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المق ّدمة
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللّ ِه َّ
وسخر لو اٟتيواف  ،وجعل حياتو مدى الدىور
اٟتمد هلل الذي خلق اإلنساف  ،وعلّمو البياف  ،وىيّأ لو النبات ّ

٤تمد سيّد ولد عدناف  ،الذي أنزؿ عليو القرآف  ،فكاف لنا خَت دليل وأحسن تبياف .
واألزماف  ،والسبلـ على ّ
.

فإشل سألت اهلل ا٠تَت والرٛتة  ،فأعطاشل العلم واٟتكمة  ،فحمداً لو على ما أكرـ  ،وشكراً لو على ما أنعم
ّأما بعد ّ
٤تمد علي حسن
ّ

ما هو اإلنسان
يتمزؽ بعد
إعلم أ ّف اإلنساف اٟتقيقي ىو النفس األثَتية أي الروح الروحانية  ،وليس اإلنساف اٞتسم ّ
ا١تادي الذي ّ
تتكوف فيو النفس فإذا كمل إنشاؤىا وبلغت رشدىا فبل حاجة بعد
ا١توت ويكوف تراباً  .وما اٞتسم ّ
ا١تادي إالّ قالب ّ

ذلك للجسم أل ّف النفس ىي اإلنساف اٟتقيقي  ،وىي اليت تتكلّم وتسمع وتبصر وتشعر باللّذات واآلالـ وىي اليت

ِ
انفصا٢تا عنو ّ .أما اٞتسم فإنّو ال يبصر وال يسمع وال ينطق إذا انفصلت عنو
تعقل وتفهم و ال حاجة َ٢تا باٞتسم بعد
النفس فما ىو إالّ ٟتم وعظاـ  ،فاٞتسم الذي انفصلت عنو النفس يكوف كا٠تشبة ا١تمدودة ال يعقل وال يفهم وال
يشعر باللّذات واآلالـ ؛ إذاً اإلنساف اٟتقيقي ىو النفس  ،والشاىد على ذلك قوؿ الشاعر :
ِ ِ
كم تشقى ِٓت ْد َم ِتو
يا خاد َـ اٞتس ِم ْ
استكمل فضائلَها
عليك بِالنفس و
َ
ْ

ِ
الربح فيما ِ
فيو ُخ ْسرا ُف
ب َّ َ
لتطلُ َ
ِ
بالنفس ال باٞتس ِم إنسا ُف
فأنت
َ

ِ
َنت ِٔتُ ْس ِم ٍع َّمن
َحيَاء َوَال ْاأل َْم َو ُ
ات إِ َّف اللَّوَ يُ ْسم ُع َمن يَ َشاء َوَما أ َ
وقاؿ اهلل تعاذل ّف سورة ا١تبلئكة { َوَما يَ ْستَ ِوي ْاأل ْ
٤تمد " :إ ّف ىؤالء الكافرين ال يسمعوف ما تقوؿ ٢تم لش ّدة عنادىم كما أ ّف األموات
ِّف الْ ُقبُوِر } يقوؿ اهلل تعاذل لنبيّو ّ
اليت ّف القبور ال تسمع من ٮتاطبها"  ،فهذه اآلية تؤيّد بأ ّف ا١تيّت الذي انفصلت عنو النفس ال يسمع من ٮتاطبو
الص َّم الد َ ِ َّ ِ
ين }،
َّك َال تُ ْس ِم ُع الْ َم ْوتَى َوَال تُ ْس ِم ُع ُّ
ألنّو ال حياة فيو  .وقاؿ تعاذل ّف سورة النمل { إِن َ
ُّعاء إذَا َول ْوا ُم ْدب ِر َ

تصرح بأ ّف األجساـ ا١تيّتة ال تسمع وال تعقل فما ىي إالّ أجساـ ميّتة ال حياة َ٢تا وأ ّّنا تتبلشى بعد
فهذه اآليات ّ
سنُت وتكوف تراباً  .فمن قاؿ أ ّف النفس ترجع للجسم ّف القرب و٭تِت ا١تيّت و٭تاسب  ،أقوؿ ّف جوابو  :ما ىذه
إالّكلمات و٫تيّة ال حقيقة َ٢تا .

بأي
و ّأما ما جاء ّف اٟتساب و اٞتزاء والعقاب ّف عادل الربزخ فهو للنفس خاصة دوف اٞتسم أل ّف اٞتسم ال يشعر ّ
شيء من ذلك ّ ،أما النفوس فهي باقية ال تفٌت  ،قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة البقرة { َوالَ تَػ ُقولُواْ لِ َم ْن يػُ ْقتَ ُل ِّف َس ِ
بيل اللّ ِو
َحيَاء َولَ ِكن الَّ تَ ْش ُع ُرو َف }  ،وا١تعٌت  :ال تظنّوا أ ّف ىؤالء الذين قتلوا قي سبيل اهلل انتهت حياهتم ألنّكم
أ َْم َو ٌ
ات بَ ْل أ ْ

تروف أجسامهم ملقاة على األرض ودماءىم تسيل بل ىم أحياء ولكن ال تشعروف ّٔم ألنّكم تروف األجساـ وال تروف
النفوس ؛ واإلنساف اٟتقيقي ىو النفس ال اٞتسم .

ِ
َب الَّ ِذ ِ
ند َرِّّْٔ ْم يػُْرَزقُو َف }  ،فقولو
َحيَاء ِع َ
ين قُتلُواْ ِّف َسبِ ِيل اللّو أ َْم َواتًا بَ ْل أ ْ
وقاؿ تعاذل ّف سورة آؿ عمراف { َوالَ َْٖت َس َ َّ َ
ند َرِّّْٔ ْم } يعٍت ّف الطبقات األثَتية أي ّف اٞتناف يرزقوف من ٙتارىا ويشربوف من أّنارىا  ،فلو أ ّف اهلل تعاذل
تعاذل { ِع َ
قصد بذلك أجسامهم لقاؿ  :أحياء ّف القرب يرزقوف .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت }
يل ْاد ُخ ِل ْ
اٞتَنَّةَ قَ َ
ت قَػ ْومي يػَ ْعلَ ُمو َف ٔ .تَا َغ َفَر ِرل َرِّّْب َو َج َعلَ ٍِت م َن الْ ُمكَْرم َ
اؿ يَا لَْي َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة يس { ق َ
لكن القوؿ لنفسو ال ٞتسمو أل ّف النفس باقية ال تفٌت ،
ّ ،
فلما كاف ىذا الرجل مقتوالً فكيف يقاؿ لو ادخل اٞتنّة  ،و ّ
ٍ
ت قَػ ْوِمي يػَ ْعلَ ُمو َف } .
و١تّا دخلت نفسو اٞتنّة األثَتية حينئذ قالت { يَا لَْي َ

وقاؿ تعاذل ّف سورة نوح حاكياً عن قومو { ِ٦تَّا َخ ِطيئَاهتِِ ْم أُ ْغ ِرقُوا فَأ ُْد ِخلُوا نَ ًارا }  ،فإذا كانت أجسامهم غرقى ّف
ا١تاء فأين تكوف النار منهم ؟ ولكن ا١تعٌت  :أغرقت أجسامهم ّف ا١تاء وأدخلت نفوسهم ّف النار  ،واعلم أ ّف دخوؿ

اٞتنّة ّف عادل الربزخ ىو خاص لبعض النفوس  ،وكذلك دخوؿ النار .

َّ ِ
ِ ِ
َّه ُم اللَّوُ ِرْزقًا َح َسنًا َوإِ َّف اللَّ َو
وقاؿ ّ
اج ُروا ِّف َسبِ ِيل اللَّو َُُّ قُتلُوا أ َْو َماتُوا لَيَػ ْرُزقَػنػ ُ
ين َى َ
عز من قائل ّف سورة اٟتج { َوالذ َ
َ٢تو خيػر َّ ِ
َّه ُم اللَّوُ } يعٍت يرزؽ نفوسهم أل ّف النفوس باقية ال تفٌت .
الرا ِزق َ
ُت }  ،فقولو تعاذل { لَيَػ ْرُزقَػنػ ُ
َُ َ ْ ُ

ما هي النفوس
نسميها (روح)
إ ّف النفس ىي اليت ّ
ذرات أثَتية ال شكل َ٢تا وال ىيكل بل ىي كا٢تواء .
ولكن الفرؽ كبَت بُت الروح والنفس  ،فالروح ىي ٣تموعة من ّ
كل فراغ ويتخلّل مساـ ٚتيع األجساـ حىت مساـ الزجاج
األثَت :وسط على غاية من اللطافة منتشر ّف الكوف يشغل ّ

 .ذكره صاحب كتاب (مبادئ اٟتكمة والكيمياء) .

تتكوف داخل اٞتسم فتأخذ شكلو  :فإ ْف
ّأما النفس فلَها ىيكل كهيكل اٞتسم ؛ فهي نسخة طبق األصل منو أل ّّنا ّ
كاف اٞتسم طويبلً فالنفس تكوف طويلة أيضاً  ،وإ ْف كاف اٞتسم قصَتاً كذلك النفس تكوف قصَتة  ،وىكذا تكوف
اس اٞتسم  :فإ ْف كاف فم اٞتسم واسعاً فإ ّف النفس يكوف فاىا واسعاً أيضاً  ،وإ ْف كانت
أعضاؤىا وحو ّ
اسها تشبو حو ّ
عُت اٞتسم صغَتة فإ ّف النفس تكوف عينها صغَتة أيضاً ؛ فإذا انفصلت النفس عن اٞتسم عند ا١توت فإ ّّنا تبقى على
ىيكلِها ال تكرب وال تصغر  ،فالطفل يبقى طفبلً ال يكرب مدى الزماف والشاب يبقى شاباً ال يهرـ مدى الزماف .
ذرات أثَتية  ،ولكن إذا دخلت ّف اٞتسم
فالروح يطلق عليها لفظة (روح) قبل دخو٢تا اٞتسم أل ّّنا ٣تموعة من ّ
وتألّفت تلك الذرات األثَتية داخل اٞتسم فكونت ىيكبلً أثَتياً يسمع ويبصر ويتكلّم ويعقل فبل يصح ٍ
حينئذ أف
ّ
ّ
ّ

تسمى روح اٞتنُت الذي ّف بطن ّأمو (نفساً) ألنّو ال يسمع
يصح أف ّ
تسمى (روحاً) بل يكوف اٝتها (نفساً)  .كما ال ّ
ّ
نسمي روحو نفساً .
يصح أف ّ
وال يبصر وال يفهم  ،ولكن بعد والدنو بأربعُت يوماً ّ

إذاً نطلق كلمة روح على الذرات األثَتية حُت ِ
دخو٢تا جسم اٞتنُت وكذلك ما داـ اٞتنُت ّف بطن ّأمو  ،والشاىد
ّ
على ذلك قوؿ عنًتة :

يا َعبل حبُّ ِ
ك ّف ِعظامي َمع َدمي
َ ُ

لَ ّما َجَرت روحي ِِّتسمي قَد َجرى

فهنا ٝتّاىا روحاً  ،وذلك حُت دخو٢تا جسمو .
ٍ
تسمى
يصح حينئذ أف ّ
فالروح إذا نشأت ّف اٞتسم وكاف َ٢تا ىيكل أثَتي و أخذت تسمع وتبصر وتعقل فبل ّ

(روحاً) بل يكوف اٝتها (نفساً)  ،والشاىد على ذلك قوؿ عنًتة :
بذؿ ٍ
نفس عزيزٍة ولو فارقَػْتٍت ما بَ َكْتها َجوا ِرحي
وقد ىا َف عندي ُ
وقاؿ أيضاً :
ِ
بق
قبض
وىي طالبةٌ
النفوس أتاشل قبلَها َّ
الس ُ
َ
لو سابػَ َقْتٍت ا١تنايا َ

وقاؿ :

وقاؿ أيضاً :
وقاؿ لبيد :

وؽ ٍ
أَقَ ْمنا بالذو ِ
حرب
ابل ُس َ

النفوس َ٢تا َمتاعا
صيَّػ ْرنا
َو َ
َ

رل النفوس وللطّ َِتاللحوـ وللػوح ِ ِ ِ
ب
لخيَّالَةِ َّ
ش العظَ ُاـ َول َ
ُ ْ
السلَ ُ
ُ
َ

إرل النفس ِ٣تهشةً وقد َٛتَْلتُ ِ
ْ َّ
بعد َسْبعينا
ك َسبعاً َ
باتت تَ َشكى َّ ُ
وقاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الشمس { َونػَ ْف ٍ
اب
ورَىا َوتَػ ْق َو َاىا  .قَ ْد أَفْػلَ َح َمن َزَّك َ
اىا َ .وقَ ْد َخ َ
س َوَما َس َّو َاىا  .فَأَ ْ٢تََم َها فُ ُج َ
تتكوف
َمن َد َّس َ
كوف النفس وأنشأىا  ،وذلك أل ّف النفس ّ
اىا }  ،فقولو تعاذل { َوَما َس َّو َاىا } معناه :واٞتس ِم الذي ّ
ذرات أثَتية تدخل مسامات اٞتسم فتبٍت فيو ىيكبلً جديداً أثَتياً يشبو اٞتسم ٘تاـ الشبو  ،فهذا ا٢تيكل األثَتي
من ّ
ىو النفس ا١تعروفة عند الناس بالروح .
وقاؿ تعاذل ّف سورة الزمر { اللَّو يػتػو ََّّف ْاألَن ُفس ِح ِ
ت ِّف َمنَ ِام َها اخل } فهنا ٝتّاىا سبحانو (نفساً)
ُت َم ْوهتَا َوالَِّيت َدلْ ٘تَُ ْ
َ َ
ُ ََ َ
وذلك عند خروجها من اٞتسم  ،وٝتّاىا نفساً أيضاً وىي داخل اٞتسم وذلك قولو تعاذل ّف سورة يوسف حاكياً عن
زليخا قالت { وما أُبػّْرئ نػ ْف ِسي إِ َّف النَّػ ْفس أل ََّمارةٌ بِ ُّ ِ
ف نػَ ْف ًسا إِالَّ ُو ْس َع َها } .
ََ َ ُ َ
السوء اخل}  ،وقاؿ تعاذل { الَ نُ َكلّْ ُ
َ َ
ذرات أثَتية إالّ أ ّف الروح ليس َ٢تا
ذرات أثَتية وكذلك الروح ىي ّ
وا٠تبلصة أ ّف النفس ىي الروح أل ّّنا ٣تموعة من ّ
لكن النفس تبصر وتسمع وتتكلّم وتعقل  ،وبعبارة أخرى أقوؿ إ َف النفس ىي
ىيكل وال تسمع وال تبصر وال تعقل  ،و ّ

اإلنساف اٟتقيقي .

وح ِم ْن أ َْم ِر َرِّّْب َوَما أُوتِيتُم ّْمن الْعِْل ِم إِالَّ
الر ِ
وح قُ ِل ُّ
ك َع ِن ُّ
سؤال  :1فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة أسرى { َويَ ْسأَلُونَ َ
الر ُ
قَلِيبلً } ؟

الروح ْاأل َِمُت  .علَى قَػ ْلبِ ِ
ِ
ِِ
ِِ
ين } وىي آية ّف سورة الشعراء ،
َ
ُ َ
جواب ١ :تّا نزؿ قولو تعاذل{ نػََزَؿ بو ُّ ُ
ك لتَ ُكو َف م َن الْ ُمنذر َ
وح اخل}  ،وا١تعٌت
الر ِ
ك َع ِن ُّ
قالت قريش  :من ىو الروح األمُت وما صفاتو ودل ال نراه ؟ فنزلت ىذه اآلية { َويَ ْسأَلُونَ َ
الر ِ
رِّب الروحانية  ،وىذه ا١تخلوقات ال تراىا
وح م ْن أ َْم ِر َرِّّْب } أي قل ىو من ٥تلوقات ّ
يسألونك عن جربائيل { قُ ِل ُّ ُ
ا١تادية { َوَما أُوتِيتُم ّْمن الْعِْل ِم إِالَّ قَلِيبلً } أل ّف لدينا أنواعاً من ا١تخلوقات الروحانية  ،وأنتم ال تروّنم وال
ا١تخلوقات ّ
ِ
ت ِمن ُدوّنِِ ْم ِح َجابًا
تعلموف ّٔم  .فالروح ىنا يريد بو جربائيل ؛ والدليل على ذلك قولو تعاذل ّف سورة مرصل { فَ َّاٗتَ َذ ْ
ِ
َّل َ٢تَا بَ َشًرا َس ِويِّا } وا١تعٌت  :فأرسلنا إليها جربائيل فتمثّل َ٢تا بشكل بشر  .وقاؿ تعاذل ّف
فَأ َْر َس ْلنَا إلَْيػ َها ُر َ
وحنَا فَػتَ َمث َ
سورة البقرة { وآتَػيػنَا ِعيسى ابن مرَصل الْبػيّْػنَ ِ
وح الْ ُق ُد ِس } فروح القدس يريد بو جربائيل .
ات َوأَيَّ ْدنَاهُ بُِر ِ
َ ْ
َ ْ َ َْ َ َ

وقاؿ تعاذل ّف سورة غافر { يػُلْ ِقي ُّ
وح ِم ْن أ َْم ِرِه َعلَى َمن يَ َشاء ِم ْن ِعبَ ِاد ِه }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة القدر { لَْيػلَةُ
الر َ
الْ َق ْد ِر َخْيػر ّْمن أَلْ ِ
وح فِ َيها بِِإ ْذ ِف َرِّّْٔم ّْمن ُك ّْل أ َْم ٍر }.
ف َش ْه ٍر  .تَػنَػَّزُؿ الْ َم َبلئِ َكةُ َو ُّ
ٌ ْ
الر ُ
الكواز .
وإذا شئت زيادة إيضاح فطالع كتاب (الروح ّف اإلسبلـ) ١تؤلّفو إبراىيم ّ

الروح
ِ
ت ِمن ُدوّنِِ ْم ِح َجابًا
كل كلمة (روح) تأيت ّف القرآف يراد ّٔا جربائيل  ،ومن ذلك قولو تعاذل ّف سورة مرصل { فَ َّاٗتَ َذ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يسى ابْ َن َم ْرَصلَ الْبَػيّْػنَات َوأَيَّ ْدنَاهُ
فَأ َْر َس ْلنَا إلَْيػ َها ُر َ
َّل َ٢تَا بَ َشًرا َسويِّا }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة البقرة { َوآتَػْيػنَا ع َ
وحنَا فَػتَ َمث َ
وح ِم ْن أ َْم ِرِه َعلَى َمن يَ َشاء ِم ْن ِعبَ ِاد ِه
بُِر ِ
وح الْ ُق ُد ِس } فروح القدس ىو جربائيل  .وقاؿ تعاذل ّف سورة غافر { يػُْل ِقي ُّ
الر َ
لِي ِ
وح ِم ْن أ َْم ِرِه َعلَى َمن يَ َشاء ِم ْن ِعبَ ِاد ِه أَ ْف
نذ َر يػَ ْوَـ الت ََّبل ِؽ }  .وقاؿ تعاذل ّف سورة النحل { يػُنَػّْزُؿ الْ َمآلئِ َكةَ بِالُّْر ِ
ُ
ِ
ِ
ينزؿ ا١تبلئكة بتبعية جربائيل على من يشاء أف يكوف رسوالً لينذر الناس
أَنذ ُرواْ أَنَّوُ الَ إِلَ َو إِالَّ أَنَاْ فَاتػَّ ُقوف }  ،وا١تعٌت ّ :
عن عبادة األصناـ واألوثاف .
فاآليات كثَتة ونكتفي ِٔتا ذكرناه منها داللة على أ ّف كلمة (روح) ّف القرآف يُراد ِّٔا جربائيل ال غَت .

صفات النفوس
ذرات أثَتية تتألّف داخل اٞتسم  ،أي ٬تتمع بعضها إذل بعض ويكوف بينها ٕتاذب فتبٍت
إعلم أ ّف النفس ىي ّ

ا١تادية
ا١تادية تبٍت داخلها أذناً أثَتية  ،واليد ّ
ا١تادية تبٍت داخلها عيناً أثَتية  ،واألذف ّ
ىيكبلً كهيكل اٞتسم  ،فالعُت ّ
ا١تادية يبٍت داخلو عضواً أثَتياً فيصبح ىيكبلً أثَتياً داخل
كل عضو من األعضاء ّ
تبٍت داخلها يداً أثَتية  ،وىكذا ّ
مادي والثاشل أثَتي  ُّ ،يأخذ ا٢تيكل
ا١تادي أي داخل اٞتسم ويكوف منو نسخة طبق األصل إالّ أ ّف األوؿ ّ
ا٢تيكل ّ
النمو واالزدياد وذلك عند بلوغو مبلغ الرجاؿ  ،أو ِٔتوتو
النمو كلّما كرب اٞتسم وَ٪تى ّ
حىت يقف اٞتسم عن ّ
األثَتي ّف ّ
ِ
ٍ
النفصا٢تا عن اٞتسم  ،فتكوف على قدر
النمو  ،وذلك
قبل بلوغو فيموت طفبلً أو صبياً فحينئذ تقف النفس عن ّ
اٞتسم الذي انفصلت منو  :فإف كاف اٞتسم صبياً فإ ّّنا تكوف صبيّةً أيضاً وإف كاف شاباً فالنفس تكوف شابة أيضاً ،
وإ ْف كاف اٞتسم مهزوالً فالنفس تكوف مهزولة أيضاً  ،وإ ْف كاف اٞتسم ٝتيناً فالنفس تكوف ٝتينة أيضاً  .وا٠تبلصة أ ّف
النفس تكوف نسخة طبق األصل فهي تشبو اٞتسم الذي نشأت فيو ٘تاماً  ،وبذلك قاؿ ا١تالكي  ،وإليك ما جاء ّف
كتاب (جامع ا١تتوف) قاؿ :
ّّ ِ
لكن ُوجدا
الروح إ ْذ ما َوَردا
ض ّف ِ
وال َٗت ْ
نص م َن الشارِع ْ
ِ
لِ ٍ
النص ِّٔذا السنَ ِد
كاٞتسد
مالك
ىي صورةٌ
ك ُّ
فحسبُ َ
َ
وّف رواية عن بعض األئمة " :إذا تو َّّف اهلل رجبلً صاٟتاً  ،جعلو ّف ىيئة تشبو ىيئتو اليت ّف الدنيا  :وىم يأكلوف
ويشربوف  ،وإف جاءىم أحد عرفوه بصورتو اليت كاف عليها ّف الدنيا ".
لقلت
وقد روي عن جعفر الصادؽ (ع) أنو سئل عن أرواح ا١تؤمنُت فقاؿ " :ىم ّف اٞتنة على صور أبداّنم لو رأيتَو َ
فبلف".
أي نقص  ،مثبلً إذا كاف اٞتسم ٝتيناً م ّدة شبابو ُّ
النفس ال َهترـ وال تأخذ ّف النقصاف وال تفٌت وال يعًتيها ّ
إالّ أ ّف َ
مرض وىزؿ فإ ّف نفسو ال تكوف مهزولة بل تبقى على ما كانت عليو ّف زمن الشباب  ،وكذلك إذا ىرـ اٞتسم وصار
شيخاً فإ ّف نفسو ال هترـ بل تبقى على ما كانت عليو ّف زمن الشباب  ،وكذلك لو نقص أحد أعضاء اٞتسم فإ ّف
النيب أنّو قاؿ :
نفسو ال ينقص من أعضائها شيء أل ّّنا ىيكل أثَتي واألثَت ال يفٌت وال يعًتيو نقص  ،فقد روي عن ّ
ألّنم نفوس أثَتية واألثَتي ال ينتقص منو
قاؿ " ٭تشر الناس يوـ القيامة عراة حفاة غلفاً  ".أقوؿ ٭تشروف بغلفهم ّ
شيء .

فمثبلً إذا عمي اإلنساف ّف زمن شبابو أو بعد ذلك فإ ّف نفسو ال تعمى بل تبقى مبصرة فإذا انفصلت عن اٞتسم
عند ا١توت فإ ّّنا تكوف مبصرة فًتى األشياء وتشاىدىا كما كانت تنظر وىي داخل اٞتسم ّف زمن شبابو بل يكوف
ِ
ص ُار َولَ ِكن تَػ ْع َمى
بصرىا أقوى ٦تّا كانت عليو وىي داخل اٞتسم  .قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة اٟتج { فَِإنػ ََّها َال تَػ ْع َمى ْاألَبْ َ
الص ُدوِر }  ،فبصر النفس ال يعمى بل يكوف أقوى إذا انفصلت عن اٞتسم  .قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة
وب الَِّيت ِّف ُّ
الْ ُقلُ ُ
ِ
حاد البصر.
نك ِغطَ َ
نت ِّف َغ ْفلَ ٍة ّْم ْن َى َذا فَ َك َش ْفنَا َع َ
ص ُرَؾ الْيَػ ْوَـ َحدي ٌد } أي ّ
ؽ { لََق ْد ُك َ
اءؾ فَػبَ َ
وكذلك لو انكسرت يد اٞتسم أو رجلو أو عضو آخر من أعضائو فإ ّف النفس ال يعًتيها خلل بل تكوف سا١تة من
حىت ٯتوت فإ ّف
ناقص عضواً من أعضائو ّ
كل نقص  ،إالّ إذا كاف اٞتسم ناقصاً وىو ّف بطن ّأمو فيولد وينشأ وىو ٌ
ّ
تتكوف داخل اٞتسم فتأخذ شكلو  ،مثبلً إذا ُولد طفل وىو أعرج وبقي
النفس ّف ىذه اٟتالة تكوف ناقصة أيضاً ّ
ألّنا ّ

حىت ا١تمات فإ ّف نفسو تكوف عرجاء أيضاً  ،وكذلك لو ُولد طفل ولو يد واحدة وعاش سنُت ُّ مات فإ ّف نفسو
أعرج ّ
تكونت ّف ذلك اٞتسم ،فاٞتسم ما ىو إالّ قالب لتكوين النفس وإنشائها .
يكوف َ٢تا يد واحدة أيضاً ّ
ألّنا ّ
ومثاؿ ذلك ما يُصنع من اإلٝتنت كا٢تياكل وا١تزىريّات واألعمدة و غَت ذلك :فإذا أردنا أف نصنع ٘تثاالً من اإلٝتنت
أو مزىرية أو شيئاً آخر فينبغي أف نصنع ّأوالً قالباًمن ا٠تشب على الشكل ا١تطلوب ُ نأيت باإلٝتنت و٩تلطو مع
األقل م ّدة اثنيت عشرة ساعة لكي
الرمل واٟتصى ونبلّو با١تاء ُّ نصبّو داخل القالب الذي ىو من ا٠تشب ونًتكو على ّ
ذرات اإلٝتنت باٟتصى ويصبح ىيكبلً صلباً ال يتفتّت بعد ذلك  ُّ ،إنّنا ننزع القالب عن ا٢تيكل ونرمي بو
تتماسك ّ
ونأخذ ا٢تيكل ا١تصنوع من اإلٝتنت حيث ىو مطلوبنا  ،ولو فرضنا أنّنا نزعنا القالب عن ا٢تيكل قبل انتهاء ا١ت ّدة
ذرات اإلٝتنت غَت متماسكة وألصبح ا٢تيكل مته ّدماً بأدسل احتكاؾ ،فهكذا حكم النفس داخل
ا١تطلوبة لوجدنا ّ
ذرات األثَت مقاـ اإلٝتنت ،فكما أ ّف اإلٝتنت
اٞتسم  :فلنجعل اٞتسم مقاـ القالب ا١تصنوع من ا٠تشب  ،ولنجعل ّ
ذرات الروح ال تتماسك داخل اٞتسم إالّ بعد والدة اٞتنُت بأربعُت
ذراتو إالّ بعد ا١ت ّدة ا١تطلوبة  ،كذلك ّ
ال تتماسك ّ
الذرات األثَتية بعد األربعُت يوماً نفساً باصرة سامعة واعية باقية .
يوماً  ،فتصبح تلك ّ

الذرات األثَتية اليت للروح تتبلشى وتذىب
ّأما إذا مات اٞتنُت ّف بطن ّأمو أو بعد والدتو ببضعة أيّاـ فإ ّف تلك ّ
ذرات اإلٝتنت دل تتماسك إذا دل تن ِتو عليها ا١ت ّدة
أدراج الرياح أل ّّنا دل تتماسك ٘تاماً ّف ىذه ا١ت ّدة القصَتة كما أ ّف ّ
نسمي روح اٞتنُت الذي ّف بطن ّأمو (نفساً) أل ّّنا تتبلشى
يصح أف ّ
ا١تطلوبة وىي داخل قالب ا٠تشب  ،فلذلك ال ّ
إذا مات اٞتنُت وأل ّّنا ال تسمع وال تبصر وال تعي  ،فالنفس ٓتبلؼ ذلك .

ا١تادي ىي النفس أل ّّنا اإلنساف اٟتقيقي  ،كما أ ّف الغاية من صناعة قالب ا٠تشب ىي
فالغاية من ىذا اٞتسم ّ
التفسخ بعد ا١توت
ىيكل اإلٝتنت  ،فإذا كمل ا٢تيكل األثَتي ونشأ فبل حاجة بعد ذلك إذل اٞتسم بل يكوف مصَته ّ

 ،وّف ذلك قاؿ اٟتسُت (ع) :
ِ
ِ ِ ِ
ئت فَقتل امر ٍئ بِ ِ
أفض ُل
السيف ّف اهلل َ
فَإ ْف تَ ُك ِن األبدا ُف للموت أُنش ْ
ُ
والشاىد على أ ّف النفس ىي اإلنساف اٟتقيقي قولو تعاذل ّف سورةاألنعاـ { قَ ْد جاء ُكم ب ِ ِ
صَر
صآئ ُر من َّربّْ ُك ْم فَ َم ْن أَبْ َ
ََ
َ
فَلِنَػ ْف ِس ِو َوَم ْن َع ِم َي فَػ َعلَْيػ َها }  ،فلو كاف اٞتسم ىو اإلنساف اٟتقيقي لقاؿ تعاذل " :ومن عمي فعليو"  ،فيجيء ذكره
على صيغة التذكَت ال على التأنيث  ،وذلك أل ّف النفس ىي اإلنساف اٟتقيقي .

حواس النفس
ّ
اس النفس َ٢تا أٝتاء
اس وأعضاء كما للجسم إالّ أ ّّنا أثَتية  ،وأقوؿ أيضاً أ ّف حو ّ
قلنا فيما سبق أ ّف النفس َ٢تا حو ّ
يسمى (فاه)  ،وإ ّف عُت
لكن فم النفس ّ
اس اٞتسم ؛ مثبلً إ ّف فم اٞتسم ّ
يسمى فم و ّ
خاصة غَت األٝتاء اليت ٟتو ّ
تسمى (ٝتع)
لكن أذف النفس ّ
تسمى (بصر)  ،وإ ّف أذف اٞتسم ّ
لكن عُت النفس ّ
اٞتسم ّ
تسمى (أذف) و ّ
تسمى عُت و ّ
يسمى (فؤاد) .
لكن قلب النفس ّ
 ،وإ ّف قلب اٞتسم ّ
يسمى قلب و ّ

قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة السجدة ّف قصة آدـ { َُُّ س َّواه ونػَ َفخ فِ ِيو ِمن ُّر ِ
ص َار َو ْاألَفْئِ َد َة
وح ِو َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
َ َُ َ
ّ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سوى جسمو وأكمل خلقو  ُّ ،قاؿ { َونػَ َف َخ فيو من ُّروحو } وبعد
قَل ًيبل َّما تَ ْش ُك ُرو َف } فقولو تعاذل{ َُُّ َس َّواهُ } أي ّ
ص َار َو ْاألَفْئِ َد َة } فانظر أنّو سبحانو دل يقل  :وجعل لكم اآلذاف والعيوف والقلوب
ذلك قاؿ { َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
 ،ألنّو خلقو كامل األعضاء بقولو { َُُّ َس َّواهُ }  ،وا١تعٌت  :جعل لنفسو آذاناً وعيوناً وقلباًكما جعل ٞتسمو  ،وكذلك
لَ ّما خلق أجسامكم وأنشأ فيها النفوس جعل َ٢تا أذاناً وعيوناً وقلوباً كما جعل لؤلجساـ .
ِ
ص َار َو ْاألَفْئِ َد َة قَلِ ًيبل َّما تَ ْش ُك ُرو َف }  ،فقولو تعاذل {
َنشأَ لَ ُك ُم َّ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تؤمنوف { َوُى َو الَّذي أ َ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
َنشأَ لَ ُك ُم } يعٍت أنشأ لنفوسكم  ،أل ّف ا١تخاطب بذلك النفوس فهي اإلنساف اٟتقيقي  ،والسمع أذف النفس ،
أ َ
والبصر عُت النفس  ،والفؤاد قلب النفس .
ِ
ص َار َو ْاألَفْئِ َد َة قَلِ ًيبل َّما تَ ْش ُك ُرو َف } ،
َنشأَ ُك ْم َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تلك { قُ ْل ُى َو الَّذي أ َ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
نشأَ ُك ْم } يعٍت أنشأ نفوسكم وجعل َ٢تا السمع واألبصار واألفئدة  ،والدليل على ذلك قولو
فقولو تعاذل { أَ َ

ِ
ذرات أثَتية
{أَ َ
نشأَ ُك ْم } ودل يقل خلقكم  ،فا٠تلقة يريد ّٔا خلقة األجساـ ّ ،أما اإلنشاء فَتيد بو تأليف النفوس من ّ
.
وقاؿ عز من قائل ّف سورة النحل { واللّو أَخرج ُكم ّْمن بطُ ِ
وف أ َُّم َهاتِ ُك ْم الَ تَػ ْعلَ ُمو َف َشْيئًا َو َج َع َل لَ ُك ُم الْ َّس ْم َع
ّ
ُ
َ ُ َْ َ
واألَبصار واألَفْئِ َدةَ لَعلَّ ُكم تَ ْش ُكرو َف }  ،فقولو تعاذل { واللّو أَخرج ُكم ّْمن بطُ ِ
وف أ َُّم َهاتِ ُك ْم } ينبغي أف يكونوا كاملي
ُ
َ ُ َْ َ
َ ْ
َ ََْ َ
ُ
ا٠تلقة فلهم عيوف وآذاف وقلوب أل ّف الطفل ال ٮترج من بطن ّأمو إالّ وىو كامل ا٠تلقة فكيف يقوؿ بعد خروجو {
ِ
اس النفس  ،وا١تعٌت يكوف ىكذا  :وبعد خروجكم من
َو َج َع َل لَ ُك ُم الْ َّس ْم َع َواألَبْ َ
ص َار َواألَفْئ َد َة } إذاً يريد بذلك حو ّ
بطوف ّأمهاتكم جعل لنفوسكم ٝتعاً وأبصاراً وأفئد ًة لعلّكم تشكروف  .وقاؿ تعاذل ّف سورة األحقاؼ { َولََق ْد
م َّكن ِ
ِ
ِِ
ص ُارُى ْم َوَال أَفْئِ َدتػُ ُهم ّْمن
َ ُ
ص ًارا َوأَفْئ َد ًة فَ َما أَ ْغ ٌَت َعْنػ ُه ْم ٝتَْعُ ُه ْم َوَال أَبْ َ
يما إِف َّم َّكنَّا ُك ْم فيو َو َج َع ْلنَا َ٢تُ ْم ٝتَْ ًعا َوأَبْ َ
َّاى ْم ف َ
َش ْي ٍء ...اخل }

ِو٦تّا جاء ّف أعضاء اٞتسم قولو تعاذل ّف سورة اٟتج { أَفَػلَ ْم يَ ِسَتُوا ِّف ْاأل َْر ِ
وب يػَ ْع ِقلُو َف َِّٔا أ َْو
ض فَػتَ ُكو َف َ٢تُ ْم قُػلُ ٌ
آ َذا ٌف يَ ْس َمعُو َف َِّٔا ...اخل }  ،فانظر ىنا ٝتّاىا سبحانو قلوباً وآذاناً وىناؾ ٝتّاىا أفئد ًة وأٝتاعاً  ،ألنّو ىناؾ يريد ِّٔا
ِ
ا١تادية اليت لؤلجساـ  ،وا١تعٌت ّأّنم كاألموات َ٢تم قلوب ولكن ال
اس ّ
اس األثَتية اليت للنفوس وىنا يريد ّٔا اٟتو ّ
اٟتو ّ
ِ
اٞتِ ّْن َوا ِإل ِ
وب
َّم َكثِ ًَتا ّْم َن ْ
نس َ٢تُ ْم قُػلُ ٌ
تعقل و٢تم آذاف ولكن ال تسمع  .وقاؿ تعاذل ّف سورة األعراؼ { َولََق ْد َذ َرأْنَا ٞتَ َهن َ
ِ
الَّ يػ ْف َقهو َف ِّٔا وَ٢تم أَعُت الَّ يػب ِ ِ
ك ُى ُم
َض ُّل أ ُْولَئِ َ
ص ُرو َف َّٔا َوَ٢تُ ْم آ َذا ٌف الَّ يَ ْس َمعُو َف َّٔا أ ُْولَئِ َ
ك َكاألَنْػ َعاِـ بَ ْل ُى ْم أ َ
َ ُ َ َ ُ ْ ْ ُ ٌ ُْ
ِ ِ
ِ
َصابِ َع ُه ْم ِّف
الْغَافلُو َف }  .وقاؿ تعاذل ّف سورة نوح عن لساف نوح { َوإِ ّْشل ُكلَّ َما َد َع ْوتػُ ُه ْم لتَػ ْغفَر َ٢تُ ْم َج َعلُوا أ َ
ِِ
ِ
ا١تادية حيث وضعوا أصابعهم
يسمها (أٝتاع) ألنو يريد ّٔا آذاّنم ّ
آذَاّن ْم ...اخل }  ،فذكرىا ىنا بلفظة (آذاف) ودل ّ
َنف بِاأل ِ
ُت بِالْ َع ْ ِ
َف النَّػ ْفس بِالنَّػ ْف ِ
فيها  .وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تائدة { َوَكتَْبػنَا َعلَْي ِه ْم فِ َيها أ َّ
َنف َواألُذُ َف
ُت َواأل َ
س َوالْ َع ْ َ
َ
اٞتر ِ
يسمها بصراً وٝتعاً ألنّو يريد ِّٔا
الس َّن بِ ّْ
بِاألُذُ ِف َو ّْ
ص ٌ
وح ق َ
اص ...اخل } ،فهنا ٝتّاىا سبحانو عيناً وأذناً ودل ّ
الس ّْن َو ُُْ َ
اس األثَتية ال يعًتيها خلل فيكوف ّف حكمها قصاص  .وقاؿ تعاذل ّف سورة
األعضاء ّ
ا١تادية اليت للجسم أل ّف اٟتو ّ
ؼ رأَيػتػهم ينظُرو َف إِلَيك تَ ُدور أَعيػنُػهم َكالَّ ِذي يػ ْغشى علَي ِو ِمن الْمو ِ
ت اخل }
األحزاب { أ َِش َّحةً َعلَْي ُك ْم فَِإذَا َجاء ْ
ُ َ َ ْ َ َْ
ا٠تَْو ُ َ َْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ
ِ
ا١تادية اليت لؤلجساـ  .وقاؿ تعاذل
ور أ َْعيُػنُػ ُه ْم } ودل يقل  :تدور أبصارىم  ،ألنّو يريد ّٔا أعينهم ّ
فهنا قاؿ تعاذل { تَ ُد ُ
ّف سورة فصلت { وقَالُوا قػُلُوبػنَا ِّف أَكِن ٍَّة ّْ٦تَّا تَ ْدعونَا إِلَي ِو وِّف آذَانِنَا وقْػر وِمن بػينِنَا وبػينِ َ ِ
اب ...اخل}  .وقاؿ
ك ح َج ٌ
َ ٌ َ َ ْ َ َْ
ّ
ُ
ُ ْ َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
الصواع ِق ح َذر الْموت واللّوُ ُ٤تي ٌ ِ
تعاذل ّف سورة البقرة { َْ٬تعلُو َف أ ْ ِ
ين } فهنا أيضاً
َ
َصاب َع ُه ْم ِّف آذَاّنم ّْم َن َّ َ َ َ َ ْ
ط بالْكاف ِر َ
يسمها أٝتاعاً ألنّو يريد بذلك أعضاء اٞتسم .
ٝتّاىا آذاناً ودل ّ

رجل اٝتو دعلب قائبلً " :ىل رأيت ربّك ؟" فأجاب اإلماـ " :إ ّف اهلل ال تراه العيوف
بيان  :سأؿ اإلماـ علياً (ع) ٌ

ٔتشاىدة األبصار ...اخل"  ،فهنا دليل على أ ّف األبصار غَت العيوف  ،فالعيوف ال ترى إالّ ٔتشاىدة األبصار  ،فتكوف
ا١تشاىدة للبصر ال للعُت .

مالحظة  :إ ّف أٝتاء حواس النفس وحواس اٞتسم ىي مشًتكة ّف اإلنساف اٟتي  ،فيمكن أف تقوؿ زيد يراشل بعينو

وٯتكن أف تقوؿ زيد يراشل ببصره .

وكذلك ٯتكنك القوؿ (زيد ذو قلب طيّب) أو القوؿ (زيد ذو فؤاد طيّب) وذلك أل ّف اإلنساف اٟتي لو عُت ولو بصر

 ،ولو أذف ولو ٝتع  ،كما لو قلب ولو فؤاد .

فهذه األٝتاء مشًتكة ّف اإلنساف اٟتي  ،ولكن من نوع واحد ّف النفوس  ،فبل ٯتكننا القوؿ بأ ّف النفس تسمع بأذّنا
ولكن ٯتكننا القوؿ بأف النفس تسمع بسمعها .

الكالم والنطق
الكبلـ ىو ما يلفظ بو اإلنساف فيفهم بو الشخص ا١تخاطَب سواءً كاف بصوت مرتفع أو منخفض  ،أو باإلشارة

كما قاؿ الشاعر :

ائج بينَنا
حواجبُنا تَقضي اٟتو َ

سكوت وا٢توى يتكلّ ُم
٨تن
ٌ
ُ

يعٍت  :إ ْف كاف للهوى صوت فليس لكبلمنا صوت بل نتكلّم باإلشارة فيفهم بعضنا بعضاً  .وقاؿ اهلل تعاذل ّف سورة
يس {الْيػوـ َ٩تْتِم علَى أَفْػو ِاى ِهم وتُ َكلّْمنَا أَي ِدي ِهم وتَ ْشه ُد أَرجلُهم ِٔتَا َكانُوا يك ِ
ْسبُو َف }  ،والغاية من الكبلـ تفهيم
َ
ََْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ
الشخص ا١تخاطب ٔتا أراد ا١تتكلّْم ّ .أما النطق فهو الكبلـ الذي يكوف لو صوت فيفهم بو الشخص ا١تخاطَب  ،فإذا

يصح أيضاً أف نقوؿ إ ّف اإلنساف ينطق ،
يسمى نطقاً
،فيصح أف نقوؿ إ ّف اإلنساف يتكلّم و ّ
ّ
دل يكن لو صوت فبل ّ
يصح أف نقوؿ إ ّف النفوس
يصح أف نقوؿ أ ّف النفوس تنطق أل ّف َ
كبلمها ليس لو صوت نسمعو  ،ولكن ّ
ولكن ال ّ
تتكلّم .

ِ
نطق َع ِن ا ْ٢تَوى }  ،ومعناه أ ّف النيب (ع) مهما تكلّم ٍ
بكبلـ فصيح
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة النجم { َوَما يَ ُ
َ
ّ
وأٝتعكم ٍ
بنطق بليغ دل يكن ذلك من نفسو بل ىو من اهلل تعاذل أرسلو إليو وعلّمو إيّاه  ،وذلك قولو تعاذل [ّف اآلية
ِ
ِ
ِ
ا١ترسبلت { َى َذا
وحى َ .علَّ َموُ َشد ُ
التالية من نفس السورة] { :إ ْف ُى َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
يد الْ ُق َوى }  .وقاؿ تعاذل ّف سورة َ

يػوـ َال ي ِ
نط ُقو َف َ .وَال يػُ ْؤ َذ ُف َ٢تُ ْم فَػيَػ ْعتَ ِذ ُرو َف } يعٍت ليس ٢تم استطاعة على النطق أل ّّنم نفوس أثَتية  ،وال يؤذف ٢تم
َْ ُ َ
ِ
ِ
بالكبلـ ّف العذر فيعتذروف  .وقاؿ تعاذل ّف سورة النمل { َوَوقَ َع الْ َق ْو ُؿ َعلَْي ِهم ٔتَا ظَلَ ُموا فَػ ُه ْم َال يَنط ُقو َف } .

تكوين النفوس في األجسام
حىت تصبح نفساً سامعة باصرة
تتكوف داخل اٞتسم ّ
ا١تادي وتنمو كلّما ٪تى اٞتسم وتكرب ّ
قلنا فيما سبق أ ّف النفس ّ

مادة حيّة نامية وسائل حيوي .
تتكوف من ّ
واعية عاقلة ال يعًتيها خلل وال نقص  ،وذلك أل ّف األجساـ ّ

ٍ
فحينئذ تعجز عن جذب األثَت
النمو
ّ
٪توىا  ،فإذا وقفت عن ّ
فا١تادة اٟتيّة تكوف جاذبة لؤلثَت مهما دامت على ّقوة ّ
ٍ
إليها ،ويكوف ذلك عند انتهاء شباب اإلنساف  ،فحينئذ تأخذ النفس ح ّدىا وال تنمو بعد ذلك  ،ولذلك تكوف
نفوس الشيوخ والعجائز شابّة ال هترـ  ،فالنفوس إذاً ال شيخ بينها وال عجوز .

و ّأما السائل اٟتيوي فإنّو يكوف موصبلً بُت األثَت واألجساـ أي ىو ٫تزة وصل بُت النفوس واألجساـ  ،فإذا انتهى
السائل اٟتيوي من اٞتسم أو تأكسد فالنفس تنفصل ٍ
حينئذ عن اٞتسم وال يبقى َ٢تا اتّصاؿ  ،فعند ذلك يكوف ا١توت

.

يتكوف منها
مادة حية وسائل حيوي ؛ ّ
تتكوف منها األجساـ كائنة من شيئُت ّ :
ّ
فا١تادة اٟتية ىي اليت ّ
فا١تادة اليت ّ
جسم اٞتنُت ّف بطن ّأمو بعد اتّصاؿ حيمن الرجل ببويضة ا١ترأة أل ّّنا ٣تموعة من حجَتات دقيقة .
النمو
ّأما السائل اٟتيوي فيكوف سبباً ّف اتّصاؿ النفس باٞتسم  ،ولو دل تكن النطفة ّ
مادة حية لَما أخذت ّف ّ
واالزدياد ،وّف ذلك قاؿ الشاعر :
استطعت فإنّو
ك ما
إحف ْظ منيّ َ
َ

ِ
األرحاـ
ب ّف
ص ُّ
ماءُ اٟتياة يُ َ

[مثل بطارية السيارة]
ولِ ِ
ك مثبلً ّف ذلك  :إ ّف الباتري الذي يستعمل ّف السيّارات إلضاءة ا١تصابيح يًتّكب من ثبلثة أشياء :
نعط َ
ّأوالً – صندوؽ أسود من الزفت والفحم وفيو ألواح من الرصاص ،
ثانياً – حامض كربيتيك ٥ت ّفف ،

ثالثاً– تيّار كهربائي .
فلنجعل جسم اإلنساف ٔتثابة الصندوؽ ولنجعل السائل اٟتيوي مقاـ حامض الكربيتيك ولنجعل النفس مقاـ التيار
الكهربائي ؛ فحامض الكربيتيك ىو سبب اتصاؿ التيار الكهربائي ّف الباتري ولوال اٟتامض لَما اتّصل التيار بالباتري
 ،ولو أننا أخلَينا الباتري من اٟتامض ألصبح ال يقبل التيّار  ،أل ّف اٟتامض ىم ٫تزة وصل بُت التيّار والباتري .
فكذلك يكوف حكم السائل اٟتيوي بُت النفس واٞتسم ؛ فالنفس يكوف اتّصا ُ٢تا باٞتسم ما داـ السائل اٟتيوي
موجوداً فيو ،فإذا تأكسد السائل اٟتيوي فإ ّف النفس تنفصل عن اٞتسم وال يبقى َ٢تا اتّصاؿ  ،وذلك ىو ا١توت .
بأي عارض آخر
فا١توت ما ىو إالّ انفصاؿ النفس عن اٞتسم بسبب تأكسد السائل اٟتيوي الذي ّف اٞتسم أو ّ
كالقتل أو اٟترؽ أو الغرؽ وما أشبو ذلك .

ذرات األثَت إليو ويبٍت داخلو ىيكبلً أثَتياً يكوف نسخة
تكوف ّف بطن ّأمو فإنّو يأخذ ّف جذب ّ
فجسم اٞتنُت إذا ّ
ٍ
فحينئذ يعجز عن جذب األثَت إليو
حىت ينتهي زمن شبابو
طبقاألصل ويبقى
مستمراً على جذب األثَت عند والدتو ّ
ّ
فتأخذ النفس ح ّدىا وال تكرب بعد ذلك .
ّأما السائل اٟتيوي الذي ّف اٞتسم فبل تنتهي قواه عند انتهاء زمن الشباب بل يبقى واصبلً بُت النفس واٞتسم

مادة حية تكوف
كل ّ
ّ
حىت ا١توت  .فتكوين النفس داخل اٞتسم يكوف عن جذب اٞتسم ّ
لذرات األثَت  ،وكذلك ّ
ا١تادي ٘تاـ الشبو سواءً كاف حيواناً أو إنساناً أو نباتاً .
جاذبة لؤلثَت وتبٍت داخلها ىيكبلً أثَتياً يشبو ا٢تيكل ّ

ُت َ َُُّ .ج َع ْلنَاهُ نُطْ َفةً ِّف قَػرا ٍر َّم ِك ٍ
اإلنسا َف ِمن ُس َبللٍَة ّْمن ِط ٍ
ِ
ُت َُُّ .
َ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة ا١تؤمنوف { َولََق ْد َخلَ ْقنَا ْ َ
ضغَةً فَ َخلَ ْقنَا الْ ُم ْ
َخلَ ْقنَا النُّطْ َفةَ َعلَ َقةً فَ َخلَ ْقنَا الْ َعلَ َقةَ ُم ْ
ضغَةَ ِعظَ ًاما فَ َك َس ْونَا الْعِظَ َاـ َٟتْ ًما َُُّ أ َ
َنشأْنَاهُ َخ ْل ًقا َ
آخَر فَػتَبَ َارَؾ اللَّوُ
أَحسن ْ ِِ
مر وصفو من أنّو خلقو
ُت } فقولو تعاذل{ َُُّ أ َ
ا٠تَالق َ
َنشأْنَاهُ َخ ْل ًقا َ
آخَر } يعٍت غَت الذي خلقو ّأوالً وىو الذي ّ
ْ َُ
مادي  ،وا٠تلق اآلخر أثَتي  ،ويريد بذلك النفس
مر وصفو ّ
من طُت ُّ من نطفة إذل غَت ذلك  ،فا٠تلق ّ
األوؿ الذي ّ
للماديات واإلنشاء يكوف
 ،والدليل على ذلك قولو تعاذل{ َُُّ أ َ
َنشأْنَاهُ } ودل يقل  ُّ :خلقناه ؛ أل ّف ا٠تلقة تكوف ّ
التجمع والتجاذب .
لؤلثَتيات أي للنفوس  ،ولفظة إنشاء معناىا التأليف و ّ

الجنين ال يسمع وال يبصر

اس كما للجسم فهي من ىذه الوجهة ٓتبلؼ الروح إذ أ ّف الروح ليس َ٢تا
قلنا فيما سبق أ ّف النفس َ٢تا أعضاء وحو ّ
اس وال أعضاء بل ىي كا٢تواء وأقوؿ إنّنا نرى األشياء ونعرؼ األلواف بأبصارنا ال بأعيننا أي نرى بعُت النفس
حو ّ

ا١تادية ما ىي
ا١تادية عمياء ال ترى شيئاً وما الرؤيا إالّ للعُت األثَتية  ،فالعُت ّ
ا١تادية  ،وإ ّف العُت ّ
األثَتية ال بعُت اٞتسم ّ
إالّ قالب لتكوين العُت األثَتية  .وكذلك السمع فإنّنا ال نسمع بآذاننا بل السمع يكوف لؤلذف األثَتية  .والكبلـ أيضاً
ا١تادي إذاً
حرؾ معو فم اٞتسم فيخرج الصوت منو  ،فالفم ّ
ٖترؾ فاه النفس بالكبلـ ّ
يكوف مصدره من فم النفس فإذا ّ
1
مكربة للصوت
ما ىو إالّ آلة ّ
ا١تادي فإنّو ال يعي وال يفهم وإّ٪تا الفهم واإلدراؾ يكوف للفؤاد أي لقلب النفس .
وكذلك القلب ّ
وبعبارة أخرى أقوؿ أ ّف النفس ىي اليت تسمع وتبصر وتتكلّم وتعي وتعقل ّ ،أما اٞتسم فإنّو ال يسمع وال يبصر وال
تكوف فيها فرخ  ،فاٞتسم مثلو كمثل
تكونت فيو النفس  ،فمثاؿ ذلك كمثل بيضة ّ
يعقل ،فاٞتسم ما ىو إالّ قالب ّ
قشر البيضة ،والنفس مثلها كالفرخ الذي ٘تّت خلقتو داخل القشر ُّ خرج منو [ ،أنظر الصورة على الصفحة التالية ]
ِ
صحة ذلك :
وإليك تجارب تعرؼ ّٔا ّ
ّأوالً – أد ُف من ٍ
رجل نائم وتكلّم عنده ٔتا شئت فإنّو ال يسمع من ذلك شيئاً  ُّ ،افتح إحدى عينيو بإصبعك
"من أنا؟" فإنّو ال يراؾ وال ٬تيبك بشيء ،بشرط أف ال ينتبو من نومو  ،ولو أنّك أخذت شيئاً من متاعو فإنّو
وقل لو َ
ال يراؾ .
"إشل أكوف بصَتاً ّف ا١تناـ وأعمى
ثانياً – لو أتيت رجبلً أعمى وسألتو " :ىل ترى ّف منامك شيئاً ؟" ألجابك ّ :
ّف اليقظة" أل ّف األعمى يرى ّف منامو كما يرى البصَت ّف اليقظة  ،فهو يرى األشياء واأللواف كما ىي  ،وما تلك
بأشل أتكلّم ّف
الرؤيا إالّ لعُت النفس أل ّف عينو ّ
ا١تادية عمياء ال ترى شيئاً  ُّ .إنّك لو سألت رجبلً أبكم ألجابك ّ
ا١تناـ وأبكم ّف اليقظة .

 1وىذا معٌت قولو تعاذل ّف سورة طو { وخشعت ْاألَصو ِ
مكربات الصوت – الشارح
َْ ُ
ات ل َّلر ْٛتَ ِن فَ َبل تَ ْس َم ُع إَِّال َ٫تْ ًسا } لفقد النفوس ّ
َ َ ََ

[صورة فرخ كسر بيضته وخرج منها  ،فهل يعود إليها ؟]

ثالثاً – أد ُف من ٍ
طفل رضيع واجلس عنده بشرط أف ال يتجاوز عمره عشرة أيّاـ  ُّ ،اصرخ عند رأسو فإنّك ترى
٘ترر يدؾ على
أصم ال يسمع من صوتك شيئاً  ُّ ،اعمل معو ٕتربة ثانية وىي أف ّ
الطفل ال يتململ وال يبكي ألنّو ّ

تأمل عينيو وانظر إذل حدقتيو
عينو فإنّك تراه ال يغمض عينيو وال يرت ّد إليو طرفو وذلك ألنّو أعمى ال يرى شيئاً ّ ُّ ،
تأملو حُت يرضع ثدي ّأمو فإنّو ال برى اٟتلمة لكي
ترى نظره ال يتّجو ٨تو شيء من األشياء بل يكوف كاألعمى ّ ُّ ،
ٍ
فحينئذ يلتقمها ّ .أما وعيو فهو شيء
حىت تنزؿ اٟتلمة ّف فمو
يلتقمها رأساً بل يأخذ ّف ٖتريك رأسو ٯتيناً ومشاالً ّ

معلوـ بأ ّف الطفل ال يعي وال يفهم إالّ بعد والدتو بثبلثة أشهر  ،وذلك أل ّف الطفل حُت والدتو دل يكن لو ٝتع وال
تكونت منها النفس  ،فإذا ٕتاذبت
تتكوف لو بالتدريج وذلك عند ٕتاذب تلك ّ
الذرات األثَتية اليت ّ
بصر وال فؤاد بل ّ
اس أثَتية ّف ىذه
تلك ّ
الذرات األثَتية بعد زمن يسَت فإنّك تراه يسمع ويبصر ويعي  ،وذلك أل ّف نفسو ّ
تكونت َ٢تا حو ّ
ا١ت ّدة .
ِ
صحة ذلك  ،أد ُف من الطفل الذي عملت معو الًتبة األوذل واجلس عنده "بشرط
ولتعمل ٕتربة أخرى تعرؼ ّٔا ّ
أف يكوف قد مضى من عمره أربعوف يوماً" ُّ اصرخ عنده صرخة خفيفة  ،ويكفي لذلك أف تعطس عند رأسو فإنّك
ِ
أمرر يدؾ على عينيو تراه
تراه ينتبو ويصرخ باكياً لما أزعجو من صوتك فكأّ٪تا ضربتو بالعصا ألنّو صار يسمع ْ ُّ ،
وباألخص ٨تو الضياء ،
تأمل حدقتيو ترى نظره يتّجو ٨تو األشياء
يغمض عينيو ويرت ّد إليو طرفو ألنّو صار يبصر ّ ُّ ،
ّ

ِ
٭ترؾ رأسو كما كاف يفعل ّأوالً  ،فمن ذلك تعرؼ أ ّف الطفل
ُّ ّ
تأملو حُت ترضعو ّأمو تراه يلتقم حلمة ثديها دفعة وال ّ
تكوف لو ٝتع وبصر وفؤاد بعدما كاف ال يسمع وال يبصر وال يعي .
ّف ىذه ا١ت ّدة القصَتة ّ
ِ ِ
ص َار
قاؿ تعاذل ّف سورة النحل { َواللّوُ أ ْ
َخَر َج ُكم ّْمن بُطُوف أ َُّم َهات ُك ْم الَ تَػ ْعلَ ُمو َف َشْيئًا َو َج َع َل لَ ُك ُم الْ َّس ْم َع َواألَبْ َ
ِ
ص َارَواألَفْئِ َدةَ } يعٍت بعد خروجكم من بطوف
َواألَفْئ َدةَ لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َف } فقولو تعاذل { َو َج َع َل لَ ُك ُم الْ َّس ْم َع َواألَبْ َ
ّأمهاتكم جعل لنفوسكم أٝتاعاً وأبصاراً وأفئدةً لعلّكم تشكروف  .فاألٝتاع ىي آذاف النفوس  ،واألبصار ىي عيوف
ِ
ص َار
َنشأَ لَ ُك ُم َّ
النفوس  ،واألفئدة ىي قلوب النفوس .وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تؤمنوف { َوُى َو الَّذي أ َ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
و ْاألَفْئِ َدةَ قَلِ ًيبل َّما تَ ْش ُكرو َف }  ،وقاؿ عز من قائل ّف سورة السجدة { َُُّ س َّواه ونػَ َفخ فِ ِيو ِمن ُّر ِ
وح ِو َو َج َع َل لَ ُك ُم
َ َُ َ
ّ
َ
ُ
ص َار َو ْاألَفْئِ َد َة قَلِ ًيبل َّما تَ ْش ُك ُرو َف } .
َّ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
ِ
ص َار َو ْاألَفْئِ َد َة قَلِ ًيبل َّما تَ ْش ُك ُرو َف }
َنشأَ ُك ْم َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تلك { قُ ْل ُى َو الَّذي أ َ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
ِ
َنشأَ ُك ْم } ودل يقل خلقكم  .و قاؿ
َنشأَ ُك ْم } يعٍت أنشأ نفوسكم  ،ألنّو تعاذل قاؿ { أ َ
فقولو تعاذل { ُى َو الَّذي أ َ
ِ
ِ
تعاذل ّف سورة الكهف{ َكبػر ِ
ِ
فبُت سبحانو أ ّف الكبلـ يكوف
َُ ْ
ت َكل َم ًة َٗتُْر ُج م ْن أَفْػ َواى ِه ْم إِف يػَ ُقولُو َف إَِّال َكذبًا } ّ ،

خروجو من الفاه ال من الفم  ،فالفاه ىو عضو النفس  ،والفم ىو عضو اٞتسم  .و قاؿ تعاذل ّف سورة آؿ عمراف {
ِ ِِ
س ِّف قُػلُؤِِّ ْم َواللّوُ أ َْعلَ ُم ِٔتَا يَكْتُ ُمو َف } .
يػَ ُقولُو َف بأَفْػ َواىهم َّما لَْي َ

المادة واألثير
ّ
ا١تادة وما ىو األثَت ؟
سؤال  : 2فما ىي ّ
كل شيء نراه بأعيننا أو نلمسو بأيدينا  ،وذلك كاٞتماد والنبات واٟتيواف واإلنساف وغَت ذلك ِ٦تّا
جواب ّ :
ا١تادة ّ
تراه العيوف أو تلمسو األيدي  ،وا١تادة ال تدوـ على حالتها فهي صائرة إذل ا٠تراب والزواؿ ،ولوال ا١تخلوقات ا١تادية
تكونت ا١تخلوقات األثَتية أل ّف ا١تاديات ىي قوالب لتكوين األثَتيات  .قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الطور {أ َْـ ُخلِ ُقوا
لَما ّ
ا٠تَالُِقو َف } فكلمة "شيء" يريد ِّٔا ا١تادة  ،وذلك كقولو تعاذل ّف سورة القصص { ُك ُّل َش ْي ٍء
ِم ْن َغ َِْت َش ْي ٍء أ َْـ ُى ُم ْ
تتمزؽ وتتبلشى  ،وقولو أيضاً ّف سورة الذاريات { وِمن ُك ّْل َشي ٍء َخلَ ْقنَا َزْو َج ْ ِ
َىالِ ٌ َِّ
ُت
كل مادة ّ
َ
ك إال َو ْج َهوُ } يعٍت ّ
ْ
َّ
كل نوع من ا١تخلوقات ا١تادية خلقنا زوجُت  ،أي ذكراً وأنثى  ،فقولو تعاذل { أ َْـ ُخلِ ُقوا
لَ َعل ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َف } يعٍت من ّ
ِ ِ ٍ
تكونت نفوس ىؤالء ا١تلحدين بغَت أجساـ مادية فيقولوف أ ّف األثَت موجود ّف الفضاء من
م ْن َغ َْت َش ْيء } يعٍت ىل ّ
تكونت فيها
تكونت من األثَت ولكن من خلق األجساـ اليت ّ
مكوف ّ٢تا ؛ نعم ّ
تكونت من األثَت ال ّ
األزؿ وأ ّف نفوسنا ّ

ا٠تَالُِقو َف} لتلك األجساـ ؟ كبلّ فإ ّف اهلل ىو الذي خلقها
كوف نفوسهم فيها ؟ { أ َْـ ُى ُم ْ
نفوسهم ؟ أليس اهلل خلقها و ّ
فيهن .
وخلق السماوات واألرض ومن ّ
وذرات األثَت ّ
ذرات ا٢تواء  :مثبلً
أدؽ من ّ
فاألثير يشبو ا٢تواء ولكنّو غَت ا٢تواء أل ّف ا٢تواء مادي واألثَت نوع آخر ّ ،
ذرات الرمل  .فاألثَت يتخلّل ا٢تواء
ذرات ا١تاء ّ
إ ّف الرمل يتخلّل اٟتصى ألنّو ّ
أدؽ من ّ
أدؽ منو  ،وا١تاء يتخلّل الرمل أل ّف ّ

وذرات األثَت إذا دخلت ّف شيء مادي وبقيت فيو زمناً فإّنا
ذراتو ّ
ذرات ا٢تواء  .واألثَت ٯتؤل الفضاء ّ .
أدؽ من ّ
أل ّف ّ
أي عارض  ،فإف كنّا قد نشأنا
تتماسك وال ّ
تنفك بعد ذلك  ،واألثَتيات ال تفٌت وال ت ّ
تمزؽ وال تته ّدـ وال يطرأ عليها ّ
أثَتي ٍ
ّف عادل مادي ٍ
باؽ ال فناء لو  ،ويكوف ذلك عند موتنا أي عند انفصاؿ
فاف فسننتقل عن قريب إذل عا ٍدل ٍّ
ا١تاديات كذلك ّف عادل األثَت لنا متاع وأثاث من األثَت ،
نفوسنا عن األجساـ ؛ فكما لنا ّف الدنيا متاع وأثاث من ّ
مادي  ،ولكن الذي ننتقل إليو ٍ
ولكن الفرؽ بُت االثنُت ىو أ ّف الذي ّف الدنيا ٍ
باؽ ال يفٌت ألنّو
فاف ال بقاء لو ألنّو ّ
ّ
ّ
لكن الفرؽ بينهما أ ّف دورنا
أثَتي  .وكما لنا دور وقصور ّف الدنيا من ّ
ا١تادة  ،كذلك ّف عادل األثَت لنا دور وقصور  ،و ّ
لكن اليت ّف عادل األثَت باقية إذل األبد ال تته ّدـ أل ّّنا أثَتية  .وكما لنا ّف الدنيا نبات وأشجار
تته ّدـ ّ
ألّنا من ّ
ا١تادة و ّ
مادية  ،كذلك ّف اآلخرة لنا نبات وأشجار وأٙتار أثَتية .
مادي فهو يتمزؽ ويزوؿ ولكن كل أثَتي ٍ
باؽ ال يفٌت وال يزوؿ  .قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة
كل شيء ّ
ّ
ّ
وا٠تبلصة أ ّف ّ
الدنْيا و ِ
النحل {ما ِعْن َد ُكم يػْنػ َف ُد وما ِعْن َد ِ
اهلل ٍ
باؽ }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة األعلى { بَ ْل تُؤثُِرو َف اٟتيا َة ُّ
اآلخَرةُ َخْيػٌر
َْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و أبْػ َقى }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة شورى { فَما أوتيتُ ْم م ْن َشيء فَ َمتاعُ اٟتَياة ُّ
الدنْيا  ،و ما عْن َد اهلل َخْيػٌر و أبْػ َقى
ِِ
ين َآمنُوا و على رِّّْٔ ْم يػَتَػ َوّكلُوف } .
للّذ َ

القوة والتأثير
حىت أ ّف النفس ال تتم ّكن أف ٖتمل ريشة
ا١تادة ٢تا القوة والتأثَت على النفوس  ،وليس للنفوس أي قوة على ّ
إ ّف ّ
ا١تادة ّ ،
طَت من ٍ
مكاف إذل آخر  .فمثبلً إذا طار طَت وكانت ىناؾ نفس ّف طريقو  ،فإ ّف الطائر بصدمتو يقطع النفس اليت
تقف ّف طريقو إذل نصفُت  ،ولكن النفس لن ٘توت من صدمة الطائر بل تتأ ّدل كثَتاً ولكنّها تعود سليمةً كما كانت .

