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 بْب يدي كتاب " العقل اإلسبلمي "
 بقلم الدكتور علي مقلد                                             

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
 آلو وصحبو األبراروالصبلة والسبلـ على دمحم و 

 
 ا٢بمد هلل  

 
 وبعد

" للعبلمة الشيخ عبد الكرًن آؿ  العقل اإلسبلميتيسر رل ٕبمد هللا مراجعة كتاب "  
مشس الدين . وأحب أف أدوِّف مشاعري بعد أف انتهيت من قراءتو األوذل وأقوؿ األوذل ألين 

 أرغب إف تيسر رل األمر ِف مطالعتو اثنية وأكثر .
 

 عطي القارىء نفحة إٲبانية فريدة .فالكتاب ي 
وبتواضع أقوؿ إين مكّرس وقٍب ٤براجعة الكتب الدينية ٗبذاىبها ا٤بختلفة وٖباصة  

األحاديث النبوية الشريفة . ولكِب دل أحّس بعظمة التوحيد وأٮبيتو ِف اإلسبلـ كما أحسستو 
 عند مراجعة ىذا الكتيب الصغّب ا٢بجم إذا قورف بغّبه ِف موضوعو .

 
 فهل سّر ىذا الكتاب َّنبع من ببلغتو . 

 
 والببلغة حسن األداء أبخصر الكبلـ وأوجزه . 

 
ىل ِف الكتاب أسرار من القرآف ، واآلايت القرآنية ٢بمتو وسداه ومبدأه ومنتهاه .  

 والقرآف ال تنضب معاجزه . 
 
 ىل ِف الكتاب ارتقاء ِف فهم مراتب التوحيد إذل أعبلىا . ػ
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 ا ىو معلـو مراتب أربع ورٗبا أكثر :وللتوحيد كم 
 توحيد ا٤بنافقْب الذين يظهروف أبلسنتهم التوحيد وقلوهبم خالية منو . ػ
توحيد ا٤بقلدين الذين يذكروف التوحيد أبلسنتهم  ويؤمنوف بو ال عن تفكّب بل ابلوراثة   ػ

 وٕبكم ٩باشاة  الناس فيما يقولوف .
صْب الذين ٰباولوف جه ػ دىم اإلىتداء إذل أدلة عقلية صحيحة تثبت ما توحيد ا٤بمحِّ

ورثوه من معتقد ابلتوحيد . وىؤالء ٙبكمهم ٨بافة هللا وتقواه فهم يسألوف هللا ا٥بداية إذل  صراطو 
 ا٤بستقيم وىم على خوؼ دائم من أنفسهم وعلى إٲباهنم أف ينازعهم الشيطاف فيو . 

رحلة الشك إذل اليقْب ، فأعاهنم هللا عز وأخّبًا توحيد العارفْب ، وىم الذين ٘باوزوا م ػ
وجل على أنفسهم فأزىر مصباح ا٥بدى ِف قلوهبم ، وخلعوا سرابيل الشهوات من نفوسهم ، 

 أبصروا الطريق ا٤بستقيم فسلكوه مطمئنْب .
وسيكوف واضحاً ٤بن يطالع ىذا الكتاب  بتجرد من أية رواسب أو تعصب لغّب هللا ، أو 

ة سوداوية ، أف الشيخ عبد الكرًن آؿ مشس الدين واحد من ىذه ىوًى مضل  ، أو مزاجي
تبارؾ و ا٤برتبة ، مرتبة العارفْب الذين ىزموا الشيطاف بعوف رهبم ووىبوا أنفسهم هلل عز وجل 

 وتعاذل .
ىل سر الكتاب كاف ِف الروح اإلشهادية واإلستشهادية ا٤بنبعثة من طياتو فكأف الشيخ   

  تشهاد الواردة ِف القرآف الكرًن :ره تكاليف آايت اإلشهاد واإلسشدتو أكثر من غّبه ِف عص
 

 ... {. وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُماًة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النااسِ }   
  (301) البقرة /

َص اّلّلُ الاِذيَن  ، بُّ الظااِلِمْبَ َولِيَػْعَلَم اّلّلُ الاِذيَن آَمُنوْا َويَػتاِخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َواّلّلُ اَل ٰبُِ }  َولُِيَمحِّ
 {.آَمُنوْا َوٲَبَْحَق اْلَكاِفرِيَن 

 (303ػ 304) أؿ عمراف           
 ِف  اآلية  األوذل وىو اإلشهاد , فكلمة شهداء ِف اآلية الثانية ٥با معنياف : األوؿ الذي

سن رمح أو سيف أو على سن قلم ، والثاين وىو اإلستشهاد أي بذؿ النفس ِف سبيل هللا على 
أو كبل ا١بهادين األصغر واألكرب معًا . ويبدو أف هللا عز وجل أراد ىذه  ا٤ببلبسة  بْب ا١بهادين 

 ، أي بْب ا١بهادين وغاية كل منهما .
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 ِف ىذا الشأف :  ووىنا تتجلى روعة حديث  رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآل
داء " أو كما قاؿ  صلى هللا عليو وآلو . ونفس " مداد العلماء أفضل من دماء الشه

 ها كلمة شهادة أو شهيد أو شهداء.ىذا الذي نقولو  ٪بده تقريبًا ِف ٝبيع اآلايت الٍب وردت في
 ونكتفي للداللة ابآليتْب التاليتْب ، قولو  تعاذل : 

 
َا َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء ابِ }  لناِبيَِّْب َوالشَُّهَداء َوُقِضَي َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر َرهبِّ

نَػُهم اِب٢ْبَقِّ َوُىْم اَل يُْظَلُموفَ   { .  بَػيػْ
 (25) الزمر/          

 وقولو عز وجل :
 

أَنُفِسُكْم َأِو لىعَ  اَي أَيػَُّها الاِذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَػوااِمَْب اِبْلِقْسِط ُشَهَداء ّلِلِّ َوَلوْ } 
قْػَرِبَْب ِإف َيُكْن َغِنيًّا َأْو فَػَقّبًا فَاّلّلُ َأْوذَل هِبَِما َفبَل تَػتاِبُعوْا ا٥ْبََوى َأف تَػْعِدُلوْا اْلَواِلَدْيِن َواألَ 

 { .َوِإف تَػْلُووْا َأْو تُػْعِرُضوْا فَِإفا اّلّلَ َكاَف ٗبَا تَػْعَمُلوَف َخِبّبًا
 (311)النساء/          

،  كوف الكاتب ، بسيف كتب أـ بقلمْبيشك بويكاد قارىء " العقل اإلسبلمي " 
 وٕبرب غمس  أـ بدـ  كرببلئي .

معطيات الكتاب:  كل شيء ، يقينًا  إف السر ىنا ِف بل ىو التوحيد ِف الكتاب  فوؽ  
 ِف ٝباؿ ديباجتو وعمق مضامينو . والسر  ىو توفيق  هللا وأتييده  وتسديده للشيخ ا٤بؤلف .

 
أف  ىذل هللا  الذي ىو غاية  الغاايت ، خّب شاىد علوىذا  الكتاب ٗبا فيو من دعوة إ

هللا  سبحانو يهدي  إذل مقاليد أرضو و٠باواتو من ٱبلص لو نيتو وقلبو  وعبادتو ِف كل زماف 
 ومكاف ، ومن  ىذه ا٤بقاليد  ، القلم  :

 

 { . ف َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروفَ } 
 (3) القلم/        
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ز وجل يقسم بكثّب ٩با خلق ، ولكن يقسم ٗبا ىو حق وٗبا ىو وا٤ببلحظ وا٤بعلـو ، أنو ع
خّب  .  وىو إذ يستحيل أف يقسم  بباطل ،  فإف قسمو إذف )... وما يسطروف ( يعِب  ما 
يسطروف من ا٢بق وما يسطروف من ا٣بّب  وما يسطروف من ا١بماؿ الذي ال فحش فيو وال 

وال كفر وال شرؾ  ، وال هتتك وال ٛبّيع وال رذيلة  ) وال جداؿ ابلباطل ليدحضوا بو ا٢بق ( 
 فلتاف ، وال بدع ِف الدين وال ضبلالت .

أوسع وأرحب مساحات من مساحة الفن للفن  {  ف َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروفَ } وتبقى  
والفكر الضارب خبط عشواء . فػ ) خبط عشواء ( تبقى مهما حّلق فيها الفكر وجّنح فيها 

ف َواْلَقَلِم َوَما } ٙبت  ىذه السماء الدنيا ، بينما مساحات ومسافات ا٣بياؿ ٧بصورة  
عرضها السماوات واألرض ) من فعل عرض وليس العرض مقابل الطوؿ ( أعدت {  َيْسُطُروفَ 

للمتقْب ، ٯبوبوهنا ابلفكر واب٣بياؿ ، وبعضهم ابلنفس  وابلروح ، مث يوماً ما ػ ١بميع أىل الزلفى ػ  
   ا٤بطلق ا١بناح وا١بماؿ . ابلواقع ا٢بسي

 وِف ٝبيع ىذه ا٢باالت يعطوف مقاليدىا أو من مقاليدىا :  
   
اا َعِمُلوا َولِيُػَوفِّيَػُهْم َأْعَما٥َبُْم َوُىْم اَل يُْظَلُموفَ }     { . َوِلُكلٍّ َدرََجاٌت ٩بِّ
 (35) األحقاؼ/          
 }  ّف َواْلَقَلِم  َوَما كرٲبة  وىكذا ٪بد الكاتب  والكتاب ِف ظل ىذه اآلية  ال  
 ، يستعرضاف الكوف األرحب ، ومنو السبع ٠باوات وما فيهما وما بينهما،َيْسُطُروَف { 
 دليلهما األوثق ، ىادايً ومسدداً ومعلماً ومرشداً ، كبلـ هللا : أي القرآف الكريػم . 
 ترى ذلك ِف مواضيع الكتاب التالية :   

 كوف ( .) القرآف بْب العقل وال 
  . ) كتاابف ِف كتاب هللا  : القرآف والفلك ( 

  . ) القرف العشروف ا٤بيبلدي ِف مواجهة أشراط الساعة ( 

فهل ىذا الذي ذكرت ىو سر الكتاب ، أـ أف سر الكتاب يكمن ِف قدرتو على شّد  ػ
هرب  كل منا القارىء كي ٲبعن النظر جيدًا ِف مصّبه ِف الدنيا وِف اآلخرة ، ىذا ا٤بصّب الذي يت

 من النظر فيو ٨بافة أو جهبلً أو تقصّباً .
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أـ تصديو ٤بواضيع تّلح ِف أذىاف ا٣باصة ولكنهم يتهربوف منها  إذل التلهي بطروحات ال  ػ
٘برح الرأي العاـ : كموضوع : القرآف والعلـو ا٢بديثة ، القرآف وا٢بضارة ، القرآف وعلم الفلك 

 هللا عز وجل ىو صاحب العصر والزماف دوف غّبه ..... وٖباصة موضوع ا٤بهدي : وأف 
ال شك أف فرادة الكتاب وجاذبيتو تكمن ِف كل ما ذكرَّن . ولكن سّر سره ، ىو أف  

 الكاتب انطلق فيو مسَبشداً ابهلل وحده دوف ٝبيع خلقو ، ودل ال، وىو سبحانو يقوؿ :  
 

ْقُو ِمْن َحْيُث اَل َٰبَْتِسُب َوَمن يَػتَػوَكاْل َعَلى اّللِا َويَػْرزُ  َوَمن يَػتاِق اّللاَ ٯَبَْعل لاُو ٨َبَْرًجا}
ُ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا  {. فَػُهَو َحْسُبُو ِإفا اّللاَ اَبِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اّللا

 ( 1ػ  3) الطبلؽ /       
 

مث احملبة  أما غايتو من كتابو ىذا كما بدا لنا ، فهي أواًل أف يرفع إليو حبو األعظم ،
لص ِف توحيده هلل ، ا٤بخإبخبلص ، ٧ببة العادل ا٤بوحد ا٤بخلصة للناس ، ٧ببة الشاب ا٤بندفع 

 ٧ببة اإلنساف احملب لئلنسانية  ٝبعاء .
 

ما أوجزه ىو ِف مقدمتو الٍب ىي مناجاة ٧بب مهاجر إذل حبيبو ، أكثر ٩با  يوضح ذلك،
كرًن  :  ) فاجعل اللهّم ىذا الكتاب سبيل ىداية ىي  مقدمة  للكتاب  ،  وفيها يسأؿ ربّنا  ال

 ورٞبة و٪باة ، ورفع درجات لعبادؾ ( .
 

فمن كاف هللا ىاديو ودليلو ، ومن كاف  اإلخبلص ِف العمل سبيلو ، و٧ببة الناس بغيتو ، 
 فإف التوفيق سيكوف حليفو إف شاء هللا  .

 
 وآخر دعواَّن أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب  .
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اب٠بك األعظم واب٠بك األكـر

 
ه  اي حبيباه اي هللا اي رابا

 أنت وليي ِف الدنيا واآلخرة  . 
 بك اىتديُت ، وبنعمتك أصبحُت وأمسيت .  
فمما وىبتِب ، وما علمتِب ، و٩با تفضلت عليا ، ىذا الكتاب . أسألك بكـر وجهك  

وليائك  ِف الدنيا واآلخرة ، ويستنُّب بو ا٤بستنّبوف من أىل السماوات الذي ِٙبُن إليو قلوب أ
 واألرض ،  أف تتقبل مِب ىذا القرابف ، أتقرُب بو لوجهك الكرًن . 

دنياي وآخريت ، واي ريب ، أنت و اي حياة قليب ، ونور بصري وبصّبيت ، وروحي وراحٍب ،  
 حسيب وحدؾ ال شريك لك .

 ، ورفَع درجات لعبادؾ . و٪باةٍ  ب ، سبيَل ىدايٍة ورٞبةٍ فاجعل اللهم ىذا الكتا 
أعوذ بعفوؾ من عقوبتك ، وأعوذ برضاؾ من سخطك  ، وأعوذ بك منك . ال أحصي  

 عليك ثناًء ، أنت كما أثنيتَ  على نفسك ، لك ا٢بمد ولك الشكر .
ك وأب٠بائك ا٢بسُب ، وابإلسم األعظم جامع األ٠باء ، وبك اللهم أسألك ، ٕبق 

 وقػدسػك   وبػحق   ال   إلػو   إالّ  أنت  ،  أف  ترٞبنػا  ،  وتعفػو عنػا وتوفقنػا 
 

 بنصػرؾ ، وتفتػح لنا الفتػح ا٤ببْب . لطاعاتك ، و٘بنبنػا  معػاصيػك  ، وتؤيػدنػا 
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 لك ا٢بمد وسبلـ على عبادؾ الذين اصطفيت . 
 

رت نفسػك ، وكما ينبغي لكـر لك ا٢بمػد ولك الشػكر كمػا ٞبػدت نفسػك ، وكما شكػ 
 وجهك . 

 
 

 عبدؾ اي ال إلو إال أنت اي أكـر األكرمْب      
 عبد الكرًن آؿ مشس الدين       
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(3) 
 

ُ الاِذيَن آَمُنوا }    { ِف اأْلَْرضِ  لََيْسَتْخِلَفنػاُهمْ  ........َوَعَد اّللا

 العلم ا١بهنميودّمر هللا االٙباد السوفيايت : نصف 
 فإذل مٌب النصف اآلخر ؟!

َن اْلِعْلِم َوَحاَؽ هِبِم ماا َكانُوا بِِو َيْستَػْهزُِئوف}....  َفرُِحوا ٗبَا ِعنَدُىم مِّ

 .فَػَلماا رََأْوا أبََْسَنا قَاُلوا آَمناا اِبّللِا َوْحَدُه وََكَفْرََّن ٗبَا ُكناا بِِو ُمْشرِِكَْب 

 ْم ِإٲبَانُػُهْم َلماا رََأْوا أبََْسَنا ُسناَت اّللِا الاٍِب َقْد َخَلْت ِف فَػَلْم َيُك يَنَفُعهُ 
 : غافر ( . 41ػ  40{ .  )  ِعَباِدِه َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلَكاِفُروفَ 
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ُ الاِذيَن آَمُنوا }    { ِف اأْلَْرضِ  لََيْسَتْخِلَفنػاُهمْ  ………َوَعَد اّللا
 ( 11) النور :          

 
 

 ميومزؽ هللا االٙباد السوفيايت : نصف العلم ا١بهنّ 
 فإذل مٌب النصف اآلخر ..

 
َأَو دلَْ َيِسّبُوا ِف اأْلَْرِض فَػَينُظُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الاِذيَن َكانُوا ِمن قَػْبِلِهْم َكانُوا }  

ًة َوآاَثرًا ِف  ُهْم قُػوا َن اّللِا ِمن َواؽٍ  ُىْم َأَشدا ِمنػْ  اأْلَْرِض فََأَخَذُىُم اّللاُ ِبُذنُوهِبِْم َوَما َكاَف ٥َبُم مِّ
 }P

(3 )
P. 

أما ٫بن ا٤بسلمْب ِف أقطار الدنيا ، فهل من فائدة أف نقوؿ  بعد كل كشف من كشوفهم  
متنا نبأ ذلك ؟! ، كنا نعلم ىذا ، وِف قرآننا اجمليد ذاؾ ، وِف إخبار نبينا صلى هللا عليو وآلو وأئ

 . 
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ال ريب أف معارفنا وعلومنا األصيلة ، تفتح أماـ عقولنا ا٤بسلمة هلل ، أبوااًب فيها الضوُء  
وفيها اليقْبُ  ، ٩با ٯبعُل النفَس ِف عافيةٍ  ، فتشعرُ  ابلطمأنينِة إذل ا٤بصّب ، إنطبلقًا ِمْن الثقِة 

  الكاملِة أبفا وْعَد هللِا َحق : 
ا النااُس اتػاُقوا رَباُكْم َواْخَشْوا يَػْوًما الا ٯَبِْزي َواِلٌد َعن َوَلِدِه َواَل َمْوُلوٌد ُىَو اَي أَيػُّهَ } 

ًئا ِإفا َوْعَد اّللِا َحقٌّ  P.. {َجاٍز َعن َواِلِدِه َشيػْ

(3 )
P. 

 وصحيػح  أف  قوماً  صبّػوا  كل  اىتمامهم  على  عمارة  الدنيا  ،  وبنوا   لذلك
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 33سورة غافر ، اآلية   (3)
 .  11سورة لقماف ، اآلية  (3)

ا٤بشاريع وا٤بصانع وىم أىل ظلم وبطش وطغياف ، كأىل مدنية اليـو ، أنذرىم هللا بقولو عز 
 شأنو : 
ُنوَف ِبُكلِّ رِيٍع آيًَة تَػْعبَػُثوَف }   َوِإَذا  . َوتَػتاِخُذوَف َمَصاِنَع َلَعلاُكْم َٚبُْلُدوفَ  .أَتَػبػْ

P{ َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َجباارِيَن 

(3)
P . 

و٤با دل يرعووا ودل يقلعوا عن طغياهنم  وكفرىم ، أرسل عليهم عذااًب استأصلهم من  
 جذورىم  ، وجعل مدهنم ومدنيتهم قاعاً صفصفاً ..

ولكن ذلك ٯبب أف يكوف حافزًا للمسلمْب على تطهّب أنفسهم ، وتطهّبكل األرض ،  
 ئها ِف مرضاة هللا تبارؾ وتعاذل : وبنا

ُمِنيِبَْب ِإلَْيِو َواتػاُقوُه َوَأِقيُموا الصابَلَة َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَْب ِمَن الاِذيَن فَػراُقوا }  
P{ ِدينَػُهْم وََكانُوا ِشيَػًعا ُكلُّ ِحْزٍب ٗبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَف 

(3)
P . 

باده ا٤بؤمنْب ولتزكيتهم ال يرضى ٥بم حٌب السكُب ِف منازؿ فإف هللا عز وجل لتشريف ع 
أىل ا١بور والفساد والطغياف . فهو سبحانو ِف سياؽ إنذار للناس يـو أيتيهم العذاب يقوؿ عز 

 شأنو :
P{  َوَسَكنُتْم ِف َمَسػاِكِن الاِذيَن ظََلُموْا أَنُفَسُهمْ }  

(1)
P . 

، ٯبب األخذ اب٢بكمة وا٤بوعظة ا٢بسنة وا١بداؿ  وللقياـ ٗبهمة تطهّب األرض وإصبلحها 
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ابلٍب ىي أحسن  ، حٌب إذا دل ينفع ذلك كلو ، قضى هللا للمسلمْب إصبلح األرض وعمارهتا 
على انقاض الذين ظلموا أنفسهم وا٤بستبدين وا٢باقدين على شهادة أف ال إلو إالّ هللا دمحم رسوؿ 

لة القضاء ا٤برـب ، ٤بصلحة اجملاىدين ِف سبيل هللا ، هللا صلى هللا عليو وآلو وىذا الوعد ٗبنز 
 وذلك ِف قولو عز وجل : 

  اَي أَيػَُّها الاِذيَن آَمُنوْا َمن يَػْرَتدا ِمنُكْم َعن ِديِنِو َفَسْوَؼ أيَْيت اّلّلُ بَِقْوـٍ ٰبُِبػُُّهمْ }  

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 335سورة الشعراء ، اآلية  (3)
 . 13ـو ، اآلية سورة الر  (3)
 . 01سورة إبراىيم ، اآلية  (1)
 

{  َلْوَمَة آلِئٍم َوٰبُِبُّونَُو َأِذلاٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنَْب َأِعزاٍة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ٯُبَاِىُدوَف ِف َسِبيِل اّللِّ َواَل ٱَبَاُفوَف 
P

(3)
P . 

 وقولو تبارؾ وتعاذل : 
ِف اأْلَْرِض َفَمن َكَفَر فَػَعَلْيِو ُكْفُرُه َواَل َيزِيُد اْلَكاِفرِيَن   ُىَو الاِذي َجَعَلُكْم َخبَلِئفَ }  

P{ ُكْفُرُىْم ِعنَد َرهبِِّْم ِإالا َمْقًتا َواَل َيزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُىْم ِإالا َخَسارًا 

(3)
P . 

مضافاً  وطبعًا ا٤بقصود ابلكافرين ىنا ٝبيع أنواع ودرجات الكفرة حكامًا و٧بكومْب ، 
 إليهم  كفرة ا٤بسلمْب ، بْب مرتد ومنافق ، وجانح ومنحرؼ ، و٧بازب لغّب هللا رب العا٤بْب : 

اا َعِمُلوا َولِيُػَوفِّيَػُهْم َأْعَما٥َبُْم َوُىْم اَل يُْظَلُموفَ }   P{  َوِلُكلٍّ َدرََجاٌت ٩بِّ

(1 )
P. 

 
*     *     * 

اؿ ، ولكن نظرة عرب ا٤بعادالت اإل٥بية ، أقلها قد يبدو ىذا األمر ، وكأنو حلم بعيد ا٤بن 
ِف اتريخ ما بعد اإلسبلـ ، تثبت حقيقة ما نعتقد ونقوؿ . فقد اجتمع أىل األرض قاطبة على 
٧باربة دين هللا الذي َأْرَسَل بو دمحمًا صلى هللا عليو وآلو ، وما تركوا وسيلة فكرية وال مالية وال 

زو شرسة على الدين ا٢بنيف . فماذا كانت النتيجة ؟ كانت عسكرية ، إاّل شنوا هبا ٞببلت غ
أف سقط الفكر الغنوصي ِف فارس بعد أف حكمها دىرًا ، وحاوؿ دىاتو وفبلسفتو أبمضى 
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أقبلمهم أف ٯبرحوا وجو اإلسبلـ الوليد ، فتحطمت األقبلـ ، وأصبحت الغنوصية وا٤بانوية 
وغدت نسيًا منسّيًا . ومع ركيزة تلك ا٢بضػارة  وا٤بذاىب اإلثنياة كأهنا دل ٙبكم ِف الدىر ، 

سقطػت عسكريتهػا الضخمػة ، الٍب كانػت ٙبكػم أكثػر من نصػف العػادل .  والعجيػب ِف 
اإلسػبلـ الوليػد أنػو استطػاع أف ٲبضػي قدمػًا دوف أف يعلػق  أبذيػالػو شػيء مػن الشػرؾ الٍب ٞبلتػو  

 تلك  الفلسفػات إذل اليهػوديػة 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  10سورة ا٤بائدة  ، اآلية  (3)
 . 15سورة فاطر ، اآلية  (3)
 .  35سورة األحقاؼ ، اآلية  (1)

 

ا بتعدد اآل٥بة ، فضبًل عن القدرية  موالنصرانية  ، فأزالتهما عن مبدأ التوحيد اإل٥بي ، وأسقطته
 ريف الكلم عن مواضعو .وا١برح ِف عدؿ هللا ، وكذلك  الكذب عليو سبحانو ، وٙب

 
كذلك كاف وقوع اإلسبلـ بْب فكي كماشة اليهودية والنصرانية ، حٌب ٚبلوا عن البقية  

الباقية من دينهم السماوي ، بسبب ا٢بقد وا٢بسد ، الذي أيكل الدين كما أتكل النار ا٢بطب 
رسولو صلى هللا عليو . فكاف ٥بم  من هللا الوعيد اب٣بزي وا٥بلكة ، وللذين اتبعوا قرآنو وسنة 

 وآلو وأوليائو عليهم السبلـ  الذين قاؿ فيهم سبحانو :
 

ُهم }   ُهم مان َقَضى ٫َبَْبُو َوِمنػْ ِمَن اْلُمْؤِمِنَْب رَِجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اّللاَ َعَلْيِو َفِمنػْ
P{  َتِظُر َوَما َبداُلوا تَػْبِديبلمان يَن

(3)
P. 

الدارين ، وإدراجهم ِف سلسلة األنبياء واألولياء ، والشهداء كاف وعده إبكرامهم ِف  
والصديقْب . يستفاد ذلك كلو من ا٥بجمات الفكرية والعسكرية ، إذل ا٥بجمات النفسية 
وا٢بصارات اإلقتصادية ، عرب التاريخ على اإلسبلـ . مث اطمئناف ا٤بسلمْب رغم ذلك كلو إذل 

 النصر من قولو عز وجل :
وْا نُوَر اّللِّ أبَِفْػَواِىِهْم َوأيَََْب اّلّلُ ِإالا َأف يُِتما نُورَُه َوَلْو َكرَِه ئُ َأف ُيْطفِ  يُرِيُدوفَ }  
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P{ اْلَكاِفُروَف 

(3)
P . 

فبناء على ىذا ٯبب على ا٤بسلمْب أف يوقنوا ابلنصر احملتـو ، وا٤بتوقع قريبًا إبذف هللا  
ضبللة ، وتفرد ا٤بسلمْب ابلتمسك ابلدين ا٢بنيف ، اجمليد ، بناء على امتبلء األرض ابلكفر وال

وكذلك  تفردىم أبهنم أصحاب الدين الوحيد ِف األرض  الذي ٲبلك كتااًب ٠باوايًّ صرفًا ، ودل  
ٰبّرؼ ودل يعّدؿ ودل يبّدؿ ، ولعل ذلك ػ إضافة إذل فكر التوحيد ػ أىم ركيزة حضارية ، من شأهنا 

 اسها ِف  رضى خالق  الكػوف وحاكمػو . فتجنبناأف ٙبفظ ا٢بضارة ا٤ببنية على أس
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 31سورة األحزاب  ، اآلية  (3)
 . 13سورة التوبة ، اآلية  (3)

ق والدمػار ، وأحياًَّن ابإلابدة سخطو وغضبو ، ا٤بتمثل عادة ابلقصف وا٣بسػف واإلغراؽ وا٢بريػ
.  

 وىكذا ومن ىنا البداية .. 
ِف صراع  مع أعٌب الدوؿ ا٤بعادية لئلسبلـ . أماػا األخُذ أبسباب القوة  فنحن اليـو 

الظاىرية ، من أبس وإقداـ ، وتنظيم وتدريب ، وحصر أىداؼ ، واعتماد سياسة حكيمة ، 
هتادف ىذا لتتفرغ لذلك ، حٌب إذا كسرت شوكة األعٌب ، عادت لؤلدىن خطرًا . كما وعلينا 

يح ، واحَباـ السبلح والذخّبة . ومعرفة أف ا٤براد هبا دفع وضع ا٣بطط ، فضبًل عن التسل
األعداء وقتلهم . إضافة إذل اختيار قياديْب ٨بلصْب ، ال يغّبىم بريق ا٤بنصب وال إغراء ا٤باؿ ، 
وال يعميهم حب األىل والعشّبة ، وا٤بزاٞبة على القيادة وا٤بكاسب ، والتعبد لذواهتم واإلغَبار 

الك من الصفات الذميمة الٍب إذا اجتمعت على قياديٍّ ، عراضتو ٢باالت هبا ، إذل آخر ما ىن
أبشعها ا١بنب واإلنكفاء ، والسقوط ِف حباالت الشياطْب . أقوؿ أما األخُذ أبسباب القوة 
الظاىرية ىذه ، امٌر تلزمو كلُّ الشعوب : القوية والضعيفة . والقاعدة العامة ا٤بنطقية ، ىي أف 

الضعيف ، ولكن كثّبًا ما ٰبصل ِف التاريخ أف تنعكس القاعدة ، يعِب أف  ينتصر القوي على
 يسقط ا٤بنطق ٤بصلحة الضعفاء ، ىذا ِف ظاىر األمور .
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*   *   * 
 

أما وقد اصطدمت الفلسفة ا٤بادية هبذه الظاىرة ، فكاف لزامًا عليها أف ٚبرجها إخراجاً 
الرائع على أمّبكا ، مع الفارؽ ا٥بائل بْب ضعف األوذل مادايً . وعزاز موقفها ىذا ، انتصاُر فيتناـ 

 وفقرىا ، وقوة الثانية وغناىا . وىو انتصار أشبو  ما يكوف ابنتصار ديك على ثور ىائج . 
ـ الٍب تعززت  3533من ىنا اعتناؽ الشعوب ، النظرية ا٤بادية ، منذ الثورة البلشفية 

 ، مث ثورة فيدؿ كاسَبو الكوبية ِف قلب أمّبكا بعدىا ابلثورة الصينية ، وبثورات شرؽ أورواب
ا١بنوبية . مث ابإلنقبلب األثيويب . وٯبب أف نبلحظ ىنا ، ِف سلسلة الثورات ىذه ، أهنا كلها 

 ٪بحت ٙبت شعار  " كفاح  الشعوب ا٤بسلح ِف سبيل ا٢برية   ..  والدين ػ  كما قاؿ
 زعيم الثورة البلشفية لينْب ػ أفيوف الشعوب " .

 
وبينما الناس ِف الشرؽ والغرب مشدوىوف هبذه الشعارات ، مسحوروف أماـ بنايتها  

الشا٨بة على أساس النظرية ا٤بادية ، إذا هبذه البناية تنهار فجأة ،  أماـ إبراؽ وإرعاد ٞبلتهما 
صيحة هللا .... أكرب . وشعار " ا١بهاد ِف سبيل هللا " وشعار " إحدى ا٢بسنْب : النصر أو 

 ادة " .الشه
  
 وىكذا أصبحت صرخة التوحيد ، حيثما انطلقت من فم ا٣بميِب وأفواه مبليْب الثوار، 

هتدـ عرشًا ىنا ، وتصرع دواًل عظمى ىناؾ ، وانشلت اآللة ا٢بربية ، وٙبطمت طائرات الغزو 
بصاعقة  مثل صاعقة عاد وٜبود .  ووجهوا  األقمار الصناعية ، فركعت على حدود الثورة من 

ية هللا ، ولعلها أسلمت وحسن إسبلمها  . فعقو٥با األلكَبونية  وىي ٙبلل ا٤بعلومات خش
 انقلبت ٤بصلحة الثورة ، إذ إف األلكَبوف ىو أصبلً وفصبلً من عباد هللا . 

 
لنا اف نبتسم  ... ولكنو ا١بد وليس ا٥بزؿ ، فعقل النملة ليس أفضل  كفاءة ، وإف   

 رؽ ، فالّسر أعمق من ذلك :كانت ا٢بياة الظاىرية ىي الفا
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P..{ َوِإف مِّن َشْيٍء ِإالا ُيَسبُِّح ٕبَْمَدِه َولَػِكن الا تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهمْ }..  

(3 )
P. 

  
 وقولو عز وجل عن سليماف عندما ٠بع كبلـ النملة :  

 
َر نِْعَمَتَك الاٍِب أَنْػَعْمَت فَػتَػَبساَم َضاِحًكا مِّن قَػْو٥ِبَا َوقَاَؿ َربِّ َأْوزِْعِِب َأْف َأْشكُ }  

P.. {  َعَليا َوَعَلى َواِلَديا 

(3)
P . 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 00سورة اإلسراء  ، اآلية  (3)
 . 35سورة النمل ، اآلية  (3)

 

 

 

 

 

 

 وحقق هللا وعيده ، فأسقط أحد الطاغوتْب العا٤بيْب :
 اإلٙباد السوفيايت

 
وكل ما دوهنما من  ،نػمطاف من  اجملتمعات الوضعيةكاف ِف العادل ابألمس القريب ،  

 األنظمة ِف العادل ، غدا إما متفرعاً عن أحدٮبا اتبعاً لو ، أو متشبِّهاً بو .
 

P

 
P. وىذاف القطباف ، ٮبا اجملتمع الرأ٠بارل واجملتمع الشيوعي 

 
ذلك فقد أما األوؿ فيقوؿ منظروه ، إف الغاية القصوى فيو ، سعادة الفرد ، وتبعًا ل 

أطلق ا٢برية لؤلفراد بشكل ٨بيف ، وِف مسلكية عجيبة ، القوة الوحيدة الفاعلة فيها ، ىي قوة 
 رأس ا٤باؿ  .
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ولن نتعرض ابلنقد اآلف ٥بذا اجملتمع ، من حيث ٛبيزه ابلطبيعة اإلستعمارية  ، على  

ا٢باكم  ال يصل فيو النيوتروف وا٥بيدروجْب ، وٛبزؽ األسرة  والتمييز العنصري .. من حيث أف 

إذل ا٢بكم إالا عرب إنفاؽ ا٤بافيا وجسور الدوالرات . ىذا فضبلً عن تعامل ىذا اجملتمع ، مع بقية 

الشعوب ا٤بستضعفة ، إستعباداً أو قهراً ، وامتصاصاً للدماء .  لن نتعرض ابلتفصيل لكل ىذا ، 

 إف شاء هللا .إذ  إننا سنشّب إذل كثّب من خصائصو السلبية ِف فصوؿ الحقة 

وإ٭با ينبغي أف نتذكر ، أف ىذا اجملتمع يزعم أنو يدين بدين ا٤بسيح عليو السبلـ ، وِف  

ا٢بقيقة أف ا٤بسيح ودين ا٤بسيح منو براء . ونبحث عن إ٥بو ا٢بقيقي ، فبل ٪بد لو معبودًا غّب 

سعادة  ا٤باؿ وحب السيطرة وشهوة التسلط . ونسأؿ عن آخرتو ونبحث حٌب عن دنياه ، عن

 أفراده ا٤بدعاة ، فبل  ٪بد غّب اللهاث الدائب ، والزيف ، وا٤بظاىر الٍب ىي كالطبػوؿ ، ٥بػا

 زينة وصدى يصم اآلذاف ، بينما ىي جوفاء  :

P(3){ اَل يَػْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفُػُهْم َوَأْفِئَدتُػُهْم َىَواء} ..  
P . 

، فكاف قد عكس النظرية واعترب اجملتمع أما اجملتمع اآلخر ، أي الشيوعي أو اإلشَباكي  

ىو الغاية ، والفرد فيو ما ىو إاّل قطرة ِف ٧بيط الشعب ، أنػّى سار بو ا٤بوج يسّب ، أو ىو ِسنٌّ 

 ِف ىذا الدوالب الضخم ، وكيفما دار الدوالب يدور السن فيو ، دوف أيػّما اختيار .

أكثر صراحة من ذاؾ ، فقد حسم وىذا اجملتمع ابلنسبة للدين ولرب العا٤بْب ، كاف  

َبُع اإلٲباف  بوجوده من بعٍث  ا٤بوضوع كلو أصبًل  ، فأنكر وجودَ  هللا عز وجل ، وابلتارل  ما يَػتػْ

 ونشوٍر ، وثواٍب وعقابٍ   ، وأطلق شعاره ا٤بشهور  : الدين أفيوف الشعوب . 
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ش إ٢باَدُه ٗبنطقنا وأيضًا لن نتعرض لنقد ىذا اجملتمع من الداخل ، حٌب أننا لن نناق 
الديِب ، وإ٭با كونو أعلن غاايتو األساسية  ِف " ا٤بنيفستو " ا٤بشهور ، ٗبا أ٠باه الثالوث ، وىو: 
" أتمْب ا٤بسكن والطعاـ وا١بنس ١بميع أفراد اجملتمع  " فنكتفي على ىذا األساس أف نسأؿ 

إلنساف ىو حيواف متطور ببساطة : ما الفرؽ إذف بْب اإلنساف وا٢بيواف  ، فإف قاؿ : إف ا
ومتقدـ ػ ٕبسب عقيدتو ػ نقوؿ ومع ذلك ػ ملزمْب " إيػّاه ٗبا ألـز نفسو ػ ما الفرؽ ٗبوجب ىذا 
الثالوث بينو وبْب أي حيواف غّب متطور  وال متقدـ من ا٢بيواَّنت الٍب نعرفها اليـو بشٌب 

قاتو ا١بنسية ٗبا يكفي فصائلها ودرجاهتا . فمن الواضح أف كل حيواف لو مسكنو وطعامو وعبل
 حيوانيتو .

 
ىنا يقولوف ، الفارؽ ىو العقل وكرامة العقل وعظمة العقل . فنقوؿ ىذا حق ولكن إذا   
 كانت :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  01سورة إبراىيم ، اآلية  (3)

 
 الغاية تساوي بْب اإلنساف وا٢بيواف ِف ا٢بياة ) إذ كبلٮبا لو الثالوث عينو ( . 
  

هاية تساوي بينهما اب٤بوت  ) إذ كبلٮبا يتحلل ويغدو ترااًب وال شيء بعد ذلك ( .والن
  

فأين يذىب الفارؽ ؟ أين تذىب ميزة اإلنساف الٍب ىي العقل وكرامة العقل ، وأين 

يذىب طموح اإلنساف وتطلعاتو ، وضحكو وبكاؤه ؟ ... مث إنو لو بُب ا٤بدائن زمردًا وا٤بنازَؿ 

 سوره إذل النجـو ، مث مات وىو يلهث ، وأصبح تراابً ، وبقي تراابً ؟ .يواقيَت ، ومّد ج

و٫بن إذ نناقش ىذه النظرية ولو هبذا ا٤بقدار ، فؤلنو دل تزؿ ىناؾ بعض البؤر الشيوعية  

ِف العادل ، بْب أنظمة حاكمة تلفظ أنفاسها األخّبة ، وبْب أحزاب  مرتبكة مَبددة بْب اإلستمرار 
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، ولزـو اإللتجاء هلل والعمل بدينو ا٢بنيف  أا٤بوقف الشجاع ِف اإلعَباؼ اب٣بط على الباطل وبْب

 . 

ىذا إضافة  ، إذل وجود الكثّب من اإل٢باديْب ِف العادل  ، بْب أحزاب وحركات منظمة  
وفلسفات ، كالوجوديْب مثبًل ، وبْب  أفراد  ، وٝبيعهم من الذين ضلوا  عن ا٢بق األعظم وبقية 

 وحرموا أنفسهم نعمة اإلٲباف وخسروا ا٣بسراف ا٤ببْب  .ا٢بقائق ، 
ولوال بقاء ىذه البؤر الشيوعية لكاف أغناَّن عن مناقشة نظرايهتا اإل٢بادية ، سقوطها  

ا٤بدّوي ِف االٙباد السوفيايت وبقية العادل ، ىذا السقوط الذي كاف زلزااًل َعِتياػًا مركزه االٙباد 
ٝبيع الدوؿ واألنظمة الٍب كانت مرتبطة بشكل أو آبخر هبذا السوفيايت ، وشعاعاتو طالت 

ا٤بركز ، فمنها دوؿ زالت كليًّا ، ومنها أنظمة  أطيح هبا ابنفجارات غضب دموية ، لتقيم أنظمة 
جديدة مرتبكة على أشبلء آالؼ القتلى وأشبلء الشيوعية  ... ومنها أنظمة ما زالت تعاين من 

الدوؿ الرأ٠بالية ورعونتها وأابطيلها ، بعد أف خلت ٥با األرض من  ا٤بفارقات ا٤بريرة ِف مواجهة
 أية قوة كبّبة تستطيع أف ترجعها إذل هللا ، أو على األقل إذل منطق العدؿ والعقل والشرؼ .

  
ىذا ىو ا٤بنطق السائد اليـو ، على مستوى األنظمة والشعػوب ا٤بقهورة ، الٍب دل هتتػِد  

ذل توحيػده ، وال إلػى دينػو ا٢بنيف ، ىذه ا٥بداية الٍب ىي وحدىا تشكل بعػُد إذل هللا ، وال إ
ا٤بخػرج الكػرًن من ىػذا ا٤بأزؽ التارٱبي وا٤بصّبي ، ومن ٝبيع ا٤بآزؽ الٍب يتعرض ٥با البشر ِف 

 حياهتم أفراداً و٦بتمعات . 
 ٤باذا سقط االٙباد السوفيايت ؟

سقوط ىػذه الػدولة العظمى ، الٍب استقطبت ِف ا٢بقيقة ، إف الكبلـ كثّب ، ِف أسباب  
أكثر من نصف العادل كقوة سياسية وعسكرية ، حٌب وإقتصادية . إالا أف ٝبيع التقارير السياسية 
، وكبلـ اإلعبلـ العا٤بي ، يوجز ٕبقيقة واحدة ال تناقش ، وىي أف هللا وحده عزت قدرتو ، ىو 

 وراء ىذه األسباب وىذا السقوط ا٤بريع .
لك ، ألف االٙباد السوفيايت ، كاف قد بِب على أساس الفلسفة اإل٢بادية ، منكرًا وجود ذ 

هللا ، قائبًل ٔبدلية ونظرايت وفرضيات ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف  . إذف ىو عادى هللا هلالج لج 
 وعزت قدرتو ، فكفر وظاىر على هللا وعلى دينو .
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P } َظِهّبًاوََكاَف اْلَكاِفُر َعَلى رَبِِّو }..  

(3)
P . 

وٗبا أف هللا عز وجػل ، ىو ا٢بػاكم ، حاكم الكوف ، عمليًا وليس نظرايًّ ، وٗبا أف تعاليمو  
واضحة ، من حيث إنو يكـر أو ينتقم ، وٲبهل وال يهمل ، فبالنسبة إذل الشيوعية والشيوعيْب 

و سبحانو ، أف يهدـ دولتهم وقلعتهم العا٤بية : اإلٙباد السوفيايت ، فكاف  واضحًا مع عداوهتم ل
وٱبزيهم ا٣بزي الدنيوي إذالاًل وٛبزيقًا ولو بعد حْب . وىكذا فقد أمهلهم وابتبلىم ما يفوؽ 
على نصف قرف من الزماف ، وابتلى هبم الناس دواًل وأنظمة ، وأحزااًب وأفرادًا  . فالذين توكلوا 

 عليهم وليس على هللا ، حشرىم
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . 11سورة الفرقاف ، اآلية  (3)

 
. ة وأتباعها ِف ٝبيع أ٫باء العادلمعهم ... مث انتقم .. فكاف ىذا السقوط ا٤بروع للفلسفة اإل٢بادي

 وىذا خزي ٥بم ِف الدنيا ، أما ِف اآلخػرة فعذاب هللا أكرب ، ما دل يتب القادة وا٤بقودوف . 
ٗبعُب أنو ما داـ الوالء لئل٢باديْب الشيوعيْب من رٗبا يفهم القػارىء ىنػا فهمػًا سلبيػًا  ،  

مستدعيات غضب هللا وانتقامو ، فإذف من الواجب أف يكوف الوالء لئلمربايليْب الرأ٠باليْب عامة 
 ، من مستدعيات رضى هللا وتوفيقو  . وىنا ٪بد ا١بواب ٨بتصراً وجلّياً ِف قوؿ هللا سبحانو :

ًتا َوِإفا َأْوَىَن َمَثُل الاِذيَن اٚباَُذوا مِ }   ن ُدوِف اّللِا َأْولَِياء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اٚباََذْت بَػيػْ
ِإفا اّللاَ يَػْعَلُم َما َيْدُعوَف ِمن ُدونِِو ِمن َشْيٍء . اْلبُػُيوِت لَبَػْيُت اْلَعنَكُبوِت َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف 

P (3 ){َوُىَو اْلَعزِيُز ا٢ْبَِكيُم 
P. 

 اذل :وقولو تع 
رَُكوْا َوَلماا يَػْعَلِم اّلّلُ الاِذيَن َجاَىُدوْا ِمنُكْم َودَلْ يَػتاِخُذوْا ِمن ُدوِف }   ُتْم َأف تُػتػْ ـْ َحِسبػْ َأ

P{ اّللِّ َواَل َرُسوِلِو َواَل اْلُمْؤِمِنَْب َولِيَجًة َواّلّلُ َخِبٌّب ٗبَا تَػْعَمُلوَف 

(3)
P  . 

، وىي عامة دوؿ الغرب ا٤بسيحي ، ما دامت ٙبتضن ىذا ما دامت الدوؿ الرأ٠بالية   
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إسرائيل ، بعد أف زرعتها شجرة ملعونة ِف ىذه األرض ا٤بباركة الطيبة ، فلسطْب وعامة ببلد 
الشاـ . وما دامت تنطوي على مشاعر العداء لئلسبلـ وا٤بسلمْب ، عرابً وغّب عرب ، وىي لو 

لدوؿ اإلسبلمية ، كما دّمرت ومزقت أسلحة ٛبكنت من أف تدّمر وٛبزؽ أسلحة وشعوب ٝبيع ا
!  صحيح ، ليس على األرض من قوة         العراؽ وشعب العراؽ ، ٤با قّصرت . أما من ٲبنعها ؟

ٛبنعها ، وإ٭با ا٤بانع ىو ا٢باكم ، حاكم الكوف ، رب العا٤بْب . ىو الذي ٲبنع ، وىو الذي أيذف 
 ، وىػو ا٤بعّز النػاصػر ، وىػو ا٤بػذؿ

 
 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 03و  03سورة العنكبوت ، اآليتاف   (3)
 .  32سورة التوبة ، اآلية  (3)

 القاىر ، وىو أسرع ا٢باسبْب ، ولكل واقعة حساب ، ِف َّنسها ومكاهنا وزماهنا . 
ولػػػوال أف دوؿ الغػػػرب ا٤بسػػػيحي ، وا٤بسػػػيحيْب عامػػػة ، ِف التػػػػاريخ ا٤باضػػػي وا٤بعاصػػػر ،  

مػػرىم هللا سػػبحانو علػػى لسػػاف رسػػولو السػػيد ا٤بسػػيح ، لكػػاف التحػػالف معهػػم ولػػيس ٚبلقػػوا ٗبػػا أ
التبعية ، أمرًا توجبو شرائع اإلسبلـ . وال سيما وأف هللا تبارؾ وتعاذل ، أمرَّن ٗبجػادلتهم ابلػٍب ىػي 

قهػم أحسن ، ونػّوه لنا ٖبصائص ٛبيزىم ٛبيُّزًا كبّباً عن اليهود وبقيػة ا٤بشػركْب ، ِف طبػائعهم وأخبل
 ونواايىم ، قولو تعاذل :

  
لََتِجَدفا َأَشدا النااِس َعَداَوًة لِّلاِذيَن آَمُنوْا اْليَػُهوَد َوالاِذيَن َأْشرَُكوْا َولََتِجَدفا َأقْػَربَػُهْم }        

ُهْم قِ  يِسَْب َورُْىَباًَّن َوأَنػاُهْم الَ ماَوداًة لِّلاِذيَن آَمُنوْا الاِذيَن قَاُلَوْا ِإَّنا َنَصاَرى َذِلَك أبَِفا ِمنػْ سِّ
ُعوْا َما أُنِزَؿ ِإذَل الراُسوِؿ تَػَرى َأْعيُػنَػُهْم تَِفيُض ِمَن الداْمِع ٩باا َعَرُفوْا . َيْسَتْكرِبُوَف  َوِإَذا ٠بَِ

َنا َمَع الشااِىِديَن  ْؤِمُن اِبّللِّ َوَما َجاءََّن ِمَن َوَما لََنا اَل نػُ . ِمَن ا٢ْبَقِّ يَػُقوُلوَف رَبػاَنا آَمناا فَاْكتُػبػْ
فََأاَثبَػُهُم اّلّلُ ٗبَا قَاُلوْا َجنااٍت َ٘بِْري ِمن . َوَنْطَمُع َأف يُْدِخَلَنا رَبػاَنا َمَع اْلَقْوـِ الصاا٢ِبَِْب  ا٢ْبَقِّ 

 .َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاء اْلُمْحِسِنَْب  َٙبِْتَها األَنْػَهاُر 

بُوْا آِباَيتَِنا ُأْولَػِئَك َأْصَحاُب ا١بَِْحيِم َوالاِذيَن كَ  P{  َفُروْا وََكذا

(3 )
P. 

َوالاِذيَن َكَفُروْا وََكذابُوْا آِباَيتَِنا ُأْولَػِئَك َأْصَحاُب واآلية األخّبة ىنا ، أي قولُو تعاذل : }  
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واب٤بودة  و،  و سبحانأي الذين ىم ٖببلؼ من شهد هللا ٥بم ابإلخبلص  لو ولدين{ .  ا١بَِْحيِم 
للمؤمنْب ، وابلتصديق ٗبا أنزؿ على رسولو دمحم صلى هللا عليو وآلو ، وىم الضالوف من 

 النصارى ، ومنهم أولئك الذين  ٰبالفوف اليهود ا٤بفسدين ِف األرض .
وىذا التحالف ا٤بعاصر للقرف العشرين ا٤بيبلدي ، ىو الذي حذر هللا منو ا٤بسلمْب  ،  

 ود وللنصارى ، موضحاً  أف  بعضهػمػلليه  الوالءم من ػحذرى
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  42ػ    43سورة ا٤بائدة ، اآلايت  (3)

 
الاِذيَن ِف }.. أولياء بعض ، مث ٱبربَّن أف أقوامًا من ا٤بسلمْب  ،  حكامًا  وغّب حكػاـ ، وىم 

تحالف معهم  ، مربرين  ذلك ٖبشيتهم من أف يسارعوف ِف مواالهتم وال..{  قُػُلوهِبِم ماَرضٌ 
يتمكن ا٢بلف اليهودي ػ النصراين من حكم األرض ، فتدور دائرهتم على خصومهم ا٤بسلمْب . 
مث ٱبربَّن سبحانو ػ وكل ذلك كما سنرى ِف سياؽ واحد ػ أف ىؤالء ا٤بسلمْب سيندموف  حيث ال 

ػ النصراين ، ىو عند هللا حكم ا٤برتد  تنفع الندامة ، ألف حكم من يوارل ىذا ا٢بلف اليهودي
عن دين هللا ، كما سنرى ِف نفس اآلايت الكرٲبة ، حيث يبشر ا٤بؤمنْب  فيها ابلفتح أو أبمر 
من عنده ، بعد أف يذكر ٥بؤالء  ا٤بؤمنْب صفات ٩بيزة ، لعبلقتهم برهبم ولشخصياهتم وسلوكهم 

بونو ، وأهنم أذلة على ا٤بؤمنْب ال يقاتل النفسي والعملي ، وىي أنو سبحانو ػ ٰببهم وأهنم ٰب
 بعضهم بعضاً، وأهنم أعّزة على الكافرين .

P(3){ َوّلِلِا اْلِعزاُة َوِلَرُسوِلِو َوِلْلُمْؤِمِنَْب َوَلِكنا اْلُمَناِفِقَْب اَل يَػْعَلُموفَ }..     
P. 

 الدولػة الفبلنيػة، الفػبلين ، أو وأهنم ٯباىدوف ِف سبيل هللا وحده ، ال ألجػل أف يقػرهبم العػادل      
 أو أف يكوف جهادىم موجهاً من غّب هللا ، مرهتناً لغّب هللا سبحانو وتعاذل عما يشركوف  .

 أما اآلايت الٍب فيها  ىذه ا٤بضامْب ، فهي ِف قولو تبارؾ وتعاذل : 
ى َأْولَِياء بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعٍض اَي أَيػَُّها الاِذيَن آَمُنوْا اَل تَػتاِخُذوْا اْليَػُهوَد َوالناَصارَ }  
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ُهْم ِإفا اّلّلَ اَل يَػْهِدي اْلق نُكْم فَِإناُو ِمنػْ فَػتَػَرى الاِذيَن ِف قُػُلوهِبِم .  ْوـَ الظااِلِمْبَ ػَ َوَمن يَػتَػَو٥باُم مِّ
ّلّلُ َأف أيَْيتَ اِبْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ماَرٌض ُيَساِرُعوَف ِفيِهْم يَػُقوُلوَف ٬َبَْشى َأف ُتِصيبَػَنا َدآئَِرٌة فَػَعَسى ا

ْن ِعنِدِه فَػُيْصِبُحوْا َعَلى َما َأَسرُّوْا ِف أَنْػُفِسِهْم ََّنِدِمَْب  َويَػُقوُؿ الاِذيَن آَمُنوْا َأَىػُؤالء . مِّ
اَي  .فََأْصَبُحوْا َخاِسرِيَن  الاِذيَن َأْقَسُموْا اِبّللِّ َجْهَد َأٲْبَاهِنِْم ِإنػاُهْم َلَمَعُكْم َحِبَطْت َأْعَما٥ُبُمْ 

َقْوـٍ ٰبُِبػُُّهْم َوٰبُِبُّونَُو َأِذلاٍة بِ  يَػْرَتدا ِمنُكْم َعن ِديِنِو َفَسْوَؼ أيَْيت اّللُّ  َمن  أَيػَُّها الاِذيَن آَمُنوْا 
  َعَلى اْلُمْؤِمِنْبَ 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 4سورة ا٤بنافقوف ، اآلية  (3)

 
ٯُبَاِىُدوَف ِف َسِبيِل اّللِّ َواَل ٱَبَاُفوَف َلْوَمَة آلِئٍم َذِلَك َفْضُل اّللِّ يُػْؤتِيِو  زاٍة َعَلى اْلَكاِفرِينَ َأعِ 

P(3){ َمن َيَشاء َواّلّلُ َواِسٌع َعِليٌم 
P . 

ػل لنا ِف موضع آخر من القرآف الكرًن  ، طبيعة  العبلقة ، بْب ىؤالء   وهللا سبحانو يفصِّ
نافقْب من ا٤بسلمْب ، وبْب الذين كفػروا من أىػل الكتاب ، وا٢بقيقة أهنم اليهود وحدىم  ، ا٤ب

ابعتبار الواقعة الٍب يشّب إليها القرآف، وىي الٍب حارب فيها ا٤بسلموف يهود بِب النضّب بعد بِب 
 . قولو تعاذل :قريظة ، فقتلوا منهم من قتلوا ، وأخرجوا الباقْب من شبو ا١بزيرة إذل نواحي الشاـ 

ْخَواهِنُِم الاِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب لَِئْن }   َأدلَْ َتر ِإذَل الاِذيَن ََّنفَػُقوا يَػُقوُلوَف إلِِ
ُد ُأْخرِْجُتْم لََنْخُرَجنا َمَعُكْم َواَل ُنِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا أََبًدا َوِإف ُقوتِْلُتْم لََننُصَرناُكْم َواّللاُ َيْشهَ 

لَِئْن ُأْخرُِجوا اَل ٱَبُْرُجوَف َمَعُهْم َولَِئن ُقوتُِلوا اَل يَنُصُرونَػُهْم َولَِئن ناَصُروُىْم  .ِإنػاُهْم َلَكاِذبُوَف 
P(3){لَيُػَولُّنا اأْلَْداَبَر مثُا اَل يُنَصُروَف 

P. 
عليها  مث ٱباطب ا٤بسلمْب  مطلعًا إيػّاىم على خصاٍؿ وصفاٍت وحاالتٍ  عجيبة انطبع 

الفريقاف  : ا٤بنافقوف  ،  والذين كفروا من أىل الكتاب ، وما كاف للمسلمْب أف يعلموىا ال 
قدرتو ، قد أطلعهم عليها ، فهو الذي  م وال غّبىم ، لوال أّف هللا عّزتسابقاً وال الحقاً  ، ال  ى
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وأبػرز   يط.  ،  وىو بكل شيء ٧بخائنة األعيػن وما ٚبفي الصدور، وىو بكل شيء عليم  يعلم
٩با صّّبىم من   .ىػذه ا٣بصاؿ ، عبلقتهم الضعيفػة ، بل وا٤بعدومػة ، برب العزة رب العا٤بْب

أجنب  خلق هللا ،  لدرجػة أهنم ٱبافػوف ا٤بسػلمْب ، أكثػر ٩بػا ٱبافوف هللا القاىر القادر العزيز 
ء وينزع ا٤بلك ٩بن يشاء ا٤بنتقم ا١ببار ، الذي بيده ملكوت كل  شيء ، يؤيت ا٤بلك من يشا

على كل شيء قدير . وىذه ا٢بالة النفسية والقلبية عندىم ويعز من يشاء ويذؿ من يشػاء وىو 
 ، ذكرىا لنا  سبحانو ِف سياؽ اآليتْب السابقتْب ِف قولو تعاذل ٨باطباً 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 .  10ػ  13سورة ا٤بائدة  ، اآلايت  (3)

 .  33ػ  33شر ، اآليتاف سورة ا٢ب (3)
 

 ا٤بسلمْب ِف كل زماف ومكاف :
َن اّللِا َذِلَك أِبَنػاُهْم قَػْوـٌ الا يَػْفَقُهوفَ }   P(3){أَلَنُتْم َأَشدُّ رَْىَبًة ِف ُصُدورِِىم مِّ

P. 
مث يطلعنا بعد ىذه اآلية  كذلك على أىم أسرارىم العسكرية الٍب أصبحت طبيعة من  

ال يقاتلوف ا٤بسلمْب إاّل ِف قرى ٧بصنة أو من وراء جدر وأسوار ٙبجبهم  طبائعهم ، وىي أهنم
عن مواجهات مباشرة مع ا٤بسلمْب . وىذا ىو السر الذي دفعهم  وما زاؿ ، إذل تقييد جنودىم 
ِف الطائرات واآلليات الربية ِف حروهبم األخّبة مع العرب ، وذلك لكي ال يهربوا منها أثناء 

 ا٤بواجهات .

م أف يكونوا ضمن أسوار ، ٰبسبوف أهنا ٙبميهم ،  وىذا يعِب أهنم إف كانوا بدوف ا٤به 
ء ، فما أسرع ما يسقطوف جبنًا ورعبًا  ، أو يولوف صوف ، أو خلف جدراف واسوار ومبلجىح

 األدابر . 
ىذا ا٣برب ، إضافة إذل خرب آخر عنهم ، يكشف لنا فيو سبحانو ، إهنم ٖببلؼ ما يَُظنُّ  
، من أهنم متفقوف متوحدوف ، فا٢بقيقة أهنم ليسوا كذلك ، وإ٭با ىم متنافروف متباغضوف َعْنهم 

 ، وذلك ِف قولو تبارؾ وتعاذل :
نَػُهْم َشِديٌد }   يًعا ِإالا ِف قُػًرى ٧بَُّصاَنٍة َأْو ِمن َورَاء ُجُدٍر أبَُْسُهْم بَػيػْ اَل يُػَقاتُِلوَنُكْم ٝبَِ

يًعا َوقُػُلو  P(3){بُػُهْم َشٌبا َذِلَك أِبَنػاُهْم قَػْوـٌ الا يَػْعِقُلوَف َٙبَْسبُػُهْم ٝبَِ
P . 
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متػعلقة بتاريخ معْب ومناسبات معينة ، وا٢بقيقة أف  رب قائل يقوؿ ، إف ىذه اآلايت 
ىذا اإلعتقاد فيو ضيق نظر ، ابلنسبة للقرآف وآايتو ، وابلنسبة لرب العا٤بْب . فلشدا ما يضيِّق 

اس ، أولئك الذين يقفوف جامدين عند مناسبات النزوؿ ، حٌب أهنم على أنفسهم وعلى الن
 يبحثوف لبعض اآلايت ا٤بطلقة ػ وما أكثرىا ػ  عن مناسبات نزوؿ .. وإف ىم دل ٯبدوا ، 

 
 
 
 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .  31سورة ا٢بشر ، اآلية  (3)

 . 30سورة ا٢بشر ، اآلية  (3)
 

ٛبحبًل . ويبقى القرآف وآايتو أعظم خطرًا وأوسع آفاقًا  ، وبدوف   اخَبعوىا  ،  أو ٛبحلوىػا
 قياس .
لذلك ، ورجوعاً إذل آايت سورة ا٤بائدة  ، الٍب أدرجناىا منذ قليل ، وألف ىذه السورة ،  

ىي آخر سورة أنزلت ِف القرآف الكرًن ، فإفا ٥با تقوٲبًا خاصًا وأبعادًا خاصةً  ، ماضيًا وحاضراً 
  . فإننا نربط من آايهتا ، اآلية الثالثة وا٣بمسْب ، وىي قولو تعاذل :ومستقببلً 
َويَػُقوُؿ الاِذيَن آَمُنوْا َأَىػُؤالء الاِذيَن َأْقَسُموْا اِبّللِّ َجْهَد َأٲْبَاهِنِْم ِإنػاُهْم َلَمَعُكْم }  

 { . َحِبَطْت َأْعَما٥ُبُْم فََأْصَبُحوْا َخاِسرِينَ 
 ٍب ذكرَّن من سورة ا٢بشر ، والٍب تبدأ بقولو تعاذل : نربطها ابآلايت ال 
ْخَواهِنُِم الاِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىلِ }    ..{  اْلِكَتابِ  َأدَلْ َتر ِإذَل الاِذيَن ََّنفَػُقوا يَػُقوُلوَف إلِِ

  
ونستنتج من ذلك  ، إضافة  إذل األخبار ا٤بستقبلية الفذة ، الٍب تنطوي عليها اآلايت  
من ا٤بائدة ، أف  ا٣بطػاب موجػو ِف اآليػة  الثالثػة وا٣بمسْب ػ ا٤بائدة ػ  من ا٤بسلمْب    ا٤بذكورة

روف ا٤بنافقْب معهم  ، ب ػ بعد الفتح ا٤بنوه عنو ػ يذّكروهنم ويذكّ إذل ا٤بنهزمْب من أىل الكتػا
 قْب :تعريضاً وتعززاً عليهم ابهلل ونصره وأتييده ػ بقو٥بم بلساف ا٢باؿ ، يعنوف ا٤بناف
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َأَىػُؤالء الاِذيَن َأْقَسُموْا اِبّللِّ َجْهَد َأٲْبَاهِنِْم ِإنػاُهْم َلَمَعُكْم َحِبَطْت َأْعَما٥ُبُْم فََأْصَبُحوْا }  
 { . َخاِسرِينَ 
   ٨بلديػن ِف نػاره وعذابو  ؟!. وأي خسراف أعظم من أف يكونوا  ِف  غضػب هللا 
ر ا٤ببْب القادـ  ، ىو مّباث األرض ومّباث ما ِف فإذف ىو الفتح إبذف هللا ، وىو النص 

ر من آية من القرآف اجمليد ، نذكّ  ا٢بضارة من إٯبابيات ، وذلك ِف وعد هللا عز وجل ِف أكثر
ببعضها ألٮبيتو القصوى ، إضافة ٤با ذكرنػاه من آايت سورة ا٤بائدة وغّبىػا ، لكي ال يبقػى ولػو 

 ذرة مػن شػك  عنػد 
 
 
 

دوف أي شػرح أو  تفسّب ، ألهنا واضحة   اآلايت،  ا وعلى رهبم يتوكلوف . نذكر ىذهالذين آمنو 
كفلق الصبح ، لكػل مػن يلقػي السمع وىو شهيد . إضافة  إذل أننا سنشرحها شرحاً وافياً إبذنو 
تعاذل ِف فصوؿ الحقة مػن ىػذا الكتاب ، ومن أبرز وعود هللا سبحانػو وأكثرىا جبلء ، قولو  

 ِف سورة اإلسراء  : تعػاذل
َنا ِإذَل َبِِب ِإْسَرائِيَل ِف اْلِكَتاِب لَتُػْفِسُدفا ِف اأَلْرِض َمراتَػْْبِ َولَتَػْعُلنا ُعُلوًّا َكِبّبًا  }  . َوَقَضيػْ

اَيِر وََكاَف َوْعًدا  فَِإَذا َجاء َوْعُد ُأوالٮُبَا بَػَعثْػَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لاَنا ُأْورل أبٍَْس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخبَلؿَ  الدِّ
ِإْف َأْحَسنُتْم . مثُا َرَدْدََّن َلُكُم اْلَكراَة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدََّنُكم أبَِْمَواٍؿ َوبَِنَْب َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَػَر نَِفّبًا . ماْفُعواًل 

ُوُجوَىُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد  لَِيُسوُؤوْا َرِة َجاء َوْعُد اآلخِ َأْحَسنُتْم أِلَنُفِسُكْم َوِإْف َأَسْأُُتْ فَػَلَها فَِإَذا 
ُوْا َما َعَلْوْا تَػْتِبّبًا   . (3 ػ 0) سورة اإلسراء اآلايت {. َكَما َدَخُلوُه َأواَؿ َمراٍة َولِيُػتَػربِّ

 مث قولو تبارؾ وتعاذل  : 
اِت لََيْسَتْخِلَفنػاُهم ِف اأْلَْرِض َكَما َوَعَد اّللاُ الاِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصاا٢بَِ }  

لَنػاُهم مِّن بَػْعدِ   اْسَتْخَلَف الاِذيَن ِمن قَػْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننا ٥َبُْم ِدينَػُهُم الاِذي ارَْتَضى ٥َبُْم َولَيُػَبدِّ
ًئا َوَمن َكَفَر بَػْعَد ذَ  {  ِلَك فَُأْولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُبُدوَنِِب اَل ُيْشرُِكوَف يب َشيػْ

P

(3)
P . 

( 10ػ  13ْب آبايت سورة  ا٤بائدة )مع التذكّب ، بوجوب ربط ىذين الوعدين  الكرٲب 
 إلسقاط ٝبيع عبلمات االستفهاـ ، وبلوغ درجة اليقْب ، بوعود هللا عز شأنو .
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P{  َوْعَد اّللِّ َحقًّا َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اّللِّ ِقيبلً }..  

(3 )
P. 

P{  َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اّللِّ َحِديثًا}..  

(1 )
P . 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 11سورة النور ، اآلية  (3)
 . 333سورة النساء ، اآلية  (3)
 .   43سورة النساء ، اآلية  (1)
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 * وثنية حديثة
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 وثنية حديثة 
 

ما يقاؿ عن أبطاؿ ا٢بب الّنسوي ، كذلك  القوؿ عمن يسموهنم أبطااًل قوميْب أو  
وطنيْب ، وطبعًا حجتنا  ىنا على ا٤بنحرفْب ، الذين عرفوا األدايف السماوية عمومًا ، واإلسبلـ 

لػى ا٫برافهم ، إذ يبلغ عندىم ا٢ببُّ لعنصريتهػم  الٍب  ما بشكػل خاص ، ورغم ذلك أصػروا ع
أنػزؿ هللا  هبا من سلطاف ، وألوطاهنم احملػددة على األرض ، أو على خػارطة  من ورؽ ، أو حٌب  

عباديةً  ، يبذلوف معها ػ سعداء ػ عقو٥َبم  والؤىم لطاغوت  من طواغيت األرض ، درجةً 
َض على كلمة ) سعداء( نقػوؿ بلى ػ وإف كانت السعادة ا٤بنقطعة وأعمارَىم وأنفَسهم . وإف اْعَبُِ 

ػ وإاّل كيف و٤باذا ٰبملوف أنفسهم مشقات ىم بغُب عنها . والغاية عندىم غيػر بيِّنة . فلو قيػل 
إف الغايػة ىػي انتصار للعنصرية أو القـو وإرضاء ٥بما . فكيف ترضى العنصرية  ، وما معنػى أف 

ا٤بوت  )  حساب اعتصار ىؤالء واستنػزافهم وموهتم ، علمًا أنو ليس بعد يرضى القـو على
الفناء النهائي  . أوليست وقفة أتمل ِف أنفسهم  أجدر هبم وأوذل   حسب اعتقادىم ( ، إالّ 

؟!... مث إفا ا١بميػع  منقلبػوف  إذل  مػوت  ٧بّتم  ، جيبًل بعد جيل ،  فهل تكوف التضحيات من 
قصّبة على األرض  ؟  أـ ىو ا٤بوت غاية وهناية ؟  ولو قلنا لّبضى تراب  أجػل فسحة حياة

 الوطػن ، فيا حفنة من تراب ، حدثيِب كيف ترضْب وكيف تغضبْب  ، سقػاؾ  الغيث  ،  إال
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قوؿ كما ي.. {  َكَمَثِل َصْفَواٍف َعَلْيِو تُػَراٌب فََأَصابَُو َواِبٌل فَػتَػرََكُو َصْلًدا}..  إذا كنت 
Pسبحانو ِف كتابو الكرًن 

(3)
P . 

حّبو وسعادتو بعد ا٤بوت ؟  ىم  يبقى أف نسأؿ ، ىل من مدٍّع ِمْن ىؤالء استمراريةَ  
 عمها من دين منػزؿ ، فجهلو مركب، أنفسهم يقولوف ، ال ! ومن شّذ نطالبو ابلبينة  . فإف ز 

األرضية من وضع البشر ،  وإف ادعاىا من دين أرضي ، فدعواه مردودة عليو ، ألف األدايف
اإلنساف ما ادعى اإللوىة مرة أو معرفة الغيب إاّل عاقبو هللا بنسبة خطورة ما يّدعي . إاّل أف 
تكوف معرفة الغيب بتعليم من هللا  عّز شأنو ، ألوليائو وموحديو ، من األنبياء والصدِّيقْب 

 والشهداء اجملاىدين ِف سبيلو وحده .
كوف سعادُة احملب متصلةً  أبديةً  ؟ فهذا رىن ٗبعرفة احملبوب . أما لكي  نفهم كيف ت 

فإف كاف احملبوب ٩با يغيب أو يفُب ، أو يفارؽ ، أو تعَبيو ا٢بوادث  فهذا  فقر فيو وجرح ِف  
كمالو ، وإف كاف احملبوب  ىو اإللو الذي ال إلو سواه ، تُفهم العقوؿ فيما تُفهم ، أنو األوؿ 

احملبوف ، كاف حبهم أبداًي ، وسعادهتم كذلك ، فبل فراؽ حٌب اب٤بوت ، وال واآلخر ، فإف أحّبو 
 إنقطاع .

 خسراف ا٢بب األقدس .. أـ على قلوب أقفا٥با ؟
ـ  صدر كتاب  ) العرفاف اإلسبلمي بْب نظرايت البشر  3541ىػ  3041ِف العاـ   

Pنكر على ) العرفانيْب ( وبصائر الوحي ( ٤بؤلفو العبلمة السيد دمحم تقي ا٤بدرسي ، وفيو ي

(3 )
P أف

 يكوف هللا  سبحانو  يتوالىػم بعنايتػو وحبػو ،

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 . 320سورة البقرة ، اآلية  (3)
 العرفانيوف ىم مؤمنوف  تفضل هللا عليهم بعلم من لدنو بعد أف جاىدوا أنفسهم  لتخليصها من (3)

 فأكرمهم ٗبعرفتو وبتوحيده ابلقدر الذي يتحملونو . وقد ٱبتصألواف الشرؾ الظاىر وا٣بفي ،  
 سبحانو  من يشاء منهم بفضلو وبرٞبتو ، ويطلعهم على بعض أسرار كتابيو العظيمْب : القرآف 

 ُىُدوا ِإذَل الطايِِّب ِمَن اْلَقْوِؿ َوُىُدوا ِإذَل ِصَراِط } ..    والكوف . وابختصار  ىم  الذين
 . .. { ا٢ْبَِميدِ 

وأف يكشف  ٥بم من األسرار ، ما أيذف  ٥بم سبحانو إبذاعتو أو أيمػرىم بكتمانو .  وال يزوؿ 
عجبنا  من ذلك ، إاّل وىو ينكػر أيضًا على ا٤بؤمنْب ، حبهم هلل تقدست أ٠باؤه . ولقد  أنكر 

 على  رابعػة العدويػة ذلك حيث قاؿ :
رة ا٢بب اإل٥بي ( ِف حديثها العاطفي عن "حب" " ... لكن رابعة ٚبطتهم بعيدًا  ) ا٤بروجْب لفك

ا٤بؤمن هلل . وىي ِف ذلك قد ا٘بهت ا٘باىًا مغايرًا للعرؼ الديِب اإلسبلمي ، الذي يذىب إذل 
Pأف اإلنساف ال يقوى على اإلقَباب من هللا إالّ بروح التعبد والورع والرىبة 

(3)
P . 

ألميْب ، ٰبفظ أكثر من آية قرآنية ، ىذا ، علمًا أف أٲبا قارىء للقرآف  من أنصاؼ  ا 
تشّب بوضوح ، إذل مصداقية حب ا٤بؤمنْب هلل تبارؾ وتعاذل ، وحبو ىو سبحانو ٥بم  ، َّنىيك 

 عن األحاديث والرواايت وآاثر العارفْب ، الذين تفضل هللا عليهم ٕببو وبرٞبتو .
و ، نعترب ىاتْب الغفلتْب على أننا حرصًا منا على توقّب العلماء واحَبامهم كما أمر سبحان 

وبعد  : لكل جواد كبوة  ولكل سيف نبوة. ابلنسبة إليو ، كبوة ونبوة ، عمبًل ابلقوؿ ا٤بأثور  
 قليل سنقدـ أمثلة من القرآف .

و٫بن ما كنا نبهنا على ذلك ، و٠بينا الكتاب وصاحبو ، إاّل ٣بطورة ىذا األمر ، من  
اين القػرآف ، وإرشاداتو . وىكذا فإف ٩با يؤسف لو  حيث وجوب ا٢برص الشديد ، على تدبر مع

شديد األسف أف أكثر ا٢بوزويْب ، دل تكن دراساهتم ِف ظل القرآف وِف ضوء القرآف ، بل ىم ما 
Pعرفوا القرآف إالّ من خبلؿ  الدروس  

)*(
P  من ىنا كاف أكثر ا٤بؤمنْب ا٤بقلدين ، ٥بم شغف كبّب ،

، دوف روية ومناقشة ، ومن مث األخذ ٗبا ٯبدوف فيها ، ولو كاف  ابلتهاـ الكتب الدينية ا٤برقعة
مزاجياً ، وىذا أمر من الدواىي الدىياء ، واي حبذا لو كاف شغفهم بكتاب هللا ، وتدبر آايتو كما 

 قاؿ سبحانو :
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 323كتاب العرفاف اإلسبلمي  صفحة ،  (3)

 . 1ج /  332لقرآف ص أنظر  ا٤بيزاف ِف تفسّب ا )*(

 
ـْ َعَلى قُػُلوٍب َأقْػَفا٥ُبَا}  P(3 ){ َأَفبَل يَػَتَدبػاُروَف اْلُقْرآَف َأ

P اَي َربِّ ِإفا قَػْوِمي اٚباَُذوا : } وقولو
P(3){ َىَذا اْلُقْرآَف َمْهُجورًا

P . 

 ا٢بب األقدس 
ها خلقو ، ومنهم من ا٢بقائق الٍب شهد هللا سبحانو هبا ، وىو خّب الشاىدين ، وفطر علي

 النوع البشري ، ىي حقيقة ا٢بب . قولو عّز وجل :
P{ ...ُقْل ِإف ُكنُتْم ٙبُِبُّوَف اّلّلَ فَاتاِبُعوين ُٰبِْبْبُكُم اّلّلُ َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم } 

(1)
P. 

 وقولو عّز شأنو :
ِنِو َفَسْوَؼ أيَْيت اّلّلُ بَِقْوـٍ ٰبُِبػُُّهْم اَي أَيػَُّها الاِذيَن آَمُنوْا َمن يَػْرَتدا ِمنُكْم َعن ِدي} 

َلْوَمَة َوٰبُِبُّونَُو َأِذلاٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنَْب َأِعزاٍة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ٯُبَاِىُدوَف ِف َسِبيِل اّللِّ َواَل ٱَبَاُفوَف 
P{  آلِئٍم َذِلَك َفْضُل اّللِّ يُػْؤتِيِو َمن َيَشاء َواّلّلُ َواِسٌع َعِليمٌ 

(0 )
P. 

 وقولو تبارؾ وتعاذل :
 ..{ ِّ P..{  َوالاِذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبًّا ّللِّ

(1)
P . 

 وقولو جّلت عظمتو :
ُقْل ِإف َكاَف آاَبؤُُكْم َوأَبْػَنآؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشّبَُتُكْم َوَأْمَواٌؿ } 

َن اّللِّ َوَرُسوِلِو   اقْػتَػَرفْػُتُموَىا َوِ٘بَارٌَة َٚبَْشْوفَ  َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَػْرَضْونَػَها َأَحبا ِإلَْيُكم مِّ
P{  َوِجَهاٍد ِف َسِبيِلِو فَػتَػَرباُصوْا َحٌبا أيَْيتَ اّلّلُ أبَِْمرِِه َواّلّلُ اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقْبَ 

(2 )
P. 
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 ػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .    14سورة الفرقاف ، اآلية  (3)  .      30سورة دمحم ، اآلية  (3)
 .      10سورة ا٤بائدة ، اآلية  (0)  .13سورة آؿ عمراف ، اآلية  (1)
 .       30سورة التوبة ، اآلية  (2)  .   321سورة البقرة ، االية  (1)

 وقولو وما أكرمو وما أرٞبو : 
P(3 ){ ْبَ ػاْلُمْحِسنِ  بُّ ػِإفا اّلّلَ ٰبُِ }  

P { اّلّلَ ٰبُِبُّ التػاوااِبْبَ   ِإفا  و }P(3)
P  { رِيَن  و ٰبُِبُّ اْلُمَتَطهِّ

}P(1  )
P  { ٰبُِبُّ اْلُمتاِقْبَ و}P(0 )

P {ٰبُِبُّ الصااِبرِيَن و}P(1)
P   { ٰبُِبُّ اْلُمتَػوَكِِّلْبَ  و}(2) P   { ٰبُِبُّ و

P(3){ اْلُمْقِسِطْبَ 
P. { ٰبُِبُّ الاِذيَن يُػَقاتُِلوَف ِف َسِبيِلوِ  و }P(4)

P. 
وقد اكتشفت البشرية سر ىذه ا٢بقيقة ، عندما أدركت التوحيد ، وأدركت معو أف ِف  

حب اإلنساف هلل ػ إذا اكتملت شرائطو وكاف مقبواًل منو  سبحانو ػ سعادة لئلنساف ليس فوقها 
 ٰببو ، فيحصل بذلك على أعز مطلب ِف الوجود . سعادة ، إالّ أف يعرؼ ىذا اإلنساف أف ربّو

 كيف ٰبب هللا ؟
من الذين ٞبلوا ا٢بب األشرؼ واأل٠بى نتعلم ، فإذل سيد احملبْب ، إذل سيدىم العظيم  

دمحم صلى هللا عليو وآلو أوؿ ما نذىب . وإذ ال نستطيع اإلحاطة ِف ىذه العجالة ولو ابلقليل 
على موقف واحد ، ٫باوؿ من خبللو أف نعرؼ كيف كاف  من مواقفو الفريدة ، لذلك نقتصر

جبللو ولدينو ا٢بنيف .  ٰبب ربّو : موقفو ِف الطائف . حيث ذىب يدعو أىلها هلل جلّ 
وطردوه ، وأغروا بو الصبياف إذ يلعبوف ِف ساح الطائف حيث ىتف هبم أحد رجاؿ  فكذبوه، 

وه اب٢بجارة حٌب ساؿ الدـ من عقبيو الشريفْب القـو : إفا دمحماً ىذا ىو ٦بنوف ، فلحقوا بو ورشق
،وىو يرد عن رأسو الطاىر بكلتا يديو .وىو نيّب هللا ورسولو وسيد الربية ، نراه فور ذلك ، 
ٯبلس إذل شجرة  معتدًى  عليو ، جوعاف عطشاف ليس حولو من الناس نصّب، يتمتم مناجياً ربّو 

...!" ىكذا انتزع نفسو من غمدىا معافاة، سبحانو:"...إف دل يكن بك علّي غضب فلست أابرل
 كاف كأنو دل يكن ، مثلها مروءة السيف النقي ،ورفعها هلل سبحانو غّبمباؿ بكل ما قدكاف، ما
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 .   333،  351(  ، سورة البقرة  : اآلايت 1)( و3) (و3) 
 .   315،  302،  32اآلايت  (  ، سورة آؿ عمراف  :2) ( و1( و )0)

 . 0( سورة الصف : اآلية 4.            ) 03(  سورة ا٤بائدة : اآلية 3)
 

إف كاف هللا عّز وجل ، ليس غاضبًا ، إف كاف هللا سبحانو راضيًا ، ىذا ىو ا٤بهم ، غاية الغاايت 
ؽ ، أو قضى ، ٧ببة ا٢ببيب األعظم  ، وسواء أجرح ا١بسد ، أو  جػاع ، أو عطش ، أو ٛبز 

صاحبو على أي جنب من جنوبو ، وحسب النفس بعد ذلك ، أف يتغمدىا ابرئها برٞبتو .. 
 وحبو .
وأكثر من ذلك  ، فإف النيب اإلنساف  صلى هللا عليو وآلو وىو ِف ىذه ا٢باؿ من  

 حانو، ي للدعوة إليو وإذل دينو سباإلرىاؽ ، واألدل ، وا٤برارة  ، بقي حبو لربو ىو الدافع األساس
فلم ينس تكليفو  ، وما إف أطل عليو أوؿ  رجل  أمكنو  أف  ٰبدثو  هبدوء ، حٌب أدى النبػّي 
صلى هللا عليو  وآلو  إليو رسالة ربّو لو األ٠باء ا٢بسُب . فقبلها الرجل ٧ببًا ربّو  ورسػوؿ ربّػو ، 

ػو ابلنور الذي مؤل وإذ عظم ِف قلبو ىذا ا٢بب ، صغرت ِف عينيو الدنيا وطبلهبا ، ومن فرحت
قلبو ، كاف يشتد بكاؤه كلما طلب إليو ، أف يتلو الدعػاء الذي  ٠بعو من رسوؿ هللا صلى هللا 
عليو وآلو آنذاؾ . فمضى  مصعدًا ِف ا١بهادين األصغر واألكرب حٌب آخر نسمة من حياتو . 

ينا كامل دعاء أنو نقل إل ابسم عّداس .وكاف ِف رأس مآثره،  وقد عرؼ التاريخ ىذا الرجل
الرسوؿ األعظم صلى هللا عليو وآلو ، وكاف ىو الرجل الوحيد ، الذي ٠بعو منو ِف موقفو 
الصعب ذاؾ ، بعد أف طارده سفهاء الطائف وصبياهنا وأ١بأوه إذل تلك الشجرة ، قرب جدار 

ِف ظل لؤلخوين الطاغيتْب عتبة وشيبة بِب ربيعة ، حٌب إذا اطمأف صلى هللا عليو وآلو ، وقف 
الشجرة  يناجي ربّػو ا٢ببيب ، هبذه الكلمات الٍب ما زالت منقوشة وستبقى ِف قلوب معظم 

 ا٤بؤمنْب على مر األجياؿ :
 ) اللهّم إليك أشكو ضعف قويت ، وقلة حيلٍب ، وىواين على الناس ، 
 ) اي أرحم الراٞبْب  . 
 ) أنت رب ا٤بستضعفْب وأنت ريب . 
 مِب ؟ أـ إذل عدّو ملكتو أمري ؟هيد يتج) إذل من تكلِب ؟ إذل بع 
 ) إف دل يكن بك علّي غضب فبل أابرل .  
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 ) لك العتىب حٌب ترضى  . 
 ) وال حوؿ وال قوة إالّ بك اي حبيباه اي هللا اي رابه  اي رب العا٤بْب . 

 *  *  * 
  صلى هللا مث نرى اإلماـ علّيًا عليو السبلـ ، أشجع ا٣بليقة ِف اترٱبها بعد رسوؿ هللا 

عليو وآلو ، ٱبوض غمػار كل معركػة ، فيكوف فيهػا علػى أعدائو الفزع األكرب ، عرب ساعات 
طواؿ ينعقد فيها الغبػار سحبًا سودًا ، ويظلم النهار فيها من شدة البأس . ونتبع عليًا عليو 

عظم ا٤بشقة ، السبلـ ، بعد كل معركة إذل حيث نعتقد ، أنو سيأوي إذل ركن يراتح فيو بعد 
فنجد عجبًا :  وقفات خاشعة ، ذليلة ، بْب يدي هللا سبحانو ، على نشيج بكاء ، واهنمار 

 العصور ، مناجاتو ٢ببيبو األعظم: دموع، مث نسمع ما أصبح قاعدة لعبادة األحرار عرب 
 ) ريب  
 ) ما أعبدؾ خوفاً من َّنرؾ  
 ) وال طمعاً ِف جنتك  
 بادة فعبدتك .) وإ٭با وجدتك أىبلً للع 
فأين تذىب ا٤بشقة ِف مثل ىكذا مواقف ؟ وىل ٘برؤ ا٤بشقة أف تدعي لنفسها شرؼ  

 القرب من نفس ىي من هللا تعاذل هبذه ا٤بنػزلة ؟
بلى ىكذا أنفس ، يربئها هللا عز وجل ويعافيها من كل ما يشوش صفاءىا ، هللا سبحانو  

 صرىا نصراً مبيناً ِف الدنيا واآلخرة .يتوالىا بعنايتو ورعايتو ، وحبو ورٞبتو ، وين
مث ُيضرب أمّبا٤بؤمنْب عليو السبلـ، ِف صبلتو ، تلك الضربة الباقي إرَّنهنا ا٤بوجع ،  

مدواًي ِف أذف الدنيا ، فيقوؿ الٍب ما تزاؿ وستبقى ُٙبكى فُتدىش : ػ  ُفزت ورب الكعبة ػ   
علم اللدين أببعاد الفوز . أىل بيت النبوة عجباًّ !  أاب٤بوت فوز ؟ وبسيف مسمـو ؟ بلى ، ىو ال

 ىم ، األعلموف بشرؼ ا٤بََصارِع .
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Pأيضًا لنسمع ا٢بسْب ابنو ، عليهما السبلـ ، ِف موقػف من سنػخ 

(3 )
P  ىذا : ا٢بسْب

يتصدى  للباطل ، يتحداه ، ٯبره ٤بعركة ا٤بعارؾ ، للحكاية الٍب  تُنسى ا٢بكااي وال تُنسى  : ػ أال 
ال أرى ا٤بوت ِف سبيل هللا إاّل سعادة ، والعيش مع الظا٤بْب إاّل برمًا ػ يقو٥با ا٢بسْب عليو وإين 

السبلـ مث يزرع  ِف األعْب واألدمغة والقلوب عرب األجياؿ ، درس البطولة ا٤بؤمنة الفريدة ، حبّاً 
وعاً واستمرارية  ، درساً هلل ، وغضباً هلل ، واستماتة ِف سبيل هللا  : درساً ِف السعادة ا٢بقيقية ، ن

تستطيع ا٤بشقة معو أف تقوؿ : حاولت ا٢بسْب ، إال  أين ما استطعت إذل نفسو نفاذًا . ألنو  
كاف مكّلفًا ، كِلفًا بربو ، مكلفًا بدين هللا  كلفًا . كاف ىو الدين ٨بتصرًا على ظهر جواد ، أما 

كلمة هللا ىي العليا ، فيا لو من كلف   وطنو فببل حدود ، وأما حبو فلربو ، وأما ىدفو فأف تكوف
 وليس كلفة .

 
ىذا ، ونكتفي من األمثلة ىنا هبذا القدر ، على  أف سلسلة الذين ٞبلوا ا٢بب العظيم  

 نورانية طويلة .
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 نخ  : األصل . السّ  (3)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 
 الرٞبة ىي الغاية من خلق االنساف

 اختار هنايتووىو 
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ْنُو َوِرْضَواٍف َوَجنااٍت ٥باُْم ِفيَها نَِعيٌم مُِّقيٌم }   ُرُىْم رَبػُُّهم ِبَرْٞبٍَة مِّ  {  يُػَبشِّ
 ( 33)التوبة:         

 

 الرٞبة ىي الغاية من خلق االنساف ..
 وىو اختار هنايتو

  
 فكر التوحيد ، أف هللا عز وجل ، ىو الغِب بذاتو عن ٝبيع كما رأينا من بعض التأمل ِف

 ٨بلوقاتو . وأنو ىو وحده ا٣بّب احملض ، الذي ال يصدر عنو إالّ ا٣بّب وا٢بق وا١بماؿ .
فلماذا إذًا خلق هللا ىذا اإلنساف الشقي ا٤بتعب ، ا٤بعذب ، كما ىو ظاىر حالو ِف 

 اترٱبو الطويل ؟ 
واي موسى ، واي عيسى ، واي دمحم ، سبلـ هللا  عليكم ،  وعلى مث اي نوح واي إبراىيم ، 

من سبقكم وعلى من ٢بق بكم من أنصار هللا وأحبائو وأوليائو ، ىل كنتم أشقياء متعبْب معذبْب 
 ؟

وىل الشقاء حالة عامة ، تبلـز ٝبيع الناس ، وِف ٝبيع مراحل حياهتم ؟ يبدو أف األمر 
 ليس كذلك .

ورقصوا وضحكوا .. وما زالوا يغنوف ويرقصوف ويضحكوف .. ولو فهنالك الذين غنوا 
 كاف ورد ِف كتاب هللا قولو عز وجل :

اْدُخُلوا أَبْػَواَب   َذِلُكم ٗبَا ُكنُتْم تَػْفَرُحوَف ِف اأْلَْرِض بَِغّْبِ ا٢ْبَقِّ َوٗبَا ُكنُتْم َٛبَْرُحوفَ } 
P.. { َجَهنامَ 

(3)
P . 
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  (.31سورة غافر ، اآلية )  (3)

  
إاّل أنو سبحانو دل يَبؾ أىل الدنيا يهنأوف كما يشاؤوف بدنياىم . فلذلك كثّبًا ما عرب اإلنساف 
وما زاؿ ، عن ضيقو وحزنو ومراراتو ، شعرًا ونثرًا وما بْب الشعر والنثر ِف حياتو العملية ، بْب 

فرحو ومرحو ، ابلكلمات واألصوات وا٢بركات  زفرة وحنْب ، وتوجع وأنْب ، وكذلك عربا عن
... 

ولكن ىناؾ حالة اثلثة ، بْب ىاتْب ا٢بالتْب ، ىي حاؿ أىل اإلعتداؿ ، الذين ىم  
P.. { اَل أَتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َواَل تَػْفَرُحوا ٗبَا آاَتُكمْ  ِلَكيْ مصاديق قولو تبارؾ وتعاذل : } 

(3)
P 

. 
لٍب تكاد تكوف  على كل لساف ، كلمة أيب العبلء ا٤بعري ِف إال أف خبلصة القوؿ ا 

 داليتو : تعب كلها ا٢بياة ...
 وىل هللا سبحانو أقر بعض ىذه ا٤بعاين ؟ قولو تعاذل : 
ُرُه  . َوَصداَؽ اِب٢ْبُْسَُب  . فََأماا َمن َأْعَطى َواتػاَقى.  ِإفا َسْعَيُكْم َلَشٌبا  }  َفَسنُػَيسِّ

ُرُه ِلْلُعْسَرى  . وََكذاَب اِب٢ْبُْسَُب  َأماا َمن ٖبََِل َواْستَػْغَُب وَ  .ِلْلُيْسَرى   يُػْغِِب َعْنُو  َوَما .َفَسنُػَيسِّ
P(3 ){ تَػَرداى  ِإَذا  َمالُُو 

P. 
وىي آايت واضحات ا٤بعاين ، إف سعي اإلنساف ٨بتلف بْب السلب واإلٯباب ، فأىل  

و ا٢باؿ ، وأىل البخل واألَّننية ، وعدـ الثقة ابهلل ، الشمائل ا٢بسنة والصدؽ مع هللا ، ميسور 
وبوعد هللا ، وصنيع هللا ، يلزموف السبيل الذي اختاروه . وىل يؤدي إاّل إذل الشقاء . وىل فيو 

 ما يغِب عن رٞبة هللا سبحانو ؟ .
موَض وما بعدىا ، ُٰبلُّ لنا الغ.. {  ِإفا َسْعَيُكْم َلَشٌبا } وفهمنا لقولو عز وجل :  

 الذي ِف اآلية الكرٲبة :
P(1){ ِإالا َمن راِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ   َواَل يَػَزاُلوَف ٨ُبَْتِلِفْبَ  }

P. 
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 ( . 334)   سورة ىود  ، اآليو (1)

 
 

٨بتلفْب ِف الدين ، ٨بتلفْب ِف السبل السلبية ، يتعرض ٥بم هللا سبحانو برٞبتو ، يبلحقهم  
هبا من البداية إذل النهاية ، فيعرضوف عنها مستكربين  . إاّل فريق أقاـ وجهو للدين حنيفًا ، 

 فكاف حقيقاً هبذه الرٞبة ، يستقبلها بعقلو ووجهو وقلبو وكل جوارحو .
 هللا سبحانو وتعاذل للناس ، ىي الرٞبة . فالغاية من خلق

 أما ما يقاؿ أيضاً عن أف الغاية إ٭با ىي العبادة ، استفادة من قولو عّز وجل : 
نَس ِإالا لِيَػْعُبُدوفِ }  P(3){ َوَما َخَلْقُت ا١بِْنا َواإْلِ

P. 
 وجل :فبأيهما أنخذ ؟ بكوف الغاية من خلق هللا تعاذل للناس ، ىي الرٞبة من قولو عز 

 { . ِإالا َمن راِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ } ... 
 أـ بكوف الغاية من خلقو تعاذل للناس ، ىي عبودية الناس لو ؟ 

 الواقع أف الغاية واحدة . كيف ؟
 أساس العبادة ا٢بقة ، التوحيد ، وىنا سر  الرٞبة :

اِكُسوَف َورَُجبًل َسَلًما لَِّرُجٍل َىْل َيْسَتِواَيِف  ِفيِو ُشرََكاء ُمَتشَ َضَرَب اّللاُ َمَثبل راُجبل} 
P(3 ){ َمَثبًل ا٢ْبَْمُد ّلِلِا َبْل َأْكثَػُرُىْم اَل يَػْعَلُموفَ 

P. 
وا٤بثل تصوير لطيف وبليغ ٢بالة رجل يتعامل مع ٦بموعة شركاء كلهم لو عليو سلطاف ، 

وىذا ٧بتمل نسبياً لو كاف ٥بم مزاج  فهو مضطر ٣بدمة ا١بميع ، وإرضاء ا١بميع وطاعة ا١بميع ،
واحد وشخصية واحدة ، إاّل أف الواقػع غّب ذلك ، فما دامػوا شػركاء ، فهػم  على إختػبلؼ 

 أمزجتهم 
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كل واحد منهم منػزعًا يؤدي ابلضرورة  إذل التشاكس  ، وابلضرورة سيكوف   سينػزعوتطلعاهتػم ، 

ىذا الرجل بينهم ٩بزؽ النفس متحّبًا فاقدًا  ٢بقيقة ا٢برية ، إذا أحبًّ واحدًا  غضب الباقوف ، 
وإف أطاع واحدًا ، اهتمو آخر ٗبعصيتو ، وىكذا  إذل حاالت من التباين معهم ال تنتهي  . فهل 

ىذا الرجل ، مع أخ لو ال يتعامل مع ٦بموعة شركاء ، وإ٭با يتعامل مع رجل واحد يستوي وضع 
   واحملبة ، والسعة مدى  ا٢بياة..  ، تعامبًل فيو السبلـ والثقة والطمأنينة ..  واألمن واألماف

 كذلك عبادة هللا ا٢ببيب الواحد األحد . 

ل اإلنساف بقدر ما يؤمن وٯباىد فاإلسبلـ هلل  وحده ، والعمل بتعاليمو وقوانينو ، يوص 
مث يوقن وٯباىد ، مث يتقي وٯباىد  ، مث ٰبب وٯباىد ، وٯبعل حبو خالصًا هلل وحده لو ا٢بمد ، 
بقدر ما ٰبظى برضى هللا  ورضوانو . فبل غفلة وال ألغاز وال أسرار ، فإف بقي منها أشياء  ، 

 فإهنا ستكشف لو يـو  القيامة ، يـو يقاؿ لو :
ْن َىَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاءَؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديدٌ َلقَ }   P(3){ ْد ُكنَت ِف َغْفَلٍة مِّ

P. 
فإذا كانت العبوديػة للخبلؽ العظيم ، عمبًل بتعاليمو وقوانينو وقرآنو اجمليد ، واقتداء  

إذل الفوز  ٗبحمد صلى هللا عليو وآلو  الذي ىو رٞبة للبشرية ، إذا كاف كل ذلك الذي يوصل
ا٤ببْب ، ليس رٞبة ، فما ىي الرٞبة إذف ؟ ىل الذلة والتمزؽ بْب ٙبكم ا٤بخلوقْب وأمزجتهم ، أـ 

 ىي الفوضى والفلتاف ، واإلندفاع بدوف كوابح ٫بو ا٥باوية . 
 

 . P(2)P{ َويَػْوـَ تَػُقوـُ السااَعُة يُػْبِلُس اْلُمْجرُِموفَ }  
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 َمْن ا٤بهيمن على الكوف وعادل أسراره ؟

َمْن مالك األرض وما ومن فيها  ، من ٕبار وأهنار  ، وا٢بوت األزرؽ من خلقو ، ال  
ال يكوف انتحاره أو ٲبوت إذل قيػاـ الساعة يعِب يعمر مبليْب السنْب ، إال إذا انتحر أو قتل ، و 

 قتلو إالّ إبذف هللا عّز وجل .
من رفع " أفرست " من جوؼ احمليط ، ومؤل مكانو ابألمواه ، وقاؿ لو كن أعلى جبل  

 فكاف . واسبحي اي أرض حوؿ النور والنار دوف ميداف ، فسبحت وسباحت طائعة . 
يدير السبع األرضْب   َمْن مالك السماوات السبع ، ٠باء فوؽ ٠باء فوؽ ٠باء ... ومن 

وملحقاهتا  ، أرضنا فوؽ أرض فوؽ أرض ... ٙبت كل ٠باء ٦بموعة ، وٰبيط هبذا الكوف أكواف 
 وأكواف ىي العرش العظيم .

والسماوات واألرض ِف كرسي العرش كباقة زىر  ، والعرش ٧بيط ابلكرسي  ، إحاطة  
أنو    ،كفي أف نعرؼ عن روعة ا٤بملكةويا٤بملكة  اجملهولة  ا٢بدود بصحراء فيها ابقة الزىر . 

 ىو سبحانو وتعاذل ٠باىا العرش العظيم  ، والعرش اجمليد ،  والعرش الكرًن . 
 ماذا ٲبلك اإلنساف من كل  ىذا ؟ 
 ال شيء أصبلً  ... ولكن هللا عّز وجل كّرمو : 
ـَ َوَٞبَْلَناُىْم ِف اْلبَػرِّ َواْلبَ }   َن الطايَِّباِت َوَلَقْد َكراْمَنا َبِِب آَد ْحِر َوَرزَقْػَناُىم مِّ

اْن َخَلْقَنا تَػْفِضيبلً  P(3 ){ َوَفضاْلَناُىْم َعَلى َكِثٍّب ٩بِّ
P.. 

وهللا عّز وجل سخر لو ما ِف السماوات وما ِف األرض ٝبيعًا منو ومّلكو تفضبًل منو  
كنو سبحانو لرٞبتػو بو وتكرماً  وبدوف مقابل ، فهو تعاذل غِب عنو وعن عبادتو وعن طاعتو ، ول

، ٰبػب لػو اإلٲبػاف  وال ٰبػب لػو الكػفر . مّلكو ِف األرض ملكػًا مؤقتػًا ، إذا أحسن إدارتو كمػا  
 علامػو  هللا  جػل
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ر السبلـ واألمن وا٥بناءة األبدية . أما إذا شأنو ، سعد فيو ، وكاف جسرًا ٤بلك دائم ابؽ ىو دا

أساء اإلنساف إدارة ملكو ِف األرض ، أفسد ىذا ا١بسر إذل النعيم الدائم  وىّدمو ، فحـر نفسو 
 ٨بتاراً من النعيم ا٤بوعود ، وأوقع نفسو ٨بتاراً ِف ا١بحيم ا٤بوعود :

P(3){ وفَ َوَما ظََلَمُهُم اّلّلُ َولَػِكْن أَنُفَسُهْم َيْظِلمُ }.. 
P. 

قَاَؿ الاِذيَن اْسَتْكبَػُروا ِللاِذيَن اْسُتْضِعُفوا َأ٫َبُْن َصَدْدََّنُكْم َعِن ا٥ْبَُدى بَػْعَد ِإْذ }  
P(3){ َجاءُكم َبْل ُكنُتم ٦بُّْرِِمْبَ 

P. 
 وإذا كاف األمر  كذلك ، فهل نفهم أف اإلنساف خلػق ِف األصػل ليسعد ؟ وِف الدارين ؟  
P(1){ نَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَف لَِتْشَقىَما أَ . طو }  

P . 
 َصَدَؽ هللا العظيم       
٤بن ا٣بطاب  ىنا ، صحيح أنو ِف خصوصو لرسوؿ هللا دمحم صلى هللا عليو وآلو على  

أساس أنو  )طو(  بوجػو من الوجوه من أ٠بائو صلى هللا عليو وآلو . ولكن ا٣بطاب ليس حكراً 
 عليو وآلو وإ٭با ىو لكل مؤمن ، إذ إف ىذا اللفظ ا٤ببارؾ ، ويعترب من على رسوؿ هللا صلى هللا

ٝبلة ما يسمى ابألحرؼ النورانية ، أو مفاتيح السػور ، كػذلك ) َيَس ( ومثلهمػا مثػل ) الػم ( و 
 )حػم( و)كهيعص( ... و٥بذه األحرؼ الكثّب من وجوه أسرار الظاىر والباطن.

