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  :قال سبحانه

وَجَاوَزْ�َا بِبَنِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً ﴿
وَعَدْواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَ�َّهُ ال إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ 

﴾بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَ�َا مِنَ الْمُسْلِمِنيَ
)١(.   

  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٩٠ : يونس   ١



  
  

                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
       

  واحلمد هللا رب العاملني 
  ئمة واملهديني وسلم تسليماًل حممد األآوصلى اهللا على حممد و

  
فإذا ظلمت  Tحمقأحمقك فيمن أغضب فال أذكرك حني أابن آدم اذكرين حني تغضب (

  .)١( )انتصاري لك خري من انتصارك لنفسك بانتصاري لك فإنّ رض]أمبظلمة ف
  

  ممن ظلمين نا العبد املسكني الضعيف املستضعف رضيت بانتصارك يلأاللهم 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 ۞بِأَبsص]ارِهrمs لَمَّا س]مrعuوا الذÄكْر] و]ي]قُولُونَ إِنَّهu لَم]جsنuونٌ  و]إِنْ ي]كَادu الxذrين] كَفَرuوا لَيuزsلrقُون]ك]﴿

  .)٢( ﴾و]م]ا هuو] إِلxا ذrكْرÇ لrلْع]الَمrني]
     

  : قبل البدء يف بيان معىن اآلية
cüëZ عي قد خالف العقل ( :نقل بعض كلمات الصرخي اليت هامجين 3اأJو3ذا يكون املد

هذا املدJعي  نّإ ......لسويJ واإلنسانية العرف وأهل العرف وخالف اإلنسان اوالعقالء وخالف 
السخف  ...... اسدة الضالة املضلةهو يدJعي هذه الدعوى الباطلة الف ..... الظالمياجلاهل 

ما كتبه  إنّ ...... قلب والنفس عند املدJعيوالسفه والتهافت واجلهل والظالم يف الفكر والعقل وال
ضحالة  إنّ. ..... املدJعي تافه تافه تافه ضحل ضحل ضحل وهو أتفه وأكثر ضحالة مما تتصورون

  . )اخل. .... واحنرافه النفسي فكر املدJعي وسقم عقله
                                                            

 .٥٣٧ص ٢ج : z دعائم اإلسالم٣٠٤ص ٢ج:  الكايف  ١
  .٥٢   ٥١ : القلم   ٢



 

  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............... ................................. ٦
ي أخالق وينأى سلوب وهذه الكلمات اليت سطرها الصرخي بعيدة كل البعد عن األوهذا األ
z لقد واهللا اًعلمي اًه يكتب ردنJأن يدعي عمJ عنها فضالً دب بنفسهى بقليل من األكاتب يتحلّ

  .     العاص ملا كشف عورته لينجو بنفسهذكرين الصرخي بابن 
  .ضحنيناء مبا فيه إويكفي هذا التفاوت بيننا فكل  zباهللا العلي العظيم الّإحول وال قوة  وال

هلذه  ضاف حبسده دليالًأخرج ما ضج به صدره من احلسد بكلماته املتقدمة فأوالصرخي 
   :قال تعاىل zالناس احملسودون ل حممد آفنحن  zالدعوة اليمانية املباركة

أَمs ي]حsسuدuونَ النَّاس] ع]لَى م]ا آت]اهuمu اللxهu مrنs فَضsلrهr فَقَدs آت]يsن]ا آلَ إِبsر]اهrيم] الْكrت]اب] و]الْحrكْم]ةَ ﴿
  .)٢(z)١( ﴾و]آت]يsن]اهuمs مuلْكاً ع]ظrيماً

        

bîãbqZ أما املعجزة ( :ضاءات من دعوات املرسلنيإتية من كتاب الصرخي نقل العبارة اآل

املادية فهي ال ميكن أن تكون وحدها طريقاً إلميان الناسT بل اهللا ال يرضى çكذا إميان مادي 
íولو كان ي]قبل لقَبل إميان فرعون بعد أن رأى معجزة مادية قاهرة ال تؤو Tوهي حمض Tل

اليت هي  z)٣( )﴾ ... آم]نsتu﴿: انشقاق البحرT ورأى كل شق كالطود العظيمT وملسه بيده فقال
بل جئت 3ا  zيةكن يف معرض تفسري اآلأفلم  zهلا كامالً ية القرآنية وليست تفسرياًتعليق على اآل

  .لتؤوJ ميان عندما تكون املعجزة قاهرة الكشاهد على عدم قبول اإل
 نّأوهو  :اآليت ية من سورة يونس إالّن يفهم منه فيما خيص اآلأميكن  واضح الوكالمي 

 zاء البحر الذي كان كالطود العظيمن رأى وملس بيده مأفرعون قال آمنت كما يف القرآن بعد 
  .تؤول ليه باملعجزة القاهرة اليت الإجلئ أُنه أل ؛ميان فرعونإاهللا مل يقبل  نّأو

                                                            

  .٥٤ : النساء  ١
: قال zالكناين الصباح أيب عن عمريةz بن سيف عن عمريz أيب بن حممد عن z حممد بن محد عن: بسنده وروى الكليين  ٢
 وحنن العلمT يف الراسخون وحنن Tاملال صفوا ولنا األنفالT لنا طاعتناT 8 اهللا فرض قوم حنن(: X اهللا عبد أبو قال

  .١٨٦ص ١ج:  الكايف) ﴾فضله من اهللا آتاهم ما على الناس حيسدون أم﴿: اهللا قال الذين احملسودون
 .٢٤ص ٢ق ٢ج : اإلضاءات  ٣



  

 ٧............................ .............. Xمحد احلسن أالسيد / ة من سورة يو�س يتفسري آ

 zفرعون قال آمنت مبجرد رؤية املعجزة نّإين قد قلت أيهام القارئ إولكن الصرخي حاول 
ورأى ( :ين قلتأضاءات واضح كل الوضوح م الذي نقله عين من كتاب اإلالكالم املتقدJ نّأمع 

   .)كل شق كالطود العظيمT وملسه بيده
ىل آخر ما جاء إ zسرائيلإفرعون مل يتبع بين  نّإين قلت أيهام القارئ إ يضاًأوحاول الصرخي 

  .ن يكون الطرح علمياًأعن  من كالم الصرخي البعيد كل البعد عن املصداقية فضالً
 

brÛbqZ ألمهية القضية وخطور±ا ولتوضيح املطلب وترسيخه فال بأس من : (الصرخي قال نّإ
فرعون مل يتلفظ ومل  ومفادها أنّ zتشخيص وإبراز وتأكيد احلقيقة القرآنية اإلهلية اليقينية القطعية

z مترتباً على معجزة انفالق البحر ن تلفظه وقوله آمنت مل يكنإيقل آمنت عندما أنفلق البحرz و
واملُجبِر  امللجئمعجزة انفالق البحر ليست هي السبب وليست هي الدافع وليست هي  نّإأي 

