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 ادلكتور حمسن عبدامحليد

 اس تاذ التفسري والفكر الاساليم

 جامعة بغداد

والسالم عىل من ُانزل عليه القرآ ن احلكمي محمد بن عبدهللا خامت الانبياء امحلـدهلل رب العـامليـن، والصـالة 

 والرسل، وعىل آ هل واحصابه والتابعني هلم ابحسان اىل يوم ادلين.

 اما بعد:

فياكد جيمع املنصفون من العلامء وادلارسني املطلعني عىل تطور اوضاع املسلمني يف العصور الاخرية، ان 

الزمان سعيد النورىس، اكن خشصية اسالمية كبرية، صادق الاميان، عظمي الاخالص، الاس تاذ اجلليل بديع 

عزيز النفس، عارفاً حبقائق التوحيد، انبغة من نوابغ الزمان، غزير العمل، انفذ الفكر، داعية ثبتاً اىل هللا تعاىل 

يل توضيح عقيدة الاسالم عىل بصرية، محل مهوم املسلمني منذ ش بابه، وقىض حياته يف اجلهاد ادلائب يف سب 

وبيان علل احاكمه، ودحض الافاكر املنحرفة والفلسفات اجلاحدة املناقضة هل والتخطيط العميل لجل انقاذ 

 املسلمني من الغزو الفكري اجلارف اذلي تعرضوا هل منذ اوائل القرن الرابع عرش الهجري، بل قبهل.

--- 
1
ـ  1041ىت قّدهما مشكوراً للطبعة الاوىل املطبوعة يف العراق س نة ثبتنا مقدمة ادلكتور حمسن عبد امحليد ال   م 1191 -ه

 .احملقق -

#6 

ولقد لقى، رمحه هللا تعاىل يف سبيل ذكل مالقى، مما ليس جزاؤه الا عند هللا تعاىل البصري بعباده الصاحلني 

 مل خيشوا فيه س بحانه لومة لمئ.واوليائه الصادقني وعلامئه اجملاهدين، اذلين صدقوا العهد مع هللا تعاىل، و

جليل القدر، رصني الس بك، قوي احلجة، ميثل اجىل متثيل  -قاريئ العزيز  -وهذا الكتاب اذلي بني يديك 

اينية الفائقة لالس تاذ النورىس، وراء املعاين ادلقيقة يف كتاابته لكها، لس امي العلمية اخملتصة مهنا.  ر القدرة الَسر

عبقرية، وهبه هللا تعاىل اايه، لينظر يف كتاب هللا تعاىل من خاللها ببصرية انفذة، ولقد اكنت تكل موهبة 

ومعرفة الكمية وبالغية معيقة، وذوق ذايت رفيع، ومهنج عقيل سديد، يلمتس الكشف عن احلقيقة، ويبغي 

فسهم رضورة ايصال الانسان اىل اقتناع اكمل بكون هذا القرآ ن معجزًا، حبيث جيد العقالء والفصحاء يف ان 

الاميان والاعرتاف ابنه الكتاب احلق اذلي نزل من عند عالم الغيوب عىل رسوهل الاكرم محمد بن عبدهللا عليه 
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افضل الصالة وازىك التسلمي، يك يضع الانسانية عىل طريق دعوة احلق، وينور بصريهتا بنور الاميان، وادراك 

 ني.اليقني للوصول اىل العبودية اخلالصة لرب العامل

لقد اس تطاع الاس تاذ النورىس ان يصقل موهبته الفذة بدراسة العلوم الاسالمية والفلسفات القدمية والعلوم 

الانسانية والرصفة املعارصة، زايدة عىل اطالعه الواسع عىل الادب والبالغة العربية يف كتب امثال اجلاحظ 

مام عبد القاهر اجلرجاين حيث آ من بنظريته والزخمرشي والساكيك لس امي كتب النحوي البالغي الكبري الا

 املشهورة يف النظم واجعب هبا اميا اجعاب يف هذا الكتاب.

ومل تكن نظرية النظم جديدة اخرتعها اجلرجاين من غري مقدمات، وامنا لفت النظر الهيا اجلاحظ يف كتابه نظم 

ابه اجعاز القرآ ن غري ان اجلرجاين رشهحا رشحا القرآ ن والواسطي يف كتابه اجعاز القرآ ن يف نظمه والباقالين يف كت

حنواي بيانيا وافيا مرتابطا وصاغ مهنا نظرية متاكمةل تقوم عىل اساس عدم الفصل بني اللفظ ومعناه وبني الشلك 

واملضمون وقرر ان البالغة يف النظم ليف اللكمة املفردة ول يف جمرد املعاين، دون تصوير الالفاظ لها. وبناء 

 كل فانه يعّرف النظم ابنه: تعليقعىل ذ
#7 

اللكمة بعضها عىل بعض ، وجعل بعضها بسبب من بعض، اي تضع الكمك الوضع اذلي يقتضيه عمل النحو 

 وتعمل عىل قوانينه واصوهل وتعرف مناهجه فال تزيغ عهنا.

ين س بقوه اكلزخمرشي وك ين ابلس تاذ النورىس درس نظرية النظم هذه دراسة متقنة مث ظهر هل ان املفَسين اذل

والرازي وايب السعود مل حياولوا تطبيقها من حيث يه منظومة متاكمةل تشمل ترتيب السور وال ايت والالفاظ 

سورة بعد سورة وآ ية بعد آ ية ولفظا بعد لفظ، بتفاصيلها الاكمةل فاراد ان يقتدي هبؤلء املفَسين العظام فيؤلف 

تفصيليًا شاماًل من حيث املباين واملعاين ومن حيث املعارف اللغوية  تفسريًا يطبق فيه نظرية النظم تطبيقاً 

والعقلية واذلوقية، اللكية مهنا واجلزئية، واليت اعمتد علهيا يف الكشف عن تفاصيل املنظومة القرآ نية اليت هبا 

يغ قبهل، يظهر الاجعاز، وتتكشف دقائق خصائص الاسلوب القرآ ين اليت خالفت خصائص التعبري العريب البل 

 واليت حريت البلغاء واخرست الفصحاء، ليحق علهيم التحدي املعجز اىل يوم القيامة.

ومل تتوجه هجود النورىس اىل بيان نظرية النظم، مقدمة لثبات اجعاز القرآ ن البالغي حفسب، بل اجتهت كذكل 

لية للوصول اىل اظهار العقائد اىل التغلغل يف معاين ال ايت، حيث اراد بناءها تفصياًل عىل املرتكزات العق 

 الاسالمية وارتباطها حبقائق الوجود.

ومن الواحض جدا ملن تأ مل يف الكتاب وترتيبه، انه اكن يريد ان يؤلف تفسرياً اكماًل يف هذا الاجتاه. ولو قدر 

ليًا اكماًل شاماًل، ان يهنيي معهل العظمي هذا اكماًل، اذن لقّدم تفسريًا بالغيًا وعق  -رمحه هللا تعاىل  -لالس تاذ 

اكن جديراً ابن يأ خذ منه معره لكه حيث اكن من احملقق ان حيوي حينئذ عرشات اجملدلات الضخام ، لو انه 
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 مىش يف ضوء مهنجه هذا اذلي نقرآ ه يف هذا الكتاب.

ولكن هللا س بحانه وتعاىل قّدر هل الافضل من ذكل اذ وفقه لعمل اجّل من ذكل واعظم. معل اس تطاع فيه 

ان يضع مسلمي بدله يف ظروف عرصه يف مواهجة القرآ ن الكرمي، دون اشغاهلم بقضااي بالغته واجعازه اللغوي 

 واليت مل تكن مشلكة عرصه
#8 

من خالل التحقيق يف جزئيات دقيقة ل يقوى عىل فهمها الا اخلواص جدًا. واكن من املؤكد حينئذ ان يبقى 

عزل عن الاس تفادة من مواهبه الفذة وحامسه الامياين املنقطع النظري، امجلهور الاعظم من املسلمني يف عرصه مب

وكذكل مبعزل عن الرصاع الفكري احلضاري الرهيب غري املتاكئف مع الغزو الفكري املادي اجلاحد، اذلي بدآ  

والاعالم يتسلل رويداً رويداً اىل احلياة الاسالمية حىت تصدر الس ياسة والاقتصاد والاجامتع والثقافة والفن 

 يف كثري من بالد الاسالم.

من اجل ذكل، وقف النورىس عند هذا اجملدل من التفسري، ودفعته ظروف عرصه وبدله اىل اتون الرصاع، 

ولكن يف قالب جديد ممثال بـسعيد اجلديد مسُته الهدوء، والتدرج، والبناء، والنفوذ احملمك اىل عقول املسلمني 

رجي مدمر، او صدامات فوقية، مل يكن الوضع الاساليم يومئذ هميئا لها وقلوهبم دون رصاخ عاطفي او هت

 ويقوى فهيا عىل جماهبة الاعداء الاقوايء يف ادلاخل واخلارج.

لقد اكن اسلوب رسائل النور يف وضوحه احلامس، وهدوئه العلمي الباهر، وبيانه اذلويق الرفيع، وجحجه العقلية 

سلوب اثبات اجعاز القرآ ن اللغوي والبياين والعقيل من خالل نظرية النظم، ادلامغة هو البديل العرصي اذليك ل

لن ما ااثره الاعداء مل يكن يتصل ابلطعن يف بالغة القرآ ن او مناقشة ما يتعلق ابجعازه او بتناسب سوره وآ يه 

اوةل تفكيك ولكامته. وامنا اكن يركز عىل شن جهوم عام شامل عىل اصول الاميان، وحمكة الترشيعات، وحم

 النظام الاخاليق اذلي جاء به القرآ ن الكرمي.

لقد وعى الاس تاذ النورىس التغيريات الهائةل اليت احدهثا الرصاع اجلديد فتوّجه الهيا حبقائق القرآ ن اليت قدهما 

 من خالل اصول املنطق العقيل الفطري وعلوم ومعارف عرصه.

الكتاب اجعاز القرآ ن الكرمي وبرهن لدلارسني وطالب انه اس تطاع ان يثبت من خالل جزء اكمل من هذا 

احلقيقة، انه من السهل ان يس متر يف ضوء مهنجه العلمي والعقيل واذلويق الرفيع اىل الهناية، اذن فليكن هذا 

 اكفيا، وليتوجه بلكيته وبقية
#9 

اليم الرهيب، فأ نتج يف حياته العامرة اىل القضية الاساس، ويه انقاذ اميان املسلمني يف عرص الرصاع الاع

هذا اجملال اميا انتاج من خالل عرشات الكتب والرسائل اليت وهجها اىل النشئ اجلديد، لإحلاق الهزمية العقيدية 
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 والفكرية ابعداء الاسالم من املالحدة وارابب التغريب.

عىل قدر ما  -مع هنا عىل انين اظمل هذا الكتاب اذا ادعيت انه خال من مهنج مواهجة الرصاع اجلديد، بل از

انه مامن فكرة رشهحا او بسطها  -يل من عمل ابفاكر النورىس من خالل قراءىت لبعض رسائهل يف عهده اجلديد 

َّل علهيا الا جتد لها بذوراً موجزة او مفصةل يف هذا الكتاب العلمي الرصني اذلي بني يديك، لس امي يف  او مث

ي علمي. غري انه اجته يف كتابه هذا اىل خماطبة خاصة تالمذته عرض اصول العقائد الاسالمية ابسلوب عرص 

 من خالل دمج املصطلحات الالكمية القدمية ببداايت مهنجه اجلديد اذلي اس تقر عليه فامي بعد يف رسائل النور.

ولعل هذا هو رس تسمية رسائل النور ابهنا تفسري حقيقي للقرآ ن الكرمي، واحلق ان تفسري القرآ ن وخماطبة 

املسلمني بأ ايته مل يبارح قط فكر النورىس اىل آ خر حلظة من حلظات حياته احلافةل ابحملن والاحزان، والعمل 

 وادلعوة اىل المتسك بكتاب هللا وس نة نبيه صىل هللا عليه وسمل.

الاجعازية ان نرش هذا الكتاب بثوبه اجلديد هذا س يضع منوذجًا حتليليًا بالغيًا رائعًا امام املهمتني ابدلراسات 

والبالغية والنقدية املعارصة. لس امي يف الاوساط العلمية. وس يجد املهمتون بدراسات العقائد الاسالمية من 

وهجة املنطق العقالين زادمه فيه من خالل املباحث العقلية والعلمية العميقة اليت قدهما الاس تاذ تعليقًا عىل 

 الاايت اليت حللها من اوائل سورة البقرة.

احسن الاس تاذ الفاضل احسان قامس الصاحلي بتحقيقه هذا الكتاب من جديد، حيث اغناه بتدقيقاته  لقد

املفيدة ورشوحه القمية يف احلوايش، وهذا فضل يمكل به افضاهل السابقة عىل قراء العربية حني قىض س نوات 

ن سعيد النورىس جحة الاسالم عدة يف ترمجة مجموعة متنوعة من رسائل النور اليت دجبها يراع الامام املمتح

 حبق يف حياة تركيا احلديثة.
#10 

جفزى هللا الاس تاذ النورىس خري اجلزاء ونفع املسلمني بعلمه وجحجه ادلامغة ولكامته النورانية الصادقة يف خدمة 

 كتاب هللا تعاىل وس نة رسوهل الاكرم صىل هللا عليه وسمل.

يوفق احملقق الكرمي اىل تقدمي ترمجة اكمةل لرسائل النور اىل قراء  ويف ختام هذه اللكامت ادعو هللا تعاىل ان

العربية اجمليدة.
1

 

 وآ خر دعواان ان امحلد هلل رب العاملني.

 د. حمسن عبدامحليد

 جامعة بغداد -لكية الرتبية 

 هـ1041شعبان  2
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--- 
1
كرام بررة فوفقنا  لرتمجة اكمةل للكيات رسائل لقد اس تجاب املوىل الكرمي هذا ادلعاء وامثاهل من ادلعوات اخلالصة لخوة   

 احملقق. -النور وطبعها ونرشها، فامحلدهلل اوًل وآ خرًا 
#11 

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

هذا التحقيق 
1

 

 امحلدهلل والصالة والسالم عىل رسول هللا ومن والاه، وبعد؛

بقراءة هذا التفسري اجلليل قراءة ل ارجو من وراهئا سوى  ففي اايم قاحةل وشهور جعاف اكرمين هللا العيل القدير

 رشح للصدر، وتغذية للروح وتنضري لذلهن.

 ظمأ  القلب بعذٍب برود.. ولكن.. -ابذن هللا  -كررت قراءته مرات ومرات، فاطفأ  

 ولكن ملست انه حباجة اىل تنس يق جديد وحتقيق سديد ليسهل تناوهل ول يتعذر فهمه للك من يريد ان

 يس تفيد.

لهيي ان يأ تيين اخ كرمي بنسخة خمطوطة منه واخر بطبعته الاوىل، وقد كنت احتفظ برتمجته  وشاء القدر الإ

الرتكية وبطبعته الثانية والاخرية.. فاس تجمعت العنارص الاوىل للتحقيق. فايفاءاً لشكره تعاىل عىل ما آ نعم عيّل 

 ان اقوم بتحقيقه، ولكن.. واعدادًا لنسخة جيدة من هذا التفسري اجلليل مهمت

ولكن قصوري، وقةل خربيت، وخضامة املوضوع، وجالل املقام، وخش ية الزلل.. اكنت تكّفين عن القيام 

ابلتحقيق.. بيد ان النظر اىل ما عند هللا، وفضهل العممي، والثقة به، وحسن القصد اليه يف خدمة كتابه العزيز.. 

جحام ولزمت الإقدام متوالًك عىل العيل العالم، ورست طخطوات اكنت تدفعين اىل العمل.. فتخليت عن الإ 

 متئدة، اكل يت:

--- 
1
م. اّل ما 1111 -هـ 1041ابقيت هذه املقدمة للتحقيق عىل ما يه عليه يف الطبعة الاوىل املطبوعة يف العراق س نة   

 احملقق. -اس توجب من حذف واضافة ليوافق هذه الطبعة.

#12 

 النسخ اليت توفرت دلّي ويه:اوًل: قابلت بني 

نسخة طخط )املال عبداجمليد النوريس(   -آ   
1

مصححة من قبل املؤلف نفسه. فأ عتربهتا ال ساس يف التحقيق
2

. 

يف مطبعة )اوقاف اسالمية( ابس تانبول ومصححة من  1110الطبعة الاوىل من الكتاب، املطبوع س نة  -ب 

 (.1قد رمزت الهيا بـ)طقبل املؤلف وعلهيا بعض الهوامش طخط يده. و 
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خمطوط طخط الس يد )طاهر بن محمد الشويش( -ج 
1

هـ، ومض فيه تعليقات 1111انهتيى منه س نة  

واس تدرااكت جيدة عىل النّساخ، مع وضع لعناوين صغرية لمه املوضوعات يف الصفحة، وقد رمزت اليه بـ)ش(. 

 فلك اضافة او تعليق مذيل بـ)ش( هو منه.

هْتا )دار سوزلر يف اس تانبول( س نة الرتمجة الرتكي -د  ررشر ة هل، واليت قام هبا )املال عبد اجمليد النورىس( ون

 (. وقد رمزت الهيا بـ)ت(.1111)

حتقيق قام به الش يخ صدرادلين البدلييس، حيث وضع بعض الهوامش وحصح اخطاء مطبعية، فرمزت  -هـ 

 الهيا بـ)ب(.

--- 
1
رساً للغة العربية، مث مفتياً ، مث مدرساً للعلوم الاسالمية يف املعهد العايل يف قونيا، وهو شقيق الاس تاذ النورىس، اكن مد  

ترمج كثرياً من رسائل النور اىل العربية، وترمج اشارات الاجعاز واملثنوى العريب النوري من العربية اىل الرتكية. تويف س نة 

 لواسعة.عن ثالث ومثانني س نة من العمر. تغمده هللا برمحته ا 1111
2
هذه النسخة مع مجموعتني اكمتلتني من لكيات رسائل النور املس تنسخة ابليد واملصححة من قبل املؤلف قد بعهثا املؤلف   

م اىل مدينة  "آ ورفة " داخل صندوقني، ويه حمفوظة ال ن دلى ادلكتور عبدالقادر ابدليل، اذلي تتلمذ عىل 1191س نة 

، وسعى يف نرش الرسائل وما زال وترمج  "املثنوي العريب النوري " ورسائل اخرى ال س تاذ النوريس وزاره مرات كثرية

جمدلات( ومصادر ال ايت وال حاديث الرشيفة الواردة 1اىل اللغة الرتكية، وهل مصنفات عدة مهنا: حياة ال س تاذ النوريس )

شارات الإجعاز " جفزاه  يف رسائل النور، وغريهام. مع مقالت كثرية. وهو اذلي يَّس لنا الإطالع عىل ـ  "اإ النسخة ال صلية ل

 هللا خريًا عىل معهل النبيل.
3
وهو من قرية  "شوش " التابعة لقضاء  "عقرة " يف شاميل العراق. قرآ  العلوم الاسالمية وتضلّع هبا. نذر خطه امجليل    

ا اس تنسخه من الرسائل املرتمجة يف لرسائل النور، ولس امي لشارات الاجعاز، حيث كتب مهنا اربع نسخ عالوة عىل م

وقته حىت اكن يس تنسخ بعضها يف ضوء القمر. من تأ ليفاته  "رايض النور " يف سرية الرسول الاعظم صىل هللا عليه وسمل 

 عن اربع واربعني س نة من العمر. آ سكنه هللا فس يح جناته. 1112يف ثالثة عرش آ لف بيت ابللغة الكردية. تويف س نة 

#13 

( وقد لحظت 1110) 1110بعة الاخرية املطبوعة يف مؤسسة اخلدمات الاجامتعية يف بريوت س نة الط  -و 

 فهيا:

ترمجة الس يد عامص احلسيين ملقدمة الكتاب اليت كتهبا الاس تاذ النورىس ابلرتكية، اقترصت عىل قسمٍ مهنا،  -1

 املقدمة. فاجريُت فهيا تغيريات طفيفة لتفي مبراد املؤلف، مث اتمتت ترمجة بقية

لكمة ثناء او )تقريظ( للش يخ صدرادلين البدلييس، ويه لكمة قمية لبيان ظروف تأ ليف التفسري، ومقارنته  -2

 مع تفاسري اخرى مشهورة، فأ بقيهتا كام يه.
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هناك يف ختام الكتاب ثالث عرشة شهادة من شهادات الفالسفة وعلامء اوراب حول آ حقية القرآ ن، امهلهُتا  -1

هتا اولً ولعدم عثوري عىل اصولها يك اترمجها جمددًا، ووضعت بدلً مهنا ما قّدمه الاس تاذ ادلكتور لراككة ترمج

عامدادلين خليل مشكوراً فصالً من كتابه القمي قالوا عن الاسالم وهو الفصل الاول اخلاص ابلقرآ ن الكرمي، 

 فأ حلقناه اكماًل ابلكتاب، جفزاه هللا خريًا عىل معهل اجلليل.

يًا: وبعد املقابةل او يف اثناهئا حصحت الاخطاء املطبعية والامالئية، مع تشكيل وضبط الكثري من اللكامت، اثن 

مث عزوت ال ايت الكرمية اىل سورها. وخّرجت الاحاديث الرشيفة الواردة فيه من الكتب املعمتدة املتوفرة 

الاحاديث كام هو، لعل هللا هييئ لنا من دلّي، ومبساعدة الاخ الكرمي فالح عبد الرمحن. وتركنا قسام من 

 املصادر احلديثية ما نمتكن من خترجيه، او يرشدان اليه علامؤان الافاضل.

اثلثًا: راجعت اهمات القواميس اكحمليط واملصباح وخمتار الصحاح وغريها لتفسري بعض ما اس تغلق عيّل من 

 لكامت..

 مع اصولها يف مجمع الامثال للميداين.رابعًا: اس تخرجت الامثال الواردة فيه، وقابلهتا 
#14 

خامسًا: وحضت بعض ما ُآهبم عيّل من العبارات، استناداً اىل الرتمجة الرتكية، حيث جاءت فهيا تكل العبارات 

 اكرث وضوحا. وادرجهتا يف الهامش مع تذييلها بـ)ت( ورمق الصفحة.

اىل مراجعة اهمات الكتب اللغوية اكملغين سادسًا: استشلكت عيّل امور حنوية ومسائل لغوية. اضطرتين 

والامشوين وغريهام، حىت اطمأ ن القلب وحصلت القناعة التامة ابن ما اقره الاس تاذ النورىس هو الصواب، 

او فيه جواز، وان ما الفته وتعلمته من قواعد النحو ما هو الا الزنر اليسري من حبر حميط عظمي بل ما هو الا 

 وجوه كثرية.الوجه الشائع من بني 

وبعد الفراغ من العمل بتوفيق هللا س بحانه وتعاىل، وضعت لك مامقت به بني يدي ايخ الاس تاذ ادلكتور 

بر الرازي س نني، ولزم  حمسن عبد امحليد ليدلين عىل عرثايت ويبرصين عىل ثغرات العمل؛ اذ هو اذلي صاحر

ربر اصول التفسري وضوابطه درسا وتد ريساً لس نني طويةل، ومازال، فلكل هجدي الالوىس س نني اخرى، وخر

 جزاه هللا خريًا مبقدمة وافية شافية.

 وبعد:

فلقد بذلت ما بوسعى يف حتقيق الكتاب، ولست زاعام اين اوفيت حقه، ولكن حس يب انين حاولت، وبذلت 

 ه.ما اس تطعت ابتغاء ان يكون من العمل الصاحل عندهللا، ورجاء ان تنايل دعوة خالصة ممن ينتفع ب

 وهللا نسأ ل ان يوفقنا اىل ُحسن القصد وحصة الفهم وصواب القول وسداد العمل.
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 وصّل اللّهم عىل س يدان محمد وعىل آ هل وحصبه وسمل.

 احسان قامس الصاحلي

 1041ليةل النصف من شعبان س نة 
#16 

 اشــارات الاعـجــاز

 فــــي

 مـظــان الايـجــــاز

 تأ ليف

 بديع الزمان سعيد النوريس

 قيقحت 

 احسان قامس الصاحلي
#17 

ِحميْ  مْحــِن الرَّ  بْسِم هللا الرَّ

 مقدمة الرتمجة الرتكية

 تنبيه

لقد مت تأ ليف تفسري اشارات الاجعاز يف الس نة الاوىل من احلرب العاملية الاوىل عىل جهبة القتال بدون 

تب هذا التفسري يف غاية مصدر او مرجع. وقد اقتضت ظروف احلرب الشاقة وما يواكهبا من حرمان آ ن يُكْ 

 الاجياز والاختصار لس باب عديدة .

 وقد بقيت الفاحتة والنصف الاول من التفسري عىل حنو اشد اجامل واختصارا:

آ وًل: لن ذكل الزمان مل يكن يسمح ابليضاح، نظراً اىل ان )سعيداً القدمي( اكن يعرّب بعبارات موجزة وقصرية 

 عن مرامه.

 د( يضع درجة افهام طلبته الاذكياء جدًا موضع الاعتبار. ومل يكن يفكر يف فهم ال خرين .اثنيًا: اكن )سعي

 اثلثًا: ملا اكن يبنّي آ دق وآ رفع ما يف نظم القرآ ن من الاجياز املعجز، جاءت العبارات قصرية ورفيعة.

لت النظر فيه ال ن بعني )سعيد اجلديد(. فوجدت ان هذا التفسري مبا حي  تويه من تدقيقات، يعّد بيد انين آ جر

 حبق حتفة رائعة من حتف )سعيد القدمي( ابلرمغ من اخطائه وذنوبه.

وملا اكن ) اي سعيد القدمي ( يتوثب لنيل مرتبة الشهادة اثناء الكتابة، فيكتب مايعّن هل بنية خالصة، ويطبق 
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 قوانني البالغة ودساتري علوم العربية، مل اس تطع ان اقدح
#18 

َّف كفارة ذلنوبه ويبعث رجالً يس تطيعون فهم هذا يف اي موضع من ه، اذ رمبا جيعل الباري عز وجل هذا املؤل

 التفسري حق الفهم.

ولول موانع احلرب العاملية، فقد اكنت النّية تتجه اىل ان يكون هذا اجلزء وقفاً عىل توضيح الاجعاز النظمي من 

 واحد مهنا وقفًا عىل سائر اوجه الاجعاز. وجوه اجعاز القرآ ن ، وان تكون الاجزاء الباقية لك

 ولو مضت الاجزاء الباقية حقائقر التفسري املتفرقة يف الرسائل ل صبح تفسرياً بديعاً جامعاً للقرآ ن املعجز البيان .

ولعل هللا يبعث هيئة سعيدة من املنورين جتعل من هذا اجلزء ومن اللكامت و املكتوابت الست والس تني، 

 لثالثني من اجزاء رسائل النور مصدرًا، وتكتب يف ضوئه تفسريًا من هذا القبيل.)*(بل املائة وا

 سعيد النوريس

)*( ان هذا التفسري القمي بني دفتيه ناكٍت 
1

بالغية دقيقة، قد ليفهمها كثري من القراء، وليعريون لها اهامتهمم،  

 ت ال ثنىت عرشة اخلاصة ابملنافقني.ولس امي ما جاء مضن ال يتني اللتني تصفان حال الكفار وال اي

ان ذكر ناكت دقيقة يف تكل ال ايت والاقتصار عىل بيان دقائق دللت الفاظها وبدائع اشاراهتا ابهامتم ابلغ، 

خالفاً ملا جرى يف سائر  -من دون تفصيل ملاهية الكفر، مع تطرق يسري اىل الش هبات اليت يلزتهما املنافقون 

 اقول ان سبب ذكل لكه نلخصه يف ناكت ثالث: -يل ال ايت من حتقيق وتفص 

 النكتة الاوىل:

انه س يظهر يف هذا الزمان املتأ خركفار ل هيتدون بكتاب  -بفيض من القرآ ن الكرمي  -لقد احّس سعيد القدمي 

من ومنافقون من الاداين السابقة، كام ظهروا يف بداية الاسالم، فاكتفى ببيان الناكت ادلقيقة لتكل ال ايت 

 دون ان خيوض يف حقيقة

--- 
1
معان فكر، ومسيت املسأ ةل ادلقيقة نكتة لتأ ثري اخلواطر يف اس تنباطها ا    -لنكتة: ىه مسأ ةل لطيفة ُاخرجت بدقة نظر واإ

 .للجرجاين" "التعريفات

#19 

من املعلوم مسلكهم وبيان نقاط ارتاكزمه، بل تركها مجمةل دون تفصيل، لئال يعكّر صفو اذهان القراء الكرام. و 

ان هنج رسائل النور هو: عدم ترك آ ثٍر سٍئ همام اكن يف ذهن القارئ، اذ جتيب اجوبة قاطعة عىل الش هبات 

فتسد هبذا دخول اية ش هبة  -طخالف سائر العلامء  -اليت يثريها اعداء الاسالم من دون ان تذكر الش هبة نفسها 

هذا مسكل رسائل النور، فأ وىل اهامتمه ابجلانب البالغي  اكنت يف ذهن القارئ. فانهتج سعيد القدمي يف تفسريه
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 لتكل ال ايت وبيان الفاظها واشاراهتا لئال يكّدر الاذهان ويعكر صفوها.

 النكتة الثانية:

ملا اكنت قراءة لك حرف من القرآ ن الكرمي فهيا عرش حس نات آ و مائة حس نة آ و آ لفاً من مثرات ال خرة آ و الوفًا 

ن ايضاح سعيد القدمي لناكت دقيقة ختص لكامت القرآ ن الكرمي ارسافاً يف الالكم، اذ رمغ دقة مهنا، فال يعّد اذ

ن هلام امهية عظمى. فلقد احّس سعيد القدمي يف الناكت البالغية مثل هذه  الاهداب وصغر بؤبؤ العني فاإ

ق الناكت القرآ نية عىل الامهية، ذلا مل تثنه رشاسة املعارك وهول احلرب يف اجلهبة الامامية عن امالء اد

 تالميذه .

 النكتة الثالثة:

ان الرتمجة الرتكية لهذا التفسري مل توف بالغته الفائقة حق الوفاء، بل جاءت خمترصة يف مواضع عدة. وس نلحق 

التفسري العريب رفعاً لهذا النقص ما مل يكن من مانع. فريىج بذل املس تطاع ليكون طبعه مطابقًا  -ابذن هللا  -هبا 

 لالصل حمافظًا عىل توافقاته الرائعة اليت مل متسها ارادة انسان، وذكل لئال تضيع عالمات قبوهل.

 سعيد النوريس
#20 

 افادة املرام

اقول: ملا اكن القرآ ُن جامعاً ل ش تات العلوم وخطبًة لعامة الطبقات يف لك الاعصار، ل يتحّصل هل تفسري لئق 

ّل ان من فهم الفرد اذلي قلام خيلُص من  ه ليس هل دعوة الغري اليه اإ التعصب ملسلكه ومرشبه؛ اذ فهُمه خيصُّ

يُعّديه 
1

لّ ان يصّدقه  -ل ابلتشهيي  -قبول امجلهور. واس تنباُطه   هل العمل لنفسه فقط، ول يكون جحًة عىل الغري اإ

 نوُع اجامع.

من وجود  -فكر مع اهامل الاجامع الناش ئة من حرية ال -فكام لبد لتنظمي الاحاكم واطرادها ورفع الفوىض 

يتقدلون كفاةل مضنية لالمة،  -مبظهريهتم ل منية العموم واعامتد امجلهور  -هيئة عالية من العلامء احملققني اذلين 

يِة الاجامع اذلي لتصري نتيجُة الاجهتاد رشعاً ودس توراً الّ بتصديقه وسكّته  فيصريون مظهر رسَّ جّحِ
2

؛ كذكل 

املتجلية بكشف الفن  -اين القرآ ن ومجع احملاسن املتفرقة يف التفاسري وتثبيت حقائقه لبد لكشف مع
1

ومتخيض  

من انهتاض هيئة عالية من العلامء املتخصصني، اخملتلفني يف وجوه الاختصاص، وهلم مع دقِة نظر  -الزمان 

ُوْسعُة 
0

 فكٍر لتفسريه. 

 نتيجة املرام :

لّ الشخص املعنوي املتودل  انه لبد ان يكون مفَس القرآ ن ذا دهاء عال واجهتاد انفذ وولية اكمةل. وماهو ال ن اإ

11



من امزتاج الارواح وتساندها وتالحق الافاكر وتعاوهنا وتظافر القلوب واخالصها ومصمييهتا، من بني تكل 

ضياؤها الهيئة. فبَس لللك حمكٌ ليس للٍك كثريًا مايُرى آ اثُر الاجهتاد وخاصُة الولية، ونوُره و 
9

، من جامعة 

لرْت مهنا افراُدها.  خر

--- 
1
 عّدى الشئ: اجازه وآ نفذه.  

2
 سكة: شارة ادلوةل املوضوعة عىل مسكواكهتا.  

3
 العمل احلديث.  

4
 ُوسعة واتساع وسعة مبعىن الطاقة والقدرة.  

5
 نور الاجهتاد وضياء الولية.  

#21 

وقد اكن هذا غاية خيايل من زمان مديد  -د بتظاهر هيئة كذكل مث اين بيامن كنت منتظراً ومتوهجًا لهذا املقص

اذ س نح لقليب من قبيل احلس قبل الوقوع تقّرب زلزةل عظمية  -
1

مع جعزي وقصوري والاغالق  -، فرشعُت 

يف تقييد ما س نح يل من اشارات اجعاز القرآ ن يف نظمه وبيان بعض حقائقه، ومل يتيَس يل مراجعة  -يف الكيم 

ْت واّل فالُعهدة عيّل.التفاسري  . فان وافقها فهِبا وِنْعمر

فوقعْت هذه الطامة الكربى.. ففي اثناء اداء فريضة اجلهاد لكام انهتزُت فرصة يف خط احلرب قيدُت مالح يل 

يف الاودية واجلبال بعبارات متفاوتة ابختالف احلالت. مفع احتياهجا اىل التصحيح والاصالح ليرىض قليب 

ا وتبديلها؛ اذ ظهرْت يف حاةل من خلوص النية ل توجد ال ن، فاعرضها ل نظار اهل الكامل ل ل نه تفسري بتغيريه

نوعر مأ خٍذ  -لو ظفر ابلقبول  -للتزنيل، بل ليصري 
2

لبعض وجوه التفسري. وقد ساقين شويق اىل ماهو فوق  

 طويق، فان اس تحس نوه جشعوين عىل ادلوام.

 ومن هللا التوفيق.

 لنوريسسعيد ا

--- 
1
 لقد اخربان مرارًا يف اثناء ادلرس وقوع زلزةل عظمية )مبعىن احلرب العمومية فوقعت كام اخربان(.  

 محزة . محمد شفيق . محمد همرى. )هؤلء من تالميذ املؤلف(.
2
 املصدر واملرجع.  

#22 

 ملعة من تعريف القرآ ن
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 فان قلت: القرآ ن ما هو؟

لهذه الاكئنات، والرتجامُن الابدي ل لسنهتا التاليات لل ايت التكوينية، ومفَّسُ قيل كل: هو الرتمجُة الازلية 

كتاب العالرم.. وكذا هو كشاٌف خملفيات كنوز الاسامء املس ترتة يف حصائف السموات والارض.. وكذا هو 

رة يف سطور احلاداثت.. وكذا هو لسان الغيب يف عامل الشهادة.. وكذا هو خزينٌة مفتاٌح حلقائق الشؤون املْضمر

للمخاطبات الازلية الس بحانية والالتفااتت الابدية الرحامنية.. وكذا هو آ ساٌس وهندسٌة ومشٌس لهذا العامل 

املعنوي الاساليم.. وكذا هو خريطٌة للعامل اُلخروي.. وكذا هو القوُل الشارح والتفسرُي الواحض والربهان 

واسامئه وشؤونه.. وكذا هو مرّبٍ للعامل الانساين، واكملاء واكلضياء القاطع والرتجامن الساطع ذلات هللا وصفاته 

لالنسانية الكربى اليت يه الاسالمية.. وكذا هو احلمكة احلقيقية لنوع البرش، وهو املرشد املهدي اىل ما ُخِلقر 

عاء وعبودية كذكل البرُش هل.. وكذا هو لالنسان: كام انه كتاُب رشيعةٍ كذكل هو كتاب حمكٍة، وكام انه كتاُب د

هو كتاُب امٍر ودعوة، وكام انه كتاُب ذكٍر كذكل هو كتاُب ِفكر، وكام انه كتاٌب واحد لكن فيه كتٌب كثريةٌ يف 

مقابةل مجيع حاجات الانسان املعنوية، كذكل هو مكزنل مقدٍس مشحون ابلكتب والرسائل . حىت انه قد آ برز 

ب لّكِ واحٍد من اهل املشارب اخملت لفة، وملسكل لّكِ واحٍد من اهل املساكل املتباينة من الاولياء ملرْشر

والصديقني  ومن العرفاء واحملققني رساةًل لئقًة ملذاق ذكل املرشب وتنويره، وملساق ذكل املسكل وتصويره 

 حىت ك نه مجموعة الرسائل.

 سعيد النوريس
#23 

مْحرن هللا بْسمِ  ِحمْي  الرَّ  الرَّ

مْحنُ ) ر  * ارلرَّ لرقر  * ارلُْقْرآ نر  عرملَّ انر  خر هُ  * اِلنْسر َّمر  ( الْبريرانر  عرل

 واشاراهتا برموزها اجلامعة الكربى معجزته وجعل للعاملني رمحة ارسهل اذلي محمد نبيه عىل مصلني فنحمده

 .اكفة واحصابه عامة آ هل وعىل ادلين يوم اىل ادلهور مر عىل ابقية الاكئنات حلقائق

 !فاعمل بعد؛ آ ما

 وما .نظمه من يتجىل الاجعاز ل ن القرآ ن؛ نْظمِ  رموز من مجةل تفسري الاشارات هذه من مقصدان ان :اولً 

 .النظم نقُش  الّ  الزاهر الاجعاز

 :لنه والعداةل؛ واحلرش والنبوة التوحيد :اربعة الاصلية وعنارصه القرآ ن من الاساس ية املقاصد ان :واثنياً 

 ذاهبةٍ  واحلياة، الوجود حصراء يف سافرةٍ  وبالده، املايض آ ودية من راحةلٍ  سلسةلٍ مت  وقافةلٍ  كركٍب  آ دم بنو اكن ملا

 حكومةُ  اررسلرْت  ك نه .الاكئنات الهيم وتتوجه املناس بات هبم فهتزت جنّاته، اىل متوهجةٍ  الاس تقبال، شواهق اىل

نْ  ماتصنعون؟ ن؟آ ي اىل آ ين؟ ِمن !آ دم بين اي" بـ مهنم وسائالً  مستنطقا احلمكةِ  فرنَّ  اخِللقة نْ  سلطانمك؟ مر  مر

 "خطيبمك؟
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 الهامشي محمّد البرش نوعِ  س ّيدُ  - العزامئ اويل الرسل من ال ماثل ك مثاهل - آ دم بين بني من قام اذ احملاورة، فبيامن

 :القرآ ن بلسان وقال وسمل عليه هللا صىل

 ..الوجود ضياء اىل الازل، سلطان ةبقدر  العدم ظلامت من ابرزين جنئ املوجودات معارش حنن ! احلمكة اهيا"

 جناح عىل وحنن ..الامانة حبمل املوجودات اخواننا بني من ممتازين املأ مورية بصفة بُِعثْنا آ دم بين معارش وحنن

 احلرش طريق من السفر

--- 
 عليه ىه ما عىل الاش ياء حقائق عن يبحث عمل :واحلمكة عمل، لك عىل يطلق والفن .ابحلمكة املسمى الفن اهيا :اى -1

 .(التعريفات) آ يل غري نظرى عمل فهيى البرشية، الطاقة بقدر الوجود يف
#24 

اىل السعادة الابدية، ونش تغل ال ن بتدارك تكل السعادة وتمنية الاس تعدادات اليت ىه رآ ُس ماِلنا.. واان 

ل  عليه س كُّة الاجعاز. واجمليب عن س يُُّدمه وخطيهبم. فها دونمك منشوري! وهو الكم ذكل السلطان ال زيل تتل 

 هذه الاس ئةل اجلوابر الصواب ليس الا القرآ ُن، ذكل الكتاب..

اكن 
1

 هذه الاربعة عنارصه الاساس ية. 

ح هبا يف الكٍم الكم،  فكام ترتاءى هذه املقاصد الاربعة يف لكه، كذكل قد تتجىل يف سورٍة سورة، بل قد يُلْمر

ز الهيا يف لكمٍة لكمة؛ ل ن لك جزء جفزء اكملرآ ة للٍك فلٍك متصاعدًا، كام ان اللك يرتاءى يف جزٍء جفزٍء بل قد يُْرمر

 متسلسال.

ُص اكللكي ذي اجلزئيات؟. -اعين اشرتاك اجلزء مع اللك  -ولهذه النكتة   يُعّرف القرآ ُن املشخَّ

 : ارين هذه املقاصد الاربعة يف "بسم هللا" ويف "امحلد هلل".ان قلت

راً فيه. وهو اُلّم يف تقدير الاقوال القرآ نية  قلت: ملا ُانزل )بسم هللا( لتعلمي العباد اكن "قُْل" مقدَّ
2

. فعىل هذا 

يكون يف "قل" اشارة اىل الرساةل.. ويف )بسم هللا( رمز اىل الالوهية.. ويف تقدمي الباء تلوحيٌ اىل التوحيد 
1

 ..

 رحمي( امياء اىل احلرش.ويف )الرمحن( تلميٌح اىل نظام العداةل والاحسان.. ويف )ال

وكذكل يف )امحلد هلل( اشارةٌ اىل الالوهية.. ويف لم الاختصاص رمٌز اىل التوحيد.. ويف )رب العاملني( امياء 

 اىل العداةل والنبوة ايضا؛ لن ابلرسل تربيُة نوع البرش.. ويف )ماكل يوم ادلين( ترصحي ابحلرش.

ْينراكر اْلكر  ف )ِاانَّ ارْعطر در ْوثررر (حىت ان صر
0

 يتضمن هذه اجلواهر. هذا مثال فانسج عىل منواهل. 

--- 
1
 جواب ملا .. )املؤلف(.  

2
 (11اى: اي محمد! قل هذا الالكم وعلّمه الناس )ت:   
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3
 (11حيث يفيد احلرص. )ت:   

4
 وىه من اقرص السور القرآ نية.  

#25 

ه كغرِيه، فاس تغىن. حىت ان رْفسر اي:  -ابءه متعلقة ابلفعل املفهوم من معناها  )بِْسِم هللا( اكلشمس يضئ ن

ر من "آ قرآ "  املؤّخر لالخالص  -اس تعني به، او املفهوم عرفًا، آ ي: آ ترميّن به، آ و مبا يس تلزمه "قل" املقدَّ

والتوحيد 
1

. 

ا. وتنّوُعها اما "الامس" فاعمل! ان هلل اسامء ذاتية، واسامء فعلية متنوعة اكلغفار والرزاق واحمليي واملميت وآ مثاله

ها بسبب تعدد نس بة القدرة الازلية اىل انواع الاكئنات  وتكرثُّ
2

. فك ن )بسم هللا( اس تزناٌل لتأ ثري وتعلق القدرة 

 ليكون ذكل التعلُق روحًا ُممّدًا لكسب العبد.

ه تعاىل لصفاته )هللا( لفظة اجلالل نسخٌة جامعة مجليع الصفات الكاملية دلللهتا الزتامًا عليه؛ بَس اس تلزام ذات

 طخالف سائر اَلعالم، لعدم الاس تلزام.

ِحمِي( مْحِن الرَّ  )الرَّ

وجه النظم: ان لفظ اجلالل كام يتجىل منه اجلالل بسلسلته، كذكل يرتاءى امجلال بسلسلته من )الرمحن 

يي، والثواب فروٌع: اكلمر والهن  -بتجلهيام يف لك عامل  -الرحمي(. اذ اجلالل وامجلال اصالن تسلسل مهنام 

 والعذاب، والرتغيب والرتهيب، والتسبيح والتحميد، واخلوف والرجاء اىل آ خره. .

وايضا كام ان لفظ اجلالل اشارة اىل الصفات العينية والتزنهيية؛ كذكل "الرحمي" امياء اىل الصفات الغريية 

لرمحن" مبعىن الرزاق، وهو عبارة الفعلية؛ و"الرمحن" رمز اىل الصفات الس بع اليت يه ل عنٌي ولغرٌي؛ اذ "ا

ة، ويه العمل  ثِّرر ة وصفة ُمؤر صر ّصِ ة وصفة ُمخر ّّيِ عن اعطاء البقاء . والبقاُء تكرُر الوجود. والوجود يس تلزم صفة ُممر

والارادة والقدرة. والبقاء اذلي هو مثرة اعطاء الرزق يقتيض ُعرفاً ثبوت البرص والسمع والالكم؛ اذ لبد للرزاق 

ن طلب، ومن الالكم ليتلكم مع من الب رطلب، ومن السمع ليس متع الكمه اإ ن مل ي رص لريى حاجة املرزوق اإ

ن اكنت . وهذه الست تس تلزم السابعة اليت يه احلياة.  الواسطة اإ

--- 
1
 (10ان الافعال املذكورة املتعلقة ابلباء، تقّدر مؤخرًا للحرص ليتضمن الاخالص والتوحيد )ت:   

2
 (10القدرة الازلية وتعلّقها ابنواع الاكئنات وافرادها )ت:  اى بسبب عالقة  

#26 

ِم العظمية بـ "الرحمي" ادلال عىل النعم ادلقيقة يكون صنعة التديّل. ان قلت : تذييل "الرمحن" ادلال عىل النِعر

 والبالغة يف صنعة الرتيّقِ من الادىن اىل الاعىل؟
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م للفرس.. وايضا ملا توقفت العظميُة عىل ادلقيقة، اكنت ادلقيقة ارىق قلت: تذييٌل للتمتمي اكلهداب للعني واللجا

مِ اكن ال خفى آ جدر ابلتنبيه،  اكملفتاح للقفل واللسان للروح.. وايضا ملا اكن هذا املقام مقام التنبيه عىل مواقع النِعر

 بيه.فيكون صنعُة التديّلِ يف مقام الامتناِن والتعداِد صنعةر الرتيّقِ يف مقام التن 

: "الرمحن" و"الرحمي" اكمثاهلام مببادهئا حماٌل يف حقه تعاىل كرقَّةِ القلب. وان ُاريد مهنا الهناايت ان قلت
1

مفا حمكة  

 اجملاز؟

قلت: يه حمكة املتشاهبات 
2

؛ ويه التزنلت الالهية اىل عقول البرش؛ لتأ نيس الاذهان وتفهميها، مكن تلكم 

ن امجلهور من الناس جيتنون معلوماهتم عن حمسوساهتم ول ينظرون اىل احلقائق مع صيّب مبا يأ لفه ويأ نس به. فا

احملضة الا يف مرآ ة متخيالهتم ومن جانب مأ لوفاهتم.. وايضا املقصود من الالكم: افادُة املعىن، ويه لتمت الا 

لباس احلقيقة اسلوبر مأ لوف اخملاطب وبه   يس تعد القلب للقبول.ابلتأ ثري يف القلب واحلس، وهو لحيصل الا ابإ

 )احلرْمُد(

م اس توجبتا تعقيب امحلد. مث ان )امحلد هلل( قد  وجه النظم مع ما قبهل: ان "الرمحن" و"الرحمي" ملا دلّتا عىل النِعر

ٍر من القرآ ن  ت يف آ ربع ُسور رر ُكّرِ
1

، لك واحدة مهنا انظرة اىل نعمة من النعم الاساس ية اليت يه: النشأ ة الاوىل، 

فهيا؛ والنشأ ة اُلخرى، والبقاء بعدها. والبقاء 
0

 

--- 
1
نعام اذلي هو نتيجة ولزم ملعىن حقيقهتام )ت:    ن قصد الإ  (11اى: اإ

2
 (11الىت حمال اس تعامل معناها احلقيقي حبقه تعاىل، اكليد )ت:   

3
 وىه: الانعام، الكهف، س بأ ، فاطر.  

4
نعام " لك قواعد التوحيد. وملا اكنت نعمه تعاىل مما تفوت احلرص قال ابو احسق الاسفرايىن رمحه هللا: يف سورة  "ال    

لّ اهنا ترجع اجاملً اىل اجياد وابقاء يف النشأ ة الاوىل، واجياد وابقاء يف النشأ ة ال خرة. وقد اشري يف  "الفاحتة "  "الكهف  اإ

بقاء الثاىن، فلهذا ابتدآ ت هذه السور اسمخس " اىل الابقاء الاول، ويف  "س بأ  " اىل الاجياد الثاىن، ويف  "فاطر " اىل الا

 ()ب(2ص 0ابلتحميد )حاش ية شهاب عىل سورة الانعام ج 

#27 

مث وجه نظمه يف هذا املقام، آ ي جعهل فاحتةر فاحتِة القرآ ن هو: انه كتصّور العةل الغائية 
1

م يف اذلهن؛ لن   املقردَّ

قة، واملعرفِة اليت يه حمكٌة وغايٌة للاكئنات. فك ن ذكره تصوٌر امحلدر صورٌة اجاملية للعبادة اليت يه نتيجٌة للِخل

نس اّل ليعبدون( 
ِ
للعةل الغائية.. وقد قال عز وجل )وماخلقُت اجلنَّ وال

2
 

 مث ان املشهور من معاين امحلد اظهار الصفات الكاملية.

وحتقيقه: ان هللا س بحانه خلق الانسان وجعهل نسخة جامعة للاكئنات، وفهرس تة 
1

لكتاب العالرم املش متل عىل  
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مثانية عرش الف عالرم، وآ ودع يف جوهره امنوذجًا من لك عالرم جتىل فيه امٌس من اسامئه تعاىل. فاذا رصفر 

وامتثاًل للرشيعة اليت  -ادلاخل حتت امحلد  -الانساُن لك ماُانِعمر عليه اىل ماُخِلقر ل جهل ايفاًء للشكر العريف 

رِمِه ومرآ ًة هل وللصفة املتجلية فيه والامس املتظاهر منه. يه جالء لصدآ  الطبيع ة، يصرُي لكُّ امنوذجٍ مشاكًة لعال

رْي الغيب والشهادة، ويتجىل فيه ما جتىل فهيام.  فيكون الانسان بروحه وجسمه خالصةر عامل

يب فبامحلد يصري الانسان مظهراً للصفات الكاملية الالهية. يدل عىل هذا قول حمي ادلين العر
0

يف بيان حديث  

لْقر ِليرْعرِفُوين(  لًْقُت الْخر ْخِفيًّا فرخر ًا مر )ُكْنُت كرزْنر
9

 آ ي : خفلقت اخللق ليكون مرآ ًة آ شاِهُد فهيا جاميل. 

--- 
1
 اى يكون املعلوم ل جلها.  

2
 . 91سورة اذلارايت:   

3
 فهرس وفهرست لكمة معربة.  

4
 م 1204 - 1119هـ / 119 - 914حمي ادلين بن عريب:   

هو محمد بن عيل بن محمد ابن عريب، ابو بكر احلامتي الطايئ ال ندليس، املعروف مبحي ادلين بن عريب، امللقب ابلش يخ 

ال كرب: فيلسوف، من آ مئة املتلكمني يف لك عمل. ودل يف مرس يه )ابلندلس( وانتقل اىل اشبيلية. وقام برحةل فزار الشام 

راقة دمه.  «شطحات»وانكر عليه اهل ادلاير املرصية وبالد الروم والعراق واحلجاز.  صدرت عنه، فعمل بعضهم عىل اإ

وحبس، فسعى يف خالصه عيل بن فتح البجايئ فنجا. واس تقر يف دمشق، فتويف فهيا هل حنو اربعامئة كتاب ورساةل، مهنا 

 )الفتوحات املكية( يف التصوف وعمل النفس و)فصوص احلمك(.

شذرات اذلهب  1/119جامع كرامات الاولياء  1/149مّيان الاعتدال  2/201فيات فوات الو  1/291الاعالم 

9/114. 
5
ل يعرف هل س ند حصيح ول ضعيف، الّ ان عيل القارئ قال: ولكن معناه حصيح، مس تفاد من قوهل تعاىل)وما خلقت   

لّ ليعبدون( اى ليعرفوىن، كام فَسه ابن عباس رىض هللا عهنام )اب  (.2/112ختصار عن كشف اخلفاء اجلن والانس اإ

#28 

آ ي امحلد خمتص ومس تحق لذلات  )هلل(
1

ظ مبفهوم "الواجب الوجود"   الاقدس املشخص اذلي ياُلحر
2

اذ قد  

يالحظ املشخص بأ مر عام. وهذه الالم متعلقة مبعىن نفسها،ك هنا ترشبت معىن متعلقها 
1

. ويف الالم اشارة اىل 

 الاخالص والتوحيد.

) ّبِ اتُه كنجومه متفّرِقٌة متحّرِكة ابلنتظام.آ ي  )رر  اذلي يريّب العامل جبميع اجزائه، اليت لٌك مهنا اكلعامل عالرم؛ وذرَّ

ه آ مراً معنواي ان يتحرك به الهيا،  رر واعمل! ان هللا عز وجل عنّي للك شئ نقطةر كامٍل وآ ودع فيه ميالً الهيا، ك نه آ مر

ه ودفع  رعوقُه، وذكل برتبيته عز وجل. لو تأ ملت يف الاكئنات لرآ يهتا كبين آ دم ويف سفره حيتاج اىل ما يُمدُّ ما ي
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ا هل صاِنُعه ساعيًا ُمجّدًا مطيعا لقانون خالقه. مفا  طوائف وقبائل يش تغل لٌك منفردًا وجممتعًا بوظيفته اليت عيَّهنر

 اجعب الانسان كيف يشّذ!

) الرِمنير ما: عالمة لالعراب فق )الْعر ط كـ "عرشين وثالثني".. آ و للجمعية؛ ل ن اجزاء العامل عروامل.. الياء والنون اإ

 آ و العامُل ليس منحرصًا يف املنظومة الشمس ية. قال الشاعر:

رُ  الْقرمر ْمُس ور الشَّ رِي النُّجوُم ِبِه ور ٍ    جتر ْ هلل ِمْن فركلر ْمُد هلل َكر  الرحر

 ) اِجِدينر َآْيهُتُْم يِل سر وآ ثرر مجعر العقالء مثل )رر
0

اشارةً اىل ان نظرر البالغة يصّور لك جزء من آ جزاء العامل بصورِة  

ُ به الصانُع ويشهُد عليه ويشري اليه. فالرتبية والإعالُم يُوِميان  م بلسان احلال. اذ العالرم امُس مايُعملر يّح عاقٍل متلكِّ

 اىل اهنا اكلعقالء. -اكلسجود  -

ِحمِي( مْحن الْرَّ  )الْرَّ

ْ الرتبية؛ اذ "الرمحن" لكونه مبعىن الرزاق يالمئ جلب املنافع؛ و"الرحمي" وجه النظم: اهنام  اشاراتن اىل آ سايسر

 لكونه مبعىن الغفار يناسب دفع املضار وهام الاساسان للرتبية.

--- 
1
 .التأ نيث فزال للحقيقة اسامً  جعل لكمة "اذلات"  

2
 اذلى يكون وجوده من ذاته ول حيتاج اىل شئ اصاًل.  

3
 (11د حذف متعلقها )ت: بع  

4
 .0سورة يوسف:   

#29 

يِن( رْوِم ادّلِ اكِلِ ي  اي يوم احلرش واجلزاء. )مر

وجه النظم: انه اكلنتيجة لسابقه؛ اذ الرمحة من آ دةل القيامة والسعادة الابدية؛ لن الرمحة امنا تكون رمحًة، 

لّ ف ذا جاءت القيامة وحصلت السعادة الابدية. واإ م يكون مصيبًة والنعمة نعمًة اإ العقُل اذلي هو من اعظم النِعر

 عىل الانسان، واحملبة والشفقة اللتان هام من آ لطف انواع الرمحة تتحولن آ ملاً شديداً مبالحظة الفراق الابدي.

ن قلت : ان هللا تعاىل ماكٌل للك شئ دامئا مفا وجه الاختصاص؟ اإ
1

 

عر  آ ي  -ها هللا تعاىل يف عامل الكون والفساد لإظهار عظمته قلت: لالشارة اىل ان الاس باب الظاهرية اليت وضر

ترتفع يف ذكل اليوم  -لئال يُرى يف ظاهر نظر العقل مبارشُة يد القدرة ابلمور اخلسيسة يف هجة ُمكْل ال ش ياء 

ه بال واسطة. ويف الت  ه وصاِنعر در رعرف لُك شئ س ّيِ عبري وتتجىّل ملكوتيُة لك شئ صافيًة شفّافًة، حبيث يررى وي

شارة اىل امارة حدس ية من امارات احلرش بناء عىل التناسب البنّي بني اليوم والس نة، ومعر  بلفظ "اليوم" اإ
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ن يرى  البرش ودوران ادلنيا. اكلاكئن بني ارْميال الساعة العاّدة للثواين وادلقائق والساعات والاايم. فكام ان مر

ه حيدس يف نفسه ان من شأ ن ال   ْورر ن اكن مبهةل؛ كذكل ان من يرى القيامة ميالً آ متَّ در خر آ يضاً ان يمت دوره واإ

نسان اذلي  النوعية املكررة يف آ مثال اليوم والس نة يتحدس بتودل ربيع السعادة ال بدية يف صبح يوم احلرش لالإ

 خشُصه كنوعٍ.

ّما اجلزاء، آ ي يوم جزاء ال عامل اخلريية والرشية، آ و احلقائق ادل ينية، آ ي يوم طلوعها واملراد من )ادّلين( اإ

وظهورها وغلبة دائرة الاعتقاد عىل دائرة الاس باب؛ ل ن هللا عز وجل آ ودع مبش يئته يف الاكئنات نظاماً يربط 

الاس باب ابملسببات وآ جلأ  الانسان بطبيعته وومهه وخياهل اىل ان يراعي ذكل النظام ويرتبط به. وكذا وّجه 

َّه عن تأ ثري الاس با ب يف ُملكه. ولكّف الانسان اعتقاداً وامياانً ابن يراعي تكل ادلائرة بوجدانه لك شئ اليه وترزنر

وروحه ويرتبط هبا. ففي ادلنيا دائرة الاس باب غالبة عىل دائرة الاعتقاد؛ ويف اُلخرى تتجىل حقائق العقائد 

 غالبة عىل دائرة الاس باب.

خمصوصة، فالبد ان يُعطى لكٌّ حقّه. مفن نظر يف مقام  واعمل! ان للٍك من هاتني ادلائرتني مقاماً معيناً وآ حاكماً 

 دائرة الاس باب بطبيعته وومهه وخياهل ومقاييس

--- 
1
 (11يف ماكل يوم ادلين )ت:   

#30 

الاس باب، اىل دائرة الاعتقاد اضطر اىل الاعزتال. ومن نظر يف مقام الاعتقاد ومقاييسه بروحه ووجدانه اىل 

 ترنْبرِليًا دائرة الاس باب آ نتج هل توالك
1

 ومتردًا يف مقابةل املشيئة النظامة. 

رْعُبُد( كر ن  يف "الاكف" نكتتان: )ِاايَّ

احداهام: تضمن اخلطاب بَس الالتفات 
2

لالوصاف الكاملية املذكورة، اذ ذكرها شيئاً شيئاً حيّرك اذلهن ويُعّده  

 موصوف هبذه الصفات.وميُلُه شوقًا وهيزه للتوجه اىل املوصوف. فـ"اايك" آ ي: ايمن هو 

والاخرى: ان اخلطاب يشري اىل وجوب مالحظة املعاين يف مذهب البالغة ليكون املقروء اكملزُْنرل، فينجر 

اُه(.  َّكر تررر َن َّكر كر ب طبعًا وذوقًا اىل اخلطاب. فـ "ااّيك" يتضمن الامتثال بـ)ُآْعُبْد رر
1

 

 والتلكم مع الغري يف )نعبد( لوجوه ثالثة:

طاعة لٍك ملا ُآمر  -وهو آ ان  -حنن معارش آ عضاء وذّرات هذا العامل الصغري آ ي نعبد  ابلشكر العريف اذلي هو اإ

به.. وحنن معارش املوّحدين نعبدك ابطاعة رشيعتك.. وحنن معارش الاكئنات نعبد رشيعتك الكربى الفطرية 
0

 

 ونسجد ابحلرية واحملبة حتت عرش عظمتك وقدرتك.
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 بيان وتفسري لـ "امحلد" ونتيجة ولزم لـ )ماكل يوم ادلين(.وجه النظم: ان "نعبد" 

واعمل! ان تقدمي "اايك" لالخالص اذلي هو روح العبادة. وان يف خطاب الاكف رمزاً اىل عةل العبادة لن من 

 اتصف بتكل الاوصاف ادلاعية اىل اخلطاب اس تحق العبادة.

ترِعنُي( رس ْ كر ن ِاايَّ ك نعبد( اب )ور  عتبار امجلاعات الثالث:هذه كـ )اايَّ

--- 
1
 التنبل والتنبال: البليد الكسالن. ج تنابةل. واملقصود هنا مذهب اجلربية.  

2
 الالتفات: هو العدول عن الغيبة اىل اخلطاب او التلكم، او عىل العكس )التعريفات(.  

3
ن مل تكن تراه فانه يراك )متفق اصل احلديث رواه البخارى ومسمل، وفيه: ما الاحسان؟ قال: ان تعبد هللا ك نك    تراه فاإ

 (1401عليه( ورواية الطرباىن: ُاعبدهللا ك نك تراه. وهو حديث حصيح )حصيح اجلامع الصغري 
4
 اى ننقاد وخنضع ونطيع.  

#31 

دين ومعارش الاكئنات نطلب منك التوفيق والاعانة عىل لك احلاجات  اي حنن معارش الاعضاء ومعارش املوّحِ

 ليت آ مهها عبادتك.واملقاصد ا

رر "اايك" لزتييد ذلة اخلطاب واحلضور.. ول ن مقام العيان آ عىل وآ جّل من مقام الربهان.. ول ن احلضور آ دعرى  كرَّ

 اىل الصدق وبأ ن ليكذب.. ولس تقالل لٍكّ من املقصدين.

 واعمل! ان نظم "نس تعني" مع "نعبد":

حسانُه تعاىل لعبده. ويف حرص "اايك"  كنظم الاجرة مع اخلدمة، ل ن العبادة حق هللا عىل العبد، والاعانة اإ

شارة اىل ان هبذه النس بة الرشيفة اليت يه العبادة واخلدمة هل تعاىل يرتفَُّع العبد عن التذلل لالس باب  اإ

والوسائط، بل تصري الوسائطُ خادمًة هل وهو ليعرف الا واحدا، فيتجىل ُحمْكُ دائرة الاعتقاد والوجدان كام 

ومن مل يكن خادما هل تعاىل حبق يصري خادماً لالس باب ومتذلاًل للوسائط. لكن يلزم عىل العبد وهو يف  مر.

دائرة الاس باب ان لهيمل الاس باب ابملرة لئال يكون ممتردا يف مقابةل النظام املودع حبمكته ومش يئته تعاىل، 

 ل ن التولك يف تكل ادلائرة عطاةل كام مر.

مة مع   املقصود ل ن الاعانة والتوفيق مقدمة العبادة.وكنظم املقّدِ

)  )ِاْهِدانر

 وجه النظم: انه جواب العبد عن سؤاهل تعاىل ك نه يسأ ل: آ ّي مقاصدك آ علرُق بقلبك؟ فيقول العبد: اهدان.

بناء عىل تنوّع مفعوهل اىل الهادين واملس هتدين واملسزتيدين  -واعمل! ان "اهدان" بسبب تعدد مراتب معانيه 
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ك نه مش تق من املصادر الاربعة لفعل الهداية. فاهدان ابعتبار معرش "ثّبتنا"، وابلنظر اىل جامعة  -مه وغري

لْقرُه مُثَّ  ء خر ْ ى لُكَّ يشر "زدان"، وابلقياس اىل طائفة "وفّقنا" واىل فرقة "ارْعطنا".. وآ يضا ان هللا تعاىل حبمك )آ ْعطر

ى(  در هر
1

عطاء احلواس الظاهرة والب  اطنة، مث هداان بنصب ادللئل ال فاقية وال نفس ية، مث هداان هداان ابإ

ابرسال الرسل وانزال الكتب، مث هداان آ عظم الهداية بكشف احلجاب عن احلق فظهر احلق حقا والباطل 

 ابطال.

اْرُزْقنر  ِطاًل ور ارِرانر الْبراِطلر ابر ِّبراعرُه ور اْرُزْقنرا ِات قًّا ور قَّ حر َّهُمَّ ارِرانر الْحر رُه.الل  ا اْجِتنراب

--- 
1
 .94سورة طه:   

#32 

ترِقمير( اطر الُْمس ْ ر  )الرّصِ

اعمل! آ ن الرصاط املس تقمي هو العدل اذلي هو ملخص احلمكة والعفة والشجاعة الاليت يه آ وساٌط للمراتب 

 الثالث للقوى الثالث.

 توضيحه:

ل احملتاج املعر   وض للمهاكل آ ودع لإدامهتا فيه قوًى ثالاث.ان هللا عز وجل ملا اسكن الروحر يف البدن املتحّوِ

حداها: القوة الشهوية الهبميية اجلاذبة للمنافع.  اإ

ابت. ُبعية ادلافعة للمرضات واخملّرِ  واثنيهتا: القوة الغضبية الس ر

 واثلثهتا: القوة العقلية امللكية املمّية بني النفع والرض.

د ابلفطرة تكل القوى كام حدد قوى سائر  -املسابقة  حبمكته املقتضية لترمكُّل البرش بَس -لكنه تعاىل  مل حيّدِ

ترِقْم  ها ابلرشيعة؛ ل هنا تهنيي عن الافراط والتفريط وتأ مر ابلوسط، يصدع عن هذا )فراس ْ در ن حدَّ احليواانت، واإ

 ) كرام ُآِمْرتر
1

 . وبعدم التحديد الفطري حيصل مراتب ثالث: مرتبة النقصان ويه التفريط، والزايدة ويه

 الافراط ، والوسط ويه العدل.

فتفريط القوة العقلية الغباوة والبالدة، وافراطها اجلربزة 
2

اخلادعة والتدقيق يف سفاسف الامور، ووسطها  

رْيًا كرثرِيًا(  ْن يُْؤتر الِْحمْكرةر فرقرْد ُاويِتر خر مر احلمكة. )ور
1

 

فرع من فروعها يتنوع اىل هذه الثالث. مثال: اعمل! انه كام تنوع اصل هذه القوة اىل تكل املراتب، كذكل لك 

لق الافعال: مذهُب آ هل الس نة وسطُ اجلرب والاعزتال  يف مسأ ةل خر
0

، ويف الاعتقاد: مذهُب التوحيد وسط 

 التعطيل والتشبيه.. وعىل هذه القياُس.
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--- 
1
 112سورة هود:   

2
 اجلُربُز )ابلضم(: اخلب اخلبيث، واملصدر: اجلربزة.  

3
 211لبقرة: سورة ا  

4
اجلربية: افراط حيث حيرم الانسان من العمل. واملعزتةل تفريط حيث مينح التأ ثري لالنسان. اما اهل الس نة فهو الوسط،   

 (20حيث مينح بداية تكل الافعال اىل الارادة اجلزئية وهناايهتا اىل الارادة اللكية )ت: 

#33 

، وتفريط القوة الشهوية اسمخودة وعدم الاشتياق اىل ُرمر لَّ آ و حر  شئ، وافراطها الفجور بأ ن يش هتيي ما صادف حر

ووسطها العفُة بأ ن يرغب يف احلالل وهيرب عن احلرام. وقس عىل الاصل لك فرع من فروعاته من الالك 

 والرشب واللبس وآ مثالها.

هو وادُل الاستبداد  وتفريط القوة الغضبية اجلبانة آ ي اخلوف مما لخُياف منه والتومه، وافراطها الهتّور اذلي

والتحمك والظمل، ووسطها الشجاعة آ ي بذل الروح بعشق وشوق محلاية انموس 
1

الاسالمية واعالء لكمة  

 التوحيد. وقس علهيا فروعها..

ترِقْم كرام  فالطراف الس تة ظمٌل والاوساط الثالثة يه العدل اذلي هو الرصاط املس تقمي، اي العمُل بـ )فراس ْ

 ) ُاِمْرتر
2

 ن مرَّ عىل هذا الرصاط مير عىل الرصاط املمتد عىل النار.ومر  

ْم( ْمتر عرلرهْيِ ينر ارنْعر ِ اطر اذلَّ  )رِصر

نقوش حتصل من نسج خطوِط نسٍب متفاوتة  -يف كثرٍي  -اعمل! ان نظم درر القرآ ن ليس طخيط واحد بل النظم 

النقش. مثال: رصاط اذلين انعمت علهيم قُراًب وبُعدًا، ظهورًا وخفاء. لن آ ساس الاجعاز بعد الاجياز هذا 

 يناسب:

 )امحلد هلل( لن النعمة قرينة امحلد..

م..  و)رب العاملني( لن كامل الرتبية برتادف النِعر

 رمحٌة للعاملني ومثال ظاهر للرمحة.. -اعين الانبياء والشهداء والصاحلني  -و)الرمحن الرحمي( لن املنعم علهيم 

 ادلين هو النعمة الاكمةل.. و)ماكل يوم ادلين( لن

و)نعبد( لهنم الامئة 
1

.. 

 و)نس تعني( لهنم املوفقون..

و)اهدان( لهنم الاسوة بَس )فرهِبُدامُهُ اْقترِدْه( 
0

.. 
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--- 
1
 الناموس: ما حيميه الرجل من امسه وصيته ورشفه. ويف )التعريفات(: هو الرشع اذلى رشعه هللا.  

2
 112سورة هود:   

3
 (29مئة يف العبادة )ت: لهنم الا  

4
 14سورة ال نعام:   

#34 

 و)الرصاط املس تقمي( لظهور احنصار الطريق املس تقمي يف مسلكهم. هذا مثال كل فقس عليه. .

ن سلكها لخيرج عهنا. شارة اىل ان طريقهم مسلوكة حمدودة الاطراف مر  ويف لفظ "الرصاط" اإ

رْصبر العني للسامع بناء عىل انه موصول، ومن ش -ويف لفظ "اذلين"  اشارة  -أ ن املوصول ان يكون معهوداً ن

ن مل يتحرَّ ومل يطلب.. ويف  لؤمه يف ظلامت البرش، ك هنم معهودون نصب العني للك سامع واإ اىل علو شأ هنم وتل 

اعرِة(  مر عر الْجر رُد هللا مر ماكن الاقتداء هبم وحقانية مسلكهم بَس التواتر اذ )ي 1مجعيته رمز اىل اإ
.. 

 صيغة "انعمت" اشارة اىل وس يةل طلب النعمة.. ويف نسبهتا شافع هل ك نه يقول: ايالهيي! من شأ نك  الانعاُم ويف

 وقد آ نعْمتر بفضكل، فأ نِْعْم عيّل وان مل اس تحق..

ويف "علهيم" اشارة اىل شدة اعباء الرساةل ومحل التلكيف، وامياء اىل اهنم اكجلبال العالية تتلقى اعباء الرساةل 

ل التلكيف، وامياء اىل اهنم اكجلبال العالية تتلقى شدائد املطر لإفاضة الصحارى. وما آ مجل يف )اذلين ومح

اء والصَّ  هردر الشُّ يِقنير ور ِدّ ر والّصِ ْم ِمنر النَِّبينّيِ مر هللا عرلرهْيِ ينر ارنْعر ِ عر اذلَّ ( انعمت علهيم( يفَسه )فرُاولِئكر مر اِلِحنير
2

اذ القرآ ن  

 عضا.يفَس بعضه ب

 : مساكل الانبياء متفاوتة وعباداهتم خمتلفة؟ان قلت

قيل كل: ان التبعية يف اصول العقائد والاحاكم؛ لهنا مس مترة اثبتة دون الفروعات اليت من شأ هنا التغري بتبدل 

قت الزمان. فكام ان الفصول الاربعة ومراتب معر الانسان تؤثر يف تفاوت الادوية والتلبّس، فمك من دواء يف و 

يكون داء يف آ خر؛ كذكل مراتب معر نوع البرش تؤثر يف اختالف فروعات الاحاكم اليت يه دواء الارواح 

 وغذاء القلوب.

--- 
1
نه بلفظ: "يد    الصغري اجلامع حمقق وحصحه (2/391 اخلفاء كشف) امجلاعة" عىل هللا رواه الطرباىن والرتمذي وحس ّ

 .رشيك بن اسامة عن عامص وابن عهنام هللا رىض معر ابن عن ءالاسام يف والبهيقى للحاَك وعزاه (7921)
2
 11سورة النساء:   

#35 

23



) َر ْم ْغُضوِب عرلرهْيِ  .)غررْيِ الْمر

وجه النظم: اعمل! ان هذا املقام لكونه مقام اخلوف والتخلية يناسب املقامات السابقة؛ فينظر بنظر احلرية 

مجلال، وبنظر الالتجاء اىل مقام العبودية يف "نعبد"، وبنظر وادلهشة اىل مقام توصيف الربوبية ابجلالل وا

العجز اىل مقام التولك يف "نس تعني"، وبنظر التسيل اىل رفيقه ادلامئي آ عين مقام الرجاء والتحلية، اذ اّول ما 

 ذكل الامر.يتودل يف قلب من يرى آ مراً هائال ِحسُّ احلرية مث ميُل الفرار مث التولُك عند العجز مث التسيل بعد 

 : ان هللا عز وجل حكمي غين مفا احلمكة يف خلق الرش والقبح والضالةل يف العامل؟ان قلت

قيل كل: اعمل! ان الكامل واخلري واحلسن يف الاكئنات يه املقصودة ابذلات ويه اللكيات؛ وان الرش والقبح 

خالقها منترشة بني احلسن والكامل، ل  والنقصان جزئيات ابلنس بة الهيا قليةل تبعية مغمورة يف اخللقة، خلقها

 احلقائق النسبية للخري والكامل. -بل لوجود  -ذلاهتا، بل لتكون مقدمة، وواحدًا قياس يًا، لظهور 

 : مفا قمية احلقائق النسبية حىت ُاس ُتحسن ل جلها الرّش اجلزيئ؟ان قلت

وط املنسوج مهنا نظاهما.. ويه الاشعة قيل كل: ان احلقائق النسبية يه الروابط بني الاكئنات.. ويه اخلط

املنعكس مهنا وجود واحد لنواعها. وان احلقائق النسبية آ زيُد بأ لوٍف من احلقائق احلقيقية؛ اذ الصفات احلقيقية 

ن لجل اخلري الكثري؛  ترْحسر ذلاٍت لو اكنت س بعة اكنت احلقائق النسبية س بعامئة. فالرش القليل يُْغترفرر بل يُس ْ

رشاً كثريًا. ويف نظر احلمكة اذا قابل الرش القليل رشاً كثرياً صار  -لن فيه رشاً قليالً  -رك اخلري الكثري لن يف ت

 الرش القليل حس نًا ابلغري، كام تقرر يف الاصول يف الزاكة واجلهاد.

ف ابضدادها" معناه: ان وجود الضد سبب لظهور ووجود احل قائق وما اش هتر من: "ان الاش ياء امنا تُْعرر

النسبية للشئ. مثال: لو مل يوجد القبح ومل يتخلل بني احلسن ملا تظاهر وجود احلسن مبراتبه الغري 
1

 املتناهية. 

--- 
يقول البغدادى:  "ل تدخل ال لف والالم عىل )غري(؛ لن املقصود من ادخال )آ ل( عىل النكرة ختصيصها بشئ معني.   1

ذا قيل )الغري( اش متلت هذه اللفظة عىل ما ل حيىص، ومل تتعرف بـ)آ ل( كام اهنا  مل تتعرف ابلضافة، فمل يكن لإدخال  فاإ

 )آ ل( علهيا من فائدة ".

وجاء يف املصباح املنري، يف مادة )غري( مانصه:  "يكون وصفًا للنكرة، تقول: جاءىن رجل غريك، وقوهل تعاىل: )غري 

املعرفة ابضافهتا اىل املعرفة، فعوملت معاملهتا. ومن هنا اجرتآ  بعضهم املغضوب علهيم( امنا وصف هبا املعرفة، ل هنا اش هبت 

فأ دخل علهيا ال لف والالم؛ ل هنا ملّا شاهبت املعرفة، ابضافهتا اىل املعرفة، جاز ان يدخلها ما يعاقب الاضافة، وهو الالف 

 والالم...

الرآ ى القائل:   1111الثالثني، يف شهر ش باط )فرباير( وارتىض مؤمتر اجملمع اللغوى، املنعقد ابلقاهرة يف دورته اخلامسة و 

"ان لكمة غري الواقعة بني متضادين تكتسب التعريف من املضاف اليه املعرفة، ويصح يف هذه الصورة، الىت تقع فهيا بني 
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 متضادين، وليست مضافة، ان تقرتن بـ)آ ل(، فتس تفيد التعريف ". )ابختصار عن معجم الاخطاء الشائعة حملمد

 العدانىن(.

#36 

ما وجه تفاوت هذه اللكامت الثالث: فعاًل، وامس مفعوٍل، وامسر فاعٍل، يف: "انعمت" و "املغضوب"  ان قلت:

 و "الضالني"؟

وآ يضاً ما وجه التفاوت يف ذكر: صفة الفرقة الثالثة، وعاقبة الصفة يف الفرقة الثانية، وعنوان صفة الفرقة الاوىل 

 ابعتبار املأ ل؟

اختار عنوان النعمة؛ لن النعمة ذلٌة متيل النفس الهيا.. وفعاًل ماضيا لالشارة اىل ان الكرمي املطلق  قيل كل:

ظهار عادة املنعم، ك نه يقول: ل ن من شأ نك  شأ نه ان ليسرتد مايعطى.. وآ يضًا رمز اىل وس يةل املطلوب ابإ

ْمتر فأ نِْعم عيّل.  الانعام وقد آ نعر

منه: اذلين جتاوزوا بتجاوز القوة الغضبية فظلموا، وفسقوا برتك الاحاكم كمترد آ ما )غري املغضوب( فاملراد 

كررر القرآ ُن عاقبته اليت  الهيود. وملا اكن يف نفس الفسق والظمل ذلة منحوسة وعزة خبيثة ل تتنفر منه النفس ذر

اشارة اىل ان العصيان والرش تُنرفِّر لكَّ نفٍس ويه نزول غضبه تعاىل.. واختار الامس اذلي من شأ نه الاس مترار 

 امنا يكون مسة اذا مل ينقطع ابلتوبة والعفو.

الني(آ ّما  فاملراد منه: اذلين ضلوا عن الطريق بسبب غلبة الومه والهوى عىل العقل والوجدان ووقعوا  )ول الضَّ

رٌم، ينفر النفس يف النفاق ابلعتقاد الباطل كسفسطة النصارى. اختار القرآ ن نفسر صفهتم لن نفسر الضالةل  َآل

سامً ل ن الضالةل امنا تكون ضالةل اذا مل تنقطع.  ن مل يرر النتيجة.. واإ وجيتنب منه الروح واإ
1

 

--- 
1
ذ انقطاعها اشارة اىل دخولها مضن العفو )ت:     (21اإ

#37 

 واعمل! ان لك الامل يف الضالةل ولك الذلة يف الاميان.

ن شئت تأ مل يف حال خشص، بيامن اخرجر  تكل الصحراء الهائةل  -ْته يُد القدرة من ظلامت العدم وآ لقرْتُه يف ادلنيا فاإ

اذ يفتح عينيه مس تعطفا، فريى البليات والعلل اكلعداء تهتامج عليه، فينظر مسرتحامً اىل العنارص والطبائع  -

رام العلوية فرياها اىل الاج -مس متدًا  -فرياها غليظة القلب بال رمحة قد كرشت عليه الاس نان؛ فريفع رآ سه 

1هميبة ومدهشة هتدده ك هنا مرايم 
انرية من آ فواه هائةل متر حواليه؛ فيتحري وخيفض رآ سه متسرتاً ويطالع نفسه؛  

فيسمع الوفر صيحاِت حاجاته وآ نني فاقاته، فيتوحش، فينظر اىل وجدانه ملتجأ ً؛ فريى فيه الوفًا من آ مال 

 مهتيجٍة ممتدٍة لتُش بعها ادلنيا.
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اهلل عليك كيف حال هذا الشخص ان مل يعتقد ابملبدآ  واملعاد والصانع واحلرش؟ آ تظن هجمن آ شدَّ عليه من حاهل فب

ن هل حاةل تركبت من اخلوف والهيبة والعجز والرعشة والقلق والوحشة واليمت واليأ س؛ ل نه  وآ حرقر لروحه؟ فاإ

جاته يراها لتسكت؛ واذا صاح واس تغاث اذا راجع قدرته يراها عاجزة ضعيفة؛ واذا توجه اىل تسكني حا

ع ول يُغاث فيظن لك شئ عدوًا، ويتخيل لك شئ غريبا فال يس تأ نس بشئ؛ ول ينظر اىل دوران  ليُْسمر

 الاجرام اّل بنظر اخلوف وادلهشة والتوحش املزجعة للوجدان.

وُحه بنور الاميان، كيف مث تأ مل يف حال ذكل الشخص اذا اكن عىل الرصاط املس تقمي واس تضاء وجدانُه ور

ترى انه اذا وضع قدمه يف ادلنيا وفتح عينيه فرآ ى هتامج العادايت اخلارجية يرى اذاً "نقطة استناد" يستند الهيا 

يف مقابةل تكل العادايت، ويه معرفة الصانع فيسرتحي. مث اذا فتش عن اس تعداداته وآ ماهل املمتدة اىل ال بد يرى 

ا آ ماهل وتترشب مهنا ماء احلياة ويه معرفة السعادة الابدية. واذ يرفع رآ سه وينظر "نقطة اس متداد" يس متد مهن

يف الاكئنات يس تأ نس بلك شئ وجتتين عيناه من لك زهرة ُانس ية وحتّببا، ويرى يف حراكت ال جرام حمكةر 

ش مين مفرحبا بقدومك! خالقها ويتزّنه بسريها وينظر نظر العربة والتفكر. ك ن الشمس تناديه: آ هيا ال خ! لتتوح

حنن الكان خادمان ذلاٍت واحد، مطيعان ل مره. والقمر والنجوم والبحر وآ خواهتا يناجيه لٌك مهنا بلسانه اخلاص 

 وترمز اليه: بأ هاًل وسهاًل، آ ما تعرفنا ؟ لكنا مشغولون

--- 
1
 قنابل وقذائف.  

#38 

  بنعراهتا، فان جلام لٍك بيد خالقك.طخدمة مالكك فال تضجر ول تتوحش ول ختف من هتديد البالاي

فذكل الشخص يف احلاةل الاوىل حيس يف آ عامق وجدانه آ ملاً شديداً فيضطر للتخلص منه وهتوينه وابطال حسه 

ابلتسيل، ابلتغافل، ابلش تغال بسفاسف ال مور، ليخادع وجدانه وينام روُحه؛ والا احس بأ مٍل معيق حيرق 

 ِد عن الطريق احلق يتظاهر تأ ثري ذكل الامل.آ عامق وجدانه. فبنس بة الُبعْ 

ك وجدانه وآ حّس  وآ ما يف احلاةل الثانية فهو حيس يف قعر روحه ذلًة عالية وسعادة عاجةل لكام آ يقظ قلبه وحرَّ

 روحه اسزتاد سعادة واس تبرش بفتح آ بواب جنات روحانية هل.

لْنرا ِمْن ار  ِة ِاْجعر ورر ِة هِذِه السُّ ْرمر َّهُمَّ حِبُ ترِقمِي.ارلل اِط الُْمس ْ ر  ْهِل الرّصِ

*** 
#39 

ِحمي مْحرن الرَّ  بْسِم هللا الرَّ

يِْن  اور ْهرر السورة الاوىل من الزَّ
1
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: ان يف القرآ  ن املوجز املعجز آ ش ياء مكررة تكرارًا كثريًا يف الظاهر اكلبسمةل و"فبأ ي آ لء" اخل.. ان قلت

 لتكرار يُِملُّ وينايف البالغة.و"ويل يومئذ" اخل.. وقصة موىس وآ مثالها، مع ان ا

، ل مطلقًا. بل قد يُس تحسن وقد يُسأ م. فمكرا آ ن يف  ِرُق" فان التكرار قد يُِملُّ رترْلُل حُيْ ا ي ا لُكُّ مر قيل كل: "مر

، كذكل يف  غذاء الانسان ماهو قُوت لكام تكرر حال واكن آ نس، وما هو تفكّه ان تكرر ُملَّ وان جتدد ُاس ُتذِلّ

ما هو حقيقة وقوت وقّوة لالفاكر وغذاء لالرواح لكام اس تعيد ُاس تحسن واس تؤنس مبأ لوفه كضياء الالكم 

 الشمس. وفيه ماهو من قبيل الزينة والتفكه، ذلتُه يف جتّدد صورتِه وتلّون لباسه.

لُّ عىل التكرار بل يُس   تحىل عىل الإكثار اذا عرفت هذا فاعمل! انه كام ان القرآ ن مبجموعه قوٌت وقّوة للقلوب ليُمر

ل   منه، كذكل يف القرآ ن ماهو روح ذلكل القوت لكام تكرر تل 
2

وفارت اشعة احلق واحلقيقة من اطرافه، ويف  

ِحمْي(.  مْحرن الرَّ ـ )بْسمِ هللا الرَّ ذكل البعض ماهو آ ّس ال ساس والعقدة احلياتية والنور املتجسد جبسٍد رسمدي ك

 ق!..فيا هذا شاور مذاقك ان كنت ذا مذا

هذا بناء عىل تسلمي التكرار، والّ فيجوز ان تكون قصة موىس مثال مذكورة يف لك مقاٍم لوجٍه مناسب من 

الوجوه املش متةل يه علهيا. فان قصة موىس آ جدى من تفاريق العصا 
1

ها القرآ ن بيده البيضاء فضًة فصاغهتا   آ خذر

 ذهبًا، خفرت حسرُة البيان ساجدين لبالغته.

--- 
1
وسمل يقول: اقرآ وا القرآ ن، فانه يأ ىت يوم  عليه هللا  آ مامة الباهىل رىض هللا عنه، قال: مسعت رسول هللا صىلعن اىب  

 القيامة شفيعًا لحصابه، اقرآ وا الزهراوين: البقرة وسورة آ ل معران...اخل احلديث. رواه مسمل.
2
 (11اكملسك ما كررته يتضوع )ت:   

3
 ل يرضب فمين نفعه آ مّع من نفع غريه )مجمع الامثال للميداىن(.انك خري من تفاريق العصا، مث  

#40 

وكذا يف "البسمةل" هجات: من الاس تعانة والتربك واملوضوعية بل الغايتية والفهرستية للنقط الاساس ية يف 

 القرآ ن.

 حسان وغريها.وآ يضا فهيا مقامات: مكقام التوحيد ومقام التزنيه ومقام الثناء ومقام اجلالل وامجلال ومقام الا

وايضا فهيا احاكم مضنية: اكلشارة اىل التوحيد والنبوة واحلرش والعدل اعين املقاصد الاربعة املشهورة، مع ان 

يف اكرث السور يكون املقصود ابذلات واحداً مهنا، والبايق اس تطراداي. فمِلر لجيوز ان يكون جلهة او ُحمكٍ او مقام 

رة وتكون موضوعًا للمقام بل فهرس تة اجاملية ابعتبار تكل اجلهات مهنا مناس بة خمصوصة لروح السو 

 واملقامات؟

*** 
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#41 

 1امل 
 اعمل! ان ههنا مباحث اربعة:

 املبحث الاول:

ان الاجعاز قد تنفّس من ُافق )امل( ل ن الاجعاز نور يتجىل من امزتاج ملعات لطائف البالغة. ويف هذا املبحث 

ن دقَّ لكن   اللك جفٌر صادق.لطائف لك مهنا واإ

مهنا: ان )امل( مع سائر اخواهتا يف آ وائل السور تنّصف لك احلروف الهجائية اليت يه عنارص لك اللكامت. 

 فتأ مل!.

 ومهنا: ان النصف املأ خوذ اكرث اس تعامًل من املرتوك.

ُ عىل ال لس نة اكل لف والالم.  ومهنا: ان القرآ ن كرر من املأ خوذ ماهو اريَْسر

ذكر املقّطعات يف رآ س تسع وعرشين سورة عدة احلروف الهجائية. ومهنا: انه 
1

 

ومهنا: ان النصف املأ خوذ ينّصف لك ازواج آ جناس طبائع احلروف من املهموسة واجملهورة والشديدة والرخوة 

ذلّلقة. واملس تعلية واملنخفضة واملنفتحة وغريها، واما الاواتر مفن الثقيل القليل اكلقلقةل؛ ومن اخلفيف الكثري اك
2

 

 ومهنا: ان النصف املأ خوذ من طبائعها آ لطُف جسيًة.

ومهنا: ان القرآ ن اختار طريقاً يف املقطعات من بني اربعة ومخسامئة احامتل، ل ميكن تنصيف طبائع احلروف الا 

 بتكل الطريق، لن التقس اميت الكثرية متداخةل ومشتبكة ومتفاوتة. ففي تنصيف لٍك غرابة جعيبة.

  جي ن نور الاجعاز من مزج تكل اللمعات فال يلومّن اّل ذوقه.مفن مل

--- 
1
 عدة حروف الهجاء تسع وعرشون مع الالف الساكنه.  

2
فذكر من )املهموسة( ويه ما يضعف الاعامتد عىل خمرجه، وجيمعها )ستشحثك خصفه( نصفها ويه احلاء والهاء والصاد   

نصفها جيمعه )لن يقطع آ مر( ومن )الشديدة( الامثنية اجملموعة يف )اجدت طبقك( والسني والاكف. ومن البوايق )اجملهورة( 

اربعة جيمعها. ومن البوايق )الرخوة( عرشة جيمعها )محس عىل نرصه( ومن املطبقة اليت يه الصاد والضاد والطاء والظاء 

ا وجيمعها )قد طبج( نصفها الاقل نصفها. ومن البوايق )املنفتحة( نصفها. ومن )القلقةل( ويه حروف تضطرب عند خروهج

لقلهتا. ومن )اللينتني( الياء ل هنا آ قل ثقاًل، ومن )املس تعلية( ويه اليت يتصعد الصوت هبا يف احلنك الاعىل ويه س بعة: 

 القاف والصاد والطاء واخلاء والغني والضاد والظاء نصفها الاقل، ومن البوايق )املنخفضة( نصفها... )تفسري البيضاوي(.

#42 
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 املبحث الثاين:

 طليعُة غريٍب وجعيٍب. -بغرابته  -اعمل ان )الــم( كقرع العصا يوقظ السامعر وهيزُّ ِعطفه بأ نه 

 ويف هذا املبحث ايضًا لطائف:

 مهنا: ان الهتجي وتقطيع احلروف يف الامس اشارة اىل جنس ما يتودل منه املسمى.

 عتبارّي ل مركب مزيج.ومهنا: ان التقطيع اشارة اىل ان املسمى واحد ا

لقاء القمل والقرطاس ملن يعارضك يف الكتابة. ك ن  راءة مادة الصنعة؛ اكإ ومهنا: ان الهتجي ابلتقطيع تلميح اىل اإ

القرآ ن يقول: "آ هيا املعاندون املّدعون! انمك امراء الالكم، هذه املادة اليت بني آ يديمك يه اليت آ صنع فهيا ما 

 آ صنع".

اّن لنعرف احلقائق والقصص والاحاكم  ومهنا: ان التقطيع ـ "اإ املرمز اىل الاهامل عن املعىن يشري اىل قطع جحهتم ب

ّل نظم البالغة جفيئوا به مفرتايت".  حىت نقابكل". فك ن القرآ ن يقول: "ل آ طلب منمك اإ

ومهنا: ان التعبري عن احلروف ابسامهئا من رسوم آ هل القراءة والكتابة 
1

لالكم اّمّي مع ، ومن يسمعون منه ا

ىل: "ان هذا الالكم ليتودل منه بل  -مع ان اول ما يتلقامه خالف املنتظر  -حميطه، فنظراً اىل السجية  يرمز اإ

 يُلقى اليه".

ومهنا: ان الهتجي آ ساس القراءة ومبدؤها 
2

 فيومئ اىل آ ن القرآ ن مؤسس لطريق خاص ومعمل ل ّميني. 

ن دّق البعض  -ه اخليوط ومن مل ير نقشاً عالياً من انتساج هذ فهو دخيل يف صنعة البالغة فليقدّلِ فتاوى  -واإ

 آ هلها.

--- 
1
 (10اكلتعبري عن احلروف )آ  ، ل( بأ لف لم، فهذا التعبري ابسامء احلروف هو من اصول اهل القراءة والكتابة )ت:   

2
 (10اى ان الهتجى خيص املبتدئني ابلقراءة )ت:   

#43 

 املبحث الثالث:

ىل هناية الاجياز، اذلي هو اثين آ سايسر الاجعاز.ان )ا شارة اإ  لــم( اإ

 وفيه لطائف:

ح ابلقياس المتثييل املتسلسل اىل: "ان هذا الكم هللا ال زيل نزل  ح ويلرّمِ مهنا: ان )الــم( يرمز ويشري ويومئ ويُلرّوِ

 مجموع القرآ ن قد ترتسم يف سورة به جربيل عىل محمد علهيام الصالة والسالم". لنه كام ان الاحاكم املفصةل يف

شارة؛ وقد تندرج سورة قصرية يف آ ية رمزًا؛ وقد تندمج آ ية  جامل؛ وقد تمتثل سورة طويةل يف قصرية اإ طويةل اإ
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يف الكم واحد تلوحيًا؛ وقد يتداخل الكم يف لكمة تلميحًا، وقد ترتاءى تكل اللكمة اجلامعة يف حروف مقطعة، 

ِحمْي" و "بْسِم هللا كـ "سني لم ممي".. اكلقر  مْحرن الرَّ آ ن يف البقرة، والبقرة يف الفاحتة، والفاحتة يف "بْسِم هللا الرَّ

ِحمْي" يف البسمةل املنحوتة  مْحرن الرَّ الرَّ
1

 ؛ كذكل جيوز ذكل يف )الــم( آ يضا.

"هذا الكم هللا فبالستناد اىل هذا القياس المتثييل املتسلسل، وابشارة )ذكل الكتاب( يتجىل من )الــم(: 

 ال زيل نزل به جربيل عىل محمد علهيام الصالة والسالم".

لهية آ برقها اىل رسوهل اذلي عنده مفتاهحا. ومل يتطاول يُد فكر البرش اليه  ومهنا: ان احلروف املقطعة اكلشفرة الإ

 بعد.

ل عليه رمزًا اىل ان الرمز هل اكل  ترصحي. ومهنا: ان )الــم( اشارة اىل شدة ذاكوة املزنر
2

 

ومهنا: ان التقطيع اشارة اىل ان قمية احلروف ليست يف معانهيا فقط بل بيهنا مناس بات فطرية مكناس بة  

فرها عمل آ رسار احلروف.  الاعداد، كشر

ومهنا: ان )الــم( خاصة، اشارة ابلتقطيع اىل اخملارج الثالثة من احللق والوسط والشفة، وترمز تكل الاشارة 

جبار اذلهن   لدلقة، وشق جحاب اُللفة؛ ليلجأ  اىل مطالعة جعائب آ لوان نقش خلقة احلروف.اىل اإ

--- 
1
 املقصود: النحت اللغوى.  

2
 (19اى لكامل ذاكئه يفهم ماهو رمز وامياء وامر خفى، اكلرصحي )ت:   

#44 

رُم فيا من صبغ يده بصنعة البالغة! ركِّب قطعاِت هذه اللطائف وانظرها واحدة، واس متع، لتقرآ  عل  يك: "هذا الكر

 هللا".

 املبحث الرابع:

مامًا،  ان )الــم( مع آ خواهتا ملا برزت بتكل الصورة اكنت ك هنا تنادى: "حنن الامئة؛ ل نقدل آ حدًا وما اتبعنا اإ

 وُآسلوبنا بديع، وطرزان غريب".

