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ًِا ) 1َوالنََّاِزَعاِت َغْرًقا ) َِاِت َطاِِِِْ ِِِِ َِِِ ْ 2( َوالنََّاشِ َِاِت  ِ ََِِِّاِا ََِِِّاِاَ اِت3ًِا )( َوالسِ  ( َفالسِ

( ق ُل ُوٌب 7ِدَفة ُ )َتْتَ ُعَها الرََّا( 6ة ُ )( َيْوَم َتْرُجُف الرََّاِجَف5( َفاْلُمَداََِّراِت َأْمًرا )4 َِِِِِِِِِْ ً ا )

ََاشَِِِِِِِعٌة ) 8َيْوَمِئٍذ َواِجَفٌة ) ( 11َِاِفَرِة )َمْرُدوُدوَن ِف  اْل( َي  ُول ُوَن َأِإطََّا َل9( َأْاصَِِِِِِاُخَاا 

ََا َِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرٌة )( َقال ُوا ِتْلَك ِإًذا َكر11َََّأِإَذا ك ُنََّا ِعَظاًما َطِخَرًة ) ْجَرٌة ( َفِإطَََّما ِاَ  َز12ٌة 

ُُ ِااْلَواِد ( ِإْذ َطاَداُه َخ15وَ   )( َاْل َأَتاَك َحِديُث ُم14( َفِإَذا ُاْم ِاالسََّاِاَرِة )13ِحَدٌة )َوا اَُّ

ََ  )( اْذَاْب ِإَل  ِفْرَعْوَن ِإطََّ  16اْلُمَ دََِّس ط ًُوى )  َل  َأْن َتَزكََّ  ( َف  ُْل َاْل َلَك إِ   17ُُ َط

( َفَكذَََّب َوَعصَِِِِِِِِ  21َرى )( َفَأَخاُه اْلآَيَة اْلك ُْ 19  )( َوَأْاِدَيَك ِإَل  َخاََِّك َفَتْخا18َِِِِِِِِ)

ََِِِر َفَناَدى )22( ُثمََّ َأْدَاَر َيسَِِِِِِْع  )21) َِاِِِ َََذُه 24ك ُُم اْلَأْعَل  )( َفَ اَل َأَطا َخا23َُّ( َف ( َفَأ

ََِرِة َواْلأ ُوَل  ُُ َطَكاَل اْلآ ْْ َيْخاَِِِِِِِ  )( ِإنََّ ِف  َذِلَك َلِعْ َرًة ِل25) اللََّ ( َأَأْطُتْم َأشَِِِِِِِدَُّ 62َم

َُ َاَناَاا ) ََِش َلْيَلَها28ا )( َخَفَع  َِِِِِِِِِْمَكَها َفسَِِِِِِِِِوََّاَا27ََْلً ا َأِم السَََِِِِِِِِِّما ََْرَج  ( َوَأْغ َوَأ

َِاَاا ) َََا31َاا )( َواْلَأْخَض َاْعَد َذِلَك َدَحا29ضُِِِِِِِِِِِِِِِ ََْرَج ِمْنَها َما ( 31ا َوَمْرَعاَاا )( َأ

33ََِّاِمك ُْم )اًعا َلك ُْم َوِلَأْطَع( َمَت32َواْلِجَ اَل َأْخ َِِِِاَاا ) ََِت ال ( 34امََّة ُ اْلك ُْ َرى )( َفِإَذا َجا

ِِيُم ِلَم35َع  )َيْوَم َيَتَذكََُّر اْلِإْطسَِِِاُن َما  َِِِ  ََ  36ْْ َيَرى )( َوُارََِّزِت اْلَج ْْ َط ( َفَأمََّا َم

َياَة الدَُّْطَيا )    37) َِ ِِيَم ِاَ  ا 38( َوآَثَر اْل ََا   39ْأَوى )ْلمَ ( َفِإنََّ اْلَج  ْْ َف َمَ اَم  ( َوَأمََّا َم

ِْ اْلَهَو ُِ َوَطَه  النََّْفَس َع ِْ 41ْأَوى )( َفِإنََّ اْلَجنَََّة ِاَ  اْلَم41ى )َخاَِّ َِِِْأل ُوَطَك َع ( َيسِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ْْ ِذْكَراَا42السََّاَعِة َأيََّاَن ُمْرَ اَاا ) ( ِإطَََّما 44َهاَاا )( ِإَل  َخاََِّك ُمْنَت43ا )( ِفيَم َأْطَت ِم

َِِِاَاا )َأ ْْ َيْخاِ ُُوا ِإلََّ( َكَأطََُّهْم َيْوَم َيَرْوَط45ْطَت ُمْنِذُخ َم َِااَ َها َلْم َيْلَ  ُِِِ ِِِِيًََّة َأْو ضِ  اا َعاِ
(46) 

 صدق اهلل العلي العظيم
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     ُتعاىلقول   

يف ق ض األخواح  عاىلتاهلل  ألمرال امتُاهلم اصفات املالئكة حمتعددة أقسام اذه 

وتكون حال اطتزاعها  املالئكة اليت تنتزع األخواح فالنازعات ا ،  الكونوتداري أموخ 

إلغراق والتاِِديد يف اغرقا يراد اُ و.  ها اذلك طهاية املراد من إىلاها  واصِِلة هلا

 . منتهاه إىلواو الوغ النزع النزع 

وهلذا خ ملها يف حال قوتها دون فتوفرياد اها املالئكة ال ائمة اع   

   ِِراحُ لقأطخام ااِِ َ ثم  أطُكطعرب عْ اعض الناس ا ولنا طاِِم مْ ع ال 

 . طااطهاْ ممؤمْ ارفق و هولة يف حالة َراج خوح املإن املراد اُ إوقيل . 

 ِِتخدام متعاخف خاها واو ا مرأ تنفيذ  ِِراعها يفإه  املالئكة حال ف 

يف ماِِِيُ  كذلك عل  السِِِريعويِلق حبة طها  ِِِاأيِلق عل  اخليل يف عدواا 

خواح املمؤمنن عن  ذلك او املالئكة حال ق ضها ألن ميل إوق،  يس ح يف  ريه اأطُ 

 يم .جنات النع إىلألخواح أجسادام اسرعة وتوصل تلك افتخرجها مْ 

ِِ  ت غريأفرياد اُ   ،  متُال أوامرهااهلل وا ااألمياناا ن املالئكة  ِِِِِِِِِِِِ

ل اواناك أقو،  خاها إىلث تسِِِِِ ق اروح املمؤمْ ن املراد اُ مالئكة املوت حيأواألقرب 

ن إوخدطاه فأما  خبالف ااِِِِِِِ َ مْ التأويل الإأَرى قد ال تتنا ِِِِِِِب مع السِِِِِِِياق 

 .    ياقُ متنا ق 

زع األخواح  السِِِِوخة يف صِِِِدد ت يان كيفية طنَّالِ اط ائ  خمحُ اهلل إالسِِِِيد قال 

خمحُ يريد  و،   ًاشدة وقسرًا خمحة وتعذي    هلام ضه  واط سام طوائف املالئكة يف ق 

،  إشِِِِِِِِِِِِكال ال خيلو عْ غموض وقوال أْ مأن ي ن أنَّ ما قيل يف تفسِِِِِِِِِِِِرياا  اهلل 

 .  او ما ت دم والصِيح 
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      ُتعاىلقول    

معناه و،  تكَرتلك األقسِِِِِِِِِِِِِِِِِِام اليت ُذعل  فرعة مت أطهاأي ،  فاَ فاَ التفريعال

ِِ ق الرتتب  ِِفة السِ ِِ  وا ة يدارون أمر اخللق اعد أن يكملالئكفا،  عل  صِ وطوا قد  ِ

ِِول اأمر يف  عاىلتال رب عندما يأمرام اهلل  مبعن  أطهم يف منته إليُ  يف الوصِِِِِِ

ْْ َأَخاَد شَِِِِِِِِِِِِْيًئا َأْن َي  ُوَلذا إِإطََّما َأْمُرُه ) ىلتعاال وقد قال تداري اخللق كيف  ُُ ك ُ  َل

ِِِِْ   ُوَطال ) تعاىلوقال   (٢٨)يس:(ََيك ُوُن هلذا مر و( َيْعَمل ُوَن َأْمِرِهِا َوُام ُُ ِااْلَ ْوِلَيسِِِِِِِِِ

أقرب يكوطون مرون مؤعندما يكأطهم أي  (ْ ً اَفالسَِِِِِِِّاِاَ اِت  َِِِِِِِ) تعاىلقولُ  معن 

دالة عل  تفرع ريع فاَ التفن أ يرمحُ اهلل ومعن  كالمُ،  تعاىلأمره  المتُال

ِِ ق عل  السَِِِِِِِّ  ِِةواناك ،   حالسِِِِِ أنَّ حينئذ ا مدلوهلو،  يف اآليات الُالث جماطسِِِِِ

ِِ  وا ا تعاىلاملالئكة يدارون أمر اهلل  ذلك الاِِِِِِِ َ الذي  ىلإعد أن يكوطوا قد  ِِِِِ

عند إليُ  ي أ رعوا أ اعد أن   ِوا إليُ  س  ون يفمْ ق لهم ن يدار أاحلق  هيريد

 . طزوهلم مْ امللكوت األعل 

ْْ َاْي) تعاىلقولُ  ياِِِِِِِِِِِِِِِِِ ُاآليات  معن و ُُ ُمَع َِّ اٌت ِم ُِ َل ََْلِف  ْْ ُِ َوِم ِْ َيَدْي

   ُِ ْْ َأْمِر اللَّ ُُ ِم َِْفظ ُوَط ن يديُ ومْ َلفُ     املالئكة مع  ات مْ ا    أنأي  (11)الرعد: (َي

ِِيد    و،  فردة مْ مفردات الكونكل م يف ،  تعاىل اهلل  يتل ون أمر قال السِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِياَانَّ املالئكة ينزلون عل  أواملعن   يرمحُ اهللالِ اط ائ   مروا أ ُاليت  ألشِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِ اب وتنازعت فيها وجودًا اوقد جتمعت عليهفيها  اإحداث أمٍر    وعدمًااأل ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

فما ،  اوزواهل ااعضها اآلَر ي تض  اطتهائه   و،  ا عضها ي تض  ا تمراخ وجودا    ف

ِِاه اهلل  ِِرع تعاىلقضِ ًِِا  إن ف،  امللك املأموخ اُليُ إ مْ األمر أ ِ أخاد أن يرزق شِِِخصِ

أخاد اهلل إذا  ، والعكس صِيح أيضا    ، جتمعت األ  اب لرزقُ مْ حيث ال حيتسب   

  يهااو يسع  إلو ، أل  اب اليت ت تض  الَناَا د تتوافر ف أن يف ر شخصًا تعاىل

 تعاىل هشِِِِِِِياَ ايدألنَّ ملكوت األ،  ه متامًاعكس ما يريد إىلتتِول لكنها أيضِِِِِِِا 
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ِِح عْ  (َراِت َأْمًراَفاْلُمَداِّ) تعاىلوهلذا فإن قولُ  ال ون ما يريده اهلل يتِ ق أيفصِِِِِ

 خاد ل ضائُ .

ِِها يأَذ ارقاب  تعاىلالتداري الكوط  جعل اهلل و  ِِ ااًا اعضِِ ِِها اآلَر لُ أ ِِ ،  اعضِِ

 اآليات و،   يامة وال عث   ال إىلالعامل املادي    زوال وطهاية طظام اذا     إىلكلُ يمؤول  و

 أمريْ:لتارح جائية 

       لذيْ كة ا وم اُ املالئتومعن  دكيفية التداري عل  طسِِِِِِِِِق  د

 .تعاىليصدخ إليهم أمر اهلل 

      تعاىلاهلل  إىلاَ خجوع األشِِِِِيو،  املعاد ىلإيمؤول  ِِِِِأنَّ اذا التداري  ،

ُِ َتصِِِِِِِ إىلَأال ) تعاىل قال إليُ  طا هلل وإطاإواو معن  قولنا ) (٣٥)الاِِِِِِوخى:(ُموُخرُي األ ُاللَّ

وكِِل ،  املعِِادوعِِامل ال عِِث  إىليمؤدي لِِذي اكِِأطنِِا طتِِِدث عْ املِِآل  ف (خاجعون

وايات واخدة عْ خوقد دللت عل  ذلك ،  عادامل إىلاحل ائق الكوطية ومصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرياا 

كة املالئ  ي ة اموالذي يف ُ اذه احل،   واألئمة مْ أال ايتُ املصِِِِف 

 .ام الع الَ وواجلْ واإلطس 

 

 ت يان وا ،  يمالكر  ضِوَ آي ال رآن  طتيجة جد اامة عل إىل وانا طتوصِل 

ِِان اإلط واملعن  لكونالتوحيد  معن  ِِركامعن  وكذلك ،  موحداسِِِِِِِ   نأل،  لاِِِِِِِ

ِِان  ِِيعلم ف ُإذا اإلطسِ ِِناووحيد الراوا  االت ذلك  ِ د اخللق واألفعال مبعن  إ ِ

افهم كيفية  رت مي تعاىلإليُ  ْ األفعالكل فعل م فإ ِِِِِِِِِِِِناد،  تعاىلاهلل  إىل

قسِِام قريب واعيد  ثالثة أعل  الفلسِِف    ِالحصِِ اليف ا واواالفاعل  تعلق الفعل

 ومتو م.
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ِِ ة للِق  كانن إو لكْ صِِِِِِاحب ،  ذلكأعمق وأدق مْ  عاىلتاألمر االنسِِِِ

ِِان اإلأخاد إذا ي ول ف،  يلومجامليزان ميُل لُ مبُال خائع   ، أن يكتب كتااة ماطسِِِِِ

 ااوأَرى طسِِند،  فن ول كتب ال لم،  ال لم ىلإ ةطسِِند الكتاا ال لم فتاخةوأَذ 

،  طفس اإلطسان  إىلي أالفاعل  إىل ااالُة طسند وث،  ن ول كتب ايمينُف اليد إىل

ِِناده ف يف اذا املُال و،  لمال  إىلوال ،  اليد ىلإن ول زيد كتب الكتاب دون إ ِِِِِِِِِِِِِِِِ

 حيُيات متعددة:طلِظ 

  للكتااة.إلطسان ااها أنَّ ال لم آلة ا تعان 

  أطها مسِخرة  املادي غرياإلطسِان  ود خغم كوطها جزَ مْ وجوا  اليد 

 .   ُوفعل تُإلخاد

  يف إخادة  واليد ا  آلة ووا ِِِِِِِة أقرب ، او الفاعل ح ي ةواإلطسِِِِِِان

ِِان  ِِ َفلفعل اخلاخج  واو الكتااة إذن ملا طلِظ ا،  مْ ال لماإلطسِِ إليُ  أقرب شِِ

 إخادة اإلطسان.او  عيد وال،  اليدثم ،  يف طظرطا ال لم

ِِت يف عندطا ثالثة أموخ غري أنَّ اذه األموخف خمتلفة ل ا  اخت ة واحدة  ليسِ

ِِم  العلماَ اذا االَتالف يف الرتب و االحتاد يف  ماأ،  ِول الَتالف الاايسِِِِِِِِِِِِِ

يف خت ة واحدة وأنَّ األموخ يف عرض واحد  يأ ، عرضِِِِ ال االرتتبيسِِِِموطُ فالرتب 

ِِه يأت  اعدب اعضِِِِِِِِها الرت نإف،  عكس االَتالف الِول  اعض و،  اآلَر ااعضِِِِِِ

ما يفنِو أوضح  اواناك مُال ي رب الصوخة   ، عل  اعضها اآلَر  ةاملراتب مت دم

 إىلوتاخة لجيش لتاخة وال ائد  إىلنسِِِِِِِِِِِِِِِِِب ن الفتح يإففتح جيش مدينة ما إذا 

،  اجليش ها وفتِ ينة املد  ال ائد   وفتح  ملدينة   ن ول فتح األمري اف،  ثالُة    األمري

الرت ة يف ملدينة لكْ إخادة فتح ا،  ب فيهاصِِِِيِة ال خي الُالث كل اذه النسِِِب  و

 ام ليسوا يف خت ة واحدة و ، لجيشل الُالُةويف   ائدلل الُاطية ويف،  لألمري األوىل

،  ألمرييْ خمتلفنا فتِهجياِِان وتعاوطا عل   لو جاَ أما،   خمتلفن خت ة ال، 
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وال ائديْ  يْمريأنَّ الرت ة متساوية ان األ  يأ،  عرض  الَتالف ااالنسم  اذا  ف

،  فردات اخللقمل تعاىلتداري اهلل معن   طفهم  ِِِِِِِِِِاساأل اذا عل  واجلياِِِِِِِِِِن و

يف عامل اآلَرة  و ، ملالئكة يتصِِِِِِِرفون يف اخللقجعل ا تعاىلاهلل إن ما ط ول فعند

ِِل الوح  الذي ط ل ويف الدطيا ال ويف  تعاىلقال   يتنزل عل  األط ياَ والر ِ

ُِ َفاِطِر ا) َِْمُد ِللَّ َُْن  أ ُ ِل اْلَمَلاِئَكِة ُخ ُِِِِِِِِالِض َجاِعَماَواِت َواْلَأْخالسَِِِِِِِِّْل ٍَِة َم وِل  َأْجِن

 تعاىل همرحيملون أوا الذيْ عاىلتاملالئكة ام خ ِِِِِِِِِِِِِِل اهلل ف (١)فاطر:(َث َوُخَااَعَوُثال

َ وويتصرفون يف اخللق    ذلك إىلوما  ساب والنف  يف الصوخ  واحلرة يف الناأة اآل

هلذا جاَ يف ال ران و ل مفردات عوامل الوجودكيف يتصِِِرفون  همأطَّ أي،  أموخمْ 

عليهم ير ِِِِِِِل  ريدمتأو  سِِِِِِِفخب ن يعذب قومًاأعندما يريد  تعاىلن اهلل أالكريم 

،  تدمريا هاويدمرون عل  أال،  افلها ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ تلك ال رية عال  فيجعلونتُ مالئك

هم فأوجس من لوا عليُح تعامل معهم كضِِِِِيوفعندما   لوطومُال ذلك 

 يف كلمح ال صِِِِِِِِِِرو تعاىل ِِِِِِِِِِل مْ عند اهلل وه اأطهم خفيما اعد أَربو،  َيفًة

ال طهم أمع  ماهألنَّ قدخاتهم فوقال رية  فدمروا واملكان يف الزمان اتصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرفو

ِِيئًا يف الكون دون أ  فون َل ًا صِِِِِِريت فهم تعاىلمر اهلل يسِِِِِِتِيعون أن يفعلوا شِِِِ

ًَ وإماتة   ال طدخيو،  كذلكلرازق او وا تعاىلاهلل اخلالق او  غري أنَّ،  وخزقًا وإحيا

مر عل  ن األإ يرمحُ اهللسِِِِِِِِِيد الِ اط ائ   الوي ول  كيف يتنزل عليهم األمر

ْْ َت)تعاىلال قال ت ديل خللق اهلل  ونجيري يف الك اذا النسِِِِِق يف مجيع ما َد ِجَفَل

ُِ َتْ ِديال ِِْو َوِلسُِِِِنَِّت اللَّ ُِ َت ْْ َتِجَد ِلسُِِِِنَِّت اللَّ ع يف مجي تعاىلأمر اهلل و (43)غافر:(يالَل

ْ آي ال رآن الكريم عل  اذا ا تن اطًا م ُ اهلل يرمحويرتب ،  عوامل الوجود واحد

مجيع األفعال  أن اًلويردف قائ عل  طسق واحد  ىلتعاأنَّ مجيع أوامر اهلل  تُح ي 

ِِِة املالئ ِِتدل ا ولُ ،  كةيف العوامل املختلفة تداخ اوا ِِِِِِِِ ْْ َت) ىلتعاويسِِِِِِِِ ِجَد َفَل

ُِ َتْ ِديال ِِْو َوِلسُِِنَِّت اللَّ ُِ َت ْْ َتِجَد ِلسُِِنَِّت اللَّ  قالُ يرمحُ اهلل ن ماأغري  (43)غافر:(يالَل
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،  ةمِل  تعاىلاهلل قدخة ن أل،  ليُمؤيد ملا توصل إ منا او مبُااة املإو ال ياكل دليالً 

ليس معن  و،  وطهادأو  وا ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِةاأفعالُ راَ جإتُ عامة واو ال ادخ عل  وايمن

 قدو،  ِلقامل ادخ ألطُ اليظهر وا ِِِِِِِة كما  ال يفعل مْ دون تعاىلذلك أنَّ اهلل 

عدم قدخة املتل   مْ  إىلت يان ( اهلل ت ديال لْ جتد لسِِِِِنةو) تعاىلإن قولُ  ي ال

واتع ري .  عاىلتة وليس ذلك ت ييد ل دخة اهلل ال اوا ِِِِِِإلألمر اإلهل  املمكنات 

الفيض  لذي يتل   ن اأأي ،  الفاعليف  ليسو ال االالفال ِِِِِِِِِِِِِِفة أنَّ الن   يف 

ِِتِيع أن يتل اإلهل اهلل  واو  الفاعل ماأ الن   يف ال االف   فيُلن  اه  ال يسِِِِ

ِِادخ مِلقف ِِا عل  ذلِِِك  ،   ِ ِِدودة  مكاملوجودات ن مجيع املأاو وخدطِ ِِة  ِ وال نِ

يف ضِِِِها اآلَر فريق ان اعض املمكنات واعالتو تعاىل أوامرهن تتل   أتسِِِِتِيع 

ال ينهض اذلك  يل قاطع وما يدلل اُ مْ األدلةدل إىلحيتاج مر اإلهل  تل   األ

مْ  هجيعل غري قادخ عل  أنوتل   الفيض أن جيعل امللك يعل  قادخ  تعاىلواو 

ُ دودية ل دخ     فال ،  اه  تلاملمكنات األَرى ت  مر يف اذه  إن كان األ و،  تعاىل  ت

ِِل الرت ة ِِيل  غري انِو تالع ل إليُ  ال يصِِِِِِ غري  تعاىلتُ قدخ طمؤمْ اأنَّطنا أفصِِِِِِ

ُُ اأَلْاصَِِِِاُخ َوُا ال) واو عل  كل شِِِِ َ قدير ة دود  َوُاَو ْاصَِِِِاَخَو ُيْدِخك ُ اأَلُتْدِخك ُ

ِِيُف اْلَخِ رُي  . ذاتُ علمُعلمُ وعامل يف لِفُ و ف يفيلِ( اللَّ

 تعاىلحلق أفعال ا ىجمرن أ إىلوصِِِِِِِِِِِِِِل يريد أن يتيرمحُ اهلل السِِِِِِِِِِِِِِيد ولعل 

ْ آيات ميومة ذلك ليسِِِِِِت اتامة وما جاَ من دأعل   وإشِِِِِِكالنا دائمًا او ِِِِِِائم

ناك مُال ذكر يف   ي ن اعض املواخد ف م وا( ًراَفاْلُمَداَِّراِت َأمْ  ) تعاىل ك ولُ  

ِِااد عل  اذا املعن  ف الروايات عُ الت   م يف الناخ  ندما أل   اخلليلعشِِِِِِِِ

املنجنيق يف   اخلليلوضِِع عندما ف ، جربئيل يف اهلواَ وقد وضِِع يف املنجنيق

   ُ اراايم ال لك إل     ف ال: يا إ   ،  يف اهلواَ الت   معُ جربئيل   يف الناخ   وقذف ا

 فدفع ، خب العاملن فنعم ىلإوأما ،  أما إليك فال  ؟ ف ال إاراايم مْ حاجة
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 ، اهلل إىلأجلأت ظهري  ، ُ إال اهلل  مد خ ِِول اهللإلعليُ " ال مكتوب  َامتًاإليُ 

ِِندت أمري  ِِت أمري،  اهلل إىلأ ِِ  الناخ كوط  اردًا ىلإاهلل " فأوح  اهلل  إىل وفوضِِ

ِِالمًا فاملدارات  تأت  عرب املالئكة عاىلتيعلم أنَّ أوامر اهلل  إاراايم ف (1)( و ِِِِِِِ

 اوا ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتهمن جتري األموخ أومع ذلك ال يرضِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  ا أمرا واو موحد

ِِرن تأويريداا ِِائم اىلتع همْ عند ةأت  م اشِِِِِِ يفهم مْ  اماذا ،  دون و ِِِِِِ

يف  ل رآن الكريم طالق آلي اإمع وجود  صِِوصًِِاانا َ الع ل ال مسِِرح لُو الرواية

 ت يان ال دخة .