وكذلك اٟتشرات مثل البعوض والذباب فإ ّّنا تدخل من البطن وٗترج من الظهر والعكس بالعكس  .باإلضافة إذل
رجل حجراً بينما
ذلك فا١تطر يسقط على النفس فتدخل قطرات ا١تطر على رأسها وٗترج من دبرىا  .وعندما يرمي ٌ

توجد نفس واقفة فإ ّف اٟتجر سوؼ يصيبها ويسبّب ٢تا أ١تاً كثَتاً .

وىكذا فا١تادة تؤثّر على النفس وتتأ ّدل النفس كثَتاً من اٟتجر الذي يصيبها والطَت الذي ٮترقها أو ا١تطر الذي يسقط
على رأسها .
وكذلك فإ ّف الريح ٢تا تأثَت على النفوس  ،فإذا ىبّت الريح وكانت ىناؾ نفس ّف طريقها فإ ّف الريح ٖتمل تلك النفس
من مكاّنا إذل مكاف آخر بعيد .
ِ
ِِ
ِ
الريح ّف م ٍ
ِ ِ ِ َّ
كاف
السماء فَػتَ ْخطَ ُفوُ الطَّْيػ ُر ْأو تَػ ْه ِوي بو ّْ ُ َ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة اٟتج َ { :
وم ْن يُ ْشرْؾ باهلل فَ َكأ٪تا َخَّر م َن ّ
َس ِحيق }
و٢تذا السبب فإ ّف أكثر النفوس ال تًتؾ أماكنها ّناراً  ،ولكنها ٗترج ليبلً لكي تتجنّب اي طائ ٍر ٯتكن أف يصدمها أو
ٍ
مادي آخر ٯتكن أف يؤذيها ويسبّب ٢تا أ١تاً شديداً .
أي حج ٍر ٯتكن أف يصيبها أو شيء ّ

واجبات الجسم والنفس
إعلم أ ّف األعماؿ اليت يقوـ ِّٔا اٞتسم غَت األعماؿ اليت تقوـ ِّٔا النفس وأ ّف واجبات النفس ال يتم ّكن عليها
،أما األعماؿ اليت يقوـ ِّٔا جسم اإلنساف ىي ما يأيت :
اٞتسم ّ
ٍ
النمو  ،وذلك
النمو واالزدياد ّ
حىت ينتهي زمن شبابو فيقف حينئذ عن ّ
النمو ما داـ شاباً  ،فاٞتسم يأخذ ّف ّ
ّأوالً ّ :

مكوف من حجَتات حيّة .
أل ّف اٞتسم ّ

حىت ا١توت .
ثانياً  :الدورة الدمويّة  ،فالدـ
مستمر على الدوراف ّف األوردة والشرايُت ّ
ّ
حىت ا١توت .
ثالثاً  :اٞتهاز التن ّفسي  ،فالرئة
مستمرة على أخذ األوكسجُت وإخراج ثاشل أوكسيد الكاربوف ّ
ّ
حىت ا١توت .
رابعاً  :اٞتهاز ا٢تضمي  ،فا١تعدة
مستمرة على ىضم الطعاـ ّ
ّ
ص اٞتسم ليس على النفس منو شيء أل ّف النفس ال تناـ .
خامساً  :النوـ  ،فالنوـ من خوا ّ
فهذه األعماؿ اليت يقوـ ِّٔا اٞتسم خاصةً وليس للنفس عليها شيء من ذلك  ،فإذا خرجت النفس من اٞتسم
عند النوـ فاٞتسم يبقى مستمراً على أعمالو اليت سبق ذكرىا ال حاجة لو بالنفس .

أما النفس فمن و ِ
اجباهتا السمع والبصر والكبلـ والتفكَت والشعور باآلالـ واللّذات وغَت ذلك ؛ وىذه الصفات
ّ
تنقسم إذل قسمُت :
األوؿ] فمنها ما تكوف مشًتكة بُت النفس واٞتسم  ،أل ّف أعضاء اٞتسم ىي آالت موصلة ألعضاء النفس
[القسم ّ
اسها ،فالكبلـ مثبلً يكوف مصدره من النفس ولكن ال يكوف لو صوت إالّ إذا خرج من فم اٞتسم  ،كما أ ّف
وحو ّ
حىت أ ّف من كاف جالساً عنده ال يسمع صوتو  .وكذلك ٛتل
النائم يتكلّم ّف الرؤيا ويصرخ ولكن ال يكوف لو صوت ّ
األثقاؿ  :فالنفس ىي اليت ٖتمل  ،ولكن لوال أعضاء اٞتسم لَما أمكنها ٛتل ٍ
شيء من ذلك ؛ أل ّف النفوس ال ٯتكنها
ا١تاديات ولو كانت ريشة طائر .
ٛتل ّ

تص بالنفس وذلك الذي سبق ذكره وىو كالسمع والبصر وغَت ذلك ؛ أل ّف جسم النائم ال
و ّأما القسم الثاشل فهو ٥ت ّ
يسمع وال يبصر ولكن النفس تسمع وإف كاف اٞتسم نائماً  ،ولذلك يرى األعمى ّف منامو كما يرى البصَت ّف اليقظة
تص بالنفس  ،فمثاؿ النفس مع اٞتسم كمثل السائق مع السيّارة ؛ فلنجعل اٞتسم مقاـ السيّارة
أل ّف البصر والسمع ٥ت ّ
ولنجعل النفس مقاـ السائق  ،فكما ٬توز للسائق أف يًتؾ السيّارة واقفة وىي تشتغل ُّ يعود إليها بعد ساعة ،
فالسيارة ال حاجة َ٢تا إذل السائق ّف ىذه ا١تدة أل ّّنا واقفة ّف ِ
مستمرة ّف اٟتركة  ،فكذلك النفس
مكاّنا ولكن آالهتا
ّ
ّ
مستمر على واجباتو ُّ تعود إليو بعد ساعة  ،فاٞتسم ّف ىذه الساعة ال حاجة لو
٬توز َ٢تا أف تًتؾ اٞتسم نائماً وىو
ّ
ويوجهها أين ما أراد فكذلك النفس ىي اليت تسوؽ اٞتسم
إذل النفس  ،وكما أ ّف السائق ىو الذي يقود السيّارة ّ
وتوجهو أينما أرادت  ،فالنفس آمر واٞتسم مأمور َ٢تا مطيع ألمرىا  ،فاٞتسم إذاً ما ىو إالّ آلة تستعملها النفس ِٔتا
ّ
وتوجهو إذل ما شاءت .
أرادت ّ

النوم
ا١تادية وذلك لِما يصيبها من التعب فإذا نامت فإ ّّنا
قلنا فيما سبق أ ّف النفوس ال تناـ وإّ٪تا النوـ يكوف لؤلجساـ ّ
تسًتيح  ،قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة النبأ { َو َج َع ْلنَا نػَ ْوَم ُك ْم ُسبَاتًا } أي راحة  .ويكوف سبب النوـ بواسطة النخاع

الشوكي وا١تخيخ  .والنوـ يكوف على قسمُت  :اتّصارل وانفصارل .

٭ترؾ النائم يديو أو
فالنوـ االتّصارل ىو أف تبقى النفس متّصلة باٞتسم وقت النوـ ال ٗترج منو ٘تاماً  ،وعبلمتو أف ّ
رجليو وقت نومو ّف بعض األحياف وإذا ناديتو انتبو من نومو حاالً  ،فهؤالء يكوف السائل اٟتيوي كثَت الوجود ّف

أجسامهم .

و ّأما الثاشل وىو النوـ االنفصارل فإ ّف النفس تنفصل عن اٞتسم ٘تاماً عند النوـ ويبقى اٞتسم ببل نفس  ،فتذىب
النفس للسياحة إذل حيث شاءت وتًتؾ اٟتسم نائماً فتذىب إذل مسافة بعيدة فًتى بطريقها ما تراه وتسمع ما
ٍ
فحينئذ ينتبو اإلنساف من نومو ،
تسمعو وتأكل وتشرب وتكلّم من صادفتو من النفوس إف شاءت ُّ ترجع إذل اٞتسم
وىؤالء يكوف السائل اٟتيوي قليل الوجود ّف أجسامهم أل ّف السائل اٟتيوي ىو السبب ّف اتصاؿ النفوس باألجساـ .
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الزمر { اللَّو يػتػو ََّّف ْاألَن ُفس ِح ِ
ضى َعلَْيػ َها
ت ِّف َمنَ ِام َها فَػيُ ْم ِس ُ
ك الَِّيت قَ َ
ُت َم ْوهتَا َوالَِّيت َدلْ ٘تَُ ْ
َ َ
ُ ََ َ
الْموت ويػرِسل ْاألُخرى إِ َذل أَج ٍل مس ِّمى إِ َّف ِّف ذَلِك َآلي ٍ
ات لَّْق ْوٍـ يػَتَػ َف َّك ُرو َف } فلفظة (موت) معناىا االنفصاؿ
َ َ
َ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ
َ َُ

 ،والشاىد على ذلك قوؿ األعشى :
ِ ِ
ت يػَ ْه ِػذي َِّٔػا َوىػِ ُل
َوعُلّ َقْتػوُ فَػتَػاةٌ َمػا ُ٭تَػا ِوُ٢تَػا
م ْن أىلها َميّ ٌ
ِ ِ
ت "  ،يعٍت من أىلها منفصل  ،والدليل على ذلك قولو " َمػا ُ٭تَػا ِوُ٢تَػا"  ،وا١تعٌت ال ٯتكنو
فقوؿ الشاعر " م ْن أىلها َميّ ٌ
أف ٭تاوؿ تلك الفتاة ألنو منفصل من أىلها فبل ٯتكنو أف يعود إليهم و٭تاوؿ تلك الفتاة .
وإليك تفسَت اآلية فقولو تعاذل { اللَّو يػتَػو ََّّف ْاألَن ُف ِ
ُت َم ْوِهتَا } يعٍت تكوف النفوس ّف قبضتو حُت انفصا٢تا من
سح َ
ََُ
َ
ِ
ت ِّف َمنَام َها } تقديره  :ويتو َّّف النفوس اليت دل ٘تت
األجساـ سواءً كانت ميّتة أـ نائمة بنوـ انفصارل َ { ،والَِّيت َدلْ ٘تَُ ْ
كل النفوس تكوف ّف قبضتو
ّف منامها  ،وا١تعٌت  :ويتو َّّف النفوس اليت دل تنفصل من أجسامها وقت منامها  .وا١تعٌت ّ :
ت } أي فيمسك عنده ،
سواءً كانت ميّتة أـ نائمة بنوـ انفصارل أو نوـ اتصارل  { ،فَػيُ ْم ِس ُ
ك الَِّيت قَ َ
ضى َعلَْيػ َها الْ َم ْو َ
ِ
ِ
ٍ
معُت ،
(يعٍت ّف عادل األثَت)  ،اليت حكم عليها با١توت { َويػُْرس ُل ْاأل ْ
ُخَرى } إذل أجسامها لتعيش ّف الدنيا إذل وقت ّ
ِ
ِ
َج ٍل ُم َس ِّمى } يعٍت إذل اليوـ ا١تق ّدر فيو
ويريد باألخرى اليت دل ٭تكم عليها با١توت  ،أي اليت دل يأت أجلها { إ َذل أ َ
أف ينتهي أجلها .
ِِِ
ِ
ِ
ِ
َج ٌل
َّها ِر َُُّ يػَْبػ َعثُ ُك ْم فيو ليُػ ْق َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة األنعاـ { َوُى َو الَّذي يػَتَػ َوفَّا ُكم باللَّْي ِل َويػَ ْعلَ ُم َما َجَر ْحتُم بالنػ َ
ضى أ َ
ُّم َس ِّمى َُُّ إِلَْي ِو َم ْرِجعُ ُك ْم َُُّ يػُنَبّْئُ ُكم ِٔتَا ُكنتُ ْم تَػ ْع َملُو َف }  ،فقولو تعاذل { يػَتَػ َوفَّا ُكم بِاللَّْي ِل } يعٍت يتو َّّف نفوسكم من
أجسامكم بالليل أي وقت النوـ  ،وا١تعٌت تكوف نفوسكم ّف قبضتو ّف الليل أل ّّنا تنفصل عن اٞتساـ وقت النوـ .
ويكوف سبب خروج النفس من اٞتسم عند النوـ لشيئُت :
أوالً  :أل ّف النائم تًتاخى أعضاؤه فتطلق ٍ
حينئذ قيود النفس من اٞتسم .
ّ

ثانياً  :تغتنم النفس فرصة سكوف اٞتسم عن اٟتركات فتأمن ثقلو ومشاقّو عليها فًتغب ٍ
حينئذ ّف السياحة ّف عادل
األثَت ،فإذا خرجت أخذت تسيح  ،فإذا رأت شيئاً ٗتافو أو ٝتعت صوتاً أزعجها رجعت إذل اٞتسم مسرعةً أل ّف

اٞتسم يقيها من ا١تؤثّرات ا٠تارجية  ،وأل ّف النفس تكوف أكثر حساسيةً ٦تا لو كانت داخل اٞتسم  ،وذلك أل ّف
القوي يكوف عندىا مزعجاً .
الصوت الضعيف يكوف عندىا قوياً و ّ
وإليك حادثة أذكرىا ٔتقاـ شاىد فأقوؿ :
كنت يوماً نائماً وقت الظهر وكاف رل طفل يلعب ّف الدار فجاء إذل باب الغرفة اليت كنت نائماً فيها وصار
يضرب على الباب ضربات خفيفة متوالية  ،فرأيت ّف ا١تناـ كأ ّف ٞتارنا عرساً وعندىم العبيد وىم يضربوف الطبوؿ
وا١تزامَت  ،فانتبهت من نومي على أثر تلك الضوضاء فلم أجد شيئاً من ذلك سوى ذلك الطفل وىو يضرب على
الباب بضربات لطيفة ْتيث من كاف ّف الغرفة الثانية ال يسمعها  .وكثَتاً ما تصادؼ مثل ىذه اٟتادثة  ،وما يكوف

اس النفس .
ذلك إالّ ّ
لقوة حو ّ

حادثة إغماء
وإليك حادث آخر أذكره عن كتاب "األرواح" للشيخ طنطاوي جوىري ّف صفحة  11قاؿ :
"روى الدكتور جيبيو ّف كتابو (ٖتليل األشياء) ما يأيت تعريبو :
شاب لو من العمر ثبلثوف سنة ن ّقاش ماىر ّف صناعتو قاؿ  :دخلت منذ أياـ منزرل ٨تو الساعة العاشرة
ح ّدثٍت ّ
ليبلً وقد اعًتاشل نوع غريب من اإلعياء فأوقدت ا١تصباح ووضعتو على مائدة بالقرب من سريري ُّ أشعلت سيكارة
حىت شعرت باألشياء آّاورة
و٘ت ّددت على مقعدي قصد االسًتاحة  .وما كدت أسند رأسي إذل ظهر الكرسي ّ
أخذت تدور من نفسهاواعًتتٍت دوخة شديدة انتقلت على أثرىا فجأة ومن دوف انتباه إذل وسط الغرفة فعجبت ِ٢تذا
االنتقاؿ الغريب .
وال تسل عن اندىاشي ١تا نظرت إذل ما حورل فرأيت جسمي متم ّدداً على ا١تقعد برخاوة ويساري مرفوعة على
ّ
أشل دل
ىنيهة
بعد
الحظت
وإذ
ا
حلم
اه
ر
أ
ما
ف
أ
و
ا
نائم
نفسي
ظننت
وىلة
ؿ
أو
ففي
.
أصابعها
رأسي والسيكارة بُت
ً
ً ّ
ّ
ّ
خلت نفسي ميّتاً  ،وإذ ذاؾ خطر على ذىٍت ما كنت ٝتعتو عن وجود األرواح وقلت ّف
َأر ق ّ
ط حلماً واضحاً كهذا ُ

كل ما قيل رل ّف ىذا ا١توضوع وأسفت ٔترارة على ّناية حيايت قبل إكماؿ بعض
ذايت أ ّف أصبحت روحاً وتذ ّك ُ
رت ّ
أعمارل .

ُّ دنوت من جسمي الذي كنت أخالو جثّة فرأيت فيو من حركة التن ّفس ما نبّو خاطري ونظرت إذل صدره فعاينت
القلب من داخلو يطرؽ بنظاـ طرقات ضعيفة فتأ ّكدت ٍ
حينئذ أف قد اعًتاشل إغماء غريب ّف بابو وقلت ّف نفسي إف

من يُغشى عليهم ال يتذ ّكروف ما يصيبهم وقت اإلغماء وخفت أف أفقد ذكر ما أراه بعد إفاقيت من الغشياف  .وإذ
أمنت قليبلً أمر ا١توت صرفت ذىٍت إذل ما حورل وتغاضيت عن جسدي الراقد على ا١تقعد فنظرت إذل ا١تصباح وإذ
رأيتو مشتعبلً بالقرب من سريري خفت على الستائر أف تلتهب بفعل اٟترارة فقصدت أف أطفئ ا١تصباح فأمسكت ّزر
أقو على ٖتريكو بتاتاً ُّ .
الفتيلة وعبثاً حاولت برمو مع ّ
الزر بُت أصابعي و ّ
أشل كنت أشعر جيّداً بدقائق ّ
لكٍت دل َ
كأشل متّشح بلباس أبيض 2ويدي ٗتًتؽ جسمي بسهولة وإذ وقفت ٕتاه ا١ترآة
صرفت نظري إذل نفسي فرأيت ذايت ّ
ومؤخر الصور واألمتعة
فبدالً من أف أرى صوريت مرتسمة عليها شعرت بنظري ٯتت ّد إذل ما وراءىا فرأيت اٞتدار ّ
ا١توجودة ّف غرفة جاري مع أنّو ال وجود للنور فيها ؛ إّ٪تا كنت أستضيء بشعاع نور ينبعث من صدري وينَت األشياء
الواقع نظري عليها .

ط قببلً وىو كاف متغيباً ٍ
وقتئذ عن باريس فما كدت أشعر برغبيت
فخطر ببارل أف أدخل غرفة جاري اليت دل أرىا ق ّ
ّ
ظٍت اخًتقت اٞتدار كما
ىذه ّ
حىت عاينت نفسي داخل الغرفة وال أدري كيف متّ ىذا االنتقاؿ السريع  ،إّ٪تا على ّ

مرة وأحفظ ّف ذىٍت ما أراه فيها ُّ دخلت مكتبتو وقرأت أٝتاء
اخًتقو نظري فأخذت إٔت ّوؿ ّف ٥تادع جاري ّ
ألوؿ ّ
بعض كتب موضوعة على الرفوؼ وكلّما قصدت االنتقاؿ من ٍ
مكاف إذل آخر كنت أصَت حيثما أرغب بلمح البصر
ٔتجرد إراديت .
و ّ
أشل كنت أنتقل إذل أماكن بعيدة جداً حىت إذل
تشوىت أفكاري وما عدت أذكر شيئاً  ،فقط أعلم ّ
ومنذ ذلك ّ
أظن ولكن لست أدري ما رأيت وعملت فيها إذ دل يعد رل سلطة على ضبط أفكاري وىي تنقلٍت
إيطاليا على ما ّ
أتوذل زمامها ؛ فحمقاء ا١تنزؿ كانت ٍ
توجهت قبل أف ّ
وقتئذ معها ا١تنزؿ إذل أف صحوت الساعة ا٠تامسة صباحاً
حيثما ّ
متوسد ا١تقعد بارد اٞتسم متشنّج األعضاء وسيكاريت بيدي مطفأة  .فقمت إذل سريري واعًتاشل نفاض مزعج
وأنا ّ
٪تت على أثره بضع ساعات وما استيقظت إالّ ضحى النهار .

البواب إذل منزؿ جاري فتف ّقدت الصور واألثاث وأٝتاء الكتب فرأيت
واستنبطت ّف ذلك اليوـ حيلة للدخوؿ مع ّ
أشل دل أكلّم أحداً باٟتادثة حذراً من أف ينسبوا رل اٞتنوف أو ا٢تذياف ".
كل ىذا طبق ما عاينت وقت اإلغماء إالّ ّ
ّ
انتهى .
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أيت نفسي عارياً  ،والسبب ّف ذلك ىو أ ّف إغماءه كاف ليبلً والشعاع الذي كاف
وىذا عكس ما رأيتُو أنا ّف عادل النفوس  ،فقد ر ً
أيت أنا .
ٮترج من صدره غشى على بصره  ،فرأي نفسو كأنو يرتدي وشاحاً أبيض  ،ولو كاف ذلك ّناراً لرأى نفسو عارياً كما ر ُ

موت أم إغماء ؟
( ساعة قضيتها مع األرواح )
القصة ذ ّكرتٍت حادثة وقعت رل ّف زماف طفوليت أذكرىا كشاىد على ذلك فأقوؿ :
وىذه ّ
قصة حقيقية  ،وحادثة
قصة خيالية  ،وال رواية ٘تثيلية  ،إّ٪تا ىي ّ
قصيت ىذه ليست ّ
إعلم أيّها القارئ الكرصل أ ّف ّ

زمنية وقعت رل ّف زمن طفوليت  ،وكاف عمري حينذاؾ سبع سنُت  ،وكاف أىلي يسكنوف ّف مدينة كرببلء  ،فسقطت
كأشل كنت ّف قفص فخرجت منو  ،والقفص ىو
من مكاف مرتفع ّف دارنا  ،وعند سقوطي على األرض شعرت ّ
جسمي وأنا أصبحت روحاً  ،فرأيت األرواح وتكلّمت معهم كما أتكلّم مع األحياء  ،ورأيت أشياء دل أكن أعهدىا
ِ
وفتحت عيٍت وإذا أنا ّف
قضيت ساعة ّف عادل األرواح
عدت إذل قفصي بعدما
من قبل ،
فعجبت ٦تّا رأيت ُ ُّ ،
ُ
ُ
ُ

ت بو والدي عند
حجر ّأمي ،
أخرب ْ
أيت ّف ذلك العادل الغريب  ،فعجبَ ْ
فقصصت َ٢تا ما وقع رل وما ر ُ
ُ
ت من ذلك و َ
٣تيئو إذل الدار  ،ودل أكن أعلم حينذاؾ شيئاً عن األرواح .

سن األربعُت من عمري  ،وأٛتد اهلل الذي
وقد
ُ
نسيت تلك اٟتادثة بعد أيّاـ من وقوعها  ُّ ،تذ ّكرُهتا بالتفصيل بعد ّ
أراشل األرواح ّف زمن طفوليت وذ ّكرشل ِّٔا ّف زمن كهوليت ألكوف من ا١توقنُت .
رحلة في عالم األرواح
يسمى اليوـ بشارع علي أكرب  ،وكاف
كاف بيتنا قرب صحن العبّاس ّف كرببلء  ،وقد ش ّقو بعد ذلك الشارع الذي ّ
رؼ يرتفع عن أرض السرداب
يسمى ِْت ّماـ (شنطوط) وّف دارنا يوجد نيم سرداب فيو ّ
لنا ٛتّاـ مقابل دارنا ىذه ّ
اٟتماـ .
ٔتقدار مًت  ،وٖتت ّ
الرؼ درج تتّصل بأتوف ّ
الرؼ
٪تت على ىذا ّ
وّف يوـ من أياـ الصيف رغبت أف أناـ على ذلك ّ
الرؼ  ،فنهتٍت ّأمي عن ذلك وقالت "إف َ
ِ
ِ
عٍت
تسقط إذل أسفل األتوف و٘توت  ".فلم أنتو عن رغبيت ودل ألتفت لقو٢تا  ُّ ،استغفلت والديت بعد أف ْ
ذىبت ّ
لقضاء ِ
الرؼ على رأسي فوؽ الدرج
الرؼ  ،وكنت أقلّب ّف نومي
أشغا٢تا
فسقطت من ّ
٪تت على ذلك ّ
ُ
ُ
وصعدت و ُ
فخرجت منو  ،والقفص ىو جسمي وقد
كنت ّف قفص
الرؼ  ،وعند وقوعي
أصبحت روحاً
اليت ٖتت ّ
شعرت ّ
ُ
ُ
ُ
كأشل ُ

عدت من الدرج إذل السرداب أقفز كالعصفور ؛ إ ْذ كانت ساقاي فيهما ٕتاذب وال أستطيع أف أرفع
من األرواح  ،وص ُ
ملقى على الدرج .
رجبلً وأضع أخرى لكي أصعد من الدرج  ،وتركت جسمي ً
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التفت ٯتيناً ومشاالً لعلّي أجد ثوباً ألبسو وأسًت بو عوريت
نظرت إذل نفسي فإذا أنا عرياف
فاستحييت ِ٦تّا أنا فيو و ُّ
ُّ ُ
ُ
ملقى على األرض قرب اٞتدار فمددت إليو يدي لكي ألبسو فلم أ٘ت ّكن من ٛتلو
 ،فر ُ
أيت ثوباً من ثياِّب (دشداشة) ً
أشل كنت أ١تسو وأشعر بوجوده ولكن ال أستطيع ٛتلو من األرض فعجبت من ذلك  ،ولَ ّما عجزت عن َٛتل
مع ّ

التفت إذل الوراء ألرى أحداً أسألو عن السبب فإذا بفتاة (وىي من األرواح) ٖتمل بيدىا بضعة ثياب تصلح
الثوب ّ
لؤلطفاؿ فقالت " :ما بالك ؟" قلت " :أريد أف ألبس ثوِّب ىذا ولكن ال أستطيع" فقالت " :اتركو وخذ ثوباً من
عندي والبسو"  ،وناولتٍت ثوباً أبيض ناصع البياض  ،فخلتو كفناً وامشأززت منو فرددتو عليها وقلت " :ال أريد ىذا

الثوب ألنو يشبو الكفن ّف بياضو  ،فناولتٍت ثوباً آخر ٥تطّطاً بألواف فأخذتو منها ولبستو وسًتت بو عوريت ولكنّو كاف
4
حىت أعطيك ثوباً أطوؿ منو ".
كبيت  ،فقلت َ٢تا " :ىذا ثوب قصَت"  ،قالت " :البسو مؤقّتاً ّ
قصَتاً ال يتجاوز ر ّ

ُّ قالت " :ىل تريد ماءً لتشرب  ،قلت " :ال أريد "  ،قالت " :ألست عطشاناً ؟" قلت " :كبلّ "  ،فجاءت
ٍ
بت منو ال تظمأ
بكأس كالبلّور وفيو ماء فقالت " :أنظر إذل ىذا ا١تاء فإنّو لذيذ الطعم كالشربت [ :العصَت] فإ ْف شر َ
شعرت بربودتو وطعمو اللذيذ دل
فأخذت الكأس منها وشربتُو  ،ولَ ّما
ت ٖتثٍّت على شربو
أخ َذ ْ
ُ
ُ
بعده أبداً "  ،وىكذا َ
أترؾ ّف الكأس شيئاً منو وناولتها الكأس فارغاً ،
فتبسم ّف
شاب كاف واقفاً ّف السرداب ،
عمك علي تعاؿ سلّ ْم عليو"  ،وأشارت إذل ٍّ
ُ
ُّ قالت " :ىذا ّ
فنظرت إليو ّ
أكن قد رأيتُو من قبل ودل أعلم أ ّف رل
أرغب ّف مكا١تتو ّ
وجهي ودعاشل إليو  ،و ّ
ألشل دل أعرفْو ودل ْ
لكٍت دل أذىب إليو ودل ْ
عماً اٝتو علي مات قبل أف أولَد  ،وكذلك الفتاة دل أعرفْها ولكنّها قالت رل " :أنا أختك ".
ّ

3
النيب (ع) ٖ ":تشر الناس يوـ القيامة عرا ًة حفا ًة ُغلفاً  ".وقاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الكهف { لََّق ْد ِجْئتُ ُمونَا َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أ ََّو َؿ
قاؿ ّ
َمَّرةٍ } يعٍت  :جئتمونا ُعراةً كما جئتم إذل الدنيا عراة .
4
ِ
بأعما٢تم فمن
فيعاملوف
ومن ىذا يظهر أ ّف األطفاؿ ال تبقى عراة ّف عادل األرواح أل ّف األطفاؿ ال ذنب َ٢تم ّ .أما الرجاؿ والنساء َ
كاف من الصاٟتُت تعطيو ا١تبلئكة ثياباً يسًت ِّٔا عوراتو .
عمي علي يرتدي مبلبس وكذلك الفتاة اليت أعطتٍت ثوباً ترتدي مبلبس ىي األخرى ّ .أما الفاسقوف فيبقوف عراة بُت
ولقد رأيت ّ
ِ
اٟتَيَاةِ ُّ
اب
ا٠تِْز ِي ِّف ْ
اب ْ
النفوس  ،وذلك عذاب ا٠تزي ّف عادل األرواح ؛ قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة ّ
الدنْػيَا َولَ َع َذ ُ
فصلت { لّْنُذي َق ُه ْم َع َذ َ
ِ
نصُرو َف } .
ْاآلخَرةِ أ ْ
َخَزى َوُى ْم َال يُ َ

وصعدت
اٟتماـ ورفعت جسمي من على الدرج
ْ
وجاءت والديت مسرعة لَ ّما ٝتعت صوت الوقعة ونزلَ ْ
ت إذل أتوف ّ
بو إذل السرداب  ،فجلست على األرض واحتضنَْتو وصارت تقبّلو و٘تسح الدـ عن وجهو وتبكي وىي ٗتاطبو باٝتي ،

أخذت قطعة من الصوؼ وأشعلَت فيها النار فلَ ّما اشتعل
عمي و ْ
عميت وجلست عندىا  ُّ ،جاءت بنت ّ
فجاءت ّ
5
عميت ُبعصابة سوداء فش ّدت ِّٔا رأس
نصفها َ
أٜتدهتا َ
فوضعتها فوؽ اٞترح الذي كاف يسيل منو الدـ وجاءت ّ
ولكن جسمي كاف كا١تيّت
وجلس َن عنده ٮتاطبنو  ُّ ،قامت ّ
عميت وجاءت با١تاء وصارت تر ّشو على وجهو ّ
جسمي ْ
يتحرؾ بأدسل حركة .
ال ّ
ختل
فعلهن باٞتثّة اليت بُت
متعجباً من
إليهن ّ
ّ
ّ
كل ىذا وأنا واقف أنظر ّ
أيديهن  ،وقلت ّف نفسي "إ ّف والديت قد ا ّ
ّ
فكرىا وتاه لبّها فهي ٗتاطب ىذا الطفل ا١تيّت باٝتي وتقبّلو وتبكي عليو فهل ال تراشل واقفاً أمامها وىل ىذا الطفل
ابنها أـ أنا ؟

إبنك  ،أنا ٤تمد علي  ،أال تريٍت واقفاً ِ
ُّ دنوت منها وصرت أخاطبها وأشَت َ٢تا بيدي اليسرى وأقوؿ " :أنا ِ
أمامك
ُ
ّ
َ

فكررت َ٢تا القوؿ
إرل ّ ،
؟ إشل سادل ال أشكو وجعاً من رأسي وال عضواً من أعضائي"  .ولكنّها دل تسمعٍت ودل تلتفت ّ
ورفعت صويت لعلّها تسمعٍت وتراشل ولكن دوف جدوى .
ِِ
مٍت تلك الفتاة اليت أعطتٍت الثوب ّف عادل األرواح وقالت " :ما بالك
فحزنت ٟتا٢تا و ُ
كدت أبكي  ،فتق ّدمت ّ
ِِ
التنزه واللعب فإ ّّنا
حزين؟"  ،قلت " :أدل تنظري إذل والديت تبكي وتندب ؟"  ،فقالت " :أتركها ٟتا٢تا واذىب إذل ّ
ستًتؾ البكاء بعد ساعة ".

فكأّنما
أردت ا٠تروج من السرداب إذا بساقَ ّي ال تساعدانٍت على ا١تشي وال ٯتكنٍت أف أرفع رجبلً وأضع أخرى ّ
فلما ُ
ّ
6
قيّدتا بالقيود أو ُربطتا باٟتباؿ فقلت لتلك الفتاة " :ال أ٘ت ّكن من ا١تشي وا٠تروج من السرداب وال أعلم ما الذي
ت إحدا٫تا باألخرى"  ،فقالت " :أترؾ ا١تشي على األقداـ وانطلق كالطَت"  ،فلم أفهم ما
أصاب ساقَ َّي فكأ ّّنما ُربِطَ ْ
تقوؿ فقلت " :وىل يسَت اإلنساف بدوف أقداـ ؟ وكيف أنطلق وساقاي قد ُشلّتا وبطلتا عن اٟتركة ؟"  ،فأرادت أف
عجزت عن إفهامي
تعرب بكلمات أخرى بدؿ كلمة االنطبلؽ فلم أفهم مقصودىا  ،ولَ ّما
تُفهمٍت مقصودىا
ْ
ْ
فأخذت ّ
انطلقت ّف ا٢تواء كالطَت ولكن
وتضع أخرى"  ،و
ْ
إرل كيف أنطلق وانطلق مثلي بدوف أف ترفع قدماً َ
قالت ْ :
"أنظر ّ

 5دل يكن اليود أو مو ّاد التعقيم األخرى معروفة عند الناس حينذاؾ بل كانوا يضعوف "عطّابة" على اٞترح  ،وىي صوفة ٭ترقوف نص َفها
ويضعوّنا على اٞترح .
ٮتمدوّنا
َ
َ
ُّ
 6قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة القيامة يصف األرواح حُت ِ
الس ِ
خروجها من األجساـ { والْتَػف ِ
اؽ } ،
ك يػَ ْوَمئِ ٍذ الْ َم َس ُ
اؽ بِ َّ
الس ُ
َّت َّ
اؽ  .إِ َذل َربّْ َ
َ
و ّأما سبب ىذا االلتفاؼ فهو ٕتاذب يكوف بُت الساقُت فيمنع النفوس من ا١تشي على األقداـ فينطلقوف كالطيور .

وخرجت من السرداب قاصداً الزقاؽ ألتسلّى باللعب َع ّما
كت ّأمي تبكي
مت منها و
ُ
انطلقت وتر ُ
ُ
بدوف جناح  ،فتعلّ ُ
أشاىده من حاؿ ّأمي واٞتثّة اليت احتضنْتها .
أدخلت أصابعي األربع ّف حلقة الباب وبقي اإلّٔاـ خارجاً وسحبتُها
فلما
رفعت يدي اليسرى و ُ
وصلت باب الدار ُ
ُ
ّ
بكل قواي
كما ُ
ا١ترة دل تنفتح الباب ّ
مرة  ،ولكن ّف ىذه ّ
كنت أفتحها ك ّل ّ
ومرة ثانية دل تنفتح وّف الثالثة سحبتُها ّ
أيت أصابعي معلّقة ّف ا٢تواء دل تسقط على األرض ودل ٮترج منها دـ ،
تعجيب لَ ّما ر ُ
فتقطّعت أصابعي من ذلك وزاد ّ
ائل نفسي كيف أفتح الباب وقد تقطّعت أصابعي ،
وقت الصيف ،
فبقيت ّ
ُ
فكانت كالشمع ّف مرونتو َ
متحَتاً أس ُ
و١تاذا ال أقوى على فتحها اليوـ وقد فتحتُها من قبل مراراً عديدة  ،وكبف تقطّعت أصابعي بسهولة وقد كانت قويّة ،
ِ
ألقل خدش يصيبها .
ولماذا دل ٮترج منها الدـ وقد كاف خروجو ّ

عت
قلت " :لقد تقطّ ْ
فبينما أنا واقف أف ّكر ّف أمري وإذا بالفتاة أقبلت ٨توي فقالت " :ما بالك ّف حَتة ؟" ُ ،
ىُت وال ٭تتاج إذل تكدير اٟتاؿ ّ :أما
أصابعي ودل أ٘ت ّكن من فتح الباب" قالت " :ال ٖتز ْف على ما أصابك فاألمر ّ

شئت ا٠تروج
فتحها فإ ْف َ
اصابعك فضعها ّف أماكنها على راحة ك ّفك تعُ ْد كما كانت  ،و ّأما الباب فإنّك ال تستطيع َ
"لست بساخرة
مٍت وأنا ّف ىذه اٟتاؿ !؟"  ،قالت :
ُ
من الدار فاخر ْج من شقوؽ الباب"  ،فقلت َ٢تا  " :أتسخرين ّ
فمددت يدي
تعجب " :ىل ٯتكن ذلك وىل أستطيع عليو ؟"  ،قالت " :بلى" ،
ُ
وإّ٪تا أقوؿ اٟتقيقة"  ،قلت ّف ّ
أخذت أصابعي ا١تتقطّعة من ا٢تواء واحداً بعد اآلخر ووضعتُها ّف أماكنِها على راحة ك ّفي اليسرى فالتصقت
اليمٌت و ُ
ففرحت بسبلمتها ،
وعادت يدي سا١تة كما كانت
ِّٔا حاالً كما تلتصق قطع الشمع بعضها بالبعض ّف زمن الصيف
ْ
ُ
فقلت َ٢تا
ض ْع رأسك ّف أحد شقوؽ الباب واخرج إذل الزقاؽ" ،
فقالت الفتاة " :واآلف َ
مٍت ُ
ُ
فظننت ّأّنا تسخر ّ
وعادت يدؾ
"لست بساخرة ؛ أدل ينطبق قورل ّف أصابعك
مٍت ؟"  ،قالت :
ْ
ُ
بانزعاج " :ىل أنا ٣تنوف فتسخرين ّ
سا١تة كما قلت لك فكذلك ينطبق ّف خروجك من شقوؽ الباب وسًتى أ ّف ما أقولو ىو حقيقة وليس بسخرية " ،
ذرات الرمل من بُت األصابع  ،وكانت
فوضعت رأسي ّف أحد شقوؽ الباب وإذا ِّب أنساب من ّ
ُ
الشق كما تنساب ّ
ذرات جسمي األثَتي تنجذب بعضها إذل بعض وكلّها تتبع رأسي كربادة اٟتديد اليت تنجذب ٨تو ا١تغناطيس  ،وّف
ّ
خرجت من باب الدار إذل الزقاؽ .
أقل
ُ
نصف دقيقة أو ّ

ا١تؤدي إذل سوؽ العبّاس  ،فرأيت بعضهم
فوقفت قرب الباب وصرت أنظر إذل الناس وىم يسَتوف قي ذلك الزقاؽ ّ
ُ
عراة (أرواح) وبعضهم يرتدي ثياباً قصَتة وسيقاّنم مكشوفة فإذا صار طريقهم ّف الشمس اختفوا عن بصري وإذا
الظل رأيتُهم بوضوح يسَتوف ّف الطريق  ،ورأيت بعضهم يسَتوف وليس َ٢تم أقداـ بل َ٢تم حوافر مثل حوافر
صاروا ّف ّ
اٞتن .
ا٠تيل  ،ولَ ّما ُ
سألت عنهم قالوا ىؤالء من ّ

هتب على ذلك الطريق فرفعتٍت من مكاشل وصارت
فبينما أنا واقف متعجباً ٦تا أرى وأنا أنظر إذل ّ
ا١تارة وإذا بريح ّ
فكنت كورقة قرطاس ّف خ ّفتها تنقلها الرياح
حاولت أف أقاوـ الريح وأثبت ّف مكاشل فلم أ٘ت ّكن ػ
تدفعٍت بسرعة وكلّما
ُ
ُ
من ٍ
فاصطدمت بكرسي كاف ّف ا١تقهى القريب من دارنا  ،وكانت الصدمة ّف
مكاف إذل آخر  ُّ ،ألقتٍت على األرض
ُ
مت أ١تاً شديداً وبقيت ّف مكاشل بضع دقائق جالساً جنب الكرسي 7وكانت رجلي ا١تصدومة
ركبيت اليسرى  ،فتألّ ُ
رجل من األحياء ليجلس على الكرسي الذي أنا
٦تدودة إذل جانب الكرسي وقد فصلتُها عن الثانية بصعوبة  ،فجاء ٌ
فسحبت رجلي وّنرتو قائبلً " :ىل أنت أعمى ؟ لقد سحقت
ّتانبو فوطأ قدمي برجلو وحذائو  ،فزادشل بذلك أ١تاً
ُ
إرل ؛
قدمي برجلك ؛ أال تراشل جالساً ىنا ؟"  ،فلم ٬تبٍت بكلمة واحدة  ُّ ،عاودت عليو اللوـ فلم يسمع ودل يلتفت ّ
حىت زاؿ األدل وسكنت
غفلت ّف نفسي " :ما باؿ الناس ال يسمعوف وال يبصروف ّف ىذا اليوـ  ،وبقيت ّف مكاشل ّ
ُ
ِ
أيت نفسي خفيفاً كا٢تواء وٯتكنٍت أف أطَت ببل جناح .
متعجباً ٦تّا شاىدتُو ّف ذلك اليوـ وزاد عجيب لَ ّما ر ُ
فقمن ّ
الرياح ُ

ودخلت سوؽ العبّاس وأنا فرح مسرور بنفسي لِما
مًتين أو ثبلثة
ُ
ُ
ضت نفسي إذل فوؽ فار ُ
فأّن ُ
أشاىدهُ
علو َ
تفعت إذل ّ
تفعت
من استطاعيت على الطَتاف ُّ قلت ّف نفسي " :ىل أستطيع أف أرتفع أكثر من ىذا ؟"
فأّنضت نفسي وار ُ
ُ
أيت طيور ٛتاـ واقفات على أعواد سقف السوؽ  ،فصارت رغبيت أف
ُ
علو أربعة أو ٜتسة أمتار  ،فر ُ
وصرت أطَت على ّ
فكنت أشعر
أمسكت طَتاً منها ،
ت يدي اليسرى و
أمسك واحد ًة منها ،
فدنوت منها وىي ال تراشل طبعاً َ
فمد ْد ُ
ُ
ُ
ُ
لكٍت دل أ٘ت ّكن من إخضاعو وإيقافو عن ا١تسَت فوؽ األعواد بل تقطّعت أصابعي أ٪تلةً
بالطَت ٖتت يدي وّف قبضيت و ّ
وفلت الطَت من قبضيت وأخذ ٯتشي على األعواد ويهدر على أنثاه  ،وبقيت أناملي معلّقة با٢تواء دل
بقوتو وحركتو َ
أ٪تلةً ّ
8
ٍ
تسقط على األرض
مرة أخرى على ذىاب أصابعي ُّ ،
فعجبت من ذلك وبقيت ّف حَتة من أمري وحز ُ
ُ
نت ّ
ِ
ِ
ت أصابعي َ
فتح الباب إ ْذ تقطّع ْ
فأرشدتٍت تلك الفتاة إذل إعادهتا ّف مكاّنا ُّ ،
رت ما جرى رل حُت ُ
تذ ّك ُ
أردت َ
وعادت
ردد ُهتا إذل أماكنِها فالتص َقت ِّٔا حاالً
أخذت األنامل من ا٢تواء واحدةً َ
َ
ْ
بعد األخرى و َ
دت يدي اليمٌت و ُ
مد ُ
كًتث ِٔتا أصابٍت ِمنها من
كنت
فسررت ِّٔا وزاؿ حزشل  ،ولكن بقيت أف ّكر ّف الطيور وأيّها أمسك ودل أ ْ
ُ
سا١تة كما ُ
فوقعت ك ّفي اليسرى على
فرفعت يدي اليسرى ألمسكو
أذى  ،فبينما أنا أف ّكر فيها طار واحد من تلك الطيور
ْ
ُ
ت وعادت كما
التحم ْ
عضدي األٯتن فاخًتقتها  ،ولكنّها اخًتقت مكاف اللحم دوف العظم  ،ولَ ّما ُ
رفعت ك ّفي عنها َ
ومرة ثالثة فكانت النتيجة واحدة ،
كانت  ،فعجبت من ذلك  ُّ ،ضر ُ
مرة ثانية للتأ ّكد َ
فاخًتقْتها ّ ،
بت عضدي ّ
ت عنها .
فع ُ
فكاف جسمي األثَتي كالزبدة ّف الصيف عندما تنزؿ الس ّكُت فيها بسهولة ُّ تلتحم إذا ُر َ

7
ِِ
الريح ِّف م َك ٍ
اف
ذـ ا١تشركُت{ َوَمن يُ ْش ِرْؾ بِاللَّ ِو فَ َكأََّ٪تَا َخَّر ِم َن َّ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة اٟتج ّف ّ
الس َماء فَػتَ ْخطَُفوُ الطَّْيػُر أ َْو تَػ ْه ِوي بو ّْ ُ َ
َس ِح ٍيق } فالطيور والرياح خطر على األرواح .
 8ومن ىذا يظهر أ ّف جاذبية األرض ليس َ٢تا تأثَت على األرواح .

وبينما أنا واقف ّف ا٢تواء أف ّكر ّف ذلك وإذا بطَت يطَت ٨توي صدفة فاخًتؽ بطمي وخرج من ظهري ػ فقصمتٍت
9
أفقت
ود ْ
ضربتو نص َفُت َ
فلما ُ
فعت بالنصف األسفل إذل حو َارل ثبلثة أمتار بعيداً ّ
علي من ش ّدة األدل ّ
عٍت وغُشي ّ

٭تركها ْتركة
أيت نفسي ببل عجز وال رجلُت ،
ُ
ر ُ
زجلي خلفي واقفات ّف ا٢تواء وكاف ا٢تواء ّ
فنظرت ٯتيناً ومشاالً فرأيت ّ
10
وبقيت ّف حَتة
فعجبت ِ٦تّا أرى ِو٦تّا أنا فيو ،
خفيفة  ،وكاف جسمي األثَتي ش ّفافاً يشبو زالؿ البيض قبل نضجو
ُ
ُ
بقيت حياً دل أمت وأما ّف
كيف أُرجع رجلَ ّي إذل جسمي  ،وىل يعود جسمي كما كاف وقد أصبح نصفُت  ،وكيف ُ
ىذه اٟتاؿ .
وخفت
ت نفسي منو
فبينما أنا أف ّكر ّف أمري وإذا برجل عرياف يصعد ٨توي وىو يطَت ّف ا٢تواء ببل جناح ّ ،
فامشأز ْ
ُ
مٍت أخذ يكلّمٍت فيما أنا فيو ويرشدشل إذل
منو ّف بادئ األمر إذ ظننتُو ٣تنوناً أل ّف عورتو بادية للعياف  ،ولَ ّما اقًتب ّ
ٍ
علمت أنّو ليس ٔتجنوف ،
عٍت إذ
ُ
إصبلح شأشل  ،فحينئذ ذىب ا٠توؼ ّ
صنعت بنفسك ؟"
فقاؿ " :ما
َ
قلت لو " :صنع ِّب ذلك الطائر" ،
ُ
العامية)
قاؿ " :أترؾ الطيور واذىب إذل أىلك َ
فأنت روح وال ٯتكنك أف تقبض عليها" (وكاف الكبلـ ما بيننا باللهجة ّ

ا١تادي .
كنت أتكلّم وأنا ّف حسمي ّ
كما ُ
فقلت لو " :وما معٌت روح ؟" ،
ُ

فظننت أنّو يقوؿ إ ّف الطَت أماتك
قاؿ " :أنت ميّت ال تتم ّكن من أ ْف تقبض على الطيور"  ،فلم أفهم معٌت قولو
ُ
بضربتو ،
إرل رجلَ ّي ؟"
فقلت ّ :
ُ
"إشل دل أمت من ضربة الطَت ولكنّو قصمٍت نصفُت كما ترى  ،فهل ٯتكنك أف ترجع ّ
9
ِِ
الريح ِّف م َك ٍ
اف
ذـ ا١تشركُت{ َوَمن يُ ْش ِرْؾ بِاللَّ ِو فَ َكأََّ٪تَا َخَّر ِم َن َّ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة اٟتج ّف ّ
الس َماء فَػتَ ْخطَُفوُ الطَّْيػُر أ َْو تَػ ْه ِوي بو ّْ ُ َ
َس ِح ٍيق }  ،فهذا ىو خطف الطَت .
10
وؼ َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌف ُّ٥تَلَّ ُدو َف إِ َذا َرأَيْػتَػ ُه ْم َح ِسْبتَػ ُه ْم لُْؤلًُؤا َّمنثُ ًورا }  ،فاللؤلؤ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة اإلنساف ّف وصف الولداف { َويَطُ ُ
كأّنا زالؿ
ض َّمكْنُو ٌف } يعٍت ّ
يكوف ش ّفافاً قبل خروجو من َ
الصدفة  .وقاؿ تعاذل ّف وصف اٟتور ّف سورة الصافّات { َكأَنػ َُّه َّن بػَْي ٌ
البيض ّف نقاوتو وش ّفافيتو  .وّف سورة الواقعة وص َفهن باللؤلؤ فقاؿ تعاذل { وح ِ
ُت َ .كأَمثَ ِاؿ اللُّ ْؤلُ ِؤ الْمكْنُ ِ
وف }  ،يعٍت كاللؤلؤ
ور ع ٌ
ْ
ّ
َُ ٌ
َ ّ
َ
الصدفة .
قبل خروجو من َ

أنت إلَيها" ،
إليك ولكن ٯتكنك أ ْف
قاؿ " :إ ّّنا ال تأيت َ
تذىب َ
َ

فقلت " :كيف أذىب إليها وليس رل أرجل أمشي ِّٔا ؟"
ُ

أشل دل أفهم مقصده أخذ
فلما رأى ّ
قاؿ " :انطلق بدوف أرجل"  ،قلت " :وكيف يسَت اإلنساف بدوف أرجل؟ " ّ ،

بيدي وقادشل إذل حيث كانت رجبلي فأوقفٍت عليهما وساوا٫تا مع جسمي األثَتي فالتصقتا بو ّف اٟتاؿ فكانت
وعدت صحيحاً ،
كالشمع إذا ألصقتَو بقطعة أخرى
ُ
ِ
مؤخري
تضمدشل ّٔا أو دواء تر ّشو على جرحي لئبلّ ينفصل ّ
فعجبت من ذلك ُ
ُ
وقلت لو " :ىل لديك قطعة قماش ّ

مرة أخرى ؟"
عن جسمي ّ

فقاؿ " :ال حاجة إذل ذلك ".
أنت عرياف  ،مالك من ثوب تلبسو أو لباس تسًت بو عورتك ؟ "
ت لو ١" :تاذا َ
ُّ سألتو عن حالو فقل ُ
قاؿ " :إ ّّنم دل يعطوشل" ،
فقلت " :إش ًِت من السوؽ" ،
فقاؿ " :ليس ىنا بيع وال شراء"

11

فلم أفهم معٌت كبلمو .
ُّ تركٍت وانصرؼ بعد أف أوصاشل أف أترؾ الطيور وأرجع إذل أىلي  ،وأنا أنظر إذل ظهره وجسمو العرياف يلمع كالبلّور
وقلت ّف نفسي " :ىل ىذا الرجل فقَت ال ٯتلك
أو كمعدف طُلي بالفسفور فصار يعطي شعاعاً ،
فعجبت من حالو ُ
ُ
لكن آّانُت ال يرشدوف الناس إذل
ثوباً ؟ كبلّ فإ ّف الفقراء يسًتوف عوراهتم ولو ٓترقة من القماش  ،أو لعلّو ٣تنوف ؛ و ّ
إصبلح ِ
ط أذى ".
حا٢تم بل يؤذوّنم  ،وقد أرشدشل ىذا الرجل وأسعفٍت ودل َأر منو ق ّ

أتأمل فيها  :فإذا أنا ال أستنشق ا٢تواء كما كنت ّف السابق  ،بل رئتاي ساكنتاف
ُّ
ُ
صرفت نظري إذل نفسي ّ
12
استنشقت مقداراً من ا٢تواء لبلختبار فلَ ّما دخل ا٢تواء جوّف
فعجبت لِما أنا فيو  ،و
ىادئتاف ال شهيق وال زفَت
ُ
ُ
أحسست بثقل ّف جوّف أزعجٍت فن َفثتُو من جوّف حاالً واسًتحت منو .
ُ
11
ِِ
اعةٌ }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة إبراىيم { ّْمن قَػْب ِل
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة البقرة { ّْمن قَػْب ِل أَف يَأِْيتَ يػَ ْوٌـ الَّ بػَْي ٌع فيو َوالَ ُخلَّةٌ َوالَ َش َف َ
أَف يَأِْيتَ يػَ ْوٌـ الَّ بػَْي ٌع فِ ِيو َوالَ ِخبلَ ٌؿ }

أردت أف أغمضهما ٯتكنٍت ذلك ،
لكٍت إذا ُ
ُّ ُ
عيٍت وإذا ٫تا ال يرت ّد إليهما طرفهما كما كنت سابقاً و ّ
فطنت إذل َّ
بل عيناي شاخصتاف إذل األماـ. 13
وإذا ُ
أردت أ ْف أدير ببصري ٯتيناً ومشاالً فبل أ٘ت ّكن ْ
وعدت أطَت على ارتفاع مًتين
لت
ُ
وبعد ىذه اٟتوادث أزعجٍت الدخاف ا١تتصاعد من ا١تطاعم وبائعي الكباب  ،فنز ُ
الظل ّ ،أما
حىت
دخلت جامع العباس ُ
فدرت حولو نصف دائرة  ،أي ُ
ُ
أو أكثر من ذلك ّ
كنت أطَت ّف اٞتهة اليت فيها ّ
اٞتهة اليت تقع عليها أشعة الشمس فلم أ٘ت ّكن أ ْف أذىب إليها أل ّف شعاع الشمس يغلب على بصري فبل أرى طريقي
بل أكوف كاألعمى ال أرى شيئاً .

ذىبت وأنا طائر والناس ٖتيت ما بُت ٍ
اٞتن
وىكذا ُ
ماش وقاعد وبُت راك ٍع وساجد ال يراشل أح ٌد منهم سوى األرواح و ّ
ِ
مرًة أخرى  ،وكنت أرتاح إذا صار
،و ُ
كل طائ ٍر يتّجو ٨توي فأزوؿ عنو لئبلّ ّ
ٯتزؽ أحشائي بصدمتو ّ
كنت حينها إٔتنّب ّ
ٍ
الظل  ،وكنت أرى من بعيد ويكوف بصري قوياًّ 14أما إذا صار طريقي ّف الشمس
طريقي ّف مكاف مظلم أو ّف ّ
فأكوف ىناؾ كاألعمى ال أرى شيئاً سوى ٍ
غشاء أبيض يكوف على بصري 15وإذا صار طريقي ّف ٍ
مكاف كثَت الضياء
مٍت  ،وكانت الشمس تزعجٍت كثَتاً  ،ولَ ّما كاف صحن العباس مكشوفاً
فكنت ىناؾ ال أرى إالّ الشيء القريب ّ
أشعتها وآذتٍت حرارُهتا والطيور ٗتاطفتٍت عن ٯتيٍت وعن مشارل وأنا أحاذر منها ،
والشمس تشرؽ عليو فقد أزعجتٍت ّ
ِ
ا١تادي دل
كت الصحن و
أيت والديت جالسة ّف مكاّنا وجسمي ّ
جئت منو فر ُ
رجعت إذل الدار من الطريق الذي ُ
ُ
فًت ُ
يزؿ ّف حجرىا وىي تبكي وتقوؿ " :مات ابٍت" فتخاطبها عميت وتقوؿ َ٢تا " :ال تبكي ؛ لقد ِ
أغم َي عليو وليس
ْ
ّ
ِٔتيّت" فتجاؤّا والديت وتقوؿ َ٢تا " :لقد مضى عليو ساعة من الزمن ودل يفق من إغمائو وقد رششنا على وجهو ا١تاء
عميت وتقوؿ َ٢تا " :إ١تسي رجليو فإ ّّنما ساخنتاف فلو
فلم ينتبو ولذعناه بالعطّابة فلم ينتبو وإذاً ىو ميّت  ".فتجاؤّا ّ
َ
عميت ووالديت .
كاف ميتاً لربد جسمو" وىكذا كانت احملاورة بُت ّ
 12قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة إبراىيم ّف وصغ النفوس{ الَ يػَْرتَ ُّد إِلَْي ِه ْم طَْرفُػ ُه ْم َوأَفْئِ َدتُػ ُه ْم َى َواء } يعٍت أفئدهتم فارغة من الدـ ورئاهتم
حساف :
فارغة من ا٢تواء ّ ،
ألّنم نفوس أثَتية  ،والشاىد على ذلك قوؿ ّ
أال أبػل ْغ أبػا سػفيا َف عن ػ ػّي
ػج ّو ٌ
ف َ
ػأنت ُم َ
ؼ ٌ
٩تب ىػ ػواءُ
 13قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة إبراىيم متوعداً الكافرين والظا١تُت { إَِّ٪تَا يػؤ ّْخرىم لِيػوٍـ تَ ْشخص فِ ِيو األَبصار  .مه ِطعُِت م ْقنِعِي رء ِ
وس ِه ْم الَ
ّ
ْ َ ُ ُْ َ ُ
َ ُ
َُ ُ ُ ْ َ ْ
ُُ
يػرتَ ُّد إِلَي ِهم طَرفُػهم وأَفْئِدتػُهم ىواء } يعٍت يؤخرىم ليوـ ِ
٦تاهتم الذي تشخص فيو أبصارىم  ،أي تثبت .
ّ
َْ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ
14
ِ
قوي البصر .
نك ِغطَ َ
نت ِّف َغ ْفلَ ٍة ّْم ْن َى َذا فَ َك َش ْفنَا عَ َ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة ؽ { لََق ْد ُك َ
اءؾ فَػبَ َ
صُرَؾ الْيَػ ْوَـ َحدي ٌد }  ،أي ّ
15
ألّنا ترىق النفوس .
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة اإلنساف ّف أىل اٞتنّة { َال يػََرْو َف فِ َيها َمشْ ًسا َوَال َزْم َه ِر ًيرا }  ،أبعدىم اهلل عن الشمس ّ

وقلت للفتاة اليت أعطتٍت ثوباً :
خفت من ذلك ا١تشهد ومن تلك احملاورة ُ
عمٍت ُ
فلما ُ
ٝتعت بكاء والديت و٤تاورهتا مع ّ
ّ
حي
"ما باؿ والديت تبكي وتندب وتقوؿ مات إبٍت؟ " فقالت " :ألست ميّتاً ؟ " فأجبتها بعصبيّة وح ّدة " :كبلّ أنا ّّ

قلت " :أين جسمي؟ " قالت :
دل ُأم ْ
ت ولن أرضى با١توت وال أريد أف أموت " قالت " :إذاً ستعود إذل جسمك" ُ
"أال تراه ّف حجر ّأمك وىي تبكي عليو ؟ "

ٍ
ٍ
خفت من
عرفت أ ّف ذاؾ ىو جسمي وإّ٪تا أنا روح كما قاؿ رل ذاؾ الرجل العرياف الذي أسعفٍت ؛ حينئذ ُ
فحينئذ ُ

فقلت قي نفسي " :سأعود إذل جسمي وأرى ىل يستوي جالساً ْأـ يبقى على حالتو  :فإ ْف
ا١توت ومن انتهاء أجلي ُ
ِ
سألت
حي  ،وإ ْف بق َي على حالتو فهو ميّت وقوؿ ّأمي ىو الصحيح " ُ ُّ ،
جلس فقوؿ ّ
عميت ىو الصحيح وأنا ّ
ٍ
قلت " :وكيف ٯتكنٍت
أي مكاف أدخل ؟ " قالت " :أدخل من منخر أنقو " ُ ،
الفتاة " :كيف أعود إذل جسمي ومن ّ

ثقب صغَت؟ "  ،قالت " :كما أمكنك ا٠تروج من شقوؽ الباب كذلك ٯتكنك الدخوؿ من ثقب األنف"
ىذا وىو ٌ
.