 وفيه لطائف:

 يش يف طريق مسلوكة، مع اهنا مل مهنا: ان من ديدن اخلطباء والفصحاء التأ يس مبثال والنسج عىل منوال والمت

نس ول جان.  يطمهثن قبهل اإ

ومهنا: ان القرآ ن بفواحته ومقاطعه بقي بعُد كام اكن قبُل، مل مياثل ومل يقدلَّ مع تأ خذ آ س باب التقليد والتأ يّسِ من 

اء وحتدي الاعداء. ان شئت شاهداً فهذه ماليني من الكتب العربية! هل ترى واحداً مهن ا يوازيه، شوق ال ودَّ
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ـ "آ ن هذا ليس يف مرتبهتا".  آ و يقع قريباً منه؟ الك! بل اجلاهل العايّم آ يضاً اذا قاسها معه وقابهل هبا انداه نظره ب

ما هو فوق اللك وهو املطلوب، فهو نصيبه من دْرك الاجعاز. ما هو حتت اللك وهو حمال ابلرضورة، واإ  فاإ

ل ماتظهر خش نة انقصة من وجوه، ايبسة من الطالوة، مث تتمكل ومهنا: ان من شأ ن صنعة البرش اهنا تظهر او 

بتالحق  -وحتلو. مع ان اسلوب القرآ ن ملا ظهر ظهر بطالوة و طراوة وش بابية، وحتّدى مع الافاكر املعمرين 

 وغلهبم فأ علن ابلغلبة: "انه من ُصنع خالق القوى والقدر". -الافاكر ورسقة البعض عن البعض 

ا فيا من اس تنشق نس  : "ارْشهرُد ارنَّ هذر هْدر مي البالغة! آ فال جيتىن حنُل ذهنك عن ازهار تكل املباحث الاربعة شر

رُم هللا"؟  الكر

*** 
#45 

يْبر ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقنير     2ذكِلر اْلِكتراُب ل رر
 مـقـدمـة

د وتأ خذها عىل املقصد اعمل! ان من اساس البالغة اذلي به يربق حسن الالكم جتاوب الهيئات وتداعي القيو 

الاصيل، وامداد لّكٍ بقْدِر الطاقة للمقصد، اذلي هو مكجمع الاودية او احلوض املترشب من اجلوانب، بأ ن 

 تكون مصداقًا ومتثاًل ملا قيل:

ال يُِشريُ  مر اكر الْجر لُكٌّ ِاىلر ذر اِحٌد          ور ُنكر ور ُحس ْ ىتَّ ور اتُنرا ش ر  ِعبرارر

ل يف آ ية  ( مثال: تأ مَّ ِّكر ب اِب رر ٌة ِمْن عرذر رْفحر هْتُْم ن س َّ رِِئْ مر ل )ور
1

املسوقة للهتويل املس تفاد من التقليل بَس انعاكس  

ن" كيف ميد التقليل، واملّس بدل الاصابة يف "مّست" كيف يشري  الضد من الضد. آ فال ترى التشكيك يف "اإ

ح ابلقةل، والبعضية يف اىل القةل والرتّوح فقط، واملرتّية والتحقري يف جوهِر وصيغِة و  تنويِن "نفحٌة" كيف تلّوِ

لهيا، وتبديل الناكل ابلـ "عذاب" كيف يرمز الهيا، والشفقة املس تفادة من الـ "رّب" كيف  "ِمن" كيف تومئ اإ

تشري الهيا، وقس؟!.. فلٌك ميد املقصد جبهته اخلاصة. وقس عىل هذه ال ية آ خواهتا. وابخلاصة )الــم _ ذكل 

 فيه هدى للمتقني( ل ن هذه ال ية ُذكرت ملدح القرآ ن واثبات الكامل هل. الكتاب لريب

ـ "الــم" عىل وجه، واشارة "ذكل" وحمسوسيته وبُعديته، وال لف  م ب ولقد جتاوب وتأ خذ عىل هذا املقصد: القرسر

ليه حصته ي رمز ويشّف من والالم يف "الكتاب"، وتوجيه اثباته بـ "لريب فيه". فلٌك كام ميد املقصد ويلقي اإ

ن دّق.  حتته عن ما يستند اليه من ادلليل واإ

نه كام يؤكد، كذكل يشعر ابلتعظمي املوّجه للنظر املوجب لنكشاف  ذ اإ م بـ )الــم( اإ فان شئت تأ مل يف القرسر

 ماحتته من اللطائف املذكورة ليربهن عىل ادلعوى املرموز الهيا.
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--- 
1
 01سورة الانبياء:   

#46 

لهنا اما اشارة  -يف )ذكل( اخملتصة ابلرجوع اىل اذلات مع الصفات لتعمل اهنا كام تفيد التعظمي  وانظر الاشارة

كذكل تلّوح بدليلها؛ اذ ما آ عظم ما آ قسم به! وما  -اىل املشار اليه بـ "الــم" او املبرّش به يف التوراة والاجنيل 

الاشارة احلس ية اىل ال مر املعقول لرتى اهنا كام تفيد آ مكل ما برشَّ به التوراة والاجنيل!.. مث آ معن النظر يف 

التعظمي والامهية؛ كذكل تشري اىل ان القرآ ن اكملغناطيس املنجذب اليه ال ذهاُن، واملزتامح عليه ال نظاُر اجمْلرِب 

حلال يرمز بلسان ا -تراه العيون من خلفها اذا راجعت اخليال  -خلياِل لٍك عىل الاش تغال به. فتظاهر بدرجة 

اىل وثوقه بصدقه وترّبيه عن الضعف واحليةل ادلاعيني اىل التسرت.. مث تفكّر يف الُبعدية املس تفادة من "ذكل"؛ 

ما حتت لٍك  اذ اهنا كام تفيد علّو الرتبة املفيد لكامهل؛ كذكل تومئ اىل دليهل بأ نه بعيد عن ما سكل عليه آ مثاهل. فاإ

 وهو ابطل ابلتفاق، فهو فوق اللك.

ح هبا اىل ان مث ت دبر يف "ال" )الكتاب(؛ لهنا كام تفيد احلرص العريف املفيد للكامل؛ تفتح ابب املوازنة وتلّمِ

 القرآ ن كام مجع حماسن الكتب قد زاد علهيا فهو آ مكلها..

َّ اذلي ليس من آ هل  مث قف عىل التعبري بـ "الكتاب" كيف يلّوح بأ ن الكتاب ليكون من مصنوع الاّمّي

 الكتابة.القراءة و 

 آ ما )لريب فيه( ففيه وهجان:

ىل الكتاب: ىل احلمك، آ و اإ رجاع الضمري اإ  اإ

كام عليه املفتاح -فعىل الاول 
1

 يكون مبعىن يقينًا، وبال شك، فيكون هجة وحتقيقا لثبات كامهل. - 

كام عليه الكشاف  -وعىل الثاين 
2

 يكون تأ كيدًا لثبوت كامهل. - 

يب" بـ )وان كنمت يف ريب مما نزلنا عىل عبدان فأ توا بسورة من مثهل( ويرمز وعىل اللك ينايج من حتت "لر 

 اىل دليهل اخلاص..

--- 
هـ. ويعّد 121)مفتاح العلوم( للعالمة رساج ادلين اىب يعقوب يوسف بن اىب بكربن محمد بن عيل الساكىك املتوىف س نة   1

 رية.كتابه هذا اوسع ما كتب يف البيان يف زمانه، وهل رشوح كث
2
)الكشاف عن حقائق التزنيل( لالمام العالمة اىب القامس جارهللا محمود بن معر الزخمرشي اخلوارزيم املتويف س نة   

 هـ.919

#47 
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 والاس تغراق يف "ل" بسبب اعدام الريوب املوجودة ينشد:

ِقميِ  افرُتُه ِمنر الْفرهِْم السَّ يحًا          ور ِ ْ ِمْن عرائٍِب قرْوًل حصر َكر  ور
1

 

ويشري اىل ان احملل ليس بقابٍل لتودّل الشكوك؛ اذ آ قام عىل الثغور امارات تتنادى من اجلوانب وتطرد الريوب 

 املهتامجة عليه.

ويف ظرفية )فيه( والتعبري بـ "يف" بدل آ خواهتا اشارة اىل انفاذ النظر يف الباطن. واىل ان حقائقه تطرد وتطرّي 

 نظر الظاهر.ال وهامر املتوضعة عىل سطحه ابل 

فيا من آ نس قمية الرتكيب من جانب التحليل، وآ درك فرق اللّك عن لٍك! انظر نظرة واحدة اىل تكل القيود 

والهيئات لرتى كيف يلقي لٌك حصته اىل املقصد املشرتك مع دليهل اخلاص، وكيف يفور نوُر البالغة من 

 اجلوانب.

.  لريب فيه.. هدى للمتقني" حبلقات العطف لشدة التصال اعمل! انه مل يربط بني مجل "الــم.. ذكل الكتاب.

والتعانق بيهنا، وآ خِذ لٍك حبجز سابقهتا وذيل لحقهتا. فان لك واحدة كام اهنا دليٌل للٍك جبهة؛ كذكل نتيجة للِك 

واحدة جبهة اخرى. ولقد انتقش الاجعاز عىل هذه ال ية بنسج اثين عرش من خطوط املناس بات املتشابكة 

 تداخةل..امل 

 ان شئت التفصيل تأ مل يف هذا:

ى به، ومن يربز اىل امليدان؟" مث تلوح بأ نه معجز..  )الــم( فاهنا تومئ ابملأ ل اىل: "هذا متحدًّ

 وتفكر يف )ذكل الكتاب( فاهنا ترصح بأ نه  ازداد عىل آ خوته وطمَّ علهيا. مث تلمح بأ نه مس تثىن ممتاز لمياثل..

 فاهنا كام تُفصح عن انه ليس حمال للشك تعلن بأ نه منّور بنور اليقني..مث تدبر يف )لريب فيه( 

مث انظر يف )هدى للمتقني( اذ اهنا كام هتدى اليك انه يُري الطريق املس تقمي؛ تفيدك انه قد جتسم من نور 

 الهداية.

 .فلك مهنا ابعتبار املعىن ال ول برهان لرفقاهئا وابعتبار املعىن الثاين نتيجة للك مهنا

--- 
 0/201للمتنيب يف ديوانه    1

#48 

 ونذكر عىل وجه املثال  ثالاث من الروابط الثنيت عرشة لتقيس علهيا البوايق:

م  فـ )الـم( آ ي: هذا يتحّدى لك معارض، فهو آ مكل الكتب، فهو يقيين؛ اذ كامل الكتاب ابليقني، فهو جمسَّ

 الهداية للبرش..
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نه  -او  -آ مثاهل فهو معجز مث )ذكل الكتاب( اي: هو ازداد عىل  ذ لشك فيه؛ اذ اإ اي: هو ممتاز ومس تثىن؛ اإ

 يُري السبيل السوّي للمتقني..

مث )هدى للمتقني( اي: يرشد اىل الطريق املس تقمي، فهو يقيين، فهو ممتاز، فهو معجز.. وعليك ابس تنباط 

 البوايق.

 ط:آ ما )هدى للمتقني( فاعمل! ان منبع حسن هذا الالكم من آ ربع نق

. ك ن ذات املبتدآ  يف نفس اخلرب. حىت ك نه الاوىل : حذف املبتدآ ، اذ فيه اشارة اىل ان حمك الاحتاد مسملَّ

 لتغاير بيهنام يف اذلهن آ يضا.

مر فصار نفس جوهر القرآ ن؛ كام يتجسم والثانية : تبديل امس الفاعل ابملصدر، اذ فيه رمز اىل ان نور الهداية جتسَّ

قْرِمزًا.  لوُن امحلرة فيصري
1

 

مياء اىل هناية دقة هداية القرآ ن حىت ليُْكتنه ُكهْنها، واىل غاية وسعهتا حىت والثالثة : تنكري )هدى( اذ فيه اإ

ما ابلوسعة الفائتة عن الاحاطة. ومن هنا قد يكون التنكري  ما ابدلقة واخلفاء، واإ لحُياط هبا علامً. اذ املنكورية اإ

 للتحقري وقد يكون للتعظمي.

: الاجياز يف )للمتقني( بدل "الناس اذلين يصريون متقني به" آ وجز ابجملاز الاول اشارة اىل مثرة الهداية لرابعةوا

 " ّ يّنِ
ِ
وتأ ثريها، ورمزاً اىل الربهان "ال

2
عىل وجود الهداية. فان السامع يف عرص يس تدل بسابقه كام يس تدل به  

 لحقه.

 ق البرش بسبب هذه النقط القليةل املعدودة؟: كيف تتودل البالغة اخلارجة عن طو ان قلت

--- 
1

 قرمز: ابلكَس، صبغ ارمىن يكون من عصارة دود.  
2

مصدر صناعي مأ خوذ من  "ان " املش هبة  -بتشديد النون  -الربهان الايّن واللّمي: اصطالحان يرد رشهحام، فاليّن   

صناعي مأ خوذ من لكمة  "ِلمر " للعلية. ويف )التعريفات(: ابلفعل الىت تدل عىل الثبوت والوجود. اما اللّمي، فهو مصدر 

يّن.  الاس تدلل من العةل اىل املعلوم برهان ملّي ومن املعلوم اىل العةّل برهان اإ

#49 

قيل كل: ان يف التعاون والاجامتع رساً جعيبًا. ل نه اذا اجمتع حسُن ثالثة اش ياء صار كخمسة، ومخسة كعرشة، 

نعاكس. اذ يف لك شئ نوع من الانعاكس ودرجة من المتثيل. كام اذا مجعت بني مرآ تني وعرشة ك ربعني بَس الا

ام ابملصباح يزداد ضياء لك ابنعاكس ال شعة؛ فكذكل اجامتع النكت والنقط.  رهتر ترتاءى فهيام مرااي كثرية، آ و نوَّ

اىل ان ينضم اىل  ومن هذا الَس واحلمكة ترى لك صاحب كامل وصاحب جامل يرى من نفسه مياًل فطرايً 

ريته اذا خرج من يد املعِقّد الباين يف  جر مثيهل ويأ خذ بيد نظريه لّيداد حس ناً اىل حس نه. حىت ان احلجر مع حر

34



ه لاميّس رآ س آ خيه ليامتساك عن السقوط. فالنسان اذلي ليدرك رس التعاون  السقف احملدب مييل وخُيضع رآ سر

 قوس ملعاونة اخيه!.لهو آ مجد من احلجر؛ اذ من احلجر من يت

: من شأ ن الهداية والبالغة البيان والوضوح وحفظ الاذهان عن التشتت، مفا ابل املفَسين يف امثال ان قلت

هذه ال ية اختلفوا اختالفاً مشتتًا، واظهروا احامتلت خمتلفة، وبينوا وجوه تراكيب متباينة، وكيف يعرف احلق 

 من بيهنا؟

لنس بة اىل سامعٍ فسامعٍ؛ اذ القرآ ن ما نزل ل هل عرٍص فقط بل ل هل مجيع قيل كل: قد يكون اللك حقًا اب

ال عصار، ول لطبقة فقط بل مجليع طبقات الانسان، ول لصنف فقط بل مجليع آ صناف البرش. وللٍك فيه 

حصة ونصيب من الفهم. واحلال آ ن فهم نوع البرش خيتلف درجة درجة.. وذوقره يتفاوت هجة هجة.. وميهلر 

ًَ وهجًا.. وذلته تتنوع نوعاً نوعًا.. وطبيعته تتباين قسام قسام. فمك يت  شتت جانباً جانبًا.. واس تحسانه يتفرق وهجًا

 من آ ش ياء يس تحس هنا نظُر طائفة دون طائفة، وتس تذلها طبقة ول تتزنل الهيا طبقة. وقس!..

ر القرآ ُن من حذف اخلاص للتعممي ليقدِّ  ر لٌك مقتىض ذوقه واس تحسانه. ولقد فل جل هذا الَس واحلمكة آ ْكرثر

نظم القرآ ن مُجرهل ووضعها يف ماكن ينفتح من هجاته وجوه حممتةل ملراعاة الافهام اخملتلفة ليأ خذ لُك فهٍم حصته. 

ذًا جيوز آ ن يكون الوجوه بامتهما مرادة برشط آ ن ل تردها علوم العربية، وبرشط ان تس تحس هنا  وقس!.. فاإ

 لها عمل آ صول مقاصد الرشيعة.البالغة، وبرشط ان يقب 

فظهر من هذه النكتة ان من وجوه اجعاز القرآ ن نظمه وس بكه يف اسلوب ينطبق عىل افهام عرص فعرص.. 

 وطبقة فطبقة.

*** 
#50 

ْقنرامُهْ يُْنِفُقونر  زر ا رر لوةر وِممَّ ينر يُْؤِمنُونر اِبلِْغْيِب ويُِقميُونر الصَّ ِ  1اذلَّ
ينر يُْؤِمنُونر اِب  ِ  لْغرْيِب()ارذلَّ

اعمل! آ ن وجه نظم احملصل مع احملصل انصباب مدح القرآ ن اىل مدح املؤمنني وانسجامه به؛ اذ انه نتيجة هل، 

يّنّ عليه، ومثرة هدايته، وشاهد عليه. وبسبب تضمن التشويق اشارة اىل هجة حصة هذه ال ية من  وبرهان اإ

 الهداية، واىل اهنا مثال لها.

ملتقني" فتشييع التخلية ابلتحلية اليت يه رفيقهتا آ بدًا؛ اذ الزتيني بعد التزنيه، آ ل ترى ان اما وجه "اذلين" مع "ا

التقوى يه التخيل عن السيئات وقد ذكرها القرآ ن مبراتهبا الثالث، ويه: ترك الرشك، مث ترك املعايص، مث ترك 

ما ابلقلب او القالب او املال.  فشمس الاعامل القلبية "الاميان"، ماسوى هللا. والتحلية فعل احلس نات: اإ
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والفهرس تة اجلامعة لالعامل القالبية "الصالة" اليت يه عامد ادلين، وقطب الاعامل املالية "الزاكة" اذ يه قنطرة 

 الاسالم.

اعمل! ان )اذلين يؤمنون ابلغيب( مع انه اذا نظرت اىل مقتىض احلال اجياز، الا انه اذا وازنت بينه وبني مرادفه 

طنااب؛ فأ بدل "ال" بـ"اذلين" اذلي من شأ نه الاشارة اىل اذلات ابلصةل فقط وهو  "املؤمنون" تظنه اإ
1

، ك نه 

لصفة هل الا يه للتشويق عىل الاميان، والتعظمي هل؛ والرمز اىل ان الاميان هو املنار عىل اذلات قد تضاءلت 

ظهارِ  تكل احلاةل املس تحس نة يف نظر اخليال،  حتته سائر الصفات.. وآ بدل "مؤمنون" بـ "يؤمنون" لتصوير واإ

مياان.  ولالشارة اىل جتدده ابلس مترار وجتلّيه برتادف ادللئل ال فاقية وال نفس ية، فلكام ازدادت ظهوراً ازدادوا اإ

 )ابلغيب( آ ي ابلقلب، اي ابلخالص بال نفاق. ومع الغائبية.. وابلغائب.. وبعامل الغيب..

--- 
1
 (43 :ت) وتعينه متّّيه الىت ىه صلته فان ذلا املهبمة، امءالاس من ل ن "اذلين"  

#51 

واعمل! ان الاميان هو النور احلاصل ابلتصديق جبميع ما جاء به النيب عليه السالم تفصيال يف رضورايت ادلين 

 واجامل يف غريها.

 : ليقتدر عىل التعبري عن حقائق الاميان من العوام من املائة الا واحد؟ان قلت

ل كل: ان عدم التعبري ليس عرلرامً عىل عدم الوجود. فكام ان اللسان كثرياً ما يتقارص عن ان يرتمج عن دقائق قي

مايف تصورات العقل؛ كذكل قد ليرتاءى بل يتغامض عن العقل رسائر مايف الوجدان، فكيف يرتمج عن لك 

مافيه؟ آ ل ترى ذاكء الساكيك 
1

تناء دقائق ماآ برزته جسية امرئ القيس ذكل الامام ادلايه قد تقارص عن اج  
2

، او بدوّي آ خر؟ فبناء عىل ذكل، الاس تدلل عىل وجود الاميان يف العايم يثبت ابلس تفسار والاستيضاح 

منه. بأ ن تس تفَس من العايّم ابلسؤال املرّدد بني النفي والثبات هكذا: آ هيا العايم! آ ميكن يف عقكل آ ن يكون 

 جبهاته الست يف قبضة ترصفه آ ن يمتكّن الصانع اذلي اكن العامل
1

ن قال: ل. فنفي   يف هجة من هجاته آ و ل؟ فاإ

 اجلهة اثبٌت يف وجدانه، وذكل اكٍف. وقس عىل هذا..

كام فَّسه السعد  -مث ان الاميان 
0

نور يقذفه هللا تعاىل يف قلب من يشاء من عباده، آ ي بعد رصف اجلزء  - 

ان البرش وشعاع من مشس الازل يضئ دفعًة ملكوتيةر الوجدان بامتهما. فينرش الاختياري. فالميان نور لوجد

ُانس ية هل مع لك الاكئنات.. ويؤسس مناس بة بني الوجدان وبني لك شئ.. ويلقي يف القلب قوة معنوية يقتدر 

 هبا الانسان ان يصارع  مجيع احلوادث واملصيبات.. ويعطيه ُوْسعةً 

--- 
1
اذلي يعد آ وسع ما  «املفتاح»م( من اعالم البالغة، مؤلف كتاب 1229هـ/ 121 بكر )ت ابو يعقوب يوسف بن ايب  
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 كتب يف  البيان يف زمانه وهل رشوح كثرية. وضع علوم البالغة يف قالهبا العلمي. مودله ووفاته طخوارزم .
2
طالق، مياين الاصل، م( هو امرؤ القيس بن ُحجر بن احلارث الكندي، اشهر شعراء العرب عىل الا909 - 011)  

 (.2/12مودله بنجد ووفاته يف انقرة، وقد مُجع بعض ما ينسب اليه من الشعر يف ديوان صغري. )الاعالم  
3
 يتحّي يف ماكن.  

4
هــ.. 111هــ( وتـويف يف سـمرقـنـد 121)آ و  112هــو مسـعـود بــن معر بن عـبـد هللا، ودل بتفـتـازان طخراسان فـي   

مام يف العر  بية واملنطق والفقه،، سعى لإحياء العلوم الاسالمية بعد كسوفها بغزو املغول فأ لف كثرياً من  اهمات الكتب. اإ

حىت انه يعد احلد الفاصل بني العلامء املتأ خرين واملتقدمني. من كتبه )هتذيب املنطق( و)رشح املقاصد( و )رشح العقائد 

حقائق التنقيح( يف الاصول رشح فيه كتاب )التوضيح يف حل غوامض  النسفية( و )املطول(.. وكتابه )التلوحي يف كشف

 هـ(101التنقيخ( للعالمة عبيد هللا ابن مسعود احملبويب )ت

#52 

يقتدر هبا ان يبتلع املايض واملس تقبل. وكام ان الاميان شعاع من مشس ال زل 
1

؛ كذكل ملعة من السعادة الابدية 

ذور لك ال مال، ونواة لك الاس تعدادات املودعة يف الوجدان، فتنبت آ ي احلرش. فيمنو بضياء تكل اللمعة ب

 ممتدة اىل الابد، فتنقلب نواة الاس تعداد كشجرة طوىب.

لوةر( يُِقميُونر الصَّ  )ور

اعمل! ان وجه النظم آ ظهر من الشمس يف رابعة الهنار. وان يف ختصيص "الصالة" من بني حس نات القالب 

شارة اىل آ هنا فهرس تة لك ا ْعكسها. اكلفاحتة للقرآ ن، والانسان للعامل. لش امتلها عىل نوع اإ حلس نات وامنوذهجا ومر

صوٍم وجح وزاكة وغريها، ولش امتلها عىل انواع عبادات اخمللوقات، الفطرية والاختيارية من املالئكة الراكعني 

 الساجدين القامئني، ومن احلجر الساجد، والشجر القامئ، واحليوان الراكع..

لهيي يف العامل مث  انه آ قام "يقميون" مقام "املقميني" لإحضار تكل احلركة احلياتية الواسعة والانتباه الروحاين الإ

الاساليم اىل نظر السامع. ووضع تكل الوضعية املس تحس نة واحلاةل املنتظمة من نوايح نوع البرش نصب عني 

ذ من تأ مل يف ؛ اإ  تأ ثري النداء ابل ةل املعروفة اخليال، لهييج ويوقظ ميالن السامع للتأ يّسِ
2

يف نفرات العسكر  

املنترشين املغمورين بني الناس وحتريك النداء هلم دفعة، والقاء انتباه فهيم، وافراغهم يف وضع مس تحسن، 

دي بني الانسان يف  ومجعهم حتت نظام مس متلح يرى يف نفسه اشتياقا ل ن ينساب الهيم. فهكذا الاذان احملمَّ

(..حصراء العامل رثرُل الاْعىلر   )وهلل امل

منا مل يقترص يف مسافة الاجياز عىل "يصلّون" بل امتها بـ )يقميون الصالة( لالشارة اىل امهية مراعاة معاين  واإ

 "الاقامة" يف الصالة من تعديل الاراكن، واملداومة، واحملافظة، واجلد، وتروجيها يف سوق العامل. تأ مل!

مناس بة غالية، وخدمة نزهية بني العبد وسلطان الازل، مفن شأ ن تكل النس بة ان مث ان الصالة نس بة عالية، و 
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رسار اليت رشهحا  يعشقها لك روح.. وآ راكهنا متضمنة لل 

--- 
1
 تعبري مأ لوف حبق هللا جّل جالهل املنور للك شئ يف الادب الرتىك والفارىس طخالف الادب العرىب.  

2
 البوق العسكرى.  

#53 

ت املكية"، مفن شأ ن تكل ال رسار آ ن حيهبا لك وجدان.. واهنا دعوة صانع الازل اىل رسادق آ مثال "الفتوحا

حضوره مخس دعوات يف اليوم والليةل ملناجاته اليت يه يف حمك املعراج. مفن شأ هنا ان يش تاقها لك قلب.. وفهيا 

العداةل الالهية، وامتثال النظام  ادامة تصور عظمة الصانع يف القلوب وتوجيه العقول الهيا لتأ سيس اطاعة قانون

نسان لنه مديّن ابلطبع.. فيا ويلر من تركها!  الرابين. والانسان حيتاج اىل تكل الادامة من حيث هو اإ

وايخسارة من تاكسل فهيا! وايهجاةل من مل يعرف قميهتا! فسحقًا وبعدًا وافًّا وتفًًّا 
1

ن مل يس تحس هنا.   لنفِس مر

ْقنرامهُْ  زر ا رر ِممَّ (. )ور  يُْنِفُقونر

 وجه النظم: انه كام ان الصالة عامد ادلين وهبا قوامه؛ كذكل الزاكة قنطرة الاسالم وهبا التعاون بني آ ههل.

 مث ان من رشوط ان تقع الصدقة موقعها الالئق:

ان ليَسف املتصدق فيقعد ملومًا.. وان ليأ خذ من هذا ويعطي ذلاك؛ بل من مال نفسه.. وان لميّن 

رث.. وان لخياف من الفقر.. وان ليقترص عىل املال، بل ابلعمل والفكر والفعل آ يضا.. وان ليرصف فيس تك

 ال خذ يف السفاهة، بل يف النفقة واحلاجة الرضورية.

يثار )ومما رزقنامه ينفقون( عىل  ق القرآ ن عىل ال فهام ابإ حسان هذه النكت، واحساس هذه الرشوط تصدَّ
ِ
فال

ـ "من" التبعيض اىل رد الارساف.. وبتقدمي )مما( اىل كونه من مال "يتصدقون" او "يزكّ  ذ آ شار ب ون" وغريهام؛ اإ

رْف ِمْن  نفسه.. وبـ"رزقنا" اىل قطع املنة. آ ي: ان هللا هو املعطي وانت واسطة.. وابلس ناد اىل "ان" اىل: )لرختر

ْرِش ِاْقالرًل(  ِذي الْعر
2

 الفكر.. وابلطالق اىل تعممي التصدق للعمل و 

--- 
1
 الاف والتف: وخس الاذن والاظفار، مث اس تعمال عند لك شئ يُضجر منه )الزاهر لالنباري(.  

2
وسمل عىل بالل وعنده ُصربة  عليه هللا اصل احلديث: عن عبد هللا بن مسعود رىض هللا عنه، قال: دخل النيب صىل  

ك. قال:  "آ ما ختىش ان يكون كل ُدخان يف انر هجمن؟! انفق من متر، فقال:  "ما هذا اي بالل؟ " قال: ُاعدُّ ذكل ل ضياف

 بالل! ول ختشر من ذي العرش اقالًل ".

قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب: رواه الزبار ابس ناد حسن والطرباين يف الكبري وذكر فيه زايدة. واحلديث اورده الهيمثي 

نه احلافظ ابن جحر  1949. واحلديث حصيح بطرقه )حصيح اجلامع الصغري رمق يف اجملمع وقال: اس ناده حسن، وحس ّ
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 ( ومع هذا ضعفه العرايق رمحه هللا تعاىل.1999، واملشاكة برمق 112وحصيح الرتغيب برمق 

#54 

 وغريهام. ومبادة )ينفقون( اىل رشط رصف ال خذ يف النفقة واحلاجات الرضورية.

ُة الِ  رر اكُة قرنْطر ْسالرِم( مث ان يف احلديث الصحيح )الزَّ
1

آ ي: الزاكة جَس يغيث املسمُل آ خاه املسمل ابلعبور علهيا؛  

اذ يه الواسطة للتعاون املأ مور به، بل يه الرصاط يف نظام الهيئة الاجامتعية لنوع البرش، ويه الرابطة جلراين 

 مادة احلياة بيهنم، بل يه الرتايق للسموم الواقعة يف ترقيات البرش.

" و"حرمة الراب" حمكة عظمية، ومصلحة عالية، ورمحة واسعة؛ اذ لو آ معنت النظر يف نعم! يف "وجوب الزاكة

حصيفة العامل نظراً اترخيياً وتأ ملت يف مساوي مجعية البرش لرآ يت اّس آ ساس مجيع اختاللهتا وفسادها، ومنبع 

 لك الاخالق الرذيةل يف الهيئة الاجامتعية لكمتني فقط:

ِبْعُت فال حداهام: "ِاْن ش ر   عيلَّ ارن ميوتر غرِيي من اجلُوعِ".اإ

." ْب انتر َلسرتحير ارانر . واتْعر رِسْب ارنْتر ل لُكر ارانر  والثـانيـــة: "ِاْكت

ة الش نعاء يه اليت زلزلت العامل الانساينَّ فارشف عىل اخلراب. والقاطُع لعرق تكل  مر ِ فاللكمة الاوىل الغدارة الهنر

 اللكمة ليس اّل "الزاكة".

يات البرش فأ وشك آ ن تهنار هبا يف انر الهرْرج واللك مة الثانية الظاملة احلريصة الشوهاء يه اليت هارت برتقِّ

ّل "حرمة الراب". فتأ مل!.. رْرج. واملس تأ ِصُل وادلواء لتكل اللكمة ليس اإ  وامل

اخلواص عن طبقة  اعمل! ان رشط انتظام الهيئة الاجامتعية ان ل تتجاىف طبقات الانسان، وان لتتباعد طبقةُ 

العوام، وال غنياء عن الفقراء بدرجة ينقطع خيط الصةل بيهنم. مع ان ابهامل وجوب الزاكة وحرمة الراب انفرجت 

 املسافة بني الطبقات، وتباعدت طبقات اخلواص عن العوام بدرجة ل صةل بيهنام، ول يفور من الطبقة

--- 
1
ّل بقية مدلس وهو ثقة، ( وقال: رو1/12اورده الهيمثي يف اجملمع )   اه الطرباين يف الكبري والاوسط ورجاهل موثقون اإ

( وقال: رواه الطرباين... وفيه ابن لهيعة، والبهيقي وفيه بقية بن الوليد. 1/911واورده املنذري يف الرتغيب والرتهيب )

 يف ضعيف اجلامع الصغري. 1111واحلديث ضعفه حمقق اجلامع الصغري برمق 

#55 

ّل صدى الاختالل، وصياح احلسد، وآ نني احلقد والنفرة بدل عن الاحرتام  و الاطاعة السفىل  اىل العليا اإ

لّ انر الظمل  والتحمك، ورعد  والتحبب، ول يفيض من العليا عىل السفىل بدل املرمحة والاحسان والتلطيف اإ

واضع والرتمح سبباً للتكرّب والغرور. التحقري. فأ سفًا!.. ل جل هذا قد صارت "مزيُة اخلواص" اليت يه سبب الت

وصار "جعُز الفقراء" و"فقُر العوام" الذلان هام سببا املرمحة علهيم والاحسان الهيم سبباً ل سارهتم وسفالهتم.. وان 
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شئت شاهداً فعليك بفساِد ورذاةِل حاةل العامل املديّن، فكل فيه شواهد كثرية. ول ملجأ  للمصاحلة بني الطبقات 

دس تورًا عاليًا واسعًا يف تدوير الهيئة  -اليت يه ركن من اراكن الاسالمية  -يب بيهنا اّل جعل الزاكة والتقر 

 الاجامتعية.

*** 
#56 

ِة مُهْ يُوِقنُونر  اِبل ِخرر ما ُآْنزِلر ِمْن قرْبكِلر ور ينر يُْؤِمنُونر ِبام ُآنْزِلر ِالرْيكر ور ِ اذلَّ  0ور
مل يعنّي بوضع امارٍة وهجًا من وجوه الرتاكيب يف كثري من آ مثال هذه ال ية،  آ ي -اعمل! ان القرآ ن آ رسل النظم 

 لٍَس لطيف، هو منشأ  الاجياز اذلي هو منشأ  الاجعاز، وهو:

ان البالغة يه مطابقة مقتىض احلال. واحلال: ان اخملاطبني ابلقرآ ن عىل طبقات متفاوتة، ويف اعصار خمتلفة. 

رر هل من حصته، حذف القرآ ُن فلمراعاة هذه الطبقات، وجملاور ة هذه الاعصار، ليس تفيد خماطب لك نوعٍ ماقُّدِ

يف كثرٍي للتعممي والتوزيع، واطلق يف كثرٍي للتشميل والتقس مي، وارسل النظم يف كثري لتكثري الوجوه، وتضمني 

 قدار ذوقه. فتأ مل!..الاحامتلت املس تحس نة يف نظر البالغة واملقبوةل عند العمل العريب ليفيض عىل لِك ذهٍن مب

ْن آ من من اهل  مث ان وجه نظم هذه ال ية بسابقهتا: التخصيص بعد التعممي. ليعلن عىل رؤوس الاشهاد رشفر مر

الكتاب، ولريّد يد اس تغناء اههل يف آ فواههم، وليأ خذ يد امثال "عبد هللا بن سالم" 
1

ق غريه لن يأ مت  ، ويشّوِ

ي امل  تقني به.. وآ يضا التنصيص عىل قْسمر
2

للترصحي بشمول هداية القرآ ن لاكفة الامم، والتلوحي لعموم رساةل محمد  

ف يؤمنون  در عليه السالم لقاطبة امللل.. وايضا التفصيل بعد الاجامل لرشح اراكن الاميان املندجمة يف صر

 ابلغيب اذ دل عىل الكتب والقيامة رصاحة، وعىل الرسل واملالئكة مضنا.

هنا بنحو )واملؤمنني ابلقرآ ن( لرتصيع هذا املعىن بلطائف وتزيني ذيوهل بنكت، فأ ثر  مث ان القرآ ن مل يوجز

 )واذلين يؤمنون مبا ُآنزل اليك(.

--- 
1
 عليه هللا وسمل املدينة، واكن امسه )احلصني( فسامه رسول هللا صىل عليه هللا حصايب، آ سمل عند قدوم النىب صىل  

هـ. )الاصابة 01عنه فتح بيت املقدس واجلابية، وآ قام ابملدينة اىل ان تويف س نة وسمل عبدهللا. شهد مع معر رىض هللا 

 (.2/192، الاستيعاب 0129
2
 (94املذكورين يف هذه ال ية والىت س بقهتا )ت:   

#57 

اذ يف "اذلين" رمز اىل ان وصف الاميان هو مناط احلمك وان اذلات مع سائر الصفات اتبعة هل ومغمورة حتته. 
1
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يؤمنون( بدل "املؤمنني" ادلال عىل الثبوت يف زمان، تلوحي اىل جتدد الاميان بتواتر الزنول وتكرر ويف )

 الظهور مس مترا.

مياء اىل ان الاميان مجمال قد يكفي، واىل تشميل الاميان للويح الظاهر والباطن وهو  ويف "ما" الاهبام، اإ

 احلديث.

ان ابلقرآ ن هو الاميان بزنوهل من عند هللا. كام ان الاميان ابهلل هو ويف )انُزل( ابعتبار مادته اشارة اىل ان الامي

مع انه مل يمت الزنول اذ ذاك  -الاميان بوجوده، وابليوم ال خر هو الاميان مبجيئه. وابلنظر اىل صيغته املاضوية 

اشارة اىل حتققه املزنةل مبزنةل الواقع مع ان مضارعية "يؤمنون" تتالىف مايف ماضويته  -
2

. بل لجل هذا التزنيل 

ترى يف اساليب التزنيل كثريا ما يبتلع الزمان املايض املس تقبل ويزتاي املضارع بزّي املايض، اذ فيه بالغة لطيفة. 

لن من مسع املايض فامي مل ميض ابلنس بة اليه اهزت ذهنه، وتيقظ انه ليس وحده، وتذكر ان خلفه غريه من 

ار مدارج والاجيال صفوف قاعدون خلفها. وتنبّه ان اخلطاب والنداء الصفوف مبسافات. حىت ك ن الاعص

املوجه اليه بدرجة من الشدة والعلّو يسمعه لك الاجيال. وهو خطبة الهية انصت لها لكُّ الصفوف يف لك 

يف آ قلها  -وجماٌز يف القليل   -يف آ كرث ال زمان  -الاعصار. فاملايض حقيقة يف الكثري 
1

 آ وىف ومراعاة الاكرث - 

 حلق البالغة.

لها جبزئه الاختياري..  ف هبا النيب عليه السالم وحتمَّ ويف )اليك( بدل "عليك" رمز اىل ان الرساةل وظيفة لُكِّ

مياء اىل علّوه طخدمة جربائيل ابلتقدمي اليه؛ اذ يف "عىل" مّش اضطرار وعلّو واسطة الزنول.. ويف خطاب  واإ

لّ خماطب والالكم الكم هللا.. وايضا معىن "اليك" بدل "اىل حنو محمد" تلوحي ا ىل ان محمداً عليه السالم ماهو اإ

 اخلطاب تأ كيد وتصوير ملعىن الزنول اذلي هو الويح اذلي هو القرآ ن

--- 
1
 (92حىت ك ن ل صفة هلم ممّية اّل الاميان )ت:   

2
مضن مشولية  "ُانزل " فهو مضن مشولية  "يؤمنون اى ماضوية  "ُانزل ". مبعىن ان اذلى مل يمت نزوهل، ان مل يكن داخالً   

 (92" )ت: 
3
 فاملاىض حقيقة اثبتة دلى كثري من الناس يف اغلب الازمان، بيامن يكون جمازًا دلى القليلني يف اقل الازمان.  

#58 

اذلي هو خطاب هللا معه اذلي هو اخلاصة النافذة يف اللك. فكشف هذا اجلزء احلجاب عن حصته من تكل 

 خلاصة. فظهر ان هذا الالكم ابلنظر اىل اش امتهل عىل هذه اللطائف املذكورة يف هناية الاجياز.ا

 )وما ُانزل من قْبكِل(

 اعمل! ان امثال هذه التوصيفات تتضمن تشويقًا، يتضمن آ حاكما انشائية. ك منوا كذا وكذا ول تفرقوا.
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 مث ان يف هذا النظم والربط اربع لطائف:

حداها:  اإ

ق عطف امل دلول عىل ادلليل. اي: "ايآ هيا الناس اذا آ منمت ابلقرآ ن فأ منوا ابلكتب السابقة ايضا، اذ القرآ ن مصّدِ

يِْه(  ردر رنْير ي ا ب قًا ِلمر ّدِ لها وشاهد علهيا" بدليل )ُمصر
1

. 

 والثانية:

لزم عليمك ان عطف ادلليل عىل املدلول، آ ي: "ايآ هل الكتاب اذا آ منمت ابلنبياء السابقني والكتب السالفة 

تؤمنوا ابلقرآ ن ومبحمد عليه السالم، لهنم قد برّشوا به، ول ن مدار صدقهم، ونزولها ومناط نبوهتم يوجد 

حبقيقته وبروحه يف القرآ ن بوجه امكل ويف محمد عليه السالم ابلوجه ال ظهر. فيكون القرآ ن الكم هللا ابلقياس 

َّد عليه الصالة والسالم رس  وهل ابلطريق ال وىل".الرْولرِوي، ومحم

 والثالثة:

كشجرة آ صلها اثبت يف آ عامق  -اعين الاسالمية الناش ئة يف زمان السعادة  -ان فيه اشارة اىل ان مأ ل القرآ ن 

املايض، منترشة العروق مترشبة عن منابع حياهتا وقوهتا، وفرعها يف سامء الاس تقبال انرشة آ غصاهنا ممثرة. آ ي 

 ايض والاس تقبال.اخذت الاسالمية بقرين امل

--- 
1
 .11سورة البقرة:   

#59 

 والرابعة:

ان فيه اشارًة اىل تشويق اهل الكتاب عىل الاميان وتأ نيسهم، والتسهيل علهيم. ك نه يقول: "ليشقّن عليمك 

ادلخول يف هذا السكل، اذ لخترجون عن قرشَك ابملرة بل امنا تمكلون معتقداتمك، وتبنون عىل ماهو مؤسس 

ل وممكِّل يف الاصول والعقائد، وجامع مجليع حماسن الكتب السابقة واصول الرشائع  دليمك" اذ القرآ ن معّدِ

س يف التفرعات اليت تتحول بتأ ثري تغري الزمان واملاكن؛ فكام تتحول الادوية والالبسة يف  ل انه مؤّسِ السالفة. اإ

كذكل تقتيض احلمكة واملصلحة تبدل الفصول الاربعة، وطرز الرتبية والتعلمي يف طبقات معر الشخص؛ 

الاحاكم الفرعية يف مراتب معر نوع البرش. فمك من حمك فرعي اكن مصلحة يف زمان، ودواء يف وقت طفولية 

رسخر القرآ ن بعض الفروع. اي بنّي انقضاء  النوع، ليبقى مصلحة يف آ خر، ودواء عند ش بابية النوع. ولهذا الَس ن

 آ خر. اوقات تكل الفروع ودخول وقت

 ويف )من قبكل( لطائف:
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اعمل! انه ما من لكمة يف التزنيل يأ ىب عهنا ماكهنا، آ و مل يرض هبا، آ و اكن غرُيها آ وىل به. بل مامن لكمة من 

عٍ مرصوص مامتسك بروابط املناس بات؛ فان شئت مثال تأ مل يف: )من قبكل( كيف  ل ويه كدٍرّ مرصَّ التزنيل اإ

 انب هذه ال ية توّضعت عىل هذه اللكمة الفذة.ترى اللطائف املتطايرة من جو 

املناس بات املنعكسة من املقاصد اسمخسة  -فرُتّّشِ وتُرمز طخمس لطائف  -فان )من قبكل( ترشبْت وتلونت 

 املندجمة يف مسأ ةل النبوة املسوقة لها هذه ال ية.

اء، وانه خامت الانبياء، وانه مرسل لاكفة اما املقاصد املندجمة فهيي: ان محمداً عليه السالم نيب، وانه امكل الانبي

 الاقوام، وان رشيعته انخسة مجليع الرشائع، وجامعة حملاس هنا.

 اما وجه انعاكس املقصد الاول يف تكل اللكمة، فهو:

ان "من قبكل" امنا يقال اذا احتد املسكل واكن الطريق واحدًا. فك ن هذه اللكمة ترتّش: بأ ن احلجج عىل نبوة 

ن قبهل  وصدق كتهبم، جحٌة مبجموعها بتنقيح املناط مر
1

وحتقيق املناط ابلقياس ال وىل عىل نبوة محمد عليه السالم  

 ونزول كتابه. فك ن مجيع معجزاهتم معجزة فذة عىل صدق محمد عليه السالم.

--- 
ل مدخل لها يف العلية. اصطالح اصوىل يف مباحث العةل: فتنقيح املناط: هتذيب العةل مما علق هبا من الاوصاف الىت   1

اما حتقيق املناط: فهو الاجهتاد يف حتقيق العةل الثابتة ابلنص او ابلجامع او بأ ي مسكل آ خر، يف واقعة غري الىت ورد 

 فهيا النص.
#60 

 واما وجه انعاكس املقصد الثاين، وهو الامكلية فهيا، فهو:

 اخرايت الناس".. وعىل قاعدة التمكل يف نوع ان "من قبكل" بناء عىل مالحظة عادة "ان السلطان خيرج يف

البرش املقتضية لمكلية املريب الثاين عن املريب الاول.. وعىل اغلبية همارة وزايدة اخللف عىل السلف، تلوح 

ابن محمدًا عليه السالم سلطان الانبياء، امكل من لكهم. كام ان القرآ ن آ مجع وآ مجل 
1

 من كتهبم. 

 قصد الثالث وهو اخلامتية فهو:واما وجه ترشهبا من امل

لر ليسكن، وان الكثري اذا احتّد اس تقّر لينقطع"  ان "من قبكل" بَس قاعدة "ان الواحد اذا تكرثَّ تسلْسر

 وابشامم املفهوم اخملالف تلمح ابنه عليه السالم خامت الانبياء.

 واما وجه انصباغها من املقصد الرابع وهو معوم ادلعوة فهو:

لرُفهم ولٌك مهنم سلفك" بَس قاعدة "ان اخللف يأ خذ متام وظيفة السلف ويقوم ان "من قبكل " املفيدة "انك خر

لّ كذكل!.. اذ  مقامه" تشري بأ نه اذا اكن لك مهنم سلفك فانت انئب اللك، ورسول مجيع الامم. نعم ليكون اإ

زمان السعادة يف غاية التباعد  الفطرة حامكة هل، واحلمكة قاضية به؛ لنه اكنت امم العامل الانساين قبل
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والاختالف مادة ومعىن، واس تعداداً وتربيًة؛ ماكفت هلم الرتبية الواحدة وما مشلت ادلعوة املفردة. مث ملا انتبه 

العامل الانساين بزمان السعادة بعده، ومتايل اىل الاحتاد مبداوةل الافاكر، ومبادةل الطبائع، واختالط الاقوام، 

حال البعض حىت متخض الزمان بكرثة طرق اخملابرة واملناقةل؛ فصارت الكرة مكملكة ويه  وحتري البعض عن

 كولية ويه كبدلة، واتصل الرمح بني اهل ادلنيا؛ كرفرت ادلعوة الواحدة والنبوة الفريدة للاكفة.

شامهما ابملقصد اخلامس فهو:  واما وجه اإ

" اىل الاغناء ان "من قبكل" املومية من "من" اىل "اىل"، ومن "اىل
2

. اي "انهتت الرساةل بقدومك اذ ارْغنرْت 

 رشيعُتك" ترمز بأ ن رشيعته عليه السالم انخسة ابلنهتاء وجامعة ابلغناء.

--- 
1
 وامشل )ش(.  

2
والانهتاء يدل عىل عدم احلاجة او  -اى  "اىل "  -اى: ان  "من " يفيد معىن الابتداء، والابتداء لبد هل من انهتاء   

 (91غناء )ت: الا

#61 

 واعمل! ان الامارة لنظر البالغة عىل ترشب هذه اللكمة لهؤلء اللطائف يه:

ان هذه املقاصد اسمخسة اكلهنار اجلارية حتت هذه ال ايت، حىت يفور هذا بكامهل يف آ ية.. وينبع ذاك بامتمه يف 

اشريه  ر ُآخرى.. ويتجىل ذكل برشر
1

ٍ عىل السطح 
يويم بامتس عروق اللكمة هبا. وايضا  يف آ خرة. فأ دىن ترّّشِ

 تتسنبل هذه املعاين يف آ ايت مسوقة لها.

) ِة مُهْ يُوِقنُونر اِبلِخرر  )ور

اعمل! ان مأ ل هذه ال ية هواملقصد الرابع من املقاصد الاربعة املشهورة وهو "مسأ ةل احلرش". مث اان قد اس تفدان 

ب آ خر من نظم القرآ ن عرشة براهني علهيا، ذكرانها يف كتا
2

 فناسب تلخيصها هنا. ويه: 

ان احلرش حق؛ لن يف الاكئنات نظاماً امكل قصداًي.. وان يف اخللقة حمكة اتمة.. وان ل عبثية يف العامل.. وان 

ل ارساف يف الفطرة.. واملزيك لهؤلء الشواهد الاس تقراء التام جبميع الفنون اليت لك مهنا شاهُد صدق عىل 

ايضا ان يف كثري من الانواع مثل اليوم والس نة وغريهام قيامة مكررة نوعية.. وايضا جوهر نظام نوع موضوعه.. و 

اس تعداد البرش يرمز اىل احلرش.. وايضا عدم تنايه آ مال البرش وميوهل يشري اليه.. وايضا رمحة الصانع احلكمي 

لرقرمُكْ تلوح به.. وايضا لسان الرسول الصادق عليه السالم يرّصح به.. وآ يضا بيان ال قرْد خر قرآ ن املعجز يف آ مثال )ور

ارًا(  ارْطور
1

ِبيِد(   الَّمٍ لِلْعر ُّكر ِبظر ب ا رر مر )ور
0

 يشهد هل. تكل عرشة اكمةل، مفاتيح للسعادة الابدية وآ بواب لتكل اجلنة. 

تقن فيه : فهو انه لو مل تنجر الاكئنات اىل السعادة الابدية لصار ذكل النظام اذلي ااما بيان الربهان الاول

ر فيه العقول صورةً ضعيفة خادعة، ومجيع املعنوايت والروابط والنسب يف النظام هباء منثورًا.  ريَّ صانُعه اتقاانً حر
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فليس نظام ذكل النظام اّل اتصاهل ابلسعادة، اي ان النكت واملعنوايت يف ذكل النظام امنا تتسنبل يف عامل 

 ال خرة. والّ 

--- 
 برشاشريه: بأ مجعه.  1
2
 وموحضة والعرشين التاسعة اللكمة يف ومفصةل النورى العرىب املثنوى من هذه الرباهني مذكورة يف رساةل "لس امي"  

 .(احلرش) العارشة اللكمة يف احلس ىن الاسامء جتليات بنور
3
 .10سورة نوح:   

4
 .01سورة فصلت:   

#62 

لنسب، ويتفتت هذا النظام؛ مع ان القوة املندجمة لنطفأ  مجيع املعنوايت، وتقّطع مجموع الروابط، ومتّزق لك ا

 يف النظام تنادي ابعىل صوهتا: ان ليس من شأ هنا الانقضاض والاحنالل.

: فهو ان متثال العناية الازلية اذلي هو احلمكة التامة، اليت يه رعاية املصاحل واحِلمكر يف لك وآ ما الربهان الثاين

رِزم اناكر هذه احلمك والفوائد  -ون بشهادة لك الفن -نوع، بل يف لك جزيئ  يبرش بقدوم السعادة الابدية. والّ ل

اليت اجربتنا البداهُة عىل الاقرار هبا؛ اذ حينئذ تكون الفائدة ل فائدة.. واحلمكة غري حمكة.. واملصلحة عدم 

ن هذا اّل سفسطة.  مصلحة. واإ

ا ان الصانع اختار يف لك شئ الطريق الاقرص، : فهو ان الفن يشهد ايضواما الربهان الثالث املفَس للثاين

واجلهة الاقرب، والصورة ال خف وال حسن. فيدل عىل ان لعبثية. فيدل عىل انه جّدي حقيقي. وماهو الا 

مبجئ السعادة الابدية. واّل لتزنل هذا الوجود مزنةل العدم الرصف. وحتول لك شئ عبثًا حمضًا.. س بحانك 

برثًا.  ماخلرْقتر هذا عر

: فهو ان ل ارساف يف الفطرة بشهادة الفنون. فان تقارص ِذْهُنك عن ادراك ِحمكر آ ما الربهان الرابع املوحض للثالث

الانسان الاكرب وهو "العامل" فأ معن النظر يف العامل الاصغر وهو "الانسان". فان فن منافع الاعضاء قد رشح 

نفعة.. وس تة آ لف عصب يه جماٍر لدلم لّك لفائدة.. واثبت: ان يف جسد الانسان تقريبا س امتئة عظم لّك مل 

ومائة واربعة وعرشين آ لف مسامة وكّوة للحجريات اليت تعمل يف لك مهنا مخس قوى من اجلاذبة وادلافعة 

واملمسكة واملصّورة واملودّلة لك مهنا ملصلحة. واذا اكن العالرُم الاصغر كذا فكيف يكون الانسان الاكرب انقصر 

ا اكن اجلسد اذلي ل امهية هل ابلنس بة اىل لّبه بتكل ادلرجة من عدم الارساف فكيف يُتصور اهامل منه؟ واذ

جوهر الروح؟ وارساٌف لك آ اثره من املعنوايت وال مال والافاكر؟ اذ لول السعادة الابدية لتقلصت لك 

فها وغالفها املعنوايت وصارت ارسافًا. فباهلل عليك آ ميكن يف العقل ان يكون كل جوهرة قمي هتا ادلنيا، فهتمت بصدر
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حىت لختيل ان يصل الغبار اليه، مث تأ خذ اجلوهرة فتكَّسها شذرًا مذرًا 
1

 ومتحو آ اثرها؟ الك مث الك! 

--- 
1
 شذرًا مذرًا: اى ذهبوا يف لك وجه، فاملراد املبالغة يف الكَس والتجزئة )ش(.  

#63 

ّل ل جل مافيه.. وايضا اذ ا افهمتك قوُة البنية يف خشص وحصة آ عضائه واس تعداده، اس مترار ماهتمت ابلغالف اإ

بقائه وتمكهل؛ آ فال تفهّمك احلقيقُة الثابتة اجلارية يف روح الاكئنات، والقوُة الاكمةل املومية ابلس مترار يف 

ذ يه اخمللصة الانتظام، والكامل املنجر اىل التمكل يف النظام: جمئ السعادة الابدية من ابب احلرش اجلسامين؟ ا

 لالنتظام عن الاختالل، والواسطة للتمكل وانكشاف تكل القوة املؤبدة.

: فهو ان وجود نوع قيامات مكررة نوعية يف كثري من الانواع واما الربهان اخلامس واحلدس املرمز اىل القصد

، فكام ان فهيا دواليب يشري اىل القيامة العظمى وان شئت متثُلر الرمِز يف مثال، فانظر يف ساعتك الاس بوعية

خمتلفة دوارة متحركة حمركة لالبر والرْميال العاّدة واحدة مهنا للثواين. ويه مقدمة وخمربة حلركة ابرة ادلقائق. 

ويه ُمعّدة وُمعلنة حلركة ميل الساعات. ويه حمصةل ومؤذنة حلركة الابرة اليت تعد اايم الاس بوع. فامتام دورة 

الالحقة تمت دورها؛ كذكل ان هلل تعاىل ساعًة كربى دواليهُبا الافالُك تعّد آ ميالها الاايم السابقة يشري بأ ن اخهتا 

والس نني ومعر البرش وبقاء ادلنيا، نظري الثواين وادلقائق والساعات والاايم يف ساعتك. مفجئ الصبح بعد لك 

ة ويرمز رمزا دقيقا بتودل صبح ربيع يشري اشارة خفي -بناء عىل حركة تكل الساعة  -ليةل، والربيع بعد لك ش تاء 

 احلرش من تكل الساعة الكربى.

القيامة النوعية لحترش الاشخاص ابعياهنم فكيف ترمز ابلقيامة الكربى لعود الاشخاص هناك  ان قلت:

 ابعياهنم؟

 قيل كل: ان خشص الانسان كنوع غريه، اذ نور الفكر اعطى ل مال البرش وروحه ُوْسعة وانبساطًا بدرجة

وِسعرت الازمنة الثالثة، لو ابتلع املايض واملس تقبل مع احلال مل متتلء آ ماهل؛ لن نور الفكر صرّي ماهيته علوية، 

وقميته معومية، ونظره لكيًا، وكامهل غري حمصور، وذلته دامئية، وآ مله مس مترًا. اما فرد النوع ال خر مفاهيته جزئية، 

ور، وذلته آ نية، وآ مله دفعّي، فوجود نوع قيامة يف الانواع، كيف وقميته خشصية، ونظره حمدود، وكامهل حمص

 ليشري ابلقيامة الشخصية العمومية لالنسان؟

واما الربهان السادس امللّوح: فهو عدم تنايه اس تعدادات البرش. نعم ان تصورات البرش وافاكره اليت لتتناىه 

 ، املتودلة من آ ماهل الغري املتناهية ، احلاصةل من
#64 

ميوهل الغري املضبوطة، الناش ئة من قابلياته الغري احملدودة، املس ترتة يف اس تعداداته الغري احملصورة، املزروعة 
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يف جوهر روحه اذلي كرمه هللا تعاىل؛ لك مهنا يشري يف ماوراء احلرش اجلسامين ابصبع الشهادة اىل السعادة 

 الابدية ومتد نظرها اليه. فتأ مل!

: فهو ان رمحة الرمحن الرحمي تبرش بقدوم اعظم الرمحة اعين السعادة الابدية؛ اذ هبا بع املبرشوآ ما الربهان السا

تصري الرمحة رمحة، والنعمة نعمة. وهبا ختلص الاكئنات من النياحات املرتفعة من املأ مت العمويّم املتودل من الفراق 

م آ عين السعادة الابدية، لتحول مجيع النعم نقام؛ وللزم املاكبرة  الابدي املصرّي للنعم نقامً. اذ لو مل جيئ روُح النِعر

 يف اناكر الرمحة الثابتة بشهادة معوم الاكئنات ابلبداهة وابلرضورة..

فيا اهيا احلبيب الشفيق 
1

العاشق! انظر اىل آ لطف آ اثر رمحة هللا آ عين احملبة والشفقة والعشق؛ مث راجع  

ي والهجران الاليزايل علهيا، كيف ترى الوجدان يس تغيث.. وجدانك لكن بعد فرض تعقب الفراق الابد

اللتني هام آ حسن وآ لطف انواع الرمحة  -واخليال يرصخ.. والروح يضجر من انقالب تكل احملبة والشفقة 

اعظم مصيبة عليك واشد بالء فيك؟ آ فميكن يف العقل ان تساعد تكل الرمحة الرضورية لهجوم الفراق  -والنعمة 

جران الاليزايّل عىل احملبة والشفقة؟ ل! بل من شأ ن تكل الرمحة ان تسلِّط الفراقر الابدي عىل الابدي واله

 الهجران الاليزيّل، والهجران الاليزايّل عىل الفراق الابدي والعدم علهيام.

سعادة : فهو لسان محمد عليه السالم الصادق املصدوق، ولقد فتح الكمه آ بواب ال واما الربهان الثامن املرّصح

جامع الانبياء من آ دهمم اىل خامتهم علهيم السالم عىل هذه احلقيقة جحة حقيقية قطعية عىل  الابدية، عىل ان اإ

 هذا املدعى. ول مر ّما اتفقوا.

واما الربهان التاسع: فهو اخبار القرآ ن املعجز؛ اذ التزنيل املصدق اجعازه بس بعة اوجه 
2

يف ثالثة عرش عرصا  

 . فاخباره كشاف للحرش اجلسامين ومفتاح هل.دعواه عني برهاهنا

--- 
1
 احلبيب من طالب املؤلف.  

2
 تفصيل هذه الاوجه يف اللكمة اخلامسة والعرشين )املعجزات القرآ نية(.  

#65 

لرقرمُكْ آ ْطوارًا(  قرْد خر واما الربهان العارش، املش متل عىل آ لوف من الرباهني اليت تضمهنا كثري من ال ايت مثل )ور

بيد( املشري اىل "دليل عديّل" وغريهام. فلقد فتح القرآ ن يف امل  اّلٍم لِلْعر ُّكر ِبظر ب ا رر مر شري اىل "قياس متثييل". و)ور

آ كرث ال ايت ُكّواٍت 
1

 انظرة اىل احلرش. 

 اما القياس المتثييل املشار اليه ابل ية الاوىل:

ة اىل العلقة.. ومهنا اىل املضغة.. ومهنا اىل فانظر يف وجود الانسان فانه ينتقل من طور اىل طور.. من النطف

العظم واللحم.. ومنه اىل اخللق اجلديد. وللّكٍ من تكل الاطوار قوانني خمصوصة، ونظامات معّينة، وحراكت 
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مّطردة يشّف لكٌّ مهنا عن قصٍد وارادٍة واختياٍر.. مث تأ مل يف بقائه فاإن هذا الوجود جيدد لباسه يف لك س نة، 

تحلل والرتكب. اي انقضاض احلجريات وتعمريها ببدل ما يتحلل من املادة اللطيفة املوزعة عىل ومن شأ نه ال 

نس بة مناس بة الاعضاء اليت حيرضها صانُعها بقانون خمصوص. مث تأ مل يف آ طوار تكل املادة اللطيفة احلامةل 

تنقسم بقانون التقس مي املعني عىل ل رزاق الاجزاء. كيف تنترش يف اقطار البدن انتشاراً حتري فيه العقول. وكيف 

مقدار حاجات  الاعضاء؛ بعد ان تلخصت تكل املادة بنظام اثبت، ودس تور معني، وحركة جعيبة من اربع 

مصفااتت، وانطبخت يف اربعة مطاخب بعد اربعة انقالابت جعيبة؛ املأ خوذة تكل املادة من القوت احملصل من 

س تور منتظم؛ ونظام خمصوص، وقانون معني. ولك من القوانني والنظامات املواليد املنترشة يف عامل العنارص بد

يف تكل الاطوار يشف عن سائٍق وقصٍد وحمكٍة. كيف ل، ولو تأ ملت من قافةل تكل املادة اللطيفة يف ذرة 

مثال، مس ترتة يف عنرص الهواء تصري ابل خرة جزءاً من سواد عني "احلبيب"؛ لعلمت ان تكل اذلرة ويه يف 

لهيا بنظر فيّن تيقنت ان ال  هواء معّينة ك هنا موظفة مأ مورة ابذلهاب اىل ماكهنا اذلي عنُيّ لها؛ اذ لو نظرت اإ

ليست حركهتا "اتفاقية معياء" "بتصادف امعى"، بل تكل اذلرة ما دخلت يف مرتبة الا تبعت نظاماهتا 

اىل طبقة الا ويه تساق حبركة جعيبة  اخملصوصة، وماتدرجت اىل طور الا معلت بقوانينه املعينة، وما سافرت

 منتظمة. فمتر عىل تكل الاطوار حىت تصل اىل موضعها. مع اهنا لتنحرف قطعا مقدار ذرة عن هدف مقصدها.

--- 
1
 الكوة: اخلرق يف احلائط. ج: كواء وكوى وكوات.  

#66 

لقد قال النيب عليه الصالة واحلاصل: ان من تأ مل يف النشأ ة الاوىل مل يبق هل تردد يف النشأ ة الاخرى، و 

 والسالم )جعبًا ملن يرى النشأ ة الاوىل كيف ينكر النشأ ة الاخرى(.

فيتسللون عن  -نعم! كام ان مجعر نفراِت عسكِر فرقٍة ُآِذنر هلم ابلسرتاحة والانتشار اذا دعوا ابل ةل املعروفة 

جلهبم آ ول الامر اىل الانتظام  يكون آ سهل وآ سهل من -لك طرف وممكن، فيجمتعون متحدين حتت لواهئم 

حتت السالح؛ كذكل ان مجعر اذلرات اليت حصلت بيهنا املؤانسة واملناس بة ابلمزتاج يف وجوٍد واحٍد اذا 

ية ل مر خالقها يكون آ سهل وآ مكن يف العقل من  نوديْت بُصور ارسافيل فينساب اللك من لك جف معيق ملّبِ

 انشاهئا وتركيهبا آ ول املرة.

نس بة اىل القدرة فأ عظم الاش ياء ك صغرها. مث الظاهر ان املعاد يعاد ابجزائه الاصلية والفضولية معا. كام آ ما ابل 

يشري اليه كرب آ جسام اهل احلرش 
1

وكراهة قّص الاظفار والاشعار وحنوها للُجُنب، وسنّية دفهنا  
2

 .

رب يكفي ان يكون بذرًا ومادًة لتشلكه.  ن والتحقيق: ان جعب اذلر
1

 

 ادلليل اذلي لوح به )وما ربك بظالم للعبيد(: وآ ما

48



فاعمل! آ اّن كثرياً ما نرى الظامل الفاجر الغّدار يف غاية التنعم، وميّر مُعره يف غاية الطيب والراحة. مث نرى املظلوم 

الفقري املتدين احلسن اخللق ينقيض معره يف غاية الزمحة 
0

ام. وهذه واذلةل واملظلومية، مث جيئ املوُت فيساوي بيهن 

لهيتان اللتان شهدت علهيام الاكئناُت مزّنهتان عن الظمل؛ فالبد  املساواة بال هناية تُري ظلامً. والعداةل واحلمكة الإ

لهية. وقس عىل هاتني ال يتني نظائرهام. هذا..  من مجمعٍ آ خر لريى الاول جزاءه  والثاين ثوابه فيتجىل العداةل الإ

--- 
1
مثل آ حد  -آ و انب الاكفر  -وسمل: رضس الاكفر  عليه هللا  عنه قال: قال رسول هللا صىلعن اىب هريرة رىض هللا  

 (.0/2191وغلظ جدله مسرية ثالث. رواه مسمل )
2
. كزن العامل 2/119. وانظر الفتح الكبري 1/142مس ند الفردوس  «ادفنوا ماءَك واشعارَك واظفارَك، لتلعب هبا السحرة  

 .999 . مجع اجلوامع رمق11209
3
وسمل: لك ابن آ دم يأ لكه الرتاب اّل جعب اذلنب،  عليه هللا عن اىب هريرة رىض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل  

 منه ُخلق ومنه يركّب. رواه مسمل وابو داود وابن ماجه. والعجب: اصل اذلنب.
4
 التعب واملشقة والضيق.  

#67 

 ن(آ ما وجه النظم يف اجزاء )وابل خرة مه يوقنو

فاعمل! ان مناط النكت: "الواو"، مث تقدمي "ابل خرة" مث الالف والالم فهيا، مث التعبري هبذا العنوان، مث ذكر 

 "مه"، مث ذكر "يوقنون" بدل "يؤمنون".

واما "الواو" ففهيا التخصيص بعد التعممي، للتنصيص عىل هذا الركن من الاميان، اذ هو آ حد القطبني الذلين 

 كتب الساموية.تدور علهيام ال 

نا الناُر ِالّ آ اّيمًا  واما تقدمي )ابلخرة( ففيه حرص، ويف احلرص تعريض بأ ن آ هل الكتاب بناء عىل قوهلم )لن متس َّ

ْعُدودًة(  مر
1

 ونفهيم الذلائذ اجلسامنية، آ خرهتم آ خرة جمازية امسية، مايه حبقيقة ال خرة. 

ابدلوران عىل آ لس نة لك الكتب الساموية.. ويف العهد ملٌح اىل  واما الالف والالم فللعهد. اي اشارة اىل املعهود

اهنا حق واشارة اىل احلقيقة املعهودة احلارضة بني اهداب العقول بسبب ادللئل الفطرية املذكورة.. ويف العهد 

ة الاوىل، حينئذ رمز اىل اهنا حقيقة.. واما التعبري بعنوان "ال خرة" الناعتة للنشأ ة فلتوجيه اذلهن اىل النشأ  

 لينتقل اىل اماكن النشأ ة الاخرى.

ميان من مل يؤمن مبحمد عليه الصالة والسالم من آ هل الكتاب  واما )مه( ففيه حرص ويف احلرص تعريض بأ ن اإ

 ليس بيقني، بل امنا يظنونه يقينا.

ناط الغرض وآ ما ذكر )يوقنون( بدل "يؤمنون" مع ان الاميان هو التصديق مع اليقني، فليضع الاصبع عىل م 
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ـ "اان مؤمنون فليؤمن  قصداً لإطارة الشكوك؛ اذ القيامة حمرش الريوب.. وايضا ابلتنصيص ينسد طرق التعلل ب

 من مل يؤمن".

*** 

--- 
1
 .94سورة البقرة:   

#68 

ُاولئِكر مُه املُْفِلُحونر  ْم ور ِ هّبِ  9ُاولئِكر عرىلر ُهدًى ِمْن رر

مْ  ِ هّبٍ  ()ُاولئِك عرىلر ُهدًى ِمْن رر

اعمل! ان املظان اليت تتلمع فهيا النكت: يه نظمها مع سابقهتا، مث احملسوس ية يف "اولئك"، مث الُبْعدية فهيا، مث 

 العلو يف "عىل"، مث التنكري يف "هدى"، مث لفظ "من"، مث الرتبية يف "رهبم".

اما النظم، فاعمل! ان هذه 
1

 مرتبطة بسابقهتا طخطوط مناس بات. مهنا الاس تيناف آ ي 
2

جواب لثالثة اس ئةل  

 مقدرة:

بسبب الهداية  -مهنا: السؤال عن املثال،ك ن السامع بعدما مسع ان القرآ ن من شأ نه الهداية لشخاص من شأ هنم 

التصاف بأ وصاٍف، آ حبَّ آ ن يرامه ومه ابلفعل تلبسوا بتكل الاوصاف متكئني عىل ارائك الهداية. فأ جاب  -

  هدى من رهبم(.ُمريئًا للسامع بقوهل )اولئك عىل

ومهنا: السؤال عن العةل ، ك ن السائل يقول: ما ابل هؤلء اس تحقوا الهداية واختصوا هبا؟ فأ جاب: بأ ن هؤلء 

ن تأ ملت  -اذلين امزتجت واجمتعت فهيم تكل الاوصاف   جلديرون بنور الهداية. -اإ

 التفصيل السابق آ جىل للعةل من الاجامل يف "اولئك"؟ فان قلت:

قد يكون الاجامل اوحض من التفصيل لس امي اذا اكن املطلوب متودلاً من اجملموع؛ اذ بسبب جزئية قيل كل: 

ذهن السامع، والتدرج يف اجزاء التفصيل، وتداخل النس يان بيهنا، وجتيل العةل من مزج الاجزاء قد ليُتفطن 

 لتودل العةل. فالجامل يف "اولئك" لجل الامزتاج آ جىل للعلية.

لسؤال عن نتيجة الهداية ومثرهتا، والنعمة والذلة فهيا. ك ن السامع يقول: ما الذلة والنعمة؟ فاجاب بأ ن ومهنا: ا

 فهيا سعادة ادلارين. آ ي ان نتيجة الهداية نفسها

--- 
1
 ان هذه ال ية )ش(.  

2
 اى اهنا جواب  
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#69 

ام ان الضالةل هجمنها. مث بعد ذكل تمثر ومثرهتا عيهنا، اذ يه بذاهتا نعمة عظمى وذلة وجدانية، بل جنة الروح؛ ك

 الفالح يف ال خرة.

واما احملسوس ية يف )اولئك( فاشارة اىل ان ذكر الاوصاف الكثرية سبب للتجسم يف اذلهن، واحلضور يف 

العقل، واحملسوس ية للخيال. مفن العهد 
1

اذِلكري ينفتح ابب اىل العهد اخلاريج، ومن العهد اخلاريج ينتقل اىل  

لهئم يف نوع البرش ك نه من رفع رآ سه وفتح عينيه ل يرتاءى هل الا هؤلء.امتيا  زمه، وينظر اىل تل 

واما الُبعدية يف )اولئك( مع قُربيهتم يف امجلةل فلالشارة اىل تعايل رتبهتم؛ اذ الناظر اىل البعداء ل يرى الا اطوهلم 

غة؛ اذ هذه ال ية كام ان عرص السعادة لسان ذاكر قامة، مع ان حقيقة البعد الزماين واملاكين اقىض حلق البال

لها ويه تزنل، كذكل لكٌّ من الاعصار الاس تقبالية ك نه لسان ذاكر لها، ويه شابة طرية ك هنا اذ ذاك نزلت 

ل اهنا نزلت مث حكيت.فاوائل الصفوف املشار الهيم بـ "اولئك" يرتاؤن من بُْعٍد. ول جل الرؤية مع بُعدمه يُعمل 

 م وعلّو رتبهتم.عظمهت

واما لفظ )عىل( فاعمل! ان رس املناس بة بني الاش ياء صريَّ اكرث الامور اكملرااي اليت ترتاءى يف آ نفسها؛ هذه يف 

ٌَ فذة خيال طويال،  تكل وتكل يف هذه. فكام ان قطعة زجاجة تريك حصراء واسعة؛ كذكل كثرياً ماتذكِّرك لكمٌة

" يفتح ومتثل نصب عينيك هيئة لكمة حاكية جع  زر يبة. وجيول بذهنك الكم يف عامل املثال املثايل. كام ان لفظ "ابرر

ة اىل  كل معركة احلرب، ولفظ "مثرة" يف ال ية يفتح كل ابب اجلنة وقس! فعىل هذا لفظ "عىل" لذلهن اكلُكوَّ

لهيي آ هداه للمؤمنني ليسلكوا، ومه عليه يف الطري ق املس تقمي سائرين اسلوب متثييل هو ان هداية القرآ ن بُراٌق اإ

 اىل عرش الكاملت.

واما التنكري يف )هدى( فيشري اىل انه غري )هدى للمتقني( اذ املنكّر املكرر غري الاول يف الاغلب 
2

. فذاك 

مصدر وهذا حاصل ابملصدر.. وهو صفة حمسوسة قارة 
1

 كمثرة الاول. 

--- 
1
 (19حيث ذكرت اوصافهم فاصبحت معهودة )ت:   

2
رة اذا كررت بصورة معرفة، فتكل املعرفة ىه عني تكل النكرة، اما اذا ذكرت النكرة نكرة فال تكون عني حيث ان النك  

 (11النكرة يف الاغلب )ت: 
3
 قارة : اثبتة.  

#70 

من هللا.  -املكسوب هلم  -واما لفظ )من( فيشري اىل ان اخللق والتوفيق يف اهتداهئم 
1

 

 داية من شأ ن الربوبية فكام يربهيم ابلرزق يغذهيم ابلهداية.واما لفظ الـ "رب" فيشري اىل ان اله
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) ُآولئِكر مُهُ الُْمْفِلُحونر  )ور

اعمل! ان مظان حتري النكت يه: عطف "الواو"، مث تكرار "اولئك"، مث "مضري الفصل"، مث الالف والالم، 

طالق "مفلحون" وعدم تعيني وجه الفالح.  مث اإ

ذ كام ان )اولئك( الاول اشارة اىل مثرة الهداية من السعادة العاجةل؛ فهذه اما العطف مفبين عىل املناس بة؛ ا

اشارة اىل مثرهتا من السعادة ال جةل. مث انه مع ان الًك مهنام مثرة للك ما مر، الا ان اَلوىل َآن )اولئك( الاول 

ن اراكن الاسالمية، وينظر اىل يرتبط ِعْرقُه بـ)اذلين( الاول، الظاهر اهنم املؤمنون من ال ميني، ويأ خذ قوته م

ما قبل )وابل خرة مه يوقنون(. و )اولئك( الثاين ينظر برمز خفي اىل )اذلين( الثاين، الظاهر اهنم مؤمنو اهل 

 الكتاب. ويكون مأ خذه اراكن الاميان واليقني ابل خرة. فتأ مل!

الغائية للهداية والس ببية لمتّيمه  واما تكرار )اولئك( فاشارة اىل اس تقالل لك من هاتني المثرتني يف العةل

 ومدهحم، الا ان ال وىل ان يكون )اولئك( الثاين اشارة اىل الاول مع حمكه كام تقول: ذكل عامل وذكل مكّرم.

واما مضري الفصل مفع انه تأ كيد احلرص اذلي فيه تعريض بأ هل الكتاب اذلين مل يؤمنوا ابلنيّب عليه السالم، فيه 

توسط )مه( بني املبتدآ  واخلرب من شأ نه آ ن حيول املبتدآ  للخرب الواحد موضوعًا لحاكم  نكتة لطيفة ويه: ان

ه اخليال عىل عدم التحديد ويشّوقه عىل حتري  ربِّ كثرية يُذكرر البعُض وحُيال الباقية عىل اخليال؛ لن )مه( ين

حاكم قائال: هو عامل، هو عامل، الاحاكم املناس بة. فكام انك تضع زيداً بني عيين السامع فتأ خذ تغزل منه الا

هو كذا وكذا. مث تقول قس! كذكل ملا قال )اولئك( مث جاء )مه( هّيج اخليال لن جيتين ويبتين بواسطة الضمري 

 آ حاكمًا مناس بة

--- 
1
اذ الاهتداء، اى سلوك طريق الصواب، هو مضن اختيارمه وداخل كس هبم، مع ان الهداية الىت ىه صفة اثبتة، فهيى   

 (11هللا تعاىل )ت:  من

#71 

لصفاهتم،كـ: اولئك مه عىل هدى.. مه مفلحون.. مه فائزون من النار.. مه فائزون ابجلنة.. مه ظافرون برؤية 

 جامل هللا تعاىل اىل آ خره.

وآ ما ال لف والالم فلتصوير احلقيقة.ك نه يقول: ان آ حببت آ ن ترى حقيقة املفلحني، فانظر يف مرآ ة )اولئك( 

.. آ و لمتيّي ذواهتم، ك نه يقول: اذلين مسعت آ هنم من آ هل الفالح ان آ ردت ان تعرفهم فعليك بـ لمتثل كل

 )اولئك( فهم مه.. او لظهور احلمك وبداهته نظري "وادله العبد" اذ كون وادله عبدًا معلوم ظاهر..

طالق "مفلحون" فللتعممي؛ اذ خماطب القرآ ن عىل طبقات مطالهبم خمتلفة. فبعض  هم يطلب الفوز من وآ ما اإ

منا يقصد الفوز ابجلنة.. وبعض امنا يتحرى الرضاء الالهيي.. وبعض ماحيب الا رؤية جامهل.. وهمل  النار.. وبعض اإ
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 جّرا.. فاطلق هنا لتعم مائدة احسانه فيجتين لكٌّ مش هتاه.

*** 
#72 

رْم تُ  ُْم ارْم ل ْرهتر ارنْذر ْم ءر اٌء عرلرهْيِ ور ينر كرفرُروا سر ِ  1ْنِذْرمُهْ ليُْؤِمنُونر ِانًّ اذلَّ
 وجه النظم:

ِّيرنْي جاليّل وجاميّل. فبتجلهيام يف عامل صفات الافعال يتظاهر  اعمل! ان لذلات الاحدِيّ يف عامل صفاته الازلية جتل

اللطف والقهر واحلسن والهيبة. مث ابلنعطاف يف عامل الافعال يتودل التحلية والتخلية والزتيني والتزنيه. مث 

نطباع يف العامل اُلخروي من عامل ال اثر يتجىل اللطف جنة ونورًا، والقهر هجمن وانرًا. مث ابلنعاكس يف عامل ابل

اذلكر ينقسم اذلكر اىل امحلد والتسبيح. مث بمتثلهام يف عامل الالكم يتنوع الالكم اىل ال مر والهنيي. مث ابلرتسام يف 

يب والتبشري والانذار. مث بتجلهيام عىل الوجدان يتودل الرجاء عامل الارشاد يقسامنه اىل الرتغيب والرته 

واخلوف.. وهكذا. مث ان من شأ ن الارشاد ادامة املوازنة بني الرجاء واخلوف، ليدعو الرجاء اىل ان يسعى 

برصف القوى، واخلوف اىل ان ليتجاوز ابلسرتسال فال ييأ س من الرمحة فيقعد ملومًا، ول يأ من العذاب 

ب، وما مدح الابرار الا وقرنه بذّم  فيتعسف ّل وقد رهَّ ول يبايل. فلهذه احلمكة املتسلسةل مارغّب القرآ ن اإ

 الفجار.

p  )ِحمٍي رِفي جر ارر ل ِانَّ الُْفجَّ رِعمٍي  _ ور رِفي ن ارر ل ان قلت: فمِلر مل يعطف هنا كام عطف يف )ِانَّ الاْبرر
1

 .؟

س بة، وحسن املناس بة خيتلف ابختالف الغرض املسوق هل قيل كل: ان حسن العطف ينظر اىل حسن املنا

الالكم. وملا اختلف الغرض هنا وهناكل، مل يس تحسن العطف هنا؛ اذ مدُح املؤمنني منجر ومقدمة ملدح 

 القرآ ن، ونتيجة هل، وس يق هل. وآ ما ذم الاكفرين فللرتهيب ليتصل مبدح القرآ ن.

 هذه ال ية! مث انظر اىل اللطائف املندجمة يف نظم اجزاء

ُ ما يصادفك يف منازل التزنيل. ول مر ّما آ كرث القرآ ُن من  ُل وآ ْسرير ّن( و)اذلين( فاهنام آ ْجور فأ ول: اس تأ نس بـ )اإ

 ذكرهام؛ اذ معهام من جوهر البالغة نكتتان عامتان غري ماختتص لك موقع.

--- 
1
 11،10سورة الانفطار:   

#73 

ّن( فان من شأ هنا ان تثقب السط ح انفذة اىل احلقيقة، وتوصل احلمك الهيا؛ ك هنا عرق ادلعوى اتصلت آ ما )اإ

ابحلق. مثال: ان هذا كذا.. آ ي احلمكُ وهذه ادلعوى ليست خيالية ول مبتدعة ول اعتبارية ول مس تحدثة؛ بل 

ّن" للتحقيق فعنوان لهذه احلقيقة واخلاصية. وال  نكتة يه من احلقائق اجلارية الثابتة. وما يقال من آ ن "اإ
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ّن" اذلي شأ نه رد الشك والاناكر مع عدهمام يف اخملاطب لالشارة اىل شدة حرص  اخلصوصية هنا يه آ ن "اإ

 النيب عليه السالم عىل امياهنم.

واما )اذلين( فاعمل! ان "اذلي" من شأ نه الاشارة اىل احلقيقة اجلديدة اليت آ حس هبا العقل قبل العني، وآ خذت 

تتودل من امزتاج آ ش ياء وتأ خذ آ س باب مع نوع غرابة. ولهذا ترى من بني وسائط يف الانعقاد ومل تش تد، بل 

الاشارة والتصوير يف الانقالب اجملدد للحقائق لفظ "اذلي" آ سرير عىل الالس نة وآ كرث دوراان. فلام ان جتىل 

رى. اما مؤسس احلقائق وهو القرآ ن، امضحل آ نواعٌ ونقضت فصولُها وتشلكت انواع ُاخر وتودلت حقائق اخ

ترى زمان اجلاهلية كيف تشلكت الانواع عىل الروابط امللّية وتودلت احلقائق الاجامتعية عىل العصبيات 

القومية؟ فلام ان جاء القرآ ن قطع تكل الروابط وخرب تكل احلقائق فأ سس بدلر عهنا انواعًا، فصولها الروابط 

هر بضيائه وامثر بنوره قلوب فتحصلت حقيقة نورانية يه ادلينية. فتأ مل!.. فلام آ رشق القرآ ن عىل نوع البرش تزا

فصل نوع املؤمنني. مث خلبث بعض النفوس تعفنت يف مقابةل الضياء تكل النفوُس فتودلت حقيقة مّسية يه 

ن كفر  خاصة نوع مر
1

.. 

وايضا بني "اذلين" و"اذلين" تناسب. 
2

 

رها العهد. فـ"اذلين" هنا اشارة اىل صناديد اعمل! ان املوصول اكللف والالم يس تعمل يف مخسة معان اشه

خبار عن الغيب.  الكفر امثال ايب هجل وايب لهب وُآمية بن خلف وقد ماتوا عىل الكفر. فعىل هذا يف ال ية اإ

 وامثال هذا ملعاٌت يتودل مهنا نوٌع من الاجعاز من الانواع الاربعة لالجعاز املعنوي.

 مة حتصل من اناكر شئ مما عمُِلر رضورًة جمئ الرسول عليه السالم به.واما لفظ )كفروا( فاعمل! ان الكفر ظل

--- 
1
 (72 :ت)فل جل الاشارة اىل هذه احلقيقة الكفرية، ذكر "اذلين"  

2
 (12ل ن الًك مهنام يدلن عىل حقيقة مضادة لالخرى )ت:   

#74 

 ان القرآ ن من الرضورايت وقد ُاختلف يف معانيه؟ ان قلت:

 لك الكم من القرآ ن ثالث قضااي:قيل كل: ان يف 

 احداها: "هذا الكم هللا".

 والثانية: "معناه املراد حق"؛ واناكر لّكٍ من هاتني كفر.

والثالثة: "معناه املراد هذا"؛ فان اكن ُمْحكرامً آ و مفَسًا فالميان به واجب بعد الاطالع، والاناكر كفر. وان 

ليس بكفر  -دون التشهّيي  -ناكر بناء عىل التأ ويل اكن ظاهرًا، او نصًا حيمتل معىن آ خر، فال
1

. ومثل ال ية 
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احلديث املتواتر؛ الا ان يف اناكر القضية الاوىل من احلديث تأ مال. 
2

 

(  ان قلت: رْعرِفُونر اربْنراءمُهْ ر ي رُه مَكر رْعرِفُون الكفر هجل ويف التزنيل )ي
1

 مفا التوفيق؟ 

 قيل كل: ان الكفر قسامن:

ق لكن ليـذعن  هجيّل ينِكر ل   نه ل يعمل. والثاين وحودي متردي يعرف لكن ليقبل، يتيقّن لكن ليعتقد، يصّدِ

 وجدانُه. فتأ مل!..

 هل يف قلب الش يطان معرفة؟ ان قلت:

قيل كل: ل، اذ حبمك صنعته الفطرية يش تغل قلُبه دامئا ابلضالل ويتصور عقهُل دامئاً الكفر للتلقني فال ينقطع 

 ول يزول ذكل التصور عن عقهل حىت تمتكن فيه املعرفة. هذا الشغل،

p  ْوقرة"  -ان قلت: الكفر صفة القلب فكيف اكن شّد الُزاّنر وقد قيس عليه "الشَّ
0

 كفرًا؟ - 

قيل كل: ان الرشيعة تعترب ابلمارات عىل الامور اخلفية حىت اقامت الاس باب الظاهرية 
9

مقام العلل. ففي  

ر املانع لباس شد الُزانَّ  بعُض نوعه عن امتام  الركوع، واإ

--- 
1
 (11واختالف املفَسين ليس اّل يف هذا القسم )ت:   

2
 (11اى ثبوت حصته وتواتره )ت:   

3
 101سورة البقرة:   

4
 القبعة.  

5
 (10الىت ىه ليست علاًل )ت:   

#75 

ْوقرة" املانعة عن متام السجود عالمة الاس تغناء عن العبودية، والتش   به ابلكفرة املوِمئ ابس تحسان "الشر

ع ابنتفاء الامر اخلفي حُيمكر ابلمر الظاهر.  مسلكهم وملّيهتم. مفا دام مل يُقطر

 اذا مل جُيِد الانذار فمِلر التلكيف؟ ان قلت:

قيل كل: لإلزام احلجة علهيم. 
1

 

 الاخبار عن متردمه يس تلزم امتناع امياهنم فيكون التلكيف ابحملال؟ ان قلت:

: ان الاخبار وكذا العمل والارادة ل تتعلق بكفرمه مس تقال مقطوعاً عن السبب، بل امنا تتعلق بكفرمه قيل كل

 ابختيارمه. كام يأ تيك تفصيهل. ومن هنا يقال: "الوجوب ابلختيار ل ينايف الاختيار".
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امياهنم بعدم امياهنم  ان قلت:
2

حمال عقيّل يش به "اجلذر الامص الالكيّم".؟  
1

 

 : اهنم ليسوا ملكفني ابلتفصيل حىت يلزم احملال.قيل كل

 مث يف ايراد )كفروا( فعاًل ماضيًا، اشارة اىل اهنم اختاروا الكفر بعد تبني احلق فذلا ليفيد الانذار.

واما )سواء( مفجاز عن: "انذارك كعدم الانذار يف عدم الفائدة او يف حصة الوقوع" اي لموجب لالنذار ول 

 لعدمه.

لهيم( ففيه امياء اىل اهنم اخدلوا اىل الارض فال يرفعون رؤوسهم ول يصغون اىل الكم آ مرمه.. وفيه آ يضا واما )ع

ّل البرالُغ(  ُسوِل اإ ا عرىلر الرَّ رمز اىل انه ليس سواء عليك، لن كل اخلري يف التبليغ؛ اذ )مر
0

. 

--- 
1
 (10كون هذا مدار جناهتم من اجلزاء )ت: اذ ميكهنم ان يقولوا مل نبلّغ ابلتلكيف ول عمل لنا به، وي  

2
 (74 :ت) ال ايت من وامثالها كام يف "ليؤمنون"  

3
مغلطة اجلذر الامص ىه هذه: قيل ان اجامتع النقيضني واقع، لنه لو قال قائل لك الكيم يف هذه الساعة اكذب واحلال   

هذا الالكم، صادقاً آ واكذاًب. وعىل التقديرين يلزم اجامتع  انه مل يقل يف تكل الساعة غري هذا الالكم، فال خيلو من ان يكون

النقيضني. اما اذا اكن صادقاً فيلزم كذب الكمه يف تكل الساعة، وهذا الالكم مما تلكم به يف تكل الساعة ومل يتلكم بغريه؛ 

جامتع النقيضني لنه يلزم ان يكون فيلزم كذب الكمه. والتقدير انه صادق فيلزم اجامتع النقيضني وان اكن اكذابً يلزم ايضاً ا

بعض افراد الكمه صادقًا يف تكل الساعة لكن ما وجد عنه يف تكل الساعة سوى هذا الالكم فيلزم صدقه، واملفروض 

 كذبه فيلزم اجامتع النقيضني. وهذه املغلطة مشهورة حتري مجيع العلامء يف حلّها.)ب(
4
 .11سورة املائدة:   

#76 

ارنذرهتم  ام مل تنذرمه( فاهلمزة وارْم هنا يف حمك "سواء حريف"، تأ كيد لسواء الاول. آ و تأ سيس نظراً اىل واما )ءر

 اقتساهمام املعنيني املذكورين للمساواة.

 فمِلر عرّب عن املساواة بصورة الاس تفهام؟ ان قلت:

د ان تس تفهم ليتوجه قيل كل: اذا اردت ان تنبه اخملاطب عىل عدم الفائدة يف فعل نفسه بوجه لطيف مقنع لب

ذهُنه اىل فعهل فينتقل منه اىل النتيجة فيطمِئ.. مث العالقة بني الاس تفهام واملساواة تضمنه لها؛ اذ السائل 

 يتساوى يف علمه الوجود والعدم.. وايضا كثريا مايكون اجلواب هذه املساواة الضمنية.

 ِلمر عرّب عن الانذار يف "آ نذرهتم" بصورة املايض؟ ان قلت:

" فقس! بْتر  قيل كل: لينادي "اي محمد قد جرَّ
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 ِلمر ذكر )ام مل تنذرمه( مع ان عدم فائدة عدم الانذار ظاهر؟ ان قلت:

 قيل كل: كام قد ينتج الانذار ارصارًا، كذكل قد جيدي السكوت انصاف اخملاطب.

 ِلمر انذر ابلرتهيب فقط مع انه بشري نذير؟ ان قلت:

اسب للكفر، ولن دفع املضار آ وىل من جلب املنافع وآ شد تأ ثريًا، ول ن الرتهيب قيل كل: اذ الرتهيب هو املن

 هنا هيز ِعطف اخليال ويوقظه لن يتلقى وجيتين بعد قوهل )ليؤمنون( "آ برّشهتم ام مل تبرشمه".

و ختفيف مث اعمل! كام ان للك حمكٍ معىن حرفياً ومقصدا خفيًا؛ كذكل لهذا الالكم معان طيارة ومقصد س يق هل ه

يه ابلرسل السالفني. اذ خوطب اكرثمه مبثل هذا  الزمحة، وهتوين الشدة عن النيب عليه السالم، وتسليته بتأ س ّ

رًا(  ايَّ ِفرينر در ْر عرىلر الرْرِض ِمنر اْلاكر اخلطاب، حىت قال نوح بعده )ل ترذر
1

.. مث ل ن آ ايت القرآ ن اكملرااي املتناظرة، 

مر تنظر اىل حال النيب عليه السالم؛ اكن ك ن هذا الالكم يقول: هذا قانون فطرّي وقصص الانبياء اكلهاةل للق

 الهيّي جيب الانقياد هل.

--- 
1
 21سورة نوح:   

#77 

 واعمل بعد هذا التحليل!

ان مجموع هذه ال ية اىل )وهلم عذاب عظمي( س يقت: مشريًة بعقودها اىل تقبيح الكفر وترذيهل، والتنفري منه 

ين عنه، وتذليل آ ههل، والتسجيل علهيم، والرتهيب عنه، وهتديدمه.. منادية والهنيي الضم
1

بلكامهتا بأ ن يف الكفر  

م جس مية، وتودل آ لم شديدة، وزوال ذلائذ عالية.. مرصحًة جبملها بأ ن الكفر آ خبث  مصائب عظمية، وفوات ِنعر

 الاش ياء وآ رضها.

دم الاميان وقعوا يف ظلمة الكفر اذلي هو مصيبة تفسد اذ آ شار بلفظ )كفروا( بدل "مل يؤمنوا" اىل اهنم بع

 جوهر الروح وايضا هو معدن ال لم.

وبلفظ )ليؤمنون( بدل "ليرتكون الكفر" اىل اهنم مع تكل اخلسارة سقط من ايدهيم الاميان اذلي هو منبع مجيع 

 السعادات.

ه وفرحه ورسوره وكاملته بتجيل احلقائق اذلي حيات -وبلفظ )خمت هللا عىل قلوهبم( اىل ان القلب والوجدان 

بعدما كفروا صار اكلبناء املوحش الغري املعمور املشحون ابملرضات واحلرشات، فُاْقِفل  -الالهية بنور الاميان 

وُاْمهِر 
2

 عىل اببه لُيجترنب، وتُرك مفوضًا للعقارب والافاعي. 

اذا اس تقر خلف صامخه  -فر؛ اذ السمع من شأ نه وبلفظ )وعىل مسعهم( اىل فوات نعمة عظمية مسعية بسبب الك
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الاحتساس بنداء لك العامل وفهم اذاكرها، ومسع صياح الاكئنات وتفهم تسبيحاهتا..  -نوُر الاميان واستند اليه 

حىت ان السمعر ليسمُع من ترمنات هبوب الرحي، ومن نعرات رعد الغمي، ومن نغامت امواج البحر، ومن 

ومن هزجات نزول املطر، ومن جسعات غناء الطري الكماً رابنيًا، ويفهم تسبيحا علواي، رصخات دقدقة احلجر، 

ك ن الاكئنات موس يقية عظمية هل، هتّيج يف قلبه حزاًن علواًي وعشقًا روحانيًا فيحزن بتذكر ال حباب والانيس 

ر امص من تكل الاصوات فيكون احلزن ذلة؛ ل بعدم الاحباب فيكون غامً.. واذا اظمل ذكل السمع ابلكفر صا

ل نياحات املأ مت ونعيات املوت، فال يلقي  الذليذة، وليسمع من الاكئنات اإ

--- 
1
 ابلنصب، عطف عىل قوهل: مشريًة. وكذا مرصحة.  

2
هو اخلمت اذلى يطبع ويوقع به. واللكمة اجعمية اس تعملها تفننًا. وهل من احلسن  -ابلضم  -اى خمت عىل اببه. واملهر  

 (مقام)ش

#78 

فبناء عىل هذا الَس  -اي عدم املاكل واملتعهد  -ووحشة الغربة  -اي عدم الاحباب  -يف القلب الا مغ اليمتة 

آ حل الرشع بعض الاصوات وهو ماهّيج عشقاً علوايً وحزانً عاشقيًا، وحّرم بعضها وهو ما انتج اش هتاء نفس يًا 

ه بتأ ثري  ْ  ه يف روحك ووجدانك.وحزاًن يمتيًا، ومامل يُرِكر الرشع مفرّّيِ

عىل ابصارمه غشاوة( اىل زوال نعمة جس مية بسبب الكفر؛ اذ البرص من شأ نه اذا اس تضاء نوره  وبلكمة )ور

واتصل بنور الاميان الساكن خلف ُشبيكته ممداً وحمراكً هل اكن لك الاكئنات كجنة مزينة ابلزهر واحلور، ويصري 

الازاهري عصارة العربة والفكرة والانس ية والاس تيناس والتحبب  نور العني حنال تطري علهيا فتجتىن من تكل

ذكل البرُص ابلكفر  -العياذ ابهلل  -والهتنئة، فتأ خذ محيلهتا فتتخذ يف الوجدان شهد الكاملت.. واذا آ ظمل 

طمس، وصارت ادلنيا يف نظره جسنًا، وتسرتت عنه احلقائق وتوحشت عليه الاكئنات وتلقى اىل قلبه آ لمًا 

 يط بوجدانه من الرآ س اىل القدم..حت 

وبلفظ )وهلم عذاب عظمي( اىل مثرة جشرة زقوم الكفر يف العامل الاخروي من عذاب هجمن ومن ناكل الغضب 

 الالهيي. هذا.

 واما "ليؤمنون" فتأ كيد لـ "سواء" ينص عىل هجة املساواة.

*** 
#79 

عر  ِعهِْم ور ْ عرىلر مسر ْم ور ر هللا عرىلر قُلُوهِبِ متر ةٌ خر اور اِرمِهْ ِغشر  ىلر اربْصر

رهُْم عرذاٌب عرِظمٌي  ل  1ور
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 مـقدمـة

اعمل! انه لزمنا ان نقف هنا حىت نس متع ملا يتلكم به املتلكمون؛ اذ حتت هذه ال ية حرب عظمية بني اهل 

الاعزتال واهل اجلرب واهل الس نة وامجلاعة. ومثل هذه احلرب تس توقف الُنّظار. فناسب ان نذكر اساسات 

 فيد مهنا:لتس ت 

ما افراط او تفريط.  ان مذهب اهل الس نة وامجلاعة هو الرصاط املس تقمي، وماعداه اإ

ذًا ل تفويض.  ثِّرر يِف اْلكرْوِن ِاّل هللا" فاإ مهنا: انه قد حتقق "ارْن ل ُمؤر
1

 

يف صدر  ومهنا: "ان هللا حكمي" فال يكون الثواب والعقاب عبثني حفينئذ ل اضطرار. فكام ان التوحيد يدفع

 الاعزتال؛ كذكل التزنيه يرضب عىل مف اجلرب.

