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  العرفان يف فطرت هللا

ي يِن َحِنيفاً ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها ال تَبِْديَل لَِخلِْق ّهللاِ ذلَِك الدِّ َقيُِّم َو لِكنَّ أَكَْ�َ النّاِس فَأَقِْم َوْجَهك لِلدِّ ُن الْ
  .۳۲:۳۰ال يَْعلَُموَن 

إّال يف هذه اليتيمة املنقطعة النظــ�، مهــ� نجــد  »ِفطْرََت هللاِّ «�شتقات لها يف آياتها العرشين، وما أتت  »فطر«تأ� 
  ) ثم وأشباهها يف سائر القرآن.۳۳الكث� من احكام الفطرة ك� هنا يف اآلية (

زاتها وأحكامها، حيــث لذلك فحق لها ان تنفرد ببحث فّذ وقول فصل، تحوم حولها كافة البحوث حول الفطرة ومي
تظهر يف مسارح الرباه� كاقوى برهان يصدع به القرآن، حيث ال تقف لــه القلــوب، وال �لــك رده النفــوس، تلــك 
الحجة البالغة التي تتبناها الفكر والعقول، ومن ثم كافة الرساالت اإللهية يف كل الحقول، ولوالها لسقطت الحجج 

هنتها، وألنها أعمق اآليات األنفسية واعرقها، حيث تتبناها سائر آياتها، كــ� عن بكرتها، وتساقطت الرباه� عن بر 
  تتبناها اآليات اآلفاقية كلها.

فالفطرة هي رأس الزاوية من مثلث اإلنسانية بدرجاتها، ثم الزاوية العاقلة تتبناها وتتكامل عىل أسها وأساسها، ومن 
  السابغة.ثم الثالثة: الرشعة اإللهية هي صبغتها الكاملة 

اإلنسان أيا كان ح� يفقد العقل ـ وبطبيعة الحال يفقد الرشعة املتبنّية للعقل ـ ليس ليفقد الفطرة عىل أية حال، 
حال أن العاقل قد يفقد الرشعة ويضل عنها، فالفطرة حجة ذاتية ال تتخلف وال تختلــف يف أصــحابها، ثــم العقــل 

الرشعة اإللهية ترشده� إىل تفاصيل مجهولة لديه� وتكمله� جملة تستبطنها وتستنبطها وتوّسع مدلولها، ومن ثم 
وتفصيال، فالفطرة حجة اج�لية بسيطة، والعقل حجة متوسطة وسيطة، والرشع حجة موّسعة محيطة، تصل به� 

  .١إىل أعىل معاليه�
  ذات نسبت� واربع صفات، نسبة إىل ّهللا: »ِفطْرََت هللاِّ «هنا 

يِن َحنِيفاً «وقد احتفتها اربع صفات:  »الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«وأخرى إىل الناس:  »َت ّهللاِ ِفطَْر «ـ  ۱ ال تَبِْديَل «قبلها و »لِلدِّ
يُن الَْقيِّمُ    بعدها. »لَِخلِْق ّهللاِ ذلَِك الدِّ

تبديل فيها لغــ� ّهللا، كيــف وهــي ـ فنسبة الفطرة اىل ّهللا توحي بأنها ليست إّال من صنع ّهللا، ال صنع وال تأث� وال 
فهي وحي تكويني إىل اعمــق اعــ�ق ذوات النــاس، كظــرف صــالح للــوحي  »ال تَبِْديَل لَِخلِْق هللاِّ «فقط ـ خلق ّهللا و

الترشيعي، وهنا التطابق التام ب� كتا� التكوين والترشيع بحق الناس، فالتشاريع اإللهية كلها تفاس� وتفاصيل لها 
الفطرة، لذلك فالحق يقال: إن دين ّهللا فطري إذ يتبنّى الفطرة، ومــٔوف الكتــاب� خلقــة ورشعــة هــو ّهللا أجمل يف 

توحي أنها األصل والناس  »فَطََر النّاَس َعلَيْها«الواحد القهار! ومن ثم نسبة الفطرة اىل الناس وبهذه الصيغة السائغة 
  �، كذلك الفطرة هي أصله يف بعده الروحي االنسا�.فرع عليها، فك� النطفة هي أصله يف البعد الجس�

ايحاء بان الفطرة ليست مجعولة بجعل ثان بعد الروح، بل هي مجعولة بجعل الــروح، وعــّل األول  »عليها«أم إّن 
أوحى حيث يتضمن أصالتها والروح فرع لها وإن كانا مجعول� بجعــل واحــد، بــل هــ� أصــال وفرعــا واحــد إذ ال 

  يتفارقان.
يِن الَْقيِِّم «قد أمرنا بإقامة الوجه لها رخاء وال نكون من املرشك� هنا، وبصيغة اخرى ك� يف غ�ها: و  فَأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

                                                        
�ـ� �����ـ� ا���ـ�، �ـ� أ�ـ�ى ����ـ� د�ـ� . ا���� وا�� و ا����� �� ��ة ������ �� ا���� ا��ا��، �� ا���� أ��� د�� ا����ة و ١

 ا���� ا����� ����� و ا����� ��ٔ���م ا����ة و �� زّود �� آدم ���� ا����م إذ �� ���ع �� ���� �������.

 �� ا������ ا������ �� ا���� �� د�� ا�����، ا������ ��ٔ���م ا����ة، ا����رة �ٕ����ت ا��ا���ت و ا������ت، و ا����ع ��ّ� ���� و

 ���� ��� ��� ا������ت ا������ ��� ا����� ا��ٔ���ة ا��� �� ا���� ��� ��� ا������� ا�����ة.

 ��ٔول ��� ��� ����� �� ا���� �� ��ح و آ���� ا����ل ا����� ���� (��� ا��� ���� و آ�� و ���).
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  )۳۰( »ِمْن قَبِْل أَْن يَأِْ�َ يَْوٌم ال َمرَدَّ لَُه ِمَن ّهللاِ 
يِن َحِنيفاً َو ال تَُكونَنَّ ِمَن « يُن الَْقــيُِّم َو ۱۰۵: ۱۰( »الُْمْرشِكِ�َ َو أَْن أَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ ) (أََمَر أَّال تَْعبُُدوا إِّال إِيّاُه ذلِــَك الــدِّ

  ).۴۰: ۱۲( »لِكنَّ أَكَْ�َ النّاِس ال يَْعلَُمونَ 
و هنا عرفات سبع تصد عن جهاالت سبع، تحملها آية الفطرة �واصفاتها الست، فرضــا ملنطلــق الــدعوة: الرســول 

  .»فَطََر النّاَس َعلَيْها«وإىل الناس أجمع� كضابطة سارية تعم كافة املكلف�:  »فَأَقِْم َوْجَهَك..« آله و عليه هللا صىلاألعظم محمد  
اَس َعلَيْها«و الصاروخ الركوب، املنطلق به بينها يف هذه الرحلة للطائر القديس اإلنسا� هو   »ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّ

  ده يف طريقه الشاقة الطويلة املليئة باألشالء والدماء.وسائر السبع زا
 ۵ـ ودينه،  ۴ـ ومعرفة الوجه  ۳ـ وحبها،  ۲ـ معرفة النفس،  ۱و هذه الست املستفادة بسابعها من آية الفطرة هي: 

  ـ وسابعها هي الفطرة. ۷ـ وإقامته،  ۶ـ وحنافته، 
يصح ويحق، ومــن ثــم تتعــرف إىل الــدين القــيم، وإىل ف� � تعرف نفسك ك� هي حسب إمكانيتك � تحبّها ك� 

الوجه وإقامته، وإىل الحنافة نفسا ودينا ووجها وإقامة أماهيه، فتكمل سفرتك إىل ّهللا �نطلق الفطرة التي فطر ّهللا، 
  فإىل التنقيب عن آيتها جملة وتفصيال، ابتداء بجملتها:

� هابطة حابطة خابطة، وب� صالحة عاقلة رائعة �ا لها من حجج يا رسول الهدى يف معرتك العقائد واآلراء ب »فأقم«
ــ�واِت َو اْألَ «بالغة، فانه  َخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه َو ُهَو أَْهَوُن َعلَيِْه َو لَــُه الَْمثـَـُل اْألَْعــىل ِيف السَّ رِْض َو ُهــَو ُهَو الَِّذي يَبَْدٔوا الْ

أَنْتُْم ِفيــِه َرضََب لَُكْم َمثَ  ۲۷الَْعِزيُز الَْحِكيُم  ًال ِمْن أَنُْفِسُكْم َهْل لَُكْم ِمْن ما َملََكْت أَْ�انُُكْم ِمْن ُرشَكاَء ِيف ما َرزَقْناكُْم فَ
ُل اآلْياِت لَِقْوٍم يَْعِقلُوَن  ْم بَِغْ�ِ ِعلٍْم بَِل اتَّبََع الَِّذيَن ظَلَُموا أَْهواَءهُ  ۲۸َسواٌء تَخافُونَُهْم كَِخيَفتِكُْم أَنُْفَسُكْم كَذلَِك نَُفصِّ

ينَ    »فََمْن يَْهِدي َمْن أََضلَّ ّهللاُ َو ما لَهُْم ِمْن ناِرصِ
يفاً...«ـ  ۲۹ يِن َحنِ ثُِّر. قـُـْم «وأوىل القا��: »أَوَُّل الْعابِِدينَ «كأّول قيام وأواله وأعاله فانك  »فَأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ يا أَيَُّها الُْمــدَّ

أَنِْذْر.. ُل. قُِم اللَّيَْل إِّال قَلِيًال..ـ يا أَيُّ  »فَ   فقيامك هو الذي يقّوم الج�ه� ويقيّمهم.. »َها الُْمزَّمِّ
  واقامة تجعلك أول القا��، ومن ثم اىل الناس أجمع�.. »فَأَقِْم.. ُمِنيِبَ� إِلَيْهِ «
: مائال عن الضاللة إىل االستقامة، فانــه »حنيفا«الذي ارتضاه لك  »للدين«ايها اإلنسان السالك إىل ربك  »فَأَقِْم َوْجَهَك «

يف نفسك ويف وجهك ويف إقامتها ويف الدين الذي تدين  »حنيفا«الحنف خالف الجنف ميال عن االستقامة إىل الضاللة، 
  به، فانها مربع الحنافة يف هذه اإلقامة البارعة، ومن الدين الحنيف:

فالدين الحنيف الذي هو الغاية القصوى يف هذه السفرة اإللهية، هو التوحيد،  »هاِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْ «
فَــأَقِْم «ال أنها ـ فقط ـ الدين الحنيــف، لــذلك  »ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«وأفضل ركوب يف تلك الرحلة هو 

يِن َحِنيفاً    .»ِفطْرََت هللاِّ «تنطلق من  »ىلإ«وا�ا إقامته »إىل الدين«ال  »َوْجَهَك لِلدِّ
للتدليل عىل أنها ليست هي ـ فقط ـ الدين حنيفا، وإ�ا هــي  »للدين«خالف الجر يف  »ِفطْرََت هللاِّ «و عّل النصب يف 

من الدين ومنطلقه األّول، كآية أنفسية أوىل، ليست قبلها وال معها أيّة آية أنفسية يبتدء السالك منها، وينطلق عنها 
  لدين القيم الحنيف، الرشعة اإللهية الكاملة، والتوحيد الخالص الناصع.إىل ا

فقد يعني نصبه نصبه املنصب األّول يف إقامة الوجه للدين: أعني فطرت ّهللا ـ الزم فطرت ّهللا ـ أخّص مــن الــدين 
  الحنيف فطرت ّهللا، أّماذا من ناصبات مناسبات؟

َو «هنا ليس كل خلق ّهللا فان منها ما يبّدل بحق أو باطــل كــ� هــدد الشــيطان:  »خلق هللا«ـ  »ال تَبِْديَل لَِخلِْق ّهللاِ «
.. ُنَّ َخلَْق ّهللاِ يَُغ�ِّ أَال لَُه الَْخلُْق َو «. ف� هو إّال دين الفطرة حيث الدين الرشعة هو من األمر وليس الخلق »آلَُمرَنَُّهْم فَلَ

و تبديل، كدين العقل والرشعة من الدين، يف حق أو باطل، كالعقل الضائع فمه� كان يف سائر الدين تبّدل أ  »اْألَْمرُ 
أو الذي تصيبه جنة قاصدة أو قارصة، وكالرشعة املحرفة أو املنسوخة، ولكن دين الفطرة ال تبّدل فيــه وال تبــديل، 

  ألنه املنطلق األصيل الدائب لدين العقل والرشعة.
يُن الَْقيِّمُ «إلقامة بوسيط الفطرة هو ا »ال تَبِْديَل لَِخلِْق ّهللاِ ذلَِك « الذي ال زوال له وال اضمحالل، إذ ال ريب فيه وال  »الدِّ

مثلث الدين، فطرة وعقلية ورشعة، وال وجهــا وال إقامــة وال »َو لِكنَّ أَكَْ�َ النّاِس ال يَْعلَُمونَ «نقصان أو بطالن يعرتيه 
ولذلك ال ينجون يف الحياة مهــ� ّرشقــوا أو غّربــوا، حيــث غربــت حنافة وال قيمومة، متورط� يف مسبّع الجهاالت، 
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  عقولهم وحجبت فطرهم.
وهي كلها رءوس  »ِفطْرََت هللاِّ «هذا إج�ل عن مغزى اآلية ومن ثم التفصيل، ولنبدء برأس الزاوية يف مسبع العرفات: 

  الك�الت اإلنسانية وج�ع فضائلها وفواضلها:
ــ َهــْل تـَـرى ِمــْن «ر، وهو الشق الفطرة هي حالة خاصة من الفط ما تَرى ِيف َخلِْق الرَّْحمِن ِمْن تَفاُوٍت فَارِْجعِ الْبََرصَ

الْبََرصَ كَرَّتَْ�ِ يَنَْقلِْب إِلَيَْك الْبََرصُ خاِسئاً َو ُهَو َحِس�ٌ  ) والفطور هو الفروج والشقوق والفتوق ۳: ۶۷( »فُطُوٍر. ثُمَّ اْرِجعِ 
فتة متفاوتة يف خلق الرحمن تحيلها آية الفطور، والفطر ب� شق صالح فوصله صالح، وب� والخروق، انفصاالت متها

وقد فلق حب اإلنســان ونــواه  »فالُِق الَْحبِّ َو النَّوى«شق طالح عن فصل طالح، وخلق الرحمن كله شق صالح ك 
  فطرا صالحا بفطرة هي الدين الحنيف القيم.

دون مجرد الخلق األعم من مبتدء مبتــدع، ففيــه ـ إذا ـ أّوليتــان  ١داء االبتداعثم ذلك الشق يف الفطر له ميّز االبت
اثنتان بدء وبدعا، خالف سائر الخلق بعد األولية وغ� املبدعة إذ تخلق عىل مثال ما خلق مثلــه أوّل مــرة، وملحــة 

) حيــث الفطــر ۵۱: ۱۷( »فََسيَُقولُوَن َمْن يُِعيُدنا قُِل الَّــِذي فَطـَـَركُْم أَوََّل َمــرَّةٍ «حة صارخة لهذه امليّزة يف الفطر: صار 
) ۲۲: ۳۶(»َو ما ِيلَ ال أَْعبُُد الَّــِذي فَطـَـَرِ� َو إِلَيْــِه تُْرَجُعــونَ «املقابل لإلعادة يناسبه البداية، وليست اإلعادة فطرا ك� 

)، ثم الفطرة هــي هيئــة وحالــة ۱۰۴: ۲۱( »كَ� بََدأْنا أَوََّل َخلٍْق نُِعيُدهُ «الرجوع العود يقابل الفطر فهو البدء  حيث
  .»ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«خاصة من ذلك الفطر خصت يف آيتها بالناس ك� اختصت باّ�: 

فَطََر «ينة املكينة، املبدئة املبدعة املزيجة بأصل ذاته، املدغمة يف إنّياته ملكان إذا فللفطرة يف خلق الناس األولية املت
ا فرعــا عــىل ذوات النــاس، ام  »فطر معها الناس«أو  »فطرها عىل الناس«دون  »النّاَس َعلَيْها أّماذا من تعــاب� تجعلهــ

رأس الزاوية من كون الناس وكيانهم، القاعدة األصيلة  م� يربهن انها »فَطََر النّاَس َعلَيْها«موازية يف فطر الناس، وا�ا 
  من اإلنسان أيا كان بقلبه وقالبه.

فك� أن لإلنسان كيانا حيوانيا أصيال تتبناه أجزاءه وأعضاءه، وهي النطفة التي خلق منها، كــذلك ـ وبــاحرى ـ لــه 
  .»ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«كيان إنسا� اصيل تتبناه روحه وعقله وصدره وقلبه ولبه وفٔوده، أال وهي 

و هذان البعدان ه� جوهر إنسانية اإلنسان كمزيج من حيوان وإنسان، والبعد األصيل بينه� هو بعــد الفطــرة، 
يَّــتَُهْم َو َو إِذْ أََخــَذ َربُّــَك ِمــْن بَِنــي آَدَم ِمــْن ظُُهــورِهِ «: »ذريــتهم«ومن ثم بعد النطفة، وقد تعنيها آية الــذر يف  ْم ذُرِّ

ــا أَْشَهَدُهْم َعىل أَنُْفِسِهْم أَ لَْسُت بَِربُِّكْم قالُوا بَىل َشِهْدنا أَْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقياَمِة إِنّا كُنّا َعْن  هذا غاِفلَِ�. أَْو تَُقولُوا إِ�َّ
يًَّة ِمْن بَْعِدِهْم أَ فَتُ  ا ذُرِّ ِطلُونَ أَْرشََك آبأونا ِمْن قَبُْل َو كُنّ ) فذريتهم هي فطرتهم تعبــ�ان ۱۷۳: ۷( »ْهلُِكنا ِ�ا فََعَل الُْمبْ

وتلمح لذلك كرصاحة آية الذرية، وقد نأ� عىل بحثها ك� يناسب بحثنا  ٢عن حقيقة واحدة ك� يف روايات متظافرة
  حول آية الفطرة.

 لألجسام ذريات هي النطف التي خلقت منها، كذلك لألرواح و انها ذرية األرواح، أعمق أع�قها وهي الفطرة، فك�
ذريات هي الفطر التي فطر الناس عليها، ومن الفارق ب� الذريت� ان ذرية الفطرة ال تتبدل وذرية النطف تتبدل، 

بعديه، وقد فطر ّهللا األجسام عىل ذريات النطف، وفطر األرواح عىل ذريات الفطر، والذريتان ه� أصل اإلنسان يف 
  وسائر أجزاءه الروحية والبدنية فروع، مه� تأصلت يف فرتة التكليف.

فطرهم «هو ميثاق تكويني عىل فطرة ّهللا التي فطر الناس عليها حيث »قالُوا بَىل«بإجابته:  »أَ لَْسُت بَِربُِّكمْ «و ميثاق: 

                                                        
 . ���ن ا���ب �� ا�� ا��ٔ��� ا���� ا�����اء و ا�����اع و ا����ة ��� ا�����.١

 
�ِْ�َ�َت ا��ِّ� «�� ا��ل ا����� �����ده �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م ��ل ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� �� و ��:  ٥٣ح  ١٨٤: ٤. ��ر ا������ ٢

�� ��� ا����ة؟ ��ل: �� ا�ٕ����م ����� ا��ّ� ��� أ�� ������� ��� ا������ ��ل ا��� ����� و ��� ا���ن و » �َس َ��َْ���ا��ِ�� �ََ�َ� ا��ّ 

 ا�����.
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»عىل التوحيد عند امليثاق
  ).۲۱( ٢، وهو رٔوته تعاىل بالقلب١

 »فَطََر النّاَس َعلَيْها«وعقله، فانها لزام الروح اإلنسا� حيث  فطرة اإلنسان باقية ما دامت له باقية مه� فقد جسمه
ولوالها � يكن ناس، فهي تالزم حياته اإلنسانية تعيشها وتعيّشها كإنسان، ولــذلك تجــب إقامــة الوجــه لهــا بكــل 

يُن الَْقــ«وجوهه، فانها أصل الدين الحنيف القيم و جذره  يُِّم َو لِكــنَّ أَكْــَ�َ النّــاِس ال ال تَبْــِديَل لَِخلْــِق ّهللاِ ذلـِـَك الــدِّ
  .»يَْعلَُمونَ 

ك� وآية الفطــرة وآيــات اقامــة  »ال إله ال هللا«و الدين الحنيف القيم الذي ال تبّدل له وال تبديل هو كلمة التوحيد 
ـكِ�َ َحنِيفاً.. َو ال تَُكــونَنَّ ِمــ«الوجه للدين الحنيف القيم، فيها كال السلب واإليجاب التوحيدي، فهنا  هــ�  »َن الُْمْرشِـ

  ه� اإليجاب: إّال ّهللا. »ُمِنيِبَ� إِلَيِْه َو اتَُّقوهُ «سلب: ال إله ـ و
»ِديِن هللاِّ «هي  »ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«اجل ـ إن 

الحنيف القيم الذي ال بديل عنه وال تبديل له، وهــي  ٣
  وهي كلها واحدة: ١وهي الوالية ٦وهي اإلسالم ٥وهي التوحيد ٤املعرفة

                                                        
�ده ا����� �� زرارة ��ل ��� ��ٔ�� ���� ���� ا����م أ���� ا��ّ� ��ل ا��ّ� �� و �� ���ب ا������ ���� ٣٥٢ح  ٩٦: ٣. ا����ر ١

 ؟ ��ل: ����� ��� ا������ ��� ا�����ق و ��� ����� ا�� ر��� ���:»ِ�ْ�َ�َت ا��ِّ� ا���ِ� �ََ�َ� ا��ّ�َس َ��َْ���«�� �� ����� 

 � ر��� و �� �� راز���.و �����ه؟ ��ل: ���ٔ��ٔ رأ�� �� ��ل: �� �� ذ�� �� �����ا �

أ��ل: �� �� ذ�� ���� ����� ��� ا������، ���� ���و�� و ������ ����� �� ���� ا������، و ا��� ���� ا��ات ��� ا������ �� ا��ي 

 ���� ا������.

 
ا����م ��ل ��� �� ا����� �� ا��ّ� �� و �� �� ��اه  �� ���ب ا������ �����ده ا�� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ٩٧. ا����ر ٢

�� ��� ���� �� » ا� �َْ�ُ� �َِ���ُ�ْ� ���ُ�ا �َ��«ا���ن ��م ا������؟ ��ل: ��� و �� رأوه ��� ��م ا������ ���� ���؟ ��ل: ��� ��ل ��� 

 ا؟��ل: و ان ا������ ���و�� �� ا����� ��� ��م ا������ ا��� ��اه �� و��� ��

��ل ا�� ���� ���� �� ���� ��اك ��ٔ��ث ���ا ���؟ ���ل: �� ���� إذا ���� �� ��ٔ��� ���� ���� ����� �� ���ل �� ��ر ان ذ�� 

 ����� ��� و ���� ا��ؤة ������ ����ؤة ������ ����� ا��ّ� ��� ���� ا������ن و ا�����ون.

 �.أ��ل: و ���� ا��ؤة ا������ ا������ ���ف ا������

����ا ��ٔ������؟ ��ل: ��� و ����ا ������� » �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م �� ��ل ا��ّ�: ا� �َْ�ُ� �َِ���ُ�ْ� ���ُ�ا َ��� ٣٦٢و��� ج 

 ���� و اي ��ء ����ا �����؟ ��ل: ��� ���� �� ا���� ��.

 
 ���ة ا��ّ� ا��� ��� ا���س ����� ��ل: د�� ا��ّ�. ا��ج �� ����� ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� - ١٥٥: ٥. ا��ر ا�����ر ٣

 
ا���� �����ده �� زرارة �� أ�� ���� ���� ا����م ��ل: ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� �� و ��: ����ء ��ّ� ��� ������  -١٨٤: ٤. ��ر ا������ ٤

 ��ل: ����� ��� ا������ �� .. - ة ا��� ��� ا��ّ� ����� �� ����� ���� ا��ّ��� ��ل: ا������ �� ا����

 
ا��ل ا����� �����ده �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م �� آ�� ا����ة ��ل: ����� ��� ا������ و رواه ����  -١٨٣. ا����ر ٥

 ».�����«�� ����، و ��� �� زرارة ��� (���� ا����م) ���� ������ ��� ���م �� ���� و ��� ا��ّ� �� ���ن و ا����ء 

 
. ا����ر �����ده �� ��� ا��ّ� �� ���ن �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م �� ا��ٓ�� �� ��� ا����ة؟ ��ل: �� ا�ٕ����م ����� ا��ّ� �ـ�� ٦

 ا�����.أ�� ������� ��� ا������ ��ل: ا��� ����� و ��� ا���ن و 
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  عباراتنا شتى وحسنك واحد و كل إىل ذاك الج�ل يش�
ال «هي توحيد ّهللا، فال تعني خ�سية العبارة إّال أنه هو معرفة ّهللا، وهي والية ّهللا، وهي اإلسالم ّ�، و  »ِديِن هللاِّ «ف 

»إِلَه إِالَّ هللاُّ 
»إىل هاهنا التوحيد«) و۲۸ثم املعاد والرسالة ومن ثم والية األ�ة ( ٢

كلها تحور عىل محور والية التوحيد  ٣
ومعرفته، منه تصدر و إليه تعود، فنكران سائر األصول ليس إّال حصيلة نقصان أصلها األصيل: معرفة ّهللا بتوحيــده 

  ّهللا، كأصيل، و العقل كوسيط، والرشعة تفصيل. ك� تدل عليه فطرت »ِديِن هللاِّ «بوالية ّهللا يف اإلسالم له، وج�عها 
وهــذه  »كل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه يهودانه وينرصانه و�جسانه..«: يف قوله آلـه و عليه هللا صىلو لقد أجملها الرسول  

لنار إلهان اثنان ثالوث الرشك �ختلف صوره، تجسيدا ّ� وتبنيا منه تهويدا، وتثليثا معه� تنص�ا، وتثنية له انه وا
�جيسا، فكافة الخرافات الرشكية الصقة الحقة عىل أهلها، واألصل الثابت والدين الحنيف القيم لها هــو التوحيــد 

  .»ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«قضية 
لترشــيع، فهــي تجمــع األصــول هنا والية التوحيد والعبودية ووالية التكوين واإلعــادة وواليــة ا »الوالية«و قد تعني 

  ك� مضت يف رواية. »إىل هاهنا التوحيد«الثالثة، ثم والية األ�ة كفرع من والية الرشعة الرسالية، و
فآية الفطرة تأمرنا �طالعة كتابها، ومن ثم اآليات التي تستجيش العقول ان تعقل، تأمرنا �طالعــة كتــاب العقــل، 

ين حنيفا هو وجه الروح والعقل والصدر والقلب واللب والفٔود، وعىل هامشها والوجه الروحي املأمور بإقامته للد
وجه الحس، وهذه السبع تقام للدين حنيفا ابتداء بكتاب الفطرة وإنهاًء اىل كتاب الرشعة، والعقل هو الوسيط يف 

  هذه الرحلة، مه� كان وجها من الوجوه السبعة.

                                                                                                                                                         
 ا��ل ا����� �����ده �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م �� ا��ٓ�� ��ل: �� ا������. -. ا����ر١

 
. ا����ر ا����� �� ا���� ����� ا����� �� ��� �� ز���� ��ل ����� ا����� �� ��� ا��ّ� ا������ ��ل ����� ��� �� ���� ا���� ٢

�� ا��ٓ�� ��ل: �� �� إ�� إ�� ا��ّ� ���� ر��ل ا��ّ� ��� ا��� ا������ ���� ا����م �� أ��� �� ��ه �� أ��� ���� �� ��� (���� ا����م) 

��� ا������ و ���� ر��ل «و�� ا��ّ� ا�� ����� ا������ و رواه ���� �� ����� ا��ر��ت �� أ�� ��� ا��ّ� (���� ا����م) �� ا��ٓ�� ���ل 

���م) و �� ا������ رواه ���� �� ��� ا����� ���� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��� (��� ا��� ���� و آ�� و ���) و ��� أ��� ا������ (���� ا�

 ا��� (���� ا����م).

 
ا����ة ��ٔ��اه ���دا�� و . ا��ر ا�����ر �� ����� �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��� ��� ا��� ���� و آ�� و ���: �� ����د ���� ��� ٣

����ا�� ��� ���� ا�ٕ��� �� ����� ����ء �� ��� �� ����ء ����ا �� ر��ل ا��� (��� ا��� ���� و آ�� و ���) أ ��أ�� �� ���ت و �� 

�� ����ن ����  ����؟ ��ل (ص): �� �� ����د إ�� ���� ��� ا����ة ��ٔ��اه ���دا�� و ����ا�� و ������� ��� ���� ا������ ����� ����ء

 �� ����ء.

و�� ����� ا����ي �ٕ����ده �� ا��ٔو�� �� ���� �� ��� ��� ��ل: ��وت �� ر��ل ا��� (��� ا��� ���� و آ�� و ���) ����ول ا���م 

��ام ����و ��ن ا��ر�� ���ل ر�� ا��ر�� ��� �� ����ا ا������� ���� ذ�� ر��ل ا��� (��� ا��� ���� و آ�� و ���) ����� ���� �� ��ل: �� ��ل أ

�� ر��ل ا��� (��� ا��� ���� و آ�� و ���) أ ����ا أ���ء ا�������؟ ���ل: أن ���ر�� أ���ء ا������� إ�� أ��� ���� ���� ���� إ�� 

إِْذ ا�َ�َ� َر��َ�  وَ «��ل ا����: ��� ��ل �� ����� » و��ت ��� ا����ة ��� ��ال ����� ��� ���� ���� ������ ��ٔ��ا�� ���دا��� و ����ا���

 ْ��ُ�َ ��  ».ِ�ْ� َ��ِ� آَدَم ِ�ْ� ُ�ُ��رِِ�ْ� ُذر�

و ��� روى ���� ا����ة ������ف ���� ��� ��� �� ����� و و��ة �� ����� ����� ��� �� ا����� ا�����س ������ ا����ي ج 

، ٥٢ت ��ره، ط �����  - ١٤د���  �٩٤ة �� ����� �� ����د ����، و�� ��� ا����ة، �� ���� ���� ��� ا���» : (�� ��ء ��١٨٠: ٥

.�� 
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فطرة، ك� ونجد كل صغ�ة وكب�ة مــن عقائــد و أقــوال واعــ�ل خــ�ة نحن نجد أصول املعارف اإللهية يف كتاب ال
َو كُلَّ إِنساٍن أَلْزَْمناُه طائِرَُه ِيف ُعنُِقِه َو نُْخرُِج لَُه يَْوَم «ورشيرة، مرتسمة يف كتاب الذات ظاهرة وباطنة ح� الحساب 

يَْوَم َعلَيَْك َحِسيباً الِْقياَمِة كِتاباً يَلْقاهُ َمنُْشوراً، اقَْرأْ كِتابََك كَفى بِنَ  ) وب� الكتاب� كتاب الرشعة اإللهية ۱۴: ۱۷( »ْفِسَك الْ
َ ِمنُْه..« يُن الَْقيُِّم َو لِكنَّ أَكَْ�َ النّاِس ال يَْعلَُمونَ ۲۰: ۷۳( »فَاقَْرٔوا ما تَيَرسَّ   .») (ذلَِك الدِّ

إذا فهي أم� قاعدة و أحسنها لتبنّي الك�الت  »لِْق هللاِّ ال تَبِْديَل لِخَ «للفطرة احكام ثابتة ال مرد لها ك� هي نفسها: 
  اإلنسانية، وعىل السالك اىل ّهللا أن يعتربها أوىل املنازل يف س�ه و أوالها.

وزادها الستة األخرى من عرفات آيــة الفطــرة،  »الفطرة«و ل� تكون هذه السفرة ناجحة، عليه أن يتزود براحلتها 
  املعرفة وإليكم الستة األخرى:وقد عرفنا الفطرة بعض 

هي  »ـ (حنيفا ۶، »ـ (للدين ۵، »وجهك«ـ ثم  ۴، »فأقم«ـ وإقامتها، وهي املطوية يف  ۳ـ وحبها،  ۲ـ معرفة النفس،  ۱
  األخرى من ألفاظها األخرى.

 آلـه و عليـه هللا صىلمعرفة النفس ك� هيه حسب الطاقة البرشية هي اوىل الخطوات يف هذه الرحلة وعىل حد قول الرسول  
  .»من عرف نفسه فقد عرف ربه«

َحيــاِة «فلتعرف أوال من أنت، هل أنت ـ فقط ـ هذا البعد الحيوا�، وك� اك� الناس يظنون،  يَْعلَُموَن ظاِهراً ِمــَن الْ
نْيا َو ُهْم َعِن اآلِْخرَِة ُهْم غافِلُونَ  واملعنويــة للشــهوات  ) أولئك الذين يستعمرون كافة طاقاتهم املاديــة۷: ۳۰( »الدُّ

لِكنَُّه أَْخلََد إَِىل اْألَرِْض َو اتَّبََع َهواُه... َو كاَن أَْمرُُه «والحيونات، إذ ضلوا عن أنفسهم فظلوا عاكف� عىل حيوناتهم ف 
  ) وذلك رأس كل خطيئة. ۲۷: ۱۸(»فُرُطاً 

ا قيمتــه إال قــدر عقلــه، أم أنت الروح االنسا� ك� هو مكتوب يف كتاب الفطرة، ف� اإلنسان إال عقــ ال فــاه�، ومــ
  فلتكرّس كافة طاقاتك مادية ومعنوية يف ترقية روحك.

و ملا وجدت نفسك من أنت، تحب نفسك ك� أنت، وذلك الوجدان والحب يدفعانك إىل محبوب مطلق وموجود 
  مطلق، هو املنطلق لكل محب وموجود، وهو ّهللا تعاىل شأنه.

ها بها هي الكفر باّ� وبغضه، ولكن معرفتها بالروحانية وحبها بها هــي معرفــة ّهللا فمعرفة النفس بالحيوانية فحب
  وحبه.

فمن وجد نفسه كواقع الحق فقد وجد ربه، ومن ضل عن نفسه فقد ضل عن ربــه، وكلــ� ازداد اإلنســان معرفــة 
نه مصدر كل يشء، فقر مطلق صالحة بنفسه ازداد معرفة بربه، فح� يعرف نفسه أنه ال يشء يف ذاته، يعرف ّهللا وا

فَِفرُّوا إَِىل ّهللاِ إِ�ِّ لَكُْم ِمنُْه نَِذيٌر «ـ  »يا أَيَُّها النّاُس أَنْتُُم الُْفَقراُء إَِىل ّهللاِ َو ّهللاُ ُهَو الَْغِنيُّ الَْحِميدُ «يتعلق بغنى مطلقة: 
  .»ُمِب�ٌ 

  لف وجوهه حسب اختالف كيان املواجه واملواجه إليه.ثم الوجه من كل يشء ما يواجه به شيئا أو يواجه إليه، فتخت
فإذا كان املواجه إليه من عا� املادة فوجه اإلنسان املوّجه إليه هو بعده املادي، سواء الوجه املعروف منه كعضو 

أَلُْقوُه َعىل َوْجِه أَِ� يَأِْت بَِص�اً «ب� األعضاء ك    ).۹۳: ۱۲( »اذَْهبُوا بَِقِميِيص هذا فَ
)، ام البدن كلــه حيــث ۱۴۴: ۳(»فَوَلِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحرامِ «اهر املقاديم من بدنه ك� يتجه إىل القبلة ام ظ

يواجه حريقا شامال يحرقه ظاهرا وباطنا، فك� وجه النار هنا هو كلها كذلك وجه اإلنسان املحرتق بالنار هو كله، 
، وهو بوجه أخص األفق الذي أنت فيه حيث تواجهها بع� مجــردة أو ووجه األرض ككل هو ظاهر الكرة األرضية

  مسلحة.
آِمنُوا بِالَِّذي أُنِْزَل َعــَىل الَّــِذيَن آَمنُــوا َوْجــَه النَّهــاِر َو «و قد يعني وجه اليشء أّوله ألنه يف أّول املواجهة، كوجه لنار: 

  ).۷۲: ۳( »اكُْفُروا آِخرَهُ 
عنويا كعلم أو عقيدة أو رشعة ودين فالوجه إليه هو املعنــوي مــن املواجــه، وأحــرى و إذا كان املوّجه إليه أمرا م

لَُه أَْجرُُه ِعنَْد َربِّهِ «مصداق له هو ّهللا  ِ َو ُهَو ُمْحِسٌن فَ ) والعبد كله، بظاهره وباطنه ۱۱۲: ۳( »بَىل َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِ�ّ
، حيث يتجه اليه بكله، بجسمه وروحه وعقله وصــدره وقلبــه وجه ّ� حيث يواجهه بعلمه وقدرته، ووجه إىل هللاّ 

  ولبه وفٔوده.
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يِن َحِنيفــاً «إذا فللوجه وجوه حسب مختلف الوجوه، فالوجه املقام  هــو اإلنســان ببعديــه، بظــاهر الحــواس  »لِلــدِّ
اتــب املتدرجــة الخمس، وباطن املدركات الست روحا ككل، وعقال ثم صدرا ثم قلبــا ثــم لبــا ثــم فــٔودا، فانهــا املر 

  املتفاضلة الدراكات الروح ومعتقداته واتجاهاته.
مــا كَــَذَب «و هنا الفٔود أعمق أع�ق الروح املتكامل حيث يتفأد بنور املعرفة واليق� ك� للرسول الصادق األمــ�: 

َد ِسْدرَِة الُْمنْتَهى. ِعنَْدها َجنَُّة الَْ�ْوى. إِذْ يَْغَىشــ ُد ما َرأى. أَ فَتُ�ُرونَُه َعىل ما يَرى. َو لََقْد رَآُه نَزْلًَة أُْخرى. ِعنْ c۷الُْفٔو'
ْدرََة ما يَْغىش   ).۱۶ـ  ۱۱: ۵۳( »السِّ

يِن َحِنيفاً «هذه وجوه سبعة لإلنسان يجب ان يقيمها    .»ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«ابتداء ب  »لِلدِّ
حيث الروح الخامل، والعقل املتكاسل، والصدر الضيق الشــاغل، والقلــب  تجب إقامتها، دون توجيهها غ� مقامه،

املقلوب القاحل، واللّب او الفٔود غ� املتكامل، ال توّجه للدين إّال أن تبوء بخسار، وك� الحّس وهو الخطوة األوىل 
  والبلد األوّل من هذه الرحلة يف بالد العرفات، ال يأ� بغ� قيامه إّال بالبوار.

هنا، وقد عرفت نفسك وأحببته مشيا عىل رصاط مستقيم دون إكباب عىل وجهك، ثم عرفت وجهك بوجوهــه  إىل
  املتوّجه إليه كخامسة الخطوات ف� هو الدين؟ »الدين«وإقامته فيها، يجب ان تعرف 

 بالتوحيــد فهــو الدين يف أصله هو الطاعة، وهو هنا طاعة ّهللا ألعىل مراتــب التســليم، فهــو اإلســالم، وال إســالم إّال 
حيــث يشــمل  »إىل هاهنا التوحيد«التوحيد، وال توحيد إّال بوالية ّهللا تكوينا وترشيعا، بدء وعودا، وواليته عبودية و

  دين التوحيد والتوحيد الدين: اصول الدين بفروعه.
رفــة نفســك وحبهــا فلتكن حنيفا مائال عــن الضــاللة اىل االســتقامة يف مع »حنيفا«و إىل سادسة هي عش�ة العرشة 

ووجهها وإقامتها والدين املتّجه إليه، حيث الجنف يف اّي من هذه يخرسك يف رحلتك، والحنف يربحك فيها، ومه� 
  كان اإلنسان حنيفا بذاته فقد يقّرص أو يقرص فيبدل حنفه إىل جنف:

نْيا َو ُهْم يَْحَسبُوَن أَنَّ « ثم وبصــيغة ســائغة واجــب الحنافــة ان  »ُهْم يُْحِسنُوَن ُصنْعاً الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِيف الَْحياِة الدُّ
تكون يف هذه الرحلة عش�ة لعرشة كاملة ب� العرفات السبع والوجوه السبعة، باستثناء الحنافة نفسها ألن حنافتها 

رة تحصيل للحاصل اللهم إّال كشفا عن غطاءها حيث تحسب الجنف حنفا إذ يحسب ضالله هدى! وباستثناء الفط
ألنها حنيفة يف ذاتها، والوجه فانه منقسم اىل سبعة محسوبة يف العرشة، ووجه الــروح فانــه وجهــان مــن الوجــوه 

ـ  ۴ـ وإقامتــه،  ۳ـ وحبه وه� وجه الــروح،  ۲ـ �عرفته،  ۱السبعة، فهذه العرشة العش�ة مع الحنافة هي الروح: 
  ـ والفٔود. ۱۰ـ واللب،  ۹ـ والقلب،  ۸ر، ـ والصد ۷ـ والعقل،  ۶ـ ووجه الحس،  ۵ومعرفة الدين، 

تلك عرشة كاملة مكملة إذا كانت عش�ة الحنف مه� كانت درجات، ثم هي عرشة ناقصة ناقضة إذا كانت أس�ة 
  الجنف وعش�ته، مه� كانت دركات.

يُن الَْقيِّمُ  ذلَِك «درجات لتلك الكاملة، ودركات لهذه الناقصة، تأمرنا آية الفطرة ان نزودها كلها بحنف، و    .»الدِّ
فمن حنف الحس بادراكاته الخمس ان يحس بالدنيا ورائها دون إخالد عليها ونظرة قارصة إليها، فالدنيا أمام الحس 

  .»من ابرص بها برصته ومن أبرص إليها أعمته« السالم عليهاثنتان عىل حد املروي عن االمام عيل  
فتصبح عينا ال تبرص وسمعا ال يسمع، ك� و جنف القلب فأصحابها فجنف الحس ان يقرص استع�له يف الشهوات 

نِْس لَهُْم قُلُوٌب ال يَْفَقُهوَن بِها َو لَُهْم أَْعُ�ٌ ال يُ «ك� قال ّهللا:  وَن بِها َو لَُهْم َو لََقْد ذَرَأْنا لَِجَهنََّم كَِث�اً ِمَن الِْجنِّ َو اْإلِ بِْرصُ
  ).۱۷۹: ۷( »ِئَك كَاْألَنْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُولئَِك ُهُم الْغاِفلُونَ آذاٌن ال يَْسَمُعوَن بِها أُول

و ألن القلب هو قلب الروح فيشمل صدرا قبله ولبا وفٔودا بعده وعقال معها والروح كأمها، وكذلك الع� والسمع 
  باطنة.ه� أهم الحواس الظاهرة، فاآلية تشمل حنف الحواس الخمس الظاهرة واإلدراكات الست ال

و الحنافة من قضايا الفطرة اإلنسانية يف أعمق أع�ق اإلدراكات، والجنف ليس مقصودا بنفسه إّال ملن يخطأ اليه 
إ�ا بدء وقوع الف� أهواء تتبع وأحكام تبتدع «السالم عليهالحنف قارصا أو مقرصا وك� يروى عن االمام عيل ام� املٔون�  

ليها رجال رجاال فلو أن الحق خلص � يخف عىل ذي حجى ولو ان الباطل خلص � يخالف فيها كتاب هللا ويتوىل ع
يكن اختالف ولكن ئوذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئــان معــا فهنــاك اســتحوذ الشــيطان عــىل 

  .»أولياءه ونجى الذين سبقت لهم من هللا الحسنى
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من جنفها تجاهلها كأن النفس هي البدن، وهناك ـ و من حنف النفس معرفتها ك� هي حسب الطاقة البرشية، و 
إذا ـ حنف يف حبها فحب ّهللا، ام جنف يف حبها فحب اللهو، وكذلك حنف إقامتها وجنفها، وحنف الدين وجنفــه، 

  وحنف الحس وجنفه.
ُ ّهللاُ لَُكْم آياتِِه لََعلَُّكْم تَْعقِ «و من حنف العقل ان يعقل ما يحق عقله:    ).۳۴۲: ۳(»لُونَ كَذلَِك يُبَ�ِّ

ــبُكُْم الَّــِذيَن ال ۱۳۱: ۳( »ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم ال يَْعِقلُونَ «و من جنفه إّال يعقل:  ــمُّ الْ َوابِّ ِعنْــَد ّهللاِ الصُّ ) (إِنَّ َرشَّ الــدَّ
  ).۱۲: ۸( »يَْعِقلُونَ 

  ).۶۰: ۲۸( »بْقى أَ فَال تَْعِقلُونَ َو ما ِعنَْد ّهللاِ َخْ�ٌ َو أَ «أم يرصف عقله يف خدمة: الشيطنات والحيونات 
ْح َصْدرَُه لِْإلِْسالمِ «و من حنف الصدر انرشاحه لتقبّل الحق املعقول:    ).۱۲۵: ۶( »فََمْن يُرِِد ّهللاُ أَْن يَْهِديَُه يَْرشَ

  ه بالكفر وهو ضيقه عن اال�ان.) أو رشح۱۲۵( »َو َمْن يُرِْد أَْن يُِضلَُّه يَْجَعْل َصْدرَُه َضيِّقاً َحَرجاً «و من جفنه ضيقه: 
  ). ۸۹: ۲۶( »إِّال َمْن أََ� ّهللاَ بَِقلٍْب َسلِيمٍ «و من حنف القلب وعيه وسلمه 

ٍ َجبّــارٍ «و من جنفه تقلّبه عن قلب اإلنسان اىل قلب حيوان وهو طبعه  : ۴۰( »كَذلَِك يَطْبَُع ّهللاُ َعىل كُلِّ قَلِْب ُمتََكــربِّ
۳۵.(  

كَُّر إِّال أُولُوا اْألَلْباِب «ه الدائب دون غفلة و من حنف اللب ذكر    ).۲۶۹: ۲( »َو ما يَذَّ
  و من جنفه أن يكون لباب الحيوان والشيطان، خاويا عن لب الذكر واال�ان.

َعلَيْــَك  َو كُال� نَُقصُّ «) وتثبّته بانباء الحق: ۱۱: ۵۳(»ُد ما َرأىc۷ما كََذَب الُْفٔو'«و من حنف الفٔود تفئوده بنور اليق�: 
َّلْناُه تَرْتِيًال c۷) (كَذلَِك لِنُثَبَِّت بِِه فُٔو'۱۲۰: ۱۱(»َدَك c۷ِمْن أَنْباِء الرُُّسِل ما نُثَبُِّت بِِه فُٔو'   ).۳۲: ۲۵( »َدَك َو رَت

  .)۱۰۴:۷(»ناُر ّهللاِ الُْموقََدُة. الَّتِي تَطَّلُِع َعَىل اْألَفِْئَدةِ «و من جنفه تفٔوه بن�ان الجهاالت: 
ان اإلنسان أيا كان يدرك بوجه الحس املحسوسات، وبوجه العقل يدرك املعقوالت بربهان ودون برهان كاملشهودات 
العقلية ورضورياتها، وبوجه الصدر يصدرها ليعتقدها، و بوجه القلب يطمنئ بهــا، وبوجــه اللــب يزيــل أقشــارها 

   يبقي مجاال يف لبّه لها.واغشاءها ويبقي ألبابها، وبوجه الفٔود يتفأد تفدية لها، فال
نفس حنيفة بوجه حنيف واقامة حنيفة لدين حنيف، تسلك رصاطهــا املســتقيم دون زلــة و ال ضــلة، ابتــداء مــن 

يُن الَْقيُِّم َو لِكنَّ أَكَْ�َ «وإنهاًء اىل رشعة ّهللا التي كلف الناس بها و »ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها« النّاِس ال  ذلَِك الدِّ
  .»يَْعلَُمونَ 

فالعقل هنا يأخذ الدين بيديه وكلتا يديه ��، بيد اوىل تأخذ من الفطرة، وبثانية تأخذ من الرشعة، ثم تنقــل مــا 
أخذت اىل الصدر متكامال، ثم اىل القلب فأكمل، ثم اللب فأفضل، ثم الفٔود وهو أكمــل األفضــل وأفضــل األكمــل، 

ثُمَّ َدنا فَتََدّىل. فَكاَن قــاَب «ّال شعلة النور املعرفية، متجاهال ع� سوى ّهللا، متدليا باّ� حيث ال يبقى يف لب القلب إ 
  ! وألن هذه الوجوه السبع درجات، وتلك العرفات السبع درجات.»قَْوَسْ�ِ أَْو أَْد�

إىل العصمة، واىل أعالها الخاصة فالنتيجة الحاصلة للسالك اىل ّهللا درجات حب الدرجات، من اد� اال�ان اىل أعاله و 
  .السالم عليهمواهليه الطاهرين  آله و عليه هللا صىلبالرسول األقدس محمد  

ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها ال «هناك وجه للدين وهو رشعة الدين، وهنا وجه اىل الدين وهو مرشعة الدين: 
وك� ان دين الرشعة معصوم كذلك دين التكوين  »يُن الَْقيُِّم َو لِكنَّ أَكَْ�َ النّاِس ال يَْعلَُمونَ تَبِْديَل لَِخلِْق ّهللاِ ذلَِك الدِّ 

  الرشعة معصوم، ال اختالف وال تخلف يف احكامها.
  إذا ـ فإىل أحضان الفطرة وأحكامها، لنقيم وجوهنا إليها للدين حنيفا، وليكن ّهللا معنا.

  
  حب الك�ل املطلق

ل املطلق أّن اإلنسان أيا كان يحب الك�ل املطلق الذي ال حّد له، وألنه ال يجده يف نفسه، فهــو دائــب حب الك�
السعي والجد للوصول اليه، دون أية وقفة يف جده وسعيه، وألن هذا الكون كله محدود وناقص، وكله فق� مفتاق، 

ية حال، فلو ال ان هناك يف الكون كــ�ال مطلقــا فال يجد بغيته األصيلة فيه، وهو متأكد أن ليس يجدها فيه عىل أ 
وهو ال يجده بتا يف هذا الكون، فكيف ال تخمد نار حبه وتفٔود فٔوده للوصول اليه، فال فتور للفطرة يف حب الك�ل 
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  املطلق.
ـ قطعا وبيق� ـ يحب الك�ل املطلق، وهو ال يجده قطعا ويقينا يف هذا الكون املحسوس وكله محدود، فل يكن انه 

ذلك الكائن الّالمحدود موجودا وراء الحس واملادة، وهو يحّدد الحدود، ويفيض عىل املحدود الفق� الفق� يف ذاته 
  عىل أية حال، وهذه هي فطرة املعرفة ودين املعرفة ّ�.

 و هذه ضابطة سارية قاطعة ان واقع الحب يقتيضــ واقــع املحبــوب، إال حبــا خاطئــا بتخيّــل وجــود املحبــوب أو
  إمكانيته، فإذا تأكد من استحالة املحبوب زال حبه إذ ال يعقل حسب املستحيل.

و اإلنسان املحب للك�ل املطلق الّالمحدود ح� يتأكد أنه مستحيل يف الكون املادي، نراه ال يــزول حبــه وال يــزال 
  محبا ك� كان، وهذا يكشف عن واقع املحبوب وراء عا� املادة دون جدال وال هوادة.

ألن الك�ل املطلق يقتيض كأصول صفاته الذاتية، الحياة الرسمدية، والعلم غ� املحــدود املطلــق عــن كــل حــد  و
وحدود، والقدرة الّالمحدودة بحدود، فهذه الثالث ايضا محبوبة فطرية ألنها من لزامات الكــ�ل املطلــق، كــ� ان 

  الحياة الرسمدية هي محط العلم والقدرة الّالنهائية.
واحدة منها محبوبة فطرية ذاتية، فال تجد من الناس أحدا إّال ويحب هذه الثالث حبا دائبا ال فتور فيه وال  ثم وكل

فطور، وألنه ال يجدها يف هذا الكون املحسوس املحدود، وهو متأكد أنها مستحيلة الوجود له ولســواه مــن كــائن 
ومع ذلك ال تفرت فطرته يف حبّها ذاتية، فلتكن موجودة ملحبوبه األول الكامــل املطلــق الالنهــا� وهــو ّهللا  ١محدود

  تعاىل شأنه.
وبه، و لو أخطــأت الفطــرة يف حّب عريق يف الفطرة، عميق مندغم يف ذاتها دون فرتة، أوال يكشف عن وجود محب

هكذا حب عريق دائب، فليعش اإلنسان أيا كان حياته كله اخطاء و اخطاء، وليخطأ عقله عىل طــول الخــط، مــا 
دامت فطرته املعصومة عن الخطأ خاطئة يف هكذا محبوب، وبأحرى األخطاء يف حواسه وكل إدراكاتــه مــا دامــت 

صيلة يف انسانيته، هي خاطئة في� تحبه ذاتيــة دون تبــّدل وال تبــديل، فطرته وهي األصيلة يف كيانه، والقاعدة األ 
يُن الَْقيُِّم َو لِكنَّ أَكَْ�َ النّاِس ال يَْعلَُمونَ «ولكن    .»ال تَبِْديَل لَِخلِْق ّهللاِ ذلَِك الدِّ

ـ أن فطرهم  ان العقالء يرون عقولهم حجة مصيبة عىل أخطاءها، وكذلك حواسهم رغم أخطاءها، أفال يرون ـ بعد
  مصيبة وال يختلفون فيها وال يتخلفون عنها؟

ِفطـْـرََت ّهللاِ الَّتِــي فَطـَـَر النّــاَس «إذا فدين الفطرة تدين له البرشية عن بكرتها دون خالف، وهكذا يكون كتاب ّهللا: 
  .»َعلَيْها

ق قلــب اإلنســان أيــا كــان، و من ثم حكم ثان ـ ك� األول ـ للفطرة، ان املحبوب واحد ال رشيك له، حيث ال يتعل
ـ عىل أية حال ـ إّال بنقطة واحدة وال سي� إذا انقطعت األسباب، وحارت دون  ملحدا أو مرشكا أو موحدا، ال يتعلق 
الخطر املحدق كّل األلباب، ك� وآيات ركوب البحر امللتطم بأمواجه، والرض املحيط عىل اإلنسان بأفواجه، تدل عىل 

َو إِذا َمــسَّ النّــاَس ُرضٌّ َدَعــْوا َربَُّهــْم «ها اآلية التالية آية الفطرة كمثال ماثل من احكامهــا: ذلك الحكم الفطري، ومن
 »تَْعلَُمونَ يْناُهْم فَتََمتَُّعوا فََسْوَف ُمنِيِبَ� إِلَيِْه ثُمَّ إِذا أَذاقَُهْم ِمنُْه َرْحَمًة إِذا فَِريٌق ِمنُْهْم بَِربِِّهْم يُْرشِكُوَن. لِيَْكُفُروا ِ�ا آتَ 

) وكم لها من نظ� يف سائر القرآن مثاال من أحكام ثابتة عدة للفطرة، ال نك� لها ب� الناس أجمع�، وهي ۳۴ـ  ۳۲(
َو ما بُِكْم «حجة ّهللا عىل الناس بينهم وبينه مه� أنكروها أمام الناس بغية استمرارية حياة الشهوة وحرية الحيونة: 

َّ َعنُْكْم إِذا فَِريٌق ِمنُْكْم بَِربِّهِ ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن ّهللاِ  ُّ فَإِلَيِْه تَْجَرئُوَن. ثُمَّ إِذا كََشَف الرضُّ ُكُم الرضُّ : ۱۶( »ْم يُْرشِكُونَ  ثُمَّ إِذا َمسَّ
ِ ) (َو إِذا َمسَّ اْإلِنْساَن ُرضٌّ َدعا َربَُّه ُمِنيباً إِلَيِْه ثُمَّ إِذا َخوَّلَُه نِْعَمًة ِمنُْه نَِيسَ ۵۴ لَيِْه ِمْن قَبُْل َو َجَعَل ِ�ّ  ما كاَن يَْدُعوا إِ

) ـ (فَإِذا َمسَّ اْإلِنْساَن ُرضٌّ َدعانا ثُمَّ إِذا ۸: ۳۹( »أَنْداداً لِيُِضلَّ َعْن َسِبيلِِه قُْل َ�َتَّْع بُِكْفرَِك قَلِيًال إِنََّك ِمْن أَْصحاِب النّارِ 
  ).۴۹: ۳۹( »ا أُوتِيتُُه َعىل ِعلٍْم بَْل ِهَي ِفتْنٌَة َو لِكنَّ أَكَْ�َُهْم ال يَْعلَُمونَ َخوَّلْناُه نِْعَمًة ِمنّا قاَل إِ�َّ 

                                                        
ا����ود �� ���، و ��ا د��� ���ي ��� ا�� ����� ���د �� ا���دة و  . و ذ�� ��ٔن ا������ود �� و��د و ������� �� ��� ��١

 ��ا���.
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كُْم ِيف الَْربِّ َو الْبَْحِر َحتّى إِذا كُنْتُْم ِيف الُْفلِْك َو َجَريَْن بِِهْم «و مثال ثان لحكم التوحيد حسب الفطرة:  ُ ُهَو الَِّذي يَُس�ِّ
 فَِرُحوا بِها جاَءتْها ِريٌح عاِصٌف َو جاَءُهُم الَْمْوُج ِمْن كُــلِّ َمكــاٍن َو ظَنُّــوا أَنَُّهــْم أُِحــيَط بِِهــْم َدَعــُوا ّهللاَ  بِِريحٍ طَيِّبٍَة وَ 

تَنا ِمْن هِذِه لَنَُكونَنَّ ِمَن الّشاكِِريَن  يَن لَِنئْ أَنَْجيْ َن ِيف اْألَرِْض بَِغْ�ِ الَْحقِّ يا فَلَّ� أَنْجاُهْم إِذا ُهْم يَبُْغو  ۲۲ُمْخلِِصَ� لَُه الدِّ
ا َمرِْجُعكُْم فَنُنَبِّئُُكْم  نْيا ثُمَّ إِلَيْن ا بَْغيُكُْم َعىل أَنُْفِسكُْم َمتاَع الَْحياِة الدُّ َو ما «) ـ ۲۳: ۱۰(»ِ�ا كُنْتُْم تَْعَملُونَ أَيَُّها النّاُس إِ�َّ

نْيا إِّال لَْهٌو َو لَِعٌب  َحيَواُن لَْو كانُوا يَْعلَُموَن. فَإِذا َركِبُوا ِيف الُْفلْــِك َدَعــُوا ّهللاَ هِذِه الَْحياُة الدُّ َو إِنَّ الّداَر اآلِْخرََة لَِهَي الْ
يَن فَلَّ� نَّجاُهْم إَِىل الَْربِّ إِذا ُهْم يُْرشِكُوَن لِيَْكُفُروا ِ�ا آتَيْناُهْم َو لِيَتََمتَّ  ) ـ ۶۶: ۲۹( »يَْعلَُمونَ ُعوا فََسْوَف ُمْخلِِصَ� لَُه الدِّ
يّاُه فَلَّ� نَّجاكُْم إَِىل الَْربِّ أَْعرَْضتُْم وَ  ُّ ِيف الْبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدُعوَن إِّال إِ ُكُم الرضُّ   ).۶۷: ۱۷( »كاَن اْإلِنْساُن كَُفوراً  (َو إِذا َمسَّ

منعطــف اىل نقطــة واحــدة مــن  آيات سبع م� تدل عىل ذلك الحكم الفطري، أن اإلنسان يف أعمق أع�ق كيانــه
الك�ل الّالمحدود، ال ينعطف إليها بطبيعة الحال، إّال عند ما تقطعت األسباب التي يعيشها ويظن انها هــي التــي 

  تعيّشه وتنفعه أو ترضه، فيرشكها بربه، ام وينكر ربه مٔوّها إياها ملحدا بربه.
ال «لكفى برهانا صارخا من عمق ذاته أن  »الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها فِطْرََت ّهللاِ «و لو ال هنا إّال ذلك الحكم الحكيم ل 

  فان االعرتاف بأصل وجود ّهللا مطوي فيها دون هوادة. »إِلَه إِالَّ هللاُّ 
و من ثم العقل حيث يتبني الفطرة وسائر اآليات أنفسية وآفاقية، يكمل املعرفة التوحيدية برباه� تفصيلية هــي 

ل ما يف الفطرة، ثم الرشعة اإللهية حيث يتبناه�، ترشح كلمة التوحيد بتفاصيل حكيمــة معصــومة، كتفس� إلج�
  . »ال إِلَه إِالَّ هللاُّ «مال�ة للفطرة اوليا وللعقل ثانويا، إذا فمثلّت الدين الحنيف القيم، كله صارخ بأن 

تخلفة عن الفطــرة، وترشــده عــىل ضــوء فالرشعة تصّوب إج�ل حكم الفطرة وتخطّئ البعض من أحكام العقل امل
  الفطرة إىل رصاط مستقيم.

و من حكم العقل استحالة التعدد يف املطلق، وال سي� الذي ال حّد له، حيث التعدد بحاجــة ماســة اىل ميــزة بــ� 
ك املتعددين، هي الفصل املايز الفاصل بينه�، وما يز الزمان واملكان و الحدود املادية األخــرى مســلوب عــن ذلــ

الكامل املطلق، ومايزة الصفات ذاتية وفعلية مستحيلة يف غ� املحدودين، فانها إما صفة كــ�ل أو نقــص، والثــا� 
  يناقض ك� له فضال عن الالنها�، والك�ل لكّل دون اآلخر يحكم بنقص اآلخر فه� ـ إذا ـ ناقصان.

فمطلق املاء دون أية قيود و حدود وألوان ليس  و كيف �كن التعدد يف املطلق الّالمحدود، وال �كن يف محدوده،
  إّال واحدا، واملاء يف ذلك اإلطالق محدود يف واقعه، فاملطلق الّالمحدود مستحيل التعدد من بعدين اثن�.

و حكم ثالث تحكم فيه بالحياة اآلخرة هو حب الحياة الالنهائية لنفسه، وهذا يختلف عن حب الحياة الرسمدية 
حيث الفطرة تحب مطلق الك�ل ك� تحب الك�ل املطلق، والثا� منفصل عن ذاته، مستحيل لذاته، املستحيلة له، 

واألول محبوب لذاته يف ذاته ومنه الحياة األبدية، ففي ح� تعلم كّل نفس انها ذائقة املوت، ومع ذلك ال فتور يف 
ن محبوبه تخيّال ال واقع له، والحب الفطري فطرته لحب الحياة األبدية، فلو كان موته فوته، دون حياة بعده، لكا

املندغم يف الذات يحيل عدم املحبوب، ويفرض وجوده، وإذ ال أبدية يف الحياة الدنيا فلــتكن بعــدها وهــي حيــاة 
  الحساب.

و لنئ سألت: إذا كانت الحياة محبوبة الذات فل� ذا ينتحر البعض رغم حب الحياة؟ قلنا: وذلك دليل آخــر عــىل 
ة، فال أحد يرّجح املوت عىل الحياة إّال لحب الذات بحياة مريحة، واما الحياة الهرجة املحرجة املريجة، حب الحيا

فال يتصّرب عليها إّال كل ذو حظ عظيم من معرفة الحياة بعد امل�ت، ثم قليلو املعرفة، والناكرون للحياة بعد املوت، 
ة الحياة وبغضا لشقوتها، ثم وكافة املحاوالت لإلنسان تهدف هٔواء قد يفّضلون املوت عىل شقوة الحياة، حبا لراح

  اىل حياة مريحة مستمرة كأطول ما �كن، فال أحد ـ إذا ـ إّال ويحب الحياة بأبديتها.
و م� ئود ذلك الحكم حكم الفطرة بحب استدامة الصيت واالسم بعد املوت، فلو كان املوت فوتا لفرتت الفطرة يف 

، ونحن نرى املعرتف بالحياة بعد املوت والناكر لها يحبان ذلك الصيت ك� يحبان األبدية، دون حكمها او نفدت فيه
فتور لهذا الحب أو ذاك، مع العلم بواقع املوت، فلو ال الحياة بعد املوت، فال موقع لذلك الحب! وال ســي� ملنكــر 

د موته إذا كــان موتــه فوتــه، فمــن ذا الــذي الحياة بعد املوت، ف� يفيده صيته وترّدد اسمه بخ� عىل األلسن بع
  يحظوا ببقاء اسمه لو ال حياته بعد موته؟
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هذا حكم الفطرة، وثم العقل يحكم بلزوم الحياة بعد املوت قضية علمه تعاىل وعدله فليجاز املحسن وامليسء، وإذ 
  ال جزاء يف الدنيا فليكن يف األخرى، تداوما وتفصيال لحكم الفطرة.

عصومة فيها كل تفاصيل ذلك الحكم الفطري والعقيل، مخطئة أخطاء العقل، مقررة صــوابه وحكــم ثم الرشعة امل
  الفطرة.

و حكم رابع للفطرة وجوب احرتام املحبوب الكامل الحارض املقتدر العا� املنعم املنتقم، و كل هذه السبع موجودة 
ىض و ال سبيل اىل معرفة مشية ورضاه يف كيف يحرتم ّ� الواحد القهار ألعىل القمم، وال بد أن يحرتم ك� يشاء وير 

ويعبد إّال بوحيه، وإذ ال يوحي إلينا أجمع فليوح إىل بعض الصالح� من عباده املخلص�، وهذه هي النبوة العامة، 
  األصل الثالث من اصول الدين الحنيف القيم.

وقضية الحب احرتام املحبوب قدر الحب حتى يف  فألنه تعاىل هو الكامل لغ� النهاية، فليكن محبوبا لغ� النهاية،
غيبه فكيف إذا كان حارضا ناظرا فانه قضية العلم املطلق، وكيف إذا كان قديرا عىل كل يشء؟ فانه قضية الكــ�ل 

   خليقته.ومن ثم إذا كان منتق� بعدله ب� »َو ما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن هللاِّ «املطلق ك� العلم! وكيف إذا كان منع�؟ 
ثم الفطرة تحب مطلق املعرفة ك� تحب املعرفة املطلقة ومعرفة املطلق وهو ّهللا تعاىل شأنه، ومن ثــم العبوديــة 

  لذلك املطلق استك�ال لإلنسان، ثم العدالة تعديال لكيانه وسائر اإلنسان.
حياة الحساب بعد املوت ليظهر فيه  حب املعرفة يجذبه إىل معرفة ّهللا وتوحيده، وحب املعدلة تعرّفه أنه ال بد من

عدل ّهللا تعاىل إذ � يظهر �اما يوم الدنيا ألنها يوم التكليف االختبار االختيار، وحب العبودية تدفعه إىل التفتيش 
  عن كيف يعبد ربه وال سبيل له إال الوحي.

ظلمة، واستفرغت التجــاه اإلنســان فهذه األصول الثالثة املعرفية كلها مندغمة يف الفطرة إذا أزيلت عنها حجب ال
يُن الَْقيُِّم َو لِكنَّ أَكَْ�َ النّاِس ال يَْعلَُمونَ «بوجوهه لها وإليها حنيفا يف عرشة كاملة، و   .»ذلَِك الدِّ

ما من انسان إّال ويحب التخضع لحد والعبودية لألكمل منه، فهل يجد أكمل مــن ّهللا وأفضــل أو مــن يســاميه يف 
  ه او يرشكه به؟محتده فيعبده دون

أَ لَْســُت «ذلك هو امليثاق املأخوذ عىل ذرية بني آدم ك� تتحدث عنها آية الذرية، وهي ذرية الروح ملكان املعرفة 
يَّتَُهمْ «ف  »بَِربُِّكْم قالُوا بَىل ال تعني إّال ظهور األرواح وهي أصالبها األع�ق، وهي األصول الفطرية  »ِمْن ظُُهورِِهم ذُرِّ

  ناها األرواح.التي تتب
فك� للجسم ظهر الصلب وهو النطفة الجرثومية التي هي اصل الجسم، كذلك للروح ظهر الصلب وهــو الفطــرة 
الجرثومية التي هي اصل الروح، وه� البعدان األوالن ألّي انسان! و إليكم تفاصيل الدرجات السبع ألحكام الفطرة، 

  ي ال حّد له.حيث تتدرج الست منها من حب الك�ل املطلق الذ
  ؟»هل الدين إال الحب«سبق ان تحدثنا عن حب الك�ل املطلق وعىل ضوءه معرفة الخالق وتوحيده و

ـ ثم حب ذلك املطلق الالنها� تفرض احرتامه عىل أية حال دون اي اخرتام، واحرتام الكامل ـ أيا كان ـ هو مــن  ۱
ئبا، مقتدرا وعاجزا، عاملا وجاهال، منع� أو متنع�، منتق� الحقائق الفطرية بالنسبة ألي كامل باي ك�ل، حارضا وغا

ان � تحرتمه أو غ� منتقم، ف� جوابك يف الهول املطلع ح� يسألك ربك: أ� أكن كامال وأكمل مــن ســائر الكــون، 
  فكيف احرتمت كل كامل واخرتمت خالقهم؟

بك ح� تسأل: أ� أكن محبوبك، واجدا للست ـ ثم احرتام املحبوب فطري حتى ان فقدت الست األخرى، ف� جوا ۲
  األخرى أكمل وأحرى من سائر الكون، فكيف احرتمت كل محبوب واخرتمتني وانا فوق كل محبوب؟

ـ ثم احرتام املقتدر فطري إذا كان عادال حتى ان فقدت الست األخرى، ف� جوابك ح� تسأل: ا� أكــن مقتــدرا  ۳
ـ ثم احرتام العا� فطــري حتــى إذا  ۴حرتمت كل مقتدر سواي و اخرتمتني؟ عدال وأفضل من سائر الكون، فكيف ا

فقدت الست األخرى، ف� جوابك ح� تسأل: ا� أكن عاملا واعلم من سائر الكون؟ فكيف احرتمت كل عا� ســواي 
  واخرتمتني؟

ع� عليك وعــيل كــل ـ ثم احرتام املنعم فطري حتى إذا فقدت الست األخرى ف� جوابك ح� تسأل: ا� أكن من ۵
  املنعم� عليك، فكيف احرتمت كل منعم عليك واخرتمتني؟. ثم احرتام املنتقم ـ إىل ـ واخرتمتني.
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ـ ثم احرتام الحارض ـ أيا كان ـ فطري، حتى إذا كان عدوا لك، وحتــى إذا كــان صــورة منــه أو �ثــال، ال يتجــاوز  ۷
َوِريدِ «عك حارضا حضور العلم حضوره عا� الخيال، ف� جوابك ح� تسأل: أ� أكن م  »َو نَْحُن أَقْرَُب إِلَيِْه ِمْن َحبِْل الْ

  .»اعبد ربك كأنك تراه فإن � تكن تراه فإنه يراك«حارضا عندك أك� من حضورك أنت لنفسك، ف 
لك لغ� ما جوابك ح� يسألك ربك، ا� أكن كامال محبوبا مقتدرا عاملا منع� منتق� وحارضا عندك، وأفضل يف كل ذ

  النهاية من غ�ي ولو جمع السبعة، فكيف احرتمتهم واحرتمتني؟.
ان جواب املخلص� من عباد ّهللا هو إخالص العبادة ّ� عىل درجاتهم، بل ليسوا ليسألوا كمن سواهم! ثم جــواب 

  املٔون� في� قرصوا يف كب�ة أو صغ�ة: أننا كنا غافل�، مه� كنا يف غفلتنا مقرصين:
ا اْغِفْر لَنا ذُنُوبَنا َو إِْرسافَنا ِيف أَْمرِنا..َربَّ « إِْن تَْجتَِنبُوا كَبائَِر ما «) اعتذارا مقبوال ملن تركوا كبائر ما ينهون عنه: ۱۴۷: ۳( »نَ

ْر َعنُْكْم َسيِّئاتُِكْم َو نُْدِخلُْكْم ُمْدَخًال كَِر�اً    ).۳۱: ۴(»تُنَْهْوَن َعنُْه نَُكفِّ
ع له عفوا يف قسم من الكبائر، ثم ملن ال شفاعة وله بقية من اال�ان عقوبة الدنيا ثم الربزخ ثم ملن يستشفع فيشف

  ثم القيامة ثم إىل رحمة ّهللا.
َن قاال َربَّنا ظَلَْمنا أَنُْفَسنا َو إِْن لَْم تَْغِفْر لَنا َو تَْرَحْمنا لَنَكُونَنَّ مِ «و من مقال املذنب� من املٔون� ما قاله آدم وزوجه 

ينَ    ).۲۳: ۷( »الْخاِرسِ
ثم ال جواب لغ�ه� من مطلق الكافرين، منافق� ام اهل كتاب منسوخ، ام مرشك� ام ملحــدين، حيــث األحكــام 

  الفطرية تشمل الناس أجمع�، ال يفلت منها فالت.
م غيّــب، وإذا كــانوا فيا ويلنا من هول املطّلع ح� يستجوبنا ربنا ع� اخرتمناه، حين� احرتمنا سواه من خلقه وه

  حضورا فهم بحرضته صغار صغار.
يِن َحِنيفاً ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها« فانها مرشّعة ملعرفة الرشعة اإللهيــة وتصــديقها، ومــا  »فَأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

فطرة حيث حججت فاستغفلت، فآيات هذه الرشائع إّال رشاحا ألحكام الفطرة، وقد يعتربها القرآن ذكريات ملا يف ال
  القرآن ذكريات آليات الفطرة واين آيات من آيات وان كانت كلها معصومة ألنها م� كتب ّهللا.

فَــاذْكُُروِ� أَذْكُــْركُْم َو اْشــُكُروا ِيل َو ال «فآيات ذكر ّهللا يف كتاب الرشعة توحي بأصــل املعرفــة املحجوبــة يف الفطــرة 
  ) وال ذكر إّال بعد نسيان، ك� ال نسيان إّال عن كائن سابق.۱۵۲: ۲( »تَْكُفُرونِ 

  ك� وآيات ذكر اإلنسان بخلقه و� يك شيئا توحي بأصل املعرفة أن ّهللا خالقه:
ئاً « ُر اْإلِنْساُن أَنّا َخلَْقناُه ِمْن قَبُْل َو لَْم يَُك َشيْ   ).۶۳: ۱۹( »أَ َو ال يَْذكُ

  سابغة توحي باعرتافه املنيس املتغافل املتجاهل:و آيات ذكر اإلنسان بنعم ّهللا ال
  ).۷۴: ۷(») (فَاذْكُُروا آالَء ّهللاِ َو ال تَْعثَْوا ِيف اْألَرِْض ُمْفِسِدينَ ۲۳۱: ۲( »َو اذْكُُروا نِْعَمَة ّهللاِ َعلَيُْكمْ «

ه و عليه هللا صىلثم والرشعة اإللهية جملة وتفصيال، أصوال وفروعا، ليست إّال ذكرى، وال الرسول   فَــَذكِّْر بِــالُْقرْآِن «إّال مذكرا: آـل
  ) وأخ�ا:۹: ۸۷( ») (فََذكِّْر إِْن نََفَعِت الذِّكْرى۴۵: ۵۰( »َمْن يَخاُف َوِعيدِ 

ا أَنَْت ُمَذكٌِّر. لَْسَت َعلَيِْهْم ِ�َُصيِْطرٍ « الرشــعة ) وال تذك� إّال �اله اصل سابق سابغ مغفول، فلتكن ۲۲: ۸۸( »فََذكِّْر إِ�َّ
  كائنة يف الفطرة مغفولة.

كِْر الَْحِكيمِ «لذلك يسمى كتاب الرشعة ذكرا  ) (إِنّا نَْحُن نَزَّلْنَا الذِّكَْر َو إِنّا لَُه ۳:۵۸(»ذلَِك نَتْلُوُه َعلَيَْك ِمَن اآلْياِت َو الذِّ
) (َو هــذا ِذكْــٌر ُمبــارٌَك أَنْزَلْنــاُه أَ ۲۸: ۸۱( »ْم أَْن يَْستَِقيمَ ) (إِْن ُهَو إِّال ِذكٌْر لِلْعالَِمَ�. لَِمْن شاَء ِمنْكُ ۹: ۱۵( »لَحاِفظُونَ 

أَنْتُْم لَُه ُمنِْكُرونَ  َر َو َخِيشَ الرَّْحمَن بِالَْغيِْب «) ۵۰: ۲۱( »فَ كْ ا تُنِْذُر َمِن اتَّبََع الذِّ ) كذلك وكل كتاب س�وي ۱۱: ۳۶( »إِ�َّ
  ).۳: ۲۱( »ِهْم ُمْحَدٍث..ما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذكٍْر ِمْن َربِّ «ذكر: 

اتَُّقوا ّهللاَ يا أُوِيل اْألَلْباِب الَِّذيَن آَمنُوا قَْد أَنْزََل ّهللاُ إِلَيُْكْم ِذكْراً رَُســوًال يَتْلُــوا «ك� وان رسوله ذكر يحمل ذلك الذكر:  فَ
  .)۳۶:۶۹(») (إِْن ُهَو إِّال ِذكٌْر َو قُرْآٌن ُمِب�ٌ ۱۰: ۶۵( »َعلَيُْكْم آياِت..

) مرة م� يربهن واضحة ان كتاب التدوين الرشعة نسخة ۲۶۷يذكر الذكر يف القرآن �ختلف صيغة وموارده زهاء (
  كاملة عن كتاب التكوين الفطرة، مه� بان البون بينه� جملة وتفصيال.

لفطــرة بحنــف يف فلنقرء كتاب الفطرة بإقامة الوجه إليها حنفاء ل� تتسهل لنا قراءة كتاب الرشعة، نقــرء كتــاب ا
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  بنوده العرشة.
ففي إقامة وجه الحس بوجوهه الخمسة، املفروض إصالح الحس دون إخالد فيها إىل األرض واتباع الهوى، فليعرف 
بفطرياته السبع انه يف استع�ل حواسه أمام محبوب كامل مقتدر عا� منعم منتقم حارض، فليكن حاذرا متحرضا يف 

  صالحه عىل أية حال.
مة وجه العقل اىل الدين حنيفا ال بد من مراجعة الفطرة يف احكامها، كيال يخطأ أو يقرص أو يقّرص يف تعقله، و يف اقا

  ولينظر إىل آيات ّهللا آفاقية وانفسية عىل غرار الفطرة.
املعرفة، و يف اقامة وجه القلب اىل الدين حنيفا ال بد من قطع العالئق العالقة الحالقة الدنيوية ل� تتجىل فيه نور 

وهذه الثالث هي اصول وجوه اإلنسان، حيث القلب قلب ب� الصدر قبله واللــب والفــٔود بعــده، وهــذه حاالتــه 
  ودرجاته.

  و بذلك نرى ربطا عريقا عميقا ب� كتاب الفطرة وكتاب الرشعة وكاله� من صنع ّهللا وفقا لناموس الكون.
الكيــان االنســا�، أودعهــا ّهللا تعــاىل يف هــذه الكينونــة الغاليــة، فاالعرتاف بالربوبية الوحيدة فطرة غ� وهيدة يف 

ـ يحتاجون إىل تذك�ات  ـ ليست إال تذك�ات لها، وتحذيرات ملن ينحرفون عنها وينجرفون، فهم ـ إذا  فالرساالت ـ إذا 
حجة لهم يف نقض وتحذيرات، فالتوحيد إذا ميثاق معقود ب� فطرت الناس وخالق الناس منذ كينونتهم األوىل، فال 

ذلك امليثاق وحتى لو � يبعث إليهم الرسل مبرشين ومنذرين، ولكن رحمته تعاىل اقتضت أّال يكلهم إىل فطرهم إذ 
قد تنحرف ح� تحجب، وال إىل عقولهم إذ تنجرف حتى إذا � تحجب، فلتلك معصومة يف أصــلها، وهــذه ليســت 

  معصومة.
الَة َو ال تَكُونُوا ِمَن الُْمْرشِكَِ� ُمنِيِبَ� إِلَيِْه َو اتَُّقوُه َو أَ    .۳۱قِيُموا الصَّ

يا أَيَُّها النَِّبيُّ إِذا طَلَّْقتُُم «ـ إقامة بادئة من رسول الهدى، ناحية منحى كل املرسل إليهم ك  »فَأَقِْم َوْجَهَك.. ُمِنيِبَ� إِلَيْهِ «
). واإلنابة هي الرجوع بنوبات متتاليــات، وإقامــة ۱۱۲: ۱۱(»اَب َمَعَك فَاْستَِقْم كَ� أُِمرَْت َو َمْن ت«) و۱: ۶۵( »النِّساءَ 

بتأويل الجمع ك� قلناه  »أقم«حال من  »منيب�«الوجه اىل الدين حنيفا بحاجة يف ك�لها إىل حالة اإلنابة اىل ّهللا ك� و
َو َمــْن تــاَب « »أقــم«لخطاب، أم أنت يا رسول الهدى، وكل من يأهل لهذا ا »فأقم«ام ألنه يعني الجمع عىل األبدال، 

  .»َمَعَك 
ول� تكمل الصالة يف هذه  »و اتقوه«بالوجوه الباطنة ام بوجه القال، بل وبوجوه األع�ل:  »ُمِنيِبَ� إِلَيْهِ «و ليس فقط 

  اإلقامة اإلنابة االتقاء:
الةَ « يُموا الصَّ   املفرّق� دينهم ب� ّهللا وما اتخذوها رشكاء ّ�: »ُمْرشِكِ�َ َو ال تَُكونُوا ِمَن الْ «فانها خ� الصالت اىل ّهللا  »َو أَقِ

  .۳۲ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم َو كانُوا ِشيَعاً كُلُّ ِحزٍْب ِ�ا لََديِْهْم فَِرُحوَن 
  تفريق الدين وهو الطاعة ّ� عز وجل، يقابل إقامته له ال رشيك له:

يِن ما « َع لَُكْم ِمَن الدِّ يَن َرشَ بْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيىس أَْن أَقِيُموا الدِّ يْنا بِِه إِ نا إِلَيَْك َو ما َوصَّ َوّىص بِِه نُوحاً َو الَِّذي أَْوَحيْ
نُوا ِشيَعاً لَْسَت ِمنُْهْم ِيف ) ـ (إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَهُْم َو كا۴۲:۱۳(»َو ال تَتََفرَّقُوا ِفيِه كَُربَ َعَىل الُْمْرشِكَِ� ما تَْدُعوُهْم إِلَيِْه..

ا أَْمرُُهْم إَِىل ّهللاِ ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم ِ�ا كانُوا يَْفَعلُونَ  ٍء إِ�َّ   ).۱۵۹: ۶( »َيشْ
هنا ليسوا فقط الوثني�، بل وأهل الكتاب املفرقون دينهم هم داخلون هنــا يف زمــرتهم، فــان إقامــة  »املرشك�«ف 

تقاء وإقام الصالة، هذه تناحر وتفرق الدين، فانه خالف الفطرة والرشعة اإللهيــة، وال الوجه للدين حنيفا بإتابة وا
يرىض ّهللا من عباده شيعاً متفرق� يف دينه، وال يحكم يف عرص واحد إّال رشعة واحدة من الدين، وهــذا هــو إقامــة 

  الدين، قياما له يف كل زمن برشعة يرشعها ّهللا منه.
كُلُّ ِحزٍْب ـ منهم ـ «أحزاب وليسوا مترشع� برشعة الدين املوحدة ب� كافة املكلف�: ف  و املفرقون يف الدين هم

وال فرح لديّن إّال �ا رشّعه ّهللا ال ما فرقه هو من دين ّهللا، وهٔواء ك� املرشكون تبنّوا دينهم عىل  »ِ�ا لََديِْهْم فَِرُحونَ 
م الفطرة والعقل والــدين، وألن األهــواء مختلفــة، والجهــاالت أهوائهم بغ� علم وهم يعلمون، متجاهل� عن حك

َو «ـ  »كُلُّ ِحزٍْب ِ�ا لََديِْهْم فَِرُحونَ «متفرقة، فهم لذلك فرقوا دينهم بكل فرقة فرقة فرقة، وشيعة شيعة، وحزبا حزبا 
تََفرَّ  بَُل فَ اتَِّبُعوُه َو ال تَتَِّبُعوا السُّ   ).۱۵۳: ۶( »َق بِكُْم َعْن َسِبيلِهِ أَنَّ هذا ِرصاِطي ُمْستَِقي�ً فَ
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إنه ال تنتهي أ�اط الرشك وسبله إىل نهاية إذ ال نهاية لألهواء الجاهلة يف هوساتها، والرصاط املســتقيم هــو إقامــة 
الدين برشعة واحدة، مه� اختلفت بعض التصورات الفرعية يف بعض الفروعات عىل ضــوء االجتهــادات الســليمة 

الرشعة يف إقامة الدين، ك� أن مختلف الواجبات واملحرمات حسب مختلف الظروف والحاالت  فانها ال ترض بوحدة
ال تّرض بها، وإ�ا التنديد يف هذه اآلية وارضابهــا �ــن يتفرقــون يف أصــل الــدين عــن هــوى جاهلــة، دون اخــتالف 

إّال اجتهادات منتخلّفة عن حجة االجتهادات يف البعض من فروعها عن هدى كاملة، سنادا إىل الكتاب والسنة، اللهم 
  الكتاب وثابت السنة قارصة أم مقرصة.

  و من جلوات الفطرة بأحكامها حاالت الّرض وتقطّع األسباب إذ ال أمل في� كانوا يأملون أو يعملون:
  .۳۳َمًة إِذا فَِريٌق ِمنُْهْم بَِربِِّهْم يُْرشِكُوَن َو إِذا َمسَّ النّاَس ُرضٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمِنيِبَ� إِلَيِْه ثُمَّ إِذا أَذاقَُهْم ِمنُْه َرحْ 

يَن فَلَّ� نَّجاُهْم إَِىل الَْربِّ إِذا ُهْم يُْرشِكُونَ « . لِيَْكُفُروا ِ�ا آتَيْناُهْم َو لِيَتََمتَُّعوا فَإِذا َركِبُوا ِيف الُْفلِْك دََعُوا ّهللاَ ُمْخلِِصَ� لَُه الدِّ
  ). ۶۶: ۲۹( »فََسْوَف يَْعلَُمونَ 

و هذه اندفاعة وانابة إىل ّهللا فطريا بتيارات الرض الطائرات أحيانا، إذ ال يجد اإلنسان عندها ملجأً إّال ّهللا الذي كان 
  اتجاها ضاربا بنوبات متتالية ورصخات مدوية ال تنقطع.»َدَعْوا َربَُّهْم ُمِنيبَِ� إِلَيْهِ «ناكره او مرشكا به قبلها، فهنا 

ـكُونَ «وهم األك�ية الساحقة  »إِذا فَِريٌق ِمنُْهمْ «تكشف رضهم  »ذا أَذاقَُهْم ِمنُْه َرْحَمةً ثُمَّ إِ « ســواه قــائل�:  »بَِربِِّهْم يُْرشِـ
هذه صدفة طيبة، ام لو ال فالن ملا كشف عني رضي، أماذا من خربطات القيالت التي هي ويالت عــىل أصــحابها، 

من ّهللا؟ وال ريب يف ان رحمة ّهللا هي من ّهللا ال سواه، وال سي� أن القائل هنا؟ هل هي:  »منه«وترى ما هو موقف 
كأن هناك رح�ت من غ� ّهللا ئويها ّهللا ملــن مّســه رض، ويكــأن ّهللا ليســت عنــده رحمــة  »منه«هو ّهللا، فقد تلمح 

رحمــة خاصــة بهــذا الرضــ دون  قد ال يعني من ّهللا، بل هو من رض مّسه، ليعلم انها »منه«فيستدينها ممن سواه! 
مطلق الرحمة التي ال ينالها إّال األقربون، وإ�ا رحمة من رضهم، تخلصهم عنه، فقد تكون ـ عىل خاصتها ـ رحمــة 

  سلبية ـ فقط ـ هي ازالة الرض الخاص.
  تسلبه... »فإذا أذاقهم منه (الرض) رحمة«فهناك من الرض زحمة بإيجابه ورحمة بسلبه 

ـ اضافة إىل الرض ـ ّهللا سبحانه، رحمة من ّهللا مــن ّرض، وال ضــ� ان يكــون ضــمن املعنــى وعــىل  »منه«و قد تعني 
.. َو إِنـّـا إِذا أَذَقْنَــا اْإلِنْســاَن ِمنّــا «هامشه، إذ ال تلمح ـ إذا ـ ما ملحته أوال، بل وقد يعنى الثا� أصالة ك� األول ك� 

  ).۴۸: ۴۲( »رَْحَمًة فَرَِح بِها..
هي لبيان أن الرحمة ليست مستحقة لإلنسان أيا كان، فا�ا هي فضل من ّهللا دو�ا استحقاق ألهله، بل هو  »منا«و 

  إمتحان ك� الرض إمتحان.
  هو الرحمة من ّهللا، مه� كانت بازالة رض مّسه أم سواها. »رحمة منه«إذا فأصل املعني يف 

  رحمة منه؟:بعد االنابة وذوق  »إِذا ُهْم يُْرشِكُونَ «و ملا ذا 
  .۳۴لِيَْكُفرُوا ِ�ا آتَيْناُهْم فَتََمتَُّعوا فََسوَْف تَْعلَُموَن 

ال يعني إرشاكهم عند الرحمة انقالب الفطرة عن ّهللا اىل سواه، فا�ا هــو غفلــة عامــدة، وغفــوة عائــدة، مصــلحية 
انا فكفــرا، وهنــا يوّجــه إلــيهم خطــاب العتــاب. بعد ما آمنوا، كفر  »لِيَْكُفُروا ِ�ا آتَيْناُهمْ «الحفاظ عىل إرشاكهم باّ� 

�ا أذقناكم من رحمة �تّع الحيوان و أحون، وهذا نهي صارم بصيغة األمر، يوّجه إىل من ال يجديه نهــي  »فتمتعوا«
يف الــربزخ »فََســْوَف تَْعلَُمــونَ «وال أمر ح� يتخلف عن فطرته وعقليته ورشعته، تجاهال عن كل ذلك كأنــه ال يعلــم 

  ع� اليق� وحق اليق�، برٔوة العذاب وذوقه �ا كنتم تكفرون. »تعلمون«امة ام وهنا يف الرجعة او قبلها والقي
بيان ملوقف هذا األمر، انهم يرشكون بغيــة الكفــر والتمتــع،  »فتمتعوا«وهنا  »ليكفروا«بعد  »ليتمتعوا«يف العنكبوت 

  .»ذَرُْهْم ِيف َخْوِضِهْم يَلَْعبُونَ «ع تصغي وال قلوب تعي ف فلئوروا �ا ابتغوا كنهي صارم بصيغة األمر إذ ال أس� 
  .۳۵أَْم أَنْزَلْنا َعلَيِْهْم ُسلْطاناً فَُهَو يَتََكلَُّم ِ�ا كانُوا بِِه يُْرشِكُوَن 
التكــوين فطــرة  آخر غــ� ســلطان »أَْم أَنْزَلْنا َعلَيِْهْم ُسلْطاناً «أ تدلهم فطرتهم أو عقليتهم أو رشعة ّهللا إىل ارشاكهم؟ 

ف�  »يَتََكلَُّم ِ�ا كانُوا بِِه يُْرشِكُونَ «السلطان املتخلف عن مثلث السلطان  »فهو«وعقلية، وسلطان الترشيع يف كل رشعة 
هو ذلك السلطان؟! أم هل يجوز أن ينزل عليهم سلطان� متناقض� يف التوحيد واإلرشاك، ام لهم سبيل اىل نكــران 
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   التوحيد، وال سي� فطرت ّهللا التي فطر الناس عليها.مثلث السلطان الدال عىل
َمْت أَيِْديِهْم إِذا ُهْم يَْقنَطُونَ    .۳۶َو إِذا أَذَقْنَا النّاَس َرْحَمًة فَِرُحوا بِها َو إِْن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة ِ�ا قَدَّ

 »فَِرُحوا بِها«خاصة بإزاحة الّرض، و وقد تكون »رحمة منه«هنا علّها أعم م� هناك، فانها مطلق الرحمة وتلك  »رحمة«
يتضمن األمل، فالناس هنا هم اآلملون يف إذاقة الرحمة، القانطون يف اصــابة الســيئة �ــا قــدمت  »يقنطون«مقابل 

  أنفسهم.
تراها كيف تالئم املعاكسة يف اآلية السابقة القائلة عن الناس أنهم ح� �سهم الرض ينيبون اىل ربهم ولزامها األمل 

  ح� ذوق الرحمة مرشكون ولزامه القنوط؟و 
تعم الفرح املرح، وقد يتضمن اإلرشاك باّ�، وغ�ه الجامع أحيانا مع ا�ان دون �ام، وهناك  »رَْحَمًة فَرُِحوا بِها«هنا 

هي املزيلة للرض وهنا فريق منهم يرشكون ال كلهم، ثم وإصابة السيئة حيث تقنطهم قد تجمع القنوط  »رحمة منه«
  لقاحل بنكران ّهللا، وأخرى القنوط الذي يدفعه لإلنابة إىل ّهللا ل� يزول بزوال أسبابه.ا

ِمَن النّاِس َمْن يَْعبُُد ّهللاَ َعىل «ثم الناس هنا غ� الناس هناك فإنهم مختلفون يف إذاقة الرحمة وإصابة الرض �عاكسة،
إِْن أَصابَُه َخْ�ٌ اطَْ�َنَّ بِِه َو إِنْ  ُه ِفتْنٌَة انَْقلََب َعىل َوْجِههِ  َحرٍْف فَ .. َو إِنـّـا إِذا «) والناس هنا مثالهم ك� ۱۱: ۲۲(»أَصابَتْ

َمْت أَيِْديِهْم فَإِنَّ اْإلِنْســاَن  ). ومــنهم مــن ۴۸: ۵۲( »كَُفــورٌ أَذَقْنَا اْإلِنْساَن ِمنّا َرْحَمًة فَِرَح بِها َو إِْن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة ِ�ا قَدَّ
ُّ فـَـُذو ُدعــاٍء «اء، واآلية األوىل مثالهم ك� يعاكس هؤ  ُه الرشَّ َو إِذا أَنَْعْمنا َعَىل اْإلِنْساِن أَْعَرَض َو نَأى بِجانِِبِه َو إِذا َمسَّ

لَِكيْال تَأَْسْوا َعىل ما فاتَُكْم َو ال «) ومنهم من هم عىل سواء يف الحالت�، راض� �رضات ّهللا ومثلهم: ۵۱: ۴۱( »َعِريٍض 
  ). ۲۳: ۵۷( »ْفرَُحوا ِ�ا آتاكُمْ تَ 
  

  فطرت هللا 
ِحَ� ( الَة إِنّا ال نُِضيُع أَْجَر الُْمْصلِ ُكوَن بِالِْكتاِب َو أَقاُموا الصَّ   ).۱۷۰َو الَِّذيَن ُ�َسِّ

به  هو كتاب الرشعة الربانية أيا كان وأيان، وكل� كان الكتاب أعىل محتدا وأغىل قدوة، كان التمسيك »الكتاب«هنا 
  أوجب وأحرى.

و التمسيك الطليق هنا بطليق الكتاب يحلّق عىل كل �سيك لواجب الحق الحقيق باالتباع علميا وعقيديا وأخالقيا 
  وعمليا وما أشبه.

  ك� ويحلق عىل التمسيك به باجتهاد طليق، أو تقليدا اجتهادي سليم، أم عوان بينه� لفيق.
اب الرشعة أن تكون لهم منه حظوة ممّسكة لكل محبور يف رشعة ّهللا، وعن يشمل كافة املكلف� بكت »الذين«إذا ف 

  كل محظور فيها.
أجل، وعىل الورثة املجتهدين أن يجدوا الس� يف ذلك التمسيك ألنفسهم ولسائر املكلف�، ك� وعىل الورثة التقليدين 

ت والزبر دون تقليد أعمى وك� يقول ّهللا أن يجيدوا تقليدهم تبنيا للكتاب كأصل أصيل، سائل� أهل الذكر بالبينا
بُرِ «تعاىل:  الْبَيِّناِت َو الزُّ كِْر إِْن كُنْتُْم ال تَْعلَُموَن. بِ ) سٔوال بالبينات والزبر املعصومة الخالصة ۴۴: ۱۶( »فَْسئَلُوا أَْهَل الذِّ

  .وحيا، وك� أن أهل الذكر ال أهلية لهم يف تلك املسؤلية إال بالبينات والزبر
الةَ «و هنا  ُكوَن بِالِْكتاِب «بعد  »أَقاُموا الصَّ ، إشارة إىل أن الصالة وجه الدين حين� الدين هو الكتاب وك� يروى »ُ�َسِّ

»لكل يشء وجه و وجه دينكم الصالة فال يشينن أحدكم وجه دينه«قوله:  آله و عليه هللا صىلعن النبي  
١.  

فك� أن الوجه يعرف به جملة اإلنسان كذلك الصالة يعرف بها جملة الدين املستفادة مــن الكتــاب، ألنهــا أظهــر 
  العبادات وأشهر املفروضات.

فورثة الكتاب، الدارسون ما فيه، املمّسكون به كأصل أصيل ب� كل الفروع واألصول، إنهم هم املصلحون، وكل� كان 
لُوا التَّْوراَة ثُمَّ لَْم « محتدا، كان التمسيك به أغىل، وتركه أنحى و أن�، فإذا كان الكتاب الربا� أعىل َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ

                                                        
 .١٣٢. ا����زات ا������ ����� ا����� ا���� ١
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 ً ) ف� ذا يكون ـ إذا ـ مثل الذين حّملوا القرآن ثم � يحملوه، أليس أشد ۶۲:۵(»يَْحِملُوها كََمثَِل الِْح�ِر يَْحِمُل أَْسفارا
  امل لألسفار؟!.وأمثل من مثل الح�ر الح

فعال، يدلنا عىل أن واجب ورثة الكتاب أن �سكوا أنفسهم وسائر األمة ـ يف  »�سكون«تفعيال دون  »�ّسكون«و هنا 
حقل اإل�ان �واده الصادقة األصيلة الصافية ـ �سكون كل ذلك بالكتاب يف كل حقول املعرفة والعقيدة دون إبقاء، 

  حق، دون ترك له أو إه�ل إياه وال لفرتة قص�ة.�سيكا مسيكا بوفرة وك�ة وتال 
أجل، وبالكتاب �ّسك أهلوه يف الحق من كل زلة وضلّة، ومن أية تخلّفة وعلــة واخــتالف، إىل كــل تــألّف وصــحة 

  وائتالف.
يا، ممســك� بالذين اختلفوا عن القرآن ويف القرآن، وتركوه وراءهم ظهر السـالم عليهو هنا يندد اإلمام أم� املٔون� عيل  

  بكل ممسك إّال الكتاب، إّال إذا فرس ك� يهوون قائال:
و إنه سيأ� عليكم من بعدي زمان ليس فيه يشء أخفى من الحق، وال أظهر من الباطل، وال أك� من الكذب عىل «

حــرف عــن  هللا ورسوله ـ وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تيل حق تالوته، وال أنفق منــه إذا
مواضعه، وال يف البالد يشء أنكر من املعروف وال أعرف من املنكر ـ فقــد نبــذ الكتــاب حملتــه، وتناســاه حفظتــه، 
فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان، وصاحبان مصطحبان يف طريق واحد ال ئويه� مٔو ـ فالكتاب وأهله يف ذلك 

ألن الضاللة ال توافق الهدى وإن اجتمعا ـ فاجتمع القــوم عــىل الزمان يف الناس وليسا فيهم، ومعهم وليسا معهم، 
الفرقة، وافرتقوا عن الج�عة، كأنهم أ�ة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منه إال اسمه، وال يعرفون 

ة عقوبــة إال خطه وزبره، ومن قبل ما مثلوا بالصالح� كل مثلة، وسموا صدقهم عىل هللا فرية، وجعلــوا يف الحســن
السيئة، وإ�ا هلك من كان قبلكم بطول آمالهم، وتغيب آجالهم، حتى نزل بهم املوعود الــذي تــرد عنــه املعــذرة، 

  ).۱۴۷(الخطبة »وترفع عنه التوبة، وتحل معه القارعة والنقمة
ه و عليه هللا صىلذلك والقرآن هو الخليفة الوحيدة للرسول   ال تعرف إال �وافقته، فقــد أم هو الكربى اعتبارا بالسنة وهي  آـل

إليه كر�ا، وخلف فيكم ما خلفت األنبياء يف أممها، إذ � يرتكوهم همال، بغــ� طريــق واضــح، وال  آله و عليه هللا صىلقبضه  «
علم قائم ـ كتاب ربكم، مبينا حالله وحرامه، وفرائضه وفضائله، وناســخه ومنســوخه، ورخصــه وعزا�ــه، وخاصــه 

له، ومرسله ومحدوده، ومحكمه ومتشابهه، مفرسا جمله، ومبينا غوامضــه، بــ� مــأخوذ ميثــاق وعامه، وعربه وأمثا
علمه، وموسع عىل العباد يف جهله، وب� مثبت يف الكتاب فرضه، ومعلوم يف السنة نسخه ـ وهو نســخ العمــوم أو 

يف عمومه وإطالقه ـ و ب� اإلطالق ـ وواجب يف السنة أخذه، ومرخص يف الكتاب تركه ـ وهو ب� منسوخ بأصله أم 
واجب بوقته، وزائل يف مستقبله، ومباين ب� محارمه، من كب� أوعد عليه ن�انه، أو صغ� أرصد له غفرانــه، وبــ� 

  ).۱(الخطبة  »مقبول يف أدناه، وموسع يف أقصاه
ــَك ِمــْن كِتــاِب َو اتُْل «ذلك، فاملمّسك بالكتاب ليس ليقبل ما يخالفه، فانه �سيك بغ� الكتاب لرفضه،  ما أُوِحَي إِلَيْ

َل لَِكلِ�تِِه َو لَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُملْتََحــداً  ــَك إِنَّــَك َعــىل ِرصاٍط «) و۲۷: ۱۸( »َربَِّك ال ُمبَدِّ فَاْستَْمِســْك بِالَّــِذي أُوِحــَي إِلَيْ
َِّبُع إِّال ما يُوحى إَِيلَّ «) و۴۳: ۴۳( »ُمْستَِقيمٍ  اتَِّبْع ما يُوحى إِلَيَْك َو اْصِربْ َحتّى يَْحُكَم ّهللاُ َو ُهَو َخْ�ُ ) (َو ۱۵:) ۱۰( »إِْن أَت

لْخائِِنَ� َخِصــي�ً «) و۱۰۹: ۱۰( »الْحاكِِم�َ  الَْحقِّ لِتَْحكَُم بَْ�َ النّاِس ِ�ا أَراَك ّهللاُ َو ال تَُكْن لِ يَْك الِْكتاَب بِ : ۴( »إِنّا أَنْزَلْنا إِلَ
عساكر الرباه� القرآنية الدالة عىل أصالة القرآن، وانه ال ينسخ أو يخالف بأيــة مخالفــة ) وما أشبه، هذه من ۱۰۵

  بالحديث مه� كان متواترا.
فال يقبل من أي حديث أن ينسخ الكتاب بتباين كيل أو جز� مثل التعميم والتخصيص، والتطليق والتقييد، سواء أ 

إلطالق أم ظاهرين فــيه�، اللّهــم إّال إذا كانــا مهملــ� يف العمــوم كان العام واملطلق الكتابيان نص� يف العموم وا
واإلطالق، رصيح� يف اإله�ل أو ظاهرين فيه، لحّد يعلم أن هناك يف الكتاب أو السنة ما يخّصص أو يقيّــد ذلــك 

ص أو التقييد، العام واملطلق املهمل�، املذكورين كضابطة من الضوابط املرسلة، فهنا ال مخالفة ب� مقطوع التخصي
بل ونستقبل ما نعرف بإج�ل من تخصيص أو تقييد رشط أن يكون معلوم الصدور عن مصدر الوحي، نقيــة عــن 

  التقية أماهيه من موهنات.
و هكذا ال نصدق حديثا يطارد ظاهر الوجوب من األمر وظاهر الحرمة من النهي، وسائر الظواهر البواهر يف القرآن 
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وضوعات األحكام وسواها، توسيعا لها، أو تضييقا إياها، أم إلقــاء لخصوصــياتها، زيــادة العظيم، ككل ما يخالف م
  عليها أو نقيضة فيها.

و األحاديث التأويلية إ�ا تصّدق عىل كتاب ّهللا إذا كانت موافقة يف خط النص أو الظاهر من اآليات حيــث تقبــل 
  .»يُِريُد ّهللاُ بُِكُم الْيُْرسَ َو ال يُِريُد بُِكُم الُْعْرسَ «�عونة مثل إلغاء خصوصيات كآية صالة الخوف تلحيقا لصالة السفر بها 

الةَ «ذلك وهنا  دون ما سواها م� يف الكتاب، ليدل عىل أنها عمود الدين وع�د اليق�، فالذين يقيمون  »أَقاُموا الصَّ
الَة تَنْهى َعِن الَْفْحشاءِ «الصالة حقا هم املٔونون حقا ف  َربُ  إِنَّ الصَّ ُر ّهللاِ أَكْ َكِر َو لَِذكْ   ).۴۵: ۲۹( »َو الُْمنْ

ُكوَن بِالِْكتاِب «ثم هذه الصيغة السائغة  تصّور لنا بالغ الصورة الصالحة للقبض عىل الكتاب بكل قوة وجديــة  »ُ�َسِّ
بكــل إتقــان ورصامة، خارجة عن كل هوة وعرامة يف غ� ما تعنّت وال تزّمت وتنطّع، إ�ا هو تطلّــع عــىل مــا فيــه 

فاملمّسكون بغ� الكتاب رفضا، أم فرضا عليه ما ينافيه،  »إِنّا ال نُِضيُع أَْجَر الُْمْصلِِح�َ «وإيقان، دون تحميل عليه رأيا، 
أو تحميال عليه ما ال يوافيه، إنهم هم املفسدون مه� غربلوا آراء من روايات وشهرات وإج�عات أم أي دليل يزعم 

  من غ� الكتاب.
قاَل الرَُّسوُل يا « الحق إن الحوزات العلمية املس�ة باإلسالمية هي كلها مندد بها يف الطامة الكربى وهاهنا، إذ و يف

)، أو ليس القرآن مهجورا يف حوزاتنا، فال هو م� لها وال هامش ۳۰: ۲۵( »رَبِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخُذوا هَذا الُْقرْآَن َمهُْجوراً 
  فتى بخالف نصه العيل أو ظاهره الجيل!.عىل متونها، لحد قد ي

ٍة َو  أَنَُّه ظُلٌَّة َو ظَنُّوا أَنَُّه واقٌِع بِِهْم ُخُذوا ما آتَيْناكُْم بُِقوَّ   ).۱۷۱اذْكُُروا ما ِفيِه لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن (َو إِذْ نَتَْقنَا الَْجبََل فَْوقَُهْم كَ
) ـ (َو رَفَْعنا ۶۳: ۲( »قَُكُم الطُّوَر ُخُذوا ما آتَيْناكُْم بُِقوٍَّة َو اذْكُُروا ما ِفيِه لََعلَُّكْم تَتَُّقونَ َو إِذْ أََخْذنا ِميثاقَُكْم َو رَفَْعنا فَوْ «

  ).۱۵۴: ۴( »فَْوقَُهُم الطُّوَر ِ�ِيثاقِِهمْ 
لهــا وال طــ� طــار مــرة � يطــر قب«فقد كان رفع الطور نتقا وقلعا عن األرض فإطارة يف الفضاء عىل رٔوســهم، فهــو 

»بعدها
إشارة إىل أن وقوعه عليهم � يكــن إّال بهــم، بســبب �ــردهم عــن رشعــة  »عليهم«دون  »واقٌِع بِِهمْ «، و هنا ١
  التوراة.

ةٍ « يعرّفنا أنها تحلّق عىل كّل قوة، فاملفروض ـ إذا ـ تكريس كافة  »قوة«فتنك�  ٢القلوب واألبدان »ُخُذوا ما آتَيْناكُْم بُِقوَّ
ات ألخذ التوراة، أخذا علميا وعقيديا وعمليا: شخصيا وج�عيا، دون أن يرتك يف أّي حقل من هذه القوات واإلمكاني

  الحقول سدى وهمال.
فليكن ما فيه من أوامر ّهللا ونواهيه ذكرى لكــم تعيشــونها  »َو اذْكُُروا ما ِفيهِ «وليس يكفى مطلق أخذه بل  »خذوا«

كل املحاظ� املذكورة فيه، ذلك، فأخذ ما يف كتاب ّهللا بقوة وذكر  »تَتَُّقونَ  لََعلَُّكمْ «عىل كل حال، ويف كل حّل وترحال 
  ما فيه، ه� جناحان للوصول إىل حق التقوى، خروجا عن كل طغوى.

و أهم ما يف كتب ّهللا تعاىل هو التوحيد الحق وحق التوحيد بدرجاته، فقــد يــذكرنا ّهللا فيهــا �ــا كتــب يف الفطــر 
يات يف كتابات اآلفاق واألنفس، فليست كتب الدعوة الربانية إّال رشوحا وتفاصــيل ربانيــة عــىل والعقول وسائر اآل 

كتاب ّهللا يف الفطر وما أشبه من ســجالت اآليــات، مهــ� كانــت فيهــا زيــادات لتعبــديات مــن طقــوس وشــكليات 
  العبادات.

لذرية الفطرة، حيث ه� واحد يف الحــق مهــ� لذلك في� ييل يذكرنا ّهللا تعاىل �ا سجله يف كتاب الفطرة الذرية وا

                                                        
�� ��� ذ��ه ا��ّ� �� ا���آن �� ��؟ ���ل: ��ر ����ء  ا����م ������ أ�� ���� ��ل ��ٔل ��وس ا������ ا�����   ٦ - ٢١٣: ١٣. ���ر ا��ٔ��ار ١

 ��: و إذ ����� ا����.أ��ره ا��ّ� �ّ� و �ّ� ��� ��� إ��ا��� ��� أ���� ����ح ��� ��� أ��ان ا���اب ��� ����ا ا���راة و ذ�� ���� �ّ� و 
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 ».و اذ��وا �� �� ���� �� ا������«��ل: و اذ��وا �� ��� ا����م ����، و��� ���  »أم ��ة �� ا����ب؟ ��ل: ���� �����
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  اختلفا يف العبارة.
إذا فاإلنسان يعيش عهودا ربانية، بفطرته وعقليته وبرشعة ّهللا ككل وببنود خاصة راصة من رشعتــه، ال يســتطيع 

  نكران هذه العهود، وال سي� عهد الفطرة املندغم فيها من ذي قبل.
  الحم الوحدة، وقصوى الغاية، فلننظر إليه� نظرة عميقة أنيقة:و ألن آيتي الفطرة والذرية بينه� ت

يَّتَُهْم َو أَْشهََدُهْم َعىل أَنُْفِسِهْم أَ لَْسُت بَِربِّكُ  ْم قالُوا بَىل َشِهْدنا أَْن تَُقولُوا َو إِذْ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَِني آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّ
يًَّة ِمْن بَْعِدِهْم أَ فَتُْهلُِكنــا ِ�ــا ۱۷۲ْن هذا غاِفلَِ� (يَْوَم الِْقياَمِة إِنّا كُنّا عَ  ا ذُرِّ ُل َو كُنّ ا أَْرشََك آبأونا ِمْن قَبْ ) أَْو تَُقولُوا إِ�َّ

  ).۱۷۳فََعَل الُْمبِْطلُوَن (
وميــة فهنا تعرض قضية التوحيد من زاوية الفطرة بصيغة الذرية، وألن الفطرة هي ذرية الروح كــ� النطفــة الجرث

  للجسم.
َو إِذْ نَتَْقنَا الَْجبََل فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلٌَّة َو ظَنُّوا «يف درس سابق لهذه اآلية شهدنا مشهد امليثاق املأخوذ عىل بني إرسائيل: 

وهنا تتابعه قصة امليثاق األكرب الــذي ) ـ ۱۷۱( »أَنَُّه واقٌِع بِِهْم ُخُذوا ما آتَيْناكُْم بُِقوٍَّة َو اذْكُُروا ما ِفيِه لََعلَُّكْم تَتَُّقونَ 
أخذه ّهللا عىل الذرية: الفطرة، يف مشهد ال يدانيه أو يساميه يشء يف روعة وجاللة مشــهد الجبــل املنتــوق وســائر 

  املشهد، فهو ميثاق هو أوثق من كافة املواثيق حيث تتبناه كأصل.
 اإلنسان وربه حال ذرّه، إّال ما أودعه ّهللا فيه من إنها قضية توحيد الفطرة يف صورة مشهد التساءل، وال تساءل ب�

التي تصاغ هنا بصيغة الذرية، فهو عــرض للواقــع  »ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«الغيب املكنون، املستكن يف: 
قائق البعيدة عن الحق من التكوين الفطري لإلنسان بصورة التساءل والتقاول ك� هي دأب القرآن يف تجسيم الح

  اإلحساس، حيث يصورها بصورة املحسوس قوال وسواه.
و قد وردت روايات حول الذر وعامله متهافتة متضادة مع بعض، معارضة مع اآلية، وبجنبها أقوال وآراء غريبة قلّ� 

  يقرب منها منطوق اآلية.
من زاوية اآلية نفسها بكل إمعان ودقة:  »لذريةعا� ا«لذلك، ول� نكون عىل بص�ة يف مغزى اآلية، علينا أن ننظر إىل 

وهــ� مــن أصــل  »ذريــة«و »ذرة«هي النمل، وليست الذرية! وال نجد يف القرآن كله إّال  »الذر«مع العلم املسبق أن 
  واحد، مه� اختصت الثانية بقبيل اإلنسان، فقد أوغلوا يف الخطأ يف تفس� آية الذرية لفظيا ومعنويا.

أَ لَْســُت بِــَربُِّكْم «آلية أن هناك قبل خلق اإلنسان له كيان الذر، وعامله عا� الذر، ملكان املسائلة: قد يشهد بعض با
»قالُوا بَىل

و لكن� التأنّق يف سائر مضمونها يدلنا إىل أن تلك املقاولة املسائلة ليست هي ظاهرها الواقع، بل هي  ١

                                                        
و �� �� �� �� ����ة �� و �� ���� ���ه أن ��ٔو�� ��ه ا��ٓ�� أن ا��ّ� ����� ا����ج �� ���  ٢٨: ١. ��ل ا����� ا������ �� أ����� ١

���  -�� أن ا���� ����� و ����� - �� ذر��� و �� �� ��� ا��ر، ���ر�� �������، و أ����� ��� أ�����! و ��ا ا���ٔو���� ا����م ����آدم  

و �� ��� �� » �� ���ر��«و ��ل » �� آدم«و �� ��� » َو إِْذ ا�َ�َ� َر��َ� ِ�ْ� �َِ�� آَدمَ «���� ���� ا���آن ������ ��ٔن ا��ّ� ����� ��ل: 

�� أ��� ����� ��ٔ�� ��� ذ�� ���� �����ا ��م ا������: إ��� ����ا �� ذ�� �������، أو ����روا » ذر���«و �� ��� » ذر����: «���ه، و ��ل

����� و أ��� إ��� ���و�� �� ��ن �� ا����م �������ك آ��ء��، و أ��� ����ا ��� د���� و ����� و ��ا ����� أن ا��ٓ�� �� ����ول و�� آدم  

��ٔ�� ���دة ا����ل ��� ��� ��  -��ن، و ��� ��ل ��� ا������� ���� ذر�� ��� آدم ���ه ���دة ا����� �����ن ��ٔو����آ��ء ���

������ و ��رت �� أن ���ن ����� ا����ل، ������� ���وط ا������ أو ��  ا����م �������� ��ه ا��ر�� ا��� ا������ �� ��� آدم  

��ٔو�� و�� أن ���� ��اء ��� ����� و إ������ و إ���ل ������ �� ����ا ���� �� ��� ا���ل و �� ���ن ���� �ٕ�ن ���� ������ ا

��روا �� و ا�����وا ����، ��ٔن ا����� �� ���� �� ��ى ��ا ا����ى، و إن ��� ا���� و ��ل ا����ن، و ���ا �� ���ز أن ����ف أ���� 

��� ا���� ���� ����� ا�����م و ���� أ��ا��، و ��� أ��� ����� ا���ت ��� ا������ �� ��� �� ا����ان و �� ���� ���� ����� �� 

��ٔ���، ��ٔ�� �� ��ن ���� ا���ت ���� ا���� ���ن ���� ا���م و ا���� و ا����ن و ا�ٕ����ء ��� أ��ال ا�����ء ���� ذ���� ��� ��� �� 

ا���ب، و ��� ��� أن �����ا: إذا ��ز �� ا���� ا����� أن  - ا���ت �� ��ا أ��ا��� ��ٔن ���� �� ��د��ه ��� ���� ا����م ���ي ���ى 

���� �� ��ن ���� �� ��ل ا������ ��ز �� ذ����ه، و ذ�� إ��� أو���� ذ�� ا�����ء ��� اّد��ه إذا ���� ������ �� ��� ��ى ��� و 
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هيــه، وهــذه هــي طريقــة القــرآن، الفريــدة يف تبــ� من مسارح الحقيقة أن لو كانت هنالك مسائلة لكانت ك� 
: ۴۱(»قال لَها َو لِْألَرِْض ائْتِيا طَْوعاً أَْو كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِِع�َ «الحقائق، تصويرا بصورة املسائلة ليعقلها العاملون، وك� 

ً أَْن يَُقوَل لَُه كُْن فَيَُكونُ ۱۱ ا أَْمرُُه إِذا أَراَد َشيْئا ) (َو قاَل ُرشَكأوُهْم ما كُنْتُْم إِيّانا تَْعبُُدوَن. فََكفى بِــاّ�ِ ۸۲: ۳۶( ») (إِ�َّ
) مع العلم أن األصنام واألوثان والنبات والحيــوان، بــ� ۲۹: ۱۰( »َشِهيداً بَيْنَنا َو بَيْنَُكْم إِْن كُنّا َعْن ِعباَدتُِكْم لَغاِفلِ�َ 

  ل.رشكاءهم، ليست لتتكلم، وإ�ا هو قالها الحا
و إن الكيان اإلنسا� ل�تعش من أع�قه ح� يتحىل ذلك املشهد الرائع الباهر، ويتمّىل اختجاال أمام ربه ح� يسأل: 

  سابقة سابغة حيث يرى فطرته الذرية مصبوغة بها، فل� ذا أنكرها بعد إىل خالفها؟ »بىل«أ لست بربكم ـ وإجابة 
ئلة حول ما هي الذرية ومسائلته؟ سرباً وتقسي� دالليا، وبضمنها ردا أو و ألنها آية مسائلة الذرية فلنجعلها يف مسا
  قبوال ملا ورد حول الذرية من روايات وآراء.

؟ علّه ألن ذلك األخذ هو يف موقف تربوي خاص، والهدف األسمى والغاية »رب العامل�«أم  »هللاّ «دون  »أخذ ربك«ملاذا 
ا ينــ� الــدرب عــىل آلـه و عليه هللا صىلالقصوى هي الرتبية املحمدية   كأعىل �وذج تربوي ب� مــالء العــامل�! وليكــون نرباســ

السالك� إىل ّهللا عىل ضوء الرتبية املحمدية عليه أفضل صالة وتحية. فهذا الرســول األملعــي االبطحــي هــو املحــور 
ملحــة إىل ذلــك  »ربك«اتهم رداً، ف األصيل يف الحقل الرتبوي الربو�، ويف ظالله العاملون عىل درجاتهم قبوال أم درك

هي ظرف ظريف طريف لكل تربية ربوبية أس�ها وأسناها ما اختص بــه  »ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«وان 
 دون معاناة أحد أو مساماته معه، مهــ� اختلفــت املحــاوالت الرتبويــة للنــاس ومــا يختارهــا هللاّ  آله و عليه هللا صىلالرسول  

  للمختارين من عباده الصالح�.
برمتهم، فليس يعني  »ِمْن بَِني آَدمَ «ذلك امليثاق  آله و عليه هللا صىلوما أشبه، فليذكر محمد   »اذكر«هنا متعلقة ب  »و إذ«ذلك 

ك كزمن واحد، لوحدة ذل »إذ«إذا زمنا خاصا مىض، بل هو كل زمن خلقة بني آدم عن بكرتهم، وقد عرب عنها ب  »إذ«
  األخذ الفطري دو�ا تخلّف ألّي منهم فيه.

نتلمح أن تفّهم معنى اآلية بحاجة إىل نبوة يف التفكــ�، فلنقــف وراء ســاحة  آلـه و عليه هللا صىلخطابا للنبي   »ربك«و ملكان 
النبوة القدسية بنبوة قدسية حتى نعرف القصد من ذلك األخذ، وليس باب تفهم أمثال هذه اآلية مســدودة عــىل 

  � من خوطب بها، إال عىل من سّد عىل نفسه منافذ املعرفة، أمن � يبلغ بالغ االستعداد لتفهمها.غ
و ليس هنا قصور داليل، إ�ا هو قصور املستدل، غ� البالغ مبلغ العلم القرآ�، فعىل أهــل القــرآن، العائشــ� إيــاه 

  رشق منها.معرفيا، أن يتدبروا آياته الغامضة، فإنها وامضة مرشقة ملن است
كلها دقيقة املعنى، رقيقة املغزى، لخاصــة الخطــاب املوجــه إىل أعــرف  »ربك«و لقد نجد اآليات التي تحمل لفظة 

ـ بيان للناس، إال الخاص منه كمفاتيح سور وتأويالت أحكام غــ� مــذكورة يف القــرآن،  وألن القرآن ـ ككل ١العارف�

                                                                                                                                                         
��� �� أو����ه، ��� أن ����� ا�����ن ����� ���� ا���ض �� �����ا ا����ل، و �� ����ا ���� ا��ٔ���ل �� ��� ا���ل �� ���� ��

��ز  �� ا��ٓ�� و ذ�� أن ا��ّ� ����� أ��� ��ٔ�� إ��� ��ر�� و أ����� ���� ����ا ��م ا������ ا����� �� ذ��، و ���ط ا���� ���� ���، �ٕ�ذا

�� �� ��� ا���� و ��ا�� ا������ ��� ������ و ������� ������� �� ��د ا��ٔ�� إ�� ���ط ا���� و زوا���، و إن ����ا ��� ا���� ا����

 ...».و إ���د�� و ��ر ذ�� ���� ����� ������ ا��ّ� ��� 

 
 ٣٠: ٢» َو إِْذ ��َل َر��َ� �ِ�َْ����ِ�َِ� إِ��� ��ِ�ٌ� ِ�� اْ���ْرِض َ��ِ�َ��ً «. ��� ���� �����: ١

ْ� �َ�َِ�ُ� َر��َ� ِ�ْ���ً َو ٦٧��ً�ْ�َ: ٥» (ا��ِْ�َل إِ�َْ�َ� ِ�ْ� َر���َ  �� ا���َ�� ا���ُ��ُل َ���ْ� ��« - ) (َو ��ا ِ��اُط َر��َ� ُ�ْ�َ�ِ����ً �َْ� ١١٥: ٦» () (َو �َ��

�ْ�َ� ا��ْٓ��ِت �َِ�ْ�ٍم َ�����ُ�ونَ  �ْرُض إِ�ّ� �� ��١٢٦: ٦» (�َ�� ��واُت َو اْ�� ) (َو إِْذ �َ��ذ�َن ١٠٨ -١٠٧: ١١» (َء َر���َ ) (���ِِ��َ� ِ���� �� داَ�ِ� ا���

ِ���َ�ِ� َ�ْ� �َُ��ُ�ُ�ْ� ُ��َء ا�َْ��اِب  �ْرِض �ُ��ُ�ْ� َ�ِ����ً ١٦: ٧» (َر��َ� �ََ�ْ�َ��َ�� َ��َْ�ِ�ْ� إِ�� َ�ْ�مِ ا�ْ ) ٩٩:) ١٠» () (َو �َْ� ��َء َر��َ� ��ََٓ�َ� َ�ْ� ِ�� اْ��

ً� واِ�َ�ًة َو �� �َ�ا�ُ�َن ُ�ْ�َ��ِِ��َ� إِ�ّ� َ�ْ� َرِ�َ� َر���َ (َو �َْ� ��َء َر��َ� �ََ�َ�َ� ا : ١٥» () (َو اْ�ُ�ْ� َر��َ� َ��ّ� �َ�ْٔ�َِ�َ� ا�َْ�ِ���ُ ١١٨: ١١» (��ّ�َس ا���

�ّ� وارُِد�� ��َن َ��� َر��َ� َ�ْ���ً َ�ْ�ِ��� ١٢٥: ١٦» () (اْدُع إِ�� َ��ِ�ِ� َر���َ ٩٩ ) (َو ا�َْ��َُ� َ��� ا�ْر���ِ�� َو ٧١:) ١٩» (�) (َو إِْن ِ�ْ�ُ�ْ� إِ
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  فمجال تفهم خاصة الخطابات ـ كهذه ـ مفسوح ملن تدبر فيها حقه، مه� ال يصل إىل حاقها.
التــي فكتاب التدوين: القرآن، هو ككتاب التكوين، ه� للناس كافة �ختلف درجاتهم يف االستعدادات الخلقيــة، و 

  تنبو قضية درجات املساعي قدرها، لكّل حسب سعيه وقدره.
ذلك، ومن آيات القرآن ما هي الئحة ملن يعرف لغة القرآن، وهي قدر الواجب من معرفة الرشعة، ومنها ما يختص 
باملعصوم� كتأويالت اآليات، ومنها عوان ب� ذلك وهي تختلف ظهــورا وغموضــا حســب مختلــف االســتعدادات 

  يات والفاعليات.والقابل
ملّا يخلقوا عن آخرهم حتى يعنى هنــا ســابق  »بني آدم«حكاية عن زمان سابق لواقع ذلك األخذ؟ و »إذ أخذ«فرتى 

  األخذ!.
إنه أخذ علمي يف الصميم يف حقل خلق اإلنسان، أنه يخلق عىل طول الخط بهذه الفطرة التوحيدية، أخذا ربانيا يف 

  ا استثناء.العلم، يحذوه أخذ يف الخلق دو�
هنا حكاية عن العلم املصّمم دون طليقه، فإنه أزيل ليس له زمان، بل هو صميم العلم منذ بدء خلق هذا  »إذ«ف 

  النوع.
حكاية عن أصيلة خلق اإلنسان بحصيلته التوحيدية الفطرية، فهو ـ إذا ـ مأخوذ بحكم الفطرة التي فطره  »أخذ«و 

يُن الْقَ «ّهللا عليها و   .»يُِّم َو لِكنَّ أَكَْ�َ النّاِس ال يَْعلَُمونَ ذلَِك الدِّ
ِمْن بَِني آَدَم ـ ِمْن ظُُهورِِهْم ـ «مأخوذة من ظهر آدم ك� تقول رواية؟ وهي تطارد نص اآلية:  »ذريتهم«و ترى بعد أن 

يَّتَهُمْ    ؟ ف� آدم نفسه مأخوذا من ظهره يشء يف هذه املعركة!.»ـ ذريته ١من آدم ـ من ظهره«دون  »ذُرِّ

                                                                                                                                                         
� ١٧����َ: ٦٩» (َ�ْ�ِ�ُ� َ�ْ�َش َر��َ� �َْ��َُ�ْ� �َْ�َ�ِ�ٍ� �َ���َِ��ٌ  ُث ا�ْ���َر��. �ِ��ن� َر��َ� ٢٢: ٨٩» () (َو ��َء َر��َ� َو ا�َْ��َُ� َ��� ���َُ� �ٍ�ِ�َ�َْ�) (

 :).٩٩» (ا�ْو�� �َ��

 
��ل: ا��ج » َو إِْذ ا�َ�َ� َر��َ� ِ�ْ� َ�ِ�� آَدمَ «��ل: ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� �ّ� و �ّ�:  ما���� ����. �� ا����� �����ده �� زرارة �� أ�� ����  ١

��� آدم ذر��� إ�� ��م ا������ �����ا ����ر ������ و أرا�� ���� و �� �� ذ�� �� ���ف أ�� ر�� و رواه ���� �� ا������ �� ��� �� 

 .ا����م ����أذ��� ���  

أ�� ا��ّ� ا�����ق �� ��� آدم �����ن ���� ���� ����ج �� ���� �� ذر�� ذرأ�� ������ ��� ����  ا����م ���������� و ��ل  و���� �� ��ا�� ا

 ».ا� �َْ�ُ� �َِ����ُْ� ���ُ�ا َ���«�����ر �� ����� و ��� 

�����ر ! وأ��ج �� �� ��ا����م ����أ��ل: ��ا ا������ ���ف �� ا��ٓ�� ��� ����س ��� ا�ٕ���م   �� ����� ��  ١٤٣: ��٣ه �� ا��ر ا

���ل: ���� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� » َو إِْذ ا�َ�َ� َر���َ «���� �� ���ر و ا����� أن ��� �� ا����ب ��� �� ��ه ا��ٓ�� 

��� و ���� أ�� ا���� �����ن �� ��� ��� ���� ���ل: إن ا��ّ� ��� آدم �� ��� ���ه ������ ������ج ��� ذر�� ���ل ���� ��اء ��

�� ���ه ������ج ��� ذر�� ���ل ���� ��اء ����ر و ���� أ�� ا���ر �����ن ���ل ا���� �� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ��

ا���� ������ ا��ّ� ا���� و إذا  ا���� ���ل: إن ا��ّ� إذا ��� ا���� ����� ا������ ���� أ�� ا���� ��� ���ت ��� ��� �� أ���ل أ��

 ٓ �� ��� ا���� ����ر ا������ ���� أ�� ا���ر ��� ���ت ��� ��� �� أ���ل أ�� ا���ر ������ ا��ّ� ا���ر أ��ل: و �� إ���� إ�� ������ ا��

�� �� ا��ر ا�����ر �� ر��ل �� أ�� ا��ر�� ������ ����ورة ��� ���ح ������ �� ��� أ�� ا���� و أ�� ا���ر، و ���� روا��ت أ�� روا

 ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) و ���� ��دودة ������� ا���آن.

�� ����� �� ���م �� ��� أن ر��� أ�� ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ��  -١٤٣و ��� �� ��ا�� ا��ٓ�� �� أ�� ا��ر�� �� ��� ��� آدم �� 

إن ا��� أ�� ذر�� آدم �� ���ر�� �� «����ء ���ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ���): ا -و ���) ���ل أ ����ء ا��ٔ���ل أم �� ���

ا����� ��� أ����� �� أ��ض ��� �� ����� ���ل ��اء �� ا���� و ��اء �� ا���ر ��ٔ�� ا���� ����ون ���� أ�� ا���� و أ�� ا���ر 

 � ا��ٓ��.أ��ل ��ر ا����� ��� ��ا�» ����ون ���� أ�� ا���ر
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هم ولده األولون دون مفاصلة، وذريتهم هم ولدهم إىل يوم القيامة، فهم ـ فقط ـ أشهدوا عىل  »بني آدم«ثم ترى 
، إّال للناس أجمع� من ذرية ١يف آياتها الست األخرى لهم »بني آدم«أنفسهم يف هذه املسائلة دون آبائهم؟ و� يأت 

آدم! و� يكن بنوه األوّلون مرشك� وال واحد منهم ـ مه� قتل قابيــل هابيــل ـ حتــى تصــح الحجــة لــو ال اإلشــهاد 
ا أَْرشََك آبأونا ِمْن قَبُْل «واملسائلة    !.»إِ�َّ

  هنا بعضهم األعم منهم �ن فيهم من مرشك�؟ »بني آدم«أم إن 
هي خطاب التنديد بعامة املرشك�، فيشمل اآلبــاء كــ�  »أَْن تَُقولُوا«و التبعيض بحاجة إىل قرينة هي هنا منفية! و

 األبناء طول التاريخ اإلنسا� منذ البداية حتى النهاية، دون خصوص األبناء! وال خصوص اآلبــاء، بــأوالد ليســوابآباء
  آلخرين، فإنها حجة ـ لو صحت ـ لعامة املرشك�.

ثم ومن اآلباء موحدون وأبناء منهم مرشكون، ك� منهم مرشكون وأبناء منهم موحــدون، أم مرشــك مــن مرشــك أو 
موحد من موحد! وما من أبناء إّال وهم آباء آلخرين إّال قليل� هم يف عقم عن إيالد، وليس يخــتص الرشــك بــأوالد 

  آلخرين، فإنّها حجة ـ لو صحت ـ لعامة املرشك�.ليسوابآباء 
  هم كلهم منذ أّول من ولّده آدم حتى آخر من يولد من ذريته إىل يوم القيامة دو�ا استثناء. »بني آدم«إذا ف 

! اســتغراقا لذريــة آدم »بنــي آدم«؟ أهم ولدهم بعد؟! وقد شملتهم »ِمْن ظُُهورِِهمْ «املأخوذون  »ذريتهم«ثم من هم 
طول الخط! أم هم آباءهم؟ فكذلك األمر إضافة إىل أن اآلباء ليسوا بذرية!، وإىل سائر املحاظ� املشار إليها من  عىل

  ذي قبل.
يَّــتَُهْم ِيف الُْفلْــِك «إنهم هم أنفسهم إضافة لهم إىل أنفسهم ك� ذريتهم يف الفلك املشحون:  َو آيٌَة لَُهْم أَنّا َحَملْنا ذُرِّ

) فــذريتهم هــم ۱۱: ۶۹( »إِنّا لَّ� طََغى الْــ�ُء َحَملْنــاكُْم ِيف الْجاِريـَـةِ «) وقد فرستها آية الحاقة: ۴۱:) ۳۶( »الَْمْشُحونِ 
  أنفسهم حالكونهم ذرية.

