقها بدًء صيغته 
ل كاملاء و البخار، و  الرتاب و األشجار و الحيوان و اإلنسان، كل ذلك فكل ما يُخلق من يشٍء ثم يعاد إىل شيشه األوّ 

عىل مدار الخلق بعد املادة األوىل، و اإلبداء هو إظهار البــدء، كــ� » يبديُء ّهللا الخلق ثم يعيده«داخلة يف نطاق 
  ملاهوية و الظاهرية.اإلعادة هي إظهار العود، عوداً إىل بدِء، فاملادة واحدة و إ�ا اإلخالف يف الصورة ا

كيــف «ك� تعني اإلعادة املستمرة كذلك تعني اإلعادة األخ�ة يوم القيامة وهي أهون عليــه، ثــم » ثم يعيده«ثم 
مضياً و تعدية، عىل الفرق الواضح بينه� معنوياً و واقعياً، مه� اشرتكا يف » يبديءُ «مختلفًة عن » أبدء«دون » بدأ

  الخلق و اإلعادة.
» ك� يدأكم تعودون«) و ۸۵:۱۳» (انه هو يبديُء و يعيد«نظرة أوىل تنتج رؤية أوىل، ما يُطمنئ » يءُ كيف يبد«ف
تخٍط عن هذه » كيف بدأ الخلق«من هيِّنه و أهونه، ثم » عىل ّهللا يس�«الخلق إبداًء و  إعادة » إن ذلك) «۷:۲۹(

ترمي إىل النهايــة، و » ّهللا ينيشُء النشأة االخرة«، ك� و املرحلة املستسمرة إىل البداية األوىل يف خلق املادة األولية
هو » بدَء الخلق«، ف»قل س�وا يف األرض فانظروا...«ب� األمرين، فلذلك » يُبديء الخلق ثم يعيده«ه� أهم من 

و ه�ِّ و كل هذه الثالث من خلق ّهللا، و هي عىل الرتتيب يف حدود ذواتها صْعب » ينيشء النشأة اآلخرة«أهم من 
و أهون، مه� كانت يف قدرة ّهللا عىل سواء، ولكن يستدل باألوّل الصعب و بالثا� اله� عىل الثالث األهون، و مه� 
كان األوالن قضيَة الفضل، فالثالث هو قضية العدل، فهو أوىل من األول� بأولويت�، و هنالك اإلعادة بعــد اإلبــداء 
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الً و أخ�اً، و اإلعادة املَعاد ـ و هي إعادة الصورة �ثلها و املــادة هــي هيــه تشمل كل مراحل الخلق و التحوير أو 
و كخلفيَّة لكافة اإلعادات، ف� إعادة اإلنسان إنساناً ىفء األخــرى إالّ كإعادتــه » ثم يعيده«بعينها ـ هي من ضمن 

و لقــد «وىل يف األخــرى أصــلح و أوىل: تراباً ك� كان، و إذا كانت هذه يف األوىل مصلحيَة الحياة الدنيا، فالعادة األُ 
فقد تخص الخلق األوّل ال مــن يشٍء، أم و » كيف بدأ الخلق»)، و اما ۵۶:۶۲» (علمتم النشأة األوىل فلو ال تذكرون

ككــل يف كــلِّ مــا بــدَء، و » ينيشُء النشــأة اآلخــرة«الذي بدَء الخلق » ثم هللاّ «خلق اإلنسان و � يكن شيئاً مذكوراً 
و هو الذي يبدُء الخلــق ) «۳۱:۲۸» (ما خلقكم و ال بعثكم اال كنفس واحدة«إلنساُن و سائر املكلف�، فكخاصٍة ا

)، و ذلك اإلنشاء إ�ا هو إنشاء الصَور، و ۵۳:۴۷» (و أن عليه النشأة األخرى) «۳۰:۲۷» (ثم يعيده و هو أهون عليه
عينه، و انشاَء َرجع الروح اىل البدن يف صورته املنشأة، و  املواُد هي ك� هيه، انشاًء للصورة اإلنسانية مثل األول ال

  إنشاء لليوم اآلخر مكاناً و زماناً آخرين يخلتفان عن األّول.
سواء أكان كائناً فيقدر عىل تحويله أو إعدامه، ام قبل كونه و هــو ممكــن » ان ّهللا عىل كل يشٍء قدير«كل ذلك ل

غ� صالح التكوين فال يكوِّنه ألنه خالف الحكمة، و اما املمتنع التكوين ذاتياً التكوين و صالحه كاملادة األّولية، ام 
فليس شيئاً حتى يبحث عن تعلق القدرة به وعدمه، فانه االّيشء املطلق، ك� أن ّهللا هو اليشء الطلــق، و األشــياء 

نها كائنة �ا كونهــا، و اخــرى ألنهــا املمكنة التكوين جوهرياً ام ماهوياً هي النسبية يف الشيئية، فقد تكون شيئاً أل 
عطف للنظر العقيل اىل بدِء الخلق و هو أصعب » فانظروا كيف بدَء الخلق«، و هنا ١قابلة التكوين كاملادة األوىل

نا أرض التكوين �ختلف األبعاد الفيزيائية و الكي�وية، ينتج أن الكون له من اإلعادة، و الس� يف األرض، و هي ه
ء كوٌن خالف كون املُبِدِء، ال والٌد له و ال علٌة غ� إرادية أم محصورة، بل هو خالٌق خلق اليشء  بداية، و ال بد للبادى

ض هنا ســ� فطــري و عقــيل و عمــيل و الذي كل األشياء منه، ال من يشء و ال من ال يشٍء، أجل و إن الس� يف األر 
  ىل حقيقة أنيقة دقيقة حقيقيٍة لإللتفات.¨حيس، يفتح الع� و القلب عىل كيان الكون، لفتة عميقة ا

ه هللا صىلصحيح أن جل املخاطب� بهذا القرآن أو كلهم ـ سوى الرسول   ه و علـي و أهليه املعصوم� عليهم السالم � يكونوا آـل
، هو توجيه لكافة املكلف� منذ نزول » بدَء الخلقكيف «ليعرفوا هكذا  ولكن الذي يتمىش مع الدعوة القرآنية ككلِّ

كيــف بــدَء الخلــق ثــم ّهللا «القرآن إىل يوم الدين، كالً عىل قَدرَه، حيث الس� يف األرض آفاقياً و أنفسياً،م� يربهن 
  و»ان ّهللا عىل كل يشء قدير«، و »ينيشء النشأة اآلخرة

  .۲۹:۲۱ »ُب َمْن يَشاُء َو يَْرَحُم َمْن يَشاُء َو إِلَيِْه تُْقلَبُونَ يَُعذِّ «
عــن » تقلبــون«و إليه ال إىل ســواه » و يرحم من يشاء«و املشية الفاضلة » يعذب من يشاء«له املشية العادلة ف

اطنهــا، و عــن اختيارهــا اىل هذه الحياة الدنيا إىل األخرى، ال فقط قلباً لحياة اىل حياة، بل وقلباً عن ظاهرها إىل ب
و «ـــ » و ّ� اآلخــرة و األوىل«اضطرارها، و عن أع�لها إىل نتائجها، و عن كل ما تتطلبه األوىل، إىل طلبات األخرى 

  ).۱۰:۳۰» (ردوا إىل ّهللا موالهم الحق و ضل عنهم ما كانوا يفرتون
  .۲۹:۲۲ »ِء َو ما لَُكْم ِمْن ُدوِن ّهللاِ ِمْن َوِيلّ َو ال نَص�ٍ َو ما أَنْتُْم ِ�ُْعِجزيَن ِيف اْألَْرِض َو ال ِيف الّس�«
ربَّكم، ال يف األوىل أالّ » و ما انتم �عجزين يف األرض و ال يف الس�ء«شئتم أم أبيتم إذ أنتم ال تَغلبون » اليه تقلبون«

كله هنا و هناك، فال تعجزون ّهللا تفلتاً تُقلبوا، و ال يف األخرى أالّ تعذبوا، فاألرض و الس�ء صيغة أخرى عن الكون 
يا معرش الجن و اإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار الس�وات و األرض فانفــذوا ال تنفــذون إالّ «عن ُملكه: 

و ال «ييل أموركم هنا و هناك » و ما لكم من دون ّهللا من ويل«) و ال تعنُّنتاً عن ُملكته و إرادته: ۵۵:۳۳» (بسلطان
  ينرصكم عن بأس ّهللا.» نص�

  .۲۹:۲۳»َو الّذيَن كََفُروا بِآياِت ّهللاِ َو لِقائِِه أُولئَِك يَِئُسوا ِمْن رَْحَمتي َو أُولِئَك لَُهْم َعذاٌب أَليمٌ «
 البعيدون عن» اولئك«كفراً بايات ّهللا افاقية و أنفسية، الدالة عىل ربوبيته الوحيدة غ� الوهيدة و لقاًء لثواب ّهللا 

و «يف الدنيا و اآلخرة، فاملؤمن بآيات ّهللا و لقاِءه ال ييأس من رحمة ّهللا » ينسوا من رحمتي«منافذ املعرفة الربانية 

                                                        
 �� ا�����ن ��� ��ء آ�� ا���رة. ٢٩. ����� ا���� �� ا���رة ����ر �� ��رة ا���� ج ١
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  هو أبد الخلود يف الجحيم.» أولئك لهم عذاب أليم
اِر إِّن يف ذلَِك َآلياٍت لَِقْوٍم ئُوِمنُونَ فَ� كاَن َجواَب قَْوِمِه إِالّ أَْن قالُوا اقْتُلُوُه أَْو َحرِّقُوُه فَأَنْجاُه ّهللاُ ِمَن «   .۲۹:۲۴ »النّ
أو «بأيــد قتلــة » أن قــالوا اقتلــوه«جواب كل أحمق نكــد: » إال«بعد هذه الحجج البالغة » ف� كان جواب قومه«

يف  »فانجاه ّهللا من النــار«و هي رش قتلة، إذ حرق أكبادهم ح� كرس أصنامهم، إذاً فحرقة بحرقة، ولكن » حرقوه
  ).۲۱:۶۹» (يا نار كو� برداً و سالماً عىل ابراهيم«ذلك املرسح الخط� قائالً: 

) و عّل الجمع انهم عزموا يف البداية عىل قتلة، ثم عــىل ۲۱:۶۸» (قالوا حرقوه«و يف أخرى » اقتلوه او حرقوه«هنا 
األخرى، و عــىل أيــة حــال عزمــوا عــىل  إحراقه ألنه أشد و أن�، أم كانوا مفرتق� ب� قتله و حرقه، فتغلبت الفرقة

  إحراقه فألقوه يف الجحيم.
آيٌة لكون الرب، و آيٌة لكيان  الربوبية، و آيٌة » لقوم يؤمنون«ربانية » آليات«الحجاج، و خلفيَّة اللجاج » إن يف ذلك«

و ال يزيــد «باياتــه  بــاّ� و» لقــوم يؤمنــون«للرسالة الصادقة، و آيٌة للعاقبة الصادقة، ايات مع بعض و تلو بعض 
  ».الظامل� إالّ خساراً 

كُْفُر بَْعُضــُكْم بِــبَْعٍض َو يَلَْعــُن َو قاَل إِّ�َا اتَّخْذتُْم ِمْن ُدوِن ّهللاِ أَْوثانًا َمَوّدَة بَيِْنكُْم ِيف الَْحياِة الّدنْيا ثُّم يَْوَم الِْقياَمِة يَ «
اُر َو ما لَ    .۲۹:۲۵»ُكْم ِمْن ناِرصينَ بَْعُضُكْم بَْعًضا َو َمأْواكُُم النّ

  تلمح انها قالَتُه لهم بعد نجاته:» فانجاه هللاّ «هنا بعد » و قال«
ألنها آلة من دون ّهللا، و ال أنها شفعاءكم عند ّهللا، و ال أنها تنفعكم إذ » اتخذتم من دون ّهللا أوثاناً «ليس إالّ » إ�ا«

و هي منصوبة مفعوالً لها، أم و بنزع الخافض »  الحياة الدنيامودة بينكم يف«تعبدون، أو ترضكم إذ ال تبعدون، بل 
  سبب وغاية مقصودة يف اتخاذ األوثان.» مودة بينكم«بتقدير الم التعليل، إذاً ف

قد تعني كل ب� يف هذا الب�: بينكم و األوثان، و بينكم و آباءكم األقد�ن، و بينكم و رئوس اإلرشاك، و » بنيكم«ثم 
، حيث تودون األوثان الذهبية و الِفضية أماهيه من الجواهر الثمينــة و ســواها، و تــودون ابــاءكم بينكم التابع�

فتقلدونهم يف ذلك اإلتخاذ، وتودون زع�ءَكم فتتبعونهم فيه، و تودون بعضكم بعضاً و أو ثانُكم  هي صلة املودة و 
ناع، و إ�ا مجاملة  معاملة دنيوية، بسبب املودة فال اعتقاد هنا و ال إقت» مودة الحياة الدنيا«الوحدة، و كل ذلك 

فيها أم لغايد استبقاءها أو حصولها، و هذه سنة بئيسة يف الج�عات التي ال تأخذ الطقوس العبادية مأخذ الجــد 
  العقيدي، و إ�ا هي مصلحية الحفاظ عىل صالح الحياة الدنيا دون ان �لك وراَءها حقاً صالحاً لإلتباع.

بعد ميض » ثم«) ـ ۴۳:۶۷» (و األخالء يومئٍذ بعبضهم لبعض عدو إالّ املتق�«و خلتها » ودة الحياة الدينام«و ألنها 
كــال ســيكفرون بعبــادتهم و «، فاآللهة تكفر بعبادتهم: »يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضاً «الحياة الدنيا 

  ).۳۱:۱۴» (و يوم القيامة يكفرون برش ككم) «۱۹:۸۲» (يكونون عليهم ضداً 
  ).۲:۱۶۶» (إذ تربء الذين اتبعوا من الذين اتَّبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم األسباب«و املتبوعون: 

  ).۷:۳۸» (كل� دخلت أمة لعنت أختها«و كلٌّ يلعن اآلخروهم زمالء يف اإلرشاك 
 ۱َء يف اإلرشاك، و ذلك ثالوث العذاب:عابدين و معبودين، اباًء و ابناًء، أتباعاً و متبوع�، و زمال » مأواكم النار«ثم و 

م� » و ما لكم من نارصين ۳«وان مأواكم النار، و هي مجمع كل األوّداء يف الرشك!  ۲يكفر بعضكم ببعض و يلعن،
  ».مودَة بينكم«اتخذتم أوثاناً من دون ّهللا و سواها، رغم ما جمعتم من جمعكم يف ذلك اإلرشاك 

  .۲۹:۲۶»إِّ� ُمهاِجٌر إِىل َرّ� إِنُّه ُهَو الَْعزيُز الَْحكيمُ فَآَمَن لَُه لُوٌط َو قاَل «
فكلٌّ من هلذه األربع تعني ما تخصــه مــن حســب » آمن به ـ آمن معه ـ آمنه«ليست لتعني ما تعنيه » آمن له«

  نوعية التعدية ك� هي قضية الفصاحة.
�ان برسول ّهللا، من أمته ككل امة، و من رسول هي كأصل اإل�ان هو  اإل�ان باّ�، و كوسيط هي اإل» آمن به«ف

) فليس يؤمن رسول برسول حيــث الرســالة هــي ا�ــان بــاّ� دون ۳:۸۱» (لتؤمنن به و لتنرصنه« آله و عليه هللا صىلكمحمد  
و  »املؤمن املهيمن..«جعله يف امن هو خاص باّ� و هو » آمنه«وسيط، اللهم إالّ تجاه محمد و هو رسول الرسل، و 

  هو مجازياً ان تؤمن خائفاً ع� يخاف، ال أن تجعله يف أمنك ك� ّهللا.
و مــا «) ـ ۲۷:۴۴» (و أسلمت مع ســلي�ن ّ� رب العــامل�«تعني معية اال�ان باّ� ك� اإلسالم معه » امن معه«و 
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  ).۱۱:۴۰» (آمن معه إال قليٌل 
، ا�اناً لصالح املوكب الرسايل أن يصبح من أعــواد الرســالة و هو ا�ان باّ� لرسول ّهللا إذ يدعو إىل ّهللا » امن له«و 

  اعضاد الرسول، بعدما كان مؤمناً.
  الشهود املعصومون 

ُن لِلّذيَن كََفُروا َو ال ُهْم يُْستَْعتَبُونَ «   .۱۶:۸۴»َو يَْوَم نَبَْعُث ِمْن كُلِّ أُّمٍة َشهيًدا ثُّم ال ئُوذَ
ونه، اذا فهي امة كل رسول من اويل العزم، اال ان هنا هي املجتع الذي يؤم » امة« قد » شهيدا«قصدا واحدا و يؤمُّ

يكون جنسا يشمل عدة شهود لكل امة، يف زمن واحد ام تِلَو بعض، ك� يف الرسل الفروع و اال�ة املعصوم�، و قد 
م امة وســطاً لتكونــوا شــهواء عــىل و كذلك جعلناك: «آلـه و عليـه هللا صىلدلت عى منصب الشهادة لهم عىل هامش الرسول  

قــل كفــى بــاّ� شــهيداً بينــي و : «السـالم عليـهو نزوالً يف خصوص عيل   ١)۲:۱۴۳» (الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً 
  ).۱۳:۴۳» (بينتكم و من عنده علم الكتاب

» ثــم«و هذه هي الشهادة عىل األع�ل يوم يقوم االشهاد، �ا تلقوها عنهم يوم الدنيا �ا أشهدهم ّهللا عليه منهــا 
يف اي كالم خالف الشهادة و الشهود، ام اية محاولة إلخفاء شــهادة أو » ذن للذين كفرواال يؤ «بعد بعث الشهداء 

اليوم نختم عىل افواههم «) حيث ۷۷:۳۶» (هذا يوم ال ينطقون. و ال يؤذن لهم فيعتذرون«نقضها أم تكذيبها، فان 
اقع الشهادات، فالجو هنــاك كلــه ) تصديقاً واقعياً لو ۳۶:۶۵» (و تكلمنا ايديهم و تشهد أرجلهم �ا كانوا يكسبون

و ال «ال فحسب بل » ال يؤذن للذين كفروا«شهادات فويالت و ويالت والت ح� مناص، و قد مىض يوم الخالص ف
و ان يستعتبوا «ح� يتطلبون زوال الَعتْب عنهم، بعذاب أجرد عن الُعتبى، فضالً ع� دون العذاب » هم يستعتبون

فــاليوم ال ) «۳۰:۵۷»(فيومئذ الينفع الذين ظلمــوا معــذرتهم و ال هــم يُســتعتبون) «۴۱:۲۴» (ف� هم من املعتَب�
) اعتذراً و اسرتضاًء قولياً ام قد مىض وقته، و قد فات أوان االستعتاب و ۴۵:۳۵»(يخرجون منها و ال هم يُستعتبون

  جاء أوان الحساب.
ان تزال عنهم العتبى، ام ايجابياً ان توجــه الــيهم  فيا لها من ُعتبى ح� ال يؤذن لهم بكالم حتى اإلستعتاب، سلبياً 

العتبى اسرتضاًء ام عتاباً فان ّ� العتبى حتى يرىض دون سلب منهم او ايجاب النهم هناك خاســئون ال يُحســبون 
ه هللا صىلذكر لنا ان نبي ّهللا  «بحساب اإلنسان حبتى يأتوا بخطب أو خطاب، و قد  ه و علـي ية فاضت كان اذا قرأ هذه اآل  آـل

فيضاً لفائض دموعه عىل املذنب� من هده االمة حيث يتلقى عنهم الشهادة و يشهد عليهم يوم القيامة مع » عيناه
  سائر االشهاد.

  .۱۶:۸۵»َو إِذا َرأَى الّذيَن ظَلَُموا الَْعذاَب فَال يَُخّفُف َعنُْهْم َو ال ُهْم يُنْظَُرونَ «
تخفيــَف » فــال يخفــف عــنهم«خوله و هم عىل أرشافه بعد فصل القضــاء، تعنى رؤيُة العذاب هنا البرصيَة قبل د

التطفيف فانه تخفيف ظا� عمن يستحق عدالً، ف� كان هنالك مجال للتخفيف  فضالً و عدالً دون تجــديف فيــه 
ريب بحق املظلوم�، فهو ال محالة كائن، اذ سبقت رحمته غضبه، و قد ال يكون إال بحق الخارج� عن النار بأمد ق

  أم غريب و هم أهل التوحيد كتابي� و سواهم، و طبعاً تخفيفاً ع� سوى ظلمهم بحق الناس.
تأجيالً لعذابهم عن اجله املحتوم، إذ فات زمن » و ال هم ينظرون«تخفيفاً ظاملاً بحق اآلخرين» فال يخفف عنهم«

ه او أمده اإلنظار يف حياة التكليف بالتبش� و اإلنذار، و أما اليوم فالت ح� ق رار، ال عن أصل العذاب و ال عن حدِّ
  بداية و نهاية فإنه قضيُة العدل.

و قد يقطع ذلك الصمت اىل سمت آخر فيه إذن الكالم حواراً حائراً مائراً ب� اهل النار ال تزيدهم اال حرسة و كرسة 
  يوم التغابن الحرسة.

ــيِْهُم الَْقــْوَل إِنُّكــْم َو إِذا َرأَى الّذيَن أَْرشَكُوا ُرشَكاَءُهْم قالُو « َقْوا إِلَ ــأَلْ ا َربّنا هٔوالِء ُرشَكأونَا الّذيَن كُنّا نَْدُعوا ِمْن ُدونَِك فَ
                                                        

�� ا��ٓ�� ��ل:��� ا����د ��� ��ه ا����، و  ا����م ����. ا����ر �� ���ب ا������ ���� ��� آ��ب ا�� ���ة ا������ �� ا�� ����  ١

 ���� �� ا�� �� ا�����. ��ل: ��� ز��ن و ا�� ا��م ا����م ������� �� ا����� �� ا���دق  
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  .۱۶:۸۶»لَكاِذبُونَ 
تعم عامة املرشك�، من عبدة االصنام و الطواغيت و املالئكة و النبي�، دون اختصاص بفريق دون » الذين ارشكوا«

ؤالء حيث يرتائون يوم الحساب لفصل الخطاب، و هؤالء الرشكاء ب� معذب معهم هم كل ه» رشاكائهم«آخرين، ف
) ۲۱:۹۸» (انكم و ما تعبدون من دون ّهللا حصــب جهــنم«يف النار كالطواغيت، ام َحَصب معهم يف النار كاألصنام 

ان الذين سبقت لهم منا « إزراًء باملعبودين املصحوب� مع العابدين، ام مكرمون يكذبونهم يف ارشاكهم اياهم باّ�:
  ».الحسنى أولئك عنها مبَعدون

» رشكا�«ألنهم هم املختلِقون، فال إشرتاك لهم مع ّهللا إال حسب زعم عابديهم، و » رشكا�«دون » رشكائهم«و ا�ا 
فيقول اين و يوم يناديهم «قرينة قاطعة: » رشكا�«تلمح اىل يشٍء من واقعية الرشكة، ك� قد ترصفها عنها في� أتت 

  ).۲۸:۷۴» (رشكا� الذين كنتم تزعمون
معرتف� هناك بربوبيته الوحيدة، معتذرين من ذلك اإلرشاك » قالوا ربنا هؤالء رشكاءنا الذين كنا ندعوا من دونك«

ة الكربى ح� يكذبون:  ّهللا،  كاذبون  يف أننا رشكاء» فألقوا إليهم القول انكم لكاذبون«الخانق املاحق، و هنالك الطامَّ
و ذلك التكذيب هو طبيعة الحال من املالئكة و النبي� املعبودين، فك� كانوا يكذبونهم يوم الدنيا يكذبوهم يوم 

  الدين.
و هو قضية الحال للطواغيت إذ يظهر لهم كذبهم يف دعواهم و كذُب من اتخذوهم رشكاء ّهللا، و هو خارقة الحال 

  يباً ملعبوديها.الألصنام حيث يجعلها ّهللا تتكلم تكذ
فهم ـ إذاً ـ يف مثلث من الوان التكذيب إن كانوا عابديهم اجمع�، ام زاوية او اثنت� في� دون ذلك، فالشيطان و 

ان «و األصــنام » ۱۴:۲۲» (ا� كفرت �ا ارشكتموِن مــن قبــل...«هو أطغى الطواغيت يكذبهم يف إذاعته الجهنمية 
» ما استجابوا لكم و يوم القيامة يكفرون برشككم و ال ينبئــك مثــل خبــ� تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا

و إذ قال ّهللا يا عيىس  بن مريم َءانت : «السالم عليه). و الصالحون يكذبونهم و بأحرى لهم و أوىل ك� يف عيىس  ۳۵:۱۴(
  ). ۵:۱۱۶» (قلت للناس اتخذو� و امي إله� من دون ّهللا قال سبحانك...

و يوم يحرشهم جميعاً ثم يقول للمالئكة أهؤالء اياكم كانوا يعبدون. قالوا ســبحانك انــت ولينــا مــن «ة: و املالئك
  ).۳۴:۴۱»(دونهم بل كانوا يعبدون الجن اك�هم بهم مؤمنون

و يوم نحرشهم جميعاً ثم نقــول للــذين ارشكــوا «ذلك تكذيبهم يف انهم رشكاء، و من ثم تكذيب لعبادتهم اياهم: 
نتم و رشكاءكم فزيلنا بينهم و قال رشكائهم ما كنتم ايانا تعبدون. فكفى باّ� شهيداً بيننا و بينكم ان كنا مكانَكم ا

  ) .۱۹:۸۲» (كال سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضداً ) «۱۰:۲۹» (عن عبادتكم لغافل�
دوا اهــوائهم فخيِّــل إلــيهم انهــم يعبــدون اذاً فال واقع لرشك لهم باّ�، و ال عبادتهم من دون ّهللا،  فانهم ا�ــا عبــ

رشكائهم، فاصبحوا صفر اليدين من إرشاك و عبادة، و حتى الطواغيت الذين دعوهم اىل انفسهم، اذ � يستجيبوا 
  لهم إالّ اجابة ألهواءهم، فهم ـ اذاًـ عابدوا اهوائهم.

لُقون، حيث الطواغيت ـ فقط ـ هم الــذين ال تحتمل ان املرشك�  هم امل» و ألقوا اليهم القول انكم لكاذبون«ثم 
بون  يكذبون يف دعواهم، دون األصنام التي ال دعوى لها، فضالً عن الصالح� الداع� اىل توحيد ّهللا فكيف هم يكذَّ

  يف يوم ّهللا.
بون من قبل كافة املعبودين، و إلقاء القول هو اخراج الكالم مع رض  بون طواغيتهم ضمن ما يكذَّ ب من ام هم يكذِّ

  الخضوع و االستكانة و اإلرسار و الخفية تخوفاً من ّهللا، و كشفاً للحق يف يوم ّهللا شاء وا أم أبوا.
خطابــاً ألنفســهم، و ا�ــا » انكم لكــاذبون«ان العابدين ألَقوا اىل انفسهم القول » ألقوا اليهم«و احت�ل ثالث  يف 

بون مــن حتى تضم املعني� االول�، و الجمع ب� ال» إليهم« ثالثة محتمل لفظياً و صالح معنوياً، ان اللعابدين يكذَّ
بون هم انفسهم و طواغيتهم يف اتخاذهم آلهة، و دعواهم انهم آلهة، فهم ـ إذاً ـ يف ثــالوث  قبل املعبودين و يكذِّ

  التكاذب، ثم:
َىل ّهللاِ يَْوَمِئٍذ الّسلََم َو َضّل َعنْهُْم ما كانُوا يَفْ «   .۱۶:۸۷»َرتُونَ َو أَلَْقْوا إِ
و ال ينفع يومئٍذ السلم إال ملن ألقى اليه السلم يــوم » اىل ّهللا يومئذ السلم«كٌل من العابدين و املعبودين » ألقوا«
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  الدنيا، كاملالئكة و النبي� املعبودين، و اما العابدون فال ينفعهم السلم بعدما ماتوا مرشك�.
۳  

  اءشهيد الشهد آله و عليه هللا صىلالرسول 
َك الِْكتاَب تِبْيانـًـا لُِكــلِّ َو يَْوَم نَبَْعُث يف كُلِّ أُّمٍة َشهيًدا َعلَيِْهْم ِمْن أَنُْفِسِهْم َو ِجئْنا بَِك َشهيًدا َعىل هؤالِء َو نَزّلْنا َعلَيْ «

ٍء َو ُهًدى َو َرْحَمًة َو بُْرشى لِلُْمْسلِم�َ    .۱۶:۸۹»َيشْ
حيث يبعث يوم البعث من كل امة شهيد، و هو جنسه الشامل لعديد هي ك� مضت، » شهيد«و » امة«و » يوم«

الشهيد، حيث يحمل االع�ل و النيات و األقوال و الحاالت القلبية عن حضور عنــدها باحضــار ّهللا تعــاىل، ام هــو 
  نفس االع�ل بقريناتها.

  ».زلنامن انفسهم و جئناك ـ و ن«ثم هنا زيادة منقطعة النظ� يف كل آيات الشهادة هي 
ك� تحتمل الجنس، فالشهيد ـ اذاً ـ من جنس املشهود عليهم، كــذلك تحتمــل النشــوء و » من انفسهم«يف » ِمن«

ء من انفسهم، و املعنيان معنيَّان حيث تحمالن كافة الشهادات املرسودة يف الذكر الحكــيم،  اإلبتداء، فهو إذاً ناىش
الكاتب� كلها ناشئة من أنفس املشهود عليهم، دون اختالق، و ال بينة فشهادة األعضاء و األجواء و النبي� و الكرام 

طــابق النعــل » مــن انفســهم«قابلة للكذب او الخطاء، و ال است�ع ام رؤية دون حيطة علمية بحق االع�ل، بل 
  بالنعل، دون زيادة و ال نقصان.

ا، فاإلنس لإلنس و الجن للجن، نبياً او اماما و من الشهداء َمن هم ِمن جنس املشهود عليهم كنبيِّ كل امة او امامه
ليكــون «) و آيــة الحــج: ۱۴۳» (لتكونوا شهداء عىل الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً «ك� تدل عليه آية البقرة 

  ).۷۸» (الرسول عليكم شهيداً و تكونوا شهداء عىل الناس
شهود عليهم، ولكنهم ناشئون يف شهاداتهم عن انفس ثم سائر الشهداء كالكرام الكاتب� و ان � يكونوا من جنس امل

املشهود عليهم دون اي وسيط يحتمل الخطاء، اللهم اال الوسيط االصــيل املعصــوم العاصــم و هــو إشــهاد ّهللا  و 
إحضاره لهم كل الحقائق الصادرة منهم دون إبقاء، و أفضل من مجرد الس�ع و الرؤيــة و أمــ�، حيــث يحــتمالن 

ختلف املر� و املبرص عن واقع األمر، خطأً من السمع و البرص، ام خبأ الحقيقــة عــن املســموع و الخطاء اذ قد ي
  املبرص.

فتلك الشهادة اإللهية بإلقاة ّهللا و بعثه، هي بطبيعة الحال شهادة عاصمة كل ما يحصل، معصومة ع�� يحصل، و 
اىل كتابها اليوم تُجزون مــا كنــتم تعملــون. هــذا  وترى كل امة جاثية كل امة تدعى«كلها مشمولة الستنساخ ّهللا: 

  ).۴۵:۲۹» (كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
و ما تكون يف شأن و ما تتلوا منه من قرآن و ال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهوداً اذ تفيضون فيــه و مــا «اذ 

  ) .۱۰:۶۱» (س�ء و ال أصغر من ذلك و ال أكرب إال يف كتاب مب�يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض و ال يف ال
ثم بعث الشهداء يختلف حسب نوعيتهم، فشهيد االعضاء و األرض و الفضاء، هو صورة االع�ل و صوت االقوال و 

 و كــل انســان«حالة االحوال قلبياً و يف النية، و بعثها هو اظهارها بعد خفاءها حيث كانت مستنَســخة مســجلة: 
ً يلقاه منشوراً. اقرء كتابك كفي بنفسك اليــوم عليــك شــهيداً  » الزمناه طائره يف عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا

) فاالع�ل املسجلة يف االعنــاق و يف األرض بفضــاءها ۹۹:۵» () ـ يومئذ تحدث اخبارها. بان ربك اوحى لها۴۷:۱۴(
يوم تجد كل نفس ما عملت من خ� محرضاً و ما «وها: تخرج يوم القيامة عن كمونها و تحرض حيث يحرش عامل

  ).۳:۳۰» (عملت من سوء تودلو ان بينها و بينه امداً بعيداً 
و بعث املالئكة و االنبياء و االولياء ليس كبعث املشهود عليهم، و ا�ا هو انتقال من الحياة الربزخيــة قفــزة دون 

و نفخ يف الصور فصعق من يف الس�وات «ق� يف قيامة اِإلماتة: موت عنها اىل الحياة األخرى، حيث ليسوا من املصعَ 
)، و هم ممن شاء ّهللا أال يصعقوا ۳۹:۶۸» (و من يف األرض إال من شاء ّهللا ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون

  بصعقة املوت الج�ه�ي قبل إحياءه.
وا دون إبقــاء و ال إخفــاء  فالشهود إذاً يف مثلث من البعث يجمعها الحضور للشهادة ك� و ّهللا مــن ورائهــم «تلقَّ

  ثم:»...رقيب
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هنا ال تخص املشهود عليهم من امة اإلسالم امَّن هم من املكلفــ� منــذ » هؤالء«و » وجئنا بك عىل هؤالء شهيداً «
حج انهم هم االمة الرسالة االسالمية اىل يوم القيام، فان من املشهود عليهم شهداء عىل امم ك� دلت آية البقرة و ال

ً لتكونوا شهداء عىل الناس و يكون الرسول علــيكم شــهيداً «الوسط:  ) و عــّل ۲:۱۴۳» (و كذلك جعلناكم امة وسطا
الناس هنا هم كافة الناس طيلة التاريخ الرسايل، من الرسل و املرسل اليهم، فهم امة وسط ب� هذا الرسول و كــل 

  يد ـ و با حرى ـ عىل الناس.الناس، ثم الرسول شهيد عليهم ك� هو شه
شــهيد الشــهداء، آلـه و عليـه هللا صـىلهنا و هم كل امة بشهيدها، و منهم امة االسالم بشهداءها األ�ة، فهــو  » هؤالء«اذاً ف

شهادة عىل اع�ل الناس، و اخرى عىل مقامات و مسئوليات رسالية أما هيه للشهداء عليهم، فهو يف اعىل قمة من 
فكيف اذا «) ـ ۱۷:۷۹» (عىس ان يبعثك ربك مقاماً محموداً «م األشهاد و ذلك من املقام املحمود: الشهادة يوم يقو 

  ).۴:۴۱» (جئنا من كل امة بشهيد و جئنا بك عىل هؤالء شهيداً 
ثم و ال فحسب انك انت شهيد الشهداء، م� يربهن عىل موقفك الرسايل القمة من اإلمامة املطلقة عىل كافة اال�ة 

و سواهم،بل و كذلك كتابك القرآن العظيم، حيث يحلِّق عىل كل كتابات الس�ء، ك� تحلِّــق انــت عــىل كــل رسالً 
  رساالت الس�ء:

جئنــا بــك عــىل هــؤالء «ذلك الكتاب تبيان لكل يشء دون إبقــاء، فكــ� » و نزلنا عليك الكتاب نبياناً لكل يشء...«
  فانت تعرف به كل يشء .» الكتاب تبياناً لكل يشءو نزلنا عليك «فانت شهيد الشهداء، كذلك » شهيداً 

  »!و جئنا بك عىل هؤالء شهيداً «و لك املقام املحمود يف االخرى » تبياناً لكل يشء«فلك املقام املحمود يف االوىل 
جيء و أرشقت األرض بنور ربها و وضع الكتاب و «و قد يذكر الكتاب  رَْدَف الشهداء بعد النبي� يوم يقوم االشهاد: 

» بالنبي� و الشهداء و قيض بينهم بالحق و هم ال يظلمون. و وفِّيت كل نفس ما عملت و هو اعلــم �ــا يفعلــون
) و ان كان الكتاب هنا يعم كتاب االع�ل و كتاب الرشعة و لكن القرآن هو املحور االصيل، و هو امليــزان ۳۹:۷۰(

رى ما هو كل يشٍء الذي يكون له القرآن تبياناً؟ و هنا يشء الذي توزن به االع�ل، و يشهد عىل ميزانه الشهود، وت
  كث� ال نجد له يف القرآن أثراً و ال بياناً!

انه ـ �ناسبة الحكم و املوضوع ـ هو اليشء الذي يناسب كتاب الرشعة و الهدى، فهو ـ اذاً ـ كــل هــدى مــن ّهللا: 
بيل اىل ّهللا، لكل متحٍر عن سبيل ّهللا، محلِّقــاً عــىل كافــة ســبل آفاقياً و انفسياً، تكوينياً و ترشيعياً، فهو اليشء الس

الهدى، معلقاً عىل كافة سبل الردى، مستغرقاً كل درجات السبل اىل ّهللا، مجتثاً كل دركات الضالالت الصــادَّة عــن 
  سبيل ّهللا.

علمه باّ�، املستحيل ان  هنا ب� محتمالت عدة صالحة و طالحة، و من الثانية اليشء الغيب الخاص» و كل يشء«
  يعلمه او يعلَّمه غ� ّهللا، و اليشء الب� الذي ال يحتاج اىل تبيان، فان تبيانه تحصيل للحاصل.

و الن اليشء هنا هو يشء الهدى فاملعني منه أصالًة ما ليس للعامل� اليه سبيل لوال وحي ّهللا، و عىل هامشه ماله 
املعرفيات ام املخرتعات و املكتشاف، فتبيان القرآن للهدى االوىل رصيــح، مهــ� سبيل و لكنه قليٌل سواء أكان من 

كان بصورة ضابطة يرجع اليها يف املتفرعات، و للثانية ب� رصيح و غ� رصيح، لكيال يلزم تعطيل الطاقات املكتشفة 
  عنها الهادية اليها.

عليه �حاوالت ميسورة لديه لزمن مســتقبل طــال ام فلو كان القرآن بياناً رصيحاً ملا يتمكن االنسان من الحصول 
قرص، لكان يف ذلك تعطيل للطاقات الفكرية و املحاوالت املندوب اليها، و لكنه يش� ام يذكر اصوالً تُبتنى للحصول 
عىل تلك املعلومات املرغوبة لإلنسان، ام يرصح ما سوف يصل اليه عىل ركب العلم الدائب يف مس�ه اىل مص�ه، و 

  يعلموا انه كتاب الوحي و ليس من اختالق برش، و ال سي� يف تلك الظروف القاحلة الجاهلة يف الجزيرة العربية.ل
و الن القرآن هو الوحي االصيل و اصيل الوحي عىل خاتم رجاالت الوحي، فهو الحاوي الصــول املعــارف  مبــدًء و 

اثنان إال وله أصل يف كتاب ّهللا و لكن ال تبلغــه و عقــول  ما من امر يختلف فيه«معاداً و ما ب� املبدء و املعاد و 
تبياناً لكل «فكونه » و نزلنا عليك«. و ا�ا يعرف تفريع الفروع عىل  اصوله من خوطب به، و ك� تلمح له ١الرجال

                                                        
 :... ا����م ������ ا��ل ا����� �� ا����� �� ���� ��ل ��ل ا�� ��� ا��ّ�   ٣:٧٥. ��ر ا������ ١
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ال يقتيض ان يكون تبياناً لكل احد، و القدر املتيقن املفروض انه تبيان لكل يشء ملن عليه بيان كل يشء و ك� » ءيش
  ».ا�ا يعرف القرآن من خوطب به«يروى 

إىل يوم القيامة هو ال محالة يف القرآن كائن، ب� ظــاهر و كــامن بــ� بطــون و  ١اجل، و كل يشء تحتاج اليه األمة
شارة و اللطائف و الحقائق ان كتاب ّهللا عىل اربعة اشياء عىل العبارة و اإلِ «تأويالت، و مآخذ الحقايق و األحكام، و 

  .٢فالعبارة للعوام و اإلِشارة و للخواص اللطائف لألولياء و الحقائق لألنبياء
» يشء موعظًة و تفصيالً لكل يشء و كتبنا له يف االلواح من كل«هناك التورات و هو اعظم كتب الس�ء بعد القرآن 

تبياناً لكل «) و هنا القرآن ۴۳:۶۳» (جئتكم بالحكمة و ألب� لكم بعض الذي تختلفون فيه«..) ـ ثم االنجيل ۷:۱۴۵(
و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً ملا «عىل كتابات الوحي كلها:  و هذه قضية خلوده و خا�يته و هيمنته ٣»يشء

  ).۵:۴۸» (ب� يديه و مهيمناً عليه
و عــن  ٤ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطــق لكــم.. فلــو ســألتمو� لعلَّمــتكم: «السالم عليهو م� يروى عن اإلمام عيل  

لقد ولد� رسول ّهللا و انا اعلم كتاب ّهللا... اعلم ذلــك كــ� انظــر اىل كفــي ان ّهللا : «السـالم عليـهحفيده اإلمام الصادق  
  .٥»فيه تبيان كل يشء«يقول: 

                                                                                                                                                         
  
ك و ����� ا��ل �� ا���آن ����ن �� ��ء ��� و ا��ّ� ��ل: ان ا��ّ� ���ر ا����م ����. ا����ر �� ا��ل ا����� �� ��ازم �� ا�� ��� ا��ّ�  ١

��  �� ��ك ����ً ����ج ا��� ا����د ��� �� ������ ��� ���ل �� ��ن ��ا ا��ل �� ا���آن ا�� و �� ا���� ا��ّ� ���، و ��� �� ��� �� ���

و  ٓا�� و ���� ا��� ���ج ا��� ا��ٔ�� إ�� ا���� �� ����� و ���� ������  ��ل ����� ���ل: ان ا��ّ� ���رك و ����� �� ��ع ���� ���� ا����م ����ا�� ����  

��� ��� ��ء ��اً و ��� ���� د����ً و ��� ��� �� ���ى ذ�� ا��� ��اً، و ��� �� ا����� �� ا�� ا���رود ��ل ��ل ا�� ����  

��� �� ا���� و ا���ل و ���ل  آ�� و ���� ا��� ���ن ر��ل ا��ّ�  : اذا ������ ���ء ����ٔ���� �� ���ب ا��ّ� ��ل �� ��� ����: اا����م ����

�� ��� �� ���� �� «ا�� ��ا �� ���ب ا��ّ�؟ ��ل: ان ا��ّ� ��و�� ���ل:  ٓا�� و ���� ا��� ���ا���ٓل و ���ة ا���ال ���� �� ���� ر��ل ا��ّ�  

�� «و ��ل: » و �� ����ا ا�����ء ا��ا��� ا��� ��� ا��ّ� ��� �����ً «و ��ل: » ���ا�� ا�� �� ا�� ����� او ���وف او ا���ح ��� ا���س

 ».���ٔ��ا �� أ���ء ان ������ �����

 
 .ا����م ������ ا��� ا��� ا�������   ا����م ����. ����� ا����ر �� ا����م ا�����  ٢
���� �� �� ا����اح �� و �«��ل ا��ّ� �����  ا����م ������ ����� ا������ �� ��� ا��ّ� �� ا����� ��ل ��ل ا�� ��� ا��ّ�   ٣:٧٣. ور ا������ ٣

: ٓا�� و ���� ا��� ���و ��ل ا��ّ� �����  » ����� ��� ا��ي ������ن ���«������ ا��� �� ���� ����� ا���ء ���، و ��ل ا��ّ� ����� » �� ��ء

 و ���� �� ����اً ��� ����ء و ����� ���� ا����ب ������ً ��� ��ء. 

 
ا��� ا���س ان ا��ّ� ���رك و ا����م ������ل ��ل ا��� ا�������   ا����م ����. ا����ر �� ا��ل ا����� �� ����ة �� ���� �� ا�� ��� ا��ّ�  ٤

����� ار�� ا���� ا����ل ـ ا�� ان ��ل ـ ���ء�� ����� �� �� ا���� ا��و�� و ����� ا��ي ��� ���� و ����� ا����ل �� ر�� 

��� و ��� �� ��ٔ�� ا�� ��م ا������ و ��� �� ����� و ���ن �� ا���ام ذ�� ا���آن ��������ه و �� ���� ��� ا����� ��� ان ��� ��� �� 

 ا����� ��� ������ن ��� ��ٔ������ ��� �������.

 
و أ�ـ� ا��ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ�����ل �� و����� ر��ل ا��ّ�   ا����م ��������ر �� ا����� �� ��� ا����� �� ا��� ��ل ���� ا�� ��� ا��ّ�  . ا٥

�� ���ب ا��ّ� و ��� ��ء ا���� و �� �� ���� ا�� ��م ا������ و ��� ��� ا����ء و ��� ا��رض و ��� ا���� و ��� ا���ر و ��� �� �� �ـ�

 ا��� ذ�� ��� أ���وا ا�� ���. 

: ��� و ا��ّ� ���� �� �� ا����وات و �� �� ا��ٔرض ا����م ����و ��� �� ����� ا������ �� ����ر �� ���د ا����م ��ل ��ل ا�� ��� ا��ّ�  
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و هو هنا يشء الهداية الربانية، له اصول و فروع، فاصوله يف وحي القرآن، و فروعه فيه و يف السنة، » كل يشء«ثم 
ء بالفروع ح� أُلقي اليه  نبى آله و عليه هللا صىلان الرسول   ام ان الكتاب هو مطلق كتاب الوحي الشامل للكتاب و السنة، ام

االصول، لِصق بعٍض و تلَو بعٍض، مع العلم بالبطون و التأويل، و كذلك األ�ة من آل الرســول صــلوات ّهللا علــيهم 
  اجمع�.

بهم عىل ضوء ذلك يختص �ن عليه بيان كل يشء، دون كافة املسلم� و ال بعضهم حيث نصي» تبياناً لكل يشء«ف 
عىل قدر هداه » و رحمة«عىل قدر تبيانه لهم » هدىً «ـ » هدى و رحمة و برشى للمسلم�«التبيان ببيان الرسول 

عىل قدر رحمته، و لكن كل هدى و كل رحمة و كل برشى للنبي و سائر املعصــوم�، حيــث املعــروف » و برشى«
  عىل قدر املعرفة.

و ذويه املعصوم� (عليهم السالم)، يف شموليتها نصاً و ظاهراً  آله و عليه هللا صىلالرسول  تعم خصوص » تبياناً لكل يشء«ثم 
  و اشارة و لطيفة و حقيقة: بطوناً و تاويالت، و كذلك سائر َمن بإمكانه تفهُّم القرآن قبل اسالمه له و بعده.

بالشهادت� و ملَّا يؤمنــوا قصــوراً دون  سواء البدائي� كالذين اقروا» و هدى و رحمة و برشى للمسلم�«و من ثم 
  ).۴۹:۱۴» (و قالت االعراب آمنا قل � تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا و ملا يدخل اال�ان يف قلوبكم«تقص�: 

او الذين آمنوا و ملَّا يسلموا تسلي�ً بك�ل اال�ان القمة، فانهم الُوسطاء يف اإلسالم، او الذين اسلموا بعد اال�ان و 
تاج قمة اال�ان، دون الذين اسلموا منافق� فانه ليس لهم ال هدى و ال رحمة و ال برشى، بل ضالل و نقمة و هو ن

  إنذار.
ثم هذه الثالث درجات حسب درجات االسالم، فهداه للمسلم غ� املؤمن قصوراً هي هدى اال�ان بعد اإلســالم، و 

و للمســلم بعــد اال�ــان مزيــد يف » م هدى و آتاهم تقواهمو الذين اهتدوا زاده«للمؤمن مزيٌد يف هدى اال�ان: 
  هدى االسالم .

  تعم الرح�ت يف مثلث النشآت، ك� البرشى تعم ما وعد ّهللا للمسلم�.» و رحمة«ثم 
القرآن، بيان كل يشء من القرآن الهل بيت القرآن، نور عىل » تبياناً لكل يشء«و يا له ملتقى عالية غالية ان يجتمع 

  هدي ّهللا لنوره من يشاء.نور ي
۱  

  الشفاعات محدودها  
) َو اتُّقوا يَْوًما ال تَْجزي نَْفٌس َعْن ۴۷يا بَني إِْرسائيَل اذْكُُروا نِْعَمتَِي الّتي أَنَْعْمُت َعلَيُْكْم َو أَّ� فَّضلْتُُكْم َعَىل الْعالَمَ�(«

  )۲:۴۸( »َخُذ ِمنْها َعْدٌل َو ال ُهْم يُنَْرصُونَ نَْفٍس َشيْئًا َو ال يُْقبَُل ِمنْها َشفاَعٌة َو ال يُؤ 
ل بني ارسائيل عىل العامل� و تحذرهم عن الجزاء يوم الدين، ثانيتها يف السورة نفســها:  يــا بنــي «آيات ثالث تفضِّ

ئاً و ارسائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم و ا� فضلتكم عىل العامل�. و اتقوا يوماً ال تجزي نفٌس عن نفس شي
ولقــد اتينــا بنــي ارسائيــل «) و ثالثتها يف الجاثية: ۲:۱۲۳» (ال يقبل منها عدل و ال تنفعها شفاعة و ال هم ينرصون

الكتاب و الحكم و النبوة و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم عىل العامل�. و آتينا هم بينات من االمر ف� اختلفوا 
  ).۴۵:۱۶» (ان ربك يقيض بينهم يوم القيامة في� كانوا فيه يختلفون اال من بعد ما جاَءهم العلم بغياً بينهم

ً انه ليس فوىض جزاف، ا�ــا جعلــت فــيهم النبــوة و نجــاهم ّهللا مــن آل  و إنها تحدد موقف هذا التفضيل مبدئيا
لوا هكذا ل� يحملوا الرسالة رسالً ك� حملوها، ثم امة فمنهم من  حملها و منهم فرعون مغبَّة ان يؤمنوا، فقد فضِّ

دون ذلك فل� بغوا و طغوا فلم يحملوها بدلت الفضيلة رذيلة حيث بدلوا نعمة ّهللا كفراً و احلوا قومهم دار البوار 
.  

ك� ان هذه الفضيلة ـ يف موقفها ـ تتحدد بالعامل� زمنهم، او ومنذ بزوغ الرساالت حتى الرسالة املوسوية و من ثم 

                                                                                                                                                         
��ل: �� ��� ��ه  - ��ّ� ���ث ��ات و �� �� ا���� و �� �� ا���ر و �� ��� ذ��، ��ل: ����� ا��� ا��� ���ل: �� ���د! ان ذ�� �� ���ب ا

 ا��ٓ��: و ��م ����.. آ�� �� ���ب ا��ّ� ��� ����ن �� ��ء.  
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ثم جعلناك عىل رشيعة من األمر فاتبعها و ال تتبع اهواء «.. ان تعدوها اىل ما بعدها: العيسوية و ما بينه�، دون 
  حيث هي تتلوا يف الجاثية آية بغيهم بعد تفضيلهم.» الذين ال يعلمون

، اذاً فهي فضيلة محّددة وقتياً و يف اطار اال�ان، و اما بعد الرسالة االسالمية، و اما بعد كفرهم و تكذيبهم بآيات هللاّ 
و انهم كانوا اوَّل كافر بها اذا جاءت، انهم بعد هذا و ذاك اصبحوا من أرذل األمم، مه� كان املؤمنون منهم أفضل 

  األمم قبل االسالم.
فا�ا اال�ان و عمل الصاحات فقط ه� املنجيان يــوم الجــزاء، دون االنتســابات الجوفــاء و الهويــات و االمنيــات 

بامانيكم و ال اما� اهل الكتاب من يعمل سوًء يجَزيه و ال يجد له من دون ّهللا ولياً و ال ليس «الفارغة: الهباء، ف 
  ).۴:۱۲۳» (نص�اً 

ال تجزي «ف » و ان ليس لالنسان إالّ ما سعى« -» كل نفس �ا كسبت رهينة«فالحساب شخيص: التبعة فردية، و 
إالّ من اذن له الرحمن و ريض »: «دل و ال هم ينرصوننفس عن نفس شيئاً و ال يقبل منها شفاعة و ال يؤخذ منها ع

إالّ «) و ۴۳:۸۶» (إال من شهد بالحق و هم يعلمون) «۱۹:۸۷» (إالّ من اتخذ عند الرحمن عهداً ) «۲۰:۱۰۹» (له قوالً
  )...۲۱:۲۸» (ملن ارتىض و هم من خشيته مشفقون

 اطارات الشفاعات، م� يستجيش اليقظة الدا�ة يف مبدٌء اسالمي هو التبعة الفردية القا�ة عىل املساعي و حتى يف
  الض�ئر، يف حالٍة عواٍن ب� الخوف الرجاء.

و طاملا الخطاب هنا لبني ارسائيل و لكنه يشمل كل نفس حيث النص: ال تجزي نفس عن نفس وال ارسائييل عــن 
  ارسائييل!

  ّهللا دينَه.»: إالّ ملن ارتىض«ة فمربع السلب يسلب عن كل نفس اي جزاٍء و أية شفاعة او عدل او نرص 
يا ايها الناس اتقوا ربكم و اخشوا يوماً ال يجزي والد عن ولده وال مولود هو جاز « »ال تَْجزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشيْئًا«۱

  ).۳۱:۳۱» (عن والده شيئاً...
هي لكــل نفــس عــن نفســها دون  فالجزاء هي الكفاية و الغنى ك� املجازاة هي املكافاة، فالجزاء يوم الجزاء ا�ا

يوم ال يغني موىل ً عــن مــوًىل «سواها، و لو كان الجازي هو الرسول فضالً عن سواه من والد او ما ولد ام من ذا؟ 
حتى زوجتــه وولــده كــ� يف نــوح » عن موىل«حتى لو كان نبياً » ال يغني موىل) «۴۴:۴۱« (شيئاً و ال هم ينرصون 

  ).۶۶:۱۰» (فلم يغنيا عنه� من ّهللا شيئاً و قيل ادخال النار مع الداخل�«..جته: البنه و زوجته، و يف لوط لزو 
و ذلك خالف ما كانت اليهود و النصارى يزعمونه ان انبياءهم او آباءهم االنبياء سوف يجزون عنهم و يغنون، او ال 

بون؛  ء ّهللا و احباءه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل و قالت اليهود و النصارى نحن ابنا«نهم ابناء ّهللا و احبائه فال يعذَّ
» انتم برش ممن خلق يغفر ملن يشاء و يعذب من يشاء و ّ� ملك الس�وات و األرض و ما بينه� و إليــه املصــ�

)۵:۱۸.(  
ان املسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار «ك� و ان هناك هرطقات كنسية تهرف �ا ال تعرف او تتجاهل قائلة: 

).. ان تحّمل جميع لعنات رشيعة النــاموس بصــلبه..أنه جــازى كــل ۳(رسالة بولس اىل غالطية صح:» نة ألجعلنالع
ـ احرار، بعيدون عن النار، رغم ترصيح التورات:  ً ملعون من «ملعون بلعنه صلباً و كذلك ذوقه حّر النار، فأمته ـ اذا

ال تظنوا ا� «) و هكذا االنجيل: ۲۷:۲۶(تثنية » ب آم�ال يقيم كل�ت هذا الناموس ليعمل بها و يقول جميع الشع
ل فمن نقض أحدى هذه الوصايا الصغرى و علم الناس  جئت ال نقض الناموس  او االنبياء، ما جئت ال نقض بل ألكمِّ

) و من طريف االعجاز ان بولص ناقض رشيعــة ۱۹ـ  ۱۷: ۵(انجيل متى » هكذا يدعى اصغر يف ملكوت الس�وات
  .١وافق اسمه ا�ه حيث يعني الصغ�!الناموس 

:كضابطة عامة أال يقبل شفاعة للمجرم� من شافع، او منهم ان يستشفعوا، حيث املرجع »َو ال يُْقبَُل ِمنْها َشفاَعةٌ « ۲
ف� ) «۲:۲۵۴» (وم ال بيع فيه و ال خلة و ال شفاعةي«اعم من نفس شافعة او مشفع لها: » منها«لضم� املؤنث يف 

                                                        
 ��� ����� ��� ا����م.. ١٧٠ـ  ١٦٥ص. » �������«. را�� ١
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  ).۷۴:۴۸» (تنفعهم شفاعة الشافع�
فليس ألي نفس مثل �لكه حتى تؤتيه  ١و العدل هنا و الِعدل هو املِثل، او الفدية امل�ثلة »َو ال ئُوَخُذ ِمنْها َعْدٌل « ۳

  ».ال يؤخذ منها عدل«بديالً، و لو كان ف
وَن « ۴  و ال عــاذر مــن هؤآلء املحرومون من الجزاء الكفاية و العدل و الشفاعة، ليس لهم اي نارص»َو ال ُهْم يُنَْرصُ

  ».يوم ال ينفع مال و ال بنون إالّ من ا� ّهللا بقلب سليم«دون ّهللا: 
  قول فصل حول الشفاعة:

الشفاعة هي من الشفع قبال الوتر، فالعايص يستحق العقاب فيضم اىل نفسه وجيهاً عند صاحب االمر فيستع� به 
و كانت الشفاعة يف إطار الترشيع، او ان سبباً مــن االســباب ينضــم اىل  ٢يف الغفران، اذا � تحصل له وسيلة اخرى

املوجود الناقص فتتم السببية بهذه الشفاعة التكوينية اذا كانت يف اطار التكوين كمعجزات الرسل، فانها افعال ّ� 
جري عىل ايدي انبياء ّهللا تدليالً عىل انهم يحملون رسالة من ّهللا، فال يكفي ان يخلق املسيح من الطــ� ال سواه، ت

  كهيئة الط� فينفخ فيه ليكون ط�اً إالّ بإذن ّهللا و هذه شفاعة تكوينية للتدليل عىل الرسالة اآلِءلهية.
  ) موضعاً من الذكر الحكيم:۳۱التي تفرضها يف ( و تأ� الشفاعة �ختلف صيغها و مسوغاتها ام اإلحالة لها او

  و من آيات الشفاعة ما تنحوا منحى التكوينية او انهاالهدف الرئييس 
) فانهــا ۱۰:۳» (ان ربكم ّهللا الذي خلق الس�وات و االرض يف ستة ايام ما مــن شــفيع اال مــن بعــد اذنــه..«فيها: 

اً و تطويراً بعــد الخلــق األّول إالّ بإذنــه، فانــه الوحيــد يف شــئون الشفاعة يف الخلق و االيجاد، فال وسيط فيه تغي� 
   ٣الخالقية.

ثم هناك آيات كث�ة اخرى ب� ناكرة نافية للشفاعة يف الترشيع مثل التي مضت و ارضابها حيث تنفي الشفاعة يوم 
ع لهــا ان » و ال يقبل منها شفاعة«نكرها من كل نفس لكل نفس الدين و ت من نفــس شــافعة ان تشــفع او مشــفَّ

ع، و ان كان اآلية تبدء بخطاب بني ارسائيل، فان هذه من مقررات يوم الدين، لهم و ملن سواهم عىل سواء و  تُشفَّ
  املطلقة. آيات نفي الشفاعة ال تنفي مطلق الشفاعة و ا�ا املنفي فيها هو الشفاعة

قل ّ� الشفاعة جميعاً له ملك الس�وات «و هنا آيات اخرى تثبت الشفاعة بعض االثبات،ّ� و بأذن ّهللا و يجمعها: 
  ) فله ان يشفع برحمته، او يأذن ملن يشفع فيمن يشفع برشوط.۳۹:۴۴» (و األرض ثم اليه ترجعون

و ال تنفع الشفاعة إال من ) «۲:۲۵۶» (ي يشفع عنده إال بإذنهمن ذا الذ«فال شفاعة إالّ بإذنه، دون وكالة و تخويل: 
ع له، شفع اإلِذن و إذن الشفع، و ليس اإلِذن فوىض ۳۴:۲۳» (اذن له ع له ان يشفَّ ) اذن للشافع ان يَشفع و للمشفَّ

شــفاعتهم  و كم من ملك يف الس�وات ال تغني«جزاف، و إ�ا عىل رشوط  فيه�، جميعاً او فرادى، و منها الرىض: 
ً إالّ بعد أن يأذن الّه ملن يشاء و يرىض ال يتكلمــون ) «۲۰:۱۰۹» (): يرىض الشافع ديناً و يرىض له قوال۵۳:۲۶ً» (شيئا

و ال يشفعون إالّ ملــن ارتىضــ و هــم مــن «) و يرىض املشفع له ديناً: ۷۸:۳۸» (إالّ من اذن له الرحمن و قال صواباً 

                                                        
��� ا����ء ���� ��ل: ��� �� ـ ا��ج ا�� ���� �� ��� �� ��� ا������ �� ر�� �� ��� ا��� �� ا�� ا���م ا ١:٦٨. ا��ر ا�����ر ١

 �� ا���ل؟ ��ل: ا���ل ا�����. ٓا�� و ���� ا��� ���ر��ل ا��ّ�  

 
 ���� ا�����ت و ا����ب ����� ا�����ت، ��� ا������ �� �� ا������ ا��ا���.. ������� و ر٢

 
. ا������ ���� ������� و ���� �������، و �� ا������ ان ���� ��� ������� ���ً �� ر�� ���� �� ا��ّ� و ���� ��ـ� ��ـ� ا���ـ�ل ٣

��� ��وم، و ��� ا�� ��ل ��� ����� �ـ� ا���ـ��� ���ـ� ���ـ� ا��ّـ� ���ـ� �� ����� ا�����، او ان ���� ���� و ����� � آ�ـ� و ���� ا��� ���

 ا���رع �� ��اه، �� �� اذن و �� ����� و �� ����� و �� ����� �� ����� ���اه!
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ان يعيش َديِّناً مه� يفلت  ١»من ساءته سنيته، رسته حسنته« دينه و هو ) من ارتىض هللاّ ۲۱:۲۸» (خشيته مشفقون
  منه فالت و يفوت عنه فائت، و يرىض له قوالً يف اعتذاره.

ً. «و منها الحفاظ عىل عهد الرح�ن و اتخاذه:  و نســوق املجــرم� اىل جهــنم يوم نحرش املتق� اىل الرحمن و فدا
) ال املتقــون إالّ مــن اتخــذ عنــد الــرحمن عهــد ۱۹:۸۷» (ورداً. ال �لكون الشفاعة إالّ من اتخذ عند الرحمن عهــداً 

  الشفاعة و اذنها، و ال املجرمون إال من اتخذ عند الرحمن عهد العبودية.
ته تطبيقاً لعهد العبودية إالّ ان يفلت فالــت مــن ان يعيش حيا» ا� اعهد اليكم يا بني آدم اال تعبدوا الشيطان..«

  اللمم ام ماذا؟
و ال �لك الذين يدعون من دونــه الشــفاعة إالّ مــن شــهد بــالحق و هــم «و منها الشهادة بالحق و هم يعلمون: 

ان فال شفاعة ممن يدعون مــن دون ّهللا و ال لهــم، اللهــم إْال ألهــل ّهللا شــافع� و مشــفع�  ۴) ۴۳:۸۶» (يعلمون
  ٢يشهدوا بالحق عامل�، فيشهد الشافع أن فالناً كانت حياته ا�انية و يشهد املشفع باع�له ما يصدق الشافع.

فمن عاش حياة اال�ان و مات عىل ا�ان، و بقيت له سيئات من كبائر � تكفر و � تغفر، فهو الذي يشفع له يوم 
ان تجتنبوا كبائر «الكبائر: القيامة، حيث التوبة شافعة يوم الدنيا ألي ذنب، و ان كان رشكاً، و الصغائر مكفرة برتك 

و يجــزي الــذي احســنوا بالحســنى الــذين ) «۴:۳۱» (ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخالً كر�ــاً 
  ).۵۳:۳۲» (يجتنبون كبائر األثم و الفواحش اال اللمم ان ربك واسع املغفرة..
قم الصالة طريف النهــار و زلفــاً مــن الليــل ان و ا«و برجاحة الحسنات الكربى مثل الصالة، فانها يذه� السيئات: 

  ).۱۱:۱۱۴» (الحسنات يذه� اْلسيئات ذلك ذكرى للذاكرين
إالّ من تاب و آمن و عمل عمــالً صــالحاً فاولئــك يبــدل ّهللا ســيئاتهم «و من الحسنات ما يبدل السيئات حسنات: 

  ) .۲۵:۷۰» (حسنات
والً و ديناً و اتخذ عند الرحمن عهداً و مات عىل ا�ان، بعد مــا كفــرت و ال شفاعة إالّ يف القيامة ملن ريض ّهللا له ق

سيئاته برتك الكبائر او بدلت حسنات، او أذهبت حسناته سيآت، ثم مات و عليه كبائر � تكفر �ا يجازى يف الربزخ 
عــن رســول الهــدى فاستحق العذاب يوم القيامة، فهنالك الشفاعة عىل رشوطها ملن يأذن ّهللا و يرىض، كــ� يــروى 

   ٣: (إ�ا شفاعتي ألهل الكبائر من امتي).آله و عليه هللا صىل
إذن فليست الشفاعة بالتي تشجع عىل اِإلنه�ك يف املعايص دون مباالة، و إ�ا هي سياج صارم عىل نزوات املسلم 

                                                        
��  ا����م ��������� ا�����ن �� ا���� ا���وق و �� ا����� �� ��� ا���ذن �� ا�� ��� ا��ّ�   ا����م ����. ��� ��وى �� ا����م ا���� ١

�� ���� و �� �� دون ذ��، �� ��ه ان ر����� ا�� ا����� ��ل: و ا����ا ا�� ��� ���� ���� �� ا��ّ� ا�� �� ���� �� ��� و �� �

 ����� ����� ا������� ��� ا��ّ� ������ ا�� ا��ّ� ان ���� ���.

 
��ن: ا�����ـ�ء �ـ� ا����ـ�ء �ـ� آ�ـ� و ���� ا��� �����ل ��ل ر��ل ا��ّ�   ا����م ����. �� ا����ل �� ���  ٢ : ����� �����ن ا�� ا��ّ� ��و�ـ� ���ـ��

 ». ا����اء

 ��ء ��� �� او���ء ا������ء و ا����اء �� ���اء ا�����ل �� ا��و���ء. ا���

 
�ـ� �ـ� �ـ��� آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ���ـ�ل �ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ�   ا��ـ��م ���ـ��� ا���� ا���وق �� ا���ـ�م ا���ـ� �ـ� ا��ـ� ا�ـ�����   ٣. ������ ا�����ن ٣

��ل: ا��� ������ �� �� ا������ �� ا��� ���� ا������ن ��ـ� ��ـ��� �ـ� ����� و �� �� ���� ������� ��� ا�� �� ا��ّ� ������ �� 

��ل: �ـ� ار��ـ� » و �� �����ن ا�� ��� ار���«��� ���� ��ل ا��ّ� �� و��  آ�ـ� و ���� ا��� ������� ر��ل ا��ّ�   ا����م �������� ���� �����  

ا������ن ���ق ��ة، ��� ��� �� ا�� ا�����م �� ����� ا������ و �� » ����ا��� ��«و رواه » ا��ّ� د�َ�� و �� �� ��ء�� ����� و �����

 ���� �� ����ة ��� ����� ا�� ����� ��� ���ت �����ه ���� ������ ا������ت.
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اال�انية، أالّ يقنط من رحمة ّهللا فيرتك سائر الحسنات ألنه ترك واحدة، او يخوض يف السيئات النه اقرتف  يف حياته
  واحدة، لوال الشفاعة بتوبة او رجاحة للحسنات، او ترك للكبائر، او شفاعة يوم القيامة.

يع االحكــام، كــالتي عنــد فا�ا الشفاعة الفوىض و دون رشوط هي التــي تشــجع عــىل الالّمبــاالت، و تنــاقض ترشــ
املسيحي� من الفداء الصليبي، ك� ان نفي الشفاعة اطالقاً يخلِّف قنوطاً من رحمة ّهللا، حيث الك�ة الكثــ�ة مــن 
الناس يبتلون احياناً �نكرات، فلوال الشفاعة لخاضوا املحرمات، اذ يرون انفسهم من اهل النــار، دون منــاص و ال 

 الخوف و الرجاء هي التي تصلح االنسان، ب� تحذر من املعايص و رجاٍء للغفران، والعلم فرار! والحالة العوان ب�
بىل من كسب سيئة و أحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب «ان كسب السيئات دون جربان يُنهي باالنسان اىل النار: 

  ». النار هم فيها خالدون
ع له مرضياً عند ّهللا قوالً يف اعتذار و ا�اناً و فعالً، فليحاول و اذا كان من الرشوط االصيلة للشفاعة ان يكون املشفَّ  

املؤمن كل جهده ان يعيش حياة اال�ان، بتحقيق العهد الذي اتخذ عند الرحمن، ل� تنفعه شفاعة الشافع�، دون 
ه شــيئاً و وجــد ّهللا عنــده حياة الالمباالة اتكاالً عىل االقرار باللسان و دون ان يقوم برشائط اال�ان، راجياً ان يجد

فوفاه حسابه ك� نراه من كث�ين، يغرتون �ا نزخرفه لهم قراء التعازي انه تكفيكم البكاء ثم ّهللا يغفر لكم عــدد 
  النجوم و قطر الس�ء! خالفاً ملا ترسمه لنا آيات من القرآن. 

يف نكرآنها، و إ�ا هي عوان ب� ذلك، تصــلح  فال نصدق إفراط املفرِ ط� يف الشضفاعة هكذا و ال تفريط املَفرِّط�
ق منها إالّ ما يصدقها كتاب ّهللا، مه� ك� ت رواتها  األمة و تجعلها دوماً ب� الخوف و الرجاء، ثم االحاديث ال تصدَّ

تها، او ضعف و ك�ت ِعالّتها، حيث األصل هو كتاب ّهللا ال سواه.   و علت ُعالَّ
فانه بَعُث » عىس ان يبعثك ربك مقاماً محموداً «هو افضل الشافع�  آله و عليه هللا صىلالرسول   و من الثابت كتاباً و سنة ان

الشفاعة يوم الذين، ال بعث الرسالة يوم الدنيا. حيث كان مبعوثاً يوحى اليــه، و استفاضــت االحاديــث ان املقــام 
و كيف تكون الشــفاعة ألهــل  ١يه النار).املحمود هو الشفاعة، و ليست هي غروراً (فهل يشفع إالّ ملن وجبت عل

ما من «تكب الكب�ة ال يكون مرتىض الجواب و من ار » ال يشفعون إالّ ملن الرتىض«الكبائر و من وجبت عليه النار و 
ً إالّ ساَءه ذلك و ندم عليه و كفى بالندم توبة و من رسته حسنته و سائته ســيئة فهــم و مــؤمن  مؤمن يرتكب ذنبا

مــا للظــامل� ومــن حمــيم و ال «فمن � يندم عىل ذنب يرتكبه فليس �ؤمن و � تجب له الشفاعة و كان ظل�ً و 
نهمكون يف الشهوات، الذين يهرعون اليها مرسع�، و اذا ما فاتتهم ذعروا مغضب�، ثم اذا و اما امل ٢»شفيع يطاع..

و ما لهم من «بل » ال تنفعهم شفاعة الشافع�«حملوا عىل واجبات تحملوها نادم�، فهوآلء ليسوا من املؤمن� ف 
  ». شافع�

                                                        
�� ا�� ا����س ا����� ��ل: د�� ���� ����اة ا����� ���ل » و �� ���� ا������ ا�� ��� ��� اذن ��«. ����� ا���� �� ���� ����� ١

ل: ��� ���ّ� و��� �� �� ا����م ������: ا�� ا��� ���ل: �� ا�� ���� ���ون ا���س و �����ن: ����� ���� ����� ����! ���� ا�� ����  

و ��� ���  ٓا�� و ���� ا��� ���و��� �� ا�� ا��� ا�ّ�اك ان �� ���� و ����؟ ا�� �� �� رأ�� ا��اع ا������ ��� ا���� ا�� ����� ����  

 ». ���� ا�� ��� و��� �� ا���ر؟..