  .انتهى )لفرعون بأن يقول آمنت
   :مرين يف هذا الكالمأوالبد من مالحظة 

واضح من  أى معجزة انفالق البحر هذه مسألةن رأد ميان فرعون كان مبجرJإ نّأمسألة    ١
ذا كان احلسد قد جعل غشاوة على بصر الصرخي إ الّإ zقل 3اأين مل أكالمي الذي نقله الصرخي 

اللxهu مrنs فَضsلrهr فَقَدs أَمs ي]حsسuدuونَ النَّاس] ع]لَى م]ا آت]اهuمu ﴿ :قال تعاىل z)بيده هوملس(ومنعه من قراءة 
 .)١( ﴾آت]يsن]ا آلَ إِبsر]اهrيم] الْكrت]اب] و]الْحrكْم]ةَ و]آت]يsن]اهuمs مuلْكاً ع]ظrيماً

على معجزة انفالق البحر ومل  منت مل يكن مترتباًآقول فرعون  نّإ :الصرخي قال يضاًأو   ٢
 .منتآ :ن يقولأىل إهلي فرعون عجاز اإليلجئ هذا اإل

والصرخي ال مييز بني . دراك الغرقإمنت هو آىل قول إالذي دفع فرعون  نّأالصرخي واعترب  
دراك إميان فرعون على إترتيب  نّأفلو كان يفهم الفرق بينهما لعلم  z)الغرق(و) دركه الغرقأ(

ن يذلن ملس جبلي املاء الأي بعد أ zميان فرعون كان بسبب معجزة انفالق البحرإ نّأالغرق يعين 
  .كما كان يتهم موسى من قبل اًس سحرانفالق البحر حقيقة ولي نّأ حييطانه وجيشه وعلم قطعاً

  : دراك الغرق والغرق هوإوالفرق بني 
                                                            

 .٥٤ : النساء   ١



 

  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............... ................................. ٨
حدث الغرق اقترب من فرعون  نّإ :أي zدراك الغرق لفرعون يعين اقترابه منه وحلوقه بهإ نّإ

ن أىل إفرعون  نّأصرخي  ن يافهمت اآلفهل  zوالغرق يعين وقوع حدث الغرق zنآلإىل اومل يقع 
اليت ملسها بيده ) انفالق البحر(املعجزة  الّإ وبالتايل مل يبقz Ωمنت مل يكن حدث الغرق قد وقعآقال 

 .)منتآ(لقوله  øا معجزة سبباًأوتيقن 
ميان إمييز بني أدركه الغرق والغرق هو ترتيبه  الصرخي ال نّأما يدل بوضوح على  يضاًأو   

ىل قول آمنت هو الغرق وإدراكه إبل الذي دفعه ( :فرعون على الغرق نفسه كما قال الصرخي
  )الغرق وأمارات وعالمات املوت؟

  :جاب عنهاأسئلة الصرخي وكيف أليك إو
  ل الغرق أو قبل أن يدركه الغرق؟هل آمن فرعون قب(

  وهل تلفظ فرعون وقال آمنت قبل الغرق أو قبل أن يدركه الغرق؟ 
  وتلفظ وقال آمنت بعد الغرق؟....  هل آمن فرعون قبل الغرق

بل ميكن القول أنه كان على بغيه وظلمه وعدوانه حىت بعد أن أدركه الغرق وبقي  ........
مع مالحظة أن قوله آمنت يتأخر عن أدراك الغرق أو ( قال آمنت ىل أنّإعلى هذه الصفة واحلال 

  .)يتأخر عن بداية إدراك الغرق
 .)ىل قول آمنت هو الغرق وإدراكه الغرق وأمارات وعالمات املوتإبل الذي دفعه  ......

ولو z مييز بني الغرق وأدركه الغرق فالصرخي كما هو واضح كل الوضوح ملن يقرأ كلماته ال
ىل قاع البحر الذي احنسر إدراك الغرق حصل مبجرد نزول فرعون وجيشه إ نّأز بينهما لعلم ه ميJنJأ

  .منتآن يقول فرعون أوقبل  zىل جبلنيإعنه املاء 
خر عن أمنت متآقول فرعون  نّإ :يz أمنتآعن قول فرعون  ا الغرق فقد حصل متأخراًمJأ 

  .دراك الغرق ومتقدم على الغرقإ
  

bÈia‰Z  الحظالحظ أيها القارئ العاقل .......: (قال الصرخي z  أيها املنصف أيها اإلنسان
فرJعه على  ]آمنت :فقال[الحظ كيف أنه فرJع قول فرعون آمنت حيث قال املدعي  .السوي

z وهذا وعبJر عنها بأøا قاهرة ال تؤول z...انشقاق البحر ورؤية فرعون للمعجزة وملسه هلا بيده



  

 ٩............................ .............. Xمحد احلسن أالسيد / ة من سورة يو�س يتفسري آ

و3ذا يكون املدJعي قد  zاليت أثبتناهاالفهم لآليات القرآنية ومعانيها خيالف احلقيقة اإلهلية اليقينية 
خالف العقل والعقالء وخالف العرف وأهل العرف وخالف اإلنسان السويJ واإلنسانية وخالف 

  .انتهى........) القرآن وآياته ومعانيه الضرورية 
ن رآها وملس جبلي املاء أمعجزة انفالق البحر بالنسبة لفرعون بعد  نّأالصرخي يعترب  نّإ :يأ

  .ل بالنسبة لفرعونوJؤن تأبيده ليست قاهرة وميكن 
وهو كيف  zبداًأجابة إن يسأل الصرخي السؤال الذي لن جيد له الصرخي أترك للقارئ أو
ملا ملسها  بعد عني اًثرأصبحت أن أل معجزة انفالق البحر بالنسبة لفرعون بعد ن تؤوJأميكن 

رض احنسر أوهو يسري على  zصبح بني جبلي املاءأىل قاع البحر وإن نزل أو بعد أفرعون بيده 

  !!ىل جبلني عن ميينه ومشاله ؟؟إعنها املاء 
   

b ßbZ عالم للرد على كما صرح الناطق بامسه لإل    اًو كتابأ اًما اعتربه الصرخي حبث نّإ
نه أولو  øzا ردأاليت توهم الصرخي  سطر املتقدمة يف رابعاًيتضمن سوى هذه األ ال  محد احلسن أ