ِ
قلت :
كنت عازماً على العودة فانزع الثوب وناولٍت إيّاه " ُ ،
فلما رأت أشل عازـ على العودة ٞتسمي قالت " :إذا َ
ّ
قلت " :إ ّف الثوب يسًتشل فكيف أنزعو وأبقى عرياناً ؟ "
عازـ على العودة إذل جسمك" ُ ،
"١تاذا؟ "  ،قالت " :ألنّك ٌ
أصرت على أخذه
 ،قالت " :سيسًتؾ جسمك إ ْف َ
علي و ّ
عدت إليو  ،فلم أوافق على انتزاع ثوِّب ولكن!ىا أٟتّت ّ
فنزعتو وأعطيتها إيّاه .
وفتحت
فانتبهت من إغمائي
دخلت جسمي من منخر األنف ولبستو كما ألبس الثوب ،ومتّ ذلك ٔتجرد إراديت ،
ُّ
ُ
ُ
ُ
أيت رأسي ّف حجر ّأمي وقد عصبوه بعصابة
عيٍت وقد انتهت رحلة ا١توت ىذه
وعدت إذل اٟتياة ّ
ُ
ا١تادية ثانيةً  ،فر ُ
ّ
ٍ
ت
شعرت باألدل ّف رأسي ،
سوداء فحينئذ
قصيت على والديت وما شاىدنُو ّف رحليت القصَتة اليت استغرقَ ْ
ُ
ُ
فقصصت ّ
أسكت وال ٖت ّدثٍت ِّٔذا اٟتديث وال تعُ ْد إذل ذلك مرًة
فتشاءمت من ذلك وقالت " :
ساعة واحدة من الزمن ،
ْ
ْ
ِ
عدت إذل مثل ىذه الرحلة فإنّك ٘توت ".
فقلت " :ودلَ يا ّأماه ؟ إ ّّنا رحلة ٚتيلة"  ،فقالت " :إ ْف َ
أخرى" ُ ،
عمك علي؟ "  ،وٝتحت رل
تعجبَ ْ
ولَ ّما ُ
ت وقالت بلهفة " :ر َ
عمي علي الذي رأيتُو ّف سردابنا ّ
أيت ّ
ذكرت َ٢تا عن ّ
عم اٝتو علي
عمي علي؟ "  ،فقالت " :كاف لك ّّ
أيت ّف عا َدل األرواح ُ ،
أقص عليها ما ر ُ
أف ّ
فقلت َ٢تا َ :
"وم ْن ىو ّ
قصت عليو اٟتادثة فجاء والدي
يتزوج وكاف موتو قبل ٣تيئك إذل الدنيا"  .ولَ ّما جاء والدي من السوؽ ّ
مات شاباً دل ّ

ألشل
قلت ّ
أيت فص ّدقٍت ٔتا ُ
عمي وأين رأيتو وما ىي صفاتو فح ّدثتو ٔتا ر ُ
يسألٍت ويتأ ّكد من ّ
صحة ذلك ويسألٍت عن ّ
عمي ودل أكن قد رأيتو من قبل ودل أكن أعلم بو وال ٔتوتو .
أعطَ ُ
يت أوصاؼ ّ

فبقيت مريضاً بضعة أيّاـ على أثر تلك اٟتادثة ُّ شفيت وأٛتد اهلل الذي شافاشل وعلى بعض أياتو أطلعٍت وأراشل ،
ُ
ِ
ولكن مع األسف فقد أنكر ىذه اٟتادثة بعض الناس وص ّدؽ ّٔا آخروف  ،وسيص ّدؽ من ك ّذب إذا رأى بنفسو ما
رأيت  ،وذلك حُت موتو وانتقالو إذل عادل النفوس ويندـ حيث ال ينفع الندـ .
وإليك بعض ما دار بيٍت وبُت والديت من استفسار بعد انتباىيت :
الصيب الذي كاف ّف
"أماه ر ُ
ُ
قلت ّ :
أيت بنت ّ
عمي الكربى أشعلت النار ّف صوفة ُّ أٜتدهتا ووضعتها على رأس ّ
ِ
عميت ُبعصابة سوداء وش ّدت ّٔا رأسو  ،فلماذا فعلتا ذلك ؟ "
حجرؾ  ُّ ،جاءت ّ
ِ
ِ
كنت ّف حجري ".
أنت الذي َ
تضمد اٞترح الذي ّف رأسك  ،و َ
قالت " :كاف ذلك ل ّ

قلت " :كبلّ دل أكن أنا ّف ِحجرؾ بل كاف صيب ال أعرفو وقد وضعت بنت عمي الصوؼ على ر ِ
أسو وليس على
ُ
ََ
ْ
ّ
ّ

رأسي إذ أنا سادل ال أشكو وجعاً ّف رأسي وال جرحاً أصابٍت ".
قالت " :إذاً أين كنت ٍ
حينئذ ؟"
َ

وسكت برىة ُّ اعًتاشل سؤ ٌاؿ آخر .
كن ّف السرداب أرى ما تضعن وأٝتع ما تتكلّمن ".
قلت :
ُّ
ُ
ُ
"كنت واقفاً قربَ ّ
قلت " :أماه أنا كنت أكلّ ِ
مك فبل تسمعُت  ،لِماذا ؟ "
ُ
ُ ّ
كنت تكلّمٍت ؟ "
قالت " :مىت َ
ِ
الصيب ا١تيّت ّف حجرؾ ".
ُ
قلت " :حُت كنت تبكُت و ّ
سكت برىة ُّ اعًتاشل سؤ ٌاؿ آخر .
لك صوتاً "  .و ُّ
قالت " :دل أكن أٝتع َ
"أماه لِماذا دل أ٘ت ّكن من فتح باب الدار وقد تقطّعت أصابعي ودل تُفتَح ؟"
ُ
قلت ّ :
أصابعك سا١تة دل تتقطّع ".
قالت " :ىا ىي
َ
ِ
صقت بك ّفي وعادت كما كانت ".
ُ
قلت " :لقد أرشدتٍت الفتاة اليت أعادهتا فوضعتُها ّف أماكنها فالتَ َ
قالت " :لعلّها رؤيا رأيتَها ".
قلت " :كبلّ دل تكن رؤيا ولكن حادثة واقعيّة ".
ُ

يهمك! أصابعك سا١تة اآلف ".
قالت " :ال ّ
"أماه أنا ٯتكنٍت أف أطَت ١ ،تاذا ؟ "
ُّ
وسكت برىة ُّ اعًتاشل سؤ ٌاؿ آخر ُ .
قلت ّ :
قالت " :كيف تطَت ومىت كاف ذلك ؟ "
وشاىدت أشياء كثَتة ".
ورحت إذل صحن العبّاس
قلت " :لقد طرت
ُ
ُ
ُ
"كنت روحاً ولذلك أمكنك أف تطَت ".
قالت :
َ
أنت روح  ،فما معٌت روح ؟ "
قلت " :حقاً ّأماه لقد قاؿ رل ذلك الرجل الذي أسعفٍت َ
ُ
قالت " :دل تفهم اليوـ معٌت الروح ولكن لَ ّما تكرب تفهم ذلك ".

"

ِ
بقوتو ؟
ُ
قلت ّ :
"أماه لماذا دل أ٘ت ّكن من أف أقبض على الطَت وأسيطر عليو بل كاف ٮترج من بُت أصابعي ويقطّعها ّ
كنت روحاً ولذلك دل تتم ّكن من إخضاعو ".
قالت " :ألنّك َ
أيت رجبلً عرياناً دل يلبس شيئاً من الثياب على جسمو  ،لِماذا ؟ "
"أماه لقد ر ُ
ُ
قلت ّ :
قالت " :لعلّو ٣تنوف ".
قلت " :كبلّ دل بكن ٣تنوناً ألنّو أرشدشل وأسعفٍت ".
ُ
قالت " :لعلّو فقَت ال ٯتلك ثوباً ".
٦تزقة أو مرقّعة  ،ودل َأر فقَتاً عرياناً مثل
قلت " :لقد ر ُ
ُ
أيت كثَتاً من الفقراء وىم يرتدوف بعض ا١تبلبس ولو كانت ّ

ىذا ".

عمك علي تعاؿ سلّْم عليو ،
قلت " :لقد ر ُ
ُّ ُ
أيت رجبلً واقفاً ّف السرداب فقالت الفتاة اليت أعطتٍت ثوباً :ىذا ّ
عمي ؟ "
فمن ىو ّ
يتزوج وكاف موتو قبل ٣تيئك إذل الدنيا  ،فما ىي أوصافو ؟ " ولَ ّما
لك ّّ
قالت " :كاف َ
عم اٝتو علي مات شاباً دل ّ
أعطيتها أوصافو ص ّدقَتٍت .

تتصورىا فتظنّها رؤيا فتسكت
وىكذا جرت بيننا ٤تاورات فكانت تفهم بعض ما أقوؿ وٕتيبٍت عليو  ،وبعضها ال ّ
عنها أو ٕتيب ّتواب غَت مقنع .

سؤال  :3كيف ال ٯتوت اإلنساف إذا خرجت النفس من جسمو ؟
ا١تستمرة ّف جسمو وذلك كاٞتهاز
مادة حيّة تقوـ ْتياتو وتعمل على اٟتركات
جواب  :قلنا فيما سبق أ ّف اٞتسم فيو ّ
ّ
التن ّفسي والدورة الدمويّة واٞتهاز ا٢تضمي وغَت ذلك ِ٦تّا ىو واجب اٞتسم  ،وال ٯتوت اإلنساف ٓتروج النفس من
اٞتسم فقط بل ٯتوت بتأكسد السائل اٟتيوي ّأوالً ُّ ٓتروج النفس .

اإلغماء
إ ّف اإلغماء كالنوـ اإلنفصارل وال فرؽ بينهما أل ّف النفس تنفصل من اٞتسم عند اإلغماء أيضاً  ،ويكوف سبب
حر شديد أو غَت ذلك ِ٦تّا تتأدل منو النفس
ضرب ضربة قوية أو يقع من ٤تل مرتفع أو يصيبو ّّ
اإلغماء أ ّف اإلنساف يُ َ
ٍ
وسكنت روعتها رجعت إذل
فحينئذ ٗترج من اٞتسم وتذىب إذل حيث شاءت  ُّ ،إذا زاؿ ا٠توؼ عنها
تألّماً مؤثّراً
ْ
اٞتسم فينتبو اإلنساف ٍ
حينئذ من إغمائو .

إغماء في المستشفى
عدت مريضاً
ح ّدثٍت عبد آّيد رشيد إماـ وخطيب جامع عثماف أفندي الواقع قرب سوؽ السراي ببغداد  ،قاؿ ُ :
يوماً من األياـ ّف ا١تستشفى اٞتمهوري ببغداد [بنيت ٔتكانو مستشفى مدينة الطب حالياً]  ،وكاف ا١تريض قد دىستو

سيارة فأصابت رأسو فانفطرت ٚتجمة رأسو  ،فبقي نائماً ّف ا١تستشفى أكثر من شهر  :فكاف يغمى عليو تارًة
ويصحو تارًة أخرى  ،وقد استيأس األطباء من شفائو.

و١تا جلست عنده كاف مغمى عليو وكاف أبوه جالساً عنده  ،وعندما أفاؽ ا١تريض من إغمائو سألتو عن أحوالو
فأجابٍت  ،وصدفةً دخل صالة ا١ترضى بائع الصحف وآّبلّت فقاؿ لو أبوه " :ىل أشًتي لك ٣تلة تطالع فيها وتلهو

عن ا١ترض ؟" قاؿ ا١تريض  " :لقد طالعت ىذه آّبلت كلّها قبل ثبلثة أياـ أنا وفبلف وفبلف (وع ّدد أٝتاء بعض
كل يوـ إذل بائعي الصحف ونطالع ما فيها من أخبار وحوادث  ،وسأنبئك ٔتا ّف ىذه
أقاربو األموات) وكنا نذىب ّ
آّبلّت من حوادث وأخبار  ،ففي ىذه آّلة ّف الصحيفة ا٠تامسة كذا وكذا من أخبار  ،وّف الصحيفة السابعة
القصة الفبلنية  ،وّف الصحيفة التاسعة اٟتادثة كذا " .
ّ

وىكذا أخذ ا١تريض يسرد علينا ما ّف تلك آّبلّت من حوادث وأخبار  ،فاشًتى أبوه إحدى تلك آّبلّت لَتى
٣ترد ىذياف ولغو  ،فلما فتح تلك الصفحات اليت أنبأ عنها
كبلـ ابنو ا١تريض ىل ىو صحيح كما أخرب عنها أـ ىو ّ
فتعجبنا من ذلك  .وبعد أياـ مات ا١تريض وانتقل إذل عادل األرواح ليلتقي
ا١تريض فإذا ىي كما أخرب عنها ا١تريض ّ ،
بأىلو وأقاربو كما التقى ّٔم من قبل.

وىذه القصة إف دلّت على شيء فإّ٪تا تؤّكد أ ّف ا١توت ىو انتقاؿ من دار إذل دار  ،وأ ّف اإلنساف ال يعدـ من الوجود
حي إذل األبد .
بل ىو ّ

الرؤيا
إ ّف الرؤيا اليت يراىا اإلنساف ّف منامو تكوف على قسمُت :
فكل شيء يراه
األوذل – ىي الرؤيا الفكرية ّ
وتسمى (أضغاث) وىي نإتة من األفكار واألماشل وا٠توؼ وغَت ذلك ّ ،
اإلنساف ّف اليقظة ويبقى يف ّكر بو يراه ليبلً ّف ا١تناـ ،

فتسمى (الرؤيا الروحانية) وىي نإتة عن ا١تخلوقات الروحانية  ،فإ ّف الروحانيُت يأتوف لئلنساف وىو نائم
و ّأما الثانية – ّ

فَتونو ما أرادوا  ،أل ّف أسهل طريقة لبلتصاؿ بُت ا١تخلوقات الروحانية وبُت اإلنساف ىي الرؤيا  ،وذلك أل ّف اإلنساف
ٍ
فحينئذ ٯتكنو
إذا ناـ وكاف نومو اتصالياً فيكوف قريباً من الروحانيُت  ،وإذا كاف نومو انفصالياً فيكوف روحانياً مثلهم ،
أف يرى ا١تخلوقات الروحانية ويكلّمها ويسمع منها اٞتواب .

تتصرؼ ّف الرؤيا بالنفوس فًتيها أشياء ال ٯتكنها أف تعملها ّف اليقظة وعادات دل
وا١تخلوقات الروحانية ٯتكنها أف ّ
تتعود عليها ّف االنتباه  ،مثبلً أ ّف رجبلً جباناً ّف اليقظة فَتى ّف نومو بيده سيفاً وىو ٭تارب ويقاتل بُت األعداء وال
ّ

يرىب أحداً  ،أو يكوف ّف اليقظة شجاعاً فَتى ّف نومو أنو جباف قد أخذوه أسَتاً وال ٯتكنو أف يتخلّص من أعدائو ،
حىت أنو ال
غٍت ّ
أو يرى ّف ا١تناـ أنو صار فقَتاً وىو يسأؿ من الناس وال أحد يعطيو شيئاً ولكنو ّف اليقظة ّ
أِّب النفس ّ
يقبل ىدية من أحد  ،أو يرى ّف منامو أنو يشرب ا٠تمر ويزشل ويسرؽ ولكنو ّف اليقظة رجل صاحل ال ٬تًتئ على
تعود عليو اإلنساف ّف اليقظة إالّ من الروحانيُت وتسلّطهم على نفس
احملرمات  ،وما ىذه الرؤيا اليت ىي بعكس ما ّ
ّ
اإلنساف بالرؤيا .
والرؤيا الروحانية تنقسم إذل قسمُت :
الشريرة واٞتن والشياطُت .
األوذل  :ىي الرؤيا الكاذبة وىي ما كانت من النفوس ّ
ّأما الثانية وىي الرؤيا الصادقة فهي ما كانت من النفوس الصاٟتة وا١تبلئكة .
وكثَت من الناس يرى أحد أقربائو األموات فيخربه بأشياء ال يعلمها فتكوف كما أخربه ِّٔا  ،وإليك نادرة نذكرىا
ٔتقاـ شاىد نقبلً عن كتاب األرواح للشيخ طنطاوي قاؿ:
"نشرت إحدى آّبلّت العلمية " :ومن ذلك ما رواه الدكتور (دي سرمُت) أنو رأى ذات ليلة أ ّف ولده الذي كاف
حىت انزعج الدكتور فنهض من نومو مذعوراً وذىب إذل
٭تبّو وقع ّف نار ملتهبة واحًتؽ  ،وكانت الرؤيا واضحة جداً ّ
ٍ
حىت أنو أخذ يراقب ولده كمن
حيث كاف ولده مستغرقاً ّف سبات ىٍتء  ،وّف اليوـ التارل بقي تأثَت الرؤيا عالقاً بو ّ
لكن الولد أصيب ّف اليوـ
٭تاوؿ أف ّ
بكل دقة فوجده صحيح البنية ال يشكو علّة  ،و ّ
يرد عنو ّ
الشر ُّ يفحص جسمو ّ
وتوّف بعد بضعة أياـ .
الذي بعده بالتهاب الرئة اٟتاد ّ

ومن ىذا القبيل ما وقع المرأة عجوز من أىارل مدينة فيبلدلفيا بأمريكا منذ سبع سنوات فإ ّّنا رأت إ ّف ابنها سقط
علمت أ ّف ما رأتو دل يكن حقيقياً بل ىي رؤيا ،
بُت عجبلت الًتامواي وقُتِل  ،فنهضت ا١ترأة من نومها مذعورة ولَ ّما
ْ
عادت فنامت ثانية ولكنّها رأت مرًة أخرى بأ ّف الًتامواي قد قتل ابنها وكانت الرؤيا جلية جداً ولَ ّما صار الصباح
ركبت ّف القطار وذىبت إذل نيويورؾ حيث كاف ابنها يسكن  ،وما كادت ٗترج من ٤تطة نيويورؾ وٕتتاز أحد الشوارع
حىت أبصرت ٚتهوراً من الناس ٣تتمعُت حوؿ ٍ
رجل ميّت قد دىسو الًتامواي وكاف ذلك الرجل ابنها وىو ا١تسًت وليم
ّ
كوبر من كبار أغنياء األمريكيُّت وقد شهد الكثَتوف بصحة ما َروتو أمو إذ أطلَعت الكثَتين على رؤياىا قبل أف
تسافر من فيبلدلفيا إذل نيويورؾ  ،ومن ٚتلة الذين شهدوا بذلك العبلّمة "كاميل فبلمريوف" .

ويروى عن أدوين ريد العادل الطبيعي الشهَت أنو رأى ذات ليلة ّف منامو أنو كاف سائراً ّف أحد الشوارع فأبصر
صليباً من الصلباف اليت يضعها ا١تسيحيّوف على قبورىم وينقشوف عليها تاريخ أمو ِاهتم ورأى على ذلك الصليب إٝتو

قص ىذا العادل رؤياه على ٚتهور من أصدقائو
منقوشاً كما يلي " :إدوين ريد ّ
توّف ّف  7نوفمرب سنة  ، "1911وقد ّ
توّف .
وىو يضحك  ،وّف  7نوفمرب سنة ّ 1911
ومن ىذا القبيل أ ّف ضابطاً أمريكياً يدعى الكابنت "مكجوف" قد عزـ ذات يومأف يذىب ىو وولداه إذل مسرح
"بركلُت" بنيويورؾ فطلب من إدارة ا١تسرح أف ٖتجز لو ثبلثة كراسي  ،وّف الليلة السابقة لذىابو إذل ا١تسرح رأى ّف
حىت أ ّف الرجل
الته َمت ا١تسرح فهلك فيها ثبلٙتائة نفس  ،وكانت الرؤيا جليّة جداً ّ
ا١تناـ أ ّف ناراً عظيمة قد شبّت و َ

ىب من نومو مذعوراً وفرائصو ترتعد  ،وّف صباح اليوـ التارل أخرب إدارة ا١تسرح بأنو قد عدؿ عن الذىاب ىو وولداه
ّ
التهمت ا١تسرح كلو وىلك بالنار ثبلٙتائة نفس بُت رجاؿ ونساء  .ىذا ما
 ،وّف تلك الليلة عينها شبّت نار ىائلة َ
جاء ّف آّلّة ".
و ّأما الذي شاىدتو أنا بعيٍت وٝتعتو بأذشل :
أ ّف امرأ ًة ّف كرببلء َ٢تا طفل رضيع عمره سنة واحدة فرأت ّف ا١تناـ أ ّف ابنها سقط من سطح الدار إذل أسفلِها
ِ
ت ما رأتو ّف ا١تناـ وأخ َذت ولدىا وصعدت بو إذل
ومات
،فانتبهت مرعوبة ولَ ّما أصبح الصباح وارتفع النهار نسيَ ْ
َ
السطح لتستدفئبحرارة الشمس أل ّف الوقت كاف شتاءً ودل يكن للسطح حاجز (دايِر)  ،فأخذ الطفل يلعب ويزحف
ِ
ِ
مٍت
٤تل خطر فقالت ّف نفسها إ ْف ر ُ
ّ
كضت خلفو ّفر ّ
حىت صار على حافّة السطح فلَ ّما التفتَت إليو ّأمو وإذا ىو ّف ّ
لكن الطفل دل يكًتث بدعائها بل أخذ يلعب ويضحك ويزحف إذل
وىوى إذل أسفل الدار ،فصارت تدعوه إليها و ّ
حىت سقط إذل أسفل الدار ومات من ساعتو .
األماـ ّ

العماؿ الذين يشتغلوف ّف تشييد ذلك
واٟتادث الثاشل ّ :ف سنة  1999أنشئ جسر ّف اٟتلّة وكاف من ٚتلة ّ
يسمى (جواد اٟتمد) فأصبح ذات يوـ مهموماً ودل يشتغل مع رفقائو فسألوه عن سبب تأخره عن العمل
اٞتسر رجل ّ
فقاؿ " :إ ّف رؤيا رأيتها أمس أزعجتٍت وأنا خائف من االشتغاؿ ّف ىذا اليوـ"  ،فقالوا لو " :وما الذي رأيت؟"  ،قاؿ
وإشل
هت مرعوباً ّ
حىت قطعها فانتبَ ُ
أيت كلباً التَػ َقم يدي اليمٌت وكلّما حاولت أف أخلّص يدي من فمو دل أ٘ت ّكن ّ
" :ر ُ

حىت
يلحوف عليو ّ
هتتم لذلك واشتغل معنا"  ،ودل يزالوا ّ
خائف من ىذه الرؤيا"  .فقالوا لو ":ىذه أضغاث أحبلـ فبل ّ
اشتغل معهم  .وكانت ىناؾ مطرقة كهربائية تضرب على العمد لتنز٢تا ّف األرض  ،فبينما كانت ا١تطرقة مرتفعة وضع
وخر مغشياً
(جواد اٟتمد) يده على العمود الذي ٖتت ا١تطرقة سهواً منو فنزلت ا١تطرقة على يده فطحنت عظامها ّ
عليو فحملوه إذل ا١تستشفى فأمر الطبيب بقطع يده فقطعوىا .
وكثَتاً ما رأينا مثل ىذا وٝتعنا ولكن نكتفي ٔتا ذكرناه .

ما هو الموت
ولكن ا١توت ىو انفصاؿ النفس عن اٞتسم أي انفصاؿ
ليس ا١توت الذي نعرفو ىو زواؿ اإلنساف من الوجود ّ ،

ا٢تيكل األثَتي عن ا٢تيكل ا١تادي  .وبعبارة أخرى أقوؿ إ ّف ا١توت والدة ثانية لئلنساف أي ىو والدة النفس من اٞتسم
 ،فالنفس مولود واٞتسم والد  ،فإذا ولدت النفس من اٞتسم فاٞتسم يفٌت بعد ذلك وبكوف تراباً ّ ،أما النفس فهي
باقية ال تفٌت وال تزوؿ وىي اإلنساف اٟتقيقي  ،وقد جاء ّف اٟتديث عن النيب (ع) أنو قاؿ " :ليس لئلنساف زواؿ ،
ا١تادية فقط  ،وقد قاؿ أبو العبلء
نقل وانتقاؿ من دا ٍر إذل دار  ، ".فاإلنساف إذاً ال ٯتوت وإ٪تا ا١توت لؤلجساـ ّ
بل ٌ
ا١تعري ّف ذلك :
ّ
ِ
ِ
أُم ػةٌ َ٭تسبػونػَهػم للنّفػ ِ
ػاد
ػت
فضلّ ْ
ػاس للبَػ َقػاء َ
ّ ْ َُ ُ ْ
ُخل َػق الػنَّ ُ
إلَػى دا ِر ِشػ ْقػوةٍ أو رشػ ِ
أعم ٍ
ِ ِ
ػاد
ػاؿ
َ ََ
إّ٪تػا يػُْنػ َقلُػو َف م ْػن َدار ْ َ
ِ
وقاؿ اهلل تعاذل ّف سورة البقرة { والَ تَػ ُقولُواْ لِمن يػ ْقتَل ِّف س ِ ِ
عز
بيل اللّو أ َْم َو ٌ
َحيَاء َولَكن الَّ تَ ْشعُ ُرو َف }  ،وقاؿ ّ
ات بَ ْل أ ْ
َْ ُ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
من قائل ّف سورة آؿ عمراف { َوالَ َْٖت َس َ َّ
ند َرّّْٔ ْم يػُْرَزقُو َف } فاإلنساف إذاً
َحيَاء ع َ
ين قُتلُواْ ِّف َسب ِيل اللّو أ َْم َواتًا بَ ْل أ ْ
َب الذ َ
ال ٯتوت وإّ٪تا ا١توت لؤلجساـ فقط  .وجاء ّف إ٧تيل مىت ّف اإلصحاح العاشر قاؿ ا١تسيح لتبلميذه " :وال ٗتافوا من
لكن النفس ال يقدروف أف يقتلوىا ".
الذين يقتلوف اٞتسد و ّ

سؤال  :4قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة ا١تلك { الَّ ِذي خلَق الْموت و ْ ِ
ور }
اٟتَيَا َة ليَْبػلَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َح َس ُن َع َم ًبل َوُى َو الْ َع ِز ُيز الْغَ ُف ُ
َ َ َْ َ َ
مادي فخلقو اهلل تعاذل أـ ىو عارض ؟
ت }  ،فهل ا١توت شيء ّ
 ،فما معٌت قولو تعاذل { َخلَ َق الْ َم ْو َ

َخَر ْجنَا ِمْنػ َها
اىا َوأ ْ
َحيَػْيػنَ َ
ض الْ َمْيتَةُ أ ْ
جواب  :ا١توت ىنا يريد بو اٞتماد  ،كقولو تعاذل ّف سورة ي س { َوآيَةٌ َّ٢تُ ُم ْاأل َْر ُ
َحبِّا فَ ِمْنوُ يَأْ ُكلُو َف }
ِ
اٟتَيَا َة } بعٍت خلق اٞتماد واٟتياة  ،ولذلك ق ّدـ كلمة "موت" على "اٟتياة" ألنّو
ت َو ْ
فقولو تعاذل{ الَّذي َخلَ َق الْ َم ْو َ
تعاذل خلق اٞتماد قبل اٟتياة ّ .أما خلقة اٟتياة فهو مفهوـ أل ّف منشأ اٟتياة من حجَتات حية نامية وإ ّف اهلل تعاذل

كل شيء .
خلق تلك اٟتجَتات وخلق ّ

ما هو سبب الموت
يكوف سبب موت اإلنساف على قسمُت :
ّأوالً  :عوارض الطبيعة  ،وذلك كالغرؽ واٟترؽ والقتل وسقوط جدار على اإلنساف وغَت ذلك  ،فيموت اإلنساف
ٍ
حينئذ أي تنفصل النفس عن اٞتسم فيصبح اٞتسم عاجزاً عن حفظ النفس وذلك لِما أصابو من خلل  ،وّف ىذه
َّ َّ
س
العوارض ال ٭تضر ملَك ا١توت لقبض النفوس  ،بل اهلل تعاذل يتوفّاىا  ،قاؿ تعاذل ّف سورةالزمر { اللوُ يػَتَػ َوَّف ْاألَن ُف َ
ِح ِ
ت ِّف َمنَ ِام َها }
ُت َم ْوهتَا َوالَِّيت َدلْ ٘تَُ ْ
َ

ّأما القسم الثاشل وىم الذين ٯترضوف ُّ ٯتوتوف أو ٯتوتوف ببل مرض  ،فهؤالء ٭تضر عندىم ملَك ا١توت فيخرج نفوسهم
من أجسامهم  ،فمثل ملَك ا١توت كمثل القابلة اليت ٗترج الطفل من بطن أمو كذلك ملَك ا١توت ٮترج النفوس من
األجساـ ،فإذا جاء ملَك ا١توت إذل ا١تستحضر أخذ يؤكسد السائل اٟتيوي الذي ّف جسم اإلنساف فتنفصل النفس
ٍ
حينئذ عن اٞتسد وال يبقى َ٢تا اتصاؿ  ،وذلك أل ّف السائل اٟتيوي ىو السبب ّف اتصاؿ النفوس باألجساـ .
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َخ ِر ُجواْ أَن ُف َس ُك ُم
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة األنعاـ { َولَ ْو تَػَرى إِذ الظَّال ُمو َف ِّف َغ َمَرات الْ َم ْوت َوالْ َمآلئ َكةُ بَاسطُواْ أَيْدي ِه ْم أ ْ
الْيػوـ ُْٕتزو َف ع َذاب ا ْ٢ت ِ
اٟتَ ّْق َوُكنتُ ْم َع ْن آيَاتِِو تَ ْستَكِْربُو َف }  ،فقولو تعاذل{ َولَ ْو تَػَرى }
وف ِٔتَا ُكنتُ ْم تَػ ُقولُو َف َعلَى اللّ ِو َغْيػَر ْ
َ ْ َ َْ َ َ ُ
٤تمد حاؿ الظا١تُت حُت ينزؿ ِّٔم ا١توت وىناؾ ا١تبلئكة باسطو أيديهم إذل ا١تستحضرين
معناه  :ولو ترى يا ّ
اب
يؤكسدوف السائل اٟتيوي الذي ّف أجسامهم يقولوف َ٢تم :أخرجوا أنفسكم من أجسامكم { الْيَػ ْوَـ ُْٕتَزْو َف َع َذ َ
ا ْ٢ت ِ
وف ...اخل } ،
ُ
وقاؿ تعاذل ّف سورة السجدة { قُل يػتػوفَّا ُكم َّملَك الْمو ِ
ت الَّ ِذي ُوّْك َل بِ ُك ْم َُُّ إِ َذل َربّْ ُك ْم تػُ ْر َجعُو َف }  ،وقاؿ تعاذل ّف
ُ َْ
ْ ََ َ
سورة األنعاـ{ ح َّ ِ
يقصروف ّف ح ّقو فإف كاف ٤تسناً
َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُ
ت تَػ َوفَّػْتوُ ُر ُسلُنَا َوُى ْم الَ يػُ َفّْرطُو َف } أي ال ّ
ىت إذَا َجاء أ َ
ََ
ٍ
اٞتن
عاملوه باإلحساف وإف كاف مسيئاً عاملوه بالًتؾ والنسياف  ،فإذا تركوه وانصرفوا عنو حينئذ تأيت إليو الشياطُت و ّ
الشريرة فيؤذونو ويسجنونو ويسخروف منو فَتيد أف يتخلّص منهم فبل يتم ّكن  ،فقولو تعاذل { َوُى ْم الَ
والنفوس ّ
ِ
ف ...اخل }
وس َ
يػُ َفّْرطُو َف } يعٍت  :ال يق ّ
صروف ّف ح ّقو  ،كقولو تعاذل ّف سورة يوسف { َومن قَػْب ُل َما فَػَّرطتُ ْم ِّف يُ ُ
حق يوسف .
قصرمت ّف ّ
وا١تعٌت  :ما ّ

ِ ٍِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الواقعة { فَػلَوَال إِ َذا بػلَغَ ِ
ب إِلَْي ِو ِمن ُك ْم َولَ ِكن َّال
ت ْ
اٟتُْل ُق َ
وـ َ .وأَنتُ ْم حينَئذ تَنظُُرو َف َ .وَْ٨ت ُن أَقْػَر ُ
َ
ْ
صرو َف  .فَػلَوَال إِف ُكنتُم َغيػر م ِدينُِت  .تَػرِجعونػَها إِف ُكنتُم ص ِادقُِت} فقولو تعاذل { إِذَا بػلَغَ ِ
ِ
وـ } يعٍت  :إذا
ت ْ
ْ َ َ
اٟتُْل ُق َ
ْ َْ َ َ ْ ُ َ
َ
ْ
تػُْب ُ
بلغت النفس إذل اٟتنجرة { َوأَنتُ ْم } أيها اٟتاضروف { ِحينَئِ ٍذ تَنظُُرو َف } إذل ا١تستحضر كيف يعاجل سكرات ا١توت {

وَْ٨تن أَقْػرب إِلَي ِو ِمن ُكم } يعٍت  :رسلنا أقرب إليو منكم وىم ا١تبلئكة الذين يقبضوف نفسو { ولَ ِكن َّال تػُب ِ
ص ُرو َف }
ْ
َ ُ َُ ْ
ْ
َ
ِ
ماديوف ،
لكوّنم أثَتيُت وأنتم ّ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
اؽ  .والْتَػف ِ
ٍ
اؽ .
الس ُ
اؽ بِ َّ
َّت َّ
وقاؿ تعاذل ّف سورة القيامة { َك َّبل إِذَا بػَلَغَ ْ
يل َم ْن َراؽ َ .وظَ َّن أَنَّوُ الْفَر ُ َ
ت التػََّراق َي َ .وق َ
ت التػََّراقِ َي } يعٍت  :إذا بلغت النفس إذل الًتقوة  ،وىي عظاـ
ك يػَ ْوَمئِ ٍذ الْ َم َس ُ
إِ َذل َربّْ َ
اؽ }  ،فقولو تعاذل { إِذَا بػَلَغَ ْ
الرقبة { وقِيل من ر ٍاؽ } يعٍت ٍ :
حينئذ يقاؿ ىل من ٍ
طبيب ر ٍاؽ يداويو ويشافيو ؟
َ َ َْ َ

َملَك الموت
لكل إنساف حضرتو الوفاة  ،فهما اللذاف يكتباف حسنات اإلنساف و٭تصياف عليو
إ ّف مبلئكة ا١توت ٫تا إثناف ّ
سيئاتو ؛ قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة األنعام { وىو الْ َق ِ
اىر فَػو َؽ ِعب ِادهِ ويػرِسل َعلَْي ُكم ح َفظَةً ح َّ ِ
َح َد ُك ُم
ىت إذَا َجاء أ َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ََُ
ُ
ُ
َ
ت تَػ َوفَّػْتوُ ُر ُسلُنَا َوُى ْم الَ يػُ َفّْرطُو َف }  ،فقولو تعاذل { تَػ َوفَّػْتوُ ُر ُسلُنَا } يعٍت اٟتفظة تتوفّاه وىم الذين أرسلهم من
الْ َم ْو ُ
ِ
يقصروف ّف حقو إف كاف ٤تسناً عاملوه
قولو { َويػُْرس ُل َعلَْي ُكم َح َفظَةً }  ،و ّأما قولو { الَ يػُ َفّْرطُو َف }يعٍت ال ّ
باإلحساف وإف كاف مسيئاً عاملوه بالًتؾ والنسياف  .وقاؿ تعاذل ّف سورة األعراؼ { َح َّىت إِذَا َجاءتْػ ُه ْم ُر ُسلُنَا
يػتَػوفػَّونػَهم قَالُواْ أَين ما ُكنتُم تَ ْدعو َف ِمن د ِ ِ
ضلُّواْ َعنَّا ...اخل }  ،فقولو تعاذل { َجاءتْػ ُه ْم ُر ُسلُنَا } يعٍت
وف اللّو قَالُواْ َ
ُ
َْ َ ْ ُ
َ َ ْ ُْ
رقيب وعتيد .
الذين أرسلهم لئلنساف ٭تفظوف عليو سيئاتو ويكتبوف حسناتو وىم ٌ

وقاؿ تعاذل ّف سورة السجدة { قُل يػتػوفَّا ُكم َّملَك الْمو ِ
ت الَّ ِذي ُوّْك َل بِ ُك ْم َُُّ إِ َذل َربّْ ُك ْم تػُ ْر َجعُو َف } ،فقولو تعاذل {
ُ َْ
ْ ََ َ
ُوّْك َل بِ ُك ْم } يعٍت وكيل عليكم يكتب أعمالكم و٭تفظ عليكم سيئاتكم  .وقاؿ تعاذل ّف سورة األنبياء { َال َْ٭ت ُزنػُ ُه ُم
ِ
ِ
وع ُدو َف }  ،فا١تبلئكة اليت تتل ّقاىم يوـ القيامة ىم
َّاى ُم الْ َم َبلئ َكةُ َى َذا يػَ ْوُم ُك ُم الَّذي ُكنتُ ْم تُ َ
الْ َفَزعُ ْاألَ ْكبَػ ُر َوتَػتَػلَق ُ

اٟتفظة و٫تاعتيد ورقيب .

ِ َّ ِ
استَػ َق ُاموا تَػتَػنَػَّزُؿ َعلَْي ِه ُم الْ َم َبلئِ َكةُ أََّال َٗتَافُوا َوَال َْٖتَزنُوا َوأَبْ ِش ُروا
ين قَالُوا َربػُّنَا اللَّوُ َُُّ ْ
وقاؿ تعاذل ّف سورة السجدة { إ َّف الذ َ
بِ ْ ِ
اٟتَيَ ِاة ُّ
الدنْػيَا َوِّف ْاآل ِخَرِة َولَ ُك ْم فِ َيها َما تَ ْشتَ ِهي أَن ُف ُس ُك ْم َولَ ُك ْم فِ َيها َما
وع ُدو َف ٨َْ .ت ُن أ َْولِيَا ُؤُك ْم ِّف ْ
اٞتَنَّة الَِّيت ُكنتُ ْم تُ َ
اٟتَيَ ِاة ُّ
نتوذل أموركم
تَدَّعُو َف }  ،فقولو تعاذل { َْ٨ت ُن أ َْولِيَا ُؤُك ْم ِّف ْ
الدنْػيَا َوِّف ْاآل ِخَرِة } يعٍت ا١تبلئكة تقوؿ ٢تم ٨تن كنا ّ
نتوذل أموركم ونرشدكم إذل ما
ّف اٟتياة الدنيا ونراقبكم  ،وّف اآلخرة أيضاً كنا معكم  ،أي ّف العادل األثَتي  ،فكنا ّ
ونبشركم بدخوؿ اٞتنة ونأخذكم
فيو صبلحكم و٨ترسكم من اٞتن والشياطُت  ،واليوـ أتينا نتل ّقاكم "وىو يوـ القيامة" ّ

إليها .

فعتيد ورقيب ٫تا مع اإلنساف ّف دار الدنيا يكتباف أعمالو  ،و٫تا اللذاف يقبضاف نفسو عند ا١توت  ،و٫تا اللذاف
ويبشرانو بدخوؿ
يؤنسانو بعد ا١توت ويتولّياف أموره "إف كاف الشخص من الصاٟتُت" و٫تا اللذاف يتل ّقيانو يوـ القيامة ّ
اءت ُك ُّل نػَ ْف ٍ
س َّم َع َها َسائِ ٌق َو َش ِهي ٌد }
اٞتنة ُّ يأخذانو إليها إف كاف من الصاٟتُت  .قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة ؽ { َو َج ْ

" ،فالسائق" ىو الذي يسوقها إذل اٞتنة أو إذل النار  ،و"الشهيد" ىو الذي يشهد عليها ٔتا عملت ّف دار الدنيا من
خَت أو شر  ،فالسائق والشهيد ٫تا عتيد ورقيب  .وقاؿ تعاذل أيضاً ّف نفس السورة { أَلْ ِقيا ِّف جهنَّم ُك َّل َكفَّا ٍر عنِ ٍ
يد
َ
ّ
َ ََ َ
ِ
} ،فا٠تطاب ّف قولو { أَلْقيَا } يعود إذل عتيد ورقيب.

ساعة الموت
إذا دنت لئلنساف ساعة وفاتو حضر عنده أقاربو األموات أي النفوس األثَتية  ،وجلسوا عنده يتح ّدثوف معو وىو

حىت ينزلوه ّف قربه ،
يراىم ويكلّمهم ويكلّمونو  ،فإذا مات وانفصلت نفسو عن جسمو جاؤوا معو مشيّعيُت نعشو ّ
حىت يوـ الدين  .وإليك نادرة نذكرىا ٔتقاـ شاىد فنقوؿ :
وىناؾ يتزاوروف ويتح ّدثوف داخلُت خارجُت قائمُت قاعدين ّ
مرضت امرأة ّف اٟتلّة وزاد ِّٔا ا١ترض يوماً بعد يوـ حىت دنت ساعة ِ
وفاهتا  ،وكانت ٛتاهتا معها ّف الدار فسمعت
ّ
ا١تستحضرة تتكلّم وكأ ّّنا تسلّم على شخص وٖتًتمو فسألَتها ٛتاهتا قائلةً " :مع من تتكلّمُت ؟" فأجابَتها ا١تستحضرة
نت ِ
ِ
ٛتاهتا دل تع ِ
بكبلمها
لكن َ
إرل وىا ٫تا جالساف حورل فاستًتي بإزارؾ لكي ال يراؾ أِّب"  ،و ّ
" :إ ّف أِّب و ّأمي جاءا ّ
تلبس إزارىا بل قالت ّف نفسها " :إ ّف أباىا و ّأمها ميتاف فكيف يأتياف إليها ؟"  ،وما زالت تلك ا١تستحضرة
ودل ْ
تتكلّم فكأ ّّنا تكلّم أمها وأباىا ُ تلتفت إذل ِ
ٛتاهتا وتقوؿ َ٢تا " :إلبسي إز ِ
لكن
ارؾ فإ ّف أِّب
ّ
ّ
جالس إذل جنيب"  ،و ّ
ٌ
ِ
نت ِ
ِ
ٛتاهتا دل تع ِ
بكبلمها  ُّ ،قالت ٟتماهتا " :إلبسي إزارؾ وافتحي باب الدار فقد جاء أخي حسُت" !
َ
ٛتاهتا دل تلتفت إذل ِ
قو٢تا بل قالت ّف نفسها " :إ ّف ىذه ا١تريضة هتذي من ش ّدة ا١ترض"  ،ودل ِ
ٯتض من الوقت
لكن َ
ْ
و ّ
إشل
"من بالباب  ،حسُت ؟"  ،أجاب " :نعم ّ
طرؽ  ،فأقبلت ٛتاهتا ٨تو الباب ونادت َ :
إالّ دقيقة وإذا بالباب يُ َ
ِ
أختك أعلَ َمتٍت
"من
أشل خلف الباب ؟"فقالت لو " :إ ّف َ
أعلمك ّ
حسُت"  ،ففتحت لو الباب ودخل  ،فقاؿ َ٢تا َ :

رحبت بو وقالت لو " :إ ّف أِّب و ّأمي كانا عندي الساعة و٫تا ٖت ّدثا معي  ُّ ،قاؿ رل أِّب :
بذلك"  ،ولَ ّما رأتو أختو ّ
ٍ
ِ
فحركها أخوىا فإذا ىي ميّتة .
"لقد جاء أخوؾ حسُت وإنّنا ذاىباف"  ُّ ،تكلّمت معو بضع كلمات أخرى وسكتت ّ
وكثَتٌ ِ٦تّن حضرهتم الوفاة نسمعهم يتكلّموف ذاكرين أٝتاء أقارّٔم وأىاليهم األموات فكأ ّّنم يتح ّدثوف معهم
وٮتربوننا عنهم قائلُت  :إ ّف ىذا زي ٌد وذاؾ عمرو وىذا أِّب وذاؾ أخي وتلك ّأمي إذل غَت ذلك  ،ونسمع كثَتاً ِ٦تّن

حضرهتم الوفاة يتكلّموف ٍ
يردوف اٞتواب بدوف أف يسأ َ٢تم أح ٌد منّا  ،أو أّنم يذكروف
بكبلـ غَت مناسب  ،مثبلً أ ّّنم ّ
ٍ
فلما نسمع ذلك من أحدىم نقوؿ إنّو يهجر أو يهذي ،
شخص من األموات ويكلّمونو فكأنّو
اسم
حاضر عندىم ّ ،
ٌ
ولكن ّف اٟتقيقة أنو دل ِ
يهذ بل يرى بعض نفوس أقاربو األموات فيتكلّم معهم ويكلّمونو  ،ولَ ّما دل نسمع السؤاؿ من
رد اٞتواب من الشخص ا١تستحضر قلنا أف يهذي .
النفوس بل نسمع ّ
سؤال  : 5كيف علمت تلك النفس بأ ّف ولده حسيناً قد أقبل يعود أختو ا١تستحضرة  ،فهل النفوس تعلم الغيب ؟"
ٝتعت قصة النقاش
جواب  :قلنا فيما سبق أ ّف النفوس تكوف قوية البصر وأ ّف بصرىا ينفذ ّف األجساـ ّ
ا١تادية  ،وقد َ
أخربت بذلك ا١ترأة ا١تستحضرة أل ّف
فأخربت بو ابنتها  ،أي
فيما مضى  ،فهذه النفس رأت ولدىا من خلف اٞتدار
ْ
ْ
النفوس ال ٭تجب بصرىا جدار .

سؤال  : 6أنت تقوؿ أننا ال نرى النفوس إالّ إذا متنا وأصبحنا نفوساً مثلها  ،فكيف رأت ىذه ا١تستحضرة ّأمها
وأباىا ؟
جواب  :إ ّف من حضرتو الوفاة يرى النفوس ويكلّمها  ،أل ّف السائل اٟتيوي الذي ّف جسمو أخذ ّف التأكسد فالنفس
تكوف حينذاؾ على وشك ا٠تروج .

األجسام بعد الموت
كل منهما بعد ا١توت  ،فنبتدئ
ذكرنا فيما سبق أ ّف ا١توت ىو انفصاؿ النفس عن اٞتسم  ،وىنا نذكر عن مصَت ٍّ
أوالً عن البحث ّف األجساـ فنقوؿ :
مادة عضوية ال حياة فيها فيكوف
إ ّف اٞتسم عند انفصاؿ النفس عنو وتأكسد السائل اٟتيوي كما تق ّدـ بيانو يبقى ّ
ٍ
للتفسخ والتع ّفن والتلف  ،فيبقى ببل ٝتع وال بصر وال فؤاد ،فهو كا٠تشبة ا١تم ّددة ال يشعر بأدل وال بل ّذة
حينئذ عرضة ّ
ِ
حىت يكوف تراباً بعد م ّدة من الزمن  ،واٞتسم ال يكوف عليو
يتفسخ ّ
وال يفهم وال يعي  ،فإذا ُدفن ّف القرب أخذ ّ
حساب وال عقاب وال نعيم  ،وإّ٪تا اٟتساب والعقاب والنعيم يكوف للنفس خاص ًة أل ّف النفس ىي اإلنساف اٟتقيقي ،
ص ُرَؾ الْيَػ ْوَـ َح ِدي ٌد }  ،فالغطاء
نك ِغطَ َ
وما اٞتسم إالّ غبلؼ للنفس  ،قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة ؽ { فَ َك َش ْفنَا َع َ
اءؾ فَػبَ َ
ىو اٞتسم كاف غطاءً للنفس فكشفو عنها با١توت .

اسب ا١تيّت ُّ ٗترج منو النفس ثانيةً  ،فهذه أقواؿ ال صحة َ٢تا ،
و ّأما من قاؿ إ ّف النفس ترجع إذل اٞتسم ّف القرب ُ
و٭ت َ
ِِ
ِ
ُت } ،
ُت  .إَِّال َم ْوتَػتَػنَا ْاأل َ
ُوذل َوَما َْ٨ت ُن ٔتَُع َّذبِ َ
وقد قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الصافّات عن لساف أىل اٞتنة { أَفَ َما َْ٨ت ُن ٔتَيّْت َ
ِ
ُوذل
ت إَِّال الْ َم ْوتَةَ ْاأل َ
فأخرب سبحانو بأ ّف ا١توتة واحدة ال موتتاف  .وقاؿ تعاذل ّف سورة الدخاف { َال يَ ُذوقُو َف ف َيها الْ َم ْو َ
اٞتَ ِحي ِم }.
اب ْ
َوَوقَ ُ
اى ْم َع َذ َ
َحيَػْيتَػنَا اثْػنَتَػ ْ ِ
سؤال : 7إذا كاف كما تقوؿ  ،إذاً فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة ا١تؤمن { قَالُوا ربػَّنَا أ ََمتػَّنَا اثْػنَتَػ ْ ِ
ُت
ُت َوأ ْ
َ
وج ّْمن َسبِ ٍيل } ؟
اعتَػَرفْػنَا بِ ُذنُوبِنَا فَػ َه ْل إِ َذل ُخ ُر ٍ
فَ ْ
جواب :يكوف ىذا القوؿ منهم ّف عادل الربزخ عادل النفوس وذلك حُت دخو٢تم ّف النار ّف الرباكُت قالوا { َربػَّنَا أ ََمتػَّنَا
ِ
اثْػنَتَػ ْ ِ
مرتُت  ،فا١توتة األوذل ىي النوـ ّف الدنيا  ،والثانية ىي ا١توتة اٟتقيقية  .والدليل على
ُت َوأ ْ
َحيَػْيتَػنَا اثْػنَتَػ ُْت }  ،أي ّ
ذلك قولو تعاذل ّف سورةالزمر { اللَّو يػتػو ََّّف ْاألَن ُفس ِح ِ
ضى َعلَْيػ َها
ت ِّف َمنَ ِام َها فَػيُ ْم ِس ُ
ك الَِّيت قَ َ
ُت َم ْوهتَا َوالَِّيت َدلْ ٘تَُ ْ
َ َ
ُ ََ َ
الْموت ويػرِسل ْاألُخرى إِ َذل أَج ٍل مس ِّمى إِ َّف ِّف َذلِك َآلي ٍ
ات لَّْق ْوٍـ يػَتَػ َف َّك ُرو َف }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورةالشعراء عن لساف
َ َ
َ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ
َ َُ
إبراىيم { َوالَّ ِذي ُٯتِيتٍُِت َُُّ
ُْ٭تيِ ِ
ُت } يعٍت ٯتيتٍت بالليل وىو النوـ و٭تييٍت بالنهار  ،وىو اليقظة من النوـ  .وقاؿ تعاذل ّف سورةاألنعاـ { َوُى َو الَّ ِذي
ِ
ِ
َّها ِر } .
اجَر ْحتُم بالنػ َ
يػَتَػ َوفَّا ُكم باللَّْي ِل َويػَ ْعلَ ُم َم َ
َحيَػْيتَػنَا اثْػنَتَػ ْ ِ
ُت }  ،فاٟتياة األوذل عاشها ّف بطن ّأمو خلقو من نطفة فصار حيّاً  ،واٟتياة الثانية
أما قولو تعاذل { َوأ ْ
عاشها ّف الدنيا بعد خروجو من بطن ّأمو  .وا١تعٌت  :رزقتنا و٨تن ّف بطوف ّأمهاتنا ورزقتنا ّف الدنيا بعد خروجنا من

تنسنا صغاراً وال كباراً و٨تن دل نشكر لك على نعمائك بل عبدنا غَتؾ  ،ولكن اآلف واجهنا اٟتقيقة
بطوف ّأمهاتنا فلم َ
وج ّْمن َسبِ ٍيل } ؟ أي فهل لنا من طريقة من الطرؽ ٩ترج ّٔا من النار بقبوؿ توبة أو
اعتَػَرفْػنَا بِ ُذنُوبِنَا فَػ َه ْل إِ َذل ُخ ُر ٍ
{ فَ ْ
ٍ
فنؤديها ُّ ٗترجنا بعد أدائها ؟ فيقاؿ ٢تم  :ال سبيل إذل
بشفاعة أحد من األنبياء أو بواجبات تفرضها علينا اآلف ّ
ذلك .

النفوس بعد الموت

قلنا فيما سبق أ ّف ا١توت كالوالدة  ،فكما ٮترج اٞتنُت من بطن أمو ويرى أنو انتزع جسماً كاف يغلّفو  ،كذلك النفس
تعودت ىذا اٞتسم وكاف يقيها من
عند ا١توت ترى ّأّنا انتزعت جسماً كاف يغلّفها وخرجت منو  .ولَ ّما كانت النفس ّ

ا١تؤثّرات ا٠تارجية وكاف ملجئاً َ٢تا أخذت تتبعو ّف بادئ األمر إذل حيث نقلوه  ،ولكنّها ّف ذلك الوقت تكوف متف ّكرة
متعجبة إ ْذ ترى ّأّنا صارت ّف عا ٍدل آخر  ،فبعد أف كاف اإلنساف ذا جس ٍم مادي ثقيل  ،أصبح أثَتياً خفيفاً  ،وكاف
ّ
ال يسمع إالّ القريب فصار يسمع البعيد والقريب  ،وكاف ال يرى ا١تخلوقات الروحانية فصار يرى الروحانية وا١تادية ،
قوي البصر  ،وكاف ٯتشي على األرض فصار ٯتكنو أف يطَت ّف الفضاء ببل جناح .
وكاف ضعيف النظر فصار ّ
فإذا رأى ذلك من نفسو أخذتو الدىشة  ُّ ،يزيد عجبو إذا رأى أىلو وأقاربو يبكوف عليو ويقولوف مات فبلف ،
علي وتقولوف مات فبلف أال ترونٍت واقفاً أمامكم ؟" ولكن ال
فيأيت إليهم ويقوؿ َ٢تم ّ :
"إشل دل أمت فم بالكم تبكوف ّ

يكرر عليهم الكبلـ
يسمعو أح ٌد منهم وال يراه أحد ألنو أصبح ٥تلوقاً أثَتياً واألثَتيات ال تراىا ا١تاديات  ،وال يزاؿ ّ
ٍ
ٍ
فحينئذ تأيت إليو
فحينئذ يًتكهم إذل ما شاؤوا أف يفعلوا ولِما أرادوا أف يتكلّموا ،
حىت يعلم ّأّنم ال يرونو وال يسمعونو
ّ
ويتنزىوف ّف اٟتدائق ىذا ّف
أقاربو األموات ويأخذونو معهم إذل أماكنهم فيتح ّدثوف ويتزاوروف ويأكلوف ويشربوف ّ ،
الليل ،
فإذا أصبح الصباح وطلعت الشمس رجعوا إذل أماكنهم وال ٮترجوف إالّ وقت غروب الشمس  ،وقد ٮترج بعضهم ّف
ويتجولوف ّف بعض األماكن ولكن ال يرتاحوف ّف جولتهم وال يأنسوف بل تؤذيهم الشمس وٗتطفهم الطَت
النهار ّ
وتزعجهم أصوات الناس والضوضاء وهتوي ّٔم الريح ّف ٍ
مكاف سحيق فَتجعوف إذل أماكنهم .
وإّ٪تا يكوف خروجهم بالليل ورجوعهم بالنهار أل ّف الشمس تؤذيهم فبليستطيعوف النظر إليها وال اٞتلوس ّف أشعتها

وال يطيب ٢تم العيش إالّ ّف الظبلـ  ،وذلك ٟت ّدة بصرىم وقوتو  ،يكتفوف بالضياء القليل كضياء ا١تصباح أو ضياء
القمر أو ببل ضياء  ،فهم من ىذه الوجهة كا٠ت ّفاش يطَت بالليل وٮتتفي بالنهار ،ولذلك يسكنوف السراديب أو
احملبلّت ا١تنعزلة عن الناس اليت ال تنزؿ عليها أشعة الشمس أو الكهوؼ أو ا٠ترائب أو البيوت ا١تًتوكة اليت ال تسكنها
ِ
َّكئُِت فِيها َعلَى ْاألَرائِ ِ
ك َال يػََرْو َف فِ َيها َمشْ ًسا َوَال
الناس  .قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الدىر ّف وصف أىل اٞتنة { ُمت َ َ
َ
ألّنا تؤذيهم .
َزْم َه ِر ًيرا }  ،أبعدىم اهلل تعاذل عن الشمس ّ
[المالبس]

واعلم أنّك حُت موتك وانفصالك عن جسمك ترى نفسك عرياناً فتستحي ِ٦تّا أنت فيو فتلتفت ٯتيناً ومشاالً
تبحث عن ٍ
ثوب تلبسو وتسًت بو عورتك فبل ٕتد غَت الثياب ا١تادية اليت كنت تلبسها ّف الدنيا  ،فإذا جئت لتأخذىا

وتلبسها فبل تقدر على ٛتلها من ِ
حىت تيأس
مكاّنا ألنّك
أصبحت ٥تلوقاً روحانياً أثَتياً فتًتكها وتفتّش عن غَتىا ّ
َ
ِمنها و تبقى عرياناً .
ا١توحدين فإ ّف ا١تلَكُت عتيد ورقيبالل َذين كانا بصحبتِك ّف دار الدنيا يأتيانك بثوب
ّأما إذا كنت من الصاٟتُت ومن ّ
جديد أثَتي فتلبسو و تسًت بو عورتك  ،وإذل ذلك أشار اهلل تعاذل ّف كتابو آّيد بقولو ّف سورة األعراؼ آية 61
{ يا ب ٍِت آدـ قَ ْد أَنزلْنا علَي ُكم لِباسا يػوا ِري سوءاتِ ُكم وِريشا ولِباس التَّػ ْقو ِ
ك َخْيػٌر } .
ى َذل َ
َ َ ََ
َ َ َ ْ ْ َ ً َُ َ ْ َ ْ َ ً َ َ ُ َ َ
أو أنّك أعطيت ّف حياتك الدنيا رداءً للفقَت ّف سبيل اهلل  ،فإ ّف ا١تبلئكة تأتيك بو فتلبسو وتسًت بو عورتك  ،قاؿ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
يم }  ،و قاؿ
تعاذل ّف سورة آؿ عمراف { لَن تَػنَالُواْ الْ َّرب َح َّىت تُنف ُقواْ ٦تَّا ُٖتبُّو َف َوَما تُنف ُقواْ من َش ْيء فَإ َّف اللّوَ بو َعل ٌ
تعاذل ّف سورة األنفاؿ { َوَما تُ ِنف ُقواْ ِمن َش ْي ٍء ِّف َسبِ ِيل اللّ ِو يػُ َو َّ
ؼ إِلَْي ُك ْم َوأَنتُ ْم الَ تُظْلَ ُمو َف }
[العطش]

ثانياً إنّك بعد موتك تشعر بالعطش فتذىب تفتّش عن ا١تاء لتشرب وتروي عطشك  ،فإذا أتيت آنية ا١تاء لتحملها
وتشرب فبل تستطيع ٛتلها ألنّك أصبحت ٥تلوقاً أثَتياً فتًتكها وتذىب تفتّش عن غَتىا فتأيت إذل النهر فتبسط يديك
إذل ا١تاء لًتفعو وتشرب منو فبل ٯتكنك فتًتكو وتذىب تفتّش عن غَته لعلّك ٕتد ماءً تشربو  ،وإذل ذلك أشار اهلل
تعاذل ّف كتابو آّيد ّف سورة الرعد آية َ { 11كب ِ
اس ِط َكفَّْي ِو إِ َذل الْ َماء لِيَْبػلُ َغ فَاهُ َوَما ُى َو بِبَالِغِ ِو ...اخل } ّ .أما إذا
َ
كنت من الصاٟتُت فإ ّف ا١تلكُت يأتيانك ٍ
بكأس من ماء اٞتنة فتشربو فًتتوي وال تظمأ بعده أبداً  ،وبذلك تعرؼ
َ
نفسك ىل أنت من السعداء أـ من األشقياء
[الجوع]

ُّ إنك تشعر باٞتوع فتفتّش عن ٍ
طعاـ تأكلو فبل ٕتد فتبقى جائعاً  ،فإ ْف كنت من الصاٟتُت فإ ّف ا١تلَكُت يأتيانك
بفواكو أثَتية فتأكل وتشبع .
وإ ْف كنت قد أعطيت لرجل فقَت طعاماً  :خبزاً أو فاكهةً ّف سبيل اهلل  ،فإ ّف ا١تلَكُت يأتيانك بو فتأكل  ،قاؿ
ند اللّ ِو إِ َّف اللّو ِٔتَا تَػعملُو َف ب ِ
صَتٌ}  ،وا١تعٌت إذا أنفقت
ّْمواْ ألَن ُف ِس ُكم ّْم ْن َخ ٍَْت َِٕت ُدوهُ ِع َ
َ َْ َ
تعاذل ّف سورة البقرة { َوَما تػُ َقد ُ
كل شيء مادي لو
شيئاً مادياً للفقَت ّف سبيل اهلل  ،كعنقود عنب مثبلً  ،فإنّك ٕتد نسختو األثَتية ّف اآلخرة  ،أل ّف ّ
روح أثَتية  ،فتأكلو ويعود عنقوداً [على شجرتو ّف اٞتنة] كما كاف .

[تواجد األرواح]

كل مكاف ترى أعمالنا وتسمع أقوالنا  ،وقد جاء
واعلم أ ّف األرواح معنا ّف بيوتنا و٤تبلّتنا وسراديبنا  ،فهي مزدٛتة ّف ّ
وحىت ّف أغانيهم  ،وىو قو٢تم :
ذلك على ألسن الناس أيضاً ّ
ك
"األرض كلها ارواح خ ّفف مشيتَ ْ

ك"
عمت أذيتَ ْ
ّ
حىت على ا١تيتُت ّ

وحىت أنّنا ال نسمع وقع خطواهتم على األرض  ،قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة مرصل {
ولكنّنا ال نراىم وال نسمع كبلمهم ّ
وَكم أَىلَكْنَا قَػبػلَهم ّْمن قَػرٍف ىل ُِٖت ُّ ِ
َح ٍد أ َْو تَ ْس َم ُع َ٢تُ ْم ِرْكًزا }.
َ ْ ْ
ُْ
س مْنػ ُهم ّْم ْن أ َ
ْ َْ
[تأثير الرياح واألمطار على األرواح]

ٍ
حىت
فإذا
خرجت من ٥تبئك ليبلً وكانت رياح شديدة أو أمطار فبل تذىب إذل مكاف ما  ،بل انتظر ّف إيوانك ّ
َ
تسكن الرياح واألمطار أل ّف الريح ترفعك وتلقي بك ّف مكاف سحيق فتتأ ّدل ّ ،أما األمطار فتسقط على رأسك فتثقب
جسمك األثَتي وتنزؿ إذل األرض فتعمل بك كما يعمل الرصاص (صچم) ّف األحياء .

[الفرار من عالم المادة إلى جوار ربّك]

واألحسن من ىذا وذاؾ أف هترب من األرض وتصعد إذل السماء وتنجو من ا١تادة وتكوف ّف جوار ربّك  ،فقد قاؿ
ِ ِ َّ ِ
وبركم وبذلك تكونوف
تعاذل ّف سورة الذاريات { فَفُّروا إ َذل اللو } يعٍت ٗتلّصوا من ا١تادة بأعمالكم الصاٟتة وتقواكم ّ
ِ ِ
ِ
ّف اٞتناف األثَتية عند ربكم  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة األعراؼ ّف قصة بلعاـ بن باعور{ َولَ ْو شْئػنَا لََرفَػ ْعنَاهُ َّٔا َولَكنَّوُ
َخلَ َد إِ َذل األ َْر ِ
ض َواتػَّبَ َع َى َواهُ }  ،وا١تعٌت  :لو ترؾ بلعاـ ا١تادة والطمع لرفعناه إذل اٞتناف األثَتية ولكنو طمع ّف ا١تاؿ
أْ
أحب ا٠تلود ّف األرض دوف السماء .
وأخلد إذل األرض  ،يعٍت ّ

واعلم أ ّف اإلنساف ضعيف عاجز تعجزه البقة وتقتلو الشرقة  ،وكذلك ّف حياتو األثَتية الشمس تزعجو والطَت

الشريرة تبتليو ؛ فمن أراد الراحة والسعادة واٟتياة األبدية فليًتؾ الدنيا
ٗتطفو والرياح تنقلو واٟتشرات تؤذيو والنفوس ّ
ويعمل لآلخرة ويكوف من ا١تتقُت فإذا مات أخذتو ا١تبلئكة إذل اٞتناف يعٍت إذل السماوات األثَتية فهناؾ اٟتياة األبدية
ش مرفوعة ؛ فبل مشس ىناؾ تزعجو وال رياح
وىناؾ ّّ
وفر ٌ
ظل ٦تدود وماءٌ مسكوب وفاكهةٌ كثَتة ال مقطوعة وال ٦تنوعة ُ

ِ
٭تب
تنقلو وال حشرات تؤذيو وال طَت ّ
الرب وترؾ الطمع واهلل ّ
مادي ٮتطفو ؛ وال يوصلك إذل ذلك النعيم إال عمل ّ
احملسنُت .