 
و ��ل: ا��� ������ ���� ا������ �� ا��� ���� ا������ن ���  ٓا�� و ���� ا��� ���رواه �� ا������ �� ا����� �� ا��� �� آ���� �� ا����  . ٢

����ة  ! ��� �� ���ن �����ً �� �� ���م ��� ذ�� ������؟ ���ل: �� �� ا�� �����آ�� و ���� ا��� �������� �� ����، ��� �� �� ر��ل ا��ّ�  

 �� ا������ و �� ���� ا�� ������  ���� ا�� ��م ��� �� ار��� و ��� ��م ��ن �����ً ������ً ������� و ��� �� ���م ����� ��ن ���اً 

ة �� ا�������ر و �� : �� ����آ�� و ���� ا��� ���و ا���� �� ���� �� ��ٔ�� ��� ���� ������ �� ار��� و �� ��ن �����ً �������� ���م و �� ��ل ا����  

����� �� �����ن ا�� ��� ا��ر��� ا��ّ� د��� وا���� ا����ار » و �� �����ن ا�� ��� ار���«����ة �� ا����ار و ا�� ��ل ا�ّ� �� و ��: 

 ». �����اء ��� ا�����ت و ا�����ت، ��� ار��� د��� ��م ��� ار���� �� ا����ب ������ ������ �� ا������
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ال، تسويفاً للندم و رجاًء للغفران، و إن كــانوا و كذلك الذين ال يندمون، فهم �ارسون الشهوات ما يُفسح لهم مج
يؤمنون بالحساب و العقاب، فان دينهم هذا خطأ غ� مريض معرفياً، ك� ان اولئك اخطــأوا عقيــدياً، و إن كالنــال 

  يختلفان َدَركاً باختالف ملعرفة و اإل�ان. 
 مآســيك و معاصــيك رغــم ســمة مــن فسواء عليك يف حرمان الشفاعة انك من الكافرين، او لست من النادم� يف

اال�ان، ملكان وصمة العصيان اللزام، او تسوِّف الندم و �ارس و العصيان، فدينك ليس مرضياً مه� اختلفت هــذه 
كــال بــل ران عــىل قلــوبهم مــا كــانوا «الدركات، عىل ان تراكم املعاصيرتين عىل قلبك و تسلب عنك نــور اال�ــان: 

فتموت عىل غ� ا�ان » و احاطت به خطيئة فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدونبىل من كسب سيئة » «يكسبون
  خارجاً عن امة االسالم.

فاملؤمن ال يخلد يف النار رشط ان يالقي ربه بالدين الحق و اال�ان املريض، ولكن� اال�ان من حيث بقاءه عىل خطر 
ملؤمن االلتزام برشائط اال�ان قدر االمكان، ثم اذا فلت عظيم من جهة اإلدمان يف العصيان، فليكن االصل يف حياة ا

فالت فهنالك الندم و التوبة، و رجاحة الحسنات عىل السيئات. و ترك الكبائر، ثم اخ�اً الشفاعة يوم القيامة بعد ما 
هعلكلّت او قلت مكفراتها من ذي قبل، و ال شفاعة قبل اآلخرة و ال يف الربزخ و ك� يروى عن الصــادق   وفقــاً  السـالم ـي

ولــو «ام ذوية؟:  آلـه و ليـهع هللا صىلو قد تكون يف الدنيا باستغفار الرسول   ١للقرآن: (ولكن و ّهللا أتخوف عليكم يف الربزخ..)
) و ك� املالئكة ۴:۶۴» (انهم إذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا ّهللا و استغفر لهم الرسول لوجدوا ّهللا تواباً رحي�ً 

الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يؤمنون به و يستغفرون للذين آمنوا ربنا «يستغفرون: 
�ً فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا و ادخلهم جنات عدن وسعت كل يشء رحمة و عل

  ).۴۰:۹» (التي وعدتهم و من صلح من آباءهم و ازواجهم و ذرياتهم انك انت العزيز الحكيم
دون حقوق  »ان ّهللا ال يغفر ان يرشك به و يغفر ما دون ذلك ملن يشاء«ثم الشفاعة هي يف حقوق ّهللا إالّ الرشك: 

و انذرهم يوم اآلزفــة اذ القلــوب لــدى الحنــاجر كاظم�.مــا «الناس إلّلهم إالّ ان يُريض ّهللا مظلوماً يوم الحساب: 
  ).۴۰:۱۸» (للظامل� من حميم و ال شفيع يطاع

  حصيلة البحث حنول الشفاعة:
و اتخــذ عنــد الــرحمن «قوالً  من اذن له الرحمن و رىض له«هنالك رشوط مشرتكة ب� الشافع� و املشفوع لهم: 

  ».عهداً 
  ّهللا دينه.» ملن ارتىض«و للمشفَّع� » شهد بالحق و هم يعلمون«و للشافع� 

  رشوط خمسة بينه� تقتيض قبول الشفاعة قضيَة آياتها.
يف الدنيا � ثم ال شفاعة يف الدنيا و ال يف الربزخ، إالّ ما تشفع التوبة و رفاقها من مكفرات دون الصالح�، فلو كانت 

يبق مجال لألخرى، ولو كانت يف الربزخ � يبق مجال للقيامة، و آيات الشفاعة كلها تنحو منحى القيامة، و يا لنسبة 
  للذنوب التي � تكفر �كفرات الدنيا و الربزخ، ك� و رواياتها يف ظاللها طبقاً عن طبق!

سنات حيث الصغائر منها مكفرة برتك الكبائر، اللهم ملن جمع اذاً فال شفاعة إالّ يف كبائر السيئات و ترك كبائر الح
  بينه� سلباً او ايجاباً فال مكفر لصغائره فتصبح صغائره كبائر قد يشفع فيها برشوطها. 

۲  
عون    املعاندون ال يشفَّ

                                                        
ا�� ����� و ا�� ���ل: �� ������ �� ا����  ا����م ������ ا����� �� ��� �� ���� ��ل ��� ���� ��� ا��ّ�   ١:٧١. ����� ا����ر ١

ن ا����ب ����ة ����� ���ل ا�� �� ا������ ����� �� ��� �� ��ن ����؟ ��ل: ����� ���� و ا��ّ� �� ا����، ��ل ��� ���� ��اك ا

و��� و ا��ّ� ا���ف ����� �� ا���زخ. ���: و �� ا���زخ؟ ��ل: ا���� ��� ���� ا����م ����او و�� ا����   آ�� و ���� ا��� ���ا���� ������ ا����  

 ».ا�� ��م ا������
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  ۹۹:۲۰»كَذلَِك نَُقّص َعلَيَْك ِمْن أَنْباِء ما قَْد َسبََق َو قَْد آتَيْناَك ِمْن لَُدنّا ِذكْرًا«
تبعيض ثان حيث القص » نقصُّ «هنا تبّعضها، و طبعاً بالبعض األهم منها و » من«النبأ هو خرب ذو فائدة عظيمة، و 

هو تتبع االثر و هي القصص األخبار املتتبَّعة، و طبعاً و هي أهمها حيث ال يقص �قصِّ الوحي االخ� إالّ اهمهــا، 
مها، و بهذه السلبية و االيجابية  فقصص القرآن هي ساللة السالالت من انباء تاريخ الرساالت، ما تتبناها ام ما تهدِّ

ليعترب معترب و يتبرص » و قد آتيناك من لدنا ذكراً «يبنى رصح اإلسالم الخالد اعتباراً بأنباء ما قد سلف، و زيادة هي 
  متبرص.

مــن محــار� » مــا قــد ســبق مــن انبــاء«يا رسول الهدى » نقص عليك«العظيم العظيم من قصص موىس » كذلك«
يها، و ليس فحسب ان القرآن يقص قصص املاض� كتاريخ من التــواريخ بــل  يف » و قــد آتينــاك«الرساالت و محادِّ

هو أم الذكر و إمام الذكر مه� شــمل » ذكراً «اهم م� مىض و اعظم منها » من لدنا«جميعة الصفات و الرح�ت 
  سائر الذكر فانه مهيمن عىل كل ذكر.

ذكر لد� مه� كان كل ذكر يحمله كتابات الوحي من لدنه، و لكنه درجات اعالها ما يختص مــن بيــنه� ب  هذا
تنك�اً لبالغ عظم التعريف » ذكراً «من اخرى و » من لدنا«فجمعية الصفات من ناحية و » قد آتيناك من لدنا ذكراً «

  .من ثالثة، تجعل ذكر القرآن رأس الزاوية يف الذكريات اللدنية
إِنُّه يَْحِمُل يَْوَم الِْقياَمِة ِوْزًرا«   .۲۰:۱۰۰»َمْن أَْعرََض َعنُْه فَ

» من اعرض عن ذكــرى فــان لــه معيشــة ضــنكاً. و نحرشــه يــوم القيامــة اعمــى«بل و » يوم القيامة«وال فحسب 
)۲۰:۱۳۲.(  
خلقــاً و تطبيقــاً و نرشــاً، فهــذه يف اي عرض منه، قراءة و است�عاً و تدبّراً و تفه�ً و تصديقاً و ت» من اعرض عنه«

  ابواب �ان الجنة الذكر القرآن، و َمعرض القرآن مرسح يحلِّق عىل كل املحالق، و ذكر عن كل نسيان اياً كان و ايان.
ل أزره فاعرض عنه اىل وزره، و مهــ� كــان لــذلك الــوزر  فاإلِقبال اىل القرآن أزر، و االعراض عه وزر يحمله من حمِّ

   معيشة ضنٍك، و لكن� الهامة الخالدة منه و األوىف هي يف األخرى و كانها املخصوصة بحملها: مراحل ثالث يف
  ).۲۰:۱۰۱(»خالِديَن فيِه َو ساَء لَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة ِحْمالً«

ه عن كربته، خلوداً يف وزر اإلِعراض عن الذكر قَدرَه و ال يُظلمون نق�اً، و ِحمل املسافر زاد له يف غربته و تخفيف ل
وســاء لهــم يــوم القيامــة «و ِحمل الوزر للمعرض� عن الذكر يف ذلك السفر الشاق الطويل الطويل ِحمــل و بيــل 

  ».حمالً
و الن الوزر هنا  هو الذنب املخلَّف عن اإلِعراض عن الذكر، و األع�ل هي الجزاء �لكوتها الظاهرة يوم القيامــة، 

ك� يف آيات اخرى، » خالدين«الوزر دون جزاءه، فانه هو جزاءه دون فصال، و فالخلود يف الوزر هو خلود يف نفس 
ال تدل بصيغتها عىل البقاء لغ� النهاية، فانها اعم من األبد و دونه، و األبد اعم من الالنهائية الحقيقية ك� يف ابد 

داموا و دامت النار، ثم ال نار و ال اهل  الجنة، و سواها ك� يف سواها، ف� اآلبدون يف النار إال و هم دائبون فيها ما
  ».ا�ا تجزون ماكنتم تعملون«نار قضيَة العدل، و ان العقوبة ليست االقدر الخطيئَة ف 

و ال «و هنا الخلود يف الوزر ليس إال قََدر الوزر، حيث اإلعراض عن الذكر دركات، فالخلود يف الوزر ايضــاً دركــات 
  ».يظلمون فتيالً

  ۲۰:۱۰۲»ُخ ِيف الّصوِر َو نَْحُرشُ اْلُ◌مْجرِمَ� يَْوَمِئٍذ ُزرْقًايَْوَم يُنْفَ «
و نفخ يف الصور فصــعق »: «و نحرش«و هي هنا النفخة الثانية بدليل » يوم ينفخ يف الصور«هو » يوم القيامة«و 

» املجرم�«) و ۳۹:۶۸» (من يف الس�وات و من يف األرض إالّ من شاء ّهللا ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون
و سواه ممن أجرم مه� اختلفت دركات اإلِجرام، و الزُّرق جمع األزرق من الزرقة و هي » من أعرض عنه«هنا تعم 

  اللون املعروف ب� البياض و السواد.
و صف للمجرم� دون عيونهم فحسب، فال تعني ـ فقط ـ زرقة عيونهم، بل هــم يومئــٍذ زرق ككــلٍّ » زرقاً «و الن 
و من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً. و نحرشه «من هول املوقف املطَّلع، و من زرقة عيونهم ع�ها:  خوفة

) و قد تكــون ۱۷:۹۷» (و نحرش هم يوم القيامة عىل وجوههم عمياً و بك� و ص�ً ) «۲۰:۱۲۴» (يوم القيامة اعمى
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هم طرفهم و افئدتهم هواء، ثم تتحول الوانهــاو ان تشخص ابصارهم ال يرتد الي» عمياً «كمقدمة محرضِّة ل » زرقاً «
  تظهر بياضها و يذهب سوادها ثم تعمى.

و ال ينايف حرشَهم ـ زرقاً و عمياً و بك�ً وص�ً ـ شخوُص أبصارهم وروءية اع�لهم وس�ع ما يسمعون مامن تأنيب 
ة قد تقتيض العذاب ِع�هم ك� و سواه، و ما يتكلمون يف الت�س لتخفيف عذاب و سواه، حيث املواقف هناك عدَّ 

  عند حرشهم، و اخرى إبصارهم و إس�عهم ك� عند حسابهم و عذابهم.
ا («   ١ ۲۰:۱۰۴») نَْحُن أَْعلَُم ِ�ا يَُقولُوَن إِذْ يَُقوُل أَْمثَلُُهْم طَريَقًة إِْن لَِبثْتُْم إِالّ يَْوًما۱۰۳يَتَخافَتُوَن بَيْنَُهْم إِْن لَِبثْتُْم إِالّ َعْرشً

التخافت هنا هو تخافض يف الصوت و تسارُّه لهول املطلَّع ك� يحرشون له زرقاً فعمياً، و كالمهــم املتخافــت فيــه 
  .االول�» اال يوماً «عرش ساعات ام ليال ام سن� و قد يقرِّب » ان لبثتم اال عرشاً «بينهم 

و بــ� » اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم اال يومــاً «و يتقولون من باطل تقديرهم للبثهم » نحن اعلم �ا يقولون«
و كل هذه استقالالً للبثهم يف ارض التكليــف و الــربزخ  ٢ساعة و بعض يوم او عشية او ضحاها» عرشاً ـ و ـ يوماً «

  بجنب حياة الخلود يوم القيامة.
دة، بل ۲۲:۱۱۴» (م تعلمونان لبثتم إال قليالً لو انكم كنت«و حق القول يف لبثهم:  ) ولكنها ليست هذه القلة املحدَّ

و قال الذين اوتوا العلم و اال�ان لقد لبثتم يف كتاب ّهللا اىل يوم البعث و هــذا يــوم «هي النسبية بجنب اآلخرة: 
 ) فذلك اللبث املبحوث عنه يعم الــربزخ دون خصــوص الــدنيا و هنــاك۳۰:۵۶» (البعث و لكنكم كنتم ال تعلمون

يوماً او بعــض «ب� مفرِّط و مفرِّط، ثم عوان لسواهم: » ساعة«هي من قولة االك�ية املجرمة، و ك� هي » عرشاً «
  و اين ساعة من عرش؟ و اين هذه كلها و لبثهم يف كتاب ّهللا اىل يوم الحرش؟.» يوم ـ عشية او ضحاها

عشية او ضحاها، اىل يوم و اىل عرش، تقديرات  هذه اقاويل اربعة عن مدة مكثهم يف األرض من ساعة اىل بعض يوم
  هارفة خارفة دون اية حجة و برهنة، تجمعها القلة ملكثهم أمام الك�ة األخ�ة.

  و انهاالح�قة الكربى ان يضحوا باآلخرة الطويلة الطويلة لهذه القلة القليلة، الزهيدة التافهة الهزيلة.
غفول عنها و ال منسية! ام ذهلوا لشدة الوقعة يف الواقعة ف� ذكروا و تراهم نسوا و غفلوا مدة مكثهم؟ و ليست �

ً لهم �ختلف تقديراتهم حسب مختلف احوالهم و اهوالهم، و االنسان قد يذهل عن اظهر االمــور  إال قليالً مقدرا
  عند شديد الهول؟ و هذه واجهة!.

ك؟ و هذه احرى! و ملاذا االحرى بينها ـ عىل زيفها ـ ام قابلوا طويل اآلخرة بقليل الدنيا بربزخها فقللوها بهذه و تل
يوم لك «علها حيث اليوم ليل و نهار و قد كانت الحياة يف الربزخ و االوىل ب� مظلمة و مرشقة » ان لبثتم اال يوماً «

  اضافة اىل قلتها نسبة اىل االخرى.» و يوم عليك
ة من مئات؟ اال ان ذلك ليس من البعيد لهؤالء البعاد عن فاين الواحد ۲۴۰/۱هذا إال ان ب� ساعة و عرش ليال بون 

هي عرش ساعات، فظنونهم كلها ال تعدو يوماً او بعض يوم! فهم يحدسون عــ� قضــوا عــىل » عرشاً «الحق، ام ان 
األرض و قد تضاءلت الحياة الدنيا بربزخها يف حسبانهم، و قرصت ايامها يف مشاعرهم، و هكذا تنزوي تلك األع�ر 

ي عاشوها و تنطوي، و تتضاءل متاع الحياة و همومها و تنمحي، فيبيدو كل هذه عىل طُولها و طَولهــا فــرتة و الت
  جيزة يحسبونها ساعة او يوماً او بعض يوم!.

و قد تجمع هذه القيالت حول اللبث� يف الربزخ و االوىل، عىل اختالفات يف تقديرات، ان الزمن يف الربزخ ارسع منه 
حيث الزمان يتبع الرسعة، و الربزخ �ا فيه االبدان الربزخية اجرد من الدنيا بكث�، فرسعة الحركة فيــه  عن االوىل،

                                                        
 �� ا�����ن ��� ������ً ����� �� ذ�� ا����. ١٠٦ـ  ٣٠:١٠٣. را�� ج ١

 
�ٔرض ��د ����. ����ا ��ل �� ����� �� ا�« ٣٠:٥٥» و ��م ���م ا����� ���� ا������ن �� ����ا ��� ���� ���� ����ا �����ن. «٢

 ). ٧٩:٤٦» (). ��ٔ��� ��م ��و��� �� �����ا ا�� ���� او �����٢٣:١١٦» (����� ��م او ��� ��م ���ٔل ا���د��
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  اك� منهال بكث�.
/ حالة النوم حيث رزقهم فيها عذواً و عشياً، او النار يعرضون عليها ۲۴/۲و ان حالة اليقظة يف الربزخ ألك� تقدير/

  الليل و النهار. غذواً و عشياً، يكفيه� ساعتان من
و ان الحيات� بالنسبة لآلخرة قليلة، ثم هم يف ذلك القليل بالنسبة للبث االوىل كعاذرين انفسهم أن حياة التكليف 

  ما كانت كافية لالنتباه.
ال قال ان لبثتم ا«و ّهللا يصدقهم يف اصل القلة هنا و هناك نسبياً باآلخرة، و يكذبهم يف تحديداتهم الخارفة الهارفة 

يوم  الدنيا، فل�ذا تغافلتم يف هذه القلة عن االستعداد لتلك الك�ة، و ال يعذرهم يف » قليالً لو انكم كنتم تعلمون
عاة ملجال التكليف اجابة عن تطلبهم  أو � «حيث الجواب » ربنا أرجعنا نعمل صالحاً غ� الذي كنا نعمل«قلة مدَّ

يوم يدعوكم فتتستجيبون ) «۳۵:۳۷» (ذير فذوقوا ف� للظامل� من نص�نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم الن
  ).۱۷:۵۲» (بحمده و تظنون ان لبثتم اال قليالً

  .۲۰:۱۰۷») التَرى فيها ِعَوًجا َو ال أَْمتًا۱۰۶) فَيََذرُها قاًعا َصْفَصًفا(۱۰۵َو يَْسئَلُونََك َعِن الِْجباِل فَُقْل يَنِْسُفها َرّ� نَْسًفا(«
» و يسألونك عن الجبال«ارعة التي تقرع الجبال و تنسفها، ف� تراها فاعلة باالنسان املجرم النسيان العصيان؟! فالق

  ما هو مص�ها يف قيامتها؟.
حيث يذرها و » ينسفها ر� نسفاً «و هنا يف االجابة عن ذلك السؤال يتجىل املشهد الرهيب العجيب، فإذا الجبال 

مــا حقــاً » نســفاً «ية إال داثرة فانية، ال كاملتعود من نسفها برشياً اليجاد املس�ات، و ا�ــا يث�ها فال تبقى منها باق
ملساء دون كالء، خلواً من كل نتوء واعوجاج و ارتتاء، فتصبح » صفصفاً «ارضاً مستوية بعد ارتفاع » فيذرها قاعاً «

  بارتفاع كالروا� و التالل.» ال أْمتاً  و«بانخفاض كاألودية » الترى فيها عوجاً «ارضاً مستوية جرداء ملساء 
» يوم ترجف االرض و الجبال و كانت الجبــال كثيبــاً مهــيالً«و نسف الجبال له عوامل عدة، منها الرجفة املدمرة: 

ت الجبال فكانت رساباً «) و التسي�: ۷۳:۱۴( ) و ۱۸:۴۷» (و يوم نس� الجبال وتــرى األرض بــارزة) «۷۸:۲۰» (و س�ِّ
و تذل الُشم الشوامخ و « السالم عليه) و عىل حد تعب� االمام عيل  ۱۰۱:۵» (تكون الحبال كالعهن املنفوش« بهذه و تلك

م الرواسخ فيص� صلدها رساباً رقراقاً و معهدها قاعاً سملقاً    ».الصُّ
حجــم  ام هــو يف» قاعــاً صفصــاً «ثم الِعَوج قد يكون يف سطح دون عمق من مرتفعات ام منخفضات، و قد نفتها 

مضلَّع فكذلك األمر، فليكن عوجاً ال يُرى ك� يف حجم مدور، فتصبح اآلية من ادلة كروية األرض، فانها عوج ال يرى 
يذرها قاعاً صفصفاً. الترى فيها «ترى حيث  ال يف حياتها الدنيا و ال يف أخراها، و قد ا�حت اعوجاجاتها التي كانت

  ».عوجاً و ال امتاً 
  .۲۰:۱۰۸»ُعوَن الّداِعَي ال ِعَوَج لَُه َو َخَشَعِت اْألَْصواُت لِلّرْحمِن فَال تَْسَمُع إِالّ َهْمًسايَْوَمِئٍذ يَتّبِ «
فمن » يتبعون الداعي ال عوج له«بعد قيامة التدم� و يف قيامة اإلِحياء و التعم� التي هم فيها يحرشون » يومئذٍ «

  هو الداعي املُّتبع هناك؟.
 يف األصل، او من يدعو بامر ّهللا، ولكن قرنه يف آية القمر برسول ّهللا و هو افضل داع و أحراه هنا هو هللاّ » الداعى«

عاً ابصارهم يخرجون من األجداث «من بعد ّهللا، قد يحرصه هنا يف ّهللا:  فتول عنهم يوم يدع الداع اىل يشء نكر. خشَّ
) و لكنه ال ينايف الــنفخ يف الصــور حيــث ۵۴:۸» (عرسكأنهم جراد منترش. مهطع� اىل الداع يقول الكافر هذا يوم 

يــوم نفــخ يف ) «۳۶:۱۵۱» (و نفخ يف الصور فاذا هم من االجداث اىل ربهــم ينســلون«يدعوا بامر ّهللا لعود الحياة 
  ).۷۸:۱۸» (الصور فتأتون افواجاً 

ين » يتبعون الداعي« م له، مه� كانوا معوّج� عن اتِّباعــه ال الداعي اليها و ال الصور و ال اتِّباع» ال عوج له«مس�َّ
» فال تسمع إالّ همساً «يف نفي و اثبات، ثم االصوات: » و خشعت االصوات للرحمن«يوم الدنيا، و من اتباعهم له 

خفيفاً، استغراقاً يف املذلة، إما همساً يف كالم، ام يف األقدام، نقلة من اجداثهم اىل محرش الحساب، ثــم الثــواب او 
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  ١العقاب. 
ن ظلموا و لو يرى الذي«فهناك اتباعٌ اّول للداعي نفخاً يف الصور، و اتباع ثان يف موقف الحساب و اىل اتباعات أخرى 

  ).۴۰:۱۶» (ملن امللك اليوم ّ� الواحد القهار) «۲:۱۶۵» (اذ يرون العذاب ان القوة ّ� جميعاً 
هكذا يخيَّم عىل املحشورين الصمت الرهيب و السكون الغامر العجيــب، فالســؤال تخافــٌت، و الكــالم و اإلقــدام 

  فوس!همٌس، و الخشوع ضاٍف، و الوجوه عانية، و جالل الرحمن يغمر الن
) يَْعلَُم ما بَْ�َ أَيْديِهْم َو ما َخلَْفُهْم َو ال يُحيطُوَن ۱۰۹يَْوَمِئٍذ ال تَنَْفُع الّشفاَعُة إِالّ َمْن أَِذَن لَُه الّرْحمُن َو رَِيضَ لَُه قَْوالً(«

  .۲۰:۱۱۰»بِِه ِعلًْ� 
» لــه الــرحمن و ريض لــه قــوالً من اذن«م� يدل عىل ان هناك شفاعة، ولكن نفعها محصور يف » ال تنع الشفاعة«

ع، بل و ال يَْشفع اذ  ع اذا شفَّ   ).۳۱:۳۸» (و ال يشفعون إالت ملن ارتىض«ففاقد الرشط� ال يُشفِّ
هو الشافع؟ و يكفيه اذن و رىض قوله! ام هو املشــفَّع لــه؟ و الشــافع هــو املحــور » من أذن له الرحمن..«وترى 

  االصيل يف اذن الرحمن و رِىض قوله!.
تعنيه� اآلية، فليكن الشافع ماذوناً يف شفاعته، و مريض القول فيها عند الرحمن، و عىل هامشه املشــفوع لــه قد 

  )۲۱:۳۸» (و ال يشفعون إالّ ملن ارتىض«ماذوناً يف ان يُشفع له، و مرضياً يف قول له، و قد جمعه� فيه 
  اي من ارتىض ّهللا دينه و هو من ساءته سيئته و حسنته حسنته.

قول الشافع املريض هو ما وقع موقعه الصالح، و قول املشفوع له املريض هو كلمة التوحيد فانه اصل القول، ثم ف
  قوله الذي يعذره عن فعله املحتاج اىل شفاعة.

اذاً فليست الشفاعة يومئٍذ فوىض جزاف ال يف الشافع و ال املشفوع له و ال املشفوع ألجله، حيث الكل منوطة باذن 
  رضاه. ّهللا و

مــا بــ� «ّهللا » يعلــم«و من رىض القول وفقه للواقع الصالح و صــالح الواقــع دون خطــإِ قــارص او مقرصــ، حيــث 
  كذلك األمر.» و ال يحيطون به عل�ً «شافع� و مشفوعاً لهم » ايديهم...

هو » ما خلفهم«هو غابر هم و ما يستدبرون، و » و ما خلفهم«هو حارض هم و ما يستقبلون، » ما ب� ايديهم«ثم 
، � يكــن » ما ب� ايديهم«الذي يتبني  و هو العا� كله، فلو ان شافعاً قال قوالً ال يصدقه الواقع عل�ً منه او جهــالً

  ».يعلم ما ب� ايديهم و ما خلفهم و ال يحيطون به عل�ً «قوله مرضياً، اذ 
ن، حيث الحيطة العلمية لزامها مسامات العــا� و اياً كا» عل�ً «بذاته و صفاته و افعاله و �ا يعلم » ال يحيطون«

أما هيه، إال  ٢املعلوم، له ماله و فيه ما فيه  حتى يساويه فيساميه فيحيط به عل�ً، فال رؤية الي راٍء ببرص ام بص�ة

                                                        
ا��ات ا��ا���. و �ـ� �ـ��� » ��� ���� ا�� ����ً «�� ا�� ���س و ا����ك و ����� و ���� و ا������  ٤:٣٠٨. ا��ر ا�����ر ١

 �� ���� ��ل: �� ا����� و ��ت ا����ام.

 
����  �� ا��ل ا����� ���� �� ���ان �� ����� ��ل: ��ٔ��� ا�� ��ة ا����ث ان اد��� ا�� ا�� ا���� ا���� ٣:٣٩٤. ��ر ا������ ٢

� دا����م �����ٔذ��� �� ذ�� ��ذن �� ���� ���� ���ٔ�� �� ا����ل و ا���ام ��� ��� ��ا�� ا�� ا������ ���ل ا�� ��ة: ا�� رو��� ان ا��ّ 

� ا��ؤ�� و ا����م ��� ����� ���� ا����م ����� و ����� ا��ؤ��؟ ���ل ا�� ا����   �� �� ا��� ��� ا����� �� ا��ّ� ا�� ا���� ا����م �������

؟ ��ل: ��� ـ ��ل: ��� ���ُء آ�� و ���� ا��� ���أ��� ����  » ��� ����� ��ء«و » و �� �����ن �� ����ً » «�� ��ر�� ا�����ر«و ا���� 

����� و ر�� ا�� ا���� �����ً ������� ا�� ��ء �� ��� ا��ّ� و ا�� ������ ا�� ا��ّ� ����ل: �� ��ر�� ا�����ر... �� ���ل: ا�� رأ��� 

ا��� �� ����ً و �� ��� ��رة ا���� ا�� ������ن؟ �� ��رت ا����د�� ان ����� ���ا ان ���ن ��ٔ�� �� ��� ا��ّ� ���ء �� ��ٔ�� ������ 

 ��ذا رأ�� ا�����ر ��� ا��ط �� ا���� و و��� ا������، ��ل ا�� ��ة:» و �� �����ن �� ����ً «�� و�� ٓا�� ـ ا�� ��ل: و �� ��ل ا��ّ� 

اذا ���� ا��وا��ت ������ ����آن ������ و �� ا��� ا������ن ���� ا�� �� ���ط �� ����ً  ا����م ��������ب ����وا��ت؟ ���ل ا�� ا����  

 ». و �� ��ر�� ا�����ر و ��� ����� ��ء
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» ما عرفناك حق معرفتك: «آله و عليه هللا صىلمعرفة محدودة ممكنة بحق املمكن و ك� قال  افضل العارف� و خاتم النبي�  
فضالً عن الحيطة به (إذ  ١ف (قد يئست عن استنباط االحاطة به طوامح العقول و تح�ت األوهام عن ذكر ازليته)

ء فال فهم يناله بالكيف، و ال قلب يثبته بالحدود فال تصفه إالّ ك� هو تبارك و تعاىل جعل عىل ابصار القلوب الغطا
 - الخالق الباريء املصور  -وصف نفسه: ليس كمثله يشء و هو السميع البص� ـ االول و اآلخر و الظاهر و الباطن 

   ٢».خلق االشياء فليس من االشياء يشء مثله تبارك و تعاىل
َحيِّ الَْقيّوِم َو قَْد خاَب َمْن َحَمَل ظُلًْ�(« ْل ِمَن الّصالِحاِت َو ُهَو ُمٔوِمٌن فَال يَخاُف ) َو َمْن يَْعمَ ۱۱۱َو َعنَِت الُْوُجوُه لِلْ

  .۲۰:۱۱۲»ظُلًْ� َو ال َهْضً� 
ً فانهن آلـه و عليه هللا صىلعنت له تعنوا، خضعت مستأرسة بعناء، و منه يقال للس� العا� ك� عنه   : (استوصوا بالنساء خ�ا

  عندكم عوان) و عناه يعنيه قصده.
ه عنت للحي القيوم الذي أحياها بعد موتها، سواء الوجود التي عنته و عنت لــه و الوجوه كل الوجوه لكل الوجو 

شاءت ام ابــت » عنت للحي القيوم«يوم الدنيا، او التي � تعنه و ال عنت له، و ا�ا وِعنت و تعنَّت، فهنالك الكل 
  بنفسه و اآلخرين و بالحق.» من حمل ظل�ً «يومئٍذ » و قد خاب«

و ان � تستوعبها كلها، و ا�ا » من يعمل من الصالحات«له تعاىل و اياه ا�اناً و عمالً صالحاً  و اما الوجوه العانية
منه إذ � يظلــم، و ال مــن ربــه اذ ال » فال يخاف ظل�ً «باّ� » و هو مؤمن«الصالحات الرئيسية عقائدية و عملية 

  ».و ان ليس لالنسان إالّ ما سعى«ق من حقوقه لح» و ال هض�ً « -(و ال ظلم اليوم)  -» و ال ظلم اليوم« -يظلم 
هنا ليست هي الظاهرة فحسب حيث املحشورين هم بكل كيانهم يعنون الحــي القيــوم، يواجهونــه » الوجوه«و 

  ».وجوه يومئذ نارضة«بظواهرهم و بواطنهم ك� يواجههم ّهللا تعاىل بعلمه و قدرته فثوابه او عذابه: 
ا َو ال يَْعِقلُوَن(أَِم اتَّخُذوا ِمْن ُدوِن « ِ الّشفاَعُة َجميًعــا لَــُه ُملْــُك ۴۳ّهللاِ ُشَفعاَء قُْل أَ َو لَْو كانُوا ال َ�ْلُِكوَن َشيْئً ) قُْل ِ�ّ

  )۳۹:۴۴(»الّس�واِت َو اْألَْرِض ثُّم إِلَيِْه تُْرَجُعونَ 
؟ »هوالء شفعاءنا عند ّهللا «إذ يقولون:  يشفعون لهم عند هللاّ » أم اتخذوا من دون ّهللا شفعاء«أتخذوا من دونه آلهة 

 -أذاً  -فكيــف » و ال يعقلــون«ألنفسهم فضالً عمن سواهم » و لو كانوا ال �لكون شيئاً «تتخذونهم شفعاء » قل أ«
  �لكون؟.

ال «يف ِرشعة و تكوين، و » ّ� الشفاعة جميعاً «ثم و ليس كل من �ك شيئاً و يعقل هو �لك الشفاعة عند ّهللا، فإن 
  ).۴۳:۸۶» (�لك الذين يدعون من دونه الشفاعة إالَّ من شهد بالحق و هم يعلمون

لِكها عىل رشوطها التي هو قرَّرها ال سواه، فكيف ترجون الشفاعة ممن ليس �لــك  فهو الذي ُ�َلِّك الشفاعة من َ�ْ
و ال يشفعون إالَّ ملن ) «۴۳:۸۶» (مونإالّ من شهد بالحق و هم يعل«شيئاً و ال يعقلون، و حتى إذا ملكوا و عقلوا و 

  )!۲۱:۲۸» (ارتىض و و هم من َخْشيَتِه مشفقون
ّ� الشــفاعة «فإ�ا الشفاعة يف ُملك ّهللا و عباده ملن �لك الســ�وات و األرض و لــيس إالَّ ّهللا وحــده ال ســواه، ف 

من ذا «حد أن يشفع يف ملكه و عنده إالَّ بإذنه من ايٍّ كان، ألنه املَبدء الُمدع و إليه املعاد، فكيف يقال أل » جميعاً 
  )؟.۲:۲۵۵» (الذي يشفع عنده إالَّ باذنه

ـــَر الّــذيَن ِمـــْن ُدونِــِه إِ « ذا ُهـــْم َو إِذا ذُكِــَر ّهللاُ َوْحـــَدُه اْشــَ�َزّْت قُلُـــوُب الّــذيَن ال ئُوِمنُـــوَن بِــاْآلِخرَِة َو إِذا ذُكِ

                                                                                                                                                         
 
 و ����: �� ����... ا����م ����. ا����ر �� ���ب ا������ ���� �� ���  ١

 
ـ� ���ـ�... و �ـ�  ا��ـ��م ������  . ا����ر �� ا������ ���� ���� �� �٢ ���ل ��� و �ـ� �ـ�ٔ�� ر�ـ� ��ـ� ا�ـ��� ���ـ� �ـ� ا��ٓ�ـ�ت و ا�

 �� ���� ا������ ����ّ� ��و�� ����ً اذ �� ���رك و �����... -�����ن �� ����ً 
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  ).۳۹:۴۵(»يَْستَبِْرشُونَ 
ئزاز و اإلستبشار غاية يف بابه،: إمتالء القلب غ�ً تظهر آثاره يف الوجه مغرباً، و امــتالءه رسوراً تظهــر كلُّ من اإلشم

  آثاره يف الوجه متهلِّالً!
و هب أنهم يرشكون باّ� ما� يأذن به ّهللا، فل�ذا يشمئزون من ذكر ّهللا وحده و يستبرشون من الذين ِمن دونه، 

مئزازاً من اآلءله األصيل الخالق و إعتزازاً بالرشيك املختلَق، ذلك بأنهم ال يؤمنون باآلخرة، تلك اِذاً قسمة ضيزى، إش
فلهم ما يشتهون �ا يعبدون، و يف الحق ما هم �رشك� ك� يدعون، بل هم موحدون لعبــادة رشكــائهم رافضــون 

  � ّهللا.أنحس من امللحدين الناكرين ّ�، العابدين لغ -إذاً  -لعبادة ربهم، فهم 
و مستأنسون إذا ذكر مع رشكائــه، فــإنهم إذا » إذا ذكر ّهللا وحده«من توحيد ّهللا:  -فقط  -التقل إنهم مشمئزون 

  ذكر الذين ِمن دونه إذا ذكروه معهم فإ�ا الهدف األصيل رشكائهم.
و أولياءه، ك� ال يأنسون  و هكذاانرى ح�عة من املوحدين،  أنهم  ال يستأنسون بذكر ّهللا استيناسهم بذكرى رسله

بكتاب ّهللا اُنسهم بخليط األحاديث من الَغث و السم� و الخائن و األم�، و هذا رشك خفي يف املؤمن� باّ� قــد 
  »!و ما يؤمن أك�هم باّ� إالَّ و هم مرشكون«يصبح ركاماً فيجلوا: 

  )۳۹:۴۶(»يِْب َو الّشهاَدِة أَنَْت تَْحُكُم بَْ�َ ِعباِدَك يف ما كانُوا فيِه يَْختَلُِفونَ قُِل اللّهُّم فاِطَر الّس�واِت َو اْألَرِْض عالَِم الْغَ «
الحاكمية ب� املختليف� تتطلب حيطة علمية بسائر رشوطها املتعاضلة املتفاضلة، و لذلك ال يحكم بــ� عبــاد ّهللا 

األقــرب مــنهم فــاألقرب إىل ســاحة العصــمة  -ء الربــانيون أصالة إالَّ ّهللا، و الرسول رسالًة و اال�ة و اليــًة، و العلــ�
  خالفًة عن أ�ة الهدى و مصابيح الدجى. -القدسية 

، و هو» فاطر الس�وات و االرض« عا� الغيب «الذي خلقه� هو أعلم به� و َمن فيه� كوناً وكياناً و فعالً و افتعاالً
انوا فيه يختلفون، حك�ً فيالدنيا برشعته املبينة للحق، و حمك�ً الحاكم الوحيد القهارب� عباده في� ك» و الشهادة

  يف اآلخرية و ال رسالة هناك و ال كتاب، اللهم إِالَّ كتاب الرشعة و األع�ل.
َم الِْقياَمِة َو بَدا لَُهْم ِمَن ّهللاِ ما َو لَْو أَّن لِلّذيَن ظَلَُموا ما ِيف اْألَْرِض َجميًعا َو ِمثْلَُه َمَعُه الَفْتََدْوا بِِه ِمْن ُسوِء الَْعذاِب يَوْ «

َسبُوا َو حاَق بِِهْم ما كانُوا بِِه يَْستَْهِزٔونَ ۴۷لَْم يَكُونُوا يَْحتَِسبُوَن(    ۳۹:۴۸») َو بَدا لَُهْم َسيِّئاُت ما كَ
بــه  حــاق بهــم مــا كــانوا«هنا املرشكون و الناكرون لحيــاة الحســاب فــالثواب و العــذاب حيــث » الذين ظلموا«

و «و إذا ذكر ّهللا وحده اش�زت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة و إذا ذكر الذين من دونه: كل ظلم » «يستهزئون
أن لعنة ّهللا عىل الظامل�. الذين يصدون عن سبيل ّهللا و يبغونها عوجاً و هم باآلخرة هم » «.ان الرشك لظلم عظيم

  )۷:۴۵» (كافرون
للذين استجابوا لربهم الحسنى و الذين � يستحيبوا له لو أن لهم مــا يف االرض «م ففهم الذين � يستجيبوا لربه

  ).۱۳:۱۸» (جميعاً و مثله معه ال فتدوا به اولئك لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس املهاد
يوم القيامة ما  ان الذين كفروا لو أن لهم ما يف االرض جميعاً و مثله معه ليفتدوا به من عذاب«و هم الذين كفروا 

ِإن ) «۵:۳۷» (تقبّل منهم و لهم عذاب أليم.يريدون أن يخرجوا من النار و  ماهم بخارج� منها و لهم عذاب مقيم
ء االرض ذهباً و لوافتدى به اولئك لهم عذاب أليم و ما  الذين كفروا و ما توا و هم كفار لن يتقبل من أحدهم مل

فهذا َمثَل لعظيم الفــداء » ما يف األرض جميعاً و مثله معه«ض ذهباً هي كل ء االر  ) و مل۳:۹۱» (لهم من نارصين
ولو أن لكــل نفــس ظلمــت مــا يف األرض األرض ال «ايضاً يف آيتها تعني املثال » ء األرض مل«يوم القيامة الكربى، و 

حيث الكل » ء األرض ذهباً  مل«و » و مثله معه» «..ما يف األرض«) فال تَنايف ب� مثلث اآليات: ۱۰:۵۴» (فتدت به..
  أمثال عن ك�ة الفداء.

ء  لن يقبل من أحدهم مل«تُحيل أن يكون لهم ما يف األرض، و » لو«ثم هنا إستحالة يف قبول الفداء من بعدين، ف 
 تُحيل قبول اُي فداء منهم مه� كان أطول األضالع يف مثلَّثه، هول ملفوف يف ثنايا التعب� الرهيــب ال» األرض ذهباً 

يود املجرم لو يفتدي من عذاب يومئٍذ ببنيه. و صاحبته و «ِحَول عنه بأية فداء و إن يف صوَرها املستحيلة و حتى 
  ).۷۰:۱۴» (أخيه. و فصيلته التي تؤويه. و َمن يف األرض جميعاً ثم ينجيه

بدء و املعاد ووحيه الرابط من حق امل» بدا لهم من ّهللا ما � يكونوا يحتسبون«و بعده  -لو كان  -و مع رد الفداء 
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ب� املبدء و املعاد، فلم يكونوا يحتسبون ذلك املستقبل العلوتيد الشديد واإلِحتساب حكم ألحد الطرف� من غ� أن 
يخطر اآلخر بباله، و هو خالف الحساب فإنه إفتعال من الحساب، و تكلَّف كاذب يناقض الحســاب، و قــد كــانوا 

  قضيَة الحساب. يحتسبون أن الحياة هي أحرى
لقد كنت يف غفلة مــن هــذا فكشــفنا «بعد ما كانوا عنها غافل� عم�: » و بدا لهم سيآت ما كسبوا«ثُم و من ثَم 

  ».عنك غطاءك فبرصك اليوم حديد
زيــن � الشــيطان أع�لهــم فصــدهم عــن «يوم الدنيا كانت سيآتهم يف إحتسابهم حسنات، أم ما كانت ســيآت إذ 

إذ » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون«ثم يف يوم الحساب يُكشف الغطاء ع� عملوا » تبرصينالسبيل و كانوا مس
  كانوا يستهزئون بالعذاب الحساب، فنزل بهم ما كانوا يحتسبون! مربع من ركام العذاب دون تفلُّت عنه و ال تلفُّت.

ــُه َعــىل ِعلْــٍم بَــْل ِهــَي ِفتْنَــٌة َو لِكــّن أَكْــَ�َُهْم ال فَإِذا َمّس اِْإلنْساَن ُرضّ َدعانا ثُّم إِذا َخّولْناُه نِْعَمًة « ِمنّا قاَل إِّ�ا أُوتيتُ
) فَأَصابَُهْم َسيِّئاُت ما كََسبُوا َو الـّـذيَن ۵۰) قَْد قالََها الّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم فَ� أَْغنى َعنُْهْم ما كانُوا يَْكِسبُوَن(۴۹يَْعلَُموَن(

  ۳۹:۵۱»صيبُُهْم َسيِّئاُت ما كََسبُوا َو ما ُهْم ِ�ُْعِجزينَ ظَلَُموا ِمْن هٔوالِء َسيُ 
ه ُرضّ و ملّا يحّل به  حيث املس ذريعة الحلول  -هذه طبيعة اإلنسان و سجيَّته: نسيان ّهللا و ذكر من سواه، فإذا مسَّ

قــال ا�ــا «و » لنىس ما كان يدعو اليه مــن قبــ»: «ثم إذا خولناه نعمة منا«أن نكشف الرض عنه» دعانا«هناك  -
  »!.اوتيته عىل علم

ال منه، ال ذاتاً و » منا«و هي » بل هي فتنة«هي مخوَّلة غ� مملَّكة، فهي عطيٌة مؤقتة فتنة: » نعمة منا«فرغم أن 
مني » عىل علم«حارصاً هذه العطية الربانية أنها آتية » قال إِ�ا أوتيته عىل علم«ال إستحقاقاً، بالرغم من كل ذلك 

  ».بل هي فتنة ولكن أك�هم ال يعلمون«و استحقاق  و خربة
ه فيقول «أك� املنَعم� ال يعلمون أن نعم ّهللا فتنة و ك� أن نَِقمه فتنة  و أما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه و نعمَّ

..   ).۸۹:۱۶» (ر� أكرمِن. و أما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ر� أهانِن. كالَّ
م قليٌل منهم يعلمون أنها فتنة، أترى أنم املؤمنون حقاً فال يغرتون بنعمة، و ال ييأسون بنقمــة، فهــ� لهــم و ِمن ثَ 

أمام ّهللا عىل حّد سواء، فهم راضون �رضاة ّهللا؟ و هناك من يعلم أنها فتنة و لكنه يف� بهــا! و مــنهم قلــة قليلــة 
ليس إالَّ جهل التجاهل و الغفلة، جهالً عامداً دون قصور، حيــث يف األك� » ال يعلمون«يعلمون و ال يفتنون، ثم و 

  الجاهل القارص معذور.
من أرضابهــم و هــم األك�يــة الســاحقة يف » قد قالها الذين من قبلهم«وليسوا هم بدعاً من قائيل هذه القولة ف

إصابة يوم » م سيآت ما كسبوافأصابه«عىل هذه القولة الجوفاء الخواء » ف� أغنى عنهم ما كانوا يكسبون«التاريخ 
عىل » سيصيبهم سيآت ما كسبوا«الحارضين و اىل يوم الدين » و الذين ظلموا من هؤالء«الدنيا و أخرى يوم الدين 

  ّهللا.» و ما هم �عجزين«سواء 
مــن  نجد هذه اآليات و اُرضابها تكشف عن الِفطَر و العقول ُركام األهــواء الهاويــة و الشــهوات الخاويــة، تعريــةً 

العوامل املصطنعة، و تجريداً لإلنسان يف ضالله عن كل حجة، ضارباً إىل أع�ق التاريخ يف الغابرين، و رابطاً بينهم و 
ب� الحارضين و الذين يستقبلونهم إىل يوم الدين، حيث الكفر ملة واحدة، و يف علة واحدة، فإىل جهــنم و بــئس 

  املص�.
ف� أغنى عنهم «ابرين، َمن هم أشد ِمنهم قوة و أك� آثاراً يف األرض و ع�راً و إنهاتلمس قلوبهم بعرض مصارع الغ

  ».ما كانوا يكسبون
» عــىل علــم«أ� يعلموا بعَد اُنَّ نعم ّهللا باليا و امتحانات قد تبوء إىل إمتهانات، فهي من ّهللا عىل جهلهم ال منهم 

  منهم؟ فإن � يعلموا:
ْزَق لَِمْن يَشاُء َو يَْقِدُر إِّن يف ذلَِك َآلياٍت لَِقْوٍم ئُوِمنُونَ أَ َو لَْم يَْعلَُموا أَّن ّهللاَ «   .۳۹:۵۲» يَبُْسُط الرِّ

و هذا أمر ملموس أنه هو الذي يبسط الرزق و هو الذي يقدر، فكم من كادٍّ يف طلب الرزق الواسع، و عا� كيف 
زقه واسعاً رغداً من حيــث ال يحتســب.و لــيس هــذا يكسبه و قد قُِدر عليه رزقه، و كم من متبطِّل جاهل يأتيه ر 

التقدير استجاشة للبطالة و الُعطالة، و تجميداً للطاقات البرشية، فإ�ا أمٌر ب� أمرين، فال أن بسط الرزق و قْدره 
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رهينان ـ فقط ـ لسعى اإلنسان أو هموله، و ال أن ّهللا يبسط الرزق و يقدر كفوىض جزاف تعمية للمساعي و هو 
  ».و أن ليس لالنسان إالَّ ما سعى«ائل الق

إ�ا عليك أن تسعى قدر الحاجة و اإلِستطاعة، دون تحتيم عىل ربك أنه رازقك قَدر سعيك، أو يقرت عليك إن � تسَع 
  قدر حاجتك و طاقتك، فإ�ا عليك السعي و عىل ّهللا التكالن يف منتوجات السعي.

، فقد يعدها لك ربك إن رآه هناك، ثم يسع الــرزق ملــن ســعى سعة الرزق هي حصيلة معدات ليست كلها بيدك
دونك حيث يعدُّ له معداته الخارجة عن سعيه، إذاً فهو الذي يبسط و هو الذي يقدر، رغم واقع املساعي �ختلف 

تطاع درجاتها، إذاً فهو الذييبسط و هو الذي يقدر، رغم واقع املساعي �ختلف درجاتها، إذاً فعليك الحركة قدر املس
و عىل ّهللا الربكة ك� يشاء، زائدة عىل سعيك أم ناقصة عنه، فإن � تسَع إتكــاالً عــىل رازقــك فــ� لــك إالَّ مــا لغــ� 

  الساع� من جوع أم بُلغة الحياة أماذا؟
بباً لألسباب ليس لينتظم يف خِ  َ�تنا و يف تخلف املسببات عن أسابها املعدة لها دليل صارم المر دله أن يف الغيب مسِّ

» يبسط الرزق ملن يشاء و يقدر«تحت األسباب، الهاً واحداً يسبب  األسباب أم يبرتها عن كونها أسبابا، و هو الذي 
رغم ظواهر األسباب، تنظي�ً للكون كأصلح ما يكون، و تدليالً أن هنا مكوناً واحداً قديراً فوق األسباب، خفيا وراء 

  األسباب.
  

۴  
  شهيد بالحق و هم يعلمون  ال �لك الشفاعة إال من

  ۴۳:۸۶»َو ال َ�ْلُِك الّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الّشفاَعَة إِالّ َمْن َشِهَد بِالَْحقِّ َو ُهْم يَْعلَُمونَ «
إالّ مــن «مالئكة أو انبياء أو الجن أم أياً كانوا ممن دونه، فهم ال �لكون الشفاعة التي ليست إالّ باذنــه و �ليكــه 

بحق ّهللا يف توحيده، و بحق العبودية لنفسه، و بحق الشفاعة لنفسه، و بحق للمشفع له و هو من »: قشهد بالح
باً «ارتىض ّهللا دينه    )!۷۸:۳۸» (و ال يشفعون إالّ من أذن له الرحمن و قال صوا

ع لهم كأمثال فرعون الط اغية، ثم الذين ُعبدوا و و أما الذين ُعبدوا إذ عبَّدوا ألنفسهم و دعوا فال يفقهون و ال يُشفَّ
و منهم من ال �لكها و �لك أن » شهد بالحق و هم يعلمون«� يعبِّدوا من الصلحاء، فمنهم من �لك الشفاعة إذ 

ثم ِمن األشقياء الذين ُعبدوا دون أن يدعوا او يرضوا من ال يصلح أن يُشفع له، و » َمن ارتىض«يشفع له ألنه ِمن 
  صنام و األوثان فسوال بانتفاء املوضوع، حيث الشفاعة يف بعديها تتطلب عل�ً و شعوراً!من ثم غ� العقالء من األ 

ع لهم، و إن كان األول� أوىل، و مه� اختلفــت رشوطهــ� حيــث » ال �لك.. الشفاعة«ف قد تعم الشافع� و املشفَّ
  بينه� درجات.» من شهد بالحق و هم يعلمون«يشرتكون يف اإل�ان، ف

و الخــالق هــو الــذي �لــك خلقــه و تــدب�هم، و �لــك  ۴۳:۸۷»َسأَلْتَُهْم َمْن َخلََقُهْم لَيَُقولُّن ّهللاُ فَأَّ� ئُوفَُكونَ  َو لَِنئْ «
  عبوديته و شفاعتهم، فأّ� يرصفون إفكاً و كذباً و هم بوحدانيته يف خلقه معرتفون!.

  . ۴۳:۸۹») فَاْصَفْح َعنُْهْم َو قُْل َسالٌم فََسْوَف يَْعلَُمونَ ۸۸َو قيلِه يا رَبِّ إِّن هؤالِء قَْوٌم ال ئُوِمنُوَن(«
صــيغة ثانيــة مصــدرية، و الضــم� » قول«هو » قيل«قيالت عليالت ال تناسب القرآن البيان، و » قيله«لقد قيل يف 

  فبعد اإلستفتاءآله و عليه هللا صىلالغائب راجع إىل حارض الوحي: الرسول  
فلينظــر العــاملون إىل » ليقولن ّهللا «و الجواب العام ب� املرشك� و املوحدين: » لنئ سألتهم...و «العام من العامل� 

  والواو تعطف إىل غ� مذكور من ساير قبيله من هذا القيل.» رب إن هوالء قوم ال يؤمنون«عن املرشك� » قيله«
ك عمن ال يحنُّ إىل سالم و إذ تُعرضــون إعراضاً بصفح» فاصفح عنهم«و هنا الجواب من رب العزة يف ثالثة بنود: 

دون خفاٍء و ال جفاء تزيد يف جهلهم و كفرهم، و ما أنت » و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماً «عن سالمكم فسالم 
يعلمون حقاً بعد علــم متجاهــل ···  ح� موتهم و القيامة الكربى» فسوف يعلمون«و تعذيبهم بصفح غ� جميل 

  »!و استيقنتها أنفسهم ظل�ً و علواً  جحدوا بها«قاحل إذ 
  تكف� السيَّات . -اإلستغفار  -التوبة 

  عدم قبول التوبة عمن مات مرشكاً 
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  ۹:۱۱۶»إِّن ّهللاَ لَُه ُملُْك الّس�واِت َو اْألَرِْض يُْحيي َو ُ�يُت َو ما لَُكْم ِمْن ُدوِن ّهللاِ ِمْن َوِيلّ َو ال نَص�ٍ «
يحيي «طلق الكون تكويناً و ترشيعاً، إِحياًء و إماتة، لألرواح هدًى و ضالالً، و لألجساد حيث له الوالية الطليقة يف م

  تعنيه� كليه�، و ال سي� حياة الهدى و ضالل الردى اللت� يتحدث عنه�.» و �يت
  ينرصكم يف الهزاهر.» و ال نص�«ييل أموركم » و ما لكم من دون ّهللا من ويل«ثم 

لُــوُب فَريــٍق ّهللاُ َعَىل النِّبيِّ َو الُْمهاِجريَن َو اْألَنْصاِر الّذيَن اتّبَُعوُه يف ساَعِة الُْعْرسَِة ِمْن بَْعِد ما كاَد يَزيُغ قُ لََقْد تاَب «
  . ۹:۱۱۷»ِمنُْهْم ثُّم تاَب َعلَيِْهْم إِنُّه بِِهْم َرٔوٌف رَحيمٌ 

مة املُطَمِئنة لها، و قلوب ما كادت تزيغ و هي قلب النبي  هنا قلوب كادت تزيغ فتوبة ّهللا عليها هي الرحوع بالرح
  توبة عليه يف زيغ اعرتا!. آله و عليه هللا صىلو الناح� منحاه، فال تعني التوبة عليهم معنى واحداً ل� تعني يف النبي   آله و عليه هللا صىل

ىل غ� املعصوم� و هم غ� مأثوم� إذ فقد يتوب عىل الساحة املعصومة فهي التسديد يف ساعة العرسة، و أخرى ع
فمن تــاب «ط�نََة لها ع� كاد، و ثالثة يتوب عىل من تاب إىل ّهللا من َزيغ واقع و ِضيق مانع: » كاد يزيغ قلوب«

) و رابعة يتوب عليهم ليتوبوا، قبوالً لتوبتهم يف عظائِم الذنوب ۵:۳۹» (من بعد ظلمه و أصلح فإن ّهللا يتوب عليه
  ك�: 

يِْهُم اْألَرُْض ِ�ا َرُحبَْت َو ضاقَْت َعلَيِْهْم أَنُْفُسُهْم « َجأَ ِمَن َو َعَىل الثّالثَِة الّذيَن ُخلُِّفوا َحتّى إِذا ضاقَْت َعلَ َو ظَنّوا أَْن ال َملْ
  .۹:۱۱۸»ّهللاِ إِالّ إِلَيِْه ثُّم تاَب َعلَيِْهْم لِيَتُوبُوا إِّن ّهللاَ ُهَو التّّواُب الّرحيمُ 

عىل «فالتوبة عىل النبي واحدة هي مستمرة  تسديداً له �ا عصم ّهللا و ال سي� يف ساعة العرسة، فمن الجهالة غيار 
و التوبة عىل من كاد أن تزيغ قلوبهم مرتان، توبة الطمئنــان بعــد مــا كــادت  ١ك� ىف مختلقة.» بالنبي«ب» النبي

و ال حاجة فيه� إىل توبة العبــد » إنه بهم رؤوف رحيم«مزيداً للرحمة و الحنان » ثم تاب عليهم«تزيغ، و أخرى 
  توبة إىل ّهللا عىل أية حال.آله و عليه هللا صىل كان النبي  مه� تاب ك�

ثم التوبة عىل من عىص هي مرشوطة بأن يتوب إىل ّهللا حتى يتوب ّهللا عليــه، و هــي يف الــذنوب  املتعــددة غــ� 
و «لَِرحمة ك� حيث التوباتلهم أربع، توبة ّهللا عليهم ليصلحوا » الثالثة الذين خلفوا«املتمددة، و من ثم عىل أمثال 

                                                        
� ���� ����� ���ا ����، أ��ل: و � ا����م ������ ����� ا���� ���� ��و��: ��� ��ب ا��ّ� ������... ��ل ا���دق   ٢:٢٧٧. ��ر ا������ ١

��� ����ه، و ��� �� ا�ٕ�����ج ������� �� أان » ��� ا����«ا��ّ� �������ٕ��� ���ب دو��� و��� ا���� إ��ً ��� ������ ا����، و��� ا���� 

� ���أ ��� ���ك؟ ��ل: ��ل ان ���� �� ���� ر��ل ا��ّ� إن ا����� �» ا�� ��أ: ��� ��ب ا��ّ� ������... ا����م ������ ���� �� أ�� ��� ا��ّ�  

 و ��� ���أ �� أ��ن؟ ��ل ���: إ��� ���أ: ��� ��ب ا��ّ� ���� ��� إ��� ��ب ا��ّ� �� ��� أ���.

: ٓا�� و ���� ا��� ���و �� �����   ٢:١٢٨» و �� ����� إ�� أ�� ا���اب ا�����«�� آ��ت ��ة ��� �� د��ء إ��ا��� » ��ب ���«أ��ل: ��� ��ء 

و �� أ���، و ��� ���� ���� ����� ا����ة » ��� ا��ّ� ���...«) و ���ا ١١٠:٣» (�� و ا�����ه إ�� ��ن ��ا��ً ���� ����ه ر«

 ا������ دون أي ���ر �� ��ه ا��ٓ��ت.

» �ا����«و ��اءة ��� �� ا����� و أ�� ���� و ���� �� ���� (����� ا����م) » ������« ا����م ����و �� ا����� �� روي �� ا����  

 ».����ا«����ً �� 

» ����ا«��ل ��� » و ��� ا������ ا���� ����ا«��� ���أ ��ه ا��ٓ��  ا����م ����و �� ����� ا������ �� ��� ا�����ر ��ل ��ل أ�� ��� ا��ّ� 

�ا أ���� ���� ا��ّ� ����� �� ��ن ����� �� ���� و ����� �����ا ����ن و �����ه أ�� و ا��ّ� �� ����ا ��ت ���� و �� ����� ��� إ�� ���

 ». و ��� ا������ ا���� ����ا«) ��� ���أ ��ه ا��ٓ�� ا����م ����ا���ف ��� أ����ا، ��ل ���ان ��ل أ�� ���ا��ّ�  

� ��ل ��» و ��� ا������ ا���� ����ا«��� ���أ ��ه ا��ٓ��  ا����م ����و �� ����� ا������ �� ��� ا�����ر ��ل ��ل أ�� ��� ا��ّ�  

�� ��ن ����� �� ���� و ����� ����ا » ����ا«و زاد ا����� �� ����ر ���: �� ��ن  -��ل: �� ����ا �����ا �� ��ل ���� » ����ا«

����ن و �����ه أ�� وا��ّ� �� ����ا ��ت ���� و �� ����� ��� إ�� ����ا أ���� ���� ا��ّ� ����� ا���ف ��� أ����ا، ��ل ���ان ��ل 

 ».و �� ا������ ا���� ����ا«��ن أ�� ����� أ���� ���� ��  ا����م �����ّ�  أ�� ��� ا�
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و أخرى عليهم ثانية ليتوبوا، ثم ثالثة هي توبتهم إىل ّهللا، و من ثم رابعة ليتوب » لقد تاب«عطفاً عىل » عىل الثالثة
  ّهللا عليهم غفراً لعظيم الذنب.

لقد « يقول: فتوبة ّهللا عىل عباده نوبات، ك� و توبات العبد نوبات، ال تعني كلُّها معنًى واحداً، حتى إذا سمعنا هللاّ 
ك� و أن الذنب ذنبان، ذنب يُستوخم »! بالنبي«نحسبها توبة عن عصيان، أم يقال: كانت اآلية » تاب ّهللا عىل النبي

يف آله و عليه هللا صىلعقباه فيالعقبى و هو أوخم عصيان، و ذنب يستوخم عقباه يف األوىل و منه قمة إ�ان، كذنب الرسول  
فإنه ذنب الرسالة القدسية األخ�ة �البســاتها و عرقالتهــا مــن قبــل » دم من ذنبك و ما تأخرليغفر لك ّهللا ما تق«

  املناوئ� إياها حيث سرتها ّهللا بفتح العاصمة الرسالية.
و هؤالء الثالثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك و هالل بن أمية و مــرارة بــن ربيعــة، و كلهــم مــن األنصــار، و � 

، ثم إنقلبوا و إنعزلوا إىل ٢عليهم أنفسهم بتلك الُعزلة و الندامة عن  تلك التخلّفة العارمة ١افق�يكونوا هم من املن
الت التوبة «ّهللا حيث  ثم تاب عليهم «ظنوا أن ال ملجأ من ّهللا إال إليه و بهذه الخطوات الثالث التي هي من مؤهِّ

  . »ليتوبوا إن ّهللا هو التواب الرحيم
ذلك، وَزيْغ قلوب فريق نهم الذي كاد، علَّه نوع نفرة منهم لتلك السفرة الشاقة البعيدة يف الرمضاء، و ما أشبه من 
هذه الحوادث و الوساوس و الهواجس، فأدركهم ّهللا بتوبته عليهم جزاَء ما أقدموا عىل الخروج رغم تلك املُروج، و 

اعة العرسة العس�ة، فجعلها ّهللا عليهم بتوبته سهلة يس�ة، فإلتباع الحــق يف ســاعة يف سآلـه و عليـه هللا صىلإتباعهم الرسول  
ة.¨ العرسة موقعة العايل ىف    ميزان ّهللا، يستحق صاحبه به أن يتوب ّهللا عليه برحمة خاصة راصَّ

۲  
  التوبة من السففهاء 

  ب� مقبولة و غ� مقبولة 
َن يَْعَملُوَن الّسوَء بَِجهالٍَة ثُّم يَتُوبُوَن ِمْن قَريٍب فَأُولِئَك يَتُوُب ّهللاُ َعلَيِْهْم َو كــاَن ّهللاُ َعلــيً� إِّ�َا التّْوبَُة َعَىل ّهللاِ لِلّذي«

                                                        
��ّ�   -  ٣:٢٨٦. ا��ر ا�����ر ١ ��ي أوان ��ج ���� ا�������� ا���� آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ا�� ��دو�� �� أ�� �� ���� ��ل: ��� ��ل ر��ل  ا

ذن ��� ��� ������� ��ٔ�����: �� ���ُ��� ر���ً ���� ��� و �� ������ه ��� آ آ�� و ���� ا��� �������ا �����ا ��� ������� ���ل ر��ل ا��ّ�  

ا������ أ��ه ا���� ������ا �����ن ���� ��ٔ��ض ���� و أ��ض ا������ن ���� ��� أن ا���� ����ض  آ�� و ���� ا��� ������� ��م ر��ل ا��ّ�  

��� ���� و  آ�� و ���� ا��� ���ا��ّ�  و ����رون ������ و ا��ٔ���م ������ ر��ل  آ�� و ���� ا��� ������ أ��ه و أ��ه و ��� �����ا ��ٔ��ن ر��ل ا��ّ�  

 ا����� ��� و ��ن ��� ���� �� ��� �� و �� ���ق ����� ��� ا���� ذ�� ا��ّ� �����...

���ك و ���� ��� �� ���� و ���ل �� ٓا�� و ���� ا��� ���و ��� أ��ج ا�� ا����ر و ا�� أ�� ���� ا��� �� ا���� ��ل: ��� ��ا ر��ل ا��ّ�  

ة �� ا�����، ��ل: أ�� أ���� ���ن �� ���� ��� ز�� �� ��� ��� ا����ة و ا����ة ���ل ��وت و ��وت و ��وت �� ا����   �ارهأ��� و �

� و �� ا���� ا������ن �� ا����د �� ���� ا��ّ  آ�� و ���� ا��� ������ أ��� ا���م �� ��ا ا����� ��ٔ��� ��� ���� ��ج ر��ل ا���   آ�� و ���� ا��� ���

إ��ّ �� �� أ��� ا�����، ا����� إ�� ����� �� ��  �����، و أ�� ا��ٔ�� ���ن �� ���ق ��� �� أ��� ��س و ا����ا �� ���ل ��وت �� 

� ��� ��� أ��� و �� ا���� إ��� ا������ون �� ���� ا��ّ� إ� ٓا�� و ���� ا��� ���و أ����� ��ل: �� ����� �� ر��ل ا��ّ�   ٓا�� و ���� ا��� ���ر��ل ا��ّ�  

ا��ٔ��، ا����� إن �� ��� أن �� أر�� إ�� أ��� و ���� ��� أ��� �� ���� ��، و أ�� ا��ٓ�� ���ل: ا����� إن �� ��� أن �� أر�� إ�� 

��� و أ��� و ���� ��� أ��� �� ���� ��، و أ�� ا��ٓ�� ���ل: ا��ّ�� إن �� ��� أن أ��� �����م ��� أدر��� أو ا���� ���� ����� ا�

 ��� ��ب ا��ّ�... و ��� ا������ ا���� ����ا.. «ا���و�� ��� ��� �����م ��ٔ��ل ا��ّ� 
���� ��� أ�� ���� ���ء�� ��� �� ������ ����ء ا������ و أ�� ����� ٓا�� و ���� ا��� ����� إن ر��ل ا��ّ�   ١٦:٢١٨. ����� ا���� ا��ازي ٢

إ�� ����� و �� ��� أم ���� ���ل: ا��ّ� ٓا�� و ���� ا��� �������� ����� ا��ٔرض ��� ر��� و ��ءت إ��أة ���ل �� ا��� و ���� �� ر��ل ا��ّ�  

ا��ّ� ����� أن أ��ج ���� ���� ���ل: ��  و ��� ���� �� ��ل ���� ���ل ���: ���� إ�� آ�� و ���� ا��� ���ا��� �� أ��ل ا��ّ� ��� أ������ ����  

 ���: �����، ��ل: ��، ���: �����، ��ل: ���.  -
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  ۴:۱۷»َحكيً�
يف األصل هي الرجوع، و هي من العبد الرجوع إىل ّهللا ع� أساَء، و من ّهللا الرجوع عــىل العبــد بســابق » التوبة«

فمــن « -) ۹:۱۱۸» (ثم تاب عليهم ليتوبــوا«قبول توبته، و توبة العبد محفوفة بتوبت� من ّهللا: رحمته و سابغها ب
  ).۵:۳۹» (تاب من بعد ظله و أصلح فان ّهللا يتوب عليه
إ�ــا اتوبــة عــىل «من مفروضة عىل ّهللا �ا فرضها ّهللا عىل نفســه: ···  و التوبة في� يرجع إىل ّهللا هي مثلثة الزوايا

  و عوان بينه� ككل َمن سواه� مه� اختلفت الدرجات.» و ليست التوبة«و مرفوضة عند ّهللا ..» هللاّ 
فالعبد قد يعمل السوء بجهالة و غلبة الشهوة و الشقوة و ضعف القدرة يف اإلستقامة ثم يتوب من قريب دو�ــا 

سه الرحمة أنه من عمل سوًء بجهالة كتب ربكم عىل نف«تسويف، فالتوبة عليه هي املفروضة عىل ّهللا �ا فرض و 
ما صدق أنه » من بقريب«ما عنته هنا » من بعده«) فقد تعني ۶:۵۴» (ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحيم

» ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك و أصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم«قريب: 
)۱۶:۱۱۹.(  

عىل تائب� من عباده الخصوص، دو�ا ِحَول عنها  -و يعود  -ّهللا فيها عىل نفسه الرحمة: التوبة نصوص ثالثة يكتب 
  و ال تحويل.