شكال على آية إنه أطناب اململ والكالم البذيء الختصر ما توهم هو يعرف كيف جيتنب اإل
يف الرد  اًى كتابيسمJ) الباطل(ضاءات بسطر واحد فهل هذا السطر كشاهد يف اإل جاءتقرآنية 
ن مل تستحِ إ :قيل وقدمياً zلعاصضري فأنتم ورثة طبول معاوية وابن ا ولكن ال zمحد احلسنأعلى 

  .فاصنع ما شئت
وسأبني  zلآلية القرآنية فالصرخي وغريه كثري ممن سبقوه تومهوا تفسرياً zوعلى كل حال

ية حيث سيتبني عدم صحته من خالل تفسري اآل ؛ليهإخطأهم يف التفسري والفهم الذي ذهبوا 
  .هايراد االحتماالت اخلاطئة يف التفسري وردJإالقرآنية و
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و]ج]او]زsن]ا بِب]نِي إِسsرائيلَ الْب]حsر] فَأَتsب]ع]هuمs فrرsع]وsنُ و]جuنuودuهu ب]غsياً و]ع]دsواً ح]تَّى إِذَا ﴿ :قال تعاىل

    .)١( ﴾أَدsر]كَهu الْغ]ر]قu قَالَ آم]نsتu أَنَّهu ال إِلَه] إِلxا الxذrي آم]ن]تs بِهr ب]نuو إِسsرائيلَ و]أَن]ا مrن] الْمuسsلrمrني]
آم]نsتu أَنَّهu ال إِلَه] إِلxا الxذrي آم]ن]تs بِهr ب]نuو ﴿ :ميان فرعون الذي جاء يف قوله تعاىلإمىت كان 

  ؟؟ ﴾إِسsرائيلَ و]أَن]ا مrن] الْمuسsلrمrني]
Jة احتماالت هيوللجواب هنا عد :  

  .ميان فرعون عندما رأى معجزة انفالق البحر بعينهإن يكون أ   ١
ن أولكن قبل  zسرائيلإىل قاع البحر ملالحقة بين إن نزل أميان فرعون بعد إن يكون أ   ٢

  .يطبق عليه املاء ويغرق فيه
وهذا  zن ميوت قطعاًأولكن قبل  zطبق عليه املاء وغرق فيهأن أميان فرعون بعد إن يكون أ   ٣

بل الذي دفعه  (....... :قال الصرخي zاالحتمال هو الذي اعتربه الصرخي حقيقة قرآنية يقينية
   .)...........آمنت هو الغرق  ىل قولإ

ىل كالم اهللا سبحانه وتعاىل إولنضع االحتماالت الثالثة حتت طائلة النقد العلمي املستند 
Jماملتقدz  نسان من كلماتيلفظه اإل و ماأوالواقع الفيزيائي للقولz  وسيكون الترتيب االحتمال
  .عود لالحتمال الثاينأول مث الثالث مث األ

א    .ميان فرعون حال رؤية انفالق البحرإوهو  Wא
و]ج]او]زsن]ا بِب]نِي إِسsرائيلَ الْب]حsر] فَأَتsب]ع]هuمs فrرsع]وsنُ ﴿ :لقوله تعاىل ؛وهذا االحتمال غري صحيح

 uتsقَالَ آم]ن uالْغ]ر]ق uر]كَهsواً ح]تَّى إِذَا أَدsياً و]ع]دsب]غ uهuودuنuسرائيلإففرعون اتبع بين  ﴾......و]جz يأ: 
فَأَتsب]ع]هuمs ﴿سرائيل إىل قاع البحر ومتابعة بين إمر جيشه بالرتول أبل  zبرؤية االنفالق يكتفœه مل نJإ

  .﴾فrرsع]وsنُ و]جuنuودuهu ب]غsياً

                                                            

  .٩٠ : يونس  ١
  



 

  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............... ................................. ١٢
א ن أولكن قبل  zطبق عليه املاء وغرق فيهأن أميان فرعون بعد إن يكون أ Wא

  .ميوت قطعاً
نسان يف هذا القول من اإل نّأل ؛غري صحيح  الذي توهم الصرخي صحته    وهذا االحتمال 

وهي اهلواء  zن يتحقق دون الواسطة اليت يلفظ فيهاأميكن  وال zالعامل املادي يعين لفظ الكلمات
  .ميكنه قول شيء طباق املاء على فرعون تنعدم واسطة اللفظ وهي اهلواء فالإومع 

فَأَوsح]يsن]ا إِلَى مuوس]ى أَنr اضsرِبs ﴿املاء احمليط بفرعون كان جبلني  نّأكما جيب مالحظة 

ن تتصور كم حيتاج من أولك  .)١( ﴾بِع]ص]اك] الْب]حsر] فَانsفَلَق] فَكَانَ كُل§ فrرsقٍ كَالطxوsدr الْع]ظrيمِ
يتجاوز  نسان يف عرض القصى طول لإلأن عند اøيارمها الكلي مللئ ارتفاع ان عظيمالوقت جبال

Jمتار فقطأة عدz  ضغط املاء يف قاعدة جبلي املاء هائل نّأومن درس الفيزياء يعلمz وبالتايل ال 
 مر الاأل نّإبل  zن“و حىت ثواأدقائق  ىلإطباق املاء على فرعون وجنوده عند اøيار اجلبلني إحيتاج 

حرف فكيف ميكن تصور أة عدJ نسان فيهن يلفظ اإلأيكفي  من الثانية ال اًجدJ ضئيالً اًيتجاوز جزء
قَالَ آم]نsتu أَنَّهu ال إِلَه] إِلxا الxذrي آم]ن]تs بِهr ب]نuو إِسsرائيلَ و]أَن]ا مrن] ﴿كثر من مجلة لفظه أل

  .﴾الْمuسsلrمrني]
ع به باحلديد الذي تدرJ طبق عليه املاء فقد كان مثقالًأالبد من مالحظة حال فرعون ملا  يضاًأو

و يسبح فتكون أنه يطفو أميكن تصور  سرائيل فالإøم قد خرجوا لقتال بين أل ؛يضاًأكحال جنده 
ه مثقل باحلديد فقد كان خروج جثته نJوأل ؛احلديد مينعه من ذلك نّأل ؛ئاًيقول شي نّعنده فرصة أل

نuن]جِّيك] فَالْي]وsم] ﴿ن يبقيه احلديد يف قاع البحر أاملفروض  نّأل ؛من املاء بعد هالكه آية من اهللا

  .)٢( ﴾بِب]د]نِك] لrت]كُونَ لrم]نs خ]لْفَك] آي]ةً و]إِنx كَثrرياً مrن] النَّاسِ ع]نs آي]اتrن]ا لَغ]افrلُونَ
قَالَ آم]نsتu أَنَّهu ال ﴿اه املاء ن اøار اجلبالن وغطّأفرعون بعد  نّأن يتصور عاقل أميكن  ذن الإ

rبِه sي آم]ن]تrذxا الxني] إِلَه] إِلrمrلsسuن] الْمrرائيلَ و]أَن]ا مsو إِسuب]ن﴾.  