خير وأبقى
واآلخرة ٌ

اآلخرةُ خيػر وأبػ َقى }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة البقرة { قُل إ ْف كانَت لَ ُكم ال ّدار ِ
ِ
اآلخَرةُ
قاؿ تعاذل ّف سورة األعلى { و َ َ ْ ٌ ْ
ْ ُ ُ
ْ
اس فَػتمنَّوا ا١توت إ ْف ُكْنتم ِ
ِعْن َد ِ
اهلل خالِ ِ ِ
صادقُِت } .
ص ًة م ْن ُدوف النّ ِ َ َ َْ َ
َ
ُْ

أقوؿ إف اإلنساف ال يتمٌت إال ما ىو أحسن ٦تا لديو  ،فلو دل تكن اآلخرة أحسن من الدنيا  ،ولو دل يكن عادل
النفوس أحسن من عادل ا١تادة ١ ،تا قاؿ تعاذل { فَػتمنَّوا ا١توت إ ْف ُكْنتم ِ
صادقُِت } .
َ َ َْ َ
ُْ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الضحى ٥تاطباً رسولو الكرصل ٤تمداً { ولَ ِ
ُوذل }  ،وكذلك قاؿ تعاذل ّف
ك ِم َن األ َ
آلخَرةُ َخْيػٌر لَ َ
سورة النساء { قُل متاع ُّ ِ
اآلخرةُ خيػر لِمن اتػَّ َقى }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة األعراؼ { وال ّدار ِ
ِ
اآلخَرةُ َخْيػٌر
َْ ُ
ُ
يل و َ َ ْ ٌ َ
الدنْيا قَل ٌ
ِِ
ين يػَتَّػ ُقو َف  ،أفَبل تَػ ْع ِقلُوف ؟ }
للّذ َ
ِِ ِ
ِ
وقاؿ عز من قائل ّف سورة التوبة { أر ِضيتُم بِاٟتياةِ ُّ ِ
ِِ
يل } ،
ّ
َ ْ َ
الدنْيا م َن اآلخَرة  ،فَما َمتاعُ اٟتَياة ال ّدنْيا ّف اآلخَرة إالّ قَل ٌ
ِ
ِ
الدنْيا  ،وما اٟتَياةُ ُّ
وكذلك قاؿ سبحانو ّف سورة الرعد { وفَ ِر ُحوا بِاٟتَياة ُّ
الدنْيا ّف اآلخَرِة إالّ َمتاعٌ }  ،وقاؿ تعاذل ّف
ِ
وإف ال ّدار ِ
ِ
ِِ
اآلخَرةَ
دار ا١تُتَّق َ
ُت }  ،كما قاؿ سبحانو ّف سورة العنكبوت { َّ َ
دار اآلخَرة َخْيػٌر ولَن ْع َم ُ
سورة النحل { ولَ ُ
َ٢تِ َي اٟتَيَوا ُف لَ ْو كانُوا يػَ ْعلَ ُموف } أي لو كانوا يعلموف حقيقة النعيم والراحة والسرور ّف اآلخرة .
وقاؿ تعاذل ّف سورة األعلى ( و ِ
اآلخَرةُ َخْيػٌر وأبْػ َقى ) .

صفات النفوس بعد الموت
إ ّف النفس ىيكل أثَتي خفيف ٯتكنها أف تصعد إذل أعلى طبقات الفضاء ببل جناح  ،فهي تسبح ّف ا٢تواء كما

تسبح السمكة ّف ا١تاء ولكن ال ٯتكنها مقاومة تيّار ا٢تواء إذ ليس ٢تا أجنحة وال زعانف كما للسمكة اليت تقاوـ ّٔا
ا١تاء .

والنفس ٯتكنها أف تنزؿ ّف األرض وٗترج منها ببل صعوبة  ،وٯتكنها أف تدخل الغرفة والباب مغلق أل ّّنا تستطيع أف
ت من اٞتسم يكوف بصرىا أقوى ِ٦تّا كانت عليو وىي داخل اٞتسم
تدخل وٗترج من أصغر ثقب  ،والنفس إذا انفصلَ ْ

ٍ
ا١تادي يرى من مسافة اثنيت
ألنو كاف كغطاء َ٢تا  ،فإذا كاف اإلنساف يرى من مسافة ساعة فإنو إذا انفصل عن جسمو ّ
عشرة ساعة أل ّف الغبلؼ الذي كاف على بصره قد زاؿ  .ىذا ّف الظبلـ ّأما ّف الضياء فيكوف بصره ضعيفاً فبل يرى
إالّ القريب منو  ،وكذلك السمع عندىا  ،فإ ّف النفس يقوى ٝتعها إذا انفصلت عن اٞتسم فتسمع ٍ
حينئذ من مسافة

ا١تادي ىو كآلة
حاسة النطق فإ ّّنا تكوف ضعيفة أل ّف الفم ّ
اس النفس بعد ا١توت إالّ ّ
بعيدة  ،وىكذا تقوى ٚتيع حو ّ
ٍ
ٍ
ا١تاديوف بل
مكربة للصوت عند النفس  ،فإذا انفصلت النفس عن اٞتسم فحينئذ ال ٯتكنها أف تنطق بصوت يسمعو ّ
ّ
يسمع بعضهم بعضاً  ،والنفس ال يبعد عليها طريق وال مكاف فهي تسَت بسرعة ا٢تواء  ،والنفوس ٕتوع وتعطش ولكن

حصلت على طعاـ أكلت وإ ْف دل ٕتد ال تأكل  ،وكذلك إف وجدت ماء
ال يكوف أكلها وشرّٔا ضرورياً بل إ ْف
ْ
شربت وإذا دل تشرب ال ٘توت ،
والنفوس ال تتنفس  ،أي ال تأخذ األوكسجُت من ا٢تواء وال ٖتتاج إليو  ،بل تكوف رئاهتا ساكنة  ،ولكن إف
استنشقت ا٢تواء صدفةً فإنو يكوف ثقبلً ّف جوفها  ،ولن ترتاح حىت ٗترجو وتلفظو من جوفها .

والنفوس ال تطرؼ جفوّنا  ،كما كانت ّف الدنيا  ،وبدؿ ذلك يكوف بصرىا شاخصاً إذل األماـ  ،وال تستطيع أف
تدير بصرىا ٯتيناً ومشاالً  ،ولكن أف أرادت فإّنا تستطيع أف تغلق جفوّنا كما تشاء .
ٍ
اٞتن والشياطُت أل ّّنا أصبحت ٥تلوقات أثَتية
والنفوس إذا انفصلت عن األجساـ بسبب ا١توت حينئذ ترى ا١تبلئكة و ّ
ٍِ
ِ
ِ
ِ
ورا }.
مثلها  .قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الفرقاف { يػَ ْوَـ يػََرْو َف الْ َم َبلئ َكةَ َال بُ ْشَرى يػَ ْوَمئذ لّْْل ُم ْج ِرم َ
ُت َويَػ ُقولُو َف ح ْجًرا َّْ٤ت ُج ً
والنفوس ال تناـ ولكن تأخذىا ِسنَة من النوـ " ،وىي اٟتالة اليت تعًتي اإلنساف قبل النوـ فيغمض عينيو وينعس

تسمى
ولكن ليس بنائم  ،فإذا تكلّم معو أحد ٝتع كبلمو وفهم مراده  "،وىذه اٟتالة اليت تكوف عند ابتداء النوـ ّ
ِ
"سنَة من النوـ"  ،وّف ذلك قاؿ عدي بن الرقّاع :
ت
ُّعاس فَػَرنػَّ َق ْ
ص َدهُ النػ َ
َو ْسنَا ُف أَقْ َ

ِ
ِ
س بِنَائِ ِم
ّف َعْينو سنَةٌ َولَْي َ

وـ الَ تَأْ ُخ ُذهُ ِسنَةٌ َوالَ نػَ ْوٌـ } ومعناه ال
وقاؿ اهلل تعاذل ّف [سورة البقرة] آية الكرسي { اللّوُ الَ إِلَ َو إِالَّ ُى َو ْ
اٟتَ ُّي الْ َقيُّ ُ
تأخذه ِسنةٌ كما تأخذ النفوس وال نوـ كما تناـ األجساـ  .وقاؿ تعاذل ّف سورة النازعات { فَِإَّ٪تَا ِىي زجرةٌ و ِ
اح َدةٌ .
ٌ
َ َ َْ َ
الس ِ
اىَرةِ} أي فإذا الناس ٯتوتوف من تلك الزجرة وتنتقل نفوسهم إذل عادل يسهروف فيو وال يناموف  ،فالسهر
فَِإ َذا ُىم بِ َّ
ىو االمتناع عن النوـ  ،وّف ذلك قالت ا٠تنساء :
وأس ِهر عيٍت مع ِ
فسوؼ أبكيك يا ابن الشر ِ
الساى ِرينا
يد
َ
َ
َ
َ
ُ

ِ َّ ِ
ِ
الس َماء َوالَ يَ ْد ُخلُو َف
اب َّ
ين َك َّذبُواْ بِآيَاتنَا َو ْ
َّح َ٢تُ ْم أَبْػ َو ُ
استَ ْكبَػ ُرواْ َعْنػ َها الَ تػُ َفت ُ
وقاؿ اهلل تعاذل ّف سورة األعراؼ { إ َّف الذ َ
ِ
اٞتمل ِّف س ّْم ِْ ِ
الس َماء } دليل على أّنم ٯتكنهم
ْ
اب َّ
َّح َ٢تُ ْم أَبْػ َو ُ
اٞتَنَّةَ َح َّىت يَل َج َْ َ ُ َ
ا٠تيَاط ...اخل } فقولو تعاذل { الَ تػُ َفت ُ
الصعود إذل السماء ولكن ال تفتّح ٢تم أبوأّا  ،ولو فتحوا ٢تم األبواب ألمكنهم الصعود إذل اٞتنة  .وقاؿ تعاذل ّف
تدؿ على أ ّف اإلنساف ٯتكنو
الس َماء فَظَلُّواْ فِ ِيو يػَ ْع ُر ُجو َف } فهذه اآلية أيضاً ّ
سورة اٟتجر{ َولَ ْو فَػتَ ْحنَا َعلَْي ِهم بَابًا ّْم َن َّ
ِ
ت أَف تَػْبتَغِ َي
الصعود ّف السماء وذلك بعد انفصالو عن اٞتسم ّ
استَطَ ْع َ
ا١تادي  .وقاؿ تعاذل ّف سورة األنعاـ { فَِإف ْ
نػَ َف ًقا ِّف األ َْر ِ
تدؿ على أ ّف اإلنساف أي النفس ٯتكنها أف
الس َماء فَػتَأْتِيَػ ُهم بِآيٍَة ...اخل } فهذه اآلية ّ
ض أ َْو ُسلَّ ًما ِّف َّ
نك
نت ِّف َغ ْفلَ ٍة ّْم ْن َى َذا فَ َك َش ْفنَا َع َ
تنزؿ ّف األرض وٯتكنها الصعود ّف السماء .وقاؿ تعاذل ّف سورة ؽ { لََق ْد ُك َ
ِ
ا١تادي فهو الغطاء للنفس  ،والبصر ىو عُت النفس ،
ِغطَ َ
ص ُرَؾ الْيَػ ْوَـ َحدي ٌد }  ،فالغطاء يريد بو اٞتسم ّ
اءؾ فَػبَ َ
ِ
ؼ َسلَ ُقوُكم بِأَلْ ِسنَ ٍة
ب ْ
ا٠تَْو ُ
واٟتديد معناه ّ
حاد أي ّ
قوي البصر  ،وذلك كقولو تعاذل ّف سورة األحزاب { فَإ َذا َذ َى َ
ٍ
بألسنة حادة  ،وّف ذلك قاؿ زىَت بن أِّب سلمى :
ِح َد ٍاد } يعٍت
ػاب بيػن ضػر ِ
الس ِ
ِ
اغػ ٍم غُثْػ ِر
اعديػ ِن َح ِدي ُػد
اض َّ
َوْرٌد عُ َػر ُ
النَّ َ َ َ َ
وقالت ا٠تنساء :
ديد السن ِ
ض أمثا َ٢تػا
ػاف َذلي ُػق اللّسػافِ
ُ٬تػازي ا١تَقػا ِر َ
َح ُ ّ
وقاؿ عنًتة :
تقد ِّٔا ِ
ُّ
أناملُنا اٟتديدا
الت صوا ِرُمنا ِحداداً
وما ز ْ
وقاؿ اهلل تعاذل ّف سورة النمل{ ووقَع الْ َقو ُؿ علَي ِهم ِٔتَا ظَلَموا فَػهم َال ي ِ
نط ُقو َف } أي ال يتكلّموف ٍ
بكبلـ لو صوت بل
ََ َ ْ َ ْ
ُ ُْ َ
يكوف كبلمهم خفياً ال صوت لو  .وقاؿ أيضاً ّف سورة ا١ترسبلت{ ى َذا يػوـ َال ي ِ
نط ُقو َف َ .وَال يػُ ْؤ َذ ُف َ٢تُ ْم فَػيَػ ْعتَ ِذ ُرو َف }
ّ
َ َْ ُ َ
 ،ومعناه ال يكوف لكبلمهم صوت ألّنم أثَتيوف وال يؤذف ٢تم ّف الكبلـ فيعتذروف  ،فالنطق غَت الكبلـ  ،والنطق ىو
يسمى كبلـ  ،و ّأما لفظة "كبلـ"
يسمى نطق بل ّ
الكبلـ الذي يكوف لو صوت  ،و ّأما الذي ال يكوف لو صوت فبل ّ
فهي تشمل اإلثنُت  :ما كاف لو صوت وما دل يكن لو صوت .
ات لِ َّلر ْٛتَ ِن فَ َبل تَ ْس َم ُع إَِّال َ٫تْ ًسا }  ،أي ال تسمع لكبلمهم صوتاً بل
َص َو ُ
وقاؿ تعاذل ّف سورة طو { َو َخ َش َعت ْاأل ْ
يكوف كبلمهم با٢تمس  ،وا٢تمس ىو الكبلـ ا٠تفي الذي ال يظهر لو صوت  .وقاؿ تعاذل ّف سورة مرصل { َوَك ْم
س ِمْنػهم ّْمن أَح ٍد أَو تَسمع َ٢تم ِرْكزا } ،فقولو تعاذل { ىل ُِٖت ُّ ِ
ِ
ٍ
َح ٍد }
أ َْىلَكْنَا قَػْبػلَ ُهم ّْمن قَػ ْرف َى ْل ُٖت ُّ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ ً
س مْنػ ُهم ّْم ْن أ َ
َْ
النيب ِركز أقدامهم على
دليل على أّنم موجودوف غَت معدومُت و ّ
النيب (ع) ال ّ
٭تس ّٔم ألّنم أثَتيوف وال يسمع ّ
لكن ّ
األرض  ،يقاؿ "ركز الرمح ّف األرض" أي غرزه ّف األرض .

[إيحاء النفوس إلينا]
والنفوس ٯتكنها أف تكلّمنا وتفهمنا ما أرادت وذلك باإل٭تاء  ،ولكن على شروط :
٤تل مظلم أل ّف النفوس تنفر من ضياء الشمس ،
أوالً  :أف يكوف ذلك َ
وقت الليل أو ّف ّ
ثانياً  :أف يكوف ا١تكاف خالياً من األصوات والضوضاء ليفهم اإلنساف كبلـ النفوس ،
ثالثاً  :أف يكوف ا٢تواء ساكناً ليصل كبلمهم إذل أذىاننا  ،فالوقت ا١تناسب لذلك نصف الليل أل ّف الناس نياـ
واألصوات ىادئة .
رابعاً  :أف يكوف الشخص ا١تخاطَب حاذقاً ِ
فطناً ليفهم كبلمهم وإالّ فبل يفهم .
ٍ
بصوت منخفض وال تعطس وال تسعل أل ّف النفوس تزعجها األصوات العالية  ُّ ،إف ا٢تواء
خامساً  :أف تتكلّم معهم
التموج من أصواتنا فينقطع عنّا كبلـ النفوس .
يأخذ ّف اٟتركة و ّ
وإليك نادرة أذكرىا ٔتقاـ شاىد فأقوؿ :

أقمت فيها أربعة أياـ أشتغل ّف مهنة التصوير ،فعزمت ّف اليوـ
سافرت من اٟتلّة إذل الديوانية ّف بعض األياـ و ُ
إرل أحداً يوقظٍت من
فلما اضطجعت على الفراش و ُ
أردت النوـ ُ
ا٠تامس على الرجوع إذل اٟتلّة ّ ،
سألت اهلل أف يرسل ّ
نومي ّف الساعة التاسعة والنصف من الليل أي قبل طلوع الفجر بساعتُت [ىذا حسب التوقيت العرِّب القدصل الذي
كاف شائع االستعماؿ حينذاؾ والذي تكوف بدايتو عند غروب الشمس ] لكي أذىب إذل ٤تطّة القطار فأركب فيو
إذل اٟتلّة  ،وكاف القطار يسَت من الديوانية ّف الساعة العاشرة من الليل  ،فيكوف الوقت بيٍت وبُت مسَت القطار نصف
فنمت وذلك ّف الفندؽ ا١تعروؼ
ساعة  ،وأكتفي ّٔذا الوقت أل ّف ٤تطّة الديوانية قريبة منها  ُّ ،أخذشل النعاس ُ
يكن ّف الغرفة أح ٌد غَتي .
بِفندؽ البحراشل ُّ ،
ُ
انتبهت من نومي بعد ساعات ودل ْ
فقلت ّف نفسي " :ال أعلم كم تكوف الساعة اآلف"  ،أي ال أعلم ىل ذىب الوقت مٍت فجاء الصباح أـ دل ِ
يأت
ُ
ّ
تتحركاف قليبلً ْتيث لو كاف
الوقت الذي أريده فأعود إذل نومي ُ .
قلت ىذه الكلمات ّف نفسي و ّ
شفيت أخذتا ّ
لكن َّ
شخص واضعاً أذنو ّف فمي دل يسمع ذلك مٍت ِ .
فأوح َي إذل ذىٍت أ ّف الساعة التاسعة والنصف إالّ ٜتس دقائق .
ّ
ٌ
وفهمت إتاه
شخص حاضراً إذل جنيب فأخربشل بالوقت  ،وقد رسخت كلماتو ّف ذىٍت وفهمتها
ىذا فكأّ٪تا كاف
ُ
ٌ

إرل من اٞتهة اليمٌت أي من جهة فضاء الغرفة ال من جهة جدارىا ،
الكبلـ أيضاً  ،وال أنسى أ ّف
الكبلمأوحي ّ
َ
أكرر تلك الكلمات على لساشل قائبلً "بالتسعة ونصف إالّ ٜتس دقائق" إالّ أنٍّت دل أٝتع لتلك الكلمات
فص ُ
رت ّ
ِ
ت إذل ذىٍت وحياً ،
صوتاً بل أوحيَ ْ
ففهمت من ذلك
وقلت ّف نفسي " :يا ترى من الذي علم ما نويتُو ّف نفسي ُّ أجابٍت عليو ؟"
ُ
بت من ذلك ُ
فتعج ُ
ّ
تعجيب من ذلك
ورفعت رأسي عن الوسادة وصرت ألتفت ٯتيناً ومشاالً
ُ
ا١تتكلّم بالوحي يقوؿ "أنا أخوؾ صاحل" فزاد ّ

قلت ّف نفسي " :إ ّف أخي
أشل دل أكًتث بكبلمو وقولو "أنا َ
فلم َأر ً
أحد ّف الغرفة غَتي  ،غَت ّ
أخوؾ صاحل"  ،بل ُ
ودفِ َن ّف كرببلء فكيف يكلّمٍت وىو ميّت وكيف ٭تضر عندي ّف الديوانية وىو مدفوف ّف
مات وعمره سبع سنُت ُ
َ
كرببلء ؟"

لت ساعيت من جيب سًتيت وكانت معلّقة على اٞتدار إذل جنيب فنظرت إليها فإذا ىي
ُّ
جلست من رقادي وتناو ُ
ُ
بالتاسعة والنصف ينقص منها دقيقتاف  ،وقد ذىب من الوقت ثبلث دقائق  ،أي من وقت ما أخربشل بو أخي إذل
تعجيب من ذلك .
وقت رؤييت للساعة  ،فكاف الوقت كما أخربشل بو دل يزد ودل ينقص دقيقة واحدة  ،فزاد ّ
فوددت أف ٬تيبٍت عنها ولكن دل أٝتع منو جواباً وذلك على ما أعتقد بأ ّف ا٢تواء
وقد خطرت ببارل أسئلة أخرى
ُ
عٍت كبلمو فلم أع ْد أفهم
مٍت من حركة وسعاؿ وغَت ذلك فانقطع ّ
ويتموج بسبب ما بدا ّ
يتحرؾ ّ
الذي ّف الغرفة أخذ ّ

منو شيئاً ٢تذا السبب .

مٍت
أقوؿ فبل ّ
إرل نفس أخي لتوقظٍت من نومي إجابة لسؤارل  ،ولَ ّما أيقظتٍت وٝتعت ّ
شك بأ ّف اهلل تعاذل أرسل ّ
مٍت استفهاـ الشخص ا١تتكلّم فأخربتٍت " :أنا أخوؾ أخوؾ
استفهاـ الوقت أجابتٍت عليو وأفهمتٍت بالوقت ٝ ُّ ،تعت ّ
ورجعت إذل اٟتلّة .
لبست مبلبسي وذىبت إذل احملطّة فركبت القطار
ُ
صاحل"  ُّ ،قمت و ُ
أقوؿ إف أخي صاحل دل ِ
يأت من كرببلء إذل الديوانية ّف ذلك الوقت  ،بل أظن أنو نزؿ من السماء وأ ّف اهلل تعاذل

أرسلو ليوقظٍت كما دعوت منو .

وإ ّف أوالد ا١تؤمنُت بعد موهتم  :تأخذىم ا١تبلئكة إذل اٞتنة  ،وال يبقوف على األرض إال الذين ٕتاوزوا العشر سنوات

من العمر  .ويؤيد ىذا ما رأيتو ّف عادل النفوس  ،عندما سقطت من مكاف مرتفع وذلك ما ذكرتو ّف ىذا الكتاب
ٖتت عنواف  :موت أـ إغماء .

وقد رأيت أخيت ّف بيتنا  ،واليت كاف عمرىا اثنيت عشرة سنة  .وكذلك رأيت عمي علي والذي كاف شاباً  ،ولكٍت دل
َأر إخويت الصغار ّف البيت والذين ماتوا قبل والديت أل ّف ا١تبلئكة أخذهتم إذل اٞتنة  ،وخاصةً أخي صاحل والذي كاف

عمره سبع سنوات (عندما مات)  ،والذي كاف يصلّي أحياناً ّف الدنيا ،ولكن صبلتو دل تكن بقراءة سورة الفاٖتة ،
اللعب وا١تبلبس وغَتىا ٦تا
ولكنو كاف يشكو إذل اهلل ما ٭تتاج إليو ألنو كاف يتيماً ودل يكن أحد يعطيو ما ٭تتاج من َ

كاف يرغب فيو  ،فبل شك أ ّف اهلل تعاذل قد أعطاه ذلك ولكن ّف اٞتنة .

وإليك حادثة أخرى نقلتها عن صاحل قاسم ا١توصلي قاؿ :
فلما انتهت حراسيت ذىبت إذل القاووش [قاعة ا١تناـ]
علي [واجب] حراسة ّ
كنت جندياً ّف بغداد وكاف ّ

فانطرحت على فراشي وكاف الوقت منتصف الليل ودل يكن ّف القاووش مصباح فبينما أنا مضطجع وإذا بشبح دنا
فنهضت من فراشي فلم َأر
علي وقالت "ىو" فراعٍت منظرىا ّف ذلك الظبلـ
فالتفت إليو وإذا ىي ّأمي
مٍت
ْ
ّ
ُ
ّ
فا٨تنت ّ
مٍت
أحداً .
شت ّف القاووش فلم َأر أحداً
ُ
ُ
فأوقدت مشعة كانت عندي وفتّ ُ
بأمي تدنو ّ
فرجعت إذل مضجعي وإذا ّ
ت علي ثانيةً وقالت "ىو"  ،فخفت وخرجت من القاووش و٪تت ّف ٍ
مكاف آخر  .ولَ ّما أصبح الصباح جاءتٍت
ُ
ُ
ُ
وا٨تنَ ْ ّ
فعلمت بأ ّف الذي جاءشل ليبلً ىو روحها .
برقية من ا١توصل بأ ّف والدتك توفّيت أمس ،
ُ
سؤال  : 8ىل تأيت النفوس لزيارة أىلها ؟
ت منهم
يئس ْ
جواب  :تأيت كلّما اشتاقت لزيارهتم وتسلّم عليهم وتكلّمهم ولكنّهم ال يروّناوال يسمعوف كبلمها  ،فإذا َ

رجعت إذل ٤تلّها .

سؤال ١ : 9تاذا ال تسكن النفوس دورىا اليت كانت تسكنها ّف قيد اٟتياة وٕتالس أىلها بل ٕتالس النفوس ؟
جواب  :إ ّف النفوس ال تألف األحياء ا١تادية إ ْذ ال ٯتكنها ٣تالستها والتكلّم معها  ،ولذلك تألف النفوس اليت ىي من

جنسهاألّنا ٯتكنها رؤيتها و٣تالستها والتكلّم معها كما قيل ّف ا١تثل "اٞتنس إذل اٞتنس ٯتيل" وقاؿ اآلخر "إ ّف الطيور
ِ
تقع"  ،ثانياً إ ّّنا تتجنّب الضوضاء واألصوات العالية وتتجنّب الصدمات اليت تعًتضها كرمية حجر أو
علىأشكا٢تا ُ
ٖتب العزلة عن األحياء ا١تادية .
ومزقت أحشائي  ،أو ما َ
صدمة طائر  ،كما صدمتٍت ّ
شأّها ولذلك ّ

المخلوقات الروحانية
كل
إ ّف ا١تخلوقات الروحانية على أقساـ  ،منها ا١تبلئكة ومنها ّ
اٞتن والشياطُت ومها النفوس البشرية وغَت ذلك  ،و ّ
ِ
نت تَ ْد ِري َما
ك أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
يسمى "أمر"  .قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة شورى { َوَك َذل َ
وحا ّْم ْن أ َْم ِرنَا َما ُك َ
ك ُر ً
قس ٍم منها ّ
ِ
اب َوَال ِْ
اإلٯتَا ُف ...اخل } ومعناه  :وكذلك أرسلنا إليك جربيل الذي ىو من ٥تلوقاتنا الروحانية  .وقاؿ تعاذل ّف
الْكتَ ُ
الروح ِمن أَم ِرِه علَى من يشاء ِمن ِعب ِاد ِه لِي ِ
ِ
سورة ا١تؤمن { رفِيع الد ِ
نذ َر يػَ ْوَـ الت ََّبل ِؽ } ومعناه :
َّر َجات ذُو الْ َع ْر ِش يػُْلقي ُّ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ
َ ُ َ
النيب الناس يوـ التبلؽ  ،وىو
ّ
ينزؿ جربيل الذي ىو منا١تخلوقات الروحانية على من ٮتتارىم من عباده للن ّبوة  ،لينذر ّ
اليوـ الذي يتبلقى فيو األولوف مع ِ
الس َماء إِ َذل ْاأل َْر ِ
ض َُُّ
اآلخرين  .وقاؿ تعاذل ّف سورة السجدة { يُ َدبػّْ ُر ْاأل َْمَر ِم َن َّ
ّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ينزؿ ا١تخلوقات الروحانية من السماء إذل األرض ُّ
يػَ ْع ُر ُج إِلَْيو ِّف يػَ ْوـ َكا َف م ْق َد ُارهُ أَلْ َ
ف َسنَة ّْ٦تَّا تَػ ُعدُّو َف } ومعناه ّ :
تصعد إليو ّف ٍ
ِِ
يوـ كاف مقداره ألف سنة  .وقاؿ تعاذل ّف سورة الرعد { لَو معقّْبات ّْمن بػ ِ ِ ِ
ُ ُ َ َ ٌ َْ
ُت يَ َديْو َوم ْن َخ ْلفو َْ٭ت َفظُونَوُ
ِ ِ ِ
للنيب مع ّقبات من بُت يديو ومن خلفو "وىم ا١تبلئكة" ٭تفظونو من
م ْن أ َْمر اللّو ...اخل } ومعناه  :جعل اهلل ّ
وح فِ َيها بِِإ ْذ ِف َرِّّْٔم ّْمن ُك ّْل أ َْم ٍر } يعٍت
الشريرة  .وقاؿ تعاذل ّف سورة القدر{ تَػنَػَّزُؿ الْ َم َبلئِ َكةُ َو ُّ
الر ُ
ا١تخلوقات الروحانية ّ
كل قسم من ا١تخلوقات الروحانية اليت عندنا ّف السماء تنزؿ ّف ليلة القدر .وقاؿ تعاذل ّف سورة أسرى
من ّ

ِ ِ ِ
ِ
الر ِ
٤تمد عن
الر ِ
ك َع ِن ُّ
{ َويَ ْسأَلُونَ َ
وح م ْن أ َْم ِر َرِّّْب َوَما أُوتيتُم ّْمن الْع ْل ِم إالَّ قَليبلً } ومعناه  :ويسألونك يا ّ
وح قُ ِل ُّ ُ
يسمى"أمور"
جربيل قل ىو من ٥تلوقات ّ
يسمى "أمر" و٣تموعها ّ
كل قس ٍم منها ّ
رِّب الروحانية  .فا١تخلوقات الروحانية ّ
؛ قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة آؿ عمراف { ولِلّ ِو ما ِّف َّ ِ
ات وما ِّف األَر ِ ِ ِ
ور}  ،وقاؿ أيضاً
ْ
الس َم َاو َ َ
َ َ
ض َوإ َذل اللّو تػُ ْر َج ُع األ ُُم ُ
ِ
ك ِم ْن َع ْزِـ األ ُُموِر } ومعناه  :إ ّف الصرب والغفراف سَتة حسنة أل ّّنا من
صِربُواْ َوتَػتَّػ ُقواْ فَِإ َّف َذل َ
فينفس السورة { َوإِف تَ ْ
سَتة ا١تبلئكة .

صفاتها
ٍ
فحينئذ
إ ّف ا١تخلوقات الروحانية بأٚتعها ال تراىا البشر وال غَتىم من ا١تاديُت إالّ إذا ىم أرادوا أف ُيرونا أنفسهم
.أما النفوس فبل نراىا وال ٯتكنها أف ترينا أنفسها إالّ ّف ا١تناـ فقط  ،وا١تخلوقات الروحانية يرى بعضها بعضاً .
نراىم ّ
ِِ
ِِ
ِ
ودا َّدلْ تَػَرْوَىا ...اخل }
َنزَؿ ُجنُ ً
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة التوبة { َُُّ أَنَ َزؿ اللّوُ َسكينَتَوُ َعلَى َر ُسولو َو َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ُت َوأ َ
َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا اذْ ُك ُروا نِ ْع َم َة اللَّ ِو َعلَْي ُك ْم إِ ْذ َجاءتْ ُك ْم
فاٞتنود يريد ّٔا ا١تبلئكة .وقاؿ تعاذل ّف سورة األحزاب { يَا أَيػُّ َها الذ َ
ُجنُ ٌ
ود فَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ْم ِر٭تًا َو ُجنُ ً
ودا َّدلْ تَػَرْوَىا ...اخل }  .وقاؿ اهلل تعاذل ّف سورة األعراؼ ٖتذيراً من الشيطاف { إِنَّوُ

اط ِ َِّ ِ
ِ
ين الَ يػُ ْؤِمنُو َف } ومعناه  :إ ّف الشيطاف يراكم ىو
يػََرا ُك ْم ُى َو َوقَبِيلُوُ ِم ْن َحْي ُ
ث الَ تَػَرْونػَ ُه ْم إِنَّا َج َع ْلنَا الشَّيَ َ
ُت أ َْوليَاء للذ َ
وّنم  ،وا١تيم للجمع  .و ّأما قولو تعاذل ّف سورة الفرقاف { يػَ ْوَـ
ومن شا َكلَو من ا١تخلوقات الروحانية من حيث ال َتر َ
ٍِ
ِ
ِ
ُت ...اخل } فهذا يكوف ّف عادل الربزخ وّف القيامة أي بعد ا١توت يرى
يػََرْو َف الْ َم َبلئ َكةَ َال بُ ْشَرى يػَ ْوَمئذ لّْْل ُم ْج ِرم َ
اإلنساف ا١تبلئكة ألنو أصبح روحانياً مثلهم .
ا١تاديُت يفهمو
ّأما كبلمهم لنا فهو بالوحي أي يرسل الشخص منهم الكبلـ إذل ذىن من أراد ٥تاطبتو من ّ

يسمى "وحي" ّ .أما كبلمهم فيما بينهم فهو كما نتكلّم ٨تن فيما بيننا ولكن يكوف با٢تمس أي ال صوت لو
،وىذا ّ
ا١تاديوف  ،ولكن ا١تبلئكة واٞتن ٯتكنها أف تتكلّم ٍ
بكبلـ لو صوت ّ ،أما النفوس البشرية فبل ٯتكنها ذلك بل
يسمعو ّ
ّ
ّ
يكوف كبلمهم لنا بالوحي  .والوحي ىو إرساؿ الكبلـ من شخص إذل شخص آخر يفهمو ببل صوت  ،قاؿ اهلل
ب نُ ِ
ك ِم ْن أَنبَاء الْغَْي ِ
ك ِمن قَػْب ِل َى َذا ...اخل } ،
َنت َوالَ قَػ ْوُم َ
وح َيها إِلَْي َ
تعاذل ّف سورة ىود { تِْل َ
نت تَػ ْعلَ ُم َها أ َ
ك َما ُك َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
وى ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َف } .
وقاؿ تعاذل ّف سورة األنعاـ { َوإِ َّف الشَّيَاط َ
وحو َف إِ َذل أ َْوليَآئ ِه ْم ليُ َجادلُوُك ْم َوإِ ْف أَطَ ْعتُ ُم ُ
ُت لَيُ ُ
ولنذكر كبلً من ا١تخلوقات الروحانية على حدة  ،واهلل ا١توفّق للصواب .

المالئكة
إ ّف ا١تبلئكة ىي ٥تلوقات روحانية أثَتية ذات أجساـ خفيفة ش ّفافة  ،وا١تبلئكة ٯتكنها أف تصعد إذل السماء ببل
جناح وتنزؿ إذل األرض بسرعة  ،وٯتكنها أف ترينا أنفسها  ،وٯتكنها أف تتكلّم معنا فتسمعنا أصواهتا  ،ود جاء بعض
ا١تبلئكة إذل بعض األنبياء فكلّمتهم وأخربهتم بأشياء فسمعت األنبياء كبلـ ا١تبلئكة ورأهتا كما ّف قصة إبراىيم ونوح
اؾ ح ِديث ِ ِ ِ
ِ
ُت } وضيف إبراىيم
وداود ومرصل بنت عمراف .قاؿ تعاذل ّف سورة الذاريات { َى ْل أَتَ َ َ ُ َ
يم الْ ُمكَْرم َ
ضْيف إبْػَراى َ
ت ِمن ُدوّنِِ ْم ِح َجابًا فَأ َْر َس ْلنَا إِلَْيػ َها
ىم مبلئكة ظهروا لو بصورة بشر ،وكانوا ثبلثة  .وقاؿ تعاذل ّف سورة مرصل { فَ َّاٗتَ َذ ْ
اؾ نػَبَأُ
َّل َ٢تَا بَ َشًرا َس ِويِّا }  ،فالذي ٘تثّل َ٢تا بصورة بشر ىو جربيل  .وقاؿ تعاذل ّف سورة ص { َوَى ْل أَتَ َ
ُر َ
وحنَا فَػتَ َمث َ
ِ
ا٠تَ ْ ِ
تسوروا احملراب كانوا من ا١تبلئكة .
ْ
ص ِم إ ْذ تَ َس َّوُروا الْم ْحَر َ
اب }  ،فالذين ّ
وىنا أذكر بعض اٟتوادث ٔتناسبة شاىد فأقوؿ :
كل صباح للصبلة  ،فإذا صادؼ يوـ دل أنتبو فيو أيقظتٍت ّأمي إذل الصبلة  ،فيتّفق أف أسافر إذل
تعو ُ
ّ
دت أف أنتبو ّ

"٤تمد علي
فلما يكوف وقت صبلة الصبح أٝتع أحداً يوقظٍت من نومي قائبلً ّ :
بعض البلداف وأناـ ّف أحد الفنادؽ ّ

فأتعجب من
أقعد صلّي" ،فأنتبو من نومي فلم َأر من أيقظٍت  ُّ ،إ ّف النائمُت ّف الفندؽ ال يعرفونٍت وال يعرفوف اٝتي ّ
ٍ
فحينئذ أقوـ وأصلّي .
ملك من ا١تبلئكة جاء ليوقظٍت إذل الصبلة
شك أنو ٌ
ذلك وأقوؿ ّف نفسي " :ال ّ
وا١تبلئكة بعضها ببل جناح  ،ومنها من لو جناحاف كالطَت  ،ومنها من لو أربعة أجنحة كالفراشة .
ألّنم
وا١تبلئكة كانوا بشراً ّف مبدأ خلقتها و١تا توفّيت صارت نفوساً  ُّ ،ألبسها اهلل جلوداً أثَتية فصارت مبلئك ًة ّ ،
كانوا من الصاٟتُت ا١تتقُت ّف دار الدنيا  ،و١تا انتقلوا إذل عادل األثَت جعلهم اهلل من ا١تبلئكة وأسكنهم جنّاتو ،
ّ
وكذلك الصاٟتوف وا١تتقوف منّا سوؼ ٬تعلهم اهلل من ا١تبلئكة ويسكنهم جنّاتو  .قاؿ تعاذل ّف سورة الزخرؼ { َولَ ْو
نَ َشاء َٞتَ َع ْلنَا ِمن ُكم َّم َبلئِ َك ًة ِّف ْاأل َْر ِ
تدؿ على أ ّف اإلنساف ٯتكن أف يكوف من ا١تبلئكة .
ض َٮتْلُ ُفو َف } فاآلية ّ
٘تزقت ّف قدصل الزماف وأصبحت
وا١تبلئكة كانت تسكن السيارات القدٯتة أي كانت تسكن األراضي القدٯتة اليت ّ
نيازؾ ،ىذا ١تا كانت ّف دار الدنيا ّ ،أما اليوـ فهي تسكن السماوات األثَتية أي تسكن اٞتناف .
ّ
وا١تبلئكة تشبو النفوس ّف أكثر صفاهتا فكما أ ّف النفوس تأكل وتشرب وٕتامع ولكن أكلها أثَتي  ،فكذلك
كل ذلك أثَتي  ،وكما أف النفوس ال يكوف ٢تا أوالد ونساءىا ال ٖتيض
ا١تبلئكة تأكل وتشرب وٕتامع أزواجها ولكن ّ
فكذلك ا١تبلئكة ،وكما أ ّف النفوس ال تناـ كذلك ا١تبلئكة ال تناـ  ،وا٠تبلصة أف ا١تبلئكة تشبو النفوس ّف أكثر

صفاهتا إالّ ّف بعض الصفات فإّنا ٗتالفها  ،مثبلً إ ّف ا١تبلئكة ٯتكنها أف تسمعنا أصواهتا وترينا أنفسها وٯتكنها نقل
األشياء ا٠تفيفة ولكن النفوس ال ٯتكنها ذلك أل ّف ا١تبلئكة تغلفها جلود أثَتية ولكن النفوس ليس ٢تا غبلؼ فلذلك
ال ٯتكنها أف ترينا أنفسها أو تسمعنا أصواهتا إالّ ّف ا١تناـ  ،والنفوس ال ٯتكنها نقل ا١تاديات ولوكانت ريشة طائر ،
ٍ
فحينئذ ٯتكنها أف ترينا أنفسها أو تسمعنا
فإذا صار يوـ القيامة فإ ّف اهلل تعاذل يلبسها جلوداً أثَتية فتكوف كا١تبلئكة

أصواهتا ّأما اليوـ فبل .

ِ َّ ِ
ِ
الر ْٛتَ ِن إِنَاثًا أ َ ِ
ب َش َه َادتػُ ُه ْم
اد َّ
ين ُى ْم عبَ ُ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الزخرؼ { َو َج َعلُوا الْ َم َبلئ َكةَ الذ َ
َشه ُدوا َخ ْل َق ُه ْم َستُكْتَ ُ
ِ
الر ْٛتَ ِن } يعٍت كانوا بشراً مثلهم ُّ صاروا مبلئكة وذلك لتقواىم وصبلحهم
اد َّ
َويُ ْسأَلُو َف } فقولو تعاذل { ُى ْم عبَ ُ
ِ
،كقولو تعاذل ّف سورة ص{ واذْ ُكر ِعب َادنَا إبْػر ِاى ِ
صا ِر } .
وب أ ُْوِرل ْاألَيْدي َو ْاألَبْ َ
يم َوإ ْس َح َق َويػَ ْع ُق َ
َ ْ َ
َ َ
شر الشياطُت وإلحصاء أعماؿ الناس
وا١تبلئكة ىم جند اهلل ورسلو يرسلهم لتعليم الناس وٟتفظ األنبياء من ّ
اط ِر َّ ِ
ضج ِ
اٟتم ُد لِلَّ ِو فَ ِ
اع ِل
وليكونوا شهوداً عليهم يوـ القيامة  .قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة فاطر { َْ ْ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
الْ َم َبلئِ َك ِة ُر ُس ًبل أ ِ
اع } يعٍت يرسلهم إذل األنبياء إثنُت إثنُت أو ثبلثة
َجنِ َح ٍة } كأجنحة الطَت{ َّمثْػ ٌَت َوثَُبل َ
ث َوُربَ َ
ُورل أ ْ

ٍ ِ
ا٠تَْل ِق َما يَ َشاء }
يد ِّف ْ
يد ِّف ْ
ا٠تَْل ِق َما يَ َشاء إِ َّف اللَّ َو َعلَى ُك ّْل َش ْيء قَد ٌير }  ،فقولو تعاذل { يَِز ُ
ثبلثة أو أربعة أربعة{ يَِز ُ
يعٍت ٮتلق ّف ا١تستقبل نوعاً آخر من ا١تخلوقات غَت ا١تبلئكة واٞتن واإلنس .
ا١تاديُت ُّ انتقلوا إذل عادل األثَت فأصبحوا أثَتيُت ،
فهذه اآلية ّ
تدؿ على أ ّف ا١تبلئكة كانوا من ا٠تلق أي كانوا من ّ
ا٠تَْل ِق َما يَ َشاء } .
يد ِّف ْ
وذلك ألف اهلل سبحانو قرّنم با٠تلق بقولو تعاذل { يَِز ُ
فا١تبلئكة كانوا بشراً ّف قدصل الزماف وكاف ٢تم أجنحة وكانوا من الصاٟتُت و١تا انفصلت نفوسهم عن األجساـ صاروا
َّاس إِ َّف اللَّو َِٝتيع ب ِ
صطَِفي ِم َن الْ َم َبلئِ َك ِة ُر ُس ًبل َوِم َن الن ِ
ص ٌَت } .
مبلئكة  .وقاؿ تعاذل ّف سورة اٟتػج { اللَّوُ يَ ْ
َ ٌَ

فاإلنساف إذا انفصل عن جسمو ا١تادي عند ا١توت ٍ
حينئذ يرى ا١تبلئكة وٯتكنو أف يتكلّم معهم ألنو أصبح روحانياً
ٍِ
ِ
ِ
ِ
ورا } .
مثلهم  .قاؿ تعاذل ّف سورة الفرقاف { يػَ ْوَـ يػََرْو َف الْ َم َبلئ َكةَ َال بُ ْشَرى يػَ ْوَمئذ لّْْل ُم ْج ِرم َ
ُت َويػَ ُقولُو َف ح ْجًرا َّْ٤ت ُج ً

الجن
ّ

ِ
اٞتن
اٞتن من ا١تخلوقات الروحانية ولكنّها ال تشابو ا١تبلئكة ّف كوّنا أثَتية وال تشابو النفوس ّف ذلك  ،أل ّف ّ
ّ
ِ
فاٞتن إذاً ىي ٥تلوقات مادية ولكنّها
ُخل َقت أجسامها من الغازات ونفوسها من األثَت  ،فالغازات تع ّد من ا١تادة ّ ،

روحانية ألنو ٯتكنها أف ٗتتفي عنّا وٯتكنها أف ترينا أجسامها  ،وٯتكنها أف ٘تشي على األرض وٯتكنها أف تصعد ّف
السماء ببل جناح  ،وذلك أل ّف أجسامها خفيفة كا٢تواء  ،وٯتكنها أف تُسمعنا أصواهتا .
اٞتن تشبو البشر ّف أكثر صفاهتا حيث ّأّنا تأكل
اٞتن أطوؿ أعماراً من البشر فهم يعيشوف مئات السنُت  ،و ّ
و ّ

وتشرب وٕتامع أزواجها وتتناسل وتناـ و٘توت  ...إذل غَت ذلك من صفات البشر  ،بينما النفوس وا١تبلئكة ال تناـ
فاٞتن ٗتالف النفوس
اٞتن ٯتكنها نقل األشياء ا١تادية بينما النفوس ال ٯتكنها ذلك ّ ،
وال ٘توت وال تتناسل  ،و ّ
وا١تبلئكة من ىذه الوجهةوٗتالف البشر من الوجهة األخرى أل ّف البشر ال ٯتكنها أف ٗتتفي عن األنظار وال ٯتكنها أف
ِ
اٞتن .
تصعد ّف السماء وال غَت ذلك ٦تّا ّ
اختصت بو ّ
فاٞتن ليس ٢تم أقداـ بل ٢تم حوافر مثل حوافر ا٠تيل
أما صورىم فهم يشبهوف اإلنساف ّف صورتو تقريباً إالّ األقداـ ّ ،

.

اٞتن تسكن الطبقات الغازية كما أ ّف ا١تبلئكة تسكن الطبقات األثَتية اليت سبق الكبلـ عنها ّف كتابنا (الكوف
و ّ
والقرآف)

ِِ
ُت } أي
ائق  ،وما ُكنّا َع ِن ا٠تَْل ِق غافل َ
والدليل على ذلك قولو تعاذل ّف سورة ا١تؤمنوف { ولََق ْد َخلَ ْقنا فَػ ْوقَ ُك ْم َسْب َع طَر َ
سبع طبقات غازية لسكٌت اٞتن  :لكل طبقة منها طريقة أو مذىب يتبعوف منهجو  .فكلمة (طرائق) ٚتع ومفردىا
ِ
ِ
اٟتو َف ِ
ِ
ائق
ومنّا ُدو َف ذل َ
(طريقة) وىي ا١تعتقد وا١تذىب  .ويؤيّد ىذا قولو تعاذل ّف سورة اٞتن { وأنّا منّا ّ
ك ُ ،كنّا طَر َ
الص ُ
قِ َدداً } أي كنا ّف ا١تاضي منقسمُت ومتفرقُت إذل طوائف ٥تتلفة .
اٞتن يكوف أكلهم شيئاً غازياً
وبعضهم يسكن ّف األرض وذلك ّف ا٠ترائب والكهوؼ واحملبلّت اليت دل تُس َكن  .و ّ
مناسباً ٢تم وكذلك لباسهم ومتاعهم وبيوهتم كلّها من الغازات  ،كما أ ّف بيوت ا١تبلئكة من األثَت  ،وبيوت البشر من
ِ
ِ
اٞتَ َّ
اف ِمن َّمارٍِج ّْمن نَّا ٍر
ص ٍاؿ َكالْ َف َّخا ِر َ .و َخلَ َق ْ
ّ
ص ْل َ
نسا َف من َ
ا١تادة  .قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الرٛتن { َخلَ َق ْاإل َ
} وا١تعٌت  :وخلق اٞتا ّف من غازات خرجت من النار  ،يقاؿ "مرج من الطريق" أي خرج منو  ،ويقاؿ «مرج السهم
من القوس» أي خرج وذىب  ،وال تزاؿ ىذه الكلمة متداولة عند العرب باألخص البدو ولكنهم أبدلوا اٞتيم بالگاؼ
يقولوف «أمرگ" ومعناه إذىب  ،فقولو تعاذل { ِمن َّمارٍِج ّْمن نَّا ٍر } يعٍت خلق اٞتا ّف من غازات خرجت من النار .
اٞتَ َّ
الس ُم ِوـ } يعٍت خلقها من ٝتوـ النار  ،والسموـ يريد ِّٔا
وقاؿ تعاذل ّف سورة اٟتجر{ َو ْ
آف َخلَ ْقنَاهُ ِمن قَػْب ُل ِمن نَّا ِر َّ
الغازات .
فاٞتن وإف كانت ٥تلوقات روحانية ولكن ٯتكنها أف ترينا أنفسها وتُ ِ
سمعنا أصو َاهتا  ،كما أ ّف الغازات ٯتكن ٖتويلها
ّ
َ
لمس باليد ويُرى بالعُت ٖ ُّ ،تويل ذلك اٞتامد أو السائل إذل غاز ال يُرى بالعُت وال
من غاز إذل سائل ُّ إذل جامد يُ َ
لمس باليد  ،وإليك بعض األمثلة عن ذلك :
يُ َ
مربدة إذل درجة 11-ـ أو باستعماؿ ضغط قدره
يتحوؿ إذل سائل إذا أُمرر ّف أنبوبة ّ
إ ّف غاز ثاشل أوكسيد الكربيت ّ
تجمد ّف درجة  71-ـ إذل مادة صلبة بيضاء تشبو اٞتليد  ،فثاشل
جوية ّف درجة اٟترارة االعتيادية  ،وي ّ
ستة ضغوط ّ
أوكسي الكربيت تارة يكوف غازاً وتارًة يكوف سائبلً وأخرى يكوف صلباً  ،فالسائل منو والغاز يكوناف عدٯتي اللوف
بينما الصلب منو يكوف أبيض .

يتحوؿ إذل سائل عدصل اللوف باستعماؿ ضغط قدره [  8‚5ضغوط جوية ّف درجات اٟترارة
وإ ّف غاز األمونيا ّ

االعتيادية]  ُّ ،إذا أغلي السائل عاد غازاً ثانيةً  ،وٯتكن ٖتويل الغاز إذل سائل وإرجاعو إذل غاز مراراً عديدة ومن
ىذه ا٠تواص يستفاد ّف صناعة الثلج .
يتحوؿ إذل غاز أٛتر وردي وعند تربيد الغاز يعود إذل مادة صلبة بنية اللوف  ،وٯتكن ٖتويلها
وإ ّف اليود بتسخينو ّ
مرات .
إذل غاز ُّ ٖتويل الغاز إذل صلب وتكرار ىذه العملية ع ّدة ّ

ويتجمد الزيبق بالربودة
يتحوؿ إذل ٓتار عدصل اللوف عند التسخُت  ُّ ،يعود كما كاف عند التربيد ،
ّ
وإ ّف الزيبق ّ
ٍ
جوي ].
بدرجة [  ، 98 ‚9 -أو بضغط قدره  7 ‚ 1ضغط ّ
وإ ّف األوكسجُت غاز عدصل اللوف فإذا ِ
ٖتوؿ إذل سائل ذي لوف أزرؽ .
ُ
ضغط ّف درجة  °119 -ـ ّ
تتغَت الغازات بالربودة واٟترارة فتارًة تكوف سوائل وأخرى تكوف صلبة وأخرى تكوف غازات ال تُرى بالعُت
وىكذا ّ
اٞتن ٯتكنها أف ٗتتفي عن أنظارنا وٯتكنها أف تُرينا أجسامها وٯتكنها أف ترتفع ّف السماء
لمس باليد  ،فكذلك ّ
وال تُ َ
وٯتكنها أف تنزؿ ّف األرض .
وإليك ىذه اٟتادثة أذكرىا كشاىد على وجود اٞتن عن كتاب (حقائق أغرب من ا٠تياؿ ) :

شبح فرنسا األحمر
فلما ٕتاىل إرشاداتو وتوجيهاتو أخذ ّف
كاف نابليوف يتبع ّف ٧تاحاتو وانتصاراتو إرشاد وتوجيو شبح شخص أٛتر ّ ،
التدىور واال٨تطاط.
إ ّف ظهور (شبح فرنسا األٛتر)  ،والذي كاف قد ظهر ألشخاص عديدين غَت نابليوف  ،كاف داللة على وجود كائنات
غَت البشر  ،والذين ساعدوا فرنسا وامرباطورىا .
وإحدى ىذه ا١تّرات كاف ظهوره ّف ليلة  19أيار (مايس) للملك ىنري الرابع  ،والذي كاف ٭تكم ّف ذلك الوقت .
وبسبب صعوبة الظروؼ ّف ذلك الوقت فقد أعلن ا١تلك أنو قرر أف يكوف بنفسو قائداً للجيش  .ولكن قبل منتصف

ويتوعده :وكاف جسمو يتصبب عرقاً  ،والتفت خائفاً
الليل استيقظ ا١تلك من نومو ليسمع صوتاً عميقاً وقوياً ينذره ّ
لَتى الشبح األٛتر بنفس ا٢تيئة اليت ظهر فيها من قبل آلخرين عديدين  .كاف شبح رجل طويل جداً لو جسم ضخم
ظاىر القوة  .وكاف يرتدي عباء ًة ٛتراء ولو ٟتية ٛتراء طويلة .
وبالرغم من أف ا١توسم كاف أواخر الربيع إال أ ّف الغرفة كانت باردة جداً  .وقد تكلّم الشبح بنفس الصوت األجش
ا١تهيب  ،والذي اعتاد أف يتكلم بو والذي ٝتعو ىنري قبل استيقاظو قائبلً لو" :سوؼ ٘توت غداً  ،سيقتلك ىؤالء
الذين تعتربىم أخلص أصدقائك ".
ُّ مشى الشبح خبلؿ اٟتائط واختفى بدوف أف ينتظر أي سؤاؿ أو اعًتاض .
ودل ِ
ٯتض أكثر من  16ساعة بعد ذلك  ،إال وقُتِل ىنري ّف صبيحة يوـ  11أيار (مايس) بينما كاف ٤تاطاً بأكثر
ا١تقربُت من مساعديو  ،وكانت الطعنة القاتلة من قِبَل أحد أصدقائو وا١تدعو (رافيبلؾ) .
ّ

وكاف نابليوف على علم ّٔذه القصة وكاف متأثّراً ّٔا  .ومن ا١تعروؼ من مصادر موثوقة أ ّف الشبح األٛتر ظهر بعد
ذلك للويس السادس عشر  ،وتنبّأ لو عن الثورة الفرنسية  ،وأنو سيقتَل مع زوجتو ّف ا١تقصلة  ،كما أنّو تنبّأ لنابليوف
عن ىزٯتتو ّف أِّب قَت .و٢تذا فقد كاف نابليوف ٮتشى ىذا الشبح والذي رآه مرات عديدة فيما بعد .

الشبح يدخل واألبواب مغلقة

لقد حدث ىذا ّف األوؿ من كانوف الثاشل سنة  1811وّف الصباح الباكر  ،عندما كاف نابليوف قد ُى ِزـ ٘تاماً  ،وكاف
يتوقّع ىجوماً من جيوش عسكرية كبَتة .
كاف جالساً على مكتبو ّف قصر (تويلري)  ،ودل يصاحبو أحد غَت مستشاره الكونت موؿ  ،وسكرتَته ا٠تاص

(نيوفاؿ) والذي كاف ٬تلس على مكتبو أماـ النافذة .
وكاف يبدو على نابليوف أنو مشوش الباؿ  ،ودل ِ
يباؿ حىت إذل ما كاف يقولو الكونت موؿ  ُّ .وقف وذىب إذل صالتو
وىو مشغوؿ وغَت منتبو  ُ .طلب من الكونت موؿ أف يذىب إذل الغرفة األخرى حىت يتمكن من السيطرة على

أفكاره .
يبق ّف الصالة غَت االمرباطور وسكرتَته ا٠تاص  ،بينما كاف الكونت موؿ وحيداً ّف الغرفة األخرى  ،وكاف الباب
فلم َ
يؤدي من الصالة إذل الردىة مغلقاً .
الذي بُت الغرفتُت والباب الذي ّ
وفجأ ًة شعر الكونت موؿ بربودة غَت اعتيادية مؤلت الغرفة  ،فرفع عينيو عن الكتاب  ،وإذا بو ولدىشتو الكبَتة يرى
رجبلً طويبلً يرتدي عباء ًة ٛتراء ولو ٟتية ٛتراء .
وكاف الباباف ال يزاالف موصدين  ،وقاؿ الرجل بصوت أجش عميق ٬" :تب أف أكلّم االمرباطور على الفور ".
فأجاب الكونت بلطف  " :إ ّف االمرباطور ال يريد أف يزعجو أي شخص  ،فهو ّف خلوة وعزلة عن اآلخرين ".

ودل يتذ ّكر الكونت أنّو كاف قد رأى ىذا الغريب قبل ذلك اليوـ :ذلك الغريب الذي دخل الغرفة ٣تتازاً اٟترس والبابُت
ا١تغلقُت .
ُّ تق ّدـ الغريب  ،وّنض الكونت ليمنعو من الوصوؿ إذل باب مكتب نابليوف والدخوؿ إليو  ،و١تا رأى الرجل ٯتضي
ّ
ّف تقدمو  ،فقد م ّد يده ليدفعو ّٔا  ،ولكنو أصيب بالذعر عندما أدرؾ أ ّف يده تنغمس ّف جسم الرجل  ،فكأ ّّنا
انغمست ّف ىواء بارد كالثلج  . 16ولكن الغريب ذا اللحية اٟتمراء نظر إذل الكونت نظرًة آمرة وقاؿ لو بصوت
عميق " :إذىب إذل اإلمرباطور وقل لو إ ّف الرجل ذا اللحية اٟتمراء ٬تب أف يراه على الفور !"

 16مالحظة  :أقول أن أجسام الجن ٌمكن أن تكون مخلوقة من غاز األمونٌا  ،المستعمل فً التبرٌد  ،ومن
غازات أخرى مثل غاز الٌود الذي له لون وردي  .قال تعالى فً سورة الرحمن َ { :
مارج
وخلَ َق الجان مِن ِ
مِن نار}

فأطاع الكونت وىو يرٕتف  ،وما كاف من نابليوف إال أنو على الفور أمره أف يدع الغريب يدخل  .فأطاع الكونت
يًتدد ّف ذلك الوقت أف يصغي من خبلؿ فتحة
وأغلق الباب وراء الرجل الطويل وبقي ّف الغرفة ا٠تارجية  ،ولكنو دل ّ

مفتاح الباب  ،فسمع الصوت ا١تهيب بوضوح  ،واحتفظ ّف ذاكرتو بكل كلمة قا٢تا الشبح .
قاؿ الصوت ٤ت ّذراً " :ىذه ثالث مرة أظهر فيها أمامك ّ .ف ا١ترة الثانية أعطيتك مهلة أربع سنوات لتح ّقق سبلماً
عاماً  ،وح ّذرتك أنو ّف حالة دل تطع ذلك بأشل سوؼ أسحب منك ٛتاييت  .ولكنّك دل تتبع تعليمايت  .و٢تذا فقد
جئت اآلف ٤ت ّذراً إياؾ بأف أمامك مهلة ثبلثة أشهر لتكمل تنفيذ مشاريعك ولتمتثل لعروض السبلـ اليت يق ّدمها لك

اٟتلفاء ! فإف دل ٖتقق أحد٫تا أو تنجح ّف اآلخر  ،فسينتهي أمرؾ فتذ ّكر ذلك جيداً".
ويتوسل إليو أنو لن يتم ّكن من أف يقهر اٟتلفاء أو أف ٭ت ّقق سبلماً
يتضرع إذل زائره ّ
ُ ٝتع الكونت صوت نابليوف ّ
مشرفاً ّف غضوف ثبلثة أشهر  .ولكن الصوت األجش العميق قاطع كبلمو قائبلً " :أنا ال أكًتث باألعذار  ،أنا
ّ

أعطيك مهلة ثبلثة أشهر ال غَت ".
ُّ خيّم الصمت على الصالة  ،وبالرغم من أ ّف موؿ كاف منتبهاً وحريصاً على أف يتتبّع أين ذىب الغريب  ،ولكنو دل
يره أبداً بعد ذلك ودل يسمعو يغادر صالة نابليوف .
حىت أ ّف
وبعد دقائق قليلة فتح السكرتَت نيوفاؿ الباب فأشار إليو نابليوف أف يدخل  .وبدا نابليوف شاحباً ومنهكاً ّ
ُجل إذل فرصة أخرى .
اجتماعهم أ ّ
و٭ت ّدثنا التاريخ ما حدث بعد ذلك  :فإ ّف نابليوف اختار أف ٯتضي ّف القتاؿ  ،وكانت الظروؼ واألحواؿ ضده
وتسبّب ذلك ّف فشلو وبالضبط بعد ثبلثة أشهر من ظهور الشبح وٖتذيره  ،فقد تنازؿ نابليوف باٝتو وباسم حلفائو
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الشياطين
دجاؿ))
الشياطُت ىم فسقة اٞتن ،ولفظة شيطاف معناىا (( م ّكار ك ّذاب حيّاؿ ّ
ِ
نس و ِْ ِ
ِ
ِ ِ
ض ُه ْم إِ َذل بػَ ْع ٍ
ؼ
ض ُز ْخ ُر َ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة األنعاـ{ َوَك َذل َ
اٞت ّْن يُوحي بػَ ْع ُ
ك َج َع ْلنَا ل ُك ّْل نِ ٍّ
يب َع ُد ِّوا َشيَاط َ
ُت ا ِإل ِ َ
ِ
ك َما فَػ َعلُوهُ فَ َذ ْرُى ْم َوَما يَػ ْفتَػ ُرو َف }
ورا َولَ ْو َشاء َربُّ َ
الْ َق ْوؿ غُ ُر ً
نس و ِْ
ِ
دجارل األنس واٞتن و ٤تتاليهم
فقولو تعاذل{ َشيَاط َ
اٞت ّْن } يعٍت ّ
ُت ا ِإل ِ َ
ِ
ض ُز ْخر َ ِ
وحي بػ ْع ُ ِ
ورا }
والدليل على ذلك قولو تعاذل{ يُ َ
ؼ الْ َق ْوؿ غُ ُر ً
ض ُه ْم إ َذل بػَ ْع ٍ ُ
ومعناه يغري بعضهم بعضا و٭تتاؿ بعضهم على بعض بالكذب والدجل .
ِ
ِ
ِ
ِ
ورا } وقاؿ تعاذل ّف سورة البقرة { َوإِذَا لَ ُقواْ
وقاؿ تعاذل ّف سورة النساء { يَع ُد ُى ْم َوُٯتَنّْيه ْم َوَما يَع ُد ُى ُم الشَّْيطَا ُف إالَّ غُ ُر ً

اطينِ ِهم قَالُواْ إِنَّا معكْم إَِّ٪تَا َْ٨تن مستَػه ِزُؤو َف } فقولو تعاذل{ إِ َذل َشي ِ
الَّ ِذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِ َذا خلَواْ إِ َذل َشي ِ
اطينِ ِه ْم
ُُْ ْ
َ
َ
َ َ
َ َ َْ
ََ ْ
ْ
} يعٍت الذين يغووّنم ويكذبوف عليهم ومن ذلك قوؿ جرير
وكنً يهوينٍت إذا كنت شيطانا
أياـ يدعونٍت الشيطاف من غزرل
ٚتيعا يا معشر ِْ ِ
ِ
ِ
استَ ْكثَػ ْرُمت ّْم َن
اٞت ّْن قَد ْ
فالشياطُت ىم فسقة اٞتن قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة األنعاـ { َويػَ ْوَـ ْ٭ت ُش ُرُى ْم َ ً َ َ ْ َ َ
ا ِإل ِ
نس } يعٍت يقاؿ للشياطُت يومالقيامة :يا معشر اٞتن قد أغويتم كثَتا من األنس .