و ال يعني الفرض عىل ّهللا ما يعنيه عىل املكف�، فانه فيهم يخلِّف وجوب التوبة، أو استحقاق الذم و العقوبة، و يف 
و ذلك قضية أ�ه هو الذي كتب عىل نفسه رحمة التوبة ال سواه، حتى ّهللا يخلِّف خالف العدل تخلُّفاً عن الوعد، 

  يكون يف تركها كمن سواه.
ّ� تُبُْت أَْ◌آلَن َو الَ« ا َحَرضَ أََحَدُهُم الَْمْوُت قاَل إِ  الّــذيَن َ�ُوتـُـوَن َو َو لَيَْسِت التّْوبَُة لِلّذيَن يَْعَملُوَن الّسيِّئاِت َحتّى إِذ

  ۴:۱۸»َك أَْعتَْدنا لَهُْم َعذابًا أَليً� ُهْم كُّفاٌر أُولئِ 
حتــى إذا «بجهالة أم سواها، مستمرين فيها دو�ا توبــة » السوء«ككل و دون إبقاء، و هناك » يعلمون السيئات«

ال أنه تاب، فلو تاب مه� كانت عند رؤية البأس فعىس ّهللا أن يعفو عنه: » حرض أحدهم املوت قال إ� تبت اآلن
» قريٌة آمنت فنفعها إ�انها إال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا عنهم عــذاب الخــزي و متعنــاهم إىل حــ�فلوال كانت «
)۱۰:۹۸.(  

فقولة التوبة و اِإل�ان عند املوت و عند رؤية الباس ال تنفع، اللهم إال واقعيتها و قليل ما هو لهؤآلء الذين عاشوا 
بىل من كسب سيئة و أحاطب به خطيئته فأولئك » «ا يكسبونكال بل ران عىل قلوبهم ما كانو «عصاٍت أو كافرين 

وجاوزنا ببني ارسائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنــوده حتــى إاذا أدركــه ): «۲:۸۱» (اصحاب النار هم فيها خالدون
الغرق قال آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو ارسائيل و انا من املسلم�.آلنئ و قد عصيت قبــل و كنــت مــن 

» يوم يأ� بعض آيات ربك ال ينفع نفساً ا�انها � تكن آمنت من قبل او كسبت يف ا�انها خ�اً ) «۱۰:۹۱سفدين) (امل
)۶:۱۸۵.(  

  مه� قالوا قولة اإلِ�ان كفرعون ملا أدركه الغرق.» و ال الذين �وتون و هم كفار«اجل 
، فإن شاء تاب و إن � يشأ � يتب، ايجابية و سلبية ذلك، و أماالعوان بينه�: ب� توبة مفروضة عىل ّهللا و مرفوضة

حكيمة حسب الظروف املواتية املساعدة، فهم اوالء الذين يعملون السوء بجهالة ثم يسوِّفون التوبة، ام يعملون 
د السوء عىل عمد تابوا من قريب، أم سوَّفوا أمَّن ذا ِمن هؤآلء الذين يتوبون مصلح� ما قدروا عليه مه� كان عن

ليجــزي «رؤية الباس و املوت، فقد يتوب ّهللا عليهم و قد ال يتوب، و كــ� تقتضــيه الــر حمــة و العدالــة الربانيــة:
) و ذلك ح� يتوب املنافق من بعيد و ال سي� ۳۳:۲۴» (الصادق� بصدقهم و يعذب املنافق� شاء أو يتوب عليهم

  عند املوت و عند رؤية الباس.
ال  -اطالقاً ال عىل ّهللا و ال ّ� لآلخرين، ثم تكون التوبة ّ� » و ليست التوبة«فرضاً لألول�، » إ�ا التوبة عىل هللاّ «ف

للعوان ب� الفريق�، إذاً ففي واقع التوبة إىل ّهللا أين� حصــلت توبــة مــن ّهللا  -مفروضة عليه و ال مرفوضة عنده 
» فمن تاب بعد ظلمه و أصلح فإن ّهللا يتــوب عليــه«م: محتومة أم مرجوة عىل رشوطها املرسودة يف الذكر الحكي

) مه� سوَّف التوبة عن سوٍء عامد فعوان بينه�، أم تاب من قريب عن ســوء بجهالــة فمفــرض عــىل ّهللا، و ۵:۳۹(
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و آخــرون مرجــون ألمــر ّهللا إمــا يعــذبهم أو يتــوب علــيهم و ّهللا علــيم «املســوِّف العامــد هــو داخــل يف نطــاق 
أ� يعلموا أن ّهللا هو يقبل التوبة عن عبادة و يأخذ الصدقات و أن ّهللا «) و ذلك بعد اإلعالن العام ۹:۱۰۶»(حكيم

  ).۱۰۴»(هو التواب الرحيم
و الجهالة التي تقرض التوبة عىل ّهللا ليست هي الجهل بحكم ّهللا قصوراً او تقص�اً، أالّ يرى السوَء سوأًثم بعدالعلم 

ان مع الجهل بالحكم او املوضوع ليس عصياناً مه� كان مقرصاً يف جهله، حيث الجهل يتوب من قريب حيث العصي
كل ذنب عمله العبد و إن كان عاملــاً فهــو جاهــل حــ� خــاطر بنفســه يف «هنا هو العصيان ال العمل الجاهل، و 

فليست هي الجهالة بل هي الح�قة عىل علم بالسوء، أن غلبت عليه شقوته و شهوته دو�ا تهتُّك  ١»معصية ربه...
يان، فلذلك يتوب من قريب ملا خمدت ن�ان شهوته و زال غبارها عن وجه ا�انه لساحة الربوبية، و ال تعمد عص

  ندماناً أِسفاً.
و أما املسوف للتوبة فهو العامد، أو املستغل شطراً من حياته للسوء رجاء التوبة قبل املوت أم بعد ردح يقيض فيه 

  وطَرَه.
تجاهل حضوره و حكمه كسنة يف حياته بقليل أو كث�، و و الجهالة عىل علم اثنان أخراه� أن يجهل  عقاب هللا و ي

  الجهالة يف اآلية هي األوىل، دون العامة التي هي لزام كل عصيان أياً كان.
أعوذ باّ� أن « -» إ� اعظك أن تكون من الجاهل�« -» أصُب إليهن و أكن من الجاهل�«و من األول املعنية هنا 

بها تعني الجهاللة عىل علم دون طليق الجهل حك�ً او موضــوعاً، و ا�ــا جهالــة فانها و أرضا» اكون من الجاهل�
  بحرضة الربوبية غفلة عنها و تساهالً.

و آخرون اعرتفوا بذنوبهم خلطوا عمالً صالحاً «فاألصل يف حقل التوب هو اِإل�ان و اإلِعرتاف بالذنب و الندم عليه: 
  ).۹:۱۰۲» (ّهللا غفور رحيمو آخر سيئاً عىس ّهللا أن يتوب عليهم إن 

  ).۱۰۶» (إما يعذبهم أو يتوب عليهم و ّهللا عليم حكيم«و هم املرجون ألمر ّهللا 
يا أيها الذين «ثم التوبة من ّهللا ـ واجبًة أم مرجوةً ـ  مرشوطة برشوط عدة، ال توبة كاملة إالّ بها، أن تكون نصوحاً: 

إال من تاب و آمن و عمل عمالً صالحاً «) و اِإل�ان و العمل الصالح بعدها: ۶۶:۸» (آمنوا توبوا إىل ّهللا توبة نصوحاً 
إالّ الذين تابوا و اصلحوا و بينوا فأولئــك أتــوب «) و اإلصالح و البيان: ۲۵:۷۰» (فاولئك يبدل ّهللا سيئاتهم حسنات

حالته الشخصية و الج�عية قبل ) و ج�ع األمر يف التوبة الصالحة و هو الذي يرجع فيه التائب إىل ۳:۱۶۰» (عليهم
  العصيان، إصالحاً خارجياً بعد إصالح داخيل و هو يختلف حسب اختالف حقول العصيان و إبعاده بآثاره و أبعاده.

إصالح نفسه بل و إصالح اآلخرين، فلو تاب ّهللا عليه و ملّا يُصلح  -فقط  -فالذي ضل و أضل آخرين ليست توبته 
عليه، كانت هذه توبة من ّهللا ظاملة بحق املضلَّل�، و اما الظلم يف غ� اإلِضــالل فقــد توجــد املضلَّل� إذ � يسطع 

للتوبة عنه سبيل دون ذلك، كأن يعمل من الصالحات و هو ال يسطع عىل رىض املظلوم فاولئك عىس ّهللا أن يعفوا 
  ك� كتب عىل نفسه الرحمة. عنهم قضيَة رحمته الواسعة، ما � يناف العدل، فقد كتب عىل نفسه العدل 

ذلك، و أما التوبة ع� عىص ّهللا، بينه و ب� ّهللا، دو�ا تعدٍّ عىل عباد ّهللا، فقد يكفي يف توبته إىل ّهللا واقعها النَّصوح 
  ».ُمرَجون ألمر ّهللا «مه� كان عند املوت، و لكن قبولها ليس عىل ّهللا فهو من 

إىل عبده هي يف سيئة عن جهالة ثم توبة من قريب، دون فصل أم بفصل قريب غــ� فإ�ا التوبة الواجبة عىل ّهللا 
عىســ ّهللا أن «و َمــن ســواهم ف» فأولئك يتوب هللا عليهم«غريب، لكيال يعد من املرصين العامدين غ� النادم� 

  » .يتوب عليهم
يف حياء التكليف الراحلة عند املــوت،  و القول انه لن تقبل التوبة عند املوت ألنها رجوع إىل عبودية و ليست إالّ

  مردود بأن أصل التوبة هو الرجوع اىل ّهللا، الصادق فيه و فيمن يتوب إىل ّهللا عند املوت.
                                                        

�� ����� �� ����� «ا��ّ� ������ و ����� ��ل ���� �ٕ����� ... ��� ��� ا����م ����ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�   ١:٤٥٧. ��ر ا������ ١

 ������ ا ء�� ا���� ��������� ��ٔ����� �� ����� ا��ّ�. » ����� و أ��� إذ أ��� �����ن
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مقبول مه� � يسطع التائب عىل رشوط لها قضيَة انقضاء املجال، فقد تقبل �اماً إذا �  -إذاً  -ذلك، فأصل التوبة 
  غ� منجربة، ثم و فيها أيضاً يخفف عنه بالنسبة لحق ّهللا مه� ظل عليه حق الناس. تكن التوبة عن مظا� فادحة

فواقع التوبة مقبول عىل أية حال بالنسبة لساحة الربوبية، محتوماً أم مرجواً، رشَط أن تكون نَصوحاً مه� � يبــق 
فر، و املغفرة هي األصل  ما كــان لهــا قد تغفر و قد التغ -أياً كان  -مجال ملستقبل، ثم التبعات األخرى للعصيان 

قوله آله و عليه هللا صىلمجال يف حقل العدل و الرحمة، فال يستثنى إالّ املغفرة الظاملة بحق الظامل�، و قد يروى عن الرسول  
  ١»و عز� ال أحول بينه و ب� التوبة ما دام فيه روح«عن ّهللا تعايل: 

خالف اآلية إال ان يؤوَّل إىل  ٣و التفصيل ب� الجاهل و العا� يف قبول التوبة٢» ان ّهللا يقبل توبة العبد ما� يَُغرِغر«و 
  صعبة قبولها عن العا�.

ليست توبتهم غ� املقبولة إال بعد املــوت و  -طبعاً دون قالة التوبة و ال واقعها  -» وتون و هم كفارالذين �«ثم 
  ».كال إنها كلمة هو قائلها«فيجابون » رب ارجعون لعيل اعمل صالحاً في� تركت«منهم القائلون 

، و واقع التوبة ب� مفروض القبول فقالة التوبة دون حالتها عند املوت، و واقُعها بعد املوت، هي مرفوضة مرضوضة
  و مرجوه ك� فصلناه عىل ضوء اآلية.

  
۳  

  قبول التوبة
) َو يَْستَجيُب الّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا ۲۵َو ُهَو الّذي يَْقبَُل التّْوبََة َعْن ِعباِدِه َو يَْعُفوا َعِن الّسيِّئاِت َو يَْعلَُم ما تَْفَعلُوَن(«

  ۴۲:۲۶»ْم ِمْن فَْضلِِه َو الْكاِفُروَن لَُهْم َعذاٌب َشديدٌ الّصالِحاِت َو يَزيُدهُ 
فلِ�ذا القنوط من رحمته و اللجاج يف معصيته او اللجوء إىل سواه، » الذي يقبل التوية عن عباده«ال سواه » هو«و 

إن ّهللا هــو التــواب  ثم تاب عليهم ليتوبــوا«فباب التوبة مفتوحة ملن تاب إىل ّهللا ثم يتوب ّهللا عليه ليقبلها عنه: 
                                                        

ـ� رأى آدم أ�ـ�ف �ـ�ل: و ���ـ� �ـ�  آ�� و ���� ا��� ����� ��ل ����� أن ر��ل  ـ أ��ج �� ا�� ١٣٠: ٢. ا��ر ا�����ر ١ �ـ�ل: ان إ��ـ�� ��

 أ��ج �� ���� ��دام ��� ا��وح ���ل ا��ّ� ���رك و �����:...

 
 آ�� و ���� ا��� ���� و ا������ �� ا���� �� ا�� ��� �� ا����  أ��ج أ��� و ا�����ي و ���� و ا�� ���� و ا����� و ��� - . ا����ر ٢

���ل: �� �� إ���ن ���ب إ�� ا��ّ�  ٓا�� و ���� ا��� �����ل:... و ��� أ��ج ا������ �� ا��� �� ر�� �� ا������ ���� ر��ل ا��ّ�  

 ��و�� ��� أن ����� ���� �� ���� إ��ّ ��� ا��ّ� �����.

�� و أ�� ���� و ا������ �� ا���� �� ا�� ��� و ��ل: �� ��ب ��� ���� ���اق ��� ���� ��� أ�� ��� ا��ّ�: و و ��� أ��ج ا�� ��

���� ا����� ����� �����ن ا����ٓت ��� إذا ��� أ���� ا���ت ��ل إ�� ��� ا��ٓن؟ ���ل: إ��� أ���� �� ���� �� ر��ل ا��ّ�  

 .آ�� و ���� ا��� ���

 � ا��ٓ�� و ��ه ا��وا�� ��� ���� ��� ���� �ٕ�ن ��رد ا��ٓ�� ���� ا����� ��� ا���ت و ��رد ا��وا�� وا����.أ��ل: �� �����ت ��

إن ا��ّ� ���� ���� ���ه أو «��ل:  آ�� و ���� ا��� ���و ��� أ��ج أ��� و ا����ري �� ا���ر�� و ا����� و ا�� ��دو�� �� أ�� ذر أن ر��ل ا��ّ�  

 ا����م ����و �� ��� ا������ �� ا�ٕ���م ���  » ا����ب ��� و �� و��ع ا����ب؟ ��ل: ���ج ا���� و �� ����� ���� ����ه ���� ���

 ».إ��� ا�����...«�� أ��� ا����� �� ���م ا����ل ��ل: 

 
 -و أ��ر ���ه إ�� ����  -���ل: إذا ���� ا���� ����  ا����م ����ا��ّ�  �� أ��ل ا����� ���� ���� �� أ�� ��� ١:٤٥٦. ��ر ا����� ٣

 ».إ��� ا����� ��� ا��ّ� ����� �����ن ا���ء ������«�� ��� ������ ����، �� ��ء 

 أ��ل: و ا��ٓ�� ���� وا�� ا����� �� ������. 
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و أن اســتغفروا «) و التوبة الصالحة هي بعــد اإلســتغفار: ۱۲۸ ۲» (و أرنا مناسكنا و تب علينا) «۹:۱۱۸» (الرحيم
فمن تــاب مــن بعــد ظلمــه و «) و من بعد التوبة اإل�ان و اإلهتداء و العمل الصالح: ۱۱:۳» (ربكم ثم توبوا إليه

  ) .۲۰:۸۲» (و إ� لغفار ملن تاب و آمن و  عمل صالحاً ثم اهتدى«) ۵:۳۹» (أصلح فإن ّهللا يتوب عليه
) ۲۰:۱۲۲» (و عىص آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه و هدى«و قد تنتهي التوية إىل االجتباء ك� يف آدم: 

  فقد عىص فتاب إىل ّهللا فتاب ّهللا عليه ثم هداه هدًى ثانية بعد ما اهتدي ثم اجتباه بالرسالة. 
وترى العفو هنا عن السيآت بتوبة؟ و قبول التوبة يشمله! أم دون توبة فكيــف هــو؟! إن » و يعفو عن السيآت«

السيآت بتوبة؟ و قبول التوبة يشمله! أم دون توبة فكيف هو؟! إن السيآت هــي مــا دون الكبــائر، و العفــو عــن 
ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم و ندخلكم  إن تجتنبوا كبائر«السيآت دون توبة موعود رشيطة اجتناب الكبائر: 

  ) فمقرتف الكبائر و السيآت دون توبة ال تعفى عنه السيآت دون توبة.۴:۳۱» (مدخالً كر�اً 
ّهللا دعاءهم » ويستجيب«ّ� في� دعاهم إىل دينه و التوبة إليه ك� » و يستجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات«

» لهم عذاب شديد«ف» الكافرون«و أما » من فضله«جابتهم إياه و استجابته إياهم يف است» و يزيدهم«و توبتهم 
  إذ � يستجيبوا لربهم فال يستجيبهم ربهم، و

  لهم عذاب شديد. 
توبة مــن تقــوّل عليــه أنــه افــرتى آيــة القــر� عــىل ّهللا كــذباً و  -و اإلستجابة في� تعني  -و قد تعني التوبة هنا 

  ١استجابته.
  ولكن: ۴۲:۲۷»َق لِِعباِدِه لَبََغْوا ِيف اْألَرِْض َو لِكْن يُنَزُِّل بَِقَدٍر ما يَشاُء إِنُّه بِِعباِدِه َخبٌ� بَص�ٌ َو لَْو بََسَط ّهللاُ الرِّْز «
» إن االنســان ليطغــى. أن رآه اســتغنى«) ف۱۷:۳۰» (يبسط الرزق ملن يشاء و يقدر إنه كان بعباده خب�اً بص�اً «
)۹۶:۷.(  

هي طبيعتهم، و بص� إىل ما تص� حالتهم لو بسط يف رزقهم ككل، لذلك جــرت ســنته  فألنه تعاىل بعباده خب� ما
  عىل أن ينزل من رزقه لهم بقدر: كميَّة معنيَّة، و هندسة خاصة مقضية، من سعة و قْدٍر و عوان ب� ذلك.

نازع هناك و ال طغوى و فغزارة الحياة األخرى للمؤمن� أن رزقهم ك� يشتهون ولدى ّهللا مزيد، مصلحٌة لهم إذ ال ت
  بغي حيث يُخرج أضغانهم فهم صالحون. 

و نزارة الحياة الدنيا بجنب تلك الغزارة لحد ال تحسب بيشء، هذه النزارة ُمهنَدسة مقدرة لهم بَقَدر، فإن الخبــ� 
هــم البرشــ ال البص� يعلم أن عباده كهؤالء البرش ال يطيقون الرزق إالّ بقدر، فهم صغار ال �لكون التوازن حيــث 

يطيقون الرزق إالّ بقدر، فهم صغار ال �لكون التوازن حيث هــم يف بــالء األرض، فســيبقى فيضــه املبســوط بغــ� 
حساب ملن ينجحون يف محنة الدنيا و ابتالءها، و قد يبسط هناك ملن ال ينجحون و يبغون بسنن أخرى حاكمة عىل 

من كان يريد الــدنيا وزينتهــا «ون اآلجلة توفيَة الجزاء فيها: هذه السنة، كسنة تعجيل العاجلة ملن كان يريدها د
نوف إليهم أع�لهم فيها و هم فيها ال يُبخسون. اولئك ليس لهم يف اآلخرة إالّ النار و حبط ما صنعوا فيها و باطل 

  ).۱۱:۱۸» (ما كانوا يعملون
  ). ۷:۱۸۲» (لهم إن كيدي مت�سنستدرجهم من حيث ال يعلمون، و أميل «و سنة اإلستدراج و اال ءمالء: 

فسنة اإلِصالح ككلٍّ بتقدير األرزاق، سنٌة ابتدائية عامة تتبنى صالح املجموعة، و سنة اإلستدراج و توفيــة الجــزاء، 

                                                        
���� �� ا����� و ذ�� ا�� ���ه ا������ �� �����ه ����� ����ن �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �ـ� ��ـ� ا��ّـ� �ـ� . ��ر ا��١

����ل ��  آ�� و ���� ا��� ������ ��م ا������ و ا����� ا�����م ���� ا�����ر ���� �����: ��ٔ�� ر��ل ا��ّ�   آ�� و ���� ا��� ������س ان ر��ل ا��ّ�  

�� �� ا��ٔ��� ���� ا��اً ا�ـ� ا��ـ�دة  �ـ� «��ك ا��ر ���ه ا��ا��� ���� ���� ��� ���ج و �� ����ر ���� ��ٔ��ه �� ذ�� ����� ان �

���أ�� ����� و ��ل: ��دون ��ا��� �� ���ي �����ا �� ���ه ������ ����� ���ل ا�������ن: ان ا��ّ� ��ء ا���اه �� ����� » ا�����

و �� «ا���� ������ ����� ����ا و ا��� ����� ��ٔ��ل ا��ّ�  ��ر��» ام �����ن ا���ى ��� ا��ّ� ����ً «ا��� �� ���ه ����� اراد ان ������ ���

 و �� ا���� ����ا �����.  -ا��ٓ�� ��ر�� �� ا�� �� ������ و ��ل: و ������ ا���� آ���ا » ا��ي ���� ا����� �� ���دة
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  سينة هامسشية خاصة ملن يستحقونها. 
ال يُصلحه  إن من عبادي من ال يُصلحه إال السقم و لو صححته ألفسده و إن من عبادي من«ففي حديث قدييس: 

إال الصحة و لو أسقمته  ألفسده، و إن من عبادي من ال يصلحه إالّ الغنى و لو أفقرته ألفسده، و إن من عبادي من 
ال يصلحه إلّل الغنى و لو أفقرته ألفسده، و إن من عبادي من ال يصلحه إالّ الغنى و لو أفقرته ألفسده، و إن مــن 

  ١».غنيته ألفسده، و ذلك ا� اُدبِّر عبادي لعلمي بقلوبهمعبادي من ال يصلحه إالّ الفقر و لو أ 
ف (لو فعل لفعلوا ولكن جعلهم محتاج� بعضم إىل بعض واستعبدهم بذلك ولو جعلهم أغنياء لبغوا ولكن ينزل 

   ٢يشاء م� يعلم أنه يصلحهم يف دينهم و دنياهم إنه بعباده خب� بص�.)بقدر ما 
: (إن أخوف ما أخاف عليكم ما يُخرج ّهللا لكم من زهرة الدنيا و زينتها فقال له رجل يــا آله و عليه هللا صىلو قال رسول ّهللا  

رسول ّهللا أَو يأ� الخ� بالرش؟ فقال إن الخ� ال يأ� بالرش و إن املال حلوة خرضة، و نعم صاحبها املســلم هــو ان 
وصل الرحم و انفق يف سبيل ّهللا و  مثل الذي ياخذه بغ� حقه كمثل الذي يأكل و ال يشبع و يكون عليه شــهيداً 

   ٣يوم القيامة).
ه و عليه هللا صىلو يف نص آخر عنه   ثــم اســتمر يف جوابــه  » و لــو بســط ّهللا الــرزق لعبــاده«جواب آخر هي هــذه اآليــة  آـل

  ٤.آله و عليه هللا صىل
۴  

  قبول التوبة 
بََة َعْن ِعباِدِه َو يَأُْخُذ الّصَدقاِت َو أَّن ّهللاَ ُهَو التّّواُب ال«   ۹:۱۰۴»رّحيمُ أَ لَْم يَْعلَُموا أَّن ّهللاَ ُهَو يَْقبَُل التّْو

) ال سواه، فإنه هو املعيص دون سواه، فكيف يقبل التوبة َمن سواه، فالخرافة ۴۰:۳» (قابل التوب«قط أجل، إنه ف
الجارفة املسيحية أن األقاسسة يغفرون الذنوب و يتوبون إىل العصاة، إنها تعني لهم ربوبيًة أمام ّهللا، أم وكالة عن 

  التوبة حتى رسول ّهللا، فضالً عمن سواه.ّهللا يف غفران الذنوب و قبول التوبات! فليس ألحد قبول 
تجعلنا نراعي كل حدمة و تبجيل أليدي الفقراء، إذاً فحق للمتصدق أن يسرتجع ما تصدق » يأخذ الصدقات«و هنا 

  ك� عىل اآلخذ مثل ذلك. ٥و يقبِّله ثم يرجعه

                                                        
 �� ������ �� ا��ّ�. آ�� و ���� ا��� ����� ���� ا����ن روى ا�� �� ا����   - ٤:٥٧٩)��ر ا������ ١

 
 . ا����ر �� ����� ��� �� ا��ا��� �� ا��ٓ�� �� ا���دق ���� ا�����. ٢

 
و ا������� و ا����ري و ���� و ا������ و ا�� ���� و ا�� ���ن �� ا�� ���� ا���ري ��ل �ـ�ل  ا��ج ا��� - ٦:٨. ا��ر ا�����ر ٣

��أ��� ا�� ���ل ���� ���� �� �ـ� �ـ�ٔ�� ���ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ������� ��� ر��ل ا��ّ�   -و ��� ��ال ا����� و ��ا��  آ�� و ���� ا��� ���ر��ل ا��ّ�  

���� ���� ��� ا�����ء ��ـ�ل: �ـ� ا���ـ��� ��أ��ـ� ا�ـ� ��ـ� آ�� و ���� ا��� ���و �� ����� ���ى �� ر��ل ا��ّ�   آ�� و ���� ا��� ���ر��ل ا��ّ�  

 ���ل:...

 
 ��ل:...  آ�� و ���� ا��� �������ر ا��ج ا�� ���� �� ���دة �� ا��ٓ�� ذ�� ��� ان ر��ل ا��ّ�  . ا٤

 
��� ����ق ����� ���� �� ���  : و ا��ي ���� ���ه �� ��آ�� و ���� ا��� ����� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�   ٣:٢٧٥. ا��ر ا�����ر ٥

��� ��� ������ �� �� إ��ّ ���� ��ٔ��� ����� �� �� ا����� ������� �� �� ��� ����ً و �� ���� إ�� ا����ء إ � ���� و �� ���� ا��ّ� إ

أ�� �����ا أن «� ا�����، ���� أ���� ����� ��� أن ا����� أو ا����ة ���ٔ��� ��م ا������ ��� ا���� ا����� و ����� ذ�� �� ���ب ا��ّ 

 ».ا��ّ� �� ���� ا����� �� ���ده و ��ٔ��ه ا�����ت



 122

ذلك ألن اآلمر بالصدقة هو ّهللا، ففي أخذها و إيتاءها ملتقى يد ّهللا، و ك� عىل مؤتيها كامل الحرمة عند إيتاءها، 
بُذّل فقد يحق عٍىل املؤ� أن يسبقه إىل  كذلك عىل آخذها أن يراعي حرمة التصدق يف سبيل ّهللا، و اآلخذ قد يحس

فلــ�جح » يأخــذ الصــدقات«ذلك تطامناً ألمر ّهللا و تضامناً مع اآلخذ و ترفيعاً ملنزلته، إضــافة إىل أن الــنص أن ّهللا 
  جانب اآلخذ لها عىل مؤتيها.

أخٌذ بأمر ّهللا، فاّ� هو اآلخذ يف الحــق  ، و لكنه»خذ من أموالهم: «آلـه و عليه هللا صىلو صحيح أن اآلخذ هنا هو رسول ّهللا  
  ».و ما رميت إذ رميت و لكن ّهللا رمى» «إن الذين يبايعونك إ�ا يبايعون ّهللا يد ّهللا يد فوق أيديهم«ك� 

بأذن الصدقة هي من مصاديق التوبة، و لَم ال؟ و هي تطهر و » يأخذ الصدقات«ب » يقبل التوبة«و قد يلمح قرن 
  ا!.تز� أصحابه

ــتُْم َو قُِل اْعَملُوا فََسَ�َى ّهللاُ َعَملَكُْم َو رَُسولُُه َو الُْمٔوِمنُوَن َو َسُرتَّدوَن إِىل عــالِِم الَْغيْــِب َو الّشــهادَ « ِة فَيُنَبِّــئُُكْم ِ�ــا كُنْ
  ۹:۱۰۵»تَْعَملُونَ 

هب هباًء منثوراً، بل هــو ثابــت عىل مكانتكم، فليس العمل أيّاً كان يذ» إعملوا«لكال الصالح� و الطالح� » قل«
ما ستعملونه » س�ى ّهللا » «فس�ى ّهللا عملكم و رسوله و املؤمنون«منشور يف املسجالت الربانية، صوتية و صورية 

هنا و غ� هم يوم يقوم األشهاد، فمه� خفيت هنا رؤية ّهللا عن  األ�ه» و املؤمنون«�ا يُشهده ّهللا » و رسوله«هنا 
و «كــ� كــان يــراه » فســ�ى ّهللا « ّهللا فضالً عن رؤية رسول ّهللا، ثم و � تكن هنا رؤية للمؤمن� بــا ّ� الجاهل� ال

آلـه و عليـه هللا صـىلبعد أن � يكونوا يرون مه� كان يراه أ�ة املؤمن� ك� الرسول  » و املؤمنون«ك� كان يريه ّهللا » رسوله
١ 

فالرؤية الربانية مستمرة هنا و يوم يقوم األشهاد، بل و قبل العمل حيث يعلمه ّهللا من قبل و من بعد، و الرؤيــة 
الرسولية هي بعد العمل بإراَءة ّهللا، و هكذا الرؤية الرسالية لعرتته املعصوم� (علــيهم الســالم)، و الرؤيــة لســائر 

  .املؤمن� هي يوم يقوم األشهاد
  أصل الرؤية بالحيطة العلمية، بل هي واقعها املشهود يوم الجمع ألهل الجمع فضالً  عن ّهللا.» س�ى هللاّ «فال تعني 

إنــا «و هذه نُبهة الغافل� و املتجاهل� كأن ّهللا ال يرى أع�لهم، فضالً عن رسوله و املؤمن�، و أما ّهللا تعاىل شــأنه 
) فال يفلت أي عمل من أي عامل هباًء إ�حاًء يف الهواء، بل األع�ل مسجلة ۴۵:۲۹» (كنانستنسخ ما كنتم تعملون
و كل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه و نخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. إقــرء «يف سجالتها التي قررها ّهللا: 

خ� ُمحرضاً و ما عملت مــن يوم تجد كل نفس ما عملت من ): «۱۷:۱۴» (كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 
س�ى ّهللا عملكم و رسوله و املؤمنون و سرتدون إىل عا� «)، و هكذا ۳:۳۰» (سوء تود لو أن بينها و بينه أمداً بعيداً 

                                                                                                                                                         
و إذا ��و��� ا����� ����ً ����ه أن ���� ��� �ٕ��� ���ب �� «���� ���� و ���  ا����م ������ أ��� ا�������   ٢:٢٦١و �� ��ر ا������ 

��ه إ�� ��� ������� �ٕ�ن ا��ّ� ��� و �ّ� ��ٔ���� ��� أن ��� �� ��ه ��� ��ل  ���� و �� ���ب �� ���� ��ٔ��� �����ن، و ���د ا��ي ���و��

 ». أ�� �����ا أن ا��ّ� �� ���� ا����� �� ���ده و ��ٔ�� ا�����ت«��� و �ّ�: 

ّ  ا����م ����و ��� �� ����� ا��ٔ���م �� أ�� ��� ا��ّ�   ا����� �ٕ�ن ا��ب ����� �����  ��ل: إن ا��ّ� �� ���� ����ً إ�� و �� ���زن ����� إ��

 و ��ن أ�� إذا ���ق ���ء و ��� �� �� ا����� �� ار��ه ��� و ��� �� ار��ه ��� ����� و ��� �� رده �� �� ا�����. 

: آ�� و ���� �ا�� ����� آ���� ����� ا����م ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�   ا����م ����و ��� �� ����� ا������ �� ���� �� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�  

 ����ن �� أ�� أن ���ر��� ����� أ��، و��ءٌ �ٕ��� �� ����� و ����� �� ��ي إ�� �� ا����� �ٕ���� ��� �� �� ا��ب.

و ��� ��ن ��� �� ا����� ������ ا����م إذا أ��� ا����� ��� �� ا����� ���� �� �� ���� ذ��؟ ��ل: ��ٔ��� ��� �� �� ا��ّ� ��� �� 

 ��� �� ��ءإ�� و �� �� ��� إ�� ا����� �ٕ���� �� �� ا��ّ�. ا���� و ��ل: 
���ل: �� » «ا����ا ����ى ا��ّ�«� ���� ا����� ��ل ��� ��ٔ�� ���� ������ ا����م �� ��ل ا��ّ� �� ا������ � ٢:٢٦٢. ��ر ا������ ١

و ��ّ� ���� إ�� آ�� �� ��ض ا��ّ� ����� ���  آ�� و ���� ا��� ����� ���� ���ت و �� ���� ���� �� ���ه ��� ���ض ���� ��� ر��ل ا��ّ�  

 روا��ت ��ة. ا����د، أ��ل: و ��ا ������ ������ً ��
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  رداً إىل حسابه و جزاءه.»: الغيب و الشهادة
لفظ يف معان عدة، فإن يف مختلف معانيه و مصاديقه، م� يدل عىل جواز استع�ل ال» س�ى«ذلك، فقد استعملت 

رؤية ّهللا بعد رؤية العلم يف أصله هي رويته �ا يرى الناس أنه كان يرى، ثم رؤيته حساباً لألع�ل، و من ثم رؤية 
  ».س�ى«عن  تعمها كلها مه� كانت الرؤية األوىل دا�ة خارجه» س�ى ّهللا «جزاء األع�ل، و ه� منذ املوت، و 

، و رؤية ما كتبه الكرام الكاتبون، و -�ا تلقاه من األع�ل يوم يقوم األشهاد  -الشهادة ثم رؤية الرسول هي رؤية 
  سائر املر� م� تنطق به الجوارج و األرض بفضاءها.

  .آله و عليه هللا صىلإالَّ ما هي لأل�ة من آل الرسول   آله و عليه هللا صىلو من ثم رؤية املؤمن� فإنها رؤية دون الرسول  
  هو لجمعية الرؤية إالّ ما كانت ظاهرة حاصلة من ذي قبل.» س�ى«ملستقبل املستفاد من و ا

هي رؤيته األخ�ة يوم األخــ� » ثم تردون«طليق مستقبل الرؤية يف النشآت الثالث، و من ثَم » س�ى«و قد تعني 
  رداً إىل جزاء األع�ل.

ح� تعجيز �ستقبل األع�ل، فكله الزب مــن صــادق و للصالح� تحريض عىل صالح األع�ل، و للطال» اعملوا«و 
  كاذب.

إنباًء عملياً إظهاراً مللكوت أع�لكم بعد ظهورها بكل مظاهرها املئية: ولو بأن أحدكم » فينبئكم �ا كنتم تعملون«
ء ليس لها باب و ال كُوَّة ألخرج ّهللا عمله للناس كائناً ما كان   .١يعمل يف صخرة ص�َّ

بُُهْم َو إِّما يَتُوُب َعلَيِْهْم َو ّهللاُ َعليٌم َحكيمٌ «   . ۹:۱۰۶»َو آَخُروَن ُمرَْجْوَن ِألَْمِر ّهللاِ إِّما يَُعذِّ
إما يعذبهم أو «األولون، فهم أوالء» آخرون«بعد » آخرون«ملكان » آخرون اعرتفوا بذنبهم«هنا هم غ� » و آخرون«

أبعد حاالً و مآًال  -إذاً  -فهم » أو يعذبهم«دون » عىس ّهللا أن يتوب عليهم«و اآلخرون األولون فقط » يتوب عليهم
، حيــث الرحمــة »قد تفرض برحمته الواسعة أن يتــوب علــيهم» يتوب عليهم«تجويزاً ل» إما«منهم، و لكن نفس 

» و ّهللا عليم«ان إليها سبيل، و � يكن العذاب مفروضاً ل� يكون تركه مرفوضاً يف عدل ّهللا سابقة عىل العذاب ما ك
قضــيَة ذلــك » إن ّهللا غفورا رحيم» «خلطوا عمالً صالحاً و آخر سيئاً «�ا يصنع بهم، فهناك ملن » حكيم«بأحوالهم 

  ؟. »آخرون مرجون ألمر هللاّ « -إذاً  -فمن هم  قضية ما هو أد� من ذلك الخلط،» و ّهللا عليم حكيم«الخلط، و هنا 
هؤالء... ثم إنهم دخلوا يف اإلسالم فوحدوا ّهللا و تركوا الرشك و � يعرفوا اإل�ان بقلوبهم فيكونوا من املؤمن� فتجب 

   ٢»إما يعذهم أو يتوب عليهم«لهم الجنة، و � يكونوا عىل جحودهم فتجب لهم النار، فهم عىل تلك احال 
و أما املستضعفون الذين ليسوا من املؤمن� و ال الكافرين، فإن كان استضعافهم قصوراً مطلقاً فال يستحقون عذاباً 

، و إن كانوا مستضعف� بتقص� فهم صــنوف ِمــنهم َمــن هــم مرجــون ألمــر ّهللا، فلــيس مطلقاً قضيَة عدم التقص�
آخرون مرجون ألمــر « أية حال ب� اإل�ان و الكفر، و بينه� منازل منهم ذلك، فهم عىل ٣املستضعفون ككّل منهم.

                                                        
 ��ل:... آ�� و ���� ا��� ����� أ�� ���� �� ر��ل ا��ّ�   ٣:٢٧٦ر . ا��ر ا�����١

 
» و آ�ـ�ون ���ـ�ن �ـ�ٔ�� ا��ّـ�...«�ـ� �ـ�ل ا��ّـ� ��ـ���:  ا��ـ��م ���ـ��� أ�ـ�ل ا��ـ��� �ـ� زرارة �ـ� أ�ـ� ���ـ�   �٢:٢٦ر ا������ . �٢

 ��ل:...

 
�� ا���������؟ ��ل: �� ����ا ������� و �� ������� و ��  ا����م ����. ا����ر �� ����� ا������ ��ل ���ان: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�  ٣

 ������ن ��ٔ�� ا��ّ�.
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  ١».خلطوا عمالً صالحاً و آخر سيئاً «و بينه� آخرون » هللاّ 
فبالكفر يُستحق النار و باإل�ان يُستحق الجنة، فالعوان بينه� ال يستحق ناراً و ال جنة، و ألن دار الحساب ال تخلو 

لكافرون ُمرجون ألمــر ّهللا من أهل الجنة قضيَة رحمة ّهللا الواسعة، ثم املقرصين غ� ا -إذاً  -من جنة أو نار، فهم 
وا، أو يتوب عليهم �ا قرصوا ف:  إن الذين توفتهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا «يعذبهم �ا قرصَّ

مستضعف� يف األرض قالوا أ� تكــن أرض ّهللا واســعة فتهــاجروا فيهــا فأولئــك مــأواهم جهــنم وســاَءت مصــ�اً. إالَّ 
جال و النساء و الوالدان ال يستطيعون حيلة و ال يهتدون سبيالً فأولئك. عىس ّهللا يعفو عنهم و املستضعف� من الر 
  ) .۴:۹۹» (كان ّهللا عفواً غفوراً 

مرَجــون «و َمن هــم » خلطوا عمالً صالحاً و آخر سيئاً «و هم ب� َمن » عىس ّهللا أن يتوب عليهم«فهوالء اآلخرون 
  ٢».قضية استحقاق للعذاب» يعذبهم أو يتوب عليهم«م األوَّل� حيث اآلخرون تقد» عىس هللاّ «و » ألمر ّهللا 

  حيث التوبة من ّهللا ليست إالّ بعد التوبة من العبد.» أو يتوب عليهم«و عىل أية حال هم التائبون ملكان 
  اجتناب الكبائر كفارة للسيئات

ْر عَ «   ۴:۳۱»نُْكْم َسيِّئاتُِكْم َو نُْدِخلُْكْم ُمْدَخالً كَر�ًاإِْن تَْجتَِنبُوا كَبائَِر ما تُنَْهْوَن َعنُْه نَُكفِّ
أال يا رشعة القرآن العظيم ما أسمحك و أيرس منهجك و أنور مبلجك و مدخلك و مخرجك، عىل ما فيك من تكاليف 

  واسعة شاسعة قلَّ من يطبقها ك� هيه.
تغفل يف رحمــة ّهللا الواســعة، تــدرك القــارص و ليست ل -عىل ترامي أطرافها وسعة أعرافها  -فهذه الرشعة األخ�ة 

ربنــا غلبــت علينــا «ترحم الضعيف و تعطف الكث� الكث� عىل مــوارد التقصــ� حــ� ال تعنُّــت و ال عنــاد، و إ�ــا 
  ». شقوتنا..

ثــ� مــن و لوالت التكف� عن السيئات برتك الكبائر، او التوبة عن الكبائر، أم و الشفاعة، لوال هذه الثالث لتحرَّج ك
املؤمن� الذين تتفلت عنهم سيئات صغائر و كبائر، و أليسوا رحمة ّهللا و هو أخطر عىل كتلة اإل�ــان مــن مثلــث 

  الغفران بأسبابه. 
  و هكذا يداوينا ربنات كيال ننجرف يف هوَّات الخطيئات، و لنِعش عىل ضوِء اإلِ�ان ب� الخوف و الرجاء.

ك� و هي كل املعايص  ٣مكفرة برتك الكبائر -إِذاً  -هي الصغائر، فهي » نهون عنهكبائر ما ت«و جاه » سيئاتكم«هنا 
بىل من « -) ۴۳:۲۱(» افحسب الذين اجرتحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات..«حيث تفرد: 

  ».كسب سيئة و أحاطت به خطيئته...

                                                        
��ل: ��ٔ��� ��� ا�ٕ����ن و ا���� ����ـ�؟ ��ـ�ل ��ـ� و  ا����م ������ ����� ا������ �� ا���رث �� أ�� ��� ا��ّ�   ٢:٢٦٦. ��ر ا������ ١

 ل �� ���� ����ً ���� أ��� ا��ّ� �� ا���ر و ������ آ��ون...���ز

 
��ل ا�� ���س ���� ��ه ا��ٓ�� �� ��� �� ���� و ��ارة �� ا����� و ���ل �ـ� ا����ـ� و ��ـ�ل �ـ�  ١٦:١٩١. ����� ا���� ا��ازي ٢

��ً و أ�� ����� �� ا����ق �� ���م ��� ��� و ���� أ��� ���ل ���: أ�� أ�� أ�� ا������ ����ً ���� ��� ���������ل ���ٔ�� أ��

���ل: �� ������ ��� �����: �� ��ر ��ـ� إ�ـ� ا���َ�ـ� ��ـ�ل آ�� و ���� ا��� ������ ����: ا���ر إ���   آ�� و ���� ا��� ��������ه ���� ��م ر��ل ا��ّ�  

��� ��ول ��ه ا��ٓ�� و ��� ا���س �ـ� �����ـ��� و أ�ـ�م �ـ����ال آ�� و ���� ا��� ��������� ا����ل  » و آ��ون ����ن ��ٔ�� ا��ّ�«���� �����: 

������ و إر����� إ�� أ������ ���ءت إ��أة ���ل ���ٔل أن ��ٔ��� ���� �ٕ��� ��� ���ـ� �ـٕ�ذن ��ـ� �ـ� ذ�ـ� ���ـ� و �ـ�ء ر�ـ�ل �ـ� 

��� ا������ ا���� ����ا ��� «������ن، ��ل: ا���م إ�� أن ��� ����� �� ا����ق ��� ���ل ���: ��� �� ������ أن ��� ��� ا

 ».إذا ���� ����� ا��ٔرض
 ��� ��� ������ً آ�� ��ل ا������ و ا������. ٤٤٥ -  ٤٤٠. را�� ا���ء ا����� و ا������ �� ا�����ن ص ٣
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و تفصيالً هي مفصلة يف الذكر الحكيم بذلك الوعد، معروفة من  ١»كل ما وعد ّهللا عليه النار«و الكبائر هي جملًة 
و وضع الكتاب فرتى املجرم� مشفق� مــ� «اسلوب النهي و الوعد و التكرار يف الحظر، و من مقابلتها بالصغائر: 

يلتنا ما لهذا الكتاب ال يغادر صغ�ة و ال كب�ة إال أحصاها و وجدوا ما عملوا حارضاً و ال يظلــم فيه و يقولون يا و
  ) فال بد أن العصيان هو الصغ�ة ثم الكفر كب�ة عقيدية و الفسوق كب�ة عملية.۱۷:۴۹» (ربك أحداً 

اجاً عىل الكبائر! إنها قيلة عليلة ألنها و قيلة القائل إن ّهللا أخفى الكبائر ب� الصغائر حتى ترتك جميع املعايص سي
غيلة من ّهللا عىل عباده الضعاف و حيلة ال تصلح إال من العاجز عن تدب� أمر خلقه، و ال رحمة يف ذلك الوعد ح� 
ال تُعرف الكبائر بأعيانها حتى تجنب بغية تكف� الصغائر، و ال تجد إال القليل القليل مــن املــؤمن� التــارك� لكــل 

  عايص حتى اللمم.امل
ذلك، بل إن وعدالرحمة هذه تشجيع عىل الفحص لتعرف الكبائر و ك� نعرفها من آياتهــا التــي تحويهــا بقرائنهــا 

  الظاهرة.
  املوعود ملجتني الكبائر علَّه هو مثلث النشآت دنياً و برزخاً و عقبًى. » مدخالً كر�اً «و 

ضابطة سارية املفعول  -إذاً  -لنهي يعمه� كلفظة الكبائِر، فالتكف� العقائديَة إىل العملية حيث ا» كبائر«و قد تعم 
  يف كافة الكبائر املنهية، ما � تصبح الصغائر باإلِرصار فيها كبائِر.

و ذلك التكف� الخاص باجتناب الكبائر يلغى فيه رشط التوبة، و عّل نفس ترك الكبائر و عدم اإلِرصار يف السيئات 
كسب سيئة َو احاطت به خطيئة فأولئك «ة و الندم، و إالّ لكان يزداد يف سيئاته فيصبح ممن هو نفسه حالة التوب

  ).۲:۸۱» (أصحاب النار هم فيها خالدون
  ذلك، ولكن الكبائر بحاجة يف تكف�ها إىل توبة ثم شفاعة أماهيه من مكفرات يف الدنيا أو اآلخرة.

ا أو أنها ال تعترب محرمات؟ كالّ! بل هو تشجيع عىل ترك الكبائر، و أترى أن تكف� السيئات برتك الكبائر تشجيع عليه
ما من مؤمن إال و قد يقرتف سيئة، فالحكمة الربوبية الصالحة الرتبوية تقتيض هكذا تكف� سياجاً عىل الكبــائر، و 

  هياجاً عىل تضبيط النفس عن حرمات ّهللا، و دفعاً عن اليأس عن رحمة ّهللا و َروحه.
تكف� السئات أنها غ� داخلة يف املحظورات، فإ�ا ذلك التكف� يف عداد اِإلثابة عىل ترك الكبائر، و  -إذاً  - فال يعني

  السيئات غ� املكفرة هي سيئات ك� ملقرت يف كبائر حيث يعذب به� لوال التوبة الصالحة.
م فيها، إ�ا ذلك حكمة تربوية ملن ابتالهم ذلك ك� و أن فتح باب التوبة يف سائر املعايص ليس فتحاً لباب اإلِقتحا

  ّهللا بالنفس األمارة بالسوء، و رحمة عليهم كيال يتورطوا يف العصيان ح� ال تكف� بتوبة أو سواها.
كبائر ما تنهون «ب» سيئاتكم«إجتناب كل الكبائر؟ قد تعني مقابلة  -فقط  -وترى التكف� باجتناب الكبائر يعني 

ـك يكفــر  عنــه تكف� كل سيئ» عنه ة تجتنب كب�تُه، فمن يجتنب الزنا تكفر عنه نظرة شهوة، و من يجتنــب الـرش
و � يرصوا عىل ما فعلوا و هم يعلمون. أولئك جزاءهم مغفرة مــن ربهــم و «الرئاء، اللّهم إالّ عن املرصِّ السيئات: 

هذه قضية مقابلة جمع الكبائر بجمع ) و ۳:۱۳۶» (جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها و نعم أجر العامل�
السيات، فالتارك لكل الكبائر تكفر عنه كل سيئاته، فالتارك لكلِّ تكفر عنه سيئتها املناسبة لها إن حصلت منــه، أم 

  أية سيئة يناسب تكف�ها اجتناب تلك الكب�ة ك� يعلم ّهللا، تامل.
ّهللا رحمة تربوية لعباده الضعاف املجاهيل، فالسيئة التي  و تكف� الصغ�ة برتك الكب�ة هو طبيعة الحال يف ميزان

تُظلم القلب قدرَه، �حي ظالَمها ترُك الكب�ة قدرَها و ذلك معنى إذهاب الحسنات السيئات، ثم و تبديل السيئات 
  حسنات. 

غائر تكلُّــف أم تعني طبيعة الحال يف اجتناب الكبائر مهــ� تفلتــت عنــه كبــ�ة بطبيعــة الحــال، و اإلجتنــاب الصــ
اإلجتناب عن الكبائر، و قد يتفلت يف ملم، فالكب�ة املرتوكة دون تكلف لعدم وسائلها ال تعد من املجتنبة، و  النص 
                                                        

�� ��اب ا��ٔ���ل �ٕ����ده ا�� ���د �� ���� ��ل: ��ٔ��� أ�� ���� ������ ا����م �� ا������ ���ل:.. و ���  ٥:١٦٤. ��ر ا������ ١

 �� ا��ٓ�� ��ل: �� ا���� �� أو�� ا��ّ� ���� ا���ر إذا ��ن �����ً ��� ������.  ا����م ������ أ�� ا���� ا����   ١:٤٧٣
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  فقد تكفر سيئات مجتنب الكب�ة و ال تكفر سيئة لتارك الكب�ة دون تكلف و جهاد.» ان ترتكوا«دون » ان تجتنبوا«
احقة من الكبائر يقال له مجتنب الكبائر، و الكب�ة املتفلتة داخلة يف نطاق اللمم: فاملجتنب لألك�ية املطلقة او الس

الذين يجتنبون كبائر اِإلثم و الفواحش إال اللمم ان ربك واسع املغفرة هو أعلم بكم إذ انشأكم مــن األرض و إذ «
كان ترك كل الكبائر ض�ناً لتكف�  ) و اذا۳:۳۲» (أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسكم هو أعلم �ن اتقى

من ال يهمــه فعــل الكبــائر،  -إذاً  -الواسعة! و كث�  -صغ�ة واحة فقليل قليل هؤالء الذين تشملهم هذه الرحمة 
  حيث التوبة عىل أية حال مقبولة مه� كان لها رشوطها.

ك كل كب�ة تقتيض أحد الوجه� يف املعنــي فالحكمة الرتبوية يف قرار املذنب� �قر الخوف و الرجاء و الجهاد يف تر 
  من اجتناب كبائر ما تنهون عنه.

و أقم الصالة طريف النهار «و قد تصل رحمة التكف� اىل قمتها املرموقة و هي تبديل السيئات حسنات بعد إذهابها: 
تاب و  آمن و عمل عمالً إال من « -) ۱۱:۱۱۵» (و زُلَفاً من الليل ان الحسنات يذه� السيئات ذلك ذكرى للذاكرين

  ) .۲۵:۷۰» (صالحاً فأولئك يبدل ّهللا سيآتهم حسنات و كان ّهللا غفوراً رحي�ً 
أقــم «و ك� أن ترك الكبائر كفارة للصغائر، كذلك فعل كبائر الحسنات كالصــالة يكفــر تــرك صــغائر الواجبــات يف 

�َّ هي و إن تخفوها و تعطوها الفقراء فهو خ� لكم إن تبدوا الصدقات فنع«و الصدقات إبداًء و إخفاًء: » الصالة...
  ) ۲:۲۷۱» (و يكفر عنكم من سيئاتكم و ّهللا �ا تعملون خب�

لنئ اقمتم الصالة و آتيتم الزكاة و آمنتم برسيل و عزر�وهمو أقرضتم ّهللا قرضاًحســناً ألكفــرن عــنكم ســيئاتكم و «
  .)۵:۱۲» (ألدخلنكم جنات تجري من تحتها األنهار..

ر كل السيئات كب�ة و صغ�ة:  يا أيها الذين آمنوا توبوا إىل ّهللا توبة نصوحاً عىس ربكم أن «ذلك و ك� التوبة تكفِّ
  ).۶۶:۸» (يكفر عنكم سيئاتكم...

و قيلة القائل إن املعايص كلها كبائر ح� ينظر إىل العايص يف نهاية الذل و املعيص ال يتنــاهى يف العــز، هــي قيلــة 
حيث النظر هنا إىل املعايص نسبة إىل بعضها البعض حتى تنقسم إىل كبائر و صغائر، ثم يف النسبة إىل ّهللا قد عليلة، 

صغ�ة ح� يؤ� بها بجهالة و مع األىس  -بجنبها  -تصبح الصغ�ة كب�ة ح� يؤ� بها هتكاً لساحة البوبية، و الكب�ة 
  و حالة الِءختجال.

  تكاً لساحة الربوبية ك� ال كب�ة في� يؤ� به جهالة. فال صغ�ة في� يؤ� بها ه
فا�ا املقابلة ب� الكب�ة و الصغ�ة، هي حسب مبدء الصغر و الكــرب، إْن بيــنه� فبيــنه�، و إْن بالنســبة للمعيصــ 

  فبالنسبة له، و يف املختلف� مبدًء يُنظر إىل بُعد العصيان أياً كان.
لربوبية هو آت بكب�ت� أوال ه� نفس الهتك، و اآل� بكب�ة دون هتــك آت بكبــ�ة ثم اآل� بصغ�ة هتكاً لساحة ا

  واحدة، ك� اآل� بكب�ة هتكاً لساحة الربوبية ات بثالوث الكب�ة!.
ة و منها التوبة و الشفاعة، فه�  ألهل الكبائر الشاملة للصغائر املتكررة حيــث  -إذاً  -و ألن مكفرات املعايص عدَّ

  ». ال كب�ة مع التوبة و ال صغ�ة مع اإلِرصار«يها اإلرصار فيصدق عل
كبائر «و �ا أن  ١أال إن شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي ثم تا هذه اآلية.«يقول:  آله و عليه هللا صىللذلك نسمع رسول الهدى  

التختص باقرتاف كبائر السيئات، فقد تشمل ترك كبائر الحسنات ك� دلت عليه آيــات و روايــات، » ما تنهون عنه
  ٢فقد تصبح ترك كبائر السيئات كفارة لصغائرها، و فعل كبائر الحسنات كفارد عن ترك صغائرها.

                                                        
 ���ل:..آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ��� ا��ّ� �� أ��� �� زوا�� ا���� �� أ�� ���� ا����   -  ٢:١٤٥. ا��ر ا�����ر ١

 
�ي ���ـ� ��ـ�ه �ـ� �ـ� ��ـ�  آ�� و ���� ا��� ����� إن ا���  . ا����ر أ��ج ����� �� أ�� ����ة و أ�� ��٢ ��� ��� ا����� �� ��ل: و اـ�

���� ا����ات ا���� و ���م ر���ن و ��دي ا����ة و ����� ا������ ا���� إ�� ���� �� أ��اب ا���� ا������� ��م ا������ ��� إ��� 

 ������ �� ���: إن ������ا ����� �� ����ن ���...
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درجــات حســب الــدرجات و ال  -أيضاً  -درجات، و تكف� سيئاتكم  -فرتك اذاً  ١و ألن الكبائر نسبية و هي دركات
  تظلمون فتيالً. 

ل و هو األرذل من و للكبائر ثالوث من األبعاد قد تجتمع و قد تفرتق  و من هنالك تختلف الدركات، فاألقنوم االوّ 
الكب�ة هو اإلِرشاك باّ� و الكفر و مهانة ساحته جلت عظمته يف العصيان، و الثا� كَِرب العصيان عملياً أمام ســائر 
العصيان، و الثالث جّو العصيان إذا كان مقتضياً لرتكه رافضاً عن فعله زماناً أو مكاناً او كياناً، و الجامع ب� هــذه 

الكبائر، ثم اِإلثن� منها، ثم واحدة، و من ثم الصغائر يف كل هذه الجهــات، و بــ� أكــرب الكبــائر و الثالث هو أكرب 
  ».و كل يشء عنده �قدار«أصغر اصغائر متوسطات كبائر و صغائِر 

 هي يف الحقل العقيدي مطلق الكفر باّ� إرشاكاً و سواه الشامل للكفــر -عىل اإلِطالق  -» كبائر ما تنهون عنه«و 
  بانبياء ّهللا و اليوم اآلخر و الكفر برضوريات الرشعة اِإللهية.

و يف الحقل العميل قتل النفس و الزنا و اللواط و رشب الخمر و الربا و أكل مال اليتيم و التــويل يــوم الزحــف و 
  قذف املحصنات الغافالت املؤمنات، و ك� يف آيات، و يف قسم من أحاديثنا.

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ســلف و إن يعــودوا «حقل� هي يف مجرى االية: فهذه اآلية بالنسبة لل
  ) مه� كانت آية الكبائر أوسع مورداً منها حيث تعم الكفر إىل سواه. ۸:۳۸» (فقد مضت سنة األول�

من املذنب�، فهل إن طليق آية منقطعة العظ� يف سلبية الغفران عن اإلِرشاك بأرسه و إيجابيته ملادونه  من الذنوب 
هو دون اإلرشاك باّ� حتى يحتمل الغفران؟ و متى ال يُغَفر اإلِرشاك و هو مغفور ىف حيــاة  -حتى اِإللحاد  -الكفر 

التكليف، اللّهم إال إ�اناً عند رؤية البأس فيها، اللّهم إالّ إذا كان إ�اناً صادقاً ك� ىف قوم يونس، و اإلِرشاك باّ� هنا 
إن ّهللا ال يغفر أن يرشــك بــه و يغفــر «قد يعنى فقط تألية َمن دون ّهللا عبادًة لألوثان و الطواغيت ك� ىف أخرى: 

مادون ذلك ملن يشاء و من يرشك باّ� فقد ضل ضالالً بعيداً. إن يدعون من دونه إالّ أناثاً و ان يدعون إال شيطاناً 
  ). ۴:۱۱۸» (مريداً 

كحق الترشيع و التكوين الخاص » ان يرشك به«باّ� يف أي من شؤون الربوبية ما صدق  ذلك بل و كذا كل إرشاك
  الخاص يف ظاهر التعب� بالرسمي� منهم الوثني�. » املرشك�«الطليقة لكل إرشاك، دون » أن يرشك به«باّ�، ملكان 

ي� ام مسلم� دون ا ءبقاٍء، فحتى الرئاء ال فسلبية غفر اإلرشاك باّ� تعم كافة الطوائف مه� كانوا موحدين او كتاب
  تغفر إذا � يتب صاحبه، فضالً عن سائر اإلِرشاك الجيل باّ�. 

مانع عن الغفران ألنه انقطاع الصلة ب� العبد و ربه مه� كان دركات، و كيف يرشَك باّ�  -أياً كان  -فاإلِرشاك باّ� 
فس ظاهرة و براهينه باهرة؟ اللّهم إالّ اإلِرشاك الخفــي قصــوراً مهــ� ســببه سواه و دالئل التوحيد يف اآلفاق و األن

                                                                                                                                                         
: ا������ ا���� �� أ��� ا������ ا��� ��� ����� ������ �����، و �� ذ��ت ���ات �� ا������ �� ��� ا��ٔ��د�� ��� ��وى �� أ��ل

 .٤٤١ا�����ن ص  ٢٧را�� ج  ا����م ����أ�� ��� ا��ّ�  

 
ا�����ا ا���� ا������ت ����ا: و �� �� ��  آ�� و ���� ا��� �����ل ر��ل ا��ّ�   ٢:١٤٦. ��� ��� ا��وا��ت أ��� ��� ��� �� ا��ر ا�����ر ١

؟ ��ل: ا���ك ����ّ� و ��� ا���� ا��� ��م ا��ّ� إ�� ����� و ا���� و أ�� ا���� و أ�� ��ل ا����� و ا����� ��م ٓا�� و ���� ا��� ���ر��ل ا��ّ�  

����ب ا�� ا��ٔ��اب، و ��� أ��ج  آ�� و ���� ا��� ������ ���   ا���� و ��ف ا������ت ا������ت ا������ت، و ���� و ���� ��ل ا���� ���ٕ�ِ

���ٔ�� ر�� �� ا������؟ ��ل:  ٓا�� و ���� ا��� ������ �� ��� �� ا������ت �� ���� ��ل ��ٔ�� ا�� ��� �� ا������ ���ل ���� ر��ل ا��ّ�  

 ا����.  ا���ك ����ّ� و ��� ��� ����� و ا���ار ��م

أ��  ٓا�� و ���� ا��� ���أ��ل: و ��ٔن أ��� ا������ ���� �� ا������ ��� ���رض ��� ���� ا������ و ��� ��� أ���ً �� أ�� ���ة ��ل ��ل ا����  

��ً ���� ���ل: أ�� و ��ل ا��ور ��ل: ا�ٕ����اك ����ّ� و ���ق ا��ا���� و ��ن ��� آ�� و ���� ا��� ���أ����� ��ٔ��� ا������؟ ���� ��� �� ر��ل ا��ّ�  

 أ�� و ���دة ا��ور ��� زال ���ر�� ��� ���� ���� ���.
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  ». فقد افرتى ا�اً عظي�ً «التقص�، فقد ال تشمله 
يف اي من دركاته حيث الدعوة القرآنية كانت مركَّزة عىل  ١ليس إال عىل من مات مرشكاً » ال يغفر أن يرشك به«ثم و 

  املرشك� األصالء و هم تالوثيون مه� حلقت عىل كل من ارشك باّ� و عىل أهل الكتاب ايضاً و امللحدين.
عىل املرشك� تصبح قاحلة جاهلة،  -كأصل  -ال يغفر له بعد قبول التوحيد فتلك الدعوة املركزة و لو أن املرشك هنا 

  فال تعني سلبيُة الغفران إالّ بعد حياة التكليف. 
فمن مات مرشكاً ال يرجى له غفرانه أبداً، و من مات موحداً فله رجاء الغفران، و ال يحتِّم الرجاُء الغفراَن ألٍي كان، 

هو » ملن يشاء«أن يَغفر له حسب الرحمة و الحكمة الربانية، حسب الفاعليات و القابليات، و » ملن يشاء«و إ�ا 
  الغفران بصالح اإلستغفار.

واليعني الغفر إالّ ترك العذاب املستحق �ا دون اإلرشاك أم تخفيفه، فيدخل صاحبه بذلك الجنة، أو �وت يف فناء 
  ق به الثواب.النار، ان � يكن له صالٌح يستح

فاملرشك رسميا مخلد يف النار ما دامت النار ثم يفنى بفناء النار، و َمــن دون هــذا املـرشـك يف إرشاكــه ال بــد و أن 
  دون ذلك املرشك ـ خلوداً مع املرشك يف النار زماناً و دونه عقوبة، و هو أدرك دركات النار. -يعذب 

نها إىل الجنة بعد ما ذاق و بال امره، أم عفواً عن النار األخرى �ا ذاق يف أم موتاً يف النار قبل فناء النار، أم خرجاً م
النار الربزخية، أم عفواً عن خلود النار األوىل دخوالً يف الجنة الربزخية، أماهيه من أطوار هي دون األبدية االوىل يف 

  جحيم النار. 
الكفر و الضاللة ممن دونهــم إذا هــم موحــدون،  فالخالدون يف النار أبداً هم املرشكون الرسميون و معهم رؤوس

دون عذاب املرشك� و ان � يُغفر لهم، حيث التسوية ب� املرشك و املوحد ظلــم، و يجمعهــم يف  -إذاً  -فعذابهم 
  أع�لهم بأسبابه املرسودة يف القرآن. أبدية الخلود الحابطه

استحقاقه دون األبد، و هم ب� من �ــوت يف النــار أو و الخالدون يف النار دون أبٍدُهم ب� من خفف عنه أم كان 
  يخرج إىل الجنة، و بنفس القياس كل َمن دون املرشك� من العصات عىل دركاتهم.

ً بالنسبة الإلرشاك الوثني ليس إال لبُعد الجر�ة يف بُعديها، فإنه انحس دركــات الكفــر بــاّ�، و أالّ  و عدم الغفر باتا
يف إرشاكه باّ�، حيث الّالتسوية ب� ّهللا و سواه من الفطريات البينة ب� كافة ذوي العشور قصور للمرشك أياً كان 

  مه� كانوا من الحيوانات الوحشية و الحرشات و الجراثيم.
و قــد  ٢لغفٍرً◌ اياً كان، و يف ما دونه مجال لغفر ك� يشــاء ّهللا  -ملن مات مرشكاً  -فال مجال يف حقل االرشاك باّ� 

                                                        
: �� �� ��� ���ت �� ٓا�� و ���� ا��� ���ل ا��ّ�  أ��ج أ�� ���� و  ا�� أ�� ���� �� ���� �� ��� ��ّ� ��ل ��ل ر�� -  ٢:١٦٩. ا��ر ا�����ر ١

إن ا��ّ� �� ���� أن ���ك �� و ���� �� دون «���ك ����ّ� ����ً إ�� ��� �� ا�����ة ان ��ء ��� �� و إن ��ء ���� ان ا��ّ� ا����� ���ل: 

�� و��ه ا��ّ� ��� ��� ��ا��ً ��� ����ه �� و �� و��ه  ��آ  و ���� ا��� ���و ��� أ��ج أ�� ���� �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  » ذ�� ��� ���ء

 ��� ��� �����ً ��� ������ر. 

 
���ل: ان �� ا�� آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ا�� أ�� ���� و ا����ا�� �� أ�� أ��ب ا�����ري ��ل: ��ء ر�� ا�� ا����   - ٢:١٦٩ا�����ر  . ا��ر٢

أخ �� ����� �� ا���ام، ��ل: و �� د���؟ ��ل: ���� و ���� ا��ّ�، ��ل: ا����� ��� د��� �ٕ�ن أ�� ������ ���� ���� ا���� ذ�� ��� 

ان ا��ّ� �� ���� أن ���ك �� و ���� �� دون ذ�� ��� «�����ه ���ل: و ���� �����ً ��� د��� �����  ٓا�� و ���� ا��� ����� ��ٔ�� ا����  ��ٔ�� ��

 ». ���ء

و ��� أ��ج ا�� ا����� و أ�� ���� و ا�� ا����ر و ا�� ��ي ���� ���� �� ا�� ��� ��ل: ��� ���� �� ا�ٕ������ر ��ٔ�� ا������ 

: ان ا��ّ� �� ���� ان ������ و ���� �� دون ذ�� ��� ���ء، و ��ل: إ�� اد��ت ������ ��ٔ�� ا������ آ�� و ���� ا��� �������� �� �����   ���

 �� أ��� ��ٔ����� �� ���� ��� ��ن �� أ����� �� ����� ��� و ر����.

��� ا����� ������ ���   ٓا�� و ���� ا��� �����م ا����  » ���دي ا���� ا����ا..��  «و ��� أ��ج ا�� ا����ر �� أ�� ���� ��ل ��� ���� ��ه ا��ٓ�� 
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قرر مشيئة يف غفر املستغفرين يوم الدنيا و تار� كبائر السيئات و فاعيل الحسنات، و املؤمن� باّ� و املستأهل� 
  للشفاعات.

  أسباب أخرى للغفر � نتعرف إليها فانها مطوية يف مشيئة ّهللا. ثم هناك
ك� يتناسب ترشيع » ملن يشاء«و ليس الغفر ملا دون اإلرشاك باّ� فوىض جزاف، و إال لبطلت الرشائع بأرسها، فا�ا 

  الرشائع و تحذير العصات و وعود النار ملن تخلف عن رشعة ّهللا.
ر و ذنب ال يرتك و ذنب يغفر، فأما الذي ال يُغفر فالرشك باّ�، و أما الذي يغفــر ذنب ال يغف«فهناك من الذنوب 

  ». فذنب بينه و ب� ّهللا عزو جل و أما الذي ال يرتك فظلم العباد بعضهم بعضاً 
اء هو الذي ال فالذي قد يشاء ّهللا أن يُغفر هو الذنب الذي بينه و ب� ّهللا إال االرشاك باّ� بكل دركاته، و الذي ال يش

  يرتك، اللّهم إال أن يُريض ّهللا املظلوم �ا يقدمه الظا� من قربات إىل ّهللا .
  إذاً فاملشيئة االلهية يف الغفران تشمل غ�  اإلرشاك مه� اختلفت الدرجات يف الغفران و الدركات يف العصيان.

؟ و أما املوحد املرشك باّ� يف ترشيع او تكوين أماذا من عبادَة َمن دون ّهللا ألوهية -فقط  -أترى االرشاك باّ� يعنى 
  اختصاصات الربوبية فهو ممن يرجى غفرانه!.

إن للتوحيد درجات ك� لإلرشاك دركات، و قد ال يُعنى من اإلرشاك القاطع للغفران عن بكرتــه كــلُّ دركاتــه حتــى 
أيٍّ من شؤون الربوبية و ان � يحسب يف عداد املرشك�  النازلة مثل الرئاء، فإ�ا هي الجلية كأن تسوي باّ� سواه يف

  الرسمي�، فيشمل املرائ� إال القارصين يف رئائهم.
ذلك، و لكن عدم الغفر بالنسبة ملن يرشك باّ� يف كل دركاته ال يعني أبد الخلود له يف النار تسوية له مع حملــة 

  الضاللة الرشكية املخلدة يف أبد النار.
باّ� عذابه املوعود قدره و ال يظلمون نق�اً، دون أن يسوى ب� من يرشك باّ� عىل مختلف دركاتهم،  فلكل إرشاك

  ك� ال يسوى ب� سائر الكافرين، و ال ب� املؤمن� بدرجاتهم، قضيَة العدل يف الثواب و العقاب. 
بوبية إنه قد ال يغفر له إرشاكه هذا، و لكنه فاملوحد املرا�، أو الذي سوى ب� ّهللا و خلٍق له يف شأن من شؤون الر

 -كأصــل  -قد تغفر له سائر سيئاته إذا � حسناته بإرشاكه، إذا ال يحبط كل إرشاك باّ� حسنات صاحبه، فا�ا هو 
  عبادُة الطواغيت و االوثان. 

أن يرشك «ته و أع�له، و ففرق كب� ب� من يرشك باّ� و أن يرشك به، فعدم الغفر بالنسبة للمرشك يعم كل حاال 
  تختص بالعمل الذي يرشك فيه باّ� دون سائر أع�له التي ال يرشك فيها باّ�. »به

                                                                                                                                                         
������ ��ه �� ا���� و » ان ا��ّ� �� ���� أن ���ك ��..«ا���س ���م إ��� ���ل: و ا���ك ����ّ�، ���� ����� أو �����ً ����� ��ه ا��ٓ�� 

 ا���� ��ه �� ا����ء. 

���ل: �� �� ��� ��ل �� إ�� إ�� ا��ّ� �� ��ت ��� ذ�� إ�� د�� ا���� ��� و إن ز��  ٓا�� و ���� ا��� ���ا��ّ�   و ��� �� ا�� ذر ��ل أ��� ر��ل

أ��ل: ���� ����ه إ�� ا���� �� ا�� ������ ���� ���ب » و إ���ق ��� ر�� ا�� ا�� ذر«و  إن ��ق؟ ��ل و إن ز�� و إن ��ق؟ ��ل: 

 و إ�� ���� ا������ و ا����ب.

ان ا��ّ� ���ل �� ���ي �� ������ و ر����� ���� ���� �� �� ��ن ��� و �� ���ي �� «��ل:  ٓا�� و ���� ا��� ������ �� ا�� ذر �� ر��ل ا��ّ�   و

���ن ����ّ� ����ٌ » ����ة«أ��ل » ������ ���اب ا��ٔرض �� �� ���ك �� ����ً ����� ���ا��� ����ة ��ٔ�� ��  ���� ������ً �� ������� �ٕ�ن ا�ٕ�ِ

�� �� ��� �� ���ل ����ّ� ����ً �� ���� ���� �� ا����ب ��� «���ل: آ�� و ���� ا��� ���أ��� ا�����ت، و ��� �� أ�� ذر ���� ر��ل ا��ّ�  

أ��ل و �� » � ا������ ��ت �� ���ك ����ّ� ���ً د�: «ٓا�� و ���� ا��� ���و ��� �� أ�� ���� ا���ري ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  » ا����ل إ��ّ ��� ��

: �� ��ل �� إ�� إ�� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ������� ا������� �� ����� ا���وق أ��د�� ������ة �� ا��� أ�� ا���� ����� ا����م �� ا����  

ء  ���� و ا����أ��� أو أ��ء د�� ا����.. أ��ل: و �� ���� ��ه ا��ٔ��د�� ا�ٕ���م ا������ ��� ا����� و ا����ك �� ا������ ��� ا�

 �� �� أ�� ا�ٕ����ن و ا���� ��� و �� �� ��� ا�ٕ����ن و ا���� ���. » أ��� ��ن �����ً ��� ��ن ������ً �� ����ون«
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  وترى اِإللحاد يف ّهللا نكراناً طليقاً ك� يزعمه املاديون و الدهريون، تراه دون اإلِرشاك باّ� أو فوقه أو مثله؟.
و قسم منه حيث القائل بأصالة املادة يراها خالقة للخلق و هو إرشاك إنه ليس دونه إن � يكن فوقه، أم هو مثله أ 

  يف أصل األلوهية نكراناً لِإلله األصل. 
فك� أن العابد للوثن تارك لعبادة ّهللا رغم إقراره بألوهيتة، كذلك العابد لل�دة املَّؤله لها تارك لعبادة ّهللا مع إنكاره 

  فانه انحس دركات االرشاك باّ�.  أللوهيته، بل و هو اضل منه سبيالً،
  و إذا كان اإلِرشاك باّ� تخلفاً عن الفطرة و العقلية عىل أية حال، فنكران وجود ّهللا تخلف مثله أم هو أضل سبيالً. 