وح ، أف هللا عّز وجل ما أنزؿ القرآف على اإلنساف ليشقى ا٤بهم أننا نفهم من ذلك بوض 
 ، وإ٭با أنزلو عليو ليسعد ، وِف ىذا القرآف قولو تبارؾ وتعاذل  :

َياًَّن لُِّكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْٞبًَة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمْبَ }   P(0){َونَػزاْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبػْ
P. 
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 . 45سورة النحل ، اآلية   (0)  (  . 3ػ  3سورة طػو  ، اآلايت )  (1)
  

وإذا كانت ا٥بدايُة رأَس السعادة وبَصرىا ، والرٞبةُ  قلَبها وحياهتَا ، والبشرى  جناحيها وجّوىا 
فعند هللا سبحانو ، أكثر من ذلك ،  أكثر من ا٥بداية  والرٞبة والبشرى .  الرحب الفسيح ،

عنده اإلهناض من الكبوة ، واإلنقاذ من ا٤بطبات ، والغطاء الكرًن الشاِف  من ا٣بطأ والزلل  ، 
وعنده الِسَْب والعافية ، يعِب عنده ا٤بغفرة ، أ٠بعو أيضًا أيمر رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وكل 

 مل بكتابو الكرًن ، بقولو سبحانو ما أعظمو وأكرمو وأرٞبو :عا
P(3){ ِعَباِدي َأيّنِ َأََّن اْلَغُفوُر الراِحيمُ  ءْ نَػيّبِ }  

P. 
 ٤باذا يذؿ اإلنساف نفسو اب٤بعصية ؟

أليس هللا تبارؾ وتعاذل ىو أعلم بنفس اإلنساف ، وابلتارل  ٗبصلحة اإلنساف ، فإذا هناه  
 كوف ٙبكماً منػو بدوف طػائل ؟ حاشػى هلل .عن أمر ما ، فهل ي

وىل إذا أمره سبحانو بفعل ما ، أو برايضة ما ، نفسية أو بدنية ، فهل  يكوف أمره عّز  
 وجل بدوف علم النتائج ، وىو هللا الذي ال إلػو إالّ ىو ا٢بق ا٤ببْب .

ىدى وال كتاب  فعبلـ يتجرب اإلنساف  ، ويتكرب ، وٯبادؿ ٗبا ال يعلم ، بدوف علم وال 
 منّب  . مث ِف ٦باؿ التجربة العملية :

مٌب كانت ا٤بعاصي مسعدة لفاعلها أو مفيدة لو ؟ أال نراىا دائمًا وأبدًا تنكفىء على  
صاحبها ابلندامة ، وا٣بسارة  ، والذلة ؟  أما ا٤بتعة الٍب ٰبصل عليها اإلنساف أثناء سقوطو ِف 

ع بردة فعل موحشة ومنكرة ، تشعره بكونو كاف أليس فضبًل عن كوهنا تنقطا٤بعصية ، 
 معها اتفهاً ورخيصاً ؟

وهللا عّز وجل ٰبب لعبده العزة والكرامػة والشرؼ ، يرفعو بذلك ويرفعو ، وٯبري لو  
 االمتحاَّنت ، كلما ٪بح  بواحد منهػا ، ٙبسنػت قابليتػو
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وكفاءتو ، فيعّرضو سبحانو المتحاف آخر ، أرفَع وأرقى ، دوف أف ٰبملو فوؽ طاقتو ، فهو تعاذل 
أعلم بطاقتو ، فإذا استقاـ ، َواَكَبو  سبحانَو بلطفو ، وعونو ورٞبتو ، حٌب يوصلو إذل درجة 

 يصلح ٥با وتليق بو .
P(3 ){ .. َأٛبَاُهنا قَاَؿ ِإيّنِ َجاِعُلَك لِلنااِس ِإَماًماَوِإِذ ابْػتَػَلى ِإبْػَراِىيَم رَبُُّو ِبَكِلَماٍت فَ }  

P 
 ) صدؽ هللا العظيم (

P(3){ َوَمْن أيَْتِِو ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الصاا٢ِبَاِت فَُأْولَِئَك ٥َبُُم الدارََجاُت اْلُعَلى}  
P. 

 ) صدؽ هللا العظيم (                               
رٲبة حٌب ال يقولن أحد أَّن لست نبيًّا ولست إمامًا ، ولست معصومًا ، ىذه اآلية الك 

فقد جعل هللا الدرجات العلى ١بميع الناس ، كل إنساف يستطيع أف يتوصل إليها بزايدة االٲباف 
 وبعمل الصا٢بات كلها ، الٍب قد يعرب عنها ابلدين ا٣بالص  ، أو الدين ا٤بخلص هلل عز وجل .

 ا٤بعصية قبل ىذه الدنيا : الناس مروا بتجربة
فلى ،  إذ فوقها ٫بن عليها اليـو ، وىي ٗبعُب السُ ا٤بقصود ابلدنيا ، ىذه األرض الٍب  

أرضْب ،  وبتعبّب آخر ، ىي ) األرض الدنيا ( ، وىي وٝبيع متعلقاهتا من  تسبع ٠باوات وس
 ( سة عشر قمراً الكواكب السيارة  حوؿ مشسنا مع أقمار ىذه الكواكب  ) للمشَبي وحده ٟب

يعِب أف ٝبيػع  يارات الشموس فػي ابقي اجملػرات، ومبليْب الشموس  ِف ٦بػرة درب التبانة ، ومل
ىػذه الكواكب واألقمػار واجملػرات ا٥بائلػة بشموسها العظيمػة ، ىػي ٙبػت السماء الدنيا ، 

وما دل يتوصل إليو بعد وكذلك معهػن ما توصػل إليػو العلم مػن معارؼ وأسرار وكشوؼ وأجراـ ، 
وال ٲبكن إالّ أف يكوف من  توابع أرضنػا ىذه ،  ف يكوف ٙبػت ٠بائنػا الدنيا ىذه. ، ال ٲبكن إال أ

 أو زينػة
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 ينها وابلنجم ىم يهتدوف .لسمائها ورجوماً لشياط
فحرصًا على فكر التوحيد ، وفيو ا٢برص عػلى فهػم عػدالة هللا سبحانو ، وفوؽ عدالتو  

رٞبتو ، كاف بديهيًا عبلج مشكلة واسعة االنتشار ، وتشكل خلبًل ِف صلب العقيدة ، حيث 
 و وتعاذل عما يصفوف .بدالً من أف نعتقد برٞبػة هللا الواسعة تراَّن نعتقد بظلمو وٙبكمو ، سبحان

وىذه ا٤بشكلة الٍب يرددىا أكثر الناس ، اترة برباءة ، واترة ٔبهالة ، تتلخص هبذا  
 التساؤؿ :

رٮبا إذا كاف أبواَّن آدـ وحواء ، أكبل من شجرة ا٣بطيئة  ، فما ذنبنا ٫بن حٌب نتحمل وز  
العيش ، وال ٯبوع اإلنساف ْىِبطَا من تلك ا١بنة  الٍب فيها رغد ،  ونتيجة خطيئتهما ، حيث أُ 

وَكَبٍد  ما خطيئتنا ، حٌب نعيش  ِف َكْدحفيها وال يعرى ، وال يظمأ وال يضحى . فما ذنبنا ٫بن و 
، وحٌب تبدو لنا سوءاتنا ، و٪بوع ونعرى ، ونظمأ ونضحى  ، و٫بيا ِف ىذه األرض  بعضنا 

يشقى ، ومن أعرض عنو ،  لبعض عدو ، ومن اتبع منا ىدى هللا تبارؾ وتعاذل ، فبل يضل وال
فإف لو معيشة ضنكًا ، وٰبشره يـو القيامة أعمى ... ِف وقت كاف من حقنا أف ٭بّر بنفس 

 التجربة ، وِف نفس ا١بنة الٍب أىبط منها أبواَّن .
ومن ذا الذي يدعي بدوف بينة ، أننا كنا سنخوف عهد هللا سبحانو ونعصي أمره ،  

، ىو إبليس اجملـر . فضبًل عن أف ربنا هللا عّز وجل ، حذر وننخدع بكبلـ عدّو واضح العداء 
 أبوينا منو ٙبذيراً شديداً .

على أي حاؿ ، كاف من حقنا أف ٭بّر بنفس التجربة ، و٫بن ندعي ، بل و٪بـز ، أننا كنا  
 تبلفينا السقوط ، الذي سقط فيو أبواَّن . مث إّف هللا عّز وجل يقوؿ :

P(3){ ِوْزَر ُأْخَرى َواَل َتِزُر َواِزرَةٌ }  
P. 
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P(3){ ُكلُّ نَػْفٍس ٗبَا َكَسَبْت رَِىيَنةٌ } 
P. 

 ذلك يرهتننا ٗبا كسب ذلك الغّب ؟ .. فكيف ٰبملنػا عز شأنػو وزر غّبَّن ؟  وك
ىذا إبٯباز ، ما يُػَتَداَوؿ بو عامًة بْب الناس ، وىو كما نرى ، ٙبد للعقل اإلسبلمي 

 ا٤بّوحد .
وال بد من مبلحظة ِف السياؽ ، تلفت إذل أف كثّباً  من ا٢برب أىريق ِف سبيل الدفاع عن 

بحانو ألبينا آدـ كاف تنػزيهيًا  ودل يكن َمْوَلِواّيً خطيئة أبينا آدـ ا٤بزعومة ، وملخصو أف أمر هللا س
P

(3)
P  ، ٩با ال يغّب شيئًا ِف أصل ا٤بشكلة ( .. إذل كبلـ آخػر ، موجزه أيضًا أف هللا عّز وجل (

جّرب آدـ وزوجو ِف تلك ا١بنة ، فوجد بعد التجربة ػ عربٮبا ػ أف اإلنساف ال يستطيع أف يَبَب 
 عاليم  ، وأكثر ما تناسبو ىذه األرض الدنيا . إالّ ِف حجر الطاعة والت

وٗبا أف ا٢بقيقة أحق من ذلك كلو ، فقد قررَّن إيذف هللا تبارؾ وتعاذل ، أف نعقد ٕبثًا ، 
٪بلو فيو ،  ما يقيض لنا هللا سبحانو من ا٢بقائق .. وبو أستعْب ، راجيًا وجهو الكرًن  وال شيء 

 إالّ وجهو الكرًن  .
لّي ٕبثي  ىذا وبقية إٔباثي  . من ردود فعل ، قد يكوف أقلها اإلطبللة أما ما قد ٰبمل ع

العصبية من سجن التقليد ، والرواايت ا٤بوضوعة ، واألحاديث الدخيلة ، واإلسرائيليات .. أو 
ن ذلك كلو بريء . حٌب الرمي هبرطقات الفبلسفة ، أو شطحات الصوفية ، فإين بفضل ريب م

 وذل ونعم النصّب .نعم ا٤ب وهللا حسيب ، ىو
 فإذل توضيح ذلك ، وهللا ا٤بستعاف .
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 ٕبث علمي قرآين 
 أين كانت جنة آدـ ...

 األرض الدنيا ليست ىذه الكرة وحدىا 
 
 ن األرض ؟األرض من اجملرة أـ اجملرة م 
 . آدـ أبو البشر .. والبشر ا٠بهم آدـ 

 ـَ . فَػَنِسَي .. ) أي اجملموع اإلنساين  . (َوَلَقْد َعِهْدََّن إذل آَد
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 األرض الدنيا .. ليست ىذه الكرة وحدىا 
 

ند الباحثْب قبل أف ندخل ِف صلب ا٤بوضوع ، ال بد أف نذكر إبٯباز  ، ما ىو شائع ع 
وا٤بفسرين ، من احتماالت عن مكاف جنة آدـ . فقد قيل فيها أهنا جنة كانت ِف األرض  ػ 
ا٤بقصود ىذه الكرة ػ وقيل إهنا  كذلك ، وبشكل خاص ِف عدف ، وقيل إهنا ِف السماء ولكن 

ر ىي غّب ا١بنة  ا٤بوعودة للمؤمنْب . وقيل ىي ا١بنة ا٤بوعودة عينها . وقد حسم ىذا األم
األخّب أئمتنا عليهم السبلـ ِف بعض الرواايت ابلقوؿ :  إف آدـ لو كاف ِف  جنة ا٣بلد ا٤بوعودة 
٤با خرج منها أبدًا .. وانطبلقًا من ىنا نقوؿ ،  أف بقية ا٤بزاعم كانت رىنًا ابلقصور العلمي عن 

 الكوف وعن الفلك ، بسبب عدـ تدبر القرآف كفاية .
 تعاذل قولو : من ىنا َلَفَتِب بفضل منو 
َن األَ َونُِفَخ ِف }   قَاُلوا اَي َويْػَلَنا َمن  .ْجَداِث ِإذَل َرهبِِّْم يَنِسُلوفَ  الصُّوِر فَِإَذا ُىم مِّ

 َصْيَحًة َواِحَدًة ِإف َكاَنْت ِإال .بَػَعثَػَنا ِمن ماْرَقِدََّن َىَذا َما َوَعَد الراْٞبَُن َوَصَدَؽ اْلُمْرَسُلوفَ 
P(3){يٌع لاَديْػَنا ٧ُبَْضُروَف فَِإَذا ُىْم ٝبَِ 

P. 
 فما ىو ىذا ا٤برقد ؟ وأين ىو ؟ وأين  ينسلوف  من  األجداث ؟  ىل  ِف 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ( . 11ػ  13سورة َيس  ،  اآلايت )  (3)
 

حدود  ىذه الكرة األرضية فقط ؟  منذ مدة ٙبطمت مركبة للسوفيات على  سطح القمر ، 
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 ت فػي اجملاؿ ا١بوي بْب الكواكب، ت مركبة  أخرى  وأكثر  ،  وفيها  بشر ، ٙبطمػوٙبطم
وحسػب النظرية العلميػة التطبيقيػة ، تبقى األجساـ ِف مناطق ا١بذب ،  تدور حوؿ األجراـ 
ا١باذبػة ، وىي ال تنػزؿ إذل الكرة األرضية  ، بل تبقى حيث ىي ال يعرؼ مصّبىا . وىنا ٲبكننا 

اج وببساطة ، أف أجداثنا ومرقدَّن ا٤بنوه عنهما ِف ا٣برب القرآنػي ، ٯبب عقػبًل أف يكوف اإلستنت
حّيزٮبا  ِف ٝبلة ٦بموعتنا الشمسية كلها ، وليس فقط ِف كرتنا األرضية ، مث ليس ِف ٦بموعتنػا 

ة الشمسيػة فحسب ، وإ٭با فيها داخلة ِف اجملرة كجزء من أجزائها ، متحركة ٕبركتها . وبكلم
فاألرض ليست فقط  ىذه الكرية . ألف األرض الكرية عضو ال ٲبكن أف يؤخذ ، ابلنظر 
اإلعتباري ، مفصواًل عن بقية األعضاء ، الٍب ىي ٦بموعتنا الشمسية على أضيق اإلفَباضات . 
ألف كرية األرض ٕبدود جرمها، يستحيل أف تقـو فيها حياة ، من إنساف وحيواف ونبات ، كما 

حوؿ نفسها وحوؿ الشمس وحركة اجملرة وىي   ،تتحرؾ ٕبركات جرمها الثبلثيستحيل أف 
فيها ، وكذلك حركات أجزائها ، من براكْب وزالزؿ ، ومّد وجزر ، وجذب ودفع إخل ..  
يستحيل أف  يتم  ذلك كلو ابلنظر إليها ُمَبانًَة عن جسمها الذي ىي عضو  فيو ، إذ إّف حياة 

ن حركات خاصة وعامة ، إ٭با ىي بسبب وجودىا ِف ىذا ا١بسم  األرض كريتنا وما يتبعها م
الذي ىو اجملرة ، وحيث إف هللا عّز وجل ، قد أَب أف تتم األمور إاّل أبسباهبا ، فيجب أف تكوف 

الذي من أعضائو الشمس  والقمر وا٤بشَبي و ... وكريتنا  ك ا١بسم الكبّب، األرض ذل
 األرضية  ىذه .

 
 أـ اجملرة من األرض ؟ األرض من اجملرة ؟ 

وكما أف هللا سبحانو وتعػاذل ٠بى ِف اإلنساف  عينيو وأذنيو ، وقلبو ولسانو ،وعقلو ونفسو  
، ويديو ورجليو وجلده ، وغّب ذلك ، على أف كلية ىذه األعضاء متصلة متماسكة ٠باىا  

 ا٣ببلؽ  العظيم آدـ و٠بػاىا بشػراً و٠باىػا
 
 
 
تعلقات األرض : القمر والشمس والليل والنهار والنجـو  والسماء إنساًَّن . كذلك ٠بى من م 

الدنيا ، إذل غّب ذلك  من ا٤بتعلقات .  وإذا كػاف نظػر اإلنساف  يعجز غالبًا عن تصور حقيقة 
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اإلتصاؿ والتماسك بْب ىذه األجراـ  وأسرار حياهتا ،  فسبب عجزه توىم البعد ػ بنظره ػ بْب  
، ومن جهة اثنية ،  قصور طاقات اإلنساف  عن إدراؾ اليسّب  من كتبلهتا الضخمة من جهة 

 آاثر عظمة ا٣بالق وأسراره  ِف خلقو :
َوتَػَرى ا١ْبَِباَؿ َٙبَْسبُػَها َجاِمَدًة َوِىَي َٛبُرُّ َمرا الساَحاِب ُصْنَع اّللِا الاِذي أَتْػَقَن ُكلا }  

P(3){ َشْيٍء ِإناُو َخِبٌّب ٗبَا تَػْفَعُلوفَ 
P. 

 مث لنتأمل قولو عّز شأنو : 
ُقْل أَئِناُكْم لََتْكُفُروَف اِبلاِذي َخَلَق اأْلَْرَض ِف يَػْوَمْْبِ َوَ٘بَْعُلوَف َلُو أَنَداًدا َذِلَك َربُّ  

ـٍ َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن فَػْوِقَها َواَبَرَؾ ِفيَها َوَقداَر ِفيَها َأقْػَواتَػَها ِف َأرْ . اْلَعاَلِمَْب  بَػَعِة َأايا
مثُا اْستَػَوى ِإذَل الساَماء َوِىَي ُدَخاٌف فَػَقاَؿ ٥َبَا َوِلؤْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو  .  َسَواء لِّلساائِِلَْب 

َنا طَائِِعَْب  P(3){ فَػَقَضاُىنا َسْبَع ٠َبَاَواتٍ . َكْرًىا قَالََتا أَتَػيػْ
P . 

} اء عظمى واحدة ، وكذلك قولو تعاذل  : فعلى أساس ىذه اآلايت كانت السماوات ٠ب 
يعِب األرض العظمى قبل تقسيمها إذل سبع أرضْب : ٙبت كل ٠باء {  َخَلَق اأْلَْرَض ِف يَػْوَمْْبِ 

َر ِفيَها َأقْػَواتَػَهاأرض }  .. { . َجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن فَػْوِقَها َواَبَرَؾ ِفيَها َوَقدا
ت منطلقاً للتفكر والكشف وضبط ا٤بنطلقات العلمية ىكذا جعل لنا سبحانو بعض اآلاي 

 ومساراهتا .
لنتأمل مثبًل ِف اآلايت الكرٲبة التالية الٍب تكشف لنا أسرارًا عن الفلك ا٤بشهػود للعلمػاء  

 وغّب ا٤بشهود ، نثبتها بغّب تعليق . يقوؿ عز شأنو :
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ( . 33ػ  5سورة فصلت ، اآلايت )  (3) .  44اآلية  سورة النمل  ،   (3)
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َناَؾ اِب٢ْبَقِّ َوَأْحَسَن تَػْفِسّبًا}  P(3 ){َواَل أيَُْتوَنَك ٗبََثٍل ِإالا ِجئػْ
P. 

 أما اآلايت فقولو تبارؾ وتعاذل :
َفاُوٍت فَاْرِجِع } الاِذي َخَلَق َسْبَع ٠َبَاَواٍت ِطَباقًا ماا تَػَرى ِف َخْلِق الراْٞبَِن ِمن تػَ  ( 3
َوُىَو  ِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئاً مثُا اْرِجِع اْلَبَصَر َكراتَػْْبِ يَنقَ  َبَصَر َىْل تَػَرى ِمن ُفُطوٍر الْ 

نْػَيا ٗبََصابِيَح َوَجَعْلَناَىا رُُجوًما لِّلشاَياِطِْب َوَأْعَتْدََّن ٥َبُمْ  َحِسٌّب .  َوَلَقْد زَيػاناا الساَماء الدُّ
Pَعَذاَب الساِعِّب {

(3)
P. 

P(1){اِفيَها مَشًْسا َواَل زَْمَهرِير ُمتاِكِئَْب ِفيَها َعَلى اأْلَرَاِئِك اَل يَػَرْوَف } (3
P. 

P(0){َوُىَو الاِذي َخَلَق اللاْيَل َوالنػاَهاَر َوالشاْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِف فَػَلٍك َيْسَبُحوفَ }  (1
P. 

P(1){ي َجَعَل ِف الساَماء بُػُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا مُِّنّبًاتَػَباَرَؾ الاذِ }  (0
P. 

 آدـ أبو البشر ..  والبشر ا٠بهم آدـ :
إذا قلنا عاد وٜبود وسبأ إخل .. نفهم هبم األقواـ الذين ورد ذكرىم  ِف القرآف اجمليد ،   

خص ىو األب  . وِف اجملمع عن فروة كما ىو معلـو . فإف كل قـو من ىؤالء إ٭با ٠بي ابسم ش
ـْ امرأٌة ، فقاؿ : ىو  بن مسيك قاؿ : سألت رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو عن سبأ أرجٌل ُىَو أ
ـَ أربعة . فأمػا الذين تيامنػوا فاألزد  رجل من العرب ولد عشرة ، تَػَياَمَن منهػم ستػة ، وتشػاء

 وكنػدة  
 
 
 
 
 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  11سورة الفرقاف ، اآلية   (3)
 (  . 1ػ  1سورة ا٤بلك  ، اآلايت )  (3)
 .  31سورة اإلنساف ،  اآلية   (1)
 .   11سورة األنبياء  ،  اآلية   (0)
 .  23سورة الفرقاف ، اآلية  (1)
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 ومذحج واألشعروف وأ٭بار وٞبّب ، فقاؿ رجل من القـو : ما أ٭بار ؟ قاؿ : الذين منهم خثعم
Pؤبيلة ، وأما الذين تشاءموا  فعاملة  ) الذين ٫بن منهم ، يعِب ٫بن من سبأ ( 

(3)
P  وجذاـ و٣بم

 وغساف .
و٫بن نسأؿ ، إذا قلنا " آدـ " قاصدين بو قومًا ينسبوف لشخص ىو آدـ األب ، فهل  

 ذا اجملرى  ِف كثّب مننكوف قد ٘باوزَّن العرؼ أو القاعدة ،  والقرآف اجمليد  ٯبػري ى
 .التسميات؟

فإذا ساعدتنا القرائن ودل يعَبضنا مانع من القرآف  ، أو ٩با صػّح عن غّبه ، فسنعترب ٧بنة  
الشجرة احملرمة ِف ا١بنة ، ليست ٨بتصة أببوينا آدـ وزوجو ػ الٍب دل يسمها القرآف وال مرة ػ وإ٭با 

ش ، أو سيعيش ىذا حٌب ٧بنة الشجرة ، ىي ٧بنة كل إنساف ِف أية مرحلة من مراحل التاريخ عا
يـو القيامة . ٧بنة الشجرة كانت ٧بنة كل إنساف حاضرًا َّنظرًا عائشاً الواقع العملي ، بدوف ٦باز 

 ، وألغاز وٚبيبلت . 
والشجرة ىي شجرة ا٤بعصية ، الٍب أصلها طاعة الشيطاف وما هتوى األنفس ، وفروعها  

ـ الذي ٠باه هبذا اإلسم  ربنا سبحانو ، نسبة الكبائر وأغصاهنا الصغائر ، وفيها تورط أبوَّن آد
القـو ( الذين )  بنوا آدـ ، أو بكلمة أخرى آدـ ألدًن األرض الذي منو خلقو ، وزوجو . مث

تورطوا كذلك ، مث ذرية بِب آدـ ، وىم  شعوب البشرية الٍب انشعبت من تلك األصوؿ ، 
 ْزَر ُأْخَرى { .} ال َتِزَر َواِزرٌَة وِ ليمروا بنفس اإلمتحاف ، حٌب  

أما ألبوينا  آدـ وزوجو ، ومعهما بنوٮبا أو شعبهما ) آدـ ( ، الذي انشعب منهما ،  
فكاف من ربنا سبحانو ، ا٣بطاب التارل ، موجهًا بوجو ا٣بصوص لؤلبوين ، ٤بقامهما الرائسي أو 

بنفس اإلمتحاف ، القيادي ، وبوجو العمـو ػ تعريضًا ػ لبِب آدـ  التابعْب  آنذاؾ  ا٤بمتحنْب 
 الواقعْب ِف نفس الورطة ، ِف تلك ا١بنة ا٤بفقودة ، قولو تبارؾ وتعاذل : 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 سكاف جبل عامل أو عاملة  ، ِف جنوب لبناف  .  (3)
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ُتَما َوالَ }  ـُ اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك ا١ْبَناَة َفُكبَل ِمْن َحْيُث ِشئػْ تَػْقَراَب َىػِذِه  َواَي آَد
ُهَما ِمن  .الشاَجَرَة فَػَتُكوََّن ِمَن الظااِلِمَْب  فَػَوْسَوَس ٥َبَُما الشاْيطَاُف لِيُػْبِدَي ٥َبَُما َما ُووِرَي َعنػْ

ََّن ِمَن َسْوَءاهِتَِما َوقَاَؿ َما نَػَهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َىػِذِه الشاَجَرِة ِإالا َأف َتُكوََّن َمَلَكْْبِ َأْو َتُكو 
َفَدالاٮُبَا بُِغُروٍر فَػَلماا َذاقَا الشاَجَرَة َبَدْت  .َوقَا٠َبَُهَما ِإيّنِ َلُكَما َلِمَن النااِصِحَْب  .ا٣ْبَاِلِديَن 

َما َعن ٥َبَُما َسْوَءاتُػُهَما َوطَِفَقا ٱَبِْصَفاِف َعَلْيِهَما ِمن َوَرِؽ ا١ْبَناِة َوََّنَداٮُبَا رَبػُُّهَما َأدلَْ أَنْػَهكُ 
قَااَل رَبػاَنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإف  .تِْلُكَما الشاَجَرِة َوَأُقل لاُكَما ِإفا الشاْيطَآَف َلُكَما َعُدوٌّ مُِّبٌْب 

P(3){دلاْ تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَٞبَْنا لََنُكوَننا ِمَن ا٣ْبَاِسرِيَن 
P. 

وين الرئيسْب والفوج األوؿ ، أو الشعب  مث كاف األمر ابإلىباط ١بميع قـو آدـ ، أي األب
الذي انشعب منهما . مبقيًا على ذريتهم ) بِب آدـ ( لتمريرىم ِف نفس االمتحاف اإلنساين 

 التارٱبي .
وبعد أف ُأىبط آدـ وزوجو وبنوه ، ) أي آدـ القـو ( ، وبقيت ِف ا١بنة ا٤بعهودة، الذرية، 

ليو السبلـ إذل قياـ الساعة ، كاف ٥بم ىذا ا٣بطاب ، الٍب ىي ٦بموع البشرية من ولد أبينا آدـ ع
 الذي ىو ِف سياؽ اآلايت اآلنفة ، قولو تعاذل :

ـَ َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يُػَواِري َسْوَءاِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس التػاْقَوَى َذِلَك }  اَي َبِِب آَد
ٌر َذِلَك ِمْن آاَيِت اّللِّ َلَعلاُهْم يَ  P(3){ ذاكاُروفَ َخيػْ

P. 
لعلهم يذّكروف ماذا ؟  لعلهم يذكروف العهد الذي ِف اآلية الٍب بعد ىذه مباشرة قولو 

 تعاذل :
ُهَما }  َن ا١ْبَناِة يَنزُِع َعنػْ ـَ اَل يَػْفِتنَػناُكُم الشاْيطَاُف َكَما َأْخَرَج أَبَػَوْيُكم مِّ اَي َبِِب آَد

هِتَِما ِإناُو يَػَراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث اَل تَػَرْونَػُهْم ِإَّنا َجَعْلَنا الشاَياِطَْب لَِباَسُهَما ِلُّبِيَػُهَما َسْوَءا
P(1 ){َأْولَِياء لِلاِذيَن الَ يُػْؤِمُنوَف 

P. 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  32سورة األعراؼ ، اآلية  (3) .   31ػ  35سورة األعراؼ ، اآلايت  (3)
 . 33سورة األعراؼ ،  اآلية   (1)
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ىذا عهد هللا سبحانو وتعاذل لبِب آدـ وىم ِف ا١بنة بعد أبويهم آدـ وزوجو وبنيو ) آدـ القـو 
 األوائل ( ، وىو ىو العهد عينو الذي يذكرىم بو ِف سورة يس ، قولو تعاذل  :

ـَ َأف الا تَػْعُبُدو }  َوَأْف .  ا الشاْيطَاَف ِإناُو َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبْبٌ َأدلَْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم اَي َبِِب آَد
P{ َوَلَقْد َأَضلا ِمنُكْم ِجِببلًّ َكِثّبًا َأفَػَلْم َتُكونُوا تَػْعِقُلوَف . اْعُبُدوين َىَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم 

(3 )

P .. ) صدؽ هللا العظيم ( 
وقعت بشكػل عاـ . فكل طاعة والعبادة ا٤بذكورة ىنا ىي الطاعة ،  وذلك معناىا أينما 

 فيما يرضي هللا ، ىي عبادة هلل عّز وجل  وتبارؾ وتعاذل . 
وىذا العهد الذي أخذ على ذرية بِب آدـ ِف ا١بنة ىو بعد اإلشهاد ا٤بشهور ِف قولو 

 عزت عظمتو :
ـَ ِمن ظُُهورِِىْم ُذرِّيػاتَػُهْم َوَأْشَهَدُىمْ }  َعَلى أَنُفِسِهْم  َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبِِب آَد

َأْو  .أََلْسَت ِبَربُِّكْم قَاُلوْا بَػَلى َشِهْدََّن َأف تَػُقوُلوْا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإَّنا ُكناا َعْن َىَذا َغاِفِلَْب 
َا َأْشَرَؾ آاَبُؤََّن ِمن قَػْبُل وَُكناا ُذرِّياًة مِّن بَػْعِدِىْم َأفَػتُػْهِلُكَنا ٗبَا فَػَعلَ  { اْلُمْبِطُلوَف  تَػُقوُلوْا ِإ٭با

P

(3)
P. 

 ولقد عهدَّن إذل آدـ ِمْن قبل فنسي .. ) أي اجملموع اإلنساين ( :
لذلك ، ٰبق لنا أف نقوؿ : أف العهد ٗبعُب ا٤بيثاؽ العمومي ، مأخوذ من ٝبيع اإلنساف ،  

 عزائم :ومن األنبياء خاصة بوجٍو آكٍد وأغلظ ، مرتباً سبحانو ا١بزاء لكبل الفريقْب تناسباً مع ال
ـَ ِمن قَػْبُل فػَ ػ  }  P(1){ اَنِسَي َودَلْ ٪بَِْد َلُو َعْزمَوَلَقْد َعِهْدََّن ِإذَل آَد

P. 
P(0){  َكَما َصبَػَر ُأْوُلوا اْلَعْزـِ ِمَن الرُُّسلِ ربْ فَاصػ  }  

P . 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (  .    23ػ  23ػ  24سورة يس ، اآلايت )  (3)
    ( . 331ػ  333سورة األعراؼ ، اآلايت )  (3)
   .  331سورة طػو  ، اآلية  (1)
 .   11سورة األحقاؼ  ، اآلية  (0)
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وألٮبية ىذا ا٤بوضوع ، وما يَبتب عليو أساسًا ، من مسؤولية أماـ هللا عز شأنو ، مث من  
)  ل ذلك ِف البحث التارل: ذل ، تفصيىدـ لنظرية فلسفية تقليدية متوارثة ، قررَّن بعوف هللا تعا

 القسم ا٣بامس من ىذا الكتاب ( .
 

 وا٢بمد هلل ٞبداً خالداً ٖبلوده  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

 
(1) 

 مؤمنوف وكفار قبل الدنيا ..
 أىبطوا إليها ٝبيعاً 

 
 ٕبث يدحض النظرية العقلية ِف الفلسفة اإلسبلمية
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 مؤمنوف وكفار قبل الدنيا .. أىبطوا إليها ٝبيعاً 
 
 

 ٕبث يدحض النظرية العقلية ِف الفلسفة اإلسبلمية :
 

ُ ٗبَا تَػْعَمُلوَف َبِصّبٌ }   P(3){ ُىَو الاِذي َخَلَقُكْم َفِمنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم مُّْؤِمٌن َواّللا
P . 

أنو قبل ا٢بياة الدنيا ،  األوؿ ، ثبت أمرين : ٫باوؿ ِف ىذا البحث ، إبذنو تعاذل ، أف ن 
أف ا١بميع أىبطوا إذل الثاين ،  ، فريقْب كفاراً ومؤمنْب . واألمركاف الناس ِف مكاف ما وزماف ما 

ىذه األرض ، وبعضهم لبعض عدو ) أما ٤باذا أىبط ا٤بؤمنوف ، فؤلهنم عصوا واتبوا ، وكفر 
هناية ىذا الباب ( . معتمدين إلثبات األمرين اآلخروف  ، وسنفصل ذلك إف شاء هللا ِف 

ا٤بذكورين ، على ٟبسة أدلة رئيسة من القرآف اجمليد ) عدا ما يلحق هبا ِف السياؽ  ( وعلى 
ثبلثة نصوص ، عن ثبلثة من آؿ بيت النبوة عليهم السبلـ : اإلماـ علّي ، واإلماـ ا٢بسْب ، 

 عْب .واإلماـ زين العابدين ، صلوات هللا عليهم أٝب
 ػ قولو عز وجل : (3)

يًعا بَػْعُضُكْم }   َها ٝبَِ  ُىًدى م مِِّبِّ ػلِبَػْعٍض َعُدوٌّ فَِإماا أيَْتِيَػناكُ  قَاَؿ اْىِبطَا ِمنػْ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 3ية سورة  التغابن ،  اآل (3)
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َعن ِذْكِري فَِإفا َلُو َمِعيَشًة  َرضَوَمْن َأعْ . َفَمِن اتػاَبَع ُىَداَي َفبَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى 
P(3){ َضنًكا َو٫َبُْشُرُه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأْعَمى

P. 

 فبخصوص  ىذه اآلية الكرٲبة ، ىناؾ ادعاءاف : 
 أف ا٣بطاب لثبلثة : آدـ وحواء وإبليس  .أو٥بما :  
معُب قولو  فإذا  كاف إبليس فريقًا ، فما } اىبطا { ، ويدؿ على وىنو قولو تعاذل   

... وا٤بعلـو أف إبليس عليو اللعنة {  ُىًدى َفَمِن اتػاَبَع ُىَدايَ  م مِِّبِّ ػفَِإماا أيَْتِيَػناكُ } سبحانو : 
فَِإماا } ، أصّر على كفره واستكباره بصريح النصوص . فبل معُب إذف من ٨باطبتو  ابلقوؿ 

فواضح  أنو ال ٲبكن أف يكوف {  اتػاَبَع ُىَدايَ  َفَمنِ }  وابلقػوؿ :{   ُىًدى م مِِّبِّ ػأيَْتِيَػناكُ 
 مقصوداً  اب٣بطاب ِف ىذه اآلية أو ِف أشباىها كما سنرى فيما سيأيت . 

  .أف ا٣بطاب لشخصْب فقط ، ٮبا آدـ وحواء ، دوف غّبٮبا من األبناء والذريةالثاين :  
مث أتبعها بصيغة { } اىبطا وىذا مردود أيضًا ، ألنو سبحانو استعمل صيغة ا٤بثُب   
وصحيح أنو ٯبوز خطاب اإلثنْب ، لغة ، بصيغة ا١بمع للتوقّب واإلحَباـ } أيتينكم { . ا١بمع 

، ولكن ا٤بورد ىنا ليس كذلك ، بل ىو مورد العقوبة . فلو كاَّن ِف ىذا ا٤بورد اثنْب فقط ، 
 ... { .  ُىًدى مِِّبِّ  ماػفَِإماا أيَْتِيَػناكُ }  لكاف قاؿ سبحانو 

فنخلص من ذلك كلو ، إذل حقيقة أف ا٣بطاب كاف ١بمعْب: آدـ وزوجو، أي الذكور  
 واإلَّنث ، ومثلو قولو تعاذل : 

َنا طَائِِعْبَ } ...        P(3){ فَػَقاَؿ ٥َبَا َوِلؤْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا قَالََتا أَتَػيػْ
P. 

 جل : علماً أف األرض سبعة أجراـ . وكذلك قولو عز و  
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  33سورة فصلت  ، اآلية       (3( .        )  330ػ  331سورة طػو ،  اآليتاف  )  (3)

  
P..{ُدُه ِحْفُظُهَماؤُ َوِسَع ُكْرِسيُُّو الساَماَواِت َواأَلْرَض َواَل يػَ }..

(3 )
P. 
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 وٮبا ٝبعاف ، فقاؿ ) حفظهما ( بصيغة اإلثنْب . 
يقابلها ثبلث ، ٖبصوص ) قاؿ اىبطا ( لى أف ىذه اآلية الٍب بدأت بصيغة ا٤بثُب ع 

كما سنرى وقبل أف يتسرب للظن ، أهنما اثناف ) اىبطوا ( نفس ا٤بوضوع ، بصيغة ا١بمع  
 وإبليس معهما فإصبحوا ٝبعاً ، نعود فنذّكر ، أبف قولو تعاذل ِف اآلية :

 ...{ . ُىًدى م مِِّبِّ ػفَِإماا أيَْتِيَػناكُ }  
Pال ٲبكن أف يشمل إبليس ، وىو قد أبلس  

(3)
P  من رٞبة هللا تعاذل ، ولو كاف موجهًا آلدـ

مستثنيًا إبليس ، ...{  ُىًدى مِِّبِّ  اَ مػفَِإماا أيَْتِيَػناكُ } وزوجو حواء ، فقط ، لكاف قاؿ سبحانو  
 ووعده بتخليده ابلعذاب .ابعتبار ثبوت اللعنة عليو ، وىي اإلخراج من رٞبة هللا ،  

 مث نعود ، فنقوؿ إهنم بعد اإلىباط ، وعػدىم  سبحانو أبف أيتيّنهم هبدًى من عنده : 
 { ...  َفَمِن اتػاَبَع ُىَدايَ }  
ػ قبل اإلىباط ، وبعده ػ وىذا اإلستنتاج ، سيصدـ الفهم التقليدي ، ولكن مع ٙبرير  

 الفكر مستعيناً ابهلل . 
 ... { .  َواَل َيْشَقى َفبَل َيِضلُّ }  
ومن أعرض عن الذكر ػ الذي ىو ا٥بدى ػ ِف السابق ، فلو ٘بربة ا٢بياة الدنيا ، وابب  

 التوبة مفتوح أبداً ، وابب الرٞبة أوسع .
ومن أعرض عن الذكر ، ِف النشأة األوذل وِف النشأة الثانية ، فقد  حـر ىو نفسػو  من   

 نفسػو  فرصػة  التوبػة ،  رٞبػة هللا تعػاذل ، وفّوت على
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  311سورة البقرة  ،  اآلية   (3)
 يَِئَس    . (3)

 
متفلسفًا ، أو مقلدًا ، بدوف علم وال ىدى وال كتاب منّب .  ٩با ينتج عنو ا٤بعيشة الضنك ، 
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والتػأـز ، ويـو النشػور ٰبجبو صدوده عن والعمى يـو القيامػة ، يعِب عيػش الغفلة والبهيميػة 
الرٞبػة ، وآاثمو وكفره ، وعدـ توبتو ، عن مصدر العفو والعافية األبدية ، فيسقط ِف الظبلـ 

 األبدي ، ىكذا ، ٨بتاراً ، جهاراً هناراً :
P(3){ َوَما ظََلَمُهُم اّلّلُ َولَػِكْن أَنُفَسُهْم َيْظِلُموفَ }  

P . 
 ( ) صدؽ هللا العظيم 

وفوؽ ذلك كلو ، يبدو أف األمر أبلػغ وأعمػق ، فالذين آمنوا قبػل اإلىباط ، وكأنو  
٧بسـو أمر ىدايتهم بعد اإلىباط . أما العكس فصحيح . ولعل ىذا يلقي ضػوءًا  على قوؿ 
رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو  ، الذي ، بسبب من عدـ فهمػو ، حػاوؿ الكثّبوف  رّده  أو 

عليو وآلو : " أو ِف أحسن  ا٢باالت ٘بميده . وا٢بديث  الشريف ىو قولو صلى هللا تضعيفػو ، 
 ِف بطن أمو والشقي شقي ِف بطن أمو " .  السعيُد سعيدٌ 

وىنا  ، ينبغي ١ببلء األمر ، إعطاء فكرة كافية مقنعة ٗبا نشّب إليو ، أف نذكِّر ابألحد  
الٍب أَْلَفَت رسوُؿ هللا صلى هللا عليو وآلو إذل عشرة آية من بداية سورة ) يس ( ، وىي السورة 

 ٛبيػزىا بقولو " لكل شيء قلب وقلب القرآف سورة ) يس ( " .
فلنرجع إذل ا٤برجع ، الذي ال أيتيو الباطل من بْب يديو وال من خلفو ، ولنتأمل ٖبشوع  

 وتدبر وروية ىذه اآلايت ، وال نكونّن ٩بن عناىػم سبحانو بقولو :
ـْ َعَلى قُػُلوٍب َأقْػَفا٥ُبَا َأَفبَل }   P(3 ){ يَػَتَدبػاُروَف اْلُقْرآَف َأ

P. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   333سورة آؿ عمراف ، اآلية   (3)
 .   30سورة دمحم ،  اآلية  (3)

 
 وال من الذين قاؿ تعاذل فيهم : 
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اّللاُ قَاُلوا َبْل نَػتاِبُع َما َوَجْدََّن َعَلْيِو آاَبءََّن َأَوَلْو َكاَف َوِإَذا ِقيَل ٥َبُُم اتاِبُعوا َما أَنَزَؿ }  
P{ الشاْيطَاُف َيْدُعوُىْم ِإذَل َعَذاِب الساِعِّب 

(3 )
P. 

وآايت ) يس ( الٍب ندعػو للتأمل فيها ، تشهد لنفسها ، لغناىا عن البياف . ولعلنا ِف  
هللا صلى هللا عليو وآلو  قولو : " السعيد سعيد ِف ضوئها نفهم نسبة صحة ا٢بديث إذل رسوؿ 

 بطن أمو والشقي شقي ِف بطن أمو " .
وتزوؿ غرابة ما نرمي إليو ، إذا أتملنا ضمن ىذه اآلايت الكرٲبة خاصة ِف قولو تبارؾ  
 وتعاذل :
P{  َلَقْد َحقا اْلَقْوُؿ َعَلى َأْكَثرِِىْم فَػُهْم اَل يُػْؤِمُنوفَ }  

(3)
P. 

 و عز شأنو :وقولُ  
ـْ دَلْ تُنِذْرُىْم الَ يُػْؤِمُنوفَ }  P(1 ){ َوَسَواء َعَلْيِهْم أَأَنَذرْتَػُهْم َأ

P. 
 ػ قولو تبارؾ وتعاذل :  (3

P.. {  َوقُػْلَنا اْىِبطُوْا بَػْعُضُكْم لِبَػْعٍض َعُدوٌّ } ..   

يعاً . } (0) َها ٝبَِ P(1 ){.. قُػْلَنا اْىِبطُوْا ِمنػْ

P. 
٘بده ِف بضع آايت تتعلق بنفس الواقعة ، وفيو لغة ا١بمع ومبدأ  تكرار ىذه الصيغة 

 العداوة .
ومصداؽ ذلك ما نراه مستمرًا بْب ولد آدـ ِف تواريخ األمم ، والتاريخ ا٤بعاصر ، وطبعاً  

 إذل قياـ الساعة .
والذي ٰبلم منا ، ٗبرحلة من الزماف يكوف فيها النعيم على ىذه األرض ، فهو مشتغػل  

 ػات ما أنػزؿ هللا  هبا من  سلطػاف ، منسوبػة زوراً إذل برواي
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
      . 33اآلية   ،سورة لقماف (3)
 3سورة يس، اآلية   (3)
 . 34( سورة يس،  اآلية  1) 
  12سورة البقرة، اآلية   (0)
 .   14( سورة البقرة،  اآلية  1) 
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 عليو وآلو ، وأئمة ا٥بدى عليهم السبلـ ، وبينما القرآف  يردىا وينفيها ، رسوؿ هللا صلى هللا
نراىم ، إما يفسروف القرآف ٗبوجبها ، والعكس ىو ا٤بطلوب ، وإما ٱبوضوف فيها خوضًا شنيعاً 

 وٯبعلوف القرآف وراء ظهورىم .
عداوة بْب فريق ونعود لنقوؿ إف النشأة الثانية ىذه ، ِف األرض  الدنيا ، ىي من حيث ال 

 .صورة مكررة عن النشػأة األوذل ا٣بّب وفريق  الشر ، يبدو أهنا
وىذه العداوة كانت عرب نوح وإبراىيم ولوط وىود وصاحل عليهم السبلـ وأقوامهم ، مث  

موسى  وعيسى عليهما السبلـ ، مث ا٣باُت دمحم صلى هللا عليو وآلو ، وِف ذلك قوؿ هللا عز وجل 
: 

َن اْلُمْجرِِمْبَ  وََكَذِلكَ }   P(3){ َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنيبٍّ َعُدوًّا مِّ
P. 

وا٤ببلحظ بشكل مدىش  ، عرب القصص القرآين  ، دائمًا ، القلة النوعية من ا٤بؤمنْب ،  
 ا٤بنتصرة ابهلل عز شأنو ، والكثرة الكاثرة من الكافرين ، ا٤بخذولة من هللا عز وجل .

 منْب والكفرة ، ِف احملطة الثانية أرضنػا  ىذه :ويستمر صراع النقيضْب : ا٤بؤ  
P.. {لِّيَػْقِضَي اّلّلُ َأْمراً َكاَف َمْفُعوالً  } .. 

(3)
P. 

 ػ  قوؿ هللا عّز وجل :  (1
َها ٝبَِيعًا فَِإماا أيَْتِيَػناُكم مِِّبِّ ُىًدى َفَمن تَِبَع ُىَداَي َفبَل َخْوٌؼ }   قُػْلَنا اْىِبطُوْا ِمنػْ

بُوْا آِباَيتَِنا ُأولَػِئَك َأْصَحاُب النااِر ُىْم ِفيَها .  اَل ُىْم َٰبَْزنُوفَعَلْيِهْم وَ  َوالاِذيَن َكَفروْا وََكذا
P(1 ){َخاِلُدوَف 

P. 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  13سورة الفرقاف  ،  اآلية    (3)
 .    03سورة األنفاؿ  ،  اآلية   (3)
 ( . 15ػ  14، اآليتاف )   سورة البقرة (1)

 



 74 

 كذلك ، ٖبصوص أف الناس كانوا قبل ا٢بياة الدنيا ، أيضاً نبلحظ عبػارة :  
 { . َفَمن تَِبَع ُىَدايَ }  

 الٍب قلنا إهنا ٙبمل معُب ا٤باضي . وكذلك عبارة :
 { . َوالاِذيَن َكَفروْا وََكذابُوْا آِباَيتَِنا}  
 ر وبطوف .والقرآف كما ىو معلـو  لو ظهو  
وقد ٞبّلهما سبحانو معُب ) ا٤باضي ( قبل ىذه الدنيا ، إرشادًا لواقع ا٢بػاؿ . وأما  

 ا٤بستقبل الذي ىو بعد اإلىباط ، فجّلٌي ِف قولو تعاذل :
 { . فَِإماا أيَْتِيَػناُكم مِِّبِّ ُىًدى}  
وحجة على رٞبتو وكبل األمرين اإلىباط و٘بديد ا٥بداية ، ما ٮبا إاّل تفضل منو وتكـر  

الواسعة الٍب ىي الغايُة من خلقو ، والٍب صّد عنها من صّد ، وكفر هبا من كفر ، وما أراد هبا 
سبحانو إاّل إسعادىم ، وىو تبارؾ وتعاذل بغًُب عنهم وعن عباداهتم وعن طاعاهتم وعن ٝبيع ما 

 خلق ومن خلق ، قولو  سبحانو الكبّب ا٤بتعاؿ :
ٕبَْمِدِه َواْلَمبلَِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِو َويُػْرِسُل الصاَواِعَق فَػُيِصيُب هِبَا َمن  َوُيَسبُِّح الراْعدُ  

P(3){َيَشاء َوُىْم ٯُبَاِدُلوَف ِف اّللِّ َوُىَو َشِديُد اْلِمَحاِؿ 
P. 

 وقولو عز شأنو :  
ُ َغِِبٌّ ٞبَِيدٌ }   ُ َواّللا P(3){ َفَكَفُروا َوتَػَولاوا وااْستَػْغَُب اّللا

P. 
 ػ قولو عّز شأنو : (0

(1){قَاَؿ اْىِبُطوْا بَػْعُضُكْم لِبَػْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِف اأَلْرِض ُمْستَػَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإذَل ِحْبٍ }     
P. 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 31(  سورة الرعد ، اآلية  3)
 .   2(  سورة التغابن ، اآلية  3)
 . 30راؼ ، االية  ( سورة األع1)
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 إف إىباط الكفرة لؤلرض  كاف إمعاَّنً ِف إلقاء ا٢بجة عليهم  . 
و٤باذا  دل يُػْنِزْؿ هبم العقوبة سبحانو قبل اإلىباط ؟ ألف القضية قضيػة ٚبليد ِف  العذاب  

 ، واألمر جلل . وألف رٞبتو سبحانو تسبق غضبو .
عػراض عن رٞبتػو ، والتعرض لنقمتو  ، أما إذا كاف اإلصرار على استدعاء غضبو ، واإل 
وهللا عػز وجل يعطيو فكرة عملية ، عن العذاب  .ىو يستعجل العذاب ِف ىكذا حاؿ فالكافر

واآلالـ  ، سواء عرب العداوة  ألىػل ا٢بق ، وما يتعرض لو الكفار  من خزي وعنػت وخذالف  ، 
قارنة ذلك كلو ، بتذوؽ ألواف ا٤بتع أو عػرب شٌب  اإلبتبلءات  الٍب تلحق اب٤بؤمنْب  ، مث  م

 والسعادات  .
واإلنساف ملـز ِف ذلك ابإلستنتاج عقبًل ، أف عذاب هللا عز شأنو ، ِف اآلخرة  ىو  

العذاب األكرب األبدي ، وأف نعيم  هللا تبارؾ وتعػاذل ، ِف دار البقاء ، ىو النعيم األهبى 
 واألشهى واألرغد واألخلد  . 

، نو أف وعده ا٢بق آت ولو بعد حْبالكافر العذاب ، وأتكيده سبحا ونستفيد استعجاؿ 
رغم أتجيلو النقمة ابلرٞبة  ، مع النذير بشدة العذاب ، لعّل الكافر  يرعوي  ، أو يثوب إذل 

 رٞبة ربو ، من قولو تبارؾ وتعاذل :
يَػْوًما ِعنَد رَبَِّك َكأَْلِف َسَنٍة  َوَيْستَػْعِجُلوَنَك اِبْلَعَذاِب َوَلن ٱُبِْلَف اّللاُ َوْعَدُه َوِإفا }  

اا تَػُعدُّوفَ  P{  ٩بِّ

(3)
P . 

وإشػارة إذل طػوؿ العػذاب  ٤بن أعرض عن رٞبة هللا تبارؾ وتعاذل ، وجو من وجوه قولو  
 عز شأنو :

 { . َوِإفا يَػْوًما}  
يها معُب ذلك أنو يـو من أايـ عديدة . أبو عبد هللا الصادؽ عليو السبلـ ألقى عل 

 الضوء ِف حديث :  أال فحاسبوا  أنفسكم  قبػل أف  ٙباسبػوا فإف 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   03سورة ا٢بج  ،  اآلية   (3)
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 ِف القيامة ٟبسْب موقفاً كل موقف مثل ألف سنة ٩با تعدوف مث تبل ىذه  اآلية :

P(3){ ْلَف َسَنةٍ ِف يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َٟبِْسَْب أَ } ...   
P. 

وِف اجملمع  روى أبو سعيد ا٣بدري قاؿ : قيل لرسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو : ما أطوؿ  
ىذا اليـو  ! فقاؿ : " والذي نفس دمحم بيده أنو ليخف على ا٤بؤمن حٌب يكوف أخف عليو من 

Pصبلة مكتوبة يصليها ِف الدنيا "

)*(
P. 

ؿ من يعرض عن ربو وعن رٞبة ربو ، وبْب  من يقبل عليو والفرؽ العظيم ا٥بائػل ، بْب حػا 
 سبحانو ، وعلى رٞبتو عابداً ساجداً شاكراً ! ...

 ذلك ىو الفرؽ بْب أقصى درجات الشقاء  وأعلى درجات السعادة . 
 *   و٤باذا أمرَّن بدعوة الكفار إذل هللا وإذل دينو ا٢بنيف ؟

 *   كذلك إللقاء ا٢بجة وإبراء الذمة .
 و٤باذا كاف إىباط  ا٤بؤمنْب ؟ *   

 *   الستكماؿ التوبة ، ولؤلخذ أبسباب القوة على أساس دين  التوحيد ، لضبط 
 اجملتمعات ، وعمارة  األرض ، وٙبقيقاً لوعده سبحانو ابإلستخبلؼ. وزايدة      
 ِف أجر ا٤بؤمنْب ِف اجملاىدة ، وٞبل األمانة ....     

 مث نظرة ِف قولو عز وجل :  
P(3 ){ َوذَكِّْر فَِإفا الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنْبَ }  

P. 
 تفيد أف غّب ا٤بؤمنْب مستثنوف . 
أما إلقاء ا٢بجة وإبراء الذمة ، فيجعلنا غّب قادرين  غالبًا على ضبطهم ، حيث إهنم ِف حاؿ  

 لّد ا٣بصاـ .، ويلبسوف لباس التقوى وىم أ ٛبكن ا٤بؤمنْب ، يتسَبوف ابإلٲباف
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  0سورة ا٤بعارج ، اآلية   (3)
 .  11سورة الذارايت ، اآلية   (3)

 .   33ا٤بيزاف ، اجمللد العشروف  ، ص        )*(
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   فإلقاء ا٢بجة عليهم يكوف من ا٤بؤمنْب من جانب ، ومن اللباس الذي ىم

  تلبسوا فيو من جانب آخر .        
 أما إبراء الذمة ، فتلبية ألمره . عز وجل ، قولو تعاذل  : 

ادُْع ِإذِل َسِبيِل رَبَِّك اِب٢بِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة ا٢ْبََسَنِة َوَجاِد٥ْبُم اِبلاٍِب ِىَي َأْحَسُن ِإفا }  
P(3 ){رَباَك ُىَو َأْعَلُم ٗبَن َضلا َعن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن 

P. 
فلحكمة منو سبحانو ِف جعلنا أيضًا غّب قادرين غالبًا على التمييز ، بْب من ىو مؤمن  

 ومن ىو كافر أو منافق .
ومن وجوه حكمتو ِف ذلك ، الرٞبة ابلفريقْب ، ألنو إذا رفع الغطاء عن الكفرة ،  

نك ويؤاكلك ، انكشفت حقائقهم عن قردة وكبلب وخنازير ، منها من ٰبكم ، ومنها من يساك
وتعاجل معو شؤوف الساح وشؤوف اجملتمع ، فكيف تكوف ا٢بالة والعيش معهم إذا أطلوا هبذه 

 ا٢بقائق من ٙبت ا١بلود ؟! ... 
ػَامًا  ػ حيث يتفضل تعاذل بشيء   ََ ََ لذلك سبحانو احتفظ بعلم ذلك وحجبو عنا ػ إاّل دَل

مة ِف ىذا الصدد فهي قولو تبارؾ وتعاذل من ذلك إذا كاف فيو مصلحة للعباد . أما القاعدة العا
 : 

P(3){ِإفا رَباَك ُىَو َأْعَلُم ٗبَن َضلا َعن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِدينَ }
P          ًَ  

 *و٤باذا ،أيضاً،كاف اىباط ا٤بؤمنْب؟
ه سبحانو وتعاذل ِف فوؽ ما ذكرَّنه ٨بتصرًا : للتزود ابلباقيات الصا٢بات ، استعدادًا لتلبية أمر * 

 قولو عز شأنو :
 فَاْدُخِلي ِف ِعَباِدي  اْرِجِعي ِإذَل رَبِِّك رَاِضَيًة ماْرِضياًة  اَي أَيػاتُػَها النػاْفُس اْلُمْطَمِئناُة }  

P(3){َواْدُخِلي َجناٍِب 
P. 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  331سورة النحل ، اآلية   (3)
 ( . 14ػ  33لفجر ، اآلايت ) سورة ا (3)
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اا َعِمُلوا َولِيُػَوفِّيَػُهْم َأْعَما٥َبُْم َوُىْم اَل يُْظَلُموفَ }  P(3){َوِلُكلٍّ َدرََجاٌت ٩بِّ
P. 

 ػ وأخّباً وليس آخراً ، من أدلة القرآف الكرًن على ما ٫بن ِف صدده  (1
نقوؿ _ ىذه اآلية ا٤بدىشة ، قولو عز  _ إذ ما يزاؿ ِف القرآف الكثّب من األدلة الدامغة على ما

 شأنو : 
َناُىُم اْلِكَتاَب ِمن قَػْبِلِو ُىم بِِو يُػْؤِمُنوَف }   َلى َعَلْيِهْم قَاُلوا آَمناا  .الاِذيَن آتَػيػْ َوِإَذا يُػتػْ

َف َأْجَرُىم ماراتَػْْبِ ٗبَا َصبَػُروا ُأْولَِئَك يُػْؤتَػوْ  .بِِو ِإناُو ا٢ْبَقُّ ِمن رابَِّنا ِإَّنا ُكناا ِمن قَػْبِلِو ُمْسِلِمَْب 
}...P

(3)
P . 
قبل أف نرصد ِف ىذه اآلايت الكرٲبة ، نشأة أوذل قبل نشأة ا٢بياة الدنيا ىذه ، ٯبب أف  

 ٫بل عقدة ِف آية مشهورة ىي قولو عز وجل :
ًئا َوَجعَ }  َل َلُكُم اْلساْمَع َواّلّلُ َأْخَرَجُكم مِّن بُُطوِف أُماَهاِتُكْم اَل تَػْعَلُموَف َشيػْ

P(1){ َواألَْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعلاُكْم َتْشُكُروفَ 
P. 

وشهرة ىذه اآلية الكرٲبة عائدة إذل كوف كثّب من الكتاب اإلسبلميْب ِف ٦باؿ التفسّب  
عامة ، وِف ٦باؿ الفلسفة خاصة ، كثّبًا ما يعتمدوف عليها كدليل قوي يستدلوف بو على كوف 

 ال ٲبلك أية معلومات سابقة قبل خلقو على ىذه األرض . اإلنساف 
Pومن ىنا كاف إسقاط نظرية ا٤بُُثل عند أفبلطوف  

(0)
P)وكذلك مقوالت )كانت ،P

(1)
P  و

 )ديكارت( وغّبٮبػا ِف ىػذا اجملاؿ ، ومقاربػة آراء  ا٢بسيػْب 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (  . 10ػ  13(      سورة القصص ، اآلايت  ) 3.    )  35ية  سورة األحقاؼ ،  اآل (3)
 .  34سورة النحل  ، اآلية   (1)
 ؽ.ـ.( فيلسوؼ  مثارل  يوَّنين  وتلميذ لسقراط  ومؤسس  ا٤بثالية  103ػ  033أفبلطوف )  (0)

 ود ا٤بوضوعية . حارب التعاليم ا٤بادية  ولكي يتمكن من تفسّب الوجود  أنشأ  نظرية  عن وج 
 الصور ا٣بالدة لؤلشياء ٠باىا ) ا٤بُُثل ( أو األفكار ، ووحاَد  بينها وبْب الوجود  ،  ووضع  ِف  
 مقابل ) ا٤بُُثل ( العدـ الذي ىو ا٤بادة وا٤بكاف  ...   ) ا٤براجع (  . 

 أهنا  األحواؿ  الرئيسية  للوجود  إذ  رصد عشر   Categories اعترب أرسطو ا٤بقوالت  (1)
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 ل ) بيكوف (  ، وا٣بروج بنظرية االنتزاع  وما شاكلها .مث
على أنو ِف معزؿ عن الفلسفة الٍب ال نتحمس ٥با ال من قريب وال من بعيد ، نبقى مع  

القرآف اجمليد ، لنتابع القوؿ ،  أنو ِف ٦باؿ تعارض األدلة القرآنية إذا رجح احملكم على ا٤بتشابو 
 عدد األدلة الصرٰبة ، من حيث الكثرة ِف مقابل دليل واحد أخذ ابحملكم  ، مث وجوب النظر ِف

 ، أو أدلة قليلة يكتنفها الغموض  .
 ويظهر الغموض ِف آية : 
ًئا}    ..{ .َواّلّلُ َأْخَرَجُكم مِّن بُطُوِف أُماَهاِتُكْم اَل تَػْعَلُموَف َشيػْ
كثّب ػ ولكن الغموض   كلما أمعنا النظر ِف اآلايت السابقات ػ  ٩با ذكرَّن و٩با دل نذكر 

 ينجلي بقليل من التأمل وا٤بقارنة : 
 فعوداً إذل قولو تعاذل ِف آية اإلشهاد : 
 { . َأف تَػُقوُلوْا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإَّنا ُكناا َعْن َىَذا َغاِفِلْبَ }..  
 يبدو أهنا الغفلة الطبيعية، بسبب رحلة ما بعد اإلشهاد ، وصدمػة اإلىباط : 
يعاً قُػلْ }..   َها ٝبَِ  { .َنا اْىِبُطوْا ِمنػْ
والسفر ِف األصبلب واألرحاـ عرب ظلمات ثبلث ، والظاىر أنو بديهي أف ٱبرجوا من  

بطوف أمهاهتم ال يعلموف  شيئًا ، وىم ِف حالة ما يشبو فقد الذاكرة ، إاّل أنو ال بدا من تذكر 
 ا٢بقائق العليػا ، الٍب نػوه عنها سبحػانو ِف 

 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػ

 مقوالت ) ا١بوىر الكيف الكم ... إخل ( أما ا٤بقوالت عند كانت الذي طوار  ا٤بذىب ا٤بثارل ،         
 إذل ا٤بقوالت ِف تطورىا ا١بدرل ولكنها  Hegelفهي أشياء  قَػْبلية للتأمل والعقل . ونظر ىيغل  
 الفكرة ا٤بطلقة الٍب ٚبلق العادل الواقعي  ، وٯبػري ِف مذىبو أشكاؿ ومراحل مثالية ِف تطور   
 ٘باىل ا٤بقوالت ِف الفلسفة ا٤بثالية  ا٤بعاصرة .. ) تراجع  ا٤بوسوعة الفلسفية ... إبشراؼ ـ . 
 ( . 005ص  3523روزنتاؿ و ب . يودين ... دار الطليعة بّبوت ،  
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الٍب فصلنا ِف ىػذا البحث ، سّيما الدليل آية اإلشهاد وآية الفطرة وآية  إقرار األنبياء واآلايت 
ا٣بامس .  وا٤بتأمل ِف سياقات القرآف الكرًن ٯبد الكثّب من ا٤بدىشات ، الٍب يصبح معها خرب 

: 
ًئا}    { . اَل تَػْعَلُموَف َشيػْ
قضية مرحلية ِف بداية العمر ، بعد السفر الطويل ِف الزماف وا٤بكاف ،  والصدمات بْب  

 الدة .إىباط وٙبويل وو 
نعم ، ال بد من تذكر ا٢بقائق العليا ، ولكن لكي يتم التذكر ، ال بّد من مثّبات ، ٛباماً   

مث  كما ٰبصل للناس األسوايء ِف حياتنا العادية ، حيث إهنم يتعلموف أمورًا عقلية وبراىْب
. واألمثلة  رأوا ، أو شعروا ، أو فكروا ٗبا يذكرىم هبا ، تذكروىاينسوهنا فإذا ىم ٠بعوا ، أو 

 على ذلك أكثر  من أف ٙبصى .
َئاً { وعلى ذلك نّبو هللا سبحانو ِف آية     بقولػو عز شأنو  : } اَل تَػْعَلُموَف َشيػْ
 { . َوَجَعَل َلُكُم اْلساْمَع َواألَْبَصاَر َواأَلْفِئَدةَ }  
عل وىذه ا١بوارح خلقها عز وجل ، لغاايت ومصاحل وفوائد ، تكاد ال ٙبصى ولكن ل 

أٮبها وأبرزىا ، التذكر .  إذ لوال التذكر ، والذكر ، والذاكرة ، ٤با صمد علم  وال فقو  وال دين 
عند اإلنساف ، ولضّل اإلنساف حٌب عن نفسو ، وعمن وعما حولو ، فضبًل عن بقية الضبلالت  

 . 
وذل (  أبلغ حجة ، وحقيقة النشأة األ1من ىنا أصبحت اآلايت الثبلث ِف الدليل رقم ) 

 قبل نشأتنا ِف ىذه ا٢بياة الدنيا ، أكثر إشراقاً .
 فمن يدعي ِف معُب قولو عز وجل :  

 
َناُىُم اْلِكَتاَب ِمن قَػْبِلِو ُىم بِِو يُػْؤِمُنوفَ }   P(3){ الاِذيَن آتَػيػْ

P . 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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آف اجمليد ،  وا٣برب فيو تعميم ، من يدعي أف ا٤بقصود بذلك ىم أىل الكتاب والكبلـ عن القر 
من اليهود والنصارى ؟ وىل يزعم عاقل  تدبر القرآف الكرًن والتاريخ  اإلسبلمي ، أف أىل 

وٙبريفهم   ،ة جداؿ اليهود ومعاندهتم وكذهبمالكتاب ىؤالء ، آمنوا ابلقرآف اجمليد ؟ إذف ما قضي
عو ، مث مساعدهتم ألىل الشرؾ ومؤامراهتم ، وبعد ذلك كلو كيدىم لرسوؿ هللا الكلم عن مواض

 صلى هللا عليو وآلو وللمسلمْب .
 وما قضية حرب ا٤بسلمْب لبِب القينقاع وبِب النضّب  وبِب قريظة واجتياح حصوهنم . 
 مث النصارى ووفدىم الرئيسي وجدا٥بم الذي تعنتوا فيو حٌب كانت قضية ا٤بباىلة . 
وبعد ذلك كلو كيف يقاؿ إف ىذه اآلية الكرٲبة تعِب اليهود والنصارى وإهنم آمنوا  

 ابلقرآف الكرًن ؟ إذف ىم أسلموا وىذا خبلؼ الواقع التارٱبي والواقع الراىن .
 وكذلك قولو تبارؾ وتعاذل ِف اآلية الثانية : 
َلى َعَلْيِهْم قَاُلوا آَمناا بِِو ِإناُو ا٢بَْ }        {قُّ ِمن رابَِّنا ِإَّنا ُكناا ِمن قَػْبِلِو ُمْسِلِمْبَ َوِإَذا يُػتػْ

P

(3).    
P    

وىذا ا٤بعُب قطعًا ال ينطبق ال على اليهود وال على النصارى ، وال على أي أىل كتاب  
 غّبىم ِف حياتنا الدنيا ىذه .  ونعود لنلفت النظر إذل أف الكبلـ فيو تعميم .

 ألعجب ، قولو عز وجل :مث اآلية الثالثة وىي ا 
 { ... ُأْولَِئَك يُػْؤتَػْوَف َأْجَرُىم ماراتَػْْبِ ٗبَا َصبَػُروا}  
 أي اليهػود والنصػارى  ، حسب التفسّب التقليدي ، وعلى ذلك فإف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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دة ، إذا ىو صّدؽ ابلقرآف وأسلم ، وىو ال  ٲبلك أية الكافر األصلي يؤتى أجره مرة واح
مقومات دينية أو إٲبانية ، بينما الذي ٲبلك مقومات ، وىو ا٤بفروض بو أف يسارع إذل اتباع 
رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وما أنزؿ هللا  عليو من القرآف ، نراه يؤجر مرة زائدة على الكافر 

ل كفاية للعقوؿ السوية  األصلي . وىذا خبلؼ منطق العقل السوّي . وشرع هللا عّز وجل ، ُفصِّ
 ، فإذف ىذا ٱبالف شرع هللا تبارؾ وتعاذل .

 إذف ما معُب ىذه اآلايت الثبلث الكرٲبة ؟ 
 وذل قبل نشأة ا٢بياة الدنيا ىذه، دل يبق ىناؾ ٦باؿ ألي افَباض . إذف ا٢بقيقة ىي نشأة أ 

الذين أوتوا الكتاب ِف النشأة السابقة فصداقوا بو وآمنوا ، وا٤بقصود ابآلايت الثبلث ، أولئك 
 مث صداقوا ابلقرآف الكرًن وآمنوا ، أولئك يؤتوف أجرىم مرتْب ، وا٢بمد هلل رب العا٤بْب .

 أما النصوص الثبلثة الٍب كنت وعدت هبا فػي مطلػع ىػذا البحث فهي :  
 السبلـ  ، مصلياً على دمحم وآؿ دمحم :ِف ) دعاء الصباح ( ألمّب ا٤بؤمنْب قولو عليو * 
صػّل اللهم على الدليل إليك ِف الليل األليل ، وا٤باسك  من أسبابك ٕببل الشرؼ األطوؿ ، ػ 

  والثابت القدـ على زحاليفها ِف الزمن األوؿوالناصع ا٢بسب ِف ذروة الكاىل األعبل ، 
... 

 
و من األدعية الطواؿ ، وشهرتو  عائده ) دعاء عرفو ( لئلماـ ا٢بسْب عليو السبلـ  ، وى* 

لكونو كنػز ال يثّمن ، من شفيف ا٤بعاين ، وحرارة التوجو ، وصدؽ التبتل وصفاء العربة ، ورقة 
النربة ، إذل معاف يشعر معها اإلنساف ا٤بؤمن ، ٗبدى حبو العظيم ٣بالقو العظيم عز شأنو وجلت 

ذه األرض ، حٌب لتغدو لعباد هللا األحرار ، قدرتو، وبشوؽ إذل رٞبة هللا ونعيمو تصغر معو ى
 اً ، ٩بُِبلًّ خانقاً ٰبنوف فيو لفك القيد واالنعتاؽ.سجناً  ٩بُِضّ 

 
 
 
  

  
وِف ىذا الدعاء ، دليل على ا٤بطلب الذي نعا١بو منذ بداية البحث ، وىو قوؿ اإلماـ  ا٢بسْب 
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 عليو السبلـ :
ذي لو يسػرتِب ، وفيػو أنشأتِب ومن قبل ذلك ... لكنك أخرجتِب للذي سبق رل من ا٥بدى الػ 

رأفت يب ٔبميل صنعك وسوابغ نعمك ، فابتدعت خلقي من مِبٍّ ٲبُب ، وأسكنتِب ِف ظلمات 
ثبلث من ٢بم ودـ وجلد ، دل ُتشهدين خلقي ، ودل ٘بعل رل شيئًا من أمري ، مث أخرجتِب للذي 

 ِف ا٤بهد صبياً ...سبق رل من ا٥بدى إذل الدنيا اتماً سوايً ، وحفظتِب 
 
ا٣باص بو ،  السبلـ ، فهو أيضًا ) دعاء عرفو (أما النص الثالث لئلماـ زين العابدين عليو * 

وىو اإلماـ السجاد ، علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب ، عليهم السبلـ ، من  دوحة طيبة 
لصحيفة السجادية ، الٍب زكية طاىرة مطهرة ، تؤيت أكلها كل حْب إبذف رهبا . وىذا الدعاء ِف ا

ما زالت تكتب فيها الشروح والتعليقات ، وىي على كثرهتا ، دل تف بعد ببعض بعض فضل هللا 
 تبارؾ وتعاذل على العباد فيها .

 والدليل الذي نريد ، ىو قوؿ اإلماـ السجاد عليو السبلـ :  
، فجعلتو ٩بن ىديتو  اللهم وأَّن عبدؾ الذي أنعمت عليو قبل خلقك لو ، وبعد خلقك إايهػ 

 لدينك ... 
أف ا٢بمد هلل رب  و٫بن  دل نعلق على النصوص الثبلثة لوضوح ا٤بطلب ، وآخػر دعواَّن 

 العا٤بْب . 
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(2) 

 الدماغ
 علم العقل وعلم النفس

ـَ َوَٞبَْلَناُىْم ِف اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْػَناُىم }  َن الطايَِّباِت َوَفضاْلَناىَوَلَقْد َكراْمَنا َبِِب آَد ْم َعَلى  ػُ مِّ
اْن َخَلْقَنا تَػْفِضي  ( . 34) اإلسراء : {  بلً ػَكِثٍّب ٩بِّ
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 ا٣ببلاي العصبية أو مفاعل النشاط البشري 
 
 

الدماغ والعقل " ورد  ِف ٙبقيق عن الدماغ ٙبت عنواف " رحلة العلماء ِف كشف أسرار 
فيو : " ولكن األساس ِف ذلك ىو ) خلية عصبية ( تستطيع أف تتخاطب مع أنواعها بلغتها 
ا٣باصة ، ولغة ىذه النبضات  الكَبونية ، تسري ِف داخل الكائنات ا٢بية ، دوف أف تشعر 

ىيئة خطوط ترتفع  بسرايهنا . وهبذه اللغة الغريبة الٍب تسجلها أجهزهتا اإللكَبونية ا٢بساسة على
وتنخفض ، يكوف التخاطب والتفاىم ، بْب ىذا اجملتمع ا٣بلوي العظيم ، الذي تضمو أجساـ 

 الكائنات ا٢بًية " .
 " إف  " ا٣بلية العصبية " واحدة ِف ٝبيع الكائنات ا٢بية " . 
 " إف أعصاب الدماغ تطلق مادة  قادحة عند احملور " . 
Pمليوف بطارية " 33خلية ىي ٗبثابة  مليوف 33" عدد خبلاي الدماغ  

)*(
P. 

 
ما ىي ىذه اللغة الٍب تتخاطب هبا ا٣ببلاي العصبية ، بثًا وتلقيًا ،  أواًل :نستنتج ،   

وشعوراً وإحساساً ، وتفكراً وٚبيبلً ، ونوماً ويقظة ، ونشاطاً وىػدوءاً و ... إذل ما ال ٲبكن حصره 
ىي ىذه اللغة الثػرية البسيطة علػى تعقيػدىا ، من نشاطات اإلنساف ولو ٗبوسوعات ، ما 

 الواسعة  التػي تكػاد تسع  العادل ،
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 .   3543أبريل   325العريب ػ العدد  )*(
 

ومن وضع رموزىا وشيفرهتا ، منذ دبت ا٢بياة على ىذا الكوكب . ىذه اللغة الٍب تستوعػب كل 
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 غػات األرضيػة ال تستوعبها وال تفهمها : اللغػات ولكن كل الل
P.. { َىَذا َخْلُق اّللِا فََأُروين َماَذا َخَلَق الاِذيَن ِمن ُدونِوِ }  

(3)
P.  . صدؽ هللا العظيم 

اثنيًا : ما دامت ا٣بلية واحدة ِف ٝبيع الكائنات ا٢بية ، فلماذا دل يكن الفيل وا١بمل ،  
قردة العليا ، ىي صاحبة ا٢بضارة ا٤بسلطة على اإلنساف  ، أو الشمبانزي أو األورانج من ال

  م الشعر ، وترتل  الكتب ا٤بقدسة ؟وىي الٍب تقود السيارة والطيارة والباخرة ، وتنظ
وما داـ اإلنساف عينو دل ٱبلق ىو دماغو وال خبلايه ، وال أدمغة غّبه وال خبلايىا من  

ا٣ببلاي وال يفهم لغتها الباطنية وال أسرارىا منذ  الكائنات ا٢بية ، وىو كذلك دل يضع لغة ىذه
وجد وحٌب اآلف ؟ فمن ذا الذي سّوده على األرض والفضاء والبحار وابلتػارل على الكائنات 
ا٢بية ، من ذا الذي سخر لو ما ِف األرض وما ِف السماء ٝبيعًا منو ، ومن أعطاه ىذه القدرات 

رات  و٘بوؿ ِف أجواء الكرة  السماوية وغزا القمر  وراود ا٥بائلة الٍب بُب هبا اجملتمعات وا٢بضا
الكواكب الّدوارة ، يستكشفها  وقد يهبط عليها يوماً ما ، وىو ما زاؿ يطلق مركباتو الفضائية ، 
يرصد كوكبنا األرض  من ٝبيع جهاتو كما يرصد الشموس واألقمار واجملرات  . من جعل ىذا 

لكوكب  ِف وقت ما زاؿ فيو  عاجزًا عن فهم لغة خبلايه اإلنساف سيدًا ومّكنو  على ىذا ا
مليار خلية عند  30العصبية وغّب العصبية حيث ٙبافظ األوذل ) العصبية ( على عددىا ) 

اإلنساف : دماغو وٝبلة جهازه العصيب ( يكتمل عددىا قبل الوالدة أبربعة أشهر بدوف أي تغيّب 
Pأو نقص أو تكاثر 

)*(
P وٲبوت البدف كلو ٗبوهتا كل عشر   ،ة  ، فتتغّب وتنشطرا غّب العصبي، أم

 سنوات ، ليحل ٧بلو بدف جديد . 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  33سورة لقماف  ، اآلية   (3)

 كتاب ) الطب ٧براب العلـو ( للدكتور خالص جليب .   )*(
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 االدراؾ بْب النوع والدرجة 
الٍب ما زالت قائمة بْب الدينيْب الذين يقولوف إف اإلنساف خلق رأساً   ِف ا٤بعركة العلمية 

خلقًا مستقبًل عن بقية  ا٤بخلوقات  ال سيما عن ا٢بيواف ، وبْب أصحاب النظرايت الٍب تعتربه 
ٙبوؿ وتطور عن القردة ، أقوؿ ِف ىذه ا٤بعركة كاف لئلدراؾ ا٢بّيز األكرب واألىم ِف ٦بارل ا٤بقارنة 

 تاج . واالستن
واستدؿا أصحاب نظرية النشوء والتطور على أف اإلنساف ٙبوؿ من القرد بعدة أمور  

أبرزىا تشابو القرد مع اإلنساف من حيث الفهم واإلدراؾ ، حيث يقػولوف إف إدراؾ القردة العليا 
نساف وتصرفاهتا الواعية تفوؽ ٝبيع ا٢بيواَّنت األخرى ، وأهنا قريبػة ِف ذلك من اإلنساف وأف اإل

 ال يفوقها إالّ ِف الدرجة . 
Pور  مقداد اي١بن يقوؿ الدكت 

 )*(
P ، والقرود الشبيهة ابإلنساف أكرب ا٢بيواَّنت دماغًا " :

غرامًا ويعدوف ذلك من  034غرامًا وغاية ما بلغو ِف األورانج  124ومعدؿ وزنو ا٤بتوسط فيها 
 الشواذ ". 

اإلنساف ليست موجودة لدى القردة العليا ، , مث يذكر اي١بن ميزات كثّبة لئلدراؾ عند  
وأظهر ىذه ا٤بيزات ، ا٢بقيقة الدينية ، يقوؿ : " من ىنا صدؽ الذين قالوا أف الدين نشأ مع 
نشأة اإلنساف ،  ووجد مع وجوده ، ألف الشعور الديِب والتفكّب الديِب ،  ظاىرة ٌ لواقٍع ٨بلوؽ 

للتدين لدى أي كائن حيواين غّب اإلنساف ، و٥بذا كاف ِف اإلنساف ، ومن ىنا ال ٪بد أية ظاىرة 
 التدين من ا٤بميزات ا٣باصة لئلنساف . 

وبْب ا٢بيواَّنت تدالالتو أف الفارؽ بْب اإلنساف وىكذا ٰباوؿ اي١بن أف يثبت بردوده واس 
 بشكل عاـ والقردة بشكل خاص ىو فارؽ ابلنوع وليس ابلدرجػة )*( . 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ٦بلة ا٥بادي . السنة ا٣بامسة  ، العدد الرابع  . )*(
 نفس ا٤بصدر .   )*(
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ِف ا٢بقيقة إف رأي اي١َْبِْْن  ىو نصف ا٢بقيقة ، وا٢بقيقة ىي : صحيح أنو فارؽ ابلنوع ِف  
  ،من البشر فيصبح فارقًا ابلدرجة أصل ا٣بلقة ولكن ىذا األصل  ينتكس ِف قطاعات كبّبة

 ذلك فيما يلي :  وتفصيل
 

 ىل وزف الدماغ عند اإلنساف دليل على سبلمة تفكّبه ؟ 
  
قبل أف ٪بيب على السؤاؿ ، ال بدا من التنبيو ، إذل أننا عندما نتكلم عن وزف الدماغ  

والفوارؽ فيو بْب اإلنساف وا٢بيواَّنت ، فإ٭با نعِب دائمًا الوزف النسيب ، أي ا٤بتناسب مع أوزاف 
الفيل مثبًل يزف دماغو ثبلثة أضعاؼ وزف دماغ اإلنساف ، وا٢بوت الكبّب يزف دماغو األبداف ) ف

ٟبسة أضعاؼ دماغ اإلنساف . ) ولكن النسبة  ما بْب وزف الكائن ووزف دماغو ىي أرقى وأكرب 
% بينما ىي عند ا٢بيواَّنت  2,73، حيث  تعادؿ النسبة تقريبًا شيء عند اإلنساف فقط 

P% ( 0,2القاضمة 

(3)
P . 

  ،دماغ إنساف ٫بيل ابلنسبة ١بسمو وىكذا على صعيد النوع اإلنساين ، فقد يكوف وزف 
ىو أرجح وزًَّن من دماغ إنساف ضخم  أو يعادلو أو تنعكس القضية ، فاألمر متعلق أبمور 

 متداخلة بْب النشأة األوذل والنشأة الثانية .
وإف كاف دليبًل على السعة ، إاّل أنو إاّل أف األىم ِف ا٤بوضوع ، ىو أف رجحاف الوزف ،  

 ليس دليبلً على العقل ا٤بؤمن الفعاؿ وال على سبلمة التفكّب واتباع ا٢بق .
ولتفصيل ذلك ، فإنو ما من شك أف لفارؽ الوزف بْب دماغ إنساف ودماغ إنساف آخر  

، ولكن يتضح لنا داللة أكيدة على الفارؽ ابلطاقة والكفاءة ، والقدرة  على اإلنتاج  والفاعلية 
من القرآف اجمليد ، أنو مع كل رجحاف ، تكوف ىناؾ زايدة ِف التكليف وٞبل ا٤بسؤولية قولو عز 

 وجل : 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ( ) الطب ٧براب العلـو (  للدكتور ا١بليب . 3)
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P(3){ اَل ُيَكلُِّف اّلّلُ نَػْفًسا ِإالا ُوْسَعَها} 
P. 

  :وقولو تعاذل 
P(3){ َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسيَػَرى اّلّلُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنوفَ }  

P . 
وقد ضرب هللا مثبًل  على سعة وأوزاف األدمغة وأصحاهبا ، ومقادير ما تنتج ونوعية ما  

و عّز تنتج ، وما ينفع من نتاجها وما يضر ، واحملق  منها وا٤ببطل ، والسقيم منها والصحيح بقول
 شأنو :

أَنَزَؿ ِمَن الساَماء َماء َفَساَلْت َأْوِديٌَة بَِقَدرَِىا فَاْحَتَمَل الساْيُل زَبًَدا راابًِيا َو٩ِباا } 
ثْػُلُو َكَذِلَك َيْضِرُب اّلّلُ ا٢ْبَقا َواْلَباطِ  َل يُوِقُدوَف َعَلْيِو ِف النااِر ابِْتَغاء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع زََبٌد مِّ

 َأماا الزاَبُد فَػَيْذَىُب ُجَفاء َوَأماا َما يَنَفُع النااَس فَػَيْمُكُث ِف اأَلْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اّللُّ فَ 
Pْاأْلَْمثَاَؿ {

(1 )
P . 

وِف اآلية الٍب تليها ينقلنا تبارؾ وتعاذل من روعة ا٤بََثل البليغ وٝبػاؿ رموزه ، إذل ما يَبتب 
ؿ وخطر ا٤بسؤولية ، بسبب ما ٙبملو ىذه األدمغة من حرايت عامة على ىذا ا٤بثل من واقع ا٢با

وحرية خاصة ، ىي حرية االختيار ، وٖبصوص انقيادىا للعقل ا٤بهتدي ابهلل ، أو انقيادىا ٥بوى 
النفس وأىواء اآلخرين وبكيفية تفاعلها مع ما ٙبمل ، وأيضًا ٖبصوص ما تَبؾ من آاثر .. 

 و : ونتيجة كل ذلك .. بقولو سبحان
ِللاِذيَن اْسَتَجابُوْا ِلَرهبُِِّم ا٢ْبُْسَُب َوالاِذيَن دلَْ َيْسَتِجيُبوْا َلُو َلْو َأفا ٥َبُم ماا ِف }  

يًعا َوِمثْػَلُو َمَعُو اَلفْػَتَدْوْا بِِو ُأْولَػِئَك ٥َبُْم ُسوُء ا٢بَِْساِب َوَمْأَواُىْم َجَهناُم َوبِْئَس  اأَلْرِض ٝبَِ
P(0){ اْلِمَهادُ 

P . 
 مث ىذا النص ا٤بدىش ، ِف كتاب هللا الكريػم  ، وفيو حوار  بْب 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .  342سورة البقرة ،  اآلية   (3)
 .  341سورة التوبة  ،  اآلية   (3)
 .    33سورة الرعد  ،  اآلية   (1)
 .   34سورة الرعد  ،   اآلية   (0)
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يسميهم هللا ) ا٤بستضعفْب ( ، وبْب الذين ركبوا رؤوسهم  عنادًا وهبيمية من التابعْب الضالْب و 
 أصحاب األدمغة الوازنة ، ويسميهم  هللا ) ا٤بستكربين ( يقوؿ عز شأنو :

َوقَاَؿ الاِذيَن َكَفُروا َلن نػُّْؤِمَن هِبََذا اْلُقْرآِف َواَل اِبلاِذي بَػْْبَ َيَدْيِو َوَلْو تَػَرى ِإِذ }  
اِلُموَف َمْوُقوُفوَف ِعنَد َرهبِِّْم يَػْرِجُع بَػْعُضُهْم ِإذَل بَػْعٍض اْلَقْوَؿ يَػُقوُؿ الاِذيَن اْسُتْضِعُفوا الظا 

قَاَؿ الاِذيَن اْسَتْكبَػُروا ِللاِذيَن اْسُتْضِعُفوا َأ٫َبُْن  .ِللاِذيَن اْسَتْكبَػُروا َلْواَل أَنُتْم َلُكناا ُمْؤِمِنَْب 
َوقَاَؿ الاِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللاِذيَن  .َعِن ا٥ْبَُدى بَػْعَد ِإْذ َجاءُكم َبْل ُكنُتم ٦بُّْرِِمَْب  َصَدْدََّنُكمْ 

رُّوا اْسَتْكبَػُروا َبْل َمْكُر اللاْيِل َوالنػاَهاِر ِإْذ أَتُْمُرونَػَنا َأف ناْكُفَر اِبّللِا َو٪َبَْعَل َلُو أَنَداًدا َوَأسَ 
رََأُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اأْلَْغبَلَؿ ِف َأْعَناِؽ الاِذيَن َكَفُروا َىْل ٯُبَْزْوَف ِإالا َما َكانُوا الناَداَمَة َلماا 

P(3){يَػْعَمُلوَف 
P. 

 اإلنساف ليس أفضل خلق هللا :
 عز وجل: قولو

ـَ َوَٞبَْلَناُىْم ِف اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر َوَرزَ }    َن الطايَِّباِت َوَلَقْد َكراْمَنا َبِِب آَد قْػَناُىم مِّ
اْن َخَلْقَنا تَػْفِضيبلً  P(3){ َوَفضاْلَناُىْم َعَلى َكِثٍّب ٩بِّ

P. 
فيستفاد من ىذه اآلية الكرٲبة  أف اإلنساف ليس ىو أفضل ٨بلوؽ ِف خلق هللا ، ومن  

 سبحانو  األدلة على ذلك ، قولو عز وجل ٨باطبًا إبليس لعنو هللا عندمػا امتنػع  عن السجود هلل
 ، اب٘باه  آدـ ، بعػدما أمره هللا هبػذا اإل٘بػاه  :

ـْ ُكنَت ِمَن اْلَعاِلْبَ } ..   P(1 ){ َأْسَتْكبَػْرَت َأ
P. 

 إذ إف ) العػالْب ( َخْلٌق دل  يدخػل ِف ا٤ببلئػكة  الذيػن أمرىػم هللا  
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ( . 11ػ  13ػ  13سورة سبأ ، اآلايت  )  (3)
 .  34سورة  اإلسراء  ،  اآلية    (3)
 .  31سورة ص  ،  اآلية    (1)
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 ابلسجود آلدـ عليو السبلـ  .
 يبقى أف ا٣بَْلَق الكثيػر الذي فضل هللا بِب آدـ عليو ، ىػو ا٤بدرج فػي اآلية الكرٲبة : 
ْنوُ  َوَسخاَر َلُكم ماا ِف الساَماَواِت َوَما ِف اأْلَْرضِ }   يًعا مِّ P..{ ٝبَِ

(3)
P. 

 وقولو تعاذل : 
َ َسخاَر َلُكم ماا ِف الساَماَواِت َوَما ِف اأْلَْرضِ }       P(3){َأدَلْ تَػَرْوا َأفا اّللا

P. 
مع االلتفات إذل لفظة ) ما ( ِف اآليتْب  ، حيث تستعمل ِف اللغة عامة ألصناؼ  

 ا٢بيواف ولؤلشياء .
 م ٦برموف : أدمغتهم كبّبة ولكنه

أما ذووا األدمغة  الكبّبة ، الذين ضلوا وأضلوا ، فمن شأهنم على اختبلؼ درجاهتم  
وحقوؿ نشاطهم ، أف يربزوا وينشهروا ، ويتصدروا ا٤بواقع  ِف اجملتمعات واألمم ، ويكوف ٥بم  

ضًا عليهم من ذوي األدمغة األدىن وزًَّن ، أو من ذوي النفوس الضعيفة  ، أتباع وأتباع ، كاف فر 
واب٢بد األدىن من التفكّب السليم ، أف يتبعوا أورل األلباب من األنبياء واألولياء والصديقْب ، 
وقد أوجب هللا عليهم ذلك ويّسرىم ٥بم إذل قياـ الساعة ، أما وقد ىانوا وانقادوا لذوي األدمغة 

ماؿ وجاىلية  ِف شٌب   الكبّبة الشاردة والنفوس اجملرمة بْب ا٢باد وعلمنة ونرجسية ، أو قوة
كل ذلك ٩با ٛبارسو    ،وفن ، وأخبلؽ نشاطات ا٢بياة من سياسة وعلم ظِب ، وشعػر وأدب

أابلسة األقبلـ وأابلسة اإلعبلـ ، فسيكوف ٥بم مصّب ال تنفع معو ندامة : وهللا عز وجل يصور 
 مصّبىم بقولو : 

تَػَنا َأطَْعَنا اّللاَ َوَأطَْعَنا الراُسواَل يَػْوـَ تُػَقلاُب ُوُجوُىُهْم ِف النااِر يَػُقوُلو }    ،َف اَي لَيػْ
P(1){َوقَاُلوا رَبػاَنا ِإَّنا َأطَْعَنا َساَدتَػَنا وَُكبَػَراءََّن فََأَضلُّوََّن الساِبيبَل 

P. 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .  31سورة ا١باثية ،  اآلية   (3)
 .   34سورة لقماف  ،  اآلية   (3)
 .  23و   22سورة األحزاب ، اآليتاف   (1)

  

اإلنساف .  اإلنساف الذي سخرت لو ُمَقػدارَات السماوات واألرض ، ودماغ اإلنساف ، وىكذا 
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ىذه ا٤بيزة الكبػرى واآلية الكبػرى . فمن حيث ا٣بصوص كل دماغ  يكوف لصاحبو إما ا٣ببلص 
و ، ومن حيث العمـو فإف الذين يقودوف  اجملتمعات وإما الكارثة ما داـ ال يعقل بو كما ينبغي ل

إما أف يكونوا سبباً ِف خبلص ٦بتمعاهتم وإما سبباً ِف كوارثها . ويهوف األمر إذا انتهت الكوارث 
ِف حدود األرض ، ولكن األمر شديد ا٣بطورة رىيب ، ما داـ متعلقًا ٕبياة بعد ا٤بوت ، وٕبياة 

 طويلة .. طويلة .. خالدة ... 
وأنت إما أف تكوف قائدًا ، وإما أف تكوف اتبعًا .. وٕبث التبعية عندي أىم ِف ببلدَّن  

ىذه الٍب يكثر فيها األتباع واألزالـ  والطبالوف والزماروف . وما أكفر  القادة ػ إالا من رحم ربك 
لظلمة ػ وما أسفو األتباع اإلمعات ! ... فالعجب العجب ، من أَّنس يتبعوف الكفرة والفجرة وا

من البلدينيْب ، ويتخلوف عن عباد الرٞباف  أىل اليقْب أورل األلباب . ويقذفوف أبنفسهم 
 ٨بتارين ، إذل خزي الدنيا وعذاب اآلخرة . 

 الدماغ يزيد وينقص :
كما رأينا ٖبصوص ا٤بفاعل الذي ىو ا٤بخ ، فإف الفارؽ التقرييب بْب وزف  دماغ اإلنساف  

أي بنسبة  ،غراما ٤بصلحة اإلنساف 3444=  124ػ  3124ا ىو ومتوسط دماغ القردة العلي
 واحد عند القردة العليا إذل أربعة أمثاؿ عند اإلنساف ا٤بتوسط . 

 بشر ٙبولوا إذل قرود : 
 

العجيب ِف أنصار نظرية النشوء والتطور ، أهنم انطلقوا من اإلصرار على فكرة أف  
أنو ليس دائمًا كذلك إذ يقابلو ػ وىو ٙبويل وليس  التحوؿ يكوف دائمًا إذل األرقى ، وا٢بقيقة

ٙبواًل ػ أف يكوف أيضًا من األرقى إذل األدىن . والكوف كلو يديره ربو رب العا٤بْب ، ويدبره 
بنواميس ، أحدىا ىو ىذا التحويل من األدىن إلػى األرقػى ومػن األرقػى إذل األدنػى  ) يتضمنػو  

 َّنمػوس

 

 

 

 

 

زاء ( أما األمثلة عن التحوؿ  من األدىن إذل األرقى فقد اىتم  هبا اىتماماً آخر ىو َّنموس ا١ب  
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ابلغًا أصحاب نظرية النشوء والتطور . فكفوَّن مؤونتها ، على أهنم رأوا ابلعْب الواحدة ، وال 
نقوؿ نصف ا٢بقيقة ، ألف رؤيتهم ابألساس ظنية . وقد تبْب لدى العلماء الذين ٥بم نفس 

Pف ىذا الظن ػ داروفاالختصاصات ، أ

(3)
P والقاعػدة ِف علػم ا٤بنطػق : إف   .ومدرستو ػ خاطىء

االنطػبلؽ من نقطػة خطأ ، وإف ىي مّرت ٕبيثيات صحيحػة ، إال أهنا تنتهي إذل ا٣بطأ ، إذل 
 نتيجة خطأ .

أما التحويل من األرقى إذل األدىن ، فأمثلتو كثّبة ، وىي أيضاً من أفواه أىل االختصاص  
قيقاهتم ، ويكفي ىنا أف نورد بعضها ونوجز ، إذ األمر يقتضي إذا أسهبنا ، ٚبصيص ٕبث وٙب

 مستقل ومستفيض ، ِف ىذه النظرية ا٤بعاكسة الٍب ٫بن بصددىا . 
 

ففي اجملاؿ العلمي ، إف علماء النبات لديهم الكثّب من الوقائع الٍب تثبت حالة الَباجع  
ت بدوف عناية ِف االستنبات ، وإضافة إذل ذلك فإف أجيػاؿ ِف شٌب أنواع النبااتت ، إذا ترك

النبات ٚبتلػف كلما بعػدت عن ا١بيػل األوؿ ) السوي العمبلؽ ( حٌب ليخرج منها ا٤بتناقضات 
بْب عمالقة النبات وأقزامو ، من الفصيلة الواحدة ، وكذلك عند علماء التناسل ، وعلماء 

لة ِف ٦بارل الَباجع والتقدـ النوعيْب . مث أخّبًا وليس الوراثة ، فعندىم تقارير ودراسات مفص
آخرًا ، ِف ٦باؿ الفلك واألجراـ السماوية ، وا٢بديث ا٢بامي عن القانوف الثاين للحرارة 

، وموجػزه  أف  ا٢بػرارة  تنتقػل    Second law of thermo dynamicsالديناميكية 
 مػن   وجػود  حػراري  ،  إذل  عػدـ

 
 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػ
(  عادل طبيعي إنكليزي أسس نظرية التطور   التارٱبي للعادل العضوي .  3443ػ  3445)   ( ( Darwinداروين  (3)

لو كتاب " أصل األنواع .. " فصاَل فيو القضااي األساسية لنظرية التطور . لو كتاب " سبللة اإلنساف واالنتخاب ابلنسبة 
 ( .  331( عرض فيو ا٫بدار اإلنساف من األسبلؼ ا٢بيوانية  ) ا٤بوسوعة الفلسفية ص  3433" )  للجنس

 
حرارة ٝبيع إلنطفاء ، وحٌب تتساوى حراري . وىذا معناه أف توىج النجـو يَباجع حٌب ا

ا٤بوجودات ، وبذلك تنعدـ كفاءة عمل الكوف ، وتنعدـ معها كل مظاىػر ا٢بياة . فهل ىذا 
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ا٤بتدرج من حيث الكفاءة مث االنطفاء العاـ ػ طبعًا البحث ِف العادل ا٤برئي ِف حاؿ  الَباجع
  ى التحويل من األرقى إذل األدىن. إيصاؿ ىذا القانوف  إذل غايتو القصوى ػ  ىل ىذا يعِب سو 

وواجبة ىنا، وقفة تصحيحية ، فبعض العلماء ، ومعهم كثّبوف ، يربطوف قياـ الساعة 
العلمية ، وىم يقدروف ٥بذا األمر الذي فيو اإلنطفاء والدمار الكوين ػ حسب هبذه القاعدة 

تعبّبىم ػ مبليْب السنْب .  وىذا ما يرده  القرآف اجمليد  ، ردًا دامغًا ػ وىو الكتاب العزيز الذي 
ال أيتيو الباطل من بْب يديو وال من خلفو  ػ متبوعًا بفضل هللا ، بتأييدات الكشوؼ ا٢بديثة ِف  
كتاب الكوف ، والرباىْب العقلية .  وخبلصة القوؿ  فيو أف علم الساعة غيب لو مقدمات 

 وقتها ، وقد ٠باىا أشراطًا ، ليائو ، ليظهروىا بدورىم للناس ِفيظهرىا هللا سبحانو ٣باصة أو 
 وىي إذا بدأت ابلتحقق ، وجب على الناس االستنفار توقعًا لتكاملها ومباغتة الساعة تبعًا ٥بذه
األشراط .  وواقع ا٢باؿ أف النذر األوذل قد ظهرت بقوة ووضوح ِف ىذا العقد األخّب من ىذا 

 القرف العشرين ، وىي راىنة جلية لكل من ألقى السمع وىو شهيد :
 
P(3 ){ َبْل َكذابُوا اِبلسااَعِة َوَأْعَتْدََّن ِلَمن َكذاَب اِبلسااَعِة َسِعّبًا}  

P. 
 خاصػاً ِف ىذا الكتػاب ، إف شاء هللا ا٢بليم الكرًن .  وسنفػرد ٥با فصػبلً  
 مث عوداً على بدء فإف العقل اإلسبلمي يتلو ِف القرآف الكػرًن قولػو تعاذل :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 . 33سورة الفرقاف  ، اآلية   (3)

  
َياًَّن لُِّكلِّ }  .(3){مْبْٞبًَة َوُبْشَرى ِلْلُمْسلِ َشْيٍء َوُىًدى َورَ َونَػزاْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبػْ

P

 

ىذا العقل ٲبر على اجمللدات الٍب صنفت ِف نظرية  ) النشوء والتطور الٍب تقوؿ إف  
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اإلنساف كاف قردًا ( وأحدثت ثورة تشكيكية ِف أكثر من نصف العادل وألكثر من مائة سنة وما 
آاته هللا سبحانو مطمئنًا ، غّب عاَبء بلغوىم وتزويرىم زالت .. ىذا العقل ٲبر هبا موقنًا ٗبا 

 للحقيقة ،  ويرتػل قػوؿ هللا تعاذل :
P(3){ َوِإَذا َمرُّوا اِبللاْغِو َمرُّوا ِكَراًما}  

P. 
 مث يتلو قوؿ هللا عز شأنو ٨باطباً بِب إسرائيل :

 فَػُقْلَنا ٥َبُْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخاِسِئَْب  َوَلَقْد َعِلْمُتُم الاِذيَن اْعَتَدوْا ِمنُكْم ِف الساْبتِ } 
P(1){َها َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتاِقَْب ػَ َجَعْلَناَىا َنَكااًل لَِّما بَػْْبَ َيَديْػَها َوَما َخْلففَ 

P. 