ومهنا: ان للك شئ هجتني: هجة ُملكية يه قد تكون حس نة وقد تكون قبيحة تتوارد علهيا الاشاكل كظهر 

املرآ ة. وهجة ملكوتية تنظر اىل اخلالق. وتكل شفافة يف لك شئ كوجه املرآ ة. خفلُق القبيح ليس قبيحًا؛ اذ اخللق 

 لكوتية حسن، ولن خلقه لتمكيل احملاسن فيحسن ابلغري. فال تصغ اىل سفسطة الاعزتال!من هجة امل

ومهنا: ان احلاصل ابملصدر 
2

آ مر قاٌر خملوق جامد ل يش تق منه الصفات  
1

. واما املصدر مفكسوب نس يّب 

ْر اهلر الاعزتاِل يف خوض  ُبون!..اعتبارّي يش تق منه الصفات. فال يكون خالق القتل قاتال.. فرذر رلْعر  هم ي

ومهنا: ان الفعل الظاهرّي يف الاغلب نتيجة لفعال متسلسةل منهتية اىل ميالن النفس اذلي يسّمى "ابجلزء 

 الاختياري". فتدور املنازعات عىل هذا الاساس.

--- 
1
 (11كام يقول اهل الاعزتال من ان العبد خالق لفعاهل )ت:   

2
 (11لقتل )ت: اكل مل واملوت احلاصلني ابلرضب وا  

3
 (94اى ليش تق من اجلامد امس الفاعل كام هو معلوم يف عمل الرصف )ت:   

#80 

 ومهنا: ان الارادة اللكية الالهية انظرة بعادته تعاىل اىل الارادة اجلزئية للعبد، فال اضطرار.

 حاةل مقاييسه عىل القدر.ومهنا: ان العمل اتبع للمعلوم، فال يتبعه املعلوم حىت يدور. فال يُتعلل يف العمل اب

ومهنا: ان خلق احلاصل ابملصدر متوقف عىل كسب املصدر جبراين عادة هللا تعاىل ابشرتاطه به. والنواة يف 

 كسب املصدر والعقدة احلياتية فيه يه امليالن، فبحهّل تنحل عقدة املسأ ةل.

فعاهُل تعاىل ابلغراض؛ بل اختياره تعاىل هو ومهنا: ان الرتحج بال مرحج حمال دون الرتجيح بال مرحج فال تُعلُّل آ  

 املرحج.
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ل لزم الرتحج بال مرحج وهو حمال كام مر. واما الامر الاعتباري  ومهنا: ان الامر املوجود لبد هل من مؤثر واإ
1

 فتخصصه بال خمصص ل يلزم منه احملال. 

ومهنا: ان املوجود جيب ان جيب مث يوجد 
2

رتحج بال انهتاء اىل حد الوجوب اكف . واما الامر الاعتباري فال

 فال يلزم ممكن بال مؤثر.

ومهنا: ان العمل بوجود شئ ليس تلزم العمل مباهيته، وعدم العمل ابملاهية ليس تلزم العدم. فعدم التعبري عن ُكنِه 

 الاختيار لينايف قطعية وجوده.

 واذا تفطنت لهذه الاساسات فاس متع ملا يُتىل عليك:

ل الس نة وامجلاعة نقول: اي اهل الاعزتال! ان العبد ليس خالقاً للحاصل ابملصدر اكحلاصل من فنحن معارش اه

املصدر 
1

، بل هو مصدر املصدر فقط 
0

؛ اذ "ل مؤثر يف الكون الا هللا"، والتوحيد هكذا يقتيض. مث نقول: 

 يض التزنيه.اي اهل اجلرب! ليس العبد مضطرًا بل هل جزء اختياري لن هللا حكمي. وهكذا يقت

 لكام يرُّشح اجلزء الاختياري ابلتحليل ليظهر منه الا اجلرب. فان قلمت:

 قيل لمك:

--- 
1
 هو اذلى ل وجود هل اّل يف عقل املعترب مادام معتربًا )التعريفات(.  

2
يكون وجود الشئ اى ل يأ ىت اىل الوجود شئ مامل يكن وجوده واجبًا. فعند تعلق الارادتني اجلزئية واللكية يف شئ   

 (94واجبًا، فيوجد حاًل )ت: 
3
ثر احلاصل ابملصدر، وهو اذلى يطلق عليه الكسب )ت:     (91اى ليس خالقًا لل 

4
 (91فليس بيد العبد اّل الكسب )ت:   

#81 

 اوًل: ان الوجدان والفطرة يشهدان ان بني الامر الاختياري والاضطراري امرا خفيا فارقا، وجوُده قطعي. فال

 علينا ان لنعرّبِ عنه.

فالترصف فيه امر اعتباري بيد العبد  -كام عليه الاشاعرة -واثنيًا: نقول ان امليالن ان اكن امراً موجوداً 
1

؛ وان 

فذكل الامر الاعتباري ثبوته وختصصه ليس تلزم العةل التامة  -كام عليه املاتريدية -اكن امليالن امرا اعتباراي 

املوجبة 
2

خلف فيجوز الت 
1

 . فتأ مل!

واحلاصل: ان احلاصل ابملصدر موقوف عادة عىل 
0

او الترصف فيه  -املصدر اذلي اساسه امليالن اذلي هو  

ليس موجوداً حىت يلزم  -
9

من ختصصه مرة هذا ومرة ذاك ممكن بال مؤثر، او ترحج بال مرحج.. ولمعدومًا  
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 سببًا للثواب والعقاب. ايضًا حىت ليصلح ان يكون رشطا خللق احلاصل ابملصدر او

العمل الازيل والارادة الازلية ينحيان عىل الاختيار ابلقلع؟  ان قلت:
1

 

قيل كل: ان العمل بفعٍل ابختياٍر لينايف الاختيار 
1

.. وايضا ان العمل الازيل حميط اكلسامء ل مبدآ  للسلسةل 

هام خروهجا..  وايضا ان العمل اتبع كرآ س زمان املايض حىت تس ند اليه املسببات متغافال عن الاس باب مو 

للمعلوم، آ ي عىل آ ي كيفية يكون املعلوم، كذكل حييط به العمل، فال يستند مقاييس املعلوم اىل اساسات 

القدر.. وايضا ان الارادة لتتعلق ابملسبب فقط مرة وابلسبب مرة اخرى حىت لتبقى فائدة يف الاختيار 

ملسبب وبسببه. وعىل هذا الَس لو قتل خشص خشصًا ابلبندقة مثال، مث والسبب؛ بل تتعلق تعلقًا واحدًا اب

فرضنا عدم السبب والريم هل ميوت ذكل الشخص يف ذكل ال ن ام ل؟ فاهل اجلرب يقولون: لو مل يُقتل ملات 

 ايضا لتعدد التعلق  والانقطاع بني السبب واملسبب.. واهل الاعزتال يقولون: مل ميت، جلواز ختلف

--- 
 (91اى حتويل ذكل امليالن من فعل اىل آ خر )ت:   1
2
 ( والعةل التامة: ىه مجةل ما يتوقف عليه وجود الشئ )التعريفات(.91حبيث ل تبقى احلاجة اىل الارادة اللكية )ت:   

3
 (91اذ كثريًا ل يقع الفعل بوقوع امليالن )ت:   

4
 (91عىل عادة هللا اجلارية )ت:   

5
 (91ت: فيحتاج اىل مؤثر )  

6
 اى يزيالن الاختيار ويقضيان عليه.  

7
 (92لن املؤثر هو القدرة وليس العمل اذلى هو اتبع للمعلوم )ت:   

#82 

املراد عن الارادة عندمه.. واما اهل الس نة وامجلاعة فيقولون: نتوقف ونسكت؛ اذ فرض عدم السبب يس تلزم 

لق واحد. فهذا الفرض احملال جاز ان يس تلزم حمال. فرض عدم تعلق الارادة والعمل ابملسبب ايضا، اذ التع

 فتأ مل!

*** 

 مـقـدمـة  اخـرى

اعمل! ان الطبيعيني يقولون: ان لالس باب تأ ثريًا حقيقيًا. . واجملوس يقولون: ان للرش خالقًا آ خر.. واملعزتةل 

ابطٍل، وخطأ  حمض، وجتاوز يّدعون: ان احليوان خالق لإفعاهل الاختيارية. وآ ساس هذه الثالثة مبنية عىل ومهٍ 

عن احلد وقياس مع الفارق، خدعهم وش بطهم 
1

ك الرِشك. وان  ر ؛ اذ ذهبوا ظناً مهنم اىل التزنيه فوقعوا يف رشر

 شئت التفصيل فاس متع ملسائل تطرد ذكل الومه:
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ب؛ مهنا: انه كام ان اس امتع الانسان وتلكمه ومالحظته وتفكره جزئية تتعلق بشئ فشئ عىل سبيل التعاق

ل عىل سبيل التناوب.  كذكل مهُته جزئية لتش تغل ابلش ياء اإ

 ومهنا: ان قمية الانسان بنس بة ماهيته.. وماهيته بدرجة مهته.. ومهته مبقدار امهية املقصد اذلي يش تغل به.

 -يف عرفهم  -ومهنا: ان الانسان اىل اي شئ توّجه يفىن فيه وينحبس عليه. ومن هذه النقطة ترى الناس 

ًَ مهنم ان الاش تغال لي  س ندون شيئا خسيساً وآ مراً جزئيا اىل خشص عظمي وذاٍت عال؛ بل اىل الوسائل ظنًا

ابلمر اخلسيس ليناسب وقاره، وهو ليتزنل هل ول يسع الامر احلقري مهته العظمية، ول يوازن الامر اخلفيف 

 مع مهته العظمية.

ان يتحرى مقاييسه وروابطه واساساته، آ وًل  -امكة احواهل اذا تفكر يف شئ حمل -ومهنا: ان من شأ ن الانسان 

يف نفسه، مث يف ابناء جنسه.. وان مل جيد ففي جوانبه من املمكنات. حىت ان واجب الوجود اذلي ليش به 

املمكنات بوجه من الوجوه اذا تفكر فيه الانسان تلجؤه القوة الوامهة لن جيعل هذا الومه السئ املذكور 

والقياس اخلادع منظارًا هل. مع ان الصانع جل جالهل لينظر اليه من هذه النقطة؛ اذ ل احنصار دس تورًا، 

 لقدرته.

--- 
1
لقد وردت هذه اللكمة مرصوفة يف عدة مواضع من الكتاب، ولعلها: )شطّ( مبعىن: آ فرط وتباعد عن احلق، او )ش ّيط(   

 من شاط اى: هكل.

#83 

ثرُل الاْعىل  -جل جالهل كضياء الشمس  ومهنا: ان قدرته وعلمه وارادته شامةل للك شئ، وعامة للك  -وهلل الْمر

امر. فال تقع يف الاحنصار ولجتئ يف املوازنة. فكام تتعلق ابعظم الاش ياء اكلعرش؛ تتعلق ابصغرها اكجلوهر 

الياً يف الاكئنات؛ الفرد.. وكام خلق الشمس والقمر؛ كذكل خلق عيينر الربغوث والبعوضة.. وكام اودع نظاماً ع

كذكل اوقع نظامًا دقيقًا يف امعاء احليواانت )اخلردبينية( 
1

.. وكام ربط الاجرام العلوية والنجوم املعلَّقة بقانونه 

املسمى ابجلاذب العمويم؛ كذكل نّظم اجلواهر الفردة بنظري ذكل القانون ك نه مثال مصغر لها. اذ بتداخل العجز 

 ن امتنع عليه العجُز تتساوى يف قدرته الاش ياء، اذ العجز ضد القدرة اذلاتية. فتأ مل!تتفاوت مراتب القدرة. مف

ومهنا: ان اول ماتتعلق به القدرة ملكوتية الاش ياء ويه شفّافة حس نة يف اللك كام مر. فكام انه جل جالهل جعل 

 ة.وجه الشمس جمىًل ووجه القمر مس تضيئا؛ كذكل صري ملكوتية الليل والغمي حس نة منري 

ومهنا: ان مقياس عظمته تعاىل ومّيان كاملته وواسطة حمامكة اوصافه ليسعها ذهُن البرش، ول ميكن هل الا 

بوجه 
2

، بل امنا هو مبا يتحصل من مجيع مصنوعاته.. ومبا يتجىل من مجموع آ اثره.. ومبا يتلخص من لك افعاهل. 

 نعم اذلرة تكون مرآ ًة ول تكون مقياسًا.
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هذه املسائل فاعمل! ان الواجب تعاىل ليقاس عىل املمكنات، اذ الفرق من الرثى اىل الرثاي. آ ل واذا تفطنت ل 

كيف التجأ وا  -بناء عىل تسلط القوة الوامهة هبذا القياس عىل عقوهلم  -ترى اهل الطبيعة والاعزتال واجملوس 

الرش لغريه تعاىل؟ يظنون ويتومهون  اىل اس ناد التأ ثري احلقيقي اىل الاس باب، وخلق الافعال للحيوان، وخلق

ان هللا تعاىل بعظمته وكربايئه وتزّنهه كيف يتزنل لهذه الامور اخلسيسة والاش ياء القبيحة؟ فسحقاً هلم! كيف 

صريوا العقل اسرياً لهذا الومه الوايه هـذا؟.. ايهذا ! هذا الومه قد يتسلط عىل املؤمن ايضا من هجة الوسوسة 

 فتجنَّب!.

*** 

--- 
1
 اي اجملهرية الىت ل ميكن رؤيهتا ابلعني اجملردة.  

2
 اى لميكن لالنسان ان يس توعب اوصافه اجلليةل الّ مبا يتحصل هل من مشاهدة مصنوعاته س بحانه وتعاىل.  

#84 

 اما حتليل لكامت هذه ال ية ونظمها:

عمل. ك نه يقول ملا افسدوا اجلزء فاعمل! ان ربط )خمت( بـ "ليؤمنون" وتعقيبه به نظري ترتب العقاب عىل ال

الاختياري ومل يؤمنوا عوقبوا طخمت القلب وسّده. مث لفظ "اخلمت" يشري اىل اس تعارة مركبة تومئ اىل اسلوب 

ر ضاللهتم؛ اذ املعىن فيه منع نفوذ احلق اىل القلب. فالتعبري ابخلمت يصور القلب  رٍل يصّوِ ث متثييل يرمز اىل رضِب مر

تعاىل ليكون خزينة اجلواهر، مث بسوء الاختيار فسد وتعفن وصار ما فيه مسوما فُاغلق وُاهمر  بيتًا بناه هللا

 لُيجتنب.

واما )هللا( فاعمل! ان فيه التفااًت من التلكم اىل الغيبة. ومع نكتة الالتفات ففي مناس بة لفظ "هللا" مع متعلق 

، يه انه ملا جاء نور معرفة هللا الهيم فمل يفتحوا ابب "ليؤمنون" يف النية، آ عين لفظ "ابهلل"، اشارة اىل لطافة

 قلهبم هل توىل عنه مغضبًا واغلق الباب علهيم.

اشارة اىل تضمني خمت "ومس"، ك نه يقول: جعل  -بناء عىل كون اخلمت متعدايً بنفسه  -واما )عىل( فاعمل! ان فيه 

 "عىل" آ يضا امياء اىل ان املسدود الباب العلوي من هللا اخلمت وسامً وعالمًة عىل القلب يتومسه املالئكة.. ويف

 القلب ل الباب السفيل الناظر اىل ادلنيا.

واما )قلوهبم( قّدمه عىل السمع والبرص لنه هو حمل الاميان.. ولن اول دلئل الصانع يتجىل من مشاورة 

ز شديد يلجؤه اىل نقطة استناد، القلب مع نفسه، ومراجعة الوجدان اىل فطرته، لنه اذا راجع نفسه حيس بعج

ويرى احتياجاً شديداً لتمنية آ ماهل فيضطر اىل نقطة اس متداد، ول استناد ول اس متداد الا ابلميان.. مث ان املراد 

ابلقلب اللطيفة الرابنية اليت مظهر حس ّياهتا الوجدان، ومعكس افاكرها ادلماغ، ل اجلسم الصنوبري. فاذاً يف 
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رمز اىل ان اللطيفة الرابنية ملعنوايت الانسان اكجلسم الصنوبري جلسده. فكام ان ذكل اجلسم التعبري ابلقلب 

ماكينة حياتية تنرش ماء احلياة ل قطار البدن، واذا انسد وسكن مجد اجلسد؛ كذكل تكل اللطيفة تنرش نور 

صارت  -العياذ ابهلل  -نور الاميان  احلياة احلقيقية لقطار الهيئة اجملسمة من معنوايته واحواهل وآ ماهل. واذا زال

 ماهيته اليت يصارع هبا الاكئنات كش بٍح لحراك به واظمل عليه.
#85 

واما وعىل )مسعهم( كرر "عىل" لالشارة اىل اس تقالل لٍك بنوع من ادللئل. فالقلب ابدللئل العقلية والوجدانية. 

السمع ليس من جنس خمت القلب.. مث ان يف افراد السمع والسمع ابدللئل النقلية واخلارجية، وللرمز اىل ان خمت 

مع مجع جانبيه اجيازاً ورموزاً اىل ان السمع مصدر، لعدم اجلفن هل.. واىل ان املُسِمع فرد.. وان املسموع لللك 

 فرد.. وانه يسمع فردًا فردًا.. ولشرتاك اللك ك ن اسامعهم ابلتصال صارت فردًا.. ولحتاد امجلاعة وتشخصها

يتخيل لها مسع فرد.. واىل اغناء مسع الفرد عن اس امتع اللك حفق السمع يف البالغة الافراد.. لكن القلوب 

والابصار خمتلفة متعلقاهتام، ومتباينة طرقهام، ومتفاوتة دلئلهام، ومعلمهام عىل انواع، وملقّهنام عىل اقسام. فلهذا 

ن السمع اٌب مللاكته، واقرب اليه، ونظريه يف تساوي اجلهات توسط املفرد بني امجلعني. وعقّب القلب ابلسمع ل

 الست عنده.

واما )وعىل ابصارمه غشاوة( فاعمل! ان يف تغيري الاسلوب ابختيار امجلةل الامسية اشارة اىل ان جنانر البرص 

مت اىل هللا تعاىل اليت جيتين مهنا دلئهل اثبتة دامئة طخالف حدائق السمع والقلب؛ فاهنا متجددة.. ويف اس ناد اخل

دون الغشاوة اشارة اىل ان اخلمت جزاء كس هبم، والغشاوة مكسوبة هلم، ورمز اىل ان يف مبدآ  السمع والقلب 

اختيارًا، ويف مبدآ  البرص اضطراراً وحمل الاختيار غشاوة التعايم. ويف عنوان الغشاوة اشارة اىل ان للعني هجة 

جحاب غري معروف حىت يُترحفظ منه.. قّدم )عىل ابصارمه( ليوجه العيون واحدة. وتنكريها للتنكري، آ ي التعايم 

 اىل عيوهنم اذ العني مرآ ة رسائر القلب.

وآ ما )وهلم عذاب عظمي( فاعمل! انه كام اشار ابللكامت السابقة اىل حنظالت تكل الشجرة امللعونة الكفرية يف 

 ل خرة ويه زقّوم هجمّن..ادلنيا؛ كذكل اشار هبذه اىل حنظةل جانهبا املمتد اىل ا

مث ان جسية الاسلوب تقتيض )وعلهيم عقاب شديد(. ففي ابدال "عىل" ابلالم و"العقاب" ابلعذاب 

و"الشديد" ابلعظمي، مع ان الك مهنا يليق ابلنعمة رمز اىل نوعِ هتمك توبيخّي تعرييّض؛ ك نه ينعي هبم: ما منفعهتم، 

ذاٍب ارِلمٍي( ول ذلهتم، ول نعمهتم العظمية الا الع مُهْ ِبعر ْ ِجيُع(. و)فربررّشِ ٌب ور ْ ريهْنْم رضر يَُّة ب ِ قاب؛ نظري )حتر
1

 

--- 
1
 .21سورة آ ل معران:   

#86 

 اذ الالم لعاقبة العمل وفائدته. فك نه يتلو علهيم "خذوا اجرة معلمك".
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يا فك نه يقرآ  علهيم "ذوقوا ويف لفظ "العذاب" رمز خفي اىل ان يذكرمه اس تعذاهبم واس تذلاذمه ابملعايص يف ادلن 

 مرارة حالوتمك".

ويف لفظ الـ "عظمي" اشارة خفية اىل تذكريمه حال صاحب النعمة العظمية يف اجلنة فك نه يلقهنم: انظروا اىل 

 ماضيعمت عىل انفسمك من النعمة العظمية، وكيف وقعمت يف الامل الالمي. مث ان "عظمي" تأ كيد لتنوين "عذاب".

صية الكفر اكنت يف زمان قليل واجلزاء آ بدّي غري متناه فكيف ينطبق هذا اجلزاء عىل العداةل ان مع  ان قلت:

، فكيف تساعده املرمحة الرابنية؟ ، فكيف يوافق احلمكة ال زلية؟ وان ُسمّلِ ْن ُسمّلِ  الالهية؟ واإ

 ت هجات:قيل كل: مع تسلمي عدم تنايه اجلزاء، ان الكفر يف زمان متناٍه جناية غري متناهية بس

مهنا: ان من مات عىل الكفر لو بقي آ بدا لاكن اكفراً آ بداً لفساد جوهر روحه، فهذا القلب الفاسد اس تعد جلناية 

 غري متناهية.

ومهنا: ان الكفر وان اكن يف زمان متناه لكنه جناية عىل غري املتنايه، وتكذيب لغري املتنايه آ عين معوم 

 الاكئنات اليت تشهد عىل الوحدانية.

 ومهنا: ان الكفر كفراٌن لنعٍم غري متناهية.

 ومهنا: ان الكفر جناية يف مقابةل الغري املتنايه وهو اذلات والصفات الالهية.

اميئ(  -ومهنا: ان وجدان البرش  ل سر ُعين ارْريِض ور رسر بَس حديث )لر ي
1

وان اكن يف الظاهر واملكل حمصورًا  - 

ت ومدت عروقها اىل ال بد. فهو من هذه اجلهة كغري املتنايه وابلكفر ومتناهيًا لكن ملكوتيته ابحلقيقة نرش 

 تلوث وامضحل.

--- 
 العرايق قال .مقارب بلفظ الاحياء يف ذكره .املؤمن( عبدي قلب وسعين ولكن اريض ول ساميئ وسعين احلديث )ما  1

 اخرج قلت :املنترثة ادلرر يف س يوطيال  وقال .(ابختصار 2/195 للعجلوين اخلفاء كشف) آ صالً  هل ار مل :خترجيه يف

 س بحانك :حزقيل فقال العرش اىل نظر حىت حلزقيل السموات فتح هللا ان :منبه بن وهب عن الزهد يف امحد الامام

ـ . قال ابن  «اللني الوادع املؤمن قلب ووسعين يسعنين ان ضعفن والارض السموات ان :هللا فقال !ايرب اعظمك ما اه

لفتاوى احلديثية: وذكُر جامعٍة هل من الصوفية ل يريدون حقيقة ظاهره من الاحتاد واحللول ل ن الًك مهنام جحر الهيمتي يف ا

كفر، وصاحلو الصوفية اعرف الناس ابهلل وما جيب هل وما يس تحيل عليه، وامنا يريدون بذكل ان قلب املؤمن يسع الاميان 

 ابهلل وحمبته ومعرفته. ا هـ .

#87 

وان اكن معانداً لضده لكنه مماثل هل يف آ كرث ال حاكم. فكام ان الاميان يمثر الذلائذ ال بدية، كذكل  ومهنا: ان الضد

 من شأ ن الكفر ان يتودل منه ال لم ال بدية.

65



مفن مزج هذه اجلهات الست يس تنتج ان اجلزاء الغري املتنايه امنا هو يف مقابةل اجلناية الغري املتناهية وما هو 

ّل عني العد  اةل.اإ

طابق العداةل  ان قلت:
1

 لكن اين احلمكة الغنية عن وجود الرشور املنتجة للعذاب؟ 

قيل كل: كام قد مسعت مرة آ خرى انه ليرُتك اخلري الكثري لتخلل الرش القليل ل نه رش كثري. اذ ملا اقتضت 

ول ميكن هذا  -قيقية احلمكة الالهية تظاهر ثبوت احلقائق النسبية اليت يه آ زيد بدرجات من احلقائق احل 

التظاهر الا بوجود الرش؛ ول ميكن توقيف الرش عىل حّده ومنع طغيانه الا ابلرتهيب؛ ول ميكن تأ ثري الرتهيب 

حقيقة يف الوجدان الا بتصديق الرتهيب وحتقيقه بوجود عذاب خاريج؛ اذ الوجدان ل يتأ ثر حق التأ ثر 

مفن عني احلمكة  -س ابحلقيقة اخلارجية ال بدية بتفاريق الامارات ابلرتهيب الا بعد ان يتحد -اكلعقل والومه -

 بعد التخويف من النار يف ادلنيا وجود النار يف ال خرة.

 قد وافق احلمكة مفا هجة املرمحة فيه؟ ان قلت:

لّ العدم آ و الوجود يف العذاب، والوجود  ة اىل مرمحٌة وخرٌي ابلنس ب -ولو يف هجمن  -قلت: ل يتصور يف حقهم اإ

ن تأ ملت يف وجدانك؛ اذ العدم رش حمض، حىت ان العدم مرجع لك املصائب واملعايص ان تفكرت يف  العدم اإ

اذا عمل ان العذاب جزاء  -حتليلها. واما الوجود خفري حمض فليكن يف هجمن.. وكذا ان من شأ ن فطرة الروح 

يقول: هو حق، واان مس تحق. بل حبًا ان يرىض به لتخفيف محل جخاةل اجلناية و  -مزيل جلنايته وعصيانه 

للعداةل قد يلتذ معىن! وَك من صاحب انموس يف ادلنيا يش تاق اىل اجراء احلد عىل نفسه لّيول عنه جحاب 

جخاةل اجلناية. وكذا ان ادلخول وان اكن اىل خلود دامئ وهجمن بيهتم آ بدا، لكن بعد مرور جزاء العمل دون 

تطّبع مع ختفيفات كثرية ماكفأ ًة ل عامهلم اخلريية. اشارت الهيا ال حاديث. فهذا الاس تحقاق حيصل هلم نوع ُالفة و 

 مرمحة هلم مع عدم لياقهتم.

*** 

--- 
1
 اى ان اجلزاء الابدى للاكفر طابق العداةل.  

#88 

ما مُهْ ِبُمؤِمِننير  اِبلْيرْوِم ال ِخِر ور َّا اِبهلل ور ن رُقوُل امر ْن ي ِمنر النّاِس مر  9ور

 م:وجه النظ

انه كام يُعطف املفرد عىل املفرد لالشرتاك يف احلمك، وامجلةل عىل امجلةل لالحتاد يف املقصد؛ كذكل قد تُعطف 

القصة عىل القصة للتناسب يف الغرض. ومن ال خري عطف قصة املنافقني عىل الاكفرين. آ ي عطف ملخص 
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الكتاب فاس تتبع مثرات ثنائه من مدح املؤمنني، اثنيت عرشة آ ية عىل مأ ل آ يتني؛ اذ ملا افتتح التزنيل بثناء ذكل 

بر تعقيب املنافقني  فاسرتدف ذم اضدادمه بَس "امنا تعرف ال ش ياء ابضدادها" ولتمت حمكة الارشاد، انسر

 تمكيال لالقسام.

 ِلمر آ وجز يف حق الاكفرين كفرًا حمضًا بأ يتني واطنب يف النفاق ابثنيت عرشة آ ية؟ ان قلت:

 قيل كل: لناكت؛

. واذا اكن خمنساً اكن آ خبث. واذا اكن كذااًب اكن آ شد فسادًا. واذا اكن م ف اكن ارضَّ هنا: ان العدّو اذا مل يُْعرر

ِّت القوة طخالف اخلاريج فانه يتسبب لتشدد  داخليًا اكن آ عظم رضرًا؛ اذ ادلاخيل يفتت الصالبة ويشت

مية جدًا. وما هذه املشوش ية الصالبة العصبية. فأ سفًا! ان جناية النفاق عىل الاسالم عظ 
1

الّ منه. ولهذا آ كرث  

 القرآ ن من التشنيع علهيم.

ومهنا: ان املنافق لختالطه ابملؤمنني يس تأ نس شيئاً فشيئًا، ويأ لف ابلميان قليال قليال، ويس تعد ل ن يتنفر عن 

 قلبه.حال نفسه بسبب تقبيح آ عامهل وتشنيع حراكته؛ فتتقطر لكمة التوحيد من لسانه اىل 

ر اكلس هتزاء واخلداع والتدليس واحليةل والكذب والرايء.  ومهنا: ان املنافق يزيد عىل الكفر جناايٍت ُاخر

--- 
1
 شّوش الامر: خلطه، صرّيه مضطراًب.  

#89 

ومهنا: ان املنافق يف ال غلب يكون من آ هل الكتاب ومن آ هل اجلربزة الومهية فيكون حيّال دّساسًا ذا ذاكء 

 ، فالطناب يف حقه آ عرق يف البالغة.ش يطاينّ 

ن( عىل وجه.  آ ما حتليل لكامت هذه ال ية، فاعمل! ان )ِمن الناس( خرب مقدم لـ )مر

....؟ ان قلت:  كون املنافق انساان بدهيييٌّ

قيل كل: اذا اكن احلمك بدهيياً يكون الغرض واحداً من لوازمه وهنا هو التعجيب. ك نه يقول كون املنافق الرذيل 

 نسااًن جعيب؛ اذ الانسان مكّرم، ليس من شأ نه ان يتزنل اىل هذه ادلركة من اخلسة.ا

 فرمِلر قّدم؟ ان قلت:

ل لنتظر  قيل كل: من شأ ن انشاء التعجب الصدارة وليمتركز النظر عىل صفة املبتدآ  اليت يه مناط الغرض واإ

 ومّر اىل اخلرب.

 مث ان عنوان )الناس( يرتّش منه لطائف:

مياًء اىل ان سرتمه وعدم كشف احلجاب عن مهنا: ا نه مل يفضحهم ابلتعيني، بل سرتمه حتت عنوان "الناس" اإ
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ن  وجوههم القبيحة آ نسب بس ياسة النيّب عليه السالم؛ اذ لو فضحهم ابلتشخيص لتوسوس املؤمنون؛ اذ ليُْؤمر

النفاق.. ول نه لو ش نّعهم  من دسائس النفس. والوسوسة تنجر اىل اخلوف واخلوف اىل الرايء والرايء اىل

ابلتعيني لقيل ان النيب عليِه السالم مرتدد ليثق ابتباعه.. ولن بعضا من الفساد لو بقي حتت احلجاب لنطفأ  

"  -شيئًا فشيئًا واجهتد صاحُبه يف اخفائه ولو ُرفع احلجاب  ا ِشئْتر ْل مر ترِح فرافْعر فبناًء عىل ما قيل "ِاذا مْل تس ْ
1

ريقول فلي -   كن ما اكن، ويأ خذ يف النرش ول يبايل.ل

ومهنا: ان التعبري بـ )الناس( يشري اىل انه مع قطع النظر عن سائر الصفات املنافية للنفاق فأ معّ الصفات آ عين: 

ذاةل.  الانسانية آ يضًا منافية هل؛ اذ الانسان مكرم ليس من شأ نه هذه الرر

--- 
1
عن اىب مسعود عقبة بن معرو الانصارى رىض هللا عنه قال: قال رسول هذا املثل اصهل حديث نبوى رواه البخارى   

 .شئت( ما فاصنع تس تح مل اذا :الاوىل النبوة الكم من الناُس  ادرك مما وسمل: )ان عليه هللا هللا صىل
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 ومهنا: انه رمز اىل ان النفاق ل خيتص بطائفة ول طبقة بل يوجد يف نوع الانسان آ ية طائفة اكنت.

رّوِح ابن النفاق خيّل حبيثية لك من اكن انسااًن فالبد ان يتحرك غضب اللك عليه، ويتوجه اللك ومهن ا: انه يُل

ج غضهبم ش ناعُة فرد مهنم.  اىل حتديده، لئال ينترش ذكل السّم؛ كام خيّل بناموس طائفة وهيّيِ

ن يقول آ منا(  وآ ما )مر

 جع واحد؟ِلمر افرد "يقول" ومجع "آ منا" مع ان املر  فان قلت:

 قيل كل: فيه اشارة اىل لطافة ظريفة يه:

اظهار ان املتلكم مع الغري متلكم وحده فـ "يقول": للتلفظ وحده و"آ منا" ل نه مع الغري يف احلمك.. مث ان هذا 

حاكية عن دعوامه ففي صورة احلاكية اشارة اىل رد احمليّك بوهجني، كام ان يف احمليّك اشارة اىل قوته جبهتني؛ 

"يقول"  يرمز مبادته اىل ان قوهلم ليس عن اعتقاد وفعل، بل يقولون بأ فواههم ما ليس يف قلوهبم.. وبصيغته اذ 

يومئ اىل ان سبب اس مترار مدافعهتم وادعاهئم مراآ ة الناس لحمرك وجداين.. ويف ادلعوى امياء مهنم بصيغة 

اّن معارش آ هل الكتاب قد آ منا قبل فكيف لنؤمن  ال ن".. ويف لفظ "ان" رمز مهنم اىل: "ااّن جامعة املايض اىل: "اإ

ب".  متحزبون لس نا كفرد يركِذب آ و يُكذَّ

وآ ما )ابهلل وابليوم ال خر( فاعمل! ان للتزنيل ان يأ خذ احمليّك بعينه، آ و يترصف فيه بأ خذ مأ هل، آ و تلخيص 

وملا هو آ قرب ل ن يُقبرل مهنم، وآ شاروا عبارته: فعىل ال ول ذكروا ال ول وال خر من آ راكن الاميان اظهاراً للقوي، 

اىل سلسةل ال راكن بتكرار الباء مع القرب. وعىل الثاين بأ ن يكون الكمه تعاىل؛ ففي ذكر القطبني فقط اشارة 

اىل ان آ قوى ما يّدعونه آ يضاً ليس ابميان؛ اذ ليس امياهنم هبام عىل وهجهام. وكرر الباء للتفاوت؛ اذ الاميان ابهلل 
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 وجوده ووحدته، وابليوم ال خر حبقيته وجميئه كام مّر.اميان ب
#91 

 واما )وما مه مبؤمنني(

 ِلمر مل يقل "وما امنوا" ال ش به بـ "آ منا"؟ فان قلت:

قيل كل: لئال يُتومه التناقض صورة 
1

، ولئال يرجع التكذيب اىل نفس "آ منا" الظاهر انشائيته املانعة من 

ب اىل امجلةل الضمنية املس تفادة من "آ منا"، ويه "فنحن مؤمنون".. وآ يضا التكذيب. بل لريجع النفي والتكذي

 ليدل ابمسية امجلةل عىل دوام نفي الاميان عهنم.

 ِلمر ل يدل عىل نفي ادلوام مع ان "ما" مقدم؟ ان قلت:

 مك.قيل كل: ان النفي معىن احلرف الكثيف، وادلوام معىن الهيئة اخلفيفة، فالنفي آ مغس وآ قرب اىل احل

ما نكتة  ان قلت:
2

 الباء عىل خرب ما؟ 

ن آ منوا صورة، اذ فرٌق بني "ما زيد خسيا" و"ما زيد  قيل كل: ليدل عىل اهنم ليسوا ذوااًت آ هاًل لالميان واإ

بسخي"؛ اذ ال ول: لهوائية اذلات، معناه: زيد ليسخو ابلفعل وان اكن آ هال ومن نوع الكرماء. وآ ما الثاين: 

ن آ حسن ابلفعل.مفعناه زيد ليس ب  ذاٍت قابل للسامحة وليس من نوع ال خسياء واإ

*** 

--- 
1
 .السؤال يف املذكورة آ منوا" "وما وبني ال ية، يف جاءت الىت اي بني "آ منا"  

2
 نكتة يف غاية ادلقة )املؤلف(.  

#92 

هُمْ  ُعونر ِالَّ ارنُْفسر در ْ ا خير مر نُوا ور ينر آ مر ِ اذلَّ  خُياِدُعونر هللا ور

ر  ا ي مر اٌب ارِلميٌ    1ْشُعُرونر   ور رهُْم عرذر ل ًضا ور رر مُهُ هللا مر ادر ٌض فرزر رر ْم مر  يف قُلُوهِبِ

ا اكنُوا يرْكِذبُونر   14ِبمر

اعمل! ان وجه النظم: اشارات مجلها: اىل التوبيخ عىل النفاق.. مث تشنيعه.. مث تقبيحهم.. مث الهتديد عليه.. مث 

مقصدمه من قوهلم املذكور... مث بيان عةل قوهلم.. مث بيان آ ول اجلناايت ال ربع  ترهيهبم.. مث التعجب مهنم.. مث بيان

الناش ئة من النفاق ويه اخلداع، والافساد، وتسفيه املؤمنني، والاس هتزاء هبم.. مث متثيل جناايهتم وحيلهم 

 -السالم واملؤمنني  ابسلوب اس تعارة متثيلية هكذا: ابن صّور معاملهتم مع احاكم هللا تعاىل ومع النيب عليه

ابظهارمه الاميان ل غراض دنيوية مع تبّطن الكفر، ومعامةل هللا والنيب واملؤمنني معهم ابجراء آ حاكم املؤمنني 
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بصورة خداع خشصني، آ و الصياد مع الصيد اذلي حيس  -علهيم اس تدراجا، مع اهنم آ خبث الكفرة عند هللا 

نافقاء. الصياد ابخلروج عن القاصعاء مث يفر من ال 
1

 

آ ما نظم مجل اجلناية ال وىل من )خيادعون( اىل )مبا اكنوا يكذبون( فانظر اىل ما تضمنت من النتاجئ املتسلسةل 

املرتتبة يف امجلل الس بع، ويه: حتميقهم بطلب احملال.. مث تسفهيهم ابرضار آ نفسهم بنية املنفعة.. مث جتهيلهم بعدم 

م طخبث الطينة ومرض معدن الصحة وموت منبع احلياة.. مث تذليلهم بزتييد المتيّي بني الرض والنفع.. مث ترذيله

املرض يف طلب الشفاء.. مث هتديدمه بأ مل حمض يودل آ ملًا رصفًا.. مث تشهريمه بني الناس بأ قبح العالمات آ عين 

 الكذب.

دت زجر واحد عن شئ وآ ما اتساُق وانتظام تكل امجلل الس بع وانصباب احلمك فامي بيهنا فهو: آ نك كام اذا ار 

ونصحه تقول هل اوًل: ايهذا! ان اكن كل عقل فهذا حمال.. مث: ان كنت حتب نفسك فهذا يرضها.. مث: ان اكن 

ن مل يكن كل اختيار فال اقل من ان تعرف فساد جسيتك،  كل حّس فمِلر لمتّي بني الرض والنفع؟. مث: اإ

--- 
1
 ى الثانية )ش(الكهام من وحرة الريبوع، يظهر الاوىل وخيف  

#93 

وفهيا مرض حيّرِف احلقيقة، ويريك احللو مرًا.. مث: ان تطلب الشفاء فهذا يزيد مرضك وليشفي، مثكل مكثل 

من ابتىل بداء السهر فاجهتد يف النوم فانتج هل قلقا طرّي نعاسه آ يضا، آ و مكن آ صيب قلبه بداء "املرق" 
1

فاغمّت  

تني.. مث: ان تتحرَّ الذلة فهذا فيه آ مل شديد ينتج آ ملاً آ شد ليس ك مثاهل لوجود املصيبة حىت صري املصيبة مصيب 

اليت فهيا ذلة مزخرفة.. مث: ان مل تنتبه ومل تزنجر ل يبقى الا ان يومسر عىل خرطومك بومس قبيح، وتُعلرن بني 

هللا( بدل "خيادعون الناس ملنع رساية فسادك اىل الناس؛ كذكل ان هللا تعاىل قال لزجر املنافقني )خيادعون 

النيّب" لتحميقهم، آ ي: كيف خيادعون النيّب عليه السالم والنيّب مبلِّغ عن هللا تعاىل، حفيلهتم راجعة اىل هللا، 

والاحتيال مع هللا تعاىل حمال، وطلب احملال محق. ومثل هذا امحلق مما يُتعجب منه.. مث اتبعه )وما خيدعون 

يف فعلمك نفع بل فيه رضر، ورضره يعود عىل آ نفسمك، فك نمك ختادعون الا انفسهم( لتسفهيهم، آ ي: ليس 

آ نفسمك.. مث عّقبه )وما يشعرون( لتجهيلهم آ ي: اهّيا اجلهالء! قد رصمت آ ضّل من احليوان، اكلجحار اجلامدة 

يكن لمك  لحتسون ابلفرق بني الرض والنفع.. مث اردفه )يف قلوهبم مرض( لرتذيلهم ابنفساد اجلوهر، آ ي: ان مل

، وان جسيتمك فسدت. وان النفاق واحلسد مرض يف الروح من  ًَ اختيار فال آ قل من آ ن تعرفوا املرض مرضًا

شأ نه حتريف احلقيقة وتغيريها حىت تظنون احللو مرًا واملّر حلوًا والسوداء بيضاء وال بيض آ سود فال تتبعوه.. 

ن كنمت تط  لبون هبذا ادلواء والتشفي من غيظمك وحسدَك فهذا داء مث زاد )فزادمه هللا مرضًا( لتذليلهم، آ ي: اإ

ره بتكل اليد املكسورة فازداد كَساً  ب ه فأ راد الانتقام فرضر ل يزيدَك الا مرضا عىل مرض. فأ نمت مكن كرَسر احٌد يدر

70



اجل ينتج عىل كَس.. مث قال )وهلم عذاب آ لمي( لهتديدمه، آ ي: ان تتحروا الذلة مفا نفاقمك هذا الا فيه آ مل شديد ع

آ ملًا آ شد آ جال، ليس كسائر املعايص اليت فهيا نوع من الذلة السفلية العاجةل.. مث آ مته بقول )مبا اكنوا يكذبون( 

هَّروا بني الناس ابلكذب املانع لالعامتد لئال  لتوس ميهم بأ ش نع الومس، آ ي: ان مل تنتهبوا ومل تنهتوا مل يبق الا ان تُشر

 يتعدى مرضمك.

--- 
1
 لكمة اجعمية تعىن الاهامتم واللهفة والامل وحب التطلع. املرق:  

#94 

 آ ما وجه النظم بني آ جزاء لك مجةل:

 ففي اُلوىل: آ عين مجةل )خيادعون هللا واذلين آ منوا( هو:

ان يف التعبري عن معلهم ابخلداع مع املضارعية، لس امي من ابب املشاركة، خصوصاً مع اقامة لفظة "هللا" مقام 

اقامة "اذلين آ منوا" مقام "املؤمنني" تنصيصاً وترصحياً مبحالية غرضهم من حيلهتم، وجعل احملالية نصب النيّب و 

العني بصورة تتنفر عهنا النفوس وترتعد، اذ فامي يف اخلداع من الاس تعارة المتثيلية ما يوقظ النفرة.. وفامي يف 

ِِئّ منه الق رْشمر ئرٍة املضارعية من التصوير مع الاس مترار ما ي ِّ اؤا سي زر لب.. وفامي يف املشاركة من املشالكة نِظري )وجر

ئرٌة ِمثْلُهرا(  ِّ ي 1سر
ما ينتج عدم انتاج حيلهتم؛ اذ يف ابب املشاركة فعل الفاعل سبب لفعل املفعول، وهنا فعل  

 اذا املفعول صار سببًا لعقم خداع الفاعل وعدم تأ ثريه، بل جعل اخلداع صورة واهية اكنعاكس املقصد فامي

اس هتزيتر بأ حٍد جلههل، مع آ نه مستبطٌن علامً ومس تخٍف اس هتزاًء بك.. وفامي يف الترصحي بلفظة "هللا" من 

ما يش يط العقلر عن احليةِل.. وما  -اذ خداع النيب عليه السالم ينجر اليه تعاىل  -التنصيص عىل حمالية الغرض 

جون عرق يف "اذلين آ منوا" من جعل الصةل مدارًا، اشارة اىل  ان املنافقني يتحببون الهيم بصفة الاميان وهيّيِ

امياهنم للتحبب والتداخل فهيم.. وفيه امياء آ يضا اىل ان جامعة املؤمنني املنورين عقوهلم بنور الاميان ل تتسرت 

 عهنم احليةل فينتج آ يضا عقم حيلهتم..

 ويف الثانية: آ عين مجةل )وما خيدعون الا آ نفسهم( هو:

ا احلرص اشارة اىل كامل سفاههتم بعكس العمل يف معاملهتم مكن رىم جحراً اىل جدار فانثىن لكَس ان يف هذ

رآ سه؛ اذ رشوا النبال لرضر املؤمنني فُاصيبت آ نفسهم فك هنم خيادعون ابذلات ذواهتم.. ويف تبديل "يرضون" 

ـ )خيدعون( اشارة اىل هناية سفاههتم، اذ يوجد يف آ هل العقل من يرض نفس ه قصداً ول يوجد من خيادع نفسه ب

معداً الا ان يكون حامراً يف صورة انسان. ويف عنوان "انفسهم" رمز خفي اىل آ ن نفاقهم وحيلهتم ملا اكن حلّظ 

 نفسايّن وغرض نفيّس انتج نقيض مطلوهبم لنفسهم.

--- 
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 04سورة الشورى:   1

#95 

واملسلمني مع ان الاسالم ما رآ ى من شئ رضراً هذا احلرص يومئ اىل ان خداعهم ما رض الاسالم  ان قلت:

 مثل ما رآ ى من آ نواع النفاق وشعباته املنترشة اكلّسم يف عنارص العامل الاساليّم؟

قيل كل: وما تراه من الرضر املتعدي والسّم الساري امنا هو من طبيعهتم املتفسدة وفطرهتم املتفسخة ووجداهنم 

يجة حيلهتم وخداعهم ابختيارمه اذ يريدون خداع هللا والنيب وجامعة املتعفن نظري رساية املرض؛ وليس نت 

املؤمنني، وهللا عامل بلك شئ والنيب عليه السالم يوىح اليه، وجامعة املؤمنني لتس تطيع احليةل ان تتسرت عهنم 

 مدة مديدة فهم لينخدعون. فثبت اهنم ل خيدعون الا آ نفسهم فقط.

 يشعرون( آ ي ل حيسون، هو:ويف الثالثة: آ عين مجةل )وما 

ن اكنوا  ن اكنوا عقالء فهذا ليس من شأ ن العقل، واإ ان يف هذه الفذلكة جتهيال آ ّي جتهيل هلم، ل هنا تشعر بأ هنم اإ

حيواانت يتحركون مبيل نفسايّن فشأ هنم ان حيسوا ويشعروا مبثل هذا الرضر احملسوس. فثبت اهنم صاروا مثل 

 جامدات ل اختيار لها.

 ابعة: آ عين مجةل )يف قلوهبم مرض( هو:ويف الر 

ان سوقها يفيد اهنم ملا مل يعملوا مبقتىض احملامكة العقلية والشعور احليّس ظهر آ ن يف روهحم مرضاً فال آ قل من 

ان يعرفوا انه مرض ليجتنبوا عن القضااي ولحيمكوا علهيا؛ اذ من شأ ن املرض تغيري احلقيقة وتشويه املزين وحتلية 

مر.. ويف لفظ )يف( رمز اىل ان حسدمه وحقدمه مرض يف ملكوت القلب ويه اللطيفة اليت مر ذكرها..  املّر كام

ويف عنوان "القلب" اشارة اىل انه كام ان جسم القلب اذا مرض اختل مجيع آ فعال البدن؛ كذكل اذا مرض 

اِكنرهُتا.. ويف معىن القلب ابخلداع والنفاق احنرف لك آ فعال الروح عن مهنج الاس تقامة اذ هو م  نبع احلياة ومر

تقدمي )يف قلوهبم( عىل )مرض( امياء اىل احلرص جبهتني، ومن الامياء اشارة بطريق التعريض اىل ان الاميان 

نور، شأ نه آ ن يعطي مجليع آ فعال الانسان وآ اثره حصة واس تقامة.. وآ يضاً يف امياء احلرص رمز اىل ان الفساد يف 

لقاهمم احلجر ابن الفطرة هميأ ة ال ساس فال جيدي تعمري ال فروعات.. ويف لفظ "املرض" رمز اىل قطع عذرمه واإ

للحقيقة. وما الفساد واخلراب الّ مرض عارض.. ويف تنوين التنكري اشارة اىل انه يف ممكن معيق ل يرى حىت 

 يداوى.
#96 

 ويف اخلامسة: آ عين مجةل )فزادمه هللا مرضًا( هو:

ن طلب اهنم حيامن مل يعرفوا ان ه مرض حىت يتجنبوا منه بل طلبوه مس تحس نني هل زادمه هللا تعاىل؛ اذ "مر

د".. ويف "الفاء" اليت يه للتعقيب السبيب  جر رمٌز اىل اهنم ملا مل  -مع ان وجود املرض ليس سببا لزايدته  -ور
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لبًا بيده العليةل يشخصوا املرض فمل يتحروا وسائل الشفاء بل توسلوا بأ س باب الزايدة مكن يضارب خصامً غا

صاروا ك هنم طلبوا الزايدة فزادمه هللا مرضاً بقلِب آ ملهم يأ سًا مزجعا، بسبب ظفر املؤمنني، وقلب خصومهتم 

حقداً حمرقاً للقلب بسبب غلبة املؤمنني، فتودل من مريضر اليأ س واحلقد داء اخلوف وعةل الضعف ومرض اذلةل 

 فاس تولت عىل القلب.

شارة اىل ان املرض الباطيّن القليّب رسى  مث ان هللا تعاىل مل يقل "فزاد هللا مرضهم" بل جعل املفعول متيّياً لالإ

اىل الظاهر آ يضاً وتعدى اىل مجيع ال فعال، فك ن هذا ادلاء اخلبيث اس توىل عىل وجودمه فك ن وجودمه نفس 

ادلاء فزايدة جراحات املرض ونفطاته 
1

لر ا  ترعر لْبريُْت انرًا" يفيد ان النار رست اىل زايدة لنفس ذواهتم؛ اذ "ِاش ْ

ُر الْبريِْت" فانه يصدق بتلهب النار من آ ّي  لتر انر ترعر متام البيت حىت ك ن متام الْبريْت انر تلهتب طخالف "ِاش ْ

 جانب اكن.

 ويف السادسة: آ عين مجةل )وهلم عذاب المي( هو:

لاكنت البتة آ ملاً معذابً دنيواًي، آ و عذاابً اخروايً مؤملًا،  ان "الالم" اليت يه للنفع، اشارة اىل انه لو اكن هلم منفعة

وكونه منفعة من احملال، مفحال هلم املنفعة.. ويف وصف العذاب ابل لمي آ ي املتأ مل، مع ان ال لمي هو الشخص رمز 

 اىل ان العذاب اس توىل عىل وجودمه وآ حاط بذواهتم ونفذ يف بواطهنم حبيث حتولوا بنفس العذاب، وصار

العذاب عني ذواهتم، اكنقالب الفحم مجرة انر بنفوذ النار 
2

. فاذا نظر اخليال اىل صورة العذاب واس متع من 

جوانبه آ نيناً وتأ ملاً وعويالً تتودل من احلياة املتجددة حتت العذاب يتخيل ان العذاب هو اذلي يِّئ ويتأ مل. مفا آ شد 

 الهتديد ملن تأ مل!. .

--- 
1
 نفطاته: برثاته.  

2
 بنفوذ النار فهيا )ش(.  

#97 

 ويف السابعة: آ عين مجةل )مبا اكنوا يكذبون( هو:

ان يف تعليق العذاب من بني جناايهتم املذكورة ابلكذب فقط اشارة اىل شدة ش ناعة الكذب وقبحه وسامجته. 

وهذه الاشارة شاهد صدق عىل شدة تأ ثري مّس الكذب؛ اذ الكذب آ ساس الكفر، بل الكفر كذب ورآ س 

الكذب، وهو اُلوىل من عالمات النفاق. وما الكذب الا افرتاء عىل القدرة الالـهية، وضد للحمكة الرابنية.. 

وهو اذلي خّرب ال خالق العالية.. وهو اذلي صرّي التشبثات العظمية اكلش بحات املنتنة.. وبه  انترش السّم 

لعامل الانساين عن كاملته، واوقفه عن ترقياته.. يف الاسالم.. وبه اختلت احوال نوع البرش.. وهو اذلي قيّد ا

وبه وقع آ مثال مس يلمة الكذاب يف آ سفل سافيل اخلسة.. وهو امحلل الثقيل عىل ظهر الانسان فيعوقه عن 
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مقصوده.. وهو الاب للرايء وال م للتصنع.. فلهذه ال س باب ُاختص ابلتلعني والهتديد والنعي النازل من فوق 

 العرش..

 الناس! لس امي اهّيا املسلمون! ان هذه ال ية تدعوَك اىل ادّلقة! فيا آ هّيا

 ان الكذب للمصلحة عفو؟ فان قلمت:

قيل لمك: اذا اكنت املصلحة رضوريًة قطعية، مع انه عذر ابطل؛ اذ تقرر يف اصول الرشيعة: ان ال مر الغري 

ري عةل ومداراً للحمك، كام ان املشقة املضبوط )آ ي اذلي ليتحصل  بسبب كونه قابال لسوء الاس تعامل( ل يص

رسخه  لعدم انضباطها ما صارت عةل للقرص، بل العةُل السفر. ولِئ سلّمنا فغلبة الرضر عىل منفعة شئ تفىت بن

ررج يف حال العامل شاهد عىل غلبة رضر عذر املصلحة. الا  وتكون املصلحُة يف عدمه. وما ترى من الهرْرج وامل

ما السكوت؛ اذ "ليلزم من لزومِ صدِق لّكِ قوٍل قوُل ان التعريض والكناية ل  : اإ ثىْنر يسا من الكذب. فالسبيل مر

ما الصدق؛ اذ الصدق هو آ ساس الاسالمية، وهو خاصة الاميان، بل الاميان صدق ورآ سه..  لّكِ صدق". واإ

ش ياء اب خالق العالية.. وهو العرق الرابط لل  حلقيقة.. وهو جتيّل وهو الرابط للك الكاملت.. وهو احلياة لل 

احلق يف اللسان.. وهو حمور تريق الانسان.. وهو نظام العامل الاساليم.. وهو اذلي يَُسع بنوع البرش يف 

اىل كعبة الكاملت.. وهو اذلي يصرّي امخد الناس وافقره آ عّز من السالطني.. وبه  -اكلربق  -طريق الرتيق 

ّيدان محمد الهامشّي" عليه الصالة تفّوق آ حصاُب النيّب عليه الصالة والسالم  عىل مجيع الناس.. وبه ارتفع "س ر

 والسالم اىل آ عىل عليي مراتب البرش.
#98 

ُن ُمْصِلُحونر   ْ ا حنر رهُْم ل تُْفِسُدوا يِف الاْرض قالُوا انّمر ا ِقيلر ل ِاذر  11ور

رْشُعُرون  لــِكْن ل ي ُْم مُهُ الُْمْفِسُدونر ور  12َآل ِاهنَّ
 وجه نظم هذه ال ية مبا قبلها هو:اعمل! ان 

ان هللا تعاىل ملا ذكر اُلوىل من اجلناايت الناش ئة عن نفاقهم ويه ظلمهم آ نفسهم وجتاوزمه عىل حقوق هللا تعاىل 

بنتاجئها املتسلسةل املذكورة، عقهّبا بثانية اجلناايت؛ ويه جتاوزمه عىل حقوق العباد وايقاعهم الفساد بيهنم مع 

 تفرعاهتا..

 ان )اذا قيل( كام انه مربوط ابعتبار القصة بـ "يقول" يف "ومن الناس من يقول" وابعتبار املأ ل بـ مث

"خيادعون"؛ كذكل يرتبط ابعتبار نفسه بـ "يكذبون". وتغري ال سلوب من احِلملية اىل الرشطية امارة ورمز 

ر بيهنام ك نه يقول: "هلم عذاب المي مبا اكنوا يكذبون؛ ذا كذبوا فتنوا، واذا فتنوا آ فسدوا، واذا  خفي اىل مقدَّ ذ اإ اإ

 نوحصوا مل يقبلوا، واذا قيل هلم لتفسدوا اخل".
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 وآ ما وجه النظم بني امجلل الرصحية والضمنية يف هذه ال ية:  فهو عني النظم والربط يف ما آ مثّل كل وهو:

هل: مذهبك هذا يهنار بك يف البوار انك اذا رآ يت آ حداً يسكل يف طريق تنجر اىل هالكه، فاولً تنصحه قائال 

ما بتخويفه بنفرة العموم،  ره يف ذهنه اإ فتجنَّب. وان مل ينته بهُناه تعود عليه ابلزجر والهنيي والنعي وتؤيد هنيرك وتدمي

واما برتقيق قلبه ابلشفقة اجلنس ية كام س يأ تيك بياهنام. فان اكن ذكل الشخص متعنتا جلوجاً مرصاً آ دلَّ راكباً م ن 

هل املركّب فهو ليسكت بل يدافع عن نفسه، كام هو شأ ن لك مفسد يرى فساده صالحا؛ اذ الانسانية اجل 

ل ختىل ان يرتكب الفساد من حيث هو فساد.. مث يس تدل ويدعي بأ ن طريقي هذا حق، ومعلوم انه كذكل؛ 

لّ سبيلنا، فال حق كل يف النصيحة فال احتياج اىل نصيحتك.. بل انت حمتاج اىل التعمل.. مفا  السبيل السوّي اإ

 فال تعرض بوجود طريق آ صوب.. وان اكن ذكل الشخص اللجوج ذا
#99 

الوهجني يكون الكمه ذا اللسانني؛ يداري الناحص لإلزامه بوجه، ويتحفظ عىل مسلكه بأ خر فيقول: آ ان مصلح 

الصالح من صفيت املس مترة، ل آ ي ظاهرًا كام تطلب وابطنًا كام اعتقد.. مث من شأ نه تأ ييد وتأ كيد دعواه بأ ن 

اين كنت صاحلا ال ن بعد فسادي قبل.. مث اذا اكن ذكل الشخص ممتردا ًومتمنرًا 
1

ومرصًا يف نرش مذهبه،  

ل آ خر  وتروجي مسلكه، وتزييف انحصه وتعريض آ هل احلق هبذه ادلرجة، ظهر انه لجيدي هل دواء، ومل يبق اإ

وما هذه املعاجلة الا تنبيه الناس واعالهمم ابنه مفسد ل صالح فيه؛ اذ ل ادلواء، آ عين: املعاجلة لعدم الَساية 

 يس تعمل عقهل ول يس تخدم شعوره حىت حيس هبذا الشئ الظاهر احملسوس.

فاذا تفهمت احللقات املَسدة يف هذا املثال تفطنت ما بني امجلل املنصوصة واملرموزة الهيا ابلقيود يف واذا قيل 

فامي بيهنا نظام فطراي ابجياز حيمّر   هلم اىل آ خره. فان
2

 من حتته الاجعاز. 

 واما نظم هيئات لك مجةل مجةل:

فاعمل! ان مجةل )واذا قيل هلم ل تفسدوا يف ال رض( القطعية يف )اذا( اشارة اىل لزوم الهنيي عن املنكر 

 ووجوبه..

 وبناء املفعول يف )قيل( رمز اىل ان الهنيي فرض كفاية عىل العموم..

 لم )هلم( امياء اىل ان الهنيي لبد ان يكون عىل وجه النصيحة دون التحمك، والنصيحة عىل وجه اللطف ويف

 دون التقريع..

و )لتفسدوا( فذلكة وخالصة لصورة قياس اس تثنايئ 
1

رْرج،   آ ي ل تفعلوا هكذا، واّل نشأ  منه الهرْرج وامل

رابطة التفاق، فيتودل منه الفساد، فال تفعلوا لئال فينقطع خيط الاطاعة، فيتشوش نظام العداةل، فتنحّل 

 تفسدوا..

ولفظ )يف ال رض( تأ ييد وتأ كيد للهنيي وادامة للزجر، اذ هنيى الناحص موقت لبد من ادامته يف ذهن املنصوح 
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 بتوكيل وجدانه لّيجره دامئا من حتته. وهو اما

--- 
1
 ي اكئنًا اكلمنرود )ش(.اي غضبًا، غري ان ظاهر الس ياق واملذاق متمنردًا، ا  

2
 يشّع ويضئ.  

3
 ما يكون عني النتيجة او نقيضها مذكورًا فيه ابلفعل )التعريفات(.  

#100 

بتحريك عرق الشفقة اجلنس ية، واما بهتييج عرق التنفر من نفرة العموم.. و)يف ال رض( هو اذلي يوقظ 

ا يَسي اىل نوع البرش فأ ّي حقد وغيظ لمك العرقني وينعشهام؛ اذ لفظ )يف الارض( يناجهيم ابن فسادَك هذ

عىل مجيع الناس اذلين فهيم املعصومون والفقراء واذلين لتعرفوهنم، آ فال تتوجعون هلم وملر لترتمحون هبم؟ هب 

 ان ليست لمك تكل الشفقة اجلنس ية فال آ قل من آ ن تالحظوا ان حركتمك هذه جتلب عليمك معىن نفرة العموم.

p  ض هلم ابلعموم وكيف ينجر فسادمه اىل اللك؟فان قلت: آ ّي غر 

قيل كل: كام ان من نظر مبرآ ة البرص السوداء رآ ى لك شئ اسود قبيحًا. كذكل من احتجبت بصريتُه ابلنفاق 

وفسد قلُبه ابلكفر رآ ى لك شئ قبيحًا مبغوضًا، حيصل يف قلبه عناد وحقد مع لك البرش بل لك الاكئنات.. 

جرخ  مث كام ان انكسار سّن من
1

من دولب من ساعة يتأ ثر به اللك لكياً آ و جزئيًا؛ كذكل بنفاق الشخص  

يتأ ثر نظام هيئة البرش اليت انتظمت ابلعداةل والاسالمية والاطاعة. فأ سفًا قد تظاهرت مسوهمم املتسلسةل 

 حىت انتجت هذه السفاةل.

صيحة" الظاهر من الس ياق اشارة اىل اهنم وآ ما مجةل )قالوا امنا حنن مصلحون( ففي "قالوا" بدل "ليقبلون الن 

 يّدعون ويدعون اىل مسلكهم.

 ويف )امنا( خاصيتان:

الاوىل: ان مدخوهل لبد ان يكون معلومًا حقيقة آ و ادعاء. ففهيا رمز اىل تزييف الناحص واظهار ثباهتم عىل 

 هجلهم املركب.

سوا كغريمه؛ ففي الاشارة رمز اىل التعريض والثانية: احلرص ففهيا اشارة اىل ان صالهحم ليشوبه فساد فلي 

 ابملؤمنني.

ويف امسية )مصلحون( بدل "نصلح" اشارة اىل ان الصالح صفتنا الثابتة املس مترة حفالنا هذه عني الاصالح 

ابلس تصحاب.. مث اهنم ينافقون يف هذا الالكم آ يضا اذ يتبطنون خالف مايظهرون فباطنًا يدعون فسادمه 

 يراؤن آ ن معلهم لصالح املؤمنني ومنفعهتم.صالحًا وظاهرًا 
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--- 
1
 جرخ يقرب من معىن دولب.  

#101 

وآ ما مجةل )آ ل اهنم مه املفسدون ولكن ليشعرون( فاعمل! اهنم ملا ادرجوا يف معاطف امجلةل السابقة معاين: من 

ن عليه.. وان الفساد تروجي مسلكهم ودعوى ثبوت الصالح هلم، وان الصالح صفهتم املس مترة.. واهنم منحرصو

ليشوب صالهحم.. وان هذا احلمك ظاهر معلوم.. ومن تعريضهم ابملؤمنني ومن جتهيلهم للناحص؛ آ جاهبم القرآ ن 

الكرمي هبذه امجلةل املتضمنة ل حاكٍم من اثبات الفساد هلم، واهنم متحدون مع حقيقة املفسدين.. وان الفساد 

بتة.. ومن تنبيه الناس عىل ش ناعهتم.. ومن جتهيلهم بنفي احلس عهنم منحرص علهيم.. وان هذا احلمك حقيقة اث

 ك هنم جامدات. وان شئت فانظر:

ِّف بتنبهيها تروجيرهم الناشئ من دعوامه املرتّش من "قالوا"..  اىل )آ ل( اليت للتنبيه كيف تزي

ّن" تقول ـ "امنا"، ك ن "اإ ّن" اليت للتحقيق كيف ترد دعوامه املعلومية ب حاهلم يف احلقيقة والباطن فساد،  واىل "اإ

 فال جيدهيم الصالح ظاهرًا.

اذلي معناه  -واىل احلرص يف "مه" كيف يقابل تعريضهم الضميّن يف "امنا" و"حنن" واىل تعريف "املفسدون" 

 كيف يدافع حرصمه املس تفاد من "امنا" آ يضا. -حقيقة املفسدين ترى يف ذاهتم فهم يه 

 ف يدافع تزييفهم الناحص واهنم ليسوا مس تحقني للنصيحة بدعوى املعلومية. فتأ مل!واىل ولكن )ليشعرون( كي

*** 
#102 

فرهاءُ  نر السُّ نر النّاُس قالُوا َآنُْؤِمُن كرام آ مر رهُْم آ ِمنُوا كرام آ مر ا ِقيلر ل ِاذر  ور

رْعلرُمونر  لِكْن لي فرهاُء ور ُْم مُهُ السُّ  11َآل ِاهنَّ
 ابلنوع ال ول: اعمل! ان وجه نظم هذا النوع

من حيث اهنام نصيحة وارشاد؛ عطف ال مر ابملعروف والتحلية والرتغيب، عىل الهنيي عن املنكر والتخلية 

 والرتهيب..

ومن حيث اهنام من اجلناية؛ عطف تسفهيهم للمؤمنني وغرورمه عىل افسادمه، كام ربط افسادمه بفسادمه 

 الاليت لك مهنا غصن من جشرة زقّوم النفاق.

 ا وجه النظم بني مجل هذه ال ية:وام

فاعمل! انه ملا قيل: )واذا قيل هلم آ منوا كام آ من الناس( وآ شري هبيئاهتا اىل وجوب النصيحة عىل سبيل الكفاية 
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ابميان خالص اتباعا للجمهور اذلين مه الناس المُكّل ليأ مرمه الوجدان دامئا هبذا الامر، حىك وقال: )قالوا آ نؤمن 

ء( اشارة اىل متردمه وغرورمه ودعوامه اهنم عىل احلق كام هو شأ ن لك مبطل يرى ابطهل حقا كام آ من السفها

د قلهُبم، وابلفساد نشأ  غروٌر وميُل افساد، وحبمك التفّسد متردوا، وحبمك  ويعمل هجهل علام؛ اذ ابلنفاق تفسَّ

ة وكامل الاميان املقتضيني الافساد يقول بعضهم لبعض متناجيا ابلضالل، وحبمك الغرور يرون شدة ادلاين

لالس تغناء والقناعة سفاةل وسفاهة وفقرًا. مث حبمك النفاق ينافقون يف الكهمم هذا آ يضًا؛ اذ ظاهره: كيف نكون 

اكلسفهاء ولس نا جمانني وحنن آ خيار كام تطلبون؟ وابطنه كيف نكون اكملؤمنني اذلين آ كرثمه فقراء ومه يف نظران 

سفهاء حتزبوا من ارْوابش 
1

الاقوام؟ وعليك التطبيق بني دقائق اجلزئني من الرشطية. مث القمهم احلجر بقوهل:  

)آ ل اهنم مه السفهاء(؛ اذ من اكن ممترداً هبذه ادلرجة وجاهال جبههل حفقهم الاعالن بني اخللق وتشهريمه ابحنصار 

لكن ليعلمون( اشارة اىل اهنم السفاهة وانه من احلقائق الثابتة، وان تسفهيهم لسفاهة آ نفسهم.. مث قال: )و 

 جاهلون جبهلهم

--- 
1
 سفةل الناس واخالطهم.  

#103 

.  فيكون هجال مركباً فال جيدهيم النصيحة، فالبد ان يعرض عهنم صفحًا؛ اذ ل يفهم النصيحة الا من يعمل هجهلر

 وآ ما وجه النظم يف هيئات لك مجةل مجةل:

اس( لفظ )اذا( جبزميته رمز اىل لزوم الارشاد ابلمر ابملعروف.. وبناء ففي مجةل )واذا قيل هلم آ منوا كام آ من الن

 املفعول يف )قيل( امياء اىل ان وجوب النصيحة عىل سبيل الكفاية كام مر..

خالص ليس ابميان..  ولفظ )آ منوا( بدل "اخلصوا يف اميانمك" اشارة اىل ان الاميان بال اإ

 ن املثال ليخلصوا عىل منواهل..ولفظ )كام آ من( تلوحي ابل سوة احلس نة وحس

ويف لفظ )الناس( نكتتان: وهام السبب يف جعل الوجدان آ مراً ابملعروف دامئا؛ اذ )كام آ من السفهاء( يرتّش 

بـ "فاتبعوا مجهور الناس اذ خمالفة امجلهور خطأ  من شأ ن القلب ان ل يقدم عليه"، وآ يضا يلوح ابهنم مه الناس 

ما برتىق هؤلء يف الكاملت واحنصار حقيقة الانسانية علهيم فقط ك ن من عدامه ليسوا اب نسان الا صورة، اإ

ما بتدين اولئك عن مرتبة الانسانية.  واإ

اما مجةل )قالوا آ نؤمن كام آ من السفهاء( اليت مأ لها: ل نقبل النصيحة كيف نكون كهؤلء ال ذّلء؛ اذ مه يف نظران 

هيم.. ففي لفظ )قالوا( رمز اىل تربئة النفس وتروجي املسكل سفهاء ول نقاس حنن معارش آ هل اجلاه عل

والاس تغناء عن النصيحة والغرور وادلعوى.. ويف لفظ )آ نؤمن( ابلس تفهام الاناكرّي اشارة اىل شدة متردمه 

يف هجلهم املركب، ك هنم بصورة الاس تفهام يقولون: اهيا الناحص راجع وجدانك هل ترى انصافك يقبل رّدان.؟ 
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ن يف متعلق "قالوا" وجوهاً ثالثة مرتتبة؛ آ ي: قالوا ل نفسهم، مث ل بناء جنسهم، مث ملرشدمه، كام هو شأ ن مث ا

لك متنصح اذا نصحه الناحص، فاول ال مر يشاور مع نفسه، مث حياور مع ابناء جنسه، مث يراجعك بنتيجة 

داهنم املتفسخ فاشارت علهيم ابلناكر، فقالوا حمامكهتم. فعىل هذا ملا قيل هلم ما قيل راجعوا قلوهبم املتفسدة ووج

 مرتمجني عام يف مضريمه، مث راجعوا بنظر الافساد اىل اخواهنم، فاشاروا علهيم آ يضًا ابلناكر فأ خذوا بنجوامه
#104 

ذ مه  وحماورهتم، مث رجعوا بطريق الاعتذار والسفسطة اىل الناحص فشاغبوا وقالوا: "بيننا فرق لنقاس علهيم اإ

اء مضطرون جمبورون فشدهتم يف ادلاينة وتصّوفهم ابلضطرار. اما حنن فأ هل عزة وجاه" فبحمك الغرور فقر 

حييلون الناحص عىل انصافه. وحبمك اخلداع واحليةل يتلكمون بالكم ذي لسانني، آ ي اهيا املرشد! لتظننا سفهاء 

ان مرادمه ابطنًا: لنكون كهؤلء املؤمنني  ولنكون اكلسفهاء يف نظرَك، بل نفعل كام يفعل املؤمنون اخللص. مع

 الفقراء؛ اذ ل اعتداد هبم يف نظران. ففي هذا اللفظ رمز خفّي اىل فسادمه وافسادمه وغرورمه ونفاقهم..

)كام آ من السفهاء( آ ي اذلين تظنوهنم الناس الاكملني مه يف نظران اذلء فقراء جمبورون مع كرثهتم، لٌك مهنم 

دعوامه الفرق يف القياس اشارة اىل ان الاسالمية كهف املساكني وملجأ  الفقراء وحامية احلق سفيُه قوم. ففي 

وحافظة احلقيقة ومانعة الغرور وقامعة التكرّب، وما مقياس الكامل واجملد الّ يه.. وآ يضاً يف الفرق اشارة اىل ان 

ِدير سبب النفاق يف ال غلب هو الغرض والغرور والتكرب كام يفَسه: )وما نر  اِذلُنرا ابر ِينر مُهْ اررر كر ِالَّ اذلَّ َّبرعر ريــكر ات

ْآِي(  الرَّ
1

. وآ يضاً يف الفرق اشارة خفية اىل ان الاسالمية لتصري وس يةل التحمك والتغلب يف آ يدي آ هل ادلنيا 

حقاق احلق يف آ ايدي آ هل الفقر والرضورة خالف سائر ال داين. ويشه
ِ
د عىل هذه واجلاه؛ بل امنا يه واسطة ل

 احلقيقة التأ رخُي.

آ ما مجةل )آ ل اهنم مه السفهاء( فاعمل! ان القرآ ن الكرمي امنا آ كرث من التشديد والتشنيع عىل النفاق ل جل ان آ كرث 

بليات العامل الاساليم من آ نواع النفاق.. مث ان لفظ )آ ل( للتنبيه وتشهري سفاههتم عىل رؤوس ال شهاد، 

ىل سفاههتم. وآ صل معىن )آ ل( آ ل تعلمون اهنم سفهاء؟ آ ي: فاعلموا.. مث ان "اّن" ولستشهاد فكر العموم ع

مرآ ة احلقيقة ووس يةل الهيا ك نه يقول: راجعوا احلقيقة لتعلموا ان سفسطهتم الظاهرية ل آ صل لها. مث لفظ "مه" 

ـ )كام آ من  ن ترك للحرص لرد تربئة آ نفسهم، ودفع تسفهيهم للمؤمنني اذلي اشاروا اليه ب السفهاء( آ ي ان السفيه مر

ال خرة ابلغرور والغرض والذلة الفانية دون من آ شرتى البايق برتك الهوسات 
2

 الفانية. مث ان 

--- 
 .21سورة هود:   1
2
 الهوس: طرف من اجلنون وخفة العقل واملقصود هنا الاغراض النفس ية وامانهيا.  

#105 
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 آ ي معلوم اهنم سفهاء. وللكامل آ ي كامل السفاهة فهيم.ال لف والالم يف "السفهاء" لتعريف احلمك 

 آ ما )ولكن ليعلمون( ففيه اشارات ثالث:

 احداها:

ان متيّي احلق عن الباطل وتفريق مسكل املؤمنني عن مسلكهم حمتاج اىل نظر وعمل، طخالف افسادمه وفتنهتم، 

ن هل آ دىن شعور. ولهذا ذيّل ال ية ال وىل بـ  )ولكن ل يشعرون(. فانه ظاهر حيس به مر

 والثانية:

ان )ليعلمون( وآ مثالها من فواصل ال ايت من )ليعقلون( و)ليتفكرون( و)ليتذكرون( وغريها تشري اىل ان 

الاسالمية مؤسسة عىل العقل واحلمكة والعمل. مفن شأ هنا ان يقبلها لك عقل سلمي ل كسائر ال داين املبنية عىل 

 شارة بشارة كام ذكرت يف موضع آ خر.التقليد والتعصب. ففي هذه الا

 والثالثة:

.  الإعراض عهنم وعدم الاهامتم هبم، اذ النصيحة ل جتدهيم، اذ ليعلمون هجلرهم  حىت يتحّروا زواهلر

*** 
#106 

 َْ عمُكْ ْم قرالُوا ِاانَّ مر ياِطيهِنِ لرْوا ِاىلر ش ر ا خر ِاذر َّا ور ن نُوا قالُوا امر ينر آ مر ِ رُقوا اذلَّ ا ل  وِاذر

ِْزُؤنر اِ  هتر ا حْنُن ُمس ْ َّمر هُون  10ن رْعمر ْم ي مُهْ يِف ُطْغياهِنِ رُمدُّ ي ْم ور ْزُِئ هِبِ هتر رس ْ  19ارهلل ي
اعمل! ان وجه نظم مأ ل هذه ال ية مبأ ل سابقهتا: عطف اجلناية الرابعة، آ عين الاس هتزاء والاس تخفاف عىل 

 اجلناايت السابقة من التسفيه والافساد والفساد.

ظم بني مجلها هو انه: كام ان لالميان اذلي هو نقطة استناٍد عن ال لم ونقطة اس متداد لل مال ثالث وان وجه الن

 خواص حقيقية:

حداها: عزة النفس الناش ئة من "نقطة الاستناد"، ومن شأ ن عزة النفس عدم التزّنل للتذلّل.  اإ

 والثانية: الشفقة اليت من شأ هنا عدم التذليل والتحقري.

رتام احلقائق ومعرفة قميهتا، ل ن صاحب غايل القمية ذو حقيقة، وعنده اجلوهر الفريد، وعدم والثالثة: اح

الاس تخفاف ابحلقيقة ل نه آ يضًا رزين؛ كذكل لضد الاميان، آ عين النفاق اضداُد خواِصه الثالث، خفواص 

فساد، والغرور بتحقري الغري.
ِ
 النفاق الناش ئة منه: ذةل النفس، وميل ال

. اذا عرفت  ، وهو الرايءر وهو املداهنةر ويه الكذبر هذا، فاعمل! ان النفاق يودّلِ ذةلر النفس ويه تنتج التذللر

 فأ شار اليه بقوهل: واذا لقوا اذلين امنوا قالوا آ منا..
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مث ملا اكن النفاق مفسداً للقلب وفساده ينتج يمُْتر الروحِ آ ي عدم الصاحب واحلايم واملاكل فيتودل اخلوف وهو 

 ؤه اىل التسرت، اشار اليه بلفظ واذا خلوا..يلج

مث ملا اكن النفاق قاطعا للرمح وقطُعه يزيل الشفقة، وزوالها ينتج الافسادر وهو الفتنةر ويه اخليانةر ويه الضعفر 

 وهو يضطره اىل الالتجاء اىل ظهري ومستند، آ شار اليه بلفظ اىل )ش ياطيهنم(..
#107 

انتج تذبذب الطبيعة وهو عدم الثبات وهو عدم املسكل وهو عدم ال منية هبم  مث ملا اكن النفاق هجال تردداي

اّن معمك(..  وهو جيربمه عىل جتديد عهدمه، آ شار اىل هذه السلسةل بلفظ )قالوا اإ

مث ملا احتاجوا اىل الاعتذار اس تخفّوا ابحلقيقة خلفهتم، ورّخصوا غايل القمية لعدم قميهتم، وآ هانوا ابلعايل لهون 

 م وضعفها اذلي ينشأ  منه الغرور فقال: )قالوا امنا حنن مس هتزؤن(..نفسه

مث بيامن اكن السامع منتظراً من انصباب الالكم مقابةلر املؤمنني هلم رآ ى ان هللا قابلهم  بدلً عن املؤمنني اشارة 

محقهم وزجرمه وردمه؛ اذ اىل ترشيفهم، ورمزاً اىل ان اس هتزاءمه يف مقابةل جزاء هللا تعاىل اكلعدم، وامياًء اىل 

ْزآُ مبن اكن هللا حاميه؟ فقال تعاىل: )هللا يس هتزُئ هبم( آ ي يعاقهبم عىل اس هتزاهئم آ شد جزاء بصورة  كيف يُس هتر

اس تخفاف وهتمٍك هبم يف ادلنيا وال خرة مع الاس مترار التجددّي.. ومجةل )وميدمه يف طغياهنم يعمهون( كشف 

 بطرز الاس هتزاء. وتفصيل وتصوير جلزاء اس هتزاهئم

 آ ما وجه نظم هيئات لك مجةل مجةل:

فاعمل! ان مجةل )اذا لقوا اذلين آ منوا قالوا آ منا( اليت س يقت يف مداهنهتم؛ قطعية )اذا( فهيا امياٌء اىل اجلزم 

 والتعمد والقصد، آ ي عزموا بعمد وقصد مالقاهتم.. ولفظ )لقوا( امياء اىل اهنم تعمدوا مصادفهتم يف الطرق بني

ظهراين الناس.. ولفظ )اذلين امنوا( بدل "املؤمنني" اشارة اىل مبارشهتم معهم ومتاسهم هبم، واىل ان ارتباطهم 

معهم بصفة الاميان، واىل ان مدار النظر بني آ وصاف املؤمنني صفة الاميان فقط.. ولفظ )قالوا( تلوحي اىل اهنم 

والرايء واملداهنة ودفع الهتمة واحلرص عىل جلب منافع  يقولون بأ فواههم ماليس يف قلوهبم، وان قوهلم للتصنع

املؤمنني والاطالع عىل آ رسارمه.. ولفظ )آ منا( بال تأ كيد مع اقتضاء املقام اايه، وابيراده مجةل فعلية، اشارة اىل 

 ان ليس يف قلوهبم مشوق وعشق حمرك ليتشددوا ويتجدلوا يف الكهمم.. وآ يضًا ان يف ترك التأ كيد امياء اىل

 تشددمه يف دفع الهتمة عهنم، ك هنم يقولون: اناكرَك ليس يف موقعه بل يف مزنةل العدم، اذ لس نا آ هالً 
#108 

للهتمة.. وآ يضاً فيه رمز اىل ان التأ كيد ليروج عهنم.. وآ يضا فيه ملح اىل ان هذا احلجاب الرقيق الضعيف عىل 

ميكن هلم ان يدعوا الثبات وادلوام، وامنا غرضهم من الكذب اذا شدد متزق.. وآ يضا يف فعليته اشارة اىل انه ل

 هذا التصنع الاشرتاك يف منافع املؤمنني والاطالع عىل ارسارمه ابدعاء حدوث الاميان.
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وآ ما مجةل )واذا خلوا اىل ش ياطيهنم قالوا اان معمك( فـ "الواو" اجلامعة يف )واذا( امياء اىل ان هذا الالكم س يق 

، ولبيان تذبذهبم املفصل هباتني الرشطيتني.. واجلزمية يف )اذا( رمز اىل اهنم حبمك الفساد لبيان ان لمسكل هلم

والافساد يرون الالتجاء وظيفًة رضورية.. ولفظ )خلوا( اشارة اىل اهنم حبمك اخليانة يتخوفون، وحبمك اخلوف 

عجز والضعف يلتجئون، وحبمك يتسرتون.. ولفظ )اىل( بدل "مع" املناسب ِلـ"خلوا" اشارة اىل اهنم حبمك ال

الفتنة والافساد يوصلون ارسار املؤمنني اىل الاكفرين.. ولفظ "الش ياطني" اشارة اىل ان رؤساءمه اكلش ياطني 

 متسرتون موسوسون، واىل اهنم اكلش ياطني يرضون، واىل اهنم عىل مذهب الش ياطني ليتصورون الّ الرش.

اّن معمك( املسوقة ل  تربئة ذمهتم وجتديد عهدمه وثباهتم يف مسلكهم، فاعمل! انه آ كد مع غري املنِكر وآ ما مجةل )قالوا اإ

هنا، وترك التأ كيد مع املنِكر هناك 
1

اشارةً ودلةًل عىل عدم الشوق احملرك يف قلب املتلكم هناك ووجوده هنا.  

ن املقصود اثبات الثبوت وادلوام يف ذا، واحلدوث يف   ذكل.آ ما امسية هذا وفعلية ذاك، فل 

آ ما )امنا حنن مس هتزؤن( فاعمل! انه مل يعطف، اذ الوصل امنا هو ابلتوسط بني كامل التصال وكامل الانقطاع. 

ر جبهة آ خرى، وهو من  مع ان هذه امجلةل بدٌل جبهة وتأ كيد جبهة وهام من كامل التصال، وجواُب سؤاٍل مقدَّ

لب.. آ ما وجه التأ كيد ويقرب منه البدل فهو: ان مأ لها كامل الانقطاع خلربية اجلواب وانشائية السؤال يف ال غ

اّن معمك(.. وآ ما وجه اجلوابية للسؤال املقدر فك ن  اهانة احلق وآ ههل فيكون تعظامي للباطل وآ ههل وهو مأ ل )اإ

ما انمت يف مذههبم او لمذهب  ش ياطيهنم يقولون هلم: "ان كنمت معنا ويف مسلكنا مفا ابلمك توافقون املؤمنني؟ فاإ

منا حنن مس هتزؤن( فرصحوا ابهنم ليسوا من الاسالم يف شئ، وآ شاروا روا جميبني بـ )اإ  لمك" فاعتذر

--- 
1
 .تأ كيد بال آ منا( اى يف ال ية: )قالوا  

#109 

حبرص )امنا( اىل اهنم ليسوا مذبذبني بال مذهب معلوم، وابمسية )مس هتزؤن( اىل ان الاس هتزاء شأ هنم وصفهتم. 

 جلد.ففعلهم هذا ليس اب

ما عىل )منا حنن  وآ ما مجةل )هللا يس هتزئ هبم( فاعمل! اهنا مل توصل بسوابقها بل فصلت فصال؛ ل هنا لو عطفت فاإ

ما عىل )قالوا( وهو يقتيض ان تكون هذه  ـ )اان معمك(.. واإ مس هتزؤن( وهو يقتيض ان تكون هذه آ يضاً تأ كيداً ل

ما عىل )قالوا( وهو يقتيض ان  تكون هذه آ يضًا مقيدة بوقت اخللوة مع ان اس هتزاء هللا آ يضًا مقول هلم.. واإ

ما عىل )اذا لقوا( وهو  ما عىل )اذا خلوا( وهو يقتيض ان تكون هذه من تمتة صفة تذبذهبم.. واإ ابدلوام.. واإ

. مع ان ال ول لبيان العمل، والثاين للجزاء، واللوازم ابطةل، فالوصل  ًَ يس تلزم ان يكون الغرض مهنام واحدًا

فمل يبق الا ان تكون مس تأ نفة جوااًب لسؤال مقّدر. مث ان يف هذا الاس تيناف امياًء ورمزًا اىل ان  ليصح.

ن هذا معهل؟".  ش ناعهتم وخباثهتم بلغت درجة جترب روح لك سامعٍ وراٍء ان يسأ ل بـ"كيف جزاء مر
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ني معهم، اشارة اىل ترشيف مث ان الافتتاح بلفظة )هللا( مع ان ذهن السامع اكن منتظرًا لتلقي مقابةل املؤمن

املؤمنني وترمحه علهيم، اذ قد قابل بدل عهنم.. وآ يضاً رمز اىل زجرمه؛ اذ ليُس هتزآ  مبن استناده بعاّلم الغيوب.. 

وآ يضاً امياء ابلقتطاع وعدم النظر اىل تقرر اس هتزاهئم اىل ان اس هتزاءمه اكلعدم ابلنظر اىل جزائه.. مث ان التعبري 

للمشالكة يف الصحبة، وللرمز اىل ان الناكية  -اذلي ليليق بشأ نه تعاىل  - تعاىل معهم ابلس هتزاء عن ناكايت هللا

جزاء لالس هتزاء ونتيجة ولزمة هل، مع آ ن املراد لزم الاس هتزاء، آ عين التحقري.. وآ يضاً امياء اىل ان اس هتزاءمه 

ظن انه يس هتزئ بك مع انك تراه اكجملنون تريد ان اذلي ل يفيد بل يرض عني اس هتزاء هللا تعاىل معهم؛ مكن ي

 يتلكم ولو بش متك لتضحك منه، فاس هتزاؤه بعض اس هتزائك.

مث يف )يس هتزئ( مضارعا مع ان السابق )مس هتزؤن( امس فاعل اشارة اىل ان ناكايت هللا تعاىل وحتقرياته تتجدد 

تأ ثريه بل قد يعدم. وذلا قيل رشط الاحساس علهيم ليحسوا ابل مل ويتأ ثروا به؛ اذ ما اس متر عىل نسق يقّل 

 الاختالف.
#110 

آ ما )وميدمه يف طغياهنم يعمهون( آ ي توسلوا بأ س باب الضالةل وطلبوها فأ عطامه هللا تعاىل.. ففي لفظ "ميد" 

 رمز اىل رد الإعزتال، ويف تضّمن "ميد" لالس متداد امياء اىل رّد اجلرب، آ ي اختاروا بسوء اختيارمه واس متدوا،

فأ مّدمه هللا تعاىل وآ رىخ عناهنم.. ويف اضافة الطغيان اىل "مه" آ ي ان هلم فيه اختيارًا رمز اىل رد عذرمه 

ابجملبورية.. ويف الطغيان اشارة اىل ان رضرمه متعد اس تغرق احملاسن اكلس يل وهدم آ ساس الكاملت فمل يبق 

 ارة اىل انه لمسكل هلم وليس هلم مقصود معني.الّ غثاء آ حوى. و) يعمهون( آ ي: يتحريون ويرتددون. وفيه اش

*** 
#111 

هُتُمْ  حِبرْت جِتارر ى فرام رر ر اِبلْهُدر الرةلر ُوا الضَّ ر ينر اْشرتر ِ رئِكر اذلَّ  ُاول

ما اكنُوا ُمهْترِدينر   11ور
 اعمل! ان وجه نظمها بسابقهتا هو:

الية مؤثرة. وختصيص اسلوب التجارة ان هذه ال ية فذلكة واجامل للتفاصيل السابقة، وتصوير لها بصورة ع

 للمتثيل، ل جل ان اخملاطبني يف الصف ال ول قد ذاقوا حلو التجارة ومّرها برحليت الصيف والش تاء.

ووجه املناس بة هو آ ن نوع البرش ُارسل اىل ادلنيا ل للتوطن فهيا، بل ليتّجروا يف رآ س ماهلم من الاس تعدادات 

 يف غاّلهتا. والقابليات لّيرعوا مث يترصفوا

 مث ان وجه النظم بني مجل هذه ال ية هو:

اهنا ترتبت ترتبا فطراّيً سلساً عىل نسق اسلوب المتثيل وهو هذا: ان اتجراً مغبوان خمذولً آ عطي هل رآ ُس ماٍل 
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غاٍل فاشرتى به السموم وما يرضه، فترصف فيه، فمل يرحب ومل يفد؛ بل آ لقاه يف خسارة عىل خسارة، فأ ضاع 

 ماهل، مث آ ضل الطريق؛ حبيث ل يس تطيع ان يرجع.رآ س 

 آ ما نظم هيئات مجةل مجةل:

شارة اىل آ ن من شأ ن لك سامع اذا مسع تكل  فلفظ )اولئك( موضوع لحضار احملسوس البعيد: آ ما الإحضار فاإ

يتشفّى الغيظ اجلناايت املذكورة ان حيصل شيئاً فشيئاً يف قلبه نفرة وغيظ يتشدد تدرجياً حبيث يريد ان يرامه ل 

مهنم، ويقابلهم ابلنفرة والتحقري.. وآ ما احملسوس ية فرمز اىل آ ن التصاف هبذه الاوصاف العجيبة جيّسمهم يف 

جنرار املعصية اىل  اذلهن حىت صاروا حمسوسني نصب اخليال. ومن احملسوس ية رمز اىل عةل احلمك بَس اإ

طريق احلق، ذهبوا اىل حيث ليرجعون، فاذلهاب يف املعصية.. وآ ما الُبعدية فاشارة اىل شدة بُعدمه عن ال

 آ يدهيم دون الإايب.
#112 

ِفقر ان يصري آ ساساً ومسلاك مير عليه  ثر وطر شارة اىل ان هذا نوع من التجارة جعيب خبيث حتدَّ ولفظ )اذلين( اإ

 انس؛ اذ قد مر ان املوصول اشارة اىل احلقائق اجلديدة اليت اخذت يف الانعقاد.

وا( اشارة اىل رد اعتذارمه بـ "ان فطرتنا هكذا". فك ن القرآ ن الكرمي يقول هلم: ل!. ولقد آ عطاَك ولفظ )اشرت 

هللا آ نفاسر العمر رآ سر ماٍل، وآ ودع يف روحمك اس تعداد الكامل، وغرس يف وجدانمك نواة احلقيقة ويه الهداية 

لعاجةل واملنافع ادلنيوية فاخرتمت بسوء اختيارَك الذلائذ ا -بل برتكها  -الفطرية لتشرتوا السعادة فاشرتيمت بدلها 

 مسكل الضالةل عىل مهنج الهداية، فافسدمت الهداية الفطرية، وضيعمت رآ س مالمك.

ولفظ )الضالةل ابلهدى( فيه اشارة اىل اهنم خَسوا خسارة عىل خسارة. اذ كام خَسوا ابلضالةل؛ كذكل 

 خَسوا برتك النعمة العظمية اليت يه الهداية.

مع اهنم كام قد خَسوا فقد آ ضاعوا رآ س املال  -آ ما مجةل )مفا رحبت جتارهتم( فاعمل! ان يف ختصيص نفي الرحب 

اشارة اىل من شأ ن العاقل ان ليقدم عىل جتارة لرحب فهيا، فضاًل عام فهيا خسارة واضاعة رآ س املال..  -آ يضاً 

ا يف جتارهتم" اشارة اىل ان جتارهتم هذه جبميع آ جزاهئا ولك مث يف اس ناد الفعل اىل التجارة مع ان ال صل "مفا رحبو 

آ حوالها وقاطبة وسائطها ل فائدة فهيا ل جزئيًا ول لكيا؛ ل كبعض التجارات اليت ليكون يف حمصلها وفذلكهتا 

رحب، ولكن يف آ جزاهئا فوائد، ولوسائط خدمهتا اس تفادات.. آ ما هذه فرّش حمض ورضر حبت. ونظري هذا 

" بدل "انم يف الليل"؛ اذ ال ول يفيد ان ليهل آ يضا ساكن وساكت اكلنامئ ل حيّرِك ليلته شئ الا رْيهُلُ س ناد "انمر ل

جه طارق.  ول ميّوِ

وآ ما مجةل )وما اكنوا همتدين( آ ي كام خَسوا وآ ضاعوا املال؛ كذكل قد اضلوا الطريق، فرتش يح وتزيني كسابقهتا 

رمز خفّي اىل "هدى للمتقني" يف رآ س السورة. ك نه يقول: اعطى القرآ ن ل سلوب "اشرتوا".. وآ يضًا فهيا 
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 الكرمي الهداية مفا قبل هؤلء.

*** 
#113 

ْوهلرُ  ا حر ْت مر اءر ا ارضر راً فرلرمَّ ترْوقردر انر ي اس ْ ِ رثرِل اذلَّ ثرلُهُْم مكر  مر

كرهُْم يِف ُظلاُمٍت ليُْبرِصُون   تررر بر هللا ِبنُوِرمِهْ ور هر يٌ  مُصٌّ   11ذر  بمُْكٌ مُعْ

ْم ِمنر    19فرهُْم ل يرْرِجُعونر    اهِنِ هُْم يِف اذر اِبعر لُونر ارصر عر ْ برْرٌق جير ْعٌد ور رر امِء ِفيِه ُظلاُمٌت ور ٍِّب ِمنر السَّ ي ارْو كرصر

ِفرِينر    هللا ُمِحيطٌ اِبلْاكر وِت ور رر الْمر ذر اِعِق حر ور  11الصَّ

مهُْ  ارر ُف اربْصر ْطر ُق خير ْ ُد الرْبر ر عرلرهْيِمْ يراكر ا ارْظملر ِاذر ْوا ِفيِه ور شر رهُْم مر اءر ل   لُكَّام ارضر

اِرمِهْ ِانَّ هللا اربْصر ْمِعهِْم ور بر بِسر هر ر اءر هللا ذلر رْو شر ل  قراُموا ور

 24عرىل لُكِّ يْشٍء قرديٌر  
عمل! ان آ ساس اجعاز القرآ ن الكرمي يف بالغة نظمه. وبالغة النظم عىل قسمني:  اإ

 وقسم اكحلةّل:قسم اكحللية 

فال ول: اكلل لئ املنثورة والزينة املنشورة والنقش املرصع. ومعدنه اذلي يتحصل منه هو تويّخ املعاين النحوية 

ذابة اذلهب بني آ جحار فضة. ومثرات هذا النوع يه اللطائف اليت تعهد بياهنا فن  احلرفية فامي بني اللكم، اكإ

 املعاين..

وحةل فاخرة قّدت من اسلوب عىل مقدار قامات املعاين، وخيطت من قطعات والقسم الثاين: هو لكباس عال 

خيطًا منتظامً فيلبس عىل قامة املعىن آ و القصة آ و الغرض دفعة. وصناع هذا القسم واملتكفل به فن البيان.. 