ْْ َت) تعاىلوأما قولُ  ُِ َتْ ِديال  ِجَدَفَل ْْ َت ِلُسنَِّت اللَّ ِِْويالُِ ِجَد ِلُسنَِّت اللَّ َوَل  (43)غافر:(َت

 . أن يُ تُسيد الِ اط ائ  الذي يروم الالعموم ال يدلل عل  ف

و ِِِِِِِائم يف ا  ووترزق ،  ومتيت  تِيف ، أنَّ املالئكة تدار أمر اخللق 

  غري مسِِِِت لل عاهلل كما أنَّ ال لم فا الفيض اإلهل  غري أنَّ الفاعل احل ي   او

،  للكتااة   الفاعلا اإلطسِِِِِِانذات ن أال إ،  ذلكك واليد فاعل للكتااة،  للكتااة

،  لإلطسِِِان الكتااة التامة يفاهليمنة وإلطسِِِان االيد وال لم و ِِِائم لتل   قدخة و

ُُ ِااْلَ ْوِل َوُامَيسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْ   ُ ال  ٌد ُمْكَرُموَنَاْل ِعَ ا) تعاىلقولُ  وهلذا جاَ َأْمِرِه ِا وَط

ِِت الل هلم يف ذلك د األمريفعلون طهم أأي  (27-26)األط ياَ:(َيْعَمل ُوَن  تعاىلاهلل وون ا ِِِ

هم اهلل  ل  إذا الئكة وكذلك غري امل.  لُ تأثري كانا مل  لب ال دخة مْ امللك لو 

ِِتِيع أن يفعل لْ فال دخة  تعاىل ِِيسِِ ِِت اللخة حد ميتلك ال دأال و يئًاشِِ   ااال ِِ

ايده ملكوت  تعاىل اهللن أاو  لفعل الراوا ة اوح ي  ب قاعدة عامةلاذا املِو

ِِ َ قدير  ِِ َ واو عل  كل شِِِ ِِب الفعل إذا و،  كل شِِِ فذلك  تعاىله غري إىلطسِِِ

ِِت الاًل مْيرزق امللك  نأومْ اعت د  تعاىلذطُ إعْ ين ئ  فهو  تعاىلُ ذطإدون  ا ِِ

ال ا ِِت الل ور اأذطُ ميد اهلل وامللك يدار األعت د أن األمر ااما مْ أ و.  ماِِرك 
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 لكوطُعن الف ر و امللك اذلك أن ،  لتوحيدعن ا إىليف التداري ف د وصِِِِل  لُ

أن حيرك  ملا ا ِِِِتِاععِاه أ تعاىللوال أنَّ اهلل و ال ااهللإ ود ممكْ ال شِِِِيئية لُوج

 . تعاىلْ اهلل م مْ قدخات ُما لديمجيع و  اكنًا

 

 ول إهل  ي املتو ِِِِلف،  ُااجبمْ اهلل طِلب أن او   تو ِِِِل ااملعصِِِِومال

ِِل إُ اجباو  تُحبرم ِِب الفعل ذا إ و،  ليكأتو ِ ِِت الل و أ طيب إىلطسِ إمام دون ا ِ

يراد   ملعصِِوما إىلالفعل  إ ِِنادعْ  شِِكال يف ذلك وما وخد يف اذا الاِِأنإفال 

يده ملكوت ليس اولكنُ ،  يَنينا لر ِِِِِِِِِول جائز ألنَّ ااو اذا املعن  الذي اُ 

د أن ال إلُ إاّل اهلل أشِِِِه -التاِِِِهد يف و عاىلتاو ع د مْ ع اد اهلل ال ،  كل شِِِِ َ

 ُ ِِول ِِهد أن  مدًا ع ده وخ ِِِِِ أن ا والِلب منُ لع وديتُ ظهاخإ - وأشِِِِِ

مر ايِِد ن األأن يفتح املِِدينِِة مع  أائِِده مْ قِِأو  اجليش مْ نِِا كِِالِلِِب يَني

لكنُ  ، ةخت ة وجودي طعم للر ِِول.  جليش اأو  وليس ايد قائد اجليشاألمري 

ِِيئا ِِت الال ال األ ال ميلك شِِِِ ِِنادن اإلأ غري،  تعاىلكلُ هلل  مرا ِِِِ  إليُ   ِِِِ

ِِِيح اُاُم َأْن َأْغَنال َ ُموا ِإَوَما َط) تعاىل ُلويم قر احلككوقد جاَ يف آي الذ،  صِِِِِِِِ

ُِ ِِِِْل ْْ َفضِِ ُُ ِم ُُ َوَخ ُِِِِِول ُ ،  ُ ع د مْ ع اد اهللطأمع الر ِِِِِول يَين كيف ف (٤٧)التواة:(اللَّ

 ئيرب  يف عيسِِِِِِ  األمرواكذا  ( ِِِِِِألت فا ِِِِِِأل اهللإذا قولُ ) عنُجاَ و

 ل االتصِِرف يف ق ال ولكنُ ال يسِِت،  ت ة وجوديةخاهلل ولُ  اإذناألكمُ واألارص 

 .    تعاىلاهلل 

ِِح عْ ح ي ة جال رآ نإذ ِِائم يف  ا  أنَّ املالئكةد اامة ن الكريم يفصِِ و ِِ

ِِأة املاديةعامل  ، يف عوامل اخللق املختلفة،  التداري يف  ااوعامل ما اعد ، الناِِِِِِِِِِِِ

فردة مْ كل مف،  ذلك مْ أموخ ىلإال يامة واحلاِِِِِِِِِِِِِر وال عث واحلسِِِِِِِِِِِِِاب وما 
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ِِِة م ِِائممفردات الكون ترت م اتداري إهل  اوا ِ ِِِةو،  ْ الو ِ قوة َفية  الوا ِ

أي  ، ليُ عْ طريق إَ اخ الوح    مْ الَيب الذي طتعرف ع   وا   غري مدخكة   

،  عل  مفردات الكون تهااخلفية وايمن ىال و ا عْ اذهياَ والر ِِِل خيربوطناألط 

ْ إجزَ مْ اخلفية   ىال وا واإلميان   ااملالئكة ال     طُ إن أأي ،  ميان املمؤم مل يمؤمْ 

َْ ا) تعاىلقال ،  يكون ممؤمنًا ُِ َواْلُممْؤِمُنليُ إ لرَّ ُِِِِوُل ِاَما أ ُْطِزَلآَم ْْ َخاِّ َْ ِم وَن ك ُلٌّ آَم

ُِ َو ُِ َوك ُُتِ  ُِ َوَمَلاِئَكِت ُِ ِااللَّ َْال ُخ ُِِِِِل ُِ َوَقال ُوا  َِِِِ ُطَفرُِّق َاْي ْْ ُخ ُِِِِِل ِمْعَنا َوَأَطْعَنا َأَحٍد ِم

او إلميان ااملالئكة أنَّ اامفصِِِة  اآلية و (٨٢٣)ال  رة:(رُيغ ُْفَراَطَك َخاََّنا َوِإَلْيَك اْلَمصِِِ

ِِان أطكر إذا و ، تعاىلاإلميان ااهلل و ، اإلميان االر ِِِِِِِِلوكاإلميان االكتب  اإلطسِِِِِِ

وان  تعاىلم اينُ املالئكة و ائ  يصدق اأن  نأفعل  املمؤمْ ،  ذلك مل يكْ ممؤمنًا

ًَ وعودًا ِِياَ اد ِِ اب ل مبعن  أطهم،  األشِِِ ِِ اب اأ ِِِ عامل ملادية يف لِوادث فوق األ ِِِ

 ، ثري املاَ يف الن اتتأيدخك  فهوألشِِِِياَ حسًِِِِا تأثري ايدخك اإلطسِِِِان و.   اِِِِهودلا

ِِمس في و ِِعة الاِِ ًِِا ُأشِِ ِِِة ال مرتأثري حرو أيضِِ ال  نُلك،  كيت املد واجلزخ اوا ِِ

املمؤمْ يف كمالُ  خت اَا طعم يرى.  للممؤمْ  إلميانايف تكامل  دخك تأثري املالئكةي

ِِرلكنُ  تمؤيد ،  جمردةل ا ملالئكة وجودات غري ماديةنَّ األ ال يدخك ذلك اال صِِِِِِِِِِِِ

،  لة التميم  األ يدي حنظ جاَ يف خواية،  لسوي ا السراط يف  املمؤمْ مادام  ائراً 

ن كما تكوطون لو كنتم تكوطو،  يا حنظلة قال: النيب صِِِِِِِِِِِِِِل  اهلل عليُ وآلُ أن

ِِكم  ِِافِتكم املالئكة عل  فرشِِِِِِ  أنديث .ويظهر مْ احل يف طرقكمو أ عندي لصِِِِِِ

ل كما تصوخ  ااألط ياَ والر  ال خيت  تأييد املالئكة عام يامل مجيع املمؤمنن و 

ِِ،  اعض ِِرتك معهم غريام طعم اناك وح  َاص لألط ياَ والر ِِِِِِِِ يُ فل ال ياِِِِِِِِ

  (٤ :)ال ص (أ ُمِّ ُموَ    إىل َوَأْوَحْيَنا) تعاىلال قواناك وح  عام يامل مجيع املمؤمنن  

ََّل َلَها َاِإَلَفَأْخ َِِْلَنا ) تعاىلوقال  ِْ َقاَلْت ِإطِّ اًَِِرا  َِِِوي ا ْيَها ُخوَحَنا َفَتَم   َأُعوُذ ِاالرَّْحَم

 (  19-17مريم: ) (َاَب َلِك غ َُلاًما َزِكي اَما َأَطا َخ ُِِِِوُل َخاِِّك ِلَأِمْنَك ِإْن ك ُْنَت َتِ ي ا  َقاَل ِإطَّ
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ِِِتوقد  ِِدي ة ن املالئكة حتأالروايات ا أفصِِِِِِِ اكالم   الزاراَدثت مع الصِِِِِِِ

م مو ِِِِِِ  طعم قد ي ال إن أ.  ( مةمصِِِِِِِف فاط) كُري مجع يف كتاب يسِِِِِِم 

ِِدي ة الزاراَ  ِِل أالكمال دخجة ال يتاح لَريام  الَوا مْومريم والصِِ ليها إن يصِِ

َّإأوح  وهلِِذا  دللِِت الئكِِة يس كِِذلِِك فِِإن تِِأييِِد املمؤمْ اِِاملمر للكْ األ،  ليه

ِِان اال غري .  دمة ذكرت ذلك والرواية املت عليُ خوايات متعددة  انِو إلطسِِِِِِِِِِِِ

ِِان يَاير املعن  الذي يمؤيد  ِِْل َأِن ا إىل اكَكَخَوَأْوَح   ) تعاىلال قاإلطسِِِ تَِّخِذي النَّ

َْ الاََّج َْ اْلِجَ اِل ُاُيوًتا َوِم  .(ِر َوِممَّا َيْعِرُشوَنِم

ة اها وا   ئكة ت وم اأعماهلا املوكل        الذكر احلكيم أن املال  ويظهر مْ آي

 (1فات:)الصِِا(صَِِّافَّاِت صَِِف اَوال)تعاىلدة هلل قال سِِ يح والت ديس والع ايف حالة مْ الت

ِِِفافهاحال  أطها أي ِِجود  اهلااأعم  ومت اصِ ،  تعاىلع ادة لُ و خكوعويف حال  ِ

أعمِِال وكِِل مْ ميتلِِك ال ِِدخة ي وم اِِ   الك رية مْ اهلل تلِِك ال ِِدخة مت ألطهِِا

ِِد  ك رية  ِِدة يف آن واحِ ِِال ومتعِ ِِقِ ُِ َق ِِِْلَ  )اىلتعِ َِِك اِِِِ  َأْن َيْرتَِِِدَّ ِإَليَِِِْك  َأطَِِِا آِتيِ

إذا اإلطسان و رش ال يس ااملالئكة ن آصف جاَ اعأمْ الواضح و،  (41)النمل:(َطْرف َُك

ِِفة صَِِِِِّوقد أ عض ال وى اخلفيةمتكْ مْ اهليمنة عل  ا اخت   معنويًا ل الفال ِِِ

تكون قادخة عل   ملتتكاإذا  هاطَّمبعن  أ ()النفس يف وحدتها كل ال وى أنقاعدة 

 . أن ت وم اأعمال متعددة يف آن واحد

 

ِِهم فللمالئكة م امات متفاوتة يف الرت ة   ِِهم اآلأ عضِِِِِ َر عظم مْ اعضِِِِِ

ِتْلَك ) تعاىلقال   الر ِِِِِِِِِلكام و( ُُ َمَ اٌم مَّْعل ُوٌمَلال َوَما ِمنَّا ِإ ) تعاىلقال 

ْْ َكلََّم اللَّالرك ُُِِِِِِِِل َفضَِِِِِِِِّْلَنا َاْعضَُِِِِِِِِهْم َعَل  اَ  ن مبعن  أ.  (253)ال  رة:(ُُْعٍض ِمْنُهْم َم

ِِهم لُ ايمنة وإطاعة تُل أوامر واعضِِِِِِِِهم مي ت لُ أعوان كُرملك املوف اعضِِِِِِ
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 تعاىليصِِِال أمر اهلل إ يفوالتااع املت وع  ناو ِِِم تن اناك أأي ،  َراعضِِِهم اآل

يع التأثري مجو طُ ا  ض خوح مْ األخواحاعض أعوا كتو ِِِِم ملك املوت يف أمر 

ال دخات اخلاخقة وريه اطتف  تأث دخة مْ أي ش َ   لب ال إذا و تعاىلاهلل  إىليرجع 

ال ميلكون و تعاىل ُمن منا ا إ  ملو ِِِِ  وعيسِِِِ  وطوح وإاراايمكاطت اليت 

 .ا ت الاًلتلك ال دخات 

ِِت الل نإذ   الف عْ كل شِِِِِِ َ مْ كل جهة التوحيد ال رآط  ينف  اال ِِِِ

َُوَن ِإ) ىلتعاقال  ااال ِِت اللمؤثر ي مامإوال طيب وال خ ِِول  والملك  َأن  الَوَما َتاَِِا

ُُ ََ اللََّ َُ َكاَن َيَاا  .  (31اآلية  -اإلطسان ((  َعِليًما َحِكيًماِإنََّ اللََّ

 

     قولُ تعاىل  

 

تالش  وجوده ذا إَصوصًا ،  اعد موتُ أن حيار مرة أَرىاإلطسان  يست عد

  أصِِِِ ح عظامًا  رةفايكلُ   امنِو األولية عناصِِِِراا إىلوعادت جُتُ ،  املادي

واذا اال ِِِِِت عاد ،  يًاح  اذه احلالة أن يرجعيسِِِِِت عد يفطُ إف،  قري ة مْ التفتت

َُالَوضَ ) تعاىل قال،  لكريمان آيف ال ر موخد مْأكُر  يف وخد ُُ   َوَطَرَب َلَنا َم ََْلَ  ِسَ  

ِِْ  اْلِعَظاَم َوِاَ  َخ ْْ ُي ِِْييَها الَِّذي ِميٌمَقاَل َم ََِِِأَاا َأوََّل َمرٍَّة َو ق ُْل ُي ََْلٍق َأْطاِِِ ُاَو ِاك ُلِّ 

 .  (79-78)يس:(َعِليٌم

َِِِِرٌةإذا  اًما طََِّخَرًة َقال ُوا ِتْلَكَأِئَذا ك ُنََّا ِعَظ)  تعاىلوقال  ََا ِ يرت م و (َكرٌََّة 

ِِوخنا هااملوقف    وطفخة لإلحياَ،  تةخة لإلماطف،  طفختان هناكف،  االنف  يف الصِِ

اناك قول و ت يان للنفختن (اِدَفة َُتْتَ ُعَها الرَّ لرَّاِجَفة َُيْوَم َتْرُجُف ا): تعاىلوقولُ ، 

وأما الرادفة فه   ، دك وتنسِِِِِِِِف اجل الندما ُتع  أنَّ الراجفة ا  األخضآَر او 

ِِماوات  ِِ  السِِِِِِ ثم يت عُ  والأ  ينمِيف األخض  ام الكوط النظ نأ  عنمب،  تالشِِِِِِ

https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=76_30
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=76_30
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تالشِِِِ  الُاط  او ولنفختن ات يان ألول او معنيان اعندطا ف،  السِِِِماواتتالشِِِِ  

 .اعد النفختن  النظام الكوط 

 

     قولُ تعاىل     

وهلذا املوت  أطكروا وجود حياة أَرى اعد ، أكُر اخللق الذيْ أطكروا املعاد

اهلل و -ااالطكسِِاخ ذاول م رون - ْ االطكسِِاخوحالة م،  يصِِااون حبالة مْ الذاول

صِااون اهذه  ال يامة ية صِ عر إىلاِرام  عندما ي عث املوت  مْ ال  وخ وحي تعاىل

َِاِفَأِإ)قائلن ويتعج ون ،  احلالة عد لنا كرة أَرى اأأي  ( َرِةطَّا َلَمْرُدوُدوَن ِف  اْل

أن ذ إ،  ب الكُريمْ التعج ا ِِِتفهام فيُاو و أن تالشِِِت عظامنا وأصِِِ ِنا خميمًا

احلاِِر ك َاخقة تصِِِ ها قدخاتو،  ادث طادخاليت حتمْ األموخ  يتعجباإلطسِِان 

وفيها ظهوخ ،  اولذالتوجب  تحاال  هف،  خوال عث مْ ال  و،  والناِِِِِِِِِر واإلحياَ

قدخة اهلل ندما يدخك طُ عإفذلك  يسِِت عدإلطسِِان ا ولكونيف إاداع ال دخة اإلهلية 

.     كل شِِِِِِِ َ قديرعل تعاىلقْ أنَّ اهلل يويزول ا ِِِِِِِت عاده والالمتنااية  تعاىل

ا طه او أ هلا َر اك وجُ آ وان ،  جهن يف فهم اآلية وحد ال أاو  أوخدطاه واملعن  الذي  

ِِتفهام للكفاخ يف الدطيا مبعن   ِِت عدن غري املمؤمْ أا ِِِِِِِِِِِِِ  اعد املوت دتُعو يسِِِِِِِِِِِِِ

ََا ِِِِإذا ِتْلَك ) ( نََّا ِعَظاًما طََِّخَرًةَأِئَذا ك ُ أ) ا ولُ ِِِاَرا يسِِِتفهم و أي  ( َرٌةَكرٌََّة 

ِِران يأالوا ققيل هلم طعم إذا ف !؟ خجعةال لنا  ِِياق اآلياتو ، خجعة فيها َسِِِِ ِِِِ  

ِِ  األخض  ا :اموتأثرييْ متتااعن  وجود طفختن ما ت دم مْ يت ن منُ تالشِِِِِِِِِِ

  . ضِراب ال لوب عند ال عثوتهاوي النظام الكوط  ثم حصول حالة مْ ا

ََاشِِِِِعَ  ق ُل ُوٌب َيْوَمِئٍذ َوقولُ تعاىل )و يف  مبعن  مضِِِِِراة ( ٌةاِجَفٌة َأْاصَِِِِاُخَاا 

ِِف  تعاىللكْ اهلل  بل للاِِِوع فاخل( ََاشَِِِِعٌة َأْاصَِِِاُخَاا)ما قولُ أ حالة ذاول يصِ

 اإلاصاخ ثره عل  أ ن َاوع ال لب يظهر أراد اُ ولعل امل األاصاخ اأطها َاشعة   انا 
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 طكسِِِِاخالوا لذاولمْ ايف حالة  عن  أطُمب دموع احلسِِِِرة والندامةالكافر  فيذخف

ِِوع الظاار عل  ا يَّ تع رييْ يدلالن عل  كال الو،  ُينيعذات عل  ا واالواخلاِِِ

لُ  مبالئكتُ وكت ُ وخ  و تعاىلااهلل  يمؤمنوا لذيْ ملل االطكساخ وحالة االضِراب  

.  وي ينًا اثلة أمامهم يعياِِِِِِِِِِِِِِوطها وجداطًاتكون احل ي ة معندما  واليوم اآلَر

عده ثم عاشُِِِِ ا ِِِِت وااِِِِ َ اإلطسِِِِان ب ذَّكإذا وشِِِِ يُ اذا حيصِِِِل يف الدطيا ف 

 واالطكساخ. اولذحبالة مْ اليصاب  طُإفوجداطًا 

 

     قولُ تعاىل  

احلافرة تع ري و،  رىطاأة أَ إىل الرجوع امهاأ مْلُ معان الرد يف احلافرة 

ِِأة ثاطية ِِ َ و احلافرةللَة يف او،  آَر عْ وجود طاِِِِِِِِِِِ طا َأأي ،   تدأهمأول الاِِِِِِِِِِِ

،  احلِِالِِة األَرى  إىلرجوع الاو تع ري عْ و ، مِِا كنِِا عليُِِ أوال   إىلملردودون 

ويراد اُ ،  إلطكاخواال ِِِِِِِتفهام ل ،  ُ أواًلأَطا ملردودون عل  ما كنا عليوَالصِِِِِِِتُ  

لتعجب أي وقد يكون اال ِِِِِِِتفهام ليتِ ق  ال ميكْ أن اعيد ُطوأا ِِِِِِِت عاد ذلك 

 طوا عليُ أواًل.ما كا إىل العظامت مَّاعد أن ُخ يرجعونيتعج ون كيف طهم أ

 إذن اال تَراب واإلطكاخ طاجتان عْ:

 .ملادي الرام ااحلال اليت كان عليها اجلسم ا (1
أن  ُ يسِِِِتع دألط،  ل  كل شِِِِ َ قديرطاتج عْ عدم املعرفة اأنَّ اهلل ع أو (2

 خمِِت حيي  العظِِام النخرة اليتن أ حِِد إىل تعِِاىلتكون قِِدخة اهلل 

اطت ام لتأكيد اال ِِِِِِِت عاد فلو كال ِِِِِِِتفهاولذلك تكراخ ،  وتالشِِِِِِِت

 جزاَااأ ر العظام وتفتت  احلياة اعد املوت مسِِِِِِت عدة فه  مع فرض

لُ ليس إلطسِِِِِان اع يدتهم أنَّ ويف ،  عادهم ينكرون املف،  أشِِِِِد ا ِِِِِت عادًا

ِِيئًا آ وعندماحياة أَرى  ِِت عاد و َر دااًليرون شِِِِ ِِ  عل  اال ِِِِ او تالشِِِِ
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ن أن طهم يروأأي   ِِِِِِِِِِِِِِِِت عادامفاطهم يمؤكدون اُ ااإلطسِِِِِِِِِِِِِِِِان عظام 

 تفتت العظام وتالشيها . وا اال ت عاد لُ أ اس ي وم عليُ
 

 إىلوصِِل  لعظم ينخر  رًا مبعن  تفتت وي ال  ر اوالتفتت  او ال الَ 

 .   قريب التالش 

ََا َِِِِرٌةذا إِتْلَك َقال ُوا ) قوهلممعن  و  ناخلسِِِرا إىليمؤدي  ن الرجوعأ (َكرٌَّة 

تُ ْ اإلميان فكرَّع طاحلًا وجتردمْ كان أما  ، وعمل صِِِِِِاحلًا الفوز ملْ آمْألنَّ 

 .  اخلسران  إىل اأنَّ خجوعهم ال يمؤدي إاّل مهإَ اخ من واو،  وخجوعُ كرة َا رة

ِِرةالرا    ال املتصِِِِِِف واو ح إىل يرجع اليها ال ال جعة وعد الكرة َا ِِِِ

ِِاحلات  مْجع اكان الرإذا ما أ ، الراجع ِوا  هلم ف)الذيْ آمنوا وعملوا الصِِِِِِِِ