يَّــتَُهْم َو أَْشــَهَدُهمْ «أخذ  »أََخَذ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدمَ «فقد ـ وّهللا أعلم ـ  َعــىل «تهم أوال: بنــي آدم ـ ذريــ»ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّ
إيحاء إىل األصل األصيل من  »من ظهورهم«فاملأخوذون هم بنو آدم بأرسهم، ال ك� هم بعد خلقهم، وإ�ا  »أَنُْفِسِهمْ 

، دون الفصيل من ولدهم وليكونوا يف ذلك األخذ كائن� بظهورهم، فليس ـ إذا ـ يف كون قبل »ذريتهم«كيانهم وهو 
  كونهم.

أنفسهم بأرواحهم وأجسادهم ك� هــم بعــد خلقهــم؟ وليســوا هــم هكــذا ذريــة  هم من »من ذريتهم«و ترى إذا 
ألنفسهم! وإ�ا هو كون لهم قبل كونهم، فهم ـ إذا ـ آباء أنفسهم! أم كون أوّل لهم قبل كونهم األخــ�؟ فــال يصــح 

يَّتَُهمْ «القول    يشء عىل نفسه!.حيث يتطلب كونهم الحايل قبل كونهم الحايل، تقدم ال »ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّ
إِنّا ُكّنا «ثم من هذا الذي يذكر ذلك التساءل وحتى أفضل املٔون� فضال عن أدناهم أو املرشك�؟ فلهم الحجة ـ إذا ـ 

دو�ا استثناء! حيــث يعــم كــل اآلبــاء واألبنــاء يف الطــول  »بني آدم«! ثم أ� لهم من آباء وهم كل »َعْن هذا غاِفلِ�َ 
ا أَْرشََك آبأونا ِمْن قَبُْل «حجة إذا للمرشك� منهم لو ال املسائلة  التأريخي اإلنسا�، فال   .»أَْو تَُقولُوا إِ�َّ

  هم بأبدانهم دون أرواح، نطفأ أم ك� هم اآلن؟ »ذريتهم«أو ترى 
ليست هي كل أبدانهم! والنطف دون أرواح ال تعقل حتى تشهد عىل أنفسها أم تتســاءل عــن وحــدة  »ذريتهم«و 

دليــل  »ظهورهم ـ ذريتهم ـ أشهدهم ـ عىل أنفسهم«املربع يف كل�ت اآلية: األربع  »هم«يقة أو تقديريا وإلهها! حق
الحياة العقلية هناك حينذاك! وال يرجع ضم� العاقل إىل الجسم اإلنسا� إال اعتبارا بروحه الكائن فيه، أو كان أم 

  سوف يكون.
وتشهد؟ وال تسمى هذه املجموعة ذرية بل هي اآلباء األصول وهم مع أرواح تعقل  »النطف«أم هي ذرية األبدان: 

  الذرية الفروع.
دون فارق  »إِنّا كُنّا َعْن هذا غاِفلِ�َ «كلهم عن ذلك اإلشهاد وتلك املسائلة غافلون، إذا فلهم الحجة:  »بني آدم«ثم و

                                                        
 .٦٠: ٣٦و  ٧٠: ١٧و  ٣٥ -٣١ -٢٧ -٢٦ -١٩: ��٧ه ا��� ا��ٔ��ى ��: . و ١
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اح عاقلة مكلفة تثبتا ملا ليست بحجة ب� ما لو كانت هذه مسائلة واقعة أم � تكن! فهل أخذت ذرية األبدان بأرو 
  عىل أية حال، إذ ال يذكره أحد من بني آدم حتى أفضل املٔون� فضال عن املرشك�!.

  ) وآيات كأرضابها، ترضب بخلق األرواح قبل األجساد رضب الحائط!.۱۴: ۴۳( »ثُمَّ أَنَْشأْناهُ َخلْقاً آَخرَ «ثم وآية اإلنشاء 
إنها ذريات األرواح، فك� النطف هي ذريات األجسام وأصــولها، كــذلك الفطــر هــي هي فطرهم ف »ذريتهم«أم إن 

فهي األصيل األّول  »الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«ذريات األرواح وأصولها، وإ�ا كيان اإلنسان بروحه، وكيان الروح بفطرته 
، وبعد الفرع سائر األجزاء املتفرعة عليها، من بعدي اإلنسان األصيل� الجذري�، فللجسم بعد األصل النطفة الذرية

هنــا  »هــم«وللروح بعد األصل الفطرة الذرية، وبعد الفرع سائر الروح املتفرعة عليها، فأحرى بالفطرة أن يعنيهــا 
  وهناك.

من عرف نفسه «ف� � يشهدوا عىل أنفسهم فيعرفوها، ال يصح أن يشهدوا عىل أنفسهم فيعرتفوا بحكم فطرتها ف 
فليعرف اإلنسان نفسه بفطرته ليعرف عىل غرارها ربّه، فإن معرفة النفس أقرب ما يعرفه اإلنســان  »رف ربهفقد ع

ا َعْن هذا غاِفلَِ� أَْو تَُقولُوا«من مطلق الكون، فال يعذر أحد يف جهله نفسه    .»أَْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقياَمِة إِنّا كُنّ
فيهم ما إذا سألهم أجابوه ـ وذلك السٔول نفيس وخارجي، فلــو تعنــت  و السؤل: ألست بربكم ـ تقديري أن جعل

ال سي� إذا تقطعت األسباب وحارت  »بىل«اإلنسان يف اإلجابة الصحيحة عن ذلك السٔول فهو بينه وب� نفسه يجيب 
شهودا فطريا، ثم  »ِهْدناقالُوا بَىل شَ «دونه األلباب، إذ يراه يتعلق قلبه بسبب واحد خفي وهو ّهللا تعاىل شأنه العزيز! 

  فكريّا.
  فقد أخذ ّهللا فطرة كل إنسان وهناك اإلشهاد واملسائلة؟

و كيف تٔوذ الفطرة التي فطر الناس عليها قبل خلق الناس بروح وجسم، والفطرة هي أعمق أع�ق الــروح، وقــد 
  خلقت األرواح بأع�قها بعد األجساد ك� تقوله آية اإلنشاء؟

عيضية تعني أن املأخوذ هنا هو البعض من بني آدم، فهل هو الــبعض مــن الكــيل وهــم جمــع هنا تب »من«و ترى 
تٔود أن ذلك البعض هو البعض من كل واحد »ذرياتهم«دون  »ذريتهم«منهم؟ وهذه الحجة مأخوذة عىل كلهم! ثم 

  منهم.
يَّتَهُمْ ِمْن ظُُهورِهِ «أم هي نشوية تعني نشوء ذلك األخذ من منشإ بني آدم ثم املأخوذ هو  عناية إىل فطــرهم  »ْم ذُرِّ

ِمــْن «التي هي ذريات األرواح وأصولها، أم هي بيانية تب� املأخوذ انه ليس بني آدم من كل منهم كله، وإ�ــا هــو 
يَّتَُهمْ    وهي أصول أرواحهم وفطرهم. »ظُُهورِِهْم ذُرِّ

ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِــي فَطـَـَر النّــاَس «املعطى لهم و عىل أية حال املأخوذ منهم يف ذلك العرض للحجة الذاتية هو األصل 
  .»َعلَيْها

هنا حكاية عن كيان تكوينه بصورة املسائلة ـ وليست يف الحق مسائلة ماضية ـ بل هي تقديرية أنه إذا  »أخذ«ف 
  .»بىل«فقد خلق يف حاق ذاته عىل قول  »بىل«سئل أجاب 

  ن حجة الفطرة، وهي مذكورة يف آية الفطرة ببساطة؟و جوابا عن سٔول: ملاذا هذا التعب� الغامض ع
نقول: آية الفطرة تتحدث عن أصالتها وبسالتها يف أحكامها، وآية الذرية تب� مكان الفطرة �كانتها، أنها ذرية الروح 

  ا بذلك الج�ل.فال ض� يف أج�لها بعرضها إياهآله و عليه هللا صىلوأصله وأثافيّه، وألن املخاطب فيها أوال هو الرسول  
يَّتَُهمْ «تقرير ألصالة الفطرة يف كيان اإلنسان، و هنا  »ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«أجل هناك   »ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّ

  أنها من ظهر الروح، تعب�ان متجاوبان يتحدثان عن أصل كيان اإلنسان وأثافيّه.
، دون أرواحهم ككل وال أجسادهم يف جزء وال كّل، والفطرة من كل ١أعلم ـ فطرهمهذه ـ وّهللا  »ذريتهم«فقد تعني 

                                                        
��ل: ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� �ّ� و ا����م ������ أ��ل ا����� �����ده إ�� أ�� ��� ا��ّ�   ٥٣ح  ١٨٤: ٤. و��� روا��ت ��� �� ��ر ا������ ١

و ��� ا���ن و » ُ��ْ ��ل ا� �َْ�ُ� �َِ��� «�� ��� ا����ة؟ ��ل: �� ا�ٕ����م ����� ا��ّ� ��� أ�� ������� ��� ا������ » ِ�ْ�َ�َت ا��ّ�ِ «�ّ� 

 ا�����.
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يُن الَْقيُِّم َو لِكنَّ أَكَْ�َ «إنسان هي أصله األصيل، فإنها  اَس َعلَيْها ال تَبِْديَل لَِخلِْق ّهللاِ ذلَِك الدِّ ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّ
  األساس إلنسانية اإلنسان. وهي حجر»النّاِس ال يَْعلَُمونَ 

فاإلشهاد واملسائلة ال تعنيان إّال قضية الفطرة لبني آدم عىل طول الخط دون زمن خاص واحد، بــل �ســتمر زمــن 
يا طَْوعاً أَْو كَرْهاً قالَتا أَتَيْن«الخلقة لذلك النوع اإلنسا�، وك� يف آيات خطاب الس�ء واألرض  ا فَقاَل لَها َو لِْألَرِْض ائْتِ

  ) وعديدة من آيات التكوين:۱۱: ۴۱( »طائِِع�َ 
ا أَْمرُُه إِذا أَراَد َشيْئاً أَْن يَُقوَل لَُه كُْن فَيَُكونُ «   ).۸۲: ۳۶( »إِ�َّ

أَْشــَهَدُهْم «تعني واقع أخذ الفطر من ظهور األرواح، وال  »أخذ«وال  »بني آدم«ال تعني زمنا سابقا عىل خلقة  »إذ«ف 
إجابــة يف  »قالُوا بـَـىل«سٔول لفظي عن الفطر، وال  »أَلَْسُت بَِربِّكُمْ «تعني إشهادا واقعا قبل خلقهم، وال  »َعىل أَنُْفِسِهمْ 

  قوله باللسان.
أََخَذ َربَُّك ِمْن بَِنــي آدََم «كل زمن خلق ويخلق فيه من بني آدم، وهو مثلث الزمان إىل يوم القيام و »إذ«فقد تعني 

يَّتَ  تصوير فني منقطع النظ� ملا يفعله تعاىل ببني آدم ح� يخلقهم، أنه يتبنى العصمة يف أعمق  »هُمْ ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّ
أع�ق كيان اإلنسان كإنسان، واألفعال املاضية هنا تشمل مثلث: زمن الخلق لبني آدم، ومن مىضــ مــنهم ملضــيّه، 

: السـالم عليـهعىل حد املــروي عــن الصــادق  ومن يستقبل لتحقق وقوعه كمضيه، فلم تكن مسائلة قبل خلقهم، فإ�ا، و 
»جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه«جوابا عن سٔول: كيف أجابوا وهم ذر قال: 

ـ إذا ـ تقديري ال واقع له قبل  ١ فالتسأو 
  خلقهم، فهو تصوير فني ع� قدر يف ذات اإلنسان بصورة املسائلة وليس بها.

ىل كخلفية لهذا األخذ: أنهم شهدوا أنفسهم دون ستار، فعرفوها دون غبار، فأشهدوا ع »َو أَْشَهَدُهْم َعىل أَنُْفِسِهمْ «ثم 

                                                                                                                                                         
ِ�ْ�َ�َت «أ���� ا��ّ� ��ل ا��ّ� �� ����� ا����م ������ ا������ �����ده ا����� �� زرارة ��ل: ��� ��ٔ�� ����   ٣٥٢ح  ٩٦: ٢و��� 

ل: �� �� ذ�� �� �����ا ؟ ��ل: ����� ��� ا������ ��� ا�����ق و ��� ����� أ�� ر���، ���: و �����ه؟ ��ل: ���ٔ��ٔ رأ�� �� ��»ا��ّ�ِ 

�� ر��� و �� �� راز���، أ��ل: ��ٔ��ٔة ا��أس ���ان أن ���ن ���ك ��ل ���� �� ���� ا������، و إ��� ��ل ا����ة ذا��� �� ا��� ���� 

 ا������.

�ّ� و �ّ� �� ��اه ا���ن ��م ��ل ��� �� أ����� �� ا��ّ�  ا����م ������ ا������ �����ده إ�� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�   ٩٧: ٢و��� 

ا������؟ ��ل: ��� �� رأوه ��� ��م ا������! ����: ���؟ ��ل: ��� ��ل ���: أ��� ����� ����ا ��� �� ��� ���� �� ��ل: و ان 

 -���؟ ���ل: �� ا������ ���و�� �� ا����� ��� ��م ا������، أ ��� ��اه �� و��� ��ا؟ ��ل أ�� ����: ���� �� ���� ��اك ��ٔ��ث ���ا

�ٕ��� إذا ���� �� ��ٔ���ه ���� ���� ����� �� ���ل �� ��ر أن ذ�� ����� ���، و ���� ا��ؤة ������ ����ؤة ������ ����� ا��ّ� ��� 

 ���� ا������ن ا�����ون.

 ������ أ���! أ��ل: و رؤ��� ��� ا������ �� رؤة ا������ ا������ دون رؤة ا����و�� ا������� و �� ���ن ���

 
��� أ����ا و �� ذر؟ ��ل: و ��ن ���� أول �� ��ل  ا����م ����. �� ا����� و ����� ا������ �� أ�� ���� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�  ١

�� ��ٔ��� ا������ �� ������ و ���ا ذ�� ا�����ق و �����و�� ��� و �� �� ذ�� �� ��ر أ�� �� ����� و �� �� ���، ��ل: ���� رؤ�� ����

 .٢٦ح  ٥٠: ٢راز�� ا�����ن 

��َ�ُ�ْ� َو ا�ْ�َ�َ�ُ�ْ� َ��� َو إِْذ ا�َ�َ� َر��َ� ِ�ْ� َ�ِ�� آَدمَ ِ�ْ� ُ�ُ��رِِ�ْ� «�� ��ل ا��ّ� �����:  ا����م ����و�� ا������ �� زرارة �� أ�� ��� ا��ّ�   ُذر�

 ْ��ِ�ِ�ُ ��ل: �ّ� ذ�� ������ ��ٔ����� ا������� و أ��� ا�ٕ���ار �� ��ور�� و �� �� ذ�� �� ��ف أ�� ����� و إ�� راز�� و �� ���� » ا��ْ

َ�ُ�ْ� �ََ�ُ���ُ�� ا��ُّ� �َ���ّ� ُ���َُ��نَ «�����:  َ��َ �ْ�َ �ْ�ُ�َْ��  ».َو �َِ�ْ� َ��

���أ���� ا�� ا����ز�� �� ا������ » إ�� ��ٔذ�� ا���� ا��ي أ�� ا��� ��� ��� ا�����ق«وا���وي �� ��� (���� ا�ّ���م):  ذ��،

أ��ل: ا�� �� ���� ا�����ق ا���ص، أم و ����ق ا����ة ا����م ����ا�� ��ء ���� أ��� �� ����� ��ه ا��ٓ�� ����   ا����م ����) ����ه ���  ١٠٠(

 ��، دون ���� ��� ���� ���� ا��ر.����� ���
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ـ ترصخ صارحة:  »أَ لَْسُت بَِربُِّكمْ «أنفسهم بحكم الفطرة أنه تعاىل ربهم، حيث ترصخ الفطرة من أع�قها عند السؤل 
»صنع منهم ما اكتفى به«شهدنا أنفسنا وشهدنا عىل أنفسنا أنها يف حاق ذاتها موحدة ّ� تعاىل! ولقد  »بَىل َشِهْدنا«

١ 
وقد يعنيــه املــروي  »ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«حجة لوحدانيته عليهم، وعّل األخذ تعني ذلك الصنع، وهو 

»نعم � الحجة عىل جميع خلقه أخذهم يوم أخذ امليثــاق هكــذا وقــبض يــده«تفس� الآلية:  السـالم عليهعن الصادق  
٢ 

  فاألخذ هو األخذ الصنع الحجة، فهم يف قبضته فطريا �يثاقهم دون تلّفت عنه وال تفلّت إّال من ظلم نفسه.
ي الحجــة حيث أخذ يخلق أرواحهم، أخذا يف أخذ دون أي وخز، وأين أخــذ مــن أخــذ؟! وهــذه هــ »أخذ ذريتهم«

الوحيدة الذاتية، غ� الوهيدة عىل أية حال، تقطع أية عاذرة يف األنفس واآلفاق، ومن األوىل الغفلة الذاتية الفطرية 
  للنفس:

حيث الغفلة الفطرية العاذرة تعذر صاحبها يف غفلة عقلية، فتغافال  »أَْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقياَمِة إِنّا كُنّا َعْن هذا غاِفلِ�َ «
تذك�ات الرساالت اإللهية، وأما اليقظة الفطرية فصاحبها غ� معذور وإن � يعقل، مه� كانت الحجة عليه قدر  عن

  حكم الفطرة.
ف� � يتزود اإلنسان يف أع�ق ذاته بحجة التوحيد، املعصومة، والعقول ليست معصومة وال ـ بأحرى ـ عاصمة دون 

إِنّا كُنّا َعْن «جة معصومة، فاإلنسان معذور يف ترك الرشعة، وله الحجة ـ إذا ـ: أخطاء، والرشعة اإللهية ال تقبل إّال بح
  ـ: غافل� عن أن ّهللا ربنا! إذ � يكتب يف ذواتنا كلمة التوحيد. »هذا غاِفلِ�َ 

عائشا يف  و من الثانية عامل الرتبية، فلو ال الفطرة املفطورة عىل التوحيد، فلمن يرشك باّ�، خاويا عن حجة ذاتية،
جو الرشك، يف تربية رشكية ب� اآلباء، أم أي مجتمع رش�، إن له عــذرا يف إرشاكــه بــاّ�، لقصــوره الــذا�، والواقــع 

  الخارجي.
و ال يقطع األعذار األنفسية واآلفاقية، إّال حجة ذاتية فطرية، وهي الدين حنيفا، حيث أمرنا بإقامة وجوهنا إليها: 

َقيُِّم َو لكِ فَأَقِْم َوْجَهَك لِل« يُن الْ يِن َحِنيفاً ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها ال تَبِْديَل لَِخلِْق ّهللاِ ذلَِك الدِّ نَّ أَكَْ�َ النّاِس دِّ
، ). حجة قيمة قا�ة عىل كل نفس �ا كسبت، ال تبّدل لها وال تبديل، قاطعة كل عذر إّال الجنون۳۰: ۳۰( »ال يَْعلَُمونَ 

أماذا من قصور دون تقص�، فالفطرة بنفسها ليست حجة كاملة ما � يساندها العقل فيستند إليهــا، ثــم الرشــعة 
  اإللهية تتبنى العقول كوسائط والفطر كأصول، وهنالك تتم الحجة البالغة اإللهية.

عة، ولكن الذي ال يعقل صحيح أن العقل اإلنسا� حجة رسمية راسمة لتكاليف الرشعة، حاسمة كل عاذرة أمام الرش 
ك� اإلنسان العاقل، يكلّف قدر �ييزه مه� � يكن كتكليف العاقل، فإذا كانت الدواب كلها تحرش لتطبيق الجزاء 

ٍء ثُمَّ إِىل َربِِّهْم  َو ما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَرِْض َو ال طائٍِر يَِطُ� بَِجناَحيِْه إِّال أَُمٌم أَْمثالُكُْم ما فَرَّطْنا ِيف الِْكتاِب «الوفاق:  ِمْن َيشْ
  ).۳۸: ۶( »يُْحَرشُونَ 

إن هللا يداق العباد يف الحساب يوم «فبأحرى اإلنسان سفيها أو مجنونا أو قارصا أن يكون مسئوال قدر �ييزه، وك� 
َو «ذلــك كذلك الدقة يف الحساب للدواب وغ� العقالء من اإلنسان عىل قــدر �ييــزهم!  »القيامة عىل قدر عقولهم

                                                        
����ا ��ٔ������؟ ��ل: ��� و ������� ���� و أي » ا� �َْ�ُ� �َِ����ُ�ْ «�� ��ل ا��ّ�:  ا����م ������� ا��ّ�  �� أ�� ���� �� أ��  ٣٦٢. و��� ١

 ��ء ����ا �����؟ ��ل: ��� ���� �� ا���� ��.

» ��� �� ا���� ����� �«��� ����� �����: ��� ��ٔ������ ��� ���� ���ن ا���ل، ا��ي ���و �� أ����� �� ا����ل و » و �������«أ��ل 

 �� ا����ء ا���� ��� ��� ���� ا����ة ا��� ���� �� ذا��� ������ ا��ّ�.

�� آ�� ا�����ق ���: ������ ��ن ��ا؟ ��ل: ���  ا����م ����و�� ����� ا���� �� أ��� �� ا�� أ�� ���� �� ا�� ����ن �� أ�� ��� ا��ّ�  

 ����� ا������ و ���ا ا����� و �����و��.

 
 ».َو إِْذ ا�َ�َ� َر���َ «�� ��ل ا��ّ�  ا����م ������ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�   . و �� ����� ا������ �� زرارة ��ل٢
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ُل اآلْياِت  بآيات الفطرة، حيث تتبنــى اإلنســانية  إليها بادئ� »لََعلَُّهْم يَْرِجُعونَ «أنفسية ك� نفصلها آفاقية »كَذلَِك نَُفصِّ
  كأول خطوة.

ذلك هو التجاوب املفهوم ب� آيتي الفطرة والذرية، فإذا كانت الثانية متشابهة فاألوىل املرشقة بنســبتها تفرســها، 
فيها تفس� الروايات املال�ة لها، ونكذب املخالفة لرصاحة أو ظهور مستقر فيه�، ونرد املشكوك إىل قائله ونصدق 

  دون رد وال قبول.
أَ لَْم أَْعَهْد إِلَيُْكْم يا بَِني آَدَم أَْن ال تَْعبُُدوا «و ذلك هو العهد األول، املعهود يف الفطرة، حيث ينّدد بهم ّهللا يف نقضه: 

يْ  ) فالعهد إليهم كلهم ليس إّال عهد الفطرة، ۶۰: ۳۶(»طاَن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌ�. َو أَِن اْعبُُدوِ� هذا ِرصاٌط ُمْستَِقيمٌ الشَّ
َو مــا َوَجــْدنا «حيث املجان� والعائش� يف الفرتة والقّرص خارجون عن عهد الرشعة، ثابتا فيهم عهد الفطرة.كــذلك 

). عهد لــزام الفطــرة، هــو حــزام صــارم لــذوي الفطــرة، ال ۱۰۲: ۷( »ْهٍد َو إِْن َوَجْدنا أَكَْ�َُهْم لَفاِسِق�َ ِألَكَْ�ِِهْم ِمْن عَ 
وكفى بحكم  ١: صنع منهم ما اكتفى بهالسالم عليهيعذرون يف إرشاكهم باّ� عىل أية حال، وعىل حد تعب� اإلمام الصادق  

  طرة حجة.الف
ذلك هو التفس� املفهوم لآلية املقبول لدى العقول، وهو القدر املتيقن �ا تعنيه، مه� روي بجنبه عــا� آخــر هــو 

  القبول.إّال البعض م� تضاد اآلية، والواقع املعقول بحق  ٢اآلخر يسمى الذر ال نعرف معناها ومغزاها
) فــ� فــوق ۴۸: ۴( »إِنَّ ّهللاَ ال يَْغِفُر أَْن يُْرشََك بِِه َو يَْغِفُر ما ُدوَن ذلَِك لَِمْن يَشاءُ «و هنا يتجىل الحق يف قوله تعاىل: 

الرشك هو اإللحاد يف ّهللا بنكران وجوده فبأحرى ال يغفر أن ينكر إذا ال يغفر أن يرشك به، وما دون ذلك هي كافة 
دون الرشك، يغفرها عىل رشوطها، وطبعا عدم الغفران ملن يرشك به ليس يف حياة التكليف، إ�ا هــو مــن  املعايص

  مات عىل الرشك.
ال يغفر أن يرشك به ألنه خالف حكم الفطرة من زاوية، وخالف حكم العقل من أخرى، حيث التصديق بوجود اإلله 

ن خلقه، إنه تسوية برب العامل� وذلك هو الضــالل املبــ�: الخالق واإلرشاك به يف شأن من شٔون األلوهية لخلق م
يُكْم بِرَبِّ الْعالَِم�َ « ) فكيف إذا ترك عبودية ّهللا إىل عبوديــة غــ� ّهللا، ۹۸: ۲۶( »تَاّ�ِ إِْن كُنّا لَِفي َضالٍل ُمِبٍ�. إِذْ نَُسوِّ

  فإنه أظلم من تلك التسوية الظاملة الضالة ما أظلمه.
   اآلية يف نربات: رجعة أخرى إىل

الرتبية القمة العاليــة،  »ربك«يف ذلك العرض الفطري، فك� رباك »أخذ ربك«هنا تلمح لرباط عريق ب� ما  »(ربك ۱
ككل تربية الفطرة املعصومة، فهنا لك عصمتان اثنتان، عصمة ربانية أوىل لإلنسان هي  »بني آدم«ر�  »ربك«كذلك 

ها، وعصمة ربانية ثانية هي للمرســل� ومــن يحــذون محــذاهم مــن أ�ــة الــدين لفطرت ّهللا التي فطر الناس علي
املعصوم�، وبينه� العصمة اإلنسانية قدر املساعي املبذولة للحصول عليها، وهي يف مثلث من األضالع: الفطرة ـ 

أصل ثان، فيتكامــل العقل ـ الرشع، فالعقل السليم يأخذ كأصل أّول من الفطرة السليمة، ثم يأخذ من رشعة ّهللا ك
  قدر معطياته ومساعيه.

 »بنــي آدم«هذه الستة تعني كــل  »ظهورهم ـ ذريتهم ـ اشهدهم ـ أنفسهم ـ ربكم ـ قالوا«ـ ثم ض�ئر الجمع يف  ۲

                                                        
ا��ر ������ة و �� ���ـ�� ا�����ـ� �ـ� ر���ـ� �ـ�ل: �ـ�ٔ�� أ�ـ� ��ـ� ا��ّـ�  ��ل ��ا�� �����  ١. �� ��� ����� أ���ا ��� ا���� ١

َ�ُ��ْ «�� ��ل ا��ّ�: ا����م ���� �ـ� ؟ �ـ�ل: ��ـ� ��ّـ� ا���ـ� ��ـ� ���ـ� ���ـ� أ�ـ��� �ـ�م أ�ـ� »َو إِْذ ا�َ�َ� َر��َ� ِ�ْ� َ�ِ�� آَدمَ ِ�ْ� ُ�ُ��رِِ�ْ� ُذر�

 ا�����ق و ���ا و ��� ���ه.

 
�� ����  ���ما� ����ا�� ������ �ٕ����د ���� �� ا���� �� ��� �� ا���دق ���� �� ����   - ٢٠ح  ٤٩: ٢. و�� ����� ا�����ن ٢

���� ��ل ��ل ا��ّ� �ّ� و �ّ� ����� أرواح ��� آدم: أ ��� ����� ����ا ���، ��ن أول �� ��ل ��� ���� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� 

 ���ر ����� إ�� ��� ��� ا��ٔو��� و ا��ٓ���� و أ��� ا��ٔ����ء و ا�������.
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  دو�ا استثناء.
حيث تختص باملرشك� وامللحدين عىل مدار الزمن، الختصــاص هــذه القولــة  »أن تقولوا«ـ ثم تتضيق الدائرة يف  ۳
  ملنحرف� عن توحيد ّهللا، اعتذارا بالغفلة القارصة.با

يًَّة ِمْن بَْعِدِهمْ «ثم تضيّق ثان يف  ا أَْرشََك آبأونا ِمْن قَبُْل َو كُنّا ذُرِّ فإنها تختص بقسم من املرشك� وهم  »أَْو تَُقولُوا إِ�َّ
يًَّة ِمْن بَْعِدِهمْ «الذين لهم آباء مرشكون فهم أوالء    الذرية باآلباء، فهم ذرية مرشكة دون آباء مرشك�.ملقابلة »ذُرِّ

واألخذ هو أخذ امليثــاق عــىل فطــرهم �ــا فطرهــا عــىل معرفتــه  »بني آدم«تلمح إىل ما أعطاه ّهللا تعاىل  »أخذ«ـ  ۴
  بتوحيده.

أن القصد من ذلك شاهد ال مرد له »أشهدهم ألنفسهم«أو  »أشهدهم أنفسهم«دون  »أَْشَهَدُهْم َعىل أَنُْفِسِهمْ «ـ وهنا  ۵
  .»بني آدم«عىل املشهود عليه: »الفطرة«احتجاجا باملشهود به:  »عىل«هو اإلشهاد 

فالفطرة التوحيدية ـ إذا ـ حجة ناظرة حارضة ربانية يف أعمق أع�ق الروح، ليست لتنفصل عن اإلنسان أيّا كــان، 
  فهو ب� غافل عنها تقص�ا:

  وال تعذره هذه الغفلة املقرصة، أو ذاكر لها بدرجاته، فمٔون باّ�. »نّا كُنّا َعْن هذا غاِفلِ�َ أَْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقياَمِة إِ «
ثم ال نجد من هو غافل عنها قصورا، مه� كان قارصا عن عقلية التكليف أم مجنونا، وإن كــان ّهللا ال يعــذب غــ� 

  املكلف� رحمة منه.
ىل أية حال، هي الحجة العاصمة املعصومة الربانية، وهي مع العقلية فالفطرة الحارضة مع اإلنسان ما هو كائن ع

  التكليفية تصبحان حجت� داخليت�، ال يقبل أي عذر بعده� أبدا.
فمه� غفل اإلنسان أو تغافل ع� سواه وعمن سواه، ليس ليغفل عن نفسه األصيلة وهي فطرته، إال تغافال مقرصا 

  يخرس فيه نفسه فيخرس كل يشء.
  ة أخرى إىل آية الذر يف مالحظات: رجع

ـ آية الفطرة تعم الناس من آدم وبنيه، فكيف اختصت آية الذرية ببني آدم، والفطرة هي الفطرة وامليثاق هــو  ۱
  امليثاق؟ واآليتان تعنيان عهدا واحدا؟

ثنى يف ذلك املرسح قد تعني آدم وبنيه، وهذه صورة رائعة عن س�ة كالمية رائجة؟ أو أن آدم نفسه است »بني آدم«
يًَّة ِمْن بَْعِدِهمْ «حيث الحّجة الثانية  ا أَْرشََك آبأونا ِمْن قَبُْل َو كُنّا ذُرِّ ال تشمله إذ � يكن له أب أو آباء،  »أَْو تَُقولُوا إِ�َّ

جة و� يكن ذرية من بعد آباء ل� تصح له هذه الحجة لو كان مرشكا، وهذا أصح بل هو الصحيح ال سواه، ثم ح
  الغفلة آلدم لو ال حجة الفطرة، غ� قا�ة بعد ما عهد ّهللا إليه مه� نىس ح� عىص:

  ).۱۱۹: ۲۰( »َو لََقْد َعِهْدنا إِىل آَدَم ِمْن قَبُْل فَنَِيسَ َو لَْم نَِجْد لَُه َعزْماً «
صــيغة  »بنــي آدم«ا ف و أما بنو آدم ككّل فليسوا ممن يوحى إليه حتى يكون له عهد ـ غ� الفطرة ـ بــالوحي، إذ

  قاصدة هادفة.
ا َعْن هذا غاِفلَِ� أَْو تَُقولُوا«ـ ما هو موقع  ۲ نّا كُنّ وتلك املسائلة الفطرية تطارد تلك القولة  »أَْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقياَمِة إِ

  وهذه؟
  قام.جوابه أن هناك حذفا ـ ك: حذرا أن تقولوا ـ لئال تقولوا وأشباهه، ألنه معلوم بقرينة امل

و إذ خلــق ربــك «هي كيان لهم ذّري قبل كونهم فيه يعقلون ويتساءلون، فــالتعب� الصــحيح  »ذريتهم«ـ لو كان  ۳
فإنه يتطلب خلق آدم ك� هو قبل ذلك األخذ حتى يكون له  »بني آدم«دون حاجة إىل  »اإلنسان ذرا قبل كونه اآلن

، م� يدل عىل أن األخذ كان ضمن تناسل آدم وبنيه، فهو حتى تكون لهم ظهور فذرية»بني آدم«بنون، وكذلك نسله 
إذا بعد كونهم الحايل دون كيان ذري قبل كونهم، فإنه كيان دون تناســل كــ� يف الخلــق الثــا� يــوم اآلخــرة، كــ� 

رار ما وروايات عا� الذر تقول كلمة واحدة ـ إّال قليال ـ أنه خلقهم أوال قبل خلقهم يف تناسل، ثم ولد من ولد عىل غ
ذلك املثلث الرائع م� يضاف إىل أدلة سابقة لنا سابغة أن  »بني آدم ـ ظهورهم ـ ذريتهم«خلق أوال يف ذّر! إذا ف 

  .»ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«يف ذلك األخذ هي  »ذريتهم«
ة لها، فقد تقبل في� يعقل وال يطــارد أجل إن كانت روايات الذر هذه تعني غ� ما تعنيه اآلية، دون صلة تفس�ي
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الرضورة القرآنية أم أية رضورة، ولكن األك�ية الساحقة منها تظهر يف مظهر التفس� آلية الذر، فال مجال لتصديقها 
  أو ترد إىل قائليها.

  ؟ـ ترى وما هو الداعي لهكذا تعاب� متشابهة يف أفصح بيان وأبلغه حتى يختلف يف تفس�ها الناظرون ۴
ال تشابه يف متشابهات القــرآن  »املتشابه ما اشتبه علمه عىل جاهله«للمتشابه:  السـالم عليهعىل حّد تفس� اإلمام الرضا  

دالليا حيث الدالالت مستقيمة كأقوم ما يكون وأقيمه، وإ�ا التشابه فيها معنوي لبعد البعيدين عن غوامض املعا� 
رجاتهم فمحكمة، وقد تنحرصــ املتشــابهات يف أســ�ء ّهللا وصــفاته وأفعالــه فمتشابهة، وقرب القريب� إليها عىل د

املشرتكة االستع�ل لفظيا بينه وب� خلقه كالسمع والبرص واليد وما أشبه حيــث تســحب معانيهــا الخلقيــة عنــد 
لة يف الخلق عن املجاهيل إىل الخالق سبحانه، فال بد من تجريدها عن املعا� الخلقية، ك� ال بد من تجريد املستعم

  املعا� الخالقية كلفظ الخالق.
تحمل معنى غامضا قل� يعيه املعنيون بها املخاطبون، لذلك صيغت آية  »ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها«و ألن 

�، ففي كّل تشابه الفطرة بصيغة املسائلة، ويف تجاوب رائع بالغ ب� اآليت� يلمع املعني منه� ملن أمعن النظر فيه
من جهة وإحكام من أخرى، توّضح كّل تشابه األخرى هي األخرى يف توضيح األوىل ك� بينا، وّهللا أعلم �ــا يعنيــه 

  وليس علينا وال لنا إّال اإلمعان يف القرآن لنرتوى من مع� معانيه.
مــا مــن نســمة تولــد إال ولــدت عــىل «: آلـه و هعليـ هللا صـىلذلك، والفطرة اإلنسانية ال تشذ نسمة قط وك�يروى عن النبــي  

»الفطرة
١

»كل إنسان تلده أمه عىل الفطرة«
٢

»الحمد � الذي هداك للفطرة«
٣.  

  تلحيقة حول (ِفطْرََت ّهللاِ): 
اَس َعلَيْها«إن  وهو الروح اإلنسا�،  »أَنَْشأْناُه َخلْقاً آَخرَ «هي الذاتية العريقة اإلنسانية منذ  »ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّ

ق الروح، وقد يزول وعىل مدار حياته صغ�ا وكب�ا عاملا وجاهال عاقال ومجنونا، فطاملا العقل يأ� بعد ردح من خل
بالجنون، ولكن الفطرة اإلنسانية ليست لتزول، فهي ما به اإلنسان إنسان وما أشبه من نفسياته، ومهــ� زال عــن 

  اإلنسان أي يشء منه ليست لتزول عنه الفطرة اإلنسانية.
لصة هي الصالحة، وسائر و ألن املعرفة الربانية الصالحة ليست إال بذريعة العصمة الربانية، فاملعرفة الفطرية الخا

املعرفة كالسة فالسة مه� كانت ال عقل العقالء، إّال إذا تبنى يف معرفته فطرته الخالصة غ� املحجوبة بأي حجاب، 
حيث املعروف من النفس، الذي يعرف بــه  »من عرف نفسه فقد عرف ربه«: آله و عليه هللا صىلوهنا يعرف املعني من قوله  

اَس َعلَيْها«بعاد النفس اإلنسانية وأمسها بذات اإلنسان وهو الرب ليس إال أنفس أ  وعىل حد »ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّ
»ما من مولود إال يولد عىل الفطرة«: آلـه و عليه هللا صىلتعب� الرسول  

فطاملا العقل ـ فضال عن الحس ـ قــد يخطــأ حتــى يف  ٤
قالت الفطريــة، فهــي كنــز للعقــل يتبناهــا يف املستقالت العقلية، فضال عن غ�ها، ليست الفطرة لتخطئ يف املست

  سلوكه إىل ّهللا، مستن�ا من رشعة ّهللا يف تعاليه.
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فقد يرسم هندسة اإلنسانية الصالحة مثلث الفطرة والعقلية والرشعة، فالعقلية الصالحة هي الوسيطة ب� الفطرة 
ســتفادين معصــوم� تكوينــا هــو الفطــرة كأصل الدين وأثافيّه، وب� الرشعة كتكملة له، فالعقل املســتفيد بــ� م

: فطرت ّهللا، وإ�ا العقل يتكامل »ال تَبِْديَل لَِخلِْق هللاِّ «وترشيعا هو الرشعة، وك� ال تبديل لرشعة ّهللا يف أصلها، كذلك 
بعدته  ب� هذين معرفيا وعمليا، كل� ازدادت املعرفة إزداد العمل الصالح، عّدة وعّدة، وكل� إزداد العمل الصالح

وعدته، ازدادت املعرفة، فاملعرفة والعمل الصالح ه� جناحان للطائر القديس اإلنسا� براحلة العقل وزاد الفطرة 
  .»و ال ينبئك مثل خيرب«والرشعة، 

قدر املقدور واملقدر من صالح السلوك إىل ّهللا، ومن � يعرف نفسه  »فقد عرف ربه«هكذا  »عرف نفسه«ذلك، فمن 
ه وال سواه، حيث الجاهل بنفسه هو أجهل بغ�ه دون ريب، فمن ضل عن نفسه فقد ضــل عــن ربــه � يعرف رب

  ومربوبيه، فهو ضال عن الحياة اإلنسانية عن بكرتها.
ذلك، فسائر الطرق املختلقة املختلفة، فلسفية وعرفانية أّما هيه، غ� طريق الفطرة بالعقليــة الصــالحة والرشــعة 

غ� معصومة مه� كانت صالحة غ� مدخولة، حيث التغايض عن الفطرة كأصل تكويني  الربانية، هي طرق ملتوية
معصوم، مع التغايض عن الرشعة كأصل ترشيعي معصوم، إنه تغاض مذموم مأثوم، وال بد يف سبيل معرفة ّهللا من 

اطه املستقيم زاد معصوم هو الفطرة، وراحلة معصومة هي الرشعة، حتى يسلك سالك العقل سبيله الصالحة و رص 
  إىل ّهللا.

و ال بد يف ذلك السلوك من سلبيات وإيجابيات، سلبا للغشاوات عن الفطرة والعقلية التي تتبانا، وعن الرشعة في� 
حرفت، وإيجابا ألحكام الفطرة إحكاما ألحكام العقل، وإيجابا للتعقل يف استنباط األحكام الفطرية، وإيجابا للرشعة 

  ية والعقلية يف مستقالتها، وإبداعا يف غ� املستقالت فطرية وعقلية.تكملة لألحكام الفطر
ذلك، ولو كانت معرفة ّهللا بدرجاتها بحاجة إىل مقدمات منطقية وفلسفية وعرفانيــة وعلميــة مصــطلحة، لكانــت 

ن� منحرصة يف األخصائي� يف هذه الصالحات، وهي يف نفس الوقت غ� معصومة عن األخطاء قارصة ومقرصة، ولك
املعرفة الفطرية هي الكاملة الشاملة كل ذي فطرة، ثم وهي تتكامل بالعقلية الصالحة التي تتبناها كأصل أّول، ثم 
تتبنى رشعة ّهللا كأصل ثان، فهي ـ إذا ـ سائرة مس�ها إىل معرفة ّهللا بجناحي الفطرة والرشعة، مستزيدة يف هــذه 

  ح.السبيل بزائد التعقل فاملعرفة والعمل الصال
و مه� كان اإلنسان قارصا يف سائر القوات املدركة بتقص� أو قصور، ليس هــو قــارصا يف فطرتــه، فمهــ� عانــد يف 
تكذيب آيات ّهللا آفاقية وأنفسية، فليس له أن يعاند فطرته ح� تظهر دون إختياره عند ما تنقطع كافة األســباب 

ق بنقطة مجهولة مرموزة وهي نقطة الربوبية، وهنا يفحــم الحيوية التي يعتمد عليها، حيث الذات اإلنسا� تتعل
حيث هي محاكاة عن حكم الفطــرة،  »أَ لَْسُت بَِربُِّكمْ «إجابة عن  »بىل«الناكر لوجود ّهللا ووحدانيته بكلمته الفطرة 

  دون مقاولة لفظية.
الرشعية، لذلك فطره عىل فطرته  و ألنه ال يقدر اإلنسان إال عىل حجة بالغة إلهية ذاتية معصومة تبلغ به إىل حجته

  املعصومة يف حدود أحكامها حيث ال تخطأ فيها إذا ظلت دون حجاب، دو�ا إذا ضلت بحجاب.
إذا فللّه الحجة البالغة عىل اإلنسان أيا كان وأيان، وطاملا يتغافل اإلنسان عن ربه قضية الشهوة والحيونة واملصلحية 

البينات آفاقية وأنفسية، وحتى الفطرة حيث تحجب بحجاباتها، فليس يف وقت املادية لحد تصد عنه كل آيات ّهللا 
من األوقات فاضيا عن هذه الحجة الفائضة، فقد يربزها ّهللا عند الحجاب املطلق املطبق بقصور أم تقص� �ا يقطع 

ِفطْرََت ّهللاِ «ه املسمى ب ّهللا عنه كل األسباب التي كان يعتمد عليها، فهنا لك يجد ربه وجدانا يف أعمق أع�ق نفس
  .»الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها

و ملا اكتملت الحجة األنفسية واآلفاقية لتوحيد ّهللا، فال عاذرة لإلنسان أيّا كان وأيان يف ضالله عن التوحيد الحــق 
هــي غفلــة  »َربُّنَــا ّهللاُ «ذاتية، حيث الغفلة عن  عاذرة»أَْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقياَمِة إِنّا كُنّا َعْن هذا غاِفلِ�َ «وحق التوحيد: 

  مقرصة قاصدة، وليست قارصة ذاتية.
يًَّة ِمْن بَْعِدِهمْ « ا أَْرشََك آبأونا ِمْن قَبُْل َو كُنّا ذُرِّ بآباء وسواهم، ال يعــذر اتبــاع الذريــة،  فإن جو اإلرشاك »أَْو تَُقولُوا إِ�َّ

  .التاركة لذواتها، التابعة ملا يضادها
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ذلك، وكافة التذك�ات األصيلة القرآنية تعني ـ في� تعنيه ـ الذكرى الفطرية، املغشوة بغشاوات األهواء الطائشة، 
  ف� دامت الفطرة خاملة غائبة فإنسانية اإلنسان ككّل هي غائبة، ألنها أصل الدين الحنيف، أمام كل جنيف.

ـ كأصل ـ هو الذي يدان به للسالك  إىل ّهللا، دون دين الفلسفة والعرفان وما أشبه، إذ ال عصمة ذلك، فدين الفطرة 
ـ ولو كانت صحيحة صالحة للسالك إىل ّهللا، ال تعم  فيها �ا فيها من تقص�ات وقصورات فتضادات وتناقضات، وأنها 

  كافة املكلف�.
لعلمي ـ دون املنطــق الفطــري فالفلسفة التي تتبنى املنطق العلمي نجدها ببنائها خالطا غالطا، فأثافيّها املنطق ا
) وك� استخرجها عيلم ۶۶( »هللاّ «املٔود بالكتاب والسنة ـ نجد فيه ـ ألقل تقدير ـ اختالفات ب� عل�ئه عديد أبجدية 

  .١نحرير وعالمة كب� كان يف سلك الفالسفة املنطقي� والعرفاء الرسمي�، ثم أصبح من أكرب املعارض� لذلك الثالوث!

                                                        
�� ا��ٔ��م ��� ا����رف ا�������، ا������ ������ �� ا������ ا����د�� ا�����ر �� ا���ج ا����زا ���ي ا�ٕ������� ا����� . ا�� ا���ذ١

 �����، و �� ��� ��� ذ�� ا���د ��� ������ه ا����ر ����� ��� �������ت أد��� و ا����را: ا�����ا ��:

 أن ا����� ��� أم �� ��� �� ���� ا�ٕ���رات. ١

 ».ا����ر«و �� أ�� ��� آ�� أم ا�������، و ����� ��� ا������ف �� ����� ا�����  ٢

 و ا�� �� ا����� ا������ أو ا������. ٣

 �� �� أ�� �� ا��ٔ��ل أو ا���وع: ���� ا����ء. ٤

 ������).و �� ������ �� �� ا��ٔ���ظ �� ��� د������ ��� �������؟ أم �� ��� ا������ ا������� ���؟ (��ح ا ٥

و �� ������ و �� ا������ �� �� ا����؟ أو ���زم ��؟ أو ���� �� أ��ر أر���؟ أو ���وط ���؟ و أن ا����� �����ر و ا������  ٦

 �� ��؟ (ر���� ��ر ا����ٔ���� �� ا����ر و ا������ ا�����ع ذ��، ���� ا����� �� ���� ا������).

�� �� ��ا�����؟ أم ا���� ا��ي ���ن ������ ا������؟ و ��ر ا����ٔ���� �� ����� ��� ���� و �� أن ا������ر إ�� ا����� �� �� إ  ٧

 ���ل: -��� ��� و إ��ام ���� - ا�ٕ���اق

�� �� ���ٔ�� �� ����� ا����� إ�ّ� و ��� د�� �� ا����� �� ا����ٔ، إ�� ����� أو ����ا و ��ٔن �� ������ ����� ����دة ا��ٓراء ��� 

 �ا.���� ���� أ�

و �� ���� » ����«و �� أن ا����ب ا�������ت ا����ر�� �� و ا�������� �� �� ���� أو �����؟ و أول �� أ��ى ��ا ا���ل ��  ٨

��� ���اط و �� �� ��ا ا����م إ�����ن ذ����� ��رح ا������ �� أوا�� ���� ا���ود، و �� أ��ر إ����� ��ر ا����ٔ���� �� ���� 

 وا�� ا����� ا�����، و أ��ب �� ا��ٔول ��� ���� ����� إ�� أن:���� ا�ٕ���اق �� أ 

��� �� ��� �� �� ����� ��، ��م أن ���ن ���� ا��ٔ���ء ������ ��� �� ��م » �� أن ا���� ���� ا���ء �� ا���� �����ء �� ذ�� ا����«

 ������.ا���ه ������ إ����، و ذ�� �ّ�� ا�������� ��� ��� ����� و ���م ا���ر �� ا�

و �� ����� ا���� �� �� ����� أ�� أو أ��ر؟ و ��� ����� ا������ف �� أن ا������ ������ و��ه و ������� و���� ���� أم ��، ��  ٩

و إ��� ��ل: �� أ��ر و �� ��� �� » ��ح ا�ٕ���رات«���ز��ا �� أن ا���ء �� �� ��ٔ��ذ �� ـ ا����� أم ��، و ��ل ا����� ا����� �� 

ا��؟ ��ٔن ا����دئ ا��� ����� ���� إ�� ا������� ا������ ������ إ��� ���ن ��ق ا��ا��ة و �� أ��اء ا��ٔ��ال ا���ر�� و �����ت أ�� و

 ا���� ��� �� �����.

و ��ا ��  - أن ا������ �� �� ����� ��ٕ�رادة ��� ��ل ا���� و أ����� ���١٠ه ��ل أ�� ا����� و ������، و أ�� ������ ��� ا�����ا ��: 

أم ���� ������ ��� ��� ��ل ���� ا������ و ��ر��، و ���� ا����وا ��ا ا���� ���� �����  -�����وا ��� ا������ �� ����� ا������ت

 ���ر���� �� ��رة ا�����اك ا�����، �� إ�� ���� ��اد ا���� �� ا������ �� �� ا�������� أو ا����ر��؟

 ��ا��� أن ا���وم ا����� ��� ا���ر�� �� ����� ���� أم ��؟و �� ����� ا������ ا��� ١١

������ ا�ٕ���ا�� ���ل ���م ا����ره، و أن ا������ �� ا���وم ا���ر��، ������� ��� د���� ا������� و ا�����ام �� ا����وي، إذ ���� 

م، ������� ������ ���م ����، و ���� �� أ�� ا����� ����� ا������� ���� ا�����ام و ������، و أ�� ���� ���� ا����� ���� ا�����ا
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��رح ا������ و ��رح ���� ا�ٕ���اق، و �� ذ�� ���� �� ا����ٔ���� إ�� ا�ٕ�����ر ������ا ا���� ا�ٕ���ا�� �� ا����� ��� ا������� و 

 ا�����ام، و ��ا ��� ا����� و ا�����ام ��� �� ����رة �����.

�� ا���ود ا�����؟ أم و �� �� ا���ود و ا����م �������؟ ���� ا���� و ا�����  -��� - � �� �� ����رةو أن ا������ ا�����ا�� ١٢

ا����� إ�� ا��ٔول، ��ل ا����� �� ��ح ا�ٕ�ر��د: و ا��� ��� أن ا�����ام �� ��اب �� �� و �� ���ي ���اه �� ا���ود ا�����، �� 

�����، و �� �� ا����ره �� ������ �� ا���ود و ا����م ا������ ا������ �� ا��ٔ���س، إذ ���ز أن ������، و أ�� �� ���� ا���ا�� ��� 

�ّ� �������ام، �ٕ�ن ا��� �� ا���ل ا��ال ��� ا������، و ��ا ا���� ��� �������اك ��� ا��� و  �� �� ��ل ��� �����ت ا����ودات إ

���� ا���� ا����� �� ذ�� و ذ�� إ�� ��م د���� ا��ّ� ا����� و ا���� ا���� ا���ّ��� و ا�������، و أ�� ���� ا�������ت ��� 

 ��� ا������ ��� ������� �� ��از ا�����ل ا������ ا�����ا��� �� ا���ود ا������ و ا����م، و ذ�� إ�� ��م ��ازه.

��� ����ّ����� ���ٕ����ن ا���م و �� أن ا���� �� �� ����رة �� ا��ٔر�� ا�����رة أم أز�� ����؟ و �� أ��� ��� ا���� � ١٣

����ّ���ء، ��� إن ������ �� ���� وا��ة ����، و ��رح ا������ ��ّ� ا�ٕ����ل و أ��� ا����، �� و أ��� �� ��ن ����� 

 ا�����و��� ����و���، و �� أن ���� ا��ٔ�� ا����� أ��� �����.

��، و ا���� �ّ��� ��� ����� ���م ا�����ر (را�� ��ح ا������ ��� و ا�����ا �� ����� ا���� ا������ ا��ي �� ���وض ����� ١٤

�� ا����ر ����� ا���� إ�� ا�����ت ا���� إ�����ت ��، �� أّن ا����� �� ��  -���� ���م ا���� �� ��ا ا���ب) �� أ��� 

 ا���� ا���د أو ��؟ (ا����ر).

ا�ٕ���م ا��ازي و ��رح ا������ ����ه ��ا ��، و ���� ا������ و  و �� أن ����� ا���� �� �� �ّ� �� أم ر��؟ ������ و ١٥

ا�����ر ����ه ر���، و �� ��ا ا������ف ����� ا���د�� �� ����� ا���� ا������ أو ا������ أو ا����� (ا����ر) و ا���� أن 

��ع: إن �� ��� ����ل �� ��اب �� ��� ����ء ا�������� �� �����ا ��� ا���� و ا����، و ا��ٔ��� ���� ����� ���� ��� �

 ��: أن �� ����ل �� ��اب �� �� ���، و ���� أ���وا ا��� ا���م، و �� ���ض ا���� ��� ا������ (را�� ا�ٕ���رات).

��� و ذ�� ��� ���� إ�� أن �� ذا�� أ�� ���ن دا�� ��� ا������ ������س ������� إ�� ا�ٕ����ن، ورد ا���� ����� ��ٔ�� ��� 

 � و ��� ��ال ��� ا������ إ�ّ� �������ام، و ا������ ا�����ا��� ����رة �� ا���ود ا����� دون �����، و �� ���� أ�� ��ن ������ ���ا���

 ��� ا����� و ا���� و ���� ا�������ت.

����� ������ �� ��اب �� و �� ����� ا���ع ا�ٕ�����، ��ل ��رع ا������: ����� ا���م ����، �� ا��ٔ��� أن ��ّ�ف ��ٔ�� أ��  ١٦

 �� (را�� ��ح ا������ ��ى ��� إ��ءة أدب �� ا���� ا����� إ�� ����ر��س ���� إ������� ��� �� ا�ٕ���رات).

و أن ا���ع ا�ٕ����� �� �� أ�� ����� �� ا������؟ ��� ���� ��رح ا������ إ�� ا���� �����، أم �� أ�� �� و��؟ ��� ��  ١٧

 و ��ر��.���� ���� ا������ 

و �� ����� ا��ا�� و ��ا�� ��ٔ��� ����� ��� ذ�� إ��� ��� �� ا�������� و ����ا: ���� ����� ر��� �� ا���� ��� ذا��، أو ���ن  ١٨

 ����رة �� وا��ة و �� ا���� �� ا����� ��� ذ�� إ��� ا���� و أ�����، ورد ����� ����د ا���ازم ا����� ا��� ����� ر���� �� ا����.

و أن ا����ع ��� ا��ا�� �� ������ �� �� ��� ����� إ���ر ا������ و ا��ا�� ������ �� ا���ل؟ ��� ا���ره ا���� ا�����، أو ��  ١٩

 ��� ����� إ���ر ا�����ّ� ���� دون ���� إ�� إ���ر ا��ا�� ���؟ ��� ذ�� إ��� ��� ���� �� ا��������، و ��ل ��رح ا������:

�� �� وا�� ������ ا������ ��� ��  -��� - و ا���� أر�������� �� ا���� �� أن ذ�� ��اد ا��ٔ���س ا������ ��٢٠! �� ��ق ��� ا����

���� أر���؟ أم ��؟ و إ��� �� ����� زا��، و إن ذ�� ������ ��ارد ا��ٔ���س ا������� ��� �� ���� ا����، و ا���� ا����� 

 � �� ����� �� ���� ا�����.ا����� �� ا�ٕ���رات ��ٔر���، و ���� ���

و ا�����ا �� أن ا���ّ�ف �� ��� ���� ���و�� �� ا���ق �� ا���ّ�ف؟ ��� ذ�� إ��� ا���� ا�ٕ���ا�� و ��� ���� ��  ٢١

، �� ا��������، أم ��؟ �� ���� ���� أ�� ��� أو أ�� أو ـ ������ ��؟ ��� ا���ره ��رح ا������، و ��� ���م ا���� ا����� �� ا����ء

 ��ل: و �� ��ن ��� أن ا����وات ���� ���و�� �� ���� ا������، �� �� ا������ ا���م.

�� و �� �ّ�اءه ا�����ا �� ���ن ا���ود ا����� و ا������ و ا����م ا����� و ا������ ا������ �����، ���ر ����� ا������ إ�� ا��ٔر��� � ٢٣
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����، و �� ��� ���� أ��س ا������س ������ ����� ����� ������، و ���� ����� ا���م ا�������� ������ ������ ��� �� ��� ا����

��� ��� ���� �� ���� ��� ا��ٓ����، و ���� ا����، ��� ���ن ا��� و ا���� ا������ن ��� ��� ��� �� و �� ر�� ��� 

 ا��ٓ����.

م؟ ��� ذ�� إ��� ا���� و ا����� ا�����، أم �� ��ل ����� أ���؟ و �� أن ا��� ا����� و ا������ �� ��ل ��� ا������ �������ا ٢٣

 ��� ذ�� إ��� ���� ا�������ت �����:

�� ا���ّد ����� ا����� �� ��د �� ����� ا����ود، و �� ا��ا�� ����� ا�����م، و إ�ّ� ����� ���� �����، �� �� ��دا ���� إ�ّ� �������

 ا�������� و �� ����.

ز ���ّ� ا������ ������ ا����� و ا���� ا��ٔ��� �� أ���� ����و��� أو أ��ر ����و�� �ّ� ���� ��� �� ��م ���� ����ا و �� ��ا ٢٤

�� ا����ر��ت ا������، ��� ذ�� إ��� ����� �� ���ٔ��ي ا�������� ��� �� ��ل ���� ا�������ت، و ��م ��از ا����� ��� 

 ذ�� إ��� ا���� و ا�����.

���ط ا������ �� �� ا����ّ� �� ���� ا����ر��ت؟ ��� ���� �� ا���� و ا�����، أو �� �����؟ ��� ذ�� إ��� و �� أن  ٢٥

 ���� ا�������ت و ��� ���� (را�� ا�ٕ���رات و ا�������ت).

�، و ا����� ر��� و �� أن ا������ �� ��� أن ���ن ��ٔ��ر؟ ��� ذ�� إ��� ا���� ا�ٕ���ا��، و ���ا أ��� ��ن ا����� ��ا ���� ٢٦

�����، و ذ�� أ��� إ�� أن ا���� �� ����� أ��ر �� أ�� وا��، أم ���� ���� ��ٔ�� وا�� ��� ذ�� إ��� ا����ٔ��ون (را�� ���� 

 ا�ٕ���اق).

�� و �� ��� أ���� ���ف آ�� ���� �� أ��� ا�����ا �� إ���ن ����� ا������ ����ٔ���س ا������ �� ���� ا������ ��� ذ�� إ� ٢٧

�� ���� ������� إ�ّ�  -��ر ا����ٔ����، أو ا������ ��� ذ�� إ��� ا���� ا�ٕ���ا��، و ��د ا����� ��� ا������� ��ٔن ا������ أي ا����ل

��ٔ��ر ������ ����ة ����، أو �� ���� ا���� و ا����د، و �� ذ�� ��ر ا����ٔ���� �� ����� ��� ��ا ا����م أن ا������ ��اء أ 

ا���ود أم �� �� ���ف ����ه أ��ى ��� �� ذ��ه ا�����، ���� �� ذ��ه ا���� ا����� ����� �� ا����� ا�������: أن ���� أ��اء 

�� ��ّق  ا��ٔ���ء ا������ �� ���� ��� ��ود ��� ����� �� ا��ٔ���س و ا����ل، و ��� ا������ ���� ��� ��ازم ���� ا���� ���ر�� إ

 ا������ �����ود. - � �� ا����و��ت، و ��������� �� ���

و ������: أن ا������ �� ��ّ�ف ������ آ��ر�� و ��از���، ������ ا���� ا������ ����ء ��ا��� �� ��� ����� �������، ��� ���ف 

و ��� ���� ا���ى ��ٔ�������، و ������ ا���ّ��� �����ر �� ����� ا������ ا�����ة، و ����� ا���رة ا����ّ�� �� ا������ ا�����ة، 

�� ����� ا�ٕ�دراك ������ت ����� ا����� ا����� ��� �� ��ة درا��، و ���� ���� ا�����، و ���� ���� ا������، و ا��ٔول ��ٔ�����ن، و 

ا����� ��ٔر���، أ��ل: و ��ان ا������ن �� ��ٔ���ن �� ا������ ��� �� ا�����د �� ا����م، ���م ������� �� ا��ا�� ا��ٔ�� و ا��ٔ�� 

 ��� ��ّ�� أو ���ّ�.

و ���� ������ �� ��ض ��ص ��، أي ���و �� ا����م أ��ف ��� ا���� �� ��ا ا����ود، و ���� أن ���ف ا��ٔ��اض ا������ 

����  -أي ا���� ا��ي -���������� ������ ��� ��� ز��دة ���� ��� ا����ود �� ا����� ا���ارا، ������ ا��ٔ��ر �����ء ا��ي

 �ك ���م ���� �� ا���� ����ا�� إ�� ذ�� ا�����).ا���اد (و ��

و ���� ����� ا���ء ا���ص �����ع أ��ر �ّ� ���� و إن ��ن ���� �� و ����ه، و ��� ا�����ع ��� ����، و ���� أن ا��ٔ�� ا���ص 

�� أرد�� ���� �� ��ا ا�����  �� ���ن ����� ا����ر، إ�� �� ا��ٔو���ت أو ا�����ت، ��� ���� إ�� أن ����� �� ����م آ�� (ا����

�� «�����) و أ��ل: ا�����ل ��� �� ا���� ا����� �� ا����� ا������� ��دود ����خ ��� ���� �� ا��ٔ���ر �� �������� ��� ���ل: 

� ����� و ا�ٕ����ف أن ا��� �� ����� �� ا�������ت. إذ �� ���ن ��ر�� �» ���ف ����� ا�����، �� ���ف ���� �� ��ه ا������

ا���ء ��� ������ إ�� ��ق ذ�� ا���ء. ���� ا������ ا���م ���� أن ا��� �� ��� ا�ٕ���اق ا���د �������ل �� ا���� ا�����، و 

 ��ه ���� ���ات �� ا��������� �� ا���ود، و ��� ا������ت أ��ى �� ���� ����� ا�����، ��� ا�����ا ��:

� ���ا ا����� ��� ��ا ا�ٕ����ن، ����؟ ��� ذ�� إ��� ا���را�� و ا���ر، أم ��؟ ��� ���� أن ��� ا����� ا������ ��� ��� ٢٨
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 ����ر ا����ٔ���� (را�� ���� ���� ا�ٕ���اق �� أوا�� ا����� ا��ٔول �� ا������ ا������).

ا��������، أم ��؟ �� �� ����� ذا���  و �� أن ��دة ا����د و ������� �� �� ��� ا����ت ذا��� و ����� ا����ر�� ��� ���� ���ٔ��وا ٢٩

��� �� ا����ر��، ��� ���� �������، و �� ا������ ��� ا����ٔ���� �� ا������� (را�� ��ح ا������ و ا���ارق �� ���� ا������) و 

 ا����� ا����� �� أن ا������ ا����� �� �� �� ا���ّ���ت أم ���� ����� أ��� (ا����ر).

����� ا����� �� �� �� ا������ت ��� ا���ره ا����واري �� ������؟ أم ��، �� �� ������� ��� ����� ا���م و ا�����؟ و �� أن ا� ٣٠ -

��� �� ا������ �����، و ��د ����� ��ٔ��� �����ن إ�� ��ن ا��ا��� ا������ ����� ������� ا����� �� ا���ا��� �� ا������ ا����ف 

�� ����� ��� �� أ�� �� ��� ����، ��ل ا���� ا�ٕ���ا�� �� آ�� ا����� ا�����: ��� ا���� ����، ���� �� ا����، ���� �����ن ا��ا�

 ا�������.

و �� أن ا���اد ��اد �������ت ���؟ أم و ����ا�� أ���؟ ذ��ه ا���ر �� ��� ��م ��ن ا���م را���� �� ا��ٔ��ر ا����� ��  ٣١

 ا��ٔ���ر.

ا������� ا�ٕ����ن، ������ا�� إ�� ��ن ا��ا�� ���� ا���م، أو ���� ����� ا����د (را�� ��ح ا������) و و ا���� أ�� أ��� ��م �� 

��ل ��ر��: ا���ل ا��ي ذ��ه ��� ا������ ��م �� ا�������� و �� ������ » ا���ل ا��ي ���ل �� ��م«��ل ا���� �� ا�ٕ���رات: 

 ا����. - �����اك ا����

 ك ��� ا��������، ���� ا�������ن ���ا���� و ��ا����؟أ��ل: ��ه ���� ��ار

و ا��ٔ��� أن ����را �� ا�������� �� �����ا ��� ا���وري و ا��ا�� ��ٔن �� دا�� ��� ��� ��وري (را�� ��ح ا�ٕ���رات �� 

 ا���ورة و ا��وام).

� ذ�� إ��� ���� ا������ �� ا���� ا���دس و �� أن ���د ا����� �� �� ����د ا���� ���؟ ��� ���� ا������ن، أم ��؟ �� ٣٢

 �� ����� ا�������ت.

و �� أن ا����ات ا������ة �� ا������ �� �� ���ن و �� ���ز إر����� إ�� ا�����ع و ا�����ل و ا����ن؟ ��� �� ����ر ا����  ٣٣

ا���را�� و ا�ٕ���م ا��ازي (را�� ��ح ا�ٕ���رات  و ا����� �� ا�ٕ���رات و ���� و ����ر ا�����ر، أم ��، �� ���ز ا�ٕ�ر��ع؟ ��� ����

 و ا������).

و �� أن ا����ات ا������� �� ���� �� ���� ا������؟ ��� ���� ����ر�� و ������� ������ ا����� و ا����� ا����� و  ٣٤

 أ�������، أم ��، �� ����ج إ�� و��ة ا���� ذا��� و ������؟ ��� ذ�� إ��� ا���ر و ����وه.

و �� أ�� �� ����� �� ����� ا�����رات ا������ف �� ا��ّ�؟ ��� ���� ����ر ا�������� و ������� ������ و ا����� و  ٣٥

أ������؟ أم ��، �� �� �� �� ��ن ا���� واردا ��� ��� ا����� ا������؟ ��� ���� ��� ا�ٕ���اق و ��رح ���� ا���� و ا���ر، 

 ��زم ا����� ��� ��اء.����ن ���� ا����� ��� ا���م 

و ا���� أن ا���� و أ����� ذ���ا إ�� أن ا������ ا������ ���� ����� ������� ا�����، و ���� ا����، �� ��� ��ز�� ا�����، و 

 ا���� و أ����� ������ ����� �����، �� أن ا����� ا����ا ��� أن ا������ ���� ��رود ا���� ��� ��� �� ورد ا�ٕ����ب.

و �� أ�� �� ����� �� ����� ا������ت ا������ف �� ا����؟ ��� ���� ا���� ا����� و أ�����، و ��ّ� �� ا�ٕ���رات �����: إن  ٣٦ -

ا���س �� أ���ا ��� ���� ا������ و ��� ا���ٔ�� أن ������� ����� �� ا������ت أم ��؟، �� ��� ا������ف ���� ������ �� ����� 

 ��� ا�ٕ���اق و ��رح ���� ا�ٕ���اق و ا���ر و ���� ا����. ا������ت؟ ��� ����

��ل ��� ا�ٕ���اق: و ���ّ� �� ����ج إ�� ���� ا��������، و ��ل ا���ر: أرى ���م ��ا ا���� و ��ا ا������ �� ا���� ���ّ� ا����� 

 �� ار���ب ���� �� ا������ت ا�����، و ��ّ�� ا����� إ�� ��� ا���.

ا���� �� ا����ء �� �� ������؟ ��� ���� ا����، أو ���ٕ����ن؟ ��� ���� ا���را��، ���� ا��ٔول �� ��� و �� أن ���  ٣٧

���������، و �� ���� ا����ى ا������ �� ا���� ا��ٔول و ا�����، و ���ن ����� ا����ى ���� �� إ�������، و �� ����� ا������ 

و�� ا����� و ا������ ا����� إ�� أ�����، و �� ����� ا������ن إ�� ������� �� ��� ا�ّ��دوام ا���ور�� ا������ و ا��ا��� ا������ و ا����
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�� ا��ا��� ا������، و ا������ن إ�� ا������ ا����� �� ��� ا�ّ��دوام �� ا����، و ا������ن إ� � �� ا����، �� ���� ����� ا��ا����ن إ

 ا������ ا�����.

��، و �� ����ط ����� ا����ى �� ا���� ا��ٔول، و ����� ���� ��ه ا�����رات إ�� أ�����، و ���ى و ��� ا����� ��������� �

د��� ا���� و ا���� �� ������، و ����ء ا�������� ا���روا ���� ا���را��، و إ��� ذ�� ا����� ا����� �� ���� ا����� و ا���ر 

ا���� ������، و ��� �� ���م ����� ا��ٔ���م ��� ���� ا�����ء ���� ���ٔ��و�� ���� ا���� و ��ّ��ا ����، ��� أ�� ��� 

ا������ ا���ور�� ������ ������، و �� و�� ��رح ا������ ���م ا���� ����ّ� �� ��ل: و ���ح �� ���م ا���� ا���اب و �����، 

��� إ�� أ������، و ا����س ا������� إ�� ������ و ذ�� ���� ا������ إ�� ا����س ا��ا����� إ�� ا��ا��� ا������، و ا����س ا����

 �� ��� ا�ّ��دوام �� ا����، و ��ا ا����� ��� ��ى ���� ����� ��� ا�������.

و �� أن ا������ �� ����� ����� ��� ���� ا�����ء؟ أو �� ��� ا������� ��� ���� ا����ٔ��ون؟ ��� ��� ������ ��������  ٣٨

� ا���را��، ذ���ا إ�� ا�������� �������، و أ���ع ا���� إ�� ا������ ا�����، و ��ل ا������ �� ��ح ���� ��������ف ا�����، ����

 ا�����: إن أ��� ا���� ا����� �� ��� ا��ٔ���ي ��� ��� ا��������.

������، و ار���ه ا���ر و  �� ����� أ�� �� أورد ا���� ا����� و ا����� ا����� ��� ���� ا�����ر �� ا����س ا���ا�� ا������

ا����� ����� ا�ٕ���ا�� ��ٔن ����� �� ا����س أ��� �� ���ٔ�� ا�����ر. ��ٔ�� �� ���� و ���و�� ��� ��د �����، �� ��� �� ـ 

 ا���را�� ����� ���� �� ا����س ا������ ا����� ������ (را�� ���� ���� ا�ٕ���اق).

������� �� ���س ا������، إذ ��� ����� ���ن ���� ا����س �� أ����� ��ور��ت ���ٔ�� و ا���� ا���� ا�ٕ���ا�� �� ����ر ا� ٣٩

����، ��اء أ ��ن ا��ٔ�� ����� أم �����، ���� أو �����، ����� أو ��ّ���، و �� ��� ا�����ر إ�� ا���� �� ا����س ا���ور��ت 

 ا������.

و �� ����ن �� ا����س. ��� ���� ا�����ر، و ���� و���ا �� ا����ة و ���� و ا�����ا �� ��وم ���ار ا���� ������ ��� ز��دة  ٤٠

ا����� �� ���س ا����وات، أو ��م ��و�� ������م ��� ���� ا����� ا����� و ا���ر، أو أن ا����ار ��� ���زم أ��ا ��� ���� ��رح 

 ا���� ��. ا������. و �� ���� أن ا���اع �� ا����م إ��� �� �� إ���ج ا����س ��

 و أ��� أ�� �� أورد أ�� ���� أ�� ا���� إ��ادا ��� ا���� ا��ٔول ��ٔ�� دوري، و �� ��� ا������ل ��� ا����� �����ده.

و �� أورد ا���� ��� �� ا���اط ا�ٕ����ب �� ���ى ا���� ا��ٔول، و �� ا���اط ا����� �� ���اه، و ���� زاد ا����� ا����� �� 

 د��� ���ا ا���.» �����«����� ا����س ��� 

�� ا���� �� ����ط ���ص ا�ٕ����ب �� ���ى ا���� ا��ٔول، �� ��ل: ����ط أن ���ن ����� أو �� ��ة ا������ �������� 

 ا�ّ��دا���، و ��� ����� ���ن ا���ا�� ا������ ������، و ��� ���� ا�����ر أر���، و ��� ���� ا���� ا�ٕ���ا�� وا��ة.

�ى ا������ �� ا���� ا��ّٔول �� ���� أ��� ��� �� ���� ����� ����، أو ���� ��� �� ���� ا���� و ا����� و �� أن ا��� ٤١

 و أ������، و ا����ا ���� ������، و أ��ب ا������ن �� �����.

ا�����ء، أو ��ور�� ���  �� ا������ن ���ٕ����ج ا�����ا �� أن ا����ى ا������ �� ا����ى ا���ور�� ���� �����؟ ��� ���� ����ر ٤٢

 ���� ا���� و ا����� و �� �������؟

و ��ا ا������ف ���ٔ �� ا����ف آ�� ����� �� أ��� ا�����ا �� أن ا������ �� ��ا ا���� �� ���� أ��� ا�������� �� ا��� و  ٤٣

 ا���� و ا���� ����� ��� ���� ��� ����؟

 � و ا���� ا����ى إ�� �� ������ ��� ���� ا���� و ا����� �� ا�ٕ���رات و ����؟أم �� ����� �� ا����� �����ى، و �� ا�����

و ا�����ا �� إ���ج ا����س ا����� ا�����ا�� ا��ّ�ف �� �������� �������� ���� ا���� إ�� ��م إ����� و ����� ���� ا������  ٤٤

 و ��ر��.

 ������، ���� ����� �������، و آ�� �ّ�ه ����� ����ا.و �� ������ ا����س ا����� ا���ف �� ������� ا�� ٤٥

 و �� أن ا����س ا����� �� ا������ و ا������ �� ����، ��� ���� ����� �� ���ٔ��ي �������، أو ����، ��� ���� ا������ن. ٤٦ -
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ا������ ا��ا��ة �� أ��� ا���� ا�����  و �� أن ا���وب ا������ �� ا���� ا��ا�� �� �� ���� أو ������، و أّول �� ��� ��� ��ه ٤٧

 ا��ٔ���ي.

و �� ��وط إ���ج ا���� ا����� ��ٔ�� ��� ا������ف �� ا���، و �� �� ��� ��� ا�������� ������، ��� ��� ��� ����؟ أم ��  ٤٨

 �� ��� ا������ف �� ا���� ��� ���� ا������ن؟ و ��� ��� ذ�� �� ��ح ا�ٕ���رات.

ج ا���� ا����� �� ا���� ا����� �� أ���م ا����س ا����� ا�����ا�� أي ا����� �� ا������ و ا������، ��ٔ���ط و �� ��وط إ��� ٤٩

 ا���� و أ����� إ���ب ا������، و �� ����ط ���� ا������ و ��ر�� و أ������� و أ���� �� إ�����ت ا����.

�م ا����س ا����� ا�����ا��، �����ط ا���� و��ب ��ا��� ا������ ����م و �� ��وط إ���ج ا���� ا����� �� ا���� ا��ا�� �� أ�� ٥٠

 ا������ �� ا����، و �� ������� ���� ا������ و ��ر��.

و �� ا���� ا����� �� ���� ا����س ا�����ا��، ا����� �� ا������ و ا�������، ���ل ا����: إن ا������ ا��ا��ة إن ����  ٥١

 ا����، و ��ل ���� ا������ و ��ر�� �ٕ�������� ��اء أ ���� ���ى أو ���ى.���ى �� ���� �� ��ا 

و �� أن ا������� ا������� إذا ���� ����� ����� و ���ى ��� ���� �� ا������ ا������ ا����� ا����ر�� ا����� ��� ���� ����  ٥٢

 ا���� ��� ���� ��رح ا������.ا������ و ��ر��؟ أم �� ���� ��� ���� ا���� و أ�����، و �� ا���ل 

�� إ��� �� ����ا �� إ���ج ا������ ا�����ا��� ا����� �� ا�������� ��� أن ا���� �� �� �� ا���� ا��ٔول �� ��و��� ��ه ا������، و 

 أ��ب ��� �� ا����ء، و �� أ��ب ��� ��رح ا������ أ��� ��� �� رّده ا���ر �� �������� ��ا��.

���ر ا�����ل �� ا������ ا������ �� �� ����ظ ��� ا�������، ����ظ ا���ا�� ������ �� ا���ق (را�� ��ح ا������ و �� أن ا� ٥٣

 أوا�� ا���� ا����� �� ا�������ت).

و �� أن ا����� ا��� ���ن ��ء ������ �� �� ���� ������� ا�����ع ������ل أو ���� ������� ا�����ل إ�� ا�����ع و  ٥٤

���ا ����� �� ا������ت، ��� إن ا���� �� ����� ا�����، ��� ��ه ا����� ا������، ������: ا����� إ���ن، ���� �������  ����

 ا�����ع ���� ������ل إ��� �� ������ب، و �� ��� �� ��ح ا������ ����� ا����.

�، �� ��ل �� آ�� ��ا ا����: ��ّ�� ��ا ا�����ع ��� و ������� ��� ا����ف ���� ���� ��ل ��رع ا������: ا����� ا��ٔ��ال ���

 -��ا ا����، و ا�� �� ���� �� �����ن

 و ������ن، ��� ���� ��� ��وق ا��� ا�����. -

و �� أن �ّ� ������� ��ا���� �� ا����م و ا��� و ������� �� ا���� و ������ �� ا�����، �����ن ����ز���� و ��������� ��� ����  ٥٥

�����ء ����؟ أو �� �����ن ����ز���� و �� ��������� ��� ���� ���ٔ��و��؟ (را�� ���� ا����� �� ���ن أ���م ا������ و ا������� �� ا

 أّول ���� ا������).

��� و �� ا����ص ا������ت ������س ا���������، و ا������ت ������س ا�����ا�� و ��م و��د ���س ا���ا�� ���� ��� ���� � ٥٦

 ا�����ر ��� ا����؟ و ���� ورود ا������ ا��ٔول أم ��، �� ���ك ا���ا��ت ����� ��� ��� ���� ا���� و ا���ره ��� آ��ون.

و �� ��از ���� ����� ا���� و ا���� �� أ��اء ��ق ا�����، ��� ���� ��� ���� �� �������� و ���� ��رح ���� ا�ٕ���اق و  ٥٧

�� ���� ���رة ا����� �����ه �� ا������� ا������� أ���، أم ��، �� �� ���ز �� �� وا�� ��  ا����� �� ���� ا�����،

 ا�������ت ا����ث إ�ّ� ا����ّ� �� ����� ���، ��� ���� ا���� و ���� ا������ و ��ر��.

 �ة ���� �� ��ح ا������.و �� ����� ا����� ا�������، و أ�� �� ا���ق ����� و ��� ا���ر��� و ���ك ������ت ��� ٥٨

و �� ����� ا����� ا������� ��ٔ��� ����� أم ��؟ و �� �� دا��� �� ا������ أم ��؟ (را�� ا�ٕ���رات و ��ح ا������ و ������ت  ٥٩

 ���� ا�ٕ���اق �� ا�����رات).

���� ا���� ا����� و ا�����  و �� ا����ء ا������ت و��د ا�����ع و إن ���� ���و��، دون ا���ا�� إن ���� ����� ��� ٦٠

ا����� و ا���ر و ��� ���� ����، أو ��� ��� ا������ت و ا���ا�� ��ق �� ��ه ا���� ��� ا��ا�� أ���، �� ��� ������� 

 ������ن ���ت ا�����ع �� ا���� أو �� ��� ا��ٔ�� ��� ���� ا����� ا��وا�� و ��� آ�� ����؟
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ذلك املنطق العلمي الرسمي كمقدمة رضورية لهذه الفلسفة، فضال عن نفسها التي فيها مغالطات ومخالطات، وال 

                                                                                                                                                         
�� ا������ و��د ا�����ع ��م ��م إ���ج ا���ب ا����� و ا��ا�� �� ا���� ا��ٔول (را�� ��ح �� و ذ�� ����� إ�� أ�� إن �� ��

 ا������).

و �� ��� ���ٔ ا������ف �� ����� ا������ ا��� ���ن ��������� �� ا�������ت ����� ا���ري و ا����ع ا������� و ا����وم 

 �ة �������� ا������ ا�����ل.ا�����، و ���ا ���ٔ ����� إ�� ����� ���� أ��ى ���

ا������� ������ء ا������ت دون ا���ا�� �� ا�����ا ������، ����� ذ��� إ�� أن ا������ ���  - أي ا���� و أ����� - �� إن ا����� ا��ٔو��

و ��� ��  ا������ت و ا���ا�� ��������ء و ���� إ��� ���ن �� ا������ت و ا�����رات �������، ������ ا����� و ا���ر

ا�����رات ��������� ��� ��� و�� �� �� ��ة  -ا�������، و ���� أ��ى ذ��� إ�� ا����ر ا������ �� ���ص ا������ت دون 

 ���� إ������ ����� ����ف ا������ت ���م و��د ��� ا���� ������ ا�ٕ���ا�� و �� ����.

��� ��ٔ�� �� ��؟ (را�� ا����� ا���دس �� ا������ ا������ �� ���� و ��� �� و�� ا������ف ���� و ��� ا���ر �� ����� ��� ا�

 ا�ٕ���اق ��� ����: و ����� د���� إ��ا���).

و �� و��د ا������ ا������ ا�����ل و �����، و أ��� �� �� ���� أ��ى ��ى ا���ر��� أم ��؟ و ��� ��ض ����� ����، ���  ٦١

���� و ��ر��� أم ��؟ ������ �����ا�� ا������ ��� ذ�� إ��� ����� أ��ى ���� ����� و��د ا�����ع ��� ���� ���� ا��

 ا����واري �� ������ (را�� ��ح ا������ ��� ���ن ا����و��ت).

و �� ����� ���س ا����، ����� �������� و �� ������ �����ا ا����ٔ���� و ��� ����� ��� ا������ ا��ٔول، و �� ��ا ا������ف  ٦٢

� ��ا�� إ���ج ���س ا���� ����� ا��ٔ�� �� إ���ج ا���وب ا������ �� ا��ٔ���ل ا������، إذ ���ة ا����� �� ����� ا����� ���� �� ����

 ���ه �� ا���� (را�� ������ت ���� ا�ٕ���اق ��ى ���ن ���س ا����).

���� و ا������، ��� ذ�� إ��� ا���ر ���� ���ل ا� -أي ��ور��ت -و �� أن �����ت ا�����ن �� ��� أن ���ن وا���ت ���� ٦٣

����� ا�ٕ���ا��، و إ��� ذ�� ��م �� ������� ���� ��� ورد �� ا������ ا��ّٔول، أم ��؟ �� ���� ��ن ������� أو إ��ا��� ����� �� و 

ل و ��� ا����� و ��ل: إن ا���م ������ ��� ذ�� إ��� ا���� ا����� و أ�����، �ٕ��� ��� �� أ��� رأ��� ����� إ�� ����� ا����� ا��ٔو

 �����ا �� ���� �� ا���ا�� ��ٔ�� ������� ا����� ا��ٔول.

و �� أن ا����ا��ات �� ���ن ��� �� ا�������ت ��� ���� ا����� ا����� ا���را�� �� �����: (ا���� ��� ا��أ���) أم �� �� �����  ٦٤

 و ا����� ا�����. ������ �� ا�������ت ��� ��� ���� ا�����ن و ا���ر

و �� ��� ����� ا����ف �� و��ب ��ن ا����ا��ات ����� ����� ����ة ����� ا����� ��� �� ��زم ا����� ا�����؟ أو ��م و���� 

 ���� ���� إ��د�� رأ�� ���� ��� �� ��زم ا����� ا��ّٔول.

 ���� ا�����، أم ��ور�� ��� ���� ����ر ا�������. و �� أن ا���� ا����� ������ا��ات ����� ��� ذ�� إ��� ��م ��� �� �� ٦٥

و �� ����� ����ن ا�ّ�� �� ����ن ا�ٕ�ّن، ��� ذ�� ا���� ا����� و ا���� ا�ٕ���ا�� و ا����� ا����� و ���� ا�������ت و  ٦٦

��� �����د ا��ا�� ���ٔ��� �� ��ح ا������ و ��رح ���� ا�ٕ���اق و ا�����ر �� ا����ٔ���� إ�� أن ا��ٔو�� �� ����ن ا�ّ�� �� ا��ي 

 - ا���رج و �� ا����، ��اء أ ��ن ������ ����ده ا������� أ��� أم ��، و �� ����ن ا�ٕ�نّ 

�� ا��ي ���ن ��� ����د را�� ا��ٔ��� �� ا���� ���، و أ�� ا���ر ��� ذ�� إ�� أن ����ن ا��� �� ��ن ا��ٔو�� ��� ��� �����د و  -

�ده ا��ا�� ������ �� ا���� و ا���رج ������ أ���، و ����ن ا�ٕ�ّن �� ��ن ا��ٔو�� ��� ��� ����ده ا��ا�� ا�����ل ا��ي ���ٔ��� و ���

��� �� ا���رج و ا���� ������. و ���ا ����� ا��ٔ�� ��� ���� ا������� ���ل ا������ط، إذ ���ن أ��� ا���ا��� ا��ّ��� ��� 

 �� ���� أن ���� ا������ف �� ��ه ا����ٔ�� �� ���ل ا����� و ا����� و أ��������.ا����� ا��ّٔول إ��� ��� ا����� ا�����، و أ 

إذا ��� ا����م إ�� ا��� «أي: �� و ����، و�� ورد �� ا�����: » ا��ّ�«و ��� إن أ��اد ا��������ت ا�����رة ���� إ�� ��د 

 ���� و ���� و ���� إ�� �� ��� �� �����ت ���� ا�������. » ������ا
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بد للسالك إىل ّهللا من زاد معصوم وراحلة معصومة ل� تكون عاصمة، وليست إّال راحلة العقل السليم بزاد الفطرة 
ة للــورود يف لجــج املنطقيــات والفلســفيات والعرفانيــات السليمة، استضاءة من الرشعة الربانيــة، دون أيــة حاجــ

  املصطلحة الحائدة عن الرصاط املستقيم والطريق القويم.
  نهاية أقدام العقول عقال و أك� سعي العامل� ضالل

  و كم قد رأينا من رجال ودولةفبادوا جميعا مرسع� وزالوا
  ١الواو � نستفد من بحثنا طول عمرناسوى أن جمعنا فيه قيل وق

فمن أسس الفلسفة تالزم العلة واملعلول، وألنهم يعتربون ّهللا علة يقولون بأزلية وأبدية الخلق لكونــه معلــوال لــه 
العلة هي والدة املعلول، وّهللا سبحانه � يلد و� يولد، فهو خالق باإلرادة وليس والدا دون إرادة ك� هــو تعاىل، و 

  قضية العلية املصطلحة.
  

  كيف حملناكم ىف الجارية
  »إنا ملا طغا املاء حملناكم يف الجارية. لنجعلها لكم تذكرة وتعميها أذن واعية«

ً  لسـالما عليهلقد طغا املاء يف طوفان نوح  ىف طمّو أمواجه وارتفاع أثباجه كالرجل الطاغي الذي عال متجرباً وشمخ متكربا
  طغا املاء عىل الطغاة وك� عىل ضبّاطه وخزانه فلم يضبطوا مدى الخارج منه ك�ة.

 و منها مسانخة العلة واملعلول، إذا فهناك مسانخة ذاتية ب� الخالق فكيف طغا املاء؟ وما هــي الجاريــة؟ وكيــف
  حملتنا و� نكن وقتئذ وإ�ا كان أجدادنا؟.

الْتََقى الْ�ءُ  رْنَا اْألَرَْض ُعيُوناً فَ �ِء ِ�اٍء ُمنَْهِمٍر. َو فَجَّ  َعــىل أَْمــٍر قـَـْد قـُـِدَر. َو طغا املاء ك� أراد ّهللا: فََفتَْحنا أَبْواَب السَّ
. تَْجِري بِأَْعيُنِ  كٍِر(َحَملْناُه َعىل ذاِت أَلْواحٍ َو ُدُرسٍ   ).۵۴:۱۱نا َجزاًء لَِمْن كاَن كُِفَر. َو لََقْد تََركْناها آيًَة فََهْل ِمْن ُمدَّ

آُت  و لقد سميت سفينة نوح بالجارية ألنها كانت تجري يف اليم املحيط، وتسمى السفن جواري: َو لَُه الَْجوارِ الُْمنَْش 
  ).۲۴: ۵۵ِيف الْبَْحِر كَاْألَْعالِم (

إنها حملتنا ونحن ذرية يف أصالب آبائنا املحمول� فيها، فقد حملنا �ا حملوا، رحمة مزدوجة و أما كيف حملتنا؟ 
من ربنا: لنا ولهم، فك� �ن عليهم كذلك علينا وأحرى إذ حملنا و� نكن شيئا مذكورا، إال ذرية، وهو آية للرحمــة 

يَّتَُهْم  ـ وهم املوجودون ح�  »ذريتهم«) فليست ۴۱: ۳۶ِيف الُْفلِْك الَْمْشُحوِن (والقدرة اإللهية: َو آيٌَة لَُهْم أَنّا َحَملْنا ذُرِّ
نزول اآلية ـ إنها ليست أبناءهم، كيف و� يكونوا موجودين وقتذاك فضال عن أوالدهم، وال أجدادهم، ألنهم ليسوا 

يَّتَهُْم هم أنفسهم إذ كانوا ذرية (اضافة اليش ء إىل نفسه اعتبارا بالحالة املسبقة) ذرية يف أية لغة واصطالح، وإ�ا ذُرِّ
ك� يقال: نطفتك ـ ميتتك ـ جيفتك، واملعنى فيها أنت حين� كنت نطفة، وح� تكون ميتة وجيفة كذلك الحال يف 
يَّتَهُْم فهم أنفسهم إذ كانوا ذرية يف أصالب آبائهم، ولنئ كان هذا املعنى خفيا يف البداية، فقرينة آيــة الجاريــة:  ذُرِّ

  ناكُْم ِيف الْجاِريَِة وكذلك نفس آية الذرية، فيه� الكفاية التامة لحرص معناها يف إضافة الذرية إىل نفسها:َحَملْ 
يَّتَهُْم حملناهم إذ كانوا ذرية، وما أحسنه تعب�ا عن الحالة املسبقة الضئيلة لإلنسان، ول� يتنبه نعمة ّهللا عليه  ذُرِّ

  إذ � يكن شيئا مذكورا.
ها لَُكْم تَْذكِرًَة: لنجعل الجارية التي حملــتكم يف أصــالب أجــدادكم، نجعلهــا لكــم تــذكرة: تــذكرة يف نعمتهــا لِنَْجَعلَ 

بآثارها الخالدة وأنقاضها الباقية بعد جريانها عــرب البحــر املحــيط: َو لََقــْد  لحملكم، وتذكرة يف جريانها عرب التاريخ
كٍِر ( ِفينَِة َو َجَعلْناها آيًَة لِلْعالَِمَ� ۱۵: ۵۴تََركْناها آيًَة فَهَْل ِمْن ُمدَّ ): إذ ظلت باقية حتى اآلن: فَأَنَْجيْناُه َو أَْصحاَب السَّ

  ) و�ا يحملها من بشارة:۱۵: ۲۹(
فهي آية يف أنقاضها، وآية يف اآليات املكتوبة عليها باللغة السامانية التي ترصح باسم الخمسة الطاهرين من أهل 
                                                        

إ�ـ� ��ـ� ا�ـ��� ا�ـ�ازي  ا��ـ��م ����. ���� ا�����ي ��رح ��ا�� ا����� ا��ٔ���ي �� ���� ��� ا����ان ا�����ب إ�� أ��� ا������  ١

 ��ه ا��ٔ���ر.
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وكل ذلك واقع، فالســفينة آيــة يف  »السـالم عليهم. عيل. فاطمة. الحسن. الحس�  آله و عليه هللا صىلمحمد  «ة بيت الرسالة املحمدي
اة الجســدانية إذ أنجــتهم مــن الغــرق، ويف  غابرها وحارضها، يف أنها نجاة للمٔون� من قوم نوح ولذريتهم يف الحيــ

  حتى نجاه ّهللا من الغرق. السالم عليهلذين أقسم بهم نوح  الحياة الروحانية إذ حملت بشارة الغيب: أس�ء الطيب� ا
ع� عىل قطع متنــاثرة مــن أخشــاب قد�ــة متسوســة  ۱۹۵۱يف �وز «سفينة نوح والبشارة املحمدية عىل أنقاضها: 

م�  وبالية، اكتشفها ج�عة من العل�ء السوفييت املختص� باآلثار القد�ة، إذ كانوا ينقبون يف منطقة بوادي قاف،
دعاهم إىل تنقيب أك� وأعمق، فوقفوا عىل أخشاب أخرى متحجرة وكث�ة كانت بعيدة يف أع�ق األرض، ومن بينها 

، سببت دهشتهم واستغرابهم، إذ بقيت ســليمة ۱۰سنتيمرتا وعرضها  ۱۴ع�وا عىل خشبة مستطيلة الشكل طولها 
  غ� متناثرة ب� األخشاب األخرى!.

التحقيق حول هذه اآلثار الغريبة، فتب� أن اللوحة وسائر األخشاب هي انقاض سفينة نوح  أكمل  ۱۹۵۲و يف أواخر 
  التي استوت عىل الجودي حسب القرآن، وقد ظلت عليها حتى القرن الحارض. السالم عليه

ية و قد شوهد عىل هذه اللوحة بعض الحروف التي تعود إىل أقدم اللغات، وللكشف عنها ألفت الحكومة السوفييت
لجنة قوامها سبعة من عل�ء اللغات القد�ة وبعد �انية أشهر من الدراسة لهذه اللوحة والكتابة املنقوشة عليها، 

وأنه وضعها يف السفينة للتربك واالستحفاظ بعد  السالم عليهأجمعوا أنها من نفس الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح  
وقد ترجمها العل�ء الروس املعنيون  السالم عليهانية أو السامية: لغة نوح  أن تحققوا أن تلك الحروف كانت باللغة السام

باللغات القد�ة إىل اللغة الروسية، ثم العا� الربيطا� (اين ايف ماكس) أستاذ األلسن القد�ة يف جامعة (مانشسرت) 
، وألجل هذه النفوس املقدسة ترجمها إىل االنجليزية، وهي بالعربية: يا إلهي ويا معيني، برحمتك وكرمك ساعد�

محمد ـ إيليا ـ شرب ـ شب� ـ فاطمة. الذين جميعهم عظ�ء ومكرمون، العا� قائم ألجلهم. ساعد� بحق أســ�ئهم، 
  أنت تستطيع أن توجهني إىل الطريق الصحيح.

ت حتى اآلن، واقع و لقد بقي هٔواء العل�ء يف دهشة عظيمة أمام هذه اللوحة بأس�ئها حيث توسل بها نوح و بقي
التصديق للقرآن َو َجَعلْناها آيًَة لِلْعالَِمَ�، وهذه اللوحة موجودة اآلن يف متحف اآلثار القد�ة يف موسكو ويف خرب 

  .١أن املسلم� رأوها من ذي قبل
  .٢و ملا اكتشفت هذه البشارة املحمدية نرشتها املجالت والجرائد املهمة العاملية: الروسية والربيطانية والقاهرية

إيليــا،  و إليكم صورة اللوحة الفوتوغرافية باللغة اآلرامية ك� نرشت يف الجرائد واملجالت وبعــض الكتــب ككتــاب
  وأصل اللوحة موجودة اآلن يف متحف اآلثار القد�ة يف موسكو: وقد ترجمت ك� سبق كالتايل:

يا إلهي ويا معينى، برحمتك وكرمك ساعد�، وألجل هذه النفوس املقدسة: محمد ـ إيليا ـ شرب ـ شــب� ـ فاطمــة، «
ئهم، أنت فقــط تســتطيع أن تــوجهني إىل الذين جميعهم عظ�ء ومكرمون العا� قائم ألجلهم، ساعد� بحق أس�

  الصواب.
  .١پارقليطا ـ إيليا ـ طيطه ـ شپرب ـ شپي�«يف ذكر أس�ئهم باللغة الرسيانية  السالم عليهو لقد سبق نوحا إدريس النبي  

                                                        
�� �� ����� ��� ����� ��ح  : �� ���دة �� ا��ٓ�� ��ل: ���ة و آ�� أ����� ا��� ��� ���ت إ���� ��ه ا��ٔ��، و٢٦٠: ٦. ا��ر ا�����ر ١

 ».��رت ر���
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ٌن واِعيَةٌ لِنَْجَعلَها لَُكْم تَْذكِرًَة َو تَِعيَها أُ  األذن التي تعي الحقائق الناصعة إنها تعي آية سفينة نوح، �ا عىل لوحتها  »ذُ
. فحياتــه وعــي السـالم عليـهمن آيات، وأوعى اآلذان آذان النبي�، وأوعاها بينهم جميعــا أذن الرســول األقــدس محمــد  

سألت «ملا نزلت آية األذن،  آله و عليه هللا صىل حد قوله  . وعىلالسالم عليهللحقائق دون نسيان، ويخلفه يف وعيه الشامل أذن عيل  
ه و عليه هللا صىلر� أن يجعلها أذن عيل قال مكحول فكان عيل يقول: ما سمعت من رسول ّهللا   »شيئا فنسيته آـل

 وعن عــيل  ٢
َخٌة  ٣وقال: أمر� ر� أن أدنيك وال أقصيك وأن تسمع وتعي آله و عليه هللا صىل: ضمني رسول ّهللا  السالم عليه وِر نَْف فَإِذا نُِفَخ ِيف الصُّ

�ُء فَِهَي ۱۵) فَيَْوَمِئٍذ َوقََعِت الْواقَِعُة (۱۴) َو ُحِملَِت اْألَرُْض َو الِْجباُل فَُدكَّتا َدكًَّة واِحَدًة (۱۳واِحَدةٌ ( ِت السَّ ) َو انَْشقَّ
)يَْوَمِئــٍذ تُْعرَُضــوَن ال تَْخفــى ۱۷يَْحِمُل َعرَْش َربَِّك فَْوقَُهْم يَْوَمِئٍذ َ�انِيَــٌة () َو الَْملَُك َعىل أَرْجائِها َو ۱۶يَْوَمِئٍذ واِهيٌَة (
َخٌة واِحَدٌة (۱۸ِمنُْكْم خاِفيٌَة ( وِر نَْف إِذا نُِفَخ ِيف الصُّ   ).۱۸:۶۹) فَ

ل وال فشل، نفخة هي األوىل من نفختي اإلماتة واإلحياء والواحدة توحي بنفاذها ورسعتها وشدة مفعولها دون مه
  ورصخة تسمع أع�ق الكائنات وترصعها و�حقها كأن � تكن، وعىل أثر هذه النفخة املدمرة:

: نفخة واحدة تخلق دكة واحدة، واحدة يف عدها، مزدوجة يف شدها »َو ُحِملَِت اْألَرُْض َو الِْجباُل فَُدكَّتا َدكًَّة واِحَدةً «
): يسمع منها صوت الدكداك: أشد الدّق الذي يسحق ويبدل اليشــء ۲۱: ۸۹َدك�ا َدك�ا ( ومدها: كَّال إِذا ُدكَِّت اْألَرُْض 

  إىل أجزاء دقاق كالدقيق.
  

  فطرت هللا هى أمانة هللا
ا ِعلُْمها ِعنَْد ّهللاِ َو ما يُْدِريَك لََعلَّ الّساَعَة تَُكوُن قَِريباً(   ).۶۳يَْسئَلَُك النّاُس َعِن الّساَعِة قُْل إِ�َّ

ــا «ئوال عن وقت الساعة تعنتا لها و نكرانا، كأنها ح� ال جواب عنها فال حقيقة لها، و الجواب الحاســم س قـُـْل إِ�َّ
عل البداية هي خلــق هــذا اإلنســان » لََعلَّ الّساَعَة تَُكوُن قَِريباً «و ال جواب سواه إّال ترجي قربها » ِعلُْمها ِعنَْد هللاِّ 

ل فال يعرفون مدى قربها إال �عرفة البداية، ام هي بداية خلق املكلف� قبل هذا حيث السائلون هم من هذا النس
  اإلنسان، فقربها يطمئننا ان األك� أيا كان لقد مىض، و عىل اية حال:

  ).۶۵ال نَِص�اً () خالِِديَن ِفيها أَبَداً ال يَِجُدوَن َولِي�ا َو ۶۴إِنَّ ّهللاَ لََعَن الْكاِفِريَن َو أََعدَّ لَُهْم َسِع�اً (
اللعنة �طلق الخلود الذي فيه »خالِِديَن ِفيها«السع� نار شديدة الحرارة والزبانية، وهي من مظاهر اللعنة االخروية، 

خروج، او الخلود املطلق الذي ليس فيه خروج، والخلود ـ أيا كان ـ يخص الكافرين، واما ســواهم ممــن يســتحق 
اعة يف القيامة، ثم مس سقر دون خلود، اللهم اال من هو كالكفار املعاندين، ك� العذاب، فعذاب الربزخ، ثم الشف

  ومن الكفار من ال يخلد او ال يعذب وهم القارصون.
ا ّهللاَ َو أَطَْعنَا الرَُّسوَال ( يْتَنا أَطَْعنَ   ).۶۶يَْوَم تَُقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِيف النّاِر يَُقولُوَن يا لَ

حال بعد حال يف ســيئات األحــوال،  »تقلب«ع� كانت يوم الدنيا اىل حقائقها النحسة الكالحة، و »تَُقلَُّب ُوُجوُهُهمْ «
  من جهة عىل النار كاللحم يشوى، واىل سائر التقلبات السوء هناك حسب سوء التقلبات هنا جزاء وفاقا. »تقلب«و

  التحرس الدائب عذاب فوق العذاب، ك�: »يا ليتنا«ثم 
ِبيَال ( َو قالُوا َربَّنا   ).۶۷إِنّا أَطَْعنا ساَدتَنا َو كَُرباَءنا فَأََضلُّونَا السَّ

                                                                                                                                                         
 . ا������ �� ������ (ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��).١

 
 ، و �� ا��ج �� ���� ا���ام ��� ��� ����� ���� �� ���� ا�������.٢٦٠: ٦. ا��ر ا�����ر ٢
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و هي مقالة األتباع، حيث الكافرين يعمهم واملتبوع� وللكل خلود، مه� اختلف خلود عن خلود وهذه القيلة لهم 
  ال محالة واقع:حيلة كأنها لهم عاذرة عن كفرهم، ام مخفقة عن عذابهم، واما مضاعفة العذاب ملضلليهم فهو 

  ). ۶۸َربَّنا آتِِهْم ِضْعَفْ�ِ ِمَن الَْعذاِب َو الَْعنُْهْم لَْعناً كَبِ�اً (
) مهــ� اختلــف ۳۸: ۷( »لِكُلٍّ ِضْعٌف َو لِكْن ال تَْعلَُمونَ «مه� ال يستجابون ككل، فقد يضاعف لهم العذاب، واخرى 

  ملضلل� لضاللهم وتخاذلهم يف اتباعهم!.ضعف عن ضعف، فضعف املضلل� لضاللهم واضاللهم، وضعف ا
  ).۶۹يهاً (يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُكونُوا كَالَِّذيَن آذَْوا ُموىس فََربَّأَُه ّهللاُ ِمّ� قالُوا َو كاَن ِعنَْد ّهللاِ َوجِ 

إِنَّ الَِّذيَن ئُوذُوَن ّهللاَ َو رَُسولَُه «رمة: مه� كانت مطلق األذية مح »فََربَّأَُه هللاُّ «هذه اذية خاصة فيها فرية وتهمة ملكان 
نْيا َو اآلِْخرَِة..   »لََعنَُهُم ّهللاُ ِيف الدُّ

  و لكن اذية الفرية هي العن وأن�.
، مه� ) فضال عن الرسل، فال تبقى فرية عىل رسول إّال مربئة �ا وعد ّهللا ۳۸: ۳۲( »إِنَّ ّهللاَ يُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمنُوا«و ل 

  .»َو كاَن ِعنَْد ّهللاِ َوِجيهاً «طالت املدة ام قرصت، ومه� مضت عىل الفرية ردح فاملهم هو الوجاهة عند ّهللا 
هي قصة اإلفك، وقصة حليلة زيد، وقد برأه ّهللا يف اذاعة قرآنية خالدة، ك� برء مــوىس  آلـه و عليه هللا صىلو م� آذوا النبي  

  .»فََربَّأَُه ّهللاُ ِمّ� قالُوا« م� نسبوا اليه من فاحشة
) يُْصلِْح لَُكْم أَْع�لَُكْم َو يَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َو َمــْن يُِطــعِ ّهللاَ َو ۷۰يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا ّهللاَ َو قُولُوا قَْوًال َسِديداً (

  ).۷۱رَُسولَُه فََقْد فاَز فَْوزاً َعِظي�ً (
د هو شديد السداد حيث يسّد عنه تخلفه عن العقيدة فانه نفاق، ام تخلفة عن الواقع فهو كذب، ام القول السدي

تخلفه ع� يعنيه فهو لغو، فليسّد عن اقوال املٔون� كافة الثغرات والنوافذ اىل باطل، وهذا من مخلفات تقوى ّهللا، 
ألع�ل، وهو ذريعة لغفر الذنوب، ثم القول السديد إذ تشمل القول اىل العمل اىل االعتقاد. والقول السديد يصلح ا

  وصالح العمل ه� طاعة ّهللا الرسول، وهي الفوز العظيم.
نَها َو أَْشَفْقَن ِمنْها َو  �واِت َو اْألَرِْض َو الِْجباِل فَأَبَْ�َ أَْن يَْحِملْ اَن ظَلُوماً َحَملََها اْإلِنْساُن إِنَُّه كإِنّا َعرَْضنَا اْألَمانََة َعَىل السَّ

َب ّهللاُ الُْمناِفِقَ� َو الُْمناِفقاِت َو الُْمْرشِكَِ� َو الُْمْرشِكاِت َو يَتُوَب ّهللاُ َعَىل الُْمٔوِمِن�َ ۷۲َجُهوًال (  َو الُْمٔوِمنــاِت َو ) لِيَُعذِّ
  ).۷۳كاَن ّهللاُ َغُفوراً رَِحي�ً (

الكون كله فإبائها عن حملها واإلشفاق منها وان اإلنسان حملها  آية االمانة هذه منقطعة النظ� يف عرض األمانة عىل
  ف� هي تلك االمانة وما هو عرضها وحملها واالباء عن حملها؟ »إِنَُّه كاَن ظَلُوماً َجُهوًال «

 االمانة ـ بوجه عام ـ هي كل ما ئون عليه ويطمنئ به ماال او حاال او عمال إّما ذا من واجب األداء اىل أهلهــا كــ�
أومنت وحيث وأّ� وكيف�، وال تصدق األمانة إّال في� قبلت طوعا او كرها فأداء لها ام خيانة فيها، واما التي � تقبل 
حتى ئون عليها فتٔوى او تخان، فال تحمل اسم االمانة مه� وجب قبولها او � يجب، وك� وهي مستحيلة بالنسبة 

  ى يأ�ن غ�ه فيها.لألمور التي ليست لتنفصل عن املٔومن حت
ثم املقبولة طوعا كسائر األمانات او كرها كامانة الس�وات واألرض والجبال ومن ضمنها اإلنسان، هي ب� محمولة 

لْيُ  إِْن أَِمَن بَْعُضُكْم بَْعضاً فَ ٔودِّ دون رد وب� مٔواة، فمن طبع االمانة أدأوا ال حملها إّال ألدائها، فمن حملها فقد خانها: فَ
اِس أَْن ۲۸۳: ۳ِذي أوُ�َِن أَمانَتَُه َو لْيَتَِّق ّهللاَ َربَُّه (الَّ  وا اْألَماناِت إِىل أَْهلِها َو إِذا َحَكْمتُْم بَْ�َ النّ ) إن ّهللاَ يَأُْمُركُْم أَْن تُٔودُّ

لَّــِذيَن آَمنُــوا ال تَُخونـُـوا ّهللاَ َو ) كرشيطة من رشوط إسالم التكليف، وباحرى ا�انه: يا أَيَُّها ا۵۸: ۴تَْحُكُموا بِالَْعْدِل (
  ). ۸: ۲۳) َو الَِّذيَن ُهْم ِألَماناتِِهْم َو َعْهِدِهْم راُعوَن (۲۷:) ۸الرَُّسوَل َو تَُخونُوا أَماناتُِكْم (

و قد تختلف األمانات وجاه متقبليها يف عرضها، فال تعرض امانة العقل عىل من ليس يعقل، وال امانة الشعور عىل 
معروضة عىل الكون كله فكائنة كامنة يف الكون  »االمانة«ليس يشعر، وال اية امانة عىل ما ليس ليحملها، وهنا  من

�واِت َو اْألَرِْض «كله، املعرب عنه هنا ويف سائر القرآن ب  وتخصيص الجبال من زمرة غــ� العقــالء يعنــي مثــاال  »السَّ
ة العقالء يعني اعقل كائن، فهذه االمانة من الرحمة الرح�نية ألصلب كائن وأصلده، ك� تخصيص اإلنسان من زمر 

ٍء َخلَْقُه ثُمَّ َهدى«بعد الخلق كالهداية العامة  ا الَِّذي أَْعطى كُلَّ َيشْ َو إِْن «ومن الهدى لكل يشء هدي التســبيح »َربُّنَ
ٍء إِّال يَُسبُِّح بَِحْمِدِه َو لِكْن ال تَْفَقُهوَن تَْسِبيَحهُ    وتجمعه� الوالية وك� يف رواية. »مْ ِمْن َيشْ



 42

إذا فليست هي فقط ـ امانة العقل إذ تخص العقالء، وال امانة الشعور إذ تخص الدواب، وال اية امانة تخص كائنا 
دون سواه، فهي إذا امانة تعم كل كائن هي مخلوقة معه مفطورة فيه، خلقت مع الخلق كله وعرضت عىل الخلق 

اُن إِنَّــُه كــاَن ظَلُومــاً «رض العريض اىل من كله فانقسم يف هذا الع أَبَْ�َ أَْن يَْحِملْنَها َو أَْشَفْقَن ِمنْها َو َحَملََها اْإلِنْســ فَ
  فهي ـ إذا ـ الوالية، شعور التسبيح بحمد ّهللا وواقعه. »َجُهوًال 

يتقبلها، ثم وال موقف لها امانة  و ألنها امانة فقد تحملها الكون كله كرها يف تكوينه، إذ ال تسمى امانة وجاه من �
  إّال أدأوا او خيانتها:

... َو َحَملََها اْإلِنْسانُ « بعد تحملّها يف كره التكوين فحمل االمانة هو خيانتها، واإلنســان هــو رأس الزاويــة يف  »فَأَبَْ�َ
سفل ســافل�، ومــن حيــث خيانة االمانة ثم الجن ثم سائر املكلف�، فهو من هذه الناحية ـ ككّل ومجموعة ـ يف أ 

السابق� واملقرب� واصحاب اليم� هو رأس الزاوية يف أداء االمانة سليمة فهو يف أعىل علي�، حيث الرساالت اإللهية 
يف األصل ليست اال يف قبيل اإلنسان. ولو ان حمل االمانة يعني ـ فقط ـ تحملها، � يكن لإلباء عنها مجال ألي كائن، 

ليس اال لصالح الكائنات، فالتخلف عن قبولها تخلف عن ارادة  »انا عرضنا«لها بجمعية الصفات  حيث العرض الربا�
إِنَّــُه كــاَن ظَلُومــاً «إذا ب  »َو َحَملََها اْإلِنْسانُ «ّهللا، ولو كان باإلمكان لكان من العصيان، فقبولها طاعة، فكيف يعلّل 

يف تقبل االمانة املعروضة ظلم وجهــل يســتتبعان العــذاب؟! إذا فهل ان مطاوعة الرب  »ليعذب..«، ومن ثم »َجُهوًال 
فهي بعد ثان من تكوين كل يشء وكينونته، لكل حسب مستواه ومستطاعه ووهبته دون زائد وال ناقص، فهي ملن 

  يعقل تكليف العقل قدره، وملن يشعر تكليف الشعور قدره يف حيوان ام نبات ام ج�د:
�واُت  ُح بَِحْمِدِه َو لِكْن ال تَْفَقُهوَن تَْسِبيَحُهْم تَُسبُِّح لَُه السَّ ٍء إِّال يَُسبِّ بُْع َو اْألَرُْض َو َمْن ِفيِهنَّ َو إِْن ِمْن َيشْ َُّه كاَن السَّ إِن

  ).۴۴: ۱۷َحلِي�ً َغُفوراً (
»الوالية«ان امانة التكليف بصيغة اخرى هي 

والية ّهللا يف تسبيح دائب ك� لسائر الكون، وسائر الواليات يف درجاتها  ١
يف خا�ــة الرســاالت للخلــق أجمعــ�،  ٢يــة الرســول واأل�ــةلكل كتلة ك� تناسبها كوالية الرسل لسائر املكلف� ووال 

  .٣والتكليف صفة عامة يف الواليات بدرجاتها ومن أهم األمانات العملية الصالة
عه، وتسبيح ّهللا بحمده واقــع ال اجل! انها بوجه يعم ويطم هي امانة التكليف طوعا او كرها حيث كلّفها كّل وس

! وعرض األمانة هذه بذلك العرض العريض »إِنَُّه كاَن ظَلُوماً َجُهوًال «ريب فيه يف كل يشء، اللهم اال اإلنسان وأرضابه 
ليس ليعني عرض التخي� الرتديد، بل هو عرضها عىل كل كائن بفرضها يف ذات تكوينه، عرض يعنــي عــرض الحــال 

ليس إّال عرض واقع الحال لإلنســان  »إِنّا َعرَْضنَا..«كل كائن، حال واقعة ال مناص عنها يف كينونته، ف  للبعد الثا� يف

                                                        
����ده ا�� ا����� �� ���� ��ل: ��ٔ�� أ�� ا���� ��� �� ���� ا����  �� ���ن ا���ر ا���� � ٢٥٨ح  ٣٠٩: ٤. ��ر ا������ ١

����ََ� «�� ��ل ا��ّ� �� و ��  ا����م ���� ���� و ��  ���٢٦٠ل: ا���� ا������ �� اد���� ���� �� ��� و �� ����� ا�����ر ح ..» إِ�ّ� َ�َ�ْ��َ� اْ��

ا��ٓ�� ��ل ا������ أ��� ان ������� ���ا و ����� ا�ٕ����ن و ا�ٕ����ن ا��ي ����� ا�� ��  ا����م ��������� ا��ر��ت �� أ�� ����   ٢٦٧ح 

 ���ن أ��ل ����� ���ا �� ������� ��� ����� ا�� ���ن.

 
�� ا��ٓ�� ��ل: �� و���� ا��� ا������  ا����م ������ ا��ل ا����� �� إ���ق �� ���ر �� ر�� �� أ�� ��� ا��ّ�   ٢٦١. ا����ر ح ٢

ا����� ����ن أ��ل ا�� �� ��ب ا���ي و ا������ ��� ��� ا����د�� ������ و���� ا����ل و ������ و���� ا��ّ�، و ا�����ة ��  ا����م ����

.��� 

 
إذا ��� و�� ا����ة ������ و �����ل و ����ن ����ل �� ���� ��  ا����م ������ ��ا�� ا������ �� ا����� ان ����   ٢٦٥. ا����ر ح ٣

��� ���� ا����م ����ل: ��ء و�� ا����ة و�� ا���� ����� ا��ّ� ��ـ� ا��ـ��وات و ا�ـ�ٔرض و ا���ـ�ل �ـ�ٔ��� ان ������ـ� و ا��� ا���

 أ���� ���� أ��ل ���ة �� ��ء ����� ��� ���ه ا����ث ا������ ��� �� آ����.
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الظلوم الجهول، انه املتخلف الوحيد يف الكون كله �ن معه من أرضابه الجن اّمن ذا، وك� األســ�ء عرضــت عــىل 
ــةِ َو َعلََّم آَدَم اْألَ «املالئكة لبيان حالهم وجاه العلم بها  ) وكــ� الصــافنات ۳۱: ۲( »ْس�َء كُلَّها ثُمَّ َعرََضُهْم َعَىل الَْمالئِكَ

ا۳۱: ۳۸الجياد عرضت عىل سلي�ن ( ) كعرض الخ� عىل اهله، و�اثله يف اصــل ۴۸: ۱۸(») ك�َ ُعرُِضوا َعىل َربَِّك َصف�
َهبْتُْم ۱۰۰: ۱۸( »رْضاً َو َعرَْضنا َجَهنََّم يَْوَمِئٍذ لِلْكاِفِريَن عَ «العرض الرش ألهله:  اِر أَذْ ) (َو يَْوَم يُْعرَُض الَِّذيَن كََفُروا َعَىل النّ

نْيا َو اْستَْمتَْعتُْم بِها ا َو َعِشي�ا۴۰: ۴۶( »طَيِّباتِكُْم ِيف َحياتُِكُم الدُّ اُر يُْعرَُضوَن َعلَيْها ُغُدو�   ).۴۶: ۴۰( ») (النّ
هله� لزاما له� عطاء من ربك جزاء وفاقا، وك� النار هي البعد الثا� ألهلها فك� الجنة والرحمة ه� البعد الثا� ال 

جزاء حسابا يوم االخرى، كذلك االمانة املعروضة عىل الكون كله هي البعد الثا� يف االوىل، املتبني حياة االخرى اىل 
: مطلــق التكليــف ال »االمانــة«األمــر  كذلك »عرضنا«يف جمعية الصفات ال الذات وسبحانه  »انا«سج� ام اىل علي�! 

التكليف املطلق الخاص بذوي العقول، فسائر الكون مكلف �عداته ان يعيش سائرا إىل ما خلق ألجله، امام الخالق 
أَبَْ�َ أَْن يَْحِملْنَها«مسبحا وأمام الخلق عدال سائرا  دون رد وبأداء ك� حّملن، فان حمل االمانــة مطلقــا دون أداء  »فَ

خوفا خليطا »َو أَْشَفْقَن ِمنْها«نة لها مطلقا، ويف أداء غ� سليم خيانة نسبية، فأب� ان يخونها وكل يعمل ك� حّمل خيا
�واِت َو اْألَرِْض طَْوعاً َو كَرْهاً َو ِظاللُهُ  ِ يَْسُجُد َمْن ِيف السَّ الُْغُدوِّ وَ بتعظيم، خوفا من ّهللا وتعظي� لجالل ّهللا: َو ِ�ّ  ْم بِ

ْمُس َو الَْقَمُر َو النُُّجوُم ۱۵:) ۱۳اآلْصاِل ( �واِت َو َمْن ِيف اْألَرِْض َو الشَّ َو الِْجباُل ) أَ لَْم تََر أَنَّ ّهللاَ يَْسُجُد لَُه َمْن ِيف السَّ
ِث�ٌ ِمَن النّاِس َو كَِثٌ� َحقَّ َعلَيِْه الَْعذاُب َو َمْن يُهِ  َوابُّ َو كَ َجُر َو الدَّ ِن ّهللاُ فَ� لَُه ِمْن ُمْكرٍِم إِنَّ ّهللاَ يَْفَعُل ما يَشاُء َو الشَّ

)۲۲ :۱۸.(  
راٍت بِــأَْمرِِه أَال  ُجوَم ُمَسخَّ ْمَس َو الَْقَمَر َو النُّ ــُه فهناك يف الكون كلّه تسبيح وسجود ّ� والكل مسخر بأمره... َو الشَّ لَ

ارََك ّهللاُ رَبُّ الْعا َخلُْق َو اْألَْمُر تَب �ِء (۵۴: ۷لَِمَ� (الْ راٍت ِيف َجوِّ السَّ ) أَ لَْم تََر أَنَّ ّهللاَ ۷۹:) ۱۶) أَ لَْم يََرْوا إَِىل الطَّْ�ِ ُمَسخَّ
�واِت َو اْألَرِْض َو الطَّْ�ُ َصافّاٍت كُلٌّ قَْد َعلَِم َصالتَُه َو تَْســِبيَحُه... ( ن ). هــٔواء وهــٔواء مــ۴۱: ۲۴يَُسبُِّح لَُه َمْن ِيف السَّ

  .»فَأَبَْ�َ أَْن يَْحِملْنَها َو أَْشَفْقَن ِمنْها َو َحَملََها اْإلِنْساُن إِنَُّه كاَن ظَلُوماً َجُهوًال «حيوان ونبات و ج�د 
أ ترى بعد ان يف حمل االمانة تحمال لها ظل� وجهال حتى ئوب قبيل اإلنسان بذلك الحمل، ويف تحملّها وأدائها ك� 

ن حملها خيانة لها ناشئة عن ظلمه بها وجهله �ن حّملها إياه َو آتاكُْم ِمْن كُلِّ ما َسأَْلُ◌�ُوُه حّمل عدل وعلم! فليك
وا نِْعَمَت ّهللاِ ال تُْحُصوها إِنَّ اْإلِنْساَن لَظَلُوٌم كَّفاٌر (   ).۳۴: ۱۴َو إِْن تَُعدُّ

دحوة والجبال ذات الطول املنصوبة فال فقد خاب من ليس من أهلها انها عرضت عىل الس�وات املبنية واألرض امل«
أطول وال اعرض وال أعىل وال أعظم منها ولو امتنع يشء بطول او عرض او قوة او عز المتنعن ولكــن أشــفقن مــن 

»العقوبة وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن وهو اإلنسان انه كان ظلوما جهوال
١.  

انه ال أظلم من اإلنسان وال أجهل وجاه االمانة العامة إّال القليل ممن وىف لرعاية الحق فيها فمٔويها ك� حّمل، فهو 
الكون يف حمل االمانة يف احسن تقويم إذا وعى ورعى، وهو يف أسفل سافل� إذا أودع وغوى، فال مثيل له يف سائر 

  خيانة وأدائها صيانة.
في� كان أيا كان وأيان، يف كينونة الخلقة فان النفس المارة بالسوء، مه� خلقت له الفطرة والعقل، ولكنه  »انه كان«

  بالفعل يف االك�ية الساحقة تتغلب هواه عقله وطبعه فطرته.
ال ئومن، ظلوما بنفسه وغ�ه وأمانته، ظلوما بحقــه وكــل حــق وحقــوق في� ئومن من امانة وما  »إِنَُّه كاَن ظَلُوماً «

بحق ّهللا وامانة ّهللا ورعاية الحق يف خلق ّهللا! ومن مخلفات حمل االمانــة يف دركــات الخيانــة  »جهوال«اآلخرين... 
َب ّهللاُ الُْمناِفِقَ� َو الُْمناِفقاِت َو الُْمْرشِكَِ� َو الُْمْرشِكاِت « ومن ذلك يف عدم تحملها ك� حّمل قصورا او تقص�ا  »لِيَُعذِّ

ويبقى الرعيل األعىل من  »َو يَتُوَب ّهللاُ َعَىل الُْمٔوِمِنَ� َو الُْمٔوِمناِت َو كاَن ّهللاُ َغُفوراً َرِحي�ً «يف أداء االمانة ك� يجب: 
األداء، هــٔواء ال عــذاب لهــم إذ � املقرب� ومن ثم اصحاب اليم� الذين أدوها ك� حّملوها يف واجــب التحمــل و 

  يحملوها حيث أدوها سليمة، وال توبة إذ � يقرصوا فيها وال هم قارصون وجاهها.

                                                        
 �� ا����� ����. ا����م ����و أ���� ���   ا����م ��������  . ��� ا������ ����� ا����� ا���� �� ا�ٕ���م أ��� ا��١
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فالتقسيم الثال� هنا راجع اىل مقسم حملها خيانة ك� يف املنافق� واملرشك�، وتقص�ا او قصورا ك� يف املٔون�، دون 
  من � يحملها عىل اية حال كاملعصوم�.

هنا يعم الكافرين، وثني� وكتابي� امن ذا ممن أرشك يف توحيد ّهللا او رشعته وامره، او يف طاعته، فهو  »املرشك�«و 
يعم كتلة اال�ان بدرجاته، الذين يعيشون  »املٔون�«يشمل كافة دركات اإلرشاك باّ� يف مختلف دركات العذاب، ك� 

كب�ة حيث تكّفر بتوبة او شفاعة او رجاحة الحسنات او ترك الكبائر أما  حياة اال�ان مه� تفلتت عنهم صغ�ة او
  .»َو يَتُوَب ّهللاُ َعَىل الُْمٔوِمِنَ� َو الُْمٔوِمناِت َو كاَن ّهللاُ َغُفوراً رَِحي�ً «ذا من معدات التوبة من ّهللا: 

ل من يف الوجود، وقد منح مــا � �ــنح فيا لإلنسان من ظلوم بحق االمانة ما أظلمه وجهول بها ما أجهله وهو اعق
  غ�ه من معدات التكامل! 

  
  اولياء هللا قالوا ربنا هللا ثم استقاموا

ِة الَّ  إِنَّ الَِّذيَن قالُوا َربُّنَا ّهللاُ ثُمَّ اْستَقاُموا تَتَنَزَُّل َعلَيِْهُم الَْمالئَِكُة أَّال تَخافُوا َو ال تَْحزَنُوا َجنَّ نْتُْم تُوَعُدوَن َو أَبِْرشُوا بِالْ تِي كُ
نْيا َو ِيف اآلِْخرَِة َو لَُكْم ِفيها ما تَْشتَِهي أَنُْفُسُكْم َو لَُكْم ِفيها م۳۰( َحياِة الدُّ ُعوَن () نَْحُن أَْولِياؤكُْم ِيف الْ ) نُزًُال ِمْن ۳۱ا تَدَّ

  .١)۳۲َغُفوٍر َرِحيٍم (
لَِمْن شاَء ِمنُْكْم «آية االستقامة يف فّصلت فّصلت ثانيتها املجملة يف األحقاف، ثم ليست سواه� يف سائر القرآن إّال 

  ).۶: ۴۱( ») (فَاْستَِقيُموا إِلَيْهِ ۱۵: ۴۲(») (فَلِذلَِك فَاْدُع َو اْستَِقْم كَ� أُِمرْتَ ۶: ۸۱( »أَْن يَْستَِقيمَ 
ا ّهللاُ ثُمَّ اْستَقاُموا فَال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال «قاف تبرش بسلب الخوف والحزن وإثبات الجنة يف األح إِنَّ الَِّذيَن قالُوا َربُّنَ

م هذه ) وهنا يحمل املالئكة تنزال عليه۱۳( »ُهْم يَْحزَنُوَن، أُولِئَك أَْصحاُب الَْجنَِّة خالِِديَن ِفيها َجزاًء ِ�ا كانُوا يَْعَملُونَ 
البشارة بوالية لهم دائبة يف الدنيا و اآلخرة، وما ألّذها بشارة وحيا من ّهللا ثم إلهاماً يحمله مالئكة ّهللا! وترى ما هي 
الحاجة إىل بشارة املالئكة وواليتهم بعد ّهللا يف الدنيا واآلخرة؟ علّها لتكملة املقابلة بينهم وب� الكافرين، فأوالء لهم 

ط� وهم أوليائهم بعد الشيطان األول، وهٔواء لهم قرناء من املالئكة يبرشونهم وهم أولياء لهم بعد قرناء من الشيا
  ّهللا وبأمره يف الدنيا واآلخرة، ترشيفا لهم و ليس بحساب الحاجة.

قوا منها، .. وقد قلتم ربنا هللا فاستقيموا عىل كتابه وعىل منهاج أمره وعىل الطريقة الصالحة من عبادته، ثم ال �ر «
»وال تبتد عوافيها، وال تخالفوا عنها، فإن أهل املروق منقطع بهم يوم القيامة

ناس من الناس ثــم كفــر قد قالها «و ٢
»أك�هم فمن قالها حتى �وت فهو ممن استقام عليها

»فرائض هللا«و مادة االستقامة تخترص بل وتحترص يف  ٣
أصلية  ٤

                                                        
 و �� ����ه ���.��ا��  ٢٧ -٢٥: ٢٦. ����� ��� ا�������� �� ا�����ن ١

 
و �� ...» إِن� ا��ِ��َ� ���ُ�ا َر��َ�� ا��ُّ� «و ا�� ����� ���ة ا��ّ� و ���� ��ل ا��ّ� �����  ا����م ����. �� ��� ا������ �� ا����م ا��� ا������  ٢

.. ���� 

 
ا��ج ا�����ي و ا������ و ا���از و ا�� ���� و ا�� ���� و ا�� أ�� ���� و ا�� ��ي و ا�� ��دو�� ��ل ��أ �����  - ٢٦٣: ٥. ا��ر ا�����ر ٣

 ��ل: �� ����� ..» ِ��َ� ���ُ�ا َر���َ� ا��ُّ� �ُ�� اْ�َ���ُ��اإِن� ا�� «ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��ه ا��ٓ�� 

 
�ـ� و �ـ�� �ـ� ���ـ�: إِن�  -٢٦٣: ٥. ا��ر ا�����ر ٤ ا��ج ا�� ��دو�� �� ���� ا���ري �� ��� أ����� �� ا���� ��� ا��ّـ� ���ـ� و آ

 ��ل: ��� ��ا�� ا��ّ�.» ��َ�� ا��ُّ� �ُ�� اْ�َ���ُ��اا��ِ��َ� ���ُ�ا رَ 
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السالم عليهمكوالية ّهللا والرسول وخلفائه  
  وحقيقة املعاد، وفرعية كسائر الفروع املفروضة عىل العباد. ١

هي استقامة يف العمق بكافة متطلباتها، واستقامة يف طول الحياة وعرضها يف معارضها  »َربُّنَا هللاُّ «فاالستقامة يف قول 
إليه عل� وإ�انا وعمال صالحا، واالستقامة عليها شعورا يف الضم� وســلوكا يف  كلها، استقامة عىل الطريقة الصالحة

الحياة وصربا عىل تكاليفها، و األشالء والدماء يف سبيلها، والحرمانات وترك الشهوات والنفسيات يف جادتها بصــورة 
  قاطعة جاّدة.

ى منهم املالئكة وسمعهم؟! اللهم إّال من حــذى أ ترى املستقيم� ـ كلهم ـ تتنزل عليهم املالئكة ببرشاهم؟ فمن رأ 
، ولكــن� ٢إذ كانوا يــرونهم ويســمعونهم السـالم علـيهممنهم ونحى نحوه، وهم األ�ة االثنى عرش   آله و عليه هللا صىلحذو الرسول  

عند مــوتهم، مهــ� برشــوا الخصــوص مــنهم قبــل اآلية تعم املستقيم� كلهم، أو أن برشى املالئكة بوجه عام هي 
هو تنزلهم عليهم منذ استقاموا ليطمئنوهم عىل اســتقامتهم فيــزدادوا قوامــة عــىل »تتنزل..«والظاهر من  ٣موتهم؟

نْيا«قوامة، ثم   »َو ِيف اآلِْخــرَةِ «لــدنيا كــ� ال تفيدهم بشارة إّال أن تكون قولة يف الحياة ا »نَْحُن أَْولِيأوكُْم ِيف الَْحياِة الدُّ
لتكون زادهم يف مس�هم الشاق الطويل، فال يخافوا مستقبلهم األخرى، وال يحزنوا عىل ما فــاتهم يف األوىل! أم إن 
بشارة املالئكة درجات �ختلف التنزالت ك� استقامة املٔون� درجات، فقد يرونهم ويسمعونهم كالرعيل األعىل وهم 

                                                        
��ّ� ا����م ������ أ�� ���� ��ل ��� ���� ����   ا����م ������� ����� ا�� ا����   ٤٣ح  ٥٤٧: ٤. ��ر ا������ ١ إِن� ا��ِ��َ� ���ُ�ا َر���َ� «��ل ا

 ��ل: �� و ا��ّ� �� أ��� ����.» �ُ�� اْ�َ���ُ��ا ا��ّ�ُ 

 
� ���� ��اك ������ ���ل � ا����م ������ ����� ا��ر��ت ���� ��ل د�� ���ان �� أ��� ��� أ�� ����   ٣٦ح  ٥٤٥: ٤. ��ر ا������ ٢

 ؟..»إِن� ا��ِ��َ� ���ُ�ا َر��َ�� ا��ُّ� «ان ا������� ���ل �����؟ ��ل: اي و ا��ّ� ����ل ����� ����ٔ ����� ا�� ���أ ���ب ا��ّ� ���رك و ����� 

����� و������ ا������ �� ������، ��� ��:  �� ا��ٓ�� ���ل: ا�� و ا��ّ� ا����م ������ ا���ا�� و ا���ا�� �����ده ا�� أ�� ��� ا��ّ�   ٤٤و�� ح 

 ا������� ���� ���؟

 ���ل: �� ا��� �������� ��� ��� و ��ب ���ه ا�� ��ر �� ا���� ���ل: و ا��ّ� ������ ا���� ����� ا������� و ر��� ا������ �� ز����.