ن يف المتثيل ومن آ مه مسائل هذا القسم المتثيل. ولقد آ كرث القرآ ن الكرمي من المتثيالت اىل ان بلغت ال لف؛ ل  

رسًا لطيفًا وحمكة عالية؛ اذ به يصري الومه مغلواًب للعقل، واخليال جمبورًا لالنقياد للفكر، وبه يتحول الغائب 

حارضًا، واملعقول حمسوسًا، واملعىن جمسامً، وبه جيعل املتفرق مجموعًا، واخملتلط ممزتجا، واخملتلف متحدًا، 

شئت التفصيل فاس متع معي ملا يرتمن به صاحب دلئل الاجعاز يف  واملنقطع متصال، وال عزل مسلّحا. وان

آ رسار بالغته 
1

 ؛ حيث قال:

--- 
1
مبرص  1109هـ(. طبع عدة طبعات مهنا يف مطبعة الاس تقامة س نة 011ارسار البالغة لعبد القاهر اجلرجاىن )املتويف   

 من الطبعة املذكورة. 129صوكتب حواش يه الاس تاذ امحد مصطفى املراغي، والفصل املذكور هو يف 

#114 
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 فصل يف مواقع المتثيل وتأ ثريه

اعمل! ان مما اتفق العقالء عليه: ان المتثيل اذا جاء يف آ عقاب املعاين آ و برزت يه ابختصار يف معرضه، ونقلت 

عن صورها ال صلية اىل صورته،كساها اهبًة، وكس هبا منقبًة، ورفع من آ قدارها، وشب من انرها، وضاعف 

اها يف حتريك النفوس لها، ودعا القلوب الهيا، واستثار لها من آ قايص ال فئدة صبابة ولكفًا، وقَس الطباع عىل قو 

 آ ن تعطهيا حمبة وشغفًا.

لف، وآ جلبر للفرح،  ، وآ هزَّ للِعْطف، وآ رسعر لالإ ، وآ نبلر يف النفوس وآ عظمر فان اكن مدحًا اكن آ هبيى وآ خفمر

بر شف ، وآ غلبر عىل املمتدح، وآ وجر اعة للامدح، واقىض هل بغّر املواهب واملناحئ، وآ سرير عىل ال لسن واذكرر

.  وآ وىل ابن تعلقه القلوب وآ جدرر

. ه احدَّ ، وحدُّ ع، ووقعه آ شدَّ ، وِميسمه آ ذلر ه آ وجعر سُّ ًَ اكن مر ن اكن ذمْا  واإ

، وبيانه اهبرر. ، وسلطانه اقهرر ن اكن جحاجًا اكن برهانه انورر  واإ

ن اكن افتخارًا اك .واإ ، ولسانه آ دلَّ ، ورشفه اجدَّ  ن شأ وه ابعدر

، ويف ُعقرد  ، وللسخامئ اسّل، ولغرب الغضب افلَّ ، وللقلوب آ خلبر ن اكن اعتذارًا اكن اىل القلوب اقربر واإ

ن اكن وعظاً اكن آ شفى للصدر، وادعى اىل الفكر، وآ بلغ يف التنبيه  . واإ ، وعىل حسن الرجوع آ بعثر العقود انفثر

يل الغياية والزجر، وآ جدر بأ   ْ ، ويبرص الغاية، ويربئ العليل، ويشفي الغليل... وهكذا احلمك اذا  (1)ن جير

 اس تقريت فنون القول ورضوبه، وتتبعت آ بوابه وشعوبه. )انهتيى(..

 مث ان يف ال ايت ال تية دلئل اجعاز وارسار بالغة فذكرانها هنا ملناسبهتا ملسائل املقدمة ال تية.

 م املدح ما ذكره القرآ ن الكرمي يف وصف الصحابة من:مفثال المتثيل يف مقا
( الغياية: ضوء شعاع الشمس، قعر البرئ، ولك ما آ ظل الإنسان اكلسحابة والغربة.1)  

#115 

اعر( رَّ ترْغلرظر فراس تروى عرىل ُسوِقهِ يُْعِجُب الزُّ هُ فراس ْ رر ْطئرُه فرازر جر شر ْرعٍ ارْخرر يِل كرزر رلهُْم يِف اْلجْنِ ث مر  ..نظائره وقس  (1))ور

 ويف مقام اذلم:

رلْهرْث( رلْهرْث آ و تررْتْكه ي ِمل عرلريه ي ْ ِْب ان حتر رثرِل اْللكر ثرهُلُ مكر رل) و   (2))فرمر ث رثرلِ  حيملوها مل مث التورية مُحّلوا اذلين مر  مكر

ِملُ  احِلامرِ  ْ لْنرا ِاانَّ )  و   (3)(آ سفاراً  حير عر ُحونر  فرهُمْ  اْلْذقرانِ  ِاىلر  فرهِيير  ارْغالرلً  ارْعنراِقهِمْ  يف جر  .وقس  (4)(ُمْقمر

 ويف مقام الاحتجاج والاس تدلل:

رثِل اذلي  رُل اذلين كفروا مكر ث يٍِّب ِمن السامِء فيه ُظلاُمٌت اىل آ خره و ومر رلهم مكثل اذلي اس تروقردر انرًا( و )او كرصر ث )مر

رْنِعق مبا ل يسمع الّ دعاءً ونداًء(  (6)(بيتاً  اختذْت  العنكبوِت  مكثلِ  اولياءر  هللا دون ِمن اختذوا اذلين مثل) و  (5)ي
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رها آ وديةٌ  فسالْت  ماءً  السامء من آ نزل) و   حليةٍ  ابتغاءر  النار يف عليه يوقدون ومما رابياً  زبداً  الس يلُ  فاحمتلر  بقردر

ردٌ  متاع آ و ب بر ) و  (7)(ِمثهُْل  زر ر رشاِكسون رشاكءُ  فيه رجالً  مثالً  هللا رضر لرام ُجالً ور ُمت ُجلٍ  سر  يس تواين هل ِلرر

 .عليه وقس  (8)(مثال

قَّ  -وان مل يسّم افتخاراً  -ونظري مثال الافتخار  ُروا هللا حر لهية قوهل تعاىل: )وما قردر بيان عظمته تعاىل وكاملته الإ

ُته يومر القيامةِ والسمواُت مطواّيٌت ِبيرِمينِهِ س بحانه و  يعاً قرْبضر  .عليه وقس  (9)تعاىل عام يرشكون(قرْدِره وال رُض مجر

 ومثال المتثيل يف مقام الاعتذار ليوجد الا حاكايت آ هل ال عذار الباطةل لالحتجاج علهيم كقوهل:

اٌب( ريننا وبينك ِحجر ْقٌر وِمْن ب  ...وقس  (10))وقالوا قُلُوبُنا يف اكنّة مما تدعوان اليه ويف اذاِننا ور

 ومن الشعر:

ُبوا ارنَّ رر  س ر ْ ذبُوحًا ِمنر اْللرمِ لحتر ٌب          فرالّطرْيُ يرْرقُُص مر رر  ْقِِص بيْنرمُكْ طر
 .21( سورة الفتح: 1)

 .111( سورة الاعراف: 2)

 .9( سورة امجلعة: 1)

 .9( سورة يس: 0)

 .111( سورة البقرة: 9)

 .01( سورة العنكبوت: 1)

 .11( سورة الرعد: 1)

 .21( سورة الزمر: 9)

 .11 ( سورة الزمر:1)

 .9( سورة فصلت: 14)
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 ومثاهل من الوعظ يف وصف نعمي ادلنيا ما ذكره القرآ ن الكرمي من:

يُج فرتيــه ُمْصفّراً مث يكون ُحطامًا( ربراتُه مث هير ل هللا ان تررر  َآلرم) و   (1))مكثل غرْيٍث آ جْعربر الكفار ن  السامءِ  ِمن انزر

لكه ماءً  ْرعا بهِ  جُ خُيِر  مث ال رِض  يف ينابيعر  فرسر ْضنا ِاانّ ) و  (2)(آ لوانُه ُمختلفاً  زر رر  وال رِض  السمواِت  عىل ال مانةر  عر

رنْير  واجلبالِ  ا آ نْ  فأَب ِملهْنر ْ لرها ِمهنا وآ شفقنر  حير ر نسانُ  ومحر
ِ
نه ال

ِ
لُوماً  اكنر  ا ُولً  ظر  عىل القرآ نر  هذا آ نزلْنا لو) و  (3)(هجر

برلٍ  عاً  خاِشعاً  لرآ يترهُ  جر ّدِ يرةِ  نمِ  ُمترصر ش ْ ررْضهُِبا الامثالُ  وتكِلر  هللا خر َّهُم للناِس  ن ل رعر رترفركَّرونر  ل رهُمْ ) و  (4)(ي ال  عرن فرمر

رٌ  كر هُنم _  ُمْعرِِضنير  الترْذِكِرةِ  ُ رنِْفرةٌ  محر ْت  _ ُمست رة ِمن فررَّ رهُمْ  يُنِفقونر  اذلين مثل) و  (5)(قرْسور  سبيل يف َآموال

رثلِ  هللا بةٍ  مكر رْت  حر ْبعر  ارنْبرت بَّة مائةُ  ُسنْبةل لكِّ  يف س نابلر  س ر نَّة مكثل) و  (6)(حر بْوة جر  .. (7)(وابل ارصاهبا ِبرر

 ويف احباط العمل الصاحل ابليذاء والرايء:
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ره الكِ  راِت وَآصاب َّمر يٍل وَآْعناٍب جتري من حتهتا ال هناُر هل فهيا ِمن لّكِ الث ُدَُك آ ن تكون هل جنٌة ِمن خنر دُّ َآحر رور ُ )َآي ربر

قرْت( ر عصاٌر فيه انٌر فاْحرتر ا اإ فاء فأ صاهبر مْ  كرفرروا اذلينر  مثلُ )و  (8)وهل ُذريٌة ُضعر ِ هّبِ مادٍ  اعاملُهم ِبرر  به اش تدْت  كررر

رقِدرونر  عاصٍف  يومٍ  يف الرحيُ  بوا ِمام لي  . (9)(البعيدُ  الضاللُ  هو ذكل يشءٍ  عرىل كرس ر

 ومثاهل من طبقات الالكم يف مقام الوصف:

ْوعاً آ و كرهًا قرالتا َآتريْنا طائِعني( )مثَّ  رض ائتيا طر  اي قيلر ) و  (10)اس توى اىل السامِء ويه دخاٌن فقالر لها ولل 

ك ابلرعي آ رُض   للقومِ  بُعداً  وقيلر  اجلُوديّ  عىل واس توْت  ال مر وقُيِضر  املاء وغيضر  اقلعي سامءُ  واي ماءر

رمْ ) و  (11)(الظاِلمني بر  كيفر  تررر  ارل ر رالً  هللا رضر ث برةً  لكمةً  مر ّيِ رةٍ  طر جر برةٍ  كرشر ّيِ  _ السامء يف وفرُعها اثبتٌ  اصلُها طر

ذنِ  ِحنيٍ  لكَّ  ُآلُكرها تُؤيت
ِ

ا اب هّبِ رها ال رِض  فوقِ  ِمن اجُتثَّْت  خبيثةٍ  كشجرةٍ  خبيثةٍ  لكمةٍ  ومثلُ ) و  (12)(رر ال  ِمن مر

 .. (13)(قررارٍ 
 .24( سورة احلديد: 1)

 .21( سورة الزمر: 2)

 .12( سورة الاحزاب: 1)

 .21( سورة احلرش: 0)

 .91، 94، 01( سورة املدثر: 9)

 .211( سورة البقرة: 1)

 .219( سورة البقرة: 1)

 .211( سورة البقرة: 9)

 .19( سورة ابراهمي: 1)

 .11( سورة فصلت: 14)

 .00( سورة هود: 11)

 .29، 20( سورة ابراهمي: 12)

 .21( سورة ابراهمي: 11)
#117 

 من الشعر:و 

 (1)والليل جتري ادلراري يف جمرته       اكلروض تطفو عىل هنر ازاهريه

يف لٍك مهنا  -اعمل! ان يف لك آ ية من هذه ال ايت المتثيلية طبقاٍت ومراتبر وصوراً وآ ساليبر متنوعة. لٌك مهنا 

وب اذلهب، مث نقش هتا كفيل وضامن لطائفة من احلقائق. وكام انك اذا آ خذت قوارير من فضة وزيّنهتا بذ -

، مث صرّيهتا ذوات نور دراج  (2)جبواهرر  لك يف كذكل زينة؛ وانواعر  حسن طبقات فهيا ترى  (3)"الكرتيق" ابإ
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 ك ن مقامات اىل رموز وُمّدت اشارات رشعت قد المتثييلّ  ال سلوب اىل ال صيلّ  املقصد من ال ايت تكل من

 اللكامت جوامع من اللكامت تكل صارت حىت وحصة وانً ل لكٍ  من وآ خذ املراتب عىل تدحرج املقصد آ صل

 .اجلوامع مجع من بل

 فصـل ومقدمــة

ياٍت بواسطة صور  اعمل! ان املتلكم كام يفيد املعىن مث يُْقِنع العقل بواسطة ادلليل؛ كذكل يلقي اىل الوجدان حس ِّ

غ ما اس تفاد منه العقل والوجدان معًا، فكام المتثيل فيحرك يف القلب امليل آ و النفرة وهييُئه للقبول. فالالكم البلي

يتداخل اىل العقل يتقطر اىل الوجدان آ يضا. واملتكفل لهذين الوهجني المتثيُل؛ اذ هو يتضمن قياساً وينعكس 

َّل. كام تقول يف رئيس ياكبد البالاي لراحة  به يف مرآ ة املمثل القانون املندمج يف املمثل به. فك نه دعوى مدل

رد، وخترّض من حتته ال ودية(.رعيته: )اجل   بل العايل يتحّمل مشاّق الثلج والربر

مث ان آ ساس المتثيل هو التشبيه. ومن شأ ن التشبيه حتريك حّس النفرة آ و الرغبة آ و امليالن آ و الكراهية آ و 

و التلطيف اىل احلرية آ و الهيبة؛ فقد يكون للتعظمي آ و التحقري آ و الرتغيب آ و التنفري آ و التشويه آ و الزتيني آ  

 آ خره... فبصورة ال سلوب يوقرظ الوجدان وينبَّه احلسُّ مبيٍل آ و نفرة.
 هـ.111( قائهل ابن النبيه املرصى يف مدح الايوبيني تويف س نة 1)

 ( ذوات انوار )ش(.2)

 ( الكهرابء.1)
#118 

قصد وانتشاره لريتبط به. ومن ال ّول مث ان مما حيّوِج اىل المتثيل معق املعىن ودقته ليتظاهر ابلمتثيل، آ و تفّرق امل

متشاهبات القرآ ن الكرمي؛ اذ يه عند آ هل التحقيق نوع من المتثيالت العالية وآ ساليب حلقائق حمضة 

ومعقولت رصفة؛ ول ن العوام ليتلقون احلقائق يف ال غلب الّ بصورة متخيةل، ول يفهمون املعقولت الرصفة 

ْرِش(الّ بأ ساليب متثيلية مل يكن  توى عرىلر الْعر  .آ فهاهمم ومراعاة اذهاهنم لتأ نيس  (1)بّد من املتشاهبات كـ )ِاس ْ

مة لبيان اجعاز القرآ ن الكرمي ثنيت عرشة  -فامي مىض من الزمان  -مث اين اس تخرجت  من اّس ارساس البالغة مقّدِ

 املسائل تكل تلخيص انسب - عةً دف - هنا المتثيلية ال ايت هذه ذكرت وملا . (2)مسأ ةل. لك مهنا خيط حلقائق

 :التوفيق وابهلل فنقول

 املسأ ةل ال وىل:

ان منشأ  نقوش البالغة امنا هو نظم املعاين دون نظم اللفظ كام جرى عليه اللفظيون املتصلفون، وصار حب 

 وحرص غة،البال وارسار الاجعاز دلئل يف  (3)اللفظ فهيم مرضاً مزمناً اىل ان رد علهيم عبد القاهر اجلرجاين

 .حصيفة مائة من آ كرث معهم املناظرة عىل
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ونظُم املعاين: عبارة عن تويخ املعاين النحوية فامي بني اللكامت. اي اذابة املعاين احلرفية بني اللكم لتحصيل 

فاكر واحلس يات امنا هو نظم املعاين. ونظم  النقوش الغريبة. وان آ معنت النظر لرآ يت ان اجملرى الطبيعّي لل 

اين هو اذلي يش ّيد بقوانني املنطق.. وآ سلوب املنطق هو اذلي يتسلسل به الفكر اىل احلقائق.. والفكر املع

الواصل اىل احلقائق هو اذلي ينفذ يف دقائق املاهيات ونس هبا.. ونسب املاهيات يه الروابط للنظام ال مكل.. 

ف للُحسن اجملرد اذلي هو منبع لك حسن..  در واحلسن اجملرد هو الروضة ل زاهري والنظام ال مكل هو الصر

البالغة اليت تسمى لطائف ومزااي.. وتكل اجلنة املزهرة يه اليت جيول ويتزّنه فهيا البالبل املسّماة ابلبلغاء 

وعشاق الفطرة.. واولئك البالبل نغامهتم احللوة اللطيفة امنا تتودل من تقطيع الصدى الروحاين املنترش من 

 آ انبيب نظم املعاين.
 .90( سورة الاعراف: 1)

 .الاساليم الصيقل - (( املقصود املقاةل الثانية من كتاب )حماكامت "عقلية"2)

ـ / 011( )ت 1) جمدلات( اجعاز  1جمدل( املقتصد ) 14م( ِامام يف اللغة والبالغة، هل مصنفات مهنا: كتاب املغين )1419ه

 القرآ ن، املفتاح، دلئل الاجعاز، ارسار البالغة.
#119 

واحلاصل: ان الاكئنات يف غاية البالغة قد آ نشأ ها وآ نشدها صانُعها فصيحًة بليغة، فلك صورة ولك نوع مهنا 

ه حاز  -ابلنظام املندمج فيه  - معجزة من معجزات القدرة. فالالكم اذا حذا حذو الواقع، وطابق نظُمه نظامر

ه اىل نظم اللفظ وقعر يف  ن توجَّ  التصنع والرايء ك نه يقع يف آ رض ايبسة ورساب خادع.اجلزاةل حبذافريها. والّ فاإ

 والَّس يف الاحنراف عن طبيعة البالغة انه:

لركة  ملا اجنذب واس تعرب العجم جباذبة سلطنة العرب صارت صنعة اللفظ عندمه امّه، وفسد ابلختالط مر

ّي اليت يه آ ساس بالغة القرآ ن الكرمي، وتلون معكس آ ساليب القر  آ ن الكرمي؛ وامنا معدهنا من الالكم املرُضر

" ومزاهجم. فاس هتوى حب اللفظ كثري من املتأ خرين. يات قوم "ُمرضر  حس ّ

تذييل: تزيني اللفظ امنا يكون زينة اذا اقتضته طبيعُة املعاين. وشعشعة صورة املعىن امنا تكون حشمًة هل اذا 

اُد املقصود. ولطافة التشبيه امنا تكون بالغة َآِذن به املأ ل. وتنوير الاسلوب امنا يكون جزاةل اذا ساعده اس تعد

اذا تأ ّسست عىل مناس بة املقصود وارتىض به املطلوب. وعظمُة اخليال وجولنُه امنا تكون من البالغة اذا مل 

تؤمل احلقيقةر ومل تثقل علهيا ويكون اخليال مثال للحقيقة متسنبال علهيا. وان شئت ال مثةل اجلامعة لتكل الرشائط 

 ك بتكل ال ايت المتثيلية املذكورة.فعلي

 املسأ ةل الثانية:

ان السحر البياين اذا جتىل يف الالكم صرّي ال عراض جواهرر واملعاينر آ جساما وامجلادات ذواِت آ رواح 
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، فيوِقع بيهنا حماورة قد تنجّر اىل اخملامصة، وقد تُوصل اىل املطايبة فرتقص امجلادات يف نظر  والنبااتِت عقالءر

 يال. وان شئت مثال فادخل يف هذا البيت.اخل 

ْدِري الْيرأُْس يف صر اُل ور ْطهِلِ        فرترْخترِصُم ال مر ِت مر ْ ْخالرُف ِمْن حتر
ِ
 (1)يُنراِجيين ال

 او اس متع معاشقة الارض مع املطر يف:

 .221قىل... ص( ويف ديوان ابن املعزت: جتاذبىن الاطراف ابلوصل وال11(لإبن املعزت )دلئل الاجعاز ص1)
#120 

ْشفر الُرضاب ُه رر اءر ترْرُشُف مر رْيِه       ور ىكَّ اْلْرُض غرْيبرترُه ِال رشر  (1) ت

فهذه الصورة امنا تسنبلت عىل تصّوت ال رض اليابسة بزنول املطر بعد تأ خر. ولبد يف لك خيال من نواة من 

قيقة، واّل اكنت بالغته اخليالية خرافة بال احلقيقة نظري هذا املثال، ولبد يف زجاجة لك جماز من رساج احل 

 عرق ل تفيد اّل حرية.

 املسأ ةل الثالثة:

اعمل! ان كامل الالكم وجامهل وُحلته البيانية ابسلوبه. واسلوبه صورة احلقائق وقالب املعاين املتخذ من قطعات 

اف" راءة خيايّل؛  (2) الاس تعارة المتثيلية. وك ن تكل القطعات "س ِيُموُطوْغرر  .وحديقهتا جنهتا "المثرة" لفظ اكإ

 يف والانعاكسات ال ش ياء، بني املناس بات رسّ  عىل مؤسسة المتثيالت ان مث .احلرب معركة "ابرز" ولفظ

خطار امورًا؛ امور واخطار الاكئنات، نظام ا النخةل ابناء ذهن يف الرثاي يف الهالل رؤية اكإ  ابلقدم ال بيض غصهنر

ىت) التزنيل ويف .(3)  العنقود بتديل املتقوس  .(4) ( القدمي اكلُعرُجون عادر  حر

مث ان فائدة اسلوب المتثيل كام يف ال ايت املذكورة يه: ان املتلكم بواسطة الاس تعارة المتثيلية يُظهر العروق 

قل اليه العميقة، ويوصل املعاين املتفرقة. واذا وضع بيد السامع طرفًا امكنر هل ان جيّر البايق اىل نفسه، وينت

اىل متامه. مفن مِسع من اجلوهرّيِ ما قال  -ولو مع ظلمة  -بواسطة التصال، فربؤية بعٍض يتدرج شيئًا فشيئًا 

يف وصف الالكم البليغ: "الالكم البليغ ما ثقبته الفكرُة".. ومن اسمّخار ما قال فيه: "ما ُطبخ يف مراجل العمل".. 

رْبك املعىن" ينتقل اىل متام املقصد مبالحظة الصنعة.ومن امجلَّال ما قال فيه: "ما اخذتر طخ ترُه يف مر ْ  طامه وارخنر

مث ان احلمكة يف تشلك الاسلوب يه: ان املتلكم ابرادته ينادي ويوقظ املعاينر الساكنة يف زوااي القلب ك هنا 

 حفاة عراة. فيخرجون ويدخلون اخليال، فيلبسون ما
 .1/211( للمتنيب يف ديوانه 1)

 كتابة املتحركة، اصلها: سيامنطوغراف مث اخترصت اىل سيامن.( ال 2)

 ( لعل الاس تاذ يقصد قول قيس بن خطمي:1)

 وقد لح يف الصبح الرثاي ملن رآ ى          كعنقود مالحيّه حني نّورا
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 او قول ابن املعزت:

 وارى الرثاي يف السامء ك هنا          قدم تبدت من ثياب حداد

 .11( سورة يس: 0)

#121 

جيدون من الصور احلارضة بسبب الصنعة آ و التوغل آ و ال لفة آ و ال حتياج، ول آ قل من لّفِ منديٍل من تكل 

الصنعة برآ سه، آ و الانصباغ بلون ّما. وما جتده يف ديباجة الكتب من براعة الاس هتالل من اظهر امثةل هذه 

 املسأ ةل.

. مث ان مراتب مث ان اسلوب الالكم قد يكون ابعتبار خيال اخملاطر  ب كام يف آ ساليب القرآ ن الكرمي فال تنسر

الاسلوب متفاوتة فبعضها ارّق من النس مي اذا رسى يرمز اليه هبيئات الالكم. وبعضها اخفى من دسائس 

نْ ) من  (1)احلرب ليشمه اّل ذو دهاء يف احلرب؛ اكستشامم الزخمرشي يي مر امر  حُيْ يِهر  الِْعظر ِمميٌ  ور   (2)(رر

ن" اسلوب  بأ لطف املسائل هذه مصداق فهيا تر املذكورة ال ايت يف فتأ مل شئت وان ."امليدان اىل يربز مر

ترترهُ " كتب كيف وانظر  (3)البوصرييَّ  الامامر  ُزرِ  شئت وان .وجه جر  :قوهل يف احلكمي ابسلوب  (4)"رر

ا حر ْمعر ِمْن عرنْيٍ قرِد اْمترَلْت          ِمنر الْمر ترْفرغِ ادلَّ اس ْ مور يرةر النَّدر الِْزْم مِحْ  ِرِم ور

رْسُجُدوا الّ ) :بقوهل  (5)ورمز اىل الاسلوب بلفظ امحلية. او اس متع هدهد سلامين كيف آ ومأ  اىل هندس ته  هلل ي

ي ِ رِج اذلَّ ْبءر  خُيْ اِت  يف الْخر مور  . (6)(والارِض  السَّ

 املسأ ةل الرابعة:

 اجزاؤه مصداقا ملا قيل:اعمل! ان الالكم امنا يكون ذا قّوة وقدرة اذا اكن 

اِل يُشري مر اكر الْجر لُكٌّ ِاىلر ذر اِحٌد           ور ُنكر ور حس ْ ىت ور  ِعبراراتُنا ش ر
هـ، تويف بعد رجوعه من مكة املكرمة 011( هو ابو القامس محمود بن معر بن محمد الزخمرشى جار هللا. ودل بزخمرش س نة 1)

مام عرصه يف اللغة والتفسري، هل919س نة    "الكشاف عن حقائق التزنيل " و "الفائق يف غريب احلديث " و هـ. اإ

 "املفصل يف النحو " و "اساس البالغة " وغريها.

 .19( سورة يس: 2)

هـ( محمد بن سعيد بن حامد بن عبدهللا البوصريي املرصي. شاعر، حسن ادليباجة، مليح املعاين، هل 119 - 149( )1)

 (.1/111الاعالم  1/299دة املشهورة بـ "بردة املدحي " )كشف الظنون ديوان شعر مطبوع، واشهر شعره الرب 

 ( وصفة طبية.0)

 ( ومعرفته املاء حتت الارض )الكشاف(.9)

 .29( سورة المنل: 1)
#122 
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ِره الغرضر اللكّيِ مع  ابن تتجاوب قيودات الالكم ونظمه وهيئته، ويأ خذ لٌك بيد ال خر ويظاهره، وميد لٌك بقردر

، مثراته اخل صوصية. ك ن الغرض املشرتك حوض يترشب من جوانبه الرطبة، فيتودل من هذه اجملاوبة املعاونةر

ل  من مجموع القرآ ن ل  ومهنا الانتظام، ومنه التناسب، ومنه احلسن وامجلال اذلايت. وهذا الَس من البالغة يتل 

هتم نفحٌة من س امي يف )الـم _ ذكل الكتاب لريب فيه هدى للمتقني( كام مسعتره مع  التنظري بقوهل: )ولِئ مس َّ

 . (1)عذاب ربك(

 املسأ ةل اخلامسة:

اعمل! ان غناء الالكم وثروته ووسعته هو انه كام آ ن آ صل الالكم يفيد آ صل املقصد؛ كذكل كيفياته وهيئاته 

ومقاما خلف ومس تتبعاته تشري وترمز وتلوح اىل لوازم الغرض وتوابعه وفروعه، فك منا ترتاءى طبقة بعد طبقة 

مقام. وان شئت مثال تأ مل يف )واذا قيل هلم لتفسدوا يف الارض( اىل آ خره. و)واذا لقوا اذلين آ منوا( اىل 

 آ خره، عىل الوجه املفَسَّ سابقا.

 املسأ ةل السادسة:

ة ومراتب اعمل! ان املعاين اجملتناة من خريطة الالكم املأ خوذة املنقوشة "بُفوُطْغراف" التلفظ عىل آ نواع خمتلف

متفاوتة. فبعضها اكلهواء حُيّس به وليُرى.. وبعضها اكلبخار يُرى ول يُْؤخذ.. وبعضها اكملاء يُؤخذ ولينضبط.. 

وبعضها اكلسبيكة ينضبط وليتعني.. وبعضها اكدّلّر املنتظم واذلهب املرضوب يتشخص، مث بتأ ثري الغرض 

الواحد احلالت الثالث. آ ل ترى انه اذا آ ثر آ مر خاريج يف  واملقام قد يتصلب الهوايئ. وقد تعتور عىل املعىن

وجدانك يهتيج قلُبك؟ فيثري احلس يات فيتطاير معاٍن هوائية فيتودل ميوٌل، مث يتحصل بعضها، مث يتشلك من 

ذكل البعض قسم، مث ينعقد من ذكل القسم بعض. ففي لك من هذه الطبقات يتوضع وينعقد البعض، ويبقى 

معلّقا مكعلقية بعض الصوت عند تشلك احلروف، والتنب عند انعقاد احلبوب. مفن شأ ن البليغ البعض ال خر 

مبقدار  -ان يفيد برصحي الالكم ما تعلق به الغرُض واقتضاه املقام، وطلبه اخملاطب. مث حييل الطبقات اُلخر 

 ات، وتلوحي مس تتبعاتعىل دلةل القيود، واشارة الفحوى، ورمز الكيفي -نس بة درجة القرب من الغرض 
.01( سورة الانبياء: 1)  

#123 

مياء آ طوار املتلكم. مث ان من تكل املعاين املعلقة معاين حرفية هوائية ليس لها  الرتاكيب، وتلميح ال ساليب، واإ

آ لفاظ خمصوصة، ول لها وطن معني بل اكلس يَّاح الس يَّار؛ قد يس ترت يف لكمة وقد يترشبه الكم وقد يتداخل 

ْعهُتا ُانىْث(يف قص ضر ر. اكلتحَس يف )ِايِن ور برابر  لرْيتر ) يف والتأ سف  (1)ة، فان عرصتر تقطَّ  .(اخل ..الش َّ

 حسن رشط ان مث .ذكل وغري والتفاخر والتعجب والتحري والتأ مل والاشارة واخلطاب والمتدح والاشتياق

 شئت وان .الاسايسّ  للغرض خدمهتا س بةن  عىل والاهامتم العناية تقس مي املزتامحة املعاين تكل بني املعارشة
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 .سابقاً  املرشوح الوجه عىل بنّي  مثال هنا اىل السورة رآ س مفن املسأ ةل لهذه مثالً 

 املسأ ةل السابعة:

يف  -اعمل! ان اخليال املندمج يف اسلوب لبد ان يتسنبل عىل نواة حقيقة، ويكون اكملرآ ة يف ان ينعكس به 

 ل املندرجة يف سلسةل اخلارجيات.القواننُي والعل -املعنوايت 

وفلسفة النحو اليت يه املناس بات املذكورة يف كتبه آ يضًا من هذا القبيل؛ كام يقال: الرفع للفاعل ل ن القوي 

 يأ خذ القوي. وقس عليه..

 املسأ ةل الثامنة:

 املعىن آ صل ريها،وغ "الباء"و "اىل" و "من" كـ معانهيا تعدد اليت احلروف ان عىل نّص   (2)اعمل! ان سيبويه

 املعىن فيصري جوفه، اىل وجيذبه معلقًا، معىن يترشب قد والغرض املقام ابعتبار لكن ليزول؛ واحد فهيا

 ال غلب يف املشرتك اللفظ ان عررف تأ مل اذا اللغة بفقه العارف ان وكذكل .ملسافره واسلوابً  صورة ال صيل

 امس ان حىت .يتعدد مث ..عرفية حقائق مهنا مث ..جمازات امهن مث ..تشبهيات وقع ابملناس بات مث واحد، معناه

 ينظر العلويَّ  العامل ان اىل ابلرمز  (3)آ يضاً  الشمس عىل يطلق املهنل، آ و البرص الواحد معناه الىت "العني"

 املرشف ال بيض اجلبل يف املنبع ذكل من يس يل الضياء هو اذلي احلياة ماء ان او هبا، السفيلِّ  العامل اىل

 ..!وقس
 .11( سورة آ ل معران: 1)

( هو معر بن عامثن، امام حناة البرصة، ودل ابلبيضاء من مدن شرياز نشأ  ابلبرصة ودرس النحو عىل اخلليل الفراهيدى، 2)

ورد بغداد فناظر امام حناة الكوفة الكساىئ حفمك ابنتصاره عليه، فأ سف وعاد اىل موطنه، وآ لف كتابه اذلى يعّد اصل 

 هـ.111ويف س نة النحو، ت

( والعني: عني الشمس، وعني الشمس: شعاعها اذلى ل تثبت عليه العني. وقيل: العني الشمس نفسها، يقال: طلعت 1)

 العني، وغابت العني. )لسان العرب لبن منظور(.
#124 

 املسأ ةل التاسعة:

والتصور البس يط: هو ان حيافظ  اعمل! ان آ عىل مراتب البالغة اذلي يُعِجز الارادةر اجلزئية والفكر الشخِصّ 

ويراعي وينظر املتلكم دفعًة نسب قيود الالكم وروابط اللكامت وموازنة امجلل اليت يُظهِر لٌك مع ال خر نقشًا 

متسلساًل اىل النقش ال عظم. حىت ك ن املتلكم اس تخدم عقول اىل عقهل اكلباين لقرص يضع ال جحار املتلونة 

 بني املشرتك اخلط يف  (1)بة من مناظرة وموازاة اللك مع اللك كـ"العني"بوضعية حتصل هبا نقوٌش غري 

 هدى فيه لريب الكتاب ذكل _ الـم) :تعاىل قوهل املسأ ةل هذه مسائل اظهر ومن ."الراشدين اخللفاء"
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 ..سابقا مسعت ما عىل (للمتقني

املقاصد اليت تتدىل عىل املقام وآ يضاً من آ س باب علّو الالكم آ ن يكون كشجرة النسب يتسلسل متناسال اىل 

والغرض.. وآ يضاً من آ س باب رفعة طبقة الالكم آ ن يكون مس تعداً لس تنباط كثري من الفروع والوجوه كقصة 

 موىس عىل نبينا وعليه السالم.

 املسأ ةل العارشة:

ه ممزتجة تتحد آ و اعمل! ان سالسة الالكم املنتجة للطافته وُحلْوه هو ان تكون املعاين واحلس يات املندجمة في

خمتلفة تنتظم؛ لئال تترشب اجلوانب قّوة الافادة والغرض، بل جيذب املركُز القّوةر من ال طراف.. وآ يضًا من 

 السالسة ان يتعني املقصد.. وآ يضًا منه ان يتظاهر ملتقى ال غراض.

 املسأ ةل احلادية عرشة:

كون الالكم حبيث يشري اىل املبادئ وادللئل، اعمل! ان سالمة الالكم اليت يه سبب حصته وقّوته يه: ان ي

ويرمز اىل اللوازم والتوابع، وبقيود املوضوع واحملمول وكيفياهتام يومئ اىل رد الاوهام ودفع الش هبات؛ ك ن لك قيد 

 جواب لسؤال مقّدر. وان شئت مثال فعليك بفاحتة الكتاب.
 

دآ  حبرف "العني" وقد اس تلهم بعض اخلطاطني نقشاً بديعاً اس تعمل ( من املعلوم ان اسامء اخللفاء الراشدين الاربعة تب1)

 فيه حرف "العني" مشرتاكً بني اسامهئم.
#125 

 املسأ ةل الثانية عرشة:

 اعمل! ان ال ساليب عىل ثالثة آ نواع:

 آ حدها:

، الاسلوب اجملرد، اذلي لونه واحد، وخاصته الاختصار والسليقية والسالمة والاس تقامة فهو آ ملس سوي

وحمل اس تعامهل املعامالت واحملاورات والعلوم ال لية. وان شئت مثال سلسًا منه فعليك بكتب الس ّيد 

 اجلرجاين.

 والثاين:

الاسلوب املزين، وخاصته الزتيني والتنوير، وهتييج القلب ابلتشويق آ و التنفري. واملقام املناسب هل اخلطابيات 

رهام. واذا حتّريت املثال املزيّن فادخل يف دلئل الاجعاز وارسار البالغة اكملدح واذلم وغريهام والاقناعيات ونظائ

 ترر فهيام جنااًن مزينة.
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 والثالث:

لهيات وال صول  الاسلوب العايل، وخاصته الشدة والقّوة والهيبة والعلوية الروحانية. ومقامه املناسب الإ

ـ " ن شئت مثال بيناً ومتثالً معِجزاً فعليك ب  القرآ ن" فان فيه ما ل عني رآ ت ول خطر عىل قلب بليغ..واحلمكة. واإ

 )انهتيى الفصل بتلخيص(.

*** 
#126 

 مث اعمل! ان مدار النظر يف آ يتنا هذه، ويه )مثلهم مكثل اذلي اس توقد( اخل..:

 آ ّوًل: نظمها بسابقها.. واثنيًا: النظم بني مجلها.. واثلثًا: نظم كيفية مجةل مجةل؛ مفع اس تحضار مامىض:

 -اعمل! ان القرآ ن الكرمي ملا رّصح حبقيقة حال املنافقني ونص عىل جنايهتم عقهّبا ابلمتثيل لثالث نكت:

حداها: تأ نيس اخليال اذلي هو آ طوع للمتخيالت من املعقولت، وتأ مني اطاعة الومه اذلي شأ نه التشكياكت  اإ

 غائب بصورة الشاهد.ومعارضة العقل وانقياده ابظهار الوح يش بصورة املأ نوس، وتصوير ال

 والثانية: هتييج الوجدان وحتريك نفرته ليتفق احلُس والفكر بمتثيل املعقول ابحملسوس.

والثالثة: ربط املعاين املتفرقة واراءة رابطة حقيقية بيهنا بواسطة المتثيل.. وآ يضا الوضع نصب عني اخليال ليجتين 

 ابلنظر ادلقائقر اليت آ مهلها اللسان.

ل مجل هذه ال ية كام يناسب مأ ل مجموع قصة املنافقني؛ كذكل يناسب آ يًة آ يًة مهنا. آ ل ترى ان مأ ل واعمل! ان مأ  

القصة اهنم آ منوا صورًة للمنافع ادلنيوية.. مث تبطنوا الكفر.. مث حتريوا وترددوا.. مث مل يتحّروا احلق.. مث مل 

انرًا آ و مصباحًا.. مث مل حيافظوا علهيا.. مث  يس تطيعوا الرجوع فيعرفوا. وما آ نسب هذا حبال من آ وقدوا هلم

انطفأ ْت.. مث ُاظلموا.. مث ليرتاءى هلم شئ حىت يكون لك شئ معدوماً يف حقهم!. فلسكون الليل ك هنم مّص، 

ب واملغيث ليس تغيثون ك هنم بمُك، ولعدم اس تطاعة  ولتعايم الليل وانطفاء آ نواره ك هنم مُعٌي، ولعدم وجود اخملاطر

 ع ك هنم آ ش باح جامدة ل آ رواح لها.الرجو 

مث ان يف املش بَّه به نقطًا آ ساس ية تناظر النقط ال ساس ية يف املش به. مثال: الظلمة تنظر اىل الكفر، واحلرية 

 اىل التذبذب، والنار اىل الفتنة. وقس!..
#127 

 ان يف المتثيل نورًا فأ ين نور املنافق حىت يمت تطبيق المتثيل؟. ان قلت:

: ان مل يكن يف الشخص نور ففي حميطه ميكن هل الاستنارة.. وان مل، ففي قومه ميكن الاس تضاءة.. قيل كل

وان مل، ففي نوعه ميكن هل الاس تفادة.. وان مل، ففي فطرته اكن ميكن هل الاس تفاضة كام مر.. وان مل تقنع، ففي 
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وية.. وان مل، فباعتبار البعض من اذلين آ منوا لسانه ابلنظر اىل نظر غريه آ و ابلنظر اىل نفسه لرتتب املنافع ادلني

مث ارتدوا.. وان مل، فيجوز ان يكون النور اشارة اىل ما اس تفادوا كام ان النار اشارة اىل الفتنة.. وان مل ترض 

هبذا آ يضًا، فبتزنيل اماكن الهداية مزنةل وجودها كام آ شار اليه اشرتوا الضالةل ابلهدى فانه هو اجلار اجلنب 

 ثيل.للمت 

 آ ما وجه النظم بني امجلل: فاعمل! ان نظم مجةل )مثلهم مكثل اذلي اس توقد انرًا( مناسبهُتا للموقع.

نعم، حال هذا املس توقد عىل هذه الصورة تطابق مقتىض حال الصّف ال ول من خماطيب القرآ ن الكرمي ومه 

 تأ ثريها بدرجة  (1)لتسامع وحيس ساكنو جزيرة العرب؛ اذ ما مهنم الا وقد عرف هذه احلاةل ابذلات آ و اب

 السامء علهيم مايغمى وكثرياً  .فهيا فيسريون الليل ظلمة اىل يلتجئون الشمس ظمل بسبب اذ ومشوشيهتا؛

 املشحونة الكهوف معاطف يف جيولون قد وآ يضاً  ..الورطة اىل الطريق هبم ينجر وقد الطرق حزن فيصادفون

يق فيحتاجون الطريق فيضلون ابملؤذايت  ويروا يس تأ نسوا حىت رفقاءمه ليبرصوا املصباح اش تعال آ و النار ادلإ

 فبيامن .ليجتنبوا واملهاكل الضواري هلم ويرتاءى فهيا ليذهبوا طريقهم ويعرفوا علهيا، حيافظوا يك وآ ش ياءمه آ هبهتم

 سقطوا اذ طلوبابمل الظفر وآ ن الرجاء كامل ذروة يف مه وبيامن ..ساموية آ فة اختطفهتم اذ بنورمه اس تضاؤا مه

 :بقوهل احلال هذا عىل فنص .املطلق اليأ س حضيض يف

)فلام آ ضاءت ما حوهل ذهب هللا بنورمه(. اعمل! ان هذه "الفاء" تشري اىل اهنم آ وقدوا النار ليس تضيؤا فاضاءت 

احلصول!. مث فاطمأ نوا ابلس تضاءة فتعقهبم اخليبة وسقطوا يف آ يدهيم. وما آ شد تأ ثري العدم علهيم يف آ ن انتظار 

 ان هذه الرشطية تس تلزم اس تلزام الاضاءة ذلهاب النور. وخفاء هذا الاس تلزام يشري اىل تقدير ما يظهر

 (ش) وآ حّس  (1)
#128 

به اللزوم هكذا: فلام اضاءت اس تضاؤا هبا فاش تغلوا.. فمل حيافظوا.. فمل هيمتوا هبا، ومل يعرفوا قدر النعمة فهيا.. 

انر  -ها؛ فانطفأ ت. ل نه ملا اكنت الغفةل عن الوس يةل لالش تغال ابلنتيجة فمل ميدوها.. فمل يدميو  نْسر َِ بَس )ِانَّ اْل

) ترْغىنر آ ُه ِاس ْ ريرْطغرى _ ارن رر  ذلهاب سبب الاضاءة نفسر  ك ن اكن لالنطفاء املس تلزم الإدامة لعدم سبباً  -  (1)ل

 .النور

بذهاب النعم بزوال النور عقبه طخذلهنم بزنول النقم آ ما مجةل )وتركهم يف ظلامت( فبعدما آ شار اىل خَساهنم 

 ابلسقوط يف الظلامت.

آ ما مجةل )ل يبرصون( فاعمل! ان الانسان اذا اظمل عليه وآ ضل السبيل فقد يسكن ويتسىل برؤية رفقائه 

 ومرافقه، واذا مل يبرصهام اكن السكون مصيبة عليه اكحلركة بل آ وحش.

جعون( فاعمل! ان الانسان اذا وقع يف مثل هذا البالء قد يتسىل ويأ مل ويرجو النجاة آ ما )مصٌ بمكٌ معٌي فهم ل ير 
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 من هجات آ ربع مرتتبة:

رمّدوه. وملا اكنت الليةل ساكنة بكامءر  ن يس مِتْد ي فأ وًل: يرجو آ ن يسمع تنايج اخللق من القرى آ و آ بناء السبيل؛ اإ

 اس توى هو وال مص، فقال: "مُص" لقطع هذا الرجاء.

ن اندى آ و اس تغاث حُيمتل آ ن يسمع آ حٌد فيغيثه، وملا اكنت الليةل صامء اكن ذو اللسان وال بمك واث نيًا: يأ مل انه اإ

لقاهمم احلجر بقطع هذا الرجاء آ يضًا.  سواء فقال: "بمُك" لإ

ة رمداء واثلثًا: يأ مل اخلالص برؤية عالمة آ و انر او نرّيٍ تشري هل اىل هدف املقصد. وملا اكنت الليةل طامي

طفاء هذا ال مل آ يضًا.
ِ
 عبوسة معياء اكن ذو البرص وال معى واحدًا فقال: "مُعٌي" ل

ورابعًا: ليبقى هل اّل ان جيهد يف الرجوع، وملا آ حاط به الظلمة اكن مكن دخل يف وْحٍل ابختياره وامتنع عليه 

يف الرجوع عنه ختلّيه انت ول خيليك  اخلروج. نعم، َك من آ مٍر تذهب اليه ابختيار مث يُسلرب عنك الاختيار

 هو، فقال تعاىل: فهم
1،1( سورة العلق: 1)  

#129 

)ل يرجعون( لسد هذا الباب علهيم وقطع آ خر احلبل اذلي يمتسكون به، فسقطوا يف ظلامت اليأ س والتوحش 

 والسكونة واخلوف.

 آ ما اجلهة الثالثة، آ عين :

 مكثل اذلِي اس توقد انرًا( كيف تتطاير رشارات النكت من قيوداهتا. نظم قيودات مجةل مجةل، فانظر اىل )مثلهم

رثرل هو اذلي جيول عىل ال لس نة  آ ما لفظ "املثل" فاشارة اىل غرابة حال املنافقني وان قصهتم اجعوبة؛ اذ امل

لها: "حمكة  ويتناقهل الناس لتضمنه لغرابة؛ اذ آ خّص صفاته الغرابة. مث لندماج قاعدة آ ساس ية يف ال مثال يقال

رثرل  العوام" و "فلسفة العموم". فاملراد ابملثل هنا صفهتم الغريبة وقصهتم العجيبة وحاهلم الشنيعة. ففي التعبري ابمل

جمازاً اشارة اىل الغرابة، ويف الاشارة رمز اىل ان من شأ ن صفهتم آ ن تدور عىل لسان النفرة والتلعني كرضب 

 املثل.

 وآ ما "الاكف":

ن قلت: ن  فاإ  ُحذف اكن تشبهيًا بليغًا فهو آ بلغ؟اإ

قيل كل: ال بلغ يف هذا املقام ذكره، اذ الترصحي به يوقظ اذلهن ابن ينظر اىل املثال تبعياً فينتقل عن لك نقطة 

 هممة منه اىل نظريها من املش به. والا فقد يتوغل فيه قصدًا فتفوت منه دقائق التطبيق.

رثرل" الثاين فاشارة اىل ان   حال املس توقد بغرابته ووجوده يف حس العموم اكن يف حمك رضب املثل.وآ ما "امل
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 وآ ما "اذلي":

 : كيف افردر مع اهنم جامعة؟فان قلت

قيل كل: اذا تساوى اجلزء واللك والفرد وامجلاعة ومل يؤثر الاشرتاك يف صفة الفرد زايدة ونقصاان جاز الوهجان 

الل لك فرد يف متثل ادلهشة وتصوير ش ناعهتم، آ واكن "اذلي" مثل )مكثل امحلار( ففي افراده اشارة اىل اس تق

 "اذلين" فاخُترص.

#130 

وآ ما )اس توقد( فسينُه اشارة اىل التلكف والتحري. ويف افراده مع مجع الضمري يف "نورمه" رمز لطيف اىل آ ن 

يقادًا وامجلع استنارة.  فردًا يوقُد مجلاعٍة. ولقد آ لطف يف الإفراد اإ

دل "املصباح" آ و غريه فاشارة اىل املشقة يف نور التلكيف، ورمز اىل اهنم يوقدون حتت النور وآ ما )انرًا( ب

 الظاهري انرر فتنة. وآ ما تنكريه فامياء اىل شدة احتياهجم حىت اهنم يرضون بأ ية انر اكنت.

اهُتا عىل ظلامت مث ارِجِل النظرر فامي حول مجةل )فلام آ ضاءت ما حوهل ذهب هللا بنورمه( لرتى كيف تضئ قيود

 ادلهشة اليت يه الغرض ال سايس. ولقد مسعت يف املسأ ةل الرابعة ان قوة الالكم بتجاوب القيود:

مياء اىل ان جهوم اليأ س املطلق تعقب كامل الرجاء.  آ ما "الفاء" فاإ

 قطع التسيل.وآ ما )ملا( فلتضمنه قياسًا اس تثنائيًا مس تقاميً مع دللته عىل حتقق املقدم ينتج حتقق التايل و 

وآ ما )آ ضاءت( فاشارة اىل ان الايقاد لالستنارة ل لالصطالء. وفيه رمز اىل شدة ادلهشة اذ ما آ فاد هلم 

ل رؤية املهاكل والعمل بوجودها. ولولها ل مكن مغالطة النفس وتسكيهنا.  الاضاءة اإ

تحفظ ابلضاءة عن جهوم الرضر وآ ما )ما حوهل( فاشارة اىل احاطة ادلهشة من اجلهات ال ربع، واىل لزوم ال 

 عن اجلهات الست.

نه جزاء الرشط، ل بد ان يكون لزمًا. وخلفاء اللزوم  يرمز اىل اهنم مل يتعهدوها ومل  -كام مر  -وآ ما )ذهب( فل 

 يعرفوا قرْدرر النعمة فهيا فبنفس الاضاءة ُاخذوا عن آ نفسهم وآ نسامه البطر والفرح تعهّدها فأ خذها هللا عهنم..

آ ما اس ناد "ذهب" اىل )هللا( فاشارة اىل قطع رجاءين: رجاء التعمري ورجاء الرمحة؛ ل نه يشري اىل ان ال فة و 

ساموية لتقبل التعمري، ويرمز اىل انه جزاءٌ لقصور املرء، ولهذا يأ خذه هللا تعاىل. فينقطع املمتسك به عند انقطاع 

 ابطال احلق. ال س باب وهو آ مل الرمحة، اذ ليس تعان من احلق عىل
#131 

ود؛ اذ ل راد ملا آ خذه هللا للفرق البنّي بني ذهب به آ ي اس تصحبه، وبني  وآ ما "الباء" فاشارة اىل اليأ س عن العر

ين دون ال ول.  اذهبه آ ي ارسهل، وذهب آ ي انطلق؛ لإماكن العود يف ال ِخرر
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 وآ ما "النور" ففيه امياء لطيف اىل تذكر حاهلم عىل الرصاط.

ن انطفأ ت انُره فقط مع ان انر الناس وآ ما الا ضافة يف )مه( املفيدة لالختصاص فاشارة اىل شدة تأ ثرمه؛ اذ مر

 تلهتب آ شد تأ ملا.

وهلل دّر التزنيل ما آ لطفه يف فنون البالغة! آ مل تر كيف توهجت هيئاهتا اىل الغرض اللكّي، آ عين ادلهشة مع 

 اليأ س، اكحلوض يف ملتقى ال ودية؟.

 ر يف )وتركهم يف ظلامت ليبرصون(:مث امعن النظ

 آ ما "الواو" فاشارة اىل اهنم مجعوا بني اخلسارتني؛ ُسلبوا ضياًء وُآلبسوا ظلمًة.

ك" بدل "آ بقى" آ و غريه فاشارة اىل اهنم صاروا كجسد بال روح وقرش بال لّب. مفن شأ هنم ان يرُتكوا  آ ما "تررر

 سدى ويُلقوا ظهراي.

 عدم يف نظرمه لك شئ ومل يبق الّ عنوان العدم وهو الظلمة فصارت ظرفاً وقرباً هلم.وآ ما )يف( فرمز اىل انه ان

ات يف روهحم ظلمة اليأ س واخلوف، ويف  واد الليل وظلمة السحاب آ ودلر وآ ما مجع )ظلامت( فامياء اىل ان سر

عة.. وآ ما ماكهنم ظلمة التوحش وادلهشة، ويف زماهنم ظلمة السكون والسكوت، فأ حاطت هبم ظلامت متنو 

 تنكريها فامياء اىل اهنا جمهوةل هلم مل يس بق هلم الُْفة مبثلها فتكون آ شد وقعا.

ن مل ير اكن ارآ ى للبالاي، وبفقد البرص يبرص آ خفى  وآ ما )ليبرصون( فتنصيص عىل اساس املصائب، اذ مر

هتم فيتحسس بوجدانه املصائب. وآ ما املضارعية فلتصوير ومتثيل حاهلم نصب عني اخليال لريى السامع دهش 

 آ يضًا.

وآ ما ترك املفعول فللتعممي، آ ي ليرون منافعهم ليحافظوها، ول يبرصون املهاكل يك جيتنبوا عهنا. ول يرتاءى 

 الرفقاء ليس تأ نسوا هبم، فك ن لك واحد فرد برآ سه.
#132 

ة حدٌّ مشرتك بني املمثل مث انظر اىل مجل )مص بمك معي فهم ليرجعون( لتسمع ما تتناىج به؛ اذ هذه ال ربع

واملمثل به، وبرزخ بيهنام ومتوهجة الهيام؛ تتلكم عن حال الطرفني. ومرآ ة هلام تريك شأ هنام. ونتيجة هلام تسمعك 

 قصهتام.

 آ ما اجلهة الناظرة اىل املمثل به:

مكية الليةل فاعمل! ان من سقط يف مثل هذه املصيبة يبقى هل رجاء النجاة ابس امتع جنوى منٍج، فاس تلزمت اب 

امصيته.. مث اسامع مغيث فاقتضت امصية الليل ابمكيته.. مث الهدى برؤية انر آ و نرّي فانتج تعايم الليل معيه.. 

 مث العود اىل بدٍء فانسد عليه الباب مكن سقط يف وحل لكام حترك انغمس..
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 وآ ما اجلهة الناظرة اىل املمثل:

 فاق امكن هلم النجاة عن تكل الظلامت بطرق آ ربعة مرتتبة:فاعمل! اهنم ملا وقعوا يف ظلامت الكفر والن

 فاّوًل:

 الهوى (1)اكن علهيم ان يرفعوا رؤسهم ويس متعوا اىل احلق ويصغوا اىل ارشاد القرآ ن، لكن ملا صارت غلغةل 

 لقرآ نا علهيم نعى الطريق، تكل عن هلم جاراً  بأ ذاهنم الهتوس وآ خذ صامخهم، اىل القرآ ن صدى خيلُص ل ن مانعة

 قطعات آ و مشوهة ثقبات وبقيت قطعت ك هنا آ ذاهنم ان اىل ورمزاً  الباب هذا انسداد اىل اشارة (مص) :بقوهل

 .رؤسهم جوانب يف متدلية

 واثنيًا:

لبد هلم ان خيفضوا رؤسهم ويشاوروا وجداهنم فيسأ لوا عن احلق والرصاط، لكن ملا اخذ العناد عىل يد لساهنم 

 اجلوف، آ لقمهم القرآ ن احلجر بقوهل: )بمك( اشارًة اىل انسداد هذا الباب آ يضا يف وجره احلقد من خلف اىل

وجوههم ورمزًا اىل اهنم ابلسكوت عن الاقرار ابحلق اكنوا مكن قلع لسانه فبقي الفم ككهف خال عن ساكنه 

 مشوهًا للوجه.
( يف الشئ: دخل فيه عىل تعب وشدة.1)  

#133 

 واثلثًا:

ه عىل عيوهنم ورّد لزهمم ان يُرسلوا ان  -وطرد  -ظار العربة لتجتين هلم ادللئل ال فاقية، لكن وضعر التغافُل يدر

 حبذف ورمزر  .آ يضاً  الطريق هذا عن (1)التعايم ال نظار اىل آ جفاهنم. فقال القرآ ن: )معٌي( اشارة اىل اهنم معهوا 

 .جباههم يف مشّوهة نُقرات تفبقي قلعت ك هنا الرآ س آ نوار يه اليت عيوهنم ان اىل التشبيه آ داة

 ورابعًا:

ل جل فساد  -لبد من ان يعرفوا قبح حاهلم القبيح ليتنفروا فيندموا فيتوبوا فريجعوا. لكن ملا زيّنت هلم آ نفُسهم 

تكل القباحئر، قال القرآ ن: )فهم ليرجعون( اشارة اىل انسداد آ خر  -الفطرة ابلرصار وغلبة الهوى والش يطان 

 ورمزًا اىل اهنم وقعوا ابختيارمه فامي ل اختيار هلم يف اخلروج اكملضطرب يف حبر الرمل.الطرق عهنم، 

*** 

 .امرمه او طريقهم يف حتريوا (1)

#134 

هُمْ  اِبعر لُونر ارصر عر ْ برْرٌق جير ْعٌد ور رر اٌت ور امِء ِفيِه ُظلُمر ِّب ِمنر السَّ ي  ارْو كرصر

ر  رر امل ذر اِعِق حر ور ْم ِمنر الصَّ ِفرِين ر  يِف اذاهِنِ هللا ُمِحيطٌ اِبلْاكر مُهْ لُكَّام    11ْوِت ور ارر ُف اربْصر طر ْ ُق خير ْ يراكُد الرْبر
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اِرمِهْ ِاّن  اربْصر ْمِعهِْم ور بر بِسر هر ر اءر هللا ذلر رْو شر ل ْم قراُموا ور ر عرلرهْيِ ا ارْظملر ِاذر ْوا ِفيهِ ور شر رهُْم مر ٍء ارضاءر ل ْ هللا عرىل لُكِّ يشر

 24قرِديٌر 

ان مدار النظر يف هذه ال ية ايضا من ثالثة وجوه، نظمها بسابقهتا، والنظم بني مجلها، مث النظر بني اعمل! 

 هيئات مجةل مجةل. مثلها يف الارتباط مكثل الاْميال العاّدة للساعات وادلقائق والثواين.

اىل احتياج تصوير حال آ ما وجه النظم بيهنا وبني سابقهتا فهو: انه كرر المتثيل واطنب يف التصوير اشارًة 

ذ:  املنافقني يف دهش هتم وحريهتم اىل نوعني منه، اإ

 خالصة المتثيل ال ول يه:

ه يف حصراء الوجود منفردًة عن ال حصاب مطرودًة عن مجعية الاكئنات خارجًة عن حمك  ان املنافق يرى نفسر

ساكنة وساكتة اس توىل علهيا  مشس احلقيقة. يصري لُك شئ يف نظره معدومًا ويرى اخمللوقات اجنبية لكها،

الوحشة واسمخود. وآ ين هذا من حال املؤمن اذلي يرى بنور الاميان لك املوجودات احبّاءه ويس تأ نس بلك 

 الاكئنات؟.

 وخالصة المتثيل الثاين يه:

رم بأ جزائه ينعي عليه مبصائبه وهيدده ببالايه ويصيح عليه حباداثته وحييط به بن وازهل ك ن ان املنافق يظن ان العال

ال نواع اتفقوا عىل عداوته فانقلب النافع ضارًا. وما هذه احلاةل الا لعدم نقطيت الاس متداد والاستناد كام مر. 

 واين هذا من حال املؤمن اذلي يسمع ابلميان تسبيحات الاكئنات وتبشرياهتا؟..

لعامية املناس بة للمتثيل الاول واىل الطبقة وآ يضًا تكرار المتثيل امياء اىل انقسام املنافقني اىل الطبقة السفلية ا

 املتكربة املغرورة املوافقة للمتثيل الثاين.
#135 

وآ ما مناس بة هذا المتثيل ملقامه ابلنظر اىل السامع فهيي: ان الصف ال ول من خماطيب القرآ ن ابناء الفيايف 

آ و مسع من آ بناء جنسه مثل هذه  يفرتشون الصحارى ويتخّيمون بفسطاط السامء. وما مهنم الا وقد رآ ى بنفسه

 احلادثة حىت اس تأ نس هبا حسُّ العموم؛ حبيث تؤثّر فيه كرضب املثل.

 وآ ما مناسبته للمتثيل ال ول فأ ظهر من ان خيفى، اذ هو اكلتمكةل والتمتة هل مع الاحتاد يف كثري من النقط.

 وآ ما مناس بة المتثيل للممثل هل فبخمسة وجوه:

 يف شدة احلرية ابنسداد لك طرق النجاة علهيم، وابن ضلت مجيُع آ س باب اخلالص عهنم. مهنا: وقوعهام لكهيام

ومهنا: وقوعهام يف شدة اخلوف حىت يتخيل لك من املش به واملش به به، ان املوجودات اتفقت عىل عداوته ول 

 يأ من من بقائه يف لك دقيقة.
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ان الًك مهنام يتبهّل. مكثل من يرى برق الس يوف  ومهنا: وقوعهام يف شدة ادلهشة املنتجة لختبال العقل حىت

فيتحفظ بغمض برصه آ و يسمع تقتقة البنادق فيتجنب عن اجلرح بسد مسعه. آ و مكثل من ل حيب غروب 

الشمس فميسك دولب ساعته لئال يدور جرخ الفكل ادلّوار، مفا آ خبلهم!.. اذ الصاعقُة ل تنثين بسد 

  علهيم بغّضِ ال بصار. ومن هنا يُرى ان مل يبق هلم ممسك.الاسامع، والربُق احملرق ليرتمح

هنا منابع حياة ال زاهري وتربية النبااتت، وسبب تعفن امليتات ون ن  ومهنا: ان الشمس واملطر والضياء واملاء كام اإ

هام املنتظر هلام والعارف بقميهتام، تنقلب  ان زمحة ونقمة.القاذورات؛ كذكل ان الرمحة والنعمة اذا مل تصادفا موقعر

ومهنا: انه كام يوجد التناسب بني املأ لني اذلي هو ال صل يف انعقاد الاس تعارة المتثيلية بال نظر اىل تطبيق 

ال جزاء؛ كذكل يوجد مناس بات هنا بني آ جزاهئام؛ اذ الصيِّب حياة النبااتت كام ان الاسالمية حياة ال رواح، 

 ، والظلامت تريك ش هبات الكفر وشكوك النفاق.والربق والرعد يشريان اىل الوعد والوعيد
#136 

 وآ ما وجه النظم بني امجلل:

فاعمل! ان التزنيل ملا قال )آ و كصيب من السامء( مشرياً اىل اهنم اكذلين اضطروا اىل السفر يف حصراء موحشة 

ت اجلّو ب وهبا وقد مل  كرثهتا؛ استيقظ يف ليةل مظلمة حتت مطر شديد،ك ن قطراتِه مصائُب تصيب مرماها بصر

ذهن السامع منتظرًا لبيان السبب يف ان صار الصيُّب اذلي هو يف ال صل رمحة مرغوبة مصيبًة هائةل فقال 

مصورًا دلهش ته: )فيه ظلامت( مشريًا اىل ان املطر كام هو ظرف لظلمة السحاب ولكثافته؛ كذكل ل جل 

اٍت مسودًة بني قطراته.. مث ما من سامع يسمع )فيه معومه وكرثته واحاطته ك نه ظرف للّيةل املُترفرِتترة قطر 

ظلامت( الا وينتظر لبيان. ك ن املتلكم مسع صدى الرعد من ذهن السامع فقال: )ورعد( مشرياً اىل هتويل احلال 

وتشديدها ابن السامء آ مرية املوجودات عزمت عىل اهالكهم، وتصيح علهيم برعدها؛ اذ املصاب املدهوش 

ات املتعاونة عىل ارضاره حركة مزجعة حتت سكوهنا، ونطقاً هميباً حتت سكوهتا. فاذا مسع الرعد يتخيل من الاكئن

تومهَّ اهنا تتلكم مبا هيدده وتصيح عليه؛ اذ ابخلوف حيسب لك صيحة عليه.. مث ان السامع ليسمع الرعد اّل 

كري اىل انه غريب جعيب. نعم! هو يف ويس هتل فيربق يف ذهنه رفيقه ادلامئّي، وذلكل قال: )وبرق( مشرياً ابلتن

نفسه جعيب؛ اذ بتودله ميوت عاملٌ من الظلامت فتطوى وتلقى اىل العدم، ومبوته جفأ ة حيىي وحيرش عامل من 

الظلامت. ك نه انر حيامن تنطفئ تورث ملء ادلنيا دخااًن. ومن شأ ن املصاب هبا ان ميعن النظر ول مير بنظر 

ناس بة حىت يتكشف عن دقائق صنع القدرة.. مث بعد هذا التصوير ك ن ذهن سطحي بناء عىل الالفة وامل 

السامع يتحرك سائال: كيف يعملون؟ وِِبر يتشبثون؟ فقال: )جيعلون آ صابعهم يف اذاهنم من الصواعق حذر 

سك به. مفن  املوت( مشريًا اىل ان لمناص ول ملجأ  ول منجى هلم حىت اهنم اكلغريق يمتسكون مبا ليُترمر

التدهش يس تعملون ال صابع موضع ال انمل ك ن ادلهشة ترضب عىل آ يدهيم فيدخلون ال صابع من الوجع يف 
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ال ذان ومن التبهل اهنم يسدون ال ذان لئال تصيهبم الصواعق.. مث بعد هذا يتحرى ذهُن السامع سائال: آ مّعت 

ان هذه املصيبة جزاٌء لكفراهنم النعمة.  املصيبة آ م خّصت فرُيىج؟ فقال: )وهللا حميط ابلاكفرين( مشرياً اىل

ـ "آ ل  يؤاخذمه هللا تعاىل به لشذوذمه عن القانون الالهيي املودع يف امجلهور. مث ملا مسع شدة الرعد حيّدث نفسه ب

 يفيدمه الربق بأ راءة الطريق"؟ فقال:
#137 

يعون السمع؛ كذكل الربق خيامصهم )ياكد الربق خيطف آ بصارمه( مشرياً اىل انه كام ان الرعد يعادهيم فال يس تط 

ابضاءته فيظمل آ بصارمه.. مث بعد سامع جتاوب الاكئنات عىل عداوهتم ينادي ذهن السامع بـ "مفا مصري حاهلم 

وما يفعلون؟ ومبه يش تغلون؟" فقال: )لكام آ ضاء هلم مشوا فيه واذا اظمل علهيم قاموا( مشرياً اىل اهنم مشوشون 

ل دىن فرصة ول دىن رؤية للطريق. فلكام تراءت هلم يتحركون لكن كحركة املذبوح  مرتددون متحريون مرتقبون

لضطراب آ رواهحم، ويتخطون خطى يسرية مع علمهم ابن لفائدة، ولكام غشيهتم الظلمة جفأ ة ينجمدون يف 

ون عن مقاهمم.. مث يس تعد ذهُن السامع لالس تفسار بـ "ِلمر لميوتون آ و يعمون آ و يصمون ابملّرة فيخلص

الاضطراب؟" فقال: )ولو شاء هللا ذلهب بسمعهم وآ بصارمه( آ ي ليسوا مس تحقني للخالص من الاضطراب 

ولهذا لتتعلق املشيئة ابماتهتم ولو تعلقت لتعلقت بذهاب مسعهم وبرصمه. ولكن بقاء السمع لس امتع العقاب 

 ووجود البرص لرؤية العذاب آ جدر مبن شذ ونزش عن قانونه تعاىل..

ان هذه القصة ملا احتوت عىل نقاط يتلوح من معاطفها اس تطرادًا: العظمة والقدرة الالهية وترصفه تعاىل يف  مث

الاكئنات، ول س امي يتذكر السامع تبعا يف تالفيفها جعائب الرعد والربق والسحاب، اكن من حق السامع املتيقظ 

ْن هذه ا لاكئنات جتيّلِ هيبته وهذه املصيبات جتيّلِ غضبه. وجدانُه ان يعلن ويقول: س بحانه ما آ عظم قدرةر مر

 فقال: )ان هللا عىل لك يشء قدير(.

 وآ ما نظم هيئات مجةل مجةل:

فاعمل! ان "آ و" يف )او كصيب( اشارة اىل انقسام حال املمثل اىل قسمني، ورمز اىل حتقيق املناس بة بني 

ـ "بل" الرتقية؛ اذ المتثيل الثاين اشّد المتثيلني وبيهنام وبني املمثل هل وامياء اىل مسلّمية امل  شاهبة.. وآ يضا متضمن ل

ْوًل. وان "كصيب" لعدم مطابقته للمثل يقتيض تقدير لزم، والسكوت عن اظهار املقدر لالجياز، والاجياز  هر

و اكذلين يف اللفظ لطناب املعىن ابحالته عىل خيال السامع ابلس متداد من املقام. فبعدم املطابقة ك نه يقول: آ  

سافروا يف حصراء خالية وليةل مظلمة فاصابهتم مصائب بصيب. وان العدول عن لفظ املطر املأ نوس املأ لوف 

 اىل الصيب رمز اىل آ ن قطرات ذكل املطر مكصائب ترىم الهيم بقصد فتصيهبم مع فقد الساتر علهيم.
#138 

امياء ابلتخصيص اىل التعممي وابلتقييد اىل  وان ذكر )من السامء (مع بداهة ان املطر ل جيئ اّل من هجهتا

ا ِمْن دابّةٍ يف ال رِض ول طائر يطري جبناحيه(  .السامء بأ فاق آ خذ مطبق آ ي  (1)الاطالق نظري التقييد يف )ومر
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ِلُ ) آ ية ويف هنا السامء من بلفظ املفَسين بعض اس تدل وما ّ دٍ  ِمن فهيا جبالٍ  من السامءِ  من ويزُنر  عىل  (2)(بررر

 سكةر  عليه ليرى البالغة فنظرُ  السامء، حتت حبر وجود "بعض" ختيل حىت السامء جرم من املطر ولنز 

 .سامء اكلهواء فالسحاب عالك، ما السامء قيل وقد .عرفت ملا والتقييد .السامء هجة من :املعىن بل .احلقيقة

ول من آ ية هجة اكنت. وان نظرت : هو انك ان نظرت اىل القدرة تتساوى اجلهاُت آ ي ميكن الزن وحتقيق املقام

حة ل قرب  سة للنظام ال حسن يف ال ش ياء املس تلِزم حملافظة املوازنة العمومية املرّجِ اىل احلمكة الالهية املؤِسّ

الوسائل فاملطر امنا هو من تاكثف البخار املايئ املنترش يف كرة الهواء اليت احد آ جزاهئا العرشة ذكل البخار املايّئ 

  آ عامقها.املنترش يف

بن  وتوضيحه: ان ذراته اذا امرهتا الارادة الالهية، يمتثل لٌك، ويتسللن من ال طراف ومن لك جف معيق. فيتحزَّ

حساابً هامرًا. مث ابرادة آ مرها يش تّد تاكثُف بعٍض فتصري قطراٍت تأ خذها بأ يدهيم املالئكُة اذلين مه ممثلو القوانني 

بعٌض بعضاً فيضعوهنا عىل ال رض. ول جل حمافظة املوازنة يف اجلّو لبد  ومعكس النظامات لئال يزامح ويصادم

ر البحر وال رض فميل  منازلها. وآ ما ختيل بعٍض وجود حبر ساموّي مفرْحمهل انه  من بدِل ما يتحلل ابلتقطر، فُيبخَّ

البحر احمليط ما استبعد  تصور اجملاز حقيقًة؛ اذ لراءة خرضة اجلّو لون البحر، ولحتواء اجلو عىل ماء آ كرث من

 تشبهيه ابلبحر.

آ ما )ويزّنل من السامء من جبال فهيا من برد( فاعمل! ان امجلود عىل الظاهر مع التوقد يف اس تعارهتا مجود ابرد 

ٍة( ارِيرر ِمْن ِفضَّ دٍ  ِمنْ  فهيا ِجبرالٍ  ِمنْ ) حيتوي كذكل بديعة؛ اس تعارة  (3)ومخود ظاهر. اذ كام تضمن )قرور  ىلع (بررر

 الزجاج شفافية يف بل الفضة ولمن الزجاجة من تكن مل اجلنة ظروف ان فكام .مس متلحة جعيبة بديعة اس تعارة

 لتخالف الفضة من لتكون الزجاجة ان حيث ومن الفضة وبياض
 .19( سورة الانعام: 1)

 .01( سورة النور: 2)

.11( سورة الانسان: 1)  
#139 

افة بذكر "ِمن"، كذكل )من جبال فهيا من برد( متضمنة لس تعارتني النوعني اشار اىل الاس تعارة ابلض

مؤسس تني عىل خيال شعرّي ابلنظر اىل السامع. وذكل اخليال مبين عىل مالحظة املشاهبة واملامثةل بني متثل 

ّو يف العامل العلوّي وتشلك العامل السفيّل. وتكل املالحظة مبنية عىل تصور املسابقة والرقابة بني ال رض واجل

رد يف الش تاء،  لبس الصور من يد القدرة ك ن ال رض ملا برزت جببالها الالبسة للبيض من حلل الثلج والربر

واملتعممة هبا يف الربيع. مث تزينت يف الصيف ببساتيهنا املتلونة فأ ظهرت يف نظر احلمكة ابنقالابهتا معجزة القدرة 

بقاً معها لإظهار معجزة العظمة الالهية فربز متربقعاً ومتقمصاً ابلسحاب الالهية، قابلرها جوُّ السامء حماكياً لها مسا
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املتقطع جبال وآ طواداً وآ ودية، واملتلون بأ لوان خمتلفة مصورة لبساتني ال رض، ملوحا ذكل اجلو بأ جىل دلئل 

يه السحاب العظمة وآ جلها. فبناء عىل هذه الرؤية واملشاهبة والتومه اخليايّل اس تحسن اسلوب العرب تشب 

لس امي الصيفّي ابجلبال والسفن والبساتني وال ودية وقافةل الإبل كام تسمع من العرب يف خطهبم. فيخيل اىل نظر 

البالغة ان قطعات السحاب الصيفي س يارة وس ّباحة يف اجلو، ك ن الرعد راعهيا وحادهيا لكام هّز عصا بررقه عىل 

القطعات وارجتت، وتراءت جبال صادفت احلرش، آ و سفنا يلعب رؤسهم يف البحر احمليط الهوايئ اهزتت تكل 

هبا يد العاصفة، آ و بساتني ترججها من حتهتا الزلزةل، آ و قافةل رشدت من جهوم قطاع الطريق. ومع ذكل 

يسريون وجيرون بأ مر خالقهم حىت ك ن لك ذرة من ذرات ذكل البخار تمكَّنْت يف ماكهنا اّول ساكتة ساكنة 

َّ عىل الاجامتع والاحتاد!" تسارعوا  -اكل ةل املعروفة يف العسكر  -ر خالقها. وملا انداها الرعُد منتظرة ل م بـ"يحر

من منازهلم همطعني اىل داعهيم فيحرشون حسااب. مث بعد ايفاء الوظيفة وآ مرمه ابلسرتاحة يطري لك اىل وكره.. 

ذ اجلبل جلذب الرطوبة يتظاهر  -حاب واجلبال فبناء عىل هذه املناس بة اخليالية، وعىل اجملاورة بني الس اإ

وعىل تلون السحاب بنظري بياض الثلج والربد وتكيفه برطوبهتام  -ويتشلك السحاب عليه مبقداره ويلبس لباسه 

وبرودهتام، وعىل وجود ال خوة بيهنام ومبادةل الصورة واللباس هلام يف كثري من مواضع القرآ ن ومصاحفهتام يف منازل 

 مكحاورهتام ومعانقهتام يف كثري من سطور حصيفة ال رض من كتاب التزنيل
#140 

العامل فرتى السحاب متوضعا عىل اجلبل ويصري اجلبل ك نه مرىس لسفن السحاب ترىس عليه، آ و جملس 

عن اس تحق حبمك اجملاورة يف نظر البالغة ان يتبادل ويس تعريا لوازهمام فيعرّب  -تتشاور عليه، آ و وكر تطري اليه 

مع تنايس التشبيه. فاذا قد عرفت ما مسعت من املناس بات فـ )يزُّنل من السامء( آ ْي من  -السحاب ابجلبل 

 هجة السامء. "من جبال" آ ي من حساب اكجلبال. "من برد" آ ي يف لونه ورطوبته وبرودته.

ر بدقيقتني من مسافة مخس فيا هذا! ما آ جربك مع وجود هذا التأ ويل اذلي تقبهل البالغة عىل اعتقاد نزول املط

 مائة س نة اخملالف حلمكة هللا اذلي اتقن لك شئ صنعًا.

آ ما هيئات مجةل: )فيه ظلامت( املسوقة للهتويل؛ فتقدمي )فيه( اشارة اىل ان خيال املصاب املدهوش والسامع 

ةل. وآ ما الظرفية مع ان املس تحرض خياهل لتكل احلال يتومه ان ظلامت الليايل الكثرية افرغت بامتهما يف تكل اللي

الصيب مظروف فرمز اىل ان املتدهش بتكل املصيبة يظن فضاء العامل حوضا قد ملئ من املطر، مفا الليل الا 

 مظروف مفتت بني آ جزائه.

وآ ما مجع "الظلامت" فامياء اىل تنوعها من ظلمة سواد السحاب وكثافته وانطباقه، ومن تقارب دفعات املطر 

تضاعف ظلمة الليل. وآ ما تنكري )ظلامت( فلالستناكر، وجلهل اخملاطب فهو تأ كيد  وتاكثف قطره، ومن

 )ظلامت(.

106



وآ ما مجةل )ورعد وبرق( فاعمل! ان املقصد تصوير حريهتم ودهش هتم، وان املصاب املتحري جيمع متام دقته ونظره 

معان النظر يتفطنون ملا يف الرعد والربق من الانقالابت ا لعجيبة والتحول الغريب. اذ بيامن اىل آ دىن حادث. فالإ

فتنقلب حريهُتم ابلغّمِ اليمتّي  -نظري العدم  -يرى املصابون ظلمة اس تولت عىل الاكئنات وابتلعت املوجودات 

والسكوت املييّت؛ اذ يرون اظهر دلئل الوجود، وهو تلكم العلوايت، مث ظهورها بكشف احلجاب فينقلب 

اخلائف؛ اذ كام اهنم اذا رآ وا ظلامت غري حمصورة يف فضاء غري متناه، ل ضعفر نظرمه اىل نظر املدهوش املتحري 

فيه جبانٍب يُبقي هلم آ ماًل، ينظرون نظر اليأ س؛ كذكل اذا فاجأ مه بغتة انعدام الظلامت ابن افرغت من الفضاء، 

 وملئ بدلها نورًا ينقلب يأ سهُم املطلق اىل رجاء.
#141 

ظاهراتن من هجة العامل الغييّب يف آ يدي املالئكة املولكني عىل عامل السحاب لتنظمي اعمل! ان الرعد والربق آ يتان 

ببرات فاذا تشلك السحاب من طخار املاء املنترش يف الهواء؛  قوانينه. مث ان احلمكة الالهية ربطت ال س باب ابملسَّ

 يتقارابن يتصادمان دفعة فيتودل صار قسم حامالً "لاللكرتيك" املنفي وقسم حامالً "لاللكرتيك" املثبت؛ حفيامن

الربق. مث ابلهجوم والانقالع دفعة وامتالء موضعه بأ خر لعدم اخللو، هيزت وتمتوج الطبقات فيتودل صدى الرعد. 

كلر الرعد والربق. وآ ما ظرفية الصيّب هلام مع ان الظرف  ول جتري هذه احلالت الا حتت نظام وقانون يمتثلهام مر

ن امل دهوش والسامع املتدهش بدهش ته يرى الصيب حميطا بلك شئ لإحاطته بنفسه. وآ ما هو السحاب فل 

ها ابلإرعاد،  فراد الرعد والربق مع مجع الظلامت، فاشارة اىل ان منشأ  ادلهشة ختيل املصاب تلكمر السامء وهتديدر اإ

وع واحد وان تعددت وكشفر احلجاب ابلبراق، وهام معىن مصدرّي للالكم واليد البيضاء. وآ يضا لك مهنام ن

 آ فراده.

وآ ما تنوين )رعٌد وبرٌق( فبدل من الصفة، آ ي: رعد قاصف وبرق خاطف، وداةل عىل عدم الالفة هبام بسبب 

التفطن ابدلقة ملا فهيام من العجائب.. وآ يضًا فهيا امياء اىل اهنم ليعرفون ذكل الرعد والربق لسد السمع وغض 

 البرص.

 صابعهم يف اذاهنم من الصواعق حذر املوت(وآ ما هيئات مجةل )جيعلون آ  

فاعمل! اهنا جواب لسؤال مقدر واس تيناف حسن؛ اذ السامع ملا توجه اىل هذه القصة احلس ية المتثيلية حصل 

هل ميالن شديد لكشف حال املصيبة. مث بعد ان مكّل التصوير التصويرر وقىض منه الوطر انثىن جمرى امليالن 

نه يقول السائل: كيف حال املصاب حينئذ وِب يتشبث للنجاة؟ فأ جاب القرآ ن اىل كشف حال املصاب. فك  

بقوهل: )جيعلون اصابعهم(.. اخل. آ ي لمناص هلم، امنا مه اكلغرىق يمتسكون بغري ممتسك فرييدون التحفظ من 

 .سبب فال حماٌل، سبباً  وكونه .ال سامع بسد السامويني  (1)جمانيق

ون" فامياء اىل اهنم حتروا ال س باب مفا صادفوا الا ماس ببيته جبعلهم وظهنم وآ ما لفظ )جيعلون( بدل "يدخل
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 فقط.. وصورة املضارع املس تحرضة للحال فرمز

 .القذائف هبا "ترىم حربية آ ةل :منجنيق مجع(1)
#142 

ضارع اس مترار اىل ان السامع يف مثل هذا املقام املهيج للحرية حيرض طخياهل زمان الواقعة وماكن احلادثة. مث يف امل

 جتددي. ويف اس متراره امياء اىل تواتر تقتقة السحاب.

 وآ ما )آ صابعهم( بدل "آ انملهم" فاشارة اىل شدة احلرية ابس تعامل ال صابع موضع ال انمل.

وآ ما يف )اذاهنم( فامياء اىل شدة اخلوف من صدى الرعد حىت خييل الهيم انه لو دخل الرعد يف ش بكة ال ذان 

من آ بواب ال فواه. وفيه رمز لطيف اىل اهنم ملا مل يفتحوا آ ذاهنم لنداء احلق والنصيحة عوقبوا من  لطرّي ال رواح

ب عىل مفه فيدُخل  تكل اجلهة بنعرات الرعد، فسدوا هنا ما سدوا هناك، مكن اخرج الكما شنيعا ِمن ِفيِه يرُْضر

 ميني الندامة يف فيه ويضع يسار اخلجاةل عىل عينه.

اعق( فاشارة اىل احتاد الرعد والربق عىل ارضاره؛ اذ الصاعقة صوت شديد معه انر حمرقة ترصع وآ ما )من الصو 

 من صادف.

 الّ  يعنهيم مفا احلياة، اىل ال حوال وجاز العظم، اىل اللحم ( 1) وآ ما )حذر املوت( فاشارة اىل ان البالء جّذ 

 .احلياة وحفظ املوت مغ

 فرين(وآ ما هيئات مجةل )وهللا حميط ابلاك

فاعمل! ان "الواو" تقتيض املناس بة، وما املناس بة الا بني هذه وبني التابع ملأ ل السابقة. فك ن هذه "الواو" تقرآ  

علهيم: "مه قوم فروا من العامرة ونفروا من احلضارة وعصوا قانون كون الليل س باات ومل يطيعوا نصيحة الناحص 

 حاط هبم بالء هللا".فظنوا النجاة ابخلروج اىل الصحراء خفابوا وآ  

وآ ما لفظ )هللا( فرمز اىل قطع آ خر رجاهئم؛ اذ املصاب امنا يلتجئ ويتسىل اوًل وآ خرًا اىل رمحة هللا، حفني 

 اس تحقوا غضب هللا تعاىل انطفأ  ذكل الرجاء.

صيّب وآ ما لفظ )حميط( فامياء اىل ان هذه املصائب احمليطة آ اثر غضبه تعاىل، فكام ان السامء والسحاب وال 

والليل هتُجم علهيم من اجلهات الست؛ كذكل غضبه تعاىل وبلياته حميطة هبم.. وآ يضاً علمه تعاىل وقدرته حميطان 

 بلك الاكئنات، وآ مره
ه: قطعه.1) َّ ه: قطعه. جّذه وجّز َّ ( جّذه وجّز  

#143 

 تولوا فمَّ وجه شامل للك اذلرات. فك ن )حميط( يتلو علهيم: لتنفذون من آ قطار السموات وال رض، )فأ يامن

 (1)هللا (.
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 وآ ما تعلق "الباء" فرمز اىل اهنم وقعوا فامي هربوا عنه فصاروا هدفا للسهام.

يف مرآ ة المتثيل، لئال يتوغل فيه ذهن  -آ عين املنافقني  -وآ ما التعبري ابلاكفرين فاشارة اىل اراءة متثال املمثل 

ت اىل درجة، وتضايق املسافة بيهنام اىل حّد يرتاءاين معا، السامع فينىس املقصد.. ورمز اىل ان املشاهبة وصل

فمتزتج احلقيقة ابخليال.. وآ يضًا امياء اىل ظلمة قلوهبم اذ وجداهنم آ يضًا يعذهبم لقصورمه وجنايهتم؛ اذ من رآ ى 

 جزاء جنايته ليسرتحي وجدانه.

السامع يقول: آ ل ينتفعون ابلربق  وآ ما هيئات مجةل: )ياكد الربق خيطف آ بصارمه( فاس تينافها يشري اىل ان

 اخملفف لبالء الظلمة عهنم؟ فأُجيبر بأ هنم خيافون من الرضر فضاًل عن الفائدة.

 .مانع لوجود يزل مل لكن البرص زوال سبب وجود اىل املشهورة خاصته ابعتبار فيشري  (2)وآ ما )ياكد(

ه بالغة لطيفة تربق لذلهن وتشري اىل ان الربق وآ ما )خيطف( ابعتبار اس تعامهل اكختطفته الُغول والُعقاب ففي

يسابق شعاع العني من قبل ان يصل اىل ال ش ياء ليأ خذ صورها ميّر هو عليه فيقطعه ويرضب عىل جفنه 

فيذهب بنوره. ك ن نور العني ملا خرج من بيته مَسعاً ل جتناء صور ال ش ياء يسارع الربق اذلي هو شعاع عني 

 العني صورته قبل ايصاهل اىل اخملزن، آ ي خيتلس الربق صورته من يده. الليل، فيأ خذ من يد شعاع

اىل معل بصائر املنافقني املتعامية عن الرباهني القاطعة  -بناء عىل كوهنا مرآ ة للقلوب  -وآ ما )آ بصارمه( فرمز 

 القرآ نية.

ري اىل ان السامع حيامن رآ ى وآ ما هيئات مجةل )لكام آ ضاء هلم مشوا فيه واذا اظمل علهيم قاموا( فاس تينافها يش

 اختالف املصيبة وتغريها سأ ل عن شأ هنم يف احلالتني فأ جيب بذكل.
 .119( سورة البقرة: 1)

ما لفقد رشط او لعروض مانع 2) (اكد من افعال املقاربة وضعت ملقاربة اخلرب من الوجود لعروض سببه، لكنه مل يوجد اإ

 )ب(.
#144 

يف الاظالم فاشارة اىل شدة حرصهم عىل الضياء ينهتزون ادىن الضياء فرصة. وآ ما )لكام( يف الاضاءة و "اذا" 

 وآ يضا "لكام" متضمن لقياس مس تقمي اس تثنايئ.

وآ ما )اضاء هلم( بالم الرْجلية والنفع فرمز اىل ان املصاب املدهوش يس تغرق يف حاجة نفسه حىت يظن الضياء 

 ية آ نه املراد به خاصة، ويد القدرة امنا ارسلته ل جهل.اذلي تنرشه يد القدرة يف العامل ل لف ِحمٍك لك 

واما )مشوا( مع اقتضاء الفرصة السري الَسيع فاشارة اىل ان املصيبة اقعدهتم مفا سريمه الَسيع الّ م يش وحركة 

 عىل همل.

 واما )فيه( فاشارة اىل ان مسافة حركهتم الضياُء اذلي هو لون الزمان فك نه حيدد هلم املاكن.
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ما )واذا( فـ "الواو" رمز اىل جتديد املصيبة لتشديد التأ ثري. واما الاهامل واجلزئية يف "اذا" عكس "لكام" وا

 فاشارة اىل شدة نفرهتم وتعامهيم، فتأ خذمه ومه منغمسون يف آ ن الفرصة.

صاب ملا رآ ى وآ ما )اظمل( ابلس ناد اىل الربق فاشارة اىل ان الظلمة بعد الضياء اشد. وامياء اىل ان خيال امل

 الربق طرد الظلمة مث ذهب وامتل  موضعه ابلظلامت يتخيل انه انطفأ  واورث دخااًن.

ح ابلرضر فاشارة اىل ان الاظالم ليس تصادفيا بل جزاء لعملهم. ورمز اىل ان املدهوش  وآ ما )علهيم( امللّوِ

ان الصغري اذلليل وجتعهل خاصة هدفر ذكل الانس -من بني ال ش ياء  -يتخيل الظلمةر املالئة للفضاء ك هنا تقصد 

رضارها.  جهوهما واإ

ين يف  واما )قاموا( بدل "سكنوا" فاشارة اىل اهنم ابملصيبة وشدة التشبث تقّوسوا اكلراكعني كام هو شأ ن اجملّدِ

 العمل.

ة وآ ما هيئات مجةل )ولو شاء هللا ذلهب بسمعهم وآ بصارمه( فالـ "واو" بَس الربط تلّوح اىل ان يد القدر 

 تترصف حتت جحاب ال س باب، وان نظر احلمكة يراقب من فوق مجيع العلل.
#145 

وآ ما )لو( مفتضمنة لقياس اس تثنايّئ غري مس تقمي. آ ي عدم املشيئة عةل لعدم ذهاهبام؛ كام ان عدم اذلهاب دليل 

 عىل العمل بعدم املشيئة بذهاهبام. وآ يضًا رمز اىل ان السبب بلغ الهناية.

لهية. فالتأ ثري للقدرة، وما وآ ما )شاء( فا شارة اىل ان الرابط بني السبب واملسبَّب امنا يه املشيئة والارادة الإ

ل جحاب العزة والعظمة لئال تبارش يد القدرة ابل مور اخلسيسة يف ظاهر نظر العقل.  الاس باب اإ

بتالء ابل س باب والانغ
ِ
امس فهيا. وآ يضا دلعوة ال ذهان وآ ما الترصحي بلفظة )هللا( فاشارة اىل زجر الناس عن ال

اىل رؤية يد القدرة خلف لك ال س باب.. وآ ما حذف مفعول "شاء" وان اكن واجبا ابلقاعدة املطردة فيجوز 

بقرينة اخواته ان يكون امياء اىل عدم تأ ثر املشيئة والارادة الالهية بأ حوال الاكئنات وعدم تأ ثري ال ش ياء يف 

 دة البرش حبسن ال ش ياء وقبحها وعظمهتا وصغرها.الصفات الالهية كام تتأ ثر ارا

واما )ذلهب( فاشارة اىل ان ال س باب ليست مسلطة ومس تولية عىل املسببات حىت اذا ُرفعت بقيت 

املسببات يف جوف العدم تلعب هبا يد التصادف وتشتهّتا ابلتفاق، بل يد القدرة حارضة خلف ال س باب. اذا 

مكة الالهية بقانون املوازنة والانتظام، ترسلها اىل مواقع ُاخر ولهتملها. كام ان آ خرجت ال ش ياءر تأ خذها يُد احل

احلرارة اذا خّربت بُنية املاء، فبالنظام املندمج يف الهواء يذهب البخار يف جمرى معني ويسوقه صانعه اىل موقع 

بيعة ول لزمة لتجاويف معني.. وكذا يف "ذهب" رمز اىل ان احلواس اسمخس الظاهرة ليست متودلة عن الط 

 السمع والبرص، بل امنا يه هداايه تعاىل وعطاايه. وما التجاويف وال س باب اّل رشائط عادية.

وآ ما التعدية ابلباء بدل اهلمزة فامياء اىل ان يد القدرة ل تطلق ال ش ياء عن حبل ال س باب، غرارهُبا عىل عنقها 
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 .نظام بيد ازّمهتا تضع بل (1)

"السمع" مع مجع "البرص" فاشارة اىل افراد املسموع وتعدد املبرص، اذ الف رجل يسمعون شيئًا واما افراد 

 واحدًا مع ختالف املبرصات.
( اصل املثل: حبكِل عىل غاربك1) . َِ والغارب: اعىل الس نام. وهذا كناية عن الطالق، اى: اذهىب حيث شئِت )مجمع  

.الامثال(  
#146 

 لك يشء قدير( فاعمل! اهنا فذلكة لتحقيق ادلهشة يف المتثيل واملمثل هل تشري وآ ما هيئات مجةل )ان هللا عىل

اىل انه كام ل هتمل دقائق آ حوال املصابني املمتثةل جلزئيات آ حوال املنافقني؛ كذكل يُرى يف لك ذرة ترصف 

 القدرة الالهية.

عظمة املسأ ةل ووسعهتا ودقهتا، وجعز  واما )ان( مفع اشارهتا اىل ان هذا احلمك من احلقائق الراخسة، رمز اىل

وهام املنتجة للرتّدد يف اليقينيات. ة لل   البرش وضعفه وقصوره عهنا املودّلِ

 واما الترصحي بلفظة )هللا( فامياء اىل دليل احلمك، اذ القدرة التامة الشامةل لزمة لاللوهية.

اًل، بل ترقب علهيا احلمكة وتربهيا. وآ ما )عىل( فامياء اىل ان القدرة اخملرجة لالش ياء من العدم ل  ترتكها ُسدًى مهر

 وآ ما )لك( فاشارة اىل ان آ اثر ال س باب، واحلاصل ابملصدر من ال فعال الاختيارية آ يضا بقدرته تعاىل.

وآ ما لفظ )يشء( مبعىن مشئ آ ي ما تعلقت به املشيئة، فاشارة اىل ان املوجودات بعد وجودها لتس تغين عن 

 اىل تأ ثري الصانع. -اذلي هو تكرر الوجود  -قر يف لك آ ن لبقاهئا الصانع بل تفت

وآ ما لفظ )قدير( بدل "قادر" فرمز اىل ان القدرة ليست عىل مقدار املقدورات فقط، واهنا ذاتية ل تغري فهيا، 

قدرة ولزمة لتقبل الزايدة والنقصان لعدم اماكن ختلل ضدها حىت ترتتب شدة ونقصاان.. وتلوحي اىل ان ال

( مجليع ال وصاف الفعلية من الرزاق والغفار واحمليي واملميت وغريها.  لر اكجلنس ومكّيان الرصف، آ عين: )فرعر

 تفكر فامي مسعت حق التفكر!.
#147 

لَّمُكْ  رعر ينر ِمْن قرْبِلمُكْ ل ِ ارذلَّ لرقرمُكْ ور ي خر ِ َّمُكُ اذلَّ ب را النّاُس اْعُبُدوا رر  اير ارهيُّ

ِ   21ترتَُّقونر  اِت اذلَّ رر َّمر جر ِبِه ِمنر الث اًء فرارْخرر امِء مر لر ِمنر السَّ ارنْزر اءر ِبنراًء ور مر السَّ اشاً ور لر لرمُكْ اَلْرضر ِفرر عر ي جر

ارنمُْتْ ترْعلرُمونر   ادًا ور لُوا هلِل ارنْدر عر ْ  22ِرْزقًا لرمُكْ فرال جتر

 مقدمـــــــة

ا اعمل! ان العبادة يه اليت ترخّسِ العقائد وتُص ِّها وترهّبِ ن مل تمن لركة؛ اذ ال مور الوجدانية والعقلية اإ ها حال ومر رّيِ
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تكن آ اثُرها وتأ ثرياهتا ضعيفة. وحال الاسالم  -اليت يه امتثال ال وامر واجتناب النوايه  -العبادة 
1

احلارضة  

 شاهدة.

. وسبب للكامل الشخِّص واعمل آ يضًا! ان العبادة سبب لسعادة ادلارين.. وسبب لتنظمي املعاش واملعاد.

 والنوعّي.. ويه النس بة الرشيفة العالية بني العبد وخالقه.

 آ ما وجه س ببيهتا لسعادة ادلنيا اليت يه مزرعة ال خرة مفن وجوه:

مهنا: ان الانسان ُخلق ممتازًا ومس تثىن من مجيع احليواانت مبزاج لطيف جعيب، انتج ذكل املزاج فيه ميلر 

سن وميلر الزينة، وميرالاًن فطراًي اىل ان يعيش وحيىي مبعيشة وكامل لئقني ابلنسانية.. الانتخاب وميلر ال ح 

مث ل جل تكل امليول احتاج الانسان يف حتصيل حاجاته يف مأ لكه وملبسه ومسكنه اىل تلطيفها واتقاهنا بصنائع 

سه ليتشاركوا، فيتعاونوا، مث يتبادلوا مجة ل يقتدر هو ابنفراده عىل لكها. ولهذا احتاج اىل الامزتاج مع آ بناء جن 

مثرات سعهيم. لكن ملا مل حيدد الصانُع احلكمي قوى البرش الشهوية والغضبية والعقلية حبّدٍ فطرّي لتأ مني ترقهّيم 

ِك  ر ْمربر بزر
2

حصل اهنامك وجتاوز.. مث لهنامك القوى  -ل اكحليواانت اليت ُحددت قواها  -اجلزء الاختيارّي  

حتتاج امجلاعة اىل العداةل يف تبادل مثرات السعي.. مث ل ن عقل لك احد ليكفي  -بَس عدم التحديد  -وجتاوزها 

يف درك العداةل احتاج النوع اىل عقل لكي للعداةل يس تفيد منه عقل العموم. وما ذكل العقل الّ قانون لكّي، وما 

لّ   هو اإ

--- 
1
 (12العامل الاساليم )ت:   

2
 النابض.  