كه و حصيلية املعني من اآلية أن مادة اإلِرشاك باّ� عن علم ال يشملها غفر ّهللا، فمن مات يرشك باّ� ال يغفر يف رش 
مه� � يكن من املخلدين أبداً يف النار، و قد يغفر له غ� ارشاكه باّ� ان لن تحبط أع�له بذلك اإلِرشاك كالنازلــة 

  من دركاته. 
و من مات ال يرشك باّ� شياً قد يغفر له سائر سيئاته �يزان العدل و الفضل من ّهللا، و قد ال تغفر فيستحق أبــداً 

  إىل الجنة كرؤوس الضاللة من املوحدين أو أهل الكتاب.النار دون خرج منها 
فال تعني هذه اآلية أن املرشك باّ� اياً كان إرشاكه هو مخلد يف النار أبداً، فإ�ا ال يغفر ان يرشك به فيذوق و بال 

  امره فيه قدره أبداً أم دونه. 
  إ�ا يجوز له الغفران ك� يشاء ّهللا.  و ال أن غ� املرشك باّ� يغفر له كل سيئاته مه� كان كافراً، و

التسوية ب� قبييل اِإل�ان و الكفر دون اإلِرشاك، و ال ب� مختلف دركات اإلِرشاك و دونه من الكفر،  -إذاً  -فال تعني 
  ». و ال يظلمون نق�اً «حيث التسوية ب� مختلفي االستحقاق ظاملة عىل أية حال 

بصورة طليقة تعم كافة دركاته دو�ا استثناء، ثم املظا� بالنسبة لخلق ّهللا ال تغفر ألنــه  إذاً فاإلِرشاك باّ� ال يغفر
له ّهللا عىل غفره �ا يبدل له من حسنة.    ظلم بحق الخلق، اللّهم إالّ أن يغفره املظلوم يف نفسه، أم يحمِّ

  تشمل اآلخرين .» شاءيغفر ما دون ذلك ملن ي«ثم املظل�ت األخرى هي أهون غفراً م� سواها، و 
فقد يغفر السكر و الزنا و لكن اإلرشاك لن يغفر، ألنه مسامحة عن حقد الربوبية و هــو ظلــم ال ينجــرب، و ســائر 

  الظلم قد تنجرب.
و «وترى ح� ال يغفر املرشك الوثني باّ�، فهل باإلِمكان غفر من هم أحرص الناس عىل حياة مــنهم كــ� اليهــود: 

س عىل حياة و من الذين أرشكوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة و  ما هو �زحزحه من العذاب لتجدنهم أحرص النا
  )؟. ۲:۹۶»(أن يعمر و ّهللا بص� �ا يعملون

إن يف كونهم أحرص منهم عىل حياة داللة عىل اعتقادهم يف حياة الحساب، فهم يستأجلونها كــيال يســتعجل لهــم 
  العذاب!.

انه من يرشك باّ� فقد حرم ّهللا عليه الجنة و مأواه «د فيها إالّ عىل املرشك� الرسمي�: و ليس وعد النار بأبد الخلو 
لقد كفر الذين «) ثم يتلوهم سائر املنحرف� عن توحيد ّهللا ك� يف آية تتلوهم: ۷۲» (النار و ما للظامل� من أنصار

» ينتهوا عــ� يقولــون ليمســن الــذين كفــروا مــنهم ألــيم قالوا إن ّهللا ثالث ثالثة و ما من إله إالّ إله واحد و إن �
)۵:۷۳ .(  

هم ّهللا يف صف املرشك�:  قل إ�ا أنا برش مثلكم يوحى إيل أ�ا إلهكم إله واحد فمن كان «و من ثم املرائ� حيث زجَّ
  ).۱۸:۱۱۰» (يرجوا لقاء ربه فليعمل  عمالً صالحاً و ال يرشك بعبادة ربه أحد

ثالوث اإلِرشاك باّ�، و لكن أقانيمه تختلف يف دركاتها، فهي مختلفة يف عقوباتها مه� » ك بهأن يرش «فمه� شملت 
  اشرتكت يف سلبيته غفرها. 

هو املوعود عليه أبد النار إضافة إىل حتمية عدم الغفر، و إرشاك الرئاء ال يحبط  ١فااإلِرشاك الُمحبط لكافة الحسنات
                                                        

���ن ��� ��� ���� ٦:٨٨» و �� ا����ا ا���� ���� �� ����ا �����ن«. ���١ ����ة ا����� �� ��ن ���� ا«) و ٥:٥» (و �� ���� ���ٕ�ِ

 و ز����� ��ف ��ف إ���� أ������ ���� و �� ���� �� �����ن. او��� ��� �� �� ا��ٓ��ة إ�� ا���ر و ��� �� ����ا ���� و ���� �� ����ا

 و �� ����د ���� �� د��� ���� و �� ���� ����� ���� ا������ �� ا����� و ا��ٓ��ة و او��� ا���ب ا���ر ��). «١١:١٦» (�����ن
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ر مه� � يغفر نفس الرئــاء، و اإلِرشاك العــوان بيــنه� ال يغفــر و إالّ العمل املرا� فيه فال خلود فيه �جرده يف النا
  يعذب صاحبه دركاً بدركه و لكنه ليس ليستحق به خلود األبد يف النار مه� أحبطت منه صالحات قلت او ك�ت. 

  ) .۱۲:۱۰۶(» و ما يؤمن اك� هم باّ� و هم مرشكون«ذلك، و قد تعم نوازل اإلِرشاك باّ� كالرئاء و ما دونها 
ترى ملن سوى ّهللا تأث�اً يف الكون، فليست  و لو أنك فتشت األك�ية املطلقة من قلوب املوحدين وجدتها مرشكة ح�

 -و يف آخر املجاالت  -آيات التنديد باال ِءرشاك لتعنيهم كلهم، اللهم إالّ املرشك� الرسمي�، ثم املتوسط� و من ثم 
  املرائ�. 

) فقد حقت لــه و ۳۴:۲۲» (و ما لهم فيه� من رشٍك و ماله منهم من ظه�«د ّهللا عىل حد قوله فاملوحد ح� يوح
  رحمة ّهللا، و َمن سواه مرشٌك باّ� مه� اختلفت دركاته ك� اختلفت درجات املوحدين. 

) و ۴۲:۲۱» (أذن بــه هللاّ أم لهم رشكاء رشعوا لهم من الذين ما � ي«و اإلِرشاك يف الترشيع ك� اإلِرشاك يف التكوين: 
و ال تأكلوا م� � يذكر اسم ّهللا عليه و إنه لفسق و إن الشياط� ليوحون «يتلو ه� اإلِرشاك يف الطاعة ك� العبادة: 

  ). ۶:۱۲۱» (إىل اوليائِهم ليحادلوكم و إن أطعمتموهم إنكم ملرشكون
العلم و العمد، هذا فقط غ� مغفور، ثم إن كــان إرشاكــاً رشط كونه افرتاًء فإ�اً عظي�ً و هو » ان يَرشك به«إذاً ف

  يحبط سائر األع�ل فال غفر اطالقاً، و إال فلكل عمٍل حالُه من قابلية الغفر و عدمها. 
ء عن الخ� فعظيمه عن كل خ� و هو هنا خ� الربــاط  و اِإلثم ما يبطى» و من يرشك باّ� فقد افرتى ا�اً عظي�ً «

يف توحيده، فكل� كان البعد عن ّهللا أك� أبطأ عن الخ� أك�، حيث التوحيد هو منبع كل خــ� ربــا� الصالح باّ� 
مه� اختلفت درجاته، فح� انقطاع الصلة التوحيدية عن ّهللا يصبح عن الخ� بطيئاً حتى انقطاعه بأرسه فيصــبح 

  املرشك باّ� رشاً كله و رضاً كله. 
» يغفر ما دون ذلك ملن يشاء«ابداً مه� » إن ّهللا ال يغفر أن يرشك به«عن اإلِرشاك باّ� و من أفضل الخ� املقطوع 

  حسب الرشوط و املؤهالت املرسودة يف القرآن.
فاملستمسك بالوالية التوحيدية الربانية ترجى له مغفرة مه� ترك سائر الواليات املفروضة عىل املوحــدين، حيــث 

يست سائر الواليات الربانية إالّ موصلة داللياً إىل والية ّهللا، و غايــة األمــر يف تــرك واليــتهم األصل هو والية ّهللا، و ل
ضالل التارك ع� يحب عليه من واجبات و جاه ّهللا، و ترك الواجبات هذه و إن أوجب العذاب و لكنه قــد يقبــل 

  الغفران، أم تقليل العذاب مادة أو مدة. 
تعم النشآت الثالث مه� كان سلب الغفران يخــتص بغــ� األوىل، كــ� و تعــم » اءو يغفر مادون ذلك ملن يش«ثم 

الغفر عن كل ما دون ذلك او عن بعضها، و تعم كامل الغفر ع� يُغفر أم بعضه تخفيفــاً عــن العــذاب املســتحق 
  املوعود. 

غفر؟ كالّ حيث إن سبب وترى املوحد الذي يفسد ك�املرشك أم هو أصل سبيالً، هل هو داخل يف حقل إمكانية ال
سلب الغفر باتاً عن اإلِرشاك  باّ� هو افرتاء اِإلثم العظيم، فكل� حصل اِإلثم العظيم ملوحد أو مرشك أم و ملســلم 

                                                                                                                                                         
)» ٩:٦٩) و (٥:٥٣» () (���ى ا���� �� ������ ��ض ���ر��ن �� ا����.. ���� أ������ ������ا ������٢:٢١٧» (���� ����ون

» او��� ���� ا������ �� ا����� و ا��ٓ��ة و ا���� ����ا ��ٓ����� و ���ء ا��ٓ��ة ���� ا������ �� ���ون إ�� �� ����ا �����ن

» ن ����وا ����� ا��ّ� ������ ��� أ����� ������ او��� ���� أ������ و �� ا���ر �� ����ون�� ��ن �������� أ ) «٧:١٤٧(

» ��� ا���� ������ ���� و ������ �� ا�������« ١٨:١٠٥» او��� ا���� ���وا ��ٓ��ت ر��� و ���ءه ����� ا������) «٩:١٧(

ان ا���� ���وا و ��وا �� ) «٤٧:٢٨» (��ا�� ����� ا������و ����ا ر) «٤٧:٩» (او��� �� �����ا ����� ا������) «٣٩:٦٥(

 ).٤٧:٣٢» (���� ا��ّ� و ����ا ا����ل �� ��� �� ���� ��� ا���ى �� ���وا ا��ّ� ����ً و ����� ا������

���ن و �� ���رة أ��ى �� ا���ك و  ��� ���� �� ا�����ل إ�� ا����اك ����ّ� و ا����ق و ا������ ��ٓ��ت ا��ّ� و ���ء ا��ٓ��ة و ��م ا�ٕ�ِ

 ا�ٕ�ر��اد �� ا�����ن و ��ا�� ر��ان ا��ّ� و ا���� و ا��� �� ���� ا��ّ� و ����� ا����ل و ارادة ا����� ���. 
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  ألنه األصل األك�ي املطلق املطبق يف افرتاء االِءثم العظيم. » أن يرشك به«فالحكم نفس الحكم مه�كان املذكور 
  استغفار عن الذنوب 

  )۴:۱۰۹(»ُكوُن َعلَيِْهْم وَكيالًها أَنْتُْم هٔوالِء جاَدلْتُْم َعنْهُْم ِيف الَْحياِة الّدنْيا فََمْن يُجاِدُل ّهللاَ َعنُْهْم يَْوَم الِْقياَمِة أَْم َمْن يَ «
و نفعتهم » نياجادلتم عنهم يف الحياة الذ«املجادلون عن الخائن� املختان� أنفسهم » أنتم هؤالء«أال فانتبهوا » هآ«

أم «و الحاكم هو ّهللا ال سواه » فمن يجادل عنهم يوم القيامة«جدالكم، و لكنها ليست لتفيدهم يف حساب ّهللا، إذاً 
  يتوكل أمرهم اإلِمر يف يوم ّهللا؟!.» من يكون عليهم وكيالً

  تلك الهائلة الثقيلة. ف� هي جدوى الجدال عنهم يف هذه الهزيلة الزائلة القليلة، و هي ال تدفع عنهم يف 
و إنها حمالت غاضبة عىل الواقف� يف صفوف الخائن� جداالً عنهم لصالحم ضد األبرياء، و من ثم تقريرات هامة 

  للقواعد العامة ألمثال هذه املجادلة الخائنة: 
  ۴:۱۱۰»غَُفوًرا رَحيً�َو َمْن يَْعَمْل ُسوًءا أَْو يَظْلِْم نَْفَسُه ثُّم يَْستَْغِفِر ّهللاَ يَِجِد ّهللاَ «
تختص باألول أو الثا� أو ك� الظلم يعمه�؟ قــد تعنــي » سوءً «تعم الزم الظلم و متعديه، فهل إن » يظلم نفسه«
خفيف العصيان حيث تقابل الظلم، مه� عم كلٌّ منه� كال� منه�، و ه� عىل أية حالل تشمالن كل هــذه » سوءً «

من أعطي «ستغفار بالرحمة و الغفران، و طبعاً بالرشوط املرسودة فيسائر القرآن فالدركات املوعودة هنا بعد اِإل 
اً و ال نصــ�اً «و هكذا تفرس  ١»اإلِستغفار � يحرم املغفرة » من يعمل سوًء يجز بــه و ال يحــد لــه مــن دون ّهللا وليــ

)، فكــ� لعمــل الســوء ۶:۵۴» (أنه من عمل سوء بجهالة ثم تاب من بعده و أصلح فإنه غفور رحــيم«و  ٢)۴:۱۲۳(
  ن نق�اً. دركات كذلك للتوبة عنه درجات و ال يظلمو 

فهنا بعد ما مىض من التهديد الشديد و التنديد املديد باملختان� االَُ�اء، وعــد بعــد وعيــد و فــتح لبــاب الرحمــة 
  �رصاعيها عىل وجوه العصات أن يستغفروا ّهللا �ا يصلح حالهم و بالهم. 

  الزمًة و متعدية، لذلك يرصح:  و ل� يعلم العصات أنها ترجع بك املخلَّفات إليهم أنفسهم، فهي لزامهم ككلٍّ 
  ).۴:۱۱۱(»َو َمْن يَْكِسْب إِْ�ًا فَإِّ�ا يَْكِسبُُه َعىل نَْفِسِه َو كاَن ّهللاُ َعليً� َحكيً�«

ســوًء أو ظلــم » من يكسب إ�اً «ء عن الصواب يف نفس اآلثم أو أنفس املظلوم� به، ف و اِإلثم و هو كل ما يبطى
ال عىل ربَّه حيث ال ينرض بالرضر، و ال عىل املظلوم� حيث يتالىف لهم يوم الدين » سهالنفس (فإ�ا يكسبه عىل نف

و كان ّهللا «مه� انرضوا يوم الدنيا، حيث الفراغات املفتوحة ظل�ً يوم الدنيا هي كلُّها مسدودة محبورة يوم الدين 
  م الدين. يف تأجيل خلفية الوزر اىل يو » حكي�ً «باآل�� و املأثوم� » علي�ً 

  ).۴:۱۱۲(»َو َمْن يَْكِسْب َخطيئًَة أَْو إِْ�ًا ثُّم يَرِْم بِِه بَريئًا فََقِد اْحتََمَل بُهْتانًا َو إِْ�ًا ُمبينًا«
ء عنه الزماً و متعدياً فهو أخطــأ  يبطى» إ�اً «ء عن الصواب،د الزمة و متعدية، ثم  هي التي ال تبطى» خطيئة«هنا 

عــىل نفســه الخاطئــة األثيمــة » فقــد احتمــل«عنه » بريئاً «�ا كسب من خطيئة أو إثم » هثم يرم ب«من الخطيئة 

                                                        
 ������ً ����ٓ��.  ا����م ����. �� ��� ا������ �� أ��� ا�������  ١

 
���ل �� �� ��� أذ�� �����ٔ ��ٔ��� و��ءه �� ��ل ���� و  ٓا�� و ���� ا��� ����� أ�� ��� ��ل ���� ر��ل ا��ّ�   ٢:٢١٦. ا��ر ا�����ر ٢

 ». ر����ً ا����� �� ذ��� إ�� ��ن ���ً ��� ا��ّ� أن ���� �� إن ا��ّ� ���ل: و �� ���� ��ًء أو ���� ���� �� ������ ا��ّ� ���� ��ّ� ���راً 

إذا ��� و ����� ���� و ���� �� ����  ٓا�� و ���� ا��� ���و ��� أ��ج أ�� ���� و ا���ا�� و ا�� ��ددو�� �� أ�� ا��رداء ��ل ��ن ر��ل ا��ّ�  

�� �� ���� إ���� و أراد ا����ع ��ك ����� �� ����� أو ��� �� ���ن ���� و ا�� ��م ���ك ����� أ��ت ر��ة �� ��ء ������� ���� ��

 ر�� و �� ��� ����� ���ل: ا���ٔ���� آت �� ر�� ���ل ا�� �� ���� ��ًء أو ���� ���� �� ������ ا��ّ� ��� ا��ّ� ���راً ر����ً، ��ردت

: آ�� و ���� ا��� ������� �� ر��ل ا��ّ�  » �� ���� ��ًء ��� ��«أن أ��� ا�����، ��ل أ�� ا��رداء: و ���� �� ��� ��� ا���س ا��� ����� 

 و إن ز�� و إن ��ق و ا����� ر�� ��� ا��ّ� ��؟ ��ل: ���، ���: ا������؟ ��ل: ���، ���: ا������؟ ��ل: ��� ��� ر�� أ�� �����. 
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يب� مدى خبثه ك� يب� رميه يوماً ّما، حيث الظلم و ال سي� الفرية ال يدوم، فقد يظهر يوماً » بهتاناً و إ�اً مبيناً «
  ّما و يفضح صاحبه. 

ل الربى َء وزره، بل هو الذي يتحمل خطيئة نفسخ و إ�ه و مثلــه أو فال يزعمن مفرتٍ أن رميه بريئاً �ا افتعل يحمِّ 
  ».و ال تزر و ازرة وزر أخرى«به بريئاً  مضاعفات معه حيث مى

فقد احتمــل «الغيبة أن تقول يف أخيك ما هو فيه م� سرته ّهللا عليه فاما إذا قالت ما ليس فيه فذلك قول ّهللا: «و 
   ١».بهتاناً و إ�اً مبيناً 

و يف ذلك الجو الظليم العميم، املزل املضل، نجد ّهللا تعاىل يعصم رسوله النبي اليكم عن كافة املزالت و املُضالت، ال 
  ت�م املضل� أن يضلوه: فحسب بل و عن اه

ٍء َو َو لَْو ال فَْضُل ّهللاِ َعلَيَْك َو َرْحَمتُُه لََهّمْت طائَِفٌة ِمنْهُْم أَْن يُِضلّوَك َو ما يُِضلّوَن إِالّ أَنُْفَسُهْم « ونََك ِمْن َيشْ َو ما يَُرضّ
  ) ۴:۱۱۳(»ْن تَْعلَُم َو كاَن فَْضُل ّهللاِ َعلَيَْك َعظيً�أَنْزََل ّهللاُ َعلَيَْك الِْكتاَب َو الِْحْكَمَة َو َعلَّمَك ما لَْم تَكُ 

  هنا ضالل واقع بإضالل املضل� و ليس إالّ للضال�، مه� كانوا من املؤم� قضيَة ضعف اإل�ان و بساطته. 
  و هناك ضعف عن الضالل أمام الضال، و ذلك ألفاضل املؤمن� قضيَة العدالة و هوة اِإل�ان. 

ه هللا صـىل حقل العصمة الربانية، و ال سي� يف حق النبي األعظم األعصم فضٌل من ّهللا عليــه  و هنالك يف ه و علـي أن يصــد  آـل
و لــوال «املظل� و يسدهم عن أن يهموا بإضالله، فضال عن إضالله و إنفعاله بإضاللهم، و هكذا يقول ّهللا يف حقه 

و أين تلك العصــمة العليــة الغاليــة، و الوصــمة عليــه  » وك..فضل ّهللا عليك و رحمته لهمت طائفة منهم أن يضل
  أنه مال اىل الجدال عن الذين يختانون أنفسهم ك� يف مختلَقات زور بكل إرصار و غرور. آله و عليه هللا صىل

ة و ّهم الجدال عن الخائن� رضر عىل العصم» إالّ أنفسهم و ما يرضونك من يشءٍ «في� يحاولون » و ما يضلون«ثم 
  القدسية، فهي منفية بنص اآلية خالفاً للرواية. 

و «و أنزل ّهللا عليك الكتاب و الحكمة و هي م� آتاك ّهللا لتحكم بينهم بها ك� تحكم بالكتاب، ثــم «ذلك! حيث 
  ». علَّمك ما � تكن تعلم

  ال تقنطوا من الرحمة ّهللا 
ْم ال تَْقنَطُوا ِمْن رَْحَمــِة ّهللاِ إِّن ّهللاَ يَْغِفــُر الــّذنُوَب َجميًعــا إِنـّـُه ُهــَو الَْغُفــوُر قُْل يا ِعباِدَي الّذيَن أَْرسَفُوا َعىل أَنُْفِسهِ «

وَن ۵۳الّرحيُم(   )۵۴(») َو أَنيبُوا إِىل َربُِّكْم َو أَْسلُِموا لَُه ِمْن قَبِْل أَْن يَأْتِيَُكُم الَْعذاُب ثُّم ال تُنَْرصُ
حرب و كل حرب وحيش ح� يدعى إىل اإلِسالم، و هــو  تنزل يف وحيش بن ٢أوسعها و إنها أرجى آية يف كتاب ّهللا و

ً فأولئــك يبــدل ّهللا ســيآتهم «�ا أرسف، فتنزل  آلـه و عليه هللا صىليسرتخص رسول ّهللا   إالَّ مــن تــاب و آمــن و عمــل صــاغلحا
إن ّهللا ال «) فال يقنع ألنه رشط شديد فلعــيل ال أقــدر عــىل هعــذا، فتنــزل: ۵:۷۰» (حسنات و كان ّهللا غفوراً رحي�ً 

: إنا آله و عليه هللا صىلفهل غ� هذا فأنزل ّهللا آية اإلرساف هذه فأسلم فقال الناس يا رسول ّهللا  » يغفر أن يرشك به و يغفر...
ما أحب أن «حيث يقول  آله و عليه هللا صىلالرسول   و ما أَحبها اىل ٣بىل للمسلم� عامة. آله و عليه هللا صىلأصبنا ما أصاب وحيش قال  

                                                        
 :... ا����م ��������� ا������ �� ��� ا��ّ� �� ���د ا�����ري �� ��� ا��ّ� �� ���ن ��ل ��ل �� أ�� ��� ا��ّ�   ��١:٥٤٩ر ا������ . ١

 
�� ���� ��ءً «�����ا ����ون آ��ت ا���آن » ا��ج ا�� ���� �� ا�� ����� ��ل ��ل ��� اي آ�� او����... - ٥:٣٣١. ا��ر ا�����ر ٢

 �� ���دي ا���� ا����ا ��� ا�����...«او ���� ����... و ����� ���ل ��� ر�� ا��ّ� ���، �� �� ا���آن او�� آ�� �� 

 
���ن ���� ��� �� ا�� ���س ر�� ا��ّ� ��� ��ل: ��� ر��ل ا��ّ�  . ا����ر ا��ج ا����ا�� و ا�� ��دو�� و ا������ �� ��� ا��٣

ا�� و��� �� ��ب ���� ���ة ����ه ا�� ا�����م ��ر�� إ��� �� ���� ��� ������ و ا�� ���� �� ��� او ا��ك او ز��  آ�� و ���� ا��� ���

ا�� �� ��ب... ���ل «ذ�� ��� ����� �� ر��� ����ل ا��ّ�  ��َ� أ����ً ����� �� ا���اب ��م ا������ و ���� ��� �����ً و ا�� ����

���ل و��� ��ا �� » ان ا��ّ� �� ���� ان ���ك ��..«����� �� أ��ر ��� ��ا ��ٔ��ل ا��ّ� » ا�� �� ��ب..«��ط ���� » و��� ��ا
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ه و عليه هللا صىلفمن أرشك؟ فسكت النبي   آله و عليه هللا صىليل الدنيا و ما فيها بهذه اآليد فقال رجل يا رسول ّهللا   ثــم قــال: أال و  آـل
و فطرياً، و ال يتناىف وجوب قتل املرتد رغم انه ارتداد ملياً أ  ٢و ظاهره اإلرشاك بعد التوحيد ١من أرشك ثالث مرات

تشمل مثلث اإلرشاك باّ� دون سواه، فاّ� ال يغفر اإلرشاك ملن  -إذاً  -ك� يقتل القاتل أمن ذا و تقبل توبته، فاألية 
  مات مرشكاً، و يغفره ملن كان مرشكاً ثم آمن، أم أرشك بعد ما آمن، تقية أم إرتداداً. 

تعم كافة املذنب� مرشك� َو من دونهــم، » يا عبادي«تعم كافة الذنوب رشكاً ف� دونه ف »الذنوب جميعاً «و ألن 
حيث ينظر إىل واقع العباد فينسبهم إىل نفسه، ال إىل عبادتهم حتى تختص بالعابدين و ليس لهم الذنوب جميعاً، 

  فاآلية عامة فيمنطوقها، مه� كان املؤمنون أحرى بها. 
بَذنَب اليشء و هو كل فعل يُستوَخم عقباه، فال يخص الصغائر، و ال الكبائر دون الرشــك و و ألن الذي هو اآلخذ 

يشمل ثالوث الرشك دون إبقاٍء، و قد عد ّهللا تعاىل التبني  -و هو تجاوز الحد عليها  -الكفر، و اإلِرساف عىل النفس 
ن أبنــاء ّهللا و أحبــاءه قــل فلــم يعــذبكم و قالت اليهود و النصارى نح«و ما فوقه من دركات الكفر من الذنوب: 

كفــروا بآيــات ّهللا فأخــذهم ّهللا «) و خرافة البنوة اِإللهية و سائر كفر هم من ذنــوبهم، و كــ� ۵:۱۸» (بذنوبكم...
)، و كل هذه و أرضابها إرساٌف من املرسف� عىل أنفسهم ال عىل ّهللا إذ ال تُنال ساحته �ا يفتعلــه ۸:۵۲» (بذنوبهم

   خلقه.
  ؟ »إن ّهللا ال يغفر أن يرشك به و يغفر ما دون ذلك ملن يشاء«أترى كيف اليغفر الرشك ب� الذنوب جميعاً و 

إنه الغفران املطلق للرشك، أن يغفر من مات عىل الرشك ك� قبله، ال مطلق الغفران حيث يُغفر الرشك قبل املوت،  
ردها التوبة عن الرشك قبل املوت، دون آية الرشك حيث تعني و آية اإلرساف تعني مطلق الغفران، ال سي� و أن مو 

  بال فوىض جزاف. » ما دون ذلك ملن يشاء«بعد املوت، ثم و 
ـك  أترى آية االرساف تُرسف يف غفران الذنوب دون رشوط، من توبة أو شفاعة أّما هيه من مكفراتهــا؟ و آيــة الـرش

  يف آياتها! تربطه �شيئة ّهللا و قد تعني رشوطاتها املرسودة 
دة حدوَده، املقرِّرة رشوطه، هنا تأمر باإلنابة إىل الرب، و اإلسالم له، و  كالَّ فإنها إضافًة إىل سائر آيات الغفران، املحدِّ

و أنيبوا إىل ربكم و أسلموا له.. و اتبعوا أحسن ما أنزل إلــيكم «اتباع ما أمر به، م� يجمع جملة رشوطات التوبة 
إضافة إىل ذكر أمد التوبة أنه قبل املوت ال بعده، فإطالق آية اإلرساف » يأتيكم العذاب بغتة.. من ربكم من قبل أن

                                                                                                                                                         
ن ا��� ا��ّ� ��ف ����  ��ٔ���.. و ��� أ��ج ���� �� ��� �� ���ب ا����ة �� و��� ��ل: ��� ��ن �� ا�� ���ة �� ��

�� ���� ���� ��ر��ً ا��� ا����ر و ا��� ا���� ��� ��ت ا�� ا��و�� ���� ����� ���� ����� ��� ا���� ر��ل ا��ّ�  آ�� و ���� ا��� ���

� ا���� ا��� ��م ا��ّ� و ��ب ������ ا�� ا�����م ��� و �� ا�����م؟ ��ل: ���� ����ّ� و ر���� و ���ك ا���ك ����ّ� و �� آ�� و ���� ا��� ���

�� ���دي ا���� ا����ا ��� «ا���� و ا���� و ا���ا�� ���� و ����� �� ا������ و ���� ا���� ��ل: ان ا��ّ� ا��ل ��ه ا��ٓ�� 

 ����: ا��� ان �� إ�� إ�� ا��ّ� و ان ����اً ���ه و ر���� ������� و ����� ���� ��ب. » ا�����..

 
و ا������ �� ��� ا�����ن �� ����ن ��ل ���� ر��ل ا��ّ�   . ا����ر ا��ج ا��� و ا�� ���� و ا�� ا�� ���� و ا�� ��دو��١

 ���ل: �� ا��...  آ�� و ���� ا��� ���

 
. ا����ر ا��ج ا�� ���� �� ا�� ��� ��ل: ���� ��ه ا��ٓ��ت �� ���ش �� ا�� ر���� و��� �� ا����� و ��� �� ا������� ����ا ا����ا ٢

����ا �������ا ���� ���ل: �� ���� �� ����ء ����ً و �� ����ً ا��اً، ا��ام ا����ا �� ����ا د���� ���اب ����ه ����� ����ء  �� ����ا و

 ا��ٓ��ت و ��ن ��� �� ا����ب �����ً ������ ���ه �� ��� ��� ا�� ���ش و ا����� و ا�� او��� ا���� ������ا و ����وا. 
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  ١مربوط بالتوبة أم أي مكفر قبل املوت، و ال سي� بالنسبة لذنب الرشك.
وق الناس بجنب حقوق ّهللا؟ و حقوق الناس ال تغفر إالّ بعد ان يغفر الناس! حيث (الــذنوب وترى أنها تغفر حق

 ٢ثالثة فذنب مغفور و ذنب غ� مغفور و ذنب نرجو لصاحبه و نخاف عليه، و من الذي ال يغفر مظا� العبــاد..).
هذه هي اآلية املطلقة االُمُّ يف باب الغفران، تلميحاً إىل مثلث مــن إنها مغفرة عىل رشوطها املرسودة يف محالها، و 

  رشوطه جملة و التفصيل يف سائر آيها دون إه�ل و ال فوىض جزاف. 
) و ۱۵:۵۶» (و من يقنط من رحمة ربه إالَّ الضــالون«و آيها �نع عن القنوط من رحمة ّهللا ما كان للغفران مجال 

  ). ۳۶: ۳۰» (يئة �ا قدمت أيديهم إذا هم يقنطونإن تصبهم س«لكن أك� الناس 
إن الذين آمنوا و الذين هــاجروا و «و ليست رحمة ّهللا عىل سعتها تصيب إالَّ َمن يأهلها، قريباً أم بعيداً بدرجاتها 

» ســن�إن رحمة ّهللا قريب مــن املح«) و ۲:۲۸۸» (جاهدوا يف سبيل ّهللا أولئك يرجون رحمة ّهللا و ّهللا غفور رحيم
)۷:۵۶. (  

إن الغفران رحمة ملن أرسف عىل نفسه ما � تكن ظل�ً عىل الصالح�، و تشجيعاً لــإلِرساف يــوم الــدنيا و تعطــيالً 
الرشــك و ســائر الكفــر ملــن مــات كــافراً، مهــ� شــملت مــا دونهــا  -ألقل تقدير  -للحساب يوم الدين، فال تشمل 

  يوم الدين.برشوطاتها العادلة و الفاضلة يوم الدنيا و 
حيث  ٣و الرواية القائلة (و الذي نفس محمد بيده لو � تخطأوا لجاء ّهللا بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم)

ع عىل الخطأِ معروضة عىل القرآن و السنة القاطعة، فمظروبة عرض الحائط، كالتي تؤيِس عباد ّهللا عن رحمة  تُشجِّ
ــل القنــوط عــن  �٤ّ  ل الالّمباالت يف األخطاء رجاًء فــوىض، و ال �حُّ ف� هو إالّ عواناً ب� الخوف و الرجاء، دون ترسُّ

ه... و اتبعوا و ال تقنطوا من رحمة ّهللا.. و أنيبوا إىل ربكم و أسلموا ل«رحمة ّهللا خوفاً مطلقاً، فإ�ا هو ك� قال ّهللا 
  ». احسن ما أنزل إليكم من ربكم..

إرسافاً يف التخلف عن عبودية نكرانا » الذين أرسفوا عىل أنفسهم«تذك� بأنهم ليسوا إالَّ عباد ّهللا، و » يا عبادي«و 
اً يُقنط العبد عــن رحمــة ّهللا و ّ�، أو ارشاكاً باّ�، أو كفراً بآيات ّهللا و وحيه، أم تركاً لِرشعة ّهللا كُّالً أو بعضاً، إرساف

يهبطه يأساً إىل نقمته، و لكنه عىل إرسافه يف أيَّة دركاته يبرشِّ برحمة ّهللا بعدما ينهى عن القنوط منها، دون ولحِّ يف 
ولكنها  العصيان و لجَّ يف الطغيان، شارداً عن الطريق، مارداً عن الحق الحقيق، و يا لها من رحمة واسعة نَِديَّة رَِخيَّة،

  ليست بفوىض رديَّة، فهناك اإلنابة و اإلسالم للرب و اتباع أحسن ما أنزل. 
                                                        

���ـ� آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ���ـا��ج ��� �� ���� �� ا�� �� �� �� ���� ا���و�� �ـ�ل: ��ـ� ا�ـ�ل ا��ّـ� �ـ� ���ـ�   - ٥:٣٣٢. ا��ر ا�����ر ١

ان ا��ّ� �� ���� ان ���ك �� «ا���س و ��� ����� ���م ر�� ���ل �� ر��ل ا��ّ� و ا���ك ����ّ�؟ ���� ����د ذ�� �� ��ء ا��ّ� ��ٔ��ل ا��ّ� 

 ا��ل: ا�����ء ا���ك ��� ��� ��� ا���ت ��� ��ت �����ً. » و ���� �� دون ذ�� ��� ���ء

 
 . ٧٥ح  ٤:٤٩١. ��ر ا������ ٢

 
���ل: و ا��ي ���� ���ه �� ��  آ�� و ���� ا��� ���ا��ج ا��� و أ�� ���� و ا����ء �� ا�� ��ل ���� ر��ل ا��ّ�  - ٥:٣٣٢. ا��ر ا�����ر ٣

���ل: �� �� أ��� �����ن ���� ا��ّ�   ٓا�� و ���� ا��� ���ا�� ا�� ���� و ���� �� ا�� ا��ب ا�����ري ���� ر��ل ا��ّ�  ����ٔوا... و ا��ج

 ���� �����ن ����� ���. 

 
ا����ر ا��ج ا�� ا����� و ا�� ا����� �� ���� �� ا����� �� ��� ا�� ���� ر�� ا��ّ� ��� ��ل: ان ا����� �� ا����� �� �� ����  .٤

�� ا���س �� ر��� ا��ّ� و �� ���� ��� �� ������ و �� ������ ��اب ا��ّ� و �� ��ع ا���آن ر��� ��� ا�� ���ه ا�� �� ��� �� ���دة �� �

 �� ��� �� ��ٍ� �� ��� ��� و �� ��ر ����. ���� و 
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  )۳۹:۵۴(»َو أَنيبُوا إِىل َربُِّكْم َو أَْسلُِموا لَُه ِمْن قَبِْل أَْن يَأْتِيَُكُم الَْعذاُب ثُّم ال تُنَْرصُونَ «
ارت األلباب، و اإلنابة هي األوبــة إىل الطاعــة فلوال اِإلنابة قبل املوت فالعذاب بالباب و قد تقعطت األسباب و ح

  بعد ما أرسف يف تركها، رجوعاً إىل ّهللا نوبة بعد نوبة مرة بعد أخرى. 
ثم إسالماً ّ� بعد إسالمه لغ� ّهللا، إسالماً بقلبه و قالبه، بجوارحه و جوانه، فال يبقى من كونه و ال كيانه إالّ اســالٌم 

ا أن يلفظ باإل  نابة و اإلسالم و قلبه واه و عمله واه. ف� هي بأنابة و ما هو بإسالم و ملاذا اإلسالم بعد الكفر ّ�، فأمَّ
و أحرى منه اإل�ان؟ ألنه بعد الطغيان فيناسبه اإلسالم و هو قبل اإل�ان و معه و بعد اإل�ان، درجات ثــالث مــن 

  ظاهر خروجاً عن الطغيان.اإلسالم ترجى عىل رِسلها بعث اإلنابة، و أقلها التسليم يف امل
فإ�ا النرصة الرحمة قبل املوت و » من قبل أن يأتيكم العذاب ثم ال تنرصون«فهيَّا أيها املرسفون قبل فوات األوان 

  ملَّا يأت العذاب. 
ا هيَّا إىل اإلنابة و اإلسالم، فالوقت غ� مضمون، و الرب غ� ضامن، و قد يحل املوت و هنا الفوت و الت  ح� فهيَّ

  إذ ال توبة بعد املوت و ال اُوبة بعد الفوت.» ثم ال تنرصون«مناص، و قد أفلت الخالص 
  ثم ك� ليس الغفران إالَّ برشوط، كذلك اإلِنابة و اإلسالم ه� عىل رشوط: 

  )۳۹:۵۵(»بَْغتًَة َو أَنْتُْم ال تَْشُعُرونَ  َو اتِّبُعوا أَْحَسَن ما أُنْزَِل إِلَيُْكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قَبِْل أَْن يَأْتِيَُكُم الَْعذاُب «
من قبل أن يأتيكم «واجب اإلتباع علمياً و معرفياً و عقائدياً و عملياً » أحسن ما أنزل إليكم من ربكم«و إنه القرآن 
 واجب اإلتباع او واقع العذاب، و قد تتلمح بغتــُة العــذاب» و أنتم ال تشعرون«هنا أم بعد املوت » العذاب بغتة

) أم و معهــاب ۴۰:۸۵» (فلم ينفعهم إ�انهم ملا رأوا بأسنا سنة ّهللا التي قد خلت يف عباده»بأنه عذاب اإلستئصال 
الربزخ و من ثم القيامة و أجمُعه ثالوث العذاب، و أيقنه اآلخران، و أتقنه األخرى، فاشعروا اإلنابة اإلِسالم اِإلتباع 

  فيدكم شعور بعده إالَّ عذاباً فوق العذاب: فال ي» من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة«
  ) ۳۹:۵۶(»أَْن تَُقوَل نَْفٌس يا َحْرسَ� َعىل ما فَرّطُْت يف َجنِْب ّهللاِ َو إِْن كُنُْت لَِمَن الّساِخرينَ «

ذا بعدين  أو تفريطاً يف اإلنابة و اإلسالم و اإلتباع، تقص�اً » أرسفوا عىل أنفسهم«تفرياً يف طاعة ّهللا و عبادته حيث 
  يتحرس عليه بعد فوات األوان. » يف جنب هللاّ «

» أعــرض و نــأى بجنابــه) «۳۲:۱۶» (يتجاىف جنــوبهم عــن املضــاجع...«و الَجنب هو جانب اليشء إنساناً و سواه: 
» و الصــاحب بالجنــب) «۱۹:۵۲و ناديناه من جانب الطــور («) و قد يستعاد للسمت القريب و الناحية: ۱۷:۸۳(
  ». و يقذفون من كل جانب«يجرد عن القرب أيضاً ك� عن العضو و يبقى السمت و السبيل ) أو ۴:۳۶(

و ألن ّهللا سبحانه يتعاىل عن الَجنِب العضِو، و السمِت الناحيِة، و حتى لو كان له هذا الجنب استحال التفريط فيه 
قربــه و  -إذاً  -ال من ساحته أبــداً! فجنبــه إذ ال يُن» أرسفوا عىل ربهم«واقعياً و يف اإلِرساف عىل النفس، فلم يقل 

سبيله و وجهه و جهته، تجريداً عن الزمان و املكان و ك� يف كل فعل أو صفة بجنبــه ســبحانه حيــث يجــرد كــ� 
  يناسب التجرد اِإللهي السامي.

و هو القريب لديه، و هو السبيل اليه، و املرسف  ١هو قربه، و هو طاعته و عبادته املقربة إليه» جنب هللاّ «إذاً ف
فإنه قريب، و أقرب إليه من حبل الوريد، أفإرسافاً يف عصيانه �حرضه؟ و هو مفرِّط عىل نفسه، مفرِّط يف قرب ّهللا 

  يف طاعته و عبوديته، و هو مفرط يف السبيل إليه رسوالً و رسالة و طاعة و عبادة.
يف جنب ّهللا، كذلك نكران الرسول القريب لديه، الد ال إليه، إذاً فكل تخلف  عن رشعة ّهللا، أصلية و فرعية، إنه تعدٍّ

جنب ّهللا «تفريط يف جنب ّهللا، ذلك و نكران وصيه الويل و أوصيائه األولياء تفريط يف جنب ّهللا و ك� يروى متواتراً 

                                                        
��ل ان ا�� ا���س ���ة ��م ا������ ا���� و���ا  ا����م ������ ����� ا����� �� ا�� ����   ٩٤ ح ٤:٤٩٦. ��� �� ��ر ا������ ١

 ».ان ���ل ��� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ا��ّ�«ا���ل �� �����ه و �� ��ل ا��ّ� �� و �� 
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بياناً ملصداق من جنــب ّهللا فيــه بــ� االَمــد، ١بياناً ملصداق من جنب هللاّ » نحن جنب هللاّ «أو » السالم عليهأم� املؤمن�  
  إلحاقاً له بجنب الرسالة املتفق عليها، مصداقاً ثالثاً من جنب ّهللا بعد ّهللا و رسوله. 

يا حرس�.. و إن «مرسفة غ� منيبة و ال مسلمة و ال متبعة » أن تقول نفس«حذاَر » و أنيبوا.. و أسلموا.. و اتبعوا«
   ٢للذين و الدين�.» لساخرينكنت ملن ا

  و هذه قولة صادقة من املرسف� الساخرين، و قد تكون لهم أخرى كاذبة يكذبون بها و يعذبون:
واهم �ا استحالوا هداهم من ّهللا، قولة جارفة ) و قد استحالوا تق۵۷(»أَْو تَُقوَل لَْو أَّن ّهللاَ َهدا� لَُكنُْت ِمَن الُْمتّق�َ «

و قولة ثالثة هي »! لو أن ّهللا هدا�..«يف بُعديها، إنهم كانوا مضطرين يف إرسافهم، و كان مستحيالً عىل ّهللا هداهم! 
  ). ۵۸ترجٍّ للمحال(

  .۳۹:۵۹»ْكَربَْت َو كُنَْت ِمَن الْكاِفرينَ بَىل قَْد جاَءتَْك آيا� فََكّذبَْت بِها َو اْستَ «فإذاً بجواب صارم عن هذه و تلك 
عنها » و استكربت«أنت يف خيار دون إجبار » فكذبت بها«التي بها يُهتدى » قد جاءتك آيا�«إنني هديتك و » بىل«

  ». من الكافرين«أمام هذه اآليات و بجنب ّهللا » و كنت«بكل إرصار 
و لو ردوا لعادوا ملا «من زمرة الجواب، و قد فصل يف غ�ها ..» قد جاءتك«ثم و جواب الكرَّة هنا أن ال جواب، أم 

ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غ� الذي كنا نعم أَو � نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير ) «۶:۲۸» (نهوا عنه
اً في� تركــت حتى إذا جاء أحدهم املوت قال رب إرجعون لعيل أعمل صالح) «۴:۷۵فذوقوا ف� للظامل� من نص�(

إج�ل عن هذين الجواب� » قد جاءتك..«) ف۳۳:۹۹» (كال إنها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون
و ما أجَمله! فاملرسفون عىل أنفسهم هم متحرسون يف ثالوثه املنحوس، ب� متحرس عىل مــا فــرّط يف جنــب ّهللا، و 

و الجواب لفظياً هو » لو أن يل كرة«و مرتجٍّ مستحيالً له عىل ّهللا » ّهللا هدا� لو أن«متقوِّل عىل ّهللا ما هو منه براء 
  و عملياً:» بىل قد جاءتك آيا�..«الجواب 

   ۳۹:۶۰»ينَ َو يَْوَم الِْقياَمِة تََرى الّذيَن كََذبُوا َعَىل ّهللاِ ُوُجوُههُْم ُمْسَودٌّة أَ لَيَْس يف َجهَنَّم َمثًْوى لِلُْمتََكربِّ «
بعد هذه القيالت، أنها قل يوم القيامة، ح� يرون عذاب اإلستئصال، و ح� املوت دون » و يوم القيامة«و قد تلمح 

استئصال، و ه� بداية رؤية العذاب املحتوم ح� ال يرجون عنها إفالتاً و محيداً، و قد يؤكده أن قولة الكذب عىل 
اللهم إال س�حاً ملزيد العذاب، » لو أن ّهللا هدا�..«ف تقول نفس ّهللا يوم القيامة غ� مسموحة و ال ممنوحة، فكي

ان هذه القولة الثالثة لنفس القائل األول و الثا�، بفارق » ترى العذاب ح�«ليكون عذاباً فوق العذالب، و قد تلمح 

                                                        
ا��ّ� ا��ي ���ل:... و �� ا������ ا�� ��� أ��ب ا��ذر �� ��� ��  و أ�� ��� ا����م ������ ���� ����   ٨٢ح  ٤:٤٩٤. ��ر ا������ ١

�� ا��ذر ���� ����� ��� ��م ا������ ا��� �� ����ت ��م ا������ ���دي �� ����� ��� �� ���� �� ��� ا��ّ� و ��  آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

و ���� �� ��ن ���ه ��  ا����م ������ ا��ٓ��: ��� ا��ّ� ا��� ا�������   ا����م �������� ��ق �� ا���ر، و �� ا����� �� ���� �� ����  

، ا����م ������� ��� ا��ّ� و رواه ا������ �� ا�����  ا����م ����ا��و���ء ������ن ا����� ا�� ان ����� ا���� ا�� ا����، و ا���� �� ا���دق  

��ل: أ��  ا����م ������� ا��ّ� ���، و �� ����� ا��ر��ت �� ا���دق   ا����م ����و �� ا������ �� ا���دق و ا����� و ا����د و ا����  

��و�� �� ���� ا��ا��� �� ���� �� ا��ا���  ���٤٣٧ة �� ��� ا��ّ� ��� و���� و��� ا��ّ� �� ��� ��ه ا��ٓ��، و �� ����� ا����م ص 

����� ا�����ة �� ا����ة ا�����ة ا�� ��� و �� ا��ا��� �� ���� ا����و��� و �� ���� آ�� و ���� ا��� ���ا������� �� ���� �� ا����  

، و ��و�� �� ���� ا������ �� ���� �� ����ب �� ���� �� ���� و �� ا��� ا����م ���������ده �� ����� ا����� �� ا���دق  

و �� ا�� ���  ا����م ����س ا������ر ��� �� آ���� و ��� �� ا����� و �� ���� �� ��� ا����م ����و �� ا�� ��� ا��ّ�   ا����م ����ا�������  

و ���� ��  ا����م ����و �� ا������ �� ا������ج �� ا��� ا�������   ا����م ����أ��ب �� ز�� ا������� و ا����� و ا���دق و ز�� �� ���  

 ا����م. ا���� ا����ر �� ����� ا��ر��ت و ا�� ���� ��� ���اً ���� �����

 
 . إْن ��� ����� �� ا������ اي و ا��� ��� ��� ا�������. ٢
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» ت ربنا و نكون من املؤمن�ولوترى إذا و قفوا عىل النار فقالوا يا ليتنا نرد و ال نكذب بآيا«ترى العذاب: أنها ح�
حتى إذا جاءتهم الساعة قالوا يا حرستنا «) و الثانية قبل رؤية العذاب حالة الحساب، و األوىل قبل الحساب ۶:۲۷(

  )قوالت ثالث يف حاالت ثالث لكل نفس مرسفة عليها. ۶:۳۱» (عىل ما فرطنا فيها
�ــا ســودوها قبلهــا » وجــوههم مســودة«فهم يوم القيامة و ألنهم واجهوا آيات ّهللا بوجوه منكرة كافرة مستكربة 

قوله: يُجاء بالجبارين و املتكربين رجاالً يف صورة آله و عليه هللا صىل؟ و قد يروى عن النبي  »أليس يف جهنم مثوى للمتكربين«
رســول ّهللا   الذر يطؤهم الناس بهوانهم عــىل ّهللا حتــى يقىضــ بــ� النــاس ثــم يــذره بهــم إىل نــار األنيــار، قيــل يــا

قوله: يُجاء بالجبارين و املتكربين رجاالً يف صورة الذر يطؤهم الناس من هوانهم عىل ّهللا حتى يقىض بــ� آلـه و عليه هللا صىل
املتكــربين عــىل ّهللا؟ كــالَّ و هــم يف  -فقط  -أتراهم  ١»الناس ثم يذهب بهم إىل نار األنيار،؟ قال: عصارة أهل النار

من ادَّعــى أنــه لــيس «دركات حسب الذركات، من مستكرب عىل ّهللا، أو عىل رسول ّهللا، أم ا�ة الهدى اُمناء ّهللا، ف
هو ثالث ثالثة ب� املتكربين، و من ثَّم كل من ادعى مقاماً و روحياً ليس له، كــأن  ٢»علوياً فاطمياً بإمام و إن كان 

يحتل املرجعية العليا و يف العل�ء من هو فوقه، مه� اختلفت عذاباتهم بحساباتهم، فمــنهم َمــن يخلــد يف النــار 
  من يخرج بعد ما قىض منها و طَرَه، و منهم من ال يدخلها.  مهاناً، و منهم

ي ّهللاُ الّذيَن اتَّقْوا ِ�َفازَتِِهْم ال َ�َّسُهُم الّسوُء َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ «    ۳۹:۶۱»َو يُنَجِّ
العظــيم، بتقواهم، حيث فازوا بها فوزهم » ينجي ّهللا الذين اتقوا«و ك� يعذب ّهللا الذين طغوا بطغواهم، كذلك 

ً  -فهو  و أن لــيس «ينجيهم دون أية فوىض هنا أو هناك، مه� كان هنا قضية الفضل و هنــاك قضــية العــدل  -إذا
  »!لالنسان إالَّ ما سعى

  االنوار الساعية تخص باهليها
أَْ�انِِهْم بُ « ْرشاكُُم الْيَْوَم َجنّاٌت تَْجري ِمْن تَْحتَِها اْألَنْهــاُر يَْوَم تَرَى الُْمٔوِمنَ� َو الُْمٔوِمناِت يَْسعى نُورُُهْم بَْ�َ أَيْديِهْم َو بِ

  ) ۵۷:۱۲(»خالِديَن فيها ذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعظيمُ 
ترى املؤمن� و املؤمنات يسعى نــورهم بــ� «أيها الناظر البص�، و باألحرى أيها الرسول البش� النذير! » ترى يوم«

الخاص بالجهت�، الذي ال يتخطى صاحبه إىل سواه فيضطر املظلم أن يلتمسه يف ف� هذا النور » أيديهم و بأ�انهم
  ؟.»انظرونا نقتبس من نور كم قيل ارجعوا و راءكم فالتمسوا نوراً «ُمناه: 

ال: (نوٌر) أو: (نور سواهم) و إ�ا نور البص�ة الذي أخرجهم ّهللا » نور هم«انه ليس نوراً يُبَرص و من خارج ذواتهم 
من ظل�ت الهوى إىل نور املعرفة و الهدى، نور أرشق يف تلكــم األرواح املســتجيبة لــدعوة ّهللا، نــور يحصــل  اليه،

و أن ليس لالنسان إال ما «بالسعي دون فوىض، و من ثم هو يسعى ب� أيديهم و بأ�انهم يوم االخرى جزاًء و فاقاً 
الظل�ت هنا، ثم يتممه ّهللا هنــاك كــ� يشــاء و نور يخرج صالحبه من الخزي هناك ك� أخرجه من سائر » سعى

» يوم ال يخزي تاّ� النبي و الذين آمنوا معه نور هم يسعى ب� أيديهم و بأ�انهم يقولون ربنا أ�م لنا نورنا«برىض: 

                                                        
��ل: ���� آ�� و ���� ا��� ���:... و ��� ���� �� ا����  ٓا�� و ���� ا��� ���ا��ج ا��� �� ا���� �� ا�� ����ة �� ا����   -  ٥:٣٣٣. ا��ر ا�����ر ١

ا������ون ��م ا������ ا���ل ا��ر �� ��ر ا����ل ������ ا��ل �� �� ���ن �����ن ا�� ��� �� ���� �����ن �� ���رة ا�� ا���ر 

�م ا������ �����ن �� ��ا��� �� ��ر ���� ����� و �����ن �� ا��رك ان ا�������� � آ�� و ���� ا��� ������� ا����ل، و ��� �� ا�� ��� 

 ا����� �� ا���ر. 

 
�� ��ه ا��ٓ�� ��ل: �� ز�� ا�� ا��م و ���  ا����م ������ ���ب إ����دات ا������� ����وق و ��� ا���دق   - ٤:٤٩٦. ��ر ا������ ٢

���، و ����م، ��� و ان ��ن ����� ������ً ��ل: و ان ��ن �����ً ������ً، ا��ل: ��ا �� ��ب ا���ي و ا������ ��� ا����اق ا���َ��� 

 . ا����م ����رواه ���� �� ��اب ا�����ل �� ا�� ����  
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ابها قد يشفعون من يليق بها أن ينظروا اليهم يف نور يلتمس سعياً يف الحياة الدنيا، و مع اختصاصها بأصح ١).۶۶:۸(
  ».انظرونا نقتبس من نور كم قيل ارجعوا و راءكم فالتمسوا نوراً «..االخرى: 

إن سائر األنوار ال تختص بأصحابها، فقد تُغتصب أو يُستفاد منها دون علم أو رىض أصحابها، يستن� منها الصديق 
ا ذلك النور فمثله كنور البص�، ال يبرص إال لصاحبه در ســعيه، صــادراً منــه و ؤمن و الكافر، و أم او العدو، و املب

) ۴:۱۷۴» (قد جاءكم برهان م�بكم و أنزلنا اليكم نوراً مبيناً «وارداً اليه، اللهم إال شفاعة مرضية، فهو برهان ربَّا�: 
) و هــو العمــل ۳۹:۲۲» (نــور مــن ربــهأفمن رشح ّهللا صدره لالسالم فهو عىل «و هو إ�ان ناتج عم ذلك الربهان: 

الصالح الناتج عن اإل�ان. و من ثم هو نور الفرهان الناتج عن خالص اإل�ان: (إن تتقــوا ّهللا يجعــل لكــم فرقانــاً) 
): مربع النور: (نور عىل نور يهدي ّهللا لنوره من يشاء)!. ترى و ملاذا (ب� أيديهم و بأ�انهم) دون سائر الجها ۸:۲۹(

البرص. و  -في� يهدي  -أو الست؟.. ألن هذا النور غ� سائر النور، نور البص�ة و ليس البرص، و إن كان يهدي  األربع
: (بينا أنا  عىل حويض انــادي آلـه و عليه هللا صىلو ِوجاه، و طريق النار يرسة و وراء، و ك� عن الرسول  ألن طريق الجنة ُ�نه

فاختلجوا دو�، فانادي أال هلمَّ فيقال: انك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فــأقول هلم، إذاً اناس أخذتهم ذات الش�ل 
  فال نور ألصحاب الش�ل ال وجاهاً و ال �نة، و إ�ا تأخذهم النار من ورائهم و ذات الش�ل.  ٢سحقاً).

ب�، الذين هم وجه بال قفا و ال أية جهة اخرى إِال وجه ّهللا، و مــن ثــم با» ب� أيديهم«و قد تختص  لسابق� املقرَّ
ألصحاب اليم� الذين هم وجه من » بأ�انهم«يتوجهون اليه، و يتجهون إليه، و ستجهون إىل رحمته و رضوانه، و 

  قرب�. وجه، و إذا اتجهوا عن األمام فإىل اليم�، فانه الدين، و إن كان أد� من امل
أو ان قِسم األ�ان و العمل الصالح الفرقان تكون باأل�ان، فان املؤمن يُؤ� كتابه بيمينه، و قسم الهداية تكون ب� 

نفسها فانه النور املفصول عن ذواتهم ب� األيدي، و هم » ب� أيديهم«األيدي و منه الهداة إىل ّهللا، و قد توحي له 
ال (عن) أؤ (من) أ�انهم، فانه النور الذا� الالمع باإل�ان، فهو األ�ان و العمل » انهمبأ�«الهداة خارج الذوات، و 

   ٣الصالح و الفرقان الناتح عنه�.
ون كتابهم فيه�، ثم ال إمام لهم أمامهم إال األ�ة الذين يدعون و أما الش�ل و وراء الظهر فألصحاب الش�ل إذ يؤتَ 

  ». اىل النار جهنم يصلونها و بئس القرار
فالنور املربع من األ�ان يعده للحساب الحارض، و هو ب� » نور هم يسعى«أو انه نور واحد توحي به وحدة النور: 

انت وحدة النور أعّم من الوحدة العدديــة و النوعيــة، إذاً األيدي يبرشه بالثواب املستقبل و كال ه� واحد و إن ك
فالوحدة و الك�ه كلتا ه� معنيتان، ألن الك�ة هنا هي الوحدة و الوحدة هي الك�ة و كلها نور، من مثلثه الذا� و 

ل عنها أيضاً درجات واحدة الخارجي: الهداة اىل ّهللا، كتاباً و أنبياء و أولياء. و ك� أن مساعي النور درجات، فالحاص
منهم من يستيضء بنوره أصــحاب الجنــة أجمعــ�، و  ٤حسب املساعي و املقامات، ف (الناس منازلهم بأع�لهم)،

                                                        
 ا�����ن.  -  ٢٨. را�� ��رة ا������ ج ١

 
 . ٣٦٠ - ٣٥٩ص  ٩. ������ روح ا����ن �������� ��� ا���و�� ج ٢

 
أ��� »: ���� ��ر�� ��� أ����� و ��ٔ������«�� ����:  ا����م ����. ا����ل ����وق �ٕ����ده ا�� أ�� ���� ا������ ��ل ��ل أ�� ����  ٣

������ ���� ��� أ��ي ا������� و ��ٔ������ ��� �����ا ���زل أ�� ا����. و رواه �� ا�����  ���، و روى ���� �� ��ـ� ا������ ��م ا

 . ا����م ����و ���� �� ا����س ���� �� أ�� ��� ا��ّ�   ا����م ������ ��� �� أ��� ���� �� ����  

 
أ��ج ��� ا��زاق و ��� �� ���� و ان ا���ر �� ���دة �� ا��ٓ�� ��ل ذ�� ��� ان ��� ا��ّ� ص ��ل: ان ��  -  ٦:١٧٢. ا��ر ا�����ر ٤

ا�� ����ء ��ون ذ��، ��� ان �� ا�������  �� �� ���ء �� ��ره ا������� ��م ا������ �� ���ء �� ��ره ��� ��� ا������ ا�� ��ن او 

 إ�� ���� �����، و ا���س ���ز��� ��ٔ������. 
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  منهم دون ذلك إىل من ال ييضء نوره إال له دون سواه.
: (انهــم آلـه و عليـه هللا صـىلائر الجهات، يعــرفهم الرســول ثم هذا النور الساعي من الجهت� األصيلت� تيضء ألصحابها من س

  يؤتَون كتبهم بأ�انهم، و يعرفهم بسي�هم يف أ�انهم و الفوقي و التحتي. 
و من ثم يصاحب نورَهم ب� األيدي و األ�ان برشى جنة الخلود و الفوز العضيم عىل ضوء النور الذي التمسوه يوم 

  ». برشاكم اليوم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم«رى: الدنيا، و �مه ّهللا يف االخ
يَْوَم يَُقوُل الُْمناِفُقوَن َو الُْمناِفقاُت لِلّذيَن «فهذا دور املؤمن�، ف� هو إذاً دور املنافق�؟ إنه النكسة و ظلمة الركسة: 

َل ارِْجُعوا َوراءَكُْم فَاْلَ◌�ُِسوا نُوًرا فَُرضَِب بَيْنَهُْم بُِسورٍ لَُه باٌب باِطنُُه فيِه الّرْحَمُة َو آَمنُوا انْظُرُونا نَْقتَِبْس ِمْن نُورِكُْم قي
  ۵۷:۱۳»ظاِهرُُه ِمْن قِبَلِِه الَْعذاُب 

هناك املؤمنون و املؤمنات يف منظر طريف ظريف، و هنا املنافقون و املنافقات يف منظر هائــل عنيــف، يف حــ�ة 
و أّ� لهــم » انظــروا نــا نقتــبس مــن نــوركم«و َمهانة اإله�ل، متعلق� بأذيان املؤمن� و املؤمنات قائل�: الضالة 

  اإلقتباس، و الت ح� مناص، من الظل�ت التي عاشوها حياتهم!.
 وترى ما هذه النظرة التي يلتمس منها قبسات النور؟ إنها ليست نظرة البرص فإنها غ� مفيدة، و هــي حاصــلة يف

حوارهم، و إ�ا هي نظرة البص�ة املتأملة الشفيعة اىل ّهللا أن يُقبسهم من نــورهم، لــذلك � تعــد ب(إىل) املؤديــة 
لونا لهذه البغية، و ليس مجرد التأمل (يف): »: انظرونا«معنى نظر  البرص:  أو � يس�وا يف األرض فينظروا كيف «تأمَّ

) اللهــم إال ۷۵:۲۳» (وجوه يومئٍذ نارضة، إىل ربها ناظرة«نظر االنتظار:  ). (و ال۳۰:۹» (كان عاقبة الذين من قبلهم
  انتظارهم ليلحقو هم اىل الجنة عىل نور هم ك� هم مرسعون، و أ�َّ لهم و هم مظلمون مبطئون!.

يفيــد فهــو نظــر » انظرونــا«أو انتظار الشفاعة ملن ينظرونهم أمل الشفاعة، و لكنه أيضاً النظر (إىل) و هنا النظر 
  االقتباس من ذلك النور. 

فليس هذا النور بالذي يلــتمس » قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً «و قد التمسوا محاالً فاجيبوا �حال مضاعف: 
يوم الدنيا التي خلفتموها و راءكم ظهرياً، و من » وراءكم«هنا، و ال بالذي يقتبس من أهل النور هنا، و إ�ا يُلتمس 

يوم ال يخزي «ا، أو كان أصله من هناك ثم يتمم هنا بشفاعة أو الت�س، ثم يكون �ام االقتباس: ثم يقتبس منه هن
)، و أمــا الــذين � ۶۶:۸» (ّهللا و الذين آمنوا معه نورهم يسعى ب� أيديهم و بأ�انهم يقولون ربنا أ�ــم لنــا نورنــا

» و من � يجعــل ّهللا لــه نــوراً فــ� لــه مــن نــور«مي� يلتمسوا من ورائهم نوراً هناك، فال نور لهم، ال أصالً و ال تت
انظروانا «) ولكم أهل ّهللا ينظرون بنور ّهللا دو�ا ضوء برصي منه يُقتبس، فأين املنافقون القائلون للمؤمن�: ۶۴:۴۰(

  ؟. ١»ربنا أ�م لنا نورنا«؟ و املؤمنون يقولون »نقتبس من نوركم
رب ارجعون لعِيل أعمل صالحاً في� تركت كال إنها «اء: و هذا الجواب املهان العتاب يحمل محال�: الرجوع اىل الور 

  ).۶:۲۸» (ولو رُدُّو العادوا ملا نهوا عنه و إنهم لكاذبون«) و الت�س النور لو رجع: ۲۳:۱۰۰» (كلمة هو قائلها
ة النــار ال (قالوا)؟ علَّه ألن القائل هنا ليس هم املؤمن� أنفسهم، أو هم كلهم، بل هم خزنــ» قيل ارجعوا«و ملاذا 

الذي كان يذكرهم هذه ليل نهار، فلم يستفيقوا من هومتهم،  آله و عليه هللا صىلبإذن العزيز الجبار، أو انه قيٌل من الرسول 
فاسستحقوا هكذا استهتار، بأمر تعجيزي يستهزءبهم ك� كانوا يستهزؤن باملؤمن�، أو انه مكر من خ� املاكرين أن 

ل، و الجمــع يرجعوا اىل وراٍء لهم اليه ا لرجعة، وراٌء يف املحرش نفسه، فيُفاَجؤن بسور له باب، كٌل محتمل و متحمَّ

                                                                                                                                                         
 
: ان ا��ّ� ���� ا���س ��م ا�����ـ� ����ـ���� �ـ��اً آ�� و ���� ا��� ���و ا�� ��دو�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ا��ج ا����ا��  - ٦:١٧٣. ا��ر ا�����ر ١

و  ��� ��� ا����د، و أ�� ��� ا���اط ��ن ا��ّ� ���� �� ���� ��راً و �� ����� ��راً �ٕ�ذا ا���وا ��� ا���اط ��� ا��ّ� ��ر ا���ـ�����

 ». ���و�� ����� �� ��ر��، و ��ل ا������ن ر��� أ��� ��� ��ر��، ��� ���� ��� ذ�� أ�� أ��اً ا�������ت، ���ل ا�������ن ا

 أ��ل: ��ر ا�������� ��� ���� ���� ا������ً و ���اً ����ً، و ��ر ا������� ذا�� ���� إ��ا��ً ��� و ������ً. 
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  أجمل. 
لقد كان املؤمنون و املنافقون يرتاءون و يتسامعون يف حوار حاسم، فرضب بينهم بحجــاب الجــواب العتــاب، ثــم 

  حجاب سور له باب بعد ذلك الجواب:  
  )۵۷:۱۴(»باِطنُُه فيِه الّرْحَمُة َو ظاِهرُُه ِمْن قِبَلِِه الَْعذاُب  فَُرضَِب بَيْنَُهْم بُِسوٍر لَُه باٌب «

  تُرى ما هذا الحجاب، و ما هذا الباب، و ما هو باطن الرحمة و ظاهر العذاب؟؟
) قد يكون، وليكن ۷:۴۶» (و بينه� حجاب و عىل األعراف رجال يعرفون كالّ بسي�هم..«هل إنه حجاب األعراف؟: 

ال يستطيع أصحاب النار اخرتاقه �نة أو يرسة أو من عٍل، فليكن سوراً دائرياً أو مثلــه، ال طــو ليــاً لــه  حجاباً دائباً 
فالسور توحي بحجاب يحــيط مــن » سور له باب«جانبان منتهيان، فانه� له بابان، فال حاجة فيه اىل باب، ولكنه 

توحي أن أن ال سبيل اىل داخل السور منه، اذاً فهي حائط  -أياً كان  -الجوانب كلها، فانها الحائط املشتمل، و الباب 
محيط بأهل الجنة و محاط بأهل النار، و الباب هذه بابها اىل الجنة، فهي باب الرحمة، و باطن السور فيه الرحمة: 

ل نفس قِبَ » من قبله«واقعها إذ يعيش أهلها النور، و بشارتها، إذ هم يخرجون من بابها اىل الجنة، و ظاهر السور 
  واقعه إذ يعيش أهله الظل�ت، و مستقبله إذ يستقبلون فيه النار. » العذاب«السور 

فلن يدخل السور، و لن يقرب اىل باب السور، إال أهل النور، و أما املظلمون فهم خارج السور، و نائون عــن بابــا 
و اىل الجنة النور، و املنافقون و معهم السور، فاملؤمنون هم يف مربع النور: معهم، و يف السور، و من باب السور، 

  الكافرون هم محرومون عن النور �ا حرموا أنفسهم.
و هذا من الفصل ب� املؤمن� و سواهم، ثم هناك فصائل اخرى تفصل بينهم تلَو بعض، أو مع بعــض حتــى يــتم 

  وار. الفصل، ح� استقر أهل الجنة يف الجنة و أهل النار يف النار، ثم ال ترا� و ال ح
و �ا أن كل ما يف اآلخرة هو مثال ملا يف الدنيا ثواباً أو عقاباً، جزاء و فاقاً، فهذا السور املرضوب بيــنهم يف املحرشــ 
 ً مثال ع� رضب بينهم يوم الدنيا، سور الحياة الدنيا، الذي حاول املؤمنون أن يبطنــوه و ينظــروه عميقــاً و بعيــدا

يعلمــون ظــاهراً مــن «�هم نظروا اىل ظاهٍر منه و (و من ابرص اليها اعمتــه) فبّرصهم: (من أبرص بها برصته) و غ
) و الدنيا هي الدنيا و السور هو السور، وإ�ا اختلفوا و افرتقوا ۲۰:۷ـ(» الحياة الدنيا و هم عن اآلخرة هم غافلون

  يف مفرتق النظر بحديد البرص، ففريق يف الجنة و فريق يف السع�. 
و ظــاهره مــن قبلــه «ك� يف باطن الحياة الدنيا الناحي منحى الــرح�ت ملــن أبرصــ بهــا، » مةباطنه فيه الرح«ف

كظاهر الحياة الدنيا ملن أبرص اليها، فالحياة الدنيا يف باطنها الرحمة، و ظاهرها من قِبَلها العذاب، ال أنها » العذاب
  اً منها و يجهل باطنها. العذاب أو فيها العذاب، و إ�ا من قِبَلها و بسبها ملن يعلم ظاهر 

ماضياً، ال (فيرضــب) مضــارعا، رغــم اســتقبال الرضــب، مــ� يــوحي أن هــذا الســور » فرضب«و من لطيف التعب� 
املرضوب يوم االخرى كان مرضوباً من قبُل يوم االوىل، فليس سور االخرى إال استمرار االوىل يف صورة اخرى! ثم هذا 

يف ســور الــدنيا، » ينادونهم أ� نكن معكــم«وت ملكان الحوار و التنادي: السور حاجب الرؤية و ليس حاجب الص
نعيش مع بعض، و يساكن بعضنا البعض، عشنا يف صعيد واحد، و حرشنا معكم يف صعيد واحد، فل�ذا هذا الفراق 

  ب� الرفاق؟ و قد كنا مسلم�!. 
 »تُْم َو ارْتَبْتُْم َو َغّرتْكُُم اْألَماِ�ّ َحتّــى جــاَء أَْمــُر ّهللاِ َو َغــرّكُْم بِــاّ�ِ الَْغــُرورُ قالُوا بَىل َو لِكنُّكْم فَتَنْتُْم أَنُْفَسُكْم َو تََربّصْ «
)۵۷:۱۵(  
كنتم معنا معية الزمان و املكان و يف اإل�ان، و ليست تفيد هذه املعية املادية الجوفاء، اذا اختلفنا يف »: قالوا بىل«

  خرى تختلف عن االوىل اختالف الحساب عن الفوىض. معيِة حقيقة اإل�ان، فمقائيس اال 
و لكنكم فتنتم أنفسكم و تربصتم و ارتبصتم و ارتبتم و غرتكم األما� حتى «ال يفيد هنا، و (ال) في� يفيد: » بىل«..

  ». جاء أمر ّهللا و غركم باّ� الغرور
رتبص، و االرتيــاب، و الغــرور، و أيــن مربــع لكنكم عشتم مربع الظل�ت بدالً عن مربع النور: فتنة األنفــس، و الــ

  الظل�ت من مربع النور!.
» فتنتم«أنفسكم أنتم برها� الفطرة و الرسالة، فخرستم النور األول، و التهيتم عن النور املب�، و »: فتنتم أنفسكم«
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م � يتوبــوا فلهــم عــذاب ان الذين فتنوا املؤمن� و املؤمنات ثــ«املؤمن� الذينهم كأنفسكم قضية اال�ان لو كان: 
) و ليتكم ما لبثتم يف هذه الفتنة فرجعتم اىل نور الفطرة و الرسالة، و لكنكم ۸۵:۱۰» (جهنم و لهم عذاب الحريق

و تلبثتم ما » و تربصتم«و تلبثتم ما كث� يف هذه الفتنة فرجعتم اىل نور الفطرة و الرسالة، و لكنكم » و تربصتم«
و ال تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست «هاء فقست قلوبكم: كث� يف هذه الفتنة االلت

كــال ) «۸۱:۲» (بىل من كسب سيئة فأحاطت به خطيئة فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) «۱۶:۵۷» (قلوبهم
قها و تزيدها ۱۴: ۸۳» (بل ران عىل قلوبهم ما كانوا يكسبون ركسة عــن الحــق، تربصــتم ) فالرتبص يف الفتنة تُعمِّ

الذين يرتبصون بكم فان كان لكم فتح من ّهللا قالوا أ� نكن معكم «بأنفسكم يف الفتنة و تربصتم باملؤمن� الدوائر: 
( ۱۴۱:۴» (و ان كان للكافرين نصيب قالوا أ� نستحوذ عليكم و �نعكم من املؤمن� فاّ� يحكم بينكم يوم القيامة

)، ۹:۹۸» (ذ ما ينفق مغرماً و يرتبص بكم الدوائر عليهم دائــرة الســوء و ّهللا ســميع علــيمو من األعراب من يتخ«
  كذلك وتربصتم عن التوبة و اإلنابة اىل ّهللا، ثالوث الرتبص املنحوس. 