كرة  ُجعكتب عل  طفسُِِِِِِِِ أن يرواخللق  َلق تعاىلن اهلل إ .( وحسِِِِِِِِْ مئاب

 . تعاىلعدلُ لحيا ب الناس عل  أعماهلم أَرى و

 

     قولُ تعاىل   

عرصِِِِِِِة  إىلالرجعة  نوأاهلل  إىلة العودة مسِِِِِِِألعل  اآلية امل اخكة تمؤكد 

 إىلة ثم يعود اخللق طفخة واحد أي،  ةجرة واحدز فه ،  ال يامة يف غاية السهولة

 مستِيل. اهلل إىلاخللق  ن خجوعأكما تصوخ الكفاخ ا وليس،   ددمكان 

 أنَّ العودة إىل اإلطسانلفات طظر إَ مْ تع ري فيُ ش  واو( )زجرةِِِِِِِِِِِِعرب او

كري املعاد ال ي  ل أن مْ منالكُري عل ذلك لكون ول ااعت اخ ما يراف ها زجرفيها 

اِِذا  إىليُِِ إميِِاَة تع ري فوالقهري أت  انِو يِِلكْ األمر ولو َل  وط عُِِ  يعود

ِِه طهمأي أ،  املعن  يف  تعاىلارة هلل م إخادة يف ق ال اإلخادة ال اال ميلكون ألطفسِِِِِِِِِِِ
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َرة ام النفتاِِِِِِرع تلك العظا،  ل يامةاا   ِِِِِِاحة حدة عرصِِِِِِة وا إىلإخجاعهم 

 الِ يعية.لتها حا إىللعودة يف الرجوع أطها غري قاالة ل الكفاخ اليت تصوخ

 

وزجرة  ، اها النفخة الُاطية للصِِِِِِِوخ ويراد،  مبعن  الصِِِِِِِيِة يف شِِِِِِِدة 

 تعِِاىلاهلل  أكُر مْ إاالغ واحِِد مْ عنِِد  ىلإال حيتِِاج  مرن األأمبعن  واحِِدة 

ِِالنف  قالا  و،  لساا ةاألوصاف ااتصفوا المالئكة الذيْ ل َوُطِفَ  ِف  ) تعاىل كِ

ْْ ِف  السََِِِِِّماَوا  ْْ ِف  اْلَأْخِض ِإالصِِِِِكوِخ َفصَِِِِِِعَق َم ُُ ُثمَّ ُطِف الِت َوَم ََ اللَّ ْْ شَِِِِِا ُِ َم َ  ِفي

ََْرى َف   (68)الزمر:(وَنُاْم ِقَياٌم َيْنظ ُُرإذا أ ُ

وام   سِِِِم مْ اخللق ال يصِِِِاب االصِِِِعق   قامل اخكة وجود  اآلية يت ن مْ و

ام مصِِِِِِِِاديق و،  تعاىلاهلل  ىلإهم أكرم وأقرب اخللق ف   النيب وأال ايتُ

َت َأْم َأ َِِِِِِِِِْتْكَ رْ ) عاىلتهم امل صِِِِِِِِِودون يف قولُ  أط (1)د جاَ ذلك يف خواية وقاآلية 

َْ اْلَعاِلَن  أمهلل اا تكربت عْ طاعة  ل ا مْ السجود ما منعك أي  (75)ص:(ك ُْنَت ِم

يف فهم   ل  مدآوام  مد و مل ياِِملهم السِِجود آلدم كنت مْ الذيْ 

ِِوخ النف ا ون صِِِِِِِِِِعخت ة ال ي ام يف خت تهم و،  اِِِِِِِِِِملهم اإلماتةتال و ، يف الصِِِِِِِِ

ِِ  ال اال أن الإ،  مل يمؤمروا االسِِِِِِجود الوجودية ِِي  َروجهم االتخصِِِِ تخصِِِِ

 .  لكوطهم املسجود هلم ح ي ة

 

ب النوم عْ ألخض ال يامة الساارة لذاا  وقيل،  مْ السهر واو األخق   

ملاِ ة والعنت مْ  مْ اهم يف حالة ف،  ةالعيون ملا يصِاب اُ اخللق مْ أاوال مرع  

مْ اخلوف   ا فيهاولعلُ مل،  لصِِِراَا عل يضِِا أ تِلق السِِاارة و ال يامة أاوال

 . األمْواطعدام 
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ُُ ِااْلَواِد اَتاَك َحِديُث ُموَ   ِإْذ َطَاْل َأ)اآليات امل اخكة تتِدث  ْلُمَ دَِّس اَداُه َخاك

ُُ طَ   َك َزكَّ  َوَأْاِدَيَك إىل َخاِّ    ََ  َف  ُْل َاْل َلَك إىل َأْن تَ    ط ًُوى اْذَاْب إىل ِفْرَعْوَن ِإطَّ

َِاََِِِِر َفَنادَ َفَكذََّب َوَعصَِِِِ   ُثمَّ َأْدى  َفَتْخاَِِِِ  َفَأَخاُه اْلآَيَة اْلك ُْ َر عْ  (ىَاَر َيسَِِِِْع   َف

  ِِ ِِة مو ِ ِِتك اخ وفرعون ميُمْ كون ،  وفرعون  قصِ ،  العلول الَِيان واال ِ

،  ملسِِت يموالسِِري عل  الصِِراط ا عاىلتاهلداية والع ودية هلل  جيسِِد  ومو ِِ 

اناك مْ ،  ل يامةا يوم إىلذ ادَ ال اِِِِِِِِِرية منهلما امتداد طويل فَِان واما 

تلف الَِاة وخي،  ى عل  اآلَريْيسِِِِري يف طريق احلق واناك مْ يتجرب ويتعد

  وفرعون ت ن قصِِِِِِِة مو ِِِِِِِو،  ت اليت لديهمواإلمكاطيا،  يف طَياطهم وجربوتهم

مْ  اطيات الك ريةإطسِِِِِِِان تتوافر لديُ اإلمكهناك ف،  األمنوذج األعل  يف الَِيان

َطادَ )تعاىل قال   والُرواتامللك   َقا   َو  ُِ ِم َيا َقْوِم َأَلْيَس ِل  مُ ى ِفْرَعْوُن ِف  َقْو ْلك ُ  َل 

ِِْت  َأَفِمْصَر َوَاِذِه اْلَأْطَهاُخ َتْجِري ِم     (51)الزَرف:(وَنُتْ ِصُرال ْْ َت

اهلند ِِِِِِِِِة  تحيث وجد كاطيات العلميةاإلمذلك فهناك  إىلوااإلضِِِِِِِِِافة 

ِِهد اذ،  املت دمة املعماخية ت دم يف علم األارامات وكذلك ال لك اناَكما ياِِ

حيث مل يسِِِِِِتِع  ، لذلك أمنوذج وا ( اَاألجسِِِِِِاد )املوميوحتنيم ،  الكيمياَ

إلمكاطيات  خرت  ن كل تلك اأغري  هلا لميةالع الافرة ن يفك أالعلم احلديث 

 . ريْالتعدي عل  ح وق اآلَو،  الَِيانيف 

ِِح  يف إقامة ك ر ذلن يسِِِِِِِخَّأات ميكْ ن مْ ايده امللك وال دخأمْ الواضِِِِِ

وقد ،  يذمأو  ِمدُيرة يف الظلم والَِيان فسخَّ ُمن جيعل قدخاتُ أوميكنُ ،  العدل

خوي عْ  ،  ِِِِِِاخوا االعدللذيْ مْ احلكام الكوطُ عل  كسِِِِِِرى  النيب ثن  أ

ِِاد (1) ادل أطوشِِِِِِريوان()ولدت يف زمْ امللك العطُ قال أ خ ِِِِِِول اهلل  وقد أشِِِِ
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ا ِِ ِِة  ملك النجاشِِ ِِافُ احل اِِ ويسِِِِري لك اناك مْ مي إذن،  العدلاالتصِِ

ِِافاالعدل  ِِلِتُ  إناس حت  ومْ يظلم الواناك  واإلطصِِِِِِ دودة ن كاطت  ِِِِِِ

ُ  كمْ  ولعل ،  يَِ ف جااًا عريضاً  يرزقأو  يتسلم منص ًا خفيعًا ويظلم مْ حتت

ِِعة يف ال أمُلةمْ أخوع  ِِلِان ملك العدل مع السِِ ِِليمانسِِ حيث   داود و ِِ

  يف منتهكان لكنُ   ًا لسِِِِِليماناإلمكاطيات الك رية َصِِِِِوصِِِِِ اهلم تتوافر

.  الكريم  ال رآن الذي حتدث عنُ،  ال رطن ذي لككذ و،  التواضع واال ت امة  

،  يَِ ن أددة يسِِِِِِِِِِِِتَين يف جهة  أو  ُ املاليتوافر لدي ملْاألغل ية ن كان إ و

ََ َلاإلطسِِِِِِِِان ِإنَّ ال َك) تعاىلقال  ِْ َِِِْتَأْن َخآُه  َي َّ (7-6)العلق: (ََْن ا ِِِِِ ل فرعون وقد م

ك ُُم َأَطا َخاكَفَ اَل )نُع حاكيًا تعاىلقال  ألعل دع  أطُ اإللُ ااحيث الَِيان طهاية 

ِِان  و،  (24)النازعات:(اْلَأْعَل  وه للهداية وما ما يدعتوافر لديُ يا عندماِ يعتُ اإلطسِِِِ

ِإطَّا ) تعاىلال ق ال االيتانحداما ألن لُ أقد خيتاخ  والَِيانيدعوه للضِِِِِِِِِِِِالل 

 و قاالية اهلدايةأي جلعنا لُ  (11ال لد:)(َوِإمَّا َكف ُوًخا اِكًراشَِِِِِِِِ ِإمَّا َاَدْيَناُه السَِِِِِِِِِّ يَل

الِرق  مْ أفضِِلو.  عدي عل  اآلَريْ قاالية التمرد والَِيان واال ِِتعالَ والت

املروطة واحلكمة و نالضِِال إىل إيصِِال احلق يفاأل ِِلوب اجلميل للهداية املوج ة 

ِِال مليل  عض املن هات الوجداطية املوج ةا وإثاخة،  ربااناالل يلتدلمع ا  إىلالضِِِِِِ

  ذاتُيفاإلطسِِِِِِِِِِان ليت يتصِِِِِِِِِِف اها االصِِِِِِِِِِفات اجلميلة الِي ة  اخلري كذكر

 .اآلَرةامل ع إىل مْ اذه الداخطت ال واالمسألة املعاد عل  والتن يُ 

إلطسِِِِِِِِِِِان الَِيان ا دود كأن يَِ  او الَِيان مْ اآَر واناك منم 

طيِِا ق ِِل يِِان وكيف حِِل اُِِ العِِذاب يف الِِد األعظم للَِ األمنوذجذكر لُِِ إذا فِِ

  مو ِِِِ  وفرعونرب َال رآن علينا  ق وقد د الرشِِِِ إىلقد يرعوي ويعود  اآلَرة

 .ون مْ فرع يَِ  ادخجة أقل ْممع األمُل التعامل  إىلشدطا ريل
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     قولُ تعاىل   

أطزل عليُ و ط يًا تعاىلعلُ اهلل ج،  مْ مديْثناَ خجوعُ أ  ن مو ِِِِِِِِِ إ   

وادي لل طوى ا ِِِِِِم (16)النازعات:(ىوُُ ِااْلَواِد اْلُمَ دَِّس ط ُاكِإْذ َطاَداُه َخ) تعاىلقال  الوح 

املنازل طوى   أنَّ مو ِِِِِِ  إىلل او إشِِِِِِاخة وقيطوى  يف اذا أحد االحتماالتو

ُ  االتكاملية املعنوية اليت اخت ت اه لدخجة يف ال رب مْ تلك ا إىلأوصلتُ   و طفس

  م للوادي.ولكْ األقرب أنَّ طوى ا،  خب العاملن

الدخجة العليا  ىلإفرعون الذي وصِِِل  إىل يذابل اهلل االر ِِِالة كلفُ وقد

ن يدعو أوعل  مْ أخاد ،  نمع فرعو هل ااألدب اإل  وقد تعامل يف الَِيان

 تعاىلقال  اللنو ااملروطة واحلكمة التصِِِِِِافُ اأ ِِِِِِلواُن ي تدي أاهلل  إىلاخللق 

اهلداية  يا فرعون أعرض عليكأي  ( َتَزكَّ َأْن إىلَف  ُْل َاْل َلَك )  مرا لُآ

 .اخة والتزكية الِه إىل يُف َتاخمتس الذيمْ ذلك التلوث وإَراج طفسك 

ِِول وللتكامل وجعلها م دأ  التزكيةل د طرح ال رآن الكريم  اهلل  إىلالوصِِ

ِِان إن تُ فان التلوث مهما الغ يف دخكوأاان أ ِِالاقادخ عل  اإلطسِ ُِِ  طتاِ ،  منُطفسِ

ِِاخ مأو ُِِ ويِهراا مْ األن مسِِِِِِِِِِِِِِ قال هلل ا إىلن يهتدي دطاس أْ يزك  طفسِِِِِِِِِِِِِِ

ِِية مْ اهلل ألطها ن اهلداية توجب اأو (َتْخاَِِِِِِِِ َخاَِّك َف إىلَوَأْاِدَيَك )تعاىل خلاِِِِِِ

ف اهلل ما حيصِِِِِل ملْ عرا   ُ وتسِِِِِتلزم معرفتُ واالتال  اخلضِِِِِوع واخلاِِِِِوع ل 

َْ ُاْم ِف  صََِِِِِِِِِِِِِِِِلاِتِهْم ْد َأْفَلَح اْلُممْؤِمُنوَن الََّق) تعاىلوآمْ اُ يف صِِِِِِِِِِِِِِِِالتُ قال  ِذي

راون م اجلاطب املعنوي يف التِوخن أويتضِِِِِِِِِِِِح مْ ذلك  (2-1)املمؤمنون:(ََاشُِِِِِِِِِِِِِعوَن

ِِي ئا  م دمة تهيو،  التزكيةا ِِان ة أخضِِِِِِِِ ِِول  إىلاإلطسِِِِِِِِ  تعاىلاهلل  ىلإالوصِِِِِِِِ

 أمران: اناكإذن ،  واخلاية منُ

ِِل  تزك   أن مْ  ِِوف يصِِ ِِ  م ن قولأو،  تعاىل اهلل إىل ِِ نَّ إفرعون لو ِِ

 اخلاية. إىلك  تصل  حيتاج أن ت لع عنُلراواية ا ادعاَك
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و  م سِِِِِِِِِِِِِِوخًا ال تكون أنذاتك مبعن   ن تن ع مْأاد  ن التزكية الأ 

ِِتفادة منها قليلةاالن إف كري طااعة مْ ذاتغكاطت إذا أما و،  عليها جمربًا ِِِِِِ   ،

ِِان يرت  مِلب غاية يف األاميةواذا   ن ُقن تأ عن مبم مب دأ االَتياخ لإلطسِِِِِِِِ

 .تزكيتُ لنفسُ واإلطسان ة إخاد َالل مْ اهلداية

 



ِِل واألط ياَ ل أمام الَِيان  نفوي ف،  جمااهة الَِاة اهمْ أام امجارلر ِِِِ

طهم تاخة  أمبعن   فعلاالأو  اال ولما إيان مياخ ِِون الَِالَِاة فلئال يسِِتاِِري  

فال يظهرون  االفعلأو  ( َأَطا َخاكك ُُم اْلَأْعَل)فرعون يفصِون عنُ ويظهروطُ ك ول  

ِِمنا إو ذلك قواًل ِِلف فعاًلُ وطمياخ ِِِِ  الَِاةليذكروا   يأت  األط ياَ والر ِِِِ

َوَأْاِدَيَك   ) تعاىل ُ واو معن  قول طعمُ عليهم   ىلإاطت ااهم   لفتواوي تعاىل ااهلل  

يذكروطهم  ،  عاىلت يدلون اخللق عل  اهلل :  فهم (َخاَِّك َفَتْخاَِِِ  إىل

ِإطََّما )عاىلتَاِِِِِِ  قال  ْ علم وتذكر لتِصِِِِِِل هلم اخلاِِِِِِية فم   واآلالَاالنعم 

 ْْ َُ ِم َُِعَ اِدِه اَيْخاَِِِ  اللَّ جيسِِِدون الر ِِِل األط ياَ و أناو  .  (28)فاطر:( ْلُعَلَما

للن والرفق للتأثري اال يسريون ا  ةالعنجهي وال يت عون األ اليب املروطة واللِف 

ُُال َف  ُو) تعاىل الاهلل اذلك ق أمراموقد ،  عل  الَري َُُقْوال َل أو  َيَتَذكَُّر  َليًِّنا َلَعلَّ

حيب الرفق  إن اهلل عز وجل خفيق)  اإلمام ال اقرعْ خوي  (44)طُ:(َيْخاَِِِِِِِِِِِِِِِِ  

ِِدة تعامل األط ياَ اإذا و (1) (ويعِ  عل  الرفق ما ال يعِ  عل  العنف الاِِِِِِِِِِِِِِِِ

 ساداً وف ضد مْ يعيث يف األخض ف فذلك مْ أجل وضع األموخ يف طصااها والوق   

َِ) تعاىلوقد جاَ اذا يف قولُ  ُِ ُم َُ َعَومٌَّد َخ ُِِِِِِِِِِِِِِِِِوُل اللَّ ُُ َأشِِِِِِِِِِِِِِِِِِدَّا َْ َمَع َل  الَِّذي

يِمع لئال  ل وةلإظهاخ ا   وإمنا ، ًاعنفليسِِِِِِِِِِِت انا الاِِِِِِِِِِِدة و،  (29)الفتح:(اْلك ُفَّاِخ

                                                 

 ٠٢/  ٠٢١وص  ٥/  ٠٠١وص  ٠١/  ٠٢١/  ٢الكايف:  1
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فق ولن خاالرغم مْ وجود و  َ فهمطهم ضِِِِِِِِِعفاأفيهم ويتصِِِِِِِِِوخون األعداَ 

 .األموخ سم حلمنِق خصن يف شدة وعزمية و هملكنومروطة لديهم 

ِِوخ اعض الناس قد  لكْ ،  لة وال وةالرجواللن يتناف  مع الرفق و أنيتصِِِِِِ

الرفق  ي رتن اها ن حيكمها املنِق و الاد أ  اهلل إىلمر ليس كذلك فالدعوة       األ

ِِاما يت  لُ ط ع  اووواللن  حلق وهلذا ترت ت ا لالذعان إىلويمؤدي اُ ن اإلطسِِِِِِِِِِِِِِِ

فصِِِِِِِح عْ ذلك أوقد ،  للناس كافة النتائج الك رية عل  دعوة املصِِِِِِِِف 

ْْ َحْوِلَكِب الْنَت َفظ ا َغِليَظ اْلَ ْلَوَلْو ك ُ) تعاىلالذكر احلكيم قال  )آل (ْطَفضِِِكوا ِم

ِِن لانِق يعتمدان عل  امل اهلل وايان احل ائق إىلفالدعوة  (159عمران: قوة ورصِِِِِِِِِِِِِِِِِ

   واألئمةَ والر ِِِِِِِل  قام اُ األط يا واذا ما اىلتعتأييد مْ عند اهلل الال يان و

 . لرباان ال اطع والدليل الناصعاا وأفعاهلم أقواهلمحيث اقرتطت 

 

ة فرع عْ واِِذه الرمحِِ جلميع ع ِِاده  يريِِد اخلري والرمحِِة  تعِِاىلإن اهلل 

ِِمل الوج تعاىل خمحاطيتُ ريد اخلري ن ال عض ال يأغري ود كلُ اليت تعم وتاِِِِِِِِِِِِِِِ

 والر ِِِلات األط ياَ ودعو.  تن ِع عنُ الرمحةف تعاىلعل  اهلل  ا ِِِتك اخًا لنفسُِِِ

  فق واللن وهلذا ماخ ِِِِِِِوا الر حيمية من ُ ة عْ خمحة احلق الرمحاطية والر

مْ ا ْ ام انِِّ تعِِاىلن اهلل أ مع إقِِامِِة احلجج والرباان وترتِِب عل  ذلِِك

   وإاراايملِوفان  مْ ا تعاىل ناه اهلل    نوحف،  والكرب اليت أملت اهم 

ه وكيدرعون مْ ف تعاىلاهلل  أناه  و ِِِِِِِِِِِِِِِِِ مو،  مْ الناخ تعاىلاهلل  أناه

ِِا مْ جهل أو ِِفويو،  مْ اين إ ِِِِرائيل ةاألكُريناه اهلل أيضِِ ِِ   ناه اهلل أ

جزام اليت ال اطيتهم مبعاعل  ح   وقد اراْ مجيعهم،  إَوتُمْ  تعاىل

ِِتِيع  ا  و (ىاْلك ُْ َرَخاُه اْلآَيَة َفَأ) تعاىلاطيتها قال  ن يذعْ حبأال إاجملتمع يسِِِِِِِِ
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ِِا حي ق اها وويهش اُ عل  غنمُ    مو ِِِِِِِِ عليهايتوكأ  اليت كان العصِِِِِِ

،  َقنديل مضِِِِِ  إىلتِول تفيده عدة مْ اآليات   وكان لُ.  َرى األ ُمآخا

ن يروا اهلل جهرة أاملوت  الذيْ طل وا  َفيسِِِِِِِِِِِِِِِِِتجيب لُ ألحيا تعاىلويدعو اهلل 

ِِاع ة قال  َْ َلَك َحتَّ  َطَرىق ُْلُتْم َيا ُمو َِِِ  َلِإْذ َو ) تعاىلفأَذتهم الصِ َُ  ْْ ُطمْؤِم اللَّ

َََذْتك ُُم الصَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّاِعَ ة ُ َو ْْ َاْعِد َمْوِتك ُْمَأْطُتْم َتنظ ُُروَن ُثمَّ َاَعَجْهَرًة َفَأ َلَعلَّك ُْم  َُْناك ُْم ِم

لمح كاسِِرعة  ثع ان ىلإتتِول اليت  العصِِا  عظم آية لُأن أغري ( َتاِِْك ُُروَن

ِِر ِِ  و عاىلتقدخة اهلل وعل  عظمة لتدلل  ال صِ ِِدق دعوة مو ِ وذلك او ،   صِ

ِِل ِِدقهم يف   ديدن األط ياَ والر ِِِ قوى أعظم معجزة وأو . الربانة عل  صِِِ

ِيع ال اِِِرية مجعاَ ن حيث ال تسِِِتآواو ال ر  ِِِيد اخللقما جاَ اُ اراان 

 مُلُ.مْ حدة اية ون تأت  اآأ

 

 

     قولُ تعاىل  

ترتتب عليُ  لذي ي وم اُ األط ياَ قد الن اجلهد اتوضِِِِِِِِِِح أاآليات الكرمية 

 ُج هتد قأل ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاليب الرائعة واجلميلة فا ، النتائج املرجوة يف اداية الَِاة

ِِلوافهناك ،  اخاةال وا االرفض والعناد والتكذيب  دعوة لا مواجهة ن يفاأ ِِِِِِِِِِِِِِ

 :اإلهلية

 التكذيب  

  . يهاْ أجل ال ضاَ علفاخ مجيع ال وى ما تنوا اخاة  
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حاِِِِِِِد كل و  اطكر دعوة مو ِِِِِِِ ففرعون كال األ ِِِِِِِلوان وقد اختذ 

  اخاتُ.األ اليب 

 

ِِان أنَّ او  مًااا مِل ًا َالقعلماَ األأفاد  ال ين َ   قيُ وتكاملُيف خاإلطسِِِِِِ

ِِمعها  ن يكذبأ ِِعب عليكذَّب وجِد إذا  طُألاالدعوة اليت يسِ ذ إ ُ ق ول احلقصِ

ِ أيريد   يب أ اس للرذائل التكذف،  يُأيرتة ما ن يدلل عل  خأيُ ال اطل ليُ ت ص

ُ ذ إكفرعون تجرب يف طَياطُ اجلاه وال دخة وي ملْ ميتلك َصوصاً     يصعب علي

كما لُ الوحيد ال او اإلدع  أطُ اإللُ هو يف،  طفسُِِِِِِِِِِ كسِِِِِِِِِِائر الناس ىأن ير