#148 

رشيعة.. مث حملافظة تأ ثري تكل الرشيعة وجرايهنا لبد من مقّنِ وصاحب ومبلّغ ومرجع، وما هو الّ النيّب عليه ال 

السالم.. مث ان النيّب لدامة حامكيته يف الظواهر والبواطن ويف العقول والطبائع حيتاج اىل امتياز وتفوق مادًة 

لْقًا وُخلُقًا. وحيتاج  آ يضًا اىل دليل عىل قوة املناس بة بينه وبني ماكل املكل صاحب ومعىن، سريًة وصورة، خر

العامل، وما ادلليل الا املعجزات.. مث لتأ سيس اطاعة ال وامر وتأ مني اجتناب النوايه حيتاج اىل ادامة تصور 

ج عظمة الصانع  وصاحب املكل يف الاذهان وما هو الا جتيل العقائد.. مث لدامة التصور ورسوخ العقائد حيتا

 اىل مذكِّر مكرر ومعل متجدد، وما املذكِّر املكرر الا العبادة.

يصال اىل الانتظام 
ِ
ومهنا: ان العبادة لتوجيه ال فاكر اىل الصانع احلكمي. والتوجه لتأ سيس الانقياد. والانقياد لال

 يف الاكئنات.ال مكل والارتباط به. واتباع النظام لتحقيق رس احلمكة. واحلمكة يشهد علهيا اتقان الصنع 

ومهنا: ان الانسان اكلشجر اذلي علق عىل ذروته كثري من خطوط ال ةل الربقية، قد التّفت عىل رآ سه رؤوس 
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نظامات اخللقة، وامتدت مرشعة اليه قوانني الفطرة، وانعكست ممتركزة فيه اشعة النواميس الالهية يف 

يتشبث ابذايلها ليَسي ابجلراين العمويم حىت ل يُزلق الاكئنات. فالبد للبرش ان يمتمها ويربطها وينتسب الهيا و 

وليُطرد ول يُلقى عن ظهر هذه ادلواليب املتحركة يف الطبقات. وما يه الا ابلعبادة اليت يه امتثال ال وامر 

 واجتناب النوايه.

الهيئة ومهنا: ان ابمتثال ال وامر واجتناب النوايه حيصل لالنسان نسٌب كثرية اىل مراتب عديدة يف 

الاجامتعية، فيصري الشخص كنوعٍ؛ اذ كثري من ال وامر لس امي اليت لها متاس ابلشعائر واملصاحل العمومية 

 اكخليط اذلي نيط به حيثيات ونُظم فيه حقوق، لوله لمتزقت وتطايرت.

راخسة وحمبة ومهنا: ان الانسان املسمل هل مناس بات اثبتة وارتباط قوي مع لك املسلمني. وهام سببان لخوة 

لركة  حقيقية بسبب العقائد الاميانية وامللاكت الاسالمية. آ ما سبب ظهور تكل العقائد وتأ ثريها وصريورهتا مر

 راخسة فامنا يه العبادة.
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 وآ ما هجة الكامل النفيّس فاعمل!

توي عىل ان الانسان مع صغر جرمه وضعفه وجعزه وكونه حيوااًن من احليواانت ينطوي عىل روح غال وحي 

اس تعداد اكمل، ويتبطن ميول لحرص لها ويش متل عىل آ مال ل هناية لها، وحيوز افاكراً غري حمصورة ويتضمن 

نواع والعوامل. فالعبادة يه السبب لنبساط روحه وجالء  قوى غري حمدودة مع ان فطرته جعيبة ك نه فهرس تة لل 

ليناسب السعادة ال بدية.. وكذا يه اذلريعة لهتذيب ميوهل قميته.. وآ يضًا يه العةل لنكشاف اس تعداده ومنّوه 

ونزاههتا.. ويه الوس يةل لتحقيق آ ماهل وجعلها ممثرة راينة.. وكذكل يه الواسطة لتنظمي آ فاكره وربطها.. وآ يضًا 

ْين الطبيعة عىل آ عضائه املادية واملعنوية اليت ْيقل لرر جلاهما.. وآ يضا يه الصر لك مهنا  يه السبب لتحديد قواه واإ

ك نه منفذ اىل عامل خمصوص ونوع اذا شف.. وآ يضا يه املوصل للبرش اىل رشفه الالئق وكامهل املقدر، اذا اكنت 

ابلوجدان والعقل والقلب والقالب.. وكذكل يه النس بة اللطيفة العالية، واملناس بة الرشيفة الغالية بني العبد 

 برش.واملعبود. وتكل النس بة يه هناية مراتب كامل ال 

، لك مهنا يكون عةل  مث ان الاخالص يف العبادة هو: ان تفعل ل نه ُآمر هبا، وان اش متل لك آ مر عىل ِحمكر

لالمتثال، الا ان الاخالص يقتيض ان تكون العةلُ يه ال مر، فان اكنت احلمكُة عةلً فالعبادة ابطةل، وان بقيت 

حة جفائزة.  مرّجِ

*** 

؟ وما اجملبورية؟ ول ّي مث ان اخملاطبني ملا مسعوا )اي ا هيا الناس اعبدوا( اس تفَسوا بلسان احلال: ما احلمكة؟ وِلمر

 شئ؟

113



آ ما احلمكة فقد مسعت يف املقدمة. وآ ما العةل فأ جاب القرآ ن الكرمي ابثبات الصانع وتوحيده بقوهل: )ربمك اذلي 

 خلقمك(.. اخل. واثبات النبّوة بقوهل: )وان كنمت يف ريب مما نزلنا(.. اخل.
#150 

 مقدمة يف ناكت هذه ال ية:

" وهو الاس تدلل ابل ثر عىل املؤثر،  ما "ِايّنّ ما "ِلّمي" وهو الاس تدلل ابملؤثر عىل ال ثر. واإ اعمل! ان الربهان اإ

وهذا آ سمل 
1

ح، واما "حدويّث ابلس تدلل"  ماكيّن ابلس تدلل" بتساوي الطرفني عىل املرّجِ ما "اإ . وهو اإ

ما ابعطاء ابلتحّول والتبّدل عىل  املُوِجد.. ولك مهنا اما ابعتبار ذوات الاش ياء آ و ابعتبار صفاهتا.. ولك مهنا اإ

ما "دليل اخرتاعّي" آ و "دليل عناييّت". وهذه ال ية اشارة اىل هذه ال نواع،  الوجود آ و ابدامة البقاء.. ولك مهنا اإ

 فامللخص مهنا هنا، وقد فصلناه يف كتاب آ خر.

ح به هذه ال ية، هو: "النظام املندمج يف الاكئنات"؛ اذ النظام آ ما دليل العناية عىل  اثبات الصانع اذلي تلّوِ

ها امنا يه نّساجٌة لهذا  خيط نيط به املصاحل واحلمك. جفميع ال ايت القرآ نية اليت تعد منافع ال ش ياء وتذكر ِحمكر

واحلمك كام يثبت وجود نّظام، كذكل يدل عىل ادلليل، ومظاهر لتجيّلِ هذا الربهان؛ اذ النظام املرعي به املصاحل 

 قصد الصانع وحمكته وينفي من البني ومهر التصادف ال معى والتفاقية العمياء.

، ولتقتدر عىل الاس تقراء التام؛ فانظر  ايهذا! ان مل حيط نظرك هبذا النظام العايل املزيَّن بفصوص احلمكر

 -اذلي هو يف ُحمك فكر النوع  -اصةل من تالحق ال فاكر احل -اليت يه احلواس لنوعك  -جبواسيس الفنون 

لرتى نظاماً يهبر العقول، وتعمل ان لّك فن من فنون الاكئنات كّشاف بلكية قواعده عن اتساق وانتظام ليعقل 

آ مكل مهنام؛ اذ لك نوع من الاكئنات اما تشلّك فيه فن آ و يقبل ان يتشلك. والفن عبارة عن قواعد لكية. ولكية 

القاعدة تدل عىل حسن النظام؛ اذ ما لنظام هل لجتري فيه اللكية. آ ل ترى ان قولنا "لك عامل فهو ذو عاممة 

بيضاء" امنا يصدق لكية، اذا اكن يف ذكل النوع انتظام. فانتج آ ن لك فن من الفنون الكونية بسبب لكية قواعده 

برهان نرّي يشري اىل املصاحل والمثرات املتدلية اكلعناقيد ينتج ابلس تقراء التام نظاماً اكمال شامال، وان لك فن 

يف حلقات سالسل املوجودات، ويلّوِح اىل احِلمكر والفوائد املس ترتة يف معاطف انقالابت ال حوال. فرتفع 

 الفنوُن اعالمر الشهادة عىل قصد الصانع وحمكته،ك ن لك فن جنم اثقب يف طرد ش ياطني ال وهام.

--- 
1
 (11نار عىل ادلخان ودلةل ادلخان عىل النار، وهذا اسمل من الش هبات )ت: كدلةل ال   
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 وان شئت فعليك هبذا املثال مع قطع النظر عن العموم وهو:

ان احليوان املكروسكويّب اذلي ل يُرى ابلعني بال واسطة، اش متلت صورته الصغرية عىل ماكينة دقيقة بديعة 
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لهية. فبالرضورة والبداهة ان  تكل املاكينة املمكنة يف ذاهتا وصفاهتا ما وجدت بنفسها بال عةل لإماكن ذاهتا اإ

وصفاهتا وآ حوالها. واملمكن متساوي الطرفني ككفيت املّيان، ولو وجد الرتحج لاكن يف العدم. فباتفاق العقالء 

حة.. ومن احملال ان تكون العةل آ س بااب طبيعية؛ اذ ما فهيا من  النظام ادلقيق يقتيض هناية لبد لها من عةل مرّجِ

عمل وكامل شعور لميكن تصورهام يف تكل ال س باب، اليت خيادعون آ نفسهم هبا. مع اهنا آ س باب بس يطة قليةل 

جامدة مل يتعني جمارهيا، ومل يتحدد حماركها مع ترددها بني آ لوف من الإماكانت اليت ل اولوية لبعضها. فكيف 

رك حمدود، وكيف يرتحج بعض وجوه الإماكانت حىت يتودل هذه املاكينة جتري يف جمرى معني، وتتحرك عىل حم

ها، بل امنا تقنع نفُسك وتطمِئ بتودلها مهنا ان اعطيت للك  العجيبة املنتظمة اليت حريت العقول يف دقائق حمكر

ذّرة شعور "افالطون" 
1

وحمكة "جالينوس"  
2

 سفسطة واعتقدتر بني تكل اذلرات خمابرة معومية. وما هذه الّ  

خيجل مهنا السوفسطايّئ. مع آ ن آ س ال س باب املادية وجود القوة اجلاذبة والقوة ادلافعة معا يف جزء ليتجزآ  

 واجلوهر الفرد، وان هذا اكجامتع الضدين.

 نعم، قانون اجلاذبة وادلافعة وآ مثاهلام اسامء لقوانني عادات هللا تعاىل ورشيعته الفطرية املسامة ابلطبيعة. فهذه

القوانني مقبوةل برشط ان لتنتقل من القاعدية اىل الطبيعية، وان لخترج من اذلهنية اىل اخلارجية، وان 

 لتتحول من الاعتبارية اىل احلقيقية، وان ل ترتىق من ال لتية اىل املؤثرية.

الاكئنات تر  فاذا تفهمت ما يف هذا املثال ورآ يت عظمته مع صغره ووسعته مع ضيقه؛ فارفع رآ سك وانظر يف

 وضوح دليل العناية وظهوره مبقدار درجة وسعة

--- 
1
 ق.م( من مشاهري فالسفة اليوانن، تلميذ سقراط ومعمل ارسطو. من مؤلفاته )امجلهورية( و)احملاورات(. 101 - 021  

2
مت دراس ته يف بالد م( طبيب واكتب يوانين، ودل يف برجامون ومعل جراحاً ملدرسة املصارعني هبا بعد ان ا244 - 114)  

اليوانن وآ س يا الصغرى والاسكندرية مث اقام بروما حيث ذاع صيته وينسب اليه مخسامئة مؤلف اغلهبا يف الطب 

 والفلسفة.

#152 

الاكئنات. فلك ال ايت القرآ نية العاّدة لنِعم ال ش ياء واملذكِّرة لفوائدها مظاهُر لهذا ادلليل. فلكام آ مر القرآ ن 

ْل تررى ِمْن فُُطوٍر( الكرمي ابلتفكر  ر هر فامنا آ شار خماطبًا للعموم اىل طريق هذا الاس تدلل )فرارِجعِ الْبررصر
1

مث  

لر  ارْنزر اءر ِبنراًء ور مر السَّ اشاً ور لر لرمُكْ الاْرضر ِفرر عر ان اذلي يومئ اىل هذا ادلليل من هذه ال ية قوهل تعاىل : )اذلي جر

جر بِ  اًء فرارْخرر اِء مر مر (.ِمنر السَّ اِت ِرْزقًا لرمُكْ رر َّمر  ِه ِمنر الث

( فهو: ينر ِمْن قرْبِلمُكْ ِ اذلَّ لرقرمُكْ ور ي خر  وآ ما ادلليل الاخرتاعّي املشار اليه بقوهل تعاىل: )ارذلَّ

ان هللا تعاىل اعطى للك فرد وللك نوع وجوداً خاصاً هو منشأ  آ اثره اخملصوصة، ومنبع كاملته الالئقة؛ اذ لنوع 
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ماكنه، ولبطالن التسلسل، ولن هذا التغري يف العامل يثبت حدوث بعض ابملشاهدة، يتسلسل اىل 
ِ
الازل ل

وبعض آ خر ابلرضورة العقلية. مث انه قد ثبت بعمل احليواانت والنبااتت تكرّث ال نواع اىل آ زيد من مائيت الف 

الاوادم وال ابء لالنواع نوع وللك نوع آ دم وآ ب عال. فبَس احلدوث والاماكن يثبت ابلرضورة صدور تكل 

لهية بال واسطة. ول يُتومه فهيا ما يتومه يف السلسةل. وتومه انشقاق ال نواع بعضها عن بعض  عن يد القدرة الإ

ابطل، ل ن النوع املتوسط ل يتسلسل ابلتناسل يف ال كرث فال يكون رآ س سلسةل. فاذا اكن املبدآ  وال صل 

 ال وىل. هكذا، فأ جزاء السلسةل كذكل ابلطريق

جياد تكل 
ِ
نعم كيف يُتصور ان تكون ال س باب الطبيعية البس يطة اجلامدة اليت لشعور لها ول اختيار قابةل ل

السالسل اليت حتريت ال فهام فهيا، ولخرتاع آ فرادها اليت لك مهنا صنعة جعيبة من معجزات القدرة. فلك 

 ة قاطعة عىل وجوب وجود خالقها جل جالهل.ال فراد مع سالسلها تشهد بلسان حدوهثا واماكهنا شهاد

 "ان قلت: مفع هذه الشهادة القاطعة كيف يعتقد الانسان بأ مثال ضاللت ازلية املادة وحركهتا؟.

قيل كل: ان النظر التبعّي قد يُري احملالر ممكنًا، اكملس هتّل اذلي رآ ى الشعرة البيضاء من اهدابه هالل العيد؛ 

لعايل وماهيته املكرمة امنا يدور خلف احلق واحلقيقة. وامنا يقع الباطل والضالل ل ن الانسان بسبب جوهره ا

 يف يده بال اختيار ولدعوة ول حترٍّ 

--- 
1
 .1سورة املكل:   

#153 

، وتعاىم عن ضدية  بل بنظره السطحّي التبعّي فيقبهل اضطرارًا؛ ل نه ملا تغافل عن النظام اذلي هو خيط احِلمكر

لالزلية احمتل عند نظره التبعي اس ناد هذا النقش البديع والصنعة العجيبة اىل التصادف ال معى  احلركة واملادة

وال تفاق ال عور. كام قال "اجلَسّي" 
1

ْن دخل قرصاً مزينا مش متاًل عىل آ اثر املدنية، من انه حيامن ليرى   يف مر

س ناد زينته وآ ساساته اىل التفاق وال 
ِ
 تصادف وانموس الانتخاب الطبيعّي.صاحبه فيعتقد عدمه يضطر ل

وآ يضًا ملا تعاىم وتغافل عن شهادة لك احلمك والفوائد يف نظام العامل عىل اختيار اتم وعمل شامل وقدرة اكمةل 

 احمتل يف نظره التبعي اثبات تأ ثري حقيقي لهذه ال س باب اجلامدة.

ل اثر اليت تسمى "طبيعة" وهو الارتسام فيا هذا! مع قطع النظر عن دقائق صنعته جل جالهل تأ مل يف اظهر ا

كيف تقنع نفسك ويقبل عقكل ان خاصية وجه املرآ ة عةل مؤثرة مناس بة لكشط  -برشط ان متزق جحاب الالفة  -

وجه السامء وجلب صورة ارتفاعها ونقشها بنجوهما يف زجيجهتا؟. وكيف يقنع عقكل بأ ن ال مر الومهّي يف احلقيقة 

مساك ال رض والنجوم وحتريكها وتدويرها ابنتظام حممك؟املسّمى ابجلاذب العمو
ِ
 يّم عةل مؤثرة كخيط املنجنيق ل

احلاصل: ان الانسان اذا نظر نظرًا سطحيًا تبعّيًا اىل ال مر الباطل احملال ومل ير العةل احلقيقية احمتل حصته 
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يقبل شيئًا من تكل املسائل اليت عنده. الا انه اذا نظر اليه قصدًا وابذلات وحتراه مشرتاًي هل لميكن ان 

 يطنطنون هبا يف احلمكيات، اّل ان يتبهّل بفرض عقل احلكامء وحمكة الس ياس ينّي يف اذلّرات.

ى اليت يدمدمون هبا ويسلّون آ نفسهم هبا؟ "  ان قلت:  مفا الطبيعة والنواميس والُقور

--- 
1
م( عامل ابلفقه والادب، من بيت عمل يف 1141 - 1909هـ()1121 - 1211هو حسني بن محمد بن مصطفى اجلَس )  

هـ، وعاد اىل طرابلس فاكن رجلها يف 1290هـ واس متر اىل س نة 1211طرابلس الشام. هل نظم كثري. دخل الازهر س نة 

 عرصه، علامً ووجاهة، وتويف فهيا. كتبه )الرساةل امحليدية يف حقيقة ادلاينة الاسالمية( و)احلصون امحليدية( يف العقائد

 وىه مجموعة دراسات ادبية واجامتعية يف عرشة اجزاء. «رايض طرابلس»و  «سرية همّذب ادلين»الاسالمية. و

#154 

قيل كل: ان الطبيعة ِمْسطر 
1

لهية آ وقعت   لمصدر.. ومطبعة ل طابع.. وقوانني لقوة. بل امنا يه رشيعة فطرية اإ

ُل وخالصُة قواعد ال فعال الاختيارية، ونظام نظاما بني آ فعال آ عضاء جسد عامل الشهادة.كام ان الرش  يعة حمصَّ

ادلوةل مجموع ادلساتري الس ياس ية. فكام ان الرشيعة والنظام آ مران معقولن اعتباراين؛ كذكل الطبيعة آ مر 

ُص عادة هللا اجلارية يف اخللقة. وآ ما تومه وجودها اخلاريّج فكتومه الوح يش اذلي يرى فرقة  اعتبارّي ملخَّ

يتحركون ابنتظام، وجودر آ مر خاريّج ربط بيهنم. مفن اكن وجدانه وحش يا يتخيل الطبيعة بسبب  العسكر

 الاس مترار موجودًا خارجيًا مؤثرًا.

احلاصل: ان الطبيعة صنعة هللا تعاىل ورشيعته الفطرية. واما نواميسها مفسائلها. وآ ما قواها فأ حاكم تكل 

 املسائل.

يه )اعبدوا( عىل تفسري ابن عباس آ ي وّحدوا، فاعمل! ان القرآ ن املعجز البيان آ ما دليل التوحيد اذلي آ شار ال 

ما ترك من دلئل التوحيد شيئًا. وما تضمنته آ ية )لو اكن فهيام آ لهة الا هللا لفسدات( 
2

من برهان الامتنع دليل  

ل ية رمز اىل دليل لطيف اكف ومنار نرّيِ عىل ان الاس تقالل خاصة ذاتية ولزم رضوري لاللوهية، مث يف هذه ا

يِّش نوع البرش وجنس احليوان  -عىل التوحيد وهو: ان تعاونر ال رض والسامء ومناسبهتام يف توليد المثرات  لُتعر

ومشاهبةر آ اثر العامل وتعانقر آ طرافه وآ خذ بعٍض يد بعٍض بتمكيل بعض انتظام بعض، وجتاوبر اجلوانب وتلبيةر  -

ح  بعٍض لسؤال حاجة بعض، ونظرر  اللك اىل نقطة واحدة، وحركةر اللك ابلنتظام عىل حمور نظام واحد؛ تلّوِ

 بل ترّصِح ابن صانع هذه املاكينة الواحدة واحد وتتلو عىل لٍك:

اِحٌد  َُّه ور رٌة           ترُدلُّ عرىل ارن ُ آ ي ٍء هلر ْ يِف لُكِّ يشر ور
1

 

متصف جبميع ال وصاف الكاملية؛ ل ن ما يف  مث اعمل! ان الصانع كام انه واجب الوجود وواحد؛ كذكل انه

املصنوع من فيض الكامل امنا هو مقتبس من ظل جتيل كامل صانعه. فبالرضورة يوجد يف الصانع جل جالهل من 
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 امجلال والكامل واحلسن ما هو آ عىل بدرجات غري متناهية من معوم ما يف معوم الاكئنات من احلسن والكامل

--- 
ر: ما يُسطر  1  به الكتّاب. ِمسطر
2
 .22سورة الانبياء:   

3
بن املعزت.   بن كثري يف مقدمة تفسريه اىل اإ  لىب العتاهية يف ديوانه وينسب اىل الامام عيل كرم هللا وهجه. ونس به اإ

#155 

وامجلال؛ اذ الاحسان فرعٌ لرثوة احملِسن ودليل علهيا، والاجياد لوجود املوِجد، والاجياب لوجوب املوجب، 

  حلسن احملّسن املناسب هل..والتحسني

وكذكل ان الصانع مزنَّه عن مجيع النقائص، ل ن النواقص امنا تنشأ  عن عدم اس تعداد ماهيات املادايت وهو 

 تعاىل جمرد عن املادايت..

ماكن ماهيات الاكئنات وهو س بحانه واجب الوجود  وكذكل انه تعاىل مقدس عن لوازم وآ وصاٍف نشأ ت من اإ

 جالهل. ولقد آ شار اىل هاتني احلقيقتني بقوهل: )فال جتعلوا هلل آ ندادًا(. ليس مكثهل شئ جل

اُء(  ارنمُْتُ الُفقررر هللا الْغريِنُّ ور آ ما ادلليل الاماكيّن املشار اليه بقوهل تعاىل: )ور
1

رات   فاعمل! ان لك واحدة من ذر

ٍد واحٍد من آ حوالها، وابعتبار هجٍة هجٍة من الاكئنات ابعتبار ذاهتا، وابعتبار فرٍد فرٍد من صفاهتا، وابعتبار واح

وجوهها؛ بيامن تراها ترتدد بني الاماكانت الغري املتناهية يف اذلات والصفات وال حوال والوجود، اذاً انتعشت 

د،  وقامت وسلكت طريقاً معيناً مهنا ولبست صفة خمصوصة، وتكيفت حباةل منتظمة، وركبت عىل قانون مسدَّ

معنّي، فأ نتجت حمكًة ومصلحًة ل حتصالن اّل بذكل الطرز املعني.. آ فال تنادي بلساهنا وتوهجت اىل مقصد 

اخملصوص، وترّصح بقصد صانعها وحمكته؟ فكام ان لك ذرة بنفسها دليل عىل الانفراد؛ كذكل تزتايد دللهتا 

 مقام لها نس بة.. ويف لك ابعتبار كوهنا جزءاً من مركبات متداخةل متصاعدة؛ اذ لها يف لك مركب مقام.. ويف لك

نس بة لها وظيفة.. ويف لك وظيفة تمثر مصاحل.. ويف لك مرتبة تتلو بلساهنا دلئل وجوب وجود صانعها.. مثلها 

 مكثل جندّي يف "طامقه وطابوره وفرقته اخل".

*** 

م هيئات لك مجةل ولنرشع يف نظم هذه ال ية ابعتبار نظم مجموعها مبا قبلها، مث نظم مجلها بعض مع بعض، مث نظ

 مجةل.

 آ ما نظم اجملموع مبا قبهل:

--- 
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1
 .19سورة محمد:   

#156 

فاعمل! ان القرآ ن ملا بنّي آ قسام البرش وآ نواع امللكَّفني من املؤمنني املّتقني والاكفرين املعاندين واملنافقني املذبذبني 

به عىل سابقه ترتيب البناء عىل الهندسة، وال مر توجه الهيم اكفة خماطبا بقوهل: )اي آ هيا الناس اعبدوا( عّقبه ورتّ 

والهنيي ابلعمل عىل قانون العمل، والقضاء عىل القدر، والانشاء والاجياد عىل القصة واحلاكية؛ اذ ملا ذكر 

مباحث الفرق الثالث، وذكر خاصة لٍك وعاقبة لٍكّ هتيأ  املوضع وانتبه السامع فالتفت خماطبا بذكل اخلطاب.. 

نكتة معومية يف اسلوب البيان ويه:  -آ عين ذكرمه آ ولً ابلغيبة مث اخلطاب معهم هنا  -ا الالتفات مث ان يف هذ

انه اذا ذكر حماسن خشص آ و مساويه شيئاً فشيئاً يزتايد حبمك الايقاظ والهتييج ميالن اس تحسان آ و ميل نفرة. 

ذكل الشخص، وابلنظر اىل املقام يقتيض  ويتقوى ذكل امليل شيئاً فشيئاً اىل آ ن جيرب صاحبه عىل املشافهة مع

 ميولت السامعني ل وصافه ان حيرض املتلكم ذكل الشخص وجيره اىل حضورمه فيتوجه اليه ابخلطاب..

وفيه نكتة خصوصية هنا: ويه ختفيف آ عباء التلكيف بذلة اخلطاب.. وفيه آ يضًا اشارة اىل ان ل واسطة يف 

 العبادة بني العبد وخالقه.

امجلل فـ )اي آ هيا الناس اعبدوا( خطاب للك انسان من الفرق الثالث يف ال زمنة الثالثة من لك  وآ ما نظم

طبقات الفرق. آ ي: اهيا املؤمنون الاكملون اعبدوا عىل صفة الثبات وادلوام.. وآ هيا املتوسطون اعبدوا عىل 

التوحيد.. واهيا املنافقون اعبدوا عىل كيفية كيفية الازدايد.. وآ هيا الاكفرون افعلوا العبادة مع رشطها من الاميان و 

 الإخالص. فالعبادة هنا اكملشرتك املعنوي فتأ مل!.

 )ربمك( آ ي: اعبدوه ل نه رب يربيمك فالبد ان تكونوا عبادًا تعبدونه.

تذييل: يف )ربمك( رمز دقيق اىل دليل اماكن اذلوات. ويف )جعل لمك ال رض فراشا( اىل دليل اماكن الصفات. 

)اذلي خلقمك واذلين من قبلمك( اىل دليل حدوث اذلوات والصفات. واذلي ينّص عىل دليل اماكن اذلوات  ويف

وهللا الغيّن وانمت الفقراء( وايضا اىل ربك املنهتيى Lقوهل تعـاىل 
1

لّ رب العاملني(   وآ يضاً )فاهنم عدّو يل اإ
2

وكذكل  

ْرمه يف  )قل هللا مث ذر

--- 
 .02سورة النجم:   1
2
 .11رة الشعراء: سو   

#157 

خوضهم يلعبون( 
1

وآ يضا )ففروا اىل هللا(  
2

وكذكل )ارلر بذكر هللا تطمِئُّ القلوب(   
1

 وقس فتأ مل.!. 

 وآ ما مجةل )اذلي خلقمك( فاعمل! ان هللا تعاىل ملا آ مر ابلعبادة ويه تقتيض ثالثة آ ش ياء:
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 وجود املعبود، ووحدته، واس تحقاقه للعبادة..

 ل س ئةل املقدرة ابلشارة اىل دلئلها الثالثة:آ جاب عن هذه ا

فدلئل الوجود قسامن: آ فايق وآ نفيس. وال نفيس نوعان: نفيس وآ صويل. فاشار اىل النفيس ال قرب ال وحض 

 بقوهل: )اذلي خلقمك( واىل الاصويل بقوهل: واذلين من قبلمك.

ادة عىل خلقهم وآ ابهئم اقتىض ترتيب العبادة عىل وآ ما نظم )لعلمك تتقون( فاعمل! ان القرآ ن الكرمي ملا علق العب

 خلق البرش نقطتني:

حداهام: ان تكون خلقهتم ابس تعداد العبادة، وجبليهتم عىل قابلية التقوى؛ حىت من يرى ذكل الاس تعداد  اإ

 يأ مل ويرجو مهنم العبادة مكن يرى اخملالب يأ مل الافرتاس.

م اليت مه مأ مورون هبا وكامهلم اذلي يتوهجون اليه هو التقوى والثانية: ان يكون املقصد من خلقهتم ووظيفهت

 اذلي هو كامل العبادة.

 )ولعلمك تتقون( آ ي املقصد من خلقمك وكاملمك واذلي هئي هل اس تعدادَك امنا هو التقوى.

رمز اىل  وآ ما مجةل )جعل لمك ال رض فراشا( فاشارة اىل آ قرب ادللئل ال فاقية عىل وجوده تعاىل. . وآ يضاً فهيا

س باب اذلي هو منشأ  لنوع رشك. آ ي متهيد ال رض جبعهل تعاىل ل ابلطبيعة.  رد التأ ثري احلقيقي لل 

--- 
1
 .11سورة الانعام:   

2
 .94سورة اذلارايت:   

3
 .29سورة الرعد:   

#158 

شارة   ة البس يطة.اىل آ عىل ادللئل ال فاقي -بذكر السامء اليت يه لصيق ال رض  -وآ ما )والسامء بناء( فاإ

 مث اشار بقوهل )وآ نزل من السامء( اىل وجه دلةل املركبات واملواليد عىل وجود صانعها.

مث ان لك من امجلل السابقة كام تدل عىل اثبات الوجود؛ كذكل اجملموع يلّوح ابلوحدة. وصورة الرتتيب املشري 

ىل للعبادة، ل ن شْكرر املُْنِعم واجٌب. ويف )رزقا اىل النظام امللوح ابلنعم مع دلةل )رزقا لمك( تثبت اس تحقاقه تعا

 لمك( اشارة اىل انه كام ان الارض واملواليد ختدم كل لبد ان ختدم ملن خسرها كل.

وآ ما نظم )فال جتعلوا هلل اندادًا( فاعمل! انه قد امتدت من نظمها خطوط اىل )اي اهيا الناس اعبدوا ربمك( واىل 

عل لمك( واىل )وانزل(. آ ي: اذا عبدمت ربمك فال ترشكوا هل ل نه هو الرب، ول نه )اذلي خلقمك( واىل )اذلي ج

هو اخلالق لمك ولنوعمك فال جيعل بعضمك بعضا آ رابابً من دون هللا، ول نه هو اذلي خلق ال رض وفرشها وهمدها 
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س باب الطبيعية اليت يه لمك، ول نه هو اذلي خلق السامء وجعلها سقفا لبنائمك فال تعتقدوا تأ ثريًا حقيقيًا لل  

منشأ  الوثنية، ول نه هو اذلي آ رسل املاء اىل ال رض لرزقمك ومعيش تمك، ول نعمة الا منه فال شكر ول عبادة 

 اّل هل.

وآ ما نظم كيفيات وهيئات مجةل مجةل، فاعمل! ان لكمة )اي آ هيا( يف مجةل "اي اهيا الناس اعبدوا" قد آ كرث التزنيل 

 قة ولطائف رقيقة، اذ هذا اخلطاب مؤكد بوجوه ثالثة:من ذكرها لنكت دقي

" من التومس، وما يف "ها" من التنبيه.  مبا يف "اي" من الايقاظ، وما يف "اريُّ

فاخلطاب هنا رمز اىل فوائد ثالث: مقابةل مشقة التلكيف بلـذة اخلطاب.. وان ترىق الانسان من حضيض 

بادة الغيبة اىل مقام احلضور امنا هو بواسطة الع 
1

.. وآ يضاً اشارة اىل ان اخملاطب ملكف جبهات ثالث: ابعتبار 

 قلبه ابلتسلمي والانقياد، ومن هجة عقهل ابلميان والتوحيد، وابلنظر اىل قالبه ابلعمل والعبادة..

وآ يضًا امياء اىل ان اخملاطبني ثالث فرق 
2

.. وآ يضًا تلوحي اىل الطبقات الثالث من اخلواص واملتوسطني 

 ام..والعو 

--- 
1
 وان ل واسطة يف العبادة بني العبد وخالقه )ش(.  

2
 (149املؤمنون والكفار واملنافقون )ت:   

#159 

وآ يضاً تلميح اىل الطرز املأ لوف والنسق املأ نوس وهو ان املرء اول ينادي آ حداً فيوقفه. مث يتومسه فيوهجه. مث 

خياطبه فيخدمه. 
1

 

 دات يف اخلطاب مؤسسة من تكل اجلهات.فبناء عىل هذه النكت تكون التأ كي

ن املنادى هو الناس املش متل عىل الطبقات اخملتلفة من الغافلني والغائبني والساكنني  آ ما النداء يف "اي" فل 

حضار، وكذا 
ِ
واجلاهلني واملشغولني واملعرضني واحملبني والطالبني والاكملني يكون هذا النداء للتنبيه، وكذا لال

للتعريف، وكذا للتفريغ، وكذا للتوجيه، وكذا للهتييج، وكذا للتشويق، وكذا لالزدايد، وكذا للتحريك، وكذا 

 لهّز العطف..

وآ ما الُبعد يف "اي" مع ان املقام مقام القرب، فاشارة اىل جالةل وعظمة امانة التلكيف.. وآ يضاً امياء اىل بُعد درجة 

د اعصار امللكفني عن حمّلِ وزماِن ظهور اخلطاب. وآ يضاً تلوحي العبودية عن مرتبة الالوهية.. وآ يضاً رمز اىل بُع

 اىل شدة غفةل البرش.

وآ ما "آ ّي" املوضوع للتومس من العموم فرمز اىل ان اخلطاب لعموم الاكئنات. فيخصص من بيهنا الانسان 
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مث يف "آ ي" جزاةل بتحمل ال مانة عىل طريق فرض الكفاية. فاذاً قصور الانسان جتاوٌز حلق مجموع الاكئنات.. 

الاجامل مث التفصيل. 
2

 

 وآ ما "ها" مفع كونه عوضًا عن املضاف اليه، اشارة اىل تنبيه من حرض بـ "اي".

اىل العتاب، آ ي "اهيا الناس كيف تنسون امليثاق  -حبمك تلميح الوصفية ال صلية  -وآ ما )الناس( فاشارة 

 يكون قصورَك عن السهو والنس يان ل ابلعمد واجلد"!. ال زيل"؟ وآ يضًا اىل العذر آ ي "اهيا الناس لبد ان

آ ما )اعبدوا( فبحمك جوابيته للنداء العام مناداه للطبقات املذكورة يدل عىل الاطاعة، ويشري اىل الاخالص، 

 ويرمز اىل ادلوام، ويلوح اىل التوحيد. آ ي اطيعوا.. واخلصوا.. واثبتوا.. وازدادوا.. ووحدوا.

--- 
1
 (فيس تخدمه )ب  

2
هبام حيث ذكرت غري مضافة، اّل ان لكمة  «ايّ »ل ن يف لكمة    جامل واإ تزيل ذكل الاهبام وتفّصل ذكل  «الناس»اإ

 (141الاجامل )ت: 

#160 

ىل ان العبادة كام ينبغي ان يرغّب فهيا ل هنا نس بة رشيفة ومناس بة عالية؛ كذكل لبد ان  شارة اإ وآ ما )ربمك( فاإ

 و يربيمك وحتتاجون اليه.تطلب ل هنا شكر وخدمة ملن ه

 آ ما هيئات )اذلي خلقمك واذلين من قبلمك(

فاعمل! ان )اذلي( اذلي هجة معلوميته الصةل 
1

 يشري اىل ان معرفة هللا تعاىل امنا تكون بأ فعاهل وآ اثره ل بكهنه. 

لرق" املمتاز عن الاجياد والانشاء بكونه عىل وجه مقدر مس تو، اشارة اىل ان اس تعداد  د وان "خر البرش مسدَّ

للتلكيف.. وآ يضًا رمز اىل ان العبادة وظيفة، ل هنا نتيجة اخللقة واجرهتا. مفا الثواب اّل من حمض فضل هللا 

 تعاىل.

وان )اذلين( بناًء عىل اهبامه امياء اىل ان اذلين س بقوَك انقرضوا مفاتوا فذهبوا.. فمل يبق مهنم هجة املعلومية الا 

أ نمت عىل شفا جرف القرب.. فاعتربوا.. فال تغرتوا ابدلنيا.. فتشبثوا بأ ذايل العبادة اليت يه كوهنم خملوقني قبلمك.. ف

 وس يةل السعادة الابدية.

آ ما كيفيات )لعلمك تتقون( فاعمل! ان "لعل" للرجاء ففي املرغوب يقال اطامع ويف املكروه اشفاق. فالرجاء يف 

ه لكن جمازًا،  واما ابعتبار اخملاطب، واما ابعتبار املشاهدين حق املتلكم هنا حقيقًة حماٌل. فهو اما ابعتبار 

 والسامعني:

آ ما ابعتبار املتلكم فاس تعارة متثيلية كام ان من هجز آ حداً بأ س باب خدمٍة يرجو منه عرفا تكل اخلدمة؛ كذكل 
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رة اىل ان حمكة ان هللا هجز البرش ابس تعداد الكامل وقابلية التلكيف وواسطة الاختيار. ففي الاس تعارة اشا

خلق البرش يه التقوى.. وكذا رمز اىل ان نتيجة العبادة مرتبة التقوى.. وكذكل امياء اىل ان التقوى آ كرب 

 املراتب.. وآ يضًا تلميح اىل طرز اسلوب امللوك ابلطامع والرمز يف موضع الوعد القطعّي.

وى ومتوسطني بني الرجاء واخلوف. ويف هذا وآ ما ابعتبار اخملاطب فك نه يقول: اعبدوا حال كونمك راجني للتق

 الاعتبار اشارة اىل انه لبد ان ليعمتد الانسان عىل

--- 
1
 (110 :ت) مفجهوةل هجاته سائر اما .اليك اجملئ ىه دليك املعلومة جفهته جاءك" فاذا قيل مثاًل : "اذلى  

#161 

لزم ان يكون مصداقا لـ"عليك ابحلركة غري السكون" عبادته.. وكذا امياء اىل انه لبد ان ليكتفي مبا هو فيه بل 

 فينظر يف لك مرتبة اىل ما فوقها.

واما ابعتبار املشاهدين والسامعني فك ن من شاهد البرش جمهزًا ومسلحًا ابس تعدادات يأ مل ويرجو منه 

 مقتىض الفطرة.العبادة، مكن يرى خمالب حيوان وآ نيابه يأ مل منه الافرتاس.. وكذكل اشارة اىل ان العبادة 

اىل مراتب التقوى ويه: التقوى عن  -حبمك ترتبه عىل عبادة الطبقات املذكورة  -اما لفظ )تتقون( فاشارة 

الرشك. مث التقوى عن الكبائر. مث التقوى حبفظ القلب عام سواه تعاىل.. وكذا التقوى ابلتجنب عن العقاب.. 

ان العبادة ابلخالص تكون عبادة.. وايضًا امياء اىل ان وايضًا التقوى ابلتحرز عن الغضب.. وكذا رمز اىل 

 العبادة مقصودة ابذلات ل وس يةل حمضة.. وكذكل رمز اىل ان العبادة لبد ان لتكون ل جل الثواب والعقاب.

اما هيئات آ ية )اذلي جعل لمك الارض فراشا والسامء بناء( فاعمل! اهنا اشارة اىل الهتييج عىل العبادة ببيان 

مة قدرة الصانع، واىل التشويق علهيا ابلمتنان. ك نه يقول: اهيا الانسان! ان اذلي خسر كل الارض والسامء عظ

يس تحق ان تعبده.. وكذا امياء اىل فضيةل البرش وعلّو قميته ومكرميته عند هللا، ك نه يقول: ان اذلي اكرممك بأ ن 

بد آ ن تظهروا لياقتمك للكرامة بعبادته.. وكذا تلميح اىل هّيأ  الاجرام العلوية والسفلية بعظمهتا لس تفادتمك، ل

رد التصادف والتفاق وتأ ثري الطبيعة. آ ي ان لك ما ترون بصفاهتا امنا يه جبعِل جاعل وقصِد قاصد وختصيِص 

ام  جلّت حمكته.. وكذا تلوحي اىل رد مذهب اهل الطبيعة ومذهب الصابئني املودل ملذهب  ص ونظِم نظَّ خمّصِ

ماكهنا تدل عىل الصانع؛ اذ الاجسام متساوية ذراهُتا يف قابلية الوثن  يني.. وايضاً تنبيه اىل ان صفات ال جسام ابإ

ال حوال والكيفيات العمومية فلك صفة ممكنة مرتددة بني احامتلت كثرية فلك جسم ابعتبار لك صفة وكيفية 

ص.  حيتاج اىل قصد وحمكة وختصيِص خمّصِ

اىل ان تفريش الارض ل جل الانسان، ل ان املفرتش واملس تفيد هو الانسان فقط،  اما تقدمي )لمك( فاشارة

 حىت يكون الزائد عبثًا، فتأ مل!.
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واما )فراشا( فاشارة اىل نكتة البالغة اليت يه نقطة الغرابة ويه قيد "مع اقتضاء طبعها الانغامس يف املاء".. 

اذ مقتىض طبيعة الكرة استيالء املاء علهيا واحاطته هبا، فالصانع  وامياء اىل ان التفريش ابجلعل خالف الطبيعة؛

مه.. وكذا تنبيه  بقاعدة "اذا ثبت الشئ ثبت  -حبمكته ومرمحته اظهر قسام مهنا وفرشه ووضع عليه مائدة ِنعر

اىل ان ال رض ك رض البيت مبسوطة، فانواع النبااتت واحليواانت فهيا ك ساسات البيت امنا  -بلوازمه" 

وضعت بقصد وحمكة.. وكذا امياء اىل ان الارض توسطت بقصد وحمكة بني املائع اذلي ليمتسك عليه 

الاقدام، وبني الصلب الشديد اذلي ليقبل الاس تفادة والزراعة فيكون عبثا، ولو اكن ذهبا. فبالتوسط اشارة 

 اىل انه بتخصيِص وجعِل وقصِد حكمي.

تعاىل ملا جعل لمك السامء سقفا وبناء صارت جنوهما قناديل لمك فال يتومه اما )والسامء بناًء( فاشارة اىل انه 

التصادف يف تفريق تكل القناديل وانتشارها كام يتومه التصادف يف وضعية اجلواهر اليت ترىم عىل ال رض 

 منترثة.

 اعمل! ان يف هذه ال ية اشارة ورمزًا وامياء اىل رّس جعيب دقيق غال وهو:

p نسان ذرة ابلنس بة اىل آ رضه، وآ رضه ذرة ابلنس بة اىل الاكئنات. وكذا فرده ذرة ان قلت: ان الا
1

اىل نوعه  

ونوعه ذرة ابلنس بة اىل رشاكئه يف الاس تفادة يف هذا البيت العايل. وكذا هجة اس تفادة البرش ابلنس بة اىل فوائد 

لهيي وغاايت هذا البيت ذرة، والغاايت اليت حتس هبا العقول ذرة ابلنس بة اىل  فوائده يف احلمكة ال زلية والعمل الإ

 فكيف جعل العامل خملوقًا لجل البرش واس تفادته عةل غائية؟.

قيل كل: نعم! ولكن مع لك ما مّر ل جل ُوسعة روح الانسان وتبسط عقهل وانبساط اس تعداده وكرثة وانتشار 

ة يف هجة الاس تفادة كنس بة اللكي اىل اس تفادته من الاكئنات.. وايضًا ل جل عدم املزامحة والتجزي واملدافع

جعل القرآ ن الكرمي هجة اس تفادة البرش  -اذ اللكي بامتمه موجود يف لك من جزئياته لمزامحة ول جتزء  -جزئياته 

اليت يه غاية فذة من الوف الوف غاايت السامء وال رض يف مزنةل العةل الغائية ك هنا يه العةل ابلنظر اىل 

نسان يس تفيد من ال رض عرصًة لبيته والسامء سقفا هل والنجوم قناديل والنبااتت ذخائر، الانسان. اي ان الا

 حفّق للك فرد ان يقول: مشيس وساميئ وآ ريض. فتأ مل وعقكل معك!

--- 
1
 ذرة ابلنس بة اىل نوعه )ش(  

#163 

زل اىل الضمري اشارة اىل اما كيفيات )وانزل من السامء ماء فاخرج به من المثرات رزقا لمك( فاعمل! ان نس بة ان

ان القطرات امنا تزُنرل مبّيان قصد وتُرسل حبمكة، حىت ان لك قطرة حمفوفة بنظام خمصوص بأ مارة عدم مصادمهتا 
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ل خواهتا يف تكل املسافة البعيدة مع تلعب الهواء هبا. فيؤذن ان ليست غوارهبا عىل اعناقها 
1

، بل زمام لك يف 

 هل.يد مكلر ممثِّل لنظام ومعكس 

آ ما )من السامء( فاشارة ابقامة الظاهر مقام الضمري اىل ان الغرض من هذه السامء هجهتا ل ِجرهما اخملصوص. 
2

 

د ومطر، فاشارة اىل املنشأ  القريب لالس تفادة )وجعلنا من املاء لك شئ يح(  اما )ماء( مع ان املزنل ثلج وبررر
1

 ب نظامه، جمهول لمك امزتاجاته المكيوية.. آ ما تنكريه فاشارة اىل انه ماء جعيب شأ نه، غري

آ ما فاء )فاخرج( املوضوعة للتعقيب بال همةل مع املهةل بني نزول املاء وخروج المثر فتلوحي اىل فـ"اهزتت ال رض 

وربت واخرضت وانبتت من لك زوج هبيج فاخرج". آ ما نس بة "اخرج" اىل الضمري فاشارة اىل ان خروج 

 قط، بل الصانع احلكمي ينشؤها ويرتهبا بصفات وخواص لتوجد يف مادهتا.الامثر ليس بتودل وتركب ف

للس ببية رمز اىل لطافة طراوة الامثر، فيعلو الهيا املاء  -وهو الالصاق  -آ ما )به( فبسبب ترشب املعىن احلقيقي 

 بوساطة "ال اثر الشعرية" فميل  آ قداح المثرات ملصقًا هبا. -خالف طبيعته  -

ات( فلعدم خلوها من معىن الابتداء عند )سيبويه( يشري اىل مفعول يتنوع بتعني فهم السامع، آ ما )من المثر 

 آ ي ان من المثرات آ نواعًا كام تش هتون.

 آ ما تنوين )رزقًا( فاشارة اىل انه رزق جمهول لمك آ س باب حصوهل فيجئ من حيث ل حيتسب.

--- 
1
 (ب) "غرب" مادة يف اللغوية واملعامج الطالق كناايت حبث يف ةالفقهي الكتب راجع ..غارهبا" عىل الصحيح: "حبلها  

2
 ل ن املقام مقام الضمري، فاذا عدل عنه اىل الظاهر يكون املراد به غري الاول... )ب(  

3
 .14سورة الانبياء:   

#164 

س تفادة غريَك منه آ ما )لمك( فاشارة اىل تأ كيد معىن الامتنان.. وآ يضًا امياء اىل ان الرزق ل جلمك فال بأ س من ا

 تبعًا.. وكذا رمز اىل انه تعاىل كام خصمك ابلنعم خفصوه ابلشكر.

آ ما نظم هيأ ت )فال جتعلوا هلل اندادا( فالفاء، ينظر اىل الفقرات ال ربعة: آ ي ل نه هو املعبود فال ترشكوا،ول نه 

نعم فال ترشكوا يف شكره، ول نه هو القادر املطلق وال رض والسامء يف قبضته فال تعتقدوا هل رشياك، ولنه امل 

 هو خالقمك فال تتخيلوا هل رشياك.

آ ما )جتعلوا( بدل تعتقدوا فاشارة اىل معىن )ان يه الا اسامء مسيمتوها( 
1

آ ي اسامء ل معىن لها تتخيلون لها  

 وجودًا جبعلمك.
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 رشيك هلل.آ ما تقدمي )هلل( مفع الاهامتم جبعهل نصب العني امياء اىل ان منشأ  الهنيي كون ال 

اما )اندادا( فلفظ الند مبعىن: املثل، ومثهل تعاىل يكون عني ضده، وبيهنام تضاد، ففيه امياء لطيف اىل ان الند 

بنّي البطالن بنفسه.. آ ما امجلع فاشارة اىل هناية هجاةل املرشكني وامياء اىل الهتمك هبم، آ ي كيف جتعلون هلل اذلي 

ال واضداد؟. وكذا رمز اىل رد لك آ نواع الرشك آ ي ل رشيك هل يف ذاته ل شبيه هل بوجه ما، جامعة من آ مث

ول يف صفاته ول يف افعاهل.. وتلوحي اىل رد طبقات املرشكني من الوثنيني والصابئني وآ هل التثليث وآ هل 

س باب.  الطبيعة املعتقدين ابلتأ ثري احلقيقي لل 

ما تأ ليه النجوم آ و   ختيل احللول آ و تومه اجلسمية.تذييل: منشأ  الوثنية وال صنام اإ

آ ما )وانمت تعلمون( مفع اخواهتا من الفواصل اشارة اىل ان منشأ  الاسالمية هو العمل وآ ساسها العقل، مفن شأ نه 

ان يقبل احلقيقة ويرد سفسطة الاوهام. مث انه آ طنب ابجياز ترك املفعول، آ ي وانمت تعلمون: ان لمعبود حقيقيًا 

لقاً ول منعم الا هو.. وكذا وانمت تعلمون ان ال لهة وال صنام ليست بشئ، ل تقتدر عىل ول خالق ول قادر مط

 شئ واهنا خملوقة جمعوةل تتخيلوهنا، فتدبر!.

--- 
1
 .21سورة النجم:   

#165 

اْدُعوا  ٍة ِمْن ِمثهِْلِ ور ْبِدانر فرأْتُوا ِبُسورر لْنرا عرىلر عر ا نرزَّ يٍْب ِممَّ ْن ُكْنمُتْ يِف رر اإ َُكْ ِمْن ُدوِن هللا ِاْن ُكْنمُتْ ور ُشهرداءر

اِدِقنير    ْت ِللْاكِفرِينر      21صر ُة ُاِعدَّ ارر ا النّاُس واحِلجر قُوُدهر َّيت ور َُّقوا النَّارر ال لُوا فرات رْن ترْفعر ل لُوا ور رْم ترْفعر فرِان ل

20 

 مقدمـة يف حتقيق النبوة
صد ال ساس ية القرآ نية وهو التوحيد؛ كذكل تثبت هذه ال ية اثينر اعمل! انه كام اثبتت ال ية السابقة اّول املقا

املقاصد ال ربعة وهو اثبات نبّوة محمّد عليه الصالة والسالم بأ مكل معجزاته اذلي هو التحّدي ابجعاز القرآ ن 

الكرمي. ولقد فصلنا دلئل نبّوته يف كتاب آ خر فلنلخص بعضها هنا يف ست 
1

 مسائل: 

 املسأ ةل ال وىل:

مل! ان الاس تقراء التام يف آ حوال ال نبياء مع الانتظام املّطرد املسمى ابلقياس اخلفّي ينتج ان مدار نبّوة ال نبياء اع

يوجد بأ مكل  -برشط جتريد املسأ ةل عن خصوصيات تأ ثري الزمان واملاكن  -وآ ساسها وكيفية معامالهتم مع اممهم 

ذ البرش يف سّنِ كامل البرش، فينتج ابلطريق الرْوىل وابلقياس وجه يف محمّد عليه الصالة والسالم اذلي هو اس تا

اَلْولروّي انه آ يضاً رسول هللا. جفميع ال نبياء بأ لس نة معجزاهتم ك هنم شاهدون عىل صدق محمّد عليه السالم اذلي 
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 هو الربهان النرّيِ عىل وجود الصانع ووحدته فتأ مل...

 املسأ ةل الثانية:

يلرّوِح ابملبدآ  عىل صدقه  -وان مل يكن خارقاً  -حواهل ولك حركة من حراكته عليه السالم اعمل! ان لك حال من ا

حبسب العادة  -وابملنهتيى عىل حقانيته. آ ل ترى انه عليه السالم كيف اكن حاهل يف آ مثال واقعة الغار اليت انقطع 

 آ مل اخلالص، -

--- 
1
 يف س بع مسائل )ش(  

#166 

نرا( يقول بكامل الوثوق والاط  عر ْن ِان هللا مر زر ْ 1مئنان واجلدية )لحتر
بال مبالة ملعارض  -!. فكام ان ابتداءه ابحلركة 

لقواعد يه  -يدل عىل متسكه ابلصدق؛ كذكل تأ سيسه ابنهتاء حراكته  -وبال خوف وتردد مع كامل الاطمئنان 

ته، فهذا فرداً فردًا. وآ ما اذا نظرت واصابته للحق واتصاهل ابحلقيقة دليل عىل حقاني  -ال ساس لسعادة ادلارين 

 اىل مجموع حراكته واحواهل يتجىل لعينك برهاُن نبّوته اكلربق الالمع. فتبرّص!..

 املسأ ةل الثالثة:

والاس تقبال اتفقت عىل تصديق نبّوته كام ان ذاته دليل  -آ ي عرص السعادة  -اعمل! ان الزمان املايض واحلال 

 حف ال ربع:عىل نبّوته. ولنطالع هذه الص

 فأ وًل: نتربك مبطالعة ذاته عليه السالم. ولبد آ ّوًل من تصّور آ ربع نكت:

حداها: انه "ليس الكحُل اكلتكّحل" آ ي ليصل الصنعُي والتصنعُي  مرتبة  -ولو اكان عىل آ مكل الوجوه  -اإ

 زخرفيته.الطبيعّي والفطرّي ول يقوم مقامه، بل فلتاُت غلطاِت هيئِة حركِة الصنعي تومئ مب

والثانية: ان الاخالق العالية امنا تتصل بأ رض احلقيقة ابجلدية، وان ادامة حياهتا وانتظام مجموعها امنا يه 

 ابلصدق. ولو ارتفع الصدق من بيهنا صارت كهش مي تذروه الرايح.

 ال مور املتضادة. والثالثة: يه انه كام يوجد امليل واجلذب يف ال مور املتناس بة، كذكل يوجد ادلفع والتنافر يف

 والرابعة: يه "ان لللّكِ حكامً ليس للٍك" كقّوة احلبل مع ضعف خيوطه..

مع تسلمي  -واذا تفطنت لهذه النكت فاعمل! ان آ اثر محمّد عليه الصالة والسالم وسريه واترخي حياته تشهد 

شأ ن امزتاج تكل ال خالق توليد  ابنه لعىل خلق عظمي، وابنه قد اجمتع فيه اخلصائل العالية اكفة. ومن -آ عدائه 

عزة للنفس وحيثية ورشف ووقار لتساعد التزنل للسفاسف. فكام ان علّو املالئكة ليساعد لختالط 

 الش ياطني بيهنم؛ كذكل تكل ال خالق العالية جبمعها ل تساعد آ صال لتداخل احليةل
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--- 
1
 .04سورة التوبة:   

#167 

املش هتر ابلشجاعة فقط ل يتزنل للكذب اّل بعَس؟ فكيف ابجملموع؟ والكذب بيهنا. آ ل ترى ان الشخص 

 فثبت ان ذاته عليه السالم اكلشمس دليل لنفسه..

مع ان من شأ ن الش بابية وتوقد احلرارة الغريزية  -وآ يضاً اذا تأ ملت يف حاهل عليه السالم من ال ربع اىل اربعني 

تراه عليه السالم قد تدرج يف س نينه  -الطبيعة من احليل  ان تظهر ما خيفى وتلقي اىل الظاهر ما اس ترت يف

وعارش بكامل اس تقامة وهناية متانة وغاية عفة واطراد وانتظام. ما اومأ  حاٌل من آ حواهل اىل حيةل، لس امي يف 

ن شأ نه اذلي م -مقابةل املعاندين ال ذكياء. وبيامن تراه عليه السالم كذكل اذ تنظر اليه وهو عىل رآ س اربعني س نة 

لركة والعادات طبيعة اثبتة ل ختالف  قد تكّشف عليه السالم عن خشص خارق قد اوقع يف  -جعل احلالت مر

 العامل انقالاًب عظاميً جعيبا. مفا هو اّل من هللا.

 املسأ ةل الرابعة:

ص ال نبياء املذكورة عىل لسانه عليه السالم يف ال قرآ ن الكرمي برهان اعمل! ان حصيفة املايض املش متةل عىل قرصر

 عىل نبّوته مبالحظة آ ربع نكت.

ن من يأ خذ آ ساسات فٍن ويعرف العقد احلياتية فيه وحيسن اس تعاملها يف مواضعها مث يبين مّدعاه علهيا؛  حداها: اإ اإ

 يدل ذكل عىل همارته وحذاقته يف ذكل الفن.

ارس وبال تردد وبال مبالة بسهوةل عىل النكتة الثانية: يه انك ان كنت عارفا بطبيعة البرش ل ترى آ حدًا يتج

خمالفٍة وكذٍب ولو صغريًا.. يف قوم ولو قليلني.. يف دعوى ولو حقرية.. حبيثية ولو ضعيفة. فكيف مبن هل حيثية 

يف غاية العظمة.. ويف دعوى يف غاية اجلالةل.. يف قوم يف غاية الكرثة.. يف مقابةل عناد يف غاية الشدة مع انه 

.. يبحث عن آ مور ل يس تقل فهيا العقل ويظهرها بكامل اجلدية، ويعلهنا عىل رؤوس ال شهاد. آ فال ايّم مل يقرآ  

 يدل هذا عىل صدقه وانه ليس منه بل من هللا؟

نيني   -ِبتعلمي العادات وال حوال وتلقني الوقوعات وال فعال  -الثالثة: يه ان كثرياً من العلوم املتعارفة عند املدر

ان  -ل س امي يف القرون اخلالية  -ند البدويني. فبناء علىه لبد ملن حياَك ويتحرى حال البدويني جمهوةل نظريٌة ع 

 يفرض نفسه يف تكل البادية.
#168 

قًا يف مظان التفاق،  -ولو فن الرصف  -الرابعة: يه انه لو انظر ايّم علامء فن  مث بنّي رآ يه يف مسائهل مصّدِ

حًا يف مطارح الاختالف؛   افال يدكل ذكل عىل تفوقه، وآ ن علمه وهيب؟.ومصّحِ
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صر  اذا عرفت هذه النكت: فاعمل! ان محمّداً العريّب عليه السالم مع اميّته قّص علينا بلسان القرآ ن الكرمي قصر

ْن حرض وشاهد، وبنّي آ حواهلم ورشح آ رسارمه عىل رؤوس العامل يف دعوى عظمية  الاولني والانبياء قصةر مر

قًا فامي جتلب الهيا دقة  مة ملّدعاه، مصّدِ ال ذكياء. وقد قص بال مبالة، وآ خذ العقد احلياتية فهيا واساساهتا مقردَّ

حا فامي اختلفت فيه. ك نه ابلروح اجلّوال املعكس للويح الالهيي طّي الزمانر  اتفقت عليه الكتب السالفة، ومصّحِ

، فتداخل يف اعامق املايض فبنّي ك نه مشاهد. فثبت  حدى معجزاته. مفجموع واملاكنر ان حاهل هذه دليل نّبوته واإ

 دلئل نبّوة ال نبياء يف حمك دليل معنوي هل، ومجيع معجزات الانبياء يف حمك معجزة معنوية هل.

 املسأ ةل اخلامسة:

 يف بيان حصيفة عرص السعادة ل س امي مسأ ةل جزيرة العرب. فها هنا آ يضًا آ ربع نكت:

عامل ترى انه قد يتعَس ويستشلك رفع عادة ولو حقرية يف قوم ولو قليلني. آ و احداها: انك اذا تأ ملت يف ال

خصةل ولو ضعيفة.. يف طائفة ولو ذليلني.. عىل مكِل ولو عظامي.. هبّمة ولو شديدة. يف زمان مديد بزمحة كثرية 
1

فرعر  -ابلنس بة اىل املفعول  -. فكيف انت مبن مل يكن حاكام، تشبث يف زمان قليل هبمة جزئية  رر قرلرعر عاداٍت ور ور

آ خالقًا قد اس تقرت بامتم الرسوخ واس تؤنس هبا هناية اس تيناس واس مترت غاية اس مترار، فغرس جفأ ة بدلها 

عادات وآ خالقًا تمكلت دفعة عن قلوب قوم يف غاية الكرثة وملأ لوفاهتم يف هناية التعصب. آ فال تراه خارقًا 

 للعادات؟..

ُها تدرجيّي كمنو الطفل، وغلربهُتا لدلوةل العتيقة النكتة الثانية: يه ان ادلو اليت صارت  -ةل خشص معنوّي. تشلكُّ

 ممتهةل. آ فال -آ حاكُمها اكلطبيعة الثابتة مللهتا 

--- 
1
 يف زمان ولو مديد بزمحة ولوكثرية )ش(  

#169 

دفعًة، هميئة لهناية  يكون حينئذ من اخلارق لعادِة تشلّك ادلول تشكيُل محمّد عليه السالم حلكومٍة عظميةٍ 

ساسات العالية ال بدية مع غلبهتا لدلول العظمية دفعة مع ابقاء حامكيته ل عىل الظاهر فقط،  الرتيق، متضمنة لل 

 بل ظاهرًا وابطنًا ومادًة ومعىًن.

أ ثري النكتة الثالثة: يه انه ميكن ابلقهر واجلرب حتمك ظاهرّي، وتسلط سطحّي. لكن الغلبة عىل ال فاكر، والت

ابلقاء حالوته يف ال رواح، والتسلط عىل الطبائع مع حمافظة حامكيته عىل الوجدان دامئا ل يكون الّ من خوارق 

 العادات.. وليس اّل اخلاصة املمتازة للنّبوة.

النكتة الرابعة: يه ان تدوير آ فاكر العموم وارشادها حبيل الرتهيب والرتغيب واخلوف والتلكيف امنا يكون 

ها جزئيا سطحياً موقتا يسّد طريق احملامكة العقلية يف زمان. آ ما من نفذ يف آ عامق القلوب ابرشاده، وهيج تأ ثري 

129



دقائق احلس يات، وكشف اكامم الاس تعدادات، وآ يقظ ال خالق، وآ ظهر اخلصائل املس تورة، وجعل جوهر 

ة ومن اخلوارق للعادة. بيامن ترى خشصا انسانيهتم فوارًا، وآ برز قمية انطقيهتم؛ فامنا هو مقتبس من شعاع احلقيق

يرتّحم عىل حنو المنل، ويتأ مل بأ مل  -وقد اسمل  -يف قساوة قلبه يقرب بنته حيًة ول يتأ مل ول يتأ ثر اذ تراه بعد يوم 

 حيوان. فباهلل عليك آ ينطبق هذا الانقالب احليس عىل قانون؟.

 فاذا عرفت هذه النكت تأ مل يف نقطة آ خرى ويه:

 العامل يشهد ان ادلايهر الفريدر امنا هو اذلي اقتدر عىل انعاش اس تعداد معويّم، وايقاظ خصةل معومية، ان اترخي

ن مل يوقظ هكذا حّسا انمئا يكون سعُيه هباء موقتا ولو اكن جليال يف  والتسبب لنكشاف حّس معويّم؛ اذ مر

يات نفسه.. وآ يضا ان التارخي يرينا ان آ عظم الناس هو املوفَّق ليق اظ واحد آ و اثنني آ و ثالث من هذه احلس ِّ

العمومية: كحس امحلية امللّية، وحس الاخوة، وحس احملبة، وحس احلرية اخل. آ فال يكون اذاً ايقاظ الوف من 

يات  وينّي منترشين يف جزيرة العرب تكل الصحراء  -احلس ِّ ردر املس تورة العالية، وجعلها فّوارة منكشفة يف قوم ب

اخلوارق؟.. نعم  من -الوس يعة 
1

 .! هو من ضياء مشس احلقيقة.

--- 
1
 لعهل بىل" )ش(  

#170 

فيا هذا! من مل يُدخل يف عقهل هذه النقطة نُْدِخل جزيرةر العرب يف عينه. فهذه جزيرة بعد ثالثة عرش عرصًا 

ا مائة س نة فان فعلوا وبعد تريق البرش يف مدارج المتدن!.. فانتِخب اهيا املعاند من آ مكل الفالسفة مائة، فليسعو 

جزءاً من مائة جزء مما فعهل محمّد العريب عليه الصالة والسالم ابلنس بة اىل زمانه 
1

ولن تفعل  -... فان مل تفعل 

 فاتّق عاقبة العناد! نعم، هذه احلاةل خارقة للعادة وان يه اّل معجزة من معجزاته عليه الصالة والسالم. -

فرة مع قوانني الفطرة، واعمل آ يضًا: ان من اراد التو  فيق يلزم عليه ان يكون هل مصافاة مع عادات هللا، ومعارر

ساكت..  ومناس بة مع روابط الهيئة الاجامتعية. واّل، آ جابته الفطرة بعدم املوفَّقية جوابر اإ

ن حترك مبسكل يف الهيئة الاجامتعية يلزمه ان ل خيالف حركة اجلراين العمويّم. واّل، طريّ  ه ذكل وآ يضًا مر

ادلولب عن ظهره فيسقط يف يده. فاذاً من ساعده التوفيق يف ذكل اجلراين مكحّمد عليه السالم يثبت انه 

 ممتسك ابحلق.

فاذا تفهمت هذا، تأ مل يف حقائق الرشيعة مع تكل املصادمات العظمية والانقالابت العجيبة، ويف هذه 

ها قد حافظت عىل موازنة قوانني  الفطرة وروابط الاجامتعيات الاليت بدقهتا ل ترتاءى ال عصار املديدة تررر

للعقول مع كامل املناس بة واملصافاة معها. فلكام امتد الزمان تظاهر التصال بيهنا. ويتظاهر من هذه احلاةل؛ ان 

وم الاسالمية يه ادلين الفطرّي لنوع البرش واهنا حق، لهذا لينقطع ان رّق. آ ل ترى ان الرتايق الشايف للسم
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القاتةل يف الهيئة الاجامتعية امنا هو آ مثال "حرمة الراب ووجوب الزاكة" اللتني هام مسأ لتان يف آ لوف مسائل تكل 

 الرشيعة.

فاذا عرفت هذه النكت ال ربع مع هذه النقط الثالث، اعمل! ان محمداً الهامشّي عليه الصالة والسالم مع انه اّمّي 

لظاهرية وعدم حامكيته هل آ و لسلفه، وعدم ميل حتمك وسلطنة، قد تشبث مل يقرآ  ومل يكتب، ومع عدم قوته ا

بقلبه بوثوق واطمئنان يف موقع يف غاية اخلطر ويف مقام همم، بأ مر عظمي فغلب عىل ال فاكر، وحتبب اىل 

رة ال رواح، وتسلط عىل الطبائع، وقلع من آ عامق قلوهبم العادات وال خالق الوحش ية املأ لوفة الراخسة املس مت

حاكم والقوة 
ِ
 -الكثرية. مث غرس يف موضعها يف غاية ال

--- 
1
ن حمذوف، اى فاطلب ماتشاء )ش(    وجواب اإ

#171 

آ خالقا عالية وعادات حس نة، وقد بدل قساوة قلوب قوم خامدين يف زوااي  -ك هنا اختلطت بلحمهم ودهمم 

نية  الوحشة حبس يات رقيقة وآ ظهر جوهر انسانيهتم. مث آ خرهجم من زاوية ردر ريق هبم اىل اوج امل الوحشة ور

س هلم دوةلً ابتلعت ادلول كعصا موىس فلام ظهرت صارت اكلشعةل اجلّواةل والنور  وصرّيمه معلِّمي عالرمهم، وآ سَّ

. آ فال  النّوار فاحرقت روابط الظمل والفساد، وجعل رسير تكل ادلوةل ادلفعية يف زمان قليل الرشقر والغربر

  ان مسلكه حقيقة وانه صادق يف دعواه؟تدل هذه احلاةل عىل

 املسأ ةل السادسة:

 يف حصيفة املس تقبل لس امي "مسأ ةل الرشيعة". ولبد من مالحظة آ ربع نكت يف هذه املسأ ةل:

 احداها: ان خشصًا ولو خارقًا امنا يتخصص ويصري صاحب ملركة يف آ ربعة فنون او مخسة فقط.

ن الكمًا واحدًا قد  يتفاوت بصدوره عن متلكمني، فكام يدل عىل سطحية آ حد وهجهل.. يدل النكتة الثانية: اإ

عىل ماهرية ال خر وحذاقته مع ان الالكم هو الالكم؛ اذ احدهام ملا نظر اىل املبدآ  واملنهتيى، ولحظ الس ياق 

والس باق، واس تحرض مناسبته مع آ خواته، ورآ ى موضعاً مناس با فأ حسن الاس تعامل فيه، وحترى آ رضا منبتة 

زرعه فهيا؛ ظهر منه انه خارق وصاحب ملكة فامي هذا الالكم منه. ولك فذلاكت القرآ ن الكرمي من الفنون ف

 وملتقطاته امنا يه من هذا القبيل.

بسبب تمكل املبادئ والوسائط حىت يلعب هبا الصبيان  -النكتة الثالثة: يه ان كثرياً من الامور العادية ال ن 

عّدت من اخلوارق. مفا حيافظ ش بابيته وطراوته وغرابته عىل هذه الاعصار لو اكنت قبل هذا بعرصين ل -

 املديدة يكون البتة من خوارق العادات والعادات اخلارقة.

 -النكتة الرابعة: يه ان الارشاد امنا يكون انفعا اذا اكن عىل درجة اس تعداد آ فاكر امجلهور ال كرث. وامجلهور 
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ل يقتدرون عىل رؤية احلقيقة عراينًة ول يس تأ نسون هبا الا بلباس خياهلم عوام. والعوام  -ابعتبار املعظم 

 املأ لوف. فلهذه النكتة صّور القرآ نُ 
#172 

الكرمي تكل احلقائق مبتشاهبات وتشبهيات واس تعارات وحفظ امجلهور اذلين مل يتمكلوا عن الوقوع يف ورطة 

خالف الواقع رضوراي، لكن مع ذكل  -ابحلس الظاهرّي  -هوُر املغلطة. فأ هْبرمر وآ مهرلر يف املسائل اليت يعتقد امجل 

 آ ومأ  اىل احلقيقة بنصب امارات.

فاذا تفطنت لهذه النكت، اعمل! ان ادلاينة والرشيعة الاسالمية املؤسسة عىل الربهان العقيّل ملخصة من علوم 

ح، وعمل رايضة القلب، وعمل تربية وفنون تضمنت العقد احلياتية يف مجيع العلوم ال ساس ية: من فن هتذيب الرو

الوجدان، وفّن تدبري اجلسد، وعمل تدوير املزنل، وفن س ياسة املدنية، وعمل نظامات العامل، وفن احلقوق، وعمل 

املعامالت، وفن ال داب الاجامتعية، وكذا وكذا وكذا... اخل. مع ان الرشيعة فَّست وآ وحضت يف مواقع اللزوم 

مل يلزم او مل يس تعد هل الاذهاُن او مل يساعد هل الزماُن امجلْت بفذلكة ووضعت آ ساسا ومظان الاحتياج، وفامي 

احالت الاس تنباط منه وتفريعه ونشو منائه عىل مشورة العقول. واحلال ان لك هذه الفنون بل ثلهثا بعد ثالثة 

ليوجد  -وكذا يف ال ذكياء  مع انبساط تالحق ال فاكر وتوسع نتاجئها، وكذا يف املواقع املمتدنة، -عرش عرصا 

يف خشص. مفن زيّن وجدانه ابلنصاف يصدق ابن حقيقة هذه الرشيعة خارجة عن طاقة البرش دامئا لس امي يف 

 ذكل الزمان، ويصّدق مبأ ل )مل تفعلوا ولن تفعلوا(.

"والفضل ما شهدت به الاعداء": فهذا "قارلئيل" 
1

ملاين وهو فيلسوف امرياك نقل عن ال ديب الشهري الا 

"كوته" 
2

اذ قال بعد ما آ معن النظر يف حقائق القرآ ن الكرمي جعبا آ ميكن تمكّل العامل املدين يف دائرة الاسالمية؟  

 فأ جاب بنفسه: نعم! بل

--- 
1
ّل ان 1991 - 1119توماس اكرليل )   بنه قسيسًا اإ ( اكتب ومؤرخ وفيلسوف انلكّيي، اراد وادله البنّاء ان يكون اإ

وكه حول ادلين حالت دون ذكل، مّر مبعاانة  نفس ية دامت زهاء س بع س نوات، انهتيى به املطاف ابلس تقرار كرثة شك

وسمل، وآ ثىن عليه وبنّي  عليه هللا عىل مسائل الاميان. آ لقى سلسةل من احملارضات، تناول يف احداها عظمة الرسول صىل

. اوىص بتوزيع ثرواته اىل «الابطال»ت يف كتابه املشهور انه النيب احلق ودحض افرتاءات كثرية. مجع تكل احملارضا

الطالب الفقراء، وايداع مكتبته يف جامعة هارفرد الامريكية. ترك آ اثرًا معيقة يف ثقافة الانلكّي  ونظرهتم اىل 

 عن دائرة املعارف الرتكية(. YENI LUGATالعامل)ابختصارمن 
2
شاعر ورواىئ وانقد آ ملاين. ودل يف ارسة ثرية وتعمل الالتينية ( اكتب و 1912 - 1101جوهان فولف جاجن فون )  

، مث انتقل اىل مدينة ليزبجن لتعمل احلقوق مث انرصف 1191واليواننية والايطالية والانلكّيية والعربية وحصل الفرنس ية عام 

 أ مالته يف احلياة.اىل التأ ليف مث توىل مناصب قضائية وادارية ووضع خالل ذكل مَسحيات وكتبًا تناول فهيا ت
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#173 

احملققون ال ن مس تفيدون جبهة من تكل ادلائرة. مث قال الناقل: ملا طلعت حقائق القرآ ن الكرمي صارت اكلنار 

اجلّواةل وابتعلت سائر الاداين، حُفقَّ هل؛ اذ لحيصل شئ من سفسطيات النصارى وخرافات الهيود. فصّدق 

 .. فان مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار(.ذكل الفيلسوف مأ ل  )فأ توا بسورة من مثهل

ه  فان قلت: امنا اخذ من لك فن فذلكة، واحاطةر فذلاكٍت كثرية  -آ عين احلديث  -ان القرآ ن الكرمي وكذا مفَّسِ

 ممكنة لشخص.

قيل كل: ان الفذلكة حبسن الاصابة يف موقعها املناسب، واس تعاملها يف آ رض منبتة مع آ مور مرموزة غري 

تشّف اكلزجاجة عن ملكة اتمة يف ذكل الفن واطالع اتم يف ذكل  -قد ارشان الهيا يف النكتة الثانية  -عة مسمو 

 العمل فتكون الفذلكة يف حمك العمل ول ميكن لشخص آ مثال هذه.

 اعمل! ان نتيجة هذه احملاكامت يه ان تس تحرض اّول ما س يأ يت من القواعد ويه:

ة.. وان الكما واحدًا يتفاوت من خشصني، يكون ابلنظر اىل واحد ذهبًا ان خشصًا ليتخصص يف فنون كثري 

واىل ال خر حفامً.. وان الفنون نتيجة تالحق ال فاكر وتتمكل مبرور الزمان.. وان كثرياً من النظرايت يف املايض 

اء لتسرت صارت بدهيية ال ن.. وان قياس املايض عىل هذا الزمان قياس مثبط مع الفارق.. وان آ هل الصحر 

بساطهتم وصفوهتم احليل وادلسائس اليت ختتفي حتت جحاب املدنية.. وان كثرياً من العلوم امنا يتحصل بتلقني 

العادات والوقوعات وبتدريس ال حوال لطبيعة البرش ابعداد الزمان واحمليط.. وان نور نظر البرش لينفذ يف 

ن حلياة البرش معراً طبيعياً ينقطع؛ كذكل لقانونه معر طبيعّي املس تقبل ول يرى الكيفيات اخملصوصة.. وانه كام ا

ينهتيي البتة.. وان للمحيط الزماين واملاكين تأ ثرياً عظاميً يف آ حوال النفوس.. وان كثرياً من اخلوارق املاضية تصري 

 اكلصيّب يتدرج. عادية بتمكل املبادئ.. وان اذلاكء ولو اكن خارقًا ل يقتدر عىل اجياد فٍن وتمكيهل دفعًة بل

د وتعرَّ من اخليالت الزمانية وال وهام احمليطية، مث  واذا اس تحرضت هذه املسائل وجعلهتا نصب عينيك فتجرَّ

غُْص من ساحل هذا العرص يف حبر الزمان، ماراً حتته اىل ان خترج من جزيرة عرص السعادة انظراً عىل جزيرة 

 العرب!.. مث ارفع رآ سك والبس
#174 

كل ذكل الزمان من ال فاكر، مث انظر يف تكل الصحراء الوس يعة!. فأ ول ما يتجىل لعينك: انك ترى ما خاط 

انساان وحيدا ل معني هل ول سلطنة يبارز ادلنيا برآ سه.. وهيجم عىل العموم.. ومحل عىل اكههل حقيقة اجّل من 

يعة ك هنا زبدة وخالصة من مجيع كرة الارض.. وآ خذ بيده رشيعة يه اكفةل لسعادة الناس اكفة.. وتكل الرش 

العلوم الالهية والفنون احلقيقية.. وتكل الرشيعة ذات حياة ل اكللباس بل اكجلدل، تتوسع بمنّو اس تعداد البرش 

ئلْت قوانيهُنا من اين اىل اين؟  ن س ُ وتمثر سعادة ادلارين، وتنظم آ حوال نوع الانسان ك هل جملس واحد. فاإ
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ئ من الالكم ال زيّل ونرافق فكر البرش اىل ال بد، فبعد قطع هذه ادلنيا نفارق صورًة لقالت بلسان اجعازها: جن

من هجة التلكيف ولكن نرافق دامئا مبعنوايتنا وارساران فنغذي روهحم ونصري دليلهم.. فيا هذا آ فال يتلو عليك 

 لوا(..اخل.ما شاهدت ال مرر التعجّييَّ يف )فأ توا بسورة من مثهل.. فان مل تفعلوا ولن تفع

بسبب الغفةل عن مقصود الشارع يف ارشاد  -مث اعمل ان آ ية )وان كنمت يف ريب مما نزلنا(...اخل: تشري اىل ان انساً 

 وقعوا يف شكوك وريوب منبعها ثالثة امور: -امجلهور وهجلهم بلزوم كون الارشاد بنس بة اس تعداد ال فاكر 

ت يف القرآ ن الكرمي مناٍف لإجعازه املؤسس عىل البالغة املبنية احدها: اهنم يقولون: وجود املتشاهبات واملشالك

 عىل ظهور البيان ووضوحِ الافادة.

والثاين: اهنم يقولون: ان القرآ ن الكرمي اطلق وآ هبمر يف حقائق اخِللقة وفنون الاكئنات مع انه مناف ملسكل التعلمي 

 والارشاد.

لكرمي اميل اىل خالف ادلليل العقيل فيحمتل خالف الواقع وهو والثالث: اهنم يقولون: ان بعض ظواهر القرآ ن ا

 خمالف لصدقه.

اهيا املشككون اعلموا!. ان ما تتصورونه سببًا للنقص امنا هو شواهد صدق عىل  -وابهلل التوفيق  -اجلواب 

 رس اجعاز القرآ ن الكرمي.

 آ ما اجلواب عن الريب ال ول وهو وجود املتشاهبات واملشالكت:

ان ارشاد القرآ ن الكرمي لاكفة الناس، وامجلهور ال كرث مهنم عوام، وال قل اتبع لل كرث يف نظر الارشاد. فاعمل! 

 واخلطاب املتوجه حنو العوام يس تفيد منه اخلواص
#175 

ويأ خذون حصهتم منه.. ولو عكس لبقي العوام حمرومني، مع ان مجهور العوام ل جيردون اذهاهنم عن املأ لوفات 

ت، فال يقتدرون عىل درك احلقائق اجملردة واملعقولت الرصفة الّ مبنظار متخيالهتم وتصويرها بصورة واملتخيال

مأ لوفاهتم. لكن برشط ان ليقف نظُرمه عىل نفس الصورة حىت يلزم احملال واجلسمية او اجلهة بل مير نظرمه 

 اىل احلقائق.

 الاكئنات بصورة ترصف السلطان اذلي اس توى مثال: ان امجلهور امنا يتصورون حقيقة الترصف الالهيي يف

عىل رسير سلطنته. ولهذا اختار الكناية يف )الرمحن عىل العرش اس توى( 
1

واذا اكنت حس يات امجلهور يف  

هذا املركز فاذلي يقتضيه مهنُج البالغة ويس تلزمه طريُق الارشاد رعايةر افهاهمم واحرتامر حس ياهتم، ومماشاة 

رمه. مكن يتلكم مع صيب فهو يتصىب يف الكمه ليفهمه ويس تأ نس به. فال ساليب القرآ نية يف عقوهلم ومراعاة آ فاك

لهية اىل عقول البرش"، فهذا التزنل لتأ نيس اذهاهنم. 
ِ
آ مثال هذه املنازل املرعي فهيا امجلهور تسمى بـ"التزنلت ال

رث البلغاء من الاس تعارات لتصور فلهذا وضع صورر املتشاهبات منظارًا عىل نظر امجلهور. آ ل ترى كيف آ ك
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املعاين ادلقيقة، آ و لتصوير املعاين املتفرقة! مفا هذه املتشاهبات الا من آ قسام الاس تعارات الغامضة، اذ اهنا 

 صور للحقائق الغامضة.

ما دلقة املعىن ومعقه، واجياز الاسلوب وعلويته، مفشالكت القرآ ن الكرمي من ه ذا آ ما كون العبارة ُمشالًك؛ فاإ

غالق اللفظ وتعقيد العبارة املنايف للبالغة، فالقرآ ن الكرمي مربآ  منه. فيا آ هيا املراتب! آ فال يكون 
ِ
ما ل القبيل.. واإ

من عني البالغة تقريب مثل هذه احلقائق العميقة البعيدة عن آ فاكر امجلهور اىل آ فهام العوام بطريق سهل؟ اذ 

 البالغة مطابقة مقتىض احلال فتأ مل..

 اجلواب عن الريب الثاين، وهو اهبام القرآ ن يف حبث تشلك اخللقة عىل ما رشحته الفنون اجلديدة:آ ما 

فاعمل! ان يف جشرة العامل ميلر الاس تكامل، وتشعَّبر منه يف الانسان ميُل الرتيق، وميل الرتيق اكلنواة حيصل 

نتاجئ ال فاكر؛ فيمثر فنوانً مرتتبة حبيث نشّوه ومناءه بواسطة التجارب الكثرية، ويتشلك ويتوسع بواسطة تالحق 

 ل ينعقد املتأ خر اّل بعد

--- 
1
 9سورة طه:   

#176 

تشلك املتقدم، ول يكون املتقدم مقدمة للمؤخر الا بعد صريورته اكلعلوم املتعارفة. فبناء عىل هذا الَس لو 

عا الناس اليه قبل هذا بعرشة آ عرص ل يفيد ود -وهو امنا تودل بتجارب كثرية  -آ راد آ حد تعلمي فٍن آ و تفهمي عمٍل 

 اّل تشويش اذهان امجلهور، ووقوع الناس يف السفسطة واملغلطة.

مثال: لو قال القرآ ن الكرمي" اهيا الناس انظروا اىل سكون الشمس 
1

وحركة ال رض واجامتع مليون حيوان  

ما يف التكذي ب واما يف املغالطة مع آ نفسهم واملاكبرة معها يف قطرة، لتتصوروا عظمة الصانع" َلْوقع امجلهورر اإ

دة.  -آ و غلط احلس  -بسبب ان حسهم الظاهرّي  يرى سطحية ال رض ودوران الشمس من البدهييات املشاهر

مناٍف ملهناج الارشاد  -ل س امي يف مقدار عرشة آ عرص لتشّهِيي بعض آ هل زماننا  -واحلال ان تشويش الاذهان 

 وروح البالغة.

ل تظن قياس آ مثالها عىل النظرايت املس تقبةل من آ حوال ال خرة اي هذا! 
2

.. اذ احلس الظاهري ملا مل يتعلق 

جبهة مهنا بقيت يف درجة الاماكن فميكن الاعتقاد والاطمئنان هبا حفقها الرصحي الترصحي هبا. لكن ما حنن فيه 

اىل درجة البداهة عندمه حفقه يف نظر  -حبمك غلط احلس  -ملا خرج من درجة الاماكن والاحامتل يف نظرمه 

البالغة الاهبام والاطالق احرتاما حلس ياهتم وحفظاً لذهاهنم من التشويش. ولكن مع ذكل اشار القرآ ن الكرمي 

فاكر ودعاها لدلخول بنصب امارات وقرائن. فيا هذا ! ان كنت من  ورمز ولّوح اىل احلقيقة، وفتح الباب لل 

م الناس عىل قدر عقوهلم" ورآ يت ان آ فاكر امجلهور لعدم اعداد الزمان املنصفني اذا تأ ملت يف د س تور "لكِّ
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لعرفت ان ما  -اليت امنا تتودل بنتاجئ تالحق ال فاكر  -واحمليط ل تتحمل ولهتضم التلكيف مبثل هذه ال مور 

 اختاره القرآ ن الكرمي من الاهبام والاطالق من حمض البالغة ومن دلئل اجعازه.

 جلواب عن الريب الثالث، وهو اماةل بعض ظواهر ال ايت اىل منايف ادللئل العقلية وما كشفه الفن:اما ا

--- 
1
قد س نح ىل يف املرض بني النوم واليقظة يف والشمس جترى ملس تقر لها اى يف مس تقرها، لس تقرار منظومهتا، اى   

 املؤلف. -لتناثرت )هذه احلاش ية النومية دقيقة لطيفة( جرايهنا لتوليد جاذبهتا النظامة للمنظومة الشمس ية، ولو سكنت 
2
 (111اى ل تظن ان امور ال خرة واحوالها الىت ىه جمهوةل لنا كتكل النظرايت الىت يكشف عهنا املس تقبل )ت:   

#177 

حد، فاعمل! ان املقصد ال صيّل يف القرآ ن الكرمي ارشاُد امجلهور اىل آ ربعة اساسات يه: اثبات الصانع الوا

والنبّوة، واحلرش، والعداةل.. فذكُر الاكئنات يف القرآ ن الكرمي امنا هو تبعّي واس تطرادّي لالس تدلل؛ اذ ما نزل 

القرآ ن دلرس اجلغرافيا والقوزموغرافيا 
1

لهية والنظام البديع عىل 
ِ
، بل امنا ذكرر الاكئنات لالس تدلل ابلصنعة ال

ثر الصنعة والعمد والنظام يرتاءى يف لك شئ. وكيف اكن التشلك فال النّظام احلقيقي جل جالهل. واحلال ان ا

علينا؛ اذ ل يتعلق ابملقصد ال صيل، حفينئذ ما دام انه يبحث عهنا لالس تدلل، وما دام انه جيب كونه معلوما 

م قبل املدعى، وما دام انه يس تحسن وضوح ادلليل.. كيف ل يقتيض الارشاُد والبالغُة تأ نيسر معتقداهت

احلس ية، ومماشاة معلوماهتم ال دبية ابماةل بعض ظواهر النصوص، الهيا، ل ليدل علهيا بل من قبيل الكناايت 

 او مس تتبعات الرتاكيب مع وضع قرائن وامارات تشري اىل احلقيقة ل هل التحقيق.

مع حركهتا الصورية، مثال: لو قال القرآ ن الكرمي يف مقام الاس تدلل: "اهيا الناس! تفكّروا يف سكون الشمس 

وحركة ال رض اليومية والس نوية مع سكوهنا ظاهرًا، وتأ ملوا يف غرائب اجلاذب العمويّم بني النجوم، وانظروا 

اىل جعائب الالكرتيك واىل الامزتاجات الغري املتناهية بني العنارص الس بعني، واىل اجامتع الوف الوف 

 شئ قدير!.." لاكن ادلليل اخفى وامغضر واشلكر بدرجات من حيواانت يف قطرة ماء ِلتعلموا ان هللا عىل لك

ْن هذا الّ مناف لقاعدة الاس تدلل. مث ل هنا من قبيل الكناايت ل يكون معانهيا مدار صدق وكذب.  املدعى. واإ

 آ ل ترى ان لفظ "قال" آ لفه يفيد خفة سواء اكن آ صهل واوا آ و قافا آ و اكفا.

ن ه نزل مجليع الانسان يف مجيع ال عصار يكون هذه النقط الثالث دلئل اجعازه. احلاصل: ان القرآ ن الكرمي ل 

ة ادّق وآ جّل وآ جىل وآ نفذ من ان يلتبس او  واذلي عمّل القرآ نر املعِجزر اّن نظر البشري النذير وبصريته النقّادر

 ِّ  س آ و يغالط عىل الناس!.يشتبه عليه احلقيقة ابخليال، وان مسلكه احلّق آ غىن وآ عىل وآ نزه وآ رفع من ان يدل

--- 
1
 عمل الفكل.  
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#178 

 املسأ ةل السابعة:

اعمل! ان كتب السري والتارخي قد ذكرت كثريًا من معجزاته احملسوسة، واخلوارق الظاهرة املشهورة عند 

لْنا التفصيلر عىل كتهبم فلنجمل بذكر ال نو  ن تعلمي املعلوم ضائع، ارحر  اع:امجلهور، وقد فَسها احملققون. فل 

فاعمل! ان اخلوارق الظاهرة وان اكن لك فرد مهنا آ حاداي غري متواتر لكن اجلنس وكثريًا من ال نواع متواتر 

 ابملعىن. مث ان انواعها ثالثة:

ال ول: الارهاصات املتنوعة اكنطفاء انر اجملوس، ويبوسة حبر ساوة، وانشقاق ايوان كَسى، وبشارات 

ان العرص اذلي ودل فيه النيّب عليه الصالة والسالم صار حّساساً ذا كرامٍة  الهواتف. حىت ك نه يتخيل لالنسان

 فبرّش بقدومه ابحلّس قبل الوقوع.

النوع الثاين: الاخبارات الغيبية الكثرية من فتح كنوز كَسى وقيرص، وغلبة الروم، وفتح مكة، وآ مثالها. ك ن 

 ن املشّخص، جفال يف جوانب املس تقبل فقال لنا كام شاهد.روحه اجملّرد الطّيار مّزق قيد الزمان املعنّي واملاك

ي وادلعوى. كتلكم احلجر، وحركة الشجر وشق  النوع الثالث: اخلوارق احلس يَّة اليت آ ظهرها وقت التحّدِ

ىل الف. وآ صناف من هذا النوع متواترة ابملعىن حىت  القمر، وخروج املاء. وقد قال الزخمرشي: بلغ هذا النوع اإ

 ْ ُر( مل يترصف يف معناه من آ نكر القرآ ن الكرمي آ يضًا.ان )وان قَّ الْقرمر  شر
#179 

ن قلت:  مثل انشقاق القمر لبد آ ن يش هتر يف العامل ويتعارف. فاإ

ختالف املطالع، ووجود السحاب، وعدم الرتصد للسامء كام يف هذا الزمان، ولكونه يف وقت  قيل كل: فالإ

شقاق آ نيًا.. ليلزم ان يراه لك الناس آ و آ كرثمه. عىل انه قد ثبت يف الغفةل، ولوجوده يف الليل، ولكون الان 

 الرواايت انه قد رآ ه كثري من القوافل اذلين اكن مطلعهم ذكل املطلع.

 مث آ ن رئيس هذه املعجزات هو القرآ ن املبني املربهن اجعازه جبهات س بع ُآشري الهيا يف هذه ال ية.

يتىل عليك من نظم ال ىة بوجوهها الثالثة؛ من نظم اجملموع مبا قبهل، ونظم واذ تفهمت هذه املسائل فاس متع ملا 

 امجلل بعضها مع بعض، ونظم هيئات وقيود مجةل مجةل.

 آ ما النظم ال ول مفن وهجني:

ثبات التوحيد  اثبت هبذه نّبوة محمد عليه الصالة  -عىل تفسري ابن عباس  -| ال ول: انه ملا قال )اي اهيا الناس( لإ

سالم اذلي هو من اظهر دلئل التوحيد. مث ان اثبات النبّوة ابملعجزات. وآ عظم املعجزات هو القرآ ن. وادّق وال 

وجوه اجعاز القرآ ن ما يف بالغة نظمه. مث انه اتفق الاسالم عىل ان القرآ ن معِجز.. الّ ان احملققني اختلفوا يف 

ر هجًة من هجاته. فعند بعض اجعازه: اخباره ابلغيوب.. طرق الاجعاز، لكن لتزامح بني تكل الطرق، بل لٌك اختا

137



وعند بعض: مجعه للحقائق والعلوم.. وعند بعض: سالمته من التخالف والتناقض.. وعند بعض: غرابة اسلوبه 

وبديعيته يف مقاطع ومبادئ ال ايت والسور.. وعند بعض: ظهوره من اّمي مل يقرآ  ومل يكتب.. وعند بعض: بلوغ 

 اىل درجة خارجة عن طوق البرش. وكذا وكذا.. اخل.بالغة نظمه 

مث اعمل! ان معرفة هذا النوع من الاجعاز تفصيال امنا حتصل مبطالعة آ مثال هذا التفسري، واجاملً يُْعرف بثالث 

طرق. )كام حققها عبد القاهر اجلرجاين ش يخ البالغة والزخمرشي والساكيك واجلاحظ 
1

). 

--- 
1
حبر، اكتب ودل ومات ابلبرصة، اكن من ارسة فقرية مات ابوه وهو صغري فاضطر اىل احرتاف  م( معر بن919 - 119)  

بيع اخلزب والسمك اىل جانب مواصةل التعلمي يف الكتاب واملسجد واحللقات والاطالع عىل لك ما تقع عليه يداه. آ لف 

 .خالء"الب و" والتبيني" "البيان و احليوان" ( كتااًب اشهر كتبه "194اكرث من )

#180 

: هو ان قوم العرب اكنوا بدويني اّميني وهلم حميط جعيب يناس هبم.. وقد انتهبوا ابلنقالابت العظمية الطريق ال ول

يف العامل.. واكن ديواهنم الشعر وعلمهم البالغة، ومفاخرهتم ابلفصاحة يف آ مثال سوق عاكظ.. واكنوا آ ذىك 

ن اذًا.. ولقد اكن ل ذهاهنم فصل الربيع، فطلع علهيم القرآ ن الكرمي ال قوام.. واكنوا آ حوج الناس جلولن اذله

حبشمة بالغته مفحا وهبر متاثيل بالغهتم ويه "املعلقات الس بعة" املكتوبة بذوب اذلهب عىل جدار الكعبة. مع 

ببنت شفة،  ما عارضوا القرآ ن وما حاروا -اذلين مه آ مراء البالغة وحاكم الفصاحة  -ان اولئك الفصحاء البلغاء 

ي النيّب عليه السالم هلم، ولومه هلم، وتقريعه اايمه، وتسفهيه ل حالهمم، وحتريكه لعصاهبم يف  مع شدة حتّدِ

زمان طويل، وترذيهل هلم مع ان من بلغاهئم من حيّك بيافوخه 
1

امكرنْي   كتف السامء، ومهنم من يناطح الّسِ
2

بكربه  

 ا ابلعجز، ملا سكتوا عن املعارضة البتة؛ فعجزمه دليل اجعاز القرآ ن.فلول اهنم ارادوا وجربوا آ نفسهم فأ حسو 

: هو ان اهل العمل والتدقيق واهل التنقيد اذلين يعرفون خواص الالكم ومزاايه ولطائفه تأ ملوا والطريق الثاين

طائف وحقائق لجتمتع يف القرآ ن سورةً سورًة، وعرشاً عرشًا، وآ يًة آ يًة، ولكمًة لكمًة؛ فشهدوا ابنه جامع ملزااي ول

يف الكم برش. فهؤلء الشهداء الوف الوف. واذلي يدل عىل صدق شهادهتم هو ان القرآ ن آ وقع يف العامل 

الانساين حتّوًل عظامي، واسس داينة واسعة، وادام عىل وجه الزمان ما اش متل عليه من العلوم. فلكام شاب 

ويح يوىح(  الزماُن شّب، ولكام تكرر حال. فاذًا )ان هو الا
1

. 