رة و لو أنكم رجعتم عن الفتنة املرتبصة بكم و باملؤمن�، و املرتبص� عن التوبة، و رجعتم اىل ّهللا، قفــزة اىل الفطــ
إذا استأصلت الفطرة عن نورها فأظلمت، » و ارتبتم«قبل انكسافها باملرة، لرجع لكم نور العلم فاال�ان، و لكنكم 

أفبالباطل يؤمنون «فأوصلتكم الفتنة املرتبصة املستقرة اىل الربية، ريبة يف كل حق ناصع، أو إ�اناً بكل باطل فاجع: 
  رسالة اإللهية الناصحة الناصعة كفَر النفاق و الشقاق. فقد كفرتم بال» و بنعمة ّهللا هم يكفرون

و طاملا الخطوة الثالثة الريبة بعد تربص الفتنة زَلِقة خطرة، و لكن� األمل يف الرجعة اىل الهــدى بعــُد واقــع و إن 
الن الَغرور، و ثالوث األما� الفارغة الجوفاء، من النفس الَغريرة، و من الشيط»: و غرتكم األما�«بصعوبة، و لكنكم 

  من الكفار الغارين، و ساعتدتكم يف هذا الثالوث املنحوس الدنيا الَغرور، بكل زور و غُرور. 
و كأنها أنزلتكم اىل درك الط�نينة اىل الباطل لحد اإل�ان به و اليق�، إذ زال عن فطرتكم كــل نــور، فلــم تبــق إال 

اب، و ال سي� أُمنية التكاس أمر االسالم، و ارتكاس املســلم�، الظل�ت، حيث األما� تستحكم عرى الفتنة و اإلرتي
ف(تجنبوا املُنى فإنها تذهب بهجة ما ُخوِّلتم وتستصغرون بها مواهب ّهللا جل و عّز عندكم، و تعقبكم الحرسات 

باملوت و الســؤال و الحســاب و »: حتى جاء أمر هللاّ «، و هكذا عشتم مربع الظل�ت ١في� و هممتم به أنفسكم)
الشيطان املبالغ يف الُغرور، فان له أيــادي يف »: و غكم باّ� الَغرور«العقاب، و كانت حياتكم كلها حياة الغرور إذ 

  دون تسي� و إ�ا مسايرة الزور و الغرور. مربع الضالل، و لكنه ليس و ال �كن إال باستجابة املغرور، 
و هكذا يخطو الَغرور باالنسان اىل دركات الُغرور، ال ألن غروره قوي و إ�ا لضعف املغرور، انضعافاً من االنسان، 

  ». و ّ� الحجة البالغة» «و ان كيد الشيطان كان ضعيفاً «فانضيافاً اىل الشيطان 
  ) ۵۷:۱۶(»ْم فِْديٌَة َو ال ِمَن الّذيَن كََفُروا َمأْواكُُم النّاُر ِهَي َمْوالكُْم َو بِئَْس الَْمص�ُ فَالْيَْوَم ال ئُوَخُذ ِمنْكُ «

ء  فلن يقبل من أحدهم  مل«فليس لكم هناك مال تفدون به، أو نفس تفدي عنكم، و لو كان ف(ال يؤخذ منكم..) 
) (فاليوم ۱۳:۱۸األرض جميعاً و مثله معه ال فتدوا به) ( ) رغم (لو أن لهم ما يف۳:۹۱» (األرض ذهباً و لو افتدى به

ال يؤخذ منكم فدية و ال من الذين كفروا): (ان الذين كفروا لو أن لهم ما يف األرض جميعاً و مثله معه ليفتدوا به 
نيــه) ) (يود املجرد لو يفتدي من عذاب يومئــذ بب۵:۳۶من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم و لهم عذاب بأليم) (

)۷۰:۱۱.(  
(مأواكم النار) يف دار القرار، ك� كان مأواكم يف دار الفرار (هي موالكم): أملك بكم  و أوىل بأخذكم، فكأنها �لككم 

  رقاً، و ال تحرركم عتقاً، و ك� كنتم ارقّاء ملوجبات النار، جهنم تصلونها و بئس القرار. 
خشع قلوهم لذكر ّهللا لو كانت لهم قلوب، فاملؤمنون أجدر بذلك و قد حان اآلن أن ينحو الن�فقون نحو اإل�ان، فت

  أحرى: 
ُل فَطاَل أَ لَْم يَأِْن لِلّذيَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُهُْم لِِذكِْر ّهللاِ َو ما نَزََل ِمَن الَْحقِّ َو ال يَُكونُوا كَالّذينَ «  أُوتُوا الِْكتاَب ِمْن قَبْ

                                                        
 ���ل:  ا����م ����. ا��ل ا����� �����ده ا�� ا��ن �� ���� ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ�  ١
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  ) ۵۷:۱۷(»َقَسْت قُلُوبُُهْم َو كَثٌ� ِمنُْهْم فاِسُقونَ َعلَيِْهُم اْألََمُد فَ 
انه ليس املنافق� و الكافرين فقط هم الذين ينسيهم الشيطان ذكر ّهللا ،فيخطوا بهم خطواته، بل هو إىل تضليل 

  املؤمن� أرغب، فحيّا إىل مطاردة الشيطان ان ندحره عن صدورنا و قلوبنا فإنه الوسواس الخناس. 
القلب يخشع القالب، و قد يخشع القلب و القلب اله، و رين القلب ال يزيله و يجليه إال ذكر ّهللا، ذكــر بخشوع 

يأخذ بأزمة القلب و يستكن يف زواياه، فليس ذكر اللسان إال من بواعث ذكر القلب، و إىل أن يصبح العبد كله ذكراً 
 !�ّ  

يس قلبه، و إ�ا حقيقة الذكر هي التي تقلِّب القلب إىل ّهللا،و فالذكر الذي ال يخشع به القلب، هو قالب الذكر و ل
رة اياهم أن تقسوا  تفرغه ع� سوى ّهللا. و هنا ترن رناً عاتباً حنوناً، و تأن أنّاً صارخاً عىل اس�ع املؤمن� منوناً،محذِّ

�ان نسيانه دركات، و مه� يبلــغ قلوبهم بطول اآلماد يف التغافل و التساهي عن ذكر ّهللا، فإن ذكر ّهللا درجات، ك
  اإلنسان إىل درجات من اإل�ان، فبعده درجات و درجات، لو قيست إىل ما قبله لكان كالدر كات. 

فليعش املؤمن حياته تروية دائبة لقلبه �ياه ذكر ّهللا، فهذا الخطا الُود العتاب يواجه املؤمن� كافــة إال املقــرب�، 
العرض الجغرايف أن يحاولوا يف تخشيع قلوبهم لذكر ّهللا و ما نزل من الحق دو�ا غفلة يواجههم الطول التاريخي و 

و م� طلة، محذراً اياهم أن يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم أمد الذكرى فنسوا و غفوا فقســت 
  قلوبهم، و ليس و راَء قسوة القلب إال كل فسوق و خروق، و إىل الكفر. 

كيانه التقلب و االنقالب، فال بّد له دوماً من زمام ربا� يزمه عن األزَمات التقلبات، فال بــّد  -ك� سمي  -و القلب 
من الطَّرق املتواصل عليه بطوارق أنوار الذكر حتى ال يِبلد و يقسوا و النطمس إرشاقته، و ل� يرق و يربق و يشف 

  لباتها الفوىض، و تطمنئ إىل ّهللا العيل األعىل. ) تخرج عن تق۱۳:۲۸»(أال بذكر ّهللا تطمنئ القلوب«
ذلك ألن قلب الروح يعشق الالمحدود، و إ�ا تقلبه و تزلّقه إىل هنا و هنــاك، وإىل هــذا و ذاك، دو�ــا و قفقــة و 

كن، اطمئنان، ألنه ال يجد بغيته يف هذه املحدودة الزائغة الزائفة من كائنات الوجود، فإذا تعلق باّ� اطمنئ و ارت
  ثم ال تقلُّب و ال انفالت، اللهم ملن يعرف ربه ك� يحق، فقد ينزلق إال من اعتصم باّ� و عصمه ّهللا. 

ان طول اآلماد يف فرتات الرساالت من أهم ما يُنيس ذكر ّهللا فتقىس بها القلوب، ألنهم ينورون القلوب و يخرجونها 
م من مبلغــي رســاالت ّهللا إ�ــا يصــدون عــنهم حضــوراً فقــد بسناد الوحي فال يخطئون أو يتباطئون، و َمن سواه

يتباطئون أو يخطئون، م� يفعلون من تأث�ات العظات، فتتعاظم القساوات يف ثالث األدوار، دور االنتظــار الــذي 
سياً للقلوب، نعيشه، إذ ال رسول و ال إمام حارضاً، و إ�ا منتظراً ليأ� و يقوِّم األود، فهذا الدور من أخطر األدوار تقا

و من أك�ها مسؤليات عىل  عواتق املسلم�، فإذا يؤثر طول اآلمــاد يف الفــرتات الرســالية يف قســاوات القلــوب، و 
الرسالة غ� منتهية، و الفرتة محدودة، ف�ذا يكون أحوالنا يف دور االنتظار و قد انتهت الرسالة و الرساالت، و ختم 

د غ� معروف، و لحد اآلن الف و ستة و ستون سنة �يض عىل الغيبة التامة لدور دور اإلمامات، و الفرتة طائلة لتح
  اإلمامة، و � يسبق له مثيل و ال يأساً قاطعاً عن تجديد الرساالت.

و عىل اس�عهم تأن اآليات من أقوى الرساالت اإللهية، فنحن الغيَّب عن ذلــك  ١فإذا تإنُّ عىل املؤمن� زمن الرسول
الزمن، و عن زمن أ�ة تلكم الرسالة، نحن أحرى و أجدر و أفقر إىل هذه الرنة املوقظة، فلنأ خذها نصب عيوننا، و 

                                                        
��ل: ا�����ٔا��ّ� ���ب ا�������� ��� ��� ���ة ��  ٓا�� و ���� ا��� ���أ��ج �� ��و�� �� ا�� ������ً إ�� ا����   -  ١٧٤:٦. ا��ر ا�����ر ١

��� ��� �� أ����� �� ٓا�� و ���� ا��� �����ول ا���آن ��ٔ��ل ا��ّ�: أ�� ��ٔن.. و ��� أ��ج ا�� ��دو�� �� ����� ����: ��ج ر��ل ا��ّ�  

� ��� ��� و ��� أ��ل ��� �� ا����� و �� �����ن ���� ����اً و��� ���ل: أ�����ن و �� ����� أ��ن �� ر��� ���� �

! ��� ���رة ذ��؟ ��ل: ����ن ��ر �� آ�� و ���� ا��� �������ا: �� ر��ل ا��ّ�  » ����� آ��: أ�� ��ت ����� آ���ا أن ���� ������ ���� ا��ّ�

�� ا��ٔ�� ����� ������ إ�� ان �� �� �� ��ل: �� ����� ��� آ�� و ���� ا��� ��������، و ��� أ��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ����د ان ر��ل ا��ّ�  

 آت ����، إ��� ا����� �� ��� ��ٓت. 
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اننا و نقول: بىل يا رب! قد آن لنا أن تخشع قلوبنا لذكرك، و حقيق ملن له قلب أن يصعق و يتفتــت ملــا صغي أذ
  . ١يسمعها كبعض األول�.

ضل ما يذكرنا ّهللا؟ قد يكون ذكر ّهللا أعم م� نزل وترى ما هو الفارق ب� (ذكر ّهللا) و (ما نزل من الحق) و هو أف
من الحق، حيث الحق النازل هنا هو القرآن و هو نبي القرآن بسائر بيناته، و هو أحق ما يــذكر ّهللا مــن خــوارج 

فاقيــة و الذوات، ولكنها ال تذكر ّهللا إال باستجابٍة من دواخل الذوات، فِطراً و ِفكراً و عقوالً �ا معها من مــذكرات آ 
أنفسية، فذكر ّهللا يشمل سائر ما من شأنه أن يذكرنا ّهللا م� نزل من الحق و سواه، فالحق النازل ترشيعاً من طرق 

  الرساالت، و الحق املنازل تكويناً من سائر الطرق، يتنارصان يف تتحقيق ذكر ّهللا الذي يُخشع القلوب. 
ن. و (ذكر ّهللا) سوى القرآن، انه يف القرآن إضافة إىل الفاعل فإنه املذكر و من الفوارق األدبية ب� (ذكر ّهللا): القرآ 

دخل شغاف القلب، و أخذ بزمام القلب، فهنــا الخشــوع  -أيا كان  -ّ�، و يف سواه إضافة إىل املفعول فإنه يذكرنا 
من الحق و ال سواه ، و إ�ا اكتفوا  دو�ا محاولة أُخرى، و إ�ا التنديد �ن � يحول قوال الذكر إىل القلوب، ال ما نزل

بذكر اللسان، و من ثم بكل هؤالء الذين و قفوا عن الحراك يف تحكيم ذكر ّهللا يف قلوبهم، أو يتباطؤن يف الحراك، 
مه� انقلب ذكٌر من ّهللا إىل قلوبهم، فليس لذكر ّهللا حد و ال نهاية، و عىل السالك أن يتسارع يف هذه الســبيل � 

  املوت، و من ثم يُرسع بالعجلة التي قدمها لنفسه. يتوفاه 
(أ� يأن): أ� يأت  آن و ح� (للذين  آمنوا) بألسنتهم دون قلوبهم، أو بقلوبهم أحيانا دون أُخرى، أو ببعضها دون 

و أيا كان، (و اآلخر، أو بدرجة دون تزايد (ان تخشع قلوبهم لذكر ّهللا) كل ما يذِّكرنا ّهللا (و ما نزل من الحق) قرآنا 
ال يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل) من اليهود و النصارى (فطال عليهم األمد): األجل و اللفرتة ب� الرســاالت 
(فقست قلوبهم) شاءوا أم أبوا (و كث� منهم فاسقون) و هم العامدون الضالون املضللون. فقليل منهم ضالون جهًال 

نيئا لهذه القلة املؤمنة، اللهم اجعلنا من هؤالء القلة من امللة الحنيفة املحمدية، و قصوراً فهم ليسوا بفاسق�، و ه
  و يف أقىس الزمن ودور االنتظار، نَِظرَة االنتصار. 

  وترى هل من فرج بعد اإلنكسار �ا تقاست القلوب يف فرتة االنتظار، و ماتت األرض؟ اللهم نعم: 
ا لَُكُم اْآلياِت لََعلُّكْم تَْعِقلُونَ اْعلَُموا أَّن ّهللاَ يُْحِي اْألَْر «   )۵۷:۱۸(»َض بَْعَد َمْوتِها قَْد بَيّنّ

إن إحياَء األرض بعد موتها، ال بعد إماتتها، توحي ان موتها منها، و إحياءها من  ّهللا، فهي إذاً الحياة الروحية، بعد 
  ٢موتها عنها �ا قست القلوب.

كانت تشمل حياتاً قبلها موتها هي الحياة النباتية و الحيوانية و اإلنسانية الجسدانية، و كذلك حياتا بعدها  و إن

                                                        
: روى ا���� �� ��� �� أ�� ا���اري ��ل: ���� ��� �� ��� ����ت ا����ة إذ �ـ��� ١٨٠ص  ٢٧. روح ا������ ������� ج ١

�� �����ً ���� ����: �� ��ا؟ �����ا ��ن ر���ً ���� ا���� ���� آ�� �� ���ب ا��ّـ� ���ـ��ً  ���� ������ ����� ��أ�� ر���ً ��

ـ� ����ـ�ٔ » أ�� ��ن ����� آ���ا أن ���� ����� �ـ��� ا��ّـ�«��� �� ����: �� ��؟ ����: ���� �����:  ���ـ�ق ا���ـ� ��ـ� �ـ��ع �����

 ���ل: 

 أن ������ أ�� آن �����ان أن ������و ����� ��� ا���ن 

 و ������ ا��� ا��ي ذاب و ا�����ٔ�� ��ن أن ���� ���� و �����

 ���� ��� ا���ق ��� ��ا��������ً ��� ��� ا���� ا������� 

 �� ��ل: إ���ل إ���ل إ���ل ��� �����ً �� �� ��� ���ه �ٕ�ذا �� ���. 

 
�� ا��ٓ��: ��ل: ��� ������ ������ و ��� ��� ا��ّ� ��و�� ر����ً ����  ا����م ������ ����   )ا����� ������ده �� ا�� ا��ا��� ����٢

 ا��ٔرض �����ء ا���ل و ا�ٕ����� ا��� ���� ا��� �� ا��ٔرض �� ا���� ار���� �����ً. 

 أ��ل: ��� ا�����ء ������ ��� ا����، و ��� ����� ا�����ء، �ٕ�ن ������ و ان ������ً. 
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، ١هي الوسطى: الروحية السامية، زمن قيام الدولة اإلسالمية الكربى بزعامة القائم املهدي عليــه التحيــة و الســالم
ملكان (يعد موتها) و ان اآلية تحتف بها آيات ال تناسب الحياة املادية فحسب: (أ� يــأن..) (ان املصــدق�..) و إن 

  كانت تلمح بالحياة االوىل و االخرى أيضا. 
) و ۱۳:۴۱من أطرافها: (أو � يروا أنّا نأ� األرض ننقصها من أطرافها) (فاألرض املبرشَّ بإحيائها هي األرض الناقصة 

  هو ذهاب نورها و بهجتها بذهاب عل�ءها العارف� باّ�، و مؤمنيها املتمسك� بدين ّهللا. 
تلــك، ك� و انها أرايض القلوب التي خوت عن خشية ّهللا، و انطفت عن نور معرفة ّهللا، فاّ� تعاىل يحيي هــذه و 

  زمن االنتظار احياناً، و زمن االنتصار �اماً، إذ ال حكم إال ّ�، فال يُعبد إذاً إال ّهللا. 
، و هذا إحياءها،  فال يقوم قائم االنتصار إال بعد ما ملئت األرض ظل�ً و جوراً و هذا موتها، فهو �ألها قسطاً و عدالً

ساعدين من اقويــاء املســلم�، فهــم اوالء، العرشــة أالف جنــود و إن كان ال بّد لتأسيس هذه الدولة العالية من م
و ثال�ائة و ثالثة عرش رجالً اصحاب األلوية، إضافة اىل من يرجعهم ّهللا من سائر املــؤمن� األشــداء  السـالم عليهاملهدي  

  رجعة االستعداد او االستدعاء! اللهم اجعلنا منهم احياًء او امواتاً. 
ق�َ « ا يُضاَعُف لَُهْم َو لَُهْم أَْجٌر كَريمٌ  إِّن الُْمّصدِّ قاِت َو أَقْرَُضوا ّهللاَ قَرًْضا َحَسنً   ) ۵۷:۱۸(»َو الُْمّصدِّ

مزيد تأكيد إلقراض ّهللا قرضاً حسناً متصدقاً فيه و يف سواه من إنفاق يف سبيل ّهللا، و التصديق هو التجايف عن حق 
  تاجه دون رضورة أم ماذا. ملن يحتاجه، بتكلف، كأن يحبه كث�اً، أو يح

يُقوَن َو الّشَهداءُ ِعنَْد َربِِّهْم لَهُْم أَْجرُُهْم َو نُوُر « دِّ ُهْم َو الّذيَن كََفرُوا َو كَّذبُوا َو الّذيَن آَمنُوا بِاّ�ِ َو رُُسلِِه أُولِئَك ُهُم الصِّ
  ) ۵۷:۱۹(»آياتِنا أُولِئَك أَْصحاُب الَْجحيمِ  ِب 

اء عند ّهللا ليسوا أُناساً خصوصاً تُحتكر لهم هذه املقامــات،  و تحجــز لهــم ألنهــم أصــحاب ان الصديق� و الشهد
أو أياً من ميــزات اللهــم إال الُقربــات: اإل�ــان بــاّ� و رســوله و ان كــان لــه درجــات، آله و عليه هللا صىلالقرابات اىل الرسول 

ن عقيدياً و عملياً، فــإن االســالم رشيعــة ال مجــال فيهــا فالصديق و الشهيد عند ّهللا هو الذي بلغ الذروة من اإل�ا
  للطبقيات يف نيل الدرجات. 

م� يدل عىل أن دينه أعز  ٢و من املؤمن� الذروة من فرَّ بدينه من أرض اىل أرض مخالفة الفتنة عىل نفسه و دينه
�، إال أن يضاهيهم فيصل عنده م� سواه، و ان كانوا هم أيضاً درجات. صحيح أن املؤمن لن يصل اىل درجة النبي

» و اذكر يف الكتاب إبراهيم إنــه كــان صــديقاً نبيــاً «اىل درجة الشهداء و الصديق� و ك� هم شهداء و صديقون: 
) فالصديقون و الشهداء هم من ربع النور: الرعيل ۱۹:۵۶» (و اذكر يف الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ) «۱۹:۴۱(

لئك مع الذين أنعم ّهللا عليهم من النبي� و الصديق� و الشــهداء و الصــالح� و حســن فاو «األعىل املنعم عليهم: 
اهدنا الرصاط «) فقد بلغ الصديقون اىل درجة يؤمر املصلون أجمعون أن يهديهم ّهللا رصاطهم: ۴:۶۹» (اولئك رفيقاً 

وحيــة اإللهيــة، اللهــم إال رســالة ) فهم الباغون القمة يف الــنع�ت الر ۱:۵» (املستقيم. رصاط الذين أنعمت عليهم

                                                        
: �� ��ل ا��ّ� �����: ا����ا ان ا��ّ� ���� ا��ٔرض ��� ا����م ���������� �� ا�� ����  . ���ل ا���� و ���م ا����� �����ده إ�� ���م �� ا�١

 �����. ��ل: ���� ا��ّ� ����� ������� ��� �����، ���� ������ ��� ا���� و ا����� ��� .

و  ا����م ������� ا������� ��� �� ا�� ����  ��� ا��� ��� �����ً او ��� ا ا����م ����و ��� �����ده إ�� ���� ��ل: ��ل ا����� �� ���  

 آ���� ا����� �� و��ي �� ا����� ����� �� ���� ا��ٔرض ��� ����� و ���� �� ا���� ا��� ��� ا���� ��� و �� ��ه ا������ن. 

ا����ا ان ا��ّ� ���� ا��ٔرض ��� �����  �� ���� ا��ّ� ��و��: ا����م ����و �� رو�� ا����� �����ده إ�� ���� ا����� ا�� ��ل ا�� ��� ا��ّ�  

 ��ل: ا���ل ��� ا���ر.   -

 
� ��� ا��ّ� �����ً �ٕ�ذا ��ت ���� ا��ّ� ��: «..آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ا�� ��دو�� �� أ�� ا��رداء ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�   ٦:١٧٦. ا��ر ا�����ر ٢

 ». ����اً و ��� ��ه ا��ٓ�� �� ��ل: و ا�����ون ������ �� أرض ا�� أرض ��م ا������ �� ���� �� ���� �� در��� �� ا����
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  الوحي يف غ� النبي� منهم. 
إذاً فبإمكان املؤمن أن يصطٌف يف صفوف النبي� اللهم إال الوحي و العصمة الخاصة بهم، فانه� جذبة إلهية ملــن 

  ل إلهي. كّمل س�ه اىل ّهللا، فيصطفيه ّهللا تكميالً ملا قُرص هو عنه، فالنبوة ب� سعي برشي و اصطفاٍء مكم
و جيء بالنبي� و الشهداء و قيض بينهم «و ألنهم صديقون عند ربهم، فهم الشهداء عند ربهم ك� النبيون شهداء: 

فكيف اذا جئنا من كل «هو شهيد الشهداء: نبي� و صديق�:  آله و عليه هللا صىل) و محمد ۳۹:۶۹» (بالحق و هم ال يظلمون
  ). ۴:۴۱»(داً امة بشهيد و جئنا بك عىل هؤالء شهي

إنهم يشهدون عىل أع�ل العباد ألنهم صديقون ال يكذبون و ال يسهون، فحياتهم الصدق دون أية كذبة، و ال تورية 
ــون أعــ�ل العبــاد و  -إذاً  -إال ما يشاء ّهللا و يرىض، و كيف �كن إلقاء الشهادة ممن � يتلــق األعــ�ل، فهــم  يُلقَّ

بها و يُلقوها يف االخرى، ك� و أنهم شهداء عند ّهللا: حضوراً عنده و ليسوا غيَّبــاً، يتلقونها يوم الدنيا حتى يشهدوا 
يشاهدون جالله و ج�له، كربياءه و مناله، عمياٌن عمن سوى ّهللا، ال يرون شيئاً إال و قد يرون ّهللا قبله و بعــده و 

  ». � تكن تراه فإنه يراكاعبد ربك كأنك تراه فان «معه و فيه، رؤية علم و معرفة كأنها عيان: 
و هم كذلك شهداء ّهللا و حججه يوم الدنيا، يدلون اليه، مجاهــدين يف التــدليل عليــه، مثلــث الشــهادة الصــادقة 

  للصديق� و حسن اولئك رفيقاً. 
و كــذبوا «بــاّ� و رســله » و الــذين كفــروا«هؤالء لهم أجرهم ك� سعوا، و نورهم ك� قدموا و ال يظلمــون فتــيالً 

نار شديدة التأجج، ك� هم كانوال ناراً عىل أصحاب »: اولئك أصحاب الجحيم«رسالً ورساالت بسائر اآليات »: بآياتنا
  النعيم. 

ا الَْحياُة الّدنْيا لَِعٌب َو لَْهٌو َو زينٌَة َو تَفاُخٌر بَيْنَُكْم َو تَكاثٌُر ِيف اْألَْمواِل َو اْألَوْ « َغيٍْث أَْعَجَب الُْكّفاَر الِد كََمثَِل اْعلَُموا أَّ�َ
واٌن َو َما الَْحياُة الّدنْيا نَباتُُه ثُّم يَهيُج فََرتاُه ُمْصَفرّا ثُّم يَُكوُن ُحطاًما َو ِيف اْآلِخرَِة َعذاٌب َشديٌد َو َمْغِفرٌَة ِمَن ّهللاِ َو رِْض 

  ) ۵۷:۲۰(»إِالّ َمتاُع الُْغُرورِ 
ما يبدو فيها، هي الحياة الخ�سية الزهيدة الجوفاء، دون بقــاٍء و ال وفــاء، ان الحقيقة يف الحياة الدنيا، و راًء كل 

غرور لعب لهو و زينة و تفاخر و تكاثر، و من ثم هي (يف اآلخرة عذاب شديد) ملــن »: أنها حياة الغرور«تجمعها 
فهي من طبعها حياة  أبرص  اليها فأعمته عن حقيقتها، و هي هي (مغفرة من ّهللا و رضوان) ملن أبرص بها فبرصته،

الغرور ملن ال يحدُّ البرص، ل� ال يغفره باّ� الَغرور يف هذه الحياة الُغرور، أنها حياة ذات و جه� و وجهت�: باطنها 
  فيه الرحمة و ظاهرها من قِبله  العذاب، و ك� تُرضب هي سوراً ب� أهل الجنة و النار يوم القرار. 

الحياء الدنيا حيــاًة ُعليــا، أن يقنطرهــا لالخــرى، و يســتخدمها لإلرتقــاء يف مراقــي فبإمكان االنسان أن يجعل من 
  العبودية و التقى، فان الدنيا مدرسة اآلخرة!. 

يجعل بدل اللعب الطفويل، العمل البناء البطويل، و بدل اللهو عن ذكر ّهللا لهواً ع� سوى ّهللا و عيشــة مــع ّهللا، و 
نة الحياة العليا: اإل�ان و التقوى، و بدل التفاخر باألذل األد�، التنارص في� يحب ّهللا و بدل زينة الحياة الدنيا، زي

  يرىض، و بدل التكاثر يف األموال و األوالد، التكاثر يف املثل العليا. 
ان دور اللعب هو دور الطفولة، يتعبون أنفسهم في� ال يُعنى، فتذهب أتعــابهم ســدى، إذ يلتهــون عــن مهــ�ت 

حياة اىل ملذاتها و مل�تها، و عن عقلياتها اىل شهواتها، ثم ال يبقى لهم بعد انقضاءها إال حرسات، إذ يرى تقّيض ال
العمر و املال و اللذة العمياء، و الزينة يف املالبس و املراكب و املساكن دور الكهولة أو ما يشارفها، بعد ما انقىض 

ر التفاخر باألحساب و األنساب و املناصب و األلقاب الفارغة الجوفاء، و ثورة اللهو و الشهوة، ثم بعد الكهولة دو 
  أخ�اً دور التكاثر يف األموال و األوالد و قد يتخطى األحياء اىل األموات: (ألهاكم التكاثر. حتى زرتم املقابر). 

لته، طفالً يف رجولته، يلعب و من الناس النسناس من يعيش هذه األدوار طول حياته، صبياً يف كهولته، شاباً يف طفو 
  و يلهو و هو شيخ هرم، و يلعب دور الزينة و التفاخر و التكاثر يف سني عمره كلها (فأوىل لهم ثم أوىل لهم)!. 

و هنا اآلية �ثل خ� األمثال للحياة الدنيا (كمثل غيث) مثالً عن الحياة العليا، الخليطة بز خارف الدنيا: (إ�ا مثل 
ك�ٍء أنزلناه من الس�ء فاختلط به نبات األرض م� يأكــل النــاس و األنعــام حتــى اذا أخــذت األرض الحياة الدنيا 

ينت و ظن أهلها بأنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليالً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كــأن � تغــن بــاألمس  زخرفها و أزَّ
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  ). ۱۰:۲۴كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون) (
املطر املغيُث العطىش، و املغيث الحــب و النــوى، و كــذلك الحيــاة العليــا اإل�انيــة تغيــث  و الغيث من الغوث:

  أصحابها عن غرور الدنيا و زخرفاتها، و هي الحياة املستجيبة لنداء الفطرة و رساالت الس�ء. 
الــرتاب؟ و قــد هل الكفار هنا هم الزّراع إذ يكفرون البــذر و يســرتونه تحــت »: كمثل غيث أعجب الكفار نباتُه«

! أم هــم الكــافرون الســاترون ١يناسبه الغيث و النبات! و لكنها إذاً آية يتيمة يف هكذا كفر ب� آيات الكفار كلهــا
  الحاجبون الفطرة عن نور الحق، و الساترون سائر الحق بحجب التكذيب و اإلنكار؟ 

ال�ه سائر  آيات الكفار، و غ� فصيح و ال صحيح أن يعني به يف هذه اليتيمة غ� ما عنى به يف سائر العرشين قد ي
؟ و قد قورن بالكفار يف واحــدة منهــا: ٢آية، فل�ذا � يقل الزرَّاع لو كان معنياً من الكفار، ك� يف سائر آيات الزّراع

اعاً أم غ� زرَّاع، ۴۸:۲۹» (غيظ بهم الكفاريعجب الزّراع لي« )!  و لكن� العجاب من نبات الغيث ال يخص الكفار، زرَّ
  بل يعجب املؤمن و الكافر، و ال سي� الزرَّاع مؤمن� أو كافرين!

راع و أحرى،و ء الدنيا، فالغيث يعجب الز  قد يعني به الزرَّاع هنا مضّمنا الكفار، تورية و إملاعاً اىل إعجابهم بالحياه
يعجب الكفار زراعاً و سواهم، و أين عجب من عجب؟ عجٌب كافر و هــو عجــاٌب كــافر، و عجــٌب مــؤمن و هــو 

  عجاغُب مؤمن، عجٌب الٍه، و عجب من رحمة ّهللا. 
 كرساً هشي�ً تذروه الرياح، و هكذا ينتهي رشيط الحياة الدنيا»: فرتاه مصفرّاً ثم يكون حطاماً «النبات » ثم يهيج«

للزراع الكافرين املعجب� بظاهر الحياة الدنيا، الالعب� الاله� » و يف اآلخرة عذاب شديد«العاجلة الزهيدة، ثم هي 
للزراع املؤمن�، الذين استفادوا من غيث الحياة إغاثة » و مغفرة من ّهللا و رضوان«املتزين� املتفاخرين املتكاثرين 

وها بغرورها و زورها، بل أنبتوها من هذه املمرة الكأداء نباتاً حسناً، فهي يف لها عن دنياها، ف� زخرفوها أو دنّس
  ملن عاش حياته رضواَن ّهللا. » رضوان من هللاّ «ملن قرص قليالً و جاهد كث�اً » مغفرة من هللاّ «اآلخرة 

الكفار، و منهم مــن يـَـربح فا�ا الدنيا مزرعة اآلخرة، و أهلها كلهم زراع، فمنهم من يَخرس زرعه و يُخرس كالزراع 
  كالزراع الكفار، و منهم من يَربح و يُربح كالزراع املؤمن�. 

» و لكــم يف األرض مســتقر و متــاع إىل حــ�«إنها متاع يتمتع به اىل ح�: » و ما الحياة الدنيا إال متاع إىل الغرور«
ف� متاع « و رضوان، و إن كان قليالً: ) دون استمرار ليوم الدين، و هي كذلك متاع يشرتى به غفران من هللاّ ۲:۳۶(

) فال أصالة للحياة ۶:۳۸» (الحياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل فال أصالة للحياة الدنيا القلة إال متاعاً يف اآلخرد إال قليل
ا تغــري  ) أجــل أنهــا متــاع و۱۳:۲۶الدنيا القلة إال متاعاً يف اآلخرة: (و ما الحياة الدنيا يف اآلخــرة إال متــاع) ( لكنهــ

املتمتع� بها أنها أصيل، يبرصون اليها كغاية فتعميهم  ع�ية عن حقيقتها املتاع الزهيد، (و يف اآلخرة عذاب شديد) 
  »!. يف اآلخرة مغفرة من ّهللا و رضوان«و لو أبرصوا بها فهي 

الــدنيا إه�لهــا و العزلــة عنهــا  و لو استعملنا بعيد النظر يف العرب وجدنا أن القرآن ال يقصد بهذه املهانة للحيــاة
فنعيش حياة الرهبان و الدراويش، و إ�ا يقصد تصحيح املقاييس يف استع�ل هذه الحياة لتتخطى الدنيا إىل العليا، 
و االستعالء عىل ُغرور هذا املتاع الَغرور، لنستبدل بها حياًة أبقى و أرقى يف اآلخرة و االوىل، فالدين يستعمر االوىل 

خرى و يستمر باإلنسان يف حياة عليا و هو يف الدنيا، و يصنع ميادين السباق للرفاق يف هــذه القنطــرة إىل قبل اال 
  مغفرة و جنة: 

ْضــُل ّهللاِ َو رُُسلِِه ذلَِك فَ سابُِقوا إِىل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكْم َو َجنٍّة َعرُْضها كََعرِْض الّس�ِء َو اْألَْرِض أُِعّدْت لِلّذيَن آَمنُوا بِاّ�ِ «
  )۵۷:۲۱(»ئُوتيِه َمْن يَشاُء َو ّهللاُ ذُو الَْفْضِل الَْعظيمِ 

                                                        
 . و �� ا��ى و ���ون آ�� �� ����� ���� ا��رع إ�� �� ��ه. ١

 
 . و �� ار��� ��� آ��. ٢
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ت  نؤمر هنا بالسباق، و يف غ�ها بالرساع: (و سارعوا إىل مغفرة من ربكم و جنة عرضها الســ�وات و األرض أُعــدَّ
  ). ۳:۱۳۲للمتق�) (

  إىل اللهو. و هكذا يجب أن تكون َمسارع الحياة و َمصارعها إىل ّهللا، ال 
و هل هناك من فرق ب� آيتي آل  عمران و الحديد؟ إن هذه تقّدر عــرض الجنمــة كعــرض الســ�ء و األرض، إذا ً 
فليست هي يف الس�وات و األرض، و ال كعرضه�، و إ�ا كعرض الس�ء و األرض، و علَّها الس�ء االوىل أو أية س�ء؟ 

  و ألنها للمتق�. 
  �وات و األرض، فهي إذاً و كسعته�، بالس�وات السبع، و ألنها للسابق� يف أوسع؟. و تلك تقّدر عرضها الس

أقول: ال هذا و ال ذاك، فان جنة املتق� و السابق� و أىٍّ من املؤمن� هي فوق الس�ء السابعة: (و لقــد رآه نزلــة 
ات حسب الدرجات، و سدرة املمتهى ) مه� كانت لها درج۵۳:۱۵الخرى. عند سدرة املنتهى. عندها جنة املأوى) (

هي منتهى الكون املحيط بسائر الكون، و من االفق االعىل لصاحب املعراج قبل مقام أو أد�، هذه الحنة فرشــها 
   ١عرش الس�ء السابقة و (سقفها عرش الرح�ن).

و كانت هي يف الس�ء و األرض � يكن عرضها كعرض الس�ء و األرض، و ال عــرض الســ�وات و األرض، و إ�ــا و ل
(جنة هي الس�وات و األرض) ! فالس�ء هناك هي الس�وات هنا و ك� يف غ�ها، إال إذا قيّدت بالدنيا: (الســ�ء 

ن الس�وات و ألرض ليست عرضاً مقابل الطول، و  إ�ا الدنيا) أم ماذا، و العرض هو السعة، ال ما يقابل الطول، فا
  هي سعة جامعة للعرض و الطول، ف(جنة عرضها الس�وات و األرض) تعني سعتها ليس إال. 

و بعد كل ذلك فشكل الس�وات و األرض دائري كروي ال طول له و ال عرض، و ا�ا محيط و سطح و حجــم، وإن 
ة اآلن للمتق� و الذي ن آمنوا باّ� و رسله، و ال نرى إعداداً يف األرض أن تصبح من الجنة ، و ال يف الس�ء الجنة معدَّ

  أ 
إذاً فسؤال: إذا كان عرض الجنة كعرض الس�وات و األرض، فأين النار؟ هذا السؤال ساقط ال جواب له إال اختالف 

 إذا جاء النهار فــأين الليــل؟) مختلَــق، فمــن املحــال : (سبحان ّهللا آلـه و عليه هللا صىلاملكان، و ما يعزى من جواب إىل النبي 
اجت�ع الليل و النهار يف أُفق وجو واحد، فكيف تجتمع الجنة و النار يف الس�وات و األرض؟ و ساحة الرسول بريئة 

  من هذه الهرطقات!. 
منذ املوت اىل ما يعلم ّهللا  -ة ثم املسابقة املسارعة إىل مغفرة من الرب هي يف الدنيا، و من أع�لنا، و ه� اىل الجن

  من فضل ّهللا نتيجَة أع�لنا �ا وعدنا ّهللا: (ذلك فضل ّهللا يؤتيه من يشاء و ّهللا ذو الفضل العظيم) . -
اىل الجنة، فالدنيا هي ميدان سباق اىل النور، يجعلها أهلها سباقاً اىل النار،  -باملآل  -فاملسابقة اىل مغفرة مسابقة 

ق من سباق، و جنة من نار؟. ترى و كيف السباق اىل غفران ّهللا، و بأية و سيلة؟ إنها ترك كبائر السيئات و فأين سبا
بتها أخطاٌء صغار، فهنالك الشفاعة، و هنالك قبول التوبة، و هنالك تكف� الســيئات، و مــن ثـَـمَّ  اإل�انية مه� ترسَّ

  ن املؤمن�. الجنة حرصة عىل املقرب�، و حرسة عىل َمن سواهم م
توحي املسارعة إىل مغفرة، أنه ك� التوبة واجبة، كذلك الرسعة لها و املسارعة اليها واجبة، فان يف تأجيلها قســوة 
فحرسة و ندامة، و يف تأجيلها تنوير للقلب املظلم و رجعة اىل الرب و كرامة. ترى و ملاذا (إىل مغفرة من ربكم) و 

و � يقل: (إىل استغفار ربكم)! ألن كل اســتغفار ال تتبعــه املغفــرة، و إ�ــا اســتغفار هو من فعل ّهللا ال املستغِفر؟ 
  ). ۱۱:۳التوبة النصوح: (أن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه..) (

فالواجب تهيئة الوسائل لغفران ّهللا ك� يحق، و �ا يشاء ّهللا و يرىض، ف(اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات 
) (اولئك ۵:۹) (َوعَد ّهللا الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و أجر عظيم) (۳:۱۳۶األنهار (تجري من تحتها 

) (إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفــرة و ۴۹:۳الذين امتحن ّهللا قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و أجر عظيم (
  )... هؤالء ممن تحق لهم املغفرة فالجنة. ۶۷:۱۲أجر كب�) (

                                                        
 /  ٢٥٣ص  �����٢٩ ا���� ا��ازي ج  آ�� و ���� ا��� ���. ��� ��وى �� ا����ل  ١

 



 149

اإل�ان باّ� و رُسله كتقوى عقائدي كاٍف يف استحقاق فضل الجنة؟ كال، اللهم إال بتقوى عملية و كــ� يف  وترى ان
يق� و الشهداء اكفت بذكر اإل�ان باّ� و رُسله، و ال ريب أن إ�انهم  ت للمتق�) و ان آية الصدِّ آية آل عمران: (أُعدَّ

  قمة اإل�ان، و إن كانوا أيضاً درجات.
  وبة النصوح الت

  ) ۶۶:۷(»يا أَيَّها الّذيَن كََفُروا ال تَْعتَِذُروا الْيَْوَم إِّ�ا تُْجَزْوَن ما كُنْتُْم تَْعَملُونَ «
  ) ۷۷:۳۶» (و ال يُؤذن لهم فيعتذرون«إنهم ال ينتفعم اإلعتذار، بل: 

إ�ا تُجزون «ا ءال بأع�لهم! فممَّ يعتذرون؟ هل من أع�لهم النحِسة التي أصبحت لزام ذواتهم؟ و ليس جز اؤهم 
يف صور األع�ل و أصوات األقوال، و اإلنحرافــات النفســية التــي تــتجىل لهــم فيفضــحون، و يف »: ما كنتم تعملون

» لقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبُرصــك اليــوَم حديــد«حقائقها التي ترز لهم فهم بها يعذبون: 
)۵۰:۲۲  .(  

ر له، فان كبائر الحسنات و السيئات  و لكن� املؤمن -هذا  له اعتذار يوم الدنيا بتوبة نصوح، و يوم الدين �ا يكفَّ
  فعالً و تركاً تعذره عن صغائرها: 

َر َعنُْكْم َسيِّئاتُِكْم َو يُدْ « بًَة نَُصوًحا َعىس َربّكُْم أَْن يُكَفِّ َجنّاٍت تَْجري ِمْن تَْحتَِها  ِخلَُكمْ يا أَيَّها الّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إَِىل ّهللاِ تَْو
  ) ۶۶:۸(»اْألَنْهاُر...

إن التوبة النصوح هي البالغة يف النصنح، أن يناصح فيها التائُب نفَسه، و  يبذل مجهوده يف إخالص النــدم، إزالــة 
حجاب الذنب، آلثار العصيان الغابر، و العزم عىل تركه يف املستقبل و الحارض، فان التوبة و هي الرجوع اىل ّهللا عن 

إنه درجات، ك� ان املعايص دركات، فأفضل درجات التوبة هي النصوح: الناصحة للقلب املخلِّصة له من رو اسب 
  املعايص و عكارها، الحاّضه للعمل الصالح بعدها، العائشة القلب مذكرة مكررة النصح بعدم الَعود: 

أن يكون  (و ١ثم ال يعود اليه ك� ال يعود الل� اىل الرضع)(أن يندم العبد عىل الذنب الذي أصاب فيتقرب اىل ّهللا 
اب)٢باطن الرجل كظاهره و أفضل) توبة هكذا تصميم، و ، فأد� النصوح يف ال٣، و لكن (..ّهللا يحب من عباده التوَّ

  أعاله التطبيق. 
ما تقدم منها و ما تأخر، ما »: عىس ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم«و يف هذه التوبة الحاسمة تكف� للسيئات كلها 

  عشتم التوبة النصوح، إضافة اىل تكف� الكبائر التي تبتم عنها توبة نصوحاً، و إىل منعها حصول السيئات من بعد. 
كفر السيئات، و قد كتبها كتبة األع�ل و يكتبونها ، و قد سجلت يف مختلف السجالت اإللهيــة مــن و تُرى كيف ت

أعضائك و فضائك و أرضك و مكانك و زمانك؟ إنه تعاىل (ينيس ملكيه مــا كتبــا عليــه مــن الــذنوب، و يــوحي اىل 
ذنوب، فيلقى ّهللا حــ� يلقــاه و جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه، و يوحي اىل بقاع األرض: اكتمي ما كان يعمل من ال

                                                        
أ��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ���س رض ��ل ��ل ���ذ �� ���: �� ر��ل ا��ّ�، �� ا����� ا����ح؟ ��ل:... و  -  ٦:٢٥٤. ا��ر ا�����ر ١

: �� ا���م ��� ا���� ��� ���ط ٓا�� و ���� ا��� ���أ��ج ���� ان ا�� ���� و ا�� ��دو�� و ا������ �� ��� ا�����ن �� أ�� �� ��� ���  

 ��� ������� ا��ّ� ���ا��� ��� ا����� �� �� ���د ا��� أ��اً. 

�� ا��ٓ��، ��ل: ���ب ا���� ��  ا����م ������ ا����� �� ا�� ا���� ا������ ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�   ٥:٣٧٤و �� ����ه �� �� ��ر ا������ 

 ا���� �� �� ���د ���. 

 
 ��ل:... ا����م ����. ��ر ا������ �� ����� ا��ٔ���ر �� ا�� ��� ا��ّ�  ٢

 
 �� ا��ٓ�� ��� ا������ ا����� ���: و أ����� ���؟ ���ل:...  ا����م ����. ��� �� ا���� ���  ٣
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  .١ء يشهد عليه يشء من الذنوب) ليس عليه ىش
و يدخلكم جنات «و هذه التوبة من أنجح الوقايات عن النار بعد وقاية ا لتقوى، تكفر السيئات و تدخل الجنات 

رات املكررات طيّات آياتها. » تجري من تحتها األنهار   إضافة اىل سائر املكفِّ
ْ�َ أَيْديِهْم َو بِأَْ�انِِهْم يَُقولُوَن َربّنا أَْ�ِْم لَنا نُورَنا َو اْغِفْر ...يَْوَم ال يُْخِزي ّهللاُ النِّبّي َو الّذيَن آَمنُوا َمَعُه نُورُُهْم يَْسعى بَ «

ٍء قَديرٌ    )۶۶:۸(»لَنا إِنَّك َعىل كُلِّ َيشْ
يــوم ال يخــزي ّهللا «هذه املكرمة اإللهية للمؤمن� الواق� أنفسهم و أهليهم ناراً، التائب� توبة نصوحة، إنها تكون 

أن يسوِّي بينهم و سواهم، و يا له من تكريم عظيم أن يضمهم اىل نبيه فيجعلهــا يف »: نوا معه..النبي و الذين آم
إِ�انه، فهذه املعية ّهللا تضمُّ التائب� إليه كــانوا مــن حزبــه »: آمنوا معه«صف واحد يف املكرمة يوم الخزي، ألنهم 

  ة تائبة آئبة. ا�اني -كمبدء  -معه، مه� قُرصوا أو قّرصوا، ما كان حياتهم 
ال ـ نوٌرـــ فنــورهم لــيس ظاهريــاً » يســعى«الخاص بهم بسعيهم » نورهم» «نوره يسعى ب� أيديهم و بأ�انهم..«

يوم يقول املنافقون «منفصالً عنهم حتى �كن اإلقتباس منه، و إال � يختص �ا ب� األيدي و األ�ان: نوراً ال يشمل! 
) فهو النور الذي ۵۷:۱۳» (نقتبس من نوركم قيل ارجعوا و راءكم فالتمسوا نوراً... و املنافقا ت للذين أمنوا انظرونا

  ). ۲۴:۴۰» (و من � يجعل ّهللا له نوراً ف� له من نور«حصله املؤمن من: حياته الدنيا، و هو لزام ألهله ال يعدوه 
) و هو اإل�ان الناتج عــن ۴:۱۷۴» (مبيناً قد جاءكم برهان من ربكم و أنزلنا إليكم نوراً «.. إنه برهان و نور إلهي: 

) و هو العمل الصالح الذي ينتجه اإل�ان، ۳۹:۲۲» (أفمن رشح ّهللا صدره لإلسالم فهو عىل نور من ربه«نور الربهان 
  ). ۸:۲۹» (إن تتقوا يجعل لكم فرقاناً «و من ثم هو نور الفرقان و تأييد الرح�ن الناتج عن مثلث النور 

يتوّحد فيصبح نوراً واحداً يسعى ب� األيدي و األ�ــان، فقســم العمــل الصــالح و اإل�ــان و  -هذا  -و مربع النور 
الفرقان سوف يكون عىل األ�ان، فإن املؤمن يؤ� كتابه بيمينه، و قسم الهداية يكون ب� األيدي، و منه الهداة اىل 

فــالنور املربــع باإل�ــان يعــده للحســاب  ٢له وحدة النور ّهللا من النبي� و األ�ة، او أنه� يكونان فيه� ك� توحي
يبرشه بالثواب املستقبل، فهناك للمؤمن حساب ثم ثواب، ك� للكافر حساب و من ثــم  الحارض، و هو ب� األيدي

عذاب، فإنه يؤ� كتابه بش�له او وارَء ظهره، إذ كان يسعى يف ش�له:(شهواته) و وراء ظهره: (دنياه)، طاملا سعُي 
  و الغايات، دون الجهات الظاهرية.  املؤمن يف �ينه: (إ�انه) و ب� يديه: (آخرته) فإنها إشارات ملختلف املساعي

و أما الش�ل و وراء الظهر فه� لغ� املؤمن� إذ يؤتَون كتابهم فيه�، ثم ال إمام لهم أمامهم إال األ�ة الذين يدعون 
  اىل النار. 

ســامه، و هذا النور الساعي ب� األيدي و األ�ان ين� لهم سبيلهم اىل الجنــة، و هــم يســتزيدون غــ� التــام مــن أق
  فالهداية اإللهية تامة ال تحتاج اىل اإل�ام، و إ�ا مثلث النور غ� التام يتطلب التام:

و هذه هي الشفاعة األخ�ة التي قد تُشفع بشفاعة » يقولون ربنا أ�م لنا نورنا و اغفر لنا إنك عىل كل يشء قدير«
د ترك كبائر السيئات و اإلتيــان بكبــائر الحســنات، الشافع� املأذون�، بعد شفاعة الوقاية و التوبة النصوح، و بع

  فيصبح املؤمن نوراً خالصاً فينضم اىل نورا األنوار: محمد و آله الطاهرين األبرار. 
  عيشة تحت ن� الذل و الظلم. 

الرذيلــة ثم املتجتمع الذي يسود فيه اإل�ان باّ�، تطبيقاً لرشعة ّهللا، نجده ال يقاس يف متاعه الحسن باملجتمعات 

                                                        
���ل: إذا ��ب ا���� ���� �����ً أ��� ا��� ���� ����  ا����م ����. ��� �� ا����� �ٕ����ده �� ���و�� �� و�� ��ل: ���� أ�� ���ا���  ١

 �� ا����� و ا��ٓ��ة، ����، و ��� ���� ����؟ ��ل: ����...

 
�� ا��ٓ��، ��ل: ���� أ��� ا������� ��م ا������ ���  ا����م ����. ��ر ا������ �� ا���� �ٕ����ده ا�� ���� �� ��� �� ا�� ��� ا��ّ�  ٢

 .٥:٣٧٥أ����� و ��ٔ������ ��� �����ا ���ز��� �� ا���� 
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البعيدة عن الفضيلة، حيث الضنك يف العيشة تشملها كلها، و لكن املــؤمن� فيهــا، املظلــوم� غــ� الظــامل�، هــم 
  مطمئنوا القلوب بذكر ّهللا و رضاه. 

  و م� يرتاح إليه املؤمنون املطمئنون باّ� و وعوده، العائشون مرضات ّهللا، أنه: 
ٍء قَديرٌ إَِىل ّهللاِ َمْرِجُعُكْم َو هُ «   ) ۱۱:۴(»َو َعىل كُلِّ َيشْ
عىل إيتاء كل ذي فضل فضله، و إيتاء » قدير«عىل إرجاعكم ك� هو قدير عىل قدير عىل خلقكم يف األوىل، » قدير«

  كل ذي رذل رذله، قدير عىل كل ما وعده الصالح� و الطالح�، و هذا من املتاع الحسن. 
رجوعنا باملوت إىل عا� الجزاء؟ كــ� يختصــه القرشــيون بــه! أم رجوعنــا  -فقط  -تعني » إىل ّهللا مرجعكم«وترى 

بكامل التكامل إىل عا� الربوبية، كأمواج البحر التي هي راجعة إىل البحر نفسه ك� يتقوله القائلون بالفناء يف ّهللا؟ 
  و هو رجوع فيه و هنا رجوع إليه!. 

يا أيها « ابتدأنا و أبدع فينا فطرت التوحيد و العبودية، و ك� تعنية إنه رجوع دائب إىل ّهللا معرفياً و  عبودياً، ك�
  ». اإلنسان إن كادح إىل ربك فمالقيه

ة للوصول إىل حناب مرضاته، و ليس إىل ذاته أو صفاته، و  و الرجوع إىل ّهللا باختيار، محاولة بكافة املساعي امليرسَّ
  بضة املوت. أوله� كوننا يف قبضته رغم إختيارنا، ثم يف ق

تعني الرجوع�، إخباراً ع� ليس  فيه اختيار، فليكن اإلنسان دائب السلوك إىل ربه دو�ا » إىل ّهللا مرجعكم«و هنا 
ً إىل ّهللا عىل أية حال، يف كل ِحّل و ترحال.    غفوة و ال فرتة، مهاجرا

أُ الّذيَن كََفُروا ِمْن قَبُْل فَذاقُوا وَ «   )۱۱:۵(»باَل أَْمرِِهْم َو لَُهْم َعذاٌب أَليمٌ أَ لَْم يَأْتُِكْم نَبَ
 آلـه و عليـه هللا صىلنص جّيل عيلٌّ يستعرض صورة عن حالة واقعة من الكافرين بهذه الرسالة السامية القرآنية، و رسول ّهللا  

بــواب النــور إىل يُسمعهم كالم ّهللا، فيثنون هم صدورهم، عطفاً لها و طيّاً و رّداً لبعضها عىل بعض، عنايــة لغلــق أ 
طلباً لخفاءهم عن » يثنون صدورهم ليستخفوا منه«الصدور، التي هي بطبيعة الحال الفطرية منفتحة إىل النور، 

عــىل رؤوســهم و آذانهــم. أال حــ� » يستغشــون ثيــابهم«جلية اآليات البينات، و ل� ال يسمعوها حتى ال يعوهــا 
باستغشــاء » و ما يعلنون«بثني صدورهم » العلم ما يرسون«يستغشون ثيابهم و يثنون صدورهم، ليستخفوا منه 

  ال تخفى  عليه خافية و ال تعزب عنه عازبة. » إنه عليم بذات الصدور«ثيابهم و 
الذي فطرهم عىل معرفته، فاستخفاًء عــن نبــي ّهللا  ١إستخفاء صدورهم من هللاّ » ليستخفوا منه«ذلك، و قد يعني 

و مــا «من ذلك الثالوث السالوس املنحوس » ونيعلم ما يرس «إستخفاء، ولكنه  و بالنتيجه ٢الذي دعاهم إىل طاعته
عليم أنه فطرها عىل معرفة  بتوحيده، علــيم بثْنــيهم » إنه عليم بذات الصدور«و ه� له واحد يف علمه » يعلنون

صدورهم إستخفاًء ع� فطرهم عليه، و ع� دعاهم إليه من رسوله و كتابه، و يا لها من رهبة غامرة و روعة باهرة 
  إلنسان حضور ربه بكل محارضه ح� يتصور ا

  )۶۴:۵(»ى ّهللاُ َو ّهللاُ َغنِّي َحميدٌ ذلَِك بِأَنُّه كانَْت تَأْتيِهْم رُُسلُُهْم بِالْبَيِّناِت فَقالُوا أَ بََرشٌ يَْهُدونَنا فََكَفُروا َو تََولّْوا َو اْستَْغنَ «
تفيقكم عن غفلتكم، و إنه ينبئكم �ا ذاقــوا و إن نبأهم هذا كسائر األنباء: خرب ذو فائدة، تفيدكم عن جهلكم إذ 

تبعة السيئة: كاملطر الثقيل القطار، مقابل الطلِّ و هو خفيفه، فذوق الوبال هو » و بال أمر هم«القوا من عذاب 
دون مــا  -حقاً  -نيل من العذاب، ثم يليه و ابله منذ املوت، فهم ذاقوا يف الدنيا و بالهم بعذاب اإلستئصال، فإنه 

                                                        
 ����ا ��� ��ل: �� ا�ّ� إن إ������ا. �� ����� �� ا��ٓ�� ��ل: ���� ���ً و ا���اًء �� ا��� ��� ٣:٣٢٠. ا��ر ا�����ر ١

 
��� ��ره و ���� ���� آ�� و ���� ا��� ���. ا����ر ��  ��� ا��ّ� �� ��اد �� ا���د �� ا��ٓ�� ��ل: ��ن ا�������ن إذا أ�� أ���� ������  ٢

� و ���� ا��� ���أن ا������� ����ا إذا ��وا ����ل ا��ّ�   ا����م ������ رو�� ا����� �� أ�� ����  ����� ��اه ���ت، و  ��ل ا���� ��ٔ��ٔ آ�

 ��ٔ��ل ا��ّ� ��ه ا��ٓ��. آ�� و ���� ا��� ���أ���� ���ه و رأ�� ���ا و ��� ����� ��� �� ��اه ر��ل ا��ّ�  
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ثم ال قوا يف الربزخ عــذاباً برزخيــاً، و ســوف  -ك� أن ذوق املوت غ� املوت  -تحقونه، فذوق العذاب غ� نيله يس
  يالقون عذاب النار يوم القرار و الت  ح� فرار، فالعذاب األليم يعني األخ�ين، ك� أنذوق الوبال يخصُّ األوّل. 

ألنهم رضوا بالحياة الدنيا و اط�نوا بها! و قد كانوا يتناقلون أنباء  أ� يأتهم هذا النبأ؟ بىل! فل�ذا استغفلوا عنه؟
بعض الهل� كعاد و �ود و أصحاب الرسِّ و قروناً ب� ذلك كث�اً، و لكن ال حياَة ملن تنادي! و ملاذا هلكــوا هنــا و 

  يتأملون بالعذاب هناك؟: 
  ) ۶۴:۶(»َعَىل ّهللاِ يَس�ٌ  َو َرّ� لَتُبَْعُ�ّ ثُّم لَتُنَبّٔوّن ِ�ا َعِملْتُْم َو ذلَِك  زََعَم الّذيَن كََفُروا أَْن لَْن يُبَْعثُوا قُْل بَىل«

فاألصل هو تكذيب الرسل برساالتهم، رغم البيِّنات القاطعه الظاهرة الزاهرة ملن يعرف لغة اإلنســان، و يســمع و 
أبرشاً منا واحداً نتبعه إنا إذاً لفي و «؟ » يهدونناأبرش«يبرص كإنسان، فكانوا يعتذرون بعذر غ� عاذر، و بكفر غادر: 

  ). ۵۴:۲۴» (سعر
لو جعلناه ملكاً «و ليست هداية الرسل إال هداية ّهللا، �ا يحملون من رساالت ّهللا، فهل ينظرون أن تأتيهم مالئكة: 

ء مــنهم أن  يريد كل امــرى«أم ) أو ينظرون أن يأتيهم ّهللا بنفسه؟ ۶:۹» (لجعلناه رجالً و للبسنا عليهم ما يلبسون
ة ؟ كال.. و إ�ا هي القاطعة اإللهية يجب أن تتَّبَع، و إن حملتها أشجار أم أحجار، فكيــف و قــد »يؤ� صحفاً منرشَّ

  حملها أبرار مصطفون أخيار!.
ا معبــود فعجٌب من هؤالء األوغاد أنكروا أن يكون الرسول برشاً، و � ينكروا أن يكون معبودهم حجراً! و يف هكذ

كأ�ا الهداية اإللهية ال تتمثل يف البرشــ، » أبٌرش يهدوننا«مهانتهم، و بهؤالء الرسل كرامتهم، ولكنهم دوماً يعرتضون 
ألنه ال يؤهل لهذه الكرامة! و قد يرفضها الجاهل النكة، فيعبــد الحجــر و يــرتك الرســول البرشــ، جهــالً أو تجــاهالً 

» ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إال أن قالوا أبعث ّهللا برشاً رسوالً و«بحقيقة الرسالة و كرامة اإلنسان: 
). رغم أن الرسالة منهج إلهي ال بد أن تتمثل للبرش يف ذوي نوعه، ليصوغهم عىل مثاله قدر املستطاع، و ل� ۱۷:۹۴(

  ال تكون للناس حجة عىل ّهللا بعد الرسل. 
عنهم و عن إ�انهم: أن أظهر غناه و فقرهم، و قوته و ضعفهم، »: و استغنى هللاّ « عن ّهللا » و تولوا«باّ� » فكفروا«

ر هم تدم�اً حيث أذاقهم و بال أمرهم، فلو كان بحاجة اىل إ�انهم أللجأهم إليه، أم لو كان فق�اً إليهم عىل  �ا دمَّ
  ). ۳۹:۷» (ه الكفر و إن تشكروا يرَضه لكمإن تكفروا فإن ّهللا غني عنكم و ال يرىض لعباد«كفرهم ألبقاهم، و لكن: 

يف كفركم، فليس حمده بإ�انكم، ألنه حميد بذاته، مجيد بأفعاله و صفاته، فال » حميد«عن إ�انكم » و ّهللا غني«
  يرجع عائد اإل�ان اىل ّهللا، و ال مّرضة الكفر إليه، و إِ�ا اىل أهله و عليهم. 

ً التحلل عن أرس رشيعة ّهللا، و م� يريحهم و يحوِّ لهم اىل حياة مطلقة هو نكران و الكفر باّ� و رساته يعني دا� ا
  البعث و الحساب زع�ً عىل زعم: 

  ) ۶۴:۷( »فَآِمنُوا بِاّ�ِ َو رَُسولِِه َو النّوِر الّذي أَنْزَلْنا َو ّهللاُ ِ�ا تَْعَملُوَن َخب�ٌ «
لزامه، إذ  -إذاً  -أكان خالف اإلعتقاد أو خالف الواقع و خالفه�، و الظن إن الزعم دا�اً كنية الكذب و زاملته، سواء 

و ليس سنادهم يف زعمهم إال اســتبعادات، فــال » لن يبعثوا«ال يركن اىل أيِّ دليل، فهم يزعمون إن ّهللا لن يبعثهم: 
فالرتبية اإللهية الظاهرة يف محمــد » تبع�قل بىل و ر� ل: «آلـه و عليه هللا صىلجواب إذن إال تأكيد البعث قس�ً بربِّ محمد 

بــد بعــثهم » ثــم«الزاهرة بأخالفه و ترصفاته و تفك�اته، إنها دليل ال مرّد له أن ربه قادر عىل بعث هؤالء آله و عليه هللا صىل
فعل ما هو أقوى منه إذ » عىل ّهللا يس�«البعث و اإلنباء » و ذلك«حسيّاً و علمياً و جزاًء و فاقاً »: لتنبَّؤّن با عملتم«

  و أوىل، كأن صنع محمداً و ربَّاه، الذي يوازي صنع العا� كله و أعىل!. 
ليس قَس�ً خاوياً عن الدليل، مقابلة الالدليل و بالالدليل! و إ�ا تعليل لطيف و اســتدالل بأقربيــة » بىل و ر�«ف 

ه اإللهية املربَهنة، فليصدق قوله عن ّهللا، فبعثهم الغائب (البعث) من الحارض (واقع الرتبية املحمدية) بواقع رسالت
، و هو بشخصه الكريم هو العاملون أجمع و زيادات ال يعلمها ّهللا، هذا، و كذلك آله و عليه هللا صىلأيرس ّ� من صنع محمد 

ا� عىل املظلوم، إذ ربوبيته العاملية تقتيض البعث للحساب، فلواله لكان تسوية ب� املطيع و العايص، بل تفضيالً للظ
ال نرى هنا انتقاماً ك� يجب، فالظلم يظلم و يتبخرت، و املظلوم يُظلــم و يُكرســ، فهــل إن رب العــامل� جاهــل بــا 
يحصل؟ أم عاجز عن اإلنتقام هنا؟ أم سوف يفصل ب� عباده يوم الفصل؟ و  هو الحق! و هذا مقتىضــ ربوبيتــه! 
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  ا تقتيض ربوبيته. و هو قدير �» قل بىل و ر� لتبع�..«
نرى دا�اً أن نكران وجود ّهللا و توحيده، و نكران الرسالة و البعث، ال يستند اىل أي دليل، ثم نرى اآليات البينات 
كيف تعالج ما يخالج يف صدورهم من ظن و زعم، �ختلف الرباه� القاطعــة: فطريــة، فكريــة، عقليــة، حســية و 

عــىل قلــوب «) و ۷:۱۱۰» (ا كذبوا من قبل كذلك يطبع ّهللا عىل قلوب الكافرينماكانوا ليؤمنوا �«اقعية، و لكنهم 
  ). ۱۰:۷۴»(املعتدين

و تنذر يوم الجمــع ال ريــب «و قد تكرر هذا الجمع يف القرآن، و إنه لفصل القضاء: »: يوم يجمعكم ليوم الجمع«
اء من هذا النسل األخ�، إنسانياً و سواه، أم يجمع ّهللا فيه املكلف� �ختلف درجاته، بكل الدواب، سو »: ۴۲:۷» (فيه

  سواه من األنسان املنقرضة قبله.
و هنا يومان و جمعان يف النص، يوم جمعٍ أول هو جمعهم يف اإلحياء: قيامة اإلحياء للحســاب و الجــزاء الوفــاق، 

  كّل منها جمع.  فالقيامة أيام ثالثة: قيامة اإلمانة، و قيامة اإلحياء، و قيامة الحساب الجزاء، و يف
و الغ� أن تبخس صاحبك » ذلك يوم التغابن«اليوم العظيم املحتد، البعيد املدى، الذي ال حاكم فيه إال ّهللا » ذلك«

اً، فمــن هــم املتغــابنون يــوم الجمــع، و  كيــف  يف معاملة بينك� برضب من اإلخفاء، فالتغابن هو التبــاخس خفيــ
  يتغانون؟ 

إذ تربّء الذين اتُّبعوا من الذين اتَّبعوا «باعهم، أن يحاول كٌل أن يبخس صاحبه فيتربء؟: هل إنهم رؤوس الضاللة و أت
و رأا العذاب و تقطعت بهم األسباب. و قال الذين اتَّبعوا لو أن لنا كرًّة فنتربء منهم ك� تربءوا العذاب و تقطعت 

ك� تربءوا منا كذلك يريهم ّهللا أع�لهم حرسات عليهم   بهم األسباب. و قال الذين اتَّبعوا لو أن لنا كرًّة فنتربء منهم
و إذ يتحاجون يف النار فيقول الضعفاء للذين استكربوا إنا كنا لكم تبعاً فهل ) «۲:۱۶۷» (و ما هم بخارج� من النار

  ). ۴۰:۴۸»(أنتم مغنون عنا نصيباً من النار. قال الذين استكربوا إنا كٌل فيها إن ّهللا قد حكم ب� العباد
فهذا يوم التغابن بينهم يف النار يوم القرار، ك� تغابنوا يوم الدنيا، إذ أضل املضلون أتباعهم غبناً و حيلة، و أضلهم 
أتباعهم باتِّباعهم فازدادهم استكباراً و غيلة، فكانت حياتهم بينهم حياَة التغابن، و لكنه يظهــر يــوم الــدين دون 

  ا. خفاء، مه� كان خفياً يوم الدني
أو أنه التغابن ب� ّهللا و الكافرين به؟ فهم كانوا مبتهج� يوم الدنيا بتخلفاتهم، حاسب� أنفسهم أنهم السابقون؟ 

)، فهــم أرادوا أن ۳۹:۴۷» (و بدالهم من ّهللا ما� يكونوا يحتســبون) «۵۹:۲» (فأتاهم ّهللا من حيث    � يحتسبوا«
  لك املبطلون.يبخسوا الحق و أهله، فبُخسوا و خرس هنا

، و يخفي عليه خــ�ه و ّرش نفســه، فيحســب أنــه  ير غ� الخ�ِّ أو انه التغابن ب� األخيار و األرشار، إذ يحاول الرشِّ
و قالوا ما لنا ال نرى رجــاالً كنــا نعــدُّ هــم مــن األرشار. «يحسن صنعاً، ثم يوم القيامة يظهر الخايف من أمر ه�؟: 

)، و كأ�ــا الفريقــان كانــا ۳۸:۶۴» (األبصــار. إن ذلــك لحــق تخاصــم أهــل النــار أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم
متعاقدين و متبايع�، املؤمنون ابتاعوا دار الثواب، و الكافرون اعتاضوا منها دار العقاب، فتفاوتوا يف الصــفقة، و 

  تغابنوا يف البيعة، فكان الربح مع املؤمن�، و الخرسان مع الكافرين. 
تمل، و الجمع أجمل، مه� كان الغ� من ّهللا و املؤمن� حقاً، و مــن الكــافرين بــاطالً، و لكــن الكــل أقول: كٌل مح

مباخسة عىل خفاء، خفاء  املبطل حيلة و غيلة، و خفاء املحق نتيجة كفر املبطل، أو جزاء كفره: غبناً بغ� جزاًء و 
  فاقاً. 