                                                            

 .٦٣ : الشعراء  ١
 .٩٢ : يونس  ٢
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ذا غرق قال إحىت : اهللا سبحانه وتعاىل مل يقل نّأيؤكد عدم صحة هذا االحتمال  يضاًأو
له ال  اًمنه مالصق الغرق كان قريباً نّإ :يأ ﴾ح]تَّى إِذَا أَدsر]كَهu الْغ]ر]قu قَالَ آم]نsتu﴿بل قال z منتآ
وملسه لواقع حاله وهو يسري  zدراك الغرق له بلمسه جلبل املاءإوقد حتقق فرعون من  zه غرق فعالًنJأ

  .رض يف قاع البحر بني جبلي ماء حييطانهأعلى 
Jيةىل هذه اآلإالتفت  هدركه الغرق والغرق نفسأكثر الفرق بني أح وليتوضz فَلَمَّا ﴿: قال تعاىل

    .)١( ﴾إِنَّا لَمuدsر]كُونَت]ر]اَءى الْج]مsع]انr قَالَ أَصsح]ابu مuوس]ى 
فرعون وجنوده  نّأمع  z﴾إِنَّا لَمuدsر]كُونَ﴿دركوهم أفرعون وجنوده قد  نّأفهم يؤكدون 
  .مل يقعوا فيهمن يتراءى اجلمعان وأىل درجة إفقط اقتربوا منهم 

  

א ىل قاع البحر ملالحقة بين إن نزل أميان فرعون بعد إن يكون أوهو  Wא
  . ن يطبق عليه املاء ويغرق فيهأولكن قبل  zسرائيلإ

ه يف ولكنz Jسرائيلإىل قاع البحر واتبع بين إفقد نزل فرعون وجيشه  zوهذا هو الصحيح
ن تضرب وجه املاء فتساقط بعض املاء على فرعون وجيشه أمر اهللا الرياح أسرائيل إمالحقته لبين 

وملس جبلي املاء بيده فبانت  zي حلظةأن يطبقا عليه يف أه يسري بني جبلي ماء ميكن نJأىل إفالتفت 
ي أو أسحر  بأøال ن تؤوJأميكن  وال zقاهرة ةهذه املعجز نّأمارات هالكه وجيشه ملا علم أله 

   .﴾قَالَ آم]نsتu أَنَّهu ال إِلَه] إِلxا الxذrي آم]ن]تs بِهr ب]نuو إِسsرائيلَ و]أَن]ا مrن] الْمuسsلrمrني]﴿خر عندها آشيء 
ن أنكاره بعد إحد ميكن إل وهذا القول من فرعون تصديق ال zالتصديق :وهلاأ ؛ميان مراتبواإل

آلْآنَ و]قَدs ﴿ :كده بعد ذكره بقوله تعاىلأومن مث  zرض يف كتابه الكرميقصه جبار السماوات واأل

   .)٢( ﴾ع]ص]يsت] قَبsلُ و]كُنsت] مrن] الْمuفِْسدrين]
و]قَدs ع]ص]يsت] ﴿ميان املعجزة القاهرة وقبل هذا كنت ترفض اإل أجلأتكن أن تؤمن بعد اآل :يأ 

مل يكن يرجو النجاة من اهللا  نإمنت آنسان ملاذا قال فرعون إي أه وببساطة يفهمها نJأكما  z﴾قَبsلُ

                                                            

 .٦١ : الشعراء  ١
  .٩١ : يونس  ٢
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وكيف يرجو  ؟فقط ومن الغرق بالتحديد قل كما يفهم بعضهم دنيوياًو على األأ zخروياًأو دنيوياً

   ؟يصدق بوجوده اهللا سبحانه وهو الن ينجيه أ
ميانه إئمة بكثر من رواية شهد األأبل يف  zنكاره حبالإميكن  فرعون ال )تصديق(ميان إف

أَلَا ت]سsم]عu اللxه] ي]قُولُ  ..(: Xويف وسائل الشيعة عن مÿوسΩى ب◊نِ جΩع◊فَرٍ  zالذي مل ينفعه) تصديقه(
ح]تَّى إِذا أَدsر]كَهu الْغ]ر]قu قالَ آم]نsتu أَنَّهu ال إِله] إِلxا الxذrي آم]ن]تs بِهr ب]نuوا إِسsرائrيلَ و]أَن]ا مrن] 

  .)١( )قَدs ع]ص]يsت] قَبsلُ و] كُنsت] مrن] الْمuفِْسدrين]ي]قْب]لِ اللxهu إِمي]ان]هu و]قَالَ آلْآنَ و] فَلَمs  الْمuسsلrمrني]
فرعون  نّأىل إشار سبحانه وتعاىل أ) لعنه اهللا(لفرعون  Xرسال اهللا موسى إبل ويف بداية 
بسبب معجزة  جاءت øاأل ؛ن كانت هذه الذكرى واخلشية من اهللا مل تنفعهإو(سيتذكر وخيشى 

  ).التصديق(ميان ىل اإلإ أجلأتهقاهرة 
ر بن حممد ـبد اهللا جعفمسعت أبا ع :قال zحممد بن عمارة عن أبيه عن سفيان بن سعيد

يا ابن رسول  :فقلت له : (قال سفيان ..............ي كما مسJ وكان واهللا صادقاً Xالصادق 
 8فكيف قال اهللا  :فقلت .ال :قال ؟عباده يف كون ما ال يكون 8اهللا هل جيوز أن يطمع اهللا 

 ؟ر وال خيشىفرعون ال يتذكّ أنّقد علم و z)٢( ﴾لَع]لxهu ي]ت]ذَكxرu أَوs ي]خsشى﴿ هارون ملوسى و
أال تسمع اهللا  Tلكن عند رؤية البأس حيث مل ينفعه اإلميانو Tر وخشيفرعون قد تذكّ إنّ :فقال

إِسsرائrيلَ و]أَن]ا  ح]تَّى إِذا أَدsر]كَهu الْغ]ر]قu قالَ آم]نsتu أَنَّهu ال إِله] إِلxا الxذrي آم]ن]تs بِهr ب]نuوا﴿ :يقول 8