 وأيضاً : 
َعَلْيِو َوَجَعَل  مِّن َذِلَك َمُثوبًَة ِعنَد اّللِّ َمن لاَعَنُو اّلّلُ َوَغِضبَ  ُقْل َىْل أُنَػبُِّئُكم ِبَشرّ } 

ُهُم اْلِقَرَدَة َوا٣ْبََنازِيَر َوَعَبَد الطااُغوَت ُأْولَػِئَك َشرٌّ ماَكاًَّن َوَأَضلُّ َعن َسَواء الساِبيِل  P(0 ){ِمنػْ

P . 
 وكذلك :

P(1 ){ فَػَلماا َعتَػْوْا َعن ماا نُػُهوْا َعْنُو قُػْلَنا ٥َبُْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخاِسِئْبَ } 
P. 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  45سورة النحل ، اآلية   (3)
 .  33سورة الفرقاف ،  اآلية   (3)
 .    22و  21سورة البقرة  ،  اآليتاف   (1)
 .  24سورة ا٤بائدة  ،  اآلية   (0)
 .  322سورة األعراؼ  ،  اآلية  (1)

  
إلنساف الواردة صفاتو ِف ىذه اآليػات ٰبػوؿ من ىنا من مضموف ىذه اآلايت الثبلث ، ٪بد أف ا

من األرقػى إلػى األدنػى ،  من واقعػو اإلنساين إذل واقع آخر هبيمي ، يعِب أف ىذا اإلنساف ٱبرج 
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 من النوع ويدخػل ِف الدرجػة .
فمن ا٤بعاين ا١بليلة  ا٤بتقدمة ِف اآلايت الكرٲبػة ، نستنتػج حقيقػة أف ٱبرج اإلنساف من  
 نوع خروجػاً اختيارايً يَبتب عليو التحويل ونوع ا١بزاء :أصػل ال
َها َوَنِسَي َما َقداَمْت َيَداُه ِإَّنا َجَعْلَنا }   َوَمْن َأْظَلُم ٩بان ذُكَِّر آِباَيِت رَبِِّو فََأْعَرَض َعنػْ

ْم ِإذَل ا٥ْبَُدى فَػَلن يَػْهَتُدوا ِإًذا َعَلى قُػُلوهِبِْم َأِكناًة َأف يَػْفَقُهوُه َوِف آَذاهِنِْم َوقْػًرا َوِإف َتْدُعهُ 
P(3 ){أََبًدا 

P. 
فمن قولو تعاذل ) ذكر ... فأعرض ... ( نفهم أف خروج اإلنسػاف الذي أعرض عن  

آايت هللا ، يعِب رفض أف يْعقػل ، وىػو  خروج اختيػاري عن أصل نوعو العػاقل ، وإ٭با يَبتب 
ارج ا٤بعرض ، ِكناً وِف أذنيو وقرًا . وبقية اآلية الكرٲبة : عليو أف ٯبعػل هللا تعالػى ، على قلب ا٣ب

فيها ا٣بطر األكبػر : يبػدأ ابإلعػراض عن { َوِإف َتْدُعُهْم ِإذَل ا٥ْبَُدى فَػَلن يَػْهَتُدوا ِإًذا أََبًدا } 
ػاؿ آايت هللا تبػارؾ وتعػاذل ، مث يتدرج  سفػرًا ِف البهيميػة إذل غّب رجعة  ، والعقل ِف ىكذا ح

أيخػذ ابلَباجع حامبًل معػو النورانية ، حيث تظلم النفس ِف ا٤بقابل تدرٯبيًا ، إذل أف تنقطػع عن 
 ا٤بدد اإل٥بي وتصبح  مقفلػة مثقلة  أبرجاسها .

والواقع ا٤بلموس انطبلقًا من فكر التوحيد  ، أف الناس فريقاف : فريُق ُكْفٍر  على  
 درجات ،  وفريُق إٲباٍف على درجات .

والكبلـ عن العقل ، فيما كتبو أىل الفكػر ، كثّب ، وألنو ظِب وافَباضي فمعظمو مردود  
 ، وعن فرضية أف الدماغ ىو العقل ، أو أف الدمػاغ 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   13سورة الكهف  ،  اآلية   (3)

 
 موضعو ا٤بناسب من وحده ىو مركزالعقل ، مردود كذلك ، وسنفند ذلك اب٢بجة والربىاف ِف

 ىذا الكتاب إف شاء هللا تعاذل .
أما الدماغ  وكلية ا١بهاز العصيب  ِف ٦باؿ التشريح ، فقد بذلوا فيو  جهودًا رائعة ،  
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وكشفوا عن آايت ٦بيدة ، وحيث تشعبت فيو حقػوؿ االختصاص ، ففي كل حقل نشطت 
سوعػات  العلمية أىم ما فيها ، ٨بتربات علمية ، وكتب ٨بتلفة  األحجاـ  تتلقف منها ا٤بو 

وسنذكر أيضًا ِف ا٤بوضع ا٤بناسب إف شاء هللا أحدث وأىم  اكتشاؼ ِف ٦باؿ الغيبيات ،  على 
 يد جراح شهّب ٨بتص ٔبراحة الدماغ والكتلة العصبية .

أما ما ٯبب أف يقاؿ ، ىو أف كل فقرة علميػة ِف ىػذه البحػوث ىي مدىشة مذىلة  ،  
أدركها الصخر األصم  ، أف ٱبر ساجػدًا لعظمة هللا ، خاشعًا خاضعًا ىاتفًا من  ليس عجيبًا إذا

وا٢بمد هلل ٞبدًا ال   ، وتبػارؾ هللا ا٣ببلؽ العظيم، أعماقػو : أشهد أف ال إلو إاّل هللا ، وهللا أكرب
 ينقطع ، ٞبداً خالداً ٖبلوده ، وأف  يتلو قوؿ هللا جلت قدرتو : 

P(3){  فََأُروين َماَذا َخَلَق الاِذيَن ِمن ُدونِوِ َىَذا َخْلُق اّللاِ }  
P. 

ىذا مع خرب يكشف رائعة من روائع  ا٣بلق ، ٖبصػوص الدمػاغ وا١بهاز العصيب أو ِف  
٦باؿ اإلنساف كلو ظاىرًا وابطنًا ، ونفسًا وبدنػًا فضبًل عن ٦بػاالت األرض الدوارة ، والكواكػب 

كا٤بغازؿ ا٥بائلػة  وعليها حضػارات ٝبيلػة كرٲبػة ، وعليها شقاء وبقاء ِف   ا٤بسػافرة أبدًا ِف مداراهتػا
 الشقاء .
وإذا كانت ىذه الدىشة ، مع كل خرب يكشف عن سر أو لغز أو رقػم يدخل ٕبسباف   

P(3 ){ الشاْمُس َواْلَقَمُر ٕبُْسَبافٍ } و  
P . ، فكيف يكوف ا٢باؿ أماـ كلية أسرار الدماغ والقلب

 مّب البدف ، وأكـر وأنبل عضو فيو ، وذاؾ وىذا أ
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 .  33سورة لقماف  ، اآلية   (3)
 .    1سورة الرٞبن  ، اآلية    (3)

 
عرشو وعاصمتو ورافد مؤسساتو . كيف يكوف ا٢باؿ مع كشف اإلنساف ا٤بتكامل  ،  روحاً 

ًَّن ىو بيت النفس يظلم إذا أظلمت ويشرؽ إذا أشرقت  ، وال وأنفسًا  ِف ذات واحدة  ،  وَبدَ 
استقبلؿ أبدًا عن عناية هللا وحكمتو . ىذا اإلنساف الذي ٞبّلو ربّو األمانة ٝبلة وتفصيبًل ، 
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وجعلو كنز معارؼ وعلـو ،  وحثو  على سرب أعماؽ ىذا الكوف  وأبعاده واإل٤باـ ٕبقائقو وروائعو 
هن وما بينهن  رب العرش حانو ، فاطر السماوات واألرض وما في، الٍب ىي آاثر عظمتو سب

 العظيم  :
 ،وَف ّلِلِا ُقْل َأَفبَل َتذَكاُروفَ ػُ َسيَػُقول ،ُقل لَِّمِن اأْلَْرُض َوَمن ِفيَها ِإف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف }   

ُقْل ،ُقوُلوَف ّلِلِا ُقْل َأَفبَل تَػتػاُقوَف َسيػَ  ِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ػْ ْل َمن رابُّ الساَماَواِت السابػقُ 
َسيَػُقوُلوَف ّلِلِا ُقْل   ،َمن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو ٯبُُِّب َواَل ٯُبَاُر َعَلْيِو ِإف ُكنُتْم تَػْعَلُموفَ 

P(3 ){فََأىنا ُتْسَحُروَف 
P .  صدؽ هللا العظيم 

 العربة ِف كيفية استعماؿ  الدماغ :

ػ  ِف الدماغ بصائر ، ىكذا أثبت التشريح ا٤بتقدـ الرائع ػ دائمًا بفضل هللا وإبذف هللا  
ففي كل خلية ذاكرة ذات فاعلية وإضاءة ونشاط عجيب . وىذه الذاكرات تعمل منفردة 
و٦بتمعة بتنسيق إلػهي ، دل يستطع العلماء ومعهم األجهزة األلكَبونية ، أف يكتشفوا إال جزءاً 

 من  أسرارىا ، ويقولوف ما زاؿ  الدرب أمامنا طويبلً طويبلً  .يسّباً 
وىذه ا٣ببلاي ػ البصائر ، إذا تركت على فطرهتا متفتحة على ابرئها  سبحانو ،  تتغذى  

بنعمتو وتعاليمو طائعة وفّية شاكرة ، رفع هللا صاحبها درجة درجة حٌب يؤتيو اليقْب ، فيبلغ بو 
لمًا حقيقيًا َّنفعًا ، وحضارة مؤيدة برضى هللا مباركة ، أما ٖبصوص ذروة اإلنسانية ، حكمة  وع

حػدىا أف  حّدىا اليقْب  ، واليقْب درجات، تساميو ، مرحلة  مرحلة  فؤلف اإلسبلـ درجات 
 مصداقاً  لقولو تعاذل :يغدو اإلنسػاف 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
   .  45ػ    40سورة ا٤بؤمنوف ، اآلايت   (3)

  
 الاِذيَن يُػبَػلُِّغوَف ِرَسااَلِت اّللِا َوٱَبَْشْونَُو َواَل ٱَبَْشْوَف َأَحًدا ِإالا اّللاَ وََكَفى اِبّللِا َحِسيًبا} 
}P(3)

P. 
 أما تعاليمو ِف ىذا اجملاؿ فهي كثّبة . منها قولو تعاذل : 
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ُ اَل ِإَلَو ِإالا َأََّن فَاْعُبْدين }   P{   َوَأِقِم الصابَلَة ِلذِْكِريِإناِِب َأََّن اّللا

(3 )
P. 

 وقولو سبحانو : 
َن السااِجِديَن }   P(1 ){ َواْعُبْد رَباَك َحٌبا أيَْتَِيَك اْلَيِقْبُ  َفَسبِّْح ٕبَْمِد رَبَِّك وَُكن مِّ

P 
  : وقولو عز وجل  ، إشارة إذل ابتبلء اإلنساف  وامتحانو مرة بعد مرة لرفعو درجة درجة 
P.. { َوِإِذ ابْػتَػَلى ِإبْػَراِىيَم رَبُُّو ِبَكِلَماٍت فََأٛبَاُهنا قَاَؿ ِإيّنِ َجاِعُلَك لِلنااِس ِإَماًما } 

(0 )
P 

ثت ىذه ا٣ببلاي بوحوؿ ا٤بادية ،  وبنػزعات النفس األمارة ، وهبلوسات الفكر أما إذا ُلوّ  
فراط أو التفريط ِف ٦باؿ نيتو ا٤بنفلت من ضوابط ا١بد واالعتداؿ ، ووقع اإلنساف ِف اإل

واعتقاده وسلوكو ، أخذت ىذه البصائر ِف خبلاي الدماغ ، ٚببو شيئًا فشيئًا  حٌب تصل إذل 
 درجة اإلنطفاء .

  ، نشاطاهتا الفيزيولوجية بتعقيداهتا العجيبة وىكذا تعمى بصّبة ا٣بلية ، بينما تبقى عاديةً  
ِف السكار ، وىو ا٤بادة ا٤بعروفة ابلكليكوز ، حيث  كما يبقى عاداًي غذاؤىا الذي ىو أرقى نوع

ال تتقبل غّبىا ، ابعتبارىا أكـر خبلاي البدف  ، وتتحمل مسؤولية إدارتو ، كما أراد ٥با ذلك 
 مسبب األسباب .

 وبنقص ا٤بسػاحة النظيفػة ، ا٤بستنيػرة ِف ا٣ببلاي ، يلحػق النقػص  
 
 
 
 
 
 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  30سورة طو ، اآلية   (3) .  15سورة األحزاب ، اآلية   (3)
 . 330سورة البقرة  ، اآلية   (0) .  55سورة ا٢بجر  ،   اآلية    (3)

 
بعمليات الضبط والربط ، ومن مث القدرة على الذكر ا٢بق  والتذكر ، والتفكر ِف خلق 

ى ، الٍب ُ٘بِْهْد  صاحبها ِف ٧باولة السماوات واألرض  ، ويصبح التفكّب ِف درجات من الفوض
تنظيمها  ، وال يبلحظها ِف أصحاهبا إاّل ا٤بستنّبوف  . وقد يصل األمر معها إذل أف تصبح 
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فوضى كاملة ، فتؤدي ابلدماغ إما إذل اإلنفجار ، وإما إذل اإلصابة  ببعض أنواع السرطاف حيث 
  تتكاثر خبلاي الدماغ بشكل فوضوي ، مث تقع الكارثة .

مث أييت ِف ا٤بوضع ا٤بناسب  من ىذا الكتاب إف شاء هللا ، ٕبث أتثر ىذه ا٣ببلاي إما  
ابلعقل فتكوف النجاة ، وإما ابلنفس األّمارة فتكوف ا٥بلكة . وبذلك يتضح األمر وينجلي أكثر 

 فأكثر . 

 بْب العقل والنفس والدماغ 
الثبلثي ) عقل  ( على دعوى أف إف لفظة ) العقل (  ىي لفظة عربية مشتقة  من اجملرد  

الفعل اجملرد ىو أصل اإلشتقاؽ ، أو ىي مصدر مشتقاهتا حسب من يقوؿ أف ا٤بصدر ىو 
األصل ِف اإلشتقاؽ ، ولذلك  ٠بي مصدرًا  . ومن معانيها ِف اللغة :  فهم  وفقو ، وربط وقّيد  

 ، وىي معاف متقاربة .
على ِف دراسة ا٤بعاين  وقوالبها ، فإف ىذه أما ِف القرآف الكرًن  الذي ىو ا٤بعيار األ 

اللفظة ) العقل ( دل ترد فيو إطبلقًا بصيغة ا٤بصدر أو اإلسم ،  وإ٭با وردت فقط بصيغة األفعاؿ  
مرة  ، و ) نعقل ( مرة واحدة ِف قولو تعاذل   33مرة  و  ) يعقلوف (  30ا٤بضارعة ) تعقلوف (  

 : 
Pُع َأْو نَػْعِقُل َما ُكناا ِف َأْصَحاِب الساِعِّب {} َوقَاُلوا َلْو ُكناا َنْسمَ  

(3)
P. 

 ومرة واحدة ) يعقلها ( ِف قولو تعاذل : 
P(3 ){ َوتِْلَك اأْلَْمثَاُؿ َنْضرِبُػَها ِللنااِس َوَما يَػْعِقُلَها ِإالا اْلَعاِلُموفَ }  

P. 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .  34سورة ا٤بلك ،  اآلية   (3)
 .  01سورة العنكبوت  ،  اآلية     (3)

 
 ومرة واحدة بصيغة الفعل ا٤باضي ) عقلوه (  ِف قولو تعاذل : 

ـَ اّللِّ مثُا ُٰبَّرُِفونَُو ِمن بَػْعِد َما َعَقُلوهُ  } ..  P.. { َيْسَمُعوَف َكبَل

(3)
P. 

 ترد إال بصيغة  الفعل  . َوَدرى  ، وٝبيعها كذلك دل ادفاهتا  ،  َفكار ، َوَفِهَم  ،ومن مر  
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فمن ىذه الصيغ الفعلية : عقل وفهم وفكر ودرى ، الٍب جاءت ِف القرآف الكرًن   
عقل ويفكر ويفهم ويدري ، وذلك هللا تبارؾ  وتعاذل ىكذا  شاءه  ي٨بتصة ابإلنساف ، فهمنا أف 

أف اإلنساف قبل بعد أف نفخ فيو  من روحو سبحانو ، مستنتجْب ابلضرورة ، وربطًا ابلنصوص ، 
 أف ينفخ هللا فيو من روحو ، دل يكن يعقل وال يفهم  وال يفكر  وال يعلم وال يدري  .

فإذف  إف ما نسميو ٫بن ) العقل ( إ٭با ىو ابلضرورة  الروح الٍب ذكرىا سبحانو وتعاذل ِف  
 قولو : 
ِذي َأْحَسَن ُكلا َشْيٍء َخَلَقُو ال ، َذِلَك َعادلُ اْلغَْيِب َوالشاَهاَدِة اْلَعزِيُز الراِحيُم }  

نَساِف ِمن ِطٍْب  مثُا َسوااُه َونَػَفَخ  ،مثُا َجَعَل َنْسَلُو ِمن ُسبَلَلٍة مِّن مااء ماِهٍْب   ،َوَبَدَأ َخْلَق اإْلِ
P(3){ ُروفَ ِفيِو ِمن رُّوِحِو َوَجَعَل َلُكُم الساْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َقِليبًل ماا َتْشكُ 

P . 
 وقولو تبارؾ وتعاذل :  

ْن َٞبٍَإ ماْسُنوٍف }  فَِإَذا  ،َوِإْذ قَاَؿ رَبَُّك لِْلَمبلَِئَكِة ِإيّنِ َخاِلٌق َبَشًرا مِّن َصْلَصاٍؿ مِّ
P{ َسوايْػُتُو َونَػَفْخُت ِفيِو ِمن رُّوِحي فَػَقُعوْا َلُو َساِجِديَن 

(1 )
P. 

والدماغ ،  إف الدماغ ليس ىو العقل ، وإ٭با ىو من وخبلصة القوؿ حوؿ العقل والنفس 
 ا٤براكز األساسية للعقل ،  وىو مع القلب  من  ) األلباب ( 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   31سورة البقرة  ، اآلية    (3)
 .    5ػ    2سورة السجدة  ، اآلايت    (3)
 .    35ػ   34سورة  ا٢ِبْجر   ،  اآليتاف   (1)

 
 ػ  ست عشرة آية من القرآف الكرًن  ، اخَبَّن ثبلثػة لئلٯباز  : قولو تعاذل : 32ا٤بشار إليها ِف 

َا ُىَو ِإلَػٌو َواِحٌد َولَِيذاكاَر ُأْوُلوْا األَْلَبابِ } ..*  P(3 ){ َولِيَػْعَلُموْا َأ٭با
P. 

ُ َوُأْولَ  }..*  P(3){  ِئَك ُىْم ُأْوُلوا اأْلَْلَبابِ ُأْولَِئَك الاِذيَن َىَداُىُم اّللا
P. 

P(1 ){ َوِذْكَرى أِلُورل اأْلَْلَبابِ  ىً ُىدَ  }* 
P. 
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وبْب الدماغ والقلب مشاركة فعليػة  ِف ٦باالت العقػل  والفكػر والعواطف ، تَبتب عليها  
ُبها بعد قليل ا٤بشاركة  الفيزيولوجية ا٤بعروفة ِف علم التشريح . على أف  معظم النشاطات َسنَػْنسِ 

لدماغ ألف هللا عز وجل  أراده ىكذا : رأسًا  وقائػدًا لئلنساف ، ومعو القلب ِف ٝبيع  اإذل 
 مياديػن النشػاط البشري  .

أما دليلنا القرآين على أف القلب ىو من مراكػز  العقػل أو األعضاء  ا٤بتفاعلة مع العقل  
 لو تعاذل : ،  وأف  ا٤بعِب بو ىذا الذي بْب الضلوع  ، فقو 

وَف ٥َبُْم قُػُلوٌب يَػْعِقُلوَف هِبَا َأْو آَذاٌف َيْسَمُعوَف هِبَا ػَأفَػَلْم َيِسّبُوا ِف اأْلَْرِض فَػَتكُ }  
P(0){فَِإنػاَها اَل تَػْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الاٍِب ِف الصُُّدوِر 

P. 
 وقولو تعاذل :  
َن ا١بِْنِّ َواإِلنِس ٥َبُْم قُػُلوٌب الا يَػْفَقُهوَف هِبَاَوَلَقْد َذرَْأََّن ١بَِ }   P..{ َهناَم َكِثّباً مِّ

(1 )
P. 

وآمل  من القارىء أف يعترب أف ما سينسب إذل الدماغ من عبلقػة  ابلعقل  كذلك  
نسبتها إذل القلب ، وأٮبها تقريرَّن أف الدماغ  يعقل فينجو بصاحبو ، أو ال يعقل فيهوي 

 ، وكذلك القلب وبقية ا١بوارح .بصاحبو 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
  .  34سورة الزمر ، اآلية  (3) . 13( سورة إبراىيم ، اآلية 3)
 . 335( سورة األعراؼ ، اآلية 1. ) 02( سورة ا٢بج ، اآلية 0.  )  10( سورة غافر ، اآلية 1)

 لدماغ : العبلقات الوظيفية بْب العقل والنفس وا
ولكن الدماغ  ىو ) اللب ( األوسع نشاطًا ، أو ىو ا٤بفاعل األعلى خطرًا ِف عادل  

ا١بواىر ا٤بادية . فهو مركز التبليغ والَبٝبة والتفسّب ، إضافة إذل اإلحساس والذاكرة ، 
والعواطف والقدرة على ا٢بركة  ، فإف ضاؽ عن العقل ٙبوؿ إذل اآللية والغريزية  بنسبة ما 

 يق ، وبقيت لو ىذه األمور كما ىي  للدماغ اإللكَبوين أو ا٤بخلوقات الغريزية  الراقية .يض
أما العقل ، فهو الروح ا٤بؤيد بعلم الفطرة ،  السابقة على البدف ،  ومن ميزاتو إدراؾ  

ا٢بقائق اجملردة ، البسيطة وا٤بركبة  ،  غّب مستقل  عن ربو تبارؾ وتعاذل ، خالد ، يغضب 
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ى ، ولكنو ال يتعب وال يتعذب ،  أتخذ منو  خبلاي الدماغ  توجػيهًا وتعػليمًا وىداية ويتأذ
حسػب استعػدادىا  ، يرجػع إذل ربو ، والنفس ىي الٍب تسعد أو تشقى  ، ووظيفتو دعػوة 
 النفػس  إذل خالقهػا هللا الذي  ال إلػو  إاّل ىو ، ومقاضاهتػا بتعاليمو سبحانو مبينًا ٥با ا٢بق من
الباطل ، وا٤بطلوب من السػلوؾ ِف معراج العبػادة ، موصبًل  إايىػا إذل أعلى درجات اليقْب 
والعلم ػ  ِف حدود العقل اإلنساين ػ والسعادة ا٢بقيقية ِف الدارين ػ قوؿ أحد العارفْب  : لو 

ر عرؼ ا٤بلوؾ سعادتنا لقاتلوَّن عليها ابلسيػوؼ ػ كل ذلك برموز تفهمها ٝبيع لغات  البش
و٥بجاهتم ، ىذه الرموز يقـو  الدماغ بَبٝبتها بناء على ما ُعلِّم ولُقِّن ، ليقدمها للنفس ابللغة 
الٍب  تراتح إليها ، وذلك أثناء إلتػزاـ  النفس بكلية البدف  وا١بهاز العصيب . أما إذا ٙبررت 

ة  الرموز  الكونية بدوف النفس ، فبل تعود ٕباجة إذل الدمػاغ ، ولكنػها ٙبتفظ أبدائػو ، وتفهم لغػ
 ترٝبة ، فضبلً عػن إمكانيػة  تعبّبىا أبيػة لغػة شاءت دل تكن تعلمتها ِف حاؿ اإلرهتاف .

وإف العبلقة بْب العقل والدماغ ،  ىي عبلقػة الطاقػة الغيبية ا٤بوّجهػة لرب٦بة مفاعلها  
على العقل أو انغبلقو دونػو ،  األرقى  ِف جواىػر ا٤بادة . والنفػس ىي الٍب تسبب انفتػاح الدماغ

ػدى إقباؿ اإلنساف أو جعلػو ِف حػاالت بْب ا٢بػالتْب . يعِب يكوف ىذا الػواقع ا٤بتكيػف ، رىن ٗب
 على ربو ،  أو

 
 
 
 
 
 تباعده عنو جّلت عظمتو . 

وِف حاؿ تلبس النفس بكفر أو شرؾ أو استكبار ، أو  الوقوع ِف ىوى  أو إمث ، ينشغل  
فس اب٢بدث منصرفْب عن العقػل ، فتفقد النفػس بذلك ا٥بػداية والسػداد والرشػاد  ، الدماغ والن

وٙباوؿ اإلستئثار ضالػة ظا٤بػة ٗبوقع القيادة ، مأذوًَّن ٥با بذلك تبعًا الختيارىا وتنكرىا لوالية هللا 
ويضًا ، وفيها قػاؿ ورعايتو ، فيتخلى  عنها هللا  امتهاًَّن وإمهػااًل وٙبجيمػًا ، وليس إٮبػااًل أو تف

 سبحانو : 
َوَقْد  ،َقْد َأفْػَلَح َمن زَكااَىا ،فََأ٥ْبََمَها ُفُجورََىا َوتَػْقَواَىا  ، َونَػْفٍس َوَما َسوااَىا }  
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P(3){ َخاَب َمن َدسااَىا 
P. 

ومن حيث رعايتو سبحانو ، لؤلنفس البارة  النقية اجملاىػدة ، وخذالنو لؤلنفس ا١باحدة  
البهيميػة ِف ا٢بيػاة الدنيػا وعند ا٤بػوت ، وحْب االنتقاؿ من ٧بطػة األنفس  ، ىذه األرض  ا٤بعاندة 

 الدنيػا إذل األرض العليػا على اختبلؼ درجاهتا ، قولو تبارؾ وتعاذل  ِف األبرار : 
P..{ الاِذيَن تَػتَػَوفااُىُم اْلَمآلِئَكُة طَيِِّبْبَ }  

(3)
P . 

َفاْدُخِلي ِف  ،ًة ماْرِضياًة ػَ ي ِإذَل رَبِِّك رَاِضيػِ اْرِجع ، ُس اْلُمْطَمِئناةُ ػْ اَي أَيػاتُػَها الناف}  
P(1 ){َواْدُخِلي َجناٍِب ،ِعَباِدي 

P. 
 وقولو سبحانو ِف أىل الضبللة : 
َأْخرُِجوْا  َوَلْو تَػَرى ِإِذ الظااِلُموَف ِف َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمآلِئَكُة اَبِسُطوْا أَْيِديِهمْ }..  

َر ا٢ْبَقِّ وَُكنُتْم َعْن آاَيتِ  ِو أَنُفَسُكُم اْليَػْوـَ ُ٘بَْزْوَف َعَذاَب ا٥ْبُوِف ٗبَا ُكنُتْم تَػُقوُلوَف َعَلى اّللِّ َغيػْ
P(0 ){ َتْسَتْكرِبُوفَ 

P. 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   13نحل  ، اآلية  سورة ال (3) .  34ػ  3سورة الشمس  ، اآلايت   ( 3)
 .   14ػ  35ػ  34ػ  33سورة الفجر  ،  اآلايت   (1)
 .   51سورة األنعاـ  ،  اآلية   (0)

 
ىنا ٱبطر سؤاؿ مهم ، ىػو كيف يكػوف مستوى اإلنسػاف الفكري واإلنساين عامة ،  إذا  

حث ، إاّل  أنو ينبغي ىو دل يقلع عن غيِّػو ودل يعقل ؟ وا١بواب ، ولو أنو قد مر موزعًا خبلؿ الب
إٯبازه ابلقػوؿ  : يكوف  شأنػو كشػأف حيواف راؽ متحضر  ، متعلم ، أمثاؿ األنواع العليا  من 
القػردة ، إ٭با ٲبيزه شكلو اإلنساين وذالقة لسانو وقلمو ، وكثرة األرقاـ  الٍب يتعامل معها ، 

٤بتناسب مع بدنو ، وقد تَباوح وا٤بهارات الٍب يباشرىا  ِف شٌب حقولو ، وكذلك  حجم دماغو ا
ىذه ا٢بالة  بْب التضّيق ِف التعامل مع العقل  ، مع رٞبة هللا و٠بائو وأ٠بائو ، وبْب ٘باِف اإلنساف 
وتباعده عنها ، مث انقطاعو بشكل هنائي ، حيث ال يفلح بعد ذلك كيد ِف إذىاب غيظ  . قولو 

 تعاذل : 
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نْػَيا َواآْلِخَرِة فَػْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإذَل الساَماء  َمن َكاَف َيُظنُّ َأف لان يَنُصَرهُ }   اّللاُ ِف الدُّ
P(3 ){ مثُا لِيَػْقَطْع فَػْلَينُظْر َىْل يُْذِىنَبا َكْيُدُه َما يَِغيظُ 

P. 

 للعقل تفتح أبواب ا٤بلكوت
 علماء ٙبرروا ابلعقل، فسجدوا لعزة هللا ، فانفتحت ٥بم أبواب ا٤بلكوت:

العلم "  دل ا٤بعرفة  ، الٍب تصدر ِف الكػويت . صدر مَبٝبػًا للعربية ، كتابِف سلسلة عا 
ـ  أوجزوا مباحثو ٗبا يلي  3545ىػ / شباط  3045جديد  " اتريخ ٝبادى اآلخرة   هِف منظور 

 : 
يدور البحث ِف الكتاب  ِف شكل  موازنة بْب مقوالت النظرة العلمية القدٲبة والنظرة  

، وقد عرض ا٤بؤلفاف ػ مؤلفا الكتاب : روبرت ـ . أغروس وجورج ف . العلمية ا١بديدة  
ستانسيو ػ للنظرة الٍب نشأت ِف ظلها النظرة العلمية القدٲبة  الٍب اصطبغت بصبغة مادية كرد 
فعػل إزاء ىيمنة الفلسػفة ا٤بدرسية ا٤بسيحية على العقػوؿ ، والٍب  وصلػت إذل حالػة من التحجر 

 الفكػري  ، وقػد انتػهت  النظرة القدٲبة إذل  اإل٢بػاد  العقلي ، والتخبػط
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   31سورة ا٢بج  ،  اآلية    (3)

 
 واالستهتار بكل القيم األخبلقية والروحية ، وفسرت السلوؾ تفسّباً غريزايً فسيولوجياً .

، نظرة علميػة منافسة كاف من أ٤بع إزاء ىذه النظرة ظهرت ، ِف مطلع القرف العشرين  
آراء كبار علماء الفيزايء النووية ر ، وغّبىم  ، وقػد أٝبعت روادىا أينشتاين  ، وىايز نربغ ، وبو 

والكوزمولوجيا ِف ىذا القرف على أف ا٤بادة ليست أزلية ، وأف الكوف ِف تطوُّر وٛبدد مستمرين . 
 بر ىذا الكوف ويرعى شؤونو .فدعوا إذل اإلٲباف بعقل أزرل الوجود  ، يد

مث جاء جيل من العلماء  ا٤بتخصصْب ِف مبحث األعصاب ، من أمثاؿ شرنغتوف ،  
وأكلس ، وسربي ، فخلصوا ػ بعد ٕبوث مضنية ػ  إذل أف اإلنساف  مكوف من عنصرين  

 ا٤بادة،  والتفكّب  ليسا من صنع  جوىريْب : جسد فاٍف وروح ابقية ال ينا٥با الفناء ، وأف اإلدراؾ
 بل يؤثراف أتثّباً مباشراً ِف العمليات الفسيولوجية ذاهتا  .



 107 

وِف أعقػاب ا٢برب العا٤بية الثانية ، ظهرت حركة جديدة ِف علم  النفس ، اعَبؼ  
روادىا ابلعقل ، ورفضوا تفسّب السلوؾ البشري بلغة الدوافع والغرائز ا٢بيوانية ، وآمنوا بدالً 

 ية  وا١بمالية ،  وا١بوانب الروحية  والفكرية  والفلسفة .من ذلك ابلقيم  األخبلق
صحيح أف ىذا مهم  ومهم جدًا ابلنسبة ٥بؤالء  العلماء وابلنسبة إذل أقوامهم . أقصد  

التوصل إذل أف اإلنساف مكوف من جسد فاٍف  وروح ابقية ػ حسب تعبّبىم ػ ال يدركها الفناء ، 
اؿ دعوتنا إايىػم إذل هللا وإذل التصػديق بوحدانيتو ، وأبنو وصحيح أف ىذا يؤنسنا  ويرٰبنا ِف ٦ب

ا٣بالػق  ، وأبنػو ا٤بدير وا٤بدبّر ٥بذا الكوف  ، آمنوا  بذلك كلو حْب اكتشفوا جزئيات من عادل  
ا١بواىر الغيبية  ، وبشكل ما زاؿ نسبيًا مَبددًا وخجواًل ، ولكن بعد أف ابد من أقوامهم من ابد 

وعلى بّينة من علمائهم ىؤالء  ، ملحدًا ، وىم على بّينػة من أننا على حقجاحػدًا ، وىلك 
ا٤بهديْب من أف النظرايت والفلسفات ا٤باديػة على ابطل ، وليس غربػهم فقط عاىن من ىذا 

 ا٣بسػراف ا٤ببْب وإ٭با قطاعػات
 
 
 
 
 
ارىا ػ وقعت ِف ا٣بسراف كبّبة من شرقنا مبهورة ابلفقاقيع وبريق ا٤بادة ، ىي أيضًا ػ نتيجة النبه  

 ا٤ببْب :
َولَػِكن لِّيَػْقِضَي اّلّلُ َأْمرًا َكاَف َمْفُعواًل لِّيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعن بَػيَِّنٍة َوَٰبَْٓب َمْن } ..  

P.. { َحيا َعن بَػيَِّنةٍ 

(3 )
P. 

الروح  فبينما علماء الغرب ، ِف شغػل شاغػل ٕبثاً عن النفس ، ٕبثػاً عػن العقل ، ٕبثاً عن 
، عّلهم يتوصػلوف  عرب ذلك كلو لوجػود ا٣بالػق ، ابذلْب أعمارىم ِف ىذه التحقيقات  و٨بترباهتػم  
،  تراَّن وهلل ا٢بمد ػ  عنيت علماء ا٤بسلمْب ػ ِف عافية من الشك والَبدد ، واإل٢باد والشرؾ ، 

بًا بْب الدنيػا واآلخرة  شغلنا الشاغل  العلم العملي  الذي يقيم جسرًا بْب األرض والسماء ، سب
. 

عّلمنا هللا تبارؾ وتعاذل ، عرب قرآنو اجمليد ، وآاثر  أنبيائو وأوليائو . وبقبولػنا ما علمنا إايه  
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وٛبسكنا بو عن يقْب ىو يقْب الصديقْب ، وّفر علينا هللا اللغو وا٣بوض والتجريب ، فكلما ضج 
سفة أو التشريح أو الفلك أو الذرة أو الروح علماء الغرب ِف ٦باؿ النفس  أو الَببية أو الفل

ابكتشاؼ أو أكثر ، تراَّن نبتسم ىادئْب ابتسامة ا٤بطمئن  إذل ما عّلمػو عػبلـ الغيػوب مقػررين أف 
أمامهم  الكثّب ليتوصلػوا إذل ما آاتَّن هللا من فضلػو وأف أمامنػا الكثّب ، ِف ٝبيع درجاتنا ، 

رفػاين ِف معػراج اإلٲبػاف وفهم التوحيد ، وصواًل إذل  اإلنساف ليتدرج كل من موقعو العلمي والع
 الكامل الذي أراده هللا ، وأحب هللا وأحبو هللا سبحانو لو ا٢بمد .

ولفهم العلم الذي أعنيو ، والذي ىو شغلنا الشاغل ، والذي ىو العلم األشرؼ بْب  
لعلم  الذي ىو علم التوحيد سائر العلـو ػ على شرؼ الكثّب منها ػ  أعطي نبذة عن ىذا ا
 وفكرة عن أىلو الذين ىم أىل العرفاف وأولياء  هللا  الصا٢بْب . 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   03سورة األنفاؿ  ، اآلية   (3)

 
 كلمة ِف العقل ِف القلب

سبها ، كبلًّ إف لفكر التوحيد عند أىل العرفاف  شرائط وضوابط ، يرفع هللا تعاذل هبا وبن 
حسب جهاده ، وأىليتو ،  وٯبعل لو نورًا  ٲبشي بو ِف الناس ، ويؤتيو أسرارًا من الذكر ، تقيو 
شر ما يُػَرى وما ال يُرى ، وتكوف لو عوًَّن على دنياه وكنوزًا من الباقيات الصا٢بات ِف دار 

 ا٣بلود . 
رفة يتشرؼ هبا العقل وليقر ِف األذىاف أف التوحيد مسؤولية عظيمة ، وأنو أ٠بى مع 

 البشري ، لذلك  نلمح وإبٯباز إذل بعض الرموز ا٣باصة  بركِب الطهارة والصبلة .
ففي ركن الطهارة نرى معراجاً  يبدأ بسر التخلية ، وسرُّ سّرِىا التجريُد ، وِسرُّىا ا٤بستسر  

 .التنػزيُو ، والِسرُّ ا٤بَُقناع ابلسرا التنػزيُو من التنػزيو والتقييدُ 
أما الركن الثاين  وىو األعظُم ، فهو ٧بصور ابلصبلة  ، وسرُّه التجليُة ، وسرُّ  سره  

 التفريُد ، وسره ا٤بستسر التوحيد ، وسره ا٤بقاناُع ابلسر التنػزيُو عن التوحيد والتقييد . 
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وىنا نفهم بعضًا من حديث رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو ػ الصبلة  معراج ا٤بؤمن ػ  
كل ذلك شروح ُتْطلُب من مظاهنا ، وخاصة من أىل  العرفاف ، زاد هللا هبم األمة نفعاً وعرفاَّنً ول

. مع أٮبية اإلشارة  إذل أنو يبقى عندىم من األسرار ما ال يذاع . ومن ىنا ، ا٤بعروؼ  عن 
 اإلماـ زين العابدين  عليو السبلـ أنو كاف يقوؿ )*( : 

 ا ػػي ال َيرى  ا٢بقا  ذو جهػل فيفتتنػك      ه واىػرَ ػإنػي ألكتػُم من علمي ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

عن كتاب ا٢بقايق ِف ٧باسن األخبلؽ للفيض الكاشاين قدس سره أورد األبيات كما ذكرَّنىا، ولكن ِف كتاب  )*(
 لدكتور زكي مبارؾ أوردىا مسقطاً البيت الثاين  ىكذا :التصوؼ اإلسبلمي ِف األدب واألخبلؽ ل

 لقيػل رل أنت ٩بن يعبػد الوثنا    اي رب جوىر علم لو أبوح بو      
 يروف أقبح ما  أيتونػو حسنػا    والستحل رجاؿ مسلموف دمي   
 كي ال يرى ا٢بق ذو جهل فيفتتنا     إين  ألكتم من علمي جواىره   

 
 لو  ا٢بسنا ػسػْب ووصى قبإذل ا٢ب  أبو حسن وقد تقػدـ فػي ىػذا

 لقيػل لػي أنت ٩بن  يعبُد الوثنػا   علٍم لو أبوُح بػو اي رب جوىػر
 يػروف أقبػح ما أيتونػو حسنػا   والستحل رجػاؿ مسلموف  دمي

 وِف كتاب ا٢بقايق للفيض الكاشاين )**( أورد ما يلي : 
 لو علم أبو ذر ما ِف قلب سلماف لقتلو ، ػ وعن السجاد عليو السبلـ أنو قاؿ : وهللا 

ولقد آخى رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو بينهما ، فما ظنكم  بسائر ا٣بلق . إف علم العلماء 
صعب مستصعب ، ال ٰبتملو  ) يتحملو خ ( إاّل ملك مقرب أو نيب مرسل أو عبد مؤمن 

فلذلك  ػاء ألنو امرؤ منػا  أىػل البيت، امتحن هللا قلبو لئلٲباف . قاؿ وإ٭با صار سلمػاف من العلم
 نسبتػو إذل العلماء . 

ػ أراد عليو السبلـ )***(  ، أىل التوحيد والعلم ، وا٤بعرفة  وا٢بكمة  ال أىل بيت  
النسػواف والصبياف ، واألىل واألوالد  ، وِف ا٢بديث النبػوي أيضًا : " لو علم أبو ذر ما ِف 

 رُه وفػي روايػة لقتلػو " .بطن سلمػاف من ا٢بكمة َلَكفا 
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وِف أكثر من مصدر ، عن أمّب ا٤بؤمنْب علّي عليو السػبلـ  ، سألػو كميل بن زايد  عن  
ا٢بقيقة ، فقاؿ  عليٌّ عليو السبلـ  : مالػك وا٢بقيقة ؟ قػاؿ : أولست صاحب سرِّؾ ؟ قػاؿ بلػى 

 ،  ولكن يرشػح عليػك ما يطفح مِب ، مث أجابو عّما سأؿ .
  رواية أخرى عنو عليو السبلـ : وِف 
ػ الناس ثبلثة : فعادل رابين ،  ومتعلم على سبيل ٪باة  ، وٮبج رعاع  ، أتباع كل َّنعق ،  

ٲبيلوف مع كل ريح  ... إذل أف قاؿ : ىاه ! إفا ىهنا لعلمػاً ٝبااً ػ وأشار إذل صدره ػ لو أصبت لو 
 ٞبلة ..  بلى  ، أصيب  :

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ
 / دار الكتاب العريب  .   33ص  )**(

 ىذا التعليق للفيض الكاشاين ِف نفس السياؽ  .  )***(

 
 َلِقنَػاً غَّب  مأموف عليو .. * 
أو منقادًا ٢بََمَلِة ا٢بق ليس لو بصّبة ِف أحنائو )*( ، ينقدح الشك ِف قلبو ألوؿ عارض من * 

 .شبهو . ال  ذا ، وال ذاؾ 
 أو منهوماً ابللذة ، سلس القياد للشهوة ..* 

 أو ُمْغَرى اب١بمع واالدخار ..* 
 أقرب شبهاً هبما األنعاـ السائمة ، كذلك ٲبوت العلم ٗبوت حامليو . 

 االدراؾ نسيب ِف مراتب ا٣بلق ..
 والعقل ىو األقدس

لوقات إالّ أف ىذا  ال شك أف العقل ىو ا٤بيزة الكربى  ، الٍب ٛبيز اإلنساف عن سائر ا٤بخ 
ال يعِب عدـ الوعي  أو االدراؾ النسيب لدى ا٤بخلوقات غّب العاقلة من ا١بمادات ، إذل النبات 
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 إذل ا٢بيواف ، إذل اإلنساف الذي سخر لو هللا ما ِف السماوات واألرض ٝبيعاً منو سبحانو . 
ة  ا١بمود ا٢بقيقي وا٢بقيقة  أنو ثبت بوضوح  ، أف ال شيء ِف الكوف  ا٤بعروؼ ، لو صف 

، من الذرة إذل اجملرة ، بل  األشياء كلها ِف حركة دائمة  دائبة . حٌب ٛباسك ا٢بديد الظاىري ، 
ليس ىو كما ٫بسو ونفهمو ، بل ىو رٗبا ابلنسبة ٤بخلوؽ  أرقى من اإلنساف  وأكثر إحاطة 

٤بخلوؽ األعلى من وأبصر ، سيبدو  ٨بتلف  ا٤بظهر وا٤بلمس ، وقد تظهر ذرات ا٢بديد ٥بذا ا
اإلنساف كما تظهر لنا ٫بن ، عرب التلسكوب اجملموعة الكوكبية ِف أبعادىا عن بعضها ِف حركتها 

 ا٤بتصلة .
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
نهم  ىو ىكذا ِف النسخ وِف هنج الببلغة  : أو منقادًا ٢بملة ا٢بق ال بصّبة لو ِف أحنائو  إخل .. والظاىر اف ا٤براد م)*( 

ا٤بقلِّد إذ ال بصّبة لو ِف دقايق ا٢بق وخفاايه ، لعدـ علمو ابلربىاف وا٢بجة فينقدح الشك . ) ىذا التعليق ِف ىذه ا٢باشية 
 للفيض الكاشاين ( قدس سره . 

  
ة  وا٤بقّرِبة العجيبة  الٍب عّلمها هللا للعلماء  ، ٙبكي  حكااي من ىذا   ا٤بناظّب ا٤بكربِّ

   ،عػي ، درّجها فيها خالق كل شيءىنا أيضًا  ، إف ٥بذه األشياء  ِنَسٌب  من الو القبيل . ومن 
 احمليط بكل شيء  ، هللا العلّي القدير . 

ومن األٮبية ٗبكاف  ، معرفة أف اإلنساف  ٦بردًا من العقل  ، ىو أرقى  وعيًا وإدراكاً  
و  أقدس من ذلك  ، إذ إف ابلعقل وغرائز ،  من ٝبيع الكائنات احملسوسة  . أماا ابلعقل ، فه

صلتو مع خالق األكواف ا٤بلك القدوس  السبلـ ا٤بؤمن ا٤بهيمن العزيز ا١ببار ا٤بتكرب .  فأرضنا 
ىذه  الٍب ٫بن عليها  ، والصخور الٍب فيها  ، وا١بمادات ) ظاىرايً (  ٥با نسبة من الوعي  ػ إالّ 

اف  درجتو وميزاتو  على النبات  واضحة .  أف النبات أظهر حياة وإحساسًا ، كما أف ا٢بيو 
وىكذا ترجُح  ا٤بعطيات الٍب عند اإلنساف على ا١بميع  ، وعيًا وإدراكًا وغرائز ، وإرادة 

 ومنهجية . وكل ذلك بدوف العقل  فالعقل شيء أقدس من كل ذلك . 
 ألرض  : وىكذا ، فلم يعد عبثاً ، أو  ٦بازاً ، فهمنا لقوؿ هللا عز وجل ، للسموات وا 
َنا طَائِِعْبَ } ..          P{  ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا قَالََتا أَتَػيػْ

(3 )
P. 

 وقولو تعاذل :  
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ُتَسبُِّح َلُو الساَماَواُت الساْبُع َواأَلْرُض َوَمن ِفيِهنا َوِإف مِّن َشْيٍء ِإالا ُيَسبُِّح ٕبَْمَدِه } 
P(3){ِإناُو َكاَف َحِليًما َغُفورًا ،ُهْم َولَػِكن الا تَػْفَقُهوَف َتْسِبيحَ 

P. 
 مث قولو عز وجل :  
ثْػَقاِؿ َذراٍة ِف اأَلْرِض َواَل ِف الساَماء َواَل َأْصَغَر } ..   َوَما يَػْعُزُب َعن رابَِّك ِمن مِّ

P(1 ){ ِمن َذِلَك َوال َأْكبَػَر ِإالا ِف ِكَتاٍب مُِّبْبٍ 
P. 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 33سورة فصلت  ، اآلية   (3)
 .   00سورة اإلسراء ، اآلية   (3)
 .  23سورة  يونس ، اآلية   (1)

  
فإذًا نستنتج  من اآلية األوذل أف األشياء واعية  وا٢بقيقة  أنو ال معُب لتسبيح األشياء   

 وىي ال تعي ما تفعل .
فكما نفهم  ا٢بياة لئلنساف وللحيواف والنبات حٌب ا٢بياة  ، ىي مفهـو  نسيب أيضًا ،  

بداللة ا٢بركػة وردود الفعػل  ، فكذلك ىي للجمػادات ) الظاىرية ( وحٌب  ألرضنا ىذه 
وللشمس والقمر  وبقية األجراـ السماوية ،  وذلك أيضاً  ِف صريح قوؿ هللا عز وجل  ِف اآلية 

 الثانية .
اجملرات  إذل بقية الكائنات  األرضية والسماوية فكل ىذه اجملسمات  ، من اإلنساف إذل  

، مبنية على الذرة  ، أو النظاـ الذري ، وأصبح معلومًا وببساطة  أف ِف الذرة حركًة ألجزائها  
ال هتدأ . و ) الكتاب ا٤ببْب (  ا٤بذيلة بو اآلية الكرٲبة  ، ىو ا٢بقائق الباطنية لؤلشياء  ، فضبلً  

من قبيل ذلك ، الَبكيب الذري للكوف وأجزائو ، ٗبا ِف ذلك أسرار  عن حقائقها الظاىرية ، و 
 الذرة وأسرار أجزائها . 

وىكذا فإف ٝبيع ما ِف ىذا الكوف  متناغمًا ، متناسقًا ، يسبح ٕبمد ربو ، واعيًا مدركاً   
  حقيقًة ال ٦بازاً .  إالّ البشر فإهنم انقسموا فريقْب : فريقاً للجنة  وفريقاً للسعّب .
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واألشكػاؿ .  وا١بواىر ىي نات ، ىي حقائق مرىونة ابأللواف إف درجات الوعي ِف الكائ 
معاين ا٢بقائق ، وتفاعلها ونتائجها وتوجهاهتا ضمن النواميس اإللػهية . ندرؾ  أف فيها من وجوه 
ا٢بكمة  ، وإظهار سلطاف  العقػل ، وقوة النفس إذا انقادت إليو وانعتقت بو  ، فتحررت من 
حبس ما  ٙبت السماوات السبع إذل سدرة ا٤بنتهى  ، مرٛبسة بنوره ، منغمرة برٞبتو ،  على 
أنفاس  مشتاؽ إذل هللا  ا٢ببيب األبدي  ، ِف صعوده ٱبَبؽ السماوات بصوتو يقوؿ : ال إلػو إالّ 

 هللا . 
بلى ، ىكذا فإف من خصائص العقل ، أف تنفتح  لو السماوات إبذف  هللا ا٢ببيب  

بػدي . وىذا ال يقاؿ عن النبػات أو ا٢بيػواف  أو اإلنسػاف البلرابين ، فالنبات ليػس لو  قدرة  األ
 علػى فهػم ا٢بيواف  ، أو اإلفػادة منو ،

 
 
 
 

وا٢بيواف يفهم النبات ومنافع النبات فيقبل عليو وكذلك يتفاعػل مع أبناء جنسو ،  ولكن دائماً  
ال ٱبالفو ٨بتػارًا أبدًا ، وذلك ألنو ليس لديو ا٤بلكة الٍب ٙبدد لو موجهًا بدافع الغرائز ، توجهًا  

ا٤بسار وا٥بدؼ ، يعِب ليس عنده خيارات ، ألف ذلك ٰبتاج إذل نفس فيها قابلية أف تستلهم 
، تصنف درجة  أصبح رابنياً فإذا  النوع قبل أف يصبح رابنياً وٚبتار ، كم ىي ا٢باؿ عند إنساف 

 ف النوع وما دونو نزوالً ِف سّلم ا٣بلق . عليا دوهنا درجة إنسا
من مهمات العقل وحده إذف  ، ا٤بنهجية الٍب تؤدي إذل الكمػاؿ ، الكماؿ الذي  

 يتناسب مع العقل ، ىذا الذي يسود ما دونو ، ويقود إذل األبقى واألٝبل .
P..{ اّللِّ َأْكبَػرُ  َوِرْضَواٌف مِّنَ }.. 

(3)
P .  لو كانوا يعلموف 

  *   *  * 
االختصاصيْب  ِف الدماغ صدر كتاب  " لغز العقل " .  ألحد كبار  3531ِف عاـ   
ذكر فيو  ما مؤداه أف العقل قوة  غّب مادية ،  وجودىا خارج الدماغ   Penfieldالدكتور 

والبدف ، وأف الدماغ وظيفتو تتعلق آبلية البدف  ، ٗبا فيها من ا٢بس وا٢بركػة  وا٤بشاعر  وغّب 
رحلة  فهو إذف ، بزعمو ، اكتشف  العقل ، و٫بن إذ نقدر لبنفيلد  جهاده ِف ذلك . 
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الروعة ، نشّب إذل أمر بغاية األٮبيػة ، ىو أف بنفيلد دل يكتشف االستكشاؼ ، ىذه الفائقػة 
العقل  كمػا توىم ، وإ٭با ىو اكتشف الطريق إذل العقل ،  ىو اكتشف النفس  ، شأف كريستوؼ  

ِف رحلتو اجمليدة أيضًا  ، ظن أنو توصل  إذل جزر ا٥بند الشرقية  ، بينما   كولومبوس  ، الذي
كانت ا٢بقيقة  ، أف ما توصل إليو ىو قػارة أمّبكا ،  وفوؽ ذلك ترؾ للعادل  ، أعظم شاىد 

 عملي على كروية األرض . 
و ويبدو أف أبرز األسباب  الٍب ساقت  بنفيلد إذل البحث عن العقػل وليس عن النفس أ 

 ، اختصاصو وتعاملو مع الدماغ أوالً عن كليهما ، ثبلثة : 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 33سورة التوبة ، اآلية (3)   
 

، عدـ إدراكو العبلقة  الغيبية  ،  واثنياً الذي كاف يعِب لو العقل  ، كما صرح ىو شخصيًا .  
، أنو  ليست لديو فكرة مسبقة عن عدد  لثاً واثبْب ماىية مفَبضة للعقل ، وبْب ماىية النفس ،  

األنفس  ِف الذات الواحدة  وال عن خصائص ىذه األنفس  ، ودرجػة كل منها ِف مػراتب خلػق  
هللا عػز شأنػو ، كما عرفناىا  من ا٤بشاىدة ، وتبعًا لذلك فهمناىا من كتاب هللا اجمليػد 

 واألحاديث القدسية  .

 :   ذات اإلنساف ثبلثية ا٤باىية
من ىنا ، فإنو  قد ثبت لنا  بفضػل من هللا  تبارؾ وتعاذل أف لذات اإلنساف ثبلث أنفس  

 ، بينما ىي  أربع للرسل واألنبياء واألولياء . 
 أما الثبلث فهي : النامية ا٤بادية ،  وا٢بسية البهيمية ، وا٤بلهمة فجورىا وتقواىا . 
ولياء  إضافة ٥بذه الثبلث فهي النورانية ا٤بلهمة وأما الرابعة الٍب ىي للرسل واألنبياء واأل 

 . 
فالنباتية ا٤بادية .  ىي البدف ٕبركاتو العضوية ، الداخلية وا٣بارجية . و٥با خاصية التنامي    - 3 

 فالتناىي إذل الضعف ، وماىيتها ىي ا٤بقصودة بقولو تبارؾ وتعاذل : 
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ن نُّْطَفٍة مثُا ِمْن َعَلَقٍة مثُا ٱُبْرُِجُكْم ِطْفبًل مثُا ُىَو الاِذي َخَلَقُكم مِّن تُػَراٍب مثُا مِ }  
ُلُغوا َأُشداُكْم مثُا لَِتُكونُوا ُشُيوًخا َوِمنُكم مان يُػتَػَوّفا  ُلُغوا َأَجبًل مَُّسمًّى  لِتَػبػْ ِمن قَػْبُل َولِتَػبػْ

P(3 ){ َوَلَعلاُكْم تَػْعِقُلوفَ 
P. 

لعصيب  ، من الدماغ إذل النخاع الشوكي إذل أدؽ تشعباتػو وا٢بسية البهيمية ، ىي ا١بهاز ا - 3
العصبيػة ِف جسػم اإلنسػاف . وقد قلنػا عن  الدماغ إنو ا٤بفاعل األعلى خطرًا ِف جػواىر ا٤بػادة ، 

 وأنو  ىو مركػز 
 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .    23سورة غافر ، اآلية    (3)
  

، والتفسّب ،  إضافة إذل اإلحساس  ػ سيما ا٢بواس ا٣بمس ػ  والذاكرة  التبليغ والَبٝبة 
 والعواطف ا٤بتضادة . 

وا٤بلهمة فجورىا وتقواىا  ، ىي حقيقة اإلنساف ، وجوىره الباقي ، ووجهو  الذي ال   - 1
 يفُب ،  ا٤بقصود بقولو تعاذل : 

P.. {  ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإالا َوْجَهوُ } ..   

(3 )
P. 

 وبقولو تعاذل :  
يِن َحِنيًفا}    P.. { فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

(3 )
P. 

وىي الٍب ترى ِف ا٤بناـ ، ٩با يعطي فكرة عن ماىيتها  ، ودرجاهتا  وحاالهتا ِف رحلة اإلنساف  
وعمره على ىذا الكوكب . وذلك بتوفيق  من هللا سبحانو لّبى اإلنساف نفسو ِف أية درجة وأي 

واؿ  ىي عليو ، ويشاىدىا أولياء هللا ِف يقظتهم  على حقيقتها ِف معراج صلواهتم حاؿ من األح
 وعبادهتم . 

كما يشاىدوف ا٢بقيقة اجملردة للبدف  بلبوس العبادة  رمز الطهارة  والعفة وا٢بشمة    
وإذا كاف أحدىم من الرسل وكما يشاىدوف ا٢بقيقة اجملردة للجهاز العصيب  ابلصورة اآلدمية ،

ٲبيل إذل    ،ّب األنوار ا٤بعروفة  ِف األرضنورًا غ ألنبياء أو األولياء ،يشاىد فيها النفس الرابعة:وا
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الزرقة الٍب كفّبوز شفيف مذاب  ال ٲبس األرض ، بشكل إىليلجي وحجم قمر بدر أزرؽ 
 مداؼ  ِف غبللة سحابة ، أكرب قليبًل  من شاؿ حرير . ىي من سدرة ا٤بنتهى  ، هبا بعث هللا
األنبياء وعّلمهم األشياء  ، واصطفى سبحانو من عباده من اصطفى ، قبل والدهتم ِف ىذه 

األرض  ، بْب  رسوؿ ونيب وورل . أىبط نفوسهم من عليْب ، وإذل عليْب  يعيدىم أبرقاـ معدة  
 سلفاً ودرجات إذل قياـ الساعة .  وىذا من معاين قولو سبحانو :

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  44سورة القصص ، اآلية   (3)
 .  14سورة الرـو  ، اآلية    (3)

   
P(3 ){ ِكَتاٌب ماْرُقوـٌ .  َوَما َأْدرَاَؾ َما ِعلِّيُّوفَ }  

P. 

 } وإذا النُػُفْوُس ُزوَجْت {
مث إف لكل  إنساف  ابلضرورة نفس فلكية نورانية ، ترمز إذل درجة  اإلنساف ومقامو ،  
يها حالة  اإلنساف  ، فهي جرمو الفلكي الذي لة وليست فاعلة ، ٕبيث  تنعكس علوىي قاب

وينحرؼ وِف النهاية  يلـز أحدٮبا اآلخر .  وإما أف يوقن ًا لسلوؾ صاحبو  ، إما أف ينكدر تبع
فيصفو ويغدو ٭بيػرًا جوىره ، مث ىو وصاحبو يتبلزماف ويغدواف كنجم متؤلذلء نوره ، يرسل ومعو 

هيد ، ِف مسار مستقيم ، إذل سعادة أبدية ، حيث رضى هللا ورضوانو ، بلى قولو تعاذل سائق وش
 : 

P(3 ){ َوِإَذا النػُُّفوُس ُزوَِّجتْ }  
P. 

ىكذا كلمح ابلبصر ، تصعد األنفس األرضية  الكلية ، منفصلة عن تلك النباتية ا٤بادية   
Pػ حيث بَػْعُد ، ستعود إذل مادهتا األصلية 

(1 )
P ثياب الشهرة والشكل اآلدمي ، لتزّوج أنفسها ػ وب

الفلكية  . الٍب هبا  ، إما أف أتيت يومًا عبوسًا قمطريرًا ، وهتوي شقية ِف سخط هللا وجحيمو  . 
وإما هبا تصعد وتسعػد وتطّب ٨بلّػدة ، ِف رٞبػة هللا ونعيمػو ، َّنجيػة من عبػوس ذلك اليػـو 
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 وعػذاب األبد  : 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػ
 .  34و  35سورة ا٤بطففْب  ، اآليتاف   (3)
 .   3سورة التكوير  ، اآلية  (3)
{   مثُا َقَضى َأَجبلً  ُىَو الاِذي َخَلَقُكم مِّن ِطْبٍ }  ( . 340{ ) األنبياء/ َكَما بََدْأََّن َأواَؿ َخْلٍق نُِّعيُدهُ }  (1)
ـُ رباو فأىبطو ، وبقية ( : فيما يسمى ٔبن 3األنعاـ / ) ة آدـ النوع وىو أجل مشروط غّب ٧بدد . فَػَعصى آد

َما َخَلْقَنا اآلية : "  وأجل مسمى عنده " وىو األجل احملدد ا٤بؤقت ا٤بتعلق بقيامة السماوات واألرض : } 
نَػُهَما ِإالا اِب٢ْبَقِّ َوَأَجٍل مَُّسمًّى  (  .  1األحقاؼ /{ )  الساَماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَػيػْ

 
َوَجَزاُىم ٗبَا َصبَػُروا َجناًة  ،فَػَوقَاُىُم اّللاُ َشرا َذِلَك اْليَػْوـِ َوَلقااُىْم َنْضَرًة َوُسُرورًا } 

 َعَلْيِهمْ  َوَدانَِيةً  ،ا َعَلى اأْلَرَاِئِك اَل يَػَرْوَف ِفيَها مَشًْسا َواَل زَْمَهرِيًرا ػُمتاِكِئَْب ِفيهَ  ،َوَحرِيًرا 
 .َويُطَاُؼ َعَلْيِهم آِبنَِيٍة مِّن ِفضاٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت قَػَوارِيَرا  ،ْت ُقُطوفُػَها َتْذلِيبًل ِظبَل٥ُبَا َوُذلِّلا 

ًنا ِفيَها  ،َوُيْسَقْوَف ِفيَها َكْأًسا َكاَف ِمَزاُجَها َز٪َبِبيبًل  ،قَػَوارِيَر ِمن ِفضاٍة َقداُروَىا تَػْقِديًرا  َعيػْ
تَػُهْم ُلْؤُلًؤا مانُثورًا  ،َسْلَسِبيبًل  ُتَسماى َلاُدوَف ِإَذا رَأَيْػتَػُهْم َحِسبػْ  ،َوَيُطوُؼ َعَلْيِهْم ِوْلَداٌف ٨بُّ

َرؽٌ  ،َوِإَذا رَأَْيَت مثَا رَأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبّبًا   آَوُحلُّو  َعالِيَػُهْم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوِإْستَػبػْ
ِإفا َىَذا َكاَف َلُكْم َجَزاء وََكاَف َسْعُيُكم  ،ٍة َوَسَقاُىْم رَبػُُّهْم َشَرااًب َطُهورًا َأَساِوَر ِمن ِفضا 

P(3  ){ماْشُكورًا 
P. 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   33ػ  33سورة اإلنساف  ، اآلايت   (3)
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(3) 
 حقيقة االنساف ىي نفسو 

 والبدف عنصر اثنوي
 { َأَفَمْن ُىَو َقآِئٌم َعَلى ُكلِّ نَػْفٍس ٗبَا َكَسَبتْ } 

 ( 11) الرعد /
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 حقيقة االنساف ىي نفسو 
 والبدف عنصر اثنويّ 

 
 

ساف إّف اٙباَد  األنفس الثبلث  مع البدف ،  مشّكلًة معو جسمًا واحدًا مركبًا  ىو اإلن
 النوع  .  

كب ِف ا٢بقيقة من عنصري األوكسجْب وا٥بيدروجْب  ىو أشبو ما يكوف بعنصر ا٤باء ا٤بر  
. 
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وكما ينفصل األوكسجْب عن ا٥بيدروجْب بفعل تيار كهرابئي ، كذلك تنفصل النفس عن  
  البدف ، وبنسب متفاوتة ، ٙبت  أتثّب ا٤بػوت أو النػـو ، أو مادة مبّنجة ، أو ما شابو  .

إف حقيقة اإلنساف ىي نفسو دوف بدنو ، أو ضمن بدنو مركبة معو . ولذلك فإف هللا  
تبارؾ وتعاذل  ٱباطبها أو ٱبرب عنها وىي منفصلة عن البدف يـو القيامة وا٢بساب ، بصيغٍب 

 ا٤بؤنث وا٤بذكر ِف ذات الوقت ، قولُو تعاذل : 
طُت ِف َجنِب اّللِا َوِإف ُكنُت َلِمَن َأف تَػُقوَؿ نَػْفٌس اَي َحْسَرَتى عَلى َما فَػرا }  

َأْو تَػُقوَؿ ِحَْب تَػَرى  ،َأْو تَػُقوَؿ َلْو َأفا اّللاَ َىَداين َلُكنُت ِمَن اْلُمتاِقَْب  ،السااِخرِيَن 
بْ  ،اْلَعَذاَب َلْو َأفا رل َكراًة فََأُكوَف ِمَن اْلُمْحِسِنَْب  َت هِبَا بَػَلى َقْد َجاءْتَك آاَييت َفَكذا

P(3 ){َواْسَتْكبَػْرَت وَُكنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن 
P. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   15ػ  12سورة الزمر ،  اآلايت   (3)

 
 نفسا البدف وا١بهاز العصيب : تُػَعاقباف وتُػَعافياف :

ِف الدنيا مؤقتًا ، وكما أف النفَس ا٤بخّّبة ا٤بلَهَمة  الباقيةَ  ، ىي الٍب تسعد أو تشقى ،  
الدماغ ) فقط ػ تعاقب نفس ا١بهاز العصيب  وِف اآلخرة  مؤبدًا ، كذلك ػ وإ٭با ِف ا٢بياة الدنيا 

ومتفرعاتو ( إب٢باؽ أذى جزئي أو كّلي فيها أو آالـ  ٨بتلفة ) كالشلل ومشتقاتو ٩با قد يصيب 
عن تشخيص الداء "  الوجو من التواء ، وما شابو ، وكذلك ما يسميو الطب عندما يعجز

 عصيب "  ١بهلو ىذه ا٢بقائق ( . 
وكذلك تُعاقب نفس البدف ، إبيقاع إصابة ، أو خلل ، ِف عضو أو أكثر من أعضائو ،  

 بشكل دائم ، أو متكرر ، أو عارض  .
من أسبػاب اإلخبلالت الٍب تسبب األوجاع ِف مكاف ما من البدف ، مثبًل ، ما يكوف   

أو على سبيل تعليمو . حيث ينّبو اإلنساف بوجع ما ، فإذا ١بأ ألّي شيء  هبدؼ وقاية اإلنساف
من دوف هللا ، معتربًا ىذا الشيء كافيًا لشفائو  ، وقع ِف الشرؾ ، ورٗبا فيما ال ٙبمد عقباه من 

و مثبًل أف سبب ىذا الوجع  أو ىذا ا٣بلػل  برد أو حر أو ما ْوعِ قع ِف رَ الوجع  . كذلك إذا و 
األسبػاب ، معتقدًا  أهنػا  منقطعة  عن مسبب األسباب  الذي ىو هللا سبحانػو ، وقع  شابو من 

كذلك ِف الشرؾ  وفيما ال ٙبمد عقباه  من مشاكل  ا٤برض الذي  يبدأ ابتبلء ويصبح مع 
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 الشرؾ أو الكفر ، حقيقة . 
ف وقد يصاب اإلنساف بوجع ما ،  للتذكّب بتقصّب ما ، كنسياف  فريضة ، أو تكلي 

ٗبستوى الفريضة . أو اإلخبلؿ بفريضة ما أو تكليف ما ، كعدـ قراءة  القرآف ، أو عدـ قراءة 
 الدعاء ، أو  كقػراءة القرآف وعدـ تدبػر معانيو ، وىكػذا ... 

أما الثواب فنقيض كل الذي ذكرَّن من العقوابت لكبل النفسْب العصبية والبدنية ،  
ادة وإشراقة ىاتْب النفسْب انسجامًا مع الثالثة األصيلة  ، الثواب ابلعافية ، الٍب معها السع

تساميًا واقَبااًب ىنيئًا من رضاه ، مث رضوانو سبحانو عز شأنو وتبارؾ وتعاذل ، وذلك كذلك ، إما 
 بشكل عارض أو متكرر أو دائم . 

 
 
 
 

فة من وِف ىذا اجملاؿ كذلك ، ٦باؿ الثواب  ، قد ٙبصل ِف بعض ا٢باالت إفرازات ٨بتل 
البدف ، عن طريق األنف  أو الفم أو العْب  أو األذف أو ا١بلد  ، أو  أي مكاف آخر ، فإ٭با 
يكوف  ذلك استكمااًل لتطهّب البدف وتنقيتو من كل شائبة . ىذا مع اإلٲباف والتوحيد ، أما مع 

 خبلؼ ذلك ،  فأعراض ا٤برض أو دٲبومتو .

 ىل العبلج مشروع ؟ 
هو إما وقائي وإما عبلجي ،  وكبلٮبا مشروع ، وإ٭با الوقاية أما ٖبصوص الطب ، ف 

 أشرؼ من العبلج  . 
مث إف العبلج درجات أو حاالت  ، فهو صحيح أنو غالباً ػ  وليس  دائماً ػ  يسّكن وجعًا  

، أو يربىء مرضًا ، أو يصلح خلبًل ، على ا٤بستويْب النفسيْب :  البدين والعصيب ،  ولكنو مع  
، يفّوت مقابلها مصلحة أفضل منها . فمع العبلج الشاِف  : إذا كاف األمر عقوبة   كل فائدة 

كتبت على صاحبها مؤجلة . وإذا كاف تعليمًا ، خسر العلم األنفع واأل٠بى ، وإذا كاف الوجع 
أو ا٤برض تطهّبًا وتزكية  ، خسر درجة القرب من الرٞبن الرحيم ، وىي األفدح ِف حساب 

 كاف تذكّباً بفريضة أو تكليف  ، فاتو األجر ، وحّل ٧بلو تراكم اآلاثـ .   ا٣بسائر  ، وإذا
وعلى كل حاؿ ، فإف العبلج ِف ٝبيع حاالتو وأشكالو ومستجداتو ، مضافًا إليو جهد  
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وجهد اآلخرين ، كل ذلك مقّدر أيضًا وىو إبذنو تعاذل ، وقد  تتداخل  ،ا٤بريض  ، والنفقات
 أمراً كاف  مفعوالً  . معو العقوبة ، ليقضي هللا

على أف ىناؾ حاالت كثّبة مفجعة ، قد ٙبصل عرب العبلج ، َّندرًا ما يصّرح هبا .   
 يعرؼ عنها األطباء  أكثر من ا٤برضى ويكتموف . 

مث إف بعض ا٢باالت قد يكوف مقدرًا ٥با الشفاء بدوف  عبلج ، فإذا دفعها التسرّع إذل  
 العبلج أصبحت بلّية  . 

 ثر ما يكتب فػي  ىػذه ا٤بواضيػع ، على أننػا لئلختصػار ، وما أك 
 
 
 
 

خربًا ، نقلتو وكاالت اإلعبلـ ، لعل التأمل فيو ، يفي  ببعض ا١بوانب ٩با نريد أف   ،نضرب مثبلً 
كانوف الثاين   33سفّب  ٰبصل معو اإلٲباف ابهلل الواحد القهار . وا٣برب  كما ورد ِف جريدة ال

ب بلجيكي ببَب ساؽ سليمة  ألحد الرجاؿ ، بعد أف أخطأ ِف فهم قاـ طبي :ىو  3554
لساؽ ا٤بريضة توجيهات كبّب ا١براحْب  ببَب الساؽ ذات درجة ا٢برارة األقل . وكانت حرارة  ا

رت إصابة ميكروبية بطريقة مفاجئة  قبل إجراء العملية  ليبادر ا١براح قد زادت بعد اف ا٫بس
 يت الساؽ ا٤بريضة ٛباماً بعد ذلك . ببَب الساؽ السليمة . وقد شف

 
 تلف البدف  ٰبّرر األنفس الثبلث  :

إف ِف ا١بسم  كما ىو معلـو ، أعضاء رئيسية  ، كالرأس والقلب واألوداج والرئتْب  
وغّبىا ، إذا أصيبت إصاابت قاتلة ، أو تعطلت وظائفها لسبب أو آلخر ،  حصلت الوفاة  ، 

 اؿ األنفس الثبلث  عن البدف .والوفاة كما ذكرَّن ، ىي انفص
وكما أف ىذه األعضاء  الرئيسة ، يؤدي تعطيلها أو ٚبريبها ػ دفعياً أو تدرٯبياً ػ إذل ا٤بوت  

، كذلك فإف األعضاء ا٤برؤوسة ، إذا أصيب بعضها ٗبا قد ينتشر  ليتلف ا١بسم كلو ، فإذ 
 ذلك يؤدي أيضاً إذل ا٤بوت . 

ا١بديد  الذي نرمي إليو  ، ىو أف ٥بذا ا٤بوضوع صلة وطبعًا ىذا ليس ٔبديد ، ولكن  
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اإللػهية الٍب ٱبضع ٥با اإلنساف طائعاً أو مكرىاً ،  ٨بتاراً  أو ة  ، بقانوف ىو من أىم القوانْب وثيق
 ٦برباً ، عنيت قانوف ا٥ببلؾ واإلىبلؾ . فما ىو ىذا القانوف ؟ 

 
 قانوف ا٥ببلؾ واإلىبلؾ : 

 ؤجلة آبجاؿ ، أو موقوتة ٗبواقيت، لديِب القرآين ، أف األعمار ممن ا٤بعلـو  ِف العرؼ ا 
 وذلك اعتماداً على آايت  أشهرىا قولو تعاذل : 

 
 
 
 

  
P(3 ){ فَِإَذا َجاء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوالَ َيْستَػْقِدُموفَ } .. 

P. 
أف يستكمل عمره والفهم الظاىري عند الناس عامة ، أف اإلنساف ال ٲبوت قبل  

 ا٤بكتوب  لو ، ال يزيد عن ذلك وال ينقص منو . 
وا٢بقيقة ىي غّب ذلك  . ا٢بقيقة أف ىناؾ عمراً مكتوابً أصبلً وىذا صحيح  ، ولكن قد  

  دونو ، وىذا معُب اآلية الكرٲبة :يطرأ على ىذا ا٤بكتوب  ، ما يكتب عليو أو يكتب 
ْرِض َواَل ِف أَنُفِسُكْم ِإالا ِف ِكَتاٍب مِّن قَػْبِل َأف َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِف اأْلَ }  

َرَأَىا ِإفا َذِلَك َعَلى اّللِا َيِسٌّب  P{  نػابػْ

(3  )
P. 

 وِف قولو تبارؾ وتعاذل :  
 َوَما يُػَعماُر ِمن مَُّعماٍر َواَل يُنَقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالا ِف ِكَتاٍب ِإفا َذِلَك َعَلى اّللاِ }..  

P{  َيِسّبٌ 

(1  )
P. 

تنبيو واضح إذل حقيقة  أف عمر اإلنساف  ا٤بكتوب لو أصبًل ، قد ينقص منو . طبعاً  
ألسبػاب تتعلق ابعتقاد اإلنساف وسلوكو تبعًا ٥بذا االعتقاد أو خبلفًا لو . ويتضح األمر أكثر 

 فأكثر ِف قولو تعاذل : 
P(0 ){  ْوـُ اْلَفاِسُقوفَ َببَلٌغ فَػَهْل يُػْهَلُك ِإالا اْلقَ } ..  

P. 
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 وقولو سبحانو :  
P(1){ َىْل يُػْهَلُك ِإالا اْلَقْوـُ الظااِلُموفَ } ..  

P . 
و٫بن نرى أف ٝبيع ا٣بلق يهلكوف ، البػَرُّ منهم  والفاجر ،  وا٤بؤمن والكافر ، فلماذا  

 لظا٤بْب  ؟ مث نقرأ ِف لثانية  اخّصص سبحانو ابإلىبلؾ ِف اآلية األوذل القـو الفاسقْب وِف ا
 " ،  قولو تبارؾ وتعاذل عن يوسف عليو السبلـ :  10غافر : آية "
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 . 33( سورة فاطر اآلية ، 1. ) 33(  سورة ا٢بديد ،  اآلية 3.  ) 10سورة األعراؼ ،  اآلية  (3)
 .   03آلية  (  سورة األنعاـ ،  ا1.  )  11(   سورة األحقاؼ ، اآلية  0)

 
ُ ِمن بَػْعِدِه َرُسواًل } ..  َعَث اّللا P.. {  َحٌبا ِإَذا َىَلَك قُػْلُتْم َلن يَػبػْ

(3 )
P. 

واب٤بقارنة ، ندرؾ أف ا٥ببلؾ غّب اإلىبلؾ ، ونفهم من لغة القرآف  أف ا٥ببلؾ ىو 
  ،أف يستكملؾ  ىو قطع العمر قبل استكماؿ العمر ا٤بكتوب أصبًل ٛبامًا وكمااًل  ، وأف اإلىبل

بسبب  من كفر أو شرؾ أو إصرار على اعتقاد فاسد ،  أو تكذيب الرسل ، أو تكذيب ٤با 
أنزؿ هللا ، أو ظلم أو فسوؽ ، أو إصرار على كبّبة ، أو فساد أو إفساد ِف األرض ، إذل آخر 

 ما ىنالك من مسَتدِعيات اإلضرار ابألنفس أو األبداف ومعها سخط هللا جّلت عظمتو . 
 لى أف ىناؾ استثناءاٍت قد تندرج ِف مصاديق ىذه اآلية الكرٲبة قولو تعاذل :ع

الضابَلَلِة فَػْلَيْمُدْد َلُو الراْٞبَُن َمدًّا َحٌبا ِإَذا رََأْوا َما يُوَعُدوَف ِإماا  ُقْل َمن َكاَف ِف }   
P(3){اًَّن َوَأْضَعُف ُجنًدا اْلَعَذاَب َوِإماا السااَعَة َفَسيَػْعَلُموَف َمْن ُىَو َشرٌّ ماكَ 

P . 
فمن أىل  ًا على األرض:نراه جليّ  ىذه، ةالكرٲب ةفالذي نفهمو من اآلي 

من ٲبّد لو ابلعطاء والعافية من يعذب ِف الدنيا قبل اآلخرة، ومنهم  استحقاؽ العذاب،
 ويـو تقـو الساعة يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوف . ،

، إالا لنقرر ، بفضل منو سبحانو ، فائدًة مهمًة جدًا ِف ٝبلة الفوائد ،  و٫بن دل ٫بشد ىذه األدلة
وىي أنو من ٱبّرب جسمو أو نفسو ، كبًل أو بعضًا ، ٗبحـر من احملرمات ، إ٭با يقّرب أجلو بيده 
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،  ويستعجل ا٤بوت قبل استكماؿ عمره ، مستدعياً نقمة ربو سبحانو ، ومتعرضاً لغضبو وعذابو 
. 

ا ػ  من وجو من الوجوه ػ كاف من فضل هللا سبحانو ، ٙبليل ا٢ببلؿ وٙبرًن وألجل ىذ 
ا٢براـ : ٙبليل  ا٢ببلؿ من الطيب ، ا٤بندوب  وا٤بباح ، وٙبرًن ا٢براـ مػّما يدخل ا١بػوؼ أو 

ر البدف ، من رجس  أو ٪بس  األنػف أو الرئتيػن ، أو مػّما يغّرر ابلنفػس أو ٱبّبلػها أو يبلمػس ظاى
 بثأو خ

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   10سورة  غافر   ، اآلية    (3)
  .   31سورة مرًن  ،  اآلية     (3)

 
 ٨بّبث ، أو حٌب بفرح ومرح بغيػر حػق . وكل ذلك مػن عناصػر اإلىبلؾ الدفعي أو التدرٯبي .

والَبقي ِف فهم وأفضل  الدواء  أو العبلج لذلك كلو ، سبلمة القلب من الشرؾ ،  
 التوحيد  ،  وحسن التوّجػو إذل هللا تبػارؾ وتعػاذل ، وحسن  التوكل عليو لو ا٢بمد  .

ىذا ٤بن تتشكل عنده قناعػة يقينية هبذا األمر ، علمًا  أنو عن طػريق العبلج ، قد أيذف  
مثل بعض   سبحػانو ويتكـر إبصبلح ما فسد ، أو بَبميم عضو مصاب بتأثّب ٧بـر من احملرمات ،

٩بارسة   ، أو تعاطي أي منكر من ا٤بنكرات، األشربة أو األطعمة  ، أو ا٤بشبوىات كالتدخْب 
أو نظرًا أو ٠باعًا . أو اإلفراط زايدة عن ا٢بػاجة ، أو التفريط إخبلاًل  بتػوازف النفس وا١بسػم 

فى ويرّمم ابلتوبة وإتزاهنما . فإف اإلنساف ا٤بصاب كلّيًا أو جزئيًا بشيء من ذلك كلو ، يش
 النصوح ، واإلٲباف الواعي ٤بعاين التوحيد وعمل الصا٢بات : 

P(3 ){ ُقْل ُٰبِْييَها الاِذي أَنَشَأَىا َأواَؿ َمراٍة َوُىَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليمٌ }  
P. 

ُؿ اّللاُ َسيِّ }   َئاهِتِْم َحَسَناٍت ِإالا َمن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمبًل َصا٢ِبًا فَُأْولَِئَك يُػَبدِّ
ُ َغُفورًا راِحيًما  P(3 ){وََكاَف اّللا

P. 
واب١بملة ، فإف  هللا سبحانو  وتعاذل ٧بيط اب١بسـو واألنفس وبكل ذرة من ا١بسػـو ومن  

األنفػس  ، وبكػل جزيء من الذرة ِف ا١بسػـو  واألنفس ، وكل شيء اشتمل عليو ىذا  الكوف 
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 هللا جّلت قدرتو وعّز شأنو  :  الذي ال يعلم أبعاده إالا 
يطٌ } ..   P(1 ){ َأاَل ِإناُو ِبُكلِّ َشْيٍء ٧بُِّ

P . 
 اَل يَػْعُزُب َعْنُو ِمثْػَقاُؿ َذراٍة ِف الساَماَواِت َواَل ِف اأْلَْرِض َواَل َأْصَغرُ }  

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   35سورة َيس   ، اآلية   (3)
 .   34ة  الفرقاف ، اآلية  سور  (3)
 .   10سورة فصلت  ،  اآلية   (1)

 
P(3 ){ ِمن َذِلَك َواَل َأْكبَػُر ِإالا ِف ِكَتاٍب مُِّبْبٍ 

P. 
ُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ }  P(3){ اّللا

P. 
َوِإَذا َمِرْضُت فَػُهَو  ،ُمِِب َوَيْسِقِْب َوالاِذي ُىَو يُْطعِ  ،الاِذي َخَلَقِِب فَػُهَو يَػْهِديِن } 

يِن  ،َوالاِذي ٲُبِيُتِِب مثُا ُٰبِْيِْب ،َيْشِفِْب  P(1){َوالاِذي َأْطَمُع َأف يَػْغِفَر رل َخِطيَئٍِب يَػْوـَ الدِّ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .  1سورة سبأ  ،  اآلية   (3)
 .  23ة الزمر  ، اآلية  سور  (3)
 .  43ػ  34سورة الشعراء  ،  اآلية   (1)

 
 
 
 
 
 

(4) 

 استعدادا ليـو القيامة 
 العقل أمانة ٫باسب عليها 

َهاػفََأِقْم َوْجهَ }  يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اّللِا الاٍِب َفَطَر النااَس َعَليػْ اَل تَػْبِديَل  ،َك ِللدِّ
 { .  يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنا َأْكثَػَر النااِس اَل يَػْعَلُموفَ ٣ِبَْلِق اّللِا َذِلَك الدِّ 

 : الرـو ( 14)                            
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 استعدادا ليـو القيامة 
 العقل أمانة ... ٫باسب عليها أدؽ ا٢بساب 

 
 

اف أو غّب حق .  والسبيل إذل ا٢بق  ، ىو العقيدة ، ىي ما ينعقد عليو القلب ، حّقػًا ك 
العقل الذي شرفنا  بو هللا عّز وجّل  ، وىو سبحانو وتعاذل ِف كثّب من اآلايت ِف كتابو الكرًن ، 

ابلناس أف يستعملوا عقو٥بم ، تفكرًا وتدبّرًا وأتمبًل . ليتوصلوا إذل خبلص أنفسهم ،   يهيبُ 
 وىو مناط الرجاء  . ٗبعرفة ا٢بق الذي ىو الغاية األ٠بى  ، 
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وما العقل الذي تتعّدد العناوين وا٤بعاين ا٤بنتهيػة إليو ، من مثل اإلسػبلـ أو ا٢بنيفية أو  
 الفطرة الٍب فطر هللا الناس عليها ، أو الروح الٍب فيها قولو تعاذل : 

P(3 ){ فَِإَذا َسوايْػُتُو َونَػَفْخُت ِفيِو ِمن رُّوِحي فَػَقُعوْا َلُو َساِجِدينَ }  
P. 

 أو الدين الذي داف بو اإلنساف لرب السموات السبع ورب العرش العظيم :  
P..{َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسَت ِبَربُِّكْم قَاُلوْا بَػَلى َشِهْدَّنَ }..

( 3)
P. 

 ما العقل  إذف ، أو اإلسبلـ أو ا٢بنيفية أو الفطرة أو الروح أو الديػن  
 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  35سورة ا٢بجر  ، اآلية     (3)
 .   333سورة األعراؼ  ،  اآلية   (3)

 
 اإللػهي ، إالا األماَّنت الٍب أمر هللا بعدـ خيانتها :

 اَي أَيػَُّها الاِذيَن آَمُنوْا اَل َٚبُونُوْا اّلّلَ َوالراُسوَؿ َوَٚبُونُوْا َأَماََّنِتُكْم َوأَنُتْم تَػْعَلُموفَ }  
}P(3 )

P . 
ىذه ىي األماَّنت الٍب أشفقت من  ٞبلها السماوات واألرض  وا١بباؿ ، ألجل نسبة  

 التكليف العالية  ، الٍب يتلبس هبا اإلنساف من جرائها :
ِإَّنا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى الساَماَواِت َواأْلَْرِض َوا١ْبَِباِؿ فَأَبَػْْبَ َأف َٰبِْمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن }  

نَسافُ  َها َوَٞبََلَها اإْلِ P{ ِإناُو َكاَف ظَُلوًما َجُهواًل  ]أكرمه هللا هبا  [ ِمنػْ

(3 )
P. 

الذي ٱبوف  عهود هللا وال يستعد ٤ببلقاة  الساعة ، استعداد الصديقْب والشهداء وأولو  
 األلباب  .

ف ما أىاب بو هللا إالا أف فرقاً من الناس شذات ،  وال تزاؿ فرؽ وأفراد يشذُّوف  . يرفضو  
سبحانو ، ونّبو إليو بصريح اآلايت ، مصّرين  على ىجر  العقل ، آخذين ابلسماع والتقليد ، 
فيما ال ٯبوز التقليد فيو من أصوؿ الدين ، توحيدًا ونبوة وإمامة ومعادًا وعداًل ، وىذه ِف 

ىاف القطعي ، ألهنا األساس ا٢بقيقة أمور اعتقادية ، ينبغي التوّصل إليها ابلدليل العقلي ، والرب 
 الذي تَبتب عليو مدارج العبادات الصحيحة ا٤بقبولة عند رب العا٤بْب . 

ىذا فضبًل عن تعامل اإلنساف على أساسها مع نفسو ومع ٦بتمعو ، وابلتحديد ينبغي  
 التوّصل إليها عن طريق العقل الذي دل ٙبجب فطرتو ، فتستقّل ابلعمل النفس األّمارة . 
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 ّجد الليل وصناعة القنبلة :بْب هت
يلت عنها  األقنعة  وا٢بجب ، ٖبروٍج شجاع من فإذا بقيت الفطرة سليمة أو إذا أز  

 دوائر ا١بذب األرضي  ، وقرار  حاسم جريء ، ٱبتار بو اإلنساف ربّو 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .  33سورة األنفاؿ  ، اآلية   (3)
 .   33األحزاب ، اآلية سورة  (3)

 
 هللا تبػارؾ وتعػاذل  دوف سػواه  . عندىا  يشػرح هللا سبحانو صدر ىػذا 

اإلنساف لدينو  ، فتنجلي البصّبة ، وينجلي حٌب البصر  ... حٌب  األلواف تتبّدؿ عنده ويصبح 
ِف قلب  ٥با مذاؽ خاص ... فإذا األرض  غّب األرض  ، وإذا السماء ٠باوات ، وإذا سّر هللا
 عبده وولّيو سعادة حقيقية يستحيل أف يتوصل إليها إالا بقلب طفل أو بقلب شجاع . 

 إذف ابلعقل يستمطر النور من هللا :  
ُ لُِنورِِه َمن َيَشاء } ..    (3){..يَػْهِدي اّللا
 فيستضيء القلب ويزىر ويتؤلأل بنور هللا ، بْب الناس ِف ا٢بياة الدنيا :  
َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا ٲَبِْشي بِِو ِف النااِس َكَمن ماثَػُلُو ِف َأَو َمن كَ }   ًتا فََأْحيَػيػْ اَف َميػْ

َها نػْ P..{ الظُُّلَماِت لَْيَس ٖبَارٍِج مِّ

 (3
P

) 
 وِف اآلخرة ، وبْب الدنيا واآلخرة : 

 P P(1){ .} .. نُورُُىْم َيْسَعى بَػْْبَ أْيِديِهْم َوأبَِٲْبَاهِنِْم .

ما ابلسماع ، واحملاكاة ، والتقليد ، ِف ٦باؿ االعتقاد ، بعيدًا عػن التوحيد ، فصريح أ 
 قوؿ هللا تبارؾ وتعاذل : 

 (0){..ِإَّنا َوَجْدََّن آاَبءََّن َعَلى أُماٍة َوِإَّنا َعَلى آاَثرِِىم مُّْهَتُدوفَ }..         

  : هللا عّز وجّل  يذكر قو٥بم ىذا ، مث يقرعهم بقولو تعاذل 
 (1){ .. ُكنُتْم أَنُتْم َوآاَبؤُُكْم ِف َضبَلٍؿ مُِّبْبٍ }..َلَقْد   
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أما ما يتوصل إليو العقل وينعقد عليو القلب ، فبحاجة إذل مدد يزيده خّبًا وبركاٍت من  
 لدف هللا عّز شأنو ، فاإلنساف ال يقػـو بذاتو ، إ٭ّبا عليػو أف

 
 
 

 ػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .11(سورة النور ، اآلية 3)
 .333(سورة األنعاـ ،اآلية 3)
 .4(سورة التحرًن ، اآلية 1)
 .33(سورة الزخرؼ ،اآلية 0)
 .10(سورة األنبياء ،اآلية 1)

 
ٱبطو ا٣بطوات األوذل تصميمًا على ا٤بعرفة ، صدقًا ، وحّبًا  ، وإلتزامًا ػ وحٌب ىذا ال يكوف إالا 

 تيو ا٥بداية من حيث ال ٰبتسب : إبذنو تعاذل ػ مث أت
ُ الاِذيَن اْىَتَدْوا ُىًدى}   P..{  َوَيزِيُد اّللا

(3 )
P . . صدؽ هللا العظيم 

أما بدوف اليقْب عن طريق العقل ، فبل يكوف الوىج بْب ٚبّشع وحنْب  ِف العبادة ،  
 ٦باىدة أعداء هللا . وصفاء ِف التوّجو ، وصدؽ ِف ٦باىدة النفس وتزكيتها ، وإقداـ وبسالة ِف 

بدوف اليقْب  عن طريق العقل ، يبقى اإلنساف إذا الريح مالت ماؿ حيث ٛبيل . وبدوف  
اليقْب عن طريق العقل ، تبقى النفس خاوية ، خالية ، تتعكز على ظاىر البدف  ، وعلى 

 الظواىر الشكلية عامة . 
ينما ا٤بطلوب  الذي يتناسب  مع والناس ِف اتريخ التدّين ، غالبيتهم  من ىذا النمط . ب 

الكرامة الٍب أكـر هللا هبا ىذا اإلنساف ، وىي العقل ، ا٤بطلوب أف ال يفرط  اإلنساف هبذه 
الكرامة ، وأف ٰبسن الشكر ٣بالقو ، تعّبدًا على خوؼ ورجاء ، وتقّراًب إليو سبحانو وتعاذل بكل 

وصناعة الرغيف وصناعة القنبلة ، جهػادًا ِف  صبلح يزكيو العقػل ا٤بستنّب بربّو ، بْب هتّجد الليل
 سبيل هللا .

أف ينعقػد عرفة ا٢بقػائق ؟  وعلى ماذا ٯبب أّما كيف يتوصػل  العقل  إذل الكشف وم 
 القلػب ؟ فهنػا تبدأ ا٢بكاية ، حكاية اإلٲباف ا٢بقيقي والكفر ا٢بقيقي . 

ا٣بطوط الرئيسية  لدين هللا  عّز  ِف الواقع أف ما تعارفنا على تسميتو " ابإلعتقاد  " ىو 
شأنو ، مضافة إذل األساس الذي يستحيل أف يقػـو بدونػو ، عنيػت بو التوحيد ، ىذا ا٤بخطط 
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ا٥بندسي الفذ ، الذي أسػاسػو و٢بمػتو التوحيد ، مطبوع ِف النفس البشرية ، منقوش نقشاً ، وىػو 
 ابل ألف يبّدؿ أو ٲبحى  ... وإف كاف قاببلً ألف ٰبجب أو يطمس ، إالا أنو غّب ق

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   32سورة مرًن ، اآلية   (3)

P.. { اَل تَػْبِديَل ٣ِبَْلِق اّللاِ }..  

(3 )
P. 

P.. { اَل تَػْبِديَل ِلَكِلَماِت اّللِّ }..  

(3 )
P. 

 هناية الرحلة  ... فرح أعظم ، أو وجع أعظم ... ِف األبدية : 
أما حكاية اإلٲباف ا٢بقيقي والكفر ا٢بقيقي ، فبما أهنما عقبًل ، يستحيل  أف ٯبتمعا ِف  

 إنساف واحد ، فيبقى أنو ال بّد لكل نفس من أف ٚبتار ، أما الذي ٱبتار الكفر فمحسـو أمره . 
يبقى امتحاف القلوب الذكية ، الٍب  ٪بحت ابتداء ابختيار اإلٲباف ، كيف تكمل مراحػل  

ليػم األشػرؼ ، واألنقػى ، والذي فيو حػي علػى الفبلح ... من أين تبدأ ؟  ومػا ىي الوسائػل التع
؟  وإذل أين تنتهي ؟ فمعًا إف شاء هللا ِف ىذه الرحلة اجمليدة ، الٍب سنحاوؿ بعونو تعاذل أف 

 تكوف قصيػرة و٩بتعػة . 
طن كفػرًا ويظهر إٲباًَّن ، ػ وىنا ال بّد أف نستدرؾ  ملمحْب إذل أف اإلنساف  قد يستب 

فتلك حالة مرضية  ، يتميػز صاحبها اب٣بّسػة  ، ومن أ٠بائها النفاؽ ، وىي حالة اثلثة  لسنا 
 بصدد ٕبثها اآلف ػ . 

 بدأ ؟ يفعوداً إذل السؤاؿ عن اإلٲباف ا٢بقيقي ، من أين  
عجيبة من مثل:  ٤بيػة  اّدعاءاتكثّبًا ما نسمع ِف ٦بتمعاتنا اإلسبلمية  ، وكذلك العا 

فبلف شيوعي . ولكنو مؤمن ابهلل ويصلي أو ال يصلي .... ا٤بهم أنو مؤمن ابهلل  ... وفبلف يدين  
العرقية ، ولكنو  مؤمن ابهلل  ... وفبلف يدين أو ابلقومية  ػ أياة قومية من قوميات  أىل األرض ػ 

 ابلعلمػانية ، ولكنػو مؤمن ابهلل ...
ا هللا سبحانو وتعاذل خلقهم وقاؿ ٥بم تصرفوا على أىوائكم  وكل أولئك ٰبسبوف إ٭ب 
 كم ، واسلكػوا  السلػوؾ الذي يرٰبكم   ، ودينوا ابلدين وأمزجت
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 .  14سورة الرـو ، اآلية   (3)
 .   20سورة يونس ، اآلية   (3)

ي يروقكم  ، وضعوا القوانْب الٍب تتوصل إليها آراؤكم الذي تشتهوف ، واختاروا النظاـ الذ
م ،  ويكفيِب منكم دعاية وتفلسفوا إف شئتم وكيف شئتبكم  ، واعتنقوا الفلسفة األكثر و٘بار 

وِف النتيجة ، أف تقولوا : ال إلػو إالا هللا ػ ىذا ٤بن يقو٥با َّنىيك ٗبن يشرؾ  بو خبلؿ ذلك كلو 
شأنو ابلنسبة إليهم  " َّنطور صحراء " ، أو أنو  أخذ ػ كأ٭با هللا عّز  ّما يشركوفسبحانو وتعػاذل ع

على نفسو سبحانو أف يدير الفلك  ، ويراقب نظاـ الكواكب ومساراهتا ، وأف ٲبسك  
السموات حٌب ال تقع على األرض ، وأف يرسل ا٤بطر وينبت الزرع ويداوؿ بْب الليل والنهار 

،  َقداَمْت وَعليو إذا َأخاَرْت  الساعة الكونية ، وعليو إذاوالفصوؿ األربعة ، ويضبط عقارب 
وغّب ذلك من قضااي الكوف  ِف السموات  واألرض ، كل ذلك أوجبوه على هللا سبحانو ، إالا 

، مث ٠بػح لو بعػد  ذل تركو واكتفى منو أبف يقوؿ  : ال إلػو إالا هللا اإلنساف زعموا أف هللا تبارؾ وتعا
خذ ماركس نبيًا ولينْب إمامًا وأي رئيس للوالايت ا٤بتحدة أو أي بلد أورويب  ، رمزاً ذلك  أف يت

 للحضارة اإلنسانية . 
ترى أي فطرة إنسانية  سوية تقبل بذلك ؟  أليس العقل ٰبثّنا  أف اسألوا وأتّملوا : ٤باذا  

 خلقنا هللا  سبحانو ؟ 
لثّباف والدببة ، فأين تذىب ميزة العقل فإذا كاف ا١بواب  أنو خلقنا كما خلق األبقار وا 

 وكرامة العقل ؟ 
وإف كاف ا١بواب ليس كذلك ، وإ٭با خلقنا لكي ندين بدينو ، ونستمتع ٕبّبو وكرمو  

 ورٞبتو . 
 فما ىو دين هللا سبحانو ؟ 

ىنا وعلى اإلجابة على ىذا السؤاؿ ، يتوقف مصّب اإلنساف ، وتتعْب هناية رحلتو  
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ألعظم ا٤بصحوب بوجػع ِف العظػاـ االفرح األعظم  ، وإما إذل الندـ ة  : إما إذل األرضية الدنيوي
لذي معو وغصص ، وِف كػبل ا٢باليػن  الزمػن يطوؿ ويطوؿ ... أين منو عمر األرض  ا٣باطف ا

 دوف  أف ٯبػرؤ  علػى  انػي علػى حػد  سػواء،  ػوا٤باركسي والعلميتخطف ا٤بوُت ورّل هللا 

 

 

 

 

 

ض حٌب " نيتشو " فيلسوؼ القػوة أو أتباعػو . مث إننا على يقْب أيضًا من أف ىذا ا٤بوت االعَبا
 لو إيقاع على الناس ، درجات ىػو ، بيػن ألف السعادة وايء ا٤برارة . 

 الرسل ... أـ الفبلسفة  ؟
فػرع بعد أف عقلنا األصل األساس  الذي ىو التوحيد مث  منو  عقلنػا النبػوة وا٤بعػاد وما يت 

عنهما ، ٪بد أنفسنا أماـ رايضة من نوع آخر ، ىي رايضة  التلقي والتمثل واالستجابة ، رايضة 
أف تغتِب النفس ويغتِب  القلب ابلروائع ، بدءًا أبرقى تطلعات الروح  : عنيت ا٢بب ، طبعاً 
حب هللا جّل جبللو ، فكل  حب دونو ، ىو ظّل أو انعكاس ، ىنا إذا أىاب بنا ا٢ببيب 
األعظم ، إذل صبلة وزكاة ، وصياـ وحػج وجهاد ، وإلقامة الدولة الٍب ترضيو ، والنظاـ  الذي 
أمػر بو ، واالحتكػاـ إذل ما شرّع  ىػو سبحانو ، ال ما شرّع الناس ، وإذل طاعتو وطاعة نبّيو 

هار وعدـ والقرآف الذي نزؿ على نبّيو وطاعة وصّيو ، وطاعة األئمػة األبرار وأولياء هللا األط
الشرؾ ، وعدـ اإلىتماـ أبيػة قوة ِف األرض أو السماء غّب قوتو ، ومعرفة أف ال قوة إالا بو وال 
عّزة  إالا بو وال نصر إالا من عنده ، وال كرامة ِف الدنيا واآلخرة إالا منو ،  وحب أوليائو وبغض 

كل ر ِف معصية أو متلبس بظلم ،و سادأو من  ى ،أعدائػو ، مػّمن  ال يؤمن بو  وال يدين بدينو
ىذه األمور ٦بتمعة مَبابطة  متماسكة  ىي دين هللا تبارؾ وتعاذل ، وإذا أخذ بعضها وترؾ 

بعضها فهو الشرؾ إذ ليس الشرؾ فقط أف نعبد الصنػم إضافة  إذل عبادة هللا  سواء كاف الصنم  
 واقع ِف جحيمها . بشرايً أو حجرايً ، وإ٭با الشرؾ ألواف كثّبة ، معظم  الناس 

شركًا أف نؤمن ابهلل وندين بغّب دينو ؟ أوليس شركًا أف نَبؾ شرائع هللا و٫بتكم إذل ما ليس أو     
يبتدعو الناس من قوانْب  ، أوليس شركاً أف نؤخذ بفلسفات ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف ، أوليس  

ن هللا ، وبنبّوة  األنبياء وخاصة بنبواة  شركاً أف نتبع رجااًل مرضى النفػوس ،  يشّككوف  ابهلل وبدي
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٧بّمػد ) صلى الو عليو وآلو ( ومع ذلك نسميهم قادة وفبلسفة وعباقرة ، مث نقوؿ صدؽ رسوؿ 
 هللا ، وصدؽ  رسوؿ الشيطاف  ... 

 

 

 

 

 

صدؽ نوح وإبراىيم وموسى وعيسى  و٧بّمد  عليهم السبلـ  ، وصدؽ فبلسفة ا٤بادة  واإل٢باد 
تمع النقيضػاف .  لِنَػُعْد إذل  عقولنا  نسائُلها : ىل ٯبتمع النقيضاف ِف عقل واحد ؟  ... وىل ٯب

وداعي هللا يدعوؾ  أيها اإلنساف  إذل  طعًا ، ال ،  فإذل مٌب اإلنتظار إذا كاف ا١بواب ال ، وىو ق
ط كرامة الدارين  ، وسعادة الدارين وخّب الدارين . وإذا كاف ا١بواب أنو ابإلمكاف  ا٣بل

والَبقيع ، فاتػّهم نفسك ابلتزوير  والفساد ، وجناحيك ابلكساح وستقرأ يومًا ما ٕبروؼ  قاىرة 
 : 

P{  َوَما ظََلَمُهُم اّلّلُ َولػِكن َكانُوْا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموفَ } ..  

(3 )
P. 

