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 ظروالن اآليات

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

هل اآلياُت اليت ُيبيُِّنها اهلُل منظورٌة بالعني أم معقولٌة بالقلب؟

 

ُنها اهلُل تعاىل إظهاًرا ـُيبيِّ ياِتاآليقول تعاىل: )َكَذِلَك ُيَبيُِّن اهلل َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن(، فكلُّ 

َربََّنا سََّماَواِت َواأَلْرِض ِة لقوله تعاىل: )َوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق الَنيََّبُمال إخفاًء، فيتفكَُّر أهُل العلِم يف آياِتِه اْل

َــّيَّانيََّة  بكذِّبونها ألنَّ ِطَما َخَلْقَت َهذا َباِطاًل(، وأمَّا أهُل اجلهِل فُينكروَنها وُي ولٌة على ينَتهم الشــ

 ، وقد قاَل تعاىل فيهم: )َفاْنُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذَِّبنَي(.اإلنكاِر

ــِل اْلوالفرُق بنَي أهـِل العلِم وأهـِل اجلهِل كالفرِق    ــِر بالنُّوِر واألعمى اْلبنَي البصــ  عميَِّمُمبصــ

بالظَّالِم، ولذلك يقول تعاىل: )ُقْل َهْل َيســـَْتِوأل اأَلْعَمى َواْلَبصـــُِل َأَفاَل َتَتَفكَُّروَن(، ويقصـــُد باألعمى   

وبالبصـــِل  ،قرُّ بشــيءم من آياِت اهلِل ىتى لو رآها الَّذأل أظَلَمْت نفســـُُه فال يكاُد ُي البشــرألُّ  احليواُن

ْرِض(، ُمبنِي واإلقراِر به لقوله تعاىل: )اهلل ُنوُر السَــَّماَواِت َواْلَ عرفِة النُّوِر اْلَمهتدأل ِلُماْل اْلُمؤمُن اإلنســاُن

 فهل يستويان!؟

نافُق الذأل ال ميكُن أن ُيؤَمَن جانُبُه ألنَُّه جيمُع ُمإنَّ َمن يســـاوأل بنَي األعمى والبصـــِل هو الْ 

أمل ا ستقيَم ال يتجزَّأ، وقد قال موالنُمالنَّقيضـنِي إراـاًء هلِل والشـيَّاِن، وهذا ال جيوأُل ألنَّ الصِّراَل الْ    

ــاُن هو الذأل أِنَ   )م(اإلمام علي املؤمنني  ــان،(، واإلنس : )ال جيتمُع ىبُّنا وىبِّ عدوِّنا يف جوِف إنس

ــاَر إل  ،مبعرفِة اهلِل ــُة هي الأ أر ــة وهذِه اْلُمؤانس ــيها اهلُل تعاىل تعليًما للمؤمنني يف قص النَّيبِّ يِّدنا س

َتشبيًها  ِراالنَّهيبَة  عبْدالذأل آنَ  من جانِب الَُّّوِر ناًرا ف قرَّ هلِل الذأل ال إلَه إال هو، فلم َي)ع( موسـى  

 تعَّياًل.وجوَدها  ومل ينكْر

يظنُّوَن أنَّ َِّّلوَن عمليََّة النَّظِر واإلبصــاِر بالعنِي، وَعُياخلونَة واْلُمرتدِّيَن ُمقصَِّرَ  اْلواحلشــويََّة إنَّ 

ا الظَّنَّ ذكوَر يف كتاِب اهلِل هو النَّظُر بالعقِل!! ولكنَّ هذَمالرُّؤيـَة لييـاِت هي رؤيٌة قلبيٌَّة، وأنَّ النَّظَر الْ  

النُُّذُر َعن َقْوم، الَّ ْرِض َوَما ُتْغِني اآلَياُت َوفيِه إثٌم عظيٌم لقوله تعاىل: )ُقِل انُظُروْا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواأَل

ا، شِّريَن بياًنَبُذَر ُمالنُّالرُُّسَل وُيْؤِمُنوَن(، فالنَّظُر هنا يكوُن بالعنِي، ألنَّ اهلَل أظهَر اآلياِت ِعياًنا وأرسـَل  
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ــرُّهم أالَّوهم موجودوَن ال َي ــبِةَن بهم َمؤِمُي ض ــألهِل العلِم ُمعاَينوَن َم ن َجِهَلهم، لكنَّهم بالنِّس هودوَن ش

 املسيح )ع(: )ُطوبى ألنقياِء النُّفوِس ألنَّهم ُيعاينوَن اهلَل(، ومنه ما قالُهالنَّيبِّ موعوَن، لقول سيِّدنا ــسَم