ْْ َما َعِلْمال َها اْلَمَوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َأيك ) تعاىلن  قال آال رذكر ذلك عنُ  ُت َلك ُم مِّ

لكْ غريه   َ ملكيزول مبج اعت اخال دخة ا  ن السِِِِِِِِِِلِنة وأخغم ( َغْيِري ٍُِإَل

ِِ  احلالة ا إىلإال الِاغ  ال يلتفت  ِِت  ل ُ ئما خيليت او عليها وينسِِِِِِ   لُ املسِِِِِِ

َََذُه ) وهلذا  ُُ َطَكاَلَفَأ ََِرِة َواأل ُوَل اللَّ  . (  اآل

َاَر ُثمَّ َأْد)ألماتتُ  ع والسِِِِعنُ دااخ اطت ااإلفك اخاة احلق وجمااهتُ وأما 

ما وأ،  يهاق ال عليكون يف حالة إ ِِِ ةدق االدعوصِِِإذا اإلطسِِِان وذلك أن  (َيسَِِِْع 

 .متامًاا هليف مساخ مضاد ويسري نها ع يكون يف حالة إدااخاها  كذب إذا 

ََِِِر َف)وهلذا  عالااأفرعون  جسَِِِِِِِِّدالتكذيب لُ دخجات و َِاِِِِِ معن  و (َناَدىَف

ََاُه) تعاىل يف قولُ يف  ِِِِِِِِوخة األعراف جاَحاِِِِِِِِر  ُْ َوَأ َِْأْخِج   َوَأْخ ِِِِِِِِِْل ِف  اْلَمَداِئ

َْ ليُ وا ِِِِِِتخدم ا ية للرد عال دخات مْ ذوي  اسمجع النأو أمهلُ أي ( َحاشِِِِِِِِري

َْ ْلَوَأْخ ِِِِِ)  تعاىلال قلذلك  ماِِِِجعنمْ العادين الناس  ِْ َحاشِِِِِِري  ِف  اْلَمَداِئ

ا خميف ا اطثع تفأصِِ ِل   عصِِاه أ  ولكْ مو ِِ  (َيْأُتوَك ِاك ُلِّ  َِِاِحٍر َعِليٍم

ْنَت ِجْئتَ     )ك يف ت يان ذل    تعاىل قال  تل ف كذاهم   َها       َقاَل ِإْن ك ُ َفْأِت ِا َيٍة  ِاآ ْن ِإ  
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َْ الصَِِّاِدِقَن َُ إذا ُه َفَوَطَزَع َيَد ْعَ اٌن ُمِ ٌنِاَ  ُثإذا َعصَِِاُه َفْلَ   َفَأ ك ُْنَت ِم ِاَ  َاْيضَِِا

َْ  .(118-116)األعراف:(ِللنَّاِظِري

 اطلهم أشِِِد مْ فرعون يف التمسِِِك ان قد يكوطوْ لفرعون ياملسِِِتاِِِاخ إن

اإلعالمين ا ا عضشِِ ُ أوام    فيسِِولون لُ صِِِة خأيُ واِالن دعوة مو ِِ 

َ حيث  ِِيا قال ضِِِون ياِِِااد ما يعرأو  ْ يسِِِتمعممْ أجل اقناع  يضِِِخمون األشِ

ْْ َقْوِمال َقاَل اْلَم) تعاىل    ن مو   أأي  (119)األعراف:( َعِليٌمِفْرَعْوَن ِإنَّ َاَذا َلَساِحرٌ  ِم

 كالسِِِِِِِِِِِِام  وجاا كم امل عْ وهلذا عليك اال تتناز  ِِِِِِِِِِِِاحر  رتف او

عليك و،  ماارياجلمسمع مْ  ووتُ مبرأى اِال دعواإمكاطك إلدعوتُ العريض 

ِِِره    ِِِرة إلاِال  ِِِِِ ِِتدعاَ السِِِِِ ِِاع فرعون هلم وقدا ِِِِِ ِِِرة فجلب ا اطصِِِِِ لسِِِِِ

ََ ) عاىلتِاام ذلك ووعدام مبزيد قال فأعواشِِِِِِِِِرتطوا عليُ االجر الك ري  َوَجا

ََِرة ُ ِفْرَعْوَن َقال ُوا ِإنَّ لَ  ُْالسَِِِِِِِِِِِِِِّ ِْ ََاِلِ َنَنا َلَأْجًرا ِإْن ك ُنَّا َط َْ ْم َقاَل َطَع  اْل َوِإطَّك ُْم َلِم

ُْ اْلُمْلِ َن  ِإمَّا َأْن ُتْلِ َ  َوِإمَّا َأَقال ُوا َيا ُمو َِِِِِ اْلُمَ رَِّاَن ِْ اَل َأْل  ُوا َفَلمَّا َق ْن َطك ُوَن َط

َْ النَّاِس َو َُِروا َأْعُي َُوا ِاسَِِِأْلَ ْوا  َِِ واآلية  (113-112)األعراف:(ٍِْر َعِظيٍما َِِْتْرَاُ وُاْم َوَجا

ِِيد  ك قالولذلايان وايضِِِِِِِاح وفيها  ، النازعاتما جاَ يف  ِِِِِِِوخة توضِِِِِِِح  السِِِِِ

ما  ياِِرحأي ُ اآلَر ُ اعضَِِيفسِِر اعضُِِن الكريم آن ال رإيرمحُ اهلل الِ اط ائ  

 فيُ مْ معاط  .جاَ 

ا َفَلمَّا َأْلَ ْو) عاىلتروا اُ عل  الناس قال أثَّوقد جاَ السِِِِرة اسِِِِر عظيم 

َْ النَّاِس  َُِروا َأْعُي م ثالرا ة  و حالة مْ اخلوف أي جعلوام يف ( َِِِْتْرَاُ وُاْمَوا َِِِ

إذا  َف ُمو َِِِِ  َأْن َأْلِق َعصَِِِِاَك ىلإَوَأْوَحْيَنا ) تعاىل قال تعاىلجاَ احلق مْ عند اهلل 

ملْ كان اتضِِِِِِِِح احلق وأكلت الُعاان الك رية ف (117)األعراف:(ِاَ  َتْلَ ُف َما َيْأِفك ُوَن

َِقك)تعاىليِل ُ قال  ََِل َما َكاُطوا َيْعَمل ُ َفَوَقَع اْل السِِِِِِرة واطهزم  (118)األعراف:(وَنَوَا

َُِلُ وا ُا)تعِِِِِاىلن قِِِِِال اإلهل  امل عجِِِِِاز هِِِِِذا اإلامَلوان  نَِِِِِالَِِِِِِك َواْطَ َلُ وا  َف
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َْ َِِِاِغِري ِِ  نثم اذعنوا للِق وعلموا أ  (119)األعراف:(صِ ليس مْ   ما جاَ اُ مو ِِ

 . تعاىللِق ال دخة الالمتنااية لالسِر ال جيسد 

 

ِِتخدم يف احلروبُيما أعظم مْ إن  ِِرطا سِِِِِِِِ عالمية احلرب اإلا   يف عصِِِِِِِِ

ان ذلك وقد كللخصِِِِِِِم  جلماارييةللتأثري اها عل  الناس وتفكيك ال اعدة ا

 سِِِِمونويأصِِِِِاب حق  أطفسِِِِهم او ما مياخ ُِِِِ فرعون ومسِِِِتاِِِِاخيُ اذ يظهرون

ِِرائيل جب  ِِ  مع اين إ ِ ِِالل ال  هةج هة مو ِ ِِا  ن حتأتريد اليت ضِ  طيةآ ق مصِ

  . عل  حساب األكُرية مْ اجملتمع ال  ِ  

 منهاو ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِائل يف التأثري عل  الناس كل الوت اعُ أوقد ماخس فرعون و

رب و ِِائل ع ت اآليات ال رآطية عْ ذلككما حتدث م األموخ ااِِكل ك رييتضِِخ

 : متعددة منها 

 ، ناا رتف تياناإل (1
يرون  مْ َالل جعلهم ْ الناسمك رية  شِِِِِرحيةعل  التأثري  (2

 فرعون خغم أن اِل ذلك   أ تعاىل لكْ اهلل وت اعُ    ألفرعون وة ق ال دخات اخلال 

 و   ع.طاجِة لل ضاَ عل  دعوة م ًةَِح ق كل ما أشري اُ عليُ فوضع 

 

     قولُ تعاىل   

خغم خب األخااب طُ أ ال ادعاَدعاَ الراواية اا ا ِِتعالَوجترب وغِر ِِة طها إ

ب االخااب ومْ طُ خأهو مْ طاحية يدع  ف يف تناقض صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاخ اوقوعُ عليم طُ أ
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ُُ ِلُيْفسُِِِدوا ِف  اْلَأَأَتَذُخ ُمو َِِ  َوَق) عاىلتطاحية أَرى يع د آهلة مزيفة قال  ْخِض ْوَم

 .   (127)األعراف:(َوَيَذَخَك َوآِلَهَتَك

ومُ يِيعوطُ   الراواية ولكنُ عندما وجد ق        عمل يدَّ إن فرعون اادئ ذي ادَ   

ِِتخفهميف كل ما  ُُ َفا َِِِِِْتَخفَّ ) تعاىله م  ول قال َدعااوخأى أن  ي ول ا ِِِ  َقْوَم

املعجزات الدالة   مو ِِِِ  ظهرأما وعند( َنَفا ِِِِِِ  ْوًماَق َكاُطوا ِإطَُّهْمَفَأَطاُعوُه 

 ُ ُ ظهر فرعون أ عل  صِِِِدق دعوت ًَ  غِر ِِِِت قال لُ األوحد إلطُ اأوادع   ا ِِِِتعال

ٍُ َغْيِريَلَما َعِلْمُت ال ا اْلَمَوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َأيكَه) تعاىل ْْ ِإَل  أي عليكم  (38)ال صِِِ : (ك ُْم ِم

 عاىلتاهلل غري أن .  لعليا اخاواييت  إىلن تنظروا أو  ِِِِِائر اآلهلة إىلتلتفتوا ال أن 

ِِاد للِاغن ِِان ليتيح  ل ويهم وال هلميف ااملرصِِ ِِة لإلطسِِ   يرجعن أُ ليعِ  فرصِِ

ِِده وقد ُخ إىل ِِ عد ا لمِهأ ُطُ أوي خشِ ِِنةأخاعن عليُ   دعاَ مو ِ ظهر أوقد  ،  ِ

ِِق ال ِرالفرعون قدختُ عندما  تعاىلاهلل  ِِرائيل  ل ين طاِِ ُِِوإ ِِ ف ال  جاَ جبياِِ

أن ما خأى فرعون وعند ْ قدخاتُ الك ريةمخلوفهم  أصِِِِِِاب مو ِِِِِ  إطا ملدخكون 

ياُ   ِر جبوعرب ال ُ وطَياطُيَّيف غ متادى ومر مع قومُ  ال ِر اطاق ملو    

ت ن اِالن قولُ و تعاىلرب مْ قدخة اهلل فلم يسِِِِِِِِتِع اهل  فأط ق عليهم ال ِر

ُُ )قال  و،  ا ِِِِِِِِِِِتسِِِِِِِِِِِلمف،  الرب األعل طُ أا ُِ َاُنو الَِّذي آَمَنْتال ِإ َُِإَل الآَمنُت َأطَّ  ِا

َْ اْلُمْسِلِمَن  .( ِإْ َراِئيَل َوَأَطا ِم

وقد جرى مُل   هل  لتأييد مو ِِِِِِِِ إعجاز إطاِِِِِِِِ اق ال ِر إن مظهر ا

ُ حيي  ومييت قال طعندما ادع  النمرود أ  إاراايملألط ياَ والر ِِِِِل فذلك 

َُ َيْأِت  ِاالاَِِِِِِّ)   إاراايم ِِِِْرِق َفْأَفِإنَّ اللَّ َْ اْلَماِِِ َِْرِب َفُ ْمِس ِم َْ اْلَم ِهَت ِت ِاَها ِم

وي تل   ود حيث كان ي    اعض الناس حياً     اِل تدليس النمر  أف ( الَِّذي َكَفرَ 

 .يت طُ حيي  وميأاعضهم ويوام ات اعُ ا
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ْ ال لب تزيل الَاِِِِِِِِِِِِاوة والريْ عة واذه الرباان ا كمة واملعاجز الك ري

 ُطأخوي ،  الاِِِِِِِدة اهلل عند إىلاإلطسِِِِِِِان فت وقد يلت تعاىلفيدخك افِرتُ احلق 

 ال خك ت يا ع د اهلل)للسِِِِِِِائل   عْ اهلل ف ال  ئل موالطا الصِِِِِِِادق ُِِِِِِِ

وال   احة   ، حيث ال  فينة تنجيك اك  قال: فهل كسر ،   فينة قم قال: ال  

ِِيئًاقال: فهل تعلق ق،  تَنيك؟ قال: ال  ِِياَ قادخ عل  مْ ا ل ك اناك أن شِِ ألشِِ

و اهلل ا َالاِِِ : فذلك   ال الصِِِادقق،  أن خيلصِِِك مْ وخطتك؟ قال: ال 

واو معن   (1) (وعل  اإلغاثة حن ال مَيث ، ال ادخ عل  اإلناَ حن ال منج 

َِ) تعاىلقولُ  َََدَعاُه َوَيْكِاُفإذا رَّ َأمَّْ ُيِجيُب اْلُمْض   62النمل (  السكو

 

     قولُ تعاىل  

ًِِاأ ِلقوالضِِِِِِِِِِِعف وي زالنكال او العج  دفع ما يتخلف عْعل  مْ  يضِِِِِِِِِ

ِِتِق عليُ  ِِت أي ملي ال طكل فا ِِِِ ِِل لب منُ وما ط ُأن يدفع  ِعيسِِِِ او يف األصِِِِ

 طّكل التعذيب في الاُ  ويراد أيضًِِاويأت  طكل  ُعني ال  ال يد الك ري مْ احلديد

ولعلُ او  رتدعخياف وي ك يُ عربة لَريه فو ًاشِِِِِِِِِِِِِِديد ًاعذاا ُعذا  عنمب اُ

 .ملعن  اللفظ يف اآلية األقرب 

ََِرِة َواأل ُوَل) تعاىلقولُ و  ا أقوال متعددة:مفيه ( اآل

عامل  فرعون يفاُ َذ يمؤاذي  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِأن طكال اآلَرة او العذاب اإلهل  ال 

هو فوأما األوىل  ، لدخكات السِِِِِِِِِِِفل  مْ جهنميف امْ وقوعُ ال يامة وما اعده 

 يأت  اعده. إغراق فرعون وإناَ جسده ليكون عربة ملْ

لذطوب اليت أدت ا االَرة خت منُ وطكالالذطوب اليت صِِِِِداألوىل طكال ن أ 

 مالح ة وإخااب اين إ رائيل. إىلاُ 

                                                 
 173الصفحة  - 44ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  1
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ْلأَ   )ولُ  قاو نكال اآلَرة  ااملراد  نأ  َطا َخاكك ُُم ا ا مَ قولُ ) األوىل و ( ْعَل َأ

ْْ ِإَل  .( ْيِريَغ ٍَُعِلْمُت َلك ُم مِّ

ِِة فرعون ق إن ِِتوصِِِِ يدع  جل اارة امْ  حدًاأ طَر ومل االرغم مْ أطها مضِِِِ

ِِون الَِيان عماًلطعم ،  الراواية   فرعونك وايةيدعون الراال  هم ولكنمياخ ِِِِِِِِِِِِِِ

َطَكاَل ) تعاىللُ ويف قو.  الراواية  ولعل ذلك مبا حصِل لفرعون وغريه ممْ ادع  

ََِرِة َو ذااها فال ي اس َرة عل  األوىل لكوطها األعظم يف عقدمت اآل( األ ُوَل  اآل

 .  َرةاآلعذاب اعذاب الدطيا 

 

     قولُ تعاىل   

ِِان خياف  لناس عل  ا تعاىلاهلل فِر وقد  ، اِ يعتُ مْ العذاباإلطسِِِِِِِِِِِِِِِِِ

،  لدطيويمْ أي شِِِِِِِ َ ي ع مْ العذاب او األوائة واألمراضواخلوف مْ العذاب 

  نُعخيل  طفسُ  منُ وأن يتوق  إلطسان  الكْ مجيع ما يصدخ مْ عذاب اإمكان  

ِِ  ُ واجتن ودت اهم اب ما قاموا اُ مْ أفعال أوذلك اأَذ العربة والعظة ممْ  ِ

ال أي أن النك  ( َلِعْ َرًةِإنَّ ِف  َذِلكَ )اذلك     عاىل ترطا اهلل  وهلذا ذكّ اهلاوية     إىل

ِِان اوالعذاب األَروي يدعوان لدطيوي ا ما وقع فيُ   ع يفالعربة لئال ي إىلإلطسِِِِِِِ

 . فرعون

 

اإلهلية اليت  خغم العِايا واملنح،  ْ دودة وضِِِِِِِِعفُ ايَّاإلطسِِِِِِِِان إن قدخة 

يُ مْ كفرد ال يعم النوع مبا لدن اإلطسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاعِ  إيااا وال خيت  ذلك اأ

ينة دمر مدوالرباكن ت الزالزلى أن ذا طرهلتوجب قوة قدختُ وتاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِكيالت 

 26) طيسِِِِِِِياإطدو ما حصِِِِِِِل يف تسِِِِِِِوطام  ك عْ اخلاخطةوقد تزيلها اأكملها 
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ن أدون  (م2111ماخس  11) الزلزال الذي حدث يف اليااانو (م2114ديسِِِِِِِِِِِِِِِِِِمرب 

مْ قدخة اهلل  ليلقوكل ذلك  رتتب عل  ذلكي امن تدفع أدول أو  تستِيع دولة 

 .ًان خيا  معتربأوحري االعاقل  تعاىل

 

   

     قولُ تعاىل  

عل  ن ال رآ ف عد أن يمؤكدل  املعاد ال ِِِِِتدالل عاناك أ ِِِِِاليب متعددة ل

ِِتدل ي ُ واقع ال  الةأطَّ إذا  تعاىلاهلل   أن وح ي تُ ا رباان األولويةعليُ اسِِِِِ

ِِ َ  ًاأادع َل  ِِيكونال مْ شِِِ ِِهل مْ دتُ أإعا  ِِِ خيرب احلق هلذا و جياده أواًلإ ِِِ

اذا وقد جاَ ،  ِو أيسِِِِِران املعادحت ق ن أل عل  دليواداع إ اإلجيادعْ أن  تعاىل

ََْل َ َوَضَرَب لَ ) تعاىلقولُ  منها مواضع متعددة  يف اال تدالل  ًَُلا َوَطِسَ   ُُ َقاَل َنا َم

ِِْ  اْلِعَظاَم َوِاَ  َخِميٌم ْْ ُي ِِْييَها الَِّذي َأْطاَِِِِِِِِِِِِِِِ ْل ق ُ َم قولُ و (88-78س:)ي(َأَاا َأوََّل َمرٍَّةُي

ِِْييَها الَِّذي َأْطاََِِِِِِِِِِِأَا) تعاىل  وإنالعظام ف،  لاِِِِِِِِِِِ َ األعظمت يان ل (ا َأوََّل َمرٍَّةُي

ِِ ِت  ِِهل وإمكاو لكنها موجودةا خميمأصِِ ِِ ة  أ طية اإلعادة هلا أ ِِ ِِر االنسِِ  إىليسِِ

مْ ش َ آَر  ليُ ع ش َ أيسر وأ هل     ليس اناك ف تعاىلأما االنس ة هلل  ،  فهمنا

يلِظ لكْ تفكريطا  ، خة اإلهلية متساوية ألنَّ مجيع األشياَ املمكنة االنس ة لل د   

يف  تعاىلالنسِِ ة هلل اَ إيضِِاح تسِِاوي األشِِياَ  وهلذا جاوجود تفاوت ان األشِِياَ 

ِِْييَها الَِّذي) تعاىلقولُ  ََْلٍق َعِليٌمَوَأْطاََِِِِِِِِِأَاا َأوََّل َمرٍَّة  ق ُْل ُي وقولُ  (79)يس:(ُاَو ِاك ُلِّ 

ََْلٍق َعِليٌم) األشِِِِِِِِياَ وعلمُ او قدختُ واو ا تعاىلاإحاطة علمُ ت يان  (َوُاَو ِاك ُلِّ 

ِِاوى  ِِياَإذاتُ اليت تتسِِِِِ واو  مت نًا دقي ًا مًاأادع طظا تعاىلاهلل ذن إ . ليها األشِِِِِ

،  قة واإلت انالدمْ غاية يف لنظام حبسِِِِِِِِِِِِِِِِِِب فهمنا ذلك أن ا أعظم مْ إعادتُ
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مب داخ  أَرىعْ جمرة  اَتلفتو ل يف فلك يسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِون نظام اجملرات كٌلف

ِِ واالتال  ل ان كوك نوصِِِِِل اصِِِِِِدام ان جمرتن  حلاسِِِِِيم جًدا   تالشِِِ

ِِماوي وحلدثت اطفجاخات   هناك دقة متناايةف،  اهاالكون زال ائلة االنظام السِِِِِِِِِ

ان األمر اهذه الدقة كإذا و،  صِِِِِِِِنعُوإاداع  عل  إت اطُودالة عل  عظمة اخلالق 

كرة خجاعُ إو ن يتسِِِِِِِاَل عْ خدهألإلطسِِِِِِِان  ال ين َ  اإلت ان الفريدوالعظم  

ذا إِإطََّما َأْمُرُه  ) عاىل تواو ال ادخ عل  ذلك قال     مرايده األ  تعاىل ن اهلل أَرى أل

ْْ ُُ ك ُ يف مسِِِِِِألة سِِِِِِان اإلطن ما يتعجب منُ إ (82)يس:(َفَيك ُوُن َأَخاَد شَِِِِِِْيًئا َأْن َي  ُوَل َل

 ا  اليتو اليةلكواكب واجملرات ذات الدقة العامْ وجود قل اكُري خجاعُ هلو أإ

ُِِملادي الذي الوجود ا أكرب مبالين املرات مْ ِِهل ُ فان وعلي،  طعياِِ املعاد او أ ِِ

ِِر و ِِماوية تتِدث عْ األجر لكتب اليتولعل طظرة عاارة عل  ا حت  ًاأيسِِِ ام السِِِ

عِ  ي ل كوكِِب عْ الكوكِِب اآلَروعْ اعِِد كِِ هلِِا وعْ الِِدقِِة واإلت ِِان

 . والفهمال صرية اإلطسان 

 تعاىلة اهلل أما االنسِِِِِِِِ ة ل دخ،  ريطاعل  طسِِِِِِِِق تفك املت دم اال ِِِِِِِِتداللو

حبسب التع ري  اتُ ئيجبزو ،  تع ري الفلسف  لاعل  حد ااراشره   والكون مبا فيُ ف

ِِِ  العلم   ِِهل مما طتصِ ِِ ة أ ِِ ِِياَ ال ألنَّ تعاىلقدخة اهلل  ىلإوخه االنسِِ  مجيع األشِِ

 دخة إاّل افال وجود هلا  اىلتعهلل اا ةجوداا مرت ِ يفا  و،  شيئية هلا إاّل اال دخة 

ِِفةال وقد أطلق،  تعاىلاهلل  حيث أن ،   تعل الد جوالوالوجود اأكملُ ل  ع فال ِ

وجود املمكْ االرغم مْ وال.  العدمكتم  إىلعاد اوجوده لمل ميدَّه لو  تعاىلاهلل 

عدد جمراتُ  لعامل مل يدخكوا أاعاده والن العلماَ يف خمتلف دول اإال أ ضِِِئالتُ

 .عْ اإلحاطة اأ راخه  فضاًل
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     قولُ تعاىل   

لكْ املعن  اهنا وعل  غريه  ظاًلل ياِِِِّك ياو االختفاع الذلسِِِِماَ يف اللَة ا

 (ْمَكَها َفسَِِِِِِِِِوَّاَااَخَفَع  َِِِِِِِِِ) تعاىلقال  رىالوجود للكواكب واجملرات األَراد اُ ي

فاجلاذاية  -َُاص ا ًا  ف- ًاوكب مسكجعل لكل ك تعاىلاهلل ن أي أ.  (28)النازعات:

ا   ف  فوظ  هلاو   فها وكل مساَ أَرى  وهلا حد االنس ة للكرة األخضية   

والتع ري  قرتاب املضِِِِِر للكواكب األَرىعْ االيف وجوده  حيفظ ذلك الكوكب

اُ كل خيتلف  كروي طظامذات جعلها مستوية  أي  (َخَفَع َ ْمَكَها َفَسوَّاَاا   )ا ولُ 

 .  َرىاألكب اعْ الكوكوكب 

 اذا اخللق يفاالت ان والدقة  ي جعلأليس اذا الذطرجع التسِِِِِِِِِِِِِا ل وانا 

 .؟!ول مرةأجياده إ ْأيسر وأ هل معادتُ وذلك إقادخ عل  

 

     قولُ تعاىل  

 ُ طظرتان:االختفاع ل إناعض املفسريْ  قال

 .ًاطسميُ عم وحتت  ىلإاالختفاع مْ فوق  إىلأن تنظر  
 

ِِت   إىلأن تنظر   ِِاع مْ حتِِ فهو  كس النظرة األوىلعفوق  ىلإاالختفِِ

 مسك.