 اٚباذ القرار  :
والتزامًا بدين هللا ،  قد يقتنع القارىء ٗبا مّر بو ، ويصّمم على التطبيق العملي ، صدقًا  

وٙبكيم عقلو ، فعل آنية للقارىء ِف حاؿ أتّملو رّدة ادة ولكن ىذا التصميم  ، يكوف عػ
ويذعن ، مث يعود إذل قواعده ِف اجملتمع ، حيث أيخذه التيار اب أو ا٤بقالة بْب يديو ، فيّقر والكت

 ا١باىلي من جديد ، فتصبح  قناعاتو نسياً منسياً .
الوردية ، رونقاً أماـ وردة عطرة ، تلفتو حقيقتها  ىذه ا٢بالة  ، كمن يقف والقارىء ِف 

وعمقًا ٝباليًا ، ويشم عطرىا فينتشي ، حٌب إذا تركها ، نسي العطر  ونسي الوردة . فما ىو 
 ا٤بطلوب ؟ 

 ا٤بطلوب الذكر والتذّكر  . 
َا يَػَتذَكاُر ُأْوُلوْا األَْلَبابِ } ..   P(3 ){ ِإ٭با

P. 
كوف ذلك ابٚباذ القرار ا١بمارل ، كأف يتأمل ويقوؿ : تلك الوردة  حياهتا سر  عطرىا وي 
 وٝبا٥با :
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 .  11سورة النحل ،  اآلية   (3)
 .   5.  وسورة الزمر ، اآلية    35سورة الرعد ، اآلية  (3)

 

P.. {  َماَذا َخَلَق الاِذيَن ِمن ُدونِوِ َىَذا َخْلُق اّللِا فََأُروين }  

(3 )
P. 

إذ لو كانت اصطناعية  ، لكانت ببل حياة  ، يعِب ببل سر . و٫بن ندرؾ  ىذا ونعقلو  
فأيهما أكـر للنفس ، أف تتعامل مع ا١بماؿ الببلستيكي احمّلنط ؟  مع النتاج اإلنساين  ، أـ مع 

 ياة ؟ ا١بماؿ ا٤بطلق الغِّب اب٢بياة وأسرار ا٢ب
تكس ، أكـر ٥با أف بديهي أنو أكـر للفطرة أف ال تلوث ، وللفكرة  أف ال تتحجم  فتن 

، أوذل هبا أف ال تنكمش  فتتعذب ابنكماشها .  أوذل ابإلنساف  الذي  تتجاوز األرض والسماء 
اً كّرمو هللا سبحانػو ، وسّخر لو ما ِف  السموات  واألرض ٝبيعًا منو ، أف ال يكػوف مقلِّد

ألدعيػاء الفكػر ، ا٤بنكوسْب ،  الشذاذ . التقليد شيمة القرود . إالا إذا كاف اتباعػًا ألولياء هللا ، 
 قولو تعاذل : 

P.. {  َواتاِبْع َسِبيَل َمْن َأََّنَب ِإرَلا } ..  

(3 )
P. 

Pالتيارات البلدينية

(1)
P : 

شخصيات  ا٥بزيلة ، ومن ىؤالء التيارات الفكرية  والفلسفية البلدينية ، تغػري ذوي ال 
يتشكل لؤلحزاب البلدينية رصيدىا الشعيب ، واألحزاب تستغل  ضحالة تفكّبىم  ، حيث  
تنفخهم نفخًا اب٤بفاىيم الٍب تريد ، وتلقنهم تلقينًا ببغائيًا ، وابلتارل  تعتمد عليهم  اعتمادًا أشبو 

في ، الناتج عن رّدات الفعل العصبية ما يكوف ابلتحريك اآلرل ،  مستفيدة من االندفاع العاط
والعضلية  عندىم  . لذلك  ال ٪بد ِف ىذه األحزاب ، مفكرين ، ومنظرين إالا القادة  . والقادة 
البلدينيوف شياطْب أو أخوة شياطْب ضّلوا وابتوا يسوقوف مبلبلي النفوس إذل  الضبللة . 

 يػن العلمنة واإل٢باد . وتعريف ىذه األحزاب ٙبديػداً ، ىػو ما كػاف منهػا ب
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 .  31(       سورة لقماف  ، اآلية  3.   )  33سورة لقماف  ، اآلية   (3)
 على أساس أف الدين  ىو عبادة هللا الواحد األحد ، بدينو القيم  ، قولو تعاذل : (1)

يِن َحِنيًفا}    { .  14سورة الرـو اآلية ..   فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

 كل حزب ٗبا لديهم فرحوف :
وصوؿ  إذل قد يثور القارىء ا٢بزيب ىنا  ، ىذا إذا  ما ٙبملت  أعصابو وٛبكن  من ال 

حث . وإالا فالعادة  أف مثل ىؤالء  إذا كانت الشحنة  ا٢بزبية فيهم ىذه الفقرة  من ىذا الب
باً يطرحوف الكتاابت العقلية ، يعِب ا٤بؤمنة  ، وكثّباً   ما قوية ، أو كانوا دوف الثبلثْب ، فإهنم غال

دائمًا نتيجة للتكرار ِف ابلرجعية ، وىي التهمة ا١باىزة  يشتموف  الكاتب ، وٰبكموف عليو
 التلقْب . 
أقوؿ قد يثور القارىء ا٢بزيب ىنا فيكوف مصداقًا ٤با ذكرت  من أنو ال يفكر  بشخصية  

. وأعِب ابستقبلؿ الشخصية ، استقبل٥با عن ا٤بخلوؽ ، وليس  مستقلة  ، قوية ، ٦بردة
 استقبل٥با  عن خالقها  ألف ىذا مستحيل . 

أما إذا توّفر قارىء ٲبكنو أف يعقل آنيًا ، فليس من السهولة ٗبكاف أف يتخلى عن  
 قواعده ا٢بزبية ػ أو حٌب  ا٤بتفلتة ػ رغم تصديقو َوَتَشبُِّعِو إٲباَّنً ٗبا أسلفنا .

صحيح أف التجرد  والتعقل ، مدعاة للمعرفة واإلقرار اب٢بقيقة ، ولكن ا٤بعرفة اآلنية  
شيء  . واٚباذ القرار ا٢باسم شيء آخر . فإف ا٤بعرفة إذا دل تتواج بقرار جريء ، تذىْب سدى 

 ها، مع أوؿ لقاء ٞبيمي ، مع األخبلء الذين ال يدينوف حقيقة هبذا الدين .  تذىب القناعات كل
ع أوؿ ىّبة ريح  ، من ٧بازب أو صديق ، أو رفيق ، أو صاحب أو صوٰببة . وال سيمػا إذا  م

كاف اللقاء مع  ٦بموعة ، حيث يذىب هبذه القناعات  ، بريق ضحكات فارغة ، أو أحاديث 
 خاوية ، ٙبت أتثّب ا٣بلة وا٢بميمية . لذلك قاؿ سبحانو : 

 
ء يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضُهْم لِبػَ }  P(3){ ْعٍض َعُدوٌّ ِإالا اْلُمتاِقْبَ اأْلَِخبلا

P. 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   23سورة الزخرؼ   ، اآلية    (3)

 التضحية  ...   ِف سبيل  شرؼ الغاية   :

فالقرار ا٤بصّبي ، ٰبتاج إذل شجاعة  أصيلة ، إذل جرأة ، يوطن اإلنساف معها نفسو ،   
حبة الرفاؽ  والرفيقات  ، وإذا اقتضى األمر ٗبالو ومصادر مالو ، إذا كانت على أف يضحي بص

ويضحػي حٌب ٕبب اجملتمع لو ،  إذا كاف اجملتمُع ٦بتمَع رعػاع ، ٰبكمو  مظػّنة شبهة عنػده ، 
 أشبػاه الرجاؿ ، وال رجاؿ . 

الناس ليس لو  الً م معها ، أنو أصبح فريػدًا ، معتز وليجاىدّف حٌب يصل إذل حالة  ، يفه 
أنيٌس إالا هللَا  ، وال ورلٌّ إالا هللا  ، وال حبيب إالا هللا ،  عنػد ىذا فليحمدّف هللا ،  مصعدًا بقلبو 

 ، وكأنػو يرفعػو على كفيػو ، إذل هللا  تبػارؾ وتعالػى  .
أشد  وال يداخلّنو أفا ذلك  رىبانية ٌ  ، أو ىروب ،  أو حالة نفسية  سلبية ، إ٭با  ىي 

ا٤بواجهة  ، وأروع التحّدي ، ىي مرحلة ِف جهاد النفس عزيزة ، ييّسرىا  هللا ٤بن يشاء من 
 عباده ػ ومشيئة هللا ال تتخلاف عن مشيئة عبده ػ وىكذا يكوف معها ػ مع النجاح ػ سّر االنفتاح . 

عاشو فَبة  وال يغينّب عن الباؿ أنو طبيعي جّدًا  ، ٤بن يتخذ قرارًا  ابلتحّوؿ  عن جوّ  
من الزمن ، ٗبا  فيو من ٞبيميات ، وعادات ، ووجػوه أيلفها ، ومناخات ذىنية  أنس هبا طويلة  

و٠بّو ا٥بدؼ يهونػاف  كل ذلك ،  ، طبيعي جػدًا أف ٯبد صعوبة ِف تركها ،  ولكن شرؼ الغاية
فا٥بدؼ  ،نفسويض إذل حٌب أنو أييت يـو ، يصبح ٦برد تذكر ىذه األجواء ، موجع لذاكرتو ، بغ

 أ٠بى من التضحية ٗبا ال يقاس . 
 

 رايضة ٧بببة وجهاد أكرب  :
ىذا كلو إذا قُِبَل ىذا اإلنساف ِف اإلمتحاف ، فإذا قُِبَل فهو ِف بدايػة النعيم ، فليكثر من  

ٞبػد هللا سبحانػو ومن اإلستغفػار ، بلى ، الشػروط حساسة  ودقيقة ،  فإايَّن مث إايَّن  أف ننظر 
 األمر بقلة اكَباث  : ٫بػن  ىنػا إذل
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الكربايء  وا١ببػروت ، الغنػي عنّػا  وعن توبتنا  وبة إذل هللا العزيز ا٤بتعاؿ ، ذيأماـ التوبة ، الت 

وعن العا٤بْب .  ومن شروط التوبة  أف تكوف مقَبنة بنّية االمتناع عن الرجػوع  إذل معصية ، 
ما فات من ذنوب . لندـ  الشديد  ،  وجملرد تذّكر لشعور  ابامتناعًا قطعيًا مطلقًا ، ومبلزمة ا

م على اختيار وبطريقة أنو لو خػّّب التائب بْب رجوع إذل معصية ، وبْب أف ٰبرؽ ابلنار ، فليصمّ 
وليبك إذا استطاع  ، خوفًا وامتناًَّن ، أما ا٤بواظبة  على   ،ا٢بريق ابلنار على أف يعود إذل معصية

 اإلكثار من ذكر هللا  عّز وجّل ، فحدث وال حرج ، إضافة إذل قضاء ما فات . العبادة  ، وأما 
قد يقوؿ القارىء ىذا كثّب  ، وىذا متعب .  ال ليس كثّبًا وال متعبًا ، إذا كاف ٕبٍُب  

٨بلوؽ تػو سبحانو ،  ال ٰبيط هبا عقػل وشوٍؽ ، ومعرفة أموٍر عن عظمػة  ا٣بالػق ، أمػا كػل عظم
ض وال ِف السموات . وِف ا٤بواقف الصعبة  ، ليتذكر قوؿ الرسػوؿ الكرًن  ) صلى هللا ال ِف األر 

 عليو وآلو ( : 
" ريب إف دل يكن بك علّي غضب ،  فلست أابرل ، لك العتىب حٌب ترضى ، وال حوؿ وال قوة  

 إالا بك . اي حبيباه ، اي هللا ، اي راّبه ، اي رب العا٤بْب " . 
هللا ، وكـر هللا ثّبًا ، بل ىو قليل قطعًا ، إذل جانب عظمة هللا ، ونعم ال كل ذلك ليس ك 

تماؿ شروط توبتو ػ أف . ذلك كلو قليل  وقليل جدًا ، إذا عرؼ  التائُب ػ مع اك ،  ورٞبة هللا 
جّل  يبدِّؿ سيئاتو حسنات ، ويضاعف لو أجره ، ويزيُدُه  من فضلو ،  وىو ذو  هللا  عّز و 

  عد منو  سبحانو ِف كتابو العزيز :، ويصلح  ابلػو ، ويصلح حالو ، وذلك كلو بو الفضل العظيم 
P.. { َأاَل ِإفا َوْعَد اّللِّ َحقٌّ } ..  

(3 )
P. 

P.. { َوَمْن َأْوَّف بَِعْهِدِه ِمَن اّللِّ } ..  

(3 )
P. 

 العارفوف :، يعرفها وىاتيك النتائج وا٢ببوات والعطاءات ، معروفة ابلتجربة احملسوسة      
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َوُقِل ا٢ْبَقُّ ِمن رابُِّكْم َفَمن َشاء فَػْليُػْؤِمن َوَمن َشاء فَػْلَيْكُفْر ِإَّنا َأْعَتْدََّن لِلظااِلِمَْب } 
ُسَراِدقُػَها َوِإف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا ٗبَاء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشاَراُب  ََّنرًا َأَحاَط هِبِمْ 

P(3){َوَساءْت ُمْرتَػَفًقا 
P . 

*  *  * 
 

لعقبلء  أف يُلموا بو ويعقلوه، اختصاص العقل  ِف الصميم ،  وجدير اب من ومػّما ىو
 م : يكونوا مػّمن قاؿ هللا تعاذل فيهلكي ال 

َأفَػَرأَْيَت َمِن اٚباََذ ِإ٥َبَُو َىَواُه َوَأَضلاُو اّللاُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى ٠َبِْعِو َوقَػْلِبِو َوَجَعَل } 
P(3){ َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمن يَػْهِديِو ِمن بَػْعِد اّللِا َأَفبَل َتذَكاُروَف 

P. 
م ىو وجوب إدراؾ معُب اآليتْب الكرٲبتْب ، قلت مػماا ىو من اختصاص العقل ِف الصمي

 قولو تبارؾ وتعاذل  :
َنًة الا ُتِصينَبا }  P..{صاةً االاِذيَن ظََلُموْا ِمنُكْم خَ  َواتػاُقوْا ِفتػْ

(1 )
P. 

 وقولو عزا شأنو :
َ ٥َبُم ماا يػَ ػً َوَما َكاَف اّلّلُ لُِيِضلا قَػْوم} P..{تػاُقوَف ا بَػْعَد ِإْذ َىَداُىْم َحٌبا يُػبَػْبِّ

(0 )
P. 

 من إيضاحات : هما بنسبة عالية ، ال بدّ ولنكوف ِف ضوئ
ا٢باؿ ، ىو أف كل مؤمن متعرض البتبلءات ، و٩بتحن  ابمتحاَّنت ال بّد منها ،  فواقع
 قولو تعاذل : 

رَُكوا َأف يَػُقوُلوا آَمناا َوُىْم اَل يُػْفتَػُنوَف  .م ػال} َن ِمن ػَقْد فَػتَػناا الاِذيَولَ  ،َأَحِسَب النااُس َأف يُػتػْ
ُ الاِذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمنا اْلَكاِذِبَْب  P(1 ){قَػْبِلِهْم فَػَليَػْعَلَمنا اّللا

P. 
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وىذه االمتحاَّنت قد تكوف فردية ،  كامتحاف أيوب عليو السبلـ ِف نفسو وبدنو ، وقد  
تكوف ِف بعض متعلقات اإلنساف  ، من أىل وماؿ ، كإمتحاف إبراىيم  ِف ذبح إبنو عليهما 

الذي كاف ما زاؿ وحيدًا ،  وىو أغلى على أبيو من كل أىل األرض  آنذاؾ  السبلـ ، اإلبن
فاستجااب لرهبما  طائعْب راضيْب ، وكاف الفداء العظيم للببلء العظيػم  . وامتحاف سليماف عليو 
السبلـ  ِف مالو الذي ضحىا بو وىو من خّب ا٤باؿ وأٝبلو ) الصافنات ا١بياد ( ، إذ أوقعو ىذا 

معصية االنشغاؿ عن الصبلة  ،  فأعدمو واثب إذل ربِّو خائفًا خاشعًا . وقد تكوف ِف ا٤باؿ ِف 
مواجهة ٝبهور من الناس  ، على صعيد قرية أو أكثر ، أو مدينة أو أكثر ، أو شعب أو أمة أو 

ا يعتربوف أنو حّد من حرايهتم ا٤بزعومة ، من دعوة ، مواجهتهم ٗبا ال ٰببوف . مػمّ  العادل أبسره
لحشمة بدؿ التسّيب األخبلقي واالنتحار ا١بماعي ابلفواحش ، أو دعوة إذل النظاـ بدؿ ل

الشتات والفوضى ، أو إذل العدؿ والرٞبة  ، ِف أزمنة الظلم والطغياف والتشّوه وسفك الدماء ، 
 إذل آخر ما تتعرض لو اجملتمعات البشرية ِف مراحل بعدىا الزمِب عن عهودىا مع هللا ومنػزالتو :

َأدلَْ أيَِْف ِللاِذيَن آَمُنوا َأف َٚبَْشَع قُػُلوبُػُهْم ِلذِْكِر اّللِا َوَما نَػَزَؿ ِمَن ا٢ْبَقِّ َواَل َيُكونُوا  }  
ُهْم فَاِسُقوَف  نػْ َكالاِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمن قَػْبُل َفطَاَؿ َعَلْيِهُم اأْلََمُد فَػَقَسْت قُػُلوبُػُهْم وََكِثٌّب مِّ

}P(3 )
P. 

درجة النبوة وورثة فْب على درجتْب : األوذل :إ٭با تكوف ىذه ا٤بواجهات ابلنسبة للمكلو  
 الكتاب ،  والثانية : درجة الفقهاء والعاديْب .

 ،فيو ، عمومًا ىو الوحي واإل٥باـفالدرجة األوذل ىي الٍب تكوف أبمر من هللا بّْب ال لبس  
اهتم ، فتارة يكوف ٗبجػرد توجيػو النػداءات فيختلف فيو التكليف وفق أزمنة ا٤بكلفْب و٦بتمع

وعرض التعػاليم ا٤بنػزلة ، مع ٙبّمل صنوؼ األذى واالئتمػار ابلصػرب عػلى ردود الفعػل مهما كاف  
 شػّرىا ،
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بلـ ، واترة يكوف التكليف ُمْلزِمَا ابلدفاع عن وذلك كما حصل لرسوؿ هللا عيسى عليو الس
الرسالة ، وىنا يضاؼ إذل ما ذكرَّنه  عن تكليف ا٤بسيح عليو السبلـ ، أمر هللا عّز وجّل 
ابلدفاع عن الدعػوة إليو سبحانو  وعن الرسػالة ، أبسباب القوة  ، كالتكليف الذي كاف حملمد 

قتاؿ دوهنا ( . وفيو تكليف بتوجيو النداءات وعرض صلى هللا عليو وآلو  ) بتبليغ الرسالة وال
 مع ٙبمل صنوؼ األذى ، واالئتمار ابلصرب على ردود الفعل الشريرة،التعاليم ا٤بنزلة ،

 ،لدعوة إذل هللا وحده ال شريك لومن يقف ِف وجو الك كلو ، تكليفو ابلتصّدي لقتاؿ وفوؽ ذ 
لو ، والدين الذي أنزؿ على رسولو ، دين وقتاؿ كل من يقف موقفًا عدوانيًا من هللا ورسو 

 التوحيد أو ا٢بنيفية ، وىي االستقامة والعدالة والرٞبة ، قاؿ تعاذل : 
َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا اِبْلبَػيَِّناِت َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَف لِيَػُقوـَ النااُس }  

ِفيِو أبٌَْس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنااِس َولِيَػْعَلَم اّللاُ َمن يَنُصُرُه َوُرُسَلُو اِبْلِقْسِط َوأَنَزْلَنا ا٢ْبَِديَد 
P(3 ){اِبْلغَْيِب ِإفا اّللاَ َقِويٌّ َعزِيٌز 

P. 
على أف ابتبلءات األنبياء والرسل كثّبة ومتعددة ، بتعّدد الغاايت منها ، سواء ما كاف  

ء  على حّده ، أو ما كاف منها ذا وجهْب خاص وعاـ ، شخصيًا متعلقًا بكل فرد من األنبيا
فوجو ٱبّص النيّب واآلخر عامة الناس ، كَأْف يكوف درسًا أو قدوة أو عربة ألورل  األلباب  . وما 
داـ موضػوعنا ليس سػرد أنػواع اإلبتبلء  ، وإ٭با معُب آيٍب ا١باثية والتوبة اآلنفٍب الذكػر ، 

ن اإلبتبلء  الذي توخينا بػو أف يكػوف مدخػبًل  للكبلـ عن اآليتْب فسنكتفػي هبػذا ا٤بقدار  ع
 الكرٲبتْب . 

ومن ىذا الفريق ) األنبياء والرسل ( ورثة الكتاب ، وىػم كذلك  اصطفاىم  هللا   
من النبيْب وا٤برسلْب ، ، مثلما  اصطفى الذين من قبلهم  سبحانو قبل والدهتم ، ألدوار

كتاب ، وذكر ذلك ِف كتابو الكرًن ٨باطبًا رسولو دمحمًا صلى هللا عليو واجتباىم ،  وأورثهم ال
 وآلو  :
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قًا لَِّما بَػْْبَ َيَدْيِو ِإفا ا}   َنا ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُىَو ا٢ْبَقُّ ُمَصدِّ ّللاَ بِِعَباِدِه َوالاِذي َأْوَحيػْ
ُهم  .٣َبَِبٌّب َبِصٌّب  ُهْم ظَادلٌ لِّنَػْفِسِو َوِمنػْ َنا ِمْن ِعَباِدََّن َفِمنػْ مثُا َأْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الاِذيَن اْصطََفيػْ

َراِت إبِِْذِف اّللِا َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبُّب  ُهْم َساِبٌق اِب٣ْبَيػْ ْدٍف َجنااُت عَ  .مُّْقَتِصٌد َوِمنػْ
َوقَاُلوا ا٢ْبَْمُد ّلِلِا  .َيْدُخُلونَػَها ُٰبَلاْوَف ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَىٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر 

اَل  الاِذي َأَحلاَنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمن َفْضِلوِ  .الاِذي َأْذَىَب َعناا ا٢ْبََزَف ِإفا رَبػاَنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر 
P(3 ){ ٲَبَسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َواَل ٲَبَسَُّنا ِفيَها لُُغوبٌ 

P. 
وا٤بقصود من ظلم النفس ِف اآلية الثانية ، ال ىو من الكفر وال من الشرؾ وال من ظلم  

اآلخرين ، وإ٭با  من الظلم  السلوكي الشخصي : من السيئات الٍب ىي مع التوبة واإلَّنبة ، 
اؽ اآلايت ، وصػواًل إذل قولو ة صاحبها  ٕبسنػات . ويوضح ذلك سي٤بصلحيبّد٥با هللا سبحانو 

ن ا٤بصطفْب  حٌب الظادل لنفسو مفهو سبحانو دل يستثن ..{  َجنااُت َعْدٍف َيْدُخُلونَػَها} تعاذل : 
 دخوؿ  ا١بنة  .  من

يم ، مثل قوؿ إبراى٤بتعلقة بتصرٰبات لبعض األنبياء من اآلايت اكما يوضح ذلك كثّب  
 عليو السبلـ :

يِن  .َوالاِذي ٲُبِيُتِِب مثُا ُٰبِْيِْب }   P(3 ){َوالاِذي َأْطَمُع َأف يَػْغِفَر رل َخِطيَئٍِب يَػْوـَ الدِّ
P 

 
 وكلمة خطيئة قد تعِب ا١بمع ِف اللغة ، ومثلها كلمة نعمة  وغّبىا ، قاؿ تعاذل :  
P(1 ){  ف تَػُعدُّوْا نِْعَمَت اّللِّ اَل ُٙبُْصوَىام مِّن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوإِ ػَوآاَتكُ }   

P. 
 وقاؿ سبحانو :
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 .   10سورة إبراىيم  ، اآلية   (1)
   
P(3 ){ ِو َ٘بَْأُروفَ ػُم الضُّرُّ فَِإلَيْ ػَمٍة َفِمَن اّللِّ مثُا ِإَذا َمساكُ َوَما ِبُكم مِّن نِّعْ }  

P. 
وواضح أف ا٤بقصود بكلمة ) نعمة ( ِف اآليتْب الكرٲبتْب ىو ا١بمع أي النعم  . ومثل  

 ىذا ِف اللغة كثّب . 
 ومثلو قوؿ موسى عليو السبلـ  عندما قتل رجبلً : 
P..{َلْمُت نَػْفِسي فَاْغِفْر رل فَػَغَفَر لَوُ قَاَؿ َربِّ ِإيّنِ ظَ }  

(3)
P. 

 إذل آخر ما ىنالك من تصرٰبات األنبياء ، وصريح النصوص عنهم ِف القرآف اجمليد . 
فإذا كاف أفراد ىذا الفريق  ) األنبياء والرسل وورثة الكتاب ( مبتلْب  ٩بتحنْب وىم  عند  

ار ، فكيف أبفراد الفريق الثاين ، عنيت الفقهاء وبقية هللا ا٤بصطفوف األخيار ، واجملاىدوف األبر 
 الناس . 
يعِب ما أريد أف أوضحو ، ىو أنو إذا كاف األقرب األحب إذل هللا معرضػًا ػ وىو بشر ػ   

للوقوع ِف ا٤بعصية ] كآدـ عليو السبلـ [ ، وا٣بطيئة ] كإبراىيم  عليو السبلـ [ ، والفتنة  ]  
ؤاخذًا عليها  أشد ا٤بؤاخذة أحياًَّن ] كحبس يونس عليو السبلـ ِف كداود عليو السبلـ [ ، م

بطن ا٢بوت [ ، وما خطاايىم ومعاصيهم بذات ابؿ إذا قورنت ٖبطااي البشر العاديْب وجرائمهم 
. إذا كاف كل ىذا الرصيد ال يشكل عليهم حصانة تقيهم  العثرات ػ خارج نطاؽ الوحي ػ 

لرعاية هللا ، وعنايتو  وإرشاده وتسديده ٥بم ، فما ىو رصيد غّب فَباىم  دائماً أحوج ما يكونوف 
ا٤بصطفْب من الناس ، خاصتهم وعامتهم ، حٌب يتصدوا ٤بواقف مصّبية ، بكثّب من التحكم 
وا٤بزاجية والغرور ، والزج ابلناس من أتباعهم  ومنافسيهم ِف أتوف فًب ، فيها الدمار وا٢برائق 

 عند هللا ، أـ اٚبذوا عنده بذلك  عهداً ؟! ...  وسفك الدماء ، أـ ٥بم ضماف
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ب وإذا كاف من حق األنبياء والرسل وورثة الكتاب أف يتبعوا وأف يطاعوا ، ومن  واج 
ويطيعوىم وٯباىدوا ِف سبيل هللا  بْب أيديهم ، ذلك ألف ىؤالء عوىم الناس أف يؤمنوا ٥بم ويتب

وندرة الوقوع   ،إذل درجة السداد والرشػادبية من الَب يػن ، يوصلهم سبحانو عرب مراحػل ا٤بصطف
ِف ا٣بطأ ولو صغّبة ، وكذلك ِف ا٤برحلة األخّبة من تربيتهم ، عدـ الوقوع ِف معصية أو خطيئة 

 نطاؽ الوحي .  أو فتنة حٌب خارج
  ،بيها  سبحانو للمصطفْب من عبادهوألخذ فكرة  عن عظمة وأٮبية ىذه الَببية ، الٍب ير  

 نلخصها ِف سبع مراحل : 
 : ا٢بياة العادية . األوذل
 : اإلشعار اب٤بسؤولية بشكل غّب عادي  . الثانية 
 ف  هلل ، مث الفناء : التَػبَػتُُّل  ، وإخبلص القلب هلل ، وإخبلص  كلية اإلنسا الثالثة

 ِف فناء هللا ، مث الصحو بعد احملو ، مث العطاءات من كـر هللا ورٞبتو .   
 وىذه ا٤براحل الثبلث قد يتوصل إليها أي إنساف يصدؽ ِف توّجهو إذل    
 هللا سبحانو ، وقد شرحناىا ِف مكاف آخر من ىذا الكتاب ِف مبحث :   
 " ال إسبلـ بدوف توحيد "  .   
 أما ا٤براحل األربع الباقية ، فاهلل سبحانو اختّص بػها أصفياَءه مػن عباده :   
P} إيّنِ  َذاِىٌب إذَل َريبِّ َسيَػْهِديِن {: مرحلة  :  ُأوالىا 

(3 )
P . ) الحظ سْب اإلستقباؿ ( 

َوتَػَقلَُّبَك ِف  .ُقوـُ الاِذي يَػَراَؾ ِحَْب تػَ  .َوتَػوَكاْل َعَلى اْلَعزِيِز الراِحيِم : } : مرحلة  الثانية 
P(3){السااِجِديَن 

P. 
 ) وفيها رعاية مباشرة منو سبحانو ولكن فقط ِف الصبلة وا٤بواقف ( . 
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P..{ َواْصرِبْ ٢ِبُْكِم رَبَِّك فَِإناَك أبَِْعيُِنَنا: }  : مرحلة   الثالثة 

(3 )
P. 

 ) وفيها  رعاية دائمة منو سبحانو ِف ٝبيع حاالت ذي العبلقة ( .  
َوَصاِلُح ا٤بُْؤِمِنَْب  هللَا ُىَو َمْواَلُه َوِجرْبِيلُ }..َوِإف َتظَاَىَرا َعَلْيِو فَِإفا : : مرحلة   الرابعة

Pُة بَػْعَد َذِلَك َظِهٌّب { َوا٤ببلَِئكَ 

(3 )
P. 

وا٤بعُب ا٤بتعارؼ ِف " وإف تظاىرا عليو " ) زوجتاف للنيب صلى هللا عليو وآلو ( ، إالا أف  
التأويل أعّم وأعظم ، وىو األصل ، إذ ا٤بقصود فيو ، الثقبلف : اإلنس وا١بن ، فهي عناية 

األمور ، أيمر جربيل عليو السبلـ  ،  رابنية مباشرة  ، ِف األمور العظمى ، مث حسب أٮبية 
 وصاحل ا٤بؤمنْب وا٤ببلئكة  ، بنصرة من يصطفيو من عباده ، لو ا٢بمد ٞبداً خالداً ٖبلوده . 

ومع ذلك ٤باذا ال يتوذل سبحانو كل ذلك مباشرة ، دوف توسيط أحد من خلقو ، وىو  
 الغِب عن العا٤بْب  ؟ صحيح ، وإ٭با ذلك : 

P(1 ){ اَواِت َواأْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز ا٢ْبَِكيمُ ػِكرْبِاَيء ِف السامَ َلُو الْ  ألف  }  
P. 

* * * * 
بعد أف أخذَّن  فكرة عن تلك الَببية ا٢بكيمة الفّذة ، وا٢بليمة  الكرٲبة ، والٍب  

 منطلقاهتا ٝبلًة وتفصيبلً ، من قولو تعاذل ، ٤بن يصطفيو أو ٯبتبيو أو ٱبتاره :
P(0 ){ َع َعَلى َعْيِِب َولُِتْصنَ } .. 

P. 
 لُِيْصبَح بعد ذلك  أىبلً للنبوة أو الرسالة أو وراثة الكتاب .  
دًا ملهمًا من هللا اب٢بقيقة ، مسّددًا من هللا اب٢بقيقة ، داعيًا إذل هللا  ليصّب بعد ذلك قائ 

خلق هللا ، وال  وحده ال شريك لو ، ال إذل نفسو ، وال إذل طائفة من الناس وال إذل ٨بلوؽ مػّما
شبهة إمث أو معصية ، وال مفرقًا بْب ا٤بؤمنْب  إذل قضية فيها إمث أو معصيػة ، وال إذل  قضية  فيها

 وال بْب
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ا٤بسلمْب ، وال متجربًا وال متحكماً ، وال منفراً من دين هللا ٕبزب يتقوقع فيو ، أو تنظيم يتسػلط 
، واسع األفق ، رفيقاً بقومو على عآّلهتم  ، متسا٧باً مع لو . بل يكوف ٠بحاً بعيد ا٤برمى من خبل

يفسدوا وٰباولوا إلغاء دين هللا ما دل يعتدوا و ٝبيع الناس على اختبلؼ مللهم وتوّجهاهتم ، 
وطمس رساالتو ، داعيًا ا٤بؤمنْب  ألف يسلكوا مسالكو ، عمبًل بتعاليم هللا سبحانو  وتعاذل ، 

 ومنها ىذا العجب العجاب من حيث أمر هللا ابلتسامح  :
ـَ }      َيْكِسُبوَف  قَػْوًما ٗبا َكانُوا اّللِا لَِيْجِزيَ  ُقل لِّلاِذيَن آَمُنوا يَػْغِفُروا ِللاِذيَن ال يَػْرُجوف َأايا
}P(3 )

P. 

P(3 ){ َوِإفا السااَعَة آلتَِيٌة فَاْصَفِح الصاْفَح ا١ْبَِميلَ :  } .. ومنها
P. 

P..{َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلكَ :  } .. ومنها 

(1)
P. 

َا قَػَتَل َمن قَػَتَل نػَ :  } .. ومنها   النااسَ  ْفًسا بَِغّْبِ نَػْفٍس َأْو َفَساٍد ِف اأَلْرِض َفَكَأ٭با
P.. { ٝبيعاً             

(0 )
P. 

َنُو َعَداَوٌة َكأَناوُ : }..  ومنها  َنَك َوبَػيػْ يمٌ  اْدَفْع اِبلاٍِب ِىَي َأْحَسُن فَِإَذا الاِذي بَػيػْ َوَما   َورلٌّ ٞبَِ
P(1){ ِذيَن َصبَػُروا َوَما يُػَلقااَىا ِإالا ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ يُػَلقااَىا ِإالا الا 

P. 
َرزَقْػَناُىْم ِسرًّا ٩با  َوالاِذيَن َصبَػُروْا ابِْتَغاء َوْجِو َرهبِِّْم َوَأقَاُموْا الصابَلَة َوأَنَفُقواْ : }..  ومنها

P(2){ الداارِ  ُعْقىَب  ٥َبُْم  َوَعبلَنَِيًة َوَيْدَرُؤوَف اِب٢ْبََسَنِة السايَِّئَة ُأْولَِئكَ 
P. 

َأدلَْ تَػَر َكْيَف َضَرَب اّلّلُ َمَثبًل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها اَثِبٌت َوفَػْرُعَها : }  ومنها
َا َوَيْضِرُب اّلّلُ اأَلْمثَاَؿ ِللنااسِ  .ِف الساَماء  َلَعلاُهْم يَػَتذَكاُروَف  تُػْؤيت ُأُكَلَها ُكلا ِحٍْب إبِِْذِف َرهبِّ

يُػثَػبُِّت اّلّلُ  .َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيثٍَة اْجتُػثاْت ِمن فَػْوِؽ اأَلْرِض َما ٥َبَا ِمن قَػَراٍر  .
 الاِذيَن آَمُنواْ 
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نْػَيا َوِف اآلِخَرِة َوُيِضلُّ اّلّلُ الظااِلِمَْب َويَػْفَعلُ  َأدَلْ  .اّلّلُ َما َيَشاء  اِبْلَقْوِؿ الثااِبِت ِف ا٢ْبََياِة الدُّ
َجَهناَم َيْصَلْونَػَها َوبِْئَس  .تَػَر ِإذَل الاِذيَن َبداُلوْا نِْعَمَة اّللِّ ُكْفًرا َوَأَحلُّوْا قَػْوَمُهْم َداَر اْلبَػَواِر 

P(3 ){اْلَقَراُر 
P. 

بَػيػاُنوا َأف ُتِصيُبوا قَػْوًما ٔبََهاَلٍة اَي أَيػَُّها الاِذيَن آَمُنوا ِإف َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَػَبٍأ فَػتػَ : }  ومنها
P(3){فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما فَػَعْلُتْم ََّنِدِمَْب 

P. 
َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَػْْبَ َأَخَوْيُكْم َواتػاُقوا اّللاَ َلَعلاُكْم تُػْرَٞبُوفَ : }  ومنها P(1 ){ِإ٭با

P. 
ُهمْ  اَي أَيػَُّها الاِذينَ : }  ومنها نػْ ًرا مِّ  َواَل   آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوـٌ مِّن قَػْوـٍ َعَسى َأف َيُكونُوا َخيػْ

ُهنا  ِنَساء مِّن نَِّساءٍ  نػْ ًرا مِّ P(0){ َعَسى َأف َيُكنا َخيػْ
P. 

َن الظانِّ ِإفا بَػْعَض الظانِّ ِإمثٌْ : }  ومنها َواَل َ٘بَساُسوا  اَي أَيػَُّها الاِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثّبًا مِّ
ًتا َفَكرِْىُتُموهُ  P(1 ){َواَل يَػْغَتب بػاْعُضُكم بَػْعًضا َأٰبُِبُّ َأَحدُُكْم َأف أيَُْكَل ٢بََْم َأِخيِو َميػْ

P. 
 * * * 

والنفوس من  إذل آخر ما ىنالك من تعاليم ، تطهر القلوب  من  رواسػب الشػرؾ ، 
أبيدي ا٤بخلوقْب  ، والواقع أنو حٌب ٧بّمد صلى  ا٢بيػرة  والشبهات ، والظن أبف النفع والضرّ 

 هللا عليو وآلو  أمره ربو سبحانو أف يقوؿ للناس :
P{  ُقْل ِإيّنِ اَل َأْمِلُك َلُكْم َضرًّا َواَل َرَشًدا}  

(2 )
P. 

فكيف ٗبن ىم دوف ٧بّمد صلى الو عليو وآلو منػزلة عند هللا ، أو ٗبنػزلة ٧بّمد صلى هللا  
 فإهنم قطعاً كما قاؿ هللا سبحانو ال ٲبلكوف للناس ضّراً وال رشداً .  عليو وآلو ،

 بلى إف ىذه التعاليم القرآنية ، تغسل القلوب من الرين ، وتزيل العتمة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .    35ػ  30اآلايت  سورة إبراىيم ، (3)
 . 2سورة ا٢بجرات ، اآلية   (3)
 .     34ا٢بجرات ، اآلية سورة  (1)
 . 33سورة ا٢بجرات ، اآلية  (0)
 .  33( سورة  ا١بن ، اآلية  2) . 33سورة ا٢بجرات ، اآلية   (1)

من النفوس ا٤بظلمة  الٍب تعشعش فيها  شياطْب ا٢بقد والعصبية والغػرور واألَّننية ، والقناعة 
رة الشيطانية ، ولعل أبرزىا أف يعتقد بوجوب إلغاء اآلخر ا٤بنافس ، وا٢بسد ، وبقية فروع الشج
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شخص أو ٦بموعة ، أو حزب أو تنظيم أهنم ىم وحدىم  يسندوف أعمدة السماء ، ولوالىػم 
لوقعت على األرض ، وأهنم ىم وحدىم يدبّروف أمر األمة  ولوالىم لذىبت األمة إذل حيث 

 ية الكرٲبة : ألقت رحلها أـ قشعم . ويقرأوف كتاب هللا العزيز ، ويتلوف فيو اآل
اّلّلُ الاِذي رََفَع الساَماَواِت بَِغّْبِ َعَمٍد تَػَرْونَػَها مثُا اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخاَر }  

ُل اآلاَيِت لََعلاُكم بِِلَقاء رَبُِّكْم  الشاْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ٯَبِْري أَلَجٍل مَُّسمًّى يَُدبُِّر اأَلْمَر يُػَفصِّ
P(3 ){ُتوِقُنوَف 

P. 
 وال يفهموف  ... 
ُل اآلاَيتِ }  وخاصة قولو فيها سبحانو :  ، وكذلك قولو تعاذل ِف  { يَُدبُِّر اأَلْمَر يُػَفصِّ

 مكاف آخر :
َوَمن يَػتَػوَكاْل َعَلى اّللِا فَػُهَو َحْسُبُو ِإفا اّللاَ اَبِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اّللاُ ِلُكلِّ َشْيٍء  }.. 
P(3 ){َقْدرًا 

P. 
 

وال يفهموف ... أف األمر ِف جوىره  ىو أمر هللا من قبل ومن بعد ، وأف هللا ابلغو عاجبًل أو 
آجبًل ، وىو األعلم بو ، وقد قّدر األمور تقديرًا أدؽ مػّما  قد يظنوف أو ٰبلموف ، وىو أسرع 

معاين التوّكل  ، ا٢باسبْب ، وال يفهموف قبل كل ذلك ، ِف ىذه اآلية وِف  كثّب غّبىا ، أف من 
الثقة ابهلل وحده ، وليس اإلعتماد على شخص بعينو أو دولة بعينها ، أو شعب بعينو ، أو أية 
قوة من مراكز القوى الظّنية ِف األرض أو ِف السماء من دوف هللا العزيز ا٢بكيم ذي القوة 

 وا١بربوت ، فإف القوة هلل ٝبيعاً وإف العزة هلل ٝبيعاً .
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ
 .   3سورة الرعد ، اآلية  (3)
 .  1سورة الطبلؽ ، اآلية  (3)

  
فمن أعزه هللا  ، فهو العزيز ، ومن أذلّو هللا ، فهو الذليل ، وقد ينخدع بذلك ذو  
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عزيز ضبللة ، إذا ظهر ظهػوراً مؤقتاً ، بقوة سياسية ، أو مالية ، أو عسكرية ، فيحسب أنو ىو ال
الكرًن ، ِف وقت قد يكوف فيو ، مػّمن مّد ٥بم هللا عّز وجّل ِف الضبللة ، أو مػّمن قاؿ سبحانو 

 فيهم : 
َ ٥َبُم ماا يَػتػاُقوفَ  لُِيِضلا  َوَماَكاَف اّلّلُ }   P.. { قَػْوًما بَػْعَد ِإْذ َىَداُىْم َحٌبا يُػبَػْبِّ

(3)
P. 

 ورة الدخاف : فيكوف ِف ٝبلة من أخرب عنهم سبحانو ِف س 
 

ـُ اأْلَثِيِم  .ِإفا َشَجَرَة الزاقُّوـِ    .َكَغْلِي ا٢ْبَِميِم  .َكاْلُمْهِل يَػْغِلي ِف اْلُبُطوِف  .طََعا
ُذْؽ ِإناَك  .مثُا ُصبُّوا فَػْوَؽ رَْأِسِو ِمْن َعَذاِب ا٢ْبَِميِم  .ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإذَل َسَواء ا١بَِْحيِم 

P(3){اْلَكِرًُن  أَنَت اْلَعزِيزُ 
P. 

 
 تقو٥با  ا٤ببلئكة هتكماً واحتقاراً للمتجربين ا٤بتكربين الذين ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعاً .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  331سورة التوبة  ، اآلية   (3)
 .   05ػ  01سورة الدخاف ، اآلايت  (3)
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 { َ الاِذيَن يُػبَػلُِّغوَف ِرَسااَلِت اّللِا َوٱَبَْشْونَُو َواَل ٱَبَْشْوَف َأَحًدا ِإالا اّللا
 / األحزاب ( .15){ .  وََكَفى اِبّللِا َحِسيًبا

 

 
(5) 

 بْب يدي القيامتْب
 رسالة 

 إذل قادة الشرؽ والغرب ومن بينهما
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
 رسالة إذل قادة الغرب والشرؽ ومن بينهما

 
 

Pبسم هللا وابهلل ، ا٢بمد هلل وسبلـ على عباده الذين اصطفى  

(3 )
P. 

 وأشياعهم .  ،حضراُت القادِة والسادِة  ػ طبعاً ٗبا فيهم العلماء ػ الغربيػْب والشرقيْب 
 ا٥بدى ، وبعد ، السبلـ على من اتبع  
ف ٫بب لكم ما ٫بب ي األخوة اإلنسانية ، واإلشفاؽ وأتقّراًب إذل هللا تعاذل ، وبداع 

ألنفسنا عمبًل بوصية نبينا ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو ، أدعوكم إذل هللا ػ كما أمرَّن سبحانو ػ 
وننعم وإايكم  اب٢بكمة وا٤بوعظة ا٢بسنة ، لعلكم هتتدوف ، فنسعد وإايكم  بعفوه وغفرانو ،

 برٞبتو الغامرة ِف الدارين  . 
، قبيل وقوع ا٢برب العامة اآلتية، رغم اتفاقات ك بلغة النذير ا٤بشفق ، أخاطبكم ولذل 

 كوكبنا ىذا ا٤بلّغم ٗبا تعملوف،   السبلـ الظاىرية ، ألهنا القيامة الصغرى ػ نتاج أيديكم ػ على
مستوى الكوف ، القيامة الكربى ، الٍب بدأت  وبعدىا ػ ٤بن يبقى ػ قبيل قياـ الساعة على

أشراطها ػ ا٤برسومة عندَّن ِف كتاب هللا والواقعة عمليًا ٙبت أبصاركم ولكنكم ال تعلموف أهنا 
 أشراط الساعة ػ تظهر بقوة مرعبة ، يواكب بعضها بعضاً . 

 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  15سورة النمل ، اآلية   (3)

 
وألنو بقي لدينا بعض الوقت للدعوة إذل هللا سبحانو ، وهبدوء ، قبل بدء اإلر٘باجات  

ٙبت ٠بائنا الدنيا ، فنؤجل اآلف  ػ موضوع أشراط الساعة وتبعًا ٥با ترادؼ القيامتْب ػ  إذل فصل 
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 بعد ىذه الرسالة حيث نفرد لو ابابً مستقبلً ألٮبيتو القصوى . 
ا٤بية الراىنة ، والٍب ما زاؿ ٩بكنًا معها ، التفكّب ا٤بسؤوؿ ، فاستفادة من ا٢بالة الع 

ا٢بقيقي ، ولو   ، وحاولوا ٨بلصْب فهم اإلسبلـوالتأّمل ، و٧باسبة النفس ، ابدروا إذل تقوى هللا
غّب  وصفاء ، فاإلسبلـ ا٢بقيقي بسيط،  ٖبطوطو العريضة ، وىذا أمر يسّب ٤بن آمن ابهلل بعمق 

يَن } إذ، واًب قطعّيًا أف تدينوا بو ػب عليكم وجػأف هللا عّز وجّل يوجمعّقد ، فضبًل عن  ِإفا الدِّ
ـُ  P..{ ِعنَد اّللِّ اإِلْسبَل

(3 )
P  { َُر اإِلْسبلَـِ ِديًنا فَػَلن يُػْقَبَل ِمْنو َتِغ َغيػْ P..{ َوَمن يَػبػْ

(3 )
P  ىذا أمر

P(1){قِّ َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلُمْبِطُلوفَ فَِإَذا َجاء َأْمُر اّللِا ُقِضَي اِب٢بَْ هللا وقضاؤه . } ..
P. 

عماؿ العقل ، ال النفس األّمارة ، ابدروا قبل التورط ،  وا٢بساب ، والعذاب ابدروا إل 
 الذي ال تنفع معو الندامة . 

فيا أىل ا٤بغرب واي أىل ا٤بشرؽ ، هللا عّز وجّل ىو الذي شاء وقّدر ، وقضى فأبـر  
آلو ، كما شاء  وقّدر وقضى فأبـر  ٤بوسى وعيسى  عليهما السبلـ ، حملّمد صلى هللا عليو و 

 فأين تذىبوف . 
فانتهزوا الفرصة ، وأتّملوا مليًّا  ِف ) العقل اإلسبلمي وعلم الفلك (  حيث سنقدـ   

لكم عنهما ِف ىذه الرسالة ، عجالة ، لعلكم تعتربوف ، ولعلكم  تفقهوف أف السبػق الظاىػري 
بو ، إ٭با ىو سبػق السلحفاة للرباؽ ، إذ إف أعظم علمائكم اليـو ِف علم الفلك ، الذي اغَبرُت 

ما يتوصػل ، ما توصػل من الكشف إذل  بعض بعض   مػع أضخػم مراصدكم وسفنكم الفضائية
 إليو 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  35سورة آؿ عمراف ،  اآلية  (3)
 .  41اآلية  سورة آؿ عمراف  ،  (3)
 .   34سورة غافر ، اآلية   (1)

 
عبد من عباد هللا الصا٢بْب وىو قائم ِف مناجاة ، أو ساجد ِف مصبله هلل رّب العا٤بْب .  

 والعاقبة للتقوى . َوَأَماَمَنا ا٢بصاد :
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اَبِف  .اَل تَنُفُذوَف ِإالا ِبُسْلطَاٍف } ..   َسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ يُػرْ  .فَِبَأيِّ آاَلء رَبُِّكَما ُتَكذِّ
ٍر َو٫ُبَاٌس َفبَل تَنَتِصَرافِ  P(3 ){ مِّن َّنا

P. 
تلمذوا عليكم من قد يغضب من ىذا الكبلـ  ، من حيث ال تغضبوف ، أتباع لكم ت 

هػم القلػوب وكانوا مسلمْب ، ولكن ٤با غشيهم مػوج حضارتكم الزنديقة هبر منقريب أو بعيد ، 
دوا عػن إسبلمهم  ، دين العقل ، دين التوحيد ، ليدخلوا ِف شرؾ اآللة فارتواألدمغة واألبصػار 

ومادية اآللة وأرابب اآللة ، مكذبْب ابآلايت البينات ، مرعوبْب من ا٤بوعظة  ، فرحْب ٗبا عندكم  
، ورٗبا عندىم من لعب العلم وأقوؿ ) لعب ( قياسًا على أسرار وابعاد السموات واألرض  ، 

  وزارىم وابلنتيجػة معكػم ٰبشروف. ملوف من أىؤالء أيضاً  ٙب
 ،ً ادوا إٲباًَّن وصبلحاِف وقت كاف لزامًا  على من ابتبلىم  هللا ابلكشوؼ العلمية أف يزد 

وإصبلحًا وعداًل ، ورأفة ابلشعػوب ورٞبة ابلناس وتقّراًب إذل هللا ٤با يفتح عليهم من أسػرار علمو ػ 
ىم علمًا َّنفعًا ويسعدىػم بو ، بدؿ أف يدّمر عليهم بعد أف وقد أوجب على الناس طلبو ػ  فيزيد

 عزموا ىػم على تدمّب أنفسهم . 
P(3 ){ َوَما ظََلَمُهُم اّلّلُ َولػِكن َكانُوْا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموفَ } ..  

P. 
على أي حاؿ إبخبلص الناصح ، ورفق األخ اإلنساف ، ا٤بنيب إذل ربّو تعالػى ، أدعوكم  

ه اآلايت التػي طا٤با أفزعػت العقػبلء ا٤بستنّبين ، والٍب تكشف ضآلػة الذين يفرحػوف لتأّمػل ىذ
ٗبا عندىم مػن العلػم ، مستهزئْب بكل بشّب ونذير ، شرقيًا كاف  أـ غربيًا ، فتضعهم ىذه 

 اآلايت ػ إذا
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   11 ػ 10ػ  11سورة الرٞبن ، اآلايت   (3)
 .  11سورة النحل  ، اآلية  (3)

أصّروا على عتوىم ػ ِف مهب ا٢بسرات ، والت ساعة مندـ  ، بعػد دمار  ا٢بضارة وأىلها  : 
 قاؿ تعاذل  :

ُنوَف ِبُكلِّ رِيٍع آيًَة تَػْعبَػُثوفَ }   َوِإَذا .  اِنَع َلَعلاُكْم َٚبُْلُدوفَ ػَوتَػتاِخُذوَف َمصَ .  أَتَػبػْ
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P(3 ){ ْشُتْم َجباارِينَ َبَطْشُتم َبطَ 
P. 

 وقاؿ عّز شأنو :  
َأفَػَلْم َيِسّبُوا ِف اأْلَْرِض فَػَينُظُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الاِذيَن ِمن قَػْبِلِهْم َكانُوا َأْكثَػَر }  

ًة َوآاَثرًا ِف اأْلَْرضِ  ُهْم َوَأَشدا قُػوا ُهم ماا َكانُوا َيْكِسُبو  ،ِمنػْ فَػَلماا َجاءتْػُهْم  .َف َفَما َأْغَُب َعنػْ
َن اْلِعْلِم َوَحاَؽ هِبِم ماا َكانُوا بِِو َيْستَػْهزُِئوف  فَػَلماا  .ُرُسُلُهم اِبْلبَػيَِّناِت َفرُِحوا ٗبَا ِعنَدُىم مِّ

يَنَفُعُهْم ِإٲبَانُػُهْم َلماا  فَػَلْم َيكُ  .رََأْوا أبََْسَنا قَاُلوا آَمناا اِبّللِا َوْحَدُه وََكَفْرََّن ٗبَا ُكناا بِِو ُمْشرِِكَْب 
P(3){رََأْوا أبََْسَنا ُسناَت اّللِا الاٍِب َقْد َخَلْت ِف ِعَباِدِه َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلَكاِفُروَف 

P. 
 أال  ، وإف أبس هللا آلٍت ، فهل تنتظروف  انتظار العاجز عن اٚباذ القرار حٌب يدٮبكم 

وزالزؿ وطوفاَّنت أو قيامة ، أو غّب ذلك  قصف وأعاصّب أبس هللا غاضبًا مدمرًا ِف خسف و 
من اآلايت ، ومقدمات كل ذلك ِف عصرَّن ىذا ،  ىي للمستنّبين أظهر من الشمس ِف رائعة 
النهار ، اقرأوا اآلية التالية وأنظروا ، مث خذوا طريق ا٢بق الذي ىو ا٣بّب والذي ىو ا١بماؿ . 

 لو تعاذل : قبػل أف يتحقق شيء من ىذه اآلية ، قو 
َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأف أَتْتِيُهُم اْلَمآلِئَكُة َأْو أيَْيتَ رَبَُّك َأْو أيَْيتَ بَػْعُض آاَيِت رَبَِّك }  

يَػْوـَ أيَْيت بَػْعُض آاَيِت رَبَِّك اَل يَنَفُع نَػْفًسا ِإٲبَانُػَها دلَْ َتُكْن آَمَنْت ِمن قَػْبُل َأْو َكَسَبْت ِف 
ًرا ُقِل انَتِظُروْا ِإَّنا ُمنَتِظُروَف ِإٲبَاهِنَا  P(1 ){َخيػْ

P. 
 * * * * 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 314ػ  334سورة الشعراء ،  اآلايت   (3)

  .  41ػ    43سورة غافر ،  االايت   (3)
 . 314سورة األنعاـ ، اآلية   (1)

  
ا وعدَّن بو آنفًا ، ٖبصوص ٤بعات  عن القرآف الكرًن  واآلف  ، بعد ىذه ا٤بقدمة ، نبدأ بعرض م

والذي أنزؿ  عليو  القرآف صلى هللا عليو وآلو  وعن الفلك . حيث سيكوف تركيزَّن إف شاء هللا  
وأخذوا ٕبكم   كلو ، إذا أعمل قادتو عقو٥بم على ما نعتقد أف فيو الفائدة  للمجتمع اإلنساين
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تجرد وموضوعية ، إذل ٕبوثنا اآلتية ضمن ىذا الكتاب نظر ا٤بؤٛبن هللا وٗبا أنزؿ هللا ، َّنظرين  ب
على أغلى أمانة ٞبلها اإلنساف : نفِسِو وشرِفِو ، وشرِؼ اإلنسانية ، وابختصار ديِن هللا القيم 

 الذي أشار إليو سبحانو بقولو تعاذل : 
يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اّللِا الاٍِب فَ }   َهافََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ اَل تَػْبِديَل ٣ِبَْلِق  ،َطَر النااَس َعَليػْ

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنا َأْكثَػَر النااِس اَل يَػْعَلُموَف  ،اّللاِ  ُمِنيِبَْب ِإلَْيِو َواتػاُقوُه َوَأِقيُموا  ،َذِلَك الدِّ
وََكانُوا ِشيَػًعا ُكلُّ ِحْزٍب ٗبَا  ِمَن الاِذيَن فَػراُقوا ِدينَػُهمْ  ،الصابَلَة َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَْب 

P(3){َلَدْيِهْم َفرُِحوَف 
P . 

صلى هللا عليو وآلو والبشرية كلاها مع رسولو ٧بّمد صلى  اً وقولو تعاذل ٨باطباً رسولو ٧بّمد 
هللا عليو وآلو ، ليعقلوا ما شرع ٥بم من الدين ، وليعقلوا حقيقة اإلسبلـ .  اإلسبلـ الذي كاف 

السالفة : فكّمل نوح ما كاف قبلو ، وما ئع متناسبة مع كل عصر من العصور ، شرا منذ آدـ 
ما كاف قبلو ، نقضو ، وجاء إبراىيم شيعًة لنوح ، مكمبًل ما جاء بو  وما نقضو ، وكمل موسى 

عيسى ما جاء بو موسى  ، وما نقضو ، إذل أف جاء ٧بّمٌد صلى هللا عليو وما نقضو ،  وكمل 
للنبيْب عليو وعليهم أزكى الصبلة والسبلـ  ، مكِمبلً بوحي  هللا ما أتى بو الرسل من  وآلو  خاَٛباً 

قبلو ، وإ٭با جعل هللا الشريعة الٍب أرسلو  هبا نظاـ دولة مؤمنة تقية  ثرياة عادلة ، دولة واحدة 
دة ، ٰبكمها هللا الواحد األحد بتعاليمو ، وما َّنسها إالا منفذوف . وذلك منه اج عمل عقلي موحِّ

وذلك لقصر الزماف   قياـ الساعة ، أفراداً و٦بتمعات، ونفسي ومادي ، ملزِـ ، منقذ للبشرية إذل 
تطل أشراطها  مة الكربى ، الٍب ِف أايمنا ىذه الواقع بْب بعثة  ٧بّمد ا٤بيمونة ، وبْب القيا

  ٥بػا برؤوسها بْب بر وٕبار وأهنار ، ودرع غيـو  حػرارية تلف األرض  وتعقد 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   13ػ  14سورة الرـو ،  اآلايت   (3)
  

 ا٤بؤٛبرات ،َّنىيك عّما ِف الفلك من مفاجآت داخت حيا٥با ا٤براصد ،فكيف يكوف حاؿ  
 الراصدين .أما اآلية الٍب عنيت فهي قولو سبحانو ٨باطباً رسولو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: 

 

َنا بِِو ِإبْػَراِىيَم }  َنا ِإلَْيَك َوَما َوصايػْ يِن َما َوصاى بِِو نُوًحا َوالاِذي َأْوَحيػْ َن الدِّ َشرََع َلُكم مِّ
يَن َواَل تَػتَػَفراُقوا ِفيِو َكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكَْب َما َتْدُعوُىْم ِإلَْيِو  َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا الدِّ
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ُ ٯَبَْتيب  َوَما تَػَفراُقوا ِإالا ِمن بَػْعِد َما َجاءُىُم اْلِعْلُم  .ِإلَْيِو َمن َيَشاء َويَػْهِدي ِإلَْيِو َمن يُِنيُب اّللا
نَػُهْم َوِإفا الاِذيَن  نَػُهْم َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَػَقْت ِمن رابَِّك ِإذَل َأَجٍل مَُّسمًّى لاُقِضَي بَػيػْ بَػْغًيا بَػيػْ

ْنُو ُمرِيٍب ُأورِثُوا اْلِكَتاَب مِ  P(3 ){ن بَػْعِدِىْم َلِفي َشكٍّ مِّ
P. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  30ػ  31سورة الشورى ، اآلايت  (3)

  
ـْ َعَلى قُػُلوٍب َأقْػَفا٥ُبَا}  P(3){ َأَفبَل يَػَتَدبػاُروَف اْلُقْرآَف َأ

P ..) قرآف كرًن ( 
 

  من أين القرآف ؟
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 .  وقفة قصّبة مع الكمبيوتر 
 ىل ِف القرآف أسرار حسابية ؟  

إذا ثبت أف القرآف منزؿ من عند هللا سبحانو ػ وىو ال ٲبكن إالا أف يكوف كذلك كما 
 سنرى ػ فسيكوف أعظػم  حجة على أىل األرض منذ  تنػزيلو .

 فا٤بطلوب ِف ىذه العجالة  ، إثبات أنو من لدف رب العا٤بْب . 
أف وجوه اإلعجاز ِف القرآف كثّبة وكثّبة جػدًا ، منها ما ىو  ابطِب ومنو اإلعجاز  معلـو

الَبكيبػي  ا٤بوّلد للطاقة  الفاعلة ، وبو ٙبّدى هللا اإلنس وا١بن على أف أيتوا بسورة من مثلو . 
ورانية ابألحرؼ الن( قا٠بًا مشَبكًا ٤با يسّمى 35ومنها ما ىو رقمي معّقد يعتمد البسملة الرقم )

ا٤بوجودة ِف مفاتيح السور ، مثل كهيعص وٞبعسق وغّبىا . وىو  اكتشاؼ ، وىي األحرؼ 
مدىش  ، كشف عن سّر واحد من األسرار الكثّبة  العجيبة  ٥بذه ا٤بفاتيح النورانية  ، الٍب  ىي 

 ٗبثابة ) الشيفرة ( بْب هللا عّز وجّل وبْب أىل الزلفى من عباده . 
رشاد خليفة  ا٤بصري ، أثناء  ار عن سّرِىا ا٢بسايب ، الدكتور _ستوقد قاـ إبزاحة ال

 وجوده ِف األمم ا٤بتحدة مندوبػاً عن حكومتو . و٤بػا  كاف  قد 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .    30سورة ٧بّمد ، اآلية  (3)

بسورة البقرة ، كاف ال بدا  لو  من  عـز على ترٝبة القرآف اجمليد إذل اللغة اإلنكليزية  ، ابدئػاً 
وقفة طويلة ٧بّّبة أمػاـ " بسمميحرلا نمحرلا هللا    ألػم " ما ىو معناىا ؟ وماذا يقوؿ لقراء 

 اإلنكليزية ِف ترٝبتها ؟  
لكَبوين ، وقد آف آوانو لعرض ىذا  عليو ، َوَأ١بػأه إذل العقل اإلوبتكرارىا.. فتح هللا 

ناء القرآف ، إضافة للتحّدايت السابقػة ، ِف ظاىره وابطنو، وتفسّبه التحّدي ا١بديد، ِف ب
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 وأتويلو، وَجْرِسِو وبيانِِو ، وعجيب كنوزه وأسراره . 
 * * * * 

األحرؼ النورانية ) شيفرة ( يفتح هللا ببعضها على أوليائو أبواب السموات واألرض *  
. 

او٥با طامع معاند إالا لفح أو ىوى األحرؼ النورانية من  األسرار ا٤بطلسمة ، ما ح*  
 أو احَبؽ . 

 بسببها وبغّبه اهتم رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو أف بو ُجناة .*  
 ال عرافة وال كهانة ِف فداء عبد هللا والد رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو .*  

ىر ، من األمور لقد كانت ىذه ا٤بفاتيح أو األحرؼ النورانيػة  الٍب ال معُب ٥با ِف الظا 
ا٤بهمة  جدًا الٍب امتحن  هبا هللا اإلنس وا١بن ، فالذين  ا٬بلعوا من الدنيا ، ونذروا أنفسهم 

لكوت   رب العرش العظيم . الذي بيده مرب السموات واألرض بدوف شرؾ ظاىر أو خفي ل
وأخذوا   عليو ، أعطاىم ىيبة ىذه ) الشيفرة ( فخشعوا وخضعوا لوكل شيء وىو ٯبّب وال ٯبار 

الراسخْب ِف العلم ، ٤با ذكرَّنه ِف ٕبث وقد أكرمهم هللا تعاذل فأ٠باىم  ٗبزيد مػن التقوى ،
Pسابق

)*(
P  : و٣بشيتهم من كشف أسرارىا بدوف إذف أو مؤشر، وىو قاؿ سبحانو ، 
را َوَأْخَفى}   P(3){ َوِإف َ٘بَْهْر اِبْلَقْوِؿ فَِإناُو يَػْعَلُم السِّ

P. 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ
 .     3(  سورة طػو ، اآلية 3)

 )*( كتاب ) ا٢بكمة اإلسبلمية ػ ٕبوث من مقتضيات العصر ( .
 ومدحهم بقولو تبارؾ وتعاذل  :  
ْن ِعنِد رَبَِّنا}..  P..{َوالرااِسُخوَف ِف اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمناا بِِو ُكلٌّ مِّ

(3)
P. 

  ،ر ىذه ا٤بفاتيح ، أو من أسرارىا مفهـو التوحيد أفاض عليهم أسراوبنسبة درجاهتم ِف 
ِف ٦باالت تطهّب النفس وتقّرهبا من ابرئها ، أو ِف دفع األذى عن النفس وعن ا٤بؤمنْب ، بشرط  
كتماهنا ، حيث إف النفوس العادية وما دوف العادية غّب مؤىلة ٥با ، على أف فاعليتها وآاثرىا 
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 ت ٚبصُّ أىل العرفاف :العجيبػة وإف كان
ِلُكلِّ أُماٍة َجَعْلَنا َمنَسًكا ُىْم ََّنِسُكوُه َفبَل يُػَنازُِعناَك ِف اأْلَْمِر َوادُْع ِإذَل رَبَِّك ِإناَك }  

P(3 ){َلَعَلى ُىًدى مُّْسَتِقيٍم 
P . . إالا أهنا تنفع وتعمُّ ٝبيع ا٤بؤمنْب 

  و وآلو فقد زعم فريق منهم أنو رجل بو ِجناةٌ أما أىل الشرؾ ِف زمن ٧بّمد صلى الو علي 
قياسًا من جهة على ما كاف سائدًا ِف أايمهم من العرافة والكهانة ، اللتْب تعتمداف ا١بن ، ومن 

كانوا   جهة لزعمهم  أف ا٢بروؼ ا٤بقطعة ، رٗبا كانت من لغة ا١بن  وكبلمهم ، ال سّيما  وأهنم
إلنساف ، وأهنم يعلموف غيب السموات واألرض ، لذلك  وأقوى من ايعتربوف ا١بن خلقًا أعقل 

كاف بعض الناس آنذاؾ يلجأوف إذل ا١بن يسألوهنم عن الغيب ، فكانت شياطينهم تكذب على 
 الناس ، ٗبا دل ينزؿ هللا بو من سلطاف . 

 أما حكاية شق وسطيح وأوصافهما وأخبارٮبا فمطعوف هبا ومعتربة من ٝبلة األساطّب .  
ة عبد ا٤بطلب وولده عبد هللا والد رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وأنو ١بأ إذل وأما قضي 

امرأة  قيل إهنا عرافة تستعْب اب١بن ، فهذا األمر أيضًا ٘بُبا فيو بعض ا٤بؤرخْب على ا٢بقيقة ، 
والواقع أف ىذه ا٤برأة اشتهرت بتقواىا واب٢بصافة وا٢بكمة ، وكاف يقصػدىا الناس لشهرتػها ، 

 انػت تشّب عليهػم ابلرأي فك
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   3سورة آؿ عمراف ،  اآلية  (3)
 .                           23سورة ا٢بج ،  اآلية   (3)

ن ذبح إبنو عبد هللا وفاء لنذره السديد ، والسلوؾ  الرشيد . وعندما  منع العرب عبد ا٤بطلب م
  سبحانو شأف عظيم ، رىط من قومو لّبى رأيها  ِف ىذا األمر ا٣بطّب ، وكاف هلل، قصدىا مع 

أف يكوف صفوة هللا ِف خلقو ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو إبناً للذبيحْب : إ٠باعيل الذي حيث شاء 
فداه هللا بكبش عظيم  ، وعبد هللا الذي فداه عّز وجّل ٗبائة َّنقة  ، وقد أوحى سبحانو  إذل 

رأة ، كما أوحى من قبل إذل أـ موسى عليو السبلـ . وذلك ألف األمر يتعلق برجل ِف تلك ا٤ب
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ْب ، وقد جعل هللا ىذه ا٤بقدمات صلبو أعظم رجل ِف اتريخ البشرية ٧بّمد رسوؿ هللا وخاُت النبي
 . ، إعزازاً وتكرٲباً لو ولبيتو الكرًن ، بسبب دورىم  ا١بهادي التارٱبي العظيم

القـو : كم فدية الرجل عندكم ؟ فقالوا : عشر نياؽ ، فقالت ، ضعوا  فسألت ا٤برأة 
عبد هللا ِف جانب ، وضعوا ِف جانب آخر عشر نياؽ ، مث أرسلوا القداح ، فإذا اختارت عبد 
هللا فزيدوا عشرًا ، وىكذا حٌب تتحوؿ القداح عن عبد هللا . وّٛبت مشيئة هللا ، إذ ظّلت 

، وعندما أصبح عدد  ، ِف كل مرة تزاد معها اإلبل عشراً مرات  القداح ٚبتار عبد هللا عشر
اإلبل مائة ، ٙبولت  القداح إذل اإلبل ، وىو فداء ما عرفو اتريخ العرب ، ٙبّدث بو القـو طويبًل 
ِف أنديتهم ، وٙبّدثت بو الركباف ، وٙبّدثت بو األجياؿ  وما زالت . وما أروع عبد ا٤بطلب ، وما 

أعمقو ، حيث إنو أصّر على إرساؿ القداح ، بعد ذلك ثبلث مرات تباعًا وِف  أصدؽ إٲبانو وما
 علىٝبيعها تقع القداح على النياؽ ، وعندىا تنّفس الصعداء ال حرصًا على عاطفتو وال حرصاً 

أنو ، ربّو ورّب عبد هللا ػولده ، وال حرصاً على مشاعر العرب ، وإ٭با حرصاً على رضى هللا عّز ش
عرب والعجم ، رّب العا٤بْب ،  وىكذا  أصبح على يقْب  ال يعتوره أدىن شك أف األمر  ، ورّب ال

كلو ، إ٭با ىو بتدبّب من هللا سبحانو وبعنايتو ورٞبتو ، وأنو سبحانو  ابتبله فنجح ِف اإلبتبلء 
 فجزاه خّب ا١بزاء . 

،  رجبًل كاف  أعلػى  يد امرأة ؟! ىي كلمتو سبحانو ٯبريها على يد من يشاء  من عباده 
 أـ امرأة ، ولشّد  ما ٯبرح  مفهـو التوحيد والفكر اإلسبلمي

 
 
 
 
 
فيما بعد ، أف ينسب ذلك إذل الكهانة أو العرافة أو ا١بن . إ٭با ىي  ا٢بنيفية ، حنيفية إبراىيم   

، الٍب كاف ما زاؿ عبد ا٤بطلب ٧بافظًا حريصًا  عليها ،  وىو الذي يعرؼ بيقينية عظيمة ، أف 
هللا وحده تبارؾ وتعاذل  ىو الذي ىّيأ لو وإلبنو من أمرٮبا فرجًا و٨برجًا . وكلمتو ألبرىة األشـر 
الذي قاد جيشًا ٥بدـ الكعبة  ، ما زالت تدوي ِف ٠بع البشرية : ) أما الشياه فأَّن رهّبا وللبيت 

 رّب ٰبميو ( . 
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، ومّزؽ أبرىة وجيشو شّر إذ ٞبى رب البيت بيتو ، والبلئذين ببيتو وصدؽ عبد ا٤بطلب  
٩بزؽ . فلو كاف عبد ا٤بطلب يؤمن ابلعرافة وأبف ا١بن  أتيت ابلغيب ، لكاف ١بأ للعرافة وللجن  

 ليدفعا عن البيت العتيق الذي يتوذّل ىو سدانتو . 
وأما األواخر ، وخاصة ِف قرننا ىذا العشرين ، فهم أيضًا ، وِف سياؽ ما اهتموا بو ٝبيع  

ومبدأ النبوة أصبًل ، فقد اهتموا ٧بّمدًا صلى هللا عليو وآلو ٕبالة من ا١بنوف ، ولكن األنبياء ، 
بصياغات وعبارات مستحدثة ، أبرزىا أف ما تركو ىو حالة من ا٥بذايف ، ىي من نتاج العقل 
الباطن ، مع أتكيدىم أف صاحب ىكذا حالة  ، يكوف حديثو فوضى ال يقّره عقل وال علم وال 

يث إهنم دل ٯبدوا ثغرة لينفذوا منها سواء ِف شخصية ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو  أو منطق ،  وح
ِف القرآف  الكرًن ، فقد ٛبسكوا هبذه األحرؼ ا٤بقطعة ، واعتربوىا مصداقاً لنظريتهم واهتامهم ، 

كمن إذ إهنا ال تعِب ألحد شيئًا ، متوقفْب عندىا ، متعامْب  عن البناء الشامخ للقرآف العظيم ،  
ال يرى من الكعبة إاّل مزراهبا الذي من ذىب ، مث يقف عند ظاىر بريقو ، َّنسيًا حقيقة معدنو 

 فضبلً عن سّر الرٞبة الذي فيو . 
وأصحاب ىذا الزعم ، ىم من الغربيْب خاصة ، الذين اشتغلوا بعلم النفس وبعض  

العقل وا٣بلق والبحث  أتباعهم من ا٤بسلمْب ، الذين ، وبدوف أدىن مسؤولية ِف ٞبل أمانة
ءتو ، ِف وقت هم  ِف حاالت كثّبة  حٌب ٦برد قراالعلمي ، اطرحوا القرآف ، ودل يكلفوا أنفس

 ٯبهدوف فيو  
 
 
 
 

أبصارىم وأعصاهبم وكواىلهم ، بقراءة  أٞباؿ من الكتب ، فقط ألهنا مكتوبة بلغة ا٤بتفوقْب  ِف 
ف أكثر ىذه الكتب ٧بشّوًا ابلضبلالت والبدع حقل ا٢بضارة اآللية ، أو مَبٝبة عنها . ولو كا

 دمارىا وىدمها على نفسها . ات ، ولو كاف ِف ٝبلة ا٢بضارة آلةا٤بهلك
واجب ديِب  ،  وصحيح  أف الثقافة العالية  والتوّسع فيها مطلب رئيسي ، وىو عندَّن 

لعقل ا٤بستنّب ، وليس شرطو أف يكوف اب باره ِف ٝبلة العبادات ، إالا أفا واعتينبغي ا٢بّث عليو 
، أٮبلوا حٌب العْب الضيقة وا٤بؤسف جدًا أف ىؤالء األتباع  والعينْب الضيقتْب .ابلنفس التابعػة 
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، وىم  يرّددوف اىػم الفكريػة يقولػوف ويكتبػوف واستناموا إذل طريقة التلقْب : أسيادىػم ، ِف فوض
 وينسخػوف .

والعقل والكرامة ، يعاقػب هللا سبحانو على ونعمة العقل ، وىذا ىدر لكرامة اإلنساف  
  . التفريط هبما ، فساداً وإفساداً ، وضبلالً وإضبلالً ، ويعذب على ذلك ِف الدنيا واآلخرة

ى ِلُفُتوَحات واجملّرة وما بينهما ، وِعْلِم  ما كاف أدؽ وأعظم ، بَػلَ ْلِم ما ِف الذرة بلى ِلعِ  
ْب ٥بم أنو ا٢بق ،  بلى للفكر ا٤بقارف والثقافات ا٤بقارنة وِف األنفس حٌب يتبالعلم ِف األفاؽ 

النافعة ا٤بؤدية إذل رضى هللا ورضوانو ، بلى للتفاعل وتلقيح ٝبيع معطيات اإلنساف ابألفضل 
واألحسن حسب مقاييس الشريعة اإللػهية ، أخذًا وعطاء ، وٛبثبًل للنافع  ، و٘بنبًا للضار ، 

ة  فإف ا٢بكمة ضالة ا٤بؤمن  يطلبها أين ٯبدىا ، كما جاء ِف وٙبذيرًا من ا٣بطر . وابلنتيج
 ا٢بديث الشريف . 

ولكن ال ٤بصنفي  الكتب  الٍب ببل موازين وال معايّب وال تستند إذل علم وال كتاب مبْب  
، ومكدسي األوراؽ ٙبت عنواف  أهنم من أىل الفكر ، وال يفكروف ، إنتاج على طريقة اآللة  

 ل ورويّة وال مسؤولية أماـ هللا فأين يذىبوف وهللا يقوؿ  : ْعماؿ عقبدوف إِ 
  

 
 
 
 
 

ْن َحْيُث اَل يَػْعَلُموَف }..  P(3 ){ ي ٥َبُْم ِإفا َكْيِدي َمِتْبٌ ػَوأُْملِ  .َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّ
P. 

 ال لتجار الفكػر ، وا٤برابْب  ابلكلمة ا٤باكرة ، وأثواهبا ا٤بستعارة ،  الذين  
 ورسػولو وٱبونوف أماَّنهتم زحفاً وراء ماؿ أو شهرة أو كليهما ٦بتمعْب .ٱبونوف هللا 

 واي ويلهم يـو يطالبهم هللا بقولو سبحانو :  
P(3 ){اَي أَيػَُّها الاِذيَن آَمُنوْا اَل َٚبُونُوْا اّلّلَ َوالراُسوَؿ َوَٚبُونُوْا َأَماََّنِتُكْم َوأَنُتْم تَػْعَلُموفَ }  

P. 
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رًا ، ال للمقلدين على طريقة القرد واإلسكاِف الذي سّن السكْب وأخّبًا وليس آخ 
ومّررىا على عنقو فقّلده القرد ، فذبح نفسو ، إالا أف مقلدي أىل الباطل والفكر الباطل ، 
إضافة إذل أنفسهم  ، أدموا اإلنسانية وهتجموا على رسالة السماء  الٍب ىي اإلسبلـ  والذي ىو 

هللا  بعّزتو سبحانو وعد بنصرتو  فا و٘برٰبًا ، ولوال  أزالوا ٰباولونو طعنًا  سفينة ٪باة البشرية وما
وإظهاره على الدين كلو إذل قياـ الساعة  لكاف ِف ذابئحهم منذ زمن طويػل . قولو تبارؾ وتعاذل 

 : 
ي}   ِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه ُىَو الاِذي َأْرَسَل َرُسوَلُو اِب٥ْبَُدى َوِديِن ا٢ْبَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

P(1){ اْلُمْشرُِكوفَ 
P. 

قببًل ، على كوكبنا ىذا ، وغدًا بعد ا٤بوت ومن ىو ا٣باسر ومن الرابح  ، آنيًا ومست 
  ،منها الرائع ٝبااًل ولطافة مناخوعلى غّبه من الكواكب ، الٍب يقوؿ العلم  إف واإلنبعاث عليو 

لطّباف ،ومنها ا٤بوحش ا٤بفزع ، حيث تصل درجة وىناءة  جاذبية يستطيع اإلنساف  معها ا
 ا١بذب إذل ثقل مرىق ، ابلكاد يستطيع اإلنساف معهػا قلػع قدميػو من األرض ، وتصل درجػة 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   01ػ   00سورة القلم  ، اآلايت   (3)
 .  33سورة  األنفاؿ  ، اآلية   (3)
 .    11اآلية   سورة التوبة ، (1)

 
ا٢برارة إذل درجة غلياف  ا٤بػاء كما ىو ِف الزىرة  ، وذوابف ا٢بديد كما ِف عطارد ، وىذه األمثلة 
ليست للحصر والتحديد ، وإ٭با ألخذ فكرة أولية ، عن حكاية ا٣بلود ِف نعيم أو ا٣بلود ِف 

 جحيم . 

 
 تقدـ  ببل غاية  :
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ذين يدىشهم التقدـ العلمي ِف الكوف  وِف ذات ا٢بقيقة أف كثّبًا من الناس  ، من ال 
اإلنساف ، نراىم يتعاملوف مع ىذه ا٤بدىشات ، بدوف غاية ، يرتبطوف هبا ويبذلػوف ا١بهػود  
للحصػوؿ عليػها أو الوصوؿ إليها ،  و٪بػد أهنػم مثػبًل  يعتقدوف إبمكاف أف يغػزوا  الكػوف ، 

 العلمية .  ويسكنػوا الفلك ،  اعتمػاداً على التقنية
صحيح أنو حلم  ٝبيل ، وصحيح أف العلم ما زاؿ يراود الفضاء ، وأف ابإلمكاف   

الوصوؿ إذل غّب القمر . ولكن تبقى ا٢بقيقة الٍب تنغص ىػذا ا٢بلم ، وتدعو اإلنساف ألف ٰبَـب 
ا٢بلم ػ ، إذ أف ا٤ببليْب  ماتوا قبل  ىذا اإلمكاف ػ  وف أكثر واقعية ،  وأبعػد عمقًا .نفسو  ويك

وسيموت مبليْب  مثلهم بعد ىذا اإلمكاف  ، إذا أمكن ىذا اإلمكاف ، ألنو سيكوف وقفاً  ػ أقلاو  
حٌب هناية العاـ ألفْب ػ على رواد الفضاء وحفنة من أثرايء العادل . فما ىي ا٢بصيلة  الدنيوية 

الوصوؿ ؟  أـ ىي  واألخروية ،  للذين ماتوا قبل ىذا الوصوؿ ، والذين سيموتوف  بعد ىذا
 مباىاة القرعاء بشعر بنت ا٣بالة ، أو  افتخار األعمى بزرقاء اليمامة ؟ 

فهبّل سألوا  عن أدوارىم ومسؤولياهتم ِف ا٢بياة الدنيا ىذه  ، أيرضوف ابلتبعية للقوي  
أيكلوف من فتات خبزه ؟  أـ يبحثوف عن السبل  الٍب ٘بعلهم أقوى منو ، وصواًل إذل الغاية  

  ،فضائية ، على حساب  شعوب مقهورةٍب ىو شّذ عنها وا٫برؼ على مًب صاروخ أو مركبة ال
 الغرثى واألفواه الفاغرة ، جوعاً وعجباً ونصباً : ومبليْب  البطوف 

َأَو دلَْ َيِسّبُوا ِف اأْلَْرِض فَػَينُظُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الاِذيَن َكانُوا ِمن قَػْبِلِهْم َكانُوا }  
َن اّللِا ِمن  ًة َوآاَثرًا ِف اأْلَْرِض فََأَخَذُىُم اّللاُ ِبُذنُوهِبِْم َوَما َكاَف ٥َبُم مِّ ُهْم قُػوا  َواٍؽ ُىْم َأَشدا ِمنػْ

}P(3 )
P. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .      33سورة غافر ،  اآلية   (3)

كانت أعظم من    ) أطلس  ( ، أهنا فما شفعت ٥بم حضارة  ، قيل فيها ، كحضارة
وال شفعت ٥بم قّوة  ، َّنىيك عن إغراقهم  ِف ا٤بعاصي والذنوب . فبأية  قوة حضارتنا اليـو ، 

عذابو وغضبو سبحانو  وتعاذل عنها عذاب هللا ، وقد قضى أف ينزؿ هبم يقوف أنفسهم ويدفعوف 
 عّما يشركوف . واليـو كاألمس ، واألمس كسابقو .

 تتحوؿ إذل قراصنة ودين التوحيد ٩بنوع :  ُأَمٌم 
 صدؽ هللا العظيم .} ِإفا اإلْنَساَف لََيْطَغى {  نعم ،  
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 طغى اإلنساف ِف ميزاف ا٢بضارة وهللا عّزت قدرتو يقوؿ لو :  
P(3 ){ َوَأِقيُموا اْلَوْزَف اِبْلِقْسِط َواَل ُٚبِْسُروا اْلِميَزافَ .  َأالا َتْطَغْوا ِف اْلِميَزافِ }  

P. 
وىو يعمل كذلك  على مسخ األرض ، ففي ا٤بدف الكربى من أورواب  إذل أمّبكا  إذل  

، تضّيق أنفاس الناس لتناقص األكسجْب ِف ا٥بواء وتزايد اثين أوكسيد  لياابف الصْب إذل ا
الكربوف فمن ىذه الزاوية فقط يسّبوف اب٘باه الكارثة ، فكيف سيكوف ا٢باؿ مع بقية الزوااي 

 فتاكة واألسباب ا٤بدمرة ؟ ال
أما السبب األساسي ِف الوجو القبيح للحضارة ، ىو نسياف أف ا٢بضارة إبٯبابياهتا  

 وٝبالياهتا  ، ىي من نعم هللا وعطاءاتو ورٞبتو : 
P..{َوِإف تَػُعدُّوْا نِْعَمَت اّللِّ اَل ُٙبُْصوَىا}.. 

(3 )
P. 

ينذر ابلعذاب الشديد الذين يكفروف بنعمو، و ر الشػاكرين ، ابلزايدة من فضلو وهللا يبشّ  
 يعِب ال يشكروف هللا عليها ال قوالً وال عمبلً ، قولو تعاذل:

P(1 ){ لَِئن َشَكْرُُتْ أَلزِيَدناُكْم َولَِئن َكَفْرُُتْ ِإفا َعَذايب َلَشِديدٌ }..
P. 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  5ػ  4  سورة  الرٞبن ، اآلايت (3)
 .    10سورة إبراىيم  ، اآلية   (3)
 .   3سورة إبراىيم ، اآلية   (1)

 ٩باً ، وأفراداً وٝباعات بْب خسف وقصف، ومدَّنً وأصيب بو قرى والعذاب  يضرب بو أو ي   
 وحروب وفًب ، وببلءات وأمراض ،  وخوؼ و٦باعات : 

ًة مُّْطَمِئناًة أيَْتِيَها ِرْزقُػَها َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍف َوَضَرَب اّلّلُ َمَثبًل قَػْريًَة َكاَنْت آِمنَ }  
P(3 ){َفَكَفَرْت أِبَنْػُعِم اّللِّ فََأَذاقَػَها اّلّلُ لَِباَس ا١ْبُوِع َوا٣ْبَْوِؼ ٗبَا َكانُوْا َيْصنَػُعوَف 

P. 
 ونسياف كوف النعم  من لدف هللا ،  كفر ابلنعم ، ونسياف ذلك مدعاة  لعدـ شكر هللا 

 عليها .  والشكر إ٭با يكوف قوالً وعمبلً ، سداداً ورشاداً ، وعدالً واستقامة .
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حده دوف شريك ، نعم السبب الرئيسي ِف قبح ا٢بضارة ، ىو التحّوؿ عن عبادة هللا و  
النفع فيما خلق هللا   الناس ، وتعّلق القلوب ٗبصادر والوالء ٤براكز القوى ِفإذل عبادة الذات 

نصراؼ عن وىذا الوالء وىذا التعّلق  فيهما شرؾ خفي وٮبا عبادة لغّب هللا . فاإلسبحانو ، 
، إ٭با ينتػج عنو تفريغ اإلنساف استغاثة وجهادًا وثقًة وتوّكبًل دعاء و حده ، و التوّجو التعّبدي هلل 

 من الصفاء والعافية ، وا٢بدس ا٤برىف الذي ال يستمر إالا مع اإلٲبػاف ا٤برىف .
   ،ىو فطرة وعهد ِف أعماؽ اإلنساف التوحيد ، توحيد هللا ،  جّلت عظمتو ، وحيث إف 

كل إنساف ، فنستطيع أف نقوؿ ببساطة ، إف أىم األسباب ِف غرؽ اإلنساف ِف وحوؿ ا٢بضارة 
وقباحاهتا ،  وخنق ٝبالياهتا وأصالتها الٍب فيها السعادة ، ىو عدـ التوحيد ،  وبعبارة أخرى ىو 

٤بزعزع ، نتيجة للتوّجو البهيمي بعيدًا عن كماؿ ا٢بقيقة  اإلنسانية ، الذي ال فكر التوحيد ا
 يكوف إالا ابهلل وهلل وِف سبيل هللا . 

   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  333سورة النحل ،  اآلية   (3)

 
 

 ورفع اآلذآف  بوجلمن ىنا اإلنػذار ابلدامار  ، ومػن ىنا قرع الناقػوس ٖبوؼ ، 
 إف التوحيد ِف خطر  :

العدؿ وا٤بساواة ت رااي ٙبتتمع اإلنساين وٗبا أف توحيد هللا سبحانو يدعو إذل وحدة اجمل 
وا٢بريػة ، يرفدىػا ا٢بق  ويرفدىػا ا٣بّب ، ويرفدىػا ا١بمػاؿ ، وتلك ىي أركاف  الشريعػة اإللػهيػة . 
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ىو أصل الدين ػ ِف خطر ، فإف أىل األرض  إذف ٝبيعاً فما داـ التوحيد ، ىػذا األصل ػ الذي 
 فػي خطر ػ إالا من رحم رّبك . 

التوحيد ِف خطر ؟  نعم ، وقد أُلِغَي من القػارات ا٣بمس ، لوال بعض البقاع القليلة   
جدًا ، والضيقة جدًا ، حيث حوصر فيها  وضّيق عليػو ، ٙبت وطأة القمع الشرس وا٤ببلحقة 

لتعذيب وسفك الدماء  ، بقيادة حلف إسبلمي ػ  نصراين ػ يهودي  ػ ٙبت شعار ا٤بوتورة وا
 الدٲبقراطية .

إذف ابسم الدٲبقراطية  تشّن ببل ىوادة ، ا٢برب  على اإلسبلـ ا٢بقيقي ، ألنو رسالة  
 السماء الٍب فيها خبلص البشرية ، ألنو دين هللا .

ذا ا٢بلف الشيطاين ا٤بثلث ، الذي فالتوحيد ٩بنوع  ، ٗبوجب قرار دورل صادر عن ى 
 ٲبثل  أعداء هللا ِف القرف العشرين على ىذا الكوكب : 

دين هللا ٩بنوع  ، إذف أعداء هللا ِف خطر ، يقيناً ىم على حافة ا٥باوية .  وإذا كانوا منعوا  
 العدالة ِف األرض ، فليمنعوا  عدالة السماء . 

 معلن :البلأخبلقية  ... شعار حضاري  عا٤بيٌّ 
 

ٰبكم  العوف أو ا٤بساعدة  ، فمن البديهي أفج اإلنساف  إذل أي لوف من ألواف إذا احتا  
على مراكز القػوى ، الذي ىو هللا سبحانو ، اترة من العقل ابللجوء إذل األقوى يعِب إذل ا٤بهيمن 

اًل ، وأعّز وأزكى ، هللا إذل األسباب  ، واترة من األسباب إذل هللا ، واأُلوذل أوذل وأرقى وأكثر عد
 وأشرؼ وأعلى ، وأبلغ  قرابً وأكثر حباً أما مع الثانية فينبغي العمل ضبطاً وربطاً مع مراكز

 
ـ ، الذين  للعواُل  هبا إليو سبحانو َيساَرَىا وسائل يُػتَػَوسَ ا القوى ومتفرعاهتا ، على أساس أهن 

اية ،  أما شرؼ الوصوؿ إذل الغاية بدوف والواسطة ما دامتا توصبلف إذل الغيراتحوف إذل الوسيلة 
وٱبتصهم بعلمو  وبفضلو وبرٞبتو ، اـ ، وإ٭با ىو ٤بن ٯبتبيهم هللا وسيلة وال واسطة  ، فليس للعو 

، فإذا كانت كلمة هللا  ىي العليا ِف ظّل شريعتو ، وِف ّظل كلمتو  على أف يتما نشاط الفريقْب ،
 اإلنساف أبخيو اإلنساف . ، اسَباح الناس وسعدوا برهّبم ، وسعد

ولكن الشائع  بْب األفراد ، وبْب الدوؿ ، ِف حضارة ىذا العصر ، ىو التنافس الشديد  
، من أجل الوصوؿ إذل أىل ا٢بل والربط ، من الساسة والعسكر ، وأرابب ا٤باؿ ، وطواغيت 
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ر والتزاحم  وا٢بسد، إذل التناف ا٤بوميائي ، احملّنط ، مػّما يؤّدي فة التبنية ، والَباث ا٤بكرور ، الثقا
وإذل تكاثر النماذج ا٤بفرغػة من ا٤بناقػب  والقيم  والتجّدد النورانػي ، من جانب من جانب ، 

 آخر . 
وىكذا يبذؿ الوصوليوف ، على درج ا٤بادية ، مااًل وعرقػًا ، وىدااي وتزلفًا ، وجهوداً   

 كرامات .ّبة ورايء ، بْب زحف وركوع وىدر  كب
  يغضب من ذلك  . وغضبو عقوبتو .وهللا 
فعلى صعيد األفراد ، من لو استطاع  أف يكوف مطية ، أو حٌب أسّبًا عند حاكم ، أو  

متسلط ، أو َّنفذ من أكلة ا١ببنة  ، وحظي منو ٕباجتو ، فذلك ىو الذكي  ذو العقل الكبّب 
َمى على ىذا الػهـر األقداـ ا٤بفلح ا٤بنجح . ومن دل يستطع يتدرج على ا٥بـر ا٢بضاري ، وكم َتدْ 

 والركػب ، للوصوؿ إذل أىػل ) السراايت ( .
 وهللا يسخط على ذلك . وسخطو عذابو .  
أو   ،صص ال تبػرأ ، إالا عند جنػراؿوتبقى ِف صدور  الطموحْب على صعيد الدنيا ، غ 

نقبلب ا٤بقاييس أّي ضابط أو حٌب شرطّي . ىػذا ِف ببلد األمػاف . أما ِف ببلد الفلتاف ، وا
 ى القيم ،  فعند زعيم ا٤بيليشياوفوض

 
 
 
 
 
 البلدينية والبلأخبلقية أو عنصٍر من عناصره ا٤بسلحْب ، أو السفاحْب  ... ابسم الدين  . 

وابسم الدين  قتلوا وهنبوا واعتدوا ورّوعوا الشيخ والصيب وا٤برأة والطفل الرضيع ، ولقد  
شعوهبم ا٤بقهورة بدٲبقراطياتكم  هللا فيهم وِفرؽ ، أفبل تّتقوف ادة الغرب والشلفحتكم َّنرىا اي ق

وف ويضّموف زىرة العجيبة . والعْب الطماحة ،  أبدًا على السدة ، حيث منها  " الشطار " يشمّ 
 وىكذا ضحاايكم بْب التآمر السياسي وا٣بلق ا٢بضاري ا٥بجْب . ا٢بياة الدنيا .

          
 .  وهللا ٲبقت كل ذلك        
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 لذلك  القيامة الصغرى وأىوا٥با على األبواب . 
الشعوب الٍب أعلنت جّدًا ٙبت راية العلمنة  ، أو  ٪بدىا منطقًا مقبوالً ولغة ) الشطار (  

استقبل٥با كلّيًا أو جزئيًا عن هللا جلات عظمتو وعزا شأنو ، وعن رسالتو الٍب تقرأ ِف اإلذاعات  
اف أو ِف حّي ىاردل ِف الوالايت ا٤بتحدة " وهللا أعلم حيث يضع كما يقرأ النشيد الوطِب ِف لبن

 رسالتو " . 
ا مع الدنيا ومعظم الناس مع ىذا ا٤بنطق فريقاف : األوؿ فريق البلدينيْب ، الذين  تعاقدو  

اآلخرة ، ٤بدة ِف العقد أقصاىا مائة سنة ، مع حسباف ا٤بفاجآت ، من صدـ وبَب وموت ضد 
 ا إبحالتها على شركات التأمْب . ومرض ... ٰبتاطوف ٥ب

، حيث لدىاة بْب ملحد ومشرؾ  ومنافق ، ومنهم دينيو الثوب والفريق الثاين ىم ا 
ا٤بصطنع والتمسكن ، يتذرعوف إذل صيدىم ابلتواضع  ا١بوىر يقرئكم السبلـ ، ٘بار  فجار

 وا٤بداىنة : 
ٱُبَاِدُعوَف اّلّلَ َوُىَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموْا ِإذَل الصابَلِة قَاُموْا ُكَساذَل يُػَرآُؤوَف  } .. 

P(3){ النااَس َوالَ َيْذُكُروَف اّلّلَ ِإالا َقِليبلً 
P. 

 وقولو سبحانو كذلك فيهم : 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   303سورة النساء ، اآلية   (3)

ِف قُػُلوهِبِم  ٱُبَاِدُعوَف اّلّلَ َوالاِذيَن آَمُنوا َوَما ٱَبَْدُعوَف ِإالا أَنُفَسُهم َوَما َيْشُعُروَف } 
P{  ماَرٌض فَػَزاَدُىُم اّلّلُ َمَرضاً َو٥َبُم َعَذاٌب أَلِيٌم ٗبَا َكانُوا َيْكِذبُوفَ 

(3 )
P. 

، ونسوا كفر فرعوف  وىاماف  وىاروف سى اريْب ( الذين تلبسوا  دور مو أو ىم من ) ا٢بو 
 وشغفوا حّباً بقاروف ... ... 

والعا٤بية الٍب نتحدث ة  البلأخبلقية الدولي، ِفل ذلك  يتداخل على سبيل التفصيل وك
 عنها . 

ركائز اإلنسانية ، وأمثلة  على ما شّوه أىل ا٢بضارة  ِف ا٢بضارة ، تلك القيم الٍب ىي 
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 سبحانو ،  قواسم مشَبكة ، بْب  الشعوب  على اختبلؼ األجناس وا٤بلل أراد هللاوالٍب ىي كما 
، الٍب ىي ثوابت ِف مفاىيم  البشػر ،  ال تؤثر  ِف النظر إذل قيمتها اإلٯبابية ، ال العصور ،  وال 

 مزاعم ا١بدلية التارٱبية والصراع الطبقي . 
نشداف ا٢برية ، والعفة ، وىذه الثوابت ، مثل نصرة الضعفاء ،  ومكافحة الظلم  ، و 

... لم والتسامح ، والدفاع  ا٤بشروعوا٢بكمة ، وا٢بشمة ، والكـر  والشجاعة ِف ا٢بق ، وا٢ب
 إذل آخر ما ىنالك من أصوؿ وفروع األخبلؽ ، الٍب  هبا يكوف اإلنساف  إنساَّنً ، واألمم أ٩باً .

األمم ، ٙبّولت إذل أما إذا طغى فيها اإلنساف سقط من إنسانيتو ، وإذا طغت فيها 
عصاابت لصوصية وقرصنة ، كما ىو واقع ا٢باؿ ، والشواىد على ذلك ماثلة للعياف ، مدوية 

ا٢بقّبة السافلة ، كما تنطق هبا ا٤بدافع والقذائف عرب عنها طرؽ التهديد واالبتزاز ِف اآلذاف ، ت
قلوب مبليْب األطفاؿ ،  واستعراضات األساطيل ِف البحار واألجواء ، والٍب تزرع ا٢بقد حٌب ِف

الذين  ٰبلموف وٮّبهم األعظم  أف يكربوا لينتقموا وىم سيشكلوف ِف ا٤بستقبل القريب أكثر من 
 ثلثي العادل ، فكيف  تفهمػوف الدين ، وإف  دل  يكن  

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .    34ػ  5سورة البقرة  ،  اآلايت   (3)

الدٲبقراطية ، فأياة دٲبقراطيػة  ٛبػارسػوهنػا ، وإف لػم يكن دٲبقراطيػة ، أفمػا م تزعمػوف لكم دين فأنت
 . أتباعواي يػة سياسػة  تنتهجػوهنا اي قادة  واي سادة أة من أخبلؽ وحكمػة وإنسانيػة  ؟ ،بقي

وىذا   ،وهبم  لتتخلصػوا من ىػذه الورطةوما رأيكم إبابدة ىؤالء األطفاؿ ، يعِب إابدة شع 
مستحيل ، ألف هللا عّز شأنو ٰبفظهػم  وٰبميهػم  حيث قد جعل ٥بػم شأًَّن لن يطوؿ الزماف حٌب 

 يظهره :
َوَمن يَػتَػوَكاْل َعَلى اّللِا فَػُهَو َحْسُبُو ِإفا اّللاَ اَبِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اّللاُ ِلُكلِّ َشْيٍء }  

P(3){ َقْدرًا
P. 

  ا٤بنتقػم ا١ببػار  ، أفػما  ٚبجلػوف مػن نسائكم  ؟ إف كّن ما زلن وإف دل يكن خوؼ من هللا 
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العادل  وفيكّن رئيسات الوزارات يقّدرف أخبلؽ الفروسية  ورجولة الرجػاؿ . وما رأيكن اي نساء 
ورئيسات ا١بمهورايت ، وىل أطفالكم  اي نساء العادل  واي قػادة واي سادة ، أفضل من ىؤالء 

ر٘بفوف  كفراخ العصافّب إذا بّللها ا٤بطر ، ير٘بفوف من ىداايكم  إليهم ، ومٌب  األطفاؿ الذين ي
كاف السم ىدية ، مٌب كانت الصواريخ والقذائف احملرقة ا٤بدمرة  ىدااي لؤلطفاؿ ٛبّزقهػم أو 

 تروعهػم اي نساء العػادل ، واي رجػاؿ العػادل ، واي قػادة  واي سػادة .
 ، ألمم عن دين هللا ، من مستدعيات غضبػو جّلت عظمتووا٫براؼ الفرد وا٫برافات ا 

والعقػوابت بْب معجػل ومؤجل ، وكثّباً ما تكػوف العقوبػات واقعة على إنساف ما ، أو ٦بتمع ما ،  
ولكن أكثر الناس ٕبكػم تعاملهػم  اب٤بعادالت الزمنية  والظاىرية  ، ولعدـ حرصهم  على اإلٲباف 

عنهم ا٢بقائق الٍب ِف ا٤بعادالت اإللػهية ، والنتائج ا٤بَبتبة اه ، تغّيب فة  هللا سبحانو وتقو ومعر 
عليها ، والٍب قد يكوف فيها ا٣بسف والقصف  ، أو اإلغراؽ ِف الرفاه والنجاح الظاىري 

 ا٤بؤقت ، ولكنو ا٤بلغػّم أبسباب الدمار وا٥بلكة . 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .   1ية  سورة الطبلؽ اآل (3)

وىذا واقع ا٢باؿ ِف حضارتنا حضارة القرف العشرين ، ِف شٌب بقاع األرض ، ولكل  
 بقعة حساب  ، وهللا أسرع ا٢باسبْب . 
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(34) 

 بْب القرآف والكتاب ا٤بقدس 
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 ا الزاَبُد فَػَيْذَىُب ُجَفاءً فََأما   ....أَنَزَؿ ِمَن الساَماء َماء َفَساَلْت َأْوِديٌَة بَِقَدرَِىا } 
 ...{ .َوَأماا َما يَنَفُع النااَس فَػَيْمُكُث ِف اأَلْرِض 

 : الرعد ( 33)            
 

َوَقْد  . َقْد َأفْػَلَح َمن زَكااَىا . َوتَػْقَواَىا فََأ٥ْبََمَها ُفُجوَرَىا . َونَػْفٍس َوَما َسوااَىا} 
 { . َخاَب َمن َدسااَىا

 : الشمس (34ػ  3)           
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 العقل ... أـ النفس األّمارة ؟ 
 

 العقل يدرؾ الكماؿ  ... ويتكامل ٖبالقو . 
  