 : )إنَّك تسمُع ما أمسُع، وَترى ما أرى(.)م(اإلمام علي )ص( ألمِل املؤمننَي حممَّد النَّيبُّ سيِّدنا 

ــَر(، ألنَّ التَّفكَُّر دليُل  )م(اإلمام علي أمِل املؤمننَي موالنا ومن كالم  أنَّه قال: )َمْن تفكََّر أبصــ

ــاِر ك: )اَل َعْقَل َكالتَّْدِبِل، واَل ِعْلَم َكالتََّفكُِّر(، أمَّا ِذ)م(اإلمـاِم علي  العلِم لقوِل أمِل املؤمننَي  ُرُه لإلبصــ

املسيح )ع( لنَّيبِّ اما جاَء عن سيِّدنا  هوِد بدليِلـعرفِة والشَُّمنَّ اإلبصاَر دليُل اْلالرؤَيَة، ألرهادَ  فُيثبُت 

ُموُه( فقاَل له ـُتــ ُه َوَقْد َرَأْيــ وَنــ . َوِمَن اآلَن َتْعِرُفاُتْم َأِبي َأْيًضــ ُموِني َلَعَرْفــ ُتــ أنَّه قال: )َلْو ُكْنُتْم َقْد َعَرْف

ْفِني! َالَِّذأل َرآِني َهِذِه ُمدَُّتُه َوَلْم َتْعِر اَنا اآلَب َوَكَفاَنا(، ف جاَبهم: )َأَنا َمَعُكْم أَلَماًنيُِّد َأِرـــأىُدهم: )َيا َس

ـَْد َرَأى اآلَب َفَكْيَف َتُقوُل َأْنَت َأِرَنا اآلَب؟(، ف هُل اجلهِل واإلنكاِر يتوقَّفو  يظنُّوَن أنَّها  مرىلةم َن يفَفق

َهَواُه  تجاوألوَنها ألنَّها باحلقيقِة مرىلُة التَّوهُِّم لقوله تعاىل: )َأَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُهمرىلُة التَّفكُِّر وال َي

َِشــَاَوً  َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد  الهلل َأَفا َوَأاــَلَُّه اهلل َعَلى ِعْلم، َوَخَتَم َعَلى ســَْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبصــَِرِه 

سلكوَن الصِّراَل َيقِّ َفتكلَّموَن بالتَّوىيِد احلنوَن آياِتِه وَييعاتفكَّروَن وُيَيَتَذكَُّروَن(، أمَّا أهُل العلِم واإلقراِر َف

(، ألنَّ العبادَ  اد يف آالِء اهلِل ِنْعَم العب : )التََّفكُُّر)م(اإلماِم علي أمِل املؤمننَي  ســتقيَم يف العبادِ  لقولُماْل

ت حمصـورً  يف ىركاِت األجساِد القشريَِّة كالقياِم والقعوِد ودفِع األمواِل للجمعيَّاِت واالمتناِع عن  ليسـ 

ُُ يف احلِِّّ، الصِّياِم والتََّّهُُّر بالزَّبالََّّعاِم والشَّراِب، بل العبادُ  هي التَّدبُُّر يف الصَّالِ  واالرتقاُء  كاِ  والبلو

ِر عنَد إقامِة هذِه الفرائِض، فإْن كاَن مقيُمها جاهاًل منكًرا فهو كاذٌب ُمبَعٌد عن وهذا ال يكوُن إالَّ بالتَّفكُّ

ك نَُّه املسيح )ع(: )احلقَّ أقوُل لكم: إنَّ الذأل َيذهُب ِلُيصلِّي بدوِن َتَدبُّر، فالنَّيبِّ رمحِة اهلل لقوِل سيِّدنا 

 َيستهزُئ باهلِل(.

التَّثنيُة إالَّ  ء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن(، وما هذهالبقولـِِه تعـاىل: )َفِبَ ألِّ آ  همِّ يف اخلتـاِم أن نـذكَِّر   اْلُمومن 

أألٍّ منها  ؤمُن ُيعاِيُن اآلياِت السَّماويََّة واألرايََّة دوَن إنكارِ ُمإلثباِت أنَّ العبادَ  الصَـّادقَة ال تتجزَُّأ، فالْ 

 (.ُمخِلِصنَيمبلكوِت السَّماواِت واألرِض عبادُ  اْل: )التَّصديُق )م(اإلماِم علي لقوِل أمِل املؤمننَي 

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم
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