َ   ف يكون ف،   اال العمقي أيضاً واو فوق  إىل مْ حتتإليُ  او النظر سمك الا 

َِِِْمَكَها َف)تعاىلقولُ معن   َِِِوَّاَااَخَفَع  ِ  ، فوق إىلزن هلا مْ حتت ي أوجد التواأ (سِ

ِِية امسك طظرطا إذا و ِِلكرة األخضِِِِِِِِ ا هذي حييم االالَالف اجلوي  أن نجد ِِِِِِِِ

ن حيفظ لنفسُِِِِِ أالفضِِِِِاَ فلْ يسِِِِِتِيع  ىلإمْ اجلاذاية  حدأ َرجإذا حبيث 

مبعن   يضًِِِِِِِِِاأ لتسِِِِِِِِِويةاوتأت  .  اجلاذايةطعدام مع ا تتالَمال اأجهزة إالتوازن 

 أي جعلها منتظمة.،  التنظيم
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ِِاخة إواذا املعن   اعض املفسِِِِِِِِريْ قال ة عل  ماكدقة التنظيم احل إىلشِِِِِِ

اَ الذي ف ا كم ال ن ألخضِِِِِِِِِِية كالسِِِِِِِِِِوإحاطة الكرة ا،  السِِِِِِِِِِماويةاألجرام 

ِِماوية وا  ِِدة آثاخ األحجاخ السِِ ِِعة الكوطية املميتة واملحيفظها مْ شِِ ِِاقِة ألشِِ تسِِ

 عليها اا تمراخ.

النظام و  . ي أحكم تسِِِِِِويتها انظامها الكرويأ (َفسَِِِِِِوَّاَااإن معن  )وقيل 

ويراد  ، واكب السِِِِِِِِِِِِِِماوية ومع األخضمتنا ًِِِِِِِِِِِِِِ ا مع الك تعاىلالكروي جعلُ 

املركز وال  ىلإأجزاَ اذا الس ف االنس ة     تساوي الفاصلة ان   او  االتسوية انا 

 .ةالسماوي األجرام مْ يتِ ق ذلك مْ دون كروية األخض وما حوهلا

ِِتدالل عل  وخد  وقد أطُ وكُر مْ آية أايف ال رآن الكريم عاط  املاذه اال ِِِِِِ

الوجودات العظم   ىلإح ي ة املعاد أن ينظر  يفهم أن خادأإذا ين َ  لإلطسِِِِِِِِِِِِِان 

َََلَخْلُق السََِِِِِّماَوا)تعاىل لقا االهليةاليت أادعتها ال دخة   ْْ ْلِق ِت َواْلَأْخِض َأْكَ ُر ِم

ََُر النَّاِس  َّ َأْك  .(57)غافر:(َيْعَلُموَن الالنَّاِس َوَلِك

 

     قولُ تعاىل   

ان عل  ظاارتان عجي تان مرتت طسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِان اإلامللفتة الطت اه األموخ  مْ

ُِوَنَوك ُلٌّ ِف  َفَلٍك) تعاىل قال ِِِاحبة  وا الكواكب السِِِماوية    رتتبفي(  َيسَِِِْ 

الليل والنهاخ  اارت مْ ظا يف الكرة األخضِِِِِِِِية لدينما يرتتب  منها عليها ظواار

 .   هامن عضًاان مْ أموخ دقي ة طستعرض عل  ااتن الظاارت أيضًاوما يرتتب 

افوائداا س الاِِمو،  وية والعملالنهاخ تدب فيُ احلركة والناِِاط واحليف

ِِعب عل   الكُرية اليت ِِان يصِِِِ ِِ  تلكأاإلطسِِِِ إذن .  يها ة علاألموخ املرتت من حيصِِِِ

 نأ الإ ياِِتَل لياًلضِِهم اعن إوقد ي ال إلطسِِان ل ًامعاشِِلكوطُ النهاخ جد اام لنا 
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َوَجَعْلَنا النََّهاَخ ) تعاىلقال اهلل لُ  ذلك عل  َالف الِ يعة ويس ب أزمات كُرية 

اإلطسِِِِان  ِةصِِِِ ْ األشِِِِياَ الدقي ة منهاوجود النهاخ يرت م اكُري مف( َمَعاشِِِِا

 ن .لينسجم مع حركة الكو لياًل حسرتيأن يعمل طهاخًا وأن يعليُ و

خاا  الِيوخ يف أوكافاهلدوَ أما الليل فيتاح للِيواطات اال ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِت راخ و

ِِت راخ وا إىللد خي لكُرياو،  والوحوش يف فلواتها  الظالم لراحة يفالدعة واال ِِِِِِِِِِ

 وادوَ الليل.

يلف املنِ ة أطُ ين عمب الكونطا ط ول يلف عندفمتعددة  اناك ماِِِِِِاخق ومَاخبو

ِِر لنا كيفية حدوثاناك أحبو.  اليت يكون فيها لياًل ،  النهاخ اث دقي ة تفسِِِِِِِِِِِِِ

  ْ حنْ ال و طِِاحيِِة علميِِة دقي ِِة   وحت ق الليِِل ومِِا يرتتِِب عل  الظِِاارتن م

ل  وجود طعكا ِِِِِِِِِِاتُ الك رية عااميتُ وألإليُ  طاِِِِِِِِِِري ناولكن ذلك طسِِِِِِِِِِتعرض

 الكائنات.

يرت م  لنظامن اأال اإلطسان  َاصة ا  اليت حتدث ليست االطعكا ات  أي أن 

احلركة اليت حتدث  هاذو،  األجرام السِِماويةاا ترت ِان ماهاتن الظاارتن وا

ََِش)تعاىل ولُ ا فصِِِِِِح عنها الذكرأ الليل والنهاخ َِاَاَل َوَأْغ ََْرَج ضُِِِِِِ   (اْيَلَها َوَأ

ِِري  و الَِش مبعن  الظالمف ِِِ  ياِِِِ نَّ إعلماَ اللَة  قال،  وجود النهاخ ىلإالضِِِِ

،  طظره ضِِِِِعيف نأأو  يرى طصِِِِِف خ ية طُألت ول أعمش ،  الَِش ياِِِِِ ُ العمش

 ًالظاارتن دوخل جعل تعاىلاهلل و،  خوالضِ  او اط ساط الامس يف امتداد النها    

ِِان يف حياة  ًااام يسِِِِِِِِت يم دون ال  اادوجو إنَّ قيللذا و الن اتواحليوان واإلطسِِِِِِ

لو و،  مْ اإلاداعسِِِِِِِِِِِان اإلطلياًل ملا متكْ وقت اللو ا ِِِِِِِِِِِتمر ف،  ااتن الظاارتن

ن عمل ثيق اهناك اخت اط وف التعبوك وأصِِ ح يعيش الضِِن  لعي  ًاا ِِتمر طهاخ

 ل والنهاخ .وظاارت  الليصِتُ وخزقُ واإلطسان 
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     قولُ تعاىل  

ِِِهاأ   املياه وليس اناكغِااا اق ل دحو األخض  تعاىلإنَّ اهلل قيل ،  ي اسِِِِِ

ِِة ِِماف د جعل  يااسِِِِِ م جعلُ ينفذ يف ث،  مدة طويلةعليها  َاملاَ ينهمر مْ السِِِِِ

ألطُ طفذ يف  واعضِِِها يااسِِِةااملاَ   َِمفأصِِِ ح اعض أجزائها ،  هاعضِِِا أعماق

ًِا  اأي  ًادحوذلك سِِِِِِِِِِِِِم   وي،  أعماقها ااطها خض ِلق عل  األيولذلك ، سِِِِِِِِِِِِِ

 اسيِة.

ْ حتت الكع ة مكان األخض  ودحن أو ًادحو اناكو ًااسِِِِِِِِاناك إن  وقيل

الكع ة و،  آَرانن اط ساطا  وجد ثم هاان حتتكأول ا عة احنسر عنها املاَ   أي أن

ِِكلت ،  خضلألا  املركز  كميات فيها و نا ال ِاخ وا يِاتلواالدحو تاِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

مبعن   %24اة ا  األخض املَِ إىلة طسِِِِِِ تها ن ال سِِِِِِيِإوي ال ك رية مْ املياه 

ِِان مّكْ  تعاىلهلل ن اأولوال ،  طها أقل مْ الراعأ يتأقلم ويتكيف مع جعلُ واإلطسِِِِِِِ

واعد أن جعل .   يُلع متُل عسًِِِِرا وحرجًا ايهصِِِِ ِت املعياِِِِة علواقع األخض أل

 املاَ املخزون فيها فجَّر منها العيش عليُية مْ األخض لُ صالح  قسماً  تعاىلاهلل 

طلق أونها يسِِِِِِِتفيد ماإلطسِِِِِِِان جعل و (12)ال مر:(ُعُيوًطا اأَلْخَضَوَفجَّْرَطا ) تعاىلقال 

ِِِيح قال مأو  ما مْ الرع إ،  عليها مرع  ََْرَج ) عاىلتْ الرعاية وكالاما صِِِِِ َأ

َََاا َوَمْرَعاَاا      يِلق كما   رع  الَنمياملرع  عل  الراع  الذي  ويِلق  (ِمْنَها َما

،  يواطات األَرىاحلواإلطسِِِِِِِِان سِِِِِِِِتفيد منها ياليت واو األعاِِِِِِِِاب  املرع ك عل 

ِِتفيد منها  رعايةوالراع  او الذي حييم تلك احليواطات اال مْ مرعااا وويسِِِِِ

 .   (33)النازعات:(اِمك ُْمَمَتاًعا َلك ُْم َوأَلْطَع)تعاىلقال 
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    قولُ تعاىل   

 لميزان معنيان:لو اميزاط كل ش َل تعاىلاهلل جعل 

 .امل ياس لألشياَ  
 

  راخ.دث التوازن والنظام واال تما حي ُ 

ِِت وميزان األخض الذي حي ق  ف ها تكون جل ال ا والتوازن هلا او راخاال ِِِِِِِِِ

ِِت رة   ِِية مسِِِِ ِِت  والاأالها متيل طت لكاولوالاا األخض خا ِِِِ واالتال  ،  هما رتسِِِِ

عْ ذلك يف  عاىلتفصِِح احلق أوقد ،  عليها اهحي  ها أال املنجزات اليت ِِتزول 

َِِِاَااَواْلِج) تعاىلاعض آي ال ران قال  علها ثااتة لتُ يت األخض أي ج (َ اَل َأْخ ِِِِِِِِ

ُخوِخ َمَيَداَن َوَوتَََّد ِاالصَُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّقال )  املمؤمنن أمريمامنا إعْ وخوي اذا املعن  

ُِ وجعلها ألخض االصِِخوخ ا مَر َِِ تعاىلاهلل ن أ أياملسِِامري  ا األوتاد ف.   (1)(َأْخضِِِ

 ت األخض ألطها عل  مل تُضِِِِح أطُ لوال اجل ال مْ الواو.  ال متيل اأالهاخا ِِِِية 

ِِتت لب األخض اأاو أ كتلة مْ النريان ومبجرد حدوث اركان  فه  لهازلزال  ِِِِِِِ

 .أش ُ االسفينة يف أمواج ال ِر العاتية

قات اائلة ملسِِت رة عليها األخض ا  طاان تلك الكتل امللته ة مْ النريان إ

ِِان اإلطمتكْ إذا وال رتول أعظم مْ  ِِتفادة منها مْ سِِِِِ ِِاال ِِِِِ ِِ ح ِِِِِ الِاقة   تصِِِِِ

ِِة ِِانن أغري ،  لته ةائلة مْ الناخ املاهلللكميات  خَيصِِِِِ  دخة ليس لديُ ال اإلطسِِِِِ

 .انِو  دود  يف عصرطا احلاضر اال لال تفادة منها

 

ِِو  واأن اجل ال  ألال األخض  طعمةفه  لُ ات لألخض حتفظ التوازن والر ِ

ِِِ فيها  اها عل  الكائنات املوجودةاهلل  نتمي ِِان  ًاَصِِِِِِوصِِِ ية كوطية آا  واإلطسِِِِ

                                                 
 وخلق آدم عليه الصالة والسالم،  نهج البالغة/خطبة يذكر فيها ابتداَء خلق السماِء واالَرض 1
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ل  مناظر تاِِِِِِِِِِتمل عن اعض اجل ال إلك فذ إىلوااإلضِِِِِِِِِِافة كالليل والنهاخ 

م اجل ال وخبضِِِِِرتها ا ماألدااَ هلذا يتَن  وشِِِِِ ُ االلوحات الفنية أَالاة ا  

 :حدام أقال 

ِِ  وٍننُع كلَّ لوخبك الناِس يصِِِِِِِِِِِِِِ

ِِم  ِِمُ  يف السِ َِ ج اُل أفَتاِ  خٍضا
 

ََ ك ا  ِِكاٍل ي  ها اجملاُلوأشِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ُِِِِّد وجَهها م ِِِِجاُلميسِِِِِِِ  ٌِر  ِِِِِِِ
 

 

نها اال ناَ واال تفادة م اتسل ها   مع احتوائها أيضا عل  فوائد للرياضين  

تماهلا أيضِا   ا الت اصِخوخاا املنِوتة واشِ  وال صِوخ و وتزين ال يوت اأحجاخاا 

او ام اِِذه النعم ن أغري أ،  حجِِاخ الكرميِِة األوكنوز مْ الُروات واملعِِادن عل  

 حفظ التوازن.

 

     قولُ تعاىل  

ل مْ َالل وليصِِِِِِِاُ ليسِِِِِِِتمتع إلطسِِِِِِِان االكون مْ أجل  تعاىلَلق اهلل 

ِِتُماخ َرياتُ وال ِِح أوقد ُ كمال إىلاملودعة فيُ  اتمكاطياإلنعم وا ِِِِ ال رآن فصِِِِ

َََلَق َلك ُم مَّا ِفُاَو) تعاىلا ولُ عْ ذلك  الكريم زوَّد  قدو(   اأَلْخِض َجِميًعا الَِّذي 

ِِان  صِِِِب يف صِِِِاحلُ طية تفردات كومبوع لُ ُ وخوح جسِِِِمُاإمكاطيات يف اإلطسِِ

يف احل ي ة  ت اذهوقد اين،  تعاىلاهلل  ىلإوصِِِِِِِِولُ يف وخقيُ  ليسِِِِِِِِتفيد اتدخجُ

 الروايات انِويْ:

ِِان الذي َلق اهلل  ادية ات امللُ اذه اإلمكاطي تعاىل أطُ ال ين َ  لإلطسِِِِِِِِِ

ِِ الك رية أن يتعلق اهِِا اِِل ين َ   متِِاع ألطهِِا جِِداِِا  مبووأن يتعلق خبِِال هِِا   ُل

َواْاَتِغ ) تعاىلقال  تعاىلاهلل  إىلالوصِِِِِول  أجلن يسِِِِِتفيد مْ أوعليُ لُ مسِِِِِخر 

ََِر ُُ الدَّاَخ اآل َْ ال َة َوِفيَما آَتاَك اللَّ ْْ َكَما أَ  َتْنَس َطصِِِِِيَ َك ِم َْ  الدكْطَيا َوَأْحسِِِِِ ْحسَِِِِ
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ُُ ِإَلْيَك َو ََُتْ ِغ اْلال اللَّ َِِِاَد ِف  اْلَأْخِض ِإنَّ اللَّ ِِبك ال  َفسِ َُْي يف و (77)ال صِِِِ :(اْلُمْفسِِِِِِدي

لئال  علق اهامكاطيات املادية دون التالروايات حض وتوكيد عل  اال تفادة مْ اإل

ليس » ِِِِول اهلل قال خإىل األخض وتاِِِِده سِِِِان اإلط وأغالاًل ترام قيودًاتكون 

جعل  ىلتعاإنَّ اهلل  »  االمام عل  عْو «مْ حب الدطيا طلب ما يصِِِِِِِِلِك

لسِِِِِنا للدطيا َل نا و لم أيَّهم أحسِِِِِْ عماًلالدطيا ملا اعداا وااتل  فيها أالها ليع

  وعنُ «ا اعداان تل  اها وطعمل فيها ملها لوال االسِِِِع  هلا أمرطا وإطَّما ُوضِِِِِعنا في

 «ِِت اداِخ ك مْ الدطيا ِقواَم فليك ُْ حظََّ،  املتََّ ن الدطيا داُخ املناِف ن وليسِِِِِِِِِِِ

ِِا  ُِِِْلِ َك وِإمسِِ تاع مْ تعلق مب تعاىلقد ذم اهلل و.  «التَزوََّد مَلعاِدَكو،  َك َطْفسَِِِِِكصِ

َُُوَل ) تعاىلقال  تعاىلعنُ  ليها معرضًِِِاإَلد أاحلياة الدطيا و ََْلَد ِكنَّ اْلَأْخِض  ىلإ َأ

 َمتَِِاعًِِا َلك ُْم) تعِِاىلال متِِاع قِِومِِا عليهِِا ومِِا فيهِِا   ن األخضأمع ( َواتََّ َع َاَواُه

ِِاح ( َوِلَأْطَعاِمك ُْمولعل  يف كلمة ) (َوِلَأْطَعاِمك ُْم ِِتفادة مْ األخض ومْ أاإيضِِ ن اال ِِ

 ألطُك عل  ذلن ي صِِِِِِِِر طفسُِِِِِِِِ أل طعمها كا ِِِِِِِِتفادة االطعام وال ين َ  للعاق

وخوي عْ (  َِِِ يال  َأضَِِلك  ُاْم ْلَاَكاأَلْطَعاِم ال ُاْم ِإ ِإْن) تعاىلقال  كاألطعام ِِيكون  

َُ)  أمري املمؤمنن موالطا ِي ات كال هيمة ل ت لياَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلين أكل الفما 

ِِلأو ،  املراوطة امها علفها ِِر عل  ن مأي أ( ة شَِِِِِِِِِِِلها ت ممهااملر ِِِِِِِِِ ْ اقتصِِِِِِِِِ

ان  ًاجواري ًاقفاخن اناك أمع ،  يمةاال ِِِِِِِتفادة منها يف الدطيا ف م فهو كال ه

 .اإلطسان احليوان و

قال  زدادت لديُكلما ا تعاىلياِِِكر اهلل لكمالُ ويسِِِخر النعم ن أعليُ  

ِْ) تعاىل ًِْماَوُاَو الَِّذي  َِِِِخََّر اْلَ  ُُ َل ُُ ِحْلَيًة َطِري ا َوَتسَِِِِْتْخِرُجوا ِمْن َر ِلَتْأك ُل ُوا ِمْن

ْْ َفَتْلَ سُِِِِِوَطَها َوَتَرى اْلف ُْلَك َمَوا َُوا ِم ُِ َوِلَتْ َت ُِ َوَلَعلَّك ُْم َتاِِِِِْك ُُرََِر ِفي ِِِِْل ا ألطه( وَنضِِ

ِِليم اللريى أطُ يسِِِِِ تعاىلمْ اهلل  ااتالَ قال صِِِِِِيح تفيد منها يف الِريق السِِِ

ِِلِ » خ ِِِول اهلل  ْ يسِِِخراا م ن الوأ «كليس مْ حب الدطيا طلب ما يصِ
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ِِهواتُ  ِِِْك ُُر َأْم َأْكف ُُرِلَيْ ل َُو) تعاىلقال أجل شِِِ وقد حضَِِِِِّت الروايات  (41)النمل:(ِط  َأَأشِِ

 تعاىلقال  ز وجلَّن مجيع النعم منُ عأإلطسِِان الفات طظر إو تعاىلعل  شِِكر اهلل 

َْ اللَّ) ْْ ِطْعَمٍة َفِم   (53)النِل:(َُِوَما ِاك ُْم ِم

ِِة ما يريده احلق    ِِلوايلْ طهم أ ْ ع ادهم تعاىلوَالصِ دخجة الكمال  إىل صِ

وقد  تعاىلاهلل  ىلإمْ أجل الوصِِِِِِِِِِِِِول تاع او الدطيا وما اها مْ م إاّل مبعرفة أن

 )قالقال:   أا  ع د اهلل وي عْخعْ ذلك  ًادقي  ًاتع ري املصِِِِِِِف عرب 

  ُ ا؟[ إمنا مُل  ومُلها مال  والدطيا؟ ]وما أطا والدطي : خ ول اهلل صل  اهلل عليُ وآل

واو  (1) كها(وترل حتتها ثم خاح كمُل خاكب خفعت لُ شجرة يف يوم صائف ف ا  

و أ وأن الناِِِِِِِِِِِِِِأة األَرى غري املادية(َوِلَأْطَعاِمك ُْمَلك ُْم  اَمَتاًع) اآليةاملعن  املراد مْ 

 ِِِائًرا  ون مسِِِمؤواًلأن يكاإلطسِِِان تِلب مْ ت ، الدطيويةاليت ختتلف عْ الناِِِأة 

ِِواب َر آواتع ري َيمة وكْ كذلك فإن العاق ة مل ين وإ عل  جادة اهلدى والصِ

 تعاىلقال   اطًاواعت كمة وليسِِِت ع ًُان الدطيا وما فيها َل ت وجعلت لَاية وحأ

َِِسْ ُتْم) َََلْ َن َأَف ًُا َوَأطَّك ُْم ِإَلْيَنَأطََّما   .(115املمؤمنون:) (ُتْرَجُعوَنال ا اك ُْم َعَ 

 

   

     قولُ تعاىل   

 ةاحلاقك،  عددةمت األفاظرآن الكريم التع ري عْ ال يامة يف ال  ل د جاَ

 إىلكل تع ري ياِِِري و . الكربى الِامةلتع ري اجاَ ا اناوالصِِِاَة و،  الواقعةو، 

تعرب الواقعِِة و،  ِلقاملاحلق  تعرب عْاحلِِاقِِة فِِ،  اآلَرمعن  يتَِِاير مع املعن  

   عنمبلاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َ االِامة فه  مأَوذة مْ طم  ماأو،  عْ لزوم الوقوع ال  الة

أي ،  هاية املآلط الَِاَفالنهاية خلتم وجتسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِد ا طهاأويراد اذلك ،  تَِيتُ
                                                 

 48الصفحة  - 3٧ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  1
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َِ  عل  مجيع ألنَّ ال يامة  ِِِِِِتو،  لدطيويا مظاار عامل الوجود اَاطته  عنمب

 .من ضيًا تالش يوح الكون ال وجود لُ يص ف،  مظاار الكون الذي  نعياُ

ِِ لُ أمد   لوجود املاديا احل ائق العلمية أنَّوقد ث ت يف   دد ثم يتالشِِِِِِِِ

ري آَر عْ طهِِايِِة فهو تع الِِِامِِة طهِِا أمِِة اِِعْ ال يِِا تعِِاىلوعنِِدمِِا يعرب احلق 

ِِأة احلياة الد ِِائ،  طياالوجود املادي املرت م اناِِِِِِِِِ عة طعرب عْ ويف تع رياتنا الاِِِِِِِِِ

ِِة الك رية اليت تَِ  عل  غ ِِة  احلوادث الكوطيِ ِِامِ ِِالِِ ِِا اِ لزالزل كِوادث ارياِ

ربى كما عرب الِامة الكا ال يامة فه  مأ،  طوام صَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرىلكنها والرباكن 

 .  الكريمال رآن 

 طظمة املتعددةاألاأن اإلطسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِان ات طظر لفإالتع ري االِامة ويراد يف 

ِِو اجل ال واملظاار املختلفة ك ِِماَ  وإط حدوث الليل والنهاخور ِِِ زال املاَ مْ السِِِ

ِِتنته   ا دختُ عاىلتأوجداا احلق  َرى اليتاأل رظااوا ية امل األخض وإيداعُ ِ 

وقد .  ألَرويايتنا ِِِِِِِِِِِِِِِِب مع الوجود وط   اطون كال واطن الكوطية اوتت دل 

ككون  عل  حده  الكوطية كل  ر جاَت تع ريات خمتلفة عْ ت دل اعض املظاا     

وتَري ألخض وت ِِدل األخض غري االنجوم  واطِمِِاس،  اجل ِِال كِِالعهْ املنفوش

 األشياَ .