ِف الواقع ا٤بوضوعي  ، إف اتريخ البشرية ا٤بعػروؼ ، ٗبا فيو من إٲباف وإ٢باد ، وفكر 
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ف كماؿ العقل ٗبعُب أنو ينتج الكماؿ . أما وفلسفات ونشاطات عقلية ، ما اّدعى فيو إنسا
ٗبعُب أنو يدرؾ الكماؿ ويتلقاه ، فمتفق عليو عند معظم  الفبلسفة وا٤بتكلمْب وا٤بناطقة  ، 

 سوى قلة من السفسطائيْب ال يعتد آبرائهم . وصدؽ هللا العظيم  ، قولو : 
P(3 ){ َوَما ُأوتِيُتم مِّن اْلِعْلِم ِإالا َقِليبلً } ...

P. 
 وقولو :
P(3 ){ َوُقل رابِّ ِزْدين ِعْلًما} ...

P. 
 وقولو :
ْن ِعْلِمِو ِإالا ٗبَا َشاء} ... P...{ َواَل ٰبُِيُطوَف ِبَشْيٍء مِّ

(1 )
P. 

 فإذف : ىذا العقل يقبل الزايدة ، وإذف فيو قابلية التكامل ، ولكن كيف ؟
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  41ة اإلسراء ،  اآلية  سور  (3)
 .   330سورة طػو ،   اآلية  (3)
 .  311سورة البقرة ،   اآلية  (1)

} وا١بواب : ابهلل ... ٗبا أوصل إليو من التنػزيل مضمونػاً  أف ال ٰبرؼ ، وبعلم لدين بغّب قلم:   
P(3 ){ ِإَّنا ٫َبُْن نَػزاْلَنا الذِّْكَر َوِإَّنا َلُو ٢َبَاِفظُوفَ 

P. 

 قولو تعاذل  :و 
َناُه َرْٞبًَة ِمْن ِعنِدََّن َوَعلاْمَناُه ِمن لاُدَّنا ِعْلًما}  ْن ِعَباِدََّن آتَػيػْ P(3 ){ فَػَوَجَدا َعْبًدا مِّ

P. 
 وٗبا يهدي إليو سبحانو من عرفاٍف مكتوبٍ   :

P(1 ){ ف َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروفَ } 
P. 
 وٗبا يظهره إليو من علمٍ  مكنوٍف :

نَساَف َما دَلْ يَػْعَلمْ . ِذي َعلاَم اِبْلَقَلِم الا }  P(0 ){ َعلاَم اإْلِ
P. 

 وٗبا يكشف لو ما يشاء من األسرار : 
را ِف الساَماَواِت َواأْلَْرضِ }  P...{ ُقْل أَنَزَلُو الاِذي يَػْعَلُم السِّ

(1 )
P. 

طة واحدة من مث إف ىذا العقل يرى أف العلم  ما استطاع أف يدحض ولو إشارة  بسي
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إشارات القرآف . وإف كل كشف علمي ال يتم إالا إبذف هللا تعاذل ، سواء أتى ىذا الكشف على 
 يد مؤمن أو يد ملحد  :

P...{ ْم أَناُو ا٢ْبَقُّ ػَسُنرِيِهْم آاَيتَِنا ِف اآْلفَاِؽ َوِف أَنُفِسِهْم َحٌبا يَػتَػبَػْباَ ٥بَُ } 

(2 )
P. 

 ق وأسػرار ، كاف  ٯبهلها أىل األرض وقتوإف القرآف  أخرب عن حقائ
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .    5سورة ا٢بجر ،   اآلية    (3)
 .   21سورة الكهف ،   اآلية  (3)
 .   3سورة القلم ،   اآلية  (1)
 ( . 1ػ  0سورة  العلق  ،   اآلايت )  (0)
 .   2سورة الفرقاف ،   اآلية  (1)
 .   11رة فصلت ،   اآلية سو  (2)

 
نزولو ، مث عّرفهم هللا بعضها عملياً بعد أكثر من عشرة قروف من تنػزيلو . وإف القرآف ما زاؿ فيو  
علم ما ٯبهلو الناس ِف ىذا العصر ،  رغم تقدـ  العلـو ، وا٤بستقبل حقيق أف يكشف ىذا 

 ور السالفة وحٌب قياـ الساعة . األمر  ، كما عودَّن القرآف اجمليد ِف أايمنا ىذه وِف العص
 واإلنساف ا٤بفّكر ينبغي أف يسأؿ : من أين أتى القرآف هبذه األسرار وا٤بعلومػات  ؟  
 وا١بواب أنو من هللا الذي ال إلػو إالا ىو وحده ال شريك لو .  
ىو ىذا السؤاؿ واإلجابة عليو إذا ُعْقِلَن  النظر فيهما لعرؼ الناس أف هللا عّزت قدرتو  

وحده وراء كلِّ علمٍ  حقيقٍي وكشٍف علمٍي ِف مشارؽ األرض ومغارهبا وِف الكػوف كّلو  ، منذ 
خلق السموات واألرض ومن فيهما ومن بينهما . ىذا العرفاف ، ٯبب أف يغدو عامػل خجػل 

بية وإدانة قبل الدينونة ، ألصحػاب الرأي الشائع بْب معظم ا٤بثقفْب اليـو ، حوؿ ما يسّمػونو سل
الدين ِف التعامل مع الكشف العلمي ، وىذا الرأي خبلصتو أف التدّين كاف بشكل عاـ ، عائقاً 
عن اإلكتشافات  العلمية ، وإنتاج العباقرة ، ولذلك بقيت اجملتمعات ا٤بتدينة ، تعاين من الفقر 
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اختّصنا ٗبعرفتو ودل والتأّخر واألمّية العلمية . فا٢بمد هلل  على نعمػة التدّين ، وا٢بمد هلل الذي 
 يشغلنا بعلم سيكوف عاراً وشناراً  ودماراً على أصحابو ِف الدنيا واآلخرة . 

 أ٧براب العلـو . يتهم  ؟!
النفوس  األمّية ىي الٍب تتهم اإلسبلـ ، أما ا٤بستنّبوف  ابهلل فهم مسلمػوف . وتذاكر  

 امل حتفو بيده .ا٥بوية ليسػت مقياسػاً ، بل ىي ابلنسبػة ألكثر الناس كا٢ب
  ،اترٱبػو الظاىري، بل حٌب على  اإلسبلـإف سوء االّطبلع ، ليس فقط على مضموف  

من جهة ، ومن جهة اثنية ، البطشات الرىيبة الٍب بطشتها الكنيسة بعلماء أفذاذ ، ىذاف 
ضّد  مّية تتهم الدين عامة وضمنو اإلسبلـ ، ابلقمعية نفػوس األاألمػراف متبلزمػاف ، جعبل ال

 العلم والعلماء . 
 
 
 
 

منذ القرآف الكػرًن ، أف  ،وِف صدد الرّد ، نسأؿ القارىء ا٢بصيف ، ىل علمت يوماً  
أئمػة الديػن اإلسبلمػي وعلمػاءىم ) ِف مقابل البابوات ( أقفلوا ، ابسػم القرآف ، أبواب البحػث 

وا حقيقة علمية بعد  ىم ردّ  أو ىل سة ، ابسم  التوراة واألَّنجيل ؟العلمي ، كما فعلت الكني
الكنيسة العلماء ىراطقػة ، وكانت ٙباكمهػم  ٠ّبت كشفها ،ِف حْب _وابسم التوراة واألَّنجيل_ 

 هبذه التهمة ، هتمة ا٥برطقػة ، ِف ٧باكم التفتيش التارٱبية ا٤بخيفة .
ـ ِف الواقع أف أئمة ا٤بسلمْب وعلماءىم ، دل يفعلوا شيئًا من ذلك أبدًا ، ألف اإلسبل 

األساس ا٤بتْب للعمارة واأليدي  الٍب أساسها ا٤بتيػن ، وكيف يتنكر ا٢بقيقة ىو ٧بػراب العلـو ، و 
 تشػارؾ  ِف بنائػها ، مهػما كانت أجناس  ىذه  األيدي أو خلفياهتػا .

ّلت  منػارة لحديث عن حضارة  أّسسها اإلسبلـ على العلم ، وظوال يتسع اجملاؿ ىنا ل 
 غارقة ِف ا١بهل واألمّية والتخّلف . أثنػاءىا  من سبعمائػة سنة ، كانت أوروبػا الدنيػا ألكثر

 
صحيح أف العالػم  ، فجع بعلمػاء عظاـ ػ ابسم الّدين  ػ على يد الكنيسة ،  عرب فَبة  

سة كانت تنطلػق ِف ردود فعلهػا من الكتاب ا٤بقدس ِف عهديو القدًن يمن الزمن ،  وأف الكن
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ػِب التػوراة واألَّنجيػل . وا٢بقيقػة أنػها  الكنيسة ،  وال التػوراة اجملموعة مع األَّنجيل وا١بديد  ، يع
كامبلً ، كاَّن  ٲبثبلف دين هللا ِف ىذه العصور ٛبثيبًل    Bible، فيما يسمى ) الكتاب ا٤بقّدس ( 

 كتب التاريخ  وخالصًا لوجو هللا  تعاذل . بل كانػت الكنيسػة ، وابعَباؼ ا٤بسيحيْب  ا٤بدّوف  ِف
ليم ا٤بسيح عليو السبلـ ، فضػبًل عن أهنا دل تكن عندىا ا٫برفت ا٫برافًا  خطّبًا عن تعا ، قد

معطيات أف تناقػش  أيػة قضيػة علمية ِف ضػوء النصوص الدينيػة ، ا٤بوجػودة لديها ِف القروف 
بب ما مّر عليها من ا٤بتأخرة ، ألف تلك النصوص دل تكػن صا٢بة لتقويػم أي موضوع علمي ، بس

صو٥با األساسية  من جهػة ، وبْب نقػل وترٝبػة وٙبريف من جهة اثنية  . بْب فقد أٙبّوالت : 
الكرًن ، بشهػادة ٝبيع الباحثْب العا٤بيْب ،  وىذا  يستحيػل  أف يقاؿ شيء منػو عػن القػرآف

ا ِف ٦بػاؿ ا٢بقائػق العلميػة الذين تصّدوا لدراسة مقارنػة بْب الكتب  الدينية الثبلث ، وال سّيم
 الٍب توّصلت إليها الكشوؼ . 

ولعل أبرز من تصّدى ٥بذا ا٤بوضوع  ِف السبعينات والثمانينػات ، ىو ا٤بفكر الفرنسي   
 الدكتور موريس بوكاي . 

و٫بن إذ هنُبء ىؤالء الباحثْب ا٤بنصفْب  ػ على قلّتهػم ػ بنتائػج صدقهم  و٘بّردىم ونبارؾ  
وحات العقليػة الٍب فتحها هللا بسبب انتصػارىم  للحّق وتصميمهم على انتهػاج طرؽ ٥بم الفت

واالنفعاؿ ، ندعو ا٤بفّكرين خاصةً  ، وا٤بهتمْب بقضااي عقل ، بداًل من التعّصػب األعمى ال
، األوؿ : )  قراءة ذلك  الباحث موريس بوكاي،  ِف كتابيو الصادرين تباعاً  الفكر  عامػًة ، إذل

والثاين : ) اإلنساف من أين جاء ( .   ـ 3532لم ( الصادر سنة وراة واإل٪بيل والقرآف والعالت
حيث يعرض ِف ىذين الكتابْب  ، وابلرباىْب العلمية والعقليػة  ا٢با٠بة أف الكتاب الوحيد ا٤بنػّزؿ 

والذي ال يزاؿ من لدف هللا تبارؾ وتعاذل ، أو الذي يستحيل إالا أف يكوف من عند هللا سبحانػو ، 
بعهديػو   Bibleِف األرض  على ثباتو كما أنزؿ ىو القرآف الكرًن ، وأف الكتاب ا٤بقّدس 

نقص منو وزيد عليو ، وأنو وبّدؿ وأالتوراة واألَّنجيل ، حّرؼ وحّور القدًن وا١بديد ، أي 
 مغالطات ضخمة من وجهة نظر العلـو . يتضمن 
٤بوريس بوكاي بعض الفقرات ، مػّما سيكوف حجة على و٫بن ىنا  ، وإبراًء للذّمة ، نورد  

ا٤بفكرين والباحثْب ِف ٝبلة ا٢بجج وما أكثػرىا : ٤بػاذا توّصل  موريس بوكاي وأمثالو إذل ا٢بػق 
مصّرين على العمى والضػبللة ، فتعبػوا وأتعبػوا معهم ا وأراحوا ، بينما بقػي اآلخروف فاراتحو 

 د ... الذين ال يعقلوف ... إذل األبػ
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 يقوؿ موريس بوكاي :  
القرآف ٰبتوي  ِف اد دائمًا إذل النصػوص ، على أف " إننا عندما  نقيم الدليػل ، وابالستن 

 طروحاتػو ، حوؿ نقاط معينة على أفكار  تتطابق  والعلػـو
 
 
 
 
 
 
 
 ا٢بديثة ، ِف حْب  أف اإل٪بيل يعاجل نفس النقاط  بطريقٍة مغلوطٍة علمياً " . 

الفَبة األعظم من اتريخ ا٢بضارة اإلسبلمية ، والٍب شهدت تقّدمػًا علميًا ضخمًا ، " إف  
 ىي اتلية وبقروف عديدة لعصر تنػزيل القرآف ".

  ويقوؿ ِف مكاف آخر من ٕبثو : 
" كل ىذه ا٤ببلحظات ا٤بثّبة لكّل من يتناو٥با بتجّرد ، والٍب دل تثبت علمياً إالا بعد قروف  

 تضع حديثنا ِف إطػار  ٲبنػح ا٤بسألػة أبعاداً كبّبةً  " .  عديدة متأخرة ،
 ولكن يبقى السؤاؿ ا٤بطروح نفسو :  
" ولكن ينبغي  أف نعلم أف خاصّية  القرآف ىذه ، ليست نتيجًة لعمليات حذؼ خضع  

٥با النص القرآين ، ِف العصػر الذي كانػت تكتشػف تلك األخطاء ... إذ أف ا٤بخطوطات  
مػًا للقرآف ، والنصوص ا٤بعاصرة ، تتماثل بشكل قاطع ، برغم مرور  أكثر من ألف األكثر قد

سنة ، على تنػزيل القػرآف ، وابلتارل لو كاف ٧بّمػد  ، ىو مؤلف القرآف فعبًل ػ وىو الغرض الذي 
أيخذ بو البعض ػ فكيف أمكنو أف يكتشف األخطاء العلمية الواردة ِف اإل٪بيل حوؿ مسائل  

أف يتبلفاىا عندما وضع ػ حسب الغرض ػ نصًا يتناوؿ نفس ا٤بسائل ؟ علمػًا أبنو منذ  كثّبة ، و 
كتابة اإل٪بيل ، وحٌب عصػره ، دل تتوضػح أيػة حقيقة علمية جديدة ، ٕبيث ٲبكنو  على ضوئها ، 

 تبلِف تلك األخطاء " . 
ا٤بقّدس ، ينبغي " لقد رأينا سابقػًا ) أي ِف فصل سابق ( أنو ابلنسبة ٤بفسػري الكتاب  
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 اعتبػار  كتب العهػدين القديػم وا١بديػد ) أي التػوراة واإل٪بيل ( على أهنا كتبت ابإل٥بػاـ  " .
 وِف مكاف أيضاً من كتابو :  
" وىناؾ ٨بطػوطات من القرف األوؿ للهجرة توثػق النص ا٤بتػداوؿ اآلف ، ثػّمة عنصر  

 تواصػل ذلك منذ عصر النيب " . آخر للتوثيق ، ىو حفظ القرآف غيباً ، وقد 
 " ... وقد وجدت أجػزاًء من القرآف ، تعػود للقروف األوذل للهجرة ، 

 
 
 
 

متشاهبة ٛبامًا للمخطوطات األكثر قدمػًا . وكل الطبعات ا٤بعاصرة ، ليست إالا استنساخاً 
يف عرضة للتحر عددة يصبػح معها نّصو للنماذج األصلية . فالقرآف  دل ٱبضع لعمليات كتابة مت

عرب الزمن . إذ لو كػاف مصػدر القرآف مشاهبًا لئل٪بيل ، لكاف من ا٤بتوقع ، أف تستند 
ا٤بوضوعػات  الٍب يتطرؽ ٥با إذل مفاىيػم  ، تعكس معتقدات عصر التنػزيل ، مع ما فيها من 

وثة ، ذات اساطّب وخرافات ٨بتلفة ... وابلتارل  فإف النص ، سيكػوف ٩بتلئًا ابألقاويػل ا٤بور 
ا٤بنشأ األسطوري غالبًا . وىكذا فإف فرص إدخاؿ أقواؿ مغلوطة ِف النص ، ستصبح فرصاً 
مضاعفػة ، كما ٖبصوص ا٤بوضوعػات  ا٤بذكورة آنفًا ... ولكن أي شيء من ىذا ال ٪بد لو أثراً 

Pِف القرآف ... 

 )*(
P. 

*  *  * 
وع عػدـ العلمػاء  الغربيْب ، تصّدوا ٤بوضور بوكاي ، فإف ٦بموعػة من تىذا ،  وإضافة  إذل الدك

التوراة واألَّنجيل ، وثبات القرآف  وتطابقو ا٤بدىش ، مع ا٢بقائق العلمية ا٤بكتشفة حديثاً ثبػات 
. وقد كانػت الغايػة من دراساهتم تلك ، ىي البحػث عن سبب انفجػار الغرب ِف موجتْب 

وأمّبكا ِف السبعينػات ، وٮبا موجتا ا٣بنافػس  خطّبتْب من االنفبلت ا٥بستّبي ، اجتاحتا أورواب
 ِف بريطانيػا ، وا٥بيبيْب ِف الواليػات ا٤بتحػدة األمّبكيػة . 

وتوفّبًا ١بهد القارىء  وضعنا خبلصة لتلك الدراسات ، مفادىا أف اإل٪بيل والتوراة ،   
حيث إف  كاَّن سبب خيبة أمل كبّبة للطبلب ، وللشباب بشكػل عاـ وٝبلة من ا٤بثقفيػن

الكتػابْب ا٤بقدسيػن ، دل يصمػدا للحقائػق العلمية ، مػّما شّكل سببًا مباشرًا لعدـ الثقػة هبما ، 
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للصدمػات  وابلتارل ٤براودة اإل٢باد ، ومعو لتحوالت نفسية خطّبة ِف اجملتمعػات الغربيػة نتيجػة
تصرٰباهتم ػ ػ حسػب  دينية ِف أعماقها ، حيػث أصبحواالالٍب من جرائها تزعزعت العقيدة 

 يشعروف  أهنػم ببل ىػدؼ ، ِف خضػّم  متبلطػم من نشازات ا٢بضارة ا٤بادية ا٢بديثة . 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ىػ . ٙبت عنواف : القرآف ال ٲبكن إالا أف يكوف وحياً . 3043ػ  34) ا٤بنطلق ( العدد  )*(

 ْب ا٢بكيم . ا٤بؤلف : موريس بوكاي . ترٝبة : حس 
 

إالا القرآف ، ىو الكتاب الوحيد ِف األرض ، ا٤بنػّزؿ من لدف هللا عّز  وىكذا فلم يبقَ  
  .وآلو رسوؿ هللا وخاُت النبّيْب وجّل ، بواسطة جربائيل عليو السبلـ ، على ٧بّمد صلى هللا عليو

نو كبلـ هللا تبارؾ وتعاذل وأنو وبقي القرآف ػ وىو ابؽ إذل يـو القيامة ػ ىو ا٢بقيقة الراىنة ، على أ
و تعديل ، أو تبديل ، منذ وجوده الكتػاب الوحيػد ِف األرض ، الذي دل يطرأ عليو أي تغيّب ، أ

على ىذا الكوكب  . كذلك ا٢بقائق العلمية  الٍب فيو ، ىي ابقية تتحّدى  العلم والعلماء ، 
 وتساعدىم ضبطاً وتصحيحاً وإرشاداً . 

 *  *  * 

 لبلدينية سجينة : النفس ا
ثبتو إظهارًا لفضػل هللا على عبده جرى عندي حوار بْب رجل دين وأستاذ فلسفة ، أُ  

 الصاحل الذي شعاره  : نعم لكتاب هللا وال للفلسفة ... 
: ػ ٫بن ِف سفينة األرض ، فلنقم ٔبولػة ِف خضم ىػذه ا٢بضارة ، ونتحدث على  الشيخ 

ئدة الطعاـ ، كبلَّن أيكل من طيباهتا ، فهي بنسبة عالية متاحة ا٤بائدة ، مائدة العقل ، ألف ما
للجميع ، مع فارؽ ال بدا منو ، إف للدينيْب ميزة ، ىي اجتناهبم احملرمات ِف سلوكهم عامة ، 

 لكي تبقى قلوهبم ونفوسهم صا٢بة للتلقي من أعلى . 
 : ػ وماذا تتلقى ؟ األستاذ 
 ، والنعيم ا٣بالد ا٤بوعود . : ػ تتلقى ا٥بداية والسعادة  الشيخ 
 : ػ و٤باذا ال هتبط ىذه النعم على البلدينيْب ؟  األستاذ 
 : ػ ألهنم يتناولوف  من أسفل .  الشيخ 
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٫بن الدينيْب ، أنخذ ونعقػل عن هللا خالقنا وخالق ىذا الكوف ومسّخره لنا . وٯبادلوف ِف  
 هللا ... 

 
 
 
 

َوُىْم ٯُبَاِدُلوَف ِف اّللِّ َوُىَو   ...َواْلَمبلَِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِو  َوُيَسبُِّح الراْعُد ٕبَْمِدهِ }  
P(3 ){َشِديُد اْلِمَحاِؿ 

P. 
وٰبتجوف بنظرايت ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف . قاؿ نيتشو ... ويقوؿ  ىيغػل ... ويقوؿ  

ػاف األخذ عنهم ، ماركس ... ا٠بحوا لنا ىؤالء بشر مثلكم ، ونفوسهم أمارة ابلسوء . مث إنو ك
 لو أهنم تلقػوا من أعلى ، ولكن ىؤالء تناولوا من أسفل .

... عن كتاب ال ريب فيو من   أنقلوا لنا عن مصدر كماؿ : عن هللا جّلت عظمتو 
 ع الطبقي وال ا١بدلية التارٱبية... ... عن نيب ختمت بو النبوات  ، وما كاف إفرازًا للصرا كتبو

ّمن أوجب هللا طاعتهم على الناس بعد أف نّباىم أو اجتباىم ،  عن خلفائو األئمة ... وع
وأيضًا عن علماء الفلػك والتشريػح ، أب٠بائهػم أو أبوصافهػم  ... ، وعّينهم ِف كتابو العزيز

والنفػس وشٌب حقػوؿ العلم الكاشػف عن حقائػق هنائيػة ، مػّمن أرادىم هللا وجعلهػم مصاديق 
 لقولو عّز وجّل  :

P... {  ا ِف اآْلفَاِؽ َوِف أَنُفِسِهْم َحٌبا يَػتَػبَػْباَ ٥َبُْم أَناُو ا٢ْبَقُّ ػَ ُنرِيِهْم آاَيتِنسَ }  

(3 )
P 

يبقى الفارؽ بْب العقل  ا٤بقدس الذي ىو نفخة من روح هللا وبْب النفس البلدينية من  
صّب التابعْب  ٥بذا أو حيث النتائج ، وابلتارل مصّب اإلنساف العقبلين واإلنساف النفساين ، وم

 لذاؾ . مستفيدين ىذه ا٤بقارنة من قولو تبارؾ وتعاذل:
ُرُه ِلْلُيْسَرى . َوَصداَؽ اِب٢ْبُْسَُب  . فََأماا َمن َأْعَطى َواتػاَقى}   َوَأماا َمن ٖبََِل  .َفَسنُػَيسِّ

ُرُه لِْلُعْسَرى . وََكذاَب اِب٢ْبُْسَُب  . َواْستَػْغَُب  P(1){ َفَسنُػَيسِّ
P. 

 فحيث إف العقل مستنّب ابهلل عّز وجّل ، الذي  ىػو نػور السمػوات 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   31،   اآلية سورة الرعد (3)
 . 11،   اآلية  سورة فصلت (3)
 (  . 34ػ    1،  اآلايت )  سورة الليل (1)

ا٤بصػادر  ػا ىػذا العقل ، ٝبيعػها إٯبابية ، وىذهواألرض ، فقد غػدت ا٤بصادر  الٍب يتفػاعل معه
... عقوؿ ا ٖبالقػها العظيم ، مث العقػوؿ ًة بكل أبعادىا ودقائقه: ىػي الطبيعػة حػولو ُمػدارًَة ُمَدبار 

ػة من روح العقػل الذايت الذي يعلػم أنو نفخالذين نبأىم هللا أو اجتباىم وأوجبهم على خلقو ، مث 
ما فػي السمػوات وما ِف األرض ٝبيعًا منو سبحانػو ، فواضح أف نتائج ىػذا هللا مسّخٌر لو 

لكل ما قدمت يداه ( مَبتب عليها ا٤بصّب الذايت  ) ِف سلم اإلٯبابية ، على قاعػدة  التفاعل ىي
 ومصّب التابعْب  .

لتارل اهتػا ، حاجياهتػا ، وابزادىا ، حصيلتها الفكرية ، أدو بينما أتخذ النفس البلدينية  
م النية واالعتقػاد والتصديػق ابهلل العظيػر ىي أواثهنا شاءت أـ أبت ، حيث إف غايتها من مصاد

وما تستتبع من  ،أولوايت االستنارة وابلتػارل التوفيق لؤلسبابوبدينو ا٢بنيػف ، ٮبػا ِف رأس 
ػرّدي علػى سّلم صػبلح بػاؿ وفبلح ، أما البلدينية فهي تعاين من االنتكاس ، والتخّبط ، والت

السلبية على نفس قاعدة لكل ما قدمت يداه ، كذلك للذات واالتباع . فنتيجة لنّيتها وعدـ 
تصديقها ابهلل أو بوعده أو بوعيده ، ٛبسي الطبيعة عندىػا عمياء ٦بهولة ا٤بصّب ، مث ىي أتخذ 

لضرورة ، من نقصهػا ابالعتمػاد على نفوس اآلخرين البلدينيػة ٕبكم التجانس ، مػّما يزيد ، اب
 الذايت. وٗبػوجب  ا٤بنطق العاـ تكوف  النتيجة  : النقص والسلبية .

ومػّما يدعو لؤلسف الشديد  ، ىذه ا٤بفارقة : فبينما ٫بن نّدعي  علػى النفس البلدينية  
ِف كثّب من دعاواَّن ، ابلعلم والكشوؼ العلمية ، ٪بدىا مصّرة على نفس االدعاء ابلعلم 

وا٢بضارة الٍب  تركب ىذه النفس سفينتها .  فنجد أنفسنا ، وبعاطفة اإلنساف  والكشوؼ ،
 ألخيو اإلنسػاف ، مرّددين قػوؿ النيب إبراىيم  عليو السبلـ  ، الذي أثبتو لو هللا عّز شأنو : 

َن النااِس َفَمن تَِبَعِِب فَِإناُو ِمِبِّ }   ْن َعَصاين فَِإناَك َومَ ،َربِّ ِإنػاُهنا َأْضَلْلَن َكِثّبًا مِّ
P(3 ){َغُفوٌر راِحيٌم 

P. 
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و٫بن نسأؿ  ، ولكن ىذه السفينة  إذل أين ِف خضم ىذه ا٢بضارة  ؟ وما الساحل  
 يلة  ؟ ا٤بقصود ؟  وما ا١بزيرة ا٤برجّوة ؟ وىل العلم غاية أـ وس

ئق العليا والنهائية ، وابلتارل هللا عّز شأنو وللوصوؿ إذل ا٢بقاالواقع أف العلم وسيلة ٤بعرفة  
 سعادة اإلنساف الكلية . 

فهل حّقق العلم  ، اب٤بنظار البلديِب ، شيئاً من ىذا ،  أـ أنو زاد األمر تعقيداً ؟  ىذا ِف  
مية ، إذل درجة اليقْب بفرد وسهم ا٤بوعود ، وقت زادت طمأنينة  الدينيْب  مع الكشوؼ العل

وابلتأكيد ،  وابلبينات فضبًل عن سعادهتم النسبيػة على األرض ، والٍب ىي على أي حاؿ ،  
 شقاء ، الٍب يعانيها البلدينيوف، أفضػل ٗبا ال يقػاس من حاالت اليأس ، والتأزّـ ، والالقطعية 

 ظاىراً وابطناً . 
 س البلدينية إذل أين ؟ ويبقى السؤاؿ : النفو  
رضيت أف تكوف رىينة األرض  ، ورىينة ا٢بضارة ، ورىينة السفْب ، وما استطاعت أف  

تستوحي شيئًا من علم الفلك ،  وال علم التشريح ، وال علم العقل وال علم النفػس ، وال بقية 
قيقة العلمية تقوؿ :  العلـو .  وليت ا٤بشكلة  تنتهي ىكذا ، أي تلـز ٗبا ترضى ىي لنفسها . ا٢ب

قطعًا ، ال ، ألنو ليس عبثًا وجود كواكب ِف الكوف ، ىي أكرب من كوكبنا األرض ، فضبًل عن 
 ٠باوات غّب ٠بائنا ، وال عبثاً قوؿ هللا عّز شأنو : 

َنا لَْلُهَدى }   اَل . ى فَأَنَذرُْتُكْم ََّنرًا تَػَلظا . َوِإفا لََنا َلآْلِخَرَة َواأْلُوذَل . ِإفا َعَليػْ
الاِذي يُػْؤيت َمالَُو . َوَسُيَجنػابُػَها اأْلَتْػَقى   . الاِذي َكذاَب َوتَػَوذلا . َيْصبَلَىا ِإالا اأْلَْشَقى 

َوَلَسْوَؼ يَػْرَضى . ِإالا ابِْتَغاء َوْجِو رَبِِّو اأْلَْعَلى . َوَما أِلََحٍد ِعنَدُه ِمن نِّْعَمٍة ُ٘بَْزى . يَػتَػزَكاى 
}P(3 )

P. 
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(33) 

 القرآف بْب العقل والكوف 
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(33) 
 القرآف بْب العقل والكوف 

 
 عنيت العقل اإلسبلمي  .* 
 و٤باذا العقل اإلسبلمي  ، وليس القرآين ؟ ػ بل ىو كذلك  . 
 و٤باذا العقل اإلسبلمي وليس اإلنساين  ؟ 
ألف أخذ العلم ىنا سيكوف من القرآف الكرًن ،  وال ٲبكن أف يفهم القرآف فهماً صحيحًا  

أو خلق  بشر، نو ليس من أتليف ، إالا من آمن بكلية القرآف منػزاًل من لدف هللا عّز وجّل ، وأ
عّز شأنو ، أصبح مسلماً القرآف ىو كتاب هللا وكبلـ هللا مػّما خلق هللا ،  ومن آمن كذلك أف 

 يشهد بطمأنينة  الصديقْب شهادة أف ال إلػو إالا هللا وأف دمحماً صلى هللا عليو وآلو رسوؿ هللا . 
كثر مػن ألف سنة ِف ٦باؿ وىنا ال نريد أف نقوؿ لعلماء الغرب والعادل  ، أننا سبقناكم أب 

 ا أصبح كبلمًا تقليداًي مكرورًا، الفلك ، وأّسسنا لكم بو وبعلم األرقاـ ا٤بساعد عليو . فهذ
ػ ا٤ببادرة والقوة ، وتقدموف األعاجيب حّقػًا  عرب عندَّن وعندكم ، ال سّيما وأنتم ٛبلكوف ػ ظاىرايً 

 األرقاـ واألجهزة  والتنفيذ .
، ىو أف نلقي عليكم ا٢بجػة لعلكػم  هتتدوف وتسلموف هلل نفعلو ىنا  ٭با  ما نريد أف وإ 
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الذي ٛبارسونو ، ومدافعتكم لى البشريػة الكثّب من اإلبتزاز بكتابو الكرًن ، فنوّفر على أنفسنا وع
 عن أرضنا وأوطاننا وحقوقنػا التػي

 
 
ر ، والكوارث ، فقتكلفنا ىدر األمواؿ والطاقات ، حيث  تسببتم عرب ذلك ابجملاعات وال 

إبفرازات ا٤بصانػع ا٢بربية  والتكنولوجيػا ا٤بدمرة ،  وكذلك اإلعتداء على وتسميم األجواء 
الّشعوب الضعيفة  واستنػزافها ، وكل ذلك  نتيجة لعدائكم لرب العا٤بْب . ولئلسبلـ الذي أراده 

، قبيل اليـو اآلخر ، اليـو ىو سبحانو دينػًا لصبلح البشرية  وإنقاذىا ، ِف عمرىا ىذا القصّب  
 ا٢بق ،  يـو الفصل  . 

لذلك نقدـ لكم ِف ٝبلة ما نقدـ  ، ثبلث ركائز ، لتكوف ٧بطات للتأّمل والتفكّب   
 وٙبّمل ا٤بسؤولية أماـ هللا ربنا وربكم ، رب العا٤بْب . 

كسٌب ، إالا أف يقّر ِف أذىانكم أنو ليس لنا عندكم مصلحة ٌ ، وال مطمح ٌ ، وال مُأوالىا : 
وأداء ما ، ، ىو طاعة هللا موالَّن وموالكمأف تلبّػوا  داعي هللا سبحانػو ، فهّم كػل مسلػم  حقيقي 

وال شيء أو ألحد مػّما خلق يػث إننا ندعوكػم إذل هللا ، ال ألنفسنا ، ٞبّػل من األمانة . ح
 سبحانو من إنس أو جن أو مبلئكة  ، أو غّب ذلك  .

 ، طاعًة لك فيما أمرت ، حيث  تقوؿ  :فلبيك اللّهم   
P..{ ادُْع ِإذِل َسِبيِل رَبَِّك اِب٢بِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة ا٢ْبََسَنةِ }  

(3 )
P. 

 وحيث تقوؿ سبحانك  ال إلػو إالا أنت  :  
P(3 ){ مٍ َفبَل يُػَناِزُعناَك ِف اأْلَْمِر َوادُْع ِإذَل رَبَِّك ِإناَك َلَعَلى ُىًدى مُّْسَتِقي} ..  

P. 
P(1 ){ َوادُْع ِإذَل رَبَِّك َواَل َتُكوَننا ِمَن اْلُمْشرِِكْبَ } ..  

P. 
َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَف ِمن ُدوِف اّللِا َوَأْدُعو َريبِّ َعَسى َأالا َأُكوَف ِبُدَعاء َريبِّ }  

P(0 ){ َشِقيًّا
P. 
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  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .  331سورة النحل ،  اآلية  (3)
 .   23سورة ا٢بج ،  اآلية   (3)
  .    43(سورة القصص ،  اآلية 1)
 . 04سورة مرًن   ،  اآلية     (0)

و سبحػانو ، تكوف منطلقات : نعرض عليكم من القػرآف الكػرًن  ، نفحػات من رٞبتػ الثانية
مئات السنْب   فبقيتم ِف جهالة القروف الوسطى،  ،ألمثا٥بػا ِف ا٤باضي أدرُت ظهوركم للكشف ، 

 . 
َها َوَنِسَي َما َقداَمْت َيَداُه ِإَّنا َجَعْلَنا }   َوَمْن َأْظَلُم ٩بان ذُكَِّر آِباَيِت رَبِِّو فََأْعَرَض َعنػْ

P...{َعَلى قُػُلوهِبِْم َأِكناًة َأف يَػْفَقُهوُه َوِف آَذاهِنِْم َوقْػًرا

(3 )
P. 

شرية  الٍب لوبكم  ، وافتحوا آذانكم ، وخّلصوا أنفسكم من أوزارىا وأوزار البفافتحوا ق 
تْب ، كما ذكرَّن آنفًا ، الصغرى ، ا٤بتعاقبأنتم على أي حاؿ أماـ القيامتْب فِف أعناقكم . وإالا 

وقودىا أو مػّمن سيصب عليهم عذاهبا ؟ مث الكربى ومن لكم أبىوا٥با وىل ترضوف أف تكونوا 
 ساب ؟:وسوء ا٢ب
َويَػُتوَب اّللاُ َعَلى  ،لِيُػَعذَِّب اّللاُ اْلُمَناِفِقَْب َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكَْب َواْلُمْشرَِكاتِ }  

ُ َغُفورًا راِحيًما ،اْلُمْؤِمِنَْب َواْلُمْؤِمَناتِ  P(3 ){ وََكاَف اّللا
P . 

 قولو تعاذل  : : فيما يتعلق  بضمّب اإلنساف ووجدانو الداخلي ،  الثالثة
ُرُه ِلْلُيْسَرى  ،َوَصداَؽ اِب٢ْبُْسَُب  ،فََأماا َمن َأْعَطى َواتػاَقى }   َوَأماا َمن ٖبََِل ،َفَسنُػَيسِّ

ُرُه لِْلُعْسَرى  ،وََكذاَب اِب٢ْبُْسَُب  ،َواْستَػْغَُب  P(1 ){َفَسنُػَيسِّ
P. 

، فا٤بهم أف يكوف خالصاً  وسواء كاف ىذا العطاء من مالو أو من جهده فكرًا وعمػبلً  
 لوجو هللا .

وقبل أف نزّودكم ، ببعض ىذا الرصيد النافع ، ػ والنعمة نعمتو سبحانو علينا فيما نكتب  
ونقوؿ ، وعليكم ِف أف تقرأوا وتعوا ػ من اإلٲباف والعلػم ،  فمن ا٤بفيد تذكّبكم  ٗبا أٮبلتمػوه من 

ٙبصيلو ، وشقيتم بػو علمػاً ومعرفًة  ، ودنيػاً وآخرًة قبل  ، فلزمكم  مػن ذلك العنػت وا١بهد ِف  
 ، ِف الوقت 
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 .   13سورة الكهف  ،   اآلية   (3)
 .   31سورة األحزاب  ،  اآلية   (3)
 (  .    34ػ  1سورة الليل  ،  اآلايت  )  (1)

فػًة ، ودنيًا وآخرةً  . وال يفقو أبعاد ىذا األمر ، إالا أولوا الذي َسِعَد بو من لزمػو ، علمػًا ومعر 
 األلباب ، ومن رحم ربك ، قاؿ تعاذل :

َولِيَػْعَلَم الاِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم أَناُو ا٢ْبَقُّ ِمن رابَِّك فَػيُػْؤِمُنوا بِِو فَػُتْخِبَت َلُو قُػُلوبُػُهْم }  
ْنُو َحٌبا . ُنوا ِإذَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم َوِإفا اّللاَ ٥َبَاِد الاِذيَن آمَ  َواَل يَػَزاُؿ الاِذيَن َكَفُروا ِف ِمْريٍَة مِّ

P(3 ){ أَتْتِيَػُهُم السااَعُة بَػْغَتًة َأْو أيَْتِيَػُهْم َعَذاُب يَػْوـٍ َعِقيمٍ 
P. 

 ... يدا نّبو إليو ِف كتابو اجملمن علػم رب العا٤بْب ، مػمّ فإذل  وقفة خاشعة أماـ ومضات  

 القرآف تبياف لكل شيء 
 

 ووجهاف ٢بديث : ) قّيدوا العلم ابلكتاب ( . 
التنبيو إذل ا٤بصدر األعظم  ، ا٤بدّوف ، ِف شٌب ٦باالت رمي إليو ، ىنا ، ابتداًء ، ىو  ما أ 

 العقػل وا٢بياة ، عنيت القرآف الكرًن ، لقوؿ هللا تعاذل فيو ، عّز من قائل :
َياًَّن لُِّكلِّ َشْيءٍ َونَػزاْلَنا عَ }   P(3 ){َوَرْٞبًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمْبَ  ىً َوُىد ،َلْيَك اْلِكَتاَب تِبػْ

P. 
األسرة إذل اجملتمع إذل وتشريع ا٢بياة  : من الفرد إذل  تبياًَّن لكل شيء ِف تشريع الكوف 

ليس للذين الدولة إذل الكوف طردًا وعكسًا وىذا الكبلـ ، لكل عاقل رصْب ، أو متعقل ، و 
 طبع هللا على قلوهبم  فهم ال يعلموف . 

ولذلك سيتأـز  ، عند قراءة ىذه السطور  غّب العارؼ ابلقرآف  وبعظمة رب القرآف  
 فينفر ويستكرب. وإذا كاف خلوقاً لّْب الطباع ، فسيطالبنا  ٗبا قلنػاه
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .  11ػ  10سورة ا٢بج ،   اآلايت  (3)
 .      45سورة النحل ،   اآلية  (3)

٫بن عن القرآف ، من أنو ليس كتاب علم تفصيلي ، وإنّػّما ىو كتاب دين فيو  ضوابط ٤بسارات  
العلم من جهة ، ومن جهٍة اثنيةٍ  ، حقائق علمية تستدعي الكشف عنها حسب تطّور البشرية 

على سبيل ا٤بثاؿ اإلنساف حْب كشفها ، منها فضبًل عن أسرار مستحيلة على البشر ،يفاجأ هبا ،
الذي ترّتب على ذلك . و٫بن حّوؿ العلمي األلكَبوين  ا٣بطّب ، استخػراج أسرار الذرة ، والت

عند قولنا ، فينبغي أف يدّقق ا٤بعَبض ، ليتيقن أنو لوال العبلمػات الضابطة ، والثوابػت العلمية 
اإلسبلـ كربنػامج  ، لكاف اهنارػواد وا٤بوضوعػات  العلمية ن ا٤بِف القرآف وا٤بتعّلقػة ٗبا ذكرَّن م

حضاري منقػذ للبشرية ، وكرسالة وكدين ، ولكاف ترنػّح وسقط ِف فوضى ومفارقػات  ا٢بضػارة 
الغامشػة ، ال سّيما ِف ٦باالت الفكر  والتنظّب والفلسفات ا٤بتضاربة ، فضبلً عن البحػوث الظّنية  

ت الٍب ال ٲبضي على بعضها ردح من الزماف ، أو حٌب  ال ٰبوؿ على والنظريػات  واالحتماال
و مبليْب البشر ، حّقػًا اعتنقابطػبًل ، بعد أف  كانت مظنونة  بعضها ا٢بوؿ ، حٌب تسقط وتصبح

وسيبقى منارة الضبط والتوجيو والتصحيح ، وتقوًن وما زاؿ األمر كذلك ، وما زاؿ القرآف 
ات ، الٍب توّفر ا١بهد وٚبتصر الطرؽ ، وتقود إذل الطريق ا٤بستقيم . ا٤بعوج ، وتقدًن  ا٤بنطلق

 يعنػي إذل صراط هللا عّز ا٠بو .
ولشّدة يقيننا هبذا األمر ، ولو ٛبيع دونو الغافلوف ، الذين اٚبذوا ىذا القرآف مهجورًا ،  

٤بوضوعة  وا٤بهجورة ، واخوض ا٥بِْيِم ، فيما دوف القرآف من ا٤بدوَّنت ا٤بأجورة وخاضوا 
انة العلماء ، نعم ورصا َورَُع العلماء ويقْب العلماء وا٤بستعارة ، والٍب فيها التشّدؽ أكثػر مػّما فيه

والعلػم والعقل ، وتنّكروا للعلـو العصريػة على خطورة  ولزـو ما ٯبب لزومو من تركوا القرآف 
حيػرة  وأوقعوا الناس  وقعوا ِف ر والتعّبد هبػا ، فجروا كل ذلك ، إذل نبش قبور الفكمعظمها ، ى

 .  وما  زالوا
 

وأتكيدًا على ما ذكرت من عظمة القرآف ومشولية القرآف ، يقيِّب أبنو ليس عبثًا قػوؿ هللا  
 تبارؾ وتعاذل عن القرآف ، أنو تبيػاف لكل شيء ، اآلية  آنفاً ، وكذلك قولو عّز شأنو :
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نُّ َعَلى َأف أيَْتُوْا ٗبِْثِل َىػَذا اْلُقْرآِف اَل أيَُْتوَف ٗبِْثِلِو ُقل لاِئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َوا١بِْ } 

P(3 ){َوَلْو َكاَف بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َظِهّبًا 
P. 

فمن يدعي أف ىذا القوؿ ، إ٭با قالو سبحانو وتعاذل ، فقط للتدليل على بناء القرآف 
و قصّب النظر ، كليل الفؤاد واىي ا١بناح ، وأسرار  بنائو  وتركيبو وإعجازه ، من اّدعى ذلك فه

 وما قّدروا هللا حق قدره . 
إ٭ّبا تعِب ذلك ضمن وجوه من ا٤بعارؼ  ال تكاد ٙبصى ، ولكن وا٢بقيقة أف ىذه اآلية  

 يتبْب ا٤بقصود من مداىا وأبعادىا ، عند ربطها ، بقولو سبحانو :
َياَّنً } ..   P.. {  لُِّكلِّ َشْيءٍ َونَػزاْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبػْ

(3 )
P. 

 فتنجلي عندىا البصائر واألبصار . 
وقد قدمنا ِف ٕبوث سابقة  ، أمثلة ، عن دالالت القرآف وإرشاداتو ،  منها نظرية  

من السقوط ِف هبيميتها وإف ا٢بقيقة ىي عكسها ء ، وكيف  أنقذَّن  هللا ابلقرآف النشوء  واإلرتقا
 صحاهبا . فقلبها وجعلها وقوداً على أ

 علم النفس ا٢بديث شّوه ا٢بقائق :
وكذلك ِف علم النفس ذكرَّن أمورًا ىي خطّبة ٗبقدار ما ٯبهلها علماء النفس ا٢بديثوف  

سّدوا فهم ىي من آاثر عظمة هللا ِف خلقو.   من جهػة ، وخطّبة ٗبا ىو واقع ا٢باؿ ، من حيث
، كاف من دعاءاٍت وفرضياٍت  ىجينةٍ  لك ابحقائقها الرائعة ، وذعلى الناس طرؽ الوصوؿ إذل 

الطبيعي أف تتهافت وتنهار ، ما دامت متنكرة للحقائق الروحية والغيبية  الٍب كاف هبا اإلنساف 
 إنساَّنً.
فعلم النفس البلديِب ا٢بديث ، غرس ِف النفوس القلق ، واألرؽ ، وسّد على اإلنساف  

 بػْب أف يعػرؼالسماء  ، وحاؿ بينػو و  بأبواب الرجاء ، وأبوا
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .  44سورة اإلسراء ،  اآلية  (3)
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 .   45سورة النحل  ،  اآلية   (3)
ربو هللا الرٞبن الرحيم ، فحرمو من الثروة  الروحية الٍب فيها كرامة  اإلنساف ، وسعادة اإلنساف 

 وحقيقة اإلنساف  .
ديث ، جعل اإلنساف أسّب األرض ، وضّيقها عليو  ، وبكلمة ، فإف علم  النفس  ا٢ب 

 حٌب ىو ِف حالة اختناؽ . 
بينما علم النفس القرآين ، أو اإلسبلمي ،  عّلم اإلنساف ا٢بقيقة  ، وىي  أف ربو  

سبحانو وتعاذل ، جعلو سيدىا وليس أسّبىا ، وأفهمو أنو مسافر منها إذل ما ىو أوسع وأٝبل 
عّلمو كيف يتسامى فيتعاّف ، وواقع ا٢باؿ ، أف حياة ا٤بسلم  العادي ، وأروع ٗبا ال يقاس ، و 

وال أتزّـ ،وال انفصاـ وال عقد ، وال عقاقّب وال بسيطة ىادئة مطمئنة ، ال خوؼ  ىكذا ،
٨بدرات . حٌب ِف أشد حاالت ا٢برب وحاالت الرعب . كذلك ال ) سيدا ( وال ) إيدز (  وال 

 الشفاء . أمراض مستعصية  أو مستحيلة 
إذل الناس ، بينما واؿ يـو القيامة يتوّجو اب٣بطاب لذلك عندما ٱبرب هللا سبحانو ، عن أى 

 {} اَي أَيػَُّها اّلِذيَن آَمُنواوا٤بسلمْب ، أف ٱباطبهم بػ :  طمأنتو تبارؾ وتعاذل للمؤمنْب العادة ِف
 ومن ذلك قولو عزا شأنو موجهػاً لغّب ا٤بؤمنْب : 

يَػْوـَ تَػَرْونَػَها َتْذَىُل ُكلُّ   ا النااُس اتػاُقوا رَباُكْم ِإفا زَْلَزَلَة السااَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ اَي أَيػُّهَ }  
َوتَػَرى النااَس ُسَكاَرى َوَما ُىم ،َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َٞبٍْل َٞبَْلَها  ،ُمْرِضَعٍة َعماا َأْرَضَعتْ 

P(3 ){ٌد ِبُسَكاَرى َوَلِكنا َعَذاَب اّللِا َشِدي
P. 

 و٨برباً عن ا٤بؤمنْب بقولو تبارؾ وتعاذل :  
ِإفا اّللاَ يُْدِخُل الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاا٢ِبَاِت َجنااٍت َ٘بِْري ِمن َٙبِْتَها اأْلَنْػَهاُر }  

َوُىُدوا ِإذَل الطايِِّب ِمَن  .ُٰبَلاْوَف ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَىٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر 
P(3 ){اْلَقْوِؿ َوُىُدوا ِإذَل ِصَراِط ا٢ْبَِميِد 

P. 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .  3ػ  3سورة ا٢بج ،   اآلايت  (3)
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 .   30ػ  31سورة ا٢بج ، االايت   (3)
 وعن طمأنتهم ٖبصوص يـو القيامة ، قولو تعاذل :  
َىَذا يَػْوُمُكُم الاِذي ُكنُتْم ،َوتَػتَػَلقااُىُم اْلَمبَلِئَكةُ ،نُػُهُم اْلَفزَُع اأْلَْكبَػرُ اَل َٰبْزُ }  
P(3){ُتوَعُدوفَ 

P. 
ِف  لقد أرعب أمّبكا ومعظم دوؿ الغرب الٍب كانت ما زالت ٙبتكم إذل نظرايت فرويد 

كا وىازا  مبليْب الناس ، ها مؤخراً على كتابْب  صدرا  ِف نفس أمّب فهم النفس وتربيتها ، استيقاظ
الو عن ) عقل ىائج ( حسب حيث أثبتت مؤلفة أحدٮبا ، أف ) فرويد ( إ٭با كاف يصدر أبقو 

وكذلك وثاػق الكاتب  َّن٘بػة عػن إدمػاف الكوكػاييػن،  ا٢برِف للكاتبة ، ومن حػالة اضطػرابالتعبّب 
ف ا٣بطّب عػن حقيقة ىػذا اآلخػر ىذه األقواؿ  ، ولقد نشرت الصحػف أخبػار ىػذا الكش

 . 3545الرجػل  ا٤بؤّسس  لعلػم النفس ا٢بديث ، ِف شتاء 

 من وجوه العظمة ِف القرآف  ضبط ا٢بقائق العلمية :
َياًَّن لُِّكلِّ َشْيءٍ  }ومن مقاصد قولو تبارؾ وتعاذل :   ، {  َونَػزاْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبػْ

علميػة  ، وليس ا٣بػوض  ِف التفاصيل ،  وىػذا من أعظم َضْبُط القرآف الكرًن  ، للحقائق ال
النعم ِف حياتنا الدنيا . ومثااًل على ذلك : أف القرآف يقّرر بشكل حاسم ، وِف آايت  عديدة ، 

، وعلى ىػذه أف اإلنساف إ٭با خلق ِف األصل إنسانػًا سويػًا وِف أحسن تقوًن ، مث نفخ فيو العقل
ألسػاس ، لو ظهر ، بعػد القرآف ، ألػف ) داروف ( يقّرروف  معو بطريقة وىػذا االضابطة القرآنيػة 

الفرضيات ، أف مراحل ا٢بياة ا٤بائية  ، مث الربمائيػة ، مث  ا٤برحلة القردية ، ىػي من مراحػل  نشػأة 
اإلنساف ، فإف اإلنساف ا٤بؤمن ابهلل وبكتاب هللا  الذي ال أيتيو الباطل  من بْب يديػو وال من 

فػو  سيػرد ىذا الزعم وىو مطمئن لعلمو ولضمّبه العلمي . وكذلك لو بقيت كتػب منطػق خل
  ،أرسطو  الٍب ما زالت تّدرس ِف ا٢بوزات الدينيػة والٍب تقّرر أف اإلنسػاف 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   341سورة األنبياء ،  اآلية  (3)

ػ فسيبقى ف يصّنفوف الببغاء ، أو ينػاـ على ظهره ػ ترى كيػكأو ضاح ولكنو َّنطقىو حيواف، 
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، ومن ىذا أف يشمئز من ىذا القصور ا٤بنطقي نساف القرآين ا٤بؤمن ا٤بسلم ، أقل ردود فعلواإل
 التقصّب الفكري ِف تدبّر الثوابت الٍب ِف كتاب هللا العزيز . 

 قّيدوا العلم ابلكتاب  :
هللا صلى هللا عليو وآلو  الذي يرّدده األساتذة ِف  فهذا ا٢بديث الشريف ، عن رسوؿ 

ا٢بوزات ، وما زالوا يفعلوف ، كلما أرادوا أف يلفتوا الطلبة إذل أٮبية أف  يكتبوا ا٤بعلومات الٍب 
يتلقوهنػا من صدور الرجػاؿ ، على دفاترىػم وقراطيسهم ، صحيح أف ىذا الوجو للحديث 

وربطو بكتاب هللا عّز وجّل  ، أعمق وأىػم ، وىي ضبط العلم نػو مقبوؿ ، ولكن ا٢بقيقة ا٤برادة م
شأنو ِف ذلك ،    ،فإف صّدقو الكتاب ، كاف علمًا حّقًا ، وإالا سقط ، وكػاف ظنًّا وفرضيػات

أو رواية ، للصحيح الذي جاء عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو : ما أاتكم شأف كل حديث 
وعلى رواية (  ) بلو فاطرحوه فإف قبلو فَِبِو ، وإف دل يقمن حديث فاعرضوه على كتاب هللا 

 فاضربوا بو عرض ا٢بائط . 
من ىنا وجب علينا نصًا وعقبًل ، أف نعرض على القرآف اجمليد ، ما أيتينا من علم ،  

ا أيتينا من ٧بققْب ِف ضوئو ، بصحة ىذا العلم أو فساده ، ال أف ٬بضع القرآف أو نعرضو على م
 نّّبات . ِف حْب قد تكوف  فرضياٍت ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف  .هبا آايت علـو نقيد 

 القرآف ال ٱبطىء وإ٭با قد ٱبطىء ا٤بفسروف : 
ة قيل أف القرآف قبلها قبل صحيح أنو قد يبطل العلم اعتقادًا سائدًا ِف قضية علمي 
روفإف حصل ىذا األمر ، فبل يتهم القرآف ، وإ٭با يذلك.   لقرآف .ا تهم ُمفسِّ
الواجب أف ترفض النظرية ، ما دامت نظرية ، حٌب تثبت ابلبينة . ومن ٝبلة البينات ،  

  صريح القرآف  وإشاراتو ، إالا أف  ٰبصػل غالبػاً ، ىو عكػس
 
 
 
 
 
 

ذلك ، فهناؾ من الباحثيػن ا٤بسلمْب ، من  تبهرىم النظرية العلميػة ٗبجرد أف تعلػن ، فيعتربوهنا 
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، وٰباولوف فهم القرآف  على أساسػها ، ال فهمها ِف ضوء القرآف ، وىذا ٯبري  من ا٤بسلمات
حٌب ِف ٦باؿ العقيدة . فعلى سبيل ا٤بثاؿ : قضية البعث أو القيامة أو اليـو اآلخر ، فقد أصبح 
ىناؾ ا٘باه ػ  حٌب عند بعض من يكتبوف إسبلميًا ػ العتبار يـو القيامة ، أنو سيقع كما قررت 

العلمية ، مثل قاعدة فقداف الطاقة التدرٯبي. أو على أساس أف األجراـ السماوية   القواعد
 ستتصادـ ويكوف الدمار الكوين، ويقّدروف ٥بػذا األمر مبليْب أو ببليْب السنْب. 

ذا َّنموس ِف و٫بن ال نرد النظرية العلمية  احملققة ، نظرية ) فقداف الطاقة التدرٯبي ( فهػ 
ػهػية  ، من مفرداتو ٝبيع األجراـ الكونيػة ، ومنها مشسػنا ، وعلى أساس ىػذا اإللٝبلػة النواميػس 

الناموس ، يرشحها العلمػاء للخمود واإلنطفاء . و٫بن  نّؤيد  ىػذا النامػوس وفاعليتػو حكمًا ، 
لطاقة إالا أننا ننكر ادعػاء تعطيل الشمس عن فاعليتها كما ننكر ادعػاء أف القيامة مرىونة بنفاد ا

، طاقة الشمس أو غّبىا، ألف  صريح القرآف ينفي ذلك بوضوح ، ويقػوؿ ِف الساعػة أو 
 أسرار هللا سبحانػو :  وأهنػا من} أتتيكم بغتػًة { القيامػة  أهنػا 

َا ِعْلُمَها ِعنَد َريبِّ }       َف ُمْرَساَىا ُقْل ِإ٭با P..{َيْسأَُلوَنَك َعِن السااَعِة َأايا

(3)
P. 

P.. { َوِعنَدُه ِعْلُم السااَعةِ } ..      

(3)
P. 

على أف السػاعة تقـو وا٢بياة على األرض عادية ، إذ لو  من الدالالت  القرآنية ا١بليػة  مث     
كانت مرىونة بنفاد الطاقة  ما بقيت على األرض ا٢بياة ال اإلنساف وال غّب اإلنساف من 

 األحياء :
P..{َفَصِعَق َمن ِف الساَماَواِت َوَمن ِف اأْلَْرِض ِإالا َمن َشاء اّللاُ َونُِفَخ ِف الصُّوِر }      

(1 )

P. 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  41سورة الزخرؼ ، اآلية  (3) . 343سورة األعراؼ ،  اآلية  (3)
 .    24سورة الزمر  ، اآلية   (1)

Pَف {تِيَػُهْم أبَُْسَنا ُضًحى َوُىْم يَػْلَعُبو َأَو َأِمَن َأْىُل اْلُقَرى َأف أيَْ }  أو 

(3)
P. 

َما يَنُظُروَف ِإالا َصْيَحًة َواِحَدًة .َويَػُقوُلوَف َمٌَب َىَذا اْلَوْعُد ِإف ُكنُتْم َصاِدِقَْب }  أو 
ُموَف  P(3 ){ ُعوفَ َفبَل َيْسَتِطيُعوَف تَػْوِصَيًة َواَل ِإذَل َأْىِلِهْم يَػْرجِ . أَتُْخُذُىْم َوُىْم ٱبَِصِّ

P. 
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الساعػة ػ عرب ٙبقق أشراطها القرآنية قياماً على البشرية أف تتوقع قيػاـ كلو ٯبب فلذلك   
مباغتًا . وحيث أف  األشراط  يواكب بعضها بعضًا من حيث التحقق ػ فنحن إذف ِف آخر 

 الزماف ، والساعة على األبواب . 
 

 الصّديقوف : اإلسبلـ سلط الضوء على األفبلؾ ، وما يرى إالا 
، ويعتقدوف أف الشمس والكواكب يضعوف األرض ِف منتصف العادل كاف األقدموف ،  

تدور حو٥با . وِف القرف الثاين بعد ا٤بيبلد ، زاد ىذا اإلعتقاد أتكيدًا وٙبديدًا بفضل الطريقة  
 الٍب عرفت بنظرية بطليموس .

وضع نظريتو مشروحة ِف كتاب وبطليموس ، ىو فلكي يوَّنين ، ولد ِف اإلسكندرية ، و  
كما  .ذه معَبفًا هبا طيلة قروف عديدةوقد ظّلت نظرية بطليموس ىّب ا٠بو ) اجملسطي ( . شه

، يعِب بعد نزوؿ سادس عشر ا٤بيبلدي العاشر ا٥بجريظّلت أساسًا لعلػم الفلك ، حٌب القرف ال
علن ا٢بقائق الباىرة ، وال من  القرآف أبلف سنػة تقريبًا ، والقرآف الكرًن طيلة ىذه القروف ، ي

 يسمع .
كذلك ظّل الناس ٯبهلوف كروية األرض وسبحػاهنا ِف الفضاء ػ عدا بعض علماء الفرس  

ماركو بولو ِف القرف الثالث عشر سبلـ ػ حٌب قاـ برحلتو الشهّبة واليوَّنف والعرب ِف صدر اإل
ِف القرف ا٣بامس عشر ا٤بيبلدي ، ا٤بيبلدي ػ السابع ا٥بجري  . مث تبله كريستوؼ كولومبوس ، 

 إالا أّف ا١بميع ، الفرس واليوَّنف والعػرب ، وماركو بولو وكريستوؼ كولومبس  ،  وإف كانوا
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .   54سورة األعراؼ  ، اآلية  (3)
 ( . 14ػ  04سورة يس ، اآلايت  )  (3)

ػا  حوؿ الشمس بلقتهػا  ِف الفضاء ، َوَدَورَاهنَ إالا أهنم ظّلوا ٯبهلػوف انط اكتشفوا كروية األرض  ،
، والقرآف الكرًن  أثناء ذلك ، أي خبلؿ تسعماية أو ألف سنة يقّرر بصوت يصل إذل عناف 

 السماء قولو عّز وجّل :
P..{ ْيلِ ُيَكوُِّر اللاْيَل َعَلى النػاَهاِر َوُيَكوُِّر النػاَهاَر َعَلى اللا }..  

(3 )
P. 
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 وقولو تعاذل :  

P(3 ){ َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَىا}  
P. 

P(1 ){ َواأْلَْرَض بَػْعَد َذِلَك َدَحاَىا}  
P. 

وواضح جدًا ، أف ىذا التكوير ما داـ على األرض ، فيجب أف تكوف كرة ، وىي  
رائعاف للتعبّب عن مدحّوة  ِف ىذا الفضاء  ، تسبح سبحاً ، حيث إف دحا وطحا لفظاف عربياف 

عُب واحد أو متقارب  ، والدحو ىو الدفع والدحرجة لشيء كرواًي ودفعو ِف آف ، وٮبا ٗبجعل ا
( ىذه ، وإضافة  إذل معرفة أهنا  لراغب (  . مث من آية ) التكوير ) راجع القاموس ومفردات ا

تنتج تبعيتها ا٤بستمرة كرة  ىائلة ، نستنتج دوراهنا حوؿ نفسها لتشكيل الليل والنهار ، كما نس
 للشمس ، مث من آية اثنية قولو تعاذل : 

P..{ َوتَػَرى ا١ْبَِباَؿ َٙبَْسبُػَها َجاِمَدًة َوِىَي َٛبُرُّ َمرا الساَحابِ }  

(0)
P. 

ِف الفضاء سريعػاً ، وربطاً آبية ) يكّور الليل ( نوقن أف ىذا  نستنتج أف ٥بذه األرض سّباً  
 الشمس ال تفارقو .السّب ىو ِف مدار حوؿ 

وىنا يتبادر إذل الذىن  ، السؤاؿ عن حاؿ أولياء هللا ، أئمة العلم  والديػن ِف تلك  
الفَبة ا٤بتطاولػة ، قبل تطوير أجهزة الرصػد الفلكيػة ، وبداايت الكشػف عن أسػرار  الفلك 

 بواسطتها . وا٢بقيقة أف علماء ا٥بيئػة
 
 
 
 

 ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .   1سورة الزمر ،  اآلية   (3)
 .  2سورة الشمس  ،  اآلية   (3)
 .  14سورة النازعات ، اآلية  (1)
 .  44سورة النمل ، اآلية   (0)

ٰبصوف ألئمة أىل بيت النبوة عليهم السبلـ ، نصػوصًا كثّبة ِف ىذا ا٤بضمار  )علم الفلك ( 
الشهّبة ) أمرَّن أف ٬باطب الناس على قدر عقو٥بم ( وِف  إالا أهنا رمزية ، ٗبوجب القاعدة النبوية

لفظ آخر ) على قدر وصو٥بم ( حيث كانت األحاديث  تستعمل عبارات ٨بتلفة  ، تناسبًا مع 
وا٢بكاـ ، وانتشر الَبؼ  علـو كل عصر ، حٌب إذا تزندقت األمة ، وكثر الفسوؽ بْب الناس
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ب على الدنيا ، " فصّب عليهم رّبك تكالاد ، والواجملوف ، وزاد الظلم وا١بور والفسوا٣بمر 
زؽ ، وأرسل عليهم سوط عذاب " ، وأذىب عنهم ىيبة السلطاف وقواتو ،  َوَمزاؽ دولتهم شػرا ٩ب

،  عاصمتهم بغداد ، موجػاٍت عاتيػٍة مدمػرةٍ  ، وعلى مدهنم وأمصارىم ، وعلىوعلى حضارهتم 
 . من الرببػر والتتػار ، فتربهتػم تتبّباً 

 
مث أذف سبحانو ألقواـ آخرين ، ابلكشف ِف ٦باؿ الفلك ، وشٌب اجملاالت ليكونوا  

 مصاديق لقولو عّز وجّل :
P..{ ا ِف اآْلفَاِؽ َوِف أَنُفِسِهْم َحٌبا يَػتَػبَػْباَ ٥َبُْم أَناُو ا٢ْبَقُّ ػَ َسُنرِيِهْم آاَيتِن}  

(3 )
P. 

 
   

 
 

  

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  11سورة فصلت  ،  اآلية   (3)
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(33) 

 كتاابف ِف كتاب هللا : القرآف والفلك 
 مث أقفل هللا على ا٤بسلمْب وفتح على اآلخرين أبواب كل شيء 

 
َعَث َعَلْيُكْم َعَذااًب مِّن فَػْوِقُكمْ }  َأْو ِمن َٙبِْت َأْرُجِلُكْم  ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأف يَػبػْ

 ..{. َأْو يَػْلِبَسُكْم ِشَيعاً َويُِذيَق بَػْعَضُكم أبََْس بَػْعضٍ 
 : األنعاـ ( 21)         

فَػَلماا َنُسوْا َما ذُكُِّروْا بِِو فَػَتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْػَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحٌبا ِإَذا َفرُِحوْا ٗبَا ُأوتُوْا } 
 { .ْغَتًة فَِإَذا ُىم مُّْبِلُسوَف َأَخْذََّنُىم بػَ 

 : األنعاـ ( 00)         
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 ٭بوذج عن الفلك ِف العقل اإلسبلمي  :
 

حداً، ٭بوذجًا ػ من وللداللة  على تصّدي األئمة ٥بذا العلم ا٣بطّب ، نذكر ىنا نصػًا وا 
ار للمجلسي ،  وِف كتاب ػ ورد ِف ٕبار األنو   ا٤بثبوتة ِف ٦باميع الرواايتمئات النصوص 

ىجرية . بسنده عن جابر  ٧143بمػد بن اببويو ا٤بتوِف سنة  للشيخ الصدوؽ التوحيد 
ترى أف ليهمػا السبلـ ، قاؿ لو : ولعلك الصحايب ، أف اإلماـ الباقر ٧بمػد بن علي عاألنصاري 

ا خلق ىذا العادل الواحد  ، أو ت رى أف هللا  تعػاذل دل ٱبلػق بشػرًا غّبكم ، بلى وهللا ، هللا تعػاذل إ٭با
وأنتم ِف آخر تلك العوادل  وأولئك  لػف ألػف عادل ، وألػف ألػف آدـ، لقد خلق تبارؾ وتعاذل  أ

 اآلدميْب . 
 ونستنتج من ىذا ا٣برب ا٤بقّدس ثبلثة أمور :  

 ،علم ا٢بسابِف س آنذاؾ تتناسب مع وصوؿ النا( الٍب لف حكاية الرقم ) ألف أ:  أوالً 
 ولذلك نبلحظ اختبلؼ األرقاـ  ِف ٨بتلف الرواايت .

 
سبق العقل اإلسبلمي ِف معرفة تعّدد العوادل ، فهذا ا٣برب ا٤بأثور ورد عنو عليو السبلـ :  اثنياً 

على النظرايت ع ٦بموعتنا الكوكبية ، اعتمادًا ِف وقت كاف الناس فيو ما زالوا يدرسوف أوضا 
 ، وعلى أف ليس بعدىا عوادل .  ا٣باطئة

ا٥بجري ، العشرين ا٤بيبلدي من : أتكيد ما يظّنو العلم ِف ىذا القرف ا٣بامس عشر  اثلثاً 
وجود بشٍر أو ٨بلوقات ، ِف بقية العوادل ا٤بوجودة  ٙبت سبع ٠باوات . فهذا ا٣برب تقرير علمي  

ليقْب ، فيستعملوف وسائلهم على ىذا ، يستطيع العلماء اإلستنارة بو ، وا٣بروج من الظّن إذل ا
األساس . ومع اليقْب يكوف ا٢بافز أقوى ٗبا ال يقاس ، ويكوف اإلصرار على الوصوؿ إذل ا٥بدؼ 

 . 
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  أوؿ الغيث مع كوبرنيكوس :
ـ ، ظهر العادل  3101سنة  منذ أربعة قروف ونصف ، من كتابنا ىذا ، وابلتحديد ِف 

وَّندى ٖبطأ نظرية سلفو بطليموس وأّكد عكسها . فقد بّْب  الكبّب  ، نيقوالي كوبرنيكوس ، 
أف مركز العادل ، إ٭ّبا تشغلو الشمس  على أهنا ػ حسب نظريتو ػ اثبتة ال تتحرؾ  ، وأف األرض 
والقمر وٟبسة ) فقط( من الكواكب األخرى تدور حو٥با ِف مدارات دائرية ، وفوؽ كل ىذه 

، وىو فلك اثبت يشتمل على العادل أبكملو ، ويؤثر على   ا٤بدارات ، يوجد فلك النجـو الثابتة
 كافة الكواكب الٍب تدور أسفلو . ىذا موجز نظرية كوبرنيكوس .

 وىنا كذلك ، كاف القرآف العظيم ، ٱبرب عن كوبرنيكوس فيما أصاب فيو : 
 . صدؽ هللا العظيم . {  ا ِف اآْلفَاؽِ ػَ َسُنرِيِهْم آاَيتِن}  
 أ فيو :  وكذلك عماا أخط 
P(3){ َوَما ٥َبُم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْف ُىْم ِإالا َيظُنُّوفَ }..  

P. 
وِف القرآف صواب ما أخطأ فيو كوبرنيكوس ، أواًل ػ من حيث عدد الكواكب قوؿ هللا  
 تعاذل : 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .  30سورة ا١باثية ،  اآلية    (3)

P.. { َد َعَشَر َكوَْكًباَأحَ } .. 

(3 )
P. 

وكذلك من حيث عدد طبقات الكوف ،  فهو ظّن حدود الكوف ، ىذه السماء ا٤برئية  
 وِف القرآف الكرًن قولو تعاذل : 

ُ الاِذي َخَلَق َسْبَع ٠َبَاَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْػَلُهنا }   P.. {اّللا

(3)
P . 

إذل رصده ٙبت السماء صرة ِف مدى ما توّصل ت نظريتو ٧بدودة ، قافكوبرنيكوس ظلّ  
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الدنيا . فمن أين لو أف يتعرض ىو واألعظم منو ِف مستويػات البشر ، لعوادل ما فوؽ ىذه 
 السماء ، إذا دل يكن العلم قرآنياً .

 يشتمل على العادل أبكملو.  اً اثبت اً ، أف فوؽ مدارات ٦بموعتنا ، فلك: زعم كوبرنيكوس  اثنياً 
 ف قبلو بعشرة قروف قوؿ هللا عّز وجّل : وِف القرآ
P(1){ َوِمَن اللاْيِل َفَسبِّْحُو َوِإْداَبَر النُُّجوـِ }  

P. 
إف لفظة إدابر ، ىي عكس إقباؿ ومعناٮبا الذىاب واجمليء  وال ٲبكن إقباؿ وال إدابر  

 بدوف حركة . قولو تعاذل : 
P(0 ){ فَا١ْبَاِراَيِت ُيْسًرا}  

P. 
من وجوه الظاىر  فضبًل عن وجوه الباطن تعِب ٪بومًا وكواكب ، حيث ال فهي ِف وجو  
عدىا عّما نقوؿ . وما أغُب القرآف العظيم  ِف تعّدد بتُ خصيص ، وال قرينػة  ِف الّسياؽ  قرينة للت

 وجوه اآلايت ومراميها ، وليس ىنا مكاف ٕبثو . وكذلك قولو تعاذل :
P(1 ){ َواِر اْلُكناسِ ا١بَْ  َفبَل أُْقِسُم اِب٣ْبُناِس }  

P. 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  0سورة يوسف ، اآلية  (3)
 . 33سورة الطبلؽ ، اآلية   (3)
 .  05سورة الطور ، اآلية  (1)
 .   1سورة الذارايت ، اآلية  (0)
 ( . 32ػ  31سورة التكوير ، اآلايت )  (1)

  
قلناه ِف سابقتها .  وبتعبّب آخر لنفس ا٤بعُب ولنفس ا٤بوضوع  قولو تعاذل  نقوؿ فيها كذلك ، ما 

: 
P(3 ){ وَُكلٌّ ِف فَػَلٍك َيْسَبُحوفَ }..  

P. 
 وقولو تعاذل :  
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P(3 ){ َوالساإبَاِت َسْبًحا}  
P. 

 وأخّباً وليس آخراً ، قولو عّز وجّل : 

َعَمٍد تَػَرْونَػَها مثُا اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخاَر اّلّلُ الاِذي رََفَع الساَماَواِت بَِغّْبِ }  
ُل اآلاَيِت لََعلاُكم بِِلَقاء رَبُِّكْم  ،الشاْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ٯَبِْري أَلَجٍل مَُّسمًّى يَُدبُِّر اأَلْمَر يُػَفصِّ

P(1 ){ُتوِقُنوَف 
P. 

غّبىا من الكواكب ،  وىذه اآلية ىي من أوضح الدالالت  على عدـ ثبات الشمس و  
كما أف ىذه اآلية  من أعظم اآلايت ِف ٦باؿ الفلك  حيث ٙبسم القوؿ ، ِف قضية ا١باذبية 

والكواكب واألقمار  ، ألف العبارة  " كل ٯبري إذل أجل الكونية ، وكذلك ِف جري الشموس 
الشمس "   ىي لغة كل ساـٍ مرتفٍع  ، ولفظمسّمى " عائدة إذل الشمس والقمر والسماوات ، و 

والقمر " داللة على النوع  وليس على ا١بنس ، وا٤بقصود ِف اآلية  على ىذا األساس  ما فػي 
الكوف من مشوس وأقمار ، وكذلك القوؿ  ِف لفظة أرض ، فهي تعِب النوع وا٤باىية  ِف أكثر 

ومشوس اآلايت . ولذلك ال ٪بد ِف القرآف لغة ٝبع لؤلرض وال للشمس وال للقمر )يعِب أرضوف 
وأقمار( . وقارىء القرآف اللبيب يفهم القصد، حيث يكوف ا٤بقصود ىو ا١بمع أو النوع أو 

 ا١بنس ، من السياؽ والقرائن .
 القرآف ٱبرب عن حركة الشمس قبل أف يعرؼ ذلك بشر: 

 بعد كوبرنيكوس ، أذف هللا عّز وجّل  ، ٖبطوات جبارة ، قطعػها علم  
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  1سورة النازعات ، اآلية  (3)   . 04سورة يس ، اآلية   (3)
 .  3سورة الرعد ، اآلية   (1)

مث Galileo  غاليلو مث بعده   Keplerالفلك . كذلك سّدد فيها ثبلثة من العلماء  كيبلر  
لسكوب واكتشف ـ . وكاف غاليلو أوؿ من استعمل الت 3333نيوتن الذي توِف حوارل بعده 

أف الشمس تدور حوؿ نفسها كما تدور األرض ، وكما تدور بقية الكواكب . ىذا  والقرآف 
 اجمليد يعلن  ىذه ا٢بقيقة ، طيلة  حوارل إثِب عشَر قرَّنً ، قبل ىذا الكشف . 

. فإذف  أقفل هللا تعاذل على ا٤بسلمْب أبواب العلم ، وفتح على اآلخرين أبواب كل شيء 
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ا١بميع اليـو  ، أصبحوا يستدعػوف غضػب هللا  ا٤بنتقم ا١بّبار . فباسم الدين  ، شيعًة ويبدو أف 
تسفك دماء الشيعة ، وسّنًة تسفػك دماء السّنة . والسّنة والشيعة لبعضهما اب٤برصاد الدموي ، 

ومثل ذلك فعل  ؟أفؤلجل ىذا كاف اإلسبلـ وكاف إرساؿ هللا سبحانو حملّمد صلى هللا عليو وآلو
اليهود أبنفسهم واب٤بسيحيْب من قبل ، ومثل ذلك فعل ا٤بسيحيْب  أبنفسهم ِف ا٢بروب الدينية 

 ، وما زالوا يفعلوف أبنفسهم وابآلخرين . 
 ، لذلك يعترب معظم أىل األرض ، ِف ىذه األايـ  ، وخاصة أصحاب  ا٢بضارة الزنديقة 

 من مصاديق قوؿ هللا عّز وجلّ  : 
َما ذُكُِّروْا بِِو فَػَتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْػَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحٌبا ِإَذا َفرُِحوْا ٗبَا ُأوتُوْا فَػَلماا َنُسوْا }  

فَػُقِطَع َداِبُر اْلَقْوـِ الاِذيَن ظََلُموْا َوا٢ْبَْمُد ّلِلِّ َربِّ  .َأَخْذََّنُىم بَػْغَتًة فَِإَذا ُىم مُّْبِلُسوَف 
P(3 ){اْلَعاَلِمَْب 

P. 
يـو  مصاديق للقسم األوؿ ، ِلِمْهَلِة  ما قبل األخذ بغتًة . وترقب الباقي أمر معظمهم ال 

طبيعي ، فإف وعد هللا حق . مث بعض التأّمل ِف قولو سبحانو ٯبب أف يفزع األعراب وأىل 
النفاؽ من أدعياء اإلسبلـ . واإلسبلـ ِف ا٢بقيقة غدا غريبًا ابلنسبة إليهم ، وغدوا ىم عنو 

 غرابء :
َعَث َعَلْيُكْم َعَذااًب مِّن فَػْوِقُكْم َأْو ِمن َٙبِْت َأْرُجِلُكمْ قُ }    ،ْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأف يَػبػْ

 َف ػْ انُظْر َكي ،َأْو يَػْلِبَسُكْم ِشَيعاً َويُِذيَق بَػْعَضُكم أبََْس بَػْعٍض 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (  . 01ػ 00سورة األنعاـ  ، اآلايت  ) (3)

P(3 ){ ُنَصرُِّؼ اآلاَيِت َلَعلاُهْم يَػْفَقُهوَف 
P. 

فهل أكثر من ىذا الواقع  انطباقًا على الناس ، قصف من فوقهم  واىتزاز األرض   
ابلدواىي من ٙبت أرجلهم  ، واآليت أعظم ، وإهنم ٛبّزقوا  شيعًا يذيق بعضهم  أبس بعض ، 

م بعضًا أعرااًب ومنافقْب ، ومسلمْب زائفْب .  وأسوأ ويسفك بعضهم دماء بعض ، ويروّع بعضه
 من ذلك كلو ، اليهود والنصارى ، وبقية أىل األرض  ما بْب  القطبْب . 

أال وإف فرصة ا١بميع  ، ٝبيع أىل األرض ،  الفػرار إذل هللا ، ابإلسبلـ والقرآف  .  
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سيح و٧بّمد  عليهم  السبلـ ، إَّّن وأمامهم قيامتاف  : أرضية وكونية ، ولّبتقب أعداء موسى  وا٤ب
 مرتقبوف . أو فليطيعوا هللا ِف أمره تعاذل حيث قاؿ :

َوَسارُِعوْا ِإذَل َمْغِفَرٍة مِّن رابُِّكْم َوَجناٍة َعْرُضَها الساَماَواُت َواأَلْرُض ُأِعداْت }  
P(3 ){ ِلْلُمتاِقْبَ 

P. 
 . لَُو ِمن قَػْبِل َأف أيَْتَِيُكُم اْلَعَذاُب مثُا اَل تُنَصُروفَ َوأَنِيُبوا ِإذَل رَبُِّكْم َوَأْسِلُموا } 

َواتاِبُعوا َأْحَسَن َما أُنِزَؿ ِإلَْيُكم مِّن رابُِّكم مِّن قَػْبِل َأف أيَْتَِيُكُم الَعَذاُب بَػْغَتًة َوأَنُتْم اَل 
P(1 ){ َتْشُعُروفَ 

P. 

*  *  * 
وتتابع الليل والنهار ،  وعدـ طغياف   مث نعود  إذل حركة  الشمس والقمر واألرض 

 األكرب على األصغر ِف َّنموس التجاذب وا٤بدارات ، متأملْب قوؿ هللا تبارؾ وتعاذل : 
َا َذِلَك تَػْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم }   َواْلَقَمَر َقداْرََّنُه َمَناِزَؿ . َوالشاْمُس َ٘بِْري ِلُمْستَػَقرٍّ ٥با

 َأف   ي ٥َبَاػيَنَبغِ   الشاْمسُ   اَل . ْرُجوِف اْلَقِدًِن َحٌبا َعاَد َكاْلعُ 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
   .  21سورة األنعاـ ، اآلية  (3)
 . 311( سورة أؿ عمراف ، اآلية  3)
 (   . 11ػ  10سورة الزمر ،  اآلايت )  (1)

P(3){ َهاِر وَُكلٌّ ِف فَػَلٍك َيْسَبُحوفَ ُتْدِرَؾ اْلَقَمَر َواَل اللاْيُل َساِبُق النػا 
P. 

وىكذا ٪بد أف هللا عّز شأنو ، رفع ) غاليلو ( درجات عالية وغالية ، ِف سّلم الفلك ،  
 م وىّيأ  سبحانو من يتابع عنو. الذي يبدو أنو غّب متناٍه ِف السموات الّسبع وما بعدىّن ، مث علّ 

قانوف  الذي يقوؿ : ) إف حركة ا١بسم تستمر إذل ما ال وحيث أف ) غاليلو (  ترؾ للعلماء  ال
هناية ما دل يطرأ عليها ما يعّد٥با أو يوقفها ( ىذا القانوف استوقف نيوتن ، وجعلو يتساءؿ ، ٤باذا  
ال تستمر حركة الكواكب ِف ا٘باه مستقيم ، بداًل من أف تدور حوؿ الشمس  وكأهنا مشدودة 
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 على البشرية  وأيضًا لتعزيز  قرآنػو اجمليد ، وزايدة ِف إلقػاء  ٕببل غّب منظور ؟ وبفضل من هللا
وأف ما يرفع  ماـ نيوتن وأ٥بمو أهنا ا١باذبية، ا٢بجة على ا٤باديْب والطبيعيْب ، ألقى التفاحة أ

وات ، ويربط الكواكب ابلشمس إ٭ّبا ىي عمد ال تروهنا ، أي أهنا قوى جذب توجد بْب االسم
دونو . وىي  ّد بعضها إذل بعض دوف أف يطغى فيها األعظم  حجماً على ماىذه األجراـ  ، وتش
 أي التجاذب وىي صرٰبة ِف كتػاب هللا اجمليد :Attraction الٍب أ٠بوىا بلغتهم 

اّلّلُ الاِذي رََفَع الساَماَواِت بَِغّْبِ َعَمٍد تَػَرْونَػَها مثُا اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخاَر }  
ُل اآلاَيِت لََعلاُكم بِِلَقاء رَبُِّكْم  ،َواْلَقَمَر ُكلٌّ ٯَبِْري أَلَجٍل مَُّسمًّى الشاْمسَ  يَُدبُِّر اأَلْمَر يُػَفصِّ
P(3 ){ُتوِقُنوَف 

P. 
( سنة من إعبلف  3344وىكذا أتى تفسّب ىذه اآلايت وبعض أتويلها بعد أكثر من )  

 ا بعد ، إذل هللا إسبلمًا كلياً، حي الذين دل يسلمو القرآف ٥بذه ا٢بقائق الكونية العجيبة . أفما يست
ودل يذعنوا لقرآنو العظيم ، ال سيما عندما يقرأوف فيما يقرأوف ، ىذه اآلية ، الٍب  تدمغ الذين 

و من عنده ومن عند أقواـ آخرين اهتموا ٧بّمدًا صلى هللا عليو وآلو أبنو افَبى القرآف  وأتى ب
 س والدقائق العلميػة ا٤بذىلة الٍب أشرؽ  هبا  القرآف على البشرية بعدما تبّْب ٥بم من النوامي

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   3سورة الرعد ،  اآلية  (3)  (  04ػ  14سورة يس ، اآلايت )  (3)

 
 ِف وقت كانت فيو ظبلماً دامساً من ا١بهالة واألمّية العلمية : 

ـْ يَػُقوُلوَف ا}   ْثِلِو َواْدُعوْا َمِن اْسَتطَْعُتم مِّن ُدوِف اّللِّ ِإف  َأ فْػتَػَراُه ُقْل فَْأُتوْا ِبُسورٍَة مِّ
ن ػَبْل َكذابُوْا ٗبَا دلَْ ٰبُِيُطوْا بِِعْلِمِو َوَلماا أيَْهِتِْم أَتِْويُلُو َكَذِلَك َكذاَب الاِذيَن مِ  .ُكنُتْم َصاِدِقَْب 

P(3 ){َكاَف َعاِقَبُة الظااِلِمْبَ   قَػْبِلِهْم فَانظُْر َكْيفَ 
P. 

العلم ا٤بعاصر ما زاؿ ِف رقعة ٙبت ٠باء من سبع ٠بوات ، وىذه السموات السبع ِف   
كرسي العرش كحلقة ِف فبلة ، والكرسي على شاسع اتساعو ومشولو ىو ِف العرش كحلقة ِف 

عن ا٤بلكوت والبلىوت  ، لؤلدمغػة واألرقاـ وا٤براصد ويبقى كبلـ فبلة : ىذه  مواد كونية
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 وا١بربوت ، وىذا لغّب النظر ا٤بادي ، ويبقى البلّكبلـ . 
ما ما دمنا ِف الكبلـ ، فنعود إذل الفلك ، وابلتحديد إذل الشمس بْب القرآف وبْب أ 

 الكشوؼ العلمية . 
 

 الشمس ليست مركزاً للكوف :
كوف ، س ليست مركزًا للمن كل ما تقدـ من اآلايت الكرٲبة  ، نفهم ٔببلء ، أف الشم 

يْب النجـو ، الٍب ٥با ِف الفضاء الرحب إقباؿ وإدابر  . بينما  كاف وإنػّما ىي ٦برد ٪بم من مبل
و ، وبقي ىذا االعتقاد تقدوف أف الشمس ىي مركز الكوف كلِّ أىل األرض ،  منذ القدـ ، يع

وبعد كوبرنيكوس وكيبلر ،  سائدًا ، حٌب بعد القرف ا٣بامس عشر ا٤بيبلدي ، التاسع  ا٥بجري ،
وغاليلو، وكذلك نيوتن ، بينما القرآف الكرًن يقّرر عرب كل ىذه ا٢بقب من الزماف وأبوضح 
عبارات ، أفا الشموس كلها ىي سراج ِف السماء الدنيا من السموات السبع . وىو ما يراه 

  اإلنساف العادي من الضوء ِف ليل ٠بائنا الدنيا ىذه . قولو عّز وجّل :
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (   . 15ػ  14سورة يونس ، اآلايت )  (3)

َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنا نُورًا َوَجَعَل  َأدلَْ تَػَرْوا َكْيَف َخَلَق اّللاُ َسْبَع ٠َبَاَواٍت ِطَباقًا }  
P(3){ الشاْمَس ِسَراًجا

P. 
 كما قّرر أهنا غّب اثبتة ِف مكاهنا : 
َا َذِلَك تَػْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ }   P(3 ){ َوالشاْمُس َ٘بِْري ِلُمْستَػَقرٍّ ٥با

P. 
 كما قّرر أف ما زاد عن السموات السبع واألرضْب السبع ىو الكرسي : 
P(1 ){ َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ ...َوِسَع ُكْرِسيُُّو الساَماَواِت َواأَلْرَض }  

P. 
 لكرسي ىو ) العرش العظيػم ( و ) العرش اجمليػد (  و ) العرش الكريػم (  .وما زاد عن ا 
ولفهم تقرييب لنسبة  السموات واألرض إذل الكرسي ونسبة الكرسي إذل العرش ، نذكر  
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ىذا ا٢بديث الشريف عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو  فعن الصادؽ عليو السبلـ ، قاؿ ،  
 ما أفضل ما أنزؿ عليك ؟ قاؿ : آية الكرسي ، ما السموات قاؿ أبو ذر  : " اي رسوؿ هللا

السبع ِف الكرسي إالا كحلقة ملقاة ، أبرض فبلة . مث قػاؿ : وإفا فضل العرش على الكرسي  
 كفضل الفبلة على ا٢بلقة " .

ا٤بهم أف الناس ػ مسلمْب وغّب مسلمْب ػ ظّلوا ىكذا ، منصرفْب عن كتاب هللا الكرًن ،  
 أفا الشمس اثبتة ِف موقع واحػد من السماء  ال تربحو ، حٌب كاف القرف الثامن عشر زاعمْب

ـ  وىو صديق لنيوتن ، وصاحب  Halley  3314 ا٤بيبلدي ، فظهػر العالػم الفلكػي ىاللي 
نظرية ا٤بذنب ا٤بُسّمى اب٠بو ، وقّرر أف الشمس تّغّب مكاهنا . وىنا بطل اإلعتقاد أبف الشمس 

الكوف كّلو ودل تعد سوى ٦برد ٪بم عادي  ِف ٦برة درب التبّانة ، حيث يوجد مشوس ىي مركز 
 أصغر وأكرب منهػا اب٤ببليْب . وقػد كانػت ىذه ا٢بقيقػة 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 (   . 32ػ  31سورة نوح ، اآلايت )  (3)
 .   14سورة يس ،  اآلية   (3)
 .  311سورة البقرة ، اآلية  (1)
  .قبلو ٕبوارل  إثِب عشر قرنػاً   الٍب اكتشفها ىاللي مقّررة ػ كما رأينا ػ ِف القرآف الكرًن  

 علم الفلك ِف القرآف يفتح العقل على مصراعيو :
إّف علم الفلك ِف القرآف ػ فضبًل عن بقية العلـو فيو ػ يشهد أواًل أفا ال إلػو إالا هللا ،  

رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو  ويشهد اثلثاً أف القرآف الكرًن ىو من لدف  ويشهد اثنياً أف ٧بّمداً 
هللا جّلت عظمتو . وعلم الفلك ، وحده ، ِف القرآف ، يكفي ألف ٯبعل العقل اإلسبلمي عقل 
عادل ، فكيف ببقية وجوه الشهادة ، ووجوه اإلثبات ، ووجوه اإلعجاز ، الٍب إذا اجتمعت 

٤بْب إسبلماً حقيقياً كامبلً ، جعلتو أعلم العلماء على مستوى البشر ، وِف إلنساف أسلم لرّب العا
شٌب اجملاالت ، شرطو أف أيٛبر ٗبا أمر هللا بو ٧بّمدًا صلى هللا عليو وآلو وكل مسلٍم هلل تبارؾ 

 وتعاذل إسبلماً صادقاً :
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P(3){ ُقل رابِّ ِزْدين ِعْلًما}..َ  
P. 

اَل َشرِيَك َلُو َوِبَذِلَك  ي َو٧َبَْياَي َو٩َبَايت ّلِلِّ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ ُقْل ِإفا َصبَليت َوُنُسكِ  
P(3 ){ أُِمْرُت َوَأَّنَْ َأواُؿ اْلُمْسِلِمْبَ 

P. 
ففي عصر ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو لو كنت أنت وسألت أعلم أىل األرض  ِف أرقى  

ماذا ِف السماء ؟ فسيكوف ا١بواب : ا٢بضارات آنذاؾ من اليوَّنف إذل الفرس إذل الروماف : 
 ٪بـو اثبتة ، أو بتعبّب آخر ) علمي ( عندىم آنذاؾ: مسامّب ضوئية . 

وإذا سألت كم ٠باء فوؽ ىذه ؟ فسيكوف ىذا السؤاؿ من العجب .  أيوجد أكثر من  
يو ٠باء ؟ ىكذا كاف حاؿ أعلم العلماء ِف بقاع األرض قاطبة أايـ رسوؿ هللا ٧بّمد صلى هللا عل

وآلو . فما ابلك إذا سألت األعراب والبدو الذين كانوا حوؿ ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو وليس 
  .ا٢بضارة  عندىم أي لػوف من ألػواف

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  330سورة طػو ، اآلية   (3)
 (  .  321ػ  323سورة األنعاـ ، اآلية  )  (3)
عظيم لكانوا ظّلوا إذل يومنا ىذا عّينًة من عّينات القروف الوسطى، إالا أهّنم اإلسبلـ الوىم لوال  

.  ابإلسبلـ فيما بعد، سادوا حضارات ا٤باضي ، ووضعوا وىم  األسس اإلٯبابية ٢بضارات اليـو
إذا رجعوا إذل هللا متمسكْب بكتابو الكرًن وبسّنة ٧بّمد وآؿ بيت ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو ، 

حضارة ا٤بستقبل ، بدوف سلبيات . فيسعدوف سعادة الدارين ويسعدوف معهم البشرية   فسيبنوف
. 

مث من أين لرسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو ، أف يعلم آنذاؾ ، مفاد اآلايت الٍب ِف  
القرآف ، والٍب تكّشف منها جانب بعد تطوير التلسكوب الذي استعمل أوؿ مرة ِف القرف 

 ( سنة حوارل إثِب عشر قرَّنً من نزوؿ القرآف العظيم .3344) السابع عشر ، أي بعد 
من أين لرسوؿ هللا ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو أف يعلم ، لوال القرآف أواًل، ولوال ا٤بعراج  

 اثنياً ، إذل السماء السابعة  :
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P(3 ){ َفَكاَف قَاَب قَػْوَسْْبِ َأْو َأْدىنَ . مثُا َدََّن فَػَتَدذلا }  
P 

بشعاع الدائرة . فإذف انطلق ٧بّمد صلى    Rayon،  ىو ا٤بعروؼ ِف ا٥بندسة والقاب 
هللا عليو وآلو من مركز دائرة السماء الدنيا ، خارجًا من أحد أقواسها ) وذاؾ ىو القاب األوؿ 
( مث ارتفع مسافة القاب الثاين ، مقاراًب قوس الدائرة الثانية  "وىو ابألفق األعلى مث دَّن فتدذّل " 

كاف أدىن قليبًل من قاب قوسْب ، غّب مرتكز على شيء مادي ، حٌب وال على نظاـ ا١باذبية .  ف
كذلك ٩بػّا ٯبب أف يستفيده علم الفلك ا٢بديث ، أف ٝبيع الفتوحات العلمية الباىرة ِف عادل 

إ٭ّبا  الكواكب والنجـو واجمّلرات واألبعاد ا٥بائلة الٍب تقاس ٗببليْب السنْب الضوئية ، كل ذلك ،
 يقع ٙبت السماء الدنيا ، الٍب فوقها سّت ٠بوات ، فوقهّن العرش العظيم . 

مث إّف رسوؿ هللا ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو كاف ٮّبو األوؿ واألكرب ، أف يقنع بدعوتو  
 العرب أوالً وبشكل خاص ، ألهنم على عنفواهنم ، ونزعتهم ا٤بتميزة

 
 
 
 

 ػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (    . 5ػ  4سورة النجم ، اآلايت )  (3)

 

إذل ا٢برية والفردية ، سيكونوف كما أراد ٥بم وعّلمهم هللا سبحانو ، قاعدة الدعوة ، 
 وركيزهتا . ،وأساسها
ىو لّب الدعوة وعقلها ، وىو عريب ،  وال ٲبكن أف يستسيغو ، وال حٌب إذ أف القرآف  

 لسريع ، غّب العرب . أف يقبلو ، ابلبداىة ، والتفاعل ا
ومعلـو اترٱبياً ، أّف العرب آنذاؾ ، زمن ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو دل يكونوا أىل حضارة  

وعلـو ، بل كاف أبرز شأهنم ، التجارة ِف العواصم ، والرعي والبداوة ، على امتداد شبو ا١بزيرة 
، ٥بؤالء وىؤالء ، من أىل حضر  العربية ، إضافًة إذل اللغة الصافية الٍب كانت الطابع ا٤بمّيز

 . وأىل وبرّ 
فلو كاف الفكر ىو فكر ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو ، والتخطيط لنجاح الدعوة ىو  

ٚبطيطو ، فأوؿ ما كاف ٯبب أف يتعامل مع ىؤالء القـو ، ٗبا يفهمونو،ويستجيبوف لو . فلماذا 
، متعبة ٥بؤالء القـو ، وىو ال يريد أف رٗبػا ذه اآلايت العلمية ، الٍب كانت جاءىم ومن أين ، هب
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يتعب أفكارىم . ىو يريد أف يقنعهم . وواضح أف ىذه اآلايت العلمية ، دل تساىم أيّة مساٮبة 
 ِف إقناعهم . فلماذا اآلايت العلمية الكثّبة وا٤بعقدة ؟ 

ًا صلى إذف ال شك البتة ، ِف أف ٧بّمدًا صلى هللا عليو وآلو  دل يكن ا٤بخطط ، وأف دمحم 
هللا عليو وآلو  دل يكن ا٤بفّكر ٗبا ينفع ، وٗبا ال ينفع من اآلايت ، وإ٭با كاف ٧بّمد صلى هللا عليو 

 وآلو  السامع ، ا٤بتلقي ، مث ا٤ببّلغ حرفياً ٤با يتنػزؿ عليو من ربّو رّب العا٤بْب . 
عليو وآلو ولوال أف القرآف الكرًن  ىو وحي من هللا سبحانو ما كاف ٧بّمد صلى هللا  

يستطيع أف يتحف مستقبل البشرية هبذه اآلايت الباىرة  ، ِف ٦باؿ الفلك والنفس واإلنساف 
والطبيعة والكوف كّلو ، مث دل يكن منها فائدة ما داـ ال  يفهمها أحد من الناس إالا من رحم رّبك 

ترفده ِف دعوتو آنذاؾ  . فمن أين أتى ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو هبذه األسرار ؟ وىي دل تفده ودل 
ال من قريب وال من بعيد . وإ٭با ظّلت  مئات السنْب أسرارًا ورموزًا ، حٌب قّيض هللا سبحانو  

 كشف مصاديقها للعلماء . فمن أين لرسوؿ هللا ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو كل ذلك ، 
 
 
 
 

 يوحى : إذا دل يكن نبياً مرسبلً من لدف هللا تبارؾ وتعاذل ، والقرآف وحياً 
P(3 ){ َعلاَمُو َشِديُد اْلُقَوى  ِإْف ُىَو ِإالا َوْحٌي يُوَحى . َوَما يَنِطُق َعِن ا٥ْبََوى} 

P. 
وىل كاف ألي إنساف آنذاؾ ، مهما عبل شأنو ، أف يلّم هبذه العلـو العالية ، بدوف 

مستحيل .  مقدمات علمية ، وأدوات فكرية ومادية ، تساعده على معرفة ىذه األسرار . ىذا
فإذف وحده خالق ىذا الكوف ، ىو الذي أخرب عنها ِف القرآف الكرًن ، وىو الذي عّلم رسولو 

البشرية . ألنو وحده تبارؾ وتعاذل ٰبيط   ٧بّمدًا صلى هللا عليو وآلو  وعّلم بعده أولياءه ، مثّ 
 أبسرار السموات واألرض وما بينهما ، وىو بكل خلق عليم . 

 كل قطعي ، أف القرآف ال ٲبكن أف يكوف من عند غّب هللا سبحانو : من ىنا يّتضح بش
َوقَاَؿ الاِذيَن َكَفُروا ِإْف َىَذا ِإالا ِإْفٌك افْػتَػَراُه َوَأَعانَُو َعَلْيِو قَػْوـٌ آَخُروَف فَػَقْد } 

ُقْل  .َلى َعَلْيِو بُْكَرًة َوَأِصيبًل َوقَاُلوا َأَساِطُّب اأْلَواِلَْب اْكتَػتَػبَػَها َفِهَي ٛبُْ  .َجاُؤوا ظُْلًما َوُزورًا 
را ِف الساَماَواِت َواأْلَْرِض ِإناُو َكاَف َغُفورًا راِحيًما  P(3 ){أَنَزَلُو الاِذي يَػْعَلُم السِّ

P. 
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P(1 ){ َوقَاَؿ الظااِلُموَف ِإف تَػتاِبُعوَف ِإالا رَُجبًل ماْسُحورًا} ..
P. 

دامت آايت كثّبة ، فيها مثل ىذه الكنوز العلمية ، ودل  بقي علينا أف ندرؾ  ، أنو  ما
يكن عند ا٤باضْب ، ٛبكْب لسرب أغوارىا وفّك رموزىا ، بل كانوا ٲبّروف هبا مكتفْب ٗبا ٰبملو 
ظاىرىا ا٤بريح إلفهامهم على قدر أفهامهم ، فكذلك ما زاؿ الكثّب أيضًا من اآلايت ِف عصرَّن 

ا٤بُْغَلَقػات ا٤بغّلفػات اب١بمػاؿ واإلقنػاع علػى قػدر ا٢باجػة . ىذا ، ىو ابلنسبة للمفسرين من 
 ولكنهػا 

 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (    .  1ػ  1سورة النجم ، اآلايت )  (3)
 (  . 2ػ  0سورة الفرقاف ،  اآلايت  )  (3)
 .    4سورة الفرقاف ،  اآلية   (1)

 . ، أو عن مصاديقها ِف كتاب الكوف ما بعػد الكشف عن مضامينها يقيناً ستحمل فتوحػات
 كتاابف هلل يفّسر بعضهما بعضاً :

وختاماً ٥بذا البحث ٯبب أف نذكر دائماً أننا إ٭با نعرض ىذه ا٢بقائق ، ليقّر ِف األذىػاف ،  
ػ  من أعظػم  والعقوؿ والقلوب ، أف القرآف معجز وأنو ػ رغػم كل ما قد يقاؿ ، ظنًّا ، أو جدالً 

 الروافػد الظاىػرة ، للعقػل اإلسبلمػي ا٤بتفوؽ . 
، وال قائق الفلكيػة قبل القرآف اجمليدوأنو ما كاف لبشر ، أف يعلم ىذه األسرار ، وىذه ا٢ب 

من القرآف ،  حٌب أيذف هللا عّز وجلّ  رآف ، وال حٌب بعد مئات السنيػن حٌب ِف زمن الق
 القرآف وِف الكوف :  ابلكشػف تدرٯبياً عّمػا ِف

P..{ َبْل َكذابُوْا ٗبَا دَلْ ٰبُِيطُوْا بِِعْلِمِو َوَلماا أيَْهِتِْم أَتِْويُلوُ }  

(3 )
P. 