إبليس
إف إبليس كاف اٝتو ((عزازيل)) وإ٪تا ٝتّي إبليس ألنو أبلس من رٛتة اهلل أي أفلس منها وذلك كقوؿ اهلل تعاذل
ِ
س الْ ُم ْج ِرُمو َف } يعٍت يفلسوف من رٛتة اهلل ويفلسوف من أعما٢تم فبل
وـ َّ
الس َ
ّف سورة الروـ { َويػَ ْوَـ تَػ ُق ُ
اعةُ يػُْبل ُ

يؤجروف عليها.
لكن إبليس مات وانفصلت نفسو عن جسمو الغازي ُ
وإبليس كاف من اٞتن وىو أبوىم كما أ ّف آدـ ىو أبونا و ّ
ألبسو اهلل تعاذل جلدا أثَتيا فصار كا١تبلئكة وأدخلو اهلل تعاذل اٞتناف األثَتية ألنو كاف من األتقياء فبقي مع ا١تبلئكة

 ،و١تا خلق اهلل آدـ أمر ا١تبلئكة أف يسجدوا آلدـ فسجدوا إالّ إبليس أىب واستكرب فأخرجو اهلل من اٞتناف األثَتية
ولعنو .
َِّ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اٞتِ ّْن فَػ َف َس َق َع ْن أ َْم ِر
يس َكا َف ِم َن ْ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الكهف { َوإِ ْذ قُػ ْلنَا ل ْل َم َبلئ َكة ْ
اس ُج ُدوا آل َد َـ فَ َس َج ُدوا إال إبْل َ
ِ ِ
َّخ ُذونَو وذُّْريػَّتَو أَولِياء ِمن د ِوشل وىم لَ ُكم ع ُد ّّو بِْئ ِ ِ ِ
اٞتِ ّْن } يعٍت قبل
ُت بَ َدًال } فقولو تعاذل { َكا َف ِم َن ْ
ُ َُ ْ ْ َ
س للظَّالم َ
َربّْو أَفَػتَت ُ َ ُ ْ َ
َ
موتو كاف من اٞتن و١تا مات صار مع ا١تبلئكة النو اصبح ٥تلوقا أثَتياً  ،وقولو تعاذل { أَفَػتَت ِ
َّخ ُذونَوُ َوذُّْريػَّتَوُ أ َْولِيَاء ِمن
ُد ِوشل } يعٍت توالونو والتوالوشل وتوالوف ذريتو اٞتن وتعبدوّنم وتًتكوف عباديت (كانت قبيلة من العرب تعبد اٞتن
ويقولوف اف اٞتن بنات اهلل ) وقولو { أَفَػتَت ِ
َّخ ُذونَوُ َوذُّْريػَّتَوُ أ َْولِيَاء } دليل على اف اٞتن ا١توجودين اليوـ ىم ذرية إبليس
وأنو أبوىم  {،بِْئ ِ ِ ِ
ُت بَ َدًال } أي بئس ما اٗتذ٘توه بدالً من دوشل حيث أبدلتم ا١تخلوؽ با٠تالق وواليتم
س للظَّالم َ
َ
ا١ترزوؽ وتركتم الرازؽ على أّنم أعداء لكم ومهما استطاعوا يرموكم ّف ا١تهالك .

تحضير األرواح

إ ّف كثَتاً من الناس قاموا بتحضَت األرواح وسألوىا عن أمور ٣تهولة لديهم فأجابت األرواح عن أسئلتهم  ،ولكن
تتدخل ّف
٭ترـ ٖتضَت األرواح ويعتربىا أمراً غَت مسموح بو  ،وذلك أل ّف بعض اٞتن واألرواح الشريرة ّ
الدين السماوي ّ

ٖتضَتىم  :وذلك بأف يلعب جٍت فاسق أو كافر دور الروح ا١تراد ٖتضَتىا .فيجيب ىذا اٞتٍت عن األسئلة ولكنو
ٮتلط مع األجوبة الصحيحة كلمات باطلة  :كلمات كفر وإشراؾ باهلل.

فمثبلً إذا سألوه عن مريض ىل يشفى أو ٯتوت  ،فيقوؿ ٢تم اٞتٍت  :خذوا ا١تريض إذل ضريح اإلماـ العباس بن علي ،
واربطوه ّف شباؾ الضريح وسوؼ يشفى ا١تريض  .أو يقوؿ ٢تم ّ :قربوا قرباناً بأف تذْتوا نعجة لئلماـ ويشفى ا١تريض ،

أو غَت ذلك من الطلبات اليت ىي نوع من ا١تعصية واإلشراؾ.

ا١تستحضر قد
وعلى كل حاؿ  ،فإ ّف السائل سوؼ يؤمن بكلمات اٞتٍت أو الشيطاف  ،ويفكر ّف نفسو أ ّف الشخص
َ

مات وذىبت روحو إذل عادل الربزخ ودار اٟتق ومن غَت ا١تعقوؿ أف يكذب علينا  ،ولكنو دل يدرؾ أ ّف ا١تتكلّم معو ىو
شيطاف أو جٍت فاسق وأنو ليس ىو الروح ا١تطلوب ٖتضَتىا.
وىنا قصة عن ٖتضَت األرواح  ،كما ذُكِرت ّف التوراة  :سفر صاموئيل األوؿ اإلصحاح :28

اف َوالتػ ََّواب ِع ِم َن األ َْر ِ
اٞتَ ّْ
وزلََ ،و َٚتَ َع
اب ْ
اجتَ َم َع الْ ِفلِ ْس ِطينِيُّو َف َو َجاءُوا َونػََزلُوا ِّف ُش َ
" َ 3وَكا َف َش ُاو ُؿ قَ ْد نػَ َفى أ ْ
ض4 .فَ ْ
َص َح َ
ٚتيع إِسرائِيل ونػَزَؿ ِّف ِج ْلبوع5 .ولَ َّما رأَى َشاو ُؿ جي ِ ِ ِ ِ
ِ
ب قَػ ْلبُوُ ِجدِّا6 .فَ َسأ ََؿ
ُت َخ َ
اؼ َو ْ
ش الْفل ْسطينيّْ َ
َش ُاو ُؿ َ َ ْ َ َ َ َ
ُ َْ َ
اضطََر َ
ُ َ َ َ
ِ ِ
اؿ شاو ُؿ لِعبِ ِ
يدهِ« :فَػتّْشوا ِرل علَى امرأَةٍ
ب الَ بِاأل ْ ِ ِ
الر ُّ
الر ّْ
ب ،فَػلَ ْم ُِ٬تْبوُ َّ
َش ُاو ُؿ ِم َن َّ
ُ
َحبلَـ َوالَ باألُوِرِصل َوالَ باألَنْبِيَاء7 .فَػ َق َ َ ُ َ
َ َْ
يده« :ىوذَا امرأَةٌ ص ِ
صِ
اف ِّف َع ْ ِ
احبَةُ َج ٍّ
احبَ ِة َج ٍّ
ُت ُدوٍر»8 .فَػتَػنَ َّكَر َش ُاو ُؿ
َسأَ َ٢تَا» .فَػ َق َ
ب إِلَْيػ َها َوأ ْ
اؿ لَوُ َعبِ ُ ُ ُ َ ْ َ َ
َ
اف ،فَأَ ْذ َى َ
ولَبِ ِ
اٞتَ ّْ
وؿ
اؿْ « :اع ِرِّف ِرل بِ ْ
َصعِ ِدي ِرل َم ْن أَقُ ُ
ب ُى َو َوَر ُجبلَ ِف َم َعوُ َو َجاءُوا إِ َذل الْ َم ْرأ َِة لَْيبلًَ .وقَ َ
س ثيَابًا أ ْ
اف َوأ ْ
ُخَرىَ ،وذَ َى َ
َ َ
لَ ِ
اف َوالتػ ََّواب ِع ِم َن األ َْر ِ
اٞتَ ّْ
ض .فَلِ َما َذا
اب ْ
ك»9 .فَػ َقالَ ْ
ت تَػ ْعلَ ُم َما فَػ َع َل َش ُاو ُؿَ ،كْي َ
ف قَطَ َع أ ْ
ت لَوُ الْ َم ْرأَةُُ « :ى َو َذا أَنْ َ
َص َح َ
ِ ِ ِِ
ب ،إِنَّو الَ يػ ْلح ُق ِ
ك إِ ٌُْ ِّف ى َذا األ َْم ِر».
الر ّْ
ب قَائِبلًَ « :ح ّّي ُى َو َّ
ف َ٢تَا َش ُاو ُؿ بِ َّ
تَ َ
ض ُع َشَرًكا لنَػ ْفسي لتُميتَػ َها؟» 11فَ َحلَ َ
الر ُّ ُ َ َ
اؿ« :أ ِ ِ
َت الْمرأَةُ صموئِيل صرخت بِصو ٍ
ِ
ِ
ِ
ت
ك؟» فَػ َق َ
ُصعِ ُد لَ َ
ْ
11فَػ َقالَت الْ َم ْرأَةَُ « :م ْن أ ْ
َصعدي ِرل َ
يل»12 .فَػلَ َّما َرأ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ
ص ُموئ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ك« :الَ َٗتَ ِاّف .فَما َذا رأَي ِ
ِ
ت؟ »
ت َش ُاو ُؿ؟» 13فَػ َق َ
اؿ َ٢تَا الْ َمل ُ
َعظي ٍمَ ،وَكلَّ َمت الْ َم ْرأةُ َش ُاو ُؿ قَائلةً« :ل َما َذا َخ َد ْعتٍَِت َوأَنْ َ
َ َْ
ت الْمرأَةُ لِشاو َؿ« :رأَي ِ
ِ
ِ
ص َع ُدو َف ِم َن األ َْر ِ
تَ « :ر ُج ٌل َشْي ٌخ
ض»14 .فَػ َق َ
ورتُوُ؟» فَػ َقالَ ْ
ت آ٢تَةً يَ ْ
فَػ َقالَ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
اؿ َ٢تَاَ « :ما ى َي ُ
صَ
ِ
ِ
ِّ ِ ٍ
ِ
ص ُموئِيل ،فَ َخَّر َعلَى َو ْج ِه ِو إِ َذل األ َْر ِ
يل لِ َش ُاو َؿ:
ض َو َس َج َد15 .فَػ َق َ
اؿ َ
َ
ص ُموئ ُ
صاع ٌد َوُى َو ُمغَطى ّتُبَّة» .فَػ َعل َم َش ُاو ُؿ أَنَّوُ َ ُ

«لِما َذا أَقْػلَ ْقتٍَِت بِِإ ْ ِ ِ
اي؟» فَػ َق َ
الر ُّ
اؽ ِِّب األ َْم ُر ِجدِّا .اَلْ ِفلِ ْس ِطينِيُّو َف ُ٭تَا ِربُونٍَِتَ ،و َّ
ض َ
اؿ َش ُاو ُؿ« :قَ ْد َ
ب فَ َارقٍَِت َوَدلْ
َ
ص َعاد َؾ إيَّ َ
ِ
يػع ْد ُِ٬تيب ٍِت الَ بِاألَنْبِي ِاء والَ بِاألَحبلَِـ .فَدعوتُ ِ
ِ
ب
َصنَ ُع»16 .فَػ َق َ
الر ُّ
يلَ « :ولِ َما َذا تَ ْسأَلٍُِت َو َّ
َ َْ َ
ك ل َك ْي تػُ ْعل َم ٍِت َما َذا أ ْ
ْ
اؿ َ
َُ ُ
َ َ
ص ُموئ ُ
ِ ِ
اىا
الر ُّ
الر ُّ
ب لِنَػ ْف ِس ِو َك َما تَ َكلَّ َم َع ْن يَ ِديَ ،وقَ ْد َش َّق َّ
ص َار َع ُد َّو َؾ؟ َ 17وقَ ْد فَػ َع َل َّ
قَ ْد فَ َارقَ َ
ب الْ َم ْملَ َك َة م ْن يَد َؾ َوأ َْعطَ َ
ك َو َ
ب وَدل تَػ ْفعل ُٛت َّو َغضبِ ِو ِّف عمالِ ِ ِ
لَِق ِريبِك داود18 .ألَنَّك َدل تَسمع لِصو ِ
ك ى َذا األ َْمَر
الر ُّ
ك قَ ْد فَػ َع َل َّ
ت َّ
ب بِ َ
يق ،لذل َ
الر ّْ َ ْ َ ْ ُ َ
َ َ َُ
ََ َ
َ ْ ْ َ ْ َْ
ب إِسرائِيل أَيضا مع َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ش
الر ُّ
ت َوبػَنُ َ
وؾ تَ ُكونُو َف َمعِيَ ،ويَ ْدفَ ُع َّ
الْيَػ ْوَـَ 19 .ويَ ْدفَ ُع َّ
ك ليَد الْفل ْسطينيّْ َ
ُتَ .و َغ ًدا أَنْ َ
ب َجْي َ
الر ُّ ْ َ َ ْ ً َ َ
ِ
ض وخ َ ِ ِ
ِِ
إِسرائِيل أَي ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
يل،
ع َش ُاو ُؿ َو َس َق َ
َْ َ ْ ً
َسَر َ
ضا ليَد الْفل ْسطينيّْ َ
ط َعلَى طُولو إِ َذل األ َْر ِ َ َ
ُت»21 .فَأ ْ
اؼ جدِّا م ْن َكبلَـ َ
ص ُموئ َ
ِِ
ت [الطعاـ] أ ََم َاـ َش ُاو َؿ َوأ ََم َاـ َعْب َديِْو
َّم ْ
َوأَيْ ً
ضا َدلْ تَ ُك ْن فيو قػُ َّوةٌ ،ألَنَّوُ َدلْ يَأْ ُك ْل طَ َع ًاما النػ َ
َّه َار ُكلَّوُ َواللَّْي َل َُُّ 25 ...قَد َ
ك اللَّْيػلَ ِة".
فَأَ َكلُواَ .وقَ ُاموا َوذَ َىبُوا ِّف تِْل َ
وّف اليوـ التارل حدثت معركة بُت الفلسطينيُت واإلسرائيليُت وقتل فيها شاؤوؿ وأبناؤه الثبلثة .

قصة عجيبة
حدثٍت عقيد ّف اٞتيش العراقي فقاؿ :
"كنت أدرس ّف إحدى جامعات لندف  ،وكاف ّف لندف بعض من يعمل كوسيط روحي أو ىؤالء الذين يعملوف ّف
أتردد عليها وأسأؿ الروح الساكن عندىا عما
ٖتضَت األرواح  ،وكاف منهم فتاة ٚتيلة تتكلم العربية جيداً  .وكنت ّ
٬توؿ ّف ذىٍت وكاف ٬تيبٍت إجابات صحيحة  .وكاف ذلك الروح ىي أحد العرب واٝتو زيد .
عدت إذل عائليت ّف بغداد وانتهت العطلة رجعت إذل لندف إل٘تاـ دراسيت ّف
وكانت العطلة ّف اٞتامعة قريبة  ،و١تا ُ
ٖتضر الروح
اٞتامعة  .وكاف عندي علبة سكاير مصنوعة من الفضة  ،فخطر ببارل أف أىديها لتلك الفتاة اليت كانت ّ
 ،أي تستدعيو وتسألو وىو ٬تيبها .
عت أف تشكرشل على ذلك
و١تّا وصلت إذل لندف  ،ذىبت إذل تلك الفتاة وق ّدمت ٢تا تلك العلبة الفضية الثمينة  .وتوقّ ُ
وتقوؿ " :شكراً لك على ىذه ا٢تدية الثمينة  ".ولكنها بدؿ ذلك أخذت تشكر زيداً الروح الساكن عندىا  ،فقالت
" :أىبلً وسهبلً زيد  ،شكراً زيد  ،مرحباً زيد!"
ِ
أخذت تشكرين زيد وال تشكرينٍت !"
فقلت ٢تا " :إشل أنا الذي أىديتك ىذه العلبة الفضية  ،ولكنك
إرل ىذه العلبة ".
قالت " :إ ّف زيد أوحى إليك أف هتديٍت ىذه العلبة وأثار رغبتك ّف ذلك  ،ولواله ١تا أحضرت ّ
فعجبت من حا٢تا والروح الساكن معها .

العذاب والنعيم في البرزخ
إعلم أ ّف اٟتياة ّف عادل الربزخ ىي على أنواع حسب عمل اإلنساف  ،فمنهم من يعيش حياة سعيدة  ،بينما آخروف
يعيشوف ّف مذلّة وشقاء  .وىذا ما ق ّدموه ألنفسهم وجدوه أمامهم بعد ا١توت  .فمن ق ّدـ ا٠تَت وجد ا٠تَت ومن ق ّدـ
الشر وجد الشر .
قاؿ اهلل تعاذل فس سورة النجم { وأ ْف لَيس لِئلنْ ِ
ساف إالّ ما َس َعى } ومعٌت ذلك  :ليس لئلنساف من خَت ّف اآلخرة
ْ َ
إال ما عملو ّف حياتو الدنيا وقدمو آلخرتو .
ّْموا ألنْػ ُف ِس ُك ْم ِم ْن َخ ٍَْت َِٕت ُدوهُ ِعْن َد اهللِ } أي  :ما تعطونو للفقراء
و٦تا يؤيّد ىذا قولو تعاذل ّف سورة البقرة { وما تُػ َقد ُ
واحملتاجُت ّف سبيل اهلل فسوؼ ٕتدونو ّف اآلخرة .
س ما ع ِملَت ِمن خ ٍَت ٤تضراً  ،وما ع ِملَت ِمن س ٍ
ِ
وء }
وقاؿ تعاذل ّف سورة آؿ عمراف { يػَ ْوَـ َٕت ُد ُك ُّل نػَ ْف ٍ َ ْ ْ َ ْ ُْ َ َ َ ْ ْ ُ

فمن أنفق من مالو على الفقراء واحملتاجُت ّف سبيل اهلل من طعاـ أو مبلبس  ،فسوؼ يكوف ىناؾ غنياً ويفرح ٔتا ق ّدـ
لنفسو  ،ومن ٓتل على الفقراء واحملتاجُت ٔتالو من طعاـ ومبلبس وغَت ذلك فهناؾ سوؼ يكوف فقَتاً ذليبلً بُت
النفوس .
فإف أردت أف تعيش بسعادة ّف آخرتك ِ ،
فآمن باهلل ورسلو واعمل الصاٟتات واعبد اهلل وحده وال تشرؾ بو أحداً من

احملرمات  ،فعند ذلك ستكوف
األنبياء وا١تشايخ واألئمة وأنفق ما تتمكن عليو للفقراء واحملتاجُت ّف سبيل اهلل  ،وٕتنّب ّ
سعيداً ّف الدنيا واآلخرة .
ِ ِ
ِ
أج ٍل
ب لَ ْوال َّ
ت فَػيَػ ُق َ
وؿ َر ّْ
أح َد ُك ُم ا١تَْو ُ
أخ ْرتٍَِت َإذل َ
قاؿ تعاذل ّف سورة ا١تنافقوف { وأنْف ُقوا ٦تّا َرَزقْنا ُك ْم م ْن قَػْب ِل أ ْف يَ ِأيتَ َ
ِ
قَ ِر ٍ
الصاٟتُِِت }
أص ّد َؽ وأ ُك ْن م َن ّ
يب فَ ّ
أي شيء آخر أف ينفق على الفقراء واحملتاجُت ّف سبيل
فانظر عزيزي القارئ كيف أ ّف اإلنساف الذي ٯتوت ّ
يتمٌت قبل ّ
اهلل لكي ٬تد ّف عادل النفوس ما أنفقو وليفرح بو ّف اآلخرة .

يكس عارياً ّف
فالرجل الذي دل ينفق أي طعاـ ّف ىذه الدنيا سيكوف جائعاً بُت النفوس ّف عادل الربزخ  ،ومن دل ُ
اٟتياة الدنيا ودل يهب أي مبلبس ألحد الفقراء  ،فسوؼ يكوف عارياً بُت النفوس ّف عادل الربزخ .
ومثل ذلك الرجل الذي ال يعطي للفقَت أثاثاً  ،فسوؼ لن يكوف لو أثاث ّف عادل الربزخ .
ا١توحدوف والص ّديقوف والشهداء والصاٟتوف واألولياء  :فتأخذىم ا١تبلئكة إذل اٞتناف ّف السماوات
بينما ا١تؤمنوف ّ
تتفسخ بعد ذلك وتكوف تراباً .
األثَتية ولن يبقى على األرض غَت األجساـ اليت سوؼ ّ
َب الّذين قُتِلُوا ّف س ِ ِ
ند رِّّْٔم يػُْرَزقُوف }  ،فقولو
أحياءٌ ِع َ
بيل اهلل ْأمواتاً  ،بَ ْل ْ
َ
قاؿ تعاذل ّف سورة آؿ عمراف { َوال َْٖت َس َ َّ َ
ند رِّّْٔم } أي ّف السماوات األثَتية ٖتت العرش  ،أي ّف اٞتناف ٦تّا رزقوا من ٙتارىا يأكلوف ومن أّنارىا
تعاذل { ِع َ

يشربوف.
و ّأما الكافروف وا١تشركوف وا١تنافقوف  :فهؤالء تتسلّط عليهم الشياطُت فيسجنوف بعضهم حوؿ الرباكُت ويع ّذبوف

ويسخروّنم للخدمة  ،وال يستطيعوف ا٢ترب من أيدي الشياطُت مهما حاولوا ذلك
اآلخرين ٔتختلف أنواع العذاب ،
ّ
.
قاؿ تعاذل ّف سورة اإلسراء ٥ ،تاطباً إبليس :
قاؿ ا ْذىب فَمن تَبِعك ِمْنػهم فَإ ّف جهنّم جزا ُؤُكم جزاء موفُوراً  .واستػ ْف ِزز من استطَعت ِمْنػهم بِصوتِك و ِ
ب
َْ ْ َ َْ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ
أجل ْ
َ َ َ َ ْ َ ً َْ
{ َ َ ْ َ َ َ ُْ
علَي ِهم ِٓتيلِك ورِجلِك وشا ِرْكهم ّف األمو ِاؿ واألو ِ
الد ِ
الشْيطا ُف إالّ غُ ُروراً } .
وع ْد ُى ْم وما يَعِ ُد ُى ُم ّ
َ ْ ْ َْ َ َ َ
ْ
ْ
ُْ
حرىا ويتأدل من
فإذا صار النهار أخذوه وصعدوا بو إذل الفضاء ليسًتؽ السمع فيبقى ٖتت أشعة الشمس فيقاسي ّ
وىم وحزف وسخرية إذل يوـ القيامة  .قاؿ تعاذل ّف
أشعتها ،وإذا صار الليل يسجنونو  ،وىكذا يبقى ّف مشقة وعناء ّ
ِ
ِِ
يح ِّف
ُت بِِو َوَمن يُ ْش ِرْؾ بِاللَّ ِو فَ َكأََّ٪تَا َخَّر ِم َن َّ
الس َماء فَػتَ ْخطَُفوُ الطَّْيػ ُر أَْو تَػ ْه ِوي بِِو ّْ
سورة اٟتج { ُحنَػ َفاء للَّو َغْيػَر ُم ْش ِرك َ
الر ُ
م َك ٍ
عرض نفسو
الس َماء } يعٍت من يشرؾ باهلل فقد َّ
اف َس ِح ٍيق } فقولو تعاذل { َوَمن يُ ْش ِرْؾ بِاللَّ ِو فَ َكأََّ٪تَا َخَّر ِم َن َّ
َ
للخطر وألقى ّٔا ّف ا٢تاوية وذلك كاألرواح اليت تعبث ّٔا الشياطُت وتضحك عليها فتصعد ّٔا اذل السماء لتسًتؽ
خرت إذل األرض مسرعة { فَػتَ ْخطَُفوُ الطَّْيػ ُر } يعٍت إذا صادفها طَت ّف
السمع فإذا رأت شهاباً تبعها أو ملكاً طردىا ّ
يح ِّف
فمزؽ أحشاءىا ألنو يدخل من بطنها وٮترج من ظهرىا أو عكس ذلك { أ َْو تَػ ْه ِوي بِِو ّْ
طريقها خطفها ّ
الر ُ
م َك ٍ
اف َس ِح ٍيق } يعٍت تصادفها رياح عاصفة فتحمل تلك الروح اذل مسافات بعيدة وتلقي ّٔا ّف مكاف عميق
َ
فتتكسر وتتأدل وذلك ألّنا اتّبعت قوؿ الشيطاف ودل تسمع لوصايا
فتسقط بُت الصخور أو ّف و ٍاد من الودياف
ّ
الرٛتن ،
وأما أف يبقى عرياناً بُت النفوس جائعاً عطشاناً ال ٬تد طعاماً ليأكل وال ماءً ليشرب فيذىب إذل األّنر فَتى ا١تاء
مادي
يتؤلأل كأنو بطوف اٟتيّات فيبسط ك ّفيو إذل ا١تاء ليشرب ويرتوي فبل ٯتكنو ذلك ألنو أثَتي وا١تاء الذي ّف األّنر ّ

فيتحسر ويقوـ ويذىب إذل ّنر آخر لعلّو يروي ظمأه فبل يكوف نصيبو من ذلك إال الفشل  ،أما الصاٟتوف فا١تاء
الذي يشربوف أثَتي ال مادي تأتيهم بو ا١تبلئكة  .وىكذا يبقى ىذا الكافر عرياناً بُت النفوس جائعاً عطشاناً ال

٬تتمع بزوجتو وال بأوالده فهو حقَت ذليل اذل يوـ الدين .
اٟت ّْق والَّ ِذين ي ْدعو َف ِمن دونِِو الَ يستَ ِجيبو َف َ٢تم بِ َشي ٍء إِالَّ َكب ِ
اس ِط َكفَّْي ِو إِ َذل
ُ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الرعد{ لَوُ َد ْع َوةُ َْ َ َ َ ُ
َ
َْ ُ ُ ْ
الْ َماء لِيَْبػلُ َغ فَاهُ َوَما ُى َو بِبَالِغِ ِو ..إخل }
اٟتَ ّْق } يعٍت إ ّف
ضرب اهلل مثبل للمشركُت الذين يعبدوف األصناـ وغَتىا ويسئلوف حوائجهم منها فقاؿ{ لَوُ َد ْع َوةُ ْ

الذي يدعو الناس اذل عبادة اهلل وإذل التوحيد فإ ّف دعوتو دعوة حق  ،وأف سأؿ حاجتو من اهلل فإف اهلل يستجيب لو
َّ ِ
ين يَ ْدعُو َف ِمن ُدونِِو } يعٍت أما الذين يدعوف إذل عبادة األوثاف ويعبدوّنا و يسألوف حاجتهم منها { الَ
دعوتو { َوالذ َ
يَ ْستَ ِجيبُو َف َ٢تُم بِ َش ْي ٍء} يعٍت األصناـ ال تقضي حوائجهم وال تستجيب ٢تم بشيء ألّنا ٚتاد { إِالَّ } األماشل

يصرب نفسو ويفرحها ويقوؿ ٢تا إف األوثاف سوؼ تقضي حاجيت وأفرح بذلك  ،ولكن ال ٬تد ما ّأملو
واآلماؿ  ،فهو ّ
و٘تنّاه إالّ ا٠تسراف { َكب ِ
اس ِط َكفَّْي ِو إِ َذل الْ َماء لِيَْبػلُ َغ فَاهُ َوَما ُى َو بِبَالِغِ ِو } الكاؼ كاؼ التشبيو وا١تعٌت  :كشخص
َ
عطشاف وقد أشتد ِبو العطش فرأى ّنر ماء ٬تري ففرح وقاؿ ّف نفسو سأذىب اذل ذلك النهر وأشرب وأروي غليلي
 ،فلما وصل إذل النهر وبسط ك ّفيو إذل ا١تاء لَتفعو إذل فمو ويشرب وإذا بو ال يتمكن من رفعو وال من شربو أل ّف ا١تاء

مادي والشخص العطشاف أثَتي ( أي نفس أثَتية ) ففشل وخابت آمالو ورجع من النهر بعطشو  ،كذلك ا١تشركوف
ّ
ال يصيبهم من عباده األوثاف إال الندامة وا٠تسراف .
ِ
ضن ًكا َوَْ٨ت ُش ُرهُ يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة أ َْع َمى } ومعناه ومن
ض َعن ذ ْك ِري فَِإ َّف لَوُ َمعِ َ
يشةً َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة طو { َوَم ْن أ َْعَر َ
أعرض عن ذكر اهلل ّف الدنيا فأف لو ّف عادل الربزخ معيشة ضنكا  ،أي عيشاً كدراً { َوَْ٨ت ُش ُرهُ يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة أ َْع َمى
} عن طريق اٞتنة .
ِِ
ِ
َض ُّل َسبِيبلً } ومعناه من كاف ّف
وقاؿ تعاذل ّف سورة اإلسراء{ َوَمن َكا َف ِّف َىذه أ َْع َمى فَػ ُه َو ِّف اآلخَرِة أ َْع َمى َوأ َ
الدنيا أعمى عن طريق اٟتق فهو ّف عادل الربزخ أيضاً أعمى عن طريق اٟتق أل ّف العقائد اليت اكتسبها ّف الدنيا بقيت
معو ّف اآلخرة  ُ ،إ ّف الشياطُت ٖتيط بو وتغويو .
ِ
ِ
ين تَػ ُؤزُُّى ْم أَزِّا }
وقاؿ تعاذل ّف سورة مرصل { أَ َدلْ تَػَر أَنَّا أ َْر َس ْلنَا الشَّيَاط َ
ُت َعلَى الْ َكاف ِر َ
َّ ِ
السيّْئ ِ
ات َجَزاء َسيّْئَ ٍة ٔتِِثْلِ َها َوتَػ ْرَى ُق ُه ْم ِذلَّةٌ..إخل } ومعناه الذين
ين َك َسبُواْ َّ َ
وقاؿ عز من قائل ّف سورة يونس { َوالذ َ

كسبوا السيئات ّف دار الدنيا جزاء سيئة ٔتثلها ّف اآلخرة وترىقهم ذلة .
ِ
ك فَػَزيَّ َن َ٢تُ ُم الشَّْيطَا ُف أ َْع َما َ٢تُ ْم فَػ ُه َو َولِيُّػ ُه ُم الْيَػ ْوَـ َوَ٢تُ ْم
وقاؿ تعاذل ّف سورة النحل { تَاللّ ِو لََق ْد أ َْر َس ْلنَا إِ َذل أ َُم ٍم ّْمن قَػْبل َ
ع َذ ِ
يم } ومعناه  :تاهلل لقد أرسلنا رسبلً إذل أمم من قبلك يا ٤تمد فلم يؤمنوا أل ّف الشيطاف زيّن ٢تم أعما٢تم
َ ٌ
اب أَل ٌ
الفاسدة فأىلكناىم بسبب كفرىم { فَػ ُه َو َولِيُّػ ُه ُم الْيَػ ْوَـ } أي أ ّف الشيطاف وليهم وصاحبهم اليوـ ّف عادل الربزخ يعٍت

استوذل عليهم واستحكم فيهم{ وَ٢تم } يوـ ألقيامة { ع َذ ِ
يم }
َ ٌ
اب أَل ٌ
َ ُْ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ َّ ِ ِ ٍ ِ
ِ
وقاؿ عز من قائل ّف سورة اٟتج { َوم َن الن ِ
ب َعلَْيو أَنَّوُ َمن
َّاس َمن ُ٬تَاد ُؿ ّف اللو بغَ َْت ع ْلم َويػَتَّب ُع ُك َّل َشْيطَاف َّمريد ُ .كت َ
السعِ َِت } يعٍت { من تَػوَّاله } ّف دار الدنيا { فَأَنَّو ي ِ
ِ
ضلُّوُ ويػ ْه ِد ِيو إِ َذل َع َذ ِ
ضلُّوُ } ّف اآلخرة عن طريق
اب َّ
َ َ ُ
ُُ
تَػ َوَّالهُ فَأَنَّوُ يُ َ َ
الصبلح { ويػ ْه ِد ِيو إِ َذل َع َذ ِ
السعِ َِت } ّف اآلخرة  ،ويريد بذلك الطبقات الغازية وسناف الشمس .
اب َّ
ََ
ِ
ِ
ِ
َش َّد الْع َذ ِ
اب }
اعةُ أ َْدخلُوا َ
وـ َّ
َّار يػُ ْعَر ُ
الس َ
آؿ ف ْر َع ْو َف أ َ َ
ضو َف َعلَْيػ َها ُغ ُد ِّوا َو َعشيِّا َويػَ ْوَـ تَػ ُق ُ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تؤمن { الن ُ
ضو َف َعلَْيػ َها } ودل يقل يدخلوف فيها  ،ألّنم يعرضوف
فالنار ىنا يريد ّٔا الشمس والدليل على ذلك قولو تعاذل { يػُ ْعَر ُ
أشعتها.
حرىا ويتألّموف من ّ
على الشمس فيصيبهم من ّ

صدُّونػَ ُه ْم َع ِن
ش َعن ِذ ْك ِر َّ
الر ْٛتَ ِن نػُ َقيّْ ْ
ين َ .وإِنػ َُّه ْم لَيَ ُ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الزخرؼ { َوَمن يػَ ْع ُ
ض لَوُ َشْيطَانًا فَػ ُه َو لَوُ قَ ِر ٌ
ِ ِ ِ
ين َ .ولَن يَن َف َع ُك ُم
السبِ ِيل َوَْ٭ت َسبُو َف أَنػ َُّهم ُّم ْهتَ ُدو َف َ .ح َّىت إِذَا َجاءنَا قَ َ
َّ
ت بػَْي ٍِت َوبػَْيػنَ َ
اؿ يَا لَْي َ
س الْ َق ِر ُ
ك بػُ ْع َد الْ َم ْشرقَػ ُْت فَبْئ َ
الْيػوـ إِذ ظَّلَمتُم أَنَّ ُكم ِّف الْع َذ ِ
ين } يعٍت يكوف قرينو ّف
اب ُم ْش ًَِتُكو َف } ،فقولو تعاذل { نػُ َقيّْ ْ
ْ ْ ْ َ
ََْ
ض لَوُ َشْيطَانًا فَػ ُه َو لَوُ قَ ِر ٌ
ِ ِ ِ
س
عادل الربزخ َ { .ح َّىت إِذَا َجاءنَا } بعد موتو { قَ َ
ت بػَْي ٍِت َوبػَْيػنَ َ
اؿ } الكافر للشيطاف { يَا لَْي َ
ك بػُ ْع َد الْ َم ْشرقَػ ُْت فَبْئ َ
ين } كنت رل ّف دار الدنيا وّف عادل الربزخ .
الْ َق ِر ُ

ِ
ِ
صلِيَةُ َج ِحي ٍم  .إِ َّف َى َذا َ٢تَُو َح ُّق
ُت الضَّالّْ َ
و قاؿ تعاذل ّف سورة الواقعة { َوأ ََّما إِف َكا َف م َن الْ ُم َك ّْذبِ َ
ُت  .فَػنُػ ُزٌؿ ّْم ْن َٛتي ٍم َ .وتَ ْ
ِ
الْيَ ِق ِ
صلِيَةُ َج ِحي ٍم
ُت}  ،فقولو تعاذل { فَػنُػ ُزٌؿ ّْم ْن َٛتي ٍم } يعٍت منزؿ فيو اٟترارة  ،وىي حرارة الشمس وسناّنا { َوتَ ْ

} يوـ القيامة .
ِ ِ
ص َع ًدا } أل ّف الطبقات الغازية
اٞتن { َوَمن يػُ ْع ِر ْ
وقاؿ ّ
ض َعن ذ ْك ِر َربّْو يَ ْسلُكْوُ َع َذابًا َ
عز وجل ّف سورة ّ
فوقهم فيسلكوف طريقها ويصعدوف إليها فيتع ّذبوف ِْتَرارة الشمس  ،أل ّف الشياطُت تأخذىم إليها كاذبُت عليهم
بعدوه.
العدو ّ
وساخرين ّٔم وىذا ما يفعلو ّ

ِ
اٟتُ ْس ٌَت  .فَ َسنُػيَ ّْس ُرهُ لِْلعُ ْسَرى َ .وَما يػُ ْغ ٍِت َعْنوُ َمالُوُ إِ َذا
ب بِ ْ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الليل { َوأ ََّما َمن َٓت َل َو ْ
استَػ ْغ ٌَت َ .وَك َّذ َ
تَػَرَّدى} .
َّاصبةٌ  .تَصلَى نَارا ح ِامي ًة } يعٍت { ع ِاملَةٌ ن ِ
ِ ِ
َّاصبَةٌ } ّف الدنيا ولكن لغَت اهلل
َ
ْ ً َ َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الغاشية { َعاملَةٌ ن َ
صلَى نَ ًارا َح ِاميَةً } يوـ القيامة .
 {،تَ ْ
ِ
ات إِ َذل النػ ِ َّ ِ
رل الَّ ِذين آمنُواْ ُٮتْ ِرجهم ّْمن الظُّلُم ِ
وت
ين َك َف ُرواْ أ َْوليَ ُ
آؤُى ُم الطَّاغُ ُ
وقاؿ تعاذل ّف سورة البقرة{ اللّوُ َوِ ُّ َ َ
ُُ َ َ
ُّور َوالذ َ
ُ
ِ
اب النَّا ِر ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َف }  ،فالطاغوت ىم الشياطُت.
ُٮتْ ِر ُجونػَ ُهم ّْم َن النُّوِر إِ َذل الظُّلُ َمات أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ

الشريرة فتؤذيو ،
ّ
وملخص القوؿ إف العذاب ّف الربزخ ال يكوف ّف جهنّم ولكن إما أف يسلّط اهلل عليو بعض النفوس ّ
وإما أف يسلّط عليو بعض الشياطُت أو بعض اٞتن أو يسلّط عليو أرواح بعض اٟتيّات والعقارب أو يكوف فقَتاً ذليبلً

أو يكوف جائعاً عطشاناً ال يرتوي أو غَت ذلك ٦تا ٬تعلو مهموماً ال يهنأ لو عيش وال يطيب لو خاطر .

سؤال ١ : 11تاذا تذىب النفس الكافرة مع الشياطُت فيع ّذبوىا فلوال امتنعت عن الذىاب معهم لتخلّصت منهم ؟
جواب  :إ ّف النفس الكافرة ال ٯتكنها أف ٘تتنع عن الذىاب معهم وال التخلّص منهم  ،كما أ ّف آّرـ ّف دار الدنيا إذا

جاءه عشرة من الشرطة وأرادوا أخذه إذل ا١تركز فهل ٯتكنو أف ٯتتنع عنهم ؟ على أ ّف آّرـ يكوف أعزؿ من السبلح
والشرطة حاملي البنادؽ  ،كذلك النفس ال ٯتكنها أف هترب وتتخلّص من الشياطُت إف كانت كافرة  .قاؿ اهلل تعاذل
ّف سورة اإلسراء ٥تاطباً إبليس :
{واستػ ْف ِزْز م ِن استطَعت ِمْنػهم بِصوتِك وأَجلِب علَي ِهم ِٓتيلِك ورِجلِك وشا ِرْكهم ِّف األَمو ِاؿ واألَو ِ
الد َو ِع ْد ُى ْم َوَما
َْ َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ورا}
يَع ُد ُى ُم الشَّْيطَا ُف إالَّ غُ ُر ً
فإف كانت النفس الكافرة خائفة جبانة فيأيت إليها أحد الشياطُت وبيده السبلح فيصرخ ّٔا فيزداد خوفها فتسلّم لو

أمرىا فيضع القيد ّف يديها وسلسلة ّف رقبتها ويقودىا معو فتطيعو ،
استَطَ ْع َ ِ ِ
خوفهم بصوتك ،
ص ْوتِ َ
استَػ ْف ِزْز َم ِن ْ
وذلك معٌت قوؿ اهلل تعاذل { َو ْ
ت مْنػ ُه ْم ب َ
ك } أي ّ
الرجالة
أما إذا كانت النفس الكافرة ال ٗتاؼ وىي من الشجعاف جاءىا جيش من الشياطُت منهم ا٠تيّالة ومنهم ّ
وبأيديهم السبلح فًتىبهم وتنقاد معهم فيأخذوّنا مغلولة األيدي ويعذبوّنا أنواع العذاب  ،وىذا معٌت قولو تعاذل {
وأَجلِب علَي ِهم ِٓتيلِ ِ ِ
ورجالتك ،
ك َوَرجل َ
َ ْ ْ َ ْ َْ َ
ك }أي ٓتيّالتك ّ
ِ
ِ
ِ ِ
يتكوف داخلو ىيكل أثَتي مثلو
كل شيء ّ
مادي ّ
أما قولو تعاذل { َو َشارْك ُه ْم ّف األ َْم َواؿ َواأل َْوالد } قلنا فيما سبق أف ّ
فإذا ٖتطم ا١تادي فاف األثَتي يبقى وال يتحطّم  ،فمن ٚتلة األمواؿ اليت يشاركهم ّٔا الشيطاف ىي ا٠تيل ،فإذا كاف

ألحد الكافرين وا١تشركُت خيل ُ ماتت فإ ّف الشياطُت تأخذ أرواحها وتركبها  ،وكذلك األثاث وا١تتاع ّ ،أما مشاركتهم
ّف األوالد فإ ّف الشياطُت يأخذوف أوالد الكافرين بعد موهتم ليخدموىم ّف عادل الربزخ .
ت َال تَػعب ِد الشَّيطَا َف إِ َّف الشَّيطَا َف َكا َف لِ َّلر ْٛت ِن ع ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورةمرصل ّف قصة إبراىيم { ياأَب ِ
صيِّا }  ،أقوؿ فهل
َ َ
ْ
ُْ ْ
ََ

أحد يرى الشيطاف ليعبده ؟ كبلّ  ،ولكن ا١تعٌت  :ال تتبع الشيطاف ّف الدنيا فيستخدمك ّف عادل الربزخ فتكوف عبداً
خادماً لو .

تعليمات
وتضرع لربّك
إذا حضرتك الوفاة وعرفت أنّك ستنتقل عن قريب من العادل ّ
ا١تادي إذل العادل األثَتي فاستغفر لذنبك ّ
وتعوذ من الشيطاف وقل:
ّ
ِ
كيد
هم
أفتك وأدخلٍت ّف
هم
ْ
عٍت َّ
ك  ،اللّ َّ
((اللّ َّ
شر اٞتاف و َ
ْ
رٛتتك واجعل رل مكاناً ّف جنّت َ
َ
علي بر َ
اعطف َّ
اصرؼ ّ

مبلئكتك رفقائي وال ٕتعل الشياطُت أوليائي ،
فاستجب دعائي واجعل
هم
أنت الكرصلُ ا١تنّاف  ،اللّ َّ
َ
الشيطاف  ،إنّ َ
ك َ
ْ
ك
إشل من الدنيا
ارٖتلت وّتو َ
هم أنت وليّي ّف الدنيا واالخرة توفٍّت مسلماً وأٟتقٍت بالصاٟتُت  ،اللّ َّ
اللّ َّ
لت وبابَ َ
هم ّ
ارؾ نز ُ
ُ
ِ
بك
كرمك و ِأجرشل من
طرقت فارٛتٍت
سخطك  ،اللّ َّ
بك من َ٫تَزات الشياطُت وأعوذُ َ
هم إشل أعوذُ َ
َ
برٛتتك وأعطٍت من َ
َ
ُ
هم أعطٍت مناي واجعل اٞتنّةَ مأواي ورٛتت ِ
أرحم الراٛتُت )).
رِّب أف ٭تضروف  ،اللّ َّ
اي  ،إنّ َ
َ ََ
ك َ
ك قر َ
َ
أنت ُ
كل ليلة أل ّف النائم كا١تيّت .
كرر قراءة ىذا الدعاء قبل ا١توت وبعد ا١توت ،
ّ
ّ
ويصح قراءتُوُ قبل النوـ ّف ّ

أما ماذكره اهلل تعاذل للمؤمنُت ّف اآلخرة قولو تعاذل قي سورة آؿ عمراف { والَ َٖتس َّ َّ ِ
ين قُتِلُواْ ِّف َسبِ ِيل اللّ ِو أ َْم َواتًا
َ ْ ََ
َب الذ َ
ِ ِ َّ ِ
ند رِّّْٔم يػرزقُو َف  .فَ ِرِحُت ِٔتَا آتَاىم اللّو ِمن فَ ْ ِ ِ
ِ
ؼ
ين َدلْ يػَْل َح ُقواْ ِِّٔم ّْم ْن َخ ْل ِف ِه ْم أَالَّ َخ ْو ٌ
َحيَاء ع َ َ ْ ُْ َ
َ
بَ ْل أ ْ
ُُ ُ
ضلو َويَ ْستَْبش ُرو َف بالذ َ
ِِ
ِ
ض ٍل َوأ َّ
ند َرِّّْٔ ْم
ُت }  ،فقولو تعاذل { ِع َ
َعلَْي ِه ْم َوالَ ُى ْم َْ٭تَزنُو َف  .يَ ْستَْب ِش ُرو َف بِنِ ْع َم ٍة ّْم َن اللّ ِو َوفَ ْ
َجَر الْ ُم ْؤمن َ
يع أ ْ
َف اللّوَ الَيُض ُ
يػرزقُو َف} يعٍت ّف اٞتناف ٢تم رزؽ من ٙتار اٞتنة  ،وقولو تعاذل { فَ ِرِح ِ
ضلِ ِو } يعٍت من ا١تتاع
اى ُم اللّوُ ِمن فَ ْ
ُْ َ
َ
ُت ٔتَا آتَ ُ
ِ ِ َّ ِ
ين َدلْ يػَْل َح ُقواْ ِِّٔم} يعٍت بالذين دل يبلغوا مبلغ الرجاؿ بل ماتوا وىم أطفاؿ ،فلما
واألثاث والزينة { َويَ ْستَْبش ُرو َف بالذ َ

وجدوىم أمامهم ّف اٞتنة فرحوا ّٔم واستبشروا ،وذلك أل ّّنم كانوا يظنّوف ّأّنم عدموا من الوجود ٔتوهتم  ،فلما انتقلوا
إذل عادل األثَت وجدوىم أحياء غَت معدومُت فاستبشروا ّٔم وفرحوا بلقياىم  ،ومنهم أوالدىم الذين ماتوا أطفاالً ودل
يلحقوا باآلباء ّف الطوؿ ودل يكونوا رجاالً  ،وذلك قولو { ّْم ْن َخ ْل ِف ِه ْم } وأصلها من َخلَ ِفهم ،بفتح ا٠تاء والبلـ
ؼ َعلَْي ِه ْم َوالَ ُى ْم َْ٭تَزنُو َف } يعٍت ال خوؼ عليهم من
وكسرالفاء وا٠تَلَف ىم األوالد  ُ ،قاؿ تعاذل {أَالَّ َخ ْو ٌ
الشريرة والشياطُت واٞتن  ،وال ىم ٭تزنوف كما ٭تزف الكافروف ّف عادل الربزخ لِما يصيبهم من اإلىانة والتعب
النفوس ّ
.
ض ٍل
ض َوا َف اللّ ِو َواللّوُ ذُو فَ ْ
ض ٍل َّدلْ ٯتَْ َس ْس ُه ْم ُسوءٌ َواتػَّبَػعُواْ ِر ْ
وقاؿ تعاذل ّف سورة آؿ عمراف { فَان َقلَبُواْ بِنِ ْع َم ٍة ّْم َن اللّ ِو َوفَ ْ
ِ
ِِ ٍ
ِ
َعظي ٍم} فقولو تعاذل { بن ْع َمة ّْم َن اللّو } يعٍت اليت تأتيهم ّٔا ا١تبلئكة وترشدىم اليها  ،وقولو { َّدلْ ٯتَْ َس ْس ُه ْم ُسوءٌ

} يعٍت من الشياطُت واٞتن والنفوس الشريرة أل ّّنم ّف السماوات األثَتية بعيدين عن الشياطُت  .وقاؿ تعاذل ّف سورة
َّّْ ِ
ِ
اٞتَن َِّة ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َف } فقولو
اب ْ
َح َسنُواْ ْ
وى ُه ْم قَػتَػٌر َوالَ ذلَّةٌ أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
اٟتُ ْس ٌَت َوِزيَ َادةٌ َوالَ يػَ ْرَى ُق ُو ُج َ
ين أ ْ
َص َح ُ
يونس { للذ َ
َّّْ ِ
وى ُه ْم قَػتَػٌر } كما يرىق
َح َسنُواْ ْ
اٟتُ ْس ٌَت } يعٍت ّف اآلخرة ٢تم اٟتسٌت وزيادة من اهلل { َوالَ يػَ ْرَى ُق ُو ُج َ
ين أ ْ
تعاذل { للذ َ
ِ
اٞتَن َِّة ُى ْم فِ َيها
اب ْ
الكافرين { َوالَ ذلَّةٌ } كما يلحق الفاسقُت وا١تنافقُت ّف عادل الربزخ { أ ُْولَئِ َ
ك } ا١تؤمنوف { أ ْ
َص َح ُ
َخالِ ُدو َف } بعد موهتم .
اٟتُ ْس ٌَت  .فَ َسنُػيَ ّْس ُرهُ لِْليُ ْسَرى } يعٍت بعد موتو
َّؽ بِ ْ
صد َ
وقاؿ ّ
عز من قائل ّف سورة الليل { فَأ ََّما َمن أ َْعطَى َواتػَّ َقى َ .و َ
نيسره لليسرى وذلك ّف عادل الربزخ.
ّ

ند َرِّّْٔ ْم َوُى َو َولِيُّػ ُه ْم ِٔتَا َكانُواْ يػَ ْع َملُو َف } وا١تعٌت ٢تم دار السبلـ عند
وقاؿ تعاذل ّف سورة االنعاـ { َ٢تُ ْم َد ُار َّ
السبلَِـ ِع َ
رّٔم ّف عادل األثَت وىي اٞتنة  ،واهلل يتوذل أمورىم جزاء ٔتا كانوا يعملوف .
وقاؿ تعاذل ّف سورة النحل { من ع ِمل ِ
ِ
َجَرُىم
َّه ْم أ ْ
صاٟتًا ّْمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َوُى َو ُم ْؤم ٌن فَػلَنُ ْحيِيَػنَّوُ َحيَا ًة طَيّْبَةً َولَنَ ْج ِزيػَنػ ُ
َْ َ َ َ
َح َس ِن َما َكانُواْ يػَ ْع َملُو َف }  ،فقولو تعاذل { فَػلَنُ ْحيِيَػنَّوُ َحيَاةً طَيّْبَةً } يعٍت ّف اآلخرة  ،اي ّف عادل األثَت  ،فا١تؤمنوف
بِأ ْ
َح َس ِن َما َكانُواْ يػَ ْع َملُو َف } يعٍت ّف اٞتنة
َجَرُىم بِأ ْ
َّه ْم أ ْ
٢تم حياة طيبة  ،والكافروف ٢تم معيشة ضنكا  ،وقولو { َولَنَ ْج ِزيػَنػ ُ
 .وقاؿ عز وجل ّف سورةاٟتج { فَالَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
اٟت ِ
ات َ٢تُم َّم ْغ ِفَرةٌ َوِرْز ٌؽ َك ِرصلٌ } يعٍت ّف اٞتنة ٢تم رزؽ كرصل .
َ َُ َ َ
الص َ
ّ ّ
َّ ِ
ِ ِ
َّه ُم اللَّوُ ِرْزقًا َح َسنًا َوإِ َّف اللَّ َو َ٢تَُو
اج ُروا ِّف َسبِ ِيل اللَّو َُُّ قُتلُوا أ َْو َماتُوا لَيَػ ْرُزقَػنػ ُ
ين َى َ
وقاؿ ايضاً [ّف نفس السورة] { َوالذ َ
خيػر َّ ِ
َّه ُم اللَّوُ } يعٍت ّف اٞتنة  .وقاؿ عز من قائل ّف سورة الواقعة { فَأ ََّما إِف َكا َف
الرا ِزق َ
ُت }  ،فقولو تعاذل { لَيَػ ْرُزقَػنػ ُ
َُْ
ُت  .فَس َبلـ لَّ َ ِ
ِمن الْم َقَّربُِت  .فَػروح ورْ٭تا ٌف وجنَّةُ نَعِي ٍم  .وأ ََّما إِف َكا َف ِمن أَصح ِ ِ
َصح ِ
اب
اب الْيَم ِ َ ٌ
ك م ْن أ ْ َ
َ َْ
َ ُ َ َْ ٌ ََ َ َ َ
َ
الْيَ ِم ِ
ُت } فقولو تعاذل { فَػَرْو ٌح َوَرْ٭تَا ٌف } يعٍت لو راحة ورياحُت ّف اٞتنة
{ َو َجنَّةُ نَعِي ٍم } يوـ القيامة .
وملخص القوؿ إ ّف النعيم ّف الربزخ أي بعد ا١توت ال يكوف ّف اٞتنة ذاهتا لسائر ا١تؤمنُت  ،بل ىي خاصة لؤلنبياء
والشهداء واألتقياء .
وذلك أل ّف ا١تؤمنُت سوؼ يدخلوف جنة ا١تأوى بعد موهتم  ،وىي أوؿ طبقة قريبة من األرض  ،واليت فيها يكوف ا١تأوى
اسبوف وبعد اٟتساب واحملاكمة سوؼ يدخلوف ّف جنة النعيم (أو جنة ا٠تلد) .
 ُّ .يوـ القيامة ُ٭ت َ
أما ا١تؤمنوف ا١تذنبوف فبل يدخلوف اٞتنة حىت يستوفوا عقأّم على األرض .

أصحاب الصغائر
إف ا١تذنبُت من ا١تؤمنُت وا١توحدين سوؼ يعاقبوف على األرض إما باٞتوع أو العطش أو العري أو السجن ّف القرب
خق غَت ذلك  ،فعندما تنتهي عقوبتو  ،يطلق سراحو وتأخذه ا١تبلئكة إذل جنة ا١تأوى  ،وذلك قولو تعاذل ّف سورة
ِ
ِ
ؼ ُ٭تاس ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ب َإذل ْأىلِ ِو َم ْس ُروراً }  ،فاٟتساب ىو
ب حساباً يَسَتاً  .ويػَْنػ َقل ُ
االنشقاؽ { فَ ّأما َم ْن أُويتَ كتابَوُ بيَمينو  .فَ َس ْو َ َ ُ
اٟتِس ِ
ِ
اب } أي سريع العقاب
العقاب على األعماؿ السيئة  ،ومن ذلك قولو تعاذل ّف سورة إبراىيم { إ َّف اللّ َو َس ِر ُ
يع ْ َ
ِ
ِ
ؼ ُ٭تاس ِ
ب َإذل ْأىلِ ِو َم ْس ُروراً }
ب حساباً يَسَتاً } وذلك على األرض ّف عادل الربزخ  { .ويػَْنػ َقل ُ
 .وقولو تعاذل { فَ َس ْو َ َ ُ
أي يرجع بعد انتهاء عقوبتو إذل أىلو اٞتدد ّف جنة ا١تأوى مسروراً  .وأىلو ىم الذين ماتوا قبلو من زوجات وأطفاؿ ّف
حاؿ كوف زوجتو مؤمنة تقية  ،وكذلك زوجاتو من اٟتور العُت ّف اٞتنة .

فاألىل تعٍت العائلة وتعٍت الزوجات واألطفاؿ  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل ّف سورة طو  ،متح ّدثاً عن قصة موسى
 { :إِ ْذ رأَى نَارا فَػ َق َ ِ ِ ِ
ت نَ ًارا} ودل يكن مع موسى غَت زوجتو وإبنيو .
اؿ أل َْىلو ْام ُكثُوا إِ ّْشل آنَ ْس ُ
َ ً
ىذا عن اٟتساب ّف عادل الربزخ .
٭تاسب ٤تاكمة طويلة  ،وذلك يكوف ّف احملشر  ُ ،يدخل جنة ا٠تلد ٔتغفرة ورٛتة اهلل .
أما يوـ القيامة  ،فسوؼ َ
يش ٍة َّر ِ
اضيَ ٍة } أي من طالت ٤تاكمتو يوـ القيامة
ت َم َوا ِزينُوُ فَػ ُه َو ِّف ِع َ
قاؿ تعاذل ّف سورة القارعة { فَأ ََّما َمن ثػَ ُقلَ ْ
ويتنعم فيها ويرضى .
فسوؼ يدخل اٞتنة بعد احملاكمة ّ
كل حسب ذنوبو .
أما أصحاب الكبائر  :فيكوف عذأّم ّف النار ّ ،
وقد ذكرت تفسَت ىذه اآليات باختصار ّف ىذا الكتاب  ،وستجد شرحها بالتفصيل ّف كتاِّب (حقائق التأويل ّف
الوحي والتنزيل ) الذي سيُطبَع عن قريب بعوف اهلل .

الحساب والجزاء
يقوؿ بعض الناس أ ّف اٟتساب يكوف ّف القرب وذلك بأف يأيت ا١تلكاف و٫تا (منكر ونكَت ) ٭تاسباف ا١تيت ويسأالنو
عن ربو ودينو ونبيو وعن غَت ذلك .
كل ذلك
وأقوؿ ليس ّف القرب حساب وال منكر وال نكَت  ،وإّ٪تا اٟتساب واحملاكمة ودخوؿ اٞتنة ودخوؿ جهنّم ّ
يكوف يوـ القيامة.
وأقوؿ إ ّف احملاكمة ليست للجسم ا١تيت  ،بل احملاكمة تكوف للنفس األثَتية  ،أل ّف اٞتسم بعد انفصاؿ النفس منو
سيكوف كا٠تشبة ا١تلقاة على األرض  :ال يسمع وال يرى وال يفهم  .بينما النفس تسمع وترى وتفهم  .فاحملاكمة
تكوف فقط للنفس حصراً .
٭تاسبوا بل
باإلضافة لذلك  ،فليس كل الناس ٭تاسبوف وقت موهتم ولكن ا١تؤمنوف فقط ٭تاسبوف  ،بينما الكافروف لن َ
سيدخلوف جهنم بدوف ٤تاكمة .
ِ
ود
وباإلضافة فإ ّف احملاكمة سوؼ تكوف يوـ القيامة  ،والدليل على ذلك قوؿ اهلل تعاذل ّف سورة البقرة { َوقَالَت الْيَػ ُه ُ
ت الْيػهود علَى شي ٍء وىم يػْتػلُو َف الْ ِكتاب َك َذلِك قَ َ َّ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ين الَ
َ
َّص َارى َعلَ َى َش ْيء َوقَالَت الن َ
لَْي َست الن َ
َ َ
َّص َارى لَْي َس َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ
اؿ الذ َ
ِِ ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
}فبُت سبحانو أ ّف اٟتكم يكوف بينهم يوـ
يما َكانُواْ فيو َٮتْتَل ُفو َف ّ
يػَ ْعلَ ُمو َف مثْ َل قَػ ْو٢ت ْم فَاللّوُ َْ٭ت ُك ُم بػَْيػنَػ ُه ْم يػَ ْوَـ الْقيَ َامة ف َ

القيامة  ،ودل يقل إف اهلل ٭تكم بينهم ّف القرب أو عند ا١توت .

ِ ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة آؿ عمراف { ُك ُّل نػَ ْف ٍ ِ
ِ ِ
ِح َع ِن النَّا ِر
س ذَآئ َقةُ الْ َم ْوت َوإَّ٪تَا تػُ َوفَّػ ْو َف أ ُ
ورُك ْم يػَ ْوَـ الْقيَ َامة فَ َمن ُز ْحز َ
ُج َ
اٟتَيَاةُ ُّ
الدنْػيَا إِالَّ َمتَاعُ الْغُُروِر } ،
اٞتَنَّةَ فَػ َق ْد فَ َاز َوما ْ
َوأ ُْد ِخ َل ْ

الساعةُ يػومئِ ٍذ يػتػ َفَّرقُو َف  .فَأ ََّما الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ض ٍة
وـ َّ َ َ ْ َ ََ
الصاٟتَات فَػ ُه ْم ِّف َرْو َ
َ َ ََ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الروـ { َويػَ ْوَـ تَػ ُق ُ
ِ
َّ ِ
ك ِّف الْع َذ ِ
ض ُرو َف }  ،فا١تؤمنوف ّف روضة ٭تربوف ،
ين َك َف ُروا َوَك َّذبُوا بِآيَاتِنَا َول َقاء ْاآل ِخَرةِ فَأ ُْولَئِ َ
اب ُْ٤ت َ
َ
ُْ٭تبَػ ُرو َف َ .وأ ََّما الذ َ
والكافروف ّف العذاب ٤تضروف .

فبُت
وقاؿ تعاذل ّف سورة يس { قَالُوا يَا َويْػلَنَا َمن بَػ َعثَػنَا ِمن َّم ْرقَ ِدنَا َى َذا َما َو َع َد َّ
ص َد َؽ الْ ُم ْر َسلُو َف } ّ ،
الر ْٛتَ ُن َو َ
سبحانو أ ّف ىؤالء الكافرين إذا صار يوـ القيامة وخرجوا من قبورىم ٍ
ص َد َؽ
حينئذ يقولوف { َى َذا َما َو َع َد َّ
الر ْٛتَ ُن َو َ
الْ ُم ْر َسلُو َف } .فلو كاف ّف القرب حساب لقالوا ذلك ّف القرب عند معاينة منكر ونكَت .

َب اللّو َغافِبلً ع َّما يػعمل الظَّالِمو َف إَِّ٪تَا يػؤ ّْخرىم لِيػوٍـ تَ ْشخ ِ ِ
ص ُار
وقاؿ تعاذل ّف سورة ابراىيم { َوالَ َْٖت َس َ َّ َ
ص فيو األَبْ َ
َ ُ
َُ ُ ُ ْ َ ْ
ُ
َ َْ َ ُ
ِ
ِ
 .مه ِطعِ ِ ِ
فبُت سبحانو أنّو ليس ٍ
عما يعمل الظا١توف
ُْ َ
ُت ُم ْقنعي ُرءُوس ِه ْم الَ يػَ ْرتَ ُّد إِلَْي ِه ْم طَْرفُػ ُه ْم َوأَفْئ َدتػُ ُه ْم َى َواء }ّ ،
بغافل ّ
يؤخرىم ليوـ ٦تاهتم فيعاقبهم على أعما٢تم .
ولكنّو تعاذل ّ

ٍِ ِ
ِ
َص َف ِاد }.
ُت يػَ ْوَمئذ ُّم َقَّرن َ
وقاؿ تعاذل أيضا ّف نفس السورة { َوتَػَرى الْ ُم ْج ِرم َ
ُت ِّف األ ْ

ِِ ِ
ِ ِ
ِ
فبُت سبحانو وتعاذل
وقاؿ تعاذل ّف سورة النحل { إَِّ٪تَا يػَْبػلُوُك ُم اللّوُ بِو َولَيُبَػيّْػنَ َّن لَ ُك ْم يػَ ْوَـ الْقيَ َامة َما ُكنتُ ْم فيو َٗتْتَل ُفو َف } ّ
لبُت ٢تم ذلك ّف
اٟتق من الباطل فيما اختلفوا فيو ّف دار الدنيا  ،فلو كاف ّف القرب حساب ّ
يتبُت ٢تم ّ
أنو يوـ القيامة ّ
ِِ
القرب .وقاؿ سبحانو ّف سورة طو { من أَعرض عْنو فَِإنَّو َ٭ت ِمل األ ِ
ِ ِ
ين فِ ِيو َو َساء َ٢تُ ْم يػَ ْوَـ
َ ْ َْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ
َص َفاد يػَ ْوَـ الْقيَ َامة ِوْزًرا َ .خالد َ
الْ ِقيَ َام ِة ِٛتْ ًبل }.
وقاؿ تعاذل ّف سورة االنبياء { ونَضع الْموا ِز ِ ِ ِ ِ ِ
اؿ َحبَّ ٍة ّْم ْن
س َشْيئًا َوإِف َكا َف ِمثْػ َق َ
َ َ ُ ََ َ
ين الْق ْس َط ليَػ ْوـ الْقيَ َامة فَ َبل تُظْلَ ُم نػَ ْف ٌ
ِ
ِ
ُت }  ،فا١توازين ىي قوانيُت اٟتكم .
َخ ْرَد ٍؿ أَتَػْيػنَا َّٔا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
ِ
ِ
فبُت سبحانو أ ّف
ت َوإِنػ َُّهم َّميّْتُو َف  َُُّ .إِنَّ ُك ْم يػَ ْوَـ الْقيَ َام ِة ِع َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الزمر { إِن َ
َّك َميّْ ٌ
ند َربّْ ُك ْم َٗتْتَص ُمو َف } ّ
ا١تخاصمة تكوف يوـ القيامة .
َّ ِ
ِ َّ ِ
الصابِئُِت والنَّصارى والْمجوس والَّ ِذين أَ ْشرُكوا إِ َّف اللَّو يػ ْف ِ
ص ُل
ين َى ُ
ََ
ين َآمنُوا َوالذ َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة اٟتج { إ َّف الذ َ
ادوا َو َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
بػَْيػنَػ ُه ْم يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة إِ َّف اللَّوَ َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد }
ِ ِِ
يما ُكنتُ ْم فِ ِيو َٗتْتَلِ ُفو َف } ،
وقاؿ أيضاً [ّف نفس السورة]{ اللَّوُ َْ٭ت ُك ُم بػَْيػنَ ُك ْم يػَ ْوَـ الْقيَ َامة ف َ

وقاؿ تعاذل ّف سورة العنكبوت { َولَيَ ْح ِملُ َّن أَثْػ َقا َ٢تُ ْم َوأَثْػ َق ًاال َّم َع أَثْػ َقا٢تِِ ْم َولَيُ ْسأَلُ َّن يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة َع َّما َكانُوا يػَ ْفتَػ ُرو َف }
سؤال : 11أنت تقوؿ ال يدخل اإلنساف اٞتنّة وال النار إالّ يوـ القيامة إذاً فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة ي س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت }
يل ْاد ُخ ِل ْ
اٞتَنَّةَ قَ َ
ت قَػ ْومي يػَ ْعلَ ُمو َف ٔ .تَا َغ َفَر ِرل َرِّّْب َو َج َعلٍَِت م َن الْ ُمكَْرم َ
اؿ يَا لَْي َ
{ق َ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َنص ًارا } ؟
وقاؿ تعاذل ّف سورة نوح { ٦تَّا َخطيئَاهت ْم أُ ْغ ِرقُوا فَأ ُْدخلُوا نَ ًارا فَػلَ ْم َ٬ت ُدوا َ٢تُم ّْمن ُدوف اللَّو أ َ

الجواب  :إ ّف دخوؿ اٞتنة والنار ّف عادل الربزخ ىو خصوصي ال عمومي  ،أما اٞتنة فبل يدخلها ّف عادل الربزخ إال

خاص لكل أُمة ك ّذبت رسو٢تا مواجهة
األنبياء واالولياء وبعض الشهداء وا١تتّقُت ّ
ا١توحدين  .وكذلك دخوؿ النار ىو ّ
 ،وأماالذين دل يأهتم نيبّ فهؤالء ال يدخلوف النار ّف عادل الربزخ بل يكوف ذلك يوـ القيامةّ ألّنم دل يشاىدوا النيب
بأعينهم بل نقل ٢تم عنو آباؤىم  ،ثانياً إ ّف النار اليت يدخلها الكافروف ّف عادل الربزخ ليست ىي جهنّم اليت يدخلوّنا
يوـ القيامة بل ىي براكُت األرض .

المحاكمة للنفس ال للجسم
جاء ّف كتاب (األرواح) البن القيّم صفحة  16ما يأيت :
ظن أ ّف ا١تيّت ٭تيا ّف قربه قبل يوـ القيامة فخطأ  :إ ّف
"وقاؿ أبو ٤تمد بن حزـ ّف كتاب (ا١تلل والنحل) لو و ّأما من ّ
َحيَػْيتَػنَا اثْػنَتَػ ْ ِ
اآليات اليت ذكرناىا ٘تنع من ذلك  ،يعٍت قولو تعاذل ّف سورة غافر { قَالُوا ربػَّنَا أ ََمتػَّنَا اثْػنَتَػ ْ ِ
ُت } وقولو
ُت َوأ ْ
َ
ِ
َحيَا ُك ْم }  ،قاؿ  :ولو كاف ا١تيت ٭تيا ّف قربه لكاف تعاذل
تعاذل ّف سورة البقرة { َكْي َ
ف تَ ْك ُف ُرو َف بِاللَّو َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً فَأ ْ
قد أماتنا ثبلثاً وأحيانا ثبلثاً وىذا باطل وخبلؼ القرآف إال من أحياه اهلل تعاذل آيةً لنيب من األنبياء"
وأقوؿ إ ّف النعيم ّف عادل الربزخ وكذلك العقاب واٟتساب ىو للنفوس خاص ًة دوف األجساـ  ،أل ّف النفس آمر واٞتسم
مأمور  .فاٞتسم ليس إال أداة بيد النفس تستعملو كيف تشاء  .و ِ
لنعط مثبلً على ذلك  :مثل سائق سيارة دىس

سجن أـ السائق ىو الذي ٭تا َكم ويُعاقَب ؟
رجبلً ومات ىذا الرجل  ،فهل ٖتا َكم السيارة وتُ َ
وعلى ىذا فالنفس ىي اليت تعاقَب على جرائمها وليس العقاب للجسم .
ٗتص النفس بالشر :
وقد ذكر اهلل تعاذل لنا كثَتاً من آيات القرآف اليت ّ

الس ِ
فقد قاؿ تعاذل ّف سورة يوسف ّف قصة يوسف وزليخا { وما أُبػّْر ُ ِ
َّ
وء }  ،وقاؿ
ألم َارةٌ بِ ُّ
س ّ
َ َ
ئ نػَ ْفسي  ،إف النّػ ْف َ
اؿ بصرت ِٔتَا َدل يػبصروا بِوِ
ِ
تعاذل ّف سورة طو ٥ ،ترباً عن موسى والسامري { قَ َ
ك يَا َسام ِر ُّ
اؿ فَ َما َخطْبُ َ
ي  .قَ َ َ ُ ْ ُ ْ َْ ُ ُ
ِ
الرس ِ
ت
ت ِرل نَػ ْف ِسي }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة يوسف { قَ َ
فَػ َقبَ ْ
وؿ فَػنَبَ ْذتػُ َها َوَك َذل َ
اؿ بَ ْل َس َّولَ ْ
ك َس َّولَ ْ
ت قَػْب َ
ضُ
ضةً ّْم ْن أَثَِر َّ ُ
َخ ِيو فَػ َقتَػلَو فَأَصبح ِمن ْ ِ
لَ ُكم أَن ُفس ُكم أَمرا }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تائدة { فَطََّوعت لَو نػَ ْفسو قَػْتل أ ِ
ين } فلم
ا٠تَاس ِر َ
ُ َْ َ َ
ْ ُ ْ ًْ
َ ْ ُ ُُ َ
ت لَوُ نػَ ْف ُسوُ }  ،وذلك أل ّف اليد ليست إال أداة
فطوعت لو يده قتل أخيو  ،بل قاؿ { فَطََّو َع ْ
يقل سبحانو ّ :
تستعملها النفس كما تشاء  .وا١تثل على ذلك ىو مثل سائق السيارة :إف صدـ رجبلً وقتلو  ،فهل السيارة ىي اليت

ٖتركو
تعاقَب أـ النفس ىي اليت تعاقَب ال السائق ؟ فالنفس ىي السائق بينما اٞتسم ىو ليس إال أداة بيد النفس ّ
كيف تشاء .
يتفسخ ويكوف تراباً .
و٢تذا فالعقاب ىو للنفس خاصة بينما اٞتسم سوؼ ّ

المحشر
تتمزؽ فيو األرض وآّموعة الشمسية بأسرىا ،فاذا
قلنا ّف كتابنا (الكوف والقرآف) أف يوـ القيامة ىو اليوـ الذي ّ
كاف ذلك فإ ّف النفوس تنفر من األرض وتنتشر ّف الفضاء وىنالك يكوف احملشر أي يكوف ّف الفضاء  ،ومثل ذلك
فتمزقت الكورة وسقطت  ،فإ ّف الزنابَت تنتشر
يكوف كمثل كورة زنابَت ملتصقة ّف أحد السقوؼ فأصأّا حجر ّ
٘تزقت األرض وتناثرت فأّنا تنتشر ّف الفضاء  ،وتًتؾ
ّف الفضاء إذ دل يبق ٢تا مأوى تأوى إليو  ،فكذلك النفوس إذا ّ
تلك القطع ا١تتناثرة  ،واٟتساب واٞتزاء أيضاً يكوف ّف الفضاء .

ك الْيػوـ لِلَّ ِو الْو ِ
ِِ
اح ِد
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة ا١تؤمن { يػَ ْوَـ ُىم بَا ِرُزو َف َال َٮتْ َفى َعلَى اللَّو مْنػ ُه ْم َش ْيءٌ لّْ َم ِن الْ ُم ْل ُ َ ْ َ
َ
تبق ٢تم أرض
الْ َق َّها ِر }  ،فقولو تعاذل { بَا ِرُزو َف } يعٍت ظاىروف للعيوف ال ٯتكنهم أف يستًتوا أل ّّنم ّف الفضاء ودل َ

ٮتتفوف ّٔا .
استَ ِجيبُوا لَِربّْ ُكم ّْمن قَػْب ِل أَف يَأِْيتَ يػَ ْوٌـ َّال َمَرَّد لَوُ ِم َن اللَّ ِو َما لَ ُكم ّْمن َّم ْل َجٍأ يػَ ْوَمئِ ٍذ َوَما
وقاؿ تعاذل ّف سورة شورى { ْ
ٍ
ِ
تتمزؽ وال يبقى ٢تم ملجأ يلجئوف اليو فينتشروف
لَ ُكم ّْمن نَّك ٍَت }  ،فقولو تعاذل { َما لَ ُكم ّْمن َّم ْل َجأ } أل ّف األرض ّ
ّف الفضاء .

السماوات وبػرزواْ للّ ِو الْو ِ
ض َغْيػَر األ َْر ِ
اح ِد الْ َق َّها ِر } فالبارز ىو
وقاؿ تعاذل ّف سورة إبراىيم { يػَ ْوَـ تػُبَد ُ
ض َو َّ َ َ ُ َ ََ ُ
َّؿ األ َْر ُ
َ

الظاىر للعيوف  ،وّف ذلك قاؿ عمرو بن كلثوـ
حي
كل ٍّ
ترانا بارز َ
ين و ّ

ِ
قد ّاٗتَ ُذوا ٥تافتَنا قَرينا

وقاؿ اهلل تعاذل ّف سورة القمر { خشَّعا أَبصارىم َٮتْرجو َف ِمن ْاألَج َد ِ
اث َكأَنػ َُّه ْم َجَر ٌاد ُّمنتَ ِشٌر } يعٍت تنتشر النفوس ّف
ُ ً ْ َ ُُ ْ ُ ُ َ ْ
الفضاء كما ينتشر اٞتراد .

اش الْمبث ِ
وث } وال َفراش بفتح الفاء ىي اٟتشرات اليت تتطاير
َّاس َكالْ َفَر ِ َ ْ ُ
وقاؿ تعاذل ّف سورة القارعة { يػَ ْوَـ يَ ُكو ُف الن ُ

حوؿ ا١تصباح وّف ذلك قاؿ الشاعر:

حوؿ خ ّد ِ
إ ّف لِ ِ
لناس َ
يك َحوماً

وا١تبثوث معناه ا١تنتشر ،

كال َفر ِ
اش الذي علَى النا ِر حاما

وقاؿ جرير :
ِ
هم مثل ال َفر ِ
يقع
الذين َ
وحر النا ِر إ ْذ ُ
كأ ّف ّ
ىجوشل من ضبللت ْ
اش ّ
َ
وّف ذلك قاؿ النابغة

و َ
أنت كالدى ِر مبثوثاً حبائلُوُ

ب
الدىر ال ملجأٌ منوُ وال َىَر ُ
و ُ

وقالت ا٠تنساء :

ٍ
مثل اٞتر ِاد وزعتُها
ومبثوثة َ

من الذع ِر
زج ٌل ٯتؤل
َ
َ٢تا َ
القلوب َ

ٍ
وقاؿ اهلل تعاذل ّف سورة القيامة { يػَ ُق ُ ِ
ك يَػ ْوَمئِ ٍذ الْ ُم ْستَػ َقُّر } يعٍت
نسا ُف يػَ ْوَمئِذ أَيْ َن الْ َم َفُّر َ .ك َّبل َال َوَزَر  .إِ َذل َربّْ َ
وؿ ْاإل َ
تتمزؽ .
يكوف ا١تستقر إليو ّف السماء أل َف الكواكب السيارة ّ
ِ
ِ
ض ُرو َف } يعٍت لدينا ّف السماء .
يع لَّ َديْػنَا ُْ٤ت َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة يس { إِف َكانَ ْ
صْي َحةً َواح َد ًة فَِإ َذا ُى ْم َٚت ٌ
ت إَِّال َ

الصوِر فَِإذَا ىم ّْمن ْاألَج َد ِ
اث إِ َذل رِّّْٔم ي ِ
نسلُو َف } يعٍت إليو يصعدوف ّف
وقاؿ ايضاً ّف نفس السورة { َونُِف َخ ِّف ُّ
ُ َ ْ
َ َْ
السماء .
ِ ِ
ِ ِِ
رل وَال نَ ِ
ين ِّف ْاأل َْر ِ
ص ٍَت
ض َوَال ِّف َّ
الس َماء َوَما لَ ُكم ّْمن ُدوف اللَّو من َوِ ٍّ َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة العنكبوت { َوَما أَنتُم ٔتُْعج ِز َ
} وا١تعٌت  :وما أنتم أيها الناس ٔتعجزي اهلل ّف أألرض حيث أنّكم ماديوف تسكنوف األرض وال ٔتعجزيو ّف السماء
لَ ّما تكونوف أثَتيُت تنتشروف ّف الفضاء .
السماو ِ
ِ
اإل ِ ِ
ِ
اٞتِ ّْن َو ِْ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض فَان ُف ُذوا َال
وقاؿ تعاذل ّف سورة الرٛتن { يَا َم ْع َشَر ْ
نس إِف ْ
استَطَ ْعتُ ْم أَف تَن ُف ُذوا م ْن أَقْطَار َّ َ َ
تَن ُف ُذو َف إَِّال بِس ْلطَ ٍ
اف } وىذا القوؿ يقاؿ ٢تم يوـ القيامة  ،وا١تعٌت :إف استطعتم أف ٗترجوا من جوانب السيارات
ُ
ا١تتمزقة .
٘تزقن فاخرجوا  ..إخل  ،وذلك أل ّف احملشر يكوف ّف فضاء السيّارات ّ
واألرض البليت ّ
ِ
ت } يعٍت وألقت ما فيها من الناس
ض ُمد ْ
ت َما ف َيها َوَٗتَلَّ ْ
َّت َ .وأَلْ َق ْ
وقاؿ اهلل تعاذل ّف سورة االنشقاؽ { َوإِ َذا ْاأل َْر ُ
اؿ فِ َيها َْٖتيَػ ْو َف
وا١تخلوقات وٗتلّت  ،يعٍت فرغت منهم ألّنم ٭تشروف ّف الفضاء  .وقاؿ تعاذل ّف سورة االعراؼ { قَ َ
َوفِ َيها ٘تَُوتُو َف َوِمْنػ َها ُٗتَْر ُجو َف } يعٍت ٗترجوف من األرض فبل يبقى أح ٌد فيها فكلّكم تصَتوف إذل الفضاء.

الحشر للنفوس
كل ذلك يكوف
قلنا فيما سبق أ ّف احملشر يكوف ّف الفضاء وأقوؿ إ ّف البعث واٟتشر واٟتساب واٞتزاء والعقاب ّ

للنفوس وال حاجة لؤلجساـ .

قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة البقرة { َواتػَّ ُقواْ يػَ ْوًما تػُ ْر َجعُو َف فِ ِيو إِ َذل اللّ ِو َُُّ تػُ َو ََّّف ُك ُّل نَػ ْف ٍ
ت َوُى ْم الَ يُظْلَ ُمو َف } فإنّو
س َّما َك َسبَ ْ
خص النفوس باٞتزاء دوف األجساـ .
تعاذل ّ
ِ
وقاؿ تعاذل أيضاً [ّف نفس السورة] { َواتػَّ ُقواْ يػَ ْوماً الَّ َْٕت ِزي نػَ ْفس َعن نػَّ ْف ٍ
اعةٌ َوالَ يػُ ْؤ َخ ُذ ِمْنػ َها
س َشْيئاً َوالَ يػُ ْقبَ ُل مْنػ َها َش َف َ
ٌ
خص النفوس بذلك دوف األجساـ.
نص ُرو َف } فإ ّف اهلل تعاذل ّ
َع ْد ٌؿ َوالَ ُى ْم يُ َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة آؿ عمراف { فَ َكيف إِ َذا َٚتعنَاىم لِيػوٍـ الَّ ري ِ ِ
ت ُك ُّل نػَ ْف ٍ
ت َوُى ْم الَ يُظْلَ ُمو َف
س َّما َك َسبَ ْ
ب فيو َوُوفّْػيَ ْ
ْ َ
َ ْ ُ ْ َ ْ َْ َ
خص النفوس با١تكافآت على أعما٢تا دوف األجساـ  .وقاؿ ايضاً [ّف نفس السورة] { يػَ ْوَـ َِٕت ُد ُك ُّل
} فإ ّف اهلل تعاذل ّ
س َّما ع ِملَ ِ
ِ
ت ِمن ُس َوٍء ..إخل }.
ضًرا َوَما َعملَ ْ
ت م ْن َخ ٍَْت ُّْ٤ت َ
نػَ ْف ٍ َ ْ
اٟتِس ِ
س َّما َكسب ْ ِ
عز من قائل ّف سورة إبراىيم { لِيَ ْج ِزي اللّوُ ُك َّل نَػ ْف ٍ
اب }
وقاؿ ّ
ََ
ت إ َّف اللّ َو َس ِر ُ
يع ْ َ
اءت ُك ُّل نػَ ْف ٍ
س َّم َع َها َسائِ ٌق َو َش ِهي ٌد } .
وقاؿ [سبحانو] ّف سورة ؽ { َو َج ْ

وقاؿ تعاذل ّف سورة اٞتاثية { وخلَق اللَّو َّ ِ
اٟت ّْق ولِتُجزى ُك ُّل نػَ ْف ٍ ِ
ت َوُى ْم َال يُظْلَ ُمو َف }
س ٔتَا َك َسبَ ْ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ََ َ ُ
ض بِ َْ َ ْ َ
،
ِ
ت}،
ت َوأ َّ
َخَر ْ
َّم ْ
وقاؿ تعاذل ّف سورة االنفطار { َعل َم ْ
س َّما قَد َ
ت نػَ ْف ٌ

ِ
ك تَػْبػلُو ُك ُّل نػَ ْف ٍ
ت َوُرُّدواْ إِ َذل اللّ ِو َم ْوالَ ُى ُم ْ
ض َّل َعْنػ ُهم َّما َكانُواْ
وقاؿ تعاذل ّف سورة يونس { ُىنَال َ
اٟتَ ّْق َو َ
َسلَ َف ْ
س َّما أ ْ
يػَ ْفتَػ ُرو َف }

وقاؿ تعاذل ّف سورة اؿ عمراف { وما َكا َف لِنَِيب أَف يػغُ َّل ومن يػ ْغلُل يأْ ِ
ت ِٔتَا َغ َّل يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة َُُّ تػُ َو ََّّف ُك ُّل نػَ ْف ٍ
س َّما
ٍّ َ َ َ َ ْ َ
ََ
ت َوُى ْم الَ يُظْلَ ُمو َف } ،
َك َسبَ ْ
ِ
س ُٕتَ ِاد ُؿ َعن نػَّ ْف ِس َها َوتػُ َو ََّّف ُك ُّل نَػ ْف ٍ
وقاؿ تعاذل ّف سورة النحل { يػَ ْوَـ تَأِْيت ُك ُّل نػَ ْف ٍ
ت َوُى ْم الَ
س َّما َعملَ ْ

يُظْلَ ُمو َف } ،
س َشْيئًا َوَال ُْٕتَزْو َف إَِّال َما ُكنتُ ْم تَػ ْع َملُو َف }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة الزمر
وقاؿ تعاذل ّف سورة يس { فَالْيَػ ْوَـ َال تُظْلَ ُم نَػ ْف ٌ
ِ
ت ُك ُّل نػَ ْف ٍ
ت َوُى َو أ َْعلَ ُم ِٔتَا يػَ ْف َعلُو َف } ،
س َّما َعملَ ْ
{ َوُوفّْػيَ ْ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تؤمن { الْيػوـ ُْٕتزى ُك ُّل نػَ ْف ٍ ِ
اٟتِس ِ
ِ
اب } ،
س ٔتَا َك َسبَ ْ
ََْ َ
ت َال ظُْل َم الْيَػ ْوَـ إ َّف اللَّوَ َس ِر ُ
يع ْ َ
س ِٔتا َكسب ِ
اب الْيَ ِم ِ
ُت } ،
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تدثر{ ُك ُّل نػَ ْف ٍ َ َ َ ْ
ت َرىينَةٌ  .إَِّال أ ْ
َص َح َ

ِ
ت}،
وس ُزّْو َج ْ
وقاؿ تعاذل ّف سورة التكوير { َوإذَا النُّػ ُف ُ

ِ
ك نَػ ْفس لّْنَػ ْف ٍ
س َشْيئًا َو ْاأل َْم ُر يػَ ْوَمئِ ٍذ لِلَّ ِو } ،
وقاؿ تعاذل ّف سورة االنفطار { يػَ ْوَـ َال ٘تَْل ُ ٌ

ِ
كر ِ
ِِ ِ ِ
اضيَةً َّم ْر ِضيَّ ًة  .فَ ْاد ُخلِي ِّف ِعبَ ِادي .
س الْ ُمطْ َمئنَّةُ ْ .ارجعي إ َذل َربّْ َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الفجر{ يَا أَيػَّتُػ َها النَّػ ْف ُ
َو ْاد ُخلِي َجن َِّيت}
ك َكا َف َعْنوُ َم ْس ُؤوالً }
ك بِِو ِع ْل ٌم إِ َّف َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُولئِ َ
س لَ َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة اإلسراء { َوالَ تَػ ْق ُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ف َما لَْي َ

فالسمع والبصر والفؤاد كلها من حواس النفس ال من أعضاء أٞتسم  .وقاؿ تعاذل ّف سورة السجدة { َويػَ ْوَـ ُْ٭ت َش ُر
ِ
ود ُى ْم ِٔتَا َكانُوا
أ َْع َداء اللَّو إِ َذل النَّا ِر فَػ ُه ْم يُ َ
ص ُارُى ْم َو ُجلُ ُ
وزعُو َف َ .ح َّىت إِذَا َما َج ُاؤ َ
وىا َش ِه َد َعلَْي ِه ْم ٝتَْعُ ُه ْم َوأَبْ َ
يػَ ْع َملُو َف} فالسمع والبصر ٫تا من حواس النفس ّ ،أما اٞتلود فهي أثَتية أيضا.

ال رجعة لألجسام
قلنا فيما سبق أ ّف البعث واٟتشر واٟتساب واٞتزاء والعقاب للنفوس وال حاجة إلعادة األجساـ إذل اٟتياة أل ّف النفس
ىي اإلنساف اٟتقيقي .
ِ
يت َوإِلَْي ِو تػُ ْر َجعُو َف } فإ ّف اهلل تعاذل دل يذكر حياة بعد ذكر ا١توت بل قاؿ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة يونس { ُى َو ُْ٭تيِي َوُٯت ُ
بعدىا { َوإِلَْي ِو تػُ ْر َجعُو َف } يعٍت ٘توت األجساـ وإليو ترجع النفوس  .وقاؿ تعاذل قي سورة اٟتجر { َوإنَّا لَنَ ْح ُن ُْ٨تيِي
ِ
يت َوَْ٨ت ُن الْ َوا ِرثُو َف } فذكر ا١توت ودل يذكر بعده حياة .
َوُ٪ت ُ
وقاؿ أيضاً [ّف نفس السورة] { وإِ َّف ربَّك ىو َ٭تشرىم إِنَّو ح ِك ِ
يم } فإنّو تعاذل قاؿ { َْ٭ت ُش ُرُى ْم }ودل يقل ٭تييهم
يم َعل ٌ
َ َ َ ُ َ ْ ُُُ ْ ُ َ ٌ
ِ ِ
اٞتِ ّْن َو ِْ
اإل ِ
نس َوالطََِّْت
ودهُ ِم َن ْ
 ،واٟتشر معناه اٞتمع أي ٬تمعهم ،كقولو تعاذل ّف سورة النمل { َو ُحشَر ل ُسلَْي َما َف ُجنُ ُ
اب } .
فَػ ُه ْم يُ َ
ورًة ُكلّّ لَّوُ أ ََّو ٌ
وزعُو َف }  ،وقاؿ أيضاً ّف سورة ص { َوالطَّْيػَر َْ٤ت ُش َ

َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ىود { ولَئِن قُػ ْل َ ِ
ُت }
ين َك َف ُرواْ إِ ْف َى َذا إِالَّ س ْحٌر ُّمبِ ٌ
َ
ت إنَّ ُكم َّمْبػعُوثُو َف من بَػ ْعد الْ َم ْوت لَيَػ ُقولَ َّن الذ َ
فقاؿ تعاذل { َّمْبػعُوثُو َف } ودل يقل ٖتيوف من بعد ا١توت  ،والبعث ىو إرساؿ الشخص من مكاف اذل مكاف آخر ،
وا١تعٌت  :إنّكم تُبعثوف من األرض إذل السماء للحساب واٞتزاء  ،ومن ذلك قوؿ طرفة:
وقاؿ حساف :
وقاؿ امرؤ القيس :

األمر
ق ْد يَ ُ
صغَتهُ
العظيم ُ
َ
بعث َ
ِ
هو يوماً
وانتَ َ
صْينا نَواص َي اللّ َ

ب
ّ
حىت تَظَ َّل لوُ الدماءُ تَ َ
صبّ ُ
وبػَ َعثْنا ُجناتَنا َْ٬تتَػنُونا
هتب فتسمعا
حذاراً عليها أ ْف َّ

اجع
ُ
النجوـ ضو ٌ
بعثت إليها و ُ
وقاؿ أيضاً:
ِ
ِ
الضراءَ ويػَت َِّقي
ضى َٯتشي َّ
٥تمبلً
كذئب الغَ َ
قبل ذلك ّ
بػَ َعثْنا َربيئاً َ
وقاؿ عنًتة :

ِ
ٍ
ماؿ ال َكَرى بِ ِطبلىا
األنوؼ بػَ َعثْتُػ ُه ْم
وصحابة ُش ّْم
ليبلً وق ْد َ
وقاؿ اهلل تعاذل ّف سورة ا١تائدة { َوبػَ َعثْػنَا ِم ُنه ُم اثْػ َ ٍْت َع َشَر نَِقيبًا } ومعناه  :أرسلنا فيهم اثٍت عشر نقيباً  .وقاؿ تعاذل
ّف سورة النحل { ولََق ْد بػعثْػنَا ِّف ُك ّْل أ َُّم ٍة َّرسوالً أ َِف ْاعب ُدواْ اللّو و ِ
وت ..إخل }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة
اجتَنبُواْ الطَّاغُ َ
ََ ْ
َ ََ
ُ
ُ
ِ
ٍ
الفرقاف { َولَ ْو ِشْئػنَا لَبَػ َعثْػنَا ِّف ُك ّْل قَػ ْريَة نَذ ًيرا }
ِ
ك لَ َميّْتُو َف  َُُّ .إِنَّ ُك ْم يػَ ْوَـ ٱلْ ِقيَ ََٰم ِة تػُْبػ َعثُو َف } فإنّو تعاذل قاؿ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تؤمنوف { َُُّ إِنَّ ُكم بػَ ْع َد ََٰذل َ
{ تػُْبػ َعثُو َف } ودل يقل ٖتيوف .

ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
يب فِ ِيو َولَ ِك َّن أَ َكثَػَر الن ِ
َّاس َال
وقاؿ تعاذل ّف سورة اٞتاثية { قُ ِل اللوُ ُْ٭تيي ُك ْم َُُّ ُٯتيتُ ُك ْم َُُّ َْ٬ت َمعُ ُك ْم إ َذل يػَ ْوـ الْقيَ َامة َال َر َ
يػَ ْعلَ ُمو َف} .

وؿ أَأَنتم أ ْ ِ ِ
ِ ِ ِ
ضلُّوا
َضلَْلتُ ْم عبَادي َى ُؤَالء أ َْـ ُى ْم َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ألفرقاف { َويػَ ْوَـ َْ٭ت ُش ُرُى ْم َوَما يػَ ْعبُ ُدو َف من ُدوف اللَّو فَػيَػ ُق ُ ُ ْ
َّ ِ
يل }
السب َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ؽ { إِنَّا َْ٨تن ُْ٨تيِي وُ٪تِيت وإِلَيػنَا الْم ِ
ص َُت } فإنو تعاذل دل يذكر بعد اإلماتة حياة بل قاؿ بعدىا {
َ ُ َ ْ َ
ُ
وإِلَيػنَا الْم ِ
صَتُ } ،
َْ َ

ض أَئِنَّا لَ ِفي خ ْل ٍق ج ِد ٍ
ِ
ضلَْلنَا ِّف ْاأل َْر ِ
يد بَ ْل ُىم بِلِ َقاء َرِّّْٔ ْم َكافُِرو َف  .قُ ْل
وقاؿ تعاذل ّف سورة السجدة { َوقَالُوا أَئ َذا َ
َ َ
يػتػوفَّا ُكم َّملَك الْمو ِ
ت الَّ ِذي ُوّْك َل بِ ُك ْم َُُّ إِ َذل َربّْ ُك ْم تػُ ْر َجعُو َف }فأخرب سبحانو بأ ّف أجسامهم إذا ضلّت ّف األرض
ُ َْ
ََ َ

وتناثرت ال حاجة ٠تلقها جديداً أل ّف اٟتساب واٞتزاء يكوف للنفوس  ،والنفوس باقية ال ٘توت بل ٘توت األجساـ ،
وذلك قولو { قُل يػتػوفَّا ُكم َّملَك الْمو ِ
ت الَّ ِذي ُوّْك َل بِ ُك ْم َُُّ إِ َذل َربّْ ُك ْم تػُ ْر َجعُو َف } فإنو تعاذل دل يذكر حياة بعد ذكر
ُ َْ
ْ ََ َ
الوفاة بل قاؿ بعدىا { َُُّ إِ َذل َربّْ ُك ْم تػُ ْر َجعُو َف }

ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الدخاف { َال إِلَو إَِّال ىو ُ٭تيِي وُٯتِيت ربُّ ُكم ور ُّ ِ
ُت } فإنو سبحانو ذكر ا١توت ودل
ب آبَائ ُك ُم ْاأل ََّول َ
َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ََ
يذكر بعده حياة .
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
يت َوُى َو َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير } ،
وقاؿ تعاذل ّف سورة اٟتديد { لَوُ ُم ْل ُ
ض ُْ٭تيِي َوُٯت ُ
ك َّ َ َ

ب الْم َشا ِرِؽ والْمغَا ِر ِ
ِ ِ
ب إِنَّا لََق ِاد ُرو َف َ .علَى
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تعارج { َك َّبل إِنَّا َخلَ ْقنَ ُ
َ َ
اىم ّْ٦تَّا يػَ ْعلَ ُمو َف  .فَ َبل أُقْس ُم بَر ّْ َ
ِ ِ
ُت }  ،وا١تعٌت إنّنا قادروف على إحياء األجساـ ا١تيتة وننشىء فيها نفوساً أحسن
أَف نػُّبَد َ
ّْؿ َخْيػًرا ّْمْنػ ُه ْم َوَما َْ٨ت ُن ٔتَ ْسبُوق َ
وأصلح من ىؤالء الكافرين ولكنّنا غَت مسبوقُت لذلك ،أي دل يسبق لنا أف نفعل ذلك فنحيي االجساـ ا١تيتة وننشىء
فيها نفوساً جديدة بل ٩تلق أجساما حديثة ّف األرحاـ وننشىء فيها نفوساً أخرى .
ِ ِ
ّْؿ أَمثَالَ ُكم ونُ ِ
نشئَ ُك ْم ِّف َما َال
ت َوَما َْ٨ت ُن ٔتَ ْسبُوق َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الواقعة { َْ٨ت ُن قَد َّْرنَا بػَْيػنَ ُك ُم الْ َم ْو َ
ُت َ .علَى أَف نػُّبَد َ ْ ْ َ
ِ ِ
ُوذل فَػلَ ْوَال تَ َّ
ّْؿ أ َْمثَالَ ُك ْم
ُت َ .علَى أَف نػُّبَد َ
تَػ ْعلَ ُمو َف َ .ولََق ْد َعلِ ْمتُ ُم النَّ ْشأََة ْاأل َ
ذك ُرو َف } فقولو تعاذل { َوَما َْ٨ت ُن ٔتَ ْسبُوق َ
} يعٍت دل نسبق لنا أف ٨تي األجساـ ا١تيتة كما تظنوف وننشىء فيها نفوساً أمثالكم ولكنّكم تقولوف أقواالً ال تعلموف

ا١تادي  ،ولو علمتم علم
أصلها وال كيفيّتها فتقولوف  :من ٭تيي العظاـ وىي رميم  ،فتظنّوف أ ّف اإلنساف ىو اٞتسم ّ
ا١تادية .
اليقُت لعرفتم أ ّف اإلنساف ىو النفس األ ثَتية ولعرفتم أ ْف ال حاجة إذل إعادة األجساـ ّ
ِ
ِ
اؿ
ك َكانُوا يػُ ْؤفَ ُكو َف َ .وقَ َ
وـ َّ
اع ٍة َك َذل َ
اعةُ يػُ ْقس ُم الْ ُم ْج ِرُمو َف َما لَبِثُوا َغْيػَر َس َ
الس َ
قاؿ تعاذل ّف سورة الروـ { َويػَ ْوَـ تَػ ُق ُ
ِ
َّ ِ
اإلٯتَا َف لََق ْد لَبِثْتُم ِّف كِتَ ِ ِ
ث فَػه َذا يػوـ الْبػع ِ
ِ
ين أُوتُوا الْعِْلم َو ِْ
ث َولَ ِكنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم َال تَػ ْعلَ ُمو َف }
اب اللَّو إِ َذل يػَ ْوـ الْبَػ ْع َ َ ْ ُ َ ْ
ْ
الذ َ
َ

ِ
اع ٍة }
وـ َّ
اعةُ } أي ساعة موت اإلنساف { يػُ ْقس ُم الْ ُم ْج ِرُمو َف َما لَبِثُوا } ّف الدنيا { َغْيػَر َس َ
الس َ
فقولو تعاذل{ َويػَ ْوَـ تَػ ُق ُ
من الزماف { َك َذلِك َكانُوا يػؤفَ ُكو َف } أي يكذبوف ّف الدنيا { وقَ َ َّ ِ
ين أُوتُوا الْعِْلم َو ِْ
اإلٯتَا َف } وىم ا١تبلئكة
ُْ
َ
َ
اؿ الذ َ
َ
اب اللَّ ِو } أي ٔتا كتب اهلل لكم من العمر { إِ َذل يػوِـ الْبػع ِ
واألنبياء { لََق ْد لَبِثْتُم } ّف الدنيا { ِّف كِتَ ِ
ث } أي إذل
َْ َ ْ
ْ

يوـ موتكم وبعثكم من أجسامكم { فَػه َذا يػوـ الْبػع ِ
ث } الذي وعدناكم بو من بعثكم من أجسامكم إذل عادل
َ َْ ُ َ ْ
النفوس { َولَ ِكنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم َال تَػ ْعلَ ُمو َف } اٟتقيقة.
وقد روي أف النيب ٤تمداً قاؿ (( :ال دار لئلنساف بعد ا١توت إال اٞتنة أو النار )) .

إعتراض
سؤال :12أنت تقوؿ ال معاد لؤلجساـ وإ٪تا البعث للنفوس  ،إذا فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة القصص { إِ َّف
ِ
ك الْ ُق ْرآ َف لََر ُّاد َؾ إِ َذل َم َع ٍاد } ؟
ض َعلَْي َ
الَّذي فَػَر َ
جواب :إف النيب (ع) لَ ّما نزؿ اٞتحفة بُت م ّكة وا١تدينة وعرؼ الطريق إذل م ّكة فاشتاؽ إليها  ،فأتاه جربيل فقاؿ :
ِ
ك الْ ُق ْرآ َف لََر ُّاد َؾ إِ َذل َم َع ٍاد } ،
ض َعلَْي َ
أتشتاؽ اذل بلدؾ ؟ قاؿ  :نعم  ،قاؿ فإ ّف اهلل تعاذل يقوؿ { إِ َّف الَّذي فَػَر َ
ومعناه إ ّف اهلل يعيدؾ إذل م ّكة فبل ٖتزف على فراقها .
لوجدت أ ّف اآلية ّ 85ف سورة القصص قد نزلت ّف اٞتحفة أثناء ا٢تجرة .
اجعت ا١تصحف
َ
ولو ر َ
يدهُ َُُّ إِلَْي ِو تػُ ْر َجعُو َف } ؟
سؤال  : 13فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة الروـ { اللَّوُ يػَْب َدأُ ْ
ا٠تَْل َق َُُّ يُعِ ُ

ا٠تلق من الًتاب ُ يعيده إذل الًتاب ُّ إليو ترجع نفوسكم بعد ا١توت .
جواب :يعٍت يبدأ َ

ٍ
ِ
ِ
َّموا َوآثَ َارُى ْم َوُك َّل َش ْيء ْ
صْيػنَاهُ
أح َ
ب َما قَد ُ
سؤال :14فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة ي س { إنَّا َْ٨ت ُن ُْ٨تيي الْ َم ْوتَى َونَكْتُ ُ
ِّف إِ َم ٍاـ ُمبِ ٍ
ُت } ؟
جواب :معناه إنّا ٧تعل للجماد حياة فنخلق منو اإلنساف واٟتيواف والنبات  ،وا١تعٌت إنّا خلقناىم من الًتاب الذي ال
ِ
َحيَا ُك ْم } أي كنتم ٚتاداً فجعلكم أجساماً حيّة تأكل
حياة فيو  ،كقولو تعاذل { َكْي َ
ف تَ ْك ُف ُرو َف بِاللَّو َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً فَأ ْ
َّموا َوآثَ َارُى ْم } فالكتابة
ب َما قَد ُ
وتشرب وتقوـ وتقعد إذل غَت ذلك  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل { َونَكْتُ ُ
لؤلعماؿ ال تكوف ّف اآلخرة بل تكوف ّف الدنيا وىي كتابة ا١تبلئكة (عتيد ورقيب) .
ِ
ت
فصلت { َوِم ْن آيَاتِِو أَن َ
َنزلْنَا َعلَْيػ َها الْ َماء ْاىتَػَّز ْ
َّك تَػَرى ْاأل َْر َ
سؤال :15فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة ّ
ض َخاش َعةً فَِإ َذا أ َ
ِ
اىا لَ ُم ْحيِي الْ َم ْوتَى إِنَّوُ َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير } ؟
َوَربَ ْ
َحيَ َ
ت إِ َّف الَّذي أ ْ
يعز ا١تؤمنُت بعد ذ ّ٢تم ويغنيهم بعد
جواب :تفسَت ىذه اآلية كالّيت قبلها  ،وا١تعٌت إ ّف الذي أحيا األرض با١تطر ىو ّ

العز .
فقرىم  .فا١توت كناية عن ّ
الذؿ واٟتياة كناية عن ّ
ِ
َّ
ِِ
َ٭تس ُ ِ
ي
ُّس ّْو َ
نسا ُف أَلن َْ٧ت َم َع عظَ َاموُ  .بػَلَى قَادر َ
ين َعلَى أَف ن َ
ب ْاإل َ
سؤال  :16فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة القيامة { أ َْ َ
بػَنَانَوُ }؟
اٞتواب :معناه أ٭تسب اإلنساف أنّنا ال نقدر على ٚتع عظامو وإرجاعها على ما كانت عليو ؟ بلى قادرين على إعادة
حىت على تسوية البناف فنجعل ا٠تطوط [خطوط البصمة] فيها كما كانت ّأوالً ولكن ال حاجة إذل إعادة
االجساـ ّ
األجساـ.
ِ
نسا ُف أَنَّا َخلَ ْقنَاهُ ِمن نُّطْ َف ٍة } فكذلك نعيد تلك العظاـ
والدليل على ذلك قولو تعاذل ّف سورة ي س { أ ََوَدلْ يػََر ْاإل َ
األمهات ُ يولدوف ُ يكربوف فيكونوف بشراً مثلهم  .والدليل على ذلك
البالية إذل نُطَف فنخلق منها أجنة ّف بطوف ّ
قولو تعاذل ّف آية ّ[ 81ف نفس السورة] { أَولَيس الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ض بَِق ِاد ٍر َعلَى أَ ْف َٮتْلُ َق ِمثْػلَ ُهم بػَلَى
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
َْ َ
ِ
َف اللّو الَّ ِذي خلَق َّ ِ
َوُىو ْ َّ
ض قَ ِادٌر َعلَى أَف
الس َم َاوات َواأل َْر َ
َ َ
يم }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورةاإلسراء { أ ََوَدلْ يػََرْواْ أ َّ َ
َ
ا٠تَبل ُؽ الْ َعل ُ
ِ
َٮتْلُق ِمثْػلَهم وجعل َ٢تم أَجبلً الَّري ِ ِ
ورا }  ،وا١تعٌت أف اهلل تعاذل ٬تعل فوؽ تلك القبور
ب فيو فَأ ََىب الظَّال ُمو َف إَالَّ ُك ُف ً
َ ُ ْ َ َ َ َ ُْ َ َْ َ
فتمتصها من األرض وتكوف أٙتاراً فيأكل الرجاؿ من تلك
مزرعة أو بساتيناً فتكوف تلك العظاـ أٝتدة لتلك ا١تزرعة
ّ
األمهات باٞتماع ُ تكوف أجنة ُ يولدوف ويكربوف
األٙتار فتكوف ّف أصبلّٔم نُطفاً ُ تنتقل تلك النطف إذل رحم ّ
ويكونوف بشراً مثلهم .
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ور} ؟
سؤال :17فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة اٟتج { َوُى َو الَّذي أ ْ
نسا َف لَ َك ُف ٌ
َحيَا ُك ْم َُُّ ُٯتيتُ ُك ْم َُُّ ُْ٭تيي ُك ْم إ َّف ْاإل َ

الجواب ٕ :تد تفسَتىا ّف كتاِّب ا١تتشابو من القرآف ّف سورة اٟتج .

ؼ نُ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ت
صلي ِه ْم نَ ًارا ُكلَّ َما نَض َج ْ
ين َك َف ُرواْ بِآيَاتنَا َس ْو َ ْ
سؤال  : 18فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة النساء { إ َّف الذ َ
ِ
ودا َغْيػرَىا لِي ُذوقُواْ الْ َع َذ ِ
يما } ؟
ُجلُ ُ
ود ُى ْم بَ َّدلْنَ ُ
َ
اى ْم ُجلُ ً َ َ
اب إ َّف اللّوَ َكا َف َع ِز ًيزا َحك ً
جواب  :إ ّف اٞتلود غَت األبداف  ،فاٞتلود يريد ّٔا اٞتلود األثَتية اليت للنفوس فهي كالثوب الذي يلبسو اإلنساف ،
ك
يك بِبَ َدنِ َ
و ّأما األبداف فهي ا١تادية  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل ّف قصة فرعوف [ّف سورة يونس] { فَالْيَػ ْوَـ نػُنَ ّْج َ
ِ
ِ
ك آيَةً } فإ ّف اهلل تعاذل ٝتّاىا أبداناً  ،وأما اٞتلود فَتيد ّٔا اٞتلود األثَتية اليت للنفوس أل ّف اهلل تعاذل
لتَ ُكو َف ل َم ْن َخ ْل َف َ
ودا َغْيػَرَىا }  ،والدليل على ذلك قولو {
اى ْم ُجلُ ً
دل يقل ب ّدلناىم أبداناً غَتىا ليذوقوا العذاب  ،بل قاؿ{ بَ َّدلْنَ ُ

ِ
ت } فلو قصد بذلك األبداف ا١تادية لقاؿ  :كلّما احًتقت أبداّنم ب ّدلناىم أبداناً غَتىا  ،أل ّف األبداف ا١تادية إذا
نَض َج ْ
أصابتها نار الدنيا ٖتًتؽ وتكوف فحماً  ،فكيف بنار جهنم على أّنا ال ٖترؽ بل تنضج  ،والنضج أقل من االحًتاؽ
فهو الطهي  ،وّف ذلك قاؿ أمرؤ القيس :
فظل طهاةُ اللح ِم من ب ِ
نضج
ُت ُم ٍ
ّ

قاؿ شبيب:
فالناضج ىو ا١تطبوخ الذي يصلح لؤلكل  ،وّف ذلك َ
وإِ َّشل ألَ ْغلِي اللَّ ْح َم نَيئاً وإِن ٍَِّت

ِ
ػف ِش َػو ٍاء أ َْو قَ ِديْػ ٍر ُم َع َّج ِػل
صفي َ
َ

ِ
ِ
يج
هُت اللَّ ْح َم ْ
لَم َّم ْن يُ ُ
وىو نَض ُ

وقاؿ لبيد :
ِ
وعجػ ====== ْػل قبلوُ ما يشتوينا
جت ّْ
القدر إ ْف نض ْ
ذا َ
عجل باللحم ا١تشوي قبل ا١تطبوخ.
يقوؿ الشاعر لصاحبو ّْ
سؤال  :19تقوؿ أ ّف النفوس ٖتشر وٖتاسب وال حاجة لؤلجساـ  ،وقد قاؿ تعاذل ّف سورة ي س { قَالُوا يَا َويْػلَنَا
ص َد َؽ الْ ُم ْر َسلُو َف }  ،أليست ا١تراقد ىي القبور ؟
َمن بػَ َعثَػنَا ِمن َّم ْرقَ ِدنَا َى َذا َما َو َع َد َّ
الر ْٛتَ ُن َو َ
وقاؿ تعاذل أيضاً { فَِإ َذا ىم ّْمن ْاألَج َد ِ
اث إِ َذل رِّّْٔم ي ِ
نسلُو َف }  ،أليست األجداث ىي القبور؟
ُ َ ْ
َ َْ

جواب ( :ا١ترقد) ىو ا١تكاف الذي يرقدوف فيو أي يقيموف فيو سواء قرباًكاف أـ كهفاً أـ مكاناً آخر  ،وّف ا١تنجد

يقاؿ ( :رقد اٟتَر ) أي سكن و( رقد عن األمر) أي غفل عنو و(أرقد با١تكاف ) أي أقاـ بو  .أما (اٞتَ َدث) فهو
كل مكاف ضيّق وفيو إنساف يسمى جدث  ،فالقرب جدث والكهف جدث وغَت ذلك من األمكنة الضيّقة  .وقد

قلنا ّف كتابنا الكوف والقرآف بأ ّف األرض ستقف عن دورهتا احملورية ويكوف الليل ّف جهة منها والنهار ّف
اٞتهة األخرى إذل يوـ القيامة  ،فاٞتهة اليت يكوف فيها النهار تكوف شديدة اٟترارة واٞتهة األخرى تكوف شديدة
الربودة  ،فاألرواح ّف ذلك الوقت ٗتتفي ّف باطن األرض ٕتنباً عن اٟتر والربد فتسكن ّف القبور
ٍ
تتمزؽ األرض فتخرج النفوس من األرض وتصعد
والكهوؼ والسراديب وغَت ذلك وال ٗترج ّ
حىت يوـ القيامة فحينئذ ّ
إذل الفضاء  ،ولذلك قاؿ تعاذل { فَِإ َذا ىم ّْمن ْاألَج َد ِ
اث إِ َذل رِّّْٔم ي ِ
نسلُو َف } يعٍت يصعدوف إليو للحساب واٞتزاء ،
ُ َ ْ
َ َْ
وىؤالء ىم الك ّفار وا١تذنبوف  ،أما الصاٟتوف فَتتفعوف إذل اٞتناف من ّأوؿ ساعة تقف فيها األرض عن دورهتا احملورية
٭تل بأىل األرض ّف ذلك اليوـ ،فا١تبلئكة ا١توكلوف بالناس لكتابة أعما٢تم يصعدوف إذل السماء ّف ذلك
أل ّف العذاب ّ
اليوـ وال يبقى أحد منهم على األرض  ،فيبقى ّف األرض الكافروف وا١تشركوف وا١تنافقوف ولذلك يقولوف { قَالُوا يَا

ِ
ِ
وتأمل إذل اآليات الكرٯتة فإ ّف اهلل تعاذل دل يذكر ّف القبور حياة جديدة بل
َويْػلَنَا َمن بػَ َعثَػنَا من َّم ْرقَدنَا ..إخل } فانظر ّ
جاء ذكرىا للتهدصل والتبعثر  ،فقد قاؿ تعاذل ّف سورة االنفطار { وإِ َذا الْ ُقب ِ
ت } أي هت ّدمت  ،وقاؿ تعاذل ّف
ور بػُ ْعثَر ْ
ُُ
َ
ِ
وتتمزؽ حيث ال حاجة فيها.
سورة العاديات { أَفَ َبل يَػ ْعلَ ُم إِ َذا بػُ ْعثَر َما ِّف الْ ُقبُوِر } يعٍت األجساـ اليت ّف القبور تتبعثر ّ
وكذلك قولو تعاذل ّف سورة القمر { خشَّعا أَبصارىم َٮتْرجو َف ِمن ْاألَج َد ِ
اث َكأَنػ َُّه ْم َجَر ٌاد ُّمنتَ ِشٌر }  ،ويعٍت بذلك
ُ ً ْ َ ُُ ْ ُ ُ َ ْ
الكافرين ألّنم يبقوف ّف القبور لتحميهم القبور من حرارة الشمس إذل يوـ القيامة .

اث ِسراعا َكأَنػَّهم إِ َذل نُص ٍ ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تعارج { يػوـ َٮتْرجو َف ِمن ْاألَج َد ِ
ضو َف }  ،وىؤالء ىم الكافروف
ب يُوف ُ
َْ َ ُ ُ َ ْ
ُ
َ ً ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
وع ُدو َف }
ص ُارُى ْم تَػ ْرَى ُق ُه ْم ذلَّةٌ َذل َ
ك الْيَػ ْوُـ الَّذي َكانُوا يُ َ
 .وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تعارج أيضاً ّف اآلية التالية { َخاش َع ًة أَبْ َ
الس َ ِ َّ
ب فِ َيها َوأ َّ
 ،وقاؿ سبحانو ّف سورة اٟتج { َوأ َّ
ث َمن ِّف الْ ُقبُوِر } فانظر إذل قولو تعاذل
َف َّ
َف اللَّ َو يػَْبػ َع ُ
اعةَ آتيَةٌ ال َريْ َ
ِ
{ يػَْبػ َع ُ ِ
ا١تتفسخة لقاؿ سبحانو  :يبعث ما ّف القبور  ،وذلك أل ّف كلمة
ث َمن ّف الْ ُقبُور }  ،فلو كاف البعث لؤلجساـ ّ
ا١تتفسخة ،
(من) تستعمل للعاقل وكلمة (ما) تستعمل لغَت العاقل  .فالبعث من القبور ىو للنفوس وليس لؤلجساـ ّ
أي لنفوس الكافرين وا١تشركُت .

حادثة تاريخية
ّف واقعة الطف ّف كرببلء جاء علي بن اٟتسُت (ع) إذل أبيو يشكو إليو من العطش  ،فقاؿ لو أبوه اٟتسُت " :إ ّف
ج ّدؾ ٤تمداً رسوؿ اهلل ّف انتظارؾ ليسقيك كوب ماء فتشربو ولن تظمأ بعده أبداً ".
بشره أبوه ّٔذه البشارة ،
نتأمل ّف ىذه الكلمات  ،و٨تن نعلم أ ّف علياً بن اٟتسُت سوؼ يستشهد بعد أف ّ
وعندما ّ
فكيف أ ّف رسوؿ اهلل يعطي حفيده كأساً من ا١تاء ليشرب ؟
فلهذا ال ب ّد أ ّف نفس رسوؿ اهلل تنتظر نفس علي بن اٟتسُت لكي تعطيو ماءً ليشرب .
وباإلضافة إذل ذلك فإ ّف ا١تاء ال ب ّد أنو غَت ا١تاء الذي نشربو ونستعملو ّف الدنيا  ،ولكن ال ب ّد أنو ماء أثَتي من نفس
نوع النفس .
وعلى ىذا فهناؾ عادل كامل من األثَت  ،قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة البقرة  { :وال تَقولوا لِمن يػ ْقتَل ّف ِ ِ
ات ،
سبيل اهلل ْأمو ٌ
َ
َ ُ ُ

بَ ْل أحياءٌ ولكن ال تَ ْشعُ ُروف }

جهنم
إعلم أ ّف جهنّم ىي الشمس وطبقاهتا الغازية ،
حىت تكوف بقدر ميل أو
فقد روي عن رسوؿ اهلل (ع) أنو قاؿ (( :إذا كاف يوـ القيامة أُدنيَت الشمس من العباد ّ
ميلُت  ُ ،تصهرىم الشمس صهراً  ،فيأخذىم العرؽ حسب أعما٢تم  :فمنهم من يغطّيو العرؽ إذل الكعبُت ومنهم
من يلجمو العرؽ إٞتاماً )).
والشمس ٢تا جاذبية ٕتذب النفوس إليها يوـ القيامة وال يفلت منها أحد إال من أراد اهلل ٧تاتو منها بعث لوُ بعض
الشريرة يكوف عذأّا حوؿ الشمس أي ّف الطبقات الغازية
ا١تبلئكة فأخرجتو من جهنّم وقادتو إذل اٞتنة  .فالنفوس ّ
وحرىا وٝتومها ،
اليت للشمس ّ

وقد ورد ّف كتاب البحار ((إ ّف ٞتهنّم كبلليب مثل شوؾ السعداف غَت أنو اليعلم مقدار عظمها إالّ اهلل ٗتطف الناس

بأعما٢تم فمنهم من يوبق بعملو ومنهم من ٬تندؿ ُّ ينجو)) أقوؿ إ ّف الكبلليب يريد ّٔا اٞتاذبية ولكن لَ ّما كانت
عرب عنها بالكبلليب  ،ومعناه إ ّف ٞتهنّم جاذبية ٕتذب النفوس إليها فمنهم من يبقى فيها
الناس ال تعرؼ اٞتاذبية ّ
مع ّذباً بعملو ومنهم من ينجو بعد ذلك .
اغُت مآبا َ .البِثِ ِ
ِ ِ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة النبأ { إِ َّف جهنَّم َكانَ ِ
َح َقابًا } فا١ترصاد يعٍت ٤تل
ََ َ ْ
َ
ُت ف َيها أ ْ
ت م ْر َ
ص ًادا  .ل ْلطَّ َ َ ً
رصد للنفوس فهي ترصدىم وٕتذّٔم إليها .

َّ ِ
ِِ
ِ
ُت
وقاؿ تعاذل ّف سورة مرصل { َوإِف ّْمن ُك ْم إَِّال َوا ِرُد َىا َكا َف َعلَى َربّْ َ
ين اتػَّ َقوا َّونَ َذ ُر الظَّالم َ
ك َحْت ًما َّم ْقضيِّا  َُُّ .نػُنَ ّْجي الذ َ

فِ َيها ِجثِيِّا }  ،فقولو تعاذل { َوإِف ّْمن ُك ْم إَِّال َوا ِرُد َىا } يعٍت وال شخص منكم إالّ ويرد جهنّم ألّنا ٕتذّٔم إليها ُ
يبعث اهلل مبلئكتو فيلتقطوف ا١تؤمنُت ويًتكوف الكافرين .

ِ ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة آؿ عمراف { ُك ُّل نػَ ْف ٍ ِ
ِ ِ
ِح َع ِن النَّا ِر
س َذآئ َقةُ الْ َم ْوت َوإَّ٪تَا تػُ َوفَّػ ْو َف أ ُ
ورُك ْم يػَ ْوَـ الْقيَ َامة فَ َمن ُز ْحز َ
ُج َ
اٟتياةُ ُّ ِ
ِ
اٞتَنَّةَ فَػ َق ْد فَ َاز }
ِح َع ِن النَّا ِر َوأ ُْد ِخ َل ْ
َوأ ُْد ِخ َل ْ
اٞتَنَّةَ فَػ َق ْد فَ َاز َوما ََْ
الدنْػيَا إالَّ َمتَاعُ الْغُُرور } فقولو تعاذل { فَ َمن ُز ْحز َ

دليل على أ ّف الناس كلهم يدخلوف النار ُّ يتزحزح عنها ا١تتقوف ويدخلوف اٞتنة  ،أما الكافروف فبل يتزحزحوف عنها بل
يبقوف فيها مع ّذبُت

ِ ِ
ِِ
ت
َّم ُكلَّ َما َخبَ ْ
ْما َو ُ
وقاؿ تعاذل ّف سورة اإلسراء { َوَْ٨ت ُش ُرُى ْم يػَ ْوَـ الْقيَ َامة َعلَى ُو ُجوىه ْم ُع ْميًا َوبُك ً
ص ِّما َّمأْ َو ُاى ْم َج َهن ُ
اى ْم َسعِ ًَتا } فالوجو يريد بو اٞتهة  ،وا١تعٌت و٨تشرىم يوـ القيامة متّجهُت ٨تو جهنّم عمياً عن طريق اٞتنة وبكماً
ِزْدنَ ُ
ِ
ألّنا ٕتذّٔم إليها .
َّم } َ
ّ
وصماً لما يصيبهم من العذاب { َّمأْ َو ُاى ْم َج َهن ُ
َّ ِ
ِِ ِ
َض ُّل َسبِ ًيبل }  ،فقولو
َّم أ ُْولَئِ َ
ك َشّّر َّم َكانًا َوأ َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الفرقاف { الذ َ
ين ُْ٭ت َش ُرو َف َعلَى ُو ُجوىه ْم إ َذل َج َهن َ
ِِ ِ
َّم } يعٍت ٭تشروف متّجهُت إذل جهنّم .
تعاذل { َعلَى ُو ُجوىه ْم إ َذل َج َهن َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الكهف { وعرضنا جهن ِ ٍ ّْ ِ
ضا } وا١تعٌت ّأّنا تكوف أمامهم وّف طريقهم .
ين َع ْر ً
َّم يػَ ْوَمئذ ل ْل َكاف ِر َ
َ ََ ْ َ َ َ َ

ِ
ِ
َّم ِجثِيِّا } فانظر إ ّف اهلل تعاذل قاؿ
وقاؿ تعاذل ّف سورة مرصل { فَػ َوَربّْ َ
ك لَنَ ْح ُشَرنػ َُّه ْم َوالشَّيَاط َ
ُت َُُّ لَنُ ْحضَرنػ َُّه ْم َح ْو َؿ َج َهن َ
ِ
َّم } ودل يقل لندخلنّهم ّف جهنّم  ،وذلك أل ّّنم يكونوف ّف الطبقات الغازية اليت حوؿ جهنّم
{لَنُ ْحضَرنػ َُّه ْم َح ْو َؿ َج َهن َ
 ،يعٍت ٭توموف حوؿ الشمس وال ٯتكنهم أف يتخلّصوا منها أل ّّنا ٕتذّٔم إليها .
وقاؿ تعاذل ّف سورة اٟتج { ُكلَّما أَرادوا أَف َٮتْرجوا ِمْنػها ِمن َغ ٍّم أ ُِع ِ
اٟتَ ِر ِيق } وا١تعٌت ّأّنم
اب ْ
ُ
َ َُ
يدوا ف َيها َوذُوقُوا َع َذ َ
ُُ َ ْ
يكونوف كالغرقى ٭توموف حو٢تا وال ٯتكنهم أف يتخلّصوا منها .
ِ
ِ
َّار } يعٍت
َّار َوُى ْم ف َيها َكاٟتُو َف } فقولو تعاذل { تَػ ْل َف ُح ُو ُج َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تؤمنوف { تَػ ْل َف ُح ُو ُج َ
وى ُه ُم الن ُ
وى ُه ُم الن ُ
تلفح النار جهتهم اليت تكوف مقابلة للشمس أل ّّنم ٭توموف حو٢تا .
دمت ع ْدنَا وجع ْلنَا جهنَّم لِْل َكافِ ِرين ح ِ
ِ
ص ًَتا } يعٍت
َ َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة اإلسراء { َع َسى َربُّ ُك ْم أَف يػَ ْر َٛتَ ُك ْم َوإ ْف عُ ُّْ ُ َ َ َ َ َ َ
ٖتصرىم وٕتذّٔم فبل تدعهم يبتعدوف عنها .
ٍِ ِ
ِ
َص َف ِاد َ .سَرابِيلُ ُهم ّْمن قَ ِطَر ٍاف َوتَػ ْغ َشى ُو ُجوَى ُه ْم
ُت يػَ ْوَمئذ ُّم َقَّرن َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة إبراىيم { َوتَػَرى الْ ُم ْج ِرم َ
ُت ِّف األ ْ
ِ
َص َف ِاد } يعٍت مقيّدين ّف أصفاد اٞتاذبية
َّار}  ،فالنار تغشى وجوىهم أل ّّنم ٭توموف حو٢تا  ،وقولو { ُّم َقَّرن َ
ُت ِّف األ ْ
الن ُ
.
اب وإِ َّف جهن ِ ِ ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة العنكبوت { يستَػ ْع ِجلُونَ َ ِ ِ
ين } وا١تعٌت أف غازاهتا ٖتيط ّٔم
َْ
َّم لَ ُمحيطَةٌ بالْ َكاف ِر َ
ك بالْ َع َذ َ َ َ َ
فبل ٯتكنهم التخلّص منها .
َّ ِ
يدوا فِ َيها } يعٍت أّنم
َّار ُكلَّ َما أ ََر ُادوا أَف َٮتُْر ُجوا ِمْنػ َها أ ُِع ُ
ين فَ َس ُقوا فَ َمأْ َو ُاى ُم الن ُ
وقاؿ تعاذل ّف سورة السجدة { َوأ ََّما الذ َ
كالغرقى ٭توموف حو٢تا وال ٯتكنهم أف يتخلّصوا منها.

الذ ّْؿ ينظُرو َف ِمن طَر ٍ
ِِ
ُت ِمن ُّ
ؼ َخ ِف ٍّي..إخل }
وقاؿ تعاذل ّف سورة شورى { َوتَػَر ُاى ْم يػُ ْعَر ُ
ْ
ضو َف َعلَْيػ َها َخاشع َ َ
َ ُ

وقاؿ تعاذل ّف سورة األحقاؼ { ويػوـ يػعر َّ ِ
ين َك َف ُروا َعلَى النَّا ِر أَ ْذ َىْبتُ ْم طَيّْبَاتِ ُك ْم ِّف َحيَاتِ ُك ُم ُّ
استَ ْمتَػ ْعتُم
َ َْ َ ُ َْ ُ
الدنْػيَا َو ْ
ض الذ َ
َِّٔا }
وقاؿ تعاذل ّف سورة الرٛتن { ى ِذ ِه جهنَّم الَِّيت ي َك ّْذب ِّٔا الْمج ِرمو َف  .يطُوفُو َف بػيػنَػها وبػُت َِ
ٛتي ٍم ٍ
آف }  ،يعٍت يطوفوف
َْ َ َ َ ْ َ
َ
َ ََ ُ ُ ُ َ ُ ْ ُ
بينها وبُت طبقاهتا الغازية .
وقاؿ تعاذل ّف سورة الواقعة { وأَصحاب الشّْم ِاؿ ما أَصحاب الشّْم ِاؿِّ .ف َٝت ٍوـ و َِ
ٛتي ٍم َ .و ِظ ٍّل ّْمن َْ٭ت ُم ٍوـ َّ .ال بَا ِرٍد
ُ َ
َ َْ ُ َ َ َْ ُ َ
َوَال َك ِرٍصل } فالسموـ يريد ّٔا ٝتوـ الشمس  ،واٟتميم طبقاهتا الغازية  ،وظل من ٭تموـ دخاّنا ،

ُصلِ ِيو َس َقَر َ .وَما أ َْد َر َاؾ َما َس َق ُر َ .ال تػُْب ِقي َوَال تَ َذ ُر } أي ال تبقي أحداً ّف الفضاء
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تدثر { َسأ ْ

من النفوس إالّ جذبتو إليها .

ِ ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
يق
ين َك َف ُرواْ َوظَلَ ُمواْ َدلْ يَ ُك ِن اللّوُ ليَػ ْغفَر َ٢تُ ْم َوالَ ليَػ ْهديػَ ُه ْم طَ ِريقاً  .إِالَّ طَ ِر َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة النساء { إ َّف الذ َ
ِ
جهنَّم خالِ ِد ِ
ك َعلَى اللّ ِو يَ ِس ًَتا } يعٍت ال يرشدىم إذل طريق اٞتنّة ولكن يرشدىم إذل طريق جهنم
ين ف َيها أَبَ ًدا َوَكا َف ذَل َ
ََ َ َ َ
ألّنا ٕتذّٔم إليها .
وا٠تبلصة إ ّف ّّ جهنّم ىي الشمس  ،والشمس ٢تا جاذبية ٕتذب النفوس إليها والعذاب يكوف للنفوس ال لؤلجساـ ،
َّ ِ
َّف َعْنػ ُه ْم ّْم ْن
َّم الَ يػُ ْق َ
ضى َعلَْي ِه ْم فَػيَ ُموتُواْ َوالَ ُٮتَف ُ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة ا١تبلئكة { َوالذ َ
ين َك َف ُرواْ َ٢تُ ْم نَ ُار َج َهن َ
ِ ِ
أقل
َع َذأَّا َك َذل َ
ك َْ٧ت ِزي ُك َّل َك ُفوٍر } فلو كاف اإلنساف يدخل النار ّتسمو ّ
ا١تادي فكيف الٯتوت وىي نار جهنم وإ ّف ّ
ضى َعلَْي ِه ْم فَػيَ ُموتُواْ } ،
نار من نار الدنيا ٘تيت اإلنساف  ،ولكن ١تا كاف العذاب للنفوس جاز أف يقوؿ  {:الَ يػُ ْق َ
أل ّّنم نفوس والنفوس ال ٘توت ولو ّف النار .
ِِ
ِ ٍ ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة إبراىيم { ويأْتِ ِيو الْمو ِ
ٍ
ظ}
اب َغلِي ٌ
ََ َ ْ ُ
ت من ُك ّْل َم َكاف َوَما ُى َو ٔتَيّْت َومن َوَرآئو َع َذ ٌ

ِ
ِ ِ
ِ
وت فِ َيها َوَال َْ٭تِت } .
َّم َال َٯتُ ُ
وقاؿ ّ
عز من قائل ّف سورة طو { إنَّوُ َمن يَأْت َربَّوُ ُْ٣ترًما فَإ َّف لَوُ َج َهن َ

تعريف

روي ّف كتاب البحار قاؿ ((يأيت زماف على جهنم ينبت فيها الشلجم ))  ،أقوؿ إ ّف الشمس إذا برد وجهها
وصارت كواكب سيّارة الشك أنو يكوف عليها نبات .

العزة فيها قدمو
وجاء ّف الصحيحُت قاؿ النيب (ع) ((ال تزاؿ جهنم يلقى فيها وتقوؿ ىل من مزيد ّ
رب ّ
حىت يضع ّ
حىت ٯتضي عليها زمن طويل وتكوف قدٯتة
فينزوي بعضها إذل بعض))  .فقولو ((حىت يضع فيها قدمو )) أي ّ
ٍ
فحينئذ ينزوي بعضها إذل بعض  ،يعٍت تتقلّص فيصغر حجمها وتعليل ذلك أ ّف الشمس إذا انتهت حياهتا فإ ّّنا
العهد
تتقلّص ويربد وجهها ويكوف ٢تا قشرة أرضية  ُّ ،تنفجر وتكوف كواكب سيّارة أي تكوف أراضي وقد سبق تعليل
ذلك ّف كتابنا (الكوف والقرآف) .

الموقف والحساب
قلنا فيما سبق أ ّف احملشر يكوف ّف الفضاء الذي فيو الشمس والكواكب السيارة أي ّف فضاء آّموعة الشمسية
ٍ
(ىلموا
اليت ّ
تتمزؽ ّف ذلك اليوـ  ،وىناؾ تكوف الغازات ا١تنبعثة من الشمس  ،فحينئذ يصرخ إسرافيل بالناس ويقوؿ ّ :
ٍ
فحينئذ ينزؿ جربائيل ومعو ا١تبلئكة من السماوات
يا عباد اهلل إذل اٟتساب واٞتزاء )  ،فتلبّيو الناس وٕتتمع عنده ،

فتصطف ا١تبلئكة صفوفاً ويقف جربيل أمامهم وٕتتمع عنده األنبياء واألولياء وىناؾ تكوف
األثَتية إذل احملشر ،
ّ
للموحدين الصاٟتُت  ،أما الكافروف وا١تشركوف فبل حساب عليهم ألنّو ال يدخل
احملاكمة واٟتساب  ،واٟتساب يكوف ّ
اسب ىم األنبياء فإ ّف اهلل تعاذل ٭تاسبهم بنفسو فإذا انتهى
أحد اٞتنة إالّ بعد احملاكمة واٟتساب  ،و ّأوؿ من ُ٭ت َ
ٍ
فحينئذ تأيت األنبياء وا١تبلئكة الذين كانوا مع الناس
حسأّم أمرىم اهلل تعاذل أف ٭تاسبوا ا١تؤمنُت ويبعثوىم إذل اٞتنة ،
ّف دار الدنيا يكتبوف أعما٢تم وىم (عتيد ورقيب) فيحاسبوف ا١تؤمنُت ا١توحدين  ،فاألنبياء ٖتاكمهم وٖتاسبهم
ِ
فمن ينتهي حسابو تأخذه ا١تبلئكة إذل اٞتنة .
وا١تبلئكة تشهد عليهم ٔتا فعلوه ّف دار الدنيا َ

ٍ
فحينئذ يسأؿ األنبياء واألولياء وا١تبلئكة الشفاعة فيأذف
فيبقى ا١تذنبوف من ا١توحدين ّف احملشر ويبقى الكافروف ،
اهلل ١تن يشاء فيمن يشاء من ا١توحدين فيأخذوىم إذل اٞتنة ويبقى الكافروف وا١تشركوف وأىل الكبائر ّف احملشر فيقولوف
للمبلئكة أال تأخذونا معكم إذل اٞتنة وٗتلّصونا من العذاب  ،فتقوؿ ٢تم ا١تبلئكة إنكم ك ّذبتم الرسل وكفرمت بربّكم
نسا ُك ْم َك َما نَ ِسيتُ ْم لَِقاء يػَ ْوِم ُك ْم َى َذا } [كما ّف سورة اٞتاثية] ٕ ُّ ،تذّٔم
وفعلتم كذا وكذا ّف دار الدنيا َ
ؼ{ الْيَػ ْوَـ نَ َ
سقر إليها فيبقوف حو٢تا َّ
معذبُت .

قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة األنبياء { ونَضع الْموا ِز ِ ِ ِ ِ ِ
اؿ َحبَّ ٍة ّْم ْن
س َشْيئًا َوإِف َكا َف ِمثْػ َق َ
َ َ ُ ََ َ
ين الْق ْس َط ليَػ ْوـ الْقيَ َامة فَ َبل تُظْلَ ُم نَػ ْف ٌ
ِ
ِ
ُت }  ،فا١توازين ىي القوانُت اليت فيها األحكاـ الشرعية  ،وذلك كقولو تعاذل ّف سورة
َخ ْرَد ٍؿ أَتَػْيػنَا َّٔا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
ِ
ِ
اٟتَ ّْق َوالْ ِم َيزا َف ..إخل } فا١توازين اليت نزف ِّٔا الفواكو وغَتىا دل تنزؿ من السماء
اب بِ ْ
الشورى { اللَّوُ الَّذي أ َ
َنزَؿ الْكتَ َ
طبعاً  .إذاً ا١توازين يريد ِّٔا األحكاـ الشرعية.
ِ ِ
ِ
ِ
َّاس بِالْ ِق ْس ِط ..إخل }
وقاؿ تعاذل ّف سورة اٟتديد { لََق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَػيّْػنَات َوأ َ
اب َوالْم َيزا َف ليَػ ُق َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وـ الن ُ
فا١تيزاف يريد ِّٔا األحكاـ والقوانُت  ،وّف ذلك قاؿ عبيد بن األبرص :
لساف ٍ ِ
وال ٍ
ب الناسا
ما اٟتاكمو َف بِبل ٝت ٍع وال بص ِر
فصيح يُعج ُ
فأجاب امرؤ القيس :
ِ
بُت ِ
الناس مقياسا
ين والرٛتا ُف أنزَ٢تا
تِ َ
رب الربيّة َ
ّ
لك ا١تواز ُ
وقاؿ الشاعر :
قوـ إذا استُ ِ
يوماً وإف ُح ّْك ُموا كانوا َموازينا
خص ُموا كانوا فراعنةً
ٌ
حساف :
وقاؿ ّ
األمر ميزا ُّنا
علم أنّا ِّٔا
ُ
س ُ
ويثرب تَ ُ
إذا الْتَبَ َ
ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الكهف { أُولَئِ َّ ِ
ِ ِ ِ ِِ
يم َ٢تُ ْم يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة
َ
ين َك َف ُروا بِآيَات َرّّْٔ ْم َول َقائو فَ َحبِطَ ْ
ك الذ َ
ت أ َْع َما ُ٢تُ ْم فَ َبل نُق ُ

َوْزنًا }  ،يعٍت فبل نقيم ٢تم ٤تاكمة كي ٮترجوا من جهنّم بل يبقوف فيها مع ّذبُت .

وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تؤمنوف { فَمن ثَػ ُقلَت موا ِزينو فَأُولَئِك ىم الْم ْفلِحو َف  .ومن خفَّت موا ِزينو فَأُولَئِ َّ ِ
ين َخ ِس ُروا
َ َ ْ َ ْ َ َ ُُ ْ َ
ْ َ َ ُُ ْ َ ُ ُ ُ ُ
َ
ك الذ َ
ِ
َّم َخالِ ُدو َف }  ،ومعناه فمن طالت ٤تاكمتو فأولئك ىم ا١تفلحوف ومن قصرت ٤تاكمتو فأولئك الذين
أَن ُف َس ُه ْم ّف َج َهن َ
خسروا أنفسهم ..إخل ألنّو ال يدخل اإلنساف اٞتنة إالّ بعد احملاكمة واٟتساب  ،والشاىد على ذلك قولو تعاذل ّف
ِ
الص ِادقُِت عن ِص ْدقِ ِهم وأ ِ ِ
ِ
يما } ،
ََْ
سورة األحزاب { ليَ ْسأ ََؿ َّ َ َ
ين َع َذابًا أَل ً
َع َّد ل ْل َكاف ِر َ
فالكافروف ال ُ٭تا َكموف أل ّّنم ال يدخلوف اٞتنة  ،ومثاؿ ذلك ا١توقوفوف عندنا ّف دار الدنيا فإ ّّنم ال يطلق منهم أحد
إالّ بعد احملاكمة ،
ض الْ َقو َؿ يػ ُق ُ َّ ِ
ِِ ِ
ِ
ند رِّّْٔم يػرِجع بػ ْع ُ ِ
ين
ض ُه ْم إ َذل بَػ ْع ٍ ْ َ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة سبأ { َولَ ْو تَػَرى إذ الظَّال ُمو َف َم ْوقُوفُو َف ع َ َ ْ َ ْ ُ َ
وؿ الذ َ
است ِ َِّ ِ
ِِ
ُت } ،
ُْ ْ
استَ ْكبَػ ُروا لَ ْوَال أَنتُ ْم لَ ُكنَّا ُم ْؤمن َ
ين ْ
ضع ُفوا للذ َ

وقاؿ تعاذل ّف سورة القارعة { فَأ ََّما من ثػَ ُقلَت موا ِزينُو  .فَػهو ِّف ِع َ ٍ ِ ٍ
َّت َم َوا ِزينُوُ  .فَأ ُُّموُ َىا ِويَةٌ }
يشة َّراضيَة َ .وأ ََّما َم ْن َخف ْ
َ
ْ ََ ُ َُ
يعٍت فمأواه ا٢تاوية  ،وا٢تاوية ىي الرباكُت .
ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة األعراؼ { َوالْ َوْز ُف يػَ ْوَمئِ ٍذ ْ
ت َم َوا ِزينُوُ فَأ ُْولَئِ َ
ك ُى ُم الْ ُم ْفل ُحو َف َ .وَم ْن َخف ْ
اٟتَ ُّق فَ َمن ثػَ ُقلَ ْ
َّت َم َوا ِزينُوُ
فَأُولَئِ َّ ِ
ين َخ ِس ُرواْ أَن ُف َس ُهم ِٔتَا َكانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِ ُمو َف } فالوزف يريد بو احملاكمة .
ْ َ
ك الذ َ

ضع الْ ِكتَاب وِجيء بِالنَّبِيُّْت والشُّه َداء وقُ ِ
ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الزمر { وأَ ْشرقَ ِ
ت ْاألَر ُ ِ
اٟتَ ّْق
ض َي بػَْيػنَػ ُهم بِ ْ
ْ
ض بنُوِر َربػّْ َها َوُو َ
ََ َ َ
ُ َ َ
َ َ
َوُى ْم َال يُظْلَ ُمو َف } .
[الصيحة]
ِ
ِ
ض ُرو َف } ،
يع لَّ َديْػنَا ُْ٤ت َ
وأما ما جاء ّف الصيحة قولو تعاذل ّف سورة ي س { إِف َكانَ ْ
صْي َحةً َواح َد ًة فَِإ َذا ُى ْم َٚت ٌ
ت إَِّال َ
ض ُرو َف } يعٍت ّف الفضاء .
فالصيحة ىي صيحة إسرافيل  ،وقولو { لَّ َديْػنَا ُْ٤ت َ

ٍِ
ِ
ِ
ات لِ َّلر ْٛتَ ِن فَ َبل تَ ْس َم ُع إَِّال َ٫تْ ًسا } ،
َص َو ُ
وقاؿ تعاذل ّف سورة طػو { يػَ ْوَمئذ يػَتَّبِعُو َف الدَّاع َي َال ع َو َج لَوُ َو َخ َش َعت ْاأل ْ
فالداعي ىو إسرافيل .

الصيح َة بِ ْ ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ؽ { واستَ ِمع يػوـ يػنَ ِاد الْمنَ ِاد ِمن َّم َك ٍ
اف قَ ِر ٍ
وج
ا٠تُُر ِ
ك يػَ ْوُـ ْ
اٟتَ ّْق َذل َ
يب  .يػَ ْوَـ يَ ْس َمعُو َف َّ ْ َ
َ ْ ْ َْ َ ُ ُ
ِ
وج } أي ٗترجوف من األرض إذل الفضاء .
ا٠تُُر ِ
ك يػَ ْوُـ ْ
}  ،فا١تنادي ىو إسرافيل  ،وقولو { َذل َ
ِِ
وؿ الْ َكافُِرو َف َى َذا يػَ ْوٌـ َع ِسٌر } .
ُت إِ َذل الد ِ
َّاع يػَ ُق ُ
وقاؿ تعاذل ّف سورة القمر { ُّم ْهطع َ
[جبريل والمالئكة في ذلك الموقف]
ِ
صفِّا َّال يػَتَ َكلَّ ُمو َف إَِّال َم ْن
وـ ُّ
وح َوالْ َم َبلئ َكةُ َ
و ّأما ما جاء ّف جربيل وا١تبلئكة قولو تعاذل ّف سورة النبأ { يػَ ْوَـ يػَ ُق ُ
الر ُ
ص َوابًا }  ،فالروح ىو جربيل  ،وقولو { َّال يػَتَ َكلَّ ُمو َف } يعٍت ال يتكلّموف بالشفاعة إالّ من أذف لو
الرٛتَ ُن َوقَ َ
أ َِذ َف لَوُ ْ
اؿ َ
با١توحدين فتُقبَل شفاعتو  ،وأما إذا
الرٛتاف بذلك { َوقَ َ
ص َوابًا } يعٍت وأصاب ّ
اٟتق بشفاعتو  ،فينبغي أف يتش ّفع ّ
اؿ َ
تش ّفع بالكافرين أو ا١تشركُت فبل تقبل شفاعتو .

ِ
صفِّا }  ،وأصلها {وجيء
ك َوالْ َملَ ُ
ض َد ِّكا َد ِّكا َ .و َجاء َربُّ َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الفجر { َك َّبل إِ َذا ُد َّكت ْاأل َْر ُ
صفِّا َ
ك َ
ربّك} يعٍت وجاءت النفوس إذل ربّك وىناؾ ا١تبلئكة واقفوف صفاً صفاً .
ِ
ِ
وع ُدو َف } ،
َّاى ُم الْ َم َبلئ َكةُ َى َذا يػَ ْوُم ُك ُم الَّذي ُكنتُ ْم تُ َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة األنبياء { َال َْ٭ت ُزنػُ ُه ُم الْ َفَزعُ ْاألَ ْكبَػ ُر َوتَػتَػلَق ُ

الس َماء بِالْغَ َم ِاـ َونػُّْزَؿ الْ َم َبلئِ َكةُ تَن ِز ًيبل } يعٍت تنزؿ من السماوات األثَتية
َّق َّ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الفرقاف { َويػَ ْوَـ تَ َشق ُ
إذل احملشر
ِ َّ ِ
استَػ َق ُاموا تَػتَػنَػَّزُؿ َعلَْي ِه ُم الْ َم َبلئِ َكةُ أََّال َٗتَافُوا َوَال َْٖتَزنُوا َوأَبْ ِش ُروا
ين قَالُوا َربػُّنَا اللَّوُ َُُّ ْ
وقاؿ تعاذل ّف سورة فصلت { إ َّف الذ َ
بِ ْ ِ
وع ُدو َف } .
اٞتَنَّة الَِّيت ُكنتُ ْم تُ َ
[محاكمة األنبياء والرسل]
الر ُس َل فَػيَػ ُق ُ
وؿ َماذَا أ ُِجْبتُ ْم قَالُواْ
و ّأما ما جاء ّف ٤تاكمة األنبياء والرسل قولو تعاذل ّف سورة ا١تائدة { يػَ ْوَـ َْ٬ت َم ُع اللّوُ ُّ
َنت َعبلَّـ الْغُي ِ
وب } .
الَ ِع ْل َم لَنَا إِن َ
َّك أ َ ُ ُ

ِِ
ِِ ِ
ِ ٍ َّ
نس َوَال َج ّّ
اى ْم
اف  .يػُ ْعَر ُ
يم ُ
ؼ الْ ُم ْج ِرُمو َف بس َ
سؤال  : 21قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الرٛتن { فَػيَػ ْوَمئذ ال يُ ْسأ َُؿ َعن َذنبو إ ٌ
ك لَنَسأَلَنػَّهم أ ْ ِ
اصي و ْاألَقْ َد ِاـ }  ،وقاؿ ِ
ِ ِ
ُت َ .ع َّما َكانُوا يػَ ْع َملُو َف }
َٚتَع ْ َ
ّ
عز من قائل ّف سورة اٟتجر { فَػ َوَربّْ َ ْ ُ ْ
فَػيُػ ْؤ َخ ُذ بالنػ ََّو َ
ك لَنَسأَلَنػَّهم أ ْ ِ
ِِ ِ
َّ
نس َوَال َج ّّ
ُت } ؟
َٚتَع ْ َ
اف } وتارة يقوؿ{ فَػ َوَربّْ َ ْ ُ ْ
 ،فما ىذا االختبلؼ فتارة يقوؿ { ال يُ ْسأ َُؿ َعن َذنبو إ ٌ
ِِ ِ
َّ
نس َوَال َج ّّ
فإّنم ال ُ٭تا َكموف وال
اف } ىذه خاصة بالكافرين وآّرمُت ّ
الجواب  :أما قولو تعاذل{ ال يُ ْسأ َُؿ َعن َذنبو إ ٌ
َي َآالء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف .
يسئل منهم عن عمل عملوه بل يدخلوف جهنّم ببل ٤تاكمة  ،ولذلك قاؿ بعدىا { فَبِأ ّْ
َ
َ َ
ك لَنَسأَلَنػَّهم أ ْ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ُت } ىذا سؤاؿ
يػُ ْعَر ُ
َٚتَع ْ َ
يم ُ
اى ْم فَػيُػ ْؤ َخ ُذ بالنػ ََّواصي َو ْاألَقْ َداـ }  .وأما قولو تعاذل{ فَػ َوَربّْ َ ْ ُ ْ
ؼ الْ ُم ْج ِرُمو َف بس َ
توبيخ وتقريع ال سؤاؿ ٤تاكمة وىذا السؤاؿ يكوف ّف جهنّم ال ّف احملشر  ،وذلك كما يُسأؿ ا١تسجوف عن سبب
عملت كذا وكذا من اٞترائم  .فالكافروف ال يُسئلوف ّف احملشر سؤاؿ ٤تاكمة بل يُسئلوف ّف جهنّم سؤاؿ
سجنو فيقوؿ
ُ
تقريع وتوبيخ وذلك كقولو تعاذل ّف سورة األحقاؼ { ويػوـ يػعر َّ ِ
ِ
اٟتَ ّْق قَالُوا بػَلَى
س َى َذا بِ ْ
َ َْ َ ُ َْ ُ
ض الذ َ
ين َك َف ُروا َعلَى النَّار أَلَْي َ
اب ِٔتَا ُكنتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َف } .
َوَربػّْنَا قَ َ
اؿ فَ ُذوقُوا الْ َع َذ َ

اد ٘تََيَّػ ُز ِم َن الْغَْي ِظ ُكلَّ َما أُلْ ِق َي فِ َيها فَػ ْو ٌج َسأَ َ٢تُ ْم َخَزنػَتُػ َها أَ َدلْ يَأْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير  .قَالُوا بػَلَى قَ ْد
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تلك { تَ َك ُ
ٍ
ِ
ِ
ض َبل ٍؿ َكبِ ٍَت }
َجاءنَا نَذ ٌير فَ َك َّذبْػنَا َوقُػ ْلنَا َما نػََّزَؿ اللَّوُ من َش ْيء إِ ْف أَنتُ ْم إَِّال ِّف َ

الجنان
إ ّف اٞتناف اليت ندخلها يوـ القيامة ىي أثَتية وليست ِٔتادية ألف اليت تدخلها ىي النفوس ال األجساـ  ،وموقعها ّف

سبع فإذا صار يوـ القيامة تكوف ٙتانية  ،وقد سبق الكبلـ عنها ّف كتابنا الكون والقرآن بعنواف
الفضاء  ،وىي ٌ

وىن ا١تل ّقبات بالكرسي  ،فقد جاء ّف ٣تموعة التوراة ّف صحف إشعياء
وىن اٟتامبلت للعرش ّ
السماوات األثَتية ّ ،
الرب  :السماوات كرسيّي واألرض موطئ قدمي )) ،
النيب ّف اإلصحاح السادس والستُت قاؿ (( :ىكذا قاؿ ّ
ّ
فالسماوات ىنا يريد ِّٔا الطبقات األثَتية .
واٞتناف األثَتية باقية ال تفٌت وال تزوؿ إذل األبد وال يعًتيها عارض  ،واٞتناف ال يعلم الناس طريق الدخوؿ
لكن اهلل تعاذل يرسل مبلئكتو فَتشدوف ا١تؤمنُت إليها .
إليها ليدخلوىا و ّ

اٟتَ ْم ُد لِلّ ِو الَّ ِذي
ص ُدوِرِىم ّْم ْن ِغ ٍّل َْٕت ِري ِمن َْٖتتِ ِه ُم األَنْػ َه ُار َوقَالُواْ ْ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة األعراؼ { َونػََز ْعنَا َما ِّف ُ
ِ
ِ ِ
وىا ِٔتَا ُكنتُ ْم
ودواْ أَف تِْل ُك ُم ْ
اءت ُر ُس ُل َربػّْنَا بِ ْ
ي لَ ْوال أَ ْف َى َدانَا اللّوُ لََق ْد َج ْ
اٟتَ ّْق َونُ ُ
اٞتَنَّةُ أُوِرثْػتُ ُم َ
َى َدانَا ٢تََذا َوَما ُكنَّا لنَػ ْهتَد َ
اٟتَ ْم ُد لِلّ ِو الَّ ِذي َى َدانَا ِ٢تََذا } يعٍت يقولوف إذا دخلوا اٞتنة  :اٟتمد هلل الذي أرشدنا إذل طريق
تَػ ْع َملُو َف} فقولو تعاذل { ْ
اٞتنة فدخلناىا وما كنّا لنهتدي إذل طريقها لوال أف ىدانا اهلل إليها .

ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الفاٖتة { ِ
يم } يعٍت أرشدنا إذل الطريق ا١تستقيم الذي يوصلنا إذل اٞتنة ،
اىدنَا ّْ
الصَرا َط ا١تُستَق َ
ِ َّ ِ
مت َعلَي ِه ْم }  ،فالذين أنعم عليهم ىم أىل اٞتنة  ،وذلك كقولو تعاذل ّف
َنع َ
ين أ َ
ولذلك قاؿ بعدىا { صَرا َط الذ َ
سورة النساء { فَأُولَئِك مع الَّ ِذين أَنْػعم اللّو علَي ِهم ّْمن النَّبِيُّْت و ّْ ِ
ّْيقُت والشُّه َداء و َّ ِِ
ك َرفِي ًقا }
ُت َو َح ُس َن أُولَئِ َ
الصاٟت َ
الصد َ َ َ َ
ََ
ْ َ ََ َ ََ ُ َ ْ َ
.
وقاؿ تعاذل ّف سورة يونس { إِ َّف الَّ ِذين آمنواْ وع ِملُواْ َّ ِ
اٟت ِ
ات يػَ ْه ِدي ِه ْم َربػُّ ُه ْم بِِإٯتَاّنِِ ْم َْٕت ِري ِمن َْٖتتِ ِه ُم األَنْػ َه ُار ِّف
َ َُ َ َ
الص َ
جن ِ
َّات النَّعِي ِم }  ،فقولو تعاذل { يػَ ْه ِدي ِه ْم َربػُّ ُه ْم بِِإٯتَاّنِِ ْم } يعٍت يهديهم إذل طريق اٞتنة بسبب إٯتاّنم باهلل وتصديقهم
َ
ٔتحمد (ع) .
ّ

ِ
َّكئُِت فِيها َعلَى ْاألَرائِ ِ
ك َال يػََرْو َف فِ َيها َمشْ ًسا َوَال َزْم َه ِر ًيرا } أقوؿ كيف يعيش
وقاؿ تعاذل ّف سورة اإلنساف { ُمت َ َ
َ

اإلنساف ببل مشس وىي حياة اإلنساف ولكن النفوس ىي اليت تدخل اٞتنة دوف األجساـ فلذلك قاؿ سبحانو { َال
ِ
وحرىا وكثرة ضيائها  ،وا١تعٌت ال يروف ّف
يػََرْو َف ف َيها َمشْ ًسا َوَال َزْم َه ِر ًيرا } وذلك أل ّف النفوس تتأذّى من شعاع الشمس ّ
يسمى " َزْم َه ِر ًيرا "  ،وّف ذلك قاؿ شاعرىم :
اٞتنّة مشساً وال قمراً وال يصيبهم فيها ّّ
حر وال برد  ،فالقمر بلغة طي ّ

وقاؿ األعشى يصف فتاة :

ليلة ظبلمها ِ
و ٍ
قد ْاعتَ َك ْر
ُ
ا٠تلق مثل ِ
مبتلّة ِ
ا١تهاة

حر وال برد .
صبها ّّ
يعٍت دل يُ ْ

قَطَعتُها والزمهر ُير ما َزَى ْر
دل َتر مشساً وال زمهريرا

اٟتر يأيت من الشمس .
وإ٪تا كانوا ّ
يسموف القمر زمهريراً أل ّّنم كانوا يظنّوف أ ّف الربد يأيت من القمر كما أ ّف ّ

َف َ٢تم جن ٍ
وقاؿ تعاذل ّف سورة البقرة { وب ّْش ِر الَّ ِذين آمنُواْ وع ِملُواْ َّ ِ ِ
َّات َْٕت ِري ِمن َْٖتتِ َها األَنْػ َه ُار ُكلَّ َما ُرِزقُواْ
َ ََ
الصاٟتَات أ َّ ُ ْ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
اج ُّمطَ َّهَرةٌ َوُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َف } فقولو
مْنػ َها من َٙتََرةٍ ّْرْزقاً قَالُواْ َى َذا الَّذي ُرِزقْػنَا من قَػْب ُل َوأُتُواْ بو ُمتَ َشأّاً َوَ٢تُ ْم ف َيها أ َْزَو ٌ
َّ ِ ِ ِ
ِ
كل ٙترة ٢تا روح
تعاذل
{ َى َذاالذي ُرزقْػنَا من قَػْب ُل } يعٍت الذي ُرزقوا بو ّف الدنيا وجدوه أمامهم ّف اٞتنة  ،أل ّف ّ
ا١تاديات ّف دار الدنيا فوجدوا األثَتيات ّف اٞتنة فقالوا { َى َذا الَّ ِذي ُرِزقْػنَا ِمن قَػْب ُل }  ،و ّأما قولو تعاذل {
فإ ّّنم أكلوا ّ
ِ
ألّنا أثَتية .
مطهرة من اٟتيض والبوؿ والغائط ّ
اج ُّمطَ َّهَرةٌ } يعٍت ّ
َوَ٢تُ ْم ف َيها أ َْزَو ٌ
َّ ِ
ين
وقاؿ تعاذل ّف سورة الرعد { َّمثَ ُل ْ
اٞتَن َِّة الَِّيت ُو ِع َد الْ ُمتَّػ ُقو َف َْٕت ِري ِمن َْٖتتِ َها األَنْػ َه ُار أُ ُكلُ َها َدآئِ ٌم ِو ِظلُّ َها تِْل َ
ك عُ ْق ََب الذ َ
ِ
َّار } فقولو تعاذل { أُ ُكلُ َها َدآئِ ٌم } يعٍت ٙترهتا موجودة دائماً فهي ال تفسد وال تنفد أل ّّنا
ين الن ُ
اتػَّ َقواْ َّوعُ ْق ََب الْ َكاف ِر َ
أثَتية .
ِ
ِ
ث } أل ّف األشجار
ك ْ
ث ِم ْن ِعبَادنَا َمن َكا َف تَقيِّا } فلماذا يقوؿ { نُوِر ُ
اٞتَنَّةُ الَِّيت نُوِر ُ
وقاؿ تعاذل ّف سورة مرصل { تِْل َ

اليت كانت للكافرين ّف دار الدنيا يعطيها اهلل للمؤمنُت ّف اآلخرة فتكوف إرثاً ٢تم  ،وذلك أل ّف األشجار ٢تا أرواح كما
للناس نفوس .
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تؤمنوف { أُولَئِك ىم الْوا ِرثُو َف  .الَّ ِذ ِ ِ
س ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َف } يعٍت يرثوف ما كاف
َ
ْ َ ُُ َ
ين يَرثُو َف الْف ْرَد ْو َ
ا١تادي .
للكافرين ّف دار الدنيا وىو األثَتي منو ال ّ
وىا ِٔتَا ُكنتُ ْم تَػ ْع َملُو َف  .لَ ُك ْم فِ َيها فَاكِ َهةٌ َكثِ ََتةٌ ِمْنػ َها تَأْ ُكلُو َف } .
ك ْ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الزخرؼ { َوتِْل َ
اٞتَنَّةُ الَِّيت أُوِرثْػتُ ُم َ

ِ
ٍ
َّات وعي ٍ
ك
وف َ .وُكنُوٍز َوَم َق ٍاـ َك ِرٍصل َ .ك َذل َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الشعراء ٥ ،ترباً عن قوـ فرعوف  { :فَأ ْ
َخَر ْجنَ ُ
اىم ّْمن َجن َ ُُ
ِ ِ
يل }  ،فإ ّف بٍت إسرائيل دل يرجعوا إذل مصر لكي يرثوا ا١تاؿ والبساتُت اليت كانت لفرعوف وقومو ،
َوأ َْوَرثْػنَ َ
اىا بٍَِت إ ْسَرائ َ
كل ذلك سيكوف لبٍت إسرائيل خاصة .
ولكن ا١تعٌت ىو  :أورثناىم األثَتي منها ال ا١تادي  ،و ّ

ض َوَم ْن َعلَْيػ َها َوإِلَْيػنَا يػُْر َجعُو َف }  ،بينما يقوؿ اهلل تعاذل
و٦تّا يؤيّد ىذا قولو تعاذل ّف سورة مرصل  { :إِنَّا َْ٨ت ُن نَِر ُ
ث ْاأل َْر َ
ٍ
ا١تاديات
كل شيء من ّ
ّف سورة الرٛتاف { ُك ُّل َم ْن َعلَْيها فاف } فكيف يكوف الشيء الفاشل إرثاً ؟ ولكن ا١تعٌت ىو ّ :
كل أثَتي فيكوف إرثاً لنا و٨تن نعطيو لؤلتقياء وا١تؤمنُت ّف اآلخرة .
على األرض سوؼ يتحطّم ويفٌت  ،ويبقى ّ

ِِ
ِ
ُت } فلماذا ال ٯتوتوف ؟ ألّنم
ُت  .إَِّال َم ْوتَػتَػنَا ْاألُ َ
وذل َوَما َْ٨ت ُن ٔتَُع َّذبِ َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الصافات { أَفَ َما َْ٨ت ُن ٔتَيّْت َ
أثَتيوف .
ِ
اٞتَ ِحي ِم }
اب ْ
ت إَِّال الْ َم ْوتَةَ ْاأل َ
وقاؿ تعاذل ّف سورة الدخاف { َال يَ ُذوقُو َف ف َيها الْ َم ْو َ
ُوذل َوَوقَ ُ
اى ْم َع َذ َ

اٞتن َِّة الَِّيت و ِع َد الْمتَّػ ُقو َف فِيها أَنْػهار ّْمن َّماء َغ َِت ِ
وقاؿ ِ
آس ٍن وأَنْػ َه ٌار ِمن لََّ ٍ
َب َّدلْ يػَتَػغَيَّػ ْر
ْ
ّ
َ ٌَ
عز من قائل ّف سورة ٤تمد { َمثَ ُل َْ
َ
ُ ُ
ٍ
ِ
ِ ِ
طَ ْع ُموُ َوأَنْػ َه ٌار ّْم ْن ٜتَْ ٍر لَّ َّذة لّْلشَّا ِربِ َ
صفِّى َوَ٢تُ ْم ف َيها من ُك ّْل الث ََّمَرات ..إخل } فقولو تعاذل { َّدلْ
ُت َوأَنْػ َه ٌار ّْم ْن َع َس ٍل ُّم َ
لتغَت طعمو .
يػَتَػغَيَّػ ْر طَ ْع ُموُ} ألنو أثَتي فلو كاف ّ
مادياً ّ
وا٠تبلصة إ ّف اٞتنة أثَتية وأشجارىا أثَتية وسكاّنا أثَتيوف وحورىا بنات أىل الدنيا وولداّنا أوالد أىل الدنيا أي
نفوسهم األثَتية  ،فأوالد الكافرين الذين ٯتوتوف قبل بلوغ الرشد يكونوف خدماً ألىل اٞتنة وكذلك البنات  ،وأما
ّٔن أىل اٞتنة  ،و ّأما أطفاؿ ا١تؤمنُت كلّّ منهم يبقى عند أبويو ّف اٞتنة يأنسوف ّٔم
فهن اٟتور ّ
يتزوج ّ
بنات ا١تؤمنُت ّ

ويبلعبوّنم  ،وذلك أل ّف نفوس األطفاؿ ال تكرب بعد انفصا٢تا من األجساـ بل تبقى على ما كانت عليو وقت ٦تاهتا .
كن معهم ّف دار
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الزخرؼ { ْاد ُخلُوا ْ
اٞتَنَّةَ أَنتُ ْم َوأ َْزَو ُ
اج ُك ْم ُْٖتبَػ ُرو َف } يعٍت زوجاهتم البليت ّ
وؼ َعلَْي ِه ْم ِغ ْل َما ٌف َّ٢تُ ْم َكأَنػ َُّه ْم لُْؤلٌُؤ َّمكْنُو ٌف } يعٍت من أوالد أىل الدنيا
الدنيا  .وقاؿ تعاذل ّف سورة الطور { َويَطُ ُ

يكونوف غلماناً ألىل اٞتنة .

لكن اٞتناف واسعة ْتيث أ ّف القمر بالنسبة
وا٠تبلصة أ ّف موقع اٞتناف ّف السماء (ّف منطقة القمر) ال ّف األرض  ،و ّ
إليها كالقطرة بالنسبة إذل البحر ،
السماوات واألَرض أ ُِعد ِ ِ
ِ
ٍ
ُت} أي
ْ
قاؿ تعاذل ّف سورة آؿ عمراف { َو َسا ِرعُواْ إِ َذل َم ْغفَرٍة ّْمن َّربّْ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
َّت ل ْل ُمتَّق َ
ض َها َّ َ َ ُ َ ْ ُ
أ ّف سعتها كسعة الكوكب السيارة على انتشارىا ّف الفضاء .
ٍ ِ
ِِ
س
وقاؿ تعاذل ّف سورة نوح  { :أَ َدلْ تَػَرْوا َكْي َ
ورا َو َج َع َل الش ْ
ف َخلَ َق اللَّوُ َسْب َع َٝتَ َاوات طبَاقًا َ .و َج َع َل الْ َق َمَر فيه َّن نُ ً
َّم َ
ِ
اجا }
سَر ً

ِ
ٍ ِ
ىن السماوات األثَتية ،
وقاؿ تعاذل ّف سورة ا١تلك { الَّذي َخلَ َق َسْب َع َٝتَ َاوات طبَاقًا }  ،فالسماوات الطباؽ ىنا ّ
واليت شرحت عنها ّف كتاِّب الكوف والقرآف .
ِ َّ ِ
ِ
استَ ْكبَػ ُرواْ
واٞتناف أثَتيات ال ّ
ين َك َّذبُواْ بِآيَاتنَا َو ْ
ماديات  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل ّف سورة األعراؼ { إ َّف الذ َ
ا٠تِي ِ
اط } فب ُّت سبحانو أ ّف اٞتنة ال
اٞتَنَّةَ َح َّىت يَلِ َج ْ
الس َماء َوالَ يَ ْد ُخلُو َف ْ
اب َّ
َّح َ٢تُ ْم أَبْػ َو ُ
اٞتَ َم ُل ِّف َس ّْم ْ َ
َعْنػ َها الَ تػُ َفت ُ
يدخلها أحد إالّ بعد أف تفتح لو أبواب السماء  ،والسماء ىنا يريد ِّٔا الطبقات الغازية .
ِ
ٍ
ِ ِ ٍ ِ
ند ملِ ٍ
يك ُّم ْقتَ ِد ٍر } يعٍت عنده ّف
وقاؿ تعاذل ّف سورة القمر { إِ َّف الْ ُمتَّق َ
ُت ِّف َجنَّات َونػَ َه ٍر ِّ .ف َم ْق َعد ص ْدؽ ع َ َ
السماء .
يش ٍة َّر ِ
اضيَ ٍة ِّ .ف َجن ٍَّة َعالِيَ ٍة } يعٍت ّف الفضاء .
وقاؿ تعاذل ّف سورة اٟتاقة { فَػ ُه َو ِّف ِع َ

ند رِّّْٔم جن ِ
وقاؿ تعاذل ّف سورة القلم { إِ َّف لِْلمت َِّق ِ
َّات النَّعِي ِم } يعٍت عنده ّف السماء  .وقاؿ تعاذل ّف سورة
ُ َ
ُت ع َ َ ْ َ
اٞتَن َِّة الَِّيت ُو ِع َد الْ ُمتَّػ ُقو َف َْٕت ِري ِمن َْٖتتِ َها األَنْػ َه ُار أُ ُكلُ َها َدآئِ ٌم ِو ِظلُّ َها ..إخل } فقولو تعاذل { أُ ُكلُ َها َدآئِ ٌم
الرعد { َّمثَ ُل ْ
ِ ِ ُّ
الظل منتقبلً عليها ودل
وظل َها } دليل على أ ّّنا ليست ّف أحد الكواكب السيارة  ،فلو كانت اٞتنة أرضاً كأرضنا لكاف ّ
الظل فيها دائماً غَت متن ّقل إذاً
يكن دائماً  ،ولو فرضنا أ ّف ذلك يكوف حُت وقوؼ األرض عن دورهتا احملورية فيكوف ّ
ألصبحت جحيماً وليست بنعيم وذلك ّف اٞتهة اليت تكوف مقابلة للشمس  ،و ّأما اٞتهة اليت تكوف بعكس الشمس
فإ ّّنا تصبح زمهريراً لش ّدة الربد فيها  ،إذاً اٞتنة ال تكوف على ٍ
أرض من األراضي بل ىي ّف السماء .

وصف الجنان
مادي  ،ولكن يكوف وصفنا ٢تا على
أقوؿ إننا ال نتم ّكن أف نصف اٞتناف على التفصيل ّ
ألّنا أثَتية و٨تن ّف عادل ّ
التقريب  ،وذلك ما فهمناه من اآليات القرآنية والكتب السماوية واألدلّة العقلية  ،وما شاىدتو بنفسي من عادل
النفوس وذلك فيما سبق من حادثة وقعت رل بعنواف موت أـ إغماء ؟

ومثالنا يكوف كالذي يصف الدنيا للجنُت الذي ّف بطن ّأمو فهو يسمع بأشياء ولكن ال يعلم ما ىي  ،مثبلً لو قلنا

للجنُت وىو ّف بطن ّأمو أ ّف ّف الدنيا بساتيناً وأشجاراً وجباالً وْتاراً وأسواقاً ودياراً وغَت ذلك  ،فإ ّف اٞتنُت ال يفهم
مادي ،
من ذلك شيئاً ألنّو دل يره  ،وكذلك ٨تن ال نفهم عن اٞتناف إال ٣تمبلً أل ّف اٞتناف أثَتية و٨تن ّف عادل ّ
خرجت من بطن ّأمك وصرت ّف عادل الدنيا ٕتد ىناؾ تفاحاً ،
فلو قلنا للجنُت  :إذا
َ

لقاؿ  :وما ىو التفاح ؟
نقوؿ لو  :ىو شيء لطيف مغ ّذي ،
لقاؿ  :وىل يوجد غذاء غَت الدـ ؟
نقوؿ لو  :عندنا أغذية كثَتة بعضها سائل وبعضها جامد ،
ألجاب  :وكيف يتغ ّذى اإلنساف بشيء جامد ؟
نقوؿ  :يتغ ّذى بو بعد مضغو باألسناف ،
لقاؿ  :وما ىي األسناف ؟
نقوؿ لو  :ىي عظاـ تكوف ّف الفم ،
السري وأنتم تقولوف إ ّف غذاءنا يكوف من الفم وىو شيء
إشل ال أفهم ما تقولوف ّ
ألجابّ :
ألشل أتغ ّذى بالدـ من اٟتبل ّ
جامد .
نتصور عادل األثَت على التفصيل  ،ولكن إذا دخلنا اٞتنة
يتصور عا١تنا الدنيوي كذلك ٨تن ال ّ
فكما أ ّف اٞتنُت ال ّ
ٍ
يتبُت لنا حقيقتها .
برٛتة اهلل حينئذ ّ

األشجار في الجنة
قلنا فيما سبق أ ّف النباتات واألشجار واألٙتار َ٢تا أرواح كما لئلنساف واٟتيواف أرواح  ،فإذا قُ ِطعت شجرة من
غضة مثمرة كثَتة
األشجار ّف دار الدنيا وماتت فإ ّف روحها ال ٘توت بل تبقى حية على مدى السنُت والدىور  ،وىي ّ

األغصاف ٦تلوءة باألٙتار  ،ال تتساقط أوراقها وال تنفد أٙتارىا  ،ال ٖتتاج إذل ٝتاد وال ماء وال ٯتيتها برد وال داء  ،فهذه
فكل شجرة طيّبة تذىب ِّٔا ا١تبلئكة إذل السماء فتكوف من أشجار اٞتنة ،
األشجار األثَتية تنتقل إذل عادل األثَت ّ ،
وىي اليت يكوف ٙترىا طيّباً أو رائحتها زكية كأشجار الورد والرياحُت  ،فيتمتّع ِّٔا أىل اٞتنة ويأكلوف من ٙتارىا

و٬تلسوف ّف ظلّها ويأنسوف ٔتنظرىا .

ِ
ٍ
ت َوفَػ ْرعُ َها ِّف
َصلُ َها ثَابِ ٌ
ف َ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة إبراىيم { أَ َدلْ تَػَر َكْي َ
ب اللّوُ َمثَبلً َكل َم ًة طَيّْبَةً َك َش َجرٍة طَيّْبَة أ ْ
ضَر َ
ا١تادية أل ّّنا باقية ّف
َّ
ت } يعٍت أصلها ثابت ّف األرض  ،ويريد بذلك الشجرة ّ
َصلُ َها ثَابِ ٌ
الس َماء } فقولو تعاذل { أ ْ
يتفرع منها من
يتفرع منها أشجار كثَتة  ،وذلك بواسطة التقليم منها أو النواة { َوفَػ ْرعُ َها ِّف َّ
الس َماء } يعٍت ما ّ
األرض ّ
أشجار أثَتية تذىب إذل السماء فتكوف من أشجار اٞتنة  .ومن األشجار الطيّبة السدرة وىي شجرة النبق فهي باقية
ّف األرض إذل اليوـ وذىب فرعها إذل السماء فأصبحت من أشجار اٞتنة  ،وقد رآىا النيب (ع) ليلة ا١تعراج  ،وجاء
ند ِس ْد َرةِ الْ ُمْنتَػ َهى } وجاء ذكر السدر أيضاً ّف سورة الواقعة
ذكرىا ّف القرآف وذلك قولو تعاذل ّف سورة النجم { ِع َ
ود  .وطَْل ٍح َّمنض ٍ
قاؿ تعاذل { ِّف ِس ْد ٍر َّ٥تْ ٍ
ود } ،وأما قولو تعاذل { تػُ ْؤِيت أُ ُكلَ َها ُك َّل ِح ٍ
ُت } يعٍت أ ّف األشجار
ُ
ُ
ض َ
األثَتية الطيّبة تؤتيك الثمر على الدواـ فليس لو وقت ٤تدود  ،فكلمة ((أُ ُكلَ َها)) يعٍت ما يؤكل منها وىو الثمر ،
ِ ِ
ا١تادية اليت
وذلك قولو تعاذل ّف سورة الرعد { أُ ُكلُ َها َدآئ ٌم ِوظلُّ َها } يعٍت فاكهتها موجودة على الدواـ ّ .أما السدرة ّ
مرة ّف الربيع وأخرى ّف ا٠تريف .
مرتُت ّ
على األرض فهي تثمر ّف السنة ّ
ويكوف طوؿ الشجرة األثَتية وسعتها على قدر ما عاشت ّف دار الدنيا  ،فكلّما عاشت أكثر تكوف الشجرة
مرات فإ ّف النخلة األثَتية يكوف
األثَتية أطوؿ وأوسع وأكثر أغصاناً وأٙتاراً  ،مثبلً إ ّف النخلة إذا ٛتلت ّف الدنيا ٜتس ّ

مرات فإ ّف النخلة األثَتية يكوف فيها عشرة صفوؼ من
فيها ٜتسة صفوؼ من عذوؽ التمر  ،وإذا ٛتلت عشر ّ
ذىبت إذل عادل
عذوؽ التمر  ،وىكذا كلّما عاشت النخلة ّ
ا١تادية أكثر فإ ّف النخلة األثَتية يكوف ٛتلها أكثر  ،فإذا َ
األثَت فإنّك ترى النخلة األثَتية مآلنة بالتمر من أسفلها إذل أعبلىا  ،ولذلك قاؿ اهلل تعاذل سورة اٟتاقة {
قُطُوفػُ َها َدانِيَةٌ } يعٍت أٙتارىا قريبة التناوؿ  ،أل ّف الذي ّف قصره ٩تلة يقطف ٘تراً من أسفلها إ ْف كاف ىو ّف أسفل
القصر  ،وإ ْف كاف ّف الطبقة الثانية من قصره فهو يقطف ٘تراً من وسطها  ،وإ ْف كاف ّف أعلى قصره فهو يقطف التمر
من أعبلىا  ،وىكذا فهو أينما كاف من قصره فالثمار دانية منو  .ثانياً إ ّف النفس ٯتكنها أف تطَت ببل جناح وتصعد
إذل السطح ببل سلّم وتنزؿ إذل أسفل كما ينزؿ الطائر وبذلك أصبحت النفوس قادرة على تسلّق األشجار واقتطاؼ

األٙتار منها بسهولة بل ٯتكنها الوقوؼ على أعارل األشجار كما تقف الطيور  .واألشجار األثَتية ال تثمر من من
جديد كما تثمر أشجارنا اليت ّف دار الدنيا بل ٖتمل ٙترهتا القدٯتة اليت ٛتلتها ّف دار الدنيا وتبقى تلك الثمار فيها ال
اب الْيَ ِم ِ
اب الْيَ ِم ِ
ُت ِّ .ف ِس ْد ٍر
ُت َما أ ْ
تفسد وال تنفد مدى الدىور  ،قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الواقعة { َوأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
ٍ
َّ٥تْ ٍ
وب  .وفَاكِه ٍة َكثَِتٍة َّ .ال م ْقطُ ٍ
ود  .وطَْل ٍح َّم ٍ ِ
ود  .وماء َّمس ُك ٍ
وع ٍة } فقولو تعاذل { َّال
ُ
ُ
وعة َوَال ٦تَْنُ َ
َ َ
نضود َ .وظ ٍّل َّ٦تْ ُد َ َ ْ
ض َ
َ َ َ
ٍ
ٍ
وعة } يعٍت ال تنتهي تلك الفاكهة من الشجرة وتنفد وال ٯتنعهم أحد من أخذىا فهي ملكهم وٖتت
وعة َوَال ٦تَْنُ َ
َم ْقطُ َ
تصرفهم إذل األبد .
ّ

التذوؽ والتل ّذذ  .فاإلنساف مهما أكل وشرب فبل
ّٓرد ّ
واألكل ّف عادل األثَت ال يكوف غذاءً لؤلجساـ بل يكوف ّ
تكوف معو ٗتمة أل ّف األكل ٮترج من مسامات جسمو بعد ساعة على ىيئة عرؽ ويعود كما كاف أوالً  ،ولذلك ال

يتغوطوف  ،فالفاكهة اليت تأكلها تأكلها النفوس ّف عادل األثَت ٗترج من مسامات أجسامها وتكوف فاكهة
يبولوف وال ّ
كما كانت أوالً ُّ تعود إذل شجرِهتا  ،والطَت الذي تأكلو النفوس ٮترج من مسامات أجسامها ويكوف طَتاً كما كاف
أوالً ويعود إذل وكره ،والسمكة اليت تأكلها النفوس ٗترج بعد ساعة من مسامات أجسامها وتعود إذل النهر  ،فاألكل
للتذوؽ والتل ّذذ ومهما أكلوا ال يكوف عندىم
والشرب ال يكوف عندىم لتغذية األجساـ كما عندنا ّف الدنيا بل يكوف ّ
ٗتمة ولذلك قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة ا١ترسبلت { إِ َّف الْمت َِّقُت ِّف ِظ َبل ٍؿ وعي ٍ
وف َ .وفَػ َواكِوَ ِ٦تَّا يَ ْشتَػ ُهو َف ُ .كلُوا َوا ْشَربُوا
ُ َ
َ ُُ
ألّنم أثَتيوف وأكلهم أثَتي فبل تكوف عندىم ٗتمة مهما أكلوا وشربوا  .وقاؿ تعاذل
َىنِيئًا ِٔتَا ُكنتُ ْم تَػ ْع َملُو َف } وذلك ّ
ِ
ٍ ٍِ
ِ ِ
ا٠تَالِيَ ِة } فهنا أيضاً قاؿ
َسلَ ْفتُ ْم ِّف ْاألَيَّ ِاـ ْ
ّف سورة اٟتاقة { ِّف َجنَّة َعاليَة  .قُطُوفُػ َها َدانيَةٌ ُ .كلُوا َوا ْشَربُوا َىنيئًا ٔتَا أ ْ
تعاذل { ُكلُوا َوا ْشَربُوا } ودل ٬تعل حداً لذلك ألنو أثَتي واألثَت ال يسبّب ٗتمة لئلنساف  .أما األكل والشرب ّف دار
ِ
ُت } ،
الدنيا فقد جعل لو حداً فقاؿ تعاذل ّف سورة األعراؼ { وُكلُواْ َوا ْشَربُواْ َوالَ تُ ْس ِرفُواْ إِنَّوُ الَ ُِ٭ت ُّ
ب الْ ُم ْس ِرف َ
وذلك أل ّف اإلكثار من األكل والشرب يسبّب ا١ترض  ،وّف ذلك قاؿ الشاعر :
ِ
ثبلث ىن مهلكة ِ
السقاـ
وداعية الصحيح إذل
األناـ
ٌ ّ
مدامة ودواـ و ٍ
دواـ ٍ
الطعاـ على ِ
وإدخاؿ ِ
الطعاـ
طء
ُ
ُ
َُ

وإليك تصويراً خيالياً ٍ
لنخلة أثَتية ٛتلت ٜتس سنُت ّف دار الدنيا .

نخلة أثيرية حملت خمس سنين في دار الدنيا فبقي حملها فيها
ّأما الكلمة الطيّبة فهي ذكر اهلل بالثناء عليو والدفاع عنو ّ ،أما ذكره بالثناء فهو كالتهليل والتكبَت واٟتمد والشكر لو
فًتد عليو كبلمو وتؤنّبو  ،وإذا ٝتعت شخصاً يكفر باهلل فعليك
يتذمر من اهلل ّ
 ،و ّأما الدفاع عنو فهو بأف تردع شخصاً ّ

ٖترض الناس
أف تردعو وتضربو لكي ال يتل ّفظ بعد ذلك ّٔذه الكلمات  ،وإذا دل تتم ّكن من ضربو وردعو فيمكنك أف ّ
على إىانتو وردعو  ،وإذا دل تتم ّكن من ذلك فيمكنك أف ٗترب دائرة الشرطة بذلك فيجلبوه للمحاكمة فَتدعو اٟتاكم
كل شخص يسمع بأذنو  ،فيجب عليك أف تأمر
ويسجنو  ،وال تقل إ ّف ىذا األمر ال يعنيٍت  ،بل يعنيك ويعٍت ّ
با١تعروؼ وتنهى عن ا١تنكر  ،فإذا دل تنوَ قوماً عن منكرىم وأنت ترى ذلك بعينك فقد شاركتهم ّف عملهم  ،وإذا دل
ذـ قوماً من بٍت إسرائيل فقاؿ ّف سورة ا١تائدة { َكانُواْ الَ
تردع شخصاً كافراً فقد شاركتو ّف كفره ،فإ ّف اهلل تعاذل ّ
ِ
ٍ
س َما َكانُواْ يػَ ْف َعلُو َف }فيجب عليك أف تدافع عن اهلل كما يدافع اهلل عنك  ،قاؿ تعاذل ّف
يػَتَػنَ َ
اى ْو َف َعن ُّمن َكر فَػ َعلُوهُ لَبْئ َ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ب ُك َّل َخ َّو ٍاف َك ُفوٍر }  .فردع الكافر عن كفره ىي الكلمة
ين َآمنُوا إِ َّف اللَّ َو َال ُِ٭ت ُّ
سورة اٟتػج { إ َّف اللوَ يُ َداف ُع َع ِن الذ َ
ِ
ِ
مر أحد
الطيّبة اليت تتل ّفظ ّٔا فإ ّف ا١تبلئكة تصعد ّٔا إذل السماء وتكتبها ّف اللوح احملفوظ فهي باقية إذل األبد وكلّما ّ
من ا١تبلئكة من ىناؾ قرأىا فيذاع لك صيت حسن ّف السماء ويقاؿ ىذا الذي دافع عن اهلل  ،قاؿ اهلل تعاذل ّف
ِ
ِ َّ
الصالِ ُح يػَ ْرفَػ ُعوُ } فهذا ىو الكلم الطيّب  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة
ب َوالْ َع َم ُل َّ
سورة فاطر { إِلَْيو يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطيّْ ُ

ِ
ا١تقربوف  ،والكلمة الطيّبة تثمر لصاحبها با٠تَت
اب َّم ْرقُ ٌ
ا١تطففُت { كتَ ٌ
وـ  .يَ ْش َه ُدهُ الْ ُم َقَّربُو َف } يعٍت تشاىده ا١تبلئكة ّ
كما تثمر الشجرة بالفاكهة  ،فهذا معٌت قولو تعاذل { َكلِ َم ًة طَيّْبَةً َك َش َجرٍة طَيّْبَ ٍة }
سؤال  :أنت تقوؿ أ ّف اٞتنة أثَتية وأ ّف النفس ىي اليت تدخل اٞتنة ال اٞتسم  ،فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة الزخرؼ
ِ
ِِ
ُت }  ،أليست "العُت" أحد أعضاء اٞتسم ؟
س َوتَػلَ ُّذ ْاأل ْ
َع ُُ
{ َوف َيها َما تَ ْشتَهيو ْاألَن ُف ُ
الجواب  :إ ّف اهلل تعاذل دل يع ِن بكلمة (أ َْع ُُت) عيٍت اإلنساف  ،بل عٌت بذلك الغدد أو العيوف اليت ّف الفم واليت تفرز
التذوؽ والتل ّذذ بالطعاـ ىو بالعيوف بل بالعيوف اليت ّف الفم .
التذوؽ والتل ّذذ  ،وليس ّ
السوائل  ،فهي أساس ّ

األشجار الخبيثة
تظل من ٬تلس
األشجار ا٠تبيثة ىي اليت يكوف فيها شوؾ وليس فيها ٙتر يؤكل  ،أو تكوف رائحتها كريهة  ،أو ال ّ
ٖتتها مع أ ّّنا ذات شوؾ  ،فمثل ىذه األشجار ال تصعد ا١تبلئكة بأرواحها إذل السماء بل تبقى على األرض  ،فإذا
ىاجت رياح اقتلعتها من مكاّنا ودفعتها حيث تسَت فتتحطّم وتسقط على األرض متنقلة من مكاف إذل مكاف حيث
قر ٢تا قرار  ،فًتى غصناً ىنا وآخر ىناؾ  ،وشجرة خلف ىذا اٞتدار وأخرى خلف ذاؾ الستار
تنقلها الرياح فبل ي ّ
وأخرى بُت اٞتباؿ حيث ٖتميها من الرياح .
ٍ
فقد قاؿ تعاذل ّف سورة إبراىيم { وم ِ ٍ ٍ
َّت ِمن فَػ ْو ِؽ األ َْر ِ
ض َما َ٢تَا ِمن قَػَرا ٍر } ،
اجتُث ْ
ثل َكل َمة َخبِيثَة َك َش َجَرٍة َخبِيثَة ْ
ََ ُ
َّت ِمن فَػ ْو ِؽ األ َْر ِ
ض } يعٍت قُلِعت  ،أل ّف الرياح تقلعها من أصو٢تا  ،وىي األشجار ا٠تبيثة
اجتُث ْ
فقولو تعاذل { ْ

األثَتية.
أما ا١تادية منها فقد قلعها أبونا آدـ بعدما أكل منها وكانت سبباً ّف معصيتو ونزولو من اٞتنة اليت كانت فوؽ جبل
فنزؿ منها إذل األرض ا١تنبسطة  ،وىي شجرة توت العلّيق  .وقولو { َما َ٢تَا ِمن قَػَرار } أي تنتقل من مكاف إذل مكاف
آخر  ،ألف الرياح تنقلها وتلقي ِّٔا ّف ا١تنخفضات وبُت اٞتباؿ.
وقد وجد بعض ا١تصورين ّف افبلمهم صور أشجار أو أغصاف قدالتقطتها آالهتم ا١تصورة صدفة بدوف عل ٍم منهم ،
وذلك ّف أماكن ليس فيها أشجار  .ويكوف ذلك إف كاف الضوء ا١تعطى للصورة قليبلً جداً فيخرج الفلم فارغاً ليس
ُ
فيو صورة لئلنساف الذي كاف أماـ اآللة بل ٬تد صورة شجرة أو غصن من أغصاف شجرة رغم أ ّف ا١تكاف ليس فيو

أشجار 17ولكن دل يعلم سبب ذلك ودل يفهم أ ّف ىناؾ أشجاراً أثَتية ال تراىا األحياء ا١تادية بل تلتقطها آالهتم
ا١تصورة صدفةً رغم إنكار بعض الناس لؤلشجار األثَتية.
وإليك صورة غصن التقطتو آلة بعض ا١تصورين ّف اٟتلة وذلك ّف غرفة من غرؼ الدار.
صورة غص ٍن لشجرة أثيرية

ا١تفسر رٛتو اهلل ىذه الصورة الفونوغرافية لغصن أثَتي ُ اسًتجعها عندما أراد أف يطبع الطبعة
[مبلحظة  :أعطاشل ّ
اٞتديدة من كتاب اإلنساف بعد ا١توت  ،واآلف ىذه الصورة ليست عندي -ا١تعلّق] .