ِِان ن يتذكر أوالَاية مْ كل اذه التع ريات  ِِريه ااإلطسِِِِِِِِِِ ألَروي مصِِِِِِِِِِ

ِِع   ِِاب الكُر الناس ال يتذكر إأكان  وإن،  والنجاحالفالح  إىلليسِ  عندما يصِ

  قال عل الُ ال اعد اخحتإْ ال يتذكر اصِِِِِلة وثي ة واناك مإليُ  مبصِِِِِائب متت

 ِِياأإن مْ طعم   (1)وا(اطت هماتوا إذا طيام و )الناس َ اليت تذكر عظم األشِِِِِِِِِِ

ِِان  ِِريع جدًا هاطألااألَرة مظاار ال يامة اإلطسِِِِ ،  اجل ال تندكف ، ذات إي اع  ِِِِ

لها تسِِِِِتدع  كأَرى  مظاار غري ةاناك و،  النجوم تنِمسو،  ىِواألخض تو

                                                 
 (. كلمة في )شرح مائةالى علي )ع( ونسبه ابن ميثم البحراني  ص(( إلى رسول هللا )١٧/174بحار )النسبه العالمة المجلسي  1
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إلطسِِِِِِِِِِِِِان اب تذكرة ممؤقتة ثم يعود ما غرياا كموت قريب فتوجأ.  التذكرة 

 . (َع َما َ اإلطسان َتَذكَُّر َيْوَم َي) تعاىل ريتُ األوىل قال 

 

ِِِاب العمل الصِِِِِِا    اناك  ِِاطة ألصِِِِ ن أد وخد ف كرت يف الروايات ذحصِِِِ

ِِتظل ِِدقتُا املمؤمْ يسِِِِ ْ ا وكذلك ظل صِِِِ ِِالتُ وم ِِتفيد مْ صِِِِ  ناك مْ يسِِِِ

ِِتفيد مْ اره  َِّاإذا َف)عاىلتوقولُ .  لوالديُيسِِِِِِ ََِت ال َيَتَذكَُّر  َيْوَم مَّة ُ اْلك ُْ َرىَجا

 .إليُ  فتت ع  يلا مجيع من أأي  (َما َ َع اإلطسان 

األموخ اليت  ألشِِِِياَ يف احلياة الدطيا وا اعض ا إىلقد يلتفت اإلطسِِِِان إن 

أثريات ملرضُِِِ  ِِِيتذكر الت ث افةميتلك  املريض الذيتاِِِكل لُ أامية فائ ة ف

يتذكر   خ اعض السلع وخيسر فيهاواكذا غريه كالتاجر الذي ت وعل  صِتُ 

كر ت م اأمر َاص خبالف التذتأثري ذلك عل  وضِِعُ ولكنُ تذكر  دود ير

 ل يامة.اعندما ت دأ مظاار ُ كلها يف حياتاإلطسان صدخ مْ  جلميع ما

 

   

     قولُ تعاىل  

 عرفتهما:م ا يان الاد مْ أمران أاناك 

سِِِِِِتفيد ي فلْ،  اعة العسِِِِِِرةعدم اجلدوى والفائدة مْ التذكرة يف  ِِِِِِ 

لتذكرة عند ملْ مل يسِِِِتفد مْ ا ًامنوذجأعند ذلك ول د ذكر ال رآن اإلطسِِِِان 

وقال إطُ مْ  ، الذي آمنت اُ انو إ ِِِرائيل عندما آمْ افرعون  او ِِِاعة العسِِِرة   

كُري وصِِدخ منُ  ماأن يتالف  ْ يسِِتِيع للكْ ذلك مل ينفعُ ألطُ ،  املسِِلمن
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 تعاىلاهلل  ىلإدما ال جيد لنفسُِِ فرصِِة يتوب عنف حالة فرعوطية مْ الناس عنده

ِِِاَ الذيْ مل طعم قد ت  ل مْ ا،  جملرمنمْ ام  ولة  اذه التواة غري نإ،  ل سِِِِِِ

ِِ ًام حسِِِِِااهلفإن ،  رمن والَِاةجملأما ا،  عمال موا ةأتصِِِِِدخ منهم  اهم  ًاَاصِِِ

طهم عل  أ أكِِد جملرمن والَِِِاة و وقِِد كرخ ال رآن الكريم مِِا يتعلق اعِِذاب ا   

 أصِاب الناخ .

ه ف د مريضِِِمْ َالل  ملُ الصِِِا يعرف عملُ السِِِ َ وعاإلطسِِِان  إن 

ِِمري  تعاىلودع اهلل ت اخك وأ ِِان ايف ضِِ ِِا  مْ ال دخة عل  متييز العإلطسِِ مل الصِِ

قد جعل لإلطسِِان  و.  السِِليب االِا   طس االعمل الصِِا  والتأثراألكالِا  

ن ي وم اُ مْ أعمال وما يريد أُ مْ عالمات ودالئل يتعرف اها عل  ما يصِِِدخ من

فيُ عْ ن خيأاإلطسِِان حيب و ثم حيوك يف النفسن اإلأ خوي عْ النيبأفعال 

ِِكنت) غريه قال واإلثم ما مل  ، ال لبإليُ  واطمأن ، النفسإليُ  الرب ما  ِِِِِِِ

  وخوي عنُ (1)(  تونوإن أفتاك املف،  ال لبيُ إل ومل يِمئْ،  النفسإليُ  تسِِِِِِِِِكْ

(ِِة ِِتفت قل ك،  يا وااصِِ ِِتف،  ا ِِ ِِكا ِِ ال لب  ليُ إ الرب ما اطمأن،  ت طفسِِ

ِِدخواإلثم ما ح،  النفسإليُ  واطمأطت وإن أفتاك  ، اك يف النفس وتردد يف الصِِِِِِِِِِ

عدم  اسِِِِِِِِ ب َلل وجوداعرف فخأيت ضِِِِِِِِمريك يمؤط ك إذا ف (2)( الناس وأفتوك

غري   ِِِِِِِيصِِِِِِِدخ و أ كالعمل الذي صِِِِِِِدخ مننَّ إوعليُ ف عدم االطمئنانوالراحة 

،  صِِِِواب مْ اخلِأالملعرفة يزان هو املف سِِِِتفيت ضِِِِمريكن تأوعليك ،  صِِِِِيح

 .؟!   ة عل  ذلكما الفائدة املرتتصالتُ   ي ول عندما تنته  مرائيًافمْ صل  

  

                                                 
 ٢٧٢٧ :كنز العمال 1

 المصدر نفسه 2
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     قولُ تعاىل   

وعندئٍذ  سجعلت مبرأى للنا يأربزت ف،  ميع  ِِِِِِِياِِِِِِِااد جهنماجلن أأي 

ِِاحلنفالكل خياف   نأ مفاداا اتخواي فهناك.  يف مأمْم لكنه،  حت  الصِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِان  ِِاحلن إذا اإلطسِِِ ِِده إاّل ويري الكان مْ الصِِِ  تعاىلُ اهلل خترج خوحُ مْ جسِِِ

ج وتِيب طفسُ خبر  وعندئٍذ ات صِيِة ومعتربة روايوال خت تُ ومكاطتُ يف اجلنة

وق وشِِِِِِوق لل اَ تاملوت يكون لديُ أت  ملك عندما يطُ أاناك حديث  ال،  خوحُ

اهلل  ِِاَ اهلل كره ومْ كره ل،  ل ِِائُِِاهلل  فمْ أحِِب ل ِِاَ اهلل أحِِب ،  تعِِاىلاهلل 

 ذاب .وقوعُ يف الع إىلإشاخة واو ل ائُ 

 

 تُمكاطيرى لسِِِِِِِِِِِِِِِِ َ وا،  ا يرى مْ النعيممل املوت إىلتوق ن املمؤمْ يإ

تسِِِِِِِِِِود وملوت وي َض ملك ا تعاىلاهلل  ي َضف الوايلةتُ السِِِِِِِِِِيئة وعاق 

      ُ ُ َروج خ ةحال    تئاب وال لق االكويعيش  الدطيا ان طاظري    هواذ ،  وح

علق اأاوال يوم ما ما يتأا يف الدطيا واذ.  مْ شِِِِِِِِدتها ال توصِِِِِِِِف  احلالة 

 لعذاب اإلهل ا ل شِِِِِِِِِِِِِِِِدةُمي طُألعظم أم وعظأال يامة وعامل االَرة فهو 

  َأْعَمُل َلَعلِّ  اْخِجُعوِنَخبِّ) تعاىلقال  ن يرجعأ عند موتُاإلطسان  اولحت  حي

ًِا ِفيَما َتَرْكُت ل َُها طََّها َكِلَمٌة ُاَو َقاِئِإال َك)يأتيُ النداَ ف (111-99منون:)املمؤ(صَِِاِل

ْْ َوَخاِئِهْم َاْرَزٌ   ُُوَن ىلإَوِم ِِهم (111نون:)املمؤم(َيْوِم ُيْ َع ِِد أ واعضِ ِِوأ حاال مْ و شِ أ ِ

ِِهم اآل ُِ َي  ُوُل َيا َلْيَتِنَم َيَعضك الظَّاِلُم َعَل  َيَوَيْو) تعاىلقال َر اعضِِِِِِِِِِِِ   َدْي

ِِ  دخجواو  (27)الفرقان:(اتََّخْذُت َمَع الرَّ ُِِِوِل  َِِِِ يال  ،  ات الندمتع ري ميُل أقصِ

 يديُ.ي ِع أصااع  فكأطُ
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ا وليسِِِِِِِِِِِِِِِِت حج ها عنا وحج نا عنه عاىلتنَّ اجلِيم موجودة ولكْ اهلل إ  

ْْ َيَرىاَوُارَِّزِت )لتع ري عنهِِا ا وهلِِذا جِِاَختلق يف عِِامل االَرة  ِِيُم ِلَم أي  (ْلَج

   ِِِيِيم اهم هلن العذاب اإلمون ألاعد تَِيتها وحينئذ  ِِِيتأثر اجملرأظهرت 

 .واهللع فيص ِون يف حالة مْ اخلوفمْ كل جاطب 

النسِِ ة لناخ االَرة اُل شِِيئًا ميملاِِتعلة ال ا إن ما طراه مْ اخلوف مْ الناخ

حيار   ُألطَّ جهنمى ريال الناس إن اعض د قيل وق.  تعاىلغضب اهلل  ألطها جتسد  

واقف ال يِِامِِة  ن مأ؟ واجلواب آليتنر ال رآن فكيف نمع ان اع َّأعم  كمِِا 

  كون اجملرمفف  اعضِِِِِِِِِِِِِِِِها يوقف االَر خيتلف عْ امل منها متعددة وكل موقف

 تعاىلولعل قولُ  ، اآلياتال تنايف ان َر يرى العذاب فعم  ويف اعضِِِِِِِِِِِِِِِِِها اآل أ

ْْ َيَر َوُارَِّزِت) ِِيُم ِلَم ِِديد يف ال  (ىاْلَج ِِح عْ اداية التاِِِ ن مْ أمبعن  عذاب يفصِِِ

 ذااُ.عكون فيها العم  جزَ مْ يف اعض املواقف اليت يفهو عم  أكان 

ِِاخأوقد  ِِاأنَّ الروايات  تشِ ِِدائد متعن اإلطسِ كلما و،  ددةمتر عليُ أاوال وشِ

ٍَ مْ اكلَّ : »   مري املمؤمننقال أ َل  مْ ع  ة خأى ع  ة أَرى  ِِ لدطيا شِ

ِِ َ م،  مساعُ أعظم مْ عياطُ ،  ُْ اآلَرة عياطُ أعظم مْ مساعوكلَّ شِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ن أواعلموا : »   قالو (1)« الَيب اخلرب  ومْ،  فيكفيكم مْ العيان السِِِِِِِماع 

ُِ و،  ُِومزالق َدْحِض،  جمازكم عل  الصراط  (2)« وتاخات أاوالُ  ، أااويل زللِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

،  كم مْ املمر اهاال ادَّ ل،  منازل مهولةكمؤودًا وإن أمامكم ع  ة : »   ُوعن

  (3)« يس اعداا ان اخ وإمَّا اهلكٍة ل،  هلل نومتفإمَّا ارمحٍة مْ ا،  والوقوف عليها

                                                 

 (٠٠١/ اخلطبة )٠7١هنج البالغة / صبحي الصاحل :  ٠
 (38ـ اخلطبة ) ٠٠٠هنج البالغة / صبحي الصاحل :  ٢
 ٠٠8ـ  ٠٠٢صحيح االعتقاد / املفيد :  8
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ِِ عة أاواب أ: »   وعنُ ِِها فوق اعض ..أن جهنَّم هلا  ِِِِِِِ  . ط اق اعضِِِِِِِ

،  جلِيموفوقها ا،  روفوقها    ،  فوقها احلِمةو،  وفوقها لظ ،  فأ فلها جهنَّم 

أال املعصية   أما» يصف عذااها :    وعنُ (1) «وفوقها اهلاوية ،  وفوقها السعري 

ِِرَّ داخ ِِ  ا،  األعناق ىلإوغلَّ األيدي ،  فأطزهلم شِِِ ِِهم ،  األقداموقرن النواصِِِ وأل سِِِ

ِِراايل ال ِران ِّعات النريان،   ِِِِ ِِتدَّ حرَّه،  وم  وااٍب قد ا ُط ق  ، يف عذاٍب قد اشِِِِ

ِِاطع،  َجٌبهلا َكَلٌب وَليف طاٍخ ،  عل  أالُ ِِي،  وهلٌب  ِِِِِِِِِ ال يظعْ ،  ف اائلوقصِِِِِِِِِ

جل وال أ،  دَّة للداخ فتفن ال ُم،  ال ُتفصَِِِِم ك وهلاو،  وال ُيفادى أ ِِِِرياا،  م يمها

 .(2) «لل وم فُي ض  

ْعَظُم ْيَف َوَما َاْعَد اْلَمْوِت أَ   ْْ ِاالََّ اْلَمْوِت َلَكف  َكَوَلْو َلْم َيك ُ)وجاَ يف الدعاَ     

وَرج عْ  ملْ كفر ااهلل وعصِِاهنها عظم مأكل شِِدة اعداا شِِدة  إذا  (3)( َوَأْدا 

  راطُ املست يم .

 

     قولُِِ تعِِاىل  

 

،  التسافل  إىلاُ  اهلاوية ويمؤدي إىلطسان  اإليردي ما ع تعاىلاحلق يتِدث 

  ِِيجدك طُ أ  َ   ِِيمؤثر احلياة الدطيا مبعن طفمْ ،  أعظم شِِ َ او الَِيان ن وأ

يف ومامُ أ ولْ يرعوي ألي ش َ ي ف  هاتللِصول عل  لذا  ويسع  جاداً  كادحًا

مأواه وهلذا  َراه حت  تكون اجلِيمينسِِ  أو ِِ اللذاتعْ حتصِِيل ملنعُ طري ُ 

ِِيَم ِاَ  ) تعاىلقال  أ ِِِاس شِِِ اَ    ن اأروايات فصِِِِت ال أوقد .  (ْلَمْأَوىاَفِإنَّ اْلَج

                                                 

 .٥٠١:  6جممع البيان / الطربسي  ٠
 (٠١١ـ اخلطبة ) ٠6٢هنج البالغة / صبحي الصاحل :  ٢

 288الصفحة  - 84ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  7



 

 

- 46 - 

 

 

يسِِتكرب يضِِعُ   )مْ خ ِِول اهلل ياطُ فعْوطَيرتتب عل  ا ِِتك اخه اإلطسِِان 

   (1) اهلل(

واجلواظ او "  (2) مسِِتكرب(  تل جواظكل ع أَربكم اأال الناخ؟ )أال وعنُ

عل  أطُ أخأى  ألطَُ الاِِ ا إىلإاليس اذي أدى السِِ ب الواو  " املختال يف ماِِيتُ

ََيْ  ) تعاىل قال    آدممكاطة مْ    َََلْ َتِن  مِ َقاَل َأَطا   ُُ ُُ ِمْ   ٌر مِّْن َََلْ َت ْ طَّاٍخ َو

ِِأي لدي ميَّزة ا  كون وجودي  (12)األعراف:(ِطٍن  فهو  مما وجود آدأ،  ًافافشِِِِِِِِِِ

 . فلم يسجد لُ ال تكرب وطَ  عل  منُ خت ةأطا أواالتال  ف كُيف

 

ح ي ة ا  أن  ىلإمفاايم تاِِري الَِيان والتجرب واال ِِتك اخ واال ِِتعالَ  

ن يِوف أوادال مْ ُ ذات حولواقعُ يتمِوخ يف طفسُِِِ و إىلال إيلتفت ال اإلطسِِِان 

أحق  ُيرى أطَّال و عْ طاعتُ  سِِِِِِِِِِِتعلي ىلتعا ُوأن خيضِِِِِِِِِِِع ل تعاىلحول اهلل 

ِِوااد مْ إاليس املوهلذا  تعاىلاالِاعة مْ اهلل  وال ،  تن ِع ه الوغريعن  شِِِِِِِِِِِِِِِ

مرديْ عل  اهلل مْ املت كانمبْ   ِِِِِِِِِِِِِِِِِتك اخواالالَِيان مْ املعن  خيت  اذا 

عل  اهلل اعض  ألطُِِ يتمرد  ُ مْ املمؤمننظِِاار حِِالِِ   و ِِد يكون طِِاٍغ   ف،  تعِِاىل 

عْ عد تي و ِيع اواهيف تعاىلهلل  ن خيضِِِِعأُ ال جيب علي يرى أطُ أي،  حايناأل

ي وم ع ادة و اعض مْ يكُر الُلة عل  ذلك   ولعل مْ األم .   تعاىل أوامر اهلل 

اعضهم ظْ     أنَّتح ا توى واملضمون  صاحلة ولكنُ ال يعرف الا عض األعمال 

يَزو مع خ ول    كان خجل عل  عهد خ ول اهلل ف د  فضل مْ النيب أطُ أ

فجعل ،   مسِِِِِجد الر ِِِِِول   إىلعمد  ، خجع وحم عْ خاحلتُإذا ف،  اهلل 

                                                 

 ٠/  8١٥أمايل الصدوق:  ٠
 ٠6/  ٥68/  8الرتغيب والرتهيب:  ٢
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يرون أن لُ  اعض أصِِِِِِِِاب النيب حت  جعل،  يصِِِِِِِل  فيُ فيِيل الصِِِِِِِالة

ل لُ اعض ف ا.  قاعد يف أصِِِِِِِِااُهلل وخ ِِِِِِِول ا فمر يومًا.  عليهم فضِِِِِِِاًل

وإما جاَ ،   يب اهللطإليُ  فإما أخ ِِِِل -رجل اذا ذاك ال،  يا طيب اهلل أصِِِِِااُ:

 ُِِ ِِول اهلل -مْ ق ل طفسِِ ِِ  ايده إن ان  والذي : قال م  اًل فلما خآه خ ِِ طفسِِ

: أقلت  ف عل  اجمللس قال لُ خ ول اهلل فلما وق.  عينيُ  فعة مْ الايِان   

 . (1)( : طعم!قال.   وم َري مين؟يف طفسك حن وقفت عل  اجمللس: ليس يف ال

ال ياِِِِِمل عض كما يتصِِِِِوخ ا تعاىلاهلل  طكرأمبْ  إذن الَِيان ال خيت 

ِِلوا اعض املمؤمنن  عل   ونفيتكربم مياطهإدخجات عالية يف  إىلالذيْ مل يصِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ُ واناك ا الكفر عاىلتاحلق طكاخ إ عالااأخجات لتكرب دفا.  تعاىلاعض أوامر اهلل 

ُ  أل  اعض مم وتة كالتكرب ع  أدط  مْ ذلك  دخجات    الع اد    لكرب عالتأو  حكام

ِِان اكل أمناط وأطواع الَِيان تمؤدي ا إنَّ.   إىلوجترَّه  هلالكوا الواال إىلإلطسِِِِِِِِ

أطا قولُ  إىلف حيث اطته  اُ املِاة فرعون يف قضِِِِِِِِِِِي مرَّ كما تعاىلإطكاخ احلق 

 . خاكم األعل 

نَّ ِإال َك)  تعاىلقال  التكرب إىلجيره  تعاىل االَن  عْ احلقاإلطسان إن ا تاعاخ 

ََ  اإلطسان  ِْ ََْن ا خَّآُه َأنَلَي  .( ْ َت

 

هلل ت  خ ِِِِِِِِِِِول اأ  ريًاف ن خجاًلإقال:  عْ أا  ع د اهلل خوي  د املال ف 

 ِِول اهلل فكف ثيااُ وت اعد ع وعنده خجل غين : ما نُ ف ال لُ خ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

اُ؟ ف ال يا  يلصق غناك أو ،   ره اكن يلصق ف أمحلك عل  ما صنعت أَايت   

للف ري: أت  ل  مال  قال خ ِِِِِِول اهلل  قلت اذا فلُ طصِِِِِِفإذا ما أخ ِِِِِِول اهلل 

                                                 

 ٠37/  8وراجع املناقب البن شهر آشوب:  ١٠٠8/  ٠٥١/  ١مسند أيب يعلى:  ٠
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مْ  ي دو و (1)( َلين ما دَلُن يدأأَاف  ؟ قال: : وملمنُ؟ قال: ال قال 

 ك ريًا منُ مأَذاً      االَروخ والكربياَ أَذ    ولكْن الَين معدطُ طيب      أاحلديث    

  عظم إمياطًاأن الف ري كان أالُ غري ولذا ا تدخك ااقرتاح إعِاَ الف ري طصف م   

 .(ما دَلُ ن يدَلينأأَاف )  ف ال للنيب

ًا فريى الناس تأمتر    يروزأو  ًاملك أو  مريًاأف د يكون اعض الناس    اجلاه   

َ  فيأَذه    اأوامره   إىلن يلتفت  أهلذا ين َ  ملْ كان كذلك        و الَروخ والكربيا

   صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِادقالملظاار فيهلك خوي عْ لئال يتأثر ا عض ا تعاىلعظمة اهلل 

ف خجل فواهلل ما َف ت النعال َل ، إياكم وامؤالَ الر  ِِِِِِِِاَ الذيْ يرتأ ِِِِِِِِون)

ِِرين مْ يأومعن  ذلك  (وأالك الك إال أو  دون قيود وخاَك ويأمتر اأوامرك سِ

ال ِِتعالَ عليُ ا إىليف طفسِِك وجيرك  الكربياَ إىل ِِيمؤدي اك ذلك  ضِِواام

ِِذا ع َّر خبوعل  غريه  ِِ قفوهلِ ِِة عْ كُرة النِِِ   واو،  الالنعِ ِِايِ ِِذيْ كنِ اس الِ

مْ علماَ اعض اليتِاشِِِِِِِِِِِِِِ  وهلذا ،  ضِِِِِِِِِِِِِِواام وحدوددون  ااألوامريأمترون 

ِِاح طها أْ ن يظأوخياف عل  طفسُِِِِِِِِِِ  احلواخين ن أفال ي  ل  يةعالمكاطة  ةصِِِِِِِِ