فحيــاة اإل�ــان و » و من يؤمن باّ�.. و الذين كفــروا..«الثنا�  و قد تلمح اآلية نفسها بالتغابن األخ� يف تقسيمها
الكفر مغابنة، فان حالة الكافر املريحة املَرِحة تغ� ضعفاء اإل�ان، و حياة املؤمن امللتوية الصــعبة تغــ� حمقــاء 

  الكفر و الطغيان، ثم تظهر حقيقة األمر يف الحيات� يوم التغابن. 
ومن� الذين خلطوا عمالً صالحاً و آخر سيئاً، سوف يدخلون النار ك� هم يــدخلون، فهــم و قد يزعم الكفار أن امل

يغتنمون مزيد الكفر و الطغيان، و يسخريون من هؤالء املؤمن� الضعفاء: ماذا يفيدكم هذا اإل�ان، و أنتم كأمثالنا 
  من أهل النار؟ 

اته و يدخله جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها و من يؤمن باّ� و يعمل صالحاً يكفر عنه سيئ«فالجواب: 
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إن تجتنبوا كبــائر مــا تنهــون عنــه نكفــر فــنكم «تعني كبائر الصالحات و ترك كبائر الطالحات: » صالحاً «و » أبداً 
�ة، و هذا الصالح العظيم سلباً و إِيجاباً، يكفر السيئات: األع�ل غ� الكب» إن الحسنات يذه� السيئات» «سيئاتكم

  و ترك الحسنات الصغ�ة، و هذا غ� من املؤمن� عىل الكافرين الظان� بهم ظّن السوء الظا�: أنهم و إِياهم سواء. 
تعمُّ » الذين كفروا«ك� و أن الكافرين ليسوا عىل سواء، فمنهم من يخلَّد يف النار أبداً، و منهم من ال يؤبَّد، و �ا أن 

  ر لهم، رغم ذكره للمؤمن� فانهم يف الجنة آبدين. الفريق�، � يذكر أبد النا
فهذه الفوارق ب� املؤمن� الخاطئ�، و ب� الكافرين املختلف� يف الكفر، إنها تغابٌن بيــنهم، ملــن يجهلــون موقــف 

ا يوم  الحساب و ميزانه، تغابن يف الدنيا بجهالة الشاردين، و يف اآلخرة بظهور حقيقة الغ� و باطله و أهله�، ألنه
  الدين. 
تنظيم يف حقل اِإل�ان بعقل اِإل�ان، اعتصاماً بحبل ّهللا دون تفرق عنه أو تفرق في� بينهم، » يا الذين آمنوا«و هنا 

  حيث إن اال�ان هو رمز الوحدة يف كلمة و التوحيد الكلمة، فال عداوَة ـ إذاً ـ و ال بغضاء.
ة أم هي أعــم مــن الظــاهرة، و البغضــاء هــي الظــاهرة قضــيَة صــيغة و علَّ الفارق بينه� أن العداوة هي الباطن

  التفضيل، فه� العداوة باطنة و ظاهرة،  واملفروض ب� قبيل اِإل�ان االعتصام بحبل ّهللا جميمعاً دون أي تفرق.
التفرقــات  فاملفروض عىل املؤمن� تكريس كل طاقاتهم و امكانياتهم ىف االعتص�م بحبل ّهللا جميعاً، و سلب كافــة

  ».انتم األعلون إن كنتم موءمن�«حتى يسود سائر الناس النسناس الذين يرتبصون بهم كل دوائر السوء ف
  فإن تركوا املعصية توبًة فاّ� يتوب عليهم دون أن يبقى جناح الرشب لزاماً عليهم.
و عمــل الصــالحات التــي تصــلح ذلك، و ألن رشب الخمر ناقض لإل�ان فال بد بعد التقوي عنه من تجديد اإل�ان 

لجديد اإل�ان، و من ثم تقوى ثانية علَّ منها التقوى يف التصميم بعد التقوى يف تــرك الرشــب حتــى تكــون توبــة 
نصوحاً، فإن مجرد الرتك ال يستلزم واقع الرتك إالَّ بتصميم عليه، و إ�ان ثان بعد جديد يتبنَّى ذلك التقوى،ثم تقوى 

إحســاناً ملراتــب اإل�ــان و عمــل » أحســنوا«م فإن من التصميم ما هو غ� صميم، و أخ�اً يف الصميم بعد التصمي
  الصالحات و التقوى، م� يدل عىل غلظ الحرمة يف الخمر و أخواتها حيث يبقى جناحها لو ال هذه التقيات.

و مدنياً، و � تكــن ألحــد و من هنا نتب� أن هذه املذكورات يف هذه اآلية كانت محرمة طول العهد الرسويل مكياً 
ه مهــ�  عاذرة يف رشب الخمر و اقرتاف أخواتها، فإن كرور اآليات هنا و هناك مراراً و تكراراً كانت �نع عنها بأشدَّ

مه� � تنهوا طوال كرور اآليات » فهل انتم منتهون«اختلفت صيغ التحريم، حتى وصلت إىل ذلك التهديد الحديد 
  لف التعب�ات.املذكرات الناهيات �خت

تعم طعم عوائد امليرس و ذبائح األنصاب و الأزالم إىل طعم الخمر، حيث الرشب طعٌم مه� � » ما طعموا«و هنا 
فالعبارة الصالحة لجامع رشب الخمر و طعم الثالثة » و من � يطعمه إنه مني«يكن كلُّ طعٍم رشباً، و ك� يف مثل 

  ».طعموا«األخرى هي 
هناك تب�ِّ كب�ة عدم اإلنتهاء، و العفَو عن املنتهــ� بتلــك الرشــوط » فهل أنتم منتهون«و جاه هنا » ال جناح«ف 

  املرسودة التي ال نظ�ة لها يف رشوطات التوبة يف سائر الكبائر، ما يدل عىل أن هذه األربعة هي من الكبائر.
منوا و عملوا الصالحات و اتقوا و احسنوا، ذلك، فليس نفي الجناح هنا في� طعموا تحليالً للمحرمات قضيَة أنهم آ 

فإن قضيتها ـ و بهذه التأكيدات املتكررة ـ ترك املحرمات دون إقرتافها حيث القضية ال تحمل نقيضها، فإ�ا ينفــى 
الجناح عن املؤمن� الصالح� رشَط أن يكفرِّوا ع� طعموا فــي� ســبق مــن حــرام إذا طعمــوه، أم يرتكــوه مهــ� � 

  .١ليالً لل�كوالت املحللة ككل، و توبة عىل  الذين أكلوا محرمات ثم تابوا هكذا توبة نصوحيطعموه، تح
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��� آ��ـ�ا و ���ـ�ا «�� ا�� ����ن ����� ا����؟ �����ا: ��ـ�، ��ـ�ل ا��ّـ�  ����ا ا���� �����م ���ل ��� ���� آ�� و ���� ا��� ��� �ـ�� ��ـ� اـ�

��ا ���راً ��� ���� ��ـ� ا���ـ� و إن ا�ـ�ك ���ـ�ً ��ـ� ¨ ���� ���� ا�� ��� ���� إ��� إن أ��ك ���ب» ا������ت ���ح ���� ����ا...

���� ��� إ�� ��� ���� ����ا ��� ��� ��ل: ����� ا����؟ �ـ���ا: ��ـ� ���ـ�  ����� ��� ا����ر ��� ���� ��� إ�ّ� �� �����ا ���د ا��ّ�
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ذلك، و التقوى بحالها قضيتُها العليا ترك امهات املعايص و هذه األربع هي من اكرب كبائرها، فكيــف تجتمــع مــع 
ت بكب�ة مثل ما نجدها يف الخمر و طعم الخمر بعد تحر�ها بهذه التأكيدات الوطيدة، و ال نجد تأكيدات وتنديدا

امليرس، و اليكم نصوصاً من ام� املؤمن� و موىل املتق� إيضاحاً ملا ورد يف القرآن من قضايا التقوى و صفات املتق� 
ه  د اإلحســان الــذي يجمــع يف ِخِضــمِّ فضالً ع� يف آيتنا من مثلث التقوى و اال�ان و مثنى عمل الصالحات و موحَّ

  �ان و التقوى و عمل الصالحات:مثلث اال 
فاتقوا ّهللا عباد ّهللا، و فروا إىل ّهللا من ّهللا، و امضوا يف الذي نهجه لكم، و قومــوا �ــا عصــبه بكــم، فعــىلٌّ ضــامن «

أما اإلمرة الربة فيعمل فيهــا التقــي و أمــا اإلمــرة الفــاجرة «) ـ ۲۷/۷۵(الخطبة » لفلجكم آجالً، إن � ُ�نحوه عاجالً
  .١)۶۲/۱۸۸» (فاتقى عبٌد ربه، نصح نفسه، و قدم توبته، و غلب شهوته«) ـ ۴۰/۹۹» (تع فيها الشقيفيتم

فهذه رشذمة من التقوى و إليكم ج�عها من إمام املتق� و يعسوب الدين حيث يصف املتق� عــن بكــرتهم ملــن 
  :٢يستوصفهم

ياً عن طاعتهم، آمنــاً مــن معصــيتهم، ألنــه ال ترضــه أما بعد فان ّهللا سبحانه و تعاىل خلق الخلق ح� خلقهم غن«
  ».معصية من عصاه، و ال تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم، و وضعهم من الدنيا مواضعهم

                                                                                                                                                         
��ل: ���ور ���� ا���س ���ل ���� ����ى؟ ��ل: » ��� ��� ا���� آ���ا...«����ا: ا��أ ا��� ����� » ا��� ا���� و ا�����...«�����: 

��ّ� �� �� ��ٔذن �� ا��ّ� ��ن ز���ا ا��� ���ل ������� ��� أ��ـ�ا �ـ� �ـ�م ا��ّـ� و ان ز��ـ�ا ا��ـ� �ـ�ام ����ـ���  أرى أ��� ����ا ����� ا

 .������ ������ 

 
أو���� ���د ا��ّ� ����ى ا��ّ� ا��ي ��ب ا�ٕ����ل، و و�� ��� ا��ٓ��ل، و أ����� ا����ش، و أر�� ��� ا����ش، و أ��ط ��� «. و ١

����� ا��وا��، و أ��ر�� ������ ا���ا��، ��ٔ��ـ��� �ـ�داً، و و��ـ� ��ـ� ا�ٕ����ء، و أر�� ��� ا���اء، و آ���� ������ ا���ا�� ، و ا

أو���� ����ى ا��ي أ��ر ��� أ��ر، و ا��� «ـ  ٨١/١/١٣٧» ��داً، �� ��ار ���ة، ودار ���ة، ا��� �����ون ����، و ���َ���ن �����

��ً، ��ٔ�� و أردى، و و�� �����، و ز�� ���ٓت ا���ا��، و �ّ�ن ��� ���، و ��ر�� ��واً ��� �� ا���ور ����ً، و ��� �� ا��ٓذان ��

���د ا��ّ� إن ���ى ا��ّ� ��� أو���َءه ���ر��، و أ���� ������ ������، ��ـ� أ�ـ��ت ��ـ�����، و «) ـ ٨١/٢/١٤٥» (�����ت ا������

ـ�ِٔ، و ا�ـ�����ا ا��ٔ�ـ� » ، ��ـ�دروا ا���ـ�، و �ـ���ا ا��ٔ�ـ�، ��ـ����ا ا��ٔ�ـ�أ���ٔت �� ا�َ���، ��ٔ��وا ا��ا�� ���َ�َ��، و ا�ـ��ي� �����

أ�� ا����ل ا�������ِ�� ������� ا���ى، و ا��ٔ���ر ا������ ا�� ��ـ�ر ا���ـ�ى، ا�ـ� ا���ـ�ب ا��ـ� ُو��ـ� ��ـ�، «) ـ ف ١١٢/٢٢٠(

�ّ�� � ���ـً� �ـ� �ـ�� ���ـ�، و �ـ����ا ا��ّـ«) ـ ١٥٥/٢٧٧» (أ�� و ������ى ���� ُ�َ�� ا�����ـ�«) ـ ١٤٢/٢٥٦» (و����ت ��� ���� ا

� ������، و ���ر ��ِ�ر، و زِ�� ��زد��، و أ��ب ��ٔ��ب، و را�ـ�  ا���ف �����ف، و َوِ�� ��ِ��، و ��ذر ��ٓدر، و أ��� ��ٔ���، و ُ���

� زاداً ��ـ�م ���ب، و ا���ى �ٕ����ى، و أري ��أى، ��ٔ��ع �����ً، و��� ��ر��ً، ��ٔ��د ذ��ـ�ة، و أ�ـ�ب �ـ���ة، و ��ـ� ��ـ�داً، و ا�ـ���

�� �ُ�ـ� َر���� و و��� ����� و ��ِل ����� و ���� �����، و ��م أ���� ��ار ُ���ِ��، �����ا ا��ّ� ���د ا��ّ� ِ��َ� �� ����� ��، وا��ورا �

� ���ق ����ده، و ا�َ��روا ��� ��ل ���ده ��ا ا��ّ� ���د ���«) ـ ٨١/٢/١٤١» (�� ��ر�� �� ����، و ا�����ا ��� �� أ�ّ� ��� �������

ا��ّ�، ���� ذي �� ��� ا����� ����، و أ��� ا���ُف ����، و أ��� ا����� ِ��ار ����، و أ���ٔ ا����ء �� ا�� ����، و ��� ا���ـ� 

���ا��، و أو�� ا���� �����ِ�، و ��م ا��ـ�ف ��ٔ���ـ�، و ���ـ� ا���ـ��� �ـ� و�ـ� ا��ـ���، و �ـ�� أ��ـ� ا���ـ��� إ�ـ� ا�ـ��� 

 . ٨١/٢/١٤٤» � ����� ������ت ا���ور، و �� ��َ� ���� ������ت ا��ٔ��را�����ب، و �

 
�� �ـ�ل: ا����م ������� ��� ��ٔ�� ا���� ������  ��� ��ل �� أ��� ا������� �� �� ا��� ا����م ����. ��ه ا����� ا���� ����م ���� ��  ٢

�ـ�ه ا����ـ� ���ـ� ا���ـ� ا��ـ��م ���ـ���� ���ـ� ���ـ�  » ان ا��ّ� �� ا���� ا���ا و ا���� �� �����ن«ف » ا�� ا��ّ� و أ���«�� ���م 

 ��� ���م ���� ���� ���� ����.
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فاملتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، و ملبسهم اإلقتصاد، و مشيهم التواضع، غضــوا أبصــارهم عــ� 
وا اس�عهم عىل العلم النافع لهم، نُزِّلت انفسهم منهم يف البالء كالتي نزلت يف الرخاء، و لو حرم ّهللا عليهم،  و وقف

ال األجل الذي كتب ّهللا عليهم � تستقر أرواحهم يف اجسادهم طرفة ع�، شوقاً إىل الثواب، و خوفاً مــن العقــاب، 
مــون، و هــم و النــار عظم الخالق يف أنفسهم فصغر ما دونه يف أعينهم، فهم و الجنة كمن  قد رآها فهم فيها منعَّ

كمن قد رآها فهم فيها معذبون، قلوبهم محزونة، و رشورهم مأمونة، و أجسادهم نحيفة، و حاجاتهم خفيفــة، و 
أنفسهم عفيفة، صربوا أياماً قص�ة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحــة يرســها لهــم ربهــم، ارادتهــم الــدنيا فلــم 

فدوا أنفسهم منها، أما الليل فصافون أقدامهم تال� ألجزاء القرآن يرتلونه ترتيالً، يُحزنون بــه يريدوها، و أرستهم ف
أنفسهم، و يستث�ون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً، و تطلعت نفوسهم إليها شوقاً، و 

ليها مسامع قلوبهم، و ظنوا أن زف� جهنم و شهيقها ظنوا انها نصب أعينهم، و إذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إ
هم و ُركَبهم و أطراف أقدامهم، يطلبون إىل ّهللا  يف أصول آذانهم، فهم حانون عىل أوساطهم، مفرتشون لجباهم و أكفِّ

لــيهم النــاظر تعاىل يف فكاك رقابهم، و أما النهار فُحل�ء عل�ء أبرار أتقياء، قد براهم الخوف بَْرَي الِقداح، ينظــر إ
فيحسبهم مرىض و ما بالقوم من مرض، و يقول لقد خولطوا و لقد خالطهم أمــر عظــيم، ال يرضــون مــن أع�لهــم 
القليل، و ال يستك�ون الكث�، فهم ألنفهسم متَّهمون، و من اع�لهم مشفقون، إذا ُز�ِّ أحد منهم خاف م� يقال له 

بنفيس، اللهم ال تؤآخذ� �ا يقولون، و اجعلني أفضــل مــ� ¨ � من فيقول: أنا أعلم بنفيس من غ�ي، و ر� اعلم
يظنون، و إغفر يل ما ال يعلمون، فمن عالمة أحدهم أنك ترى له قوة يف دين، و حزماً يف ل�، و إ�اناً ىف عبــادة، و 

مل األع�ل الصالحة و هو تجمالً ىف فاقة، و صرباً يف شدة، و طلباً يف حالل، و نشاطاً يف هدًى، و تحرجاً عن طمع، يع
ر من الغفلة، و فرحاً �ا أصاب من الفضل و  عىل وجل، �يس و همه الشكر، يبيت حِذراً و يصبح فرحاً، حِذراً ملا حذِّ
الرحمة، ان استصعبت عليه نفسه في� تراه � يطعها سؤلها في� تحب، قرة عينه في� ال يزول، و زهادتــه فــي� ال 

لعلم، و القول بالعمل، تراه قريباً أمله، قليالً ز�، خاشعاً قلبُه، قانعة نفسه، منزوراً أكله، سهالً يبقى، �زج الحلم با
أمره، حريزاً دينه، ميِّته شهوته، مكظوماً غيظه، الخ� منه مأمول، و  الرش منه مأمون، إن كان يف الغافل� كتــب يف 

�، يعفوا عمن ظلمه، و يُعطي من حرمه، و يصل من قطعه، الذاكرين، و إن كان يف الذاكرين � يكتب من الغافل
ً معروفه، مقبالً خ�ه، ُمدبراً رشه، يف الزالزل وقور، و يف املكاره صبور، و  بعيداً فحشه، ليناً قوله، غائباً منكره، حارضا

ال يُضــيع مــا  يف الرخاء شكور، ال يحيف عىل من يبغض، و ال يأثم فيمن يحب، يعرتف بالحق قبل أن يشهد عليــه،
استحفظ، و ال ينىس ما ذُكِّر، و ال ينابز باأللقاب، و ال يضار بالجار، و ال يشمت باملصائب، و ال يدخل يف الباطل، و 
ه صمته، و إن ضحك � يعُل صوته، و إن بغيعليه صرب، حتــى يكــون ّهللا هــو  ال يخرج من الحق، إن صمت � يغمَّ

  الناس منه يف راحة، أتعب نفسه آلخرته... الذي ينتقم له، نفسه منه يف عناء و
َد لَُكْم َعَفا ّهللاُ َعنْها يا أَيَّها الّذيَن آَمنُوا ال تَْسئَلُوا َعْن أَْشياءَ إِْن تُبَْد لَُكْم تَُسؤكُْم َو إِْن تَْسئَلُوا َعنْها حَ� يُنَزُّل « الُْقرْآُن تُبْ

  ):۵:۱۰۲(»ْوٌم ِمْن قَبْلِكُْم ثُّم أَْصبَُحوا بِها كاِفرينَ ) قَْد َسأَلَها قَ ۱۰۱َو ّهللاُ َغُفوٌر َحليٌم(
هذه اآلية تقتسم السؤال عن أشياء إىل محظور و محبور إعتباراً بالعقاقبة املحظورة و املحبورة، فالسؤال هو كسائر 

  املوضوعات التكليفية بحاجة إىل س�ح لو اله فليس محبوراً سواء أكان محظوراً أم سواه.
ل ع� ال يتوجب عىل السائل علمه و ال يرجح غ� محبور، فإن نفس السؤال محظور عىل أية حال إالَّ فــي� فالسؤا

فك� اإلساءة إىل النفس دون مربر هو أرجح منها » إن تبد لكم تسؤكم«يرجح علمه عىل جهله، و هنا محور الحظْر 
  محظوٌر، كذلك السؤال عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.

د التَّكليف ك� تساءل بنو إرسائيل حول البقرةذلك، و من ا ما منه ما ييسء يف نفسه  ١لسؤال يف غ� موقفه ما يشدِّ

                                                        
��� ���ل ا��� ا���س ان ا��ّ� ����� �� ا���ض �����  آ�� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا�� ���ن �� ا�� ����ة ان ر��ل ا��ّ�  ٢:٣٣٥. ا��ر ا�����ر ١

؟ ���� ��� ��� ا��د�� ���ث ��ات ��ل: �� ��� ��� ����� و �� و��� ٓا�� و ���� ��ا� ���ا��� ���م ر�� ���ل: ��� ��م �� ر��ل ا��ّ�  
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خــرج رســول ّهللا  «عن بعض النسل، أو يتهدر يف السؤال و يهــدي و يتمســخر، فقــد ح� يبدو كأن يُسأل املعصوم 
و هو غضبان مح�رٌّ وجهه حتى جلس عىل املنرب فقام إليه رجل فقال: أين آبا�؟ قال: يف النار، فقام آخر  آله و عليه هللا صىل

و هو غ� من يدعى إليه!. ذلك، و قــد يعنــي الســؤال اإلســتجهال، كــأن ّهللا �  ١»فقال: من أ�؟ فقال: أبوك حذافة
إن ّهللا حد حدوداً فال تعتدوها و فرض فرائض فال تضــيعوها و حــرم «ل ف� ب� حك�ً يتساءل عنه، و يعرف السؤا

  .٢»أشياء فال تنتهكوها و ترك أشياء يف غ� نسيان ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها و ال تبحثوا عنها
فاســألوا أهــل الــذكر إن «و أما سؤال اإلستعالم في� يرجح فرضاً و سواه فهم فرض أو سواه و ك� يقول ّهللا تعاىل: 

  ٣»خذوا العلم قبل رفعه و قبضه...: «آله و عليه هللا صىلو يقول رسول هللا  » كنتم ال تعلمون

                                                                                                                                                         
� �� ���� ��� ذرو�� �� ������ ����� ��� ا���� ����� ����ة ��ا��� و ا������ ��� ا����ء�� ��ذا ������ �� ��ء �������ه و إذا ا����

 ���ء ��ٔ��ا ��� �� ا������.

��ّ�   ٓا�� و ���� ا��� ���ا��ّ�   و ��� �� ا�� ���س ان ر��ل أذن �� ا���س ���ل: �� ��م ��� ����� ا��� ���م ر�� �� ��� ا�� ���ل �� ر��ل ا

�� �� ��م؟ ���� ����ً ����اً ���ل: و ا��ى ���� ���ه �� ��� ��� ����� و �� و��� �� ا������ و اذن ������  آ�� و ���� ا��� ���

����� » �� ���ٔ��ا �� أ���ء إن ��� ��� �����«أ����� ���ء ������ا و إذا ������ �� ��ء ������ا ��ٔ��ل ا��ّ� ������ا �� ������ و إذا 

أن ���ٔ��ا �� ��� ا��ي ��ٔ�� ا����رى �� ا�����ة �������ا ��� ������ ���� ا��ّ� �� ذ�� و ��ل: �� ���ٔ��ا، أي إن ��ل ا���آن ���� 

و ��� �� ��� �� ا�� و��ص ��ل:��ل » ا �ٕ�ذا ��ل ا���آن �ٕ���� �� ���ٔ��ن �� ��ء إ��� و���� ������������ ��ء�� ذ�� و��� ا����و

 ». أ��� ا������� �� ا������� ����ً �� ��ٔل �� ��ء �� ���م ���م �� أ�� ���ٔ���: «ٓا�� و ���� ا��� ���ر��ل ا��ّ�  

 
..���م ��� �� آ�� و ���� ا��� ����� و ا�� ���� و ا�� ��دود�� �� ا�� ����ة ��ل: ��ج ر��ل ا��ّ�  ـ ا��ج ا����� ٣:٣٣٥. ا��ر ا�����ر ١

����ً و �����آن إ����ً ا�� �� ر��ل ا��ّ� ���� ��� ������� و ��ك و  آ�� و ���� ا��� ���ا����ب ���ل: ر���� ����ّ� ر��ًو ���ٕ����م د���ً و �����  

 �� ���� ���� و ���� ��اه ا��ٓ��.ا��ّ� أ��� َ�� آ��ء

�� ا�� ��  ٣٣٤أ��ل: و ذ�� �� ��اء ���ة ا������� ا������ �����ه ا�����، ��� ا������ �� �� ������ن ا���، و ��� �� ا����ر 

�� ���ٔ���� ا���م �� ��ء إ��� ��� ا���ه ������ٔ�� ���ج ذات ��م ��� ��� ا����� ���ل:  ٓا�� و ���� ا��� ���ا��ٓ�� ان ا���س ��ٔ��ا ��� ا��ّ�  

ا���ٔ��� �� ���� ��� ذ�� ا���م ار��ا و ���ا ان ذ�� ��� ��ي ا�� �� ��� ����� ا���� �� ����� و ����� �ٕ�ذا ر�� ��ف ���� 

: ٓا�� و ���� ا��� ���.���ل ا����  �� ا��؟ ���ل: أ��ك ��ا�� و ��ن إذا ���� ���� إ�� ��� أ���.. آ�� و ���� ا��� �����أ�� ���� ���ل �� ر��ل ا��ّ�  

�� رأ�� �� ا���� و ا��� �����م �� ان ا���� و ا���ر ����� �� ��� رأ����� دون ا�����، و ��� �� ا�� ���س ��ل: ��ن ��س ���ٔ��ن 

 ��ّ� ���� ��ه ا��ٓ��.ا����اًء ����ل ا���� �� أ�� و ���ل ا���� ��� ����� ا�� ����� ����ل ا ٓا�� و ���� ا��� ���ر��ل ا��ّ�  

�� ���ب ���ل ا���� و ���م ا����� ���� ���� �� ا���ق �� ����ب ��ل ��ٔ�� ���� �� ����ن ا����ي  ١:٦٨٢و �� ��ر ا������ 

ّ� أن ���� �� �����ً �� ��ٔ�� ��� �� ����� ا���� ��� ��رد �� ا������ ��� ������ ���� ا����ن: و ا���� و�� �� ا����� ان ا��ّ� �

ا�� �� ��� ا�� �� آ���� إ��� و �� و��� �� ���� ���� ������ ز���� و ا�� ا��ج ���  » �� أ��� ا���� آ���ا �� ���ٔ��ا...«و ��� ���ل: 

 ا��ج و �� ���� ��ٔ�� �� ا���ا��� �� ����.

 
 :آ�� و ���� ا��� ������ ا����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ـ ا��ج ا�� ���� و ا�� ا����ر و ا����� و ���� �� ا�� ��٢:٣٣٦. ا��ر ا�����ر ٢

 
و�ـ� �ـ� ��ـ� ا�ـ�داع و �ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��ا��ج ا��� و أ�� ا���� و ا����ا�� و ا�� ��دود�� �� ا�� ا���ـ� ان ر�ـ�ل ا��ّـ�   . و ���٣

��دف ا���� ا�� ���س ��� ��� أدم ���ل: ا���  ا���س ��وا ا���� ��� ر��� و ���ـ�، �ـ�ل: و ��ـ� ��ـ�ب ��ـ�ٔ��� ��ـ� ����ـ� ا��ّـ� 

��� ���� ا���ـ� و �ـ�ا ا��ـ�آن �ـ�� ا����ـ� و �ـ� �����ـ�ه و  آ�ـ� و ���� ا��� �������� ا��ٔ��� و ���� ��: �� ر��ل ا��ّ�   �� ا���د ���«ا��ٓ��: 
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فإن نازل القرآن إجابة عن كل سؤل و كل سؤال صالح لإلجابة، » و إن تسألوا عنها ح� ينزل القرآن تبد لكم«ذلك 
القرآن فال، فإنه ال يجيب إالّ بالوحي، و ح� جاء الوحي يف غ� ح� نزول  آله و عليه هللا صىلو أما أن تحرِّجوا موقف الرسول  

كتاباً أو سنة بأمر فال سؤال بعدئٍذ، حيث يعني أن بيان ّهللا غ� شاف أم إنه نقض ع� يجب للمكلف�، و أما السؤال 
ؤال عن أشياء عن حكم ملَّا ينزل يف الكتاب أو السنة أم هو مجهول لدى السائل مه� نزل فال محظور فيه، فإ�ا الس

  إن تبد لكم تسؤكم أحكاماً أو موضوعات، هذا هو املحظور و ما سواه محبور.
فإن ّهللا � يسكت ع� سكت عنه جهالً أو بخالً، و هذا يختص » أسكتوا ع� سكت ّهللا عنه«فقد تعني اآلية ما عنته 

  من أرضابه. �ا ب�ِّ بوجه طليق أو عام دون تقيُّد، أم أمر � يب�َّ مع ما ب�َّ 
؟ و أي فرق يف السؤال امليسء ح� ينزل القرآن و ح� ال »أشياء إن تبدلكم تسؤكم«هو » عنها«و مرجع الضم� ىف 

  ينزل؟!.
من الفارق أن اإلجابة ح� ينزل القرآن هي حسب الحكمة الربانية دون الخارجة عنها، فقد يأ� الجواب عن سؤال 

يث الجواب يختص �ا يحتاجون يف دينهم، دون ما ال يعنى فيــه مــن مختلــف ح» قل هي مواقيت للناس«األهلَّة 
األهلة من الواجهة الكونية، و أما ح� ال ينزل القرآن فسؤال الرسول محِرج و سؤال غ�ه مخرج عن صالح اإلجابة 

  ملكان عدم العصمة أم نفاد الحكمة الصالحة.
جابه فال يبدي ما يسوءكم من الجواب، ولكن سائر اإلجابــة فألن القرآن هو إجابة عن كل سؤال و سؤال صالح لإل 

وما أشبه م� ال يعنى، كالسؤال » كم أعيش«و » من أ�«كسائر السؤال ال يختص �ا هو صالح يف حقل التكليف، ك 
ما حول حكم عام أو مطلق يعنى منه تقيّد أو تخصص ك� كان يف قصة البقرة لبني ارسائيل، فإن املطلق و العام و 

أشبه يف مقام البيان نصاً أو ظاهراً ليس قارصاً ع� يرام، إذاً فسؤال القيد تجاهل عن صالح البيان، كأن ّهللا � يرد ما 
  يصلح أو � يب� ما أراد! ك� حصل من الخليفة عمر يف قصة الخمر!.

سؤال في� يعنى مــن صــالح إذاً فكل سؤال عن أي مسؤول في� ال يعنى من صالح الدين أو الدنيا محظور، و كل 
  ».و إن تسألوا عنها ح� ينزل القرآن تبد لكم«الدارين محبور، و نازل القرآن يعم صالح النشأت�، فلذلك 

هو عفٌو عن السؤال املحظور و اإلجابة املحظورة املسيئة يف وحي القــرآن » عفا ّهللا عنها و ّهللا غفور حليم«و هنا 
» عفى ّهللا عنها«، و عفٌو عن مادة السؤال التي هي يف إج�ل، مثلث من العفو شمله: بالنسبة لهذه األمة املرحومة

  ».إن تبد لكم تسؤكم«أوالها » أشياء«و هي يف األخ� مواصفة ثانية ل 
� تشمل األولــ�، إذاً فتأخ�هــا تــأخ� قاصــد إىل هــذه العنايــات » إن تبد لكم«عىل » عفا ّهللا عنها«و لو تقدمت 

  الثالث.
فقد عفى ّهللا عن أشياء � يبينها فال تسألوا عنها، و عفى ّهللا عن ذلك السؤال املحظور فال تكرروه، و عفى ّهللا عن 

  إبداِءها بعد السؤال فال تُحفوا.
» قد سألها قــوم مــن قــبلكم ثــم أصــبحوا بهــا كــافرين«ذلك، و من ثم تذك� بسابق هكذا سؤال بجوابه العضال: 

اللهم إن «و السائل� » أدع لنا ربك...«رة يف قصتها اإلرسائيلية فقد كفروا بكرور سؤالهم يف مثل كالسائل� حول البق
فائتنا �ا تعدنا إن «) أو ۸:۳۲» (كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الس�ء أو إثتنا بعذاب أليم

إذ قالوا لنبّي لهم إبعث لنا «و » خذتهم الصاعقةأرنا ّهللا جهرة فأ «) و كسؤال قوم موىس ۷:۷۰» (كنت من الصادق�
                                                                                                                                                         

رأ�� �� ��� و��� ���ة �� ا���� ���ل: أو���� ا����د و ا����رى  آ�� و ���� ا��� ��������ه ���ء�� و ذرار��� و ��ا��� ���� ر��ل ا��ّ�  

 ا������ و �� أ����ا �� ������ن ���� ���ف ��� ��ء �� أ����ء�� أ�� و إن ذ��ب ا���� أن ���� �����.��� ا����� 

�� أ��ل ا���� �� ا�� ا���رود ��ل: ��ل ا�� ���ٌ� ������ ا����م إذا ����� ���ء ����ٔ���� �� ���ب  ٦٨٣: ١و �� ��ر ا������ 

��� �� ا���� ا���ل و ���د ا���ٓل و ���ة ا���ال ���� �� �� �� ر��ل ا��ّ�  آ�� و ���� ا��� ���ا��ّ� ��ل �� ��� ����� ان ر��ل ا��ّ�  

�� ��� �� ���� �� ���ا�� إ��� �� ا�� ����� أو ���ف أو ا���ح «ا�� ��ا �� ���ب ا��ّ�؟ ��ل: ان ا��ّ� ��� و �� ���ل:  آ�� و ���� ا��� ���

 ».�� ���ٔ��ا �� ���ء ان ������ �����«و ��ل: » ���ء ا��ا��� ا��� ��� ا��ّ� ��� �����ً و �� ����ا ا��«و ��ل: » ���  ا���س
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و ما أشبه من السؤاالت الكادحة القادحة غ� » ملِكاً نقابل يف سبيل ّهللا..فل� كتب عليهم القتال تولوا إالَّ قليالً منهم
  أو استعجال.املعنية لعاقل فضالً عن مؤمن، فإ�ا سؤال املؤمن هو عن سؤل اإل�ان، مزيداً للمعرفة دون استجهال 

ذلك! فلقد جاء هذا القرآن ال ليقرر عقيدة فحسب، أو رشيعة فحسب، بل ل��ِّ أمة صالحة يف كافة الحقول، إنشاًء 
لهم عىل منهج عقيل و ُخلُقي، فهنا يعلِّمهم أدب السؤال، فطاملا هناك يف وحى الكتاب و الســنة أمــور مجلمــة أو 

ذرو� ما «قوله بهذا الصدد:  آلـه و عليه هللا صىلو اإلجهال، و قد يروى عن النبي  ُمجَهلة فهي قاصدة بالوحي نفس اإلج�ل 
  ».تركتكم فإ�ا أهلك من كان قبلكم ك�ُة سؤالهم و إختالفهم عىل أنبياءهم

ية يف فإ�ا املعرفة يف اإلسالم تطلٌُّب ملواجهة حاجة واقعة أومدققة و يف حدود الواقع املُرام، دون التكهنات غ� املعن
  سؤل الحياة اإلنسانية  املسلمة.

أجل، إن اإلسالم منهج واقعي جادٌّ يعيِّش اإلنسان بكل متطلبات الحياة الحقة الواقعية، بعيدة عن طائلة الفروض 
فقهية أو فلسفية أماهيه م� ال تعني الحياة اإلسالمية الواقعية و ك� ال تعنيها، من دراسات مجردة بفقه الفروع أم 

العقول، ال مجال لها إالَّ يف املدارس تلهية للطالب و تضخي�ً لحجم العلوم، و هناك علوم ال تدرس أم تهمل  فلسفة
  هي التي تتبنى الحياة االسالمية و هي العلوم القرآنية اليتيمة ب� أهل القرآن!.

ال عالقة لها بالحيــاة، و ال فلم يأت هذا الدين املت� ليكون مجرد شارة أو شعار، أو ليكون موضوع دراسة مجردة 
  ليعيش مع الفروض التي � تفرض إذا � تقع، أو يضع لهذه الفروض الطائرة أحكاماً فقهية تط� عرب األث�.

  ذلك، و اآلية التالية تذكر مواضيع من هكذا أسئولة ال تُعنى، املستجرَّة ملتعودات جاهلية جهالء:
َكــِذَب َو أَكْــَ�ُُهْم ال ما َجَعَل ّهللاُ ِمْن بَح�ٍَة َو ال « سائِبٍَة َو ال َوصيلٍَة َو ال حاٍم َو لِكّن الّذيَن كََفُروا يَْفَرتُوَن َعــَىل ّهللاِ الْ

  ):۵:۱۰۳(»يَْعِقلُوَن 
ما جعــل ّهللا لرجــل مــن قلبــ� يف جوفــه و مــا جعــل «و من هذا القبيل جاهلية التبنّي الفارغ و التحول املارق: 

رون منهن أمهاتكم و ما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم و ّهللا يقول الحق و هو أزواجكم الال� تظاه
  ).۳۳:۴»(يهدى السبيل

و هنا هذه األربع مواصفات ألنع�م أربعة، اختلقوا يف الجاهلية حدوداً بهذه املواصفات لِحلها أو حرمتهــا، و قــد 
  الً رشعياً حيث هي مجعولة تكوينياً.تعني جع» ما جعل ّهللا..«سألوا عنها فأجيبوا ب 

من البحر: السعة، و هي هنا الناقة التي ولدت عرشة أبطن فكانوا ـ إذا ـ يشقون أذنها فيسيبوتها فــال » بح�ة«و 
  تُركب و ال يحمل عليها، فك� كانت حراً يف والدها، كذلك فلتكن حراً يف حريتها.

  ١فال يذبح من أجلها ألنه� توأمان، أم طليق التوأم فال تذبح من أجله�هي الشاة األنثى الوصيلة بأخيها » سائبة«و 
من اإلبل إذا أدرك له عرشة من صلبه كلها ترضب حمى ظهره فسمي حاماً فال ينتفع له بوبر و ال ينحر و » حام«و 

  .٢ال يركب له ظهر، فإذا مات كانوا فيه سواء، ام هو فحل اإلبل ككل
لِ  ف يف هذه األربع � يُختلف يف أن أي اختالق لِحل أو حرمة يف األنعام أم سواها، م� � يجعل ّهللا، ذلك و مه� اختُ

  ٣إنه َهذر َهدر ال موقع له من القبول

                                                        
١ 

 
٢  

 
ـ ا��ج ا��� و ��� �� ���� و ا����� ا�����ي �� ��ادر ��ٔ��ل و ا�� ���� و ا�� ا����ر و ا�� ا�ـ� �ـ��� و ٣:٣٣٧. ا��ر ا�����ر٣

�� ����ن �� ا����ب ���ل ��: �� ��  آ�� و ���� ا��� ���� �� ا��ٔ���ء و ا����ت �� ا�� ا��ٔ��ص �� ا��� ��ل: ا���  ر��ل ا��ّ�  ا�����

�� ��ل؟ ���: ���، ��ل: �� أي ا���ل؟ ���: �� �� ا���ل، �� ا���� و ا��ـ�� و ا���ـ� و ا����ـ�، �ـ�ل: �ـٕ�ذا آ�ـ�ك ا��ّـ� ���ـ�ً ���ـ� 

��� ا��� ���: ��� و �� ���� ا���� إ��ّ ����؟ ��ل: ����� ��ٔ�� ���� ����� آذان ����� ���� و ���ل: ��ه ��� ���� �� ��ل: �
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قول إن تحرير األنعام من الذبح أو النحر ليس إالَّ كتحرير اإلماء والعبيد فكيف جاز هنا دو�ا هناك؟ إنه َغول و ال
  و أنت تقول أنا أجعل قياساً عىل سائر التحرير.» ما جعل ّهللا «ورور من القول، فياساً امام النص، فاّ� يقول: 

ـ فقط ـ هو ذلك، و كل تقييد أو تحرير يف أي قال أو حال أو  فعال، إ�ا تُقبل بدليل من كتاب أو سنّه حيث الشارع 
  ّهللا دون سواه، مه� كان رسوالً فضالً عن سواه!.

و مه� اختلفت الروايات يف معا� هذه األربع، و أن تحريرها كان لنذر أو أمر سواه أم لألصنام، فاألصل املعلوم هنا 
  .حرمة كل تحرير و سواه ما � يأذن به ّهللا 

هذا، و ليست الجاهلية لفرتة غابرة من الزمان، بل و قد نلمسها اآلن �ختلف صورها كأبشع ما كان، فهــي حالــة 
متكررة يف كل زمان و مكان � تتمكن فيه� رشعة ّهللا كأصل يحلِّق عىل كافة الحركــات و الســكنات مــن أقــوال و 

  أحوال و أع�ل.
ائر الجاهليات مه� اختلف األس�ء، حيث األس�ء الخاوية ليست لتقرر و قد نجد جاهليات ب� املسلم� تشبه س

  الحقائق ك� الحقائق ال تتبدل بتبدل األس�ء.
فحين� ينفكك رباط القلب باإلله الواحد عىل ضوء رشعته، ينفك عنه كث�اً أو يس�اً، نجد فكاكاً عارماً عن  الحقائق 

  بنفس القدر.
واناً لألولياء و  القديس�، أو ينذر لهم عمالً، أليس �ائل الوثني الذي يحــّرر أو ينــذر أفليس املسلم الذي يحرر حي

  لوثنه؟ و ال نذر أو تحرير إالَّ ّ� في� أذن به ّهللا!.
  و هكذا يتيه الجاهل يف منحنيات و دروب ال عداد لها مه� كان مواحداً ّ� يف مبدءه.

و مه� كان قليل منهم يعقلون » يفرتون عىل ّهللا الكذب«باّ� و بوحي ّهللا » اما جعل ّهللا...ولكن الذين كفرو «أجل 
حيــث » أكــ�هم ال يعقلــون«فيفرتون عن عقلية شيطانية تزييفاً لرشعة ّهللا و هم َحَملة مشاعل الضــاللة، ولكــن 

  يفرتون ما يفرتون تقليدياً دون أية عقلية أو علم، و من عدم عقلهم:
ا ما َوَجْدنا َعلَيِْه آباَءنا أَ َو لَْو كاَن آبأوهُ َو إِذا قيَل لَ « ْم ال يَْعلَُموَن ُهْم تَعالَْوا إِىل ما أَنْزََل ّهللاُ َو إَِىل الرُّسوِل قالُوا َحْسبُن

  ):۵:۱۰۴( »َشيْئًا َو ال يَْهتَُدونَ 
يتبعــون فيهــا هــم و آبــاءهم ذلك التقليد األحمق األعمى يف تلك األك�ية غ� العاقلة رشعٌة جاهلــة قاحلــة لهــم 

  شيطنات األقلية املضلِّة.
الحــاكم بــ� » و إىل الرســول«يف كتابــه » تعالوا ءىل ما انزل ّهللا «أوالء الشارع� ما � يأذن به ّهللا » و إذا قيل لهم«

ألنهــم آباءنهــا  »قالوا حسبنا ما وجــدنا عليــه آباءنــا«ء بوحي ثان بعد القرآن  الناس �ا أراه ّهللا و هو سنته النازل
ك� هــم ال يعلمــون و ال » أوَلو كان آباءهم ال يعلمون شيئاً و ال يهتدون«األقدمون، فللِقَدم قداسة تؤتىس، ولكن 

يهتدون، فذلك تقليد من جاهل� أقدم�، و ليست الِقدمة حجة لصدق الجالهة السابقة، إ�ا هي الربهان املب� و 
  ليس إالَّ ّ� و لرسل ّهللا.

أ لــزام غــ� فحت ى إذا كان آباءهم يعلمون و يهتدون فال يصح يف ميزان العقل إتباع غ� ّهللا و رسوله حيــث الخطــ
  املعصوم.

، دون أي ســناد إىل آلـه و عليـه هللا صـىلو هذه اآلية هي من عساكر اآليات التي تفرض الرجوع إىل كتاب ّهللا و سنة الرسول  
                                                                                                                                                         

و ��� آذان ����� ���� و ���ل ��ه ا���م؟ ���: ���،��ل: ��� ���� ان �� �� آ��ك ا��ّ� �� �� �� ��ل: �� ��� ا��ّ� �� ����ة و 

�ل أ�� ا��ٔ��ص: أ�� ا�����ة ��� ا��� �����ن آذآ������ ����� ا��أ�� و �� ����� و �ـ� أ�ـ� �ـ�  أ�ـ� �� ����� و �� و���� و �� ��م، �

� �����ة ���� ������ و �� أو��ر�� و �� ا���ر�� و �� ا������ ��ذا ���� ا�����ا ����، و أ�� ا������ ��� ا��� �����ن ��ٓ����� و أ�� ا�����

��ً و �����ً ������ن �� و��� ��� �������� و �� ���ب و �� ���� ���� وردت ��� ��ض و إذا ���� ��� ��� ا��� و ��� ا����� ��

����ا ���� ��اء، و ا���م �� ا���� إذا أدرك �� ���ة �� ���� ���� ���ب ��� ���ه ���� ا���م ��� ����� �� ���� و �� ���� و �� 

 ���� �� ��� �ٕ�ذا ��ت ����ا ��� ��اء.
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   إذ ال أعلم من ّهللا و ال أصدق منه حديثاً.غ�ه� مه� كان سناداً علي�ً عيل�ً 
ذلك، فالتقليد ذميم ليس إالَّ من ذميم غشيم، اللهم االَّ يف رضورة مفروضة كأن يقلد الجاهل عاملاً يعلــم علمــه و 

  تقواه، ولكنه ايضاً محظور إذا كان هناك أعلم منه أو أتقى، فضالً عن ّهللا و رسوله الحامل عنه حكمه.
ر تقليد الجاهل جاهالً مثله أي عقل أو أد� شعور، و ال تقليد عا� غ� تقي أوتقي غ� عــا� و هنــاك عــا� فال يربِّ 

تقي، و ال تقليده عىل علمه و تقواه و هناك من هو أعلم منه أو أتقى، فأنحس دركات التقليد هو تقليد األعمــى 
ليشء إالَّ لِقدمتهم عىل جهلهم ك� هم جاهلون، ثم و  أعمى مثله و ك� هو سنة جاهلية يف تقليد اآلباء القدامى ال

هناك ب� اآلباء القدامى عاملون كاألنبياء و سائر األولياء! هم ليســوا ليتبعــوهم حيــث يخــالفون أهــواءهم، فإ�ــا 
  يتعبون نظرائهم من املجاهيل.

قلَّد ـ ك� املقلِّد ـ ال يعلم شيئاً رضبة قاسية قاضية عىل هكذا تقليد حيث امل» ال يعلمون شيئاً و ال يهتدون«و هنا 
  فيه يقتدى، و ال يهتدي إىل علم حتى يعلم فيقتدى.

فقد يقلد الجاهل جاهالً مثله بفارق أن املقلَّد يهتدي إىل علم فيقلَّد فيه، ولكن الذي سدت عنه منافذ الهدى كيف 
ن ال يهــدي إالَّ أن يُهــدى فــ� لكــم كيــف أفمن يهدي إىل الحق أحق أن يُتَّبع أ «يقتدى و يحتذى في� ال يهتدي  مَّ

  »!.تحكمون
عطف عىل محذوف معروف هو أد� منه محظوراً كإذا كان اباءهم يعلمــون أنهــم ضــالون » أَوَلو«و هنا الواو يف 

و هو أنحس تقليد أن اآلبــاء ال يعلمــون » أولو كان...«تقلدونهم؛ أم إذا كانوا عل�ء يخالفون وحي ّهللا تتبعونهم؟ 
  يئاً من هدًى ك� هم أوالء جاهلون حلقات جاهلة تشابه بعضها البعض يف الجاهلية الجهالء.ش

  إذاً فذلك تقرير لواقع تقليدهم األنحس األركس، دون أن يربر تقليداً يضاد وحي ّهللا مه� كان املقلَّد عاملاً عيل�ً.
دًى ليست فوقها هدًى، و هي يف جو وحي القــرآن و إذاً فكافة التقاليد عمياء هباء خواء إالَّ ما يحصل فيه عىل ه

  السنة منحرص فيه� منحرس ع� سواه� مه� كان فيه َوفر من العلم و الهدى فان وحي ّهللا أهدى و أنقى سبيالً.
و لقد فصلنا القول حول اإلجتهاد الصالح و صالح التقليد �ناسبات يف طيات ايات كالزمر و النجم و ما أشبه فــال 

  ».و عىل ّهللا قصد السبيل و منها جائر فلو شاء لهاداكم أجمع�«د نعي
فيا عجباً و مايل ال أعجب من خطأِ هذه الفرق عىل اختالف حججها يف دينها، ال يقتصون أثر نبــي، و ال يقتــدون «

ون عن عيب، يعملون يف الشبهات، و يس�ون يف الشهوات، امل عروف فيهم بعمل ويص، و ال يؤمنون بغيب، و ال يعفُّ
ما عرفوا، و املنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم يف املعضالت إىل أنفسهم، و تعويلهم يف امله�ت عىل ارائهم، كأن كل 

  ).۸۶/۱۵۷(الخطبة » ٍء منهم إمام نفسه،قد أخذ منها في� يرى بُعرى ثقات و أسباب محك�ت امرى
  لك املعق من الحمق فال تفيد داللة و ال هدًى ف :و ح� يصل أمر التقليد األحمق و الضالل األعمق إىل ذ

ــَديْتُْم إَِىل ّهللاِ َمــْرِجُعُكْم َجمي« ا اْهتَ ــتُْم يا أَيَّها الّذيَن آَمنُوا َعلَيْكُْم أَنُْفَسكُْم ال يَُرضّكُْم َمْن َضــّل إِذَ ًعــا فَيُنَبِّــئُُكْم ِ�ــا كُنْ
  ):۵:۱۰۵( »تَْعَملُونَ 

؟ ال يُسمح للداعية ترك الــدعوة »عذراً أو نذراً «لية و الرساليون املؤمنون به؟ و هي ترى هكذا يؤمر الداعية الرسا
ً تاركــاً للــدعوة الرســالية و هــم  مه� كان املدعوون َصلت� هكذا وصلب�! و قد سجن ذا النون إذ ذهــب مغاضــبا

  مرصون عىل الضالل!.
سواء عليهم ءأنذرتهم أم � تنذرهم ال «ّهللا، فمه� كان و ال سي� رسل » عذراً أو نذراً «فعىل الداعية مواصلة الدعوة 

ولكن ليس سواء عليك فإن يف استمرار الدعوة الرسالية قطع ألعذار هؤالء الذين قد يعتــذرون بانقطــاع » يؤمنون
  الدعوة، و فسٌح ملجال الهدى للذين قد تؤثر يف هداهم تواتر الدعوة!.

فــرض » علــيكم أنفســكم«ن رسالته غ� رسالتهم إذ هي أعىل و أنبل، ثم ال الرسول، فإ» الذين آمنوا«هنا يخاطب 
أصيل ال ِحَول عنه عىل أية حال،ثم إذا أثرت دعوتكم فيمن سواكم فواقٌع لفرض آخر، و إذا � تؤثر فواقع ملسؤولية 

غ ح� ال إىل هدي أنفسكم كواقع و إىل هدي من سواكم كبال » إذا اهتديتم«بعدئٍد » ال يرضكم من ضل«أخرى ف
  يهتدون.

فال تعني اآلية ـ إذاً ـ سلب املسؤولية الدعائية املثبتة عىل عواتق املؤمن�، الثابتة بتواتر اآليات و الروايــات التــي 
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تحمل فرض الدعوة و الدعاية و التوجيه و األمر و النهي، و إ�ا تعني ـ في� تعني ـ أن واقع الرضر الالَّزب هو االَّ 
إنك ال تهدي مــن «أما وقاية اآلخرين كواقع فليست هي من مسؤوليات الداعية حتى الرسول فتقوا أنفسكم، و 

و إ�ا املسؤولية الثانية هي دعوة اآلخرين وهي من ضــمن » أحببت ولكن ّهللا يهدي من يشاء إيل رصاط مستقيم
  حيث الدعوة هي من الواجبات عىل املؤمن� برشوطها.» علكيم أنفسكم«

ثم إذا حققتم حق الهدى يف أنفكسم و من ثم دعوتم » علكيم أنفسكم«األصيل الذي ليس عنه بديل إذاً فاملحور 
 ً   ».ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم«اآلخرين فلم تؤثر فيهم، إذا

حيث » إذا اهديتم«كث�اً » ال يرضكم من ضل«ذلك، و حتى إذا اهتديتم يف أنفسكم و تركتم الهداية لآلخرين فأيضأ 
و من ثم الوصل أن تهدوا الضال� ك� تستطيعون، فهذا اإلحت�ل يحتمل سلب الرضر » عليكم أنفسكم« األصل هو

  نسبياً.
و من الخِطر الخِطر جداً التمسك �ثل هذه اآلية لرتك املسؤولية الدعائية و هي نازلة يف الظــروف التــي ال تنفــع 

بل اثتمروا باملعروف و تناهوا عن املنكر «من سأله عنها بقوله:  آله و عليه هللا صىلالدعوة ـ أّماهيه ـ و هكذا يجيب الرسول  
حتى إذا رأيت ُشحاً مطاعاً و هدى متبعاً و دنياً مؤثَرة و إعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك 

مس� رجالً يعملون أمر العوام إن من وراءكم أيام الصرب، الصابر فيهن مثل القابض عىل الجمر، للعامل فيهن أجر خ
  ألهم.و اإلنعزال هنا ليس إالَّ للحفاظ عىل األهم، تركاً للمهم الذي ال يؤثر أم و يرض با ١»مثل عملكم

غ�هم، فال صلة لهذه اآلية ـ إذاً ـ برتك مسؤولية األمر و  النهــي » من ضل«يحوِّل » الذين آمنوا«ذلك، ثم خطاب 
: (أين ذهبتم إ�ا آله و عليه هللا صىلفي� ب� املؤمن� أنفسهم، الثابتة برضورة الرشعة الربانية ككل، و عىل حد قول الرسول  

رضاً منهم إلــيكم يف إضــالل بكــل حقولــه، مــا حققــتم مســؤوليَة  ٢ار إذا اهتديتم)هي ال يرضكم من ضل من الكف
  ».عليكم أنفسكم«

ثم ال تفرض الدعوة و األمر و النهي إالَّ فرض » كمعليكم أنفس«فاملفروض عىل الذين آمنوا ككل فرضاً عىل أعيانهم 
كفاية عىل أمة منهم فيهم الكفاية َعدداً و ُعدداً و هم العاملون باملعروف الذي به يأمرون و التاركون املنكر الذي 

  عنه ينهون، عىل رشوط مرسودة يف الكتاب و السنة.
ـ إذاً ـ إالَّ فرض األعيان لقبيل ا أي ال » ال يرضكم من ضل إذ اهتديتم«إل�ان بينهم أنفهسم، ثم فال تحمل هذه اآلية 

يرضكم إالَّ ضاللكم، و أما ضالل غ�كم فليس ليرضكم، اللهم إالَّ إذا تركتم واجب الدعوة إىل الهدى برشوطها، فهناك 
» يكم أنفسكمعل«أيضاً ال يرضكم ضاللهم أنفسهم، بل املرض هو ترك واجب الدعوة التي هي ايضاً داخلة يف نطاق 

                                                        
، ا��ج ا�����ي و ���� و ا�� ���� و ا�� ���� و ا����ي �� ����� و ا�� ا����ر و ا�� ا�� ���� و ا����ا�� ١:٣٣٩. ا��ر ا�����ر ١

: ��� ���� �� و أ�� ا���� و ا�� ��دود�� و ا����� و ���� و ا������ �� ا�� ا��� ا������� ��ل ا��� ا�� ���� ا����� ���� ��

 »�� أ��� ا���� آ���ا ����� أ�����...«��ه ا��ٓ��؟ ��ل: آ��؟ ��ل و ����: 

 ��ل: �� ا����وا.. ٓا�� و ���� ا��� �����ل: و ا��ّ� ��ٔ�� ���� ����اً ��ٔ�� ���� ر��ل ا��ّ�  

 
. ا����ر ا��ج ا��� و ا�� ا�� ���� و ا����ا�� و ا�� ��دود�� �� ا�� ���� ا��ٔ���ي ا�� ��ن ���� ��ٌء ������ ��� ر��ل ا��ّ�  ٢

: ا�� ذ����، و ��� آ�� و ���� ا��� �����أت ��ه ا��ٓ�� ��ل ���ل �� ا����   آ�� و ���� ا��� ����� أ��ه ���ل: �� ����؟ ��ل: �� ر��ل ا��ّ�   آ�� و ���� ا��� ���

���ل: �� �ـ�ك �ـ�م ا���ـ�د �ـ�  آ�� و ���� ا��� ���ا��ج ا�� ��دود�� �� ���� �� ��� ا��ّ� ا����� �� ا�� ��� ا����� ���� ر��ل ا��ّ�  

��� ����� ا��ّ� ��ر و �� أ�� ��م ا����� ��� ا����� إ��� ���� ا��ّ� ����ب �� ��� �� و ��� ان ����� ا��ّ� ����ب �� ���ه إ��� ���� ا��ّ� إ

و ��ـ� ا�ـ�ج ا�ـ� ��دود�ـ� �ـ� » �� أ��� ا���� آ���ا ����� ا�����...«ان ��ٔو��ا ��ه ا��ٓ�� ��� ��� ا�� ����وف و �� ��� �� ���� 

: �� أ��� ا���س �ـ� ����ـ�ا آ�� و ���� ا��� ���ا�� ��� �� ���� �� ���و �� ��م ��ل: ��� ا�� ��� ا���س ���ن �� ����� ��ل ر��ل ا��ّ�  

 إن ا��ا�� ����ن �� ا��� ��� �����ه ������ ا��ّ� ����ب.» ����� ا�����...«..��� ��ه ا��ٓ�� 
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  حيث تفرض واجبات  اال�ان ككل، شخصياً و ج�عياً، و من الثا� واجب الدعوة الكفائية.
كتأويل أوَّل تعني بالنسبة للضال� غ� املؤمن� إذا ال تؤثر فيهم الدعوة، و هي كتأويل » عليكم أنفسكم«ذلك، ف

ح فيها األمر و النهي ب� املؤمن� أنفهسم حيث ال ثان ب� املؤمن� أنفسهم تعني ظروفاً خاصة ال يجب أو ال يسم
  ١يجدى نفعاً أو يستجر رضاً هو أرض من ضاللهم

يف خطاب اإل�ان تجمع مجامع رشوط اإل�ان و منها الدعوة و األمر و النهي قدر املستطاع ثم » عليكم أنفسكم«ف
  إىل رشوطات اال�ان.» ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم«

ظ عىل أنفسهم فرضاً عىل األعيان، تفرض عىل املؤمن� الحفا» عليكم أنفسكم«ذلك و يف نظرة أخرى إىل اآلية نرى 
فاملقرص األّول يف كافة الفلتات عن قضية اإل�ان، ك� و هم مقرصون إذا تهاونوا عن الدعوة املفروضة عليهم بكل 

  مراحلها.
و أنــتم تــاركون واجــب دعــوتهم و » من ضــل«رضراً أصيالً » ال يرضكم«لها أبعاد ثالثه أبعدها أنه » ال يرضكم«ثم 

إىل ّهللا «هيهم، ثم البُعدان املذكوران من ذي قبــل هــ� املشــرتكان يف عــذر املــؤمن يف تــرك الــدعوة، فأمرهم و ن
من خ�ِّ و رشير، و إنباًء عن غفلة و غفوة مقرصة، » فينبئكم �ا كنتم تعملون«مؤمن� و ضال� » مرجمعكم جميعا

  ع�ل حيث تجزون ما كنتم تعملون.و إنباًء عن طاعة قد ال يرجى الفالح بها، ثم إنباًء بحصائل األ 
هو إرضار اإلضالل، ف� دام املؤمن حفيظاً عىل إ�انه �ا عنده من طاقات و إمكانيات » ال يرضكم«و هنا بعٌد رابع ل

أن يضله عن سواء السبيل، و هذا من أظهر األبعاد ب� كل املحتمالت الثالث سابقة و ال حقة » من ضل«فال يخاف 
ين، فح� ال تطبقون  »ال يرضكم«حيث  إخباراً و إنشاءً تنفي رضّهم أنفسهم �ا يختارون ميّرسين يف الرضر ال مس�َّ

  ك� يجب كفاحاً ضد عراقيلهم، فهم بإمكانهم أن يرضوكم إضالالً و سواه.» عليكم أنفسكم«مسؤولية 
ل هو إستحكام عرى اإل�ــان ليس ليعنى منهم أن يُؤمنوا كأصل، ب» عليكم أنفسكم«فح� يخاطَب الذين آمنوا ب

إن الساعة آتية أكاد أخفيتها لتجــزى كــل نفــس �ــا «لحد ال ينَرض املؤمن �ا يرضه الكافرون، وهذه ـ إذاً ـ نظ�ة: 
النهي عن الصدِّ األمَر باستحكام ¨ ) حيث يع�۲۰:۱۶» (تسعى. فال يصدنك عنها من ال يؤمن بها واتبع سواه فرتدى

  لح يوم الحساب لحد ال يستطيع الكافرون به أن يصدوك عن الساعة عقيدياً أو عملياً.العقيدة و العملية لصا
أن يصبحوا سداً حصيناً مكيناً أميناً ال ترضه ـ عىل » عليكم أنفسكم«و هكذا يؤمر املؤمنون بإحكام عرى اإل�ان يف 

تعــاملهم يف كافــة » رح�ء بيــنهم« حيث تعني» أشداء عىل الكفار رح�ء بينهم«أشده ـ أية محاولة كافرة، فإنهم 
  الرح�ت، ل� يصبحوا أشداء الكفار يف كافة العرقالت.

تعني كأول محتمل و أقواه رضَّهم أنفسهُم �ا يختارون ضد املؤمن�، ال الرض املوجه إليهم عقابــاً » ال يرضكم«إذاًـ 
  من ّهللا فإنه هو رضه عدالً و ليس رضهم عداًء!.

ذلك اإلهتداء الصــارم »: ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم«لحدَّ » عليكم أنفسكم«ت هوتحقيق ذلك، فأقوى املحتمال 
الذي يصد عنكم كل إعتداء عارم ممن ضل، حيث الضالون الصامدون يف ضاللهم يحــاولون عــىل طــول الخــط أن 

  ٢يرضوكم ك� يستطيعون
علمياً و عقيدياً و خلقياً و عملياً و سياسياً و اقتصادياً و حربياً، و يف كل ما تتطلبه رشوطات » عليكم أنفسكم«ف

لن يرضوكم إالَّ أذى و إن «صامد اإل�ان فردياً و ج�عياً، إعداداً كامالً شامالً يضعف أمامه العدو أياً كان، و حينئٍذ 
) ۳:۱۳۹» (و ال تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون إن كنتم مؤمن�) «۳:۱۱۱» (األدبار ثم ال ينرصون يقاتلوكم يولوكم

                                                        
���ل ��� ا��ّ�: �� آ�ـ� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا�� ��دود�� �� ا�� ���� ا���ري ��ل: ذ��ت ��ه ا��ٓ�� ��� ر��ل ا��ّ�  ٢:٣٤. ا��ر ا�����ر ١

 ��� ���� �� ���� ������ ا����م.���ء ��ٔو���� �� ���ء ��ٔو���� ��� �

 
 ���� �� ا�����.أي ان ��� » �� ��� ���� �� ��� ���� ����«)و ���ا ���� �� ��وى ٢
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  ).۸:۶۰» (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو ّهللا و عدوكم«و يف جملة واحدة: 
ــ لهــم، و هذا، ثم سائر الرضر ممن ضل، املس�َّ لهم، كوزر ضاللهم، إنه امل ال «حتمل عىل هامش ذلك الرضــ امليرسَّ

و أن «يجمع اإلنشاء إىل اإلخبار، إنشاءً بواجب اإلستعداد لحد زوال الرضر، و اخباراً بزواله قدر اإلستعداد، » يرضكم
  ».ليس لإلنسان إالَّ ما سعى

الضال� أنفسهم كأصل، دون رضر  مه� كان رضًر دنيوياً أو أخروياً فهو رضر من» ال يرضكم«إذاً فالرضر املنفي يف 
العذاب من ّهللا تقص�اً يف دعوتهم إىل ّهللا من أهل ّهللا، فانه ليس رضراً منهم، مه� كان رضاًر مــن ّهللا بهــم ملكــان 

  التقص� ىف حقهم فتزر وازرة مثل وزرهم..
وليســت ســلبية ذلــك الرضــر إالَّ  فاملحصور األصيل ب� محتمالت اآلية السبع رضرهم �ا يختارونه و جاه املؤمن�،

  بعد اإل�ان، و بقدر تلك اإليجابية.» عليكم انفسكم«بإيجابية 
فمن املفروض عىل الذين آمنوا أن يصنعوا أنفسهم برشوطات اال�ان بقدر سلبية الرضر ممن ضل، فكل� تتحقــق 

دره، و هنا يبهر قــول الرســول  يف نفس العبد و بق» ال يرضكم من ضل«تحقق بعٌد من » عليكم انفسكم«بعٌد من 
  ».أين ذهبتم إ�ا هي ال يرضكم من ضل من الكفار إذا اهتديتم«أمام املنجرف� يف تفس� هذه اآلية:  آله و عليه هللا صىل

ال يـرضـكم «للذين آمنوا ـ كأصل ـ ثناثية املسؤولية الوقائية: أن يقي كلٌّ نفسه لحدٍّ » عليكم أنفسكم«و قد تعني 
ثم يقي املجاهيل منهم الذين ال يستطيعون أن يقوا هكذا أنفسهم، و هذه املسؤولية الثانية » اهتديتم من ضل إذا

ولــتكن مــنكم أمــة يــدعون إىل الخــ� و يــأمرون «هى متقدمة عىل مسؤولية التعليم و ك� تتقدم يف آيتها عليها: 
  ).۳:۱۰۴» (باملعروف و ينهون عن املنكر

ضة عىل املؤمن�، ولكنها متأخرة عن مسؤوليتهم تجاه أنفســهم، إذاً فاملســؤوليات صحيح أن دعوة الكافرين مفرو 
اإل�انية ترتتب كالتالية: أن تصنع نفسك بحيث ال يرضك من ضل إذا اهتديت، ثم أن تصنع سائر املؤمن�، و من ثَمَّ 

عوة الكافرين مه� كانــت بضــمن أن تأمرهم باملعروف املرتوك و تنهاهم عن املنكر املفعول، و من ثَمَّ تأخذ يف د
  إصالح املؤمن�، ولكنها كهامش عىل التوايص بالحق و التوايص بالصرب ب� املؤمن� أنفسكم.

و بصيغة أخرى واجب غ� املؤمن هو اإل�ان أّوالً ثم العمل بقضايا اإل�ان و من ثم دعوة اآلخــرين إىل اال�ــان و 
ه تقبالً و دعوة، ثم العلم بواجبات اإل�ان تفس�اً و تعل�ً و من ثم العمل قضاياه، و يف حقل اإل�ان األصل هو نفس

  بها نفسياً و دعوًة.
تلــك «و بعٌد خامس أنكم إذا طبقتم رشائط اإل�ان فلستم تعاقبون بضال اآلخرين حيث ال تزر وازرة وزر اخرى: 

  ).۲:۱۳۴» (لونأمة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم و ال تسألون ع� كانوا يعم
فعىل املؤمن اإلشتغال بصناعة نفسه و خاصته و حفاظتها ك� فرضــت عليــه، ثــم ال يهزهــزه الهزاهــز، وال يزيلــه 
القواصف أو يحركه العواصف، فال يزول الحق عن مقرة مه� قل أهله �ا يجل الباطل يف َمقراته و إن كــ� أهلــه 

  ).۵:۱۰۰» (لخبيث فاتقوا ّهللا يا أويل األلباب لعلكم تفلحونال يستوي الخبيث و الطيب و لو أعجبك ك�ة ا«ف
ك� هي إخبار كذلك هي إنشاٌء بصيغة اإلخبار، فــال يغــررك تقلــب الــذين كفــروا يف الــبالد و ال » ال يرضك«و هنا 

» قــالوا إن نتبــع الهــدى معــك نتخطــف مــن أرضــنا«يرضرك فتقلب عىل عقبيك خوفة عن العزلة و الخطفة ك�: 
)۲۸:۵۷.(  

و بعٌد سادس هو يف سياق اإلنشاء أن ال تشتغلوا �ن ضل تغافالً عن أنفسكم، فعساكم تنحازون إليهم يســ�اً ثــم 
كثــ�اً بغيــَة تحــويلهم عــن الضــالل وهــم يحــاولون املعاكســة، فقــد يتغلبــون علــيكم يف رصاع الحــق و الباطــل، 

و ك� نرى عديد املــوت و الضــالل أنهــ� ســيان يف النفس يف سبيل إنقاذ الغ� هو يف نفسه ضالل و موت،  فإهالك
  ) كذلك املو�، ملكان املساوات ب� الضالل و  املوت!.۱۷القرآن، فك� الضالون يذكرون (

فك� ال يجوز التعرض للموت إلنجاء اآلخرين، كذلك التعرض للضالل لهدي اآلخرين، فالدعوة إىل ّهللا ب� محبورة و 
ؤثرة غ� املتأثرة، ـ أم ـ ألقل تقدير ـ ال مؤثرة و ال متأثرة، و املحظــورة هــي املتــأثرة أو محظورة، فاملحبورة هي امل

ال يرضكم من ضل إذا «ثم » عليكم انفسكم«املؤثرة املتاثرة، فترتك الدعوة يف املحظورة حيث املسؤولية الكربى فيها 
ون بدعوتهم.» اهتديتم   ح� تنرضُّ
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ذه اآلية باآليات اآلمرة بالدعوة و األمر والنهي فانها ال تعني هذه االيات، عىل أن ذلك، و عىل أية حال فال مساس له
الدعوة �ختلف شؤونها الصالحة ليست م� تقبل النسخ اللهم إالَّ أن تُنسخ رشعة ّهللا ككل، حيث الدعوة هي لزام 

قل هذه سبييل أدعــو إىل ّهللا عــىل «وية: الرشعة نرشاً و تطبيقاً و تحليقاً عىل كافة املكلف� يف كافية الشؤون الحي
» كنتم خ� أمــة أخرجــت للنــاس تــأمرون بــاملعروف و تنهــون عــن املنكــر«) و ۱۲:۱۰۸» (بص�ة أنا و من اتبعنى

  ) و كيف تنسخ السبيل الرسولية و الرسالية  سند خ�ية األمة اآلمرة الناهية.۳:۱۱۰(
م ذويه الذين هم كنفسه، ثم سائر املؤمن� فانهم إخوَة أنسهم كالَّ نفسه، ث» أنفسكم«ثم وهنا سابع حيث تعني 

كنفس واحدة، فواجب الوقاية و الحفاظ هنا يعم ذلك املثلت مه� كانت األضالع متدرجة، من نفسك إىل ذويك و 
  إىل سائر املؤمن�.

من دركات الجحيم  فبرتك كل واحد منها يفتح درك» عليكم أنفسكم«فهذه أشواط سبعة مستفادة من طليق اآلية 
  السبع، ك� بتطبيق كلٍّ تطوف حول كعبة الحق و حق الكعبة املباركة.

و هنا الشوط السباع و هو الحفاظ املج�ه�ي املتجاوب ب� املؤمن� أنفسهم، هو الذي يحافظ عىل كيان اإل�ان 
يا أيها الذين آمنوا اصربوا «و » تفرقوا.. و اعتصموا بحبل ّهللا جميعاً و ال«عن أية عرقلة ضد اإل�ان، فهو عىل غرار: 

  ».ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم«) ف۳:۲۰۰» (و صابروا و رابطوا و اتقوا ّهللا لعلكم تفلحون
تشتمل فرض الحفاظ عىل النواميس الخمسة: عقيدة و عقالً و نفساً و ِعرضاً و ماالً عــىل » عليكم أنفسكم«و ألن 

صالحة، و ذلك حفاظ ج�عي ب� املؤمن� أنفسهم، حزمة واحدة حول قبيل اإل�ان، و ضوء معرفة ّهللا و عبوديته ال
وا يف الس� يف جادَّة جادَة متنارصين حتى املوت.    عزمة واحدة للحفاظ عىل كتلة اإل�ان، فليجدُّ

  التوبة غ� املقبولة
  ).۳:۹۰(»تُْقبََل تَْوبَتُُهْم َو أُولِئَك ُهُم الّضالّونَ  إِّن الّذيَن كََفُروا بَْعَد إ�انِِهْم ثُّم ازْداُدوا كُْفًرا لَنْ «

لــن تقبــل «فازدياد الكفر بعد اإلرتداد عن إ�ان دليل العناد يف الَّالإ�ــان فهــم املضــلِّلون ـ إذاً ـ لكتلــة اال�ــان و 
  ألكيد الكفر املعاند، املضلل للبسطاء.» توبتهم

  ه ـ إزدياد الزمان إىل وقت املوت، حيث تتكفله اآلية التالية لها.ـ في� يعني» ثم ازدادو كفراً «و ليس يعني 
فك� ال تقبل توبة الكافر ح� �وت عىل كفره، كذلك ح� يزداد كفراً بعد ارتداده، ثم تقبل توبات اآلخرين عــىل 

  رشوطها:
َل ِمْن أََحِدِهْم « ْن يُْقبَ ُء اْألَْرِض ذََهبًا َو لَِو افْتَدى بِِه أُولِئَك لَُهْم َعذاٌب أَليٌم َو  ِمْل إِّن الّذيَن كََفُروا َو ماتُوا َو ُهْم كُّفاٌر فَلَ

  )۱:۹۱(»ما لَُهْم ِمْن ناِرصينَ 
و استحالة اإلفتداء به لو ملك ِضنّة بتلك ال�وة الهائلة ـ و قد سئلوا ما هو » ء االرض ذهباً  مل«فاستحالة امللكية ل

» لــن«ـ ثم و عدم قبولها منهم لو افتدوا، ذلك املثلت من اإلســتحالة يرضــ قــدر اإلحالــة يف  ١أيرس من ذلك فظلوا
من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم و لهم إن الذين كفروا لو أن لهم ما يف األرض معياً و مثله معه ليفتدوا به «ف

  ).۵:۳۶» (عذاب أليم
ـ شفعاء و سواهم ـ ينفعهم نرصُهم » و ما لهم من نارصين«يف اآلخرة » لهم عذاب أليم«األنكاد الِبعاد » اولئك«و 

  لو نرصوهم.
فان ّهللا غفور «طليق النص  ان تاب و أصلح ـ ظاهراً ك� تقبل باطناً؟ -و ترى توبة املرتد الفطري ك� املليل تقبل 

  يقتيض طليق القبول يف بعديه، فتقبل توبة الفطري ظاهراً ك� الباط� كقبول توبة امليل.» رحيم

                                                        
��� �� ���� و ا����رى و ���� و ا������ وا�� ���� و ا�� ا����ر و ا�� أ�� ���� و أ�� ا���� و ا�� ��دود�� و  . ا����ر ـ أ��ج١

: ��ل ���ء ������� ��م ا������ ����ل ��: أرأ�� �� ��ن �� ��� ا��ٔرض آ�� و ���� ا��� ���ا������ �� ا��ٔ���ء و ا����� �� أ�� �� ا����  

 ».إن ا���� ���وا و ����ا و �� ���ر...«��؟ ����ل: ��� ����ل: ��� ���� �� �� أ��� �� ذ�� و ذ�� ���� ����� ذ���ً أ��� ������ً 
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ق مفعولها:  ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو «فا�ا املوت عىل الكفر هو الذي يقطع التوبة عن قبولها و تحقُّ
  ).۲:۲۱۷» (االخرة و اولئك أصحاب النار هم فيها خالدونكافر فأولئك حبطت أع�لهم يف الدنيا و 

هو واقعه قبل » ا�انهم«ال تختص بامليل حيث الفطري قد يكفر بعد ا�انه ك� امليل، و » كفروا بعد ا�انهم«فهناك 
  الكفر فطرياً و ملياً.