 
ُل َ��َْ�ِ�ُ� ا�َْ����َِ��ُ «ا����م ������ل: ��� و���� ا��� ا������  » �ُ�� اْ��َ��ُ��ا«ا���� �� ا��ٓ��  ٤٥ح  ٥٤٧: ٤. ��ر ا������ ٣ ��ل: ��� » �ََ�َ���

�ّ� �َ���ُ�ا َو �� �َْ�َ��ُ�ا َو ا�ْ�ِ�ُ�وا �ِ��ْ�َ «ا���ت  �ْ��ا� َو «��ل: ��� ������ �� ا������� » ��ِ� ا���ِ� �ُْ�ُ�ْ� �ُ�َ�ُ�وَن �َْ�ُ� ا�ْو�ِ��ؤ�ُْ� �ِ� ا�َْ���ِة ا���

�� ا����ة  »ا��ِ��َ� َ�ُ����َن ا���ُ�ْ� ُ����ُ�ا َر��ِ��ْ «��� ���� �����  ا����م ����اي: ��� ا���ت .. و�� ����� ا����م ا���� ا�����ي  » ِ�� ا��ِْٓ�َ�ةِ 

��ع ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� �� ��ال ا���ن ����� �� ��ء ا������ و �� ����� ا����ل ا�� ر��ان ا��ّ� ��� ���ن و�� 

� رو�� و ���ر ��� ا���ت �� و ذ�� ان ��� ا���ت ��د ��� ا���ن و �� �� ��ة ���� و ���� ��� ��ره ��� ����� �� أ��ا�� و ��

�� ���� �� ا���اب أ��ا�� �� ������� و ����� �� ���� �� ���� ���ا��� و ا���� دون أ����� ��� ����� ����ل �� ��� ا���ت ���� 

���ع ����؟ ��ل: �����اب ا��ا�� و ا������ �� دون آ����، ����ل �� ��� ا���ت و �� ���ن ���� �� ��� در�� زا�� و 

����ل ��� ا���ت ����� ���� ����� ���ى در��ت ا����ن و ���ر�� ا��� ���� دو���  - ؟ ����ل: ��ا����ض ا�� ا�� ��� ا�����

ا������ ����ل ��� ا���ت: ��� ���ز�� و ���� و أ��ا�� و أ��� و ����� و �� ��ن �� أ��� ����� و ذر��� ����� ��� ����� 

و ا����م ������ل ا��� ����� ���ى ����ا (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) و ����  ��� أ ����� ��� ���� ��� ����� ����ل ��� و ا��ّ� �� �

ا������ �� آ���� �� أ��� ����� ����ل او ��ا�� ��اء ��دا�� و أ���� �� ���ك ����� و أ���� أ ��� ���� ��� ���� �� ���رق 

» َ� ���ُ�ا َر���َ� ا��ُّ� �ُ�� اْ�َ���ُ��ا �َ�َ�َ��ُل َ��َْ�ِ�ُ� ا�َْ����َِ�ُ� ا��ّ� �َ���ُ�ا َو �� �َْ�َ��ُ�اإِن� ا��ِ��«���؟ ����ل. ��� و ر�� ���� �� ��ل ا��ّ� �� و �� 

��� إ����� �� ا��ٔ��ال ��� �������� و �� �����ا ��� �� ������� �� ا��راري و ا����ل ���ا ا��ي �������ه �� ا����ن ��ل ���� و 

 ».��� ����ون و ��ه ���ز��� و ��اء ��دا��� ا����� و ������ا���وا ������ ا��� �
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و يسمعونهم وال يرونهم كمن حذى حذوهم من املخلص�، أو يلهمــون دون ســ�ع ورٔوة كــاملٔون� األ�ة الهداة، أ 
املتوسط�، فمه� كان تنزلهم عند موتهم برٔوة وس�ع، فلكّل يف حياته منزل من املالئكة حسب قابلياته، فليس مثل 

مه� شملته البشارة املالئكية ب�  ١الطاهرة ابن عباس ـ عىل مكانته ـ ممن يتنزل عليهم املالئكة نزولهم عىل العرتة
  من استقاموا، وما أظنه تشمله وقد تنحى عن نرصة اإلمام املعصوم سيد الشهداء عليه آالف التحية والثناء.

ملتنزل املالئكة مكانا هم األ�ة وزمانا هو املوت، ولكنه ال �نع شموله كل املســتقيم� و مه� كان أجىل املصاديق 
إذا قيل بحق  »َربُّنَا هللاُّ «منذ استقاموا حتى املوت ويوم النشور، أياما ثالثة يعيشونها بهذه البشارة املرشفة، ويف الحق 

َربُّنَــا «اإللهية كلها دو�ا استثناء، وال �كن االستقامة يف يحمل كل� يتوجب عىل العبد تجاه ّهللا، إذ تشمل الرتبيات 
قوال نابعا عن علم، نابغا بإ�ان، فالقولة الخالية عنه� خاوية ال تحمل  »قالوا«الالئقة لهذه البشارة إّال أن تعني  »هللاُّ 

اســتدامة العمــل الصــالح الــذي  االستقامة فيها إّال خواء عىل خواء! ثم االستقامة تحمل بعد قوامة العلم واإل�ــان
  يتبنى مثلث العلم واإل�ان والعمل الصالح �راتبها. »َربُّنَا ّهللاُ ثُمَّ اْستَقاُموا«يتبعه�، فالقول 

سلبا بسلب  »ال إِلَه إِالَّ هللاُّ «فإنها »َربُّنَا هللاُّ «و هذه البشارة تحمل كال السلب واإليجاب جزاء من ربك عطاء حسابا عن 
  با بإيجاب.وإيجا

َجنَِّة الَّتِي كُنْتُْم تُوَعــُدوَن..«خوفا ع� يأ� وحزنا عىل ما أ�، وإيجابها  »أَّال تَخافُوا َو ال تَْحزَنُوا«فسلبها  وا بِالْ ! »َو أَبِْرشُ
َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم  فََمْن تَبَِع ُهداَي فَال«هي زادهم من بدئهم إىل معادهم  »فَال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ «

لَُه أَْجرُُه ِعنَْد َربِِّه َو ال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَحْ ۳۸: ۲( »يَْحزَنُونَ  ِ َو ُهَو ُمْحِسٌن فَ : ۲( »زَنُونَ ) (بَىل َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِ�ّ
)! نَْحُن أَوْلِياؤكُْم ِيف ۱۷: ۳(»ِفِهْم أَّال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ ) (َو يَْستَبِْرشُوَن بِالَِّذيَن لَْم يَلَْحُقوا بِِهْم ِمْن َخلْ ۱۱۲

نْيا َو ِيف اآلِْخرَِة...   الَْحياِة الدُّ
الوالية هنا املحبة والنرصة املســاندة عــل ضــوء واليــة ّهللا، فللمالئكــة تــأث�ات جليــة وخفيــة يف األرواح البرشــية 

بإلهامات ومكاشفات يف مختلف املقامات واملكانات حسب القابليات والــدرجات، وكــ�  »ا ّهللاُ َربُّنَ «املستقيمة عىل 
  للشياط� القرناء للكافرين إلهامات ألوليائهم حسب الدركات ظل�ت بعضها فوق بعض.

قات الحائلة هذه الوالية املالئكية وتلك الشيطانية يف الحياة الدنيا سوف تبقى يف اآلخرة أظهر وأقوى، حيث التعل
  هناك زائلة، فالوالية يف بروزها وتأث�ها تظل دون غطاء و وطاء نائلة.

ُعوَن (   ).۳۱.. ِفيها ما تَْشتَِهي أَنُْفُسُكْم َو لَُكْم ِفيها ما تَدَّ
  لكم فيها ما تشتهون ولكم ما تطلبون، جمعا ب� ما ترسون من طلباتكم وما تعلنون.

) فك� قدمتم ّ� يف حياتكم الدنيا مرضات الرب كلها، كــذلك الغفــور الــرحيم يجيــب إىل ۳۲نُزًُال ِمْن َغُفوٍر رَِحيٍم (
  طلباتكم ك� تشتهون وتدعون يف الحياة األخرى.

ْن َدعا إَِىل ّهللاِ َو َعِمَل صالِحاً َو قاَل إِنَِّني ِمَن الُْمْسلِِمَ� (   ).۳۳َو َمْن أَْحَسُن قَوًْال ِممَّ
للحال فتعني حال أنه عمل صالحا وقال إنني من املسلم�، فمن أحسن قــوال منــه؟ ف  »وقال عمل«عّل الواو قبل 

فلــ� اســتكملوا يف  »َعِمَل صالِحاً «فهم ممن  »استقاموا«وملّا  »إِنَِّني ِمَن الُْمْسلِِم�َ «هم القائلون  »الَِّذيَن قالُوا َربُّنَا ّهللاُ «
ْن َدعا إَِىل هللاِّ «عليهم أن يكونوا  تبنّي حق اإلسالم ألنفسهم، من ثّم لهم و فهو األحســن قــوال ممــن ســواه، وال  »ِممَّ

  أحسن منه قوال فيمن سواه.

                                                        
ا�� ��ل: ���� أ�� ���� و ���ه ��� إذ ا����� ��� ا��ور�� ����ه  ا����م ����ا��ل ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�   ٣٨ح  ٥٤٦. ا����ر ١

��ل: ز�� ا�� ���س ا�� �� ا���� ����ا ر��� ا��ّ� �� ا������ا ���� ��: ��  - د���� �� ��ل: �� ��رون �� ا�����؟ ��ل: �����ا: ��

 أ�� ا������� �� �� ���س ����ك �������� �� �� ا����� و ا��ٓ��ة �� ا��ٔ�� �� ا���ف و ا���ن؟ ��ل ���ل: ان ا��ّ� ���رك و ����� ���لر

�ل � ا����م ����و �� د�� �� ��ا ���� ا���� �������� �� ���: ���� �� �� ���س ... أ��ل: ��� ������  » إِ��َ�� ا�ُْ��ِ�ُ��َن إِْ�َ�ةٌ «

 ا�� ���س ����� ���� د���� �� ا��ٓ�� دون رؤة ا������� و ������ ا��� �� ا��ر�� ا����� �� ������.
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َو قــاَل إِنَِّنــي ِمــَن «يف سبيل الدعوة إىل ّهللا وك� أصلح به نفسه  »َعِمَل صالِحاً «و وجه آخر أن الواوين للعطف، ف 
 ستار، فإسالمه جاهر قوال وعمال فدعوة إىل ّهللا، وهذه هي الدعوة الحقة الحقيقي� جهارا دون تقية وال »الُْمْسلِِم�َ 

  التي ما لها من فواق.
و املعنيان علّه� معنيّان ويقتضيه� أدب اللفظ وعلو املعنى، فهناك عمل صالح وإنني من املسلم� قبل الــدعوة 

الدعوة يف سبيلها الشاق الطويــل، وقــد وه� من رشوط الدعوة، ثم عمل صالح وقول يف طريق الدعوة وه� زاد 
أفضل من غ�ه من الدعاة إىل ّهللا وأحسن، بقول وعمل صالح قبل الدعوة ومنذ ترعرع، آله و عليه هللا صىلزّود الرسول محمد  

  ومع الدعوة حتى القى ربه، فمن أحسن قوال منه.
يصدقها ويصعدها، ومــع االستســالم الــذي إن كلمة الحق حينئذ أحسن كلمة تقال، لكنها مع العمل الصالح الذي 

تتوارى معه الذات والذاتيات واإلنيات وحب الظهور وكل يشء، فتصبح الدعوة خالصة ّ�، ليس فيها للداعية شأن 
  إّال الدعوة.

و النهوض بتلك الدعوة البارعة يف مواجهات التواءات النفوس البرشية واستكباراتها، إنه أمر عظيم، وأعظــم منــه 
  عية الذي ال يهدف يف دعوته إّال ّهللا، تناسيا لنفسه ورغباته وكل يشء إّال ّهللا.الدا

إنه يعارض السيآت ليزيلها، وال تستوي الحسنات وال السيآت، فقد يقتيض صالح الدعوة أن يدفع بالتي هي أحسن 
  السيئة دون مجابهة �ثل ك� يفعلها غ� الصالح�:

ا الَِّذي بَيْنََك َو بَيْنَُه َعداَوٌة كَأَنَُّه َوِيلٌّ َحِميٌم ( َو ال تَْستَِوي الَْحَسنَُة وَ  يِّئَُة ادْفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَ اْدفَْع «) ۳۴َال السَّ
يِّئََة نَْحُن أَْعلَُم ِ�ا يَِصُفونَ    ).۹۶: ۲۳( »بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن السَّ

؟ فهل إنها مزيدة لتأكيد النفي حيث اإلستواء ال يكتفــي �فــرد، ولهــا ب� الحسنة والسيئة »و ال«ترى ما هو موقع 
) (َو ما يَْستَِوي اْألَْحياُء َو َال اْألَْمواُت إِنَّ ّهللاَ يُْســِمُع َمــْن يَشــاُء َو مــا أَنْــَت ۱۹: ۳۵( »َو َال الظُّلُ�ُت َو َال النُّورُ «نظائر 

  ).۲۲: ۳۵( »ِ�ُْسِمعٍ َمْن ِيف الُْقبُورِ 
انها للنفي، نفيا الستواء جنس الحسنة بأفرادها وجنس السيئة بأفرادها؟ فهو بأحرى نفيــا لالســتواء بــ� قبيــل أم 

ال يَْســتَِوي أَْصــحاُب النّــاِر َو «فل� ذا � تزد في� هو أوىل: »ال«الحسنة والسيئة! ولو أن تأكيد النفي يربر الزيادة يف 
َخِبيُث َو الطَّيُِّب  ) (قُْل ال۳۰: ۵۹( »أَْصحاُب الَْجنَّةِ  كمثال  »َو َال الظُّلُ�ُت َو َال النُّورُ «) وال سي� أن ۱۰۰: ۵( »يَْستَِوي الْ

ما «وهو أحرى بتأكيد النفي، وعّل اإلستواء املنفي يف  »َو ما يَْستَِوي اْألَْعمى َو الْبَِص�ُ «واقعة ب� املمثل أو مثال أوىل 
ايضا هو ب� األحياء أنفسهم، وب� األموات، ثم النفــي بــ� األحيــاء واألمــوات، وبــ�  »ْمواتُ يَْستَِوي اْألَْحياُء َو َال اْألَ 

  الحسنة والسيئة هو نفي االستواء بينه� بطريق أوىل.
  أم إنها لتأكيد النفي ب� الحسنة والسيئة وللنفي ب� مصاديق الحسنة ومصاديق السيئة؟

والجمع أوىل فإنه أجمع وأحىل! فإذ ال تستوي الحسنة يف  »ال«ابت إذ تقتضيه قولة الزيادة زيادة من القول، والنفي ث
اْدفَْع بِالَِّتي «أفرادها، وال السيئة يف أفرادها، فال ينحرص دفع السيئة بسيئة أخرى، فقد تكون سيئة تدفع بحسنة ف 

يِّئَةَ  بآيــات ّهللا،  لدفعها بحسنة، فاملعاند املكــذب وقد تكون سيئته ال تدفع إّال بسيئة فال مجال إذا »ِهَي أَْحَسُن السَّ
ــأَْجرُُه «الذي ال يرجى هداه، وال تصد هواه، ال تدفع سيئته بحسنة، بل  َجزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْلُها فََمْن َعفا َو أَْصــلََح فَ

  ).۴۱: ۴۲( »أُولِئَك ما َعلَيِْهْم ِمْن َسِبيلٍ َعَىل ّهللاِ إِنَُّه ال يُِحبُّ الظّالِِمَ�. َو لََمِن انْتََرصَ بَْعَد ظُلِْمِه فَ 
يِّئَةَ «فالعفو يف موضع اإلصالح دفع للسيئة بالحسنة ودرء لها    )۲۲: ۱۳(»َو يَْدَرٔوَن بِالَْحَسنَِة السَّ

ذلك يف مواردها، وك »ال تَْستَِوي الَْحَسنَةُ «) والعفو في� ال يصلح بل ويفسد هو سيئة بدل كونها حسنة، ف ۵۴: ۲۸و 
 »َجزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْلُها«كذلك يف مواردها، ف  »ال تستوي السيئة«السيئة التي تدفع بحسنة، والتي تدرء بأية حسنة 

ال تعم الختالف الحسنات، والسيئة التي تدفع  »فََمْن َعفا َو أَْصلََح فَأَْجرُُه َعَىل هللاِّ «ال تعم مواردها، الختالف السيآت، 
يِّئَةُ « من حسنة ال تدفع سيئة بل وتزيدها، فألنه بحسنة خ�  »اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ «ف  »ال تَْستَِوي الَْحَسنَُة َو َال السَّ

! ثم الدفع بالتي هي أحسن ليس إّال عن موضع القدرة، فلنئ أحس »َجزاءُ َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْلُها«ما أمكن الدفع، وإّال ف 
ضعف اخرتم و � يحرتم، ونفس الدفع يلمح إىل رشيطة القدرة، حيث العاجز ال يدفع، ال بالتي هي العدو موضع ال

ا الَِّذي بَيْنََك َو بَيْنَُه َعداَوٌة كَأَنَُّه َوِيلٌّ َحِميمٌ «أسوء و ال األحسن، فإنه ضعيف عىل أية حال،    .»اْدفَْع... فَإِذَ
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كَأَنَُّه «إ�ا  »انه ويل حميم«إن بقي العدو عىل عداءه كامنا، وليس هنالك دفع للسيئة وهو واقع بالتي هي أحسن و 
فاإلصالح درجات ك�  »َوِيلٌّ َحِميمٌ «يندفع عن ظاهر عداءه وإيذاءه كويل حميم، وقد يدفعه إىل مرحلة  »َوِيلٌّ َحِميمٌ 

والتّبجح إىل حياء ولينــة،  اإلفساد دركات، إذا دفعت باألحسن، بالفعل ينقلب الهياج والغضب إىل وداعة وسكينة،
وأنت ما دفعت إّال بكلمة طيبة، ونربة هادئة، وبسمة حانية أّماهيه من التي هي أحسن حسب ما يقتضيه عــالج 
الواقعة، طريقة مثيل وحكمة عليا تدفع واقعة السوء بها، وقليل هٔواء األعداء الذين يظلــون عــىل عــدائهم وجــاه 

ظيم، اللّهم إال عداء عريقا عميقا ممن ال يرجى واليته وحمتــه عــىل أيــة حــال، تلكم الواجهة الوجيهة والخلق الع
والهدف الرئييس من التي هي أحسن دفع السيئة، وإن بقيت العداء يف باطنها، ثم إزالة العداء، ثم اجتالب الحمة، 

  مه فأخذته العزة باإلثم.وأما إذا دفعت سيئة بسيئة أم زاد يزداد عدوك هياجا، فيخلع حياءه نهائيا إذ يتفلت زما
إن تلك الس�حة مع القدرة عىل انحصارها يف حاالت اإلصالح وهي يف األغلبية الساحقة شخصية، إنها بحاجــة إىل 

ِظــيٍم تصّرب ومعرفة وعطوفة ودراية زائدة وتلقية إلهية: ـ َو ما يُلَّقاها إِالَّ الَِّذيَن َصَربُوا َو مــا يُلَّقاهــا إِّال ذُو َحــظٍّ عَ 
)۳۵.(  

  صرب من ّهللا وحظ عظيم من ّهللا ه� جناحان لذلك الدفع العظيم:
) ومــن ۸۰: ۲۸( »ابِرُونَ َو قاَل الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َويْلَكُْم ثَواُب ّهللاِ َخْ�ٌ لَِمْن آَمَن َو َعِمَل صالِحاً َو ال يُلَّقاهــا إِالَّ الّصــ«

ى الُْقرْآَن ِمْن لَُدْن َحِكيٍم َعلِيمٍ «: لهآ  و عليه هللا صىلأعظمهم الرسول األعظم   نََّك لَتُلَقَّ ) ولقد لّقاه ّهللا واملحمــدي� ۶:) ۲۷( »َو إِ
من آله الطاهرين الصرب العظيم والحظ العظيم، فكانوا يواجهون األعداء بكل حنــان مــا أمكــن ومــن ثــم غضــب 

  الحليم.
توحي بعظمة ذات أبعاد: صرب وحظ ذي بعدين من العظمة،  »َصَربُوا الَِّذينَ «يف تنك� التعظيم بعد  »َحظٍّ َعِظيمٍ «هنا 

وما أعظمه العظيم يف ميزان ّهللا، وما أكرمه من يلّقاه من عند ّهللا، ويف الحق هم القلة القليلة من سابق� وأصحاب 
هَداِء َو الّصالِِحَ� َو َحسُ «اليم�:  يِقَ� َو الشُّ دِّ   .»َن أُولِئَك رَِفيقاً ِمَن النَِّبيَِّ� َو الصِّ

وقد يتبناه علم عظيم ومعرفة واسعة وس�حة  »َو إِنََّك لََعىل ُخلٍُق َعِظيمٍ «و من أعظم الحظ العظيم الخلق العظيم 
  فاسحة وتصرب عظيم.

ِميُع الَْعلِيُم ( اّ�ِ إِنَُّه ُهَو السَّ ٌغ فَاْستَِعْذ بِ يْطاِن نَْز   ) ۳۶َو إِّما يَنْزََغنََّك ِمَن الشَّ
اَن لِْإلِنْســاِن َعــ« يْطاَن كــ ُغ بَيْنَهُْم إِنَّ الشَّ يْطاَن يَنَْز ا ُمِبينــاً َو قُْل لِِعباِدي يَُقولُوا الَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّ ) ۵۳: ۱۷( »ُدو�

والنزغ هو الدخول يف أمر إلفساده، فإذا قلت التي هي أحسن دفعا للسيئة بالحسنى � يكن هناك مدخل لشيطان 
يْطاِن نَْزغٌ «ليجعل السوء سوا� أم يبقي عىل سوء،  ح� يفلت منك فالت، وهكذا يكون دور  »َو إِّما يَنْزََغنََّك ِمَن الشَّ

ِميعُ «من نزغه  »فَاْستَِعْذ بِا�ِّ «الشيطان أن يدخل يف األمور إلفسادها، فهنالك   »الَْعلِيمُ «استعاذتك وندائك »إِنَُّه ُهَو السَّ
  دعاءك.حاجتك واست

الغضب قد ينزغ فال يتصّرب صاحبه عىل إساءة، أماذا من نزغات يف مختلف الحاالت مه� كنت صبورا حلي� إّال من 
ِميُع الَْعلِيمُ «عصمه ّهللا، فإذا نزغك نزغ  اّ�ِ إِنَُّه ُهَو السَّ أستعيذ با� السميع العليم «وصيغة االستعاذة هنا  »فَاْستَِعْذ بِ

  .»جيممن الشيطان الر 
لَْقَمِر َو اْسُجُدوا ِ�ِّ  ْمِس َو ال لِ ْمُس َو الَْقَمُر ال تَْسُجُدوا لِلشَّ ــتُْم َو ِمْن آياتِِه اللَّيُْل َو النَّهاُر َو الشَّ  الَِّذي َخلََقُهنَّ إِْن كُنْ

يّاُه تَْعبُُدوَن (   ).۳۷إِ
ع� سواه، سواء أ كان املسجود له هو الشمس والقمر  نهي مٔود انحصارا للمسجود له يف ّهللا وانحسارا »ال تَْسُجُدوا..«

ك� هنا، والخطاب موجه اىل الساجدين له�، ام سواه� من أصنام وطواغيت أم أولياء ومالئكة كرام، وألن السجود 
الجمــع  إشــارة إىل ســبب املنــع وســعة املمنــوع بــدليل »الَِّذي َخلََقُهــنَّ «لغ� ّهللا تسوية له باّ� وهو ضالل مب�، و

  الشمس والقمر وسواه� من خليقته.»خلقهن«
يّاُه تَْعبُُدونَ «ثم و ترمــي  »إِْن كُنْتُْم إِيّاُه..«تعليق عىل عبادتهن، فالعابد ّ� ليس ليعبد خلق ّهللا، وال سي�  »إِْن كُنْتُْم إِ

 ّهللا باّ� إرشاك باّ�، يف معرفة و إىل التوحيد، والسجود لغ� ّهللا ينايف التوحيد. و كضابطة توحيدية كّل تسوية لغ�
  عقيدة، ام فعلة وقولة، أم أية حالة عىل أية حال، مه� اختلفت دركات ذلك اإلرشاك.
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و السجدة هي صورة عبادة، فان كانت لغ� ّهللا بنية العبادة وس�تها فمن أسفل دركات اإلرشاك باّ�، وإن كانــت 
حرتاما للمسجود له، فمن أد� دركاته، وإن كانت مستمرة فعوان بــ� ذلــك، صورة دون س�ة وهي أحيانية وإ�ا ا

الَِّذيَن ِعنَْد َربَِّك يَُسبُِّحوَن لَُه بِاللَّيِْل  إِِن اْستَْكَربُوا فَ َو النَّهاِر َو وذلك الثالوث عىل اختالف دركاته مشرتك يف الرشك! فَ
  ).۳۸ُهْم ال يَْسأَُموَن (

إِِن اْستَْكَربُوا«بحون له وله يسجدون، ليس الكون قاحال عمن يس عن عبادته وسجوده، إىل سجود الشمس والقمر  »فَ
عندية القرب مكانة تربوية ال مكانا، من مالئكة وإنس  »فَالَِّذيَن ِعنَْد َربَِّك «وه� آيتان من آياته، إلحادا فيها بافراط 

حيث الربوبيــة العامــة  »رَبِّ الْعالَِم�َ «عند ذاته أحد، وال  فليس »هللاّ «وجان، سابق� أو مقرب�، فإنهم عند ربك، ال 
بِاللَّيِْل َو «ال سواه  »يَُسبُِّحوَن لَهُ «بتلك الربوبية القمة التي أنت فيها بأعىل قمة  »ِعنَْد َربَِّك «ليست بذلك الزلفى، بل 

: ال �لّون من »َو ُهْم ال يَْسأَُمونَ «ا ّ� يف كل وقت لحّد أصبحت ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم وخطراتهم تسبيح »النَّهارِ 
  هذه الك�ة الكث�ة، وإ�ا يسأمون لو يغفلون.

ا الْ�َء اْهتَزَّْت َو َربَْت إِنَّ الَِّذي أَْحي ِه أَنََّك تََرى اْألَرَْض خاِشَعًة فَإِذا أَنْزَلْنا َعلَيْهَ اها َلُ◌مْحِي الَْمْو� إِنَُّه َعىل َو ِمْن آياتِ
ٍء قَِديٌر ( كُلِّ    ).۳۹َيشْ

قدرته عىل إحياء املو� مرسح األرض الخاشعة الخامدة القاحلة حيث تحيى بإنزال املاء فرتبو وتهتز،  »َو ِمْن آياتِهِ «
ٍء إِنَّــُه َعــىل كُــلِّ َيشْ «وبــأحرى  »إِنَّ الَِّذي أَْحياها َلُ◌مْحِي الَْمــْو�«فمن ذا الذي يربيها ويهزّها بعد خشوعها إّال ّهللا 

. فإذا كان إحياء األرض النتفاع األحياء فضال من ربك عطاء حسابا، فإن يف إحياء إنسان األرض النتفاعــه �ــا »قَِديرٌ 
قدم، و جزاءه �ا ظلم أم ظلم، إن يف ذلك لعدال بعد فضل، فواقع الحياة املكرورة املتتابعة لألرض الخاشعة يوقّــع 

! وك� ّهللا ينزّل عىل خاشعة األرض نازلة من مــاء الســ�ء »ا كاِذبٌَة، خاِفَضٌة راِفَعةٌ ليَْس لَِوقَْعتِه«بأحرى واقع الواقعة،
  إحياء لها لألحياء، كذلك ّهللا ينزل عىل خاشعة األبدان نازلة األرواح من س�ء الرأفة والعدالة وهو أحق وأحرى.

  
  أال ان اوليا هللا الخوف عليهم والهم يحزنون

َجَعلْتُْم ِمنُْه َحراماً َو َحالًال قُْل آّ�ُ أَِذَن لَُكْم أَْم َعَىل ّهللاِ تَْفَرتُ  قُْل أَ َرأَيْتُْم ما   ).۵۹وَن (أَنْزََل ّهللاُ لَُكْم ِمْن ِرزٍْق فَ
أن تجعلوا منه حراما  »قُْل آّ�ُ أَِذَن لَُكمْ «أنتم تقتسمون رزق ّهللا إىل حرام وحالل وكأنكم آلهة مّرشعون من دون ّهللا 

  أنه هو الذي حرم هكذا وأحل؟. »أَْم َعَىل ّهللاِ تَْفَرتُونَ «وحالال كرسل من ّهللا تحملون هكذا رسالة ّهللا 
) فجعل رزق منه حراما أو حالال ال بد وأن يستند إىل وحي بوسيط أم دون وسيط، ۴۰: ۱۲( »إِِن الُْحكُْم إِّال ِ�ِّ «فألنه 

أما أن تحرّموا أو تحلوا مصلحيا محاّدين ّهللا فهو خارج عــن دور الترشــيع، و� أم فرية عىل ّهللا أنه حرم أو أحل، و 
  يكن املرشكون يدعون أنهم هم املرشعون.

فألن العباد هم عباد ّهللا، ورزقهم كذلك هو رزق ّهللا، فليكن تحر�ه أو تحليله أيضا �ا رشع ّهللا، وهذه التحر�ات 
  عة ّهللا!.والتحليالت الرشكية ال أثر لها يف رش 

تعني اإلنزال من علياء كيان الربوبية سواء أ كان الرزق من الس�ء أو من األرض، فإن ّهللا ليس  »ما أَنْزََل ّهللاُ «و هنا 
له مكان عل حتى ينزل رزقه منه، وال أن األرزاق كلها من الس�ء حيث األرض هي متعاملة مع عوامل الس�ء من 

  يف إعداد الرزق بأعداد منه.
عىل إمكانية إذنه أحيانا يف ترشيع، حيث القــرآن فيــه برهــان ال مــرد لــه عــىل اختصــاص  »آّ�ُ أَِذَن لَُكمْ «و ال يدل 

وكــل ذلــك  »أَْم َعــَىل ّهللاِ تَْفــَرتُونَ «الترشيع باّ�، إذا فهو ب� تنازل أنه إذن للترشيع، أم أنه أرسلكم لبيــان رشعتــه، 
  ـ مبطلون. الثالوث منفي بحقكم فأنتم ـ إذا

ذلك، ألن الترشيع هو من اختصاصات الربوبية ال يحمله من سوى ّهللا ال استقالال دون إذن وال استغالال بإذن منه، 
 »آّ�ُ أَِذَن لَُكــمْ «اللّهم إّال افرتاء عىل ّهللا، وح� ال يأذن ّهللا لرســله يف ترشــيع، فكيــف يــٔون لغــ�هم أن يّرشــعوا، ف 

اســتغراب ثــان، وأمــا الثالــث وهــو  »أَْم َعَىل ّهللاِ تَْفــَرتُونَ «لكم يف ترشيع وال يأذن لرسله، ثم  استغراب أّول أنه أذن
  الرسالة فسلبيتها عنهم مفروغة، ثم وهم غ� مأذون� يف ترشيع.

و هكذا يقيض عىل كافة الترشيعات غ� الربانية مه� تسمت بأس�ء مغريــة كاالجتهــاد و مــا أشــبه، اتكــاال عــىل 
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ات واستحسانات واستصالحات، لحد تقّرر �ا تغّرر هيئة ملعرفة املصالح الوقتية س�حا لغيار أحكــام رشعيــة قياس
  ثابتة روعي فيها كافة املصالح الصالحة للخلود!.

  ).۶۰اِس َو لِكنَّ أَكَْ�َُهْم ال يَْشُكُروَن (َو ما ظَنُّ الَِّذيَن يَْفَرتُوَن َعَىل ّهللاِ الَْكِذَب يَْوَم الِْقياَمِة إِنَّ ّهللاَ لَُذو فَْضٍل َعَىل النّ 
فافرتاء الكذب عىل ّهللا من أّي كان وأيان إنه محظور محظور، ف� ظــنهم ـ إذا ـ يــوم القيامــة، أن ّهللا ســيعاملهم، 

ته املتواترة عليهم وسعة بفاضل رح� »إِنَّ ّهللاَ لَُذو فَْضٍل َعَىل النّاِس «وافرتاء الكذب عىل ّهللا هو من أكفر الكفر باّ� و
ّهللا وهم يكفرون كفرا وكفرانا، وتراهم يستخفون من ّهللا ما هو أعلم بهم  »َو لِكنَّ أَكَْ�َُهْم ال يَْشُكُرونَ «عنايته بهم 

  من أنفسهم أم ال يخافونه؟.
َمٍل إِّال كُنّا َعلَيْكُْم ُشُهوداً إِذْ تُِفيُضوَن ِفيِه َو ما يَْعزُُب َو ما تَُكوُن ِيف َشأٍْن َو ما تَتْلُوا ِمنُْه ِمْن قُرْآٍن َو ال تَْعَملُوَن ِمْن عَ 

�ِء َو ال أَْصَغَر ِمْن ذلَِك َو ال أَكَْربَ إِّال ِيف كِتاٍب    ).۶۱ ُمِبٍ� (َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْقاِل ذَرٍَّة ِيف اْألَرِْض َو ال ِيف السَّ
من شئونك الرسولية والرســالية، وهكــذا كافــة املكلفــ� بشــئونهم  »ِيف َشأْنٍ «يا حامل الرسالة القرآنية  »َو ما تَُكونُ «

تالوة املتابعة رسوليا ورساليا، دعائيا وتطبيقيــا، أنــت يــا »و ما تتلوا منه ـ من شأنك ـ من قرآن«الصالحة والطالحة 
أنتم كلكم رسوال ومرسال  »تَْعَملُونَ َو ال «حامل الرسالة، وهكذا كافة املكلف� به يف شأنهم الرسايل وأصله القرآن، ثم 

إِذْ تُِفيُضوَن «شهادة الحق الذي ال ريب فيه وال خفية تعرتيه  »إِّال كُنّا َعلَيُْكْم ُشهُوداً «قلبي أو قالبي  »من عمل«إليهم 
  من عمل، واإلفاضة هي اإلسالة يف خ�، أو الخوض يف رش، ح� تستفرغون لعمل م� تعملون. »فِيهِ 

تعني جمعية الصفات، وليست جمعية الذات، أم الذات مع غ�ها من الذوات التي هي  »نّا َعلَيُْكْم ُشُهوداً كُ«و هنا 
شهود فرعية بإذنه تعاىل كاملالئكة والنبي� واألعضاء العاملة واألرض، فإن ّهللا ال يردف نفسه بخلقه فضــال عــن أن 

  يأ� بصيغة تجمعه إىل خلقه.
كْرَ «و »طَيْناَك الَْكْوثَرَ أَعْ «هنا ك  »كنا«إذا ف  وما أشبه، أ ترى بعد أن مع ّهللا معط� آخرين للكوثر،  »إِنّا نَْحُن نَزَّلْنَا الذِّ

  ومنزل� سواه للذكر؟
  حتى يجمعهم إىل نفسه يف هذه الجموع؟!.

كلها، شهادة قيومية فقد يعني الجمع فيها ويف أرضابها عناية جمعية الصفات الربانية يف تلك الشهادة عىل األع�ل 
يَْوَمئِــٍذ «) وإيحاء لألرض تسجيال ملا يحدث عليهــا ۲۹: ۴۵(»إِنّا كُنّا نَْستَنِْسُخ ما كُنْتُْم تَْعَملُونَ «وعلمية واستنساخية: 

ُث أَْخبارَها. بِأَنَّ َربََّك أَْوحى لَها   ) وإعالما لسائر الشهود أن يشهدوا ما يعملون.۵: ۹۹( »تَُحدِّ
ِمْن ِمثْقاِل ذَرٍَّة ِيف اْألَرِْض َو ال «الذي رباك بهذه الرتبية القمة غ� العازبة عنه  »عزب ـ ويبعد ـ عن ربكو ما ي«ذلك 

�ءِ  يف  »َو ال أَْصَغَر ِمْن ذلَِك َو ال أَكَْربَ إِّال ِيف كِتاٍب ُمبِ�ٍ «أرضا وس�ء وما بينه� وما فيه� من أحياء وأموات،  »ِيف السَّ
  بل الخلق وبعده.علم ّهللا ق

و هنا أصغر من مثقال ذرة، هو الذي ال يرى ببرص أو بص�ة، فهو يف املاديات هي املادة الفردة ذات بعدين، التي ال 
تنقسم إّال إىل الفناء انقساما هو انفصام عن كونها، فهي املادة األولية، وهو يف الطاقات هي الطاّمة الفردة، فهــي 

  لق. الطاقة األولية يف حقل الخ
»كذلك ربنا ال يعزب عنه يشء وكيف يكون من خلق األشياء ال يعلم ما خلق وهو الخالق العليم«

١.  
؟ إنه الشأن حيث يعني الشأن الرســايل، وهــو »منه«ويف نظرة إىل اآلية بشأنها أدبيا ترى ما هو املرجع لضم�  ذلك،

ليدل عــىل أنــه هــو  »شأن«القرآن ألنه أصل شأنه الرسايل وعىل هامشه السنة، وقد أفرد القرآن بالذكر بعد تعميم 
ْحُكَم بَْ�َ النّاِس ِ�ــا «ه، فقد معظم الشأن رسوليا ورساليا، ثم سائره ليس إّال عىل هامش الَْحقِّ لِتَ يَْك الِْكتاَب بِ أَنْزَلْنا إِلَ

..  »ِ�ــا أَراَك هللاُّ «ثــم  »لِتَْحُكَم بَْ�َ النّــاِس «) تقد�ا للكتاب الذي هو املحور األصيل بتنزيله وتأويله ۱۰۵: ۴(»أَراَك ّهللاُ
  هامش القرآن ليست هي يف القرآن نصا أو ظاهرا. تعمي� بعد تخصيص ليدل عىل أن له إراءة إلهية عىل
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و هنا يتقدم األرض عىل الس�ء حيث األرض أقرب إىل حارض مخاطبيها من الس�ء، وأن املقام هو الشــهادة عــىل 
  أع�ل املكلف� واألصل منهم هنا ساكنوا األرض.

�واِت َو ال ِيف اْألَرِْض َو ال أَْصَغُر ِمــْن ذلـِـَك َو ال أَكْــَربُ إِّال ِيف ال يَْعزُُب َعنُْه ِمثْقاُل ذَرٍَّة ِيف السَّ «و يعكس األمر يف سباء: 
  ألن غيب الس�ء أغيب يف حسابنا من غيب األرض. »كِتاٍب ُمِب�ٍ 

ء استغراق ؟ كّال حيث االستثنا»كِتاٍب ُمبِ�ٍ «هّال تبعد كل علم هنا عن  »إِّال ِيف كِتاٍب ُمِب�ٍ «أي يبعد  »َو ما يَْعزُُب «و ترى 
يف سلبية العزب، فكل يشء من الكائنات هو مسلوب العزب عن »إِّال ِيف كِتاٍب ُمِب�ٍ «لعلم كل يشء يف كتاب مب�، أي 

  ربك عنده.
و قد يكون هذا االستثناء منقطعا يقطع كل عزب عن ساحة علمه تعاىل، فيعني أن كل املــذكورات هــي يف كتــاب 

  مب�.
فهو عزب عن ربوبيته، عزب القــدرة  »َعْن َربَِّك «ال تنفي فقط العزب البعد علميا ملكان  »َربَِّك َو ما يَْعزُُب َعْن «ذلك 

ٍء َخلَْقُه ثُمَّ َهدى«القيومة والرحمة والرقابة الشاملة وأي شأن من شئون الخليقة فإن  ا الَِّذي أَْعطى كُلَّ َيشْ   .»َربُّنَ
جرات وأكرب منهــا، الســابحة يف األرض والســ�ء، ومعهــا علــم ّهللا و هنا يسبح الخيال مع الذرات وأصغر منها، وامل

ورقابته وهدايته، ف�تعش الوجدان إشفاقا ورهبة، ويخشع القلب إجالال وهيبة، ويهدهد القلب الواجف الراجف 
ُقلُوُب «بأنس القرب من ّهللا    .»أَال بِِذكِْر ّهللاِ تَطَْمِنئُّ الْ

  لباهر بحق أولياء ّهللا العارف� ّهللا:و هنا يأ� دور اإلعالن الجاهر ا
  ).۶۳) الَِّذيَن آَمنُوا َو كانُوا يَتَُّقوَن (۶۲أَال إِنَّ أَْولِياَء ّهللاِ ال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُوَن (

م� يخاف  »ال َخْوٌف َعلَيِْهمْ «م الذين يلون ّهللا حبا وطاعة واتباعا، فيليهم ّهللا توفيقا وهدى، هٔواء األكار  »أَْولِياَء هللاِّ «
ّهللا عــىل محــور  »الَِّذيَن آَمنُوا َو كــانُوا يَتَُّقــونَ «عىل ما مىض أو يأ�، فإنهم  »َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ «منه حارضا ومستقبال 

إِْن أَْولِيأوُه إِالَّ الُْمتَُّقوَن َو لِكنَّ أَكَْ�َُهْم ال «) و۱۹: ۴۵( »َو إِنَّ الظّالِِمَ� بَْعُضُهْم أَْولِياُء بَْعٍض َو ّهللاُ َوِيلُّ الُْمتَِّق�َ «اإل�ان: 
  ).۳۴: ۸( »يَْعلَُمونَ 

يف الدارين، هي بشارة لكافة املٔون� املتق�؟ إنها ـ فقط ـ للمستقيم�  »ال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ «و ترى أن 
وا بِالْ إِنَّ الَِّذيَن قالُ «من املٔون�، ف  ا ّهللاُ ثُمَّ اْستَقاُموا تَتَنَزَُّل َعلَيِْهُم الَْمالئَِكُة أَّال تَخافُوا َو ال تَْحزَنُوا َو أَبِْرشُ ــِة وا َربُّنَ َجنَّ

نْيا َو ِيف اآلِْخرَةِ  َحياِة الدُّ   ).۴۱:۳۱(»الَّتِي كُنْتُْم تُوَعُدوَن. نَْحُن أَْولِياؤكُْم ِيف الْ
حيث تعني كينونة التقوى قبل إ�انهم الحارض، فحملتهم تقواهم عــىل إ�ــانهم إذ  »وا يَتَُّقونَ َو كانُ «ذلك وك� هنا 

كانوا يتحرون عنه، ثم عاشوا تقواهم ـ وما جرى ـ بعد إ�انهم، فهو إ�ان يف القمة العالية باستقامة التقوى من قبل 
ة باالستقامة، فهٔواء األك�ية من املٔون� الخائف� هنا ومن بعد، وليس إ�انا سطحيا بدائيا دو�ا سابقة التقوى وال حق

  الحزينون ليسوا هم من هٔواء املبّرشين.
ال َخــْوٌف «هــي مواصــفات ثــالث للــذين  »قالُوا َربُّنَا ّهللاُ ثُمَّ اْستَقاُموا«و »الَِّذيَن آَمنُوا َو كانُوا يَتَُّقونَ «و »أَْولِياَء هللاِّ «ف 

لَُه أَْجــرُُه ِعنْــَد َربِّــِه َو ال «ال يف الدنيا وال يف اآلخرة:  »يَْحزَنُونَ َعلَيِْهْم َو ال ُهْم  ِ َو ُهَو ُمْحِسٌن فَ بَىل َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِ�ّ
ال أَنْــتُْم  يا ِعباِد ال َخْوٌف َعلَيُْكُم الْيَْوَم وَ «يف  »عباد«). وهٔواء هم املعنيون ب ۱۱۲: ۲(»َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ 

  ).۶۸: ۴۳( »تَْحزَنُونَ 
اّ�ِ َو الْيَْوِم اآلِْخِر «ثم املرتبة النازلة لنازيل املٔون� هي هذه البرشى يوم القيامة دون ما هنا هي املعنية ب  َمْن آَمَن بِ

  ).۶۹: ۵( »َو َعِمَل صالِحاً فَال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ 
يمون يف اإل�ان هم ال يخافون هنا إّال ّهللا، وال يحزنون عىل ما فاتهم يف سبيل ّهللا، وهــي درجــة أجل وهٔواء املستق

اّ�ِ إِّال َو ُهْم ُمْرشِكُونَ «عالية غالية ليست لتعم كافة أهل اإل�ان باّ�، كيف  ) بــاّ�، ۱۰۶: ۱۲( »َو ما ئُوِمُن أَكَْ�ُُهْم بِ
فإن قضيته الخوف ممن سوى ّهللا قدر ما يرشكون بــاّ�، رئــاء وســمعة أم وســائر  وإن يف مراحله الخفية الخفيفة،

  التأث� املزعوم ممن سوى ّهللا.
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»ألنهم حّملوا ما � تحّملوا عليه وأطاقوا ما � تطيقوا«ذلك 
أدوا فرائض ّهللا وأخذوا بسنن رسول ّهللا، وتورعوا «حيث  ١

الدنيا ورغبوا في� عند ّهللا واكتسبوا الطيب من رزق ّهللا، ال يريدون التفاخر عن محارم ّهللا، وزهدوا يف عاجل زهرة 
والتكاثر، ثم أنفقوا في� يلزمهم من حقوق واجبة فأولئك الذين بارك ّهللا لهم في� اكتسبوا ويثابون عىل ما قدموا 

»آلخرتهم
٢.  

نْيا َو ِيف اآلِْخرَِة ال تَبِْديَل لَِكلِ�ِت ّهللاِ ذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم(   ).۶۴ُ◌ُم الْبُْرشى ِيف الَْحياِة الدُّ
الَْفــْوُز «َ العظيم العظيم مــن برشــاهم »ذلك«برشاها وسواها و »تَبِْديَل لَِكلِ�ِت هللاِّ «برشاهم تعم الدنيا إىل اآلخرة و

تَتَنَــزَُّل َعلَــيِْهُم «) ومــن برشــاهم مــا ۴۷: ۳۳( »فَْضًال كَِبــ�اً «) و۲: ۱۰( »قََدَم ِصْدٍق ِعنَْد َربِِّهمْ «وذلك هو من  »مُ الَْعِظي
الَْجنَِّة الَّتِي كُنْتُْم تُوَعُدوَن. نَْحُن أَْولِياؤكُْم ِيف  نْيا َو ِيف اآلِْخــرَِة َو  الْحَ الَْمالئَِكُة أَّال تَخافُوا َو ال تَْحزَنُوا َو أَبِْرشُوا بِ ياِة الــدُّ

ُعونَ    ).۳۱: ۴۱( »لَكُْم ِفيها ما تَْشتَِهي أَنُْفُسُكْم َو لَُكْم ِفيها ما تَدَّ
 آله و عليه هللا صىلذلك ومن برشاهم هنا برشى ظهور القائم املنتظر وأنهم من أعوانه وأنصاره يف الرجعة، و حضور الرسول  

  .٣ند موتهم، والرٔوة الصالحة املبرشة ك� يف روايات عدةع السالم عليهواإلمام عيل  
»يذكر ّهللا لرٔوتهم«فألولياء ّهللا منزلة مرقومة مرموقة مغبوطة، وهم الذين 

ال يحــق العبــد رصيــح اإل�ــان حتــى «و ٤
 ويبغض ّ� تعاىل، فإذا أحب ّ� وأبغض ّ� فقد استحق الوالء من ّهللا، وإن أوليا� من عبادي وأحبا� من يحب �ّ 

                                                        
ا��� إِن� : «ا����م ����� ا������  �� ����� ا������ �� ��� ا����� �� ���� ا��ٔ�� �� ��� ا�����ء ��ل ��ل أ�� ٣٠٩: ٢. ��ر ا������ ١

��رون �� أو���ء ا��ّ�؟ ����ا: �� �� �� أ��� ا������؟ ���ل: �� ��� و أ������ ��� «�� ��ل: » ا�ْو�ِ��َء ا��ِّ� �� َ�ْ�ٌف َ��َْ�ِ�ْ� َو �� ُ�ْ� َ�ْ�َ��ُ�نَ 

���� ��� و أ  - ����� �� ����� ���� ��� و ���� ��� أ��� �� ���� ���، ����ا: ��  ��� ا������: �� ��ٔن ���� ��� أ��� �� ���� ���؟ أ

 �� ��� أ��؟ ��ل ��، إ��� .. و �� ا��ر ا�����ر و ��ر ا������ روا��ت ������ة ان �� ���ا�� ا��ؤا ا������.

 
ا��ـ� إِن� ا�ْو�ِ�ـ�َء ا��ّـِ� �ـ� َ�ـْ�ٌف « ا��ـ��م ���ـ����ب ��� �ـ� ا���ـ��   ��ل: و���� �� ا����م ����. ا����ر �� ���� ا����� �� أ�� ����  ٢

 إذا أدوا ...» َ��َْ�ِ�ْ� َو �� ُ�ْ� َ�ْ�َ��ُ�نَ 

��ل: إن ا��ّ� ���رك و ����� أ��� أر��� �� أر��� و��� �� ���ده ��� ������ن ���ا �� ����  ا����م ����و��� �� ا����ل �� أ��� ا������  

: �� ا����م ����� ����� ���ن و ا��� و أ�� �� ���� ... و��� �� ���ب ���ل ا���� و ���م ا����� �ٕ����ده إ�� أ�� ���� ��ل ��ل ا���دق  ا��ّ 

أ�� ���� ���� ����� ������ ا�������� ����ره �� ����� و ا������� �� �� ���ره أو��� أو���ء ا��ّ� ا���� �� ��ف ����� و �� �� 

 �ن.����

 
�� ا��ٓ�� ا�ٕ���م ������ ����م ا����� و ����ره و ���ـ� أ�ـ�اء�� و  ا��ـ��م ������ أ��ل ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�   ٣١٠: ٢. ��ر ا������ ٣

و��� �� ا����� �� ���� ا�� ��� أ�� ..» ا���ض  ������ة �� ا��ٓ��ة و ا��رود ��� ���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ا���د��� ���

���ل: إن ا���� إذا و��� ���� �� ��ره ��ى، ��� ���� ��اك و �� �ـ�ى؟ �ـ�ل: �ـ�ى ر�ـ�ل ا��ّـ� (�ـ�� ا��ّـ�  ا����م ������� ا��ّ�  

�� و ���) ����ل �� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���): أ�� ر��ل ا��ّ� أ��� �� ���ـ�ل ا��ـ��م ���ـ���ى ��� �� أ�� ���ـ�   ���� و آ

 ��: أ�� ��� �� أ�� ���� ا��ي ��� ���� ��� أن أ���� ا���م؟

��ل ��� ��: أ ���ن أ�� �� ا���س ��ى ��ا �� ���� إ�� ا�����؟ ��ل: إذا رأى ��ا أ��ا ��ت و أ��� �� ذ��، ��ل: و ذ�� �� ا���آن 

 ...».ا َو ���ُ�ا َ���ُ��َن ��ل ا��ّ� �ّ� و �ّ�: ا��ِ��َ� آَ�ُ��

 
 �� ���� �� ���� �� ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� �� ا��ٓ�� ��ل: ���� ا��ّ� ��ؤ���.  ٣٠٩: ٣. ا��ر ا�����ر ٤
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»خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم
١.  

قوم أخلصوا ّ� يف عبادته ونظــروا «أنهم  السالم عليههذا املروي عن أخيه عيل   آله و عليه هللا صىلذلك، وقد فصل قول رسول ّهللا  
وا مــا علمــوا أنــه إىل باطن الدنيا ح� نظر الناس إىل ظاهرها فعرفوا آجلها ح� عزت الخلق سواهم بعاجلها فرتك

سيرتكهم وأماتوا ما علموا أنه سيميتهم، أيها املطل نفسه بالدنيا، الراكض عىل حبائلها، املجتهد يف ع�رة ما سيخرب 
منها أ� تر إىل مصارع أبناءك تحت الجنادل وال�ى؟ كم مرضت ببــدنك وعللــت بكفنــك تستوصــف لهــم األطبــاء 

»ك، وال ينجح عنهم دواءكوتستغيث لهم األحباء فلم تغن عنهم غناء
ه، وأخــر لــه آخــر، املســيح  ٢ يف جــواب  السـالم علـي

: الذين نظروا إىل باطن الدنيا السالم عليه الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون؟: قال  الحواري� السائل�: من أولياء هللاّ 
ح� نظر الناس إىل ظاهرها، والذين نظروا إىل آجل الدنيا ح� نظر الناس إىل عاجلها، وأماتوا منها ما يخشون أن 

كرهم إياها فواتا، وفرحهم �ا أصابوا حزنا، �يتهم، وتركوا ما علموا أن سيرتكهم، فصار استكثارهم منها استقالال، وذ 
وما عارضهم من نائلها رفضوه، وما عارضهم من رفقها بغ� الحق وضعوه، خلقت الدنيا عندهم فليس يجددونها، 
وخربت بينهم فليس يعمرونها، وماتت يف صدورهم فلــيس يحبونهــا، يهــدمونها فيبنــون بهــا آخــرتهم، ويبيعونهــا 

هم، ويرفضونها فكانوا برفضها هم الفرح�، وباعوها فكانوا ببيعها هم املربح�، ونظروا إىل فيشرتون بها ما يبقى ل
أهلها رصعى قد خلت فيهم املثالث فأحبوا ذكر املوت وتركوا ذكر الحيــاة، يحبــون ّهللا تعــاىل ويستضــيئون بنــوره 

ا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، ويضيئون به، لهم خرب عجيب وعندهم الخرب العجيب، بهم قام الكتاب وبه قامو 
»وبهم علم الكتاب وبه علموا، ليسوا يرون نائال مع ما نالوا، وال أما� دون ما يرجون، وال خوفا دون ما يحذرون

٣.  
فأولياء ّهللا هم املستغرقون يف نور معرفة ّهللا وحبه، فإن رأوا رأوا دالئل قدرة ّهللا، وان سمعوا سمعوا آيات ّهللا، أجل 

وإن نطقوا نطقوا بالثناء عىل ّهللا، وإن تحركــوا تحركــوا يف خدمــة ّهللا، وإن اجتهــدوا اجتهــدوا يف طاعــة ّهللا، فهــم 
ّهللا إّال حجاب ذاته تعاىل حيــث ذابــت إنيــاتهم أمــام ّهللا، وتخرقــت ســائر  العائشون ّهللا دو�ا حجاب بينهم وب�

  من غ� ّهللا. »ال َخْوٌف َعلَيِْهمْ «الحجب بينهم وب� ّهللا، ف 
الَِم�َ «و صحيح أنهم ال يخافون سوء الحساب ألنهم يخافون موقفهم من ّهللا:  ) ومــا ۲۸: ۵( »إِ�ِّ أَخاُف ّهللاَ رَبَّ الْعــ

ال  »ال َخْوٌف َعلَيِْهمْ «سائر الخوف من ّهللا ويف ّهللا، ولكن النص ال ينفي خوفهم، إ�ا ينبغي الخوف عليهم أن  أشبه من
  منهم بالنسبة ملس�هم ومص�هم فإن ّهللا ضمن لهم األمن، وال ممن سواهم إذا عرفوا موقفهم من ّهللا.

من خاف هللا أخاف هللا منــه كــل يشء ومــن � «سواه ف  فهم يخافون ّهللا ويخافون يف ّهللا ثم ال خوف منهم عمن
  .»يخف هللا أخافه هللا من كل يشء

أجل وكيف يخاف أولياء ّهللا غ� ّهللا ويحزنون عىل ما فاتهم يف جنب ّهللا وهم الواجدون ّهللا، ف� الــذي فقــد مــن 

                                                        
�� و ���) ���ل: .. و -٣١٠. ا����ر ١ ���  أ��ج أ��� و ا����� ا�����ي �� ���و �� ا����ح ا�� ��� ا���� (��� ا��ّ� ���� و آ

�� و ���) ��ل: ���ر�� �� ذ���� ا��ّ� رؤ�� و زاد �� ����� ����� و ر���� �� ا��ٓ��ة ����، و��� �� أ��  ��� (��� ا��ّ� ���� و آ

ا��رداء ���� ر�ـ�ل ا��ّـ� (�ـ�� ا��ّـ� ���ـ� و آ�ـ� و �ـ��) ��ـ�ل: �ـ�ل ا��ّـ� ��ـ���: ��ـ� ����ـ� �����ـ���� �ـّ� و ��ـ� ����ـ� 

��� ����� ���������� �ّ� ا���� ����ون �����ي ����ى و �����ن ا���س ا���� و ������� إ�ـ� �ـ���� أو��ـ�  �����اور�� �ّ� و

أو����� ا���� أ���� �� �� ���� و أ����� �� ��اري و آ���� �� ��ا�� و أد���� ا���� ��� ا���س �������� ��م ������ن ���ـ� 

 ���� و آ�� و ���): أ�� إن أو���ء ا��ّ� .. و �� ���� ����ون �� ��أ ا���� (��� ا��ّ�

 
�� ��ه ا��ٓ�� ���� ��: �� ��اء ا��ٔو���ء؟  ا����م ����. �� آ���� ا����� �ٕ����ده �� ����� ا��ٔ��ي �� ا�� ���س ��ل: ��� أ��� ا������  ٢

 : ..ا����م �������ل  

 
 أ��ج أ��� �� ا���� و ا�� أ�� ���� و أ�� ا���� �� و�� ��ل ��ل ا���ار��ن �� ���� �� أو���ء ا��ّ� ... -٣٠٩. ا����ر ٣
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ومعهم ّهللا، موصــول� بــاّ� وهــم تحــت وجدك يا ّهللا، وما الذي وجد من فقدك يا ّهللا، وكيف يخافون أو يحزنون 
  رعاية ّهللا ورقابته، وعىل عينه وعنايته.

هٔواء األكارم هم أولياء ّهللا دون املهبول� املخبول� الذين يعيشون الالمباالة ويدعون أنهم أولياء ّهللا!. ف: ال يَْحزُنَْك 
ِميعُ  ِ َجِميعاً ُهَو السَّ  »قولهم«ويأكل من اهتدى  آلـه و عليه هللا صىليا رسول الهدى  ») (ال يَْحزُنَْك ۶۵الَْعلِيُم ( قَْولُُهْم إِنَّ الِْعزََّة ِ�ّ

أوالء األنكاد، املاقت الساقط، عرقلة ضد رسالتك ودعوتك، إذ ال عزة لهم يف قالهم وحالهم وفعالهم حتــى يخشــوا 
ِ َجِميعاً «عىل كيان الرسالة ف  ِ الِْعزَُّة َو لِرَُسولِِه َو لِلُْمٔوِمِن�َ «وإن بعضا إال من أعزه ّهللا وال سواه،  »إِنَّ الِْعزََّة ِ�ّ ّ�ِ« )۶۳ :

ِميعُ «) و۸   مقالكم ومقالهم.  »ُهَو السَّ
  

  من كان يرجوا القاَء هللا
يِّئاِت أَْن يَْسِبُقونا ساَء ما يَْحُكُموَن    .۴أَْم َحِسَب الَِّذيَن يَْعَملُوَن السَّ

للذين يعملون السيآت، يحسبونهم بها سابق� عىل ّهللا وعىل أهل ّهللا، غافل� أو متغافل� أنها  هنا لك مهلة ماحلة
ا ُ�ِْيل لَهُْم َخْ�ٌ ۱۸۳: ۷(»َو أُْمِيل لَُهْم إِنَّ كَيِْدي َمتِ�ٌ «إمهال من ّهللا وإمالل بكيد مت�:  ) (َو ال يَْحَسَ�َّ الَِّذيَن كََفُروا أَ�َّ

ً َو لَُهْم َعذاٌب ُمِه�ٌ  ِألَنُْفِسِهمْ  ا ُ�ِْيل لَُهْم لِيَزْدادُوا إِْ�ا ) ويف ان اإلمالء هو من الشيطان، �ضيه ّهللا بحــق ۱۷۸: ۳( »إِ�َّ
يْطاُن َسوََّل لَُهْم َو أَْمىل لَُهمْ «الظامل� فيذرهم يف طغيانهم يعمهون، حيث  ا ال يَْحَسَ�َّ الَِّذيَن كََفُرو «) ف ۲۵: ۴۷( »الشَّ

إذ  »ان يسبقونا« »ساءَ ما يَْحُكُمونَ «)، ك� وذلك الحسبان الغاوي الخاوي من الشيطان ۵۹: ۸( »َسبَُقوا إِنَُّهْم ال يُْعِجُزونَ 
ال فارق لنا يف ذلك امليدان حتى يكون سباق فيسبقونا أو نسبقهم، وإ�ا يصبغهم الشــيطان �ــا ســول لهــم بهــذه 

ونا، وعامل السيئة ال مفلت وال سابق، ومن يحسب هذا أو ذاك فقد ساء حكمه العقلية القاحلة، فحسبوا ان يسبق
منقطعــة تعطــف إىل محــذوف معــروف مــن  »أم«وفسد تقــديره واختــل تصــويره، وحــّل تكــويره وتكــديره. وألن 

ه عــىل الحسبانات السيئة، فقد يكون هو نكران ّهللا، او اإلرشاك باّ�، ام حسبان جهله ع� يعملون، أم هتك حرمت
حضوره، ام األمن من عقابه بعفو او شفاعة أّما هيه من حسبانات خاوية، هي التي تسمح لهم ان يعملوا السيآت 

  .»أَْم... أَْن يَْسِبُقونا«
يِّئاِت «فهي ـ إذا ـ تشمل كل هٔواء  دون اختصاص، مه� اختلفت دركاتها، فاختلفت التهديدات  »الَِّذيَن يَْعَملُوَن السَّ

  نديدات.بهم والت
  و عمل السيآت ـ ككل ـ ناتج عن البعد عن ّهللا، يف أية دركة من دركاته، ك� أن لقاء ّهللا درجات:

ِميُع الَْعلِيُم  نَّ أََجَل ّهللاِ آلٍَت َو ُهَو السَّ   .۵َمْن كاَن يَْرُجوا لِقاَء ّهللاِ فَإِ
اّ� دون أي حجاب حتى حجاب الذات؟ وال يتيرس ألحد ممن ؟ هل هو االتصال ب»لِقاَء ّهللاِ «وما أدراك ما  »لِقاَء هللاِّ «

! أم هــو »سوى ّهللا حتى أوّل العابدين وأفضل العارف� وك� قال: ما عبدناك حق عبادتك وال عرفناك حق معرفتــك
لِقــاِء «) أم ۱۱۰: ۱۸( »لِقــاَء َربِّــهِ «ام  »ثـَـواُب هللاِّ «وتعبــ�ه الصــحيح  ١لقاء ثوابه ـ فقط ـ ورحمتــه هنــا ويف األخــرى؟

) حتى تعني لقاء ربوبية الجزاء! بل ولقاء الرب ايضا تعمها وسواها من لقاء يرجى لقبيــل اال�ــان: ۱۴۷: ۷(»اآلِْخرَةِ 
لْيَْعَمْل َعَمًال صالِحاً َو ال يُْرشِْك بِِعباَدِة َربِِّه أََحداً  فََمْن كاَن يَْرُجوا لِقاَء َربِّهِ «   .»فَ

ــْم بِلِقــاِء «بل ورجاء اللقاء دون يقينه قد يختصه بغ� الحياة اآلخرة ألنها متيقنة ألهلها حيث:  ُل اآلْيــاِت لََعلَّكُ يَُفصِّ

                                                        
و �� ��ٔ�� ر�� ��� ا���� ���� �� ا��ٓ��ت: و  -���ل ��� ا����م ������ ���ب ا������ ���� ���� �� ���   ١٥٣: ٤. ��ر ا������ ١

�ء ����: �� ��ن ���� ���ء ا��ّ� �ٕ�ن ا�� ا��ّ� ��ٓت، ���� �����: �� ��ن ��ن ���� ����ث ��ن و�� ا��ّ� ��ٓت �� ا���اب و ا����ب �����

 ».���ءه �ٕ��� ���� ���� ا���� ����� ��� ����ؤة، و ا����ء �� ا���� ����� ���� �� �� ���ب ا��ّ� ��

، و ا��� ذ�� أ��ل: ا��� ��� ��� ���ء ا��ؤة دون ���� ا����ء، �ٕ������ ���ء ا���اب �� ا��ٓ��ة �� ����� ا���ت ���� ا����ء إ�� ا��ؤة و ا��ا���

 ء ا��ب ���� ا��ٓ��ة ���ا��� و ������.���ء ا���اب ����اق ���� ����� ����م ��� ا��، و ا��ٔ����� ا������ �� آ��ت ���ء ا��ّ� و ���
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، ولــيس يف »لقــا � هللا«اء الثواب يف الــدارين، وال ســي� يف )، فهو إذا رجاء اللقاء املعريف ورج۲: ۱۳( »َربُِّكْم تُوقِنُونَ 
نا«ك� يف الكهف، ثم  »لِقاءَ َربِّهِ «ك� هنا و »لِقاءَ هللاِّ «القرآن رجاء اللقاء إّال للمٔون�    ) للكافرين.۷: ۱۰( »ال يَرُْجوَن لِقاَء

درجــات الزلفــي إىل ّهللا حســب درجــات العبوديــة  معرفيا بعبودية، وعبوديا �عرفة، محلقا عىل كل »لِقاَء ّهللاِ «انه 
  واملعرفة.

ترضب إىل أع�ق املايض ك� وكيفا، أن أصبح رجاء لقاء ّهللا عش�ا لــه يف حياتــه، وال يصــح رجــاء إّال  »كاَن يَرُْجوا«و 
 يف اآلخرة واألوىل، بتقديم أسباب للحصول عىل املرجو، والعبودية واملعرفة اإل�انية ه� السببان الرئيسيان للقاء هللاّ 

هنا هو الوقت املٔول للقائه عاجال أم آجال، كل� ازدادت املعرفة زادت العبودية، وكل� ازدادت العبودية  »أََجَل ّهللاِ «و
ه يف عبوديته، ومتدليا باّ� يف معرفته، حيث ال يبقى بينه تعاىل وبين »أَوَُّل الْعابِِدينَ «زادت املعرفة، حتى يصبح العبد 

اي حجاب حتى حجاب نفسه إذ يتغافل عنها يف تلك الجذبة الربانية، فال يبقى إّال حجــاب الــذات، حيــن� تفنــى 
ــيَْس «لــذلك اللقــاء  »أََجــَل هللاِّ «حجب اإلنيات. فرجاء اللقاء برشوطه الصالحة يخلفه وبقدره ودو�ا تخلّــف  َو أَْن لَ

صوت القال والحال  »السميع«ال سواه  »و هو«ملشتاق يلقى اجل ّهللا أيا كان والراجي املفتاق ا »لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى
  بكل حال وقال وأفعال. »العليم«وصيته� 

ا يُجاِهُد لِنَْفِسِه إِنَّ ّهللاَ لََغِنيٌّ َعِن الْعالَِمَ�  إِ�َّ  طبعا يف سبيل ّهللا ويف ّهللا وإّال لكانت عىل »َو َمْن جاَهدَ «َو َمْن جاَهَد فَ
إِنَّ «فانها سعي لصالحه نفسه يف الحيات�، وليسن لصالح ربه ف »يُجاِهُد لِنَْفِسهِ «دو�ا إبقاء  »فا�ا«نفسه ال لنفسه 

واملجاهدة هي املبالغة يف الجهاد فانها مفاعلة ب� طريف النزاع، وليس جهادا دو�ــا منــازع، »ّهللاَ لََغنِيٌّ َعِن الْعالَِم�َ 
غباتها تعرقل املس�، وك� هناك الرغبات والنزعات اإلبليسية خارجة النفس، والعقل املتبني فهنا نزعات النفس ور 

الفطرة املتأيد بوحي الس�ء هو املجاهد الوحيد يف ميادين السباق بهٔواء الرفاق األقوياء، وحياة املٔون هي سلسلة 
، وإّال لكانت حياة جاهلة قاحلة، مقلوبة يف إنسانيتها معارك الجهاد آفاقيا وانفسيا يف سبيل ّهللا، دو�ا فرتة وال فطور

  فضال عن إسالميتها.
فقد تجاهد ّ� وال عائدة منها إليك يف أمرها إّال أمرها فتتهاون ـ إذا ـ فيها، أو قد يشاركك ّهللا يف تلك العائدة نصف 

ا يُجاِهُد لِنَْفِســهِ  َمْن جاَهدَ «لك ونصف له فكذلك األمر وأقوى، ولكن ّهللا غني عن العامل� و إِ�َّ ومــا ّهللا إّال دليــل  »فَ
  الرشاد وموفق العباد يف كل جهاد، فل� ذا إذا التهاون يف سبيل الجهاد.

و ما سبيل ّهللا يف جهاد وسواه، إّال سبيل صالح املجاهد يف ّهللا، حيث يبلّغه مناه، و�ده إىل مداه، ويهديه هداه، وما 
ّال رحمة من ّهللا وفضال دو�ا استحقاق، فالجهاد بالنفس والنفــيس بكــل غــال ورخــيص، وعد الثواب للمجاهدين إ 

يصلح من نفس املجاهد وقلبه، ويرفع من تصوراته وآفاقه، فيستعيل به عىل الشح، ويستجيش أفضل ما يف كيانــه 
  وإمكانه من عّدات وعّدات.

َر    نَّ َعنُْهْم َسيِّئاتِِهْم َو لَنَْجِزيَنَُّهْم أَْحَسَن الَِّذي كانُوا يَْعَملُوَن. َو الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت لَنَُكفِّ
بصيغته األخرى السائغة، املفرسة للجهــاد واملستفرســة منــه،  »من جاهد«وهم  »َو الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت «

وكيف يحصل أو يتكامل ا�ــان بــال جهــاد، وكيــف حيث اإل�ان جهاد نفيس وعمل الصالحات هو الجهاد اآلفاقي، 
  تتحقق الصالحات دون جهاد.

اة الجهــاد، تغــافال أو تســاهال،  و هنا ّهللا يعد املجاهدين تكف�ا عن سيئاتهم اللّمم وسواها، املتفلتة عــنهم يف حيــ
ْر َعنُْكْم َسيِّئاتُِكْم َو نُْدِخلُْكْم ُمْدَخًال إِْن تَْجتَِنبُوا كَبائَِر ما تُنَْهْوَن عَ «فيأمنوا بأس السيآت حيث اجتنبوا كبائرها  نُْه نَُكفِّ

  .»كَِر�اً 
قد تعم هٔواء والذين ال يعرتفون السيآت حتــى اللمــم كاملعصــوم� مــن الســابق� واملقــرب�،  »الَِّذيَن آَمنُوا«و ألن 

  ا، ك� الغفر يعم الدفع والرفع.فالتكف� بالنسبة لهم دفع عن السيآت أّال يرتكبوها، ال رفع له� بعد ارتكابه
  .»َو أَْن لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى«ثم للذين آمنوا ـ ككّل عىل قدر ا�انهم ـ تكف� الدفع ك� لهم تكف� الرفع 

ِذيَن َو الَّــ«تعني من سوى املعصوم� فإنهم مسلمون ّ�، ال فقط انهم مٔونون، و قــد يتأيــد ب  »الَِّذيَن آَمنُوا«ام ان 
يِقَ� «) فإنهم بطبيعة الحال من فوق املٔون� من ۹( »آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت لَنُْدِخلَنَُّهْم ِيف الّصالِِح�َ  دِّ النَِّبيَِّ� َو الصِّ

َهداِء َو الّصالِِحَ� َو َحُسَن أُولِئَك رَِفيقاً  والصالحون »فَأُولِئَك... ِمَن النَِّبيَِّ�.. َمْن يُِطعِ ّهللاَ َو الرَُّسوَل «فاملٔونون هنا  »َو الشُّ
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  هنا دون مقابل هم كل هٔواء األربع الذين عىل رصاط مستقيم.
جزاء الحسنى بالحسنى، وحتى الحسنات التي  »َو لَنَْجِزيَنَُّهْم أَْحَسَن الَِّذي كانُوا يَْعَملُونَ «ثم وال وحسبهم هذا، بل 

) والحســنى هنــا ۲۶: ۱۰( »لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا الُْحْســنى َو ِزيــاَدةٌ «الها وزيادة ليست بالحسنى، وهي الجزاء بعرشة أمث
واألحسن هناك ه� األحسن وجزاءه ال يتفارقان، ففي اربع ـ آيتنا منها ـ الجزاء هو األحسن نفسه، ويف ثنت� الجزاء 

م� يب� أن الجزاء هو العمل نفسه �ا يظهر �لكوته هناك، وانه العمل األحســن دون اليســء إذ كّفــر  ١باألحسن
اهد املٔون ويبالغ أن عنهم، وال الحسن فان أقله عرشة األمثال، فالجزاء األحسن جزاء لألحسن والحسن سواء، فليج

يأ� باألحسن فاألحسن فانه درجته يوم القيامة، وكل� كان األحسن اك� فالجزاء ـ بطبيعة الحال ـ احســن، حيــث 
القصد من األحسن مجموعة الكم و الكيف، فالذي يكون كل اع�له األحسن دون يسء وال حسن كأّول العابدين، 

. ويا له من فضل عظيم »ال يُظْلَُموَن فَتِيًال «يف كم أو كيف أو فيه�، وفدرجته كذلك أحسن ممن يكون أحسنه اقل 
عميم ونعيم مقيم للمجاهدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تكف�ا عنهم سيئاتهم، وجزاء الحسنى بكل حسناتهم 

  وليست كلها حسنى، ف� أكرمك يا رب، وما األمنا يا رب!.
ا اْإلِنْساَن بِوالِ  يْنَ ــأُنَبِّئُُكمْ َو َوصَّ يَْس لََك بِِه ِعلٌْم فَال تُِطْعهُ� إَِيلَّ َمْرِجُعُكْم فَ  ِ�ــا َديِْه ُحْسناً َو إِْن جاَهداَك لِتُْرشَِك ِ� ما لَ

  .۸كُنْتُْم تَْعَملُوَن 
اتــك يف أخرى، م� يدل انه� واحد، ان تكون حي »إحسانا«هنا و »حسنا«هذه وصية ربانية لصالح الوالدين واألوالد 

  معه� حياة حسنة بإحسان حاال وماال ومآالً دو�ا أية إساءة و ال سوء حتى يف قلبك فضال ع� يظهر.
  

  هم مالقوا ربهم 
الِة َو إِنَّها لََكِب�ٌَة إِّال َعَىل الْخاِشِعَ� ( ْربِ َو الصَّ ــِه  ) الَّــِذيَن يَظُنُّــوَن أَنَُّهــْم ُمالقـُـوا َربِِّهــمْ ۴۵َو اْستَِعينُوا بِالصَّ َو أَنَُّهــْم إِلَيْ

يأمرهم ّهللا بغية تحقيــق  -و بعد أوامر �انية و نواهي أربعة متداخلة، و تنديد ببني إرسائيل -) هنا۴۶راِجُعوَن (
  االئت�ر و االنتهاء، و التحليق عىل عوائقه�، أن يستعينوا ّهللا بالصرب و الصالة، بجناحي السلب و اإليجاب.

تقامة يف الهزاهز، والصمود عن نزوات الشهوات واللذائذ، فرضا أم سواه، دون اختصاص بصرب والصرب هو الصرب االس
سياج شامل لسائر الصرب و ان كان هو من أفضل الصرب، لبعده عن الرياء، ونفيه او حرصه للشهوات، وهو  ٢الصوم

»بسائر مجاالته وجلواته، كصرب عىل املصيبة وصرب عىل الطاعة وصرب عن املعصية
٣.  

إنه الصرب الجميل املتدرع درع ّهللا الحص� يف كل بأساء ورضاء وح� البــأس، كطاقــة صــامدة ســلبية تســلب عــن 
اإلنسان كل انتكاسة إ�انية يف داخله أو خارجه، ويعبّد له الطريق لخوض املعارك اإليجابية يف سبيل ّهللا، فإنه شاق 

و هو للمٔون «والصرب هو الزاد الذي ال بد منه ملواجهة املشاكل  طويل، ميل باألشالء والدماء، بالعقبات والعقوبات،

                                                        
) (ا�و��َِ� ٣٨: ٢٤» ((�َِ�ْ�ِ�َ�ُ�ُ� ا��ُّ� ا�ْ�َ�َ� �� َ�ِ��ُ�ا َو َ�ِ��َ�ُ�ْ� ِ�ْ� �َْ��ِ�ِ  ١٢١: ٩» �ُ�نَ . ��� ا��ٔول: �َِ�ْ�ِ�َ�ُ�ُ� ا��ُّ� ا�ْ�َ�َ� �� ���ُ�ا �َْ��َ ١

 .١٦: ٤٦» ا��ِ��َ� �ََ�َ���ُ� َ�ْ�ُ�ْ� ا�ْ�َ�َ� �� َ�ِ��ُ�ا

 ).٣٥: ٣٩» () (َو �َْ�ِ�َ�ُ�ْ� ا�ْ�َ�ُ�ْ� �ِ��ْ�َ�ِ� ا��ِ�ي ���ُ�ا َ�ْ�َ��ُ�نَ ٩٧: ١٦» (َو �َ�َْ�ِ�َ���ُ�ْ� ا�ْ�َ�ُ�ْ� �ِ��ْ�َ�ِ� �� ���ُ�ا َ�ْ�َ��ُ�نَ «و �� ا������: 

 
�� �� ����� و ���ه، ����ٔ��د�� ا�����ة �� �����م �� ��ب ا���ي و ���ن » ا���م«. إذ �� ��ن �� ا����� ��� ��ٔ�� ����� ا���ص ٢

�� ا��ٓ��: ���� ������ ا���م و ��ل: إذا ���� ������ ا���ز�� و ا���ة  ا����م ������ّ�  ا���اق ا��ٔ���، ��� ��و�� �� ا����� �� أ�� ��� ا

 .ا����م ��������� ��ن ا��ّ� �� و �� ���ل: و ا������ا ������ و ا����ة، و رواه ���� �� ا����� ���  

 
ا��ج ا�� أ�� ا����� �� ���ب ا���� و ا�� ا���� �� ا���اب و ا������ �� ���� ا���دوس �� ��� ��ل �ـ�ل  -٦٦: ١. ا��ر ا�����ر ٣

 ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���.
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»أم� جنوده
»الصرب نصف اإل�ان«يف كافة املعارك، بل  ١

هو من اإل�ان �نزلة الرأس من الجسد إذا قطع الرأس «بل  ٢
»ن� باقي الجسد وال إ�ان ملن ال صرب له

ة يف بعض مواطن اإلسالم خ� من عبادته خاليا أربع� لصرب أحدكم ساع«و ٣
»سنة

٤.  
الضيم، صرب الهز�ة الخواء عن استقامة اإل�ان دون الصرب التخاذل والتكاسل واملسايرة امل�يرة، صربا عىل الظلم و 

  والصمود!.
ك� الصالة هي الّصالت، فإنها عمود الدين وع�د اليق�، مه� شملت كافة الّصالت اإليجابية بــاّ�، إّال أن الصــالة 

آله و عليه هللا صىلهي القمة فيها، وك� كان يستع� بها الرسول  
ند الغّمة، حيث القلب يستمد منها قوة وتحــس الــروح ع ٥

فيها صلة، والنفس زادا أنفس من عرض الحياة الدنيا وأع�ل اآلخرة، فهي إذا مدد ح� تنقطع املدد، وصلة ورصيد 
، دائــب وهو الوثيــق الصــلة بــا�ّ آله و عليه هللا صىلح� تنقطع الصلة وينفد الرصيد، ومزيد ومزيد للرعيل األعىل كالرسول  

  الرصيد إىل ّهللا.
  هنا يتقدم الصرب عىل الصالة ـ عىل فضلها ـ ألنه سلب وهي إيجاب:

  إزالة ملا ال ينبغي ثم تحصيال ملا ينبغي، فإنه تخلية وهي تحلية، فهو تهيئة وهي تعبئة.
يف سائر القرآن،  و هذان الجناحان ه� لزام كل سالك سبيل ّهللا، دون اختصاص �ن خوطبوا من بني إرسائيل وك�

الِة إِنَّ «حيث يعم كافة األشباه والنظائر، وك� اختصت آية أخرى باملٔون�:  ْربِ َو الصَّ يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ
الــة ) توجيها دائبا مستمر اإليحاء من هنا وهنــاك، دون رســوب فــيمن خوطبــوا يف عج۱۵۳: ۲( »ّهللاَ َمَع الّصابِِرينَ 

  النزول.
  فالصرب الذي ال يستعان به، والصالة التي ال يستعان بها، ه� خاويان عن الصرب والصالة، وه� لغ� الخاشع�:

                                                        
ا��ج ا����� ا�����ي �� ��ادر ا��ٔ��ل �� ا�� ���س ��ل: ��� ذات ��م رد�� ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و  - ٦٦: ١. ا��ر ا�����ر ١

���� ������ ��ن ا���� ���� ا���ن و ا���� وز��ه و ا���� د���� و  ��ل: - آ�� و ��� ��ل: ا�� أ���� ����� ����� ا��ّ� ���؟ ���: ���

 ا���� �ّ��� و ا���� أ��ه و ا���� ا��ه و ا���� ا��� ���ده.

 
ـ�ن و «�ـ��): ا��ج ا������ �� ا�� ����د ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (�ـ�� ا��ّـ� ���ـ� و آ�ـ� و  ٦٦: ١. ا��ر ا�����ر ٢ ا��ـ�� ��ـ� ا����

 ».ا����� ا�ٕ����ن ���

 
 ��ل: ..ا����م ����ا��ج ا�� أ�� ���� �� ���ب ا�ٕ����ن و ا������ �� ���   -٦٦: ١. ا��ر ا�����ر ٣

 
أ���� ا������ �� ���� ان ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��� ر��ـ� ��ـ�ٔل ��ـ� ��ـ�ء ��ـ�ل: �ـ�  -٦٧: ١. ا��ر ا�����ر ٤

��ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ� (�ـ�� ا��ّـ� ���ـ� و آ�ـ� و  ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ا�� أردت ان آ�� ��ا ا���� �ـ�ٔ��� ��ـ� و أ���ـ�

�� و ���) ��ل: ا����� ا��ي ����� ا���س و ��ـ�� ��ـ� أذا�ـ� ��ـ� �ـ� ا���ـ�� ا�ـ�ي �ـ�  ���): ... و��� ��� (��� ا��ّ� ���� و آ

 ����� ا���س و �� ���� ��� أذا��.

 
ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� إذا أ���� ا��  -ا��� و ا�� داود و ا�� ���� �� ����� ��ل: ��ن ا��ج  -٦٧: ١. ا��ر ا�����ر ٥

 ��غ ا�� ا����ة.

�����ن إذا ����ا  - ���� ا��ٔ����ء -و��� ا��ج ا��� و ا������ و ا�� ���ن �� ���� �� ا���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ��ل: ����ا

 ا�� ا����ة.
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  .»َو إِنَّها لََكِب�ٌَة إِّال َعَىل الْخاِشِع�َ «
قة إّال عــىل ترى ما هي الكب�ة هنا إّال عىل الخاشع�؟ أ هي الصــالة املســتعان بهــا ونعــ� هــي، فإنهــا ثقيلــة شــا

الخاشع�؟ أم الصالة أية صالة فكذلك األمر، وإن كانت أخف حمال وثقال؟ أم هي االستعانة بالصرب والصــالة مهــ� 
اختلفا حمال يف االستعانة به�؟ أو هي ه� وما قبله� من فعل الواجبات وترك املحرمات، مه� اختلفت هي ايضا 

  يف حملها؟.
ومرجحاتها لفظيا او معنويا، والجمع أوجــه، فــان الصــالة ـ فقــط ـ كبــ�ة إّال عــىل  لكّل وجه عىل اختالف درجاتها

الخاشع�، فضال عن املستعان بها، واالستعانة بها، ثم والصرب، واملستعان به منه، واالستعانة به، ثم وما تقدمه� من 
لثقلية، تكفي حمال لحمل الصرب ومــا فعل الواجبات وترك املحرمات، وإن كانت الصالة املستعان بها، غ� الكب�ة ا

  .»َو إِنَّها لََكِب�ٌَة إِّال َعَىل الْخاِشِع�َ «قبل الصرب 
لَيِْه راِجُعونَ «و من هم الخاشعون؟:    !.»الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهْم ُمالقُوا َربِِّهْم َو أَنَُّهْم إِ

) و الخضــوع للجــوارح، ۱۶: ۵۷( »أَْن تَْخَشــَع قُلُــوبُُهْم لـِـِذكِْر هللاِّ  أَ لَْم يَأِْن لِلَِّذيَن آَمنُوا«الخشوع من حاالت القلب: 
ويجمعه� خنوع التعظيم والعبودية ّ�، فمن خشع قلبه ّ� خضعت جوارحه ّ�، وقد تخضــع الجــوارح والقلــب 

الَّــِذيَن «كيف يفرس ب فارغ فالخشوع ّ� يتبنّى اإل�ان السليم أن يخنع الخاشع بكله ّ�، مه� اختلفت مراتبه، ف
ما لَُهــْم بِــِه ِمــْن ِعلْــٍم... إِْن يَتَِّبُعــوَن إِالَّ الظَّــنَّ َو إِْن ُهــْم إِّال «والظن يف مجال املعرفة مقدوح ال ممدوح؟: »يَظُنُّوَن..

  ).۱۱۶: ۶( »يَْخرُُصونَ 
وعلم العقل إ�ا يفيد إذا دخــل و الحل أن الظن قد يقابل العلم ك� هنا فهو ظن العقل وال يكفي يف اإل�ان، بل 

القلب وتحول اعتقادا راجحا ثم اليق�. وقد يقابل اليق� فهو ظن القلب الذي يساور العلم، وهو أحيانا أقوى من 
َو «علم العقل حيث الظانون يف قلوبهم كلهم مٔونون باّ� خاشعون ّ� رغــم العــامل� بعقــولهم إذ قــد يجحــدون: 

وآية الخاشع� الظان� تعني ظن القلب وجاه اليق�، ال ظن العقل وجاه العلم،  »يَْقنَتْها أَنُْفُسُهمْ َجَحُدوا بِها َو اْستَ 
قاَل الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهْم «ك� ويدل عليه الخشوع وهو حالة للقلب ال سواه، و�اثلها آيات أخرى �دح هكذا ظن: 

 ») (إِ�ِّ ظَنَنُْت أَ�ِّ ُمالٍق ِحسابِيَْه. فَهَُو ِيف ِعيَشٍة راِضيَةٍ ۲۴۹: ۲( »َغلَبَْت ِفئًَة كَثِ�ًَة بِإِذِْن ّهللاِ  ُمالقُوا ّهللاِ كَْم ِمْن ِفئٍَة قَلِيلَةٍ 
أُولِئَك أَنَُّهــْم  أَ ال يَظُنُّ «) أو تندد �ن ال يظن: ۱۴: ۷۲( »َو أَنّا ظَنَنّا أَْن لَْن نُْعِجَز ّهللاَ ِيف اْألَْرِض َو لَْن نُْعِجزَُه َهَرباً «(:) 

  ).۴: ۸۳(»َمبُْعوثُوَن لِيَْوٍم َعِظيمٍ 
والقرآن كتاب عر� مب�، والظن هو الظن يف موقفه والعلم هــو  ١فغ� فصيح وال صحيح أن يعّرب عن العلم بالظن

العلم، طاملا كان ظن القلب عل� ومن أقواه، ك� وعلم العقل ظن يف القلب او من أضعفه، ومن املايز ب� العلــم 
اليق� وظنه�، ان العلم وظنه يحصالن بربهان عقيل او حيس دون حاجة اىل مراس يف صالح، واحــرتاس عــن اي و 

طالح، ولكن� اليق� او ظنه ال يحصالن بعد العلم العقيل إّال باألع�ل الصالحة وترك الطالحــة، حيــث اليقــ� هــو 
كم وقد يكون القلب جاحدا او مضطربا، لــذلك سكون الفهم واطمئنان القلب مع ثبات الحكم، والعلم ثبات للح

  ترى أن لليق� مراتب وليست للعلم مراتب.
و ترى أليس يق� القلب من علمه وعينه وحقه أحق أن يكون تفس�ا للخشوع من ظنه؟ فل� ذا جيء هنا بظنه، 

  وكأن الخاشع� املوقن� يف مثلثة الدرجات ليسوا من الخاشع�؟!.

                                                        
�� ا��ٓ��: ���� ا��� �����ن ا���  ا����م ����. و ���ا ��ّ�� ا��ٔ��د�� ا��� ���� ا��� ��� ������ او ا����� ��� رواه �� ا������ �� ���  ١

. ��� ���� ان ��� ا��� ��� ���� ٧٦: �����١ن و ���ون �����اب و ا����ب و ا��� ����� ا����� ��ر ا������ �����ن و ����ون و �

���ل: �����ن ا��� ������ن و ا��� : «ا����م ������ ��� ا��� ا������   -٩٥: ١ا�����، �� ان ا��� ���� ���� و ��� ��وي �� ا�����ن 

���� ����« 

 ��� ا��� �� ��� ا��� و �� ��� ا�����، ا���� ا�� ������ف ����� ��� ا���� ا��ي �� ��� و ����. إذ �� ��� ان ����
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وعينــه:  »ِعلَْم الْيَِقــ�ِ «جموع الخاشع� بدرجاتهم، املبتدئة بظنه ـ بدرجاته ـ ثم يقينه بعلمه: ذلك ألن اآلية تعني 
طاملا اليق� يف مثلّثه ايضا درجات فــوق بعــض ودون أن تقــف لحــّد يف مجــاالت  »َحقُّ الْيَِق�ِ «وحقه:  »َعْ�َ الْيَِق�ِ «

  حدود.املعرفة والزلفي، ك� املعروف: ّهللا ـ ليس له حد م
فك� أن ظن القلب ويقينه درجات فالخاشعون به أيضا درجات، يجمعها أن الصالة أم ماذا؟ ليست عليهم كبــ�ة 
ثقيلة، فإنهم لبخوعهم أمام ّهللا وخشوعهم ّ�، يجنحون إىل عبادة ّهللا وطاعته، بل لــيس لهــم يف الحيــاة ألــّذ مــن 

  »ي الصالةو قرة عين«الصالة، وك� يروى عن أّول العابدين: 
  ).۹۰: ۲۱( »يَْدُعونَنا َرغَباً َو رََهباً َو كانُوا لَنا خاِشِع�َ «: 

ف� هو لقاء الرب؟ وما هو الرجوع إىل  »الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهْم ُمالقُوا َربِِّهْم َو أَنَُّهْم إِلَيِْه راِجُعونَ «هٔواء هم الخاشعون 
  عمود الدين؟الرب؟ دعامتان للخاشع� بعد الصالة وهي 

قرينة قرن اللقاء بالرجوع تدلنا عىل أن ليس اللقاء هو الرجوع مطابقا حتى يفرس برجوع املوت او الحساب او ما 
بعد الحساب، املختصة باللقاء منذ املوت، بل هو لقاء الرب ايّا كان وايّان، يف حياة الــدنيا العمــل وال حســاب، او 

فََمْن كاَن يَْرُجوا «اء الرب يوم الدنيا هو العمل الصالح النابع عن اإل�ان: األخرى الحساب وال عمل، ومن أسباب لق
لْيَْعَمْل َعَمًال صالِحاً َو ال يُْرشِْك بِِعباَدِة َربِِّه أََحداً  ــ ۱۱۰: ۱۸( »لِقاَء َربِِّه فَ ِ ) (َو اتَُّقوا ّهللاَ َو اْعلَُموا أَنَُّكــْم ُمالقُــوُه َو بَرشِّ

يا أَيَُّها اْإلِنْساُن إِنََّك كاِدٌح إِىل َربَِّك «) كدحا وسعيا وعناء يف إزالة الحجب وترك الهوى حتى يلقاه: ۲۲۳ :۲( »الُْمٔوِمِن�َ 
َمْن َعِمَل صالِحاً ِمْن ذَكٍَر أَْو أُنْثــى َو ُهــَو «) لقاء معرفيا ورضوانا من ّهللا وهي الحياة الطيبة: ۶: ۸۴( »كَْدحاً فَُمالقِيهِ 

ْحيِيَنَُّه َحياًة طَيِّبًَة..ُمٔوِمٌن فَلَ  ). وأما اللقاء القرب قيوميا وعلميا فهو حاصل ب� ّهللا وما سواه دون كدح، ۱۱۰: ۱۸( »نُ
فإنه لزام ربوبيته ومربوبيتها، ك� وأن اللقاء املعرفة الرضورية باملوت ثم الحرش يعم الجميع، مهــ� اخــتص لقــاء 

  صالحات.الرحمة والثواب بالذين آمنوا وعملوا ال
هم العاملون باّ� العارفون ّهللا فهم مالقوه هنــا �ــا خشــعوا، كــ� يالقونــه يف  »الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهْم ُمالقُوا َربِِّهمْ «ف 

األخرى لقاء مزيد املعرفة والثواب، والرحمة والرضوان، فخشوعهم يدفعهم هنا إىل لقاءه ـ ولقــاءهم يــدفعهم إىل 
  ذ املوت، وعلمهم بلقائه بعد املوت يدفعهم إىل مزيد ومزيد من خشوعهم ولقاءهم يوم الدنيا.تحض�هم للقائه من

بعد لقيا الدنيا املعرفية بالصالحات، وبعد لقيا الحساب املــٔوت يف الــربزخ، ولقيــا الحســاب  »َو أَنَُّهْم إِلَيِْه راِجُعونَ «
فمن ثّم الرجوع اىل ّهللا، إىل عا� من الراحة واألمان، تحــت النها� يوم القيامة، وتكمالت للقاء املعرفة والرضوان، 

  ظالل اإل�ان ورحمة الرب املنان.
كَيَْف «فليست ـ فقط ـ الحياة األخرى يف القيامة الكربى هو مجال الرجوع إىل ّهللا، مه� كان من درجات الرجوع: 

اّ�ِ َو كُنْتُْم أَْمواتاً فَأَْحياكُْم ثُمَّ  ْحيِيُكْم ثُمَّ إِلَيِْه تُْرَجُعونَ  تَْكُفُروَن بِ ) حيث يتأخر الرجــوع األصــل ۲۸: ۲( »ُ�ِيتُُكْم ثُمَّ يُ
  األخ�، عن الحياة األخ�ة بعد الحياة الربزخية. 

و قد يعني من الرجوع هنا منذ املوت اىل ما بعد الحياة األخرى: رجوعان اىل ّهللا يتقدمان اآلخر، مثلث من اللقاء 
: ۲۴( »َو يَْوَم يُْرَجُعوَن إِلَيِْه فَيُنَبِّئُهُْم ِ�ا َعِملُوا«رجوع اللقاء، بعد لقيا الحياة الدنيا املعرفية دون رجوع: الرجوع وال

  ) فهنا لقاء بال رجوع ك� هنا، ولقاء رجوع يف مثلث املوت والحرش واللقاء الرجوع األخ� بعد الحياة الحرش.۶۴
هذه الثالث، فانــه املــوت األول، ثــم الحيــاة الربزخيــة الوّل مــرة والحيــاة األخــرى  و ملاذا الرجوع و� نكن قبل يف

  ورجوعها كذلك؟
ِ َو إِنّا إِلَيِْه راِجُعونَ «الجواب:  حيث كنا عنده دون تكليف واختيار، إذ كنا أجنة يف بطون أمهاتنا ال نعلم شيئا،  »إِنّا ِ�ّ

خوّلنا إىل حال اإلختيار ـ نعمل ما نشاء ـ اختبارا، ثم نرجع إليه منذ  وما قبله أو بعده قبل التكليف واإلختيار، ثم
ِ الْواِحِد الَْقّهارِ «املوت ك� كنا، إىل عا� الرب دون تدّخل فيه ألحد    .»لَِمِن الُْملُْك الْيَْوَم ِ�ّ

ِ َو إِنّا إِلَيِْه راِجُعونَ إِ «فهنا صرب وصالت أخرى باّ�، خاشع� ّ�، ومن ثّم لقاء ّهللا والرجوع إىل ّهللا ف    .»نّا ِ�ّ
  

  الذين اليرجون لقاءنا 
لُْه قُ  لَُه ِمْن َو إِذا تُتْىل َعلَيِْهْم آياتُنا بَيِّناٍت قاَل الَِّذيَن ال يَرُْجوَن لِقاَءنَا ائِْت بُِقرْآٍن َغْ�ِ هذا أَْو بَدِّ ْل ما يَُكوُن ِيل أَْن أُبَدِّ
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 َّ   ).۱۵ِبُع إِّال ما يُوحى إَِيلَّ إِ�ِّ أَخاُف إِْن َعَصيُْت َر�ِّ َعذاَب يَْوٍم َعِظيٍم (تِلْقاِء نَْفِيس إِْن أَت
يف أنها منّا حيث الكالم بوزنه ووزانه يدل عىل كيان صاحبه، وقد سميت الجمالت القرآنية آيات ّهللا  »آياتُنا بَيِّناٍت «

داللة ذات بعدين اثن�، قاطعة ال محيد عنها وال حــول عنهــا،  ألنها داالت عىل ربانية صدورها وك� تدل عىل ّهللا،
ائِْت بُِقرْآٍن َغْ�ِ «ملا يسمعون منها كل تحذير وتنذير بعاقبة السوء يوم األخرى  »قاَل الَِّذيَن ال يَْرُجوَن لِقاَءنَا«ولكن: 

لْهُ    تنا وال يهددنا بعقوباتها.غ� هذا عن بكرته أو بدله إىل ما نهواه أّال يحّدد شهوا »هذا أَْو بَدِّ
لَهُ « رغم محتدي الرسايل، حيث القضية الرسالية عىل طول خطها  »ِمْن تِلْقاِء نَْفِيس «أي تبديل  »قُْل ما يَُكوُن ِيل أَْن أُبَدِّ

َِّبُع إِّال ما يُوحى إَِيلَّ «هي  فمــثيل فليس يل دون وحي أن أبدله ولو شطر كلمة أو حــرف أو اعــراب أو نقطــة،  »إِْن أَت
  .»إِ�ِّ أَخاُف إِْن َعَصيُْت َر�ِّ َعذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ «مثلكم يف أن ّهللا يعذبني إن عصيته: 

 »إِنَّ هَذا الُْقرْآَن يَْهِدي لِلَّتِي ِهَي أَقَْومُ «دليل أن هناك قرائ� الوحي وهي كتابات الرسل، ومثلها:  »بُِقرْآٍن َغْ�ِ هذا«هنا 
طليقــا  »القــرآن«ي ب ك� هنا ويف آيات أخرى، تدل عىل أن هناك قرائ� أخرى، مه� عن »هَذا الُْقرْآنُ «ف  ١)۹: ۱۷(

حيث يجمع كافة كتب الوحي وقرائينه، فطاملا التوراة واإلنجيــل هــ� قرآنــان  »الكتاب«م له ك� ٢هذا القرآن كعل
ا ِيف «ولكنه� أمام القرآن كأنه� ليسا به:  ) ك� أن سائر الــوحي ۱۱۱: ۹( » التَّْوراِة َو اْإلِنِْجيِل َو الُْقرْآنِ َوْعداً َعلَيِْه َحق�

ــيْنا بِــِه «أمام وحي القرآن كأنها ليست بوحي:  ً َو الَِّذي أَْوَحيْنا إِلَيَْك َو مــا َوصَّ يِن ما َوّىص بِِه نُوحا َع لَُكْم ِمَن الدِّ َرشَ
بْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيىس أَْن أَقِيُموا الدِّ  ) وك� أن سائر الرسل أمام هذا الرسول كأنهم ۱۳: ۴۲( »يَن َو ال تَتََفرَّقُوا ِفيهِ إِ

  .آله و عليه هللا صىلليسوا برسل، فلذلك � يأت النبي وال الرسول طليقا مفردا إال لهذا الرسول النبي  
لْهُ «ذلك وال يعني هٔواء األنكاد من  يوافق شهواتهم وغاياتهم دون أية مضــادة، جمعــا إّال ما  »بُِقرْآٍن َغْ�ِ هذا أَْو بَدِّ

�واُت َو اْألَرُْض «بينها وب� رشعة الوحي، أن يتبع الحق أهواءهم:    ).۱۷: ۲۳( »َو لَِو اتَّبََع الَْحقُّ أَْهواَءُهْم لََفَسَدِت السَّ
ف أهوائنــا، وكــ� تطلّــب ج�عــة مــن الذي يوحد ّهللا وينذر بلقاء يوم ّهللا ويكلفنا خال  »ائِْت بُِقرْآٍن َغْ�ِ هذا«أجل 

ويضع عنهم فرض الصالة حتى ئونوا، فأجابهم أن أهم أصول »الالت«أال يكرس صنمهم  آله و عليه هللا صىلمرش� الطائف منه  
هذا الدين هو التوحيد الذي ينايف الالت وغ� الالت، وأهم فروعه هي الصالة، فكيف أجيبكم إىل تطلبّكم هــذا.و 

لْهُ «ه قولتهم هذ  »غ� هذا«هي ب� شيطنة الجد والهزل، والفرق ب� هذين االقرتاح� أن  »ائِْت بُِقرْآٍن َغْ�ِ هذا أَْو بَدِّ
  .»غ� هذا«يعني تبديله إىل ما هو أسهل منه تقبال، تنازال عن  »أو بدله«هو املغاير �اما إياه إىل ما تهواه أنفسهم، ثم 

تقبل ذلك أو حاول أن يفعل لكان فيه تكذيب لنفسه في� تىل عليهم من آيات التحدي واآليات  آله و عليه هللا صىلو لو أنه  
َحــداً «التي تدل عىل خلود القرآن:  َل لَِكلِ�تِِه َو لَْن تَِجــَد ِمــْن ُدونِــِه ُملْتَ : ۶( »َو َ�َّْت كَلَِمُة َربَِّك ِصْدقاً َو َعْدًال ال ُمبَدِّ

۱۱۵.(  
ة العب ولغبة الغب أو مهارة شاعر يف مباريات الشعر وسواه يف أسواق الجاهليات، إ�ا هو ذلك، ولكنها ليست لعب

الدستور الجدي الجاد من رب هو لنا باملرصاد، علي� �ا يصلحنا ويفسدنا، وليس تبديله كلــه أو بعضــه يعنــي إال 
  خطأه سبحانه في� أنزل، أو إتباعه ألهواء هٔواء األغباش في� ينزل!.

أنه � يرد عليهم ما هو باهر لــه مــن الــرد حتــى أمــره ّهللا بــالرد  آلـه و عليه هللا صىلبديع األدب الرسايل لهذا الرسول  و من 
لَُه ِمْن تِلْقاِء نَْفِيس «إذ ليس من شأ� كرسول فعل الرب:  »قُْل ما يَُكوُن ِيل «عليهم:  إِْن «وإ�ا كيا� الرسايل ككل  »أَْن أُبَدِّ
َِّبُع إِّال    .»إِ�ِّ أَخاُف إِْن َعَصيُْت َر�ِّ َعذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ «وكيا� يف املسئولية أمام ّهللا » ما يُوحى إَِيلَّ أَت

حيث تب� أن هذا القرآن يحمل مرادات ّهللا  »آياتُنا بَيِّناٍت «و هنا حجتان بيّنتان تردان عليهم ما تطلبوه، إحداه� 
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 .٨٣ -٧٨: ١٥أ���اب، را�� ا�����ن  - ��� -رؤة -إ���غ -��اءة -�����
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  .»ُكوُن ِيل...قُْل ما يَ «من املكلف�، وأخراه�:
قلب عليهم ملا يهوون من نكران ذلك اليوم العظيم أنني �نعني عن االنفراط واالنفالت عن  »َعذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ «و 

  .»إِ�ِّ أَخاُف إِْن َعَصيُْت َر�ِّ َعذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ «أمر ر� واالنخراط يف سلكهم 
  عصيان مه� وحد ّهللا واعرتف به.فمن ال يخاف عذاب يوم عظيم هو الذي ال يخاف أي 

ذلك، وك� ليس له اإلتيان بقرآن غ� هذا أو تبديله، كذلك ليس له أن يتخلف قيد شعرة عن سنته املوحاة إليه يف 
  .١تقرير مص� أو إقرار خالفة بعده أماهيه

إذ ال يعنــي  ٢بعد الفتح ك� قبله خالفا ملا يروى »إِ�ِّ أَخاُف إِْن َعَصيُْت َر�ِّ َعذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ «و هكذا استمرت منه 
ات الزور عصيانا حتى ال يخاف عذابا عليه بعد الفتح �ا ضمنته آية الفتح!، وليس مصدر أشباه هذه املختلق »ذنبك«

  إال الجهل �غازي القرآن، أو العناد.
تشمل إليه السنة ألنها واجبة اإلتباع بنص القرآن، فقاطع السنة كقاطع الكتاب ه� واحــد يف حقــل  »قرآن«و هنا 

  مه� كان قرآن الوحي األصيل هو هذا القرآن وعىل هامشه قرآن الوحي السنة. »قرآن«الوحي قد يعرب عنها ب 
ه و عليه هللا ىلصو الرسول   لَُه ِمْن تِلْقاِء نَْفِيس «غ� مخول إليه أي تبديل ألي وحي، و آـل ال يعني ـ فقط ـ تبــديال دون  »أَْن أُبَدِّ

تخويل، بل وتبديل التخويل فإنه أيضا من تلقاء نفسه، ألن تبديل القرآن ـ عىل أية حال ـ هو مــن االختصاصــات 
  الربانية.

ض إىل رسوله تبديال يف أحكامه، سنادا إىل روايات، مختلفات، ليست لتعارض نص القــرآن و قولة القائل: إن ّهللا فو 
حيث يجتث عن موقف الرسالة أي تبديل مه� كان بإذن ّهللا، اللّهم إّال أن يبدل ّهللا �ا يوحي إليــه، فلــيس ـ إذا ـ 

  .»ِمْن تِلْقاِء نَْفِيس «شمله من تلقاء نفسه، وأما إذا بدل الرسول من تلقاء نفسه مأذونا وسواه، فقد ت
أجل، فك� أن الربوبية اإللهية مختصة يف األصل بربنا وال تتعدد أبدا، كذلك هــي ليســت لتقبــل التفــويض، فإنــه 

  تفويض لساحة الربوبية، وتبعيض لها بينه وب� خلقه.
  و لنئ أمكن أن يخلق ّهللا إلها ثانيا، لكان باإلمكان أن يأذن يف ربوبية ثانية!.

و الوالية الطليقة تكوينية وترشيعية هي من ميزات الربوبية الوحيدة غ� الوهيدة، أنها ال تقبل وكالة أو نيابة أو 
  خالفة أو تفويضا.

ذلك، وكل التنديدات باملرشك� يف آياتها هي تأكيدات عىل عدم إمكانية ـ فضال عن وقــوع ـ النتقــال الربوبيــة إىل 
  خلق أيا كان وأيان.

الة كــ� و ليست ا لرسالة من شئون الربوبية حتى يتنقض بها هذه الضابطة السلبية، إذ ليس ّهللا رسوال، فإ�ا الرســ
  العبودية هي من اختصاصات الخلق �ا قرر ّهللا أو قدر، فالعبودية حاصلة دون حّد، والرسالة تحصل �ا يحدد ّهللا.

  ينتقل من ّهللا يشء في� يخلق، إذ � يلد و� يولد. فانتقال الربانية يف أي حقل من حقولها مستحيل، ك� وال
و لو أن الربانية تنتقل إىل غ� الرب فهي ـ إذا ـ حادثة، إذ كل� يف الخلق بحذا ف�ه هو حادث ليس إّال، فــرتى أن 

سل، ليسوا والية التكوين والترشيع التي هي من شئون الربوبية األصلية، كيف تنتقل بوكالة أم نيابة أم خالفة إىل ر 

                                                        
�ـ� ��ـ� ا��ّـ�   �� ����� ا���� ����� ا���� �� ��� �� أ��� �ـ� ��ـ�د �ـ� ���ـ� �ـ� ٢٩٦: ٢. ��ر ا������ ١ أ�ـ� ا��ـ��ح �ـ� أ

�ْ�ُ «�� ��ل ا��ّ� �ّ� و �ّ�:  ا����م ���� و �� ����� ا������ ��  ا����م �������� أ��� ا������ ��� �� أ�� ����  » ا�ِْ� �ُِ�ْ�آٍن َ�ْ�ِ� ��ا ا�ْو َ���

، و �� أ��ل ا����� �� ���� �� ��� ��ل: ��ٔ�� أ�� �� ا��ٓ��: ����ا �� ��ل ���ن ��� أ�� ��� أو ��� ا�����ه������ا����مأ�� ����  

 �� ��ه ا��ٓ�� ��ل: ����ا: أو ��ل ����. ا����م ������� ا��ّ�  

 
إ�� «��ل: �� ��ك ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���:  ا����م ������ ��زم �� أ�� ��� ا��ّ�  . و �� �� رواه ا������ �� ����ر ٢

 ��� ���� ��رة ا���� ��� ��� إ�� ذ�� ا����م...» أ��ف 
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  إال حملة أحكام ّهللا، فليس من تلقاء أنفسهم يشء يف حقل الرسالة وال نق�.
ذلك، فليس انتقال الربانية مستحيال ـ فقط ـ يف حقل التجايف عنها، بل وخلق مثلها يف الخلق، إذ ك� أن الربانيــة 

ية املخلوقة للخلــق ال بــد وأن تكــون غــ� اإللهية غ� مخلوقة، وإ�ا املخلوقة هي الخالئق املربوبون، كذلك الربان
  مخلوقة وذلك تناقض بّ�، واملخلوقة منها ليست 

  ربانية، بل هي مربوبية ال تعمل عمل الرب، سبحانه وتعاىل ع� يرشكون.
ه إال إذا فالوالية التكوينية والترشيعية، ه� كسائر الربوبيات اإللهية خاصة باّ� تعاىل ال تعدوه إىل سواه، إذ ال إلــ

  هو وال رب سواه وليس كمثله يشء.
  فلو أن خلقا من خلقه خول إليه شأن من شئون الربوبية خلقا لذلك الشأن لكان لربوبيته مثيل!.

خاصة باّ� قضية خاصة ربوبية ّهللا، كالخلق األول ال من يشء وسائر الخلق دون  ۱ذلك، واألفعال ب� أطوار ثالثة: 
ـ بسبب اإلرادة الخالقية، أم بطي األسباب طيا ودرجها يف رسعة زمانية أو أسباب خلقية متعّودة، سوا ء أ كان ـ فقط 

  مكانية أماهيه، ليست يف حول الخلق وقوتهم أبدا.
و من ذلك الترشيع حيث يحتاج إىل طليق العلم بكل الكائنات دون إبقاء، والعلم بصالح املكلف� دون أي خطاء 

الطليق والقدرة الطليقة ال يقبالن التنقل من ّهللا إىل ســواه تجافيــا أم خلقــا لهــ� يف  قصورا أو تقص�ا، فك� العلم
  الخلق فكذلك الترشيع.

ك� وأن الخلق ال من يشء أو خلق يشء من يشء ـ كحق الخلق ـ يحتاج إىل طليقه�، ولذلك ال يتنقل إىل من سوى 
  ّهللا.

وحيا يوحى إليهم، أم آيات تظهر بإذن ّهللا عىل ألسنتهم أو أيديهم أّما  ـ ثم خاصة برسل ّهللا رسالة ربانية من ّهللا، ۲
  أشبه من مظاهر أفعالهم قرينة بفعل ّهللا اآلية.

ـ ومن ثم عامة مه� اختلفت مراتبها من حيث الذرايع املحتاجة إىل مختلف املســاعي والقــدرات يف الخالئــق،  ۳
  اهم، وهكذا األمر بينهم أنفسهم وب� من سواهم أنفسهم.فاملخرتعون واملكتشفون لهم حظوة أك� ممن سو 

فرسل ّهللا ال �لكون من ّهللا مثيال من األول الخاص باّ�، فإنه رشكة مع ّهللا تخويال وتوكيال وتفويضا، تجافيا أم خلقا 
وحي ّهللا اجتالبــا واجتــذابا  فيهم م�ثال ملا عنده، وهم ليسوا إال حملة وحي ّهللا بالغا إىل عباد ّهللا، ك� وال �لكون

  من ّهللا، فإن رساالتهم ليست إال من ّهللا، فكذلك مادة الرسالة وهي الوحي، وآيتها وهي آيات رساالتهم.
لذلك ترى عرشات من اآليات املستعرضة لرساالتهم وآياتها، تفصل بينهم وب� العلم و القــدرة يف حقــل رســاالتهم 

  .وحيابآيات رساالتهم إثباتا لها
و عىل أية حال ليس الرسل آلهة آخرين غ� ّهللا، مستقل� أمام ّهللا، أو مستغل� تفويض ّهللا ل� يفعلوا مــا يفعلــه 

  ّهللا، إ�ا هم رسل يحملون أحكام ّهللا إىل عباده دون شطر كلمة أماهيه من تلقاء أنفسهم.
ــُه ِمــْن تِلْقــاِء «حال� تلقاء، وفسواء أ كان التلقاء مستقال، أو مأذونا مستغال، فإنه عىل أي ال لَ قُْل ما يَُكوُن ِيل أَْن أُبَدِّ

فاتباعه  »إِْن أَتَِّبُع إِّال ما يُوحى إَِيلَّ «تعم أي تلقاء، ما � يكن بوحي خاص ناّص من ّهللا يف كل جليل أو قليل:  »نَْفِيس 
  نفسه يف ترشيع أم تبديل لحكم وسواه من الوحي خارج عن الحرص.

 »ال تَُحرِّْك بِِه لِسانََك لِتَْعَجــَل بِــهِ «ل الذي ال يسمح له أن يحرك لسانه بتفصيل القرآن بعد معرفة إج�له: ثم الرسو 
) أّ� لهذا الرسول أن يأ� بغ� هذا القرآن أو ۱۱۴: ۲۰( ») (َو ال تَْعَجْل بِالُْقرْآِن ِمْن قَبِْل أَْن يُْقىض إِلَيَْك َوْحيُهُ ۱۶: ۷۵(

  ه اللفظية واملعنوية، املتحدى به� عىل العامل�؟!.يبدله بصياغت
ا آيَــًة «ذلك، وكيف يكون يل أن أبدله من تلقاء نفيس وأنتم تشكون مفرتين عيل في� يبدله ّهللا من آية:  لْن َو إِذا بَدَّ

ا أَنَْت ُمْفَرتٍ بَْل أَكَْ�ُهُ  ما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِْسها «) ف ۱۰۱: ۱۶( »ْم ال يَْعلَُمونَ َمكاَن آيٍَة َو ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ا يُنَزُِّل قالُوا إِ�َّ
َخْ�ٍ ِمنْها أَْو ِمثْلِها..   ).۱۰۶: ۲( »نَأِْت بِ

لِِه أَ فَال تَ  ً ِمْن قَبْ   ). ۱۶ْعِقلُوَن (قُْل لَْو شاَء ّهللاُ ما تَلَْوتُُه َعلَيْكُْم َو ال أَدْراكُْم بِِه فََقْد لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمرا
تحيل إيجابية املشيئة اإللهيــة يف »لو«ف  »قُْل لَْو شاَء ّهللاُ ما تَلَْوتُُه َعلَيُْكْم..«إجابات أخرى عن شطحاتهم املقرتحات 

عدم تالوته عليهم، تأش�ا عش�ا بواجب هذه التالوة الرسالية، فإن طبيعة وحي القرآن هي الج�ه�ية الشاملة كل 
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ــَدِة الَّــِذي «وة هي أصل الرسالة وأثافيّها بعد التوحيد: املكلف�، كيف وهذه التال  لْ ا أُِمــرُْت أَْن أَْعبُــَد رَبَّ هــِذِه الْبَ إِ�َّ
إِ  ٍء َو أُِمرُْت أَْن أَكُوَن ِمَن الُْمْسلِِمَ�. َو أَْن أَتْلَُوا الُْقرْآَن فََمِن اْهتَدى فَ ا يَْهتَِدي لِنَْفِسهِ َحرََّمها َو لَُه كُلُّ َيشْ َو َمْن َضلَّ  �َّ

ا أَنَا ِمَن الُْمنِْذِرينَ   ١بآياته الدالة عليه وأنه ما هو رضاه مــنكم أنه منه »به«ّهللا  »َو ال أَْدراكُمْ «) ـ ثم ۹۲: ۲۷( »فَُقْل إِ�َّ
فقد أدراكم به كأصل �ا تلوته عليكم، وكفرع �ا علمتكم إياه، فمشية ّهللا يف تالوته عليكم وأنه أدراكــم بــه هــ� 

  أنه هو الهدى دون سواه، غيارا به أو تبديال له وال كلمة واحدة. دليالن باهران عىل
أمينا ال أخونكم أفا  »فََقْد لَِبثُْت ِفيكُْم ُعُمراً ِمْن قَبْلِهِ «و من ثم يجتث جذور افرتائه إياه عىل ّهللا بعد شهادة آياته أن 

  خون بعد ذلك العمر ر�؟
  وال تعلمت من أحدا عل� فكيف جئت بهذا القرآن العظيم من تلقاء نفيس؟.ال أدري منه شيئا  »ُعُمراً ِمْن قَبْلِهِ «و 

لَُه ِمْن تِلْقاِء «فإن كان القرآن من عند ّهللا ك� تشهد آياته فكيف آ� بقرآن غ� هذا أو أبدله  قُْل ما يَُكوُن ِيل أَْن أُبَدِّ
فََقْد لَِبثُْت ِفيكُْم ُعُمراً «أو أبدله وان افرتيه عىل ر� ولو كان من تلقاء نفيس فيل أن آ� بغ�ه ك� أتيت به  »نَْفِيس..

  .»ِمْن قَبْلِِه أَ فَال تَْعِقلُونَ 
فقد استأصلت هذه الرباه� الباهرة الساطعة كل جذور التشكيكات حــول كيــان القــرآن، أنــه مــن تلقــاء نفســه  

اقرتاحنا إن كان أنزله لصالحنا، وكاله� افرتاء عىل ّهللا أن يتلو  فليغ�ه أو يبدله، أم من عند ّهللا فليجبنا يف آلـه و عليه هللا صىل
عليهم قرآنا من تلقاء نفسه ويفرتيه عىل ّهللا، أم من ّهللا ثم يفرتى عىل ّهللا أنه قد يغ�ه أو يبدله بهذه التطلبــات، 

  ويكأن ّهللا يرشع رشعته حسب مرضاتهم أوالئك الحمقاقى األنكاد.
وهو أربعون سنة، م� يدل عىل أنه متوسط العمر وك�له وأن الذي يعيش ذلك العمر عىل  »قَبْلِهِ  ُعُمراً ِمنْ «و هنا 

وت�ة خاصة، ليس ليبدلها إىل ما يضادها، وال سي� األم� الذي � يخن الناس قبل دعوى الرسالة، فمحال أن يخون 
ث القرآن آية ألوهية الصادر عنه، دون أن يتنازل ربه بعد دعواها، ولو كان ممن يخون ّهللا لكان يدعي األلوهية حي

  ع� �كنه إىل رسالة ال �لك إّال بالغها من ّهللا إىل العامل�!.
وما أدراك ما ذلك العمر املعّمر من قبل ّهللا، املدمر من قبل جّوه الــذي ولــد فيــه وعاشــه يف  »ُعُمراً ِمْن قَبْلِهِ «أجل 

  ة طفولته حتى شبابه وحتى آخر عمره...ظاهر األمر، وع� ّهللا ترعاه طيل
يتيم مكة الجدباء، حيث ال ماء فيها وال كالء، الفق�ة ماديــا ومعنويــا، الالهيــة الرمضــاء، الصــعبة  آلـه و عليـه هللا صىلمحمد  

  املعاش، املعتمدة عىل بالد أخرى يف بلغة العيش.
الحزن أمه آمنة إثر وفاة زوجهــا، فهــي ـ إذا ـ غــ�  نشأ ال ك� ينشأ سائر الطفولة، فقد فقد أباه وهو جن�، أرهق

آمنة عىل أريحية حياتها وحياة طفلها، وقد جف ثديها فارتضع من حليمة السعدية... وماتت آمنة وملا يبلغ محمد 
  الثامنة، فكفله جده عبد املطلب، وبعد أن مات كفله عمه أبو طالب...

ى املجتمع امل� متصدعا يعيش يف تنــاقض وتبــاغض طبقــي، يــرى و ح� يرتعرع ببالغ الصباوة وحالق الشباب ير 
حفنة من الناس أغنياء أثرياء يسكنون الراقيات ويأكلون بصحاف ذهبية وفضية، و�لكون األلوف ومشيدة القصور 

  ومكثفة الحور، و�لكهم كل غرور الغرور.
الستبداد، ومحقهم، فمنهم الصعاليك وذٔوان وهم السواد األعظم من أهل مكة، الذي مزقهم ا »األذلة«و يرى بجنبهم 

  العرب ولصوص البادية وعصابات سوء ومنهم... طعامهم الجوع: من ورق األشجار ولحاءها.
فالصورة مخيفة مث�ة ملعدن الغ�ة املحمدية، فهو ـ إذا ـ مستعد لتصفية الجو، مستمدا من وحي الرحيم الرح�ن 

  ؟.»بانِ فَِبأَيِّ آالِء َربُِّك� تَُكذِّ «
ذلك عمر من قبل الرسالة، حارسا عىل هذه األحوال األهوال، غ� دارس يف املدرسة املكية وال قارئ، حيث ال دراسة 
وال قرائة، اللّهم إّال تكلبات وهمجيات، وتصلبات عىل جاهليات، ثم طلع طلوع شمس الرسالة األخ�ة من مرشق أم 
                                                        

�� ����� أدرا�� ���ن ا���آن و أدرا�� ���� ا��� ���» أدرا��«. ا�����ل ا����� ل ١ ، أدرا�� ��، ���وف ���وف �� ��ق ا����م أ

 ».��. َو ا�ُْ�ْ�آِن ا�َْ�ِ���ِ. إِ��َ� �َِ�َ� ا�ُْ�ْ�َ��ِ��َ «�ٕ�ن ����ن ا���ا��� ��� و ا�� ����ن ��� ر���� �� ��ء �� 
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  � يأت له مثيل.القرى، مرشقة عىل كافة العقول والقلوب ما 
ِه إِنَُّه ال يُْفلُِح اْلُ◌مْجرُِموَن ( َب بِآياتِ ِن افَْرتى َعَىل ّهللاِ كَِذباً أَْو كَذَّ   ).۱۷فََمْن أَظْلَُم ِممَّ

ِن افَْرتى َعَىل ّهللاِ كَِذباً أَْو قاَل «فاملفرتي عىل ّهللا كذبا أنه أوحي إيل و� يوح إليه بيشء ـ:  أُوِحَي إَِيلَّ َو َو َمْن أَظْلَُم ِممَّ
ءٌ    ) ـ إنه من رٔوس زوايا الظلم.۹۳: ۶( »لَْم يُوَح إِلَيِْه َيشْ

َب بِآياتِهِ «و كذلك الذي  رسوال يغــ� وحــي ّهللا، يغــ�ه أو يبدلــه مــن تلقــاء نفســه، أم غــ�ه مــن هــٔواء الــذين  »كَذَّ
ُروا ّهللاَ َحقَّ قَْدرِِه إِذْ قالُوا ما أَنْزََل ّهللاُ َعىل بََرشٍ ِمْن َو ما قَدَ «بآيات ّهللا، أم يفرتون عىل ّهللا أنه � يوح بيشء:  يكذبون

ءٍ  وقد أفلحت أنا حيث قمت بأمر هذه الرسالة القمــة الشــاملة لوحــدي  ») ـ (إِنَُّه ال يُْفلُِح اْلُ◌مْجرُِمونَ ۹۱: ۶( »َيشْ
يف رسالتي عىل ّهللا لكان ّهللا يأخذ�  وأخذت تنمو و تربو، فلو كنت مجرما يف دعوى هذه الرسالة، أو كنت أجرمت

َقْوُل «باليم� قضية رضورة الحكمة الربانية، وصدا عن اإلغراء بالجهل:  نَُّه لَ وَن. إِ وَن. َو ما ال تُبِْرصُ فَال أُقِْسُم ِ�ا تُبِْرصُ
ِزيٌل ِمْن رَبِّ الْعالَِمَ�. َو لَْو رَُسوٍل كَِريٍم. َو ما ُهَو بَِقْوِل شاِعٍر قَلِيًال ما تُٔوِمنُوَن. َو ال بَِقْوِل ك اِهٍن قَلِيًال ما تََذكَُّروَن. تَنْ

ُه الَْوتَِ�. فَ� ِمنُْكْم ِمنْ  ـ  ۳۸: ۶۹(» أََحٍد َعنُْه حاِجِزينَ تََقوََّل َعلَيْنا بَْعَض اْألَقاِويِل. َألََخْذنا ِمنُْه بِاْلَ◌�ِِ�. ثُمَّ لََقطَْعنا ِمنْ
۴۷.(  

نْيا َو اطَْ�َنُّوا بِها َو الَِّذيَن ُهْم َعْن آياتِنا غاِفلُوَن. أُولِئَك  إِنَّ الَِّذينَ  الَْحياِة الدُّ َمأْواُهُم النّاُر ِ�ا  ال يَْرُجوَن لِقاَءنا َو رَُضوا بِ
  ).۸كانُوا يَْكِسبُوَن (

لِقاءَ يَْوِمِهْم «و »لِقاِء اآلِْخرَةِ «و »بِلِقاءِ َربِِّهمْ «و»بِلِقاءِ هللاِّ «و »لقاءه«ك� هنا و »لقاءنا«آيات اللقاء األربع والعرشون هي ب� 
أشمل عناية ملعا� اللقاء من الكل ملكان الجمعية التي تعنــي لقــاءه املعــريف والعبــودي ولقــاءه يف  »لقاءنا«و »هذا

اء لألعــ�ل يف العمل املريض له ككل، فلقاء الزلفى هنا، ثم لقاءه معرفة زائدة وعبودية زائدة وزلفــى زائــدة، وجــز 
األخرى. فمن الناس من يقول ال سبيل هنا إىل معرفة ّهللا، حيث الطريقة العلمية التجريبية ال تثبتــه، وهــو غيــب 
مطلق ال �كن الوصول إليه بأية وسيلة، فلو أنه كائن فال سبيل لنا إىل معرفته فال لقاء له معرفيا، و� � يرنا نفسه 

ة نفسه فهو القارص يف حقل معرفته، وما نحن �قرصين! أم قادر ويبخل؟ فهو املقرص لو أنه كائن؟ أ فعاجز عن إراء
  يف قصور معرفته دوننا!.

ثم لو أنه كائن وعرفناه، ف� لنا أن نتعرف إليه ك� يحق، أو نعبده ك� يحق، فحق لنا ـ إذا ـ أن نعبد من عبــاده 
  الرعيل األعىل العارف� إياه.

نفسها م� تثبت وجود ّهللا، إضافة إىل كافة الرباه� الصالحة، فال �لك أي كائن ما �لكــه و لكن الطريقة العلمية 
ّهللا من الرباه� الساطعة عىل وجوده وتوحيده، وليس من املمكن أن يرينا نفسه إّال أن نحيط به عل� وهو ألوهية 

  ن، فنتمكن ـ إذا ـ من رٔوته!.ثانية، واملحال الذا� ال يتحول ممكنا حتى يحّوله ّهللا إىل اإلمكا
و أما عبوديته، فهي املستحقة له ال سواه، وقد رضيها لنفسه دون سواه، وذلك من حنانه و منّه الخاص أن ريض منا 

  أن نعبده دون سواه.
ثم منهم من يعرتف بوجوده تعاىل ووحدته ولكنه يقول: ال سبيل لنا إىل معرفة الحياة بعد املوت، رغم أنها رضورة 
ال حول عنها قضية الحكمــة العادلــة الربانيــة؟ ولكنهــا رضورة يف ميــزان العقــل والعــدل والــوحي ال حــول عنهــا، 
والتصديق عقيديا وعمليا بحقيقة ال يالزم الحيطة الكاملة عىل هذه الحقيقة، مبدأ ومعــادا، فقــد تكفــي املعرفــة 

  .»هاال نَُكلُِّف نَْفساً إِّال ُوْسعَ «اإلج�لية املستطاعة، إذ 
ذلك، ولقاء ّهللا بأس�ئه الحسنى ب� مفروض ومستحيل وواقع، فالواقع عــىل أيــة حــال هــو الصــلة الذاتيــة لكــل 
الكائنات بدائب الرحمة اإللهية، حيث ال ينقطع أي مخلوق عن الخالق إّال بانقطاعه عن كونه، ألن الفقــر الــذا� 

 وهذه هي اللقاء الواقع، حاصال دون تحصيل، واملستحيل هو للمخلوق كونا وكيانا إىل ّهللا يجعله دائم الصلة با�ّ 
لقاء ذاته تعاىل وصوال إليها بحيطة شاملة علميا ومعرفيا، وهو باين عن خلقه وخلقه باين منه، ال هو يف خلقه وال 

  خلقه فيه.
ا أ  شــبه مــن شــئون نشــأة ثم املفروض هو اللقاء املعريف بكونه تعاىل وتوحيده وكل شئون ربوبيته، هنا تكليفا ومــ

  االمتحان، ويف األخرى حسابا وجزاء وفاقا.
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هم كل هٔواء الذين ينكرون كل هذه اللقاءات أم بعضها، وذلك النكران كفر كله مهــ�  »الَِّذيَن ال يَْرُجوَن لِقاَءنا«و 
  اختلفت دركاته حسب دركات النكرانات.