 .َيان لئال يصاب اا َ مْ الِحد أمعُ ميا  

ِِد مْ طَيان اجلا  ُِِ يف ُ خأى طإذا ف ه واملالطَيان العلم واو أشِِِِِ فسِِِِِ

ُ خ يفصوَّ يستفيد منُ ت  اطُقرأوخأى اعض  املسائل ااكل دقيق   طظري لُ  الطُ أ  طفس

ُ فيِتجب اعلمُ عْ ل وحاِِِِِِِِِمًا َدمًايكوطوا  نأقراطُ ين َ  أن غريه مْ أوظْ 

ا يف اعض ذكرطِِقِِد  و،  عظم حجِِابأ وذلِِك تعِِاىلعظمِِة احلق  إىلالنظر 

ما جاَ ك سِِِِمن حجب ظلمة وحجب طوخأنَّ احلجب عل  قالتفسِِِِريية األحباث 

نِو أكرب مْ حجب ااإلطسِِِِان جب النوخ متنع حو،  الاِِِِع اطيةاملناجاة ذلك يف 

                                                 
 1٧4الصفحة  -ابن فهد الحلي  -عدة الداعي  1
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ُِِ األحق االِاعة يرى طفو تعاىلعْ اهلل  م تعدًا يدوخ يف فلكها حيث الظلمة سِِِِِِِ

 .تعاىلواإلت اع مْ اهلل 

 

ِِان فت إليها التإذا و ظلمةإن الذطوب تاِِِِِكل  ِِتَاإلطسِِِ خبِئُ  فر م رًاوا ِِِ

اإلطسان   جب النوخ كالعلم يصعب عل  ح لكْوضاخاا   هل عليُ التخل  مْ أ 

ن ياِِعر اذلك أوهلذا يتسِِافل يف دخكاتُ دون  ةثاخه احلسِِنيرى آ ألطُن خيرتقُ أ

َُُل الَِّذ) تعاىلال دط  مْ احليوان قأ إىلفتنخفض دخجتُ  َْ ُحمِّل ُوا التَّْوَخاَةَم  ُثمَّ ي

َِِماِخ َي َُِل اْل ِِْمل ُوَاا َكَم عرب عنُ َر آويف تع ري   (5)اجلمعة:(َأ َِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْفاًخا ِِْمُل َلْم َي

ِِالكلِِب  ُُ َكَم) تعِِاىلقِِال  ا َُل ُِِ ِْمِِِْل عَ  َفَم ُِ َيْلهَِِثْ َُِِِل اْلَكلِِِْب ِإْن َت ُُ َتْتأو  َليِِْ ُركِِْ

َهثْ   تعاىل ِاه اهلل  أعالذي  م اْ ااعوخاَ  اعليف وقد جاَ اذا املُل         (176)األعراف:(َيْل

 ص ح مْ امل عديْ.أففَِ  وتكرب ب اهلل انعمُ ن حياخأولكنُ أخاد  اال م األعظم

ُ      غرتا ف د  حجب النوخ  ُ مْط أمبعن   طَيان إاليس علم  إن   اع ادتُ ألط

لسِِِِِماَ  ِِِِِ عة إن إاليس ع د اهلل يف ا):  قالصِِِِِادع د اهلل   أا كما خوي عْ

 تعاىلاهلل  ا قالولذ (لُ اع ادتُ ه ثوااًاآالف  ِِِنة يف خكعتن فأعِاه اهلل ما أعِا

( ََ ْْ َط وما ،  اها صِِِِِِِِِِِِِ ح مَروخًاأو ر الداخ الفاطيةوآث حده َرج عْأي  (َفَأمَّا َم

 .   أكُر ما يفعل الناس ذلك

 

مْ  نآيناِِاما و الَروخ والكربياَ مْاِِأ احلد وين عْالَِيان او التعدي 

غري أنَّ  َ مِال أن يِف ليسِِِِت طظرية وكاطت لديُ معرفة عملية  فمْ،  اجلهل
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ِِان لدى ن كوتاملعرفة العملية ال ميكْ أن  ِِإذا ال إاإلطسِِِ اخ يف الِريق املسِِِِِت يم   ِِِ

 ل.ما مْ مل يكْ كذلك فهو جااأ . احيصل عليه فعندئٍذوجااد طفسُ 

 اجلهل اأمريْ:يرت م و

 تعاىل ى أنَّ اهلل ألطُ ير  يَِ ف اهلل لْ فمْ عر تعاىل عدم معرفة اهلل     

االتال  و ، او عل  كل شِِِ َ قديرو وعل  كل شِِِ َ مهيمْ اكل شِِِ َ  يم

  األمرألطُ يرى  ن يفعل ا ِِت الاًل مْ لدن ذاتُيسِِتِيع أ الو تعاىلاهلل  إىليرجع 

 .تعاىلكلُ هلل 

رفة اهلل وعدم وثيق ان عدم مع اخت اطك هناف،  نفسُِِِِِلاو عدم معرفتُ  

،  معرفة النفس ىلإجتر  تعاىلعرفة اهلل نَّ موالعكس صِِِِِِِِِِِِِِيح فإ معرفة النفس

مْ عرف طفسُ عرف  )  خوي عْ عل  عاىلتومعرفة النفس تستلزم معرفة اهلل  

 تعاىليتعلق ااهلل  ف ِِِِِِو تعاىلاهلل  إىل ري علم أطُ فإذا اإلطسِِِِِِان ن أأي ،  (1)( خاُ

الَِيان ن أاو  إذن انا أمر جد دقيق،  عاىلتواالخت اط اُ  تُويسِِِِِِِِِِري حنو معرف

  لَروخ والكربياَاوعدم معرفة النفس املمؤدي إىل  ، تعاىليناِِأ مْ عدم معرفة اهلل 

يسِِِِِِِت دل وهلذا  .  تعاىلام كربياَ احلق تواضِِِِِِِع أمعدم الوالذي يرتتب عليُ 

ِِن  وُ ل ال  لة احل ي ية ال يعرف ألطُ الذي او أدط  االذي او َري املِلب األ ِِِ

 .إليُ يتوجُو واألعظم الذي عليُ أن ينِو حنوه

وجد مْ ا ماذفف  الدعاَ )ْ ذلك عواألدعية الروايات  وقد افصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِت 

ِِ  دوطك ادال؟ ؟! وما الذي ف د مْ وجدك ف دك واذا  (! ل د َاب مْ خضِِِِِِِِِ

 ة.افصِت عنُ األدعيو العلماَ والعرفاَأوضُِ املِلب 

  

                                                 
 3444غرر الحكم:  1
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     قولُ تعاىل   

ُ  يأ ِِ ِِاع طفسِ ِِت دل فومل يعرف خاُ ،  أطُ أضِ ِِر فدط  أو او َري االذي ا ماا ِ خسِ

 الداخيْ.

لدطيا أعظم ويهنأ ااحلياة ا ُريًاقد يتصِِِوخ اعض أن غري املمؤمْ يلتذ ك 

 َّر عخوايات لِرد اذا الوام  ولكْ ذلك غري صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيح وهلذا جاَتمْ غريه 

   مري املمؤمننأال ق الدطياولذات احلياة  ن املمؤمْ يااخك غريه يف املهنأأاعضها 

كوا أال اجل الدطيا وآجل اآلَرة فاِِِِِِِِِِِِِِِِاخواعلموا ع اد اهلل أن املت ن ذا وا اع)

ِِكنوا الدطيا االدطيا يف دطياام ومل ياِِِاخكهم أال الدطي أفضِِِل ما ا يف آَرتهم  ِ

ون دطيا مبا حظ  اُ املرتف ِِِِِِِِِِِِكنت وأكلواا اأفضِِِِِِِِِِِِل ما أكلت فِظوا مْ ال

د امل لغ واملتجر تكربون ثم اط ل وا عنهِِا اِِالزاجل ِِاارة املوأَِِذوا منهِِا مِِا أَِِذت ا

ِِااوا لذة غدا يف آَرتهم  ياام وتي نوا أطهم جريان اهللالدطيا يف دط زاد الرااح أصِِ

ِِيب مْ ل زااد يف احلديث أن أحد الو (1)( ذةال ترد هلم دعوة وال ين   هلم طصِِِِِِِِ

ِِري ِِادقخأى ا ويدع  ع اد اْ كُري ال صِِِ الية غ يل س ثيااًاواو   إلمام الصِِِ

ًِِا يت ط وة وكان أاوك إطك مْ أال ا،  ا ع د اهلل: يا أا عليُ الُمْ ف ال معرتضِِِ

ف ال لُ أاو  . فلو ل سِِت دون اذه الُياب فما هلذه الُياب املزينة عليك؟،  وكان

ده والِي ات  زينة اهلل اليت أَرج لع ا   مْ حرم -يا ع اد    -: " ويلك   ع د اهلل 

ِِئلعندما و (2)( مْ الرزق؟ " وقد كان ،  َرةفا يل س ثيااًااذا ملأحد األئمة:   ِِِِِِِِِِ

 أا  طالب : " إن عل  اْقائاًل  اإلمام ابأججده ال يل س مُل اذه الُياب؟ 

 إذا وحت   (3)( " لزمان فأاراخ الزمان أوىل اُاتسِِع اإذا ف،  كان يف زمان ضِِيق

لذة ا ويهنأ تعاىل هللمبعرفتُ ت راخ النفسِِِِِِِ  عيش اال ِِِِِِِي فإطُ ملالا املمؤمْ ف د

                                                 
 ( من الباب الثاني من نهج البالغة24رواه السيد الرضي رضي هللا عنه في المختار: ) 1

 .7ح ،  3أبواب أحكام المالبس الباب ،  الوسائل 2

 11ح ،  3أبواب المالبس الباب ،  7ج ،  الوسائل 7
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العمل الصِِِِِِِِِا    لذةولذة العلم والع ادة  يعرف لذةكان إذا و.  وشِِِِِِِِِكره ذكره 

جمتمعُ  لوئام مع طفسُِِ واالطسِِجام معفسِِوف يعيش ا حوائج املمؤمنن  ضِِاَك

موخ املرت ِِِة احليِِاة اهلِِاطئِِة ال ختت  اِِاأل و أ اللِِذة نأل تعِِاىلوال رب مْ اهلل 

لفُ  أعظم مما  أ لعلها تكون  أموخ أَرى  ىلإال تتعدى ذلك     الِعام  أو  ااجلنس 

 .كُري مْ الناس

 

     قولُ تعاىل  

ِِت  لُ األَروي و مْ طُ أي أ   ِِاع مسِِ ِِاع اآلَرة  فثر احلياة الدطيا آأضِِ د أضِِ

 .الناخ إىلن مصريه أواالتال  ف

 

     قولُ تعاىل    

ت اال توضُِِِِِِِِِ اذا الوكفرة والفجاخ اناك ت اال ان املمؤمنن األَياخ وال 

ِِمات الكفرة واملفاملت دمة اآليات  َ وإيُاخ احلياة والكربيا تكربيْ الَِيانسِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ن األَياخ اذ ااهلل اينما مْ صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِفات املمؤمنجهنم والعي إىلالدطيا املمؤدي اهم 

ط ارصِِِِِِِِِِِِِ يف الوالسِِِِِِِِِِِِِري ه  النفس عْ اهلوىطو تعاىلالِي ن اخلوف مْ اهلل 

ِِت يم  ِِن ف  (َجنََّة ِاَ  اْلَمْأَوىَفِإنَّ اْل)ا جنات النعيم أن يرثو إىلاملمؤدي اهم املسِ و ِ

يسِِِِِِِِتفيد   ريًةك ًامال  تر ِِِِِِِِم لنا عند اذه التع ريات ال رآطية الدقي ة اليت

ف ولُ ،  اهلل تعال ىلإملُ وخقيُ ووصِِِولُ   تكايف وأَالقيًا  ِِِلوكياً اإلطسِِِان  منها 

ََاَف َمَ اَمَوَأمَّ) تعاىل  ْْ ُِ ا َم  ، مم خيافون مْ م ام خاهلممؤمنن اأطهوصِِِِِِِف ل (َخاِّ

كل موقف يعرب ف امة املتعددة يوم ال ي واقفامل ن املراد اُإقيل  معن  م ام خاهمو

 اهللن يدي  ااخلوف مْ م امات يوم ال يامة      او ية حينئذٍ  ومعن  اآلعنُ م ام   



 

 

- 53 - 

 

 

ْْ ُاَو َق) تعاىلولعل قولُ  .  إليُ  ياري  (33)الرعد:(َسَ تْ اِئٌم َعَل  ك ُلِّ َطْفٍس ِاَما َكَأَفَم

د اُ امل ام يرا إن وقيل.  ا كسِِ تومِلع جيازي كل طفس مب ي  ا ِِبأ ائم ف

ِِفات اهلل  ِِفات اهلل م او فامل اعن الذات طها أو تعاىلأن املمؤمْ يعلم اصِِِ العلم اصِِِ

ذلك عْ ال  يح  حجزه هوشِِِر  هريخبويعلم  ُعلم أن اهلل يراه ويسِِِمع فمْ  تعاىل

ُِال ِإ َقْوٍل ِمْ َيْلِفظ ُ مَّا) اآلية أوضِِِِِِِت ذلكمْ األعمال وقد  (  َعِتيٌد َخِقيٌب َلَدْي

 .اهلوى عْ ُطفسنه  وي م ام خاُ خياف املراد مبْاو اذا املعن  و

ِِان يمؤاَذ ف الع اب او شِِِدة امل امراد اإن امل وقيل ِِدخ منُ عاإلطسِ ل  ما يصِ

،    ااألثر الوضع  يسم وع اب يرتتب عليُ  ُل ُكل عمل مْ أعمالو،  مْ أعمال

 . عليهاارتتب اآلثاخ لُ عماأعل  املرَ حيا ِِِِِِِب  اىلتعأنَّ اهلل  اآلية حينئٍذ معن و

   الصادقْ عهلذا جاَ يف التفسري الروائ  وأقرب االحتماالت او الُاط  ولعل 

 يسِِِِتلزمُفاملعن  الُالث ا مأ.  اُ تعاىلعلم اهلل واو املراد ا مِلع عليُ تعاىلأطُ 

االحتمال األول  ال أن.  هع اد حيا ب فسوف   ًاعامل تعاىلكان اهلل إذا الُاط  ألطَُّ 

 .يضًاأ الُاط يندخج يف 
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     قولُ تعاىل  

ِِِِِِِِِِِِِ  اآلية عربتاذا مل   ِْ اْلَهَوى َوَطَه ) اِِِِِِِِِ  . ؟!  مل ت ل ترك اهلوىو (النَّْفَس َع

ليت هلا دَل يف اعض احليُيات ا إىلإلشِِاخة وا  ت تضِِ  ا تع ريات ال رآن دقي ة

مات لألط ياَ هناك م اف،  دخجاتهمن يف يتفاوتو ناملمؤمناملوضِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِوع ذلك أن 

ِ قد امؤالَ و،  والر ل واألئمة  ُ   واجت اا تعاىلاهلل فاام اص  م وا تخلصهم لنفس

اذه املراتب   ىلإكْ ا ية الناس مل يصِِِِِلوا ل مل جيعل للاِِِِِيِان عليهم  ِِِِِ ياًلو

ِْ ) ِِِِِِِِِِِِِِِا ال رآن الكريم  عرب اذوهل،  يف دخجاتهم وخيتلفون (  ْلَهَوىاَوَطَه  النَّْفَس َع

ِِأيسِِِِتِيع  طُ الأأي  الاِِِِيِان لب عليُ طُ قد يتَأال  دائمًاُ ن يتَلب عل  طفسِِ

ِِو  غ  ي رتف اعض الذطوبحاين واعض األ ِِراط السِِِِِِِِ ِِائر يف الصِِِِِِِِ ي ري أطُ  ِِِِِِِِ

ِِت يمو ِِتَفر لذط ُ وجيتنب الك ائر قاوي تعاىلويتذكر اهلل  املسِِِِِ ِإْن ) تعاىلل سِِِِِ

َِِِيِّئََِِعَتْجَتِنُ وا َك َِِاِئَر مَِِا ُتْنَهْوَن  ُُ ُطَكفِّْر َعْنك ُْم  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ََلًِ نِِْ َِْلك ُْم مُِِْد ا اِتك ُْم َوطُِِْد

ط يعة أن  واانِو واضح  عْ اذا  يضاً الكريم أال رآن ع َّر  اذوهل (31)النساَ: (َكِرمًيا

َْ ) عاىلتيف حرب مع الايِان قال  طُ أل املمؤمْ أن ينه  النفس عْ اهلوى ِإنَّ الَِّذي

َِاِن َتَذكَُّروا َف َطاِئٌفَمسَُِِِِِّهْم إذا اتََّ ْوا  َْ الاَِِِِِّْي ومْ  (211اف:)األعر(ُاْم ُمْ صُِِِِِِروَنإذا ِم

أي ( النفس ه طرك اهلوى ال قالت )ذلك طتعرف عل  أن اآلية الكرمية مل ت ل ت

يف  دائمًا ْ الوقوع يف شرك الايِان فهو   ضمري يردع طفسُ ع    وإحساس  لديُ أطُ 

ات اع  نَّأل النفس عْ اهلوىامية طه  أوقد أوضِِِِِِِِت الروايات  جهاد مع طفسُِِِِِِِ  

اُس! َأيكَها النَّ)  خوي عْ عل  تعاىل اهلوى او اداية السِِِ وط واالاتعاد عْ اهلل 

ََاُف َعَلْيك ُُم ا    ََْوَف َما َأ اُع اْلَهَوى َوط ُوُل اأَلَمِل َفَأمَّا اتِّ َ       ، اتَِّ اُع اْلَهَوى  ْثَناِن: ِإنَّ َأ

َِقِّ ِْ اْل ََِرَةمَّا ط ُوُل اْلَأَمِل َفُيْنسِِِ  اْلَأَو،  َفَيصُِِدك َع االصِِد   ويريد االمام.  (1)( آ

ِِد عْ اهلل عْ احلق ال    فرييد اُ ملألاطول ما أو ُأَذ تعاليم وعْ تعاىلصِِِِ
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ِِان ن أ الداخ الفاطية   ُ مْواطت ال م أجلُمره وتصِِِِرَّاط ضِِِِاَ ع إىليلتفت ال اإلطسِِ

  . األمريْمْ مَ ة اذيْ   حيذخو الداخ ال اقية إىل

  قال أحد الاعراَ :

 ىوف اِوع اوإطاخة الع ل مكس 
 

يزداد  وع ل عاصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  اهلوى 

 تِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِويِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرا   
 

 

دااا  اا فإن اوااا ]يف[ خال تدع النفس واوا)قال   خواية عْ اإلمام الصِِادقويف 

اهلوى  نأأي  (1)( ا تهوى دوااا وترك النفس وما تهوى أذااا وكف النفس عم     

ِِاب مب أن ترتدى النفس إىليمؤدي  ِِال وتصِِ   وقولُ . يصِِِِعب الاِِِِفاَ منُرض عضِِ

 ( وكف النفس عما تهوى دوااا)  ن يداوأن مْ أخاد أأي ُِِ أن ُ فعليي طفسِِِِِِِ

رتك اهلوى ثر وضِِع  لأوشِِفا اا ها ك  تاِِف  مْ مرضِِى واهلكف النفس عْ ي

 شِِِفافية تدخكووضِِِوح حبصِِِول النفس عل   َري املمؤمْلت  ويرتتب اذا األثر ح

 عهد اإلمام جاَ يفف د واية توضِِِِِِِِِِِح ذلك واناك خ.  مْ احل ائق ًاكُرياهما 

ِِادق  كان خيرب عْ كل ما وشِِِِِِخ  مْ االد اهلند  جعفر اْ  مد الصِِِِ

 يده و ِِِِِِِِِأل يف وَ أ شِِِِِِِِِيئًا فِل ُ  فذكر ذلك لإلمام ،  َ ئ يف اليد

 ال لُ اإلمام ف،  ن اجلواب صِِِِِِيًِاذلك اهلندي عما يف يده ففكر ثم أجاب فكا

  آَر فمد اإلمام  شِِِيئًا يحدثت واآلن  ِِِأضِِِع يف يد يده امل اخكة َاخج 

     ُ ي؟ ففكر الرجل  يف يِد مِاذا  اآلن قِل ل    : املنزل ثم يف  ِة أدَِل يِده وقِال لِ

ِِا كُريًا ثم قال يف   َشِِِِِِِِِعة كل الدطيا وقد خأيت كل : قد جلت يف اذه السِِِِِِِ

،  ط دت ايضِِِِِِِِِِِِِِِِِِِة مْ قْ الدجاج الفالمكاطُ إال أطُ يف جزيرة مْ جزخ اهلند ف 

ِِدقت ثم قال لُ: ق ففتح اإلمام  ِِلت يده وقال لُ: صِِ اذه  إىلل ل  كيف وصِِ

 ىلإاطت تِل ُ طفس  حت  وصلت    املرت ة؟ ف ال الرجل: كنت أَالف كل ما ك
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ِ ماذا و:  ف ال اإلمام ،  اذه املرت ة م؟ لب الكفر أم اإل ِال تِلب طفسِك ال ت

ِِ  ترغب الكفر: ف ال لُ اإلمام  ِِلم ذلك أف ، إذن َالف اواك ف ال: طفسِِِ ِِِ 

أم ال؟ فتأمل ذلك   َشِِِِِِِال ينكاِِِِِِِف لك اآلن :  الرجل ثم  ِِِِِِِألُ اإلمام 

ِِيئاً  ِِدقت وذلك ألطك :  ف ال لُ اإلمام  ، الاِِِخ  وقال لُ إط  ال أخى شِ صِ

أما ،  مْ خياضِِِِِِِِِات األجر عليُ ُعندما كنت كافرًا كنت تعِ  ملا كنت ت ذل

ن مل تصح  إية ووالروا.  املكاشفات  اآلن وقد صرت مسلمًا ف د  دت عليك أاواب    

 ن الواقع يصدقها.أال إ  ندًا

 

االقتداَ  ىلتعانفس وال رب مْ اهلل صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالح الإمْ األموخ املمؤثرة يف 

ما ي تَيُ  إىلللوصِِِِِِِول  تعاىل االصِِِِِِِاحلن فإن مْ  ِِِِِِِاخ عل  اديهم وف ُ اهلل

 .  تعاىلعْ احلق  واعده يتأثر يف فسادهيث حالِاحلن  وعكسُ السري يف مساخ

لََّ ْد َكاَن َلك ُْم ) تعاىلريم يف قولُ إن مسِِِِِألة ال دوة أكد عليها ال ران الك

ْ َوٌة َحَسَنٌة لِّ      ُِ أ ُ ُ وِل اللَّ َُ َواِف  َخ ََِرَمْ َكاَن َيْرُجو اللَّ ُِرياَوَذَكَر ْلَيْوَم اْلآ َُ َك (   اللَّ

 واالتال  لألط ياَ والر ِِل والصِِاحلن يف ال صِِ  ال رآط  وا  مذكوخة ضِِمنًا

 تعاىلم ام اهلل  مْ اخلوف مْإليُ  ا وصِِِلوام إىلفإن السِِِري عل  اديهم يوصِِِل 

 كما عربت اآلية .