والطريق الثالث: 
0

بطال دعوى النيّب عليه   كام حققه اجلاحظ: هو ان الفصحاء والبلغاء مع شدة احتياهجم اىل اإ

، والتجأ وا اىل  السالم، ومع شدة حقدمه وعنادمه هل تركوا املعارضة ابحلروف الطريقر ال سملر وال قربر وال سهلر

 وِل املشكوكة العاقبة الكثرية اخملاطر؛ ومه بدرجة من اذلاكءاملقارعة ابلس يوف الطريِق ال صعِب ال ط

--- 
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1
 اليافوخ: املوضع اذلى يتحرك من رآ س الطفل، واملقصود هنا: من عال قدره وتكرّب من البلغاء.  

2
 الساماكن: جنامن نرّيان.  

3
 0سورة النجم:   

4
 املؤلف. -هذه الطريق جحة قاطعة   

#181 

مع انه آ شد  -فى علهيم التفاوت بني هذين الطريقني. مفن ترك الطريق ال ول لو امكن الس يايس، ل ميكن ان خي

بطال دلعواه  ما سفيه، وهو بعيد ممن ساسوا العامل بعد ان  -اإ ه يف املهاكل فهو اإ واختار طريقًا آ وقع ماهلر وروحر

ما انه آ حس من نفسه العجز عن السلوك يف الطريق ال ول فاضطر للطر   يق الثاين.اهتدوا.. واإ

 ميكن ان تكون املعارضة ممكنة؟ فان قلت:

قيل كل: لو امكنْت لطمع فهيا انٌس لتحريك آ عصاهبم لها. ولو طمعوا لفعلوا لشدة احتياهجم. ولو عارضوا 

لتظاهرت للرغبة وكرثة ال س باب للظهور. ولو تظاهرت لوجد من يلزتهما ويدافع عهنا ويقول: انه قد عورض 

لزمان. ولو اكن لها ملزتمون ومدافعون ولو ابلتعصب لش هترت لهنا مسأ ةل هممة. ولو اش هترت ل س امي يف ذكل ا

رب قصري  ن لنقلهتا التوارخي كام نقلت هذايانت مس يلمة بقوهل: )الفيل ما الفيل وماادراك ما الفيل صاحب ذر

 وُخْرطوم طويل(.

ْسخرة وآ حض فان قلت:  وكة بني الناس؟مس يلمة اكن من الفصحاء فكيف صار الكمه مر

قيل كل: ل نه قوبل مبا فاقه بدرجات كثرية. آ ل ترى ان خشصا ولو اكن حس ناً اذا قوبل بيوسف عليه السالم 

 لصار قبيحًا ولو اكن مليحا. فثبت ان املعارضة لميكن؛ فالقرآ ن معجز.

ن هذان( للمراتبني كثري من الاعرتاضات والشكوك عىل تراكيب القرآ ن ولكامته مثل  فان قلت: )اإ
1

و  

)الصابئون( 
2

 و )اذلي اس توقد انرًا( وامثالها من الاعرتاضات النحوية؟ 

قيل كل: عليك طخامتة مفتاح الساكيك فانه آ لقمهم احلجر بـ"آ فال يتفطنون ان من كرر الكمه يف زمان مديد مع 

 انه فصيح ابلتفاق كيف لحيس ابلغلطات اليت تظهر لنظر هؤلء امحلقاء"؟.

--- 
1
 11سورة طه:   

2
 11سورة املائدة:   

#182 

 آ ما الوجه الثاين:

لنظم ال ية فاعمل! ان ال ية السابقة ملا امرت ابلعبادة اس تفَس ذهُن السامع بـ "عىل آ ية كيفية نعبد"؟ فك نه 
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ا آ جاب: كام علممك القرآ ن! فعاد سائال: كيف نعرف انه الكم هللا تعاىل؟ فأ جاب بقوهل: )وان كنمت يف ريب مم

 نزلنا عىل عبدان..( اخل.

 آ ما نظم امجلل بعضها مع بعض فهو:

ان مجةل )وان كنمت يف ريب مما نزلنا عىل عبدان( قد وقعت يف موقعها املناسب؛ اذ ملا آ مر القرآ ن ابلعبادة ك نه 

ئل: كيف نعرف انه امر هللا حىت جيب الامتثال؟ فقيل هل: ان ارتبتر جفّرِب نفسك لتتيقن انه امر   هللا..س ُ

ومن وجوه النظم ايضا ان القرآ ن ملا اثىن عىل نفسه جبمةل )ذكل الكتاب لريب فيه هدى للمتقني( مث اس تتبع 

مدحه مدح املؤمنني، مث اس تطرد مدح املؤمنني ذم الاكفرين واملنافقني، مث اس تعقب ال مر ابلعبادة والتوحيد.. 

آ ما القرآ ن فليس قابال للشك والريب؛ مفا ريوبمك اّل من عاد القرآ ن اىل ال ول ابلنظر اىل )لريب فيه( آ ي: 

 مرض قلوبمك وسقامة طبعمك. كام:

قرمٍ  ْعُم ْاملاِء ِمْن سر يُْنفرُر طر ٍد         ور مر ْمِس ِمْن رر ْوُء الشَّ  قرْد يُْنكرُر ضر

زمًا لفعل وآ ما نظم )فأ توا بسورة من مثهل( فاعمل! ان هذه جزاء الرشط، وجزاء الرشط يلزم ان يكون ل

الرشط. وملا اكن ال مر تعجّياي اس تلزم تقدير "تشبثوا". وملا اكن ال مر انشاء والانشاء ليصري لزما، يلزم ارن 

يكون لزم ال مر جزاء. وهو الوجوب اذلي هو من آ صول معاين ال مر، مث وجوب التشبث آ يضاً ليظهر لزومه 

ة. فالتقدير "ان كنمت يف ريب انه الكم هللا جيب عليمك ان للريب فاقتىض تقدير مجل مطوية حتت اجياز ال ي

تتعلموا اجعازه، فان املعجز ليكون الكم البرش ومحمّد عليه السالم برش، وان آ ردمت ظهور اجعازه جفّرِبوا آ نفسمك 

 ليظهر جعزَك، فيجب عليمك التشبث ابتيان سورة من مثهل".

ه وما آ جعزه!.  فلهّل در التزنيل ما آ وجزر

َك من دون هللا( فبثالثة اوجه:وآ    ما نظم )وادعوا شهداءر
#183 

 : اهنم يقولون جعزان ل يدل عىل جعز البرش.. فاحفمهم بقوهل: )وادعوا شهداءَك( آ ي كرباءَك ورؤساءَك.آ حدها

متعصبون  : اهنم يزمعون: ااّن لو عارضنا مفن يلزتمنا ويدافع عنا؟ فأ لقمهم احلجر ابنه ما من مسكل الّ وهلوالثاين

 ولو عارضمت لظهر لمك شهداء يذبّون عنمك.

هِد هل بوضع سكة الاجعاز والثالث : ان القرآ ن ك نه يقول: ملا استشهد النيبُّ عليه السالم هللا تعاىل صّدقه هللا وشر

 عىل دعواه. فان اكن يف آ لهتمك وشهدائمك فائدة لمك فادعومه. وما هذا الا هناية الهتمك هبم.

 ان مل تفعلوا( فظاهر، اذ التقدير "فان جربمت فانظروا فان مل تقدروا ظهر جعزَك ومل تفعلوا".وآ ما نظم )ف

وآ ما نظم )ولن تفعلوا( فك نه ملا قال مل تفعلوا.. قيل من جانهبم: عدم فعلنا فامي مىض ليدل عىل جعز البرش فامي 
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 س يأ يت. فقال: ولن تفعلوا، فرمز اىل الاجعاز بثالثة اوجه.

الاخبار ابلغيب واكن كام اخرب. آ ل ترى ان املاليني من الكتب العربية مع الامتيل اىل تقليد اسلوب  :احدها

التزنيل وكرثة املعاندين لو فتش هتا؛ مل يوافقه شئ مهنا. ك ن نوعه منحرص يف خشصه. فأ ما هو حتت اللك وهو 

 ابطل ابلتفاق. مفا هو الا فوق اللك.

جلزم بعدم فعلهم مع التقريع علهيم وحتريك آ عصاهبم يف هذا املقام املشلك ويف هذه : ان القطع واوالوجه الثاين

 ادلعوى العظمية عالمة صادقة عىل انه واثق امني مطمِئ مباهل ومقاهل.

: ان القرآ ن ك نه يقول: اذا كنمت امراء الفصاحة وآ شد الناس احتياجاً الهيا ومل تقتدروا مل يقتدر عليه والوجه الثالث

رش. وكذا فيه اشارة اىل ان نتيجة القرآ ن اليت يه الاسالمية كام مل يقتدر عىل نظريها الزمان املايض؛ كذا الب 

 يعجز عن مثلها الزمان املس تقبل.
#184 

وآ ما نظم )فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة( فاعمل! ان تعقيب "ان مل تفعلوا" بـ"فاتقوا" يقتيض يف ذوق 

هكذا: ان مل تفعلوا ولن.. ظهر انه معجز، فهو الكم هللا، فوجب عليمك الاميان به وامتثال  البالغة تقديراً 

 آ وامره... ومن ال وامر اي اهيا الناس اعبدوا لتتقوا النار فاتقوا النار. فاوجز فاجعز.

رتهيب امنا يؤكد وآ ما نظم )اليت وقودها الناس واحلجارة( فاعمل! ان املقصد من )فاتقوا( هو الرتهيب، ومعىن ال

ابلهتويل والتشديد فهّوهل بـ)وقودها الناس( اذ النار اليت حطهبا اكن انساان آ خوف وآ دهش.. مث شدده بعطف 

احلجارة؛ اذ ما حترق احلجرر آ شد تأ ثريًا.. مث آ شار اىل الزجر عن عبادة ال صنام: آ ي لو مل تمتثلوا آ مر هللا، وعبدمت 

 ّباد ومعبوداهتم.آ جحارًا دلخلمت انرًا تأ لك العُ 

وآ ما نظم )اعدت للاكفرين( فهو اهنا توضيح وتقرير لزوم جزاء الرشط لفعهل: آ ي هذه املصيبة ليست اكلطوفان 

وسائر املصائب اليت لتصيب الظاملني خاصة بل تعم ال برار وال خيار؛ فامنا هذه ختتص ابجلانني جيّرها الكفُر 

 لسبيل للنجاة الا امتثال القرآ ن.

عمل! ان )ُاعّدت( اشارة اىل ان هجمن خملوقة موجودة ال ن ل كام زمعت املعزتةل.. مث ان مما يدكل ويفيد حدسا مث ا

كل عىل آ بدية هجمن انك اذا تفكرت يف العامل بنظر احلمكة ترى النار خملوقة عظمية مس تولية غالبة، ك هنا عنرص 

مثرة جعيبة تدلت اىل ال بد. آ ل ترى ان من رآ ى آ ساس يف العلوايت والسفليات. وتفهمت وجود رآ س عظمي و 

نهتاهئا اىل حنظةل هجمن. 
ِ
عرقا ممتدًا تفطن لوجود بطيخ مثال يف رآ سه؛ وكذكل من رآ ى اخللقة النارية تفطن ل

 وكذا من رآ ى النعم واحملاسن والذلائذ حيدس بأ ن مصهبا وخملصها وروضها اجلنة.

 اين موضعها؟اذا اكنت هجمن موجودة ال ن ف فان قلت:
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 قيل كل: حنن معارش آ هل الس نة وامجلاعة نعتقد وجودها ال ن لكن ل نعنّي موضعها.

ان ظواهر ال حاديث تدل عىل اهنا حتت ال رض. ويف حديث: ان انرها آ شد وآ حّر من انر ادلنيا  فان قلت:

 مبائيت دفعة. وان الشمس آ يضا تدخل يف هجمن؟
#185 

عن مركزها، اذ حتت الكرة مركزها. وقد ثبت يف نظرايت احلمكة ان يف مركزها قيل كل: ان حتت ال رض عبارة 

انراً ابلغة يف الشدة اىل مقدار مائيت الف درجة. اذ لكام حتفر ال رض ثالثة وثالثني ذراعا بذراع التجار تزتايد 

أ ل احلديث اذلي يقول اهنا تقريبا درجة حرارة. فاإىل املركز تصري تقريبا مائيت الف درجة. فهذا النظرّي مطابق مل

آ شد من انر ادلنيا مبائيت درجة. وآ يضاً يف احلديث ان قسامً من تكل النار زهمرير حترق بربودهتا 
1

. وهذا احلديث 

مطابق لهذا النظري؛ اذ النار املركزية مش متةل عىل املراتب النارية لكها اىل السطح. وقد تقرر يف احلمكة 

ردًا.الطبيعية ان للنار مرتبة جت  ذب دفعًة حرارة جماورها فتحرقه ابلربودة وتصري املاء مجر

 ما يف جوف ال رض ومظروفها صغري فكيف تسع هجمن اليت تسع السموات والارض؟ فان قلت:

قيل كل: نعم ابعتبار امِلكل واملطويتية وان اكنت مظروفة لل رض لكن ابلنظر اىل العامل اُلخروي ابلغة يف 

ع الُوفا من آ مثال هذه ال رض. بل ان عامل الشهادة كحجاب مانعٍ لرتباط تكل النار بسائر العظمة اىل درجة تس

آ غصاهنا. مفا يف جوف ال رض الّ مركزها ورّسها آ و قلب عفريهتا. وآ يضاً ل تس تلزم التحتية اتصالها ابل رض، 

نا وآ رضنير   آ خرى. مفا حتت المثرة يشمل ما بنير اذ جشرُة اخللقِة امثرْت آ غصاهُنا الشمسر والقمرر والنجومر وآ رضر

. ويف حديٍث )ِانَّ  دُّ ال غصان اين اكن. مُفكل هللا تعاىل واسع، وجشرة اخللقة منترشة فأ ينر سافرْت هجمُن ل تُرر

ٌَّة( فميكن ان تكون بيضة ل رضنا الطيارة مىت ميزتق جحاب املكل ينفتق تكل البيضة وتتظاهر يه  ْطِوي ر مر رمنَّ هجر

ا ل هِل العصيان. وحيمتل ان ماش بط  اكرشةً  آ س ناهنر
2

آ هل الاعزتال وآ وقعهم يف الغلط بعدم وجودها ال ن امنا  

 هو هذه املطويتية.

--- 
1
وسمل: اش تكت النار اىل رهبا، فقالت:  "اي رب! آ لك  عليه هللا عن اىب هريرة رىض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل  

نفٌس يف الش تاء ونفس يف الصيف. فشّدة ما جتدون من الربد من زهمريرها، وشدة ما بعيض بعضًا، جفعل لها نفسني. 

وعن اىب هريرة رىض  2912والرتمذي  0111كتاب الاميان، ابن ماجه  -جتدون من احلر من مسوهما " رواه البخارى 

)الفتح  20/110من " رواه امحد وسمل قال:  "هذه النار جزء  من مائة جزء من هج عليه هللا هللا عنه ان رسول هللا صىل

 وقال: رواه امحد ورجاهل رجال الصحيح. 1/191الرابىن( واورده الهيمثى يف اجملمع 
2
 الاظهر: ش يط.  

#186 

 وآ ما نظم هيئاِت وقيوِد مجةل مجةل:
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تومئ اىل:  فاعمل! ان مجةل )وان كنمت يف ريب مما نزلنا عىل عبدان( الواو فهيا بناء عىل املناس بة بني املتعاطفني

تقدير "كام علّممك القرآ ن".. وايراد )ِاْن( الرتددية يف موضع "اذا" اليت يه للقطع مع ان ريهبم جمزوم به اشارة اىل 

انه ل جل ظهور آ س باب زوال الريب شأ نه ان يكون مشكوك الوجود بل من احملال يفرض فرضا. مث ان الشك 

ْن( ابلنظر اىل الاسلوب ل ابلقياس اىل  املتلكم تعاىل.. وايراد )كنمت يف ريب( بدل ارتبمت مع انه اقرص يف )اإ

اشارة اىل ان منشأ  الريب طبعهم املريض وكوهنم. وظرفية الريب هلم مع انه مظروف لقلهبم امياء اىل ان ظلمة 

 الريب انترشت من القلب فاس تولت عىل القالب، فاظمل عليه الطرق.. وتنكري )ريب( للتعممي آ ي: آ ّي نوع من

آ نواع الريب تراتبونه فاجلواب واحد وهو: ان هذا معجز وحق. فتخطئتمك ابلنظر السطحّي خطأ  فال يلزم للك 

ريب جواب خاص. آ ل ترى ان من رآ ى رآ س عني وذاقه عذاب فراات ل حيتاج اىل ذوق لك جدول وفرع قد 

)نزلنا( اشارة اىل ان منشأ  ش هبهتم  تشعب منه.. و"من" يف )مما نزلنا( امياء اىل تقدير لفظ "يف شئ مما" ولفظ

هو صفة الزنول. فاجلواب القاطع اثبات الزنول فقط. وايثار )نّزلنا( ادلال عىل الزنول تدرجيا عىل "انزلنا" ادلال 

عليه دفعة اشارة اىل ان ما يتحججون به قوهلم: لول انزل عليه دفعة. بل عىل مقتىض الواقعات تدرجياً نوبة نوبة 

سورة سورة.. وايثار العبد عىل "النيب" و "محمد" اشارة اىل تعظمي النيب، وامياء اىل علو وصف  جنامً جنامً 

العبادة، وتأ كيد ل مر "اعبدوا" ورمز اىل دفع آ وهاٍم ابن النيّب عليه السالم آ عبد الناس وآ كرثمه تالوة للقرآ ن 

 الكرمي. فتفكر!.

ي والتقريع وادلعوة اىل املعارضة وان مجةل )فأ توا بسورة من مثهل( ال مر يف )فأ تو  ا( للتعجّي، وفيه التحّدِ

ذ: لزام؛ اإ  والتجربة ليظهر جعزمه.. ولفظ )بسورة( اشارة اىل هناية احفام، وشدة تبكيت، وغاية اإ

ي هو:  آ ول طبقات التحّدِ

 ي !ان يقال: فأ توا مبثل متام القرآ ن حبقائقه وعلومه واخباراته الغيبية مع نظمه العايل من خشص امّ 
#187 

 واثنيهتا: ان يقال:

 ان مل تفعلوا كذا فأ توا هبا مفرتايت لكن بنظم بليغ مثهل.

 واثلثهتا: ان يقال:

 ان مل تفعلوا هكذا ايضًا فأ توا مبقدار عرش سور.

 ورابعهتا:

 انه ان مل تقتدروا عليه آ يضًا فال آ قّل من آ ن تأ توا بقدر سورة طويةل.

 وخامس هتا:
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 هذا آ يضًا فأ توا مبقدار سورة مطلقا ولو آ قرص كـ اان اعطيناك من خشص ايّم مثهل.انه ان مل يتسري لمك 

 وسادس هتا:

تيان من ايّم فأ توا من عامل ماهر واكتب حاذق.
ِ
 انه ان مل ميكنمك ال

 وسابعهتا:

تيان.  انه ان تعَس عليمك هذا آ يضًا فليعاون بعضمك بعضا عىل الإ

 واثمنهتا:

نس واجلن واس متدوا من مجموع نتاجئ تالحق افاكرمه من آ دم اىل قيام الساعة، انه ان مل تفعلوا فاس تعينو 
ِ
ا باكفة ال

ونتاجئ افاكرمه يه مابني ايديمك من هؤلء الكتب عىل الاسلوب العريب مع شوق التقليد وعناد املعارضة؛ 

ْن هل ادىن مسكة ولو جاهل لقال: ليس فهيا مثهل ما هو حتت اللك ففضاًل عن آ هل التحقيق لو تصفحها مر ، فاإ

وهو ابطل ابلتفاق واما فوق اللك وهو املطلوب كام مر آ نفًا. نعم، مل يعارض يف ثالثة عرش عرصاً هكذا مّر 

 الزمان، وهكذا ميّر اىل يوم القيامة.

 واتسعهتا:

َك واملتعصبني ل مك فلرياجعوا ان يقال ل تتحججوا ابن ليس لنا شهداء وانمت ل تشهدون لنا. آ ل فادعوا شهداءر

 وجداهنم هل يتجارسون عىل تصديق دعواَك املعارضة.
#188 

واذا تفهمت هذه الطبقات فانظر اىل القرآ ن كيف آ جعز ابن آ وجز فأ شار اىل هذه املراتب، فأ لقمهم احلجر 

يل يه: ان هللا وآ رىخ هلم العنان. مث اعمل ان جعز البرش عن معارضة آ قرص سورة ِاِنيُّتُه بدهيية. واما مِليَُّتُه فق 

ِِّميَّة ما عليه عبدالقاهر اجلرجاين والزخمرشي والساكيك.  تعاىل رصف القوى عن املعارضة. واملذهب ال حص يف الل

وهو : ان قدرة البرش ل تصل اىل درجة نظمه العايل. مث ان الساكيك اختار ان الاجعاز ذويق ليعرب عنه 

جعاز فاختار انه ميكن التعبري عنه. وحنن عىل مذهبه يف هذا وليرشح بل يذاق ذوقا. وآ ما صاحب دلئل الا

 البيان.

وايثار )سورة( عىل جنم آ و طائفة آ و نوبة اشارة اىل الزاهمم يف منشأ  ش هبهتم ويه: لول انزل عليه دفعة واحدة؟ 

بيهّنا الزخمرشي،  آ ي فهاتوا انمت ولو بنوبة فذة.. وآ يضًا امياء اىل تضمن تسوير التزنيل سورة سورة لفوائد مجة

واىل تضمن هذا الاسلوب الغريب للطائف.. ولفظ )من مثهل( فيه معنيان آ ي مبثل املزنرل، آ و من مثل املزنل 

عليه. اعمل! ان حق العبارة عىل ال ول "مثل سورة منه" لكن عدل اىل )من مثهل( لالمياء اىل مالحظة الاحامتل 

واه لو جاءت من مثهل يف عدم التعمل.. وكذا اشارة اىل ان املعارضة الثاين، آ ي امنا تكون معارضتمك مبطةل دلع
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امنا تبطل الاجعاز لو اكن املعارض به من مجموع مثل.. وكذا رمز اىل توجيه الاذهان اىل امثال القرآ ن يف الزنول 

 من الكتب الساموية ليوازن ذهن السامع بيهنا فيتفطن لعلوه.

هللا( ايثار "ادعوا" فهيا عىل "اس تعينوا" او "اس متدوا" امياء اىل ان من وان مجةل )وادعوا شهداءَك من دون 

يلبهيم ويذّب عهنم ليفقدمه بل حارض ل حيتاجون الا اىل ندائه.. ولفظ "شهداء" جامع لثالثة معان: اي كرباءَك 

لزام هلم، يقطع حتججهم ابن عد م قدرتنا ليدل عىل يف الفصاحة.. ومن يشهد لمك.. وآ لهتمك. فنظراً اىل ال ول اإ

ىل الثاين احفام هلم، يقطع تعللهم بأ ن ليس لنا شهداء ابنه ل مسكل اّل هل ذابون  عدم قدرة كربائنا. ونظرًا اإ

وشهداء. ونظراً اىل الثالث تبكيت هلم وهتمك هبم ابن ال لهة اليت ترجون مهنا النفع ودفع الرض كيف لتعينمك يف 

افة "شهداء" اىل "َك" املفيدة لالختصاص تقوي عضد املعىن ال ول: ابن الكرباء هذا ال مر اذلي هيّممك؟.. واض

حارضون معمك، وبينمك اختصاص لو اقتدروا لعاونوَك البتة. وتصل جناح املعىن الثاين ابان نقبل شهادة من 

 يلزتممك ويتعصب لمك فاهنم آ يضا ل
#189 

ساعد املعىن الثالث مع التقريع بأ ن ال لهة اليت اختذمتوها يتجارسون عىل الشهادة عىل بدهييّي البطالن. وتأ خذ ب 

معبودات كيف لمتدَك.. ولفظ )من دون هللا( نظراً اىل ال ول اشارة اىل التعممي آ ي لك فصيح يف ادلنيا ما خال 

م بقوهلم: "هللا هللا تعاىل. وكذا اىل ان اجعازه ليس الّ ل نه من هللا.. ونظراً اىل الثاين اشارة اىل جعزمه ومهبوتيهت

شاهد، هللا علمي اان نقتدر". ل ن ديدن العاجز احملجوج احللف ابهلل والاستشهاد به عىل ما ل يقتدر عىل 

الاس تدلل عليه.. ونظرا اىل الثالث اشارة اىل ان معارضهتم مع النيّب عليه الصالة والسالم ليست الا مقابةل 

 لسموات.الرشك ابلتوحيد وامجلادات طخالق ال رض وا

وان مجةل )ان كنمت صادقني( اشارة اىل قوهلم: لو شئنا لقلنا مثل هذا.. وكذا تعريض ابنمك لس مت من آ هل 

الصدق الا ان يفرض فرضا، بل من آ هل السفسطة، ما وقعمت يف الريب من طريق طلب احلق بل طلبمت 

 فوقعمت فيه.. مث ان جزاء هذا الرشط حمصل ما قبهل آ ي فافعلوا.

ةل )فان مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار( اىل آ خره. فاعمل! ان )ان كنمت صادقني( احتجاج القرآ ن علهيم آ ما مج

 بقياس اس تثنايئ اس تثىن نقيض التايل لنتاج نقيض املقدم.

 تلخيصه: ان كنمت صادقني تفعلوا املعارضة وتأ توا بسورٍة لكن ما تفعلون ولن تفعلوا، فانتج فمل تكونوا صادقني

فاكن خصممك وهو النيّب عليه السالم صادقا فالقرآ ن معجز، فوجب عليمك الاميان به لتتقوا من العذاب... انظر 

كيف اوجز التزنيل فاجعز. مث انه ذكر موضع اس تثناء نقيض التايل وهو "لكن ماتفعلون" لفظ )ان مل تفعلوا( 

م نقيض التايل لنقيض املقدم. مث ذكر موضع مشريًا بتشكيك "ان" اىل جماراة ظهنم، وابلرشطية اىل اس تلزا

النتيجة ويه نقيض املقدم آ عين فمل تكونوا صادقني عةل لزم لزم لزهما ويه قوهل )فاتقوا النار( لهتويل الرتهيب 
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والهتديد 
1

. 

--- 
1
 املؤلف. -قد اس تعمل املنطق هنا اس تعامًل حس نًا   

#190 

ىل " ىل ماضهيم ك نه يقول آ ما )ان مل تفعلوا( املايض ابلنظر اإ ىل "ان" فلتوجيه اذلهن اإ مل" واملس تقبل ابلقياس اإ

ىل خطبمك املزيّنة ومعلقاتمك املذّهبة آ تساويه آ و تدانيه آ و تقع قريبا منه؟".  هلم: "آ نظروا اإ

يثار )تفعلوا( عىل "تأ توا" لنكتتني:  واإ

 ال ثر. احداهام: الامياء اىل ان منشأ  الاجعاز جعُزمه ومنشأ  العجز الفعل ل

والثانية: الاجياز، اذ "فعل" كام انه يف الرصف مّيان ال فعال وجنسها؛ كذكل يف ال ساليب مصدر ال عامل 

 وملخص القصص ك نه مضري امجلل كناية عهنا.

آ ما )ولن تفعلوا( فاعمل! ان التأ كيد والتأ بيد يف )لن( امياء اىل القطعية ويه اشارة اىل ان القائل مطمِئ جّدي، 

هل يف احلمك. وهذا رمز اىل ان ل حيةل.. آ ما )فاتقوا( بدل "جتنبوا"  فلالمياء اىل ما انب عنه اجلزاء من  لريب

آ منوا واتقوا الرشك اذلي هو سبب دخول النار.. آ ما تعريف )النار( فللعهد آ ي النار اليت عهدت واس تقرت 

توصيفها بـ)اليت( املوصوةل مع ان من شأ هنا ان يف آ ذهان البرش ابلتسامع عن ال نبياء من آ دم اىل ال ن.. وآ ما 

جل نزول )انراً وقودها الناس واحلجارة(  تكون معلومة اّوًل، فل 
1

قبل هذه ال ية فاخملاطبون قد مسعوا تكل،  

فاملوصولية يف موقعها.. وآ ما وقودها الناس واحلجارة فالغرض كام مر آ نفًا الرتهيب، والرتهيب يؤكد ابلهتويل 

فهّول بلفظ "الناس" كام قرع به، وشدد "ابحلجارة" كام وخب هبا. آ ي ماترجون منه النفع والنجاة وهو  والتشديد

 الاصنام يصري آ ةل لتعذيبمك.

واما مجةل )اعدت للاكفرين( فاعمل! ان املوضع موضع "اعدت لمك" لكن القرآ ن يذكر الفذلكة والقاعدة اللكية يف 

ى دليل احلمك؛ اذ اصل الالكم: "اعدت لمك ان كفرمت ل هنا اعّدت ال غلب يف آ خر ال ايت ليشري اىل كرب 

 للاكفرين". فلهذا اقمي املظهر مقام املضمر.. وآ ما ماضية )اعّدت( فاشارة كام مر اىل وجود هجمن ال ن.

--- 
1
 1سورة التحرمي:   

#191 

نّاٍت  رهُْم جر لُوا الّصاِلحاِت ارنَّ ل ِ معر نُوا ور ينر آ مر ِ ررّشِ اذلَّ ب هِتراور ْ رِي ِمْن حتر ْ  جتر

رشاهِباً  ُاتُوا ِبِه ُمت ي ُرِزْقنا ِمْن قرْبُل ور ِ ذار اذلَّ ٍة ِرْزقاً قرالُوا هر رر اٌج الاهْنراُر لُكَّام ُرِزقُوا ِمهْنرا ِمْن ثرمر رهُْم ِفهيا ارْزور ل  ور

ونر   مُهْ ِفهيا خادِلُ ٌة ور هَّرر  29ُمطر
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 وه: نظم اجملموع مبا قبهل، وامجلل بعضها مع بعض، والهيئات.فاعمل! ان نظم هذه ال ية ك خواهتا بثالثة وج

آ ما ال ول: فاعمل! ان ملأ لها ارتباطات متفاوتة مع ال ايت السابقة، وخطوطا ممتدة ابلختالف اىل امجلل السالفة. 

كيف آ شار  آ ل ترى ان القرآ ن الكرمي ملا آ ثىن يف رآ س السورة عىل نفسه وعىل املؤمنني ابلميان والعمل الصاحل

هبذه ال ية اىل نتيجة الاميان ومثرة العمل الصاحل.. وكذا ملا ذم الكفار وش نع عىل املنافقني وبني طريقهم املنجر 

اىل الشقاوة ال بدية لّوح هبذه ال ية اىل نور السعادة ال بدية، فأ رامه لّييدوا حَسة عىل حَسة بفوات هذه النعمة 

فتح  -مع ان يف التلكيف مشقة ولكفة وترك الذلائذ العاجةل  -الناس اعبدوا( العظمى.. مث ملا لكف بـ )اي اهيا 

اذلي هو آ ول اراكن  -هلم ابواب ال جةل؛ فارامه هبذه ال ية تطمينا لنفوسهم وتأ مينا هلم.. مث ملا اثبت التوحيد 

راءة رصح يف هذه ال ية بمثرة التوحيد وعنوان الرمحة وديب -الاميان اذلي هو آ ساس التلكيف  اجة الرضاء ابإ

ابلجعاز بقوهل )وان كنمت يف ريب(..اخل، آ شار  -اثنية آ راكن الاميان  -اجلنة والسعادة ال بدية.. مث ملا آ ثبت النبّوة 

نذار والتبشري بلسان القرآ ن.. مث ملا اوعد وآ رهب 
ِ
هبذه مع املطوي قبلها اىل وظيفة النبّوة وملكفية النيّب ويه: ال

ا القريبة وعد ورغب وبرّش هبذه ال ية بَس ان التضاد مناس بة.. وآ يضاً ان اذلي يُطيع وانذر يف سابقهت
1

  ، النفسر

ويدمي الاطاعة ويصرّي الوجدان مطيعا حلمك العقل؛ هتييُج حّس اخلوف وحّس الشوق معا جبمع الرتغيب 

ن.. وكذا ملا آ شار ابلسابقة والرتهيب؛ اذ حمك العقل وامره موقّت فالبد من وجود حمرك آ مر دامئّي يف الوجدا

اىل احد شقي ال خرة مكل هبذه ال ية الشق ال خر وهو منبع السعادة الابدية.. وكذا ملا لوح هناك ابلنار اىل 

 هجمن رصح هنا ابجلنة.

--- 
1
 املؤلف. -يطيع يطوع آ ي جيعلها مطيعة   
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لقة، ونتيجتان لسلسةل الاكئنات، وخمزانن لنصباب مث اعمل! ان اجلنة وهجمن مثراتن تدلّتا اىل الابد من جشرة اخل

الاكئنات، وحوضان للاكئنات اجلارية اىل ال بد. نعم! تمتخض الاكئنات وختتلط حبركة عنيفة فتتظاهر اجلنة 

 وهجمن فمتتلئان.

ول، واراد وايضاحه: هو ان هللا جل جالهل ملا اراد ان يبدع عاملاً لالبتالء والامتحان حلمك كثرية تدّق عن العق

؛ مزج الرش ابخلري وادرج الرض يف النفع، وادمج القبح يف احلسن؛ فوصلها جبهمن  تغيري ذكل العامل وحتّوهل حِلمكر

وآ مدها هبا. وساق احملاسن والكاملت تتجىل يف اجلنة. وآ يضًا ملا اراد جتربة البرش ومسابقهتم، وآ راد وجود 

ط ال رشار ابل برار. مث ملا انقىض وقت التجربة وتعلقت الارادة اختالفات وتغريات فهيم يف دار الابتالء خل

  ) را الُْمْجرُِمونر اْمتراُزوا ْاليرْومر ارهيُّ بأ بديهتم جعل ال رشار مظهر خطاب )ور
1

. وصري ال برار مظهر تلطيِف وترشيف 

  ) ادِلينر ا خر )فراْدُخلُوهر
2

والرش عن عنرص النفع واخلري  وملا امتاز النوعان تصفّت الاكئنات فانسلّت مادة الرض 
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 والكامل فاختارت جانبا.

واحلاصل: انه لو امعن النظر يف الاكئنات صودف فهيا عنرصان آ ساسان وعرقان ممتدان اذا حتصال وتأ بدا صارا 

 جنة وهجمن.

 مـقـدمـــــة

 ط:هذه ال ية مع ما قبلها اشارة اىل القيامة واحلرش، مفدار النظر يف هذه املسأ ةل آ ربع نق

ماكن خراب العامل وموته.. حداها  : اإ  اإ

 والثانية : وقوعه..

حياء..
ِ
 والثالثة : التعمري وال

 والرابعة: وقوعه..

 آ ما اماكن موت الاكئنات:

--- 
1
 .91سورة يس:   

2
 .11سورة الزمر:   
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ٌل فطرّي؛ لخيلص من فاعمل! ان الشئ ادلاخل حتت قانون التاكمل ففيه نشوء ومناء.. فهل معر طبيعّي.. فهل آ جر 

حمك املوت؛ بدليل اس تقراء آ كرث آ فراد ال نواع. فكام ان الانسان عامل صغري ل خالص هل من اخلرابية؛ كذكل 

العامل انسان كبري لمناص هل من املوت البتة. وكام ان الشجر نسخة من الاكئنات يعقهبا التخريب والاحنالل؛ 

رعرْض عاصفٌة او مرض  كذكل سلسةل الاكئنات من جشرة اخللقة لمناص لها من يد التخريب للتعمري. ولِئ مل ي

ريرجُئ ابلرضورة وعىل لك حال حىت  خاريّج ابلرادة ال زلية قبل العمر الفطرّي، ومل خيّرهبا صانُعها قبهلر ل

ْت _ واذا النجوم انكدرت(  رر ابحلساب الفيّن يوٌم يتحقق فيه )ِاذا الّشْمُس ُكّوِ
1

امء انشقت( . و )اذا الس
2

 .

1فيتظاهر يف الفضاء سكرات الانسان الكبري طخرخرة 
 جعيبة وصوت هائل. 

 آ ما وقوعه:

فباجامع لك الاداين الساموية، وبشهادة لك فطرة سلمية، وابشارة تغرّي وتبّدِل وحتّوِل الاكئنات. وان شئت ان 

لوّي دقيق، واس متسكت بروابط جعيبة تتصور سكرات العامل وخرخرته فاعمل! ان الاكئنات قد ارتبطت بنظام ع

" ترى العامل يرشع يف  ْن ِمْحوركر فاذا صار جسم من الاجرام العلوية مظهر خطاب "ُكن" او "ُاْخُرج عر

السكرات، وترى النجوم تتصادم، وتتالطم الاجرام فرتعد وتصيح يف الفضاء الغري املتنايه، ويرضب بعض 
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رايم مدافع وجه بعض، وتريم برشر ك رضنا هذه بل آ ك ُل ماليني مر رب. فكيف انت طخرخرة موٍت صوهُتا حمصَّ

رصاصهُتا الصغرى آ كرب من ال رض؟.. فهبذا املوت تمتخض اخِللقة وتمتّي الاكئنات فمتتاز هجمن بعشريهتا ومادهتا، 

 وتتجىل اجلنة جامعة لطائفهتا مس متدة من عنارصها.

p ة موقّتة  خترب مث تصري يوم القيامة مؤبدة حممكة اثبتة؟ فان قلت: ِلمر اكنت الاكئنات مغريَّ

قيل كل: ان احلمكة والعناية الازليتني ملا اقتضتا التجربة والابتالء، والنشوء والامنء يف الاس تعدادات، وظهور 

 القابليات، وظهوراحلقائق النسبية اليت تصري يف ال خرة

--- 
 .2 - 1سورة التكوير:   1
2
 .1سورة الانشقاق:   

3
 خرة: صوت النامئ، اس تعمهل للمحترض )ش(خر   

#194 

حقائق حقيقية، ووجود مراتب نسبية، وحمك كثرية لتدركها العقول؛ جعل الصانع جل جالهل الطبائعر خمتلطًة، 

واملضاّر ممزوجة ابملنافع، والرشور متداخةل بني اخلري، واملقاحب جممتعة مع احملاسن، خفّمرت يُد القدرة الاضداد 

فصريت الاكئنات اتبعة لقانون التبدل والتغري والتحول والتاكمل. فلام انسد ميدان الامتحان وانقىض ختمريًا 

وقت الابتالء وجاء وقت احلصاد؛ آ راد الصانع جل جالهل بعنايته تصفية الاضداد اخملتلطة للتأ بيد، ومتيّي 

طاب )وامتازوا( وجتىل اجلنة آ س باب التغري، وتفريق مواد الاختالف؛ فتحصل هجمن جبسم حممك مظهرًا خل

جبسم مؤبد مش يد مع آ ساساهتا.. بَس ان املناس بة رشط الانتظام، والنظام سبب ادلوام. مث انه تعاىل اعطى 

بقدرته الاكمةل لساكين هاتني ادلارين ال بديتني وجودًا مش يدًا لسبيل لالحنالل والتغري اليه، عىل ان التغري 

ا هو بتفاوت النس بة بني الرتكيب وما يتحلل. وآ ما هناك فالس تقرار النس بة جيوز هنا املنجر اىل الانقراض امن

 التغري بال اجنرار اىل الاحنالل.

 وآ ما النقطة الثالثة والرابعة: آ عين اماكن التعمري واحلرش ووقوعه:

فاعمل! ان التوحيد والنّبوة ملا مل يصح اثباهتام ابدلليل النقيّل فقط للزوم ادلور 
1

القرآ ن اىل ادللئل العقلية آ شار  

 علهيام. آ ما احلرش فيجوز اثباته ابلعقل والنقل:

آ ما العقيّل فراجع اىل ما بيّنا بقدر الطاقة يف تفسري )وابل خرة مه يوقنون( حاصهل: ان النظام والرمحة والنعمة 

 امنا تكون نظامًا ورمحة ونعمة ان جاء احلرش..

مك القرآ ن املعجز بوقوعه. وآ ما النقيّل مع الرمز للعقيّل فراجع هذا املوضع من واما النقيّل فقول لك الانسان مع ح

تفسري خفر ادلين الرازي 
2

 فانه عّدد ال ايت املثبتة للحرش. 
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واحلاصل: انه ما من متأ مل يف نظائِر وآ ش باِه وآ مثاِل احلرش يف كثري من الانواع اّل ويتحدس من تفاريق 

 سامين والسعادة ال بدية.الامارات اىل وجود احلرش اجل 

--- 
1
ذا ما اثبتت النبوة ايضًا ابدللئل  -القرآ ن واحلديث  -حيث ان حصة ادللئل النقلية    مرتبطة بصحة النبوة وصدقها، فاإ

 (11النقلية، يلزم احملال وهو ادلور والتسلسل، ذلا آ شار القرآ ن... اخل )ت: 
2
ن، لقب بش يخ الاسالم وانقطع يف اواخر اايمه للوعظ وتالوة القرآ ن م( متلكم وفيلسوف ومفَس القرآ  1241 - 1101)  

 «لباب الاشارات»تفسري للقرآ ن الكرمي و «مفاتيح الغيب»منرصفًا عن اجملادلت الالكمية، هل مصنفات كثرية امهها 

 لىب العالء املعري. «رشح ديوان سقط الزند»و

#195 

اذلي نُظم فيه جواهر مجل هذه ال ية وسلسلهتا يه : ان  آ ما نظم مجلها بعض مع بعض، فاعمل! ان السكل

 السعادة ال بدية قسامن:

 ال ول ْالروىل: رضاء هللا تعاىل وتلطيفه وجتلّيه وقربيته.

 والثاين: السعادة اجلسامنية ويه ابملسكن واملأ لك واملنكح وممتمها وممكلها مجيعًا هو ادلوام واخللود.

ن التفصيل آ و غري قابةل. مث ان آ قسام الاول مس تغنية ع
1

 

وآ ما آ قسام الثاين: فاملسكن، آ لطفه ما جيري املاء بني نبااتته. آ ل ترى ان ملهم الشعر ومفيض العشق يف القلوب 

امنا هو خشخشة 
2

املاء وخريره وكشكشة  
1

 الاهنار وصفريها حتت القصور وبني البساتني.. 

حصل به اُللفة والانس ية، ول نه تفكه يكون كامل ذلته يف  واملأ لك الرزق ول نه تفكه يكون كامل ذلته فامي

التجدد من هجة؛ اذ حبمك املأ لوفية يُعرف درجة علّو النعمة وتفوقها عىل نظريها. وكذا من ممكالت الذلة ان 

 يُعرف انه جزاء معهل.. ومهنا ان يكون منبعه وخمزنه حارضًا نصب العني لتحصل ذلة الاطمئنان..

فاعمل! ان من اشّد حاجات الانسان وجود قلب مقابال لقلبه ملداوةل احملبة ومبادةل العشق وآ ما املنكح، 

واملؤانسة والتشارك يف الذلة، بل التعاون يف آ مثال احلرية والتفكر. آ ل ترى ان من رآ ى ما يتحري فيه آ و يتفكر 

ب وآ شفقها واحّرها قلب القسم يف آ مر جعيب يدعو ولو ذهنا من يعينه يف حتمل احلرية. مث اّن آ لطف القلو 

الثاين. مث ان ممتم الامزتاج الرويّح وممكّل الاس تيناس القليّب، ومصفى الاختالط الصورّي كون القسم الثاين 

 مربآ ة ومطهرة من ال خالق السيئة والعوارض املنفرة.

نوع مع ان ال شخاص : ان ال لك لبقاء الشخص؛ اذ به حيصل تعمري ما يتحلل، وان الناكح لبقاء ال فاإن قلت

 يف ال خرة مؤبّدون ل يقع فهيم التحويل والاحنالل وكذا لتناسل يف ال خرة؟

--- 
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1
 غري قابةل للتفصيل.  

2
 صوت السالح او احلىل عند اصطاككه.  

3
 صوت جدل احلية حني املرور، اس تعمهل املؤلف لصوت مرور املاء اكحلية )ش(  
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ح ليست منحرصة يف البقاء والتناسل بل فهيام ذلة عظمية يف هذا العامل ال ملّي. قيل كل: ان فوائد ال لك والناك

 وكيف ليكون فهيام يف عامل السعادة والذلة ذلات عالية مزنهة؟

 : ان الذلة هنا دفع ال مل؟فان قلت

مع الفارق،  قيل كل: ان دفع الامل سبب من آ س باب الذلة.. وآ يضًا قياس العامل ال بدّي عىل هذا العامل قياس

بل ان النس بة بني حديقة "ُخوْرُخوْر" 
1

هذه وتكل اجلنة العالية يه النس بة بني ذلائذ ال خرة ونظائرها يف هذا  

العامل. فكام تفوق تكل اجلنة عىل احلديقة بدرجات غري حمصورة؛ كذكل هذه.. واىل هذا التفاوت العظمي اشار 

يف اجلنة الا اسامءها"  ابن عباس ريض هللا تعاىل عهنام بقوهل: "ليس
2

 آ ي مثرات ادلنيا. 

آ ما اخللود ودوام الذلة، فاعمل! ان الذلة امنا تكون ذلة حقيقية ِان مل ينغّصها الزواُل؛ اذ كام ان دفعر الامل ذلٌة آ و 

امنا يه  سبٌب لها، كذكل زوال الذلة آ مل بل تصّوُر زواِل الذلِة آ ملٌ آ يضًا. حىت ان مجموع اشعار العشاق اجملازيني

انني ونياح من هذا ال مل. وان ديوان لك عاشق غري حقيقي امنا هو باكء وعويل من هذا ال مل الناشئ من تصور 

زوال احملبوب.. نعم، ان كثريًا من الذلائذ املوقّتة اذا زالت امثرت آ لما مس مترة لكام تذكرها 
1

يفور ِمن فيه:  

 الروحايّن. وان كثرياً من ال لم اذا انقضت اودلت ذّلات مس مترة لكام "ايواه!" واآ سفا! املرتمجرنْيِ عن هذا ال مل

ح لنعمة معنوية.  تذكرها الشخص وهو قد جنا يتلكم بـ"امحلد هلل" امللّوِ

بد فامنا حتصل هل الذلة احلقيقية يف ال مور ال بدية اكملعرفة الالهية واحملبة والكامل  آ جل! ان الانسان خملوق لل 

 ها.والعمل وآ مثال 

 : ان الذلة والنعمة امنا تكوانن ذلة ونعمة ان اكنتا خادلتني.واحلاصل

 واذا رآ يت هذا السكل فانظم فيه مجل ال ية.

--- 
1
 وفهيا مدرسة املؤلف. «وان»حديقة خورخور: ماكن يقع حتت قلعة مدينة   

2
، تفسري القرطىب 1/11نظر تفسري ابن كثري )ليس يف ادلنيا ممايف اجلنة الا الاسامء( او الفاظ مقاربة واملعىن واحد، ا  

 .1/99، فتح القدير للشواكىن 0112، املطالب العالية لبن جحر برمق 1/29فتاوى ابن تميية  1/119، الطربى 1/204
3
 تذكرها الانسان.  
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، ولكف النيّب آ ما مجةل )وبرش اذلين آ منوا ومعلوا الصاحلات( فاعمل! انه تعاىل ملا لكف الناس، وآ ثبت النبّوة

ابلتبليغ آ مره ابلتبشري تأ مينًا لمتثال التلكيف اذلي فيه مشقة وترك لذّلائذ ادلنيوية. فكام انه مأ مور ابلنذار؛ 

 كذكل مأ مور ابلتبشري برضاء هللا تعاىل وتلطيفه وقربيته وابلسعادة ال بدية.

املاكن  -ل نه جسم  -سان الرضورية وآ ما مجةل )ان هلم جنات جتري( فاعمل! كام مر ان اّول حاجات الان 

واملسكن؛ وان آ حسن املاكن هو املش متل عىل النبااتت وال جشار، وان الطفه هو اذلي يتسلل بني خرضاواته 

املاء، وان امكهل هو اذلي جتري بني آ جشاره وحتت قصوره ال هنار بكرثة. فلهذا قال )جتري من حتهتا ال هنار(.. 

عت آ نفاً بعد املاكن وامكل الذلائذ اجلسامنية هو الالك والرشب الذلين يشري الهيام مث ان اشد احلاجات كام مس

اجلنة والهنر.. مث ان امكل الرزق هو ان يكون مأ لوفاً ومأ نوساً ليعرف درجة تفوقه عىل نظريه.. وآ ذّل الفاكهة ان 

ف معلومًا وقريبًا.. وان آ ذّلها ان يعرف اهنا مثرة معهل.  تكون متجددة.. وان  اصفى الذلة هو آ ن يكون املقتطر

 فلهذا قال: )لكام رزقوا مهنا من مثرة رزقًا قالوا هذا اذلي رزقنا من قبل( آ ي يف ادلنيا آ و قبل هذا ال ن.

وآ ما )وآ توا به متشاهبا( فاعمل! ان يف احلديث: ان صورهتا واحدة والطعم خمتلف 
1

. فتشري ال ية اىل ذلة التجدد 

ل الذلة ان يكون الشخص خمدوما يؤىت اليه. وآ ما مجةل )وهلم فهيا آ زواج مطهرة( فاعمل! كام يف الفاكهة.. وان كام

رآ يت يف السكل ان الانسان حمتاج لرفيقة وقرينة يسكن الهيا وينظر بعيهنا وتنظر بعينه ويس تفيد من احملبة اليت 

)ومه فهيا خادلون( فاعمل! ان الانسان  يه آ لطف ملعات الرمحة. آ ل ترى ان ال نس ية التامة هنا هبن؟ وآ ما مجةل

اذا صادف نعمة او اصاب ذلة فأ ول ما يتبادر ذلهنه: آ تدوم آ م تُنرغَّص بزوال؟ فلهذا آ شار اىل تمكيل النعمة 

 طخلود اجلنة ودواهمم وازواهجم فهيا ودوام الذلائذ واس مترار الاس تفادة بقوهل: )ومه فهيا خادلون(.

--- 
1
 حيىي بن كثري )ب(اخرجه ابن جرير عن   

#198 

 آ ما نظم هيئات مجةل مجةل:

اشارة اىل "انذر" اذلي  -بَس املناس بة بني املتعاطفني  -جفمةل )وبرّش اذلين آ منوا ومعلوا الصاحلات( الواو فهيا 

يتقطر من آ نف السابقة.. وآ ما "برّش" فرمز اىل ان اجلنة بفضهل تعاىل ل واجب عليه.. وكذا اىل ان لبد ان 

 يكون العمل ل جل اجلنة.. وآ ما صورة ال مر يف "برّش" فامياء اىل "بلّغ مبرشًا" فانه ملكَّف ابلتبليغ.. ل

واما )اذلين آ منوا( بدل "املؤمنني" ال قرص فتلوحي اىل "اذلين" اذلي مّر يف رآ س السورة ليكون تفصيهل هناك 

نا ملا امجل هنا.. واما ايراد "آ منوا ومعلوا" عىل صيغ ة املايض هنا، مع ايراد "يؤمنون" و "ينفقون" هناك مبّيِ

شارة اىل ان مقام املدح والتشويق عىل اخلدمة شأ نه املضارع. وآ ما مقام املاكفأ ة واجلزاء  بصيغة املضارع فلالإ

 فاملناسب املايض، اذ الاجرة بعد اخلدمة..
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ميان كام قالت املعزتةل. واىل ان الاميان وآ ما واو )ومعلوا( فاشارة بَس املغايرة اىل ان العمل ليس داخال يف الا

 بغري معل ل يكفي. ولفظ العمل رمز اىل ان ما يبرش به اكلجرة..

آ ما )الصاحلات( مفهبمة ومجمةل. قال "ش يخ محمد عبده املرصّي" 
1

الاطالق هنا حواةل عىل الاش هتار وتعارف  

 سورة.الصاحلات بني الناس. آ قول: وكذا اطلقت اعامتدًا عىل رآ س ال 

من حتقيق "اّن" وختصيص "الالم" وتقدمي  -وآ ما مجةل )ان هلم جنات جتري من حتهتا ال هنار( فاعمل! ان هيئاهتا 

"هلم" ومجع "اجلنة" وتنكريها وذكر اجلراين وذكر "من" مع "حتت" وختصيص "هنر" 
2

تتعاون  -وتعريفه  

اكفأ ة اكل رض النشفة الرطبة ترّش جبوانهبا وتتجاوب عىل امداد الغرض الاسايّس اذلي هو الَسور وذلة امل

 احلوض املركزّي. ل ن )اّن( اشارة اىل ان البشارة مبا هو يف هذه

--- 
1
م( محمد عبده بن حسن خريهللا من آ ل الرتكامين، مفىت ادلاير املرصية. ودل يف شرنا )من قرى الغربية 1149 - 1901)  

لزهر ومعل يف التعلمي، وكتب يف الصحف. اصدر مع جامل ادلين الافغاين مبرص(، وتعمل ابجلامع الامحدى بطنطه مث اب

جريدة  "العروة الوثقى " يف ابريس مث عاد اىل بريوت، فاش تغل ابلتدريس والتأ ليف، دفن يف القاهرة، هل  "تفسري القرآ ن 

 (1/292الكرمي " مل يمته، و "رساةل التوحيد " و "رشح هنج البالغة ".. )الاعالم 
2
 ومجعه وتعريفه )ش(  

#199 

اين  رر ادلرجة من العظمة يرتدد فهيا العقل فتحتاج اىل التأ كيد.. وآ يضاً من شأ ن مقام الَسور طرد ال وهام؛ اذ طر

ادىن ومه يكَس اخليال ويطري الَسور.. وكذا امياء اىل ان هذا ليس وعداً رصفا بل حقيقة من احلقائق. ولم 

كل والاس تحقاق الفضيّل لتمكيل الذلة وزايدة الَسور. والّ فكثرياً ما يضيف )هلم( اشارة اىل الاختصاص والمت

كِلٌ مسكينًا.. وتقدمي )هلم( اشارة اىل اختصاصهم بني الناس ابجلنة، اذ مالحظة حال آ هل النار سبب لظهور  مر

اتب ال عامل.. وكذا رمز قمية ذلة اجلنة.. ومجع )جنّات( اشارة اىل تعدد اجلنان وتنوع مراتهبا عىل نس بة تنوع مر 

ك نه اكجلنة بامتهما ل ك نه  -لوسعته  -اىل ان لك جزء من اجلنة جنة.. وكذا امياء اىل ان ما يصيب حصة لك 

يساق جبامعهتم اىل موضع.. وتنكري )جنّات( يتلو عىل ذهن السامع: "فهيا ما ل عني رآ ت، ول اذن مسعت، 

ول خطر عىل قلب برش" 
1

 آ ذهان السامعني حىت يتصورها لٌك عىل الطرز اذلي . وكذا حييل عىل

يهِ الرنُْفُس( ِ هتر رش ْ ا ت 2يس تحس نه.. وكذا ك ن التنوين بدل )وِفهيرا مر
. وآ ما )جتري( فاعمل! ان آ حسن الرايض ما فهيا 

ماء. مث آ حس هنا ما يس يل ماؤها. مث آ حس هنا ما اس متر الس يالن. فبلفظ )جتري( آ شار اىل تصوير دوام 

ن.. واما )من حتهتا( فاعمل! ان آ حسن املاء اجلاري يف اخلرضاوات ان ينبع صافيا من تكل الروضة، ومير اجلراي

ْرِخرًا حتت قصورها، ويس يل منترشًا بني آ جشارها فاشار بـ )من حتهتا( اىل هذه الثالثة.. وآ ما )ال هنار(  ُمترخر
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 آ حس نه ان تتالحق ال مثال من جداوهل. فان بتناظر فاعمل! ان آ حسن املاء اجلاري يف اجلنان ان يكون كثريًا. مث

ال مثال يزتايد احلسن عىل قمية ال جزاء. مث آ حس نه ان يكون املاء عذاًب فراات ذليذًا كام قال )ماٍء غررْي آ ِسٍن( 
1

 

 فبلفظ "هنر" ومجعه وتعريفه آ شار اىل هذه.

ا من قبل( فاعمل! ان هيئاهتا تتضمن كثرية من امجلل آ ما مجةل )لكام رزقوا مهنا من مثرة رزقا قالوا هذا اذلي رزقن

 الضمنية. فاس تينافها جواب لسؤال مقدر.

--- 
1
وسمل: قال هللا عز وجل: اعددُت لعبادى الصاحلني  عليه هللا عن اىب هريرة رىض هللا عنه، قال: قال رسول هللا صىل  

ن شئمت فال تعمل نفس ما اخفي هلم من قرة اعني ما لعني رآ ت ول ُآذن مسعت ول خطر عىل قلب برش، واقرآ وا ا

)حتقيق امحد شاكر( وزاد نسبته يف  1119ومل يذكر ال ية، والرتمذي  2920(. رواه البخارى ومسمل برمق 11)السجدة: 

 ل محد والنسايئ وابن ماجه. 0191حصيح اجلامع الصغري 
2
 .11سورة الزخرف:   

3
 .19سورة محمد:   

#200 

زوج من مثانية اس ئةل متسلسةل؛ اذ ملا برشوا مبسكن هكذا عال يتبادر ذلهن السامع: آ فيه وذكل السؤال مم

رزق آ م ل ؟ واذا اكن فيه رزق مفن اين جيئ وحيصل ؟ واذا حصل من تكل اجلنة مفن آ ي شئ مهنا ؟ واذا 

شاهبت فهل ختتلف اكن من مثرهتا فهل يه تش به مثار ادلنيا ؟ واذا شاهبهتا فهل يش به بعضها بعضا ؟ واذا ت 

طعوهما ؟ واذا اختلفت وقد قطعت فهل تنقص ام ميتلء موضعها؟ واذا تبدلت بأ خرى فهل يدوم ال لك مهنا؟ 

واذا دام مفا حال ال لكني آ فال يس تبرشون؟ واذا اس تبرشوا مفاذا يقولون؟ واذ تفطنت لهذه ال س ئةل فانظر 

 يئات هذه امجلةل..كيف آ جاب القرآ ن الكرمي عن هذه ال س ئةل املتسلسةل هب 

 آ ما لفظ لكام فاشارة اىل ادلوام والتحقيق.. وماضوية رزقوا اشارة اىل حتقيق الوقوع.. وكذا امياء اىل

آ ما لفظ )لكام( فاشارة اىل ادلوام والتحقيق.. وماضوية )رزقوا( اشارة اىل حتقيق الوقوع.. وكذا امياء اىل اخطار 

راده عىل بناء املفعول اشارة اىل عدم املشقة واهنم خمدومون يؤىت الهيم.. نظريه من رزق ادلنيا اىل ذههنم.. واي

وايثار )مهنا من مثرة( عىل "من مثراهتا" للتنصيص عىل جوابني عن سؤالني من ال س ئةل املذكورة. وتنكري )مثرة( 

س من الرزق اذلي تعلمونه املفيد للتعممي اشارة اىل انه آ ية مثرة اكنت فهيي رزق.. وتنكري )رزقا( اشارة اىل انه لي

 دلفع اجلوع.. ولفظ )قالوا( آ ي يتقاولون بعضهم لبعض امياء اىل الاس تبشار والاس تغراب الالزمني للحمك.

 آ ما مجةل )هذا اذلي رزقنا من قبل( فاعمل! ان هذا الاطالق يتضمن آ ربعة معان:

بني العمل واجلزاء ك ن العمل جتسم يف  : ان هذا ما رزقنا من العمل الصاحل يف ادلنيا فبشدة الارتباطآ حدها
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 ال خرة ثوااًب. ومن هنا الاس تبشار.

 : ان هذا ما رزقنا من ال طعمة يف ادلنيا مع هذا التفاوت العظمي بني طعمهيام. ومن هنا الاس تغراب.والثاين

الالفة والتجدد. ومن : ان هذا مثل ما آ لكنا قبل هذا ال ن مع احتاد الصورة واختالف املعىن مجلع ذّليتر والثالث

 هنا الابهتاج.

: ان هذه اليت عىل آ غصان الشجرة يه اليت آ لكناها اذ ينبت بدلها دفعة فك هنا اايها. ومن هنا يعرف اهنا والرابع

 ل تنقص.
#201 

فعول وآ ما مجةل )وآ توا به متشاهبا( فاعمل! اهنا فذلكة وتذييل واعرتاضية لتصديق احلمك السابق وتعليهل.. وبناء امل

ة.. ويف متشاهبا ما عرفت من الاشارة اىل مجع الذلتني: مر در  يف )ُاتوا( اشارة اىل ان هلم خر

وآ ما مجةل )وهلم فهيا آ زواج مطهرة( فاعمل! ان الواو بَس املناس بة العطفية اشارة اىل اهنم كام حيتاجون اىل 

ختصاص والمتكل، ورمز اىل املسكن ل جساهمم يفتقرون اىل السكن ل رواهحم.. )وهلم( اشارة اىل الا

التخصيص واحلرص، وامياء اىل ان هلم غري النساء ادلنيوية حوراً عيناً خلقن ل جلهم.. و)فهيا( اشارة اىل ان تكل 

ال زواج لئقة بتكل اجلنة فعىل نس بة علّو درجاهتا يفوق حس هنن.. وكذا فهيا امياء خفي اىل آ ن اجلنة تزينت 

وتربجت هبن 
1

شارة اىل آ ن مطهِّراً طهرهن، مفا ظنك مبن طهّرُهن ونزههن يد القدرة؟.. وكذا امياء .. و)مطهرة( ا

 ابلتعدية ان نساء ادلنيا يطهرن ويصفني فيرصن حسااًن اكحلور العني املتطهرات يف آ نفسهن.

 ؛ آ بدية.وآ ما مجةل )ومه فهيا خادلون( فاشارة اىل اهنم، وكذا آ زواهجم، وكذا ذلائذ اجلنة، وكذا اجلنة اكفةً 

*** 

--- 
1
 اين حتليل لفظ  "ازواج "؟ لعهل سقط من ايدى النّساخ. آ فميكن ان آ قول :  

وعنوان  "ازواج " اشارة اىل اهنن عىل حسن اخللق وطيب الطبيعة اذلى هو رآ س الالفة واساس الازدواج.. وايضًا 

ل واحدة  -كام بينه احلديث  -للٍك ازواجاً كثرية  فيه رمز لطيف اىل اهنن عىل وفق قاماهتم. ومجع  "آ زواج " امياء اىل ان

او اثنتني. وتنكريها اشارة اىل اهنن حلس هنن وطهرهن حراّيت ابمس الازواج. وكذا احاةل عىل ذوق السامع واش هتائه نظري 

 .ما مّر يف  "جنات ". وكذا ك ن التنوين بدل ُعراًب اترااًب )ش(

#202 

ترْحيي ارْن  رس ْ ًة فرام فرْوقرهاِانَّ هللار ل ي رُعوضر ثراًل ما ب ررْضِبر مر  ي

ينر كرفرُروا فريرُقولُونر  ِ ا اذلَّ ارمَّ ْم ور هّبِ قُّ ِمْن رر َُّه الْحر نُوا فريرْعلرُمونر ارن ينر آ مر ِ ا اذلَّ  فرارمَّ

ا يُِضلُّ ِبِه  مر ِْدي ِبِه كرِثريًا ور هير ثراًل يُِضلُّ ِبِه كرِثرياً ور ا مر ادر هللا هِبذر ا اررر  ِالَّ الْفراِسِقنير ماذر
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يُْفِسُدونر يِف الْ   21 لر ور رر هللا ِبِه ارْن يُوصر ُعونر ما ارمر رْقطر ي رْعِد ِميثاِقِه ور هْدر هللا ِمْن ب رْنُقُضونر عر ينر ي ِ ْرِض اذلَّ

ونر     21ُاولئِك مُهُ الْخارِسُ

ر اىل سوابقه واىل لواحقه واىل مجموع اعمل! ان يف هذه ال ية آ يضاً الوجوه الثالثة النظمية وان مأ ل اجملموع ينظ

 القرآ ن الكرمي.

وآ ما نظمها ابلنظر اىل لواحقها فاعمل! ان القرآ ن ملا مثّل ابذلابب والعنكبوت وحبث عن المنل والنحل انهتز 

ن الهيوُد وارهُل النفاق والرشِك فتحمقوا وقالوا: آ يتزنل هللا تعاىل مع عظمته اىل البحث ع -لالعرتاض -الفرصةر 

 هذه ال مور اخلسيسة اليت يس تحي من حبهثا آ هل الكامل؟ فرضب القرآ ن هبذه ال ية رضاًب عىل آ فواههم.

ي بسكوهتم..  ي والتحّدِ وآ ما نظمها ابلقياس اىل سوابقها، فاعمل! آ ن القرآ ن ملا آ ثبت النبّوة ابلإجعاز والإجعاز ابلتحّدِ

ات عالية ومزااي اكمةل ل جتمتع يف الكم؛ سكتوا يف وكذكل آ ثبت يف رآ س السورة ان القرآ ن مش متل عىل صف

نقطة التحدي حىت مل ينبض هلم عرق عصبية لكن اعرتضوا وغالطوا يف نقطة كامهل وقالوا ان المتثيل يف امثال 

يب من السامء(  من ال مور العادية سبب لزناةل درجة الالكم فيش به احملاورة  )مكثل اذلي اس توقد انرًا( و )كّصِ

 ية بني الناس؛ فالقرآ ن آ لقمهم جحرًا وآ حفمهم هبذه ال ية.العاد

 وايضاحه: ان هلم ش هبات واهية منشؤها آ وهام متسلسةل مبناها مغالطات:

: القياس مع الفارق ومنشؤه اهنم ينظرون اىل لك شئ مبرآ ة مأ لوفهم. حفيامن يرون الانسان ذهنه جزيئ احداها

 يتعلق وفكره جزيئ ولسانه جزيئ ومسعه جزيئ؛ ل
#203 

لٌك بأ مرين معا ابذلات، ويعرفون آ ن مقياس اهلمة موضوع املشغةل والاهامتم، ويرون ان القمية والعظمة بنس بة 

اهلمة حىت اهنم ل يس ندون آ مراً حقرياً نزيالً اىل خشص عال جليل؛ ظناً مهنم انه ليتزنل لالش تغال مبثهل وليسع 

ن هبذا النظر املشط اىل الواجب تعاىل ويقولون: كيف يتزنل بعظمته ذكل ال مر احلقري مهته العظمية، ينظرو

وجالهل للتلكم مع البرش مبثل حماورة الانسان وللبحث عن هذه ال مور اجلزئية لس امي هذه ال ش ياء احملّقرة؟ 

ظمته آ فال يعقل هؤلء السفهاء ان ارادة هللا تعاىل وعلمه وقدرته لكية معومية شامةل حميطة وليس مقياس ع 

تعاىل اّل مجموع آ اثره، وما مّيان جتليه اّل اكفة لكامته اليت لو اكن البحر مدادًا لها مانفدت. مثاًل )وهلل املثل 

ضياءها عىل ذّرة ملّوثة، آ يُقال لها كيف تزنلت  -بعد فرض كوهنا خمتارة عاقةل  -ال عىل( اذا القت الشمس 

 ة؟بعظمهتا لالش تغال والاهامتم مبثل هذه اذلر 

نعم! ان هللا تعاىل كام خلق العامل واتقنه صنعاً واهمت به؛ كذكل خلق اجلوهرر الفردر وآ تقن صنعه. ففي نظر القدرة 

اجلواهر الفردة اكلنجوم الس يارة، ل ن قدرته تعاىل وعلمه وارادته والكمه لزمة لذلات، وذاتية، فليست 

يتداخل فهيا املراتب؛ اذ العجز ضٌد لها ل ميكن تداخهل بيهنا. متجددة ول قابةل للزايدة والنقصان ول متغرية حىت 
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فال فرق بني اذلرة والشمس. اذ املمكُن بتساوي طرفريه اكملّيان ذي الكفتني، ل فرق يف رصف القوة اليت ترفع 

كفة وتضع آ خرى بني ان يكون يف الكفتني مشسان آ و ذراتن، وهكذا نس بة املقدورات ابلنس بة اىل القدرة 

 ذلاتية الالزمة. وآ ما ابلنس بة اىل قوة املمكنات العارضة املتغرية املتداخل بيهنا العجز فال موازنة.ا

واحلاصل: ان اذلرات وال مور اخلسيسة ملا اكنت خملوقة هل تعاىل اكنت معلومة هل ابلرضورة، فال ُمشاّحة 

للطيف اخلبري( ابلبداهة آ ن يبحث عهنا. وعىل هذا الَس قال )آ ل يعمل من خلق وهو ا
1

فكيف ل يبحث عهنا  

ْن عرمِل وهو العزيز احلكمي.  ول يتلكم هبا مر

: يه اهنم يزمعون اهنم يرون يف اسلوب القرآ ن خلف املتلكم متثال انسان، بدليل البحث عن واثنية املغالطات

اهلون ان الالكم كام ينظر هذه ال ش ياء احلقرية وال مور العادية ك سلوب حماورة البرش. آ فال يتذكر هؤلء املتج

 اىل متلكمه جبهة؛ كذكل

--- 
1
 .10سورة املكل:   
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ينظر اىل اخملاطب به جبهات، عىل ما تقتضيه البالغة للتطبيق عىل مقتىض حال اخملاطب. فلام اكن اخملاطب 

املسمى برشًا واكن البحث عن آ حواهل واملقصد تفهميه، لبس القرآ ن اسلوبر البرش املمزوج حبس ّياته 

 بـ"التزّنلت الالهية اىل عقول البرش" للتأ نيس.. آ ل تراك اذا حاورت مع صيّب تتصىّب هل؟

 ان حقارة ال ش ياء وخساس هتا تنايف عظمة القدرة ونزاهة الالكم؟ فان قلت:

وابلنظر اىل  قيل كل: ان احلقارة واخلساسة والقبح وآ مثالها امنا يه ابلنظر اىل ُمكل ال ش ياء وهجهتا الناظرة الينا

نظران السطحّي. وقد ُوضعت ال س باب الظاهرية للتوسط يف هذه اجلهة لتزنيه العظمة. وآ ما ابلنظر اىل 

ملكوتية ال ش ياء فلكها شفّافة عالية. وهذه اجلهة يه حمل تعلق القدرة، لخيرج من التعلق شئ؛ فكام اقتضت 

عزة مشول القدرة للٍك واحاطة الالكم به؛ عىل ان العظمة وضع ال س باب يف الظاهر كذكل تس تلزم الوحدة وال

القرآ ن املكتوب عىل ذّرة ابجلواهر الفردة ليس بأ قل جزاةلً من القرآ ن املكتوب عىل حصيفة السامء مبداد النجوم، 

 وان خلقة اذلابب ليست بأ دىن صنعا من خلقة الفيل. فالالكم اكلقدرة.

 يف هذه المتثيالت؟ اىل آ ّي شئ تعود احلقارة الظاهرية فان قلت:

َّل هل آ حسن، اكنت درجة الالكم آ عىل  قيل كل: امنا تعود اىل املمثَّل هل دون املمثِّل، فلكام اكنت مطابقته للممث

ونظام البالغة آ رفع. آ ل ترى ان السلطان اذا آ عطى راعيه ما يليق به من اللباس وآ لقى اىل اللكب ما يش هتيه 

ل بدعة، بل يقال انه آ حسن بوضع لك شئ يف موضعه. فاذاً لكام اكن املمثل حقريًا من العظم.. اخل. ليقال انه فع
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اكن مثاهل حقريًا، وان اكن عظاميً فعظاميً. وملا اكنت ال صنام آ دىن الامور سلط هللا اذلابب عىل رؤوسها. وملا 

 اكنت عبادهتا آ هون ال ش ياء جعل هللا تعاىل نسج العنكبوت عنواهنا.

 : اهنم يقولون ما احلاجة اىل امثال هذه المتثيالت املومئة اىل العجز عن اظهار احلقيقة؟.طاتواثلثة املغال

اجلواب: ملا اكن املقصد من انزال التزنيل ارشاد امجلهور، وامجلهور عوام، والعوام ليرون احلقائق احملضة 

ـ آ لبس هللا تعاىل بلطفه واحسانه ا حلقائق لباس مأ لوفاهتم لتحسن الُفهتم واجملردات الرصفة عراة عن متخيالهتم 

 كام عرفت يف رّس املتشاهبات.

#205 

آ ما نظم امجلل بعض مع بعض، فاعمل! آ ن )ان هللا ل يس تحيي ان يرضب مثال ما بعوضة مفا فوقها( ردٌّ وطرد 

لتشيّكِ مهنم؛ لعرتاضات متسلسةل. ك هنم يقولون آ ية حمكة يف ماكملة هللا تعاىل مع البرش ، وعتابه علهيم، وا

فاهنا عالمة ان لالنسان آ يضًا ترصفًا آ خر يف العامل؛ لس امي اكحملاورة اجلارية بني الناس فاهنا عالمة انه الكم 

البرش.. ولس امي يرتاءى من خلف الالكم متثال انسان.. ولس امي بتصويرات ومتثيالت فاهنا عالمة العجز عن 

ثيالت عادية فاهنا عالمة احنصار ذهن املتلكم .. ول س امي بأ مور حقرية فاهنا اظهار احلقيقة.. ولس امي اذا اكنت المت 

عالمة خفة املتلكم.. ولس امي اذا اكنت مما ل اضطرار اليه واكن تركه آ وىل.. ولس امي اذا اكن بعض تكل ال مور 

فأ جاب القرآ ن هدما لهذه  مما يس تحي آ هُل العّزة عن البحث عنه.. ولس امي اذا اكن الباحث ذا العظمة واجلالل..

السلسةل من املبدآ  اىل املنهتيى برضبة واحدة فقال  )ان هللا ليس تحيي...( اخل؛ لن هجة امللكوتية ل تنايف 

َّل ابل مور احملقّرة للمعاين احملقّرة؛ اذ  العظمة واجلالل فال يرتكها ول هيملها؛ اذ الالوهية تقتيض كذكل. فاذاً ميث

غة هكذا تقتيض.. فاذاً يذكر المتثيالت العادية بناء عىل اهنا املوافقة للرتبية والارشاد. .  فاذاً حمكته مع رس البال

بناء عىل ما تقتضيه العناية مع التزنلت الالهية .. فاذاً خيتار اسلوب حماورة البرش  -يصّور احلقائق بمتثيالت 

 اً يتلكم مع الناس بناءً عىل ماتقتضيه احلمكة مع النظام.بعض مع بعض بناء عىل ما تقتضيه الربوبية مع الرتبية.. فاذ

واحلاصل: ان هللا تعاىل ملا آ ودع يف الانسان جزءاً اختياراًي وجعهل مصدراً لعامل ال فعال، آ رسل الكمه لينظم 

 ذكل العامل.

دعى، آ شار هبذه اىل وان نظم مجةل )فاما اذلين آ منوا فيعلمون انه احلق من رهبم( هو: انه ملا ذكر يف ال وىل امل

طريق دليهل. وكذا رمز وآ ومأ  اىل وجه دفع ال وهام، آ ي من نظر بنور الاميان ومن جانب هللا تعاىل ومن هجة 

قدرته جاعال حمكته وعنايته وربوبيته نصب العني، عمل انه حق وبالغة. واما من نظر من جانب حضيض 

م.. ومثلهام مكثل خشصني صعدا منحدراً رآ اي جداول ماء. نفسه، ومن هجة املمكنات، فال جرم س هتوي به ال وها

آ ما آ حدهام فيصعد ويرى رآ س العني ويذوق فيعمل ان املاء لكه عذب؛ فلكام يصادف قطعة ماء من تفرعات 

 اجلداول
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 انه عذب،  فال تقدر ال وهام ولو قوية عىل تغليطه. وآ ما ال خر فيتسفل وينظر -ولو ابمارة ضعيفة  -يتفطن 

من جانب التفرعات ول يرى منبع العني فيحتاج ملعرفة عذوبة لك قطعة ماء اىل دليل قطعي. فأ دىن ومهٍ يُورطه 

 يف الش هبة. آ و مكثال خشصني بيهنام مرآ ة ينظر آ حدهام اىل الوجه الشفّاف، وال خر اىل الوجه امللّون.

انبه تعاىل مع مالحظة عنايته وربوبيته وليس واحلاصل: انه لبد يف النظر اىل صنعه تعاىل ان ينظر اليه من ج

ل آ وهن من بيت العنكبوت. ولو نظر اليه  -ولو قوية  -هذا النظر الا بنور الاميان ولتكون ال وهام حينئذ  اإ

من هجة املمكنات بنظر املشرتي وبفكره اجلزيئ لقويت يف عينه ال وهاُم الضعيفة فيتسرت عنه احلقيقُة كام مينع 

 ٍة رؤية العني جلبل اجلودّي.جناُح بعوض

ويه النظر بنور  -وان نظم مجةل: )وآ ما اذلين كفروا..( اخل هو: انه ملا ارى طريق فهم حمكة اسلوب المتثيالت 

بنّي هنا الطريق املقابل اذلي هو منشأ  ال وهام والتعلالت بأ ن ينظر من  -الاميان من جانب الواجب الوجود 

مْه. مث يضل طريق طرف نفسه بظلمة الكفر اليت ت صور لك شئ مظلام مع مرض القلب اذلي يثقل به اخّف ور

قوهل: )ماذا  -اشارةً اىل اس تفهاهمم الاناكري  -احلق مث يرتدد مث يس تفهم مث ينكر. فالقرآ ن ابلجياز والكناية آ ورد 

 آ راد هللا هبذا مثال( بدل "ليعلمون" مع انه املطابق للسابق ظاهرًا.

)يضل به كثريًا وهيدي به كثريًا( هو: اهنا جواب عن صورة اس تفهاهمم فلغاية الاجياز نزلت وان نظم مجةل: 

الغاية والعاقبُة مزنةل العةل الغائية ك هنم يسأ لون ويقولون: ل ي شئ اكن هكذا؟ وِلمر مل يكن اجعازه بدهييا؟ وِلمر 

ال مثال؟ فأ جاب القرآ ن بقوهل: )يضل  مل يكن كونه الكم هللا رضوراًي؟ وِلمر صار معرض ال وهام بسبب هذه

به كثرياً وهيدي به كثريًا( آ ي: ل جل ان من تفكر فيه بنور الاميان ازداد نورًا. ومن تفكر بظلمة الكفر والتنقيد 

ازداد ظلمة.. وهذا ل جل انه نظرّي ليس بدهييًا.. وهذا ل جل تفريق ال رواح الصافية العلوية عن ال رواح 

وهذا ل جل متيّي الاس تعدادات العالية ابلنشوء والامنء عن الاس تعدادات اخلبيثة..  وهذا  الكدرة السفلية..

ل جل متيّي الفطرة الصحيحة ابلتمكل واجملاهدة والاجهتاد عن الفطرة املتفسخة الفاسدة.. وهذا ل جل ان 

 آ متحان البرش يس تلزمه.. وهذا ل جل ان الابتالء يقتضيه..
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 لتلكيف لتمكيل البرش وسعادته يس تلزمه. فأ وجز التزنيل يف اجلواب.وهذا ل جل ان رس ا

قد قلت ان التلكيف لتأ مني سعادة البرش مع انه يكون سببا لوقوع ال كرث يف الشقاوة، ولوله ملا صار  ان قلت:

 التفاوت هبذه ادلرجة؟.

عال الاختيارية؛ كذكل جعل قيل كل: ان هللا تعاىل كام لكّف اجلزء الاختياريَّ بكس به تشكيل عامل ال ف

التلكيف سبب اسقاء وانبات البذور الغري احملصورة املودوعة يف روح البرش. ولوله لبقيت احلبوابت ايبسة. 
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واذا تأ ملت يف آ حوال النوع بنظر انفذ رآ يت لك ترقيات الروح املعنوية، ولك تمكالت الوجدان الالهية، 

بدرجة حتري فهيا العقول امنا وجدت اكفة ابلتلكيف.. وامنا استيقظت وتمكالت العقل، وترقيات الفكر املمثرة 

ببعثة ال نبياء.. وامنا تلقحت ابلرشائع.. وامنا آ هلمت من ال داين. ولولها لبقي الانسان حيواان ولنعدمت هذه 

ا ابلسعادة الكاملت الوجدانية وتكل احملاسن الاخالقية. آ ما القسم القليل فقبلوا التلكيف اختيارا ففازو

الشخصية وصاروا سببا للسعادة النوعية. وآ ما القسم الكثري مكيًة فهم وان كفروا بقلوهبم وفامي مه فيه خمتارون 

يات الوجدانية،  لكن ملا مل يكن لك حال لك اكفر اكفراً ولك صفته اكفرة ايبسة اكنوا بسبب ايقاظ البعثة للحس ِّ

مع الرشائع ، وتعارف آ اثرها حبيث قد قبلوا آ نواعًا من التلكيف وتنبيه النبوة للسجااي الاخالقية، وبتسا

 اضطرارًا.

سعادة القليل مع شقاوة الكثري كيف تكون مظهراً لسعادة النوع حىت تكون الرشيعة رمحة، مع ان  فان قلت:

 سعادة النوع امنا تكون ابللك او ال كرث؟

ت عرشين وآ فسدت مثانني؛ آ فال تقول قد تمكل قيل كل: اذا اكن كل مائة بيضة ووضعهتا حتت طري، فافرخ

هذا النوع؟ اذ حياة عرشين تساوي آ لوف بيضٍة. آ و اكن كل مائة نواة متر فأ سقيهتا ابملاء فصار عرشون مهنا 

خنالت ابسقات وتفسخ مثانون، آ فال تقول: املاء سعادة لهذا النوع؟ او اكن كل معدن فسلطت عليه النار 

البايق حفامً ورمادًا، افال تكون النار سبب كامهل وسعادته؟ وقس عىل هذا!.. فاذاً  فأ صفت مُخسه ذهبا وصريت

نشوء احلس يات العالية ومنّو ال خالق امنا هو ابجملاهدة، وتمكل ال ش ياء امنا هو مبقابةل ال ضداد ومزامحهتا. آ لترى 

 ان حكومة اذا جاهدت يمنو فهيا اجلسارة واذا تركت انطفأ ت.. تأ مل!..
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وان نظم مجةل )وما يضل به اّل الفاسقني( هو: انه ملا اهبم يف )يضل به كثريار( انتبه ذهن السامع وخاف 

فاس تفَس قائاًل: من مه الضالون؟ وما السبب؟ وكيف جتئ الظلمة من نور القرآ ن؟.. فأ جاب: بأ هنم الفاسقون، 

انرًا والضياء ظلمة. آ ل ترى ان ضياء وان الاضالل جزاء لفسقهم، وابلفسق ينقلب النور يف حق الفاسق 

الشمس يعفن ما اس تقذرت مادته. وان وجه التوصيف بقوهل )اذلين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه 

ويقطعون ما آ مر هللا به آ ن يوصل ويفسدون يف ال رض( هو انه رشٌح وكشف للفسق اذ الفسق عدول عن 

وان الفسق امنا هو ابلفراط آ و التفريط يف القوى الثالث احلق وجتاوز عن احلد وخروج من القرش احلصني. 

اليت يه القّوة العقلية والغضبية والشهوية.. وان الافراط والتفريط سببان للعصيان يف مقابةل ادللئل اليت 

اكن اكلعهود الالهية يف الفطرة.. وكذا وس يلتان ملرض احلياة النفس ية وآ شري اىل هذا ابلصفة ال وىل.. وكذكل حمّرِ 

للعصيان يف مقابةل احلياة الاجامتعية ومتزيق الروابط والقوانني الاجامتعية وآ شري اىل هذا ابلصفة الثانية.. وآ يضا 

هام سببان للفساد والاختالل املنجر اىل فساد نظام ال رض وآ شري اىل هذا ابلصفة الثالثة. نعم! ان الفاسق 
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بطة العقائد وميزق القرش احلصني اي احلياة ال بدية.. وبتجاوز بتجاوز القوة العقلية عن حد الاعتدال يكَس را

القوة الغضبية ميزق قرش احلياة الاجامتعية.. وبتجاوز القوة الهبميية واتباع الهوى يزيل عن قلبه الشفقة اجلنس ية 

 فيفسد ويورط الناس فامي تورط فيه فيكون سببا لرضر النوع وفساد نظام ال رض.

ئك مه اخلارسون( هو: انه ملا ذكر جناايت الفاسق ورهب هبا آ كد الهتديد بنتيجهتا وجزاهئا وان نظم مجةل  )آ ول 

ليؤثر الرتهيب. فقال: مه اذلين خَسوا ببيع ال خرة ابدلنيا واستبدال الهدى ابلهوى.. 
1

 

ثواين وادلقائقر ولنرشع يف نظم هيئات مجةل مجةل، فاعمل! ان ال ايت ومجلها وهيئاهتا ك ميال الساعة اليت تعّد ال 

والساعاِت، فلكام يثبت هذا شيئًا يؤيده ذاك بدرجته وميده ذكل بنسبته، وكذا اذا اراد هذا شيئًا عاونه ذاك 

 وساعده ال خر حبيث خُيطر احلال ما قيل:

امِل يُِشريُ  اكر الْجر لُكٌ اىل ذر اِحٌد           ور ُنكر ور ُحس ْ ىّت ور اتُنا ش ر  ِعبرارر

--- 
1
 ال الهوى ابلهدى.لعهل: استبد  
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 ولهذا الَس قد بلغت سالسة القرآ ن وعلّو طبقته ودقة نقشه اىل مرتبة الاجعاز.

آ ما هيئات مجةل  )ان هللا ليس تحيي آ ن يرضب مثال ما بعوضة مفا فوقها( فاعمل! ان )ان( للتحقيق ورّد الرتدد 

ظة "هللا" لتنبيه اذلهن عىل اخلطأ  يف القياس والاناكر فهيي اشارة اىل الرتددات املتسلسةل املذكورة.. وان لف

حمال يف حقه تعاىل ونفى  -وهو انقباض النفس  -املذكور.. وان ايثار )ليس تحيي( عىل "ليرتك" مع ان احلياء 

احملال ل فائدة فيه، اشارة اىل ان ال س باب من احلمكة والبالغة وغريهام تقتيض حسن المتثيل فال عةل للرتك الا 

لزام وآ لطفه.. وكذا رمز مبشالكة الصحبة  احلياء، واحلياء عليه تعاىل حمال فال سبب للرتك آ صال فأ لزهمم آ شّد اإ

اىل لكمهتم امحلقاء من قوهلم: "آ ما يس تحي رّب محمد من المتثيل هبذه احملقّرات".. وان ايثار )ان يرضب( عىل 

ان المتثيل كرضب اخلامت للتصديق  "من املثل احلقري" مع انه ال نسب، اشارة اىل اسلوب لطيف وهو:

وهام، وكذا اشارة  والثبات، آ و كرضب السكة للقمية والاعتبار. ويف الاشارة رمز اىل حسن المتثيل طرداً لل 

اىل ان المتثيل مهناج مشهور مس تحسن، ل ن رضوب ال مثال من القواعد املعروفة.. وان ايثار )ان يرضب( 

ّل اخلساسة. ل ن )ان يرضب( لعدم عىل "رضب" مع انه ال وجز لالميا ء اىل آ ن منشأ  الاعرتاض ليس اإ

اس تقالهل ك نه لطيف يُمّر القصدر اىل املفعول.. وآ ما "رضب" فالس تقالهل ك نه كثيف يس توقف القصد.. وان 

مياء )مثال( امياء اىل خاصية المتثيل من تصوير املعقول ابحملسوس، واملوهوم ابحملقق، والغائب ابلشاهد. ومنه ا

اىل رد الومه.. وتنكري )مثال( رمز اىل ان مدار النظر هو ذات المتثيل، وآ ما الصفات مفحموةل عىل طبيعة املقام 

َّل هل آ ية  َّل هل.. وان التعممي يف )ما( اشارة اىل تعممي القاعدة لئال خيتص اجلواب مبا اعرتضوا به فاملمث وحال املمث
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صيص )بعوضة( اشارة اىل كرثة اس تعامل البلغاء للمتثيل هبا كقوهلم صورة آ قتىض اس تحسنهتا البالغة. وان خت 

"آ ضعف من البعوضة" 
1

و"آ شد عنادا من البعوضة" و "لكفتين مخ البعوضة" و "آ عّز من مخ البعوضة"  
2

 

و "قالت البعوضة للنخةل اس متسيك اان آ طري" و "ادلنيا ل توزن عندهللا جناج بعوضة" وقس.. ويف الاشارة 

 ىل ضعف ومههم.. وان املعىن بـ )ما فوقها( مادوهنا يف الصغر ومارمز ا

--- 
1
 .1/.2مجهرة الامثال للعسكرى   

2
 .2/11مجهرة الامثال للعسكرى   
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 فوقها يف قمية البالغة آ و يف الصغر آ يضا فالتعبري بـ )مافوقها( اشارة اىل ان الصغري اغرب بالغة وآ جعب خلقة.

 يوط احلرير ابجامتعها يظهر النقش احلسن.واعمل! ان الهيئات كخ 

وآ ما هيئات مجةل )فأ ما اذلين آ منوا فيعلمون انه احلق من رهبم وآ ما اذلين كفروا فيقولون ماذا آ راد هللا هبذا مثال( 

فاعمل! ان الفاء للتفريع، والتفريع اشارة اىل دليل مضين ينتج هذه امجلةل ذات الشقني: آ ي ليرتك المتثيل ل ن 

الغة تقتضيه؛ مفن انصف يعرف انه بليغ وحق والكم هللا تعاىل. ومن نظر ابلعناد ليعمل احلمكة فيرتدد.. الب

يقول  -ل نه معاند  -يصدق انه الكم هللا، والاكفر  -ل نه منصف  -فيسأ ل.. فينكر.. فيس تحقر. فانتج: ان املؤمن 

اشارة اىل ان اخلرب لزم للمبتدآ  ورضورّي هل، يعين ما الفائدة فيه؟ وان "اما" فالهنا رشطية لزومية يف الوضع 

من شأ ن املبتدآ  هذا اخلرب.. وان ايراد )اذلين آ منوا( بدل "املؤمنني" اشارة اىل التنصيص عىل ان الاميان هو 

سبب العمل حبقيته وان العمل حبقيته اميان 
1

.. وان )انه احلق( بدل "انه البليغ" ال نسب ابملقام اشارة اىل آ خر 

نتيجة اعرتاضهم اذ غرضهم نفى كونه الكم هللا.. وان حرص  "انه احلق" اشارة اىل ان هذا هو املس تحسن اذلي 

ل يس تقبح طخالف ما يزمعون اذ السالمة من العيب لتثبت الكامل.. وان )من رهبم( اشارة اىل ان هدف 

تحقيق والتفصيل.. وان ايراد )اذلين كفروا( غرضهم اناكر الزنول.. وان "اما" يف "واما اذلين كفروا" للتأ كيد وال 

بدل "الاكفرين" ال وجز امياء كام مر اىل ان اناكرمه جيئ من الكفر ويذهب اىل الكفر.. وان ايثار )فيقولون( 

عىل "فال يعلمون" مع انه الظاهر كام مر فالختيار طريق الكناية لالجياز آ ي: من كفر ليعرف احلقيقة فينجر 

ينجر اىل الاناكر.. فينجر اىل الاس تحقار بصورة الاس تفهام.. وآ يضاً يف "يقولون" رمز اىل آ هنم اىل الرتدد.. ف 

 كام اكنوا ضالنّي، كذكل اكنوا مضلني بأ قواهلم.

--- 
1
يُعمل من  -مع الاسف  -كام انه نيس حتليل ماذا اراد هللا هبذا مثالً برمته  -الظاهر: ان ههنا حذفاً من نس يان النساخ   

ارتباط الالكم، ومن فقد لكمة  "فيعلمون " ومن عديهل  "اذلين كفروا " مع الاحاةل هناك عىل ما هنا. فاقول بدًل  عدم

162



 عن املؤلف عىل نسق ما يأ يت، فان حّل حمهل فهبا واّل فعيّل:

الاميان.. وان ايثار   ان ايراد اذلين آ منوا بدل  "املؤمنني " الاوجز امياء اىل ان انصافهم جيئ من الاميان، ويذهب اىل

"فيعلمون " عىل  "فيقولون " الانسب مبا يأ يت اشارة اىل التنصيص عىل ان الاميان هو سبب العمل حبقيقته، وان العمل 

 حبقيقيته اميان )ش(.

#211 

رض وآ ما هيئات مجةل )يضل به كثرياً وهيدي به كثريار( فاعمل! ان الرتتيب يقتيض تقدمي الثانية لكن ملا اكن الغ

د املس تفِهم املستنِكر املس تقبح اكن )يضل( آ مّه. آ ما العدول عن "الضالةل والهداية"  رّد اعرتاض املرتّدِ

املناس بتني للسؤال اىل صورة الفعل املضارع فاشارة اىل ان كفرمه يتاكثف ظلمة عىل ظلمة بنس بة تزايد الزنول 

رمز  -بناء عىل كونه جوااب  -اً عىل نور.. وكذا يف الفعل جتددًا؛ كام ان املؤمن يزتايد اميانه بدرجات الزنول نور

اىل بيان حال الفريقني وبيان السبب. وآ ما )كثريًا( ففي اُلوىل مكية وعددًا، ويف الثانية قمية وكيفية. نعم! ان كرام 

الناس كثريون وان قلّوا. فالتعبري ابلكثري يف الثانية رمز اىل رّس كون القرآ ن رمحة للبرش 
1

 تأ مل... 

وآ ما مجةل )وما يضل به الّ الفاسقني( فاعمل! انه ملا ذكر الكثري يف الاوىل دفع الوسوسة واخلوف والرتدد وهتمة 

النقص يف القرآ ن ببيان: ان الضالني من مه؟ وان منشأ  الضالةل فسقهم، وان سبهبا كس هبم، وان القصور مهنم 

 ل من القرآ ن، وان خلق الضالةل جزاء لفعلهم..

ة بالحقهتا ك هنا دليل للسابقة نتيجة مث  اعمل! ان لك واحدة من هذه امجلل كام اهنا كّشافة لسابقهتا؛ كذكل مفَسَّ

 لالحقة.

 وايضاحه: ان فهيا سلسلتني.

حداها  هكذا: انه ليس تحي.. ل نه ليرتك.. ل نه بليغ... ل نه حق.. ل نه الكم هللا.. لن املؤمن يعلمه. اإ

ه ليس تحي كام يقول املنكر.. ل هنم يقولون يلزم تركه.. ل هنم ليعلمون حمكته.. ل هنم يقولون هكذا: ان والثانية

ما الفائدة فيه.. ل هنم ينكرونه.. ل هنم يس تحقرونه.. ل هنم يقعون يف الضالةل بسامعه.. ل هنم يضلهم القرآ ن.. ل هنم 

هنم مزقوا ما اتصل بأ مر التكوين والترشيع.. مه اذلين فسقوا وخرجوا عن قرشمه.. ل هنم نقضوا عهد هللا.. ل  

ل هنم يفسدون النظام الالهيّي يف الارض. فاذًا مه اخلارسون يف ادلنيا ابضطراب الوجدان وبقلق القلب 

 (2)وبتوحش الروح، ويف ال خرة ابلعذاب ال بدّي وبغضب هللا، فتأ مل يف سالسة السلسلتني!..

--- 
ه للناس اظهار فضائل املهتدين القليلني كثريًة، وبيان ان صاحب فضلية وهداية اوىل" ِاذ من لطف القرآ ن ومشول رمحت  1

 (111من الٍف من احملرومني مهنا، ذلا فالكرام كثريون وان قلّوا )ت: 

 ( جزاك هللا خريًا كثريًا لقد آ حسنت يف فهم السلسلتنب وتفهميهام) طخط املؤلف عىل نسخة مطبوعة(2)

#212 

163



 )اذلين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما آ مر هللا به ان يوصل ويفسدون يف وآ ما هيئات مجةل

ال رض( فاعمل! ان توصيف الفاسقني املشككني يف اجعازه ونظمه هبذه ال وصاف يف هذا املقام، امنا هو ملناس بة 

قدرة يف نظام الاكئنات اليت يه اذلين مل يروا اجعاز ال -لطيفة عالية. ك ن القرآ ن يقول: ليس ببعيد من الفساق 

ان يرتددوا وجيهلوا اجعاز نظم القرآ ن؛ اذ كام يرون نظام الاكئنات تصادفيا، والتحولت املمثرة  -القرآ ن ال كرب 

ره؛ كذكل بفطرهتم السقمية وهتوسهم الفاسد رآ وا النظم املعجز  -لفساد روهحم  -عبثا اتفاقية فتسرت عهنم  ِحمكر

 مية ومثراته مّرة.مشوشا ومقدماته عق 

ن النقض لغًة تفريق خيوط احلبل ومتزيقها اشارة اىل اسلوب عال،ك ن عهده  اما مجةل )ينقضون عهد هللا( فل 

تعاىل حبل نوراين فتل ابحلمكة والعناية واملشيئة فامتد من الازل اىل ان اتصل ابل بد. فتجىل يف الاكئنات 

هُبا بصورة النظام العمويم وآ رسلت تكل السلسةل  سالسلها اىل ال نواع وامتّد َآجْعُ
1

اىل نوع البرش فاورثت  

ل ابل مر الترشيعّي،  وامثرت يف روح البرش بذور اس تعدادات وقابليات تسقى وتزتاهر ابجلزء الاختيارّي املعدَّ

ميان آ ي ادللئل النقلية. فوفاء العهد  رصف الاس تعدادات فامي وضعت هل؛ ونقض العهد خالفه وتفريقه، اكل

ببعض ال نبياء وتكذيب بعض.. وقبول بعض ال حاكم ورد بعض.. واس تحسان بعض ال ايت واستناكر 

 بعض .. فانه خيل ابلنظام والنظم والانتظام.