  الكائن أياً كان، ملياً او فطرياً.» عن دينه«و كذلك هنا 
إن الذين «املرتد وان تاب بعد ارتداده ملياً او فطرياً، و هو املكرِّر الرتداده املستزيد يف كفره: اجل قد ال تقبل توبة 

  ).۴:۱۳۷» (آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً � يكن ّهللا ليغفر لهم و ال ليهديهم سبيالً
  .١يقبل اي استثناء ابداً نفي مؤكد مؤبد ال » � يكن«و ذلك لضخامة كفره و وخامته، حيث ال يج�ها يشٌء، و 

ي و فك� ال تقبل توبة املرتد الذي �وت و هو كافر، كذلك الذي يزداد كفراً بارتداده مرت�، و ه� يعــ�ن الفطــر 
  امليل، ثم َمن سواه� تقبل توبته فطرياً او ملياً رشيطَة اإلصالح ملا أفسد بارتداده.

و هو الذي نقبل التوبة عن عباده «و ال ينايف عدم قبول التوبة يف الدنيا أو االخرة وعده تعاىل ـ طليقاً ـ أنه يقلبها: 
  ).۴۲:۲۵» (و يعفو عن السيئات و يعلم ما تفعلون

التوبة برشوطها دون عامتها الفوىض، فهي غ� مقبولة بعد املوت اطالقــاً، و ال قبــل املــوت إال إذا  إذ تعني خاصة
كانت نصوحاً دون ازدياد الكفر بعد كرور اإلرتداد، ك� تدل عيها آياته األخرى فإن القرآن يفرســ بعضــه بعضــاً و 

  ينطق بعضه عىل بعض.
  »:ولو افتدى به«تلحيقة بقول فصل حول الواو يف 

لقد اشبعنا الكالم بطيات الفرقان حول ان القول بالزائد يف القرآن زائد مــن القــول، رغــم مــا تتــورط فيــه ضــعفاء 
  العقول.

» حق اذا جاءوهــا و فتحــت ابوابهــا«فمن قبلهم ان الواو هنا زائدة ال تعني اي عناية، و آخر أنها مقحمة ك� يف 
  ».فتحت ابوابها«حيث تعني 

ـ  تحليقاً عىل كل ما يزعم زيادته يف القرآن ـ أنه ال يشء من كل�ت و حروف جائت يف القرآن إال و الجواب ـ ككل 
  أما أشبه.» ليس«ملعنى مفيد، معه� كان تجويداً لظاهر البيان ك� الباء يف خرب 

للمقصور و قرصاً  فالزيادات و النقائص يف الكالم إ�ا يُضطر إليها للمضطرين فيها لرضورة قافية شعرية أماهيه، مداً 
  للمدود، او زيادة زائدة و نقيصة بائدة، فح� تهجم القافية و يغل الزمام عن يد الشاعر يضطر اىل زيادة او نقيصة.

نا من جري املض�ر، غ� محجور بينه و ب� غاياته، فان شاء  فأما اذا كان الكالم محلول العقال، مخلوع العذار،ممكَّ
محاً أو شاء قدع لجامه فوقف جانحاً، ال يحرصه أمد دون أمد، و ال يقف به حد دون صاحبه أرسل عنانه فخرج جا

  حد، فال تكون الزادة فيه إال عيّاً و اسرتاحة و لغوباً و إالحة.
  ولكن كالم ّهللا مزفِّع عن كل إالحة و لغوب، فانه املتعذر املعوز، و املمتنع املعجز.

فضالً ع� هو أعىل و هو يف القمة العليا!...إننا نجد كالم اإلمام عيل أم�  ذلك، بل قد يرتفع عن ذلك كالم الفصحاء
ه و عليه هللا صىلو هو بعد النبي العظيم   السالم عليهاملؤمن�   أبلغ البلغاء و أفصح الفصحاء، نجــده عــىل علــو طبقتــه و حلــو آـل

آن وجدناه ناكصاً متقاعساً، و مقهقراً راجعاً، و طريفته و انفراد طريقته، إذا حوِّل ليلحق غاية من أدا� غاليات القر 
  واقفاً بليداً، و واقعاً بعيداً، عىل أنه كالم يسبق كل املجارين، عالياً عىل املسام�.

                                                        
و�� روي أن ��ه ا��ٓ��ت ���� �� ��م ار��وا �ـ� ا��ـ�رث �ـ�   ١٦١. ا���� ا����� ا���� �� ����� ا���ٔو�� ������� ا������ ص ١

�ـ� ��ـ�ل �ـ� ��� آ�ـ� و ���� ا��� ������� ا�� ا����� ا��ٔ���ري و ����ا ���� �� ر�� ا���رث إ�� ا�ٕ����م و و�� إ�� ا������ ����� ا����  

� ��� �� أ����� ��� ا��دة: ���� ���� �� أرد�� �ٕ�ذا ���� وا���� إ�� أ���� ر���� إ�� ا������ و أ����� ا����� ����� ��� ��� ���� �

 ا���رث �����.
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ذلك! فضالً عن كالم من دونه، فاذا قيس إليه و قرن به شال يف ميزانه، و قرص عن رهانــه، و صــار باإلضــافة إليــه 
و إنه لكتاب عزيز ال يأتيه اللباطل مــن «اً بعد بلوغه، و ليصدق قول أصدق الصادق�: قالصاً بعد سبوغه، و قارص 

  .١)۴۱:۴۲» (ب� يديه وال من خلفه تنزل من حكيم حميد
ء  عىل الالافتــداء، كأنــه إن � يفتــد �ــل» لن تقبل«تعني ـ في� ـ تعنيه ـ عدم حرص » و لو افتدى به«و يف ثم الوا

لــن تقبــل «فاملقتدي و سواه سواء يف » و لو افتدى به«فيقول هنا » لن تقبل توبته«االرض ذهبا ـ لو ملكه هناك 
  ».توبتهم

بُُهْم َو إِّما يَتُوُب َعلَيِْهْم َو ّهللاُ َعليٌم َحكيمٌ َو آَخُروَن ُمرَْجْوَن ِألَْمِر ّهللاِ إِّما يُ «   ).۹:۱۰۶(»َعذِّ
إما يعذبهم أو «األولون، فهم أوالء » آخرون«بعد » آخرون«ملكان » آخرون اعرتفوا بذنبهم«هنا هم غ� » و آخرون«

  »أو يعذبهم«دون » عىس ّهللا أن يتوب عليهم«و األخرون األولون فقط » يتوب عليهم
قد تفرض برحمته الواسعة أن يتوب » يتوب عليهم«تجويزاً ل» إما«م ـ إذاً ـ أبعد حاالً و مآالً منهم، ولكن نفس فه

عليهم، حيث الرحمة سابقة عىل العذاب ما كان إليها سبيل، و � يكن العذاب مفروضاً ل� يكون تركه مرفوضاً يف 
قضية ما هو » خلطوا عمالً صالحاً و آخر سيئاً «بهم، فهناك ملن  �ا يصنع» حكيم«بأحوالهم » و ّهللا عليم«عدل ّهللا 

  ؟.»آخرون مرجون ألمر هللاّ «أد� من ذلك الخلط، فمن هم ـ إذا ـ 
هؤالء...ثم إنهم دخلوا يف اإلسالم فوحدوا ّهللا و تركوا الرشك و � يعرفوا اإل�ان بقلوبهم فيكونوا من املؤمن� فتجب 

  ٢»إما يعذبهم أو يتوب عليهم«عىل جحودهم فيكفروا فتجب لهم النار، فهم عىل تلك الحال لهم الجنة، و � يكونو 
لكافرين، فان كان استضعافهم قصوراً مطلقاً فال يستحقون عذاباً و أما املستضعفون الذين ليسوا من املؤمن� و ال ا

  ٣مطلقاً قضيَة عدم التقص�، و إن كانوا مستضعف� ككّل منهم
و بينه� املستضعفون، » آخرون مرجون ألمر ّهللا «ذللك، فهم عىل أية حال ب� اإل�ان و الكفر، و بينه� منازل منهم 

  .٤و بينه� آخرون خلطوا عمالً صالحاً و آخر سيئاً 
فبالكفر يستحق النار و باإل�ان يستحق الجنة، فالعوان بينه� ال يستحق ناراً و ال جنة، و ألن دار الحساب ال تخلو 

رحمة ّهللا الواسعة، ثم املقرصين غ� الكافرون ُمرجون ألمر ّهللا إما من جنة أو نار، فهم ـ إذاً ـ من أهل الجنة قضيَة 
وا، أو يتوب عليهم �ا قُرصوا ف  إن الذين توفتهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا :«يعذبهم �ا قرصَّ

نهم و ســاءت مصــ�اً. إالَّ مستضعف� يف األرض قالوا أ� تكن أرض ّهللا واســعة فتهــاجروا فيهــا فأولئــك مــأواهم جــ
املستضعف� من الرجال و النساء و الولدان ال يستطعيون حيلة و ال يهتدون سبيالً. فأولئك عىس ّهللا أن يعفو عنهم 

  ).۴:۹۹» (و كان ّهللا عفواً غفوراً 
مرَجــون «هــم  و من» خلطوا عمالً صالحاً و آخر سيئاً «و هم ب� من » عىس ّهللا أن يتوب عليهم«فهؤالء اآلخرون 

                                                        
 . ��� ا������� ������ت �� ���م ا���� ا����� ا���� �� ����� ����� ا���ٔو�� �� ������ ا������، �� ز��دات أو �����ت ���.١

 
 ��ل:...»و آ��ون ����ن ��ٔ�� ا��ّ�...«�� ��ل ا��ّ� �����:  ا����م ������ أ��ل ا����� �� زرارة �� أ������   ٢٦٥: ٢. ��ر ا������ ٢

 
�� ا���������؟ ��ل: �� ����ا ������� و �� ������� و ��  ا����م ����. ا����ر �� ����� ا������ ��ل ���ان: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�  ٣

 �ّ�.ا�����ن ��ٔ�� ا�

 
ا�ٕ����ن و ا���� �����؟ ���ل ��� و ��ل: ��ٔ��� ���  ا����م ������ ����� ا������ �� ا���رث �� أ�� ��� ا��ّ�   ٢٦٦ ٢٦. ��ر ا������ ٤

 ���زل �� ���� ����ً ���� أ��� ا��ّ� �� ا���ر و ������ آ��ون...
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   ١قضية استحقاق للعذاب» إما يعذبهم أو يتوب عليهم«تقدم األوَّل� حيث اآلخرون » عىس هللاّ «و » ألمر ّهللا 
  حيث التوبة من ّهللا ليست إالّ بعد الوبة من العبد.» أو يتوب عليهم«و عىل أية حال هم التائبون ملكان 

  اهل  الكتاب ليُسوا سواءً 
اّ�ِ َو الْيَْوِم اْآلِخِر ۱۱۳ُدوَن(لَيُْسوا َسواًء ِمْن أَْهِل الِْكتاِب أُّمٌة قاِ�ٌَة يَتْلُوَن آياِت ّهللاِ آناَء اللّيِْل َو ُهْم يَْسجُ « ) ئُوِمنُوَن بِ

) َو ما يَْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ ۱۱۴َو يَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َو يَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َو يُسارُِعوَن ِيف الَْخْ�اِت َو أُولِئَك ِمَن الّصالِحَ�(
الُْمتّق�َ  لَْن يُْكَفُروُه َو ّهللاُ َعليٌم بِ   ).۳:۱۱۵(»فَ

إن الّالسواء ب� اهل الكتاب هو قضية عدل ّهللا ك� الالسواء حاكم بــ� املســلم� و ســائر املوحــدين عــىل شــتات 
آخــرين مــنهم » ليسوا ســواًء مــن اهــل الكتــاب» «سواءً «اهل الكتاب املايض ذكرهم بسوء » ليسوا«مذاهبهم، ف

  إذاً هي ذات تعلق� اثن�.»من اهل اكتاب«ف
أن فالناً يهودي أو نرصا� ال يقىض عليه بذلة و مسكنة  أماهيه من أحكام الكفرة املعصاة املعتدين، حيث فبمجرد 

العربة األصلية يف ميزان ّهللا هي اإل�ان باّ� و اليوم اآلخر و عمُل الصالحات، ك� و أن مجرد اسم اإلسالم و اإل�ان 
  ليس لزامه من ذلك الحكم العدل الحكيم.

اآليات الثالث تحمل عرشة كاملة من ميزات ب� موجبات و منتوجات لزمره ـ مه� كانت قليلة ـ من أهل و هذه 
  الكتاب، تعّدهم أخ�اً من املتق�.

و هذه ضابطة ثابتة يف منطق القرآن أن اإل�ان باّ� و اليوم اآلخر و عمل الصالحات ليست لتهدر عىل أية حــال، 
إن الذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى و الصابئ� من آمن باّ� و اليــوم «و مسل�ً، فمه� كان حاملها كتابياً أ 

  ٢)۲:۶۲» (اآلخر و عمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم و ال خوف عليهم و ال هم يحزنون
» الذين آمنوا«او » املؤمن�«ني الكتابي� الذين آمنوا برشعة اإلسالم؟ و صالح التعب� عنهم تع» أمة قا�ة«وترى هنا 

لسابق كونهم كتابي� ثم آمنوا، إنهم هم املؤمنون من أهل الكتــاب ســواٌء الــذين آمنــوا مــنهم بالفعــل فنــددبهم 
أم ملِّا يؤمنوا و هم يتحرون عنه، أم القارصون عن معرفة اإلسالم مه� كانوا تال� الكتاب، و قد  ٣زمالءهم الكتابيون

  ن األول هامشياً ألن حساب السواء � يكن من األحبار املنددين �ن أسلم منهم.مه� كا» ليسوا سواءً «شملهم 

                                                        
��ل ا�� ���س ���� ��ه ا��ٓ�� �� ��� �� ���� و ��ارا �� ا����� و ���ل �� آ��� ���ل ���: أ��  ١٦:١٩١. ����� ا���� ا��ازي ١

��� ��� ���� ا����ل ���ٔ�� أ����ً و أ�� ����� �� ا����ق �� ���م ��� ���� و ���� �ـ����ه ���ـ� أ��ه أ�� ا������ ����ً  �

 آ�ـ� و ���ـ� ا��� ������ ����: ا���ر إ��� �� ����، ���ل: �� وا��ّ� ��� ���ل ����� و أ�� �����ه �����ر إ���   آ�� و ���� ا��� �����م ر��ل ا��ّ�  

��ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ��������� ا����ل  » و آ��ون ����ن ��ٔ�� ا��ّ�«���: �� ��ر ��� إ�� ا����َ�� ���ل ���� �����: ���ل: �� ������ ��� ��

��ول ��ه ا��ٓ�� و ��� ا���س �� �������� و أ���� �����ال ������ و إر����� إ�� أ������ ���ءت إ��أة ���ل ���ٔل أن ��ٔ��ـ� ���ـ�م 

�� ذ�� ���� و ��ء ر��ل �� ا���م إ�� ��� �� ا����ق ��� ���ل ���: ��� �� ������ أن ��ـ� �ـ�� �ٕ��� ��� ���� �ٕ�ذن ��� 

ا������ن، ��ل: ����� ��� ا��ٔرض ��� ر��� و ��� ���ل �� أ��� ��� ��� ��� ���ه ���� ��� ����ن ����ً ���� ������ 

 ».إذا ���� ����� ا��ٔرض��� ا������ ا���� ����ا ��� «و » ��� ��ب ا��ّ� ��� ا����«

 
 ��� ����ً ����ً ��ل ����ع ا��ٓ�� ��� ����. ٤٤٤ـ  ١:٤٣٤. را�� ا�����ن ٢

 
���� أ��� ��� ا��ّ� �� ���م و ����� �� ���� و ا��� �� ���� وا�� �� ���� ـ ا��ج ����� ��  ا�� ���س ��ل: ٢:٦٤. ا��ر ا�����ر ٣

و �� ا��� �� ���د ���� آ���ا و ����ا و ر���ا �� ا�����م ���� ا���ر ���د و ا�� ا���� ����: �� آ�� ����� و ���� أ��ار�� و �� 

 »����ا ��اٌء..«� �� ذ�� ����ا ���را�� �� ����ا د�� آ��ء�� و ذ���ا ا�� ���ه ��ٔ��ل ا��ّ 

 أ��ل ���ا ��اء �� �� ����� ���ص ��ا ا���ٔن ���ول ا��ٓ�� اذ �� ��� ا�����ر ��� ���ب ��اء �� ��ن ������ ا�����اء.
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  هذا، واىل تلك الكاملة العش�ة ألهل التقى من اهل الكتاب:
يف تحقيق الحق و إبطال الباطل، دون فشل و ال كسل، حيث الفاشلون الكساىل من أية امة كتابية او » أمة قا�ة« ۱

  تق�.مسلمة ال تحسب بحساب امل
تعم كل قيامة و قوامة بالعدل و القسط و ما يحق القيام به و فيه وله وعليه و إليه يف رشعة ّهللا و » قا�ة«إذاً ف

  ك� يذكر من مه�مه�:
إن ناشئة «فالليل الرياحة ح� تتىل فيه آيات ّهللا، تكون املتلوة فيه أخلص و أنبى: » يتلون آيات ّهللا آناء الليل« ۲

  ».ي أشد وطئاً و أقوم قيالًالليل ه
دون املس�ة بتوراة او انجيل، تلمح ان القصد منها آيات الوحي غ� الخليطة بسواها، فهي القرآن و »  آيات هللاّ «و 

  ما قبله من آيالت وحي التوراة و اإلنجيل و ما أشبه.
مــؤمني أهــل الكتــاب و ال ســي� و ترى اذا كان التوراة و االنجيل محرفَ� ك� يرصح بــه القــرآن فكيــف بإمكــان 

  القارصين مهم ان يتلوا آيات الوحى منه�؟.
ما يعرفونها من أصل الوحي مه� اخطأوا قارصين، دون اآليات التي يعرفونها دخيلــة يف » آيات ّهللا «قد يعني من 
  وحي الكتاب.

  ا دخيالت مترسبات.فتالوتهم للتوراة و االنجيل تعني تالوة آيات ّهللا ما � تتب� لهم منها أنه
  حسب املستطاع حيث يحاولون ـ فقط ـ تالوة آيات ّهللا دون املختلفات الزور و الغرور.» يتلون«او يقال 

و ألن هؤالء هم الذين يعلمون الكتاب اجتهاداً او تقليداً فهم اوالء الذين �يزون األصل من اآليات عن الــدخيل، 
ت ّهللا تعم مع سائر كتب الس�ء القرآَن العظيم، و املحاوِل إ�اناً أن يتلوا آيات فهم بامكانهم تالوة آيات ّهللا، ثم آيا

  ّهللا، مه� غلط فيها او عنها اىل الدخيلة فيها قارصاً صادق عليه انه يتلوا آيات ّهللا.
ون ملن سوى ّ� دون سواه من مسيح و سواه عند من حسبوه ابن ّهللا او ّهللا، و أما الساجد» و هم يسسجدون« ۳

ّهللا مسيحاً و سواه فهم الضالون مه� كانا قارصين، حيث القطرة اإلنسانية السليمة تشجب السجود لغ� ّهللا مع 
  السجود ّ�.

تعم السجود آليات ّهللا و هو غاية الخضوع الطليق لها يف كل مراحلها، اىل السجود يف الصالة » هم يسجدون«و هنا 
  ّ�، فال تخص سجوداً خاصاً حيث الكل هو رشيطة صالح اإل�ان دون تبعيض. ّ�، واىل غاية الخضوع

ا�اناً صالحاً غ� دخيل، حيث التليث و ما اشبه من انحرافات عن اإل�ان باّ� لس » يؤمنون باّ� و اليوم اآلخر« ۴
  ا�اناً باّ�، و كذلك اليوم اآلخر ك� هو مرسود يف آيات ّهللا.

  اين رشكا�؟
  ).۲۸:۶۲(»َو يَْوَم يُناديِهْم فَيَُقوُل أَيَْن ُرشَكاِ�َ الّذيَن كُنْتُْم تَزُْعُمونَ «

ين كاملالئكة و النبي�، و الرشيرين كفرعون و �رود و سائر الطــاغ�، ثــم  و هؤالء الرشكاء املزعومون هم ب� خ�ِّ
يرة، فاألولون ناكرون أنهم رشكاء، عواٍن بينه� ككلِّ  األصنام و األوثان إذ ال عقل لها حتى تكون  ة أم ِرشِّ لها خ�ة خ�ِّ

هناك ك� هنا، و األوسطون ينكرون حق الرشكة، معرتفون بباطلها فهنــاك يستســلمون، و اآلخــرون ال عقــل لهــم 
وقــال فزيّلنا بيــنهم «فيصدقوا و ينكروا، و الثالثة رشكاء يف نكران رشكهم مع ّهللا إذ تزول الحجب فتظهر الحقائِق: 

  ).۱۰:۲۸» (رشكاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون
  .۲۸:۶۳»كانُوا إِيّانا يَْعبُُدونَ قاَل الّذيَن َحّق َعلَيِْهُم الَْقْوُل َربّنا هؤالِء الّذيَن أَغَْويْنا أَغَْويْناُهْم كَ� غََويْنا تََربّأْنا إِلَيَْك ما «
نفسها، أم إىل أصنامها، دون األول� األركان، فهــؤالء هــم هنا هم الرشكاء ب� داعية إىل » الذين حق علهيم القول«

انكم و ما تعبدون من دون ّهللا حصب جهنم أنتم لها واردون. لو «َحَصب جهنم و أوالء من السابقة لهم الحسنى: 
  ).۲۱:۱۰۱» (كان هؤالء آلهة ما وردوها و كل فيها خالدون.. إن الذين سبقت لهم منَّا الحسنى أولئك عنها مبعدون

فطبيعة الغاوي هــي اإلغــواء، كــ� » الذين أغوينا أغويناهم ك� غوينا«املرشكون األتباع » ربنا هؤالء«قال األولون 
طبيعة املهتدي هي اإلهداء، مه� كانت باختيار دون إجبار ك�هيه، فك� غوينا دون قرس، كذلك أغوينــاهم دون 

و ما كان لنا عليكم من سلطان ) «۱۲:۲۲» ( عليكم من سلطانو ما كان يل«قرس، فال سلطان عىل القلوب يف غواية 
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  ).۳۷:۳۲» (بل كنتم قوماً طاغ�. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين
ٌء منه إىل ّهللا هو عبادتهم إيانا، و هــو يف معنــى » ما«اترى » تربأنا إليك ما كانوا ايانا يعبدون« هنا موصوفة، املتربَّ

  قول قائدهم األول:
تربأنا إليــك (مــن عبــادتهم ايانــا)! أم موصــولة، «)؟ و صيغته الرصيحة ۱۴:۲۲» (إ� كفرت �ا ارشكتمون من قبل«

أم هي نافية نكراناً لعبادتهم اياهم ك� »! تربأنا إليك منا حيث عبدنا«فاملتربُء منه هو انفسهم؟ و صيغته الرصيحة 
  تثبيتاً لعبادتهم  اياهم!» اغويناهم«)؟ و قد تكون ۱۰:۲۸» (بدونقال رشكاءهم ما كنتم ايانا تع«

مه� كان تثبيتاً لعبــادتهم ايــاهم، ولكنهــا يف األصــل عبــادتهم » أغويناهم«و عّل الكل معنيه فإن لكلٍّ شاهداً، ف
مــن عبــادتهم » إليك تربأنا«ألهواِءهم، فهي آلهتم التي ألهتهم عن عبادة ّهللا اىل ما تهواه انفسهم من دون ّهللا، و 

عن عبادتهم أيانا إذ ما كانوا إيانا يعبدون، و إ�ا يعبدون اهواَءهم، ام � » و تربأنا إليك«ايانا ومن انفسنا إذ ُعبدنا 
» ما كنتم تعبدوننا«فلم يقولوا: » ايانا«تنحرص عبادتكم بنا، بل و مع اهوائكم و هي البادَءة فيها، كل يلمح تقديم 

أي ما  انحرصت عبادتكم فينا، بل و معنا غ�نا و هي اهوائكم التي دعتكم اليها! » ما كنتم ايانا...«ل فإ�ا كاذبة، ب
و هي األصل يف عبادتكم املتخلفة، تربأنا اليك من جر�ة إغواءهم، و من عبادتهم لنا، و من ان يكونوا ـ يف الحق ـ 

) فا�ا عبدوا أهــوائهم مبــدئياً، و لــذلك ۴۵:۲۳» (هواهافرأيت من اتخذ إلهه «يعبدوننا فقط، و إ�ا هي اهواءهم 
أطاعونا في� أغويناهم، إذ وجدوا فينا أهواَءهم، و أما أنهم ما دعوهم إىل عبادتهم فال ترصيحة لها و ال ملحة، بل و 

  و أرضابها ترصيحة لهذه الدعوة النكدة الناكبة.» أغويناهم«
ْو أَنُّهْم كانُوا يَْهتَُدونَ َو قيَل اْدُعوا ُرشَكاءَكُْم فََدَعْوهُ «   ۲۸:۶۴»ْم فَلَْم يَْستَجيبُوا لَُهْم َو َرأَُوا الَْعذاَب لَ
شاءوا أم أبوا » فدعوهم«الذين زعمتم أنهم فيكم رشكاء ليُنجوكم من عذاب ّهللا ك� ُوعدتم فيهم » ادعوا رشكاءَكم«

إذ ال يستطيعون، و هم من الذين حق عليهم القول، في� دعوهم » فلم يستجيبوا لهم«إذ ال خ�ة يف أمر ّهللا هناك 
فال » لو أنهم كانوا يهتدون«من فورهم متحرسين متمن� » و رأوا العذاب«و ذلك عذاب نفيس فوق العذاب، ثم 

هنا استحالة ذلك التمني، فقد مىض يوم خالص والت ح� منــاص، إذ يتمنــون لــو » لو«يرووا العذاب، و قد تعني 
  ا فلم يروا يومئٍذا لعذاب.رُدُّوا فاهتدو 

  ).۲۸:۶۵(»َو يَْوَم يُناديِهْم فَيَُقوُل ما ذا أََجبْتُُم الُْمرَْسل�َ «
هذا سئوال تأنيب و تهييب و ّهللا يعلم ماذا أجابوا املرسل�، و ك� املرسلون يُسألون، إالّ أن هناك تخجــيالً و هنــا 

قالوا ال علم لنا إنــك «)، ال جواب هنا و ال هناك، فهنا ۵:۱۰۹» (يوم يجمع ّهللا الرسل فيقول ماذا أجبتم...«تبجيل: 
  إحرتاماً عىل علمهم �ا علمهم ّهللا، و هناك تح�اً و انبهاراً:» أنت عالم الغيوب

  ).۲۸:۶۶(»فََعِميَْت َعلَيِْهُم اْألَنْباُء يَْوَمئٍِذ فَُهْم ال يَتَساَءلُونَ «
ملرسل� عميت عليهم حتى يزدادوا ح�ة عىل ح�ة، فالــذاكر لذنبــه قــد فرغم انهم عىل علم بأنباءهم يف تكذيب ا

يعرضه اعتذاراً، و أخرى انكاراً، و يف كلٍّ تخفيف وقتي، فحتى ال يخفَّف عنهم هول املطلع عميــت علــيهم األنبــاء 
ائرون، » فهم ال يتساءلون« عميــت «و بعُضهم البعَض عن انباءهم ألنهم سواء يف التعمة علــيهم فهــم حــائزون مــ

  يلقي ظالم العمى عليهم ككل فهم يف ذهولهم صامتون ال يدرون من اي إىل ايٍّ �يلون!.» عموا عنها«دون » عليهم
  و ذلك ـفقط ـ للمكذب� دون املؤمن� عىل اختالف درجاتهم يف إجاباتهم املرسل�:

  ).۲۸:۶۷(»الُْمْفلِح�َ  فَأَّما َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صالًِحا فََعىس أَْن يَُكوَن ِمنَ «
يهم بذلك املثلث البارع من » عىس«هنا تقابٌُل ب� الصفحة املظلمة للكافرين، و الصفحة املرشقة للمؤمن�، و  تُرجِّ

الفالح، توبة و ا�اناً و عمالً صالحاً، ان يكنوا من املفلح�، إذ ال يُضمن لهم ـ ككل ـ العاقبة الحسنى، فقد يرجعون 
ً يف ا لعاقبة، فليلجأوا إىل ّهللا ملتمس� منه حسن العاقبة، ك� و ان  اال�ان بزميلــه لــيس هــو  الســبب التــام كفارا

  لإلفالح لو ال رحمة من ّهللا و فضل، فعساه لهذا و ذاك يأ� هنا بعىس.
ن الكــل يُســأل ، أ »ينــاديهم«تعمي�ً للسئوال يف » َعميت عليهم األنباء«استثناًء عن » فأما من تاب...«و قد تكون 
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آله و عليه هللا صىلب� تخجيل وتبجيل و ك� يروى عن الرسول  » ماذا أجبتم املرسل�» «عنهم
١  

ُق ما يَشاُء َو يَْختاُر ما كاَن لَهُُم الِْخَ�َُة ُسبْحاَن ّهللاِ َو تَعاىل َعّ� يُْرشِكُ«   ).۲۸:۶۸(»ونَ َو َربَّك يَْخلُ
ذلك هو الجواب القاطع القاصع األخ� عن عاذرتهم ان ال مؤثر يف الوجود إالّ ّهللا، فال طاقة مستقلة تتخطفكم عن 

  أرضكم، مستغبلة ذلك دون أن يشاء ّهللا، فله الخلق و األمر دو�ا جرب و ال تفويض.
م يف ّهللا ما يف طوقه و وسعه، و ّ� ال خ�ة يف أمره أن يفعل ما يشاء ك� يشاء، دون إتكالية بــال فعىل العبد أن يقدِّ

  أن يسعى و يتوكل عىل ّهللا في� يسعاه.» أمر ب� أمرين«سعي و ال عمل، و ال استقاللية لهم في� يشاءون، بل 
يتقبلوا فال إلغاء هنا للعقول و اإلرادات و النشاطات، و ال تفويض لها يف الحصول عىل كل املرادات، بل عليهم ان 

ل ـ� يف وسعهم من التكف� واإلختيار و التدب�، و ّ� األمر من قبل  ما يقع و يرضوا �ا وقع بعد ما بذلوا ـ دون تبذُّ
  و من بعد.

في� يخلق أو يرشــع دو�ــا » و يختار«ال ما يشاءون » يخلق ما يشاء«الذي خلقك و اختارك و رباك » و ربك«ف
سبحان ّهللا و تعــاىل «ال يف خلق و ال اختيار » ما كان لهم الخ�ة«ا يشاء ال ك� يشاء إجبار له في� يخلق ويختار م

  به يف خلق أو اختيار.» ع� يرشكون
هنا تعم كل خلق لل�دة األولية أماهيه من خلق، ال رشيك له يف أٍى كان منه و ايان مــن اي كــان، و » يخلق«إن 

و مــا كــان ملــؤمن و ال » «ال له الخلق و الأمر ذلكم ّهللا رب العــامل�أ «فيحقيل التكوين و الترشيع » يختار«كذلك 
) مع العلم أن خ�ة الرسول إ�ا هي خ�ة ۳۳:۳۶» (مؤمنة إذا قىض ّهللا و رسوله أمراً أن يكونلهم الخ�ة من أمرهم

  أي اختيار. نهي و ليس نفياً يسلب عنهم» ما كان«ّهللا إذ ال يختار ما يختاره إالّ يوحي من ّهللا، و 
ل� تبيــ� ِرشعتــه، فكــ� لــه  و من  اختياره تعاىل أمَر الترشيع أن يختار الرسول الحامل لرشعته، و أو صياَءه املحمَّ

تنفــي عــنهم اإلختيــار يف » ما كان لهم الخ�ة«اختيار الرسول دون سواه، كذلك له اختيار أوصياءه ال سواه، وترى 
يار فيها ثابت بدليل العقل و الكتاب والسنة، و اإلختيــار املنفــي عــنهم يخــص �ــا األفعال التكليفية؟ كالّ! و اإلخت

يختص اختياره باّ�، كخ�ة الخلق و األمر ترشيعاً وسواه مــن أمــر الخلــق، و كــذلك االختيــار املطلــق يف األفعــال 
�نعنا موانع ع� نختار، ثم نختار  االختيارية، فللّه اإلختيار املطلق يف كل ما يختار، و ليس لنا مطلق اإلختيار إذ قد

بالنار، إذ �  السالم عليهصالحاً أو طالحاً ال يختاره ّهللا تكويناً فهنالك يكلُّ اإلختيار ك�  يف ذبح ابراهيم ولده، و يف حرقه  
  يؤثر اإلختيار هنا و هناك.

ال جرب وال «يع هو مطلق اإلختيار، فح� فاإلختيار املنفي عنا يف حقل التكوين هو اإلختيار املطلق، و يف حقل الترش
� يكن لنا يف افعالنا االختيارية اإلختيار املطلق، فانــه تفــويض فــإرشاك بــاّ� يف ذلــك » تفويض بل أمٌر ب� أمرين

  ، و ح� ال شارع إالّ ّهللا:»سبحان ّهللا و تعاىل ع�يرشكون«االختيار 
) فمطلق اإلختيــار لنــا يف الرشــيع ـ و إْن يف حكــم ۴۲:۲۱» (به هللاّ  أم لهم رشكاء رشعوا لهم من الدين ما � يأذن«

  ».سبحان ّهللا و تعاىل ع� يرشكون«واحد ـ إرشاك باّ� 
سبحان ّهللا و تعاىل «ك� و أن اختيار الرسل و أوصياءهم الَحَملة لرساالتهم من غ� ّهللا إرشاك باّ� فيحقل الترشيع

  ».ع� يرشكون
مام الرضا و القائم املهدي و اإلمام الصادق عليهم السالم بهذه اآلية و سواها عىل انحصــار نصــب و قد استدل اال 

                                                        
ـ ا��ج ا�� ا����رك �� ا���� و ��� �� ���� و ا������ و ا����ا�� و ا�� ��دود�� �� ا�ـ� ��ـ��د �ـ� ا���ـ�   ٥:١٣٥. ا��ر ا�����ر ١

� ا�� �����ا ا��ّ� �� ��� ����ا ا�ـ��� �ـ����� ���ـ� ا��ـ�ر ���ـ�ل �ـ� ا�ـ� آدم �ـ� �ـ�ك �ـ� �ـ� ا�ـ� آدم �ـ�ذا �� �� ا�«��ل:  آ�� و ���� ا��� ���

 ».���� ���� ���� �� ا�� آدم ��ذا ا��� ا�������
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  .١اإلمام باّ� و انحساره عمن سواه
اختياراً فوق كل اختيار، فال » و يختار ما كان لهم  الخ�ة«هنا بجنب كونها نفياً، أنها موصولة: » ما«و قد تحتمل 

و هذا و إن كان يف نفسيه صحيحاً، و هو » و ما تشاءون إالّ أن يشاء ّهللا «�ىشَّ إالّ ان يختاره ّهللا  ُ�ىض اختيار و ال
بالبعض دو�ا استغرق، ال سي� و أنه ضمن املعني من » ما كان لهم الخ�ة«قضية األمر ب� األمرين، إالّ ان تختص 

  إذ تعنيه� ك� هو الصالح لساحة الربوبية.» ما«
الخ�ة اإلستخارة يف مورد الح�ة، ح� ال تزول بتفك� و ال مشورة فيظل اإلنسان حائراً ال يدري من أي إىل أي و من 

آله و عليه هللا صىلو ك� يروى عن الرسول  
٢  

  سعة  الجنة و مكانها الس�وات و االرض فاين النار؟
  ).۳:۱۳۳(»َو سارُِعوا إِىل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكْم َو َجنٍّة َعرُْضَها الّس�واُت َو اْألَرُْض أُِعّدْت لِلُْمتّق�َ «
تعــم مغفــرة الــدنيا و اآلخــرة، كــ� و تعــم اىل مغفــرة » إىل مغفرة من ربكــم«هي سباق يف الرسعة، و » سارعوا«

                                                        
��� ¨ ���� ���� �� ا����م ������ ا��ل ا����� ا�� ا����� �� ا���� ر��� �� ��� ا����� �� ���� �� ا����   ٤:١٣٦. ��ر ا������ ١

ـ ��ـ� را�ـ�ا �ـ����ً و  ا��ـ��م �������� ���ل ���: �� �����ن ��ر ا������ و ����� �� ا��ٔ�� ����ز ���� ا����ر�� ـ إ�� ����  ا�ٕ���م و ��

 ����ا إ���ً و ���ا �����ً ����اً و و���ا  �� ا����ة إذ ����ا ا�ٕ���م �� ����ة، ز�� ��� ا�����ن ا������ ����� �� ا����� و �ـ���ا

و ر�ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ�ء و ���ـ�ر �ـ� �ـ�ن ��ـ� «���ا �� ا����ر ا��ّ� و ا����ر ر��ل ا��ّ� ا�� ا����ر�� و ا���آن ��ـ�د���: ��������، ر

و ��ل �� و ��: و �� ��ن ����� و �ـ� ����ـ� إذا ��ـ� ا��ّـ� و ر�ـ��� ا�ـ�اً ان ��ـ�ن ��ـ� » ا����ة ����ن ا��ّ� و ����� ��� �����ن

 ».ا����ة �� ا����

) ���ث ���� و ���: ��� ا����م ����« � ���ب ���ل ا���� و ���م ا����� �����ده إ�� ��� �� ��� ا��ّ� ا���� �� ا���� ا����� و ��� �

��ٔ���� �� ا�� ����ي �� ا���� ا��� ���� ا���م �� ا����ر ا����م ��ٔ����؟ ��ل: ���� ام ����؟ ���: ����، ��ل: ��� ���ز ان ��� 

: ��� ا���� و أورد�� �� ا����م ����� ��� أن �� ���� أ�� �� ���� ���ل ���ه �� ���ح أو ���د؟ ���: ���، ��ل  ������ ��� ا����

�� ا���� ا���� ا������ ا��ّ� �� و �� و ا��ل ����� ا����ب وا���� ������ و ¨ : ا����� ا����م ���������ن ����د �� ���� �� ��ل  

��ى إ�� ا�ٕ�����ر ���� ��� ���� و ���� ������� ا����م، �� ���ز �� و��ر ������ اذ ��� ��������ر ان ا����� إذ �� ا��� ا��ٔ��، أ 

��� ������� ��� ا������ و ��� ����ن ا�� ����؟ ���: �����ل: ��ا ���� ���� ا��ّ� �� و��ر ���� و ���ل ���� و ��ول ا���� ���� 

�ت ر�� �� و �� ����� ر���ً ��� �� ��� �� ا������ و ا������ ���� ����� ��� ا���ر �� ا���ن ���� و و��ه ����ه ����

و ا���ر ���� ���� ����� ر���ً �������� ـ ا�� ���� ـ �� ���� �� ��� ��ى ا��ّ� ���ة ��ٔ����� ا������ «ا�������� ��ل ا��ّ� �� و ��: 

����ة وا���ً ��� ا��ٔ��� دون ا��ٔ��� و �� ��� أ�� ا��ٔ��� دون ا��ٔ��� ���� و���� ا����ر �� �� ا����ه ا��ّ� �� و �� �» ������

 ����� ان ا������ر �� ���ز أن ���� إ�� �� ���� �� ���� ا���ور و ��� ا������ و ����ف إ��� ا���ا�� و أن �� ��� ������ر ا��������

روى ا�� ا���� ا������  ٢٥:١٤، و �� ����� ا���� ا��ازي »!ا����حو ا��أ���ر ��� و��ع ���ة ا��ٔ����ء ��� ذوي ا����د ��� أرادوا أ�� 

 ا�� ��ل: ��ن ��رون �� ا������ ا�����رة ا���� ����ا ���م ا��� �����. ٓا�� و ���� ا��� ����� ا����  

��� و �� ���� إ��ّ ���ر�� و  �� ���م ����: و ���� ان ��ا�� ا���� ���ه ���� ��� ا����م ����و ��� �� ����ح ا������ ��ل ا���دق  

 ».و ر�� ����..«����� و �� ����ون �� ا���ن ا�� ��ء �� ������ إ�� ��ذ�� و اراد�� ��ل ا��ّ� �� و ��: 

 
��� ا��ّـ� �ـ�ل  ـ ا��ج ا����ري وا�� داود و ا�����ى و ا������ و ا�� ���� وا�� ��دو�� و ا������ �� ���� �� ٥:١٣٥. ا��ر ا�����ر ٢

��ن ������ ا���رة �� ا���آن ���ل إذا �� ا���� ����ٔ�� �����ـ� ر���ـ�� �ـ� ��ـ� ا�����ـ� �ـ� ���ـ�: ا���ـ� إ�ـ� ا�ـ����ك ����ـ� و 

ا����رك ���ر�� و ا��ٔ�� �� ���� ا����� ���� ���ر و �� ا��ر و ���� و �� أ��� و ا�� ���م ا����ب ا���� إن ��� ���� ان ��ا 

 ��� �� �� د��� و����� و ����� ا��ي.ا��ٔ�� 
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  السيئات الحاصلة مغفرَة السيئات الهاجمة و ملّا تحصل يف األوىل.
.   و املسارعة املغفرة إىل تعني املسارعة إىل أسبابها املعنيَّة يف الكتاب و السنة جملة و تفضيالً

نة عرضها كعرض الس�ء و األرض اعدت للذين آمنوا سابقوا اىل مغفرة من ربكم و ج«و يف الحديد » سارعوا«هنا 
)، فال بد من سبقاق يف رسعة و رسعة يف ۲۱» (باّ� و رسله ذلك فضل ّهللا يؤتيه من يشاء و ّهللا ذو الفضل العظيم

و هي ك� لَّمحنا إليه ال تخص مغفرة عن عصيان، بل و » اىل مغفرة من ربكم«سباق ـ عىل مدار حياة التكليف ـ 
  عروضه، ثم مغفرة يف ترفيع درجة، فهي مثلث من املغفرة لكلِّ زاويد من اهلها حسب سباقه و مسارعته. عن

ه و عليه هللا صىلو قد يروى عن رسول الهدى   و  ١يف سبب نزول هذه اآلية انها تفضيلة لألمة املرحومــة عــىل ســائر األمــم آـل
، فا�ا هي مزيد الرحمة.   لكنها مؤوَّلة �ا ال ينايف عدل هللاَّ

ه� ـ فقط ـ عرضــاً » رضالسموات و األ «فرتاه عرضاً ِوجاه الطول؟ و ليس » جنة عرضها الس�وات و األرض«واما 
  حق يقابل عرُضه� طولَه�!.

  أم هم عرض السعة السطحية؟ فكذلك األمر فانه� كرتان معمسقتان دون سطح فقسط ك� ليستا عرضاً فقط!.
ام هو سعة الس�وات و األرض �ثلت العرض و الطول والعمق الدائرية أماهيه؟ و هذا هو املعنــى الصــالح هنــا 

املسطحات هو أقل اإلمتدادين و أك�ه�، و يف املجس�ت هو اقرص االمتدادات الثالث و ¨ ض ىف للعرض، حيث العر 
اطولها، و يف األسطوانات و املخروطيات عن إمتداد قواعدها و سهامها، فعــرض الســ�وات و األرض هــو  األبعــاد 

  الكروية األسطوانية.
ـ النار؟ترى ان الس�وات و األرض ه� بنفسه� مكان الجنة  ثم   فأين ـ إذاً 

فهل ه� متداخلتان دون زجام بينه� مكاناً و ال مكانة، فه� ألهل الجنة جنة و ألهل النار نار، كــ� الغــارقون يف 
) بال زحام ب� املاء و النار الكامنة فيه بتدب�ه تعاىل؟ و هكــذا تــؤول الرويــات ۷۱:۲۵» (أغرقوا فأدخلوا ناراً «النار 

  ولكنها بعُد غ� مرضية. ٢»النهار فأين الليلاذا جاء «القائلة 

                                                        
ا�ـ� ا���ـ�ر �ـ� ��ـ�ء �ـ� أ�ـ� ر�ـ�ح �ـ�ل �ـ�ل ا���ـ���ن �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�  ـ ا��ج ��� �� ���ـ� و ا�ـ� ���ـ� و  ٢:٧٢. ا��ر ا�����ر ١

��� ا��ا��� ����ا ا��م ��� ا��ّ� ��� ����ا اذا اذ�� ا���� ذ���ً ا��� ���رة ذ��� ������ �� ���� ���� ا�ـ�ع ا��ـ� ا�ـ�ع  آ�� و ���� ا��� ���

� و ���ـ� ا��ـ� �ـ�����ل ا���ـ� » ا�� ���� ـ �������وا �������اذ�� ا��� ��ا ا��� ��ا ���� ����� ����ء ا����ت و ��ر��ا ـ  أ�ـ� ا��ـ���  آـ�

 ���� �� ذ��� �� ��� ����ء ا��ٓ��ت �����.

 
ـ ا��ج ا�� ����� �� ا������ ر��ل ���� ��ل ���� ��� ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ����ب ����  ٣:٧٢. ا��ر ا�����ر ٢

و ���) و ��� ا�� ���� ������ إ�� ��� ����� ا����وات و ا��ٔرض ا��ت ������� ���� ا���ر؟ ���ل ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� 

 ����ن ا��ّ� ���� ا���� اذا ��ء ا����ر؟.

و ��� ا��ج ا���ار وا����� و ���� �� أ�� ����ة ��ل: ��ء ر�� إ�� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ���ل: ارأ�� ����: و 

��ل: ��� ��ء ا��ّ�، ��ل ����� ��� ��� ����� ا����وات و ا��ٔرض ـ ���� ا���ر؟ ��ل: ارأ�� ا���� اذا ��� �� ��ء ���� ا����ر؟ 

 ��ء ا��ّ�.

�ّ� و روى �� ا����� �� رواه �� ا��ر ا�����ر او��ً ����دة و ��ه ���ر�� ���� ا���ط ا����ٔ�� ��ٔن ا���در ��� ان ���� ������ ��� ��ء ا�

 ��در ��� أن ���� ا���ر ��� ��ء.

 ). ����ن ���وا��.���٥:٢٤١ ا���ٔو�� ����� ا����� ا���� (أ��ل: و ا�� ان ��ا ا����� �� ا��اوي و �� ورد �� ��

 ا���� ���ً ����دان ���� وا�� ���ا���� �� ا�� وا��؟ ���ا ��� ا�����ن.» ���� ا���� اذا ��ء ا����ر«و ��� ا�� ��ل اذا ��� 

�� و ا��؟ ��� ��� ���� �� ���� �� ����� و اذا ��� ان ������� وا�� و �� ���اردان ���� ��� ��� دون ا����ع ���� وا�� �� أ

 ����� ا���� و ا���ر اذ ����� ��� ��� �����ً، ������ ���ً ����د��ن.

و اذا ��� ان ���ٕ����ن ��ا����� �� ���ن وا�� و ز��ن وا�� ��� ��ا�� ا���� و ا����ر ���� ا���� ا����ن، ��� ان ا����ل �� ���� 



 174

و جنــة هــي «مكانهــا، فصــحيح التعبــ� عــن ذلــك العــرض: ال تناسب انهــ� » و جنة عرضها الس�وات و األرض«
و ال بد من مفارقد ب� املشبه » كعرض الس�ء و األرض«ثم و آية الحديد توضحها اك� ملكان » الس�وات و األرض

و املشبه به، مه� تشبها يف جهة او جهات، و اذا كانت الجنة يف نفس الس�وات و األرض، فهي نفسها مكاناً دون 
  شبهه�.أن ي
و أرضابها دليل اختالف مكانه� دون أي تداخل مه� أمكن يف قدرة ّهللا، ولكنه تداخل ـ » جيء يومئذ بجهنم«ثم 

إن منكم إالَّ واردها.. ثم «عىل صحته ـ دون مرجح، بل هو مزعج ألهل الجنة باشرتاكهم مع اهل النار يف املكان، ثم 
ى الذين اتقوا ـ تدل عىل الخروج عن النار ملن اتقى و ال خروج يف املتداخل�، بل هو عروج  ـ و كث�اً أرضابها» ننجِّ

  عن حالة سيئة اىل حالة حسنة.
» و لقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة املنتهى. عندها جنة املأوى«و بعد كل ذلك فمكان الجنة معروف يف آية النجم 

)۱۵.(  
الس�ء السابعة، كذلك جنة املأوى التي عندها، فليس جواب  فك� السدرة املنتهى هي منتهى الكون املحلِّق عىل 

وجيء يومئذ «؟ إالَّ أنها تحت الجنة املأوى، سواٌء أكان الس�وات و األرض بت�مها، أم بعضاً مه�، »فاين النار إذاً «
ر آلية الــنجم و ثم الجنة فوق النا«م� يدل عىل أنها ال تحلق عىل كل الس�وات و األرض، و إال � تصح، » بجهنم

اي تعلو النار، مع� كانتا قريبت� إىل بعض البعض ملكان الــرتا� و املنــادات، ام غــريب� و الــرتا� » يف جنة عالية«
  بينه� بسبب ربا� ك� نجده هنا بضعاف األسباب الخلقية.

ويا لها من ســعة ال تتصــور، و نحــن بعــُد  ١فقد تعني اآليتان ان مثلت السعة للجنة هو سعة الس�وات و األرض
  عاجزون عن تقدير سعة ارضنا �اماً.

ولكن الجنة موجودة اآلن حسب » أعدت للكافرين«فقد تعني ما عنته من حيث اإلعداد » اعدت للمتق�«ما و أ 
آية النجم و ما اشبهها، مه� كانت الصالحات يف الجنة ك� الطالحات يف النار هي املعدات للثواب و العذاب، ولكن 

ة إعداداً اكــ� مــن النــار، كــ� و أن نفــس الجنــة سبُق رحمتِه غضبَة، و سعة رحمته أك� من عدله تقتيض يف الجن
  بحاصلها و ما سيحصل كلها من فضل هللا.

و آيات خراب الس�وات و األرض ال تخرِّب الجنة التي هي محيطة بالس�وات و األرض، مه� خربت جحيم الربزخ 
و تراهم َمن » اعدت للمتق�«و جنّته بخراب الس�وات و األرض، حيث ينتهي دوره� بانتهاءه�، و عىل أية حال 

  هم، إنهم:
اِء َو الْكاِظمَ� الَْغيَْظ َو الْعافَ� َعِن النّاِس َو ّهللاُ يُِحّب اْلُ◌مْحِسن« اِء َو الّرضّ ) َو الّذيَن ۱۳۴َ�(الّذيَن يُنِْفُقوَن ِيف الّرسّ

ْغَفُروا لُِذنُوبِِهْم َو َمْن يَْغِفُر الّذنُوَب إِالّ ّهللاُ َو لَْم يُِرصّوا َعــىل مــا إِذا فََعلُوا فاِحَشًة أَْو ظَلَُموا أَنُْفَسُهْم ذَكَُروا ّهللاَ فَاْستَ 
  .۳:۱۳۵»فََعلُوا َو ُهْم يَْعلَُمونَ 

تعقيبة لها، و مثلــت االزالــة لخــالف » و ّهللا يحب املحسن�«هذه املواصفات الست هي ب� مثلث األحسان، ك� 
  الحسن و اإلحسان:

                                                                                                                                                         
����� ذ�� ا���ا�� ����� آ��ت ا���� و ا���ر، و �� ���� آ�� ا���� ا����ر أن ���ن ا���� ��� ��رة  ������ً ���ا�� ا����ن، ����ٓ�� ��

�ّ� أن ُ���� �� ا������ ان ���ن  ا������، اذاً ���ه ا��ٔ��د�� ������ اذ �� ��ٔو�� ��� �����ً �� ���� و �� �� ���ب ا���آن! ا���� إ

ا���� و ا����ر، و ��ا ��ٔو��، و �� ����ه ���� ا������ �� ا���دق ���� ا����م ���� ��  ا���� و  ا���ر �� ا���� ������� ���

 ا���اب: اذا و����� ��ا و ��� ���� ا��ا��� �� ا��ٔ��ى اذاً ������ ��ق ا���ر و ��ا �� ����� آ�� ا����. 

 
�� ا��ٓ�� ��ل: اذا و����� ��ا و��  ا����م ������ ����� ا������ �� داود �� ����ن �� ر�� �� أ�� ��� ا���   ٢٨٩ :١. ��ر ا������ ١

 ���� ا��ا��� �� ا��ٔ��ى، أ��ل �� ���� ذ�� ا���� ا������ �����وات و ا��ٔرض.
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  »يف الرساء و الرضاء... الذين ينفقون« ۱
، و ه� وصفان ملحذوف هو طبعاً معروف ك» الرساء و الرضاء« » الحياة ـ الحالة«ه� الَفعالء املؤنث من رسَّ و رضَّ

  األك� َرسّاً او رضاً.
  تع�ن كل أبعاد الحياة السارة و الضارة.» الرساء و الرضاء«يعم كل نفس و نفيس، كذلك » ينفقون«و ك� 

قبال و اإلدبار، ح� الَرسٌّ و ¨نفاقهم فقط يف الرساء ثم هم يف الرضاء يبخلون، فإ�ا حياتهم هي اإلنفاق يف االفليس ا
الَرض كحالة عامة أم يف جانب االنفاق، فهم اوالء يف سورهم وحزنهم، يف يرســهم و عرســهم ـ و عــىل أيــة حــال ـ 

ال ينجلون، أجل و إن الرساء ال تبطيهم فتلهيهم عن اإلنفاق،  اإلنفاق انفسهم و نفائسهم يف سبيل ّهللا فال يفشلون و
وال الرضاء تضجرهم فتنيسهم، فلهم ارواح شفيفة عفيفة منطلقة من كل القيود و األغالل التي تقيِّدهم و تحــول 

  بينهم و ب� حق اإلنفاق و صالحه.
مة مسائل اإل�ان و منها الجهاد يف ســبيل و هنا يتقدم اإلنفاق عىل سائر الست ألن له دوره العظيم العميم يف عا

  ّهللا الذي يتطلب اإلنفاق من خالص النفس و النفيس.
غيظهم انفسهم عىل االخرين و غيط اآلخرين عليهم و عىل آخرين، كظ�ً مثلثــاً للغــيظ، »: و الكاظم� الغيظ« ۲

هو شد الِقربة بعد امتالءها، فكضم الغيظ  الذي له دور عظيم يف إخ�د ن�ان الف� ب� املؤمن�، و الكظم يف األصل
ه.   هو شده بعد اإلمتالء منه بحيث كان يتفجر منه لو ال شدُّ

ما من جرعة أحــب إىل ّهللا مــن جرعــة غــيٍظ «و  ١من كظم غيظاً و هو يقدر عىل إنفاذه مأله ّهللا أمناً و  ا�اناً «ف
  .٢»فه  إ�اناً يكظمها عبد ما كظم عبدّ� اال مأل ّهللا جو 

ليس الشديد بالرصعة ولكن الذي �لك «و هو رصعة النفس الطائشة، هو أشد من كل رصعة، فو ان كظم الغيظ 
أال إن « ٥»وجبت محبة ّهللا عىل من أغَضب فحلــم«فقد  ٤»ان �تيل الرجل غيظاً ثم يغلبه«.. ٣»نفسه عند الغضب

الغضب جمرة توقد يف جوف ابن آدم أ� تروا إىل حمرة عينيه و انتفاخ أوداجه فاذا وجد أحدكم مــن ذلــك شــيئاً 

                                                        
�� ا��ل ا����� ���� ����  ����١:٣٩٠ ��ل:... و �� ا���ر ا�� ٓا�� و ���� ا��� ����� أ�� ����د �� ا��ٓ��  ان ا����   ٢:٧٢. ا��ر ا�����ر ١

) ���ل: �� ��� ����ً و �� ��ء ان ����� ا���ه ا��ّ� ���� ��م ا������ ا����م ���� ��٠ ��� �� ����ة ��ل: ����� �� ��� ا�� ��� ا��ّ� 

 ر��ه.

 
�� ���ب ا����ل �� أ�ـ� ��ـ�ة  ١:٣٩٠:...و �� ��ر ا������ آ�ـ� و ���� ا��� ����� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�   ٢:٧٣. ا��ر ا�����ر ٢

 ا������ �� ��� �� ا����� ������ ا����م ��ل: �� ����� ���� ا�� إ�� �� ���� ��� �� أ���� ��� ������.

 
 . ا����ر �� أ�� ����ة �� ا���� ���  ا��ّ� ���� و آ�� و  ��� ��ل: ���...٣

 
�� ���س ����دون ���ا��ً ���ل: ا�����ن ا���ة �� ��� ا����رة  آ�� و ���� ا��� ���. ا����ر ا��ج ا������ �� ���� �� ��� ان ا����  ٤

 ا��� ا���ة ان �����...

و ��� ا��ج ا������ �� ��� �� ا����� ������ ا����م ان ��ر�� ���� ���� ���� ا���ء �����ٔ �����ة ���� ا�ٕ����� �� ���� ��� 

� ���ل: و ا������� ا����، ��ل: �� ���� ����، ����: و ا������ �� ا���س، ��ل: �� و��� ���� ���� رأ�� ا���� �����: ان ا��ّ 

 ��� ا��ّ� ���، ����: و ا��ّ� ��� ا�������، ��ل: اذ��� ��ٔ�� ��ة.

 
 ���� و آ�� و ��� ���ل: . ا����ر ا��ج ا�������� �� ا������ �� ����� ���� ر��ل ا��ّ� ��� ا���ّ ٥
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فليلزق باألرض، أال إن خ� الرجال من كان بطيء الغضب رسيع الفيء و رش الرجال من كان بطيء الفيء رسيــع 
  ١»الغضب رسيع الفيء فانها بها و اذا كان بطيء الغضب بطيء فانها بها..الغضب فاذا كان الرجل رسيع 

ـ هي من رشوط اإلحسان يف كظم الغيظ،  فالقدرة عىل اإلنفاذ ـ ك� يف حديث الرسول (صىل ّهللا عليه و آله و سلم) 
دون خلفية له  حيث العاجز عىل اإلنفاذ، الخائف منه، هو مكظوم غيظه بطبيعة الحال شاء ام أ�، اللهم إالَّ غيظاً 

  عىل صاحبه.
ثم و ليس كظُم الغيظ بصورة طليقة إحساناً، فقد يكظم الغيظ يف حالة حارضد ليحثدث و يضطغن فيتحول الغيظ 
الفائز اىل إحنة غائرة، و  الغضب الظاهر اىل حقد دف�، و حارض الغيظ هي اقل محظوراً من غائره، و اليعني كظم 

  ن ظاهره و غائره، يف مثلث القال و الحال و الفعال، يف الحارض و اإلستقبال.الغيظ إالَّ هضمه عن بكرته، ع
عفواً طليقاً عن مظالهم التي تقبل العفو، و أما العفو الــذي يشــجِّع عــىل الظلــم فلــيس » و العاف� عن الناس« ۳

اً إىل حســن و إىل إحســن، و ممنوحاً و ال مسموحاً، إ�ا هو العفو الذي ال محظور فيه، و ال سي� الذي يحوِّل ســيِّئ
و هــم هــن » و ّهللا يحــب املحســن�«ذلك واجب كل مسلم ألنه قضية واجب اإلحسان يف ســبيل الــدعوة إىل ّهللا 

املنفقون الكاظمون العافون، فقد يتحول اإلنفاق و الكظم والعفو إىل االساَءة كأن ينفق يف ســبيل هللا و بــدال عــن 
جب تأديبه و رضبه او قتله، او يُعفى عمن يشجَّع بعفو إىل تخلف اكــ� و أكــ�، سبيل ّهللا، و يكظم الغيظ عمن ي

  فا�ا هذه الثالث ممدوحة إذا كانت يف سبيل ّهللا، إحساناً اىل عباد ّهللا الذين يستحقونه.
» ّهللا.. و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ّهللا فاستغفروا لــذنوبهم و مــن يغفــر الــذنوب إالّ« ۴-۵

والفاحشة هي املصية املتجاوزة حّده� يف ذاتها ام اىل غ� فاعلها شخصياً أم ج�عياً، و من الثا� العصية املتجاهر 
بها حيث تشجع الج�ه� عىل اقرتافها، أو الجامعة بينه� فأشد و أن�، فذلك املثلث من املعصــية فاحشــة مهــ� 

  اختلف دركاتها.
عام بعد خاص، فان العصيان أياً كان ظلم بالنفس سواء أكان فاحشة ام سواها، صغ�ة ام  »أو ظلموا انفسهم«ثم 

  كب�ة.
دليل عىل أن العصيان هو من خلفيات  النسيان، فالذاكر ّهللا و هو يعرفه بالربوبية ال يعىص ّهللا » ذكروا هللاّ «و هنا 

   بعد معرفته.بفاحشة أم سواها، فإ�ا يعصم اإلنساَن عن اي عصيان ذكُر هللاّ 
طلب الغفر بقاٍل و » فاستغفروا لذنوبهم«و ألن النسيان هو من أسباب العصيان فال يجرب العصيان إالَّ بذكر ّهللا، ثم 

                                                        
�� و ا����� ا������ �� أ�� ���� ا���ري ��ل: ����� ر��ل ا��ّ�  ١  آ�� و ���� ا��� ���. ا����ر ا��ج ا������� و أ��� و ا�����ي و ���

�� ���� ا�� ��م ا������، ��� ا��ّ� و أ��� ���� �� ��ل: ا�� ���� ا�� ���ب ا���� ����� �� ����� و ���� �� ����� و ا��� �� 

� ��� ��ن ا������ ���ة ���ة و ان ا��ّ� �������� ���� ����� ��� �����ن، أ�� �����ا ا����� و ا���ا ا����ء ا�� ان ��ـ� آدم ���ـ�ا ��ـ

���� ����اً و ���� ����اً و ���ت �ـ���اً و �ـ��� �ـ� ���ـ� ����ت ��� ����� �� ���� �����ً و ���� �����ً و ���ت �����ً، و ���� �� 

�����ً و ���� �����ً و ���ت ����اً و ���� �� ���ـ� �ـ���اً و ���ـ� �ـ���اً و ��ـ�ت ����ـ�ً ا�ـ� ان ا���ـ�...و ان ��ـ� ا���ـ�ر �ـ� �ـ�ن 

� ا���ـ� ����ـ� ��ـ� و ���� ا����ء ��� ا���� و �� ا����ر �� ��ن ��ء ا����ء ��ء ا���� ��ذا ��ن ا���� � �� ا����ء �ـ��

اذا ��ن ا���� ��ء ا����ء ��� ا���� �ٕ���� ��� أ�� �� ����� ر���ً ����� ا���س ان ��ـ�ل �ـ���� اذا ���ـ� أ�ـ� ان ��ـ� �ـ�در �ـ�اء 

��ن ����، ���� ��ن ��� ���ر ��ر�� ��م ا����م، أ�� وان ا��� ا���ر ��ر ا��� ا����� أ�� و إن ا��� ا����د �� ��ل ���� ا��� ��� ��

 ���� ��ن ا���� ��ل: أ�� إن �� ��� �� ا����� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� ����� ��ا ���� ���.

: ان ا���� ���ة ����� ا�� آدم ا�� ��وا ا�� ا����خ او دا�� و ���ة ٓا�� و ���� ا��� ���و ��� ا��ج ا������ �� ا���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  

 ��� �� ذ�� ����ً ��ن ��ن �����ً ������ و ان ��ن ����اً �������. ����� ���

ان ا���� ا�� و ا�����  آ�� و ���� ا��� ���و ��� ا��ج ا�� أ�� ���� و ا��� و ا�� ���ن و ا����ا�� �� أ�� ����� ا����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  

 � �� ا����ة أ��ء�� ا�����ً ا�����رون ا�������ن ا�������ن.��� �� ا��ٓ��ة ا����� ا�����ً و ان ا����� ا�� و ا����� ��

 



 177

حاٍل و أع�ٍل، فلس اإلستغفار مجرد القال و القلب قاٍل و العمل خاٍل عن االستغفار، فاإلستغفار فعــٌل أصــله مــن 
  لفعال.القلب ثم يظهر يف القال و ا

سؤال إيقاظ للغافل� و إيعاظ للمستاهل�، وتأنيب �ن يظــن أن هنــاك مــن يغفــر » و من يغفر الذنوب إالَّ هللاّ «
  الذنوب إالَّ ّهللا، أو ال غافر للذنوب حتى ّهللا.

س�حته،  و يا للمساحة الطليقة الربانية، أن ّهللا ال يدعونا إىل س�حة في� بيننا حق يُطلعنا عىل جانب عميم من
  انه يعفو عن كل فاحشة و ظلم بالنفس عند الذكر و اإلستغفار، رشط أن:

اإلرصار عىل ما كان نتيجة النسيان بعد ما ذكروا ّهللا و اســتغفروه، و » و � يرصوا عىل ما فعلوا و هم يعلمون« ۶
ر حظــراً، دون جهــل ســائد او مه� عنت معه� اإلرصار عن علــم �ــادة االرصا» و هم يعلمون«علَّمها املعنيَّان ب

ة مع ال صغ� «ف ١اإلرصار أن يذنب الذنب فال يستغفر ّهللا و ال يحدث نفسه بتوبة فذلك اإلرصار«تجاهل عامد، و 
  ٣»ال و ّهللا ال يقبل ّهللا شيئاً من طاعته عىل اإلرصار عىل يشء من معاصيه«بل و  ٢»اإلرصار و ال كب�ة مع اإلستغفار

  ٤ذلك ألنه دليل عىل عدم اإل�ان ح� ال تسوءه سيئة، فالخوف من  العقاب يبعث العايص عىل االستغفار و الندم
: آله و عليه هللا صىللرسول  و لقد كان يدعو ا ٥»انه و ّهللا ما خرج عبد من ذنب بإرصار، و ما خرج عبد من ذنب إال باقرار«و 
  ٦»اللهم العايص من الذين إذا أحسنوا استبرشوا و إذا أساءوا إستغفروا«

  ث�ة لإلستهتار، فإ�ا تُخجل العايص و تُطعمه يف الغفران و تث� االستغفار.م» و من يغفر الذنوب إالَّ هللاّ «إنه ليس 
فلقد يعلم ّهللا ماذا خلق و من ذا خلق، خلق هذا اإلنسان �ــا يحــيط بــه، و بالشــهوة و الحيونــة أمــام العقليــة 

  حظوة اإلنسان.اإلنسانية، فقد تهبط به ح�ة الشهوة إىل دركات من الفاحشة فينزو نزوة الحيوان، و يرتك 
ره، فال يقسو عليه يف تخلفاته و ال يبادر إىل طرده من رح�ته  إن ّهللا يعلم منه كل ذلك ألنه هو الذي خلقه و قدَّ
ما دامت شعلة اإل�ان يف قلبه غ� منطفية، و نداوته غ� منتفية، عارفاً و ما يتوجب عليه أمامه، فيأمره بالذكر بعد 

  ».و من يغفرالذنوب إال هللاّ «تغفره النسيان و يغفر له ح� يس

                                                        
�� أ��ل ا����� �� ���� �� ا�� ���� ������ ا����م �� ��ل ا��ّ�: و �� ���وا ��� �� ����ا و �� �����ن ��ل:  ١:٣٩٣. ��را������ ١

 ا�ٕ���ار.

 
 ا�� ��ل:... ٓا�� و ���� ا��� ���. ا����ر �� ا���� �� ا����  ٢

 
 �� و ا��ّ�...���ل:  ا����م ����. ا����ر �����ل ا����� �� ا�� ��� ��ل ���� ا�� ��� ا��ّ�  ٣

 
���ل: �� �� ��� اذ�� ذ���ً ���م ���� ا�� ��� ا��ّ� �� ��� ان ������  ا����م ����. ا����ر �� ا��ن �� ���� ��ل: ���� ا�� ��� ا��ّ�  ٤

 ��� ا��� ا��ّ� ���� ���� ���ف أ��� �� ��� ا��ّ� إ��ّ ��� ا��ّ� �� ��� ان ����ه.و �� �� 

 
 ���ل: ا�� و ا��ّ�. ا����م ����. ا����ر �� ���و�� �� ���ر ��ل ���� ا�� ��� ا��ّ�  ٥

 
���ل:...و ��� ا��ج ا������ �� ا�ـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا������ �� ا���� �� ����� ���� ��ن ر��ل ا��ّ�   ٢:٧٧. ا��ر ا�����ر ٦

��ل: ار��� �� ����� ��س �� ا����، ا������ ��� إ�� إ�� ا��ّ� �� ��� ���� و �� اذا ��� ���� ���� و  �آ� و ���� ا��� �������ة �� ا����  

 ��� ا��ّ� ����� و �� اذا ��� ���� ��ء�� و ا����� ا��ّ� ���� و �� اذا ا����� ����� ��ل ا�� ا��ّ� و ا�� ا��� را���ن.
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�يجيداً للعاثر الهابط، و العاهر الخــابط، وال يهتــف لــه بجــ�ل  ١فليس ّهللا بذلك الغفر الواسع داعياً إىل الرتخص
املستنقع ك� الواقعية البشعة تهتف له، فا�ا هي إقالة عــ�ة و استجاشــة الرجــاء اليــه يف الــنفس اإلنســانية كــ� 

ا رجاحــة إلحــداه� عــىل االخــرى لكــيال يستجيش فيها الحياد، فهو يربيه ب� كفتي ميزان الخوف و الرجــاء دو�ــ
  يتأرجف.

اولئك هم املؤمنون يف الحق، املوعوظون املوعودون بالغفران، دون املســتهرتين املرصــين غــ� الــذاكرين ّهللا و ال 
املستغفرين، فإنهم خارج األسوار، مؤصدة يف وجوههم تلك األســتار، ولكــنهم ـ عــىل مــا هــم عليــه ـ ال يعــاَجلون 

فلهم ك� لسواهم مفتوحة باب التوبة إن أنابوا إىل ّهللا، و علينا أن نتخلق باخالق ّهللا فــال نعاجــل مــن بالعقوبة، 
  ظلمنا بالعقوبة ما فيه مجال لإلصالح، أم ال يخاف منه اإلفساد.