ِِ  نعكس إجيااًاتجمتمعة أو  منفردةواذه الِرق  للهداية اب ألطها أ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

كماهلا  ىلإعل  الوصِِِِِول  النفس  ةدومْ أفضِِِِِل املمؤثرات يف مسِِِِِاع  ،  والرشِِِِِاد 

لديُ طسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِان اإلجتعل  للروحا  غذاَ فه  تهيئ النفس لت وى اهلل و الع ادة 

وليس مبعن   ريد االع ادة انا معنااا اخلاصوط،   دخة لنه  طفسُِِِِِِ عْ اهلوى ال

 إال أن مما ال ، ان ذلك أعظم تأثريًاالسِِِِِِِِِِِري يف دائرة التكاليف انِو عام وإن ك
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دعية واأل إكُاخ النوافل وقراَة ال رآناللع ادة  اخلاص املعن أن شِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِك فيُ 

عْ ال عِِِد و تعِِِاىلال رب مْ اهلل التِِِأثري الفِِِاعِِِل والك ري يف تهِِِذيِِِب النفس و 

 َ ِِو  تعاىلال ق ل رآن الكريم ما يمؤكد ذلك ولعل يف اعض آي ا،  الاِِِِيِان والسِِ

(َْ َََل ُِِِْت) تعِِِاىلوقِِِال  (73ط يِِِاَ:)األ(َوكَِِِاُطوا َلنَِِِا عَِِِااِِِِِدي َّ َوالِِِِْإْطَس ِإَومَِِِا   ال اْلِج

 هم االخت ِِِاط الوثيق انويظهر تِِِأثري الع ِِِادة مْ َالل ف (56)الِِِذاخيِِِات:(ِلَيْع ُُِِِدوِن

مبعن  تأثري  جد وثي ة عالقة ت ادلية اينهماملعرفة وافالع ادة ،  الع ادة واملعرفة

   عْ جده احلسِِِِِِِن   المام الصِِِِِِِادقاخوى وقد ،  كل منهما عل  االَر

اهلل عز وجل ذكره ما     إن،  أيها الناس   ) عرفة  ان الع ادة وامل العالقة الت ادلية      

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتَنوا اع ادتُ عْ ع دوه اإذا ف،  رفوه ع دوهعإذا ف،  َلق الع اد إال ليعرفوه

ِِواه ِِتلزم معرفةف (1)( ع ادة ما  ِِِِِ .    تعرفُال ميكْ أن تع د خاًا الو ، الع ادة تسِِِِِ

ِِتلزموالع ادة واملعرفة ي ِِيةاخل انسِِ   وقد وخد يف احلديث تعاىلمْ اهلل واخلوف  اِِ

ِِول اهلل عْ كلما  يأ (2)( هلل أَوفمْ كان ااهلل أعرف كان مْ ا)  : خ ِِِِِِ

أن يتعرف عل   إىللك ذوكلما ازداد َوفًا دعاه  ، َوفًا ازدادمعرفة املمؤمْ ازداد 

ِِاس اامل الديين زعالواواو ما يعرب عنُ ا م ام خاُ ِِعوخ  مبعن  اإلحسِ ِِمؤولية والاِ سِ

ِِمري ي ظ وجوداالرقااة اإلهلية ا عْ َ يف الرواية جااخلري  إىلح  يدعوه  ضِِِِِِِِِِِِِِِ

ط ا َرج يف أذطب ذإذا ف،  يضِِِِِِِاَما مْ ع د إال ويف قل ُ طكتة ا)  مام ال اقراإل

زاد ذلك الذطوب  وإن متادى يف،  لك السِِِِوادفإن تاب ذاب ت،  النكتة طكتة  ِِِِوداَ

،  َري أادًا ىلإِ  ال ياض مل يرجع صِِاح ُ غإذا ف،  السِِواد حت  يَِ  ال ياض

ادة كلما ازداد ع ن إذ (3)( "عل  قلواهم... كال ال خان" واو قول اهلل عز وجل 

  غِاقرتف معصِِِِية  إذا و . ة وطوخاطي داد تأل ًاكلما از تعاىلطاعة هلل  ومعرفة و
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مْ ال رب  عصِِِِيةاملف ااقرت معاإلطسِِِِان يتمكْ  وهلذا ال  االظلمة اجلزَ النوخاط

أاعدتُ عْ  احلسِِناتا جاَإذا  ُولكن   والفسِِادالَ إىلألن طفسُِِ جتره احلق  إىل

ِِمري ي ظتأو اهلوى ِِم ذلك أن هضِِِِِ ِِعب موتُ الضِِِِِ ِت عليُ غ وإنحت  ري يصِِِِِ

طُ لو مات ااملعصية  ألأحي  االِاعة إذا  يعود  و ي     منُ  ًاشعاع السيئات فإن  

 أحيا ه.ملا أمكْ 

ََ) تعاىلإذن قولُ   ْْ ُِ َوَطَه  اَوَأمَّا َم ِْ اْلَهَوىاَف َمَ اَم َخاِّ يفصِِِِِِح  ( لنَّْفَس َع

ِِل إال،  تِلب معرفةي تعاىلن اخلوف مْ م ام اهلل عْ أ ِِ اب مناأ وال حتصِِِ  ها ِِِ

ِِوم  ِِرب والصِِِ ِِ احلوهلذا جاَ يف ،  الصِِِ ِِوم ل  وأط ديث ال د ِِِ أو  ي اُجِزا أ ُ)الصِِِ

يعين واذا للصِِِِوم  او اجلزاَ تعاىلن اهلل أواملعن  يف ال راَة الُاطية  (1)ى اُ(جَزأ ُ

،  تعاىلهلل قرب وثيق مْ ا إىليمؤدي او وحد يسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتِيع ان يعرف ثوااُ أطُ ال أ

َفِإنَّ )  ذلك ويرتتب عل،  تعاىل ُتحبيث ال يكون اناك اوى للنفس خيالف طاع

 .(اْلَمْأَوىاْلَجنََّة ِاَ  

 

     قولُ تعاىل   

ِِ ق أن  عاد وعامل تتِدث عْ املآن الكريم كُر آي ال رأذكرطا فيما  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ال تنسِِجم مع طسِِان اإلغري أنَّ ط يعة ،  ذلكيرت م ااإلطسِِان مصِِري  اآلَرة ألن

ايوم كاار ويكذب   عامل احلس واملادة وهلذا قد ي     ا يرت م وثي اً ألطُ  اذه احل ي ة   

يف اآلية  ااا  مرف،  هاعْ وقت حدوث لنيبا املاركون مْ انا  أل  ،  ال يامة

ِِدخ  ِِم مكاننها م أت  مبعاٍن متعددةي ميم مصِ ِِم  واوزمان و أ أن يكون ا ِ انا ا ِ

ِِمؤال أأي للزمان  ِِااا مْ  ، تتِ ق فيُ ال يامةلذي االوقت  عْن السِِِِِِِِِِ و مر ِِِِِِِِِِ

                                                 
 ٣/  ٣7/  ٧الكافي:  0
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تصِِل الذي وقت واو ال ، هلا خ ِِواليت السِِفينة ا العامل املادي ُشِِ َّحيث  التاِِ يُ

ِِاطئ  إىلفيُ  ِِت ر عوالاِ يف  آيةأكُر مْ  يف ن هذا املعا التع ري قد وخدو،  دهنتسِ

َِِِاَاا) تعاىلقولُ  م منهاال رآن الكري  َوَقاَل) تعاىلوقولُ ،  (32)النازعات:(َواْلِجَ اَل َأْخ ِِِِِ

ُِ َمْجَر ِِِِْم اللَّ ويراد اُ   (41)اود:(ََف ُوٌخ َخِحيٌماَاا َوُمْر َِِِِِِِِِِاَاا ِإنَّ َخاِّ  َلاْخَكُ وا ِفيَها ِاسِِِِِِِ

مْ األصِِول الع دية  وا  الَيبمراا مْ أيامة ال و،  دوث ال يامةحب ِِت راخ اال

ُِ ُاًدى ِلْلُمَخ الَذِلَك اْلِكَتاُب  ملأ)عاىلتقال  االَيبميان اإلاملرت ِة ا   تَِّ َنْيَب ِفي

ََْيِب َْ ُيمْؤِمُنوَن ِااْل اإلميان املت ن  تصِِِِِِِِِِفامْ ن أ واآليات توضِِِِِِِِِِح (3-1)ال  رة:(الَِّذي

ًِِا االَيب ألن  تعاىلاو اهلل و الَيب املِلقميان اها اإلعظمألُ دخجات  واو أيضِِِِِِِ

 .اها علمًا اطحيذاتُ ال 

 

لعل مْ و اعة ملصِِِِِِا  عديدة يعلم اها االعلم االسِِِِِِ تعاىلوقد أَف  اهلل   

ِِان ا يوصِِِِِِلأامها ال عد الرتاوي الذي  اَتة ال مراا أجعل ف تعاىلاهلل  إىلإلطسِِِِ

لكوطُ ملسلك الصِيح   ا  الكاً  اهلل إىل توجهًاماإلطسان  ليعيش  حدا أيِلع عليه

ادية  ناك قواطن كوطية تتِدث عْ الطعم ا.  مت  حتدث السِِِِِِِِِِِِِِِِِاعةال يعلم 

وال يعلم تلك النهاية ل ن حتدد وقتًاأ تسِِِِِِِِِِِتِيع طها الأاطتهاَ العامل املادي غري 

 يكاار فيهاذب اها فهو ما مْ يكأ،  ي ن حبدوثها املمؤمْ عل و.  تعاىلال اهلل إاها 

َ ها وجهلُ وتكذي ُ ا،  ِِت ِِئ مْ ا ِِ ِِوه طاشِِ ِِأل وهلذا  ، يف اجلهلراقُ وخ ِِ أيان )يسِِ

ها التعلق اطكاخ السِِِِِِِِاعة والتكذيب ا ىلإولعل مْ األ ِِِِِِِِ اب الداعية ( مر ِِِِِِِِااا

ِِا قِِِال      ِِدطيِ ِِاىلاِِِاحليِِِاة الِ ُْ    َحيَِِِال ال ُوا ِإْن ِاَ  ِإَوقَِِِ) تعِ ِْ اُتنَِِِا الِِِدكْطيَِِِا َومَِِِا َط

 .(29)األطعام:(ِاَمْ ُعوِثَن
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طُ ال أمْ  االرغموقوع السِِِِِاعة  قسِِِِِم آَر مْ الناس يعلم حبتميةاناك و

ِِري  ِِاخ اهلدىيسِِِِِ اا أَف  أمر تعاىل اهللن وأ هاتمية وقوعم حبيعلطُ أال إ يف مسِِِِِ

أن يرت   عل  إلطسان  ليتاح حيث النفس   ت راخ اال  منها لعل الَايات  مْ لَاية

شِِِاخت أو،  تعاىل ل اَ اهلل إىلاِِِوق والتوق دخجة مْ ال إىلليصِِِل متعددة أصِِِعدة 

ِِدي ة ا ذلك فوخد أن إىلاعض الروايات   النيبملا أَرباا   الزاراَلصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 ِِِْكت لِق اُيأطها أول م ِِوق ضِِِِِِ أكُر  نأال إ،  ىلتعال اَ اهلل  إىلها لاِِِِِِ

دخجة تتعِل  ىلإالذي قد يصِِِِل  ل الاِِِِديداهلولديهم اخلوف مْ ذلك والناس 

وقد كلفنا اهلل  لِةاملصِِِعة ملصِِِا  منها اذه مر السِِِاأَف  أوهلذا احلياة فيها 

واذه مصلِة  وغري م سوخيْ عليهاخمتاخيْ  ن طِِِِِِِِأت  اها أاتكاليف واخاد  تعاىل

مْ اخلوف مْ  لئال يلزم مر حدوث السِِِِِِِِِِاعةإَفاَ أمْ املصِِِِِِِِِِا  املرتت ة عل  

 .حدوثها ال ريب ال سر عل  االعمال 

 عيسِِِِِِِِ زول طمات للسِِِِِِِِاعة مْ مجلتها عال تعاىلوقد جعل احلق ت اخك و

 لتأييد املهدي   َلِع) تعاىلقال ُُ  َاَذاُعوِن َتْمَتُرنَّ ِاَها َواتَِّ  الْلٌم لِّلسَِِّاَعِة َفَوِإطَّ

 - اعُت والساعة كهاتن ) قال  النيبُة اعكذلك و( مكْسَتِ يمٌ  ِصَراطٌ 

يده إط  ألجد اعُين ا: والذي  ثم قال -وأشِِِِِِِاخ اإصِِِِِِِ عيُ السِِِِِِِ ااة والو ِِِِِِِِ  

،  سِِِِيما وان قيام السِِِِاعة ان اعُتُ الفاخقن أأي  (1)( السِِِِاعة ان كتف 

لِويل االنسِِِِ ة فا لألشِِِِياَ طسِِِِ يان صِِِِر ن الِول والأذلك قصِِِِري الزمْ  ألنَّ

،  ةقصِِِِر املد إىلياِِِِري  ن تع ريهإا فوهلذ،  وال صِِِِري كذلكلل صِِِِري عنُ 

قوام رت عل  األحياتُ وقصِِِر األزمنة اليت مر دخك قصِِِأذلك  إىلتوجُ إذا واملرَ 

 والساعة . واالتال  قصر املدة ال اقية ان اعُتُ

                                                 
 24/  71١/  4البحار:  1
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يف الزمْ  يون  ِِِِِِِنةملفُل إال مدة ممؤقتة مْ الزمْ ال مي إن ما طراه طوياًل

عْ قصِِِِر ُون ذا يعرب اعض املوت  عندما ي عوهل ىلااألحداث تت و،  ةاسِِِِيِمدة 

ُُوا ِإَيْوَكَأطَُّهْم املدة ا وهلم ) َِاَااأو  َعاِِِِيًَّةال َم َيَرْوَطَها َلْم َيْلَ  الدطيا ن أكي أ( ضُِِِ

ِِا ذلك  ىلإعات  دودة ثم اطت ل منها مل متر عليهم وال الربز  ال مرت عليُ  ِِ

 .  العذاب الاديد

 

  كاطت اعُتُ واهذا اللِاظ.  رب طسِِِيبق إن يوم ال يامة قريب ولكنُ

  طها منكرة وتعد أال إه احل ي ة واضِة  ن اذأمْ عالمات الساعة وخغم

وهلذا .  (أيان مر ِِااا )َر هلذا يسِِأل  يوم اآلوالكالوام ملْ مل يمؤمْ ااهلل 

 : معنيانالتسا ل 

 ًاكُريعنها تتِدث  يا  مدطك أحلدوثها مبعن  ا ِِِِتنكاخ طُ أ 

ِِ ُ االوامها لكن ِِ الام انا  نذإ،  أشِِِِِِِِ ِِتفهامتفهميسِِِِِِِِ منا  إو،  ًا ي يح ًاون ا ِِِِِِِِ

 .  يستنكرون

ِِتفهام ح ي   ويريدون أاو   ِِلوا أن اال ِِِِ ت حدوث معرفة وق إىلن يصِِِِ

ده وحده قال   منعهم ذلك وجعل علمها عن      عاىل تن اهلل أال يامة االتِديد غري        

ِْ السَِِِِّاَعِة) تعاىل َِِِْأل ُوَطَك َع  ُيَجلِّيَهاال  َخاِّ  ِعنَد ِعْلُمَها ِإطََّما ق ُْلَأيَّاَن ُمْر َِِِِاَاا  َيسِ

 .( ُاَوال ِإ ِلَوْقِتَها

ِِح وقد  ِِاعة ليس مْ مهامُ حتديد الو النيبن أمما مرَّ اتضِِِِِ قت للسِِِِِ

يف  ِِِيجازيهم  تعاىل ي ن هلم أنَّ اهللونذخ الناس يفاإلطذاخ  اُ مهمةأطيِت وإمنا 

ِِر اإلفرادو.  يوم ال يامة ِِاعة امنذخ  فهو،  ذلكد اُ يرا قصِ ِِملْ خيالسِ  ااااِ

ِِاعة ولَري   ومع أطُ ِِ  السِِِِِ ْ مبال ختت  دعوتُ و همنذخ للجميع ملْ خياِِِِِ
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حيتاج طُ أو،  خلمنَذالذي يرتتب عليُ األثر لذاخ ن املراد انا ت يان اإلطأال إ،   خيا

او لذلك اِِِِِِِِِِِرط ن الأو أثر ااإلطذاخلتل ل  املت قااليةمْ أامها  شِِِِِِِِِِِرائم إىل

قولُ  وزان ل و اآلية الكرمية تكون ع،  عةلسِِِِِِِِايف اا حيدث مماخلاِِِِِِِِية واخلوف 

َُِخْيَب  الاْلِكَتاُب  ِلَكم َذَلأ ) تعاىل مفاداا  اذه قاعدة كليةو( ُمتَِّ َنلِّْل ُاًدى ِفي

ِِتفيد مْ اهلداية املأن  ِِوياَ مْ الناس وريداا ويتفاعل وأيااا مْ ياو سِ ام األ ِ

  . الذيْ يأَذون ااحلائِة وخياون

 

طذاخ ف م ال يسِِِتخدم معُ اإل الت اِِِرييال يسِِِتخدم األ ِِِلوب  النيب

إلطذاخ يت ادالن وأ لوب التخويف وا  التِفيزأ لوب التاويق و  ،  األ لوان  كاًلو

وهلذا قيل إن مْ  ، احل املتعددة مْ العمريف النفس الِاظ األوقات واملرالتأثري 

 ااحلائِة.أَذ لكوطُ لْ ي أ اَ األدب الع اب أمْ

ِِانإن  مع وجود  هلذا يرتب عليها األثر حت و اخلوف غريزة ط يعية لإلطسِِِِ

فرتس خغم علمهم مْ احليوان امل َوف اجلميع طرىوهلذا  ال يتأثر اها    إاحتمال  

سِِِِِِِِِِِِِِِِِاعة مبوت  قرَّب للناس فكرة قيام ال النيبو.  طُ لْ يفرتس اجلميعاأ

د ما حيدث فيها مْ شدائ وايَّْ . ن مْ مات قامت قيامتُ الصَرىألاعضهم 

ْوَطَها َتْذَاُل ك ُلك َيْوَم َتَر) تعاىلال قاوال حبيث حيدث اخلاِِِِِِِِِِية واخلوف فيهم  أو

ْم َتَرى النَّاَس  َُِِِِكاَخى َوَما ُالك َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوُمْرضَِِِِِعٍة َعمَّا َأْخضََِِِِعْت َوَتضَُِِِِع ك ُ

َّ َعَذاَب اللَِّاُسَكاَخى َو  (2)احلج:(ُِ َشِديٌدَلِك
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َر آمر أك خلوف مْ اهلل والعلم اُ واناااطها تتِ ق أذكرطا فيما  ِِِِِِِِِ ق 

 فه ،  ا وتَرياتهااِ يعة الدطية واو العلم حداث اخلاِِِِِِِِيأيف لُ أاميتُ الفائ ة 

يِدث لُ  ِِِِِِِِِفكر عرف معادالت الكون ومعْ النظر أومْ  حالعل   ال تسِِِِِِِِِت ر

أت عل  غريه اذه التَريات اليت طر أنلم و ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيع اخلوف مْ التَريات الكوطية

يخا     مة ودوث ال ياحب اي ينعلم فَريتُ  تِالُ وتَريه كما تَري  واه و ي    

 . وخياف

 

ُ  رمحُ اهللياناك حبث اام للسِِِِيد الِ اط ائ     أمر السِِِِاعة  أنَّ َالصِِِِت

واملعهودة لدينا  ، يف عامل الناِِِِِِأة املادية عْ  ِِِِِِائر األموخ املوجودة خيتلف كليًا

ملادية الزمْ      ف لذلك ال حيدث      ها و يفاملمؤثرة مْ العوامل  زَ ج اوهذه األموخ ا

ِِ َ إاّل ولُ مدة زمنية ِِائم أَرى وواناك ،  شِ ِِافة  ِ ِِ َ فلزمان ا إىلااإلضِ أي شِ

ِِائم تتو ِِِِِم    ل حدوثُفحيدث  ِِان ف.  ت  حيدثح اناك و ِِِ الن اتات واإلطسِِِ

و ائر األموخ  مهات ألاوااَ كاآل،  عواملضمْ  لسلة مْ ال     ةخملوق واحليواطات

وغري م اشِِر شِِر انِو م ااألشِِياَ  تكويْو علل معدة أثرت يف وجوداألَرى وا  

 لسلة  واناك  اَدَل يف حدوث األشيلزمان لن إذ،  ضمْ  لسلة مْ العلل املعدة

،  معًااألمريْ  فيختلف يفأمر السِِِِِِِِِِاعة ما أ . ها أيضًِِِِِِِِِِاهلا دَل يف حدوث هامن

ًِِاال يتو ِِِِِِِِِِم يف حدوثها وكذلك العلفالزمْ  مراا أ  أن مبعن ل املعدة أيضِِِِِِِِ

اإلهلية الالمتنااية  أنَّ ال دخة أي،  ون وا ِِِةد تعاىلحيدث م اشِِرة مْ عند اهلل 

ِِائر ااُ ال يامة  تلفختاذا أمر و،  السِِِِِاعة اَتة ثحتد فاخق  واو ألشِِِِِياَعْ  ِِِ

ِفيَم ) تعاىل ل ولُ تعليل (اَخاَِّك ُمْنَتَهاَا إىل) ىلتعاولعل التع ري ا ولُ ،  جواري

ْْ ِذْكَرااَِا    ي ِة  ال يعلم حب ن النيبأي ن  تعِاىل ن اهلل أمبعن   ( َأطَِْت ِم
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تعين و تها وصِِِِفاتها  يحبفال يعلم  تعاىلليُ إ يرجعمراا أ ألن اطتهاَ حدوثها

،  اأن جتيب عْ وقت حدوثه  و عك يا  مديفليس و،  تعاىلإاّل اهلل  هاوقت

 .  لسلة حت ق األشياَغري َاضع لل واطن اليت تدَل يففاألمر 

ام التعليل مبعن  آلية يف م يد أن تكون اوليس مْ ال ع يرمحُ اهلل قالثم 

لك إاّل هلل   وط األ  اب وظهوخ أن ال م  او أنَّ الساعة ت وم افناَ األشياَ و  آَر 

َ فاذا معن  دقيق و.  الواحد ال هاخ ِِيا ِِب ملكية األشِِِِ  تعاىلليُ إ نِْ اآلن طنسِِِِ

ِِاعة  ِِِِِِِِِِِِ مر اأن أغري  تعاىلأذطُ النا دَل يف حت  ها  نأ الرغم مْا يظهر لسِِِِِِِِِِ

ِِِة للعيان  ُِ ِل ِْ اْلُمْلك ُ اْلَيْوَمِلَم) تعاىلقال   هللأن ال ملك إاّلوح ي ة واضِِِِِِِِِِ لَّ

يف  يرونالناس مجيع و ىلتعالُ م هوخة ح ي ة  ألشِِِِِِِِِِياَن اأي أ (اْلَواِحِد اْلَ هَّاِخ

 .  ليهاع تعاىلخية وايمنة احلق اقهَّ ة األشياَ ويدود  ال يامة

اّل حتديد اليوم إ  كالمُ مْ التِديدلذا مل يرد يفو يرمحُ اهللثم قال 

 اعض آي ال رآن يف أفصِِِِِِِِح عْ اذا املعن  ىلتعاطُ أأي ااط راض طاِِِِِِِِأة الدطيا 

ِِِك) تعاىل لقاال يامة  حت ق يةكيفا  الكريم وِخ َفصَِِِِِِِِِِِعَق َمْ ِف  َوُطِفَ  ِف  الصِِِِِِِ

ََِِِّماَواِت َوَمْ ِف  اْلَأْخِض ِإ ُُ  الالسِِِِِِ ََ اللَّ َِِِا ُِ ُطِفَ  ُثمََّمْ شِِِِِِ ََْرى ِفي  ِقَياٌم ُاْمذا إَف أ ُ

ُِ َاَرُزواَوَأْخِض َوالسََّماَواُت  ُتَ دَُّل اْلَأْخُض َغْيَر اْل ْوَمي) تعاىلو قال ( َينظ ُُروَن   اْلَواِحِد ِللَّ

ُُوا ِإَل َيَرْوَطَها َيْوَم ُهْمَكَأطَّ) تعاىل وقال( اْلَ هَّاِخ َِاَااأو  َعاِِِِِِِيًَّةال ْم َيْلَ  ُِِِ وقال ( ضِِِ

َِِِّاَعَوَيْوَم َت  ُوُم ) تعاىل ُِِِِم ة ُالسِ ُُوا َما اْلُمْجِرُموَن ُيْ سِ َِِِاَعٍة َغْيَر َلِ  ودلل عل  .   ( ِ

  ََْتًةَاال ِإ َتْأِتيك ُْمال ِض  ِف  السََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّماَواِت َواْلَأْخَث  َُلْت) تعاىلاملِلب كلُ ا ولُ 

ُِ ِعنَد ْلُمَهاِع ِإطََّما ق ُْل َعْنَها َحِف ٌّ َكَأطََّك َيسَِِِِِِْأل ُوَطَك ََُر َِّْكَوَل اللَّ ال  النَّاِس َأْك

 (. َيْعَلُموَن