آلْآنَ و]قَدs ع]ص]يsت] قَبsلُ و] كُنsت] مrن] الْمuفِْسدrين] ﴿ :قالإميانه و 8فلم يقبل اهللا  z﴾مrن] الْمuسsلrمrني]

يقول نلقيك على جنوة من األرض لتكون ملن  ﴾فَالْي]وsم] نuن]جِّيك] بِب]د]نِك] لrت]كُونَ لrم]نs خ]لْفَك] آي]ةً

   .)٣( )بعدك عالمة وعربة

                                                            

 .٩٠ص ١٦ج :) آل البيت(وسائل الشيعة   ١
 .٤٤: طه   ٢
  .٣٨٥ص : األخبار معاين  ٣
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ن قال أىل إنه وقع به فهو أال ( :Xمام الكاظم ه فرعون كما قال اإلآوالبأس الذي ر

املاء  وهي جبال zميانىل اإلإ أجلأتههو املعجزة القاهرة اليت  z)مل يكن قد وقع به البأس... آمنت 
  .﴾الْغ]ر]قu قَالَ آم]نsتuح]تَّى إِذَا أَدsر]كَهu ﴿ن هالكه باøيارمها أدرك فرعون أوالذي  zذان حييطانهلال

ميان لقبل اهللا سبحانه لإل أجلأتهولو مل تكن هذه املعجزة القاهرة اليت ملسها فرعون بيده واليت  
 zميانه فقطإقل تقدير لقبل أو على أ zخرجه من البحر ساملاًأميان فرعون ورفع عنه البأس وإوتعاىل 

  .حلظة من حياتهخر آنسان حىت فاهللا سبحانه يقبل التوبة من اإل
ومبا جاء  Xوقبل مناظرة موسى  Xzفرعون قد مسع من موسى  نّأجيب مالحظة  يضاًأو

بكثري من فراعنة وطغاة هذا الزمان لعنهم  اًهون شرJأففرعون  zمن عند اهللا سبحانه Xبه موسى 
  .   خرةخزاهم يف الدنيا واآلأاهللا و

ح]قrيقÇ ع]لى أَنْ ال أَقُولَ ع]لَى اللxهr  ۞﴿و]قالَ مuوسى يا فrرsع]وsنُ إِنِّي ر]سuولٌ مrنs ر]بِّ الْعالَمrني] 

قالَ إِنْ كُنsت] جِئْت] بِآي]ة± فَأْتr  ۞إِالx الْح]قَّ قَدs جِئْتuكُمs بِب]يِّن]ة± مrنs ر]بِّكُمs فَأَرsسrلْ م]عrي] ب]نِي إِسsرائrيلَ 

و] ن]ز]ع] ي]د]هu فَإِذا هrي] ب]يsضاُء  ۞فَأَلْقى ع]صاهu فَإِذا هrي] ثُعsبانٌ مuبِنيÇ  ۞كُنsت] مrن] الصَّادrقrني]  بِها إِنْ
يuرِيدu أَنْ يuخsرِج]كُمs مrنs أَرsضrكُمs  ۞قالَ الْم]ألَُ مrنs قَوsمِ فrرsع]وsنَ إِنx هذا لَساحrرÇ ع]لrيمÇ  ۞لrلنَّاظrرِين] 

uرuرِين]  ۞ونَ فَما ذا ت]أْمrنِ حاشrي الْم]دائrلْ فrسsو] أَر uو] أَخاه sجِهsرٍ  ۞قالُوا أَرrساح Äوك] بِكُلuي]أْت

  .﴾ع]لrيمٍ
ـه  إميان والرجوع ومسألة عدم قبول التوبة واإل ىل االعتراف بوالية ويل اهللا وحجته على خلق

ـيس يف  ) البأس(تؤول كالعذاب الدنيوي  عندما تأيت معجزة قاهرة ال مسألة مذكورة يف القرآن ل
  : خرى وهذه منها على سبيل املثالأبل ويف مواضع  zميانه فقطإميان فرعون وعدم قبول إقضية 
ـأْتrي  ه]لْ ي]نsظُرuونَ إِلxا أَنْ ت]أْتrي]هuمu الْم]الئrكَةُ أَوs ي]أْتrي] ر]بُّك] أَوs ي]أْتrي] ب]عsضu آي]اتr ر]بِّ﴿   ك] ي]وsم] ي]

ـ  لِ ب]عsضu آي]اتr ر]بِّك] ال ي]نsفَعu ن]فْساً إِمي]انuه]ا لَمs ت]كُنs آم]ن]تs مrنs قَبsلُ أَوs كَس]ب]تs فrي إِمي]انِه]ا خ]يsراً قُ
  .)١( ﴾انsت]ظrرuوا إِنَّا مuنsت]ظrرuونَ

   
                                                            

  .١٥٨ : األنعام  ١
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﴾إِمي]انuهuمs و]ال هuمs يuنsظَرuونَقُلْ ي]وsم] الْفَتsحِ ال ي]نsفَعu الxذrين] كَفَرuوا ﴿  

 )١(.   
ي]نsفَعuهuمs  فَلَمs ي]كu ۞فَلَمَّا ر]أَوsا ب]أْس]ن]ا قَالُوا آم]نَّا بِاللxهr و]حsد]هu و]كَفَرsن]ا بِم]ا كُنَّا بِهr مuشsرِكrني] ﴿  

   .)٢( ﴾إِمي]انuهuمs لَمَّا ر]أَوsا ب]أْس]ن]ا سuنَّت] اللxهr الxتrي قَدs خ]لَتs فrي عrب]ادrهr و]خ]ِسر] هuن]الrك] الْكَافrرuونَ
خ]يsراً ال ي]نsفَعu ن]فْساً إِمي]انuه]ا لَمs ت]كُنs آم]ن]تs مrنs قَبsلُ أَوs كَس]ب]تs فrي إِمي]انِه]ا ﴿ملاذا  :والسؤال هنا