بيان
يتغوطون]
[أهل الجنة ال ينامون وال يبولون وال ّ
اٟتجاج بن يوسف الثقفي سأؿ علياً بن اٟتسُت عن أىل اٞتنة  :أصحيح أّنم ال يناموف وال يبولوف وال
روي أ ّف ّ
يتغوطوف ؟ قاؿ  :نعم ،
ّ
قاؿ آتٍت نظَته ّف الدنيا .
ِ
يتغوط .
قاؿ  :إ ّف اٞتنُت ّف بطن ّأمو يأكل ٦تّا تأكل ّأمو ويشرب ولكن ال يبوؿ وال ّ
[الجنة األثيرية وليدة األرض المادية]
اٟتَ ْم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذي
سؤال  : 21أنت تقوؿ أ ّف اٞتنة أثَتية غَت مادية  ،إذاً فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة الزمر{ َوقَالُوا ْ
ِِ
ِ
ُت } فلو كانت اٞتنة ّف السماء وىي أثَتية ،
ض نػَتَبَػ َّوأُ ِم َن ْ
اٞتَن َِّة َحْي ُ
َج ُر الْ َعامل َ
ث نَ َشاء فَن ْع َم أ ْ
ص َدقَػنَا َو ْع َدهُ َوأ َْوَرثػَنَا ْاأل َْر َ
َ

ض}؟
إذاً فما معٌت قولو تعاذل { َوأ َْوَرثػَنَا ْاأل َْر َ

 17وذلك أل ّف األشجار األثَتية ٢تا شعاع فإف كاف ا١تكاف الذي التُ ِقطَت فيو الصورة أظلم أو قليل الضياء فإ ّف شعاع الشجرة األثَتية
غصن أثَتي .
يغلب على الظبلـ فتلتقطو آلة التصوير إف كاف ّف ذلك ا١تكاف ٌ

كل ذلك َ٢تا أرواح كما لئلنساف نفس  ،فإذا ماتت
الجواب  :قلنا فيما سبق أ ّف األشجار والنبات واألٙتار واٟتيواف ّ
الشجرة فإ ّف روحها تذىب إذل عادل األثَت فتكوف ىناؾ شجرة ويكوف فيها ٙتر كما كانت ّف الدنيا  ،ولكن الثمر

ض } يعٍت وأورثنا ما
ىناؾ ال يفسد وال ينفد ألنّو أثَتي  ،فاٞتنة إذاً ىي وليدة األرض  ،فقولو تعاذل { َوأ َْوَرثػَنَا ْاأل َْر َ
َّ ِ
ِ
ين يَِرثُو َف
نتج من األرض أي ما خلّفتو األرض  ،وذلك كقولو تعاذل ّف سورة ا١تؤمنوف { أ ُْولَئِ َ
ك ُى ُم الْ َوارثُو َف  .الذ َ
ِ
س ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َف } يعٍت يرثوف ما كاف للمشركُت ّف دار الدنيا من أشجار وأٙتار وقصور وغَت ذلك فيكوف
الْف ْرَد ْو َ
للمؤمنُت إرثاً ٢تم ّف اآلخرة .
اؿ َربػُّنَا الَّ ِذي
وسى ؟ قَ َ
والدليل على ذلك قولو تعاذل ّف قصة موسى وفرعوف ّف سورة طو  { :قَ َ
اؿ فَ َمن َّربُّ ُك َما يَا ُم َ
أ َْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخ ْل َقوُ َُُّ َى َدى }

فقولو تعاذل { أ َْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء } يعٍت  :أعطى لكل شيء من النبات واٟتيواف واإلنساف صورتو اليت ىي على ىيئتو
لكل جسم
ٗتص ّ
 ،ويعٍت بذلك النفس األثَتية اليت ىي صورة للجسم  .فكلمة (شيء) ّ
ا١تادة  .وا١تعٌت  :أعطى ّ

حي حياتو بإدخاؿ الروح فيو فأصبح حياً .
ّ
مادي ّ

{ َُُّ َى َدى } أي  ُ :ىداه إذل أمور معيشتو وكيفية اٟتصوؿ على رزقو  ،فهدى اٟتيواف بالغريزة وىدى اإلنساف
فكل اٞتمادات مثل
فكل ٥تلوؽ ّ
مادي لو صورة أثَتية أو ىيكل أثَتي يشبهو ٘تاماً  .وبنفس الطريقة ّ
بالعقل ّ .
األدوات وا١تبلبس واألثاث وغَت ذلك [أيضاً ٢تا ىيكل أثَتي ٦تاثل لو بالشكل والصفات ].

ستتمزؽ وتكوف نيازؾ  ،والدليل على
حىت يرثها ا١تؤمنوف  ،ولكنها يوـ القيامة
وأما األرض فلن تبقى على ما ىي عليو ّ
ّ
ِ
ض َد ِّكا َد ِّكا } أي سوؼ تتحطّم وتتقطّع إذل أجزاء عديدة .
ذلك قولو تعاذل ّف سورة الفجر { َك َّبل إِ َذا ُد َّكت ْاأل َْر ُ
وقاؿ تعاذل ّف سورة ؽ { يػوـ تَشقَّق ْاألَرض عْنػهم ِسر ِ
ك َح ْشٌر َعلَْيػنَا يَ ِس ٌَت }
اعا ذَل َ
َْ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ً
[الجنة عرضها كعرض السماوات واألرض]
ِ
ٍ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ
ض َها َك َع ْر ِ
ض
ض َّ
سؤال  :22فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة اٟتديد { َسابُِقوا إِ َذل َم ْغفَرةٍ ّْمن َّربّْ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
أ ُِعد َِّ ِ
ين َآمنُوا بِاللَّ ِو َوُر ُسلِ ِو  ..إخل } ؟
ْ
َّت للذ َ
انتشارىن ّف الفضاء  ،وىذا نظَت قولو تعاذل ّف سورة آؿ عمراف
الجواب  :يعٍت سعتها كسعة الكواكب السيارة مع
ّ
السماوات واألَرض أ ُِعد ِ ِ
ِ
ٍ
ُت }  ،فالسماوات يريد ِّٔا الكواكب
ْ
{ َو َسا ِرعُواْ إِ َذل َم ْغفَرٍة ّْمن َّربّْ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
َّت ل ْل ُمتَّق َ
ض َها َّ َ َ ُ َ ْ ُ

انتشارىن ّف الفضاء  ،فكلمة عرضها يعٍت سعتها  ،كما
السيارة  ،وا١تعٌت سعتها كسعة الكواكب السيارة مع سعة
ّ
قاؿ امرؤ القيس :
غيث ّف ٍ
مدافع ٍ
فضاء عر ِ
يض
أرض أريضةٌ
بِ ٌ
بلد عريضةٌ و ٌ
وقاؿ أيضاً :

ت فَػ ْوقَػ َها
َوَم ْرقَػبَ ٍة ُّ
أشرفْ ُ
كالز ّج َ

أقلّْب طَرّف ّف ٍ
فضاء عر ِ
يض
ُ

وقاؿ تعاذل أيضاً ّف سورة البقرة { و ِسع ُكرِسيُّو َّ ِ
ض } فاٞتناف األثَتية ىي الكرسي  ،وا١تعٌت أ ّف
الس َم َاوات َواأل َْر َ
َ َ ْ ُ
انتشارىن ّف الفضاء .
الكرسي سعتو كسعة الكواكب السيارة مع سعة
ّ
[صعود المسيح إلى السماء]
سؤال  : 23إذا كانت السماوات أثَتية  ،إذاًكيف صعد ا١تسيح إذل السماء ؟
جواب  :إ ّف نفسو األثَتية صعدت إذل السماء و ّأما جسمو فبقي على األرض  ،وتعليل ذلك أ ّف اليهود لَ ّما أرادوا

قتل ا١تسيح  ،جعل اهلل رجبلً شبيهاً با١تسيح فأمسكوه وصلبوه  ،و ّأما ا١تسيح فقد أفلت منهم وذىب إذل ربوة ُّ ٟتقتو
أمو وبقيا ّف تلك الربوة يتعبّداف هلل تعاذل  ُّ ،مات ا١تسيح بعد م ّدة ّف تلك الربوة فارتفعت نفسو األثَتية إذل السماء
ودفِن جسمو ّف تلك الربوة 18والشاىد على ذلك قوؿ اهلل تعاذل ّف سورة ا١تؤمنوف { َو َج َع ْلنَا ابْ َن َم ْرََصل َوأ َُّموُ آيًَة
ُ
ٍ ِ
وآويْػنَ ُ ِ
ات قَػرا ٍر وَمعِ ٍ
ُت } .
ا٫تَا إ َذل َربْػ َوة َذ َ َ
ََ
والشاىد على أ ّف ا١تسيح مات ىو قوؿ اهلل تعاذل ّف سورة ا١تائدة وىو ٮتاطب نفس ا١تسيح وىو ّف السماء فقاؿ
لو { يا ِعيسى ابن مرَصل أَأَنت قُلت لِلن ِ ِ
ُت ِمن د ِ
وؿ َما
ك َما يَ ُكو ُف ِرل أَ ْف أَقُ َ
وف اللّ ِو قَ َ
اؿ ُسْب َحانَ َ
َّاس َّاٗت ُذ ِوشل َوأ ُّْم َي إِ َ٢تَْ ِ ُ
َ َ ْ َ َْ َ َ َ
ٍ
ِ
ِ
َنت َعلَى ُك ّْل َش ْيء َش ِهي ٌد }  ،فقوؿ ا١تسيح
َنت َّ
يب َعلَْي ِه ْم َوأ َ
نت أ َ
س ِرل ْتَ ٍّق } إذل أف يقوؿ { فَػلَ َّما تَػ َوفَّػْيتٍَِت ُك َ
الرق َ
لَْي َ
اؿ
فلما أمتٍّت  .وقاؿ اهلل تعاذل أيضاً ٥تاطباً ا١تسيح قبل وفاتو وذلك ّف سورة آؿ عمراف { إِ ْذ قَ َ
فلما توفّيتٍت معناه ّ
ّ :
ِ
ِ
إرل  ،فالوفاة معناىا ا١توت  ،والشاىد
ك إِ ََّ
يك َوَرافعُ َ
يسى إِ ّْشل ُمتَػ َوفّْ َ
رل ..إخل } وا١تعٌت  :سأميتك وأرفع روحك ّ
اللّوُ يَا ع َ
َّ ِ
ِ
اجا َو ِصيَّةً ّْأل َْزَو ِاج ِهم ..إخل } وا١تعٌت ٬تب
ين يػُتَػ َوفَّػ ْو َف من ُك ْم َويَ َذ ُرو َف أ َْزَو ً
على ذلك قولو تعاذل ّف سورة البقرة { َوالذ َ
٢تن متاعاً إذل اٟتوؿ .
على الذين ٯتوتوف منكم أف يوصوا بأزواجهم بأ ّف ّ
18
ِ
ات قَػرا ٍر وَمعِ ٍ
ُت }.
الربوة ىي مكاف مرتفع عن األرض  ،وكاف فيها عُت ماء ونبات وأشجار  ،ولذلك وصفها اهلل تعاذل بقولو { ذَ َ َ

صلِب شبيهو  ،رؤية تبلميذه لو بعد الصلب بثبلثة أياـ فكلّموه وكلّمهم
و ّأما الشاىد على أ ّف ا١تسيح دل يُصلَب بل ُ
 ،وقد ذُكِر ىذا ّف إ٧تيل ميت قاؿ ّف اإلصحاح الثامن والعشرين (( و ّأما األحد عشر تلميذاً فانطلقوا إذل اٞتليل إذل

لكن بعضهم ش ّكوا ))  .وجاء ّف إ٧تيل لوقا ّف اإلصحاح الرابع
اٞتبل حيث أمرىم يسوع  ،ولَ ّما رأوه سجدوا لو و ّ
نصو ((وفيما ىم يتكلّموف ِّٔذا وقف يسوع نفسو ّف وسطهم وقاؿ ٢تم سبلـ لكم  ،فجزعوا وخافوا
والعشرين ما ّ
إشل أنا ىو
يدي
ورجلي ّ
وظنّوا أ ّّنم نظروا روحاً  ،فقاؿ ٢تم ما بالكم مضطربُت و١تاذا ٗتطر ٌ
أفكار ّف قلوبكم  ،أنظروا ّ
ّ
جسوشل وانظروا فإ ّف الروح ليس لو ٟتم وعظاـ كما َتروف رل  ،وحُت قاؿ ىذا اراىم يديو ورجليو  ،وبينما ىم غَت
ّ ،
مص ّدقُت من الفرح ومتعجبُت قاؿ ٢تم أعندكم ىنا طعاـ ؟ فناولوه جزء من ٍ
ٝتك مشوي وشيء من شهد ٍ
عسل ،
ّ
ً
فأخذ وأكل ق ّدامهم )) .
[اإلسراء والمعراج]
النيب إذل السماء ليلة ا١تعراج ؟
سؤال  : 24إذا كانت السماوات أثَتية  ،إذاًكيف صعد ّ

جواب  :إف نفسو األثَتية صعدت إذل السماء  ،و ّأما جسمو فكاف نائماً على فراشو  ،فقد جاء ّف كتاب (ا١تعراج)
ِ
النيب (ع) ذىب مع جربيل إذل بيت ا١تقدس فوجد األنبياء ىناؾ فسلّم عليهم وصلّى ّٔم ّف بيت ا١تقدس ُّ ،
بأ ّف ّ
حىت صعد إذل السماء السابعة .
كل ٝتاء ّ
عرج إذل السماوات مع جربيل وصلّى با١تبلئكة ّف ّ
ا١تادي إذل العادل األثَتي وأصبحوا نفوساً أثَتية  ،والنفوس ال تراىا األحياء
أقوؿ إ ّف األنبياء انتقلوا ِٔتوهتم من العادل ّ

 ُّ ،إ ّف ا١تبلئكة ىم ٥تلوقات أثَتية أيضاً وال تراىم الناس إالّ بشروط  ،ثالثاً إ ّف اإلنساف ال ٯتكنو أف يصعد إذل
ا١تادي ولذلك كاف الوقت ليبلً .
ا١تادي ويلتقي بِا١تبلئكة  ،إذاً ا١تعراج كاف بالنفس األثَتية ال باٞتسم ّ
السماء ِّتسمو ّ
وقد روي عن عائشة أ ّّنا قالت " :واهلل ما فُِقد جسد رسوؿ اهلل (ع) ولكن عُرِج بروحو  .وعن معاوية مثلو .

ِِ
قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة اإلسراء { سْبحا َف الَّ ِذي أَسرى بِعْب ِدهِ لَْيبلً ّْمن الْمس ِج ِد ْ ِ
صى الَّ ِذي
اٟتََراـ إِ َذل الْ َم ْسجد األَقْ َ
َْ َ
ُ َ
َ َْ
ِ
بارْكنَا حولَو لِنُ ِريو ِمن آياتِنَا إِنَّو ىو ا َّ ِ
يع البَص َُت }  .فا١تسجد اٟتراـ ىو الذي ّف مكة  ،وا١تسجد األقصى ىو بيت
لسم ُ
َ َ َ ْ ُ َُ ْ َ ُ ُ َ

النيب (ع) أسري بو ليبلً من مكة إذل بيت ا١تقدس  ،وإّ٪تا أسري بو ليبلً أل ّف األرواح تضجر من
ا١تقدس  ،فإ ّف ّ
الضوضاء وتنفر من الضياء وخاصةً ضياء الشمس  ،فلذلك أسري بو ليبلً أل ّف الناس نائموف واألصوات خامدة
واٟتركات ىادئة والشمس غائبة  ،فكاف الوقت مبلئماً لسَته إذل بيت ا١تقدس ُّ عروجو إذل السماء بصحبة جربائيل

ألنو أصبح ٥تلوقاً أثَتياً يشبو صاحبو  .ولَ ّما كاف ا١تعراج بالنفس األثَتية أمكنو أف يرى أرواح األنبياء ويصلّي ّٔم ،

وأمكنو رؤية جربائيل وأمكنو الصعود معو إذل السماوات األثَتية  ،وأمكنو رؤية ا١تبلئكة والتكلّم معهم إذل غَت ذلك ِ٦تّا
ذُكِر عنو عليو السبلـ .
احب ُكم وما َغوى  .وما ي ِ
قاؿ تعاذل ّف سورة النجم { والنَّج ِم إِذَا ىوى  .ما ض َّل ِ
نط ُق َع ِن ا ْ٢تََوى .إِ ْف ُى َو إَِّال
َ ْ
ََ َ َ َ
ص ُ ْ ََ َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
اب قَػو َس ْ ِ
ُت أ َْو أ َْد َسل
وحى َ .علَّ َموُ َشد ُ
يد الْ ُق َوى  .ذُو مَّرةٍ فَ ْ
َو ْح ٌي يُ َ
استَػ َوى َ .وُى َو ب ْاألُفُ ِق ْاأل َْعلَى َ َُُّ .دنَا فَػتَ َد َّذل .فَ َكا َف قَ َ ْ
ِ ِِ
ِ
ند ِس ْدرةِ
ب الْ ُف َؤ ُاد َما َرأَى .أَفَػتُ َم ُارونَوُ َعلَى َما يػََرى َ .ولََق ْد َرآهُ نػَ ْزلَةً أ ْ
 .فَأ َْو َحى إ َذل َعْبده َما أ َْو َحى َ .ما َك َذ َ
ُخَرى .ع َ َ
غ الْبصر وما طَغَى  .لََق ْد رأَى ِمن آي ِ
ات َربِّْو
ند َىا َجنَّةُ الْ َمأْ َوى  .إِ ْذ يَػ ْغ َشى ّْ
الْ ُمْنتَػ َهى ِ .ع َ
َ ْ َ
الس ْد َرةَ َما يػَ ْغ َشى َ .ما َزا َ َ َ ُ َ َ
الْ ُكْبػَرى }

ا١تعٌت :
َّج ِم إِذَا َى َوى } أي قسماً بِذوات ال َذنَب إذا سقطت على األرض  ،وىذا قسم هتديد ووعيد  ،وقد سبق
{ َوالن ْ

تفسَت ىذه اآلية ّف كتابنا الكوف والقرآف  ُّ ،قاؿ تعاذل :
{ ما ض َّل ِ
أضل أحداً بِدعوتو ومنهجو  ،وذلك أل ّف
٤تمد عن طريق ّ
َ َ َ
ضل ّ
اٟتق وما ّ
صاحبُ ُك ْم َوَما َغ َوى } أي ما ّ
ِِ
ِ
صبَػ ْرنَا َعلَْيػ َها } ،
ا١تشركُت قالوا [كما ّف سورة الفرقاف] { إِف َك َاد لَيُضلُّنَا َع ْن آ٢تَتنَا لَ ْوَال أَف َ
ِ
٤تمد من القرآف والشريعة صادر من الناس  ،وذلك أل ّف ا١تشركُت قالوا
{ َوَما يَنط ُق َع ِن ا ْ٢تََوى } أي ليس ما نطق بو ّ
[كما ّف سورة النحل] { إَِّ٪تَا يػُ َعلّْ ُموُ بَ َشٌر } ،
ِ
ِ
وحى } إليو ،
{ إ ْف ُى َو إَّال َو ْح ٌي } من اهلل { يُ َ
ِ
يد الْ ُق َوى } وىذه صفة ٞتربائيل بأنّو شديد القوى  ،كما وصفو
{ َعلَّ َموُ } القرآف والشريعة جربيل الذي ىو { َشد ُ
أيضاً ّف سورة التكوير بقولو تعاذل { إِنَّو لََقو ُؿ رس ٍ
ُت ُ .مطَ ٍاع ََُّ أ َِم ٍ
ند ِذي الْ َعر ِش َم ِك ٍ
ُت } ،
وؿ َك ِرٍصلِ .ذي قػُ َّوةٍ ِع َ
ُ ْ َُ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ٍِ
وعلو
{ ذُو مَّرة } أي ذو مشورة تستشَته ا١تبلئكة ّف شؤوّنا واألنبياء ّف دعوهتا  ،وذلك لذكائو ورجاحة عقلو ّ
٤تمد مساوياُ ٞتربيل ّف النوع وّف صعود٫تا إذل السماء ّف ليلة ا١تعراج ،
منزلتو  { ،فَ ْ
٤تمد  ،أي صار ّ
استَػ َوى } ّ

٤تمداً صعد بنفسو األثَتية وكذلك جربيل ٥تلوؽ أثَتي وأّنما صعدا سويةً إذل السماء ،
وذلك أل ّف ّ
ِ ِ
٤تمداً بعض ا١تعلومات الدينية
جو األرض وكاف يعلّم ّ
{ َوُى َو ب ْاألُفُق ْاأل َْعلَى } أي أ ّف جربائيل كاف على ارتفاع من ّ
٤تمد من العرش { فَػتَ َد َّذل } أي دلّو جربائيل إليو ،
{ َُُّ َدنَا } ّ
اب قَػو َس ْ ِ
ُت } من العرش ّف ا١تسافة { أ َْو أ َْد َسل } من تلك ا١تسافة ،
{ فَ َكا َف قَ َ ْ
ِ ِِ
٤تمد { َما أ َْو َحى } إذل األنبياء من قبلو من التوحيد واألحكاـ  ،فإ ّف اهلل تعاذل
{ فَأ َْو َحى }اهلل تعاذل { إ َذل َعْبده } ّ
٤تمد وىو ّف السماء وجربائيل علّمو أشياء ،
أوحي إذل ّ

٤تمد ما رآه من اآليات والعجائب ّف السماوات ّف ليلة عروجو ودل
{ َما َك َذ َ
ب الْ ُف َؤ ُاد َما َرأَى } أي ما ك ّذب فؤاد ّ
ب الْ ُف َؤ ُاد } دليل على أف ا١تعراج كاف بالنفس األثَتية
ّ
يشك فيما رآه أل ّّنا انطبعت ّف ذاكرتو  ،وقولو تعاذل { َما َك َذ َ
ا١تادي  ،أل ّف الفؤاد من أعضاء النفس  ،فلو كاف ا١تعراج ِّتسمو لقاؿ تعاذل  :ما كذب القلب ما رأى ،
ال باٞتسم ّ

{ أَفَػتُ َم ُارونَوُ } يعٍت أفتجادلونو { َعلَى َما يػََرى } من اآليات  ،وذلك أل ّف قريشاً أخذوا ٬تادلونو على ذلك ،
ِ
محمد وعلّمو أشياء أخرى
{ َولََق ْد َرآهُ نػَ ْزلَةً أ ْ
ُخَرى } أي ولقد أراه ّ
وبُت لو أشياء أخرى  ،وا١تعٌت أ ّف جربائيل ّبُت ل ّ
ك
ف فَػ َع َل َربُّ َ
فإ ّف كلمة "رأى" مأخوذة من الرأي وىو العلم  ،وذلك كقولو تعاذل ّف سورة الفيل { أَ َدلْ تَػَر َكْي َ
ِ ِ
٤تمد بل أخربوه بقصتّهم ،
بِأ ْ
َص َحاب الْف ِيل } فإ ّف أصحاب الفيل دل يرىم ّ
ند ِس ْد َرِة الْ ُمْنتَػ َهى } أي عند انتهاء جولتهما وىي شجرة أثَتية ٙترىا النبق ،
{ ِع َ
ند َىا َجنَّةُ الْ َمأْ َوى } أي قرب تلك السدرة جنة ا١تأوى اليت تأوي إليها نفوس النبيُّت والص ّديقُت والشهداء
{ ِع َ
والصاٟتُت ّف عادل الربزخ  ،وىي الطبقة السفلى من السماوات السبع  ،وىي غَت جنة ا٠تلد اليت يدخلوّنا يوـ القيامة
ِ
اؼ م َقاـ ربِّْو جنَّتَ ِ
اف } وا١تعٌت يدخل اٞتنة األوذل ّف عادل الربزخ
 ،ولذلك قاؿ تعاذل ّف سورة الرٛتن { َول َم ْن َخ َ َ َ َ َ
ويدخل اٞتنة الثانية يوـ القيامة .
٤تمد ،
{ إِ ْذ يػَ ْغ َشى ّْ
الس ْد َرَة } من األنوار { َما يػَ ْغ َشى }البصر ّف ذلك الوقت الذي شاىدىا ّ

٤تمد ينظر أمامو فقط
{ َما َزا َ
غ الْبَ َ
ص ُر َوَما طَغَى } أي ما ماؿ بصره عن مرئيّو ا١تقصود لو وال جاوزه  ،وا١تعٌت كاف ّ
ص ُر } دليل أيضاً على أ ّف ا١تعراج
وال يلتفت ٯتيناً ومشاالً  ،وكاف ذلك تأدباً منو وتعظيماً لربّو  ،فقولو تعاذل { َما َزا َ
غ الْبَ َ
اس اٞتسم .
اس النفس والعُت من حو ّ
كاف روحانياً ال جسمانياً أل ّف البصر من حو ّ
{ لََق ْد رأَى ِمن آي ِ
ات َربِّْو الْ ُكْبػَرى } أي كربى ىذه اآليات وىو العرش الذي ىو أكرب آية ّف السماوات .
َ ْ َ
السماو ِ
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظي ِم ؟ }
السْب ِع َوَر ُّ
والدليل على ذلك قولو تعاذل ّف سورة ا١تؤمنوف { قُ ْل َمن َّر ُّ
ات َّ
ب َّ َ َ

حادثة إغماء (عباس العبدلي)
العشار إٝتو عبّاس العبدرل وأشرؼ على ا١توت فأغمي عليو وخرجت نفسو األثَتية من جسمو ليبلً
مرض رجل ّف ّ
وأخذت تسيح ُّ عادت إذل جسمو فاستوى جالساً ونظم ىذه القصيدة وكاف ذلك سنة 1965ىج .
ِ
حياةُ ا١ترء ّف الدنيا فناءٌ
لو أبداً ولؤلخرى بقاءُ
ِ
أىل
األرض طُّراً
ومهما َ
عاش ُ

ِ ِ ِِ
ْ
٢تم م ْن بعد عيشه ُم انتهاءُ
لَعمرَؾ ما اٟتياةُ ِسوى ٍ
خياؿ
َ ُ
يَ ُ
زوؿ وبِالزو ِاؿ لَ َ
ك اقتداءُ
ِ
صفواً
إذا َ
بعد العناء تُر َ
يك َ
صفو ُ
فبل ٌ
يدوـ وال عناءُ

ٍ
ِ
قاـ
ويوـ ق ْد َعرى جسمي ُس ٌ

ِِ ِ
ٌ
جسيم ما لش ّدتو ُرخاءُ

ت
فقلت وإنٍّت ال َّ
شك َمْي ٌ
ُ
يفعل ما يَشاءُ
وإ ّف اهللَ ُ
ِ ِِ
طبيب
ت أبا
فَ َك ْر ُ
ا٠تصيب بو ٌ
ِ
يُعاٞتٍُت ورل منوُ الدواءُ
ِمن العشا ِر ِسرت بِغ َِت ر ٍ
شد
َ ّ ُْ
ُ
ودا٫تٍت ِمن ُّ ِ ِ
ََ َ
السقم التواءُ
نػََز ُ ِ
فوجدت نفسي
زورٍؽ
ُ
لت ب َ
ِ
ِ ِِ
َ٢تا ٔتعاشر ا١توتَى التقاءُ
فوؽ ِ
ا١تاء َ٬تري
اس ِم اهللِ َ
علَى ْ
كجر ِي الر ِ
َ
يح ّ
ضج لوُ اعتناءُ
ِ
ت أبا
لت داراً
ا٠تصيب َنز ُ
وص ْل ُ
َ
ٍ
َلديها
الطقس صاؼ وا٢تواءُ
ُ

فت بأ ّف جسمي
وإ ْذ َ
ذاؾ اعتَػَر ُ

ِ ِِ
ِ ِ
َ٭ت ُّل م َن النُّحوؿ بو ببلءُ

وما ّف ِ
الغيب ما أنا قَ ُّ
ط أدري
أيد ِرُكٍت اٟتِ ِ
ُ
ُ
ماـ أـ الشّْفاءُ
ىناؾ ِ
ٍ
بانفصاؿ
روحي
أيت ً
ر ُ
ِ
ِ
م َن اٞتسم اقْتضاىا اإلرتقاءُ

ت ِم ْن فمي تَسمو رويداً
تَػبَ ّد ْ

رويداً يَزدىي فيها الفضاءُ
ت سيفاً َٕترَد ِمن قِر ٍ
اب
َح َك ْ
ّ ْ

بِأحس ِن ٍ ِ
ىيكل فيو صفاءُ
ِ
باٟتياة بِبل نز ٍاع
كأشل
ّ
خفيف ِ
الروح ش ّف ٌ
ُ
اؼ سناءُ

رت والديت وحيا َة أىلي
ذ َك ُ
ِ
ُ
ومعت َقدي إذا ذُكَر الثناءُ
أت روحي بِع ِ
السر جسماً
ُت ّْ
َر ْ ُ

ِ ِِ
طر٭تاً ما لنَهضتو رجاءُ

ونافذةٍ تُ ِط ُّل على طر ٍيق

ِ
وّن ٍر فيو ٌ
أّنار وماءُ
غس ْلن ِ
ِ ٍ ِ
فيو
ثبلثةُ نسوة يَ َ

مواعيناً ِِ
ّ
٢تن بو أداءُ
وكنت رأيت شيخاً ِ
مستقّراً
ُ ُ
ِ ِِ
بَزورقو تَػ َوالّهُ العماءُ

ِ
ت
عليو عباءةٌ زرقاءُ رثّ ْ

ِ
تَطَّر َؽ َ
بُت دفّتها الفناءُ

وقوؼ ذي ٍ
عقل سلي ٍم
وقفت َ
ُ
ُ
وقلت نػَ َع ْم على الدنيا العفاءُ
وقد
شاىدت ّف ا١تقهى رجاالً
ُ
إذا عُ ّد الوفاءُ ْ
٢تم وفاءُ

ِ
أت بِعيٍت
أيت بعينها ور ْ
ر ُ

ِ
وىا أنا وى َي ّف ا١تعٌت سواءُ
ت حريةً إ ْذ دل ي ِ
عصها
َْ
َح َو ْ ُ َّ
ستار لِ ِ ِ
ٌ
لخروج وال بناءُ
ِ
وقوؼ
اؽ لَ َدى
الفضاء َ٢تا ٌ
َور َ
ف
َِٖت ُّ
ُ
األرض فيها والسماءُ
ت لِغرفيت لِ ِ
ظبلـ جسمي
َر َج ْع ُ
ِ ِ
كما للفجر قد َر َج َع الضياءُ
الروح ق ْد َد َخلَ ْ
ر ُ
أيت َ
ت إناءً
ِ
فهو لِ ِ
لروح اإلناءُ
َوجسمي َ

وقد عادت ِ
إليو بِ ٍ
انتظاـ
ْ
ٍ
عجيب ُ
حيث َ
عاد َ٢تا الوالءُ

تَوار ِ
ت سريعاً
َْ
ت فيو والتَ َح َق ْ

ِ
بِأحشائي َ
وعاد َ٢تا انطواءُ
ت عيٍت
يت فَػتَ ْح ُ
َولَ ّما أ ْف َحيِ ُ
ُ
وقمت كما ُ
يقوـ األقوياءُ
حىت
رت روى َ
نَظَ ُ
ذاؾ النه ِر ّ
تراءى ِرل وأَّٔ َجٍت الصفاءُ
أص ّد ُؽ الرؤيا لَعلّي
ور ْح ُ
ت َ
ُ
ِِ
على
ِ
ضحضاح شاطئو نساءُ
وجدت
الشيخ دلْ يًَتُ ْؾ َ٤تَبلً
َ
ُ
ِ
ِ
بِو ق ْد كا َف َ
الزَموُ اعتناءُ
وما
شاىدت ّف ا١تقهى رجاالً
ُ
ليس ّف قورل افًتاءُ
َٖتَ ّق َق َ
رأَيت كما رأت ِ
روحي َعياناً
ْ
َ ُ
ومتّ َ ِ ِ
َ
رل ا٢تناءُ
مع اٟتياة َ
ِ
سراً ّف ُسقامي
أدرْك ُ
ت ّ
لذا َ

َحقيقياً بِِو عُ ِر َ
ؼ القضاءُ

وق ْد ِ
عافاشلَ البا ِري تعاذل

ِ
ّ
كأشل ما بَدا ْتَ َ
شاي داءُ
ِ
لكن
و ْ
ليست ىذه رؤيا و ْ
ع ِن األسرا ِر ق ْد ُك ِش ِ
َ
ف الغطاءُ
سج ِ ِ
رِّب شكراً
ََ ُ
دت لوجو َّ
ِ
وقلت لوج ِه َ
ُ
ك اهللُ البقاءُ
عباس العبدلي

إرشادات
يريد اإلنساف أف يعيش عيشة طيبة وّف رفاىية  ،فلذلك تراه يك ّد ويتعب ليناؿ ما ٘تنّاه  ،فالشاب مثبلً يشتغل ليلو

وّناره ويتعب نفسو
وّناره ويتعب نفسو ليجمع شيئاً من ا١تاؿ يعيش بو ّف زمن شيخوختو  ،والتلميذ يدرس ليلو َ
وأفكاره م ّدة أحد عشر عاماً أو أكثر ليضمن لو مستقببلً فيكوف ّف وظيفة يستوّف منها راتباً يكفيو  ،ويا تُرى ما ىذه
ا١ت ّدة اليت يريد اإلنساف أف يضمن فيها معيشتو ويرتاح بالُو  ،فهل ىي عشرة آالؼ سنة ؟ كبلّ  ،وىل ىي ٜتسة
أقل
آالؼ سنة ؟ كبلّ  ،إذاً ما ىي ا١ت ّدة اليت يتعب اإلنساف ألجلها ؟ ىي إف كثرت سبعوف سنة وإالّ فخمسوف أو ّ

من ذلك .

أقوؿ أليس األحرى أف يتعب اإلنساف آلخرتو ويضمن لو مستقببلً زاىراً وحيا ًة سعيدة ؟ أليس باألحرى أف يق ّدـ

اإلنساف ما لديو ٟتياتو األبدية اليت يعيش فيها آالؼ السنُت بل مبليُت وال ٯتوت وال يهرـ ؟ فالعاقل الفطن ىو الذي
يق ّدـ ما عنده آلخرتو ويعمل ما ينفعو ٟتياتو األبدية ليضمن لو مستقببلً ويرتاح ّف ذلك العادل الذي سينتقل إليو عن
قريب و٬تتمع ىناؾ مع زوجتو وأوالده ويعيش عيشة سعيدة .

سؤال  :25ماذا نفعل ّف دار الدنيا لنضمن لنا مستقببلً ّف اآلخرة ونعيش عيشة طيبة ؟
جواب  :أوالً أف ٕتتنب ا١تعاصي وتعمل الواجبات وترحم ا١تساكُت والفقراء وتعطف على األيتاـ واألرامل وتنفق ّف

سبيل اهلل إذل غَت ذلك من األعماؿ الصاٟتة .

أي خصلة يكرىها ؟
أي خصلة ٭تبّها اهلل فينا  ،و ّ
سؤال ّ : 26
٭تب الشخص الرحيم الذي يرحم الفقراء ويشفق على األيتاـ واألرامل والشيوخ والغرباء
جواب  :إ ّف اهلل تعاذل ّ

و٭تب الرجل ا١تتواضع الذي ال
و٭تب الشخص الكرصل الذي يكرـ الناس من مالو وال يبخل عليهم ّ ،
ا١تنقطعُت ّ ،
يغش الناس وال يكذب عليهم وال
ّ
و٭تب الرجل الصادؽ السليم القلب الذي ال ّ
يتكرب على الفقراء وال على غَتىم ّ ،
اؿ وَال بػَنُو َف  .إَِّال َم ْن أَتَى اللَّوَ بَِق ْل ٍ
ب َسلِي ٍم }
يستعبدىم  ،فقد قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الشعراء { يػَ ْوَـ َال يَن َف ُع َم ٌ َ
وإ ّف اهلل تعاذل يكره البخيل الذي يبخل ٔتالو على الفقراء  ،فالبخيل يدخل جهنّم  ،فقد جاء ّف اٟتديث القدسي

بأف اهلل تعاذل قاؿ ((ا١تاؿ مارل والفقراء عيارل  ،فمن ٓتل ٔتارل على عيارل أدخلتو النار وال أبارل ))  .وجاء ّف إ٧تيل
ميت ّف االصحاح السادس قاؿ ا١تسيح ((ال تكنزوا لكم كنوزاً على األرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب
السارقوف ويسرقوف  ،بل اكنزوا لكم كنوزاً ّف السماء حيث ال يفسد سوس وال صدأ وحيث ال ينقب سارقوف وال
ِ
َّ ِ
ِ
ضةَ والَ ي ِنف ُقونػَها ِّف سبِ ِيل اللّ ِو فَػبشّْرُىم بِع َذ ٍ
َّ
اب
َ ْ َ
ب َوالْف َّ َ ُ َ
َ
يسرقوف ))  .وقاؿ تعاذل ّف سورة التوبة { َوالذ َ
ين يَكْن ُزو َف الذ َى َ
أَلِي ٍم  .يػوـ ُ٭تمى علَيػها ِّف نَا ِر جهنَّم فَػتك ِ ِ
ورُى ْم َى َذا َما َكنَػ ْزُْمت ألَن ُف ِس ُك ْم فَ ُذوقُواْ َما ُكنتُ ْم
ْوى َّٔا جبَ ُ
َْ َ ْ َ َ ْ َ
اى ُه ْم َو ُجنوبػُ ُه ْم َوظُ ُه ُ
ََ َ ُ َ
تَكْنُِزو َف }  ،فيجب على الغٍت أف ينفق من أموالو على الفقراء والضعفاء وا١تساكُت واأليتاـ واألرامل والغرباء  ،ويقوؿ
حب اهلل  .وبعطائو ىذا يق ّدـ ٟتياتو األبدية
أعطي ىذا ّف سبيل اهلل  ،وأعطي ىذا لوجو اهلل  ،وأرحم ىذا على ّ
ِ
ِ
ّْمواْ ألَن ُفس ُكم ّْم ْن َخ ٍَْت َٕت ُدوهُ
فيجده ىناؾ حُت ينتقل إذل العادل األثَتي  ،قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة البقرة { َوَما تُػ َقد ُ
ند اللّ ِو } .
ِع َ
تكرب
ا١تتكرب ،
ا١تقربُت و١تّا ّ
ّ
وإ ّف اهلل تعاذل يكره ّ
فا١تتكرب يفلس من رٛتة اهلل وٮتسر  ،فإ ّف إبليس كاف مع ا١تبلئكة ّ
على آدـ ودل يسجد لو طرده اهلل من اٞتناف وأفلس من رٛتة اهلل  .وإ ّف اهلل تعاذل يكره الظا١تُت الذين يظلموف الناس
اٟتق بسبب ظلمهم فيكوف مصَتىم إذل جهنّم  ،قاؿ تعاذل ّف سورة
ويغصبوف حقهم فإ ّف اهلل تعاذل يضلّهم عن طريق ّ
ِِ
ِ
ُت َويػَ ْف َع ُل اللّوُ َما يَ َشاء } .
إبراىيم { َويُض ُّل اللّوُ الظَّالم َ

يعودىا على الكرـ ،
يعودىا على الصدؽ مع الناس  ،وأف ّ
يعود نفسو على التواضع  ،وأف ّ
فيجب على اإلنساف أف ّ
ويعود
ويعودىا على الشفقة والرٛتة  ،فَتحم الفقراء وا١تساكُت  ،ويشفق على األيتاـ واألرامل والغرباء ا١تنقطعُت ّ ،
ّ
نفسو على األعماؿ الصاٟتة ليكوف من الصاٟتُت .

سؤال  :27إذا ٨تن ٕتنّبنا ا١تعاصي وعملنا الصاٟتات فهل نضمن لنا حياة سعيدة ّف العادل األثَتي ؟
جواب  :نعم تضمنوف لكم حياة سعيدة ولكن بشرط وىو أف ال تشركوا بعبادة ربّكم شيئاً فإ ّف ا١تشرؾ ال يدخل
َّار إخل }  ،وقاؿ
اٞتنة  ،فقد قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة ا١تائدة { إِنَّوُ َمن يُ ْش ِرْؾ بِاللّ ِو فَػ َق ْد َحَّرَـ اللّوُ َعلَ ِيو ْ
اٞتَنَّةَ َوَمأْ َواهُ الن ُ
ِ
ِ
ِ
ك لِ َمن يَ َشاء }  .ومن يشرؾ باهلل فبل تقبل
تعاذل ّف سورة النساء { إِ َّف اللّوَ الَ يػَ ْغف ُر أَف يُ ْشَرَؾ بِِو َويػَ ْغف ُر َما ُدو َف ذَل َ
منو أعمالو الصاٟتة وإف صاـ وصلّى مدى حياتو بل تذىب أعمالو أدراج الرياح  ،فقد قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الفرقاف
ِ ِ
ِ ِ
يؤجروف على أعما٢تم الصاٟتة فهي تذىب أدراج
ورا } يعٍت ال َ
{ َوقَد ْمنَا إ َذل َما َعملُوا م ْن َع َم ٍل فَ َج َع ْلنَاهُ َىبَاء َّمنثُ ً
الذرات ا١تنتشرة ّف الفضاء وذلك ألّنم أشركوا غَت اهلل بعبادهتم .
الرياح كما تذىب ّ
سؤال ٨ :28تن أىل كتاب ٝتاوي وىل ّف أىل الكتاب مشركوف ؟
جواب  :إ ّف أكثر الناس اليوـ مشركوف ولكن ال يعلموف ّأّنم مشركوف  ،وأكثر الناس سائروف على طريق الضبلؿ
َّ ِ
ض َّل
ين َ
و٭تسبوف ّأّنم مهتدوف  ،فقد قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة الكهف { قُ ْل َى ْل نػُنَبّْئُ ُك ْم بِ ْاأل ْ
ين أ َْع َم ًاال  ،الذ َ
َخ َس ِر َ
ِ
اٟتَيَ ِاة ُّ
صْنػ ًعا } يعٍت يعملوف أعماالً ال يرضى اهلل ِّٔا ولكنّهم ٭تسبوف أ ّف
َس ْعيُػ ُه ْم ِّف ْ
الدنْػيَا َوُى ْم َْ٭ت َسبُو َف أَنػ َُّه ْم ُْ٭تسنُو َف ُ
أعما٢تم ىذه صاٟتة وأ ّف اهلل تعاذل ر ٍ
اض عنهم وعن أعما٢تم .
سؤال  : 29أال تعلّمنا ما ىو اإلشراؾ لكي نتجنّبو ؟
جواب  :اإلشراؾ ىو أف تشرؾ أحداً من األنبياء أو األئمة أو ا١تشايخ بالعبادة فتعبد اهلل وتعبده كما تعبد اهلل ،

ومن ذلك قوؿ بعض الناس (مدد يا نيب  ،مدد يا ورل)  ،وىذا ىو اإلشراؾ  ،وذلك كما يقاؿ "زيد شريك عمرو
ّف اٟتانوت" أي أ ّف اٟتانوت مشًتؾ فيما بينهما  ،ويقاؿ "زيد شريك عمرو ّف التجارة" يعٍت أ ّف التجارة مشًتكة فيما
بينهما  ،فهما فيها شريكاف  ،فاإلشراؾ ىو أف تعبد غَت اهلل كما تعبد اهلل .

النيب (ع) أنّو قاؿ (( :إ ّف أخوؼ ما أخاؼ على ّأميت ىو اإلشراؾ باهلل وال أقوؿ أ ّّنم يعبدوف الشمس
روي عن ّ
والقمر ولكن يعملوف أعماالً لغَت اهلل )) .
غَت اهلل ؟
سؤال  :31وىل يَ ُ
عبد أح ٌد َ
جواب  :نعم كثَت من الناس يعبدوف غَت اهلل من حيث ال يعلموف .
أنواع العبادة :
سؤال  :31أليست العبادة هلل ىي الصوـ والصبلة ؟ فإننا نصوـ لربّنا ونصلّي لو وال نصلّي إذل أحد غَته .
جواب  :ليست العبادة ٥تتصة بالصوـ والصبلة فقط  ،وإّ٪تا العبادة هلل أنواع :
ّ أولها  -ذكر اهلل  ،وذلك بأف تذكر اهلل على الدواـ باٟتمد والثناء والشكر لو  ،فإذا ذكرت أحد ا١تشايخ
َّ ِ
ين َآمنُوا اذْ ُك ُروا اللَّوَ ِذ ْكًرا
أو األئمة على الدواـ فقد أشركت  ،قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة األحزاب { يَا أَيػُّ َها الذ َ
َكثَِتا  .وسبّْحوه بكْرًة وأ ِ
َص ًيبل } أي على الدواـ فانظر إ ّف اهلل تعاذل قاؿ { اذْ ُك ُروا اللَّوَ ِذ ْكًرا َكثِ ًَتا} ودل يقل
ً ََ ُ ُُ َ َ
اٞتَ ْه ِر
ضُّرعاً َو ِخي َفةً َو ُدو َف ْ
ك ِّف نػَ ْف ِس َ
اذكروا ا١تشايخ ذكراًكثَتاً  .وقاؿ تعاذل ّف سورة األعراؼ { َواذْ ُكر َّربَّ َ
ك تَ َ
ِمن الْ َقوِؿ بِالْغُ ُد ّْو واآلص ِاؿ } أي على الدواـ  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة البقرة { فَِإ َذا قَضيتُم َّمنَ ِ
اس َك ُك ْم فَاذْ ُك ُرواْ
َْ
َ َ
َ ْ
اللّو َك ِذ ْك ِرُكم آباء ُكم أَو أ ِ
ِ
يت َوقُ ْل َع َسى أَف
ْ َ ْ ْ َ
َش َّد ذ ْكًرا }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة الكهف { َواذْ ُكر َّربَّ َ
ك إِ َذا نَس َ
َ
ِ
ِ
ب ِم ْن َى َذا َر َش ًدا }  .وإ ّف اهلل تعاذل مدح ا١تؤمنُت ّف القرآف الذين يذكروف اهلل وال يذكروف
يػَ ْهديَ ِن َرِّّْب ألَقْػَر َ
ِ
َّ ِ
ودا َو َعلَ َى ُجنُؤِِّ ْم إخل } يعٍت يذكروف
ين يَ ْذ ُك ُرو َف اللّ َو قيَ ًاما َوقُػعُ ً
غَته فقاؿ تعاذل ّف سورة آؿ عمراف { الذ َ
اهلل عند قيامهم وقعودىم وعند اضطجاعهم على ِ
جنؤّم .
أعٍت يا أهلل ...ساعدشل يا أهلل ،
 ثانياً – االستعانة باهلل عبادة  ،وذلك قولك (يا أهلل) حُت تقوـ  ،ومعناه ّ

٤تمد  ،فإ ّف اهلل تعاذل ال يرضى أف تستعُت بغَته  ،فإنّك
فإف
حىت لو ق َ
استعنت بغَته فقد أشركت ّ ،
َ
لت يا ّ
اؾ نػَعب ُد وإِيَّ َ ِ
ِ
ُت } يعٍت لك نعبد وبك نستعُت  ،ولكنّك
اؾ نَ ْستَع ُ
تقوؿ ّف صبلتك وأنت ٗتاطب ربّك { إيَّ َ ْ ُ
تستعُت بغَته حُت تقوـ وحُت تقعد  ،كما قاؿ الشاعر :
تلهج بإياؾ نستعُت

وبغَت اهلل تستعُت

كت  ،فإ ّف
سألت حاجتك من أحد األنبياء أو ا١تشايخ أو األئمة فقد أشر َ
 ثالثاً – السؤال من اهلل عبادة  ،فإف َ
اهلل تعاذل ال يرضى أف تسأؿ حاجتك من غَته  ،فقد جاء ّف مناجاة اإلماـ علي (ع( قاؿ :
منك َروحاً ورٛتةً
إالىي أنِلٍت َ

فلست سوى أبو ِ ِ
اب فضل َ
ك أقرعُ
ُ

ومعناه ال أسأؿ أحداً غَتؾ وال أطلب حاجيت إالّ منك  ،وجاء ّف اٟتديث القدسي أ ّف اهلل تعاذل قاؿ ((يا موسى
إسألٍت ولو ملحاً لطعامك )) يعٍت وإف كاف ا١تلح شيئاً رخيصاً والذي ٨تتاجو للطعاـ قليل فبل تسأؿ غَتي بذلك بل
سل حاجتك مٍت وأنا أعطيك  .وقاؿ تعاذل ّف سورة البقرة { وإِذَا سأَلَك ِعب ِادي ع ٍّْت فَِإ ّْشل قَ ِر ِ
َّاع
يب َد ْع َوَة الد ِ
َ َ َ َ َ
ٌ
َ
يب أُج ُ
اؿ ربُّ ُكم ادع ِوشل أ ِ
ِ
ِ
ِ
ب
إِذَا َد َعاف فَػ ْليَ ْستَجيبُواْ ِرل َولْيُػ ْؤمنُواْ ِِّب لَ َعلَّ ُه ْم يػَ ْر ُش ُدو َف }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة غافر { َوقَ َ َ ُ ْ ُ ْ
َستَج ْ
ِ
ين }  ،وقاؿ تعاذل أيضاً ّف
ضُّر ًعا َو ُخ ْفيَةً إِنَّوُ الَ ُِ٭ت ُّ
لَ ُك ْم }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة األعراؼ { ْادعُواْ َربَّ ُك ْم تَ َ
ب الْ ُم ْعتَد َ
ِِ
ِ
ض بػع َد إِ ِ
ِ
ُت } .
يب ّْم َن الْ ُم ْحسن َ
صبلَح َها َو ْادعُوهُ َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا إِ َّف َر ْٛتَ َ
نفس السورة { َوالَ تػُ ْفس ُدواْ ِّف األ َْر ِ َ ْ ْ
ت اللّو قَ ِر ٌ
وجو وجهو رل
فإ ّف اهلل تعاذل يباىي بك ا١تبلئكة إف أنت سألت حاجتك من اهلل  ،فيقوؿ ٢تم انظروا عبدي فبلناً فإنو ّ

كل شيء  .ولكن إذا سألت حاجتك من غَته فإ ّف اهلل تعاذل يدير وجهو
مٍت ألنّو عرفٍت ّ
وسأؿ حاجتو ّ
أشل قادر على ّ
عنك ويقوؿ لك أدل أكن قادراً على قضاء حاجتك ١تاذا تركتٍت وذىبت إذل أحد عبيدي تسأؿ حاجتك منو ؟
ِ
فليعطك حاجتك  ،و ِ
ليقضها لك إف كاف قادراً  .قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة األعراؼ { إِ َّف الَّ ِذين تَ ْدعو َف ِمن د ِ
وف اللّ ِو
ُ
َ ُ
ِ َّ ِ
ِعباد أَمثالُ ُكم فَادعوىم فَػ ْليست ِجيبواْ لَ ُكم إِف ُكنتم ِ ِ
ين تَػ ْعبُ ُدو َف ِمن
صادق َ
ُْ َ
َ ٌ َْ ْ ْ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ
ُت }  ،قاؿ تعاذل ّف سورة العنكبوت { إ َّف الذ َ
َّ ِ
ِ
د ِ
ين َز َع ْمتُم ّْمن
ند اللَّ ِو ّْ
وف اللَّ ِو َال ٯتَْل ُكو َف لَ ُك ْم ِرْزقًا فَابْػتَػغُوا ِع َ
ُ
الرْز َؽ }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة اإلسراء { قُ ِل ْادعُواْ الذ َ
ِ
ِِ
ف الضُّّْر َعن ُك ْم َوالَ َْٖت ِويبلً } .
ُدونو فَبلَ ٯتَْل ُكو َف َك ْش َ
سؤال  :32إ ّف ىذه اآليات ال تنطبق على ا١تشايخ واألئمة بل ىي على األصناـ  ،فلِم طبّقتها على ا١تشايخ ؟
جواب  :إ ّف قولو تعاذل { إِ َّف الَّ ِذين تَ ْدعو َف ِمن د ِ
اد أ َْمثَالُ ُك ْم } يقصد بذلك ا١تبلئكة ال األصناـ  ،أل ّف
وف اللّ ِو ِعبَ ٌ
ُ
َ ُ
اد أ َْمثَالُ ُك ْم } فاألصناـ ليست
قريشاً كانت تعبد ا١تبلئكة وتقوؿ أ ّّنا بنات اهلل  ،والدليل على ذلك قولو تعاذل { ِعبَ ٌ

عباداً بل ىي أحجار .

سؤال ٨ : 33تن ال نسأؿ حاجتنا من ا١تشايخ واألئمة بل من اهلل ولكن ٧تعلهم واسطة بيننا وبُت اهلل  ،كما إنّك لو

أردت حاجة من شخص فإنّك تأخذ معك شخصاً آخر فيكوف واسطة بينك وبينو ليقضي حاجتك .
َ

جواب  :إ ّف البشر على قسمُت  ،منهم اللئيم وفيهم الكرصل  ،فإف أتيت شخصاً لئيماً فبل يقضي حاجتك إالّ
حىت لو أتيت لو بأكرب واسطة ّ .أما إذا كانت حاجتك عند رجل كرصل فإنّك ال ٖتتاج
بواسطة أو ال يقضيها مطلقاً ّ

إذل واسطة بل يعطيك ما تريد بدوف واسطة  .فماذا تعتقد باهلل تعاذل أليس اهلل كرٯتاً ؟ فالكرصل يقضي حاجتك بدوف
واسطة  ،وقد قاؿ تعاذل { ادع ِوشل أ ِ
ب لَ ُك ْم } ودل يقل اجعلوا بيٍت وبينكم واسطة  .وقد جاء ّف دعاء أِّب ٛتزة
ُْ ْ
َستَج ْ
لسري
الثمارل لزين العابدين علي بن اٟتسُت قاؿ ((اٟتمد هلل الذي أناديو كلّما شئت ٟتاجيت وأخلو بو حيث شئت ّ
بغَت شفيع فيقضي رل حاجيت واٟتمد هلل الذي أدعوه وال أدعو غَته ولو دعوت غَته دل يستجب رل دعائي )) .

رابعاً  :النذر هلل عبادة  ،فإذا نذرت ألحد من األنبياء أو ا١تشايخ أو األئمة أو السادة فقد أشركت ،

وال ٬توز النذر لغَت اهلل وال ٬توز أف تذبح ذبيحة لغَت اهلل  ،فقد قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة النحل { إَِّ٪تَا َحَّرَـ
ا٠تَن ِزي ِر َوَمآ أ ُِى َّل لِغَ َِْت اللّ ِو بِِو ..إخل } أي وما ذُبِح لغَت اهلل  ،وذلك كالنذر والقرباف
َّـ َو َٟتْ َم ْ
َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةَ َوالْد َ
 ،فمن أكل ٟتم ذبيحة وىي نذر ألحد ا١تشايخ أو األئمة فكأّ٪تا أكل ٟتم خنزير  ،فالنذر حراـ واألكل
منها حراـ والذبّاح آُ  .فإذا أردت أف تنذر فقل أنذر لوجو اهلل إف أعطاشل اهلل مرادي أذبح رأساً من الغنم
تؤجر عليو .
أفرقها على الفقراء  ،فنذرؾ ىذا مقبوؿ و َ
وّ
خامساً  :العطاء واإلنفاق في سبيل اهلل عبادة  ،فإذا أعطيت شيئاً للفقَت فقل ّف نفسك أعطي ىذا

ِ
ِ
حب
حب اهلل وّف سبيل اهلل  ،فإذا قاؿ أعطٍت على ّ
ّف سبيل اهلل  ،وإذا سألك الفقَت فليقل أعطٍت على ّ
ا١تشايخ أو غَتىم فقد أشرؾ  ،وإف أعطيتو شيئاً على حبّهم فقد أشركت  ،فقد قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
يد ِمن ُك ْم َجَزاء
يما َوأ َِس ًَتا  .إَِّ٪تَا نُطْعِ ُم ُك ْم ل َو ْج ِو اللَّ ِو َال نُِر ُ
اإلنساف { َويُطْع ُمو َف الطَّ َع َاـ َعلَى ُحبّْو م ْسكينًا َويَت ً
ِ
ِ
حب اهلل  ،ودل يقل
ورا }  ،فانظر أ ّف اهلل تعاذل قاؿ { َويُطْع ُمو َف الطَّ َع َاـ َعلَى ُحبّْو } أي على ّ
َوَال ُش ُك ً
حب األنبياء أوا١تشايخ  ُّ ،قولو تعاذل { إَِّ٪تَا نُطْعِ ُم ُك ْم لَِو ْج ِو اللَّ ِو } ودل يقل إ٪تا
ويطعموف الطعاـ على ّ
نطعمكم لوجو ا١تشايخ  .وقاؿ تعاذل ّف سورة البقرة { ومثل الَّ ِذين ي ِنف ُقو َف أَموا َ٢تم ابتِغَاء مرض ِ
ات اللّ ِو َوتَػثْبِيتًا
ْ َ ُُ ْ َ ْ َ
َ ََ ُ َ ُ
َّ ِ
ِِ
ين يُ ِنف ُقو َف أ َْم َوا َ٢تُ ْم ِّف َسبِ ِيل اللّ ِو َُُّ الَ يػُْتبِعُو َف َما
ّْم ْن أَن ُفسه ْم ..إخل }  ،وقاؿ تعاذل ّف سورة البقرة أيضاً { الذ َ
ند َرِّّْٔ ْم ..إخل } .
َج ُرُى ْم ِع َ
أَن َف ُقواُ َمنِّا َوالَ أَ ًذى َّ٢تُ ْم أ ْ

تسمي ابنك عبد اهلل أو عبد اٞتليل أو عبد السبلـ أو ما أشبو ذلك من

سادساً  :التسمية وذلك بأف ّ
فإّنا عبادة  ،فإذا ٝتّيت ابنك عبد النيب أو عبد علي أو عبد اٟتسن أو عبد الزىرة أو غَت ذلك ِ٦تّا
أٝتاء اهلل ّ
ٕتعلو عبداً ألحد األنبياء أو ا١تشايخ فقد أشركت  .فقد جاء ّف كتاب ّنج الببلغة بأ ّف اإلماـ علياً (ع)
بعث كتاباً إذل ابنو اٟتسن وفيو وصايا ِ
وح َكم ومن ٚتلة الوصايا قاؿ فيو (( :وال تكن عبد غَتؾ وقد جعلك
حراً)) .
اهلل ّ


سابعاً  :التعظيم هلل عبادة  ،وال ٬توز أف تعظّم غَت اهلل وتق ّدسو  ،فتعظيم قبور األنبياء وا١تشايخ

٘تسكت
وتقديسها وتقبيلها إشراؾ  ،فإ ّف اهلل تعاذل ال يرضى عنك إذا فعلت ذلك  ،ألنّك تركت ا٠تالق و ّ
ِ
ك َوَمن
با١تخلوؽ  ،ونسيت الرازؽ وسألت حاجتك من ا١ترزوؽ  .فقد قاؿ اهلل تعاذل ّف سورة اٟتػج { ذَل َ
ِ
يػعظّْم حرم ِ
ك َوَمن يػُ َعظّْ ْم
ات اللَّ ِو فَػ ُه َو َخْيػٌر لَّوُ ِع َ
ند َربِّْو ..إخل } وقاؿ تعاذل أيضاً [ّف نفس السورة] { ذَل َ
ُ َ ْ ُ َُ
َشعائِر اللَّ ِو فَِإنػَّها ِمن تَػ ْقوى الْ ُقلُ ِ
وب } فانظر أ ّف اهلل تعاذل قاؿ { َوَمن يػُ َعظّْ ْم َش َعائَِر اللَّ ِو } ودل يقل ومن
َ
َ
َ َ

مر بالعراؽ ّف حرب النهرواف
يعظّم شعائر ا١تشايخ  .وجاء ّف كتاب ّنج الببلغة بأ ّف اإلماـ علياً (ع) لَ ّما ّ
جاءه أىل العراؽ يقبّلوف يديو ورجليو ويعظّمونو فنهرىم وطردىم وقاؿ ٢تم ((مو ما ىذه األعماؿ ؟ ال تعملوا
بشر مثلكم فلماذا تقبّلوف يدي ورجلي فهذا ال ٬توز  ،التعظيم هلل فقط))  .وكاف النيب
كعمل الفرس  ،أنا ٌ

بشر مثلكم  ،ال تعظّموا
(ع) إذا دخل ا١تسجد فإ ّف أصحابو يقوموف احًتاماً لو فنهاىم عن ذلك وقاؿ ((أنا ٌ
غَت ربّكم الذي خلقكم [ال تفعلوا ِّب كما تفعل األعاجم ٔتلوكها]))  .أقوؿ إذا كاف اإلماـ علي (ع) ال
حي  ،فكيف يرضى بعد وفاتو أف يقبّلوا قربه وجدراف مرقده وعتبة بابو
يرضى أف يقبّل أحد يديو ورجليو وىو ّ
وغَت ذلك ؟

سؤال  : 34أليس ىؤالء مرشدينا ومعلّمينا  ،أليس ٬تب علينا أف ٨تبّهم و٨تًتمهم ؟
جواب  :نعم ٨تبّهم و٨تًتمهم ولكن ال نعظّمهم وال نعبدىم  ،فالتعظيم ال ٬توز إالّ هلل وحده  ،وقد قاؿ اهلل تعاذل
وف  .ما أُ ِر ُ ِ
ّف سورة الذاريات { وما خلَ ْقت ِْ
ٍ
يد أَف يطْعِم ِ
اإلنس إَِّال لِيػعب ُد ِ
ِ
وف  .إِ َّف اللَّ َو
ََ َ ُ
َ
اٞت َّن َو ِْ َ َ ْ ُ
يد مْنػ ُهم ّْمن ّْرْزؽ َوَما أُر ُ ُ ُ
ِ ِ
ُت } .
الرز ُ
ُى َو َّ
َّاؽ ذُو الْ ُق َّوة الْ َمت ُ

ثامناً  :اليمين باهلل عبادة  ،وذلك بأف تكوف صادقاً ّف ٯتينك  ،فإذا حلفت كاذباً فإنّك آُ  .واليمُت ىي أف تقوؿ

((واهلل)) أو ((باهلل)) أو ((تاهلل)) بأ ّف األمر كاف كذا  ،فإذا حلفت بأحد األنبياء أو ا١تشايخ أو األئمة فقد أشركت .

ضةً
سؤال  : 35أنت تقوؿ ال ٖتلف بغَت اهلل  ،إذاً فما معٌت قولو تعاذل ّف سورة البقرة { َوالَ َْٕت َعلُواْ اللّ َو عُ ْر َ
َّاس واللّو َِٝت ِ
ّْأل َْٯتانِ ُكم أَف تَػبػُّرواْ وتَػتَّػ ُقواْ وتُ ِ
يم } ؟
صل ُحواْ بػَ ْ َ
َ ْ
ُت الن ِ َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
َ ْ َ َ
جواب  :نزلت اآلية ّف عبد اهلل بن رواحة حُت حلف أف ال يدخل على ختنو وال يكلّمو وال يصلح بينو وبُت
ضةً ّْأل َْٯتَانِ ُك ْم } أي ال ٕتعلوا
٭تل رل أف أفعلو  ،فنزلت { َوالَ َْٕت َعلُواْ اللّ َو عُ ْر َ
امرأتو  ،فكاف يقوؿ إشل حلفت ّٔذا فبل ّ
ِ
ِ
الرب {
تربوا  ،وىو عمل ّ
الرب والتقوى  ،وذلك قولو تعاذل { أَف تَػبَػُّرواْ } يعٍت أف ال ّ
اليمُت باهلل علّة مانعة لكم من ّ
الشر بوجو من الوجوه  ،مثبلً إذا كنت جالساً ٖتت جدار مع
الشر  ،أي ال ٖتلف باهلل على أنّك ال تتّقي ّ
َوتَػتَّػ ُقواْ } ّ
ِ
إشل ال أقوـ من
ٚتاعة فنظر ٚتاعتك وإذا اٞتدار آخ ٌذ ّف السقوط فقالوا لك قم لئبلّ يسقط علينا اٞتدار فتحلف باهلل ّ
مكاشل وإف سقط اٞتدار  ،فتكوف قد عرضت نفسك للخطر بيمينك ىذه  { ،وتُ ِ
ُت الن ِ
َّاس } يعٍت وال
صل ُحواْ بَػ ْ َ
َ ْ
ّ
ِ
يع } ألقوالكم {
ٖتلف باهلل على أنّك ال تصلح بُت الناس فتًتؾ بذلك عمل ا٠تَت واألمر با١تعروؼ َ { ،واللّوُ َٝت ٌ
ِ
يم } بأعمالكم  .وليس ا١تقصود من ىذه اآلية النهي عن اليمُت باهلل أو اإلكثار منو .
َعل ٌ
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[اإلسراء وا١تعراج]
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