مر الترشيعّيِ وال مر التكوييّنِ  وآ ما مجةل )ويقطعون ما آ مر هللا به آ ن يوصل( فاعمل! ان هذا ال مر عام لل 

طرية والعادات الالهية. فالقطع ملا آ مر بوصهل رشعاً كقطع صةل الرمح وقطع قلوب املؤمنني املندمج يف القوانني الف

بعض عن بعض. وعىل هذا القياس!.. وتكويناً كقطع العمل عن العمل.. وقطع العمل عن اذلاكء .. وقطع اذلاكء عن 

عن اجلسارة وهكذا!.. اذ  الاس تعداد. وقطع معرفة هللا عن العقل.. وقطع السعي عن القوة.. وقطع اجلهاد

عطاء اذلاكء آ مر معنوي ابلعمل.. اىل آ خره... عطاء القوة آ مر معنوي تكويين ابلسعي، واإ  اإ

وآ ما مجةل )ويفسدون يف ال رض( فاعمل! ان من فسد وتورط يف الوحل يطلب آ ن يكون هل رفقاء متورطون 

 ليتخفف عنه دهشة احلال بَس "اذا مّعت البلية

--- 
1
 هو ادلنب.مجع جعب و   

#213 

طابت" وكذا اذا وقع يف قلب آ حد اختالٌل، خترب يف قلبه الكاملُت وتتساقط احلس يات العالية، فيتودل فيه 

 ميل التخريب فينتج هل ذلة يف التخريب فيتحرى ذلته يف الافساد والاختالل.

p فان قلت: كيف يؤثر فساد فاسق يف معوم ال رض املشار اليه بلفظ يف ال رض؟ 

ل كل: اذلي فيه نظام ففيه موازنة ، حىت ان النظام مبين عىل املوازنة فتداخل شئ حقري بني دواليب ماكينة قي
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 تتأ ثر به، وان مل حُيس. واملّيان اذلي يف كفتيه جبالن يتأ ثر بوضع جوزة عىل كفة..

به " فلفظ "اولئك" وآ ما مجةل  )اولئك مه اخلارسون(  فاعمل! ان حق العبارة "مه خارسون يف عدم الهداية 

 ولفظ "مه" والتعريُف والاطالُق لنكت:

حضار املس تفاد منه اشارة اىل ان السامع اذا مسع حاهلم اخلبيثة 
ِ
حضار حمسوٍس، فال

ِ
ن وضعه ل آ ما )اولئك( فل 

ىل خياهل  من شأ نه ان حيصل هل حّدة علهيم ونفرة مهنم. فلتطمني نفرته وتشفّي حّدته يطلب آ ن يس تحرضوا اإ

اهدمه وقت اتصافهم ابلعاقبة الوخمية. . واحملسوس ية اشارة اىل آ ن آ وصافهم الرذيةل تكرثت بدرجة جتسمهم ليش

ىل آ هنم قد بعدوا عن  شارة اإ ىل عةل احلمك ابخلسارة. . والبعدية اإ شارة امياء اإ
ِ
حمسوسني نصب نظر النفرة. مفن ال

من اكن يف معرض الندامة ومسافة الرجوع.. طريق احلق بدرجة ليرجعون فيس تحقون اذلم والتشنيع طخالف 

و)مه( اشارة اىل ان اخلسارة منحرصة علهيم حىت ان خسارات املؤمنني لبعض الذلائذ ادلنيوية ليست خسارة. 

ىل خساراهتم.. وال لف والالم اشارة اىل تصوير  وكذا خسارات آ هل ادلنيا يف جتاراهتم ليست خسارة ابلنس بة اإ

يرى حقيقة اخلارسين فلينظر الهيم. . وكذا امياء اىل آ ن مسلكهم حمض خسارة ل  احلقيقة آ ي من آ راد آ ن

اكخلسارات ال خر اليت فهيا وجوه من النفع لكن الرض آ كرث. فالتعريف اما للكامل آ و للبداهة آ و لتصوير احلقيقة.. 

ا يف وفاء العهد ابلنقض، واطالق اخلسارة اشارة ابعانة املقام اخلطايّب اىل معوم آ نواع اخلسارات. آ ي خَسو

فساد، ويف الاميان ابلكفر، وابلشقاوة خَسوا السعادة ال بدية..
ِ
 ويف صةل الرمح ابلقطيعة، ويف الاصالح ابل

* * * 
#214 

ِييمُكْ  ااًت فرارْحياَُكْ مُثَّ يُِميُتمُكْ مُثَّ حُيْ ُكْنمُتْ ارْمور  كرْيفر ترْكُفُرونر اِبهلل ور

عُ  رْيِه تُْرجر  29ونر    مُثَّ ِال
 اعمل ان لهذه ال ية آ يضًا الوجوه الثالثة النظمية:

ىل عبادته والاعتقاد به، وذكر آ صول العقائد وال حاكم  آ ما نظم مأ لها بسابقها، فاعمل! ان هللا تعاىل ملا دعا الناس اإ

ىل رسد ادللئل علهيا بت جامًل؛ عاد يف هذه ال ية مع لواحقها الثالث اإ ىل دلئلها اإ عداد النعم املتضمنة مشريًا اإ

ن آ عظم النعم "احلياة" املشار الهيا هبذه ال ية، مث "البقاء" آ ي كامل احلياة بتنظمي السموات وال رض  لدللئل. مث اإ

املشار اليه ابل ية الثانية، مث تفضيل البرش وتكرميه عىل الاكئنات ابل ية الثالثة، مث تعلميه العمل ابلرابعة.. فهذه 

"صورة النعمة" دليل العناية والغاية، وكذا دليل العبادة؛ اذ شكر املنعم واجب وكفران النعم  النعم نظراً اىل

حرام يف العقول. ونظراً اىل "احلقيقة" دليل اخرتاعّي عىل وجود املبدآ  واملعاد.. وكذا ان هذه ال ية كام تنظر اىل 

ىل ال س بق من حبث الاكفرين واملنافقني فأ شا ىل سابقهتا كذكل تنظر اإ ر هبذا الاس تفهام الاناكرّي التعجيّب اإ

 تقريعهم وتشنيعهم وهتديدمه وترهيهبم.
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لتفااتً من الغيبة اىل اخلطاب؛ اذ حىك عهنم اّوًل مث خاطهبم، لنكتة معلومة يف  وآ ما نظم امجلل، فاعمل! ان هنا اإ

 البالغة ويه:

اىل املشافهة  -لو اكن انسااًن  -يلجئ املتلكم انه اذا ذكر مساوئ خشص شيئًا فشيئًا تزيد احلّدة عليه، اىل ان 

ىل التوجه اليه  واخملاطبة معه.. وكذا اذا ذكرت حماسن آ حد درجة درجة يتقوى ميل املاكملة معه اىل آ ن يلجئ اإ

 واخلطاب معه. فلزنول القرآ ن عىل آ سلوب العرب التفت فقال: )كيف تكفرون( خماطبًا هلم.

نا رسد الرباهني عىل ال صول السابقة من الاميان والعبادة، ورد الكفر ومنع كفران مث اعمل! انه ملا اكن املقصد ه 

النعمة. مث ان آ وحض ادللئل هو ادلليل املس تفاد من سلسةل آ حوال البرش، وان آ مكل النعم يه النعم املتدلّية 

 يف آ انبيب تكل السلسةل
#215 

مييتمك مث حيييمك مث اليه ترجعون( اشارة اىل تكل السلسةل واملندجمة يف عقدها؛ قال: )وكنمت آ مواات فأ حياَك مث 

 العجيبة املرتتبة ذات العقد اسمخس اليت تدلت من آ انبيهبا عناقيد النعم. فلمنهّد مخس مسائل حلّل تكل العقد.

 املسأ ةل ال وىل: يف )وكنمت آ مواات(.

 العامل، اذ تراها دخلت بقانون خمصوص اعمل! ان الانسان ابعتبار جسده بيامن اكن ذّراٍت جامدًة منترشًة يف

ونظام معنّي حتت انتظام.. مث بيامن تراها متسرتة ساكتة يف عامل العنارص اذ تراها انتقلت متسلةّل بدس تور مّعني 

ىل قصد وحمكة اىل عامل املواليد.. مث بيامن تراها متفرقة ساكنة يف ذكل العامل اذ تراها حتزبت بطرز  وانتظام يومئ اإ

وصارت نطفة.. مث ابنقالابت متسلسةل علقة مفضغة.. فلحامً وعظاماً وهمل جرا.. فلكٌّ من هذه ال طوار  جعيب

وان اكن ممكَّاًل ابلنس بة اىل سابقه الا انه ميّت وموات. 
1

 

p فان قلت: املوت عدم احلياة وزوالها ول حياة فهيا حىت تزول؟ 

 دة الثالثة والرابعة.قيل كل: اختار اجملاز لعداد اذلهن لقبول العق

 املسأ ةل الثانية: يف )فأ حياَك(.

 اعمل! ان آ جعبر معجزات القدرة وادقّها احلياُة.. وكذا يه آ عظم لك النعم وآ ظهر لك الرباهني عىل املبدآ  واملعاد.

 آ ما وجه آ دقيهتا ومغوضها فهو:

تية يف احلبة. وهذا التنبه مع شدة ظهوره ان ادىن آ نواع احلياة حياة النبات، وان آ ّول درجاهتا تنبه العقدة احليا

 ومعومه والالفة به من زمان آ دم اىل ال ن قد بقي مس تورًا عن نظر حمكة البرش.

 وآ ما وجه كوهنا آ عظم النعم فهو:

لّ مع ماكنه املشخص وما به خيتلط فيكون يتاميً منفردًا ولو اكن  ان اجلسم اذلي لحياة فيه ليس هل مناس بة اإ

166



 ذا رآ يت جسام ولو صغريًا اكلنحل مثال وقعجبال. لكن ا

--- 
1
 ابلنس بة اىل لحقه.  

#216 

فيه احلياة حصل هل دفعًة مناس باٌت مع معوم الاكئنات وجتارة مع ال نواع حىت حيّق هل آ ن يقول: "ماكين الاكئنات 

ىل احلياة احليوانية تراه جيول حبواسه ويترّصف هبا يف آ ط راف الاكئنات فيحصل بينه ويه مكليك". اذ اذا انتقل اإ

ىل طبقة الانسانية تراه بنور العقل جيول يف عوامل.  وبني آ نواعها اختصاص ومبادةل وحمبة.. ول س امي اذا ترفع  اإ

فكام يترّصف يف  العامل اجلسامين جيول يف العامل الروحاين، ويطوف يف العامل املثايل. وكام يسافر هو اىل تكل 

اليه ابلمتثل يف مرآ ة روحه حىت يس تحق آ ن يقول: "ان العامل خملوق ل جيل بفضل هللا العوامل؛ كذكل تسافر يه 

تعاىل".. فتتنوع حياته وتنبسط اىل احلياة املادية واملعنوية واجلسامنية والروحانية اليت يش متل لك مهنا عىل 

كشافة لاكفة املوجودات  طبقات. حفق آ ن يقال: كام ان الضياء سبب لظهور ال لوان وال جسام؛ كذا ان احلياة

حسان مجموع العامل ذلي حياة 
ِ
وسبب لظهورها، وان احلياة يه اليت تصرّي ذّرة كعامل. وان احلياة يه الوس يةل ل

ّل يف آ قل قليل بني البرش.  برآ سه مع عدم املزامحة والانقسام اإ

 وآ ما وجه كوهنا آ ظهر ادللئل عىل الصانع وكذا عىل احلرش:

بال توسط  -ل بعض ذرات جامدة وانقالهبا دفعة اىل هيئة ووضعية ختالف الوضعية ال وىل فاعمل! ان انتقا

ْين  -سبب معقول  برهان آ ّي برهان. حىت ان احلياة لكوهنا آ رشف احلقائق وآ نزهها، ل خّسة فهيا بوجٍه ول رر

آ خس حيوان جزيئ آ يضًا علهيا، ل يف هجة املكل ول يف هجة امللكوت، فالك وهجهيا لطيفان، حىت ان حياة 

مل يتوسط بيهنا وبني يد القدرة سبب ظاهرّي؛ اذ مبارشهتا ل تنايف عزة القدرة، مع ان وضع  (1)عالية. ولهذا الَس

 حملافظة عزة القدرة يف مبارشة ال مور اخلسيسة يف ظاهر النظر. -كام مر  -ال س باب الظاهرية 

 عاد فقد مسعت آ نفا، فلنلخص كل وهو:وآ ما وجه كوهنا آ ظهر ادللئل عىل املبدآ  وامل

ىل آ بسط صور اجلسم يرى آ جزاء منترثة يف عامل  ان من نظر يف هذه احلياة وتدرج بنظره اىل ال طوار املرتتبة اإ

اذلرات. مث يبرصها قد تلبس يف عامل العنارص صوراً آ خرى. مث يصادفها يف عامل املواليد يف وضعية آ خرى.. مث 

 يفيالقهيا يف نطفة مث 
( تدقيق حسن ) طخط املؤلف عىل نسخة مطبوعة(1)  

#217 

علقة مث يف مضغة. مث يراها دفعة ابنقالب جعيب قد لبست صورة ويرى يف هذه الانقالابت حراكت منتظمة 

ىل املوضع  عىل دساتري معينة يرتاءى مهنا: ان لك ذرة اكنت معينة يف آ ول ال طوار ك هنا موظفة لذلهاب اإ

احلي، فيتفطن اذلهن اهنا بقصد تُساق وحبمكة تُرسل، واكنت احلياة الثانية يف نظره آ هون املناسب من جسد 
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وآ سهل وآ مكن بدرجات فيقنع هبا قلبه ابلطريق اَلوىل. فهذه امجلةل اكدلليل لالحقهتا واللك معا برهان عىل 

 الاناكر املس تفاد من "كيف".

 املسأ ةل الثالثة: يف )مث مييتمك(.

)خلق املوت واحلياة( اعمل! ان آ ية 
1

عداماً وعدماً رصفًا، بل ترصف، وتبديل موضع،   تدل عىل ان املوت ليس اإ

رمر من  واطالق للروح من احملبس. وكذا ان ما وجد يف نوع البرش اىل ال ن من امارات غري معدودة، وجنر

نسان بعد املوت يبقى
ِ
جبهة، وان البايق منه هو  اشارات غري حمدودة؛ القت اىل ال ذهان قناعة وحدسا بأ ن ال

الروح. فوجود هذه اخلاصة اذلاتية يف فرد يكون دليال عىل وجودها يف متام النوع لذلاتية. ومن هنا تكون 

املوجبة الشخصية مس تلزمة للموجبة اللكية، حفينئذ يكون املوت معجزة القدرة اكحلياة. ل انه عدٌم علُته عدُم 

 رشائط احلياة.

ن قلت: م؟ كيف يكون فاإ م يف سكل النِعر  املوت نعمة حىت نُّظِ

 قيل كل: آ ما:

نه مقدمة للسعادة ال بدية، وملقدمة الشئ حمك الشئ ُحس نا وقبحًا؛ اذ مايتوقف عليه الواجب واجب  آ ّول: فل 

ىل احلرام حرام..  وما ينجر اإ

فني جناة للشخص طخروجه عن نظري ا ن املوت عند آ هل التحقيق من املتصّوِ حملبس املشحون واثنيا: فل 

 ابحليواانت املرّضة اىل حصراء واسعة..

نه ابعتبار نوع البرش نعمة عظمى؛ اذ لولها لوقع النوع يف سفالت مدهشة..  و اثلثا: فل 

نه ابعتبار بعض ال شخاص نعمة مطلوبة اذ بسبب العجز والضعف ل يتحمل تاكليف احلياة وضغط  ورابعا: فل 

 فاملوت ابب فوزه.البليات وعدم شفقة العنارص، 

--- 
 .2سورة املكل:   1

#218 

 املسأ ةل الرابعة: يف )مث حيييمك(.

 ) رنْيِ رنرا اثْنرت ارْحيرْيت رنْيِ ور تَّنرا اثْنرت اعمل! ان ابشارة آ ية )ارمر
1

ىل اجياز   ـ مث اليه ترجعون مع النظر اإ وكذا برمز تعقيب هذه ب

 رش.القرآ ن، امياء اىل حياة القربكام تدل عىل حياة احل 

p ن قلت: اذا ُاحرق انسان وُاعطي رماده للهواء كيف يتصور فيه احلياة القربية؟  فاإ

 قيل كل: ان البنية ليست رشطا للحياة عند آ هل الس نة وامجلاعة فميكن تعلق الروح ببعض اذلرات.
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p ن قلت: كيف يتصور عذاب القرب مع انه لو وضعت بيضة عىل صدر جنازة بأ ايم ل حيس فهيا آ د ىن حركة فاإ

 فكيف احلياة والعذاب؟

قيل كل: ان العامل املثايّل قد بُرهن عليه يف موقعه، حىت ان وجوده قطعي عند احملققني الإلهيني. وخاصُة ذكل 

العامل حتويُل املعاين آ جساماً وال عراُض جواهرر واملتغريات اثبتًة. والعيون الناظرة من عامل الشهادة اليه، الرؤاي 

ف الصادق وال جسام الشفافة فاهنا تلّوِح بوجوده. مث ان عامل الربزخ اثبُت حقيقًة من عامل املثال الصادقة والكش

اذلي هو متثاهل. وظل هذا العامل عامل الرؤاي، وظل هذا عامل اخليال، ونظري هذا الاجسام الشفافة اكملرآ ة. فاذ 

كن وساكت مع انه يف عامله يقاتل ويضارب تفهمت هذا فانظر يف عامل الرؤاي وتأ مل يف خشص انم عندك وهو سا

فيصري جمروحا آ و تدلغه احلية فيتأ مل. ولو آ مكن كل آ ن تدخل يف رؤايه وتقول هل: اي هذا! ل تعجز ول تغضب 

ن هذا ليس حقيقة وحلفتر هل آ لف ميني ملا يصدقك. ويقول كل: هذا آ ملي يوجعين وهذا جريح! آ ما ترى  فاإ

احلية هتجم عيّل؛ اذ جتسم معىن وجع الكتف آ و نزةل الرآ س  هذا وبيده الس يف، واما ترى
2

يف صورة س يف  

ر معىن اخليانة املوجعة لقلبه يف لباس احلية اذ ال مل واحد. فيا هذا! اذ ترى  جارح، اذ النتيجة واحدة. آ و تصوَّ

نا؟ آ ما )حيييمك( ذاك يف ظل عامل املثال آ فال تصدقه يف عامل الربزخ اذلي هو آ ثبت حقيقة بدرجات وآ بعد م 

 ابلنظر اىل احلياة ال خروية. فاعمل! ان تكل

--- 
 .11سورة غافر:   1
2
 مرض الزاكم.  

#219 

نقمًة. وقس!.. ولقد خلصنا  -اكلنعمة  -احلياة نتيجة للك العامل. ولولها مل تكن احلقيقة اثبتة ولنقلبت احلقائُق 

 دلئلها يف تفسري )وابل خرة مه يوقنون(..

  اخلامسة: يف )مث اليه ترجعون( آ خر العقد من تكل السلسةل.املسأ ةل

اعمل! ان اخلالق جلّت قدرته مزج الاضداد يف عامل الكون والفساد ِلِحمكر دقيقة ووضع آ س بااب ظاهرية ووسائط  

اظهارًا لعزته فرتتبت سلسةل العلل واملعلولت. مث ملا تصفّت الاكئنات ومتّيت وحتزبت يف احلرش ارتفعت 

ه ويعرف مالكه احلقيقي.  ال س باب وُاسقطت الوسائط فارتفع احلجاب وُكشف الغطاء فريى لكٌّ صانعر

تذييل خلالصة نظم امجلل: اعمل! انه تعاىل ملا آ نكر كفرمه الواقع بطريق الاس تفهام الاس تخبارّي يف "كيف" 

آ ربعة انقالابت عظمية لكها ولك مهنا  ودعا الناس اىل التعجب منه؛ برهن عليه مبا بعد الواو احلالية آ ي ابراءة

شاهد عىل وجوب الاميان. مث ان لك انقالب مهنا مش متل عىل آ طوار ومراتب، ومقدمة وُمعّدة لالنقالب اذلي 

ىل الطور ال خر من الانقالب ال خر يتجدد آ صُل جسد احلي دامئا  يليه مفن الطور الاول من الانقالب ال ول اإ
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مث خيلعه ويلبس صورة آ عىل مث يلقهيا آ يضاً فيلبس صورة آ حسن وهمل جرا!.. فهو  فيلقى قرشاً ويلبس ال مكل

ىل آ عىل ال عايل فيس تقر بتقرر السعادة ال بدية، ولكها بنظام  ىل آ ن يصل اإ دامئاً يف استبدال صورة بأ خرى اكمةل اإ

ىل آ ول الانقالابت بقوهل )وكنمت آ مواات( وهذا مش متل  عىل آ طوار آ خر ال طوار معنّي وقانون منتظم. فأ شار اإ

ينتج مأ ل )فأ حياَك( ادلال عىل الانقالب الثاين اذلي هو آ جعب حقائق العامل املش متل عىل آ طوار آ خرها تنهتيي 

ابنقالب )مث مييتمك( املش متل آ يضًا عىل آ طواره الربزيخ اليت تمت ابنقالب )مث حيييمك( املش متل عىل آ طواره 

  )مث اليه ترجعون(. مفن آ معن يف هذه الانقالابت كيف يتجارس عىل الاناكر؟القربية مث احلرشية اخملتومة بقوهل

 ولنرشع يف نظم هيئات مجةل مجةل:

آ ما امجلةل ال وىل آ عين )كيف تكفرون ابهلل وكنمت آ مواات( فالس تفهام فهيا لتوجيه ذههنم اىل قباحهتم لريوا بأ نفسهم 

عىل عدم الكفر ابناكر احلال الالزم. واخلطاب يف )تكفرون( فينصفوا فيقّروا. و)كيف( اشارة اىل الاس تدلل 

 امياء كام
#220 

مر اىل شدة الغضب ومل يقل "لتؤمنون" اشارة اىل شّدة متردمه اذ يرتكون الاميان اذلي عليه ادللئل ويقبلون 

ىل مقدر، اذ امجللتان  ماضيتان. واُلخراين الكفر اذلي عىل بطالنه الرباهني. و واو احلالية يف )وكنمت( تشري اإ

1مس تقبلتان الكهام ليوافق قاعدة مقارنة احلال لعامل ذي احلال، فاذًا التقدير "واحلال انمك تعلمون". 
 

ن قلت: اهنم وان علموا ابملوت واحلياة اُلوىل لكهنم ليعلمون اهنام من هللا، وكذكل ليقرون ابحلياة الثانية  فاإ

 وليصدقون ابلرجوع اليه تعاىل؟

يل كل: من البالغة تزنيل اجلاهل مزنةل العامل عند ظهور دلئل ازاةل اجلهل. فلام اكن التفكر يف آ طوار املوت ق 

ال ول واحلياة اُلوىل ملجأ  اىل الاقرار ابلصانع واكن العمل هبا مقنعا لذلهن بوقوع احلياة الثانية؛ اكنوا ك هنم عاملون 

اىل ان هلم يف عامل اذلرات آ يضًا وجودًا وتعينا. ل ان اذلرات كيفام هبذه السلسةل. واخلطاب يف )كنمت( اشارة 

يثار )آ مواات( عىل جامد  مه املعينة ابلتصادف. واإ اتفقت صارت آ جسادر
2

يْئًا   رْم يرُكْن شر آ و ذرات امياء اىل مأ ل )ل

ْذُكورًا(   مر
1

. 

 وآ ما مجةل )فأ حياَك(:

 ل طوار وتوسط مسافة طويةل اىل احلياة؟الفاء للتعقيب والتصال مع ختلل تكل ا فان قلت:

ىل منشأ  دليل الصانع وهو ان انقالهبا من امجلادية اىل احليوانية دفعًة من غري توسط  شارة اإ قيل كل : الفاء لالإ

سبب معقول يُلجئ اذلهن اىل الاقرار ابلصانع. وكذا ان ال طوار يف حاةل املوات انقصة غري اثبتة شأ هنا 

يثار )آ ح  ياَك( عىل "رصمت آ حياء" للترصحي، آ ي رصمت آ حياء ولميكن ذكل بغري قدرة الصانع. فانتج التعقيب. واإ

 ان هللا تعاىل هو اذلي آ حيا.
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وآ ما مجةل )مث مييتمك( بدل "متوتون" فاإشارة كام مر اىل آ ن املوت ترصف عظمي للقدرة مبقياس القدر. آ ل ترى 

ىل  ان من اس توىف معره الطبيعّي مث انهتيى اإ

--- 
1
 انمك تعلمون انمك كنمت اموااًت )ش(.  

2
 عىل جامدات )ش(  

3
 .1سورة الانسان:   

#221 

ال جل اقلُّ قليل. فيتيقظ اذلهن اىل ان املوت ليس نتيجة طبيعية. فاملوت احنالل اجلسد ل فناء الروح بل 

 اطالقه.

 وآ ما مجةل )مث حيييمك( فـ "مث" اشارة اىل توسط عامل الربزخ ذي العجائب.

وآ ما مجةل )مث اليه ترجعون( فـ "مث" اشارة اىل توسط الغطاء العظمي. و"ترجعون" اشارة اىل كشف الغطاء 

 وطرد ال س باب واسقاط الوسائط.

ن قلت: الرجوع اىل هللا تعاىل يقتيض ان يكون اجملئ منه اّول، ومن هنا تومهر بعٌض التصالر واشتبه بعض  فاإ

 آ هل التصوف.

يا وجودًا وبقاء وكذا يف ال خرة وجود وبقاء. فالوجود يف ادلنيا يصدر من يد القدرة بال قيل كل: ان يف ادلن 

واسطة وآ ما البقاء احملفوف ابلتحليل والرتكيب والترصف والتحول يف عامل الكون والفساد فيتداخل بينه العلل 

بلوازمه وتركيباته يظهر ابذلات  وتتوسط ال س باب للحمكة املذكورة سابقا. وآ ما يف ال خرة فالوجود وكذا البقاء

 من يد القدرة ويعرف لكُّ شئ مالكره احلقيقي. فاذا تأ ملت يف هذا علمت معىن الرجوع.

*** 
#222 

اٍت وُهور ِبلُكِّ  ور ْبعر مسر ّويــهُنَّ س ر امِء فرسر تروى ِاىلر السَّ يعاً مُثَّ اس ْ ِ لرقر لرمُكْ ما يِف ال ْرِض مجر ي خر ِ ٍء  ُهور اذلَّ ْ يشر

 21مٌي   عرلِ 
اعمل! ان لهذه ال ية ايضًا الوجوه الثالثة العظمية: 

1
 

آ ما نظم اجملموع ابلسابق فهو: ان يف ال ية ال وىل اناكر الكفر والكفران ابدللئل الانفس ية ويه آ طوار البرش، 

 هذه ال ية اىل ويف هذه ال ية اشارة اىل ادللئل ال فاقية.. وكذا يف ال وىل اشارة اىل نعمة الوجود واحلياة، ويف

نعمة البقاء.. وكذا يف تكل دليل عىل الصانع ومقدمة للحرش، ويف هذه اشارة اىل حتقيق املعاد وازاةل الش به 

نسان هذه القمية؟ وكيف هل تكل ال مهية؟ وما موقعه عند هللا حىت يقمي القيامة ل جهل؟  ك هنم يقولون: اين لالإ
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ن  سان قمية عالية بدليل ان السموات وال رض مسخرة لس تفادته، وكذا فقال القرآ ن ابشارات هذه ال ية: ان لالإ

ان هل آ مهية عظمية بدليل ان هللا مل خيلق الانسان للخلق بل خلق اخللق هل، وان هل عند خالقه ملوقعا بدليل 

وممتاز ل  ان هللا تعاىل مل يوجد العامل ذلاته بل اوجده للبرش وآ وجد البرش لعبادته. فانتج ان الانسان مس تثىن

 اكحليواانت فيليق آ ن يكون مظهرًا جلوهرِة )مث اليه ترجعون(.

وآ ما نظم مجةل مجةل، فاعمل! ان لفظ "مجيعا" يف امجلةل ال وىل ولفظ "مث" يف الثانية ولفظ "س بع" يف الثالثة 

 تقتيض حتقيقًا. فلنتلكم علهيا يف ثالث مسائل:

 املسأ ةل ال وىل:

عىل آ ن مجيع ما يف ال رض لس تفادة البرش فكيف يتصور اس تفادة )زيد( مثال ان قلت: ان هذه ال ية تدل 

من لك جزء من آ جزاء ال رض؟ و)حبيب وعيل( 
2

كيف يس تفيدان من جحر يف قعر جبل يف وسط جزيرة  

يف البحر احمليط الكبري؟ وكيف يكون مال )زيد( لس تفادة معرو؟ مع ان ال ية ابشارات آ خواهتا تشري آ ن للك 

 امجليعر ل التوزيع. وكذا كيف تكون الشمس والقمر وغريهام مع فردٍ 

--- 
1
 )ش(.  

2
 هام من طلبة الاس تاذ املؤلف يف مدرسة خورخور.  

#223 

تكل العظمة لزيد ومعرو والعةل الغائية فهيا الفائدة اجلزئية هلام؟ وكيف تكون املرضات لس تفادة البرش مع انه 

 املبالغة ببالغته احلقيقية؟ل جمازفة يف القرآ ن ولتليق 

 قيل كل: تأ مل يف ست نقاط يتطاير عنك ال وهام:

ال وىل: ان خاصية احلياة كام مر تصرّي اجلزء الك واجلزيئ لكيا واملنفرد جامعة واملقيد مطلقا والفرد عاملًا، فيصري 

 ال نواع كقوم ذي حياة وادلنيا بيته ويكون هل مناس بة مع لك شئ.

العامل كام علمت نظاما اثبتا واتساقا حمكام ودساتري عالية وقوانني آ ساس ية مس مترة فيكون العامل  والثانية: ان يف

كساعة آ و ماكينة منتظمة. فكام ان لك دولب مهنا بل لك سّن من لك دولب بل لك جزء من لك سّن هل 

بواسطة نظاهما؟ كذكل لوجوده دخل  دخٌل ولو جزئيا يف نظام املاكينة، وكذا هل تأ ثري يف فائدة املاكينة ونتيجهتا

 يف فائدة آ هل احلياة اذلين س ّيدمه ورئيسهم البرش.

ل مزامحة يف وجوه الاس تفادة، فكام ان الشمس بامتهما لزيد وان  -كام قرع مسعك فامي مىض  -والثالثة: انه 

يف العامل وحده كيف تكون ضياءها روضة وميدان لنظره؛ كذكل بامتهما ُمكل لعمرو وجنة هل. فزيد مثال لو اكن 

اس تفادته؛ كذكل اذا اكن مع لك الناس ل ينقص مهنا شئ الا فامي يعود اىل الغارين. 
1
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والرابعة: ان الاكئنات ليس لها وجه رقيق فقط، بل فهيا وجوه معومية خمتلفة طبقا عىل طبق، ولفوائدها هجات 

مثاًل: اذا اكن كل روضة تس تفيد مهنا جبهة ويس تفيد كثرية معومية متداخةل، وطرق الاس تفادة متعددة متنوعة. 

الناس جبهة آ خرى، اكلس تذلاذ ابلقوة البارصة. ولجرم ان اس تفادة الانسان حتصل حبواسه اسمخس الظاهرة 

وحبواسه الباطنة وجبسمه وبروحه وكذا بعقهل وقلبه وكذا يف دنياه ويف آ خرته وكذا من هجة العربة وقس علهيا.. 

 ن اس تفادته بوجه من هذه الوجوه من لك ما يف ال رض بل العامل.فال مانع م

 واخلامسة: انه:

--- 
1
 احلناكن الاعىل والاسفل.  

#224 

هذه ال ايت مع آ ايت ُاخر تشري اىل ان هذه ادلنيا العظمية خملوقة ل جل البرش وجعل اس تفادته عةل  ان قلت:

ائدهتا ابلنس بة اىل البرش اّل نوع زينة وضياء ضعيف غائية لها. واحلال ان زحل ال كرب من ال رض ليست ف

 فكيف يكون عةل غائية؟

قيل كل: ان املس تفيد يفىن يف هجة اس تفادته وينحرص ذهُنه يف طريقها وينىس ما عداها وينظر اىل لك شئ 

ه اىل ذكل الشخ ص يف مقام لنفسه وحيرص العةل الغائية عىل ما يتعلق به. فاذًا ل جمازفة يف الالكم املوجَّ

ٍ، ويف لك حمكة آ لوُف هجاٍت، ويف لك هجة آ لوُف  الامتنان بأ ن يقال: ان زحل اذلي آ بدعه خالقه ل لوِف ِحمكر

بداعه هجة اس تفادة ذكل الشخص.  مس تفيٍد العةل الغائية يف اإ

 ة.ان الانسان وان اكن صغريًا فهو كبري، فنفعه اجلزيّئ لكّي فال عبثي -وقد نهبت عليه  -والسادسة: 

 املسأ ةل الثانية: يف )مث(:

حيــهرا(  رْعدر ذكِلر در اعمل! ان هذه ال ية تدل عىل آ ن خلق ال رض قبل السامء، وان  آ ية )وال رضر ب
1

تدل عىل  

تْقًا فرفرترْقنامُهرا(  رترا رر ن ان خلق السامء قبل الارض، وان آ ية )اكر
2

 تدل عىل اهنام خلقتا معا وانشقتا من مادة.. 

مث جتىل علهيا جفعل قسام  -آ ي مادة  -: ان نقليات الرشع تدل عىل ان هللا تعاىل خلق اّول جوهرًة واعمل اثنيا

مهنا طخارا وقسام مائعا. مث تاكثف املائع بتجلِّيه فأ زبد. مث خلق ال رض آ وس بع كرات من ال رضني من ذكل الزبد 

بخارية فسّوى مهنا مسوات زرع فهيا النجوم حفصل للك آ رض مهنا سامء من الهواء النس ميّي. مث بسط املادة ال 

فانعقدت السموات مش متةل عىل نوايت النجوم. وان فرضيات احلمكة اجلديدة ونظرايهتا حتمك بأ ن املنظومة 

ىل نوع طخار مث حتصل من البخار مائع  الشمس ية آ ي مع سامهئا اليت تس بح فهيا اكنت جوهراً بس يطاً مث انقلب اإ

منه قسم مث تراىم ذكل املائع الناري ابلتحرك رشارات وقطعات انفصلت فتاكثفت  انرّي مث تصلب ابلتربد

 فصارت س ّيارات مهنا آ رضنا هذه.

173



--- 
1
 .14سورة النازعات:   

2
 .14سورة الانبياء:   

#225 

ذا مسعت هذا جيوز كل التطبيق بني هذين املسلكني ل نه ميكن آ ن يكون آ ية )اكنتا رتقا ففتقناهام( اشارة ا ىل فاإ

ان ال رض مع املنظومة الشمس ية اكنت كعجني جعنته يد القدرة من جوهر بس يط آ عين "ماّدة الرثرِي" اليت يه 

ْرُشُه عرىلر الاْمِء(  اكنر عر اكملاء الس ّيال ابلنس بة اىل املوجودات فتنفذ جارية بيهنا. وآ ية )ور
1

اشارة اىل هذه املادة  

املركز ل ّول جتيّلِ الصانع ابلجياد، اي خفلق "ال ثري" مث صرّيه جواهرر  اليت يه اكملاء. و"الثري" بعد خلقه، هو

فردًة مث جعل البعض كثيفًا، مث خلق من الكثيف س بع كرات مسكونة مهنا ارضنا. مث ان ال رض ابلنظر اىل 

كثري من كثافهتا وتصلهبا قبل اللك وتعجيلها يف لبس القرش وصريورهتا من زمان مديد منشأ  احلياة مع بقاء 

الاجرام الساموية اىل ال ن مائعة انرية تكون خلقهتا وتشلكها من هذه اجلهة قبل خلق السموات. وملا اكن تمكل 

بعد تسوية السموات وتنظميها تكون السموات  -آ ي بسطها ومتهيدها لتعيّش نوع البرش  -منافعها ودحوها 

 ثالث تنظر اىل النقاط الثالث.اس بقر من هذه اجلهة مع الاجامتع يف املبدآ . فال ايت ال 

اجلواب الثاين: ان املقصد من القرآ ن الكرمي ليس درس اترخي اخللقة، بل نزل لتدريس معرفة الصانع. ففيه 

، ويف مقام دلئل العظمة  مقامان: ففي مقام بيان النعمة واللطف واملرمحة وظهور ادلليل تكون ال رض اقدمر

ـ )مث اس توى( والعزة والقدرة تكون السموات اس بق .. مث ان "مث" كام تكون للرتايخ اذلايّت جتئ للرتايخ الرتيب ف

آ ي مث اعلموا وتفكروا انه اس توى. 
2

 

 املسأ ةل الثالثة: يف )س بع(:

اعمل! ان احلمكة العتيقة قائةل بأ ن السمواِت تسعة، وتصورها آ هلُها بصورة جعيبة، واس توىل فكُرمه عىل نوع 

ماةل ظواهر ال ايت اىل مذههبم. وآ ما احلمكة اجلديدة البرش يف اعصار. حىت اضط ر كثري من املفَسين اىل اإ

حداهام فّرطت ال خرى.وآ ما  َّقة يف الفضاء واخللو ك هنا منِكرة لوجود السامء. فكام آ فرطت اإ فقائةل بأ ن النجوم معل

 الرّشيعة حفامكة بأ ن الصانع جل جالهل خلق س بع مسوات وجعل النجوم فهيا

--- 
1
 .1ورة هود: س  

2
لّ ان التفكر فيه يأ ىت ابملرتبة الثانية. ومع ان خلق الارض    اى للرتاىخ التفكرى، مبعىن: ان خلق السموات مع انه آ س بق اإ

 (.211بعد السموات اّل ان التفكر فيه اس بق، اي يلزم التفكر يف خلق الارض قبل السموات )ت: 

#226 
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امك تس بح. واحلديث يدل عىل ان " السامء موج مكفوف" اكلسَّ
1

وحتقيق هذا املذهب احلق يف ست  

 مقدمات.

 : انه قد ثبت فنّا وحمكة ان الفضاء الوس يع مملوء من ال ثري.ال وىل

: ان رابطة قوانني ال جرام العلوية وانرش قوى آ مثال الضياء واحلرارة وانقلها مادة موجودة يف الفضاء والثانية

 مالئة هل.

ثري مع بقاهئا اثرياً لها كسائر املواد تشالكت خمتلفة وتنوعات متغايرة كتشلك البخار واملاء : ان مادة ال  والثالثة

 وامجلد.

: انه لو آ معن النظر يف الاجرام العلوية يُرى يف طبقاهتا ختالف. آ ل ترى ان هنر السامء املسمى بـ والرابعة

"كرهْكرشان" 
2

جنومٍ آ خذت يف الانعقاد. فصورُة ال ثري اليت تنعقد املريّئ يف صورة لطخة حسابية امنا هو مالينير  

تكل النجوم فهيا ختالف طبقة الثوابت البتة، ويه آ يضًا ختالف طبقات املنظومة الشمس ية ابحلدس الصادق 

 وهكذا اىل س بع منظومات.

ا طبقات واخلامسة: انه قد ثبت حدسا واس تقراء انه اذا وقع التشكيل والتنظمي والتسوية يف مادة تتودل مهن

خمتلفة اكملعدن يتودل منه الرماد والفحم وال ملاس.. واكلنار تمتّي مجرًا ولهبا ودخاان، ومكزج مودّل املاء مع مودّل 

امحلوضة 
1

 يتشلك منه ماء ومجد وطخار. 

: ان هذه الامارات تدل عىل تعدد السموات. والشارع الصادق قال يه س بعة، فهيي س بعة عىل والسادسة

 لس بعني والس بع مائة يف آ ساليب العرب ملعىن الكرثة.ان الس بع وا

: ان الصانع جل جالهل خلق من "مادة ال ثري" س بع مسوات فسّواها ونّظمها بنظام جعيب دقيق وزرع واحلاصل

 فهيا النجوم وخالف بني طبقاهتا.

--- 
1
( 1192فة الاحوذي برمق )( ويف حت1219( والرتمذي برمق )2/114جزء من حديث اخرجه الامام امحد يف مس نده )  

( 112/ 9وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعزاه صاحب التحفة لمحد وابن ايب حامت والزبار ويف مجمع الزوائد )

جزء من حديث رواه الطرباين يف الاوسط، وفيه ابو جعفر الرازي، وثّقه ابو حامت وغريه وضّعفه النسايئ وغريه، وبقية 

 سورة احلديد. -( وتفسري ابن كثري 1/121فيه كذكل )رجاهل ثقات، وانظر 
2
 درب التبانة.  

3
 الهيدروجني والاوكسجني.  

#227 

اعمل! انك اذا تفكرت يف ُوْسعة خطاابت القرآ ن الكرمي ومعانيه ومراعاته لفهام عامة الطبقات من آ دىن العوام 
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ن )س بع مسوات( طبقات الهواء النس ميية.. ومهنم اىل آ خص اخلواص ترى آ مراً جعيبًا. مثاًل: من الناس من يفهم م

من يفهم منه الكرات النس ميية احمليطة بأ رضنا هذه وآ خواهتا ذوات ذوي احلياة.. ومهنم من يفهم منه الس ّيارات 

الس بع املرئية للجمهور.. ومهنم من يفهم منه طبقات س بعة اثريية يف املنظومة الشمس ية.. ومهنم من يفهم منه 

ت مشوس ية آ ولها منظومة مشس نا هذه.. ومهنم من يفهم منه انقسام ال ثري يف التشلك اىل طبقات س بع منظوما

س بعة كام مر آ نفا.. ومهنم من يرى مجيع ما يُرى مما ُزيّن مبصابيح الشموس والنجوم الثوابت سامء واحدة. يه 

مسوات يف عامل الشهادة فقط بل  السامء ادلنيا وفوقها ست مسوات ُاخر لترى.. ومهنم من ليرى احنصار س بع

يتصورها يف طبقات اخللقة يف العوامل ادلنيوية وال ٌخروية والغيبية.. فلك يس تفيض بقدر اس تعداده من فيض 

 القرآ ن ويأ خذ حصته من مائدته فيش متل عىل لك هذه املفاهمي.

 طخمسة آ وجه: واعمل! ان امجلةل ال وىل: آ عين )هو اذلي خلق لمك ما يف ال رض مجيعًا( نظمها

 : ان ال ية ال وىل اشارة اىل نعمة احلياة والوجود، وهذه تشري اىل نعمة البقاء وآ س بابه.ال ول

ـ "اين لهذا والثاين : انه ملا اثبتت ال وىل للبرش آ عىل املراتب آ عين الرجوع اليه تعاىل تنبه ذهن السامع للسؤال ب

لّ   ان يكون بفضهل تعاىل وجذبه؟". فك ن هذه امجلةل تقول جميبة الانسان اذلليل اس تعداد لهذه املرتبة العالية اإ

نسان عند خالقه اذلي خسر هل مجيع ادلنيا ملوقعا عظامي.
ِ
 عن ذكل السؤال ان لال

: انه ملا آ شارت ال وىل اىل وجود احلرش والقيامة للبرش ذهب السامع اىل سؤال: ما آ مهية البرش حىت والثالث

ـ "ان من ُهئّير مجيع ما يف ال رض لس تفادته تقوم القيامة ل جهل وخير  ب العامل لسعادته؟ فك ن هذه امجلةل جتيبه ب

 وخُسّر هل ال نواع هل آ مهية عظمية تشري اىل انه هو النتيجة للخلقة".
#228 

 : ان ال وىل اشارت بـ )اليه ترجعون( اىل رفع الوسائط واحنصار املرجعية فيه تعاىل. واحلال ان للبرشوالرابع

يف ادلنيا مراجع كثرية، فهذه امجلةل تقول آ يضاً ان ال س باب والوسائط تشّف عن يد القدرة، وان املرجع احلقيقي 

نسان لك ما حيتاج اليه.
ِ
 يف ادلنيا امنا هو هللا تعاىل وامنا توسطت ال س باُب حِلمكر فانه تعاىل هو اذلي خلق لال

بدية آ شارت هذه اىل سابقِة فضٍل يس تلزم تكل السعادة ذكل : ان ال وىل ملا اشارت اىل السعادة ال  واخلامس

 الفضُل آ ي من ُاحسن اليه مجيع ما يف ال رض حلقيٌق بأ ن يعطى هل السعادة ال بدية.

 ومجةل )مث اس توى اىل السامء( نظمها بأ ربعة آ وجه.

ّل وخيطر يف ذهنه السامء. رتصوُر ال رضر آ حٌد اإ  ال ول: ان السامء رفيقة ال رض ل ي

 والثاين: ان تنظمي السامء هو املمِكّل لوجه اس تفادة البرش مما يف ال رض.

 والثالث: ان امجلةل اُلوىل اشارت اىل دلئل الاحسان والفضل وهذه تشري اىل دلئل العظمة والقدرة.
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 تفادته.والرابع: ان هذه امجلةل تشري اىل ان فائدة البرش ل تنحرص عىل ال رض بل السامء آ يضًا مسخرة لس  

 ونظم مجةل: )فسّوهين س بع مسوات( بثالثة آ وجه.

 ال ول: ان ربطها ابُلوىل كربط "فيكون" مع "كن".

 والثاين: انه كربط تعلق القدرة بتعلق الارادة.

 والثالث: انه كربط النتيجة ابملقدمة.

 ونظم مجةل )وهو بلك يشء علمي( بوهجني:

ابق كام ان التنظمي السابق دليل ِايّنّ علهيا؛ اذ الاتساق والانتظام يدلن آ حدهام: اهنا دليل ِلّمي عىل التنظمي الس

 عىل وجود العمل الاكمل كام ان العمل يفيد الانتظام.
#229 

 وال خر: ان امجلةل ال وىل تدل عىل القدرة الاكمةل وهذه عىل العمل الشامل.

ف اجلزئني وتعريف اخلرب ولم "لمك" وتقدمي آ ما نظم هيئأ ت مجةل مجةل: ففي امجلةل ال وىل الاس تيناف وتعري

 "لمك" ولفظ "يف" ولفظ "مجيعا":

ىل آ س ئةل مقدرة وآ جوبة قد نهبت علهيا يف الاوجه اسمخسة لنظم امجلةل ال وىل.. وآ ما  شارة اإ آ ما الاس تيناف فاإ

تعريف اجلزئني 
1

)مث اليه فاشارة اىل التوحيد واحلرص اذلي هو دليل عىل احلرص يف تقدمي "اليه" يف  

ترجعون(.. وآ ما تعريف اخلرب فاشارة اىل ظهور احلمك 
2

.. وآ ما لم النفع يف )لمك( فاشارة اىل آ ن ال صل يف 

ال ش ياء الاابحة وامنا تعرض احلرمة للعصمة: كامل الغري. آ و للحرمة: لكحم ال ديّم. آ و للرضر: اكلسم. آ و 

ذا رمز اىل وجود النفع يف لك شئ، وان للبرش ولو جبهة من لالس تقذار: كبلغم الغري. آ و للنجاسة: اكمليتة.. وك

اجلهات اس تفادة ولو بنوع من ال نواع ولو يف آ حقر ال ش ياء ول آ قل من نظر العربة، وكذا امياء اىل انه َك من 

 خزائن للرمحة مكنوزة يف جوف ال رض تنتظر آ بناء املس تقبل.. وآ ما تقدمي )ولمك( فاشارة اىل آ ن هجة اس تفادة

البرش آ قدم الغاايت وآ ولها وآ ولها.. وآ ما )ما( املفيدة للعموم فللحث عىل حتّرِي النفع يف لك شئ.. وآ ما )يف 

ال رض( بدل "عىل ال رض" مثال، فاشارة اىل وجود آ كرث املنافع يف بطن ال رض، وكذا تشجيع عىل حتّرِي ما 

وموادها عىل انه ميكن آ ن يكون يف مضهنا مواد  يف جوفها.. ويدل تدرج البرش يف الاس تفادة من معادن ال رض

وعنارص ختفف عن اكهل آ بناء الاس تقبال ضغطر تاكليف احلياة من الغذاء وغريه.. واما )مجيعا( فلرد ال وهام 

 يف عبثية بعض ال ش ياء.

ىل تنظمي  السامء.. وكذا وآ ما ) مث( يف امجلةل الثانية فاشارة اىل سلسةل من آ فعاهل تعاىل وشؤونه بعد خلق ال رض اإ

رمز اىل ترايخ رتبة التنظمي يف نفع البرش عن خلقة ال رض.. وكذا امياء اىل تأ خره عهنا. واما )اس توى( ففيه 
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اجياز، آ ي: آ راد آ ن يسّوي.. وكذا فيه جماز آ ي مكن يسدد قصده اىل شئ ل ينثين مينًة ويَسًة. و)اىل السامء( 

 ـهن( فبالنظر اىل هجةآ ي اىل مادهتا وهجهتا. واما فاء )فسويـ 

--- 
1
 (221"هو ": مبتدآ ، و "اذلى " مع صلته: خرب )ت:    

2
حيث ان اصل اخلرب نكرة، الّ ان جميئه معرفًة اشارة اىل ظهور احلمك، وهو: ان هللا خالق الارض مبا فهيا. وهو امر   

 (.221معلوم ظاهر )ت: 

#230 

قدرة عىل تعلق الارادة والقضاء عىل القدر. واما ابلقياس اىل التفريع نظري ترتب "فيكون" عىل "كن"، وتعلق ال

هجة التعقيب فامياء اىل تقدير "ونّوعها ونّظمها ودبّر ال مر بيهنا فسّوهين" اخل. واما "سّوى" آ ي خلقها منتظمة 

واد مس توية متساوية يف آ ن آ عطى الّك ما يناسب اس تعداده ويساوي قابليته. واما "هن" فامياء اىل تنوع م

السموات. وآ ما )س بع( فيتضمن الكرثة واملناس بة مع الصفات الس بع ومع ال دوار الس بعة يف تشالكت ال رض. 

يارات ومزرعة حلّبات النجوم.  و)مسوات( آ ي الاليت هن رايض ل زاهري ادلراري وحبار لِسامك الس ّ

وهو عىل لك شئ قدير فهو اخلالق آ ما مجةل )وهو بلك يشء علمي( فواو العطف املقتضية للمناس بة اشارة اىل "

لهذه الاجرام العظمية، وهو بلك شئ علمي فهو النّظام املتقن للصنعة فهيا". وابء الالصاق اشارة اىل عدم انفاكك 

العمل عن املعلوم. واما "لك" فهو العام اذلي مل خيص منه البعض. وقد خص قاعدة "وما من عام الّ وقد ُخصَّ 

نت هذه القاعدة حبيث اذا صدقت كّذبت نفسها نظري "اجلذر ال مص الالكيّم" ولفظ منه البعض" واّل لاك

 "يشء" يعم الشايّئ وامل يشءر وما ليس هبذا ول بذاك اكملمتنع. و "علمي" آ ي ذات ثبت هل لزمًا منه العمل.

*** 
#231 

ِليفرًة ق اِعٌل يِف اَلْرِض خر لِئكرِة ِايّنِ جر ُّكر ِللْمر ب اْذ قرالر رر لُ ور عر ْ  الُوا ارجتر

ر  ُس كلر نُقرّدِ ُح حِبرْمِدكر ور بِّ ُن نُس ر ْ حنر اءر ور مر رْسِفُك ادّلِ ي ْن يُْفِسُد ِفهيا ور  ِفهيا مر

ُ ما لترْعلرُمونر    14قرالر ِايّنِ ارْعملر

 مـقـدمــــة

 اعمل! ان التصديق بوجود املالئكة آ حد آ راكن الاميان. ولنا هنا مقامات..

 املقام ال ول:

نظر اىل ال رض وقد امُتلئت بذوي ال رواح مع حقارهتا، وتأ مل يف انتظام العامل واتقانه، حتدس بوجود ان من 
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رثرل رجل ذهب اىل بدلة عظمية وصادف  ْن مل يصّدق بوجود املالئكة مكر ثرُل مر ساكن يف هذه الربوج العالية. فرمر

هتا مملوءة من ذوي ال رواح  وحلياهتم رشائط دارا صغرية عتيقة ملّوثة ابملزخرفات مشحونة ابلناس. ورآ ى عرصا

امك. مث رآ ى ُالوفا من القصور العالية اجلديدة قد ختلّلت بيهنا ميادين الزنهة فيعتقد  خمصوصة اكلنبااتت والّسِ

ْن اذا  رثرل مر خلوها عن الساكن لعدم جراين رشائط حياة هذه ادلار يف تكل القصور. ومثل املعتقد بوجودمه مكر

َّنة آ يضًا رآ ى هذا  البيت الصغري وقد امتل  من ذوي ال رواح ورآ ى انتظام البدلة، جزم بأ ن لتكل القصور املزي

ل يدل عىل عدهمم.  -لبعدمه وترفعهم  -ساكان يناس بوهنا وتوافقهم وهلم رشائط حياة خمصوصة فعدم مشاهدهتم 

لروّي املؤسس عىل القياس اخلفّي املبين عىل فامتالء ال رض من ذوي احلياة ينتج ابلطريق اْلوىل وابلقياس اْلو 

امتالء هذه الفضاء الوس يعة بربوهجا وجنوهما وسامواهتا من ذوي ال رواح اذلي يدعومه الرشع  -الانتظام املطرد 

 ابملالئكة املنطوية عىل آ جناس خمتلفة فتأ مل!..

 املقام الثاين:

 النتيجة لها، فاذًا كيف ختلو هذه الفضاء الوس يعة ان احلياة يه الكشافة للموجودات بل يه -كام مر  -اعمل 

 من ساكنهيا وتكل السموات من عامرهيا. ولقد
#232 

جامعا معنواي  عىل وجود معىن املالئكة وحقيقهتم، حىت ان  -وان اختلفوا يف طرق التعبري  -آ مجع العقالء اإ

نواع، و  دة الروحانية لل  اِلرْشاِقينّي عرّبوا عهنا ابلعقول وآ رابب ال نواع، املّشائيني عرّبوا عهنم ابملاهيات اجملرَّ

وآ هل ال داين مبكلر اجلبال ومكلر البحار ومكل الامطار مثال. حىت ان املاديني اذلين عقوهلم يف عيوهنم مل يتيَس 

 هلم اناكر معىن املالئكة بل نظروا الهيم يف القوات السارية يف نواميس الفطرة.

 اط الاكئنات وحيويهتا هذه النواميس وتكل القوانني اجلارية يف اخللقة؟آ فال يكفي لرتب فان قلت:

ما تكل النواميس اجلارية والقوانني السارية الا آ مور اعتبارية بل ومهية ل يتعني لها وجود ول  قيل كل:

لّ املالئكة..  ْن هو آ خذ برآ س خيوطها وان يه اإ وآ يضًا قد اتفق يتشخص لها ُهويّة الا مبمثِّالهتا ومعاكسها ومر

احلكامء والعقل والنقل عىل عدم احنصار الوجود يف عامل الشهادة الظاهر اجلامد الغري املوافق لتشلك ال رواح. 

رواح اكملاء للِسامك  -فعامل الغيب املش متل عىل عوامل  مشحون هبا  -املوافق  لل 
1

، مظهٌر حلياة عامل الشهادة.. 

عىل وجود معىن املالئكة فأ حسن صور وجودمه اليت ترىض هبا العقول فاذا شهدت كل هذه ال مور ال ربعة 

لّ مارشحه الرشع من اهّنم عباد مكرمون ل خيالفون مايؤمرون، وكذا اهنم آ جسام لطيفة نورانية  السلمية ماهو اإ

ىل آ نواع خمتلفة.  ينقسمون اإ

 املقام الثالث:

ثبوت جزء واحد، ويُعمل النوع برؤية آ حد ال شخاص، اعمل ان مسأ ةل املالئكة من املسائل اليت يتحقق اللك ب 
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. مث كام انه حمال عندك  آ ن جيمع آ هل لك ال داين يف لك اَلعصار من  -ايقظك هللا  -اذ من آ نكر آ نكر اللكَّ

آ دم اىل ال ن عىل وجود املالئكة وثبوت احملاورة معهم وثبوت مشاهدهتم والرواية عهنم مكباحثة الناس طائفة 

، بدون رؤية فرد بل آ فراد مهنم وبدون رضورة وجود خشص بل آ شخاص مهنم، وبدون الاحساس عن طائفة

مْه كذكل يف عقائد البرش ويس متر هكذا ويبقى يف الانقالابت بدون  ابلرضورة بوجودمه؛ كذكل حمال آ ن يقوم ور

ذًا ل  ة ذلكل الاعتقاد العمويّم. فاإ  يس س ند هذاحقيقة يتسنبل علهيا وبدون مبادئ رضورية مودّلِ

--- 
1
 اى ابملالئكة.  

#233 

الاجامع الّ حدس تودلَّ من تفاريق امارات حصلت من واقعات مشاهدات نشأ ت من مبادئ رضورية. وليس 

سبب هذا الاعتقاد العمويم الا مبادئ رضورية تودلت من رؤيهتم ومشاهدهتم يف كّرات تفيد قوة التواتر 

ت معلومات البرش. فاذا حتقق وجود واحد من الروحانية يف زمان ّما حتقق املعنوي. والّ رفع ال من من يقينيا

 وجود هذا النوع. واذا حتقق هذا النوع، اكن كام ذكره الرشع وبيّنه القرآ ن الكرمي.

 مث ان نظم مأ ل هذه ال ية بسابقها من آ ربعة وجوه:

ىل آ عظمها ال ول: انه ملا اكنت هذه ال ايت يف تعداد النعم العظام، واشارت ال   من كون البرش نتيجة  -وىل اإ

اشارت هذه اىل ان البرش خليفة ال رض  -للخلقة وكون مجيع ما يف ال رض مسخراً هل يترصف فهيا عىل ما يشاء 

 وحامكها.

والثاين: ان هذه ال ية بيان وتفصيل وايضاح وحتقيق وبرهان وتأ كيد ملا يف ال ية ال وىل من آ ن آ زمة سالسل ما 

  يد البرش.يف ال رض يف

، واهنا  والثالث: ان تكل ملا بّينت بناء املسكنني من ال رض والسامء اشارت هذه اىل ساكنهيام من البرش واملكلر

 رمزت اىل سلسةل اخللقة، وآ ومأ ت هذه اىل سلسةل ذوي ال رواح.

، اختلج يف ذهن السامع والرابع: اهنا ملا رصحت بأ ن البرش هو املقصود من اخللقة وان هل عند خالقه ملوقعاً عظامي

انه كيف يكون للبرش هذه القمية مع كرثة رشوره وفساده؟ وهل تس تلزم احلمكة وجوده للعبادة والتقديس هل 

تعاىل؟ فأ شارت هذه اىل ان تكل الرشور واملفاسد تُغتفر يف جنب الَّس املُودع فيه، وان هللا غين عن عبادته 

حني و  سني ما ل حيرص بل حلمكة يف عمل عاّلم الغيوب.اذ هل تعاىل من املالئكة املس ّبِ  املقّدِ

 وآ ما نظم امجلل بعضها مع بعض فهو:

ىل تقدير  -ان ال ية تنصبُّ بناء عىل اقتضاء "اذ" رديفا لها، وعطفه عىل )وهو بلك يشء علمي(  اإ
1

ذ خلق   اإ

ليس تفَسوا رّس  -املالئكة ما خلق منتظام متقنا هكذا واذ قال ربك للملئكة اخل، وانه تعاىل ملا خاطب مع 

180



 احلمكة ولتعلمي

--- 
1
 (229وذكل لعدم وجود عالقة بني ال يتني )ت:   

#234 

توجه ذهن السامع بَّس املقاوةل اىل ما "قالوا"؟ وبَّس  -طريق املشاورة قائال )اين جاعل يف ال رض خليفة( 

عن اجلن املفسدين مع توديع القوة الاس تفسار عن حمكته مع التعجب اىل )آ جتعل فهيا(؟ وبَس اس تخالفهم 

الغضبية والشهوية فهيم آ يضا اىل )من يفسد فهيا( بتجاوز القوة الثانية )ويسفك ادلماء( بتجاوز القوة ال وىل. 

مث بعد متام السؤال والاس تفسار والتعجب ينتظر ذهن السامع جلوابه تعاىل. فقال: )قال اين اعمل مال تعلمون( 

حرصة يف معلوماتمك. فعدم علممك ليس امارة عىل العدم، واين حكمي، يل فهيم حمكة آ ي فال ش ياء ليست من

 يغتفر يف جنهبا فسادمه وسفكهم.

آ ما نظم هيئات مجةل مجةل، فاعمل! ان الواو يف )واذ قال ربك للملئكة اين جاعل يف ال رض خليفة( وكذا يف 

)واذ قال ربك للملئكة اين خالق برشاً من صلصال( 
1

ة آ خرى بَس املناس بة العطفية اشارة اىل "اذ واذ" يف آ ي 

" اشارة اىل "واذكر هلم اذ" اخل.. -كام مر. وكذا  كِلر كِّرمُهْ ِبذر  بَس ان الويح يتضمن "ذر

وان )اذ( املفيد للزمان املايض لتس يري ال ذهان يف ال زمنة املتسلسةل املاضوية ورفع وجلب واحضار لها اىل 

ين ما وقع فيه.. وان )ربك( اشارة اىل احلجة عىل املالئكة آ ي راّبك ومككّل وجعكل ذكل الزمان لتنظره فتجت

مرشدًا للبرش لإزاةل فسادمه آ ي "انت احلس نة الكربى اليت تروحت وغطت عىل تكل املفاسد".. وان 

ة مزيد )للملئكة( اشارة يف هذه املقاوةل الاكئنة عىل صورة املشاورة اىل ان لساكن السموات آ عين املالئك

فرظة وكرتربرة عىل هؤلء  ارتباط وعالقة وزايدة مناس بة مع ساكن ال رض آ عين البرش. فان من اولئك مُولكني وحر

حفقّهم الاهامتم بشأ هنم. وان "ان" بناء عىل كوهنا لرد الرتدد املس تفاد من "آ جتعل" اشارة اىل عظمة املسأ ةل 

متلكم مع الغري يف "قلنا" يف ال ايت ال تية اشارة اىل ان ل واسطة وآ مهيهتا. وان ايء املتلكم وحده هنا مع "ان" لل 

يف اجياده وخلقه كام توجد يف خطابه والكمه. ومما يدل عىل هذه النكت آ ية )اان انزلنا اليك الكتاب ابحلق لتحمك 

بني الناس مبا اريك هللا( 
2

 هللا"فقال "انزلنا" بنون العظمة لوجود الواسطة يف الويح وقال "آ ريك  

--- 
1
 29سورة احلجر:   

2
 149سورة النساء:   

#235 

لهام املعىن. وان ايثار )جاعل( عىل "خالق" اشارة اىل ان مدار الش هبة والاس تفسار  مفرداً لعدم الواسطة يف اإ
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 يُسأ ل ل اذلايتّ  فعهل واخللق حمض خري الوجود ل ن والاجياد، اخللق ل ال رض لعامرة والتخصيص. (1)اجلعل

 البرش ان اىل الامياء من لخيلو ال رض عىل البرش ان مع "عىل" عىل (ال رض يف) يف "يف" ايثار وان .عنه

 قد انه اىل اشارة (خليفة) وان .وماتت ال رُض  خربت البرش خرج مفىت ال رض، جسد يف املنفوخ اكلروح

يئ قبل وجد رض ال ّوليةُ  الادوارُ  تهحيا رشائطر  ساعدت ُمْدِرك خملوٌق  الإنسان حياة لرشائط ال رض هتر  لل 

 فاس ُتخلفوا فأ فسدوا اجلن من نوعا اكن املُْدِرك اخمللوق ذكل ان واملشهور .احلمكة لقضية ال وفق هو وهذا

نسان
ِ
 .ابل

اما هيئات مجةل )قالوا آ جتعل فهيا من يفسد فهيا ويسفك ادلماء( فاعمل! ان اس تيناف )قالوا( اشارة اىل ان 

ىل املالئكة يلجئ السامع اىل السؤال بـ "كيف يتلّقون جرياهنم بيتر بيتر وآ يرضون هبم توجيه خطابه تعاىل ا

قرانء وما رآ هيم فهيم؟" فقال: "قالوا". وان وجه كونه جزاء لـ "اذ" هو: ان حمك هللا تعاىل جبعل البرش خليفة 

س تلزم اظهار كيفية تلقهيم هلم. وان مع انه ل مشري هل تعاىل ول وزير ي  -اليت ولّك علهيا املالئكة  -يف ال رض 

صورة القول اشارة اىل اسلوب املقاوةل عىل صورة املشاورة لتعلمي الناس مع تزنهه تعاىل عهنا. وان اس تفهام 

)آ جتعل( فلتحقق اجلعل ابخباره تعاىل متتنع حقيقُته فيتودل منه التعجب الناشئ عن خفاء السبب فيتودل منه 

ناكر لعصمهتم آ ي ما حمكة  -الاس تفسار 
ِ
اجلعل؟ فاس تفهم عن املسبب بدل عن السبب وليس لال

2
. وان 

اجلعل رمز اىل ان شؤون البرش ونس به الاعتبارية ووضعياته ليست من لوازم الطبيعة ول من رضورايت 

حمكة  الفطرة بل لك مهنا جبعل اجلاعل. وان )فهيا( مع "فهيا" مع قرص املسافة فللتنصيص والامياء اىل معىن: ما

جعل البرش روحا منفوخا يف جسد ال رض حلياهتا مع وجود الفساد والاماتة من حيث ال حياء؟. وان التعبري 

ْن( اشارة اىل انه ل يعنهيم خشصية البرش وامنا يثقل علهيم عصيان خملوق هلل تعاىل. وان ايراد )يفسد( بدل  ـ )مر ب

 العامل. وان صورة املضارع اشارة اىل ان"يعِص" اشارة اىل ان العصيان ينجر اىل فساد نظام 

--- 

 (230 :ت) الارض لعامرة وختصيصه البرش جعل اي (1)

 امرمه، ما هللا يعصون ل ولهنم تعاىل، ابخباره حتقق اذ اجلعل، عىل اعرتاضاً  ليس املالئكة اس تفهام من القصد ان(2 )

 .(232 :ت) عهنم السبب خلفاء وذكل اجلعل، حمكة عن اس تفسار هو وامنا

#236 

املستنكر جتدد العصيان واس متراره. وقد علموا ذكل اما ابعالمه تعاىل آ و مبطالعة اللوح آ و مبعرفة فطرهتم من عدم 

حتديد القوى املودعة فهيم. فبتجاوز الشهوية حيصل الفساد وبتعدي الغضبية ينشأ  السفك والظمل. و)فهيا( آ ي 

ان موقع "الواو" امجلع بني الرذيلتني مبناس بة اجنرار الفساد اىل سفك مع آ هنا اكنت مسجداً ُاسس عىل التقوى. و 

ادلم. وان ايثار )يسفك( عىل "يقتل" ل ن السفك هو القتل بظمل. ومن القتل ما هو هجاد يف سبيل هللا وكذا 
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شديد ش ناعة قتل الفرد لسالمة امجلاعة كقتل اذلئب لسالمة الغمن. واما ادلماء فتأ كيد ملا يف السفك من ادلم لت 

 القتل.

وآ ما هيئات )وحنن نس بح حبمدك ونقدس كل( فواو احلال اشارة اىل استشعارمه الاعرتاض علهيم بـ "اما 

يكفيمك حمكة عبادة البرش وتقديسه هل تعاىل؟" )وحنن( آ ي معارش املالئكة املعصومني من املعايص.. وامسية 

لفطرهتم ومه هل. آ ما )نس بح حبمدك( فلكمة جامعة آ ي نعلنك امجلةل اشارة اىل ان التسبيح اكلسجية هلم والالزم 

يف الاكئنات بأ نواع العبادات.. ونعتقد تزنهك عام ل يليق جبنابك بتوصيفك بأ وصاف اجلالل وما هو الا من 

نعمك احملمود علهيا. ونقول "س بحان هللا وحبمده". وحنمدك ونصفك بأ وصاف اجلالل وامجلال. ونقدس كل آ ي 

نطهر آ نفس نا وآ فعالنا من اذلنوب وقلوبنا من الالتفات اىل غريك. فالواو للجمع بني الفضيلتني آ ي  نقدسك، آ و

 امتثال ال وامر واجتناب النوايه، فيكون حذاء الواو ال ول.

واما هيئات )قال اين اعمل ما لتعلمون( فاس تينافها اشارة اىل السؤال بـ "ماذا قال هللا تعاىل جميبا 

ىل لس تفسارمه،  وكيف بنّي السبب مزيال لتعجهبم، وما احلمكة يف ترجيح البرش علهيم؟" فقال "قال" مشرياً اإ

جواب اجاميل مث فصل بعض التفصيل ابل ية التالية. و" ان" يف )اين اعمل( للتحقيق ورد الرتدد والش هبة وهو 

ل يعمل اخللق وحاشامه عن الرتدد يف امنا يكون يف حمك نظري ليس مبسمّل مع بداهة ومسلّمية عمل هللا تعاىل مبا 

هذا. حفينئذ يكون "ان" مناراً عىل سلسةل مجل خلصها القرآ ن الكرمي وآ مجلها وآ وجزها بطريق بيايّن مسلوك. 

آ ي: ان يف البرش مصاحلر وخرياً كثريا تغمر يف جنهبا معاصيه اليت يه رش قليل، فاحلمكة تنايف ترك ذكل لهذا. 

 ّههل للخالفة غفلت عنه املالئكة وقد علمه خالقه..وان يف البرش لَسًا ا
#237 

وان فيه حمكة روحته علهيم ليعلموهنا ويعلمها من خلق. وآ يضاً قد يتوجه معىن "ان" اىل احلمك الضمين املس تفاد 

ة من واحد من قيود مدخولها آ ي ل تعلمون ابلتحقيق.. وآ يضاً )اعمل ما ل تعلمون( من قبيل ذكر الالزم واراد

امللزوم آ ي يوجد ما ل تعلمون، اذ علمه تعاىل لزم للك شئ فنفى العمل دليل عىل عدم املعلوم كام قال تعاىل 

)مبا ل يعمل( آ ي ل ميكن وليوجد، ووجود العمل دليل عىل وجود املعلوم.. مث انه قد ذكر يف حتقيق هذا اجلواب 

عن حمك ومصاحل، فاملوجودات ليست حمصورة يف معلومات الاجاميل ان هللا علمي حكمي. لختلو آ فعاهل تعاىل 

اخللق فعدم العمل ل يدل عىل العدم، وان هللا تعاىل ملا خلق اخلري احملض آ عين املالئكة، والرش احملض آ عين 

الش ياطني، وما لخري عليه ول رش آ عين الهبامئ، اقتضت حمكة الفيّاض املطلق وجود القسم الرابع اجلامع بني 

ن انقادت القوة الشهوية والغضبية للقوة العقلية فاق البرش عىل املالئكة بسبب اجملاهدة، وان اخلري  والرش. اإ

 انعكست القضية صار انزلر من الهبامئ لعدم العذر.

*** 
#238 
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نِْبُؤيِن  َر لئِكرِة فرقالر ار هُْم عرىلر الْمر ضر رر مر اْلْسامءر لُكَّها مُثَّ عر ر ادر عرملَّ  ور

اِدقنير  ِبأَْسامِء  ُؤلِء ِاْن ُكْنمُتْ صر رنا ِالَّ   11هر ركر ل ِعمْلر ل ْبحان  قالُوا س ُ

ِكمُي   ِلمُي الْحر َر الْعر َّكر ارنْتر َّْمترنا ِان ا عرل مْ   12مر ُم ارنِْبهْئُْم اِبرْسامهِئِ  قرالر اي ادر

رْم ارقُْل لرمُكْ ِايّنِ ارْعملرُ  ْم قرالر ارل ا ارنْبرارمُهْ اِبرْسامهِئِ اِت فرلرمَّ مور   غرْيبر السَّ

ما ُكْنمُتْ ترْكُتُمونر    ا ترْبُدونر ور ُ مر ارعْملر اْلْرِض ور  11ور

 مـقـدمـــة

صر لعربًا.  يت هبا املالئكة بل معجزة نوع البرش يف دعوى اخلالفة. ان يف القصر اعمل! ان هذه معجزة آ دم حتّدِ

( مث اين نظرًا اىل ان )ول رطب ولايبس الا يف كتاب مبني
1

ومستندًا اىل ان التزنيل كام يفيدك بدللته  

ونصوصه؛ كذكل يعلّمك ابشارته ورموزه، ل فهُم من اشارات 
2

ص ال نبياء   اس تاذية اجعاز القرآ ن الكرمي يف قرصر

ىل آ ش باهها. ك ن القرآ ن بتكل القصص يضع اصبعه  ومعجزاهتم التشويقر والتشجيعر للبرش عىل التوسل للوصول اإ

ال ساس ية ونظائر نتاجي هناايت مساعي البرش للرتيق يف الاس تقبال اذلي يُبىن عىل مؤسسات  عىل اخلطوط

املايض اذلي هو مرآ ة املس تقبل. وك ن القرآ ن ميسح ظهر البرش بيد التشويق والتشجيع قائال هل: اسع واجهتد 

ل ما آ هدهتام للبرش يد يف الوسائل اليت توصكل اىل بعض تكل اخلوارق! آ فال ترى ان الساعة والسفينة آ و 

املعجزة. وان شئت فانظر اىل )وعمّل آ دم الاسامء لكها( واىل )ولقد اتينا داودر منّا فضال اي جباُل آ ّويب معه والطري 

وآ لنّا هل احلديد( 
1

لْنا هل عرنير    واىل )ولسلمين الرحي غُدّوها شهر ورواهحا شهر وآ سر

--- 
1
 91سورة الانعام:   

2
 فامي اس تخرجه من لطائف نظم التزنيل، فاقول: فان كنت يف ريب  

 قد استرشان ابن الفارض تفاؤًل فأ جاب بـ:

 ك ن الكرام الاكتبني تزّنلوا         عىل قلبه وحيًا مبا يف حصيفة                  )حبيب(
3
 14سورة س بأ :   

#239 

القطر( 
1

رر فانفجرْت منه اثنت  ا عرشة عينا( "آ ي النحاس" واىل )ارضب بعصاكر احلجر
2

واىل )وتربُئ الامكهر  

ذين(  َر ابإ وال برصر
1

 -!. مث تأ مل فامي خّمضه تالحق آ فاكر البرش واس تنبطه من آ لوف فنوٍن انطٍق. لك مهنا  

نوع من آ نواع الاكئنات حىت صار البرش مظهر )وعمّل آ دم ال سامء لكها( مث فامي  -طخواص وصفات وآ سامء 

الصنعة من السكّة احلديدية وال ةل الربقية وغريهام بواسطة تليني احلديد  اس تخرجه فكر البرش من جعائب
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( اذلي هو اّم صنائعه، وفامي آ فرخه آ ذهان البرش من الطّيارات  ذابة النحاس حىت صار مظهر )وآ لنّا هل احلديدر واإ

واهُحا شهر(، وفامي تر ىق اليه سعى البرش من اليت تسري يف يوم شهراً حىت اكد ان يصري مظهر )غُُدوها شهٌر ورر

اخرتاع ال لت والعِص اليت ترضب يف ال رض الرمةل اليابسة فتفور مهنا عني نّضاخة وتصري الرمةل روضة حىت 

آ وشك ان يصري مظهر )ارضب بعصاك احلجر(، وفامي انتجه جتارب البرش من خوارق الطب اليت طفق ان 

ة اتمة تصح كل آ ن تقول تكل مقائسها، وذكرها يشري الهيا تربئ ال مكه وال برص واملزمن ابذن هللا.. تر مناس ب

 ويشجع علهيا..

وكذا انظر اىل قوهل تعاىل )اي انُر كوين برداً وسالما( 
0

ا برهانر ربه(   واىل )لول ان رر
9

آ ي صورة يعقوب عاضا  

عىل اصبعه يف رواية، واىل )اين َلِجد رحير يوسف( 
1

لِّمنا منطق الطري( واىل )ايجباُل آ ّويب معه( واىل )عُ  
1

 

واىل )آ ان اتيك به قبل ان يرتّد اليك طرفُك( 
9

وآ مثالها، مث تأ مل فامي كشفه البرش من مرتبة النار اليت لحترق  

حراق، وفامي اخرتعه من الوسائل اليت جتلب الصور وال صوات من مسافات بعيدة 
ِ
ومن الوسائط اليت متنع ال

فك، وفامي آ بدعه فكر البرش من ال لت الناطقة مبا تتلكم، ويف اس تخدامه وحترضها اليك قبل ان يرتد اليك طر 

 ل نواع الطيور وامحلامات وقس علهيا، لرتى بني هذين القسمني مالءمة حيق هبا ان يقال يف هذه رموز اىل تكل.

--- 
1
 12سورة س بأ :   

2
 14سورة البقرة:   

3
 114سورة املائدة:   

4
 11سورة الانبياء:   

5
 20ة يوسف: سور  

6
 10سورة يوسف:   

7
 11سورة المنل:   

8
 04سورة المنل:   

#240 

وكذا تأ مل يف خاصية املعجزة الكربى اليت يه خاصية الناطقية اليت يه خاصية الانسانية ويه ال دب 

سط والبالغة، مث تدبر يف ان آ عىل ما يريّبِ روح البرش وآ لطف ما يصفِّي وجدانه وآ حسن ما يزيِّن فكره وآ ب 

ما يوِسع قلبه امنا هو نوع من ال دبيات. ول مر ّما ترى هذا النوع آ بسط الفنون وآ وسعها جمال وآ نفذها وآ شدها 

 تأ ثريًا وآ لصقها بقلوب البرش حىت ك نه سلطاهنا. فتأ مل!..

 مث ان لهذه ال ية آ يضا الوجوه الثالثة النظمية:
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 آ ما نظم مأ لها بسابقهتا مفن وجوه آ ربعة:

التزنيل ملا ذكر يف ال ية ال وىل يف بيان حمكة خلقة الانسان ما هو اّول الاجوبة وآ ولها وآ معها لللك  ال ول: ان

 وآ يَسها وآ سهلها اقناعًا وآ مجلها اجامل وآ وجزها، بنّي هبذه ال ية جوااب تفصيليا يطمِئ به العوام واخلواص.

ذه عىل تكل ادلعوى مبعجزة ذكل النوع يف مقابةل والثاين: انه ملا رصح يف تكل مبسأ ةل اخلالفة للبرش برهن هب

 املالئكة.

 والثالث: انه ملا آ شار بتكل اىل ترحج البرش عىل املكلر رمز هبذه اىل ِلمّية الروحان.

والرابع: انه ملا لّوح هبا اىل مظهرية هذا النوع للخالفة الكربى يف ال رض ملح هبذه احتجاجا علهيا اىل ان الانسان 

اجلامعة واملظهر الامّت للك التجليات لتنوع اس تعداداته وتكرث طرف اس تفاداته وعلمه فيحيط  هو النسخة

ابلاكئنات حبواسه اسمخس الظاهرة والباطنة ل س امي بوجدانه اذلي ل قعر هل. آ فال تراه يعمل آ مثال حالوة العسل 

 بوهجني بل بوجوه خالف املكلر فتأ مل!

رّي يف غاية السالسة: فال وىل: حتقيق ملضمون )اين آ عمل ما ل تعلمون( آ ما نظم امجلل بعضها مع بعض ففط

وتفصيل ملا آ مجل فهيا وتفسري ملا آ هبم.. وكذا ان خالفة هللا تعاىل يف آ رضه لإجراء آ حاكمه وتطبيق قوانينه 

ه من روحه وراّبه تتوقف عىل عمل اتم.. وكذا ان انصباب الالكم يف ال ية ال وىل ينجر اىل "خفلقه وسّواه ونفخ في

مث عمّل ال سامء وآ عده للخالفة". مث ملا اصطفاه عىل املالئكة ومّّيه بعمل ال سامء يف مسأ ةل الروحان واس تحقاق 

ي عرض ال ش ياء  اخلالفة اقتىض مقام التحّدِ
#241 

ذا قال: )مث علهيم وطلب املعارضة مهنم. مث ملا آ حسوا ابلعجز من آ نفسهم اقّروا حبمكته تعاىل واطمأ نوا. وله

عرضهم عىل امللئكة فقال انبؤين بأ سامء هؤلء ان كنمت صادقني(. "قالوا" آ ي متربئني مما دّسه يف اس تفسارمه 

ااننيُة ابليس )س بحانك ل عمل لنا الا ما علمتنا انك انت العلمي احلكمي( 
1

مث ملا ظهر جعزمه لعدم جامعية  

ي فقال: )اي آ دم آ نبهئم ابسامهئم( مث ملا امتثل وظهر رس  اس تعدادمه اقتىض املقام بيان اقتدار آ دم حىت يمت التحّدِ

احلمكة فيه اقتىض املقام اس تحضار اجلواب الاجاميل السابق وجعهل اكلنتيجة لهذا التفصيل فقال: )آ مل آ قل لمك 

ة املقاوةل اين آ عمل غيب السموات وال رض وآ عمل ما تبدون وما كنمت تكمتون( واعمل! انه قد تشّف وحتّس صور

 عن تودّل ااننية ابليس فامي بني املالئكة وتشعر بتداخل اعرتاض طائفة بني اس تفسارمه.

آ ما نظم هيئات مجةل مجةل: جفمةل )وعمل آ دم ال سامء لكها( آ ي صّوره بفطرة تضمنت مبادئ آ نواع الكاملت، 

تمتثل فيه املوجودات، واعّده هبذه وخلقه ابس تعداد زرع فيه آ نواع املعايل، وهجزه ابحلواس العرش وبوجدان 

جيازه كام  الثالث لتعمّل حقائق ال ش ياء بأ نواعها، مث علّمه ال سامء لكها. الواو فهيا اشارة اىل امجلل املطوية حتت اإ

مر. و)عمل( فيه اشارة اىل تنويه العمل ورفعة درجته وانه هو احملور للخالفة.. وكذا رمز اىل آ ن ال سامء توقيفية. 
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بني ال سامء واملسميات.. وكذا امياء اىل ان املعجزة فعل  -يف ال غلب  -ه وجود املناس بة املروحة للوضع ويؤيد

رواح اخلارقة. و)آ دم( آ ي الشخص  هللا بال واسطة خالفًا للفالسفة اذلين يقولون ان اخلوارق آ فعال لل 

وهيه وتشهريه واحضاره بصورته.. و)ال سامء( ال ريض اذلي آ راد هللا تعاىل خالفته وسامه آ دم فالترصحي ابلعمل لتن

 سامت ال ش ياء من الصفات واخلواص وال سامء، آ و اللغات

--- 
1
هذه ال ية الكرمية يف ختام معظم  "اللكامت " و  "املكتوابت " من رسائل  -دون اختياٍر مين -لقد جاءت اىل لساين   

هبذه ال ية الكرمية. جفميع  "اللكامت " اذاً ما يه الّ تفسري حقيقي  النور، وال ن فقط ادركت ان تفسريي هذا قد ُاختمت ايضاً 

لهذه ال ية الكرمية، وجدول رقراق ينساب من حبرها مث يصب فيه يف خامتة املطاف. حىت لك ن لك  " لكمة " من  

يك ارشع يف اجلزء الثاين من "اللكامت " تنبع من هذه ال ية الكرمية. فاان اذاً مل اس تمكل منذ ذكل الوق تفسري هذه ال ية 

 التفسري.

 (200سعيد النوريس )ت:

#242 

اليت اقتسمها بنو آ دم. وفيه امياء بدليل )عرضهم( اىل ان الامس عني املسمى 
1

كام عليه آ هل الس نة و )لكها(  

كنمت  تنصيص عىل منشأ  المتّي ومدار الاجعاز.. ومجةل )مث عرضهم عىل امللئكة فقال انبؤين بأ سامء هؤلء ان

صادقني( فـ )مث( اشارة بَس الرتايخ واقتضاء املقام اىل "وقال هو آ كرم منمك وآ حق ابخلالفة". واما )عرضهم( 

آ ي اظهر آ نواع ال ش ياء مبسوطة للبيع لنظارمه كعرض املتاع عىل املشرتي وعرض الصفوف عىل ال مري ففيه 

ويأ خذها ابلمس، ويمتلكها بمتثل الصورة. وآ ما "مه" ادلال اشارة اىل ان املوجودات مال للُمْدِرك يشرتهيا ابلعمل، 

عىل اذلكور العقالء فَس ما فيه من التغليبني واجملاز ما يرمز اليه لفظ العرض 
2

. اذ يتخيل من ارساهل صور 

ىل كوهنا قبائل من العقالء جييئون الهيم. واما )عىل( فامياء ا -طوائف املوجودات مارة صفًا صفًا عىل ال نظار 

 ان ما يعرض علهيم يه الصور املرتسمة يف اللوح ال عىل.

--- 
1
 اى اذا اريد ابلمس ذات الشئ)ب(  

2
اىل انواع امجلادات  «مه»حيث هناك تغليب اذلكور عىل الاانث، وتغليب العقالء عىل غريمه. اما اجملاز فهو يف رجوع   

 (.201)ت:
#243 

 ابمسه س بحانه

 كــلمـــة
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 ورلس تة من طالب الن

لقد درس نا عىل اس تاذان الفاضل قسامً من تفسريه املوسوم "اشارات الاجعاز" اذلي آ لّفه قبل اربعني س نة  اثناء 

احلرب العاملية الاوىل، حيامن اكن يؤدي فريضة اجلهاد يف اخلط الامايم لساحة القتال واحيااًن اكن عىل صهوة 

 جواده.

رسار البالغة، فقد ادركنا عندما قرآ ان هدا التفسري عىل يد اس تاذان وحنن مع قرص فهمنا بدقائق اللغة العربية وا

الفاضل انه تفسري بديع وخارق للعادة، فرآ ينا من الانسب ان نذكر النقاط الاربع ال تية حول بيان هذا التفسري 

 لالجعاز النظمي حفسب من وجوه الاجعاز للقرآ ن الكرمي:

 النقطة الاوىل:

معاىن شامةل لكية وعامة ل تقترص عىل طائفة معينه او عىل معىن جزيئ، بل يقدم ان معاىن القرآ ن الكرمي 

اطيب الاغذية طراً وآ ذلها طعامً اىل الوف الطبقات املتباينة من اجلن والانس، فيويف حاجة افاكرمه ويش بع 

خياطب هللا  عقوهلم ويغذى قلوهبم ويمني ارواهحم، لك مبا يليق به؛ وذكل لنه ويح ساموي وخطاب مصداين

س بحانه مجيع طبقات البرش املصطفني خلف الاعصار، فيجيب عن اس ئةل واس تفسارات مجيع الطوائف 

 ويليب حاجاهتم لكها؛ فال غرو انه الكم رب العاملني، صادر من ارفع مراتب الربوبية املطلقة.

 النقطة الثانية:

ئ املعاين اللكية الشامةل، واليت نزلت من صفة ان الفاظ القرآ ن الكرمي اليت يه مبثابة الاصداف لنفائس ل ل

الالكم الازيل وخاطبت مجيع الاعصار ومجيع البرشية، ل ريب اهنا لكية جامعة. وقد ملس نا يف هذا التفسري 

 يف لك حرف من حروف ذكل الكتاب احلكمي واليت يمثرلك  -القطعي الثبوت  -قسامً من الاجعاز 
#244 

ثالثني الف مثر من مثرات  -لكيةل القدر  -و الفاً او الوفاً بل يف الاوقات املباركة مهنا عرش حس نات او مائة ا

 اجلنة.

 النقطة الثالثة:

ان احلسن وامجلال الذلين يلمعان يف مجموع الشئ، ل يتحراين يف لك جزء من اجزائه، ول يعّد نقصًا ما مل 

اذلي نراه يف مجيع سور القرآ ن الكرمي ويف آ ايته نراه  يشاهد ذكل امجلال يف اجلزء. ومع هذا فان الاجعاز النظمى

بمنط آ خر عندما ندقق وحنلل هيئات وكيفيات لكامته ومجهل . وهذا التفسري املؤلف ابلعربية يبني منبعاً من املنابع 

شك  الس بعة لجعاز الكتاب احلكمي، الا وهو اجلزاةل اخلارقة يف الفاظه مبينًا ادق فروعه واخفى ارساره. فال

اهامتم "اشارات الاجعاز" بلك حرف  من حروف القرآ ن العظمي اليت يمثر  -بل هو حقيقة  -انه ل يعد ارسافاً 

 لك مهنا عرشًا من احلس نات بل يرتقى الثواب ثالثني الفًا يف بعض الاوقات.
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 النقطة الرابعة:

الالكم الازىل وخطابه مجيع  ان معاىن القرآ ن احلكمي لها جامعية واسعة ولكية شامةل وذكل لصدوره من

الطبقات البرشية يف مجيع الاعصار ذلا ل تنحرص تكل املعاين عىل مسأ ةل واحدة كام يه يف الانسان بل يه 

اكلعني البارصة تنظر اىل اوسع املدى. فيضم الالكم الازىل مضن نظره احمليط مجيع الازمان ومجيع البرشية 

 بطوائفها اكفة.

ه نقول: ان مجيع الوجوه اليت اوردها املفَسون يف كتهبم الىت تفوق العد وما اس تنبطوه من فبناء عىل ما اسلفنا

املعاين املش متل علهيا الكتاب الكرمي رصاحة او اشارة او رمزاً او امياءً او تلوحياً او تلميحاً مرادة ومقصودة ابذلات 

س هنا البالغة وان يقبلها عمل اصول مقاصد من الكتاب الكرمي، رشيطة ان ل تردها العلوم العربية وان تس تح 

 الرشيعة.

 طاهري، زبري، صونغور، ضياء، جيالن، ابيرام.
#245 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 وبه ثقيت

 كـلـمــة ثـنــــــاء

 امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل س يد اخللق محمد وعىل آ هل وحصبه امجعني.

س تاذ املناضل العالمة "بديع الزمان النوريس" منذ ان تفتحت امام عينيه آ فاق وبعد فقد اكن رائدان العظمي الا

شاسعة من دنيا العمل والعرفان وخاض عباب الكتاب العزيز يتطلع دامئا )كام كتبه الاس تاذ يف افادة املرام( اىل 

تكل اللجنة بدراسات انهتاض جلنة مؤلفة من كبار العلامء املتخصصني، لك يف انحية من نوايح العمل، تقوم 

طويةل يف ش ىت نوايح الكتاب الكرمي حىت يتحصل ويتودل من حمهوداهتم الكثرية ودراساهتم الطويةل تفسرٌي 

جامع للقرآ ن املبني، يس تجيب حلاجات القرن العرشين، واس متر دليه ذكل التطلع والرتقب اىل بداية زمن 

 احلرب العاملية الاوىل.

بني شعبنا الرتيك وبني الشعب الرويس آ يسر الاس تاذ من حتقق ذكل الامل بعض فلام انفلقت قنبةل احلرب 

الاايس فاضطر ان يكتب ما يلوح هل من اشارات اجعاز القرآ ن. فأ خذ يقيد ويصنف ويرتب ما يس نح هل يف 

اببه مل  رشح آ ي اذلكر احلكمي. جفاء منه هذا القسم من التفسري، وهو رمغ انه وليد فكٍر واحد الا انه فريد يف

ينسج لل ن عىل منواهل اي تفسري لنه يس تجيل ويكشف الاجعاز املكنون يف نظم الكتاب اجمليد بطريقة جعيبة 

خمرتعة مل نرها ومل نصادفها فامي عرثان عليه من مشهور التفاسري املتداوةل كتفسري "ايب السعود" و"الفخر الرازي" 

189



طنطاوي جوهري" اذلي افاض واسهب فيه وبني كثريا من و"البيضاوي" وتفسري الاس تاذ املرحوم "الش يح 

 العلوم اخملتلفة اليت تشري الهيا الاايت الكونية.

وان كنت يف ريب مما نقول فرّدد الطرف اول يف حتليهل املنوط بأ ية )ومن الناس من يقول امنا ابهلل وابليوم 

عىل مسعهم وعىل آ بصارمه غشاوة( اخل او بأ ية )ومما الاخر وما مه مبؤمنني( او املنوط بأ ية )خمت هللا عىل قلوهبم و 

 رزقنامه ينفقون(
#246 

او بأ ي آ ية اخرى من الاايت املرشوحة يف ذكل التفسري وبعد ذكل طالع يف عني هاتيك ال ايت السالفة اذلكر 

 سائر التفاسري، مث ليتلكم مضرُيك احلر املطلق من قيد التعصب.

بة وحالوة وطالوة بديعة وتدقيقاً خارقاً جداً يف حتليل آ ي الويح املزّنل. انه خالصة القول: ان يف عباراته عذو 

بني هجة مناس بة ال ايت بعضها ببعض، وتناسب امجلل وتناسقها، وكيفية جتاوب هيأ ت امجلل وحروفها حول 

نطق ودسابري املعين ملراد معمتداً يف ذكل عىل آ دق قواعد عمل البالغة وعىل اصول النحو والرصف وقوانني امل 

عمل اصول ادلين وسائر ما هل عالقة بذكل من خمتلف العلوم. حىت انه ليبحث عن اخفى مناس بات البالغة 

 اذلي ل يكشف عادة ابجملهر املعنوي املركز يف ادلماغ البرشي.

هجاته  واجعب من اللك انه وجد ذكل التدقيق البالغ والبحث العميق حيامن اكن ينصب ويتقاطر عىل املـؤلف من

الاربع شابيب رصاص بنادق اجليوش  السوفيتية، فاكن الاس تاذ يناضل ويطلق بندقيته يف صدور الاعداء 

من هجة ويضع يف مصنع دماغه قنبةل اجعاز القرآ ن اذلرية ليحطم هبا بنيان الكفر والضالل من هجة اخرى فيا 

ائد. ان ذكل الوقت العصيب واملوقف س بحان هللا من ذاكء الهيي خارق، جمهز ببطوةل جعيبة وثبات قلب ز 

الرهيب مل يُدهش املؤلف ومل يُذِهل فكره الثاقب عن اجلولن يف منايح اجعاز القرآ ن املبني. وها حنن تالمذة 

رسائل النور يَسان ان نضع هذا الكتاب بني يدي الانسانيني من البرش ليدرس دراسة جمردة عن الاغراض 

ممي. ان يف ذكل ذلكرى ملن اكن هل قلب او القى السمع وهو شهيد. وهللا آ سأ ل بعيدة عن الاهواء والتعصب اذل

 ان ينفع به الناس وهيدهيم سواء السبيل.

 الش يخ صدر ادلين يوكسل البدلييس

 هـ1119
#247 

 قالوا عن القرآ ن
 الاس تاذ ادلكتور عامد ادلين خليل
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 1خليل امحد 
1 

جعاز آ بد ادلهر مبا خيربان به املس يح )عليه السالم( يف قوهل عنه: "يرتبط هذا النىب صىل هللا عليه وسمل اب

)وخيربَك ابمور آ تية(، هذا الاجعاز هو القرآ ن الكرمي معجزة الرسول الباقية ما بقى الزمان. فالقرآ ن الكرمي يس بق 

. ففي اايمنا العمل احلديث يف لك مناحيه: من طب، وفكل، وجغرافيا، وجيولوجيا، وقانون، واجامتع، واترخي.