نْيا َو اطَْ�َنُّوا بِها«اة العليا، إنهم تارك� الحي »الَِّذيَن ال يَْرُجوَن لِقاَءنا«هٔواء  الَِّذيَن ُهــْم َعــْن «وهم  »رَُضوا بِالَْحياِة الدُّ
اُر ِ�ا كانُوا يَْكِسبُونَ « »آياتِنا غافِلُونَ    .»أُولِئَك َمأْواُهُم النّ

ملبدإ و املعاد ـ وكذلك ونــاكري تعم ناكري املبدإ واملعاد ـ حيث تعني آيات ا »َو الَِّذيَن ُهْم َعْن آياتِنا غاِفلُونَ «هنا 
 »غــافلون«تعم اآليات التكوينية ـ آفاقية وأنفسية ـ والتدوينيــة، و»آياتنا«املعاد تصديقا باملبدإ مرشك� وموحدين، و

  تعني الغفلة املتعمدة املقرصة حيث الغافل القارص ال يعذب.
نْيا ـ َو اطَْ�َنُّوا بِهــا ال يَْرُجوَن لِقاَءنا ـ«ذلك ومن قبل هٔواء الذين يحملون ثالوث  . هــم كلهــم »َو رَُضوا بِالَْحياِة الدُّ

  .»َمأْواُهُم النّاُر ِ�ا كانُوا يَْكِسبُونَ «
نْيا«هنا  َحياِة الدُّ تعني ذلك االنحصار  »َو اطَْ�َنُّوا بِها«معناه انحصار رضاهم بها وانحسارها عن األخرى، ك�  »رَُضوا بِالْ

  االنحسار.
»حب لقاء ّهللا أحب ّهللا لقاءهمن أ «ذلك و

  ووفقه للقائه الصالح بكل حقوله. ١
و م� ال بد منه يف الحياة هو االطمئنان �ا يطمنئ عن املضالت واملزالت، فــالنفس املطمئنــة بــاّ� ال تــرىض إال مــا 

)، واملطمئنة بالحياة الــدنيا ۱۳:۲۸( »الَِّذيَن آَمنُوا َو تَطَْمِنئُّ قُلُوبُُهْم بِِذكِْر ّهللاِ أَال بِِذكِْر ّهللاِ تَطَْمِنئُّ الُْقلُوُب «يرضاه ّهللا: 
راِضــيًَة  يا أَيَّتَُها النَّْفُس الُْمطَْمِئنَُّة ارِْجِعــي إِىل َربِّــكِ «تختص رضاه وهواه �ا يطمنئ بها، وقد تخاطب النفسان ب ـ 

  ).۲۷: ۸۹( »َمرِْضيًَّة فَاْدُخِيل ِيف ِعباِدي َو اْدُخِيل َجنَّتِي
فاملطمئنة بالحياة الدنيا، الفارة الفالتة عن ربها، تدعى لرتجع إىل ربها يوم الدنيا ما � يفت األوان، دخوال يف عباد 

  ّهللا الصالح� هنا فدخوال يف الجنة هناك.
اْدُخِيل ِيف «جع إىل ربها هنا أك� م� رجعت، ويف األخرى ترجع إليــه ثم املطمئنة بربها تدعى لرت  راِضــيًَة َمرِْضــيًَّة. فَــ

  :»ِعباِدي َو اْدُخِيل َجنَّتِي
»و الدنيا جيفة فمن أرادها فليصرب عىل مخالطة الكالب«

ذلك وسلبية الرجاء للقاء ّهللا يف يوم الحساب تسقط كل  ٢
حساب فيسقط الوحي عن بكرته، ثم ينعطف هّم اإلنسان �اما إىل الحياة الدنيا، واطمّنئ بها حيث ال مطمّنئ له إّال 

لَُغُهْم ِمَن الِْعلْمِ فَأَْعرِْض َعْن َمْن تََوّىل َعْن ِذكْرِنا َو لَْم يُرِْد إِالَّ الَْحيا«إياها:  نْيا ذلَِك َمبْ َمْن كاَن يُِريــُد «) و۳۰: ۵۳(»َة الدُّ
نْيا َو ِزينَتَها نَُوفِّ إِلَيِْهْم أَْع�لَُهْم ِفيها َو ُهْم ِفيها ال يُبَْخُسوَن. أُولِئَك الَِّذيَن لَيَْس  ــارُ الَْحياَة الدُّ  » لَُهْم ِيف اآلِْخــرَِة إِالَّ النّ

  دون الالنهاية املزعومة!. »َجزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْلُها«وقدره، حيث إن  »أْواُهُم النّاُر ِ�ا كانُوا يَْكِسبُونَ مَ «) فهم ۱۵: ۱۱(
يا أيها اإلنسان ما جّرأك عىل ذنبك، وما غرك بربك، وما آنسك بهلكة نفسك، أما من داءك بلول، أم ليس من «ف ـ 

حم به غ�ك، فلرّ�ا ترى الضاحي من حّر الشمس فتظله، أو ترى املبتىل بأ� نومك يقظة، أما ترحم من نفسك ما تر 
�ّض جسده فتب� رحمة له، ف� صربك عىل داءك، وجلّدك �صابك، وعزّاك عن البكاء عىل نفسك وهي أعز األنفس 

يف قلبــك  عليك، وكيف ال يوقظك خوف بيات نقمة وقد تورطت �عاصيه مدارج ســطواته، فتــداو مــن داء الفــرتة
بعز�ة، ومن كرى الغفلة يف ناظرك بيقظة، وكن ّ� مطيعا، وبذكره آنسا، و�ثّل يف حال تولّيــك عنــه إقبالــه عليــك 

                                                        
 -�� ١٨ -١٥ح  ٤٨ك  -، ��٣٥ب  ٩٧، ك ٤١ب  ٨١ك  -. ����ح ���ز ا���� �� ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ���� �� ��١

و  ٤٢٠و  ٤١٨و  ٣٤٦و  �٣١٣ـ�ن ص  -، �ـ�٥٠ح  ٢٦ك  -، ��٤٣ب  ٢٠ك  -، ��١٠ك ب  -��، �� ٦ب  ٣٤، ك ٦٧ب  ٨ك 

 ٢٣٦و  ٢١٨و  ٢٠٧و  ٥٥و  ٤٤، �ـــ�دس ص ٣٢١و  ٣١٦و  ٢٣٨، �ـــ� �ـــ��� ص ٢٥٩، را�ـــ� ص ١٢٢و  ١٠٧، ���ــ� ص ٤٥١

 .٥٧٤و  ٥٦٤ح  -��ط

 
 : ..ا����م ����أ��ج أ�� ا���� �� ���� �� أ���ط ��ل ��ل ��� �� أ�� ����   - ٣٠١: ٣. ا��ر ا�����ر ٢
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يدعوك إىل عفوه، ويتغّمدك بفضله، وأنت متوّل عنه إىل غ�ه ـ فتعاىل من قوي ما أكرمه، وتواضعت من ضعيف ما 
 سعة فضله متقلب، فلم �نعك فضله، و� يهتك عنك سرته، بل � أجرأك عىل معصية وأنت يف كنف سرته مقيم، ويف

تخل من لطفه مطرف ع�، يف نعمة يحدثها لك، أو سيئة يسرتها عليك، أو بلية يرصــفها عنــك، فــ� ظنــك بــه لــو 
 أطعته، وأيم ّهللا لو أن هذه الصفة كانت يف متفق� يف القوة، متوازن� يف القــدرة، لكنــت أول حــاكم عــىل نفســك

بذميم األخالق، ومساوئ األع�ل ـ وحقا أقول: ما الدنيا غرتك، ولكن بها اغرترت، ولقد كاشفتك العظات، وآذنتــك 
عىل سواء، ولهي �ا تعدك من نزول البالء بجسمك، والنقص يف قوتك، أصدق وأوىف من أن تكذبك أو تغرك، ولرب 

ا يف الديار الخاوية، والربوع الخاليــة، لتجــدنها مــن ناصح لها عندك متهم، وصادق من خربها مكّذب، ولنئ تعرفته
حسن تذك�ك، وبالغ موعظتك �حلة الشفيق عليك، والشحيح بك، ولنعم دار من � يرض بها دارا، ومحــّل مــن � 

  ).۲۱۴(الخطبة  »يّوطنها محال، وإن الّسعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم
) َدْعــواُهْم ۹وا الّصالِحاِت يَْهِديِهْم َربُُّهْم بِإِ�انِِهْم تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اْألَنْهاُر ِيف َجنّاِت النَِّعــيِم (إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُ 

ِ رَبِّ الْعالَِمَ� (   ). ۱۰فِيها ُسبْحانََك اللُّهمَّ َو تَِحيَّتُُهْم ِفيها َسالٌم َو آِخُر َدْعواُهْم أَِن الَْحْمُد ِ�ّ
وإىل م يهديهم؟  »يَْهِديِهْم َربُّهُْم بِإِ�انِِهمْ «فة الكفر وهذه ضفة اإل�ان وعمل الصالحات لإل�ان، وترى كيف تلك ض

يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا «يهديهم ربهم بإ�انهم الذي طبقوه بعمل الصالحات إىل إ�ان أعىل بربهم وك� ئورون به 
) ك� ويهديهم إىل صالحات هي أصلح م� سلف، ثــم ويهــديهم بعــد مــوتهم بإ�ــانهم إىل ۱۳۶: ۴( »بِاّ�ِ َو رَُسولِهِ 

اِت النَِّعيمِ «جناته:  نُورُُهْم يَْسعى بَْ�َ أَيِْديِهْم َو بِأَْ�انِِهْم يَُقولُوَن َربَّنا أَْ�ِْم لَنا «حيث  »تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اْألَنْهاُر ِيف َجنّ
  ).۸: ۶۶( »نُورَنا

َو «ع� وصفك به الجاهلون، و عــن كــل نقــص وشــ�  »ُسبْحانََك اللُّهمَّ «عىل طول خط الخلود األبد  »َدْعواُهْم ِفيها«
م� يدل عىل أن السالم هو أعىل قمم التحيات، تحيتهم من ّهللا وتحيــة بعضــهم بعضــا اعتبــارا  »تَِحيَّتُُهْم ِفيها َسالمٌ 

ِ رَبِّ الْعــالَِم�َ «التي ال دعوى لهم غ�ها  »َو آِخُر َدْعواُهمْ «فعول، ثم بوجهي اإلضافة، إىل الفاعل أو امل  »أَِن الَْحْمُد ِ�ّ
  وك� عاشوها يف حياة التكليف.»ال إله إّال ّهللا «فقد جمعوا حياتهم يف الجنة ب� كلمة السلب واإليجاب من 

 ألع�رهم، بــل القصــد إىل آخــر دعــواهم وجــاه أول هنا آخر أع�رهم يف الجنة إذ ال آخر لها وال »آخر«و ال تعني 
ِ رَبِّ الْعــالَِم�َ «و »ُســبْحانََك اللُّهــمَّ «دعواهم اللذين يشكالن كلمة اإلخالص، فقد تشكل دعواهم مــن  َحْمــُد ِ�ّ أم  »الْ

ِ رَبِّ الْعالَِم�َ «ليست لهم دعوى فيها إال    .»أَِن الَْحْمُد ِ�ّ
وم الحياة الدنيا وشواغلها ومشاغلها واالرتفاع عــن رضوراتهــا وحاجاتهــا وحاجياتهــا، أجل، وألنه االنطالق من هم

هو تســبيح  »دعواهم«والرفرفة يف آفاق الرضا والتسبيح والحمد والسالم، إذا فأقىص ما يشغلهم حتى ليوصف بأنه 
  ّهللا وحمده والسالم عىل عباده حيث يتخلل ب� التسبيح والحمد.

التكليف غشاوات عن صالح السلب هذا وإيجابه قضية الحجابات املسدولة ب� أهــل الحــق  و مه� كان يف حياة
وحاق الحق رغم أنهم ب مٔونون، فقد تزول هذه الغشاوات عن وجه السلب واإليجاب، سلبا يحلّق عىل كل ما ال 

ُسبْحاَن ّهللاِ «املخلص� ف  يليق بساحته سبحانه، وإيجابا يحلق عىل كل ما يليق بجنابه، فقد يصفونه تعاىل كالعباد
  ) وهم يصفونه يف الجنة:۱۶: ۳( »َعّ� يَِصُفوَن إِّال ِعباَد ّهللاِ اْلُ◌مْخلَِص�َ 

ِ الَِّذي َهدانا لِهذا« ِ الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحزَنَ ۴۳: ۷( »َو قالُوا الَْحْمُد ِ�ّ ِ ) (َو قالُوا الَْحمْ ۳۴: ۳۵(») (َو قالُوا الَْحْمُد ِ�ّ ُد ِ�ّ
  ).۷۴: ۳۹( »الَِّذي َصَدقَنا َوْعَدهُ 

صحيح أن كل عباد ّهللا يحمدون ّهللا وال سي� يف صلواتهم ليل نهار، ولكن أين حمد من حمد، هنا محجوب وهناك 
  غ� محجوب.
ئلها عرش أمثالها، وإذا إذا قال العبد سبحان ّهللا سبح كل يشء معه ما دون العرش فيعطى قا«: آله و عليه هللا صىلوعن النبي  

قال: الحمد ّ� أنعم ّهللا عليه بنعيم الدنيا حتى يلقاه بنعيم اآلخرة وهي الكلمة التي يقولها أهل الجنة إذا دخلوها 



 67

»َو تَِحيَّتُُهْم ِفيها َسالٌم...«والكالم ينقطع يف الدنيا ما خال الحمد ّ� وذلك قوله: 
١.  

  و قد يعني من انقطاع الكالم يف الدنيا الذي يختص بحاجيات الدنيا ومحاصيلها وك� يف آخر
جنة إال ما يحول حول التوحيد مع ّهللا ، فال كالم ـ إذا ـ يف ال»و ينقطع الكالم الذي يقولونه يف الدنيا ما خال الحمد«

وعباده، أو ما يحول حول السالم مع عباده، إذ ال حاجة لهم إىل محاويج الدنيا حتى يتكلموا بها صناعة أو زراعة أو 
  تجارة أو دراسة أماهيه.

»اشتهوا مــن الجنــة مــن ربهــمإذا قالوا سبحانك اللّهم أتاهم ما «: آله و عليه هللا صىلذلك وعىل حد املروي عن رسول ّهللا  
و ٢

تراهم ـ إذا ـ بك� عن أي كالم إال هذا، فال محادثة بينهم وال مٔونسة بأي كالم إال إياه؟ إنهم يتحادثون ويتآنســون 
وأية حظوة لهم روحية مثلها ثم الخطوات الجسمية هي »ال إله إال هللاّ «ولكنها كلها تحوم حوم  مع بعضهم البعض،

ال «)، فهم أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم هي كلها تفاصيل ل ۳۵: ۵۰( »لَُهْم ما يَشأوَن ِفيها َو لََديْنا َمِزيدٌ «رهن املشيئة 
من  »تحيتهم«مه� كان ب� الحالت� بون قضية اختالف النشأت�، ثم  ك� املٔون املخلص يف حياة التكليف،»إله إال هللاّ 

قوليا وعمليا، فليس لهم هناك من إله و منهم إال سالم يشمل كافة الخ�ات  »سالم«ّهللا ومن أنفسهم بعضهم بعضا 
  والربكات يف الجنة.

محتف به� مه� كــان، ال يخــرج عــن نهايتها، فكل كالم لهم  »آخر دعواهم«بدايتها ثم  »دعواهم«ذلك، وقد تعني 
  تفاصيله�.

ذكرهم دعاء وخطابا، مه� كانت لهم قاالت أخرى، حيث الدعوى و هــي مصــدر دعــى تعنــي  »دعواهم«أو تعني 
خصوص الدعوة الطالبة، وال تطلب هنا إال من ّهللا دون سواه، خالف الحياة الدنيا حيث هي حياة التداعي ذريعة 

ملدعو هناك إ�ا هو ّهللا ال سواه، وعىل أية حال فهم ليسوا ليحرموا يف الجنة من قاالت اإل�ان إىل حاجياتها، ولكن ا
ُعوَن نُزًُال ِمْن َغُفوٍر رَِحيمٍ «ومحادثاته ومٔونساته و   ).۳۵: ۵۰(»لَُكْم فِيها ما تَْشتَِهي أَنُْفُسُكْم َو لَُكْم ِفيها ما تَدَّ
ُل ّهللاُ لِلنّاِس ا َذُر الَِّذيَن ال يَْرُجوَن لِقاَءنا ِيف طُْغيانِِهْم َو لَْو يَُعجِّ َخْ�ِ لَُقِيضَ إِلَيِْهْم أََجلُُهْم فَنَ َّ اْستِْعجالَهُْم بِالْ يَْعَمُهوَن لرشَّ

)۱۱.(  
ْحَمِة لَْو ئُو'« َل لَهُُم الَْعذاَب بَْل لَُهْم c۷َو َربَُّك الَْغُفوُر ذُو الرَّ  »َمْوِعٌد لَْن يَِجُدوا ِمْن ُدونِِه َمــْوئًِال ِخُذُهْم ِ�ا كََسبُوا لََعجَّ
ى فَإِذا جاَء أَجَ c۷) (َو لَْو ئُو'۵۸: ۱۸( رُُهْم إِىل أََجٍل ُمَسم� لُُهْم ِخُذ ّهللاُ النّاَس بِظُلِْمِهْم ما تَرََك َعلَيْها ِمْن َدابٍَّة َو لِكْن ئُوخِّ

  ).۶۱: ۱۶(»ال يَْستَأِْخُروَن ساَعًة َو ال يَْستَْقِدُمونَ 
هنا تحيل تعجيل الرش فقضاء األجل إىل تأجيله وقت قضــاء األجــل، إمــالال وإمهــاال واســتدراجا قضــية حيــاة  »لو«

  التكليف االمتحان.
هنا ّهللا يستعجل الناس بالخ� رغم استحقاقهم الرش، فخ� الحياة واألموال والبن� وما يشتهون يستعجل لهم فيها 

  تأجل لهم فيه إىل يوم لقاءه جزاء �ا كانوا يعملون.لينظر كيف يعملون، ورشها يس
فتخلفات النسناس من الناس تقتيض عقابا عاجال فيه قضاء أجلهم، إال أن يف ذلــك قضــاء عــىل فســحة االمتحــان، 

  وتبديال لدار البلية واالمتحان إىل دار الجزاء االمتهان.

                                                        
�� ا���� ��� ا��ّ� ���� و  ا����م ��������� �� أ��� �� ��ه ا����� �� ��� �� أ�� ����   . �� ا�ٕ�����ص �ٕ����ده �� ���� ��١

�� ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ��  ا����م �����آ�� و ���: .. و�� ا���� �ٕ����ده إ�� ا���� �� ��� ا��ّ� �� آ��ءه �� ��ه ا���� �� ���  

�� إ�� ا��ّ� و ا��ّ� أ�������ن ا��ّ� و ا«و ��� ���� ���� �� �����  و �� آ��ه ��ل: و إذا ��ل ا���� ا���� ��ّ� أ��� » ���� ��ّ� و �� إ

ّ�: ا��ّ� ���� ����� ا����� ������ ���� ا��ٓ��ة و �� ا����� ا��� ������ أ�� ا���� إذا د����� و ����� ا����م ... و ذ�� ���� �ّ� و �

 َو �َِ���ُ�ُ�ْ� ِ���� َ���مٌ َو آِ�ُ� َدْ��اُ�ْ� ا�ِن ا�َْ�ْ�ُ� �ِ�ِّ� َرب� ا�ْ���َِ��َ�. َدْ��اُ�ْ� ِ���� ُ�ْ����ََ� ا��ُّ��� 

 
 أ��ج ا�� ��دو�� �� أ�� �� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���: .. - ٣٠١: ٣. ا��ر ا�����ر ٢
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َو َربَُّك الَْغُفوُر «خذة العصاة إىل أجلهم املقرر لهم: فألن رحمته سبقت غضبه فقد يقدم رحمته عىل غضبه فيؤل مؤ 
َل لَُهُم الَْعذاَب بَْل لَُهْم َمْوِعٌد لَْن يَِجُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوئًِال c۷ذُو الرَّْحَمِة لَْو ئُو'   ).۵۸: ۱۸( »ِخُذُهْم ِ�ا كََسبُوا لََعجَّ

فلو  ١، أم وإىل فاعله حيث تعني استعجال الناس إىل الخ�من إضافة املصدر إىل مفعوله وهو ّهللا  »استعجالهم«و هنا 
كــ� هنــا مــا  »الخــ�«يعنــي أن ّهللا يستعجل لهم الرش عقوبة ك� يستعجلون الخ� وهو ما يالئــم أهــوائهم فقــد 

َو ِمَن النّاِس َمْن يَْعبُُد ّهللاَ َعىل «) أّما هو أعم منه: ۸: ۱۰۰( »َو إِنَُّه لُِحبِّ الَْخْ�ِ لََشِديدٌ «يختارونه بأهوائهم الطائشة: 
ُه ِفتْنٌَة انَْقلََب َعىل َوْجهِ  إِْن أَصابَُه َخْ�ٌ اطَْ�َنَّ بِِه َو إِْن أَصابَتْ   ).۲۲:۱۱(»هِ َحرٍْف فَ

فَنََذُر الَِّذيَن «وهو تقديم آلجالهم املس�ة إىل قضية العقوبة املستعجلة، ولكن  »لَُقِيضَ إِلَيِْهْم أََجلُُهمْ «و عىل أية حال 
نا ا ُ�ِْيل لَُهْم ال يَْحَسَ�َّ الَِّذيَن كََفُرو «ف  »ِيف طُْغيانِِهْم يَْعَمُهونَ «مرشك� وموحدين كتاب� وسواهم  »ال يَرُْجوَن لِقاَء ا أَ�َّ

ا ُ�ِْيل لَُهْم لِيَزْدادُوا إِْ�اً َو لَُهْم َعذاٌب ُمِه�ٌ  : ۷و ۴۵: ۶۸( ») (َو أُْمــِيل لَُهــْم إِنَّ كَيْــِدي َمتِــ�ٌ ۱۷۸: ۳( »َخْ�ٌ ِألَنُْفِسِهْم إِ�َّ
۱۸۳.(  

ن عىل تطلّب عاجل العــذاب إن كــان ذلك ومن عمق الحمق لهٔواء األغباش الذين ال يرجون لقاء ّهللا أنهم يتجرءو 
  الرسل صادق� في� ينذرون:

يِّئَِة قَبَْل الَْحَسنَِة َو قَْد َخلَْت ِمْن قَبْلِِهُم ۴۸: ۱۰( »َو يَُقولُوَن َمتى هَذا الَْوْعُد إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ « ) (َو يَْستَْعِجلُونََك بِالسَّ
�ِء أَِو ائْتِنا بَِعذاٍب ) (َو إِذْ قالُوا اللّهُ ۶: ۱۳( »الَْمثُالُت  مَّ إِْن كاَن هذا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِْدَك فَأَْمِطْر َعلَيْنا ِحجارًَة ِمَن السَّ

  ) م� يصدر أبعاد العناد التي كانوا يواجهون بها رسل ّهللا.۳۲: ۸( »أَلِيمٍ 
يطلبون أم ال يطلبون، لقيضــ إلــيهم  فلو أن ّهللا قابل استعجالهم أنفسهم بالخ� ك� يهوون، باستعجال الرش الذي

  أجلهم قبل حلوله.
منــددا �ــن يدعيــه وال  السـالم عليـهذلك، ولرجاء ّهللا عالمات دون اعتبار �جرد االدعاء وك� يفصله اإلمام أم� املــٔون�  

عرف رجــاءه يف يدعي بزعمه أنه يرجو ّهللا، كذب والعظيم، ما باله ال يتب� رجاءه يف عمله، فكل من رجا «يحويه: 
عمله إال رجاء ّهللا فإنه مدخول، وكل خوف محّقق إال خوف ّهللا فإنه معلول، يرجو ّهللا يف الكب�، ويرجو العبــاد يف 
الصغ�، فيعطي العبد ما ال يعطي الرب، ف� بال ّهللا جل ثناءه يقّرص به ع� يصنع لعباده؟ ـ أ تخاف أن تكــون يف 

تراه للرجاء موضعا، وكذلك إن هو خاف عبدا من عبيده أعطاه من خوفه ما ال يعطي رجاءك له كاذبا، أو تكون ال 
ربه، فجعل خوفه من العباد نقدا، وخوفه من خالقه ض�را ووعدا، وكذلك من عظمت الدنيا يف عينه، وكرب موقعها 

  ).۱۵۹(الخطبة  »من قلبه، آثرها عىل ّهللا فانقطع إليها وصار عبدا لها
جو لقاء ربنا؟ طبعابآيات ّهللا آفاقية وأنفسية، وأنفس اآليات األنفسية و اآلفاقية هو القرآن يعــرض ذلك، فب�ذا نر 

  إياه� سلي� علي� معل� واعظا بناصع وحي ّهللا وناصحه.
لقاء ّهللا إال عىل ضوء  ، وهم � يرجواالسـالم عليهموعرتته املعصوم�   آله و عليه هللا صىلفبم نرجو لقاء ّهللا بعد القرآن؟ أبا لرسول  

  القرآن، ثم وهم ارتحلوا إىل ربهم، فهال يبقى للراج� لقاء ّهللا وسيلة وصيلة معصومة لتعصمنا يف هذه السبيل؟.
ُّ َدعانا لَِجنِْبِه أَْو قاِعداً أَْو قاِ�اً فَلَّ� كََشْفنا َعنُْه ُرضَُّه َمرَّ كَأَْن لَ  ــُه كَــذلَِك  مْ َو إِذا َمسَّ اْإلِنْساَن الرضُّ يَْدُعنا إِىل ُرضٍّ َمسَّ

  ).۱۲ُزيَِّن لِلُْمْرسِِفَ� ما كانُوا يَْعَملُوَن (
ِبــِه أَْو قاِعــداً أَْو قاِ�ــاً «هذه حالة املرسف� يف مواجهة الرض والكشف عنه، إرسافا يف الدعاء  إذا مســهم الرضــ،  »لَِجنْ

َو إِذا َمــسَّ «م مرسفون يف كال اإلنابــة إىل ّهللا واإلعــراض عنــه: وإرسافا يف اإلعراض عن ّهللا ملّا كشف عنهم الرض، فه
ـكُوَن. لِيَْكُفــرُوا ِ�ــا آتَيْنــاُهْم النّاَس ُرضٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمِنيِبَ� إِلَيِْه ثُمَّ إِذا أَذاقَهُْم ِمنُْه رَْحَمًة إِذا فَِريٌق ِمنُْهْم بِــَربِِّهْم يُ  ْرشِـ

ــ فَــُذو ُدعــاٍء ۳۴: ۳۰( »لَُمونَ فَتََمتَُّعوا فََسْوَف تَعْ  ُّ ــُه الرشَّ ) (َو إِذا أَنَْعْمنا َعَىل اْإلِنْساِن أَْعرََض َو نَأى بِجانِِبــِه َو إِذا َمسَّ
يّاُه فَلَّ� نَّجاكُْم إَِىل الَْربِّ أَعْ ۵۱: ۴۱( »َعِريٍض  ُّ ِيف الْبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدُعوَن إِّال إِ ُكُم الرضُّ نْساُن ). (َو إِذا َمسَّ رَْضتُْم َو كاَن اْإلِ
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  ).۶۷: ۱۷( »كَُفوراً 
قد تعني الحاالت  »َدعانا لَِجنِْبِه...«هنا كل� يفر عنه من رضر نفيس أو مايل وما أشبه مه� كان خ�ا له، ثم  »الرض«و 

، فــال يــدع الثالث التي تحلّق عىل حياة اإلنسان اضطجاعا إلسرتاحة أو نوم، وقعودا ح� يحتاجه، وقيامــا لحاجتــه
حيث هو مضطجع  »لجنبه«حالة العلة  ١إذا للتقسيم، أم وتعني ك� يروى »أو«الدعاء عىل أية حال من األحوال، ف 

إذا للرتويــد حيــث ال  »أو«ال علة له يف الحــاالت الــثالث األول، و »أو قا�ا«لعلة ال يقدر عىل القيام  »أَْو قاِعداً «لعلته 
تجتمع هذه الحاالت األخ�ة له، فهو ال يزال يدعوا مقعدا أو سلي� ويف كل حاالته، حيث يعــرض كــل حالــة وكــل 

  اء يف ذلك الدعاء!.وضع وكل مظهر ومنظر دون إبق
هُ «: ذهب إىل ما كان يهواه من شهواته متغافال عن ربه »فَلَّ� كََشْفنا َعنُْه ُرضَُّه َمرَّ « فلو ذكر  »كَأَْن لَْم يَْدُعنا إِىل ُرضٍّ َمسَّ

 »كانُوا يَْعَملُونَ  كَذلَِك ُزيَِّن لِلُْمْرسِِفَ� ما«دعاءه ربه إىل رض مسه لكان معتدال يف سلوكه، غ� معرض عن ربه، ولكن 
بِيِل فَُهْم ال يَْهتَُدونَ «حيث  ُهْم َعِن السَّ يْطاُن أَْع�لَُهْم فََصدَّ ) وهذا جزاء ملن ال يرجــو لقــاء ۲۴: ۲۷( »َو َزيََّن لَُهُم الشَّ
  ).۴: ۲۷( »إِنَّ الَِّذيَن ال ئُوِمنُوَن بِاآلِْخرَِة َزيَّنّا لَُهْم أَْع�لَُهْم فَُهْم يَْعَمُهونَ «ربه: 

ذلك، وإنها صورة سيئة ميّعة لنموذج إنسا� مكرور عىل مدار التأريخ حيث يظل مندفعا بتيارات الحيــاة، يــذنب 
  ويطغى يف ذنبه بصحة موفورة ومالبسات مٔوتية.

 ُرضٍّ َمــرَّ كَــأَْن لَــْم يـَـْدُعنا إِىل«ثم إذا مسه الرش والرض فإذا هو جزوع ذو دعاء عريض، ثم إذا كشف ّهللا عنــه رضه 
هُ  ! مر دون توقف ليفكر أو يشكر أو يعترب، مندفعا مع تيار الحياة، غريقا يف الشهوات دون أي زاجر أو كابح أو »َمسَّ

  أية مباالت.
لُِكْم لَّ� ظَلَُموا َو جاَءتُْهْم رُُســلُُهْم بِالْبَيِّنــاِت َو مــا كــانُوا لِئُومِ  وا كَــذلَِك نَْجــِزي الَْقــْوَم نُــَو لََقْد أَْهلَْكنَا الُْقُروَن ِمْن قَبْ

  ).۱۳اْلُ◌مْجرِِمَ� (
كقرن نوح وعــاد و�ــود  »َو لََقْد أَْهلَْكنَا الُْقُروَن ِمْن قَبْلُِكمْ «تذك� �صارع الغابرين نبهة للحارضين وإىل يوم الدين 
الحال انهــم  »و«األخرى ظل� يجازي هنا قبل  »لَّ� ظَلَُموا«وأصحاب الرس وفرعون وأرضابهم �ختلف ألوان الهالك 

ناِت « الْبَيِّ كَذلَِك «فلو كانوا ئونون بعد كفرهم ما كنا مهلكيهم،  »ما كانُوا لِئُوِمنُوا«الحال أنهم  »و«ثم »جاَءتُْهْم رُُسلُُهْم بِ
   »نَْجِزي اْلُ◌مْجرِِم�َ 

الجارية بحق املجرم� ك� تقتضيه  الذين يجرمون �رات الحياة قطفا لها قبل إيناعها فإفسادا إياها، فهذه سنة ّهللا 
  الحكمة الربانية يف حياة التكليف.

و لقد انتهى باملرشك� العرب إرسافهم وظلمهم لحد التهديد الشديد لهم �صارع الغابرين، وهم أوالء يرون بقية 
لَهُْم ِمَن الُْقُروِن َ�ُْشوَن ِيف َمساكِِنِهمْ أَ فَلَْم يَْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَْكنا «لها يف الجزيرة �ساكن عاد و�ود وقرى قوم لوط:   »قَبْ

ــيًال ۱۲۸: ۲۰( َ لَُكــْم ِمــْن ۵۸: ۲۸( ») (فَتِلْــَك َمســاكِنُُهْم لَــْم تُْســَكْن ِمــْن بَْعــِدِهْم إِّال قَلِ ) (َو عــاداً َو َ�ـُـوَد َو قـَـْد تَبَــ�َّ
  ).۲۵: ۳۶( ») (فَأَْصبَُحوا ال يُرى إِّال َمساكِنُُهمْ ۲۹:۳۸(»َمساكِِنِهمْ 

يَْف تَْعَملُوَن (   ).۱۴ثُمَّ َجَعلْناكُْم َخالئَِف ِيف اْألَْرِض ِمْن بَْعِدِهْم لِنَنْظَُر كَ
صيغة مكرورة عن آدم وبنيه أجمع�، يف عامة الحقول وخاصــتها، فــآدم ـ بذريتــه ـ  »خليفة«جمع  »خالئف«و هنا 

َو «) ثم الناجون مــن قــوم نــوح خلفــاء مــن غرقــوا: ۲:۳۰(»ِض َخلِيَفةً إِ�ِّ جاِعٌل ِيف اْألَْر «خليفة عن أمثاله الغابرين: 
بُوا بِآياتِنا ا الَِّذيَن كَذَّ ) ۶۹: ۷( ») ـ (َو اذْكُُروا إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفاَء ِمْن بَْعِد قَْوِم نـُـوحٍ ۷۳: ۱۰( »َجَعلْناُهْم َخالئَِف َو أَْغرَقْنَ

أَكُْم ِيف اْألَْرِض َو اذْكُُروا إِذْ «وكذلك الباقون بعد عاد:    ).۷۴: ۷( »َجَعلَُكْم ُخلَفاَء ِمْن بَْعِد عاٍد َو بَوَّ
) (َو ۳۹: ۳۵( »ُهَو الَِّذي َجَعلَُكْم َخالئَِف ِيف اْألَرِْض فََمْن كََفَر فََعلَيِْه كُْفــرُهُ «و هكذا كل قرن حارض عن كل قرن غابر 

) ثم قرن خاص وقرون خاصة للصالح� هم خلفاء األرض عىل اإلطــالق: ۱۶۵: ۶( »ُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم َخالئَِف اْألَرِْض 
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وَء َو يَْجَعلُكُْم ُخلَفاَء اْألَرِْض « ِشُف السُّ ْن يُِجيُب الُْمْضطَرَّ إِذا َدعاُه َو يَكْ   ).۶۲: ۲۷( »أَمَّ
أم بقاءهم وانقراضهم  ذلك، وليست الخالفة إال يف حقل املتجانس� يف كون أو كيان، بانقراض املستخلف عنه كونا،

كيانا، فال تعني الخالفة عىل أية حال خالفة عن ّهللا، إذ ال مجانسة بينه وب� أي من الخلفاء، وال انقراض له كونا أو 
  كيانا.

و ال تعني خليفة ّهللا يف بعض األدعية والروايات إال من جعله ّهللا خليفة عن آخــرين أشــباههم مهــ� اختلفــوا يف 
  درجات.

ليس ّ� خليفة وال نائب وال وكيل وال أي مثيل، اللّهم إّال عباد، وهم يف تعاليهم بدرجات العبودية رســل، وال أجل، 
  ثالث يعرب عن خلق ّهللا.

أنتم الحارضين ككل، أم أنتم الكافرين »جعلناكم«أنتم املكلف� من الجنة والناس وسواه� أجمع� و »جعلناكم«أجل 
نظــرا إىل واقــع  »لِنَنْظـُـَر كَيْــَف تَْعَملُــونَ «عائش� يف حيــاة التكليــف » اْألَْرِض ِمْن بَْعِدِهمْ ِيف «لهم تخلفونهم  »خالئف«

  أع�لكم بعد ما هو عا� �ا سوف تعملون.
  فانظروا أنتم كيف تعملون فال تأخذكم غرّة وال عزّة باإلثم، فقد كفت لكم مصارع الغابرين عظة ومعتربا.

الواقع املكرور الذي يصوره القرآن يظل مث�ا يف اإلنسان يقظة وحساسية مرهفة إن ظل أجل وإن هذا التصور عن 
إنسانا غ� متجاهل كرامته اإلنسانية إىل دركات الحيوانية، يقظة هي له ص�م األمن والط�نينة، فشعور اإلنســان 

نه �نحه مناعة ضــد االغــرتار واالنخــداع بآياته عىل أرض التكليف، و�ا ّملكه ّهللا وخّوله إياه، إ  بأنه ممتحن ومبتىل
  ؟.»لِنَنْظَُر كَيَْف تَْعَملُونَ «والغفوة، املناعة املانعة له عن مستغرق اللجة البهيمية والتكالب عىل عرض هذا األد� 

 »ونتعملــ«عل�، هو حاصل قبل  »كَيَْف تَْعَملُونَ «و تراه نظرا بعد جهل؟ عل� بعد جهل! كّال، إنه علم بعد علم، ف 
  ولكنه خارج عن االمتحان، إ�ا هو علم وعالمة واقعية لتقع موقع االمتحان.

تعني كيف الواقع دون كيف العلم، فالنظر هو النظر إىل الواقع املرام، دون غ� الواقع املرام  »كَيَْف تَْعَملُونَ «إذا ف 
  إذ ال محنة فيه.

تحان بالتكليف، دون نظر العلم املجرد عن الواقع أنه ان هنا ناظر إىل نظر الواقع وهو مجال االم »لننظر«أجل ف 
  وقع كان كذا إذ ال مجال فيه المتحان بتكليف.

  
  بل وكذبو بلقاء هللا 

َحقِّ قالُوا بَىل َو َربِّنا قاَل فَُذوقُوا الَْعذاَب ِ�ا    ):۳۰ُفُروَن (كُنْتُْم تَكْ َو لَْو تَرى إِذْ ُوقُِفوا َعىل َربِِّهْم قاَل أَ لَيَْس هذا بِالْ
وقوفا عــىل  »إِذْ ُوقُِفوا َعىل َربِِّهمْ «يف دار القرار بعد ما استغفلوا عنها يف دار الفرار، وهنا  »إِذْ ُوقُِفوا َعَىل النّارِ «هناك 

  حقه بربوبيته التي قضيته الرضورية عدال وفضال ورحمة منه إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة يوم الحساب.
يوم الدنيا وهم منكــرون، وأيــن »إِذْ ُوقُِفوا َعىل َربِِّهمْ «شاءوا أم أبوا والت ح� فرار أو إنكار، بعد  » َربِِّهمْ ُوقُِفوا َعىل«

  وقوف من وقوف؟!.
و الوقوف عىل الرب وقوفا عىل ربوبيته هو من لقاء ّهللا، فهو يوم الدنيا فرض هيأ ّهللا أسبابه، ثم هو يوم األخرى ال 

استثناء القرب الزلفى، حيث الكافر ـ هناك ـ بعيد عن ّهللا ك� هنا، واملٔون قريب إليه هناك كــ� مرد عنه، ولكنه ب
  .»َو لََديْنا َمِزيدٌ «هنا وفيه مزيد وك� وعد 

َو َجَحُدوا بِها «؟ وقد وقفتم اآلن عليه، وكنتم واقف� من ذي قبل ولكنكم كذبتم به جاحدين: »... أَ لَيَْس هذا بِالَْحقِّ «
ا   .»َو اْستَيَْقنَتْها أَنُْفُسُهْم ظُلْ�ً َو ُعلُو�

  .»قاَل فَُذوقُوا الَْعذاَب ِ�ا كُنْتُْم تَْكُفُرونَ «الذي وقفنا عليه اآلن مه� كنا به كافرين  »قالُوا بَىل َو َربِّنا«
و الوقــوف عــىل ذلك وليس الوقوف عىل الرب هنا أو هناك حيطة عليه علمية ومعرفية فضال عن الحسية، إ�ا هــ

ربوبيته قدر املستطاع هناك، ك� هو املفروض هنا، فمعرفة ّهللا وعبادته والزلفى إليه كلها وقوف عىل الــرب دون 
. »ال تُْدرِكُُه اْألَبْصــاُر َو ُهــَو يـُـْدرُِك اْألَبْصــارَ «و »ال يُِحيطُوَن بِِه ِعلْ�ً «إيقاف عىل حيطة ّما يف أي حقل من حقولها، ف 

الوقوف عىل الرب بربوبية التكليف والجزاء هنا يف غطاء وغشاء، فلــيس للوقــوف عليــه هنــاك غشــاء  ومه� كان
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  .»فَبََرصَُك الْيَْوَم َحِديدٌ «وغطاء 
  .»أَ لَيَْس هذا بِالَْحقِّ «و هناك مصّب الوقوف عىل ربهم هو ربوبية الجزاء، ك� تلمح لها 

: ۲( »َو ال يَُكلُِّمُهُم ّهللاُ يَْوَم الِْقياَمِة َو ال يَُزكِّيِهْم َو لَُهْم َعذاٌب أَلِيمٌ « و ترى كيف يكلمهم ّهللا هناك: أليس هذا بالحق؟
  )؟!.۱۷۴

التكليم الربا� املنفي هو الذي فيه تزكية لهم ورحمة وهو من ثوابهم وزلفاهم، وأمــا تكلــيم التنديــد وهــو مــن 
  عذابهم فهو وارد ورد العذاب الشديد.

بُوا بِلِقاِء ّهللاِ َحتّى إِذا جاَءتُْهُم الّساَعُة بَْغتًَة قالُوا يا َحْرسَتَنا َعىل ما فَرَّطْنا ِفيهــا َو ُهــمْ قَْد َخِرسَ الَّ  يَْحِملُــوَن  ِذيَن كَذَّ
  ):۳۱أَْوزارَُهْم َعىل ظُُهورِِهْم أَال ساَء ما يَِزُروَن(

وطبعا ك� ه� مشرتكان يف أصل املعني من اللقاء قد  »بلقاء الر «وهناك يف أخرى  »بِلِقاءِ هللاِّ «هنا ويف عديدة أخرى 
  .١يختلفان يف قسم من حواياه وزواياه وبينه� عموم مطلق

و من الرضوري يف هذا الب� أن لقاء ذاته تعاىل مسلوب عىل اإلطالق إذ ال حد له وال زمان وال مكان وال حلول وال 
اتحاد يف الذات، فلقاءه لنا معرفيا �عنى إدراكه والحيطة العلمية أو املعرفية به، إنه مستحيل حيث املحدود لــن 

  حيط بالّالمحدود بأية حيطة.ي
انا، وقد يتحمله� لقاء ّهللا ولقاء الرب يف وجهي اإلضافة إىل  ثم اللقاء املمكن واملفروض هو ب� لقاءنا إياه ولقاءه إيّ

  املفعول والفاعل، أننا نالقيه وهو يالقينا.
يف هذا املثلث  »َو ُهَو َمَعُكمْ «الخلق  فلقاءه خلقه ككّل يف واجهة العلم والقدرة والرحمة الرح�نية العامة هو لزام

وال يعني لقاءهم بذاته يف زمان أو مكان أو أيّا كان حيث ال يحويه زمان وال مكان، فاملعية يف لقاءه  »أَيَْن ما كُنْتُمْ «
  خلقه ال تعني إّال القيوميّة بكل قواماتها.

ا إليه ـ كذلك ـ لزام كياننا، فإنهم متعلقون باّ� تعلق و لقاء خلقه إياه يف كل ما لديهم فقرا ذاتيا وأفعاليا وصفاتي
  الّاليشء بكل يشء، فلنا أن نالقيه معرفيا فعبوديا فزلفى فثوابا آجال وعاجال، فطريا وعقليا وعلميا ورشعيا.

لقاء لنا ثم هناك لقاء له إيانا بربوبية التكليف هنا يف رشائعه وبربوبية الجزاء هناك بالحساب والثواب والعقاب، و 
  إياه فيه� حيث نرّ� به�.

و لقاء له آخر ـ عىل ضوء ربوبية التكليف ـ إيانا، أن يقربنا إليه زلفى معرفيا وعبوديا، ثم جزاء لنــا وفــاق ولديــه 
  .»َو أَْن لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى«مزيد هناك معرفيا وثوابا، وهذا عىل قدر لقاءنا إياه 

ا أللوهيتــه كــ� و التكذيب بلقاء هللاّ   يعم كل هــذه اللقــاءات يف مثلــث النشــآت، فمــن مكــذب بلقــاء ّهللا، نكرانــ
الدهريون، أو مكذب بلقاء الرب نكرانا لربوبيته الوحيدة تكليفا وجزاء، وثالث يكــذب بــأن عبادتــه وحــده عــىل 

  األخرى. معرفته ومعرفته عىل عبادته تسبب لقاءه معرفيا هنا زلفى، وثوابا يف كل جنباته يف
فهذه قيلة عليلة أن معرفة ّهللا مستحيلة، فاإلقرار به مستحيل فضال عن عبوديتــه، فكيــف يصــّدق مــن ال يعــرف، 

  وكيف يعبد من ال يصّدق �ا ال يعرف؟.
حيث املعرفة املنفيّة هي املنهية املرفوضة، واملعرفة املثبتة املمكنة للخلق عىل مراتبهم، هي مفروضة، وال نصيب 

  معرفته إّال جانب السلب مع إثبات األصل أنه: موجود ال كوجوداتنا، قادر ال كقدراتنا... لنا يف
هو اللقاءان يف ربوبيته، وألن ألوهيته وربوبيتــه  »لقاء الرب«هو لقاءه إيّانا ولقاءنا إيّاه يف ألوهيته، و »لقاء هللا«ثم 

لربوبيته ناكر أللوهيته، ك� الناكر أللوهيته هو ـ طبعا فرقدان ال يتفاصالن، فنكران كّل هو كنكران اآلخر، فالناكر 
  وبأوىل ـ ناكر لربوبيته.

ــ الُْمــٔوِمِن�َ «تقوى ّهللا هنا سبب صالح للقائه تعاىل برحمته الخاصة:  ِ : ۲( »َو اتَُّقوا ّهللاَ َو اْعلَُموا أَنَّكُْم ُمالقُــوُه َو بَرشِّ
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ا أَنَا «) لقاء يف الدارين: ۲۲۳ ا إِلُهُكْم إِلٌه واِحٌد فََمْن كاَن يَْرُجوا لِقاَء َربِِّه فَلْيَْعَمْل َعَمًال قُْل إِ�َّ َيلَّ أَ�َّ بََرشٌ ِمثْلُُكْم يُوحى إِ
  ).۱۱: ۱۸(»صالِحاً َو ال يُْرشِْك بِِعباَدِة َربِِّه أََحداً 

عنت سائر اللقاء بضمنه ـ كث�ة منبثة  و آيات لقاء ّهللا ولقاء الرب ـ التي تعني كأصل لقاء يوم ّهللا ويوم الرب، مه�
  ).۵: ۲۹( »َمْن كاَن يَْرُجوا لِقاَء ّهللاِ فَإِنَّ أََجَل ّهللاِ آلٍَت «يف سائر القرآن س�ا أدبيا مزيجا، ومن أبرزها: 

طلــق، و ليس رجاء ذلك اللقاء إّال بواقع اللقاء يوم الدنيا يف كل حلقاته املستطاعة، وب� اللقائ� عقيديا عمــوم م
فالراجي لقاء ّهللا يف األخرى محّقق لقاءه يف األوىل، وليس كل محقق لقاءه يف األوىل راجيا لقاءه يف األخرى، كالذين 
ال ئونون باليوم اآلخر من موحدين ومرشك�، فإ�ا اللقاء الصالح هنا يخلّف رجاء اللقاء قدره هناك. فمــن حظــى 

ى لقاءه ربا يف األخرى، ولكن مالقيه إلها ـ فقط ـ ال ربا كــ� يحــق، قــد ال حظوة لقاءه تعاىل ربا يف األوىل فقد رج
لِقاِء َربِِّهْم لَكاِفُرونَ «يرجوا لقاءه هناك ربا وهٔواء كث�:  ) ـ (أَال إِنَُّهْم ِيف ِمْريٍَة ِمْن لِقاِء ۸: ۳۰( »َو إِنَّ كَِث�اً ِمَن النّاِس بِ

ءٍ  ) إ�ا لقاءه تعاىل يف األخرى هو قدر لقاءه يف األوىل اللّهم إّال يف الثواب فإنه ۵۴: ۴۱( »ُمِحيطٌ  َربِِّهْم أَال إِنَُّه بِكُلِّ َيشْ
  قضية فضل ّهللا.

بُوا بِلِقاِء ّهللاِ «ف  يف أية دركة من دركات تكذيبهم، وال ســي� لقــاء ربوبيتــه يــوم الجــزاء مهــ�  »قَْد َخِرسَ الَِّذيَن كَذَّ
ال «إذ  »َحتّــى إِذا جــاَءتُْهُم الّســاَعُة بَْغتَــةً «ربوبيا، فضال ع� أنكروه من ملحدين ومرشك� اعتقدوا يف وحدته إلهيا و 

) ولكن اين بغتة عامة تحلّق عىل فريقي اإل�ان والكفر، وبغتة خاصة ملن ينكرونها، فهي ـ ۱۸۷: ۷( »تَأْتِيُكْم إِّال بَْغتَةً 
  إذا ـ لهم مباغتة مضاعفة.

بُوا بِلِقاِء هللاِّ «ل يشملهم التنديد املديد يف ذلك فغ� املٔون� كك فاملادي ناكر لقاءه نكرانا لكونه، »قَْد َخِرسَ الَِّذيَن كَذَّ
استبداال لل�دة باّ�، واملرشك ناكر لقاءه ك� هو واحد ال رشيك له، ك� ه� ناكران لوحيه الرسايل وليــوم الجــزاء، 

جزاءه هو ثالث ثالثة، فنكران كل لقاء ّ� وللرب فــي� يجــب أو يجــوز  والكتا� املنحرف عن توحيده أو وحيه أو
  خرسان، وتصديقه نفع وإ�ان، واملحور األصيل الذي ليس له بديل يف واجب اللقاء هو حياة الحساب يوم الحساب.

ئر عقائدنا وأع�لنــا، وقــدير جمــع تقص�ا يف اإلعتقاد بها فقرصنا ـ إذا ـ يف سا »قالُوا يا َحْرسَتَنا َعىل ما فَرَّطْنا ِفيها«
ضم� التأنيث ـ إضافة إىل الساعة ـ إىل الدنيا حيث فرطوا فيها بجنب ّهللا، إذ � يتزودوا يف ساعة الدنيا لساعة لقاء 

  ّهللا برزخا ولألخرى.
تقص�ا يف يوم لقاء  »أَال ساَء ما يَِزُرونَ »«ْخرىال تَِزُر واِزرٌَة ِوْزَر أُ «أنفسهم حيث  »َو ُهْم يَْحِملُوَن أَْوزارَُهْم َعىل ظُُهورِِهمْ «

ّهللا، وهم يف حملهم أوزارهم كالدواب املوقرة باألح�ل و أضل ســبيال، فــإن حمــل الــدواب هــو لصــالحها وصــالح 
  أصحابها، وحمل هٔواء طالح لطالح حالهم ومآلهم.

الحرســة أن «: آله و عليه هللا صىلعىل حد املروي عن الرسول  �ا يرون من منازل الثواب والعقاب، ال سي�  »يا َحْرسَتَنا«و هنا 
»يرى أهل النار منازلهم من الجنة يف الجنة فتلك الحرسة

١.  
  مي ذلك اليوم يوم الحرسة:ذلك والحرسة يومئذ تحيط بأهلها لحد س

) ـ (َو اتَِّبُعوا أَْحَسَن ما أُنـْـزَِل إِلَــيُْكْم ۳۹: ۱۹( »َو أَنِْذرُْهْم يَْوَم الَْحْرسَِة إِذْ قُِيضَ اْألَْمُر َو ُهْم ِيف َغْفلٍَة َو ُهْم ال ئُوِمنُونَ «
� َعىل ما فَرَّطُْت ِيف َجنِْب ّهللاِ ِمْن َربُِّكْم ِمْن قَبِْل أَْن يَأْتِيَُكُم الَْعذاُب بَْغتًَة َو أَنْ  تُْم ال تَْشُعُروَن. أَْن تَُقوَل نَْفٌس يا َحْرسَ

: ۲( »كَذلَِك يُِريِهُم ّهللاُ أَْع�لَُهْم َحَرساٍت َعلَيِْهْم َو ما ُهْم بِخــاِرِجَ� ِمــَن النّــارِ «) ۵۶: ۳۹( »َو إِْن كُنُْت لَِمَن الّساِخِرينَ 
وهم ال يكذبون به يف »َحتّى إِذا جاَءتُْهُم الّساَعُة بَْغتَةً «هنا هو فقط لقاء اآلخرة؟ ف� ذا تعني  »لقاء هللا«) ـ وترى ۱۶۷

  الربزخ!.
ملن هو حي عند قيام الساعة هي منتهى الغاية لتكذيبهم أوالء، وملن هو ميت  »حتى«إنه لقاء ّهللا يومي الجزاء، ف 

  قبله فاملوت هو منتهى غايتهم.
بُ «فقد  لِقاِء ّهللاِ َحتّى إِذا جاَءتْهُُم الّساَعُة بَْغتَةً كَذَّ   ساعة املوت وساعة القيامة. »وا بِ
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  ذلك!: »يُْجزاُه الَْجزاَء اْألَْوىف«و لكن الحرسة الحارسة األصيلة الحارصة هي التي تحصل ألهلها يوم اآلخرة حيث 
نْيا إِّال لَِعٌب َو لَْهٌو َو لَلّدا   ):۳۲ُر اآلِْخرَُة َخْ�ٌ لِلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَ فَال تَْعِقلُوَن (َو َما الَْحياُة الدُّ

نْيا« هو ألشباه الطفولة وأضل سبيال »و لهو«هو للطفولة  »إِّال لَِعٌب «ـ وهي الدانية دنيئة ودنوا ـ حياة  »َو َما الَْحياُة الدُّ
دون الذين يطغون،  »لِلَِّذيَن يَتَُّقونَ «من الدنيا، ملن؟  »َخْ�ٌ  َو لَلّداُر اآلِْخرَةُ «حيث يلتهون بها ع� يعنى إنسانيا وإ�انيا 

أخذا لهذه الحقائق املعقولة، ألن  »أَ فَال تَْعِقلُونَ «فان الدنيا خ� لهم من اآلخرة، فالدنيا سجن للمٔون وجنة للكافر 
  عقولكم معقولة بعقاالت الهوى.

ثة املرسل� ـ هي ـ فقط ـ لعب ولهو، فأين يحصل ـ إذا ـ ثواب و ترى الحياة الدنيا ـ وهي مدرسة الصالح� ومبع
  ّهللا يوم اآلخرة لو ال الحياة الدنيا؟.

هذه الحياة لها واجهتان اثنتان، دنياً دنية هي للذين رضوا بالحياة الدنيا واط�نوا بها، ودنياً عالية هي للمطمئنة 
خرة، فاملٔون دنياه آخرة ألنها مزرعة اآلخرة، والكــافر آخرتــه نفوسهم باّ�، فالدنيا لهم مدرسة ومكرسة ومزرعة لآل 

  دنيا ألن دنياه مزرءة اآلخرة.
إذا فدنيا املتق� هي الحياة األد� دنوا إليهم، وهي يف نفس الوقت لهم حياة عالية تتلوها أخرى هي العليا، ودنيا 

  رة وهي لهم أخزى.الطاغ� هي الحياة الدنيئة إذ يخرسون فيها أنفسهم ويخرسون اآلخ
هنا ـ كضابطة ـ  »خ�«و »لَلّداُر اآلِْخرَُة َخْ�ٌ لِلَِّذيَن يَتَُّقونَ «ذلك وألن النتيجة الحسنى خ� من األع�ل املنتجة لها، ف 

  أفعل تفضيل، فلو � تكن الحياة الدنيا لهم فضيلة ملا كانت اآلخرة لهم الفضىل.
وا لسلطانها فخرسوا الدنيا واآلخرة وذلك هو الخرسان املبــ�، ولكــن أهــل أهل الدنيا ركبتهم وعبّدتهم فتدلل«فإن 

يَن ١اآلخرة ركبوا الدنيا وعبّدوها فتذللت لسلطانهم واستعبدت لهم فربحوا الدنيا واآلخرة : (قُْل َهْل نُنَبِّئُُكْم بِاْألَْخَرسِ
نْيا َو ُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصنْعاً أَْع�ًال الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم    ).۱۰۴: ۱۸( »ِيف الَْحياِة الدُّ

»من أبرص بها برصته ومن أبرص إليها أعمته«فالدنيا ـ إذا ـ محظورة ومحبورة 
٢.  

أيها الذام للدنيا، املغرت بغرورها، املخدوع بأباطيلها، أ تغرت «م الدنيا فيقول له: رجال يذ السالم عليهفقد يسمع االمام عيل  
  بالدنيا ثم تذمها؟

  أنت املتجرم عليها أم هي املتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟
أ �صارع آبائك من البىل، أم �ضاجع أمهاتك تحت ال�ى؟ كم عللت بكفيــك؟ وكــم مرضــت بيــديك؟ تبغــي لهــم 
الشفاء، وتستوصف لهم األطباء، غداة ال يغني عنهم دوأو، وال يجدي عليهم بكاءك، � ينفع أحدهم إشــفاقك، و� 

  تسعف فيه بطلبتك، و� تدفع عنه بقوتك، و قد مثلت لك به الدنيا نفسك، و�رصعه مرصعك.
نها، ودار موعظة ملن اتعــظ بهــا، إن الدنيا دار صدق ملن صدقها، ودار عافية ملن فهم عنها، ودار غنى ملن تزود م

مسجد أحباء هللا، ومصىل مالئكة هللا، ومهبط وحي هللا، ومتجر أولياء هللا، اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجنة، 
فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها، ونادت بفراقها، ونعــت نفســها وأهلهــا، فمثلــت لهــم ببالءهــا الــبالء، وشــوقتهم 

ر، راحت بعافية، وابتكرت بفجيعة، ترغيبا وترهيبا، وتخويفا وتحذيرا، فذمها رجال غداة الندامة، برسورها إىل الرسو 
  .»وحمدها آخرون يوم القيامة، ذكرتهم فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا

حلوة خرضة، حفت بالشهوات،  أما بعد فإّ� أحذركم الدنيا فانها«: السالم عليهو له من ذم الدنيا �ا يعاملها أهلوها قوله  
وتحببت بالعاجلة، وراقت بالقليل، وتحلت باآلمال، وتزينت بالغرور، ال تــدوم حربتهــا، وال تــٔومن فجعتهــا، غــرّارة 
ّرضارة، حائلة زائلة، نافذة بائدة، أكالة غّوالة، ال تعدوا إذا تناهت إىل أمنية أهل الرغبة فيها والرضا بها أن تكون ك� 

                                                        
 .٥٩٠ح/  ١٣١. ��� ا������ ١

 
 .ا����م ����. ��ا �� ����ت ا����م ��� أ��� ا������  ٢
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ياحُ «تعاىل سبحانه: قال ّهللا  �ِء فَاْختَلََط بِِه نَباُت اْألَرِْض فَأَْصبََح َهِشي�ً تَْذُروُه الرِّ � يكن امرء  »كَ�ٍء أَنْزَلْناُه ِمَن السَّ
منها يف حربة إّال أعقبته بعدها عربة، و� يلق يف رسائها بطنا إّال منحته من رضاءها ظهرا، و� تطلّه فيها د�ة رخاء إّال 

نت عليه مزنة بالء، وحرّي إذا أصبحت له متنرصة ان �يس له متنكرة، وإن جانب منها اعذوذب واحلــوىل أمــّر هت
منها جانب فأو�، ال ينال امرٔومن غضارتها رغبا إّال أرهفته من نوائبها تعبا، وال �يس منها يف جناح أمن إّال أصــبح 

ن عليها، ال خ� يف يشء من أزوادها إّال التقوى، مــن أقــل منهــا عىل قوادم خوف، غّرارة غرور ما فيها، فانية فان م
استك� م� ئونه، ومن استك� منها استك� م� يوبقه وزال ع� قليــل عنــه، كــم مــن واثــق بهــا قــد فجعتــه، وذي 
، ط�نينة إليها قد رصعته، وذي أبّهة قد جعلته حق�ا، وذي نخوة قــد ردتــه ذلــيال، ســلطانها دول، وعيشــتها رنــق

وعذبها أجاج، وحلوها صرب، وغذائها سهام، وأسبابها رمام، حيّهــا بعــرض مــوت، وصــحيحها بعــرض ســقم، ملكهــا 
  ).۱۰۹/۲۱(الخطبة»مسلوب، وعزيزها مغلوب، وموقورها منكوب، وجارها محروب

ال تنالون منها أيها الناس إ�ا أنتم يف هذه الدنيا غرض تنتصل فيه املنايا، مع كل جرعة رشق، ويف كل أكلة غصص، «و
نعمة إال بفراق أخرى، وال يعمر معمر منكم يوما من عمره إال بهدم آخر من أجله، وال تجدد وله زيادة يف أكله إال 
بنفاد ما قبلها من رزقه، وال يحيا له أثر إال مات له أثر، وال يتجدد له جديد إال بعد أن يخلق له جديد، وال تقوم له 

/ ۱۴۳(الخطبــة »دة، وقد مضت أصول نحن فروعها، ف� بقاء فرع بعــد ذهــاب أصــلهنابتة إال وتسقط منه محصو 
۲۵۶.(  

كيف نجدك يا أم� املٔون�؟ يقول: كيف يكون حال من يفنى ببقائه ويســقم بصــحته ويــٔوى مــن «وح� يقال له: 
  ).۵۸۶/ ۶۱۵( »مأمنه

  ).۶۵۳/ ۲۴۲۶( »إذ سقم وبينا تراه غنيا إذا افتقرال ينبغي للعبد أن يثق بخصلت�: العافية والغنى، بينا تراه معاىف «و
  ).۸۶/ ۳۲(الخطبة  »و لبئس املتجر أن ترى الدنيا لنفسك �نا، وم� لك عند هللا عوضا«
فلتكن الدنيا يف أعينكم أصغر من حثالة القرظ وقراظة الجلم، واتعظوا �ن كان قبلكم قبــل ان يــتعظ بكــم مــن «

  ).۸۷/ ۳۲(الخطبة »د رفضت من كان أشغف بها منكمبعدكم، وارفضوها ذميمة فانها ق
و الدنيا دار مني لها الفناء، وألهلها منها الجالء، وهي حلوة خرضاء، وقد عجلت للطالب، والتبست بقلب الناظر، «

بة (الخط »فارتحلوا منها بأحسن ما بحرضتكم من الزاد، وال تسألوا فيها فوق الكفاف، وال تطلبوا منها أك� من البالغ
۴۵ /۱۰۳.(  

(فإن الدنيا رنق مرشبها، ردغ مرشعها، يونق منظرها، ويوبق منظرها، غرور حائل، وضوء آفل، وظل زائل، وســناد 
مائل، حتى إذا أنس نافرها، واط�ن ناكرها، قمصت بأرجلها، وقنصت بأحبلها، وأقصدت بأسهمها، وأعلقــت املــرء 

رجع، ومعانبــة املحــل، وثــواب العمــل، وكــذلك الخلــف بعقــب أوهاق املنية، قائدة إىل ضنك املضجع، ووحشة امل
السلف، ال تقلع املنية اخرتاما، وال يرعوى الباقون اجرتاما، يحتذون مثاال، و�ضون إرساال، إىل غاية االنتهاء، وصيور 

  ).۱۳۷/ ۱۸۱الفناء) (الخطبة 
  

  اإلخبات اىل هللا 
وَن َعْن َسِبيِل ّهللاِ َو يَبْ    ).۱۹ُغونَها ِعَوجاً َو ُهْم بِاآلِْخرَِة ُهْم كاِفُروَن (الَِّذيَن يَُصدُّ

وَن َعْن َسِبيِل ّهللاِ « طلبــا  »َو يَبُْغونَهــا ِعَوجــاً «رسوليا ورساليا وكتابا ودعوة ودعايــة وأيــة ســبيل مــن ســبل ّهللا  »يَُصدُّ
صورة الباطل فيخيّل إىل الجاهل إلعوجاجها عن ّهللا إىل الشيطان، فقد يبغون سبيل ّهللا نفسها عوجا أن يصوروها ب

أنه باطل، وأخرى يبغون السبيل كلها عوجا، فضم� التأنيث راجع إىل ســبيل ّهللا يف األول، وإىل ســبيل ـ فقــط ـ يف 
كأن ليس هناك كافر باآلخرة إّال إياهم، حيث الصاّد عن سبيل ّهللا وهــو يبغيهــا  »َو ُهْم بِاآلِْخرَِة ُهْم كاِفُرونَ «الثا�، 

  وجا ب� منكر ّ�، أم ـ ألقل تقدير ـ منكر باآلخرة.ع
ُب ما كانُوا يَْستَِطيُعوَن أُولِئَك لَْم يَُكونُوا ُمْعِجِزيَن ِيف اْألَرِْض َو ما كاَن لَُهْم ِمْن ُدوِن ّهللاِ ِمْن أَْولِياَء يُضاَعُف لَُهُم الَْعذا

ْمَع َو ما كانُوا يُبِْرصُوَن (   ).۲۰السَّ
مه� أرعدوا وأبرقوا  »ِيف اْألَْرِض «ّهللا ورسل ّهللا واملٔون� باّ�  »لَْم يَُكونُوا ُمْعِجِزينَ «ين يصدون عن سبيل ّهللا الذ »أولئك«
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قدر ما يضاعفون يف صدهم  »يُضاَعُف لَهُُم الَْعذاُب «يوالونهم يف صدهم، ثم و»َو ما كاَن لَُهْم ِمْن ُدوِن ّهللاِ ِمْن أَوْلِياءَ «
ْمعَ «يوم الدنيا  »ما كانُوا«ّهللا، خروجا لهم عنها وإخراجا منها للسالك� فيها، وهم عن سبيل  للحق إذ  »يَْستَِطيُعوَن السَّ

وا«الحق إذ تعاموا عنها »َو ما كانُوا يُبِْرصُونَ «صّموا عنه حتى صّمت آذان قلوبهم  أُولِئــَك «) و۷۱: ۵( »فََعُمــوا َو َصــمُّ
هُْم َو أَْعمى أَبْصارَُهمْ  الَِّذيَن لََعنَُهُم هللاُّ  َحبُّوا الَْعمــى َعــَىل الْهُــدى«) فقــد ۲۳: ۴۱( »فَأََصمَّ ) ۱۷: ۴۱( »هــديناهم فَاْســتَ

  فأعميناهم �ا عموا وصممناهم �ا صموا.
و ترى ملا ذا هنا اإلختصاص باألرض يف سلبية اإلعجاز؟ ألن العاجز من اإلعجاز يف األرض التي يعيشها هو أعجز من 

  جاز يف الس�ء:اإلع
�ءِ «   ).۲۲: ۲۹( »َو ما أَنْتُْم ِ�ُْعِجِزيَن ِيف اْألَْرِض َو ال ِيف السَّ

ْمَع َو ما كانُوا يُبِْرصُونَ «ثم  فيه� كال النافية واملوصــولة أو املوصــوفة، فقــد  »ما«قد تعني  »ما كانُوا يَْستَِطيُعوَن السَّ
صار وهم ال يسمعون أو يبرصون، تركا للتكليف املستطاع، ك� يضاعف لهم العذاب لكونهم مستطيعي السمع واإلب

َختََم ّهللاُ َعىل قُلُــوبِِهْم َو «ويضاعف لهم العذاب إذ تركوا السمع و األبصار لحد بطل سمعهم وإبصارهم �ا تركوا و
 َسْمَعكُْم َو أَبْصاَركُْم َو َختََم َعىل قُلُــوبُِكْم َمــْن : (قُْل أَ رَأَيْتُْم إِْن أََخَذ هللاُّ ۷: ۲( »َعىل َسْمِعِهْم َو َعىل أَبْصارِِهْم ِغشاَوةٌ 

) وقد يعنى ثالث هو نفي اســتطاعة الســمع واألبصــار عــن أوليــاءهم مــن دون ّهللا، ۶:۴۶( »إِلٌه غَْ�ُ ّهللاِ يَأْتِيُكْم بِهِ 
  وأحسن الوجوه هو الجمع ب� الجميع جمعا ب� صالحة املعا�.

وا أَنُْفَسُهْم َو َضلَّ َعنْهُْم ما كانُوا يَْفَرتُوَن (أُولِئَك الَِّذيَن خَ    ).۲۲) ال َجرََم أَنَُّهْم ِيف اآلِْخرَِة ُهُم اْألَْخَرسُوَن (۲۱ِرسُ
ً ِألَْصحاِب « اْعَرتَفُوا بَِذنِْبِهْم فَُسْحقا ِع�ِ. فَ ِع�ِ ال َو قالُوا لَْو كُنّا نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل ما كُنّا ِيف أَْصحاِب السَّ ) فقــد ۱۱: ۶۷( »سَّ
ضالال يوم القيامة حيث يواجهون  »َو َضلَّ َعنُْهْم ما كانُوا يَْفَرتُونَ «ح� خرسوا سمعهم وأبصارهم،  »َخِرسُوا أَنُْفَسهُمْ «

َهْل نُنَبِّئُُكْم قُْل «ف  »أَنَُّهْم ِيف اآلِْخرَِة ُهُم اْألَْخَرسُونَ «دو�ا إفالت أو إلفات  »ال جرم«رشكاءهم وهم لهم منكرون، ف 
نْيا َو ُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصنْع يَن أَْع�ًال الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِيف الَْحياةِ الدُّ ) ـ (إِنَّ الَِّذيَن ال ۱۰۳: ۱۸( »اً بِاْألَْخَرسِ

ا لَُهْم أَْع�لَُهْم فَُهْم يَْعَمُهوَن. أُ  : ۲۷( »ْولِئَك الَِّذيَن لَُهْم ُسوُء الَْعذاِب َو ُهْم ِيف اآلِْخرَِة ُهُم اْألَْخَرسُونَ ئُوِمنُوَن بِاآلِْخرَِة َزيَّنّ
۵.(  

  ).۲۳ (إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت َو أَْخبَتُوا إِىل َربِِّهْم أُولِئَك أَْصحاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيها خالُِدونَ 
تعني االطمئنان بكامل التذلل ّ� بكل الطاقات،  »إىل ربهم«إلخبات هو قصده ف الخبت هو املطمنئ من األرض، فا

ّ�، هم املخبتون إىل  »َو َعِملُوا الّصالِحاِت «باّ�  »الَِّذيَن آَمنُوا«فك� أن إخبات البع� هو رضب أنفه عىل األرض، كذلك 
  ر إىل كامل الذل والصغار.ربهم، ضار ب� أنوفهم عىل أرض الذل، خروجا عن كل كرب واستكبا

ذلك، فال إخبات لهم يف الحياة إّال إىل ربهم، فلربهم يخبتون وإىل ربهم يطمئنون، حيث هم ذاكرون ّهللا كث�ا بقالهم 
وحالهم وأع�لهم فهم مطمئنون يف زعزعزة الحياة، فآمنون مــن بأســاء وّرضاء املــ�ت إىل ّرساء الحيــاة بــذكر ّهللا: 

  ).۲۸: ۱۳( »وا َو تَطَْمِنئُّ قُلُوبُُهْم بِِذكِْر ّهللاِ أَال بِِذكِْر ّهللاِ تَطَْمِنئُّ الُْقلُوُب الَِّذيَن آَمنُ «
ُهــْم ِفيهــا «فالذين يعيشون مثلث اإل�ان وعمل اإل�ان واإلخبات إىل الرحيم الرح�ن هــم مــن أصــحاب الجنــان 

  .»خالُِدونَ 
ــُه «بعد سليم اإل�ان وعمل اإل�ان، التسليم الطليق ّ� دون سواه،  ١و اإلخبات هو التسليم فَــإِلُهُكْم إِلــٌه واِحــٌد فَلَ

ِ اْلُ◌مْخِبتِ�َ  ٔوِمنُوا بِِه فَتُْخِبَت لَُه قُلُوبُُهْم َو ) (َو لِيَْعلََم الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم أَنَُّه الْ ۳۴: ۲۲( »أَْسلُِموا َو بَرشِّ َحقُّ ِمْن َربَِّك فَيُ
  ).۲۲:۵۴(»إِنَّ ّهللاَ لَهاِد الَِّذيَن آَمنُوا إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ 
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  »رِجاٌل ال تُلِْهيِهْم تِجارٌَة َو ال بَيٌْع َعْن ِذكِْر هللاِّ «أجل فاملخبتون إىل ربهم هم 
الدنيا بدال، فلم تشغلهم تجارة وال بيــع عنــه، يقطعــون بــه أيــام الحيــاة، ويهتفــون  و إن للذكر ألهال أخذوه من«

بالزواجر عن محارم ّهللا يف أس�ع الغافل�، ويأمرون بالقسط ويأ�رون به، وينهون عن املنكر ويتناهون عنه، فكأ�ا 
ب أهل الربزخ يف طــول اإلقامــة فيــه، قطعوا الدنيا إىل اآلخرة وهم فيها، فشاهدوا ما وراء ذلك، فكأ�ا اطلعوا غيو 

وحققت القيامة عليهم عداتها، فكشفوا غطاء ذلك ألهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما ال يرى الناس، ويسمعون ما ال 
يسمعون، فلو مثلتهم لعقلك يف مقاومهم املحمودة، ومجالسهم املشهودة، وقد نرشوا دواويــن أع�لهــم، وفزعــوا 

�ة وكب�ة أمروا بها فقّرصوا عنها، أو نهوا عنها ففرّطوا فيهــا، وحّملــوا ثقــل أوزارهــم ملحاسبة أنفهسم عن كل صغ
ظهورهم، فضعفوا عن االستقالل بها، فنشجوا نشيجا، وتجاوبوا نحيبا، يعّجون إىل ربهم مــن مقــام نــدم واعــرتاف، 

وفتحت لهــم أبــواب الســ�ء، لرأيت أعالم هدى، ومصابيح دجى، قد حّفت بهم املالئكة، وتنزلت عليهم السكينة، 
وأعدت لهم مقاعد الكرامات، يف معقد اطّلع ّهللا عليهم فيه، فريض سعيهم، وحمد مقامهم، يتنّسمون بدعائه روح 
التجاوز، رهائن فاقة إىل فضله، وأسارى ذلة لعظمته، جرح طول األىس قلوبهم، وطول البكاء عيونهم، لكل باب رغبة 

سألون من ال تضيق لديه املنادح، وال يخيب عليه الراغبون، فحاسب نفسك بنفسك فــإن إىل ّهللا منهم يد قارعة، ي
  ).۲۲۰( »غ�ها من األنفس لها حسيب غ�ك

من يك�  السالم عليهذلك، ومن قضايا اإلخبات إىل الرب أال تحب اإلطراء لنفسك، فح� يسمع إمام املتق� و أم� املٔون�  
إن من حق من عظم جالل ّهللا يف نفسه، وجل موضعه من قلبه، «: السالم عليهطاعته يقول  الثناء عليه ذاكرا سمعه له و 

أن تصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواه، وإن من أحق من كان كذلك ملن عظمت نعمة ّهللا عليه، ولطف إحســانه 
ـ وإن من أسخ ف حاالت الوالة عند صالح الناس إليه، فإنه � تعظم نعمة ّهللا عىل أحد إّال ازداد حق ّهللا عليه عظ� 

أن يظن بهم حّب الفخر، ويوضع أمرهم عىل الكرب، وقد كرهت أن يكون جال يف ظنكم أ� أحب اإلطراء، واست�ع 
الثناء، ولست بحمد ّهللا كذلك، ولو كنت أحب أن يقال ذلك لرتكته انحطاطا ّ� سبحانه عن تناول ما هو أحق بــه 

�ا استحىل الناس الثناء بعد البالء، فال تثنوا عــيل بجميــل ثنــاء إلخراجــي نفيســ إىل ّهللا من العظمة و الكربياء، ور 
وإليكم من البقية يف حقوق � أفرغ من أداءها، وفرائض ال بد من إمضاءها ـ فال تكلمو� �ا تكلّم به الجبابرة، وال 

عة، وال تظنوا � اســتثقاال يف حــق قيــل يل، وال تتحفظوا مني �ا يتحّفظ به عند أهل البادرة، وال تخالطو� باملصان
الت�س إعظام لنفيس، فإنه من استثقل الحق أن يقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل به� أثقل عليه، فال 
تكّفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإ� لست يف نفيس بفوق أن أخطئ، وال آمن من فعيل، إّال أن يكفــي ّهللا 

فيس ما هو أملك به مني، فإ�ا أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب ال رب غ�ه، �لك منا مــا ال �لــك مــن أنفســنا، من ن
(مــن الخطبــة  »وأخرجنا م� كنا فيه إىل ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد الضاللة بالهدى، وأعطانا البص�ة بعد العمــى

۲۰۷.(  
ِميعِ َهْل يَْستَِوياِن َمثًَال أَ فَال تََذكَُّروَن( َمثَُل الَْفِريَقْ�ِ كَاْألَْعمى َو اْألََصمِّ    ).۲۴َو الْبَِص�ِ َو السَّ

صورة حسية تتجسم فيها مثل الفريق�: فريق الكفر واإل�ان، فاألول كاألعمى واألصم حيــث ال يســتطيع اإلبصــار 
  ار فيسمع ويبرص.والسمع امتناعا باختيار، والثا� كالبص� والسميع حيث يستطيعه� إمكانا باختي

فالسمع والبرص إنسانيا ه� أدوات موصلة إىل العقل والقلب، فالذين يصدون عن أبصــارهم وســمعهم آيــات ّهللا 
َمْن أَْعرََض َعْن «اآلفاقية، هم يصبحون يف أنفسهم صّ� عم�، وهكذا يحرشون يوم القيامة ك� حرشوا الحياة الدنيا: 

  ).۱۲۴: ۲۰( »َضنْكاً َو نَْحُرشُُه يَْوَم الِْقياَمِة أَْعمى..ِذكِْري فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة 
ذلك، وإن طول هذه الحملة املذكرة القارعة عىل الصّم العمي، وتنوع اإلشارات والترصيحات واللفتات واإليقاعات، 

ن تــاريخ الــدعوات إن هذا كله يوحي �ا كانت تواجهه القلة املٔونة، أمام الثلة الكافرة، يف تلــك الفــرتة الفتــ�ة مــ
الرسالية، فتصّور لنا حاجة املوقف إىل حركة يف معركة إيجابية، تقرر لكتلة اإل�ان قرارا حاس� جاســ� أمــام كافــة 

  العرقالت �ختلف ألوانها.
فقد ال يتذّوق هذا القرآن إّال من يخوض أمثال هذه املعارك، دون القاعدين الذين يدرسونه �ختلف الدراسات، إذ 

  لكون وجدانا صالحا من حق القرآن وحقيقته يف تلك القعدة الباردة.ال �
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فال بد من خوض املعارك الواقعية ح� نخوض متأمل� يف آي الذكر الحكيم، تجاوبا ب� الحركة الدراسية والواقعية، 
حة، فــإن ميــدان تطبيقا لهذا القرآن يف الواقع املعاش، دون انعزالية عن الواقعيات إىل تصورات مهــ� كانــت صــال

ـ إىل تصورات وتخيالت، وال سي� التي ال واقع لها.   الدعوة القرآنية ميدان نضال يف معرتك الحياة، دون إخالد ـ فقط 
  

  الحياة با� 
لَيَْس بِخاِرجٍ ِمنْها كَــذلَِك ُزيِّــَن  أَ َو َمْن كاَن َميْتاً فَأَْحيَيْناُه َو َجَعلْنا لَُه نُوراً َ�ِْيش بِِه ِيف النّاِس كََمْن َمثَلُُه ِيف الظُّلُ�ِت 

  ):۱۲۲لِلْكاِفِريَن ما كانُوا يَْعَملُوَن (
  وك� استعملتا يف معنى واحد: »ميّت«علّها مخففة عن  »ميتا«
  هي مٔوثها، خففت يف حالتيها عن ثقلها. »امليتة«و »سقناه لبلد ميت ـ بلدة ميتا«

  الفطرية والعقلية؟ أم هي مصدر يعني طليق املوت يف كّل حقوله
ثم طليق املوت ال  »فعل قياس مصدر املعدى من ذي ثالثة كعد عدا«و لكنه ال يناسب أدب اللفظ وال املعنى، ف 

  يناسب إّال من مثله يف الظل�ت أن أصبح طليق املوت!.
ة، ولكنــه كــان يعــيش ليست له حياة إ�اني »كان ميتا«و هنا قرن ب� أهل النور والظل�ت، تفضيال ألهل النور: أن 

َو َجَعلْنا لَُه نُوراً َ�ِْيش «بها أن وفقناه لإل�ان �ا سعى وتحّرى  »فأحييناه«حياة فطرية وعقلية، تحّريا عن حياة اإل�ان 
لُ «وهو نور اإل�ان الحاصلة عىل ضوءه بأع�ل اإل�ان، فال يضل ب� ظل�ت الناس النسناس؟..  »بِِه ِيف النّاِس  ُه كََمْن َمثَ
»لَيَْس بِخاِرجٍ ِمنْها«فطرية وعقلية أماهيه من ظل�ت الّالإ�ان  »ِيف الظُّلُ�ِت 

 »كذلك«حيث انغمس فيها فأحاطت به  ١
األخرســين أَْعــ�ًال «أن حسبوها حسنة فهــم مــن  »ُزيَِّن لِلْكاِفِريَن ما كانُوا يَْعَملُونَ «البعيد البعيد عن اال�ان ونوره 

نْيا َو ُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصنْعاً الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ    .»ُهْم ِيف الَْحياِة الدُّ
يا أَيَُّهــا «برسول اإل�ان، والقرآن كآية آفاقية:  »نُوراً َ�ِْيش بِِه ِيف النّاِس «فهنالك اإلحياء باإل�ان كآية أنفسية داخلية، و

) (ما كُنَْت تَْدِري َما الِْكتاُب َو َال اْإلِ�اُن َو لِكْن ۱۷۴: ۴( »َو أَنْزَلْنا إِلَيُْكْم نُوراً ُمِبيناً النّاُس قَْد جاءَكُْم بُرْهاٌن ِمْن َربِّكُْم 
  ).۵۲: ۴۲( »َجَعلْناُه نُوراً 

  و يعاكسه امليت عن اال�ان حيث تحيط به الظل�ت آفاقية بالشياط� وأنفسية بنفسه الظاملة املظلمة.
ينشئ يف القلب حياة بعد موت، وتطلق فيه نورا بعد الظل�ت، و الكفر انقطاع عن هذه  أجل وإن اإل�ان الصالح

  الحياة وتلك النور فهو موت طليق حليق عىل كيان الكافر كله.
  و اإل�ان استعداد فسعي فاستمداد فهو حياة تتعاىل.

واإل�ان ظل ممدود من الرحيم  و الكفر موت عنها كلها حيث يحجب الروح عن كّل تحركاتها اإلنسانية السامية،
بانِ «الرحمن والكفر ضالل ممدود من اللع� الشيطان    ؟»فَِبأَيِّ آالِء َربُِّك� تَُكذِّ

  أجل واإل�ان حياة طيبة تسعى نوره يف كّل النشآت وال سي� اآلخرة:
أَْ�انِِهْم بُْرشاكُُم الْيَْوَم َجنّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَنْهــاُر يَْوَم تََرى الُْمٔوِمِنَ� َو الُْمٔوِمناِت يَْسعى نُورُُهْم بَْ�َ أَيِْديهِ « ْم َو بِ

نَْقتَِبْس ِمْن نُورِكُْم قِيَل  خالِِديَن ِفيها ذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم. يَْوَم يَُقوُل الُْمناِفُقوَن َو الُْمناِفقاُت لِلَِّذيَن آَمنُوا انْظُُرونا

                                                        
 ٢٧١، و ��� ح ������ا����م. ا����ر �� ا����� ��� ا��� ���� �� ���ر �� ���� ��� آ�� و أ�� ��� و �� ا���وي �� أ�� ����  ١

����� ا���ن » ��ّ� �ّ� و ��: ُ�ْ�ِ�ُج ا�َْ��� ِ�َ� ا�َْ���ِ� َو ُ�ْ�ِ�ُج ا�َْ���َ� ِ�َ� ا�َْ��� �� ���� ����: و ��ل ا ا����م ������ أ�� ��� ا��ّ�  

ا��ي ���ج ����� �� ���� ا����� و ا���� ا��ي ���ج �� ا��� �� ا����� ا��ي ���ج �� ���� ا���ن، ����� ا���ن و ا���� ا����� 

���ن ���� ا����ط ����� �� ���� ا����� و ��ن ����� ��� ��ق ا��ّ� �ّ� و �ّ� ������ » َ�ْ���ً �َ��ْ�َ�ْ���هُ  و ذ�� ���� �� و ��: ا� َو َ�ْ� ��نَ 

��� ������ ���� ���ج ا��ّ� �ّ� و �� ا���ن �� ا�����د �� ا����� ��� د���� ���� إ�� ا���ر و ���ج ا����� �� ا���ر إ�� ا����� ��� د�

 ».�ُِ��ِْ�َر َ�ْ� ��َن َ���� َو �َِ��� ا�َْ�ْ�ُل َ��َ� ا�ْ���ِِ���َ «�ّ� و �ّ�: إ�� ا���ر و ذ�� ���� 
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  ).۱۳: ۵۷( »ذاُب اءَكُْم فَاْلَ◌�ُِسوا نُوراً فَُرضَِب بَيْنَُهْم بُِسوٍر لَُه باٌب باِطنُُه ِفيِه الرَّْحَمُة َو ظاِهرُُه ِمْن قِبَلِِه الْعَ اْرِجُعوا َور 
  و ك� لإل�ان درجات متتاليات كذلك للنور درجات متواليات:

َها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا ّهللاَ َو آِمنُوا بِرَُسولِِه ئُوتُِكْم كِْفلَْ�ِ ِمْن َرْحَمتِِه َو يَْجَعْل ) (يا أَيُّ ۸: ۶۶( »يَُقولُوَن َربَّنا أَْ�ِْم لَنا نُورَنا«
  ).۲۸: ۵۷(»لَُكْم نُوراً َ�ُْشوَن بِِه َو يَْغِفْر لَُكْم َو ّهللاُ َغُفوٌر رَِحيمٌ 

وره يســتمران إىل الــربزخ والقيامــة الكــربى دون ذلك والحياة البدنية ونورها تنقيض باملوت ولكن حياة اإل�ان ون
اعرتاض موت، اللهّم إّال تكامال وشفافية اك� م� كان يف الدنيا، أجل وإنها حياة فوق الحياة الشاملة لكــّل األحيــاء 

بًَة َمْن َعِمَل صالِحاً ِمْن ذَكٍَر أَْو أُنْثى َو ُهَو ُمؤ «العاقلة نتيجة العمل الصالح لإل�ان و باإل�ان:  نُْحيِيَنَُّه َحياًة طَيِّ ِمٌن فَلَ
أَْحَسِن ما كانُوا يَْعَملُونَ  ْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهْم بِ ) حياة طيبة روحية نورانية ال تشوبها أية قذارة أو موت، ف ۹۷: ۱۶( »َو لَنَ

  ).۲۲: ۵۸( »أُولِئَك كَتََب ِيف قُلُوبِِهُم اْإلِ�اَن َو أَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمنْهُ «
أين حياة الروح وموته من حياة البدن وموته، فرب حّي بالبدن ميت يف الروح وهو الكافر، أو ميت بالبدن حــّي ف

  يف الروح وهو املٔون.
ميش الحي البص� عىل رصاط مستقيم، ح� �يش  »َ�ِْيش بِِه ِيف النّاِس «و من آثار تلك الحياة وذلك النور أن صاحبها 

ْن َ�ِْيش َسِوي�ا َعــىل ِرصاٍط ُمْســتَِقيمٍ «ههم: سائر الناس مكب� عىل وجو  : ۶۷( »أَ فََمْن َ�ِْيش ُمِكب�ا َعىل َوْجِهِه أَْهدى أَمَّ
۲۲.(  

و كذلك كان املٔونون ويكونون يف مثلث الزمان دون اختصاص للنص بأّي كان، فقبل أن ينفتح اإل�ان يف أرواحهــم 
والحركة والتطلّع واالسترشاف كانت قلوبهم ميتة دون حراك إّال تحريا ويطلق فيها هذه الطاقة الفخمة من الحيوية 

عن اإل�ان، وكانت أرواحهم ظالما بكّل عراك، فثم إذا قلوبهم ينضح عليها اإل�ان فتهتز، وإذا أرواحهم يرشق فيها 
لخــائف�، محــررة النور فتيضء ويفيض منها النور فتميش يف الناس هادية الضــال�، ملتقطــة الشــاردين، مطمئنــة ا

  املستعبدين، كاشفة معا� الطريق للناس أجمع�.
) مرة، وعله ۷۱ذلك ومن غريب الوفق عدديا يف القرآن ما ب� املوت والحياة �ختلف صيغه� ان كال منه� يذكر (

  ).۲: ۶۷( »ُن َعَمًال َخلََق الَْمْوَت َو الَْحياَة لِيَبْلُوَكُْم أَيُُّكْم أَْحسَ «ألنه� معا بلوى ك� يقول ّهللا: 
  

 ً   اذكروا هللا ذكراً كث�ا
ُحوُه بُْكرًَة َو أَِصيًال (۴۱يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اذْكُُروا ّهللاَ ِذكْراً كَِث�اً ( ) من لزام اال�ان باّ� ذكر ّهللا، وك� اال�ان ۴۲) َو َسبِّ

ما من يشء إال وله حد ينتهي اليه « عىل كل حال، ف ـ ليس له حد او زمان او مكان او حالة خاصة، كذلك ذكر هللاّ 
إال الذكر فليس له حد ينتهي اليه، فرض هللا عز وجل الفرائض فمن أداهن فهو حدهن وشهر رمضان فمــن صــامه 
فهو حده، والحج فمن حج فهو حده، إال الذكر فان هللا عز وجل � يرض منه بالقليــل و� يجعــل لــه حــدا ينتهــي 

»اليه..
١.  

                                                        
�� ا��ل ا����� ��ة �� أ������ �� ��� �� ز��د �� ���� �� ���� ا�����ي �� ا�� ا��ـ�اح  ١٤٧ح  ٢٨٤: ��٤ر ا������  .١

���� ا���� ���  ا����م ������ل: ... �� ��� آ�� ا���� ���ل: �� ���� ا��ّ� �� ��ا ����� ا��� ��ل: و ��ن أ��   ا����م ������ أ�� ��� ا��ّ�  

�� و ا�� ����� ا��ّ� و آ�� ��� ا����م و ا�� ����� ا��ّ� و ��� ��ن ���ث ا���م �� ����� ذ�� �� ذ�� ا��ّ� و ��� ارى ��� ا��� �

�� ����� ��ز�� ����� ���ل: �� ا�� ا�� ا��ّ� و ��ن ������ ���ٔ���� ������ ��� ���� ا���� و ��ٔ�� �����ا�� �� ��ن ���أ ��� و �� ��ن 

�����، و ا���� ا��ي ���أ ��� ا���آن و ���� ا��ّ� �� و �ـ� ��ـ� ���ـ� ����ـ� و ���ـ�ه ا������ـ� و ���ـ�ه ا��ـ����� و ���ء ��� ا��ه �

���ء ��ٔ�� ا����ء ��� ���ء ا����� ��ٔ�� ا��ٔرض و ا���� ا��ي �� ���ء ��� ا���آن و �� ���� ا��ّ� ��� ����� و ����ه ا������� و 

��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ا�� أ����� ���� ا������ ار���� �� در����� و أز���� ��� ������ و ����ه ا������� و ��ل ر��ل ا

��� ��� �� ا�����ر و ا��ر�� و ��� ��� �� ان ����ا ��و�� �������� و �������؟ �����ا: ���، �ـ�ل: ذ�ـ� ا��ّـ� �ـ� و �ـ� ���ـ�ا �ـ� 

�� و ���): أ����� ��ّ� ��ل: ��ء ر�� ا�� ا���� (��� ا��ّ� ����  �� و ���) ���ل: �� ��� ا�� ا�����؟ ���ل (��� ا��ّ� ���� و آ و آ
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و الذكر يف األصل حالة يف القلب تظهر يف مظاهر األقوال واألفعال، والن اللسان يتأثر بالقلب يف ذكره والقلب ئور 
ال أقول سبحان هللا والحمد � وال اله اال هللا وهللا اكرب، «فيه، لذلك يسمى ذكره ذكرا وإال فليس إّال لقلقة البغبغاء ـ و

» عند ما أحل له وذكر هللا عند ما حرم عليهولكن ذكر هللا
١.  

فاشتغال اللسان بذكر ّهللا والقلب اله والعمل متخلف عن رشعة ّهللا، إنه ليس ذكرا، بل هو مهانة واســتهتار بــاّ�، 
تعنــي كــ�ة يف عــّدة وكــ�ة يف عــّدة، عــّدة  »ِذكْــراً كَثِــ�اً «فليسكت عن ذكر ّهللا، او ويذكر ّهللا يف حالله وحرامــه! ف

  الجوارح؟؟؟
جوانج وعّدتها، ك�ة العدد بعددها، ولكل بك�ته، وك�ة العدد بحق الذكر وحاقّه، دون ان يرتك باطن الذكر اىل و ال

ظاهره، او ظاهره اىل باطنه، او يرتك عّدته او عدته أو عّدته اىل عدته وليكن محافظا عىل باطن الذكر كمحور اصيل 
بقلوبكم  »اذْكُُروا ّهللاَ ِذكْراً كَِث�اً «سائر الذكر هو قالب الذكر! ف ـ يتبنّاه طول حياته، فذكره بالقلب هو قلب الذكر و 

يف عدد و عدد، وبألسنتكم يف عدد وعدد، يف حلكم وترحالكم، وعىل كل أحوالكم، حيث النسيان أيــا كــان وأيّــان 
  بك ولسانك ف ـيخلّف قدره العصيان ال تقل إن أك�ت ذكر ّهللا بلسا� قيل إنه منافق، ما دمت ذاكره بقل

»اذكروا هللا حتى يقول املنافقون إنكم مراءون«
»حتى يقولوا مجنون«و ٢

٣!  
فا�ا املجنون من ال يذكر ّهللا، واملنافق من ال يوافق لسانه قلبه او قلبه لسانه! ذكر ّهللا من مخلقات اال�ــان عــىل 

  ).۲۸: ۱۳ِنئُّ قُلُوبُهُْم بِِذكِْر ّهللاِ أَال بِِذكِْر ّهللاِ تَطَْمِنئُّ الُْقلُوُب (الَِّذيَن آَمنُوا َو تَطْمَ «قدره ومستواه 
و الن يف ذكر ّهللا حالة ايجابية ذكرا لذاته تعاىل وأفعاله وصفاته، وقصورنا الذا� عن ان ندركه سبحانه قد يوردنــا 

رًَة َو أَِصيًال، من بكرة إىل اصيل ومن أصيل اىل بكرة كل� َو َسبُِّحوُه بُكْ «موارد الخطأ عند ذكره، فلنشفعه بتسبيحه: 
  ذكرناه تسبيحا بحمده! ام يف الوقت� االصيل�: بُْكرًَة َو أَِصيًال، ل� يصفو ذكره عن كل كدر، وك� يف حديث قديس.

»اذكر� بعد الفجر وبعد العرص ساعة أكفك ما بينه�«
٤.  

                                                                                                                                                         
�� ذ��ا و ��ل ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) �� ا��� ����� ذا��ا ��� ا��� ��� ا����� و ا����ة و ��ل: �� ���� �����: َو 

 ��ل:» �َْ�ُ�ْ� �َْ�َ�ْ�ِ��ُ 

�� �� ������ ��.��� ��� �� �� 

 
�� ا���� ا���ن ���ء أ�� ���� �� ��ـ�ث ا��ـ��م ������ ا����ل �� ز�� ا����م ��ل ��ل ا�� ��� ا��ّ�   ١٥٦ح  ٢٨٧: ٤. ��ر ا������ ١

 �� ا�� �� أ��ل ...���ل ������، ���: و �� ��؟ ��ل: ا���ا��ة �� ذات ��ه و ا�ٕ����ف �� ���� و ذ�� ا��ّ� ����ا ا

 
ا��ج ا����ا�� �� ا�� ���س و ��� ا��ّ� �� ا��� �� زوا�� ا���� �� أ�� ا���زاء ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ���  -٢٠٥: ٥. ا��ر ا�����ر ٢

�� و ���: ...  ا��ّ� ���� و آ

 
� ���� و ا�� ���ن و ا����� و ���� �� أ�� ���� ا���ري ان ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� . ا����ر ا��ج ا��� و ا�٣

 ��ل: ..

 
��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ���� ���� �� ر�� ���رك و �����: اذ���� ... . ا����ر ا��ج ا��� �� أ�� ����ة ��ل ٤

�� و ���) ��ل: ��ن ا��� اذ�� ا��ّ� و أ��ـ�ه و ا��ـ�ه و أ�ـ��� و أ���ـ�  وا��ج ا��� �� أ�� ا���� ان ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ

� �� و�� إ������ و �ـ� ��ـ� ا���ـ� ��ـ� ��ـ�ب ا��ـ�� أ�ـ� ا�ـ� �ـ� ان ��� ���� ا���� أ�� ا�� �� ان أ��� ر����� او ا��

 أ��� ار�� ر��ب �� و�� إ������.
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ً فليكن املٔون بت�م ذاته وتعلقاته ذكرا ّ� وتسبيحا، أسوة برسول ّهللا يف تحقيق أمر ّهللا: قَــْد أَنـْـزََل ّهللاُ إِلَــيُْكْم ِذكْــ را
... (رَُسوًال يَتْلُوا َعلَيُْكْم آيا ») فيصبح حينئذ من املفردين۱۰: ۶۵ِت ّهللاِ

 »راً رَُسوًال ِذكْ«و الن الرسول هو بنفسه ذكر ّهللا:  ١
  اتقاء عن زهوة القرب اىل ّهللا وع� سوى ّهللا. »اتَِّق هللاَّ «وا�ا  »الَِّذيَن آَمنُوا«فال ينىس ّهللا، لذلك ال يشمله خطاب 

ه فاتصال القلب باّ� واالنشغال عن ّهللا اشتغاال باّ� يف مراقبة دائبة، يجعل العبد ذكرا ّ� وسبحان ّهللا ثم ّهللا يذكر 
  ) واين ذكر من ذكر؟۱۵۲: ۲( »فَاذْكُُروِ� أَذْكُرْكُمْ «اك� من ذكره 

»يقول ّهللا تعاىل: من ذكر� يف نفسه ذكرته يف نفيس ومن ذكر� يف مأل ذكرته يف مأل خ� منه
٢.  

  النسيان كث�ة كموانع الذكر، فكيف للعبد الضعيف ان يذكر ّهللا كث�ا؟ فالجواب: و لنئ قلت إن بواعث
الُْمؤِمِنَ� َرحِ  َكتُُه لِيُْخِرَجكُْم ِمَن الظُّلُ�ِت إَِىل النُّوِر َو كاَن بِ ) فصلوات ّهللا عليكم ۴۳ي�ً (ُهَو الَِّذي يَُصيلِّ َعلَيُْكْم َو َمالئِ

ئكته هي استزادة فيها باستنزال رحمته، رحمتــان اثنتــان مــن ّهللا تخلفهــا املحاولــة هي إنزال رحمته وصلوات مال 
  .»الَِّذيَن اْهتََدْوا زادَُهْم ُهدىً «الدائبة لذكر ّهللا كث�ا، ف ـ 

هنالك ظل�ت تحول دونك والنور، ولكنك بحولك يف كل أحوالك بذكر ّهللا، وبحول ّهللا وقوتــه، ســوف تخــرج مــن 
: فالنور واحد هو ذكر ّهللا الواحد والظل�ت »لِيُْخِرَجكُْم ِمَن الظُّلُ�ِت إَِىل النُّورِ «اىل نور الذكر اال�ان  ظل�ت النسيان

عدة هي ذكر غ� ّهللا فنسيان ّهللا، وليس يخرج املٔون من الظل�ت اىل النور إّال بذكر ّهللا كثــ�ا فصــلوات ّهللا عليــه 
َحْمــِد « باّ�! ومن صلوات املالئكة للذاكرين ّهللا استغفارهم: ومالئكته إذ ال حول وال قوة إّال  َو الَْمالئَِكُة يَُســبُِّحوَن بِ

ــُه «) ك� ومنها استنزال رح�ت اخــرى كرفــع درجــات: ۵: ۴۲( »َربِِّهْم َو يَْستَْغِفُروَن لَِمْن ِيف اْألَرِْض... إِنَّ ّهللاَ َو َمالئَِكتَ
  ).۵۶( »...يَُصلُّوَن َعَىل النَِّبيِّ 

 السـالم عليـهقلــت لجربيــل   آلـه و عليه هللا صىلنحن نصيل ّ� وّهللا يصيل علينا ومالئكته واين صالة من صالة؟ وقد قال رسول ّهللا  
»هل يصيل ربك؟ قال: نعم ـ قلت: و ما صالته؟ قال: سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي

٣.  
و قد يجمع هذه الثالث انعطاف برحمة إنزاال واستنزاال وعبودية. فانه صلة ب� هذه الصلوات! وصلوات ّهللا عىل 

  د� املٔون� وبينه� متوسطات.عباده درجات أعالها صلواته عىل رسوله، وأدناها عىل أ 
  .٤فإذ يصيل ربنا علينا فهال نصيل عىل عباده الصالح� تخلقا بأخالق ّهللا مه� كان خصوصها بخصوص املخلص�

ال ألنه ) أ تراه سالما منهم عىل ّهللا؟ وال سالم عىل ّهللا عىل أية ح۴۴تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَلَْقْونَُه َسالٌم َو أََعدَّ لَُهْم أَْجراً كَِر�اً (
هو بنفسه سالم فال يحتاج اىل سالم من عبيده الفقراء اىل سالمه! ام سالما من بعضهم عىل بعض؟ وهو سالم املٔون� 
                                                        

. ا����ر ا��ج ا��� و ���� و ا�����ي �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��� ا����دون ����ا و �� ١

 ا����دون �� ر��ل ا��ّ�؟ ��ل: ا��ا��ون ا��ّ� ����ا

 
 . أ���� ا����ري �� ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��ل ��ل ا��ّ�: ...٢

 
��دو�� �� ���� ���ء ا�� أ�� ر��ح �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ا��ج ا�� أ�� ���� و ا��  -٢٠٦: ٥. ا��ر ا�����ر ٣

 ���� و آ�� و ��� ��� ...

 
. اذ�� ا��� ��� ا��� ��� آل ���� ��� ا��� ��� ���� �ـ� ا���ـ�� ا��ـ�ام �ـ����ض ��ـّ� ��ـ� ��ـ�� ا�ـ�ٓل؟ ��ـ� �ـ�ن ٤

�� ا��ٓل، ���� ��: أ����� ����ن ��� أو��د ا��ٓل، ���: ان ا��ّ� ���� ����� و ����� �� اد�� ��ا�� ا�����ن ا����ل أ���� ان ���� ا�

و ��� ���� ��� ا������� �� آل ا���� و و����! ��� ��: ���� ذا �� �����ن ا���� ا�� ا��ٓل؟ ��� ��ٔ��� ����ل ا��ّ� إذ أ��ف 

����� �� در�� وا��ة ��� �� در��ت، ����ـ� ��ـ� ا���ـ� و ا�ـ�ٓل �ـ�ٔ��� �ـ� در�ـ� �ـ�  ا��ٓل ا��� و �� ��د و ا����ات در��ت ��

 ���� ��� ����� �� ا������� ��� ��� ��ه!
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مه� عّمت النشأت� للمخلص� واملخلص�، حيث السالم يــوم الــدنيا  »يَْوَم يَلَْقْونَهُ «يف النشأت� دون اختصاص ب ـ 
  يعم املٔون� ك� يف يوم الدين!

نه سالم من ّهللا عليهم، عىل من هم مالقوا ّهللا باملعرفة القمة، وهم السابقون واملقربون و أفضل اصحاب اليمــ� إ 
  يوم الدنيا ويوم الدين، وبالنسبة لسائر املٔون� يخص بيوم الدين:

ويــوم الــدنيا ام أ ترى ما هو الفرق ب� صلوات ّهللا علينا وسالمه حيث يختص سالمه بيوم يلقونه وصلواته تعمه 
  تخصها؟

ِ َو َسالٌم َعىل ِعباِدِه الَِّذيَن اْصطَفى«ان سالم ّهللا يوم الدنيا يختص باملصطف�:  ) ـ (َو َسالٌم َعَىل ۵۹: ۲۷( »قُِل الَْحْمُد ِ�ّ
 ») (َسالٌم َعىل ُموىس َو هاُرونَ ۱۰۹( ») (َسالٌم َعىل إِبْراِهيمَ ۷۹: ۳۷(») (َسالٌم َعىل نُوحٍ ِيف الْعالَِم�َ ۱۸۱: ۳۷( »الُْمرَْسلِ�َ 

) و عيىســ ۱۵: ۱۹(»َو َسالٌم َعلَيِْه يَْوَم ُولَِد َو يَْوَم َ�ُوُت َو يَْوَم يُبَْعُث َحي�ا«) وليحيى ۱۳۰( »ياِس�َ  ) (َسالٌم َعىل إِْل ۱۲۰(
االوىل ك� االخــرى إذ هــم ) سالم هللا التام عىل هٔواء يف ۳۳و السالم عيل يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا («

بالنسبة لهم، ثم من يحذو محذاهم، فهٔواء مذكورون عىل نحو الخصوص، وأوالء  »يَْوَم يَلَْقْونَهُ «مالقوا هللا فيه�، ف ـ 
عىل وجه العموم، ثم من سواهم سالم ّهللا عليهم يوم االخرى فانه يوم لقــاءهم التــام  »يَْوَم يَلَْقْونَهُ «األتباع تعمهم 

  ء دو�ا اختيار حيث تكشف الغطاء.لقا
تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَلَْقْونَُه َسالٌم َو أََعدَّ لَُهْم أَْجراً «فالسالم يف اآلخرة يعمهم وكل اصحاب الجنة بعد ما سلموا من كل زين: 

ات فألنهــا أعــم مــن ك� هنا، ذلك ألن سالم ّهللا خالصا من الّالسالم يخص املخلص� أهل السالم، وأما الصــلو  »كَِر�اً 
هكذا سالم ك� للرسول وذويه، ومن سالم الغفران ك� ملن يتأ� منه العصيان، فهي ـ إذا ـ تعم من يصلح لرحمتــه 

  يوم الدنيا ومن جراءها األخرى وهي أحرى.
  يف األخرى؟ »يَْوَم يَلَْقْونَهُ «و هّال يلقى ّهللا أهل السالم يوم الدنيا حتى يختص سالمه ب ـ 

اءه تقربا معرفيا بتوفية الجزاء دو�ا شوب من سلطان سواه، ذلك ال يتحقق إال يوم األخرى، اللّهــم إّال ملثــل ان لق
  القائل:

  »لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا«
حيث الغطاء الدنيا ال تغطي عليه ربّه فهو مالقي ّهللا طول الحياة يف االوىل واالخرى، واما األجر الكــريم فهــو مــن 

  .»َو أََعدَّ لَُهْم أَْجراً كَِر�اً «الخرى: مختصات ا
اً َو نَِذيراً ( نِــِه َو ِرساجــاً ُمِنــ�اً (۴۵يا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنّا أَرَْسلْناَك شاِهداً َو ُمبَرشِّ إِذْ ) ميــزات خمــس ۴۶) َو داِعيــاً إَِىل ّهللاِ بِ

وكل ذلك بإذن تكــويني مــن ّهللا وترشــيعي، لــواله� � يســطع تلــك  ١يحملها هذا النبي العظيم ما لها من سباق
الدعوة العالية النافذة، فهو الداعي الضال� عن ّهللا اىل ّهللا، وهو الرساج املن� الذي أرسجه ّهللا لينــ� الــدرب عــىل 

وعىل عباد ّهللا، �وذجا بالغا من رسالة ّهللا، وتلقيا اع�ل عباد ّهللا، وإلقاء لها السالك� اىل ّهللا، وهو الشاهد من ّهللا 
إنه ليست الدعوة اىل ّهللا فوىض وهرج مرج، ابتداء و ابتداعا او تطوعا، فعلة وقالة وحالة من عنده  ٢يوم لقاء ّهللا!

  كرسالته وشهادته وتبش�ه وإنذاره وإنارته برساجه! »باذنه«نفسه، ا�ا هي 
  

                                                        
 ��ا��  ١٦٧ - ١٦٦ا�����ن ص  �٢٦ �� ا���� ج . ����� ا����ث ا��و�١
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�� ����ل �� ���� و أ����� �� ذ�� ا�� د��ه أ�� ا��ا��� و ���رة ���� و رؤا ا�� ا��� رأت و ���ل: ا�� ��� ا��ّ� و ���� ا������ و أ 

�� ا���َ�� «���� أ���ت ا������ ���� و ان ام ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) رأت ��� و���� ��را أ��ءت ��� ���ر ا���م �� ��� 

 ...»اً ا����ِ�� إِ�ّ� ا�ْرَ��ْ��َك ��ِ��
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  الذين اذا ذكر هللا وجلت قلوبهم 
َا الُْمٔوِمنُوَن الَِّذيَن إِذا ذُكَِر ّهللاُ     َوِجلَْت قُلُوبُهُْم َو إِذا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آياتُُه زاَدتُْهْم إِ�اناً َو َعىل َربِِّهْم يَتَوَكَّلُوَن.إِ�َّ

  هنا مثلث وجل القلوب، وزيادة اإل�ان، والتوكل عىل الرب، هي املحاصيل األصيلة لصالح اإل�ان.
دخل ذكر ّهللا من مسامعهم إىل عقولهم ومنها إىل قلوبهم فهي وجلة من حيث ي »إِذا ذُكَِر ّهللاُ َوِجلَْت قُلُوبُُهمْ «ـ ف ۱

  عظم املوقف من ربهم حيث يجدونه حارضا يف قلوبهم، فيغيب عنها كل ما سوى ّهللا حيث احتل مجاالتها ذكر ّهللا.
إىل ّهللا،  »تَطَْمــِنئُّ قُلُــوبُُهمْ «! هنا »الُْقلُوُب  أَال بِِذكِْر ّهللاِ تَطَْمِنئُّ «؟ واإلذاعة القرآنية تعلن »َوِجلَْت قُلُوبُُهمْ «و ترى كيف 

ع� سوى ّهللا، حيث تجلت بذكر ّهللا، وجل من أن تحل يف قلــوبهم ذكــر غــ� ّهللا مــع ّهللا،  »َوِجلَْت قُلُوبُُهمْ «وهناك 
ابــاً ّهللاُ «ووجل من عظمة ّهللا، ثم تجّل كامل فيها لذكر ّهللا، فاطمئنان ـ إذا ـ بذكر ّهللا، ك�   نَزََّل أَْحَسَن الَْحــِديِث كِت

  ).۲۳: ۳۹( »ِذكِْر هللاِّ ُمتَشابِهاً َمثاِ�َ تَْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجلُوُد الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَلُِ� ُجلُوُدُهْم َو قُلُوبُُهْم إِىل 
، ثم االطمئنان لها بذكر ّهللا حالة إيجابية فالوجل والقشعريرة ه� حالتان سلبيتان للقلوب تخلية لها ع� سوى ّهللا 

مه� كان للوجل حالة أخرى إيجابية تجتمع مع االطمئنان وهي الشعور بعظم املوقف  »ال إِلَه إِالَّ هللاُّ «�ثيال لكلمة 
  الرهيب أمام ّهللا.

� األول وبــ� اطمئنــان الوجل الثا� هو الوسيط ب فليس ّهللا ليوجل ويخاف إال من عدله ومن عظم محتده، وذلك
  القلوب بذكر ّهللا، وهو يعيش ذلك االطمئنان ومن حصائل ذلك الوجل الجلل والط�نة:

حيث تجلو القلوب بتالوة آيات ّهللا إذ تحل فيها وتحتل القمة منها ف  »ـ (َو إِذا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آياتُُه زاَدتُْهْم إِ�اناً  ۲
ناً « ) بتالوة آياتــه ســمعا وعقــال ۱۷: ۴۷( »الَِّذيَن اْهتََدْوا زاَدُهْم ُهدًى َو آتاُهْم تَْقواُهمْ «انهم، ف عىل إ� »زاَدتُْهْم إِ�ا

  وعل� وطاعة بكاملها.
َو أَْن «م� يلمح بأن ذلك من خواص التالوة املتبعة، ك� وان مهمة الرسالة اإلسالمية هي  »قرأت«وليست  »تليت«هنا 

  حيث التالوة هي املتابعة. »أقرء« دون »أَتْلَُوا الُْقرْآنَ 
ناً «) هذه التالوة الصالحة املصلحة التي يتلوها ۶۳: ۴( »َو قُْل لَُهْم ِيف أَنُْفِسِهْم قَوًْال بَلِيغاً «و قد تعني    .»زاَدتُْهْم إِ�ا

ية بسوء االستقبال أم وقابلية القلب املتلّو عليه، فأما إذا فقد القابل »تليت«فقد يحصل حاصل اإل�ان الزائد بفاعلية 
عدم تصميمه يف صميمه فال محصل للقلب قطعا، ويف القابليــة ـ وحتــى مــع نقــص الفاعليــة ـ لــه محصــل مهــ� 

  اختلفت الدرجات، فوا وياله إذا ضعف الطالب واملطلوب، نقصانا يف الفاعلية والقابلية.
ينية، فح� تتىل تبيناً عليه هذه اآليات زادته إ�انا جمعا مضافا تستغرق إىل اآليات التدوينية، األخرى التكو »آياته«و 

  ك� زادته آياته الترشيعية إ�انا.
و هذه التالوة املباركة لطليق آياته تسمعه ما يحرضه عىل زائد اإل�ان سمعا ثم عقال وتدبرا ثم عل� ثم عقيدة ثم 

  تطبيقا شخصيا ثم نرشا وبالغا.
يف الحصول عىل مزيد اإل�ان وصالح أع�ل اإل�ان، دو�ا اتكاليــة خاويــة عــن  »وَكَّلُونَ َو َعىل َربِِّهْم يَتَ «ـ ومن ثم  ۳

  مساعي، أم توكل دون معداته.
رِجاٌل ال تُلِْهيِهْم تِجارٌَة َو ال بَيٌْع َعْن «ولقد ذكر اإلمام أم� املٔون� ألهل الذكر ذكرا جميال ما أجمله، قاله عند تالوته 

ّهللا سبحانه وتعاىل جعل الذكر جالء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبرص به بعد الغشوة، وتنقاد به  : إن»ِذكِْر هللاِّ 
بعد املعاندة، وما برح ّ� ـ عزت آالءه ـ يف الربهة بعد الربهة، ويف أزمان الفرتات عباد ناجاهم يف فكرهم، وكلمهم 

�ع واألفئدة، يذكّرون بأيام ّهللا ويخّوفــون مقامــه، �نزلــة يف ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة يف األبصار واألس
األدلة يف الفلوات، من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه، وبرشوه بالنجاة، ومن أخذ �ينا وش�ال ذّموا إليه الطريــق، 

ن الدنيا وحذروه من الهلكة، وكانوا كذلك مصابيح تلك الظل�ت، وأدلة تلك الشبهات ـ وإن للذكر ألهال أخذوه م
بدال، فلم تشغلهم تجارة و ال بيع، يقطعون به أيام الحياة، ويهتفون بالزواجر عن محــارم ّهللا يف أســ�ع الغــافل�، 
يأمرون بالقسط ويأ�رون به وينهون عن املنكر ويتناهون عنه، فكأ�ا قطعوا الدنيا إىل اآلخرة وهم فيها فشاهدوا 

الربزخ يف طول اإلقامة فيه، وحققت القيامة عليهم عذابهم، فكشفوا غطاء  ما وراء ذلك، فكأ�ا اطلعوا غيوب أهل
  ).۲۱۳ذلك ألهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما ال يرى الناس، ويسمعون ما ال يسمعون (الخطبة 
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يــا كميــل! إن هــذه «و ألن أصل الذكر هو يف القلوب فخ� الذكر هو يف أوعى القلوب وك� قال لكميل بن زيــاد: 
أوعية فخ�ها أوعاها فاحفظ عني ما أقول لك: الناس ثالثة، فعا� ربا�، ومتعلم عىل سبيل نجــاة، وهمــج  القلوب

رعاع أتباع كل ناعق، �يلون مع كل ريح، � يستضيئوا ينور العلم، و� يلجأوا إىل ركن وثيق ـ اللهم بــىل، ال تخلــو 
  مغمورا، لئال تبطل حجج هللا وبيناته، وكم ذا وأين؟األرض من قائم � بحجة، إما ظاهرا مشهورا، وأما خائفا 

أولئك وهللا األقلون عددا، واألعظمون عند هللا قدرا، يحفــظ هللا بهــم حججــه وبيناتــه حتــى يودعوهــا نظــراءهم، 
ويزرعوها يف قلوب أشباههم، هجم بهم العلم عىل حقيقة البص�ة، وبــارشوا روح اليقــ�، واســتالنوا مــا اســتوعره 

، وأنسوا �ا استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باملحل األعىل، أولئك خلقاء هللا املرتفون
يا كميل! العلم خ� من املال، العلم  »يف أرضه، و الدعاة إىل دينه، آه آه شوقا إىل رٔوتهم، انرصف يا كميل إذا شئت

علم يزكوا عىل اإلنفاق، وصنيع املال يزول بزواله ـ يا كميل بن يحرسك وأنت تحرس املال، واملال تنقصه النفقة وال
زياد! معرفة العلم دين يدان به، به يكسب اإلنسان الطاعة يف حياته، وجميل األحدوثة بعد وفاته، والعلم حــاكم 

أعيــانهم واملال محكوم عليه ـ يا كميل بن زياد! هلك خزان األموال وهم أحياء، والعل�ء باقون مــا بقــي الــدهر، 
مفقودة، وأمثالهم يف القلوب موجودة، ها إن هاهنا لعل� ج� لو أصبت له حملة، بىل أصبت لقنا غ� مأمون عليه 
مستعمال آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم ّهللا عىل عباده، وبحججه عىل أولياءه، أو منقادا لحملة الحق ال بص�ة 

عارض من شبهة، أال ال ذا وال ذاك، أو منهوما باللّذة، سلس القياد للشهوة، له يف أحنائه، ينقدح الشك يف قلبه ألول 
  أو مغرما بالجمع واالدخار، ليسا من رعاة الدين يف يشء شبها به� األنعام السا�ة، كذلك �وت العلم �وت حامليه. 

  
  غفلة عن هللا يف إعراض

م طول التاريخ الرسايل وما ال قوه يف سبيل الــدعوة مــن سورة األنبياء تحمل صورة وضاءة عن ثورة األنبياء وس�ته
اذيات وعرقالت وحرمانات، رسدا الك� من النصف املذكورين يف الذكر الحكيم بأس�ئهم ورسولنا العظيم بســ�ته 
وبص�ته، فهم ـ إذا ـ �انية عرش كادريس ونوح وابراهيم وإس�عيل وإسحاق ويعقوب وموىس وعيىس ومن بينهم 

هارون وداود وسلي�ن وأيوب وذي الكفل وذي النون وزكريا ويحيى، ويف ذلك املرســح الفصــيح الفســيح كلوط و 
تلميحات وترصيحات ان لخاتم املرسل� ما لهم أجمع� وزيادة حتى يف صعوبات الدعوة، و� يبــق مــن املــذكورة 

نعــيم ٢فحّق ملن قرءها حبّا لهــا برشــوطها ان يــرافقهم يف جنــات ال ١اس�ئهم يف القرآن يف السورة إال �انية منهم
  .٣ويسلم عليه كل نبي ذكر اسمه يف القرآن

ذين دارت عليهم الرحى، وعّمن ساندوهم يف دعواتهم الرسالية، فقد حملت هذه السورة ذكريات عن اويل العزم ال
  فحق لها وأحرى ان تسمى سورة األنبياء.

و ميادين البحث فيها هي األصول الثالثة: التوحيد والرسالة واملعاد �ختلف صنوف الرباه� ك� هي دأب القرآن يف 
  فية.دعوته العاملية املحلّقة عىل كافة املكلف� بدرجاتهم املعر 

ا جــاء يف  »لَْو كاَن ِفيِه� آلَِهٌة إِالَّ ّهللاُ لََفَسَدتا«و من أهم ما جاء فيها يف التوحيد  كأعمق برهان فلســفي عريــق، ومــ

                                                        
 �� و ���� و ا���س.. ��ٓدم و ���� و ��د و ��١
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 ا�����. أ����� �� ���ت ا����� و ��ن ����� �� أ��� ا���س ���ة

 
. و�� ا����� أ�� �� ��� �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��ل: �� ��ء ��رة ا��ٔ����ء ����� ا��ّ� ����� ��ـ��ا و �ـ���� و ٣

 ��� ���� �� ��� ذ�� ا��� �� ا���آن.
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ًة واِحَدًة َو أَنَــا َربُُّكــْم فَاْعبُــُدونِ «الوسط الرسايل من وحدة الرسالة واألمم طول التاريخ الرسايل:  تُُكْم أُمَّ  »إِنَّ هِذِه أُمَّ
بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّكِْر أَنَّ اْألَرَْض يَرِثُها ِعباِدَي الّصالُِحونَ «) وباآلمل وحدة الدولة االسالمية ۹۲( ) ۱۰۵(»َو لََقْد كَتَبْنا ِيف الزَّ

ذا فُتَِحْت يـَـأُْجوُج َو َو َحراٌم َعىل قَْريٍَة أَْهلَْكناها أَنَّهُْم ال يَْرِجُعوَن َحتّى إِ «واشارة اىل الرجعة زمن قائد هذه الدولة: 
) ومن ب� ذلك استعراض لفتق الكون بعد رتقه، اىل جانب فتق الرشعة ۹۶( »َمأُْجوُج َو ُهْم ِمْن كُلِّ َحَدٍب يَنِْسلُونَ 

  اإللهية بعد رتقها!.
  .۱اقَْرتََب لِلنّاِس ِحسابُُهْم َو ُهْم ِيف َغْفلٍَة ُمْعرُِضوَن 

لوب هزا، وتعض أصحابها عضا، إلفاتا لهم اىل قريب الخطر، موقف جــاد مــن مطلع قوية الرضبات حيث تهز الق
  .»َو ُهْم ِيف َغْفلٍَة ُمْعرُِضونَ «الحساب ينتظرهم 

حيث الناس منذ نزول القرآن هم اقرب اىل يوم الحساب منهم اىل بدء الخلق، فقد مىض اكرب شطري الزمان،  »اقرتب«
  .»حذاء و� يبق منها اال صبابة كصبابة اإلناءان الدنيا قد ولت «والن كل آت قريب، و

فمن الناس من هم يف اّول الزمان، ومنهم من هم يف وسطه، ولكن الناس منذ الرسالة االخ�ة هم يف آخــر الزمــان، 
ــٍة «ولذلك فنبينا نبي آخر الزمان، واقرتاب الحساب م� ينبه اإلنسان عن غفلته، ويوقظه عن غفوته  َو ُهــْم ِيف َغْفلَ

. وعىل الوجه� األخ�ين القرتاب الحساب فالناس هم كل الناس منذ خلقوا اىل يوم الحساب وكذلك عىل »ْعرُِضونَ مُ 
  .١الوجه األول يف وجه

قد يعم الربزخ اىل جانب القيامة فانه بداية الحساب وهي نهايته، فالن الدنيا مولية حــذاء وكــل آت  »حسابهم«و 
قرتاب ، فالناس ـ إذا ـ ب� اقرتاب� لحسابهم، ا»َو ُهْم ِيف َغْفلٍَة ُمْعرُِضونَ «قريب، فالحساب ـ إذا ـ يعم البداية والنهاية 

ــٍة «دائب هو لكل الناس، واقرتاب جاد هو ملن يعيش آخر الزمان وهو منذ ابتعاث نبي آخر الزمان،  َو ُهــْم ِيف َغْفلَ
  ككل إال من يستثنى.»ُمْعرُِضونَ 

و ترى الغفلة وهي عدم االنتباه، كيف تجامع اإلعراض ولزامه االنتباه؟ علها ألنها غفلة عامــدة مقرصــة ال قــارصة، 
  املقرصة تنهي صاحبها اىل االعراض بل هي بنفسها إعراض.والغفلة 

فقد يغفل اإلنسان وال يعرض ألنها غفلة وقتية يس�ة قص�ة قد ينتبه عنها، ولكنــه إذا عــاش الغفلــة وتــورط فيهــا 
ـ ك� تلمح له الظرف  االنتباه حيث إذ ال منفذ لهم اىل  »معرضون«غارقون فيها ـ فهم ـ إذا ـ  »َو ُهْم ِيف َغْفلَةٍ «وغرق 

  هم غارقون، ومن اعراضهم عن ّهللا وعن يوم ّهللا وع� يتوجب عليهم امام ّهللا فإعراضا عن حسابهم:
ٍر ِمْن َربِِّهْم ُمْحَدٍث إِالَّ اْستََمُعوُه َو ُهْم يَلَْعبُوَن (   ).۲ما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذكْ

ٍر ِمَن الرَّْحمِن ُمْحَدٍث «   ).۲۶:۵(»إِّال كانُوا َعنُْه ُمْعرِِض�َ  َو ما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذكْ
تحلق عىل الكل دون إبقــاء، »محدث«هو كل ما يذكرهم ربهم من رجاالت الس�ء وكتاباتها، و »ِذكٍْر ِمَن الرَّْحمنِ «و 

فكالم ّهللا وهو من فعل ّهللا، محدث أيا كان وأيان، سواء أ كان ذكر القرآن ورسول القــرآن ام اي ذكــر يف اي زمــان 
ومكان، وما خرافة قدم كالم ّهللا لفظيا ام نفسيا اال هرطقة هراء وساطة بالعراء وّهللا منها براء، اللهــم إال علــم ّهللا 

  فانه ع� ذاته كقدرته وحياته، ولكنه ليس ذكرا لسواه، وا�ا يحدث ذكرا لسواه لعلهم يذكرون.
الم ّهللا أنزله للعامل� نورا و هدى وهــي كلهــا محدثــة التوراة واإلنجيل والزبور والفرقان وكل كتاب انزل كان ك«ف

ما يَأْتِيِهْم ِمــْن ِذكْــٍر ِمــْن َربِِّهــْم ُمْحــَدٍث إِالَّ اْســتََمُعوُه َو ُهــْم «وقال  »أَْو يُْحِدُث لَُهْم ِذكْراً «وهي غ� ّهللا حيث يقول 
»وّهللا أحدث الكتب كلها... »يَلَْعبُونَ 

٢.  

                                                        
. إذا أ�� ���ء ا����ن ز�� ا�ٕ����ن ا��ول ��� ��ا ا���� و ���� ا�����ل ا��������، ��� ���� ��ا ا���� �� ����� �� آ�ـ� ا���ـ�ن ١

 ��� ا���� ا��ٔ��� �� ا����ن ����. ��� ا����ل

 
ـ�ل ا�ـ� ا���ـ� ا���ـ�  �� � ٤١٢: ٣. ��ر ا������ ٢ �ـ�ٔ�� �ـ�ة  ا��ـ��م ���ـ���ب ا������ج ������� و روى �� ���ان �� ���ـ� �ـ�ل �

ا��ـ� ا���ـ���ن ��ـ� ان �ـ� �ـ�ى ا��ّـ� ��ـ� ا��ّـ� و  ا����م �������� �����: ا���راة ... ���ل ا�� ��ة: ��� ����؟ ���ل ا�� ا����  
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ك� تعني ذكريات آي الذكر الحكيم، النازلة املحدثة تلو بعض ولصق بعض نجوما متقاطرة  »ِمْن ِذكٍْر ِمْن َربِِّهمْ «ثم 
يات كافة كتابــات الســ�ء، والنــاس هــم ـ إذا ـ نــاس متتالية، والناس هنا هم ناس الدور القرآ�، كذلك تعني ذكر

  األدوار الرسالية كلها دون إبقاء.
هو الذي يذكرهم الرحمن، وليس املحــدث وصــفا  »ِذكٍْر ِمَن الرَّْحمنِ «هو الذكر الذي يربّيهم، ك�  »ذكر من بهم«و 

يلعبون اكــ� مــن كــل ذكــر  لذكر خاص، حتى يفهم منه ان هناك ذكر غ� محدث هو القرآن، وقد استمعوه وهم
  تختص كل ذكر باملحدث دو�ا استثناء. »أَْو يُْحِدُث لَُهْم ِذكْراً «سبق، و

يتخذونه لعبة ك� يلعبون بسائر اللعب فهم عنه معرضون، ف� است�عهم  »َو ُهْم يَلَْعبُونَ «نبيا وكتابا  »إِالَّ اْستََمُعوهُ «
فََذرُْهْم يَُخوُضوا َو يَلَْعبُوا َحتّى يُالقُوا يَْوَمُهُم الَِّذي «�ا هو خوض وتقّحم: لذكر ربهم إال اعراضا ولعبا دون تفهّم، وا

  ).۹۱: ۶( »قُِل ّهللاُ ثُمَّ ذَرُْهْم ِيف َخْوِضِهْم يَلَْعبُونَ «) إذ ف ۸۳: ۴۳( »يُوَعُدونَ 
ق الحيــاة فتلهــو يف اخطــر و إنها صورة بئيسة تعيسة لنفوس فارغة عن الهدى، مليئة بالهوى، ال تعرف جدا يف ح

  املواقف استهتارا بالقدسيات، فتغدوا حياتهم عاطلة باطلة، هينة رخيصة قالحة!:
ْحَر َو  أْتُوَن السِّ وا النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُموا َهْل هذا إِّال بََرشٌ ِمثْلُُكْم أَ فَتَ   ).۳أَنْتُْم تُبِْرصُوَن (الِهيًَة قُلُوبُُهْم َو أََرسُّ

فليس است�ع الوحي ينفع والقلب اله، حيث البرص والسمع  »الِهيًَة قُلُوبُُهمْ «وهم يلعبون  »الِهيًَة قُلُوبُُهمْ «استمعوه 
  ه� من وسائل بص�ة القلب وس�عه.

 بدل وصفي عنهم، والنجــوى هــي اإلرسار يف القــول بحيــث ال »الَِّذيَن ظَلَُموا«ف  »أََرسُّوا النَّْجَوى«هٔواء املناكيد  »و«
يتفهمه غ� املتناج� فكيف ارسوها؟ إنها يف إرسارها رس يف رس، رس يف مادة النجوى، ورس يف أصــلها كــيال يعلمهــا 

  املتناجى عليهم، ولكن ّهللا فضحهم فيها �ا أذاعها يف هذه االذاعة القرآنية.
  

  �ام ميقات الرب يف اربع� ليلة ولن ترا� 
ٌ ما ُهْم فِ    ).۱۳۹يِه َو باِطٌل ما كانُوا يَْعَملُوَن (إِنَّ هٔوالِء ُمتَربَّ

إن «جملة معرتضة اعرتضت ب� قالتي موىس لهم، تجمع يف تنديدها بني إرسائيل إىل آل فرعون، ف: يا بني إرسائيل 
  .»ْعَملُونَ َو باِطٌل ما كانُوا يَ «من عبادة آلهة دون ّهللا  »ما ُهْم ِفيهِ «منقطع  »متربّ «الفرعوني� وسائر الوثني�  »هٔواء

  من بني إرسائيل... »إن هٔواء«و ما كل من يسمع إىل هذه القصة 
  فهم قوم بوار تبار حيث تركوا عبادة ّهللا الواحد القهار إىل عبادة خلقه الضعاف النحاف.

لَُكْم َعَىل الْعالَِمَ� ( يْناكُْم ِمْن آِل ِفرَْعْوَن يَُسوُمونَكُْم ُسوَء الَْعذاِب ) َو إِذْ أَنْجَ ۱۴۰قاَل أَ َغْ�َ ّهللاِ أَبِْغيُكْم إِلهاً َو ُهَو فَضَّ
  ).۱۴۱يَُقتِّلُوَن أَبْناءَكُْم َو يَْستَْحيُوَن نِساءَكُْم َو ِيف ذلِكُْم بَالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم (

يات العظام ثــم فيا سبحان ّهللا قوم أنجاهم ّهللا من عبودية الطاغية، وجاوز بهم البحر وأهلك عدوهم و أراهم اآل 
خرجنا مع رسول «سألوا رسول التوحيد الرشك دون فصل! ولقد جاء من نظراءهم بصورة أخف من هذه األمة حيث 

اجعــل لنــا هــذه ذات أنــواط كــ� للكفــار ذات  آله و عليه هللا صىلقبل حن� فمررنا بسدة فقلت يا رسول هللا   آله و عليه هللا صىلهللا  
: هللا آله و عليه هللا صىلوطون سالحهم بسدرة ويعكفون حولها ـ وكانت تعبد من دون هللا ـ فقال النبي  أنواط، وكان الكفار ين

»أكرب هذا ك� قالت بنو إرسائيل ملوىس: اْجَعْل لَنا إِلهاً كَ� لَُهْم آلَِهٌة، إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم
١.  

                                                                                                                                                         
� ا�� ���� ا���س �����ن: رب ا���آن، و ان ا���آن ���ل ��م ا������: �� رب ��ا ���ن و �� ا���راة و ا�ٕ����� و ا����ر و ا�����ن ��� ا��ّ 

ا��ف �� ��� �� ا���ٔت ���ره أ���ت ���� ������ ���، و ���� ا��ـ�راة و ا�ٕ����ـ� و ا���ـ�ر ���ـ� ����ـ� �����ـ� أ�ـ���� �ـ� �ـ�� 

��� ان ا��ّ� ��� ��ّول ���� و �� وا�� و ان ا����م �� ��ل ��� و �ـ�� ����� ��ء ��ى ���م �����ن، ��� ز�� ا��� �� ���� ��� ا

 �� ��و و ��� �ٕ���.

 
 ��� ..�� أ�� وا�� ا����� ��ل: �� ١١٤: ٣. ا��ر ا�����ر ١
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لَُكْم َعَىل الْعالَِم�َ «الذي  »و هو«لكم  »أَ َغْ�َ ّهللاِ أَبِْغيُكْم إِلهاً «فيا أغبياء!  إِذْ أَنَْجيْناكُْم ِمْن «اذكر منها  »و«�كرمات »فَضَّ
حيث ابتالكم به لردح من الزمن ثم �ت كلمة  »بَالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ «من العذاب  السوم »آِل فِرَْعْوَن... َو ِيف ذلُِكمْ 

  ربك الحسنى عىل بني إرسائيل لينظر كيف يعملون.
هنا عرض لقصة املواعدة املوسوية ويف طه مثلها باختالف يس� يف التعب�، وبينه� بعض امليزات الخاصة بكّل فصلنا 

  نا قول فصل حول آيته ما يخصها.فيها، وه »طه«التي ل 
لًَة َو قــاَل ُمــوىس ِألَ  ِخيــِه هــاُروَن اْخلُْفِنــي ِيف َو واَعْدنا ُموىس ثَالثَِ� لَيْلًَة َو أَْ�َْمناها بَِعْرشٍ فَتَمَّ ِميقاُت َربِِّه أَْربَِعَ� لَيْ

  ).۱۴۲قَْوِمي َو أَْصلِْح َو ال تَتَِّبْع َسِبيَل الُْمْفِسِديَن (
َو إِذْ واَعــْدنا ُمــوىس «) ولكنها يف البقــرة: ۸۰: ۲۰( »َو واَعْدناكُْم جانَِب الطُّورِ «: »طه«يد املواعدة مذكور دون هنا عد

  ).۵۱: ۲( »أَْربَِعَ� لَيْلًَة ثُمَّ اتََّخْذتُُم الِْعْجَل ِمْن بَْعِدِه َو أَنْتُْم ظالُِمونَ 
و «هنا هي ظاهرة أوىل للمواعدة دون حرص حيــث  »ثالث�«وهناك هي مجموع املواعدت� املتصلت�،  »أربع�«ف 

»أ�مناها بعرش فتم ميقات ربه أربع� ليلة
هي يف صيغة التعب� كانت امتحانا لبنــي إرسائيــل دون أن »ثالث�«ف  ١

بعد عىل انحرافهم الرش� أم أصلحوا أنفسهم فــال يضــلون، ابتالء بهذه املتممة هل هم  »َو أَْ�َْمناها بَِعْرشٍ «يعلموا 
قاَل فَإِنّا قَْد فَتَنّا قَْوَمَك ِمْن بَْعِدَك َو أََضلَُّهُم «ولكنهم ضلوا إّال قليل بفتنتي مزيد العرش عىل الثالث� وعجل السامري: 

  ).۸۵: ۲۰( »الّساِمِريُّ 
أزيد منه ك� ال يعنى األنقص؟ إن األنقص هــو خــالف الــنص،  و ترى ال يستدل بظاهر العدد ـ إذا ـ عىل أّال يعنى

واألزيد قد يكون خالف النص ك� إذا كان العدد يف مرسح الحرص فهو ـ إذا ـ مرصح الحرص، كأن تسأل مــا عنــدك 
من الدراهم؟ فتقول: عندي عرشة، فإنها ـ إذا ـ نص يف العدد ينفي األزيد ك� ينفي األنقص، وأخرى لــيس خــالف 

ص، بل هو ألك� تقدير ظاهر يقبل التحويل كأن تقول دون سؤل: عندي عرشة، فليس ينافيها أك� منهــا حيــث الن
يْلًَة َو أَْ�َْمناها بَِعْرشٍ «األقل هو تحت األك�، وهكذا يعني قول ّهللا:  فقــد قــال لهــم مــوىس  »َو واَعْدنا ُموىس ثَالثَِ� لَ

ا املواعدة الثانية، و مه� كانت األوىل ظاهرة يف حرصها ولكن ليست بحيث واعد� ر� ثالث� ليلة، قبل أن تلحقه
يستدل بها عىل سلب مواعدة ثانية حتى إذا جاءت يقال: إن األوىل كاذبة، فقد تكون األوىل ـ ك� هنــا ـ ملصــلحة 

العدد إيجابا وسلبا، تقتضيها، فال يحتج بها عىل سلب األخرى، مه� ال يحتج أيضا عىل إيجابها، فلنسكت ع� وراء 
  مه� يلمح بالسلب ملا وراءه.

                                                                                                                                                         
و��� أ��ج ا�� أ�� ���� و ا�� ��دو�� و ا����ا�� �� ���� ���� �� ��� ا��� �� ��ف �� أ��� �� ��ه ��ل: ��و�� �� ر��ل ا���  

��م ا���� و ��� أ�� و ��� ���� ا��� �� ��� و ����� ��� إذا ��� ��� ���� و ا����� أرض ���ة د��ا ����� ��ر ��ن آ�� و ���� ا��� ���

��ف ���� �� ��م ���� إ�� �� ��  آ�� و ���� ا��� ����ط ��� ا����ح ����� ذات أ��اط و ���� ���� �� دون ا��� ���� رآ�� ر��ل ا���  ��

��ي : إ��� ا���� ����، و آا�� و ���� ا��� ���أد�� ���� ���ل �� ر��: �� ر��ل ا��� ا��� ��� ذات أ��اط ��� ��� ذات أ��اط ���ل ر��ل ا���  

 ��� ���� ���ه ��� ���� ��� إ��ا���: ا��� ��� إ��� ��� ��� آ���.

 
�� أ�� ���� ا����� ������ ا�ّ���م أن ���� ��ل �����: إ�� أ��ٔ�� ���� ������ ���� ������ ����� �� زاد �����  ٦١: ٢. ��ر ا������ ١

���� أر���� ���� ��� ��ٔ�� ������ �����، و��� �� ا���� �� ���ر �� أ�� ���� (���� ا�ّ���م) ���ا و ��� �� ذ�� ��� ��ٔ�� إذا ��ٔ�� 

��ل: ���: ���ا ا��ٔ�� و��؟ ���ل: ��ب ا������ن ��ب ا������ن ��ب ا������ن أن ���� (���� ا�ّ���م) ��� ��ج وا��ا إ�� ر�� 

ا ��ل ����: �� أ����� ���� �����ا �� ����ا �ٕ�ذا ������� ا����� ���ء ��� �� وا���� ������ ���� ���� زاده ا��ّ� ��� ا������� ���

 ������� �� �����ا: ��ق ا��ّ�، و إذا ������� ا����� ���ء ��� ���ف �� ������� �� �����ا: ��ق ا��ّ� ��روا �����.

���� (���� ا�ّ���م) ��� ��ج وا��ا إ�� ر�� وا����  و�� ����� ا������ �� ا����� �� ���ر �� أ�� ���� (���� ا�ّ���م) ��ل: إن

 ������ ���� ���� زادا �� ��� ا������� ���ا ��ل ����: أ����� ���� �����ا �� ����ا.
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دورها دور السكوت ع� وراءها، فإذا تأخر موىس الرسول كان ذلك دليال عىل وعد آخر يتلوها  »ثَالثَِ� لَيْلَةً «و هنا 
بطرح الــوحي، وبــ� ذلــك دون فصل  »ثَالثَِ� لَيْلَةً «بعد  »أَْ�َْمناها بَِعْرشٍ «قبل أن يخربهم موىس، وال فرق ـ إذا ـ ب� 

  اإل�ام املستفاد من واقع التأخ� لقوم موىس، والوحي الثا� بحمله ملوىس نفسه.
ذلك، وحتى إذا كان العدد نصا يف الحرص ثم لحقته زيادة بنص آخر ال يكّذب هذا اآلخر فإن للنسخ مجاال واسعا 

   الحرص وال ظاهرا بينا، وإ�ا له ملحة الظهور.ح� نتأكد من النص الثا�، فضال ع� هنا حيث العدد ليس نصا يف
ـ  أم ال ۳ـ أم عىل سلبه،  ۲ـ أن تدل قرائن عىل الحرص  ۱و كضابطة يف األعداد وسائر القيود هي ب� حاالت ثالث: 

اهرا طهورا ّما يف من القبيل الثالث، مه� كان ظ »واَعْدنا ُموىس ثَالثَِ� لَيْلَةً «داللة عىل الحرص إيجابيا وال سلبيا، وهنا 
أم كذب  »َو أَْ�َْمناها بَِعْرشٍ «ولكنه ليس حجة عىل كذب موىس �ا  »ثالث�«الحرص، احت�ال راجحا لحرص املواعدة يف 

بآيات  ّهللا وعوذا باّ�، حيث األدلة القاطعة عىل ك�ل الصدق و�امه يف قول ّهللا وقول رسول ّهللا، املربهن عىل رسالته
هذه األدلة تجعل ذلك االحت�ل اخت�ال ويف بوتقة النسيان، بل و حتى إذا ناقضت املواعدة الثانية األوىل من ّهللا، 

  فوجه النسخ موجه ال يدع مجاال لفرية الكذب يف الساحة الربانية والرسالية.
اب، فليست ضابطة ذلك، فالقول: إن إثبات اليشء ال ينفي ما عداه ال يصح إّال عند فقد القرائن عىل سلب أو إيج

  تحلق عىل كل إثبات انه ال ينفي ما عداه، إ�ا هو اإلثبات غ� الحارص حّده بعّده أو مّده. 
ثم املواعدة الخفية عن قوم موىس هل كانت خفية عىل موىس نفسه ك� هم، ثم أوحيت إليه بعد ك�ل الثالثــ�، 

هم بها؟ الظاهر أنه ما كان يعلمها كقومه عىل سواء، وإال أم كان يعرفها عند املواعدة األوىل، دون س�ح له أن يخرب 
  .»أربعون ليلة«� تكن مواعدة ثانية، إ�ا هي مواعدة واحدة هي 

�واعدة ثانية بعد الثالث� أم ضمنه، دون أن تكون أوحيت إليه مع األوىل، اللّهم إال بتأويل  »أَْ�َْمناها بَِعْرشٍ «إذا ف 
يخرب بها قومه، ثم بعدها الثانية دون فصل أال يخربهم بها ابتالء لهم �ا أثقلوا برباه� الحق  أن ّهللا واعده األوىل أن

  الحقيق بالتصديق، وهم مكذبوه، فهي ـ إذا ـ من بلية الرش جزاء وفاقا، وعدال �ا أوتوا من تلكم الرباه�.
  هذا، وألن املواعدة كانت تشملهم أجمع حسب الجمع يف طه:

فقد كانت املواعدة  »َو ما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك يا ُموىس قاَل ُهْم أُوالِء َعىل أَثَِري َو َعِجلُْت إِلَيَْك رَبِّ لَِرتْىض«و »واعدناكم«
  إ�اما للعدة املعنية بذلك العدد املبارك وعرش ذي الحجة.»َو أَْ�َْمناها بَِعْرشٍ «األصيلة هي ثالث� ليلة ثم 

ما أخلص عبد اإل�ان بــا� أربعــ� «عدودا منزلتها يف مختلف الحقول تكوينا وترشيعا ف ذلك ولألربع� عديدا وم
  .»يوما إال زهده هللا يف الدنيا وبرصه داءها ودواءها وأثبت الحكمة يف قلبه وانطق بها لسانه..

وما يروى سنادا و هي هنا ك� يروى ثالثون ذي القعدة ـ حيث اتفقت هكذا ح� املواعدة ـ وعرش من ذي الحجة، 
يف اآليــة ال تقــرر نفــس  »ثالث�«هي خالف الواقع املكرور، ك� وأن  ١إىل ثالث� هذه أن ذا القعدة هي ثالثون يوما

  العدد لذي القعدة عىل مدار الزمن!.
يًال «ل  »أياما«أو  »نهارا«دون  »ليلة«و إ�ا اختص ذكر  ) فإن فيه اجت�عا ۷۳: ۶( »إِنَّ ناِشئََة اللَّيِْل ِهَي أََشدُّ َوطْئاً َو أَقَْوُم قِ

  التفرقات الحيوية املعيشية أك� من النهار.للحواس عن سائر 
و يا لألربع� من موقف مرشف تكوينا وترشيعا، فمن التكوين أن كل رحلة من رحالت الجن� أربعون يوما، ثم ويف 

  السالم عليهميف األربع� من عمره، وهكذا ـ ك� يروى ـ سائر النبي�   آله و عليه هللا صىلالترشيع قد ابتعث النبي  
من رشب الخمر � تحتسب صالته أربع� «أي يف صورة من له أربعون، و »و ليس صاحب هذا األمر من جاز أربع�«

إن العبد لفي فسحة من أمــره مــا «و »من قرأ الحمد أربع� مرة يف املاء ثم يصب عىل املحموم يشفيه هللا«و »يوما
جل إىل ملكيه ا� قد عمرت عبدي عمرا فغلظا وشــددا بينه وب� أربع� سنة فإذا بلغ أربع� سنة أوحى هللا عز و 

إذا بلغ العبد ثالثا وثالث� سنة فقد بلــغ أشــده وإذا بلــغ «و »وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكث�ه وصغ�ه وكب�ه
                                                        

 و ���� �� ا����� ��� ���� ا�ّ���م.» َو واَ�ْ��� ُ���� �َ���ِ�َ� �َْ��َ�ً «. �����ن ���� ���ل ا��ّ� �ّ� و �ّ�: ١

 م!.أ��ل: أ���ل ��ه ا������ت �� ��و��ت ��� ����دة إ�� د��� ����ى ��� ا�������� ����� ا�ّ���
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أربع� سنة فقد بلغ منتهاه فإذا طعن يف إحدى وأربع� فهو يف النقصان وينبغي لصاحب الخمس� أن يكون كمن 
  »يف النزع.. كان

  »و أبناء األربع� زرع قد د� حصاده«
  »إذا بلغ الرجل أربع� سنة و� يتب مسح إبليس وجهه وقال: بأ� وجه ال يفلح«و
»من حفظ من أمتي أربع� حديثا م� يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه هللا يوم القيامة فقيها عاملا«و

بــ� «و قد ١

                                                        
» ���«ا��ِّ� َو آ���ِِ� ُ��ِ�ُ��َن �� و �� ����  - و ا���آن أ��ى أن ���ن �����: �َ�ِ��ي� َ�ِ��ٍ� �َْ��َ  . أر���� ����� ��� ا���آن و ا����، ��١

��� ���� �� ��� ا����، �� �� ���� ا���� ����� و ����� و ������ و ������ �� ا��ٔ��ل ا������ و �� ا���وع. ���ة �� ا���وع 

 �، ������ ا����ظ ���� و ����� ا����ة ����.ا����ة، و ������ �� ا��ٔ��ل ا�����

��� ���� ���� ا���� ������ ���ل ا�ٕ����ن و �� ��� ا����ة و ا������ و » �� ��� أر���� و �� ���� ��� ���«و�� ��وى 

 ا�����، ا������ ��� ��ه ا���� ����م �� د�� ا��ّ� ����� �����.

�� ا���� ���� ا�ّ���م و ا��  ٩٩ح  ٣٧: ٢و�� ا����ن  ٨ح  ١٥٦: ���٢ �� ا����ر » ��� أ��«����� �� » ��� أ���«ذ�� و �� ورد 

: ١٠و أ���� ��� ا����ل  ٦٤و رواه ا����� ا��ٔول �� ����� أر���� ���ٕ����د ر��  �������٤٠ ا��ٔول �� ا���� ر��  ٣٩ز��ة �� ا��ٔر���� 

�� ��� ��� أ��� «��م) و ا��ار ���� �� ا���� �� ا�� ���س ���� أ���� ا�� ا���زي ����� �� ��� (���� ا��ّ  -٢٩١٨٥ح  ٤٢٥

، و أ���� ا�� ���ن �� ا�����ء ��� و ا�� ��ي و ا�� ����� �� ��ق �� أ�� ����ة »أر���� ����� �� أ�� د���� ���� ا��� ����� �����

����، و ذ�� �� ا������ ��ة �� ا������� و ا�� ا���زي أ��� �� أ�� و أ���� ا������ �� ��� ا�ٕ����ن �� أ�� ����ة ��

 ا������� ���ا ا����� �����ه ا����را و ��� ����� �������� ا��������.

���� �� ��� ا����، �� �� ا����ظ ��ٔر���� ��� ا����� �� أ�� ا���� ��د�� و ������،  - ��� -و ��� ���� ��� أن ا���� �� ����

�رواه �� ا����ل ���� �� ���� �� ���� �� أ��� �� أ��� ا����� �� ��� (����� ا�ّ���م) ��ل: ����ذج �� أ��ل ا���� و ��و��، �

��  إن ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) أو�� إ�� أ��� ا������ ��� �� أ�� ���� (���� ا�ّ���م) و ��ن ���� أو�� �� أن ��ل ��

���� و�� ا��ّ� �ّ� و �ّ� و ا��ار ا��ٓ��ة ���ة ا��ّ� ��م ا������ �� ا������ و ا������� و ���!: �� ��� �� أ��� أر���� ����� ���� 

ا����اء و ا������� و ��� أو��� ر����. ���ل ��� (���� ا�ّ���م) �� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) أ����� �� ��ه 

����ه و �� ���� ���ه، و ���� ا����ة ����ء ���� �� ��ا�����، و �� ��ر�� �ٕ�ن �� ا��ٔ��د��؟ ���ل: أن ��ن ����ّ� و��ه �� ���� ��، و 

��ٔ����� �� ��� ��� ��� ا��ّ� �ّ� و �ّ�، و ��ي ا����ة، و ���م ��� ر���ن، و ��� ا���� إذا ��ن �� ��ل و ��� ������� و أن 

، و �� ���ب ا���� و �� ���� �� ا��ٔ���� ا�����ة، و �� ����، و �� ���ط، �� ��� و ا����، و �� ��ٔ�� ��ل ا����� ����، و �� ��ٔ�� ا����

و �� ���� ��������، و �� ���� ����ّ� ��ذ��، و �� ���ق، و �� ���� ���دة ا��ور ��ٔ�� ����� ��ن أو ����ا، و أن ���� ا��� ��� ��ء 

�ٕ�ن  - ����، و أن �� ���� �����ى، و �� ���ف ا�����، و �� ��ا�� �� ����ا ��ن أو ����ا، و أن �� ���� إ�� ���� و إن ��ن ����� �

أ��� ا����ء ��ك ����ّ� �ّ� و �ّ�، و أن �� ���ل ����� �� ����، و �� ����� �� ���� ���� ���� ����، و ان �� ���� �� أ�� �� ��� 

�� ����، و أن �� ��ٔ�� ���ب ا��ّ� ��� ذ�� �����، و ان �� ���� ا��ّ�، و أن ���� ��� ا����ء و ا������، و أن ���� ��� ا��ّ� ا��� أ��� �

�� ر��� ا��ّ�، و أن ���ب إ�� ا��ّ� �ّ� و �ّ� �� ذ���� �ٕ�ن ا����� �� ذ���� ��� �� ذ�� ��، و أن �� ��� ��� ا����ب �� ا�������ر 

������ و أن �� أ���ٔك �� ��� ������، و أن �� ���� ����ن ����������� ����ّ� و آ���� و ر���، و أن ���� أن �� أ���� �� ��� 

��� ا����� ���� ا�����ق، و أن �� ��ر ا����� ��� ا��ٓ��ة، ��ٔن ا����� ����� و ا��ٓ��ة �����، و أن �� ���� ��� إ��ا�� ��� ���ر 

�� �� ا��������، و أن �� ���ب و ����، و ان ���ن ������ ��������، و أن �� ���ن ������� و ������ �����، ��ن ���� ذ�� �

�� ����� ا���ا���، و أن �� ���� إذا ���� ���، و أن ��ب ���� و أ��� و و��ك و ���ا�� ��� ��� ا�����، و أن ���� ��� 

��ا، و أن ���� ����، و �� ������ أ��ا �� ��� ا��ّ� �ّ� و �ّ� إ�� �����، و أن ���ن ���� ������ و ا�����، و أن �� ���ن ���را ��

أن �� ا������ و ا������ و ا����ء و ذ�� ا���ت و �� ���ه �� ا������ و ا���� و ا���ر، و أن ���� �� ��اءة ا���آن، و ���� ��� ���، و 

أن �� ��� �� ��� ������ ا��� و ا���ا�� �������� و ا�����ت، و أن ���� إ�� �� �� �� ���� ���� ����� ��� ����� ��ٔ�� �� ا������، و 
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و احتبس الوحي عــن رســول هللا  »«أنصب املاء زمن نوح من الس�ء أربع� صباحا«و  »آدم أربع� صباحا عىل الجنة
  »أربع� يوما آله و عليه هللا صىل

ياها عليهاالسالمعن خديجة أربع� صباحا لحملها بفاطمة   آله و عليه هللا صىلو اعتزل  «   »ووالدتها إ
  »و تاه قوم موىس يف التيه أربع� سنة«
  »ون ما ب� الكلمت� أربع� سنة ثم أخذه هللا نكال اآلخرة واألوىلو أمىل هللا لفرع«

وإذا مات املٔون فحرض جنازته أربعون رجال من املٔون� فقالوا: اللهم إنا ال نعلم منه إال خ�ا وأنت أعلم به منا، قال 
»قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت م� ال تعلمون«ّهللا تبارك وتعاىل: 

١.  
وبــأحرى فــأين  السـالم عليـهوهو بطبيعة الحال بأمر ّهللا، وهكذا عيل   »ُموىس ِألَِخيِه هاُروَن اْخلُْفِني ِيف قَْوِمي«هنا يقول 

  .آله و عليه هللا صىلأو أربع� من الخالفة بعد موت خاتم النبي�  رضورة الخالفة يف ثالث� يوما 
: ـ وقــد حشــده املهــاجرون واألنصــار آلـه و عليـه هللا صـىلو اختصني بوصيته واصطفا� بخالفته يف أمته فقال  «و ك� يقول: 

أخيه ألبيه وأمه ك� كان وانغضت بهم املحافل ـ أيها الناس إن عليا مني كهارون نطق الرسول إذ عرفو� أ� لست ب
هارون أخاه ألبيه وأمه، وال كنت نبيا فأقتيض نبوة، ولكن كان ذلك منه استخالفا يل ك� اســتخلف مــوىس هــارون  

  )۳۵( »عليه� حيث يقول: اْخلُْفِني ِيف قَْوِمي َو أَْصلِْح َو ال تَتَِّبْع َسِبيَل الُْمْفِسِدينَ آله و عليه هللا صىل
كان يف قومه مفسدون يحاولون أن يحولوه عن صالح املجموعة فيوصيه أن يراقب األوضاع بكــل  و هنا نتب� أنه

  حائطة فال ينجرف بجارف يف خالفته.
و هنا لهارون مثلث من زوايا الخالفة املٔوتة ـ م� تصلح أن تكون �وذجة كاملة عن املستمرة ـ هي قاعدة الخالفة: 

وهذان  »َو ال تَتَِّبْع َسِبيَل الُْمْفِسِدينَ «ثم سلبية اإلفساد:  »و أصلح«إيجابية هي اإلصالح:  ثم زاوية »اْخلُْفِني ِيف قَْوِمي«
  ه� الع�دان لكل داعية ربانية عىل درجاتهم.

  لكون الشجرة املٔونة أو جمع منهم كانوا فيهم. »بني إرسائيل«هنا دون  »قومي«و علَّ 
 آلـه و عليـه هللا صـىلمن خالفة النبي   السـالم عليـهوأين هو من موقف عيل   »لُْفِني ِيف قَْوِمياخْ «يف حقل  السالم عليهذلك موقف هارون  

»أنت الخليفة من بعدي«وقد قال له: 
»يف النبوة ويف عيل الخالفة«حيث هو  ٢

»إن عليا خليفة هللا وخليفتي«و  ٣
أجل  ١

                                                                                                                                                         
���ه  - ا����، و �� ���� ��� أ��، و أن �� ��� ��� أ�� إذا أ���� ����، و أن ���ن ا����� ���ك ���� ��� ���� ا��ّ� �� ���

��� أر���ن ����� �� ا����م و ����� ��� �� أ��� د�� ا���� ����� ا��ّ�، و ��ن �� أ��� ا���س و أ���� إ�� ا��ّ� �ّ� و �ّ� ��� ا���

 و ا�������، و ���ة ا��ّ� ��م ا������ �� ا������ و ا������� و ا����اء و ا������� و ��� أو��� ر����.

أ��ل: و أ��� » �� ��� �� أ��� أر���� ����� �� ا���� ��� �� ����� ��م ا������«و�� ا����ل ��� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���: 

 .ا���� �� ا���آن، أ��� ����� ا����

�� ��� ��� أ��� «و�� ����� ا���� (���� ا�ّ���م) �� آ��ءه (����� ا�ّ���م) ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���): 

 ).٤٦٨ -٤٦٥: ٣ -٢(ا���ا�� » أر���� ����� ������ن ��� ���� ا��� ����� ��م ا������ ����� �����

 
 .٥٠٥ -٥٠٤: �١ ��و�� �� ا����ل ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� و ����� (����� ا�ّ���م) ��� �� ����� ا����ر . ��ه ���١

 
��� : و ا����� .. و �� أورد�� ���� �� ���ا�� ���� ا���آ�� و ���� ا��� ����� ���� ا������ ���ل ���� ��� ذ�� ا����   ٦٢: ٢. ��ر ا������ ٢

 ��� ��ء آ�� ا��زارة ��� ����. ٨٧ -٨١: ��١٦ ا�����ن 

 
 ٩٢: ٤. ا����ر ٣
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»هو خليفتي من بعدي«
»عرش خليفة اثني«ك�  ٢

مــن الخلفــاء اثنــي عرشــ إمامــا عــدال ال  آله و عليه هللا صىلان ملحمد  «ف  ٣
»يرضهم من خذلهم

»من نازع عليا الخالفة بعدي فهو كافر«و ٤
يا عمر هذا وصيي وخليفتي من تقدم عليه كذب «و ٥

»بنبو�
٦.  

لَيَْك قاَل لَْن تَ  إِِن اْستََقرَّ َمكانَُه َو لَّ� جاَء ُموىس لِِميقاتِنا َو كَلََّمُه َربُُّه قاَل رَبِّ أَِرِ� أَنْظُْر إِ راِ� َو لِكِن انْظُْر إَِىل الَْجبَِل فَ
لَــّ� أَفــاَق قــاَل ُســبْحانََك تُبْــ ُت إِلَيْــَك َو أَنـَـا أَوَُّل فََسْوَف تَراِ� فَلَّ� تََجّىل َربُُّه لِلَْجبَِل َجَعلَُه َدك�ا َو َخرَّ ُموىس َصِعقاً فَ

  ).۱۴۳الُْمٔوِمِنَ� (
من املتشابهات التي يخيل إىل جاهليها أنه كالم كسائر الكالم، أو تكليم كسائر التكليم، كال إنــه  »َمُه َربُّهُ َو كَلَّ «هنا 

كالم مخلوق كسائر الخلق، ولكنه متميز ك� الخالق، عن كالم سائر الخلق، وهو يكلم رســله بــالوحي كــ� يعــون 
»له قوة األلسن كلها«ويستطيعون و

٧.  

                                                                                                                                                         
  ٤:٢٩٧. ا����ر ١

 
 ،٢٧٧، ١٩٤، ١٤٩، ٨٣ -٧٩، ٧٤، ٧٣، ٦٩ -٦١، ٥٥، ٢٩: ٤. ا����ر ٢

 
 -٦٧: ١٣و  ٤٥٩، ٣٤٠ - ٣٣٨: ٢٠و  ٤٢: ٥، و ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٥٢، ٣٥٠، ٣٤٦، ٣٣٩، ٣٣٧، ٣٣٣، ٣٢٧، ٢٩٦، ٢٨٨، ٢٨٦. ٣

 .٣٤٠ -٣٣٨: ٢٠و  ٢١٢ -١٩٧، ٢١٨ -٢١٣: ١٥و  ٦٨

 
 .٧٤ - ١: ١٣. ا����ر ٤

 
 .٢١٦: ٨. ا����ر ٥

 
 .٨١: ٤ا����ر  ٨. ٣٣١: ٧. ا����ر ٦

 
أ��ج ا���ار و أ�� أ�� ���� و أ�� ���� �� ا����� و ا������ �� ا��ٔ���ء و ا����ت �� ���� ��ل ��ل ر��ل  -١١٥: ٣. ا��ر ا�����ر ٧

 ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���: ��� ��� ا��ّ� ���� ��م ا���ر ���� ���� ا����م ا��ي ���� ��م ��داه ���ل �� ����: �ـ� رب أ �ـ�ا

�� ���� إ��� ����� ���ة ��� آ��ف ��ـ��� و �ـ� �ـ�ة ا��ٔ��ـ� ���ـ� و أ�ـ�ى �ـ� ذ�ـ� ���ـ� ر�ـ�  ����� ا��ي ������ ��؟ ��ل:

 -���� إ�� ��� إ��ا��� ����ا �� ���� �� ��� ���م ا�����، ���ل: �� ���������، أ�� ��وا إ�� أ�ـ�ات ا��ـ�ا�� ا��ـ� ���ـ� �ـ�  

 أ��� ���وة ������ه ��اك ���� ��� و ��� ��.

���س �� ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� أن ا��ّ� ���رك و ����� ���� ���� (���� ا�ّ���م) ����� أ�� و أر���� أ�� ����  و��� �� ا��

�� ����� أ��م ���� ��� ���� ���م ا��ٓد���� ����� ��� و�� �� ������ �� ���م ا��ب �ّ� و �ّ� ���ن ���� ����ه أن ��ل �� ���� ا�� 

���ن ���� ا���� �� ا����� و �� ����ب إ�� ا�������ن ���� ا��رع ��� ���� ����� و �� ����� ا������ون ���� ا����ء �� ����� ا����

 �� ����� ���ل ���� �� رب و �� إ�� ا����� ���� و �� ���� ��م ا���� و �� ذا ا����ل و ا�ٕ���ام ��ذا أ��دت ��� و ��ذا ������؟ ��ل:

�� �ٕ��� أ����� ���� ��� ����ءوا ���� ��� ��ءوا، و أ�� ا��ر��ن ��� ���� ����� �ٕ�ذا ��ن ��م ا������ �� ��� أ�� ا��ا��ون �� ا���

�ّ� ا��ر��ن �ٕ��� أ������ و أ���� و أ����� و أد���� ا���� ���� ���ب. و أ��  ��� إ�ّ� ������ ا����ب و ���� ��� �� ���� إ

 ا��ٔ��� �� ���ر��� ��� أ��. ا�����ن �� ����� ��ٔو��� ��� ا�����
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و من ميزات كالمه تعاىل أنه ليس له جهة ثم هو يحتل كيان السامع من كل جهة، فقد أصبح مــوىس كلــه ســمعا 
  لذلك الكالم، ما ال �كن ألي متكلم غ� ّهللا أن يكلم دون جهة خاصة ويشمل كل جهات املستمع!.

 »َو كَلََّمُه َربُّــهُ «ع كالم ّهللا يختصه قضية اختصاصه بالرسالة فلذلك ذلك، ومه� كانت املواعدة لهم أجمع ولكن س� 
  .»كلمهم«دون 

عىل محتده املعريف الرسويل بربه يسأله أن يريه نفسه لينظر إليه نظر البرصــ؟ وذلــك  السـالم عليـهأ ترى موىس الرسول  
ْن نُٔوِمَن لََك َحتّى نََرى ّهللاَ َجْهرًَة فَأََخَذتُْكُم الّصاِعَقُة َو َو إِذْ قُلْتُْم يا ُموىس لَ «طلب الجهلة السفهاء الظلمة من قومه: 

) ـ (َو اْختاَر ُموىس قَْوَمُه َسبِْعَ� َرُجــًال لِِميقاتِنــا ۵۶: ۲( »أَنْتُْم تَنْظُُروَن. ثُمَّ بََعثْناكُْم ِمْن بَْعِد َمْوتِكُْم لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 
ــَفهاُء ِمنّــا إِْن ِهــَي إِّال فَلَّ� أََخَذتُْهُم الرَّ   ِفتْنَتُــَك ْجَفُة قاَل رَبِّ لَْو ِشئَْت أَْهلَْكتَُهْم ِمْن قَبُْل َو إِيّاَي أَ تُْهلُِكنا ِ�ا فََعَل السُّ

) ـ (فَقالُوا أَرِنَا ّهللاَ ۱۵۵: ۷( »ِرينَ تُِضلُّ بِها َمْن تَشاءُ َو تَْهِدي َمْن تَشاءُ أَنَْت َولِيُّنا فَاْغِفْر لَنا َو ارَْحْمنا َو أَنَْت َخْ�ُ الْغافِ 
أََخَذتْهُُم الّصاِعَقُة بِظُلِْمِهْم.. قاَل الَِّذيَن ال يَْرُجوَن لِقاَءنا لَْو ال أُنْزَِل َعلَيْنَا الَْمالئَِكُة أَْو نَــرى َربَّنــا «) و۱۵۳: ۴( »َجْهرًَة فَ
ً لََقِد اْستَْكَربُوا ِيف أَنُْفِسِهْم َو َعتَْوا ُعتُ  ا كَبِ�ا   ).۳۱: ۲۵( »و�

أ ترى العتو الكب�، والسفاهة املغلظة التي تتطلب الصاعقة بظلمهم هي جامعة ب� موىس الرسول وسفهاء ظامل� 
من قومه؟ ف� ذا يبقى بعد لهذه الرسالة السفيهة الظاملة املستكربة العاتية عتوا كبــ�ا، التــي يبعــد عنهــا بســطاء 

  النبي�!.املوحدين! فضال عن عظ�ء 
ــْن نُــٔوِمَن لَــَك َحتّــى نـَـَرى ّهللاَ َجْهــرَةً «محّمال يف ذلك السٔول من قبل قومه ك� يبدو مــن  السـالم عليهقد يكون موىس    »لَ

فلو كان هو أيضا سائال ك� هم لكانت الصاعقة تأخذه ك� أخذتهم،  السالم عليهوالصاعقة � تأخذ إّال إياهم دون موىس  
  لنساء واألعراف تقول:وآيات البقرة وا

  .١م� يدل عىل أن سٔول الروية كان لهم دونه السالم عليهدون أخذة يف هذه املجالة ملوىس   »أخذتكم. أخذتهم. أخذتهم«

                                                        
�� ��ب ذ�� ���� ا���� ���� ا�ّ���م ��� ا���ٔ��ن �� ���� ا��ٔ����ء (����� ا�ّ���م) ����� ���� �� ��� ا��ّ�  ٦٤: ٢. ��ر ا������ ١

���� ا����� ��ل ����� أ�� �� ���ان �� �����ن ا�������ري �� ��� �� ���� ا���� ��ل: ���ت ���� ا���ٔ��ن و ���ه  ��

�ـ�� �ـ� ���ـ� أن ا��ٔ���ـ�ء ���ـ���ن؟ �ـ�ل:  ا���� (���� ا�ّ���م) ���ل �� ا���ٔ��ن: �� ا�� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) أ

�َْ�ـَ� �ـ�َل �َـْ� : «-إ�� أن ��ل -��ّ� �ّ� و �ّ�:���، ��ل: ��� ���� ��ل ا َو �َّ�� �ـ�َء ُ���ـ� �ِِ�����ِ�ـ� َو �َ��َ�ـُ� َر��ـُ� �ـ�َل َرب� ا�رِ�ِـ� ا��ُْ�ـْ� إِ

�ا ��� ���ز أن ���ن ���� ا��ّ� ���� �� ���ان (���� ا�ّ���م) �� ���� أن ا��ّ� ����� ذ��ه �� ���ز ���� ا��ؤة ��� ���ٔ�� �» �َ�ا�ِ�

 ا���ل؟ ��ل ا���� (���� ا�ّ���م):

���� ان ���� ا��ّ� ���� �� ���ان (���� ا�ّ���م) ��� أن ا��ّ� ����� ���ه �� أن ��ى ����ٔ���ر و ���� ��� ���� ا��ّ� �ّ� و �ّ� و ���� 

��� ����� و ��ن ا���م ������� أ��  ر�� إ�� ���� ��ٔ����� أن ا��ّ� ����� ���� و ���� و ����ه �����ا: �� ��ن �� ��� ���� �����

�����ر ���� ����� أ��� �� ا���ر ���� آ��ف �� ا���ر ���� ������� �� ا���ر ���� ����� ر��� �����ت ر�� ���ج ��� إ�� ��ر ����ء 

���� ����� ا��ّ� ����� ذ��ه ��ٔ����� �� ��� ا���� و ��� ���� (���� ا�ّ���م) إ�� ا���ر و ��ٔل ا��ّ� �ّ� و �ّ� أن ����� و ������ �

و ����ا ����� �� ��ق و أ��� و ���� و ���ل و وراء و أ��م ��ٔن ا��ّ� أ���� �� ا����ة �� ���� ������ ���� ��� �����ه �� ���� 

��وا و ���ا ��� ا��ّ� ا����ه �����ا: �� ��ن ��ٔن ��ا ا��ي �����ه ���م ا��ّ� ��� ��ى ا��ّ� ���ة ���� ����ا ��ا ا���ل ا����� و ا���

ر��� إ���� و ����ا إ�� ذ��� ���  -����� ����� و أ����� ا������ ������ �����ا ���ل ���� �� رب �� أ��ل ���� إ��ا��� إذا

���� ���� ������� ��ٔ�� �� ��� ��د�� ���� اد��� �� �����ة ا��ّ� �ّ� و �ّ� إ��ك، ��ٔ����� و ����� ��� �����ا إ�� �� ��ٔ�� ا��ّ� أن 

 إ��� ��ٔ���� و ��� ������ ��� �� و ����� �� ������؟ ���ل ���� (���� ا�ّ���م): �� ��م ان ا��ّ� ����� �� ��ى ����ٔ���ر و �� �����

 ��، و أ��� ���ف ��ٓ���� و ���� ��ٔ�����، �����ا:

� إ��ا��� و أ�� أ��� ������� ��ٔو�� ا��ّ� ����� �� ��ن �� ��� ���ٔ��، ���ل ���� (���� ا�ّ���م) �� رب إ�� �� ���� ����� ��

إ���: �� ���� ���� �� ��ٔ��ك ��� آ��ك ������ ���� ذ�� ��ل ���� (���� ا�ّ���م): رب أر�� ا��� إ��� ��ل �� ��ا�� و ��� أ��� 

د�� و �� ���� ���� ���� أ��ق  ����» ��ٓ�� �� آ����«���ف ��ا�� ���� ���� ر�� ����� » و �� ���ي«إ�� ا���� �ٕ�ن ا���� ����� 
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الظلم، فقد يتب� من ذلك أن الســٔول إن كــان  فلّ� يسأل هو الرٔوة وال تأخذه الصاعقة ثم ال يسّقه وال ينسب إىل
  محّمل عليه منهم فيسألها ربه بعد إذنه تعاىل إ�اما للحجة وإنارة للمحجة. السالم عليهللرٔوة البرصية فهو  

صيل يرد ذلك التحميل، يرّد بأنه جائز عىل هامش قصده األ  »أرهم ينظروا إليك«دون  »أَِرِ� أَنْظُْر إِلَيَْك «و القول إن: 
من الرٔوة القمة، وأنه جمع يف ذلك السٔول ب� أمرين ثانيه� ما تطلبوه ولكنه خص نفسه ليظهر لهم أن استحالة 
رٔوتهم أحرى بعد استحالة رٔوته، فقد قدم نفسه في� حّمل تثبيتا للسلبية األخــرى لهــم يف حقــل الــرٔوة البرصــية، 

هم بطالن سؤلهم؟ مردود بأنه أبطله طول رسالته وهنا القصد إىل والقول بأنه كان عليه ـ إذا ـ كرسول أن يوّضح ل
  إبطاله عمليا ح� تبطل رٔوته هو ربّه عىل محتده الرسايل!.

 آله و عليه هللا صىلثم األظهر األخفى أن الرٔوة املسٔولة هي قمة املعرفة املمكنة باّ�، الالئقة ألول العارف� و العابدين محمد  
دليل تجيل القدرة الربانية التي ال يتحملها الجبل إّال أن يندك، وال بــد  »يف الجبل«ال  »للجبل«عاىل حيث إن تجليه ت

للمثال أن يشابه املمثل يف أهم مواضعه، وهو هنا لو كانت الرٔوة البرصية ّ�، لكان تجليه تعاىل نفســه يف الجبــل 
  .»تجىل ربه للجبل«دون 

تعاىل ملوىس وب� أن يستقر الجبل مكانه يف ذلك التجيل، إّال أن يكون الجبل يف  ثم ما هي الصلة ب� إمكانية رٔوته
أنه ال يستطيع التجيل املعريف القمة ّ� ما دام هو موىس الــذي � يبلــغ مبلــغ أول  السـالم عليـهذلك التجيل مثاال ملوىس  

ىل له ربه يف الحالة التجردية الربزخيــة، فإ�ــا العارف� إّال أن �وت يف ذلك التجّيل، ثم ال يفيده املوت أيضا أن يتج
َدنا فَتََدّىل. فَكاَن قاَب قَْوَسْ�ِ أَْو أَْد�... َو لََقْد رَآُه «ح�  آله و عليه هللا صىلذلك مخصوص بأول العارف� وخاتم النبي� محمد  
) ولو � يكن مكلفــا باســتمرارية هــذه الرســالة التــي ۱۲: ۵۳(»نَزْلًَة أُْخرى. ِعنَْد ِسْدرَِة الُْمنْتَهى. ِعنَْدها َجنَُّة الَْ�ْوى

تتطلب مواجهة الخلق � يخرج عن هذه الحالة التجردية املعرفية القمة، خارقة لكافة الحجب الظل�نية والنورانية 
  وهنا: ١ألحدبينه وب� ّهللا، حتى حجاب نفسه، فلم يبق ـ إذا ـ حجاب لتلك املعرفة، إّال ذات ّهللا التي ال ترتفع 

  فلت حاصلش بوددلش در چشم وچشمش در دلش بودأز آن ديدن كه غ
  و التفصيل راجع إىل آيات األرسى.

ذلك، وعلّه سأل ربه بلفظة طلبة الرٔوة التي ظاهرها طلبة قومه، وهو يعني بها طلبتــه نفســه، جمــع جميــل مــا 
 ألنه سٔوه قضية الشغف أجمله يجمع ب� األمرين األمرين األمّرين، فليس ئوب موىس باألول ألنه سؤلهم، وال بالثا�

  .٢البالغ يف سلك املعرفة الربانية
  م� تلمح أنها رٔوة معرفية بعناية ربانية. »رب«يف هذه اإلراءة الربانية، ف  »أَنْظُْر إِلَيَْك «نفسك  »رب ار�«

                                                                                                                                                         
ُل ا�ُْ��ِ��ِ��َ «���ل: ر��� إ�� ������ �� �� ��� ���� » ُ�ْ����ََ� �ُْ�ُ� إِ�َْ��َ «��ل  ���� ��ٔ�� �� ��ى، ���ل ا���ٔ��ن: ��ّ� » َو ا��َ� ا�و�

 درّك �� أ�� ا����.

 
�� ���ب ا������ ���� ����� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� و ����: �����، و�� ���� ا���� (���� ا�ّ���م):  ٦٦: ٢. ��ر ا������ ١

�ْ���ُر «���ّ� �� �������ل رؤة، أ��ل: و ����� ا���� ��ل ا��ؤة ����ر ��� ��ء   ��ا��...» �� �ُْ�رِ�ُُ� اْ��

 
. و �� ����� ��ن ���� �� ا��ؤة ا������� �� رواه �� ا���� �� ��� �� أ�� ���� ���� ا�ّ���م ا�� ��� ��� ��ـ� ا��ّـ� �ـّ� و �ـّ� ٢

 ا��ر ا��ي ���� �� ��ة ا����! ���ل:

 - ��ل ا��ّ� �ّ� و �ّ�: ان ا����» �ِ� ا��ُْ�ْ� إِ�َْ��َ َرب� ا�رِ «ان ���� (���� ا�ّ���م) ��� ��ل: 

ا���� ���ري ���� ����ى ��� أن ���� إ�� و إن �� ����� ��� ���� إ���ري �����، ���� ���� ا��ّ� ���رك و ����� ����� ���ّ�  -

ذ�� ا����ر ���ر ا����، أ��ل: و ان ���ث ��� ����� ار���� �� ا����ء و ���� ���� �� ��� ا��ٔرض و ���� ���� ���ا ا��ر �� 

 ��ن �� ذ��� ��ء �� ا���ا��.
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لَــْو ال أَْن َرأى بُرْهــاَن «، و قد وردت الرٔوة يف العلم واملعرفة بغ� البرص يف آيات عدة، بل هي أقوى من رٔوة البرصــ
  ) ليوسف حيث منعه عن أن يهم بها، ليست إال الرٔوة املعرفية املعصومة لساحة الرب.۱۴: ۱۲( »َربِّهِ 

) هي رٔوة الفٔود، وهو هنا القلب املتفئد بنور املعرفة التامة الطامة قلب ۱۱: ۵۳( »ُد ما َرأىc۷ما كََذَب الُْفٔو'«ك� أن 
»لََقْد رَآُه نَزْلًَة أُْخرى ِعنَْد ِسْدرَِة الُْمنْتَهى«نه، وهكذا العارف وكل كيا

١.  
) (أَ لَْم تََر إَِىل الَِّذيَن َخرَُجوا ۲۹: ۱۱(») (أَراكُْم قَْوماً تَْجَهلُونَ ۷۴: ۶( »إِ�ِّ أَراَك َو قَْوَمَك ِيف َضالٍل ُمِب�ٍ «و من رٔوة العلم: 

  ).۱: ۱۰۵( ») (أَ لَْم تََر كَيَْف فََعَل َربَُّك بِأَْصحاِب الِْفيلِ ۲۴۳: ۲( »ِمْن ِديارِِهْم َو ُهْم أُلُوٌف َحَذَر الَْمْوِت 
�واِت ۴۵:) ۲۵( »أَ لَْم تََر إِىل َربَِّك كَيَْف َمدَّ الظِّلَّ «و من رٔوة املعرفة بالتدبر  ) ـ (أَ لَْم تََر أَنَّ ّهللاَ يَْسُجُد لَُه َمْن ِيف السَّ

�واِت َو اْألَرِْض َو الطَّْ�ُ َصافّاٍت كُلٌّ قَْد َعلَِم َصالتَ ۱۸: ۲۲( »َو َمْن ِيف اْألَرِْض  ُه َو ) ـ (أَ لَْم تََر أَنَّ ّهللاَ يَُسبُِّح لَُه َمْن ِيف السَّ
  ).۴۱: ۲۴( »تَْسِبيَحهُ 
ا نجد استع�ل الرٔوة يف مثلث العلم، واملعرفة بالتدبر، واملعرفة بالجهاد، واألخ�ة هي املعنية من رٔوة ّهللا، و هكذ

  وألنها درجات حسب درجات العارف� فهنا الجواب ملوىس:
ة نســبية يف رٔوة تحيل الرٔوة املطلوبة وهي ب� إحالة أصلية فــي� يــراد رٔوة البرصــ، ورؤ  »لن«ف  »... قاَل لَْن تَراِ� «

ال هنا وال يف األخرى ما دمت أنت موىس املحدود  »لن ترا�«البص�ة ـ القمة ـ الخاصة بأّول العارف�، فأنت يا موىس 
لكنــت تــراه كــ� راه هــو بنــور املعرفــة القمــة، ولكــن رٔوة البرصــ  آله و عليه هللا صىلبحدودك، فلو رقيت إىل مرقى محمد  

  بأي مجال.مستحيلة عىل أية حال و 
  فالهرطقات الغائلة القائلة أن »ال تُْدرِكُُه اْألَبْصاُر َو ُهَو يُْدرُِك اْألَبْصاَر َو ُهَو اللَِّطيُف الَْخِب�ُ «إذ 

                                                        
. �� ����� ا��ٔ���ر ����وق �����ده �� ���م ��ل: ��� ��� ا���دق ���� �ـ� ���ـ� �����ـ� ا�ّ�ـ��م إذ د�ـ� ���ـ� ���و�ـ� �ـ� ١

�� و ���) �� ���ل �� ا���� ا���وي: إن و�� و ��� ا���� �� أ��� ���ل �� ���و�� �� و��: �� ا�� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ  � ���� و آ

 ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) رأى ر��؟ ��� أي ��رة رآه؟

ن و�� ا���� ا��ي رواه أن ا������ ��ون ر��� �� ا����؟ ��� أي ��رة ��و��؟ ����� �� ��ل: �� ���و��! �� أ��� ������ ��ٔ�� ���� ����

� ���� �� ��� ا��ّ� و ��ٔ�� �� ���� �� �� ���ف ا��ّ� �� ������ �� ��ل: �� ���و�� إن ����ا (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� و �����ن ��

 ���) �� �� ا��ب ���رك و ����� ������ة ا����ن و ان ا��ؤة ��� و����: رؤة ا���� و رؤة ا���� ��� ��� ��ؤة ا���� ��� ���� و ��

�� ��ب و ��� ����ّ� و آ���� ���ل ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���): �� ��� ا��ّ� ����� ��� ���، و��� ����� ��� ��ؤة ا���� �

� و آ�� أ�� �� أ��� �� ا����� �� ��� (������ ا�ّ���م) ��ل: ��� أ��� ا������ (���� ا�ّ���م) ���� ��: �� أ�� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���

 رأ�� ر��؟و ���) �� 

�� ���ل: �� أ��� ر�� �� أره، �� ��ه ا����ن ������ة ا����ن و ��� ��اه ا����ب ������ ا�ٕ����ن، و إذا ��ن ا���ن ��ى ر�� ������ة ا��

ا���  - - �ٕ�ن �� �� ��ز ���� ا���� و ا��ؤة ��� ����ق و �� �� ������ق �� ���� ��� ����� إذا ����� ������ و �� ���� ����� ���

�ْ���َر َو ُ�َ� ا���ِ��ُ� ا�َْ��ِ��ُ «�� ا��ّ� �����، و���� أ�� �����ا ���ل ا��ّ� �����:  �ْ���ُر َو ُ�َ� �ُْ�رُِك اْ�� �َْ� «و ���� �����: » �� �ُْ�رِ�ُُ� اْ��

و إ��� ��� �� ��ره » �ََ��ّ� َر��ُ� �ِ�َْ�َ�ِ� َ�َ��َُ� َد��� َو َ��� ُ���� َ�ِ���ً �َ�ا�ِ� َو �ِ�ِ� ا�ُْ�ْ� إِ�َ� ا�َْ�َ�ِ� �َٕ�ِِن اْ�َ�َ��� َ����َُ� �ََ�ْ�َف �َ�ا�ِ� �َ�َّ�� 

���� أ��ق ورد ���� رو�� ��ل ������ ���  - أي ���� -��� ا���� ���ء ���ج �� �� ا����ط ������ ا��ٔرض و �� ���� ����

ُل ا�ُْ��ِ�ِ���َ «� ��ر�� إ��� �� ��ل �� ز�� أ�� ��ى و ر��� إ�� ������ �� أن ا��ٔ���ر � ��ٔ�� ��ى و �� ��ى و أ�� » َو ا��َ� ا�و�

 ������� ا��ٔ���.

 أ��ل: ��� ا����ق �� ��ا ا����� �� ��ت ���� �� ����� ������� ا���. 
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»وعده هللا أن يقعد يف موضع ل�اه«
و ما أشبه، هي مرضوبة عرض الحائط ملضادتها نصوص الكتاب ودليل العقل  ١

  والفطرة.
إِِن اْستََقرَّ َمكانَهُ «جبل الطور وهو مهبط الوحي ومحطه  »َو لِكِن انْظُْر إَِىل الَْجبَلِ « بتجيل الرب له يف قدرة وقوة ال »فَ

يف معاكسة األمر تسلب تلك الــرٔوة يف  »سوف«عرفة القمة التي ال تتحملها وهنا يف تجيل امل »فََسْوَف تَراِ� «يتحملها 
  .»ترا�«أو  »فسرتا�«طليق املستقبل يف األوىل واألخرى و إال كان الصحيح 

»َجَعلَُه َدك�ا«ما ال يتحمل  »فَلَّ� تََجّىل َربُُّه لِلَْجبَلِ «
َو َخــرَّ «ادي سبا، وبالنتيجة ال يستقر مكانه حيث �زق وتفرق أي ٢

إذ خّر مغشيا عليه و� �ت إذ ليست الصعقة هي املوت ثم هو الذي قال  »صعقا«من تلك الوقعة القارعة  »ُموىس
 »فَلَّ� أَفاَق «) وذلك رغم أن التجيل كان للجبل دونه ۱۵۳: ۴(»لَْو ِشئَْت أَْهلَْكتَُهْم ِمْن قَبُْل َو إِيّايَ «ملا أخذتهم الرجفة 

عن صعقته، واإلفاقة ليست إال عن الغشوة والخروج عن الوعي دون املوت، فمه� استعملت الصــعقة أحيانــا يف 
أن ترى بع� البرص، أم أن  »قاَل ُسبْحانََك «املوت ولكنها هنا الغشية دون املوت وك� قال: لو شئت أهلكتهم وإياي، 

ُل الُْمٔوِمِن�َ «ع� سألت  »تُبُْت إِلَيَْك «ترى بع� البص�ة فوق ما تتحمل    بك أنك ال ترى. »َو أَنَا أَوَّ
و هذه األّولية ليست زمنية، بل هي يف املكانة اإل�انية ـ وألقل تقدير ـ بالنسبة ملن يعيشهم، ثم ومن قبله دون من 

ىس أوّل املٔون� يف مثلــث الزمــان لكــان عىل اإلطالق، ولو كان مو  »أَوَُّل الْعابِِدينَ «هو  آلـه و عليه هللا صىلبعده، إذ إن محمدا  
 آلـه و عليـه هللا صـىلمــن محمــد   السالم عليه، ولكن أين موىس  آله و عليه هللا صىليريه ربه نفسه يف حقل املعرفة القمة وأحرى من محمد  

  وهو الرسول إىل الرسل أجمع�.
آياته وك� يروى عن النبي   دكّا دكّا، ك� يتجىل بفاّ� تعاىل يتجىل بقدرته لخلقه قدر ما يتحملون، فإن تجىل فوقه ف

»فتجىل لخلقه من غ� أن يكون يرى وهو باملنظر األعىل«: آله و عليه هللا صىل
: منظر البرص ـ فهو أعىل من أن ينظر إليه عىل ٣

آله و عليه هللا صىلقمة العليا الخاصة �حمد  اإلطالق ـ ومنظر البص�ة األعىل وهو املعرفة ال
٤.  

أجل، إن ّهللا متجل لخلقه قدر املقدور لهم واملقدر لباقة ولياقة يف مسالك املعرفة، ثم التجيل القمة خاصة �حمد  
  وذويه من بعده. آله و عليه هللا صىل

                                                        
���ل: إن ���� �� ���ان (���� �� ����� ا������ �� أ�� ���� ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م  ٦٣: ٢. ��� �� ��ر ا������ ١

���ا�� ا�ّ���م) ��� ��ٔل ر�� ا���� إ��� و��ه ا��ّ� أن ���� �� ���� �� أ�� ا������� أن ��� ���� ����� ����� �����ق و ا���� و ا���� و ا

 ����� �� �� ���ان.����� �� �� ���� �� ا���ا�� ار���ت ��ا��� ����� رأ�� ����ٔل: أ ���� ر��؟ ����ب: �� آت و �� ��ٔ�� 

 
و �� ��ٔ�� ر�� ��� ا���� ���� ��  -�� �� أ��� ا������ ���� ا�ّ���م ���ل ����� ���ب ا������ ���� �� ٦٦: ٢. ��ر ا������ ٢

����� ���ٔ��� ��� أ��ا ����� » َرب� ا�رِ�ِ� ا��ْ�ُْ� إِ�َْ��َ «و ��ٔل ���� (���� ا�ّ���م) و ��ى ��� ����� �� ��� ا��ّ� �ّ� و �ّ�:  -ا��ٓ��ت

��: �� ��ا�� �� ا����� ��� ���ت ���ا�� �� ا��ٓ��ة و ��� ان أردت أن ��ا�� �� ا����� و ��ٔل أ��ا ����� ����� ���ل ا��ّ� ���رك و ���

����� إ�� ا���� ��ن ا���� ����� ���ف ��ا��، ��ٔ��ى ا��ّ� ������ ��� آ���� و ���� ر��� ����� ����� ا���� ���ر ر���� و �� ���� 

ُل ا�ُْ��ِ�ِ���َ ُ��ْ «���� �� أ���ه ا��ّ� و ���� ���ل ���� ا�ّ���م:  ���� أول �� آ�� �� ���� أ�� �� ��اك، أ��ل: » ���ََ� �ُْ�ُ� إِ�َْ�َ� َو ا��َ� ا�و�

��ٔ�� ��ٔل ا��ؤة ا������، ��� ��ٔ��� و ��ن ������ ���� و��ه أن ��اه �� » �����«��ا ا����� ���وش �� ��ا��� ��ة ���� 

 ا��ٓ��ة؟.

 
 روي �� ا�� ���س. ٢٣١: ٣. ����� روح ا����ن ٣

 
 . ا������ �� ا�ٕ���م ا���دق ���� ا�ّ���م.٤
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ءٌ «ية لذات ّهللا ليس إّال من أجهل املجاهيل بكيان األلوهية، فالذي ذلك، فسؤل الرٔوة البرص ال «ف  »لَيَْس كَِمثْلِِه َيشْ
كيف باإلمكان أ� يري نفسه لألبصار، إال بتحويل اإلله املجرد عن كيانه إىل كيان خلقه، أم تحويــل  »تُْدرِكُُه اْألَبْصارُ 

  خلقه إىل كيانه لتتسنى الرٔوة بتلك امل�ثلة.
ح� ال تحس أية حاسة أّي محسوس إّال ما يساميه أو يساويه يف حقل اإلحساس، فال يحس الطعم بالّالمســة وال  و

يلمس بالبارصة وال يبرص بالسامعة، وال يسمع بالبارصة، فكيف يرجى أن يحس أو �س أو يجــس غــ� املحســوس 
  بأحد من الحواس الخمس، يف أّي من عوا� الوجود.

ذاتيا ال تتعلق به القدرة فال �كن أن يري ّهللا نفسه رٔوة البرص، اللّهم إال رٔوة البص�ة املســتطاعة و ألن املستحيل 
  ملن يبرص.

، أم »ال تُْدرِكُُه اْألَبْصارُ «فرٔوة الرب منها مستحيلة ذاتية هي بإبصار ذاته تعاىل حيطة ببرص أم بص�ة، إدراكا إياه، إذ 
ه، �رتبة هي أعىل من محتد الرا�، ك� املعرفة القمــة ملــوىس  نسبية هي البص�ة معرفة بالقلب ، أم ممكنــة السـالم علـي

مأمور بها وهي سائر درجات املعرفة الربانية لسائر الخلــق أجمعــ�، فعــىل كــّل قــدر مســتطاعه مــن معرفــة ّهللا 
  .»ال يَُكلُِّف ّهللاُ نَْفساً إِّال ُوْسَعها«وعبوديته و

َو ُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ بــاِرسٌَة. «) موجهة إىل وجوه القلوب، وك� تٔوده ۲۳: ۷۵( »ٍذ ناِرضٌَة. إِىل َربِّها ناِظرَةٌ ُوُجوٌه يَْوَمئِ «فمثل 
  حيث الظن هو من أفعال القلوب. »تَظُنُّ أَْن يُْفَعَل بِها فاقِرَةٌ 

لَيَْس «فلتفرس �حك�ت ك  فمه� يكن من يشء هنا، من أقىص داللة النص، أن موىس تطلّب الرٔوة وهي ب� مثلثها،
ءٌ  وبجنبها محك�ت أدلة العقول و الفطر، التي تحيل الرٔوة بالبرص، ثــم رٔوة املعرفــة  »ال تُْدرِكُُه اْألَبْصارُ « »كَِمثْلِِه َيشْ

 »أر�«دون تطلب لها:  »رَآهُ نَزْلًَة أُْخرى« آله و عليه هللا صىلك� وأن محمدا   »أر�«املستطاعة بحول العارف وقوته ال تحتاج إىل 
  فلم تبق إال الرٔوة فوق املستطاعة، املمكنة يف ذاتها وهي املعرفة القمة، وبجنبها نقل لتطلّب قومه �ا أذن ّهللا.

ذلك، وليست الرٔوة املعرفية تعني كل درجة منها، وإ�ا البالغ فيها ذروة من اليق� لحد يصح التعب� عنها بأنها رٔوة 
فالرٔوة األوىل هي محسوب بحساب الرٔوة املعرفية البالغة ولها »نك تراه فإن � تكن تراه فإنه يراكاعبد ربك كأ «ف 

ــَد c۷ما كََذَب الُْفٔو'«درجات أعالها الرٔوة املحمدية إذ  ُد ما َرأى. أَ فَتُ�ُرونَُه َعىل ما يَرى. َو لََقْد رَآُه نَزْلَــًة أُْخــرى. ِعنْ
  .١)۱۴: ۵۳(»ِسْدرَِة الُْمنْتَهى

كَّال بَْل راَن َعىل قُلُوبِِهْم ما كانُوا يَْكِسبُوَن. كَّال «فالحجاب عن الرب املمكن خرقه هو حجاب املعرفة برين القلوب: 
  ) فتلك إذا هي رٔوة القلب املحجوب برينه.۱۵: ۸۳( »إِنَُّهْم َعْن َربِِّهْم يَْوَمِئٍذ َلَ◌مْحُجوبُونَ 

ذي ال تصعقه اآليات الكربى الربانية إّال خوفا ّما ألول وهلة، انقلبت عصاه حية تسعى، هذا ذلك، وموىس الرسول ال
الرسول يصعقه اندكاك الجبل �ا تجىل له ربه، حيث كانت سائر اآليات تجلّيات مستطاعة ملا تجىل له مه� كانت 

  خارقة العادة، وهذه غ� مستطاعة للجبل بذلك التجيل فوق الطاقة له.
) ثم صــعد ۹: ۲۳ويعاكس نّص القرآن يف استحالة الرٔوة املطلوبة نّص التوراة يف واقعها ك� يف سفر الخروج ( هذا،

موىس وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إرسائيل. ورأوا إله إرسائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق 
  ىل أرشاف بني إرسائيل فرأوا ّهللا وأكلوا ورشبوا!.األزرق الشفاف وكذات الس�ء يف النقاوة ولكنه � �ّد يده إ

و حصيلة البحث يف حقل الرٔوة أنها ـ عىل أية حال ـ هي الوصول إىل املر� بع� اليق� فوق علمه، ثم وحق اليق� 
مســتحيلة  �راتبها، فإن كانت بالبرص فك� تناسبه، وإن كانت بالبص�ة فك� تناسبها، والرٔوة الحيطة املعرفية با�ّ 

عىل من سوى ّهللا يف كافة النشآت إذ ال يحيط املحدود بالّالمحدود، واملعرفة القمة العليا التي ال تساوى وال تسامى 
يف كافة النشآت مه� كانت يف األوىل أضيق دائرة قضية رضورة املواجهة  آله و عليه هللا صىلهي خاصة بأّول العابدين محمد  

أّي من السابق� واملقرب� من جربيل األم� والروح وسائر املعصوم� آله و عليه هللا صىلهم، وال يشاركه  الرسالية مع املرسل إلي
لن «عليهم سالم ّهللا أجمع�، وهذه هي التي تطلّبها موىس من ربه ـ ك� سمع الكالم فطمع يف الرٔوة ـ فأجيب ب 

                                                        
 . ا����ر.١
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  رٔوة البرصية هي بديهية االستحالة يف كافة املوازين واملقاييس.املحيلة لتلك الرٔوة له يف الدنيا واآلخرة، وال »ترا�
هي أظهر يف استحالة تلك الرٔوة املطلوبة املعرفية من البرصية، فإن كان القصد إىل الرٔوة البرصية لكان  »لن ترا�«و 

ه أد� محتدا منها، وح� ال تصل ألن السالم عليهإذا تحيل تلك الرٔوة الخاصة ملوىس   »لن«و »لن ترا�«دون  »ال أرى«النص 
بص�ة املعرفة الربانية املوسوية إىل تلك القمة السامقة فهل يصــل برصــ املعاينــة لقومــه وأرضابهــم إىل رٔوة ذاتــه 

  القدسية؟!.
 يــٔود . وم�السـالم عليـهو عدم استقرار الجبل مكانه ملا تجّىل ربه له يقرر االستحالة النسبية لتلك الرٔوة املعرفية ملوىس  

بزمــان دون زمــان وإّال فــال  »ســبحان«تنزيها ّ� أن يكون يرى، وال تتقيد  »سبحانك«ـ  »لن«عناية االستحالة ملدخول 
تُبُْت إِلَيْــَك ـ َو أَنَــا أَوَُّل «يف كل مجاالتها تنزيه ّ� ع� �س من كرامة ألوهيته وربوبيته، ك� و »سبحان«سبحان، ف 

  خريان من آيات استحالة تلك الرٔوة برصا أم بص�ة.ه� األ  »الُْمٔوِمِن�َ 
ذلك ولقد حاول جمع �ختلف املحاوالت أن يجعلوا هذه الرٔوة التي تطلبها موىس إدراكا بالبرص أم بالبص�ة، دون 

  إبقاء لكيان من املدرك إّال أن يدركه.
لــه  »أَِرِ� أَنْظُْر إِلَيَْك «جابة أي أمر وسٔو، فهنا فمن قائل غائل إن ّهللا ال يعجزه أمر ملكان قدرته الطليقة الحقيقية إل 

جانبان اثنان، أر� برتفيعي إىل مكانة الرٔوة، أم تنزيلك إىل مكانتي يف الرٔوة، وه� مستحيالن ذاتيا أو نسبيا، ففــي 
التنزيل تجريده الرٔوة البرصية يعني الرتفيع التجريد الطليق عن حالة اإلمكان ل� يتمكن من رٔوة املطلق، ويعني 

عن التجرد حتى تتسنى الرٔوة قضية املجانسة يف الجس�نية واملحدودية، ويف الرٔوة املعرفية القمة أن يرتفع إىل تلك 
القمة أو يتنزل ربنا إىل هذه املحدودية املعرفية، فاألول مستحيل نسبيا ما دام موىس هو موىس، والثا� مســتحيل 

  ه وتعاىل بأي غيار وبأي معيار.ذاتيا إذ ال يتغ� ربنا سبحان
ذلك وكافة املحاوالت الفلسفية أو العرفانية هي محاوالت خرفانية إّال ما أرشنا إليه عىل ضوء اآلية وما يفرسها من 

  آيات.
هي كلمة واحدة لكافة املقرب� إّال خاتم النبيــ�  »لَْن تَراِ� «و يف حقل املعرفة القمة التي هي مرغوبة لكل عارف 

كشف الحجاب وأبرز  »أَِرِ� أَنْظُْر إِلَيَْك «: السالم عليهوقد يروى أنه ملا قال موىس  آله و عليه هللا صىلل العارف� والعابدين محمد  وأو 
أر� «له الجبل وقال أنظر فنظر فإذا أمامه مائة ألف نبي وأربعة وعرشون ألف نبي محرم� ملبــ� كلهــم يقــول: 

  )۴۳(»أر�
  )۴۴( »رأيت شيئا إال وقد رأيت هللا قبله وبعده ومعه وفيهما «ويف الحديث 

  »� أعبد ربا � أره«و
  »� تره العيون �شاهدة األبصار ولكن رأته القلوب بحقائق اإل�ان«
إذا نظر  هآل و عليه هللا صىلكان رسول هللا  «. و».. وليست الرٔوة بالقلب كالرٔوة بالع� تعاىل هللا ع� يصفه املشبهون وامللحدون«

  .»إىل ربه بقلبه جعله يف نور مثل نور الحجب حتى يستب� له ما يف الحجب
ملحة الستدعاء ما � يصل هو إليه وليس يصله بنفسه فاستدعاه تعاىل أن  »قال رب«ذلك، ويف نظرة أخرى إىل اآلية 

  ينعم عليه يف تلك الرٔوة املعرفية بنعم.
تحاش أد� أمام ربه سبحانه، وكأنه يستدعيه ما يراه صالحا من درجات  »شبهنفسك وما أ «دون متعلّق من  »أر�«ثم 

لَيَْك «الرٔوة غ� الحاصلة له، وك� يراه ربه. ومن ثم  ربا، نظرا يناسب محتــدك الربــو�، فقــد يقــرب أنــه ك  »أَنْظُْر إِ
  قلب الفٔود.نظرة بوجه ال »ُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ ناِرضٌَة. إِىل َربِّها ناِظرَةٌ «يف  »ناظرة«

عرضا ـ وملّا يسأل  »رَبِّ إِنَّ ابِْني ِمْن أَْهِيل َو إِنَّ َوْعَدَك الَْحقُّ َو أَنَْت أَْحَكُم الْحاكِِم�َ «بعرضه:  السالم عليهو ح� ئوّب نوح  
جاِهلِ�َ «ـ بقوله تعاىل:  نتأكد قطعيا أنه � يكن ســؤال وال ئوب موىس بسٔوله الرٔوة، فقد  »إِ�ِّ أَِعظَُك أَْن تَُكوَن ِمَن الْ

  محظورا يف أصله، به مس من كرامة ربه، وإ�ا سأل فوق قدره، فأجيب �ثال فوق قدر للجبل.
: ۱۲( »لَْو ال أَْن َرأى بُرْهــاَن َربِّــهِ «ذلك، والرٔوة هي أعم من رٔوة البرص، بل البص�ة فيها أحرى ألنها أمكن وأقوى ك 

  ).۱۴۹: ۷( ») (َو لَّ� ُسِقَط ِيف أَيِْديِهْم َو َرأَْوا أَنَُّهْم قَْد َضلُّوا۱۱: ۵۳( »ما َرأى دُ c۷ما كََذَب الُْفٔو'«) و۲۴
و عىل أية حال ألن الرٔوة هي اإلدراك أو ما دونه وه� يع�ن رٔوة البرص والبص�ة، لذلك ليست لتختص برٔوة البرص 
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إ�ا تطلب الرٔوة  السالم عليهيرينا أن موىس   »أرنا أو ـ أرهم«دون  »أر�«ص وال رٔوة البص�ة اللّهم إّال بقرينة، وألن إفراد الن
  لنفسه، فقد نتأكد أنها كانت رٔوة معرفية بص�ة، دون املعاينة برصا، إذ لو كانت برصا لكان يجمع:

سألوها وأذن ّهللا، حيث األصل يف ذلك التطلبة الحمقاء هم قومه دونه، أم وإذا شملت الرٔوة البرصية فل� ذا  »أرنا«
وإ�ا أفرد ل� يعرفوا بسلبيتها عن نفسه سلبها عنهم بأحرى، ولقد كان سؤل الرٔوة البرصية بإذن ّهللا حمــال عليــه 

  ثقيال عله أثقل من حمل ابتالء إبراهيم بذبح ولده إس�عيل.
ٔوة املمكنة الصالحة وهي املعرفة القمة، ك� بينا، تجعل األصل يف السٔول الر  »أرنا ـ أو ـ أرهم«دون  »أر�«ذلك، وهنا 

تأكدوا من عدم إمكانية رٔوته  »لَْن تَراِ� َو لِكِن..«وعىل هامشها الرٔوة املسٔولة الحمقاء، فح� سمع ـ أم و سمعوا ـ: 
  املسٔولة لهم، فح� ال يستجاب موىس الرسول يف تطلب هكذا رٔوة فبأحرى هٔواء البعيدون.

له ب� مستحيل الرٔوة بناء عىل طلبهم بإذن ّهللا، وب� الرٔوة املمكنة ملن سوى ّهللا يف قمتها، فقد جمع موىس يف سؤ 
فلم يستقل يف سؤله كال منه� لوحدها، تحاشيا عن محظور، ولكنه هي�نا ملعرفة عليا، وتطبيقا ألمره تعاىل بسٔوله 

فإن فيه ج�ع األمرين األمرين، ثانيه� أمر من األّول ألنه سؤل الجاهل�،  »رَبِّ أَِرِ� أَنْظُْر إِلَيَْك «الرٔوة املقرتحة، يقول: 
وأولّه� يحمل رجاء إذ � يرهو من نفسه أن يصل بجهاده وجهوده إىل املعرفة القمة املحمدية، فتطلب من ربه أن 

سوية، وال هم أيــا كــانوا أنت كموىس عىل محتدك املحدد باملعرفة املو  »لن ترا�«فجاء الجواب كلمة واحدة  »أر�«
  بالرٔوة البرصية.

ـ أو  ۳ـ أم ببص�ة مدركة محيطة بالرب،  ۲ـ مستحيلة ذاتيا ببرص الع� املعاينة  ۱و قد ترتسم رٔوة الرب يف مربع: 
مأمور ـ ثم ممكنة  ۴. السالم عليهممستحيلة نسبيا كالرٔوة املعرفية ما فوق الطاقة واملقدرة املقررة ملن دون املعصوم�  

بها كأصل املعرفة، وقد تطلب موىس لنفسه الرٔوة القمة التي هي فوق كيانه املعريف، وعىل هامشها الرٔوة البرصية 
دون  »َو لِكِن انْظُْر إَِىل الَْجبَــِل..«واألصل رٔوته الخاصة، وهي املناسبة ل  »لن ترا�«املقرتحة من قومه فجاء الجواب 

  الن واالستحالة دون حاجة إىل برهنة حسية.املستحيلة، فانها مربهنة البط
ذلك، فال موقع لعرفانيات خرفانيات وفلسفيات تتعدى عن طور املعرفة الصالحة إىل خرافــة الحلــول، أو الوحــدة 
الحقيقية للوجود خالقا ومخلوقا وما أشبه من هذه الهرطقات البعيدة عن العقلية والفطرة السليمة، وعن نصوص 

  .١الوث الصالحات املنطقية والفلسفية والعرفانية، هي خارجة عن دور معرفة ّهللا الصالحةالكتاب والسنة. فث
ذلك، فليس التديل املعريف ا�حاء الذات املحمدية عن بكرتها أو اتحادها بذات ّهللا، أو تبدلها بها، فإن تبّدل املمكن 

انه ممكنا أو واجبا، والتجايف بالواجب قوسا صعوديا، كتبدل الواجب باملمكن قوسا نزوليا، كّل منه� تجاف عن كي
غ� التبدل، والتبدل تناقض ح� يراد منه التحول عىل حالته إىل الحالة األخرى وا�حاء حيث يراد زوال كل وحدوث 

  اآلخر.

                                                        
�����ا ��� ا������ ا������ ا�ٕ����� و ���� ا������ت ا������! و ���ل » ���� ا������ �� ا��ٔ���ء«. �� ������� ا�����ت ا�����ت ١

را ا�ـ� ا�����ـ� ا�����ـ� و ��ـ� ����ـ� ا��ـ���ث ��ـ� ا���ـ����� �ـ� ا�����ـ� ا���ـ�» ����ن �� أ��� ا��ٔ���ء و �� �����«ا�� ا�����: 

ا������ ا����� ��� ������ ا������ و ���ل: �ٕ�ن ��� �������� ��� ����� و إن ��� �������� ��� ���ّ�� و إن ��� ����ٔ���� ��ـ� 

 ���دا و ��� إ���� �� ا����رف ���ا.

و ��� ��ء و��ة ����� ا����د و ا�����د �����ن �� �����: ا�� ���� » �� و �� ��اه ��م ������ ا�«و ���ل ��ر ا���� ا�����ي: 

 ��ا���� �� �� ���� ���� ��دى �� د�� در �� ����� ا��.

�ّ� إِ�ّ�«و ��ل �� ���� �����: » إن ا��� ��ء أن ���� �� �� ��رة«و ���ل ا�� ا�����  ��ه ���وة «��ٔن: » هُ َو �َ�� َر��َ� ا��ّ� �َْ�ُ�ُ�وا إِ

و ��ل أ���: إن ����ن �� ��ق �� ��� ا������، و ��ل �� ا��� » �������، أي وا�� ا��ٔ�� ����، ����ة ا��ٔو��ن و ا��ٔ���م ���ة ا���

 ا���رو�� �� ���ب ���ص ا����: إن ��� ���� ��� ��رون إ��� ��ن ��ٔ�� ��� ��رون ��� إ��ا��� �� ���دة ا����، و �� إ���ءه

 ا������ ����� ��� ����ا ���ة ا��ّ�، ����ا أ�� ���� ����� ��رون!.
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إ�ا هي غاية املعرفة املمكنة بإزالة كافة الحجابات تفاضال دون إزالة حقيقية، فح� يتغافل اإلنسان عن كل يشء 
  به ك� يصح و�كن.يتجىل له ر 

فال يتصاعد الخلق إىل كيان الخالق، وك� ال يتنازل الخالق إىل كيان الخلق. وكل ما يف الدور هنا تقرب الخلــق إىل 
الخالق معرفة وعبودية، دون وصول أو اتصال أو فناء حقيقي، اللّهم إال التناقل القاصد عن كافة الحجابات املمكنة 

  الزوال.
اه� الفطرية والعقلية ونصوص الكتاب والسنة نرى مختلقات توراتية ـ هي من مصادر روايات ذلك، وعىل رغم الرب 

  الرٔوة البرصية ـ تقول:
هذا كتاب مواليد آدم. يوم خلق ّهللا اإلنسان عىل شــبه ّهللا  »۳: ۱: ۵إن هللا خلق آدم عىل صورته ك� يف (التكوين «

  .»آدم يوم خلقعمله. ذكرا أو أنثى خلقه وباركه ودعا اسم 
ذلك، والرٔوة البص�ة ـ إضافة  ١هي ب� مقطعة ومأولة »ان هللا خلق آدم عىل صورته«: آله و عليه هللا صىلو ما يروى عن النبي  

ز الرٔوة ما ال تجو «قوله:  السالم عليهإىل جس�نية املر� ـ هي بحاجة إىل فاصل الهواء، وك� يروي عن أ� الحسن الثالث  
� تكن ب� الرا� واملر� هواء ينفذه البرص، فإذا انقطع الهواء وعدم الضياء ب� الرا� واملر� � تصح الرٔوة وكان يف 
ذلك االشتباه، ألن الرا� متى ساوى املر� يف السبب املوجب بينه� يف الرٔوة وجب االشتباه وكان يف ذلك التشبيه، 

»اتصالها باملسبباتألن األسباب ال بد من 
٢.  

  
  حياة القتىل يف سبيل هللا 

الِة إِنَّ ّهللاَ َمَع الّصابِِريَن ( ْربِ َو الصَّ   ).۱۵۳يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ
ية السلبية من كلمة التوحيد، ك� الصالة قوامة إيجابية ـ الصرب كاستقامة سلبية حفاظا عىل كيان اإل�ان هو الناح

ـ هو الناحية اإليجابية لكلمة التوحيد، فالصرب ككّل يعني الشطر األوّل لهذه الكلمة،  تداوم التكامل لحاصل اإل�ان 
ن الثانية، وهذه املعية الربانية تأكيد للمرحلة األوىل فإنها أهم م »إِنَّ ّهللاَ َمَع الّصابِِرينَ «والصالة ككل للشطر الثا�، و

  للصابرين كافلة لصالح املرحلت�.
هنا ترّجح ميزانية الصرب حيث املرسح يستقبل حكم الجهاد �القات األهوال ومقارعة األبطال فاالهت�م بالصرب فيه 

نَّها لََكبِ�ٌَة إِّال َعَىل الْخاِشِع�َ «أهم، وهناك يف أخرى  انية الصــالة ألنهــا كأصــل وضــابطة خــ� ) ترّجح ميز ۴۵: ۷( »َو إِ
تعني االستعانة بكال الصرب والصالة، فه� ـ إذا ـ ردف بعض  »إنها«موضوع وهي عمود الدين، ونظرا إىل احت�ل ثان 

                                                        
 . ��� ا������ و ا����ن �����ده �� ا����� �� ���� ��ل ��� ����� ���� ا�ّ���م �� �� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���)! إن١

(��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ��ل: إن ا��ّ� ��� آدم ��� ��ر��! ���ل (���� ا�ّ���م): ������ ا��ّ� ��� ����ا ا���س ��وون أن ر��ل ا��ّ� 

أّول ا�����، إن ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) �ّ� ������ ������ن ���� أ����� ���ل ������: ��� ا��ّ� و��� و و�� �� 

و ��� �� ��� » �� ��� ا��� �� ��� ��ا ��ٔ��� ��ٕن ا��� �� و �� ��� آدم ��� ��ر��«� و آ�� و ���): �����، ���ل (��� ا��ّ� ���

(���� ا�ّ���م) ����، وروى ا����ي �� ا���� أ�� ��ن ���ل: �� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ���� �� ا��ٔ���ر و �� 

 ���ب و�� ���م �� و ���ل:

 ».��� �� ���، ��ٕن ا��� ��� آدم ��� ��ر��«، ���ل ا���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���): »و�� �� ����� ��� ا��� و��� و«

ذ�� و �� ��ٔو��� �� رواه ا���وق �� ا������ �� ���� �� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ���� (������ ا�ّ���م) ��� ��وون أن ا��ّ� �ّ� و �ّ� 

�� ������ ا������ ا��ّ� و ا���ر�� ��� ���� ا���ر ا������� ��ٔ����� إ�� ���� ��� أ��ف ��� آدم ��� ��ر��؟ ��ل: �� ��رة ���ّ 

 ا����� إ�� ���� و ا��وح إ�� ���� ...

 
 ) ����� ��� ا��ّ� �ّ��.١٩٨: ١. �����ت ا��ٔ���ر (٢
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ولصق بعض يف حظ�ة اإل�ان، مه� اختلفت مجاالته يف تأث� أهم ألحده� صربا او صالة، و قد فصلنا القول فيه� 
  الخاشع�، وأن من الصرب ممدوح مأمور به، ومنه مقبوح منهي عنه كالصرب عىل الظلم والضيم. عىل ضوء آية

و االستعانة بالصرب والصالة يف كل املجاالت لها دور عظيم عميم إلدارة الشٔون الحيوية اإل�انية، فردية وج�عية يف 
سداد، فعىل األنفس املٔونة أن تكون مشــدودة كل الحقول، وال سي� يف حقل الجهاد، فانه للمسلم� حياد ومهاد و 

األعصاب، شديدة االعتصاب، مجندة القوى، يقظة للمداخل واملخارج، وللداخل والدخيل والخارج، والزاد األّول يف 
كل ذلك هو الصرب، صربا عن املعايص وعىل الطاعات، وعىل جهاد املشاق� ّهللا، والكائدين برشعة ّهللا، وصــربا عــىل 

لنرص، وعىل بعد الشقة وعىل كل مشقة يف هذه السبيل الشاقة الطويلة، وعىل انتفاش الباطل وقلة النارص، ء ا بط
استقبل الباليا بالرحب وصرب عىل سكينة «وعىل التواء النفوس وضالل القلوب وثقلة العناد ومضاضة األغراض، ومن 

  ما قال ّهللا عز وجل: »ووقار فهو من الخاص ونصيبه
وح� يقل الصرب أو يكّل فالصالة، وإنها املعنى الذي ال ينصب، والزاد الــذي ال ينفــد، تجــّدد  ١ َمَع الّصابِِرينَ إِنَّ هللاَّ 

الِة إِنَّ ّهللاَ اْستَِعينُوا بِ«الطاقة الكليلة، وتزّود القلوب العليلة، فيمتد ـ إذا ـ حبل الصرب دو�ا انقطاع، ف  ْربِ َو الصَّ الصَّ
  ، ومن الصرب يف املقال بعد الصرب يف الحال والفعال:»َمَع الّصابِِرينَ 

  ).۱۵۴َو ال تَُقولُوا لَِمْن يُْقتَُل ِيف َسِبيِل ّهللاِ أَْمواٌت بَْل أَْحياٌء َو لِكْن ال تَْشُعُروَن (
ص هنا �ــن يقتــل يف ســبيل ّهللا ملناســبة املرســح واملوقــف، ف هذه من اآليات الداالت عىل الحياة الربزخية، تخت

هنا يعني موت الفوت الذي ليس فيه وال بعده حياة، فهو املوت املطلق، ال مطلق املوت الذي قد تصاحبه  »أموات«
يا �ا يعرّفكم ّهللا حسيّا أنهم أحياء، فاشعروا معرف »َو لِكْن ال تَْشُعُرونَ «فهم أحياء بعد موتهم  »بل أحياء«حياة تعنيها 

  .»أحياء«أنهم 
و إنها ليست ـ فقط ـ حياة الذكر بعد املوت، ف� هي الفائدة للميت دون حياة أن تكون له حياة الــذكر وهــو ال 

ــونَ «يشعرها، ثم الثانية النظ�ة لها، الشارحة لحياتها أك� منها  ... أَّال َخــْوٌف ِعنَْد َربِِّهْم يُْرزَقُوَن. فَِرِحَ�... َو يَْستَبِْرشُ
) ترصيحات ال حول عنها لواقع الحياة بعد املوت دون حياة التخيّالت، وسوف نأ� ۱۶۹: ۳( »َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ 

»يف الجنة عىل صور أبدانهم«عىل تفصيل القول عند تفس�ها. إنهم يعيشون بعد موتهم 
يف قالب كقالبه يف الدنيا « ٢

»فيأكلون ويرشبون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت يف الدنيا
إن األرواح يف «، ويف صيغة ثالثة ٣

»صفة األجساد
٤.  

                                                        
 ������ا����م: ... و ��� �� ����� ا������ �� ا����� �� أ�� ����  ا����م ������ ����ح ا������ ��ل ا���دق   ١٤١: ١. ��ر ا������ ١

������ا أ������ و ��ل: �� ����! ��� �� ���� �� ��ا���� ��� ا����م و �� ��� إ�� أ��ل: إ�� �� أ��� ���� �� ا��ّ� ���� إ�� ��رع 

 ���ا أ����� ����� ������ و ا����ة ان ا��ّ� �� ا�������.

 
�� أرواح ا������؟ ���ل: �� ا���� ��� ��ر أ��ا��� �� رأ���  ا����م ����� ��� ا��ّ�  . ا����ر �� ا����� �� أ�� ���� ��ل: ��ٔ�� ا٢�ٔ

 ���� ���ن.

 
����ـ� ��ـ�ل: �ـ� ��ـ�ل ا��ـ�س �ـ� أرواح ا��ـ����؟  ا����م ����ا��ّ�   . ا����ر �� ا����� �� ���� �� ����ن ��ل ��� ��� أ�� ���٣

: ����ن ا��ّ�! ا���ن أ��م ��� ا��ّ� �ـ� ان ا����م �������: �����ن: �� ��ا�� ��� ��� �� ���د�� ��� ا���ش، ���ل ا�� ��� ا��ّ�  

 ...».��� رو�� �� ���� ������ �� ا����� ���ٔ���ن  ���� رو�� �� ����� ���� أ���، �� ����! ا���ن إذا ���� ا��ّ� �����

 
: ... �� ��� �� ا���� ���رف و ���ءل �ٕ�ذا ���� ا��وح ��� ا��ٔرواح ��ـ�ل د���ـ� ����ـ� �ـ� ا����م ����. �� ا����� �� ا���دق  ٤

و �� ��� ���ن، ��ن ���� ���: ����� ��� ار���ه، و ان ���� ���: �� ��ـ� �ـ���ا: أ���� �� ��ل ���� �� ���ٔ����� �� ��� ���ن 

 �� ��ى ��ى.
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»يف صورة ط� بيض تأوى إىل قناديل معلقة تحت العرش«انهم  آله و عليه هللا صىلو ما أقبحها فرية عىل رسول الهدى  
١.  

ا وحتى املادي� الناكرين للحرش �شون وراء حياة الذكر، رغم انه »ال يشعرون؟«فلو أنها ـ فقط ـ حياة الذكر، فكيف 
لهم خيال عىل خيال، فان حياة الذكر إ�ا يشعرها ويعمل عىل تحصيلها من له حياة بعد املوت حتى يلتذ بحيــاة 

  الذكر فيها.
و ان حب حياة الذكر ـ الفطري ـ هو من األدلة الفطرية عىل استمرارية الحيــاة بعــد املــوت، وهــو مــن الحجــج 

تكن بعد املوت حياة، فأي دافع ملن يبطل حياته لبقاء آخرين، وأن الدامغة عىل ناكري الحياة بعد املوت، إذا لو � 
يحرم نفسه لّذاتها ليتمتع آخرون، حيث العاقل ـ أيا كان ـ ال يعطي إال استعطاء بديل مــا يعطــي، إمــا هنــا أم يف 

ياة فال شعور الحياة األخرى، وليست حياة الذكر لها دور إّال ملن يحيى بعد موته حتى يشعر تلك الحياة، وإذ ال ح
  للذكر حتى يجهد يف تحصيله!.
موجه اىل املٔون� الذين يعتقدون يف الحياة بعد املوت كأصــل ثالــث مــن  »ال تقولوا«و قيلة القائل: ان الخطاب يف 

  حياة الذكر!. »بل أحياء«الدين، فكيف ينهاهم عن قالتهم هذه وهم مٔونون؟ فلتكن 
ية � تكن باهرة لهم كحياة القيامة، وهذه هي الثالثة من أصول الدين، وأما إنها مردودة عليهم، بان الحياة الربزخ

الربزخية التي يشك فيها حتى اآلن ج�عة من املسلم�، منهم قائل هذه القيلة ـ فلم تكن بذلك الظهور، فلتــذكر 
  .لهم �ثل هذه الذكريات التي تحملها اآليات الربزخية الباهضة، الناهضة ملا فوق العرشين!

ثم وحياة الذكر أيضا ـ إضافة إىل أنها الئحة حتى لل�دي� ـ هي كذلك تتطلب حياة بعد املوت تدرك فيها كلّذة من 
  مالذها! وإذا ال تدرك إذ ال حياة ب� الدنيا واآلخرة فكيف يرّغب القرآن املٔون� إىل حياة تخيلية ال واقع لها؟!.

ة األخرى، يرده ان اإلعتقاد فيها هو من اّوليات العقائد اإلسالمية التــي ابتــدأ قد تعني الحيا »بَْل أَْحياءٌ «فالقول إن 
الدالة عىل اســتمرارية الحيــاة دون فــوت،  »أحياء«دون »بل هم يحيون«اإلسالم بها، ثم العبارة الصالحة لخصوصها 

ـ في� نستع� ـ بالصرب عىل أمثال هذه األقاويل، والرد عليها    بنصوص من القرآن كهذه وأرضابها.فلنستعن باّ� صربا 
... وترى اآلية ـ بعــد ـ مختصــة  ٢و هنا احت�الت أخرى ال تحملها هذه اآلية وأرضابها الرصيحة يف الحياة الربزخية

بحياة الشهداء، نافية لحياة غ�هم من السعداء واألشقياء؟ كّال! فان هذه الحياة الخاصة رزقا عند ربهم، هي للنبي� 
من هو أفضل من بعض الشهداء، فل� ذا تختص هذه أخص، وليسوا كلهم وال جلّهم من الشهداء، ك� ويف غ�هم 

الكرامة ـ فقط ـ بالشهداء! ثم وإثبات الحياة الربزخية للشهداء، ليس لينفيها عن غ� الشهداء، ال سي� وأن املجال 
  هنا مجال الرتغيب للقتال يف سبيل ّهللا، وجرب خواطر أهليهم أن افتقدوهم، فلكل مجال قال، ك� لكل قال مجال.

من ثم فعرشات من اآليات الدالة عىل الحياة الربزخية لكافة املكلف�، مٔون� وكافرين، إنها تدلنا داللة قاطعة ال  و
محيد عنها عىل شمولية الحياة الربزخية دو�ا استثناء! وسوف نوافيكم بقــول فصــل حــول الحيــاة الربزخيــة عــىل 

  أضواءها يف محالها حسب دالالتها وأدلتها.
ثم ال حياة بعد  »مات وفات«نهي عن قولة امل�ت للشهداء، وطبعا يف حقل  »َو ال تَُقولُوا«عة ثانية اىل اآلية ثم ويف رج

ما مات أبدا، وال يقوله مسلم، أم ال حياة يف الربزخ ب� حيا� األوىل واألخرى ك� كان يظنه املسلمون فيمن سواهم 
وان � تشعروا تلك الحياة،  »أحياء«قولوا  »بل« »ال تقولوا ـ هم ـ أموات«وملّا يب� لهم برزخ الحياة، فهذا من البيان: 

                                                                                                                                                         
 
�� و ��� �� ١٥٥: ١. ا��ر ا�����ر ١ ��رة ...، و ��� �� ��� �� ���� ان ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���ـ� و  ��ل ��ّ� ا��ّ� ���� و آ

 آ�� و ���) ��ل: ان أرواح ا����اء �� أ��اف ��� ��� ���� �� ��� ا���� او ��� ا����.

 
. �����ل ا��� ���ة ا���ى، ا�����ة �� ا��ٔ��ى، ام ا����ار�� ا����ة ا����� ���� ��ا ا���ن ام ���ة رو����� ���� دون اي ���، ام ٢

 ى ��� أ���د��، اّ�� ذا�� �����ت زور �� ��� ��� إ�� �����ت! ...���ة أروا��� �� أ���د ا��
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ــْم َ�ـُـْت ِيف َمناِمهــا...«وقد يشعركم إياها حالة النوم:  ) (ُهــَو الَّــِذي ۴۲: ۳۹(»ّهللاُ يَتََوىفَّ اْألَنُْفَس ِحَ� َمْوتِهــا َو الَّتِــي لَ
  ).۶۰: ۶(»ْم بِالنَّهاِر ثُمَّ يَبَْعثُُكْم ِفيِه...يَتََوفّاكُْم بِاللَّيِْل َو يَْعلَُم ما َجَرْحتُ 

ـ كذلك ـ قتلوا يف الروح ويف جسد آخر ه� غ� محسوسان،  انهم قتلوا يف ظاهر الجسد الدنيوي، وما يشعركم أنهم 
سن نصدقه ك� نصدق الحياة املحسوسة وأحرى، حيث الوحي أحرى بالتصديق من الح »بَْل أَْحياءٌ «فح� يخربنا ربنا 

  وأقوى.
أحيا من قسم كث� من األحياء يف الربزخ، ولذلك ال يغسلون ك� يغسل املو�، ويكّفنون يف ثيابهم التي  »أحياء«أجل! 

استشهدوا فيها، فالغسل تطه� للجسد امليت وهم ال يحكم عليهم ـ بقتلهم ـ حكم امليت، فثيابهم بعد قتلهم هي 
  فائقة.ثيابهم قبله! رمزا اىل حياة لهم قوية 

َو َمــْن يُِطــعِ ّهللاَ َو «و قد وردت يف شأن الشهداء آيات وروايات، فزاهم يقرنون بالنبي� والصديق� قبل الصالح�: 
َهداِء َو الّصالِ  يِقَ� َو الشُّ دِّ : ۴( »َن أُولِئَك رَِفيقاً ِحَ� َو َحسُ الرَُّسوَل فَأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم ّهللاُ َعلَيِْهْم ِمَن النَِّبيَِّ� َو الصِّ

  ) ومن الشهداء هم القتىل يف سبيل ّهللا، ال سواه. ۶۹
ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إىل الدنيا وله ما عىل األرض من يشء إال الشهيد «: آله و عليه هللا صىلويف حديث الرسول  

»ويتمنى أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عرش مرات ملا يرى من الكرامة
١.  

 ِ ٍء ِمَن الَْخْوِف َو الُْجوِع َو نَْقٍص ِمَن اْألَْمواِل َو اْألَنُْفِس َو الَّثَمراِت َو بَرشِّ   ).۱۵۵الّصابِِريَن (َو لَنَبْلَُونَُّكْم بَِيشْ
لثتها جمعية الصفات الربانية املستفادة من صيغة املتكلم مع تأكيدات ثالث يف تحقيق ذلك البالء، ثا »لنبلونكم«يف 

َو نَْقٍص «وماليا:  »و الجوع«وبدنيا:  »من الخوف«الغ�، فال بد يف مرسح اإل�ان من مرصع البالء بشتى األلوان، نفسيا: 
و «ال ورخــيص: وكضابطة تشمل كل نفــس ونفــيس مــن غــ »و األنفس«ونفسيا لكم و من هو مثلكم:  »ِمَن اْألَْموالِ 

  .»الثمرات
تعم �رات العقول والعلوم والقلوب، ومن الثالثة األوالد الصالحون الذين هم من أغىل �رات الحياة،  »الثمرات«ف 

  مه� شملت �رات الزرع والرضع، حيث الثمرات النفسية أنفس وأغىل من �رات الجسم.
ِ الّصابِِرينَ « ا� أَ َحِسَب النّاُس أَْن «عىل املٔون� في� لهم من حيويات روحية ومادية: عىل هذه الباليا املحلقة  »َو بَرشِّ

 »الَِّذيَن َصَدقُوا َو لَيَْعلََمنَّ الْكاِذبِ�َ يُْرتَكُوا أَْن يَُقولُوا آَمنّا َو ُهْم ال يُْفتَنُوَن. َو لََقْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم فَلَيَْعلََمنَّ ّهللاُ 
  ).۳ـ  ۱: ۲۹(

ان ّهللا يبتيل عباده عند األع�ل السيئة بنقص الثمرات وحبس الربكات وإغالق خزائن الخ�ات ليتوب تائب «أجل و
) ك� يبتليهم وهم صالحون، مخلصون و مخلصون: ۱۶۳: ۷( »كَذلَِك نَبْلُوُهْم ِ�ا كانُوا يَْفُسُقونَ «، ثم و»ويتذكر متذكر

  ).۱۲۴: ۲( »بُُّه بَِكلِ�ٍت َو إِِذ ابْتَىل إِبْراِهيَم رَ «
ِّ َو الَْخْ�ِ ِفتْنًَة َو إِلَيْنا تُْرَجُعونَ «و كضابطة عامة:  يِّئاِت لََعلَُّهْم ۳۵: ۲۱( »َو نَبْلُوكُْم بِالرشَّ ) (َو بَلَْوناُهْم بِالَْحَسناِت َو السَّ

  ).۱۶۸: ۷( »يَرِْجُعونَ 
ًة واِحَدًة َو لِكْن «قوسها بأدوارها بالء: ال فحسب ـ بل والرشعة اإللهية بتتابعها يف مختلف ط َو لَْو شاَء ّهللاُ لََجَعلَُكْم أُمَّ

  ).۱۶۵: ۶( ») (َو رَفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجاٍت لِيَبْلُوَكُْم ِيف ما آتاكُمْ ۴۸: ۵( »لِيَبْلُوَكُْم ِيف ما آتاكُمْ 
  ).۲: ۶۷(»َت َو الَْحياَة لِيَبْلُوَكُْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال الَِّذي َخلََق الَْموْ «بل واملوت والحياة كّل بالء: 

إن أشد الناس بالء النبيون ثم الوصيون ثم األمثل فاألمثل، وإ�ا يبتىل املٔون عىل قدر أع�له الحسنة، فمن صّح «ثم 
عقوبة لكافر، ومن ســخف دينــه دينه وصّح عمله اشتد بالءه وذلك أن ّهللا عز وجل � يجعل الدنيا ثوابا ملٔون وال 

»وضعف عمله فقد قل بالءه، والبالء أرسع إىل املٔون املتقي من املطر إىل قرار األرض
٢.  

                                                        
 .ا����م ������ ��� ا������ �� ا����م ا��� ا������ ���   .١

 
 : ...ا����م ������ل: ان �� ���ب ���  ا����م ������ ا���� �����ده ا�� ����� �� ���ان �� أ�� ��� ا��ّ�   ١٤٣: ١. ��ر ا������ ٢
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يات الدنيوية الدانية يتحملون مختلف ألوان البالء من أجــل الحصــول عليهــا، فبــأحرى و حين� نرى أصحاب الغا
ألصحاب الغايات األخروية أن يتحملوا خلفياتها وأعباءها.ك� وال يدرك اآلخرون قيمة اإل�ان إّال ح� يرون ابــتالء 

ث� عنها، مقدرين لها، منــدفع� أهله وصربهم عىل شديد بالءه، وعندئذ قد ينقلب املعارضون لعقيدة اإل�ان باح
  إليها.

فالشدائد تشجيش مكنونات القوى، ومذخورات الطاقات، فاتحة يف القلوب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها املٔون 
  .»عند تقلب األحوال تعرف جواهر الرجال«يف نفسه إال تحت مطارق الشدائد، ف 

ِ الّصابِِرينَ «   »عىل الباليا والرزايا »َو بَرشِّ
ِ الّصابِِرينَ  »فمن سرتها و� يشك إىل الخلق و� يجزع بهتك سرت فهو من العام ونصيبه«   .١م� قال ّهللا َو بَرشِّ

و أصدق مصاديق آية و إن أبىل البالء للمٔون� هو يف الغيبة الكربى لصاحب األمر عجل ّهللا تعاىل فرجه الرشيف، وه
  .٢البالء

  و من هم الصابرون ـ ككل ـ حتى نعرفهم بأجمعهم يف صيغة مخترصة؟:
ِ َو إِنّا إِلَيِْه راِجُعوَن(   ).۱۵۶الَِّذيَن إِذا أَصابَتُْهْم ُمِصيبٌَة قالُوا إِنّا ِ�ّ

فتشمل كل رمية من أّي رام تصيب اإلنسان، يف نفسه او ماله، أّما  »رمية مصيبة«وأصلها  »رمية«ة ل هي صف »مصيبة«
له عىل أية حال، وهي تأ� لخ� قليال ولرش كث�ا، ومن مصيبة الخ� إقبال الدنيا عىل املٔون �اله ومنالــه ورئاســته، 

قد تختصها �صيبة  »إِذا أَصابَتُْهْم ُمِصيبَةٌ «وضارها، ولكن فإنها بالء يصيب عىل املبتىل بها ان يتخلص عن أوزارها وأ 
ِّ َو «الرش، أو يقال إن الحياة العادية ب� اقبال الدنيا وادبارها هي قليلة البالء أو خفيفتها، فإ�ا املهم  الرشَّ نَبْلُوكُْم بِ

َخْ�ِ ِفتْنًَة...   فالعوان بينه� خارج عن تلك البلية. »الْ
ا قــدمت أيــدي املصــاب: و املصيبة ـ و  فََكيْــَف إِذا «هي ـ يف األك� ـ التي توجع اإلنسان قل أو ك� ـ قــد تكــون �ــ

َمْت أَيِْديِهمْ  ) ـ وأخرى �ا كسبت أيدي الناس ۳۴: ۱۶( ») ـ (فَأَصابَُهْم َسيِّئاُت ما َعِملُوا۶۲: ۴( »أَصابَتُْهْم ُمِصيبٌَة ِ�ا قَدَّ
)، حيث تجب فيهــا الــدفاع حســب ۱۴۶: ۳( »ابَُهْم ِيف َسِبيِل ّهللاِ َو ما َضُعُفوا َو َما اْستَكانُوافَ� َوَهنُوا لِ� أَص«ظل�: 

أنفسكم أو سواكم: »فَِب� كََسبَْت أَيِْديُكمْ «)، ويجمعه� ۳۹: ۴۲( »وَ الَِّذيَن إِذا أَصابَُهُم الْبَْغُي ُهْم يَنْتَِرصُونَ «املستطاع: 
  ).۳۰: ۴۲( »ِصيبٍَة فَِب� كََسبَْت أَيِْديُكمْ َو ما أَصابَُكْم ِمْن مُ «

و املصيبة ان كانت حسنة فمن ّهللا وان كانت سيئة فمن نفسك وكل من عند ّهللا، حيث يــأذن لــه تكوينيــا مهــ� 
إِذِْن ّهللاِ «كانت غ� مأذونة ترشيعيا:  )، ۴۹: ۵( »ّهللاُ لَنا ُهَو َمْوالناقُْل لَْن يُِصيبَنا إِّال ما كَتََب »«ما أَصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة إِّال بِ

وهي تعم كتابة الجزاء هنا، وكتابة �شية اإلختيار ممن يظلم �ا يصيب سواه، وكتابة االمتحان ملن يرتقي �ا يصاب 
أَها إِنَّ ذلـِـَك َعــَىل ّهللاِ يَِســٌ�. ما أَصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة ِيف اْألَرِْض َو ال ِيف أَنُْفِسُكْم إِّال ِيف كِتاٍب ِمْن قَبِْل أَْن نَْربَ «صابرا عليه

قُْل كُــلٌّ «)، وعىل أية حال ۲۳: ۵۷( »لَِكيْال تَأَْسْوا َعىل ما فاتَُكْم َو ال تَْفَرُحوا ِ�ا آتاكُْم َو ّهللاُ ال يُِحبُّ كُلَّ ُمْختاٍل فَُخورٍ 

                                                                                                                                                         
 
 �� ���م ����: ... ا����م ����. ����ح ا������ ��ل ا���دق  ١

 
���ل: ان  ا����م ������ ���ب ���ل ا���� و ���م ا����� �����ده ا�� ���� �� ���� ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ�   ١٤٢: ١. ��ر ا������ ٢

ل ا��ّـ� �ـ� و �ـ� َو �����ت ���ن �� ا��ّ� �� و �� �������، ���: و �� �� ����� ا��ّـ� �ـ�اك؟ �ـ�ل: ذ�ـ� �ـ�ا��ـ��م ��������م ا�����  

ِ� ا�ّ���ِِ��َ� ا����م �����ََ�ْ��َُ���ُ�ْ� ���� ا������ ��� ��وج ا�����   ��ُْ�ِ� َو ا���َ��اِت َو �َ�� �ْ��اِل َو اْ�� �َِ�ْ�ٍء ِ�َ� ا�َْ�ْ�ِف َو ا�ُْ��ِع َو �َْ�ٍ� ِ�َ� اْ��

��ن �ـ� آ�ـ� �ـ������ َو ا�ُْ�ـ�ِع ���ـ�ء أ�ـ��ر��، َو �َْ�ـٍ� ِ�ـَ� اْ�ـ��ْ��اِل �ـ�ل: ��ـ�د ��ل: �ََ�ْ��َُ���ُ�ْ� �َِ�ْ�ٍء ِ�َ� ا�َْ�ْ�ِف �� ���ك ��� �

ِ� ا�ّ�ـ��ِِ��َ� ��ـ� ذ�ـ� � ��ُْ�ِ� ��ل: ��ت ذر�� و ��� �� ا���َ��اِت ���� ر��، ��رع َو �َ�� ����ـ� ا����رات و ��� ا���� و ��� �� ا�ْ�

 � �� و �� ���ل َو �� َ�ْ��َُ� �َ�ِْٔو��َُ� إِ��� ا��ُّ� َو ا�ّ�اِ�ُ��َن ِ�� ا�ِْ��ِْ�.ا���ج، �� ��ل �� ����! ��ا ��ٔو���، ان ا��ّ 
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ُقولُوا هِذِه ِمْن ِعنِْد ّهللاِ َو إِْن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَُقولُوا هِذِه ِمْن َو إِْن تُِصبُْهْم َحَسنٌَة يَ «صدورا باذنه أيا كان:  »ِمْن ِعنِْد هللاِّ 
فَِمَن ّهللاِ َو ما أَصابََك ِمْن ِعنِْدَك قُْل كُلٌّ ِمْن ِعنِْد ّهللاِ فَ� لِهٔوالِء الَْقْوِم ال يَكاُدوَن يَْفَقُهوَن َحِديثاً. ما أَصابََك ِمْن َحَسنٍَة 

  ).۷۹: ۴( »ْن نَْفِسَك...َسيِّئٍَة فَمِ 
فإذا كانت املصيبة السيئة من عند ّهللا �ا كسبت أيديكم أم �ا كسبت أيدي الناس أم وابتالء من ّهللا، فقضية اإل�ان 

ِ َو إِنّا إِلَيِْه راِجُعونَ «باّ� أن تقول عندها    السرتجاع. مه� وجبت عليك الدفاع واإلنتصار، فإنها ال تطارد كلمة ا »إِنّا ِ�ّ
  »من اسرتجع عند املصيبة جرب ّهللا مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه«: آله و عليه هللا صىلوقد قال رسول ّهللا  

ما من نعمة وان تقادم عهدها فيجّدد لها العبد الحمد إال جّدد ّهللا له ثوابها، وما من مصيبته وإن تقادم عهدها «و
  ـ »سرتجاع إال جدد ّهللا له ثوابهافيجدد لها العبد اال 

إذا مات ولد العبد قال ّهللا ملالئكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم ـ فيقول: قبضتم �رة فٔوده؟ فيقولون: نعم، «و
  فيقول: ماذا قال عبدي؟

  ـ »فيقولون: حمد واسرتجع، فيقول ّهللا: ابنوا لعبدي بيتا يف الجنة وسموه بيت الحمد
  »فزعا فإذا أ� أحدكم وفاة أخيه فليقل: إنا ّ� وإنا إليه راجعون وإنا إىل ربنا ملنقلبون... ان للموت«و

  ـ »إذا انقطع شسع أحدكم فليسرتجع فإنها من املصائب«و ليس فحسب مصيبة املوت التي يحق لها االسرتجاع، بل و
ِ َو إِ «فقال:  آله و عليه هللا صىلو قدطفى رساج النبي   يِْه راِجُعونَ إِنّا ِ�ّ   أمصيبة هي؟ قال:آله و عليه هللا صىلفقيل يا رسول ّهللا  »نّا إِلَ

قسم ّهللا العقل عىل ثالثة أجــزاء فمــن كــّن فيــه فهــو «نعم وكل ما ئوي املٔون فهو مصيبته له وأجر وعىل الجملة 
»ن الصرب ّ� العاقل ومن � يكّن فيه فال عقل له، حسن املعرفة باّ� وحسن الطاعة ّ� وحس

١.  
هنا تلك املهمة الكربى التي يبرش ّهللا فيها، ليست هي ـ فقط ـ لفظة القول، ك� الصــرب ـ أيضــا ـ  »قالوا«هذا! ثم و

باللسان إخبارا عن حالة واقعــة يف الجنــان، فألســنتهم قائلــة وأع�لهــم ـ عنــد  »قالوا«ليس من هذه املقولة، فإ�ا 
  .»َو إِنّا إِلَيِْه راِجُعونَ  إِنّا ِ�ِّ «املصيبة ـ ع� يف القلب: 

ككــّل ـ يف  »إنا �ّ «بلسان قالهم وحالهم وأع�لهم، فهم ـ إذا ـ بكل كيانهم اسرتجاع لربهم عند مصائبهم.  »قالوا«أم 
ذواتنا وصفاتنا وأفعالنا وإدراكاتنا، فكّل مالنا ومنا وإلينا، م�ليك ّ� دون أية حرية طليقة عن مشــيئة ّهللا، فحــ� 

  كيف� كنا وأين وأّ�. »َو إِنّا إِلَيِْه راِجُعونَ «يبنا مصيبته لسنا نتضايق أبدا وال نتساءل، ألنها ليست إّال بإذن ّهللا، ثم تص
  دون انفصال علمه وقدرته وإرادته!. »َو ُهَو َمَعُكْم أَيَْن ما كُنْتُمْ «ترى ما ذلك الرجوع؟ أ رجوع إليه ع� كنا عنده؟ 

ه األخ� يف الدار اآلخرة؟ و� نكن فيها حتى نرجع إليها! ثم الرجوع إليها ليس ـ بالت�م ـ رجوعــا أم رجوع إىل عامل
  إليه حتى وإن كنا من قبل فيها!.

  ولكن أين؟ »إنا ّ� «رجوعنا اىل ما كنا يف  »إِنّا إِلَيِْه راِجُعونَ «قد يعني 
  ل؟!.وهو تحصيل للحاص »إنا �ّ «فهل رجوعا اىل ما نحن اآلن من 

ال  »�ّ «قبل اإلختيار والتكليف إذ كنا أجنّة يف بطون أمهاتنا ال نعلم شيئا حتى نعلم شيئا فكنا  »إنا ّ� «علّه رجوع اىل 
ألنفسنا، إذ � نكن نسطع عىل يشء من أمرنا، فكذلك نرجع إليه بنفس الحالة، حيث الحياة الربزخية ثم األخرى، ال 

ــَق ثـُـمَّ يُِعيــُدُه ثـُـمَّ إِلَيْــِه تُْرَجُعــونَ ّهللاُ يَ «خ�ة لألحياء فيها:  ــِه ۱۱: ۳۰( »بْــَدٔوا الَْخلْ ). (َو ُهــَو َخلََقُكــْم أَوََّل َمــرٍَّة َو إِلَيْ
اعرتاف باختيار ما اختار ّهللا لنا يوم الدنيا، وك� كنا مسّ�ين فسوف نرجع إليه كــ�  »إنا �ّ «). ف ۲۱: ۴۱(»تُرَْجُعونَ 

                                                        
أ��ج �ّ�� ����� �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ���، و ���� �� أ���� ا������ �� ����� ����  -١٥٩ -١٥٦: ١. ا��ر ا�����ر ١

أ��� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) و �� ����� ���� �� إ����� ���ـ� ��ـ���� ���ـ� و ���ـ��� ���ـ� �ـ��� ا�ـ������ 

�� و ���) ��ٔ�� أ�� و أ�� أ�� ��ا ا�������ع ��  د��ت ��� ����ت �ٕ�ذا أ�� ���� ����� ���� �� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ

ا�� ��ه ا�����؟ ����� �� ��ب ��� ����� ���ل: �� ����� إن ا��ّ� �� و �� إذا أراد أن ���� ا��ـ��� ���ـ�ا ���ـ� و إذا أراد ان 

 ��.���� ا����� ����ا ��
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  بدأنا.
حيث الرجوع و ان اقتىض البدء، فاألوىل بدءه، ثم الثانية تنتهي  »إنا �ّ «عن كال املرحلت� من  »ا إِلَيِْه راِجُعونَ َو إِنّ «أم 

... فإذا نحــن يف البــدء ١اليه مص�ا للمس�، فقولنا: إنا ّ�، اقرار عىل أنفسنا بامللك وإنا اليه راجعون، إقرار بألهالك
اختيارا ودون اختيار، ثم يف املص� ليس لنا اختيار، فأحرى لنا ان نختار يف عا� التكليف واإلختيار ما هو يختار، »�ّ «

ِ َو إِنّا إِلَيِْه راِجُعونَ «تصّربا عىل املصاب، وقوال بالصواب:    ).۲۴۵: ۲( »يَْقِبُض َو يَبُْصُط َو إِلَيِْه تُرَْجُعونَ َو ّهللاُ «ـ  »إِنّا ِ�ّ
فعىل م تأسف وتجزع أيها اإلنسان عند املصاب وال �لك إّال رب األرباب، ثم وإليه املص�! فال حول لك وال طول يف 

  املصاب الذي ليس لك فيه ذهاب وال إياب، اللهم إال الذي يأتيك جزاء ليس لك عنه محيد.
صرب عىل املصاب حيث أصاب، ال يعني الصرب عىل كل ظلم وضيم، فان واجب الدفاع عنــده يحــرّض ذلك! ولكن ال

عىل كّل محاولة مستطاعة لدفع الظلم، فإ�ا الصرب عىل ما وقع منه دون جزع او تساءل عىل ّهللا، ثم العمل الجاّد 
  عىل دفع اإلصابة املرشفة، وإزالة البقية من الواقعة.

  .۱۵۷ْم َصلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َو َرْحَمٌة َو أُولِئَك ُهُم الُْمْهتَُدوَن أُولِئَك َعلَيْهِ 
ِ الّصابِِرينَ «و عّل هذه الثالث ـ وأنعم بها وأبرش ـ هي املبّرش بها يف    :»َو بَرشِّ

يه هو ومالئكته، هي رح�ت عدة، يرفعهم ّهللا بها إىل املشاركة يف نصيب نبيّه حيث يصيل عل »َصلَواٌت ِمْن َربِِّهمْ «ف 
َكتُُه لِيُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلُ�ِت إَِىل النُّوِر َو كاَن «فهي صلوات زيادة عىل عامة الصلوات يف  ُهَو الَِّذي يَُصيلِّ َعلَيُْكْم َو َمالئِ

  خاصة مع هذه. »و رحمة«)، ثم ۴۳: ۳۳(»بِالُْمٔوِمِنَ� َرِحي�ً 
  

  نرص هللا 
كَ� قــاَل ِعيَىســ ابـْـُن «وا إِْن تَنُْرصُوا ّهللاَ يَنُْرصْكُْم َو يُثَبِّْت أَقْداَمُكْم .. إن تنرصوا ّهللا: تنرصوا إىل ّهللا يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ 

اطه املستقيم و ): تنرصوا رسول ّهللا إىل رص ۵۲: ۳َمْريََم لِلَْحواِريَِّ� َمْن أَنْصاِري إَِىل ّهللاِ قاَل الَْحواِريُّوَن نَْحُن أَنْصاُر ّهللاِ (
سبيله القويم فإىل الحياة القيمة التي خططها ّهللا لصالح العباد، و تنرصوا عقولكم يف العقل عن ّهللا، و صدوركم يف 
اإلنرشاح بآيات ّهللا و قلوبكم يف اال�ان باّ�، و ألبابكم يف الحصول عىل عمق املعرفة باّ�، تجنيدا لكل هذه الجنود 

يف معرتكات الحياة ب� كتل الحق و الباطل، ففلحا يف الحصول عىل مرضات ّهللا و فلجا ملن يصد عن يف سبيل ّهللا، 
  سبيل ّهللا.

ان تنرصوا ّهللا يف الدفاع عن رشيعة ّهللا و الحفاظ عىل شعائر ّهللا و دفع النسناس عن رشيعة الناس: .. َو إِنَّ ّهللاَ َعىل 
ْعٍض ْخِرُجوا ِمْن ِديارِِهْم بَِغْ�ِ َحقٍّ إِّال أَْن يَُقولُوا َربُّنَا ّهللاُ َو لَْو ال َدفـْـُع ّهللاِ النّــاَس بَْعَضــهُْم بِــبَ نَْرصِِهْم لََقِديٌر. الَِّذيَن أُ 

نَّ ّهللاُ َمْن يَنْ  َمْت َصواِمُع َو بِيٌَع َو َصلَواٌت َو َمساِجُد يُْذكَُر ِفيَها اْسُم ّهللاِ كَِث�اً َو لَيَنُْرصَ ُرصُــُه إِنَّ ّهللاَ لََقــِويٌّ َعِزيــٌز. لَُهدِّ
الَْمْعُروِف َو نََهْوا َعِن ا الةَ َو آتَُوا الزَّكاَة َو أََمُروا بِ ِ عاقِبَُة اْألُُموِر (الَِّذيَن إِْن َمكَّنّاُهْم ِيف اْألَْرِض أَقاُموا الصَّ : ۲۲لُْمنَْكِر َو ِ�ّ

۴۱.(  
يعا وتكوينا، تحريضا وتأييدا، فثم إذا ما اندفعوا وحققوا نرص ّهللا ســ�هم فاّ� هو الذي يدفع األرشار باألبرار ترش

أنصار ّهللا ـ أي: األنصار إىل ّهللا ـ ويف الحق أنصار أنفسهم يف االنسالك إىل سلك ّهللا: سبيل ّهللا التي هي سبيل صالح 
  اإلنسان يف الحياة:

عزيز الحكيم وا�ا أراد ان يبلوكم أيكم أحســن عمــال، فلم يستنرصكم من ذل وله جنود السموات واألرض وهو ال«
وبادروا بأع�لكم تكونوا مع ج�ان ّهللا يف داره رافق بهم رسله و أزارهم مالئكته وأكرم أســ�عكم عــن أن تســمع 

»حسيس نار ابدا وصان أجسادهم ان تلقى لغوبا ونصبا
٢.  

                                                        
 .ا����م ������ ا����م ���   �� ا��ل ا����� و ��� ا������ ١٤٤: ١. ��ر ا������ ١

 
 .ا����م ����. ��� ا������ ����� ا����� ا���� ���� �� ا����م ���  ٢
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: دين ّهللا وطريقه، وتنرصوا حزب ّهللا وفريقه، ومن أصدق مصاديقه الجهــاد يف ســبيل ّهللا قــاتال أو  فإِْن تَنُْرصُوا ّهللاَ
ّهللاُ بَِعذاٍب ِمــْن  مقتوال كإحدى الحسني�: قُْل َهْل تََربَُّصوَن بِنا إِّال إِْحَدى الُْحْسنَيَْ�ِ َو نَْحُن نََرتَبَُّص بُِكْم أَْن يُِصيبَُكمُ 

  ):۵۲: ۹ِعنِْدِه أَْو بِأَيِْدينا.. (
).. انه يثبت ۶: ۴۱إِْن تَنُْرصُوا ّهللاَ هكذا يَنُْرصْكُْم في� نرص�وه َو يُثَبِّْت أَقْداَمُكْم: ل� تستقيموا إليه: فَاْستَِقيُموا إِلَيِْه (

تفلّوا عن قوة اال�ان إىل ضعف، وال �لّوا عن الحرمــان أقدامكم عىل اإل�ان الجهاد حتى ال تفروا من الزحف، وال 
وال تفشلوا، فعىل قدر النرص يكون التثبيت ومن ثم ينمو حتى الثبات عىل اإل�ان ولو عند انفالت الروح قتــاال يف 
 سبيل ّهللا! ف ان الجهاد باب فتحه لخاصة أولياءه، وسوغهم كرامة منهم ونعمة ذخرهــا، والجهــاد لبــاس التقــوى

ودرع ّهللا الحصينة، وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه ّهللا ثوب الذلة و شمله البالء، وفارق الرجاء، ورضب 
عىل قلبه باإلسهاب وديث بالصغار والق�ءة، وسيم الخسف، ومنع النصــف، وازيــل فيــه الحــق بتضــييعه الجهــاد 

وا ّهللاَ يَنُْرصْكُْم َو يُثَبِّْت أَقْداَمكُمْ وغضب ّهللا برتكه نرصته وقد قال ّهللا عز وجل: إِْن تَ  ثم إن لتثبيــت االقــدام يف  ١نُْرصُ
الحياة: يُثَبُِّت ّهللاُ الَِّذيَن آَمنُوا بِالَْقْوِل الثّابِِت هذه السبيل جلوات شتى ومجاالت: يف معارك الكرامة وكافة معرتكات 

نْيا َو ِيف اآلِْخرَِة.. ( ): (إِذْ يُوِحي َربَُّك إَِىل الَْمالئَِكِة أَ�ِّ َمَعُكْم فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آَمنُوا َسأُلِْقي ِيف قُلُوِب ۲۷: ۱۴ِيف الَْحياِة الدُّ
بُوا ِمنُْهْم كُلَّ بَنانٍ  الَِّذيَن كََفُروا الرُّْعَب  بُوا فَْوَق اْألَْعناِق َو اْرضِ   ).۸:۱۲(»فَاْرضِ

  و هذه النرصة املطلقة من ّهللا ليست إال عند مطلق النرصة من املٔون� باّ�:
ان يتجردوا يف نفوسهم برغباتها ّ�، فيتجردوا عنها وعن كل نفائسهم حفاظا عىل رشيعة ّهللا، تفدية لحياة شخصية 
إلقامة حياة ج�ه�ية عىل ضوء دين ّهللا، أو �يتوا من هو خطر عىل حياة الرشيعة، دو�ا غــبش هنــا وهنــاك وال 

  غش يغطي:
ه و عليـه هللا صىلان يكون الجهاد صيغة واحدة: ِيف َسِبيِل ّهللاِ وقد سئل رسول ّهللا   عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، آـل

فال راية يف الحرب  ٢بيل ّهللا؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللاويقاتل رياء، اّي ذلك يف س
  دون اية رايات أخرى من حميات وشجاعات وسائر الرغبات. »ال إِلَه إِالَّ هللاُّ «إال راية: 

النرص هنا وما النرص إال به: أن تثبت عىل املحنة والــبالء حتــى تنترصــ فكيــف و ترى كيف ان تثبيت األقدام يتلو 
يتأخر هنا عن النرص؟ أقول: هناك تثبيت أول هو من أداة النرص ان يثبت عىل املحنة والبالء، وآخر هو أن يثبــت 

وكث� منهم يخرسون إذ  عىل النرص والنع�ء ل� ال ينترص ببطرهم وزهوهم األعداء، فكث� هٔواء الذين ينترصون، ثم
  ال يثبتون عىل رشوطات النرص، وقليل هٔواء الذين يثبتون فيكرسون شوكة العدو عىل طول الخط دو�ا رجعة.

إذا فالنرص الدائب يعيش ب� ثبات� اثن�، ثانيه� األهم فانه اداة استمرارية النرص وإنتاجه، فليست بداية النرصــ 
الذي يكلف من الثبات اك� واك�، فلذلك يتأخر اثبات األقدام عىل النرص: إن يَنُْرصْكُْم  هي نهاية املعركة، وا�ا دوامه

  َو يُثَبِّْت أَقْداَمُكْم!.
هذه نرصة املٔون� وهدايتهم، فكيف إذا تعسة الكافرين وضاللتهم، وكل إنسان يعمل عىل شاكلته: َو الَِّذيَن كََفُروا 

  �لَُهْم:فَتَْعساً لَهُْم َو أََضلَّ أَعْ 
ْن َ�ِْيشــ َســوِ  ي�ا فَتَْعساً لَهُْم سقوطا عىل وجوهم �شون، دون قيام وانتعاش: أَ فََمْن َ�ِْيش ُمِكب�ا َعىل َوْجِهِه أَْهدى أَمَّ

) مثاالن ملشية الكافرين واملٔون� يف الحياة، فمشية الكافر تعسا مكبا عىل وجهه ا�ــا ۲۲: ۶۷َعىل ِرصاٍط ُمْستَِقيٍم (
  يف ضالل، وإن كانت بكل دالل وجالل. هي
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، فس�ة املكب عىل وجهــه يف ١ثم وليس التعس هنا دعاء من ّهللا وإ�ا إخبار أن ّهللا أضل اع�لهم �ا أضلها تعسهم
الل أع�لهم مه� كان ّهللا هو املحقق لضاللهم: تركا لهم مشيته ليست إال مص�ة الضاللة، فتعسهم هو السبب لض

فهم وأع�لهم  »فَلَّ� زاُغوا أَزاَغ ّهللاُ قُلُوبَُهمْ «يف عيّهم يعمهون، او دفعا لهم يف غيهم �رحون جزاء �ا كانوا يعملون، 
  اىل ضياع وفناء، و ّهللا منهم براء:

أَنَُّهْم كَرُِهوا ما أَنْزََل ّهللاُ   فَأَْحبََط أَْع�لَُهْم: أحبط ّهللا اع�لهم �ا انحبطت بكراهتهم ما أنزل ّهللا، فالضالل هناك ذلَِك بِ
الَِّذيَن  هو الحبط هنا، مسببا عن تعسهم �ا فيه كراهة ما أنزل ّهللا! أَ فَلَْم يَِسُ�وا ِيف اْألَرِْض فَيَنْظُرُوا كَيَْف كاَن عاقِبَةُ 

َر ّهللاُ     َعلَيِْهْم َو لِلْكاِفِريَن أَْمثالُها.ِمْن قَبْلِِهْم َدمَّ
استفهام تنديد وتبكيت �ن ال يس� يف األرض، يف تاريخ األرض �ن عليها جغرافيا، ويف جغرافيا األرض تاريخيا، س�ا 

ا، فالســ� يف األرض، يف ســ� األقــوا م املٔونــة بدنيا ونظريا، ليأخذ عربا عرب هذه املص�ة الضاربة يف األرض اىل أكنافهــ
والكافرة، وماذا فعل بهم وماذا بقي لهم من آثار، ان يف ذلك لعربة ملــن يخىشــ، وتخفيفــا لبــأس البــٔوى الــذين ال 

  يخشون ّهللا فهم يف طغيانهم يعمهون:
بِ�َ « ) (أَ فَلَْم يَِســ�ُوا ِيف اْألَرِْض ۱۳۷: ۳( »قَْد َخلَْت ِمْن قَبْلُِكْم ُسنٌَن فَِس�ُوا ِيف اْألَرِْض فَانْظُروا كَيَْف كاَن عاقِبَُة الُْمَكذِّ

ــُدورِ فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بِها أَْو آذاٌن يَْسَمُعوَن بِها فَإِنَّها ال تَْعَمى اْألَبْصاُر َو لِكْن تَْعَمى الْقُ   »لُوُب الَّتِي ِيف الصُّ
)۲۲ :۴۶.(  

وفرقعــات، مشــاهد األشــالء والــدماء مــن كــل دمــار وبــوار  هذه اآليات وعرشات أمثالها: انها لفتات فيها ضجات
كضــابطة عامــة للكفــار يف الطــول التــاريخي  »َو لِلْكاِفِريَن أَْمثالُهــا«للمكذب� قبلهم، وليأخذوا عنها عربا يف أمثالها: 

 شاكلته والعرض الجغرايف، دون اختصاص بالغابرين، فلمن يستقبل والحارضين أمثال هذه العاقبة املدمرة، كل عىل
  وما ربك بظالم للعبيد!.

فالكافر ـ أيا كان ـ عاقبته التدّمر والتذّمر، فليكن الغابر امثولة وعربة للحارض، وقد كان بعضــهم أشــد مــنهم قــوة 
  وأك� جمعا، ف� بال األخف األجوف ال يخىش أمثالها؟!.

سباب الدمار الوالء، وأسباب القرار لهٔواء يف و من ثم قاعدة قا�ة يف الحياة للذين آمنوا والذين كفروا، تكشف لنا ا
  صيغة فريدة ترتدد هنا وهناك:

  ذلَِك بِأَنَّ ّهللاَ َمْوَىل الَِّذيَن آَمنُوا َو أَنَّ الْكاِفِريَن ال َمْوىل لَهُْم.
نْيا َو يَْوَم يَُقوُم إِنّا لَنَنُْرصُ رُُسلَن«يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة:  »بِأَنَّ ّهللاَ َمْوَىل الَِّذيَن آَمنُوا« ا َو الَِّذيَن آَمنُوا ِيف الَْحياِة الدُّ

  يف الحياة الدنيا فضال عن اآلخرة. ») (َو أَنَّ الْكاِفِريَن ال َمْوىل لَُهمْ ۵۱: ۴۰( »اْألَْشهادُ 
  ولهم اولياء مه� كانوا شياط�،  »أَنَّ الْكافِِريَن ال َمْوىل لَهُمْ «ترى كيف 

الحياة، وينرصونهم يف زهرتها وبهجتها، يف جمعها ب�وتها، يف زعامتها ورئاستها، ويف كل مجاالتها، يزخرفون لهم دنيا 
اَء لِلَِّذيَن ال ئُوِمنُونَ «وذلك �ا جعل ّهللا:  ياِطَ� أَْولِي ا الشَّ   )؟.۲۷: ۷( »إِنّا َجَعلْنَ

اال�انية عمــال يف االوىل وجــزاء يف االخــرى، وال نقول: والية ّهللا تعني انها تغني عمن سواه فالحا ونجاحا يف الحياة 
ُهْم طائٌِف ِمــَن «تغني والية غ� ّهللا وال تعني إال تأخ�ا عن الحياة ومّدا يف الغي والشهوات:  إِنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا إِذا َمسَّ

ونَُهْم ِيف  وَن. َو إِْخوانُُهْم َ�ـُـدُّ يْطاِن تََذكَُّروا فَإِذا ُهْم ُمبِْرصُ ــونَ الشَّ ). وّهللا �ــد أوليــاءه يف ۲۰۲: ۷( » الَغــيِّ ثـُـمَّ ال يُْقِرصُ
  الطاعات:

ففي� تثبت الوالية للكافرين تعنى والية الغي والطغوى، وفي� تنفي فهي والية التقوى، فلو � تكن لهم أية والية ال 
ن� من أّال يكون لهم ويل أصال، طغوى وال تقوى كان أهون لهم وأنجى، فوالية الشيطان الذي �دهم يف الغي هي أ 

يُْخرُِجونَهُْم ِمَن النُّوِر إَِىل  ّهللاُ َوِيلُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجهُْم ِمَن الظُّلُ�ِت إَِىل النُّوِر َو الَِّذيَن كََفُروا أَْولِيأوُهُم الطّاُغوتُ «ف 
: يخرجهم من الظل�ت إىل ») (َو أَنَّ الْكاِفِريَن ال َمْوىل لَُهمْ ۲۵۷: ۲( »الظُّلُ�ِت أُولِئَك أَْصحاُب النّاِر ُهْم ِفيها خالُِدونَ 
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النور، وإ�ا من النور إىل الظل�ت مه� زخرفت لهم الحياة الدنيا فهم يعيشــون ظلــ�ت الحيــاة يف األوىل بزالتهــا 
  وضالالتها، ويصلون يف األخرى سع�ا.

مٔون� إال نرصهم يف تقدم اال�ان والثبات عليه، ان يقيموا عىل اال�ــان و ليس النرص والوالية املوعود ان من ّهللا لل
ويستقيموا إىل ّهللا وإن زهقت أرواحهم، ثم يوم القيامة يضل الكافرون عن أوليــاءهم ويضــلون عــنهم، واملٔونــون 

ُهْم يَْحزَنُوَن. الَِّذيَن آَمنُوا َو كانُوا يَتَُّقــوَن، لَُهــُم يجدون والية ّهللا أزهر وأظهر: أَال إِنَّ أَْولِياَء ّهللاِ ال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال 
نْيا َو ِيف اآلِْخرَِة ال تَبِْديَل لَِكلِ�ِت ّهللاِ ذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم (   ). ۶۴: ۱۰الْبُْرشى ِيف الَْحياِة الدُّ

س ذلك تخليا منه عن واليتهم، وال تخلفا لوعده لهم، ففي� يقدم ّهللا أولياءه للبالء، او ال يحول بينهم وب� البالء، لي
إِنَّ َمَع الُْعْرسِ يُْرساً او ابتالء �ا تخلفــوا ـ يف االوىل، ولكــيال يبتلــوا بــالجزاء األنــ� يف  وا�ا بالء معه وبعده الرخاء فَ

  اء.األخرى، فبالء املٔون رخاء أو رجاء الرخاء، ونعمة الكافر نقمة وابتالء، وّهللا منه بر 
فذلَِك: الفوز العظيم يف الحياة من النرص والتأييد للمٔون�: أن كّفر عنهم سيئاتهم وأصلح بــالهم ويــدخلهم الجنــة 
عرفها لهم، وان ّهللا ينرصهم ويثبت اقدامهم: بِأَنَّ ّهللاَ َمــْوَىل الَّــِذيَن آَمنُــوا: يــيل أمــورهم يف أوالدهــم وأخــراهم يف 

  اء األوىف، ألنهم دخلوا يف حظ�ة العبودية ا�انا وعمال صالحا، فهو هو وليهم وكفى.رصاطي التكوين والترشيع فالجز 
و ذلَِك الكبت امله� عىل الكافرين أن أضل أع�لهم فتعسا وتدم�ا يف أوالهم، ويف األخرى النار مثــوى لهــم ب أَنَّ 

يْتُُموها أَنْتُْم َو آبأوكُْم (الْكاِفِريَن ال َمْوىل لَُهْم إال أس�ء ال تحمل مسميات: إِْن ِهَي إِ    ).۲۳: ۵۳ّال أَْس�ٌء َسمَّ
  و ليست حياتهم يف األوىل إال حياة األنعام وأضل سبيال ثم يف العقبى النار مثوى لهم:

يَن كََفُروا يَتََمتَُّعوَن َو يَأْكُلُوَن كَ� إِنَّ ّهللاَ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت َجنّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَنْهاُر َو الَّذِ 
  تَأْكُُل اْألَنْعاُم َو النّاُر َمثْوًى لَُهْم.

لقد صاغ املٔونون أنفسهم بصيغة اإلنسان باال�ان وعمل الصالحات، فساقهم ّهللا إىل جنات، وصاغ الكفار أنفسهم 
فحاق بهم ما كانوا يكفرون، إذ يحسبون الحياة كل  بصيغة األنعام بالتمتع واالكل مسامح� عن ض�ئرهم وعقولهم

الحياة مائدة طعام وفرصة متاع دون أن يهدفوا وراءه ما يهدفه اإلنسان، وال تقوى يف اقتناءه ع� ال يبــاح، وتــرى 
ألنعام ملاذا النار مثوى لهم وحدهم دون األنعام وهم يتمتعون متعة األنعام ويأكلون اكلة األنعام؟.. وألن ّهللا خلق ا

هكذا ليصلحوا أكال لإلنسان، فلو شعروا ما يشعره اإلنسان ملا رأيت منها سمينا، وأما اإلنسان فقد خلقه للمعرفــة 
والطاعة، متذرعا كل ما يف الحياة إلك�ل نفسه وذويه كإنسان، فإذ ال يفقه بقلبه وال يبرص بعينه وال يسمع باذنه 

َرأْنا لَِجَهنََّم كَِث�اً ِمَن الِْجنِّ َو اْإلِنِْس لَُهْم قُلُوٌب ال يَْفَقُهوَن بِهــا َو لَُهــْم أَْعــُ�ٌ ال َو لََقْد ذَ «فهو إذا صيغة سائغة للنار: 
اْألَنْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُولِئَك ُهُم الْغاِفلُونَ   ): هــم كاألنعــام۱۷۹: ۷( »يُبِْرصُوَن بِها َو لَُهْم آذاٌن ال يَْسَمُعوَن بِها أُولِئَك كَ

في� يستهدفون من الحياة، وهم أضل من األنعام إذ قّرصوا هنا ثم النار مثوى لهم دون األنعام، حيث محقوا كل 
س�ت االنسانية ومعاملها، فانسحقوا يف وص�ت البهيمية ومظاملها دون تعفف عن قبيح، وال تلهف عــىل مظلــوم، 

  ذة، فأصبحوا أضل من االنعام الهيام.فقد انضغطوا تحت وطأة الشهوة، وانهتفوا بهتاف املتعة الل
و انها لهي موازنة جميلة دون مجاملة ب� اإلنسان الحيوان هدفا يف الحياة، وس�ة ومص�ة مه� اختلف الشكالن: 
ان الحياة الدنيا املتاع يعاملها املٔون كمتاع يشرتي به الحياة العليا، زهدا عنها، أو رصفا لها كسبيل إىل العال، مبرصا 

ا ما وراءها فهي تبرصه، ثم الكافر يعاملها كمتعة ال متاع، يذهب طيباته اقتناعا ملتاع الدنيا، قلبا للثمن مثمنــا، به
مكبا عىل وجهه يف مشيه، مبرصا إليها كنهاية املطاف فهي تعميه! يعيش حيوانا و�وت حيوانــا وأحــون مــ� كــان 

  .»َو النّاُر َمثْوًى لَُهمْ «وأهون: 
  

  بتغاء الوسيلة اىل هللا والجهاد يف سبيل هللاتقوى هللا وا
لِ    ).۳۵ُحوَن (يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا ّهللاَ َو ابْتَُغوا إِلَيِْه الَْوِسيلََة َو جاِهُدوا ِيف َسِبيلِِه لََعلَُّكْم تُْف

ض ّهللا، سلبا قبل إيجاب، تحرزا عن إن قضية اإل�ان ـ األوىل ـ هي تقوى ّهللا واجتناب محارمه، ومن ثم تطبيق ما فر 
العقاب قبل ابتغاء الثواب، فتقوى ّهللا تحلّق عىل كافة الجنبات السلبية يف رشعة ّهللا، وقد تناســبها اآليــة الســالفة 
املهددة الذين يحاربون ّهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا، فك� من تقوى ّهللا يف القمة ترك هذه املحظــورات 
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 رشعة ّهللا، كذلك منها الحفاظ عىل حرمات ّهللا مالحقة للذين يحاربون ّهللا ويسعون يف األرض فسادا، صدا الهامة يف
  لثغرات تنشب يف أهل ّهللا، ومنها العفو عن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. 

 »الوسيلة«كرور العراقيل بحاجة إىل فتقوى ّهللا يف ذلك املثلث، تقوى بها كرامة اإل�ان يف حقله وأهله، ولكنها أمام 
هــي التوّصــل إىل اليشــء  »الوسيلة«اعتبارا بأن  »الوصيلة«دون  »الوسيلة«الصالحة، الوصيلة إىل ّهللا والتعب� هنا ب 

برغبة، وهي هنا الرغبة اإل�انية، و أما الوصيلة فهي طليقة غ� مختصة برغبة، إذا ف� ب� الوسيلة والوصيلة عموم 
  .»لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ «ه، ثم ال وصيلة عندنا توّصلنا بصورة محتومة إّال أن يشاء ّهللا، فلذلك نرى النتيجة من وج

الصالحة، وال فحسب الوسيلة االتكالية، بل واألصل يف هذه السبيل  »الوسيلة«يف تقواه الصالحة  »َو ابْتَُغوا إِلَيْهِ «إذا 
فإذا حّققــتم  »َو جاِهُدوا ِيف َسبِيلِهِ «هو الجهاد بكل الطاقات واإلمكانيات الذاتية:  الشائكة املليئة باألشالء والدماء،

  شّقا ألمواج الف� بسفن النجاة. »لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ «مثلث التقوى وابتغاء الوسيلة والجهاد يف سبيله، فقد حق لكم 
ة وسيلة معروفة يف أهل ّهللا ويف سبيل ّهللا، دون أية منكرة، المحة لكون الوسيل »وسيلة«معرفة دون  »الوسيلة«و هنا 

وسيلة معروفة أو منكرة قضية أن الغاية تربر الوسيلة، فك� أن ســبيل ّهللا خالصــة صــالحة كــ� ســنها ّهللا، كــذلك 
 ١ه املعصومونوأهلو  آله و عليه هللا صىلالوسيلة إليه ال بد أن تكون مسنونة ربانية صالحة، ومن وسيلة رسولية هي الرسول  

  وأخرى رسالية هي القرآن العظيم وهو وسيلة أصيلة للرسول، فه� وسيلتان فرقدان ال يتفارقان.
لقية وتطبيقية، شخصية وج�عية، أم أية وسيلة هي حصيلة الرتبية الربانيــة، و من ثم وسيلة علمية وعقيدية وخ

»أفضل ما توسل به املتوسلون اإل�ــان بــا� ورســوله«نبتغيها إىل ّهللا يف سلوكنا سبيل ّهللا، تحكي� لعرى تقوى هللاّ 
٢ ،

  .»تُْفلُِحونَ  (لََعلَّكُمْ 
ال تعني إىل كيانه ذاتا وصفات وأفعاال، وصوال معرفيا أماهيه من وصوالت ال تليق بذاته القدسية، وإ�ا  »إليه«و هنا 

  تعني إىل تقواه ومرضاته، معرفيا وعمليّا ك� يجب ويرىض.
هي الفطرة والعقليــة الســليمة املعروفة، املرسودة يف الذكر الحكيم هي ب� أصيلة وفصيلة، واألوىل  »الوسيلة«ثم 

وسائر اآليات األنفسية والوسيلة العملية الصالحة، والثانية هي طليق اآليات اآلفاقية كونية ورسولية ورسالية، ومن 
ثم ج�عية إىل شخصية، تجنيدا لكل الطاقات املستطاعة يف حقل التقوى، لتقوى عىل إفالح هذه السبيل الشائكة 

  فتصل إىل رضوان ّهللا.
أن �حوروا يف حياتهم تقوى ّهللا وابتغاء الوسيلة إىل ّهللا والجهاد يف سبيل ّهللا، وذلك املثلث ب�  »الَِّذيَن آَمنُوا«فعىل 

  شخيص وجمعي حفاظا عىل األفراد والج�عات.
ِذيَن آَمنُوا َعلَيْكُْم أَنُْفَسكُْم ال يا أَيَُّها الَّ «و نظ�ة هذه اآلية تبينا لهذه املسئولية اإل�انية املحلقة عىل كافة املسئوليات: 

ا اْهتََديْتُْم إَِىل ّهللاِ َمْرِجُعُكْم َجِميعاً فَيُنَبِّئُُكْم ِ�ا كُنْتُْم تَْعَملُــونَ  َحبْــِل ّهللاِ ۱۰۵: ۵( »يَُرضُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَ ) (َو اْعتَِصــُموا بِ
  ).۲۰۰: ۳( »ا الَِّذيَن آَمنُوا اْصِربُوا َو صابُِروا َو رابِطُوا َو اتَُّقوا ّهللاَ لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ يا أَيُّهَ «) و۱۰۳: ۳( »َجِميعاً َو ال تََفرَّقُوا...

ذلك، وقد تعني الوسيلة املبتغاة ـ إىل وسيلة التقوى ـ حصيلتها يوم األخرى وك� يف خطبة الوسيلة لإلمام عيل أم� 

                                                        
: ا��ٔ��� �� ٓا�� و ���� ا��� ����� ���ن ا��ٔ���ر �� ��ب �� ��ء �� ا��ٔ���ر ا������� و �ٕ����ده ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�   ٦٢٦: ١. ��ر ا������ ١

��ّ�، و �� �����ت �� أ����� ��� أ��ع ا��ّ� و �� ����� ��� ��� ا��ّ�، �� ا���وة ا����� و �� ا������ إ�� ا ا����م �����و�� ا�����  

أ����� ���� �� ��� ا��ّ� �� أ��� أ����� ���� �� أ��� ��  ٣٤٢: ١أ��ج ا������� �� ��ا�� ا������ ج  -٥٧٨: ١٤أ���ق ا��� 

���� أ����� ��� ا����� �� ���� �� أ��� ��ل ����� أ��� �� ���ر ا������ �� ��� �� ���� �� ��� �� ����� �� ����� �� 

ُ��َن إِ�� َر��ِ�ُ� ا�َْ�ِ���َ�َ «� ���� ����  .ا����م �������ل: �� ا���� و ��� و ����� و ا���� و ا�����  ...» ا�و��َِ� ا��ِ��َ� َ�ْ�ُ��َن َ�ْ��َ

 
 ... ا����م ������ل أ�� ���� ا�����   ٦٤٧: ٢. ����� ا����ر ٢
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السالم عليهاملٔون�  
هنا وسيلة األوىل  »الوسيلة«. فقد تجمع ٢درجته يف الجنةآلـه و عليه هللا صىلوهي عىل حد املروي عن الرسول   ١

   املحظورة، فإ�ا هي املحبورة.واألخرى ك� سنها ّهللا وقررها، دون الوسائل املختلفة وال سي�
تحلّق إىل أصيل التقوى فصيلتها الوسيلة إليها، فال يتوسل إىل التقوى بوســيلة الطغــوى، والغايــة  »اتَُّقوا ّهللاَ «و هنا 

ليست لتربر الوسيلة، فإ�ا التقوى تربّرها ك� تّربر الغاية، سلسلة متواصلة مــن الحيــاة اإل�انيــة راحلتهــا التقــوى 
  ها، وهي الرصاط املستقيم.كزاد
تعم تقوى السلب تركا للمحظورات، وتقوى اإليجاب فعال للمحبورات املشكورات، ومن ثم ال تتحقق  »اتَُّقوا ّهللاَ «ثم 

املقّربة إىل ّهللا، وك� هي لغويا التوسل التقرّب إىل اليشء  »الوسيلة«التقوى دون أية وسيلة وال بأية وسيلة، فإ�ا هي 
  سيلة مقّربة مرغوبة، ال مغّربة منكوبة.برغبة، و 

فتخيّل التقوى دون أية وسيلة، هو كتخيّلها بوسيلة مغّربة غ� مرغوبة، إنّه تخيل جاهل قاحل، قد غرق فيها خلق 
كث�، كالقائل� إن الغاية تربر الوسيلة فيتذرعون بأية وسيلة محظورة للحصول عىل الغاية املرغوبــة، والقــائل� أن 

بالعبادة غ� مفروض عىل من هو متّق يف قلبه، أو الواصل إىل ّهللا بعبادته، حيث العبادة ليست إّال للوصول التوسل 
  .»َو اْعبُْد َربََّك َحتّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ «إىل اليق�: 

املحلقــة عــىل  إذا فرتك الوســيلة الصــالحة إىل ّهللا ويف تقــوى ّهللا لــيس إال طغــوى عــىل ّهللا، تخلفــا عــن رشعــة هللاّ 
املسئوليات القلبية والقالبية، الشخصية والج�ه�ية، وأما الغاية التي هي أهم من الوسيلة فقد تتربر وسيلتها ح� 
يدور أمر الواجب بينه� كغاية اإلنجاء من الغرق حيث تتربر وسيلته املحظورة كلمس بدن األنثى للذكر وعكسه، 

  سيلة محظورة إّال يف ذلك الدوران.إذا فليست كل غاية محبورة تربر كل و 
و ألن خطاب اإل�ان هنا يقتيض حارض اإل�ان للمخاطب�، فالوسيلة ـ إذا ـ هي غ� حارض اإل�ان، مه� عمت جاّده 

                                                        
أ�� » ا������ و و��ه ا��� و �� ���� ا��� و��ه ٓا�� و ���� ا��� ���أ��� ا���س إن ا��� �� و �� و�� ���� ����ا  «����: . و �� ��� �� ا�١

��اد و إن ا������ أ��� درج ا����، و ذروة ذوا�� ا�����، و ����� ���� ا��ٔ����، ��� أ�� ����ة �� ��� ا�����ة إ�� ا�����ة ��� ا���س ا�

�� �� ��� ����ة درة إ�� ����ة ����ة إ�� ����ة ز���� إ�� ����ة ��ؤة إ�� ����ة ������ إ�� ����ة ز��دة إ�� ����ة ������ إ��  ���� ��م، و

إ�� ����ة ذ�� إ�� ����ة ��� إ�� ����ة ���م إ�� ����ة ��اء إ�� ����ة ��ر ��  -��د ا����ر - ����ة ����ر إ�� ����ة ���� إ�� ����ة �����ح

����� ���� ����� ���� �������، ر��� �� ر��� ا��ّ� و ر��� �� ��ر ا��ّ� ���� ��ج ا����ة  ٓا�� و ���� ا��� ���أ���� ��� �� ا����ن و ر��ل ا��ّ�  

ر��� ��  - ��ن����ن ر����ن �� -و إ���� ا������ و �� أ��ق ���ره ا����� و أ�� ����� ��� ا��ر�� ا������ و �� دون در���، و ��ّ� ر����ن

و ر��� �� ����ر، و ا���� و ا��ٔ����ء �� و���ا ��� ا���ا�� و أ���م ا��ٔز��� و ��� ا����ر �� أ������ �� �������  -أر��ان -أر��ان ا���ر

�� �� ���� ��� ا���ر و ا���ا��، �� ��ا�� ��� ���ب و �� ��ّ� ���� إ�� ��� ��ٔ��ار�� و ��� �� ������ و �������، و �� ���� ا����

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

 ���� ��ٔ�� ���� ا���اء:ٓا�� و ���� ا��� ��������ر ����ه، و �� ���ر ا������ �� ���ر ا����ل  

أ�� ا���� و آ�� ������ ا��ٔ�� و ا��ي �� ا���� ا��ٔ���، �� ��ز أ�� و �� ��ل ا��وح و ا���� إ�� �� ��� �� أ�� ا����� ���� ��� 

آ��� و ���ز�� ا���م ���  ����� �ٕ����ص ���� و ا�����اء �������� ��ٔ����ا �� أ�� و���� ا��ّ� ����ض و����� و ��ف ������ و ��م م

��ود �� ا��ّ� �� ذ��ه و ر���� و ��ا�� و أ���م ا��ٔز��� أ����ا ���اد و����� و ��� ر��� ��ر �������� و �� أ�� ا�����اف و ا�

 ��اء ��� ���� �����ن.

 
���ل: إذا ��ٔ��� ا��ّ� �� ����ٔ��ا ا������ ���ٔ���  ��آ  و ���� ا��� ���. �� ���ب ��� ا���ا�� �ٕ����ده إ�� أ�� ���� ا���ري ��ل: ��ن ا����  ٢

�� ا������ ���ل: �� در��� �� ا���� و �� أ�� ����ة �� ��� ا�����ة إ�� ا�����ة ��� ا���س ا���اد ���ا و �� �� ٓا�� و ���� ا��� ���ا����  

ا������ ��� ���� �� در�� ا������ و �� �� درج ا������  ��� ����ة ���� إ�� ����ة ����ت إ�� ����ة ذ�� إ�� ����ة ��� ���ى ��� ��م

 ...».���� ��� ��ن ��ه ا��ر�� در��� «������ ��� ا���ا�� ��� ���� ����� ��� و �� ���� و �� ���� إ�� ��ل: 
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...«الجديد بعد ما كان، ف    .»يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاّ�ِ
والجهاد يف سبيل ّهللا مثلث من الواجب األصل أمام ّهللا، املهنــدس عليهــا  ذلك، فتقوى ّهللا، وابتغاء الوسيلة إىل هللاّ 

َعذابَُه أُولِئَك الَِّذيَن يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن إِىل َربِِّهُم الَْوِسيلََة أَيُُّهْم أَقْرَُب َو يَْرُجوَن َرْحَمتَُه َو يَخافُوَن «رصح اإل�ان باّ� ف 
حيث  آله و عليه هللا صىل) وهي وسيلة القرب إىل ّهللا املحتاج إليها لكّل حتى رسول ّهللا  ۵۷: ۱۷(»ُذوراً إِنَّ َعذاَب َربَِّك كاَن َمحْ 

»يَبْتَُغوَن إِىل َربِِّهُم الَْوِسيلََة أَيُُّهْم أَقْرَُب «قال: سلوا ّهللا يل الوسيلة، قالوا: وما الوسيلة؟ قال: القرب من ّهللا ثم قرء 
١.  

  تعم كل مراتبها ملختلف درجات املٔون�. »الوسيلة«إذا ف 
ة و حصيلة البحث عن الوسيلة أنها ب� أنفسية وآفاقية، واألنفسية ب� عقليــة وفطريــة كــ� اآلفاقيــة بــ� رســولي

ورسالية وكونية أخرى هي سائر اآليات اآلفاقية، ثم التطبيق عمليا، فهي خطوات ثــالث يف ســبيل ّهللا أوالهــا هــي 
  أوالها وأخراها هي العمل وأوسطها الوسيلة املعرفية الوسيطة من وحي ّهللا.

قدمات الواجبات واجبــة، و آية الوسيلة هذه هي من عساكر الرباه� القرآنية املٔودة لرباه� فطرية وعقلية أن م
فتقوى ّهللا يف السلبية التحر�ية واإليجابية اإليجابية تحتاج إىل ابتغاء الوسيلة فهــي ايضــا واجبــة كوجوبهــا، دون 

  حاجة إىل إ املباحث األصولية حولها.
  يفلجون: ومن ثم ضّفة الكفر وصفته ألهله حيث هم »لََعلَّكُْم تُْفلُِحونَ «فهذه ضّفة اإل�ان بصفته ألهله 

الِْقياَمِة ما تُُقبَِّل ِمنُْهْم َو لَُهْم إِنَّ الَِّذيَن كََفُروا لَْو أَنَّ لَُهْم ما ِيف اْألَرِْض َجِميعاً َو ِمثْلَُه َمَعُه لِيَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعذاِب يَْوِم 
  ).۳۶َعذاٌب أَلِيٌم (

وحملوا  »لَْو أَنَّ لَُهْم ما ِيف اْألَرِْض َجِميعاً َو ِمثْلَُه َمَعهُ «ذاب ّهللا ف وماتوا وهم كفار لن يفتدوا من ع »إِنَّ الَِّذيَن كََفُروا«
َل ِمنُْهمْ «معهم هذه اململكة الواسعة  إذ ال فدية عن عذاب يومئــذ مهــ�  »لِيَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعذاِب يَْوِم الِْقياَمِة ما تُُقبِّ

ــُه ): (۱۷: ۱۳كانت ضعف ما يف األرض ك� هنا ويف ( َو الَِّذيَن لَْم يَْستَِجيبُوا لَُه لَْو أَنَّ لَُهْم ما ِيف اْألَْرِض َجِميعــاً َو ِمثْلَ
): (َو لَْو أَنَّ لِلَِّذيَن ظَلَُموا ما ِيف ۴۷: ۳۹ويف ( »َمَعُه َالفْتََدْوا بِِه أُولِئَك لَُهْم ُسوُء الِْحساِب َو َمأْواُهْم َجهَنَُّم َو بِئَْس الِْمهادُ 

لَُه َمَعُه َالفْتََدْوا بِِه ِمْن ُسوِء الَْعذاِب يَْوَم الِْقياَمِة َو بَدا لَُهْم ِمَن ّهللاِ ما لَمْ اْألَ  يَُكونُوا يَْحتَِسبُوَن. َو بَدا  رِْض َجِميعاً َو ِمثْ
جرم لو يفتدي من عــذاب يومئــذ ): يود امل۱۱: ۷۰ثم يف ( »لَُهْم َسيِّئاُت ما كََسبُوا َو حاَق بِِهْم ما كانُوا بِِه يَْستَْهِزٔونَ 

ببنيه. وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تٔويه. ومن يف األرض جميعا ثم ينجيه. كال انها لظى ثم املزيد عىل األرض وما 
َل ِمْن أََحِدِهْم ِمْل «فيها ومثلها معها  َهباً َو لَِو افْتَدى بِِه أُولِئَك ُء اْألَرِْض ذَ  إِنَّ الَِّذيَن كََفُروا َو ماتُوا َو ُهْم كُّفاٌر فَلَْن يُْقبَ

ينَ    ).۹۱: ۳( »لَُهْم َعذاٌب أَلِيٌم َو ما لَُهْم ِمْن ناِرصِ
و إن أقىص ما يتصوره الخيال عىل أساس االفرتاض غ� الواقع، واقعه هو أن يكون للذين كفــروا كــل مــا يف األرض 

با، وذلك أعىل ما يتصوره الخيال، ثم يصورهم ء األرض ذه ومثله معه، ثم وأهلوهم وجميع من يف األرض، ثم ومل
ما تُُقبَِّل «وهم يحاولون االفتداء بهذا وذاك و ذيّاك لينجوا بها من عذاب يوم القيامة، ومن ثم اإلياس املطلق املطبق 

  .»ِمنُْهمْ 
النار خالدين فيها، وهكذا  فهٔواء وهم تاركوا اإل�ان والتقوى وابتغاء الوسيلة إىل ّهللا والجهاد يف سبيل ّهللا لهم عذاب

  نسمع ربنا يحيل االفتداء من العذاب.
  

  تعاون عىل الرب والتقوى يف هللا 
  هنا ضابطتان اثنتان إيجابية وسلبية تجتثان كافة االعتداءات املحظورة عن حقل اإل�ان:

  ُعْدواِن َو اتَُّقوا ّهللاَ إِنَّ ّهللاَ َشِديُد الِْعقاِب.َو تَعاَونُوا َعَىل الِْربِّ َو التَّْقوى َو ال تَعاَونُوا َعَىل اْإلِثِْم َو الْ 
هو الخ� الواسع من الّرب: الواسع، والتقوى هي االتقاء عن الرش واسعا وسواه، فك� عىل املٔون تحقيق الخ�ات  »الرب«

ا وعمليا، نفسيا وماليا وترك الرشور شخصيا، كذلك ه� عليه ج�عيا، تعاونا بكافة القوات واإلمكانيات عقليا وعلمي

                                                        
 : ...آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ا�����ي و ا�� ��دو�� و ا���� �� �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�   -١٩٠: ٤. ا��ر ا�����ر ١
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وما أشبه، عىل الرب والتقوى عىل أية حال، دعوة إىل الخ�، وأمرا باملعروف ونهيا عن املنكر وجهادا مرتامية األطراف 
  يف سبيل ّهللا.

صــدق �ــا يورثــه، وأ  »و العــدوان«َو ال تَعاَونُوا َعَىل اْإلِثِْم وهو كل ما يبطئ عن الثواب كالخمر وامليرس وما أشــبه، 
مصاديقه كأنجسها الخمر وامليرس حيث يورثان العداوة والبغضــاء، فكــل تعــاون عــىل الخمــر تعــاون عــىل اإلثــم 
والعدوان، ومنه بيع العنب ممن تعلم أنه يعمله خمرا، كحمل الخمر وبيعها وكل محاولة لها، وقد لعن رسول ّهللا  

  ١يف الخمر كل مع� ومعاون. آله و عليه هللا صىل
  َو اتَُّقوا ّهللاَ يف كل سلب أو إيجاب فرديا وجمعيا إِنَّ ّهللاَ َشِديُد الِْعقاِب عىل غ� املتق� الطغاة.

ما حاك يف القلب وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس الرب ما اط�ن إليه القلب واط�نت إليه النفس، واإلثم «ذلك! و
»وأفتوك

اإلثم حواز القلوب «الناس، ك� ٣الرب حسن الخلق واإلثم ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه «وكذلك  ٢
»وما من نظرة إال وللشيطان فيها مطمع

٤.  

                                                        
ُ� ِ�ْ�ٌ� ِ�ْ��� . را�� ١ َ� �ُْ��َ �ً�َ  �� ا�����ن. ٨٥: �����٤ ا��ٓ�� َ�ْ� �َْ�َ�ْ� َ���َ�ً� َ���

 
و ٓا�� و ���� ا��� ���أ��ج أ��� و ��� �� ���� �� ��ه ا��ٓ�� و ا����ري �� ��ٔر��� �� وا��� ��ل أ��� ر��ل ا��ّ�   -٢٥٥: ٢. ا��ر ا�����ر ٢

�� أ���ك ��� ��� ���ٔل ��� أم ���ٔل؟ ��� �� ر��ل ا��ّ�  أ�� �� أر�� أن أدع ���� �� ا��� و ا�ٕ��� إ�ّ� ��ٔ��� ��� ���ل �� �� وا�

ٔا����� ��ل ��� ����ٔل �� ا��� و ا�ٕ��� �� ��� أ����� ا����ث ���� ���� ��� �� ��ري و ���ل �� وا��� ا���� آ�� و ���� ا��� ���

 ����؟ ا��� ...

 
 �� ا��� و ا�ٕ��� ���ل: ... و ٓا�� و ���� ا��� ���. ا����ر أ��ج ����� �� ا���اس �� ����ن ��ل ��� ر��ل ا��ّ�  ٣

�� ا�ٕ��� ���ل: �� ��ل �� ���� ���� ��ل ��� ا�ٕ����ن ��ل: �� ��ء�� ���� و ����  ٓا�� و ���� ا��� ������ �� أ�� أ���� أن ر��� ��ٔل ا����  

 ���� ��� ��ن.

 
ا�ٕ��� ... و��� أ�ـ�ج أ��ـ� و ا�����ـ� �ـ� أ�ـ� �ـ�ل �ـ�ل  آ�� و ���� ا��� ���. ا����ر أ��ج ا������ �� ا�� ����د ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ٤

�� أ��ى ���� أ��ه إ�� ��م ا������ �� ��أه ا��� ��ا�� ��م ا�������� �� ر�� ���� ����� ��� ���� « آ�� و ���� ا��� ���ر��ل ا��ّ�   و��� » �� ا

��ل ���� ����� ر�� �� و �� �� رب أي ���دك أ��  ا����م ������ل: إن داود   آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ا������ �� ا�� ���س أن ر��ل ا��ّ�  

��� ��� ا����� �� ��ٔ�� إ�� �� ��ء و �� ���� �������� ��ول ا����ل و �ـ� إ��� أ��� ����؟ ��ل �� داود أ�� ���دي إ�ّ� ��� ا�

��ول ا���� و أ�� �� ����� و ����� إ�� ���دي، ��ل �� رب إ�� ����� أ�� أ��� و أ�� �� ���� ���� أ���� إ�ـ� ��ـ�دك؟ 

��ـ� ��ـ� �ـ� ����ـ� أ�ـ� ا��ـ� ����ـ� �ـ�م �ـ�ل ذ���� ��ٓ���� و ����� و ������، �� داود إ�� ��� �� ��ـ� ��ـ�� �����ـ� أو �«��ل: 

» �� رد �� ��ض أ��ـ� رد ا��ـ� �ـ� و��ـ� ا��ـ�ر �ـ�م ا�����ـ�«��ل:  آ�ـ� و ���� ا��� ���و��� أ��ج أ��� �� أ�� ا��رداء �� ا����  » ا��ٔ��ام

��ن و �� ���� ���ـ� ��ـ� ا��ـ� ���ـ�ب �ـ��  �� أ��ن ��� ���«��ل:  آ�� و ���� ا��� ���و��� ا��ج ا�� ���� �� أ�� ����ة أن ر��ل ا��ّ�  

�ـ� أ�ـ�ن ����ـ� «�ـ�ل: آ�� و ���� ا��� ���و��� أ��ج ا����ا�� �� ا��ٔو�� و ا����� �� ا�� ���س أن ر��ل ا��ّ�  » ����� آ�� �� ر��� ا���

: آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �����ل ر��ل ا��ّ�   و��� ا��ج ا����� و ���� �� ا�� ��� ��ل» ء �� ذ�� ا��� و ر���� ����� ����� �� ��� ��� ��ى

� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��و��� �� أوس �� ������ ��ل �ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ�  » �� أ��ن ��� ����� ���� �� ��ن �� ��� ا��� ��� ���ع« �ـ� : «آـ�

��� ���� ر��ل ا��ّ�  و��� أ��ج ا������ �� ��� ا�ٕ����ن �� ا�� » ��� �� ���� ������ و �� ���� أ�� ���� ��� ��ج �� ا�ٕ����م

و��� �� وا��� �� ا��ٔ��� ���ل ��ٔ�� ر��ل ا��ّ�  » �� ���� ������ دون �� �� ��ود ا��� ��� ��د ا��� �� أ��ه«���ل: آ�� و ���� ا��� ���

 أ�� ا������ أن ��� ا���� ����؟ ��ل: �� و ��� �� ا������ أن ���� ا���� ���� ��� ا����.آ�� و ���� ا��� ���
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و كل� كان الرب والتقوى أقوى فالتعاون عليه� أبر وأتقى، ك� كل� كان اإلثم والعدوان أشــجى فالتعــاون علــيه� 
  أطغى وأغوى.

و رأس الرب وزمامه ودعامته هو التعاون عىل تقرير القرآن يف الوســط اإلســالمي دراســة و تفهــ� وتطبيقــا ونرشــا 
  وتأسيس دولة الحق عىل ضوءه.

مة التقوى هي االتقاء ع� يناحر القرآن وما يصد عنه فإنه� من اإلثم والعدوان. فأي إثم آثم، أو عدوان ك� أن دعا
أعدى، من تنحية القرآن عن حوزاته ووسطه اإلسالمي، و ك� افتعله االستح�ر االستع�ر وجاوبه املسلمون إّال من 

  هداه ّهللا ورعاه حيث راعاه.
  

  ذكر هللا معيشه ضنك يف االعراض عن 
  .۱۲۴َو َمْن أَْعَرَض َعْن ِذكِْري فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنْكاً َو نَْحُرشُُه يَْوَم الِْقياَمِة أَْعمى 

فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنْكاً َو «هناك، وك� الذكر درجات كذلك االعراض عن الذكر دركات تجمعها  »هداي«هنا هو  »ذكري«
 ١ب� آفاقي وأنفيس، ومن أفضل األول القرآن ورسول القرآن ويتلوه من يتلــوه »ذكري«و »ِة أَْعمىنَْحُرشُُه يَْوَم الِْقيامَ 

  عىل اختالف درجاتها. »ذكري«والثا� فطري وعقيل، وكل ذلك من مصاديق 
؟ عله الن هناك من ال »من � يتبع هداي«والصيغة الصالحة  »فََمِن اتَّبََع ُهدايَ «وجاه  »َمْن أَْعرََض َعْن ِذكِْري«و كيف 

يهتدون سبيال، يف قصور مطلق ام طــرف مــن  يتبع هداه وال يعرض عنها، كاملستضعف� الذين ال يجدون حيلة وال
  التقص� ال ئوذ بع� االعتبار.

و كذلك العصاة الذين هم مص�هم اىل الجنة، إذ � يعصوا ّهللا اعراضا عن ذكره وهداه، و ا�ا غلبت عليهم شهوتهم 
واآليتان تتحّدثان  »ْن ِذكِْري..َمْن أَْعرََض عَ «وشقوتهم وأركسوا فيها دون اعراض، فالصيغة الصالحة ـ إذا ـ ك� هيه: 

  عن كتلة اال�ان الصائب والكفر الثاقب، واما العوان بينه� فال ذكر عنهم يف آية الذكر والهدى.
و املعيشة فعيلة من العيش وهو بالنسبة للمعرض� عن ذكر ّهللا عيش الحياة الحيوانية التي يظــن انهــم منهــا يف 

خاوية عنهم وهم خاوون عنهــا، والن الــروح يتطلــب ـ فطريــا ـ الالمحــدود مــن رياحة دائبة، واما الروحية فهي 
الك�ل، وهم اثّاقلوا اىل الحياة الدنيا واط�نوا بها، فال يجدون بغيتهم فيها، وهم يف نفس الوقت يف تزعزع وتلكع 

  دائب إذ ال ينالون منها غاية ما يحبون فيها.
 »َو نَْحُرشُُه يَْوَم الِْقياَمِة أَْعمى«ذكر ّهللا هي الضالل املب� والشقاء األشقى فاملعيشة الضنك املخلّفة من االعراض عن 

»هي ابرز مصاديق املعيشة الضنك، ثم الربزخ ثم الدنيا
٢.  

يا ولذاتها ال يعيش صاحبه اال معيشة ضنكا مه� كــان يف ســعة ومتــاع، و القلب الهاوي املضطرب املرتكن اىل الدن
حيث املقطوع الصلة عن ّهللا واالطمئنان اىل ح�ه هو يف ضيق وضنك الح�ة، حرصا عىل حارضه، وحزنا عىل غابره، 

 يناله، وقد وطمعا يف مستقبله بكل محاظره، فهو دائبا يعيش ضنك الجري وراء بوارق املطامع والحرسات عىل ما ال
عقوبة املعصية ثالثة ضيق املعيشة والعرســ يف الشــدة و أن ال يتوصــل اىل قوتــه اال «يروى عن رسول الهدى قوله 

»�عصية هللا تعاىل
٣.  

                                                        
أ���ه ا��ّ� و أ���، أ��ل. و ��� ا����م ����ا�� ���� �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل ���� ا��ي ��ك و���� ���   -٤٩٦. ����� ا����م ١

 .ا����م �����روا��ت ������� �� ��ق أ������ �� أ����� 
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  ا التي ال جزاء فيها، فكيف باآلخرة؟و هذه هي الدني
  ك� كان يوم الدنيا أعمى واين عمى من عمى؟. »َو نَْحُرشُُه يَْوَم الِْقياَمِة أَْعمى«

: ۱۷( »اقَْرأْ كِتابََك كَفى بِنَْفِسَك الْيَْوَم َعلَيَْك َحِسيباً «و تراها عمى عن البرص فال يبرصون هناك شيئا؟ فكيف يقال لهم 
  ).۱۲: ۳۲( »مْجرُِموَن ناكُِسوا ُرٔوِسِهْم ِعنَْد َربِِّهْم َربَّنا أَبَْرصْنا َو َسِمْعنا) (إِِذ اْل◌ُ ۱۴

  ام عمى عن البص�ة؟ و� تكن لهم بص�ة يف االوىل حتى يعموا عنها يف االخرى!.
) فهي ۷۲: ۱۷( »ْعمى َو أََضلُّ َسِبيًال َو َمْن كاَن ِيف هِذِه أَْعمى فَُهَو ِيف اآلِْخرَِة أَ «األصل يف العمى هي التي عن البص�ة: 

نَّها ال تَْعَمى اْألَبْصاُر َو لِكْن تَْعَمى الُْقلُوُب «ـ إذا ـ عمى الضالل عن السبيل، مه� كان بص�ا بالبرص الحيوا� وأرقى  فَإِ
ُدورِ  ُهْم َو «) و۴۶: ۲۲(»الَّتِي ِيف الصُّ ) (ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمــٌي فَُهــْم ال ۲۳: ۴۷( »أَْعمى أَبْصارَُهمْ أُولِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم ّهللاُ فَأََصمَّ

  ).۱۸: ۲( »يَرِْجُعونَ 
ام انها تجمع لهم عمى البرص اىل عمى البص�ة ح� يحرشون، ثم يرجعون اىل ابصارهم ل�وا بها ما يوحشهم عذابا 

هر التجــديف والتخويــف التــي فوق العذاب، ومن ذلك مرسح األع�ل التي يرونها، ومختلف ألوان العذاب ومظا
تحد البرص اىل ما يزعجك، ولكنه أعمى من النظر  »فَبََرصَُك الْيَْوَم َحِديدٌ «يرونها، دون ان يروا او ينتظروا خ�ا ينالونها 

  .١اىل ما يبهجك
نُْت بَِص�اً    .۱۲۵قاَل رَبِّ لَِم َحَرشْتَِني أَْعمى َو قَْد كُ

هــي باعتبــار االك�يــة  »كُنْــُت بَِصــ�اً « كنت بص�ا برص البرص، وبص�ا برص البص�ة الحذق والسياسة الحيوية، وعّل 
املطلقة، ام ان األعمى ال يعرض عن ذكر ّهللا، او انه حكاية حال البص� منهم حيث األعمى ال يسأل هكذا، واألعمى 
  املٔون البص� يحرش بص�ا لبصارته اإل�انية، واملعرض عن ذكر ّهللا البص� يحرش أعمى فسنادا اىل الضابطة العادلة:

؟ والجواب الحاسم: قاَل كَذلَِك أَتَتَْك آياتُنا فَنَِسيتَها َو كَذلَِك الْيَْوَم »لَِم َحَرشْتَِني أَْعمى..«يقول  »ك� تعيشون تبعثون«
  .۱۲۶تُنْىس 

أَتَتْــَك «الذي عشت قد حرشت، إذ كنت أعمى عن إبصار الحق وس�عه والتفكر فيه عــىل الت�عــه حيــث  »كذلك«
انها آيا�، وأعرضت عنها وقد كانت ذكرى، وهكذا تحرش أعمــى كــ�  »فسنيتها«ومسموعة ومعقولة مبرصة  »آياتُنا

حرمانا عن البص�ة مدى حياتك يف االخرى، وعــن البرصــ حيــث ضــيعته فــي� ال  »َو كَذلَِك الْيَْوَم تُنْىس«كنت أعمى 
  يعنى، ابطاال له ع� يعنى!.

، ان تظهر عمى البص�ة عىل البرص، فــالهول الشــامل حــ� الحرشــ مــن و ذلك ظهور الحاالت الدنيوية يف امللكوت
ام  ناحية، والعمى الحائلة عن إبصار املرسح املفجع من اخرى، انه عذاب فوق العذاب، مه� يرجع بص�ا بعد ردح 

�ــا يف فرتات ل� يرى العذاب، عذابا من نوع آخر فوق العذاب، فع�ه حرشا عذاب، وإبصاره بعده عذاب جــزاء 
  كانوا يعملون وال يظلمون نق�ا.

  .۱۲۷َو كَذلَِك نَْجِزي َمْن أَْرسََف َو لَْم ئُوِمْن بِآياِت َربِِّه َو لََعذاُب اآلِْخرَِة أََشدُّ َو أَبْقى 
ة ضــنكا يف نجــزي معيشــ »َو لَْم ئُوِمْن بِآياِت َربِّــهِ «وتوىل  »نَْجِزي َمْن أَْرسََف «البعيد املدى الشديد الصدى  »و كذلك«

لو كانوا يعلمون، وهنا تنتهي الجولة بطرفيها الصالح والطالح، وبالتايل جولة  »َو لََعذاُب اآلِْخرَِة أََشدُّ َو أَبْقى«الدنيا 
  للطالح� هي اقرب من االخرى، فانها واقع تشهده العيون ان كانت االخرى غيبا عن العيون:

لَُهْم ِمَن الُْقُروِن َ�ُْشوَن ِيف َمساكِِنِهْم إِنَّ ِيف ذلَِك آلَياٍت ِألُوِيل النُّهى أَ فَلَْم يَْهِد لَهُْم كَْم أَْهلَْكنا    .۱۲۸قَبْ
كَْم أَْهلَْكنا «أوالء املعرض� عن ذكري  »أَ فَلَْم يَْهِد لَُهمْ «هدى له هي الهدى الصالحة ملن يهتدي بها حجة بالغة عليه 

ويرون بأّم أعيــنهم آثــارهم  »َ�ُْشوَن ِيف َمساكِِنِهمْ «لبالية �ا أرسفوا و� ئونوا، وهم أوالء الخالية ا »قَبْلَُهْم ِمَن الُْقُرونِ 
جمع نهية وهي العقل الناهي عن هــوى  »ِألُوِيل النُّهى«بينات  »آليات«اإلهالك يف قرون مضت »إِنَّ ِيف ذلَِك «الخاوية 

                                                        
� ��� ��� ��� ��ل ا��ّـ� ���ل: �� ��ت و �� ���� ���� � ا����م ����. �� ا����� �����ده �� أ�� ���� ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ�  ١
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  ه وذكره.النفس، واما املعقول بعقال النفس فهو معرض عن آيات رب
فح� تجول القلوب والع� يف مصارع القرون، وتطالع الع� ويطلع الضم� عــىل آثــارهم و مســاكنهم عــن كثــب، 
ويتصور اإلنسان النسيان شخصوهم الذائبة وأشباحهم الهاربة، ح� يتأمل ذلك الحشد من األشباح والصور ثــم ال 

ستيقظ للهوة التي تفغر فاها لتبتلع الحارض كــ� ابتلعــت يرى منهم أثرا إال بيوتا خاوية ومساكن خالية، عندئذ ي
  .»إِنَّ ِيف ذلَِك آلَياٍت ِألُوِيل النُّهى«الغابر و

ى    .۱۲۹َو لَْو ال كَلَِمٌة َسبََقْت ِمْن َربَِّك لَكاَن لِزاماً َو أََجٌل ُمَسم�
) ونظائرها الدالة عىل ان اليوم ۲۴(»َو َمتاٌع إِىل ِح�ٍ  َو لَُكْم ِيف اْألَرِْض ُمْستََقرٌّ «و الكلمة السابقة هي قوله يف األعراف 

عمل وال حساب وغدا حساب وال عمل، وما إهالك قرون خلت او تأ� إال �وذجا منبها من العــذاب، ولــوال هــذه 
  إهالك املعرض� عن ذكر ّهللا. »لكان«الكلمة 

  
  نسيان ذكر هللا 

يْطاُن فَأَنْس وَن:اْستَْحَوذَ َعلَيِْهُم الشَّ يْطاِن ُهُم الْخاِرسُ يْطاِن أَال إِنَّ ِحزَْب الشَّ   اُهْم ِذكَْر ّهللاِ أُولئَِك ِحزُْب الشَّ
الحوذ أن يتبع السائق حاذيي البع� أي أدبار فخذيه فيعنّف يف سوقه، فاستحواذ الشيطان عىل حزبــه أن يركــب 

  أدبارهم معنّفا يف سوقهم وك� وعد:
يَّتَ « يًال َألَْحتَنَِكنَّ ذُرِّ ) واالستحواذ أشد ألوان االحتناك، إذا فهم سيّقة الشيطان: يسوقهم حيث� يريد، ۶۲: ۱۷( »ُه إِّال قَلِ

فقد يبدأ اللع� بتمشيتهم وراءه: أن يتبعوا خطواته، ثم يركبهم محتنكا إياهم، ثم يستحوذ عليهم، وبهذا الثالوث 
أَنْ «اللع� يفقدهم مشاعرهم كأنهم ظالله يف ضالله  ــيْطانِ «ولحــد اإلعــراض،  »ســاُهْم ِذكْــَر ّهللاِ فَ : »أُولِئــَك ِحــزُْب الشَّ

خالص� له مخلص�، واقف� تحت لوائه، عامل� باسمه، منفذين غاياته، وهو الرش الخالص الواصب الذي ينتهي إىل 
  الخرسان الخالص.

ـ إال حزب ّهللا ـ أعوان �ختلف األلوان وإن  كُلٌّ «كانوا دركات، ك� ان حزب ّهللا درجات و للشيطان يف كافة األحزاب 
لَتِِه ومن دركات حزب الشيطان التفرقات عن الوحدة اال�انية، عقائديا وعمليا، ومنها ترك الج�عات  يَْعَمُل َعىل شاكِ

  يف الصالة، وعىل حد
إال قد استحوذ عليهم الشــيطان، فعلــيكم (ما من ثالثة يف قرية وال بّد وال تقام فيهم الصالة  آلـه و عليه هللا صىلقول الرسول  

ع يخــالف فيهــا . وك� ان من ظروفها ومصائدها: (أهواء تتبع وأحكــام تبتــد ١بالج�عة فإ�ا يأكل الذئب القاصية)
السالم عليهكتاب ّهللا ويتوىل عليها رجال رجاال) عىل حد قول اإلمام عيل  

.ان القلوب تحيى وتطمنئ بذكر ّهللا، والشيطان ٢
الَِّذيَن كانَْت أَْعيُنُُهْم ِيف ِغطاٍء َعْن «يستحوذ عىل أوليائه ينسيهم ذكر ّهللا، يجعل أعينهم يف غشاء وغطاء عن ذكر ّهللا 

): ذكر ّهللا الذي يذهب بالحجب واألدران عن العقول والصدور والقلوب واأللبــاب، فيعــيش ذووا ۱۰۱: ۱۸(»ِذكِْري
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أ��� ا���س إ��� ��ء «ا���س ���ل: ا����م ������ل: ��� أ��� ا������   ا����م ����. ا��ل ا����� �����ده �� ���� �� ���� �� ا�����  ٢

� ����� ���� ر��ل ر���� ��� ان ا����� ��� �� ��� ��� ذي ��� و �� ان ا��� ��� ����� ���� ���ب ا��ّ  - إ�� ���� - و��ع ا����
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األلباب ذكر ّهللا إرسارا وإعالنا، عمال ولسانا، فال يعنى من ذكر ّهللا لقلقة اللسان وال خرب عنه يف الجنان، فإ�ا اللسان 
ُقلُوُب  أَال بِِذكْرِ «آلة لذكر القلب وليس هو ذاكرا يف الحق:  وأرفع املقامات يف ذكر ّهللا أن ينىس الذاكر  »ّهللاِ تَطَْمِنئُّ الْ

  . إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّوَن ّهللاَ َو رَُسولَُه أُولِئَك ِيف اْألَذَلَِّ�:»فَكاَن قاَب قَْوَسْ�ِ أَْو أَْد�«من سوى ّهللا حتى نفسه 
نهم، وقد يكونون من املٔون�، وهناك أذلون وهم الذين ينعزلون اىل فهناك أذالء وهم عصاة أمر ّهللا، عىل مدى عصيا

حزب الشيطان محاّدين ّهللا ورسوله: أن له ولرسوله حّده، ولنا حدودنا، كأن ال سلطان له عليهم، وهم آلهة أنفسهم، 
كافــة الحقــول، مهــ� أم الشيطان إآلههم! فبمقدار ما يكون ّهللا وحزبه أعز، فالشيطان وحزبه كذلك ـ أذلّون ـ يف 

  ك�ت وطاشت شهواتهم، أذلّون يف محكمة الفطرة والعقل والواقع، يف الدنيا واآلخرة.
َو لََقْد نََرصَكُُم ّهللاُ بِبَْدٍر «فمه� ذل املٔونون أحيانا يف هج�ت الكافرين فهم أعزة بإ�انهم، تزول عنهم الذلة الظاهرة: 

ِ الِْعزَُّة َو لِرَُسولِِه َو لِلُْمٔوِمِنَ� َو لِكنَّ الُْمناِفِقَ� ال يَْعلَُمونَ  ) (وَ ۱۲۳: ۳( »َو أَنْتُْم أَِذلَّةٌ  )، ولكن� املحاّدين ّ� ۸: ۶۳( »ِ�ّ
: غريقون يف الذل دائبا ال يزول، ولكن� املٔون له العز والغلبة »أُولِئَك ِيف اْألَذَلِّ�َ «ورسوله، الذلة لزامهم إذ ال موىل لهم: 

  بلغت به الصعوبات واصطدمته العرقالت يف سبيل ّهللا: مه�
  كَتََب ّهللاُ َألَْغلَِ�َّ أَنَا َو رُُسِيل إِنَّ ّهللاَ قَِويٌّ َعِزيٌز:

: إن كتابة الغلبة اإللهية ال تغني نقشــا عــىل ورق: إنشــاء أو إخبــارا، إ�ــا هــي تثبيــت الغلبــة �ثبتاتهــا »كتب هللاّ «
ين والترشيع، ويف الترشيع غلبة يف الحجة واملهجة، وغلبة يف التطبيق، وكــل ذلــك نتيجــة ومعداتها: غلبة يف التكو

  االرادة اإللهية وتأييده رسله يف غلبهم بحجج الرساالت وبيناته.
لَِ�َّ أَنَا َو رُُسِيل « عداد خلقــه ألن ّهللا ال يعد ويردف نفسه املقدسة يف  »ألغل�«رغم واقع الجمع، إ�ا  »لنغل�«: ال »َألَْغ

وحتى رسله، وأن غلب الرسل من غلبه، فإنهم ال يغلبون إال �ا يحملون من الرساالت وإثباتاتها ومعجزاتها، ولو ال 
فرسل ّهللا بقوة ّهللا وعزته يغلبون، وإال  »إِنَّ ّهللاَ قَِويٌّ َعِزيزٌ «فضل من ّهللا ورحمة لكانوا كسواهم من األذل� املغلوب� 

  ).۱۲۶: ۳( »َو َما النَّْرصُ إِّال ِمْن ِعنِْد ّهللاِ الَْعِزيِز الَْحِكيمِ «�لكون شيئا!  فهم الفقراء ال
املختصون يف تحقيق رساالت ّهللا، حارصين طاقاتهم كلها يف وجه ّهللا، ال يبتغون إال مرضاة ّهللا فلهم  »و رسيل«أجل 

: ۳۷( »نَا الُْمرَْسلَِ� إِنَّهُْم لَهُُم الَْمنُْصوُروَن َو إِنَّ ُجنْــَدنا لَُهــُم الْغــالِبُونَ َو لََقْد َسبََقْت كَلَِمتُنا لِِعبادِ «سابق كلمة النرص: 
إِنّا لَنَنُْرصُ رُُسلَنا َو الَِّذيَن آَمنُوا ِيف الَْحياِة «) ك� واملٔونون كذلك منصورون غالبون بنرص ّهللا عىل قدر إ�انهم باّ�: ۱۷۲

نْيا َو يَْوَم يَقُ  ) نرصة يف الدنيا تناسب الرسالة واإل�ان، ونرصة يف اآلخرة هي تحقيق وعد ّهللا ۵۱: ۴۰( »وُم اْألَْشهادُ الدُّ
ا َعلَيْنا نَْرصُ الُْمٔوِمِن�َ    ).۴۷: ۳۰(»لهم بالجنة، ولقد كتب عىل نفسه نرصهم حقا:َ كاَن َحق�

املغريات، وإ�ا يف بالغ الرساالت وتطبيقها، مه� إن الغلب والنرص هنا وهناك للمرسل� واملٔون� ليس يف الشهوات و 
  كانت التضحيات يف هذه السبيل الشائكة املزدحمة بالعرقالت.

ففكرة اإلله منترصة يف كافة امليادين، بعساكر الفلسفات العقلية والعلوم التجريبية، تتقدم عىل تقــدمها قــدما اىل 
ع رصاعهم الطويل، فإن العقيدة يف ّهللا ظلت هي السائدة املسيطرة األمام، مه� حاول امللحدون إطفاء نور ّهللا، وم

الثابتة، رغم أن اإللحاد اىل زوال مٔود مه� أبرق وعربد، فالبرشية تهتدي كل يوم اىل أدلة جديدة تهدي: ان ّهللا هو 
  الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.

  تضحياتهم �بدئهم املجيد: و رسل ّهللا واملٔونون الحقيقيون ال يقفون لحد يف
يَْ�ِ « : نحن من أهل الجنة قاتل� ومقتول�، وأعدائنا من أهل النار قــاتل� و مقتــول�، فثبــاتهم عــىل »إِْحَدى الُْحْسنَ

الدفاع ال يتقيد بقيد الحفاظ عىل النفس والنفيس، دون حزب الشيطان، فإن مهمتهم التي يعملون لها ويأملونها، 
تها وشهواتها، فلو أرشفوا عىل خطورة أو مهلكة انهزموا مدبرين، أو استسلموا أذلة وآمنوا مقبل�، هي الدنيا برغبا

�ا أدت اليه من الفتح املب�، رغم كونها سجاال، لكنها مــا انتهــت إال اىل  آلـه و عليه هللا صىلك� تشهد بذلك غزوات الرسول  
َو «متحان بامتهان الهز�ة ل� يجدد دور اإل�ان، إذا فهم األعلون: تقدم املسلم� وغلبهم، إال في� ضعف اإل�ان، فا

) فلم تقف الفتوحات االســالمية وال تفرقــت جمــوع ۱۳۹: ۳( »ال تَِهنُوا َو ال تَْحزَنُوا َو أَنْتُُم اْألَْعلَْوَن إِْن كُنْتُْم ُمٔوِمِن�َ 
يستحكموا عرى اإل�ان والوحدة االسالمية فهم األعلون  املسلم� أيادي سبأ إال نتيجة ضعف اال�ان، وال يزال، إال أن

  وأعدائهم هم األذلون.
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فليس حرمان املٔون� عن ملذات الحياة، وزجهم يف السجون، وتســف�هم وتقتــيلهم والتنكيــل بهــم، ليســت هــذه 
�ــان يف معركتــه مــع العقبات الشائكة الصعبة امللتوية، ذّال لهم وغلبا ألعدائهم، وإ�ا هي صورة اخرى النتصار اال 

  الكفر، 
ـ لدولة الكفر والطغيان، بغية الحفاظ عىل أنفسهم ونفائسهم،  ك� وأن استسالم البعض منهم ـ وهم ضعفاء اال�ان 
ليس هذا انتصارا لهم، فإ�ا الغلبة اال�انية تظهر يف مختلف وجوه املناضالت يف مختلف ميادين النضال: إن قتلوا 

نترصوا، فهم أعزة منترصون قاتل� ومقتول�، شاردين ومرشودين، حاكم� ومحكــوم�، فقــراء انترصوا، وان قتلوا ا
وم�ين، ك� وأن املحاّدين ّ� ورسوله هم يف األذل�، يف ميزان الحق، يف كافة الصور، وكفى املٔون� غلبا ـ ب� أسبابه 

  ـ: ان للحق دولة وللباطل جولة!.
ه و عليه هللا صىللب الفيء الطغيان األموي عىل أهل بيت الرسالة املحمدية  ترى إن حادثة الطّف صورة من غ ؟ كال، فــإن آـل

قتل حس� وذووه يف الجسد، فقد قتل يزيد وحزبه يف كافة املوازين اإلنسانية، يزيد يقتل حسينا يف جسده، وحس� 
ن فيها � تك يد انسان، وإ�ا أيدي وحوش يقتل يزيد يف روحه، إذ إن حادثة الطّف أثبتت للعا� أن يد اإلثم والطغيا

مجان� وأضل سبيال، حيث � ترحم األطفال الرّضع والنساء والضعفاء: قد غ� الطعن منهم كل جارحة، سوى املكارم 
  يف أمن من الغ�.

ن ضــياع أجل وان صمود املٔون� يف وجه الطغاة، إذ يحميهم إ�انهم من االنهيار، ويحمي زمالئهم يف حــزب ّهللا مــ
الشخصية، ومن خضوعها للطغيان، إن هذا الصمود الصارم غلب لهم وانتصار عىل الكفار، بجنب سائر االنتصارات 

  التي تختصهم دونهم.
  

  نسوا ما ذكروا به 
ّاِء لََعلَُّهْم يَتََرضَّعُ  ا إِىل أَُمٍم ِمْن قَبْلَِك فَأََخْذناُهْم بِالْبَأْساِء َو الرضَّ ) فَلَْو ال إِذْ جاَءُهْم بَأُْسنا تََرضَُّعوا َو ۴۲وَن (َو لََقْد أَرَْسلْن

يْطاُن ما كانُوا يَْعَملُوَن(   ):۴۳لِكْن قََسْت قُلُوبُُهْم َو َزيََّن لَُهُم الشَّ
َو لِكــْن «أجل، وك� أن األخذ بالبأساء والرضاء هو من عذاب العاجلة، كذلك هو ذريعة للترضــع إىل ّهللا وذكــراه... 

يْطاُن ما كانُوا يَْعَملُــونَ «) ك� ۱۴: ۸۳(»راَن َعىل قُلُوبِِهْم ما كانُوا يَْكِسبُونَ «�ا  »لُوبُُهمْ قََسْت قُ  حتــى  »َو َزيََّن لَُهُم الشَّ
َو َمْن يَْعُش َعْن ِذكِْر الرَّْحمِن نَُقيِّْض لَُه «حسبوه خ�ا لهم فإنهم قرناءهم �ا قرنوهم إىل أنفسهم فقيّضهم ّهللا لهم: 

َزيَّنُوا لَُهْم ما بَْ�َ أَيِْديِهْم َو ما َخلَْفُهــمْ ۳۶: ۴۳( »يْطاناً فَُهَو لَُه قَِرينٌ شَ  ): (قُــْل َهــْل ۲۵: ۴۱( ») ـ (َو قَيَّْضنا لَُهْم قُرَناَء فَ
نْيا َو ُهْم يَْحسَ  يَن أَْع�ًال الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِيف الَْحياِة الدُّ   ).۱۰۴: ۱۸( »بُوَن أَنَّهُْم يُْحِسنُوَن ُصنْعاً نُنَبِّئُُكْم بِاْألَْخَرسِ

هنا قسوة القلوب ظرف ظريف لتزي� الشيطان لهم أع�لهم، وهي نفسها قضية العشو عن ذكر الرحمن واإلعراض 
دا ثم يقسيها ّهللا ) حيث تقىس عنه إه�ال فعنا۲۲: ۳۹(»فََويٌْل لِلْقاِسيَِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذكِْر ّهللاِ «عنه قاال وحاال وأع�ال 

َو مــا َربُّــَك بِظـَـّالٍم «) قســوة عــن قســوة ۱۳: ۵( »فَبِ� نَْقِضِهْم ِميثاقَُهْم لََعنّاُهْم َو َجَعلْنا قُلُوبَُهْم قاِسيَةً «جزاء وفاقا: 
  : »لِلَْعِبيدِ 

ٍء َحتّى إِذا فَ  لُِسوَن (فَلَّ� نَُسوا ما ذُكُِّروا بِِه فَتَْحنا َعلَيِْهْم أَبْواَب كُلِّ َيشْ إِذا ُهْم ُمبْ ) ۴۴ِرُحوا ِ�ا أُوتُوا أََخْذناُهْم بَْغتًَة فَ
ِ رَبِّ الْعالَِمَ� (   ):۴۵فَُقِطَع دابُِر الَْقْوِم الَِّذيَن ظَلَُموا َو الَْحْمُد ِ�ّ

ي خلف الدابر أصله من دابرة الفرس وجمعها دوابر وهي ما ييل حافره من خلفه، ودابرة الطائر هي الشاخصة الت
  رجله وتدعى الصيصيّة أيضا.

ـ وّهللا أعلم ـ أنه قطعت عنهم األمداد الالحقة بهم من خلفهم، والتالون لهم يف عينهم  »دابر القوم«فاملعني من  هنا 
  وضاللهم، ومنه قطع نسلهم، الّذين هم استمرار لظلمهم.

فنسوا ذكر ّهللا بعد ما تذكروا بالبأساء والرضاء،  »وبُُهمْ َو لِكْن قََسْت قُلُ «فهناك تذكار بالبأساء والرضاء لعلهم يرضّعون 
وهنا عذاب بفتح أبواب كّل يشء ليفتح عليهم العذاب، إذا فالنقمة والنعمة لهم ابــتالء بفــارق أن النقمــة كانــت 

  تذكرهم ولكنهم تناسوا، ولكن النقمة تنسيهم فتبقيهم عىل نسيانهم العصيان.
عجبــا «ن ذكر ّهللا، الغافل يف الرساء والرضاء، ولكن املٔون رساءه كرضائه لــه نبهــة، فذلك هو النايس الفارغ قلبه ع
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للمٔون إن أمره كله له خ� وليس ذلك ألحد إال للمٔون، إن أصابته رساء شكر فكان خ�ا، وإن أصابته رضاء صرب فكان 
»خ�ا له

١.  
بُوا بِآياتِنــا «يان ّهللا بنسيان ما ذكر به ّهللا يخلّف عــذاب االســتدراج بإقبــال الــدنيا عــىل النــايس: فنس َو الَّــِذيَن كَــذَّ

) فاالستدراج واإلمالء ه� من أسباب ازدياد ۱۸۳: ۷( »َسنَْستَْدرُِجُهْم ِمْن َحيُْث ال يَْعلَُموَن. َو أُْمِيل لَُهْم إِنَّ كَيِْدي َمتِ�ٌ 
  :اإلثم

ا ُ�ِْيل لَُهْم لِيَزْداُدوا إِْ�اً « ا ُ�ِْيل لَُهْم َخْ�ٌ ِألَنُْفِسِهْم إِ�َّ   ).۱۷۸: ۳( »َو لَُهْم َعذاٌب ُمِه�ٌ  َو ال يَْحَسَ�َّ الَِّذيَن كََفُروا أَ�َّ
ح�، وإذا رأيــت الغنــا يا موىس إذا رأيت الفقر مقبال فقل: مرحبا بشعار الصــال السـالم عليـهكان يف مناجاة هللا ملوىس  «و

»مقبال فقل: ذنب عجلت عقوبته
٢.  

  إِنَّ اْإلِنْساَن لَيَطْغى أَْن رَآُه اْستَْغنى.«ذلك ألن الغنى بالء هو أبىل من الفقر 
، وإقبال الدنيا ككّل ٣ الدنيا، وحتّى القيادة الروحية فضال عن الزمنية، بالء ليس فوقه بالءفدولة املال ودولة الحال يف

إذا رأيت ّهللا يعطي العبد يف الدنيا ـ وهو مقيم عىل معاصيه ـ ما يحب، «من دليل العصيان فهو من جزاءه، إ�ا هو 
»فَلَّ� نَُسوا...«فإ�ا هو استدراج ك� قال ّهللا 

  ثم وسائر إقبالها بلية واجبة الرقابة حتّى تنجح فيها.٤
ءٍ «هنا  تستغرق كّل أبواب البالء بالنعم دولة ودولة، جاها و ماال وعرضا ظاهرا يف عرضه  »فَتَْحنا َعلَيِْهْم أَبْواَب كُلِّ َيشْ

ّم معاصيهم بظنونهم عىل يشء فاّ� يثيبهم عىل معاصيهم ويفتح عليهم رحمته يف مآســيهم العريض، وهم يف خض
وغمرتهم الخ�ات واألرزاق املتدفقة واستغرقوا يف متاعها بال شكر وال ذكر، فازدادوا عصيانا »َحتّى إِذا فَِرُحوا ِ�ا أُوتُوا«

: جــائرون »فَــإِذا ُهــْم ُمبْلُِســونَ « غرّة يف سكرتهم يعمهــون، وفجأة حيث كان أخذهم عىل »أََخْذناُهْم بَْغتَةً «وطغيانا 
: شديدو اليأس من معرتض الحزن »فَإِذا ُهْم ُمبْلُِسونَ «منقطعوا الرجاء عن كّل خ�، عاجزون عن التفكر يف أي اتجاه، 

  بأشده، ترحا بالغا بعد فرح بالغ.
يف الحق سّد ألبــواب كــّل يشء، حيــث النّعمــة تبــدل  أجل، وفتح أبواب كّل يشء عىل الّذين نسوا ما ذكروا به هو

  عندهم نقمة ونعمة �ا نسوا ّهللا فأنساهم أنفسهم وهم ال يشعرون.
َو لَْو «فهذه ضّفة أمام نعم ّهللا املتواترة استدراجا فاستأصاال، تواجهها ضّفة اإل�ان املوعودة بنعم الرحيم الرح�ن: 

بُوا فَأََخْذناُهْم ِ�ا كانُوا يَْكِســبُونَ أَنَّ أَْهَل الُْقرى آَمنُوا َو ا �ِء َو اْألَرِْض َو لِكْن كَذَّ  »تََّقْوا لََفتَْحنا َعلَيِْهْم بَرَكاٍت ِمَن السَّ
)۷ :۹۶.(  

                                                        
 .آ�� و ���� ا��� ���. رواه ���� ����ه �� ر��ل ا���  ١
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فالربكات هنا وهناك يف الصورة الظاهرة املادية مثل بعضها البعض، ولكنها للمعرض� عــن ّهللا دركــات، وألهــل ّهللا 
  .»َو ال يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخِب�ٍ «ت بركات فوق بركا

حيث ظنوا أن الّذي نزل عليهم »َحتّى إِذا فَرُِحوا«كّل األبواب املغلقة عليهم من زخرف الحياة الدنيا  »فَتَْحنا َعلَيِْهمْ «
ا وال يصلون من البأساء والرضاء ما كان انتقاما منهم، إذ بدل ّهللا به� أن فتح عليهم أبواب نعمه التي كانوا يبغونه

  إليها.
ِ رَبِّ الْعالَِم�َ «تبّا بتّا  »فَُقِطَع دابُِر الَْقْوِم الَِّذيَن ظَلَُموا كيف يداريهم ويجاريهم وال �اريهم حتّى إذا �  »َو الَْحْمُد ِ�ّ

  آيسون من كّل خ�.»أََخْذناُهْم بَْغتًَة فَإِذا ُهْم ُمبْلُِسونَ «تبق فيهم نافذة خ� 
ِ رَبِّ الْعالَِم�َ َو الَْحمْ « عىل ما أبالهم وابتالهم، وأبــرز مكنــونهم فأفنــاهم، وخلّــص دعــاة الحــق عــن بأســهم،  »ُد ِ�ّ

  ففلّسهم عىل بٔوهم، فتعسا للقوم الكافرين.
ـ يف قطع دابرهم وهو آخر فرد منهم ـ قومان، قوم يعيشهم الزمن قبل آخر الزمن فالقطع يف قطاعاتهم  »القوم«و 

، فــالقطع السـالم علـيهمم يف آخر الزمن عند ظهور صاحب الزمن الحجة بن الحسن املهدي مــن آل محمــد  متقطع، وقو 
ِ رَبِّ الْعالَِم�َ «فيهم أجمع قاطع، فليس هنالك حمد إّال ّ� رب العامل�  هناك واقعــا يحلــق عــىل كــّل  »َو الَْحْمُد ِ�ّ

  .الخليفة، بعد ما كان حقا غ� واقع إّال نزرا قليال
فهناك أقوام من الضفة األوىل املتقطعة كقوم نوح وهود وعاد و�ود وقوم لوط وفرعون و قــرون بــ� ذلــك كثــ�، 

  أخذهم ّهللا بذنوبهم رغم ازدهار حضاراتهم.
فإنهم يقطع دابرهم عن بكرتهم فال  السالم عليهو من ثم الضفة الثانية واألخ�ة هم كّل الظامل� يف مطلع دولة املهدي  

  قى عىل وجه األرض ظا�، إذ تحلق دولة الحق املطلق عىل كافة الربوع، اللهم عّجل فرجه وسّهل مخرجه.يب
ياِت ْم بِِه انْظُْر كَيَْف نَُرصُِّف اْآل قُْل أَ َرأَيْتُْم إِْن أََخَذ ّهللاُ َسْمَعُكْم َو أَبْصاَركُْم َو َختََم َعىل قُلُوبُِكْم َمْن إِلٌه غَْ�ُ ّهللاِ يَأْتِيكُ 

  ):۴۶ثُمَّ ُهْم يَْصِدفُوَن (
 »أَ َرأَيْتُْم إِْن أََخَذ ّهللاُ َسْمَعُكْم َو أَبْصاَركُمْ «إن معطي السمع واألبصار والقلوب هو ـ بطبيعة الحال ـ آخذها إن شاء 

يا وال تعيش حيوانيــا، إذا كذلك حتّى ال تفقه إنسان»َو َختََم َعىل قُلُوبُِكمْ «إنسانيا أم وحيوانيا فإنه� فيه� عطية ّهللا 
�ا أخذ من مثلث اإلنسانية السامية، طبعا ال إله يأتيكم به إن شاء إّال ّهللا ك� ال آخذ »َمْن إِلٌه َغْ�ُ ّهللاِ يَأْتِيُكْم بِهِ «ف 

  إّال ّهللا و ال معطي إياها إّال ّهللا.
ان، والقلب حيوانيا وإنسانيا هو أصــل حياتــه فالسمع واألبصار ه� أهم منافذ اإلدراك يف اإلنسان كحيوان وكإنس
  فيه�، فاآلخذ لهذه الثالثة آخذ الحياة حيوانيا وانسانيا عن بكرته�.

و ذلك األخذ املعروض هنا دليل أن لهذه الثالثة قابلياتها وفاعلياتها يف أصولها خلقيــا، إّال أن يبطلهــا أهلوهــا فــال 
  رضة عىل إه�لها.يستفيدوا منها، ثم ّهللا يأخذها عقوبة حا

) مرة، مه� كانت ۱۴۸هذا ومن غرائب الوفق العددي ب� البرص، والبص�ة والقلب والفٔود أن كال يذكر يف القرآن (
) والباقية للقلب، فإنه� يف الحق واحد حيث الفٔود هو القلب املتفئد إمــا بنــور املعرفــة أم بنــار ۱۶مّرات الفٔود (

  الجهالة.
  عن الحق. »ثُمَّ ُهْم يَْصِدفُونَ «متواترة عىل هٔواء  »كَيَْف نَُرصُِّف اآلْياِت «النافذة  نظر البص�ة »انظر«

والشفاعة ب� ّهللا وب� خلقه لو صدقت فيهم ليست ألوهية، ك� إن أخــذ  »يقولون هٔواء شفعاءنا عند هللا«فألنهم 
أن ّهللا يريد أن يأ� به مرة أخرى، فأين ألوهتها ـ ّهللا منكم ما أخذ ليس للشفعاء أن يسرتجعوه بإرصار وإجبار لو ال 

  إذا ـ وهي ال تنفع ك� ال ترض حتّى يف حقل الشفاعة املّدعاة؟!.
  فاّ� يرصّف اآليات تحويال لها إىل أفهامهم ثّم هم يصدفون عنها معرض� تحويال الفهامهم عنها.

تي ألهتهم أمام بأس ّهللا، مشهد يهزّهم من األع�ق و يا له من مشهد تصويري قويم يجّسم لهم عجزهم وآلهتهم ال
إن كانت لهم أع�ق، ولكن ال حياة ملن تنادي حيث �يلون عن آيات ّهللا املرصّفة لهم كالبع� الّذي يصدف عمــن 

  يقوده إىل من ينحره.
  ذلك، ومن ثّم مشهد العذاب امللموس بعد العذاب الّذي أهمه غ� ملموس:
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  ):۴۷ْم إِْن أَتاكُْم َعذاُب ّهللاِ بَْغتًَة أَْو َجْهرًَة َهْل يُْهلَُك إِالَّ الَْقْوُم الظّالُِموَن (قُْل أَ َرأَيْتَكُ 
و طبعا ال، حيث العذاب هو قضية الظلم، وهل الظا� هنا إّال املرشك بــاّ� ومــن أشــبهه؟ ثــم ال فــارق بــ� بغتــة 

  ذابه كيف� حصل.إذ ال دافع عن ع »َهْل يُْهلَُك «العذاب أو جهرته يف 
فسواء أ جاءهم العذاب بغتة وهم غارقون يف أهواءهم ال يتوقعون، أو جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون، فإن 

  الهالك عىل أية حال حال بالظامل� دون سواهم.
ةً «ذلك! ف� هو الحل يف    )؟.۲۵: ۸( »ِفتْنًَة ال تُِصيَ�َّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْكْم َخاصَّ

  ظامل� عذاب عاجل وملن سواهم بالء؟ يخفف عنهم عذابا يف اآلجل أم لهم ترفيع درجة.إنها لل
وك� نشــاهده للغــابرين مــن الظــامل� وّهللا  »فتنة...«و إنه عذاب يخص الظامل� بحق الرسل والرساالت وهو فوق 

  ينجي فيها غ� الظامل� كعذاب الطوفان وما أشبه املرسود فصال فاصال يف القرآن.
هنا قد بلغت موجة الحجج أقىص مّدها يف عّدها وشّدها و�ت عرضا لهذه املشاهد املتتالية والتعقيبات املوحيــة 
املتعالية، فال كالم بعد الت�م ـ إذا ـ إّال عرض هو مكرور عىل املكلف�، بيانا ألصل الحجج والفصل ب� الضــفت� يف 

  هذا الب�:
ــيِْهْم َو ال ُهــْم يَْحزَنُــوَن (َو ما نُرِْسُل الُْمرَْسلَِ� إِّال  يَن َو ُمنِْذِريَن فََمْن آَمَن َو أَْصلََح فَال َخْوٌف َعلَ ِ ) َو الَّــِذيَن ۴۸ ُمبَرشِّ

ُهُم الَْعذاُب ِ�ا كانُوا يَْفُسُقوَن ( بُوا بِآياتِنا َ�َسُّ   ):۴۹كَذَّ
وأما إتيان آية رســولية أو رســالية فلــيس مــن شــأن إنه ال شأن للمرسل� عن بكرتهم إّال التبش� واإلنذار بإذن ّهللا، 

َا اآلْياُت ِعنَْد هللاِّ «الرسل، ف    ال تعدوه إىل سواه. »بِِعلِْم ّهللاِ «و »إِ�َّ
و ليست وظيفة هٔواء املرسل� إّال حمل الرسالة الربانية إىل املرسل إليهم دو�ا زائد أو ناقص، نقال لهم إىل الرشــد 

ادعاء أن لهم ما ّ� من شٔون، وال رضب بهم يف تيه الفلسفات الّذهنية واملجادالت الالهوتية العقيل واملعريف، دون 
  املختلقة، التي استنفدت طاقات اإلدراكات البرشية أجياال بعد أجيال.

ال فَــ«ما فسد منه ومن سواه قدر املقدور عقيديا وعلميا وخلقيــا وعمليــا  »و أصلح«باّ� وما أرسلوا به  »فمن آمن«
عىل ما فاتهم من لذات عابرة، أو اعرتضتهم  »َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ «من أية كارثة قارصة عذابا هنا وهناك  »َخْوٌف َعلَيِْهمْ 

  من هزّات غابرة.
بُوا بِآياتِنا« ُهُم الَْعذاُب «وماتوا وهم كفار  »َو الَِّذيَن كَذَّ عن  »ا يَْفُسُقونَ ِ�ا كانُو «أحيانا هنا ويف كّل األحيان هناك  »َ�َسُّ

  حد العبودية والطاعة، تحلال إىل ما ال يحل، وتغافال ع� يجب أو يحل.
  

  الجاهدة يف هللا
لَنا َو إِنَّ ّهللاَ لََمَع اْلُ◌مْحِسنَِ�    .۶۹َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُ

ل أخص، والجهد يف جهاده امّس، وعبارة أخرى عــن حيث األو  »جاهدوا يف سبيلنا«عن  »جاَهُدوا ِفينا«و قد يختلف 
املخاطب فيها أهل ّهللا الخصوص حيث تتلوها ـ  »َو جاِهُدوا ِيف ّهللاِ َحقَّ ِجهاِدهِ «: جاهدوا يف ّهللا ك� »جاَهُدوا ِفينا«
بْرا« يِن ِمْن َحَرجٍ ِملََّة أَبِيُكْم إِ ِهيَم ُهَو َســّ�كُُم الُْمْســلِِمَ� ِمــْن قَبْــُل َو ِيف هــذا ُهَو اْجتَباكُْم َو ما َجَعَل َعلَيُْكْم ِيف الدِّ

  .١)۷۸: ۲۲( »لِيَُكوَن الرَُّسوُل َشِهيداً َعلَيُْكْم َو تَُكونُوا ُشَهداَء َعَىل النّاِس..
) موضعا من القرآن املذكور فيها املجاهدة بصيغها املختلفة ال نجدها يف ّهللا إّال يف هات�، ثم البقية ب� يف ۳۰ففي (

سبيل ّهللا ام مطلقها باألموال واألنفس أ ماذا؟ م� يدل عــىل أن املجاهــدة يف ّهللا هــي القمــة املرموقــة منهــا بــ� 
  درجاتها.

لَنَْهِديَنَّهُْم « ئور به كل من ئون باّ�، ثم جهاد يف ّهللا ئور به أهل ّهللا الخصوص، فيعدهم هنا فهنا جهاد يف سبيل هللاّ 
  وهي غ� سبيل ّهللا الواضحة لكل من يجاهد فيها. »ُسبُلَنا

                                                        
 ����.و ��ٔ�� ا����م �������ل: ��ه ا��ٓ�� ��ٓل ����   ا����م ����. �� ����� ا���� �� روا�� أ�� ا���رود �� أ�� ����  ١
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ّهللا عّداته، إنها فالسبل الربانية الغامضة التي ال يهتدي إليها إّال بالجهاد يف ّهللا، وهي عدة حسب عّدات الجهاد يف 
  ليست سبيل ّهللا املعروفة لكافة املكلف� املأمورين بالجهاد فيها.

ـ يف ّهللا ـ ثم االهتداء إىل سبل ّهللا، واملحسنون هنا هم  الَِّذيَن جاَهُدوا فِينا... «إذا فللجهاد ترتيب ثال�: يف سبيل ّهللا 
مة الواصبة التي فيها هداية سبل ّهللا معرفية وعلمية وعملية أماهيه، وهي معية الرح »َو إِنَّ ّهللاَ لََمَع اْلُ◌مْحِسِن�َ 
  بصيغة أخرى جنّة معرفية.

كذلك بينه�، فقد يفوق الجهاد يف ّهللا ـ كــ� يف آيــة الحــج  »ِيف َسِبيِل هللاِّ «ك� تختلفان رتبة عن  »فينا«و »يف هللاّ «ثم 
  جهاد فينا ك� هنا.للوسطاء الشهداء ب� الرسول واألمة ـ يفوق ال

فهو يف ّهللا ال يعني إّال ّهللا ألنه ّهللا، جهادا معرفيا أو عمليا، وهو فينا قد يعني صفات ّهللا ك� وأس�ٔو الحسنى حيث 
كارضابها يعني جمعية الصفات، ثم هو يف ســبيل ّهللا أد� الجهــاد مهــ� عــم التكليــف بــه لكافــة  »فينا«الجمع يف 
  املكلف�.

هم الوسط ب� الذين جاهدوا يف ّهللا والذين جاهدوا يف سبيل ّهللا، والجهاد يف ّهللا بجمعية  »يَن جاَهُدوا ِفيناالَّذِ «ف 
صفاته، أّال ينحو فيه املجاهد إّال منحاه، تغافال عن نفسه ومناها إّال إياه، متدنياً إىل ّهللا متــدليا بــاّ�، وعنــد ذلــك 

  ككل، وأن ليس لإلنسان إّال ما سعى. »فينا«ل، ألنه استخدم جهاده كك »لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنا«
و هكذا يعدنا ربنا ـ ومن احسن من ّهللا وعدا ـ ان الجهاد يف ّهللا يخلّف االهتداء إىل سبل ّهللا، وهي ســبل الســالم 

َو كِتاٌب ُمبٌِ�. يَْهِدي بِــِه ّهللاُ َمــِن اتَّبَــَع  ... قَْد جاءَكُْم ِمَن ّهللاِ نُورٌ «عىل ضوء نوره وكتابه املب�، بتبي� رسوله األم�: 
الِم َو يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلُ�ِت إَِىل النُّوِر بِإِذْنِِه َو يَهِْديِهْم إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ    ). ۱۶: ۵( »رِْضوانَُه ُسبَُل السَّ

وهو الغاية املرموقة املقصود للسالك إىل ّهللا،  »رصاط مستقيم«وهي سبيل إىل  »سبلنا«فالجهاد يف ّهللا هكذا سبيل إىل 
َو ما لَنا أَّال نَتَوَكََّل َعَىل ّهللاِ َو قَْد َهدانا ُسبُلَنا َو لَنَْصِربَنَّ «والطرق إىل ّهللا بعدد أنفاس الخالئق! فهناك سبل املرسل�: 

ِل الُْمتَوَكِّلُو    ).۱۲: ۱۴( »نَ َعىل ما آذَيْتُُمونا َو َعَىل ّهللاِ فَلْيَتَوَكَّ
أَنَّ هذا ِرصاِطــي ُمْســتَِقي�ً «، ثم: »َو أَْن لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى« »لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنا«و هنا سبلهم وكافة املجاهدين 

بَُل فَتََفرََّق بُِكْم َعْن َسِبيلِهِ  اتَِّبُعوُه َو ال تَتَِّبُعوا السُّ ياضات غ� املوافقة لرشعة القــرآن ). فاملجاهدات واالرت۱۵۳: ۶( »فَ
ال قول إال بعمل، وال قول وال عمل إال بنية، وال قــول وال عمــل وال «هي كلها هباء وخواء، قالة أم حالة أم فعالة، ف

  »نية إال بإصابة السنة
  و هي سنة ّهللا عىل ضوء القرآن والسنّة.

  
  معرفة هللا يف عرفات واملشعر الحرام 

يَْعلَْمــُه َمْعلُوماٌت فََمْن فَرََض ِفيِهنَّ الَْحجَّ فَال رَفََث َو ال فُُسوَق َو ال ِجداَل ِيف الَْحجِّ َو ما تَْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ الَْحجُّ أَْشُهٌر 
نَّ َخْ�َ الزّاِد التَّْقوى َو اتَُّقوِن يا أُوِيل اْألَلْباِب    .۱۹۷ّهللاُ َو تَزَوَُّدوا فَإِ

د إىل التمتع، دون العمرة املفردة فإنها يف كل أشهر السنة إال الزمن الخاص بالحج، وأمــا تعم القران واإلفرا »الحج«
ال تصح إّال فيها، حيث دخلت فيه إىل يوم القيامة، وتلــك األشــهر  »يف أشهر معلومات«عمرة التمتع فهي مع حجها 

  هي شوال وذو العقدة وذو الحجة.
 ١؟ ذلك ظاهر الجمع، فلو كان شهرين وعرشة ك� يف رواية»ٌر َمْعلُوماٌت أَْشهُ «و ترى ذو الحجة هو بت�مة داخل يف 

                                                        
 . �� ���� ا����ن و أ��� ا��� ����� ��ال و ذو ا����ة و ��� �� ذي ا���� ��� �� روي �� أ�� ���� ���� ا�ّ���م.١
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آله و عليه هللا صىلثم مستفيض الرواية عن الرسول   »شهرين وعرشة«لكان النص 
السـالم عليهموأ�ة أهل بيته   ١

ـ ك� اآلية ـ تــدل  ٢
عىل الت�م، ثم وكيف تكون ـ فقط ـ عرشة؟ وايام الترشيق لها مناسكها يف منى، ثم وطواف الزيارة وسعيها وطواف 

َل ِيف يَْوَمْ�ِ «النساء، ليست لتختص بيوم األضحى، ثم  هو تعّجــل يف النفــر وال يصــدق إّال إذا كانــا هــ�  »فََمْن تََعجَّ
  والثالث من الحج، فتلك الرواية اليتيمة ساقطة �خالفة الكتاب والسنة.

ثم األشهر املعلومات ككّل ليست ظرفا إّال ملجموعة التمتع، فعمرته بادئة من اّول شوال اىل ذي الحجة، اليوم الذي 
عرفات منذ الزوال ام بعد ساعة منه، ثم يجوز البدء بحجه بعد عمرته يتمكن من الرشوع يف حجه، بحيث يقف ب

مطلقا، فان أ� بعمرته يف غرة شوال، يجوز له عقد اإلحرام لحجه بعــدها دون فصــل، مهــ� � يجــز لــه الوقــوف 
  بعرفات ـ وهو ثا� اع�له ـ إّال تاسع ذي الحجة.

غرة شوال، حيث يجوز تقديم العمرة املفردة عــىل أشــهر الحــج و اما القران واإلفراد فجائز عقد اإلحرام له� منذ 
  وتأخ�ها عنها.

فهذه األشهر الثالثة هي ظرف ملجموعة الحج إفرادا أو قرانا، ومع العمرة �تعا، ال أنه يجــوز اإلتيــان بكــل اعــ�ل 
  الحج يف كل يوم أو أيام من هذه األشهر الثالثة.

فراد والقران غرة شوال، ثم يأ� بطواف الزيارة لحجه يف آخــر ذي حجــة فقد يحرم الحاج لعمرة التمتع او حج اإل 
  مه� جاز له ان يختص أياما منها قالئل ألداء كل األع�ل. »الحج«الحرام، فقد شملت األشهر ككل 

، خالفا لنيســء الجاهليــة، حيــث كانــت ٣حرص زمني ألع�ل الحج، انها ال تصح يف غ�ها »الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوماتٌ «ف 
َا النَِّيسُء ِزياَدٌة ِيف الُْكْفِر يَُضلُّ بِِه الَِّذينَ «تقدم الحج عنها وتٔورها فزيفها القرآن  كََفرُوا يُِحلُّونَُه عامــاً َو يَُحرُِّمونَــُه  إِ�َّ

يُِحلُّوا ما َحرََّم ّهللاُ ُزيَِّن لَُهْم ُسوُء أَْع�لِِهْم َو ّهللاُ ال يَهْ  َة ما َحرََّم ّهللاُ فَ   ).۳۷: ۹( »ِدي الَْقْوَم الْكاِفِرينَ عاماً لِيُواِطٔوا ِعدَّ
نيفة حيث جوز اإلحرام بالحج يف غ�ها من جميــع الســنة هذا نيسء، ثم نيسء بعده من بعض أ�ة الفقه كأ� ح

..«سنادا اىل آية األهلة:  فيهــا كــّل  »الحــج«رغم انه ال تعــم يف  »يَْسئَلُونََك َعِن اْألَِهلَِّة قُْل ِهَي َمواقِيُت لِلنّاِس َو الَْحجِّ
األشهر املعلومات، وحتى لو عمت  األهلة، حيث أفرد بعدها، م� يدل بإفراده عنها اختصاصه بقسم منها بيّنته آية

  آية األهلة، فقد حّفت بآية األشهر.
، فليست لتصح عن عمرة التمتع إذ يجب البدء ٤فمن يحرم للحج قبل شوال فقد أبطل، أم يحّوله اىل عمرة مفردة

قــد دخلــت «يف إحرامها منذ غرة شوال، والعمرة املفردة التي تكفي عن التمتع هي التي حصلت منــذ شــوال، إذ: 
  فهي مشبّكة يف الحج ال ئوى بها إّال يف أشهر الحج. »العمرة يف الحج هكذا وشبك ب� أصابعه
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...«ا �تعا قبل شوال حيث و األشبه بطالن العمرة املنوي به َفال «وهو فرضه يف غ�هن، فال يحكمه  »فََمْن فََرَض فِيِهنَّ
فال يعترب ـ إذا ـ إحراما، اضافة إىل انها نوي بها ما ال تصح من عمرة التمتــع، فكيــف تصــح إفــرادا و� تنــو  »رَفََث..

  وال يكفي من التمتع إّال إذا انشأه يف أشهر الحج. ١إفرادا، ولكن األحوط تجديد إحرامه إفرادا
ا يعني زمنه الخاص به ألع�له، م� يزيد تأكيدا لحرصه يف أشهره وكأنها هي الحج والحج هــي، فــ� هن »الحج«ثم 

  ئوى به قبلها او بعدها ليس حجا، مه� كان عمرة مفردة، وإن كان يشملها الحج يف اطالق عام.
َحجَّ «يف  »الحج«و  فَــال رَفَــَث َو ال فُُســوَق َو ال «� هو يف تعني مناسكه حيث يفرضها إحرامها، ك »فََمْن فََرَض فِيِهنَّ الْ

يعنيها بإحرامه ما دام محرما، ويف البعض من املحرمات ما دام يف الحرم، وكذلك يف مناسك الحج فال  »ِجداَل ِيف الَْحجِّ 
يف زمن الحج وأع�له، ويف شأن الحج مناســك وأوقاتــا وكــ� كــانوا يجــادلون يف  »يف الحج«يحل للمحرم ان يجادل 

متمحورا »ثُمَّ أَِفيُضوا ِمْن َحيُْث أَفاَض النّاُس «ألضحى، وعبادة الحج عبادة جمعية وحدوية، فلذلك يأمر يف االفاضة ا
  األك�ية الساحقة من الحجاج دون خالف عليهم وال جدال.

م� يحّسن فقد شمل الحج الثالث أوسع م� شمله الثا� يف منسك اإلحرام، ومكان الحرم وكل مناسك الحج، وهذا 
تكرار الحج هنا او يفرضه ملكان اختالف املعني منه، فالحج األوّل هو مناسكه زمنا، والثا� مناســكه دخــوال فيهــا، 
والثالث عله مجموع املناسك بزمنها، فال تختص ـ إذا ـ محرمات اإلحرام بحالة اإلحرام، بل وبعد الخروج عنه اللهم 

وليس فرض الحج ـ وهو قطعة بحيث ال يقدر الحــاج عــىل  »ْن فََرَض ِفيِهنَّ الَْحجَّ فَمَ «إّال ما استثنته السنة القطعية، 
  الرجوع إىل حالته السابقة ـ ليس إّال اإلحرام، وركنه األول هو النية ثم التلبية من امليقات

فــرض الحــج، املقرر له، والواجب عليه خلع مالبسه ولبس ثو� اإلحرام او ثوبه، فأما بنيــة اإلحــرام فحســب فــال ت
وكذلك التلبيات دون نية، ام معها يف غ� املوقف، فذلك املثلث مع بعض يفرض الحج، مه� تــرك محــرّم املالبــس 

  ولبس واجب ثوب اإلحرام أم ال، فقد ينعقد اإلحرام بهذه الثالثة، ثم يأ� دور الواجب فيه واملحرم.
ليس اال كتكب�ة اإلحرام للصلوة، فك� أنك تنوي الصالة  إذا فليس فرض الحج بنية اإلحرام، فإنه بالنسبة للحج ككل

  فتكرب لها، كذلك تنوي العمرة أو الحج فتلبى ملا نويت.
يعم إحرام عمرة التمتع، وكذلك املفردة يف تلك األشهر ألنها بديلة عن التمتع، وأخ�ا إحرام الحــج،  »فَرََض ِفيِهنَّ «و 

، إذا فالعمرة املفردة يف غ� أشهر الحج محكومة بحكمها يف أشهره يف فكل هذه الثالثة محسوبة هنا بحساب الحج
  واجبات اإلحرام ومحرماته.

ينايف فرض الحج قبل اإلحرام ملن استطاع اليه سبيال؟ كال! حيث الفرض هنا فرضان، فرض اّول  »فَرََض فِيِهنَّ «و ترى 
  .»فَال رَفََث َو ال فُُسوَق َو ال ِجداَل ِيف الَْحجِّ «كمه هو ملن استطاع اليه سبيال ولكنه لحده قبل فرض اإلحرام ال يح

فالفرض األول هو بأصل الرشع ملن استطاع اليه سبيال دون أن تحرم عليه �جرده هذه الثالثة، والفرض الثا� هو 
دوب يفرض بواجب اإلحرام او مستحبه، فاألّول يختص بحجة اإلسالم أو ما شابه، والثا� يعمه واملندوب، حيث املن

  باإلحرام.
حيث الثا� ال يدل عىل وجوب االستمرار واألول يدل، فال  »من أحرم«دون  »فََمْن فََرَض «و هنا نعرف مدى البالغة يف 

انيــة يف داللتــه الث »َو أَِ�ُّوا الَْحجَّ َو الُْعْمرََة ِ�ِّ «يخرج املحرم ـ إذا ـ عن إحرامه إّال بإ�ام ما أحرم له، و هنا يأ� دور 
  عىل وجوب إ�امه� عىل من ابتدأ فيه� باإلحرام.

ففرضه� أيضا ّ�، وهذا هو النية الواجبة له� وكذلك التلبية برشوطها، فال ينوى اإلحرام  »الَْحجَّ َو الُْعْمرََة ِ�ِّ «و ألن 
اإلحــرام، ليســت لــه نيــة  ألحده�، وإ�ا ينوى حج أو عمرة ثم يلبّى عنه، حيث اإلحرام له� موقفه موقف تكب�ة

  خاصة بل ال تصح إن أمكنت.

                                                        
��ر �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م �� ا��ٓ�� ... و �� ���ض ا��� إ�ّ� �� ��ه ا����ر ا��� ��ل ا��ّ� �ـّ� و . �� ����� ���و�� �� �١

 �� ا�����). ١٩٣: ١(��ر ا������ » و �� ��ال و ذو ا����ة و ذو ا����«�ّ� ا�َْ��� ا�ْ�ُ�ٌ� .. 
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»إ� أريد أن أ�تع بالعمرة إىل الحج لبيك..«و الصورة الصحيحة لإلحرام هي مثال 
إ� أريد ان اصــيل «وك� الصالة:  ١

  نية خاصة لإلحرام ك� ال نيّة خاصة لتكب�ة اإلحرام.دون  »املغرب هللا أكرب
فح� تنوى حجا او عمرة فقد نويته بكل أجزاءه ومنها اإلحرام، فأما أن تنوى خصوص اإلحرام، فان � تنو معه سائر 

ون املناسك فال إحرام فانه ال يستقل عنها وإ�ا هو مدخل لها مه� كان منها، وان نويتها معه فقد نويــت الكــل د
خصوص اإلحرام، وان نويت معه كل مناسك الحج او العمرة فقد نويت اإلحرام مرت�، ثانيته� مع كل املناسك فانه 
ائر املناســك ام هــي  منها، فال نية خاصة ـ إذا ـ لإلحرام ك� يف تكب�ة اإلحرام، بل ال �كن نيته مرة واحدة دون ســ

  باطلة.
»التلبية من شعار الحج«و ألن 

»العج والثج«وكذلك ما فيها من  ٢
فليشعر املحرم لعمرة أو حج برفع صوته يف جموع  ٣

ما من ملب يلبي إال لبى ما عن �ينه وش�له من حجر او شــجر او مــدر «املحرم� �ا يقدر عليه من عج وثج ف 
»حتى تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا عن �ينه وش�له

ما من محرم يضحى � يومه يلبي حق تغيب الشمس «و  ٤
»إال غابت بذنوبه فعاد ك� ولدته امه

٥.  
لبيك اللهم لبيك لبيك ال رشيك لــك لبيــك ان الحمــد والنعمــة لــك وامللــك ال «: آله و عليه هللا صىلتلبية رسول ّهللا   و قد كان
»رشيك لك

و من مات محرما ملبيــا فانــه يبعــث يــوم القيامــة «و ك� رواها عنه عرتته املعصومون بنفس الصيغة. ٦
»ملبيا

»إذا فرغ من تلبيته سأل هللا رضوانه والجنة واستعاذه برحمته من النار آله و عليه هللا صىلكان  «و ٧
٨.  

تحرم عىل نفسك كل ما سوى ّهللا وكل تعلقات األرض وهواها، فال بد ـ إذا ـ لك من تجريد و ألنك يف حالة اإلحرام 
من كل ما ينايف حالة التجرد ّ� يف هذه الفرتة، واالرتفاع عن دواعي األرض واإلخالد إليها، والرياضة الروحية عــىل 

  ه الحرام رمزا عن زيارته، لذلك:التعلق باّ� دون سواه، والتأدب الالئق لك كزائر ّ� حيث تزور بيت

                                                        
 . ���ٔل ���د أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م ا�� أر�� ان ا��م ������؟ ��ل: �� ...١

 
�� ز�� �� ���� ا����� ان ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ��ل: ��ء�� ������ ���ل: �� أ�����  ٢١٩: ١ا�����ر  . ا��ر٢

 �������ا أ��ا��� �������� ����� �� ���ر ا���.

 
 ��� أي ا��ٔ���ل أ���؟ ��ل: ا��� و ا���. . ا����ر �� أ�� ��� ان ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��٣�ّ

 
 � �� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ��ل: .... ا����ر �� ��� �� ��٤

 
�� و ��ّ�: ....٥  . ا����ر ا��ج أ��� و ا�� ���� �� ���� �� ��� ا��ّ� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ

 
. ا����ر ا��ج ���� و ا������ و ا�� أ�� ���� و ا����ري و ���� و ا�� داود و ا������ �� ��� ان ����� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� ٦

 ���� .. و آ�� و ��ّ�:

 
. ا����ر ا��ج ا����ري �� ا�� ���س ان ر��� أو���� را���� و �� ���م ���ت ���ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�: ٧

 �� و �� ����وا رأ�� و �� و��� ���� ���� ...ا����ه ���ء و ��ر و ����ه �� ���

 
 . ا����ر أ��ج ا������ �� ����� �� ���� �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ا�� ��ن ...٨
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..   فَال رَفََث َو ال فُُسوَق َو ال ِجداَل ِيف الَْحجِّ
فالرفث هو القبيح ككّل يف األعراف اإلنسانية، او يف الرشعة اإللهية ملكان نفي الجــنس املســتغرق لكــل رفــث، وال 

يث الرفث هنا غــ� مخــتص بالنســاء، يختص هنا بالرفث الجنيس األنثوي أّما شابه، مه� كان من أظهر أنواعه، ح
او مع نساءكم او بهن، ثم وهو هنا يف نطاق نفي الجــنس املســتغرق لكــل  »الرفث اىل نساءكم«خالف آية الصيام: 

مصاديقه صغ�ا او كب�ا، خلقيا او عمليا، جنسيا او يف العرشة اما ذا من قبيح جارحيا او جانحيا، فرديا او ج�عيا، 
حالة تحريم كل قبيح عليك، سواء يف األعراف العادية كالرفث الجنيس �قدماته ومستلزماته، من فحالة اإلحرام هي 

  حالله وحرامه، حيث اإلحرام سياج صارم عىل الشهوات حتى املحللة منها، تدريبا أريبا أديبا للتقوى والتزّود منها.
، ثــم و القبــيح يف الحقلــ� او »ال رفــث«تــه مــن بعــد عناي »َو ال فُُسوَق «كذلك وبأحرى الرفث القبيح رشعيا، تعنيه 

، فكل جدال إّال ما اســتثني فســوق، وكــل فســوق رفــث، »ال رفث«بعد عنايته من  »َو ال ِجداَل «أحده�، وقد تعنيه 
  والرفث يحلق عىل الكل حيث يعم القبائح كلها، عرفيا او رشعيا او كليه�.

اه اىل ما سوى ّهللا جانحيا وجارحيا، عمليا وعقيديا وخلقيا وعمليا، فكل انحيازه نفسية، وكل إنية وأنانية، وكل اتج
يف الحج، وهو زيارة بيت ّهللا، �ثيال لزيارة ّهللا، يف ساحة حرضة الربوبية التي ال تناسبها إّال حرضته،  »رفث«كل ذلك 

 من ّهللا، وال تتجه إّال اىل ّهللا، وك� لبّيت ّ�، إذا فاترك كل ما سوى ّهللا يف ساحة ّهللا، وال تتعلق إّال باّ�، وال تتملق إّال 
تأش�ا عش�ا أنك ال تلبي أحدا إّال ّهللا، إذا فليست املحرمات الظاهرية ـ فقط ـ ممنوعة حالة اإلحرام، بل وبأحرى 

تعم  »ال رفث«ف الباطنية، فكل انجذابة نفسية ـ مه� كانت محلّلة يف رشعة ّهللا ـ فهي هنا محرمة يف فقه املعرفة، 
كل رفث يف الفقه األكرب ك� األصغر وكل رفث يف عرف اإلنسان كإنسان دو�ا اختصاص بهذه املعدودات يف الفقه 

  األصغر، بل وكل رفث منه تأش� عش� اىل ترك رفث مثله يف الفقه األكرب.
خصوص بعد عموم الفسوق،  » ِجداَل َو ال«خصوص بعد عموم الرفث باملحرمات الرشعية، ك�  »َو ال فُُسوَق «ذلك! ثم 

حيث الفسوق منه فردي ومنه ج�عي، والج�عي منه ما هو يف جدال اعتداء عىل ســائر الحجــيج وهــو الجــدال، 
  وآخر يف غ� جدال، بل هو جاهر يشجعهم عىل مثله.

ة القرب، مزدلفا فذلك الثالوث املنحوس املركوس محبوس عن املحرم امللبي لربه الكريم، حتى يصبح محرما لساح
  اليه زلفى.

الرفث جنسيا مع الحالئل حالة اإلحرام حرام، فضال عنه مع غ�هن من نساء او رجال او حيوان، فطاملا األول ـ عىل 
  رفثه عرفيا ـ حالل رشعيا ولكنه يف هذه الحالة الروحية التجردية حرام، فضال عن محرمه.

لإلفضاء، والرفث مع النســاء أو بهــن هــو الصــلة  »إىل«ع حيث تلمح الرفث اىل النساء ك� يف آية الصيام هو الج� 
دون نساء، ال إليهن وال معهن وال بهن، فقد تعني إذا ـ فــي�  »ال رفث«الشهوانية بهن ملسا وتقبيال أما شابه، وهنا 

! وكــذلك عنت من سائر الرفث ـ كل صلة جنسية شهوانية اىل النساء او معهن، بحل او حرام، فضــال عــن الرجــال
  للنساء اىل الرجال او معهم او مع النساء.

تعم كل ذكر وأنثى من الحجاج، فك� ال رفث للذكر مع أنثى او ذكر، كذلك ال رفث لألنثى مع ذكر أو  »ال رفث«ف 
أنثى، ام وخنثى، فال رفث ككّل بكل اقسامه ج�عا واستمناء ونظرا و ملسا وتقبيال او أي عمل من هذا القبيــل او 

 »ال رفث«ماته كإجراء صيغة النكاح أما شابه، فكل تلذذ جنيس او إعداد له لغ�ك، او مقدمة له قريبة، تشمله مقد
وهي القسم العظيم من محرمات اإلحرام، فتفس�ه يف روايات بالج�ع تفس� بأبرز مصــاديقه دون اختصــاص، أم 

  تفس� بأهم ما فيه كفارة من الرفث.
  ات محرمة يف حالة اإلحرام مه� اختلفت احكامها وخلفياتها كفارة وسواها.و ك� ترى كل هذه املذكور 

هذا هو القسم األول من الرفث الذي تجمعه الشهوة الجنسية، ومن ثم سائر الشهوات البدنية كالتزين والتعطـّـر 
  وأكل او رشب العطريات، واالستظالل عن حّر او برد او مطر او ريح.

زا ب� الناس ككل املالبس حتى غ� الزينة فضال عنهــا، و هــي القســم الثالــث مــن ثم شهوات روحية تشخصا و�ي
الرفث، وقد تكفلت السنة املباركة بيان مثلث الرفث يف أك�ية مطلقة من محرمات اإلحرام، مه� كانت محللة قبله 

  فحرام، أم محرمة فأغلظ وأن�.
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سلك الرفث وهــو القبــيح عرفيــا او رشعيــا او يف ســبيل إذا فكل الشهوات غ� الرضورية محللة ومحرمة تنتظم يف 
االنقطاع اىل ّهللا، فانها ككل يف أفق اإلحرام قبيحة مستقبحة الذكر، أ تراك بعــد تحــاول صــنع نفســك يف مصــنعك 
البرشي ك� تشاء، وأنت يف مصنع اإلحرام الربا�، فتحلل عن كل ما عقدته بنفســك وربطتــه بهــا حتــى ضــّخمتها 

و وهو أنت، تحلّل عنها وتخّل حتى يحلّيك ربك بحلل النور، خارجا عن ظل�ت الزور والغرور، ملبيا فزعمت انك ه
دعوت ربك مطلقة، تاركا دعوة من سوأة ككّل، فح� تحرم عىل نفسك نفسياتك يف إحرامك، فأنت تصبح محرما يف 

  بيته التي هي رمز عن زيارته.  محرض الرب، بزلفى صالحة لحرضة الربوبية، فتليق ـ إذا ـ لزيارته، زيارة
خروجا عن حّد العبودية ّ� يف كل صغ�ة او كب�ة، فالصغ�ة حالة اإلحرام كب�ة، والكب�ة فيها الكربى،  »َو ال فُُسوَق «

  وكيف ال وقد حرمت عليك هنا شهوات كانت محللة قبل إحرامك، فضال ع� حرم عليك.
ب والسباب، ويظن انه الكذب املعروف باللسان، ولكنها مطلــق الفســوق و مه� فّرس الفسوق يف أحاديثنا بالكذ

ام انه تفس� بالفسوق الذي فيه كفارة، فطوق العبودية ّ�  ١وهو كذب يف كل الحقول املعرفية والعملية والقولية
وأنت ملّب يف إحرامك العبودية املطلقة، ذلك الطوق يطّوق عليك كل تخلف عن طــورك، يف كــل حــورك وكــورك، 

 حقل املعرفة، والتخلف العميل كذب يف حقل العمل، والتخلــف القــويل كــذب يف حقــل فالتخلف املعريف كذب يف
القول، فلتكن صادقا يف ذلك املثلث، صدقا يحلق عليك ككّل ودون إبقاء، سياجا صارما عىل كل تخلفاتك عن ساحة 

  .»ال فسوق«العبودية فانها كلها فسوق وهنا 
م سواه، حتى مع الحيوان والنبــات، حيــث اإلحــرام هــو حالــة الســلم مع نفسك أم سواك، مع ربك ا »َو ال ِجداَل «

  والتسليم، فكيف تجادل إذا، وبم تجادل و�؟!
فال تجرح نفسك، وال تحلق او تقرص شعرك، وال تخدش جسمك وال تقلــع رضســك وال .. اللّهــم إّال لرضــورة، وهــذا 

  جدال مع نفسك.
ايضا اللّهم إّال عند رضورة، ثم وال تجادل حيوانا حتــى الهــوام  ثم ال تجادل غ�ك، ال يف باطل فحسب، بل ويف حق

  اللهم إّال عند اضطرار، وال تجادل صيدا إّال صيد البحر، فانك اآلن يف صيد ربك فكيف تصيد من هو مثلك.
ثم ال تجادل حتى األشجار، فقطع شجر الحرم حرام عليك يا محرم، بل وال يحل لك هنا حمل السالح الشــاهر أيــا 

وتفس� الجدال بالحلف باّ� كقول ال وّهللا وبىل وّهللا، تفس� �ا فيه كفارة، وليس تفس� املفهوم  »فانه ال جدال«كان 
  من الجدال ككّل، ألنه خالف نفي الجنس املستغرق لكل جدال.

وقد فصلتها السنة املباركة  »َل فَال رَفََث َو ال فُُسوَق َو ال ِجدا«و ترى هنا كل محرمات اإلحرام منتظمة يف ذلك املثلث 
  بكل أبعادها، ما فيه كفارة وما ليست فيه.

فَال رَفََث َو «مناسك الحج وأمكنته وهي الحرم، ف� دمت محرما ويف الحرم  »يف الحج«و هذه السلوب الثالثة محددة 
  .»ال فُُسوَق َو ال ِجداَل ِيف الَْحجِّ 

ا الســلبية الث�نيــة والعرشــين التــي هــي محرماتهــا، بعــد مربــع هذه نبذة يس�ة عن مدرسة اإلحرام يف صــفوفه
اإليجابيات، نية وتلبية يف امليقات ولبسا ملالبس اإلحرام، وموحــّدة املحرمــة وهــي لــبس املالبــس املحظــورة حالــة 

� حنيفا اإلحرام، ويا ليت املحرم يطّول زمن اإلحرام، ل� يتدرب يف مدرسته أك� وأك�، حتى يتخرج منها ساملا سلي

                                                        
�� ا����� ����� ���و�� ���ر ��ل ��ل ا�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م إذا ٔا���� ����� ����ى ا��ّ� و ذ�� ا��ّ� ����ا  ١٩٤: ١. ��ر ا������ ١

� ���� ��ن �� ���م ا��� و ا����ة ان ���� ا���ء ����� إ�ّ� �� ��� ��� ��ل ا��ّ� �ّ� و �ّ� ���ل �ََ�ْ� �ََ�َض ..و ا���� و ��� ا����م إ�ّ 

م ا����ع و ا����ق ا���ب و ا����ب و ا���ال ��ل ا����: �� و ا��ّ� و ��� و ا��ّ�، و ا��� ان ا���� إذا ��� ������ ا���ن و��ء �� ���

���م ��� ��دل ����� دم ������ و ����ق ��، و إذا ��� ����� وا��ة ��ذ�� ��� ��دل و ���� دم ������ و ����ق ��، وا�� و �� 

��� » ا���«و��ل و ��ٔ��� �� ا���� ���ل: ����ي و ��� ����ي؟ ��ل: ��� ��ا �� ا���ال ا��� ا���ال �� و ا��ّ� و ��� و ا��ّ� أ��ل: 

 ».�� ��ال«م �����، �� �� أ��� ا����� �� و ����ه �� ��ال ��� �� ����� ��� ا���� �� ��� �� ��� ا���ال و �� د
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  مسل� لرب العامل�، فال يتحرج بعد يف مضايق الشهوات واإلنيات واألنانيات.
ذلك اإلحرام بواجباته ومحرماته نرباس عاّم هاّم ين� الدرب عىل من يعزم السلوك يف مســالك العبوديــة الصــالحة، 

جارحــة لــه وجانحــة، يف كــل متحلّال عن كل رفث وفسوق وجدال، متحليا بحلل الك�ل يف كل حّل وترحال، بكــل 
ال أرشك بك يا رب وال  »لبيك اللهم لبيك لبيك ال رشيك لك لبيك«سلوكه مع نفسه وسواه ومع ّهللا، صادقا يف تلبياته 

ان الحمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك لبيك، ذا املعارج لبيك لبيك، تبدء واملعاد «يف تلبيا� هذه، فإ�ا لك وحدك 
  .»عبدك وابن عبديك لبيك لبيك إليك لبيك لبيك،

 »فَإِنَّ َخْ�َ الزّاِد التَّْقوى«يف حقل اإلحرام ثم يف سواه  »و تزودوا«ـ  »يَْعلَْمُه ّهللاُ «يف إحرام وسواه  »َو ما تَْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ «
فلب العقل  »ِيل اْألَلْباِب يا أُو«انا الرب،  »و اتقون«فال زاد أم� منها وأقوى، ومن تزود من غ�ها فقد أهوى و أغوى، 
  والعقل اللب يقتيض تقوى ّهللا، حيث تقوى بها يف أوالك وأخراك.

 ١ما به يتّقى املحاظ�، ومن ذلك الزاد ما يكّف بــه وجهــك عــن النــاس »التقوى«ماديا ومعنويا هو  »َخْ�َ الزّادِ «ثم و
»ا فأقم واتق هللالعباد عباد هللا والبالد بالد هللا فحيث وجدت خ� «و

٢.  
هنا ال تختص يف حقل الحج ـ فقط ـ باألمور العبادية والنسك الروحية، بل واألزودة املادية التي هي  »تزودوا«إذا ف 

يصان به الوجه عن مسألة الناس، فليس خ� الزاد هو ـ فقط ـ عبادة ّهللا يف طقوسها الخاصة، ا�ا هو زاد الحياة، ما 
التقوى مه� كانت يف األزودة املادية، فقد تتفوق أنت يف التزود املادي وأنت يف حقل الحج، عىل مــن يواصــل يف 

املتمثلــة يف مختلــف الــزاد الــذي »تقــوى هللا«ناك مندوبات طوافه وذكره، فا�ا املحور األصيل يف هذا الب� هنا وه
إِذا أَفَْضتُْم ِمْن َعرَفاٍت فَاذْكُُروا هللاَّ   ِعنَْد الَْمْشَعِر الَْحراِم تتزوده، إذا ف: لَيَْس َعلَيُْكْم ُجناٌح أَْن تَبْتَُغوا فَْضًال ِمْن َربِّكُْم فَ

  .۱۹۸لِِه لَِمَن الّضالَِّ� َو اذْكُُروُه كَ� َهداكُْم َو إِْن كُنْتُْم ِمْن قَبْ 
ال «وال يناســبه  ٣ترى ما هو الفضل هنا الذي ال جناح يف ابتغاءه؟ أ هو الفضل الروحي زلفــى مــن ّهللا بتقــوى ّهللا؟

ي فيه مظنة الجناح، إذا فهو املكاسب املادية عمال وتجارة أما شابه، من األشغال التي قد يظن فانه األمر الذ »جناح
تحل محلّها من حّل املكاسب املادية دون عطلة  »ال جناح«أّن فيها جناحا يف مملكة الحج وحالة اإلحرام والحج، فهنا 

ضل ّهللا هو حبيب ّهللا، فكسبه عمل قر� ّ� ك� وال بطلة بحجة أنك يف زيارة ّهللا، فإن الكاسب مكاسب الحل من ف
انْتَِرشُوا ِيف «حجه بإحرامه، هذا وقد سمح يف ابتغاء فضل ّهللا تجارة أماهيه بعد قضاء الجمعة:  الُة فَ إِذا قُِضيَِت الصَّ فَ

ي� ال يصح ك� يف فريضة الجمعــة، وهنا يف الحج سمح فيه خالل املناسك اللهم إّال ف»اْألَرِْض َو ابْتَُغوا ِمْن فَْضِل هللاِّ 
  تدليال عىل س�ح الجمع ب� العبودية والتجارة، فان تجارة املٔون عبادة ك� عبادته تجارة أخروية.

فكل املحاوالت اإل�انية من املٔون عبادة تجارة كانت ام صالة او جهادا آخر يف سبيل ّهللا، ك� ان املحاوالت الكافرة 
  معصية مه� كانت حجا وصالة وصياما او محاوالت أخرى يف سبيل غ� ّهللا. او املنافقة الفاسقة

عن  آله و عليه هللا صىلولقد كانت عكاظ ومجنة وذو املجاز أسواقا يف الجاهلية فتأ�وا ان يتجروا يف املوسم فسألوا رسول ّهللا  

                                                        
ُدوا .. ��م ر�� �� ���اء ا������� أ��ج ا�� أ�� ���� �� ����� �� ���ن �� -٢٢١: ١. ا��ر ا�����ر ١ ل: ��� ���� ��ه ا��ٓ��: َو �ََ�و�

د�� ���ل �� ر��ل ا��ّ� �� ��� زادا ���وده ���ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ��ود ��� ��� �� و��� �� ا���س و ��� �� ��و

 ا����ى.

 
 . ا����ر ا��ج ا�������� �� ا������ �� ا����� �� ا���ام ���� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ���ل: ....٢

 
 . �� ا����� و ���: �� ���ح ����� ان �����ا ا�����ة �� ر��� رواه ���� �� أ�� ���� ������ ا�ّ���م!.٣
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»لَيَْس َعلَيُْكْم ُجناٌح...«ذلك فنزلت 
  .٢فكيف نتجر؟ فنزلت»بِأَيّاِم ّهللاِ «و ك� قالوا  ١

قد  »جدالال «ثم وحرمة الجدال إذ  ٣: أنتم حجاجآله و عليه هللا صىلوقالوا إنا ناس نكرتي فهل لنا من حج؟ فنزلت اآلية وقال  
ح� تنفي الجناح  »ال جناح..«تلمح بحرمة التجارة يف الحج فانه لزامها عىل أية حال، فتظن حرمتها لحرمته، ولكن 

وال جدال يف ابتغاء فضل الرب، ثم التجارة حالة اإلحرام بال رفث وال فســوق وال جــدال، »فَْضًال ِمْن َربُِّكمْ «تقيّده ب 
خالل فضل سواه، فان من الصعب جدا تخيل التجارة وسائر املعامالت عن هذه انها ابتغاء فضل روحي من الرب 

  الثالث.
و من ثم، ملّا يحرم عىل املحرم محلّالت متعّودة يف الحياة فبأن تحرم التجارة أوىل وأحرى، ولكن ّهللا حلّلها كفضــل 

رِجــاٌل ال «لفضل ّهللا، وحتى يصــبحوا منه ورحمة، تدليال عىل س�ح الجمع ب� عمل الدنيا واآلخرة، إذا كان جامعا 
... فقد يتبلور اإل�ان يف الحج يف بعدين ح� تتجر خالله، وال تخــّل بواجباتــه،  »تُلِْهيِهْم تِجارٌَة َو ال بَيٌْع َعْن ِذكِْر ّهللاِ

  فرتك الفضل املعييش ـ إذا ـ كجناح هو من األوهام.
سهم التجارة يف الحج، لحد كانوا يسمون التاجر يف الحج: الداج، فلقد ازدحمت هذه األوهام عليهم فحرّموا عىل أنف

قائل�: هٔواء الداج وليسوا بالحاج، وبالغوا يف التحرز عن كل مكسب دنيوي وحتى عــن إغاثــة امللهــوف واطعــام 
  .»ال جناح..«الجائع، وكأنها امور دنيوية تنايف عبادة الحج، فأزال ّهللا عنهم ذلك الوهم ب 

يعني كل مباح او مندوب او مفروض عليكم سوى الحج خالله من تجارة او إجــارة او اعانــة  »ِمْن َربُِّكمْ  فَْضًال «ف 
ملهوف او ضعيف او مظلوم أّما ذا من محظور متخيّل، فليس الحج سدا عن سائر فضل ّهللا، بل هو فضل من ّهللا 

  .»َهُدوا َمناِفَع لَُهْم..لِيَشْ «ج�عيا يبتغى من خالله سائر فضل ّهللا و ك� قال ّهللا: 
قد تبتغي فضل ّهللا حصوال عىل بلغة عيش يف األوىل، وأخرى حصوال عىل بلغته يف األخرى وهي األحــرى، وثــانيه� 

، فليشعر من يزاول تجارة أّماهيه خالل الحج بإحرامه انه يبتغي »عليه�السالمأ� جعفر محمد بن عيل الباقر  «يروى عن 
 يتجر او يوجر او يستأجر، ك� يبتغي من فضل ّهللا ح� يحج، فهــو ـ إذا ـ يف حالــة عبــادة كــ� من فضل ّهللا ح�

  .»ال جناح...«الحج، مه� اختلفت عبادة عن عبادة صورة، فإنه� من فضل ّهللا س�ة ورسيرة ف 
إِذا أَفَْضتُْم ِمْن َعرَفاٍت فَاذْكُُروا ّهللاَ ِعنَْد الَْمْشَعِر الَْحراِم..   ..فَ

؟ إنهــا ـ »عرفات«ف� هي  »منى«خطوتان يف الحج األكرب بعد اإلحرام ثالثته�  »الَْمْشَعِر الَْحرامِ «وهناك  »عرفات«هنا 
كموقف ـ صحراء قاحلة جرداء دون ماء وال كالء، الوقوف بها م� ب� الزوال والغــروب واجــب، والقــدر املســمى 

ن وهو وقوف دو�ا عمل وال قول، أو وقوف ركني فاض عن كل فيض، بينه� ركن، وملا ذا هذا الوجوب و ذلك الرك
واملشعر ورمي الج�ر! بــل  ٤وليست الصالة التي هي عمود الدين ركنا بعد الطواف؟! وقد فرس الحج األكرب بعرفة

                                                        
ج ����ن و ���� �� ����ر و ا����ري و ا�� ���� و ا�� ا����ر و ا�� أ�� ���� و ا������ �� ���� �� ا�� أ�� ٢٢٢: ١. ا��ر ا�����ر ١

 ���س ��ل: ���� ...

 
 ا��ّ� ����� ... . و ��� �� ا�� ���س ��ل: ����ا ����ن ا����ع و ا����رة �� ا����� و ا��� و �����ن: ا��م ذ��٢

 
. ا����ر �� أ�� ا���� ا������ ��ل ��� ���� ��� إ�� ��س ����ي ��� ��� �� ��؟ ��ل: أ ��� �����ن ������ و ��� ا���� و ا���وة ٣

ٔ��  - ر و �����ن رؤ���؟ ���: ���و ��ٔ��ن ا����ف و ����ن ا���� ���ل ا�� ��� ��ء ر�� إ�� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ���

��� �� ا��ي ��ٔ���� ��� ��� ���� ��� ��ل ���� ������ ���ه ا��ٓ�� ����ه ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ���أ ���� ا��ٓ�� و ��ل:  أ

 ���ج.

 
 . رواه ا���ب ا���� و ا����� و ا���� ������� �� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�.٤
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  .»موقف ٢كل عرفات«و»الحج ١عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدركالحج «و
األمكنة املتواصلة من تلك  »عرفات«سع من ذي حجة الحرام، ومكانها اس� لليوم التا »عرفة«جمعا ل  »عرفات«.. إنها 

هي معرفة رسيعة ـ ألقل تقدير ـ مثلثــة  »عرفات«الصحراء وكل وصلة منها عرفة، وعرفة هي املعرفة الرسيعة، ف 
اس الجهات، أن تعرف نفسك ونفسياتك وأرضابك من الناس والنسناس، ثم تعرف شيطانك الذي يجرّك من س�ة الن

إىل س�ة النسناس، ثم تعرف ربك الذي يخرجك من ظل�ت النسناس اىل نور الناس، وهذه اصول املعرفيات التــي 
تتوجب عليك يف فقه املعرفة يف مجالة عرفات، ثم تخترص هذه الثالث كنتيجة يف نفي الشيطان واثبــات الــرحمن 

وما � تكمل معرفة الشيطان والشيطنات ال تصح لك معرفــة  »ال إِلَه إِالَّ هللاُّ «حيث ه� املعنيان من كلمة اإلخالص 
الرح�ن، فأنت تخطو يف ذلك السلوك سلك النفي إىل اإلثبات، نفيا، لتكملة اإلثبات، فال يعني وقوفــك يف عرفــات 
ببدنك وقوفك ككّل، بل هو وقوف جسمك لعرفات روحك تعاون جزئيك عىل الرب والتقوى، فأنت تقــف بجســمك 

ك يف قلل عرفات، القلل املعرفية يف كل جنبات النفي واإلثبات، حيث الطواف رمزا عن زيارة ّهللا بحاجة ليتحرك روح
  .»منى«ثم  »الَْمْشَعِر الَْحرامِ «ثم  »عرفات«اىل عرفات روحية وقلبية، فلتحرض نفسك يف 

ف آدم وحواء بها بعد ما عىل طول الخط، ولها جمع سابق يتبناها سائر جمعها، ومنه تعار  »عرفات«هذه جمع من 
أهبطا عن الجنة ملا عصيا، تعارفا يف عرفات بعد تجاهل يف الجنة، ول� ال يتكرر منه� عصيان بتجاهل آخر ونسيان، 
فليعرف آدم شيطان حواء، وتعرف حواء نسيان آدم، ول� يضــعا أقــدامه� عــىل رأس الشــيطان وغفلــة النســيان، 

  متحان يف كل بعد عن كل شيطان ونسيان.فيعيشا ـ إذا ـ يف دار البلية واال 
إن آدم العقل كسف عقله بحواء العشق فورّطته يف الغفلة، فليتحول آدم يف عقله حتى ال يكسف، ولتتحول حواء 

  يف عشقها حتى ال تضل.
  سيان.بعضه� البعض، وبعد التجربة املرة يف الجنة، ول� ال يتجدد منه� عصيان بغفلة ون »عرفات«فليعرف هنا يف 

  ثم إن آدم علّمه جربئيل مناسك الحج، فل� وقف بعرفات قال له:
  أ عرفت؟ قال: نعم فسمي عرفات.

ك� وان إبراهيم عرفها ح� رآها بنعتها املوصوف له من ذي قبل، وملا علمه جربئيل املناسك وأوصله اىل عرفات قال 
  له أ عرفت كيف تطوف ويف اي موضع تقف؟ قال: نعم.

  ابنه إس�عيل وأمه هاجر �كة ورجع اىل الشام و� يلتقيا سن�، ثم التقيا يوم عرفة بعرفات.  و ملّا وضع
  ثم الحجيج يتعارفون فيها، ك� ويتعرّف إليهم يف عرفات باملغفرة والرحمة.

بواقع  من االعرتاف، فموقف عرفات موقف اعرتافات، اعرتافا بذل عبوديتك وعز الربوبية، وأخرى »عرفة«و إذا كانت 
  فقال ّهللا تعاىل: اآلن عرفت� أنفسك�. »قاال َربَّنا ظَلَْمنا أَنُْفَسنا«املعصية املنسية وك� األبوين األول� اعرتفا فيها: 

أم وكانت من العرف وهو الرائحة الطيبة، ومجالة عرفات هي تلك املجالة الطيبة الرائحة، بروح الرحمة والرضوان، 
  يان.وروح املغفرة عن كل عص

  إذا فهي عرفات يف سابقتها السابقة والحقتها املستمرة، عرفات يف معرفيات واعرتافات، وروح وروح ألهلها.
تظل معرتفا يف عرفات بذنوبك، داعيا ربك كل سٔول لك لصالح أوالك وأخراك، فل� همت الشمس ان تغيب تقــول 

الفقر ومن تشتت األمر، ومن رش ما يحدث بالليل والنهــار، أمىســ اللهم إ� أعوذ بك من «: آله و عليه هللا صىلمقال الرسول  

                                                        
�� ����ت ���� و ار���ا �� ���ـ� و �ـ� «. ا����ر أ��ج ا��� �� ���� �� ���� �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ��ل: ١

 » ��� ���� و ار���ا �� ���� و �� ���ج ��� ���� و �� ا��م ا������ ذ��

 
��دو�� و ا������ �� ���� �� ا����ر �� ����� ��ل ����� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� �����  . و��� ا��ج ا����� و ا��٢

 ��ن ��ا ا���م ا��� ا��ٔ��� أ�� ... -و ��ن إذا ��� ��ل أ�� ��� -���� ا��ّ� و أ��� ���� �� ��ل: ا�� ���
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ظلمي مستج�ا بعفوك، وأمىس خويف مستج�ا بأمانك، وأمىس ذيل مستج�ا بعزك، وأمىس وجهي الفــا� مســتج�ا 
بوجهك الباقي، يا خ� من سئل ويا أجود من أعطى، جللني برحمتك، وألبسني عافيتــك، وارصف عنــي رش جميــع 

»خلقك
١.  
ل أبدا ما أبقيتني، واقلبني اليوم مفلحا منجحا اللهم ال تجعله آخر العهد من هذا املوقف وارزقنيه من قاب«وتقول: 

مستجابا يل مرحوما مغفورا يل بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام واجعلني اليوم من 
أكرم وفدك عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخ� والربكة والرحمة والرضوان واملغفرة وبارك يل في� 

»من أهل أو مال قليل أو كث� وبارك لهم يفّ  ارجع إليه
٢.  

و قد يعكس أمره�، حيث اعترب الوقوف بعرفات فرضا مقضيا ثم اىل املشعر الحرام، تنديدا بقريش، إذ � يكونــوا 
 للوقوف بعرفات، فكانوا يقفون باملشعر الحرام وبه يفتخرون عىل سائر الناس الواقف� بعرفات قائل� يعرفون فضال

  ـ »نحن أوىل الناس بالبيت«
»و ال يفيضون إّال من املزدلفة فأمرهم ّهللا أن يفيضوا من عرفة«

٣.  
نى يف أخرى، فإنه� ركنــان اثنــان، ومنــى واجــب مه� شملت املشعر وم »الحج عرفة«و هكذا تٔوّد الرواية القائلة 

بشعائرها بيتوتة ورميا وذبحا، وحلقا او تقص�ا، ولكن الحج مشعر ك� هو عرفة وأك� حسب قياس وقوفاته الثالث 
يف خطبــة  »فــان هــذا اليــوم الحــج األكــرب«بوقويف املشعر، وقد وردت الرواية تعريفا به انه حج ك� عرفة حج، ثم 

                                                        
���� ���� �� ��� ا��ّ� �� ����ن ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م ���ل إن ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ��  ٣١: ١. ا������ ١

 و ��ّ�) و�� �����ت ���� ��� ا���� أن ���� ��� ان ����� ��ل: ....

 
 . ا����ر ���� ���� �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م ��ل إذا ���� ا���� ��م ���� ��� ...٢

 
�: �ُـ�� ا�ِ��ُ�ـ�ا ... �� ����� ا������ �� ز�� ا����م �� أ�� ��� ا��ّ� ��� ١٩٥: ١. ��ر ا������ ٣ � ا�ّ���م �ـ�ل: �ـ�ٔ��� �ـ� �ـ�ل ا��ّـ

 ��ل: أو��� ���� ����ا �����ن: ...