نعم ، حٌب أذف هللا تبارؾ وتعاذل ، ببعض أتويلو ، ببعض الكشف التدرٯبي عّما ِف  
، جليلة ابلنسبة لئلنسافوإف كانت  القرآف الكرًن ربطًا ٗبلكوتو وملكو العظيم . وبنسب ، ىي
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إالا أهنا ما زالت قليلة جدًا ِف ٦باؿ  العلػم ، وِف اجملاالت البلهنائية لكلمات هللا ، الٍب هبا 
 يكشف عن النواميس أو القوانْب العلمية ، وهبا يعّلم وهبا ٱبلق ،  قولو تعاذل : 

ـٌ َوالْ }   َا ِف اأْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة َأْقبَل َعُة َإْٔبٍُر ماا َوَلْو َأ٭با َبْحُر ٲَبُدُُّه ِمن بَػْعِدِه َسبػْ
P(3){نَِفَدْت َكِلَماُت اّللِا ِإفا اّللاَ َعزِيٌز َحِكيٌم 

P. 
وكذلك ، علينا أف نتذكر دائمًا ، أف ما يكشف ِف شٌب ميادين العلم من أعاجيب  

 ومدىشات ، إ٭ّبا ىو ٙبقيق لوعد هللا عّز وجّل حيث قاؿ : 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .   15سورة يونس ،  اآلية   (3)
 .   33سورة لقماف  ، اآلية  (3)

 

P.. {َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا ِف اآْلفَاِؽ َوِف أَنُفِسِهْم َحٌبا يَػتَػبَػْباَ ٥َبُْم أَناُو ا٢ْبَقُّ }  

(3)
P. 

كتاب الكوف ، متضمناً ومن ىنا نرى أف الرافػد الثاين العظيم للعقل بعد القرآف ىو   
منائره القادة ا٤بلهمْب ، الذين اجتباىم هللا عّز وجّل ، لكشف األسرار وتعليم البشرية ،  حسب 

 حاجة كل جيل ومستواه التحصيلي ِف ٦باؿ العلـو أو مستواه الفكري . 
،  وهللا عّز وجّل ، يعّلم خلقو األرضي ، من جػن وإنػس  ، هبذين الكتابْب  غّب منفصلْب 

 داً . رابطاً الثاين ابألوؿ الذي ىو القرآف اجمليد ، ىادايً ومعلماً ومرشداً ومسدّ 
َياًَّن لُِّكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْٞبًَة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمْبَ }   P(3 ){َونَػزاْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبػْ

P. 
 مهمة العلم  : 

لم ىي التفّكر وا٣بلق واإلبداع ... كما أنو ينبغي أال ننسى كذلك ، أف مهمة الع 
لظن . ومادتو ) أي استنتاجًا واستقراًء إذل أقصى  ا٢بدود الٍب يصل إليها الفكر أو  ا٣بياؿ أو ا

ىي ٝبيع ما خلق هللا ِف السماوات واألرض وما بينهما . إالا أف العلماء ينشعبوف مادة العلم ( 
، ىم أىل طاعػة هللا ، وشعبػة للجحيم ىم أىػل  على ىذا األساس إذل شعبتْب : شعبػة للنعيػم
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 معاصيو . 
مث يشّب القرآف اجمليػد إذل الكوف البلمتناىي متحّديػًا أىل السموات واألرض بقوؿ هللا ،  

 وهللا أكرب  : 
 مُِّبْبٍ  َىَذا َخْلُق اّللِا فََأُروين َماَذا َخَلَق الاِذيَن ِمن ُدونِِو َبِل الظااِلُموَف ِف َضبَلؿٍ }  

}P(1 )
P. 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  45سورة النحل ، اآلية   (3) .   11سورة فصلت ،  اآلية   (3)
 .    33سورة لقماف ،  اآلية   (1)
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(31) 

 ٫بن وحضارة العاـ ألفْب ...
 إذل أين ؟ ! 
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 ٫بن وحضارة العاـ ألفْب ... إذل اين ؟ ! 
 

 وجهاف للحضارة : ٝبيل وقبيح :
 

مػّما ال شكا فيو أف ا٢بضارة  ، ٗبا تعنيو من تقدـ وتطّور مذىل ، ِف شٌّب ٦باالت الّنفس  
 حّكم ٗبعطيات الوجود ، وابلتارلعلى التاإلنساف أغُب اب٤بعاين ، وأقدر  والكوف ، قد جعلت

 أرفع مستوى ثقافياً ، مػّما كاف عليو األسبلؼ من عواـ البشر . 
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نستثِب من ذلك  ا٤بلهمْب ، كما نستثِب احتماؿ حضارة أو أكثر ، يقاؿ إهنا فاقت  
 حضارتنا ىذه . ولعلها ىي الٍب  اشار إليها هللا عّز وجّل قولو : 

ُنوَف ِبُكلِّ رِيٍع آيًَة تَػْعبَػُثوَف }  P(3 ){ ْم َٚبُْلُدوفَ ػِخُذوَف َمَصاِنَع َلَعلاكُ َوتَػتا . أَتَػبػْ
P. 

 ودّمرىا ٤با أف ا٫برفت عن طاعتو وتعاليمو . 
أما من الوجهة اإلٯبابية للحضارة ، فجميل جدًا أف تضغط زرًا لتضيء ا٤بنػزؿ أو الشارع 

ملي والنوعي أو ا٤بدينة بنور مريح ، بداًل من الشمعة أو قنديل الزيت . مع الفارؽ الكبّب ، الع
 واالقتصادي . 

 واألٝبل منو أف تطّب إذل مكػة ، أو تكػرج على الدوالب ، حاجػاً ،
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (  .  335ػ  334سورة الشعراء ،  اآلايت )  (3)

الكوكب . وأف  فتصل إليها ِف بضع ساعات  ، أو بضعة أايـ . وكذلك إذل أي مكاف على ىذا
أو أخوانك إف صحبتهم  ، أو تعود إليهم على جناح الشوؽ ، دوف طوؿ د بصحبة عيالك تسع

 غربة وطوؿ فراؽ . 
ويتكامل ا١بماؿ ِف عينيك  ، ويصبح رافدًا للسعادة ِف قلبك ، عندما تشكر هللا ...  

 وتقوؿ عندما تقلع بك الطائرة ، أو تندفع بك السيارة :
P(3){َوِإَّنا ِإذَل رَبَِّنا َلُمنَقِلُبوفَ  . ا َىَذا َوَما ُكناا َلُو ُمْقرِِنْبَ ُسْبحاَف الاِذي َسخاَر لَنَ }  

P. 
من الوسائل البدائية ، وما كاف فيها من كلفة  البدف ، وكلفة الزمن ، كل ذلك بداًل  

 وىدر ما بينهما من الطاقات . 
أف تتسّرب عرب  وٝبيل أف يكوف لبيتك سقف ، تنػزلق عليو مياه ا٤بطر ، بداًل من 

السقف الَبايب إذل الداخل ، فتختلط بدخاف ا٤بوقد العتيق ، وٛبتػزج ابلدموع ... الٍب توشك أف 
تكوف بكاء ، فتنغص بركة الشتاء ، وبركة ا٢بياة . ولو كاف ال ٯبرح ِف ذلك قوؿ ميسوف 

 الكلبية زوجة معاوية :
ٍَ َمِنيػػفِ َقصْ   ِإلَػيا ِمػنْ أحػبُّ     لَبَػْيػٌت تَػْعِصػُف اأَلْريَػاُح ِفيػوِ   ػٍر

 ػن لُْبػِس الُشُفػوؼِ أحػبُّ إلػيا م    َعْينِػي  َولَْبػُس َعبَػاءٍة  َوتَػَقػرُّ 
 ػن ِعْلػٍج ٨بُِيػػفٍ أحػبُّ إلػيا م    ي ٫بَِيػفٍ َوِعْلػٌج ِمْن بَنِػي َعمِّ 
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، ٗبوقف زوجة إذ أهنا ال تبلـ ِف ذلك ، وىذا ا٤بوقف شبيو ، ولو من طرؼ الزوج  
 فرعوف ، الٍب أخرب هللا سبحانو أهنا قالت ، وقد شاىدت فساد القصر وكفر من ِف القصر :

P}.. َربِّ اْبِن رل ِعنَدَؾ بَػْيتاً ِف ا١ْبَناِة َو٪بَِّػِب ِمْن ِفْرَعػْوَف َوَعَمِلِو .. { 

(3 )
P. 

 بػخ ،  أو وٝبيل ِف ا٢بضارة أف تدير مفتاح الكهرابء ، أو الغػاز ، لتط 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  (   . 30ػ  31سورة الزخرؼ ، اآلايت )  (3)
 .  33سورة التحرًن ،  اآلية   (3)

هتيء ابلسرعة ما تشاء من طعاـ وشراب ، وبداًل من النفخ على ا٢بطب ، الذي يذكرَّن إبزعاجو 
 ، جانباً من معُب قوؿ حاُت الطائي لعبده :

 رِيػُح َصػرُّ  والريػُح يَػا َواِقػدَ          ػِإفا اللاْيػَل لَْيػُل قَػرّ ِقػْد فَ َأوْ 
 َضْيػفاً فَأنْػَت ُحػرُّ  ِإْف َجَلْبػتَ 

وٝبيل ِف ا٢بضارة أف تنّقل أصابعك على لوحة صغّبة ، لتحسب  ِف عمليات رقمية  
وذلك ِف ثواف ، كانت تقتضي ِف معقدة ، فتحصل على نتائج ، َّندرًا ما ٙبتاج إذل مراجعػة ، 

 ا٤باضي ساعات طواالً .
وكم تشعر اب٢بيوية والنشاط والسعادة ، وأنت تشكر هللا ... متمتماً أماـ كل جهاز ، أو  

 نتيجة كل عملية يّسرىا سبحانو : 
نَساَف َما دَلْ يَػْعَلمْ }   P(3 ){ َعلاَم اإْلِ

P. 
P..{ ػَذا َوَما ُكناا لِنَػْهَتِدَي َلْوال َأْف َىَداََّن اّللُّ ا٢ْبَْمُد ّلِلِّ الاِذي َىَداََّن ٥بَِ }..  

(3 )
P. 

مث تبتسم ابتسامة ا٤بشفق ا٢بزين ، على الذين حرموا أنفسهم نعمػة اإلٲباف : } اّلِذيَن  
ُلوا نِْعَمَة هللِا ُكْفراً { ، فحرموا السعادة ا٢بقيقية ، ولذلك اّدعوا أهنا من ا٤بستحيبلت .   َبدا

وٝبيلٌة ِف ا٢بضارة الثبلجة ، والغسػالة األوتوماتيكية ، وأنػواع ا٤بنظفػات ... وا٢بمامات  
ة ، ٫بصل الٍب تذىب ٗبا يستقبح إذل ابطن األرض ، وال عْب رأت وال أنف شم ... ٝبيلٌة النظاف
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مية ، بدوف عناء ومرٰبة ِف ا٢بضارة الدولة العادلة ، ومؤسساهتا النظاعليها ابلطريقة اآللية 
، وكذلك األنظمة ا٤بانعة للفوضى  ِف الناس ، والفوضى ِف الفنية ا٤بعّززة ابأللكَبونيات  وإداراهتا

األشياء ... وما أكثر وجوه ا١بماؿ ِف ا٢بضارة . ولو  شئنا أف نعدد القتضى األمر مناا ٦بلدات 
 وِف الفلك . : ِف ٦باؿ ذات اإلنساف ، وِف كوكبو السّواح حوؿ الشمس ، وِف الفضاء ،

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   01سورة األعراؼ ،  اآلية  ( 3)  .  1سورة العلق ،  اآلية  (3)
( ٜبن وزف اإلنساف   3/4واألٝبل من ذلك كلو ارتقاء القمر ،  والتنّقػل عليو ، ٖبفػة  تػوازي )  

امو . مث التطّلع منو ػ عرب العلم الذي أوصػل على األرض ، ٗبا يشبو الطّباف ،  فوؽ  تبللػو وآك
عمبلؽ   إليو ػ ٫بو جّباف أرضنا : ا٤برّيخ األٞبػر ، أبقماره ، وزحل  ، هباالتو الشاعرية ، وا٤بشَبي

وبقية ٦بموعتنا الٍب تقودىا مشسنا كراع يقود قطيعو ، وال أحُد غُّب هللا ، يعرؼ الكواكب ، ىذه 
علم . واألٝبل أيضًا ، ا٢بلم ابرتقائها ، بعضًا أو ٝبيعًا ، وأخذ فكرة إذل أين ، والراسخوف ِف ال

... أِف ٦بموعتنا الكوكبية ٮبا ، أو ِف ها ، أو عربىا ، عن ا١بنة والنارعن من حو٥با ، أو من
٦برتنا  درب التبانة ، أـ ِف ٦برة أخرى معروفة ، أـ ِف ٦برة من  اللوايت تراىنا ا٤براصد مرة 

، ىل ٮبا ِف كوننا ا٤برئي ، أـ ِف كوننا غّب راىنا أبدًا ؟!  النعيم وا١بحيمال تعود ت واحدة ، مث
 ا٤برئي من دنياَّن ىذه ؟! 

ساهتا ، ولوحاهتا ٝبيلٌة التلسكوابت ، وأجهزة الرادار ، وا٤براصد ، وا١بالسوف أماـ عد 
معهم العادل ، ٗبا ِف ىذا  يراقبوف ... يدرسوف ... يسجلوف ... ينبهروف ، وينبهراإللكَبونية : 

الكوف من أسرار وٝباؿ ، وحسن وروعة ، ومفتحات ومغلقات ... اترًة تشعرَّن ابلسعادة 
والشوؽ ، إذل  ما وعد هللا بو األبرار ، واترًة تشعرَّن ابلرىبة والفزع ، وتغرقنا ِف التأّمل ، عن 

لك الذي ىو ِف مفكرة العلماء من ذ ث،النفخ ابلصور ، والقيامة ، وأىواؿ القيامة ، واإلنبعا
أبف  العلم ابلثقوب السوداء،ووصفها أ٠باه اليـو : طواحْب الشموس والكواكب ، وىي ما

كوكبية بشموسها ، فتطحنها طحنًا ، وىو أمر استنتاجي عندىم ، بعضها ،هتوي فيو ٦بموعات  
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بّبة الكلية الشاملة ، الٍب ولنا ٫بن أف نستنتج معهم ، أهنا أمثلة يضرهبا هللا لنا عن القيامة الك
 عناىا بقولو عّز وجّل : 

 { ُ َويَػْوـَ يُنَفُخ ِف الصُّوِر فَػَفزَِع َمن ِف الساَماَواِت َوَمن ِف اأْلَْرِض ِإالا َمن َشاء اّللا
P(3){ وَُكلٌّ أَتَػْوُه َداِخرِينَ 

P. 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   43اآلية سورة النمل ،   (3)

والعلماء  يصّوروف  ىذه الثقوب على شكل أبواؽ ، الواحد منها ٯبذب اجملموعة  
الكوكبية ، جذاًب عنيفًا ، يبتلعها ابتبلعًا ، يسحقها سحقًا ، مث تنبعث من جديد ، من طرفو 
اآلخر ، من الثقب األبيض ، تنبعث وقد أعاد  خلقها الذي ٲبيت كل شيء ، ليبعثو حيًا كما 

 خلقو أوؿ مرة ، قولو عّز َوَجّل :
يًعا َوْعَد اّللِّ َحقًّا ِإناُو يَػْبَدُأ ا٣ْبَْلَق مثُا يُِعيُدُه لَِيْجِزَي الاِذيَن آَمُنوْا }   ِإلَْيِو َمْرِجُعُكْم ٝبَِ

يٍم َوَعذَ  ْن ٞبَِ اٌب أَلِيٌم ٗبَا َكانُوْا َوَعِمُلوْا الصاا٢ِبَاِت اِبْلِقْسِط َوالاِذيَن َكَفُروْا ٥َبُْم َشَراٌب مِّ
P }َيْكُفُروفَ 

(3 )
P. 

وإذا دل نفهم  الثقوب السود ، فهمًا قرآنيًا ،  كاف ِف خروجنا من الثقوب البيض  
 استحاالت وإشكاالت . ومن اإلنذارات ، قولو جّل شأنو : 

ـْ َعَلى قُػُلوٍب َأقْػَفا٥ُبَا   ِذيَن اْرَتدُّوا َعَلى َأْداَبرِِىم مِّن ِإفا الا  ،َأَفبَل يَػَتَدبػاُروَف اْلُقْرآَف َأ
َذِلَك أِبَنػاُهْم قَاُلوا ِللاِذيَن َكرُِىوا  .بَػْعِد َما تَػبَػْباَ ٥َبُُم ا٥ْبَُدى الشاْيطَاُف َسواَؿ ٥َبُْم َوَأْمَلى ٥َبُْم 

ُ َسُنِطيُعكُ  P..{ْم ِف بَػْعِض اأْلَْمرِ ػَما نَػزاَؿ اّللا

(3 )
P. 

 و٨بيفة ، وٝبيٌل العلم ، و٨بيف ...  ٝبيلٌة ا٢بضارة ، 
يبقى أف األٝبل من ىذا كلو ، كما السعادة ِف كما٥با واستمراريتها ، أو األكثر قبحًا ،  

وأشّد إرىاابً ، ىو عقل اإلنساف ، ِف التواصل معو أو ِف  ىجره ، فمن أين ىذا العقل ، وابلتارل 
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 ىذا اإلنساف . وإذل أين ؟! 
واألبلغ منو اإلجابة  عليو ، اإلجابة الٍب تقوؿ ، ال إلػو إالا هللا  بليغ ىذا السؤاؿ ، 

اإلجابة الٍب تضع على ا٢بقيقة  العْب والقلب وكل ذرٍة ِف الكياف . وقد وضعها َّنس ، فسعدوا 
سعادة األبد . وما زاؿ َّنس آخروف ، ٲبّدوف إصبعهم ، اترًة ِف عتمة ، واترًة بْب النور والعتمة ، 

  سراب ، واترًة ٙبت قنػديل  ديوجْب ، الذي كاف يسيػر بػو فػي ضوء النهػار ، ابحثػاً عػن واترًة ِف
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .    0سورة يونس ،  اآلية   (3)
 (   .  32ػ  30سورة ٧بّمد  ،  اآلايت )  (3)

ي ِف سراب ، وال  ىي من  ا٢بقيقة .  وا٢بقيقة ما ىي ِف عتمة ، وال ىي ِف الّشك ، وال ى
 ديوجْب ِف مزحة أو خباؿ . 

ىذه ا٢بضارة  ا١بميلة ، أرادىا لنا هللا سبحانو  وتعاذل سعيدًة مسعدة . ولكن اشَبط  
على اإلنساف أف يعرؼ خالقو من آاثر صنعو ، وكرمو وعظمتو . وأف ٰبَـب  النعمة العظمى ، 

يو بعلم وىداية وكتاب  منّب ، أ٠بع قولو عّز وجّل :  الٍب ىي عقلو ، فَيغذِّ
َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم  ،َأدلَْ تَػَرْوا َأفا اّللاَ َسخاَر َلُكم ماا ِف الساَماَواِت َوَما ِف اأْلَْرضِ }  

P..{نَِعَمُو ظَاِىَرًة َواَبِطَنةً 

(3 )
P. 

 وقولو تبارؾ وتعاذل  : 
P(3 ){ َقىَما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَف لَِتشْ    وػط}  

P. 
 وقولو عّز شأنو :  
نسَ .  الاِذي َعلاَم اِبْلَقَلمِ  اقْػَرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرـُ }   P(1 ){ اَف َما دَلْ يَػْعَلمْ ػَعلاَم اإْلِ

P. 
 وقولو عّز شأنو :  
ْنُو ِإفا ِف َذلِ }   يًعا مِّ َك آَلاَيٍت َوَسخاَر َلُكم ماا ِف الساَماَواِت َوَما ِف اأْلَْرِض ٝبَِ

P(0 ){ لاَقْوـٍ يَػتَػَفكاُروفَ 
P. 

 وقولو وما أكرمو :  
ـَ زِينَ }   P.. { َرَج ِلِعَباِدِه َواْلطايَِّباِت ِمَن الرِّْزؽِ ػَة اّللِّ الاٍِبَ َأخْ ػُقْل َمْن َحرا

(1 )
P. 
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 مث تنهاؿ التحذيرات من تشويو وجو ا٢بضارة  :  
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   .  34سورة لقماف  ،  اآلية  (3)
 ( .3 ػ 3سورة طػو ، اآلايت ) (3)
  ( . 1ػ  1سورة العلق ، اآلايت )  (1)
 .  31سورة ا١باثية ، اآلية   (0)
 .   13سورة األعراؼ ، اآلية   (1)

َعَلْيُكْم َغَضيب َوَمن َٰبِْلْل ُكُلوا ِمن طَيَِّباِت َما َرزَقْػَناُكْم َواَل َتْطَغْوا ِفيِو فَػَيِحلا }  
P(3 ){ َعَلْيِو َغَضيب فَػَقْد َىَوى

P. 
P(3 ){ َأالا َتْطَغْوا ِف اْلِميَزافِ . َوالساَماء رَفَػَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَف }مث : 

P. 
  

 
 

 مث : قولو جّلت عظمتو : 
َيا}   َن اْلَقَواِعِد َفَخرا َعَلْيِهُم الساْقُف َقْد َمَكَر الاِذيَن ِمن قَػْبِلِهْم فَأََتى اّلّلُ بُػنػْ نَػُهم مِّ

P(1 ){ ِمن فَػْوِقِهْم َوَأاَتُىُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُروفَ 
P. 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .    43سورة طػو ،  اآلية   (3)
 (   . 4ػ  3سورة الرٞبن ، اآلايت )  (3)
 .    32نحل ، اآلية سورة ال (1)
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 القيامة األوذل أو الصغرى 
 
 القيامة األوذل أو الصغرى : 

  
وأعِب هبا ا٢برب العا٤بية الثالثة ، الٍب ٫بن  والعادل بصددىا . وقد  ٠بيتهػا  " القيامة   

ا ، حاملة معها وعد هللا ووعيده ية بعدىاألوذل "  ٦بازًا ، تشبيهًا ابلقيامة ا٢بقيقية ، الٍب ىػي آت
 النهائيْب .
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ػى الكافريػن ، والندـ قيامة صغرى ، ألهنا سيكوف فيها من األىواؿ علفا٢برب اآلتية  
 خطوب عظيمة . وألهنا ستدّؾ جوانب من الكوكب األرضي  ىذا الذي من رٞبة هللاواإلببلس 

وجباؿ راسيات . وتقتل مبليْب األحياء ، وِف ٫بن عليو ، ستدّؾ دواًل ٗبا فيها  من مدف وقرى 
 مقدمتهم من البشر ، عبّاد ا٢بضارة وعبيدىا ، أسياداً واتبعْب . 

وهللا عّز وجّل ، كما جعل للقيامة  الكربى أشراطًا ونذر ، كذلك جعل أشراطًا  ونذر  
نوا دائمًا على للقيامة الصغرى الٍب على األبواب ، وذلك تنبيهًا للعا٤بْب لكي يستعدوا ويكو 

حذر ، ويفّروا  إذل هللا سبحانو ، حيث ال ملجأ وال مأوى يؤويهم دونو . ومن أين ا٤ببلجيء  إذا 
 أصبح حصيداً عمراف دوؿ حضارة الفحشاء وعماراهتا . وىذه عبلمة : قولو تعاذل :

َها  ُلَها أَنػاُهْم قَاِدُروفَ ْت َوَظنا َأىْ ػَحٌباَ ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض زُْخُرفَػَها َوازايػانَ } ..   َعَليػْ
ُل اآلاَيِت  َأاَتَىا َأْمُرََّن لَْيبًل َأْو نَػَهارًا َفَجَعْلَناَىا َحِصيًدا َكَأف دلْا تَػْغَن اِبأَلْمِس َكَذِلَك نُػَفصِّ

P(3 ){ ِلَقْوـٍ يَػتَػَفكاُروفَ 
P. 

ٍب يبدو أهنا  ِف عّز الٍب يبدو أهنا متداخلة والا يلي سنذكر من أشراط القيامتْب وِف م 
ال يدرؾ ىذا األمر وال يتنبو إليو إالا بعض من ٥بم صرَّن ىذا وأايمنا ىذه ، ولو كاف ىجمتها ِف ع

 خصوصية من هللا سبحانو .
ولكي نوفر على أنفسنا الوقت ، لن نلتفت كثّبًا إذل الوراء التارٱبي  ، وإ٭با سنكتفي   

عاقل أف يعتمدىا استقراًء أو استنتاجًا . ليصل من إبشارات معاصرة وعبلمات ، تفرض ِف كل 
خبل٥با إذل وجوب أف تقـو حرب عا٤بية ، شبو شاملة ألرقاـ ا٤بعادلة أو أطرافها أو أقطاهبا حٌب 
أنو يكاد يكفي االعتماد ِف االستنتاج على ظواىر األمور ، كما يفعل الصحافيوف أو ا٤براقبػوف 

 سياسيػوف وعسكريوف . 
) يكاد يكفي (  ودل أقل يكفي ، ألنو ليس بكػاؼ ِف ا٢بقيقة إالا علم من وقد قلت   

 لدف هللا تبارؾ وتعاذل : اعتماداً على آايتو ونواميسو ، وإخباره  ٤بن يشاء من خلقو  :
P.. {ّلِلِا اأْلَْمُر ِمن قَػْبُل َوِمن بَػْعدُ } ..  

(3 )
P. 

ُ َوْعدَ }   َن  .ُه َوَلِكنا َأْكثَػَر النااِس اَل يَػْعَلُموفَ َوْعَد اّللِا اَل ٱُبِْلُف اّللا يَػْعَلُموَف ظَاِىًرا مِّ
نْػَيا َوُىْم َعِن اآْلِخَرِة ُىْم َغاِفُلوفَ  P(1 ){ ا٢ْبََياِة الدُّ

P. 
 وهللا سبحانو أذف ابإلستنتاج واإلعتماد نسبياً على الظواىر : 
P.. { َف َكاَف َعاِقَبُة الاِذيَن ِمن قَػْبِلِهمْ َأَودَلْ َيِسّبُوا ِف اأْلَْرِض فَػَينُظُروا َكيْ }  

(0 )
P. 
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 .   30سورة يونس ،  اآلية  (3)
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  .    5سورة الرـو ،  اآلية   (0)

السابقتْب وما قبلهما وما بينهما ، من الفسػاد الذي مؤل يْب ففضبًل  عن ا٢بربْب الكرب 
الرب والبحر ٗبا كسبت أيدي الناس . فأٜبر الفساد والتنّكر هلل ولدين هللا ،  ولتعاليم هللا ، ىاتْب 

 ا٢بربْب . فصّب هللا على الفاسدين وا٤بفسدين غضبو وانتقامو وعذابو .
وا٤بغالطات ، والظلم وا١برائم على أعلى ت ء عصرَّن ىذا مليئًا اب٤بفارقاكذلك جا

مستوايت الدوؿ ، بْب إ٢باٍد ِف جانب ، وفجوٍر ِف جوانب ، وأتباع لذاؾ ِف شٌب األقطار ،  
مػّما أنتج حاالت سياسية شوىاء ِف بقاع األرض ، أقضت وما زالت تقض مضجع مليارات 

 البشر ِف القارات ا٣بمس . 
 

( )األمّيوف ا٤بفسػدوف ، أـ العرب  من ىم أنصػار هللا : اليهػود
 واألمة ا٤بسلمة : 

وأبرز ىذه ا٢باالت  الطاغية الباغية ، واألكثر نشازًا وفسادًا وإفسادًا ِف بقية حاالت  
العادل ، ىي دولة إسرائيل ، إذ أف إفسادىا مشل شعوب العادل ، وىو إفساد اترٱبي ومربمج 

كل  قيمػة دينيػة أو أخبلقيػة ، أو إنسانية ، أو ميػر  اد ىادؼ ، وا٥بدؼ منو ىو تدمدروس ، إفس
. إذ أف غّب األرض ، وِف كل من ىو غّب يهودي حٌب اجتماعية واقتصاديػة ِف ٝبيع شعوب

اليهود وىم  ا٤بليارات البشرية الٍب تقطن ىذا الكوكب ، ىم بنظر اليهود " أمّيوف " وىي ترٝبة  
يقّروف البهيمي . ويزعموف أف ا٤بسلمْب  هبا : ا٤بستوىلكلمة  " غوييم " العربية وىم يعنوف 

بذلك إذ أف لفظة ) أميْب ( واردة ِف قرآهنم على أهنا تسمية للعرب الذين ارتضػوىا مقّرين 
 أبمّيتهػم  الٍب معناىا ا١بهػل والفقػر إذل ا٤بعرفة . 
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 كعادهتم ِف والواقع ىو كذلك ، فإف العرب وغّبىم من ا٤بسلمْب دل يقفوا عندىا طويبلً  
انصياعهم لطاعة رب العا٤بْب . ما داموا قد أكرمهم هللا بكرامة اإلسبلـ وكرامة القرآف وكرامة 

 أعّز ا٤برسلْب النيب األمّي ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو .
 ولكن األمر أبلغ وأعظم  ، حيث آاتَّن هللا سبحانو حقيقة ما تعنيو . 

 

 

 

 

 وأمّيْب :ا٤بعُب القرآين للفظٍب : أّمّي 
 قاؿ تعاذل : 
ُهمْ }   نػْ يَِّْب َرُسواًل مِّ P..{ ُىَو الاِذي بَػَعَث ِف اأْلُمِّ

(3 )
P. 

 وقاؿ سبحانو :  
الاِذيَن يَػتاِبُعوَف الراُسوَؿ النايبا األُمِّيا الاِذي ٯبَُِدونَُو َمْكُتواًب ِعنَدُىْم ِف التػاْورَاِة }  

ـُ َعَلْيِهُم َواإِل٪ْبِيِل أيَُْمُرُىم ابِ  َهاُىْم َعِن اْلُمنَكِر َوٰبُِلُّ ٥َبُُم الطايَِّباِت َوُٰبَرِّ ْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
ُهْم ِإْصَرُىْم َواأَلْغبَلَؿ الاٍِب َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالاِذيَن آَمُنوْا بِِو َوَعزاُروُه  ا٣ْبََبآِئَث َوَيَضُع َعنػْ

ُقْل اَي أَيػَُّها النااُس ِإيّنِ  .ِذَي أُنِزَؿ َمَعُو ُأْولَػِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف َوَنَصُروُه َواتػابَػُعوْا النُّوَر الا 
يًعا الاِذي َلُو ُمْلُك الساَماَواِت َواأَلْرِض ال ِإلَػَو ِإالا ُىَو ُٰبْيِػي َوٲُبِيُت  َرُسوُؿ اّللِّ ِإلَْيُكْم ٝبَِ

P(3 ){ ألُمِّيِّ الاِذي يُػْؤِمُن اِبّللِّ وََكِلَماتِِو َواتاِبُعوُه َلَعلاُكْم تَػْهَتُدوفَ َفآِمُنوْا اِبّللِّ َوَرُسوِلِو النايبِّ ا
P . 

ِف ا٢بقيقة ، إف لفظة  ) أّمّي وأُّمّيْب ( أخذ يتداو٥با  العرب قبل غّبىم ، بعد نزوؿ  
ٗبعاف ا القرآف للغة شبو منسية . فبعثهالقرآف الكرًن . إذ كانت األلفاظ الٍب  تتعلق هبا ِف ا

فهمت فهمًا مقارًَّن مغلوطًا بنسبة أو أبخرى . لذلك ٪بد ٥با احتماالت عديدة  ِف تفسّبىا ، 
 مػّما يدؿ على عدـ الثبات عندىم على معُب واحد . ومن ىذه االحتماالت : 

 إف النيب )ص( وصفو هللا سبحانو ابألّمّي ألنو ال يقرأ وال يكتب . ػ  3
 و ابألّمّي ، نسبة إذل مكة الٍب تكُب بػ ) أـ القرى ( .أنو سبحانو وصف ػ 3
أنو ] قيل حملّمد صلى هللا عليو وآلو ) األّمّي ( ألف أّمة العػرب دل تكػن تكتب وال تقرأ  ػ 1

Pا٤بكتوب [

(1)
P. 
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 ( . 314ػ  313 سورة األعراؼ ، اآلايت ) (3) .  3سورة ا١بمعة ، اآلية  (3)
 لساف العرب ػ ابن منظور ػ مادة أمة  .  (1)

فبخصوص  ىذه االحتماالت ا٤بسلامة وا٤بتداولة ػ تنفي كونو صلى هللا عليو وآلو أّمّياً  
وكتب ِف اتريخ البشرية . ب ، ونّدعي أنو كاف أفضل من قرأ ٗبعُب أنو دل يكن  يقرأ وال يكت

 تبارؾ وتعاذل لو بواسطة جربائيل عليو السبلـ حْب قاؿ : إقرأ ودليلنا ٖبصوص القراءة ، أمر هللا
ِبْسِم ... ) فعلى الرواية ( قاؿ ما أَّن بقػارىء ... قاؿ : إقرأ ابسػم ربك الذي خلق ... فقرأ : 

نَساَف ِمْن َعَلقٍ .  اقْػَرْأ اِبْسِم رَبَِّك الاِذي َخَلقَ اَْلراِحيِم  هللِا الراْٞبِن  اقْػَرْأ َورَبَُّك  .َخَلَق اإْلِ
نَساَف َما دَلْ يَػْعَلمْ . الاِذي َعلاَم اِبْلَقَلِم . اأْلَْكَرـُ  P(3 ){ َعلاَم اإْلِ

P. 
، وظّل يقرأ حٌب أكمل وىكذا قرأ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو  أحسن قراءة عرفت  

 قبضو هللا إذل رٞبتو وعلى البشرية الدين ا٢بنيف والقرآف اجمليد وظّل يقرأ ىكذا حٌبهللا عليو 
 وجواره وحّبو . 

وكذلك رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو كتب كثّبًا ، وإ٭با بنفس الطريقة الٍب هبا قرأ .  
ة والكتابة ، أهنما ِف العقبلين الذي ىو قبل أعِب بدوف قلم وال قرطاس . وا٢بقيقة العليا للقراء

دوات مػّما نعرؼ ونتداوؿ . حٌب القلم واللوح ا٢بّسّي أو احملسوس ، ٮبا كذلك بدوف أالتجسيم 
 ، إضافة للقراءة والكتابة ، ٥بما معاف ، فوؽ ما نتصور ِف عادل احملسوسات . 

ولكن ، صحيح أف ٧بّمدًا صلى هللا عليو وآلو  كاف ِف العرؼ العادي ال يقرأ وال يكتب  
والقراءة ، ٤با كاف أوالً قاؿ و ابلكتابة ابألّمّي قاصداً جهل بيده . إالا أف هللا سبحانو لو كاف وصفو

لو اقرأ ... فقرأ . ولكاف اثنيًا اكتفى هبذه الصفة صفة ) األّمّي ( ، إذا كانت كما فهمها ػ خطأ ػ 
العرب مث اآلخروف . إالا أنو حيث دل يرد سبحانو ىذا ا٤بعُب ، وإ٭با أراد لرسولو ٧بّمد صلى هللا 

 ال قارائً وال كاتباً ، لذلك خاطبو عّز شأنو بقولو :  عليو وآلو ، أف يكوف ُعْرفاً ،
ْراَتَب اْلُمْبِطُلوفَ }   ُلو ِمن قَػْبِلِو ِمن ِكَتاٍب َواَل َٚبُطُُّو بَِيِميِنَك ِإًذا الا P(3 ){َوَما ُكنَت تَػتػْ

P. 
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 .  04سورة العنكبوت ، اآلية  (3)  (  . 1ػ  3سورة العلق ،  اآلايت )  (3)

أّمّيًا ٗبعُب جهلو القراءة والكتابة . فكونو كاف حّمد صلى هللا عليو وآلو دل يكن فم 
ٯبهلهما معروؼ ابلنص والسّبة . ولكن أّمّياً ػ كما وصفو هللا سبحانو ػ ٤بعاف أخر ، وكذلك قومو 

 العرب . فما ىي ىذه ا٤بعاين ؟ ... 
أّمّي وأّمّيْب ( إ٭با ٮبا ِف أوجو معانيهما ، تشريف للنيب صلى هللا إف ىاتْب اللفظتْب )  

األّمة ، معناىا  عليو وآلو وتشريف لقومو العرب . ففي ٙبليلهما الّلغوي ، ٮبا نسبة ألـّ الٍب
ػ دار صادر  33ص  33ففي لغة العرب : ] ) األـّ كاألّمة( أنظر لساف العرب البن منظور ج 

ذا كانت تعِب شخصًا ، ففي ٝبلة معانيها : ) األّمة : الرجل ا١بامع للخّب، [ . و ) األّمة ( إ
Pاألّمة : اإلماـ ،األّمة : العادل ، األّمة : الرجل الذي ال نظّب لو ، إخل ... (

(3 )
P. 

ولفظة أّمة ، ىي ِف آية من آايت القرآف ، تعِب النيب إبراىيم عليػو السبلـ ، وىي قولو  
 تعاذل : 
P(3){ِإبْػَراِىيَم َكاَف أُماًة قَانًِتا ّلِلِّ َحِنيًفا َودَلْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكْبَ  ِإفا }  

P. 
ونسبة الرسوؿ األعظم صلى هللا عليو وآلو ونسبة قومو العرب ألبيهم إبراىيم عرب ولده 

ية إ٠باعيل عليهما السبلـ معروفة ومشهورة حٌب عند اليهود أنفسهم ، َّنىيك عن شهرهتا التارٱب
. إالا أف اليهود معروؼ عنهم ٙبريف الكلم  عن مواضعو . وقد حَرمهم هللا سبحانو من شرؼ 
انتساهبم ىم والنصارى إذل إبراىيم ، وقّرر ىذا الشرؼ حملّمد صلى هللا عليو وآلو ولقـو ٧بّمد 

 من العرب وكافة ا٤بسلمْب . فليتأمل ا٤بتأّمل ِف أتنيبو ٥بم وللنصارى :
اْلِكَتاِب دلَ ُٙبَآجُّوَف ِف ِإبْػَراِىيَم َوَما أُنزَِلِت التاورَاُة َواإل٪ِبيُل ِإالا ِمن بَػْعِدِه  اَي َأْىلَ } 

P(1 ){ َأَفبَل تَػْعِقُلوفَ 
P. 

 مث قولو تعاذل : 
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 نفس ا٤بصدر ػ لساف العرب  .  (3)
 .    334سورة النحل ،  اآلية   (3)
 .   21سورة آؿ عمراف ، اآلية  (1)

 
ِإفا َأْوذَل النااِس إبِِبْػَراِىيَم َللاِذيَن اتػابَػُعوُه َوَىػَذا النايبُّ َوالاِذيَن آَمُنوْا َواّلّلُ َورلُّ }  

P(3 ){ اْلُمْؤِمِنْبَ 
P. 

دين  القيم ، وخليل هللا إبراىيم ىو رمز التوحيد ِف اتريخ البشرية ، والتوحيد ىو أصل ال 
 وروحو ونوره ومنطلق حقائقو وأسراره ، وقولو تعاذل حملّمد صلى هللا عليو وآلو : 

لاَة ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَف }   ُقْل ِإناِِب َىَداين َريبِّ ِإذَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما مِّ
P(3 ){ ِمَن اْلُمْشرِِكْبَ 

P. 
 لى منازلو  . يعِب التوحيد ِف أع 
مث قولو تعاذل للعرب قوـِ ٧بّمد صلى الو عليو وآلو وكذلك ١بميع من التحق وسيلتحق  

 هبم من ا٤بسلمْب  : 
َهْوَف َعِن اْلُمنَكِر }   َر أُماٍة ُأْخرَِجْت لِلنااِس أَتُْمُروَف اِبْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ُكنُتْم َخيػْ

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَف َوَأْكثَػُرُىُم َوَلْو آَمَن َأىْ  .َوتُػْؤِمُنوَف اِبّللِّ  نػْ ًرا ٥باُم مِّ ُل اْلِكَتاِب َلَكاَف َخيػْ
P{  اْلَفاِسُقوفَ 

(1 )
P. 

يبًل على بقية ا٤بلل وبقية اصطفاًء ( وتفضوواقع أف ِف ذلك خصوصية  واجتباًء  ) أي  
وتتضح ىذه {  } َوَلْو آَمَن أْىُل الِكَتاِب ...الشرائع السماوية ، بداللة قولو سبحانو : 
 سبحانو :  ا٣بصوصية وىذا التفضيل أكثر فأكثر ِف قولو

َوَجاِىُدوا ِف اّللِا َحقا ِجَهاِدِه ُىَو اْجتَػَباُكْم َوَما َجَعَل  أييها الذين آمنوا ...} 
لاَة أَبِيُكْم ِإبْػَراِىيَم ُىَو ٠َبااُكُم اْلُمْسِلمْبَ  يِن ِمْن َحَرٍج مِّ ِمن قَػْبُل َوِف َىَذا  َعَلْيُكْم ِف الدِّ

لَِيُكوَف الراُسوُؿ َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداء َعَلى النااِس فََأِقيُموا الصابَلَة َوآتُوا الزاَكاَة 
P(0 ){ َواْعَتِصُموا اِبّللِا ُىَو َمْواَلُكْم فَِنْعَم اْلَمْوذَل َونِْعَم الناِصّبُ 

P. 
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  .  24سورة آؿ عمراف ، اآلية   (3)

 .  323سورة األنعاـ ،  اآلية  (3)
  .   334سورة آؿ عمراف ، اآلية  (1)

 .    34سورة ا٢بج ،  اآلية   (0)
 

ىؤالء ىم األّمّيوف الذين شّرفهم هللا سبحانػو وأكرمهم أبف ٠بّاىم كذلك ، ذلك ألهنم  
 األرض ، ما بْب قطبيها ومشرقيها ومغربيها ، ىم وحدىم أّمة وحَدىم كانوا ، وسيبقوف ِف

التوحيد ، أمة ال إلػو إالا هللا ، وحده ال شريك لو ، دل يلد ودل يولد  ودل يكن لو كفوًا أحد ، 
 والكوف أحد ، فالكوف كلو ليس كفواً لوحدانية هللا وجربوتو وعّزتو .

 ىم أىل التوحيد . وغّبىم ليسوا أنصار هللا وأىل التوحيد ىم أنصار هللا ، وأنصار هللا 
 ألهنم غّب موحدين . 

فاليهود اٚبذوا أحبارىػم ورىباهنم أراباًب من دوف هللا ، وقالوا ُعَزيْػٌر ابن هللا ، وغّبىم بقية  
أىل األرض ، يراوحوف بْب وثنية وصنمية وإ٢باد ، ِف  عقائدىم وضبلالهتم ومعبوداهتم من تعّبد 

وتة أو مصّورة ِف الكنائس ومعابد الشرؽ األقصى إذل ٛباثيل ماركس ولينْب وستالْب ألصناـ منح
وغّبىم ِف اإلٙباد السوفيايت وبقية دوؿ اإل٢باد سواء على الطريقة الشيوعية  أو على الطريقة 
الرأ٠بالية . أصبحت مع اتساع اإلعبلـ ا٢بديث ظاىرة مكشوفة ، ليست ٕباجة مػّنا إذل أف نورد 

 وواثئق وأدلة .  صوراً 
ا٤بسلموف يشهدوف كل يـو شهادة أف ال إلػو إالا هللا ، وكل أىل األرض  غّبىم ،  

يعبدوف ما ينحتوف ، بْب ٫بت فكر و٫بت إزميل ، حٌب أف مبليْب تثور ألجل صنم أسقطو على 
ىؤالء األرض ثوار آخروف : ىؤالء ألهنم حكموا اب٠بو فأكلوا حقوؽ اآلخرين قمعًا وظلمًا ، و 

ألف صاحبو كاف وعدىم الشبع ، فما وجدوا لديهم إالا ا١بوع ، الذي أشّده جوع األنفس ، مث 
 الضياع الذي أسوأه البعد عن هللا تبارؾ وتعاذل . 

 وهللا سبحانو ال ينصر إالا أنصاره :  
ُ َمن يَنُصُرُه ِإفا اّللاَ َلَقِويٌّ َعزِيزٌ } ..   P(3 ){ َولََينُصَرفا اّللا

P. 
 

*  *  * 
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 .   04سورة ا٢بج  ، اآلية   (3)

 التوحيد ... وأنبياء وأولياء ... وا٤بهدي ا٤بنتظر ... وهللا أكرب :
 قاؿ هللا تعاذل :  
ْبُن َمْرًَنَ لِْلَحَوارِيَِّْب َمْن اَي أَيػَُّها الاِذيَن َآَمُنوا ُكونوا أَنَصاَر اّللِا َكَما قَاَؿ ِعيَسى ا}  

 أَنَصاِري ِإذَل اّللِا قَاَؿ ا٢ْبََوارِيُّوَف ٫َبُْن أَنَصاُر اّللِا َفَآَمَنت طاائَِفٌة مِّن َبِِب ِإْسَرائِيَل وََكَفَرت
P(3 ){ طاائَِفٌة فَأَياْدََّن الاِذيَن َآَمُنوا َعَلى َعُدوِِّىْم فََأْصَبُحوا ظَاِىرِينَ 

P. 
والتأييد ىو التوفيق والتمكْب ا٤بتّوج ابلنصر ، وقد أنعم هللا عليهم  بكل ذلك ألهنم ما  

 سقطوا ِف الشرؾ . وِف السؤاؿ ابتبلء يبتلي هللا ٗبثلو من يشاء من عباده .
وىؤالء الذين ىم صّدقوا اب٤بسيح نبّيًا مرسبًل من لدف هللا تبارؾ وتعاذل ، كانت عقيدهتم  

إذ ىو معهم أيضاً نصّب هللا  أهنم كانػوا حقًا أنصار هللا ، ودل يكونوا أنصار ا٤بسيح ،التوحيد ، إذ 
، وىم لو أهنم ، ودقّتو وحرصهم على كل حرؼ فيو بلغ دليل على ذلك ، ببلغة جواهبم، وأ

قالوا للمسيح عليو السبلـ ، ٫بن أنصارؾ إذل هللا ، حسب توجيو سؤالو ، ٤با كاف ِف ذلك ِف 
طأ وال شبهة . وإ٭با ىو سّر التوحيد ، وسبلمة التوحيد ، والصدؽ ِف التوحيد ، الظاىر خ

والوالء ا٢بقيقي والكّلي هلل سبحانػو ، الوالء الذي ال يشوبو أدىن شائبة من الوالء لغّب هللا ، إالا 
تعاذل ، ومثل ذلك قولو ء هلل وحده وحده وحده ال شريك لوما أمر هللا بو ، وابلنتيجة يكوف الوال

 : 
َُ ػُ ٧بَُّماٌد راس}  اُء نَػُهمْ  َعَلى اْلُكفااِر ُرَٞبَاءُ  وُؿ اّللِا َوالاِذيَن َمَعُو َأِشدا P..{ بَػيػْ

(3 )
P . 

ودل يقل سبحانو: ٧بّمد  وأنصاره ، أو أتباعو ، أو أي تعبّب آخر ، علمًا أف عشرات 
  عليو وآلو و١بميع أولياء هللا : اآلايت ، يقّرر فيها سبحانو بديهية اإلتباع حملّمد صلى هللا
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  .    30سورة الصف ، اآلية  (3)
 .   35سورة الفتح  ،  اآلية   (3)

P.. {َواتاِبْع َسِبيَل َمْن َأََّنَب ِإرَلا } ..  

(3 )
P. 

حد من خلق هللا مػّمن ، ليست أل ىذا فضبلً عن أف حملّمد وآؿ بيتو خصوصية وامتيازات 
وحده اوات واألرض ، ولو كاف على هللا سكن بعدىم ىذه األرض . منها أهنم من مقاليد السم

يتوّكل ا٤بتوكلوف ، إالا أف هبم كذلك يتوّسل ا٤بتوسلوف . ولكن ابلرغم  من ىذه ا٣بصوصية 
اع ، ىي ِف غايتها واإلمتيازات ، حملّمد وآؿ بيتو عليهم السبلـ ، تبقى حقيقة حقائق اإلتّب

 القصوى  هلل تبارؾ وتعاذل ، وذلك ىو ا٤براد ِف قولو عّز شأنو وجّلت عظمتو : 
ُقْل َىْل ِمن ُشرََكآِئُكم مان يَػْهِدي ِإذَل ا٢ْبَقِّ ُقِل اّلّلُ يَػْهِدي لِْلَحقِّ َأَفَمن يَػْهِدي }  

P(3 ){ الا َأف يُػْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َٙبُْكُموفَ ِإذَل ا٢ْبَقِّ َأَحقُّ َأف يُػتػاَبَع َأمان الا َيِهدَِّي إِ 
P. 

و٧بّمد صلى هللا عليو وآلو ال يهدي إالا أف يُػْهَدى ، وكذلك آؿ بيت ٧بّمد صلى هللا  
عليو وآلو  وكذلك نوح وإبراىيم وموسى وعيسى  ، وٝبيع األنبياء والرسل واألئمة وٝبيع خلق 

والذين معو ، ىو وىم ٝبيعاً أنصار هللا جّلت قدرتو  عليو وآلو فإف ٧بّمدًا صلى هللاهللا . وىكذا 
. 

طبعًا مع الفارؽ الذي يكاد ال يقاس بْب ٧بّمد وآؿ بيتو من جهة ، وبْب أىل األرض   
كلهم من جهة اثنية ، ومع ىذا الفارؽ العظيم  ، يبقى من وجوه شرؼ ٧بّمد أف يكوف عبداً هلل 

 ، يقوؿ لو ربّو سبحانو : 
P(1 ){ َوُقل رابِّ ِزْدين ِعْلًما.. } 

P. 
، قّبًا إذل عنايتو وىدايتو ورٞبتوفّبفع يديو إذل ذي ا١ببلؿ واإلكراـ ، خاشعًا خاضعًا ، ف

 ويقوؿ : " َريبِّ زِْدين  ِعْلماً " . 
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 .   31سورة لقماف ، اآلية  ( 3)
 .   11،  اآلية  سورة يونس (3)
 . 330سورة طػو ، اآلية   (1)

 

 ال تدعوا مع هللا أحداً ... 
إالا بعناية من هللا وتوفيق من هللا ، وإذٍف أولياء هللا ، ال يضر وال ينفع  وِف أف أي ورّل من 

أف من هللا ، وتسديد منو سبحانو ، وأنو ال ٯبوز أف ندعو ٨بلوقًا من دوف هللا وال أف نناديو وال 
 نناجيو ، قولو تبارؾ وتعاذل : 

ـَ َعْبُد اّللِا َيْدُعوُه َكاُدوا   َوَأفا اْلَمَساِجَد ّلِلِا َفبَل َتْدُعوا َمَع اّللِا َأَحًدا}   َوأَناُو َلماا قَا
َا َأْدُعو  . َيُكونُوَف َعَلْيِو لَِبًدا  اَل َأْمِلُك َلُكْم َضرًّا ُقْل ِإيّنِ  . َريبِّ َواَل ُأْشِرُؾ بِِو َأَحًدا اُقْل ِإ٭با

P(3 ){ َواَل َرَشًدا
P. 

وواضح معُب اآلية األخّبة ، قل اي ٧بّمػد ، أنك ال ٛبلك ٥بم َضّرًا وال نفعًا ، فاهلل 
 سبحانو ىو ا٤بالك لك و٥بم ، بيده َّنصيتك ونواصيهم .

 وكذلك ِف وجػوب أف ال يُْدَعى ٨بلوؽ من دوف هللا ، قولو تبارؾ وتعاذل : 
ُ رَبُُّكْم َلُو اْلُمْلُك َوالاِذيَن َتْدُعوَف ِمن ُدونِِو َما ٲَبِْلُكوَف ِمن ِقْطِمّبٍ }  ِإف  . َذِلُكُم اّللا

ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَف ِبِشرِْكُكْم  َتْدُعوُىْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاءُكْم َوَلْو ٠بَِ
P(3 ){ ِمْثُل َخِبّبٍ  َواَل يُػنَػبُِّئكَ 

P. 
، ا٤بساعدة منهم ، أو قضاء ا٢باجاتوالتوّجو ابلدعاء لعباد هللا ، أو طلب النجدة ، أو 

٪بده أكثر ما يكوف عند اليهود والنصارى  ، َّنىيك عن أصحاب الدايَّنت الوثنية ِف أقطار 
ف على ذلك ػ على األرض . ولؤلسف أيضًا ، ٪بده عند كثرة من عواـ ا٤بسلمْب ، حيث يقّدمو 

ا من ابتبلء هللا ٥بم ولسّماعهم إمكانية أف يستجيب ا٤بخلوؽ الورّل ، لػمن يدعوه ػ أدلةً  ، فيه
العجب العجاب .  فكلما دعا داع عبدًا من عباد هللا ، نبّيًا كاف أو إمامًا أو ولّيًا ، وأجيبت 

الصػاحل . ويفّسػر ىذه األمػور  حاجتو كاف هللا سبحانو وتبارؾ وتعاذل ، ىو اجمليب وليس عبػده
 ٔببلء ، ىػذه الواقعػة الٍب يقبػل  معانيها 
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 (  .  33ػ  34سورة ا١بن ، اآلايت )  (3)
 (  . 30ػ  31سورة فاطر ، اآلايت )  (3)

 أكد من سبلمتو :القرآف الكرًن ، إذ ٫بن ملزموف ، بعرض كل حديث على القرآف الكرًن للت
الذي طلب إلػهًا ٦بّسماً لبِب إسرائيل ، سجد لو الفريق عندما صنع السامرّي عجبًل  

ن. يعبده ، وترّدد آخروف ، فأخذ العجل ٱبور ، فحسم ا٤بَبّددوف أمرىم وسجدوا مع الساجدي
أمر هللا  من ميعاده مع ربّو تبارؾ وتعاذل ، ونسف العجل ِف البحر ، وابلغ وكاف أف رجع موسى 

سبحانو  أبف يقتلوا أنفسهم تكفّبًا عػّما وقعوا فيو . وبعد أف ىدأ غضبو ، أخذ يفكر ِف األمر 
من بدايتو ، حٌب وصل إذل أف العجل كاف ٱبور ، فمن أين ا٣بوار ؟! وسأؿ ربّو تبارؾ وتعاذل 

٣بوار فممن وىو األمر قائبًل : اي ريبِّ أما العجل ، فصنعة السامرّي وساعده بنو إسرائيل ، وأما ا
الذي  فتنهم  أٲبا فتنة ؟ قاؿ لو تعاذل : مِبِّ اي موسى ألزيد ِف فتنتهم وإضبل٥بم ، بعد الذي 

 أبديت ٥بم من نعمي ورٞبٍب وآاييت ، فأبوا إالا أف يعبدوا إلػهاً مزعوماً غّبي . 
ناعة عجل معدين فإذا كاف بنو إسرائيل ، ِف ذاؾ الزمن ، قادىم خيا٥بم الفاسد ، إذل ص 

، نصبوه وعبدوه ، فإف ىذا ا٣بياؿ بعينو ، ما زاؿ موجودًا ِف ىذا الزماف ، وإ٭با بشكل متطور ، 
تطورت معو كذلك نسبة الكفر ، واإلقباؿ على ما ىو مادي و٦بّسم . لكأف أكثر الناس ِف 

عرفة ا٢بق األزرّل التاريخ ، يرتػاحوف إذل الكساح ، ويفضلونو على التحليق وبذؿ ا١بهد فيو ، ٤ب
يوانية . األبدي . لذلك ٪بد أكثر الناس من أصحاب الػملل ، استبدلوا ٛباثيل بشرية ، بتلك ا٢ب

أكثر فأكثر ، استعاضوا عن التماثيل ا٢بيوانية والبشرية ، أبولياء  هلل والذين ترقوا ِف كفرىم 
 يعبدوهنم أحياًء أو أموااتً . ومن ىنا قولو فيهم عّز شأنو : 

َّنا َأْعَتْدََّن َجَهناَم إِ  َأَفَحِسَب الاِذيَن َكَفُروا َأف يَػتاِخُذوا ِعَباِدي ِمن ُدوين َأْولَِياءَ }  
P(3 ){ ِلْلَكاِفرِيَن نُػُزاًل 

P. 
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 .   343سورة الكهف ،  اآلية   (3)
د ِف أتباعهم  أولياء هللا ، أبف ال ينسى ا٤بتورل وغاية األمر أف يكوف هللا من وراء القص 

لعبد من عباد هللا ، نبيًّا كاف أو ولّيًا أو إمامًا ، أو عبدًا صا٢بًا ، أو أحد والديو أو كليهما ، أنو 
إ٭با يتوذّل عبد هللا ىذا ، ألنو منيب  إذل هللا ، داع إليو سبحانو . فإذا كاف نبيًا فؤلنو يدعو إذل 

ال إلػو إالا ىو الواحد األحد ، الذي دل يلد ودل يولد ودل يكن لو كفوًا أحد ، وإف كاف   هللا  الذي
إمامًا وصّيًا أو ولّيًا فاألمر كذلك . يضاؼ إذل ذلك وجوب ا٢بذر الشديد من الشرؾ ا٣بفّي . 

وىو  ويكوف ذلك أبف يتذكر اإلنساف دائمًا أف هللا سبحانو ىو ا٢بّي القيـو ، السميع البصّب ،
 َوْحَدُه على كل شيء قدير : قولو تعاذل : 

نَساَف َونَػْعَلُم َما تُػَوْسِوُس بِِو نَػْفُسُو َو٫َبُْن َأقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل }   َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
P(3 ){ اْلَورِيدِ 

P . 
 وقولو عّز شأنو :  
ُهْم َواَل َٟبَْسٍة ِإالا ُىَو َساِدُسُهْم َواَل َأْدىَن َما َيُكوُف ِمن ٪باَْوى َثبَلثٍَة ِإالا ُىَو رَابِعُ }  

P(3){ ِمن َذِلَك َواَل َأْكثَػَر ِإالا ُىَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا
P . 

وبعد ، أفبل يستحي ا٤بخلوؽ أف يدعو غّب هللا ، وهللا أقرب إليو من حبل وريده ، أقرب  
اإلنساف أف يكوف هللا ربّو العظيم أقرب ما يكوف إليو فبل ٱبجل إليو من دمو ا١باري ِف أعراقو ، أ

، مث يصيح ويستنجد بعبد من عباد هللا ، حّيًا كاف أو ميتًا ، سامعًا أو غّب سامع كأف يقوؿ اي 
 فبلف أدركنا ، واي ٛبثاؿ أرزقنا ، أو اي ورّل أو اي نيّب أو اي شفيع انصرَّن واكفنا . 

 

 هللا صاحب العصر والزماف : 
ولية الدينية ، ٰبصروف ين عاشرت أَّنسًا ىم ِف موقع ا٤بسؤ عجب من ىذا كلو ، إواأل 

ا٤بصّب وا٤بستقبل ، وحٌب تفاصيل األمور الدولية ٙبت عمامة ٨بلوؽ من عباد هللا ، وينتظروف  
 بفارغ  الصػرب ُمنقػذاً من ا٣بلػق وَّنصػراً 
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 .   32اآلية   سورة ؽ ، (3)
 .   3سورة اجملادلة  ، اآلية  (3)

ليهم من دمائهم ، وىو معهم ا ا٤بنقذ والناصػر وا٥بادي أقرب إمن ا٣بلق وىاداًي من ا٣بلق ، بينم
أينما كانوا وىو هللا الذي ال إلػو إالا ىو العزيز ا٢بكيم ، ينسونو سبحانو ويتوّكلوف على عباده ، 

إذا   ّفوا وداروا مث ادعوا الُزْلَفى ورجاء الشفاعة ، اللتْب بريء هللا منهماوإف نوقشوا ِف األمر ، ل
  كانتا ِف واقع شرؾ أو جحود :

P(3){ َما ٥َبُم مِّن ُدونِِو ِمن َورلٍّ َواَل ُيْشِرُؾ ِف ُحْكِمِو َأَحًدا} ..  
P. 

ريف ، فإف معظم  أو إنكارًا للمهدي ا٤بنتظر عّجل هللا فرجو الشليس ىذا الكبلـ تنّكرًا  
عّز وجّل بنصر اإلسبلـ  ِف ىذا الزماف ، وٗبّباث األرض ، كبلمنا الذي دار حوؿ وعود هللا 

وابلفتح ا٤ببْب الذي تزوؿ معو دولة بِب إسرائيل ، كاف إشعارًا وإشارًة إذل قرب موعد بعثو عليو 
 السبلـ . 

بعثتو ا٤بيمونة ، ىي أهنم نسوا ولكن الطامة الكربى ، الٍب طّم هبا أكثر الذين ينتظروف   
، الذي َّنصيتو  بيد هللا ، والذي ال حوؿ  لو وال طوؿ وال ، وتعبدوا لعبده ا٤بهدي ا٤بنتظر هللا 

الزماف واألايـ قّوة إالا ابهلل ، فأخذوا ينادونو ويدعونو ، ويسألونو حاجاهتم ،  ويشُكوف لو 
، وإذا كاف قريبًا ال يستجيب ، والدليل على ، وىو إذا كاف بعيدًا ال يسمع واألقواـ الظلمة 

بلهم ، وعدـ اإلجابة من قبلو ، ذلك عرب  مئات السنْب ، ذلك كثرة دعائو وندائو من قِ 
ٗبصائبها وملماهتا وكوارثها ، وظلم الظا٤بْب وغدر الغادرين ، وكثرة الوقعات الٍب شاب ويشيب 

ل ،  رجعوا ٖبفي حنْب . ومع ذلك ما يزدادوف ٥با األطفاؿ . مث إذا ىم قّوموا ا٢بصاد واحملاصي
 إالا دعاء ونداء وكتابة  الفتات : اي مهدي أدركنا ، واي صاحب الزماف أدركنا وال ٦بيب  ... 

فيا هللا ، اي ربنا ورهبم ، اي رب العا٤بْب ، أدركنا وأدركهم وال ٘بازىم أبقوا٥بم وأعما٥بم   
دؾ ا٤بهدي عليو السبلـ ، ويّسر أمره ، وانصره على فإهنم ال يعلموف . ربنا واشرح صدر عب

 أعدائك  وأعدائو نصراً عزيزاً ، وفّرج  بػو 
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ق ، وأنت العزيز كرابت ىذه األمة  ا٤بسلمة لك ، وآهتا ما وعدهتا على رسلك ، فإف وعػدؾ ا٢ب

 م الكرًن ، وأنت أرحم الراٞبْب ، وأنت صاحب الزماف ، واألزمنة  واألمكنة :يم ، ا٢بليا٢بك
َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤيت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ٩بان َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء } ..  

ُر ِإناَك َعَلَى ُكلِّ َشْيءٍ  P(3){َقِديرٌ  َوُتِذؿُّ َمن َتَشاء بَِيِدَؾ ا٣ْبَيػْ
P. 

 إذا دعي هللا وحده كفروا : 
فتعبدًا آبايت هللا تبارؾ وتعاذل ، ال ٗبا يصدر عن ىوى األنفس وا٤بزاج والتقليد األعمى  

لكثّب من األدعياء األغبياء الذين يفَبوف على هللا الكذب ، ويشهدوف ٤با دل يروا ودل يتبينوا . دل 
، وال سنن أىل بيتو عليهم السبلـ . وتعّبدوا ٗبزاعم وأقاويل يتدبروا كتاب هللا وال سّنة رسولو 

ىي أقرب إذل ا١بهل والعصبية منها إذل اإلٲباف واليقْب .  نسأؿ هللا ٥بم ا٤بزيد من ا٥بداية 
 والسداد  والرشاد ، ونذكرىم بقولو تبارؾ وتعاذل : 

P(3 ){ ُفَسُهْم ُأْولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ َواَل َتُكونُوا َكالاِذيَن َنُسوا اّللاَ فَأَنَساُىْم أَن}  
P. 

 وقولو سبحانو :  
ُ َوْحَدُه َكَفْرُُتْ َوِإف ُيْشَرْؾ بِِو تُػْؤِمُنوا}  P..{َذِلُكم أِبَناُو ِإَذا ُدِعَي اّللا

(1)
P. 

 وقولو تبارؾ وتعاذل : 
P..{وَف َذِلَك ِلَمن َيَشاءِإفا اّلّلَ اَل يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َما دُ }       

(0)
P. 

مث ِف جولة عقلية ِف الكوف ، انطبلقًا من األرض وأىلها وسكاهنا من ٝبيع من  خلػق         
 وما خلػق هللا ، ومنذ  بدايػة  البشريػّة وما  قبػل البشريّػة ، 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   32( سورة آؿ عمراف ، اآلية  3)
 .  35ورة ا٢بشر  ،  اآلية  س (3)
 .    33( سورة غافر  ،   اآلية  1)
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 (   .  332و  04( سورة النساء  ،  اآليتْب  ) 0)
جولة نستعرض هبا أكابر خلق هللا مػّمن نبأ ومػّمن أرسل ومػّمن قُػرَِّب ٪بيًا ، فهل ٪بُد فيهم ٝبيعاً 

غيٍث ، أو رَتَق أرضًا بعد فػوراف بركاف ، أو وإذل أبد اآلبدين ، أحدًا خلق أو رزؽ أو فتق  ٠باًء ب
٠بيعًا بصّبًا ، أو ٦بيبًا قديرًا ، أو حيًا قيومًا ، أو فعااًل ٤با يريد  ، أو ذا بطٍش شديد ، أو ال 

ُو أحٌد ، أو أحدًا لو األ٠باء ا٢بسُب ، ولو ا٤بثل األعلى  ِف عذابو أحٌد ، وال يوِثُق َواَثقَ  يعذب
و العزيز ا٢بكيم ، غّب هللا ؟! ... فما لئلنساف يصّد عن ىذا اإللػو وات واألرض وىاالسم

بغّبه ، ويستغيث بسواه ؟ كدعائهم اي ٧بّمد اي العرش اجمليد الكرًن ، ويستجّب  العظيم ، ذي
مسيح ٪بنا ، أو اي نكما كافياف ، أو اي مهدي أدركناعلي إنصراين إنكما َّنصراف واكفياين إ

ملكنا رقاب العا٤بْب ، وهللا سبحانو يدمغ ىؤالء ٝبيعًا ببيناتو وحججو وارزقنا ، أو اي موسى 
 ِف أعناقهم يقوؿ : رعها ِف عيوهنم وٯبعلها أغبلالً وآايتو ، يز 

.  َسيَػُقوُلوَف ّلِلِا ُقْل َأَفبَل َتذَكاُروفَ  .ُقل لَِّمِن اأْلَْرُض َوَمن ِفيَها ِإف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف }  
. َسيَػُقوُلوَف ّلِلِا ُقْل َأَفبَل تَػتػاُقوَف  .ْرِش اْلَعِظيِم ػَ اَواِت الساْبِع َوَربُّ اْلعػالسامَ  ْل َمن رابُّ ػقُ 

َسيَػُقوُلوَف ّلِلِا .  ُقْل َمن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو ٯبُُِّب َواَل ٯُبَاُر َعَلْيِو ِإف ُكنُتْم تَػْعَلُموفَ 
P(3 ){ ُتْسَحُروفَ  ُقْل فََأىنا 

P . 
 ويقوؿ سبحانو :  
اّلّلُ الاِذي رََفَع الساَماَواِت بَِغّْبِ َعَمٍد تَػَرْونَػَها مثُا اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخاَر }  

ُل اآلاَيِت لََعلاُكم بِِلَقاء رَبِّكُ  ْم الشاْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ٯَبِْري أَلَجٍل مَُّسمًّى يَُدبُِّر اأَلْمَر يُػَفصِّ
P(3){ ُتوِقُنوفَ 

P . 
يدبر األمر كلو ، وحده ال شريك لو ، بدوف مساعد ، وال معاضد ، وال يتعبو أدىن تعب  

حفظ الكوف وتدبّبه ٗبا فيو من األفبلؾ والسموات ا٥بائلة االتساع ، واألرضْب وما فيهن وما 
البحػار واألهنار ، وما  بينهن ، وما يرى من إنساف وحيواف ونبات ِف الرب ، وحيتاف و٨بلوقػات ِف

 ال يػرى من ا٤ببلئكػة
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 .  3سورة الرعد ، اآلية  (3) (  . 45ػ  40سورة ا٤بؤمنوف ، اآلية ) (3)
 وأصناؼ ا٤ببلئكة ، والشياطْب واصناؼ الشياطْب ، وا١بن واصناؼ ا١بن  . 

، مث ما ِف العرش العظيم ، مػّما ال يستطيع ٚبّيل  كل ذلك فضبًل عػّما ِف كرسي العرش 
صورة عنو فكر ٨بلوؽ . وكيف يستطيع واإلنساف مع ما سّخر لو تبارؾ وتعاذل من الكوف ، 
وسّخر لو ما ِف السموات واألرض  ٝبيعًا منو سبحانو ، ومع ذلك ما استطاع ولن يستطيع 

ائو يقّروف أبهنم ما أدركوا بعد حّدًا ٥با ، وال إدراؾ أبعاد ىذه السماء الدنيا وحدىا . وأعلم علم
 حٌب ألكثر ٦براهتا السإبة ٙبت ىذا السقف ا١بميل . 

نَساُف َما َأْكَفَرهُ }   P(3){ قُِتَل اإْلِ
P . 

قتل اإلنساف وىو ٯبحد عظمة ربو ، ويقف عند غّبه مادحًا ، منشغبًل بسواه ، متعبداً  
 النجاح أو الفبلح أو الفتح ا٤ببْب . لعبيده ، منتظراً منهم ال من رهبم 

قتل اإلنساف وىو ينسى عظمة ربّو  السميع اجمليب ، مث يذكر دائبًا عبيدًا من عباد هللا  
 ال ىم السميعوف وال ىم اجمليبوف . 

 وقد يدمي وىو يستجّب هبم رأسو ووجهو دوف قتاؿ .  
 أآ٥بة من دوف هللا ، أـ شركاء هلل ؟ ...  
 وإيقاع ٝباعي ، قد يلدـ صدره وظهره ،  ويقوؿ : بدعة مستحبة .وإبخراج فِب  
فمن أجهل وأغىب من إنساف يرىن نفسو ٗبخلوؽ ، أو ٗبخلوقات من مبلئكة أو جن أو  

إنس ، وىم ال يشعروف بو . ولو شعروا وكانوا من أىل اإلٲباف العارل لػمقتوه ِف الدنيا ، وكفروا 
 بشركو ِف اآلخرة . 

وىو ٲبؤل قلبو حٌب ا١بماـ ٕبب غّب هللا ، وىذا القلب ال يكوف كرٲبًا وال  قتل اإلنساف 
رب  العا٤بيػن ذا ملىء حٌب ا١بماـ ٕبب ا٢ببيػب األعظػم معاًّف ، وال مصفًى ، وال يصطفى إالا إ

 الرحيػم  .  فػإذا  فػاضالرٞبػاف 
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 .   33اآلية   سورة عبس  ، (3)
شيء من ىذا ا٢بّب على جوانب  ىذا القلب ، فبل أبس  أف يكوف ٤بن أذف هللا ٗبودهتم  من 
أنبياء وأوصياء ، وأىل وأئمة .  ألف ما يفيض على جوانب القلب من حب هللا ، يكوف أيضاً 

خبلء ا٤بتقْب ، إذ حّباً مقدساً . وِف ىذه ا٢باؿ فقط ، ٯبوز أف ٱبتص بو أولياء هللا وأحباءه ، واأل
 يقوؿ سبحانو : 

ء يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َعُدوٌّ ِإالا اْلُمتاِقْبَ }   P(3 ){ اأْلَِخبلا
P. 

قتل اإلنساف الكفور ا١بحود ، يغرقو هللا بنعمو ويكفر وال يشكر ، ويتحبب سبحانو إليو  
نو من ذلك ،  فيدير لو ظهره ابلثناء على بعض ما عمل من الصا٢بات ، ويكوف ىو سبحانو مكّ 

واألرض ، وما  ومن اوات معتّدًا بقدرتو البشرية ، وىي ال تقـو إالا ابهلل الذي تقـو بو السم
 فيهن ، وما ومن بينهن . 

من ىنا حاجة اإلنساف الٍب ال تعلو عليها حاجة ،  إذل النجاح ِف االبتػبلء ، النجاح  
ِف ا١بنة ، واألعذب من ا٤باء البارد النمّب على من الفجر  توحيد الصاِف ، األصفىا٤بؤدي إذل ال

 غلة العطشاف ، واألقّر للعْب وللقلب  من كل ما ِف الوجود . 
ند ا٤بوحدين ، ومن ىنا يفهم وىذا اإلبتبلء درجات ، كما أف فهم التوحيد درجات ع 

 تّباع وتفهم الوالية . اإل
لعشريػن ، مسلمْب وغّب مسلمْب ، غّب  وال ينسّْب  أحد أننا نكتب ألىل القػرف ا 

متعرضْب  ػ بدوف طائػل معاصر ػ لقضيػة السقفيػة وما بعدىا ...  وال  لوالية اإلماـ ا٤بنتظر عليو 
السبلـ ، وال حٌب لواليػة الفقيو . ألننا إ٭با ندعو ليس ا٤بسلمْب وحدىم ، وإ٭با ٝبيػع أىل 

 ، على أف أساس ىذا التوّحػد والتعاليػم ، ىو توحيد األرض ، إذل التوحيد ابسم هللا وبتعاليم هللا
 هللا جّلت عظمتو ، ووالء ٝبيع الناس لو على شٌب درجاهتم الدينية واإلجتماعية ، قولو تعاذل : 

ُ ١َبََعَلُهْم أُماًة َواِحَدًة َوَلِكن يُْدِخُل َمن َيشَ }     وِ تِ ٞبَْ رَ  يػفِ  اءُ ػَوَلْو َشاء اّللا
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ
 .  23سورة الزخرؼ ،  اآلية   (3)
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 وَ ىُ وَ  رلُّ الوَ  وَ ىُ  فاهللُ  اءَ يَ لِ وْ أَ  هللاِ  وفِ دُ  نْ وا مِ ذُ اٚباَ  ـْ .أَ  ّبٍ صِ نَ  الَ وَ  رلّ وَ  ْم ِمنْ ا ٥بَُ مَ  وفَ مُ الِ الظا وَ 
 (3){ يرٍ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ ىُ ى وَ تَ وْ يي ا٤بَ ٰبُْ 

ع ِف توجيهات هللا تبارؾ وتعاذل أمر متدرج من أتباع ا٤بؤمنْب إذل أتباع األنبياء فاالتّبا  
والرسل وا٤بنيبْب إذل هللا عامة ، ألف ذلك كلو طردًا وعكسًا يؤدي إذل إتباع هللا ، يعِب الكتب 

، ق تباع القرآف وما صّح عن الرسل وأوصياء الرسل ، يعِب أتباع ا٢با٤بنػّزلة الصافية ، يعِب إ
 تباع هللا تبارؾ وتعاذل وعّز شأنو وجّلت قدرتو . وبكلمة أخّبة حا٠بة ، يعِب إ

كذلك مفهـو الوالية ، وىو مفهـو خطر وشديد ا٢بساسية ، فالذين فهموا الوالية   
وقوفًا عند نيب أو إماـ أو ورّل من أولياء هللا دوف العبور أبسرع من الضوء إذل التوحيد ابأل٠باء 

الزلفى أو  كانوا يرجوف بذلكحٌب ولو اّدعوا بعدىا أهنم إ٭با  د وقعوا ِف الشرؾ . ا٢بسُب ، فق
يقودىم إذل التعّبد للورّل قاصدين أو غّب قاصدين ، عن وعي أو غّب الشفاعة . إذ أف ذلك 

وعي . فينصرفوف إذل التعّبد أبقواؿ الشفيع حٌب ولو كانت مزعومة ، أكثر مػّما يتعبادوف آبايت 
 بارؾ وتعاذل ، وِف ذلك قولو عّز وجّل :هللا ت

َويَػْعُبُدوَف ِمن ُدوِف اّللِّ َما اَل َيُضرُُّىْم َواَل يَنَفُعُهْم َويَػُقوُلوَف َىػُؤالء ُشَفَعاُؤََّن ِعنَد }  
تَػَعاذَل َعماا ُقْل أَتُػنَػبُِّئوَف اّلّلَ ٗبَا اَل يَػْعَلُم ِف الساَماَواِت َواَل ِف اأَلْرِض ُسْبَحانَُو وَ  .اّللِّ 

P }ُيْشرُِكوفَ 

(3 )
P. 
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(30) 

 اإلسرائيليوف
 إفسادىم الثاين وعلّوىم الكبّب 

 
نَ َفبِ }   َحراْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلاْت ٥َبُْم  الاِذيَن َىاُدوا ظُْلٍم مِّ

ِىْم َعن َسِبيِل اّللِّ َكِثّبًا  َعْنُو  َوَقْد نُػُهوا َواَوَأْخِذِىُم الّرِبػَ  .َوِبَصدِّ
ُهْم َعَذااًب أَِليَوَأْكِلِهْم َأْمَواَؿ النااِس اِبْلَباِطِل َوَأْعَتْدََّن ِلْلَكاِفرِ  { ًمايَن ِمنػْ

. 

 : النساء ( 323ػ  324)          
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إف إفساد بِب إسرائيل ِف األرض  ، أمر معروؼ عند القرآنيْب ا٤بستنّبين ابهلل ، وىو أمر مراقب  
 عنػد الراسخْب  القرآنيْب . ومن وجػوه  علم هللا سبحانو فيما ٱبتص ٖبلقو : 

ْن ِعْلِمِو ِإالا ٗبَا َشاءيػَ }..   .. ْعَلُم َما بَػْْبَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ٰبُِيطُوَف ِبَشْيٍء مِّ
}P(3)

P. 
، اليقْب ، ا٣برب العجيبشأنو ، قد أخرب ِف كتابو ا٣برب  فهو سبحانو ، جّلت قدرتو وعزا  

كلمًة ، وحرفػًا حرفاً ، آيػًة ، وكلمًة    ىو ينطبق  آيػةً الذي نراه ِف عصرَّن ىذا ، ويومًا بعد يـو ، 
 قولو تعاذل : 

َنا ِإذَل َبِِب ِإْسَرائِيَل ِف اْلِكَتاِب لَتُػْفِسُدفا ِف اأَلْرِض َمراتَػْْبِ َولَتَػْعُلنا ُعُلوًّا  }   َوَقَضيػْ
رل أبٍَْس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخبَلَؿ فَِإَذا َجاء َوْعُد ُأوالٮُبَا بَػَعثْػَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لاَنا ُأوْ  .َكِبّبًا 

اَيِر وََكاَف َوْعًدا ماْفُعواًل  مثُا َرَدْدََّن َلُكُم اْلَكراَة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدََّنُكم أبَِْمَواٍؿ َوبَِنَْب  .الدِّ
P(3 ){َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَػَر نَِفّبًا 

P. 
 ه بنو إسرائيل  ِففليس عبثاً ىذا اإلفساد الفظيع الرىيب ، الذي أفسػد 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   310سورة البقرة ، اآلية   (3)
 ( .  2ػ  1ػ  0سورة اإلسراء ، اآلايت )  (3)
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عصرَّن ىذا ِف شعوب األرض . فما من موبقٍة على صعيد األخبلؽ ، وما من فتنة على صعيػد 

، والتعبّػد للمػاؿ ، الربػا ،  ) مؤسسات وأفراد ( عيدالشعػوب والدوؿ .وما من فاحشػة  على ص
من سّكْب مّزؽ ِف جسػم اإلسبلـ وجسػم  للذىػب  والفضػة ، وِلما يسّمى ) االقتصاد ( ، وما

واترٱبهم ومعتقداهتم وأحاديثهم وأفكارىم إالا وكػاف الشريَك ا٤بسيحية ، أو سم ديف ِف كتبهم 
 مؤسسػاٌت أو ٝبعياٌت أو عصاابٌت يهودية .األكبَػَر ِف ذلك كلِّو أقبلـٌ  أو 

، هم  ٗبا ذكرت وأبكثر  مػّما ذكرتوال بدع منهم ِف ذلك . فهم شهدوا على أنفس 
بْب أيدي الناس  تشهػد ، وكذهبم وافَباءاهتم  هم يشهد ،  وكتبهم  الٍب أصبحت واترٱب

م ا٤بفسدوف ِف األرض ، وادعاؤىم أف هللا سبحانػو وعدىم ...  ووعدىم ... كل ذلك يشهد أهن
 ولذلك ابؤوا  بغضٍب من هللا تبارؾ وتعاذل ، قولو عّز شأنو فيهم :

َن النااِس َوآَبُؤوا }   ْن اّللِّ َوَحْبٍل مِّ لاُة أَْيَن َما ثُِقُفوْا ِإالا ٕبَْبٍل مِّ ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ
َن اّللِّ َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسكَ  َنُة َذِلَك أِبَنػاُهْم َكانُوْا َيْكُفُروَف آِباَيِت اّللِّ َويَػْقتُػُلوَف بَِغَضٍب مِّ

P(3 ){األَنِبَياء بَِغّْبِ َحقٍّ َذِلَك ٗبَا َعَصوا واَكانُوْا يَػْعَتُدوَف 
P. 

ولو أين  أردت أف أعطي أمثلة ، أو أقدـ أدلة موثقة على ذلك ، القتضى األمر مِب  
غريبة العجيبة ِف عقيدهتم دل تعد خافية على أحد من العقبلء ٦بلدات . على أف البدع ال

معتمدة أكثر من  وا٤بفكرين . كذلك وضع الوضاعْب والكتب الٍب كتبوىا أبيديهم والٍب غدت
التحريػف الفظيػع ألخبػار التوراة زايدًة على النص وتشويهًا ِف التفسّب ، لدرجػة التوراة . حٌب 

تلػط فيو ما أنػزؿ مقدسػًا ككتػاب ٠باوي ، دل يعد كذلػك ، إذ أنو أخأّف ىذا الكتػاب الذي كاف 
ا افَبضو عزرا كبّب أحبارىم ِف السػبلـ  ٗبا كتبػو األحبار ، وٗب على موسػى عليوهللا سبحانػو 

 العراؽ ػ  أثناء السيب  ػ  تعويضاً 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .    333اآلية سورة آؿ عمراف  ،   (3)

بعد مصادرة كتبها وحرقها من قبل الفاتح البابلي نبوخذ قص الكبّب الذي ٢بق ابلتوراة  ، عن الن



 259 

نصر . فحيث أف عزرا دل ٯبد نسخة كاملة للتوراة ، شػرع أيخذىا من أفواه ا٢بفاظ، ومن  
ا يغِب عن تقوًن ىػذا وريقات مشتتة ، مث رقاع النقص الباقي ٗبا أدخلو إليو شياطينو . وِف ذلك م

 الكتػاب  الذي كاف مقدساً ، بعد ىذه العمليات الٍب ليست مقدسة . 
كػوف أكثػرىم  يستحّلوف ماؿ على أف ما جعلهم مستقبحْب مكروىْب من ٝبيع الناس ، 

غّب اليهودي ، وحٌب دمو ، ىذا أواًل ، واثنيًا نظرهتم ألنفسهم من جهة وللعادل من جهة اثنية ، 
رة إبليسية  ، على أهنم من معدف فوؽ البشر ، والبشر من تراب ، وإذل قسوة ِف وىي نظ

ض حيث أجاز  بعاضرىم الوحشي ،  اترٱبهم الربوي القلوب ، يشهد عليها  إضافًة  إذل ح
. وقد كتب ِف إليهم الفائدة مااًل نقداًي ال يستطيع أف يسّدد  اليهود فيو االقتطاع من ٢بم من

، جعل ه من سلبياهتم األخبلقية الكثّبةأورواب قدٲبًا وحديثًا . ىذا وغّب اب ىذا كثرة من كتّ 
٣باصة ، برّدات ِف أحيائهم امن األحياف ، يثوروف ويهاٝبوهنم شعوب أورواب ا٤بسيحية ، ِف كثّب 

س فيها ضّدىم القتل وإحراؽ ا٤بنازؿ . وىذه األمور من ا٤بشهورات قبل فعل غاضبػة ، ٲبار 
القرف العشرين ، على مستوى الدوؿ األوروبية كّلها تقريباً ، من بروسيا إذل بولندة ثبلثينات ىذا 

 إذل إ٤بانيا وإيطاليا وإنكلَبا وفرنسا وغّبىا من دوؿ أورواب . 
الٍب مارسوىا ضد أما األعاجيب الٍب دل يسبقهم إليها شعب بدائي وال أّمة ٮبجية فهي  

د فظاعات ٩بهورة اب٢بقد ، فإف اتريخ البشرية دل يشهِف فلسطْب  وا٤بسيحيْبالعرب ا٤بسلمْب 
أبلواف ا٢برابء  ، ا٢بقػد الذي دل يشفػو حٌب اآلف ذبػح األطفػاؿ وبقػر بطػوف ا٢بوامػل ِف ا٤بلّوف 

الشباب والشيوخ ِف مذابح ٝباعية ، تنفذىػا عصابػات إرىابية فلسطيػن ، طبعًا إضافة إذل قتل 
ركتْب مفسدتْب ِف كًة بلغة ا٢باخامات الشيطانية وموجهة أبفظع حمنظمة تنظيمًا دقيقًا ومبار 

: ا٤باسونية الٍب تتزاّي بكّل أزايء العادل ومغرايتو الٍب خدعت كثيػرًا من رجػاؿ العالػم اتريخ البشرية 
 حٌب األذكياء منهم ، وىي ا٢بركة األـ ، مث وليدهتا ا٢بركة الصهيونية . 

  
 
 
 

ما يرتبط هبما من حركات مشبوىة ، كثّبًا ما تتخذ صفات عا٤بية وىااتف ا٤بؤسستاف ػ مع 
 وشعارات إنسانية ػ ما زالتا تفتكاف ابلبشرية وأمنها وسبلمهػا وأخبلقهػا وقيمهػا فتكاً ذريعػاً .
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وىااتف ا٢بركتاف ، ٮبا الّلتاف أقامتػا دولة بِب إسرائيل ، على أشبلء وجراح ا٤بسلمْب  

م مسلموف ومسيحيو  ءوا٤بسيحيْب ، ال لشي  ف . ، إالا ألهنا
مث أخذت ىذه الدولة تطوؿ أذرعهػا كما األخطبوط ، حٌب ليمكن القوؿ ، إنو ما من   

كارثة سياسية أو اقتصادية  أو حٌب اجتماعية أو أخبلقية ، ٙبّل ِف بلد ما ، أو دولة ما ، إالا 
ها لدرجة  أف ىذه األذرع فيويكػوف لذراع  من أذرع األخطبوط اإلسرائيلي شأف خبيث 
لية ِف أكثر دوؿ العالػم  ، كما  اشتهرت ابالغتياالت والغدر ، وكانت وراء معظم ا٢بروب األى

حركػات اإل٢بػاد العا٤بية وعلى رأسها الفكر اإل٢بادي الشيوعي ، الذي  أقػاـ كانت وراء أتسيس 
لع  بعقيدهتا الّشاذة ا٥بّدامة أكثر من لو دولة عظيمػة أصبػح ا٠بها اإلٙبػاد السوفيايت ، كادت  تبت

ن الداخل حٌب تكوف سهلة ا٤بنػاؿ ثلثي العادل ، لوال أّف هلل سبحانو شأٌف ِف ٙبجيمها وإرىاقها م
والعسكرية واإلقتصادية ا على ٝبيػع األصعػدة  السياسية أماـ ىجمػة أمريكية ػ أطلسية ػ ٛبزقهػ

نفس دولة بِب إسرائيل وحركة الصهيونية العا٤بية ، ليس   بعدما تكوف قد ىّيأت ٥با ػ ِف الظاىػر ػ
حّبًا أبمريكا ودوؿ ا٢بلف األطلسي وإ٭با ٧باولة جاىدة ، لزّج الدولتْب العظميْب ِف آتوف حرب 

على كلتيهما وكذلك على أكثر الدوؿ وأقواىا والٍب ال بّد يل أهنا ستكوف القاضية تعتقد إسرائ
٥بذه ا٢برب ، فتبقى إسرائيل  ىي الدولة األقوى ِف العادل ،  أف تكوف بشكل أو آبخر وقوداً 

فتخضع األرض ، وأىل األرض ٤بشيئتها وأحبلمهػا ، ولكػن مشيئة هللا ىػي التػي  تتحقػق وليس 
وضيقػًا واتساعػًا إّما أبمػره غّب إسرائيل . فإف توقيت ا٢برب زماًَّن ومكانػًا  مشيئػة إسرائيػل وال

ذنػو ، فإنو يستحيل ا٣بػروج  من سلطاف هللا . ولقد سبق قولو تعاذل ِف بِب سبحانو وإّمػا إب
 إسرائيل و٧باوالهتم دائماً إشعاؿ ا٢بروب  : 

 
 
 
 

P.. {ُكلاَما َأْوَقُدوْا ََّنرًا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَىا اّللُّ } ..  

(3)
P. 

مع حساابت متناىيػة  فيبتليهم  وٱبزيهم أو أيذف ٥بم أو لغّبىم ساعة يريد وكيف يريد ، 
 ِف الدقة ، تتصل ٔبميع الفرقاء ، ال يقدر عليها غّب رّب العا٤بْب  . 

فهذا إذف ، ىو التصّور اليهودي الذي ال يدركو ِف العادل إالا من امتحن هللا قلوهبم  
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 وبرأواا قلوهبم دوف رٞبػة هللا ، لئلٲباف واختّصهم برٞبتو الواسعة . وألف أىل الغرب  عامػة أغلقو 
اليهود من كفرىم اب٤بسيح عليو السبلـ  ومن عدواهنم على ا٤بسيػح وا٤بسيحيػة  ِف التاريخ قدٲباً 

أذلًّة أماـ وحديثػًا ، وألهنم ارتضوا بذاءة اليهود ِف حّق مرًن  عليهػا السبلـ  ، وألهنّم  سكتوا 
ألهنم أداروا ر من ذلك ، ا٤بسيح وأّمو ، وأكثػوعلى اعتقادىػم  بقداسػة تشنيع اليهود عليهم 

لذلك كّلو ػو ولدينػو وتعاليمػو ، واتّبعوا ا٥بػوى وفرحػوا  ٗبا عندىم من العلم ، ظهورىم كّليًا للا 
وقلوهبم وجعل على أبصارىم غشاوة  ، فَبكهم ينخدعوف ٗبزاعم اليهود ختم هللا علػى ٠بعهػم 

ا٬بداعًا بذلك ، ىم الكهنة ر امة ولؤلمريكيْب خاصة . واألكثمن حيث صداقتهم للغرب ع
اإل٪بيليوف ِف الوالايت ا٤بتحدة األمريكية ، والذين يرّوجوف تبعًا إلٰباءات اليهود الكتابية 
والشفوية أف ا٢برب ستنتصر فيها أمّبكا وحلفاؤىا ، وأهنا حرب تعّبدية يتقّربوف هبا إذل هللا عّز 

ل ٦بدو ِف فلسطْب ( سيفُب فيها مبليْب شأنو . وأف حراًب أخرى آتية ا٠بها  ىر٦بيدوف ) سه
الشعوب ا٤بادية الٍب  عم اإلسرائيلية ا٤بتداخلة بغباء العرب ...  ىذا إذل آخر االدعػاءات وا٤بزا

يليوف ومن ورائهم  مبليْب شعبهم وال وِف مقدمتهم الكهنػة اإل٪بف كاكانت مسيحية ، واألمري
عًا  ا٤بخدوع جمهورية وعلى رأسهم ٝبيسيما ا٢بزب ا١بمهوري  وعلى رأسو عدة رؤساء لل

 السوفيايت  ،عْب بوجوب شّن حرب  على اإلٙباد أولئك  كانوا مقتن الرئيس  بوش ،  كل
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .  20سورة ا٤بائدة ، اآلية  (3)

عة الصفر ستقع ، وواقع ا٢باؿ أف ساوكانوا  يعملوف  على ذلك وٲبهدوف لساعة  الصفر ، 
 ليس ِف الزماف وا٤بكاف الّلذين يريدٮبا اإلسرائيليوف واألمريكاف .ولكن 

والذي نعلمو بفضل من هللا  وال يعلمو األمريكاف وا٢بلفاء الذين انتصروا على اإلٙباد  
... حػرب ضارية ، ويستمراف يتغالباف السوفيايت وحلفائو ، ىو أهنم سيشتبكوف مع الصْب ِف

تكوف النهاية ، فهل حّقػًا سيقطف اليهود الثمرة العا٤بية  ٕبكم األرض ؟ ىكذا فكيف س
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 يعتقدوف سّراً ، ومن أجػل ىػذا يعملوف ليَل هنار  ، ولكن  :
P(3 ){ ِإفا رَباَك لَِباْلِمْرَصادِ }  

P. 
ُر اْلَماِكرِينَ } ..   P(3 ){ َوٲَبُْكُروَف َوٲَبُْكُر اّلّلُ َواّلّلُ َخيػْ

P. 
 ػ بفضل من ربنا ػ نعلم ما ال يعلموف  : ٫بن 
ُر اْلُمْؤِمِنَْب الاِذيَن يَػْعَمُلوَف }   ِإفا َىػَذا اْلُقْرآَف ِيْهِدي ِللاٍِب ِىَي َأقْػَوـُ َويُػَبشِّ

P(1 ){ الصاا٢ِبَاِت َأفا ٥َبُْم َأْجًرا َكِبّبًا
P. 

P(0 ){ َأْكثَػَر الاِذي ُىْم ِفيِو ٱَبَْتِلُفوفَ  ِإفا َىَذا اْلُقْرآَف يَػُقصُّ َعَلى َبِِب ِإْسَرائِيلَ }  
P. 

وِف ٝبلة ما ٱبتلفوف  فيو أف أكثرىم يعتقدوف أف واقػع فسادىم وإفسادىػم  إنػما ىو  
الدولة اإلرىابية  نما بعضهم  وىم الذين رفضوا االنضماـ إذل ىػذه صػبلح وإصػبلح ، بي

ه الدولة ِف غضب هللا  قدوف ػ وىو ا٢بق ػ  إف ىذإسرائيل ، ورفضوا اجمليء إذل فلسطْب  ،  يعت
 اإلرىػاب العا٤بي ا٤بنّظم  ، وإهنا ابلنتيجة تسّب ٫بػو ا٥باوية ، لتسقط فيػها من ، وإهنػا خبلصػة 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .    30سورة الفجر ،  اآلية   (3)
 .   14سورة األنفاؿ  ، اآلية  (3)
 .   5إلسراء ،  اآلية   سورة ا (1)
 .    32سورة النمل  ،  اآلية   (0)

شاىق بعد بلوغها العّلو الكبّب ا٤بوعود ، يتضح ذلك كلو ِف القرآف اجمليد ، حيث يقوؿ سبحانو 
 عن القلة القليلة الصا٢بة فيهم  :

َمْن آَمَن اِبّللِا َواْليَػْوـِ اآلِخِر  ِإفا الاِذيَن آَمُنوْا َوالاِذيَن َىاُدوْا َوالناَصاَرى َوالصاابِِئْبَ }  
P(3){ َوَعِمَل َصا٢ِباً فَػَلُهْم َأْجُرُىْم ِعنَد َرهبِِّْم َوالَ َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوالَ ُىْم َٰبَْزنُوفَ 

P. 
فيجعلهم ِف ٝبلة ا٤بسلمْب والنصارى الناجْب إذل نعيمو ورٞبتو واحملفوظْب من غضبو  

 ة . وحيث ٱباطب الباقْب من بِب إسرائيل بقولو : واآلخر  وانتقامو ِف الدنيا
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P(3){ لَتُػْفِسُدفا ِف اأَلْرِض َمراتَػْْبِ َولَتَػْعُلنا ُعُلوًّا َكِبّبًا} ..  
P. 

P(1 ){ َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اّللِّ ِقيبلً } ..  
P . 

رحلة فلقد ٙبقق إفسادىم ِف ا٤بػرة األوذل ، وصػّب عليهم ربػك سوط عذاب ِف تلك ا٤ب 
، عهد النبوة هللا ٧بّمد  صلى هللا عليو وآلو بسبػب خيانتهػم وإفسادىم وغدرىم عهػد رسوؿ

ا٤بيمونة ، إذ رغم األدلة القاطعة عندىم ِف التوراة ، عن ىذا النيب ا٤برسل ، وا٠بو وصفاتو ، 
هما السبلـ ، وتصديػق ما بْب يديو ، ٩بّا أنزؿ هللا سبحانو على نبيهم وعلى رسوؿ هللا عيسى علي

فقد أنكروه َوَمَكُروا َمْكرًا ُكباارًا ، وكادوا يفعلوف بو كما فعلوا اب٤بسيح عليو السبلـ ، من ٧باولة 
صلبو ، وقتل أصحابو  ذٕبًا وصلبًا وتشريدًا . وىم إذل اآلف يعتقدوف أهنم إ٭با صلبوا ا٤بسيح 

. إالا أف هللا سبحانو سيحيوف عامةقد ذلك  ولؤلسف ، ا٤بعيسى بن مرًن عليو السبلـ ، كما يعت
، رفع ا٤بسيح إذل السماء مث لّبسلو مرة أخرى بْب يدي الساعة ، وىذا عصر إرسالو إف شاء هللا 
ػ وسّلط عليهم  ٧بّمدًا صلى هللا عليو وآلو وأصحابو، فجاسوا خبلؿ دايرىم، وأخرجوىم من 

 ألبد، وىو قولو تعاذل: شبو ا١بزيرة كلها حيث حّرمها هللا سبحانو عليهم إذل ا
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .    0سورة اإلسراء ، اآلية   (3) . 23سورة البقرة ، اآلية  (3)
 .   333سورة النساء ، اآلية   (1)

P..{٢بَْْشرِ ُىَو الاِذي َأْخَرَج الاِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِمن ِداَيرِِىْم أِلَواِؿ ا}  

(3 )

P. 
وعده فلسطْب وإذل األبد ،  يـو يتحقق كما تعِب ىذه اآلية ، إخراجهم  كذلك من  

سبحانو ِف اآلايت الٍب ذكرَّن من سورة اإلسراء  : وقد ٙبقق وهلل ا٢بمد ، إفسادىم األوؿ ، 
علّوىم الكبّب َوبَػْعُث مؤمنْب أورل أبس شديد عليهم وإخراجهم من ا١بزيرة ، مث إفسادىم الثاين و 

 . ودل يبق إالا أف يدخل عليهم ا٤بؤمنوف دخو٥بم ا٤بظفر ا٤بوعود : 
ُوْا َما َعَلْوْا تَػْتِبّبًا} ..   P(3 ){ َولِيُػتَػربِّ

P. 
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أما كلمة ) أخرج ( وكوهنا ىنا بصيغة ا٤بػاضي ، فكيف ىي  تعنػي ا٤باضي وا٤بستقبل ؟   
لقرائن . على أساس أف ما يعد هللا بتحّققو ِف ففي القرآف  الكثّب من ىذه الصيغ ، تفهم اب

 ا٤بستقبل ، فهو متحقق ال ٧بالة . والقرينة ىنا وعده سبحانو ِف سورة اإلسراء . 
، َيسار للمسلمْب فتح ببلد الشاـ فبعد أف توّفا هللا رسولو  ٧بّمدًا صلى هللا عليو وآلو ، 

، ابعْب ٥بم إبحساف ، نصرًا مبيناً آلو والتومنها فلسطْب . ونصر أصحاب ٧بّمد صلى هللا عليو و 
فجاسوا خبلؿ الداير الشامية والفلسطينية ، ودخلوا ا٤بسجد الذي ىو ىيكل سليماف والقدس 
عامة ، وذلك قبل بناء مسجد الصخرة ، الذي أمر ببنائو ا٣بليفة عمر بن ا٣بطاب ، بعد أف 

 قولو سبحانو : دخػل مدينة القدس ، ذلك الدخوؿ التارٱبي ا٤بظفر ، وىو
لَتُػْفِسُدفا ِف اأَلْرِض َمراتَػْْبِ َولَتَػْعُلنا ُعُلوًّا َكِبّبًا فَِإَذا َجاء َوْعُد ُأوالٮُبَا بَػَعثْػَنا } ..  

اَيِر وََكاَف َوْعًدا ماْفُعوالً   .P(1){َعَلْيُكْم ِعَباًدا لاَنا ُأْورل أبٍَْس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخبَلَؿ الدِّ
 بِب :إخراج اليهػودكرٲبػة بْب الواقعتيػن  ، واقعة ذه اآلية الجامعاً هب 

 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .    3سورة اإلسراء ،  اآلية   (3) .   3سورة  ا٢بشر ،  اآلية   (3)
 ( .  1ػ  0سورة اإلسراء ، اآلايت )  (1)

، وبقية يهود شبو ا١بزيرة ، من دايرىم  ألوؿ  القينقاع وبِب النضّب وبِب قريظة ، ويهود خيرب
ا٢بشر ، وواقعة دخوؿ ا٤بسلمْب  إذل فلسطْب ، وجوسهم  خبلؿ دايرىا ،  وخاصة القدس 

 الشريف ودخو٥بم ا٤بسجد الذي كاف فيها . 
ىم ٧بّمد صلى هللا عليو ..{  ِعَباًدا لاَنا ُأْورل أبٍَْس َشِديدٍ فا٤بقصود بقولو سبحانو : }.. 

آلو وأصحابو اجملاىدوف األبطاؿ  ، الذين قاتلوا اليهود وأخرجوىم من ا٤بدينة وغّبىا عهد و 
فتلك مرحلة  رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو ، مث ا٤بسلموف الذين فتحوا ببلد الشاـ عامة .

واحدة ٩بتدة من حياتو الشريفة صلى هللا عليو وآلو  إذل ما بعد وفاتو ، معّززة بدخوؿ القدس 
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 لشريف ، وما تعلق  بذلك من الفتح ا٤ببْب  . ا
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  (31 ) 
 ا٢برب الثالثة ... والفتح ا٤ببْب 
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 حقائق قرآنية تقرر مصّب االسرائيليْب ومصّب العرب

 

ثناف : قرآين وروائي ، و٫بن لكي ال نكوف ِف حرج شديد ا٤ببلغوف العاملوف بدين هللا ، ا 
 أماـ هللا يـو القيامة  ، اخَبَّن القرآف الكرًن ، ألف فيو رساالت هللا ، ولقوؿ هللا تبارؾ وتعاذل : 

اِبّللِا الاِذيَن يُػبَػلُِّغوَف ِرَسااَلِت اّللِا َوٱَبَْشْونَُو َواَل ٱَبَْشْوَف َأَحًدا ِإالا اّللاَ وََكَفى }  
P(3){ َحِسيًبا

P . 
معهما ِف مواجهة ىذه اآلية ا٤بفزعة : قولو ٮبا ، والناس ٩بن يقرأ أو يسمع مث يكوف كبل 

 تبارؾ وتعاذل : 
أَلَْيَس ِف َجَهناَم ،َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة تَػَرى الاِذيَن َكَذبُوْا َعَلى اّللِا ُوُجوُىُهم مُّْسَوداٌة }  

ِينَ َمثْػًوى لِّْلُمتَ  P{  َكربِّ

(3 )
P. 