قال: �اذا؟ من لها حتى قال الوسواس الخناس أنا لها، «فهنالك ـ ملا تنزل هذه اآلية ـ يرصخ ابليس بعفاريته قائالً: 
نيهم حتى يواقعوا الخطيئة فاذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم اإلستغفار، فقال: أنت لها فوكله بها إىل  قال: أعُدهم و أمِّ

  .٢»يوم القيامة
رحم هللا عبداً � يرض من نفسه أن يكون إبليس نظ�اً له يف دينه و يف كتاب ّهللا نجاة من الردى و بص�ة مــن «ف

  .٣»العمى و دليل إىل الهدى و شفاٌء ملا يف الصدور في� أمركم به من اإلستغفار مع التوبة..
يا رب و عزتك ال أزال أغوي بني آدم ما كانت أرواحهم يف أجسادهم، يُتهدد بقول ّهللا: و عز� «فح� يهددنا إبليس 

أنه و انت مأجور، أو اعلم  ٥»استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو املحسور«ف ٤»أزال أغفر لهم ما استغفرو�و ال 

                                                        
���� ��  ٣:٧٧: �� �� �����ا ���ء ا��ّ� ���م �����ن �� ���� ��� ا��ر ا�����ر ٓا�� و ���� ا��� ���. ���ف �� ��وى �� ر��ل ا���ى  ١

 ����، ا��اً ���ء ���� ���!. ا������ت ا�������� �� ���� ا���، ��ٔ�� ����� �� ا

 
و اذا ���ـ�ا «�� أ���� ا���وق �����ده ا�� ا���دق ���� �� ��������� ا��ـ��م �ـ�ل: ��ـ� ���ـ� �ـ�ه ا��ٓ�ـ�  ١:٣٩١. ��ر ا������ ٢

��� ا���� ����ً ���� ���ل �� ��ر ���خ ��ٔ��� ���� ����ر�� �������ا ا��� �����ا: �� ����� �� د�����؟ ��ل: ���� ��ه » ��..���

ا��ٓ�� ��� ���؟ ���م ����� �� ا������� ���ل: ا�� ��� ���ا او ��ا، ��ل: ��� ���، ���م آ�� ���ل ��� ذ�� ���ل: ��� ��� ���ل 

 ا����اس ا����س...

 
��ل: ر�� ا��ّ� ���اً ـ ا�� ـ �� ا����ـ�، �ـ�ل  ا����م ������ ��� ا��ّ�  �� ����� ا������ �� ا�� ���و ا�����ي �� ا ١:٣٩٠. ��ر ا������ ٣

���ا �� ا�� ا��ّ� �� » و �� ���� ��ًء او ���� ���� �� ������وا ا��ّ� ��� ا��ّ� ���راً ر����ً «و ��ل » و ا���� اذا ����ا �����...«ا��ّ� 

��ّ� ���� ���ل: إ��� ���� ا���� ا���� و ا���� ا����� و ����ـ�، ��ـ�ه ا��ٓ�ـ�  �� ا�������ر و ا���ط ��� ������� و ا�����ع ��� ��م ا

 ��ل ��� ان ا�������ر �� ����� إ�� ا��ّ� إ�� ا���� ا����� و ا�����.

 
 ��ل ��ل ا���� و ����...���ل ا��ّ� و ����... ٓا�� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا��� �� ا�� ���� ا���ري �� ا����   ٢:٧٧. ا��ر ا�����ر ٤

 
� و ���� ا��� ���� ���ل �� ر��ل ا��ّ�  . ا����ر ا��ج ا���از و ا������ �� ا���� �� ا�� ��ل ��ء ر�٥ إ�� اذ��� ���ل ر��ل ا��ّ�  آ�

اذا أذ��� ������� ر��، ��ل: �ٕ��� ا����� �� ا��د ��ٔذ�� ���ل: اذا اذ��� ������� ر�� �� ��د ���ل �� ا��ا��� ا����� ر��  آ�� و ���� ا��� ���

 ��� ���ن ا�����ن �� ا�����ر.
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  فليس اإلرصار إعادة الذنب مع التوبة و االستغفار، إ�ا هو ترك الندم بال توبة و استغفار. ١»ال �ل ّهللا حتى �ل«
  ).۳:۱۳۶(»َمْغِفرٌَة ِمْن َربِِّهْم َو َجنّاٌت تَْجري ِمْن تَْحتَِها اْألَنْهاُر خالِديَن فيها َو نِْعَم أَْجُر الْعاِمل�َ أُولِئَك َجزأوُهْم «
تجــري مــن «يف الربزخ و القيامــة » و جنات» «مغفرة من ربهم«عند ربهم يف الدارين » جزاءهم«االكارم » اولئك«

فلبــئس أجــر الخــامل� » و نعم أجر العــامل�«روج عنها ـ عطاًء غ� مجذوذ ـ دون خ» تحتها األنهار خالدين فيها
  ام و عقيدته. التارك� عمل الء�ان إىل قولته

ب�َ «   ).۳:۱۳۷(»قَْد َخلَْت ِمْن قَبْلُِكْم ُسنٌَن فَس�ُوا ِيف اْألَرِْض فَانْظُروا كَيَْف كاَن عاقِبَُة الُْمَكذِّ
س�اً تاريخياً جغرافياً » فس�وا يف األرض«حسنة و سيئة » سنن«بقرون مضت يف أمم خلت، » قد خلت من قبلكم«

نظر العقلية النابهة، نظر البرص » فانظروا«يف أرض التكوين و التدوين و أفضله القرآن فانه معرض عريض لألرَض� 
القرآن يربط غابر اإلنســان يف حياتهم الدنيا فضالً عن األخرى...ذلك و إن » كيف كان عاقبة املكذب�«اىل البص�ة 

بحارضه و حارضه بغابره، ثم ينتج من خالل الغابر و  الحارض إىل مستقبل زاهر لو أن الناس اعتربوا فعربوا قناطر 
  الحياة بسيارات العرب، و شقوا امواج الف� بسفن املعتَرب.

  انداد من دون ّهللا؟
ِ َو لَْو يََرى الّذيَن ظَلَُموا إِذْ َو ِمَن النّاِس َمْن يَتِّخُذ ِمْن ُدوِن ّهللاِ أَ « نْداًدا يُِحبّونَُهْم كَُحبِّ ّهللاِ َو الّذيَن آَمنُوا أََشّد ُحبّا ِ�ّ

ِ َجميًعا َو أَّن ّهللاَ َشديُد الَْعذاِب    )۳:۱۶۵(»يََرْوَن الَْعذاَب أَّن الُْقّوَة ِ�ّ
هنا، » يتخذ«كالً فأضداد يف شؤون األلوهية كال� أو بعضاً، و  األنداد هم األمثال األضداد، أمثال يف األلوهية بعضاً او

ملحة صارحة. أن ال أنداد ّ� ذاتياً أو ُمتَخذة من عند » إلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم«ال سي� بعد 
  انة هؤالء األنداد.ك� و ان تنوين التنك� تهوين ملك» من الناس من يتخذ من دون ّهللا أندادً «ّهللا، و إ�ا 

  و قد يخرج من األنداد األولياء املعبودون من دون ّهللا إذ هم ليسوا بأضداد ّ�، مه� اتِخذوا انداًد.
و نراهم يحبــون » ف�ذا تعني كحب ّهللا؟«و هنا تنديد شديد �ن يتخذون من دون ّهللا أنداًد يحبونهم كحب ّهللا 

تلمح » و الذين آمنوا أشد حباً �ّ «قد ال يحبون ّهللا! أم هو كحب املؤمن� ّهللا؟  أندادهم أك� م� يحبون ّهللا، بل و
بأشدها أن هؤالء األنداد يحبون ّهللا ك� يحبون أندادهم! أم كحب يليق باّ� و هو توحيد الحب إلهيّاً، و قد تعني 

، أو كحب املؤمن� ّهللا، أو كحب يليق باّ�، و ككلِّ املحتمالت الثالث، أنهم يحبون أندادهم كحبهم هللاّ » كحب هللاّ «
  ».يحبونهم كحب هللاّ «كل هؤالء عىل دركاتهم تشملهم 

تعني انهم اشد حباً له منهم ّ� أو آللهــتهم، ألنهــم يوحــدون حــبهم ّ� و هــؤالء » و الذين آمنوا أشد حباً �ّ «ثم 
ن األشد ال يشمل اللمحدين الذين ال يحبون ّهللا حتى يكون يقتسمونه ب� أندادهم، و قد يحبون معهم ّهللا، مه� كا

حب املؤمن� أشد منهم، أو يحبونهم كحبهم ّ� يف أصل الحب إلهياً حيث يحبونهم كآلهة ك� املؤمنون يحبون ّهللا 
الذين آمنوا أشد «ألنه ّهللا، مه� اختلفت درجات الحب عندهم تسوية ب� ّهللا و األنداد، أم ترجيحاً لها عليه، ولكن 

  إذ ال يرشكون يف حبهم باّ� أحداً ك� ال يرشكون باّ�.» حباً ّ� 
فك� يجب توحيد ّهللا فيكافة ميِّزات األلوهية و الربوبية، كذلك توحيده يف حبه، أالّ يساوى و ال يُسامى فيالحــب 

قــل إن كنــتم «يف ّهللا فانــه قضــية حــب ّهللا:  بسواه، ال كإله و ان يف ذرة مثقال، و ال كمحبوب سواه اللّهم إالّ حباً 
  ).۳:۳۱»(تحبون ّهللا فاتبعو� يحببكم ّهللا...

و الحب األشد من حبهم ـ للمؤمن� ـ ذو بعدين اثن�: أشد من حبهم ّ�، و أشد من حبهم ألندادهم، فــان ذلــك 

                                                        
. ا����ر ا���� ������ �� ���� �� ���� ا����� ان ر���ً ��ل �� ر��ل ا��ّـ� �ـ�� ا��ّـ� ��ـ� و  آ�ـ� و �ـ�� أ�ـ��� �ـ���؟ �ـ�ل: ١

��ـ� و ���� ����، ��ل �� ������ ��� و ���ب؟ ��ل: ���� �� و ���ب ���، ��ل: ����د و ����؟ ��ل: ���� ����، ��ل: �� ��ـ���� 

���ب؟ ��ل: ���� �� و ���ب ����، ��ل: ����د و ����؟ ��ل: ���� ����، ��ل: �� ������ و ���ب؟ ��ل: ���� �� و ���ب ���� و �� 

 ��� ا��ّ� ��� ����ا.
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د خالص دون أيِّ رشيك وهذا حب فيه رشكاء أو رشيك، فقضية اإل�ا ــد حب موحِّ د هي الحب األشد املوحِّ ن الوحِّ
  ّ�، لحدٍّ ال يبقي مجاالً لحب غ� ّهللا كإله و ال سواه.

د �ؤمن� ساقط� يحبون غ� ّهللا أحب من ّهللا، فليس القصد منه هو الحبُّ اإل�ا�، بل حباً عملياً أنهم  و ح� يندَّ
قل إن كان آباءُكم و أبناءكم و إخوانكم و أزواجكم «ب ّهللا: يعاملون غ� ّهللا كأحب من ّهللا، غفلة أو تغافالً عن ح

و عش�تكم و أموال أقرفتموها و تجارة تخشون كسادهاو مساكن ترضونها أحبَّ اليكم من ّهللا و رسوله و جهاٍد يف 
  ).۹:۲۴» (سبيله فرتبوصوا حتى يأ� ّهللا بأمره و ّهللا ال يهدي القوم الفاسق�

ـ كأنداٍد ّ� فانه إرشاٌك باّ�، بل كأحباء إعتيادي� قضية العواطف و املصلحيات فانهم ال يحبون هؤال  ء ـ إذ يحبونهم 
  البرشية الحارضة، التي قد يغيب معها حب ّهللا املتفوق عليها، و ذلك فسق يف الحب و ليس كفراً فيه.

اك باّ�، و بعده حب أهــل ّهللا ـ عــىل و حب من سوى ّهللا ب� ممنوع و ممنوح، فاألوّل هو حب األنداد وهو إرش 
سواه ـ دون إرشاك لهم باّ� و ال تأليه، و هو يتلو اإلرشاك باّ�، ومن ثم حب من ّهللا يحبه ّهللا ال كإله وال كأهل ّهللا، 

  و هو تخلُّف عن رشعة الحب يف ّهللا.
عىل اختالف درجاتهم ضالل، كأن تحب ســل�ن  و الثا� هو حب ّهللا و الحب يف ّهللا، ثم التسوية يف حب أهل ّهللا 

و كــ� الــذين  آلـه و عليـه هللا صـىليف درجة واحدة، إفراطاً بحق سل�ن و تفريطاً بحق الرســول   آلـه و عليه هللا صىلك� تحب الرسول  
لهم أندادً يحبونهم ك� هم، فكفر الحب و قد اتخذوا  ١»اتخذوهم ا�ة من دون اإلمام الذي جعله ّهللا للناس اماماً «

إلحاده أن تحب غ� ّهللا وال تحب ّهللا، و إرشاكه تأليهاً أن تحب ِمن دون ّهللا أنداًد كحب ّهللا، و فسقه ـ دون تأكيد 
ّ�  ـ أن تسوي فيالحب ب� ّهللا و أهل ّهللا، أم أن تحبهم  أقل منه استقاالالً بجنبه، و إ�ان الحب أن توحــد حبــك

  كإله مه� تحب سواه، و أعىل منه و قمته أن تصبح بكل كيانك حباً ّ�.
إن دوافع الحب املوحد األصيل ّ� حارضة حارصة، و هي يف حب غ� ّهللا ك� ّهللا غائبد خــارسة حــارسة، فبصــيغة 

ق الك�ل ـ أياً كان ـ محبــوب واحدة حب غ� ّهللا ال يف ّهللا إرشاك فيرشعة الحب باّ� مه� اختلفت دركاته، فمطل
  فطرياً و عقلياً، فضالً عن الك�ل املطلق و هو ّهللا تعاىل شأنه فكيف نحب َمن سواه ك� نحبه؟.

و مطلق املُنِعم ـ أياً كان ـ محبوب كذلك فضالً عن املِنعم املطلَق و هو ّهللا تعاىل شأنه، و مطلق العلم و القدرة أما 
  الً عن العا� القدير الّالنها� يف كل ك�ل مرغوب و هو ّهللا تعاىل شأنه.شابه من ك�ل محبوٌب، فض

و قد خرف وهرف وانحرف من تقّول أالّ �كن حب ّهللا، اللّهم إالّ حباً لنعمه و إكرامه و من عباد ّهللا َمــن يحبونــه 
  ألنه ّهللا، ال طمعاً يف جنته و ال خوفاً من ناره.

و «� املنَعم و منِعمه، و له درجات حسب درجات النعمة واملنِعم و املعرفــة بــه و الحب هو  اول تعلق فطري ب
هم درجات يف ذلك األَشد لحد الشغف، أالّ يبقى يف قلبه و يف كلِّ كيانه االّ حب ّهللا أّمن »  الذين آمنوا أشد حباً �ّ 

لحب ّهللا و كأنهم هم حب ّهللا، ال كوَن لهم وال  يحب ّهللا طُوَل حب ّهللا و طَولِه، بحوله تعاىل و قوله، و إنهم تجّسد
ه هللا صىليكان إال حب ّهللا و طاعته، و أفضلهم رسول ّهللا محمد   فانه أوّل العابدين و العارف� باّ�، و من أس�ِءه  آلـه و علـي

  أفضل أس�ء ّهللا.» ّهللا «و هو أفضل أس�ءه و س�ته ك� » حبيب هللاّ «الحبيبة 
إالّ ذووا » يحبــونهم«هنا هي كل ما سوى ّهللا من أوثان و طواغيت؟ و ال مرجع لللضم� العاقل يف » داداً أن«وترى 

العقول الذين قد اتخدذوا من دو ّهللا أندادً! و ال يُعقل حب األصنام كحب اللّهه! و ال أن األصنام متَّبعون مه� هم 
إذاً فهم كل من يُعبد مــن دون ّهللا اللهــم إالّ الصــالح� إذ » اتَّبعوا الذين اتُّبعوا من  الذين«معبودون، و هنا تربُُّء 

  ليسوا اضداداً ّ� مه� اتُّخذوا واله رشكاء، و ال هم متَّبعون إذ ال يدعون إىل أنفهسم.

                                                        
�� و ا��ّ� ���ن و ���ن «���� �� ���� ��ل: ��ٔ�� ا�� ���� ������ ا����م �� ��ه ا��ٓ�� ��ل:  �� ا��ل ا����� ١:١٥١. ��ر ا������ ١

ا��ل: ��ا �� ��ب ا���ى و ا���ٔو�� ا�� ���اق اد��، ��ن ���� ا������ ��� » ا���و��...�� و  ا��ّ� �� ���� ا��� ا����� و  ا������

 ��� ا�����و�� ��ر�� �� �� ��ل.
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ها الهوى:  »! بد يف األرض الهوىأبغض إله ع: «آله و عليه هللا صىلو قال  » افرأيت من اتخذه إله هواه«و من أندِّ األنداد و ألدِّ
فمن يحب هواه ك� يحب ّهللا، حباً لها كإله، فقد ضل عن رشعة الحب مه� اختلفت دركاته إرشاكاً باّ� و فســقاً 

  عن رشعة ّهللا.
و قضية حب اإلنسان نفسه أن يحب ربه املستكمل لها الخالق إياها، فليحب نفسه إذا أحبهــا ّهللا حبــاً يف ّهللا، و 

ابغضها ّهللا بغضاً يف ّهللا، و ليقدرِّر نفسه متعلقة ـ ككل ـ باّ� يروضها بتقوى ّهللا، و �حور ّهللا �رضاته  ليبغضها إذا
  يف حياته كلها دون سواه، و هذا هو من حق توحيد ّهللا.

يــل  حب كل يشٍء راجع اىل حب النفس، و ل�جع حب النفس اىل حب ّهللا، ال ان يحب ّهللا ألنه من حب الــنفس،
يحب نفسه ألنه من حب ّهللا، موحداً يف الحب دون إرشاٍك باّ� حتى نفسه عىل إ�انه، فضالً عنهــا عــىل كفــره و 

  إرشاكه!.
كلُّ منا يحول يف كل حياته حول نفسه يف كل حركاته اآلفاقية و األنفسية، ولتكن نفسه طائفة حول ربه، فهو يف كل 

فسه، حائر يف العمق حور ربَّه، ال يبتغي إال مرضاته، تطوافاً عىل طــول خــط حركاته و سكناته الحائرة فيها حوَر ن
الحياة بخطوطها و خيوطها حول ربه، حوالً معرفياً و ُحبِّياً و عملياً، مبتعداً عن كل محور ســوى ّهللا حتــى نفســه 

  املؤمنة باّ�، و ذلك هو التوحيد الحق.
�ن و الخلة و الَشغف و الخامسة هــي البالغــة مبــالغ الحــق و و للحب مراحل خمس هي الود و العشق و الَهيَ 

  مراحلها إذ بلغت شغاف القلب ولبه و فؤاده.
إن حب الشغف و الخلة ه� املعتمد عليها فيرشعة الحب، أن ليس معلَّال �ا يرجع اىل منتفعات النفس أو االبتعد 

لَّل هو حب األحرار، أن تحب ّهللا ألنه ّهللا، ال ـ فقط عن مضارها فانه� حب العبيد و التجار، و ذلك الحب غ� املع
ـ ألنه الرحمن الرحيم، بل ألنه الك�ل و الج�ل و الجالل الالنها�، و هو املحبوب فطرياً دون سبب إالّ هو، فانــه 

منــه،  هو حظه ذاتياً، فك� اإلنسان يحب نفسه ألنه هو، فليحب ربه ألنه أكمل م� هو، بل و هو بكــل مــا لَــه و
  إالّ هو. -يكون منه، فال محبوَب له ـ إذاً 

إذاً فذات ّهللا ع� حظه، ثم ذوات أخرى محبوبة  ّ� هي عىل الهامش، حباً يف ّهللا و ّ� ال سواه، و ذلــك الحــب ال 
و  الجــالل للحــق يتغ� إالّ تقدماً ك� ّهللا ال يتغ�، و أما الحب املعلَّل فهو متغ� بتغ� أسبابه أمام صفات الجــ�ل 

  املتعال.
ِ َجميًعا َو أَّن ّهللاَ َشديُد الَْعذاِب «   )۲:۱۶۵(»َو لَْو يََرى الّذيَن ظَلَُموا إِذْ يََرْوَن الَْعذاَب أَّن الُْقّوَة ِ�ّ
مــدوا بأبصــارهم  اىل » لــو«هنا يف موقف التحرس و مرسح التاثر التكرسُّ للذين ظلموا يف ِرشعــة الحــب، ف » لو«

أن القوة «تطلعوا ببصائرهم إىل ح� يرون العذاب، لرأوا حينذاك » لو«لعذاب و مرصح القوة ّ� جميعاً، و مرسح ا
  ».أن ّهللا شديد العذاب«دون سواه، و رأوا » ّ� جميعاً 

  لو يرون ذلك املرسح املرصح، الحاسم املوقف، القاصم الظهر، ال نتبهوا عن غفوتهم ولكن ال حياة ملن تنادي!. 
تََربّأَ الّذيَن اتِّبُعوا ِمَن الّذيَن اتّبَُعوا َو َرأَُوا الَْعذاَب َو تََقطَّعْت بِِهُم اْألَْسباُب «   ).۲:۱۶۶(»إِذْ 

) ۷:۳۸» (كل� دخلت أمة لعنت أختها) «۲۹:۲۵» (لقيامة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضاً ۱و يوم ا«اجل 
إ� «)، بل و رأس األنداد و رئيسهم إبليس يتربأ من تابعيه: ۴۳:۶۷» (األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتق�«

)! فهناك ويالت الحرسات للذين اتخذوا من دون  ّهللا أندادً يحبونهم كحب ۱۴:۲۲» (كفرت �ا أرشكتمون من قبل
  ّهللا.

ــ الت غــ� األصــيالت، فهنالك األسباب بينهم كلها منقطعة بهم، إذ ينشغل كلٌّ بنفسه عن سواه، و تسقط كافة الصِّ
  اللّهم إالّ صلة التقوى، و ظهرت أكذوبات األنداد و كل القيادات الضالة و خوت، و هنالك يتحرس التابعون:

َعلَــيِْهْم َو مــا ُهــْم  ْم َحَرســاٍت َو قاَل الّذيَن اتّبَُعوا لَْو أَّن لَنا كَرًّة فَنَتََربّأَ ِمنُْهْم كَ� تََربُّءوا ِمنّا كَذلَِك يُريِهُم ّهللاُ أَْع�لَُهــ«
  ).۲:۱۶۷(»بِخارِجَ� ِمَن النّارِ 

؟ نعم! ولكن ال يفيدهم ـ »لو أن لناكرة..«أتراهم ليس لهم ان يتربأوا منهم هناك ك� تربأوا منهم حتى هم ناظرون 
ُء يف حياة التكليف:    ».ذي كنا نعمل..ربنا اخرجنا نعمل صالحاً غ� ال«فقط ـ التربٌء منهم هناك، و إ�ا هو التربُّ
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رؤيــة مللكــوت أع�لهــم، التــي هــي » يريهم ّهللا أع�لهــم حرســات علــيهم«البعيد املدى، العميقة األىس » كذلك«
يوم تجد كل نفس ما عملت من خ� محرضاً و مــا »: «هل تجزون إالّ ما كنتم تعملون«جزاُءهم يوم الحساب ف 

  »اً...عملت من سوء تود لو أن بينها و بينه أمداًد بعيد
ما دامت النار، و أما إذ ال نار و ال أهل نار، ف� هو ـ إذاً ـ بخروج عن النار، و إ�ــا » و ما هم بخارج� من النار«

خروج عن الحياة بخروح النار عن حياتها!، فال تدل ـ إذاً ـ عىل البقاء الّالمحدود يف النار، و إ�ا الخلود األبدي فيها، 
  لنار.انهم يف النار ما دامت ا

  
  اجتناب كبائر االئم

ْجِزَي الّذيَن أَسأوا ِ�ا َعِملُوا َو يَْجِزَي الّذيَن أَْحَسنُوا بِالْ « ِ ما ِيف الّس�واِت َو ما ِيف اْألَرِْض لِيَ   )۵۳:۳۱(»ُحْسنَىَو ِ�ّ
من غايات و نتاجات  أن  الجزاء عىل السيئة و الحسنة يف العقبى» ّ� ما يف..«هنا، املفرَّعة  عىل » ليجزي«توحي 

امللكية املطلقة اإللهية ملا يف الس�وات و األرض، تُرى إن �لك األوىل، أال �لك األخرى؟ نعــم و بــأحرى، كــ� و ان 
عا� الغيب ال يعزب عنه مثقال ذرة يف الس�وات و ال يف «..الجزاء من غايات و نتاجات علمه تعاىل بالغيوب كلها: 

وال اكرب اال يف كتاب مب�. ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك لهــم مغفــرة و  األرض و ال اصغر من ذلك
  ).۳۴:۵۰» (رزق كريم. و الذين سعوا يف آياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم

ت  مــا خلقــ«و من ناحية أخرى إن من األهداف الرئيسية يف خلق الس�وات و األرض و مــن فــيه� ان يُعبــد ّهللا: 
و من ثم الجزاء: السيئة �ثلها و الحسنة بالحسنى، فملكيــة الســ�وات و األررض يف » الجن و االنس إال ليعبدون

األوىل، دليل عىل امللك يف األخرى عىل الجزاء، و عمله باألع�ل كلها و خلق الخلق، ول� يُعبد ّهللا، دليل عىل لزوم 
ون �ا علموا، و فضالً للذين أحسنوا إذ يجزون بالحسنى: و هي األحسن تحقيق الجزاء: عدالً للذين أساءوا إذ يُجز 

فهي  ١)، و إذا كانت الحسنة كب�ة سلباً أو إيجاباً ۶:۱۶»(من جاء بالحسنة فله عرش أمثالها«م� عملوا و أقلها عرش: 
للــذين أحســنوا «، إضافد إىل جزاءها بالحسنى، ثم و هناك زيــادة عــىل الحســنى املرســومة: تكفر السيئات اللّمم

) زيــادة عــىل ۱۰:۲۶» (الحسنى و زيادة و ال يرهق وجوههم قرت وال ذلة اولئك أصحاب الجنة هــم فيهــا خالــدون
) وتــرى َمــن هــم ۵۷:۱۰( »و كالّ وعد ّهللا الحســنى و ّهللا �ــا تعملــون خبــ�«الحسنى التي ُوعدها كل املحسن�: 

  املحسنون؟:
إِذْ أَنَْشأَكُْم ِمَن اْألَرِْض َو إِذْ الّذيَن يَْجتَِنبُوَن كَبائَِر اِْإلثِْم َو الَْفواِحَش إِالّ اللَّمَم إِّن َربَّك واِسُع الَْمْغِفرَِة ُهَو أَْعلَُم بُِكْم «

  )۵۳:۳۲(»نُْفَسُكْم ُهَو أَْعلَُم ِ�َِن اتّقىأَنْتُْم أَِجنٌّة يف بُطُوِن أُّمهاتُِكْم فَال تَُزكّوا أَ 
فمن ال يجتنب كبائر اإلثم و الفواحش، و ان ا� بسائر الحسنات، او ترك صغائر من الســيئات، و ان تــرك بعــض 
الكبائر من االثم و بعض الفواحش، انه ال يُعد من املحسن� هنا: فليس جزاءه الحسنى، اللَّهم إالّ األضعاف العرش، 

ما أن تعفى عنه اللمم، او يكفر عن سيئاته، او يبّدل سيئاته بحسنات، فــال، فانهــا مــن الحســنى الخاصــة �ــن و أ 
ان الحسنات يذه� «) بعد ۲۵:۷۰» (اولئك يبدل ّهللا سيئاتهم حسنات« يجتبون كبائر االثم و الفواحش إالّ اللمم ف

ما هي اللمم املكفر عنها برتكها؟. ان اإلثم هو الفعــل ).ترى ما هي كبائر اإلثم، و الفواحش، و ۱۱:۱۱۴» (السيئآت
) و الرشك بــاّ� و هــو ۲:۲۱۹» (قل فيه� اثم كب�«ء عن الثواب، فمنه صغ�، و منه كب� كالخمر و امليرس:  املبطى

فــرتى إ�ــاً ) و من يرشك باّ� قــد ا۴:۴۸» (ان ّهللا ال يغفر ان يرشك به و يغفر ما دون ذلك ملن يشاء«اكرب الكبائر 
) و رمي الربيء �ــا فعــل ۴:۵۰» (انظر كيف يفرتون عىل ّهللا وكفى به إ�ا مبينا«) و االفرتاء عىل ّهللا ۴:۴۸» (عظي�ً 

ومن يكسب خطيئة او إ�اً ثم يرم به بريئاً فقــد احتمــل بهتانــاً و إ�ــا «الرامي من خطيئة او إثم وان كان صغ�اً 
ً ) و �ا � يفعل۱۱۲: ۴» (مبينا و الذين يؤذون املؤمن� و  املؤمنات بغ� ما اكتســبوا فقــد احتملــوا «ه الرامي ايضا

يسالونك عن الشــهر الحــرام «) و القتال يف الشهر الحرام عند املسجد الجرام إالّ دفاعاً ۳۳:۵۸» (بهتاناً و إ�اً مبيناً 

                                                        
 . ���� ���� ��ك ����� ا�����ت ورا�����ً: ��� �����  ا�����ت.١
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الحرام و إخراج أهله منه أكرب عند ّهللا و الفتنة قتال فيه قل قتال فيه كب� و صٌد عن سبيل ّهللا و كفٌر به و املسجد 
) فالصد عن سبيل ّهللا، و الفتنه ب� املؤمن�، و اخراج اهل املسجد الحرام، انها كذلك من ۲:۲۱۷» (أكرب من القتل..

  كبائر اإلثم.
كالرشك باّ� و اليأس من روح ّهللا، و األمن من مكر ّهللا، و عقــوق  ١»كل يشء وعد ّهللا عليه النار«و بصيغة شاملة 

ف، و اكــل الربــا، و الوالدين، و قتل النفس املحرتمة، و قذف املحصنات، واكل مال اليتيم ظل�، و الفرار من الزح
السحر، و الزنا، و اليم� الغموس، و منع الزكاة املفروضة، و شهادة الزور، و كت�ن الشهادة، و رشب الخمر، وترك 
الصالآ متعمداً، و نقض العهد، و قطيعة الرحم، و الركون اىل الظامل� و معونتهم، و الرسقة، و أكل امليتة و الدم و 

لغ� ّهللا به، و البخس يف املكيال و امليزان و حبس الحقوق من غر عرس، و الكذب و الكرب لحم الخنزير، و ما أُهل 
و اإلرساف و التبذير و الخيانة و االستخاف بالحج، و املحاربة ألولياء ّهللا، و اإلرصار عىل الذنوب و كت�ن ما انــزل 

فانها من  ٢كاملسبقة، او شّدد عليه النك� و ندد بفاعله كث�اً ّهللا، و  ايذاء رسول ّهللا، و امثال ذلك م� عده ّهللا كب�اً 

                                                        
�� ا������ ���ل: �� ��ء  ا����م ����ق �����ده ا�� ���د �� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ����  �� ��اب ا�����ل ����و ٥:١٦٤. ��ر ا������ ١

 و�� ا��ّ� ��� ا���ر.
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: �� أ����؟ ���ل: ا�� ان أ��ف ا������ �� ���ب ا��ّ� �� و ا����م ������ أ���، ���ل أ�� ��� ا��ّ�  » ا���� �����ن ����� ا����«

ا�� �� ���ك ����ّ� �� ��م «و ���ل » ان ���ك �� ان ا��ّ� �� ����«��، ���ل: �� ���و! ا��� ا������ ا���ك ����ّ� ���ل ا��ّ� ���رك و ����� 

و �� ���ٔ��ا �� روح ا��� ا�� «و ���ه ا���ٔس �� روح ا��� ��ٔن ا��� �� و �� ���ل » ا��� ���� ا���� و ��ٔواه ا���ر و �� �������� �� ا���ر

��ل: و �� ��ٔ�� ��� ا��� ا�� ا���م ا�����ون، و ���� �� ���ٔس �� روح ا��� ا�� ا���م ا�����ون، �� ا���� �� ��� ا��� ��ن ا��� �� و �� �

، و ��� ا���� ا�����م »و ��اً ��ا���� و �� ������ ���ًر ����«���ق ا��ا���� ��ن ا��� �� و �� ��� ا���ق ���راً ����ً، �� ���� �����: 

�����ت ����ا �� ا����� و ا����ة و ��� ��اب ����. و ا��� ا�� ����� ��َن ا��� �� و �� ���ل: ان ا���� ����ن ا������ت ا������ت ا�

��ار �� أ�� ��ل ا����� ����ً ���ل ا��� �� و ��: ان ا���� ��ٔ���ن أ��ال ا������ ����ً إ��� ��ٔ���ن �� ������ ��راً و �����ن ����اً. و ا�

و �����اً ا�� ��� ��� ��ء ���� �� ا��� و ��ٔواه ���� و ��� ا���� ��ٔن ا��� �� و �� ���ل: و �� ������ ����� د��ه ا�� ������ً ����ل ا

���ب �� ا�����، وأ�� ا���� ��ٔن ا��� ���ل: �� أ��� ا���� آ���ا ا���ا ا��� و ذروا �� ��� �� ا���� ان ���� ������. ��ن �� �����ا ��ٔذ��ا 

اه �� �� �� ا��ٓ��ة �� ���ق. و ا���� ��ٔن ا��� �� و �� ���ل: و ا��� و ر����، و ا���� ��ٔن ا��� �� و �� ���ل: و ��� ����ا ��� ا���

� �� ���� ذ�� ��� أ����ً ����� �� ا���اب ��م ا������ و ���� ��� �����ً إ�� �� ��ب. و  ا����� ا����س و�� ا���ذ�� ا�����ة ��ٔن ا��

�� ���ق ��� �� ا��ٓ��ة. و ا����ل (ا����� و ا������) ��ل ا���: �� و �� ���ل: ان ا���� ����ون ���� ا��� و ا������ ����ً ����� او��� 

و �� ���� ��ٔت ��� �� ��م ا������. و �� ا����ة ا����و�� ��ٔن ا��� �� و �� ���ل: ��م ���� ���� �� ��ر ���� ����ى ��� ����� و 

و ����ن ا����دة ��ٔن ا��� �� و �� ���ل: و ��  ������ و ���ر�� ��ا �� ����� ��ٔ����� ��و��ا �� ���� ����ون. و ���دة ا��ور

������ ���� آ�� ����. و ��ب ا���� ��ٔن ا��� �� و �� ��ل ��� ���دة ا��ٔو��ن: (ا��� ا���� و ا����� و ا��ٔ���ب و ا��ٔز��م..) و ��ك 

�� ذ��  ا��� و ذ�� ر����، و ��� ا���� و ����� ء  ��ل: �� ��ك ا����ة �����اً ��� ��ى آ�� و ���� ا��� ���ا����ة �����اً ��ٔن ر��ل ا���  

ا����، ��ٔن  ا��� �� و �� ���ل: او��� ��� ا����� و ��� ��ء ا��ار.��ل: ���ج ��� و �� ���� و �� ��اخ �� ����� و �� ���ل: �� 

 �� ��ل ��أ�� و ��ز��� �� ا���� و ا����.

و «: (�� �� ا������)...و زاد ا����م ������ ��� ا�����م و ��ا�� ا���� ��ل   ����ما ����و �� ���ن أ���ر ا���� �� ��ب �� ���� ا���� 

و أ�� ا����� و  ا��م و ��� ا������ و �� ا�� ���� ا��� ��.و ا����� و  �� ا����ر، و ا���� �� ا�����ل، و ا���اط، و ����� ا������� 

ا���� و ا����اف و ا������ و ا������ و ا�������ف ����� و ا����ر�� ��ٔو���ء  ا����ن ا����، و ��� ا����ق �� ��� ���، و  ا���ب و
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  كبائر االثم و الفواحش، طاملا تختلف هذه الكبائر و الفاحش يف دركاتها و عقوباتها دنيوية و أخروية.
 ً اىل غ� العاىص، او تجاوزاً حد العبودية كانه خارج  و اما الفواحش بصورة خاصة فهي املتجاوزة من املعايص، تجاوزا

قل إ�ا حــرم ر� الفــواحش مــا «عنها، و يجمعها: ما عظم قبحه من األفعال و األحوال و األقوال، ظاهرة و باطنة: 
  ).۷:۳۳» (ظهر منها و ما بطن...

ظلموا أنفسهم ذكروا ّهللا فاستغفروا و الذين إذا فعلوا فاحشة او «و الفاحشة املتجاوزة اىل الغ� أفحش من غ�ها: 
) فقرن ظلم النفس بفعل الفاحشة يوحي أنها هنا ظلم الغ�، فردياً او ج�عياً: كالزنا و اللــواط ۳:۱۳۵» (لذنوبهم

و ال تقربوا الز� انه كان فاحشــة و مقتــاً و ســاء «اللذين يدنسان املجتمع، و يعمالن الفوىض يف األنساب، فالزنا: 
  ).۲۷:۵۴» (و لوطاً اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة و انتم تبرصون«) و اللواط: ۴:۲۲»(سبيالً
ايحاء اىل طبيعة اإلجتناب، ان املحسن� يعيشونها كاصل يف القمة مــن اصــول الحيــاة فــال ينافيــه » يجتبون«و يف 

فــاملؤمن قــد تأخــذه نازلــة اإلنفالت أحياناً اىل يشء من كبائر االثم و الفواحش، ما � يصــبح طلبيعــة ثانيــة لهــم، 
و الذين إذا « يف أوصاف املحسن� ولكنه ما يلبث إال أن يستعفر ّهللا و ك� يقول ّهللا  ١الفاحشة و الكب�ة و جنونه�

فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ّهللا فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر  الذنوب إال ّهللا و � يرصوا عىل ما فعلوا 
) ففعل الفاحشة للمؤمن من اللمم، و من معانيها النازلــة و الجنــون الغفلــة، اللتــان قــد ۳:۱۳۵» (و هم يعلمون

  تنزالن به.
ـ او ان منها ـ كبائر االئم و الفواحش، النازلة » إالّ اللمم«و أن قضية اإلستثناء هنا  ك� الظاهر يف االتصال، أن اللمم، 

امرأة فكشفت اليه مل�ً بابنته�ـ و هي طرف من الجنون، آله و عليه هللا صىلبه احياناً بجنون الغفلة و فنون الغفوة، و قداتته 
اللمم هو الذي يلم بالخطرة من الزنا ثم ال يعود و يلم بالخطرة من رشب : «آله و عليه هللا صىل و عىل حد املروي عن النبي

 ٣هو اإلمام بالذنب احياناً دون ان يكون من سليقته و طبعه«فاللمم  ٢»الخمر ثم ال يعود و يلم بالرسقة ثم ال يعود
  لفواحش.الن املؤمن مطبوع برتك الكبائر و ا

و اذا كان اقرتاف الكبائر دون تكرار من اللمم، فاحرى ان يكون منها اقرتاف الصغائر دون ارصار، واحــرى مــنه� 

                                                                                                                                                         
 ا��� و ا������ل �������� و ا����ار ��� ا����ب.

ان ا���� �����ن �� أ����� �� ا�����ت و  ا���ى �� ��� �� ����ه ����س �� ا����ب او��� ������ «ا��ل: و �� ا������ ����ن �� ا��ل ا��� 

 ).  ٩:٦١» (و ا���� �����ن ر��ل ا��� ��� ��اب أ���«و إ��اء ا����ل:  ٢:١٥٢» و ������ ا������نا��� 

 
١ ّ و�� . ا���� ا���ول، و ا����� ا���ز�� ا�����ة، و ا���� ا����� �� ا��� و ا����ن ���ً، ����ر�� ا�����ة ������ ���� �� ا����ن و ا���

 ا��� �� ������ �� ��ول.

 
� ا��� ��ل: : أ��رون �� ا���� ����ا ا��� و ر���آ�� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا�� ��دود�� �� ا���� ��ل ��ل ر��ل ا���   ٦:١٢٨. ا��ر ا�����ر ٢

 ٓا�� و ���� ا��� ����� ا��ي...و �� ا��� ا��  ا���� �������ً ان ا���� ا���� ��� ������ ������� ا��� ��� ��� �� ا��ا�� �� أ�� ��� ا���  

 ��ٔ����� ��ة.

 
��ل: �� �� ذ�� ا�� و �� ��� ���� ��� ���� ����ه ا����ن �� ��� �� و ��ل ا��� ا����م ����� ا��ّ�  . رواه ا���� �� �����ه �� ا�� ��٣

��ل ا����م ا���� ا��ي ��� ������ ��ـ� ا�ـ��� �ـ�� �ـ� �ـ����� اي �ـ� » ا���� ������ن ����� ا���� و ا���ا�� ا�� ا����«�� و �� 

.���� 
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و الجمع اإلصالح، فمن يجمع: يعــزم ـ  ١اقرتاب اي منه� دون عمل و إقرار، فمن معا� اللمم االقرتاب و املشارفة
عىل ذنب، ثم ينرصف، مقارباً له مقارفاً اياه، فقد أخذته اللمم، و مقاربة الذنب هي الدخول يف معداته و مقدماته 

  ٢و ك� عن النبي
  

  يوم الفصل
  ).۴۴:۴۱(»يُنَْرصُونَ  ) يَْوَم ال يُْغني َمْوًىل َعْن َمْوًىل َشيْئًا َو ال ُهمْ ۴۰إِّن يَْوَم الَْفْصِل ميقاتُُهْم أَْجَمعَ�(«

إنه يوم الفصل ب� املحشورين بانفصال العقائد و األع�ل، رغم انه يوم الوصــل بــ� املحشــورين فإنــه ميقــاتهم 
يرين. ين و الِرشِ   أجمع� من  االوّل� و اآلخرين و الخ�ِّ

 عن موىل شيئاً، اللهم إالَّ والية هللا فالوالية الواصلة يوم  الدنيا يف غ� ّهللا هي الفاصلة يوم الدين حيث ال يغنى موىل
  ب� من يتواله فهي قد تعني شفاعة بإذن  ّهللا ملن يشاء و يرىض.

  ) ۱۹:۸۷» (ال �لكون الشفاعة إالَّ من اتخذ عند الرحمن عهداً «فال والية و ال نرصة هناك إالّ من ّهللا و بإذنه و 
  إالّ ّ�، و النرصة دون استقالل فهي حاصلة بشفاعة صالحة.فهناك يُنرصون دون إغناء، فإنه اإلستقالل و ليس 

و  املوىل هنا هو  الذي ييل أمر صاحبه و هو صاحبه الذي يتوىل أمره، فاألول هو األول و الثا� هو الثا�، و ملاذا ال 
ال تجزي نفس عن  و اتقوا يوماً »: «و ال ينرصون) «۲:۱۶۶» (تقطعت بهم األسباب«إغناء هناك و ال نرصة؟ و ال.. إذ 

  ).۲:۴۸» (نفٌس شيئاً و ال يقبل منها شفاعة و ال يؤخذ منها عدل و ال هم ينرصون
  ) ۴۴:۴۲(»إِالّ َمْن رَِحَم ّهللاُ إِنُّه ُهَو الَْعزيُز الّرحيمُ «

ّهللا شفاعة بإذن ّهللا و من رحمه ّهللا ينرصه املوايل يف » ّهللا ويل الذين آمنوا«فمن رحمه ّهللا يغنيه ّهللا و هو املؤمن و 
  ).۱۰:۳» (ما من شفيع إالّ من بعد إذنه«

يف سياق نفي الغنى ينفي كل غنى يف كل يشء » شيئاً «ف» ال يغني«دون » و ال هم ينرصون«هنا إستثناء » إالّ«ف
رصة املساعدة هي دون شيئاً، يقبل استثناًء ملوًىل يف يشء ك� يشاء ّهللا و يرىض، فالن» و ال هم يرصون«فال يُستثنى، 

موضع الشفاعة عىل رشوطها، دون الغنى املستقلة ملن ليست له أية أهلية للرحمة اإلهلية، فالشفيع ال يغني و ال 
اللهم إال غنًى باّ� ك� يروي عن » أليس ّهللا يكاف عبده«يكفي و إ�ا ينرص، فإنه تعاىل هو  الكايف املغني ال سواه 

                                                        
و ا�� ���� ��ا: ��رب، و ��� �����  او ���� ـ ���  . ���ل ا���ب: �� ��ور��� ا�� ����� اي أ�����ً و ����� �� ��� ا���� اي ��ر��،١

و ان ��� ���� ا����� �� ���� ���� او ���: ���رب، و �� ��� ا����: ��� �� ا��  ٓا�� و ���� ا��� ������ او ���� اي ��ا�� ���، و �� �����  

������ي ا��� ا����، و ���� �����: ��ر�� ��ء ���ه ا��� ��ٔ �� ان ���� ���ه، و �� ���� ا����: و ان ��� ا���� ���� �

 ا��ر��ب، و ���م ��� ��رب ا����غ و ا������م ���ن ا���ب.

 
� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��(�ـ�ل  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ����� ا�� ���س ��ل �� رأ�� ����ً ا��� ������ ��� ��ل ا�� ����ة  �� ا����   ��٦:١٢٧ر ا�����ر . ا٢ : ان  آـ�

���ق ا��� ��� ��� ا�� آدم ��� �� ا���� ادرك ذ�� �� ����� ���� ا���� ا���� و ز�� ا����ن ا���� و ا���� ���� و ����� و ا���ج 

ذ�� أو �����، و ����� �� أ���� ��� ا��زاق و ��� �� ���� و ا�ـ� ���ـ� و ا�ـ� ا���ـ�ر و ا��ـ��� و �ـ��� و ا�����ـ� �ـ� �ـ�� 

ا�����ن �� ا�� ����د �� ���� ا�� ا���� ��ل: ز�� ا������ ا���ـ� و ز�ـ� ا��ـ���� ا�����ـ� و ز�ـ� ا��ـ��� ا�ـ��� و ز�ـ� ا�ـ����� ا���ـ� و 

ج أو ����� ��ن ���م ����� ��ن زا���ً و ا�� ��� ا����، ا��ل ���ق ذ�� ا�� ���� ا���� �� ا������ت، �ـ�ن ا���ـ� ���ق ذ�� ا���

 ا�����ً أ���ً �� ا���� ��� ���.
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السالم عليهالصادق  
و كم من ملك يف الس�وات ال تعني شفاعتهم شيئاً أال من بعد أن يأذن ّهللا «و يف النجم تصديقه:  ١

و ما أغني عنكم من  ّهللا من يشء إن الحكم «) فال يغني أحٌد إالّ باّ� و حتى رسول ّهللا: ۵۳:۳۶( »ملن يشاء و يرىض
  ).۱۲:۶۷» (إالّ ّ� عليه توكلت و عليه فليتوكل املتوكلون

قد ينرص سواه بإذنه دون أن يغنيه فالعزة تُحرص فيه حرساً » الرحيم«الغالب فال مغني سواه ـ و » إنه هو العزيز«
  عن سواه، و الرحمة قد تكون بإذنه و هي الشفاعة لسواه.

أجل و يف يوم الفصل يتجرد و ينفصل الناس من كل سناد لهم يف األرض، من كل قرابة و والية و آرصة، عائدين إىل 
  »!انه هو العزيز الرحيم«ربهم فرادى ك� خلقوا أول مرة، اللهم إالّ شفعاً برحمة ّهللا ال سواه 

  ».موىل عن موىلً «و املنصور املشفع له، حيث املستثنى منه يعمه�  ٢تعم املوىل النارص الشافع» حم هللاّ إالّ من ر «
  ).۴۴:۴۶(») كََغْيلِ الَْحميمِ ۴۵ِن() كَالُْمْهِل يَْغيل ِيف الْبُطُو ۴۴) طَعاُم اْألَثيِم(۴۳إِّن َشَجرََة الزّقّوِم(«
أذلك خ� نُزُالً أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنه للظامل�. إنها شجرة تخرج يف أصل الجحيم. طلُعها كأنــه رؤوس «

ـ ۳۷:۵۶» (الشياط� ثم انكم أيها الضالون املكذبون. ألكلون من شجر من زقوم. ف�لئون منها البطون. فشاربون «) 
  ).۵۶:۵۶» (لحميم. فشاربون رشب اِليهم. هذا نُزُلهم يوم الدينعليه من ا

  إن االُ�اء الظامل� الضال� املكذب�، نُزُلهم الطعام زقوم يوم الدين، زقوم يأكل زقوماً و ذلك عذاب مه�!.
ا، ملعونة �لعونة و إنها من الشجرة االلمعونة يف القرآن يوم الدين، هي أُكٌل للشجرة اللمعونة يف القرآن يوم الدني

  و زقوم يف زقوم، و ما أدراك ما زقوم!
إن جرس اللفظ يلمح بجرس املعنى، فك� اللفظ كأنه ِخنْقة الُحلوق كذلك الواقع خنقاً للحلوق و غلياً يف البطون 

 فإنها تطلع كخلفيَّة لرؤوس الشــياط�، فهــي إذاً طعــام لــرؤوس الشــياط�، رؤوس» طلعها كأنه رؤوس الشياط�«
  للشياط� و رؤوس الشياط�: حملة رايات الشيطنات من  الجنة و  الناس أجمع�.

فهناك مثلث من الزقوم: إس�ً يف جرس اللفظ، و سمة يف شاكلة الواقع، و ومصدر يف فاعلية تنطبــق حــذو النعــل 
  بالنعل و القذة بالقذة عىل مثلث الشيطنات أس�ء و س�ت و وص�ت.

املنظر و املطعم و الريح، فالزقوم هو املبالغ يف ذلك، فال طعام يف النار أكره من الزقوم، ك�  و الزقوم هو الكريه يف
  ليس يف النار أكره من ذلك األثيم!

فأحرى به أن يُغىل فيصبح منــه » يغىل يف البطون«املذاب من النحاس و الرصاص أو دُردي الزيت » كاملهل«و إنه 

                                                        
�� ا��ل ا����� ا��� �� ���ان �� ��� ا����� �� ��� ا��ّ� ا����� �� ��� �� ا���ط �� ا��ا���  ٣٩ج  ٤:٦٢٩ر ا������  . ��١

��� و ا��ّ� ا��ي ا����� ا��ّ� ���� ���� ����، » ا�� �� ر�� ا��ّ�« ا����م ������ ��� ا����� �� ز�� ا����م ��ل ��ل �� ا�� ��� ا��ّ�  

 ��ّ� و �� ا������ ا����ة دو��� ا�����ل.ا��ل: ���� ��

ا�� ��ل ���� ���� �� ا�� ���� و ا��ّ� �� ����� ا��ّ� �� ذ��ه ���� �� او���ء ا������ء و ��  ا����م ������ ا�� ��� ا��ّ�   ٤٠و ا����ر ج 

» � ���� ����ً و �� �� ����ون ا�� �� ر�� ا��ّ���م �� ���� ���� �«ا������ �� ��� ا��� ا������� و ����� ���ل �� ����� و ���� ا��� 

 ���� ���� ����ً و ����� ا��ل: ���� و ا��ا�� �� ا�������� �� ا����� ا����� و ا����� �� ا����� ا�����.

 
�� ����� ا���� �� ا��ٓ�� ��ل: �� وا�� ��� او���ء ا��ّ� �� ���� ����� �� ��� �� ا����� �� وا�� آل  ٤١ح  ٤:٦٣٠. ��ر ا������ ٢

��� �� ���م و ���� �� و �� ��ل: ان ���ة ا����م ���م ا�����، ���� �� ا�� » ا�� �� ر�� ا��ّ� ا�� �� ا����� ا�����«���� ���ل: 

 ��: ��ل: ا���� ا���� ا���اب، ���� �� ا����ن ���� ا�����، �� ا��ي �� ��� و ��� ا������.
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، و إذ  ١البالغ يف الِحَمة» حميمكغيل ال«البطون غلْياً عىل غْيل  ) ۴۷:۱۵» (سقوا ماًء حمي�ً فقطَّع أمعاءهم«م� يحمُّ
  ف�ذا يصنع حميم الزقوم؟!

َحميِم() ثُّم ُصبّوا فَْوَق َر ۴۷ُخُذوُه فَاْعتِلُوُه إِىل َسواِء الَْجحيِم(« ) ۴۹) ذُْق إِنَّك أَنَْت الَْعزيُز الَْكريُم(۴۸أِْسِه ِمْن َعذاِب الْ
  ).۴۴:۵۰(»إِّن هذا ما كُنْتُْم بِِه َ�َْرتُونَ 

أخــذ » خــذوه«أرم صارم من الجبار الحيم، اىل زبانية الجحيم، باعتقال جبار لئيم و هو يف زعمــه العزيــز الكــريم 
وه يف كل إهانة خــذوه » فــاعتلوه«و مهانة عىل أية حال، و هــو يف حالــة الفــرار والت حــ� فــرار  اإلعتقال، و ُشدُّ

و إن «وسطه و عمقه، و كأنه دركه األسفل املحيط به سائر الجحــيم؛ »: إىل سواء الجحيم«�َجامعه و ُجرُّوه بقهر 
ض، م� يزيــد كــل ) فإن الجحيم طبقات متداخلة كروية أماهيه، بعضها فوق بع۸:۴۹» (جهنم ملحيطة بالكافرين

تاليٍة عذاباً حتى الدرك االسفل يف املركز الرئييس منه، ك� الكرة األرضية ذات الحرارة يف أع�قها، حيث األسفل منها 
  مركزها و هي أحرُّ من سائر أطباقها.

خــذوه «و ألن أصل الحرارة يف الجحيم هو يف أصل الجحيم، فأهل األصل هــم صــالءه و البــاقون بهــم يصــطلون: 
  ) اجعلوه ِصالءة الوقود، ثم ماذا بعد األخذ القتل و الجذب و الدفع؟۶۹:۳۱فُغلّوهن. ثم الجحيم ُصلّوه. (

) ك� هم صبوا فوق رؤوس املستضعف� من عذاب الحميم، إســتكباراً ۴۸(»ثُّم ُصبّوا فَْوَق رَأِْسِه ِمْن َعذاِب الَْحميمِ «
، و من ثم تأنيب و تزذيل:عليهم و إستخفافاً و استح�را لهم فأصبحت رؤو    سهم خاوية عن الهدى حاوية لكل ردى�

) كلمة تقال له ح� العذاب، عذاباً فوق العذاب، حيث كنــت يــوم الــدنيا تـَـراك ۴۹(»ذُْق إِنَّك أَنَْت الَْعزيُز الَْكريمُ «
: تتغلب عىل من سواك كر�اً: كأنك املنعم عىل من سواك ال سواك، و حتى إذا كانت قيامة فأنت انــت لــك ٢عزيزاً 

و ما أظن الساعة ) «۴۱:۵۰» (و ال أظن الساعة قا�ة و لنئ ُرجعت إىل ر� إن يل للحسنى«املحسن دون من سواك: 
و ملَّــا يصــلك العــذاب الحســاب، و إ�ــا ذوق » ذق): «۱۸:۳۶» (خ�اً منها منقلَبــاً قا�ة و لنئ رددت اىل ر� ألجدن 

  العذاب! و هذا من جزاء العزير دو�ا عزة، و الكريم دو�ا كرامة، و إ�ا ذلة ولثآمة بال هوادة
نوف واضحة الداللة عىل رضورة و ترتددون يف تكلُّف النكران، حيث البينات من كلِّ الص »إِّن هذا ما كُنْتُْم بِِه َ�َْرتُونَ «

تحميالً عىل ِفطَــركم و عقــولكم حيــث ال تتحمــل مثــل ذلــك » كنتم �رتون«الحياة الحساب وضَح النهار، ولكنكم 
  النكران إالّ تكلُّفاً، و اإلفتعال تكلُّف للفعل!

  هذا مص� اُأل�اء و رؤوس الشياط�، ف� مص� املتق�؟
  ).۴۴:۵۱(»م�ٍ إِّن الُْمتّقَ� يف َمقاٍم أَ «

فك� الطغوى تجعل أهلها يف اضطراب ُمه�، كذلك التقوى تجعل أهلها يف مقام أم�، يوم الــدنيا و يــوم  الــدين، 
حيث العقبات السوء من اآل�� يوم الدنيا التي ترتبص دوائرها باملتق�، ال تُحسب اضطرابات لهم أمام األمن األم� 

من يف ض�ئرهم لهم يوم الدين، و من قبل و هم ف الــذين ) «۱۳:۲۸» (أال بذكر ّهللا تطمنئ القلــوب«يالدنيا لهم االَّ
و  ٣»حزب ّهللا بالتقوى من كل بلية«) فإنه يف ۶:۸۲» (آمنوا و � يلبسوا إ�انهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون

                                                        
�� ����� ا���� �� ا��ٓ�� ��ل: �� وا�� ��� او���ء ا��ّ� �� ���� ����� �� ����� ا����� �� وا�� ال  ٤١ح  ٤:٦٣٠. ��ر ا������ ١

و ���� �� و �� ��ل: ان ���ة ا����م ���م ا��ٔ���، ���� �� ا�� ��� �� ���م » ا�� �� ر�� ا��ّ� ا�� �� ا����� ا�����«���� ���ل: 

 و �� ا��ي �� ��� و ��� ا������.» ���� �� ا����ن ���� ا�����«��: ������: ��ل: ا����ا���اب، 

 
 � ������ أ�� و �� أ��م ���.�� �� آ�� و ���� ا��� ���. �� ��ا�� ا����� روي ان ا�� ��� ��ل ����ل ا��ّ�  ٢

 
�� �� ا�� ����ب �� ��� ا��ّ� �� ���ن �� ا��ل ا����� ���� �� ��� �� ا��� �� ���� �� �� ٤٦ح  ٦٣٠: ٤. ��ر ا������ ٣

��ل: اي ��� ا��� ��� �� ��� ا��ّ� �� و �� .��� ا��ّ� ��� �� ���، و �� ا���� ����ّ� ���� ا��ّ� و �� أ���  ا����م ������ ا�� ��� ا��ّ�  
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» و ليبدلنهم من بعد خوفنا أمناً يعبدونني ال يرشكون � شيئاً «من ثِم لهم ك�ل األمن يف الدولة االخ�ة املهدوية: 
  ) أمٌن بعد أمن هنا و ثالث يوم الدين:۲۴:۵۵(
) يَْدُعوَن فيهــا ۵۴) كَذلَِك َو زَّوْجناُهْم بُِحوٍر عٍ�(۵۳) يَلْبَُسوَن ِمْن ُسنُدٍس َو إِْستَْربٍَق ُمتَقابِلَ�(۵۲يف َجنّاٍت َو ُعيُوٍن(«

  ).۴۴:۵۵(»بُِكلِّ فاكَِهٍة آِمن�َ 
مــن » و«لرقــاق الحريــرة ا» يلبســون مــن ســندس«إضافة إىل األنهار » و عيون«ترجى من تحتها األنهار » جنات«
�ك، يلبسونها متقابل� و يجلسون متقابل�، إخوة متق� مقابل� إلخوة متق�، ثم وهم مع » استربق« الحريرة السِّ

  أزواجهم متقابل�.
رجاالً لهم منهن روجات ك� لهم من املؤمنات زوجات، و هنَّ » و زوجناهم بحور ع�«املقام األم� ـ ثم » كذلك«

بكل أمن دو�ا » آمن�«من الُفكاهة و الفاكهة » بكل فاكهة«املتقون رجاالً و نساء » يدعون« أفضل من الحوريات
  اضطراب، و يأمنون أرضارها.

  ).۴۴:۵۷(»ال يَُذوقُوَن فيَها الَْمْوَت إِالّ الَْمْوتََة اْألُوىل َو َوقاُهْم َعذاَب الَْجحيمِ «
. و ال موت ١زخ ـ هم ذاقوها يف الجنة؟ فال يذوقون فيها موتة ثانيةأترى أن املوته األوىل ـ و هي عن الدنيا إىل الرب

  يف الجنة فضالً عن األوىل التي هي قبل الربزخ و الجنة!
إنه إستثناء منقطع يستأصل عن الجنة أيَّة موتة فيها فإنها دار الخلود، و ما أجمله تأكيداً الستئصالٍه استثناُء ما مىض 

  ع� قد يظن أنه يلحق، فهو إذاً تأكيد ذو بعدين.
إّال «وترى هل املوتة واحدة قبل الجنة هي األوىل؟ فل�ذا األوىل و هي تلمح لغ� األوىل؟ و إذا كانت واحدة فلتكن 

  ال األوىل.» املوتة عن الدنيا
الء ليقولــون. إن هــي إالَّ موتتنــا إنَّ هــؤ «ثم هي مرتان ك� حملته� االثنان، واحدة تنذر �ــن يحرصــها يف األوىل 

تنا اثنت� و أحييتنا اثنتــ�«) و االُخرى تثبت  املوتة الثانية ۴۴:۳۵» (األوىل.. ) إذاً فكيــف ال ۴۰:۱۱» (و قالوا ربنا أمَّ
  يذوقون فيها إالَّ املوتة األوىل؟

يتان ال تدالنها إالَّ لهم دون املؤمن�، عّل الثانية ـ و هي عن الحياة الربزخية إىل األخرى ـ تخص غ� املؤمن� ك� اآل 
فالصعقة العامة بالتفخة األوىل هي للكافرين موتة ثانية، و للمؤمن� دون موتة بصعقة، و ملن شاء ّهللا ال صعقة و 

و نفخ ىف الصور فصعق من يف الس�وات ومن يف األرض إالّ من شاء ّهللا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام «ال موتة: 
  ٢)۳۹:۶۸»(رونينظ

                                                                                                                                                         
��� ���� ��ن �� ��ب ا��ّ� ������ى �� ا��ّ� ���َ� و ���� �� ���ل �� ����� ا����ء ��� ا��ٔررض او ���� ��ز�� �� ا�� ا��ٔرض ����

 ؟.»ان ا������ �� ���م ا���«�� ���� ا��� ا��ّ� �� و �� ���ل: 

 
. و ��� ��ٔل ���� �� ان ا�� ا���زخ �����ن ���� ��� ا�����ون او ���� ��� ا������ن، ��� ������ء ا���� �����ن ������ ا��و�� ١

��ا�� �� ����ر ������ ����و�� ���ه ا����� ���ه ا�����؟ �����اب ان ا������� و �� ا������� ا������ �� �����ن إ��ّ ��ة وا��ة، و 

 وا������ ������ ���� ��� ا�������.

 
��ل: ���ء �ـ����ت �ـ�م ا�����ـ� �ـ� �ـ�رد  آ�ـ� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا�� ��دود�� �� ا�� ر�� ا��ّ� ��� �� ا����   ٦:٣٤. ا��ر  ا�����ر ٢

�� ��وق ��� ا��� ����� ��� ا���� و  ا���ر ������ ����ء ����ل ا �� ا���ر ا���� ��� ����� و ���ل ا�� ا���� ا���� إ�� ���� ان 

���� ا���ت ا�� ا����� ا�� ا����� ا��و�� ����� ������ ����ٔس ا�� ا���ر �� ا���ت و ���� ا�� ا����� �� ا���ت، أ��ل �ـ�ٔس ا�ـ� ا��ـ�ر 

 آ�� و ���� ا��� ����� �� ا���ت ���� و �� ����� ������ً �� ا��اب و ا�� ا���ت ا����� ��� ����� ا���اب ��ا�� ���َ� ��ل ا��ّ�، �� ����  

 ��ٔ�� ا���� ـ ��� ��و�� أ�� ا���ر ��� ����ه.» و ���ل ا�� ا����..د��� ��� ا����ص..�� ��و��ن..
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أو عّل ذوق املوت يعني ذوق أمله، فالكافر يذوقه يف املوتة الثانية كــاألوىل، و املــؤمن ال يذوقــه فيالثانيــة ألنــه يف 
  ىل، حيث الدنيا دار بالء و عناءرحمة ّهللا مه� مات ثانيد، رغم ذوقه يف األو

يعني فضل الجنة، و فضالً قبلها أنهم � يذوقوا املوتة الثانيــة، حيــث � �وتــوا ثانيــة أو � » فضالً من ربك«و عّل 
  ».ذلك هو الفوز العظيم«يذوقوا أملها و 

وتة الثانية، ثــم َمــن دونهــم مــن و هم أكرم األكرم� عىل ّهللا، هم ال يذوقون امل» من شاء هللاّ «ما ال يريبه شك أن 
  املؤمن� باّ� قد ال �وتون و إن صعقوا، و قد �وتون دون ذوق ألملهم.

فليذق اهل النار موتة أّماهيه  ١من ميِّزات أهل الجنة و ك� يف الصادقي (و أحياء ال �وتون)» ال يذوقون...«و ألن 
ثم ال �وت فيها وال «هي عن الربزخ، و منها موتاتهم املستمرة يف حياتهم الجهنمية..بعد األوىل،منها املوتة الثانية و 

) فرغم أنهم ال �وتون يف النار فوتاً ـ اللهم إالّ مع النار ـ فحياتهم ال تشبه الحياة، و إنهــا أرش مــن ۸۷:۱۳» (يحيي
  املوت، حيث يذوقون دو�ا انفصال أخطر بواعث املوت.

املوتة األوىل موتات: عن  الحياة الربزخية إىل األخرى، ثم ال �وت فيها و ال يحيى، و من ثم  املوت إذاً فللكافر بعد 
  املطلق مع النار حيث �وت النار �ن فيها ك� حققناه يف مباحث الخلود يف النار.

وت و ألنــه مــن ذوق  و هالَّ يكون يف الجنة نوٌم ك� ليس فيها موت، قد يكون رياحًة، و قــد ال يكــون ألنــه أخ املــ
  .٢املوت، فاملوتة األوىل و الثانية معه� موتات النوم، و الجنة ليس فيها موت و ال نوم

ً و احسن مقيالً«ولكن قد تدلنا عىل نومهم الراحة آية املقيل:  ) فانه نوم ۴۵:۲۴» (اصحاب الجنة يومئٍذ خ� مستقرا
و يوم تشقق الس�ء بالغ�م و نزل املالئكة «ة لها: نصف النهار، ولكنها تغني مقيل الربزخ قبل القيامة بدليل التالي

  ) ثم اللهم ال علم لنا إالّ ما علمتنا.۲۵» (تنزيالً
اُه بِلِسانَِك لََعلّهُْم يَتََذكُّرونَ «   ).۴۴:۵۸(»فَإِّ�ا يَّرسْن

ة! و حيت إذا كان  هل إن تيس� القرآن بلسانه تسهيل لتفُّمه عىل ضوء اللغد العربية؟ و قد تكون صعبد ال ميرسَّ
ا بالعربية ف » إن هو اال ذكر للعامل�، ملن شاء منكم أن يستقيم«ال تختص بالعرب و » لعلهم يتذكرون«القران ميرسَّ

كِر) «۸۱:۲۸(   )!۵۴:۱۷» (و لقد يرسنا القران للذكر فهل من مدَّ
�ً، و لكن� اللسان  الرسايل و الحل أن اللسان غ� اللغة، فمه� كانت لغة عربية و هي خ� اللغات و أيرسها تفهُّ 

فإ�ا يرسناه بلسانك لتبرش به املتق� و تنذر به قومــاً » «لعلَّهم يتذكرون«له موقعه الخاص يف  آله و عليه هللا صىلاملحمدي  
) و قوم أويل العزم من  الرسل هم العاملون أجمع، فال بد لكلِّ مــن لســان يفهمــه العــاملون أجمعــون، ۱۴:۴» (لُّداً 

                                                        
�����ً �� ا���ان ��ٔ�� ا���� �� ������ ا�����ن  �� ا��ل ا����� �� ا�� ���� ا����� ���� ا����م ا�� ��ل ٥٧ح  ٤:٦٣٣. ��ر ا������ ١

  ����� و ���دل �� ا�� ا����ف ����م ��� ���� ����ل �� ������؟ ����� ا��� ا���� ����ل �� ا���� �� ��� ا��ّ�! ��ل: ����� �� ��ر��

ت ���� و  ا���� ���� و�ّ� ���� ا��ذى ا��� ���� �� ا���� ا��ول ����ل �� ������؟ ����ل: ��� ـ ����ل ا���آن: ا�� ا��ي ا���

رب و ر��� �����ل �ّ� أ�� و  ان �� ���� �� ا����� ���ر�� و ا�� وراَءك ا���م، ��ل: ������ �� ا�� رب ا���ة ���رك و ����� ����ل: �� 

و ��: اَد���ا ���ي ���� و  و ��� �ّ� و ���� ���ل ا��ّ� ��¨ ���ك و ا�� أ��� �� �� ��ن ����ً �ّ� ��ا���ً ��ّ� ���دى ����

��ه ���ج ��ذا ��� �� ذ�� ��ض ��� ا���ان ����ل ��: �� ر��� ��� ��� �����؟ ����ل: �� رب ا��  ا���ه ��� �� ��� ا���� و ���

�ء ��  ا����� ا���� ��ا �� ��ده ���� ا���� ��� ����ل �� و ��: و ���� و ����� و ���ي و ار���ع ����� �� ���� �� ا���م ���� ا��

 �� و��� ��ن �������، ا�� ا��� ���ب �� �����ن و ا���ء �� �����ن و ا����ء �� �����ون و ����ن �� �����ن و ا���ء �� �����ن �� ���

 ».�� ��و��ن ���� ا���ت ا�� ا����� ا��و��«��ه ا��ٓ�� 

 
ـ ا��ج ا���ار و ا����ا�� �� ا��و�� و ا�� ��دو�� و ا������ �� ا���� ���� ���� �� �ـ��� ر�ـ� ا��ّـ� ��ـ�  ٦:٣٤. ا��ر ا�����ر ٢

 ! ا���م ا�� ا����؟ ��ل: �� ـ ا���م اخ ا���ت و ا�� ا���� �� �����ن و �� �����ن.آ�� و ���� ا��� �����ل: ��� �� ر��ل ا��ّ�  
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  يست إذا هي اللغة.فل
ة، و القرآن ميرسَّ يف البُعيدن لساناً و لغد،  ، أو اللسان صعباً و اللغة ميرسَّ فقد تكون اللغد صعبة و ا للسان ميرسَّ

  حتى إذا ال تِعرف اللغة فلتعرف اللسان الذي يرتجم اللغة، و هكذا القرآن.
  ).۴۴:۵۹(»فَاْرتَِقْب إِنُّهْم ُمرْتَِقبُونَ «

  الرسول و ماذا يرتقبون؟ إنه يرتقب خلفيَّة رسالته و مفعوليتها، و هم مرتقبون به دوائر السوء. ماذا يرتقب
و  ارتقبب رحمة ربك و ما ِوعد املتق� من مقام أم�، أنهم مرتقبون لــك خالفــه مــن املــوت الفــوت و يف الحــق 

  يرتقبون شجرة الزقوم.
و يا قوم اعملوا عىل مكــانتكم إ� عامــل فســوف «مرهم اإلمر و ارتقب عاقبة أمرك اليُرس و هم مرتقبون عاقبة أ 

  ).۱۱:۹۳» (تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و من هو كاذب و ارتقبوا إ� معكم رقيب
  و هنالك فليسخر املبطلون.» إنهم مرتقبون«و ارتقب يوم تأ� الس�ء بدخان مب� 

  يوم الدين، و ما عليك إال البالغ املب�.فكٌل يرتقب نتائج أع�له شاء � � يشاء، يوم الدنيا و 
  
  
  
  

  املقدمة
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  الحمدّ� رب العامل� و صىل ّهللا عىل محمد و آله الطاهرين و عىل عباد ّهللا الصالح� اجم� 
ب ّهللا و سنة رسول و بعد: و هذا هو املجلد الثا� من كتاب املعاد مبحث فيه تت�ت يف املعاد واملعاد عىل ضوء كتا

ّهللا و سائر كتابات الوحى. تحقيقاً أنيقاً يف اآليات اإللهية دون تحميل والتجميل ألنها ج�ل كلها. تركيناً ركيناً عىل 
  القرآن العظيم.

  يف كل� دق وجّل وّهللا يهدى من يشاء عىل رصاط املستقيم.
  قم املقدسة       

  محمد الصادقي الطهرا�


