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ٌ   ْلُك َوُهَو َعَلى ُكل َّ شََََََْ َتَباَرَك الََِّذي ِبَيِدِه اْلُم ََِدر ( الََِّذي َخَلَق 1ء ٍ 

ََََََََُْْ  َعاْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَو ََ ْْ ُُ ْْ ََرَُّ ُُوُر  َمًلا َوُهَو اْلَعز رُز اْلُك ( 2ََغ

ٌَى ِف  َخ الََِّذي َخَلَق سَََْبَ  سََََماَوات ٍ ًَا َما َت ٌََِّطَبا َُاُوت ٍ َْْم   ِمْ ْلق  ال  َت

ٌَى ِم ٌَ َهْل َت ُُور   َفاْرِج   اْلَبصَََََََََََََ ََّْ اْرِج   اْلَب3ْ  ُف ٌَََّتْي   ( ُث ٌَ َك صَََََََََََََ

ٌُ َخ ََََََََِْ    َرْنَقِلْب إ َلْيَك اْلَبصَََََََ ا الََََََََََّماَء ( َوَلَقْد َزرََّن4ََّاسََََََُِها َوُهَو 

ْْ َعَذاَب َوََْعَتْدَنا َلُه ني َناَها ُرُجوُما ِللشََََََََََّياِطالدَُّْنَيا ِبَمصََََََََاِبيَع َوَجَعْل

5ٌَالََََََِّع     ٌُوا ِب َُ ْْ َعَذاُب َجَهنََّ( َوِللََِّذرَ  َك ( 6َْ َوِبْهَس اْلَمصَََُِ   بَِّه 

ُُوُرَُْلُقوا ِفيَها َسِمُعوا َلإذا  َُاُد َتَميََُّز ِمَ 7  َها َشه يًقا َوِهَ  َت اْلََغْيِظ  ( َت

ْْ َخَزَنُتَها َََلُكلَََّما َُْلِقَ  ِفيَها َفْوج  سََََََ ٌ   ََأَلُه ْْ َنِذر ُُ ََاُلوا َبَلى 8ْْ َرَْأِت  )

َُذََّْبَن ٌ  َف ََ الََْد َجاَءَنا َنِذر َُْلَنا َما َنزََّ ََََْ ء ٍ إ ْ  ََلََُّه ا َو ْْ ِمْ  شََََََََََ ِف  إال ْنُت

َ  َكِب      ََاُلوا َلْو ُكنََّا َن9َضَلا َْْحابِ ََْمُ  ََْو َنْعِقُل مَ ( َو  ا ُكنََّا ِف  ََ

11ْْالَََََِّع     ٌَُفوا ِبَذْنِبه  ( إ  ََّ 11الَََََِّع      َفَََُْحًقا ِلََأَََْْحابِ ( َفاْعَت

ْْ ِب ََََْوَ  َربََُّه ْْ َمَْغاْلََغْيِب َلالََِّذرَ  َرْخشََ ٌ  َكِب    ُه ٌٌَة َوََْج ٌَُّوا 12ُِ َََِ ( َوََسََ

ٌُوا ِبِه إ  ْْ ََو  اْجَه ُُ ََََََُّْوَل ْ  ِبَذاِت الصَ ُْ َمْ  َخإال ( 13ُدور   نََُّه َعِلي َلَق َرْعَل

ُِيُف اْلَخِبُ    ََ َذ( ُهَو الََِّذي َجَعَل َل14َوُهَو اللََّ ُْ اْلََأْر ُلوًلا َفاْمشَََُوا ُُ

َِِه ُلوا ِمِف  َمَناِكِبَها َوُك ْْ َمْ  ِف 15نَُّشََََََََََََََََُوُر  الوإليه ْ  ر ْز  ( ََََِمْنُت
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ُْ ا ُُ ََ الَََََََّماِء ََْ  َرْخَََََِف ِب ْْ َمْ 16ُموُر  ِهَ  َتفإذا ْلََأْر ِف   ( ََْم ََِمْنُت

   ُُ ِسَل َعَلْي ٌْ ََََّماِء ََْ  ُر َََتْعَلُمو   ال ُِْبا َف َْا  ْْ   ٌ ( َوَلَقْد 17َ  َكْيَف َنِذر

ََْبِلَكذَََّب الََّ   ُِ   ِذرَ  ِمْ   َُْيَف َكاَ  َن ْْ َف ٌَْوا 18  ه  ْْ َر ٌ  ىل إ( َََوَل ََُّْي ال

ََََافََّات ٍ َوَرْقِب َََََْ َ  ََْ ْْ ََُه ُُُه ََّ َفْو َََِ ُُال إ َما ُرْمَََ َْْمُ  إ نََُّه ِب ٌََّ ََََْ ء ٍ ال ل َّ شََ

ٌُ  ( ََمََّْ  َهَذا الََِّذي ُهَو19َبِص      ْْ َرْنُص ُُ ُْْجْند  َل ٌََّ ْْ ِمْ  ُدو   ال    َمُك

ٌُوَ   َُاِف ٌُور   ِفإال إ    اْل ْْ إ ْ  ََْمََََََََََََََََ( ََمََّْ  َهَذا الََِّذي َر21  ُغ ُُ َُ َك ٌُْز

ََُه َبْل َلجَُّوا ِف  ُعُتو َّ ُُور   ر ْز 21ُِ َوُن َََِ  ُم بَُّا َعَلى َوْجه ِه ( َََفَمْ  َرْمشَََََََََََََ

ْ   ََْهَدى ََمََّْ  َرْمشََََِ  سَََََو رَُّا  ٌَا ٍ ُمََََََْتِقي َََِ َُْل ُه22  َعَلى َْ  َو الََِّذي( 

 َََََّ ُْ الََ ُُ ْْ َوَجَعَل َل ََََََأُك ََََاَر َواََْنشَ ََِليًلا َما َتْمَ  َواْلََأْبصَ ٌُوَ  ْلََأْفِهَدَة  ُُ شََََْ

 23ْْ َُْل ُهَو الََِّذي َذَرََُك  )   َ ٌُوَ    وإليهِف  اْلََأْر ( َوَرُقوُلوَ  24ُتْحشَََ

َِنَي  َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إ ْ  ُكْنُت َُْل إ نَََّما 25ْْ َََََََََََََََْاِد ُْ ِعْنَد اللََِّها(   ْلِعْل

ٌ  ُمِبني  26َُ  َوإ نَََّما َََنا َنِذر ٌُوا ًة سََِيَهْ  ُوُجوُه الََِّذر( َفَلمََّا َرََْوُه ُزْل َُ َ  َك

ْْ بََِ َِيَََل هََََذا الََََِّذي ُكْنُت ْْ إ 27ِه تَََدََُّعوَ   َو َََُْل َََرََْرُت َُِنَ  اللََََّ(  ُه ْ  ََْهَل

َِْمَنا َفَم ٌ رَ  ْ َوَمْ  َمِعَ  ََْو َر َُاِف ْ    ُرِجُ  اْل َُْل ُهَو 28ِمْ  َعَذاب ٍ ََِلي  )

َْْمُ  آَمنََّا ِبِه َوَعَلْي ٌََّ َ ِه َتَوكََّْلَنا َفَََََََتْعَلال ُمِبني   ُموَ  َمْ  ُهَو ِف  ضََََََلا

َْْب29  ْْ إ ْ  ََ َُْل َََرََْرُت ْْ َغْوُرا َفَم(  ُُُك ْْ ِبَماء ٍ َمَع َما ُُ   )31(ِعني ْ  َرَْأِتي

 اهلل العلي العظيمصدق 



 

- 4 - 

ه  تشَََََََََُيل  اإلنََََََََََا  عليها ئرتُ اليتإ  م  َهْ املٌتُزات 

كان  إذا فه ويف عامل وجوده ، املُاهيْ الَليمة والصحيحة يف ذهن

املُاهيْ ف ، ر ا َْحيع  لعُس اوشخصيته   بها استقام   ْحيحة  

شَََََََََخصَََََََََيته تُو  ل  ف غ  سَََََََََليمة وغ  َََََََََْحيحةكان  إذا 

 . الَويالصٌاُ  يفرَتُي  َ  رَ  ول  مَتقيمة 

 

  ِذي ِبَيِدِه اْلُمْلُكَتَباَرَك الَّ تعاىل َوله) 

عنى ، وه  يف اللَغة مب تبارك يف األْل مَأخوذ م  الربكة

لذا نَم  ، وكث ًا خُ ا  الش ء الدائْ واملَتمٌ والذي رعُ 

يث جيتم  املاء يف ْ َتُاد منها دائمًار َنهجمم  املاء بٌكة . َي 

  الزرع قلذي ررتتب عليه َسمُا  واْد فه  جمم  للخ  الُث  ا

ٌ ٌَُكة لِب  اإوهلذا ف، وجين الثمار   . واهلل ٌكةالَبناها يف مع َبش

ِذي ِبَيِدِه َتَباَرَك الَّ}بقوله  ميدح نَُه ورثين على ذاتهتعاىل 

َّهدام و، َي  كُثٌ خ ه  {اْلُمْلُك  على ثنائه، وبعد  ُهعُا  ووَس ِب

َعَلى } جله مدح ذاته ، لُونهنَُه رذكٌ العلة والَبب الذي م  َ

 ٌ ََِدر  .ما رشاء  إنُاذدر على ، وهو َابيده  امللك أل َّ { ُكلِّ َشْ ء ٍ 
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 : لك ثالث معا  ُملل

الُلَُ    لك يف االُْالح امُل رعرب ع  :    األوَ  

ََ ء  هوودة ولة اجِلمبقوالعلم   ََ ء بشَََََ ََبه ذلكو،  إْاطة شَََََ  رشَََََ

ََها   ََوة  اليت نلبََََ ، وكذلك  هبتُو  حميُة فالٌَس  علىالقلنََََ

َّ ْ الذي حييط باملعصََ اراخلامت الذي حييط باألََْب  ، والَََو وهل

َّا . فإْاطة ش ء بش ء آخٌ نُلق ع    ي هيمنة َلك َو ِجدة ليه ُمج

ََ ء   ََ ء على شَََ ََ ء كا  هنافإذا ، شَََ ٌََ  فيه وهو حرتك شَََ   صَََ

يف التصٌََََ   َخٌىجهة إىل  ْتياجابشََََُل كامل م  دو   اهليمنة

فهو ، وارْه جلاإلنَََََََََا   ملُية ذاتكملُية ْقيقية ، فيه فتلك 

 ف شاء.كي ورتصٌ  بهامتَلط عليها 

 

ََل ب ما  وه :     الثان    ت اليت املعامالحصََََََ

شَََخي بيُتا ي شَََرترعندما فا، مغ هشٌَََاء والبي  والنقوم بها م  

ََلٌط عليه ومه ، ألنه ةاالعتبارر يةبامللُ ميلُه ما على  يم  متََََََََََََََََ

  َ  هْ َانو  هولدرَ  العقالء ذلك  ، باهليمنة االعتباررة اشََََرتاه

ََتمٌ  ََا   َانو  رنظْ ْياة َ وجودم  خالإال النظام ال رََ يف اإلنََ

ََاته اعالَته وارتباطه مبا رٌرد َ  رقتن  ليت اليه ورُو  م  خمتصََََََ

ما شَََََََخي وجب َ  رُو  القانو  ر، وهذا ال( رشَََََََاركه فيها غ ه
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 بنحو صٌََ  فيهورت، ُنته وهمينته ح  سََلوح  اعتباره امتلُه 

ََبة لكامل ، وكذلك  ميتلُها  اليتاألخٌى  ألموراحلاَ بالنَََََََََََََََ

بَأسٌََه  جملتم ا ذلك رعْوق ، ُلمل بشََُ غ ه فهْ رتصٌََفو  فيها

ََات ،بامل تََََََََمىالت مالية ْصَََََََوَ مبادإىل ؤدي ر و ما، وه  عاوضَََََ

ذا النحو م  َأ  هببعض الَد رتوهْ . و ل امللُيةيحصََََََََََ نتيجتها

لُيته لذاته      على حنو م هلُيته لبيت   يعترب َ  مفامللُية ْقيق  ،  

شَََخي  صَََب  عندما رَغت هؤخُرتبني و،  خَُأ  ذلك التوهْ َغ  

َ  لى عيمنة عليه ، اما ردلل هلُقد التَََََََََََََلط وارفَََََََََََََو  بيته 

اع َْد َ  ملا اسَََََََََََََتُإال ة ، ويقعلى حنو احلقله ليََََََََََََََ   ملُيته

 . رَلبها منه

 

، َََََابقتني  َدق م  امللُيتني ال  وه  :      لثالثا  

فهو  ، لقهخلتعاىل ملُية اهلل كأل  َََََََََََََََََََََْلها هو الثبوت والدوام 

 مََاليََه َ وال رتَغ  وال رٌَُ عميتلُهََا بََاحلق الثََابََ  الََذي ال رزو 

ََا  اإلن بوجود تٌتبط يةامللُية احلقيق. بينما  رُنيه الُيزرائ  ََََََََََ

 َد رُقدث ْاد عليهجٌى إذا نه َْيث  ، الذي رُنى ورتالشََََََََََََََََََى

 ، ئْ جلوارْهبنحو داام اهليمنة متفليس له  ع ََََََََائهَم   ع ََََََََوًا

ََد م  امللُية االعتباررَووثق َلُنه ميتلُها بنحو  وم  ذلك  ةشََََََََََََ

  َ ذلك احلقية مللُيةختالفها ع  االبامللُية احلقيقية  امسيناه
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بدع اخللق وَوجده    َهو الذي  تعاىل  اهلل ف ، ال تزوَ مُلقًا  احلقية  

ُِ اللَّهِ  رٌج   وإليه  ٌَا َ  أَلَماَواِت َوَما ِف  االَِّذي َلُه َما ِف  الَََََّ  َََِْ ْر

  (َهىَربَِّك اْلُمنَتإىل  َوََ َّ ،  سََورة الشََورى(  53  (ُموُرَتصََُِ  األ اللَِّهإىل إال 

ة امللُيف. تعاىل هلل اإىل مور نهارتها مجي  األ  ََي ،  سَََََورة النجْ( 42 

 اَرَك الَََِّذي ِبيَََِدهِ َتبَََ اآلرََة  هلََذا َََالََ   و، وََْده تعََاىل احلقيََة هلل 

م الداخلة   الف والاأللوود ح  َدرته .      عامل الوج َ ، َي(اْلُمْلكُ 

.  وله  هللُلق امللك وْقيقته بيد ا   م للجنس ، َيعلى امللك ه   

ََا   وَما ََلُانه وَوى  هفمهما امتد نُوذاإلنََ  فل قدرته ب وهيم سَ

ت اليت رتمت  بها  القدرا   إ، بل  عاىل  تكملُية اهلل   ةله ملُي   تُو 

نحة وِمنة يس مالًُا له ، وإمنا ه  ِم، ل رَََََََََََتُيد منهالذي والعلْ 

وهوب رُقد  َ  العاِلْ رُقد علمه وامل     جند  وهلذا ، تعاىل  م  اهلل 

ََم  .قد ما ميلُه االعتبار رُبموهبته واملالك  كث ًا يف   ونَََََََََََََََََََََ

ََية املتالْقة َ  مَ  ََياسَََََََ املُة  وهيم  على ًُُْْا ِلاألْداث الََََََََ

نقالب َو ا حبدوثمُانه  خٌآ جاء شََََََََََََََخيمرتامية األطٌا  ثْ 

ََ ء رزوَ   ، وتمب د له البقاء ارَه ووما ارتبط بتعاىل هلل اإال فُل شََََََ

 .بال زواَ  فإنه باق 

ورقصَََد بها ر ًَََا َملعٌوفة ، وتُلق اجلارْة ا ه  اليد يف اللَغة

ني َ  مجي  امللك رٌرد َ  ربتعاىل اهلل و القوة والقدرة والََََلُا  ،

ََلُانه  ومهيم   حميط بعامل الوجودفهو  ،تعاىل ح  َدرته وسََََََََ
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ََ ء ،  ٌََالعاَلوعلى كل شََََََ هو الذي ف، عاىل ت بهإال ه ال رقوم ْ بَأسََََََ

ََتمٌار وَبقاه ع اَ َلى ْالته الوجودرة ، َعُاه الدوام واالسََََََََََََََََََََََََََََ

  َأليُ ل البََََََََيط وليس باجلعل التباجلع وجدهََنه :  الُالسَََََََُة

منا نٌرد إوذا هيف حبثنا التَُ ي   ْهنٌرد طٌال  وهو معنُى  دَيق

ٌرد به    عندما رتحدث ع  امللك ر       َ  القٌآ  الٌُرْعلى التَأكيد    

ََالوجود املمُ  مبا ركل عوامل  وهنا َوله  مل العوامل امللُوتية .شََََ

َعَلى  َوُهَو تعاىل َوله  هْ،  رشٌََََََََ (ِه اْلُمْلُكَتَباَرَك الَِّذي ِبَيِد تعاىل 

  ٌ ََِدر لماء والعٌفاء باالسْ  عرب عنه الع( هو  ال م  ف،  (ُكلِّ َشْ ء ٍ 

 : لزهٌاء ا الصَََدرقة َََْالة عاءيف دوَد جاء ال َََم  اجلام  

، فهَََذا (1 ( هو إال درتَََه رَََا م  ال رعلْ كيف هو وْيَََث هو وََََ 

ََم  رٌج   ََُات  الذات املقدإىل ال َََََ ََتجمعة جلمي  َََََْ ََة املََََََ  سَََََ

كار اهلامة م  األذ وهوالَ ، اجلماَ واملنزهة ع  مجي  ُْات اجل 

اظبة على الذكٌ ُتجل  املو  إإذا عار  ، عمق املإىل اد َ  رصل مل  َر

للهْ ا  هئدعا يف ع  النيب  ويرواضَََع  بنحولإلنََََا  احلقائق 

األشََََياء كما ه    ك  رٌى اإلنَََََا  ، ف(2 ( َرنا احلقارق كما ه 

م  مجلتها ذلك ، وإىل  توََََََْله عمل باألسََََََباب اليتالإىل حيتاج 

همهََا ببعض األعمََاَ اليت م  َ النزاهََة والُهََارة الََذاتيََة والقيََام 

                                                 
 ٩١٣الصفحة  - ٦٨ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  1

 ١٩١الصفحة  - ٤ج  -األحسائي ابن أبي جمهور  -عوالي اللئالي  2
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ََة ، اإىل ألنه رٌج   -وه -املواظبة على هذا الذكٌ  لذات املقدسََََََََََََََ

 . بَأمجعها ات اخل تٌج ، وإليها  ياليت ه  مصدر كل خ  وجود

و َََََُْغٌ  القدرة على كل شََََ ء عُظْ َو بيده امللكتعاىل فاهلل 

 .ُلق م عليه بنحومهيمنة حميُة بُل شََََََََََََََََ ء  وتعاىل  وَدرته

 صََََََحةف، اىل تعيَََََََ  كقدرته ُنها للوإ  متت  بقدرة  اإلنَََََََا و

إلهلية ومجيعها امظاهٌ للقدرة ه   هوسََلُان هومال وَوتهاإلنَََا  

و املٌَ َو ذلك باملوت َو العجز َ يف ملع البصٌََََََ َو ََل م َد تزوَ 

ٌََ  يف و، ذلك  غ  ََتُي  التصََََََ ََ ء ال رَََََََ ره ْتى م  لد َي شََََََ

َ غفإ  َدرته امللك والَلُا    تعاىل واهلل ،    مَتقٌة وَابلة للزوا

ٌََ  بها ، يف رك ه مبنحه للقوة ل ىخيترب يف  هاعلفقد جيتصَََََََََََ

 قةختبار دَيق وَََََََْاس رُشََََََف ْقيوهذا ا،  ةاو الُاع ةاملعصََََََي

ََا   لدىين ومدى َوة االلتزام الدراإلميا   تعاىل ينما اهلل ب، اإلنَََََََََ

 طلق َالك له ، ولذلك رتصٌََََ  بُل األشََََياء ْتى الزم  فهو م

ٌ َوُهَو َعَلى ُكلِّ َش ْ   اآلرة  ََِدر ال حيدها ش ء يف  تعاىل  ، فقدرته (ء ٍ 

 الوجود . 

 

ََُات اإلرة اآل م  املباْث اهلامة يف هلية ، البحث يف الصَََََََََََََََََََََََ

َََوُه َوله تعاىل فالقدرة يف ٌ َو َعَلى ُكلِّ شَََْ ء ٍ  ََُْة م  ََُْات   (ِدر
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ت للصََََََُات وجد تقَََََََيماتالعقدرة  ثاالحباالذات املقدسََََََة ، ويف 

عل وهناك ََُْات ذات وََُْات ف إىل  اهاإلهلية م  مجلتها ، تقَََيم

: وََََََََُْات مجاَ وَوله تعاىل ََََََََُْات جالَإىل  هلاتقَََََََََيْ آخٌ 

ٌ ْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ شََََتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُم  ََِدر ل على شََتمر  (ْ ء ٍ 

ََما    ََُات اإلهلية ،  فالقَََ ََام الصََ ََ ا   َََََ ََُيت ىل إاألوال  رشََ ََْ

 (ِبَيِدِه اْلُمْلُك  هم  َولاآلرة  ظهٌ يفتصُة الُعل فالذات والُعل ، 

مالك امللك تعاىل  َأنهب ، والتعب عاىل ت، أل  امللك هو فعل اهلل 

ََُة الذات ، وهو غ  ذ لهاملوجد  لُونه اآلرة  يف تظهٌفاته ، وَما ََََََََْ

ٌ َوُهَو َعَلى ُكلِّ شَ   م  َوله ََِدر ل على كبذاته َادر عاىل تفهو  (ْ ء ٍ 

 شَمل كل األشَياء  راآلرة  وتعب قدور مَدرته ال رشَذ ع   ومقدور ، 

إ  َد رقاَ والقدرة  تََََََََََتوعبها الجند بعض األشَََََََََياء َد ، لُننا 

لوجود مج  النقي ََََََََََََََََََني انُبق على ر نه الألالتعب  غ  دَيق 

فهل معنى ذلك     ال جيم  بينهما ، تعاىل     اهللإَلنا   إذا ووالعدم ،  

 ينهما ؟ غ  َادر على اجلم  بتعاىل  هَن

ني النقي ََََََََََََََني بَادر على َ  جيم   اهللإ  ، ف بالنُ اجلواب 

ي ال َ ى اسَََََََََََََََََََََََتيعاب القدرة اإلهليةتني علهما غ  َابليلُ  ذات

ََتعداد هلما لتلق  الُيض . ََا  و اسَ ََ  َر َ ََُاتإىل تشَ اجلالَ يف  َْ

ََُها،  ذاتهد ميجَّتعاىل نه َ َي (َتَباَرَك تعاىل َوله  الُماَ ، ب ورصََََََ

ََبَّع احلق عندما ونوع م  التنزره بالالزم فهو  ََبحا  عاىل ترََََََ   سَََََ
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الالزم إذا  م  دو  واسََََََََُة . النقي  نُرتنزره مباشٌََََََََ و ( فهاهلل

ََُات ،  ما ال رليق بذاته املقدسََََةعتعاىل للمدح هو تنزره اهلل  م  ََْ

و يف زما  َو َ -الََََََماء  – مُا  بُونه حمدوُدا يفتعاىل كوَََََُْه 

  ُلقرعندما وََََََََََََُْات نقي .  جَََََََََََََمًا ، فهذه كونه مٌكبًا َو

ََو  ( تبارك  ارْة ، بل جلا( أل  اليد ل  تُو  ُهْ معنى  بيدهرفَََ

َشْ ء ٍ   اليت رٌَُها َوله  عاىل تسو  ُتدلل على َدرة اهلل   َعَلى ُكلِّ 

 ٌ  . (ََِدر

 

 

َ  و قدسَََََََة َادرة على كل شَََََََ ء ،ذات املالبعد َ  ذكٌنا َ    

َهل   َأخوذة ع يف معارفنا امل ما جاءك،  القدرة والذات شَََََََ ء واْد

يف  َاَ  مام َم  املؤمننيرد ع  اإلما و خصََوًََْا،  البي  

َُ الدَِّرنهج البالغة    َََُوََّ ٌ َفُتُه، َوَكَما ٌ َفِتِه التََّصََََََََََََََْدرُق    َمْع ِبِه،  َمْع

َُ التََّصَََََََََََََََََََََََِْدرق  ِبِه َتْو ِْيَوَكَما َُ َتْو  الِْْخالُص َلُه،ِدِه اِْيُدُه، َوَكَما

َُ ااِل َُاِت َعْنُه، ِل ُُْ ْخالص  َلُه َنَوَكَما َُة ََالصَِّ ِْ ٌُ َشَهاَدِة ُكل َّ  نََّها َغْي

ٌُ الصََََِّ امَلْوَََُْوِ ، َوشَََََهاَدِة ُكل َّ مَ   َُِة، َفَمْ  َوَََََْف اهلَلْوَََُْو  ََنََُّه َغْي

ٌََنُه، َوَم ََ َََُْبَحاَنُه َفَقْد  ٌََنُه َفَقْد َثنََّاُهسَََ ََ َجزََََُّه، َوَمْ   َوَمْ  َثنََّاُه َفَقد ، ْ  

َفَقْد ليه إإ َلْيِه،[ َوَمْ  َشَََََََََاَر  َمْ  َجه َلُه َفَقْد َشَََََََََاَرَفَقْد َجه َلُه، ]َو َجزََََُّه

َْدََُّه َفَقْد َع ََ: َْدََُّه، َوَمْ   ََا َْ»دََُّه، َوَمْ   ََ: َفَقْد ضَََََََََمَََّنُه، َو« ِفي ََا َمْ  
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ٌ اهلل ع  َّإ  فقولنا (1  ((ُهَفَقْد ََْخَلى ِمُن« َعاَلَم؟» ، ( لى كل ش ء َدر

 ،ذاته ه  ْياته    و ، َ  علمه هو ذاته   كما  َ  َدرته ه  ذاته ،    اي

. امل املُاهيْ  التعدد يف ع   وَدرته ،     اوهم علمه   ما وْياته وذاته ه     

ََداق والواَ  ف ة وهو ْياة ونور ، علْ وَدرتعاىل اهلل   إوَما يف املصََََََ

يف   ي  البَهل    على ذلك  كد َالذات ال تعدد فيها كما       و

 .  هليةالصُات اإلتبيانهْ حلقيقة 

 

  ََرَُّق اْلَمْوَت َواْلَحَياالَِّذي َخَل تعاىل َوله ْْ ْْ َة ِلَيْبُلَوُك ُُ

ََُ  َعَماًل َوُهَو اْلَعز ر ْْ ُُوُرََ  (ُز اْلََغ

خلق املوت  هامنو  القدرة ، ضََََََََوام تبعض جماالل تبيا هنا 

 واحلياة ، على املوت   التعٌ وك  رت َََََََع ذلك البد م واحلياة ،

حلياة واملوت ضَََََدا  ، ا  َ عٌ ننا نإة ؟  احلياما ه  و؟ ما هو املوت 

ْياء ترتتب ها كيُية خاََََََََََََََََََََْة يف األنَأالعلماء ب عٌفهااحلياة ف

س  ح ْياءفاأل، تصٌََََََََََََََََََََََََََََ  احلس واحلٌكة والكعليها َمور 

عامل ف،  شَََََََبههاَما اء العاَلة َو األْيب خيتي ذلك والوتتحٌك 

إىل باإلضَََََافة ه ُيفاإلنََََََا   عامل ام، َْس وٌْكة  هفياحليوا  

ٌََ الودراك الُليات إٌكة احلس واحل ََ تصَََََ .  دتهإراب هاوئعلى ضَََََ

ََد و  رادة لهإ الا ومٌكة واحلس احل افتقد ما هو تلك احلياةضَََََََ

                                                 
 نهج البالغة/خطبة يذكر فيها ابتداَء خلق السماِء واالَرض، وخلق آدم عليه الصالة والسالم 1
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بُل َََْه نه َي َمات نه َق على شََ  نُل فعندما عامل اجلماد ،ك

 .  رتصٌ   َال رَتُي  وزال  ٌْكته و

  بهما القدرة تعلقنهما خلقا  َ الٌُرْ ع  القٌآ  فصع َ وَد

ال ََََََََدا  ف، خٌ اآل رثب  همازواَ َْدوضََََََََدا  ، نهما َاإلهلية م  

تماعهما وضوع واْد، وال رتصور اج     املتعاَبا  على ماهما الوجود

 والبياَد اَََوكالاآلخٌ  عقلفيه، وال رتوَف تعقل َْدهما على ت

ُو  ال َسَََود وال ينهما رٌتُعا  عنه فَ إالفهما رتعاَبا  على شَََ ء 

 ال  وجيتمعا ال نهماإف َخ ٌَََََََََََ  ،  ال  النقي َََََََََََني بلَبيض 

نا َنغ  بحث هذا النلج   َنٌرد  حن  الو، شَََََََََََََََََ ء الرٌتُعا  ع  

عٌ  فُيضدادها ،  بَأ عٌ ُت األشياء   َ استعٌضناه ليت ع م  خالله   

زوَ تلك ت وعندما  اخلصَََائي م مارتصَََف مبجموعة هاحل  بَأن

 . حيدث املوت اخلصائي 

ََه  ف خلق املوت  اهلل َأوَََد عبٌَّ القٌا  الٌُرْ بََ  ََه َهََل املٌاد ب ن

ََبابه و عدم احلياة هلماء َاَ إ َّ املوت   بعض العَذلك ؟  خلق َسََََََ

رتعلق  ال ، واخللق اخللق به َََََََََْع تعلقفُيف كا  كذلك إذا و

ه  خلق َسََََََََََََباب تعاىلنه َ( خلق املوت  وعليه فيُو  معنى، بالعدم 

ََاهده   َعلماء آخٌو  وَاَ  ، وجدهاَ نهوخلق احلياة أل كل ما نشََ

ََياء م  طور وم  تَغ ات  يف عامل الُبيعة طور آخٌ ىل إتبدَ لألشََََ

 هاموعة م  اخلصَََائي ، بع َََجم ترتتب عليهخلق بعد خلق  وم 
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ََ وعندما ،  املادة َرَى م  عاملعامل يف خٌ اآل هايف عامل املادة وبع ََََ

ََا  خلقاهلل إ َّ  نقوَ مبعنى َوجده  فذلكَو خلق احليوا   اإلنََََََََ

ة م  عترتتب عليه جممو دًاوجوََََََََََْبع َوفصََََََََََار حيس ورتحٌك 

ََائي يف عامل املادة  ال  فََََََََََو  مات فلُ  عندما نقوَ و، اخلصَََََََ

ََائي يف عامل َرَى م  يس مبعنى ولعامل املادة  ترتتب عليه خصََََََََََ

ال  للوجود بُنه َلنظٌ البََََََََََََََيط  ، نعْ َد ربدو باوجوده   بُال

َََأة ولُنه  َََأة ، مبَخٌى نشََََ ْاَ إىل َ رنتقل م  ْا هعنى َنبعد نشََََ

بََداعََه  إرتعلق  وال عََدم ُال  الوجود   بأل لوجوده ًابُالنََوليس 

 .تعلق بالوجود لعدم وإمنا رباتعاىل وإجياده 

ى الصٌََََََاُ سََََََار عل مل ئد افو اترتتب عليهاألخٌى  والنشََََََاة

عليها رتتب توَر ََََََا وجوده املادي ب هو عليهاما  املَََََََتقيْ َف ََََََل

  اإلمام بيَّوَد  ، بدًاَ مل  خالف وليس هناك بُال مَََََََََََََََََََََاو  

 خل عل  ب  حممد : د ذلك فيما روي عنه العٌَََََََََُي  

اَ له: را ، فق ع م  املوتعلى مٌرض م  َََََََََْحابه وهو ربُ  وجيز

اتََََََََََََََََََََخ  ا إذ، َرَرتك  عٌفهعبد اهلل ختا  م  املوت ألنك ال ت

سَََََََو عليك وََََََََْابك ٌَوح وتقذرت وتَأذر  م  كثٌة القذر والو

ٌرد َ  َما ت، ذلك كله  وجٌب وعلم  َ  الَغَََََََََََََََل يف  ام رزرل

ك   ال تدخله فيبقى ذلتدخله فتَغََََََََََََََل ذلك عنك َو ما تٌُه َ

لك َاَ: فذاك املوت هو ذ عليك؟ َاَ: بلى را اب  رسَََََََََََََََََََََوَ اهلل،
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ك حيي ذنوبك وتنقيت    مت، وهو آخٌ ما بق  عليك م   احلمام 

كل غْ  ليه وجاوزته فقد جنوت م َن  وردت عفإذا ،  م  سََيهاتك

واسََتَََلْ   ، فَََُ  الٌجل ور وفٌحكل سٌََإىل ، ووََْل   وهْ وَذى

 .(1 ( ونشط وغمض عني نَُه وم ى لَبيله (

 

 اَة (( َلَق اْلَمْوَت َواْلَحَي   الَِّذي َختعاىل  َوله 

ََمل  تعاىل إ  اهلل  ََه ىل تعافهو  ًاعبث يهًاخيلق شََ رنُ  ع  نَََُ

نتهى احلقانية ، يف م ار الوجود لُنهسٌَََََََََََنُهْ    كنا الإوالعبث 

السََََََََََََََََتُهام ها العقوَ ، وهلذا جاء احيط ب َمور الوترتتب عليه 

ْْ ََنََّما َخ تعاىل االسََََََتنُاري يف َوله  ْْ َعَبُثا َوَََََفَحَََََََِْبُت ْْ َلْقَناُك ُُ نَّ

ٌَْجُعوَ إ َلْيَنا اَل   َيقة ال حيط بهوجودكْ طبق موازر  د  إَي  (ُت

ْقائق  توعبتْاسََََََشََََََف لُْ الَغُاء ُكا إذعقولُْ يف عامل املادة و

لق احلياة خ فوائد َخٌى ترتتب على كهناوَر َََََََا يف الدَة ، غارة 

ََا    ميٌَمنها  واملوت ََنة  اإلنَََََ الشََََََخي   َني ليتب االبتالء بَََََ

ى ذلك التمارز وررتتب علم ال ؟ َة بق املوازر  الشٌََعيعلى ِطرعمل 

ََََِلَيْب تعاىل بني الناس َاَ  َََََََََََََََََََْْ ََ ْْ ُُ ْْ ََرُّ     َانوإ( ُ  َعَماًلُلَوُك

ويف  ه جاهيف اإلنَََََََا   بتلىْيث ُر ،االبتالء م  الصََََََعوبة مبُا  

دورة  ٌ عليهفتم،   شَََََؤو  ْياته بل يف كل شََََََأ  معلمه ويف ماله 

                                                 
 ١٣٨٢الصفحة  - ٤ج  -محمد الريشهري  -ميزان الحكمة  1
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ٌَََ ًااحبربعدها خٌج لي اتاالبتالء م   النجاح له درجات ،و.  ًام خاسَ

عامل ََََُه يف ن َد رقيد  اإلنََََا ، وله دركات وكذلك اخلٌََََا  

األرَ إىل اإلخالد ٌ عنََه بََبَّلقيْ الََذي ُعواتعََاىل االبتعََاد ع  اهلل 

لقاء إىل فتاق  مسى وارتقى يف عامل القيْ مل  خالفًا واتباع اهلوى ،

ََل مربه لعلمه مبا ررتتب على ذلك     روي ع  عل .   ف َََََََََََََ

ْْ َلَجُل الََِّذي َكأَلا َوَلْوال  ُُْهَتَب اللََُّه َعَلْيه  ٌََّ ََْرَوا ْْ ِف  ْْ َتََََََََََََََََََََََََََََْتِق

ٌَْفَة َعْي   شََََََََ ْْ َط وَد  1 َخْوفًا ِمَ  اْلِعَقاِب(الثَََّواِب َوإىل ْوًَا ََْجَََََََََاِدِه

ََوَ اهلل ال إؤَ  بَأجل وموجوده ، أل َّ  2 روي نُس املعنى ع  رسََ

    عنوي الشََََََََََََُا  والقوي يفملا اسََََََََََََتُاع َ  ربقى ذلك الوجود امل

 . جَده

 

  َعِلَيْبُلَوُك تعاىل َوله ُ ََ ْْ ََ ْْ ُُ ُُوُر َمالً َوُهوَ اْلَعز رُزْْ ََرُّ  ( اْلََغ

األَََْوب باملٌاد م  األََََْ   م  الٌوارات تٌََََُ طائُةهناك 

 والنية لعمل بَأنها اخلشََََية م  اهللالصََََوابية يف ا يف العمل وتٌَََََُ

 مٌا  : َهنا والصادَة ، 

 

  األوَ  

  م ًاكث   إذلك ،  
                                                 

 خطبة المتقين في نهج البالغة 1

 ٩٨٣٣الصفحة  - ٤ج  -محمد الريشهري  -ميزان الحكمة  2
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تخليي بط بالََذي رٌتالُيف إىل   ال رلتُتووالنََاس رَغٌهْ الُْ 

د م  العمل ص النية يف العمل َعظْ وَشََخال  إإو، النية يف العمل 

َ    فقد رَأت  بعض  ،  غ  بها لَغارة     تو َأر  هْكث ة لُن الناس بَأعما

ْ  قد رصل  اهلل ف و َتعاىل َغ  اهلل جياهد ل وَحيج و َم َو رصو  بع ه

هلد  م  خلق بَأ  اتعاىل احلق دد حيغ ه . وَنه رشٌََََََََََََك م  اهلل 

َأف َََََََل فماًل ، األََََََََْ  ع ليمتازنََََََََا  اإل املوت واحلياة َ  ربتلى

 ًاَََََََََََََْعبة جد معادلة ، وتلكعاىل تَخلي هلل الناس عماًل هو م  

ُنها مقبولة لت  بصََََََدَة َليلة بعض الناس َد رَأولذلك جتد َ  

، عاىل تتُو  مقبولة عند اهلل فعند اهلل َو بصَََََََََََََالة نافلة ركعتني 

  يفاء بلَغها ماجَوم  لك توضَََََع ْقيقة ذ ةَصَََََي كث  وهناك

ْْ ِل تعََاىل آي الََذكٌ احلُيْ َََاَ   ُُ ُِْعُم ٌ  إ نَّمَََا ُن رََُد َوجََِْه اللَََِّه اَل ُن

ُُوُرا ْْ َجَزاء َواَل شَََُ ُُ ََبب اآلرة  نزل وَد  (ِمن   إذلك  إلخالص ،ابََ

هلْ جزاء م  واخل  رُعلو  ُعََام والم  النََاس رُعمو   ًاكث 

ُيف هو ص النية والرتكيز على ال خيتلف أل  إخالعند اهلل لُنه    

مٌكبة العمل   إ،  لىدرجات الُعىل إ الك إلرصََََََاَ العبد املناُ وامل

وكذلك اهلل  إىلصَََل ر فيه العبد ليخيبقدر ما واهلل إىل  توَََْل

العمل املقبوَ هو   إ، تعاىل ع  اهلل عد رب رشََََََوبه م  نوارابقدر ما 

 الدر  ، بعبادته خملصََََََََََََََََني له هللامٌنا َالعمل اخلالي ولذلك 

 ًالمنا طٌرقرعتعاىل اهلل  اإلخالص يف العمل ْعب مَتصعب لُ و
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ََهاًل ُُ تعاىل رظهٌ م  َوله  سَََََََََََََ الٌُرق   إَي ( وُرَوُهَو اْلَعز رُز اْلََغ

هو  ذلكس ولُ  لي خالصًََََََََالعمل رُو  ا فقد المُتوح َمامك ، 

  جبزء م  العمل ورَأتإلنََََََََا  َ  رتدرج رتاح ل نهَمبعنى  النهارة ،

هلل  ًاخالص كله ه َ  رُو  عملإىل  ًاشيه ف ًاوهُذا رزداد شيه  خالصاً 

ََاىل  ََد رُ تعََ ََك َََ ََوُهْ م  َوذلََ ََاىل ه لََ ُُوُرَوُهَو اْل تعََ  (َعز رُز اْلََغ

يف  ه عاىل ت تتصََََََََََََََََف باإلخالص هلل البها و رؤتىاليت األعماَ ف

  لنارهيئ و رنقذنا تعاىللُف اهلل ولُ   اإلنَا   على اًلاوباحلقيقة 

ََ               إليه َسباب الوْوَ  َ َ َ َ َ َ بة ( العزة مبعنى الَغلُُوُرَوُهَو اْلَعز رُز اْلََغ َ  ف

ال ََعف رعرتره  اإلنَََا   َومبا مٌه َغالب على تعاىل وهو  والقدرة

ص العمََل دخََل القََدرة اإلهليََة إلخال تََفالَغٌُا  إىل حيتََاج نََه إفََ

ََال ََتوى مجيل إىل  هوإرصََََ ََا   هلرؤمَََََ ََافات  َُ إىل اإلنَََََ املَََََ

 .تعاىل  اهللإىل ليت بها رصل اونيل املٌاتب الُب ة الشاسعة 

 

 ارةتاإلنََََََََا   إ    الثان   

ملخِلي واملخَلي اٌُق بني وال،  ًاَلص خم رُو  وَخٌى ًارُو  خمِلص 

املخَلي ما َ، اىل تعَعماله هلل عل جيالذي حياوَ َ     املخِليَ هو

ََه  ف ََه اهلل لنََََُ ََتخلصَََ ََع  ،تعاىل اجتباه حلبه و هو الذي اسَََ ورت َََ

 عماَ  باألتارة رَأتاإلنََََََََََََََا    َالٌُق بني املعنيني م  خالَ فهْ 

ََََََْالح ذاته ىل إ ةمؤدر ةالصََََََاحل هلعماَتُو   ىخٌآوصََََََاحلة ، ال
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 ًاقد رُو  العمل َََََْاحلف وَََََْالح الذات خيتلف ع  َََََْالح العمل

 .ت ْالح الذاإىل رؤدي  ولُنه ال

ََوَ إ ََالح اإىل   الوَْ ََلذات ررتتب عليه مٌتبة َْ الح العمل َْ

َََََْبح  ذاته َلصَََََاي الذي انتخب وابنحو دائْ لُونه رصَََََدر ع  

ك معنى وذلالصَََََََََََاي ، إال ه فال رصَََََََََََدر منتعاىل خالصَََََََََََة هلل 

عزة إىل  ملقام لعامة الناس حيتاجذلك اإىل . والوَََََََََََََْوَ املخَلي

لك التُامل م  خالَ ذ ه ليتاحٌُورضَََوا  ومَغ ةة وعُو ور وَدر

  بعض إ ، لنية م  الشٌَََََََََك اخلُ اواخلٌوج م  الٌراء وختليي 

ََوائب حجب العملاالعماَ هلا  ََاْبوَد حجب  شَََََََ   اهلل ع هَََََََْ

ميهد لنََََََََُه    َلإلنََََََََا    ا تتيحته ر ولُف اهلل   َإال تعاىل 

 .تعاىل اهلل إىل ل رَتُي  بها وم  خالهلا رصَرضية 

 

  ًَاَق َسْبَ  َسَماَوات ٍ ِطالَِّذي َخَل تعاىل َوله  (َبا

ربني هنا ولك فهو مساء ، الََََماء يف اللَغة كل ما عالك فَأظ

ا وه  ومنظومَََات كونيَََة تعلونٌَََات جملنَََا َ  هنَََاك تعَََاىل اهلل 

َخٌى   مورًاَوب كٌتنا األرضَََََية تََََََتوع اما حن  فيه ْيثَوسَََََ  

ََب  و اللََُّه  تعاىل  منها َوله ةرات متعددآوردت يف هذه جمامي  سََََََََََ

َ  ِمْثَلأَلَوِمَ  ا الََِّذي َخَلَق سَََََََََْبَ  سََََََََََماَوات ٍ  َُ اْر ٌُ َبْيَنُه ََّ أَلُه ََّ َرَتَنزََّ ْم

ٌ  َوََ ََّ ِلَتْعَلُموا ََ ََّ اللَََّه َعَلى ََِدر َُ ِبُكل َّ شََََََْ ء ٍ  َْا ََْد ََ ُُل َّ شََََََْ ء ٍ  اللَََّه 
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ُما  ملنظومة   اق كوكب األرَ الذي هو م     خلتعاىل  اهلل إ  ( ِعْل

َدرة اهلل ا م  خالهلََََُيع نعٌ  لاالُو  جزء م   وه الشَََمََََية 

ه  ٌاها الشَََََََََََََََََََمس اليت ن فخلالق ، عظمة اوتدلل لنا على تعاىل 

ََية ام  مٌة  ت َأليو  ومكرب مبَ ََعناها ذا إحبيث لٌُة األرضََََََ وضََََََ

ىل إردعونا ل ذلك ك بع َََََها فوق بعض تشَََََُل ٌَص الشَََََمس ،

عيش احملدودرة يف راإلنَََََا    َغ   هتعامل اآلخٌة وسََََع التٌُُ يف

يف  م  خالَ الَََََََََعة والدَة وال ردرك عظمة احلقكل األشََََََََياء 

يث رُتشَََََف ْعامل املادة يف لََََََعة كا  اخللق بهذه اإذا و .اخللق 

اجملٌات رة رُإىل تصََََََََََل  الودة دالعلماء اجملٌات بتلَََََََََََُوبات حم

  َ  حماواًلمتعمقًاوحبث إلنََََا  ا كلما درسواألخٌى  والُواكب

ا الُو    هذَفل  رصَََََََََل رغْ  هذا الُو  دراك سَََََََََعةإإىل رصَََََََََل 

 يالالماد  دَل مبٌاتب كث ة م  الوجو  هو َو يف عامل املادة   حمدود 

ٌَِة ْلَحَياِة الدُّْنَيا ِف  اَفَما َمَتاُع ا تعاىل َاَ  ،  نه الََي  (ََِليل إال آلِخ

 .امل االخٌةعإىل بالنَبة  شيهًاشُل ُر

قدَّر حبوال  ُراجملٌات والُواكب  م اإلنََََا     ما اكتشَََُهإ

ُناه ذا النظام الذي حن  اكتشَََََََََََََََََ ، همليار جمٌة يف الُو   211

وس  م  ذلك  َعظْ وَمل نُتشُه   امنتلُها ولعل مالوسائل اليت  ب

 1( ُعوَ ِبََأْرد ٍ َوإ نَّا َلُموسََََََِ َوالَََََََََّماَء َبَنْيَناَها تعاىل َاَ وهو يف ازدراد 

                                                 
 74الذاريات  1
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ًَاسََََََََََََِذي َخَلَق سََََََََََََْبَ  الَّ تعاىل   َوله إوعليه ف ُو  ر( َماَوات ٍ ِطَبا

ََنعها وتٌتب احلُْ وَيف دَتها ومتُابقة  ىمبعن املصََََََاي ُْام ََََْ

ََا جاء َوله  ٌَى عاىل تعليها وهلذا َر َََََََ َْْم َخْلق   ِف مَّا َت َّ   ِم    ال

َُاُوت ٍ ٌَاْلَب َفاْرِج   ۖ   َت ٌَى َهْل َص  ه .فيخلل  ال َي ( ُُور ُف ِم  َت

 

  ٌَىمَّا  تعاىل َوله َْْم   َت َّ َُاُوت ٍ َفاْرِج   ِف  َخْلق  ال  ِم  َت

ُُور اْل ٌَى ِم  ُف ٌَ َهْل َت  ( َبَص

 َّ هذا اخللق الذي    َ هوغارة األهمية     مُلُبا يف تعاىل  اهلل ربني 

ََعته اهلائلة و بدعهَ ى جمموعة اْتوائه علوالُب ة بالٌغْ م  سَََََََََ

ََعة امل َنكإال متعددة م  األنظمة  رتامية وال يف ال تٌى يف هذا الََََ

ََق فيه ي المبعنى الٌُُ َ ًافُور الواألنظمة املتعددة خلاًل ،   شَََََََََ

معن  َإذا ك نَاآلرة  ، وحمصََلة ٌَََُ  الُُور الباملٌاد   إفولذلك 

األنظمة اليت واليت خلقها اهلل  الَََََََََََََََََََََََََعة جل  الٌُُ يفَالنظٌ و

ٌدة هلا فوائد وكل مُغارة الدَة  جد َ َّ هذا النظام يفتَوجدها سََ

ق   على  تلينا الُث  فالشمس  منها وَد خيُى ع ندرك بع اً  َد

ا جمموعة تعُينواألرضَََََََية ،  كث  م  األمٌاَ املوجود يف الٌُة

هلا تَأث  كب  ولذي ربين عظامنا ، ا (د ُيتامني كم  العناٌَََََْ 

 وه  البحَََار تتعُ  ،  لَََُانَََ لبحَََار ، لوالهَََاهَََائَََل يف ٌْكَََة ا

ََوعة يف مُا  حمدد يف النظام ال لياًل ُون  حبيث لو اَرتب  َموضََََ
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لتجمدت نها ولو ابتعدت َلياًل ع اهم  سُع الٌُة األرضية ألٌَْت

ََا القمٌ و  هماحار ولوالاملد واجلزر يف البكيت ٌْ ررتتب عليهَر َََََ

ََت  ََتُعنا َ  نَََ إذا و ائلة ،ثٌواتها اهلم  ُيد لتعُن  البحار وما اسََ

كل شَََ ء يف  ذ إ م  البحار ،غذرتنا َ  الُث  م  َالتُتنا سَََنجد 

ٌَى مِ اَفاْرِج       حمُْواتقاحبَاب دَيق   وض  الُو   ٌَ َهْل َت   ْلَبَص

ُُور ََا  اإل إىلنظٌت إذا و (ُف َََغ نََََ ََيف ْجمه  الصَََ تندهش م  سَََ

رغْ الذرة يف   إوم  العجائب ه ُْام ْنعه وما رشتمل علي   إدَته و

 . كب ًا َبب دمارًاتوَد تنُجٌ طاَة هائلة َْغٌها 

  

  اْرِج تعاىل َوله َّ ََّتْي  ُث ٌَ َك ٌُ َرنَقِلْب إ َلْيَك اْل    اْلَبَص َبَص

  َِ َْ  ( َخاِسًَأ َوُهَو 

ُو  اسَََََتخدم يف النظٌ رذا إ ئََََََْ  مبعنى حمََََََور وخاسَََََ

 ، هطٌد  ذلكفيعينب َيل له إخََأ  استخدم للُل إذا عاجز ومبعنى 

  ََ الذي رَأت   النظٌ  إلنظٌ ، َي على غارة العجز يف ا ردَوَََََََََََْ

ََا  م  َوَ وهلة   جتاه ما   خالله عجزه وَلة ْيلتهردرك ملإلنَََََ

ََّتْي    ما َولهَ، تقا  إُْام وإرشَََََََتمل عليه الُو  م    ليسف ( َك

املعنى  بََل، عََدهََا  بٌة َخٌى مبَأت  تََثْ  مٌة يَاملٌاد بهََا التثنيََة  

َُو، األخٌى  وتلَََْاوَ َ  تٌُر النظٌ مٌة  َأت  مبعنى التٌُار ٌ رَََال

ََ حاوَ مٌة َخٌى ومٌة َخٌىف َََتجد سَََََََََََ  ال ئنك عاجز وخاسَََََََََََ
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تعٌ   ال ْتى فيما هذا الُو  َي خلل يفإىل   تصَََََََل َ تََََََََتُي 

الزَ م  ز االرَحيدث يف  بعض ماسٌََََََََََََََََََََََََََََاره واحلُمة منه كَ

 نها جتٌيَال إٌ وغنى وابتالءات فقومٌاَ ومشََََََََاكل  َوبٌاكني و

بل هو غارة يف ا      اموفق نظ  و  عقولنا ال  كوتقا  ،  لدَة واإل   دَيق 

ََل  معناه َنه ذلك  ليساحلُمة منه فراك إدإىل وال تهتدي إليه تصََ

الُو  وما  سَََََََََََرب َغوارلو اسَََََََََََتُعنا وعجز رٌج  إلينا العبث بل 

 . يف ذلك احلُمة  لٌَرنارشتمل عليه م  مُالب 

 

  ََّماء ال رَّنَّا َوَلَقْد َز  تعاىل َوله َعْلَناَها دُّْنَيا ِبَمَصاِبيَع َوجَ ال

َُّرُجوُما لِّلشََّياِطني  َوََْعَت ْْ َعَذاَب ال   ِع  ْدَنا َلُه

تعددة  الُو  م  نواْ  م يفم  مجلة ما ردلل على احلُمة          

 كب تُو  كالٌَََََََََج تدلل علىكواوالَََََََََماء مبصََََََََابيع  تزرني

نه رشََتمل َد املتَأمل جيوالَََماوي  ذا البَََاُهلماَ اجلاإلضََاءة و

 : على جمموعة م  احلُْ

  : األوَ

َِ   ال   ُْ ِبَمَوا َِ َْ ْ  لَّْو َتْعَلُموَ  َعظِ َوإ نَُّه َلَق نُُّجوم َفاَل َُ ََ ْ َي َ َّ  (ي

يث لو  حبظام غارة الدَة ،       كل جنمة م  النجوم يف موَعها وفق ن    

ات رعُ  هذه النجوم هلا ثبو ،تَغ  مٌكزها الختل النظام الُون  
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يت نعيش اجملٌة الفََ،  ًاُمََحممجََالََه وكمََالََه ْيََث جيعلََه الُو  

 .النظام وغارة يف الَعة ه   ًافيها َر 

 

  : الثان 

ََاهد مج    روََََََََََََْف يف هذه النجوم ،ال ميُ  َ اًلاحن  نشََََََََََ

ََافة و ََا    إف اجلماَ ذلكإىل باإلضَ ََتُيد ماإلنََ نها يف غارات رََ

ْْ َوَعالمَََا تعََاىل اَ َََاالهتََداء  تهََامتعََددة  م  مجل ْ  ُه ت ٍ َوبََِالنَّْج

ْ واملصاي  رتتب عليه جمموعة م  احلُلش ء الواْد ت فا( َرْهَتُدوَ 

ٌََات بل مهات   َبالقُ  واليقني وحن  نؤم   آال  م  وهناك عشََََََ

تعاىل َاَ  لى هذه النجوم ال نعلمهااليت ترتتب عاألخٌى  املصَََََاي

   ْ ََ  تعاىل هلل ا  َغ  ( ََِلياًلال إَوَما َُوِتيُتْ مِّ  اْلِعْل عض بإىل رشََََََ

ماَ  اجَلو،  واًلَ النظام الُون   هو الدَة واإلُْام يف     وما ندركه      

ََ  َفُما  ًاانيثاملرتتبة على ذلك الزرنة و رتزر  ببعض ا  اإلنََََََََََََََ

  ََ ََياء اليت تظهٌه باملظهٌ احلََ ََماء  تعاىلاهلل   إف،  األشَ جعل الََ

  .ُواكبالوالنجوم مزدانة بالدنيا 

 

 : لثالثا

  خيرتق َ هاب ت هائلة ، رَََتُي َدرا لدرهالشََيُا    َذلك 

ََماوات  ربدو وب ليس كل الَغيوالَغيب  ورُل  على َخباربعض الََََ
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هناك ُْمة     بينا حممد  األْادرث َنه بعد بعثة ن     م  بعض 

رتمُنو  ال  نهََْي اسَرتاق الََم     م من  الشَياطني  يف ومصَاي  

ٌَ إال  تعاىل َاَ  ْسَت َّْمَ  َفََأْتَبَعُه شِ   َم   ا د َشار اهلل  وَ( َهاب  مُِّبني َق ال

اء هلا اكب اليت تزدا  بها الَََََََََََََََََم َ  هذه النجوم والُوتعاىل إىل 

لشََََياطني ، ل ًاتُو  رجومل مصََََاي إْذ تنُصََََل منها بعض النيازك

 هاوَد جعل مالئُة الَماوات ،  م  الَم  واألسٌار     الذر  رَرتَو 

ناً   تعاىل  اهلل  بَأنعمه    للذر  ك  بٌها لة اآلرة  وتعاىل  ٌُوا  على َ َّ  دا

ََياطني كلف تعاىل اهلل  ََتخدموا رٌرد منهْ َ  رتُاليف وبالشَََََ ََََََ

ٌََ ولُنه بل اهلل يف اخل  وليس يفودوا بها م  َالقدرات اليت ُز  ْالشَ

تعاىل اهلل َََََتعملوا َدراتهْ يف الشٌََََ ووَرادوا َ  رتعاىل عصََََوا اهلل 

ُذا َاَ هلَََعة اليت َعُاهْ إراها َدراتهْ م  ا علىضََيق وْجَّْ 

ََنده    رُو  هلْ َالبد نهْ خملوَات الدليل ألبعض العلماء ورَََََََََََ

ََلوا م  خالهلا  ََوَ كماهلْ غ  إىلبٌامج رصََََََ مل ا اهلل ونهْ عصََََََ

وَرادوا َ    غيهْ ومتادوا يف ضَََََََََََََالهلْتاهوا يفوتعاىل َوامٌه رٌعوا 

هْ يف لٌمجهْ وذلك عذابلشََهب افجعل اهلل هلْ  رَََرتَوا الَََم  

ََََََّياِطني  وَوَجَعْلَناَها ُرُج  شَََََدَوهلْ يف االخٌة عذاب الدنيا   ۖ  ُما لَِّلشََ

ْْ َوََْعَتْدَنا النار املَََََََتعٌة ،  َيع  عذاب الَََََََو( الَََََََََِّع   َبَعَذا َلُه

ََياطني خلقوا م  نار وواجلا  و على    النارَذلك  ، بهارعذبو  الشَ



 

- 26 - 

  طني م نَبة لإلنَا  فقد خلق   وه  كالُني بالاوتة ُدرجات مت

 . ضٌب به وَ عليه جدار سقطو لكما ،  رعذب به  َميُ   و

زرنها بالنجوم  الَََماء اليت  ََّ ُصََعرتعاىل   اهلل إ واخلالََْة

ما رنُصل   َها تم  مجلتب عليها ترتجمموعة م  املصاي  وجعل

ََياطني  ًام  هذه النجوم ورُو  رجوم ٌََفاتهْ للحد م  تللشََََََََ صََََََََ

 فإنه  َ  رََََََلك طٌق اخل رادَ  مل خصَََََوًَََََْا اإلنََََََا بامل ٌَََََة 

 ةامل ٌََ   هلْ بعض القدراتإك فوم  ذلة يف ذلك سََيجد الصََعوب

ََياطني ليوْومو  عل  َاَ ي َى َلب اب  آدم ((    وإ  الشَََََََََََََََ

التشورق   سوى َا   اإلن علىهلْ  َدرة لُنهْ الاملعصية  إىل ردعونه 

اإلعالم ال تاث  والدعارة فدرث ، بالدعارة يف العصٌَََ احلَشَََبه فهْ 

وَد  .ما ا  لإلنََََا  فيتَأثٌ به هلما على سَََلب القدرة ولُنهما رزرن 

ََلبوا َأتَأثٌ بالشََََََياطني ب جاء يف القٌا  الٌُرْ الٌد على م  نهْ سََََ

ََ ال تعاىل اَ َاملعصَََََية إىل ه هوجلََدرته و ََا َُ ََََََِ َو َُاُ  َلمَّا   شََََََّْي

ٌُ إ  َّ اللََّه َوَعَدُكأَلا ْْ ْْ َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعدتُّْم ُُ ُُْت ْْ َفََأْخَل   َكاَ  َوَما ۖ  ُُ

ُُْ ِلَ  َُ مِّ  َعَلْي ْْ ََ إال  ا  سََُْل ُُ ْْ َدَعْوُت  َتُلوُموِن  الَف ۖ   ِل  َفاسَََْتَجْبُت

ُُْ َوُلوُموا ََََََََُُ ْْ َوَمََ امَّ ۖ   ََن ُُ ٌ ِخ َََْ ٌ ِخ ََّنا ِبُمصَََ َََْ  إ نِّ  ۖ   ا ََنُتْ ِبُمصَََ

ٌُْت َُ ٌَْكُتمُ  ِبَما َك ْْ لظَّاِلِمنَيا إ  َّ ۖ   ََْبُل ِم  و  ََْش ْ  َذاب َع َلُه إ  ( ََِلي

لدره  وماإلنَا   ا ه على سلب اختيار َدرة ل نه الَأبرُصع  الشيُا   
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ََورل  ال ََ ر فهو باق لدىما االختياَرعدو التََََََََ  تعاىل َاَ ا  اإلنََََََََ

 .    (َوَهَدْرَناُه النَّْجَدْر   

 

   عَ َوِللَِّذر َ  تعاىل  َوله ْْ ٌَبِّه  ٌُوا ِب َُ َْ َوِبْهَس َك  َذاُب َجَهنَّ

ُُوُريَها َسِمُعوا َلَها َشه يًقَُْلُقوا ِفإذا اْلَمِصُ     ( ا َوِهَ  َت

َ  متٌد الشَياطني بالَغ  والعبث   إ اإلنََا    ٌدمت، اما  واإلضَال

الٌُُ يف و .عاىل تلٌُُ باهلل كاني م  متٌد الشياط اسوَ   فقد رُو 

َُّاَر َنبَ   َكَمَثل  َغْيث ٍ ََ   عاىل  تَاَ   اللَغة مبعنى التَغُية   ُُ ( اُتهُ ْعَجَب اْل

  ُ رودعونََه  يَ  بََذور النبََات بََاألرَ  والََُُار هْ الزراع الََذر  رَغ

 و ميارس  ْنهُار ألبالُ و َم  املزارع رورَغُونه بالرتبة ثْ األرَ 

وهو لتَغُية  ا وهناك معنُى رالزم  .رة  اآل جاء يف  وهو ما التَغُية  

هو وَغوي للٌُُ ُطوِّر املعنى اللَي د اجلحوومعناه النٌُا  والصََََََََََد 

 جلحود والٌُُا هات ولوازم  منارتقى وََََََََََْبح  له دالالوالتَغُية 

لتَغُية على امبعنى لتَغُية وإمنا امبعنى فقط رَََََََََتخدم  فهو ال

َوِللَِّذرَ    تعاىلَاَ لذلك  ليهالشََ ء الواضََع م  نٌُانه والتمٌد ع 

ْْ ٌَبِّه  ٌُوا ِب َُ ٌ لشَََََََََََََََََََؤو  الذر  ٌب يف اللَغة هو املٌب  واملدبوال( َك

يس فقط َبََدع فهو لربََانََا ثْ وجََدنََا َتعََاىل   اهلل إذلََك رٌبيهْ 

ليت مل رعٌ  اململوء بالعجائب اعلى سََََََََُع هذا الُوكب وجودنا 

الُوكََب  ذاهََ يفتُو  النبََات يف كروم النََاس هََذا  إىل العلمََاء 
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ال فهْ  اإلنَََََا   تُوَّ كيفو احلشٌََََات واحليوانات وجدتكيف و

ٌد فٌضََيات جمه إليتوََْولوا ما و،  ذلكرعٌفو  الٌَََ يف كينونة 

 ًامواطن فيهايجد سَََََََََََََالٌُضَََََََََََََيات  تلكَ  رناَش  ْدَولو َراد 

وهلذا  صَََََََََََمد َمام األدلة العلميةال تول َََََََََََعف رعرترها امتعددة 

وراء  مدبٌةوَوة عاَلة مهيمنة جود اليقني بوإىل  سي ٌُ مقَوراً     

بدَ رٌُُ ، إذا ف هذا الُو  الَََََََُيع يفاإلنَََََََا   َوجدتهذا العامل 

قوله ك ض عالمات االسََََََََََتُهامْداث بعات ََََََََََع له م  خالَ األ

ُُ  َشْيُها مَّ ِْني  مَِّ  الدَّْهإلنَا   ا َهْل َََتى َعَلى تعاىل  ْْ َر ( ْذُكوُراٌ  َل

ََا َخَلْقَناإ نَّا   و َُة ٍ ََْمشََََََََاج  نَّ  اإلنََََََ ُْ ِميُعا ْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه سََََََََِم  نُّ

الَََََم   كلقدرات ببعض ا هوجده وزودَوقه خل ًاهلإ   لهَأب (َبصََََُِ ا 

  إَي  ،منه دة ما يف هذا الُو  لإلسََتُا لهسََخٌَّ و، والُؤاد والبصٌََ 

ة هذا مدميوو جل بقاءَمَخٌة م    م  خملوَاتفيه  بُل ماالُو  

َّمه اهللالُائ    يواناتاحلو واأُلكَََََََََََََََََََجني النباتاتف ، الذي ك

وجعل له ََََََََََا  اإلن جلَها اهلل م  وجدَاألخٌى  ومجي  األشَََََََََياء

إىل   رصََََل ك ةلُونية والتشٌََََرعياجمموعة م  النظْ والقوانني 

ََعيه رٌتبط  ََعادته وَد جعل سََََ  ه بتُامله م  تُامل غ كماله وسََََ

نه  ََي ع  ك النظام الُون  والتشٌَََََرعلى وفق ذلإذا م  املوجودات 

َََختعاىل  ََسَ ََتُيد باآلخٌ  هاٌ بعض املوجودات لبع َ ََها م  ليََ ع َ

ٌ ِلَيتَِّخَذ تعاىل بع ها َاَ   .( ًرا َبْعُ ُهْ َبْعُ ا ُسْخ
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 :  مٌا َ عليه عٌ تَ  را  اإلنَ على ما جيب هَْإ     

ََِف  الل ِه شََََك   تعاىل مٌ بده  َاَ َوجود اهلل ف  :   ا َوهلم

 َ َََََّماَواِت َواأَلْر ٌ  الَََََََ ََا  اإل رلتُ   َجمٌد ( وَفاِط ََنََََََََ يدرك سَََََََ

دلََة متعََددة على هنََاك َواملنعْ ،  هوفتعََاىل وجود البََاري  بٌُُتََه

 استعٌاضها .ولَنا بصدد ذكٌها تعاىل  هوجود

ََا     ردركَبعد      َََخَاإلنَََََََ له ما يف هذا  ٌ  له موجد ومٌب  سََََََ

ََتُادة منه  الُو  و رتمٌد عليها َ  رتب  َوامٌه َما إفهو لالسَََََََََََََََََََََََََ

 ََمني :إىل رنقَمو  الناس ف

   َورَََََ   هوامٌرنصََََاع ألوالدليل وة ردرك اهلل بالٌُُ م  األو

  .عاىل تبٌضوا  م  اهلل  على طبق القانو  اإلهل  وهذا رَعد

    لُنه مبدئيًا هللا  عٌ  إوهو وعاىل تعليه رتمٌد  م  الثان 

  هعقلكدراته رََََخٌ َواه وَ الوَد  هال رُيعَد رشَََك يف وجوده ف

مبعٌفة جوده بواإلميا   إىليصََََََََََََََل لتعاىل تعٌ  عليه يف طٌرق ال

وال رلتُ  تعاىل ه لُدا ْجاٌُا باهلل ،فيُو  كافَََََليْ تالإىل تدعوه 

ََتُاد منلنعْ ذه ابهوجده ورباه َنه َإىل  ها وكرب ، وعندما اسَََََََََََََََََََََََ

لك ْاَ متٌد على اهلل وذ ة بقدرات هائلة وكبَََََََََََََََْبع رتمت  َو

ََ و  واهلل  ال رتعٌفو  علىكث  م  الناس  نهج لى العال رََََََََََََََََََََََ

  َملبتين على اماء بوجوب شٌََُ النعْ ٌ عنه العلبَّوالذي ع الُبيع 

  رب العاملني .هلل   رُو  شاكًٌاَليه جله وعَهذه النعْ َوجدت م  
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،     ثانيهما  

ََا   َاجلزاء الدنيوي ف ََنك يف وج  اإلنََََ ََيق وال َََ وده رعيش ال َََ

تعاىل إليه  ٌُتهرتوجه بُ وملة اهلل بٌبوبيفُل م  جحد النَُان   

إىل اه ومصَََََ ه يف دني ة واالسَََََتقٌارُينََََََرعيش اإلطمهنا  وال ل 

  .خٌاه َجهنْ يف 

 

  ُُوُر وا ِفيَها سَََََََِمُعوا َلَهاَُْلُقإذا  تعاىل َوله  شَََََََه يًقا َوِهَ  َت

ْْ َفْوج  يَهاِف َُْلِقَ  ُكلََّما َُاُد َتَميَُّز ِمَ  اْلََغْيِظَت ََََََأَلُه ْْ َزَنُتَهاَخ سََََََ  َََل

 ٌ ْْ َنِذر ُُ   (َرَْأِت

 :وْا  ر بالنار ببعض األعذاب الُُاتعاىل رصف احلق 

ة وسََََََََلب حنو م  اإلهانإىل  ذاه رشََََََََ ونهْ رلقو  فيها َ 

 اء .االختيار واَتيادهْ بالقٌَ واألجل

هو ذي عرب عنه بالشََََهيق ومساعهْ لصََََوت النار املٌعب وال 

ََا سََََََ   ََم  َر ََََ ََوت املٌتُ  والذي رت ََََ ُو  لليها بقوة إحبهْ الصََََ

لنار هلْ   جٌ اَأَ الوَْف ب الشَهيق عُس الزف  وم  ثْ جاء كما 

إىل خُ ََهْ ْ على النار ثَإىل هْ وذلك لٌفعم  كونها تُور بهْ 

  َعنى رعُ  مواألعلى إىل ْ لُورا  هو الدف  بها. وسَََََََََََََََََََََََُلها َ

 .ُل وبالعُس األسإىل م  األعلى  رالعذاب يف ْاَ م  االستمٌا
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َُاُد   فورانها تُاد تتقُ   النار م  شََََََدة شََََََهيقها بهْ وَ  َت

 امإرَأت  ٌق ولعل ذلك والتُالتميز هو التقُ  ف( َتَميَُّز ِمَ  اْلََغْيظ

ما إه وصَََََََََََََهٌوا فيها كل جزء على ْدلين  النار جتزئهْ َمبعنى 

  عذاب عذاب َد خيتلف عإلنَََََََََا  ا   لُل جزء م  وجودَمبعنى 

الة م  شَََََدة   النار يف َْاآلرة   واملعنى املتحصَََََل ماآلخٌ  اجلزء

بدو منهْ وهلذا َد رلَغ َََََََََب منهْ نهارة اإىل َد وَََََََََْل  فورانها 

 لشدرد ؟نَتحق هذا العذاب املاذا  سؤاَ

ْْ َنِذ  فيَأتيهْ اجلواب م  َبل املالئُة ُُ ْْ َرَْأِت ٌ َََل  ؟!( ر

إال ْ ْينهذ مناص هل وال التوبيو رقصََََد بهتقٌرٌي وهو اسََََتُهام 

إىل ربهْ وليس تُذإىل   الَََََََََََََََبب رعود َباالٌَار بوجود النذرٌ ، و

 . عدم إر اح احلجة هلْ وعليهْ 

 

  تعاىل َوله ْْ  ( ِب  َ  َكالِف  َضإال  إ ْ  ََنُت

لى املنذرر   ع   لد  املُذبني رداً    رُو  مَهذا القوَ حمتمل   

ََالَ بعيد ع  احلق بل ه  انذار املنذرر  َهلْ َي  ََع إو ضََََََ نه واضََََََ

  لمةكذلك إىل ا تشََََََََََ   البُال  لُونه م  ال ََََََََََالَ البني كم 

يهْ بعََََد وَ املالئََََُة يف الٌد علم  َ  رُو  َكب ( وحيتمََََل  

املوافق الْتمََََاَ األوَ هو األٌَب و  اٌََارهْ بََََالتََََُذرََََب غ   إ

 للَياق .
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رُذبو   ال َ  درد  املُذبنيآلرة ا م  األمور املَََتُادة م  

ُذربهْ مبا جاء   تَا لعامة الناس   روضحو َمنا رٌردو  إفحَب و 

تُُ  ىل إحيتاج  وح وكَأنه الاألنبياء والٌسََََََََل غارة يف الوضََََََََبه 

املَََََََََََََََََار العام  هورزاَ  الدعاء اللظهوره البني وهذا امعا  نظٌ إو

 . ةُذرب املنٌُر  للدرانات الَماورلت

 

  ََاُلوا َل تعاىل َوله ََََْمُ  ََْوَو ِف   ُكنَّاَنْعِقُل َما  ْو ُكنَّا َنََََََََََ

َْْحاِب  َِّع  ََ  (ال

خيمة تلك العاَبة الوىل إعندما رُشَف هلْ الَغُاء ورصَلو    

ٌََو  عل   النعْ م فٌطوا به  ى مارندمو  والت ْني مندم ورتحََََََََ

 :العظيمة 

وه ومل ٌاَ عنه فَُأنهْ مل رَمع عنعمة الَم  للحق واإل  

 رُلعوا على ذلك .

ََهْ و هو( ََْو َنْعِقُل  َوهلْ نعمة العقل يف  تبُي  ألنَََََََََََََُ

ت لة على ْقانية الٌسَََََََََََاالنهْ مل رََََََََََََتُيدوا م  عقوهلْ الداَأب

 الَماورة وْدق الٌسل .
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لقٌا  ا كدت عليه آيُ   ََد  و   للعقل َهمية فائقة وكب ة      إ

على ضوء   وعقابًا جيازى ثوابًااإلنَا     َأالقائلة بالٌُرْ والٌوارات 

َْ َكثُ ا ِمَوَلقَََد َذَر تعََاىل َََاَ  عقلََه ُهْ َ  اجِل  َّ َواإل نس  َلَنََا ِلَجَهنََّ

ا َوَلُهْ آذا   ال ََعُي   ال ُربصٌََََََََََََََََََََََََََََِوَ  ِبه َُلوب  ال َرَُقهوَ  ِبها َوَلُهْ

ََِهَك َكاأَلن ُْ الَغاِفلوَ عام  َبل ُهْ َََضلَُّ َُوَرََمعوَ  ِبها َُولَََ ََِهَك ُه  (لَََ

ْْ آَراِتِه َلَعُرَبيُِّ  الَكَذِلَك   وَاَ ُُ ْْ َتْعِقُلوَ لَُّه َل ُُ ْ    وَاَ ( لَّ ُْ ْب ُب ََُْ

 ْْ  (. اِبْلَبأَلَُوُلو اإال ٌُ َوَما َرذَّكَّ  وَاَ(  َرْعِقُلوَ  الُعْم   َفُه

 ََََْ  ْاَ فانظٌوا بلَغُْ ع  رجلإذا :  ع  رسَََوَ اهلل و 

و  إ  الٌجل ليُ :  قله . وعنه، فإمنا جيازى بع يف ََََََْ  عقله

  رَأمٌ باملعٌو  ، وام لصََالة والصََيام اَهل   ، وم  اجلهادَهل   م 

َدر عقله . وروي  علىإال وم القيامة ، وما جيزى ر ورنهى ع  املنٌُ

  اهلل ، إ دره معٌفته  َيمة كل امٌ  وَإ  : ع  االمام عل  

دار وَ يف َدر ما آتاهْ م  العق حياسَََََََََب الناس علىتعاىل تبارك و

اإلشََََََََََََََادة م  آلرات ا رعترب مبا جاء يف  َوٌْي باملؤم   .( الدنيا

م   يهه ال ا  رعٌَ ليُو بالعقل ليََََََََ  على خُاه ورعمل بتوج

 َْحاب الَع  .

 

  ٌَُف تعاىل َوله َُْحًقَفاْعَت ْْ َف َِّع  وا ِبَذنِبه  َْْحاِب ال  ( ا لََِّأ
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ب  نهْ اسَََََََََتحقوا العذاب بََََََََََبَإ  ََََََََََْحاب النار ردركو  

عرتفو  بذلك غ  روهلذا ،  وامٌهَله وورسََتعاىل عٌاضََهْ ع  اهلل إ

خٌة  عامل اآلبل حيق ٌو  يف هْ شََََيهًاعرتافارَََََتُيدو  م   نهْ الَ

ْ املقيهلْ ع  النعيْ  َي بعدًا( الََََََِّع   َََََْْحاِبَفَََََُْحًقا أَل  ورقاَ

 ورَتلزم ذلك خلودهْ يف جهنْ .

 
     

  ُِرَ  َرْخشََََََََََْوَ  َربَُّهْ بِ إ  َّ الَِّذ تعاىل َوله ٌٌَة اْلََغْيِب َلُهْ مََّْغ

ٌ  َكِب    (  َوََْج

للذر   عاىل  تزاء الذي َعده اهلل   املباركة ع  اجل  اآلرة   تتحدث 

 : عا  لَغيب عدة مل، و خيشونه بالَغيب

  الذر  َ ضََََََََََََعتواآلرة تٌرد َ  و : هو القيامة بهَ  املٌاد  

  جزائه م -اآلخٌ    اليومخيافو  موخيافو  سَََََََََََََوء احلََََََََََََََاب 

إال اَل َكِبَ ًة اَل ُرََغاِدُر َََََََََََََََََََِْغَ ًة َو تعاىل، أل  اهلل  - وََََََََََََََََََْابه

َْْصاَها  . [49الُهف /](ََ

 

غيب وهو تعاىل هلل أل  ا :تعاىل اهلل  اخلو  م به َ َّ املٌاد  

ََترت ع  خلقه وال ُر ََبحمََ  ، وال يف اآلخٌة َبُدا ال يف الدنياانه ٌى سَ

عاىل تََََََََْوَّر ولذلك  - لبي اَهل   َتباع -حبَََََََََب عقيدتنا 
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ََى منه رُرة اهلل  ِه َقاُلوْا ََر َنا الل َف يف َوله : عاىل تطلب َوم موسَََََََََََََََََ

ًٌَة و على ََ كتاب خيتي بهْ نزاإكرب م  َنه َأب ،[153]النََََََاء/ (َجْه

  رٌى ولُنه طلب م اهلل الرعلْ َ    موسى  َواْد منهْ ورغْ 

  خالَ تَأكيد ماإلميا   إىللوا ك  رصَََََاسَََََتجابة هلْ  ذلك اهلل

( ٌَاِن َل  َت  ََََََد جَََََاء اجلواب   رٌى وَحمَََََاَ تعَََََاىل اهلل   َ

 يَ - رقوَ الزخمشٌََََََََََََََي ماك-تُيد التَأبيد  ول   [143]األعٌا /

ُِ   ا  ل  تٌان  ًامُلق ٌْ َوَل َُاَنإ    اْلَجَبل  َفإىل نُظ َّ َم ُه َفَََََََْوَ  اسََََََْتَق

ٌَاِن  َفَلمَّا َتَجلَّى َربُّ َّ موسََََََََََََى ََََََََََََِْعًقاُه ِلْلَجَبل  َجَعَلُه َدكًَّت ،  (ا َوَخ

ال مبوازاة    الذات داخلة يف األشََََََََََََياءأل تهجتل  لقدرهو التجل  و

ٌََار ال اإلمام عل   َاَكما  توْيد وتٌمجا  وهو العار  بَأسََََََََ

ْْ   القٌآ  ْدثناما اهلل موجود يف كل شَََََََََ ء كوالقٌآ   ُُ َوُهَو َمَع

ْْ َواللَُّه ِبَم اخلو  م  اهلل و . [4]احلدرد/ (ا َتْعَمُلوَ  َبصَََََِ  ََْرَ  َما ُكنُت

ْ تعاىل  لذر  مدْهْ ، ا البي  هل  َ ، مصَََََََداَه األوضَََََََع ه

ََُرْوُما  ا َنَخاُ  ِم  رَّبَِّناإ نَّ تعاىل القٌآ  يف َوله  ََْم ٌُاَعُبوسَََََََََََََََُا    (ٌ ر

ََا ]  املعٌفة هللٌاتب َعلى مإىل وَََََََْلوا   نهْ َوذلك [. 11/اإلنََََََ

 .تعاىل 

 

ْيا  ُرتاح يف بعض األنه َذ إ : مبعنى الٌَََ يف مقابل العل  

الناس  إلثْ يف ْاَ عدم وجودلإلنَا  َ  ميارس املعصية ورقرت  ا   
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تعاىل  ٌى اهلل ، ألنه ر  ال رُعل ذلك   ه، ولُن  الذر  رُلعو  عليه  

ٌُا  ٌُا وناظ رشَََََََعٌ  هنالَغيب هنا مبعنى َو ، ََََََََلوكه وعملهلْاضَََََََ

وهذا ما ْصل   ،  معه يف كل آ عاىل تبالٌَابة اإلهلية وْ ور اهلل  

ََف   ََدَّرق روسََ ََتميله ملقارفةَعندما َرادت زليخة  م  الصََ    تَََ

 صََََََنْ الذي تعبده ْتى الاملعصََََََية ، وَام  بوضََََََ  غُاء على ال 

  رٌرد َُأنهفاملني ، إن  َخا  اهلل رب الع روسَََََََََََف   فقاَ،  رٌاها

 ََنْ ا  لذي تعبدرنه فتَغُينهَ  رقوَ إ  كن  ختافني الصََََََََََََ

ه ال خيُى فإ َّ اإلله الذي َعبد ْتى ال رٌاك َثناء ارتُاب املعصَََََََية

ََ ء ََه  كما وتعاىل ، وهو  عليه شََ ََف نَََُ ََا   َلْقَناَوَلَقْد َخ ََْ اإلنَََ

ُْ َما ُتَوسََْو ُس ِبِه َن ٌَُب َوَنْعَل َْ َََُُه َوَنْحُ  ََ َْْبل  اْلَور ردليه إُْ [. 16]ق /(ِِمْ  

 . عاىل تالعامل كله يف حم ٌ اهلل و

 

 ضََََََم ه رظهٌ يفاإلنَََََََا     نواراَذ إ:  إ َّ الَغيب هو النية 

ََ ََها هابع َََ ُْا ألو ،اآلخٌ  ورُتْ بع َََ ََُل رو ، أل َّ  عمالهالنوارا ُتشَََ

ية روح العمل، النفََََََََاد لنواراه ، اخلارجية ه  َجاإلنََََََََا   َعماَ

ات وإمنََا نيََإمنََا األعمََاَ بََال  كمََا ورد يف احلََدرََث ع  النيب  

ُُل ِامٌ   ما َنوى  .(ِل

ٌََرك له وبعض هذه النوارا تُو  هلل وْده  ثاب عليها، في ال شَ

ور ََُْ َََا  اإلن رتصََدقولذلك   ، باألجٌ الُب  واجلزرلاإلنَََا  
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هذه ال ََميمة ، و عمل طيب وَََْ  هوو،  ذه الصََدَة دف  البالءهل

اهلل إال  رٌرد ف َََل َ  رتصَََدق والاأللُ   ، ال تنايف القٌبة هلل تعاىل

قادرٌ بق اء  ه ، بل رٌرد َ  جتٌي املدف  البالء ال رٌردوْتى تعاىل 

األف ََََََل م  ضََََََْ  وذلك هوتعاىل اهلل ال إ، فهو ال رٌرد  اهلل وَدره

وتُو  خالصة   ُلقة هللاملعبودرة ال ْينهذ تظهٌأل  نيته ال مائْ  

مصََدر نها إغْ ر ، مَََترتة وخمُيةهذ ْينوه  .  ال تشََوبها شََائبة 

 ل  لى بوضََََوح يف تصََََدق اإلمام عجت و ماوه األعماَ العظيمة

َّد الذي و،  باخلامت م  العلْ َ َّ اىل تع لهٌاتب اإلخالص َعلى م ج

نزَ تمل و،  َ ِفيه آرةتصََدق بَََبعني خامتًا ك  تنز   غ  اإلمام 

 عنه لٌُرْ رعرب ٌآ  الق. واهلل تعاىل ا ه  كت مل الَغارة     أل َّ فيه 

  ِلَوْجِه اللَّ  إ نََّما نُ  تعاىل  اَ َ اهلل إال رٌرد   نه ال َأب ْْ ُُ  الِه ُِْعُم

ْْ َجَزاء َو ُُ ٌ رُد ِمن ُُوُرا الُن رتتب إ  لإلخالص مقام ت . [9/اإلنَََََََا ](شََََََُ

َْد العلماء  َد نقلو، احلياة الدنيا  ردركها املٌء يف العليه مثار 

رَأت  للح   آلخٌ ا ميوت َبل  م َأ َّ ب اتُق م   عامل آخٌ   َنه  الُبار 

له          وفعاًل مات   ، الربزخعامل  يف  يف عامل الٌُرا وخيربه مبا ْدث 

ولُنه تَأخٌ  ،   رٌى ْدرقه العامل رنتظٌ كاآلخٌ  ، وبق  َْدهما

هو يف مقام يف عامل الٌُرا و رآه ، ، وبعد فرتة زمنية طورلة عليه

اَ الُرتة تَأخٌت عل َّ ومل تَأتين طو ملاذا ، فََََََََأله : شََََََامو وعظيْ

  .ْ دائْ وراْة تامة املاضية؟ فقاَ: ألنين َعيش يف نعي



 

- 38 - 

َََأله  ََل  على هذا النو: فََََ ََبب ب   ذلكَ هلوعيْ ؟ كيف ْصَََ ََََ

 . فقاَ: ال ؟ الُث ة  مؤلُاتك

ا عمل  فقاَ : ال ، وإمن ك ؟ذلك بََََََبب تدررََََََ  َهل و: فَََََََأله

 . اًل كا  موردًا لٌضا اهلل تعاىلعم

  رف  مقامك؟إىل ي َدى العمل الذ ذلك: وما هو فََأله

 وكا  ، ألرام يف إْدى الَََََََََََُكم م  افقاَ: كن  َسََََََََََ  يف رو

املاض     صادي واملعيش  للناس يف  كا  الوض  االَت  - عندي تُاْة

ََرتو  هذه الُواكه بالعدد و يف بالوز  كما ه وليس جيعلهْ رشََََََََََ

 ٌ رتيمًا م   رَر  طُاًل  الٌُرقوَثناء سََََ ي يف - عصٌََََنا احلاضََََ

 تقوَ: را مهَو ،   تشََرتي له تُاْة، ورُلب م  َمه َ َمه وهو ربُ 

كُبٌت إذا و ، ُننا شٌََََََاء تُاْة لك، وال مي ، َن  ال َب لك ولدي

ََتُي  َ  تشََََ  تُاْة اليت رقوَ العامل: إ َّ تلك الو،  رتي تُاْةتَََ

له ، َليب ْ رقَّ ا رَر  ْالة الُُل اليتي، ومل اشرترتها كان  لعيال  

فُان   ، اهلل تعاىلإىل ا فقدم  له التُاْة وَصَََََََََََََََدت التقٌب به

ْ الذي هذا النعيإىل ََََََْول  وتلك التُاْة سََََََببًا لٌفعة مقام  و

ََ ََداق َوله  .ه َعيشَََََََ َرْخشََََََََََْوَ  َربَُّهْ  إ  َّ الَِّذرَ  عاىل توذلك مصَََََََ

وخالصََة هلل س و  هلْ نية مَََتورة ع  النا، َي إ َّ الذر  تُ(ِباْلََغْيِب

َََي عاىل تجزاء عظيْ عند اهلل  هلْتعاىل  هلْ َغٌُ يَ  اهلل سَََََََََََََََََََََََََ

آلرة ا وَد ذكٌتُارا ، ورتجاوز عما َََََََََََََََْدر عنهْ م  هُوات وخ 
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اجلزاء و،  عظيمة املَغٌُةَ َّ تلك ذلك  رعينو،  بالتنُ  (املَغٌُة 

ٌ  َكِب  َو  اك َمٌ آخٌ وهو بَََل هنَََ ،فقط املَغٌُة ليس هو   ( ََْج

ل على لرد فذلكَأنه كب  عندما رصََََََََََف شََََََََََيهًا بتعاىل  واحلق

 فهونه َليل عندما رصف شيهًا بَأ   اىل تع، كما َنه  عظمته وكثٌته

تَََاُع اْلَحيَََاِة َفمَََا َم تعََاىل قولََه كرََدَ على حمََدودرتََه وْقََارتََه   

ٌَِة     َيا ِف  اآلِخ ه ذلك  ل ابالقليل رق    وهذا ،  [38] التوبة/  (ََِليل  ال إالدُّْن

ٌ  َكِب  َلُهْ مََّْغ اجلزاء الُب ،  ٌٌَة َوََْج ُِ ) . 

 َوله تعاىل ََ ُّوا  ٌُوَوََسََََََََََََِ ْْ ََو  اْجَه ُُ ْ  ِبْوَل َذاِت ا ِبِه إ نَُّه َعِلي

ُْ َمإال الصُُّدور    ُِيُف اَرْعَل   (ْلَخِبُ  ْ  َخَلَق َوُهَو اللَّ

ََُات ذ يف هاتني اتعاىل حدث اهلل  ََُة م  ََََْ اته آلرتني ع  ََََْ

ال رعزب ع  علمه  ، عامل بُل ش ءتعاىل  فهو،  املقدسة ، وه  العلْ

لج يف األنُس م  ما خيت ئ ع  علمه بُلتنباآلرة  وهلذا فإ ، شََ ء 

 ما بعد ذلكَأت  ر، ثْ اإلنَََََا   جودوإْاطته بو األفُار واخلٌُات

ُْ َمْ  َخَلَقال إ  تعاىل  ْاطة بقوله     على العلْ واإل رُو  دلياًل  َرْعَل

ُِيُف اْلَخِب  ََتدالَ على َنَّلتُو  مبثابة الربها  واال (َوُهَو اللَّ  هسََََََََ

ج يف نََََََُه وما خيتلاإلنََََََا   هعامل وحميط بُل ما رٌُُ بتعاىل 

 ، وذلك م  خالَ دليلني:  وعقله

بدَت اآلرة  د بدَتوَ :للموجودات خلالق هو اتعاىل  هَنَّ    األوَ  

 لقه.  تعاىل لعلمه در  باستُهام استنُاري رنٌُ على اجلاْ
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  : معنياللُيف  : يف خب لُتعاىل َنَّه     الثان   
 

 َه  كل وواللُافة عُس الُثافة  : : هو الدَيق الٌََََََََر األو

،  ًاانيََّي ال رشََََََََََََََغل ْيُزا مُ ، وجود ليس له طوَ وعٌَ وارتُاع

ََا و ََتمل يف علمه على هذ اإلنَََََ ت ختتلج يف خلجاا املعنى فله رشََََ

 رشَََََََغل ُل وجود العليه ف و ، ه  لُيُة ودَيقة وسٌََََََرعةونَََََََُه 

الئََُة ، فه  يف مثََل وجود اجِل  ، واملنُلق عليََه لُ ًامََُانيَََّ ْيزًا

ََُة : إ َّ كل وجود جما َاَ وجودات جمٌدة ، ولذا ٌد رُو  لُالسََََََََ

اجل   ذا فََإ ، ولََ الُثََافََة هوعلْ ، أل َّ الََذي مينعََه م  ال عََاملًََا

ََياء ولُ ُث واملالئُة وجودات عاملة، وحميُة ب   إْاطتها م  األشَََ

ََاك   ََدودة. وهنَ ََة و حمَ ََادرَ ََة وجودات مَ ََا لُيَُ ََا لُنهَ ََات مليكَ ٌُوبَ

بل ْتى بعض  ،  ميُنها َ  تدركها، فالعني العادرة ال والُ وسََات

وجودات اللُيُة املوجد هلذه امل هوعاىل تاهلل و.  اجملاهٌ ال تٌاها

ََواء كان  جمٌدة كاملالئُة واجل  َ ََات سَََََََََ و مادرة كالُ وسَََََََََ

 .ٌ اليت تٌى باجملاه وامليٌُوبات

 

  ألنها جمٌدة تعاىل هه  ذات : للُيفم  االثان  : َ َّ املٌاد ،  ،

َ َّ بعض  بل ه  يف غارة التجٌد ْتى ، ًامُانوالفال تشَََََََََََََغل ْيزًا 
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تجٌرد ، وهذا   جمٌد ْتى ع  معنى العاىل  تالعلماء رقوَ : إ َّ اهلل  

ُِيُف هو الذي رُو  يف َ َّإىل ، رشََََََََ   معنُى دَيق  غارة اللُف اللَّ

 . تعاىل    ما عدا ذات الباريأل َّ كل لُيف مبعنى الدَيق والٌَر

 م  الُثَََافَََة وي حنوًاتحيرٌة لَََذاتَََه املَغَََافَََاللُيف يف املوجودات 

ََبة هلل ، وَما ا والتعلق واحملدودرة فال حمدودرة عاىل تللُافة بالنَََ

ما  معنى اووجودات . ملهلا ألنها حميُة بُل موجود م  ا        للُيف إ

هو  بََهاد ، وإمََا َ  املٌ َيقََةهو املوجََد للموجودات اللُيََُة والََد 

 مٌاتب التجٌد . ٌدة بَأعلىاجملالذات املقدسة 

شََ ء بخلربة م  ميتلك افمعناه ،  على وز  َفِعيلاخلب   وَما

ُْ َمْ  َخَلَق َوُهَوَرْعإال   اآلرة  ىلإعندما نٌج  واألشََََََََََََََََََََياء .  م   َل

ُِيُف اْلَخِب  عََامل بََُل  عََاىل تد َنهََا تربه  على َ َّ اهلل جنََ ،(اللَّ

ُ فهو  ، ش ء لُونه لُيًُا خب اً   ، َي ف واخلربةرعلْ التصافه بالل

ََف  لُونهتعاىل  هإنَّ اخلالق تعاىل و هإذا  رعلْ بهافهو  كبذلرتصَََََ

هلل جياد اإَ َّ  فهْ د م ب ، وال عامل بها هوو املوجد واملبدع لألشََياء ،

ََياء تعاىل  ََبه اللألشََََََََ مبعنى تعاىل  هادجيإ، أل َّ  هلاادنا جيإ رشََََََََ

ا هو جتمي  املواد التجمي  ، أل َّ دورن عنىمبجيادنا فهو إ ماَاالبداع 

ليت نصََن  منها َما نُس املواد األسََاسََية ا، و فينتج لنا شََيهًا معينًا

، تعاىل اهلل  و، واملوجد هلا هجيادها إاألشََََََََََياء فليس لنا َي دور يف 
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هلا   لقه لمه وإْاطته بُل األشياء رَتدَ على ع تعاىل  نهإفولذا 

. 

َوجد تعاىل  هنَّإ:  بَأ  نقوَ وميُننا َََْياغة الدليل بنحو َدق ،

ََياء وجعلها مٌتبُة به ،  ََتقالَ هلا ع  الاألشََََ ََة ،  هاتذ اسََََ املقدسََََ

َََأ  و  مََا عبَّ وذلََك   إبََل  ، جودهََا تعلق  ورابطٌ عنََه العلمََاء ب

ََة حبيث لو اهو عني الٌبط با هاوجود ْقيقة نُك لذات املقدسََََََََََََ

 ًَََََََََََََا.   تعود املوجودات عدمًا حمالذات ألدى ذلك َ م  ارتباطها

 ٌ ر الذي رصدر  النوف،  ب املعنىوميُ  توضيع هذه النقُة مبثاَ رق

ٌََََََََاج ال ومبجٌد َ  نُُئ النهما رَأت  مم  املصَََََََباح َو الٌََََََََاج 

،  َو املصَََباح ارتباط  تعلق  بالٌََََاج هد، أل َّ وجو ربقى للنور وجود

دسََََة هلل اُ بوجود الذات املقوجود اخللق هو نُس االرتب وكذلك

َهََل   كالم َئمََة هو نََدعيََه ، بََل افيًََا زجتعََاىل، وهََذا الُالم ليس 

 .ْيد مو  معان  التوالذر  رُه البي  

ة والعلْ م  القََدرات اهلََائلََ  عجََبتَ َّ بعض النََاس  ولََذا ورد

قام العصََََمة منه مل رَََََتوعب أل  الصََََادق الَغزرٌ لدى اإلمام

ألشََََََياء غلو ، ا على هالقوَ باطالع  َرٌى   بع ََََََهْ إبل  العظيْ

ََ الَََِّذي ِعنَََدُه ِع تعََاىل َولََه وكَََأنََه مل رقٌَ  ُِتَََاِب ََََََا ْ  مَِّ  اْل نَََا ْل

ٌَْتدَّ ََْبَل ََ  َر ٌُْفَك آِتيَك ِبِه  ٌََ  ، (إ َلْيَك َط فآََََََْف ب  بٌخيا َْ ََََ

اوز َََََََََََُني يف زم  َصََََََََََ  ال رتج  فلإىل عٌش بلقيس م  اليم  
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ََ  خ ه كان  عندهذه القدرة اهلائلة اليت، وحلظة  ََعة ليََََََََََ اضَََََََََ

 البي   هل   َ  تقاس مبا عند َئمة       النها  إم  للموازر  املادرة    

عظْ اسََََََََََْ اهلل األ َ   اهلادي  ، ولذا ورد ع  اإلمام م  العلْ

َ  له ٌ  فتُلْ به ، فاخنٌثالثة وسََبعو  ٌْفًا كا  عند آََْف ْ

ىل إٌش بلقيس ْتى َََََََْ ه األرَ فيما بينه وبني سَََََََبَأ فتناوَ ع

ه طٌفة عني وعندنا من سََََََََََليما  ثْ انبَََََََََََُ  األرَ يف ََل م 

، (1  (َغيب مَََتَأثٌ به يف علْ ال اثنا  وسََبعو  ٌْفًا وٌْ  عند اهلل

الذي كا  و،   هلْالَغزرٌ ع العلْ اهلائل ورة توضَََََََََََََََََاالٌوو

ََدرًا  ََاءل لتعجب الناسمصََ  هْ؟  وهل  َنى هلْ هذه العلومو  فيتَََ

اإلمام ىل إ   األسََََََََََََََََََََََهلة روجَّهوَد كا  هذا النحو ميف زرادة ؟ 

ََادق   ب  ، َاَ: ْدثين عبد اهللإبٌاهيْ األ ٌي فيجيب ، الصَ

َخربن  :  ل  ألب  عبد اهلل  اد، ع  عبد اهلل ب  بُ ، َاَ: َ

 . عْنزاد ألنُدنا؟ َاَ: ن َبو بص  َنه مسعك تقوَ: لوال َنا

ََيهًا ََوَ اهلل ل َاَ: َل : تزدادو  شَََ إذا  ، ؟ فقاَ: اليس عند رسَََ

 . 2( ا ْدرثاوإلين،  وْيًا رسوَ اهلل إىل كا  ذلك كا  

ََل إليها  تناالعلوم اجلمة املوجودة عند َئمف  ال رصََََََََََََََََََ

ََا   لْ لُدن  م  عامعات العامل ألنَّها درس يف َرَى ج ْتى لواإلنََََََ

.   مللمعصَََََوإال  رتحصَََََل حيتاج للُف خاص ال -تعاىل اهلل 
                                                 

 ١٩٢الصفحة  - ١ج  -الشيخ الكليني  -الكافي  1
 ٤٢٣الصفحة  -الشيخ الطوسي  -األمالي  2
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باهلل العل   ال إوَ : ال ْوَ وال َوة ، عندما نق   معنى احلوَلة هو و

ة ه  منه  ي  ما عندنا م  َدرات وَو      َ َّ مج امعناه     إف العظيْ ، 

 - لعل  القدرٌابباالرتباُ إال ت فال شَََََََََََيهية لعامل املوجودا تعاىل 

  موجودة وثابتة هاتأل َّ ذ اإلنَا  ائْ بعٌَ َفهو اإلنَا    ما علَْو

 رتقوم بها ويف الذي رعٌَ على الذات   م  الُفوتُُ ه  هعلم ما  َ، 

ا رتقوم العٌَ وَوجد املوضََََوع وكل ماجلوهٌ وَوجد تعاىل اهلل ، و

ََوع ََب اإلتاتعاىل  وهو.  به املوضَ ََه رة رنََ ٌََ ،  نحوبجياد لنََُ مباشَ

َكَمَثل    ىل تعاَاَ ،    مباشٌََََََغ بنحوَََََََُه نإىل خٌى رنَََََََبه َو

َُّاَر َنَب ُُ اه بينما نُاإلنََََا   على طلق الزارعَفهنا  (اُتُهَغْيث ٍ ََْعَجَب اْل

ْْ َتْزَرُعو تعاىل رة َخٌى َاَ آعنه يف  نَب ف (وَ ُه ََْم َنْحُ  الزَّار ُعَنََََنُت

ََحيحة ، وكلتا ال تعاىلإليه الزرع  ََبتني َََََْ  لهٌجعهما ، أل َّ م نََََََ

فجمي  هذا ال إ  الُيض اإلهل  و، ولُ  توجد واسُة يف تلق  تعاىل

عظيمة  هذه ْقائقو. عاىل تالُو  خاضَََ  لََََلُة وهيمنة الباري  

 لقٌآ  الذي خلُه  ِعدَ ا  لُونهْ، البي   َهل    م  فٌُنُهمها  

 هلذه األمة .   النيب

ُّ  تعاىل ه والنتيجة اليت نصَََََََل إليها يف َول ْْ ََو  َوََسَََََََِ ُُ ََْوَل وا 

ْ  ِب ٌُوا ِبِه إ نَُّه َعِلي ا لْ بُل مرعتعاىل  ه  َنَّ، ه(َذاِت الصََََََََََََََََََُُّدور اْجَه

ََا   خيتلج يف نُس خالقًا موجدًا  نهلُوبُل املوجودات  ورعلْاإلنَََََ

 . هابخب ًا لُيًُا ونه لُوه  مٌتبُة به ، و،  هلا
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   َذُهَو الَِّذ تعاىل َوله ََ ُْ اآلْر ُُ َََُوا ِف  ي َجَعَل َل ُلواًل َفاْمشَ

َِِه رَِّمَناِكِبَها َوُكُلوا ِم    . (ورالنُُّشوإليه ْز

ََْدى النعْ تتحََدث ع  إاليت آلرََات ا اآلرََة املبََاركََة م  غٌر

يَََََتُيد  لتَََََهيل وتذليل األرَ  مة نعوه  اإلنَََََا    الُربى على

ٌكة ْوَ ، ْ حٌك ثالث ٌْكاتبالٌغْ م  َ َّ األرَ تتف،  منها

َنها ال إلنظام الُون  ، نََََُها وٌْكة ْوَ الشَََمس وٌْكة م  ا

ََبة لإل  َتُاد  ََا  تُو  ثابتة بالنَََََ ََتُادته منهالنَََََ ولذلك  ، اسََََ

 هو، و إلنَا  الذلوَ الذي رَتُيد منه  باحليوا  اتعاىل شبهها اهلل  

ُمذلل  نهام،  م  احليوا  ََََََََََْنا َأل َّ هناك تشََََََََََبيه رائ  ودَيق 

ََا  كاإلبل والبَغاَ واحلم  ر ََتُيد منه  لإلنََََََََ ََتُي  َ  رََََََََ ََََََََ

ََد  وميتُيه ََه ومقاَََََََََْ له  اََي ذذلوَ ، فهو  هوحيقق به َغٌاضَََََََََ

ُمذللة ،  وإ  و لهسََََة ليَََََ  مُيعة   يوانات مُرتْ ومنها،  ومُي  

ََا   ا ك تقصَََد َ َّ  باركةاملاآلرة و . حو مامتََََلًُا عليها بناإلنََ

َََََا  رَََََتُيد  مَََََخٌ لإلن هاي  ما فيَ َّ مجمبعنى ،  األرَ ذلواًل

 قيق َغٌاضه.مقاْده وحإىل منه يف الوْوَ 

َ متحٌكة ت رمااذ وْلبة َو  األرَ خشنة إ  بعض  َد رقاَ

ََة ج ةو درجة بٌودَارتها عالية جدًا َو درجة ٌْ دًا حبيث ال منخُ َََ

ََتُيد منها  ََا رََ ََية ويف ا متحقق يف بعض الٌُة األهذو،  اإلنََ رضَ
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لقٌآ  ذلوَ ا فصََع عنهَكما هو  كربالقَََْ األا  إال ،  ََََْ منها

ل ْتى ب حقيق مقاََْده وَهدافه االسََتُادة منه يف هوسََهل وميُن

 دًاجنخُض احلٌارة الذي الرَََََََََََََََتُيد منه بنحو مباشٌََََََََََََََ كامل

ََتُيد منه بنحو غ ٌََ كما والعال  الربودة رََََََ   ذلك ثبَ  مباشَََََ

احليوانََات  ثََابََة مبجعََل األرَ تعََاىل  اهللو، حبََاثهْ َالعلمََاء يف 

نها َإال لينا وذلوَ لنا إوم  كونها منقادة ا لينإ الذالة لنا واملنقادة

ح  الوجود  ذ كلإذلك  هاال ميُنو ع  َدرته وسََََلُتهمل ختٌج 

ََّماَواِت َواَوِللَِّه ُم تعاىل اَ ، َ وهيمنته املُلقةسلُته  َ  أَلْلُك ال ْر

ألرَ والتصٌ  الُامل  م  امللُية ل وهذا النحو (اللَِّه اْلَمِص ُ إىل َو

ََا  ا خالفإذا لٌبان  بها ميُ  َ  رُو  حماًل لالنتقام ا إلنََََََََََََََََََََََََََ

ْ  فيه   القوانني اإلهلية  وجترب،  دث ذلك م  َارو  الذي طَغى   كما 

َُْنا ِبِه َوبِ  فَلط اهلل عليه األرَ فخَُ  به     ََ ََأَلَدار ِه اَفَخ َفَما  ْر

ٌُوَن ٌ رَ ُه ِم  ُدو   اللَِّه َوَمَكاَ  َلُه ِم  ِفَهة ٍ َرنُص   ( ا َكاَ  ِمَ  امُلنَتِص

 

  َمَناِكِبَها َفاْمُشوا ِف  تعاىلَوله)  

بعض  اََالََََََََََََََََََ  يف مناكبها ، باحلٌكة وتعاىل اهلل رَأمٌ 

هو ظهٌ  ُ  الظاهٌ َ َّ املناكباملٌََََُر  َ َّ املناكب ه  الٌُق ول

ََعى ون، أل َّ اهلل ملا جعل األر األرَ ََََََََ  يف َ مذللة َمٌنا َ  نََََََ

ََتُيد منها بُل ما مي مناكبها دلل ت اآلرةو ،م  ذلك ُننا ، ونََََََََ
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 املقُ وي حيت. و تحصََََََيل الٌزق لعلى حُيز الَََََََع  واحلٌكة  

ََخٌ األرَ لناتعاىل  ه  َ َّ اهللعلى ْيثية بالغية  ، ولُنه مل  سََََََََََ

ه وال رُلب جيلس مُان   اليدر  ووَأ  ربقى مُتباإلنََََََََََا   رَأمٌ

ناكب هذه َمٌنا َ  نَََََََََََعى يف مإمنا وربقى منتظًٌا له ، بل الٌزق 

 .  رزَهاألرَ ك  حنصل على 

 َأليت رتهيا بني كث  م  املخلوَاتواإلنَََََا   وهناك فٌق بني

تلك إلنَا   ا اهلل ىبينما َعُ ، هلا رزَها م  دو  جهد وسع  منها 

لَََبل املتعددة اإىل ٌُ بها ورصََل القدرة اهلائلة اليت رَََتُي  َ  رُ

الُاَات املادرة  إىل، باإلضَََََافة  لعقله  او الٌزقإىل اليت توَََََْله 

ََتُيد منها يفرواملعنورة اليت َعُاه إراها ك   حقيق  ُعَّلها ورَََََََََ

ََده  ََه ومقاََْ ََل  تعاىل وهو.  َغٌاضََ رزَه م  ليه إَادر على َ  روََْ

على ا  اإلنَََََ َت ََََ  َ  حيصََََل، ولُ  احلُمة اإلهلية ا دو  جهد

، وَد  ألسََََََََََبابله ا هيَأ اهللحٌك ا فإذاحلٌكة ، بالَََََََََََع  ورزَه 

م  و، ه ما رٌردإىل ال رصََََََََََََََََََََل رُلع يف ٌْكته و لُنه الرتحٌك 

ََببل رهيئتعاىل   اهلل إف ذلك ََب وال آخٌ م  ْيث ال حي ًاه سََََََ تَََََََ

اهلل  هيت َمٌعى باألسباب الُبيعة ال َطاع اهلل وحٌك وس فإذا رتوَ  

ََيدة هاج بها اعيل َم نيب اهلل إمس ٌ ، كما كا  ذلك م  الَََ

  ال  صََََََل  على املاء م  ْيثْفقد ،  عندما سََََََع  وحٌك
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سَََعيه تُتع واإلنََََا   ٌْكة  إذ . ، م  ٌْكة رجل  ابنها تتوَ 

 له َبواب الٌزق .

بالَََََََََََََََََََََع   مٌَبعد َ  تعاىل نه إف اآلرة  وهو ما رك زت عليه

إلنَََا  ا ، ربط رزق الٌزق واملشََ  يف مناكب األرَ للحصََوَ على 

 رََََعى خلامل الذي ال رتحٌك وال، ولذا جند َ َّ ا بََََعيه وٌْكته

اَبتََه طيبََة يف عََ رََُدح ورتعََب فََإ َّ  مغ  موفق يف ْيََاتََه ، وَمََا 

 .  الدنيا واآلخٌة

َجل  املشََََََََََََََََ  يف مناكب األرَ م  رَأمٌنا ب ملتعاىل اهلل   إ

وسَََََيلة  احلصَََََوَ على الٌزق لُ َّ، وفحََََََب  احلصَََََوَ على الٌزق

َما اهلد  ، و ٌ األرَك  رعمَّ واسَََََََََتمٌار ْياتهاإلنََََََََََا   لبقاء

 لنشََوراإليه تعاىل  هنَأالعلْ ب فه نَََا  اإل والَغارة اليت رصََل إليها

 رنبهعاىل ت وهو اته وسََُناتهعلى كل ٌْكاإلنَََا   ك  حياسََب

ع َ َّ هناك َََْحي،  ه هد  وغارةبَأ  سَََعيه البد َ  رُو  لاإلنََََا  

ا ولُنََه َََدراتََه يف احليََاة الََدنيََم  النََاس رُور إمََُانََاتََه و ًاكث 

، وهذا  هاوال روجد عنده غارة غ  ، ولتحصيلها  رَعى للدنيا فقط 

ة احلقيقية الَغاراليت ه   آلخٌةلتناسَََََََََ  الو الََََََََََع  حنو الدنيا

َ َّ اإلنََََا   ترباعإذا  ماَ،  لشَََقاءاخلٌََََا  واإىل اإلنََََا   روَََْل

ََيلة للوََََْوَ   ََ ه، فإنَّ اآلخٌةىل إالدنيا طٌرق ووسََ و  رصََََعد يف سََ

 على  إهلذا فو.  ا  اهلل تعاىلمدارج الٌَ  والََََََعادة والُوز بٌضَََََو
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ََا    العواَب يف م  التُُ ،  ياَ  رَََََََََََعى ورتحٌك يف الدناإلنَََََََََ

ََعيه ورتذكٌ ََور بني  والَغارات واألهدا  م  سَ ََاب والنشَ ردي  احلََ

 . َام به م  َعماَ عما هََألالذي رتعاىل اهلل 

 

 ََّماء ََ   ََََِمنُتْ  تعاىل  َوله ُْ اأَلرْ  مَّ  ِف  ال ُُ ََِف ِب ََ َرْخ

  (ِهَ  َتُموُر فإذا 

اهليمنة بالٌَابة اإلهلية وا  اإلنَََََََََََََ الشٌََََََََََََرُةاآلرة  تذكٌ

ى ََْدوده بعََدم التعََدي علتعََاىل  واخلو  منََهتعََاىل لََه املُلقََة 

 لتقوَ، األرَ ل نُاري ألهإاسََََََََََََتُهام برة اآل لتزام بها . وتبدَواال

  بُْ ؟األرَ تعاىل  : هل تَأمنو  م  َ  خيَف اهلل هلْ

  : لعلماء يف هذا املقُ  عدة َراءلو

 : األوَ

تعاىل اَ َفإذا   

َََََّماء  على هذا  رهيم  تعاىلذلك َنَّه يعين ف (ََََِمنُتْ مَّ  ِف  الَََََََََ

 ْ لى األرَ  ع تََهم  بََاب هيمنو ، النظََام الُون  الََدَيق والعظي

 .  عاىل ت  الَماء ه  مُا  للحق َإىل وليَ  تش   وم  فيها

 

 : الثان 

 لذي رقبض األرواحملك املوت اك،  
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ٌ   و،   هلا مالئُة بقية األمور الُونية اليتو النار اليت عليها تَعة عش

ٌُ   تعاىل َاَ   تدبٌها وتدرٌها      ٌَاِت ََْم ْ هل َمنت فيُو  َوله   (اَفاْلُمَدبِّ

ودهْ اهلل ز ء وهلْ َدرات فائقةهؤالء املالئُة الذر  هْ يف الَََََََََََما

   خيَُوا بُْ األرَ . بها ورَتُيعو  م  خالهلا َتعاىل 

عنى متوج أل َّ ترتدد مب هواملقصَََََََود من ( ِهَ  َتُموُرفإذا   َوله و

ليت فيها رعيش يف املناطق ا م  ذلكورشَََََََََََََعٌ ب امَلَور مبعنى املوج

ينة وال رلتذ ٌ باهلدوء والٌاْة والَََُال رشََعْيث ، بٌاكني وزالزَ 

 وذلك ، عيش االضٌََََََُاب واخلو ربل  ، بَأي شََََََ ء م  األشََََََياء

األرَ له ل سَََََهتعاىل  َّ اهلل تذك  لإلنََََََا  بَأنه على الٌغْ م  َ

ََتُادة منها تعاىل ليه إَ َّ َمٌها رٌج  إال  ، ك  رتمُ  م  االسََََََََََََ

ُِ اللَِّه الَِّذي َلُه َم  ٌَا َََِ َََََّماَواِت َوَما ِفََْ َ  أَل  اا ِف  الَََ اللَِّه  إىلإال ْر

ََ ء  (َتصَََُِ  األُموُر إليه ، بل  ذا فقطاهلل ، وليس هإىل رٌج   فُل شَ

اإلنَََََََََََََََا   تعدىفإذا  (ىَربَِّك اْلُمنَتَهإىل  َوََ َّ تنته  األمور تعاىل 

َنه  مبعنىه نََََََُ  له وسَََََُن  بذلك   َأاطموتعاىل على ْدود اهلل 

َّتعاىل َم  مٌُ اهلل  ََخط اإلهل  َ نع ََه للَََََََََََ تعاىل اَ ، َ َََََََََََُ

ٌَ الل ِه َفاَل  ُْ ٌَ الل ِه َََفََأِمُنوْا َم ُْ ٌُوَ ال إ َرَْأَمُ  َم َََِ  َاَ (اْلَقْوُم اْلَخاسَََََََََََََََََ

ََيد الُباطبائ     فإذا عاىل: حيتمل هنا يف َوله ت )ر ه اهلل(الََََََََََََ

، بل فقط   الدنياالتعذرب ليس يف عاملهو  هنا امَلَورَ َّ  ( ِهَ  َتُموُر

أل َّ األرَ  ،ال رُو  هلْ اسَََََتقٌار   يف َبورهْ وضَََََ  هؤالءإذا ْتى 
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تعاىل نه إفذا، . وهل هلْسََََََو  متوج بهْ وت ٌََََََُب وتتحٌك وتزلز

،  هعم ذابه م  خالَ الٌُُ بن نتعٌَ لنقمته وع   رذكٌنا ك  ال  

 تحققرواخلالص م  العذاب  ، اضٌَََََََََََُاب األرَإىل الذي رؤدي 

ََا   بانتباه ََإىل اإلنَََ ََتَ َّ اسََ قٌاره فيها تُادته م  األرَ تُو  باسََ

،  عام بنحو هنعمعلى تعاىل  مداومته واسََََتمٌاره على شٌََََُ اهلل م 

تََََََتحق  م  النعْ اإلهلية اليت لُونها األرَ بشَََََُل خاصعلى و

قيقة تذك ًا بهذه احل   املؤمنني إمامنا َم َاَالشٌُ والثناء 

ٌته سَََََََله ليََََََََتَأدوهْ ميثاق فُفبعث إليهْ َنبياءه وواتٌ إليهْ ر 

 . (ْ دفائ  العقوَوليذكٌوهْ منَ  نعمته وليث وا هل

ذك ه وسََائل اليت م  شَََأنها تهيَأ لإلنَََا  كل التعاىل  فهو

ا وسََََُُنا ، ال  َّ األرَ اليت جعل  ٌَاُرَأ، وعليه فوإرقاظه م  غُلته 

وعلى مجي   َعلى املَتورات إىل  هببد م  االستُادة منها يف الٌَ   

تعاىل  هوولمعاََََْ  والذنوب . ، واحلذر م  اسََََتَغالهلا ل األََََْعدة

 يَََتُيد منه، ل َََ  وفق ُْمةرؤكد على َ َّ هذا النظام الُون  ر

ََا   ََب َول، وَ َّ اإلنََََ اَة حمدودة احلدرث طانني العلْ ألرَ ََََْ

كان  إذا ف.  واكب والنجومالشََََمس والُ ، وكذلك سََََو  تنُذ

م  ضََمنها ، و اَ واالضََمحالَهذه املوجودات معٌضََة للُناء والزو

ُث  م   األزمنة املاضية ل األرَ اليت تعٌض  للخَف والتَغي  يف  

ا حمتمل اخلَََف فيه فإ ،  ىلاألمْ الَََابقة عندما عصََ  اهلل تعا 



 

- 52 - 

رب على األنبياء وعصى ربه وتُاإلنَا   طَغىإذا وال روجد مان  منه 

 .  والٌسل

 

  مَّ  ِف  الَََََََََََّماء ََََْم ََِمنُت تعاىل َوله ْ ْْ ُُ ََََِل َعَلْي ٌْسَََََ   ُر

ٌ   َوَلَقْد َكذََّبَْاَََََََََََُِْبا َفََََََََََََََتْعَلُموَ  َكْيَف نَ  ْْ ِذر ََْبِله   الَِّذرَ  ِم  

َُْيَف َكاَ   ُِ  َف  (َن

  َبل اهلل م بالتهدرد والوعيدها يف َسََََلوباآلرة  هذهاسََََتمٌت 

جاوز القوانني ، ورتعدى ْدوده ورت يةبالنعْ اإلهل رٌُُفيم  تعاىل 

رنتظٌ هؤالء هو  املصََََََ  الذي  َ، وعاىل توالَََََََن  اليت َرادها اهلل 

اهلل إىل  ب ورٌج رت   ملوباخلصوص مل  ، العذاب الشدرد يف اآلخٌة 

ذابًا للعصََََََََََاة َ َّ هناك عتعاىل َوضََََََََََع  فقد تعاىل، وَما يف الدنيا

اآلرََة  تََهمََا َكََد وهو،  إلهل والٌُُة الََذر  رتجََاوزو  القََانو  ا 

ََابقة :  ََ   الَََََََّماء ََ  َرْخََََََِف بِ ََََِمنُتْ مَّ  ِف الَََ ُْ اأَلْر ِهَ   فإذاُُ

 . (َتُموُر

 -الَابقة  آلرة ا كما ذكٌنا يف –  (مب  يف الَماء   واملقصود 

ََماء واألرَإهللُونه تعاىل اهلل   َهو  ََ  ف ، ًا يف الََََ َدرته إىل يشَََ

وَد رُو   ، مل امللُوت األعلىاليت تتجلى يف الَََََََََََََََََماء وعاتعاىل 

ُ  َاَكما  –املقصود   ة الذر  رتولو  هو املالئُ -باطبائ الَيد ال
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ْ ،  َمٌ الُو  ٌُاَفاْلُمدَ   باذ  اهلل   وهْ املدبٌو  هل ٌَاِت ََْم ما مٌ  ك (بِّ

 سابقا .

 

 ٌِْسَل تعاىل  َوله ُِْبا ََ  ُر َْا  ْْ ُُ   (َعَلْي

ََل علتعاىل  تَأمنو  وتُمَأنو  م  َ َّ اهللَي  يُْ ذلك ال رٌسََََََ

ََب ثل َوة هائلة ، ومت تقل احلجارة وهو الٌرع العاتية اليت  احلاََََْ

ده وهذه على م  رشَََََََََََاء م  عباعاىل توَدرة جبارة رََََََََََََلُها اهلل 

ا َوم لوُ عندما     به اهلل اليت عذَّب   احلجارة ه   حمل الٌراح اليت  

يف  يانًا جهارًا وَفشََََََََََوهاكٌُوا ومارسََََََََََوا الٌذرلة والُاْشََََََََََة ع

،  ل احلجارة اح العاتية اليت ال تق   . وهناك نوع آخٌ م  الٌر  اجملتم 

ب لَإىل شَََََََََََََََجار وتؤدي تتحٌك بٌََََََََََََََََعة َورة جدًا فتقتل  األو

تقل  تَََََََََََمى ْاََََََََََْبًا ألنها ال الو الَََََََََََيارات وتؤثٌ على األبنية

 احلجارة. 

 

   َََتْعَلُم تعاىل َوله ٌ َف   (وَ  َكْيَف َنِذر

الذر   شََََََََتد ومل رتب هؤالء القوماإذا  َّ الَغ ََََََََب اإلهل  َ َي

 لك كيف كا  إنذار اهللاسََََتحقوا النقمة فَََََو  رعلمو  عند ذ 

ََدرد مل  خيالف األوامٌ تهدرد ووعيد وهو،  هلْتعاىل  اإلهلية  شََََََََََََ

ة ك  رتوب ورعُيه الٌََََََُْاإلنَََََََا   لميهتعاىل اهلل   إورَُغى . 
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مل رتب إذا و ،هة اليت كا  رقرتفها َفعاله الَََََيورٌعوي ع   ورؤوب

 العقاب الشدرد. و  فقد عٌَ نَُه لتبعات اإلنذار اإلهل

مة م  َأب تصََََََا خي اللتهدرد والوعيد َ  اتعاىل اهلل با  ََد و

األمْ  يفاررة سَََََنة إهلية ج وهوَوام ، ألمجي  ا رشَََََمال  بل األمْ 

ََابقة  ََا على هذه اجتٌي والَََ ٌُوَ  َف تعاىل َاَ  مةألَر ََ ال إَهْل َرنُظ

ِ  اللَِّه ِدراًل َوَل  َتِجَد ِلََََََََُنَِّجَد ِلََََََََُنَِّ  اللَِّه َتْبوَِّلنَي َفَل  َتأَلسَََََََُنََّ  ا

َُْيَف كَ َوَلَقْد َكذََّب الَِّذرَ  مِ     تعاىل  وَاَ   ( َتْحو راًل ْْ َف ََْبِله  اَ    

  ُِ  تعٌضََ لها عندما كذب  َنبياءها ورسََ األمْ الَََابقة  إَي  (َن

 ْعليه وم م  األَوام سََََََََََََََلط اهلل، حبيث َ َّ كل َ للعقاب اإلهل 

ََد نوعًا م  العذاب كالُوفا  واإلغٌا ََف والٌراح الشَ ردة ، ق واخلََ

يف مهما كان   يت ُتدلل على َ َّ البشٌرة ال وغ ها م  َنواع العذاب

إنها خاضََََََعة فإليه وج  الذي وََََََْل  التُنول ويف تُورهاَدراتها 

ٌُُه إ  تعاىل َوله ليه الداَ عتعاىل ح  سََََََََََََََََلُة اهلل  َََراَد ا إذنََّما ََْم

ََ َلُه ُكْ  َفَشْي ُُوُ ُها ََْ  َرُقو  .(َي

 عربرهََدد ىل تعََاتؤكََد َ َّ اهلل    كََانََ  إاملبََاركََة و اآلرََة و     

فيُو  العََذاب  هوو الزم اإلنََُار ة علىا دالََولُنهََ والوعيََد اإلنََُار

الٌسَََََََََََََََََل بإنُارهْ لألنبياء و َنٌُنا عليهْ مبعنى عذبناهْمعنى 

ٌة اليت اضحة واملعجزات الباهوتٌكهْ للهدى م  وجود البينات الو

ٌََ االعتياد  ََدورها م  البشََََََََ ََتحقوا العقاب ال ميُ  ََََََََْ رني فاسََََََََ
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عندئذ رصََبع و قق يف الواَ  .بالتعذرب الُعل  والعمل  الذي رتح

َُْيَف َك تعاىل معنى َوله  ُِ  اَ  َف  : لى معنينيعإال د(َن

  . لعذاب هلْباليهْ رُو  َ َّ إنُار اهلل ع  :    األوَ 
 

  . و إنُار وبالغَ َّ نُس التعذرب ه :   الثان  

َ لتعاىل اإلنُار م  اهلل و ٌََوا نزو يف اآلرة  يس شٌَََََطًا مل  عاَََْ

ٌََ النيب  ََعصَََََ  و  تَأت  م  بعدهْ، بل َد رُو  لألمْ اليت سَََََ

َّ انُظسََََََََََََََُِ وْا َُْل  ذلك كما تقدم َ  ُث ٌُوْا َكْيَف َكاَ   ِف  اأَلْر

َُذِِّبنَي ََِبُة اْلُم  . (َعا

قة اليت نظٌ يف ْاَ األمْ الَََََََابرَأمٌنا بالَََََََ  والتعاىل نه إ

 كقوم نوح وَََََََْاي وشَََََََعيب ، تعٌضَََََََ  للعذاب واالنتقام اإلهل 

ََى وغ هْ ام  َنٌُ اهلل ع  َو ليهْ بتعذربهْ دنيورًاولوُ وموسَََََََََََََ

ََب الذنوب اليت اَرتف ٌورًاَخ ََ وها حبََََ ا نُس نك  ال رُو  مصَََ

األنبياء اع ك  نتنبه والنَغُل ع  اتبو ، مص  تلك األمْ الَالُة   

ََل ََياء  والٌسَ ََل للنجاة الٌُرق الوْيد املو ك هوذل ، أل واالوَْ َْ

 .  والَعادة األبدرة
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 تعاىل  َوله ٌَ ْْ َر ٌ  َفإىل ْوا َََوَل َّْي ْْ ََََْافَّات ٍ َوَرْقال ََُه ِب ََََْ  ْو

ُُُه َّ  َِ َّإال َما ُرْم ُُلِّ َشْ ال  (ء ٍ َبِص   َْْمُ  إ نَُّه ِب

 مٌ تُورينَتُصَََََََََََََع ع   ه ف ألهميةايف غارة املباركة اآلرة 

 ورتَأمل افيه رنبَغ  لإلنََََََا  َ  رتٌُُ اليترتعلق بالُائنات احلية 

ألرَ م  دو  َ  تَََََََقط على اَََََََماء يف ال ليعترب فُ ا  الُيور

  ةانني الُوني   تداخل القو   َدلل على  ر اهلائلة     ةوجود َوة اجلاذبي   

نظٌ والتٌُُ روجََه خََُابََه بََالتعََاىل  اهللو م  وجود انتظََام بينهََا

قانو  اإلهل  لاََْيًا ومتعدرًا على اسََواء كا  عبنحو عام لإلنَََا  

تزرد يف إميا   الُونيةالظواهٌ   إف تعاىل همٌَو كا  منصََََََََاعًا أل

 املؤم  وتٌدع العاْ  ع  عصيانه . 

  بيََة يف األرَ جنََده م فعنََدمََا ننظٌ لظََاهٌة َََانو  اجلََاذ   

ََ الدَة املتناهيةباليت متتاز  الظواهٌ العميقة ًََاخصَََََََََََ عند   وَََََََََََْ

جو ىل إ  َجَََََََام كثيُة تٌتُ  على الُيور اليت تتُو  متُبيقه 

 الَماء فتُ  بُيُيتني خمتلُتني :

  : األوىل 

  : ةالثاني 

ه  حٌك  ، فا الُيُيتني بعض الُيور تُ  بُلتَََوََََد جنَََد 

 اهلواء د هذه األجنحة لتتعلق يفثْ متتارة  وتقب َََََََََََََََها َجنحتها
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 ُظ التواز ب ًا يف ْدورًا ك والٌرش الذي رَََُو هذه الُيور رلعب

  . لَقوُ َثناء ط انهاوحيميها م  التعٌَ ل الدَيق هلا

َي  -ليهََا إْى وَوة الُ ا  فيهََا غٌرزتعََاىل اهلل َودع  وَََد

حلاَ يف كما هو الك الُ ا  كيُية االسََََََََتُادة م  ذ -هلمها َ

َْى َربَُّك    النحل  َ  ُبُيوُتا   النَّْحل  ََ   اتَِّخذِ   ىل إَوََْو َوِمَ   ي ِمَ  اْلِجَبا

َََُوَ   ثُ  ٌ شَ ٌ  َوِممَّا َرْع َََََّج َََُبُ َّ ُكِل  ِم  ُكلِّ الثَّالشَ ُِ  سَ ٌَاِت َفاسََََُْل َل َم

ََذا النح (َربَََِِّك ُذُلاًل  َََأت  مبعنى اإلهلَََ فهَ ام اخلُ  و م  الوْ  رَ

 .  ظاهٌة غالذي روْل الٌُُة بٌُرقة 

ْْ َر تعاىل   َوله إ ٌ  َفإىل ٌَْوا َََوَل َّْي ََََافَّات ٍ َوَرْقال َْ ْْ ََُه   (ِب َََََْ ْو

ما  وتَأمله وهو نظٌهم  اإلنَا    لىَ َّ هناك فائدة تعود عإىل رش   

ََتثمٌ ََا  اإل ْدث فعاًل عندما اسََََ ٌ بٌُرقة ذلك النظٌ والتُُنَََََ

وإلر ََاح  ، مه التقين والتُنولوج على تقدذلك نعُس اإجيابية و

ََو  َنقل لُْ موًَُا ْ ىل إدث ل  عندما سََََََََافٌت هذه النقُة سََََََ

ََا فََََان مََََدرنََََة مجيلََََة و إىل كنََََدا وذهبََََ   ٌ وفكوراَيََََة امسهََ

Vancouver َد راق ل  ، وبالُ ا   ًااَََََََََََْخ ًامتحُ وزرت ةالُندر

ََميمه ويف ه كث ًا َُعجب  بواملتحف الٌائ  ذلك  ََوره تصََََََََََََ ََََََََََََْ

نبها ملصََََق جإىل اما رُ  و وَد وضََََ  فيه ََََْورة لُث اجلميلة 

ََُله كيُية ط  تعٌرُ  َيقة ومعلومات علمية د انهُكتب يف َسََََََ
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ُ  ذكٌتليت ، وم  ضََََََََََم  األمور ا  ومنوعة عنه ادة كيُية اسََََََََََت

 الُ ا  .  العلماء م  ٌْكة هذا الُ  يف علْ

ََل إليها العلْ احلدال التقنيةالٌُُة   ََي  رث يف يت وََََََََََََََََََََْ

لََك بقٌو  ذقٌآ  الٌُرْ َبََل لحََدث عنهََا اَََد  جمََاَ الُ ا 

ٌَْو تعاىل بقوله  ْْ َر ْْإىل ا َََوَل ََُه ٌ  َفْو َّْي ا  َََََََََََََْافَّات ٍ َوَرْقِب َََََََََََََْ  مَ ال

ُُُه َّ   َِ َْْمإال ُرْم َّ ُُلِّ َشْ ء ٍ بَ ال يف َشار   القٌآ  الٌُرْ  إ ( ِص   ُ  إ نَُّه ِب

صَََََََل إليها م  واملُتشَََََََُات اليت مل راجلانب العلإىل آرات متعددة 

ََذا ، يف العقود األخ ةإال العلْ  ََد َ َّ  ولَ ََاء  ًاكث جنَ م  العلمَ

ََُات بعضَكدوا على َ َّ  ،  لٌُرْالعلمية ذكٌها القٌآ  ا املُتشََََََََ

  رئيس َملانيا    حاد األملانيتني كا    ابل  َ نه َهذا اجملاَ    وَتذكٌ يف  

 ٌ اْتُاَحي ََََََََََ Manfred Gerlachمانٌُرد ك الخ الشٌَََََََََََية 

جاء يف    ام كٌ يف كالمه بعض  ذف  ختٌرج جمموعة م  الُالب 

ََِعَوََْرَسْلنَ    منهم  يف اجلانب العل الٌُرْ القٌآ  َِّراَح َلَوا ْيث  ( ا ال

األملان    لٌئيسا، ورك ز  ع النباتات   دور الٌراح يف تلقي اآلرة   بين  

ََد النيب - على َ َّ العٌب ََارو -يف القٌآ   ورقصَََََََ  اهذإىل ا َشَََََََ

 ُنا . االكتشا  العلم  َبل َربعة عشٌ ٌَ

ََب الُو   ََائَ ََذه القوانني والعجَ ََا اهلل   إ َّ هَ ََذكٌهَ ََة رَ ََاىل تنيَ عَ

د عليها َهْ الُوائد اليت تعولإلنَََانية مجعاء ك  تَََتُيد منها و

الُ ا   عٌفة هذه القوانني كقانو     مه  إزدراد إميانها م  خالَ     
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 تعاىلَ َّ اهلل ذا إنحتها َوَب ها ،  اُُْا  َج  ْاَ يف لدى الُيور

ََانو  ُْظ التواز   ََة  بتلَََََكلنوع  اهو املقن  لقَََ ليت االُيُيَََ

ََتُيد منها  ََا  ا معٌفةالُ  ورََََ إلهل  الدَيق هلذا القانو  اإلنََََ

على  لقواننيانعُاس تلك اإىل وعاىل ت باهللاإلميا   إىل روََََََََََْله

 .ْياته ليَتُيد منها 

ُُُه تعاىل وَوله  َْْمُ إال  َّ َما ُرْمَََََََِ َّ عاىل تلوال َ َّ اهلل  َي ، (ال

لتَغلََب لُ  القََدرة الََُائقََة ل َجٌى هََذا القََانو  وَََدَّره ثْ منع ا 

َ  ٌْكََة ط انََه م  خالعلى َََانو  اجلََاذبيََة وُْظ التواز  يف 

ر انية تبني رة واآل .  رُ َستُاع ملا االٌرش الذي رَُ  جَده 

ُُِنهَََا م  اْيَََث ،  الُيوربَََالُو  وبَََتعَََاىل اهلل  لُ ا  وَُ  ُرَم

 ُ ََ ََافات الُورلة واالنتقاَ والَََََ ، كما َ َّ  ٌىخَإىل ٌ م  َارة املَََََ

 َََ ََُل َسََََََ  ، ٌاب بُيُيات خمتلُةانتقاَ الُيور وٌْكتها على شَََََََ

 ْ ٌْكة الُ ا  احلدرث .يف تنظياإلنَا   استُاد منه

ُُ  تعاىل وَوله  ى هذا َعُتعاىل اهلل   ََي  (لِّ شَََْ ء ٍ َبصََِ  إ نَُّه ِب

  ه  رَتُيد من  مبصًٌا بدَائق وخُيات مَ عاملًا لُونهالقانو  اإلهل  

هََذا  املؤم  رََدرك بََدَََة عمقوم  النََاس واحليوانََات واجلمََادات . 

ََاد إ ََا َ َّ  ، ميَََانَََه وعبودرتَََه هلل القَََانو  اإلهل  ودوره يف إزدرَ كمَ

  ََ ََتُيد العاَْ ًََا م  هذا ارََ مل لق اخلالقانو  يف معٌفته بَأ َّ َر َ

كلما  على ضَََََََََََََََوء َوانني دَيقة هق، وإمنا خل عبُثا روجد اخللق
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ََت سو  اإلنَا   تٌُُ بها ََبََََ ٌَربًا م  اهلل  ورصبعع  املعاْ   عدرََََ

 .ميانه بذلك إرتَغ  َد ، وبالتال   تعاىل

 

  ٌُُكْ مِّ  ا الَِّذي ُهَو ُجند  لَََّمَّْ  َهَذ تعاىل َوله ْْ َرنصَََََََََُ ُُ

َْْم  ُدو    َّ  ( ال

ََ َي     ٌكْ م  دو  الٌ   إم  هذا الذي هو جند لُْ رنصَََََ

ذكٌنا َ َّ الُافٌ  َدنُار وسَََََتُهام هنا لإلاال يف غٌور ،إال الُافٌو  

املتعدي هو ى َوس   مبعن ًاله ورَأت  َر  َو لٌس تعاىل هو اجلاْد هلل 

 .ُافٌ بَأنعمه جل وعال الوتعاىل على َوانني اهلل 

بٌسله  التصدرق   عدم  إثْ تعاىل  هللباَْل الٌُُ هو اجلحود  

مبنزلة رب ا الٌسََََل واألنبياء رعتالتعدي على القوانني اليت جاء بهو

 . جل وعز به مبنزلة الٌُُ كما َ َّ الٌُُ بَأنعْ اهللاجلحود 

  هو الُبَ  اهلل بيا  ت( ِذي ُهَو ُجند لَََّمَّْ  َهَذا ا  ومعنى َوله

  ألنعمََه اََْدر  والََُافٌر  املنٌُرعلى تعََذرََب اجلََ َََادر املتعََاَ ، 

ليت سََََََََََََََََََََََََََََََََلُ   ااآلرات  احلقيقة يف هذه تبين بعد َ  و، تعاىل 

ََتعٌَ   َوله يفالقدرة التُورنية  بعض مظاهٌتعاىل احلق رََََََََََََََََََ

ٌَْوا   ْْ َر َّإىل َََوَل ََََافَّات ٍ َوال َََََََْ ْْ ََُه ٌ  َفْو  ( ثْ رٌد  ذلكَرْقِب َََََََََََْ ْي

ٌَُهَذا الَِّذََمَّْ  بقوله   ْْ َرنصََََََََََََََُ ُُ  الُافٌ  َليتبني  (ُكْي ُهَو ُجند  لَّ

ََور َ َّ له  ٌََه م  دو م رتصَََ ََتُي    اهلل رنصَََ العقوبة َأم    رَورََََ
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ال تعاىل هلل رصَََََََََََََيبه وَدرة ا  إلهل  ل ا عذابال فإ  وعليهاإلهلية 

باب القدرة  توافٌت لدره َسإذا  تدركه ، هُذا رتصور الُافٌ الُاغ 

ََلُة كوالقوة  ََع احلق ف، واملاَ الََََ ٌََ  َنهتعاىل يُصَََ ال َْد رنصَََ

ذلَك َ   عَاىل  ت تَه م  هيمن هحيميَ و َتعَاىل  الَُافٌ م  ََدرة اهلل   

ََور إفامل الوجود وي  عمج مهيمنة علىتعاىل َدرته    هناك َ  تصَََ

تعاىل هلل   اَذلك يش الوهْ و شََََََََََََ ء رنجيه فهو رعَحيميه جند 

  ه فُل ما  ختتلف ع  ملُية غ لُية  متعاىل  وملُيته  لك  امللك  ام 

ْتى وتعاىل  هللعناٌََََََْ ملك ال ي مجوُو  م  نبات وْيوا  يف ال

درك هذه وسَََََََََََي  ، هح  سَََََََََََلُان  وهفتعاىل على اهلل  ىرتعد م 

ََبل به وهلذا  ََاعة تقُ  الَََ َغٌق دركه الَفٌعو  ملا   إف احلقيقة سََ

ََ آَمنُ  ََنَُّه ال إ  َاَ  ٌَاِئيَلِبِه  الَِّذي آَمَنْ إال ِلَه ََا َََْ َوَََنْا ِمَ   َبُنو إ سَََََََََََََ

ََلُنة َبَُغيا  ل  اَدرك َأف (اْلُمََََََََِْلِمنَي عماه ع  هذا امللك والََََََ

ََتار َو اليقني ، ََدة وو ،تعاىل ه وبني احلق بين ًاسََََدَ سََ  ملا جاءته الشََ

له آ تعاىل  اهلل َراد    عوى ورج  ولُ راثار القدرة واهليمنة      َ  رظهٌ 

ََتُي   ه النَرنبه الناس على ىل تعااهلل إ  . األوا   فاته َ  َْد رََََََ

تبيا  ذلك  يةيف األدعوَد ورد  ، هل ًاجند ورُو اإلنَََََََََََََََََا   حيم 

َْد رنج   ي الَ( إليكإال منك  جًاوال من ال ملجًا فُ  بع ََََها 

 . اهللإال م  اهلل 
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 تُو  م  ْجارة ََََََََْلبةاجلند يف األََََََََْل ه  األرَ اليت تو

ََهابرُو  بعض هذه احلجارة رصََََُف َمام  ََُفاآلخٌ  ع ََ ل َوة تشََ

رَ   م  شََدة ََْالبة هذه األ وَدرة وََْالبة حبيث ال رتاح لإلنَََا 

لك فَأطلق على ذ سَََتعماَْ توسَََ  يف اث،  لقوتهاَ  رََََتُيد منها 

تائب والُ كاجليشإلنَََََََََََََََا  ا كل شََََََََََََََ ء ردلل على القوة م 

واالتيا  هنا  ًاشََيهثل َوة حم  متألنها فٌَة م  اجلند العٌَََُره 

  رُو  م  َنبَغ  بََاد  ذي بََدء  نََه كََا  ر َبلُظََة  الٌ  ( م  

ولُ   ،ٌ   الذي رعُ  اخل  اجلبار القادر املهيم  وليس م  ال

ََ( الٌ   األتيا  بلُظة  َ َّ مبعنى لدَة غارة اللُف واإىل ارة إشَََََ

ََاة املتمٌدو  ع ولُنهْ  هربونحياتعاىل لى اهلل هؤالء الٌُُة والعصََََََََ

يف الُو   ُل ماف م  رزَه َََتُيدو ور  يف كنف ر انيته رعيشََو

إلنَََََا  ا الذي رَََََتنشََََقهكَََََجني األك ةمظاهٌ هلذه الٌ اني

 اهٌ الُو  له كل تلكواألرَ اليت رعيش عليها وتَََََََََََََََََخ  مظ

ََاحله   ََيانه ال  إ بلاألمور تصَََََب يف َََْ بنعمة منه ال إرتحقق  عصَََ

 .القدرة اليت منحه إراها وذلك ب
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  َُاِف تعاىل َوله ٌُإال ٌُوَ  إ    اْل  ( ور ِف  ُغ

 نها :مالَغٌور رَأت  مبعان  متعددة 

ََ كم  :    األوَ     ََخي آخٌ فيظ م  ُقة رربم ََْ  نهَ شََ

ََُقة إْذ ُخدع يف انه َمبعنى  رفيها غٌ  َله ربع ثْ رتبني  ال  ه لصََََََ

مبعنى اخلٌَا    ناه الَغٌوروزائها إب ال تعادَ املاَ الذي ُدف وتَوى  

اإلهليََََة يف  افٌ املتمٌد على القواننيالََََُ  َرُو  املعنى وْينهََََذ 

رَلك  ال بها و هم  نعْ اهلل ورعصي  ْقيقةخٌَا  ألنه ال رَتُيد   

  فانه رعيش وبالتال، كماله إىل  يصَََََََََََََل لهلل ا بها طٌرق عبودرة

د ربع الصََُقة فقتعاىل ماله هلل و اخلٌَََا   ال  م  جعل نَََُه 

ٌَى مِ  تعاىل  َوله يفوَد جاء ذلك  ُُإ  َّ الل َه اْشَت ْْ  َ  اْلُمْؤِمِننَي ََن ََُه

ُْ اجَل  لدى شََََََََََََََََََََََرتى مجي  مااتعاىل نه ََي  (نََّةَوََْمَواَلُهْ ِبََأ َّ َلُه

ََا   ََوا  اخللد والومثنه دار اإلنََ ََع م  خالَ اآلٌضَ   م  َره ورت َ

  فهو يف غٌور.مل رك كذلك 

  إ ة وفقََد متت  بََالنعْ الُث    م  متٌد على اهللإرقََاَ َََد 

الَََََعادة يف ٌفل يف َثواب الٌفاه ور فهناك كث  ام خٌَََََ االخٌة 

  َغ  بع اهو الٌ ذلََكلنََاس َ َّ رظ  كث  م  ابََل عََامل املََادة  

يف تعاىل نعمه  م    يف االسََتُادة  الٌبع رُمأل احلق خال  ذلك

  البي هل َ َئمةذه القاعدة ه وَد شٌحاحلصوَ على رضوانه 

هو ذلك عمٌ وم  ذلك الو االسََتُادة هاإلنَََا   م  عمٌبَأ َّ املهْ 
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 إنََه ل   الََُاظْ وي ع  االمََام ر. لوجوده الثٌوة احلقيقيََة 

ََ  عنَّ  روم م  البالء  ََى عنك معه روم م ال إرنق ََ الٌخاء  انق ََ

  (1 (ملبُلو ايس له انق اء خيٌَ فيه روم لإىل ْتَّى نُ   مجيعًا 

ََيَغادر هذه الدنيا إَي  رُلع  دئذ الخٌة وعنعامل اآلىل إ  اجلمي  سَ

 الظاملو  ورٌبع املتقو  .

 

ه للحقائق بٌُُه وتَغُيته على نَُ فَُأ  الُافٌ   الثان     

لوْوَ   العاَبة ه  ااضع ألهالكها وذلك وإىل رؤدي بنَُه 

 اجلحيْ .
ُ ععلى ا      لثالثا   درته بوهلل باخلٌوج ع  سٌا

على احلق  هواء فيصبع الُافٌ بتُربهوالَ  على وفق النزوات واأل

 .تعاىل هلل  حماربًا

 

 ََْْمَّْ  َهَذ تعاىل  َوله ُُ َُ ٌُْز ََُه َب ا الَِّذي َر ل إ ْ  ََْمَََََََََََََك ر ْز

ُُور    (لَّجُّوا ِف  ُعُتوٍّ َوُن

مََََََََََََألة و الٌازق اخلالق ،د وهو الوجوهو مصََََََََََدر تعاىل اهلل 

ليها القٌآ  الٌُرْ ع َكد اليت ربوبيته م  شؤو  تعاىل الٌازَية هلل 
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رة وه  غا،   البي َهل  وع   والٌوارات الواردة ع  النيب

 . ذلكإىل هنا تش   اآلرة املباركةو، األهمية يف 

ََا   لُات نظٌإجل َ م واالسَََتُهام هنا  رنبَغ   نه الَىل إاإلنََ

َغََدق عليهََا رالََذي نََات ئلََُاازق ل  رتمٌد على اهلل اخلََالق الٌَلََه 

اآلخٌ  هاوتَََخ  بع ََها لبع ََ دها ووج اروعيشََها واسََتمٌالعُاء 

ََا  اإلن   ال رَغُلَجل َم  وتعاىل م  اهلل  كل ذلك ع  التوجه ََََ

ََؤوإىل رٌج   دراك ماإإىل  .  عليه إجيابًا لتَأث  ذلك ة  الٌبوبيشَََََ

ََؤو  و ََاب اإلماتة والٌزق والبعث وواإلْياء  الٌبوبية ه شََََََََ احلَََََََََ

 . الوجودمل واالٌزق لُل ع فهو  تعاىلوالنشور بني ردي اهلل 

 

 للخلقعاىل ترازَية اهلل       معنى  

لخلق لتعاىل علق بٌزَه وهنا البد لنا م  إر ََََََََََََََََاح مُلب رت

رتنافى  ما َد رظهٌ م  بع َََََهاكث ة وفقد نعرب بتعاب  متعدده 

َََد رتوهْ ورزَ  بيََد فال   إ عض ذ رقوَ بإم  كونََه هو الٌازق 

 نى  رُهْ املعبد َ الم  هنا ،  ًاشٌَََََََََََََك فيه  َ م  ذلك التعب 

ُث  م  فاملعَََان  م  الَََدََََة مبَََُا     َّ فهْإذ إالَََدَيق للٌازَيَََة 

لك ال ْصٌََ ورٌج  الَََبب يف ذ  رق  يف إشََُاالت العد هلا و الناس 

 .عدم فهمه للمعنى الصحيع إىل 
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اخل ات   مجي  النعْ وَعاىل تإ َّ املعنى الصََََََََََحيع لٌازَيته 

ََتقالَ وَد رٌج إليه تٌج   ََها  باالسَََََ لُونه  لتب  غ ه باإىل بع َََََ

زق   ْقيقة الٌَعنى واسَََََََََََََََََُة يف الُيض كما رعرب احلُماء مب

ََُة بعض خغ  َنتعاىل اهلل إىل تٌج   وم  لقه ه جيٌي رزَه بواسَََََ

نه  َرعتقد  كا   إَ  بيد فال   َّ رزإذلك رت ََََََََََََََََََع َ  م  رقوَ 

اسََتقالاًل  ٌك أل َّ مصََدر العُاءشََ وهمصََدر العُاء باالسََتقالَ ف

ََد إ. وتعاىل اهلل  هو إلهل  كما جٌي على رده الُيض انه ُرَ  َصَََََََ

كلََه الُو   احليوانََات أل َّ وبََاتََات   النوجيٌي على رََد اجلمََادات   

ََخٌ  ت ، وَدجاءت التعب الك فال مان  م  ذتعاىل  منهمََََََََََََََََََََََََ

ََقني فُ  ََها ما خمتلُة على النحور  وبالنََََََ ََع ع بع َََََ   رُصَََََ

  َورد آلخٌ ا ٌرك له ويف بع ها ش  هو الٌازق وْده التعاىل كونه 

نََه هو الٌازق َولنََا إ  إذ .جٌى هلْ و منعْ وَو زارع َغ ه رازق 

نه جمٌى َعنى و منعْ مبَ ه رازق تقدم بيانه وَولنا إ  غ روضع ما 

ََاً  .هل للُيض اإل ََنورد بع َََََ جاءت    آي القٌا  الٌُرْ اليتم وسَََََ

  َعنى ( مبُ  الزَّار ُعوَ ْْ َتْزَرُعونََََُه ََْم َنْحََََنُتََََاَ تعَََاىل بَََالنحور  

عدو ر فهو الالزارع ا  اإلنَ ماَاهلل إىل   تٌجاستقالاًل ْقيقة الزرع 

ب يف حَلر ََََََََََ  اذ إعلى ردره  جلٌرا  الُيض ع  كونه مصََََََََََدرًا

ََله اهلل رََََخٌ ة ثْ بالرت لُونية اليت ٌات بل مهات م  القوانني اعشَ
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 لُونهزارع  نََََََََا اإلولزارع احلقيق  اتعاىل فهو  تنب جتعل احلبة 

 .للُيض اإلهل   ُىجمٌ

    عيَى على لَا تعاىل َاَ  مٌ يف بقية األشياء األوهُذا 

 ِّ ُُْ مَِّ  ال ٌ ََنِّ  ََْخُلُق َل َُّْي ُُو ُ  ني  َكَهْيهَََِة ال ُُُو ِفيََِه َفَي ٌُا  فَََََأن َطْي

ٌ ُ  ۖ  ِبإ ْذ   اللَِّه  ٌَأَلَوا ْكَمَهأَلا َوَُْب ِْْي  َصْب  (هاللَّ ِبإ ْذ   ۖ  اْلَمْوَتى َوَُ

رتصٌ   ولُنه  موجودالُني أل َّ  ًابداعإال روجد املادة   عيَى ف

انني يف عامل  كل القو   أل،   ًافيجعل اهلل ذلك ط    بنحو ما فيه  

  َ   إذاَو تعاىل قوله كوتعاىل اهلل إىل ٌج  فيها تة لالُو  نهارة الَل

   ٌْ ََْمَة َُوُلو اْلُق ٌَ اْلِق  َ َُوهُ َو ۖ  َواْلَيَتاَمى ۖ  َبىَْ ََاِكنُي َفاْرُز ْ مِّْنُه اْلَم

ٌُ ََْوًلا مَّْع  ْْ َُوُلوا َلُه د رَََََنتعاىل   اهلل َذ إرة جد واضََََحة واآل (وًفاَو

عٌفيَََة كقولنَََا  َا. وهنَََاك ََولٌازق نَََه هو اَالٌازَيَََة لَغ ه م  

ورَمى   لبقل وشُى الُبيب املٌرض نب  الٌبي  اَمٌُت الَماء و َ

ََناد الُعل إوهو  -باجملاز العقل   ذلك بالغيًا ذ إ –غ  فاعله ىل إسََ

  . ىلاهلل تعااحلقيقة هو    املؤثٌ على حنوَم  املعلوم 

  التوْيَََد رُهموالَََذر  هْ و  البيَََ َهَََل  َئمَََة إ 

خذ عنهْ  و  األدْقيقة التوْيد    ُقه راخلالي وال ميُ  ألْد َ    

   اإلمامبعض البَََُاء َ َّتصََور وََْدر منهْ معاجز وكٌامات وَد 

 فٌد االئمةإله  هو  نهَبانوا َذلك و  ُْْ ٌَُموَ  اَل ِعَباد  مُّ

َ  َوَرََََََََََِْبُقوَنُه  ٌ ِه َرْعَمُلوَ ِباْلَقْو ََبة احلاَ كذلك و (ُهْ ِبََأْم بالنََََََََ
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معاجز  م ََََََََََََْدر عنهْ ومنهْ    مجي  ماإفللٌسََََََََََََل واألنبياء 

  دو  اهلل مهْ مَََََََََتقلو  يف فعلها نَالردلل ذلك على وكٌامات 

َولوا عنهْ   وَد ورد هْ م  اهلل بل ردَ على عبودرتهْ وٌَب   تعاىل  

ََهتْ ونزهونا  َنه  ؤمنني ع  َم  املو (لٌبوبيةاع  فينا ما شَََََََََََ

ول  تبلَغوا،  ثْ َولوا فينا ما شهتْ َاَ:   ال تتجاوزوا بنا العبودرة ،

ع  و ٌيء م  الَغالني( .وإراكْ والَغلو كَغلو النصَََََََََََََََََََارى فإن  ب

ََادق  ا َني وَولوا فينا م َجعلونا عبيدًا خملو:  االمام الصَََََََََََ

:   هعنو .(735/ 2واجلٌائج ج، اخلٌائج 412 الثاَب يف املناَب/ شهتْ(  

احملت ٌََََََََََََََََََ/    وَولوا فينا ما شَََََََََََََََََََهتْ(ه إلي َجعلوا لنا ربًا نؤوب 

يف ْدرث   . ع  َم  املؤمنني (214،خمتصٌَََ بصَََائٌ الدرجات /  65

جل وخليُته با ذر َنا عبد اهلل عز ومعٌفتهْ بالنورانية املشهور:  را َ

ََهتْ ف على عباده ، ال جتعلونا َربابًا و ََلنا ما شََََ إنُْ ال َولوا يف ف ََََ

ُ   تبلَغو  كنه ما فينا وال نهارته ، ف        انا َكرب  إ  اهلل عز وجل َد َع

إذا فى َلب َْدكْ ، وَعظْ اما رصَََََََََََُه واَََََََََََُُْْ َو خيٌُ عل

فَأنتْ املؤمنو (      عٌف وكل ذلك     . (26/2حبار األنوار   تمونا هُذا 

ََدي َطع إىل رٌج   ََاورد  عبَََ ََين تُ  مثل ( والمعنى مَََ ََة َََُ اعَََ

 .  جيَدها حممد وآلهىل تعاهلل والعبودرة املُلقة 

ونهْ كإىل رعود علوم ووماَََََََْدر عنهْ م  كٌامات ومعاجز 

 الالسََََتقالَ انني الُو  بيد اهلل بامجي  َووجمٌى للُيض اإلهل  
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ْادرث َ جد ٌََْرع يفء ذلك بنحو وَد جا تهعبودرْد ع  َخيٌج 

ع  َبا احلَََََََ  فع  ََََََُْوا  ب  حييى َاَ: مس   ع  َئمتنا

َنا  رقوَ: لوال رقوَ : كا  جعٌُ ب  حممد  الٌضَََََََََََا 

:  د اهلل ارب  َاَ : َاَ ل  َبو عب    ع  ذررع احمل و نزداد ألنُدنا  

 . (لوال َنا نزداد ألنُدنا 

ََته  ًاتوهمكانوا رٌدو   ولعلهْ  علوم   هذه الَخالَََََََََََََْ

فيجيبو  لٌد هذا  اسََََََََتقالاًلتٌج  هلْ   اليت تصََََََََدر عنهْ

ََتباه   هلل العبودرة التامةالرتباُ املُلق وا هلْ  نهَْأباالشَََََََََََ

هلل لوال ميدنا ا  َوهلْ وعاىل توَ َّ مجي  ما لدرهْ منه تعاىل 

العُاء لُنا   هلل رعُينا ورَغدق علينا ب    لوال َ َّ اَي  (عندنا   لنُد ما  

  د كبار ُْمائنا الذرال شَََََََ ء وهذه َاعدة عقلية مؤسَََََََََََََََة عن

بَأكمله وجود     َّ وجود الُو إرقولو   ذإرتقنو  القواعد العقلية   

ََ ًاعنه املدد لعاد عدم لو َُ تعاىل به رابط متعلق  ال وجود  ًاحم ََ

مجي  م  و األنبياء والٌسَََََََََََََََل وَُة املالئ م َْد وليس هناك له 

ا ْ  َهَذََمَّ آلرة ا تُصع عنه  وهو مااىل تعرَتقل عنه  الُو  مٌُدات 

ْْ ُُ َُ ٌُْز  مصدر الٌزق باالستقالَ . فهو( الَِّذي َر

تَأمل إذا نه ولَََََََََُتَغين ع  اهلل َنه رَد رتصََََََََور بعض الناس 

ولُنه دم نعيش َمة التقننا َْ فُ  عصٌَََََََنا رغ وجد ذلك سٌَََََََابًا

ََن لوتعاىل  ََيعْ اجل   اجلدبإفة َوَف األمُار ملدة سََََََََََََ مي  سََََََََََََ
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م  نََََََا  اإل رََََََتُيد ول ار متوت األشَََََجواالخ ٌَََََار وسَََََيذهب 

و تَأثٌت بعض لوابل املٌُ فما بالك ال إرنقصََها  نها الَم  األرَ 

  َ  العاَل رع  إفوعليه . واجلزر  حٌكيت املدك الظواهٌ الُونية

َََََد تعََاىل اَ َََتعََاىل مجي  الُو  بيََد اهلل  ََََْدر َومَََا  َْقَّ  ِه ُروا اللََََّه 

ََْب َََََُتُهأَلَوا َُ َجِميُعا  ُْو رَّات  ِبَرْوَم اْلِقَياَمِة َوالََََََّ ْر  ۖ  َيِميِنِه َماَواُت َم

ٌ ُكوَ  مَّاَع ۖ  َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنُه  .( ُرْش

 

  ُُور ِف   َبل لَّجُّوا تعاىل َوله  ( ُعُتوٍّ َوُن

ٌُه وهو مب اللُّجُّ لَغة معظْ املاِء ْيث ال     عنى متادى يف   ُردَرُك َع

ََ ء معاندًا ٌََ الشَََََََ رُيده    كا  الإ  عنه ْتى وَي َبى َ  رنصَََََََ

ل تصٌفهْ ع   دالئ هلْلعصاة كان   الٌُُة وا  َرة تُصع ع   واآل

 لكذلُنهْ م  ذلك تٌكوا ع  عبادتهْ لألََََََََََََََْنام ووطَغيانهْ 

 ة ع  عل م  خالَ ُْمة وردملعنى رت َََََع اوبوا االنصٌَََََا  عنه َو

 )طٌق ا ي َ َ  م  طٌق البَََاب ووَّ َوَلج ٌَ يف لبَََاب م  ََْكَث

مبعنى هنا  اللجَّو .جييبه وحيقق مبتَغاه ىل تعايَّ فإنه َواهلل  دعائه

ََوَ  ََود ىل إاجلهد يف احلقيقة للوَْ   إعلماء اللَغة َ وَد َا، املقصَ

م  ذلك ة ع  عبادة األوثا  وَََْوار  كث كان  هلْ  املشٌَََكني

 واللجَّ. اجة وجل   ظهورها عنادًاعرٌدو  األدلة ورصٌَََََََََََفونها  هْ ف
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 هو املٌاد يفورُو  يف الشٌََََََ   َميُ  ويف اخل  رَََََََتخدم امُ  َ  

ُُور َبل لَّجُّوا ِف  ُعُتوٍّ اآلرة   ( . َوُن

ٌ وهو الَُغيا  فَما العتو  ََّ لَُاد  لُاْش ال اخلٌوجنه َأب َد ف

 يف طَغيانه جتربذا إإال عات ٍ رُو  ال  هَُغى ولُن  رَميُ   اإلنَا ف

إىل ة اهلل انصٌَََََََََََََََفوا ع  عبودرُونهْ والُُار ل،  هاوز احلد فيوجت

نهْ َدق عليهْ ْبذلك و اافعو  عنهردفاْبحوا عبودرة األْنام 

ُُور    . (لَّجُّوا ِف  ُعُتوٍّ َوُن

ََع نقفوَما النُور    بنحو  ًاٌبخٌج ه مبعنىوَ نٌُ معناه واضََََََََ

هؤالء و،  اخلٌُ فيه بوجودشَََََعٌ راخلٌوج هٌُبا م  شَََََ ء فسٌَََََر  

 هغ إىل هوا توجوتعَََََاىل كوا اهلل تٌ فقَََََداملعنى  عليهْنُبق ر

   َبل اهللََََََو  باخلٌُ مكَأنهْ حي يَنُور  يفتعاىل  ههاربني من

ُّوا َف تعََاىل َََاَ منوا ألإليََه لو كََانوا هٌبوا بينمََا   إ نِّ  اللَََِّهإىل ُِ

ٌ  مُِّبني  ُُْ مِّْنُه َنِذر  .  (َل

كا  إذا نه على َ سََََََاطعةوْجة  ًاَاطع ًااآلرة تشََََََُل بٌهانو

 وجيتنب هوامٌَ ميتثلَ  اإلنََََََََََََََََََََا     علىإف، تعاىل ه الٌزق بيد

 .نواهيه 
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 ًُِبا َعَلى َوْجَََفَم  َرْم تعاىل  َوله ََْهَدى ََمَّ  ه ِه شَََََََََََََِ  ُم

ٌَا ٍ مُّ ِْ ْ َرْمِش  َسو ًرا َعَلى   ( ََْتِقي

 ًالٌُرق واضح ارٌى مَتقيْ وهو   رَ  يف اجتاه   م  َاملعنى 

يه طٌرق متعٌج فميشَََََََََََََََََََََََََََ  يف    كم ،وال إبهام  ش فيهغُ ال

نه َد ألٌرق ُال ىرٌ الم  ذلك هبوُ ونزوَ وواخنُاَ وارتُاع 

 ُ و يف  َ املُلوبىل إيف الوََْوَ  َََتورا  هل ر األرَ ،إىل س رَسََه ن

ََوَ  ََل   ف ؟اخل  واحلق إىل الوََََْ ََني رصََََ ََخصََََ اهلدى  إىلَأي الشََََ

ََاد  ََورً َهو  ؟والٌشََ ََ  سََ ََتقيْ َو ا الذي ميشََ ٌََاُ مَََ لذي ا على ََْ

ٌتُعات فيها مبل   مَََََََََََتورة غميشََََََََََ  مًُبا على وجهه يف َرَ 

 .به بَالم مُلوإىل يصل سرهما واعوجاج ، َوالتواء ومنخُ ات 

و ا على ٌََََْاُ مَََََتقيْ هالذي ميشََََ  سََََوًر  َم  الواضََََع 

ََالذي  قل هذا وَد ن لدرهة واضَََحة يصَََل بشَََُل سٌَََر  أل َّ الٌُر سَ

مثل ضٌََبه اهلل و هملباركة ا ةرعنى اآل  مَواب  عباس  التَََُ  ع 

  ميش  مًُبا على مبه وشبهْدود اهلل  على يعز وجل للُافٌ املتعد

  .وجهه 

إىل  روَََََََْل فهو الذياملََََََََتقيْ  وهٌََب الٌُق  إ َّ رقاَإال 

ٌََر    ََُل سََََ  لُونه َّ املؤم  بٌها  َ هافيملباركة رة اواآلاملُلوب بشََََ

ََاد فإنه سَََ   ََ  يف طٌرق اهلدى والٌشَ ََل رََ ل وفيها بمُلوبه إىل يصَ

م  إال  بشََ ءذ  َّ املؤم  ال ميُ  َ  رَأخَأباالسََتدالَ  يفعمق  ر ًََاَ
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احلق فيتعٌ  ىل إرنظٌ  واًلَفهو  م  خالَ الدليل ،  وخالَ النظٌ 

عند وضََََََََوْه لله وبذلك رذع  ه املٌتبُة بيثيات احلعلى مجي  

يف باب  خصَََوَََْاً  َواَ علمائنا َولعلنا نََََتُشَََف ذلك يف    جتليه

قلد يف ال جيوز لإلنَََََََََََََََََََََا  َ  رنه َعندما رؤكدو  على العقائد 

نا  مبا رعتقد و االطمهَاليقني ىل إجيب عليه َ  رصََََََل بل عقائده 

ََإ  كل َبه ورٌردو  بذلك  ََب مانَََََََ تاح له م  ر ا  مُلف حبَََََََ

ََرب األدلة واْدَ  رعليه ْينهذ و ًاكب  فقد رُو  عاملًاَدرات   ًاَََََََ

ََل إىل اآلخٌ  تلو ٌََاح اإىل َ  رصَ ََحلق الصَ ًََاوَد رُو  شَ  عادرًا خصَ

 رُتُ  مبا حيقق له االطمهنا  .

 

ات   رَََََََََََ  على وفق اإلمُانَ  على كل واْد إ   واخلالََََََََََْة   

اآلرة  يف : يف تََََََُ ه التبيا لُوسَََََ  الشَََََيو اَاَ . لدره  ةاملتاْ

ٌََب املثلتعاىل نه داللة على وجوب النظٌ يف الدر  أل بالنظٌ  ضَََََََََََََ

رة رُ إىلناْية نظٌه  فيما رَََََََََََََََََََلُه ْتى خلي هذا الناظٌ م 

اآلخٌ ْل النجاة وشَََََََاطئ األما  وسَََََََاإىل طٌرقني َْدهما رؤدي 

اهلل التََارك  وهلََذا ذم قالٌُرإىل  للََخ لوجوداهلالك إىل رؤدي 

إليه يصََل سََماذا  و  َ  رعٌ لنظٌ الذي ميشََ  مًُبا على وجهه دل

اَ العقدي َ  يف اجمل خصََََوًََََْاإلنَََََا  ا َ  علىاملهْ و .يف مشََََيه 

فق التقليد وال رَََََ  على وإليه  ي األدلة باملقدار الذي رتاحرتُح
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ََاُلوا إ نَّا َوَجدْ     تعاىل  املذموم  َاَ اهلل    َوإ نَّا َعَلى   َنا آَباءَنا َعَلى َُمَّة ٍ    َبْل 

َ ورقوَ يف آرة هلل رذم هذا النمط م  االسََََََََتدالا( آَثار ِهْ مُّْهَتُدوَ 

ُُُه َخٌى :   ( .....  ُدوَ  َواَل َرْهَتْْ اَل َرْعِقُلوَ  َشْيهًاَََوَلْو َكاَ  آَبا

 

  َوَجَعَُْل ُهَو الَّ تعاىل َوله ْْ ُْ الَََََََََََّْمَ  ِذي ََنشََََََََََََأُك ُُ َل َل

ََِلي ٌُوَ  َواألْبَصاَر َواألْفِهَدَة  ُُ  (اًل مَّا َتْش

ََا   تمت  بهر ما َ تعاىل اهلل ربني  لنعْ العظيمة م  ااإلنَََََََََََ

الذائقة    ف  والعقل والُؤاد. حلواس اب  التمت  نعمتا  ها همَوم  

ََام    ٌََة والََََ ََامة والباَََْ ََة والشَََ  عة ، هذه احلواس اخلمسوالالمََََ

الََََََم   قوَد رُللََََََم  والبصٌَََََ ا عظمهاَ  َكلها عظيمة غ  

ل تلك احلواس ُل ماتعب ات مشوهليف بعض البهما رٌاد ووالبصٌ  

َُْْْل ُهَو ا تعاىل َاَ ولذلك  َي َوجدكْ ال م   (لَِّذي ََنشَََََََََََََََََأُك

َوجدنا منه  الرتاب الذيونا منها وجدَ مادةفليس هناك  شَََََََََََيئ ،

 .ًابتداعإوجدنا َ نهإَي ، تعاىل  خملوق له

ََ ًارزَنا نعمو ًابداعإبعد َ  َوجدنا و تُيد الُث  عظيمة نََََََََََََ

َاَ ولذا  والُؤاد والعقلسََََََََلُنا َاحلواس كما وجعل َهمها منها 

ًَا فقد علم العلماء   د إْدى احلواسي رُقالذ  ََي ( ًام  فقد ْ

ََو  رُقد علم ََة لُقدانه تلك ا ًاسََََََ مييز  الة الذائق فُاَدحلاسََََََ
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 م  الرَََم  و العلْ بذلك رُقدوالتذوق بني الُعوم اليت رتناوهلا 

ََبع ًََما  رصَ ََموعات ورُقد العلْ باملََْ ٌََ الم  وََ قد العلْ ُر ربصَ

إلنََََا  ا واس واليت بها رََََتُي حلاباملبصٌَََات إذ  م  َهْ النعْ 

 . درجات عاليةإىل  ًايتقاملعٌفة مٌ  رتُامل يف سلْ َ

ََا  لإل وهبه تعاىلاهلل   إف ؤادالعقل والُبوَما ما رتعلق  نَََََََََ

َُْل ُهَو  تعاىل ه وَول ،ه ْواسَََََََََه وجوارحل ًاومدبٌ ًاك  رُو  مدرٌ

ُُ ْْ َوَجَعَل َل انة لوجود بإ( َواألْفِهَدَة ُْ الَََََّْمَ  َواألْبصََََارَ الَِّذي ََنشََََََأُك

َوجدنا وَعُانا ىل تعاكا  اهلل إذا و ، احلواس والعقلاالرتباُ بني 

  ه الث اليت هذه النعْ الثشٌُ  م بيجب علينا َ  نقوفهذه احلواس 

ََيئ ،  وه  األفهدة  ةونعماحلواس ،   نعمةونعمة اإلجياد ال م  شََََََََََََ

ََا   لدىكز العقل نه مٌإ ،وما َدراك ما القلب ، القلب  اإلنَََََََََََََََََََََََََ

ٌََ  به  ََل ورتصَََََ ََا  ا هلذا جند الُارق بنيوكماله إىل ليصَََََ إلنََََََ

ََا   ال  رتقدم يف ْياته  ال يوا فاحل،  ًااحليوا  كب و اإلنََََََََََََ

  خلق اهلل البشٌَََرة منذ َوالنحل فمام ، األإىل  ًاَشَََواطنه رتقدم إف

ا ثْ الََََََداسَََََية ورََََََتُيد منه على هذه الُيُية ربين البيوتوهو 

ََل   ََن  العََََََََ لُيور  اوم بوظائف متعددة  ورق كذلكالنمل ورصَََََََ

 للتُور . َابلة نها غ َ غ  ةهلا َدوار جد هاماحليوانات و
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ََا   ماَ ألفهدة حنو االرتقاء بواسََََُة ا ُ  ٌْكة دُوبةفاإلنَََ

ََانالعقوَ اليت جتم  جتارب دراك ما اإ، وما  وه  العقوَ ية  إلنََََََََََ

 .م ٌُد  قدمبت األمامإىل  ُيد منها متقدمة بهاتَتومجعاء 

وجوب نعْ بََإزاء هََذه الالعقالء وحيُْ بََه العقََل  هْ مََاَ  إ

ٌََُ املنعْ  عقالئ  وقل  ع نهَرٌاه والبعض  َانو  عقالئ  وهوشََََََََََََََ

ََخي َي ، َ فهو عقالئ   ًامل رُ  عقليا ذإوعلى كل ْتى    َي شَََََ

ه ورذم م  غ إىل َْ   ٌَو  وم  العقالء حيُْ بشٌُ م  بذَ املع 

لنعمة َبيحا  ا كٌُا واجلحود   إ .   فعله َبيعَورٌى إليه ساء  َ

  اهلل َأعلمنَا بَ   إذاننَا  إء على ذلَك فَ  ، وبنَا بنظٌ العقَل والعقالء  

ٌ  ِْني  مَِّ  الدَّإلنَََا   ا َهْل َََتى َعَلى تعاىل م  شََ  َاَ   الَوجدنا  ْه

ُُ  َشْيُها مَّْذُكوُرا  ْْ َر َّْمَ  َواألبْ عُانا  َ  َأَمنت علينا بثْ  (َل َصاَر  ال

ََِلياًل مَّا  عاىل تَلة شٌََََََََََََََُنا َاَ اىل إىل تع( ثْ َشََََََََََََََار َواألْفِهَدَة

ٌُوَ  ُُ َََْ ًََاَتعاىل وَاَ ( َتشَ ََا  ا إ نَّا َخَلْقَنا  ر ََ َُة ٍ ََْمإلنَََ ُْ شَََََاج  ِم  نُّ

 ( .ُعا َبِصُ انَّْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِمي

 

ََََمني  على إلنَََا  ا عار  اليت ردركهاالعلماء إ َّ امل َاَ    تتمة  

ليت تَأتى ع  اجلزئية ه  املعار  اف ، معار  جزئية ومعار  كلية

عرب العقل ،   ة ه  املعار  اليت تَأت   الُلي و، طٌرق احلواس اخلمس 

ََا و ََتُيد م  العقل م  خ اإلنََََََََََ ملعار  ا الَ تٌتيب جمموعرََََََََََ
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َ واالنواملعلومات اليت لدره      م  مات جمهولة   إلدراك معلو منها  تقا

 .النتائج إىل  هاليصل عرب ةيََخالَ تٌتيب األ

ََا   لدى ما َ َّ مجي تعاىل اهلل وربني  معار  هو م   م اإلنَََََ

ََات  ََة زئاجلاهلل أل َّ املعلومَ َََأتيَ ََاىل تى عرب احلواس وهو تَ ََذي عَ الَ

ُْ الَََََّْمَ  َواألْب  ُُ  وه العقل واإلدراك  َو َ  تُو  عرب،  (صََََاَرَجَعَل َل

هو الشٌََُ وعاىل توبذلك اسََتحق الباري  (األْفِهَدَةآتية م    ْينهذ

 . استخدام النعمة فيما رٌرده املنعْ

وهو األهْ العمل بباللَََا  وَخٌى اء الثن  الشٌََُ تارة رُو  بإ

ََيهًاإ،  ٌََُ ُْوَأثين عليه فقد ُمدح ف مجياًل   م  َدم شََََََ مد وهو شََََََ

ََان  باللُظ  لذي َام به بإزاء العمل ا عماًله َدم  لإذا ما َلَََََََََََََََََََ

 .شٌُ عمل  فذلك  يكلإ

ََََََََتُي  َ  ر  لاإلنََََََََا    إفعاىل تَما فيما رتعلق باخلالق 

 األئمة ع جاء  َدو رعمل اخل  لنََََُه وإمنا ًاشَََيهتعاىل رقدم هلل 

  ََهلوا ََتُماذا  :عندما سَ ََا   يدرََ جابوا َ ه هلل ؟م  عبادتاإلنََ

الَغين املُلق وحن   ألنه ًاعبادتنا شََيه ال رَََتُيد م تعاىل   اهلل َأب

 القدسََََََية رةفُ  الٌوانَََََََتُيد  ذر ال وحن مُلق  بنحوالُقٌاء 

َي ( 1  (هْومل َخلقهْ ألربع علي ، إمنا خلق  اخللق ل حبوا عل  

 . سلْ الٌَ يفبها ُامل تنوهلل  َننا حن  الذر  نَتُيد م  عبادتنا

                                                 
 ١١٦الصفحة  - ١ج  -محمد مهدي النراقي  -جامع السعادات  1
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ََا    َغ   ٌََُاإلنََََََ ٌُوَ َتََِلياًل مَّا َاَ   َليل الشَََََ ُُ وَاَ  (شَََََََْ

ََِليل  مَِّْ  ِعَباِد تعاىل  ُُوُرَو ٌََُ هنا ر ذ الإ (َي الشَََََّ ٌََاد بالشَ ٌُ هو الشَ

اعته لعمل  بصٌَََََََ  نعْ اهلل يف طمنا رٌاد به الشٌَََََََُ اإاللََََََََان  و

رُو   ما الشٌََََُ اللَََََان  فقد الَوالَََََ  على سٌََََاطه املَََََتقيْ ، 

البصٌََ الشٌََُ ٌََْ  نعميت الَََم  و  عظْ َمناَُ، ولعل م   َلياًل

ََ  اهلل  ََتَذ إفيما رٌضَََََ هلل نوع م  ُادة منهما يف غ  طاعة ا  االسَََََ

ََتعماَ  إوعليه فوالٌُُا  اجلحود  وة العقلية والقالقلب  اسَََََََََََََََََََََََ

ٌََُ هتعاىل  ما رٌرده اهلل   في القدرات عار  و املمجي  و و الشَََََََََََََََََََََََََََََََ

 ُ ود والٌُُا  للجح و  مَتلزماً واالستُادة منها يف غ  ذلك َد ر

 َنا وَاَ:  حلََََََََني ب  عل  امام اإلإىل  شَََََََخي وَد جاء، 

: افعل  مبوعظة فقاَ رجل عاص وال َْرب ع  املعصية فعظين  

 : مخَة َشياء وَذنب ما شه 

 هلل وَذنب ما شه ق ارز: ال تَأكل فَأوَ ذلك . 

  : وَذنب ما شه  اخٌج م  والرة اهللوالثان . 

  :رٌاك اهلل وَذنب ما شه  ال موضعًااطلب والثالث . 

  : ََك املوت إذا والٌاب ََاء ملَ ََه ع     جَ ََادفعَ ََك فَ ليقبض روَْ

 . نَُك وَذنب ما شه 
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  :لنار وَذنب  النار فال تدخل يف اَدخلك مالك يفإذا  واخلامس

عاىل تَأكل م  غ  رزق اهلل   رََْد فهل رَََََتُي  .  (1  (ما شََََه 

ُُْ مِّ  نِّْع َوَما تعاىل ومجي  النعْ منه َاَ  و رُو  َ (َمة ٍ َفِمَ  الل ِهِب

َوِللَِّه ُمْلُك   تعاىلَاَ  له هكلجود رٌاه اهلل فيه والو اليف موضَََََََ  

 َ ُُ تعاىل اَ َ َرنما كنا معناوهو  (الَََََََّماَواِت َواأَلْر ْْ ََْرَ  َوُهَو َمَع

ْْ  .  (َما ُكْنُت

إر ََاح   والد نيب اهلل رونس (ىمتَّاحلُاب  ولعل يف َصََة 

َب  إىل   رفعه ، عم عل  ب  احلُْ  ، روي ع ملعنى الشٌَََََََُ العمل 

ربن  بقٌرين : را رب َخ َاَ : إ  داود النيب  َاَ عبد اهلل 

: إ   إليه عاىل  تفَأوْى اهلل تبارك و   ، يف اجلنة ونظ ي يف منازل   

ََتَأذ  اهلل يف زرارته ف : ، َاَ َبا رونسمتَّى ذلك  ، فخٌج  َأذ  لهفاسََ

  هما ببي  مفإذا  ، ْتى َتيا موضََََََََعه ليما  ابنه هو وسََََََََ

َ  ، ، فقيل هلما: هو يف الَوق  سعف  ا: اطلباه يف  عنه فقيل هلمال َأف

َ  احلُابني ،    ننتظٌهحن ما مجاعة م  الناس:عنه فقاَ هلال َأ، ف

ََا رنتظٌانه  اآل  جيئ ََه وٌَ مذا إ، فجلََََ ،    ُْبََبل وعلى رَسَََ

شَََََََََََرتي حلُب و د اهلل وَاَ: م  راالناس فَألقى عنه إليه فقام 

َاَ:  ، خٌ ْتى باعه م  بع ََهْبُيب؟ فَََاومه واْد وزاده آ طيبًا

مبا كا   ى طعامًا، واشرت املنزَإىل  ، فقاَ: انُلقا بنا فَلما عليه

                                                 
 ١١٨الصفحة  - ٥٧ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  1
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، ثْ جعل  َدهاوَو ثْ َجج نارًا ، معه ثْ طحنه وعجنه يف نق  له

ن ََََََج   ثْ َام وَد،  تحدثالعجني يف تلك النار وجلس معهما ر

إىل ووضََََََ   ، ها ملحًاها وذر علي، فوضََََََعها يف النق  وفلق خبيزته

لمََا على ركبتيََه وَخََذ لقمََة ف ، وجلس مََاء جنبََه مُهٌة مألى

، ثْ فعل  د هللفلما ازدردها َاَ: احلم ، فيه َاَ: بَََْ اهللإىل رفعها 

،  هللاء فشٌَََََََب منه فذكٌ اسَََََََْ ا، ثْ َخذ امل ذلك بَأخٌى وَخٌى

ليه وَوليته را رب م  ذا الذي َنعم  ع ، وضََعه َاَ: احلمد هلل  فلما

تى ع  وبدن  وَورتين ْمثل ما َوليتين؟ َد ََْحح  بصٌََي ومس 

، وسق   ْ حلُظه جعلته ل  رزَاشجٌ مل َغٌسه ومل َهتإىل ذهب  

وسَََخٌت ل   ، مل َزرعه عامًاإل  م  اشَََرتاه مين فاشَََرتر  بثمنه ط

ََجته ََهوة ََوى به على طال، و جعلتين آك النار فَأن َََََ عتك ه بشَََََ

نصٌََ  بنا فإن  َاَ داود: را بين َْ فا ، ، َاَ: ثْ بُى فلك احلمد

كا  اذا مل وعليه رت ََََع لنا .(1  «ذا َط َشٌََََُ هلل م  ه مل َر عبدًا

ليما  َ  ربني البنه سَََََََََََ  َرادوَد ،   لداوود ًا متَّى( رفيق

حب ابنه ُْ اذا وهل، الشاكٌ  إلنَا   ا رُو كيف ومٌتبة الشٌُ ،  

، عاىل تلشََََاكٌ الذاكٌ هلل لُ  رعٌفه منزلة ا، معه  سََََليما  

ََليما َوَد  عاىل ترثين على اهلل  بدَ متَّى ذلك عندما  درك سَََ

                                                 
 ٤٢١الصفحة  - ١٤ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  1
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سَََخٌت  لنعْا ْتلُ  َو، عوزه ناء اجلميل ورظهٌ عجزه وبذلك الث

 .تعاىل له م  اهلل 

 

  ِف  اََََُْل ُهَو ا تعَََاىل َولَََه ْْ َ  لََََِّذي َذَرََُك وإليَََه آلْر

ٌُوَ   ( ُتْحَش

باألر      لذرَ هو اإلجياد املٌتبط  نا   ومعنىَ ، ا مل       َذرَ  ًاوجدنا عا

  كمالنا َ إىللعل يف ذلك إشََََََََََََََََََارة وهذه األرَ يف م  العوامل 

ََا  رتوَف على  ال رٌاد وُوكََب وعلى هََذه األرَ  يف هََذا الإجيََادن

الَيد  َاَ  الدنياب املعرب عنه   الَُل  العامل بلالرتبة باألرَ هنا 

َهْ يف األرَ لذرَ هو اخللق واملٌاد بذر   : ااهلل رٌ ه   ئ طبا الُبا 

 ْ باألعماَ    إالللخلق كماهلْ   خلق اخللق متعلقني باألرَ فال رت

ََية  تعلق باألرَ ، هنا ر كل عمل  َ. َي (1 املتعلقة باملادة األرضََََََََ

ْلنَََا مَََا َعَلى  إ نَََّا َجَع تعََاىل َ وجيََذبنََا إليهََا جلمََالََه يف نظٌنََا َََا   

َ  ز رَنًة لََّها ِلَنْبُلَو َََََََََُْْ  َعاآلْر ََ ْْ ْْ ََرُُّه  سَََََََيتالشَََََََىنه َغ   (َماًلُه

ٌُُزاا َلَجاِعُلوَ  َما َعَلْيَهَوإ نَّ تعاىل َاَ  منق َََيًا  وهلذا ال (ا ََََِْعيُدا ُج

ما جاء ع  ٌُ على ذلك كنه ُفيا ألنعلى ْبه للداإلنَََََََََََا   رالم

ُْبِّ َُمُِّم اأَلَيا، َواَل ُر النَّاُس ََْبَناُء الدُّْن  عل  َُّجُل َعَلى  إذ   (2 ( ِهل

لعامل ثْ  عل تُاملنا رٌتبط بهذا ا      على هذه األرَ وج اهلل وجدنا    َ
                                                 

 ٩٨٤الصفحة  - ١٣ج  -السيد الطباطبائي  -تفسير الميزان  1

 ١٤الصفحة  - ٥٧ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  2
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ََُ ولنََا  هزرَّنََ عََامل ل مظهٌ م  مظََاهٌ هََذا ال جعََل وجودنََا رتوق ل

َُْل ُهَو الَِّذي      تعاىل  َاَ  به  ُ وثيق اب ترا لدرنا    َي  الدنيوي ، 

  َ ْْ ِف  األْر ٌُو ليه وإَذَرََُك جعلُْ يف األرَ  تعاىل ه نََي ( ُتْحشََََََََ

ََلوا تعلقُْ جعل و امل املادة خللق واإلجياد والتعلق بعاببها لتصَََََََََََََ

عامل الالمادة بعد والقيامة وعامل احلشٌََ  إىلوبعامل النشَََأة املادرة 

ا ، إ نََّما الدُّْنَيََرَُّها النَّاُس  هذا يف َوله إىل   َشار عل  وَد  ْني ،

ََ ٌَُة َداُر  ٌَْْار ، َفخَََُُذوا ِمْ  َمَمداُر َمجََََاز  َوالَََْآِخ ُِّك ْْ ِلَمَق   ََي  (ُِّك

ٌُا لآلخٌة  هاعلجي ونظٌة آلية لدنيا اإىل   رنظٌ َاإلنَََا   على جَََ

ََحيحة اليت رٌرد وه  واألئمة  منَّا القٌآ  الٌُرْ اهالنظٌة الصََََََََََََََ

 .  واألنبياء والٌسل

 

  َِنَي َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إ  َوَرُقوُلوَ  تعاىل َوله ْْ َََََََْاِد   ُكنُت

ُْ ِعنَد ال ٌ  مُِّبني لَِّه َوإ نََّما َََنا َنِذَُْل إ نََّما اْلِعْل   (ر

لقٌآ  امة اليت ركز عليها امََََََََََألة املعاد م  املَََََََََائل اهل   إ 

ر يف عامل اآلخٌة رتقٌاإلنَََا   مصََ   لُو ةآر م  َكثٌ يف الٌُرْ

َمائة آرة  مخإ  اختلف يف تعدادها بني و َّ آرات األُْام َولذا جند 

رٌتبط لٌُرْ   كل القٌا  اَو َة رآلُني ومخَََمائة َو ََل َكحد 

احلُْ لة بني احلُْ الُقه  والشٌََََََعية مبعنى وجود ََََََْباالُْام 

َََغله عاَ إالمٌ العقدي واألاألخالَ   مل االخٌة هو   احليز الذي شََََ



 

- 83 - 

ٌة َكثٌ م  اآلخ وع   املعََاد آلرََات اليت تتحََدث ععظْ ْيز فََاَ

ََبعمائة آرة ََهيد املُهٌي يف بعكما ذكٌ ذل َلف وسَََََََ ض ك الشَََََََ

لإلنَانية   فائقة بالنَبة وَصوى   لعامل اآلخٌة َهمية  ََي كتبه 

وىل القٌآ  خٌة وهلذا َعامل اآلرٌتبط باإلنََََََََََا   فمصَََََََََ مجعاء 

 ك ألمٌر  :الردرك ذلاإلنَا    خٌة العنارة الُائقة لُعامل اآل

  األوَ    

  عصَََََُور يف اليد خه  وهلذا رعرب بع َََََهْ بقول.  

ٌََة على الشَََجٌة  ني ما  معينُ  حمدود بوَ  وزنه تَُإال ( م  عشَ

 الة .احلياة الدنيا ستنته  الحم  َاذ 

  الثَََََََََان   

َََالة التٌَََع مذ  إاإلنَََا   ب رنَََجما  م  ط مٌا  الَوهما   

ََا  تبعديف َُف الثمار    َذ رٌرد إع  التصَََََََََََدرق باملعاد  اإلنََََََََََ

ََل على جزائه يف هذه الدنيا  ََاي يف اينما جزاء العمل بحيصََََََ لصََََََ

  إخٌة وكذلك يف اآل ستجزاه  يل لهَ إْ  عمل سوءاً فخٌة عامل اآل

ََ َذرَّ َفَم  تعََاىل َََاَ  عمََل خ ًا ٌَُه َوَم  َرَرْعمَََْل ِمْثقَََا ٌُا َر ْعمَََْل ة ٍ َخْي

ٌَُه ًٌا َر ََ َذرَّة ٍ َش  . (ِمْثَقا

مبشٌََََر   عثوا باألنبياء وية ، مََََََألة املعاد مََََََألة ذات َهم   إ 

بة الصََََََََََََََاي ومنذرر  بالعاَ ر  جبزاء العملمبشٌََََََََََََََومنذرر  ، 
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خٌة آل َ  ذلك سََيحصََل يف عامل اومبيننيللعمل الَََ ء الوخيمة 

 :رق لصَدرقه بقوله  النصَيحة اليت رقدمها الصَد  ك  ودورهْ

 ك مالسَََََيتحقق  و ، يبةبذل  جهُدا وَََََْربت سَََََتجد نتائج ط  إ

ما بعد  :َابل لنصَََيحته بقوله  ف د عليه َََْدرقه غ إليه تصَََبو 

إىل رصَََََََََلو    الذر هْ م  الناس ليل  القَذ إالقرب، إال الصَََََََََرب 

وبالتال    تلُو  العزائْ ورصربو  ميلُونهْ نتائج كب ة وعظيمة 

 .رقُُو  الثمار الُب ة 

 

م  نتائج  اذروحيمل   األنبياء َم تقد وليس معنى ما :     

 االئمةالٌسل و االنبياء قد ذكٌف ، عماَ الَيهة يف احلياة الدنياألا

  احلياة الدنيا يفعية لألعماَ الَيهة  وض ثار الم  اآل كث ًا 

ق رقلل   سَََََوء اخللَولعمٌ ا تنقية الٌْْ عيَُإ    قولهك

ألعماَ للَََََََََََََََََََََيهة والعواَب الوخيمة م  االثار ا الٌزق وهلْ جًٌا

 رصَََدانهاسَََتُباره واإلنََََا     عنادَ  غ يف احلياة الدنيا . املشَََينة

جج وبٌاهني ار املعََاد بََل والتََذرع حب  نََُإإىل ورََدعوانََه  ع  اهلََدى 

ٌََب َل تعاىل واهية َاَ  ََ َمْ  ُرْحِي َنا َمَثاًل َوَنََََََََََََََِ  َخْلَوضَََََََََََََ ََا  َقُه 

 ْ خٌة لُوَ األمد َاَ وبعض م  الناس رنٌُ اآل (اْلِعَظاَم َوِهَ  َرِمي

َِنَيُكنُت ا اْلَوْعُد إ  َوَرُقوُلوَ  َمَتى َهَذ تعاىل  د على وهو ر( ْْ ََََََََََََْاِد

اء به ج نهْ رتذرعو  بذكٌ ماإل باألنبياء يف ََََََََََْورة اسََََََََََتهزاء   
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وموسََى اهيْ إبٌلقد جاء نوح و األنبياء والٌسََل الَََابقو  فيقولو 

رتحقق  ومل  َخرب م  َبلهْ آدمووعيََََََََََى وفهام م  األنبياء 

َاَ َتها متََََََََََائلني ع  ووقيامة منٌُر  للخربوا به َشَََََََََ ء اما 

ََََّ تعاىل  َََََْأُلوَنَك َع   ال ٌْسَََاَهَر َُْل إ نََّما ِعْلُمَها ِعاَعِة ََرَّاَ  ُم نَد َربِّ  ا 

َِْتَها  لْ رع جمهوَ ال ةْ الَََاع   علَمتناسََني   (ُهَوال إاَل ُرَجلِّيَها ِلَو

َوِعنَدُه  عاىل تَاَ ألنبياء والٌسَََََََََََََََل خرب بذلك اَاهلل كما إال به 

َّاَعةِ  ُْ ال ْْ  عاىل توَاَ  (ِعْل ُُ رعلْ ي حلُمة ومصا  (َبَْغَتًةال إال َتَْأِتي

تعاىل ٌد على اهلل ع  التماإلنَََا   بعادإلعل منها تعاىل بهما احلق 

مليو  سنة   الَاعة تتحقق بعد   َه ذ لو َيل لإواخلٌوج ع  طاعته 

ك  إلنََََََََا  ا جلَإخُاء  ةالََََََََاعواما رٌتبط بلبعد ع  التقوى 

لٌَََََََََََاُ عامل االخٌة وال ربعد ع  اوتعاىل للقاء اهلل رعد نَََََََََََُه 

 .جاء يعيش بني اخلو  والٌفاملَتقيْ 

 

عض األمور   بَإليه   رلتُ  َواما رنبَغ  للمؤم    :     

وجود مصََََََََاي ل اهللإال علْ به ر العقدرة تٌبط بوَ  غ  حمدد ال

وارات َ  فقد جاء يف الٌ،    ياإلمام املهد كَأمٌوُْْ خُية 

وما ذلك  ليلةمٌه بني روم وَصََََلع رىل تعا  اهلل َو كالَََََاعة همٌَ

ََتبعاد  َم  إال  ََاح عدم اسََََ الَغيب  ألمور اليت تٌتبط بعاملاجل إر ََََ

ََية فواالتُاَ على  ََب لُونها مهما األمور احلََََََََ مٌها َُْْ َُحََََََََ
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ٌََر  فهناك دوَ عظمى  ََتتَغ  بنحو سَََ ٌََعَعُ  وتُُُ  ضَََ م   سَََ

ََوفييت ك املتوَ  ََقط يف فاالحاد الََ ََنوات حمدوقد سَ وزال  دة سَ

 .اليت رتمت  بها  تلك الُربراء والعظمةمظاهٌ  كل

ََا  ا رٌرد م تعاىل اهلل   إ    رٌاه مالًُاَو  رتعلق به َإلنَََََََََََََََََ

َ   ُه الَِّذي َخَلَق سَََََََْباللَّ تعاىل لمه َاَ مبحدودرته وَلة ع مٌه عاملًاأل

َ أَلسَََََََََََََََََََماَوات ٍ َوِمَ  ا َُ ا ْر ٌُ َبْيَنُه َّ ِلَتْعَلأَلِمْثَلُه َّ َرَتَنزَّ ُموا ََ َّ اللََّه ْم

ٌ  شَََََََْ ء ٍ ُكلِّ ۖ  َعَلى ُُلِّ شَََََََْ ء ٍ ِعْل ََْد اللََّه َوََ َّ ََِدر َُ ِب َْا ( وَاَ ُماََ

ْ  َوَما َُوِتيُتْ مِّ  اْل تعاىل  . إ  ماروجب التصََََََدرق مبا  (ََِلياًلإال ِعْل

بٌاهني خبارهْ اَرت  بدالئل وإ  َخرب به األنبياء والٌسََََََََََََََََََل هو َ

ََحة  ََدرق مبا واضََََ ََافة خَتوجب التصََََ طهارتهْ ىل إربوا به باإلضََََ

ََافهْ بصََََََُات   وََََََْدق اهلْ َوَلل  على ْقانية دونزاهتهْ واتصََََ

رٌردو   وال سَََْدق الناوعلْ الناس َشََج  الناس وَخبارهْ فهْ َ

اس أل َّ اهلل همهْ الوْيد هو إسعاد النومجعاء اخل  لإلنَانية إال 

 . استخلصهْ لنَُه واُُْاهْ لعبودرته

ََاي ذاتية مفليس لدرهْ ٌر  ، اخل  لآلخإال فال رٌردو   صَََََََََ

 يف ٌْاُ احلق  الَ  إمنا رٌردو  و فقط ردو  اخل  ألنَُهْ  ف

رُو   ٌو  ورنذرو  لهالْ ربشََََََََهف ولَغ هْ  املَََََََََتقيْ ألنَََََََََُهْ

رظهٌو   الو نُق املواب   اجلورعُو للنََاس على اهلل ْجََة ،

ردرهْ فحَب َأ  األشياء بَرظهٌو  و نَُهْ مَتعلني على الناسَ
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ََحو  دائمًابل     الناس الَغ   تعاىلمٌ كله هلل األ  َ بدًاَو رُصََََََ

ََتوعبو  احلقائق  بية   تُو  بعض احلقائق الَغيَورٌردو  رَََََََََََََََََََََ

ْْ َو تعاىل َاَ   موسََى إسٌََائيل م كما فعل بنو َََْية  َُْلُت إ ْذ 

ٌََْ َرا ُموسََََََََََََََى َل  نُّْؤِمَ  َلَك ٌَى اللََّه َجْه  و  َمورًاب( وَد رُلًةتَّى َن

ََاُلوْا َل  نُّْؤمِ  تعاىل  َاَ  هلدارة   بعيدة املناَ وال ربط هلا جبانب ا      َ  َو

ٌَ َلَنا ِمَ  ا   ُُْج َْتَّى َت َ  َرنُبوُعا ََْو تَ َلَك  ِخيل   ُُوَ  َلَك َجنٌَّة مِّ  نَّ  أَلْر

ٌَ اأَلْنَهاَر َُجِّ ُِْجُ   ََْو ُت َوِعَنب ٍ َفُت َََََّماء َكَما َزِخالَلَها َت َعْمَ  َََِْقَط ال

ًُا ََْو َتَْأِتَ  ِب َُالل ِه َواْلَمَعَلْيَنا ِكَََََََََََََ ُُوَ  َلآلِئ ََِبياًل ََْو َر َك َبْي   مِّ  ِة 

ََى ِف  الَََََََََََََََََََََّم ٌْ ٌُ  ٍ ََْو َت َُِزْخ ٌُ ََ َعَلاء َوَل  نُّْؤِمَ  ِل َْتَّى ُتَنزِّ ْيَنا يَِّك 

َُْل سَََََََََُْبَح ُُُه  ٌَ ٌُا رَّسَََََََََُواًلال إاَ  َربِّ  َهْل ُكنُ  ِكَتاُبا نَّْق  نها إ (َبشََََََََََ

  األنبيََاء إا طلبوه ، نعْ بط لََه مبََر ميََا  الفََاإل مََُالََب عبثيََة

رٌرده احلق  ق ماوفعلى لُنهْ رَ و  ووالرة تُورنية عُاهْ اهلل َ

وليس  اختيارًا ًاََََْاحل واورعمل وارؤمن  َورٌردو  م  اخللق تعاىل 

ٌََ واإل فهو عاىل تمٌ كذلك لُعله احلق كٌاه ولو كا  األبالقََََََ

 مٌ كله .له األالذي 

ْ الُب ة بالٌغْ م  َدراته وَََََََََْياءواألالٌسَََََََََل إ  األنبياء و

ََ الَِّذي ِعنَدُه عِ    تعاىل  َاَ  تعاىل   ها اهلل عنحدث  واهلائلة اليت    ْ  ََا ْل

بِ        َنا آِتيَك  َتاِب ََ ُِ َتدَّ إ    مَِّ  اْل ٌْ ْبَل ََ  َر ََ ُفكَ   ِه  ٌْ ْيَك َط  نهْ الَإال  (َل

َُْل  تعاىل اَ منذرو  َنهْ َرعلمو  و هواءرََََََتجيبو  للنزوات واأل
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ُْ ِعنَََد اللَََِّه ٌ  مُّ إ نَّمَََا اْلِعْل قََائق َبني لُْ احلَي ( ِبني َوإ نَّمَََا ََنَََا نَََِذر

ََاَأبَََمور األورٌج  إليُْ ، والقٌار  ْ  مجعهَ ََارك ََاختيَ   اتعملوإ   بَ

 ر مثواكْ .  تعملوا الَوء فإ  الناإفإ  اجلنة مص كْ وخٌة لآل

  ًَُة سَََََََََََِيَهْ  ُوَفَلمَّا َرتعاىل  َوله ٌُوََْوُه ُزْل َُ ا ُجوُه الَِّذرَ  َك

َِيَل َهَذا الَِّذي ُكنُتْ ِبِه  (. َتدَُّعوَ  َو

َ َي ،  َرتب ، فالزلُى ه  القٌب فال  مبعنى اإىل رقاَ ازدلف    رقا

ثَاره وعلموا بقٌبَه   آرَوا عنَدمَا   قيَامَة   ال روملٌُُة الَذر  جحَدوا   ل

 . ( وَ لَِّذي ُكنُتْ ِبِه َتدَُّعا َهَذاثاره  آوظهٌت عليهْ 

 

 القيامة ؟ا  اإلنَ متى رشاهد :      

 يامتا  : ََبل اإلجابة على الَؤاَ هناك 

ى عند ه  دليل على القيامة الُربو    َيامة ََََََََْغٌى      األوىل  

ورٌاد م  َيامته َااإلنَََََََََََا   ماتإذا  ورد يف الٌوارات َنه وَداملوت 

 .امل الربزخ يف عاحلَاب الٌُدي  وفيها .الصَغٌى  َيامته بذلك

لبشٌ على ْعيد     ايمجل فيها احلَاب و   كربى َيامة    الثانية  

ََهد روم عظيْ وهو روم اواْد  ََل ، ووهو مشَََ ََاف  يف ذلُصَََ لك الشَََ

 .ا كث  م  اخللق ملا جنولوال شُاعته   و حممدهاليوم 

َََِيَهْ  ُوُجَفَلمَّا َرََوالقائل هنا   ًَُة سَََََ ٌُوا َوْوُه ُزْل َُ َِيَل وُه الَِّذرَ  َك

هلل َو املالئُة الذر     إما َ  رُو  هو ا ( ُعوَ الَِّذي ُكنُتْ ِبِه َتدَّ    َهَذا  



 

- 89 - 

الئُة واجلنة فالنار عليها مخٌة ، وكلوا مبصََََ  اخللق يف عامل اآل

اىل تعذ  اهلل َاَ إبل كل شََََََََََََََََََََََََََََََََ ء ردبٌ باملالئُة ب كذلك

ٌُا  ٌَاِت ََْم ما َ .تعاىل ذ  اهلل إء باألشََََََياردبٌو  مجي  فهْ  (َفاْلُمَدبِّ

اإلنَََا   اسََتاء فإذاسََتاءت م  الَََوء مبعنى اقيل ف( سََِيَهْ معنى  

ََودَّواألمل ظهٌ على وجهه آثار احلز  والَغْ وا   َي ، َ ههوج سََََََََََََََََََ

  .  رَتاءرَى املص  املؤملإذا اإلنَا  

 

  ِذي ُكنُتْ ِبِه َتدَُّعوالََّهَذا  تعاىل َوله َ ) 

  :  ٌَاءتا تدَّعو  هلا 

ََََََََََََََتعجلو  القيامة ، هْ رف (تََََََََََََََتعجلو   تدعو 

نعْ لقََد اب ورَََأتيهْ اجلوفوُرا ئ فلتجي   ْقًََاكََانََ إ يقولو  ف

خٌاجهْ م  إبََ مََاإمََا بََاملوت و إُْ ثََارهََا ل آمبعنى ظهٌت جََاءتُْ 

تعََاىل َََاَ عََاىل تيََث رٌو  امللََك هلل ْروم القيََامََة إىل جََداثهْ َ

ِِْد اْلَقهَّار ِللَِّه  فيَأت  النداء  (لَِّم   اْلُمْلُك اْلَيْوَم  َِيَل   فإذ  ( اْلَوا َو

 . َي تَتعجلو ( وَ َهَذا الَِّذي ُكنُتْ ِبِه َتدَُّع

َنه سو   ل ه  فيه وختتلُو  مبعنى ختتصمو ( تدَّعو    

ََر ََانه واملََََََََ ء تحقق وحياسَََََََب اخلالئق فيجزى احملََََََ   بإََََََْ

مبعنى ( و  وتْدعو تدَّع  كال املعنيني  إ وَيل . !بإسَََََائته َم ال ؟  
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فَأنتْ  واَرتب وازدلف إليُْ تَََََََََََََتعجلو  َد الَاكْوهو ماواْد 

 . ٌ  منُْ مبا عملاآل  بني ردي الَاعة وحياسب كل ام

ََارة ( رت َََََمختتصَََََمو ولعل معنى   املؤم  م    َإىل   اإلشَََ

ََوالُافٌ ،  ٌََاع من ا  يفاحلق م  الباطل رعيشََََََََ ء اخلليقة بد ذََََََََْ

بََامتحََا     ادعََاُء دو  مٌور  ميََانََه  إرُو   املؤم  ك  ال يمحَّلُي

ل البشٌََََرة ك تشََََمل األهمية  يف وابتالء أل َّ مََََََألة االبتالء غارة

  ََََََََِْب النَّاُس مل  َََ تعاىل َاَ س سَََائٌ الناإىل م  َعظْ اخللق 

ٌَُكوا ََ  َرُقوُلوا آَمنَََّا َُْتُنوَ  ُرْت ْْ اَل ُر   َتعََاىل وَََد بني احلق  (َوُه

لقه َاَ نبيائه كما جٌى على سََََََائٌ خََانو  االبتالء جيٌي على 

ٌَا تعََاىل  َُِلمَََات ٍَوإ ِذ اْبَتَلى إ ْب َْ َربََُُّه ِب ََُا  مبكََا  األنبيََاء إذا و (ِهي

جاررة البتالء  َّ سََََََََََنة اإف ذلك  ومىل تعاهلل م  ا مُني يف القٌب

 . وىلَفجٌرانها على سائٌ اخللق  عليهْ

  َرتصََََََََََََََََََََور وخٌة اآلعامل وامة قيبالإ  بعض الناس رُذب 

 خٌةاآلعامل  بوجودقالوا فالناس  اسَََََتَغلوا خو األنبياء والٌسَََََل 

عامل يس هناك فل مٌألاما ْقيقة َ ،قيامة ال احلَََََََََاب يف ووجود

ََه العامل غ  ال إََاُلوْا إ ْ  ِهَ  َو  ْْاك عنهتعاىل  َاَ الذي نعيشََََََ

ادَ مبعنى جي ماإ (تدَّعو    إذ( ُ  ِبَمْبُعوِثنَيََْياُتَنا الدُّْنَيا َوَما َنْح

ََُْ بع ََبع ََََََ ْد أل عنيا وهما م لو  املؤمننيو مبعنى جتادَ ، ًا ََََََ
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تصَََََََََمو  يف عامل خي نهَْ  املعنى هو إف القولني وعلى كلَّ منهما

 .اآلخٌة 

 

  َُِنَ َُْل َََرََ تعاىل َوله ْْ إ ْ  ََْهَل َِْمَنا اللَُّه َوَم  مَِّعَ  ََ ْرُت ْو َر

ٌ رَ  ِمْ  َُاِف ْ  َفَم  ُرِجُ  اْل  ( َعَذاب ٍ ََِلي

بهذا الٌسالة اخلامتة و ببعد ما ْدع بدعوته وجاء    النيب

در  كله وسَََََََََيظهٌ على الألدرا  ي هو َكمل اذال العظيْ لدر ا

ٌََل َرسَََُوَلُه ِباْلُهَدى َوُهَو الَِّذي ََْرسََََ تعاىل َاَ  ُه َعَلى ِدر   اْلَحقِّ ِلُيْظه 

ٌ َه ا ٌ ُكوَ الدِّر   ُكلِِّه َوَلْو َك  نبوتهم  الٌُُة  جحد كث ( ْلُمشََََََََْ

 هصََربُوا الٌسََالة اإلسََالمية بشََخو  وت وَالوا عندما مي

اإلسَََََََالم   َبا  بَأ َّ الدر عاىل تتنته  الٌسَََََََالة ولُ َّ اهلل سَََََََو  

لدر  لأل َّ   مات النيب األدرا  ْتى وإ  رظهٌ علىسََََََََََََََََََو  

 وهْ الذر عاىل تحيُظونه بَأمٌ اهلل  ،  ُْظة وهْ األئمة

ية  حو  ع  األُْام الشٌَََََع ربلَغو  الُتاب ورٌََََََُو  آراته ورُصَََََ  

لني كتاب اهلل إن  تاركْ فيُْ الثق   ذا َاَ املصََََََََََََُُىوهل

وَد ( بُداُتْ بهما ل  ت َََََلوا بعدي َََََََما إ  مت بييتَهل   وعرتت 

ََْم َرُقوُلوَ    تعاىل ينهْ َاَ فصََع الذكٌ احلُيْ عما كا  ردور بَ

ٌَبَُّي ِبِه َرْرَب ٌ  نََّت تصَََورو  َ َّ القٌآ  الٌُرْ رنهْ ََي ( اْلَمُنو   شََََاِع

ات َََََْاْبه مفإذا وبالتال  ة إمنا هو جمموعة م  األبيات الشَََََعٌر
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  َأهْ الٌد بءد جا، وَلشَعٌاء الُبار  ا مٌه كما انتهى َمٌَسَينته   

ْْ حممد  َل هلْ را َُِنَ  اللََََّرََْرُت َِْمَنا َفَم   ََْو ُه َوَم  مَِّعَ  إ ْ  ََْهَل َر

ٌ رَ  ِمْ  َعَذا َُاِف ْ ُرِجُ  اْل ىل تعاْ م  عذاب اهلل وهو حذرٌ هل( ب ٍ ََِلي

ََتُي  َنه ال َأاألخٌوي بوالدنيوي  افٌر  م    جي  الَُْد رََََََََََََََََ

را م     لبي اَهل  الواردة ع  عيةدوَد جاءت األتعاىل عذابه 

  العقائد إْد بل َجي  منه  التعاىل نه ََي ( إليهإال ال ملجَأ منه 

بوجود ا رتعلق ْتى فيم تعاىل  إليه  ٌ مرجاع األ إاحلقة تؤكد على    

اآلرة  ن املعنى بيه وهلذا خلي له وانصَََََََََََََََََهٌ يف بوتقة طاعتَم  

ْْ إ ْ  ََ  مٌ هلل وْده    األَاملباركة     َُِنَ  اللَُّه َوَم  َُْل َََرََْرُت مَِّعَ  ََْو  ْهَل

َُافِ   َِْمَنا َفَم  ُرِجُ  اْل ْ  َر َخاُ   إ نَّا نَ  تعاىل  وَاَ  ( ٌ رَ  ِمْ  َعَذاب ٍ ََِلي

ََ ٌُاِم  رَّبَِّنا َرْوُما َعُبوسَََََََََََََََََُا  ٌ ر َُ  دعيةاملعنى يف األذا وَد جاء ه( ْم

ْْ   مننيزرارة اجلامعة ألئمة املؤفُ  ال والٌوارات والزرارات ُُ َنَّى َوَل

ٌََّالُقُلوُب الََِّت  َتَول ى اهلل ر  َيًة جاِء َوَجَعَلها ََْوِعراضََََََََََََََََََتها ِباخَلْوِ  َوال

ٌ  َوالثََّناِء َوآَمَنه ُْ َُْلِةِلْلشَََُّ َ  الََغ   َلب املعصََوم  ََي  (ا ِمْ  َعوار 

ٌ  ٌجاء وجعلهباخلو  والتوىل اهلل رراضته    ه والثناء عليه وعاء لشُ

هناك الدعاء فب خصََوًََْا رعلمو  الناس اخلو  م  اهلل وهْ 

به وذكٌ هلل واخلو  منه وْ  امكث  م  االدعية تَغٌس اخلشََية 

 .خٌة عامل اآل
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ََْبٌي، َاْبُ  َاْبُ  ِلُظْلمَََِة  ل ب   زة الثمََاَجََاء يف دعََاء    

َ  ُم ٌَُ َوَنُ  ِارَّاَي، َاِل ََََََََيق  َلَحدي، َاْبُ  ِلَََََََََُؤا ٌُوج  ِمْ  ْن ْبُ  ِلُخ

ٌْرََانًََا َذلياًل ََْاِمالً  ًٌََّة َعْ  َرميينِثْقل  َعلى َظْهٌي، َاْن ََْبٌي ُع ٌُ َم  ُظ

ٌ  َشَأ  َوُاْخٌى َعْ  ِشمال ، ِاِذ اْلخَ    ورَرتسل اإلمام  ( ن الِئق  يف َشَأ  َغْي

  َوخٌوي مصَََََ ه األاإلنََََََا   جهف روايبني كيفيف الدعاء  

ال ف(    َوإ نَُّهْ مَّيُِّتوَ إ نََّك َميِّ تعاىل  َاَ ذلكإىل َ  رلتُ  عليه 

عيش ْ سي ْد رعٌ  كَ  نَُه وال  عاملوت   ردف  ََْد رَتُي   

ََاب الدَيذلك ؤم  ، ورعلْ امليف احلياة الدنيا  تعاىل ق َاَ باحلَََََََ

َُِتاِب اَل ُرَوَرُقوُلوَ  َرا َوْرَلَتَنا َم  َ  َهَذا اْل إال ِبَ ًة ََغاِدُر ََََََََََِْغَ ًة َواَل َكا

ْْصَََاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُل ََُْ ٌُا َواَل َرْظِل َْاضََِ َُْداوا  هلذا َاَ و(  َربَُّك ََ

عندما رولد  اإلنَََََََََََا ، ف و الوليده   األطوَ عمًٌاإبعض العلماء 

ٌُا ، هو َطوَ اإلنََََا   َ  رنقي عمٌه وال شَََ ء لدىٌور الوومب عم

زوَ مجي  ما ، وَد ر مده وموتهَ جله وانق َََََاءَرنجيه م  تصٌََََََّم 

َََقْ الإىل ة الصََحم   يتبدَ ْالهفطٌفة عني يف اإلنَََا   ميتلُه

ٌََور   م ٌَ واملإىل العافية م  و   َوهلذا ٌْي به  .َغْ الإىل الََََََََََ

عليه َولياء اهلل  كا  خٌة وهو مااآل ورتذكٌ عاملرٌبط َلبه باهلل 

ٌْ ِعَباَدَن تعاىل َاَ  َْ َوإ سَََََََََََََََْحَقَواْذُك ٌَاِهي ِدي َوَرْعُقوَب َُْوِل  اآلْر ا إْب

ََََْناهُ  ٌَى الدََّواآلْبصَََََار  إ نَّا ََْخَلصَ  رلهجو نهْ ََي ( ار ْ ِبَخاِلصَََََة ٍ ِذْك
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خيُف    ماَال إها ب وَبدًا ائمًارذكٌو  َنََََََََََََُهْ دوبعامل اآلخٌة 

 .ور ته وعُوه ومَغٌُته  بٌُم اهلل نهْ رعلمو إالعبئ 

 

  َْْمُ  آَمنَََّا بََِِه وَ َََُْل ُهَو ال تعََاىل َولََه  َعَليََِْه َتَوكَّْلنَََا َّ

َََتْعَلُموَ  َمْ  ُهَو ِف  َض َ  مُِّبنيَف  ( اَل

ََ ََايف إ  التذك  بٌ ة اهلل هو البلَََََ ورد يف  للمؤمننيْ الشََََ

ََع اللهْ إ  زراددعاء كميل ب      ن  َسَََََََََألك بٌ تك اليت وسََََََ

ل فٌُة ، اجملإىل م  الذرة  تَََََََََ  كل اخلالئقفه   ،( كل شََََََََ ء

َْْمُ  آ ْلَُ تعاىل مشََََموَ لٌ ته  شََََ ء َّ (  ْلَناَمنَّا َوَعَلْيِه َتَوكَُّهَو ال

لتوكل م  او   رتوكل عليهَباهلل و   رؤم َعليه اإلنََََََََا    ََي 

ََا  ا األمور اليت حيتاجها عظَْ  خذاألرٌاد به ، و ْياتهيف إلنََََََََََََََََََ

  َ  على املؤم  َى مبعنتعاىل ، اهلل ىل إالنتائج رُاَ إوباألسَََََََََََباب 

ََباب الظاهٌرة فقطرعتمد ع لُنه ال رعمل جاهدًا  بل،  لى األسََََََََََََ

ََبرتوكل على اهلل و ََتثمٌ و يعمل كادًْافاب رَأخذ باألسََ جاًدا ورَََ

 والمعََه على جمتعود عليََه وكََل َوَََاتََه يف اخل  والنُ  الََذي ر 

تعاىل   اهلل ألنتيجة يف ْياته ىل إَد ال رصََََََََََل   عمله َإىل رنظٌ 

عََد مََدة طورلََة  بإال تبََدو قََد ال ف ظهور النتََائجهو العََامل بوَََ   

 اهللاء هذه األسَََباب  َّ ورَنوُ ألنه رعلْ القباملؤم  رصَََاب  وهلذا ال

 بب م  ال سبباللهْ را س  الدعاء  فُ كل سبب ،وهو سبب تعاىل 
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إذا  (1  (ببا مَبب األسباب م  غ  س    ، ر ، را سبب كل ذي سبب   له

َوَم    سََََََََََََََََََََََََباب التوكل على اهللألخذ بابعد األاألمور هْ َم  

ْيَس َََل  َاَ تعاىل هُُيرنه َ مبعنى( ََََََََُْْبُه َرَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه َفُهَو

َُا  ٍ َعْبَدُه  . ( اللَُّه ِب

 

 َْْبَع َمَََرَََُْل  تعاىل  َوله ْْ إ ْ  ََ ْْ َغْوُرا َفَمْ  َرْرُت ُُُك ْْ ا ُُ َْأِتي

 ( ِبَماء ٍ َمِعني 

َوَجَعْلَنا  تعاىل حلياة َاَ للماء َهميته الُب ه فهو َسَََََََََََََاس ا

ٍّ َْ وهو بهجتها ومجاهلا ،  (ُرْؤِمُنوَ  الَََف ۖ   ِمَ  اْلَماِء ُكلَّ شََََََََََْ ء ٍ 

لك وسََهولة ورٌَََ ْياته كل ذ  وََْحته وتقدمهاإلنَََا   فنظافة

اإلنَََا   على نه هو املنعَْأبعاىل ترٌتبط باملاء لذلك رذكٌ احلق 

ََماء      إب  ٌَََْرُت تعاىل  اَ َ نزاله للماء م  الََََََََََََََََََََََََََََََََ ُْ اْلَماَء الَِّذي   َََف

ٌَُبو  ْْ ََنَزْلُتُموُه ِمَ  َتْش   َ ر اً َ رُصع و )ُمنز ُلوَ اْلُمْز   ََْم َنْحُ  اْل ََََنُت

ََباب احلياة بيده  ََاء جعل املاء غائًٌاذا فإمجي  َسََََ  رَََََََتُي  ال شََََ

ََا   ََل َاإلنََََََ َُُهاََ  رة َخٌىآيف عاىل تَاَ إليه   رصَََََ  ْو ُرصَََََََِْبَع َما

ُِيَ  َفَل  َغْوُرا ََََْت  إىلاإلنََََََا   لُات نظٌإ، وم  خالَ ( َطَلُبا ُهَل َتَََ

نه ال  َعليه و  تعاىل درك نعْ اهلل َهمية املاء يف وجوده وعلى ْياته ر      

 .ربتَغيه  ا  حيقق له مَْد غ ه رَتُي  َ
                                                 

 ١١١الصفحة  -الس يد ابن طاووس  -من دعاء اجملتىب  اجملتىن 1

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya69.html
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 هو مَََااملعني    املَََاءَأتَََذك  بَََآلرَََة ا واملعني هو اجلَََاري ويف

ََا   رعُ  ََاس جبماهلا وذلك رتحولذة احلياة اإلنَََََََََ قق االَََََََََْ

رل ذكٌت يف  م  التَأووجوه ومعا   ر ََََََََََََََََََََاً َها وفي املاء .جبٌرا  

للعلْ م  دور هام  ى ماخيُ ٌاد به العلْ والر  املاء َ:  الٌوارات منها

  املاء  َنها  َ باملاء بعد موتها ، وم      ْياء األر إْياء النُوس ك   إيف 

 لى وجوده املباركررتتب ع وذلك ملا  مام املهدياملعني هو اإل

اْية مبثابة املاء م  الن  هوواسَََََََََََََََتقٌار ف م  عدالة ورفاهية

وسَََََََى ب  ة ع  عل  ب  جعٌُ ع  َخيه مالٌوار يف املعنورة فقد ورد

َُل : ما تَأورل َوَ ا        جعٌُ ْْ إ ْ   َُلْ هلل عز وجل   َاَ:   َََرََْرُت

ْْ َغْورًا َفَم  ُُُك ُُْ ِبَماء مَِّعني  َََََََََََََََََََََْْبَع َما  فقدمتإذا (؟ فقاَ: َرَْأِتي

ََا ويف روارة ع  اإلمام (1  عو (تصََََََََنذا اتٌوه فمإمامُْ فلْ   الٌضََََََ

  ِبَماء مَِّعني َفَم  َرَْأ تعاىل يف َوله ُُْ  رعين بعلْ   َاَ (ِتي

 . (2 اإلمام( 

يف َوله   اكم اآلرات   ل بعضوهناك روارات كث ة ورت يف تَأور    

ََ الل ُه ِم تعاىل  َْْيا ِبِه َ  الََََََََََََََََََََََََّماِء ِم  مَّاء َفَوَما ََنَز ََ َبََأ ْعَد األْر

َها    جدب  إة اهلل وم  ر   ريَأس املذنبو     تَأورلها َ  ال       َأب ( َمْوِت

تابوا فإذا شََََََََََملهْ ت   الٌ ة اإلهلية الَرعين  ْياتهْ املعنورة ال

                                                 
 .30 :سورة املكل . والآية يف111و  111غيبة الطويس:  1

 .30 :سورة املكل . والآية يف091تفسري القمي:  2
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إلهل  عني الٌ ََة ومشلََهْ اللُف ا  ماهلل نزَ عليهْ إىل رجعوا و

 يف َلوبهْ .اإلميا   ونب 

ََ ِمَ  الَََََََّما  تعاىلوورد يف تَأورل َوله  َرٌة ء َماء َفََََََاَلْ  ََْوِدََنَز

َّْيلُ  َْْتَمَل ال  لقم  ا عل  ب  إبٌاهيْيف تَُ    ( َزَبدًا رَّاِبيًاِبَقَدر َها َفا

و اليقني على ، ذ قلوب بَأهوائهاَنزَ احلق م  الَََماء فاْتملته ال 

َََ  َدر رقينه ََك على َدر شَََََََ اطاًل ، فاْتمل اهلوى ب ُ ه، وذو الشََََََََ

، والَََََََيل هو  ، واألودرة ه  القلوب ق، فاملاء هو احل وجُاُء كث ًا

ََ  باجلٌي و ، والزبد هو الباطل( اهلواء ََميه كهو م  التََُ ما رََ

  م  َذ إرة لآل ْد املعان  التَأورليةَه نَالََََيد الُباطبائ  مبعنى 

  كما   متعددة ه  بُو  القٌا  القٌا  الٌُرْ له معاَالواضََََََََع 

 .جاء يف الٌوارات 