من ىنا وجدَّن أنفسنا ملزمْب إبببلغ ما آاتَّن هللا ويؤتينا من فضلو ، من تفسّب آية كانت  
مغلقة ٢بكمة إلػهية ، أو آايت دل تفسر ِف ا٤باضي ، ألف تفسّبىا  مرىوف ٗبواقيت ، أو ظروؼ 

بواطن آايت أو أتويل أو أحداث مستقبلية ، مثل آايت أشراط الساعة وغّبىا ، أو اإل٤باـ ب
 آايت ُأَخُر ، وكل ذلك بتوفيق وتسديد منو تبارؾ وتعاذل .

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 .   15سورة األحزاب ،  اآلية  (3)
  .   24سورة الزمر ،  اآلية   (3)

 
وا٢بقيقة أف األمر صعب من جهة ، وميّسر  من جهة اثنية ، فصعوبتو من حيث أف  

الناس بصورة عامة  ، كأهنم ِف قوالػب ، غالبًا ما تكوف جامدة ، وعلى شٌب مراتبهم  ، تعّلقاً 
بَباث مَباكم موروث  عرب مئات السنْب ،  عن اآلابء واألجداد ، وفيو الكثّب مػّما دل ينػزؿ هللا 

ت ِف القرآف بو من سلطاف  ، ولذلك نّبو سبحانو األولْب واآلخرين من العباد بقولو ِف بضع آاي
 الكرًن :
P.. { َحْسبُػَنا َما َوَجْدََّن َعَلْيِو آاَبءَّنَ قالوا } ..  

(3 )
P. 
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َها آاَبءََّن َواّلّلُ َأَمَرََّن هِبَا}        P..{َوِإَذا فَػَعُلوْا فَاِحَشًة قَاُلوْا َوَجْدََّن َعَليػْ

(3)
P. 

تَػَنا لِتَػْلِفتَػَنا َعماا َوَجْدََّن َعَليْ }   P..{ ِو آاَبءَّنَ قَاُلوْا َأِجئػْ

(1 )
P. 

P(0 ){ قَاُلوا َبْل َوَجْدََّن آاَبءََّن َكَذِلَك يَػْفَعُلوفَ } 
P. 

ة أنواع رىيبة من العذاب ِف وكذلك يذكرىم تبارؾ وتعاذل بوجوب لزـو القرآف ٙبت طائل 
 اإلعراض عن القرآف ، والتوّقف  عند غّبه ، قولػو تعاذل :حاؿ 

.  ُلوَىا َعَلْيَك اِب٢ْبَقِّ فَِبَأيِّ َحِديٍث بَػْعَد اّللِا َوآاَيتِِو يُػْؤِمُنوفَ تِْلَك آاَيُت اّللِا نَػتػْ }  
َلى َعَلْيِو مثُا ُيِصرُّ ُمْسَتْكرِبًا َكَأف دلْا َيْسَمْعَها  . َوْيٌل لُِّكلِّ َأفااٍؾ أَثِيمٍ  َيْسَمُع آاَيِت اّللِا تُػتػْ
ْرُه بَِعَذاٍب أَلِيمٍ  ََذَىا ُىُزًوا ُأْولَِئَك ٥َبُْم َعَذاٌب مُِّهْبٌ َوِإَذا َعلِ .  فَػَبشِّ ًئا اٚبا . َم ِمْن آاَيتَِنا َشيػْ

ًئا َواَل َما اٚباَُذوا ِمن ُدوِف اّللِا َأْولَِياء َو٥بَُ  ُهم ماا َكَسُبوا َشيػْ ْم ِمن َورَاِئِهْم َجَهناُم َواَل يُػْغِِب َعنػْ
P(1 ){ اِت َرهبِِّْم ٥َبُْم َعَذاٌب مان رِّْجٍز أَلِيمٌ ػَفُروا آِبيَ َىَذا ُىًدى َوالاِذيَن كَ .  َعَذاٌب َعِظيمٌ 

P . 
 ولفهم ما نرمي إليو   ، نضرب مثبلً  من ألوؼ األمثلة  ، على  إدخػاؿ  

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   34سورة األعراؼ  ، اآلية  (3) .   340سورة ا٤بائدة  ،  اآلية   (3)
 .   30سورة الشعراء  ، اآلية  (0)  .  34ونس  ، اآلية سورة ي (1)
 ( .  33ػ  2سورة ا١باثية ،  اآلايت  )  (1)

ثل  ، يتعلق الرواايت الٍب ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف ِف تفسّب بعض  اآلايت الكرٲبة ، ىذا ا٤ب
Pالواردة مرتْب ِف القرآف الكرًن بقصة ايجوج وماجوج 

(3 )
Pتلف الرواايت. وسنبلحظ كيف ٚب ،

أحياَّنً وِف الواقعة الواحدة  أو ا٤بوضوع الواحد  ، اختبلفاً منكراً . فقد جاء ِف ا٤بيزاف ِف تفسّب 
P، ما يلي) رضي ( ، بْب ا٤بًب وا٢باشية القرآف للعبلّمة السيد دمحم حسْب الطباطبائي

(3 )
P  : 

P" ...  ومن ذلك اختبلفهػا  

(1 )
P عن الدر ا٤بنثور عن ِف وصف ايجوج وماجوج فروى (

ابن ا٤بنذر عن علي عليو السبلـ  وعن ابن أيب حاُت عن قتادة ، وِف نور الثقلْب عن علل 
الشرائع عن العسكري ) أهنم من الَبؾ ومن ولد ايفث بن نوح كانوا يفسدوف ِف األرض فضرب 

ن غّب  ولد آدـ السّد دوهنم . وروى ِف ) نور الثقلْب عن روضة الكاِف عن ابن عباس ( أهنم م
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. وِف ) الطربي عن عبد هللا بن عمّب وعن عبد هللا بن سبلـ وِف الدر ا٤بنثور عن النسائي وابن 
عن السدي عن علي عليو  مردويو عن أوس عن النيب صلى هللا عليو وآلو  وفيو عن ابن حاُت

ثى حٌب يولد لو عدة من الرواايت أهنم قـو ولود ال ٲبوت الواحد منهم من ذكر أو أنالسبلـ ، 
ألف من األوالد وأهنم أكثر عددًا من سائر البشر ، حٌب عّدوا  ِف ) الدر ا٤بنثور عن عبد 
الرزاؽ وغّبه عن عبد هللا بن عمر ( ِف بعض الرواايت تسعة أضعاؼ البشر ، وروى ِف ) الدر 

بهيمة أو ا٤بنثور عن ابن إسحاؽ وغّبه عن وىب ( أهنم من الشدة والبأس  ٕبيث ال ٲبروف ب
سبع أو إنساف إالا  افَبسوه وأكلوه وال على زرع  أو شجر إالا رعوه وال على ماء هنٍر إالا شربوه 
ونشفوه ، وروى ِف ] الدر ا٤بنثور عن ابن أيب ا٤بنذر وأيب الشيخ عن حساف بن عطية وعن أيب 

ة الرواايت ِف عددىم  حاُت  وغّبه عن حذيفة عن النبيب صلى هللا عليو وآلو  وقد بلغ من مبالغ
  لػف  ضعػف  للمسلميػن  أنو روى عن النيب صلى هللا عليو وآلو أف  أيجػوج وماجػوج  يعػدؿ  أ

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  52.   وسورة  األنبياء  ، اآلية    50سورة الكهف  ، اآلية  (3)
 األعلمي  .ػ الطبعة  الثانية ػ مؤسسة  131ػ  133. ص  31ج  (3)
 يعِب الرواايت  . (1)

والنهاية عن الصحيحْب عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليو وآلو ( وىو ذا يقاؿ : )البداية 
[ جوج وماجوج مائتا ضعف أىل األرضإف ا٤بسلمْب  ٟبس أىل األرض والزمو أف يكوف  أي

  هللا سبحانو . وروى ِف ىم إالا عدد أمة ال ٰبصيإهنم أمتاف  كل منهما أربعمائة ألف أمة كل 
وابن أيب حاُت عن كعب األحبار ( أهنم طوائف ثبلث فطائفة كاألرز نثور عن ابن ا٤بنذر الدر ا٤ب)

ة ىم وىو شجر طواؿ ، وطائفة يستوي طو٥بم وعرضهم  : أربعة أذرع ِف أربعة أذرع ، وطائف
ٮبا ال بسالو وىي ِف إحدا يفَبش إحداٮبا ويلتحف ابألخرى  يشتوأشّدىم للواحد منهم أذَّنف 

نها ويصيف ِف األخرى وىي زغبة ظهرىا وبطنها، وىم صلب على أجسادىم  وبرة ظهرىا وبط
من الشعر  ما يواريها ، وروى أف الواحد ِف ) الدر ا٤بنثور عن ابن ا٤بنذر وا٢باكم وغّبٮبا عن 

نثور  عن عدة عن عقبة بن أو ثبلثة  ، وروى ِف ) الدر ا٤بعباس (  منهم ِشرْب َأْو  شرباف ابن 
 عامر عن النيب صلى هللا عليو وآلو أف الذين كانوا يقاتلوهنم كأف وجوىهم وجوه كبلب ( . 
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مث توفّبًا على أعصاب القارىء ووقتنا ووقتو ، نكتفي ٗبثل آخر فقط ، على الرواايت  
، ر الفريقْب  ا٤بسلمْب، و٬بتار تلك الرواية ا٤بشهورة الٍب نقلتها مصاد ا٤بتعلقة بَبكيب الكوف

والٍب  أكثر ما يهمنا فيها ، أهنا تنسب زورًا وكذاًب إذل رسوؿ هللا  صلى هللا عليو وآلو وإذل أئمة 
آؿ البيت األبرار األطهار ، بينما ىي ِف الواقع من ٝبلة اإلسرائيليات الٍب كانوا يعتقدوهنا ِف 

على قرف ثور ، والثور  على حوت ... إذل  علم ا٥بيئة والكػوف . عنيت هبا الٍب تقوؿ إف األرض
آخر الرواية ، ومن عجيب ما فيها أف األرض عندما يضرهبا زلزاؿ ، فإ٭با يكوف ذلك بسبب أف 

 الثور  تعب قرنو ، فنقلها إذل القرف اآلخر . 
أما أنو ال بّد من خارج القرآف من مصادر للتشريع ، يدخل فيها اإلٝباع والعقل  

ة ، وبعض القياس ، فهذا مػّما ال شّك فيو وال ٲباري فيو إالا جاىل معاند ، و٫بن وا٢بديث والسنّ 
إذ نعمل على ذلك ، نسأؿ هللا أف يري ا٤بسلمْب حقيقة القرآف القلعة  الشا٨بة وا٢بصن 

 ا٢بصْب  
 
 
 
 

ًَ  ماإما تنويهاً و إما تفصيبلً و إالذي يتضمن كل ىذه ا٤بصادر ،   .  أتويبًل
كبلـ  عن صعوبة التبليغ  ، مضيفْب  ما ال بػّد  من التنويو  بو ، وىو أف وىنا نكتفي ابل 

 ا٤بُبَػلَِّغ  ، برغم أف شعاره العملي ، ىو قولو سبحانو : 
P(3 ){ ُقل الا َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإْف ُىَو ِإالا ِذْكَرى ِلْلَعاَلِمْبَ } .. 

P. 
 وقولو تعاذل :  
ـْ َتْسَأ٥ُبُْم }   ـْ ِعنَدُىُم اْلغَْيُب فَػُهْم َيْكتُػُبوفَ  ، َأْجًرا فَػُهم مِّن ماْغَرـٍ مُّثْػَقُلوفَ َأ P(3 ){ َأ

P 
ـْ يُرِيُدوَف َكْيًدا فَالاِذيَن َكَفُروا ُىُم اْلَمِكيُدوفَ }   ُر اّللِا ُسْبَحاَف اّللِا   َأ ـْ ٥َبُْم ِإَلٌو َغيػْ َأ

P(1 ){ َعماا ُيْشرُِكوفَ 
P. 

فإنو يتعرض إذل أذى كثّب ، أقّلو التعّجل اب٢بكم عليو إنطبلقًا  من  برغم ذلك ،  
القوالب ومن ا٤بورواثت الدخيلة على الدين وعلى العقيدة  وعلى كتاب هللا اجمليد . حٌب أف 
العواـ غالبًا ما يديروف َدفاَة التدّخل ، ويعتربوف الرواية أية رواية ، وحٌب ا٤بلفقة ، ٗبنزلة اآلية 



 273 

 أكثر قدسية . ورٗبا 
ومن ىنا كانت جسيمة مسؤولية  العلماء ، العلماء ا٢بقيقيْب ، لكن أجرىم ِف حاؿ  

٪باحهم وصدقهم  عند هللا عظيم ، وأوؿ درجة ِف مدارج النجاح أف يكونوا مقبولْب عند رب 
 وأف العا٤بْب ، ولكي يكونوا كذلك ، ينبغي أف يكونوا صديقْب ، يعِب  أف ال يراتبوا بكتاب هللا

يوقنوا بو ويبّلغوه ، تلك وظيفتهم  ما داموا تصّدوا للعمل ابسم هللا  ودين هللا كل ذلك على 
يسقط فيها العواـ ، والٍب  أساس  الّتوحيػد وعدـ السقوط ِف ألواف الشرؾ الظّاىر أو ا٣بفي الٍب

شأنو شأف صاحبها بعيدًا عن صراط هللا ا٤بستقيم ، وتوقعو ِف خبط عشواء ، فيصبح  أتخذ 
الغوغاء ، وا٥بمج الرعاع ، الذين ينعقوف مع كل َّنعق ، وٲبيلوف مع كل ريح . ففي الذين آاتىم 
هللا نعمة القرآف وىياأ ٥بم فهمو وتدبّره والعمل بو ، مث ىم اعتمدوا غّبه من دونو ،  أو اراتبوا بو 

 أو ببعضو ، وجو من وجوه  قولو سبحانو : 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (  . 03ػ  02سورة القلم ، اآلايت )  (3) .  54سورة األنعاـ  ،  اآلية    (3)
 (  . 01ػ  03سورة الطور ،  اآلايت )  (1)

َها فَأَتْػبَػَعُو الشاْيطَاُف َفَكاَف ِمَن }   َناُه آاَيتَِنا فَانَسَلَخ ِمنػْ َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ الاِذَي آتَػيػْ
َنا َلَرفَػْعَناُه هِبَا َولَػِكناُو َأْخَلَد ِإذَل اأَلْرِض َواتػاَبَع َىَواُه َفَمثَػُلُو َكَمَثِل اْلَكْلِب .  اْلَغاِوينَ  َوَلْو ِشئػْ

رُْكُو يَػْلَهث ذاِلَك َمَثُل اْلَقْوـِ الاِذيَن َكذابُوْا آِباَيتَِنا فَاْقُصِص  ،ِإف َٙبِْمْل َعَلْيِو يَػْلَهْث َأْو تَػتػْ
P(3 ){َلَعلاُهْم يَػتَػَفكاُروفَ  اْلَقَصصَ 

P. 
 وقولو تعاذل ِف الغوغاء : 
ـْ َٙبَْسُب َأفا َأْكثَػَرُىْم َيْسَمُعوَف َأْو يَػْعِقُلوَف }   ِإْف ُىْم ِإالا َكاأْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ ،َأ
P(3 ){ َسِبيبًل 

P. 
كنيسة األسود ، تلك وبرغم األذى ، والتحّكم على طريقة ٧باكم التفتيش  ِف اتريخ ال 

ابإلعداـ ، ودائمًا اب٥برطقة ، ال ألفػذاذ وغالبًا ما ٙبكػم عليهم احملاكم الٍب كانت تدين العلمػاء ا
لشيء  إالا ألهنػم اكتشفوا حقائػق أبداىا ٥بم هللا سبحانو فأبدوىػا للناس  .  فغضب لذلك رجاؿ 

من التخّيبلت الٍب  موروثػات رجػاؿ الديػن ػن  ا٤بسيحيوف ألنػها ال توافق أوىاـ الكنيسة و الدي
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موقعًا متحجرًا و  ...  نة سابقوف ، فاحتّلت ِف أذىاهنم كهعها ٥بم ِف الكتب الصفراء  كاف أود
مقدساً . برغم ذلك ينبغػي على العػادل الصرب ا١بميػل والتسامح ، وعدـ ا٢بقد والضغينػة وا٢بسػد 

ا٤باؿ أو أي شأف من شؤوف الّدنيا واآلخػرة  ، وأف  ، وعدـ الوقوع ِف التزاحم على ا١باه أو
يطلب كل ما يبغيو وير٘بيو من هللا وحده وحده ، فإذا ىو أحسن الثقة ابهلل وأحسػن التوّكل على 

 هللا كفاه ما يهمو ِف دنياه وآخرتو ، قولو تعاذل :
ُدونِِو َوَمن ُيْضِلِل اّللاُ َفَما َلُو ِمْن  أَلَْيَس اّللاُ ِبَكاٍؼ َعْبَدُه َوٱُبَوُِّفوَنَك اِبلاِذيَن ِمن}  

ـٍ .  َىادٍ  َولَِئن َسأَْلتَػُهم ماْن  . َوَمن يَػْهِد اّللاُ َفَما َلُو ِمن مُِّضلٍّ أَلَْيَس اّللاُ بَِعزِيٍز ِذي انِتَقا
ُ  َخَلَق الساَماَواِت َواأْلَْرَض لَيَػُقوُلنا اّللاُ ُقْل َأفَػَرأَيْػُتم ماا َتْدُعوفَ  ِمن ُدوِف اّللِا ِإْف َأرَاَدينَ اّللا

 اُت ُضّرِِه َأْو ػِبُضرٍّ َىْل ُىنا َكاِشفَ 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
   .  00سورة الفرقاف ، اآلية     (3)   ( .332ػ  331سورة األعراؼ ، اآلايت )  (3)

ُقْل اَي  . َرْٞبَِتِو ُقْل َحْسيبَ اّللاُ َعَلْيِو يَػتَػوَكاُل اْلُمتَػوَكُِّلوفَ  َأرَاَدين ِبَرْٞبٍَة َىْل ُىنا ٩ُبِْسَكاتُ 
َمن أيَْتِيِو َعَذاٌب ٱُبْزِيِو َوٰبَِلُّ َعَلْيِو  .قَػْوـِ اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإيّنِ َعاِمٌل َفَسْوَؼ تَػْعَلُموفَ 

P(3){ َعَذاٌب مُِّقيمٌ 
P. 

لناس أقل استعصاء ، ألف بْب أيدينا كتاب هللا كما أنػزؿ وكما قاؿ إالا أف مشكلتنا مع ا 
 فيو عّز شأنو : 

P(3){ ِإَّنا ٫َبُْن نَػزاْلَنا الذِّْكَر َوِإَّنا َلُو ٢َبَاِفُظوفَ }  
P. 

لدنيا قاطبة ، و٪باىد أعداء هللا، و٫بن على استعداد دائمًا أف نقارع ٗبضامْب آايتو أىل ا 
واذف لنا ابلتبليغ قواًل وكتابًة ، ونتَبس بو و٫بتجب عن الذين ال يؤمنوف ة ما مدَّن هللا ابلقو 

 ابآلخرة ، وذلك تلبية ألمره تبارؾ وتعاذل وعّز وجّل :
P(1 ){ َوَجاِىْدُىم بِِو ِجَهاًدا َكِبّبًا} ..  

P. 
 وقولو تبارؾ وتعاذل :  
َنَك َوبَػْْبَ }    الاِذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف اِبآلِخَرِة ِحَجااًب ماْسُتورًاَوِإَذا قَػَرْأَت اْلُقرآَف َجَعْلَنا بَػيػْ
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َوَجَعْلَنا َعَلى قُػُلوهِبِْم َأِكناًة َأف يَػْفَقُهوُه َوِف آَذاهِنِْم َوقْػًرا َوِإَذا ذََكْرَت رَباَك ِف اْلُقْرآِف  .
P(0){ َوْحَدُه َولاْوْا َعَلى َأْداَبرِِىْم نُػُفورًا

P. 
ِن اٚباََذ ِإ٥َبَُو َىَواُه َوَأَضلاُو اّللاُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى ٠َبِْعِو َوقَػْلِبِو َوَجَعَل َأفَػَرأَْيَت مَ }  

P(1 ){ َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمن يَػْهِديِو ِمن بَػْعِد اّللِا َأَفبَل َتذَكاُروفَ 
P. 

لدنو بقوة ، وينّب قلوهبم ودروهبم  وىكذا فإفا هللا عزا وجلا يَنُصر أنصارُه ، وٲبُِدُُّىم من 
والتيسّب ا٤بدىػش من قبلػو جػّل ويؤّيدىم  ابنشراح الصدر وإنزاؿ الّسكينة ، والتدبّب العجيب ، 

 جبللػو وبػهر ٝبالػو وعليػو التوّكػل
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  5جر ، اآلية  (   سورة ا٢ب3) ( . 04ػ  12سورة الزمر ، اآلايت )  (3)
 ( 02ػ01(   سورة اإلسراء ، اآلايت )0)   . 13سورة الفرقاف ، اآلية  (1)
 .   31سورة ا١باثية ، اآلية  (1)

وإليو  اإلَّنبة وبو التوفيق ، وِف سبيل رضاه  وحّبو هتوف ا٤بشقات وتسهل ا٤بستصعبات ، وكيف 
 كل حاؿ :   ال ، وىو ورّل األمر وصاحب األمر من قبل ومن بعد وِف

َوَمن يَػتَػوَكاْل َعَلى اّللِا فَػُهَو َحْسُبُو ِإفا اّللاَ اَبِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اّللاُ ِلُكلِّ َشْيٍء }  
P(3 ){ َقْدرًا

P. 
واآلف ، وبعد أف كانت ىذه الصفحات ، مقدمة ضرورية ٤بوضوع "ا٢برب الثالثة أو  

اجهة ، وخطره ػ كتبليغ ػ على من يبلغو ، استعدادًا ٤بو  القيامة األوذل" وذلك ٢بساسيػة ا٤بوضوع
، إذل لداف والدوؿ ، وِف الكوف ، ننتقلا٤بتغّبات اآلتية ، ِف األفراد وِف الشعوب ، وِف الب

٦برايت ػ ابلعناوين وا٣بطوط العريضة ػ ما سيحصل ، إبذف هللا ، أو بتدبّب هللا ، ودائمًا  ِف 
 اء واألرض ، وصوالً إذل ٙبقيقو لقولو سبحانو :سلطاف هللا وِف ملكو ِف السم

P(3 ){ لَِّمِن اْلُمْلُك اْليَػْوـَ ّلِلِا اْلَواِحِد اْلَقهاارِ } .. 
P. 

ونصل إذل ٙبّقق اآلايت ا٤بنوطة هبذا الزماف ، العقد ا٣بامس عشر ا٥بجري والعشرين  
مواكبة ألشراط الساعة ، ا٤بيبلدي ، الذي ٘بري فيو األحداث الكربى ، ٖبطوطها الرئيسة ، 
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 الٍب ىي بدورىا َّنشطة ِف ا٤ببلئكة وا١بن واإلنس واألرض والسماء : 
َذِلُكُم اّلّلُ رَبُُّكْم ال ِإلَػَو ِإالا ُىَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء }  

P(1 ){ وَِكيلٌ 
P. 

 راء : قولو تعاذل : ونبدأ بسم هللا اب٣برب الذي ِف سورة اإلس 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   1سورة الطبلؽ  ، اآلية   (3)
 .    32سورة غافر  ،  اآلية   (3)
 .   343سورة األنعاـ ،  اآلية    (1)

َنا ِإذَل َبِِب ِإْسَرائِيَل ِف اْلِكَتاِب لَتُػْفِسُدفا ِف اأَلْرِض َمراتػَ }  ْْبِ َولَتَػْعُلنا ُعُلوًّا  َوَقَضيػْ
فَِإَذا َجاء َوْعُد ُأوالٮُبَا بَػَعثْػَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لاَنا ُأْورل أبٍَْس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخبَلَؿ  . َكِبّبًا

اَيِر وََكاَف َوْعًدا ماْفُعواًل  P(3){الدِّ
P. 

علوًا كبّبًا ػ ِف سياؽ ٕبثنا  وقد شرحنػا ىاتْب اآليتْب الكرٲبتْب ػ عدا قولو تعاذل : ولتعلن
ٙبت عنواف : القيامة األوذل أو الّصغرى وبقي أف  نربط هبما بقية ا٣برب اإللػهي ا٤بقدس ، فيما 

 يليهما من اآلايت ، قولو تعاذل : 
ْكثَػَر مثُا َرَدْدََّن َلُكُم اْلَكراَة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدََّنُكم أبَِْمَواٍؿ َوبَِنَْب َوَجَعْلَناُكْم أَ } 

P(3){نَِفّبًا
P. 

وقد ٙبققت ىذه اآلية كذلك . فمعروؼ ٛباماً ، أف اليهود قبل الثبلثينات من ىذا القرف 
، دل تكن ٥بم دولة ، حٌب وال كياف يذكر ، مث أخذ ٪بمهم يتألق ، وىم لو اتبعوا العدؿ ِف 

ألق ، لوعده تعاذل سلوكهم وأحسنوا الّتصرؼ كما يقتضيو الدين اإللػهي، لبقي ٪بمهم كذلك يت
٥بم ابلعلو الكبّب ، ولكن علمو كذلك إبفسادىم ا٤برة الثانية كاف أمرًا مقضيًا ، فاتبعوا أسوأ 
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السبل وأفظع ا١برائم . وىكذا كانت الكرة الٍب رّدىا هللا ٥بم على ا٤بسلمْب ، بعد أف كاف سّلط 
 العربية .  ا٤بسلمْب عليهم ، فأخرجوىم من ا٤بدينة ا٤بنورة وٝبيع ا١بزيرة

مددَّنكم أبمواؿ )وأ وأعداد متزايػدة من األبناء  وٕببػل منو تعاذل ، أمّدىم أبمػواؿ طائلػة
وبنْب ػ اآلية ( وٕببػل من الناس جعلهم أكثر نفّبًا ) اآلية ( والنفّب كما ىو معلـو لغة : كثرة 

 األنصار  . وىذا األمر ٙبقيق أيضاً لقوؿ هللا تبارؾ وتعاذل فيهم : 
َن النااِس َوآَبُؤوا }  ْن اّللِّ َوَحْبٍل مِّ لاُة أَْيَن َما ثُِقُفوْا ِإالا ٕبَْبٍل مِّ ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ

َن اّللِّ َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُة َذِلَك أِبَنػاُهْم َكانُواْ   بَِغَضٍب مِّ
 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 P .  2سورة اإلسراء ، اآلية  (3) (  . 1ػ  0رة اإلسراء  ، اآلايت  ) سو  (3)

 (3)يعتدوف {وا واَكانُوْا ػٗبَا َعصَ  َويَػْقتُػُلوَف األَنِبَياء بَِغّْبِ َحقٍّ َذِلَك  َيْكُفُروَف آِباَيِت اّللِّ 

األوؿ أبمره ، وىو وا٢ببل من هللا  وا٢ببل من الناس ، كبلٮبا ، ا٢باكم فيهما هللا سبحانو ، ألف 
تيسّب األمواؿ وزايدة العدد ) أبمواؿ وبنْب ػ اآلية السابقة ( والثاين إبذنو ، وىو كثرة النفّب ، 
ألنو ِف سلطانو ، إذ يستحيل ا٣بروج من سلطانو ، وىو تبارؾ وتعاذل لو دل أيذف اب٤بعاضدة 

وما زالت ٥بم ا٢باضنة وولية األمر ، مث  الربيطانية اجملرمة ٥بم ِف البداية ، مث معها أمّبكا الٍب كانت
الٍب أٝبعت على نصرهتم ا٤بتعادية وا٤بتحالفة ، فّب ( الذي يعِب ٝبيع دوؿ الغرب بقيػة ) الن
اب٤باؿ والسبلح ،  وا٤بواقف ا٤بعادية للمسلمْب ، وحٌب مساعدهتم على اإلنتقاؿ من وإمدادىم 

 سبيل . ٝبيع ببلد  الدنيا براً وٕبراً وجّواً وِف كل 
وىكذا ، فبعد شتاهتم ِف األرض ، أخذوا يتجمعوف ِف فلسطْب ، فطردوا معظم شعبها  

 ابلغدر وا٣بديعة اترًة واب٤بذابح ا١بماعية اترًة أخرى . أما معجزة قولو تبارؾ وتعاذل : 
P..{ مثُا َرَدْدََّن َلُكُم اْلَكراَة َعَلْيِهمْ }  

(3 )
P. 

قلة من العدد ِف البداية ، ال تتجاوز ا٤بليوف نسمة ، ِف فهي ِف كوهنم  أصبحوا ، على  
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٧بيط من ا٤بسلمْب  ودو٥بم وأعدادىم  البالغة آنذاؾ مائة مليوف تقريبًا ، وىم  ٰبيطوف  هبذه  
الشراذـ إحاطة السوار اب٤بعصم ، ومع ذلك بقي ٪بم بِب إسرائيل يتألق ويتصاعد ، مصداقاً 

قوة والعدد والعدة ، ِف حْب  كاف خصومهم  ا٤بسلموف عامة ِف لوعده تعاذل ،  على زايدة ِف ال
ا٤بقابل ، يتقهقروف ِف ٝبيع ٦باالت ا٢بياة ، بعد حضارة سادت العادل ابلّدين ا٢بنيف ، ردحاً 
طويبًل من الزمن ، وما كانت ىزائمهم ا٤بتبلحقة ، وا٤بخازي الٍب أوقعهم هللا فيها ، إالا ألهنم 

 لعملي ، ٚبّلوا عن اإلسبلـ ا
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .  333سورة آؿ عمراف ،  اآلية  (3)
 .   2سورة اإلسراء  ، اآلية   (3)

 
وركبوا مراكب شٌب ليست من صنع أيديهم ، وإ٭با ىي دائمًا من صنع أابلسة  اإل٢بػاد أو 

، وما زالت تعصف وتدمر ،  من تيارات عصفت أبىل األرض  ٝبيعاً  العلمنة ،  وما بينهما
 وستبقى تعصف وتدمر حٌب يقضي هللا أمراً كاف مفعوالً :

P(3 ){ َوَما ظََلْمَناُىْم َولَػِكن َكانُوْا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموفَ } ..  
P. 

وِف ٝبلة معاين ) حبل من هللا ( ِف اآلية الكرٲبة ، أنو سبحانو ىّيأ ٥بم ِف فلسطْب دولةً   
ا٢بكمة فيها ، أنو تعاذل  سّلطها على العرب ، بْب أتديب ٥بم وعقوبة ، حٌب  قوية ، من وجوه

 ينهضوا ويستيقظوا :
P..{َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص َحَياٌة ايَْ ُأورلْ األَْلَبابِ }  

(3)
P. 

ونبقى مع آايت سورة اإلسراء الٍب فيها قضاء هللا تعاذل ، فبعد أف رأينا اآلايت الرابعة  
لسادسة واستعرضنا ا٣بطوط العريضة فيها ، بقي أمامنا ، ٖبصوص قضاء هللا تعاذل وا٣بامسة وا

فينا وفيهم ، السابعة واألخّبة من اآلايت الكرٲبة ا٤بتعلقة ٗبوضوع الفتح وهناية دولة بِب إسرائيل 
 . ففي اآلية السابعػة ىذه ، قاؿ تعاذل ، كذلك ٨باطباً بِب إسرائيل : 
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ْا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوؤُ فَِإَذا  ،ْحَسنُتْم أِلَنُفِسُكْم َوِإْف َأَسْأُُتْ فَػَلَهاِإْف َأْحَسنُتْم أَ }  
ُوْا َما َعَلْوْا تَػْتِبّبًا P(1 ){ُوُجوَىُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأواَؿ َمراٍة َولِيُػتَػربِّ

P. 
{ ْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَنُفِسُكْم َوِإْف َأَسْأُُتْ فَػَلَهاِإْف أَ وواضح ٛبامًا بصدد قولو تعاذل : }  

إبفسادىم ِف ا٤برة الثانية وخصوصًا انطبلقاً  فسابق علم هللا عّز وجلّ  أهنم أساؤوا  وما أحسنوا ،
من دولتهم الٍب أقاموىا على أشبلء الفلسطينيْب وأشبلء القيم وا٤بناقب األخبلقية  ا٤بتعارفة ِف 

 ٌبالشرائع ح
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   334سورة النحل ،  اآلية  (3)
 .   335سورة البقرة  ،  اآلية   (3)
 .  3سورة اإلسراء  ،  اآلية   (1)

األرضية منها .  اقوؿ إف سابق علم هللا تعػاذل إبفسادىم ِف ىذا  الزماف ىو ا٢بسػم وىػو  
 صّدر كبلمو ِف ا٤بوضوع ، بقولو تعاذل :  احملتـو ، ألنو سبحانوالقضاء 
َنا ِإذَل َبِِب ِإْسَرائِيَل ِف اْلِكَتاِب لَتُػْفِسُدفا ِف اأَلْرضِ }  P..{ َوَقَضيػْ

(3)
P. 

والذي ذكرَّنه  عن إفسادىم اترٱبياً ، إ٭با ىو ِف ضوء اآلايت  الكرٲبة ، من الواقع ا٢بّي  
  الذي  ال ينكره إالا أصم  أعمى ومكابر .

وإذ نكتفي هبذا القليل الذي ذكرَّنه من طغياهنم وإفسادىم للبشرية ، ٤بعشر بِب آدـ  
الذين كّرمهم هللا سبحانو ِف األصل ، ويستحيل أف يرضى بعبوديتهم لغّبه من خلقو ، فكيف 
بعبوديتهم لقـو َغِضَب هللا عليهم وجعل منهم القردة وا٣بنازير ، وىم مع ذلك كلو مصّروف على 

اء كوهنم شعَب هللا ا٤بختار وأف بقية الشعوب من دوهنم أمّيوف من حّقهم أف يبيدوىم ويبقوا اّدع
منهم بقية يستعبدوهنا ويستخدموهنا ويتخذوف منها رقيقًا لقضاء حاجاهتم ، ىكذا ِف كتبهم ، 
وىكذا يتعلموف ِف مدارسهم ،  وىكذا عقيدهتم ا٥بجينة الٍب ابتدعوىا وما أنزؿ هللا هبا من 

 سلطاف . 
 مث نتابع قولو تبارؾ وتعاذل ِف اآلية الٍب ٫بن بصددىا :  
ْا ُوُجوَىُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َجاء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوؤُ فَِإَذا } ..  
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ُوْا َما َعَلْوْا تَػْتِبّبًا P(3){ َأواَؿ َمراٍة َولِيُػتَػربِّ
P. 

 و الكبّب : السقوط الكبّب بعد العل
وقبل أف نتحدث  عن السقوط الكبّب  وىو حتم على بِب إسرائيل ، ِف آخر دولة ٥بم   

ىذه الٍب ِف فلسطْب ، ينبغي أف نلفت إذل أمر ىو غاية ِف األٮبية ِف ىذه اآلية ، وىو قولو 
 سبحانو  : 

P.. { فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرةِ } .. 

(1 )
P. 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  0سورة اإلسراء  ، اآلية   (3)
 .   3سورة اإلسراء  ،  االية   (3)
 .  3سورة اإلسراء  ، اآلية   (1)

فهو سبحانو دل يقل " وعد الثانية  ودل يقل  كذلك وعد األخرى " ، و٫بن كاف ٲبكن أف  
، تتضح أكثر إذا ربطناىا ابآلية الٍب  ال نلتفت إذل ىذا الفارؽ ، إالا أنو ِف الواقع لو أٮبية كبّبة

تتعلق بنفس موضوع هناية الدولة العربية ىذه . وسنعتربىا ، أي اآلية رديفاً  آلايت سورة اإلسراء 
 ، واآلية ىي قولو تبارؾ وتعاذل ِف سورة ا٢بشر : 

َما  ،أِلَواِؿ ا٢بَْْشرِ  ُىَو الاِذي َأْخَرَج الاِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِمن ِداَيرِِىمْ } 
ُ ِمْن َحْيُث دَلْ ٰبَْ  َن اّللِا فََأاَتُىُم اّللا َتِسُبوا ظََننُتْم َأف ٱَبُْرُجوا َوظَنُّوا أَنػاُهم ماانَِعتُػُهْم ُحُصونُػُهم مِّ

فَاْعَترِبُوا اَي ُأورل  َوَقَذَؼ ِف قُػُلوهِبُِم الرُّْعَب ٱُبْرِبُوَف بُػُيوتَػُهم أِبَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنْبَ 
P(3){ اأْلَْبَصارِ 

P. 
وا٢بشر ىو أوؿ {  ا٢ْبَْشرِ  أِلَواؿِ فما يعنينا اآلف ، قبل ربط التفاصيل ، قولو تعاذل : }  

اآلخرة  ، وال أبس ىنا أف ننّوه أف ا٤بفسرين عامة دل يلتفتوا إذل ىذه ا٤بعاين ِف آايت اإلسراء ، 
ة ا٢بشر ىذه ، وال إذل أف آية ا٢بشر ىذه ىي متعلقة أيضًا ٗبلحمة وال إذل كوهنا تَبادؼ مع آي

سقوط الدولة العربية ِف آخر الزماف ، و٫بن ِف مواجهة ىذا اآلخر ، مقَببْب من ا٢بشر  ا٤بنّوه 
، بدالالٍت كثّبٍة ، يواكب بعضها بعضًا ، من أٮبها أشراط ِف اآلية  ، مقَببْب من اآلخرة  عنو

لنا إف كثّبًا منها متحقق عمليًا ِف زماننا ىذا ، والٍب سنبحثها إف شاء هللا فور الساعة  ، الٍب ق
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هنايتنا من موضوع قضاء هللا عّز شأنو بيننا وبْب الذين كفروا من أىل الكتاب  وىم اليهود ، 
، ومن أسلم معو هلل الواحد القهار الذين أفسدوا  ِف األرض فحاربوا ٧بّمدًا صلى هللا عليو وآلو

كفروا ٗبا أنزؿ عليو وىو ا٢بق من ربّو سبحانو ، كتااًب عزيزًا ال أيتيو الباطل من بْب يديو وال من و 
 خلفو ، مصدقاً ٤با بْب يديو ومهيمناً عليو . 

: ده ِف مضامْب  اآلايت  التاليةفمن بشائر الفتح ومقوماتو ٤بصلحة ا٤بسلمْب ، ىو ما ٪ب 
 قولو تبارؾ وتعاذل : 

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ
 .    3سورة ا٢بشر  ، اآلية   (3)

وْا اَل تَػتاِخُذوْا اْليَػُهوَد َوالناَصاَرى َأْولَِياء بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعٍض ػاَي أَيػَُّها الاِذيَن آَمنُ  } 
ُهْم ِإفا اّلّلَ الَ يَػْهِدي اْلَقْوـَ ال نُكْم فَِإناُو ِمنػْ P(3 ){ ظااِلِمْبَ َوَمن يَػتَػَو٥باُم مِّ

P. 
و٤باذا تكوف ىذه اآلية من البشائر للذين آمنوا وا٤بقصود هبا ِف القرآف الكرًن ػ وحيث 
وقعت ػ ا٤بسلموف ا٢بقيقيوف ، مع أف مضموهنا ىو التحالف بْب اليهود والنصارى ، والتحذير 

 ر ؟ منهم ٝبيعاً يؤّكد  عداوهتم الشديدة ألىل اإلٲباف . فكيف تكوف من البشائ
الٍب اختلف فيها ا٤بفّسروف ِف ا٤باضي اختبلفاً لواقع ىذه اآلية ، ىي من اآلايت ِف ا

شديدًا ، ودل يتوصلوا إذل حقيقة ما ترمي إليو ، وىم معذوروف ِف عدـ تدبّرىا ، ألهنا تذكر خرباً 
٤بيمونة ا٥بجرة ااتريخ ا٤باضية من لقروف األربعة عشر أو حقيقة ىي خبلؼ ما كانوا يرونو ِف ا

، من ا ذكرَّن بعضو ِف سياؽ ىذا الكتابىو م ِف ا٢بقبة ا٤باضية من التاريخ ، فما كاف يتم.
، حيث أفا اجتمع الفريقاف ، وىذا أمر بديهيخبلؼ مسعور بْب اليهود والنصارى ، حيثما 

ا٤بسيح وأّمو النصارى وحٌب على أقدس مقدساهتم اليهود ما توقفوا ٢بظة عن التشنيع على 
يهما السبلـ . وكذلك كاف ىذا ا٣ببلؼ الذي داـ  منذ البعثة الشريفة للمسيح عليو السبلـ  عل

وحٌب ثبلثينات القرف العشرين ا٤بيبلدي ، كاف خبلفًا حاقدًا ِف ا٤بناظرات  قواًل وكتابةً  ، شرساً 
أكثر من  داميًا ِف ا٤بواجهات ، كما كاف مصداقًا كذلك ٤بعجزات القرآف الكرًن  الذي نصا ِف

ية اآلية الٍب قآية عن حتمية وقوعو  ِف اتريخ الفريقْب وصواًل إذل ىذا الزماف ،  زماف مصدا
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تذكر ٙبالفهم  من جديد ، خبلفًا للعداوة ا٤بريرة الٍب كانوا عاشوىا كما ذكرَّن حوارل أكثر من 
ية ِف معاداٍة رعناَء تسعة عشر قرًَّن من الزماف ، وإذا هبم يتحّولوف فجأة إذل جبهٍة واحدٍة  عا٤ب

 لئلسبلـ ا٢بقيقي ، وما زاؿ السؤاؿ ، وكيف تكوف اآلية بشارة  ؟ 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .   13سورة ا٤بائدة  ، اآلية   (3)

ا٢بقيقة أف البشارة  فيها مرتبطة آبايت بعدىا ، واحدة ٛبّحص ا٤بسلمْب ، وتذكر أف  
على خزي ِف الدنيا ىل الرّدة ، وأهنم سيحشروف معهم والنصارى ىم من أالذين يوالوف اليهود 

 وعذاب ا١بحيم ِف اآلخرة . 
فاآلية الٍب تفصل بْب ا٤بسلمْب ا٢بقيقيْب  وبْب الذين ِف قلوهبم  مرض  ا٤بوالْب لليهود  

 والنصارى ، ىي بعد اآلية الٍب ذكرت مباشرة : قولو تعاذل :
قُػُلوهِبِم ماَرٌض ُيَسارُِعوَف ِفيِهْم يَػُقوُلوَف ٬َبَْشى َأف ُتِصيبَػَنا َدآئَِرٌة فَػتَػَرى الاِذيَن ِف } 

ْن ِعنِدِه فَػُيْصِبُحوْا َعَلى َما َأَسرُّوْا ِف أَنْػُفِسِهْم ََّنِدمِ   ْبَ فَػَعَسى اّلّلُ َأف أيَْيتَ اِبْلَفْتِح َأْو َأْمٍر مِّ
}P(3 )

P. 
لفتح ٤بصلحة ا٤بسلمْب ، وحيث أف ظواىر  فواضح أف البشرى ىي ِف وعده تعاذل اب

األمور ، من حيث تركيبة الدوؿ ، وفارؽ القوة بْب ا٤بسلمْب وبْب من يعاندوهنم ، ال لشيء إالا 
الواقع ا٤بتفاوت وغّب ا٤بتكاّفء بيننا وبينهم ، حيث أف ألهنم يؤمنوف ابهلل العزيز ا٢بميد ، ىذا 

ي لصا٢بهم ِف ٝبيع مناحي ا٢بياة ، سياسة وعسكرًا ، الفوارؽ ا٤بادية ػ وليس الروحية ػ  ى
واقتصادًا وتقنية مدىشة ، حٌب لكأف الصورة الٍب ير٠بوهنا للمقارنة بيننا وبينهم ، قد اعتربىا 
أكثر مفكري أمتنا وكّتاهبا ، أهنا صحيحة ، وأهنا هنائية ، وىي أننا ِف منزلة اإلنساف البدائي ِف 

إلنساف ا٤بتفوؽ الذي ِف أعلى درجات ا٢بضارة والرقي ، والذي ىو مقابل " السوبرماف " أي ا
أف للعباد رّب يعبد  كما الذين نسوا  أ٭بوذج ينبغي أف ٰبتذى بو ، حسب فريق من ا٤ببهورين ،
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 يريد ىو ، ال كما يريد عباده . 
 ِف ظاىرىا ىي الٍب َحَدْت أيضاً ٤بقارنة الٍب ٱبّيل أهنا واقعية وعلى كل حاؿ ، ىذه ا

بفريق آخر أقل انبهارًا ، من العلماء وا٤بفكرين ا٤بسلمْب وكّتاهبم ، إذل عصر أدمغتهم للبحث 
 عن ٨برج لؤلمة العربية  ،  من ىػذا 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   13سورة ا٤بائدة ، اآلية  (3)

وأوقعوا ألمور تعقيػدًا ، ووقػعوا ا٤بأزؽ ، وىػم لؤلسف ػ رغم إخبلصهم ػ كلما كتبوا ، زادوا  ا
الناس أكثر فأكثر  ِف حّبة ، وىم ِف كتاابهتم  ، الٍب يبحثوف فيها ٕبثًا موضوعيًا كما يزعموف ، 

شرباً تقدـ الغرب ابعاً ، ويزيد الفارؽ ٕبكم النسبيػة ما ف ا٤بستحيل ، ألننا كلما تقدمنا إ٭با ٰباولو 
 دمنػا وإايىػم ِف الزماف الواحد . 

فعلى ىذا ، آف ٤بفكري ا٤بسلمْب وكّتاهبم ، أف ٰبّولوا وجوىهم إذل الذي يدبّر األمر من  
السماء إذل األرض  ، والذي ىو إلػو ِف األرض وإلػو ِف السماء ، والذي ىو معكم أينما كنتم ، 

عوا ، وأف يدقنوف . وأف يتدبروا كتابو الكرًنيدبّر األمر  يفّصل اآلايت لعلكم بلقاء ربكم تو 
 نِ يْ ذَ ده الا ػ، وأف يصدقوا بوعد هللا ووعي عليو ال متواكلْب الناس إذل هللا عاملْب جادين متوكلْب

ة َظنا ا٣بّب ويظنوف ابهلل ظّن ػبْب دفٍب القرآف الكرًن ، فالذين يظّنوف اب٢بضارة ىذه الزنديق
 السوء . 
ِهْم َوَلَعنَػُهْم َوَأَعدا ٥َبُْم َجَهناَم َوَساءْت َعَلْيِهْم َدائَِرُة الساْوِء َوَغِضَب اّللاُ َعَليْ }  
P(3 ){ َمِصّبًا

P. 
 وكل آت قريب  . 
مث عودًا إذل اآلية الكرٲبة الواعدة ابلفتح وإذل البشرى الٍب تتضح فيها مث تتجلى أكثر  

و يوآدُّْوَف أو فأكثر ، آبية بعدىا ، قولو تعاذل ، ُمنَػوِّىًا بعاقبة ا٤برتدين عن دينهم الذين يوالوف أ
 يطمئنوف للتحالف اليهودي ػ النصراين ، كما ينّوه سبحانو أبنصاره اآلتْب وبصفاهتم قولو تعاذل : 
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اَي أَيػَُّها الاِذيَن آَمُنوْا َمن يَػْرَتدا ِمنُكْم َعن ِديِنِو َفَسْوَؼ أيَْيت اّلّلُ بَِقْوـٍ ٰبُِبػُُّهْم }  
ُمْؤِمِنَْب َأِعزاٍة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ٯُبَاِىُدوَف ِف َسِبيِل اّللِّ َواَل ٱَبَاُفوَف َلْوَمَة َوٰبُِبُّونَُو َأِذلاٍة َعَلى الْ 

P(3 ){آلِئٍم َذِلَك َفْضُل اّللِّ يُػْؤتِيِو َمن َيَشاء َواّلّلُ َواِسٌع َعِليٌم 
P. 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
   .   2سورة الفتح  ، اآلية   (3)
 .   10سورة ا٤بائدة  ،  اآلية   (3)

 فإذا ربطنا ىذه اآلية الكرٲبة بقولو تعاذل ِف سورة اإلْسَراء : 
 {  بَػَعثْػَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لاَنا ُأْورل أبٍَْس َشِديدٍ }   
 : الء العباد ، بقولو عّز من قائل مث قولو تعاذل ِف نفس السياؽ ٨برباً بِب إسرائيل عن ىؤ  
ْا ُوُجوَىُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأواَؿ َجاء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوؤُ فَِإَذا }  

ُوْا َما َعَلْوْا تَػْتِبّبًا َمراةٍ   { َولِيُػتَػربِّ
أدركنا أف ىؤالء ا٤بسلمْب ا٤بؤمنْب  ليسوا من النمط العادي ، الذي يعّرض لؤلذى ورٗبا  

سلمْب مؤمنْب آخرين ، فصفات أنصار هللا ا٤برصود على أيديهم الفتح كما رأينا لسفك الدماء م
يكوف ا٤بؤمن  ( ، أهنم " أذلٍة على ا٤بؤمنْب أعزٍة على الكافرين " ، وكيف10ِف آية ا٤بائدة )

وىو يكيد لو ويَببص بو الدوائر حٌب إذا ٛبكن منو سفك دمو ، أو قصف ذليبًل على ا٤بؤمن 
غمض عينيو وأطلق قذائفو وصوارٱبو على قرى وأحياء مليئة  اب٤بسلمْب واب٤بؤمنْب منػزلو ، أو أ

يطرؼ للقتلة ابسم اإلسبلـ العّزؿ  ، فيقع القتل ِف النساء واألطفاؿ والشيوخ والشباب ، وال 
ويّدعوف أهنم ىم أىل الفتح ، وأهنم ىم أنصار هللا ... كل ذلك بدعوى أهنم يريدوف جفن ، 

. يوجهوهنم قيقيوف فوؽ الفريقْب ا٤بتناحرينلقتاؿ األعداء ا٢بقيقيْب، واألعداء ا٢بفتح الطريق 
 ويشكروهنم على إابدة بعضهم ويباركوف الّنار الٍب فيها ٰبَبقوف . 

بلى سيخرج من الفريقْب ىذين وأمثا٥بما ِف العادل اإلسبلمي  رجاؿ ػ كما سنرى ػ  
بيلو ، ويكونوف مصاديق ٤با ذكر عنهم سبحانو من ٯبتمعوف على حب هللا وطاعتو وا١بهاد ِف س

 صفات الصديقْب اجملاىدين الذين ال ٱبافوف ِف هللا لومة الئم . 
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ومٌب يبلغ مداه ، ىذا اإلجتماع على حب هللا ، وطاعتو وا١بهاد ِف سبيلو ؟ بفضل من  
. يح ٔببابرة األرض دمة ، الٍب ستطهللا تعاذل وبنعمة منو ، سيكوف ذلك عرب ا٢برب العا٤بية القا

ويبقى الباب مفتوحاً للجوء إذل هللا ، انضواًء ٙبت راية ال إلػو إالا هللا ، من  ٝبيع  ا٤بلػل ، وسيتم 
 ىذا األمر برٞبػة 

 
 
 
 
 

 منو سبحانو ٤بن يعلم ِف قلوهبم خّباً  ، و٤بن قاؿ فيهم :
َرى َوالصاابِِئَْب َمْن آَمَن اِبّللِا َواْليَػْوـِ اآلِخِر ِإفا الاِذيَن آَمُنوْا َوالاِذيَن َىاُدوْا َوالناَصا}  

 .P(3){ َوَعِمَل َصا٢ِباً فَػَلُهْم َأْجُرُىْم ِعنَد َرهبِِّْم َوالَ َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوالَ ُىْم َٰبَْزنُوفَ 
وسيكوف قسٌم كبٌّب من النصارى  أوفَر حظًا عند هللا عّز وجّل التباعهم للمسيح ِف  
ثانية . وىذا الفريق منهم سيجنبهم ا٢برب وأىوا٥با ، كما سيجنب ٝبيع الصا٢بْب  من بعثتو ال

 عباده ، وىو على كل شيء قدير . 
لقد قلنا مٌب يبلغ أمر اجتماع ا٤بؤمنْب مداه ، وقد أجبنا ، انو إبذنو تعاذل سيكوف عرب  

صة ِف لبناف وببلد الشاـ عامة ا٢برب العا٤بية ،  بعد أف ٯبنبنا هللا تعاذل فظائعها وقيامتها وخا
 . ثر فيو الوالء هلل وحده دوف شريكوكذلك إيراف ومكة ا٤بكرمة ، وكذلك كل بلد إسبلمي يك

، ِف يف يتعاضد ا٤بسلموف وا١بواب كذلكيبقى أف نقوؿ كيف يكوف ىذا اإلجتماع ، وك 
  : وعد جاىز بنعمٍة من هللا ِف آخر آية من سورة  الفتح ، قولو تبارؾ وتعاذل

َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطأَُه َفآَزرَُه فَاْستَػْغَلَظ فَاْستَػَوى َعَلى ُسوِقِو يُػْعِجُب الزُّرااَع } .. 
ُهم ماْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما  لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفااَر َوَعَد اّللاُ الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاا٢ِبَاِت ِمنػْ

}P(3 )
P. 

مْب وشيوخهم ، وبكلمة ىم األمة اإلسبلمية الٍب سيسلمها هللا عّز وجّل مث شباب ا٤بسل 
، وقد رصدىا للفتح ا٤بببْب ، بعد أف ٧ّبص وعاقب وابتلى ودّمر على أقواـ منها ، وما زاؿ 

 مبلئكتو أبمر منو سبحانو يهلكوف قرى ومدَّنً وٝباعات وأفراداً ويصطفوف إبذنو آخرين :



 286 

ُ مثُا اْستَػَقاُموا تَػتَػنَػزاُؿ َعَلْيِهُم اْلَمبَلئِ ِإفا الاِذيَن قَالُ }    َكُة َأالا ػوا رَبػَُّنا اّللا
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   35سورة الفتح ، اآلية  (3)   .    23سورة البقرة ، اآلية  (3)

 

نْػَيا َوِف .   ُكنُتْم تُوَعُدوفَ َٚبَاُفوا َواَل َٙبَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِب١ْبَناِة الاٍِب  ٫َبُْن َأْولَِياؤُُكْم ِف ا٢ْبََياِة الدُّ
P(3 ){ اآْلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتداُعوفَ 

P. 
واإلبتبلء والتدمّب والتشريد والقتل ا١بماعي وإىبلؾ أفراد وليس ومن ٭باذج العقوابت  

هم  ، ما حصل لشعب فلسطْب ِف الداخل  وا٣بارج ، وما زاؿ ، مث ِف لبناف ، مث ِف ىبلك
الكويت ، مث ِف العراؽ ، وهللا أعلم أين ستكوف ٧بطات الغضب التالية قبل ا٢برب العا٤بية وِف 

 ُٞبَيااىا أو وقوداً ٥با . 
 يها : ومع ذلك كلو ، سينجي هللا عّز شأنو ، األمة اإلسبلمية  الٍب قاؿ ف 
َهْوَف َعِن اْلُمنَكِر }   َر أُماٍة ُأْخرَِجْت لِلنااِس أَتُْمُروَف اِبْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ُكنُتْم َخيػْ

P.. { َوتُػْؤِمُنوَف اِبّللِّ 

(3 )
P. 

على ا٣بّب ، وعلى النصر ا٤ببْب ، بعد أف يصطلي بنّباف أيجوج سينجيها ، وٯبمع مشلها  
 ومْاجوج أكثر أىل األرض . 

آف  لنا أف ٫بسم القوؿ ػ ودائماً بفضل هللا وعنايتو ورٞبتو ػ ِف معُب أيجوج ومْاجوج  وقد 
واإلختبلؼ الشديد حو٥بما وحوؿ معناٮبا وماىيتهما سواء عند اليهود أو النصارى أو ا٤بسلمْب 

ما وا١بميع يعتربوهنما أقوامًا من البشر أو ما يشبو البشر، وواقع ا٢باؿ أهنما كناية عن بشر ألهن
ال يتحركاف إالا ٗبحرؾ ، وما ٮبا إالا القذائف والصواريخ من كل حجم وىي ما كُباْ عنها 
سبحانو بيأجوج ألهنا تؤّج نّباهنا أّجًا ، أما مْاُجْوج ) وبدوف ٮبز ( فقد كُباْ بو سبحانو عن 

دمار . ىذا بلغة ا٤بدافع ٔبميع عياراهتا ألهنا ٛبّج من أفواىها ما ىو معلـو من مواد الفتك وال
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 القرآف الكرًن ، اللغة العربية : 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (   . 13ػ  14سورة فصلت  ، اآلايت )  (3)
 (    .  334سورة آؿ عمراف ،  اآلية   (3)

 

ْلَناُه قُػْرآًَّن َعَربِيًّا ِإَّنا َجعَ  .َواْلِكَتاِب اْلُمِبِْب  .حم } بسمِ  هللاِ  الراْٞبَنِ  الراِحيِم . 
P(3 ){لاَعلاُكْم تَػْعِقُلوَف 

P. 
صح تعبّبًا ولو أف العرب أ٠بوا القنابل وا٤بدافع منذ البداية أيجوجًا وَمْاُجوَجًا وىو األ

 قاً مع كتاب هللا ، ٤با كاف ىناؾ مشكلة منذ معرفة ىذين النوعْب ِف الزماف ا٤بتأخر .وكناية وتواف
قرآف الكرًن : واحدة تتعلق بعصرَّن ، وىي الٍب لبارة وردت مرتْب ِف اعلى أف ىذه الع

ِف سورة األنبياء والثانية مضت عليها قيامة أرضية سابقة وىي الٍب ِف سورة الكهف  ، أما 
 األوذل فقولو تعاذل : 

قْػتَػَرَب اْلَوْعُد َوا .َحٌبا ِإَذا فُِتَحْت أيَُْجوُج َوَمْأُجوُج َوُىم مِّن ُكلِّ َحَدٍب يَنِسُلوفَ } 
ْن َىَذا َبْل ُكناا  ا٢ْبَقُّ فَِإَذا ِىَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الاِذيَن َكَفُروا اَي َويْػَلَنا َقْد ُكناا ِف َغْفَلٍة مِّ

P(3 ){ ظَاِلِمْبَ 
P. 

وواضح أف األمر ىو كذلك من أشراط الساعة ، أو القيامة الكربى الٍب ستكوف على  
 رض . مستوى السموات واأل

أما ٤باذا ال يكوف األمر مرتبطاً كذلك اب٢بربْب األوذل والثانية العا٤بيتْب ، وكذلك ا٢بروب  
ة ، وِف ٝبيع ىذه ا٢بروب استعملت حمللياإلقليمية الٍب حصلت بعدٮبا ، وكذلك ا٢بروب ا

 األلغاـ والقنابل وا٤بدافع . فنقوؿ وىو كذلك ، فكل ىذه ا٤بدة الزمنية ، ىي من مقدمات
الساعة ، أي القيامة الكربى ، أي الوعد ا٢بق ا٤بنّوه عنو ِف اآلية الكرٲبة ، على أف تكامل ىذا 

 الشرط من أشراط الساعة  أو تكامل ىذه العبلمة ، أمر مرىوف بقولو تعاذل : 
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 ... { . َحٌبا ِإَذا فُِتَحتْ }  
 
 
 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 (   . 1ػ  3ؼ ، اآلايت ) سورة الزخر  (3)
 (  . 53ػ  52سورة األنبياء ،  اآلايت )  (3)

 وقولو سبحانو :  
 { . َوُىم مِّن ُكلِّ َحَدٍب يَنِسُلوفَ }  
 وقولو عّز شأنو : 
 { . َواقْػتَػَرَب اْلَوْعُد ا٢ْبَقُّ }  
بارة الثالثة  ، والع فالقواَلِف األّوالِف ، داللٌة على كثرهِتما وكأ٭با على تدّفق ا١بيوش معهما 

أكثر فأكثر من وعد هللا عّز وجّل بقياـ الساعة . مث داللة اآلية الكرٲبة  كناية عن اإلقَباب 
بشكل عاـ على مدى أىواؿ واتساع ىذه ا٢برب ومشو٥با ١بميع كفار أىل األرض بداللة قولو 

 تعاذل : 
ْن َىَذا َبْل   فَِإَذا ِىَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الاِذيَن َكَفُروا} ...  اَي َويْػَلَنا َقْد ُكناا ِف َغْفَلٍة مِّ
P(3 ){ ُكناا ظَاِلِمْبَ 

P. 
وليس من شروط عبلماتِ  الساعة أف تكوف ٝبيعًا ِف يـو أو سنة  أو حٌب عقد من 
الزماف ، فسنرى عند وصولنا إذل ىذا ا٤ببحث إف شاء هللا ، كيف أف بعض العبلمات قد ٛبتد 

 ا أكثر من عقدين من السنْب . وعلى سبيل ا٤بثاؿ : وتتفاعل خبلؿ رٗب
َرتْ }   { .  ( 2) سورة التكوير ، اآلية .  َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجِّ

وتسجّب البحار حاصل ٗبعنييو وٮبا اإلحَباؽ واإلمتبلء ، وىو أمر مستمر منذ أكثر من 
ذلك من احَباؽ ابلغ  وما يتبع ثبلثة عقود ، أي منذ بدء التجارب النووية ِف عمق احمليطات

ة يسبب مزيدًا من ذوابف ا١بليد ِف قطيب األرض مشا٥با وجنوهبا ، مػّما ينتج عنو زايدة دا شِ ال
تسجّب البحار اب٤بياه ، أي امتبلئها ، أضف إذل ذلك حرائق النفط وبقع النفط الٍب أقّلها حصل 

ية ، عندما تصل ىذه العبلمة ِف حرب ا٣بليج ، وأكثرىا واقع إبذف هللا ِف ا٢برب الكربى اآلت



 289 

من عبلمات الساعة إذل َأْوِجَها أو تكاد ، مواكبة ومتساندة مع عبلمة اثنية قولو تعاذل عن 
 األرض  : 
 { .(  0) سورة اإلنشقاؽ ، اآلية .  َوأَْلَقْت َما ِفيَها َوَٚبَلاتْ } 

 

 

 

 
الٍب ِف سورة الكهف ، وإذ نكتفي اآلف هبذا ا٤بثل ، نعود إذل حكاية أيجوج ومْاجوج ، 

 والٍب ىي قولو تعاذل : 
قَاُلوا اَي َذا اْلَقْرنَػْْبِ ِإفا أيَُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَف ِف اأْلَْرِض فَػَهْل ٪َبَْعُل َلَك } 

نَػُهْم َسدًّا نَػَنا َوبَػيػْ P(3 ){ َخْرًجا َعَلى َأف َ٘بَْعَل بَػيػْ
P. 

ى ٦بمل القصة ، إذل أف يقوؿ سبحانو على إذل آايت أخر قبلها وبعدىا تلقي الضوء عل
 لساف ذي القرنْب بعد بناء السد :

P(3 ){قَاَؿ َىَذا َرْٞبٌَة مِّن رايبِّ فَِإَذا َجاء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُو دَكااء وََكاَف َوْعُد َريبِّ َحقًّا} 

P. 
اجمليد فيما  وواضح أف ىذا السد اليـو ال أثر لو ، ربطًا ابلصفات الٍب ذكرت ِف القرآف

بْب اآليتْب ، وىي كونو سد ىائل يستحيل على القـو اخَباقو أو ارتقاؤه ، وتدؿ اآلية على أنو 
 دّمر ٛباماً :
 { . َجَعَلُو دَكااءَ } 

مث من بليغ الداللة على ىذه ا٢بقيقة ، أهنم دمروا ، وأهنم ِف برزخ عرضوا على جهنم 
م فيعّذهبم عذااًب نكرًا ػ كما ورد ِف آية ِف بداية ابنتظار القيامة الكربى ، يـو يرّدوف إذل  رهبِّ

 السياؽ ، قولو تعاذل : 
 ، َوتَػرَْكَنا بَػْعَضُهْم يَػْوَمِئٍذ ٲَبُوُج ِف بَػْعٍض َونُِفَخ ِف الصُّوِر َفَجَمْعَناُىْم َٝبًْعا} 

P(1 ){ َوَعَرْضَنا َجَهناَم يَػْوَمِئٍذ لِّْلَكاِفرِيَن َعْرًضا
P. 

قف عند قوؿ من قالوا ، إف استعماؿ صيغة ا٤باضي ِف اآلايت ، تدؿ على ٙبّقق ولن نتو 
ىذا األمر ِف القيامة الكربى النهائية ، صحيح أف بعض االستعماؿ لصيغ ا٤باضي يدؿ على 
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ا٤باضي ، وإالا  لكاف ٝبيع ا٢بديث والقصص التحّقق ِف ا٤بستقبل ، إالا  أنو  ليس ٝبيع صيغ 
 القرآنػي

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػ
 .  50سورة الكهف ، اآلية   (3)
 .   54سورة الكهف ، اآلية  (3)
 (  . 344ػ  55سورة الكهف ، اآلايت  )  (1)

 يشّب فقط إذل ا٤بستقبل ، وىذا مردود ابلبديهة  . 
على أف القصة ، ابختصار شديد ، ىي أهنا كانت حضارة حديدية ػ ٫باسية كما يستنتج  

اآلايت الكرٲبة ، ليست بعيدة عن حضارتنا ىذه التدمّبية ، فأقاـ هللا عّز وجّل القيامة على من 
رؤوس أىلها الاذين أفسدوا ِف فَبة من الزمػاف امتػدت بعد ذي القرنيػن ا٤بذكور ِف القرآف الكرًن 

 إذل ما شاء هللا .
اثر ، عن حضارة راقية ، وال أبس  أبدًا عندَّن ، فيما كتبو بعض احملققْب من علماء اآل 

سبقت حضارتنا ىذه ، مث كاف تدمّبىا تدمّبًا كامبًل ، ٕبيث دل يبق على وجو اليابسة  من آاثرىػا 
ر النجـو إذل غّب ذلك من إالا اللمم ، ومنو فيما يلي القشرة األرضية ا٢بالية ، كميػات من غبػا

على أف بقااي ىذه ا٢بضارة ، أحصوىػا  ػ هنا ػ كما يقولوف ػ آاثر قصف ٠باوي لؤلرض ، آاثر وكأ
 وما زالوا ػ ِف أعماؽ البحار . 

 وٖبصوص القوؿ  : 
P..{ ِإفا أيَُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَف ِف اأْلَْرضِ } ..  

(3 )
P. 

وأف ) مفسدوف ( للعقبلء ، فكيف وصف هبا ما ال يعقل ، فا١بواب أهنا من ابب قولو  
 تعاذل : 
P.. {ْب َعَلْيِهم ٖبَْيِلَك َورَِجِلكَ َوَأْجلِ } ..  

(3 )
P. 

 يقصد هبا فرساَّنً وراجلْب . وكذلك قولو تعاذل للسموات واألرض :  
َنا طَائِِعْبَ } ..   P(1 ){ ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا قَالََتا أَتَػيػْ

P . 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .    50ية سورة الكهف  ،  اآل (3)
 .   20سورة اإلسراء  ،  اآلية  (3)
 .   33سورة فصلت  ،  اآلية   (1)

 

 غرؽ الدولة العربية ِف احمليط العريب ػ اإلسبلمي : 
بعد استعراضنا  لوعد هللا تبارؾ وتعاذل ِف آايت كرٲبة ، ٖبصوص السقوط الكبّب بعد  

علينا وواجبًا أف نقرأ اآليت القريب على العلو  الكبّب لدولة بِب إسرائيل . فقد  ابت حقًا 
 األرض أو على ا٣بارطة العا٤بية مث اإلقليمية . 

فبعد أف قلنا إنو ، ولعلو ليس شرفًا لنا أف نلحق اب٢بضارة  الزنديقة وأف ىذا الشرؼ  
بعدـ اللحاؽ ، ىو مػّما اختّص سبحانو بو ىذه األمة ، الٍب ىي عنده تعاذل خّب أمة أخرجت 

، لكي ال تغرؽ ِف الزندقة وبعد أف قلنا بوجوب التحّوؿ عن ىذا ا٤بطلب الذي  وكأف للناس 
هللا جعلو علينا مستحيبًل  لكي ال نكوف وقودًا للنارين ِف الدنيا واآلخرة ، فلو الشكر سبحانو 
ولو ا٢بمد كما ينبغي لكـر وجهو ، وبعد أف قلنا بوجوب العمل ٔبد ضمن إمكاَّنتنا الٍب مّكننا 

ها سبحانو ، دوف أف نستعطي أو نتوسل ، متوكلْب غّب متواكلْب ، فهو الناصر سبحانو وىو من
ناو  بعد ىدـ وٛبزيق ليو عاقبة األمور ، وبعد أف قلنا إِ ، وأف األمر أمره وا٣بطة خطتو وع الكاِف

إسرائيل دولة اإل٢باد ِف اإلٙباد السوفيايت  وبقية الدوؿ الشيوعّية آتية القيامة الصغرى على 
وأمّبكا وأورواب والصْب وأحبلفهم، حيث بْب أيجوج وماجوج وحرائق عا٤بية ستسقط حضارة 
الغرب الزنديقة ، حضارة ا١بنس والفلتاف ، وظلم الشعوب ا٤بستضعفة ، حضارة التعّبد لآللة 

ر والدوالر وا٤بظاىر الكرتونية . حضارة الكفر ابهلل والشرؾ ابهلل ومعصية هللا عن سابق تصوّ 
وتصميم . وبسقوط ىذه ا٢بضارة طبعًا تسقط معها القوى العسكرية ، وتصبح الدوؿ وا٤بدف 
بْب طعاـ للنّباف وبْب عرضة للطوفاف الذي سيكتسح معظم شواطىء أورواب وأمّبكا وبعض 
شطآف آسيا مغرقًا عواصم ومدَّنً  ومعها حضاراهتا الفولكلورية وكرنفاالهتا العربيدة ، ا٤بوعودة 
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 د هللا جّل جبللو ، قولو تعاذل  : بوعي
اْدُخُلوا أَبْػَواَب . َذِلُكم ٗبَا ُكنُتْم تَػْفَرُحوَف ِف اأْلَْرِض بَِغّْبِ ا٢ْبَقِّ َوٗبَا ُكنُتْم َٛبَْرُحوفَ } 

ِينَ  P(3){َجَهناَم َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئَس َمثْػَوى اْلُمَتَكربِّ
P. 

 
 
 

 ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (    . 32ػ  31سورة غافػر ،  اآلايت )  (3)

اقط الدوؿ العظمى والدوؿ بعد ىذه النهاية ا٤برسومة قدرًا وقضاًء من هللا سبحانو  لتس 
والتابعْب من ا٤بغرورين ٗبظاىر القوة من ٝبيع الدوؿ وٝبيػع ا٤بلل ، والذين سيكػونوف األعظم 

 :  مع أسيػادىم مصػاديق لقوؿ  هللا عّز  شأنو
َفَصبا َعَلْيِهْم رَبَُّك َسْوَط .  فََأْكثَػُروا ِفيَها اْلَفَسادَ .  الاِذيَن طََغْوا ِف اْلِببَلدِ }  
P(3 ){ ِإفا رَباَك لَِباْلِمْرَصادِ .  َعَذابٍ 

P. 
بلى إنو عّزت قدرتو كاف وما زاؿ وسيبقى اب٤برصاد ١بميع الطغاة واجملرمْب ا٤بفسدين ِف  

  ٰبب ا٤بفسدين وال ٰبب ا٤بعتدين وال ٰبب الكافرين . األرض ، فإنو ال
بعد ىذه النهاية ا٤بقّررة  من رّب العّزة وا١بربوت ، ماذا يبقى على صعيد القوى ِف  

األرض ، بعد أف يذىب أىل الشماؿ هبيبتهم وغطرستهم وقواىم ا٤باّدية والعسكرية وإعبلمهم 
بو وما زالوا لغاية كتابة ىذه السطور ، وىم يقولوف  ا٤بنافق ، وبعد أف يذىب ترفهم الذي يعتّزوف

إف ىذا الَبؼ من حّقهم وحق شعوهبم وإهنم لن يتخلوا عن شيء منو ألىل ا١بنوب ، ويقولوف 
و٤باذا ال يشّد أىل ا١بنوب أحزمتهم ، ليستطيعوا تسديد الديوف ألىل الشماؿ  ، حيث أف ىذه 

الراب ا٤بتزايد كذلك ، الراب الذي جعلوه أسلوابً  الديوف تَباكم يومًا بعد يـو وتتضخم بفعل
 مقدساً من أساليب ىذه ا٢بضارة الزنديقة ، رغم أف هللا تعاذل جعلو من أعظم احملرمات . 

وىؤالء ، أي الدوؿ الغنية ، ىم أ٠ْبَوا أنفسهم ، أىل الشماؿ وأ٠بوا الدوؿ الفقّبة أىل  
صحاب اليمْب ، ألف القرآف الكرًن  يسّميهم  وأ أننا ٫بن نقوؿ أصحاب الشماؿ ا١بنوب ، إالا 

 ، وليس  ِف القرآف لفظة جنوب كذلك،
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  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (   . 30ػ  33سورة الفجر  ،  اآلايت  )  (3)

علمًا أنو ورد فيو شرؽ وغرب ومشاؿ ، فما عنوه ىم أبىل ا١بنوب رمز إليو القرآف  
 .  اليمْب { } أصحابالكرًن  بعبارة  

و٤باذا أ٠بوا أنفسهم أىل الشماؿ ، ىذا من الَعَجب ، إذ أف التسمية  ىي رمزية كما أرادىا هللا 
سبحانو ، فهو تعاذل قهرىم عليها وألزمهم هبا ، والعجب فيها أهنم أخذوا يتداولوهنا رغم أهنا ال 

على  أىل ا١بنوب {} تدؿ على وجودىم ٝبيعًا مشاؿ الكرة األرضية ، كما ال تدؿ عبارة 
عاذل وجود ٝبيع الدوؿ الفقّبة جنوب ىذه الكرة . ولكنو ىو السر اإللػهي الذي أراده هللا ت

البشرية لآلخرين ، وذلك ِف عمر ا٤بؤمنْب ا٤بستضعفْب ، ووعيده ٙبقيقًا لوعده ألىل اليمْب 
 :  ػ قولو تعاذلػ مع حسباف اإلستثناء من كل قبيل ماضيػها وحاضرىا ومستقبلها 

  
َوِظلٍّ .  َوطَْلٍح مانُضودٍ .  ِف ِسْدٍر ٨باُْضودٍ .  َوَأْصَحاُب اْلَيِمِْب َما َأْصَحاُب اْلَيِمْبِ } 

ِإَّنا . َوفُػُرٍش ماْرُفوَعةٍ .  الا َمْقُطوَعٍة َواَل ٩َبُْنوَعةٍ .  َوفَاِكَهٍة َكِثّبَةٍ .  َوَماء ماْسُكوبٍ .  ٩باُْدودٍ 
َْصَحاِب اْلَيِمْبِ .  ُعُراًب أَتْػَراابً .  َفَجَعْلَناُىنا أَْبَكارًا.  اءأَنَشْأََّنُىنا ِإنشَ  َن اأْلَواِلْبَ .  ألِّ  ثُػلاٌة مِّ

َن اآْلِخرِينَ .  P(3 ){ َوثُػلاٌة مِّ
P. 

 وأما وعيُدُه ، فقولو عّز شأنو :  
َماؿِ }   َماِؿ َما َأْصَحاُب الشِّ يمٍ .  َوَأْصَحاُب الشِّ .  َوِظلٍّ مِّن َٰبُْموـٍ .  ِف ٠َبُوـٍ َوٞبَِ

َرِفْبَ .  الا اَبرٍِد َواَل َكِرًنٍ   وََكانُوا ُيِصرُّوَف َعَلى ا٢ْبِنِث اْلَعِظيمِ .  ِإنػاُهْم َكانُوا قَػْبَل َذِلَك ُمتػْ
}P(3 )

P . 
وا٢بِْنِث العظيم ىو كل ذنٍب عظيم ، وما أكثر ما ٱبالفوف تعاليم هللا ، وما أكثر ما  
وا٤بساعدات وآالت ا٤بوت ضدَّن على أكثر ما ٯبرموف ، وحسبنا أغداقهم العوف ، وما  يذنبوف
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ي ِف أفسد أىل األرض  ِف ىذا الزماف ،  دولة بِب إسرائيل ، لتزيد طغياًَّن وغطرسة و٘بربًا ، وى
وقرارات ٦بالسهم : األمن  واألمم ا٤بتحدة فرىم وتزدريهم ، وتدوس قراراهتم س الوقت تكنف

 وغّبىا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػ
 (  . 04ػ  33سورة الواقعة  ، اآلايت )   (3)
 (  .  02ػ  03سورة الواقعة  ، اآلايت )  (3)

 :هػم  العمػى ، وصدؽ هللا العظيممن ا٤بؤسسات العا٤بيػة ، ومػع ذلك كلػو كأ٭بػا مشل
P{  اْلُقُلوُب الاٍِب ِف الصُُّدورِ  َمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن تَػْعَمىػفَِإنػاَها اَل تَػعْ } ..  

(3 )
P. 

البلحقة للحرب العا٤بية يط العريب ػ اإلسبلمي  ِف السنة إسرائيل ىذه  ، ستغرؽ ِف احمل 
 الثالثة . بعد أف تصبح القّوة الباقية والفاعلة على األرض ، ىي القوة العربية ػ اإلسبلمية . 

وتعاذل من حيث أف الفتح لن يتم إالا أبيدي أما كيف يتبلءـ ذلك مع وعد هللا تبارؾ  
فًا ، والٍب أبرزىا أف يكونوا أنصارًا حقيقيْب هلل وحده دوف ٤بؤمنْب ذوي الصفات الٍب ذكرَّن آنا

وىتافاهتم ، ونداءاهتم ودعاؤىم هلل وحده ، واستغااثهتم  ابهلل وحده عاراهتم شريك . وأف تكوف ش
طاولة مستديرة واحدة ، ذلك أبنو ال ٯبوز أف يقاس أبحد وأف ال ٯبعلوه مع أحد من خلقو على 

 من خلقو ، وال قياس ، فسبحانو وتعاذل عن ٝبيع من خلق وما خلق .
َذِلَك أبَِفا اّللاَ ُىَو ا٢ْبَقُّ َوَأفا َما َيْدُعوَف ِمن ُدونِِو اْلَباِطُل َوَأفا اّللاَ ُىَو اْلَعِليُّ }  
P(3 ){ اْلَكِبّبُ 

P. 
يف يتبلءـ الفتح ا٤برتقب مع حالة األمة الراىنة  ، حيث أهنا بدو٥با العربية وغّب أما ك 

العربية ، أكثرىا علماين أو متوجو ٫بو العلمنة ، وأكثرىا يتلبس إبسبلـ شكلي ، رؤساء 
ومرؤوسْب ، فضبًل عن البؤر الواسعة  الٍب تناضل فيها بعداوة مريرة ضد اإلسبلـ ، إما ألهنا 

صراط هللا العزيز ا٢بميد ، وإما ألهنا عاشت حاالت رعب من ٩بارسات مّدعاة أهنا منحرفة عن 
 إسبلمية ، ِف سياؽ ٞباس موتور ، ما أنزؿ هللا  بو  من سلطاف . وىذا النوع 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   02سورة ا٢بج  ، اآلية   (3)
 .   14سورة لقماف  ،  اآلية    (3)

الثاين ، ىذه  البؤر ا٣بائفػة من اإلسػبلـ ، معػذورة نسبيػًا ، وىي عنػدما تعيػش ٩بارسػات إسبلمية 
حقيقية ، عادلػة ورحيمػة ، سرعػاف ما سَبفػع رايػة ال إلػو إالا هللا وهتلّػل وتكرّب وٛبؤل قلوهبا اب٢بب 

 . ألجػّل األكػـر ، الرٞبن الرحيػماألقدس لؤلعػّز ا
السؤاؿ كيف التبلـؤ بْب األكثرية ا١باىلة لئلسبلـ ، أو األكثرية غّب ا٤بؤمنة ، ِف  ويبقى 

 األمة اإلسبلمية ا٤برتقبة للفتح ا٤ببْب ؟ 
 وا١بواب ىو ِف  اآلية  الكرٲبة :  
P.. { َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطأَهُ } ..  

(3 )
P. 

لحق أنصار هللا ، على أف اآلية ِف آخرىا ذكرت ما سيعلى تفاوت ِف الدرجات  
 ا٢بقيقيْب قولو تعاذل : 

ُهم ماْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما} ..  ُ الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاا٢ِبَاِت ِمنػْ  .P(3{ َوَعَد اّللا
وىكذا يكوف بقية أفراد األمة الذين ىم من غّب الصفوة اجملتباة ، مصاديق لقوؿ هللا 

 تعاذل : 
ٲبَاُف ِف  قَاَلِت اأْلَْعَرابُ }  آَمناا ُقل دلْا تُػْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلماا َيْدُخِل اإْلِ

ًئا ِإفا اّللاَ َغُفوٌر راِحيمٌ  ْن َأْعَماِلُكْم َشيػْ َ َوَرُسوَلُو اَل يَِلْتُكم مِّ P(1 ){ قُػُلوِبُكْم َوِإف ُتِطيُعوا اّللا
P 

درجات أبنائها اإلٲبانية ،  من قادة وعساكر ، وىكذا ستكوف األمة اإلسبلمية ٔبميع 
ػ  دولة بِب جاىزة لئلنقضاض على صفػوة  الظلم البشري ، أعػداء هللا ا٤بفسدين ِف األرض 

ستكػوف آنذاؾ ، ىي أتييػد هللا ، ا٤بيزة األساسية لؤلمة على أعدائها أف إسرائيل . وال ننسى 
 ووعػده  ا٢بػق ألنصػاره
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ
 .   35سورة الفتح  ،   اآلية   (3)
 .  35سورة الفتح  ،   اآلية   (3)
 .   30سورة ا٢بجرات  ،  اآلية   (1)

 
ا٤بوحدين ، ابلفتح ا٤ببيػن ، يبّشرَّن هللا تعاذل بو ، على أنو حقيقة قائمة ، قولو تعاذل عن بِب 

 إسرائيل : 
َن اّللاِ َوظَنُّوا أَنػاهُ } ..   فََأاَتُىُم اّللاُ ِمْن َحْيُث دلَْ َٰبَْتِسُبوا  ،م ماانَِعتُػُهْم ُحُصونُػُهم مِّ

َوَقَذَؼ ِف قُػُلوهِبُِم الرُّْعَب ٱُبْرِبُوَف بُػُيوتَػُهم أِبَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنَْب فَاْعَترِبُوا اَي ُأورل 
P(3 ){ اأْلَْبَصارِ 

P. 
من قبل ، مرفودة آبايت سورة اإلسراء ا٤بتعلقة هبذا األمر . وىذه  رَّنوىذه اآلية كما أش 

ية وكل ا١بزيرة العربة إخراجهم  من ا٤بدينة ا٤بنورة ،اآلية أيضًا ، ٲبتد خربىا ومصداقيتها من طريق
 هللا تعاذل من فلسطْب . ، إذل إخراجهم الوشيك إف شاء 

هْب  : الوجو األوؿ وىو الذي ٙبقق كذلك ٰبمل الوجواستعماؿ األفعاؿ ا٤باضية ىنا   
عهد الرسوؿ األعظم ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو ، والوجو الثاين الذي ىو على سبيل التحقيق ِف 

 ا٤بستقبل القريب إبذف هللا تعاذل ، ومن أصدؽ من هللا قيبلً ومن أصدؽ من هللا حديثاً .
ِف ا٤بستقبل كثػّبة جػدًا ، واستعماالت القرآف الكرًن لصيغ ا٤باضي عن أمور ستتحقق  

 وىػي من ابب قوؿ أىل النار لػخازف النار على سبيل  ا٤بثاؿ :
َنا رَبَُّك قَاَؿ ِإناُكم مااِكُثوفَ }   P(3 ){ َوََّنَدْوا اَي َماِلُك لِيَػْقِض َعَليػْ

P. 
أيضاً ٙبمل وجهيػن ، ا٣بمس األوذل من سورة الرـو ،  والٍب  ىي أنػزلت وكذلك اآلايت  

، أو٥بما وقع عهد رسوؿ هللا ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو  وىو  ْبخربين مستقبليِّ رحلتيػن ، م
ا٤بعروؼ تفصيلو ِف كتب التفسّب الٍب دل تتعرض للوجو اآلخر ا٤بستقبلي والذي ىو قيد التاحقُّق 

 ، وللنظر ِف اآلايت الكرٲبة قبل أف نعرض أتويلها ، قوؿ هللا عّز وجّل : 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ
 .   3سورة ا٢بشر  ، اآلية    (3)
 .   33سورة الزخرؼ ،  اآلية   (3)
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ِف َأْدىَن اأْلَْرِض َوُىم مِّن بَػْعِد  .ُغِلَبِت الرُّوـُ . م ػلا  ِبْسِم هللِا الراْٞبِن الراِحيمِ } 
 .ِمن قَػْبُل َوِمن بَػْعُد َويَػْوَمِئٍذ يَػْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَف  ِف ِبْضِع ِسِنَْب ّلِلِا اأْلَْمرُ  .َغَلِبِهْم َسيَػْغِلُبوَف 

P(3 ){اء َوُىَو اْلَعزِيُز الراِحيُم ػبَِنْصِر اّللِا يَنُصُر َمن َيشَ 
P. 

وِف الفعلْب ) ُغلبت (  و ) سَيغلبوف ( قراءاتف : األوذل ىي ا٤بشهورة ِف ا٤بصحف 
أما القراءة الثانية الٍب سنقرأىا بناء على ا٣برب الشريف بضم غْب األوؿ وفتح ايء الثاين ، 

 ا٤بستقبلي الذي ٫بن بصدده ، والٍب ٙبقق بعضو ِف حرب ا٣بليج . فسنقرأه ىكذا : 

 ... {. ُبوفَ ْغلَ ْم َسيػُ ػِ ِد َغَلِبهػاأْلَْرِض َوُىم مِّن بَػعْ  ِف َأْدىنَ  .َبِت الرُّوـُ لَ غَ }  
 فعل الثاين . أي بفتح غْب الفعل األوؿ وبضم ايء ال 
غلبوا على خصومهم ِف أدىن األرض فيصبح ا٤بعُب ِف القراءة الثانية أف الرـو ىم الذين ت 

ـ ، حيث  3553ىػ ػ  3033، وذلك أمر وقع كما ىو معلـو ، إابف فصل الشتاء من السنة  
ر ِف اجتمعت الرـو وٙبالفت رغم خبلفات بْب كثّب منها ، ٙبالفت ِف ٝبيع أقطار األرض لتنتص

، من الشواىد البارزة أدىن األرض ، وكلمػة أدىن األرض حرب خاطفة طاحنة على خصومها ِف 
، أدىن إذل مكاف نزوؿ القرآف ِف العراؽ والكويت  ونفس ا٢بجاز على ذلك ، فمكاف ا٤بعركة

الكرًن على قلب ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو  وأقرب من فلسطْب ، ) حيث كانت فلسطْب 
ـ عامة ىي ا٤بقصودة ِف الوجو األوؿ من ا٣برب القرآين ( وىكذا سيطر الغرب أو وببلد الشا

الرـو اب٤بعُب التقليدي ، على ٝبيع ا٤بنطقة  ِف الشرقْب األدىن واألوسط ، وىو ِف صدد أف 
 العدد  والعدة . على العادل كّلو بنفس إمربايرل يعّد لو اآلف  يسيطر
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 (   .  1ػ  3سورة الرـو ،  اآلايت  )   (3)
 : لآلايت الكرٲبة فهو قولو تعاذل الثاين على مصداقية الوجو ا٤بستقبليأما الشاىد البارز  
يَػْوَمِئٍذ يَػْفَرُح اْلُمْؤِمُنوفَ }    ... اآلية { . بَِنْصِر اّللاِ  ََ
  

و األوؿ لزـو الفرحة للمؤمنْب ، حيث أف فرحهم وىكذا يظهر بوضوح أكثر مػّما يظهر من الوج
ابلنسبة للخرب الذي مضت مصداقيتو كاف ابنتصار الرـو على الفرس ، والرـو عهد ذاؾ نصارى 

 والفرس وثنيوف . 
وصحيح أنو من الطبيعي أف يفرح  ا٤بسلموف ابنتصار مسيحيْب على وثنيْب حيث كاف  

. إالا أنو من الطبيعي أكثر أف يفرح ٤بشاهبتهم ٥بم  انتصار الوثنيْب حرص مشركي العرب آنذاؾ
ا٤بسلموف أكثر أبف يُغلب على أمرىم ٝبيع الفرقاء الذين نّصبوا أنفسهم أعداًء لئلسبلـ واألمة 

، وتكوف عامًة ، أصحاب ا٢بضارة الزنديقةاإلسبلمية وأف يهـز بعضهم بعضًا وىم أىل الغرب 
مة اإلسبلمية ىي األسلم واألنقى عظم ، حيث تبقى األفرصة ا٤بسلمْب ِف ىكذا حاؿ أعّم وأ

واألقوى على األرض ، ألهنا كانت وستبقى إبذف هللا ، ىي األعبُد هلل واألطوُع لتعاليمو 
واألحرُص على رضاه ، وبكلمة ، ألنو كاف ِف خبلصتها ا٤بوّحدوف ا٢بقيقيوف ، أنصار هللا جّلت 

 عظمتو ، وتبارؾ وتعاذل عّما يشركوف . 
وبذلك يكوف الفصل ِف الكبلـ ، أف الرـو ، وىو اإلسم التقليدي عندَّن ألىل الغرب  

عامة ، النصارى منهم وا٤ببلحدة  ، َسيُػْغَلُبوَف ، سيغلب بعضهم بعضًا ، وذلك سيكوف ىو 
النصر ا٤بوعود  ِف اآلية الكرٲبة ، بزواؿ القوى ا٤بعادية هلل تبارؾ وتعاذل وبقاء األمة اإلسبلمية 

 ٍب كانت خّب أمٍة ُأخرجت للّناس بفضل هللا ورٞبتو . ال
ُ اْلُمْؤِمِنَْب اْلِقَتاؿَ } ..   P.. { وََكَفى اّللا

 
P . 

ٖبصوص القوى ا٥بائلة الٍب ستدمر ِف ا٢برب  ا٤بوعودة ، مث يؤّيد هللا عّز شأنو أنصاره  
يل  كما أشرَّن إبسهاب وينصرىم نصرًا عزيزًا على دولة ا٤بفسدين ِف األرض ، دولة بِب إسرائ

 و٫بن بصدد اآلايت ا٤بلحمية 
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 مصداقػاً لوعده تبػارؾ وتعالػى  ِف قولو :  يبقى من أىػل األرضالكرٲبة . مث  يبقى  من 

َوَعَد اّللاُ الاِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصاا٢ِبَاِت لََيْسَتْخِلَفنػاُهم ِف اأْلَْرِض َكَما }  
لَنػاُهم مِّن بَػْعِد اْسَتْخلَ  َف الاِذيَن ِمن قَػْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننا ٥َبُْم ِدينَػُهُم الاِذي ارَْتَضى ٥َبُْم َولَيُػَبدِّ

ًئا َوَمن َكَفَر بَػْعَد َذِلَك فَُأْولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ   َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُبُدوَنِِب اَل ُيْشرُِكوَف يب َشيػْ
}P(3 )

P. 
ف الشرط األساسي ٥بذا اإلستخبلؼ ِف األرض وىذه العطاءات ا٤بصّبية وواضح أ 

والعا٤بية ، الٍب ىي أعلى وأرقى ، وأٝبل وأهبى ما يطمح إليو اجملتمع البشري ِف ا٢بياة الدنيا ، 
أف الشرط األساسي  للحصوؿ على كل ذلك ىو التوحيد  الصاِف ، النقي ، وىو الدين 

كل شائبة ، وا٤بخّلص من كل شريك ، صنمًا كاف أو وثنًا ، نبيًا كاف ا٤بخَلص هلل ، ا٤بخلاص من  
Pأو إماماً أو ولياً 

(3)
P : ذلك قولو ِف اآلية الكرٲبة . 

ًئا}    { . يَػْعُبُدوَنِِب اَل ُيْشرُِكوَف يب َشيػْ
 أما العبارة األخّبة من اآلية قولو تعاذل :  
 .P { ُم اْلَفاِسُقوفَ َوَمن َكَفَر بَػْعَد َذِلَك فَُأْولَِئَك ىُ }  
، ألهنا لن تكوف ا١بنة ا٤بوعودة وال ٕباؿ من  لو من فسقةفتنويو على أف األرض لن ٚب 

األحواؿ . ولعل من وجوه ا٢بكمة ، والدار دار تكليف ، أف يبقى ا٤بؤمن يرى األضداد لتبقى 
 . عنده ا٢بوافز على تقوى هللا عّز شأنو . والضّد ُيْظِهُر ُحْسَنُو الِضدُّ 

  األرض. مث إف التبادر ِف ٦بمػل اآليػة يوحي أبف  الفّساؽ  الذين سيبقوف فػي 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  11سورة النور ، اآلية  (3)
وىذا ال يتناّف مع مفهـو الوالية كما ظنا ويظن بعض الذين يتساىلوف ِف الوالء لرسوؿ هللا وأىل  (3)

 عليو وآلو  . فآية الوالية ٙبسم األمر حٌب ال لبس فيو ، قولو تعاذل :  بيتو صلى هللا
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َا َولِيُُّكُم اّلّلُ َوَرُسولُُو َوالاِذيَن آَمُنوْا الاِذيَن يُِقيُموَف الصابَلَة َويُػْؤتُوَف الزاَكاَة َوُىْم رَ }   { . سورة ا٤بائدة ،  فَ اِكُعو ِإ٭با
 .  11اآلية 

 ِحم ، ليس ٥بم حكم وال قوة . سيكونوف قلة ال تزا 
 

على ما أوالَّن وعلى ما أعطاَّن وعلى ما سيولينا وسيعطينا إف   وا٢بمد هلل رّب العا٤بْب 
شػاء هللا ، من جوده وفضلو ، ورأفتو ورٞبتو ، وىو العزيز الوىاب . عليو توكلنا وإليو أنبنا وإليو 

 ا٤بصّب   .
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 (32  ) 
 القرف العشروف ا٤بيبلدي 
 ِف مواجهة أشراط الساعة 
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 القرف العشروف ا٤بيبلدي 
 ِف مواجهة أشراط الساعة 

 
بعدما استعرضنا ابآلايت الكرٲبة ٦برايت ما سيحػدث بعد القيامة الصغرى ، أي ا٢برب  

من سقوط قوى الطغياف ِف العادل عامة مث سقوط دولة بِب إسرائيل ِف الشرؽ األوسط العا٤بية ، 
بشكل خاص . مث بعد ىذين السقوطْب قياـ اجملتمع الفاضل متمثبًل ابلدولة اإلسبلمية ا٤بباركة 
من رب العا٤بْب . نعرض ألشراط الساعة الٍب تتحرؾ بْب ظهرانينا منذ أمد اقلو بداية القرف 

مضت األايـ وصواًل إذل ٘بّليها تكاثف وتتواكب أكثر فأكثر كل ما ا٤بيبلدي . وىي تالعشرين 
حاليًا من ىذا القرف .  ومع ذلك ، مع أهنا تقرع بقوة يًا ِف العقد العاشر الذي نعيشو علم

كّلو فإف الناس ال يعوف منها لكربى على مستوى الكوف ، مع ذلك  أبواب الساعة أو القيامة ا
جو العلمي منفصبًل عن وعد هللا ووعيده وعن الدين بشكل عاـ ، يتساوى ِف ذلك إالا  الو 

 ا٤بسلموف ِف أقطار العادل مع غّبىم من أصحاب بقية ا٤بلل . 
تربط بْب الشأنْب الكبّبين شأف القيامة الكربى الكونية  ة الٍب ومن االايت الكرٲبة الفذّ  

 قائل  :  والقيامة الصغرى األرضية ، قوؿ هللا عّز من
َن الساَماء َساِقطًا يَػُقوُلوا َسَحاٌب مارُْكوـٌ }   َفَذْرُىْم َحٌبا ُيبَلُقوا .  َوِإف يَػَرْوا ِكْسًفا مِّ

ًئا َواَل .  يَػْوَمُهُم الاِذي ِفيِو ُيْصَعُقوفَ  ُهْم َكْيُدُىْم َشيػْ  يَػْوـَ اَل يُػْغِِب َعنػْ
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P(3 ){وا َعَذااًب ُدوَف َذِلَك َوَلِكنا َأْكثَػَرُىْم اَل يَػْعَلُموفَ َوِإفا ِللاِذيَن ظََلمُ .  ُىْم يُنَصُروفَ  

P. 
الٍب ىي اآلف راىنة ِف السماء ، نوجز األوذل ربطاً اب٢بقائق العلمية  وقبل أف نشرح اآلية 

 ٦بمل معاين اآلايت الثبلث ، ِف نقاط ثبلث  : 
و ٰبجبو ، وا٤بقصود ىذا الذي أ٠بوه : ) إذا رأوا كسفًا ( ، والِكْسف ما يغطي الشيء أ أوالً 

ل ىو ساقط ب ابلغيـو ا٢برارية ، يقولوف  ىذا سحاب متلبد مَباكم ، وا٢بقيقة أنو ليس كذلك ،
حسب َّنموس تشكل الغيـو ٗبفاىيمنا األرضية . وىو عبلمة  من السماء وليس متشكبلً 

 لثالثة . للقيامتْب : الكربى كما ىو واضح ، والصغرى كما سنرى ِف النقطة ا
: ِف القيامة الكربى يصعقوف  ، فبل يغِب عنهم كيدىم ِف معاندهتم هلل عّز وجّل وال  اثنياً 

 ٯبدوف َّنصراً ومن ىنا يبدأ العذاب األكرب، عذاهبم ِف اآلخرة . 
٘بة  عن ا٢برب الٍب سيعاين منها : وِف اآلية الثالثة إشارة للقيامة الصغرى ، وا٤بآسي النا اثلثاً 

ىا الويبلت ، ٗبا قدمت أيديهم ، وىذا ما أ٠باه هللا عّز وجّل ابلعذاب األدىن ، ِف إشارة موقدو 
 إذل عذاب الدنيا ، كما أشار إذل عذاب اآلخرة ابلعذاب األكرب  :

P.. { َولَُنِذيَقنػاُهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدىَن ُدوَف اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ }          

(3 )
P. 

ا ا٤بعُب يوافق قولو عّز وجّل ِف آية الطور الثالثة ا٤بشار  إليها آنفًا وىي وواضح أف ىذ 
P(3 ){ َوِإفا ِللاِذيَن ظََلُموا َعَذااًب ُدوَف َذِلَك َوَلِكنا َأْكثَػَرُىْم اَل يَػْعَلُموفَ قولو تعاذل : } 

P كناية
واألرض والسماء ، كّل عن ويبلت ا٢برب ومآسيها ، وما يرافقها من تغّبات سلبية ِف احمليطات 

ذلك  مواكبًا ٥بذا الشرط من أشراط القيامتْب الصغرى والكربى ، والذي ىو الكسف الساقط 
 من السماء . 
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ِف ف بكل جوارحنا ، مع آية  ) الكسف ( ىذه كما سنخشع حٌب الفناء مث لنخشع  اآل 
وتعظيمًا ، يشعرَّن بعده وبعد كّل خشوع وخضوع ، وخشية وتعظيم ، فناء هللا ، حبًّا لو وخشية ً 

إالا بو نو وعّزت قدرتو وال حوؿ وال قوة ابألمن والسكينة ، ويؤيّدَّن ٕبفظو ونصره وحّبو . جّل شأ
 اذل عمػّا يصفوف وعمػّا يشركوف . . وسبحانو وتع

فكلمة ) الكسف ( ىذه فيها ثبلثة قراءات  ِف ثبلثة معاٍف متقاربٍة متداخلٍة ، مقصودة  
عجازه فهو ِف ما ترمي إليو اآلية ، وليس ذلك بعجب ، ألنو من شأف القرآف الكرًن  ومن  إ

   :عند هللا علّي حكيم 
 

P(3 ){ َلَديْػَنا َلَعِليٌّ َحِكيمٌ َوِإناُو ِف أُّـِ اْلِكَتاِب }  
P. 

 
وأحسن القراءات لكلمة الكسف ىذه ىي الٍب بفتح الكاؼ وتسكْب السْب ألهنا تعِب  

إلقاء حجاب على الشيء ٗبا يسبب حجبو أو إظبلمو نسبيًا  أو كلّيًا ، وىذا أمر واقع اليـو  ، 
ف األرض ، وتشكل حو٥با  درعاً وىو الذي أصبح معروفًا ٙبت اسم الغيـو ا٢برارية ، الٍب تل

ولنديْب  . فما ىي ىذه الغيـو ا٢برارية ، الٍب يقرع علماء حسب تعبّب أحد علماء  ا٤بناخ ا٥ب
ا٤بناخ  بسببها نواقيس  ا٣بطر ، والٍب عقدت ٥با الدوؿ الكربى والصناعية  ومؤسسة األمم 

وذلك ٤بنع أسباهبا ، ػ حسب ما  بضعة عشر مؤٛبرًا دوليًا لتارٱبو ، وستبقى تعقد ا٤بؤٛبرات ،
يظنوف ػ ودرء أخطارىا ا١بسيمة  الٍب من ٝبلة ما هتّدد بو العادل  ىو إغراؽ عواصم ودوؿ ، ِف 
أورواب كما ِف أمّبكا كما ِف شواطىء شبو القارة ا٥بندية ، وغّبىا من بقاع األرض ، كما ٗبياه 

 ار الغزيرة  والطويلة األمد . البحار واحمليطات كذلك ٗبياه األهنار الكربى واألمط
 الغيـو ا٢برارية ) علمّياً ( ىي الكسف ) قرآنياً (  :

 بدأت  ا٢بكايػة تتصّعػد ِف مطلػع  الثمانينات ، بعد أف كانت بيػن  
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 الشفاه الذي يرسم عبلمات ا٣بوؼ واالستفهػاـ .ائػبلً يتلوه مػّط اء ،  حديثاً ىامسػاً متسالعلم
وفجأة ارتفع الصوت وٕبدة آتيًا من فرنسا ، وعلى لساف  رئيس أكرب مؤسسة مناخ ِف  

أورواب ، مركزىا ابريس . ىذا الصوت جلجل  منذراً بغرؽ  ابريس بعينها ، وكذلك بعدة عواصم 
 بلداف الواطئة بشكل عاـ  .أوروبية ، ودوؿ أبرزىا ىولندا وال

مث ارتفع صوت آخر ،  أكثَر حدًة ، وأبلَغ ٚبويفًا ، وىذه ا٤برة من نفس ىولندا ،  
ا٤برعب تفصيل لقوارب "  وِف نفس  ىذا اإلنذار عدوا االصوت يقوؿ اب٢برؼ الواحد  :  " أو 

عًا حوؿ الكرة نوجزه أبنو ىذه الغيـو ا٢برارية ، تتكاثف أكثر فأكثر ، حٌب أهنا شكلت در 
األرضية  ما زاؿ يقَبب شيئًا فشيئًا  من ىذه الكرة ، فيحبس ا٢برارة  ، الٍب كاف من شأهنا 
الصعود ٕبرية  إذل األجواء العليا ،  أما اآلف وقد أصبحت حبيسة ، فهي تؤثر سلبيًا ِف عدة 

شمارل وبصورة ا٘باىات منها ذوابف ا١بليد ِف أ٫باء األرض ،  وخاصة ِف سيبّباي والقطب ال
ا٤بعروفة ابسم قارة ) االنتاركتيكا (  والذي إذا ذاب قطب ا١بنويب ِف القارة ا١بليدية أخّص ِف ال

جليدىا وحدىا ، يرفع منسوب البحار ِف العادل  إذل عشرين مَبًا عموداًي ، ٩بػّا يتسبب بغرؽ ما 
 % من سكاف الكرة األرضية .  31يزيد على 

ا١بليدية ا٥بائلة ا٢بجم ، ٍب تساعد أيضًا ِف إذابة ا١بباؿ يطات الومنها تدفئة مياه احمل 
واقتبلعها من أمكنتها ، وكذلك  إذابة السابح منها ِف البحار واحمليطات ، والٍب يظهر منها 

 عادة فوؽ مستوى البحار ، حوارل العشر فقط لثقلها وكرب أحجامها . 
 