وروي ���� �� ا����� (���� ا�ّ���م) ا�� ��ل: ���� ���� و ����ء�� �� ا���� �� ����ن �� ا���س �����ت و �� �����ن ���� و 

������� و �����ن ��� ��ٔ���� ا��ّ� ان ����ا �����ت و �����ا ����، و��  �����ن: ��� ا�� ��م ا��ّ� ��� ���ج �� ا���م �����ن

ا����� (���� ا�ّ���م) ا�� ��ل �� �� ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) �� ��ا و ا���س ��� ���� ���� ���� �� ا���د��� و �� 

���� و آ�� و ��ّ�) و ���� ����ا أن ���ن إ����� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ��  ��� و �����ن ا���س ان �����ا ���� ��ٔ��� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ�

�ن ا����دة و ��ّ�) �� ��� ����ا �����ن ����ل ا��ّ�: �ُ�� ا�ِ��ُ��ا ِ�ْ� َ�ْ�ُ� ا���َض ا��ّ�ُس ����: إ��ا��� و إ������ و إ���ق (����� ��

١٨٣: ١.( 

�ّ� (���� ا�ّ���م) ��ل: ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� �ُ�� ا��ِ�ُ��ا ... ��ل: ان ا�� ا���م ����ا ����ن و�� ����� ا������ �� ر���� �� أ�� ��� ا�

��� ا����� ا���ام و ��� ا���س ����� و �� �����ن ��� ���� ����� أ�� ���� و ��ن ر�� ���� أ�� ���ر و ��ن �� ���ر ��ره، و ��ن 

 ��ر، �� أ����ا ��ٔ���� ا��ّ� ان ����ا ����� �����ا ���.���� ا�� ���� �ٕ�ذا ��� ����� ����ا: ا�� �

�� أ�� ا����ح �� أ�� ��� ا��ّ� (���� ا�ّ���م) ��ل: ان ا��ا��� (���� ا�ّ���م) أ��ج إ������ إ�� ا����� ��ٔ����  ٢٧: ١٠و�� ا������ 

��ض ا���س و ���� ���� ���� �� ا���د��� و ��� �� ان ا���س ����ا �����ن ��� ��� إذا ���ت ���� ����ا: �� ���� �� ��� أ 

����ا ا���س ان �����ا ���� إ�ّ� �� ����ت ���� ��� ا��ّ� ����ا ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� أ��ه ان ���� �� ��� أ��ض ا���س و 

 ��� ���� إ��ا��� و إ������.
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  .١يعني انه بدايته بعد اإلحرام الذي موقفه من الحج موقف تكب�ة اإلحرام من الصالةآله و عليه هللا صىلالرسول  
فاملشعر محّل شعار الذكر بشعوره املناسب ساحة الربوبية حيث يحرم ذكر غ�  »مِ .. فَاذْكُُروا ّهللاَ ِعنَْد الَْمْشَعِر الَْحرا«

فانه إيجاب يأ� دوره بعــد  »فَاذْكُرُوا ّهللاَ «ّهللا، وبعد اإلفاضة عن بحر عرفات، حيث ان املعرفيات الثالث تخترص يف 
  كرا ّ� وحده ال رشيك له.كل سلب لغ� ّهللا، سلبا لنفسك ونفسياتك وسلبا للشيطان وكل الشيطنات، فذ 

: فيا لعرفة وعرفــات مــن رحمــة »فَاذْكُرُوا ّهللاَ..«قد نشعر موقف املشعر الحرام بأس�ئه الثالثة، ك� عرفناه بواجبه 
ما رٔو الشيطان يوما هو فيه أصغر «: آله و عليه هللا صىلواسعة وللشيطان فيها من زحمة خاسئة، وك� يروى عن رسول الهدى  

حقر وال أدحر وال أغيظ منه يف يوم عرفة وما ذاك إّال م� يرى فيه من تنزّل الرحمة وتجاوز ّهللا عــن الــذنوب وال أ 
»العظام إّال ما رأى يوم بدر، قالوا: وما الذي رأى يوم بدر؟ قال: رأى جربئيل يرعى املالئكة

٢.  
»هذا يوم من ملك فيه برصه إّال من حق وسمعه إّال من حق ولسانه إّال من حق غفر له«و

٣.  
اعرف نفسك من أنت يف أصلك، يف وصلك وفصلك، وقد تجردت من قبل عن تعلقاتك بــدنيّا  »عرفات«فيا واقفا يف 

شعارا انك ميت عن إنياتك ونفسياتك، شاعرا انك لست شيئا مذكورا، حيث خلعت أثوابك، وتحللت بثو� اإلحرام ا
فمــن «وذلك كله اشعار بتخلّيك عن كل التعلقات الروحية والقلبية ع� سوى ّهللا، وهنا فاعرف نفسك كــ� يصــح 

  .»عرف نفسه فقد عرف ربه
ث تٔولك لزيارة ربك والتطــواف ثم اعرف شيطانك كذريعة للبعد عنه سلوكا معرفيا وعبوديا اىل ربك، معرفيات ثال 

  حوله رمزا من طواف البيت.
ليس انك تتعرف اىل هذه الثالث يف عرفات ألنك كنت جاهلها من ذي قبل، فانك املحرم الحاج عارفها من ذي قبل، 

  وإّال � تأت من شقة بعيدة اىل البلد الحرام.
لتشغلك ع� يتوجب عليك من مراجعة نفســك  و ا�ا تجدد معرفياتك برسعة ولباقة يف هذه الصحراء التي ليست

  لعرفاتها، غربلة لنفاياتها، وإبقاء لتكامل ما يتبقى منها، ثم اىل املشعر الحرام لغربلة أدق وأقوى.
تخ� لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهدت فانه يوم دعاء ومسألة وتعوذ من الشــيطان فــان الشــيطان لــن «ف 

أن يذهلك يف ذلك املوطن، وإياك ان تشتغل بالنظر اىل النــاس، وأقبــل قبــل يذهلك يف موقف قط أحب إليه من 
»نفسك..

٤.  

                                                        
�� و ��ّ� ��ل: �� أدرك ���� و ا����م وا�� ���� �ـ� ا�ٕ��ـ�م �ـ�  ٣٧٠: ١. آ��ت ا��ٔ���م �����ص ١ �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ

�� ��، و��� �� ��� ا����� �� ���� ا������ ��ل: رأ�� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ�  أ��ض �� ا���س ��� أدرك ا��� و �� �� ��رك ���

�� و ��ّ�) وا��� �����ت ��ٔ��� ��س �� أ�� ��� ���ٔ��ه �� ا��� ���ل: ا��� ��م ���� و �� أدرك ���ـ� ��ـ� ا��ـ�� ��ـ�  ���� و آ

 أدرك ا���.

 
�� ���� �� ���� ا��ّ� �� ���� ان ر�ـ�ل ا��ّـ� �ـ�ّ� ا��ّـ�  أ��ج ���� و ا������ و ا�ٕ������� �� ا������ -٢٢٨: ١. ا��ر ا�����ر ٢

 ���� و آ�� و ��ّ� ��ل: ...

 
�� و ��ّ� ��٣ ��� و ��ن ��� ����� ا����ء ���ل . ا����ر أ��ج ا������ �� ا���� �� ���س ا�� ��ن رد�� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ

 ».�� ا�� ا��! ��ا ��م«ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ����ه ���ا و ���� و ��ل: 

 
�� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م ��ل: ا��� ���� ا����ة و ���� ������ ����غ ���� �����ء ���� ��م د��ء و ���ٔ��  ١٥: ١. ا������ ٤

و ���ه وا�� ���� و ���ه ��ٔة ��ة، و ا���ه ��ٔة ��ة و ا���ه ��ٔة ��ة و  �� ��ٔ�� ا����� و ���� ا������ و ا����ر ����� ا��ّ� و ��ّ��

�ك و ���� ��ٔة ��ة و ا��ء: �ُْ� ُ�َ� ا��ُّ� ا�َ�ٌ� ��ٔة ��ة و ���ّ� ����� ... و ���� ���� ���ل: ا���� إ�� ���ك ��� ������ �� أ��� و�
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فهنا موقف عرفات، موقف التجاهل ع� سوى ّهللا، فال تجعل نفســك تحــت ظــل أحــد إّال ظــل ّهللا، وموقفــه كــل 
ملا وقف جعــل النــاس « آلـه و عليه هللا ىلصفضال عمن سواه، فانه  آله و عليه هللا صىلعرفات، فليس املوقف هناك تحت ظل رسول ّهللا  

يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إىل جانبه فنّحاها، ففعلوا مثل ذلك فقال: ايها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي 
املوقف، ولكن هذا كله موقف وأشار بيده اىل املوقف وقــال: هــذا كلــه موقــف فتفــرق النــاس وفعــل مثــل ذلــك 

»باملزدلفة
  .٢كل عرفة موقف« آله و عليه هللا صىلوقال   ١

اللهم اجعل يف قلبي نورا ويف سمعي وبرصي نورا، ولحمي ودمي وعظامي ويف عروقي ومقعدي ومقامي ومدخيل «
»ومخرجي نورا وأعظم يل نورا يا رب يوم ألقاك إنك عىل كل يشء قدير

و ليجتهد يف الدعاء والذكر والصالة، ال سي�  ٣

                                                                                                                                                         
ا���ـ��� ���ـ� �ـ� ر���ـ� �ـ� ا��ـ�ر و أو�ـ� ��ـّ� �ـ� رز�ـ�  ا���ـ� رب» و �ـ��� ���ـ� ��ـ�ل«ار�� ����ي إ��� �� ا��ـ� ا����ـ� 

ا��ّ�� ا�� ا��ٔ�� «و ���ل » ا���� �� ���� �� و �� ������ و �� ����ر���«ا����ل، و ادرأ ��� �� ���� ا��� و ا�ٕ���. و ���ل: 

� و �ـ� ار�ـ� ا�ـ�ا���� ان ��ـ�� ����� و��دك و ���� و ���� و ��� �� ا��� ا������� و �� ا��� ا������� و �� ا��ع ا������

ا���ـ� �ـ���� إ��ـ� ا��ـ� إن «��� ���� و آل ���� و ان ���� �� ��ا و ��ا، و ���� ���� ���ل و أ�� را�� رأ�� إ�� ا��ـ��ء 

ا���ـ� « و �ـ��� ���ـ� ��ـ�ل:» أ�������� �� ����� �� ������ و ا��� ان �������� �� ������ �� ا������، أ��ٔ�� ���ص ر���� �� ا���ر

إ�� ���ك و ��� ��ك، ������ ��ـ�ك و أ��ـ� ����ـ� ا�ـ�ٔ�� ان �ـ����� ��ـ� ���ـ�� ��ـ� و أن ��ـ�ّ� ��ـ� ����ـ�� ا��ـ� أ را���ـ� 

ا���ـ� ا����ـ� ��ـ� ر�ـ�� «و �ـ��� ���ـ� ��ـ�ل: » و د��� ����� ���� ����ا ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و �ـ�ّ�ا��ـ��م ��������� إ��ا���  

 و ����� ان ���� ���� ���� ������ و ا�����.» و أ����� ��� ا���ت ���ة ���� ���� و أ��� ���ه

 
���� ���� �� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م ��ل: �� �� ��ـ��ة ا���ـ� �ـ�ن ر�ـ�ل ا��ّـ�  ١٣: ���١ . و���� ا��١

 (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) و�� �����ت �� ����ة ا���� ���� ��� ا���س ..

 
 داود و ا�� ���� �� ���� �� ��� ا��ّ� ان ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ��ل: ..أ��ج ا��  -٢٢٣: ١. ا��ر ا�����ر ٢

 
���� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ���� (���� ا�ّ���م) و  ١٧: ���١٠ . ا���٣

 ذ�� ا������� و ا�������.

� ��ن ���� �� ا��ٔ����ء؟ و ا����ء ا��ّول ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ����: أ �� أ���� د��ء ��م ���� و �� د��ء �

�� و �� ���ل ��� (���� ا�ّ���م): ��� �� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ��ل: ����ل: �� إ�� إ�� ا��ّ� و��ه �� ���� �� �� ا��

� ��� ���ل و ��� ا���� ���� و ���� و ���� و ���� و �� �� �� ���ت ���ه ا���� و �� ��� �� ��ء ����، ا��ّ�� �� ا���� أ�

�� ���ل ا������ن، ا���� �� ����� و د��� و ����ي و ����� و �� ��ا�� و �� ���� و ��� ����، ا���� إ�� أ��ذ �� �� ا���� و �� 

�� و��اس ا���ر و �� ���ت ا��ٔ�� و �� ��اب ا���ر و �� ��اب ا����، ا���� إ�� ا��ٔ�� �� ��� �� ��ٔ�� �� ا����ح و أ��ذ �� �� �� 

 ��ٔ�� �� ا����ح و ا��ٔ�� ��� ا���� و ��� ا����ر.

) �� أ�� ��� ا��ّ� (���� ا�ّ���م) ��ل: إذا أ��� ا����� ������� ا���� و ��ّ� ا��ّ� ��ٔة ��ة و ��� ا��ّ� ��ٔة ��ة و ���ل: �� ١٧و��� ص (

�ّ� ����ّ� ��ٔة ��ة، و ���ل: ا��� أن �� إ�� ا�� ا��ّ� و��ه �� ���� �� �� ا���� و �� ا���� ���� و ���� و ���� و  ��ء ا��ّ� �� ��ة إ

و ���أ آ�� ���� ���ه ا���� و �� ��� �� ��ء ���� ��ٔة ��ة، �� ���أ ��� آ��ت �� اّول ��رة ا����ة �� ���أ �ُْ� ُ�َ� ا��ُّ� ا�َ�ٌ� ���ث ��ات 

�ْرَض ِ�� ِ���ِ� ا��ّ�مٍ �ُ�� اْ�َ��ى َ��َ� ا�َْ�ْ�ِش ُ�ْ�ِ�� ا���ْ�َ� ا����� ��� ���غ ���� �� ���أ آ�� ا����ة إِن� َر��ُ�ُ� ا��ُّ� ا��  ��واِت َو ا�ْ� ِ�ي َ��ََ� ا���

� ���� أ��� ا�����َر َ�ْ��ُُ�ُ� َ��ِ���ً ... �� ���أ: �� أ��ذ ��ب ا���� و �� أ��ذ ��ب ا���س ��� ���ع ����، �� ���� ا��ّ� �ّ� و �ّ� ��� �

��� وا��ة وا��ة �� أ���� ���� و ����ه ��� �� أ��� ���� �� أ�� و ��ل و ���� ا��ّ� ����� ��� �� أ���ك و ����، و ���� أ�

���ل: ا���� �� ا���� ��� ������ ا��� �� ���� ���د و �� ����� ����، و ����ه ��� آ�� ذ�� ���� ا���� ����� �� ا���آن و 
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، وليدع لغ�ه قبل نفسه مع الصالة عىل محمد ١د هذا املوضع نبي وال ويص إّال صّىل هذه الصالةالصالة التي ما شه
  .»مثله ٢من دعى ألخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مأة الف ضعف«وآله حيث� يدعو، ف 

ّ� بابا يف س�ء الدنيا يقال له بــاب الرحمــة وبــاب التوبــة وبــاب «و ملا ذا اإلرصار والتكرار يف الذكر والدعاء؟ ألن 
الحاجات وباب التفضل وباب اإلحسان وباب الجود وباب الكرم وباب العفو، وال يجتمع بعرفات أحد إّال استأهل 

»من ّهللا يف ذلك الوقت هذه الخصال
  ، من هذه األبواب الث�ن الرحمة عدد األبواب الث�ن للجنة!.٣

وكان �كة والوليد : لو ركبت إىل الوليد بن عبد امللك ـ عليه�السالمأ فهل تسأل هنا غ� ّهللا، وقد قيل لعيل بن الحس�  
: ويحك أ يف حرم ّهللا أسأل السالم عليه؟ فقال  السالم عليهبها ـ لقىض لك عىل محمد بن الحنفية يف صدقات عيل بن أ� طالب  

غ� ّهللا عّز وجّل، إ� آلنف ان اسأل الدنيا خالقها فكيف اسأل مخلوقا مثيل؟ فال جرم أن ّهللا ألقى هيبته يف قلــب 

                                                                                                                                                         
و ����ه ��� ����� ��� �� ���� �� ا���آن و ���ّ�� ��� ����� ��� �� ���� �� ا���آن، و ����� ��� ����� ذ�� �� ���� �� ا���آن 

���� ��� ���� و آل ���� و ���� ��� و ����� ��� و ���� ا��ّ� �ّ� و �ّ� ��� ا�� ��� �� ���� �� ا���آن و ��� ا�� ����� و 

�� ر��� ��� ا�� �� �� و ا��ٔ�� ����� و ��ر�� و ���� و ����� ��  ����ه ��ٔ����� ا��� �� آ�� ا���� و ���ل: أ��ٔ�� �� ا��ّ�

أ��ط �� ���� و ����� و أر���� ����، و ��� ر���� ���ات ا��ّ� ���� و ����� ا��ٔ��� ا��ٔ��� و ����� ا����� ا��ي �� د��ك 

�� ���� أ�� ��ده و ان ����� �� ��ٔل ان �� ��ن ��� ���� ان �� ����� و ����� ا��ٔ��� ا��ٔ��� ا��ٔ��� ا��ي �� د��ك �� ��ن �

���� �� ���� ذ���� �� ���� ���� �ّ�. و ���ٔل ا��ّ� ������ ���� �� أ�� ا��ٓ��ة و ا����� و ���� ا��� �� ا��� �� ا����دة �� 

�� ا���ر و أو�� ��� ��  ا��ّ�� ��ّ��«ا������� �� �� ��م و ���ٔل ا��ّ� ا���� ����� ��ة و ���ب إ��� ����� ��ة و ���� �� د���� 

رز�� ا����ل ا���� و ادرأ ��� �� ���� ا��� و ا�ٕ��� و ���� ا���ب و ا���� ��ن ��� ��ا ا����ء و �� ���ب ا���� ��ٔ��ه �� اّو�� 

 ».ا�� آ��ه و �� ��� �� ا����ء و ا����ع و ا����ٔ��

 
�� ا��ا��� �� أ�� ا����د ��ل ����� ا�� ���ل ا���� ��ل: رأ�� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م ����� أ�� ������ ��اة  ١٨: ١٠. ا������ ١

���� ��اك �� رأ�� أ��ا ���� ��ّ�  ���ن ���� ��� �� ا��ّ� ا�� ���ّ� ��ٔة ر��� ��� �� ا��ّ� ا�� ����� ��ٓ�� ا�����، ����:

 ��ه ا����ة �����؟ ���ل: �� ��� ...

 
�� ا��ّ� �� ���ب ������� ��� أر ����� ��ن ا��� ���� �� ����ب �� ��� �� ا��ا��� �� أ��� ��ل: رأ�� � ٢٠: ١٠. ا������ ٢

�� ����� �� زال ��دا ��ه إ�� ا����ء و د���� ���� ��� ���� ��� ���� ا��ٔرض ���� ا���ف ا��ـ�س ��ـ�: �ـ� أ�ـ� ���ـ� �ـ� رأ�ـ� 

�ّ� �ٕ���ا�� و ذ�� ��ٔن أ�� ا���� ���� �� ���� ��«����� �� أ��� �� �����؟ ��ل:  ـ� ا�ّ�ـ��م أ����ـ� ا�ـ� و ا��ّ� �� د��ت إ ���

 ...».�� د�� 

 
�� و ��ّ� ���ٔ�� أ����� �� ����� و ��ن ���� ��ٔ��  ٢٤. ا����ر ٣ �� ا������ ��ء ��� �� ا����د إ�� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ

�) إن ا���� �� ا����� ا��ـ� أن ��ل: أ����� ��ٔي ��ء ا�� ا��ّ� ������ف �����ت ��� ا����؟ ���ل ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ 

��� آدم ���� ر�� ���ض ا��ّ� �ّ� و �ّ� ��� أ��� ا����ف و ا����ع و ا����ء �� أ�� ا���ا��� إ��� و ���� ��� ������ و ا��ـ��� 

��ّ� ا��ّ� ���� ا��� ����ف ��� ا���س �� ا����� ا��� ���� ���� آدم �� ر�� ����ت ���ب ���� إ�� �� ا���اب ا�����، �� ��ل ا���� (

�� و ��ّ�): و ا��ي ����� ����� ����ا و ����ا إن ��ّ� ���� ... و إن ��ّ� ��ٔة أ�� ��� �� �� ��� ��ٔة و ���ون ا�� ��� �����ن  و آ

أ�ـ� �� ا��ّ� ������� ��� أ�� ����ت و ��ّ� ��� أ�� ����ت ر��� ������ ��� ا�� ����ت، �ٕ�ذا ا��ـ���ا أ�ـ�� ا��ّـ� ������ـ� ���ـ� 

 ا�����. -����ت �� ا���ر و أو�� ��� ا���� و ��دى ���د ا�����ا ����ر�� ��� ار������� و ر��� ����
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  .١كم له عىل محمد بن الحنفيةالوليد حتى ح
و ألن اإلفاضة هي الدفع بك�ة، من إفاضة املاء وهي صبه بك�ة، فهي ـ إذا ـ سيل الحجيج بدفعهم أنفسهم بدافع 

هي إفاضة الحجيج أنفسهم كالسيل  »عرفات فإذا أفضتم من«اإل�ان، فانها إفعال يتعدى فاملفعول هو أنفسهم، إذا 
الجارف من عرفات، ملحة إىل انهم ال يتجهون اىل املشعر الحرام متفرق� ايادي سبا، بل كالسيل املندفع بقوة وك�ة، 

  وهو هنا االندفاع اإل�ا� يف تلك اإلفاضة الج�عية من بحر عرفات اىل مسيل املشعر الحرام.
ات عند إفاضة الشمس من أفقها، وليجتمعوا يف الجمع بظالم الليل، ولكنها رغم دفعها هنا إفاضة للحجيج من عرف

  .٢الج�عي ليست حسب السنة إّال بكل سكينة ووقار ك� قالها الرسول وفعلها
و هنا املشعر الحرام يذكر كمفاض إليه ركنا علّه اركن من عرفات، وألقل تقدير روحيا، حيث يغربل فيه بكل دقة 

فإذا أفضتم «وشعور ما عرفته بعرفات، فه� ركنان ركينان يف الحج وكأن األول ذريعة للثا� إذ تذكر عرفات هامشيا 
»من عرفات..

وهذه االفاضة ك� هي عن املشعر دليل واجب الوقوف بعرفات ك� املشعر الحرام، حيث االفاضــة  ٣
  ليست إّال بعد جمع ركام.

  و هنا مسائل يف فقه عرفات:
ـ أصل الوقوف بعرفات ركن يبطل برتكه عمدا وهو ب� الظهر او ساعة بعده حتى املغرب واجب، وتجــب فيــه  ۱

الحــج «سّمى وإّال بطل الوقوف وال استنابة فيه، وليس مسمى الوقوف هنا ركنا كسائر األركان، بل واليقظة قدر امل
  فال بديل عنها. آله و عليه هللا صىلحسب الرواية املتظافرة عن الرسول   »عرفة

مع ب� الظهرين يف �رة حيث جآله و عليه هللا صىلـ حسب املستفاد من الروايات املعتربة التي تستعرض وقوف رسول ّهللا   ۲
التأخ� عنــه قــدر الظهــرين ، يعرف انه ال يجب فيه البدء بالزوال، حيث يجوز ٤ووعظ الناس ثم توجه اىل املوقف

وعظة قد تشغل ساعة ألقل تقدير، ولكنه منذ الزوال داخل يف الركن مه� � يدخل يف الواجب، فيكفي خالل هذه 
  الساعة الوقوف ركنا ك� يكفي بعدها حتى املغرب.

                                                        
 �� ا���� ���� ���� �� ا����ي ا�� ��� ... ٢٩: ١٠. ا������ ١

 
���� ا������ و ا��ج ا�� داود �� ا�� ���س ��ل: أ��ض ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� �� ���� و  -٢٢٣: ١. ا��ر ا�����ر ٢

 رد��� ا���� ���ل: ا��� ا���س ����� �������� ��ن ا��� ��� �ٕ����ف ا���� و ا�ٕ���، ��ل: ��� رأ���� را��� ����� ��د�� ��� أ�� ����

�� ��ـ� �� اردف ا���� �� ا����س ���ل: ا��� ا���س ان ا��� ��� �ٕ����ف ا���� و ا�ٕ��� ������ �������� ��ل: ��� رأ���� را��ـ� �ـ��

 أ�� ���.

 
أ��ل: ��� ���� ا���� ا�� » ا����ف ������� ����� و ا����ف ����� ���«�� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م ��ل:  ٢٦: ١٠ . ��� �� ا������٣

��� ������ إذ �� ���� و���� ��� �� ا����ب ا�� ا��رة و ��� ا����� ����ر ���، و ��ا ا����ح ر���ّ� ان ا�����ر ���� �� 

 ا���� ���.ا���آن ���� ����� و ا�����ر �� 

 
. ���� ���� ���و�� �� ���ر ا������ ��� ��� �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ��ل: ��� ا���� ا�� ��ة و �� ��� ���� ٤

� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) و ��� ���� ����ل ا��ٔراك ���ب ���� و ��ب ا���س أ������ ����� ���� زا�� ا���� ��ج ر��ل ا��ّ� (��ّ 

و �� ا���� و ��� ا������ ��� و�� ������� ���� ا���س و أ���� و ����� �� ��ّ� ا���� و ا���� ��ذان وا�� و إ������ �� ��� ا�� 

 ).٢٤٥: ٤و ا�����  ٤٩٩: ١ا����� ���� �� (ا������ 
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، قارصا ١الختياريـ هذا هو الوقوف االختياري بعرفات، ثم االضطراري منه هو ب� املغرب والفجر للمعذور عن ا ۳
  يف حكمه او غ� قادر عليه عىل علمه، وأما املقرص فال يفيده االضطراري.

فال تجوز االفاضة منه قبلــه، فــان  ٢ختياري بعرفات هو مغرب الشمس ك� تدل عليه املعتربةـ منتهى الوقوف اال  ۴
ول�جع عند املكنة، فان � يرجع عىل مكنته عىص وليست عليــه كفــارة  ٣أفاض متعمدا فعليه بدنة وال يبطل حجه

  ثانية، وح� يرجع ال تسقط عنه الكفارة األوىل، فان � يستطع بدنة فصيام �انية عرش يوما وإّال فالتوبة.
  املشعر ك�ـ ان أدرك الناس بجمع وظن أنه إن رجع اىل عرفات ال يدرك طلوع الشمس بجمع أجزاءه  ۵
ه و عليه هللا صىلكان رسول ّهللا يف سفر فإذا شيخ كب� قال: يا رسول ّهللا  « ! ما تقول يف رجل أدرك اإلمام وهو بجمع؟ فقــال آـل

له: ان ظن انه يأ� عرفات فيقف بها قليال ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن انه ال يأتيها حتى 

                                                        
. ������ ا����� ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م �� ا���� ��ٔ�� ��� �� ���� ا���س �� ����ت؟ ���ل: إن ��ن �� ��� ��� ١

 ��ٔ�� ����ت �� ����� ���� ��� �� ���� ���رك ا���س ������� ��� أن �����ا ��� ��� �ّ�� ��� ��ٔ�� ����ت �� ����� ���� ���.

(أ���� ا����ا�� �� ا����� ا����� ���� ��� ��� » �� أدرك ����ت ���� ��� أدرك ا���«(��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�):  و��ل ا����

 ».�� أدرك ���� ��� ���ع ا���� ��� أدرك ا���)«�� ا����� ا����� و ��� 

� ���� ا���س �� ����ت؟ ���ل: إن ��ن �� ��� ��� و�� ���� ا����� ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ� (���� ا�ّ���م) �� ا���� ��ٔ�� ��� �

��ٔ�� ����ت �� ����� ���� ��� �� ���� ���رك ا���س �� ا����� ��� ان �����ا ��� ��� ��� ��� ��ٔ�� ����ت، و ان ��م ر�� و �� 

�ام ��� ���ع ا���� و ��� ان ���� ����� ����ت ����� ������� ا���ام ��ن ا��ّ� ����� أ��ر ����ه ��� �� ��� إذا أدرك ا����� ا��

: ٣و ا�������ر  ٥٢٩: ١ا���س. ��ن �� ��رك ا����� ا���ام ��� ����� ا��� �������� ���ة ���دة و ���� ا��� �� ����. (ا������ 

٣٠١.( 

 
. ����� ���و�� �� ���ر ان ا������� ����ا �����ن ��� ان ���� ا���� ������� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ��ٔ��ض ٢

 ��� ��وب ا����، و ��ل �� ���� �� ����ب �� ا�����:

و ا�����  ٤٩٩: ١(ا������ » ا����ة �� ����� و أ��ر �� ا�� ا����ق و ا�� ���� ا������� ���� �� ����ت، ���ل: إذا ذ��� «

 ؟.»��� ا�ٕ�����«و ���:  ٤٦٧: ٤

و أ��ج ا����� و ا�� ��دو�� و ا������ �� ���� �� ا����ر �� ����� ��ل: ����� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ����  ٢٢٢: ١و�� ا��ر ا�����ر 

��� ا��ّ� و أ��� ���� �� ��ل: ا�� ��� ��ن ��ا ا���م ا��� ا��ٔ��� أ�� و إن ا�� ا���ك و ا��ٔو��ن ����ا �����ن �� و آ�� و ��ّ� ����� �

 ����� ��� ان ���� ا���� �� رؤس ا����ل ��ٔ��� ����� ا����ل �� و����� و ا�� ���� ��� ��وب ا���� ...

ا�� ���� �� ��� (���� ا�ّ���م) ��ل: و�� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و و��� أ��ج ا�� داود و ا�����ي و ا���� �� و ���� و 

 ��ّ�) ����� ���ل: ��ه ���� و �� ا����� و ���� ���� ���� �� أ��ض ��� ���� ا���� ...

��� ���ّ� ا��ّ� و ���ّ�� و و��� ا��ج ا�� ����� �� ا�� ��� ان ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) و�� ��� ���� ا���� ��ٔ 

 ���ّ�� و ��ّ��ه ��� ا���� ا�� ا���د���.

 
���� ���� «. ��ل ���� ���� ���� �� أ�� ���� ������ ا�ّ���م ��ٔ��� �� ر�� أ��ض �� ����ت �� ��� ان ���� ا����؟ ��ل: ٣

 ).٤٩٩: ١و ا������  ٤٦٧: ٤(ا����� » ��م ا���� ��ن �� ���ر ��م ������ ��� ���� ���� او �� ا����� او �� أ��� ������

ان ��ن ����� ��� «أ��ل: و ذ�� ���� ���رة ا����� ��� �� ���� ���� �� ر�� أ��ض �� ����ت ��� ��وب ا����؟ ��ل: 

 ).٤٩٩: ���١ (ا���» ��ء ���� و ان ��ن �����ا ����� ����
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  ١.»أتيها وقد تم حجهيفيض الناس من جمع فال ي
عند املشعر الحرام، وهل تكفي فريضة العشائ� األمر هنا دليل واجب الذكر  ».. فَاذْكُُروا ّهللاَ ِعنَْد الَْمْشَعِر الَْحراِم..«

الَة لِِذكْرِي«او أحده�؟ قد يقال: نعم، فان الصالة ذكر، بل هي أفضله    ولكنها قد تصّىل يف عرفات. »َو أَقِِم الصَّ
و الفجر يف وادي محرس قبيل طلوع الشمس واألمر هنا مطلق، ثم ذكر الذكر وارادة خصوص الصالة خالف الفصيح 

  تاب الذكر.يف ك
  .٢إذا فهو ذكر غ� العشائ�، مه� كانت فيه� الكفاءة عنه إذا نسيه ام جهله

فاملشعر الحرام هو محل شعار الذكر بشعوره املناسب لساحة الربوبية، حيث يحرم فيه ذكر غ� ّهللا، ام وغ� ذكر 
ر عرفات اىل مضيق املشعر الحرام، حيث املعرفيات الثالث تخترص هناك يف ّهللا يف فقه املعرفة، وبعد اإلفاضة من بح

فانه إيجاب يأ� دوره بعد كل سلب لغ� ّهللا، سلبا لكل ما سوى ّهللا، من نفســك ونفســياتك، وســلبا  »فَاذْكُُروا هللاَّ «
يف عرفات إىل املشــعر الحــرام، ألنهــا »فَاذْكُُروا هللاَّ «للشيطان وكل الشيطنات، فذكرا ّ� وحده ال رشيك له، وعّل ترك 

  ساحة غربلة املعرفيات، ثم ساحة املشعر ساحة تحقيقها بذكر ّهللا.
فَاذْكُُروا «و قد نشعر موقف املشعر روحيّا بأس�ئه الثالثة: املشعر الحرام ـ الجمع ـ املزدلفة ـ وك� شعرناه بواجبه: 

إذ انتجبه ّهللا بينها، وألنه  »املشعر الحرام«رفيات، والثالثة أولها وأوالها تحقيقا ملا حّرض�وه يف عرفات من مع »ّهللاَ..
كــان يقــف عنــد املشــعر الحــرام  آله و عليه هللا صىلان رسول ّهللا  «ك� »فَاذْكُُروا هللاَّ «يشعرنا بركنه يف فقه املعرفة، وأركنه هو 

»ن حتى يدفع اىل منىويقف الناس يدعون ّهللا ويكربونه ويهللونه و�جدونه ويعظمو 
٣.  

هو محل الشعور، اشعارا إىل أنه مكان غربلة املعرفيات التي حصلت عليها يف عرفات، إذ كانت خليطة يف  »املشعر«
ن وأم�، فلتغربلها بدقة الشعور، استخالصــا لكاملهــا كــ� يصــلح يف حقــل ذلك العجال ب� كل غّث وسم�، وخائ

  تحقيقها: منى.
هي إضافة اىل حرمة االحرتام، قد تعني تحريم ما دون الشعور والدقة يف تلك املجالة التحض�ية األخ�ة  »الحرام«و 

  ملنى ثم الزيارة.
فيضون منها اىل مضيق الجمع، فيجمعهم مع بعضهم وذلك بعد االنتشار يف فسيح بحر عرفات، إذ ي »جمع«ثم هو 

                                                        
���� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م ��ل: ��ن ر��ل ا��ّ� (��ّ�  ٣٠٢ -٣٠١: ٣و ا�������ر  ٥٢٩: ١. ا������ ١

�� و ��ّ�) �� ��� ...  ا��ّ� ���� و آ

 
ة ا������ ���ن �� ا��ّ��ل ا��ٔ��ا�� ٢ . ���� �� ���� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م: أ���� ا��ّ� ا���� ا��ٔ���� و ا���أ

�ـ�� �ـ� �ـ�ّ�ا ��ـ�؟ ��ـ� أ�ـ�أ��، ��ـ�: �ـ�ن �ـ� �ٕ�ذا أ��ض ��� �� ����ت �ّ� ��� ��� �� إ�� ��� و �� �� �ل ���ـ� ��ـ�؟ �ـ�ل: أ

و  ٢٨٣: ٣و ا����ـ�  ٣٦٠: ٣و ا�������ر  ٢٩٣: ٥(ا������ » ����وا ا��ّ� ���� �ٕ�ن ����ا ذ��وا ا��ّ� ���� ��� أ��أ��«����ا، ��ل: 

 ).٢٩٥: ١ا����� 

�اك إن ����ّ� ���� ���� أن ���� �����د��� ���ل: �����ن ������� ����� وروا�� أ�� ���� ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ� (���� ا�ّ���م) ���� �

������� ����، ���: �� ������� أ�� ��� ��ن ا���م و �� ��� ا���س، ��ل: ���� رأ�� �� ��ل: أ ���� �� ���� ا���اة �����د���؟ 

 ل ا��� ������� ا����� �� ا����ء.���: ���، ��ل: �� ���� �� �������؟ ���: ���، ��ل: �� �� ����� �� ��

��� ��� ان ���� ا��ّ� ���ء او ����؟  وروا�� ز���� ا������ ��ل: ��ٔ�� ا���� ا����� (���� ا�ّ���م) �� ر�� و�� ������� ��ٔ��ه ��� أ

��� ان ���� �� ������� �� أرى ���� ���� و �� أ��ء �������� ا��ّ�، ا�� �� ��� ��ٔ��ض �� ا����� �����ت ا�� ا����� �� «���ل: 

 ) و ����� روا��ت أ�� ��ل ��� �� د�� ���� �� وا�� ا���� �� ا����.١٨٤: ٥(ا������ » ����

 
�� و ��ّ� ��ن ��� ...٣  . ا��ر ا�����ر أ��ج ا�� ����� �� ا�� ��� ان ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ
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البعض، ك� ويجمعهم اىل ّهللا بذكره، ثم يجمعهم اىل منى فانه من مشارفها، ثم والحجيج يجمعــون حصــالة عــ� 
حصلوا عليه من معرفيات يف عرفات حيث غربلوها بكل دقة وشعور. ك� ويجمع ب� العشائ� يف الجمع وليكون 

  .١فيه جمع الجمع
»ألن جربئيل قال إلبراهيم بعرفات: ازدلف إىل املشعر الحرام« »املزدلفة«ثم 

حيث الوقوف بها يف مزدلف الليل، ك�  ٢
وهم يزدلفون مع بعض خلطا شامال بعد تفرق، ويزدلفون اىل ّهللا بذكره، ويحظون بذلك املثلث حظوة التقرب اىل 

ّهللا، حيث الزلفي هي القرب، واالزدالف هو التقارب، ك� الزلفة هي الحظوة، فاملزدلفة يجمعها ّهللا، مع جمع عباد 
كلها، ألنها جمع، وبكل دقة وشعور، ألنها مشعر الحرام، اضافة اىل ازدالف قربهم من ذلك املضيق إىل فسيح منــى 

  حيث تحقق مناهم تقربا اىل ّهللا، وتضحية ّ�.
اسعة يف عرفات اىل وحدة مضيقة متداخلة يف الجمــع املضــيق املضــيّق، وتتحــول عرفــات اىل هنا تتحول الك�ة الو 

  شعورات، تحض�ا إىل منى لتحقيق األمنيات الربانية.
»للناس ليلة مزدلفة عند املأزم� الضيق�«و ترى كيف يسع مضيق الجمع واسع عرفات؟ إن هناك تفريجا 

٣.  
، وإذا ضاق بالجمع فعىل جبل مأزم�، ومن ثــم يف وادي محّرســ ٤و املشعر الحرام هو ب� مأزم� إىل وادي محّرس 

  حيث موضع الفيل املحّرس عن هدم البيت الحرام.
و الوقوف به فريضة أك� من عرفات، فهو أركن من ركنه، حيث يذكر يف القرآن، فواجبه هو ب� الطلوع� وتجــوز 

والركن منه مس�ه ب� املغرب وطلوع  ٥ي أحوط ك� تدل عليه أحاديث الفريق�اإلفاضة قبل طلوع الشمس ام ه

                                                        
��� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ��� ا����ب ا����ء «ا����ر أ��ج ا�� داود و ا�����ي و ا������ �� ا�� ��� ��ل:  .١

 ».���� ��ّ� ا����ب ����� و ا����ء و ر����� ������ وا��ة

 
 �� أ�� ��� ا��ّ� (���� ا�ّ���م).  ١٢١: ��٣ أ�� ا���� ���� ا�ّ���م و �� ا����  ١٢٧: ٣واه �� ا����� . ر٢

 
 ��� ا�ّ���م ��ل: ����ن �����ن ا���س ...�� أ�� ��� ا��ّ� � ٣٥: ١. ا������ ٣

 
أ��ج ا��� �� ���� �� ���� �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ��ل: �� ����ت ���� و ار���ا ��  - ٢٢٣: ١. ا��ر ا�����ر ٤

 ���� و �� ا��م ا����� ذ��. ���� و �� ��� ���� و ار���ا �� ���� و �� ���ج ���

 
. ��� �� ���� ا����ل ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� .. و ����ا �����ن �� ا����� ا���ام ��� ان ���� ا���� إذا ���� ا���� �� ٥

) و��� ٢٢٣: ١ر ا�����ر رؤس ا����ل ��ٔ��� ����� ا����ل �� و����� و ا�� ���� ��� ان ���� ا���� ������ ����� ���ي ا���ك (ا��

ا��ج ا�� داود و ا������� و أ��� و ا����ري و ���� و ا�����ي و ا������ و ا�� ���� �� ���و �� ����ن ��ل ���� ��� �� 

ا����ب ���� ��� �� ��ّ� ا���� و�� ���ل: ان ا������� ����ا �� �����ن ��� ���� ا���� و �����ن أ��ق ���� و إن ر��ل ا��ّ� 

 �ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ������ ��ٔ��ض ��� ���ع ا����.(�

�ٕ��� ���� أ������ ٤٦٩: ٤وا�����   - �� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� (���� ا�ّ���م) ��ل: �� أ�� ��� ���ق �� ���� و ��ى ا

ا��� أ��ض ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ��ل ا�� ��� ا��ّ� (���� ا�ّ���م) ��ن ا�� ا������� �����ن أ��ق ���� ��� ���� و 

���ف ا�� ا������� ����ا �����ن �ٕ����ف ا���� و إ���ح ا�ٕ��� ��ٔ��ض ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ���ف ذ�� �������� 

 و ا����ر و ا���� ��ٔ�� ���� ا��ّ� و ا�������ر و ��ّك �� �����.

د��� ��� ان ا������ ��� ���ع ا���� و ���� إ���ق �� ���ر ��ل ��ٔ�� أ�� ا��ا��� (���� ا�ّ���م) اي ..»  و ��ى ا�ٕ���«أ��ل: 

���� أ�� إ��� أن أ��� �� ���؟ ��ل: ��� ان ���� ا���� ����� ��� أ�� ا�����ت ا��، ��� ��ن ����� ��� ���� ا����؟ 
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  الشمس، وال دليل واضحا عىل ان بداية الواجب منه قبل الفجر أم ومنذ أول الليل واالحتياط حسن.
عليهم، ولكن ال يرمون قبل و ال تجوز اإلفاضة من املشعر قبل الفجر إّال للمعذورين، ومن يصحبهم رضورة الحفاظ 

  .آله و عليه هللا صىلطلوع الشمس إّال لرضورة ك� تدل عليه املعتربة عن رسول ّهللا  
و للمشعر الحرام وقوفات ثالث هي اختياري ب� اضطراري�، أوله� قبل طلوع الفجر والثا� بعد طلوع الشمس 

  الركني والواجب.حتى الزوال، ويكفي فيه� مسمى الوقوف فسواء فيه له� 
»إذا فاتك املزدلفة فقد فاتك الحج«و يف االختياري ب� الطلوع�، الواجب كله والركن مس�ه، وقد وردت املعتربة 

و  ١
لتالية، ب� ما يصح فيه الحج قياسا ب� اختياري عرفات واضطراريّه وب� اختياري املشعر واضطراريه تأ� الفروض ا

اج�عا وحسب النصوص كاألول�، وما يبطل اج�عا وحسب النصوص كالثامن، وما اختلفت فيه الفتاوى كالخمسة 
  الباقية والرتجيح مع الدليل.

  ـ إن أدرك اختياري املشعر صح حّجه عىل اية حال، مه� أدرك عرفة اختياريا ام اضطراريا. ۱
  .٢ي عرفة واضطراري املشعر صح حجه دون ريبـ إن أدرك اختيار  ۲
ـ إن أدرك ـ فقط ـ اضطراري املشعر ـ النهاري ـ بطل حجه عىل األظهر، ولكن ان أدركه قبل طلوع الشمس صح  ۳

  .٣ألنه من اختياريّه
  .٤ـ إن أدرك اضطراري عرفة واملشعر صح حجه عىل األظهر، وينبغي ان يعيده يف القابل ۴
  ـ إن أدرك االضطراري اللييل من املشعر مع اختياري عرفات صح حجه عىل األظهر. ۵
  ـ وكذلك ان إدراكه مع اضطراري عرفة. ۶

                                                                                                                                                         
 )٤٧٠: ��٤ل: �� ��ٔس. (ا����� 

�� ا����� او ا���� �� أ�� ��� ا��ّ� (���� ا�ّ���م) ��ل: ����� ��ٕ���م ان ��� ���� ��� ���� ا���� و  و�� ���م �� ا����

�� �� ا���� ا����ي (���� ا�ّ���م): و  - ��� -. و �� ���� ����ر����٥٠١: ����١ ا���س ان ��ءوا ����ا و ان ��ءوا أ��وا ا������ 

�ك ان ���� ���� ��� ���ع ا���� و   ).١٧: ��٣ �� ����ت ��� ��و��� ������ ا��م (ا�����رك إ�

 
 و ��� �� أدرك ���� ��� أدرك ا���. ٦٣: ١٠. ا������ ١

 
���� «. ��� �� ����� ���و�� �� ���ر ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م �� ���ل �� ر�� أ��ض �� ����ت ��ٔ�� ���؟ ��ل: ٢

����ا �� ��� ر�� أ��ض  ا����م ����و ����� ���� �� ����ب ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا���  » ���ٔ�� ���� ���� ��� و ان ��ن ا���س �� أ

�� ����ت ��� ������� ��� ��� ��� ا���� إ�� ��� ���� ا����ة و �� ���� ��� ار��� ا����ر؟ ��ل: ���� ا�� ا����� ���� �� �� 

 ���� و ���� ا����ة.

� ����ت ��� ا���� ��� �� ��� ��ل: �� أ��ض � آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ا������ �� ا�� ���س ان ر��ل ا���   - ٢٢٣: ١و �� ا��ر ا�����ر 

 و �� ���� ��� ���� ا���.

 
ا���ـ�ري ��ـ�ان ����ر�ـ�ن و ا����ـ�ن . ��� �� ���ص ا���اري ا����� ا����� ا��ـ�ر ����ـ�ة ��ـ� �����ـ�، و �����ـ�� ���ـ��ار�� ٣

 ا�����ن. -إذا -أ��ح، ام و ��ٔ�� ����� �������ن و ا��ٔ��

 
���ع ا���� ��ٔ��ـ� �ـ� ���ـ�ت و �ـ� ��ل: إذا أدرك ا���ج ����ت ���  ا����م ����. ��� �� ����� ا���� ا����ر �� أ�� ��� ا���  ٤

 ��رك ا���س ���� و و���� �� أ����ا ����� ����� ������� ا���ام و ����� ا���س ���� و �� ��ء ����.
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  واالحتياط حسن.»الحج عرفة«اختياري عرفة صح حجه عىل األظهر حيث  ـ إن أدرك فقط ۷
  ـ وإن أدرك ـ فقط ـ اضطراري عرفة بطل حجه قوال واحدا. ۸

لِِه لَِمَن الّضالِّ  َد الَْمْشَعِر الَْحراِم َو اذْكُُروُه كَ� َهداكُْم َو إِْن كُنْتُْم ِمْن قَبْ   .�۱۹۸َ .. فَاذْكُُروا ّهللاَ ِعنْ
لذكره،  »كَ� َهداكُمْ «الثانية هي تٔود األوىل، مزودة بكيفية الذكر  »اذكروا«األوىل دليل واجب الذكر عنده، و »اذكروا«

ملا هداكم، فاذكروه شكرا ملا هداكم  »كَ� َهداكُمْ «دون ان تذكروه مع من سواه، او تذكروه بغ� أس�ئه الحسنى، ثم 
  .»زاَدُهْم ُهدًى َو آتاُهْم تَْقواُهمْ َو الَِّذيَن اْهتََدْوا «ل� يزيدكم هدى 

قبل ما هداكم كضالل أول قبل اإل�ان، ام وقبل اإلحرام، كذلك ومن قبل املشعر الحرام، فقد  »َو إِْن كُنْتُْم ِمْن قَبْلِهِ «
لهم وال ســي� ضــالل الكفــر إذ كانــت وال شــك تتواكــب عــىل خيــا »لَِمَن الّضالِّ�َ «تنسلك الضالالت الثالث يف سلك 

وذاكرتهم ومشاعرهم صور حياتهم السابقة عىل اإل�ان، الضالة املزرية الهابطة، التي كانت تطبع تاريخهم كله، ثم 
هم يتلفتون عىل أنفسهم ل�وا مكانهم الجديد الذي رفعهم اليه اإلسالم، فيدركون عمق هــذه الحقيقــة وأصــالتها 

  الحالية يف كيانهم بال جدال.
حرام وقبل وقوف عرفات، فان ذكره يف عرفات � يكن كامــل الــذكر، وهــو يف املشــعر الحــرام ثم ضالل ثان قبل اإل 

كامله املغربل ع� يف عرفات، حيث تغربل فيه كل املعرفيات املستحرضة يف عرفات، فح� يطــل الحــاج مــن تلــك 
العجب من انشــغال هــذه  القمة الشامخة من شعور املعرفة يف املشعر الحرام، يعرف قيمة اإل�ان القمة، ويدركه

البرشية �ا هي فيه من عبث وعنت وشقوة ورذالة وضآلة ضالة، هذا ويحتمل قويا ان الذكر الثا� مطلقه الواجب، 
واألول هو الصالة، تلميحا بوجوبها عند املشعر الحرام، ام عىل من � يصلها يف عرفات، ام وألقل تقدير وجوب فرض 

اُس َو اْستَْغِفُروا ّهللاَ  الفجر يف املشعر الحرام لواجب الوقوف بينه وب� طلوع الشمس. ثُمَّ أَِفيُضوا ِمْن َحيُْث أَفاَض النّ
  .۱۹۹إِنَّ ّهللاَ َغُفوٌر َرِحيٌم 

مــ� يــدل عــىل واجــب املكــوث يف »ثــم«دليل واجب الوقوف فيه ك� فيها، و »أفضتم من عرفات«هنا ك�  »أفيضوا«
الضطرار وهو الركن، فا�ا واجبه هو متعود الوقوف حسب السنة القطعيــة، ثــم الوقوف، مه� كفى مس�ه عند ا

من عرفات واملشعر الحرام، وتراها إفاضة من عرفات؟ وقد ذكرت،  »حيث أفاض«أن تكون بيانا ل  »ثم«معنى ثان ل 
  املراخية لهذه اإلفاضة ع� سلفت من عرفات!. »ثم«ثم تنافيها 

أم تعنــي اإلفاضــت�، مهــ� »ثــم«شعر الحرام ـ وطبعا ـ إىل منى؟ وهي الظاهرة من أم هي ـ فقط ـ اإلفاضة من امل
زمانا ومكانا وكيفا، استنانا بسنة الناس وهم املوحدون »من حيث أفاض الناس«ذكرت األوىل أوال، حيث اإلفاضة هنا 

نحرف� يف إفاضتهم من املشــعر السابقون، املٔومون أ�تهم املرسل�، دون النسناس التارك� اإلفاضة من عرفات، وامل
هنا مطلقة عن املشعر الحرام فقد تشمل معه عرفات؟ قد ئود ثالث ثالثــة حيــث تتحملــه  »أفيضوا«الحرام، وألن 

  .١اآلية، وتدل عليه صحيح الرواية
تخاطب  »أفيضوا«هنا في� تعنيهم، بحر عرفات ومضيق املشعر الحرام، وهنا  »الناس«ثم ويف وجهة أخرى قد تعني 

األقلية أمام األك�ية الساحقة من فرق املسلم� املفيض�، مه� كانوا شيعة ام من السنّة، فليس لهم ان يستقلوا يف 

                                                        
.. ��ن ا��ّ� ����� ���ل . ������ ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م ��ل: إذا ���� ا���� �� ���� ��ٔ�� �� ا���س .١

 ) و رواه �� ا����� �� ا����� (���� ا�ّ���م).٢٩٤: ١و ا�����  ١٨٧: �٥ُ�� ا��ِ�ُ��ا ِ�ْ� َ�ْ�ُ� ا���َض ا��ّ�ُس .. (ا������ 

� ا���س ������ و و�� ����� ا������ �� ز�� ا����م �� أ�� ��� ا��ّ� (���� ا�ّ���م) �� ا��ٓ�� ��ل: أو��� ���� ����ا �����ن: ��� او�

�ّ� �� ا���د��� ��ٔ���� ا��ّ� ان �����ا �� ����.  �� �����ن إ

 أ��ل: �� ��ت روا��ت ا��ى �� ��ا ا����� ��� ������.

روا��ت ������ة �� ا����ل (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) و ا������ ����� �����ه �� ���� ا�� ا����  ٢٢٧ -٢٢٦: ١و �� ا��ر ا�����ر 

 ���� ا�ّ���م).(�
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باإلفاضة من الجمع، فهي تشمل اإلفاضة من عرفات ألنه� يف  »ثم أفيضوا«إذا عنت: زمان اإلفاضة او مكانها وحتى 
ا، فحــ� يثبــت الهــالل عنــد إخواننــا، فهــم  واجب االفاضة سيان أن تكون ك� أفاض الناس دون تخلف عنهم فيهــ

هــم الشــيعة يفيضون حسبه يومه التاسع من عرفات، ويومه العارش من املشعر الحرام، لــيس ألقليــة ســواهم ـ و 
اإلمامية أم من سواهم ـ أن يستقلوا يف زمانها او مكانها، استقالال باستغالل رٔوتهم أنفسهم، فضال ع� � يروا، فان 
  شعائر الحج هي الج�عية الجامعة لشتات املسلم�، ليس يحق لقليلهم مجابهة كث�هم يف تلك الشعائر العاملية.

م فتصبح من النسناس، معارضا رشعة إله الناس، منحرفا عن مسيل الناس فأفض حيث أفاض الناس، وال تتخلف عنه
  .»َو ُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصنْعاً «إىل مضيق املشعر واىل منى، ومنحرفا إىل سقاط الناس 

دون النسناس وهم الذين كانوا يتــأنفون مــن اإلفاضــة مــن  ١األول هم أ�ة الناس كإبراهيم وإس�عيل »الناس«ف 
  عرفات، أم واإلفاضة الصالحة من املشعر الحرام.

 األخر هم املسلمون عىل مختلف فرقهم، وبأحرى الرسول وأ�ة اهــل بيتــه الطــاهرين الــذين هــم أوىل »الناس«و 
  .٢الناس، فإنهم أ�ة الناس الشامل ملثل إبراهيم وإس�عيل

  فالناس األول املعصومون هم الناس، واملسلمون ككل عىل مراتبهم هم أشباه الناس، وسائر الناس هم النسناس.
ضة الناس ليس هو ال من الناس وال من أشباه الناس، فإن رشعة إله النــاس هــي الرشــعة الجمعيــة فمن خالف إفا

الج�عية الوحدوية، دون تفرق يف شعائرهم أيادي سبا، مه� اختلفت آراءهم ونظراتهم حول الهالل وسواه، فإنهم 
  يقدمون الواجب األهم، وهو الحفاظ عىل شعائرية الحج بكل مناسكه.

ارفا يف عرفات، ويا شاعرا دقيقا رقيقا يف املشعر الحرام، قف حيث وقف الناس، ثم أفض حيث أفاض الناس، أال يا ع
دون استقاللية لك، وال استقاللية ألهل الحرم عن سواهم فال يقفون يف عرفات ألنها خارج الحرم، ام ألقلية خاصــة 

وقف الجمعي، ليس ليعرف حرمــا عــن ســواه، وال حرمــا الختالف يف الهالل أماهيه، فإن اإلسالم وال سي� يف هذا امل
  متخيلة، بل وال نظرات واقعية، حيث تذوب كلها يف تلك الشعائر الج�ه�ية، رعاية لألهم األتم.

فاملسلمون كلهم أمة واحدة، سواسية كأسنان املشط، وقد كلفوا يف حقل الحج ـ التدريبي التجريبي لكّل اإلسالم ـ 
ما �يزهم من الثياب، ليلتقوا يف زيارة ّهللا إخوانا دون أّي �يّز وال �ييز، فهل هم يتجردون عن ان يتجردوا عن كل 

  ثُمَّ أَِفيُضوا...«ثيابهم ليتخايلوا باملفاخر واملآثر؟ كال! بل: 
الحج من مخالفات من تلك الكربة الجاهلية الحمقاء، والرعونة الجهالء، واستغفروه من كل ما �س  »َو اْستَْغِفُروا ّهللاَ 

  .»فَال رَفََث َو ال فُُسوَق َو ال ِجداَل ِيف الَْحجِّ «وخالفات تهجس يف النفس فرتجسها، وقد حلقت عىل كلها: 
ح� سئل عن الوقوف بالجبل و� و� السالم عليهو الرس املعريف يف ذلك الرتتيب تجده عند امام العارف� عيل أم� املٔون�  

ألن الكعبة بيت ّهللا، والحرم باب ّهللا، فل� قصدوه وافدين وقفهم بالباب يترضعون، قيــل: يــا يكن يف الحرم؟ قال: 
أم� املٔون� فالوقوف باملشعر؟ قال: ألنه ملّا أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثا� وهو املزدلفة، فلــ� أن طــال 

ا قربانهم فتطهروا بها من الذنوب التي كانت ترضعهم أذن لهم بتقريب قربانهم �نى فل� ان قضوا تفثهم وقربو 

                                                        
 � ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م �� ا��ٓ�� ��ل: ���� ا��ا��� و إ������.�� ���و�� ���ر �� أ� ١٩٦: ١. ��ر ا������ ١

 
. ا����ر �� رو�� ا����� �� ����ب �� ��� ا��ّ� �� ���� �� أ��� �� ���� �� ا����� ��ل ���� ��� �� ا����� ������ ٢

�س و �� أ���ه ا���س و �� ا�����س؟ ا�ّ���م ���ل: إن ر��� ��ء ا�� ا��� ا������ (���� ا�ّ���م) ���ل: أ����� ان ��� ����� �� ا��

���ل ا��� ا������ (���� ا�ّ���م) �� ���� أ��، ���ل ا����� (���� ا�ّ���م) أ�� ���� أ����� �� ا���س ���� ا���س و �ـ��� �ـ�ل 

 ��� ا���س ����س.ا��ّ� ���رك و ����� ذ��ه �� ����� �ُ�� ا�ِ��ُ��ا ِ�ْ� َ�ْ�ُ� ا���َض ا��ّ�ُس و ������ أ���ه ا���س و �

 ».��� ا���س و ������ أ���ه ا���س و ���� ا���س ����س«و �� روي ����� �� ا����م ا���� (���� ا�ّ���م) دون ا�����ل ����ٓ�� و ا��� 
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  .١لهم اذن لهم بالوفادة إليه عىل الطهارة...
ويغفر هناك كل الذنوب يف تلكم املواقف الكر�ة، حتى التي بينك وب� عباد  »اْستَْغِفرُوا ّهللاَ إِنَّ ّهللاَ َغُفوٌر َرِحيمٌ َو «

»ا� قد غفرت«ثم اللهم بىل وك� يروى يف أخرى  ٢ّهللا، اللهم ال ك� يروى
٣  

»و كفلت عنهم التبعات التي بينهم«
٤  

»أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثوا عىل رأسه الرتاب«و هنا الشيطان 
٥.  

  
  عباد الرحمن 

                                                        
�� و �ـ�ّ� �ـ�م ���ـ� ا��ـ� ا��ـ�س ان ا��ّـ� ��ـّ�ل ١ . ا����ر أ��ج ا����ا�� �� ���دة �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ

�ّ� ا�����ت ���� ��� �� و و�� ����� ������� و ا��� ������ �� ��ٔل، ��د���ا ���� ا��ّ�، ���ـ� ����� �� ��ا ا���م ���� ��� إ

��ن ���� ��ل: ان ا��ّ� �� ��� �������� و ��� �������� �� ������� ���ل ا����� ������ �� ���ق ا�����ة �ـ� ا�ـ�ٔرض ���ـ� 

 ��� �� ���� ��� ��� ����� و ��ه و إ���� و ���ده ������ و ا����ر.

 
�� أ��  أ��ج ا������ �� ا���� �� أ�� �����ن ا��ارا�� �� ��� ا��ّ� �� ا��� �� ���� ��ل: ��� ��� - ٢٢٩: ١. ا��ر ا�����ر ٢

 ���� �� ا����ف ������ ...

 
 . ا����ر أ��ج ا����ا�� �� ���دة �� ا����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ��م ���� ..٣

 
����ي �� ��ادر ا��ٔ��ل و ��� ا��ّ� �� أ��� �ـ� زوا�ـ� ا���ـ�� و ا�ـ� ���ـ� و ا����ا�ـ� و . ا����ر أ��ج ا�� ���� و ا����� و ا�٤

�� و ��ّ� د�� ����  ا������ �� ���� و ا����ء ا������ �� ا�����رة �� ا����س �� ��داس ا����� ان ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ

� إ��� إ�� �� ���� إ�ّ� ��� ����� ����، و ا�� ذ����� ���� ���� و ��ـ��� ��ـ� ���� ��ٔ��� �������ة و ا����� ��ٔ��� ا����ء ��ٔو�� ا��ّ 

������، ���ل: �� رب إ�� ��در ��� ���� ��ا ا�����م ���ا �� ������ و ���� ���ا ا�����؟ ��� ���� ��ـ� ا���ـ�� ���ـ� �ـ�ن �ـ�اة 

�� و ��ّ�) ���ٔ�� أ����� �ـ�ل ���ـ�� �ـ� �ـ�ّو ا���د��� أ��د ا����ء ��ٔ���� ا��ّ� إ�� �� ���ت ����� ر��ل ا��ّ  � (��ّ� ا��ّ� ���� و آ

 ا��ّ� إ���� ا�� ��� ��� ان ا��ّ� �� ا����ب �� �� أ��� أ��ى ���� ������ و ا����ر و ���� ��� ا���اب رأ��.

 
ا����� �� ا��ٔ���� و ا�� ���� �� أ�� ���� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ���ل: ان ا��ّ� ���ل  . ا����ر ا��ج ا�� ا٥��ٔ

��� ا�� ����ت ����� ��� ا������� ����ل �� ������� ا���وا ا�� ���دي ���� ���ا أ����ا �����ن إ�� �� �ـ� �ـ� ���ـ� ��ٔ�ـ���� 

�� ������ ������� و أ���� ������� ���� �� ��ٔ���� ��ـ� ا����ـ�ت ا��ـ� ��ـ���، أ�� �� أ��� د��ء�� و ���� ر����� و و�

�ٕ�ذا أ��ض ا���م إ�� ��� و و���ا و ��دوا �� ا����� و ا���� إ�� ا��ّ� ���ـ�ل �ـ� ��ـ����� ��ـ�دي و��ـ�ا ��ـ�دوا �ـ� ا����ـ� و ا���ـ� 

� و أ���� ������� ���� �� �ـ�ٔ���� و ���ـ� �ـ��� ��ٔ����� أ�� �� أ��� د��ء�� و ���� ر����� و و��� ������ ������

 ا�����ت ا��� �����.

و��� أ��ج ا�� ا����رك �� أ�� �� ���� ��ل و�� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� �����ت و �� ��دت ا���� ان �� ���ل �� ���ل 

�� و ��ّ�) ���� ا���س ���ل �� ����� ا���س أ���� ������ آ��� ا��� �� ا���س ���م ���ل ���ل ا����ا ����ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ

��ٔ��أ�� �� ر�� ا�ّ���م و ��ل: ان ا��ّ� �ّ� و �ّ� ��� ��ٔ�� ����ت و أ�� ا����� و ��� ���� ا�����ت ���م ��� �� ا����ب ���ل �� 

أ�� �� ����� إ�� ��م ا������ ���ل ��� �� ا����ب ����  ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ��ا ��� ����؟ ��ل ��ا ��� و ���

 ��� ا��ّ� و ��ب.
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هنا مواصفات لعباد الرحمن، إيجابيات سبع وسلبيات خمس، عدد الشهور، كأنها تجمع أع�ل السنة: الَِّذيَن َ�ُْشوَن 
  َعَىل اْألَرِْض َهْوناً.

وهو بالفتح تذلّل يف  »فَالْيَْوَم تُْجَزْوَن َعذاَب الُْهونِ «ة متسلّط مستخف به و الهون ض� مذموم، وهو التذلل من جه
قرارة النفس تخضعا ّ� وتواضعا لعباد ّهللا دون غضاضة ورضاضة، وهذا من ميّــزات عبــاد الــرحمن وذلــك لعبــاد 

  الشيطان.
والن امليش هو األصل البــارز يف حــراك و امليش عىل األرض هو الحياة األرضية مشيا أم دون ميش، قياما أو قعودا، 

  دون سواه، وك� القيام يعم كل حراك يف الحياة. »�شون«الحياة، لذلك 
؟! هــٔواء األكــارم »َو َما الــرَّْحمنُ «و يقابلهم عباد الشيطان الذين يسطون ـ وحتى ـ عىل الرحمن، يف قولتهم الخواء 

دون هــون وال  »ســالما«تقاة، وأما مع الطغاة فال هون، وأكــ� تقــديره يتبنّون حياتهم هونا مع ّهللا ومع عباد ّهللا ال
  استكبار، ثم التكرب مع املتكرب عبادة.

هو الرجل �يش بسجيته التي جبل عليها وال يتكلف وال «فألنهم عباد الرحمن فهم جبلّتهم التواضع، فاملايش هونا 
»يتبخرت

١.  
أنهم �شون مت�وت� أذّالء منكيس الرٔوس، متهاوي البنيان، فهذا رسول ّهللا أفضل عباد الرحمن كان  »هونا«فال يعني 

»كأ�ا األرض تطوى له«و »كأن الشمس تجري يف وجهه«أوقر الناس وأحسنهم وأسكنهم مشيا 
إذا مىش تكفأ تكفيا « ٢

»كأ�ا ينحط من صبب
ارتفاعا مــن األرض بجملتــه كحــال املــنحط مــن الصــبب وهــي مشــية أويل العــزم والهمــة ٣

  والشجاعة.
ض سهلة هينة لينة، دون مرح او جربوت وخيالء وال تنّفج وال تصع� خد او تخلّع او ترّهل، فالنفس �شون عىل األر 

الزكية السوية املطمئنة تخلع من صفاتها عىل مشية صاحبها يف الحياة األرضية بكل حركاتها وسكناتها، بكل وقــار 
  وط�نينة وسكينة.

  .»أَِشّداُء َعَىل الُْكّفارِ «كربين، فهناك هم إنهم هون حتى مع الجاهل�، دون املتعندين املست
  َو إِذا خاطَبَُهُم الْجاِهلُوَن قالُوا َسالماً. 

فاملخاطبة الجاهلة ال تبعثهم لحراك يف عراك مع الجاهل�، واالشتباك مع السفهاء والحمقى، ترفعا عن املهاترة، ال 
 »سالما«ء عىل املوقف، وتزكية لنفوس جاهلة �قابلة عن ضعف أو خوف ملقابلة �ثل، وإ�ا صيانة للوقت، واستعال 

  علها ترجع عن غيها.
ـ فقط ـ قولهم: سالما، فقد يرجع ذلك القول إىل تحريض لهم أك�، كمن هــم عــارفون بعــض  »قالُوا َسالماً «و ليس 

  اليشء هذه اآلية، فإذا قلت سالما انربوا: أنت تعتربنا من الجاهل� يف قولك سالما؟
هو قول يجعلهم يف سلم عن جهالتهم، تنازال عن غلــوائهم، وذلــك القــول الســالم يختلــف �ختلــف  »سالما«و إ�ا 

  الحاالت والطويات.
بل هو وصف ملفعول ك ـ قوال، قــالوا: قــوال ســالما، ومنــه  »قالوا«و من ناحية األدب اللفظي ليس سالما مفعوال ل 

                                                        
 : ...ا����م ����ل ��ل ا�� ��� ا��ّ�  ا������ �� ا��ٓ�� �� -١٧٣: ٣. ����� ا�����ن ١

 
ا����د ���� ا���� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�� ��� ا���ز�� �� أ�� ����ة: �� رأ�� ���� ا��� �� ر��ل ا��ّ� . زاد ا����د �� ��ى ��� ٢

��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��ٔن ا���� ���ي �� و��� و �� رأ�� أ��ا ا��ع �� ����� �� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) 

 ��� و ا�� ���� ����ث.��ٔ��� ا��ٔرض ���ى �� و ا�� ����� أ��

 
 ��ن ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� إذا ��� ... ا����م ����. ا����ر �� ��� �� أ�� ����  ٣
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  قف الجاهل او املتجاهل.السالم عليكم، ومنه سواه ك� يناسب معالجة املو 
داً َو قِياماً    هذه مشيتهم يف وضح النهار، وأما هم يف ظلم الليل: َو الَِّذيَن يَِبيتُوَن لَِربِِّهْم ُسجَّ

إن حراكهم يف جنح الليل والناس نيام هي حركات السجدة والقيام، وه� تعب�ان عن التهّجد وسائر القيام يف ظلم 
  الليل.
لربوبيته لهم،  »لربهم«ل وصمة الرئاء، وكل سمة غ� ربانية هي يف الحق وصمة البيتوتة، وإ�ا هي تزي »لربهم«و هنا 

  وأن السجود والقيام يربيانهم ويقربانهم إىل ربهم زلفى.
إنهم يقومون عن نومة ملّذة مريحة أللذ منها وأريح روحيا، ف� ألذ ذكراك يف ظلم الليل يا رب، وحــ� نضــع لــك 

  الرتاب يا رب، وح� نب� لفراقك بذنوبنا يا رب، ف� ألّذ ذكراك، وما أعز دعواك؟.خدودنا عىل 
ا َعذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذابَها كاَن َغراماً. إِنَّها ساَءْت ُمْستََقر�ا وَ  ۴ ا اْرصِْف َعنّ   ُمقاماً. ـ َو الَِّذيَن يَُقولُوَن َربَّنَ
وهم عىل  »ربنا«وما ألذ نداء وما أعزه لنا أن يسمح لنا بالقول الدعاء:  »ربنا«يف قيامهم وسجودهم ليل نهار  »يقولون«

ا «ما هم عليه من عبادة وارتياضة لربهم يتخوفون من عذاب جهنم، وال يحتّمون لهم عىل ّهللا الجنة:  َربَّنَا اْرصِْف َعنّ
، وهنــاك يف األخــرى عــ� نســتحقه مــن هنا يف األوىل رصفا عن أقوال وأع�ل وأفكار ونيات جهنمية »َعذاَب َجَهنَّمَ 

  عذاب �ا اقرتفناه �ا نتوب إليك يف األوىل، أو يشفع لنا أهلوها.
فهي ملذات يف هذه السبيل، وليست غراما لزاما، وأما  »ربنا«فمه� تعذبنا يف األوىل يف أذيّات وحرمانات يف سبيلك 

ما، فجحيم الدنيا يف أع�لها الجهنميــة لــزام إن � تعــف عنــا : لزا»إِنَّ َعذابَها كاَن غَراماً «جهنم الغضب العذاب ف 
إِنَّ َعذابَها كاَن َغراماً. إِنَّها ساَءْت ُمْســتََقر�ا َو «! »ربنا«! فرصفا رصفا »ربنا«! وجحيم األخرى لزام إن � ترصفه عنا »ربنا«

  ُرتُوا َو كاَن بَْ�َ ذلَِك قَواماـ َو الَِّذيَن إِذا أَنَْفُقوا لَْم يُْرسِفُوا َو لَْم يَقْ  ۵! »ُمقاماً 
إنهم حياتهم قوام يف كل قعود وقيام، دون إفراط أو تفريط، وإ�ا عــوان بــ� ذلــك قــوام، و�وذجــا لــذلك القــوام 
موقفهم يف إنفاقهم يف سبيل ّهللا، ماال او حاال، نفسا أو نفيسا، اللهم إّال في� القوام يتطلب استئصاال ك� القتال يف 

  .سبيل ّهللا 
) ۲۱۹: ۲( »يَْسئَلُونََك ما ذا يُنِْفُقوَن قُِل الَْعْفوَ «إن القوام الوسط العفو هو أدب اإلنفاق ودأبه الدائب لعباد الرحمن 

وهو الزائد عن حاجيات الحياة غ� املرسفة وال املبذرة وال املكتنزة، اللّهم إال يف حاالت استثنائية تتطلب إنفاقا أك�، 
ْقُعَد َملُومــاً َمْحُســوراً «نون العفو،كتبرصات عىل قا بَْسِط فَتَ : ۱۷( »ال تَْجَعْل يََدَك َمْغلُولًَة إِىل ُعنُِقَك َو ال تَبُْسطْها كُلَّ الْ

) فال إرساف يف اإلنفاق، أن ينفق حتى من رضوريات حياته املنزلية، أن يجعل أهله جياعا ام مضيّق� وهو ينفق ۲۹
وهو ما يقوم به اليشــء،  »َو كاَن بَْ�َ ذلَِك قَواماً «قرتا أن يبخل بإنفاق الزائد عن حاجياته نفقتهم يف سبيل ّهللا! وال 

  قواما لحياته، وقواما لحياة املحاويج، دون تهديم لحياة وإقامة ألخرى.
و ذلك اإلنفاق يعم اإلنفاق عىل نفسه وأهله وسواهم، فمثلث اإلنفاق لعباد الــرحمن قــوام خــارج عــن اإلفــراط 

  .١التفريطو 
فانه راحة لصاحب الراحة وملن يخرج لهم  ٢و مثال لطيفا للقوام ما يخرج من ب� األصابع ويبقى يف الراحة منه يشء،

                                                        
ا������ �� ��ة �� أ������ �� ا��� �� أ�� ��� ا��ّ� �� ���� �� ��� و �� ��� ا��ّ� �� ا�ـ�ن �ـ�ل  -١٧٣: ٣. ����� ا�����ن ١

أ��ل: و �� ا����دة ����� �ـ� » �� ��� ا����و��� ا�ٕ���اف و ا�ٕ����ر«�� ا����� ��� ا����ل ���ل:  ا��ـ��م ������ٔ�� أ�� ا���� ا��ول  

 ا���ام.آ�� 

 
آ�� «��ه ا��ٓ��  ا����م ����ا������ ����ه ا����� �� ��� ا���� �� ���و ا��ٔ��ل ��ل: ��� ا�� ��� ا��ّ�   - ١٧٣: ٣. ����� ا�����ن ٢

��ر ا��ي ذ��ه ا��ّ� �� ����� �� ��� ���� ا��ى ��ٔر�� ��� ���� �� ��ل: ��ٔ�� ���� �� ��� و ����� ���ه ���ل: ��ا ا�ٕ��» ا���ام

 ��ا ا�ٕ���اف، �� ��� ���� ا��ى ��ٔر�� ����� و ��ل: ��ا ا���ام.
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  من ب� أصابعه.
كيف تأخر عن لزاماته؟ علّه خالص التوحيد، تخلّصا عن ـ َو الَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع ّهللاِ إِلهاً آَخَر وهذا هو التوحيد ف ۶

وهو مفرق الطريــق بــ� كــل  »ِعباُد الرَّْحمنِ «الرئاء والسمعة يف اإلنفاق ويف سائر العبادة، فالتوحيد هو األساس ل 
  صالح وطالح، عقيدة وعمال وإ�انا.

َحقِّ وهذا مفرق الطريق ب� الحياة اآلمنة املطمئنة، التي تحرتم الحق، ـ َو ال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرََّم ّهللاُ إِّال بِالْ  ۷
  والنفوس املحرمة املحرتمة، وحياة الفوىض التي ال أمن فيها وال فالح.

  .»َو َمْن يَْفَعْل ذلَِك يَلَْق أَثاماً «ـ َو ال يَزْنُوَن ومن عضالة هذه الفاحشة الكب�ة قرنها بقتل النفس وباإلرشاك باّ�  ۸
ـ الزنا«هنا هو املحرمات الرئيسية الثالث:  »ذلك«و  ـ قتل النفس  »اإلرشاك با� 

يوم  »يَلَْق أَثاماً «واألثام هو وبال األمر،  ١
عىل االستحقاق، فإنها ليست مضاعفة  »يُضاَعْف لَُه الَْعذاُب يَْوَم الِْقياَمةِ «الدنيا قليال ويف األخرى كث�ا، وبذلك يفرس 

أبدا وغ� أبــد حســب دركــات  »َو يَْخلُْد ِفيِه ُمهاناً «وإ�ا هي عىل ما يلقاه يوم الدنيا، جزاء وفاقا وال يظلمون نق�ا 
العصيان، مه� تكون عاقبة أمره يف النار املوت والبوار، حيث ال تبقى نار وال أهل نار، جزاء العصيان املحدد بعقوبة 

  محددة.
ُل ّهللاُ َسيِّئاتِِهْم َحَسناٍت َو كاَن ّهللاُ َغُفوراً رَِحي�ً  إِّال َمنْ  ). َو َمْن تاَب ۷۰(تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَمًال صالِحاً فَأُْولِئَك يُبَدِّ

إِنَُّه يَتُوُب إَِىل ّهللاِ َمتاباً (   ).۷۱َو َعِمَل صالِحاً فَ
 »َو َعِمَل َعَمًال صالِحاً «بعد ما كفر إ�انا أو عمال صالحا  »و آمن«كا وسواه إىل ّهللا م� اقرتف مه� كان رش  »إِّال َمْن تاَب «

ُل ّهللاُ َسيِّئاتِِهْم َحَسناٍت «يجرب طالحه  ال فحسب أنه يغفر لهم فال حسنات وال سيئات، فك� هــم بــدلوا »فَأُوْلئَِك يُبَدِّ
بحسنة التوحيد، وقتلهم النفس بحسنة قتــال  سيئاتهم حسنات كذلك ّهللا يبدل سيئاتهم حسنات، فسيئة إرشاكهم

ْر َعنُْكْم «املرشك�، وزناهم بحسنة حّل النكاح، بل وسيئات أخرى هي من اللمم:  إِْن تَْجتَِنبُوا كَبائَِر ما تُنَْهْوَن َعنُْه نَُكفِّ
  .»َسيِّئاتُِكْم َو نُْدِخلُْكْم ُمْدَخًال كَِر�اً 

الصغ�ة املرتوكة، والسيآت الكب�ة كفارة عن الصغ�ة، وهكذا تبّدل السيآت فالحسنات الكب�ة كفارة عن الحسنات 
بالحسنات، دون فوىض جزاف، فهنا سيئاتهم هي الكبائر، وحسناتهم هي التوبة عن الكبائر برشوطها، والتبديل هنا 

م بقتــال املـرشـك�، و أنه تعاىل يقبل توحيدهم بعد الرشك فقد بدله به، وقتلهم النفس التي حــرم ّهللا، فقــد بــدله
  زناهم وقد بدلها ّهللا بنكاح املٔونات.

ُل ّهللاُ َسيِّئاتِِهْم َحَسناٍت «و نص اآلية  فسيئاتهم هي التي تبدل بحسنات مكانها ك� بيننا، ال ان ّهللا  »بحسنات«ال  »يُبَدِّ
يتمنى العبد أن سيئاته «لزور:يكتب بدل سيئاتهم السابقة حسنات وهم � يعملوها، حتى تصدق الرواية املختلقة ا

»كانت أك� م� هي
٢.  

و بصيغة اخرى، الكفر هو مبدأ السيآت، والتوحيد هو مبدأ الحسنات، فل� بدل الرشك توحيدا، فقــد بــدل مبــدأ 
  السيئة حسنة، ثم تتواتر الحسنات كأنها اتوماتيكية عىل اثر اال�ان الصالح والتوبة النصوح.

                                                        
ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ����د ��ل: ��ٔ�� ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� اي ا��ٔ���ل أ��� ... و  -٧٨: ٥. ا��ر ا�����ر ١

 ��ٔ��� أي ا���� أ��� ��� ا��ّ�؟

 ...».َو ا��ِ��َ� �� َ�ْ�ُ��َن «�� أي ��ل: ان ���� و��ك ان ���� ��� ��� ����� إ�ّ� ����ا ��� ا��ل ا��ّ� ��ل: ا���ك ����ّ� ��� 

 
 ا��ج ��� �� ���� �� ���و �� ����ن �� ا��ٓ�� ��ل: -٨٠: ٥. ا��ر ا�����ر: ٢

��� �����. و �� رد ���� �� ا��ج ��� �� ���� �� أ�� ا������ ا�� ��� ��: ان أ���� �����ن ا��� �����ن ان ������وا �� ا����ب ��ل 

 ���ٔو��ن ��ه ا��ٓ�� ���ل ا��ّ� ������� ����ت، ���ل ا�� ا������ و ��ن إذا ا��� ��� �� ���� ��ل: آَ�ْ�ُ� �ِ�� ا��َْ�َل ا��ُّ� ِ��ْ  و �� ذاك ��ل:

َ�ُ� ا�َ��اً َ�ِ���اً  ا�ن� ِ���ٍب �� ��� ��ه ا��ٓ��: َ�ْ�َم �َِ�ُ� �ُ�� �َْ�ٍ� �� َ�ِ��َْ� ِ�ْ� َ�ْ�ٍ� ُ�ْ�َ��اً َو �� َ�ِ��َْ� ِ�ْ� ُ��ٍء �ََ�د� �َْ�   ».َ�ْ�َ��� َو �َْ�
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ُل ّهللاُ «و ملاذا  وصاحب السيئة هو الذي بدل؟ الن ّهللا هو الذي يقبل توبته، وهو الذي يقر يف قلبــه التوحيــد،  »يُبَدِّ
  وهو الذي يوفقه لحسنات عىل غرار التوحيد.

ا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا كِراماً ( ۱۰ـ  ۹   ).۷۲ـ َو الَِّذيَن ال يَْشَهُدوَن الزُّوَر َو إِذ
طل أم من باطل إىل حق، أم من حق إىل حق، أم باطل إىل باطل، ومنه الزيارة الزور فتحا هو امليل من حق إىل با

والتزاور يف هذا املربع، والزور ض� هو امليل عن حق إىل باطل، تصويرا للحق بصورة الباطــل، او الباطــل بصــورة 
حضورا له مه� �  »َو الَِّذيَن ال يَْشهَُدوَن الزُّورَ «ومنه شهادة الزور  ١الحق، فمنه الكذب والبهت والفرية، و منه اللّهو

ال يَْشــهَُدوَن «يشاركوا فيه، وحضورا لشهادة الزور مه� � يشهدوا، وحضورا ل� يشهدوا الزور، كل ذلك منفــي ب 
اللَّْغوِ «حرمات ولكنها دون الثالث السابقة حيث الكل م »الزُّورَ  وال  »َمــرُّوا كِرامــاً «وهو كل مــا ال يعنــى  »َو إِذا َمرُّوا بِ

يشهدون وال يشاركون، فللمٔون ما يشغله عن اللغو والهذر والتبذر، وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعــه إىل 
  اللغو الفارغ.

  ).۷۳ياِت َربِِّهْم لَْم يَِخرُّوا َعلَيْها ُص�� َو ُعْمياناً (ـ َو الَِّذيَن إِذا ذُكُِّروا بِآ  ۱۱
فهم عند ذكرى آيات ربهم، ال يصمون عن قوارع النذر، وال يعشون عن مواقع العرب، متطلع� إىل نور وهدى، رغم 

أم  غ�هم حيث يخرون عىل آيات ربهم ص� ال يسمعون، وعميانــا ال يبرصــون، آيــات ســمعية وبرصــية كــالقرآن،
  سمعية او برصية كسائر اآليات آفاقية وأنفسية، مسموعة ال تبرص، ام مبرصة ال تسمع، أم تسمع وتبرص.

يّاتِنا قُرََّة أَْعُ�ٍ َو اْجَعلْنا لِلُْمتَِّقَ� إِما ۱۲   ).۷۴ماً (ـ َو الَِّذيَن يَُقولُوَن َربَّنا َهْب لَنا ِمْن أَْزواِجنا َو ذُرِّ
هذه األدعية كل رشوطات اإل�ان بحبل من ّهللا وحبل من الناس، يف رئيســية اإليجابيــات  هنا وبعد ما اكتملت يف

يطلبون من الرحمن قمة اإل�ان وهي اإلمامة للمتق�، وما � يصل العبد إىل قمة  »ِعباُد الرَّْحمنِ «والسلبيات، نرى 
  .»َو اْجَعلْنا لِلُْمتَِّقَ� إِماماً «التقوى ال يحق له تطلّب 

ـ وألن لكل حال مقال، ولكل دعاء مجال، فلنختص هذه الدعاء �ن تخطّى كافة درجات اإل�ان، حتى يحتــل  أجل
ه و عليه هللا صىلاإلمامة للمتق� ككّل، ك� الرسول األعظم   آـل

فانه إمام املتق� عىل اإلطــالق، مــن املالئكــة والجنــة والنــاس  ٢
  أجمع�، من نبي� وأ�ة طول الزمان وعرض املكان.

مرحلة ثانية من إمامة املتق�،  يف ٣و من ثم الطاهرون املعصومون من عرتته، فاطمة الصديقة واأل�ة االثنى عرش
يف كل مجالة من هذه املجاالت تقدر بقدرها سعة  »املتق�«ثم العل�ء الربانيون يف كل عرص ومرص، وبطبيعة الحال 

  .آله و عليه هللا صىلوضيقا، إّال اإلمامة املطلقة غ� املحدودة ك� للرسول  
  لها إمامة املتق� ك� لهم؟عليهاالسالمفهل النساء كالصديقة الطاهرة  و ترى هٔواء الرجال األتقون لهم إمامة املتق�، 

ألن اإلمامة هنا هي إمامة التقوى، أن يصبح اإلمام أسوة للتقوى، سواء أ كان نبيا أو وصيا أم اي أسوة للتقوى، فهذه 
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  .السالم عليهمآل الرسول  مع اال�ة من آله و عليه هللا صىلالدعاء ـ إذا ـ تشملها، وهي يف قمتها بعد الرسول  
أ ترى يف هذه الدعاء أثرا من أثرة وكربياء، يف أية مرحلة من مراحــل إمامــة التقــوى؟ كــّال! و إ�ــا هــي تســابق يف 
الخ�ات، وتزايد يف الدرجات، ففي سباق الخ�ات بدرجاتها ليس لعباد الرحمن االقتصار بأصل التقوى، بل وقمتها 

  .»َو أَْن لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى«وإمامة ملا دونها ممن دونهم، كل ك� يأهل  التي هي بطبيعة الحال أسوة
فالس�ح لهكذا دعاء ال يختص بذروة التقوى، بل يعم كل السالك� يف سبيل التقــوى، أن يجعلهــم ّهللا فيهــا لحــّد 

  اإلمامة لسائر املتق�، الذين قرصوا عن القمة ام قّرصوا.
دون بخل وضنّة بسائر السالك� إىل ّهللا،  »سابُِقوا إِىل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكمْ «مرسح فصيح لسباق التقوى ميدان فسيح، و 

وإ�ا تنارصا يف هذه السبيل أ�ة او مأموم�، فال ئو املتق� من يأهل إّال تكملة لسلوكهم، وال يأ�ون بإمام لهــم إّال 
   مه� كانوا درجات حسب القابليات والفاعليات.تكملة لسلوكهم، فالركب كله يف سبيل هللاّ 

تُُكْم «واحدا وهم عدة؟ علّه ألن امامة املتق� واحدة الجذور، ك� املأموم� أمة واحدة:  »إماما«و ملاذا  َو إِنَّ هِذِه أُمَّ
ًة واِحَدةً    ) مه� كان األ�ة عدة.۵۲: ۲۳( »أُمَّ

طلقة يف كل عرص دون منازع، مه� كان معه أ�ة فروع يأ�ون بــه، ثم وإشارة قاصدة إىل رضورة وحدة اإلمامة امل
نـّـا رَُســوُل رَبِّ »فَْوَق كُلِّ ِذي ِعلٍْم َعلِيمٌ «هم أ�ة لسواهم، ف  ! لذلك نرى الرسول� موىس وهارون يف صيغة مفردة إِ

يّاتِنا«نرى يف هذه الدعاء  »الْعالَِم�َ  رباء واألنسباء، م� يدل عىل مدى فرض املحبة دون سواهم من األق »أَزْواِجنا َو ذُرِّ
  والحنان أوال لألزواج، ومن ثم ذرياتهم.

تعــم  »أزواجنا«و ألن هذه الدعاء ال تختص من عباد الرحمن ـ فقط ـ قبيل الرجال، وأن الزوج تشمل الزوج� ف 
  تعم ذريات اإل�ان. »ياتناذر«قبييل األزواج بعولة وزوجات، بل وتعم أزواج التّقى وهم قرناء التقوى، وك� 

  فأ�ة التقوى ئونون قرناهم األتباع، وذرياتهم األتباع، فاألزواج هم األولون والذريات هم اآلخرون.
تخرج الدعاء عن استحالة اإلجابة، فليس كل األزواج والذريات نسبيا وسببيا ممن يأهل ان يكون قرة أع�  »من«و 

ي نشوية او سببية أن تحصل لنا من ناحيتهم وبسببهم قرة أع�، ومــا أجملهــا تبعيضية، ك� وه«التقوى، فهي إذا 
  جمعا لهذه الثالث!.

: الــربد ـ مقابــل الســاخن، فــالع� الســاخنة هــي »القرّ «تعني القرة الغرة يف مرسح التقوى، وهي من  »قُرََّة أَْعُ�ٍ «و 
يّاتِنا«غوى يف الباكية، الحاكية عن كآبة، وال تب� ع� التقوى إّال عىل الط ! والع� القرة هي البارة عن »أَْزواِجنا َو ذُرِّ

يّاتِنا«حّر البكاء، القريرة الغريرة الفرحة عىل ما ترى من تقوى  ! وذلك شعور فطري ويف موقف اإلمامة »أَزْواِجنا َو ذُرِّ
  املٔوم� به.و مسئولية القيادة اإل�انية، أن يتطلب اإلمام ويعمل ويسعى لبث القرة الغرة ب� 

 »أع�«ألنها تقصد أعينهم كمتق� ال كل األع� الشاملة للطاغ�، وئوده قلة الجمع يف  »األع�«منكرة دون  »أع�«و 
  »عيون«دون 

  و هي جمع الك�ة، فان أع� املتق� هي القلة.
ْوَن ِفيها تَِحيًَّة  ا َو ُمقاماً (۷۵َو َسالماً (أُوْلِئَك يُْجزَْوَن الُْغرْفََة ِ�ا َصَربُوا َو يُلَقَّ   ).۷۶) خالِِديَن ِفيها َحُسنَْت ُمْستََقر�

  .»يُْجَزْوَن الُْغرْفََة ِ�ا َصَربُوا...«املتق�، أ�ة ومأموم�، بأزواجهم وذرياتهم القرة أع�  »أولئك«
ملعصية فيشــملها كلهــا، هنا الصرب يعترب كقمة وأساس لبنود التقوى االثنى عرش، فإنه صرب عىل الطاعة وصرب عن ا

  ب� نعيم الجنة ف� هي؟ وما هو موقفها بينها حتى تختص بالذكر من بينها؟. »الغرفة«واما 
) فالغرفــة ۲۴۹: ۲( »إِّال َمِن اغَْرتََف ُغرْفًَة بِيَِدهِ «هي الفعلة من الغرف: رفع اليشء وتناوله، ك� يف غرفة املاء  »الغرفة«

  نة، علّيّة يف جنات النعيم والرضوان، الشاملة لكل نعيم الجنة روحية مادية أّماهيه.هي العلّيّة، وهي هنا يف الج
ْوَن ِفيها تَِحيًَّة َو َسالماً «ـ  »الغرفة«و من  لَقَّ دعاء وتبش�ا بخلودهم يف حياة »تحية«: علّيّة روحية يف خضّم النعيم »َو يُ
عطاء غ� مجــذوذ، فــإن  »خالِِديَن ِفيها َحُسنَْت ُمْستََقر�ا«لسالم كالما وغ� كالم، فإنهم هناك يف دار ا »و سالما«الجنة 

  .١قياما وزمانه ومكانه ومفعوله »و مقاما«جذاذ العطاء ليس حسنا ك� يحق 
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دى عرش لعباد الرحمن، م� يش� و من الطريف الظريف أن هذه الدعاء وتلك اإلجابة تا� بعد واقع الصفات اإلح
إىل أن ظرف الدعاء هو مس� العبودية الصالحة بكل جّد وسعي جاّد، فليست الدعاء شغل البطال� بــل هــي زاد 

  السالك� براحلة العبودية الصامدة.
  ك� ويش� إىل أن الدعاء هي من العبادة، بل يف قمتها حيث تتأخر عن سائر العبادة وك�

  »مخ العبادة الدعاء«يروى 
بْتُْم فََسْوَف يَُكوُن لِزاماً «فمن يرتك الدعاء فقد ترك مخ العبادة  :! قُْل ما يَْعبَٔوا بُِكْم َر�ِّ لَْو ال ُدعأوكُْم فََقْد »... فََقْد كَذَّ

بْتُْم فََسْوَف يَُكوُن لِزاماً (   ).۷۷كَذَّ
لَْو ال «اعتناء بكم واعتبارا لكم »ما يَْعبَٔوا بُِكْم َر�ِّ «م أجمع� له »قل«اإلعباء هو االعتناء لثقل ووزان يف املعتنى به، ف 

  ؟ وه� معا معنيّان حيث ه� معنيان متناسبان.»ملاذا يعبأ«او  »ال يعبأ«نافية واستفهامية إنكارية:  »ما«و »ُدعأوكُمْ 
نه دعاكم لهداه �ا دعى، وهــداكم قد يعني دعاء ربكم إياكم، من إضافة املصدر إىل املفعول، فلوال أ  »دعاءكم«ثم 

هي  »ر�«ء وثقل �جرد أنكم إنسان، فهذه الدعوة الربانية، وال سي� املحمدية  إياه �ا هدى، � يكن ـ إذا ـ لكم عب
بْتُمْ «التي يعبّيكم فيعتني بكم ر�، ثم    يخص من ترك دعاءه يف هداه. »فََقْد كَذَّ

إىل الفاعل، سواء دعاء العبادة، ام دعاء الدعاء االلــت�س والــدعوة، فلــوال او يعني دعاءكم إياه من اضافة املصدر 
  .»ما يَْعبَٔوا بُِكمْ «ثم وألن الدعاء هي مخ العبادة فلوالها،  »ما يَْعبَٔوا بُِكْم...«عبادتكم إياه ف 

بْتُمْ «عبادة او دعاء  »لَْو ال ُدعاؤكُمْ «و  َســْوَف «بفقركم و غناه تركا لدعائه، »بتمكذ«بربوبيته تركا لعبادته، و »فََقْد كَذَّ فَ
لكم ال يفارقكم، وهو منذ اآلن لزام، ولكنه غ� ظاهر إّال ألهله، أو أنه قــد  »لزاما«ذلك التكذيب ـ ايّا كان ـ  »يَُكونُ 

  ينفصل بتوبة ودعاء، ولكنه منذ املوت حتى القيامة وفيها لزام لكم دون فراق.
ومعرفــة الــنفس بالفاقــة »اْدُعــوِ� أَْســتَِجْب لَُكــمْ «نى املطلقة وهو يدعونا للــدعاء: و يف الحق إّن معرفة الرب بالغ

املطلقة، لزامه� الدعاء عبادة ودعاء، فتارك الدعاء مكّذب بفاقته بجنب ّهللا، ومكذب بوعده االستجابة يف الدعاء، 
بْتُْم فََسْوَف يَُكوُن لِزاماً  فََقدْ «ومكذب بغناه تعاىل، فهو ـ إذا ـ يعيش ثالوث التكذيب بجنب ّهللا    .»كَذَّ

  
  السابقون االولون

إِْحساٍن رَِيضَ ّهللاُ َعنُْهمْ  لُوَن ِمَن الُْمهاِجِريَن َو اْألَنْصاِر َو الَِّذيَن اتَّبَُعوُهْم بِ َو رَُضوا َعنْــُه َو أََعــدَّ لَُهــْم  َو الّسابُِقوَن اْألَوَّ
  ).۱۰۰خالِِديَن ِفيها أَبَداً ذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم ( َجنّاٍت تَْجِري تَْحتََها اْألَنْهارُ 

إِْحســانٍ «هنا زوايا ثالث لهندسة اإل�ان الصالح هي:  وهــم كلهــم  »ِمَن الُْمهاِجِريَن َو اْألَنْصــاِر َو الَّــِذيَن اتَّبَُعــوُهْم بِ
ـ سبقا زمنيا وأولية زمنيــة، إ�ــا هــ� الســبقة  حيث الثالث كلهم مصاديق لهم فال تعنيان ـ إذا »الّسابُِقوَن اْألَوَّلُونَ «

واألولية يف الصبغة اإل�انية يف مثلث الزمان، فالذين اتبعوا السابق� األول� من املهاجرين واألنصار، أولئك هم مع 
  رجات.بدرجاتها حسب الد »رَِيضَ ّهللاُ َعنُْهْم َو رَُضوا َعنُْه َو أََعدَّ لَُهْم َجنّاٍت..«هٔواء عىل سواء 

فرغم ما يهواه الخليفة عمر ومن ينحو منحاه ال رجاجة للمهاجرين عىل األنصار لسبقهم عليهم يف زمن اإل�ان، وال 
له� فضل عىل الذين اتبعوهم بإحسان، فإن فواصل الزمان واملكان، واملوقعية التأريخية والجغرافية أماهيه ليست 

ى اللّهم إّال بسبقة الصبغة اإل�انية مه� كــان صــاحبها بعيــدا زمانــا بالتي تفّضل زاوية من هذه الثالث عىل األخر 
  .١والذين معه آله و عليه هللا صىلومكانا ونسبة عن الرسول  

                                                                                                                                                         
 
����� ��ل: �� ��� ���� ���ء:  -٢٦٩: ٣. ا��ر ا�����ر ١ �ُ�َن ِ�َ� «أ��ج ا�� ���� و أ�� ا���� �� ���� �� ��� ا �و� َو ا�ّ���ُِ��َن اْ��

��ٔ�� ��� ���ه ���ل: �� أ��أك ��ا؟ ��ل: أ�� �� ���، ��ل: �� ���ر��� ��� أذ�� �� إ��� ���� ��ءه ..» ��ِ�ِ��َ� َو اْ����ْ��رِ ا�ْ�ُ 

�� و ���؟ ��ل: ��ـ�، �ـ�ل:  ��ل ���: أ�� أ��أت ��ا ��ه ا��ٓ�� ���ا؟ ��ل: ���، ��ل: و ������ �� ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ

َو آَ�ِ��َ� ِ�ْ�ُ�ْ� �َّ�� َ��َْ�ُ��ا �ِِ�ْ�، و �� «�� ر���� ر��� �� ������ أ�� ����� ���ل أ�� ����� ذ�� �� أول ��رة ا����� ��� ��� أرى أ 
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�� ِ�ٕ�ْ� ْ��ا�َِ�� ا��ِ��َ� َ�َ�ُ���� �ِ ��ِ��َ� ��ؤ ِ�ْ� َ�ْ�ِ�ِ�ْ� َ�ُ���ُ�َن َر��َ�� اْ�ِ�ْ� �َ�� َو �ِٕ�ِ ِ��َ� آَ�ُ�ـ�ا ِ�ـْ� َ�ْ�ـُ� َو �ِن، و ��رة ا����: َو ا �� ا��ٔ���ل: َو ا�ـ�

 ».��َ�ُ�وا َو ��َ�ُ�وا َ�َ�ُ�ْ� �َ��و�ِ�َ� ِ�ْ�ُ��ْ 

�ُ�َن ِ�َ� «و��� أ��ج أ�� ا���� �� أ�� أ���� و ���� �� إ��ا��� ا����� ���� �� ��� �� ا����ب ���� و �� ���أ  �و� َو ا�ّ���ُِ��َن اْ��

 ْ�� ْ���نٍ ا�ُْ���ِ�ِ��َ� َو اْ�� ���� ��� ���� ا���ف ا���� ��ل: �� أ��أك ��ا؟ ��ل: أ��أ���� أ�� �� ��� ��ل » ��رِ َو ا��ِ��َ� ا��َ�ُ��ُ�ْ� �ِٕ�ِ

�� و آ�� ������ إ��� ������� إ��� ���ل: �� أ�� ا����ر أ����� ��ا أ�� أ��أ�� ��ه ا��ٓ��؟ ��ل: ��ق ������� �� �� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ��

 �) ��ل ���: أ�� ������� �� �� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���)؟ ��ل ���ل �� ا������ و �� ����ن: ��� و ا��ّ� ��� أ�����و ��

ا��� ��� ��� ���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) و �� ����ٔ�� ���� ا����ب و ��  ا����م ����و أ����� ������   ا����م ����ا��ّ� ��� ������  

روى أن ��� �� ا����ب ��ن ���أ و ا��ٔ���ر  ١٧١: ���١٦ج ��� را��� ���� و �� ���ل: ا��ّ� أ��� ا��ّ� أ���، و�� ����� ا���� ا��ازي 

�� ا���ظ و ا�� �� -����او -ا���� ا������ �ٕ����ن، ���ل �� أ�� و ا��ّ� ��� أ��أ���� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ��� ��ا ا����

 ����� �������� ���ل ���: ���� ����� و ���� و ����� و �����.

(.ا����ر أ��ج أ��� �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ا��ّ�� ا��� ���ٔ���ر و ��ٔ���ء ا��ٔ���ر و ١].....[ )

���� و أ��ت ا��ٔ���ر ��ٔ��ت ��� ا��ٔ���ر و �� �� ا����ة  ��ٔزواج ا��ٔ���ر و ��راري ا��ٔ���ر ���� و ����� و �� أن ا���س أ��وا

 ��� ا��أ �� ا��ٔ���ر، و��� �� ���و�� �� أ�� ����ن ���� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ���ل: �� أ�� ا��ٔ���ر أ��� ا��ّ�

�� و آ�� و ���): آ�� ا�ٕ����ن ��� ا��ٔ���ر و آ�� و �� أ��� ا��ٔ���ر أ���� ا��ّ�، و��� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ��

 ا����ق ��� ا��ٔ���ر.

و��� �� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) أ�� ��ل: ا��ّ�� �� ��� ا��ٔ���ر و ��� ذر�� ا��ٔ���ر و ��� ذر�� ا��ٔ���ر، و�� أ�� ���� 

واد�� و ���� و ����� واد�� و ���� ����� واد��� و ا���ري ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���): �� ��� ا���س 

�ر �����، أ��� ���ر و ا���س د��ر و �� �� ا����ة ���� ا��أ �� ا��ٔ���ر �� ر�� ���� ��� أ�� ��ٔرى ���ض إ���� ���ل: ا��ّ�� ا��� ���ٔ��

إن ����� ا��� آوي إ���� أ�� ���� و ان ���� ا��ٔ���ر  و ��ٔ���ء ا��ٔ���ر و ��ٔ���ء أ���ء ا��ٔ���ر، و ��ل (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) أ��

 �����ا �� ������ و ا����ا �� ������، و ��ل (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���): �� ���� ا��ٔ���ر ر�� ��ن ����ّ� و ا���م ا��ٓ��.

ا���ء ا��ي أ��ء ا��ّ� ����� �� أ�� ��� �� و��� أ��ج ا����ا�� �� ا����� �� ���� أن ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ��� 

���� و ����� ���� ا��ٔ���ر ��ٔ���� ���ل: �� ���� ا��ٔ���ر �� ����� �� ������ �� ��ه ا������ ا��� آ��ت ��� أ���� أ������ ��� 

� ����� ���ٕ����ن و ���� �����ا�� و ا�ٕ����م ����� أن ����وا ��� ا���م و �� أد�� ا��ّ� ������ ا�ٕ����م �� ���� ا��ٔ���ر و �� ��� ا��ّ 

����� ��ٔ��� ا��ٔ���ء أ���ر ا��ّ� و أ���ر ر���� و �� �� ا����ة ���� أ��أ �� ا��ٔ���ر و �� ��� ا���س واد�� ����� واد��� أ ��� 

)؟ �����ا: ر����، ���ل: أ������ ����ن أن ���� ا���س ���ه ا������ و ا���� و ا����� و �����ن ����ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���

ا���ر ���� ��� ����ا �� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) و����� �� ���� ��ٔ����� ا��ّ� �� إ�� ا���ر و و����� ��� ��� ���ة �� 

���ل: أ�� و ا��ّ� �� ا������� ���� ��ا ا���ل  ��ٔ����� ا��ّ� �� و و����� ����� ���ا�� ا��ّ� �� ����� ����ّ� ر�� و ���ٕ����م د��� و ����� ����

���� �����، �� ����: أ�� ��ٔ��� ����ا ��ٓو���ك و ��ّ��� ������ك و ���و�� ������ك و ����� �� رد ا���س ����، �� ���� ��ا ������، 

 ����ا: �� ��ّ� و ������ ا��� و ا���� ����� و ��� �����.

ل ا����� ��� �� إ��ا��� �� أ��� �� ��� �� ���� �� ا����� �� ���� ��ل ����� أ�� ���و ا�����ي �� أ�� ٢٥٤: ٢و�� ��ر ا������ 

��ل ��� ��: إن ��ٕ����ن در��ت و ���زل ������ ا�����ن ���� ��� ا��ّ�؟ ��ل: ���، ���: �� �� ر���  ا����م ������ أ�� ��� ا��ّ�  

ا������ ��� ���� ��� ا���� ��م ا����ن �� ����� ��� در����� �� ا���� إ��� ���� �� ا��ء ا��ّ� ��� أ����، ��ل: إن ا��ّ� ��� ��� 

���� ��� در�� �� ����� ���� �� ��� و �� ����م ����ق ����� و �� ����ل �����، ����� ���� أوا�� ��ه ا��ٔ�� و أوا���� و �� �� 

أوا�� ��ه ا��ٔ�� أو��� ��� و �������� إذا �� ��� ��� ��� إ�� ا�ٕ����ن ا���� ��� ������ إ�� ا�ٕ����ن ��� ��� ا�����ق إذا ���� 

��ّ� ا������� و ���ٕ����ء �� ا�ٕ����ن أ�� ا��ّ� ا������� ��ٔ�� ��� �� ا������ �� ا��ٓ� ��� ��� �� أ���ٔ ��� و ��� ��ر��ت ا�ٕ����ن ��م ا

و ز��ة و إ����� و �� �� ��� ��ا�� ���� ��� ا�����ن ����� ���� ���  �� �� أ��� ���� �� ا��ٔو��� و أ����� ���ة و ���� و ���
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ليجعل األنصار من أتباع املهاجرين ألنه  »َو الَِّذيَن اتَّبَُعوُهْم بِإِْحسانٍ  اْألَنْصارِ «فح� يهوى الخليفة إسقاط الواو ب� 
 آلـه و عليـه هللا صـىل؟! وخالفا ملا يهواه عمر نسمع الرسول  آلـه و عليه هللا صىلمنهم، يرصخ صارخ الحق: أين الواو يا خليفة رسول ّهللا  

: لو ال الهجرة كنــت امــرء آلـه و عليه هللا صىلأك� منهم ومن ذلك قوله   يبجل األنصار أك� من املهاجرين بكث� ألنهم نرصوه
  من األنصار.

و ح� ال يجرأ عمر عىل هيبته وجرأته أن يسقط حرفا واحدا من القرآن، فكيف يجرأ مثــل عــث�ن بــن عفــان أن 
يدات منقطعة النظ� يسقط أو يزيد سورا أو آيات؟ وّهللا تعاىل ضمن صيانة القرآن عن كل تحريف وتجديف بتأك

كَْر َو إِنّا لَُه لَحاِفظُونَ «ك    ) وما أشبه.۹: ۱۵(»إِنّا نَْحُن نَزَّلْنَا الذِّ
لُونَ «و هنا  تشمل ـ في� تشمل ـ سبقة هٔواء الثالث عىل هٔواء األعراب، فإن للقروية والبدو دورا يف  »الّسابُِقوَن اْألَوَّ

  تأخر اإل�ان عىل أية حال.
ذلـِـَك «وهنا التلحيق  »قربة لهم ـ و ـ يف رحمته«بعد  »إِنَّ ّهللاَ غَُفوٌر َرِحيمٌ «اء األكارم من األعراب ب لذلك يلحق هؤ 

  وذلك لعظيم الفوز يف حقل اإل�ان الصالح لغ� األعراب من السابق� األول�. »الَْفْوُز الَْعِظيمُ 
ملتبوع� عىل التابع�، فإن املقتدي هدى مــن قبلــه قــد يفوقــه أو ليست لتفضل ا »َو الَِّذيَن اتَّبَُعوُهْم بِإِْحسانٍ «ثم 

ه هللا صىليساويه أو ينقص عنه، فح� يقول ّهللا تعاىل لرسوله   ) ال ۹۰: ۶( »أُولِئَك الَِّذيَن َهــَدى ّهللاُ فَِبهُــداُهُم اقْتَــِدهْ «آلـه و علـي
  ى ّهللا، دون هدى من سواهم فإنها متخلفة عن هدى ّهللا.فإنها هد »فَِبُهداُهُم اقْتَِدهْ «يعني أنه أد� منهم، و إ�ا 

  اقتداء بهداهم ألنها هدى ّهللا، ولكّل درجات م� عملوا حسب الدرجات. »الَِّذيَن اتَّبَُعوُهْم بِإِْحسانٍ «فهكذا 
اإل�ان وفصله، أم فال تفضل فواصل الزمان واملكان أم أيا كان ب� رعيل اإل�ان، إ�ا هو فاضل اإل�ان، فصال ب� أصل 

وسل�ن يف هذه السبقة السبغة اإل�انيــة، وبيــنه� يف اإل�ــان السـالم عليهفصال ب� درجات اإل�ان، فقد يجمع ب� عيل  
إ�ــا تعنــي »الَِّذيَن َمَعُه أَِشّداُء َعَىل الُْكّفــارِ «ف  ١ب� سبقي الزمان ومكانة اإل�انالسالم عليهفصل الزمان، وقد جمع عيل  

                                                                                                                                                         
� ا��ّ� ���ن ا��ٓ��ون ����ة ا���� ������ ��� ا��ٔو��� و ��� أ�� ا��ّ� ��ّ و �ّ� أن ��رك ٓا�� در��ت ا�ٕ����ن أو��� و ���م ���� �� أ�

َو «و �ّ� ا������ إ��� �� ������ق إ�� ا�ٕ����ن؟ ���ل: ��ل ا��ّ� �ّ� و �ّ�:  ا��ّ� أو ��ر ���� �� ��م ا��ّ�، ���: أ����� ��� ��ب ا��ّ� ��ّ 

�ُ�َن  �و� ���أ ���������� ا��ٔو��� و ا��ٔ���ر ��� در�� ����� �� ��� ����ٔ���ر �� ��� ��������� ��� �ٕ����ن ���� �� ...» ا�ّ���ُِ��َن اْ��

 ��م ��� ��ر در����� و ���ز��� ���ه ...

���ل: ���� أ�� و  ا����م ����رو�� ا����� ��� �� إ��ا��� �� ا�� أ�� ���� �� ���و �� أ�� ا����ام ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ�   و��� ��

أ�� ��� إذا ��� ��� ا���� و ا����� إذا �� ��ٔ��س �� ا����� ���� ����� �� ��ل: إ�� و ا��ّ� ��ٔ�� ر���� و أروا��� ��ٔ������ ��� 

���د و ا����ا أن و������ �� ���ل إ�� ����رع و ا������د و �� أ��� ���� ���� ������ ����، أ��� ���� ا��ّ� و أ��� أ���ر ا��ّ� ذ�� ��رع و ا�

 و أ��� ا������ن ا��ٔو��ن و ا������ن ا��ٓ��ون، ا������ن �� ا����� و ا������ن إ�� ا����.

 
�� ������ �� ����� ا����� و �� ا������ �� �����ه  أن ا��ٓ�� ���� ��� ��� و ����ن ٣٨٦: ٣. �� �����ت إ���ق ا��� ١

أ�� ��ل: أ�� ��� ا��ّ� و أ�� ر���� و أ�� ا����� ا��ٔ��� �� ������ ���ي إ�� ��اب ���� ����  ا����م ����ا�����ط رواه ���� �� ���  

و ا������ �� ا���ا�� �� ا������ ص ) و ا������ �� �����ه ���٤٠ ا���س ��� ����، وا����� �� أ��� ا���� �� ا����� ص (

) ���� رووا أ��  ٢٣) و ا�� ����� �� ر���� رأس ا����� ص (١١: ٣) و ��ا�� ��� �� ���� ا���� (١٠٢: ٩) و ���� ا��وا�� (١٥٩(

 ����ن.) روى أن ا������ن ا��ٔو��ن ��� و ��٩٤ ا����� ا��ٔول، وا�� ��دو�� �� ا������ (��� �� ��� ا����  ا����م ����

) و ا�������� �� ٣٥: ١) و ���� ا�� �����ز ا����� �� ���ان ا�����ال (����٣ر�� ��� �� (ج  ٣٣٤ -٣٣٣: ١٤و�� ا������ت 

) و ��� رواه �� ٢٥٤: ١) و ا������� �� ��ا�� ا������ (٣و  ٢و  ٧٤) و ا��ٔ�� ���ى �� أر�� ا������ (٢٢٧: ���١ن ا����ان (

�ُ�نَ «أ�� ��� ا��ّ� و أ��� ���� و ��ل:  ���ما� ����ا���� �� ���   ���� أن �������� ����� ��� �� ����� ���� ���� » ا�ّ���ُِ��َن اْ���و�

�� أ�� ���� ���� ��� ا������� ����� ا�������، و روى �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل: ���� �� ��� ��� ا���س ���� ���ٕ����ن ����ّ� 

 � و ���� ا������� و ���� ا������� ���� ���� ��ه ا��ٓ��.و ������ و ��� ا������
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  املعية الرسالية، دون أية معية أخرى.
يــة رســالية حيث يحملون يف إ�انهم معآله و عليه هللا صىلفقد يفوق مٔونون ـ يف زمننا أم في� نستقبل ـ مٔون� زمن الرسول  

ه هللا صىلفوق السابق� األول� زمنا، ولذلك ملا أنزلت هذه اآلية قال رسول ّهللا   ه و علـي : هذا ألمتي كلهم وليس بعد الرضــا آـل
  .١سخط

و يف رجعة أخرى إىل اآلية نجد الهجرة يف ّهللا والنرصة ّ� ه� الركنان الركينان يف حقل اإل�ان، فاملٔون يــرتاوح بــ� 
  .مهاجرة بدين ّهللا ومنارصة يف دين هللاّ 

تعني متابعة املهاجرين يف الهجرة املنارصة ومتابعة األنصار يف النرصــة املهــاجرة،  »َو الَِّذيَن اتَّبَُعوُهْم بِإِْحسانٍ «فهنا 
  فإنه� صبغتان سابغتان سابقتان يف ميادين اإل�ان.

فالــذين  »بإحســان«فــا و هنا اإلتباع يف كال الهجرة والنرصة يحمل مثلثا من املواصفات، عطفا بســبقة وأوليــة، ورد
  اتبعوهم بإحسان يف السابقة واألولية هم منهم أم وأعىل منهم إذا علو هم في� هم فيه.

لُوَن ِمَن الُْمهاِجِريَن َو اْألَنْصارِ «ب  »الَِّذيَن اتَّبَُعوُهمْ «إضافة إىل  »بإحسان«ذلك، وقد يتعلق  أيضا، فك�  »الّسابُِقوَن اْألَوَّ
  إّال بإحسان، كذلك املهاجرة والنرصة ال بد وأن تكونا بإحسان.اتباعهم املريض ليس 

فاملٔون أيا كان وأيان يعيش مهاجرة يف دين ّهللا ونرصة لدين ّهللا والدين�، ومتابعة للمهــاجرين والنــارصين، دو�ــا 
  اختصاص بزمان دون زمان.

  فقد يشكل رصح اإلسالم مهندسا بهذه الثالث:
الثالث هي املرضية عند ّهللا مه� تأخر الزمن، وغ�ها غ� مرضية وإن سبق الزمن، فإ�ا و السبعة السابغة يف هذه 

القاعدة هنا هي أصل اإل�ان بأبعاده، سواء أ كان متقدما أو متأخرا، إال إذا كان يف التقدم الزمني تقدم رتبي، ك� 
  .»الّسابُِقونَ «واملتقدم الرتبي يف املتأخر زمنا داخل يف نطاق 

 »السابقون األولون من الذين اتبعوهم بإحسان« »السابقون األولون من األنصار« »سابقون األولون من املهاجرينال«
محلّقة عىل مثلث الزمان منذ يوم البعثة إىل يوم البعث، و ليس التقــدم إّال لألســبق األســبغ يف املهــاجرة الحســنة 

حكم فواصل الزمان واملكان لفاصل اإل�ــان، إ�ــا الحكــم هنــا والنرضة الحسنة مه� بعد الزمان واملكان، فهنا ال تت
  لفاضل اإل�ان مه� كان للمتأخرين يف الزمان.

ثم اإلتباع املحبور هنا بإحسان محظور هناك بغ� إحسان، فمن إحسان اإلتباع أن يكون عىل بص�ة تعنــي إتبــاع 
الَّــِذيَن يَْســتَِمُعوَن الَْقــْوَل فَيَتَِّبُعــوَن «�ة، ف رصاح الحق، وهو بغ� إحسان أن يكون عىل عمى وعمه دون أية بص

  ).۱۸: ۳۹( »أَْحَسنَُه أُولِئَك الَِّذيَن َهداُهُم ّهللاُ َو أُولِئَك ُهْم أُولُوا اْألَلْباِب 
، تعني كل السببية واملصاحبة والظرفية، اتباعا بسبب إحسانهم أوالء يف املهاجرة والنرصــة »بإحسان«و هنا الباء يف 

ومصاحبا لإلحسان معرفيا وعمليا، ويف ظرف اإلحسان بكل مالبساته الصالحة، وليس من إتباعهم بإحســان حســن 
القول فيهم مه� كانوا محسن�، ولو أنه يشمل حسن القول فيهم � يشمل املسيئ� من املهاجرين واألنصار الذين 

  ال يرىض ّهللا عنهم.
الزمان مع سبق اإل�ان وأوليته يف الكيان أم دون زمان، فالسابقون األولون من  ثم سواء أ كان السبق واألولية هنا يف

الَّــِذيَن اتَّبَُعــوُهْم «املهاجرين واألنصار هم الرعيل األعىل يف حقيل الهجرة والنرصة أيــا كــانوا ويف أي زمــان، إذا ف 
  و يساويهم يف األوىل.هم من دونهم يف الثانية، و هم ـ إضافة إليهم ـ من يفوقهم أ  »بِإِْحسانٍ 

عىل أي الحال� تبعيضية إذ ليس كل املهاجرين واألنصار يف القمــة املرموقــة املتبوعــة مــن اإل�ــان حتــى  »من«ف 
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  يصبحوا أ�ة املٔون�.
ال يَرْىض َعــِن الَْقــْوِم  فَإِنَّ ّهللاَ «ليست لتشمل كافة املٔون�، إ�ا هم القمة يف اإل�ان،  »رَِيضَ ّهللاُ َعنُْهْم َو رَُضوا َعنْهُ «ثم 

  ).۱۲۳: ۴(»لَيَْس بِأَمانِيُِّكْم َو ال أَماِ�ِّ أَْهِل الِْكتاِب َمْن يَْعَمْل ُسوءاً يُْجَز بِِه..«) ف ۹۶:) ۹( »الْفاِسِق�َ 
ـ األصحاب ـ والتابع�، بل وال تعمهم كلهم، إ�ا مرضات ّهللا ت حلّق عىل إذا فال يختص رىض ّهللا باملهاجرين واألنصار 

  كافة املٔون� املهاجرين يف ّهللا، املنارصين لدين ّهللا، تابع� ومتبوع�، درجات حسب الدرجات وال يظلمون نق�ا.
حيث املقام  السالم عليهو إذا فال دور ألفضلية أ� بكر ومن أشبه ألصل املهاجرة واملنارصة، أم سبقه يف الهجرة عىل عيل  

إلدارة شٔون املسلم� املحطّم� أفضل من مصاحبة الرسول يف الغار وإىل الهجرة، مه�  آلـه و عليه هللا صىل�كة بأمر الرسول  
  حيث التضحية ليلة املبيت تفوق الصحبة يف الغار.آله و عليه هللا صىلكانتا ـ أيضا ـ بأمره  

ْن َحْولَُكْم ِمَن اْألَْعراِب ُمناِفُقوَن َو ِمْن أَْهِل الَْمِدينَ  بُُهْم َمرَّتَْ�ِ َو ِممَّ ِة َمرَُدوا َعَىل النِّفاِق ال تَْعلَُمُهْم نَْحُن نَْعلَُمُهْم َسنَُعذِّ
  ).۱۰۱ثُمَّ يُرَدُّوَن إِىل َعذاٍب َعِظيٍم (

أك�  » النِّفاقِ ِمْن أَْهِل الَْمِدينَِة َمرَُدوا َعَىل «كأك�ية ساحقة أو مطلقة، ولكن  »اْألَْعراُب أََشدُّ كُْفراً َو نِفاقاً..«صحيح أن 
ْن َحْولَُكْم ِمَن اْألَْعراِب «وصفا ل  »منافقون«من األعراب، ف  وصفا ل  »َمرَدُوا َعَىل النِّفاقِ «تعني طليق النفاق، ثم  »ِممَّ

جردا عن : ت»َمرَُدوا َعَىل النِّفاقِ «تعني النفاق الطليق، وأين طليق النفاق من النفاق الطليق حيث  »ِمْن أَْهِل الَْمِدينَةِ «
  أي وفاق، فدخوال يف أي نفاق، حيث املرد هو الجرد وهو هنا التجرد عن أصول اإل�ان وفروعه.

بُُهْم «ف  »نَْحــُن نَْعلَُمُهــمْ «عالمة وعل� إذ هم متسرتون يف نفاقهم �ا مردوا، وإ�ــا  »ال تعلمهم«فأنت الرسول  َســنَُعذِّ
وذلــك ثــالوث  »ثـُـمَّ يـُـرَدُّوَن إِىل َعــذاٍب َعِظــيمٍ « »َمرَُدوا َعَىل النِّفــاقِ «ث مرة ألصل نفاقهم، وأخرى لغلظة حي »َمرَّتَْ�ِ 

وعذاب يف الربزخ ومن ثم عذاب  ١؟ ه� عذاب يف الدنيا وك� يروى»َعذاٍب َعِظيمٍ «قبل  »مرت�«العذاب، فرتى ما ه� 
  عظيم يف األخرى.
ْن َحْولَُكْم ِمَن اْألَْعراِب « »ِمْن أَْهِل الَْمِدينَةِ «إىل  »مردوا«ذلك، وقد تعني  من «إىل  »ِمْن أَْهِل الَْمِدينَةِ «حيث تعطف  »ِممَّ

  »حولكم..
ـ  ِمْن «ب  »َمرَُدوا َعَىل النِّفاقِ «فكيف تختص  »اْألَْعراُب أََشدُّ كُْفراً َو نِفاقاً «وم� ئوده أن  »َعَىل النِّفاقِ  َمرَُدوا«فه� ـ إذا 

  ألن نفاقهم أشد وأمرد. »أَْهِل الَْمِدينَةِ «فهم ـ ك� هنا ـ يتقدمون عىل  »أَْهِل الَْمِدينَةِ 
  ).۱۰۲ا َعَمًال صالِحاً َو آَخَر َسيِّئاً َعَىس ّهللاُ أَْن يَتُوَب َعلَيِْهْم إِنَّ ّهللاَ َغُفوٌر َرِحيٌم (َو آَخُروَن اْعَرتَفُوا بُِذنُوبِِهْم َخلَطُو 

من األعراب، ال هم من املنافق� العادي�، وال املاردين عىل النفاق والشقاق ـ وه� مشــرتكان يف عــدم  »و آخرون«
يف نفاقهم اعرتاف التوبة أم ملّا يتوبوا وهم متحــرون عنهــا،  »َرتَفُوا بَِذنِْبِهمْ فَاعْ «االعرتاف بذنبهم نفاقا ماردا وسواه ـ 

حيث االعرتاف بالذنب هو من تقدمات التوبة وليس هو بنفسه التوبة، وهم قضية اعرتافهم بذنبهم ـ تابوا أم ملا 
إذ ملّا يتوبوا توبة نصوحا، أم تابوا وهم ناقصون  »ئاً َو آَخَر َسيِّ «قضية إ�ان بعد اعرتافهم  »َخلَطُوا َعَمًال صالِحاً «يتوبوا ـ 

ــيِْهمْ «فهم  »َعَىس ّهللاُ أَْن يَتُوَب َعلَيِْهمْ «فيها ناقضون إياها أحيانا  بُهُْم َو إِّمــا يَتُــوُب َعلَ ا يَُعذِّ :) ۹( »ُمْرَجْوَن ِألَْمِر ّهللاِ إِّم

                                                        
����� ���ل: �� �� ���ن ����ج  �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل ��م ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��م ���� ٢٧١: ٣. ا��ر ا�����ر ١
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 »إِنَّ ّهللاَ َغُفوٌر َرِحيمٌ «ا وعملوا صالحا خليطابآخر سيئا ) فإن عذبهم فب� يستحقون، وإن تاب عليهم فب� اعرتفو ۱۰۶
  أنهم تابوا. »أَْن يَتُوَب َعلَيِْهمْ «وقد تدل 

ه� وسط عوان ب� آيــات تعــد قــاطع العــذاب و أخــرى تعــد قــاطع الرحمــة  »ُمْرَجْوَن ِألَْمِر هللاِّ «و »َعَىس ّهللاُ «فآيتا 
 »آَخَر َسيِّئاً «بهم ليتوب عليهم يف سيئاتهم بعد توبتهم، والعذاب هو قضية والثواب، فالرحمة هي قضية اعرتافهم بذن

إذ � يتوبوا أم � تتم توبتهم وتطم، أم نقضوا توبتهم فتفلتت عنهم سيئات، فهم عىل أية حال من أهل النجاة �ا 
ئاً «اعرتفوا وعملوا من الصالحات، وإ�ا الرجاء هنا بالنسبة ل  عساها تــرجح » ّهللاُ أَْن يَتُوَب َعلَيِْهمْ َعَىس «ف  »آَخَر َسيِّ

  فإن عساها مرددة ب� األمرين. »إما يعذبهم أو يتوب عليهم«توبته عليهم، دون 
هناك من ّهللا ال تعني ترددا وترجيا ّ�، بل ه� بيان ملوقفهم من ّهللا، أنه ب� هذين دون تحتم  »إما«هنا و »عىس«و 

  ألحده�.
قــد تعــم عمــل الجانحــة إىل عمــل  »َخلَطُوا َعَمًال صالِحاً َو آَخَر َســيِّئاً «إىل اآلية، هنا عمال يف  ذلك، ويف رجعة أخرى

الجارحة، فإن كال من اإل�ان والعمل الصالح ح� يفرد عن قرينة يشمل قرينة، فك� العمل الصالح هو من اإل�ان 
عقيديا  »َخلَطُوا َعَمًال صالِحاً «ى عمال صالحا، فقد كذلك اإل�ان هو من العمل الصالح، بل هو أقدم وأحرى أن يسم

فلم يخلص إ�انهم وال عملهم عن سوء، وألنهــم اعرتفــوا بــذنبهم يــوم الــدنيا، حيــث  »َو آَخَر َسيِّئاً «وعمليا وكذلك 
لــه كأنــه االعرتاف بعد املوت ال يفيد، بل وكّل معرتف بسيئاته شاء أم أ�، وإ�ا هو االعرتاف قبل املوت، مــ� يجع

تائب، فان التائب عن الذنب كمن ال ذنب له، وغ� املعرتف مذنب، واملعرتف بذنبه عوان بينه�، ولذلك قد يتوب 
بيان لظروف مختلفة يف بعضها  »َعَىس هللاُّ «ّهللا عليه هنا بعد املوت إذا � يكن مانع عن هذه التوبة الربانية، وهنا 

  .»إِنَّ ّهللاَ َغُفوٌر َرِحيمٌ «ية الرحمة الصالحة الربانية يتوب ّهللا ويف بعض ال يتوب، وكل قض
هم غــ� العــدول مــن املــٔون� وهــم  »آخرون«اختصا بغ� العقيدة والطوية، ف  »َعَمًال صالِحاً َو آَخَر َسيِّئاً «و لو أن 

يجتنــب كبــائر  األك�ية الساحقة منهم، إذ العدول قلة قليلة، وّهللا يعد من رجحــت حســناته عــىل ســيئاته، ومــن
بل هــو الــذي وعــد التوبــة  »َعَىس ّهللاُ أَْن يَتُوَب َعلَيِْهمْ «السيئات، يعدهم ومن أشبه، املغفرة والتكف�، فال موقع ل 

  عليهم.
ولكنها كسائر القرآن ليست لتختص �نزل خاص، فإ�ا العربة بعموم اللفظ  ١و لقد وردت روايات حول شأن نزولها

  دون خصوص املورد.
نص يف الرجاء، إّال أن الرجاء املنصوص من ّهللا يف العفو نص يف العفــو، فــإن ّهللا ال يعفــو إّال فــي�  »َعَىس ّهللاُ «و هنا 

ســلبيا أنهــم قــد  »عىســ«ومــ� تلمــح لــه  »عىس«ا ال يصلح أو يصح فال مورد فيه ل يصلح فيه العفو ويصح، وأما م
�ا عنت، أنهم إن ماتوا عىل توبتهم فــاّ�  »عىس«يرجعون إىل ذنبهم و�وتون عليه، فكيف يعفى عنهم، فقد تعني 

  تائب عليهم.
  و هنا مسائل مستفادة من آية الخلط:

  لّهم إال في� يستثنى بثابت النص وناصعه، كاإلرشاك باّ� وما أشبه.العمل الصالح ال يحبط بالعمل اليسء ال

                                                        
ا��ّ� ���� و آ�� و ��� �� ��وة ���ك  �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل: ����ا ���ة ر�� �����ا �� ر��ل ا��ّ� ��� ٢٧٢: ٣. ا��ر ا�����ر ١

���� ��� ر��ع ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) أو�� ���� ���� أ����� ���اري ا����� و ��ن ��� ا���� (��� ا��ّ� ���� 

� و أ���ب �� �����ا ��� �� و آ�� و ���) إذا ر�� �� ا����� ����� ���� رآ�� ��ل: �� ��اء ا������ن أ�����؟ ����ا: ��ا أ�� ����

) و ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) أو���ا أ����� و ����ا أ��� �� ������ أ�� ��� ������ ا���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���

ا �� ا���و �� ا�������، ���ر��، ��ل: و أ�� أ��� ����ّ� �� أ����� و �� أ��ر�� ��� ���ن ا��ّ� �� ا��ي ������ ر���ا ��� و �����

َو آَ�ُ�وَن اْ�َ�َ��ُ�ا �ُِ��ُ��ِِ�ْ� َ��َُ��ا «���� ����� ذ�� ����ا: و ��� �� ���� أ����� ��� ���ن ا��ّ� �� ا��ي ������ ��ٔ��ل ا��ّ� �ّ� و �ّ�: 

��ً َ�َ�� ا��ُّ� ا�ْن َ�ُ��َب َ��َْ�ِ��ْ   ا�� ا�� �� ا���اب ا�����.و ��� �� ا��ّ� و» َ�َ�ً�� ���ِ��ً َو آَ�َ� َ���
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ـ إضافة إىل ما مىض ـ تدليال عىل أنه ليس ملزما بالرحمة غــ�  »عىس«من ّهللا حتم، وعساه يعني في� يقول  »عىس«
  .»عىس«املستحقة، وإ�ا هي تفضل يعرب عنه ب 

دليل مستقبل التوبة املرجوة علــيهم، وعــّل  »أَْن يَتُوَب َعلَيِْهمْ «هم ثم ماضيا دليل عىل سابق اعرتافهم بذنب »اعرتفوا«
  الفصل يعني تكميل التوبة حيث االعرتاف بالذنوب ليس نفسه التوبة، بل هو تقدمة لها.

  
  الخشية من هللا

  .۵۷إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشيَِة َربِِّهْم ُمْشِفُقوَن 
ية مختلطة بخوف زائد عليها ح� يعّدى �ن ك� هنا، فاملٔونون ألنهم يخشــون الخشية هي للقلب، واإلشفاق عنا

ربهم، فهم مشفقون عىل أية حال، وال سي� حال النعمة املوفّرة عليهم، فخشيتهم من ربهــم تجعلهــم خــائف� يف 
عمة، محاسب� أنفســهم يف الرخاء والبالء، وال سي� الرخاء ان قرصوا وغمروا فيها غافل�، فتبّدل نعمة ّهللا نقمة ون

رصفها دون تهّدر، بكل حائطة ومراقبة وتحذر، فاملٔون الخايش إذا يجمع يجمع إحسانا وإشفاقا، وغ�ه يجمع دائبا 
  إساءة وغمرة وإغراقا، يقول: ا�ا أوتيته عىل علم عندي وال يحسب ّ� حسابه، وال يرجو ثوابه وال يخاف عقابه.

  .۵۸َربِِّهْم ئُوِمنُوَن  َو الَِّذيَن ُهْم بِآياِت 
سواء فيها اآليات اآلفاقية واالنفسية، بل هم يعيشون كل اآليات ا�انا بها، والكون كله آيات الــرب دون إبقــاء وال 

  استثناء فيعتربون بضمنها كال من الرخاء والبالء من آيات البالء فيشفقون خشية من ربهم.
  .۵۹كُوَن َو الَِّذيَن ُهْم بَِربِِّهْم ال يُْرشِ 

  و كيف يأ� نفي اإلرشاك بربهم بعد اال�ان واإلشفاق من خشية ربهم، وهذا السلب يتقدم كل إيجابات اال�ان؟
علّه ألنه يعني اإلرشاك يف شٔون الربوبية، ال ـ فقط ـ االلوهية، ومن اإلرشاك بالرب رئاء الناس، واالنعطاف إىل غــ� 

  ويلة وقص�ة.الرب يف أية زاوية من زوايا الحياة ط
فذلك ـ إذا ـ سلب يجرف عن ايجابيات اال�ان كدرتها، وتبلور اإل�ان ع� يشوبه مــن رشك خفــي قــد ال يحســب 

  بيشء.
فمثله مثل اإلسالم بعد اإل�ان الذي هو بعد إسالم، فهنا سلب بعد إيجاب كان بعد سلب، و اين سلب من ســلب 

  .»َن آَمنُوا آِمنُوا..يا أَيَُّها الَِّذي«واين إيجاب من إيجاب ك 
  .۶۰َو الَِّذيَن ئُوتُوَن ما آتَْوا َو قُلُوبُهُْم َوِجلٌَة أَنَّهُْم إِىل َربِِّهْم راِجُعوَن 

 »مــا آتــوا«عن طاعة ّ�، من مال وعلم ومعرفة، ومن نفس و اي نفيس �كن ايتاءه يف ســبيل ّهللا و »ئُوتُوَن ما آتَْوا«
الحــال يف  »و«مرارهم يف ذلك اإليتاء، فهم يعيشون حياة اإلعطاء واإليتاء يف ســبيل ّهللا دليل است »ئوون«ماضيا بعد 
  .»أَنَُّهْم إِلَيِْه راِجُعونَ «علهم مقرصون ام هم قارصون ل »قُلُوبُُهْم َوِجلَةٌ «إيتاءهم ان 

ربهــم، اســتعظاما و الوجل هو استشعار الخوف، فهم تستشعر قلوبهم خوفا من الهول املطّلع حــ� يرجعــون إىل 
  لقدر ّهللا حق قدره، واستصغارا ألقدارهم أنفسهم �ا آتوا من صالحات.

  هو إتيان ما فرض عليهم وندب فيه إليهم: »ئُوتُوَن ما آتَْوا«أ تراهم وجلة قلوبهم ملعاصيهم ومآسيهم؟ كال! حيث 
»يصوم ويتصدق ويصيل وهو مع ذلك يخاف هللا ان ال يتقبل منه«

١.  