   ؟ن يعاينأىل إاهللا يقبل توبة العبد كما يف الروايات  نّأيف حني  ؟؟ )٣( ﴾قُلِ انsت]ظrرuوا إِنَّا مuنsت]ظrرuونَ
 œالل⁄ه œب◊دΩن◊ أَبِي عΩعXz َقَال: ) rهxولُ اللuقَالَ ر]س:  uب]ت]هsت]و uهxبِس]ن]ة± قَبِلَ الل rهrتsلَ م]وsت]اب] قَب sم]ن

sالشَّه xثُمَّ قَالَ إِن uب]ت]هsت]و uهxرٍ قَبِلَ اللsبِش]ه rهrتsلَ م]وsت]اب] قَب sم]ن Çريrالسَّن]ةَ لَكَث xثُمَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِن Çريrر] لَكَث
اللxهu ت]وsب]ت]هu ثُمَّ قَالَ و]إِنx الْجuمsع]ةَ لَكَثrريÇ م]نs ت]اب] قَبsلَ م]وsتrهr بِي]وsمٍ قَبِلَ  م]نs ت]اب] قَبsلَ م]وsتrهr بِجuمsع]ة± قَبِلَ

uب]ت]هsت]و uهxع]ايِن] قَبِلَ اللuلَ أَنْ يsت]اب] قَب sم]ن Çريrماً لَكَثsي]و xثُمَّ قَالَ إِن uب]ت]هsت]و uهx٤( )الل(.   
أَن⁄ رΩجÿلًا شΩي◊خاً كَانَ مœنΩ الْمÿخΩالœفœنيΩ عΩرΩضΩ عΩلَي◊هœ اب◊نÿ أَخœيهœ : (فœي حΩدœيث“عΩن◊ مÿعΩاوِيΩةَ ب◊نِ وΩه◊بٍ 

فَعΩرΩضΩ عΩلœيُّ ب◊نÿ السَّرِيِّ  Xقَالَ فَدΩخΩلْنΩا عΩلَى أَبِي عΩب◊دœ الل⁄هœ  مΩاتΩدΩ مΩو◊تœهœ فَأَقَرَّ بِهΩا وΩشΩهΩقΩ وΩالْوΩلَايΩةَ عœن◊

قَالَ لَهÿ عΩلœيُّ ب◊نÿ السَّرِيِّ إِنَّهÿ لَم◊  .هuو] ر]جuلٌ مrنs أَهsلِ الْج]نَّةr :فَقَالَ Xzى أَبِي عΩب◊دœ الل⁄هœ هΩذَا الْكَلَامΩ عΩلَ
Ωلْكœت œهœتΩاعΩس Ωذَا غَي◊رΩن◊ هœي◊ئاً مΩع◊رِف◊ شΩقَالَ !ي: uو]فَت sم]اذَا قَد uهsنrونَ مuد]خ]لَ الْج]نَّةَرِيد rهx٥( )الل(.  

و]لَيsس]تr التَّوsب]ةُ لrلxذrين] ي]عsم]لُونَ ﴿ 8عΩن◊ قَو◊لِ الل⁄هX  œسÿئœلَ الصَّادœقÿ وΩ :الصَّدÿوقÿقَالَ 

ذَاك] إِذَا ع]اي]ن] أَمsر]  :Xقَالَ  z﴾السَّيِّئاتr ح]تَّى إِذا ح]ض]ر] أَح]د]هuمu الْم]وsتu قالَ إِنِّي تuبsتu الْآنَ

rر]ةr٦( )الْآخ(.   

                                                            

  .٢٩ : السجدة  ١
  .٨٥   ٨٤ : غافر  ٢
  .١٥٨ : األنعام  ٣
  .٨٧ص ١٦ج) : آل البيت( وسائل الشيعةz ٤٤٠ص ٢ج : الكايف  ٤

  .٨٧ص ١٦ج :) آل البيت( الشيعة وسائلz ٤٤٠ص ٢ج:  الكايف  ٥
  .٨٩ص ١٦ج :) آل البيت( الشيعة وسائلz ١٣٣ص ١ج : من ال حيضره الفقيه  ٦



  

 ١٧............................ .............. Xمحد احلسن أالسيد / ة من سورة يو�س يتفسري آ

ي]وsم]  ....﴿ :قال تعاىل zمةية املتقدJم واضح وموجود يف نفس اآلاملتقدJ واجلواب على السؤال

يsراً ي]أْتrي ب]عsضu آي]اتr ر]بِّك] ال ي]نsفَعu ن]فْساً إِمي]انuه]ا لَمs ت]كُنs آم]ن]تs مrنs قَبsلُ أَوs كَس]ب]تs فrي إِمي]انِه]ا خ]
   .)١( ﴾قُلِ انsت]ظrرuوا إِنَّا مuنsت]ظrرuونَ

ال ي]نsفَعu ن]فْساً إِمي]انuه]ا لَمs ت]كُنs آم]ن]تs مrنs قَبsلُ أَوs كَس]ب]تs فrي إِمي]انِه]ا خ]يsراً قُلِ ﴿ :ذن مىتإ
  ؟؟  ﴾انsت]ظrرuوا إِنَّا مuنsت]ظrرuونَ

  .﴾ي]وsم] ي]أْتrي ب]عsضu آي]اتr ر]بِّك]﴿ :اجلواب
 zميانينفع اإل بعض املعجزات ال :يأ zهليةيات اإلتيان بعض اآلإمع  نّأن واضح مر اآلفاأل

 اًسالمإو اًميانإوليس  zمر الواقعميان واستسالم لألجلاء وقهر على اإلإه نJأل ؛يقبل ه النJأواحلقيقة 
هلية يات اإلا باقي املعجزات واآلمJأو .لتؤوJ هذه املعجزات هي معجزات قاهرة وال نّأل ؛اًوتسليم
 Xفالعصا اليت جاء 3ا موسى  zميان بالغيبمساحة لإلøا تركت أل ؛ميان وإن جاءتفيقبل اإل

قَالُوا سrحsر]انr ت]ظَاه]ر]ا ﴿ولكن  zموسى انتصر على السحرة نّألون فمع وِّأاملت تأوهلاويده البيضاء 

فبقي  z)٣( ﴾إِنَّهu لَكَبِريuكُمu الxذrي ع]لxم]كُمu السِّحsر]﴿ :وقال فرعون z)٢( ﴾و]قَالُوا إِنَّا بِكُلª كَافrرuونَ
  .تيان املعجزةإميان بالغيب مساحة مع لإل

ميان إبل هو  zميان بالغيبي مساحة لإلأمن فرعون وهو بني جبلي املاء فلم يكن هناك آا ملا مJأ
بعينه  وهو مل يرz Ωملا يراه من قدرة قاهرة جعلت البحر ينشق نصفني ؛مادي مئة باملئة) تصديق(

ل هذه املعجزة ن تؤوJأميكن  فال zالبحر وملس جبلي املاء بيده ىل قاعإبل نزل  zفقط ليقال له سحر
يف وسط البحر ومل  فتوقف حمتاراً zبالنسبة لفرعون وهو على هذا احلال من العلم 3ا والتحقق منها

واهللا  zميان وتصديق مادي مئة باملئةإنه أل ؛ميان فرعونإفلم يقبل  zميان والتصديق لينجواإل الّإجيد 
   :ميان بالغيباإل الّإيقبل  ال

  .)٤( ﴾الxذrين] يuؤsمrنuونَ بِالْغ]يsبِ و]يuقrيمuونَ الصَّالةَ و]مrمَّا ر]ز]قْن]اهuمs يuنsفrقُونَ﴿  
                                                            

 .١٥٨ : األنعام  ١
 .٤٨ : القصص  ٢
ـه  ٣  .٤٩ : الشعراء z ٧١ : ط
  .٣ : البقرة  ٤
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  .)١( ﴾الxذrين] ي]خsش]وsنَ ر]بَّهuمs بِالْغ]يsبِ و]هuمs مrن] السَّاع]ةr مuشsفrقُونَ﴿  
﴾ر]بَّهuمs بِالْغ]يsبِإِنَّم]ا تuنsذrرu الxذrين] ي]خsش]وsنَ ﴿  

 )٢(.  
   .)٣( ﴾إِنَّم]ا تuنsذrرu م]نِ اتَّب]ع] الذÄكْر] و]خ]شrي] الرَّحsم]ن] بِالْغ]يsبِ فَب]شِّرsهu بِم]غsفrر]ة± و]أَجsرٍ كَرِميٍ﴿  
   .)٤( ﴾م]نs خ]شrي] الرَّحsم]ن] بِالْغ]يsبِ و]ج]اَء بِقَلْبٍ مuنِيبٍ﴿  
أَنsز]لْن]ا لَقَدs أَرsس]لْن]ا رuسuلَن]ا بِالْب]يِّن]اتr و]أَنsز]لْن]ا م]ع]هuمu الْكrت]اب] و]الْمrيز]انَ لrي]قُوم] النَّاسu بِالْقrسsطr و]﴿  

xبِ إِنsبِالْغ]ي uلَهuسuو]ر uهuرuصsي]ن sم]ن uهxلَم] اللsي]عrلنَّاسِ و]لrل uعrو]م]ن]اف Çيدrش]د Çب]أْس rيهrيد] فrه] قَوِيٌّ  الْح]دxالل

Ç٥( ﴾ع]زِيز(.   
  ﴿Çكَبِري Çرsر]ةٌ و]أَجrفsم]غ sمuبِ لَهsبِالْغ]ي sمuنَ ر]بَّهsش]وsين] ي]خrذxال x٦( ﴾إِن(.   

اجلهاد (ىل رمحة ربه يف كتاب إسطر اليت خطتها يد هذا العبد الفقري نقل هذه األأولتتم الفائدة 
  : حول مسألة اللبس يف املعجزة) نةباب اجل
وغفلة الناس عنها  ألمهيتها األنبياءيJد 3ا ؤولكن فقط سأناقش جزئية يف املعجزات اليت أُ ...(.
  .مسألة اللبس يف املعجزة واهلدف منه: وهي

العصا اليت حتولت أفعىz وقد كانت يف زمن  Xفالناس يعرفون أنّ من معجزات موسى 
شفاء املرضى يف زمن انتشر فيه الطبz ومن  Xانتشر فيه السحرz ومن معجزات عيسى 

القرآن يف زمن انتشرت فيه البالغةz وهنا يعلل من جيهل احلقيقة سبب مشا3ة  معجزات حممد 
 zاملعجزة ملا انتشر يف ذلك الزمان أنه فقط لتتفوق على السحرة واألطباء والبلغاء ويثبت اإلعجاز

ذكورة يف القرآن هي أنّ املعجزة املادية جاءت كذلك ولكن احلقيقة اخلافية على الناس مع أøا م

                                                            

  .٤٩ : األنبياء  ١
 .١٨ : فاطر  ٢
ـس  ٣   .١١ : ي
٤  J٣٣ : ق.  
  .٢٥ : احلديد  ٥
 .١٢ : امللك  ٦



  

 ١٩............................ .............. Xمحد احلسن أالسيد / ة من سورة يو�س يتفسري آ

للّبس على من ال يعرفون إالّ املادةz فاهللا سبحانه ال يرضى أن يكون اإلميان مادياً بل البد أن يكون 
   :إمياناً بالغيب

  .)١( ﴾الxذrين] يuؤsمrنuونَ بِالْغ]يsبِ و]يuقrيمuونَ الصَّالةَ و]مrمَّا ر]ز]قْن]اهuمs يuنsفrقُونَ﴿

  .)٢( ﴾إِنَّم]ا تuنsذrرu م]نِ اتَّب]ع] الذÄكْر] و]خ]شrي] الرَّحsم]ن] بِالْغ]يsبِ فَب]شِّرsهu بِم]غsفrر]ة± و]أَجsرٍَ كرِميٍ﴿

﴾م]نs خ]شrي] الرَّحsم]ن] بِالْغ]يsبِ و]ج]اَء بِقَلْبٍ مuنِيبٍ﴿
 )٣( .  

﴿rلَن]ا بِالْب]يِّن]اتuسuس]لْن]ا رsأَر sز]لْن]ا  لَقَدsو]أَن rطsسrبِالْق uي]قُوم] النَّاسrيز]انَ لrت]اب] و]الْمrالْك uمuز]لْن]ا م]ع]هsو]أَن
xالل xبِ إِنsبِالْغ]ي uلَهuسuو]ر uهuرuصsي]ن sم]ن uهxلَم] اللsي]عrلنَّاسِ و]لrل uعrو]م]ن]اف Çيدrش]د Çب]أْس rيهrيد] فrه] قَوِيٌّ الْح]د

Çع]زِيز﴾
 )٤(  .  

فاإلميان بالغيب هو املطلوب والذي يريده اهللا سبحانهz واملعجزة اليت يÿرسلها سبحانه البد أن  
تÿبقي شيئاً لإلميان بالغيبz وهلذا يكون فيها شيء من اللبس؛ وهلذا كانت يف كثري من األحيان 

الً و]لَلَب]سsن]ا ع]لَيsهِمs م]ا و]لَوs ج]ع]لْن]اهu م]لَكاً لَج]ع]لْن]اهu ر]جu﴿مشا3ة ملا انتشر يف زمان إرساهلا 

﴾ي]لْبِسuونَ
)٥(.  

فَلَمَّا ج]اَءهuمu ﴿ :وهلذا وÿجد أهل املادة والذين ال يعرفون إالّ املادة يف التشابه عذراً لسقطتهم

uي] مrوا بِم]ا أُوتuي]كْفُر sوس]ى أَو]لَمuي] مrثْلَ م]ا أُوتrي] مrال أُوتsن]ا قَالُوا لَوrدsنrع sنrلُ قَالُوا الْح]قُّ مsقَب sنrوس]ى م

  . )٦( ﴾سrحsر]انr ت]ظَاه]ر]ا و]قَالُوا إِنَّا بِكُلª كَافrرuونَ

                                                            

  .٣:  البقرة  ١
 .١١:  يس  ٢
 .٣٣:  ق  ٣
  .٢٥:  احلديد  ٤
 .٩:  األنعام  ٥
 .٤٨:  القصص  ٦



 

  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............... ................................. ٢٠
z وقال أمري ﴾إِنَّا بِكُلª كَافrرuونَ﴿ و ﴾سrحsر]انr ت]ظَاه]ر]ا﴿فالتشابه أمسى عذراً هلم ليقولوا 

  . )١( )جعل الشبهات عاذراً لسقطاته ..(: وهو يصف أحد املنافقني Xاملؤمنني 

أمJا إذا كانت املعجزة قاهرة وال تشابه فيها فعندها ال يبقى لإلميان بالغيب أي مساحة ويكون 
وهو غري  استسالماألمر عندها إجلاء لإلميان وقهراً عليهz وهذا ال يكون إمياناً وال يكون إسالماً بل 

ر] فَأَتsب]ع]هuمs فrرsع]وsنُ و]جuنuودuهu ب]غsياً و]ج]او]زsن]ا بِب]نِي إِسsرائيلَ الْب]حs﴿مرضي وال يريده اهللا وال يقبله 

ن]ا مrن] و]ع]دsواً ح]تَّى إِذَا أَدsر]كَهu الْغ]ر]قu قَالَ آم]نsتu أَنَّهu ال إِلَه] إِلxا الxذrي آم]ن]تs بِهr ب]نuو إِسsرائيلَ و]أَ
﴾الْمuسsلrمrني]

)٢(
 ال يرضى وال يقبل z ففرعون يؤمن ويسلم أو قل يستسلم وقبل أن ميوت ولكن اهللا

آلْآنَ و]قَدs ع]ص]يsت] قَبsلُ و]كُنsت] مrن] ﴿هذا اإلميان وهذا اإلسالم وجييبه اهللا سبحانه 3ذا اجلواب 

  .)٣( ﴾الْمuفِْسدrين]
هذا ألنه إميان جاء بسبب معجزة قاهرة ال جمال ملن ال يعرفون إالّ هذا العامل املادي إىل تأويلها      

 zو3ذا مل يبق جمال للغيب الذي يريد اهللا اإلميان به ومن خالله zأو إدخال الشبهة على من آمن 3ا
ه]لْ ي]نsظُرuونَ إِلxا أَنْ ت]أْتrي]هuمu ﴿اً فعند هذا احلد ال يÿقبل اإلميان؛ ألنه يكون إجلاء وقهراً وليس إميان

ساً إِمي]انuه]ا الْم]الئrكَةُ أَوs ي]أْتrي] ر]بُّك] أَوs ي]أْتrي] ب]عsضu آي]اتr ر]بِّك] ي]وsم] ي]أْتrي ب]عsضu آي]اتr ر]بِّك] ال ي]نsفَعu ن]فْ
قُلْ ي]وsم] ﴿ z)٤( ﴾قُلِ انsت]ظrرuوا إِنَّا مuنsت]ظrرuونَ لَمs ت]كُنs آم]ن]تs مrنs قَبsلُ أَوs كَس]ب]تs فrي إِمي]انِه]ا خ]يsراً

  . )٥( ﴾الْفَتsحِ ال ي]نsفَعu الxذrين] كَفَرuوا إِمي]انuهuمs و]ال هuمs يuنsظَرuونَ

ولو كان اهللا يريد إجلاء وقهر الناس على اإلميان ألرسل مع أنبيائه معجزات قاهرة ال جمال 
أَضsغ]اثُ أَحsالمٍ ب]لِ افْت]ر]اهu ب]لْ هuو] ش]اعrرÇ فَلْي]أْتrن]ا بِآي]ة± ﴿أو  ﴾ظَاه]ر]اسrحsر]انr ت]﴿معها ألحد أن يقول 

                                                            

دعه يا عمار فإنه مل يأخذ من (:    وقد مسعه يراجع املغرية بن شعبة كالماً  لعمار بن ياسر : Xأمري املؤمنني قال   ١

 :بشرح حممد عبده øج البالغة )ما قاربه من الدنيا T وعلى عمد لبس على نفسه ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته الدين إالّ
  .٩٥ص ٤ج
  .٩٠:  يونس  ٢
 .٩١:  يونس  ٣
  .١٥٨:  األنعام  ٤
  .٢٩:  السجدة  ٥
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و]لَوs ش]اَء ر]بُّك] لَآم]ن] م]نs فrي الْأَرsضِ كُل§هuمs ج]مrيعاً أَفَأَنsت] ﴿: z قال تعاىل)١( ﴾كَم]ا أُرsسrلَ الْأَوَّلُونَ

و]إِنْ كَانَ كَبuر] ع]لَيsك] إِعsر]اضuهuمs فَإِنz :﴿ r وقال تعاىل)٢( ﴾مuؤsمrنِني]تuكْرِهu النَّاس] ح]تَّى ي]كُونuوا 

ج]م]ع]هuمs ع]لَى اسsت]طَعsت] أَنْ ت]بsت]غrي] ن]فَقاً فrي الْأَرsضِ أَوs سuلxماً فrي السَّم]اِء فَت]أْتrي]هuمs بِآي]ة± و]لَوs ش]اَء اللxهu لَ

  . )٣( ﴾ج]اهrلrني]الْهuد]ى فَال ت]كُون]نَّ مrن] الْ

فاحلمد هللا الذي رضي باإلميان بالغيب وجعل اإلميان بالغيب ومن خالل الغيب ومل يرض  
باإلميان باملادة ومل جيعله باملادة ومن خالل املادة ليتميز أهل القلوب احلية والبصائر النافذة من عمي 

   . )٤( ..). البصائر وخمتومي القلوب

  . واحلمد هللا رب العاملني

ـو    ـي وه وأسأل اهللا لكل من يقرأ هذه الكلمات القليلة اهلداية ومعرفة احلق ونصرته هو ولي
  .يتوىل الصاحلني

   
  محد احلسنأ

  ق. هـ  ١٤٢٩  حمرم
 

                                                            

  .٥ : األنبياء  ١
  .٩٩: يونس   ٢
 .٣٥:  األنعام  ٣
 .الطبعة الثانية ٤٧zص:  اجلهاد باب اجلنة  ٤