لػًة ، ىكذا تبقى ردحًا من الزمن ماثالٍب س وآيو  ) الكسف ( ىذه ، ىي من األشراط 
جهارًا ، ليبًل وهنارًا ، أماـ ا٤براصد ، وا٤بختربات وأمػاـ  العلماء ، وابلتارل أماـ ٝبيػع الناس  ، 

والكربى ، حٌب إذا مضت ا٢برب ،  وبقي من أعػداء هللا ذكرىم  بدنػو القيامتْب الصغػرى ت
 وأىل الشرؾ بقيػة،
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يـو الصعقة الكربى ، ولو ابطن للمؤمنْب فيو الرٞبػة وظاىر فيو العذاب  ظل ىذا الكسف إذل 

ألعداء دين هللا . كذاؾ السور الذي يضرب يـو القيامػة بْب ا٤بنافقْب وا٤بؤمنْب ، يـو ٰبشروف 
 ٝبيعاً إذل هللا العلّي القدير  : 

  
آَمُنوا انُظُروََّن نَػْقَتِبْس ِمن نُّورُِكْم ِقيَل يَػْوـَ يَػُقوُؿ اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمَناِفَقاُت لِلاِذيَن }  

نَػُهم ِبُسوٍر لاُو اَبٌب اَبِطُنُو ِفيِو الراْٞبَُة َوظَاِىُرُه ِمن  اْرِجُعوا َورَاءُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب بَػيػْ
P(3 ){ ِقَبِلِو اْلَعَذابُ 

P. 
ىي عشواء أو قصّبة النظر . إذ عمياء ىي علـو ا٢بضارة الزنديقة ، وِف أحسن حاالهتا  

جعلها حشراً مر إلػهي ، وأنو سبحانو وتعاذل أف علماءىا ال يفكروف بقياـ الساعة على أهنا أب
 للعا٤بْب ٢بساهبم وبعدىا إما إذل جنة وإما إذل َّنر . 

علماء ا٢بضارة ، حٌب ولو استشعروا هناية  العادل ، فهم يقفوف عند ىذه النهاية ، وقوفاً  
إذا استعرض اإلنساف نسبة وصو٥بم  ما يبعث على الدىشة ، ال سّيما  من البلو والغباء فيو

والسياسػي والصّحي واإلنساين ،  إالا أف العاقل  بعد التحقيق العلمي والَببوي واإلقتصادي 
علم ا عناوين فارغة ، فالوالتدقيق ، والنظر إذل ىذه العناوين  بنور هللا تبارؾ وتعاذل ،  ٯبد أهن

والفنوف ، وكل شأف حيايت من شؤوهنم اد والسياسة والصّحة واإلنسانية واالقتصعندىم والَببية 
  :، إ٭ّبا ىي أمور يوجهوهنا أفقياً ، فتأخذ خط اال٫بناء الذي يؤدي ابلضرورة عندَّن إذل ا٥باوية 

P(3 ){ ََّنٌر َحاِمَيةٌ . َوَما َأْدرَاَؾ َما ِىَيْو }  
P . 

،   وف إفا الغيـو ا٢برارية ىذه ، َّن٘بة عن تزايد اثين أكسيد الكربوففمثبًل ىم يقول 
وٝبلة أنػواع اإلحتػراؽ ِف ا٤بصانع والسيارات .  وكذلك تزايد ا٤بتصاعػد من احَباؽ الزيوت 

 قطع األشجار ِف الغاابت ،  وكذلك  تزايد 
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السكاف ِف األرض ، مػّما ينتج زايدة ِف التنفس ، وىم يبذلوف جهودًا كربى ِف ىذه األايـ ، 
للخبلص أبية وسيلة من مداخن ا٤بصانع الٍب تّلوث البيئة ، حيث توجد ، وتلػحق األضرار 

 بات . الفادحة ، ابإلنساف وا٢بيواف والن
وىكذا يسهبوف ِف ذكر األسباب ، وتستغرؽ تقاريرىم ومؤٛبراهتم ساعات طوااًل ، وأايماً  

وشهورًا من الدراسات  . ومع كّل ذلك ، وخبلؿ كػّل ذلك ال ٘بد ِف تقاريرىم ، وال مؤٛبراتػهم  
وب إلتػزاـ تعاليمو ، وال عبقرايهتم أثرًا لبلعتقاد ٕباكميػة هللا  ، وبوجوب ا٣بشية  من هللا ،  وبوج

، لكي  يرفع  ىو سبحانو العذاب النازؿ ، والنذير ا٤باثػل أمامهم مثوؿ السيف الذي بعرض 
 اآلفاؽ على األعناؽ  . 

وخبلصة  موقفهم أهنم أخذوا ابلعلم منقطعًا عن هللا  وعن دين هللا . وذلك قوؿ هللا  
، ِف ٝبيػع ا٤بلل واجملتمعػات وا٢بضػارات ،  تبارؾ وتعاذل فيهم ، وِف أمثا٥بم من ا٤باضْب والباقْب

 حيث تكوف مفاجأهتم بقيػاـ الساعػة والت ساعػة مندـ  : 
 

فَػَلماا َنُسوْا َما ذُكُِّروْا بِِو فَػَتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْػَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحٌبا ِإَذا َفرُِحوْا ٗبَا ُأوتُوْا }  
P(3 ){ ْبِلُسوفَ َأَخْذََّنُىم بَػْغَتًة فَِإَذا ُىم مُّ 

P. 
كاف لزامًا عليهم أف يقيدوا  العلم ٗبا أنػزؿ هللا ، فاكتفوا ابلعلم فرحْب بو مزىوين ،  

 وطرحوا ما أنزؿ هللا عّز شأنو . 
 ذلك أيضاً قولو تعاذل فيهم وأبمثا٥بم :  
َن ا}   ْلِعْلِم َوَحاَؽ هِبِم ماا َكانُوا فَػَلماا َجاءتْػُهْم ُرُسُلُهم اِبْلبَػيَِّناِت َفرُِحوا ٗبَا ِعنَدُىم مِّ

فَػَلْم  . فَػَلماا رََأْوا أبََْسَنا قَاُلوا آَمناا اِبّللِا َوْحَدُه وََكَفْرََّن ٗبَا ُكناا بِِو ُمْشرِِكْبَ .  بِِو َيْستَػْهزِئُوف
َلْت ِف ِعَباِدِه َوَخِسَر ُىَناِلَك َيُك يَنَفُعُهْم ِإٲبَانُػُهْم َلماا رََأْوا أبََْسَنا ُسناَت اّللِا الاٍِب َقْد خَ 

P(3 ){ اْلَكاِفُروفَ 
P. 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .     00سورة األنعاـ  ،  اآلية   (3)
 (   .  40ػ  41سورة غافر  ،  اآلايت )  (3)
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 اإلنشقاؽ  ...  ماثل ِف السماء  : 
، للقيامة الكربى ، وىو ِف قوؿ هللا  واالنشقاؽ ِف السماء ، ىو من األشراط الكبّبة 

 تعاذل ِف سورة ) االنشقاؽ (  الٍب ٠بّيت اب٠بو ألٮبيتو : 
َا َوُحقاتْ .  اء انَشقاتْ ػِإَذا السامَ }   َوأَْلَقْت َما .  َوِإَذا اأْلَْرُض ُمداتْ .  َوَأِذَنْت ِلَرهبِّ

َا َوُحقاتْ .  ِفيَها َوَٚبَلاتْ  P(3 ){ َوَأِذَنْت ِلَرهبِّ
P. 

 إذل أف يقوؿ سبحانو جواابً للشرط .  
 { .  فََأماا َمْن ُأويتَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو }  
 القيامػِة  ، أو الساعة ، أو يـو ا٢بسػاب . وكل ذلك  ٗبعُب واحد .  وذلك يعنػي يوـَ  
بدأ ومعظم األشراط الٍب ِف القرآف الكرًن ، والٍب ٫بن ِف مواجهتها  ِف عصرَّن ىذا ، ت 

صغيػرة ، مث تتػدرج ِف الكبػر  إو االّتسػاع ، حٌب تبلغ أوجػًا ٥با يعلمو هللا سبحانو ، تكوف 
مباغتػة الساعػة رىنػًا بػو ، أي هبذا األوج ، وطبيعي أف ال يكوف اقتػراف ا٤بباغتة ببلػوغ أوج واحػد 

بل ،  حٌب يبلغ كل شرط محنػا من قػمن األشراط ، وإ٭با أف تتساوؽ األشراط وتتواكػب ، كما أل
 أوجو الذي قّدره هللا لو ، فتكوف عندئذ الصيحة والعياذ ابهلل وحده ال شريك لو  : 

 .(3){... ًة فَػَقْد َجاء َأْشَراطَُهاػم بَػْغتَ ػاَعَة َأف أَتْتِيَػهُ ػُروَف ِإالا السا ػفَػَهْل يَنظُ }  
رب الذي أيضًا ، يهّز العلماء أما إف ىذا االنشقاؽ ىو ماثل اليـو ِف السماء ، فهو ا٣ب 

وا٤بتتّبعْب للتغّبات العجيبة ، ىّزًا عنيفًا ، زاد من حدتّو ، كونو ىو والغيـو ا٢برارية يشَبكاف ِف  
 كثّب من وظائفهما وأتثّباهتما . 

فكما أف الغيـو ا٢برارية ) الكسف (  تعجل إبذابة ا١بليد والثلوج ِف أ٫باء األرض ،   
 الذي حصػل ِف طبقػة األوزوف ، والذي كذلك ىذا االنشقاؽ

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (    .  1ػ  3سورة االنشقاؽ  ،  اآلايت  )  (3)
 .    34سورة دمحم  ،  اآلية  (3)

 ىّزت أخباره العلماء من أقاصي ا٤بغرب إذل أقاصي ا٤بشرؽ . 
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فوؽ القطب ا١بنويب  مباشرة ، أي و٩با يزيد من خطره ػ حسب تقارير العلماء ػ ىو كونو  
فوؽ القارة ا١بليدية ، الٍب كانت منسيًة نسبيًا ، حٌب  ظهر ىذا االنشقاؽ أو االنفطار ، أو 
الفتحة أو الثغرة ، ِف طبقة األوزوف ، فوقها ٛباماً، وىي القػارة الٍب يعنػي ذوابنػها هتديػدًا مباشػراً 

 ٤بعظػم أ٫باء األرض . 
 ، و٤باذا ا٣بوؼ من انشقاقو  ؟ فما ىو األوزوف 
  
، ٤بباشرة لنا ، ألرضنا ىذه الدنيااألوزوف  ٗبفاىيمنا اإلسبلمية ، ىو ٠باء ، ىو السماء ا 

ض ، تغليفًا كامبًل ، وىو ٗبفهـو العلماء ، طبقة ِف األجػواء العليا ، من شأهنا تغليف األر 
بتعبّب آخر ، من وظائفو كسػر دوف تسّرب أشعة الشمس بشكل عمودي ومباشر ، و للحيلولة 

األشعػة الشمسية وتصفيتها وعزؿ الضار منها لؤلرض وألىل األرض ، وبتعبّب أكثر إٯبازًا ، ىو 
ميزاف ٕبفظ األرض وأجواَءىا وجليد قطبيها ، من كل إخبلؿ بنظاـ حياهتا الطيبة وا٤بباركة الٍب 

 خلقها : قولو تعاذل :  ىكذا شاءىا ٥با رهبا ا٢بليم الكرًن  والرٞبن الرحيم مذ
P(3 ){ َوالساَماء رَفَػَعَها َوَوَضَع اْلِميَزافَ }  

P. 
 وعن األرض قولو سبحانو :  
ـٍ }         َر ِفيَها َأقْػَواتَػَها ِف َأرْبَػَعِة َأايا َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن فَػْوِقَها َواَبَرَؾ ِفيَها َوَقدا

P(3 ){ َسَواء لِّلساائِِلْبَ 
P. 

    
 والدليُل القرآين على أف ىذه الفرجػة ِف السمػاء ىي جديػدة ، قولو تعالػى : 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   3سورة الرٞبن  ، اآلية  (3)

 .   34سورة فصلت  ،  اآلية  (3)
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َناَىا َوزَيػا }    P(3){ نااَىا َوَما ٥َبَا ِمن فُػُروجٍ َأفَػَلْم يَنظُُروا ِإذَل الساَماء فَػْوقَػُهْم َكْيَف بَػنَػيػْ
تغيّب ِف بعض  وىكذا أتيت األشراط وكأهنا إخبلالت ابلطبيعة ِف األرض وِف السماء : 

، أو ٙبويػل ِف بعض الثوابػت ، أو ىػدـ لبعػض األنظمػة الكونيػة ، بطرؽ ا٤بعالػم الكبػرى 
الٍب تسبق القيامة الكونية ، فتكوف وأساليػب تصدـ وهتّز وٚبيف ، وابلنتيجػة تكوف ىي النذر 

رٞبػًة للمؤمنْب ابهلل وابلّساعة واب٢بساب ، حيث يستعّدوف ، ويّتعظوف ، ويزدادوف إٲبانػاً 
وتصديقًا ، وتكوف واباًل علػى الكافرين ابهلل  أو ابلّساعػة ، أو اب٢بسػاب ، وكذلك على 

وبوعػده ووعيػده عّز شأنو وجّلت قدرتو . قولو ا٤بشركْب وا٤بنافقْب وا٤براتبْب ابهلل وبكتاب هللا ، 
 تعاذل  : 
َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأف أَتْتِيُهُم اْلَمآلِئَكُة َأْو أيَْيتَ رَبَُّك َأْو أيَْيتَ بَػْعُض آاَيِت رَبَِّك }  

ِمن قَػْبُل َأْو َكَسَبْت ِف  يَػْوـَ أيَْيت بَػْعُض آاَيِت رَبَِّك اَل يَنَفُع نَػْفًسا ِإٲبَانُػَها دلَْ َتُكْن آَمَنتْ 
ًرا ُقِل انَتِظُروْا ِإَّنا ُمنَتِظُروفَ  P(3 ){ ِإٲبَاهِنَا َخيػْ

P. 
وينبغي أف تبلحظ أف ىذه األشراط ، إضافًة إذل كوهنا يواكب بعضها بعضًا ، فكأ٭با ىي  

اذل الذي ىو ٙبركت ٝبيعها ِف زمن واحػد ، وطبعًا إذل غاية واحدة ، ىي تلبية أمر هللا تبارؾ وتع
 ابلغو : 
ُ ِلُكلِّ َشْيٍء } ..   َوَمن يَػتَػوَكاْل َعَلى اّللِا فَػُهَو َحْسُبُو ِإفا اّللاَ اَبِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اّللا

P(1 ){ َقْدرًا
P. 

ىندسة وحسابػًا ِف الزماف وا٤بكاف واألحجاـ {  َقْد َجَعَل اّللاُ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا}  
 ت بْب خلقو : والعبلقا
ثْػَقاِؿ َذراٍة ِف اأَلْرِض َواَل ِف الساَماء َواَل َأْصَغَر } ..   َوَما يَػْعُزُب َعن رابَِّك ِمن مِّ

P(0 ){ ِمن َذِلَك َوال َأْكبَػَر ِإالا ِف ِكَتاٍب مُِّبْبٍ 
P . 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .    314سورة األنعاـ  ،  اآلية   (3)   .   2سورة  ؽ  ، اآلية   (3)
 .    23سورة يونس ، اآلية   (0)  .    1سورة الطبلؽ  ،   اآلية   (1)
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وكذلك ينبغي  أف نبلحظ أمرًا آخَر ىو بغاية األٮبية للمراقب ا٢بريص على تتّبع آايت  
و كوف األشراط يساعد والكوف العظيم ، ىذا األمر ، ىكتابيو العظيمْب  : القرآف الكرًن   هللا ِف

بعضها بعضاً ويساند بعضها بعضاً ويرفد بعضها بعضاً ، تستقطبها قوانْب ونواميس ، صحيح أف 
العلم أدرؾ منها الكثّب إبذف رب العا٤بْب ، إالا أف أكثرىا دل يدركو العلم  بعد ولن يدركو . من 

األوزوف والغيـو ا٢برارية يتواءماف ذلك ، اإلنشقاؽ ِف األوزوف الذي يتواءـ مع الغيـو ا٢برارية و 
ِف إذابة ا١بليد وتسجيػر البحػار أي ملئها ، واألرض بتخليها عن النفط ِف داخلهػا تساىم ِف 

 تسجّب البحار أي اشتعا٥با ، وٮبا أي ا٤بلء واالشتعاؿ ، معُب قولو تعاذل  : 
َرتْ }   P(3 ){ َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجِّ

P. 

 لساعة .وكذلك ىذه ِف أشراط ا 
 إذل اآلايت الٍب ذكرَّن من سورة  وقبل أف ننتقل إذل أىم وأبرز األشراط  ، نعود 

 اإلنشقاؽ ( لنذكر معانيها ، وال قوة إالا ابهلل ا٢ببيب  . )
ِإَذا الساَماء } فمجمل القوؿ ِف اآلايت ا٣بمس األوذل من السػورة ا٤بباركػة والٍب أو٥با  
، وأف بداية ىذا اإلنشقاؽ ، ىي الثغرة ا٢باصلة ِف طبقة  لعظيم وقعاألمر ا{ أف ىذا  انَشقاتْ 

َا َوُحقاتْ  }األوزوف ِف القطب ا١بنويب  أِذَنْت : أصبحت أذنػًا صاغية تتلقى {  َوَأِذَنْت ِلَرهبِّ
األوامر الٍب ٙبقق األشراط الكونية للساعة ، وىذا أمر بدأ منذ بداية اإلنشقاؽ ومنذ اكتشاؼ 

. وىو إَّنء مستدير يوضع أصبحت كا٢بّق بضم  ا٢باء{  َوُحقاتْ  }رارية ونتائجها  الغيـو ا٢ب
 ابلعّدة والعدد ، مثل ذلك قولو تعاذل  : {  َوِإَذا اأْلَْرُض ُمداتْ  }عادًة فيو الطيب  .  

َا ٭بُِدُُّىم بِِو ِمن مااٍؿ َوبَِنْبَ }   P.  ... { َأَٰبَْسُبوَف َأ٭با

(3 )
P. 

 { .  ْت َما ِفيَها َوَٚبَلاتْ َوأَْلقَ }  
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .    2سورة التكوير   ، اآلية  (3)
 .    11سورة ا٤بؤمنوف   ، اآلية   (3)

ُب ذلك اكتماؿ اآلية ووصوؿ ىذا لقت ما فيها من النفط وٚبّلت أفرغت . ومعوأ 
 شرط إذل األوج  . ال
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نا ، أنو لؤلٮبية البالغة لشرط اإلنشقاؽ ىذا ، فقد ٠بّيت ِف القرآف وال يغينب عن ابل 
سوراتف اب٠بو ، ٮبا سورة اإلنشقاؽ وسورة اإلنفطار ، وٮبا كما ىو معلـو ، ٗبعُب واحد ، 

 . ند تعرضنا ألىم األشراط الباقية وسنمر إف شاء هللا تعاذل على األشراط الٍب ِف ) اإلنفطار( ع

 *  *  * 
 شمس وانكدار النجـو شرطاف ماثبلف ِف الفلك :تكوير ال

 
ينبغي {  ِإَذا الشاْمُس ُكوَِّرتْ } لكي نفهم ا٤بعُب ا٤براد من قولو تعاذل ِف سورة التكوير   

أف نُْدِرَؾ أواًل أفا كلمة ) الشمس ( ىنا ، ىي إسم جنس  واثنيًا أف ىذه الكلمة حيثما وردت 
كّل األجراـ الٍب ىي من جنسها ، وِف الكوف منها   ِف القرآف فهي اترًة اسم جنس يشمل

رضنا .  وعلى ا٤برء أف ٲبّيز الذي يعْب مشسنا ىذه ا٤بختصػة أب ا٤بليارات ، واترًة  تعِب اسم الَعَلم
بْب األمرين ابلقرينة ، ىذا ابلنسبة لظاىر األلفاظ  ، على أف لكلمة ) الشمس ( َمَعاينَ ُأَخْر 

والتأويل ، قّلما ٫بتاج  إليها ِف ٕبثنا ألشراط الساعة ِف الظواىر الكونية تدخل ِف معاين الباطن 
 . 

وألف كثػرة األجراـ الٍب ىي  مثل مشسنا ، وأكرب منها ػ سنخًا وحجمًا ػ  ٗببليْب ا٤برات ،   
ىذا القرف العشرين ا٤بيبلدي ، ا٣بامس عشر  ، ِف بداايت  وألف ىذه األجراـ اكتشفت حديثاً 

لذلك  بقي العلماء ومعهم الناس  ، يفهموف من حقيقة ) الشمس ( فقط ىذه الٍب ا٥بجري ، 
نراىا ابلعْب اجملردة والٍب تقود ٦بموعتنا الكوكبية إذل حيث ال يعلم إالا هللا . ومن البديهّي أف 
يكوف كذلك مفّسرو القرآف الكرًن ، حيث إننا وجدَّنىم يتعاملوف مع ىذه اللفظة ، حسب 

 لعلمية ا٤بعاصرة ٥بم . ا٤بعطيات ا
 وما قلناه ِف الشمس ، نقولػو أيضاً ِف القمر واألرض ، فقد أصبح  

 
 
 
 
الثابت أف للمشَبي  ٟبسة عشر قمػرًا ومثلها للمريخ وكذلك أقػل أو أكثر لكواكب  من 

 أخرى  .
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وىكذا كاف تعامل ا٤بفّسرين  مع الشمس والقمػر والنجـو ِف كتػب التفسّب ، على أف  
لشمػس والقمر مفرداف ، وأف الشمػس ىي أصغػر من األرض حجماً ، وكذلك النجـو عامػًة  . ا

لة  القرآف ، كما نرى ذلك ِف ٝبيع كتػب التفسّب دوف استثناء فكانت ا٤بشكلة ليست مشك
سابق من ىذا الكتاب  ، وإ٭با  ىي مشكلة ا٤بفّسرين ، والقصػور العلمػي ِف  ذكرَّن ِف ٕبػث 

 العظيمْب : الكوف والقرآف  . كتايب هللا
وكما ىو معلـو ، أنو من ىفوات ا٤بفّسرين وأكثػر ا٤بشتغليػن ِف الَباث الديِب ، أخذىم  

عن السلػف ، وليس ىذا فحسػب ، وإ٭با كذلك  تقديسهم ٤با ترؾ السلف ، أو حٌب ٤با يظن 
الشيطانيػة  أنو مػّما  ترؾ السلف ، ِف وقت يكوف بعض ما ترؾ السلف من ا٤بدسوسات

 فيحصل اإلربػاؾ ، وتتعقد األمور ، فقط ألهنم دل ٰبسنوا التعامل مع قولو تعاذل : 
 

P(3 ){ ِإَّنا َوَجْدََّن آاَبءََّن َعَلى أُماٍة َوِإَّنا َعَلى آاَثرِِىم مُّْقَتُدوفَ قالوا } ..  
P. 

،  ة ، وا٢بساب الشديدلبالغة األٮبيإذ ينبغي التحّقق ،  والتيّقن ، ٙبت طائلة ا٤بسؤولية ا 
إذ أف األمر يتجاوز ظلم النفس ، وىو أمر ٧بدود ، إذل ظلم اآلخرين  وىؤالء اآلخروف قد 

 يكونوف األمة أبسرىا وقد تكوف البشرية ا٤ببلغة كّلها .
ومن األمثلة الّسريعة وا٤بوجزة على ذلك ، والٍب ما زلنا  نقرأىا ِف بعض كتب التفسّب  

تفسّب سورة التكوير : أف الشمس تسقط ِف البحر ػ طبعًا يعِب البحر الذي  احملَبمة ، وذلك ِف
 . األمر تسقط ِف البحر أو احمليط كذلك{  َوِإَذا النُُّجوـُ انَكَدَرتْ  }ِف أرضنا ىذه ػ  

 ومثبلً آخر عن األشراط عند ا٤بفسريػن ،  وِف نفس سػورة التكوير ، 
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مػّما أربك الكثّبين ، وبعث بعضهم على احتماالت ىجينو ، ال يقبلها  من لو أدىن حظ من 
العربية ،  ىذه اللغة ا١بميلة  والفصيحة والٍب ابركهػا هللا سبحانو أبف أنػزؿ هبا ىذا القرآف  

 وال من خلفػو ، ىذا الشرط ىو قولو تعاذل : العزيز الذي ال أيتيو الباطل من بْب يديػو 
P{  َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلتْ }  

(3 )
P . 

لن أذكر ىنا  إالا قواًل واحدًا  ، أحَبمو رغم ا٣بطأ البّْب الذي ثبت فيو ، أحَبمو فقط  
وتراث  ا٤بفهـو ا٤بتداوؿ وا٤بتناقل ِف لغة العرب ،{  اْلِعَشار }ألنو دل يتجاوز مفهـو اللغة ِف 

 . وما زاؿ وسيبقى إذل قياـ الساعة العرب ، وشعر العرب ، وكتاب هللا اجمليد . هبذه اللغة نزؿ
P(3 ){ ِإَّنا َجَعْلَناُه قُػْرآًَّن َعَربِيًّا لاَعلاُكْم تَػْعِقُلوفَ }  

P. 
ابلضرورة  ِف القرآف الكرًن ،  النياؽ ،  مث و ومعُب العشار ِف لغة العرب ،  وكذلك  

ى الكّل ابسم ا١بزء ، فيعِب ذلك اإلبل ، وىذا القوؿ الذي ٫بَبمو مفاده أف العشار يذىل  يسمّ 
أىلها عن رعيها عند قياـ الساعة ، النشغا٥بم عنها أبىواؿ القيامة .  وقد كاف ىذا القوؿ 

، ا قد نفدت عن وجو األرض أو كادتىي أمواؿ الناس ، أما وأهنمعقواًل ، حْب كانت العشار 
ت واضحًا ا٣بطأ ِف ىذا التفسّب ،  الذي ػ ولؤلسف ػ ما زاؿ يتناقلو ويصّر عليو بعض فقد اب

احملدثْب . والرّد البسيط على ذلك آٍت ٩با تراه العْب  ، ويعرؼ ابلبديهة . وبعد أف كانت البدف 
وىي من شعائر هللا ، وأكثرىا من العشار ، أصبح من ا٤بستصعبات أف ٰبصل ا٤برء على بدنة 

 حيها يـو النحر ، بعد أف كانت تضحى ابأللوؼ ِف موسم ا٢بج . ليض
وقد ذكر أنو يـو ا٢بج األكرب ، الذي حّجو رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو ، اقتاد عن  

نفسػو فقط ستْب بدنة ، مث التقى بعلّي بن أيب طالب عليو السبلـ ، قافبلً من اليمن ، موافياً إاّيه 
ؼ إليها أربعْب بدنة ال غّب , أتّداًب بْب يدي رسوؿ هللا صلى هللا عليو إذل مكة ا٤بكرمة ، فأضا

 وآلو وكاف جيشو يسوؽ منهػا 
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ا مائة َّنقة . ىذا غّب الذي كاف يسوقو األلوؼ من إبػل الزكػاة .  فبلػغ ٦بمػوع ما ٫بػراه وحدٮب
 ألوؼ ا٢بجيػج من ا٤بسلميػن ِف ذلك العػاـ وِف كل عاـ : 

َها }   ٌر فَاذُْكُروا اْسَم اّللِا َعَليػْ َواْلُبْدَف َجَعْلَناَىا َلُكم مِّن َشَعاِئِر اّللِا َلُكْم ِفيَها َخيػْ
هَ  P.. { ا َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَػرا َصَواؼا فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُػَها َفُكُلوا ِمنػْ

(3 )
P. 

وقد { } الٍعَشارُ وشعائر هللا بركات من هللا على النػاس ِف األرض . ومن ىذه الشعػائر  
ىو { َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلتْ } عطلت ، أو كادت . فقد أصبح جلّيًا وواضحًا أف قولو تعاذل : 

حيث أف ىذا ا٤باؿ الذي ىو العشار  ، قد عطل عن التثمّب من األشراط ا٤باثلة أيضًا ، 
واإل٪باب واإلنتاج عامًة ، لوال بضع مئات ىنا وىناؾ ِف أ٫باء األرض ،  وىو ، أي ىذا الشرط 

 ، ابلغ غايتو ، بعد أف ٘باوز بدايتو . 
P(3 ){ َواّلّلُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ } ..  

P. 
ُ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا ِإفا اّللاَ اَبِلغُ } ..   P(1 ){ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اّللا

P . 
وٮبا  } تكوير الشمس وانكدار النجـو { واآلف ابت حرايً بنا الرجوع  إذل العنواف   

ا٤بباركة . منّوىْب تنويهًا سريعًا ٗبا بعدٮبا من آايت ، ما دمنا يتاف األولياف ِف سورة التكوير اآل
 ٕبمد هللا ، من عرضنا لؤلشراط الكبّبة . قاؿ هللا تعاذل : سنحصل على الفائدة 

َوِإَذا  . َوِإَذا النُُّجوـُ انَكَدَرتْ .  ِإَذا الشاْمُس ُكوَِّرتْ .  ِبْسِم هللِا الراْٞبِن الراِحيمِ }  
َتْ  َرتْ  َوِإَذا.  َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ .  َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلتْ .  ا١ْبَِباُؿ ُسّبِّ .  اْلِبَحاُر ُسجِّ
 َوِإَذا النػُُّفوُس 
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َوِإَذا .  َرتْ ػِ ِإَذا الصُُّحُف ُنشوَ  . أبَِيِّ َذنٍب قُِتَلتْ .  ُسِئَلتْ  ْوُءْوَدةُ َوِإَذا اْلمَ .  ُزوَِّجتْ 
P(3 ){  الساَماء ُكِشَطتْ 

P. 
 تبدأ القيامة الكونية الكربى .  
و٫بن إذا استعرضنػا أبرز ثبلث سػور مباركػات : ) اإلنشقػاؽ ( و ) اإلنفطار ( و )  

إذا قارَّّن  التكوير ( ٪بدىا األكثر حشدًا ألشراط الساعة من بقية السور  القرآنية ا٤بباركة . مث
ىذه السور  الثبلث  فيما بينها  ، ٪بد سورة التكوير أكثرىا تفصيبًل كما ىو ظاىر ، و٪بد سورة 

 اإلنفطار أكثرىا إٯبازاً ، فهي ٚبتصر األشراط ِف ثبلث آايت ، قولو تعاذل  : 
.  َواِكُب انتَػثَػَرتْ اْلكَ  َوِإَذا.  ِإَذا الساَماء انَفَطَرتْ .  ِبْسِم هللِا الراْٞبِن الراِحيمِ }  

َرتْ  P(3 ){ َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجِّ
P . 

 مث تكوف بعثرة القبور ، أي القيامة الكربى .  
ولذلك سنتشرؼ أواًل  ٗبا  يفتح علينا سبحانو ، من تفصيػل ألشػراط ) سورة التكوير (   

 قولو تعاذل : 
 { .  ِإَذا الشاْمُس ُكوَِّرتْ  } 
ٝبعناه من ٨بتلف التفاسّب ، ولساف العرب ، ىو : كورت :  ومعُب ) كّورت ( كما 

ي ضوؤىا ا٤بنبسط وألقيت .  ٝبعت كالعمامة . لّفت وٝبعت وألقيت . لّفت فرفعت وطو 
( فتح ا٢باء والكاؼأنو كاف يتعّوذ من ا٢بَْوِر بعد الَكْوِر ) بوروي عن النيب صلى هللا عليو وآلو 
 تكوير العمامة  . انتهى .  أي من النقصاف بعد الزايدة وىو من

وواضح  أف ٝبيػع ىذه ا٤بعاين ال تناسب مشسنا ىذه ا٤بفردة . وإذا انطبق عليها معُب  
الّلف وا١بمع ابعتبار حركتها ودوراهنا حوؿ نفسػها ، فتلك حركة قدٲبة رافقتها منذ خلقتها كما 

 رافقت ٝبيع األجػراـ السماويػة وىي ما 
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الذي يتضمن معُب } إذا { يسّمى اب٢بركة ا٤بغزلية ، فبل يناسبها ، ِف اآليػة الكرٲبػة ، ا٢برؼ 
 الشرط . 

وطوي ضوؤىا ا٤بنبسط وألقيت ، كذلك مث إفا بقية ا٤بعاين ، مثل : ألقيت .  ورفعت  
تتناّف مع ا٢بقائق القرآنية ألوصاؼ يـو القيامة . إذ أف أي واحد من ىذه ا٤بعاين إذا أطبق على 
مشسنا ىذه ، اضطرب نظػاـ ٦بموعتنػا الكوكبية كّلو ، ودّمر ودّمرت أرضنا معو . واآلية ىي 

شراط  وضعت تنبيهاً إذل يـو القيامة كما شرط من أشراط القيامة ، وليست القيامة عينها . واأل
ذكرَّن ، وأهنا ، أي القيامػة أتيت بغتةً  ، وأكثر من ذلك ، أهنا أتيت والسماء ِف عافية  نسبية ، 

 وكذلك األرض وأىل األرض : وىذه ا٢بقيقة مستفػادة من قولػو تعاذل : 
َما يَنُظُروَف ِإالا َصْيَحًة َواِحَدًة .  َويَػُقوُلوَف َمٌَب َىَذا اْلَوْعُد ِإف ُكنُتْم َصاِدِقْبَ }  

ُموفَ  َونُِفَخ ِف .  َفبَل َيْسَتِطيُعوَف تَػْوِصَيًة َواَل ِإذَل َأْىِلِهْم يَػْرِجُعوفَ .  أَتُْخُذُىْم َوُىْم ٱبَِصِّ
َن اأْلَْجَداِث ِإذَل َرهبِِّْم يَنِسُلوفَ   P(3){ الصُّوِر فَِإَذا ُىم مِّ

P. 
ا خطرت ِف بعض األذىاف ، ىي تصور أف ٰبصل ِف الشمس  فجوة  تبقى واحدة ، رٗب 

كما الفجوة الٍب ِف العمامة ، فنقوؿ أف ىذا أيضًا فكر بدائي ، يتبّدى قصوره عند من لو أدىن 
معلومات عن حجم الشمس ، وأبعادىا ومقاييسها ، ووظيفتها ِف َّنموس التجاذب ، إذ أف 

، فيما لو حصلت ،  كذلك يَبّتب عليها اختبلؿ النظاـ أو  الفجوة  ا٤بتصورة ٥با كما ِف العمامة
 دماره ِف ٦بموعتنا الكوكبية كّلها . 

بعد أف ابت مستحيبًل تطبيقو  { ِإَذا الشاْمُس ُكوَِّرتْ  }فماذا يعِب إذف ، قولو سبحانو  
 ، وحٌب ارتقابو على مشسنا ىذه ا٤بفردة ؟ 

وىي ِف ٦برتنا درب التّبانة أبعػداد ىائلػة ، ىنا نعود إذل لغة اسم ا١بنس ِف الشمس ،  
 ونعود فنذكػر ، أف الكلمػات الٍب ٙبمػل معُب  الفػرد 
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، اترةً  ىي من ىذا القبيل } اإلنساف { ومعُب ا١بمع ِف نفس اللفظة ىي كثّبة ، فمثبًل كلمة  
إ٭با أنت  } بشر {نعِب هبا الفرد من الناس ، واترًة نعِب هبا ٦بموع البشرية ، وكذلك كلمة  

 بشر ، وإ٭با ىم بشر ، وكذلك ، كما ذكرَّن قببلً ، األرض والقمر ... 
 على أف الدليل األقوى والربىاف األسطع ، ىو ِف مقػارنة قولػو سبحانو : 
P(3){َوٝبَُِع الشاْمُس َواْلَقَمرُ .  َوَخَسَف اْلَقَمرُ .  فَِإَذا بَِرَؽ اْلَبَصرُ } 

P. 
 بقولو تبارؾ وتعاذل :  
اَل الشاْمُس يَنَبِغي ٥َبَا َأف ُتْدِرَؾ اْلَقَمَر َواَل اللاْيُل َساِبُق النػاَهاِر وَُكلٌّ ِف فَػَلٍك }  

P}َيْسَبُحوَف 

(3 )
P. 

٤براد ) ٔبمع الشمس والقمر ( ىو أف فنفهم أف الشمس والقمر لن ٯبتمعا. وإ٭با ا 
، الكػوف ، وبلفظة القمر ، كّل قمرٯبمعهما الناس لفظًا قاصدين بكلمة الشمس كّل مشس ِف 

وما عرؼ ذلك إالا  ِف ىذا القرف، الذي نعيشو ، فجعل هللا سبحانو إطبلعو الناس على ىذه 
 ا٢بقيقة ، شرطاً من أشراط الساعة . 

بصر " إننا نتفق مع اللغويْب على معنػاه ، وىػو حالة من ا٣بوؼ مث نقوؿ ِف " برؽ ال 
وا٢بيػرة والدىشػة ، وىو كذلك أمر حاصل ىذه األايـ عند أكثر الناس ، يطّرد ويتزايػد كّلما 
٠بعوا خربًا بعد خرب ، سواء عن األوزوف وفتحتو ، أو عن الغيـو ا٢برارية وفاعلياهتا ، أو عن 

كاف ِف وقودىا ، أو من يصطلي بنارىا ، أو من ٙبّل القارعة قريبًا من   ا٢بروب اإلقليمية ، من
: كيف و٤باذا ، وماذا ومٌب مدارىم . وأكثر أسئلتهم ، مػّما ينطقوف بو ،  وما يتلجلج ِف صدورى

 ذل أين ومن أين  ... ويربؽ البصر مع كل سؤاؿ حّبًة ودىشاً . ، إ
 سوفػو العادي ، فهو من بدءوالقوؿ ِف ) خسف القمر ( : أما ادعاء خ 
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ا٣بليقة ، ٱبسف كل عاـ تقريبًا . فبل يليق بعاقل أف يعترب ذلك شرطًا من أشراط الساعة . وال 
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 قولو تعاذل : ىو اإلنشقاؽ ، ِف 
P(3 ){ اقْػتَػَرَبِت السااَعُة َوانَشقا اْلَقَمرُ }  

P. 
ـ ، وشوىد ذلك ِف عدة مناطق من  3545فهذا أمر حصل كذلك ِف خريف السنة  

العادل ، وصّور ا٢بدث ِف األرجنتْب ، ِف مناسبة دينية مسيحية ، قيل فيو يومذاؾ أنو ا٤بسيح 
مرًن عليها السبلـ . وقد عّلق على ذلك كثرة من الناس ، كّل عليو السبلـ ، وقيل أهنا العذراء 

حسب ما يتصّور ربطاً ٗبا يعتقد . إالا أف ا٢بقيقة الباىرة ، ىي الٍب رآىا وفهمها بفضل من هللا ، 
بعض أىل العرفاف من أولياء هللا ، مػّمن ىداىم سبحانو واصطفاىم ) وقد صّور ا٢بدث ِف عدة 

 لعا٤بية (  .لقطات صورهتا الصحف ا
والقوؿ لغة ِف ) خسف ( أف ا٣بسف ىو الغياب ِف األرض ، وىو اإلهنداـ :  

، وىو ذىاب الضوء ٗبعُب ا٣بسوؼ الكّلي العادي للقمر . وىذه  َوَخَسْفَنا ِبَدارِِه اأَلْرضَ {}
 .  ا٤بعاين استبعدَّنىا كّلها ، الستحالتها أف تكوف ٦بتمعة أو منفردة شرطاً من أشراط الساعة

فيبقى ا٤بعُب األخّب من معاين الكلمة ) خسف ( ، وىو أف ا٣بسف ىو اإلذالؿ . وِف  
حديث علي عليو السبلـ : من ترؾ ا١بهاد ألبسو هللا ثوب الّذلة وسيم ا٣بسف ... وِف معُب  

. فسيم : ألـز ، وِف معُب ا٣بسف : ا٥بواف . فأصبح عندَّن ِف معاين ) ا٣بسف ( أنو الذّؿ وا٥بوا
 اإلذالؿ وا٥بواف . انتهى . ) من لساف العرب ػ ابن منظور ( .  أو

وىكذا يكوف قولنا الفصل إبذنو تعاذل ، ِف ىذا الشرط من أشراط  الساعة ) وخسف  
القمر ( . أي إذا أ٢بق ابلقمر الذّؿ وا٥بواف ، أو اإلذالؿ وا٥بواف ، يكوف شرط من أشراط 

 الساعة . 
وىيبة وٝباؿ، ىذه القػرف ، فبعد علّو ومنعػة وعػّزة ،  وقد حصل ذلك ِف سبعينات ىذا 

 الصفات الكرٲبة الٍب كانت للقمر ، وطأه  اإلنساف ،
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   3سورة القمر  ،  اآلية   (3)

أسراره ، فأ٢بق  يبواحتّلو فأذلّو ، وأظهر تُػَرابِيػاَتُو بعد أف ظّل آمادًا طوااًل مهيبًا بنورانيتو ، وغر 
 وخسف القمر ( وصدؽ هللا ا٢ببيب العظيم . بو ا٥بواف ، )
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واآلف بعد أف ألقينا أضواء حوؿ َشرَطيِّ ) التكوير واإلنكدار ( ٗبساندة أشراط أخرى   
 كاف من الضروري أيضاً إبرازىا ، ابت حرايً بنا الرجوع ػ ولو مراراً ػ إذل قوؿ هللا عّز شأنو :

P(3 ){ َوِإَذا النُُّجوـُ انَكَدَرتْ . ُس ُكوَِّرْت ِإَذا الشامْ }  
P. 

وبعدما قلناه ِف معُب ) كّورت ( نقوؿ ما تقولو اللغة أيضًا ِف معُب انكدرت ، وىو أف  
 اإلنكدار ، ىو اإلنقضاض والسقوط . 

أف تسقط على األرض  {  َوِإَذا النُُّجوـُ انَكَدَرتْ  }فإذا كّنا نتوّقع من قولو تعاذل  
وتنقض على أىلها ، فإف األرض كّلها ال تتسع ألصغر ٪بم ِف الكػوف ، فكيف واآلايت تعِب 

( تسعْب 54من النجـو ما يزيد عن مشسنا ) ٝبيع النجـو والكواكب ػ انكداراً وانتثاراً ػ علماً أف 
 مرة .  111,014مليوف مرة ) ىو قلب العقرب ( وعلماً أف مشسنا تكرب أرضنا بػ  

في للقوؿ أّف تصّور إنكدار النجـو أو سقوطها اب٘باه األرض ، ىو أيضاً وىذا يك 
 مستحيل ، ومضحك حٌب لؤلطفاؿ ِف الصفوؼ اإلبتدائية . 

فإذا كاف معُب اإلنكدار ىو السقوط أو اإلنقضاض وقد وافقنا على ذلك ألهنا اللغة ،  
وف ، وبعيدًا عن أرضنا فذلك يعِب ابلضرورة السقوط واإلنقضاض ِف شٌب اإل٘باىات ِف الك

 شرطاً من أشراط الساعة . {  َوِإَذا النُُّجوـُ انَكَدَرتْ  }ىذه . هبذا ا٤بعُب فقط تكوف اآلية 
َوِإَذا النُُّجوـُ } واإلنكدار واإلنتثار ٮبا أمراف ماثبلف أيضًا . أي ما عنتػو اآلية الكرٲبػة  

P(3 ){ ا اْلَكَواِكُب انتَػثَػَرتْ َوِإذَ  }وىو نفس ا٤براد بقولو تعاذل  { انَكَدَرتْ 
P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 .    3سورة اإلنفطار  ،  اآلية  ( . 3ػ  3سورة التكوير  ،  اآلايت )  (3)
ط ، أصبح واجباً وأخّبًا ، وبعد ىذا التمهيد والتحقيق ِف ما مّر بنا من آايت وأشرا 

اعتماد الكشوؼ العلمية الٍب أرادىا هللا سبحانو أتويبًل آلايتو واألشراط الٍب قّررىا لقياـ الساعة 
 . والٍب ىي مَبابطة بْب كتابيو العظيمْب : القرآف والكوف . 
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و احملّقق اليـو عرب التلسكوابت العمبلقة ؟ وأقوؿ ،  العلم احملّقق ، ألف فيفماذا ِف العلم  
القوؿ الفصل ، ) كما الّصعود على القمر ( ، ٛبييزًا لو ، عن العلم النظري الذي ليس لو صفة 

 ا٢بسم . 
َوِإَذا .ِإَذا الشاْمُس ُكوَِّرْت } وسنحصر الكبلـ ٗبا يكوف مصاديق لقولو تعاذل :  

 {: َوِإَذا اْلَكَواِكُب انتَػثَػَرتْ }وقولو تعاذل : { النُُّجوـُ انَكَدَرتْ 
: ] لصادر عن جنيف ػ سويسرا ، ما يليء  ِف  " كتاب ا٤بعرفة ػ األرض والكوف " اجا 

إذف ، فقد غّّبت تلك النجـو مواقعها . وإذا كاف ذلك صحيحًا ابلنسبة لبعض منها ، فبل بّد 
أنو صحيح كذلك ابلنسبة للباقي ، وكذلك ابلنسبة للشمس . وىنا بطل اإلعتقاد أبف الشمس 

 . 332ودل تعد سوى ٦برد ٪بم من بْب مبليْب النجـو األخرى [ ص  ىي مركز الكوف ،
 وٙبت عنواف سباؽ مذىل :  
] إف اإلعتقػاد اليـو ىو أف الفضاء الكوين مليء أبعداد كبّبة من اجملّرات ، وىي  

٦بموعات من مبليْب النجـو تتباعد عن بعضها بعضًا بسرعٍة مذىلٍة . و٦بموعتنا الشمسية 
ن اجملّرة  ا٤بعروفة ابلطريػق اللبنػي ) سكة درب التّبانػة ( والٍب تشمل مئات ا٤ببليْب تكوف جزءًا م

 من اجملموعات الشمسية األخرى ا٤بشاهبة [ . 
وعلى ىذا األساس ، كل ٪بم ِف العرؼ العلمي ىو مشس ، وكل مشس ىي ٪بم . وعلى  

ـ تتباعد عن بعضها بعضاً ىذا األساس أيضًا ، وىو قو٥بم ] ىي ٦بموعات من مبليْب النجو 
 بسرعٍة مذىلٍة [ . إنو اإلنكدار ِف قولو تعالػى :

َوِإَذا اْلَكَواِكُب }والذي يعنػي اإلنتثػار كذلك  ِف قولو  تعاذل :  { َوِإَذا النُُّجوـُ انَكَدَرتْ } 
 { . انتَػثَػَرتْ 

 
 
 

 مث أين  ) التكوير ( من ذلك كّلو ؟  
 جاء ما يلي : 333نو ، وِف الصفحة  ِف نفس ىذا الكتاب  ا٤بّنوه ع 
ميبًل ِف الثانية ...  ولسوؼ  304حوؿ نفسها ٗبعدؿ قدره وتدور ] وتّلف اجملرة  

يصيبك الدوار إذا أقدمت على التفكّب ِف كّل اإل٘باىات ا٤بختلفة الٍب تدور فيها وتّلّف ِف 
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 وقت واحد [ . 
 ال علم برؤاي العْب ، وابألرقاـ الٍباجملّرات ٦باميع مشوس اب٤بليارات ، ىكذا يؤكد ال 

علامها لئلنساف ، وعّلمو معها صناعة الوسيلة ، وهبا أصعده إذل تكذب  ، ألف هللا عّز شأنو 
 القمر وعليو أىبطو . 

والسؤاؿ ، ٤باذا مليارات الشموس ىذه ، تغطش ِف ليل هبيم ، حٌب ال يرى منها إالا  
حو٥با أنصافها ِف ليٍل ذايت وأنصافها ِف هناٍر ذايّت فمن أين يص النور ، بينما العوادل  الٍب بص

 الّليل الذي يلّف ا١بميع مث بعده يلبس ا١بميع حّلة النهار ، فمن أين النهار ؟ 
اّللاُ نُوُر الساَماَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِف }  

اَجُة َكأَنػاَها َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّبارََكٍة زَيْػُتونٍِة الا َشْرِقياٍة َواَل َغْربِياٍة زَُجاَجٍة الزُّجَ 
َيَكاُد زَيْػتُػَها ُيِضيُء َوَلْو دلَْ َٛبَْسْسُو ََّنٌر نُّوٌر َعَلى نُوٍر يَػْهِدي اّللاُ لُِنورِِه َمن َيَشاء َوَيْضِرُب 

ُ اأْلَْمثَا ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ اّللا P(3 ){ َؿ ِللنااِس َواّللا
P. 

 فإذف تلّف اجملّرة وتدور .  
فإذف مبليْب اجملاميع الشمسية ، تلّف وتدور . وفيها ما ىو ٕبجم مشسنا ، وما ىو  أكرب  

 منها ٗببليْب ا٤برات . 
{ شاْمُس ُكوَِّرتْ ِإَذا الوإذف ليست ىي مشس واحدة ِف ما عناه هللا سبحانو ِف قولو : }  

. ىذه ، عندما جعل اآلية شرطًا من شروط الساعػةوإنو سبحانو ال ٲبكن أف يكوف َعَُبْ مشسنا 
 ألنػو يستحيػل كما أسلفنػا أف تكػوف 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .    11سورة النور  ،  اآلية   (3)

  ٗبفردىا  موضوعػاً ٥بذا الشرط الكبّب  .
 { . النُُّجوـُ انَكَدَرتْ { و }  الشاْمُس ُكوَِّرتْ } وإذف   
َتْ }  وإذف   ا١بباؿ الثلجية تقتلع وتسّّب ِف البحار ، ومن أوصافها ِف  {  ا١ْبَِباُؿ ُسّبِّ

 أي  القطن وأصلو البياض ِف الّلوف .  { َوَتُكوُف ا١ْبَِباُؿ َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوشِ } كتاب هللا تعاذل  
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بعد أف كانت أنَفس ا٤باؿ ا٤بتداوؿ بْب الناس فقد عطلت {  اْلِعَشاُر ُعطَِّلتْ } ف  وإذ 
تربيتها وعطل استعما٥با . لوال بضع مئات ِف أقطار األرض ، تدؿ على أف اآلية دل تبلغ بعد 

 أوجها . 
على بقاع  و أمر طبيعي ، حيث ىيمن األنساف وى{  اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ } وإذف   

استكشافًا  واستثمارًا ، واستعمارًا  ، وحرواًب  ، وقطع غاابت ، ىذا  تفسّبًا ،  وأما األرض ، 
، لتدور وش البشرية ٙبشر حاليًا ِف أماكنأتويبًل ، فالوحوش الشيطانية حشرت ، وكذلك الوح

 عليها رحى ا٢برب العامة القادمػة ، وينجي الذين آمنوا ، قولو تعاذل  : 
نَ } ..   P(3 ){ ا نُنِج اْلُمْؤِمِنْبَ َحقًّا َعَليػْ

P. 
َرتْ  }وإذف    بْب احَباؽ وتفجّبات جزئية ِف بداية القرف نتيجة  { اْلِبَحاُر ُسجِّ

للتجارب النووية ، مث حرؽ مواكب ٕبّبات النفط العائمة على مياه البحار نتيجًة ٢برب ا٣بليج 
، وىو ُب التسجّبآلخر  ٤بعوالٍب ستتزايد بنسب أعظم ِف ا٢برب  القادمة ، وكذلك الوجو ا

امتبلؤىا اب٤بياه ، وقد بدأ ذلك نتيجًة للغيـو ا٢برارية وفتحة األوزوف ، الّلتاف ِف رأس أتثّباهتما 
، ودفعها أهنارًا وشبلالت إذل البحار واحمليطات .  وما زالت األخبار كّل   إذابة ا١بليد ِف أقطار

اؾ ، وغرؽ ودمار وقتلى ىنالك ، ومعظم ىذه يـو تقريبًا توافينا ، إبعصار ىنا وطوفاف ىن
 األحداث على سواحل البحار . 

 وىو أمر غييب حاصل  أيضاً بتزويج النفوس{  النػُُّفوُس ُزوَِّجتْ  }وإذف  
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .      341سورة يونس  ،  اآلية    (3)

 
ثنا : ) الدماغ بْب علم العقل وعلم النفس ( . العاديّة ابلنفوس ا٤بلكوتّية كما أشرَّن ِف ٕب 

وىو أمر بديهي أيضًا . عند أىل العرفاف ، عنيت تزويج النفوس أبمر منو سبحانو ، وذلك بعد 
أف أهنى سبحانو وظيفة األابلسة  ) إبليس وقبيلو (. وعطل أعما٥بم وحشرىم ، حيث يعلم هللا 

بليس ، حْب طلب من هللا جّلت قدرتو أتخّبه ليـو ا٢بساب ، وذلك ٙبقيقًا لوعده سبحانو إل
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إذل يـو يبعثوف ،  فلم ٯببو هللا عّز شأنو إذل طلبو ، ولكن أنظره إذل يـو الوقت ا٤بعلـو . والوقت 
ا٤بعلـو ىو ىذا العصر ، الذي تتواكب وتتواءـ فيو أشراط القيامة العظمى . وذلك ِف كتاب هللا 

 اجمليد ، قولو تعاذل : 

َعُثوفَ قَاَؿ }   ِإذَل يَػْوـِ اْلَوْقِت .  قَاَؿ فَِإناَك ِمَن اْلُمنَظرِينَ .  َربِّ فَأَنِظْرين ِإذَل يَػْوـِ يُػبػْ
P(3 ){ اْلَمْعُلوـِ 

P 
وتتضح حكمة هللا تبارؾ وتعاذل ِف تزويج النفوس ابلنفوس ا٤بلكوتية ، بعد تغييب  

حقائقهػا ) راجع :  الدماغ  بْب علم الشيطاف وقبيلو ، من معرفة وظائف  النفوس  ا٤بلكوتيػة و 
 العقل وعلم النفس  ( . 

وإذف  } ا٤بََوداُة ُسِئَلْت {  ِف إحدى القراءات ، قرأىا اإلماماف الباقر والصادؽ عليهما  
السبلـ : ا٤بودة وليست ا٤بوؤدة . وىي قتل علي وا٢بسن وا٢بسْب ومن قُتل من أىل بيت 

هللا رٞبة  للعا٤بْب ، وحيث أمر هللا ا٢ببيب رسولو . األعظم  النبّوة  ا٤بيمونة ، الٍب جعلها
 صلوات هللا عليو وعلى آلو بقولو :

P.. { ُقل الا َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإالا اْلَمَوداَة ِف اْلُقْرََب } ..  

(3 )
P. 

اذل يسألوهنا ِف فهذه ا٤بودة ، قتلها أقواـ وأقواـ ، وبقي ا٤بخلصوف ٥با طاعة هلل تبارؾ وتع 
العا٤بية ،  ردح من الزماف ٮبسًا ، مث وّسع هللا عليهم فأخذوا يسألوهنا جهارًا ، وعلى ا٤بنابر

 ي ذنب قّتلت ) بتشديد التاء ( . يسألوهنا أب
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 (   .   43ػ  35سورة  ص   ،  اآلايت )  (3)
 .    31سورة الشورى   ،   اآلية  (3)

، ف شرطًا ، إذ الشرط يتقدـ الساعةوإالا إذا كانت القراءة ) ا٤بوؤدة ( فبل ٯبوز أف تكو  
ال يتأخر عنها . ومساَءلة ا٤بوؤدة ، إ٭با ابلبديهة تكوف بعد قياـ الساعة والوقوؼ للحساب  :  

P(3 ){ َوِقُفوُىْم ِإنػاُهم ماْسُئولُوفَ } 
P. 

ؿ . وإ٭با ا٢بقيقة ا٤بسؤوؿ سيكوف الوائد والظادل وكل ٦بـر  ىذا إذا كانت ا٤بوُءودة ستسأ 
 عمػّا أجـر  . 
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وِف وجو من وجوىو أنو عمل فريق من ا٤ببلئكة  عليهم {  الصُُّحُف ُنِشَرتْ } وإذف  
 السبلـ ، قوؿ هللا تبارؾ وتعاذل : 

P(3 ){ َوالنااِشَراِت َنْشًرا}  
P. 

ِف ىذا العصر ، ليكوف حّجة  للناس ولياء هللا تعاذليؤمروف فيبلغوف  . وكذلك ما يبّلغو أ 
ِف أعناقهم ،  ومنو ىذا الذي نكتب ، وبو نتحدث ، وهللا ولّينا سبحانو ، ِف نشره وتبليغو ، 

 عليو توكلنا وإليو أنبنا وإليو ا٤بصّب . 
رِِه َقْد َجَعَل اّللاُ ِلُكلِّ ِإفا اّللاَ اَبِلُغ َأمْ  ،َوَمن يَػتَػوَكاْل َعَلى اّللِا فَػُهَو َحْسُبوُ } ..  

P(1 ){ َشْيٍء َقْدرًا
P. 

 وتبقى آخر آية ِف أشراط  سورة التكوير ، قولو تعاذل  :  
 { . َوِإَذا الساَماء ُكِشَطتْ }  
Pكلهانقشاع طبقة األوزوف  وىو استكماؿ شرط اإلنشقاؽ واإلنفطار ، وىو  ا 

 )*(
P  مػّما ،

 ا٤بؤمنْب.قبلها طاؽ ، أو شبو مستحيلة ، يرفع هللا ٯبعل ا٢بياة  على األرض ال ت
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .    30سورة الصافات  ،    اآلية    (3)
 .     1سورة ا٤برسبلت  ،   اآلية   (3)
 .    1سورة الطبلؽ   ،  اآلية   (1)

حالة رعب أكثر عند العلماء عامة ، خربين أحداث  هزة اإلعبلـبعد طباعة ىذه األوراؽ ، ٞبلت الصحف وأج )*(
 وا٤بتتبعْب .

: انشقاؽ آخر ِف األوزوف ِف القطب الشمارل  ، سيكوف لو نفس التأثّبات تقريبًا الٍب ذكرَّنىا عن أوزوف القطب  األوؿ 
 ا١بنويب  .

  
P(3){ َذا يَػْوُمُكُم الاِذي ُكنُتْم ُتوَعُدوفَ اَل َٰبُْزنُػُهُم اْلَفزَُع اأْلَْكبَػُر َوتَػتَػَلقااُىُم اْلَمبَلِئَكُة ىَ } 

P . 
 ىذا لعامة ا٤بؤمنْب . 
 وقولو تعاذل عن جهنم  :  
P(3){اَل َيْسَمُعوَف َحِسيَسَها َوُىْم ِف َما اْشتَػَهْت أَنُفُسُهْم َخاِلُدوفَ }  

P. 
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 وىذا للّسابقْب :  
 .ِكَتاٌب ماْرُقوـٌ  .َوَما َأْدرَاَؾ َما ِعلِّيُّوَف  .  َكبلا ِإفا ِكَتاَب اأْلَبْػَراِر َلِفي ِعلِّيِّْبَ } 

تَػْعِرُؼ ِف ُوُجوِىِهْم  .َعَلى اأْلَرَاِئِك يَنُظُروَف  .ٍم ػِإفا اأْلَبْػَراَر َلِفي نَِعي .َيْشَهُدُه اْلُمَقرابُوَف 
ُْتوـٍ  .َنْضَرَة الناِعيِم  َوِف َذِلَك فَػْليَػتَػَناَفِس  ِخَتاُمُو ِمْسكٌ  .ُيْسَقْوَف ِمن راِحيٍق ٨با

ًنا َيْشَرُب هِبَا اْلُمَقرابُوَف  .َوِمَزاُجُو ِمن َتْسِنيٍم  .اْلُمتَػَناِفُسوَف  P(1){َعيػْ
P. 

 صدؽ هللا العلّي العظيم  .  
وىكذا يكوف اإلنشقاؽ  الكّلي ا٤بباشر للقيامة العظمى ، وىذا ابلضرورة ٰبصل بغتة ،  

 غتة ، قولو تعاذل  : ألف القيامة كذلك أتيت ب
P(0){َوانَشقاِت الساَماء َفِهَي يَػْوَمِئٍذ َواِىَيةٌ  . فَػيَػْوَمِئٍذ َوقَػَعِت اْلَواِقَعةُ } 

P. 
 وآخر دعواَّن أّف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب  .  

 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ي وصوالً إذل أورواب . : كذلك انشقاؽ  مستطيل فوؽ أمّبكا واحمليط األطلس والثاين =

وما زالت أخبار التأثّبات السلبية ٥بذه اإلنشقاقات تتواذل  من نيوزيلندة وأسَباليا وأمّبكا ا١بنوبية وبقية ا٤بناطق ، من 
إصاابت بسرطاف ا١بلد إذل عمى ا٣برفاف ،  إذل تغّبات كبّبة ِف ا٤بناخ والطبيعة ، تنعكس سلبًا على ٝبيع الكائنات ا٢بّية 

 ل دل يعرفو من قبل اتريخ البيئة .بشك
 .  343(   سورة األنبياء   ،   اآلية 3)  .   341سورة األنبياء  ،   اآلية   (3)
 (. 32ػ  31(   سورة ا٢باقة ، ) اآلايت 0) ( . 34ػ  34سورة ا٤بطففْب ، اآلايت )  (1)
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 ال إسبلـ بدوف توحيد 
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 ال إسبلـ بدوف توحيد

 
 العلم فرصة تعبّدية  : 

ال ننسى أف مهمة العلم ػ كما يقوؿ العلماء ػ  ىي الفحص  والكشف عرب أسئلة :  ما  
 :  ا ينتج عن ذلك ؟ مث يقف العلماء خاشعْب أماـ قوؿ هللا عّز وجل ّ ىذا ؟  وكيف ىذا ؟ وماذ

P..{ اّللِا فََأُروين َماَذا َخَلَق الاِذيَن ِمن ُدونِوِ  َىَذا َخْلقُ }  

(3 )
P. 

أما ما يتبػادر للذىن من العمليات الٍب ٯُبْرِيها العلماُء ، من َٝبٍْع  َوتَػْولِيٍد ، وزرٍع  
واستنبػاٍت ، وفلِق ذراٍت ... ِف الكيمياء والفيزايء وشٌب ا٢بقوؿ ، فإهّنا أيضًا ٗبوجب نواميس 

ٍة ، موجودة ِف كتاب هللا الكوين ، قبل الكشف عنها . وضعها  هللا بعلمو وحكمتو ، حٌب إلػِهيا 
 يقيض ٥بذا  أو لذاؾ من عباده كشف أقنعتها ِف األوقات ا٤بناسبة . 

نساف عا٤بًا كاف أو متعلمًا ، ىو مسؤوؿ حسب خطره  ودرجتو أماـ هللا ، ِف على أف اإل 
 حيث طاعتو هلل وفوائده للبشر ، أو إضراره هبم . تعاملو مع علمو ونتائجو ، من 

 واإلنساف  ، إما أف يستقيم ِف تعاملو مع العلم ، وإما  أف  يطغى ، وقػد 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .    33سورة لقماف  ،  اآلية   (3)

 
 عن أف يطغى  .  قولو تعاذل  : هناه هللا عّز وجّل 

P(3){ َأالا َتْطَغْوا ِف اْلِميَزافِ  . َها َوَوَضَع اْلِميَزافَ َوالساَماء رَفَػعَ }  
P . 

 وأثُب عليو إذا ىو قرف علمو ابإلٲباف والعمل الصاحل ، بقولو تعاذل :  
P.. { ُقْل َىْل َيْسَتِوي الاِذيَن يَػْعَلُموَف َوالاِذيَن اَل يَػْعَلُموفَ } ..  

(3)
P. 

 وقولو عّز وجّل  : 
P.. { ا ٱَبَْشى اّللاَ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءِإ٭باَ } .. 

(1)
P. 
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لذلك ، وألف رسوؿ هللا  صلى هللا عليو وآلو  كاف أعلم الناس ٗبا عّلمو هللا سبحانو كاف  
 يقوؿ  :
 " أَّن أشدّكم خشية من هللا "  . 
، متعاملْب وىذه ا٤بسؤولية  ا٣بطّبة ، ال تتوقف عند ا٤بشتغلْب ِف ا٤بختربات ػ واألَّنبيب  

مع الكائنات ا٢بّية أو ا٤بواد ا٣بطرة ، وإ٭با تشمل أيضًا وبنسبة عالية ، أولئك الباحثْب والكّتاب 
وا٤بنظرين ، ِف ٨بتلف ميادين  الفكر ، وال سّيما القادة السياسيوف ، وقد وضع هللا عّز وجّل 

  عداد الطواغيت : ٥بم قواعد وضوابط ، إف ىم ٘باوزوىا ، دخلوا  ِف الغواية وأصبحوا ِف
P(0 ){ َوِمَن النااِس َمن ٯُبَاِدُؿ ِف اّللِا بَِغّْبِ ِعْلٍم َواَل ُىًدى َواَل ِكَتاٍب مُِّنّبٍ }  

P. 
 

 ا٤بيزاف ا١بريح ... بْب العنصرية واجملاعة  :
من ىنا ترى أقبح ما ِف ا٢بضارة اليـو ، نفاؽ أسيادىا بتبجحاهتم  عن العدؿ وا٢برية ،  

 الدوؿ الٍب تّدعػي الديػن واإلٲبػاف ابهلل ٙبػت عنواف سّيما
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  5سورة الزمر  ،  اآلية  (3) ( . 4ػ  3سورة الرٞبن  ،  اآلايت )  (3)
 .   4سورة ا٢بج  ،  اآلية   (0)   .  34سورة فاطر  ، اآلية  (1)

 
وىي الٍب جرحت العدؿ عميقًا ِف وجهو ، وَأْدَمْت ا٢برية  ،  الدٲبقراطية والتفّوؽ ا٢بضاري ، 

إبخبلالت ِف فهم اإلنساف عجيبة ، منها التمييز العنصري والتمييز الديِب والتمييز السياسي ، 
بتحكم فاجر أرعن إذا استعرضت بعض تفاصيلو ، جعلت الدـ يغلي ِف عروؽ أي إنساف ما 

 زاؿ ضمّبه بْب جنبيو . 
ف هبذا التمييز اترًة بدوف إعبلف ، واترًة بشكل معلن وٗبوجب قرارات يبتزوهنا وىم يعملو  

من ىيئة األمم ا٤بتحدة الٍب أخضعوىا ابإلرىاب ٤بشيئاهتم . وىنا  تتجّلى عظمػة  اإلسبلـ 
  ٗبفهومو التطبيقي  عن العدالة وا٢برية . قوؿ هللا عّز وجّل :

َناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَػَباِئَل لِتَػَعارَُفوا ِإفا اَي أَيػَُّها النااُس ِإَّنا َخَلقْ }  
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َ َعِليٌم َخِبّبٌ  P(3 ){ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اّللِا أَتْػَقاُكْم ِإفا اّللا
P. 

سلوؾ ا٤بسلمْب مع وقوؿ رسولو ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو الذي أصبح قاعدة عفوية ِف  
" ال فضل لعريب على أعجمي وال ألبيض على أسود إالا بتقوى هللا ... ا٢بديث أجناس البشر : 

 . "... أو كما قاؿ صلى هللا عليو وآلو 
وِف مقابل ىذا اإلسبلـ  ، ابسم الدٲبقراطية ا٥بجينة العجيبة ، تذبح األخبلؽ والقيم  

ة ، إذل تدمّب شعوب اإلنسانية وتُػْهَتُك ا٢بقوؽ ، وتفتعل الفظائع ، فمن إشعاؿ حروب أىلي
مستضعفة و٘بويعها وقهر شعوهبا شيوخًا وشبااًب ونساًء وأطفااًل أبرايء ، إذل وجود ٦باعاٍت 

، رٱبية  ٲبكن تبلفيها أبىوف السبلحقيقيٍة ِف األرض ، على أف كل ىذه ا٤بوبقات وا١برائم التا
أف يوّحدوا هللا بشرط بسيط ، ىو أف يرجع الكفرة  الوحوش ، عن كفرىم ووحشيتهم ، ىو 

 وٱبافوه ، إذا كانوا فعبلً يؤمنوف بو سبحانو وتعاذل عػّما يشركوف . 
ـ التقِب ِف كرية صغّبة ، بعد التقداألرضية اليـو ، تراىا قد أصبحت  فنظرة إذل الكرة  

، وأىػل  يػة ، من جبػاؿ وٕبػار و٧بيطػاتوسقوط ما يسّمى اب٢بدود الطبيعا٤بواصبلت السريعة ،
 .واحداً  إنسانياً   ٦بتمعاً   متقاربْب،إف دل نقلبػدوا  عليهػا  جّبانػاً   األرض

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   31سورة ا٢بجرات  ،  اآلية   (3)

 
ومع ذلك نسمع ِف اإلذاعات  ، ونقرأ ِف الصحف ، وعن ألسن أقطاب الفكر والسياسة ، 

تَبّدد ، عبارة ) العادل الثالػث (  كناية عن أتّخره  ِف اجملاؿ  تصنيفًا ألىل األرض ، وأكثر ما 
اإلقتصادي أو الصناعي أو التقِب ، وذلك يوحي أبنو أدىن قيمة ودرجة من العا٤بْب األوؿ والثاين 
، وىي إىانة جّد مقبولة عند أىل ىذا الثالث ... وصبلفة جّد معقولة من سارقي  ثرواتو ، 

 فط واليورانيـو .اللصوص ا٤بثقفْب ابلن
ولعّلو األقبح واألعظم عارًا ِف جبْب عدالتهم ، أف تشاىد ِف كثّب ىذا كّلو  واألدىى من 

من الليارل ، على شاشات التلفزيوف ، وصفحات ا١برائد  واجملبلت إضافة لقهر الشعوب 
وىم من شػّدة  و٘بويعها وٚبويفها صورًا حيًة ، لشعوب  ، أبطفا٥با ونسائها ، وشيوخها ورجا٥بػا ،

ا٥بزاؿ كا٥بياكل العظمية ... تراىم ، وأيديهم على بطوف غرثى ، يتضوروف جوعاً ، وٲبوتوف  مواتً 
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الشاشات  الذين تراىم على نفسعينيك ... وأعْب سادة األرض .  بطيئًا ... ىكذا ، أماـ
وىم العدوانية ... ىة ،  وطائراهتم  الفار ٱبطروف أبثػواب الرفاه ِف قصورىم الفخمة وسياراهتم 

 أينما حّلوا ، يتحدثوف عن عدالتهم ، وأهنم ٞباة العدالة وا٢برية والدٲبقراطية ِف العادل . 

 ا١بنوف ...  أو ا١بهاد ِف سبيل هللا : 
ىذا ا٤بوت األسود وا٤بوت األ٠بر ِف ببلد الذلّة واإلستكانة وببلد اجملاعات ، يقابلو ِف  

وا٢برية العربيدة ، انتفاخ ابلثروات وإغراؽ ابلرفاه ، وفائض عظيم  ببلد  الدٲبقراطية ا١بائرة ،
األليفة ٗبا يعادؿ رفع العوز ابإلنفاؽ على ا٢بيواَّنت والطيور عن حاجة ا٤بستهلكْب . يتجلى 
 عن سكاف العادل الثالث قاطبة . 

ت ا الفائض  يتلف ٙبوما ال ٲبكن أف يصّدقو بشر  ، ولكنو ا٢بقيقة ا٤بفزعة ، أف ىذ 
إمػا برميػو ِف البحػر وإمػا إبطعامػو للّنار ... ىكذا وأفواه األطفاؿ ا١بياع فاغرًة عْب الشمس ، 

 أماـ أعْب ا٢بّكاـ الذين يتلفوف 
 
 
 
 
 

أعْب سكاف األرض ومبلئكػة  الّسمػاء . وىو أمر أقل ما يقاؿ فيو ، أنو جنوف  الفائػض أماـ 
العاجػل واآلجػل ، وأبف األرض اف بعدالػة هللا وانتقامػو ٲبر أو كفر جنوين .  ولوال نعمة  اإلكاف

٧بطػة قصّبة ا٤بّدة ، للجياع وا٤بتخمْب  ِف آف واحد ، وأبنو ٢بكمة يطوؿ شرحها  ، ابتلى 
 ىؤالء  ابلفقر ا٤بضِب  وابتلى ىؤالء  ابلثراء الفاحش ، وابتبلَّن معهم على شٌب مستوايتنا :

ُ اَلن}.. ُلَو بَػْعَضُكم بِبَػْعضٍ َوَلْو َيَشاء اّللا ُهْم َوَلِكن لِّيَػبػْ P..{َتَصَر ِمنػْ

(3)
P. 

لوال كّل ذلك ، لكاف جنوف العقبلء من سلوؾ أىل ا١بحيم ىؤالء ، أقرب من إشعاؿ  
الثورات ضّدىم . ولكن ا٢بمد هلل الذي عافاَّن  من ذلك ، حيث جعل لنا متنفسًا  شريفًا ،  

على الفساد والظلم واإلفساد ، وأكرمنا  نكوف ثّوارًا  على الناس ،  أبف وجعلنا بو شهداء 
لشريعة العدؿ ونعمة ا٢برية ، ودفعػًا عن وف ٦باىدين  ِف سبيلو ، إرساءًا سبحانو أبف نك

 ا٤بستضعفػْب من عباده ، وَحْرابً على أوغاد األرض ولصوصها وطواغيتها . 
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 ٤باذا تصدّع اجملتمع اإلسبلمي ؟ 
وإمدادات العقل ، مطالب أساسية ىي ٠بة العصر ، وا٢باجة إليها  العقل، وغذاء العقل، 

، كا٢باجة إذل ا٥بواء وا٤باء ورغيف ا٣ببز . والعقل وغذاء العقل  وإمدادات العقل، ىي ِف 
، إما ألغاـ سرطانية، وإما كؤوٌس نورانية .    البشرية اليـو

 وإمدادات الفكر من أين  : 
 لوات هللا عليو وعلى آلو بدأت الدروس ىكذا : ِف مدرسة ٧بّمد بن عبد هللا ص 
 { . اقْػَرْأ اِبْسِم رَبَِّك الاِذي َخَلقَ }  
 وِف مدارسنا اليـو ،  تبدأ ىكذا : الفخر ِف ببلدَّن ! ...  
 مسخوا عقوؿ أبنائنا من ا٣بليج إذل  احمليط وبيػن القطبيػن ، فمعظػم  

 
 
 
 

 ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .   3سورة العلق  ،   اآلية   (3)  .  0سورة ٧بّمد  ، اآلية   (3)

 
مثقفينا الذين ىم ِف أعلى درجات اإلختصاص  ، يقولوف  إف اإلنساف  قرد متطور ، واجملتمع 

اإلنكليزي  . مث تنسحب ا١بهالة ابلقرآف الكرًن والشريعة ا٣باٛبة،  ٧بكـو  ابلقانوف الفرنسي أو
والفكرية  ِف شٌب ا٢بقوؿ  وا٤بيادين .  ليحل ٧بل ىذه الثروة اإللػهية   يات السياسيةعلى الفعال

عفو ، وابلتارل  تبعيتػو ، الفرضيات  والبدع  والَبىات ،  مػّما كاف السبب ِف تصدّع اجملتمع وض
األمربايرل ،  أور اليـو ، ا٤بعسكر الرأ٠بارل ا١باىليػة ِف العادل ،  والٍب قطبها ا٤بتجبػ٤براكز القػوى 

متمثبًل أبمريكا وحلفائها ، ىذا ا٢بلف السادر ِف غّيو وطغيانو ، غّب مرعو  وال معترب بسلفو 
القطب اآلخر ،  االٙباد السوفيايت الشيوعي ، الذي مسخو هللا مسخًا ومّزقو شّر ٩بزؽ  .  

 واآليت  على حلف  الطواغيت ىؤالء ، أعظم وأدىى  : 
وَف ِإالا ُسناَت اأْلَواِلَْب فَػَلن ٘بََِد ِلُسناِت اّللِا تَػْبِديبًل َوَلن ٘بََِد ِلُسناِت فَػَهْل يَنُظرُ }..  

P(3 ){ اّللِا َٙبْوِيبًل 
P. 

 ا٤بطلوب توازف  الشخصية  اإلسبلمية  : 
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تبّْب لنا مػّما سبق ، أف ا٤بسلمْب ، أوسع وأعمق علمًا من غّبىم من أصحاب ا٤بلل ،  
م يعلموف القليل ة ،  ولكن ما الفائدة ، و٫بن نعلم الكثّب وال نعمل ولو أبقلو ، وى٠باوية وأرضي

 كثّبة وكبّبة وابىرة . ، ولكن أعما٥بم  
لظلم وا١بشع الدنيا ابصحيح  أف نقص غّب ا٤بسلمْب ال يعّوض ، حيث أهنم طلبوا  

 نتيجة األخسروف . عن صراط هللا ،  فباؤوا بغضبو عّز وجّل وىم ابل وا٤بعاصي ، وا٫برفوا
 قولو تعاذل :  
ُقْل َمن َكاَف ِف الضابَلَلِة فَػْلَيْمُدْد َلُو الراْٞبَُن َمدًّا َحٌبا ِإَذا رََأْوا َما يُوَعُدوَف ِإماا }  

P(3 ){ اْلَعَذاَب َوِإماا السااَعَة َفَسيَػْعَلُموَف َمْن ُىَو َشرٌّ ماَكاًَّن َوَأْضَعُف ُجنًدا
P. 

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػ
 .   31اآلية    ،سورة مرًن   (3)  .  01اآلية   سورة فاطر ، (3)

  
ىذا الشرط ) ال إسبلـ بدوف توحيد (  ىو مصدر كل توازف ِف الشخصية اإلسبلمية   

كل   على  اختبلؼ درجات التوازف وجهاتو العقلية والنفسية والبدنية ، وابلتارل الفاعلية ِف
 اجملاالت  . 

والتوحيد يعِب عبادة هللا عّز وجّل ، والتوّجو إليو ، والتعامل معو سبحانو بكلّية مشاعر  
اإلنساف وأحاسيسو ، وكلية وجوده  ، دوف شرٍؾ ال ظاىٍر وال خفي ، والشرؾ ا٣بفّي  ِف أايمنا  

 ىذه ، ىو األكثر واألدىى وعلى مستوايت تبدو عالية . 
 اإلنساف وتنكب ا١بادة ، يلبس ابلعقل ا٥بوى  :  أما إذا ا٫برؼ 
ُ َعَلى ِعْلمٍ }   ََذ ِإ٥َبَُو َىَواُه َوَأَضلاُو اّللا P.. { َأفَػَرأَْيَت َمِن اٚبا

(3)
P . 

P.. { ِإف يَػتاِبُعوَف ِإالا الظانا َوَما تَػْهَوى اأْلَنُفسُ } .. 

(3 )
P. 

 عندىا تكوف الدرب إذل ا٥باوية  :  
ُ قُػُلوبَػُهمْ فػَ } ..    P.. { َلماا زَاُغوا َأزَاَغ اّللا

(1 )
P. 
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وحيث أف األنفس ، ٚبتلف وتتعارض ، ويسّوؿ ٥با وٲبلى ٥با ، بتأثّب  قوى سلبية  ، اترًة  
٧بسوسة ، واترًة غّب ٧بسوسة ، موجودة بْب ظهرانيها ، تؤثر فيها كما يؤثر جهاز اليد ِف 

ًا ا٤بوجة والصوت  وما إذل ذلك بقوة تنبعث منو وىي غّب َمرئِياة . وكما تؤثر التلفزيوف  مغّبِّ
من النفس األّمارة ، واترًة دوف أف نراىا ، كذلك دبيب الشرؾ ا٣بفي اترةً  ا١باذبية ِف األشياء 

ثة ، فيكوف ٙبالفها كفيبلً من شياطْب ا١بن واإلنس ، وكثّبًا ما تتعاوف ىذه العناصر الثبل
، اكًة ، الستبعاد ىذه القوى. وقد أعطاَّن هللا جّل شأنو ، أسلحًة فت ودمار صاحبهابدمارالنفس 

خفياًة كانت أو مرئياًة ، ومعظم ىذه األسلحة موجودة ِف القرآف اجمليد ، على أف أو٥با وأساسها 
 فكر التوحيد . 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .   31سورة ا١باثية ،  اآلية  (3)
 .   31النجم  ،  اآلية  سورة  (3)
 .   1سورة الصف  ،   أالية   (1)

  
وىكذا ، فإف أي ذكر هلل تعاذل أو آلايتو يوّلد أيضاً طاقًة غّب مرئية ، مضادًة ٥بذه القوى  

ف ٙبجب السلبية ، ومن شأف ىذه الطاقة الٍب ٰبدثها الذكر ، ذكر هللا تعاذل وذكر آايتو ، أ
 ل ما ٲبس  ابستقامة اإلنساف أو يعكر فطرتو . كوتبعد ، أو تعدـ وتبيد ،  

وشرط التوحيد ، يعِب فهم أف بيده سبحانو ملكػوت كل شيء ، كل شيء ، من أدؽ  
األمور وأبسطها ، إذل أجّلها وأعقدىا ، من الذرة وأصغر  ، إذل هناية األكواف ... إذا كانت ٥بذه 

 األكواف هناية  . 
ٕبّبو لتوحيد كما يرضى هللا سبحانو وٰبّب ، فتح ىو فإذا حصػل ىذا الشرط الذي ىو ا 

 ويّسر األسباب  : األبواب 
ُ الاِذيَن اْىَتَدْوا ُىًدى}   P.. { َوَيزِيُد اّللا

(3 )
P. 

أوسع وأوسع ، على فهم معانيو ، وعلى شرط التوحيد  ، فتح بوابة العقل وإذا حصل  
رّع هللا نوافذ العقل على عظمة النّبوة كرايدة نورانية تتساقط معها حجب األسرار واألقنعة ، وش
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، وعظمة اإلمامة كقيادة ، وعلى عظمة القرآف بْب ىذه وتلك ، كمنارة للعا٤بْب ، ِف ٕبار 
 الظلمات . 

تسعى بْب أيديهم وأبٲباهنم ، التوحيد ، مشى ا٤بؤمنوف أنوارىم وإذا حصل شرط  
وأ٠بى فيما ينتظرىم ، وظهرت ٥بم األرض  فشاىػدوا مشاىدة اإلٲباف والعياف ، ما ىو أروع

مرّددين قولو عّز ، فتخلصوا من غرامها غّب آسفْب  الدنيا ٕبجمها ا٢بقيقي على صغرىا وىواهنا
 وجّل ، عػّما قد يفوت اإلنساف  أو أيتيو منها : 

P.. { اَل أَتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َواَل تَػْفَرُحوا ٗبَا آاَتُكمْ  ِلَكيْ }  

(3)
P . 

ألف األشهى واألهبى ِف غّب ىذه األرض . وىكذا يؤّىل ا٤بؤمنوف أنفسهم ٢بب ا٤بوت  
 ِف سبيل هللا ، وىذا من دالالت اليقْب  . 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .    32سورة مرًن  ،  اآلية   (3)
 .   31سورة ا٢بديد  ،   اآلية  (3)

  
 لنار  ، وذكرى النار ، ورؤية النار ، نذير هللا عّز وجّل :كل ذلك  فضبلً عن ا 
مثُا .  مثُا لَتَػَرُونػاَها َعْْبَ اْلَيِقْبِ .  لَتَػَرُوفا ا١ْبَِحيمَ .  َكبلا َلْو تَػْعَلُموَف ِعْلَم اْلَيِقْبِ }  

P(3 ){ لَُتْسأَُلنا يَػْوَمِئٍذ َعِن الناِعيمِ 
P . 

ِف أروع درجاتو ، وأصبح ، نتج عنو التوازف ا٤بطلوب وحيد وإذا حصل وتكامل شرط الت 
لساف حاؿ ا٤بؤمن يرّدد مقولة أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب  عليو السبلـ ، حيث إنو بعد 

اته صاحبػو ضرار ، فوجػده قائمًا يصلي ، ويَػْنُشُج ابكياً بلى فيها كعادتو ببلًء عظيمًا ، أمعركة أ
٤بيػن جّلت عظمتػو ، حٌب إذا انفتل من صبلتو ، أقبل عليو  ضرار ، بْب يدي هللا ربّو ورّب العا

 يسألو ما ا٣ببػر ، فقاؿ :
ما وجدتو ما عبدت هللا تبارؾ وتعاذل خوفًا من َّنره ، وال طمعًا ِف جنتػو ،  وإنّػ) اي ضرار  

 ت يقيناً  ( .، وهللا لو انكشف ىذا الغطاء بيِب وبْب ريب ما ازددأىبلً للعبادة فعبدتو .اي ضرار 
وىذه ا٤بعاين الٍب نتحدث عنها ِف فكر التوحيد ، ىي معػاٍف بديهيٍة ميّسرة ،  مسؤوؿ  
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 عن ٙبصيلها والتفاعل معها كّل ذي عقل سوّي ما داـ ِف حكػم التكليف .
على أهنم ارج ، يتدرج فيها أىل العرفاف ، إالا أف لفكر التوحيػد أسرار ودرجات ومع 

 هتّيب دائم وخوؼ من هللا ، يراقبونو ِف ذواهتم  ، سبحانو وتعاذل عػّما يصفوف ٯبب أف يظّلوا ِف
 . 

وحيث إف أسرار التوحيد كثّبة  ، وٕبثها يقتضي مؤلفًا خاصًا ، فنكتفي ىنا بنموذجْب  
 على سبيل ا٤بثاؿ : ركن الطهارة وركن الصبلة  . 

ظاىر ىذين الركنْب ،  ٍب تبحث ِفوىنا لػن نتعرض إذل ما ىػو موجػود ِف كتب الفقو ، ال 
 والبدويّ  فهذا  الظاىر  يتسػاوى  فيػو النيّب صلى هللا عليو وآلو

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .
 (  .  4ػ  1سورة التكاثر  ،  اآلايت )  (3)

     
، إلػى الغايػةتوّجػو إذل ا٤بػاء وفهػم وإ٭با البحث ىو ِف ا٤بعاين واألسرار ، من بدايػة ال 

الوضػوء وإدراؾ النعمػة فيو . أو التوّجػو إذل الَباب وفهػم الغاية ، إذل التيّمم وإدراؾ النعمة فيو ، 
عن كّل ٧بّرـ ،  إضافًة  إذل العناية  بطهارة الباطن ، ابتداًء من جوؼ اإلنساف من حيث حفظو

 نية . والنفس عن الغّب والغّبية ، واآلنية واألَّنمث طهارة اليػد 
وىكذا يصّب العارؼ صا٢بػاً للخروج من بيت النفس ا٤بظلم ، داخبلً ِف معراج الصبلة ،  

السجػود بفنائو ، وفجأًة ٯبد أمػاـ ابب هللا ، ويفنػى أثناء  مهاجرًا إذل رب العا٤بْب ، حٌب يصل
ذاتػو انتصبت متجاوزة شخصو الّساجد ٦بتػازة الباب لتخّر من جديد ساجدة حيث سجد 

ِظبًل نورانيػًا ىو حػالة ما بْب احملػو  وبْب الصحو . مث    صلى هللا عليو وآلو وحيث يغدورسوؿ هللا
، فقد تكوف الّصعقة ، وقد تكوف ، على أنو إذا أصّر على ا٤بتابعةيلهم للرجوع إذل حياتو العاديّة 

 ا٥بلكة . 
، وقػد  فهم التوحيد، يمارس حياتو فإذا رجع ، دخل ِف مرحلة ) الصحو بعد احملو ( ل 

ة ( وال ليلى وسعاد وغّبٮبا ال حلولية ا٢ببلج ومدرستو ، حيث قاؿ  : ) هللا ِف ا١بُبا على  أنو 
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من هتوسات ابن الفارض  ومدرستو ، سّيما حْب ال يكتفي ابلتأنيث وتوصيفاتػو ، من التأّود إذل 
، حيث يقوؿ على سبيل ا٤بثاؿ   العيوف والثنااي والطيف وا٣بيػاؿ ، بل يسف إذل أكثر من ذلك

 : 
 وقلبػي وطػرِف أوطنػت أو ٘بّلتِ       منازلػها منػي الذارع تػَوّسػداً 

وىذا اإل٫بػدار ِف التصورات ا٤بادية ، ينبو عنو حٌب الذوؽ العادي السليم . َّنىيك  
 أبصوؿ العقيدة وحقائقها حوؿ ما يتعلق ابلذات اإللػهية حيث ٰبـر توصيفها . 

م مدى ا٣بطورة ِف ذلك ، من ٙبذير ألمّب ا٤بوحدين ، وإمامهم علي بن أيب طالب نفهو  
عليو السبلـ ، الذي رفعو فهمو للتوحيػد إذل أف يؤاخيػو رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وال 

 الدنيا واآلخرة  . وجػّل أف يكوف إماـ ا٤بوحدين ِف يؤاخي غػّبه ، وإلػى أف يعطيػو ربّػو عػّز 
  

 
 
 

 فلنقرأ ٖبشوع ومسؤولية ما يقػوؿ عليو السػبلـ ، ألف الكبلـ عػن هللا تبارؾ وتعاذل :  
" وكماؿ توحيده نفي الصفات عنو ، لداللة أف الصفة غّب ا٤بوصوؼ ، وأف ا٤بوصوؼ  

 غّب الصفة ، فمن وصفو فقد قرنو ، ومن قرنو فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جّزأه ... "  . 
والصفػات ، فهو أمر هللا عّز وجّل  ِف ىذه ا٤بسألة ، مسألة التوصيف أما ميزاف العقوؿ  

أبف ال يُْدَعْى إالا أب٠بائػو ا٢بسنػى ، علمػًا أنو دل يرد فػي القرآف الكرًن  وال ِف غّبه من مصادر 
العػلم  احملققة ، أية إشارة ١بػواز توصيف ذاتو تبارؾ وتعاذل ، سواء كانت الصفات عْب الذات 

 ، قولو عّز شأنو : ا الصدد ، أفصح وأبلغ من أف تشرحغايرة ٥با ، واآلية الكرٲبة ِف ىذأو م
P.. { َوّلِلِّ اأَل٠ْبَاء ا٢ْبُْسَُب فَاْدُعوُه هِبَا}  

(3 )
P . 

 فكػر التوحيػد ، فمن أين  وما داـ ٕبثنا ِف العقل اإلسبلمي ، وِف التوازف واإلتزاف ِف 
ف منهيًا عنها  بنص صريح من القرآف اجمليد ال لبس فيػو وال ٦بػاز القوؿ ابلصفات ، إذا كاأتى 

وال كنايػة ، وال أدىن إشعار ٔبواز القوؿ ابلصفات  ، ولو كاف القوؿ أبهنػا عْب الذات . مث  هني 
أمّب ا٤بؤمنْب علي عليو السبلـ ، وىو أفضل من فهم التوحيد وفهم القرآف بعد رسػوؿ هللا ٧بّمد 

و وآلو ، وكبلمو  على حسمو ووضوحو حجة دامغة ٯبب أف تسقط معها ٦بلدات صلى هللا علي
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ا٤بعَبؾ ، فا٢بق أوذل أف يتبع ، ولو كاف اتباعو سيكلف ىدـ تراث بط عشواء ِف ىذا خاضت خ
هللا تبارؾ  مػة " واجب الوجود " ويعنوف هباجذاب أّسس على ا٣بطأ شأنو ِف ذلك شأف كل

وأخواهِتا الفلسفة وا٤بنطُق وعلم الكبلـ ، وصحيح أهنا حّلت مشكلة وتعاذل ، وىي كلمة أفرزهتا 
ىي أساسية فقط ػ ابلنسبة ٥بذه ا٤بياديػن الثبلثة ، ولكنػها دل تكن مشكلػة هبػذا النحو ا٤بعّقد 

 ابلنسبة للعقل اإلسبلمي خاصة . 
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 .   344سورة األعراؼ  ،  اآلية   (3)
 

بْب الفطرة الٍب فطر هللا الناس عليها وبْب أدلة القرآف ف العقل اإلسبلمي الذي تَػَرَبا أل 
ِف إثبات  أنو ال إلػو إالا هللا ، أعطي منهجية يعجز عن مثلها اإلنس وا١بّن ٦بتمعْب ، يقينًا أف 

ف وسيبقى ػ بفطرتو وقرآنػو ػ ىو الوحيد القادر على ضبط ىذا العقل ، وابلبديهة والتجربة ، كا
الفلسفة وا٤بنطق وعلم الكبلـ ، وىو طا٤با ضبط وطا٤با صّحح ، وما زاؿ أمامو الكثّب ، 

 إلسقاط  بناايت كرتونية ِف ىذه العلـو ، ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف . 
ولو العناكب ، فإفا ذلك وحده  وإذا كاف ٮّبنا كبّبًا بتخليص فكر التوحيد مػّما تنسج ح 

كفيل إبعادة الشخصية اإلسبلمية إذل قاعدهتا األصيلة ، وألف ذلك وحده كفيل أبف يرفعنا من 
سفساؼ القوؿ والكتابة ، وينقذَّن من الغرؽ ِف رماؿ متحركة بْب أطناف من الكتب الصفراء ، 

جديدة ، لتقدـ من جديد ، لعقوؿ يـو من موهتا ِف حلل رغم فقرىا وبُػْؤِسَها ، تبعث ال الٍب ىي
 مشاريػع العلماء ، وراوح مكانك ... مع نفس ا٤بواد من ألف سنة . 

أما إذا احتّج علينا ػ كما ىي العادة ػ بعصبية ونزؽ ، أبف اإلماـ ا٣بميِب ، قاد الثورة  
وأف  ا٤بظفرة ، الٍب قلبت موازين األرض ، َوَقَصَمْت  ظهػور الطواغيت ، وأف الطالقاين ،

 مطهري ، وأف هبشٍب ... وغّبىػم علػى ساحاتنا اإلسبلميػة ، مػّمن ىم مصاديق لقولػو عّز وجّل : 
ُلوا تَػْبِديبًل }..  ُهم مان يَنَتِظُر َوَما َبدا ُهم مان َقَضى ٫َبَْبُو َوِمنػْ P(3){َفِمنػْ

P. 
شأنو بفكر  أقوؿ  ، ىذا صحيح ، وأقوؿ ، ىؤالء أشخاص اترٱبيوف ، ربّػاىم هللا عزّ  
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 التوحيػد ، وما ربّتهم كتب ) راوح مكانك ( . 
وشخصياهتػم ، كذلك ا٤بتقاعدين أفكار أكثر طبّلب العلم اليـو  ونظرة رصينة متأنية ، ِف 

عن طلب العلم والذين ٮبُّهم ا١بباية ، ىذه النظرة قد تبكي الناظر من اإلشفاؽ وا٤برارة ، ال 
 عي ،  بنسبة التكاثر ا٤بتصاعدة . سّيما إذا ربطنا ىذا الفقر النو 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   31سورة األحزاب  ،  اآلية   (3)

 
أماا سبب ىذا الفقر النوعي ، والغرور والعصبية ، والتقاعد وا١بباية ... فهو ىزاؿ فكر  

 ياطْب . التوحيد ، وحيث يكوف ا٥بزاؿ يكوف نسيج العنكبوت وشبػاؾ الش
ىذا النقد القاسي  ِف ظاىره ، مبِب أصبًل على توقّب كبّب واحَباـ عميق لرجاؿ الّدين  

األصيلْب ، يعنػي للعلمػاء الذيػن ىػم أىل ِف ا٢بقيقػة ، ألف يكونوا ورثة األنبياء عليهم السبلـ ،  
ة ربّو رب العا٤بْب عّز كما قّرر رسوؿ هللا ٧بّمد صلى هللا عليو وآلو مؤدايًّ ِف تقريره ىذا رسال

سلطانو ، حيث قاؿ صلى هللا عليو وآلو : العلماء ورثة األنبياء . ىذا إضافة إذل ثناء هللا عّز 
وجّل على العلماء ، ِف موارد كثّبة من كتابو الكرًن . آِمرًا سبحانو بوجوب التخّصص ِف العلـو 

 : الدينية ، وجوابً كفائياً . مرجعنا ِف ذلك قولو عّز وجلّ 
ُهْم طَآئَِفٌة لِّيَػتَػَفقاُهوْا }   نػْ َوَما َكاَف اْلُمْؤِمُنوَف لَِينِفُروْا َكآفاًة فَػَلْواَل نَػَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ

يِن َولِيُنِذُروْا قَػْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوْا ِإلَْيِهْم َلَعلاُهْم َٰبَْذُروفَ  P(3 ){ ِف الدِّ
P . 

لم أف يّدعي لنفسو كونو رجل دين ٗبعُب اإلختصاص ، أو نفهم منها أنو ليس لكّل مس 
أف يّدعي كونو عا٤بًا دينياً ، إالا إذا استجمع من الشرائط الكثّبة ا٤بهمة ما ٱبّولو لذلك .  وىذه 
الشرائط معروفة ِف توصيف هللا عّز شأنو للعلماء ، وكذلك توصيف رسولو صلى هللا عليو وآلو 

ِة عل يهم السبلـ . فإذا فعل طالب العلم ذلك متوخيًا استجماع الشرائط ،  ، وآؿ بيت النُػبُػوا
كاف طلبو للعلم الديِب العملي  ،  ىو سػاحة جهاده ،  وتبعًا لذلك يسّمى ٕبق : رجل دين ، 
وكاف على الناس بكافة مستوايهتم وحقوؿ اختصاصاهتم غّب الدينية ، أف يرجعوا إليو ، ليد٥ّبم 
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 ية من ا٥ببلؾ وا٣بسراف ا٤ببْب ِف الدنيا واآلخرة . على أقواـ السبل ا٤بنج
٘بريح برجػاؿ والواقع أف عدـ فهم ىذه ا٢بقيقة ، شّجع بعض الكّتاب ،  على شّن ٞبلة  

 الدين ، فأخذوا ، وٗبعلومػات دينيػة سطحيػة ،اترًة يدعوف
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .   333سورة التوبة   ،  اآلية   (3)

 
وتلجم  أقبلمهم  . ن وتوظيفهم ، وبذلك تكم أفواىهم الدوؿ العلمانية ، الستيعاب رجاؿ الدي

واترة يوجهوف إليهم  هتمًا عرب مقاييس غربية أو غريبة عن شرعنا ا٤بقدس ، واترًة يظنوف هبم 
فردًا من  الطاىر النظيف  ، واترًة يتخذوف ٭بوذجاً الٍب ىي أبعد ما تكوف عن واقعهم الظنوف 

رجاؿ الدين ، يوافق كونو ٧َبَطا نقد ، أو يكوف غّب ذي أىلية ، فيحكموف عليو ، مث يسحبوف 
الٍب تسقط معها قواعد الشرع وحٌب العلماء ، وىذا من أكرب الدواىي ىذا ا٢بكم على ٝبيع 

 مقاييس علم النفس وعلم اإلجتماع وٝبيع العلـو العقلية واألخبلقية . 

يومًا كتااًب مغلقًا ، لكاتب قفز من حقل إختصاص غّب ديِب ، ليهجم  ولذلك وجهنا 
ىجومًا شرسًا على رجاؿ الدين عامة ِف كتاب لو ضّمنو كل ما أسلفت إليو من التهم والظنوف ، 
انطبلقًا من حكمو على ٭بوذٍج واحٍد أو اثنْب أو ثبلثة من ا٢باالت الشاذة ، وحيث إننا 

حديث مكشوؼ ، وجدت إبذنو تعاذل ، أف أجعل ىذا الكتاب الذي اسَبسلنػا هبذا الصدد ِف 
أرسلتو إليو ، مفتوحًا ، ليكوف ردًا مهذاًب على أمثالو ، سائبًل هللا تبارؾ وتعاذل أف ٯبعلو ابرقة 

 ىداية ٥بم ، لننعم وإاّيىم ٗبغفرتو ورٞبتو ، ورضاه ورضوانو . 
 

 الكاتب :  وىذا نص الكتاب ٕبرفيتو ، مسقطاً منو فقط اسم 
 عزيزي الدكتور ... دمت سا٤باً ،  
 السبلـ عليكم وٙبيايت الطيبات ، وبعد ،  
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آف رل أف أصارحكم بشعوري ا٘باه كتابكم الذي فيو أعاجيب لعّل أعجب ما فيها أف  
يكوف ضمّبؾ مراتحًا من جرائها . ومن األمثلة  البارزة  إصداركم تلك األحكاـ الظا٤بة  من 

على رجاؿ الدين . ولعّل ال بّد من القوؿ ، أف اىتمامي هبذا األمر ليس غّبة حيث تعميمها 
على السلك ، بقدر ما ىو غّبة  على ا٢بقيقة ، لذلك رأيت لكم وجوب ا٤براجعة ، ٦بردًا عن 

 التأثّبات  الذاتية  وا٣بصوصية عندكم ، وِف ضوء استجماع أمشل واعمق للحقائق  . 
 
 
 
 
 

من هللا عّز شأنو . مث بنسبػة إٯبابية التأثّب أو سلبيتو ، كذلك   لك أو عليك ا٤بردود 
بنسبة كيفو وكّمو عمقًا واتساعًا يكوف الثواب والعقاب ِف الدنيا وبعدىا ... صحيح أف 

فضل من جاعة ، ولكنو ِف أسوأ األحواؿ ، أاإلعَباؼ اب٣بطيئة والَباجع عنها أمر ٰبتاج إذل ش
ي بظّل اإلصبػع . ومسؤولية خطّبة اإلبقاء على ىذه الشتوؿ دوف تنويو التلّبس  اب٣بطيئة والتغطّ 

مكتوب إبسقاطها ، أو  على األقل توجيهها ، لتثمر سنابل ال ٦بامر ِف ابرود ىذا اجملتمع الذي 
 ابت على شفّب . 

 
 جنبنا هللا وإايكم ا٣بطأ والزلل ... 
 وآخر دعواَّن أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب .   

 
 
 

 اية من ريب ا٢ببيب ، انتهيت من أتليف ىذا الكتاببعن  
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