هذه اس تطاع العمل ان يرى ما س بق اليه القرآ ن ابلبيان والتعريف..." 
2

 

2 

"اعتقد يقينًا اىن لو كنت انسااًن وجوداًي... ل يؤمن برساةل من الرسالت الساموية وجاءىن نفر من الناس 

ربوت، خالق الساموات ل منت برب العزة واجل -يف لك مناحيه  -وحدثىن مبا س بق به القرآ ن العمل احلديث 

والارض ولن ارشك به احدًا..." 
1

 

1 

يزنل القرآ ن الكرمي عىل رسول هللا ليكشف كل عن هللا عز  -اهيا املس يحي  -"يف هذا الظالم ادلامس 

وجل..." 
0

 

--- 
1
 : brahim Khalil Ahmadابراهمي  خليل امحد{  

لية يف عمل الالهوت من لكية الالهوت املرصية، ومن ، حيمل شهادات عا1111قس مبرش من مواليد الاسكندرية عام 

اىل اسوان سكرتريًا عامًا  1190جامعة برنس تون الامريكية. معل اس تاذًا بلكية الالهوت ابس يوط. كام ارسل عام 

رسالية الاملانية السويَسية. واكنت هممته احلقيقية التنصري والعمل ضد الاسالم. لكن تعمقه يف دراسة الاسالم  قاده لالإ

 .1191اىل الاميان هبذا ادلين واشهر اسالمه رمسيًا عام 

كتب العديد من املؤلفات، ابرزها ولريب )محمد يف التوراة والاجنيل والقرآ ن(، )املسترشقون واملبرشون يف العامل العرىب 

رسائيل(.  والاساليم(، و)اترخي بىن اإ
2
 .09 - 01محمد يف التوراة والاجنيل والقرآ ن، ص   

3
 .09نفسه، ص   

4
 .112نفسه، ص   

#250 

0 

"للمسمل ان يعزّت بقرآ نه، فهو اكملاء فيه حياة للك من هنل منه" 
1
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 2ارنودل 
1 

" ]الاس باىن[ اذلى ُعرف بتعصبه عىل الاسالم، يقرر A"va"..]اننا[ جند حىت من بني املس يحيني مثل الفار 

حىت آ ن املس يحيني مل يسعهم الا قراءته والاجعاب  ان القرآ ن قد صيغ يف مثل هذا الاسلوب البليغ امجليل،

به.." 
1

 

 0ايرفنج 
1 

"اكنت التوراة يف يوم ما يه مرشد الانسان واساس سلوكه. حىت اذا ظهر املس يح )عليه السالم( اتبع 

سابقني، املس يحيون تعالمي الاجنيل، مث حّل القرآ ن ماكهنام، فقد اكن القرآ ن اكرث مشولً وتفصيالً من الكتابني ال 

كام حصح القرآ ن ما قد ادخل عىل هذين الكتابني من تغيري وتبديل. حوى القرآ ن لك شئ، وحوى مجيع 

ذ انه خامت الكتب الساموية.."  القوانني، اإ
9

 

--- 
1
 .12نفسه، ص   

2
 Sir Thomas Arnold( 1114 - 1910سري توماس ارنودل )  

)تراث الاسالم( اذلى اسهم فيه عدد من مشاهري البحث  من كبار املسترشقني الربيطانيني. صاحب فكرة كتاب

والاسترشاق الغرىب. وقد ارشف ارنودل عىل تنس يقه واخراجه، تعمل يف مكربدج وقىض عدة س نوات يف الهند اس تاذًا 

للفلسفة يف لكية عليكرة الاسالمية. وهو اول من جلس عىل كرىس الاس تاذية يف قسم ادلراسات العربية يف مدرسة 

عامل دقيق فامي يكتب، وانه اقام طويالً يف الهند «غات الرشقية بلندن. وصفه املسترشق الربيطاين املعروف )جب( ابنه الل

)دراسات يف  »وتعرف اىل مسلمهيا، وانه متعاطف مع الاسالم، ولك هذه امور ترفع اقواهل فوق مس توى الشهادات

ىل الاسالم( اذلى ترمج اىل اكرث من لغة، و)اخلالفة(. كام انه ( ذاع صيته بكتابيه: )ادلعوة ا200حضارة الاسالم ص 

 نرش عدة كتب قمية عن الفن الاساليم.
3
 .112ادلعوة اىل الاسالم )حبث يف اترخي نرش العقيدة الاسالمية(، ص   

4
من آ اثره: )سرية : مسترشق امريىك، اوىل اهامتماً كبرياً لتارخي املسلمني يف الاندلس.  W. Irvingواش نجتون ايرفنج   

 (، غريها.1991(، و)فتح غرانطة( )1901النىب العرىب( مذيةل طخامتة لقواعد الاسالم ومصادرها ادلينية )
5
 .12حياة محمد، ص   

#251 

2 

"يدعو القرآ ن اىل الرمحة والصفاء واىل مذاهب اخالقية سامية" 
1
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 2بروز 
1 

عىل القوى الطبيعية، هناك آ ية يف القرآ ن ميكن ان "انه ليس هناك شئ، لديىن يف تزايد س يطرة الانسان 

يس تنتج مهنا انه لعل من اهداف خلق اجملموعة الشمس ية لفت نظر الانسان ليك يدرس عمل الفكل ويس تخدمه 

يف حياته: )هو اذلي خلق الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد الس نني واحلساب( 
1

. وكثريًا 

حدى الاايت الىت تبعث عىل الشكر والاميان: )وجعل ما يشري القرآ ن اىل  اخضاع الطبيعة لالنسان ابعتباره اإ

لمك من الفكل والانعام ما تركبون لتس تووا عىل ظهوره مث تذكروا نعمة ربمك وتقولوا س بحان اذلى خسر لنا هذا 

وما كنا هل مقرنني( 
0

ن يذكر السفن ايضًا.. فاذا ولك -ل تسخري احليوان واس تخدامه حفسب  -. ويذكر القرآ ن 

اكن امجلل والسفينة من نعم هللا العظمية، آ فال يصدق هذا اكرث عىل سكة احلديد والس يارة والطائرة؟" 
9

 

2 

".. ان اعظم نتاجئ العمل ميكن ان تس تخدم يف اغراض هدمية او بنائية. ورمبا اكن هذا هو املقصود مبا ورد يف 

 وانزلنا احلديدالقرآ ن خاصًا ابس تخدام احلديد: )

--- 
1
 .140نفسه، ص   

2
: رئيس قسم لغات الرشق الادىن وآ دابه واس تاذ الفقه ادليىن الاجنيىل يف جامعة  Mllar Burrowsد. ميلر بروز  

)بيل( ومعل اس تاذًا جبامعة براون، واس تاذًا زائرًا ابجلامعة الامريكية يف بريوت، ومديرًا للمدرسة الامريكية للبحوث 

 .Founders of Great religions, 1931ابلقدس، ومن مؤلفاته:                         الرشقية

What Means these Stones, 1941. 

Palestines is our Busness, 1941. 
3
 .9سورة يونس، الاية:   

4
 .11سورة الزخرف، الاية:   

5
 .91الثقافة الاسالمية، ص   

#252 

فيه بأ س شديد ومنافع للناس( 
1

اذلى  -. واظهر مثال من هذا ال ن ابلرضورة هو اس تخدام النشاط اذلرى 

لرضورة حربية.."  -نشطت حبوثه 
2

 

 1بالشري  
1 
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هـ يف ابعاد 199".. ان الفضل بعد هللا يعود اىل اخلليفة عامثن بن عفان )رىض هللا عنه( لإسهامه قبل س نة 

ه وحده يدين املسلمون بفضل تثبيت نص كتاهبم اخملاطر الناش ئة عن وجود نسخ عديدة من القرآ ن، والي

املزنل، عىل مدى الاجيال القادمة". 
0

 

2 

" لجرم يف انه اذا اكن مثة شئ تعجز الرتمجة عن ادائه فامنا هو الاجعاز البياىن واللفظي واجلرس الايقاعي يف 

وا عندما مل يشاءوا ان يروا الاايت املزنةل يف ذكل العهد.. ان خصوم محمد )عليه الصالة والسالم( قد اخطأ  

لّ اغاين حسرية وتعويذية، وابلرمغ من اننا عىل عمل  بتنبؤات الكهان، مفن اجلائز لنا  -اس تقرائياً فقط  -يف هذا اإ

الاعتقاد مع ذكل طخطل هذا احلمك وهتافته، فان لالايت الىت اعاد الرسول )عليه الصالة والسالم( ذكرها يف 

قًا وجالةًل ختلّف وراءها بعيدًا اقوال فصحاء البرش كام ميكن اس تحضارها من خالل هذه السور اندفاعًا وآ لر 

النصوص املوضوعة اليت وصلتنا". 
9

 

--- 
1
 .29سورة احلديد، الاية:   

2
 .90الثقافة الاسالمية، ص   

3
خترج ابلعربية يف لكية :  ودل ابلقرب من ابريس، وتلقى دروسه الثانوية يف ادلار البيضاء، و   r.l.Blachereبالشري  

(، وعني اس تاذًا لها يف معهد مولي يوسف ابلرابط، مث انتدب مديرًا ملعهد ادلراسات املغربية 1122الاداب ابجلزائر )

 - 1119(، واس تدعنه مدرسة اللغات الرشقية بباريس اس تاذاً لكرىس الادب العرىب )1119 - 1120العليا ابلرابط )

(، ومرشفًا عىل جمةل )املعرفة(، الىت 1119(، وعني اس تاذًا حمارضًا يف السوربون )1111(، وانل ادلكتوراه )1191

ظهرت يف ابريس ابللغتني العربية والفرنس ية، من آ اثره: دراسات عديدة عن اترخي الادب العرىب يف اشهر اجملالت 

ن الكرمي يف ثالثة اجزاء )ابريس (، وترمجة جديدة للقرآ  1192الاسترشاقية، وكتاب )اترخي الادب العرىب( )ابريس 

 (، وغريها.1192 - 1101
4
 .2/22اترخي الادب العرىب   

5
 .2/11نفسه،   

#253 

1 

".. ان القرآ ن ليس معجزة مبحتواه وتعلميه فقط، انه ايضاً وميكنه ان يكون قبل اى شئ آ خر حتفة ادبية رائعة 

ان اخلليفة املقبل معر بن اخلطاب )رىض هللا عنه(  تسمو عىل مجيع ما اقّرته الانسانية وجّبلته من التحف..

املعارض الفظ يف البداية لدلين اجلديد، قد غدا من اشد املتحمسني لنرصة ادلين عقب سامعه ملقطع من القرآ ن. 

وس نورد احلديث فامي بعد عن مقدار الافتتان الشفهيي ابلنص  القرآ ين بعد ان رتهّل املؤمنون" 
1
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0 

عجزة املصدقة دلعوة محمد صىل هللا عليه وسمل اذلي مل يرتفع يف احاديثه ادلنيوية اىل مس توى ".. الاجعاز هو امل

اجلالل القرآ ين .." 
2

 

9 

".. يف مجيع اجملالت الىت اطللنا علهيا من عمل قواعد اللغة واملعجمية وعمل البيان، ااثرت الواقعة القرآ نية وغذت 

خراج الرشيعة الاسالمية. وهناك  نشاطات علمية يه اقرب اىل حاةل حضارية مهنا اىل املتطلبات الىت فرضها اإ

جمالت اخرى تدخل فهيا )الواقعة القرآ نية( كعامل اساىس.. ول تكون فاعليهتا هنا فاعلية عنرص منبه فقط، 

بل فاعلية عنرص مبدع تتوطد قوته بنوعيته اذلاتية.." 
1

 

 0بوازار 
1 

الاسالم من ذكر عنرصين، الاول انه كتاب مزنل ازيل غري خملوق،  "لبّد عند تعريف النّص القدىس يف

 والثاين انه )قرآ ن( اي الكم يح يف قلب امجلاعة.. وهو

--- 
1
 .141 - 142القرآ ن الكرمي، ص   

2
 .140نفسه، ص   

3
 .149 - 140نفسه، ص   

4
العالقات ادلولية وحقوق الانسان وكتب  مارس يل بوازار: مفكر، وقانوىن فرنىس معارص، اوىل اهامتمًا كبريًا ملسأ ةل  

عدداً من الاحباث للمؤمترات وادلورايت املعنية هباتني املسأ لتني. يعترب كتابه )انسانية الاسالم(، اذلى انبثق عن الاهامتم 

اجع نفسه، عالقة مضيئة يف جمال ادلراسات الغربية لالسالم، مبا متّي به من موضوعية، ومعق، وحرص عىل اعامتد املر 

 الىت ل يأ رسها التحّي والهوى. فضاًل عن الكتاابت الاسالمية نفسها.
#254 

بني هللا والانسانية )الوس يط( اذلى جيعل اي تنظمي كهنوىت غري ذي جدوى، لنه مريّض به مرجعاً اصليًا، 

لهام اسايس.. ومازال حىت اايمنا هذه منوذجاً رفيعاً لالدب العرىب تس تحيل حمااكته . انه ل ميثل المنوذج وينبوع اإ

احملتذى للعمل الاديب ال مثل وحسب، بل ميثل كذكل مصدر الادب العريب والاساليم اذلي ابدعه، ل ن 

ادلين آ وىح به هو يف اساس عدد كبري من املناجه الفكرية اليت سوف يش هتر هبا الكتاب.." 
1

 

2 

ونظام اجامتعي.. ومن البدهييي ان التزنيل "لقد اثبت التزنيل برفضه الفصل بني الرويح والزمين انه دين 

195



والسبيل اذلي ظن اماكن اس تخدامه فيه قد طبعا اجملمتع بعمق.." 
2

 

1 

".. ان القرآ ن مل يقّدر قط لإصالح اخالق عرب اجلاهلية، انه عىل العكس حيمل الرشيعة اخلادلة والاكمةل 

منة" واملطابقة للحقائق البرشية، واحلاجات الاجامتعية يف لك الاز 
1

 

0 

".. خيلق الروح القرآ ين مناخ عيش ينهتيي به الامر اىل منامغة التعبريات اذلهنية واملساواة بني العقليات والنظم 

الاجامتعية بأ كرث مما تفرتض الترصيفات الس ياس ية والطوابع الايديولوجية اليت تس ند اىل ادلول. ول يكفي قط 

)اذلهنية الاسالمية( املعارصة، فهو ما يزال مصدر الالهام الفردى ما يرتدد عن درجة تأ ثري القرآ ن الكربى يف 

وامجلاعي الرئيىس، كام انه ملجأ  املسلمني ومالذمه الاخري" 
0

 

--- 
1
 .91 - 92انسانية الاسالم، ص   

2
 .241 - 241نفسه، ص   

3
 .141نفسه، ص   

4
 .101نفسه، ص   

#255 

9 

رآ ين قادرة ول ريب عىل بناء جممتع حديث.." ".. ]ان[ الادوات الىت يوفرها التزنيل الق
1

 

 2بوتر  
1 

".. عندما امكلت القرآ ن الكرمي مغرين شعور ابن هذا احلق اذلي يش متل عىل الاجاابت الشافية حول مسائل 

اخللق وغريها. وانه يقدم لنا الاحداث بطريقة منطقية جندها متناقضة مع بعضها يف غريه من الكتب ادلينية. اما 

رآ ن فيتحدث عهنا يف نسق رائع واسلوب قاطع ل يدع جماًل للشك ابن هذه ىه احلقيقة وان هذا الالكم الق

هو من عند هللا ل حماةل" 
1

 

2 

".. ان املضمون الالهيي للقرآ ن الكرمي هو املس ئول عن الهنوض ابلنسان وهدايته اىل معرفة اخللق، هذه 

املعرفة اليت تنطبق عىل لك عرص.." 
0
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1 

. كيف اس تطاع محمد صىل هللا عليه وسمل الرجل الايم اذلي نشأ  يف بيئة جاهلية ان يعرف معجزات الكون ".

ذن ان يكون  اليت وصفها القرآ ن الكرمي، واليت ل يزال العمل احلديث حىت يومنا هذا يسعى لكتشافها؟ لبّد اإ

هذا الالكم هو الكم هللا عّز وجّل" 
9

 

--- 
1
 .109نفسه ، ص  

2
، مبدينة ترافريز، يف ولية متش يغان الامريكية، وخترجت من فرع 1190: ودلت عام   D. Potterبورا بوتردي   

، بعد زواهجا من احد ادلعاة الاسالميني العاملني يف امرياك، 1194الصحافة جبامعة متش يغان، اعتنقت الاسالم عام 

 يس تجيب ملطالب الانسان ذكرًا اكن ام انىث.بعد اقتناع معيق ابنه ليس مثة من دين غري الاسالم ميكن ان 
3
 .9/144رجال ونساء اسلموا   

4
 .9/111نفسه   

5
 .9/141نفسه   

#256 

 1بواكي  
1 

"لقد مقت اولً بدراسة القرآ ن الكرمي، وذكل دون اي فكر مس بق ومبوضوعية اتمة ابحثاً عن درجة اتفاق نّص 

هذه ادلراسة، وعن طريق الرتجامت، ان القرآ ن يذكر انواعًا  القرآ ن ومعطيات العمل احلديث. وكيف اعرف، قبل

كثرية من الظاهرات الطبيعية ولكن معرفيت اكنت وجّية. وبفضل ادلراسة الواعية للنّص العريب اس تطعت ان 

رص احقق قامئة ادركت بعد الانهتاء مهنا ان القرآ ن ل حيتوى عىل اية مقوةل قابةل للنقد من وهجة نظر العمل يف الع

احلديث. وبنفس املوضوعية مقت بنفس الفحص عىل العهد القدمي والاانجيل. اما ابلنس بة للعهد القدمي فمل 

تكن هناك حاجة لذلهاب اىل ابعد من الكتاب الاول، اي سفر التكوين، فقد وجدت مقولت ل ميكن 

انجيل... فاننا جند نص اجنيل ميت التوفيق بيهنا وبني اكرث معطيات العمل رسوخاً يف عرصان. واما ابلنس بة لال

يناقض بشلك جيل اجنيل لوقا " وان هذا الاخري يقدم لنا رصاحة امرًا ل يتفق مع املعارف احلديثة اخلاصة 

بقدم الانسان عىل الارض." 
2

 

2 

 "لقد ااثرت اجلوانب العلمية اليت خيتص هبا القرآ ن دهش ىت العميقة يف البداية. فمل اكن اعتقد قط ابماكن

اكتشاف عدد كبري اىل هذا احلّد من ادلعاوى اخلاصة مبوضوعات شديدة التنوع ومطابقته متاماً للمعارف العلمية 
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احلديثة، ذكل يف نص كتب منذ اكرث من ثالثة عرش قراًن. يف البداية مل يكن يل اي اميان ابلسالم. وقد 

ة اتمة.." طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من لك حمك مس بق ومبوضوعي
1

 

--- 
1
: الطبيب والعامل الفرنيس املعروف. اكن كتابه )القرآ ن الكرمي والتوراة   Maurice Bucailleد. موريس بواكي  

والاجنيل والعمل( من اكرث املؤلفات اليت عاجلت موضوعاً كهذا، اصاةل واستيعاابً ومعقًا. ويبدو ان معهل يف هذا الكتاب القمي 

صدق كتاب هللا،  وابلتايل صدق ادلين اذلي جاء به. دعي اكرث من مرة حلضور ملتقى الفكر منحه قناعات مطلقة ب

 الاساليم اذلي ينعقد يف اجلزائر صيف لك عام، وهناك اتيح هل ان يطلع اكرث عىل الاسالم فكرًا وحياًة.
2
 .11القرآ ن الكرمي والتوراة والاجنيل والعمل، ص   

3
 .100نفسه، ص   

#257 

1 

اولت القرآ ن منتهبا بشلك خاص اىل الوصف اذلي يعطيه عن حشد كبري من الظاهرات الطبيعية. لقد ".. تن

اذهلتين دقة بعض التفاصيل اخلاصة هبذه الظاهرات ويه تفاصيل ل ميكن ان تدرك الا يف النص الاصيل. 

ممكنا لي انسان يف عرص  اذهلتين مطابقهتا للمفاهمي اليت منلكها اليوم عن نفس هذه الظاهرات واليت مل يكن

محمد صىل هللا عليه وسمل ان يكون عهنا ادىن فكرة.." 
1

 

0 

.. ان يرصح حبقائق ذات طابع علمي مل يكن يف مقدور اي  -اكن يف بداية امره اميًّا  -".. كيف ميكن لنسان 

؟" انسان يف ذكل العرص ان يكوهنا، وذكل دون ان يكشف ترصحيه عن اقل خطأ  من هذه الوهجة
2

 

 1بياكرد  
1 

".. ابتعت نسخة من ترمجة سافاري  الفرنس ية ملعاين القرآ ن ويه آ غىل ما امكل. فلقيت من مطالعهتا اعظم 

متعة وابهتجت هبا كثريًا حىت غدوت وك ن شعاع احلقيقة اخلادل قد ارشق عيل بنوره املبارك" 
0

 

--- 
1
 .109نفسه، ص   

2
 .194نفسه، ص   

3
 W. B. Beckardياكرد:            ولمي بريشل بشري ب   

نلكّيي، خترج من اكنرت بوري. مؤلف واكتب مشهور. ومن بني مؤلفاته الادبية ابلنلكّيية )مغامرات القامس( و )عامل  اإ
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 م.1122جديد(. شارك يف احلرب العاملية الاوىل وآ رس. معل فرتة من الوقت يف اوغندا. اعلن اسالمه عام 
4
 .2/91رجال ونساء اسلموا   

#258 

 1حيت  
1 

"ان الاسلوب القرآ ين خمتلف عن غريه، مث انه ل يقبل املقارنة ابسلوب آ خر، ول ميكن ان يقدّل. وهذا يف 

جعاز القرآ ن.. مفن مجيع املعجزات اكن القرآ ن املعجزة الكربى"  اساسه، هو اإ
2

 

2 

جعاز القرآ ن مل حيل دون ان يكون اثره ظاهراً عىل الادب الع ريب. اما اذا حنن نظران اىل النسخة اليت ".. ان اإ

نقلت يف عهد املكل جميس من التوراة والاجنيل وجدان ان الاثر اذلي تركته عىل اللغة الانكّيية ضئيل، 

ابلضافة اىل الاثر اذلي تركه القرآ ن عىل اللغة العربية. ان القرآ ن هو اذلي حفظ اللغة العربية وصاهنا من ان 

1تمتزق لهجامت" 
 

 0ا  حن
1 

"انه لبّد من الاقرار ابن القرآ ن، فضالً عن كونه كتاب دين وترشيع، فهو ايضاً كتاب لغة عربية فصحى. وللغة 

 القرآ ن الفضل الكبري يف ازدهار اللغة، ولطاملا يعود

--- 
1
كية يف بريوت م، لبناين الاصل، امرييك اجلنس ية، خترج من اجلامعة الامري 1991ودل عام  P. Hittiد. فيليب حيت:   

(، واس تاذًا 1111 - 1119م(، وعني معيداً يف قسمها الرشيق )1119م(، وانل ادلكتوراه من جامعة كولومبيا )1149)

(، واس تاذًا مساعدًا لالداب السامية يف جامعة برنس تون 1129 - 1111لتارخي العرب يف اجلامعة الامريكية ببريوت )

م(، حني احيل 1190 - 1121رىس مث رئيساً لقسم اللغات والاداب الرشقية )م(، واس تاذاً مث اس تاذ ك1121 - 1121)

 عىل التقاعد، انتخب عضوًا يف مجعيات وجمامع عديدة.

م(، 1191م(، )اترخي سوراي ولبنان وفلسطني()1121م(، )اترخي العرب()1111من آ اثره: )اصول ادلوةل الاسالمية()

 م(، وغريها.1111)لبنان يف التارخي()
2
 .12سالم مهنج حياة، ص الا  

3
 .299 - 291نفسه، ص   

4
( مس يحي من لبنان، ينطلق يف تفكريه من رؤية مادية طبيعية رصفة، كام هو John)G. Hannaادلكتور جوج حنّا   
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 واحض يف كتابه املعروف )قصة الانسان(.
#259 

مني ام مس يحيني. واذا اكن املسلمون اليه امئة اللغة، يف بالغة اللكمة وبياهنا، سواء اكن هؤلء الامئة مسل

يعتربون ان صوابية لغة القرآ ن يه نتيجة حمتومة لكون القرآ ن مزنلً ول حتمتل التخطئة، فاملس يحيون يعرتفون 

ايضاً هبذه الصوابية، بقطع النظر عن كونه مزنًل او موضوعًا، ويرجعون اليه لالستشهاد بلغته الصحيحة، لكام 

ن امور اللغة" اس تعىص علهيم امر م
1

 

 2داود  
1 

".. تناولت نسخة من ترمجة معاىن القرآ ن الكرمي ابللغة الاجنيلّيية، لين عرفت ان هذ هو الكتاب املقدس 

عند املسلمني، فرشعت يف قراءته وتدبر معانيه، لقد اس تقطب جل اهامتيم، وَك اكنت دهش ىت عظمية حني 

لهدف من اخللق[ يف الصفحات الاوىل من القرآ ن الكرمي.. لقد وجدت الاجابة املقنعة عن سؤايل احملري: ]ا

( من سورة البقرة.. ويه آ ايت توحض احلقيقة جبالء للك دارس منصف، ان هذه 11 - 14قرآ ت الاايت )

الاايت ختربان بلك وضوح وجالء وبطريقة مقنعة عن قصة اخللق.." 
1

 

2 

يد من الاشاكلت الفكرية، وحصحت الكثري من ".. ان دراس ىت للقرآ ن الكرمي وحضت امام انظري العد

التناقضات اليت طالعهتا يف الكتب الساموية السابقة" 
0

 

--- 
1
 .94 - 11قصة الانسان، ص   

2
: ينحدر من ارسة هندية برمهية، تنرصت عىل ايدى املبرشين اذلين قدموا مع طالئع  A.Ali Davidعامر عيل داود   

 للكتب ادلينية، وملا اتيح هل ان يطلع عىل القرآ ن الكرمي اكن اجلواب هو انامتؤه لالسالم.الاس تعامر، اكن كثري القراءة 
3
 .119 - 1/111رجال ونساء اسلموا،   

4
 .1/119نفسه،   

#260 

 1درمنغم  
1 

"للمس يح ]عليه السالم[ يف القرآ ن مقام عاٍل، فولدته مل تكن عادية كولدة بقية الناس، وهو رسول هللا اذلي 

اطب هللا هجراً عن مقاصده وحدث عن ذكل اول خشص لكمه، وهو لكمة هللا الناطقة من غري اقتصار عىل خ
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الويح وحده.. والقرآ ن يقصد النرصانية الصحيحة حيامن يقول: ان عيىس )عليه السالم( لكمة هللا، او روح 

املس يح )عليه السالم( ومذهب تقدمي هللا، آ لقاها اىل مرمي وانه من البرش.. وهو يذّم مذهب القائلني ابلوهية 

اخلزب اىل مرمي عبادًة مث الكه وما اىل ذكل من مذاهب الاحلاد النرصانية، ل النرصانية الصحيحة، ول يسع 

النرصاين الا ان يرىض مبهامجة القرآ ن للثالوث املؤلف من هللا وعيىس ومرمي" 
2

 

2 

يردد غريمه اانش يد احلرب، حمرضاً عىل القتال جامعاً لشؤونه، "س يكون القرآ ن حافزاً للجهاد يردده املؤمنون كام 

حمراكً لفاتري اهلمم، فاحضًا للمخلّفني خمزاًي للمنافقني، واعدًا الشهداء جبنات عدن" 
1

 

1 

"اكن محمد صىل هللا عليه وسمل يعد نفسه وس يةل لتبليغ الويح، واكن مبلغ حرصه ان يكون امينًا مصغيًا او 

و حاكياً معصوماً ملا يسمعه من الكم الظل الساطع والصوت الصامت للالكم القدمي عىل شلك جساًل صادقاً ا

دنيوي، لالكم هللا اذلي هو اّم الكتاب، للالكم اذلي حتفظه مالئكة كرام يف السامء السابعة. ول بد للك نىب 

صىل هللا عليه وسمل الوحيدة،  من دليل عىل رسالته، ولبد هل من معجزة يتحدى هبا.. والقرآ ن هو معجزة محمد

 فاسلوبه املعجز وقوة احباثه ل تزال.. اىل يومنا يثريان ساكن من يتلونه، ولو مل يكونوا

--- 
1
ميل درمنغم     : مسترشق فرنىس، معل مديرًا ملكتبة اجلزائر، من آ اثره: )حياة محمد( )ابريس  E.Dremenghemاإ

(، 1199وسمل، و)محمد والس نة الاسالمية( )ابريس  عليه هللا نىب صىل( وهو من ادق ما صنّفه مسترشق عن ال 1121

ونرش عددًا من الاحباث يف اجملالت الشهرية مثل: )اجملةل الافريقية(، و)حوليات معهد ادلراسات الرشقية(، و)نرشة 

 ادلراسات العربية(... اخل.
2
 .112 - 111حياة محمد، ص   

3
 .119نفسه، ص   

#261 

لعابدين، واكن محمد صىل هللا عليه وسمل يتحدى الانس واجلن ابن يأ توا مبثهل، واكن هذا التحدى من التقياء ا

اقوم دليل حملمد عىل صدق رسالته.. ول ريب ان يف لك آ ية منه، ولو اشارت اىل ادق حادثة يف حياته 

ما جيب ان يبحث به عن رّس  اخلاصة، تأ تيه مبا هيّز الروح بأ رسها من املعجزة العقلية، ول ريب يف ان هناكل

نفوذه وعظمي جناحه" 
1

 

0 

"اكن حملمد صىل هللا عليه وسمل ابلويح آ لم كبرية.. وحالت مؤثرة كره ان يطلع الناس علهيا، ولحظ ابو بكر 
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)ريض هللا عنه( ذات يوم، واحلزن ملء قلبه، بدء الشيب يف حلية النيب صىل هللا عليه وسمل فقال هل النيب: 

ين هود واخواهتا : الواقعة واحلاقة والقارعة(. واكن النيب صىل هللا عليه وسمل يشعر بعد الويح بثقل يف )ش ّيبت

رآ سه فيطبه ابملرامه، واكن يدثر حني الويح فيسمع هل غطيط وانني. واكن اذا نزل الويح عليه يتحدر جبينه 

عرقًا يف الربد" 
2

 

9 

نشاء القرآ ن وتأ ليفه ينتظر نزول الويح اليه احياانً عىل غري  "اكن محمد صىل هللا عليه وسمل، وهو البعيد من اإ

جدوى، فيأ مل من ذكل، ويود لو يأ تيه املكل متواترًا" 
1

 

 0دي اكسرتي  
1 

".. ان العقل حيار كيف يتأ يت ان تصدر تكل ال ايت عن رجل ايم وقد اعرتف الرشق قاطبة ابهنا آ ايت يعجز 

تيان مبث  لها لفظاً ومعىن. آ ايت ملا مسعها عقبة ابن ربيعة حار يف جامها، وكفى رفيع عبارهتا فكر بين الانسان عن الإ

قناع معر بن اخلطاب  لإ

--- 
1
 .294 - 211نفسه، ص   

2
 .291نفسه، ص   

3
 .299نفسه، ص   

4
: مقدم يف اجليش الفرنيس، قىض يف الشامل  Cte.H.de Castries( 1121 - 1994الكونت هرني دي اكسرتي )  

(، 1121(، )الارشاف السعديون()1149فريقي ردحاً من الزمن. من آ اثره: )مصادر غري منشورة عن اترخي املغرب()الا

 (، وغريها.1121)رحةل هولندي اىل املغرب()
#262 

)رىض هللا عنه( فأ من برب قائلها، وفاضت عني جنايّش احلبشة ابدلموع ملا تىل عليه جعفر بن اىب طالب سورة 

اء يف ولدة حيىي وصاح القسس ان هذا الالكم واردٌ من موارد الكم عيىس )عليه السالم(.. لكن زكراي وما ج

حنن معرش الغربيني ل يسعنا ان نفقه معاين القرآ ن كام يه خملالفته لفاكران ومغايرته ملا ربيت عليه الامم عندان، 

العرب، ولقد اصاب )جان جاك روسو( حيث غري انه ل ينبغي ان يكون ذكل سبباً يف معارضة تأ ثريه يف عقول 

يقول: )من الناس من يتعمل قليالً من العربية مث يقرآ  القران ويضحك منه ولو انه مسع محمداً صىل هللا عليه وسمل 

ميليه عىل الناس بتكل اللغة الفصحى الرقيقة وصوته املش بع املقنع اذلي يطرب الاذان ويؤثر يف القلوب.. خلّر 

رض وانداه: اهيا النيب رسول هللا خذ بيدان اىل مواقف الرشف والفخار او مواقع الهتلكة ساجدًا عىل الا
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والاخطار فنحن من اجكل نوّد املوت او الانتصار(.. وكيف يعقل ان النيب صىل هللا عليه وسمل الّف هذا 

الا القوم العاملون.. ولو مل يكن  الكتاب ابللغة الفصحى مع اهنا يف الازمان الوسطى اكللغة الالتينية ما اكن يعقلها

يف القرآ ن غري هباء معانيه وجامل مبانيه لكفى بذكل ان يس تويل عىل الافاكر ويأ خذ مبجامع القلوب.." 
1

 

2 

"اىت محمد صىل هللا عليه وسمل ابلقرآ ن دليالً عىل صدق رسالته، وهو ل يزال اىل يومنا هذا رّساً من الارسار 

لن يسرب غور هذا الَس املكنون اّل من يصدق ابنه مزنل من هللا .." اليت تعذر فك طالمسها و 
2

 

1 

".. قد نرى تشاهباً بني القرآ ن والتوراة يف بعض املواضع، الا ان سببه ميسور املعرفة.. اذا ل حظنا ان القرآ ن 

جاء ليمتمها، كام ان النيب صىل هللا عليه وسمل خامت الانبياء واملرسلني" 
1

 

--- 
1
 .24 - 19الم : خواطر وسواحن، ص الاس  

2
 .24نفسه، ص   

3
 .21 - 22نفسه، ص   

#263 

 1دينيه  
1 

"لقد حقق القرآ ن معجزة ل تس تطيع اعظم اجملامع العلمية ان تقوم هبا، ذكل انه مكّن للغة العربية يف الارض 

اً هل ان يتفامه متام التفامه مع حبيث لو عاد احد احصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل الينا اليوم لاكن ميسور

املتعلمني من اهل اللغة العربية، بل ملا وجد صعوبة تذكر للتخاطب مع الشعوب الناطقة ابلضاد. وذكل عكس 

ما جيده مثالً احد معارصي )رابيليه( من اهل القرن اخلامس عرش اذلي هو اقرب الينا من عرص القرآ ن، من 

من فرنس ىّي اليوم" الصعوبة يف خماطبة العدد الاكرب 
2

 

2 

".. احّس املرشكون، يف دخيةل نفوسهم، ان قد غزا قلوهبم ذكل الالكم العجيب الصادر من اعامق قلب 

الرسول امللهم صىل هللا عليه وسمل ولكهم كثرياً ما اكنوا عىل وشك اخلضوع لتكل الالفاظ ال خاذة الىت آ هلمها 

وة حهبم ل عراض ادلنيا.." اميان ساموي، ومل مينعهم عن الاسالم الا ق
1

 

1 
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"ان معجزة الانبياء اذلين س بقوا محمدًا اكنت يف الواقع معجزات وقتية وابلتايل معرضة للنس يان الَسيع. بيامن 

نس تطيع ان نسمي معجزة ال ايت القرآ نية: )املعجزة اخلادلة( وذكل ان تأ ثريها دامئ ومفعولها مس متر، ومن اليسري 

ن ويف لك ماكن ان يرى هذه املعجزة مبجرد تالوة يف كتاب هللا، ويف هذه املعجزة جند عىل املؤمن يف لك زما

 التعليل الشايف لالنتشار الهائل اذلي احرزه الاسالم، ذكل الانتشار

--- 
1
: تعمل يف فرنسا، وقصد اجلزائر، فاكن يقيض يف بدلة بو سعادة نصف الس نة Et.Dinet( 1121 - 1911ايتني دينيه )  

 (.1129(، وجح اىل بيت هللا احلرام )1121 عام، واشهر اسالمه وتسمى بنارص ادلين )من لك

من آ اثره: صنف مبعاونة سلامين بن ابراهمي )محمد يف السري النبوية(، وهل ابلفرنس ية )حياة العرب(، و)حياة الصحراء(، 

  احلرام(.و)اشعة خاصة بنور الاسالم(، و)الرشق يف نظر الغرب(، و)احلج اىل بيت هللا
2
 .19اشعة خاصة بنور الاسالم،    

3
 .141محمد رسول هللا، ص   

#264 

اذلي ل يدرك  سببه الاوروبيون لهنم جيهلون القرآ ن، او لهنم ل يعرفونه الا من خالل ترجامت ل تنبض 

ابحلياة فضاًل عن اهنا غري دقيقة". 
1

 

0 

ل هذا التأ ثري يف ]نفوس علامء[ ل ميتون اىل العرب ول "ان اكن حسر اسلوب القرآ ن وجامل معانيه، حيدث مث

اىل املسلمني بصةل، مفاذا ترى ان يكون من قوة امحلاسة الىت تس هتوى عرب احلجاز ومه اذلين نزلت ال ايت 

لقد اكنوا ل يسمعون القرآ ن الا وتمتكل نفوسهم انفعالت هائةل مباغتة، فيظلون يف ماكهنم … بلغهتم امجليةل؟

م قد مّسروا فيه. آ هذه الاايت اخلارقة تأ يت من محمد صىل هللا عليه وسمل ذكل الايم اذلي مل ينل حظًا وك هن

من املعرفة؟.. الك ان هذا القرآ ن ملس تحيل ان يصدر عن محمد، وانه ل مناص من الاعرتاف ابن هللا العيل 

القدير هو اذلي امىل تكل الاايت البينات.." 
2

 

9 

ن آ توا بعرش سور من "ل جعب ان نرى ا لنىب الايم يتحدى الشعراء، ويعرتف هلم حبق نعهتم هل ابلكذب، اإ

مثهل، فقد آ من بعجزمه عن ذكل". 
1

 

 0ديورانت  
1 

".. ظل ]القرآ ن[ اربعة عرش قراًن من الزمان حمفوظاً يف ذاكرة ]املسلمني[ يس تثري خياهلم، ويشلك اخالقهم، 
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ال. والقرآ ن يبعث يف النفوس اسهل العقائد، واقلها مغوضًا، وابعدها عن ويشحذ قراحئ مئات املاليني من الرج

 التقيد ابملرامس والطقوس،

--- 
1
 .119نفسه، ص   

2
 .121 - 111نفسه، ص   

3
 .121نفسه، ص   

4
: مؤلف امرييك معارص، يعد كتابه )قصة احلضارة( ذو الثالثني جمدلًا، واحداً من اشهر  W.Durantول ديورانت    

كتب اليت تؤرخ للحضارة البرشية عرب مساراهتا املعقدة املتشابكة، عكف عىل تأ ليفه الس نني الطوال، واصدر جزآ ه ال 

 ، مث تلته بقية الاجزاء.1119الاول عام 

 ومن كتبه املعروفة كذكل )قصة الفلسفة(.
#265 

املسلمني الاخاليق والثقايف، وهو  واكرثها حترراً من الوثنية والكهنوتية. وقد اكن هل اكرب الفضل يف رفع مس توى

اذلي اقام فهيم قواعد النظام الاجامتعي والوحدة الاجامتعية، وحرضهم عىل اتباع القواعد الصحية، وحرر 

عقوهلم من كثري من اخلرافات والاوهام، ومن الظمل والقسوة، وحّسن احوال الارقاء، وبعث يف نفوس 

سلمني.. درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات مل يوجد لها نظري يف الاذلء الكرامة والعزة، واوجد بني امل 

اية بقعة من بقاع العامل يسكهنا الرجل الابيض.." 
1

 

 2روزنثال  
1 

"من ادلوافع العملية دلراسة التارخي توفر املادة التارخيية يف القرآ ن مما دفع مفَسيه اىل البحث عن معلومات 

قد اصبح الاهامتم ابملادة التارخيية، عىل مر املزمن، احد فروع املعرفة اليت متت اترخيية لتفسري ما جاء فيه. و 

ابلرتباط ابلقرآ ن. واذا اكن الرسول صىل هللا عليه وسمل قد مسع بعض الاخبار واملعلومات التارخيية، فان هذا 

لقد وردت يف القرآ ن معلومات  ل يربر الافرتاض ابنه قد قرآ  املصادر التارخيية اكلتوراة يف ترجامهتا العربية.

اترخيية ختتلف عام يدعي الهيود وجوده يف التوراة. وقد ذكر الرسول صىل هللا عليه وسمل ان الهيود والنصارى 

حرفوا التوراة، ومتسك املسلمون مبا جاء يف القرآ ن.. لقد اشار القرآ ن اىل كثري من الاحداث اليت احاطت 

اكن ذلكل امهية يف التارخي الاساليم لن الاحداث اليت اشارت الهيا ال ايت ابلرسول صىل هللا عليه وسمل.. و 

صارت لها امهية اترخيية كربى للمسلمني، واستثارت البحوث التارخيية.." 
1

 

--- 
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1
 .11 - 11/19قصة احلضارة، ص   

2
ات والاحباث يف اجملالت الشهرية : من اساتذة جامعة ييل. من آ اثره: العديد من ادلراس F.rsenthalفرانز روزنثال        

مثل )الثقافة الاسالمية(، )الرشقيات(، )حصيفة امجلعية الامريكية الرشقية(. كام الف عددًا من الكتب من اشهرها: 

 )مناجه العلامء املسلمني يف البحث العلمي(، )وعمل التارخي عند املسلمني(.
3
 .02 - 01عمل  التارخي عند املسلمني، ص   

#266 

 1سلر  ري 
1 

"..ملا اكنت روعة القرآ ن يف اسلوبه فقد ]انزل[ ليقرآ  ويتىل بصوت عال. ول تس تطيع اية ترمجة ان تعرب عن 

فروقه ادلقيقة املش بعة ابحلساس ية الرشقية. وجيب ان تقرآ ه يف لغته اليت كتب هبا لتمتكن من تذوق مجهل وقوته 

مؤثراً يف النفس حيث تزخر الافاكر قوة وتتوجه الصور  ومسو صياغته. وخيلق نرثه املوس يقى واملسجوع حسراً 

شعاران ابن محمداً صىل هللا  نضارة، فال يس تطيع احد ان ينكر ان سلطانه السحري ومسوه الرويح يسهامن يف اإ

عليه وسمل اكن ملهامً جبالل هللا وعظمته" 
2

 

2 

طوياًل اول كتاب يتخذ للقراءة اىل  "اكن يف القرآ ن فوق انه كتاب ديين خالصة مجيع املعارف.. وظل زمناً 

الوقت اذلي شلك فيه وحدة كتاب املعرفة والرتبية. ول يزال حىت اليوم النص اذلي تقوم عليه اسس التعلمي 

يف اجلامعات الاسالمية. ول تس تطيع الرتجامت ان تنقل ثروته اللغوية )اذ يذبل جامل اللغة يف الرتجامت ك هنا 

وذلكل جيب ان يقرآ  القرآ ن يف نصه الاصيل"  زهرة قطفت من جذورها(
1

 

1 

" ان القرآ ن جيد احللول مجليع القضااي، ويربط ما بني القانون ادليين والقانون الاخاليق، ويسعى اىل خلق 

النظام، والوحدة الاجامتعية، واىل ختفيف البؤس والقسوة واخلرافات. انه يسعى اىل الاخذ بيد املس تضعفني، 

ويأ مر ابلرمحة.. ويف مادة الترشيع وضع قواعد لدق التفاصيل للتعاون اليويم، ونظم العقود ويويص ابلرب، 

واملواريث، ويف ميدان الارسة حدد سلوك لك فرد جتاه معامةل الاطفال والارقاء واحليواانت والصحة 

وامللبس، اخل.." 
0

 

--- 
1
 ملعهد الاساليم بباريس.: ابحث فرنيس معارص، واس تاذ اب  J.S.restlerجاك. س. ريسلر   

2
 .11 - 14احلضارة العربية، ص   
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3
 .09نفسه، ص   

4
 .91نفسه، ص   

#267 

0 

".. حقًا، لقد ظلت رشيعة القرآ ن راخسة عىل اهنا املبدآ  الاسايس حلياة املسمل ومل يتعرض ما جاء يف القرآ ن 

من نظر واخالق ونظام ل ية تغيريات ول لتبديالت بعيدة الغور" 
1

 

9 

"يظل القرآ ن طيةل القرون الاوىل للهجرة من هجة املبدآ  مصدر الالهام للك العقلية الاسالمية فهو يضم بني 

اطرافه الافاكر والاحاسيس الرضورية والاكفية لزتويد اعظم ادلاسات يف الفكر" 
2

 

 1سارتون  
1 

اكنت، هبذا التحديد، اكمةل... وهكذا  "]ان[ لغة القرآ ن عىل اعتبار اهنا اللغة اليت اختارها هللا جل وعال للويح

يساعد القرآ ن عىل رفع اللغة العربية اىل مقام املثل الاعىل ىف التعبري عن املقاصد، .. ]وجعل مهنا[ وس يةل دولية 

0للتعبري عن امسى مقتضيات احلياة" 
 

--- 
1
 .19نفسه، ص   

2
 .212نفسه، ص   

3
يف بلجياك، وحصل عىل ادلكتواه يف العلوم الطبيعية والرايضية  : ودل G.Sarton(  1191 - 1990جورج سارتون )  

(، فلام نشبت  احلرب رحل اىل انلكرتا، مث حتول عهنا اىل الولايت املتحدة، وجتنّس جبنسيهّتا فعني حمارضًا يف 1111)

اللغة العربية يف  (. وقد انكب عىل دراسة1101 - 1111(، مث يف جامعة هارفارد )1111اترخي العمل جبامعة واش نطن )

( والقى فهيا ويف لكية املقاصد الاسالمية حمارضات ممتعة لتبيان فضل العرب 1112 - 1111اجلامعة الامريكية ببريوت )

عىل التفكري الانساين، زار عدداً من البدلان العربية، ومترس ابلعديد من اللغات، ومنح عدة شهادات دكتوراه كام انتخب 

 علمية ويف عديد من امجلعيات العاملية، وارشف عىل عدد من اجملالت العلمية. عضوًا يف عرشة جمامع

، 1121من آ اثره: خلف اكرث من مخسامئة حبث، وخري تصانيفه وامجعها: )املدخل اىل اترخي العمل( يف مخسة جمدلات )

1111 ،1101.) 
4
 .19 - 11الثقافة الغربية يف رعاية الرشق الاوسط، ص   

#268 

 1  ستش يجفساك
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1 

"ان القرآ ن الكرمي مع انه انزل عىل رجل عرىب ايم نشأ  يف امة امية، فقد جاء بقوانني ل ميكن ان يتعلمها 

الانسان اّل يف ارىق اجلامعات، كام جند يف القرآ ن حقائق علمية مل يعرفها العامل الا بعد قرون طويةل" 
2

 

 1ستيفزن 
1 

لت لك شئ وحققت لنفيس النجاح والشهرة واملال والنساء.. لك "يف تكل الفرتة من حيايت بدا يل وك نين فع

شئ، ولكن كنت مثل القرد اقفز من جشرة اىل اخرى ومل اكن قانعاً ابدًا. ولكن اكنت قراءة القرآ ن مبثابة توكيد 

للك شئ بداخيل كنت اراه حقًا، واكن الوضع مثل مواهجة خشصييت احلقيقية" 
0

 

2 

 عن الزواج، وعن العالقة بني الرجل واملرآ ة، وعن اي موضوع آ خر تقريبًا" "القرآ ن الكرمي يقرر الكثري
9

 

--- 
1
: ابحثة بولونية معارصة، درست الاسالم يف الازهر   Bozena-Gajane stryzewskaيوجينا غيانة ستش يجفساك   

ة العربية كذكل، (، متكنت خاللها من اللغ1119 - 1111عىل يد اساتذة ومرشفني اخصائيني زهاء مخس س نوات )

 واكنت قد اهنت دراساهتا العليا يف لكية احلقوق، ويف معهد اللغات الرشقية يف بولونيا.
2
 .11اترخي ادلوةل الاسالمية وترشيعها، ص   

3
املشهور، بيع من اسطواانته ما يقدر ابملليون يف  -منساوي الاصل  -: املغين الربيطاين   C.Stephensاكت ستيفزن   

بعد ان تعرف عىل القرآ ن الكرمي بواسطة شقيقه. يقيض ال ن  1111واوائل الس بعينات، اعتنق الاسالم عام  الس تينات

 معظم وقته يف املسجد ويلعب دورًا فعاًل يف ش ئون اجلالية الاسالمية يف لندن.
4
 .14/141رجال ونساء اسلموا،   

5
 .14/141نفسه.   

#269 

 1سلهب  
1 

رها يه اليت تنبع سامحاً اذ تقول: )ول جتادلوا اهل الكتاب الا ابليت يه احسن "ان الاية اليت اس تطيب ذك

وقولوا آ منا ابذلي انزل الينا وانزل اليمك والهنا والهمك واحد وحنن هل مسلمون(  -الا اذلين ظلموا مهنم  -
2

ذكل  

ات جيدر بنا مجيعًا، مس يحيني ما يقوهل املسلمون للمس يحيني وما يؤمنون به لنه الكم هللا الهيم. اهنا لعبار 

ومسلمني، ان نرددها لك يوم، فهيي جحارة الاساس يف بناٍء نريده ان يتعاىل حىت السامء، لنه البناء اذلي فيه 
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نلتقي واذلي فيه نلقى هللا : حفيث تكون احملبة يكون هللا، والواقع ان القرآ ن يذكر رصاحة ان الكتب املزنةل 

، وهذا الاصل يدعى حينا )ام الكتاب( وحينا آ خر )اللوح احملفوظ( او )الامام واحدة، وان اصلها عند هللا

املبني(.." 
1

 

2 

".. ان محمداً صىل هللا عليه وسمل اكن امياً ل يقرآ  ول يكتب. فاذا هبذا الايم هيدي الانسانية ابلغ اثر مكتوب 

لكتاب اذلي انزهل هللا عىل رسوهل هدى حلمت به الانسانية منذ اكنت الانسانية ذاك اكن القرآ ن الكرمي، ا

للمتقني.." 
0

 

1 

".. الاسالم ليس حباجة اىل قلمنا، همام بلغ قلمنا من البالغة. ولكن قلمنا حباجة اىل الاسالم، اىل ما ينطوي 

عليه من ثروة روحية واخالقية، اىل قرانه الرائع اذلي بوسعنا ان نتعمل منه الكثري" 
9

 

--- 
1
: مس يحي من لبنان، يمتّي بنظرته املوضوعية وحتريه للحقيقة اجملردة، كام عرف بنشاطه  N.Salhabنرصي سلهب    

ْن عىل مس توى الفكر او عىل مس توى  -كام يزمع  -ادلؤوب لتحقيق التعايش السلمي بني الاسالم واملس يحية يف لبنان،  اإ

رضات يف املناس بات الاسالمية واملس يحية عىل الواقع وعرب الس تينات كتب العديد من الفصول والقى العديد من احملا

 السواء، متوخيأ  الهدف نفسه.

 (.1114(، و)يف خطى محمد()1114من مؤلفاته: )لقاء املس يحية والاسالم( )
2
 .01سورة العنكبوت، ال ية:   

3
 .22لقاء املس يحية والاسالم، ص   

4
 .10نفسه، ص   

5
 .121نفسه، ص   

#270 

الطباعة، ااي اكن نوعه وامهيته، ان حيظى مبا حظى به القرآ ن من عناية واهامتم، وان "مل يقدر لي سفر، قبل 

يتوفّر هل ما توفّر للقرآ ن من وسائل حفظته من الضياع والتحريف، وصانته عام ميكن ان يشوب الاسفار عادة 

من شوائب" 
1

 

9 

القمم، ذكل ابنه الكم هللا.."  "تكل اللغة اليت ارادها هللا مقة اللغات، اكن القرآ ن مقهتا، فهو مقة
2

 

 1سوسه  
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1 

"يرجع مييل اىل الاسالم.. حيامن رشعت يف مطالعة القرآ ن الكرمي للمرة الاوىل.. فولعت به ولعًا شديدًا.. 

وكنت اطرب لتالوة اايته.." 
0

 

2 

دلرس والتنقيب وقد ".. الواقع ان حتوير وتبديل مصاحف الهيود امر امجع عليه العلامء يف عرصان احلايل نتيجة ا

جاء ذكل تأ ييداً علمياً لالقوال الرابنية اليت اوحيت قبل نيف وثالثة عرش قران عىل لسان النيب العريب الكرمي 

صىل هللا عليه وسمل. اما الفرقان اجمليد.. فقد حافظ املسلمون عليه حبرص شديد وامانة صادقة فهو حقًا 

  سالمته وطهارته من التالعب والتحوير، وما عىلالكتاب املقدس الفريد اذلي امجع اللك عىل

--- 
1
 .111نفسه، ص   

2
 .102نفسه، ص   

3
: ابحث همندس من العراق، وعضو يف اجملمع العلمي العرايق، وواحد  Dr. A. N. Sousaادلكتور امحد نس مي سوسه    

 ثراً ابلقرآ ن الكرمي، وتويف قبل س نوات قالئل.من ابرز اخملتصني بتارخي الري يف العراق، اكن هيودايً فاعتنق الاسالم متأ  

ترك الكثري من ادلراسات يف خمتلف اجملالت وخاصة يف اترخي الرّي، وفنّد يف عدد مهنا ادعاءات الصهيونية العاملية من 

ي حتدث فيه الناحية التارخيية، ومن مؤلفاته الشهرية: ) مفصل العرب والهيود يف التارخي(، و)يف طريقي اىل الاسالم( اذل

 عن سرية حياته.
4
 .1/91يف طريقي اىل الاسالم،   

#271 

القارئ الا ان يطالع ما كتبه املسترشقون يف هذا الباب.. اذلين وصفوا كيفية مجعه وتدوينه، وهؤلء اجانب 

أ جىل وضوح غرابء كثرياً ما يصّوبون اسهمهم الناقدة السامة حنو الاسالم. والواقع ان ادللئل التارخيية واحضة ب

مما ل يرتك اي شك يف ان الفرقان الكرمي مل يطرآ  عليه اي حتريف او حتوير وقد جاء الكم هللا باكمهل عىل لسان 

1نبيه صىل هللا عليه وسمل دون ان يتغري فيه حرف واحد" 
 

1 

لهية املقدسة "ورد يف القرآ ن انه جاء هممينًا عىل ما بني يديه من الكتاب، ويس تدل من ذكل ان التعالمي الا

الاصلية قد مضن القرآ ن احملافظة علهيا مبا اوحضه من احلقيقة ابظهار الصحيح وادلخيل يف الكتب الراجئة يف 

زمان نزوهل، وعليه فيكون هبذا البيان والايضاح قد جاء خري هممين عىل كتب هللا احلقيقية وخري حافظ اايها 

من التالعب" 
2
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0 

اذلي مل يتقن اللغة العربية ومل يضطلع بأ داهبا ان يدرك ماكنة هذا الفرقان الالهيي  "الواقع انه يتعذر عىل املرء

ومسوه وما يتضمنه من املعجزات املهبرة، وملا اكن القرآ ن الكرمي قد تناول لك انواع التفكري والترشيع فقد يكون 

من الاجنذاب اىل معجزة  من العسري عىل انسان واحد ان حيمك يف هذه املواضيع لكها، وهل من مناص للمرء

القرآ ن بعد متعنه يف اميّة نيب الاسالم ووقوفه عىل ارسار حياة الرسول صىل هللا عليه وسمل.. فقد جعل هللا 

تعاىل معجزة القرآ ن وامية محمد صىل هللا عليه وسمل برهااًن عىل صدق النبوة وحصة انتساب القرآ ن هل.." 
1

 

9 

بروزاً يف عرصان احلايل، عرص النور والعمل، مما اكنت عليه يف الازمنة اليت  "ان معجزة القرآ ن الكرمي يه اكرث

سادها اجلهل واسمخول.." 
0

 

--- 
1
 .1/91نفسه، ص   

2
 .1/91نفسه، ص   

3
 .191 - 1/192نفسه،   

4
 .1/199نفسه،   

#272 

 1س يديو  
1 

ل تويح مبحبة شديدة هلل.. وفيه حث كبري عىل  الفضيةل خال تكل القواعد اخلاصة "ل جتد يف القرآ ن آ ية اإ

ابلسلوك اخللقي.. وفيه دعوة كبرية اىل تبادل العواطف وحسن املقاصد والصفح عن الش تامئ، وفيه مقت 

شارة اىل ان اذلنب قد يكون ابلفكر والنظر، وفيه حض عىل الايفاء ابلعهود حىت  للعجب والغضب، وفيه اإ

لهيم، ل لعهنم ويكفى مع الاكفرين، وحتريض عىل خفض اجلناح والتو  اضع، وعىل اس تغفار الناس ملن يسيئون اإ

نه آ برص لّك  مجيع تكل الاقوال اجلامعة اململوءة حمكة ورشدًا لثبات صفاء قواعد الاخالق يف القرآ ن.. اإ

شئ.." 
2

 

2 

ان اذلي ".. صلح القرآ ن ليكون منوذجاً لالسلوب وقواعد النحو.. فاوجب ذكل نشوء عمل اللغة، فظهور عمل البي

درس فيه تركيب الالكم ومقتىض احلال والبديع واوجه البالغة، واحضى لصناعة قراءة القرآ ن وتفسريه اكرث من 

مئة فرع، فادى هذا اىل مال حرص هل من التأ ليف يف لك مهنا، واغتنت اللغة العربية بتعابري جديدة كثرية بعيدة 
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من الفساد مبخالطة اللغات الاخرى.." 
1

 

1 

در ذكره ان يكون القرآ ن، بني خمتلف اللغات اليت يتلكم هبا خمتلف الشعوب الاسالمية يف آ س يا حىت "مما جي

الهند، ويف افريقية حىت السودان، كتااًب يفهمه امجليع، وان يربط القرآ ن هذه الشعوب املتباينة الطبائع برابط 

اللغة واملشاعر.." 
0

 

--- 
1
: مسترشق فرنىس عكف عىل نرش مؤلفات ابيه جان جاك س يديو   l. Sedillot( 1911 - 1949( لويس س يديو )  

خراج اكفة اعامهل يف اترخي العلوم الاسالمية. وقد عني لويس اميناً ملدرسة  1912اذلي تويف عام  قبل ان تتاح هل فرصة اإ

عام(، وكتب العديد من ( وصنف كتاابً بعنوان )خالصة اترخي العرب( فضالً عن )اترخي العرب ال1911اللغات الرشقية )

 الاحباث وادلراسات يف اجملالت املعروفة.
2
 .111، 144، 11 - 19، 91اترخي العرب العام، ص   

3
 .099نفسه، ص   

4
 .099نفسه، ص   

#273 

 1سريواي  
1 

".. القرآ ن ويح من هللا، ل يدانيه اسلوب البرش، وهو يف الوقت عينه، ثورة عقيدية، هذه الثورة العقيدية 

ل ابلبااب ول اى مجمع لعلامء الكهنوت والقساوسة، حيث مل يشعر الاسالم يوما ابخلش ية والهلع من  - تعرتف ل

قيام مبدآ  التحكمي العقيل الفلسفي. فاذا قاران الاسالم ابلهيودية واملس يحية جند بعض اخلطوط املمّية واليت ل 

س يحي الهيودي خيالف الاسالم حيث ل يوجد فراغ بني تبدو مطابقة متامًا خاصة مع املس يحية.. فالنظام امل 

اخلالق واخللق البرشي، هذا الفراغ دلى الهيود واملس يحيني ملئ ابلواسطة.. ول شئ من هذا يتفق مع 

الاسالم. مفحمد صىل هللا عليه وسمل مع كونه مبعواًث ورسولً من دلن هللا مل يتظاهر ابناكر دعوات لك من 

هوده احنرص يف تنقيهتام عىل ما جاء يف القرآ ن، اذلي وضع يف العام الاول همامجة مبدآ  موىس وعيىس، لك جم 

الثالثية منهباً اىل ان عيىس ليس سوى رجل ابن مرمي وليس اببن هللا والقول ابن هللا هل ودل، هذا رشك كبري 

مبثابة مالك مثل جربيل تنشق هل السامء وتنفتح هل الارض وتنسحق هل اجلبال. اما روح القدس مفا هو الا 

دوره هو ان ينقل اىل عيىس ومحمد صىل هللا عليه وسمل ادلعوة املقدسة، اما مرمي فهيى مرمي العذراء وليست 

ابم هللا.." 
2
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 1شاد  
1 

".. عندما آ منت ابلتوحيد بدآ ت احبث عن احلجج والرباهني اليت تثبت ان القرآ ن هو كتاب هللا تعاىل وانه 

ذ مكنين منآ خر الكتب السامو  نين امحد هللا اإ  ية وخامتها، واإ

--- 
1
 : مسترشق فرنيس.  H. Serouyaهرني سريواي    

(، )الصوفية واملس يحية والهيودية(، )فلسفة الفكر 1121من آ اثره: )موىس بن مميون: ترمجته وااثره وفلسفته( )

 الاساليم(.
2
 .11 - 12فلسفة الفكر الاساليم، ص   

3
، ل رسة نرصانية هندية بقرية داين جالو الهندية، اكن ابوه 1129: ودل عام   Basheer A. Shadبشري امحد شاد    

امكل دراس ته وبدآ  يعمل مبرشاً يف  1101ماتياس مبرشاً نرصانياً وذلا حرص عىل تنش ئة ابنه عىل ذات الطريق، يف عام 

رصانية وانهتيى به الامر بعد عرشين س نة من البحث ابلن -لكيّة  -لهور، لكنه مثل كثريين غريه ما لبث ان فقد قناعاته 

 (.1119واملعاانة اىل اعالن اسالمه، )حزيران عام 
#274 

حل هذه املسأ ةل. فالقرآ ن الكرمي هو الكتاب الوحيد اذلي يعرتف باكفة الكتب الساموية الاخرى، بيامن جند اهنا 

حدى خصائص وممّيات القرآ ن الكرمي، آ خر الكتب الساموية  مجيعاً يرفض بعضها بعضًا.. وهذه يف احلقيقة يه اإ

وخامتها" 
1

 

2 

".. ان القرآ ن الكرمي هو الكتاب الساموي الوحيد اذلي حيفظه عن ظهر قلب الوف مؤلفة من البرش يف خمتلف 

بقاع الارض، بيامن جند ان الكتب املقدسة الاخرى حمفوظة ابخلط املطبوع فقط. ومن هنا لو حدث لسبب 

اختفت الكتب املطبوعة يظل القرآ ن هو كتاب هللا الوحيد احملفوظ يف الصدور. وهكذا حيق هل او ل خر ان 

ان يتباىه ابنه ظل يف مأ من من التحريف مل ينقص منه حرف واحد ومل يزد فيه حرف واحد منذ ان نزل به 

نوع يف القرآ ن الويح عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل. فليست هناك اية تناقضات ول اخطاء من اي 

الكرمي، هذا يف الوقت اذلي تعاين فيه الكتب الساموية الاخرى يف نسخهتا احلالية من الكثري من التغيري 

والتبديل. وهذا سبب آ خر جعلين اؤمن ابلسالم" 
2

 

 فاغلريي
1

 

1 
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هل، انباء تتصف "ان معجزة الاسالم العظمى يه القرآ ن اذلي تنقل الينا الرواية الراخسة غري املنقطعة، من خال

بيقني مطلق. انه كتاب ل سبيل اىل حمااكته. ان الكً من تعبرياته شامل جامع، ومع ذكل فهو ذو جحم مناسب، 

ليس ابلطويل اكرث مما ينبغي، وليس ابلقصري اكرث مما ينبغي. اما اسلوبه فاصيل فريد. وليس مثة اميا منط لهذا 

 لعصور اليت س بقته. والاثر اذلي حيدثه يفالاسلوب يف الادب العريب حتدر الينا من ا

--- 
1
 .24 - 1/11رجال ونساء اسلموا،   

2
 .1/24نفسه، ص   

3
يطالية معارصة انرصفت اىل التارخي الاساليم قدمياً وحديثًا، واىل  l.Veccica Vaglierلورا فيش يا فاغلريي     : ابحثة اإ

(، و)دفاع عن 1101(، و)الاسالم( )1101 - 1111جزئني ) فقه العربية واداهبا. من آ اثرها: )قواعد العربية( يف

 (، والعديد من ادلراسات يف اجملالت الاسترشاقية املعروفة.1192الاسالم()
#275 

النفس البرشية امنا يمت من غري اميا عون عرىض او اضاىف من خالل مسوه السليقّي. ان آ ايته لكها عىل مس توى 

 موضوعات لبّد ان تؤثر يف نفسها وجرسها مكوضوع الوصااي والنوايه وما واحد من البالغة، حىت عندما تعاجل

الهيا. انه يكرر قصص الانبياء )علهيم السالم( واوصاف بدء العامل وهنايته، وصفات هللا وتفسريها، ولكن 

قوته.  يكررها عىل حنو مثري اىل  درجة ل تضعف من اثرها. وهو ينتقل من موضوع اىل موضوع من غري ان يفقد

حيث جتد لك صورة بالغية تطبيقاً اكماًل  -وهام صفتان ل جتمتعان عادة  -اننا نقع هنا عىل العمق والعذوبة معا 

فكيف ميكن ان يكون هذا الكتاب املعجز من معل محمد صىل هللا عليه وسمل، وهو العريب الايّم اذلي مل ينظم 

ي مهنا عن ادىن موهبة شعرية؟" طوال حياته غري بيتني او ثالثة ابيات ل يمّن ا
1

 

2 

"ل يزال دلينا برهان آ خر عىل مصدر القرآ ن الالهيي يف هذه احلقيقة: ويه ان نّصه ظل صافياً غري حمرف طوال 

القرون اليت تراخت ما بني تزنيهل ويوم الناس هذا، وان نصه سوف يظل عىل حاهل تكل من الصفاء وعدم 

" التحريف، ابذن هللا، مادام الكون
2

 

1 

"ان هذا الكتاب، اذلي يتىل لك يوم يف طول العامل الاساليم وعرضه، ل يوقع يف نفس املؤمن اميا حّس 

ابمللل. عىل العكس، انه من طريق التالوة املكرورة حيبب نفسه اىل املؤمنني اكرث فاكرث يوما بعد يوم. انه يوقع 

ة واخلش ية. ان يف اماكن املرء ان يس تظهره يف غري عَس، يف نفس من يتلوه او يصغى اليه حّساً معيقاً من املهاب

حىت اننا لنجد اليوم، عىل الرمغ من احنسار موجة الاميان، آ لفاً من الناس القادرين عىل ترديده عن ظهر قلب 
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ويف مرص وحدها عدد من احلفاظ اكرث من عدد القادرين عىل تالوة الاانجيل يف اورواب لكها" 
1

 

--- 
1
 91 - 91سالم، ص دفاع عن الا  

2
 91 - 99نفسه، ص   

3
 91نفسه، ص   

#276 

0 

"ان انتشار الاسالم الَسيع مل يمت ل عن طريق القوة ول جبهود املبرشين املوصوةل. ان اذلي ادى اىل ذكل 

الانتشار كون الكتاب اذلي قدمه املسلمون للشعوب املغلوبة مع ختيريها بني قبوهل ورفضه، كتاب هللا، لكمة 

احلق، اعظم معجزة اكن يف ميسور محمد صىل هللا عليه وسمل ان يقدهما اىل املرتددين يف هذه الارض" 
1

 

9 

"فامي يتصل طخلق الكون فان القرآ ن عىل الرمغ من اشارته اىل احلاةل الاصلية واىل اصل العامل.. ل يقمي اميا حّد 

تتخذ السبيل اذلي تريد.." همام يكن يف وجه قوى العقل البرشي، ولكنه يرتكها طليقة 
2

 

 1فايس  
1 

ملاح اىل وعي الانسان وعقهل ومعرفته بدآ  تزنيل القرآ ن.."  "هكذا، ابإ
0

 

2 

"اصبحت السا )زوجيت(، شأ ين اان، اكرث تأ ثراً مع الوقت بذكل الالتئام الباطين بني تعالمي )القرآ ن( الاخالقية 

ب خضوعاً امعى من جانب الانسان بل خاطب عقهل: انه ل وتوجهياته العملية. ان هلل مبقتىض القرآ ن، مل يطل

يقف بعيداً عن مصري الانسان بل انه )اقرب اليك من حبل الوريد( انه مل يرمس اي خط فاصل بني الاميان 

والسلوك الاجامتعي" 
9

 

--- 
1
 91نفسه، ص  

2
 14نفسه، ص   

3
سالمه، وتسمى مبحمد اسد وحىك يف كتابه  : مفكر، وحصفي منساوي، l. Weissليوبودل فايس )محمد اسد(     اشهر اإ

القمي )الطريق اىل مكة( تفاصيل رحلته اىل الاسالم. وقد انشأ  مبعاونة ولمي بكتول، اذلي اسمل هو ال خر، جمةل )الثقافة 

( وكتب فهيا دراسات وفرية معظمها يف تصحيح اخطاء املسترشقني عن 1121الاسالمية(، يف حيدر آ ابد، ادلكن )
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 سالم.الا

من آ اثره: ترمج حصيح البخاري بتعليق وفهرس، والف )اصول الفقه الاساليم(، و)الطريق اىل مكة(، و)مهناج الاسالم 

 يف احلمك(، و)الاسالم عىل مفرتق الطرق(.
4
 .141الطريق اىل مكة، ص   

5
 .119نفسه، ص   

#277 

1 

نت ممساكً به يف يدي اكن كتاابً موىح به من ".. لقد عرفت ال ن، بصورة ل تقبل اجلدل، ان الكتاب اذلي ك 

هللا. فبالرمغ من انه وضع بني يدي الانسان منذ اكرث من ثالثة عرش قران فانه توقع بوضوح شيئًا مل يكن 

ابلماكن ان يصبح حقيقة الا يف عرصان هذا املعقد، ال يل. لقد عرف الناس التاكثر يف مجيع العصور والازمنة 

مل ينته قط من قبل اىل ان يكون جمرد اشتياق اىل امتالك الاش ياء واىل ان يصبح ملهاة  ولكن هذا التاكثر

جحبت رؤية اميا شئ آ خر.. اليوم اكرث من امس وغداً اكرث من اليوم.. لقد عرفت ان هذا 
1

مل يكن جمرد حمكة  

نسان عىل مثل هذا القدر انسانية من انسان عاش يف املايض البعيد يف جزيرة العرب النائية مفهام اكن هذا الا

من احلمكة فانه مل يكن يس تطيع وحده ان يتنبأ  ابلعذاب اذلي يمتّي به هذا القرن العرشون. لقد اكن ينطق يل، 

من القرآ ن، صوت اعظم من صوت محمد" 
2

 

 1فيرش 
1 

يفهم هذه "ان القرآ ن الكم هللا يشد فؤاد املسمل، وتزداد روعته حني يتىل عليه بصوت مسموع، ولكنه ل 

الروعة كام مل يفهمها زمالؤه اذلين س بقوه اىل الاعرتاف ببالغة القرآ ن، اعامتدًا عىل اثره البليغ يف قلوب قّرائه 

وسامعيه، مث يقفون عند تقرير هذه البالغة بشهادة السامع" 
0

 

--- 
1
 يشري اىل سورة التاكثر اليت اخربت ابجعاز عن ازمة القرن العرشين.  

2
 .121 - 129نفسه، ص   

3
: اس تاذ التارخي يف جامعة اوهايو الامريكية، وصاحب ادلراسات املتعددة  Sydney Fisherادلكتور س يدين فيرش   

يف ش ئون البالد الرشقية اليت يدين الاكرثون من ابناهئا ابلسالم. مؤلف كتاب )الرشق الاوسط يف العرص الاساليم( 

 يرجع الهيا تطور الشعوب واحلوادث يف هذه البالد واولها الاسالم.واذلي يناقش فيه العوامل الفعاةل اليت 
4
 .90الرشق الاوسط يف العرص الاساليم، عن العقاد: ما يقال عن الاسالم، ص   

#278 
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2 

".. ان القرآ ن كتاب تربية وتثقيف، وليس لك ما فيه الكمًا عن الفرائض والشعائر، وان الفضائل اليت حيث 

امجل الفضائل واروحها يف موازين الاخالق، وتتجىل هداية الكتاب يف نواهيه كام تتجىل يف علهيا املسلمني من 

اوامره.." 
1

 

 2 جب 

1 

"اذا رآ ى احد ان احلاح القرآ ن عىل فعل اخلري غري كثري اثبتنا هل ابحلجة القاطعة خطأ ه وسقنا اليه ذكل التعريف 

لوا وجوهمك قبل املرشق واملغرب، ولكن الرب من آ من ابهلل الشامل للرب يف تكل الاية العظمية )ليس الرب ان تو 

واليوم ال خر واملالئكة والكتاب والنبيني، وآ ىت املال عىل حبه ذوي القرىب واليتاىم واملساكني وابن السبيل 

ذا عاهدوا والصابرين يف البأ ساء والرض  اء والسائلني ويف الرقاب، واقام الصالة وآ ىت الزاكة، واملوفون بعهدمه اإ

وحني البأ س، اولئك اذلين صدقوا واولئك مه املتقون( 
1

فالرب اذن اتج الاميان احلق، حني يدرك املؤمن اخريًا  

ان هللا شاهد ابدًا، ويس تجيب لشهوده يف لك افاكره واعامهل" 
0

 

2 

ذن، يه الرساةل اليت بلغها القرآ ن اىل اجليل الاول من املسلمني وظل يبلغها اىل مجيع الا جيال منذ "هذه، اإ

 عهدئذ. فالقرآ ن جسل لتجربة حية مبارشة يف ميدان

--- 
1
 .90نفسه، ص   

2
: يعد امام  Prof.SilHamirton A. l. Gibb(1111 - 1919سري هاملتون الكساندر روسكني جب )  

فورد منذ س نة ، واس تاذ يف جامعة اكس1114املسترشقني الانلكّي املعارصين، اس تاذ اللغة العربية يف جامعة لندن س نة 

 ، وعضو مؤسس يف اجملمع العلمي املرصي، تفرغ لل دب العريب وحارض مبدرسة املرشقيات بلندن.1111

(، )الفتوحات الاسالمية يف آ س يا الوسطى وعالقهتا ببالد الصني(، 1121من آ اثره: )دراسات يف الادب العرصية()

 د حمرري دائرة املعارف الاسالمية.)رحالت ابن بطوطة(، )اجتاهات الاسالم املعارصة(، وهو اح
3
 .111سورة البقرة، ال ية:   

4
 .290دراسات يف حضارة الاسالم، ص   

#279 

الالوهية، جتربة ذات طرفني: واحد مطلق وآ خر متصل بشؤون احلياة العامة، ودعوة للمخلوق يك ينظم حياته 
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ر القرآ ن ويسعى ليس تكنه روح تعالميه، ل ليمتكن من الاخذ بنصيب يف تكل التجربة. وحني يتبع املسمل اوام

بفكره حفسب بل بقلبه وروحه ايضًا، فانه حياول ان يس متكل شيئاً من الرؤى احلدس ية ومن التجربة اليت اكنت 

للرسول احلبيب. ويعظم يف عينيه مغزى لك آ ية فيه، لإميانه ابنه الكم هللا. ولو مل يكن هذا الاميان شعبة من 

ت قميته دليه من حيث هو منبع يح لاللهام والاستبصار ادليين" عقيدته ملا تناقص
1

 

1 

"همام يكن امر اس متداد الاسالم من الاداين اليت س بقته فذكل ل يغري هذه احلقيقة ايضًا ويه: ان املواقف 

ادلينية اليت عرب عهنا القرآ ن ونقلها اىل الناس تشمل بناء دينيًا جديدًا ممتّيًا" 
2

 

0 

 مما قام به العلامء املتأ خرون من تطوير لعمل الكم اساليم مهنجي، يبقى حصيحًا ما ذكرانه سابقًا ".. عىل الرمغ

وهو: ان مجهور امجلاعة الاسالمية اكن يتأ لف من شعوب احدثت دلهيا ممارسة حقائق ادلين ممارسة حدس ية 

براعته" اثرًا اقوى وارسع من لك اثر خلفه اي قدر من اجلدل العقيل او من حذاقته و 
1

 

9 

ذا اقترصان عىل النظر اىل هذه العقيدة نظرتنا ملذهب لهويت اتقن بشلك وراىث من  ننا خنطئ خطأ ً فاحشاً اإ " اإ

جيل اىل جيل منذ الف وثالمثائة س نة. اهنا عىل العكس من ذكل يقني واميان يح يتجدد ويتأ كد ابس مترار يف 

شلك خاص، حني يدرس النّص املقدس. لقد عارض قلوب املسلمني وارواهحم وافاكرمه، ودلى العريب ب 

املذهب الس ين املمتسك بشلك عام ترمجة القرآ ن اىل اللغات الاسالمية الاخرى عىل الرمغ من ان النص 

 العريب يظهر يف بعض الاحيان مقرتان برتمجة تركية

--- 
1
 .290نفسه،    

2
 .299 - 290نفسه، ص  

3
 .299نفسه، ص  

#280 

دية وغريها من اللغات. ان هذا املوقف يستند عىل حمامكة رشعية مامتسكة تصوغ جحجها اىل او فارس ية او اور

حد ما بشلك عقالين مستندة يف ذكل عىل اعتبارات بعيدة عن هذا الشلك العقالين. والواقع ان القرآ ن ل 

ري عن مكنون القرآ ن ميكن ترمجته بشلك اسايس كام يه احلال ابلنس بة للشعر الرفيع، اذ ليس ابلماكن التعب

ابللغة العادية، ول ميكن ان يعرب عن صوره وامثاهل لن لك عطف او جماز او براعة لغوية جيب ان تدرس 

طوياًل قبل ان ينبثق املعىن للقارئ. والقرآ ن كذكل هل حالوة وطالوة ونظم بديع مرتب ل ميكن حتديده لهنا 
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ن لتلقي تعالميه. ول شك ان تأ ويل لكامت القرآ ن اىل لغة تعد بسحرها افاكر الشخص اذلي يصغي اىل القرآ  

اخرى ل ميكن اّل ان يشوهها وحيول اذلهب النقّي اىل خفار.." 
1

 

 كوبودل 
2

 

1 

".. وذكرُت ايضاً ما جاء يف القرآ ن عن خلق العامل وكيف ان هللا س بحانه وتعاىل قد خلق من لك نوع زوجني، 

يد هذه النظرية بعد حبوث مس تطيةل ودراسات امتدت اجياًل عديدة" وكيف ان العمل احلديث قد ذهب يؤ 
1

 

2 

"ان اثر القرآ ن يف لك هذا التقدم )احلضارى الاساليم( ل ينكر، فالقرآ ن هو اذلي دفع العرب اىل فتح العامل، 

قوة ومكهنم من انشاء امرباطورية فاقت امرباطورية الاسكندر الكبري، والامرباطورية الرومانية سعة و 

ومعراان وحضارة.." 
0

 

--- 
1
 .11 - 14الاجتاهات احلديثة يف الاسالم، ص   

2
: نبيةل انلكّيية، اعتنقت الاسالم وزارت احلجاز، وجحت اىل بيت هللا، ady E. Coboldالالدي ايفلني كوبودل   

ترمج اىل العربية بعنوان: ( واذلي 1110وكتبت مذكراهتا عن رحلهتا تكل يف كتاب لها بعنوان: )احلج اىل مكة()لندن 

 )البحث عن هللا(.
3
 .09البحث عن هللا، ص   

4
 .91نفسه، ص  

#281 

1 

"الواقع ان مجل القرآ ن، وبديع اسلوبه امّر ل يس تطيع هل القمل وصفاً ول تعريفًا، ومن املقرر ان تذهب الرتمجة 

الكتب. ولعل ما كتبه املسترشق جبامهل وروعته وما ينعم به من موس يقى لفظية لست جتدها يف غريه من 

جوهونسن هبذا الشأ ن يعرب لك التعبري عن رآ ي مثقفي الفرجنة وكبار مفكرهيم قال: )اذا مل يكن شعرًا، وهو امّر 

مشكوك به، ومن الصعب ان يقول املرء ابنه من الشعر او غريه، فانه يف الواقع اعظم من الشعر، وهو اىل ذكل 

هو ليس موعظة مكوعظة اجلبل ول هو يشابه كتاب البوذيني يف شئ، قليل او كثري،  ليس اترخياً ول وصفًا، مث

ول خطبا فلسفية مكحاورات افالطون، ولكنه صوت النبوة خيرج من القلوب السامية، وان اكن عامليًا يف 
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ق عليه مجلته، بعيد املعىن يف خمتلف سوره وآ ايته، حىت انه يردد يف لك الاصقاع، ويرتل يف لك بدل ترش 

الشمس" 
1

 

0 

"اشار ادلكتور ماردريل املسترشق الافرنيس اذلي لكفته احلكومة الافرنس ية برتمجة بعض سور القرآ ن، اىل 

ما للقرآ ن الكرمي من مزااي ليست توجد يف كتاب غريه وسواه فقال: )اما اسلوب القرآ ن فانه اسلوب اخلالق عز 

كنه الاكئن اذلي صدر عنه هذا الاسلوب ل يكون الا وجل وعال، ذكل ان الاسلوب اذلي ينطوي عليه 

الهيًا. واحلق والواقع ان اكرث الكتاب ارتيااًب وشاكً قد خضعوا لتأ ثري سلطانه وحسره، وان سلطانه عىل ماليني 

املسلمني املنترشين عىل سطح املعمور لبالغ احلّد اذلي جعل اجانب املبرشين يعرتفون ابلجامع بعدم اماكن 

حادثة واحدة حمققة ارتد فهيا احد املسلمني عن دينه اىل ال ن. ذكل ان هذا الاسلوب.. اذلي يفيض  اثبات

جزاةل يف اتساق منسق متجانس. اكن لفعهل الاثر العميق يف نفس لك سامع يفقه اللغة العربية، ذلكل اكن من 

يع اذلي مل يسمع مبثهل بلغة اخرى.." اجلهد الضائع اذلي ل يمثر ان حياول املرء )نقل( تأ ثري هذا النرث البد
2

 

--- 
1
 .112 - 111نفسه، ص   

2
 .111 - 112نفسه، ص   

#282 

9 

"الواقع ان للقرآ ن اسلوابً جعيباً خيالف ما اكنت تهنجه العرب من نظم ونرث، حُفسُن تأ ليفه، والتئاُم لكامته، ووجوه 

جيازه، وجودة مقاطعه، وحسن تدليهل، وانسجام قصصه، وبديع امثاهل، لك هذا وغريه جعهل يف اعىل درجات  اإ

البالغة، وجعل لسلوبه من القوة ما ميل  القلب روعة، ل ميل قارئه ول خيلق برتديده.. قد امتاز بسهوةل آ لفاظه 

حىت قّل ان جتد فهيا غريبًا، ويه مع سهولهتا جزةل عذبة، والفاظه بعضها مع بعض متشالكه منسجمة ل حتّس 

انبيًا عن اخيه، فاذا اضفت اىل ذكل مّسو معانيه ادركت بالغته واجعازه" فهيا لفظًا 
1

 

 كويليام 
2

 

1 

"من الوجه العلمي، برصف النظر عن انه كتاب موىح به، فالقرآ ن ابلغ كتاب يف الرشق.. )وهو حافل 

ابجملازات السامية ملئ ابلس تعارات الباهرة(.." 
1

 

2 

ائض الادبية وادلينية.. انه القانون العام للعامل الاساليم، وهو قانون "احاكم القرآ ن ليست مقترصة عىل الفر 
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شامل للقوانني املدنية والتجارية واحلربية والقضائية واجلزائية. مث هو قانون ديين يدار عىل حموره لك امر من 

عية اىل حقوق الامور ادلينية اىل امور احلياة ادلنيوية، ومن حفظ النفس اىل حصة الابدان، ومن حقوق الر 

لك فرد، ومن منفعة الانسان اذلاتية اىل منفعة الهيئة الاجامتعية، ومن الفضيةل اىل اخلطيئة، ومن القصاص 

يف هذه ادلنيا اىل القصاص يف ال خرة.. وعىل ذكل فالقران خيتلف ماداًي عن الكتب املس يحية املقدسة اليت 

مركبة من قصص وخرافات واختباط عظمي يف الامور ليس فهيا شئ من الاصول ادلينية بل يه يف الغالب 

التعبدية.. ويه غري معقوةل وعدمية التأ ثري" 
0

 

--- 
1
 .111نفسه، ص   

2
، وتلقب ابمس: )الش يخ عبد هللا 1991، واسمل س نة 1991: مفكر انلكّيي، ودل س نة  Kweremعبد هللا كويليام    

 و)احسن الاجوبة(. (،1991كويليام(. من آ اثره: )العقيدة الاسالمية()
3
 .124 - 111العقيدة الاسالمية، ص   

4
 .121 - 122نفسه، ص   

#283 

1 

: عىل نبذة نصها كام يأ يت )ان لغة القرآ ن معتربة   Popural Encycropedia"لقد عرثت يف )دائرة املعارف العامة( 

ل الرباعة جعهل ابقياً بال تقليد ودون ابهنا من افصح ما جاء يف اللغة العربية فان ما فيه من حماسن الانشاء وجام

1مثيل. اما احاكمه العقلية فاهنا نقية زكية اذا تأ ملها الانسان بعني البصرية لعاش عيشة هنية(.." 
 

0 

"هذا القرآ ن اذلي هو كتاب حمكة مفن اجال طرف اعتباره فيه وامعن النظر يف بدائع اساليبه وما فهيا من 

الزمان الف وثالمثائة وعرشون س نة اكنه مقول يف هذا العرص اذ هو مع سهولته  الاجعاز رآ ه وقد مر عليه من

جياز مفيد للمرام ابلامتم. وكام انه اكن يرى مطابقاً للالكم يف زمن ظهوره لهجة واسلوابً كذكل يرى  بليغ ممتنع ومع اإ

ته وظهرت للعقول مزاايه. موافقًا لسلوب الالكم يف لك زمن ولهجة، ولكام ترقّت صناعة الكتابة قدرت بالغ 

وابمجلةل فان فصاحته وبالغته قد اجعزت مصاقع البلغاء وحريت فصحاء الاولني وال خرين. واذا اعطفنا النظر 

اىل ما فيه من الاحاكم وما اش متل عليه من احلمك اجلليةل جنده جامعًا مجليع ما حيتاجه البرش يف حياته وكامهل 

ياً عام ثبت ابلتجارب العديدة خَسانه وقبحه من الافعال ومساوئ الاخالق.. وهتذيب اخالقه.. وكذا نراه انه 

وَك فيه ما عدا ذكل ايضاً ما يتعلق بس ياسة املدن وعامرة املكل، وما يضمن للرعية الامن وادلعة من الاحاكم 

اجلليةل اليت ظهرت منافعها العظمية ابلفعل والتجربة فضاًل عن القول.." 
2
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9 

اسن القرآ ن العديدة امرين واحضني جداً احدهام عالمة اخلشوع والوقار اليت تشاهد دامئاً عىل "ان من مضن حم

املسلمني عندما يتلكمون عن املوىل ويشريون اليه.. والثاىن خلّوه من القصص واخلرافات وذكر العيوب 

يحيون )العهد القدمي(.." والس يأ ت واىل آ خره، والامر اذلي يؤسف عليه كثرياً لوقوعه بكرثة فامي يسميه املس  
1

 

--- 
1
 .104 - 111نفسه، ص   

2
 .21 - 21احسن الاجوبة، ص   

3
 .19العقيدة الاسالمية، ص   

#284 

 لندو 
1

 

1 

"بسبب من ان هممة ترمجة القرآ ن باكمل طاقته الايقاعية، اىل لغة اخرى، تتطلب عناية رجل جيمع الشاعرية 

يب ترمجة جيدة اس تطاعت ان تتلقف شيئاً من روح الويح احملمدي. اىل العمل، فاننا مل نعرف حىت وقت قر 

والواقع ان كثريًا من املرتمجني الاوائل مل يعجزوا عن الاحتفاظ جبامل الاصل حفسب، بل اكنوا اىل ذكل 

مفعمني ابحلقد عىل الاسالم اىل درجة جعلت ترجامهتم تنوء ابلتحامل والغرض ولكن حىت افضل ترمجة ممكنة 

ن يف شلك مكتوب ل تس تطيع ان حتتفظ ابيقاع السور املوس يقي الارس، عىل الوجه اذلي يرتلها به للقرآ  

املسمل. وليس يس تطيع الغريب ان يدرك شيئاً من روعة لكامت القرآ ن وقّوهتا الا عندما يسمع مقاطع منه مرتةل 

بلغته الاصلية" 
2

 

2 

آ نية يف شـلك كتاب واكن ابو بكر )ريض هللا عنه( ".. لكف اكتب الويح، زيد بن اثبت، مجع الاايت القر 

ثر هجد مس تأ نف بذل ابمر من اخلليفة عامثن )ريض هللا عنه( اختذ  قد ارشف عىل هذه املهمة. ويف ما بعد، اإ

القرآ ن شلكه الترشيعي الهناىئ اذلي وصل الينا سلاميً مل يطرآ  عليه آ ي حتريف" 
1

 

1 

ابهراً هل تأ ثريه الوجداين برمغ انه ليس مثة اميا وزن نظايم. ويف احلق ان ".. ان بني آ ايت قصار السور ترابطاً 

 سامع السور تتىل يف الاصل العريب، كثريًا ما خيلف

--- 
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1
(، وحارض يف عدد 1111. : حّنات وانقد فين انلكّيي، زار زعامء ادلين يف الرشق الادىن )randaul .روم لندو    

(، اس تاذ ادلراسات الاسالمية وشاميل افريقيا يف اجملمع الامرييك 1191 - 1192من جامعات الولايت املتحدة )

 (.1191لدلراسات الاس يوية يف سان فرنسيسكو )

(، 1194(، )دعوة اىل املغرب()1111(، )سمل الرسل()1119(، )حبث عن الغد()1119من آ اثره: )هللا ومغامريت )

 ( وغريها.1199)الفن العريب() (،1191(، )فرنسا والعرب()1191)سلطان املغرب()
2
 .11 - 11الاسالم والعرب، ص   

3
 .211نفسه، ص   

#285 

يف نفس املرء تأ ثريًا بليغًا. لقد اريد ابلقرآ ن.. ان يتىل يف صوت هجري. ويتعني عىل املرء ان يسمعه مرتاًل ليك 

معجزاً ل سبيل اىل حمااكته، ومل يكن  حيمك عليه حكامً عادلً ويقدره حق قدره.. وبوصفه لكمة هللا احلقيقية، اكن

مثة، بلك بساطة، اميا شئ من مثهل" 
1

 

 لوبون 
2

 

1 

".. ان اصول الاخالق يف القرآ ن عالية علّو ما جاء يف كتب ادلايانت الاخرى مجيعها، وان اخالق الامم اليت 

ه السالم(.. ان امه نتيجة دانت هل حتولت بتحول الازمان والعروق مثل حتول الامم اخلاضعة دلين عيىس )علي

ميكن اس تنباطها يه تأ ثري القرآ ن العظمي يف الامم اليت اذعنت لحاكمه، فادلايانت اليت لها ما لالسالم من 

السلطان عىل النفوس قليةل جدًا، وقد ل جتد دينا اتفق هل ما اتفق لالسالم من الاثر ادلامئ، والقرآ ن هو قطب 

ثره يف ادّق شؤون احلياة" احلياة يف الرشق وهو ما نرى ا
1

 

2 

"ان هذا الكتاب )القرآ ن( ترشيع ديين وس يايس واجامتعي، واحاكمه انفذة منذ عرشة قرون .." 
0

 

--- 
1
 .211 - 211نفسه، ص   

2
م، وهو طبيب، ومؤرخ فرنيس، عين ابحلضارة الرشقية. من آ اثره: 191: ودل عام  Dr. G. lebonكوس تاف لوبون    

 (، )احلضارة املرصية(، و)حضارة العرب يف الاندلس(1990)ابريس )حضارة العرب( 
3
 .012 - 011حضارة العرب، ص   

4
 (.1/10النتاجئ الاوىل للحرب )عن: محمد كرد عيل : الاسالم واحلضارة العربية،   
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 ليختنس تادتر 
1

 

1 

يعاجل مشالكت عرصه مبا يوافق ".. ان املسمل العرصي يعتقد ان كتابه املزنل يسمح هل، بل يوجب عليه، ان 

 -يف عقيدة املسمل  -ادلين ول يضيع املصلحة او يصد عن املعرفة كام انهتت الهيا علوم زمنه.. وان مزية القرآ ن 

انه ممتم للكتب الساموية ويوافقها يف اصول الاميان، ولكنه خيتلف عهنا يف صفته العامة فال يرتبط برساةل 

ول بأ مة خاصة يالمئها ول يالمئ سواها . ولك ما يراد به ادلوام، ينبغي ان يوافق  حمدودة متيض مع ميض عهدها

لك جيل ويصلح للك اوان" 
2

 

2 

"انه من الرضوري لدراك معل القرآ ن من حيث هو كتاب ديين وكتاب اجامتعي ان تدرك صدق املسمل حني 

تعاجل مشالكت اجملمتع احلديث. فان النيب صىل  يؤكد ان القرآ ن ميكن ان يظل اساساً لدراك احلمك املعقدة اليت

هللا عليه وسمل يرى ان القرآ ن هو حلقة التصال بني الإهل يف كامهل الالهيي وبني خليقته اليت يتجىل فهيا بفيوضه 

الرابنية وآ يهتا الكربى الانسان. وان واجب الانسان ان يعمل مبشيئة هللا للتنس يق بني العامل الالهيي وبني عامل 

خللق والشهادة، وخري ما يدرك به هذا املطلب ان تتوله جامعة انسانية تتحرى امعق الاوامر الالهية والزهما ا

ويه اوامر العدل للجميع والرمحة ابلضعيف والرفق والاحسان، وتكل يه الوسائل اليت يضعها هللا يف يد 

صريه ." الانسان لتحقيق جناته، فهو مث مس ئول عن اعامهل ومس ئول كذكل عن م
1

 

--- 
1
لس ليختنس تادتر     : س يدة املانية، درست العلوم العربية والاسالمية يف جامعة  Ilse lictenstadterادلكتورة اإ

فرانكفورت، مث يف جامعة لندن، واقامت زهاء ثالثني س نة بني بالد الرشقني الادىن والاوسط، وعنيت عناية خاصة 

 ني املذاهب. من مؤلفاهتا )الاسالم والعرص احلديث(.بدعوات الاجهتاد والتجديد واملقابةل ب
2
 .11الاسالم والعرص احلديث، عن العقاد: ما يقال عن الاسالم، ص   

3
 .11نفسه، ص   
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 مونتاي 
1

 

1 

"انين ل اشك حلظة يف رساةل محمد صىل هللا عليه وسمل. واعتقد انه خامت الانبياء واملرسلني، وانه بعث للناس 

رسالته جاءت خلمت الويح اذلي نزل يف التوراة والاجنيل. واحسن دليل عىل ذكل هو القرآ ن  اكفة، وان

َّ  خاطرة واحدة ويه  ّل املعجزة. فاان ارفض خواطر بساكل العامل الاورويب احلاقد عىل الاسالم واملسلمني اإ
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ليف ميّت" قوهل: ليس القرآ ن من تأ ليف محمد صىل هللا عليه وسمل كام ان الاجنيل ليس من تأ  
2

 

2 

"ان مثل الفكر العريب الاساليم املبعد عن التأ ثري القرآ ين مكثل رجل افرغ من دمه" 
1

 

 هوين 
0

 

1 

".. لن اس تطيع همام حاولت، ان اصف الاثر اذلي تركه القرآ ن يف قليب، فمل اكد انهتيي من قراءة السورة الثالثة 

هذه اول صالة يل يف الاسالم.."  من القرآ ن حىت وجدتين ساجدة خلالق هذا الكون، فاكنت
9

 

--- 
1
: فرنيس، رجل حبث وترحال، اختص بدراسة القضااي  F. Montagueفنساي مونتاي: املنصور ابهلل الشافعي    

الاسالمية والعربية، عن كثب، قىض س نوات عديدة يف املغرب واملرشق وافريقيا واس يا، ونرش عرشات الاحباث 

 .1111ة لسالمية، وانهتيى الامر به اىل اعالن اسالمه يف صيف عام والكتب عن الاسالم واحلضار 
2
 .9/09( رجال ونساء اسلموا،   

3
 .91 - 9/94نفسه، ص   

4
: نشأ ت يف ارسة انلكّيية مس يحية، وشغفت ابلفلسفة، مث  Ayesha Bridget Honeyعائشة برجت هوين    

يح لها ان تتعرف عىل الاسالم، وان تنهتيى اليه، وقد معلت سافرت اىل كندا لكامل دراس هتا، وهناك يف اجلامعة ات 

 مدرسة يف مدرسة عليا ف

 وات 
1

 

1 

"يعترب القرآ ن قالقل العرص نتيجة اس باب دينية ابلرمغ من الاس باب الاقتصادية والاجامتعية والاخالقية 

ة الشك يف حمكة القرآ ن نظرًا وانه ل ميكن تقوميها الا ابس تخدام الوسائل ادلينية مثل لك شئ. وانه ملن اجلرآ  

لنجاح محمد صىل هللا عليه وسمل يف تبليغ الرساةل اليت امره هللا بتبليغها.." 
2

 

2 

"جيب علينا يف رآ يي، همام اكن موقفنا ادليين، ان نعترب رساةل القرآ ن انبثاقاً خالقاً يف الوضع امليك. ول شك انه 

البعض ختفيفها، ولكن اكن يس تحيل الانتقال من هذه اكنت توجد مشالك تتطلب احلّل، وآ زمات حاول 

املشالك وتكل الازمات اىل رساةل القرآ ن بواسطة التفكري املنطقي.. ول شك ان رساةل القرآ ن حتل مشالك 

اجامتعية واخالقية وفكرية، ولكن ل حتلّها مجيعاً دفعة واحدة وليس بصورة بدهيية، ولرمبا قال مؤرخ دنيوى ان 
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صدفة عىل افاكر اكنت مبثابة املفتاح حلل املشالك الاساس ية يف زمانه وليس هذا ممكنًا. ول ميكن  محمدًا وقع

للمحاولت التجريبية ول للفكر النافذ ان يفَّس لنا كام جيب رساةل القرآ ن"
1

 

--- 
1
 : معيد قسم ادلراسات العربية يف جامعة ادنربا سابقًا. Montgomery Wattمونتجومري وات    

ن آ اثره: )عوامل انتشار الاسالم(، )محمد يف مكة( ، )محمد يف املدينة( )الاسالم وامجلاعة املوحدة(، وهو دراسة م

 (.1111فلسفية اجامتعية لرّد اصل الوحدة العربية اىل الاسالم)
2
 .119محمد يف مكة، ص   

 111-119نفسه، ص  1

*** 
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