                                                        
َو ا��ِ��َ� ُ���ُ�َن �� آ�َْ�ا َو «ا��ج ����� �� ����� ��ل ��� �� ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��ل ا��ّ�  ١١: ���٥ر . ا��ر ا��١

ا�� ا���� ���ق و ���� و ���ب ا���� و �� �� ذ�� ���ف ا��ّ�؟ ��ل: �� و ��� ا���ـ� ��ـ�م ... و أ���ـ� ���ـ� » �ُ�ُ�ُ�ُ�ْ� َوِ��َ�ٌ 

�� و ���) ا�� �����   »و �� �� ذ��«�� أ�� ����ة ��� (��� ا��ّ� ���� و آ

 �� ا����� ���� ���� �� ��� �� ���ث ��ل: ٥٤٥: ٣و�� ��ر ا������ 

���ل: ان ��رت ان �� ���ف ����� و �� ���� ان �� ���� ���� ا���س و �� ���� ان ���ن ������ ���  ا����م �������� أ�� ��� ا��ّ�  

إذا ��� ����دا ��� ا��ّ� �� ��ل ��ل ��� �� أ�� ���� �� ��� �� ا���� ا�� ������ ر�� ��داد �� ��م ���ا و ر�� ���ارك  ا���س
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و هكذا يكون املٔون الصالح، وجل القلب انه راجع إىل ربه، وافدا اليه من غ� زاد مه� زاد في� أ� من طاعة ربه، 
 ما آتوا، بل هم ب� خوف من تقص�هم ورجاء لرحمة ربهم دون وليس يعني وجلهم انهم يف شك من الثواب عىل

  ان يروا استقالال الع�لهم يف الثواب، بل يستقلونها الستحقاق الثواب.
»لو ان العباد وصفوا الحق وعملوا به و� تعقد قلوبهم عىل انه الحق ما انتفعوا به«و

و ال ينافيــه وجــل قلــوبهم  ١
ان املٔون يعمل ب� مخافت� ب� اجل قد مىض ال يدري ما «استصغارا الع�لهم وعدم بلوغ تقواهم حق التقاة، ف 

»هللا صانع فيه وب� اجل قد بقي ال يدري ما هللا عز وجل قاض فيه
٢.  

اجل وان قلبا يستشعر يد ّهللا عليه وع� ّهللا ترعاه، ويحس آالءه التي ال تحىص يف كل نبضة فيستصغر ويستقل كل 
يله، شاعرا بالهيبة املحلّقة عىل كيانه ككل، مشفقا ان يلقى ّهللا وهو مقرص ـ ما آتاه تعبدا لربه وأعطاه لخلقه يف سب

  وقطعا هو قارص ـ يف حقه:
َخْ�اِت َو ُهْم لَها سابُِقوَن    .۶۱أُولِئَك يُسارُِعوَن ِيف الْ

س�هم إىل  يصارعون الرشور واألرشار ويسارعون يف الخ�ات مع األخيار، قضية تلك اليقظة والتطلّع الدائب، وعجلة
بآيات ّهللا، وخشيتهم وإشفاقهم من ّهللا وإيتائهم ما آتوا وجلة قلوبهم يف  ذلك املص� هي عدم ارشاكهم باّ� وا�انهم

َخْ�اِت «سبيل ّهللا، فبطبيعة الحال  دنيا وعقبى، دون مسارعة يف اموال وبن� إال ما يقدمونه يف  »أُولِئَك يُسارُِعوَن ِيف الْ
حيث ان ذلك السباق لزام حياتهم فهم غامرون فيها ليل  »لها«فقط، بل  »إليها«دون  »َو ُهْم لَها سابُِقونَ « سبيل ّهللا،

  نهار ما عاشوا، ال يهمهم إال ان يسبقوا الرفاق يف ذلك السباق.
  .ام هم ألجل الخ�ات سابقون يف كل ميادين السباق، دون ما يسارع لها غ�هم وهم فيها متصارعون غامرون

  .۶۲َو ال نَُكلُِّف نَْفساً إِّال ُوْسَعها َو لََديْنا كِتاٌب يَنِْطُق بِالَْحقِّ َو ُهْم ال يُظْلَُموَن 
ال نكلفهم يف سباقهم هذه اال وسعهم دون عرس وال حرج، فكّل يعتقد حســب وســعه دون عرســ وال حــرج، وكــّل 

  يعمل حسب وسعه دون عرس وال حرج.
لتكليف الخارج عن الوسع، كذلك الحاالت االستثنائية لالحكام امليسورة حيث تنقلــب يعم اصل ا »ال نكلف«و ك� 

  تٔود ذلك الشمول. »نفسا«فيها التكاليف معرسة او محرجة، ك� وان 
 »كتــاب«عل� لــدنّيا نعلــم عرســهم ويرســهم، وســائر الشــهود الرســالية واملالئكيــة والعضــوية واألرضــية  »و لدينا«

ــالَْحقِّ ۲۹: ۴۵( »ابُنا يَنِْطُق َعلَيُْكْم بِالَْحقِّ إِنّا كُنّا نَْستَنِْسُخ ما كُنْــتُْم تَْعَملُــونَ هذا كِت«استنسخناه:   ») (كِتــاٌب يَنِْطــُق بِ
يف »َو ُهْم ال يُظْلَُمونَ «بسبب الحق الثابت الذي حصل، وبسبب الحق عند ّهللا، و�صاحبة الحق الذي يحمله الكتاب 

القالة ونطق الصورة ونطق الس�ة املستنسخة املسّجلة يف سجّالت األعــ�ل و األحــوال ذلك النطق الشهادة، نطق 
  واألقوال.

                                                                                                                                                         
��ف ���� و ���ّ�� ������� و أ�� �� ������� و ا��ّ� �� ��� ��� ����� ���� �� ��� ا��ّ� ���رك و ����� ��� ا�� �������� ا�� ا���� أ�� و �� 

���اب ���� و ر�� ����� ��� �� �� �� ��م و �� ��� ��ر�� و �� أ�� رأ�� و �� �� ا��ّ� �� ذ�� �����ن و���ن ودوا ا�� ر�� ا

 ���� �� ا����� و ���� و���� ا��ّ� �� و �� ���ل: و ا���� ��ون �� آ��ا و ������ و��� ا��� إ�� ر��� را���ن �� ��ل: �� ا��ي آ��ا

و ا����� و ا������ و �� �� ذ�� �����ن ��� ����� ��ف �� و ����� ����ا ان �����ا ������ �� ������ و و ا��ّ� �� ا����� 

.������ 

 
 ��ل: ...  ا����م ����� ��� ا��ّ�  �� ����� ا����� �� زرارة �� أ� ٥٤٦: ٣. ��ر ا������ ١

 
���ل: ان ��� ��� �� ��� ا���� ��� ا��ّ� ���ـ� و  ا����م ������ان ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ�  . ا����ر �� ا����� �� ���ة �� �٢

 آ�� و ��� ا�� ��ل: ...
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ربك قد  السالم عليهارفعوا أصواتكم و قولوا: يا عيل بن الحس�  «غل�نه قائال  السالم عليهو لقد كان يحمل عيل بن الحس�  
الحق ال يغادر صغ�ة وال كب�ة اال أحصاها فاذكر ذل أحىص عليك ما عملت ك� أحصيت علينا ولديه كتاب ينطق ب

»مقامك ب� يدي ربك الذي ال يظلم مثقال ذرة وكفى با� شهيدا، فاعف واصفح يعف عنك املليك ..
١.  

  فليس نكرانهم ألنهم كلّفوا فوق السعة معرفيا.. وعمليا فهم معذرون:
  .۶۳ا َو لَُهْم أَْع�ٌل ِمْن ُدوِن ذلَِك ُهْم لَها عاِملُوَن بَْل قُلُوبُُهْم ِيف َغْمرٍَة ِمْن هذ

 »بَْل قُلُوبُُهْم ِيف َغْمــرٍَة ِمــْن هــذا«هذه صفات املٔون� وحاالتهم، وأما املسارعون يف خالفها فهم معاكسون لهم �اما 
لجهالــة، خــامرون عقــولهم القرآن الذي يذكرهم عن غفلتهم فهم غامرون يف لجــج ا »هذا«الذي ذكرناه لهٔواء، ويف 

الذي يعمله املٔونون، ومن دون ذلك الذي وصفناه لهم، غمرة  »لَُهْم أَْع�ٌل ِمْن ُدوِن ذلَِك «الحال ان  »و«بخمر الغفلة 
هامرة خامرة ليس لهم من دونها شاعرة اال شــاغرة، أولئــك هــم يف غمــرة املســارعة يف الخــ�ات، وأوالء يف غمــرة 

رها وغمة تسرتها، حيث الغمرة هي ما وقع اإلنسان فيه من امر مــذهل، وخطــب موغــل، الشهوات، يف ح�ة تغم
  مشبه بغمرات املياه التي تغمر الواقع فيها وتأخذ بكظم املغمور بها.

  
  جناحان يف السلوك اىل هللا حتى يأتيك اليق� با� 

َفيْناَك الُْمْستَْهِزئَِ� ( ) إِنّا۹۴فَاْصَدْع ِ�ا تُٔوَمُر َو أَْعِرْض َعِن الُْمْرشِكَِ� ( ) الَِّذيَن يَْجَعلُوَن َمَع ّهللاِ إِلهاً آَخَر فََســْوَف ۹۵كَ
  ).۹۶يَْعلَُموَن (

و ملّا يجعل القرآن برسوله عض� يف مختلف دوائر السوء، ويف مطلع الدعوة القرآنية، ومولد الوحي ورسوله، لذلك 
  .»فاصدع..«

بة، فقد يعني هنا ـ في� يعني ـ شّق أمواج الف� بسفن النجاة، واترك التقية و الصدع هو الشق يف األجسام الصل
  واالستخفاء يف الدعوة اىل كل استجالء وبهور.

ام هو مأخوذ من الصديع وهو الصبح، فيعني: بالغ يف اظهار أمرك عىل إمره، والدعاء اىل ربك، حتى يكون الدين يف 
  .»إِ�ِّ أَنَا النَِّذيُر الُْمِب�ُ «ه، وك� قال وضوح الصبح ال يشكك نهجه، وال يظلم فجّ 

فمنذ صادع األمر وبارعه صدع باألمر، وملّا يصدع به منذ بداية الرسالة، إّال بالغا يف تقية وخفاء، وال نــرى يف ســائر 
ردت به متظافرة القرآن مكية ومدنية امرا بالصدع إال هنا، م� ئود انه بداية الدعوة املعلنة يف مكة املكرمة، ك� و 

  .٢الرواية

                                                        
و �ـ�ن إذا د�ـ� �ـ�� ر��ـ�ن ���ـ� ��ـ�  ا��ـ��م ���ـ��� ا������ ���� ��� آ��ب �� ����� ز�� ا����ـ���   ٥٤٧: ٣.  ��ر ا������ ١

����� ذ����� ��� إذا ��ن آ�� ���� د���� �� ا��� ا���ـ�ب و �ـ�ل: �ـ� ��ـ�ن ���ـ� �ـ�ا و �ـ�ا و �ـ� أؤ�ـ�؟ ���ـ�ون ا��ـ� ���ـ�م �

 و���� و ���ل ���: ار���ا أ��ا��� ...

 
��ّـ� ���ـ� و آ�ـ� و �ـ��  -١٠٦: ٤. ا��ر ا�����ر ٢ ا��ج ا�� ���� �ـ� أ�ـ� ���ـ�ة ان ��ـ� ا��ّـ� �ـ� ��ـ��د �ـ�ل: �ـ� زال ا���ـ� �ـ�� ا

�ل: ��ا ���ج �� و أ�����، و ��� ا��ج ا�� إ���ق و ا�� ���� �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� �» �َ�ْ�َ�ْع �ِ�� �ُ�َ��ُ «������� ��� ��ل: 

 ا�� �� ا��ّ� ����� ������ ر����� ���� و ���� �� أر�� ا��� و ���� �� ا�� ز��.

 أ��ل: و �� ��ر ز�� ا����ء ا����ة �� ا��� ا��وا��ت ����ث ����، و �� ����� ���� ���

��ل: ا���� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ����  ���ما� ������ ���ب ���ل ا���� و ���م ا����� �����ده ا�� ���� �� ��� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�  

��� و ����� �� ا��ه ا��ّ� ان ���ع ��� ا�� ���� ر��ل ا��ّ�  ا����م ����و آ�� و ���) ������ ����� ��� ���� ��� ���� ا��ه و ���  

��ّ�  ا����م ������� ا��ّ�  (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ��ٔ��� ا��ه و�� ����� ا������ �� ���� �� ��� ا����� �� أ��  ��ل: ا���� ر��ل ا

(��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ���� ���� ��� ���� و ��� ��� و ����� �� ا��ه ا��ّ� ان ���ع ��� ��ر و ��� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� 

 ���� و آ�� و ���) ���� ���ض ���� ��� ����� ا���ب �ٕ�ذا أ���� ����ا: ��اب ا�� ���.
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أَنِْذْر..«ئ األمر و لنئ قلت اين التقية والتخّفي يف صدع األمر، وقد امر به يف باد َل إِّال قَلِيًال.. إِنَّ لََك ِيف »«قُْم فَ قُِم اللَّيْ
  والقيام يف اإلنذار سبحا طويال ال يالئم القليل القليل، فانه ليس قياما فضال عن الطويل!. »النَّهاِر َسبْحاً طَِويًال 

! وتــرى »فَاْصــَدْع ِ�ــا تـُـٔوَمرُ «دليل ثان عىل جــاهرة الــدعوة قبــل  »أَْعرِْض َعِن الُْمْرشِكَِ�. إِنّا كََفيْناَك الُْمْستَْهِزئِ�َ «ثم 
  املرشك� كيف جعلوا القرآن عض� قبل ان يقرء عليهم فيعرفوه؟.

قلنا: القفزة يف الدعوة الرسالية خالف سنتها وطبيعتها، فال بد وان تتدرج حتى تستحكم عراها شيئا فشيئا، وليس 
 ألصل الدعوة املتدرجة، ومثل هذه الدعوة املنقطعة النظ� � تكن لتخفى عــىل زعــ�ء القيام يف املدثر واملزمل إال

، حال انهم بعد ١الضاللة، وهم املرشكون املقتسمون املستهزٔون الذين جعلوا القرآن عض�، وقد ذكر منهم خمسة
الصارخة، أصبحوا مئات أضعافهم، أتباعا ومتبوع� من املرشك� يف العهــد املــ�،  جاهرة الدعوة الباهرة، الصارحة

  وكذلك الكتابي� واملنافق� يف العهد املد�.
ملحة المعة ان الصدع هنا ليس إال بــأمر جديــد، وامــا الســابق عليــه فقــد ائتمــره،  »ِ�ا تُٔوَمرُ «ثم يف مستقبل األمر 

  فية يف األول وجاهرة منذ الّصدع.واألمران ه� يف بالغ الرشعة، خ
بأمرك يف دعوة عامة جاهرة  »ونفس األمر تأويال اىل املصدر. (فاصدع »الذي به تٔور«تعم مادة األمر  »ِ�ا تُٔوَمرُ «و عّل 

الَِّذيَن َجَعلُوا الُْقرْآَن « »إِنّا كََفيْناَك الُْمْستَْهِزئِ�َ «او الخوف منهم  »املرشك�«مجابهة  »َو أَْعرِْض َعنِ «دو�ا تخّف وال تقية 
  .»ِعِض�َ 

و جملة القول هنا ان الرسالة ك� هي مرحلية يف نفسها تذرعا بالعبودية واملعرفة اىل القمة املعنية بها، كذلك هي 
مرحلية عّدة وعدة يف املرسل بحجر فشج ب� عينيه وتبعه املرشكون بالحجارة فهرب حتــى أ� الجبــل فاســتند اىل 

وقال يا عيل قد قتل محمــد  السالم عليهل له املتكأ وجاء املرشكون يف طلبه وجاء رجل اىل عيل بن أ� طالب  موضع يقا
  فانطلق اىل منزل خديجة فدق الباب فقالت خديجة من هذا؟

قال: انا عيل قالت يا عيل ما فعل محمد؟ قال: ال ادري اال أن املرشك� قد رموه بالحجارة، وما ادري احــي هــو ام 
فانا نجده جائعا  آله و عليه هللا صىلميت فأعطيني شيئا فيه ماء وخذي معك شيئا من هيس وانطلقي بنا نلتمس رسول ّهللا  

عطشانا فمىض حتى جاز الجبل وخديجة معه فقال عيل يا خديجة استبطني الوادي حتى استظهره فجعل ينادي يا 
تلقى وجعلت خديجة تنادي من احّس يل النبي املصطفى من  محمداه يا رسول ّهللا نفيس لك الفدى يف اي واد أنت

فل� نظر اىل  السالم عليهأحس يل الربيع املرتىض من أحس يل املطرود يف ّهللا من أحس يل أبا القاسم وهبط عليه جربئيل  
ا محمد ناولني يدك فأخذ ب� وقال: ما ترى ما صنع � قومي كذبو� وطردو� وخرجوا عيل فقال ي آله و عليه هللا صىلالنبي  

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

آ��� ����ٔ�� ����، ا����� �� ��ا ا���� �� �� �� ���� ��� ��ن ���� �� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ��ل:  آ�� و ��� س

و ��ل: ا�� ا��ّ� ان ���� ��� ���� ا�� ������ ������ن، ��� ��� ��� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���)  ا����م ����أ��  ���� 

و » ِ���َ �َ�ْ�َ�ْع �ِ�� �ُ�َ�ُ� َو ا�ْ�ِ�ْض َ�ِ� ا�ُْ�ْ��ِ «ان ���� ��� أذى ���� و �� ������� ا�� ����ه، ��� �� ا����م �� ا���� �� ��� ��� �� 

ا�� ا��ّ� ا�� �� ��ع ��� ذ�� ���ن آ��� و ���� ا��� ��� �� ا����� و ��ف ا����ف، ����� ��، ��ددت ان ���� ���ن �� ���ي 

��ه ا���� و ا������� ����ف آل داود ��� ا����ء و ا��ٔرض ���ب أرواح ا����ة �� ا��ٔ��ات و ���� ��� أرواح أ������ �� ا�����ء، 

� �� ��ل: �� ان ��ا ����، ��ل ���ل أ��: اي و ا��ي ا���� ����ا ��� ا����، ��ل ��د ا���� ا����ره و ��ل: ا�� �� ا��ج ���

 ا���س، �� ��ٔ��� �� أ��ك و �� ��� �����، ��� ا�� أ���� ان ���ن ��ا ا����� ��ة ��ٔ�����.

 
ا���� �� �����ه: ا����� ��  . ��� �����ت ا��وا��ت �� ���� ا������� ا��� ���� ���� ا����� ���� أ���ؤم و �� ��� �� رواه١

ا�����ة و ا���ص �� وا�� و ا��ٔ��د �� ا����� و ا��ٔ��د �� ��� ���ث و ا���رث �� ������ ا���ا��. و ���� �� ا��ر ا�����ر ������� 

 ���� ��.» إِ�ّ� �ََ�ْ���كَ «��ة �� د�� ���� و ������، ��� و 
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يده فأقعده عىل الجبل ثم اخرج من تحت جناحه درنوكا من درانيك الجنة ـ ثم ساق عرض املالئكة له نقمــة ّهللا 
جوابا عن مقاالتهم: قد أمرتم بطاعتي؟ قالوا نعم فرفــع رأســه اىل الســ�ء ونــادى ا� �  آلـه و عليه هللا صىلمن هٔواء وقوله  
عىل االول موصولة حذف ضم�ها  »ما«بعثت رحمة للعامل� دعو� وقومي فإنهم ال يعلمون.... ف ابعث عذابا ا�ا 

الراجع إليها، ويف الثا� مصدرية وهي القدر املتيقن إليهم، فليست قفزة كالسيل الجارف تجرف بكل عّداتها كافة 
  ال تتحملها املدعون بها. عّداتها يف اّول بزوغها، فانها جيئة فجيعة تضم غروبها ح� طلوعها حيث

) َو اْعبُــْد َربَّــَك َحتّــى ۹۸) فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َو كُْن ِمَن الّســاِجِديَن (۹۷َو لََقْد نَْعلَُم أَنََّك يَِضيُق َصْدرَُك ِ�ا يَُقولُوَن (
  ).۹۹يَأْتِيََك الْيَِقُ� (

قَْد «بآيات ّهللا:  ، وا�ا ع� يرى من الكفر باّ� والهزء والتكذيبضيق صدر ألرشح العامل� صدرا، ّ� ويف ّهللا، ال عن ّهللا 
بُونََك َو لِكنَّ الظّالِِمَ� بِآياِت ّهللاِ يَْجَحدُ    ).۳۳: ۶( »ونَ نَْعلَُم إِنَُّه لَيَْحزُنَُك الَِّذي يَُقولُوَن فَإِنَُّهْم ال يَُكذِّ

فََسبِّْح بَِحْمِد «ولينرشح صدرك عن هذا الضيق بعد انرشاحه بروح ّهللا  »ُقولُونَ ِ�ا يَ «و »ال تَُك ِيف َضيٍْق ِمّ� َ�ُْكُرونَ «ف 
  .»َو اْعبُْد َربََّك..« »َربَِّك َو كُْن ِمَن الّساِجِدينَ 

مــا « :آلـه و عليـه هللا صـىلهذه زوايا ثالث من االتجاه اىل ّهللا، تشّكل الحياة النفسية الرسالية الّول العابدين، وعىل حد قوله  
اوحي ايل ان اجمع املال وأكون من التاجرين ولكن اوحي ايل ان سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك 

»حتى يأتيك اليق�
  .»ُ◌..٢َو لََقْد نَْعلَم«حتى نالوه بالعظائم ورموه بها فضاق صدره فانزل ّهللا آله و عليه هللا صىلصرب  «فقد  ١

و التسبيح بالحمد هو سلب ما ال يليق بساحة قدسه تعاىل من خالل إيجاب ما يليق، فقولك إنه عا� ال يصــح ان 
يعنى منه إّال انه ليس بجاهل، واما إيجاب علم له تصورناه فال، فاننا ال نحيط عل� بذاته تعاىل وال صفاته، إذا فكل 

  صفاته ترجع إىل سلبيات.
ليس يعني انه � يكن منهم ثم امر ان يكون منهم، وا�ا هو استمرارية كينونة السجدة،  »اِجِدينَ َو كُْن ِمَن السّ «ثم 

»إذا حزنه امــر فــرغ اىل الصــالة آله و عليه هللا صىلو كان  «ان يصبح كل كيانه سجدة ّ�، فارغا ع� سوى ّهللا، ك� 
و هكــذا  ٣

الِة َو إِنَّها لََكِب�ٌَة إِّال َعَىل الْخاِشِع�َ «بالصرب والصالة، وك� أمرنا  يستعان ْربِ َو الصَّ   ).۴۵: ۲( »َو اْستَِعينُوا بِالصَّ
أخذا بأهم مواضع الصــالة ومواضــيعها، ام الخاضــع� لحــد النهايــة يف صــالة  »املصل�«هنا هم  »الساجدين«و عل 

  كل حاالته صالة، ولكن الصالة أفضل من سواها. آله و عليه هللا صىلوسواها، وكان الرسول  
ا انــه ال يفعــل  إن دوامة التسبيح بالحمد يف كل قال وحال، وكل حّل وترحال، يجعل العبد منقطعــا اىل ّهللا، موقنــ

�ا يقولون؟ جزافا، فدوامة الكفر لهٔواء الح�قى هي من فعلهم وليسوا ليرضوا ّهللا شيئا فل� ذا ـ إذا ـ يضيق صدرك 
  .»فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك «

ثم كيان السجدة ككل، يتمم ذلك االنقطاع،، حيث تريح الساجد عن اي تعلق بغ� ّهللا حتى التعلق الرسايل املزعج 
  للرسول ح� يرى بالغ التكذيب من ح�قى الطغيان.

                                                        
����� ���� ���� �� ����ر و ا�� ا����ر و ا����� �� ا���ر��  آ�� و ���� ا��� ���ا��ج ��ا ا����� �� ر��ل ا���   -١٠٩: ٤. ا��ر ا�����ر ١

: .. و �� ا�� ����د و أ�� ا��رداء ���  آ�� و ���� ا��� ����� ��دو�� و ا������ �� أ�� ���� ا������� ��ل ��ل ر��ل ا���  و ا

 ����.آ�� و ���� ا��� ���

 
�ـ� ��ـ� ان �ـ� �ـ��  ا��ـ��م ���ـ��� ا��ل ا����� ���� ���� �� ��� �� ���ث ��ل ��ل �� ا�� ��ـ� ا��ّـ�   ٣٧: ��٣ . ��ر ا����٢

�� و �ـ�� �ـ�ٔ��ه  ���ا ����� و ان �� ��ع ��ع ����� �� ��ل: ���� ������ �� ���� أ��رك ��ن ا��ّ� ��� ����ا ��� ا��ّ� ���� و آ

 ������ و ا���� ���� ��� ..

 
 . ا����ر �� ���� ا����ن �� ا�� ���س ...٣
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  حياة التكليف ككل، أنها ـ فقط ـ عبادة الرب.تحلّق عىل  »اْعبُْد َربََّك َحتّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ «و من ثم 
ال سواه، حتى تتأول العبادة بغرض اليق�، فإذا جاء اليق� فال عبادة  »َو اْعبُْد َربََّك...«و هناك يخاطب الرسول ثالثة 

  ك� يقوله بعض الصوفية، ولكم تكلمة يف ختام البحث حق اليق�.
ه و عليه هللا صىلو ترى كيف يخاطب الرسول   وكأنــه حتــى  »اْعبُْد َربََّك َحتّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ «وهو اوّل العابدين واملوقن� ان  آـل

اآلن ما أتاه اليق� وهو بالغ أعىل ذروة من حق اليق�؟ وألنه منذ بداية الرسالة ـ بل بداية التكليف ـ كان حاصال 
  ؟.»بُْد َربََّك َحتّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ َو اعْ «عىل يق� فليكن تاركا لعبادة ربه، فكيف ئور الحال 
يِن. َحتّى أَتانَا الْيَِق�ُ «فهل اليق� هو املوت حيث تنقطع به العبادة وك�  ُب بِيَْوِم الدِّ   )؟.۴۷: ۷۴( »كُنّا نَُكذِّ

من كان عليه كّال! حيث اليق� هنا هو اليق�: كشف القناع ع� كان عليه القناع ملن كان يكذب بيوم الدين، أم و 
  قناع دون تكذيب والرسول ليس له قناع عن أية حقيقة قبل املوت حتى يكون املوت له حالة اليق�!.

ثم التعب� الصحيح والفصيح عن املوت هو املوت دون اليق� الذي هو لزام املــوت ملــن � يبلــغ قبلــه اىل درجــة 
  اليق�!.

مه� اختلفت صورتها ام وس�تها ع� قبل املوت، فنفس االتجاه و من ثم ليس الرسول ليرتك عبادة ربه بعد املوت 
اْعبُْد َربََّك َحتّى يَأْتِيَــَك «اىل الرب، وال سي� يف الذروة الخالصة بعد املوت، انها عبادة ومخ العبادة، فكيف يقال له 

  عن القدسية املعرفية والعبودية!. : املوت؟ وتركه لعبادة ربه وإن يف لحظة يف أية نشأة من النشآت، انه موت»الْيَِق�ُ 
العا� املتــيقن موتــا وقيامــة؟ فكــذلك األمــر إّال يف  »َحتّى يَأْتِيََك «أم إن اليق� هنا هو املتيقن مفعوال ال مصدرا، ف 

  البعض من مشاكله.
ة حصــيلة أم إن اليق� هو اليق�، ولكنه له درجات، كل حصيلة درجة من العبودية، ك� ان كل درجة من العبودي

درجة تناسبها من اليق�، فك� ان اليق� املعرفة ال حّد له وال نهاية، كذلك العبودية ـ هي عىل غرارها ـ دون حــّد 
  وال نهاية.

و الن املعرفة متدرجة اىل ك�ل وأكمل يف النشآت الثالث، كذلك العبودية املناسبة له، و ال نهايــة للنشــأة االخــ�ة 
ها ـ إذا ـ لليق� الناتج عن عبودية، مه� اختلفت زمن التكليف ع� بعده صــورة ام وســ�ة للصالح�، فال نهاية في

  متعالية.
لكّل من زوايا اليق� الثالث درجات، من علمه وعينه وحقه، وال نهاية لدرجات حق اليق�، وهكذا ئور الرسول ان 

املميتة لألحياء يف الدنيا ويف الربزخ، فهو إذا ـ  يعبد ربه ما هو حي يف أية نشأة من النشآت، وهو ال تصعقه الصعقة
  عبادة لربه ويق� منذ الدنيا إىل يوم الدين ال نهاية له يف يوم الدين.

  أ تراه تهنأ له الجنة دون عبادة، وليست جنته الروحية إال ذروة العبادة، وطبعا دون تعب و ال شغب.
ئر املكلف�، فمن اليق� لهم موتهم اال املحمدي� املعصوم�، فيشمل سا »و اعبد«و قد يوسع نطاق الخطاب هنا يف 

فالدنيا ملن سواهم حجاب، فإذا جاء املوت فال حجاب، وفرض العبادة ا�ا هو يف نشأة التكليــف، لكــن العــارفون 
ء ان  السيىليسوا ليرتكوا العبادة بعد املوت وان � يكن هناك تكليف، إذ ال تكلّف هناك يف عبادة الرب، بل التكلف 

  »َو لَُكْم ِفيها ما تَْشتَِهي أَنُْفُسُكمْ «يكلّف العارف باّ� ان يرتك عبادة ّهللا، 
  تشتمل ـ بأحرى ـ شهيّات روحيات معرفيات من عبادات ّ� تعاىل.

أصلها وفرعها، فقيلة القائل ان العبادة ا�ا هي لغاية املعرفة اليق�، فإذا جاء اليق� فال عبادة، إنها قيلة باطلة يف 
فحتى لو كان لليق� نهاية فال نهاية للعبادة، حيث العبادة هي قضية املعرفة، لزاما دائبة معها، ففي ضعف املعرفة 
ضعف العبادة، ويف قوتها قوتها، فكيف يصح ترك العبادة إذا قويت املعرفة، فحتى لو كلف العارف بــاّ� ان يــرتك 

  .العبادة كان تكليفا شاقا ال يطاق!
في� تعني اليق� املعرفة، ليست لتحدد واقع العبادة لحد املعرفة اليق�، مه� كان الخطاب  »َحتّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ «ف 
لغ� أول العابدين، واما في� هو له يخصه ام ويعم عىل هامشه سائر العارف�، فالن العبادة من وسائل  »فاعبد«يف 

مــا َخلَْقــُت الِْجــنَّ َو اْإلِنْــَس إِّال «بل  »َو اْعبُْد َربََّك َحتّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ «العبادة، لذلك املعرفة، ك� املعرفة من بواعث 
فالعبادة غرض أقىص من خلقهم، وهي لزام خلقهم ما هم كائنون، ول� يأتيهم اليق� حتى يعبدوه اك�  »لِيَْعبُُدونِ 
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  م� كانوا يعبدون.
قدان كل لزام زميله، وتقدمة له وتكملة، فكل� ارتقى كّل ارتقى قرينــه، والفصــل بيــنه� فالعبادة واملعرفة ه� فر 

  صعب ام ال �كن ح� يصل كل اىل ذروة عالية من مدارجه.
أ تراك ح� تعرف موالك اك� م� كنت تعرفه تخف له طاعتك؟ ام تشف عىل قدر معرفتك؟ فكــ� املعرفــة كــ�ل 

  ك�ل العارف باّ�، كذلك العبادة
  العابد ّ�، فكيف باإلمكان ان يرتك العبادة يف يق� املعرفة، وقضيتها الذاتية ك�ل للعبودية اك� وأقوى وارقى؟.

و حتى لو أمر العارف اليق� ان يرتك العبادة او يخف فيها، ام ال ئور بالعبادة، كان ذلك عذابا عليه وعقابا، فكيف 
بأنه إذا أتاه اليق� فال عبادة، الن العبادة هي ذريعة الوصــول اىل املعبــود، فــإذا وصــل  »َحتّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ «يفرس 

  بطلت الذريعة.
فانه ال وصول اىل املعبود، وا�ا هي درجات املعرفة يتدرجها العارف باّ� بسلّم العبودية، كــ� درجــات العبوديــة 

  ملوت.يتدرجها بسلّم املعرفة ثم ال حّد لها يقف عنده حتى با
و اما قيلة القائل ان العابد مثله مثل الفحم يحرف فيحرتق حتى يصبح كله نارا يحرق وال يحرتق، فالعابد يصل يف 
القرب اىل معبوده لحّد تفنى نفسه فيه، فيمحوا العابد بعبادته ثم ليس هناك إّال املعبود ال عابد وال عبادة، وكــ� 

  .»بتي اال هللاليس يف ج« »انا هو وهو أنا«يقول قائلهم 
فانها قيلة عليلة يف كافة املوازين، وكيف باإلمكان الوحدة الحقيقية يف غ� الواحد، ان يتوحد الثا� السالك مع األول 

  ؟.»انا هو وهو انا«حتى يكون  »انا«املسلوك اليه، فهل يفنى عن بكرته حقيقيا ـ و� يفن ـ! فأين إذا 
يعرف العارف إّال ربه، جاهال متجاهال نفسه؟ فها هو املوجود العارف ربــه يف ام يفنى عن انيته نفسه معرفيا، فال 

انا هو «مقام قاب قوس� او اد�، � يخرج عن كونه عبدا عارفا وا�ا وصل اىل قمة من العبودية واملعرفة، فكيف إذا 
املعروف واملعبود، فيصبح كالرسول وقد اندكت اإلنية واألنانية، وأصبح معرفيا أصغر م� كان وأفقر اىل ربه  »وهو انا
  . »قُْل إِْن كاَن لِلرَّْحمِن َولٌَد فَأَنَا أَوَُّل الْعابِِدينَ «اّول العابدين آله و عليه هللا صىلمحمد  

و عىل اية حال فمحال ان يصبح العبد نفس ذات املعبود، عىل اي تأويل يف وحدة الوجود، ام يصبح يف قمة املعرفة 
وكان إذا حزنه امر فرغ  »الفقر فخري«العبودية واالفتقار اىل املعبود، وقد كان يقول أول العابدين  غنيا متعاليا عن

  اىل الصالة.
  و ما ترك العبودية ّ� للعارف باّ� إّال كاسفل درك من الجحيم، فكيف ئور به ام ال ئور بها؟.

، ركامات من جحيم الّالمعقوالت، وعرفانيــات ال ف� هذه القيالت العليالت إّال جهاالت وظل�ت بعضها فوق بعض
تعرف مقام الربوبية وال يعرفها العارفون بالرب، غباوات وغشاوات وطنطنات ال �لك اية برهنة اال ادعاءات جوفاء 

  خواء وّهللا تعاىل ورسوله والعارفون باّ� منها براء.
لحيطة املعرفية باّ�، إذا فال ترك للعبادة حتى الوصول و قد يقال ان املعني من اليق� هنا هو الحد املحال وهو ا

  اىل تلك املعرفة املستحيلة يف أية نشأة من النشآت.
هو املوت،  »اليق�«وتلك كغاية للعبادة املتمكنة هي بطبيعة الحال ممكنة! او يقال  »لو«دون  »َحتّى يَأْتِيََك «و جوابه 

وال امر بعد املوت إذ ال تكليف؟ وقد مر تزييفــه وهنــا مزيــد ان امــر  وحتى يأتيك هي غاية للعبودية املأمور بها
  العبادة التي هي لزام املعرفة، ال فكاك لها عن اية مرتبة من املعرفة يف الدنيا أو اآلخرة.

  
  كالم حول املعرفة والعبودية:

عض، فهل ه� متوازيان متساويان ال ريب انه� املحوران األصيالن لكافة الفضائل والفواضل، وانه� لزام بعضه� الب
  حيث ه� الغايتان، فالعبودية غاية الخلق واملعرفة غاية العبودية ك� لكل آية؟.

لكّل من املعرفة والعبودية مراحل عدة، فاملعرفة العقلية ألبسط مراحلهــا هــي مقدمــة رضوريــة ألبســط مراتــب 
فة تتقدم عىل العبودية تقدمة رضوريــة، ثــم هــ� فرقــدان العبودية، فإذ ال معبود معروفا فأين العبادة، فهنا املعر 

اثنان يكّمل بعضه� البعض، كل� ازدادت العبودية عمقا ازدادت املعرفة وكل� ازدادت املعرفة ازدادت العبوديــة 
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� تتكامل عدة وعدة، بفارق ان العبودية ال سبيل لها أصال وتكامال إّال املعرفة ولكن� املعرفة تتكامل بسائر األدلة ك
  بالعبودية وهذه أعمقها لعمق املعرفة.

فاألدلة الفطرية والعقلية والحسية اما هيه عساكر عدة لتكامل املعرفــة، ولكنهــا مــا � تكــن عشــ�ة العبوديــة ال 
تتكامل ك� يحق، فال بد لك�ل املعرفة تنارص دليليها، ومن ثم ك�ل العبودية، فاألصل األصيل بينه� هو العبودية 

 »َو اْعبُْد َربََّك َحتّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ «واما  »ما َخلَْقُت الِْجنَّ َو اْإلِنَْس إِّال لِيَْعبُُدونِ «يث تضم اىل نفسها املعرفة، فلذلك ح
  فهو اليق� املعرفة االطمئنان يف العبودية وليست لها نهاية إذ ليس للمعروف املعبودية حد وال نهاية.

البقرة الجاعلة العبودية الهدف األقىص واالسمى الوحيدة من الخلقــة، ال تعــارض آيــة الحجــر  و هنا نتب� ان آية
ال تعني الغاية الذاتية ملا قبلها، بل هي الزمنيــة، املرتتبــة عــىل  »حتى«فان  »َو اْعبُْد َربََّك َحتّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ «القائلة 

حرصة، وأية منافاة ب� أن تكون العبودية غاية املعرفة، ثــم هــي تغيّــى العبودية، واىل غ� النهاية، دون الغاية املن
  زمنيّا باليق� وهي أخص من مطلق املعرفة، حيث يعني ط�نينة املعرفة غ� املتناهية.

فمع ان معرفة ّهللا هي من األصول االصيلة بل هي رأس الزاوية، ولكنها ال تعنى بحــد ذاتهــا، اللهــم اال تــذرعا اىل 
ية، فحتى لو دار األمر ب� املعرفة والعبودية فالعبودية هي الفضىل دون املعرفة، ولكنه ال يراد من املعرفة العبود

  إّال للعبودية، ك� وان العبودية تزيد يف املعرفة.
وان كان يجعل اصل الخلق ملعرفــة  »كنت كنزا مخفيا فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق ل� اعرف«وحديث الكنز 

  نها لزام عبودية ّهللا، ك� ان العبودية لزامها املعرفة، واألصل االوّل هو العبودية.ّهللا، ولك
فمثل املعرفة والعبودية يف الت�زج والت�يز مثل العلم والعمل، فال علم إّال بعمل، ك� ال عمل إّال بعلم، ولكن العلم 

ايضا ذريعة العبودية، وك� التزكية هي حجر  ذريعة العمل الصالح وليس العمل ذريعة اللهم إّال ملعرفة أكمل هي
  األساس والتعليم ذريعتها، ثم كل يزيد اآلخر فاعلية.

اإلبانة لرباط وثيق عريق ب� العبودية واليق�، ف� دامت العبودية دام اليقــ� عــىل  »َحتّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ «او يعني 
خف اليقــ�، فانــه ط�نينــة املعرفــة ومعرفــة الط�نينــة ضوءها وقدرها، وإذا وقفت العبودية او خفت وقف او 

ُقلُوُب «للقلوب:  ما َخلَْقُت الِْجنَّ َو «! والعبودية هي غاية املعرفة ك� املعرفة راية العبودية ف: »أَال بِِذكِْر ّهللاِ تَطَْمِنئُّ الْ
  .»اْإلِنَْس إِّال لِيَْعبُُدونِ 

  
  االفق االعىل ملعرفه هللا 

َضِنٍ�. َو ما ُهَو بَِقوِْل َشيْطاٍن رَِجيٍم:َو لََقْد رَآ  بِاْألُفُِق الُْمِبِ�. َو ما ُهَو َعَىل الَْغيِْب بِ   ُه 
  فمن هذا الذي رآه الرسول الكريم باألفق املب�، الرٔوة التي عّدت من دالئل رسالته اإللهية ومن مفاخره املعنوية؟

يات املرسودة تركّز عىل رسول واحد، محمد أم جربيــل، فهــل هل إنه جربيل وسيط الوحي؟ و� يسبق له ذكر! واآل 
  رأى أحده� نفسه يف األفق املب�؟

ثم رٔوة الرسول لجربيل ال تختص باألفق املب�، فلقد كان يترشف ملك الوحي بحرضة الرسول عدد الوحي املفصل، 
ا ســ�ع الــوحي ومعّداتــه  مئات املئات من املرات، ثم ليست رٔوته لجربيل من مفاخره، وال دليال عىل رسالته، وإ�ــ

الروحية، وإ�ا رٔوة الرسول هي مفخرة لجربيل، رٔوة التلميذ أستاذه يف تعليم الوحي، رغم أنه كان وسيطا يف ألفاظ 
  الوحي و شيئا من معانيه حسب مقدرته.

 »بِــاْألُفُِق اْألَْعــىل«به باألفق املب�: فإ�ا الرٔوة هنا ك�ل املعرفة والزلفى املمكنة للممكنات، للرسول األم�، أن رأى ر 
َو النَّْجِم إِذا َهوى. ما َضلَّ صاِحبُُكْم َو ما َغوى. َو ما يَنِْطُق َعِن الَْهوى. «أعىل اآلفاق املعرفية بأعىل اآلفاق الكونية: 

َو بِاْألُفُِق اْألَْعىل. ثُمَّ َدنا فَتََدّىل. فَكاَن قاَب قَْوَسْ�ِ أَْو إِْن ُهَو إِّال َوْحٌي يُوحى. َعلََّمُه َشِديُد الُْقوى. ذُو ِمرٍَّة فَاْستَوى. َو هُ 
ُد ما َرأى. أَ فَتُ�ُرونَُه َعىل ما يَرى. َو لََقْد رَآُه نَزْلًَة أُْخرى. ِعنَْد ِسْدرَِة c۷أَْد�. فَأَْوحى إِىل َعبِْدِه ما أَْوحى. ما كََذَب الُْفٔو'

ْدرََة ما يَْغىش. ما زاَغ الْبََرصُ َو ما طَغى. لََقْد َرأى ِمْن آياِت َربِِّه الُْكْربى. أَ الُْمنْتَهى. ِعنَْدها َجنَّ  ُة الَْ�ْوى. إِذْ يَْغَىش السِّ
  ). ۲۲ـ  ۱: ۵۳( »يزىٌة ِض فََرأَيْتُُم الّالَت َو الُْعّزى. َو َمناَة الثّالِثََة اْألُْخرى. أَ لَُكُم الذَّكَُر َو لَُه اْألُنْثى. تِلَْك إِذاً قِْسمَ 

جربيل، وال أنه وسيط وحيه، ليست له� كث� أهمية، وال آله و عليه هللا صىلهنا اآليات تركز عىل التعليم والرٔوة، وليس لرٔوته  
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  أن هناك من ينكر الرٔوة والوساطة:
وك� درسناه مسبقا يف ســورة أبعد التصديق أنه نبي؟ أم مع نكران نبوته؟ فال تصل النوبة ـ إذا ـ إىل نكران الرٔوة! 

  النجم، بشهادة اآليات أنفسها والروايات:
  ، وإ�ا رسوله ـ أيا كان ـ هو ذو قوة، ال شديد القوى.١ليس شديد القوى إال هللاّ 

و شديد القوى ـ هنا ـ أوحى إىل عبده ما أوحى، فهل يا ترى أن محمدا تنزّل إىل درجة العبوديــة لوســيط الــوحي 
ة املفّصل؟.. ثم جربيل � يصاحب الرسول إىل عمق املعراج، إىل سدرة املنتهى، فكيف رآه الرسول عند الســدرة نزلــ

  أخرى؟
ثم القسمة الضيزى ب� رٔوة محمد ما رأى، وب� رٔوة املرشك� الالت والعزى ومنــاة الثالثــة األخــرى، ليســت هــذه 

إال يف رٔوة اإلله، إن رٔوة بالبرص كالالت والعزى، أم بالبص�ة كــ� رأى الرســول ربــه بنــور  »الظاملة«القسمة الضيزى 
ربه هكذا، يف ح� يرى املرشكون أربــابهم، هــذا هــو  آلـه و عليه هللا صىلنكران رٔوته  املعرفة واليق� آلخر درجات اإلمكان، ف

القسمة الضيزى، ال نكران رٔوة جربائيل! فقد درج الرسول بكيانه ككل، بجسمه وروحه، درج فعرج إىل األفق األعىل، 
فاق الكونية إذ وصل إىل سدرة املنتهى، وألنه ذو مرة: (قوة) فاستوى: استوىل عىل الكون أجمع، وإىل أعىل اآلفاق: اآل 

  منتهى الكون وكاهله، واضعا قدميه عليه فرأى من آيات ربه الكربى.
و إىل أعىل اآلفاق العقلية واملعرفية من املالئكة واملرسل�، فقد عرج الرسول الكريم إىل معراج تلكم اآلفاق، خارقا 

: ان يراه ببرص العيان، أم يعرفه »َو ما طَغى«قص يف معرفة ربه، حجب الظل�ت والنور، ف� زاغ برصه وبص�ته، وما ن
بالبص�ة حق املعرفة، وإ�ا ازدلف إليه وعرفه ك� �كن، خارقا كافة الحجب إال حجاب ذات األلوهية، املســتحيل 

  خرقه.
»ُد ما َرأىc۷ما كََذَب الُْفٔو'«إن الرٔوة هذه هي رٔوة الفٔود بنور اليق� 

قُلُوٌب يَْوَمئِــٍذ « فللقلوب أبصار ك� للقوالب: ٢
  ): أبصار القلوب الكليلة أو البص�ة الن�ة وك� يف العلوي:۸ـ  ۷: ۷۹( »واِجَفٌة. أَبْصارُها خاِشَعةٌ 

و عند ما يسأل: هل رأيت  »و أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق حجب النور فتصل إىل معدن العظمة«
  .»تره العيون �شاهدة العيان، و لكن رأته القلوب بحقائق اإل�انربك؟ يجيب: كيف أعبد ربا � أره، � 

وهذا جوابا عمن سأله هل »ثُمَّ َدنا فَتََدّىل «� أره بعيني ورأيته بفٔودي مرت� ثم تال «: آله و عليه هللا صىلوعن الرسول األقدس  
»رأيت ربك

»نورا� أراه«:آله و عليه هللا صىلوقال   ٣
  ..»رأيت نورا«، وقال: ١

                                                        
و�ـ� ��ـ� ا�����ـ�: » و �� د��ء: �� ���� ا���ى و �� �ـ��� ا���ـ�ل -�� ���� ا���ى �� �� ��� ا���ش ا���ى«. �� د��ء ا����� ١

 .���� ا���ى ���� �� ا��ّ� و ��� �� ����� ا���� أ���

 
���� ا��� ��� ا����د: .. ��� ا����� إ�� ا����ء ا������  ٓا�� و ���� ا��� ���، �� ا�� ���س ��ل: ��ل ا����  ٣٨٠ص  ٦ج  . �� ا����ر٢

���وزت ��رة ا������ ����� ��� ا���ٔوى ��� ����� ���ق ا���ش ���د�� �� ��ق ا���ش: إ�� أ�� ا��ّ� �� إ�� إ�� أ�� ا�ّ���م ا���ن 

 ��ر ا������ ا��ؤف ا�����، ��أ��� ����� و �� رأ��� �����.ا������ ا����� ا��

 ��� ��ج �� إ�� ا����ء د��ت �� ر�� ��� ��ن ���� و ���� ��ب ����� أو أد��. ٓا�� و ���� ا��� ����� ا�� ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�   ٣٩٨و�� 

ْد��«�� �����  �� ��ل ا��ّ� �� و �� ا����م ������ ���ان ��ل: ��ٔ�� أ�� ����   ٣٩٩و��  ���ل: » �ُ�� َد�� �ََ�َ��ّ� �َ��َن ��َب �َْ�َ�ْ�ِ� ا�ْو ا�

 أد�� ا��ّ� ����ا ��� ��� ��� ���� و ���� إ�� ��� ��ؤ��� ��اش ����ٔ��ٔ.

 أ��ل: ا���ؤ��ا ا�����ٔ�� �� ��ر ا��ات ا��ٔز��� ا��� �� ���� إ�� �� ������ �� ��اه.

 
ا�� أ�� ���� �� ���� �� ��� ا����� �� ��� أ���ب ا����   ، أ��ج ��� �� ���� و ا�� ا����ر و١٢٤: ٦. �� ا��ر ا�����ر ٣

 .. آ�� و ���� ا��� �����ل: ����ا �� ر��ل ا��ّ�   آ�� و ���� ا��� ���
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كل ذلك إشارة إىل املعني من الرٔوة: أنها ك�ل املعرفة بعد خرق الحجب املمكن خرقها ألفضــل الكائنــات وأرشف 
  املوجودات.

هــا طولهــا ـ إال أن و الرسول الكريم وإن كان عارفا بربه حق املعرفة طوال حياته الرسالية ـ مهــ� اختلفــت درجات
طبيعة الحال تقيض يف معراج هكذا، وإىل األفق األعىل، واضعا قدميه عىل كاهل الكون، تاركا مــا ســوى ّهللا تحــت 
قدميه وبقالبه، بعد أن تركها بقلبه املن�، متخليا متحلال منقطعا ع� سوى ّهللا وحتى عن نفسه املقدسة، مشــتغال 

: »قــاَب قَْوَســْ�ِ «إليهم لهذه الفرتة، فهذه الحالة تقتيض أن يكون هناك من ربه  بربه دون سواه، منعزال عمن أرسل
  : ليس وحتى نفسه املقدسة وهي أقدس الحجب النورانية:»أَْو أَْد�«ليس بينه وب� ّهللا أحد وال حجاب 

  »بيني وبينك إ� ينازعني فارفع بلطفك إ� من الب�«
حجاب ذات األلوهية الذي لن يرتفع أبدا، فقد خرق ـ إىل األفق األعىل وفيه ـ � يبق آنذاك حجاب عن املعرفة إال 

خرق حجب الظلمة وحجب النور، ناسيا لها وتاركا إياها مشتغال بربه، ولو أن بقيت هذه الحالة التجردية للرسول 
ا إال صاحب املعراج، الكريم الشتغل عن الكون وعن رسالته وعن نفسه وقىض نحبه، وهذا باب من املعرفة ال يعرفه

  وهي التي استدعاها موىس فأجيب:
إذ ليس يف وسعه العروج إىل هذا األفق املعريف ك�  »لَْن تَراِ� َو لِكِن انْظُْر إَِىل الَْجبَِل فَإِِن اْستََقرَّ َمكانَُه فََسْوَف تَراِ� «

  ال يتسع الجبل فوق ما يتحمل.
  : ليس الرب عىل غيبه بخيال:»َو ما ُهَو َعَىل الَْغيِْب بَِضِن�ٍ «
إِنَُّه يَْسلُُك ِمْن بَْ�ِ يََديِْه « : ۷۲( »َو ِمــْن َخلِْفــِه رََصــداً عالُِم الَْغيِْب فَال يُظِْهُر َعىل َغيِْبِه أََحداً إِّال َمِن ارْتَىض ِمْن رَُسوٍل فَ

۲۷.(  
الرسول ليس عىل غيب ما أوحي إليــه  ليس الرب ضنينا برسوله الكريم عىل غيبه املمكن كشفه عىل غ�ه، ك� وأن

بضن� عىل الناس أجمع�، فال ضنة ال هنا وال هناك، فقد كشف ّهللا عن غيب معرفته وعــن غيــب وحيــه لرســوله 
الكريم ما � يكشفه ألحد من العامل�، ليس ألنه ضن� عىل من سواه من املرسل�، وإ�ا ألن القلوب أوعية املعارف، 

ها، فلو حملت فوق مستطاعها لتفتتت ك� والجبل � يتحمل ملا تجىل ربه له فوق ما يتحمل، ال تعي إال عىل قدر 
  مثاال ملوىس إذ سأله منتهى املطاف يف املعرفة، أنه ال يتحمل.

كان يؤل لهكذا كشف عن الغيــوب املكنونــة املمكــن كشــفها، فــإذ لــيس ّهللا عــىل  آله و عليه هللا صىلو لكن الرسول محمد  
ب هذه ضنينا، وقلب محمد يعيها، وإذ ليس محمد عىل بالغ الغيب ضنينا ـ وألنــه يحمــل الرشــيعة اإللهيــة الغيو 

اْألُفُِق الُْمِب�ِ «ء الرساالت كلها ـ لهذا وذاك  كلها، ويتحمل عب   .»فَأَْوحى إِىل َعبِْدِه ما أَْوحى« »رَآُه بِ
الرجيم يوحي بهذا املنهج القويم لحّد يفوق سائر الوحي النازل عىل : فهل الشيطان »َو ما ُهَو بَِقْوِل َشيْطاٍن رَِجيمٍ «

  أنبياء ّهللا من قبل؟
ثم هل الشيطان يعارض نفسه يف شيطنة العقائد والترصفات ـ طوال وحيه ـ ويحافظ عىل كرامة ّهللا ودين ّهللا ك� 

  نلمسه �اما يف وحي القرآن؟
قياسها معها ـ فليس وحيا نفسيا من كاهن وال مجنون وال عاقل يتكلم  فوحي القرآن ليس صادرا إال عن ّهللا ـ قضية

عن وحي نفسه وإن كان عن عقل وصفاء، وليس وحيا من كاهن وال شاعر وال ساحر وال شــيطان وال مــٔون عاقــل 
  عبقري إليه، فإننا ال نجد أيا من هذا وذاك يلمح من هذا الوحي العظيم.

  
  ثم د� فتدىل با� 

املكية كيانها الرئييس كسائر املكيات موضوع العقيدة يف أصفى أع�قهــا، وأهمهــا موضــوع الربوبيــة  سورة النجم
والوحي والرسالة، وإنها نجم يف س�ء القرآن يف عرضها مهمــة املعــراج بتفاصــيل � تــذكر يف ســائر القــرآن، وهــي 

                                                                                                                                                         
راه.آ�� و ���� ا��� ���. ا����ر أ��ج ���� و ا�����ي و ا�� ��دو�� �� أ�� ذر ��ل: ��ٔ�� ر��ل ا���  ١  �� رأ�� ر��. ���ل: ��را�� أ
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  كمنظومة موسيقية تناسب يف نغمتها نغ�ت الوحي �عانيها. 
إِذا َهوى أصل النجم هو الكوكب الطالع، ويستعمل اس�، ومصدرا �عنى الظهور، يقال: نجم يل أمر: ظهر  َو النَّْجمِ 

والح، فقد يقصد بها كل ظاهر باهر، ماديا كالشهب والنيازك النارية التي تهوي من جانب من الس�ء إىل آخر، أم 
النورانية التي قد تهوي إىل األرض، وك� يف أحاديثنا: أن إىل األرض، ناحية منحى شياط� الس�ء أو األرض، وكاألجرام 

  .١تدليال عىل خالفته بخرب مسبق السالم عليهنج� هوى يف بيت اإلمام عيل  
فإنه من أوقع مواقــع النجــوم، لحــّد ال آلـه و عليه هللا صىلأو معنويا كالقرآن املنّجم: النازل نجوما عىل قلب الرسول األقدس  

نَّــُه لَُقــرْآٌن كَــِريٌم. ِيف كِتــاٍب فَال أُقِْسُم ِ�َواقِعِ النُُّجومِ «يقسم ّهللا به ملزيد االحرتام:  . َو إِنَُّه لََقَسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيٌم. إِ
ُه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ    ).۷۹: ۵۶(»َمْكنُوٍن. ال َ�َسُّ

فنجم القرآن إذا هوى من س�ء الوحي يصبح ناج� الئحا ألهل األرض، فقبل الهوي هو كوكب غ� طالع، غيب يف 
  علم ّهللا.

ــاتَُّقوا ّهللاَ يــا «الذي أنزله ّهللا وأهواه إىل أرض البرشية ل� يصاحب الضال� ويهديهم:  آله و عليه هللا صىلالرسول محمد  و ك فَ
يِّ  يُْخِرَج الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُــوا ناٍت لِ أُوِيل اْألَلْباِب الَِّذيَن آَمنُوا قَْد أَنْزََل ّهللاُ إِلَيُْكْم ِذكْراً. رَُسوًال يَتْلُوا َعلَيْكُْم آياِت ّهللاِ ُمبَ

  .٢) فهو نجم نزل وهوى ل�شد الناس إىل الهدى۱۰: ۶۵(»الّصالِحاِت ِمَن الظُّلُ�ِت إَِىل النُّوِر..
  .٣و كالرسول ليلة املعراج إذا هوى حاويا وحيا دون واسطة من هللاّ 

فالنجم الهاوي هنا تتحمل كل هذه املصاديق الناجمة عن كلمة النجم دون هــوادة، اللهــم إال الشــهب والنيــازك 

                                                        
 ���� ��� ا��� ����� ����� ��آ�ـ� و ���� ا��� ���. ا���� ا���وق �����ده إ�� ا�� ���س ��ل: ����� ا����ء ا����ة ذات ���� �� ر��ل ا��ّ�  ١

��ل: ا�� ����� ���� �� ا��ـ��ء �ـ� ��ـ�ع ا���ـ� ���ـ�� �ـ� دار أ�ـ���، ��ـ� �ـ�� ذ�ـ� ا����ـ� �ـ� داره ��ـ� و�ـ�� و 

���� ��ن ��ب ا���� ��� �� وا�� ��� �� داره ����� �ـ��ط ا����ـ� �ـ� داره، و �ـ�ن أ��ـ� ا��ـ�م �ـ�  -������ و ا����م ���ي

���ل ر��ل  ا����م ������� ا��� ا����� �� ا���ى ���� �� دار ��� ا�� أ�� ����  ذ�� أ�� ا����س �� ��� ا�����، ���� ��� ا�

�� ���! و ا��ي ����� ������ة ��� و��� �� ا����� و ا������ و ا������ ���ي، ���ل ا�������ن: ���  ا����م ��������   آ�� و ���� ا��� ���ا��ّ�  

َو ا���ْ�ِ� «�� ا�� ��� و ��ى، و �� ���� �� ��ٔ�� ا�� �����ى، ��ٔ��ل ا��ّ� ���رك و ����� ا��ّ� �� أ�� و أ�����: ��� �� ���� �� ��

 ».َو �� َ��ى«���� �� ���� ��� �� أ�� ���� » إِذا َ��ى �� َ��� ��ِ�ُ�ُ��ْ 

��ل ��ل ر��ل ا��ّ�   ا����م ������  أ��ل: و روى �� �� ����ه ا���وق �����ده ا�� ا���دق �� أ��� �� آ���� و ���� �� ا����س �����ده ا�

 : و ذ�� ����. آ�� و ���� ا��� ���

 
�ّ� �� ��ـ� و �� ���ه ا�آ�� و ���� ا��� �����ل: ا���� ر��ل ا��ّ�   ا����م ����. ا���� ����� أ�� �� ا����� �� ���� �� أ�� ا���� ا����  ٢

 �� ا��ٓ�� ��ل: ا��� ا��ّ� ���� ����.ا����م �������� ���ل: و ا���� إذا ��ى، و ���� �� رو�� ا����� �� أ�� ����  

 أ��ل ���� ����، ��� ا���� و ���� ����.

 
��ل �� ا����ء ا������ ���� ا����اج و ��� ���� ا���رة ا��� ���� ���� �� أ�� ��� ���ء ا�� ا����   آ�� و ���� ا��� ���. روى ان ����ا  ٣

� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��و ��� ا���� و ��ـ� �ـ� و��ـ� و �ـ�ل: ��ـ�ت �ـ����� و رب ا�ـ��� �ـ���   آ�� و ���� ا��� ��� و �ـ�ل: ا���ـ� �ـ�� ���ـ� ���ـ� �ـ� آـ�

م ���ل �� ��� ا����� و ا��� ا��ّ� ���� ا���� ���ل ��ٔ����� ����: أ������ ����� ���� �����ا ���ء ا�� �����، ���ج ���� ا�� ا���

 و ا����� �� ��� ا���س.

و ا�� ا���ج  ٓا�� و ���� ا��� ���أ���� ��� ا��زاق و ا�� ���� �� ���� �� ا�� ��ووس �� أ��� ���   - ١٢١: ٦أ��ل: �� ا��ر ا�����ر 

 �� ا��ٔ���� �� ����� و ا�� ���� �� ا������ و ا�� ����� �� ���� ��وة �� ���ر �� ا��ٔ��د.ا��ٔ������ 
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فقد يكون من  السالم عليهيف بيت اإلمام عيل   النارية التي ال صلة لها بعدم ضالل الرسول أو غوايته، وأما النجم الهاوي
ضمن املعني من النجم هنا وك� يف أحاديثنا، طاملا نجم القرآن ونبي القرآن يحتالن القمة يف املعني منه، فيقســم 
بالقرآن الذي يحمله نبيه، انه ما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى فان ك�ل الهداية ناجم يف هذا النجم الهاوي 

  .آله و عليه هللا صىلقلب الرسول الهادي   عىل
  ما َضلَّ صاِحبُكُْم َو ما َغوى،. َو ما يَنِْطُق َعِن الَْهوى:

  دليل عىل برائته عن مثلث الفرية: ١ السالم عليهان النجم املنقض يف دار عيل  
املقدسة، الهاوي ليلة املعراج عــن آله و عليه هللا صىلالضاللة والغواية والهواية، يف هامة الخالفة، وك� ان نجم ذات الرسول  

عوده، دليل عىل صدقه يف األنباء التي هوى بها إليهم بعد هويه، ك� وان نجم قرآنــه املبــ�، األفق اال عىل بعد ص
ومعه وبه نجم كيانه املت�، شاهدا صدق عىل أنه ما ضل يف رسالته وما غوى، وما ينطــق عــن الهــوى، اضــافة اىل 

ِه أَ فَال تَْعِقلُونَ فََقْد لَِبثُْت ِفيُكْم ُعُمراً ِمْن «صحبته لكم أمينا عاقال طوال سن�:  ): لقد صحبتكم ســن�، ۱۶: ۱۰( »قَبْلِ
بعقل رزين، وحكم رص�، لحد سميتمو� محمد األم�، و� تأخذوا عيل مأخذا من ضاللة او غواية او هوايــة، ثــم 

  بعد إذ جئتكم �ا يعجز عن مثله العاملون، تقولون: إنه ضل وغوى، وهو ينطق عن الهوى؟!.
الهداية، فيها دركات، ك� لهذه درجات، وتلك يف دركاتها كلها بعيدة عن الهدى، دون سبيل لهــا إن الضاللة مقابل 

  إليها، بجهل أو تجاهل.
و الغواية مقابل الرشد قد تجتمع مع الهداية، وهي غ� الرشيدة منها، فالغاوي قد يكون مهديا ولكنه غ� رشيد، إذ 

  ال من الضال.قد يجد سبيال اىل الحق، إذا فالغاوي أخف ضال
فَال «و الهوى هنا هي امليل عن الحق، فقد تكون ميال بشهوة �يل باإلنسان اىل خالف الحق، و هو األك� استع�ال: 

) وقد تكون ميال بعقل غ� معقول بالوحي، فقد تخطأ وقد تصــيب، وهــو األقــل ۱۳۵: ۴( »تَتَِّبُعوا الَْهوى أَْن تَْعِدلُوا
  استع�ال:

ِن اتَّبََع َهواُه بَِغْ�ِ ُهدًى ِمَن ّهللاِ َو َمْن أَضَ «   ) إذ توحي بان اتباعها بهدى من ّهللا هدى خالصة.۵۰: ۲۸( »لُّ ِممَّ
  فالهوى تعم هوى النفس وهوى العقل، املنفيت� عن النبي يف وحيه ـ ف:

  ما يَنِْطُق َعِن الَْهوى. إِْن ُهَو إِّال َوْحٌي يُوحى:
ما يَنِْطُق «لرسالة املحمدية، انها بكاملها س�وية، ال تأخذ من األرض إال بالغها كذريعة: ف و انها أهم صيانة وأ�ها ل

ه هللا صىل: هوى النفس، فإنه غلب شيطانه منذ كان فطي�، فكيف به إذ بعث نبيا، وك� قال  »َعِن الَْهوى ه و علـي شيطا� «: آـل
  »جزناها وهي خامدة«: و: »اسلم بيدي

  ه وأقواله وأفعاله، يف حله وترحاله، يف قلبه وقالبه، ال تجد، وال قيد شعرة من هوى النفس.فال تجد يف أحوال
كذلك عن هوى عقله، متحلال عن وحيه، طاملا هو عقل العقول! فالعقل املتحلل عن الوحي قد يخطئ،  »ما ينطق«و 

  وهو جل عن أن يخطئ، كيف وهو رسول ربه األم�.
: »ان هو«ه املتصل بالوحي، يف قرآنه املب�، فإنه وحي يف وحي، يف ألفاظه ومعانيه: عن هوى عقل »ما ينطق«كذلك و
  .»إِّال َوْحٌي يُوحى«نطقه 

هذا ـ وان كان ينطق يف سنته بعقل الوحي، وحيا يف معانيها، وعقال متصال بالوحي يف نضد ألفاظها، وهذا هو الفرق 
ويختلفان يف اللفــظ: ان  »إِْن ُهَو إِّال َوْحٌي يُوحى«يف وحي املعنى: الفارق ب� الكتاب والسنة القطعية، إذ يشرتكان 

                                                        
ه و�ـ� ا�ـ��� ا��ـ�وق �� ����� ���� ا�ـ� ���ـ� ��ـ�ا» َو �� َ�ْ�ِ�ُ� َ�ِ� ا�َْ��ى« ا����م ����. ا���� و ا������ �����د��� ا�� أ�� ����  ١

ان ر�� ا���س �� ���� و أ������ �� ���� و ��� �����ن ��� �� ���� ��� أ����ء ا��ّ� «ا�� ��ل:  ا����م ���������ده ا�� أ�� ��� ا��ّ�  

َو «�� ا��ّ� �ـ� و �ـ� ��ـ�ل: ��� ��� ا����م ����ا�� �����ه ا�� ا�� ���� �� ا���ى �� ا�� ��� ���  آ�� و ���� ا��� ���و ر��� و ��� ا��ّ�  

 ».�� َ�ْ�ِ�ُ� َ�ِ� ا�َْ��ى، إِْن ُ�َ� إِ�ّ� َوْ�ٌ� �ُ���
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يف معناه، ولكن السنة يف لفظها ـ فقط ـ ليست وحيا،  »َوْحٌي يُوحى«: يف لفظه، ك� هو »َوْحٌي يُوحى«القرآن كذلك 
يف وحــي املعنــي مهــ� اختلفــت ، ثــم هــي تشــارك القــرآن آله و عليه هللا صىلوا�ا عقال من صاحب السنة الرسول األقدس  

  درجاته�.
ينفي عن النبي أن ينطق عن أية هوى، ال هوى النفس فقط، فان  »إِْن ُهَو إِّال َوْحٌي يُوحى«ان الحرص يف آية الوحي 

محصور يف وحي يوحى: وحيا خالصا ك� يف القرآن، او وحيا آله و عليه هللا صىلهوى العقل ايضا ليست وحيا يوحى، فنطقه  
زدوجا ك� يف السنة، فان ألفاظها ليست إال منه مه� كانت مقرونة مصونة بالوحي، مسنودة اىل الوحي، فالرسول م

كله ـ كرسول ـ وحي، وال أقول انه يف مآربه البرشية غ� الرســالية، ايضــا وحــي، وا�ــا يف شــئونه  آلـه و عليـه هللا صىلاألقدس  
  الرسالية.

يحرص نطقه بوحي يوحى، والسنة  »إن..«قه سنته بعد قرآنه، والحرص املستفاد من و في� إذا سئلنا: كيف تعم نط
  ليست وحيا إال يف معناها؟.

فالجواب: ان آية الوحي تحرص نطقه يف وحي يوحى، ال قرآنه فحسب، و�ا ان هامة الوحي هــي املعنــى، فــوحي 
أفضل منها وأعىل، ألنه بلفظه ومعناه ـ وحي  السنة ايضا وحي يوحى، وإن كان ـ فقط ـ يف معناها، وان كان القرآن

إِْن ُهَو إِّال «فيه يشء، وان من عقله املتصل بالوحي، فطاملا يكون نطق النبي ككل: آلـه و عليـه هللا صىليوحى، ليس من النبي  
ليس فيه إال وحي،  »ىإِْن ُهَو إِّال َوْحٌي يُوح«وان � يكن يف لفظ السنة وحيا، ولكن قرآنه ـ ب� نطقه ـ »َوْحٌي يُوحى

  جملة وتفصيال، معا� وجمال، نضدا وترتيبا ويف كل يشء.
كفاية لتأدية املعنى؟ أقول: علها ل� ال يزعم انه وحــي ذا�،  »إِْن ُهَو إِّال َوْحيٌ «ويف  »يوحى«ترى وما هي النكتة يف 

فوحي الضم� ال يــوحى اىل صــاحب وحي الضم� الصايف، وحي منه اليه، وا�ا: وحي يوحى اليه من خارج الذات، 
  الضم�، ا�ا هو وحي يتكون فيه نتيجة صفاته.

  و من ثم فمن ميزات هذا الوحي، وال سي� يف قرآنه املب�، ان ليس معلمه إال ّهللا:
  َعلََّمُه َشِديُد الُْقوى علّمه الوحي أو علم الوحي إياه شديد القوى: ربه ال جربئيل.

تعلم الوحي األخ� وجاءه كّل معارض نك�، هل ئوى باسم معلمه األصيل وهو ّهللا، أم باسم ترى إذ يراد التعريف �
الوسيط يف وحيه جربئيل؟ لو صّح انه علّمه! وليس تعليمه هو موضع بحث ب� مثبــت ونكــ�! ال ريــب أن املقــام 

  هو ّهللا ال جربئيل. »َشِديُد الُْقوى«يقتيض ذكر املعلم األعلم ـ
مه� كان وسيطا يف الوحي املفصل أو معلمه فيه، فلم يكن وسيطا يف محكمه، و ال سي� وحي املعراج، ثم جربيل، 

َو ُهــَو بِــاْألُفُِق اْألَْعــىل. فَــأَْوحى إِىل َعبـْـِدِه مــا «وحيدا إىل سدرة املنتهى، وما فوقها،  آله و عليه هللا صىلوقد عرج عنه الرسول  
  »أَْوحى

عراج ضمن ما يعم وحي القرآن كله، مفصله ومجمله، فلم يكن هناك جربئيل حتــى و هذه اآليات تخص وحي امل
  عند السدرة وقبل العرش قائال: آله و عليه هللا صىليكون معلمه، إذ تركه  

»! ليس يل أن أجوز هذا املكان ولو دنوت أ�لة الحرتقتآلـه و عليه هللا صىلتقدم يا رسول ّهللا  
فشديد القوى هو ّهللا ولــيس  ١

  جربئيل.
وحتى يف وحي املعراج، فليس الرسول كمتعلم عبدا لجربئيل، إذا فــ� ذا يعنــى  آلـه و عليه هللا صىل و لنئ كان جربئيل معلمه 

  »فَأَْوحى إِىل َعبِْدِه ما أَْوحى«من: 
و ال مرجع مسبقاً لضم� الغائب هنا إّال شديد القــوى، فهــل أصــبح جربئيــل الوســيط يف الــوحي معبــودا للرســول  

  ا اإليحاء إّال ذلك التعليم: فمن املستحيل هنا أن يكون شديد القوى هو جربئيل.، وليس هذآله و عليه هللا صىل
  .آله و عليه هللا صىلثم ال نرى ترصيحا يف القرآن وال تلويحا أن جربئيل كان معلم الرسول  

                                                        
�� روا��، و روا�� �� ا������ ا�� ���س ��ل: ���� ��� ا�� ��رة ا������ و ا���� ا�� ا���� ��ل  ٢٢٤ص  ٩. ����� روح ا����ن ج ١

 ! ��� �� ان ا��ز ��ا ا����ن و �� د��ت أ���� �������.ٓا�� و ���� ا��� ���������: ���م �� ر��ل ا��ّ�  
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نَزََل «دون وسيط: و إ�ا نازال بالوحي إىل قلبه املن� نجوما طوال البعثة، بعد الوحي املحكم النازل عليه ليلة القدر 
كان أفقه  آله و عليه هللا صىل) ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه وك� الرسول محمد  ۱۹۴: ۲۶( »بِِه الرُّوُح اْألَِمُ� َعىل قَلِْبَك 

  »روح القدس يف الجنان الصاغورة قد ذاق من حدائقنا الباكورة«: آله و عليه هللا صىلمن جربيل وك� عنه  
نزوله بالوحي املفصل لحاجة ذاتية من الرسول اىل الوسيط، وهو أفضل من موىس الذي أنزلــت عليــه ثم و� يكن 

قُْل نَزَّلَُه ُروُح الُْقُدِس ِمْن َربَِّك بِالَْحقِّ لِيُثَبَِّت الَِّذيَن آَمنُوا َو ُهــدًى َو «التوراة دون وسيط، وإ�ا ليثبت الذين آمنوا: 
) وإ�ا يحصل بالتنزيل النزول التدريجي: الوحي املفصل، ال لحاجة الرسول إىل الوسيط، ۱۰۲ :۱۶( »بُْرشى لِلُْمْسلِِم�َ 

كيف و� يحتج إليه يف الوحي املجمل إذ عرج به إىل العرش! وإ�ا لتثبيت الذين آمنوا عــىل أنــه برشــ رســول، فــال 
  .السالم عليهيقولوا فيه ما قيل املسيح  

ل ـ وإن كان يعلم شيئا منها أو يعلمها كلها ـ هل أنه معلم للرسول؟ أم رسول إىل ترى أن الوسيط يف رسالة إىل رسو 
وقــد يكــون أعــىل،  آلـه و عليـه هللا صـىلالرسول، ثم لكل كيانه، فقد يكون الوسيط أد� من الرسول كجربيل بالنسبة ملحمــد  

ف الوسيط شيئا ع� أرسل به، فليكن كالرسول بالنسبة للمرسل إليهم أجمع، وقد يكونان عىل سواء، وك� قد ال يعر 
  شديد القوى هو ّهللا ال جربئيل.

! شديد القوى، فهّال يكون ّهللا أيضا شديد القوى؟ وهذه تسوية ب� ّهللا آله و عليه هللا صىلثم لو كان جربئيل كمعلم للرسول  
ٍة عِ «وخلقه يف القوى، والكل بجنبه ضعفاء فقراء أخّفاء، اللهم إّال  سواء أ  »نَْد ِذي الَْعرِْش َمِكٍ�، ُمطاٍع ثَمَّ أَِم�ٍ ذو قُوَّ

، ولو كان، فكيف هو مرة شديد القوى ك� هللاّ  ١فرسته �حمد األم� و هو الحق، أم فّرسته بجربيل األم� وليس به
  وأخرى ذو قوة كعبد ّهللا، وبينه� من البون ما ترى!.

لخلقه أن يوصف �ــا وصــف بــه ّهللا، فكيف  ٢ـ ونرى يف أحاديثنا أن ّهللا تعاىل يوصف بشديد القوى دون خلقه ۷
  .»َو ذَرُوا الَِّذيَن يُلِْحُدوَن ِيف أَْس�ئِهِ «وهذا من اإللحاد يف أس�ء ّهللا 

ـ ثم الذي د� اليه الرسول فتدىل، فكان منه قاب قوس� أو أد�، ليس هو جربئيل حتى يكون هــو أيضــا شــديد  ۸
إليه ك�ل، ك� وأن مقام أو أد� مع  آله و عليه هللا صىل. وال أن لدنو الرسول  القوى، إذ � يكن لجربئيل يف عمق املعراج مجال

غ� ّهللا ضالل ومجال، ألنه فناء وال يجوز أو ال �كن الفناء يف غ� ّهللا، وإ�ا هو ّهللا، املدنو منه واملتدىل به يف مجال 
  املعرفة ال املجاورة.

يراه بعينه وهو يف األرض بصورة دحية الكلبي أم سواه، دون أن يراه بفــٔوده  آلـه و هعليـ هللا صىلـ ثم جربئيل كان الرسول   ۹
و� �اره أحد يف دعوى رٔوته جربئيل، ف� كان موضــوع النبــوة  »ُد ما َرأىc۷ما كََذَب الُْفٔو'«فقط وهو باألفق األعىل 

؟، ثــم ومــاذا »أَ فَتُ�ُرونَُه َعىل مــا يـَـرى«ور اليق� بالرٔوة حتى يكذبوه فيها، وإ�ا يف ادعاء رٔوة ّهللا ببص�ة القلب ون
وينــزل آلـه و عليـه هللا صىلدوما كان يترشف بحرضته   السالم عليهمن رٔوة جربيل ببرصه أم بص�ته، وهو   آله و عليه هللا صىليكسب الرسول  

  .»نَزََل بِِه الرُّوُح اْألَِمُ� َعىل قَلِْبَك «بالوحي عىل قلبه 
لقسمة الضيزى: الظاملة، ليست يف نكران رٔوة جربئيل، يف ح� أنهم يرون الــالت والعــزى، ومنــاة الثالثــة ـ ثم ا ۱۰

األخرى، وإ�ا هي ب� ربه وأربابهم، انهم يرونهم ك� �كن، وهو ال يرى ربه ك� يتمكن، و� يكن جربئيل يف وقت 

                                                        
ٍة «ا�����ن �� ����� ا��ٓ��ت  -١٦٧ص  ٣٠. را�� ج ١  ..».إِ��ُ� �ََ�ْ�ُل َرُ��ٍل �َِ��ٍ� ِذي �ُ��
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�� ���� ا���ى و �� ���� «و �� د��ء آ�� ». ��ٔ�� �� ���ث ا��������� ����ك ا������ واره ���ه �� ���� ا���ى«ء ا����� د��

 ».ا����ل
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له كيان إّال بعد ثبات الرسالة، ف� ذا يفيد اإلرصار يف  من األوقات موضوع الرسالة، ومدار النفي واإلثبات، وال يثبت
  أنه علمه الوحي، وأنه رآه! وتلك عرشة كاملة تحيل أن يكون شديد القوى هو جربئيل.

إذا فال موقع لجربئيل يف هذه اآليات املعراجية، وال قيد شعرة، وال سي� أنها تركز عىل القرآن املحكــم، الــذي كــان 
  دون وسيط، وال تلمح هذه اآليات إىل جربئيل أبدا، إذا فشديد القوى هو ّهللا.  آله و عليه هللا صىلنزوله عليه  

ثم ال يعنى من القوى ما تعنيه الفلسفة يف صالحاتها، أنها قبــال الفعليــات، وإ�ــا هــي القــدرات، والم االســتغراق 
 املحــدودة، إنهــا شــديدة متينــة وليســت تجعلها تستغرق كافة القدرات اإللهية، غــ� »القوى«الداخلة عىل الجمع 

ضعيفة وهينة، ومن شدتها ال محدوديتها، ومنها أزليتها وأبديتها، ومنها وحدتها يف ح� ك�تها، وك�تها عىل وحدتها، 
لّمه أحدا وحيه بكل القوى، ف� أبقى ما �كن وحيه إال أوحى، علّمه ما � يع آله و عليه هللا صىلفاّ� تعاىل علّم هذا الرسول  

من العامل�، من املالئكة والجنة والناس أجمع�، وما لن يعلّمه أحدا من العامل�، فإنه خا�ة الوحي، الذي باإلمكان 
  تعليمه ألفضل الخلق أجمع�.

ففي وحي القرآن من الشدة والقوة الربانية ما ليس يف غ�ه من وحي، فالقرآن النازل من شديد القوى، إنه شديد 
  ة القوى، مشدود بالقدرات الربانية كلها، متحلل عن كّل و هم ووهن، عزيز بعزة ّهللا، ومجيد �جد ّهللا:يف كاف

نَُّه لَِكتاٌب َعِزيزٌ «   .»بَْل ُهَو قُرْآٌن َمِجيدٌ «ـ  »َو إِ
إنــه فقــط، الهادي الحــاوي مــا �كــن هديــه مــن ســ�ء الــوحي،  آلـه و عليه هللا صىلفنجم القرآن الهاوي عىل قلب الرسول  

وبطالئعه دليل من أنه كتاب ّهللا، وان حامله النجم املحمدي رسول ّهللا. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن 
  الهوى.

  
  إن هو إال وحي يوحى. علّمه شديد القوى:

اْألُفُِق اْألَْعىل املرير واملمّر: املفتول، وذو مرة هو محكم الفتل  »ذو قــوة«. وصيغته االخــرى ذُو ِمرٍَّة فَاْستَوى. َو ُهَو بِ
  ولكن املرة مضّمن فيها املرور فهل إنه من أوصاف شديد القوى املعلّم، أو صاحبكم املتعلم؟.

شــديد «ان شديد القوى، ولو كان جربيال، ال يصح توصيفه مرة ثانية ودون فصل �ثل وصفه، أو نازال عــن وصــفه: 
لفتل، املوحي إىل رخوة املسبق، وال أن له فتال، وال أنه �ر وال أنه ولكنه هو ّهللا، ال يوصف �حكم ا »القوى: ذو قوة

  يستوي، ال يف ذاته وال مكانته.
رغم الفصل ب� الصفة واملوصوف، حيث الفصل هنا هــو بقــول فصــل يــذود عنــه  »صاحبكم«هو  »ذو مرة«فليكن 

وصاف له وحاالت تخلق له جــّو وص�ت، ثم يزّوده بخالص من نس�ت وحيه من معلمه شديد القوى، ثم يبدأ بأ 
  :»ذو مرة«، وأوىل صفاته هنا أنه: »قاَب قَْوَسْ�ِ أَْو أَْد�«وحي املعراج، بعد مقام 

ٍة ِعنَْد ِذي الَْعرِْش َمِكٍ�. ُمطــاٍع ثـَـمَّ أَِمــٍ�. َو مــا «ذو قوة، وك� وصف بها يف نظ�تها:  إِنَُّه لََقْوُل رَُسوٍل كَِريٍم. ِذي قُوَّ
اْألُفُِق الُْمِبِ�. َو ما ُهَو َعَىل الَْغيِْب بَِضِن�ٍ صاِحبُكُ    ١).۲۴: ۸۱( »ْم ِ�َْجنُوٍن. َو لََقْد رَآُه بِ

 آلـه و عليـه هللا صـىلحمــد  إنه ال بد من تدان معريف ب� املعلم واملتعلم حتى يتحقق التعليم ك� يرام، فإذ كان ّهللا املعلــم مل
شديد القوى، فليكن هو أيضا ذا قوة تجعله قريبا إىل شديد القوى علميّا ومعرفيا، ول� يتلقى ما يلقى إليه �امــا 

  دون نقصان.
: ذو قوة يف عقله ورأيه، ذو قوة يف مروره إىل اآلفاق، وإىل األفق املبــ� األعــىل، فلــيكن طــائر »صاحبكم... ذو مرة«

  هنا مزّودا بجناح�: املعراج

                                                        
��� �� ا���� �� ���� �� ���� ا����� �� ا�� ���ن ��ل ��ل ا�� ��� ا��ّ�  ١ أول �ـ� �ـ�� ا�ـ� : «ا����م ����. ا���� �� �����ه �� أ
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  قوة الط�ان، وقوة العقل والرأي، وبهات� القوت� املتينت�:
  :»ذُو ِمرٍَّة فَاْستَوى« »فاستوى«فَاْستَوى: علمه شديد القوى... 

إذا فاستواء صاحب املعراج يشمل الجانب�: االستيالء الروحي العلمي �ا علّمه شديد القوى، واالســتيالء يف البنيــة 
انية ألنه ذو مرة: فتلة واستقامة يف عقله وجسمه، فمروره الجسدا� والروحا� يف عمق الفضــاء إىل ســدرة الجسد

املنتهى وما فوقها من نتائج هذه الثنائية السامية الربانية املوحاة إليه، املفاضة عليه، أنه يف رحلته الفضائية، هذه، 
جذاب له ذا� �ا علمه ّهللا، و�ا فتل جسمه ك� فتل عقله، لحّد املنقطعة النظ�، كان ب� تجاذب: جذبة إلهية، وان

بتلك الرسعة الخارقة التي تخطت رسعة الضوء ـ علّه ـ �الي� األضعاف! وك� ســيمر عليــك بحثــه بعــد  � يصطدم
  قليل.

ه باألفق األعىل، فهنــا اســتواء َو ُهَو بِاْألُفُِق اْألَْعىل: وألنه ذو مرة فاستوى، وألنه علمه شديد القوى فاستوى: حال ان
أول، قد حصل �ا علمه شديد القوى، وانه ذو مرة، واستواء ثان إذ عرج بهذا االستعداد املطلــق اىل أعــىل اآلفــاق 

 »او اد�«ثم اىل أعىل منها وهو مقام  »ثم د�«املمكنة لسائر الكائنات: قلبا وقالبا، ثم ارتقى اىل أفق أعىل هو مقام 
اْألُفُِق الُْمِب�ِ «ب� الذي بان له فيه رب العامل�، إذ رآه بنور اليق�: وهو األفق امل عىل فاستعىل فجاز «فقد»َو لََقْد رَآُه بِ

»سدرة املنتهى وكان من ربه قاب قوس� او اد�
: يف مثلث من أعىل اآلفاق مختلف السياق، فلم يشاركه يف األعىل  ١

  األول أحدا من العامل�، فأ� لهم بالثا�، ثم الثالث وهو األفق املب�!.
هو مد البرص يف الدائرة املحيطة باملبرص، برص الع� او بص�ة اليق�، فاألفق األعىل هو أعــىل االمتــدادات و األفق 

ثالث خطوات، اىل األفق األعىل قياسا  آله و عليه هللا صىلللبصائر واألبصار يف أعىل األماكن او املكانات، فقد خطأ يف معراجه  
حيــث � يشــاركه يف تخطيــه احــد مــن  »فتــدىل«أخ�ا اىل أفق أعــىل مــنه�: و »ثم د�«لسائر املمكنات، ثم اىل أفق 

  الروحاني�، وحتى جربئيل األم�.
  ثُمَّ َدنا فَتََدّىل. فَكاَن قاَب قَْوَسْ�ِ أَْو أَْد�:

»د� بالعلم«، دنو معريف اىل ّهللا، وتدل معريف باّ� ٢ـ دنوا واقرتابا من العيل األعىل ـ 
و «و تدىل بالتجاهل عن نفسه  ٣

»لو ال ان روحه ونفسه كانت من ذلك املكان ملا قدر ان يبلغه
»� يزل عن موضع و� يتدل ببدن«ف  ٤

(ليس بدنو  ٥
من ربه وقربــه منــه، ابانــة عظــيم منزلتــه، وترشــيف رتبتــه، وارشاق نــور معرفتــه،  آلـه و عليه هللا صىلحد، وا�ا دنو النبي  
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 �� آ�� ا�����. ا����م ����ج ������� �� ���� �� ����  . ا������٥
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ملــا «و ك� يروى من صاحب املعراج أيضا  ١ومشاهدة ارسار غيبه وقدرته، ومن هللا له مربة وتأنيس وبسط وإكرام)
»عرج � اىل الس�ء دنوت من ر� حتى كان بيني وبينه قاب قوس� او اد�

٢  
»وبينه كقاب قوس� او اد� قربني ر� حتى كان بيني«

»رفع له حجاب من حجبــه«و يف هذه الحالة التجردية  ٣
و  ٤

املقدســة، وبقــي حجــاب ذات ّهللا ســبحانه وتعــاىل، آلـه و عليـه هللا صـىلحجاب األخ� املمكن رفعه، وهو حجاب ذاته  هو ال
  املستحيل رفعه ملن سوى ّهللا.

فهنا لك دنو، ثم تدل، ثم وحي، وأهم من كل ذلك رٔوة ّهللا: أقرب القرب اليه معرفيــا: دعــائم اربــع تــدعم مكانــة 
يانه الروحي ألعىل الدرجات املعرفية باّ�، حيث ال خرب عنه ال مللك مقرب، وال نبي مرسل، صاحب املعراج، وتتبنى ك

  فإنها من خصائص صاحب املعراج!، وك� تتبنى سفرته الفضائية ملنتهاها حيث رأى من آيات ربه الكربى:
لصحبة �ا سوى ّهللا، إذ عرج عنها ثُمَّ َدنا ان خرق كافة الحجب الظل�نية والنورانية، بينه وب� ربه، وخرق حجاب ا

بقالبه ك� كان عارجا بقلبه، فلم يبق هنالك أي حجاب اللهم اال حجاب نور األنوار: نفسه املقدسة، مــتحلال عــ� 
  سواها واقعيا وباختياره، حيث ال مجال لصحبة غ� ّهللا، واالنس �ا سوى ّهللا، ومثاله يف دنوه هذا:

ن الحليف� من العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاء الخالصة خرجا بقوسيه� فألصقا بينه�، يعنيان فَكاَن قاَب قَْوَسْ�ِ فا
  بذلك أن ال يشء هنا يفصل بينه�، فه� متحدان يف كل مقصد و مرمى.

 لصــق قــاب يف دنوه هــذا اىل هللاّ آله و عليه هللا صىلو ك� ان القوس� املتالصق� يشكالن قابا وملتقى واحدا، كذلك الرسول  
  قوسه بقاب قوس ربه، فتالصق القوسان:

قوس الوجوب وقوس اإلمكان يف قاب واحد، ال يحول بينه� حائل من جانب اإلمكــان إال عجــزه عــن اكتنــاه ذات 
الواجب، وال حائل من جانب الوجوب إال حجاب ذات األلوهية الذي لن يرتفع ابدا، حجابان يف قاب واحد، فه� 

وقد ارتفع  السالم عليه، و� يبق هناك اي حجاب إال هذا الذي لن يرتفع، اللهم وإال حجاب ذات النبي  إذا حجاب واحد
  ايضا إذ تدىل:

فَتََدّىل: بيني وبينك إ� ينازعني فارفع بلطفك إ� من الب� إنه بعد أن د� هكذا اىل ّهللا، تدىل ايضا باّ� فكان مثاله 
  �حى قوس اإلمكان، وتدىل بقوس الرح�ن، فأصبح:من القوس�: أَْو أَْد� فقد ا

»َو ما رََميَْت إِذْ رََميَْت َو لِكنَّ ّهللاَ رَمى«
٥.  

»قربني ر� حتى كان بيني وبينه كقاب قوس� أو أد�« :آله و عليه هللا صىلو ك� يروى عنه  
٦.  

                                                        
 .ا����م ����رواه �� ا����م ا���دق   ٢٢٠: ���٩ن ج . ����� روح ا�١

 
 :آ�� و ���� ا��� ���. أ���� ا����� �����ده ا�� ا�� ���س ��ل ر��ل ا��ّ�  ٢

 
 .آ�� و ���� ا��� ������   ٢١٩: ٩. روح ا����ن ج ٣

 
. ��� ا���ا�� �� ا����م ���� �� ���� �� ���� ����: ���� أ��ي ������ و ��ن �� ر�� ���ب ����� أو أد�� ر�� �� ���ب �� ٤

.���� 

 
 ��ه �������، �� ا�ٕ����م او ا������.» او«. ان ا��ٓ�� �� ا��� و ا���� ا�����، ���ن ��ب ����� إذ د��، او اد�� إذ ����، ف ٥

 
 ٢٦م  -. ا�����ن٢١٩: ٩. ����� روح ا����ن �ٕ������� ��� ج ٦
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فالتديل هو التعلق، فقد يكون مشوبا وقد يكون محضا خالصا، وصاحب املعراج بعد أن د� اىل ّهللا خالصا، كذلك 
ى نفسه، متحلال متخليا عن الكائنات اىل رب الكائنات، وهذا هو الفناء يف تدىل باّ� خالصا، متناسيا ما سوى ّهللا وحت

ّهللا، أن يصبح العبد كأنه ال يشء، او انه ال يشء ويرى ربه انه اليشء وليس سواه يشء، هــذا! ال الــذي يدعيــه مــن 
خلطه بربه، ك� يصبح  يتسمون ارباب الكشف والشهود، ان الفناء يف ّهللا هو ان يصبح العبد إلها من شدة قربه او

الفحم نارا إذ تشمل كيانه كله، وهذا إلحــاد يف ّهللا، ترفيعــا للعبــد اىل درجــة االلوهيــة، وتنــزيال للــرب اىل منزلــة 
العبودية! وإ�ا الحق شعور العبد يف س�ه اىل ّهللا انه ال يشء، ثم التديل باّ� وهو مقام او أد�، فك� ّهللا أد� إلينا 

وقيوميا، فلنكن نحن اقرب اليه منا اىل أنفسنا، وهذه املرحلة من املعرفة ال تتيرس إال لصــاحب املعــراج منا علميا 
  .آله و عليه هللا صىلمحمد  

ـ وقبل معراجه ـ اقرب املقرب� اىل ّهللا، ال يحجب بينه وبينه حجاب وهو يف األرض، إال  آلـه و عليـه هللا صىللقد كان الرسول  
تقتيض يف معراج هكذا، واىل األفق األعىل، واضعا قدميه عىل كاهل الكون، تاركا ما سوى ّهللا تحت  أن طبيعة الحال

قدميه وبقالبه، بعد أن كان تاركا لها بقلبه، منعزال وحتى عمن أرسل إليهم، إن هذه الحالــة التجرديــة تقتيضــ أن 
  حجب النور:يكون هناك من ربه قاب قوس� او اد�، دون أن يبقى أي حجاب وحتى 

من صحبته املرسل إليهم، ومن م�رسته حاجيات األرض، ومن نفسه املقدسة، حيث خرقها كلها متناسيا لها، فاتصل 
او وحتى  »او اد�«ولو ان بقيت هذه الحالة التجردية يف مقام  �١عدن العظمة فرأى ما رأى، ومن آيات ربه الكربى

الشتغل عن الكون و عن رسالته وعن نفسه وقىض نحبه، وهــذا بــاب مــن املعرفــة اإللهيــة لــن يعرفهــا إال »د�«يف 
َجبَــِل فَــإِِن اْســتََقرَّ َمكانَــُه «فأجيب  مالسـال  عليهصاحب املعراج، وهي التي استدعاها موىس   لَْن تَراِ� َو لِكِن انْظـُـْر إَِىل الْ

  � يكن يف وسعه العروج اىل األفق األعىل وهو موىس، ك� ال يتسع الجبل فوق ما يتحمل. »فََسْوَف تَراِ� 
  و يف هذه املرحلة النهائية من الزلفى اىل ّهللا، اوحى اليه ّهللا ما اوحى:

أَ  يل وقت مع ّهللا ال يطلع عليه ملك «: آله و عليه هللا صىلْوحى إِىل َعبِْدِه ما أَْوحى: وحي خاص يف وقت خاص وك� يروى عنه  فَ
»مقرب وال نبي مرسل

٢
»ا اىل قلبه ال يعلم به أحد سواهأوحى اىل عبده ما اوحى بال واسطة في� بينه وبينه رس «

٣.  
رس مسترس عمن سوى ّهللا وسواه، � يوح اىل احد من املرسل�، وال الكروبي�، اللهم إال إىل صاحب املعراج، إىل قلب 

، اىل قلوب الطاهرين من عرتتــه، الــذين ربــاهم برتبيتــه، وطهــرهم ّهللا ومن ثّم اىل قلب محمدي آلـه و عليه هللا صىلمحمد  
  .آله و عليه هللا صىلكطهارته، وأذهب عنهم الرجس اهل البيت ك� أذهب عنه  

ثم  »ُقوىما يَنِْطُق َعِن الَْهوى. إِْن ُهَو إِّال َوْحٌي يُوحى. َعلََّمُه َشِديُد الْ «ان هناك وحيا نطق به، يف قرآنه وسنته، يحمله 
وعل األول يشمل الثا� يف رموزه  »فَأَْوحى إِىل َعبِْدِه ما أَْوحى«وحي ثان، عله نطق ببعضه واعرض عن بعض، يحمله 

  بغموضه، أرسار تختص بصاحب املعراج، ثم ومن نحا منحاه.

                                                        
ل: ����� �� ذ��، ���: ��� �� ا��ّ� �� ����� �� ���� ����ن؟ ��� ا����م ����. ��� ا���ا�� �� ز�� ا������� ��� �� ا�����  ١

ا�� ا����ء؟ ��ل: ����� ����ت ا����وات و �� ���� �� ����� ���� و ��ا�� ����، ���: ���ل ا��ّ� �� و  ٓا�� و ���� ا��� ������ أ��ى �����  

ا����وات �� ���� ���� �� ����  د�� �� ��� ا���ر ��أى �� ����ت آ�� و ���� ا��� �����ل: ذ�� ر��ل ا��ّ�  ..» �ُ�� َد�� �َ�ََ��ّ� «��: 

 ا�� ����ت ا��ٔرض ��� �� ا�� �� ا���ب �� ا��ٔرض ���ب ����� او أد��.

 أ��ل: ذ�� ا����� ��دود ا�� راو�� او ��ل ا�� �� ����� ا���� ا�� ا��ّ� و ا����� ����ّ�، و �ّ� ��� ان ذ�� ا���� و ا����� ��� ��

 ��ٔ��. -�� ا�����ب �� ��� ����� ا��ّ�، ا����� ��������ت ا����وات و ا��ٔرض ��� ��� �� 

 
 .ا����م ������ ا����م ���� ا���دق   ٢٢٠: ٩. ����� روح ا����ن ج ٢

 
 .ا����م ������ ا����م ���� ا���دق   ٢٢١: ٩. ����� روح ا����ن ج ٣
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  »إِىل َعبِْدهِ «
قُْل إِْن «، وك� كان أول العابدين: كأنه هو فحسب عبده ال سواه، إذ وصل اىل أعىل درجات املعرفة بربه وعبوديته

نَا أَوَُّل الْعابِِدينَ    ).۸۱: ۴۳( »كاَن لِلرَّْحمِن وَلٌَد فَأَ
ترى ماذا الذي اوحى اىل عبده؟ هل هو القرآن املفصل؟ و� ينزل كله ليلة املعراج وا�ا طــوال البعثــة! او القــرآن 

قرآن املحكم مع رموز غيبية، وبرقيات رمزية، وعّل منها مفاتيح املجمل؟ وقد نزل ليلة القدر وقبل املعراج! او علّه ال
دون سواه، اللهم إال من حذى محذاه مــن  آلـه و عليـه هللا صىلكنوز القرآن، تأويل الحروف املقطعة، الذي اختص به محمد  

كــ� وان منهــا  ١ملــٔون�بإمرة ا السالم عليهعرتته املعصوم� املحمدي�، ولقد كان من ملحقات هذا الوحي انتصاب عيل  
فَأَْوحى إِىل «إال: ملب� ام وماذا بعد؟ ال يعلمه اال من اوحي اليه، وال توحي آيته بيشء منه ٢آيات مفصالت من قرآنه ا

  .»َعبِْدِه ما أَْوحى
  وقد تلمح انه اوحى اليه كل ما أوحاه طوال بعثته، من قرآنه وسنته، ولكنه بصورة مجملة فيها كل التفاصيل!.

فهذا وأشباهه مــن مخلفــات انكشــاف  ٣عن اس�ء اهل الجنة والنار آلـه و عليه هللا صىلو من ملحقات هذا الوحي تكّشفه  
س�وات واألرض له، ح� تصّفى عن كل كدر عاريض وان كان من حجب النــور، فأصــبح يــرى بعــ� ّهللا، ملكوت ال

  ويسمع بإذن ّهللا، منكشفا له كل خلق ّهللا اللهم إال ما اختص بعلمه ّهللا.
  ترشيف له ان يخرتق حجب النور اىل معدن العظمة، وك� آله و عليه هللا صىلو لقد كان يف معراجه  

                                                        
: ��� أ��ي �� ا�� ا����ء ��� �� ر�� ���ب ����� او أد�� ��ٔو�� إ�� ر�� آ�� و ���� ا��� ���. ا���� ا���� ا����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ١

 �� أو�� �� ��ل: �� ���� ا��أ: ��� �� أ�� ���� ا��� ا������، ��� ���� ���ا أ��ا ���� و �� أ��� ��� أ��ا ���ه.

 و ا��� �� �������.» �� او��«�� ��ل ���� ا�� �� ��� �� ا��  آ�� و ���� ا��� �����  أ��ل: ��

و أ�� ���� ���ل ���� ��اك �� ا����م ����و�� ا��ل ا����� ا���ة �ٕ����د ���� �� ��� �� أ�� ���ة ��ل: ��ٔل أ�� ���� أ�� ��� ا��ّ�  

����� ���ل �� ����� �� ����! ���� و��� ����� �� و��� ��� و ��  ا����م ������ ��ٔو��� ������  ؟ ���ل: ���ٓا�� و ���� ا��� �����ج ����ل ا��ّ�  

��ل: �� ��ٔ��� ���ك؟ ��ل:  - ���� �� �� ا����ة ا�� �� ��ء ا��ّ� �� ��ر ا����� ���ل �����: �� ����! ��ل: ���� ر�� -ا�� ���� - ���

��ٔ�� ����: �� أ�� ا����م ���������� و ��� ا������� و ���� ا��� ا�������، �� ��ل ا�� ��� ا��ّ�  ا��ّ� ا���، ��ل: ��� �� أ�� ���� ا��� ا

 ���� و ا��ّ� �� ��ءت و���� ��� �� ا��ٔرض، و ��� ��ءت �� ا����ء ������.

 
�َْ�ـِ� ِ�ـْ� َر��ـِ� «ان ���ـ� ��ـ���:  ا����م ����ا��ّ�  . ا���� �� أ��� �� ا�� أ�� ���� �� ���م �� أ�� ��� ٢ ...» آَ�ـَ� ا���ُ�ـ�ُل �ِ�ـ� ا��ْـِ�َل إِ

 ��� أ��ي �� ا�� ا����ء. آ�� و ���� ا��� ��������� ا��ّ� �����  

��واِت «ا����ة:  ا��ٓ�� ا��� �� ��رة» ���ن ���� أو�� ا���«�� ا��ٓ��:  ا����م ����و�� ا����ج ا������ �� ا����� �� ���   �ِ�ِّ� �� ِ�� ا���

�ْرِض َو إِْن �ُْ�ُ�وا �� ِ�� ا��ُْ�ِ��ُْ� ا�ْو �ُْ�ُ��ُه ُ���ِ�ْ��ُْ� �ِِ� ا��ُّ� �ََ�ْ�ِ�ُ� �َِ�ْ� �َ��ُء َو  ُب َ�ْ� َ���ُء َو ا��ُّ� َ��� �ُ�� َ�ْ�ٍء �َِ���ٌ َو �� ِ�� ا�ْ� و » �َُ���

و ���� ��� ا��ٔ�� ��ٔ��ا أن  آ�� و ���� ا��� ���ا�� ان ��� ا��ّ� ���رك ا��� ����ا   ا����م ������ن آدم   ���� ا��ٓ�� �� ���� ��� ا��ٔ����ء ��

 و ����� ��� أ��� �������.ٓا�� و ���� ا��� ���������� �� ����� و ����� ر��ل ا��ّ�  

 
��� ا���� ا�� ��رة ا������، ���ل ا���رة: �� ��ز�� ����ق  آ�� و ���� ا��� ����� إ��اء ا����   ا����م ����. ����� ا��ر��ت �� ا���دق  ٣

���. ��ل: �� د�� ����� ���ن ��ب ����� او اد�� ��ٔو�� ا�� ���ه �� او��، ��ل: ���� ا��� ���ب ا���ب ا����� و ا���ب 

�� �ٕ�ذا ��� ا���ء ا�� ا���� و ا���ء آ�����، �� ��ى ا������ ��ٔ����� ا����ل، ��ٔ�� ���ب ا���ب ا����� ������ و ���� ���� ا�

 ������ و ��� ����� ا���ب ا����ل �ٕ�ذا ���� ا���ء ا�� ا���ر و ا���ء آ����� و �������، �� ��ل و ��� ا�������ن ������� ا�� ��� ��

 .ا����م ����أ�� ����  
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»ان يرشف مالئكته وسكان س�واته �شاهدته، ويريه من عجائب عظمته ما يخرب به بعد هبوطه أراد«
١.  

و ألن هذا الدنو وهذا التديل ثم ذلك الوحي، هذا املثلث النورا� املعريف كان من عمل الفٔود، من رٔوة البصــ�ة ال 
حينه يف مثلث الرٔوة النورانية املعرفية لربه، وهذا ما ال يسع فهمه العاملون فكيف  آله و عليه هللا صىلكان محمد  البرص، وقد 

  بالجاهل�، لذلك كذبوه فصدقه ّهللا تعاىل يف رٔوة الدنو والتديل والوحي:
ُه نَزْلًَة أُْخرى. ِعنَْد ِسْدرَِة الُْمنْتَهى. ِعنَْدها َجنَُّة الَْ�ْوى. ُد ما َرأى. أَ فَتُ�ُرونَُه َعىل ما يَرى. َو لََقْد رَآ c۷ما كََذَب الُْفٔو'«

ْدرََة ما يَْغىش. ما زاَغ الْبََرصُ َو ما طَغى. لََقْد َرأى ِمْن آياِت َربِِّه الْكُْربى فلو ال أن الدنو فالتديل والوحي  »إِذْ يَْغَىش السِّ
ُد مــا c۷مــا كَــَذَب الُْفــٔو'«ال رٔوة البرص، � يكن لهذا االســتدراك مــن معنــى  هنا لك، لو ال أنها رٔوة الفٔود والبص�ة،

  فلقد زّود برٔوة البرص آليات ّهللا، وبرٔوة البص�ة ّ�.! »ِمْن آياِت َربِِّه الُْكْربى«ومه� رأى ببرصه أيضا »َرأى
ة أخرى ح� النزلة عن األوىل، عنده سدرة فإن ذلك التديل ووحيه لزامه� الرٔوة املعرفية القمة، مه� كانت هناك رؤ 
  املنتهى، أو كان يف هذه األخرى وحي آخر علّه أد� من األول، أم ماذا؟..

  و ملاذا الفٔود هنا يف موقف أعىل مدارج املعرفة، ال القلب، أو الصدر، أو الروح، ف� هو الفٔود؟.
رأى ربه يف مقــام التــدّيل: بقلــب متوقــد  آلـه و عليه هللا صىلوألنه   الفٔود هو القلب املتفئد: املتوقد، وهو وسط القلب ولبّه،

بوقود املعرفة، ملتهب بلهيب الشوق واال�ان، وبلبابه، لذلك يذكر هنا الفٔود، انه ما كذب ما رآه، فمه� أخطأ البرص 
لكن� اللباب من القلــب يف مبرصه، أو بص�ة االحساس والفهم والعقل والصدر والقلب يف مبرصاتها املناسبة لها، و 

  امللتهب املحمدي، الهائم الشغف يف الوصال، إنه ال يكذب، فهذه الرٔوة ال تقبل امل�راة و املحاجة:
أَ فَتُ�ُرونَُه َعىل ما يَرى هل لكم أن تحاجوه في� يرى ببرصه؟ فكذلك وأحرى ال �اروه في� يرى ببص�ته، بلب قلبه 

  ..»زلة أخرىن«: ربّه هكذا أو أد� »(َو لََقْد رَآهُ  ٢امللتهب
أنه حصلت له الرٔوة املعراجية مرتان يف معراجيه، ثم هو كان يرى ربه طوال  »يرى«مرت� و »رأى«و م� نستوحي من 

والفرق ب� الرٔوت�: املعرفيت�، أن املعراجية منه� مزّودة بزاد التديل، »رأى«توحي باالستمرار دون  »يرى«رسالته، فان 
الحياة الرسالية ويف األرض وب� الناس، تتناىف والتديل، الذي هــو تحلّــل عــن كــل يشء، وليست الدا�ة هكذا، فإن 

  وتغافل حتى عن نفسه فضال عمن سواه، إال ّهللا وّهللا فقط.
 »� أره بعيني ورأيته بفٔودي مرت�«: آلـه و عليـه هللا صىلإن صاحب املعراج رأى ربه هناك بنور اليق�، وعىل حّد املروي عنه  

»ثُمَّ َدنا فَتََدّىل «ابا عن سٔول: هل رأيت ربك؟ ثم تال جو 
»نورا� أراه«وقال:  ٣

خرق له يف الحجب مثل سّم اإلبرة «: أن ٤
السـالم عليـهعىل حّد املروي عن االمام الرضا   »فرأى من نور العظمة ما شاء ّهللا أن يرى

ومــا نــور العظمــة بعــد خــرق  ٥
  نور املعرفة النهائية، املمكنة ملن سوى ّهللا.الحجب إال 

                                                        
 . ا������ ����وق �� ���� �� ���� �� ��� ا����اج.١

 
��ّ�   ا����م �������ده إ�� ���� �� ا����� ��ل: ��ٔ�� أ�� ا����  . ا������ ����وق ��٢ ر�� �� و ��؟  آ�� و ���� ا��� ����� رأى ر��ل ا

 ���ل: ��� ����� رآه، أ�� ���� ا��ّ� �� و �� ���ل: �� ��ب ا���د �� رأى، �� ��ه ������ و ��� رآه �����د.

 
 ..آ�� و ���� ا��� ���أ���� ����� �� ��� ا����� �� ��� ا��ٔ���ب ���   - ١٢٤: ٦. ا��ر ا�����ر ٣

 
 �� رأ�� ر��؟ ��ل: ..آ�� و ���� ���ا ���. ا��ر ا�����ر أ���� ���� و ا�����ي و ا�� ��دو�� �� أ�� ذر ��ل ��ٔ�� ر��ل ا��ّ�  ٤

 
 �� ����. ا����م ����. ا���� �ٕ����د ���� �� ��� �� ���� ا����  ٥
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َو لََقْد رَآُه نَزْلًَة أُْخرى: وقد توحي أن الرٔوة األوىل كانت عند النزلة األوىل، وبعد ما وصل إىل عمق من املعراج: سدرة 
فلكل نزلة عروج، وعّل الرٔوة هنا وهناك كانت ب� النزلة والعروج، حين�  ١عرج هكذا مرت�: آله و عليه هللا صىلاملنتهى، وأنه  

املعراج فهي أعىل املعراج،  كانت املعرفة بالغة الذروة، والتديل إىل النهاية،.. وملاذا عند النزلة؟ إذ هي النهاية يف س�
وألن النزلة قد تعني نزوله عن كافة اإلنيات، وخروجه عن جميع الحجابات، ولحد الصفر والاليشء، إذ يرتك وراءه 
كل يشء، فال يرى أي يشء، وإ�ا يرى خالق كل يشء، وقد أصبح بت�مه عينا وبص�ة، فرآه يف هذه النزلة وب� منتهى 

  ل، رآه ك� �كن أن يراه.املعراج ومبتدء النزو 
ِعنَْد ِسْدرَِة الُْمنْتَهــى. ِعنـْـَدها «؟ وهل إن الرٔوت� ه� يف مقام واحد؟... إنه رآه »أين«و ترى أين رآه؟ ـ لو صح هنا ـ 

ْدرََة ما يَْغىش   .»َجنَُّة الَْ�ْوى. إِذْ يَْغَىش السِّ
م الرٔوة عند سدرة املنتهى وما فوقها، ف� هي السدرة؟ فهناك أفق أعىل، ثم دنو، ثم تدل، ثم وحي، وبهذا األخ� تت

  وما هو منتهاها؟ وما هي غشاءها؟.
؟.. فهذه »عند الجنة املأوى«ان سدرة املنتهى فوقها، أو تحيط بها، وإّال فل� ذا � يقل  »ِعنَْدها َجنَُّة الَْ�ْوى«قد توحي 

  العندية توحي �اما �ا استوحيناه.
وهو حي � �ت، وصل إىل أرشف وأعــىل مــن الجنــة املــأوى، وهنالــك لــيس إّال مقــام  آله و عليه هللا ىلصفقد وصل الرسول  

يا محمد! إن هذا موقفي الذي وضعني ّهللا عــز «صاحب املعراج، إذ تركه صاحبه جربئيل عند سدرة املنتهى قائال: 
فقــف عنــدها، فتقــدم رســول ّهللا  وجل فيه، ولــن أقــدر عــىل أن أتقدمــه، ولكــن امــض أنــت أمامــك إىل الســدرة 

السالم عليهوتخلف جربئيل  آله و عليه هللا صىل
يس يل أن أجوز هذا املكان ولو دنــوت أ�لــة ! لآلـه و عليه هللا صىلتقدم يا رسول ّهللا  «وقال:  ٢

  ٣.»الحرتقت
فالرٔوة الثانية  ٤ان هناك مقاما فوق السدرة عله العرش، أو حجب النور، أو ه� واحد »رَآُه نَزْلًَة أُْخرى«و قد تلمح 

                                                        
؟ ���ل: آ�� و ���� ا��� ����� ��اب أ�� ���� �� ����: �� ��ج ����ل ا��ّ�   ا����م ����دق  . ��� �� أ��د�� ��ة، ��� �� ��� �� ا���١

.����� 

 
ِة ا�ُْ�ْ�َ���. ِ�ْ�َ��� «: �� ���� ا����م ����. ��� ا���ا�� �����ده ا�� ���� ا�������� ��ل ��ل أ�� ����  ٢ َو �ََ�ْ� َرآُه �َْ��ًَ� ا�ْ��ى. ِ�ْ�َ� ِ�ْ�َر

وا�� �� ������ ��� ��� ا�� ا����ء ���� ا���� ا�� ��� ا���رة و�� ������ دو��� و ��ل: �� ����! ...  ���� �����» َ���ُ� ا�َْ��ْٔوى

 ��� ا���� ا�� ��رة ا������ ����� ا���رة: �� ��ز�� ����ق ���. ا����م ����و�� ����� ا��ر��ت �� ا���دق  

���ل  ا����م ������ل: ���� ا���� �� ا�� ��رة ا������ ���� ��� �����   ا����م ����و�� ����� ا���� إ������ ا����� �� أ�� ����  

�� ��ا ا����� ������؟ ���ل: ���م أ����، �� ا��ّ� ��� ���� ����� �� ����� ��� �� ��� ا��ّ� ���� ��أ��  ٓا�� و ���� ا��� ���ر��ل ا��ّ�  

 ��� ��اك؟ ��ٔو�� ����� ا�� ا��ٔرض و أو�� ���ه ا�� ا����ء و �� ���ل:�� ��ر ر�� و ��ل ���� و ��� ا�����، ���: و �� ا����� �

 ���ل ر�� ���ث ��ات.

أ��ل: ��� ا����� �� ����� ����� �� ا����ن. ��������ن ��ل ���� و ��� ر��، أي �� ��� ��� و ���ب إ�� ���ب ا��ات 

 ا������ن.

 
 . ا������ �� ا�� ���س �� ���� ا����اج: ���� ��� ا�� ��رة ا������ و ا���� ا�� ا���� ...٣

 
���: ��ٔي ��� ��ج ا��ّ� �� و �� ���� ا�� ا����ء و ����  ا����م ������ ����� ا���وق �� ا����م ���� �� ����   ٩٩: ٣. ��ر ا������ ٤

 أ��ل �����ش �� ���� ٓا�� ���� ��ش ا������ و ������� ���� ا��ّ�.» ا�� ��رة ا������ و ���� ا�� ��� ا���ر و ����� و ����ه ���ك
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السدرة ح� النزلة، فهي إذا منزل هذه الرٔوة، فليكن فوقها مقام أعىل حتى ينزل منها إىل السدرة، ول�  كانت عند
فل� جاوزت السدرة انتهيت إىل عرش «تتحقق الرٔوة الثانية يف النزلة عند السدرة، وك� يروى عن صاحب السدرة: 

»رب العامل� جل جالله
»عىل فاستعىل فجاز سدرة املنتهى وكان من ربه قاب قوس� أو أد�«فقد  ١

٢.  
هذا، ولكن� األعىل هذا قد ال يتطلب وحيا ورٔوة أعىل، فإنها معرفية ويف املكانة، ال لرشف املكان فقط، أو أن تلّقي 

ا، ألنه ا�حى عن قبل النزلة كان يف واقع الرٔوة وملّا يدركهآله و عليه هللا صىلالوحي وإدراك الرٔوة، إ�ا كان عند النزلة، إذ إنه  
كونه وكيانه �ا تدىل يف مقام أو أد�، ثم عند النزلة رأى الرٔوة، وتلقى الوحي أم أوحي إليه فيه�، وكــ� أوحــي يف 

  .٣سائر الس�وات
األعىل فوق الس�ء السابعة العليا؟ فبمجرد أنه مكان ملاذا � يسمح  ثم ما هي سدرة املنتهى؟ هل هي فقط املكان

أن يدنو منها! فال بد أن تكون مكانة عليا، وإن كانت يف مكان أعىل آله و عليه هللا صىللجربئيل وال ألحد ممن سوى رسول ّهللا  
  فإن عندها جنة املأوى، فلن تصل أهل الجنة إليها مكانا وال مكانة.

د� «ٔوة املعرفية الحت عندها، وليس لهذه الرٔوة مكان، فلتكن مكانة فيها تتكشف الحجب، فيتحقق مقام و ألن الر 
  ل� يوحي إىل عبده ما أوحى!. »فتدىل

  نجد هنا تجاوبا تاما ب� ما يتطلب موقف السدرة، وما تعنيه لغة السدرة.
د يبرص، والبع� تح� من شدة الحــر، والســادر فالسدرة واحدة السدر، او هيئة خاصة منه، من سدر البرص: � يك

املتح�، والسدر: اسدرار البرص وتح�ه، وكل هذه تجمعها صيغة واحدة: السرت والظل، سميت بهــا شــجرة الســدر 
و اصــحاب اليمــ� مــا اصــحاب اليمــ�. يف ســدر «لك�ة غناءها يف االستظالل بسعة أوراقها، فهي من شجر الجنة: 

  ).۲۸: ۵۶(»مخضود
�ا ان ورقها تظل ظال واسعا، وتنظف عن الدرن، عرب عن مقام التديل بسدرة املنتهــى: منتهــى الســدرة: منتهــى و 

السرتة والحجاب ع� سوى ّهللا، وغاية النزاهة عن أدرانها، وا�ا سميت املنتهى لذلك، وألنها منتهى علم الخالئق، ثم 
، فل� تسرت وتحجب يف ذلك املقام عمن ســوى ّهللا، رأى ّهللا ليس ألحد ورائها علم، فانه من الغيب املخصوص باّ� 

ـ كذلك ـ هي الح�ة، أصبح الرسول   يف  آله و عليه هللا صىلببص�ة صافية دون حجاب، اللهم اال حجاب الذات، و�ا ان السدرة 
ســوى ّهللا، فــاخرتق منتهى الح�ة ملا وصل اىل منتهى املعرفة االلهية املمكنة له دون مــن ســواه، فاحتجــب عمــن 

فَكاَن قاَب قَْوَسْ�ِ أَْو أَْد�. «الحجب بينه وب� ّهللا: احتجب حتى عن نفسه فتدىل، بعد ما احتجب عن غ�ه إذ د� 
انتهيت اىل سدرة املنتهى وإذا الورقة منها تظل «وعىل حد املروي عن صاحب السدرة:  »فَأَْوحى إِىل َعبِْدِه ما أَْوحى

»كنت من ر� كقاب قوس� او اد�امة من األمم ف
إذا فأوراقها تظل وتحجب كافة األمم من كائنات العا�، وقــد  ٤

ان الورقة منها تظل «نها ما يف رواية اخرى: استظل صاحب السدرة يف ظلها واحتجب عن الكائنات كلها، وأحرى م

                                                        
: �� ���: ا�� رأ�� ا��� ���و�� ����� �� ا����م ������ل �� و���� ��   ٓا�� و ���� ا��� ���أن ا����ل   ��ما�� ����. ا����ل ����وق �� ���  ١

���� ا����� ا�� ��رة ا������ و��ت ������ �����: ا�� ا�� ا��ّ� �� إ�� إ�� أ�� و��ي، ����  - ا�� ���� - أر��� ��ا�� ��ٔ��� ������ ا���

��ه و ����� ��ز��ه، ���� �������: �� وز��ي؟ ���ل: ��� �� أ�� ����  ���� ��وزت ا���رة ا����� ����� �� ����، أ���� ��ز

 ا�� ��ش رب ا������� �� �����.

 
 : أ�� ا�� �� ��� ..ا����م ����  . ا������ج ������� ���� ���� �� ا����م ز�� ا������� ��� �� ا�����٢

 
 ».(و ���� ا�� ��� ا���ر و ����� و ����ه ���ك ١. ��� ��ل ���� ا����� ر�� ٣

 
 :آ�� و ���� ا��� �����ل ��ل ا����  ا����م ����. ا����: ����� أ�� �� ا�� أ�� ���� �� ���م �� أ�� ��� ا��ّ�  ٤
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  ١.»الدنيا
ِعنَْدها «ل الذات املقدسة:! وفإذا ورقة منها تظل الدنيا، فأوراقها كلها تظل اآلخرة والدنيا، دون ان تبقي ظال اال ظ

ترصيحة عىل كونها فوق الس�ء السابعة، محيطة بها، فتجاوب اآليت� الرصيحت� ان سعة الجنة سعة  »َجنَُّة الَْ�ْوى
ــ�واُت َو اْألَرُْض «الس�وات واألرض:  ــٍة َعرُْضــَها السَّ ... «... كعــرض ) (۱۳۳: ۳( »َو سارُِعوا إِىل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكــْم َو َجنَّ

�ِء َو اْألَرِْض  ) فيسقط سؤل: إذا كان عرض الجنة الس�وات واألرض فأين النار؟ و�ا ان الجنة ۲۱: ۵۷( »كََعرِْض السَّ
اآلن موجودة فلتكن الس�وات واألرض اآلن كاله� الجنة؟ فان آية السدرة تجيب عنه�: ان الجنة املأوى هي عند 

السابعة وتحت العرش، فلتكن النار تحتها، ثم ال جنة اآلن يف هذه الس�وات واألرض! سدرة املنتهى، فوق الس�ء 
  اال الربزخية ألهل الربزخ، وليست هي جنة املأوى.

ْدرََة ما يَْغىش: فهناك السدرة مغشية ك� هي غاشية، مغشية بحجاب الذات املقدسة اإللهية، وغاشية  إِذْ يَْغَىش السِّ
دسة وعىل الكل، فك� السدرة خرقت كل الحجب بينه وب� ّهللا، كذلك � تبق مكشوفة دون كل ما سوى الذات املق

حجاب، وا�ا غشيها ما يغىش: الذات املقدسة اإللهية التي تغىش دوما إال دون ذاتها، فهناك يف مقام التديل � يبق 
ْدرََة ما يَْغىش«م العارف� أّي حجاب إّال خرقتها السدرة، اللهم إّال حجاب الذات، الدائبة دوما أما »إِذْ يَْغَىش السِّ

ونعم  ٢
  ما ينشد الشاعر الفاريس عن هذه الحالة املعراجية:
  ر ذاتخيمة برون زد ز حدود وجهات پردؤ أو شد تتق نو 

  ت�گى هستى أز او دور گشتپردگى پردؤ آن نور گشت
  اى گويد از آن پرده باز كيست كز آن پرده شود پرده ساززمزمه

  و يقول آخر:
  در آن ديدن كه ح�ت حاصلش بوددلش در چشم وچشمش در دلش بود

  فلقد أصبح كله برصا روحيا دون زيغ وال غواية في� رأى:
إن بينه� وب� هللا أربعة «زلفى ما � يحصل ألحد من الخلق، وال لجربائيل وإرسافيل، إذيف هذا املقام حصل له من ال

»حجب: حجاب من نور وحجاب من ظلمة وحجاب من الغ�مة وحجاب من املاء
٣.  

ما «املعراجية نصيب البص�ة والفٔود، و إىل هنا كانت الرٔوة »ما زاغَ الْبََرصُ َو ما طَغى. لََقْد رَأى ِمْن آياِت َربِِّه الُْكْربى«
  ثم نصيب البرص أنه رأى من آيات ربه الكربى. »ُد ما َرأىc۷كََذَب الُْفٔو'

فالبرص ما زاغ: � �ل عن جهة املبرص إىل غ�ه ميال يدخل عليه به االشتباه، حتى يشــك فــي� رآه، ومــا طغــى: أن 
، ومتجاوزا ملحاذاته، فلم يقرص البرص عن املر� فيقع دونه، و� يزد يجاوز املبرص ويرتفع عنه، فيكون مخطئا إلدراكه

عليه فيقع وراءه، و� يتجاوز الحد املحدود يف عمله: أن يبرص الرب أو يحاول يف إبصاره، أو أن يتعدى بعض اآليات 
يلمــح بأنهــا اآليــات »ربه«ض، ك� وأن توحي بالتبعي »من«ف  »لََقْد رَأى ِمْن آياِت َربِِّه الْكُْربى«الكربى إىل كلها، وإ�ا 

  الكربى الربانية، فالصيغة الجامعة هنا

                                                        
 : ..آ�� و ���� ا��� ����� أ��� �� ��ه ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�   ا����م ����. ��ب ا�����د ������ي �����ده ا�� أ�� ��� ا��ّ�  ١

 
 ��� ��ر ا���رة. آ�� و ���� ا��� ���: ��� ر�� ا����ب ���� و ��� ر��ل ا���  ا����م ����. ا���� �� �����ه ��ل  ٢

 
�� ���� ���� ا����اج ا�����، ����ب ا���ر �� ���ب ذات ا��ٔ�����، و ���ب ا��� ا����م ����. ����� ا���� ���� �� ا���دق  ٣

ا����ود�� و ا�ٕ����ن ����� ��� �� ا������ت ����، ا�� �� د�� �����، و ��ـ�ب ا��ـ�ء و ا�����ـ�، ����ـ� ����ـ�ت ا���ـ�ة، ا��ـ� 

 ������� ���� ا����اج ��� ����� ����.
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»ببرصه من آيات ربه الكربى آله و عليه هللا صىلفرأى محمد  «
  ك� رأى ببص�ته ربه سبحانه وتعاىل. ١

و إذا كانت اآليات اآلفاقية الكربى مشمولة ملا رآه صاحب املعراج، فأحرى باآليــات األنفســية: الكــروبي� الكــرام، 
  .٢وأنبياء ّهللا العظام وأولياءه: أن يكونوا ممن رآهم يف املعراج، وك� وردت بذلك كله أحاديثنا

كَُر َو لَُه اْألُنْثى. تِلَْك إِذاً قِْسَمٌة ِضيزى ف� اظلمهــا قســمة أَ فََرأَيْتُُم الّالَت َو الُْعزّى، َو َمناَة الثّالِثََة اْألُْخرى، أَ لَُكُم الذَّ 
بينهم وب� ّهللا، أن أربابهم املزيفة الثالثة ترى، ولكن ّهللا تعاىل ال يرى، مه� اختلفت الرٔوتان برصا وبصــ�ة، أو أن 

إِذاً «مة يف الرٔوة ويف الذكورة واألنوثة : القس»تلك«لهم الذكر وله األنثى، إذ يجعلون ّ� ما يكرهون، ولهم ما يحبون 
  : ظاملة جائرة، فان ضاز �عنى جار وظلم.»قِْسَمٌة ِضيزى

فإذ قد ترون أنتم آلهتكم، فل� ذا �ارون الرسول إذ يقول: رأيت ر� بقلبي، ولو ان الرٔوة امل�رى فيها كانــت رٔوة 
  ال هنا وهناك مجال رٔوة األرباب، دون املالئكة وارضابهم!.جربئيل، انتفت الصلة بينها وب� رٔوتهم أربابهم، فاملج

و هذه األرباب: األصنام الثالثة، كانت كأن لها الزعامة ب� معبوداتهم، وعلها ـ ك� يقال ـ كانت �اثيل عن مالئكة 
كَُر َو لَهُ «ثالث، اعتربوهم بنات ّهللا وأخذوا يعبدون �اثيلهم، وك� توحي به  إذ ال صلة لها بــالالت  »اْألُنْثى أَ لَُكُم الذَّ

والعزى ومناة الثالثة االخرى، إال إذا كانت �اثيل لها يعبدونها، إذا فلها صلة باسطورة انوثة املالئكة، وك� يلمح من 
  انوثة هذه األصنام ايضا.

الذليلة املتاخرة يف املعبودية،  ثم االخرى يف مناة الثالثة األخرى، علها صفة ذم ك� يف أمثالها، اي: مناة اآللهة: الثالثة
  إذ كانت األصنام طبقات ك� كانوا هم طبقات طبقية عارمة يف العابدين واملعبودين.

يْتُُموها أَنْتُْم َو آبأوكُْم ما أَنْزََل ّهللاُ بِها ِمْن ُسلْطاٍن إِْن يَتَِّبُعوَن إِالَّ  اْألَنُْفُس َو لََقْد  الظَّنَّ َو ما تَْهَوىإِْن ِهَي إِّال أَْس�ٌء َسمَّ
جاَءُهْم ِمْن َربِِّهُم الُْهدى إّن هذه األس�ء، ليس تحتها من معا� األلوهية يشء، ال أصالة: أن تكون آلهة مستقل�، وال 
وكالة أن ينزل ّهللا بها من سلطان، فتكون آلهة موكّل�، وهم ال يتبعــون يف هــذه التســميات إال الظــن: كــل وهــم 

وهم يرفضونها إىل الهوى، وإ�ا تقودهم ظنونهم و ما  »َو لََقْد جاَءُهْم ِمْن َربِِّهُم الُْهدى«أي برهان،  أسطوري ال �لك
  تهوى األنفس.

                                                        
 �� ���� ���� ... ا����م ����. ��� ا���ا�� ����وق �����ده ا�� ���� ا�������� �� أ�� ����  ١

 
��ل: رأى ������ ��� ���� ا��ر ���  -�� ��ه ا��ٓ�� ا����م ������ّ�  . ا����ر �����ده ا�� ��� �� ���ث أو ���ه ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا٢

 .١٢٥: ٦ا���� ��� ا����، �� ������ ���ح �� ���ٔ �� ��� ا����ء و ا��ٔرض، و ا��ج ���� أ�� ا���� �� ا�� ����د ا��ر ا�����ر 

 أ��ل و ��ه ��ر�� ا������ ا��������.

رأى ������ �� ��ر�� ����� ��ه ا���ة و ��ة أ��ى، و ذ�� أن ��� ������ ���� «�� ا��ٓ��:  �ما��� ����و�� ا������ ����وق �� ���  

 ��� �� ا��و������ ا���� �� ��رك ����� إ�� رب ا�������.

 أ��� ���� ��� و ��ٔ��� �� أ���ء ��� ��ل ا��ّ�: ا����م ����أري ا������   آ�� و ���� ا��� ���و�� أ��د�� ��ة أ��  

��� رواه ���� رواه ا���� �� �����ه ����ه �� أ�� ��� » ْ�َ�ْ� َ�ْ� ا�ْرَ��ْ�� ِ�ْ� �َْ��َِ� ِ�ْ� ُرُ��ِ�� ا� َ�َ��ْ�� ِ�ْ� ُدوِن ا���ْ��ِ� آ�َِ�ً� ُ�ْ�َ�ُ�ونَ  وَ «

 .ا����م ����ا��ّ�  

���ل ���� �� ���! إن ا��ّ� أ���ك ��� �� ���  ٓا�� و ���� ا��� ���و�� ����� ا���� �����ده إ�� أ�� ��دة ا��ٔ���� ��ل: ���� ر��ل ا��ّ�  

��ا��، ا�� أول ذ�� ����� أ��ي �� إ�� ا����ء ��ل �� ������: ا�� أ��ك؟ ����: ����� ورا��، ��ل: ادع ا��ّ� ����ٔ�� ��، ����ت 

ا������ ����� ��� و ����� ����، و�� أ��ل ا��ّ� و إذ ������ ���، ا�� ����: و ا�� ا���دس ��� أ��ي �� ا�� ا����ء ��� ا��ّ� �� 

���ل: �� ��ّ� �� و �� آ�� �� ا��� ���، أ��ل: ���� ���  ا����م ������ل: ��ن أ��� ا������  ا����م ����ا����� ���� ���� �� أ�� ����  

��ت ا����م �������� راى �� آ��ت ر�� ا����ى ����  ٓا�� و ���� ا��� ���ا����   �� ا����  آ�� و ���� ا��� ���ا��ّ�، ����� ����� ا������ ��� رآه  �� ا��� آ

 ��ن ��� رآه ا���� ���� ا����اج. ا����م �������� ا������ و ���� ا���و����، و أ��د���� ������ة أن ����  
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