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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 :قال سبحانه

﴿َوَجاَوْزَنا ِبَبِنً إِْسرابٌَل اْلَبْحَر َفأَْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن 
َوُجُنوُدهُ َبْغٌاً َوَعْدواً َحتَّى إَِذا أَْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل آَمْنُت 
ُه ال إَِلَه إاِلَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنو إِْسرابٌَل َوأََنا ِمَن  أَنَّ

اْلُمْسلِِمٌَن﴾
(1)

.  
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

      

 والحمد هلل رب العالمٌن 

 ئمة والمهدٌٌن وسلم تسلٌما  ل محمد األآوصلى هللا على محمد و

 ،محقأمحقك فٌمن أغضب فال أذكرك حٌن أابن آدم اذكرنً حٌن تغضب )
انتصاري لك خٌر من انتصارك  بانتصاري لك فإنّ  رضَ ؤفإذا ظلمت بمظلمة ف

( لنفسك
(1)

. 

ممن  نا العبد المسكٌن الضعٌف المستضعف رضٌت بانتصارك لًأاللهم 
 ظلمنً

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

ٌُْزلِقُوَنكَ ﴿ َكاُد الَِّذٌَن َكَفُروا لَ ٌَ ُه  َوإِْن  قُولُوَن إِنَّ ٌَ ْكَر َو ا َسِمُعوا الذِّ بِؤَْبَصاِرِهْم لَمَّ
﴾َوَما ُهَو إَِّلَّ ِذْكٌر لِْلَعالَِمٌنَ  *لََمْجُنوٌن 

(2)
. 

 : قبل البدء فً بٌان معنى اآلٌة

وبهذا ٌكون المّدعً قد ) :نقل بعض كلمات الصرخً التً هاجمنً بهاأ: والً أ
لسوّي خالف العقل والعقبلء وخالف العرف وأهل العرف وخالف اإلنسان ا

هو ٌّدعً هذه الدعوى  ..... الظبلمًهذا المّدعً الجاهل  نّ إ ......واإلنسانٌة 
السخف والسفه والتهافت والجهل والظبلم  ...... اسدة الضالة المضلةالباطلة الف

ما كتبه المّدعً تافه تافه  إنّ  ...... قلب والنفس عند المّدعًفً الفكر والعقل وال
 إنّ . ..... تافه ضحل ضحل ضحل وهو أتفه وأكثر ضحالة مما تتصورون

 . (الخ. .... وانحرافه النفسً ضحالة فكر المّدعً وسقم عقله
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سلوب وهذه الكلمات التً سطرها الصرخً بعٌدة كل البعد عن وهذا األ
ه نّ أن ٌدعً عمّ  دب بنفسه عنها فضبلً ى بقلٌل من األكاتب ٌتحلّ  يأخبلق وٌنأى األ

العاص لما كشف عورته لٌنجو ، لقد وهللا ذكرنً الصرخً بابن اً علمٌ اً ٌكتب رد
 .     بنفسه

ناء بما إوٌكفً هذا التفاوت بٌننا فكل  ،باهلل العلً العظٌم الّ إحول وال قوة  وال
 .ضحٌنفٌه 

ضاف أصدره من الحسد بكلماته المتقدمة ف خرج ما ضج بهأوالصرخً 
الناس  (ع)ل محمد آفنحن  ،لهذه الدعوة الٌمانٌة المباركة بحسده دلٌبلً 
  :قال تعالى ،المحسودون

َنا آلَ إِْبَراِهٌَم اْلِكَتاَب ﴿ ٌْ ُ ِمْن َفْضلِِه َفَقْد آَت
اَس َعلَى َما آَتاُهُم هللاَّ ْحُسُدوَن النَّ ٌَ أَْم 

َناُهْم ُمْلكا  َعِظٌما  َواْلِحْكَمَة  ٌْ ﴾َوآَت
(1)

،
(2)

.   

 :ضاءات من دعوات المرسلٌنإتٌة من كتاب الصرخً نقل العبارة اآل :ثانٌاً 
أما المعجزة المادٌة فهً َّل ٌمكن أن تكون وحدها طرٌقا  إلٌمان الناس، بل هللا )

قبل لَقبل إٌمان فرعون بعد أن  ٌَ َّل ٌرضى بهكذا إٌمان مادي محض، ولو كان 
ل، وهً انشقاق البحر، ورأى كل شق كالطود رأى معجزة مادٌة قاهرة َّل تإوّ 

(﴾ ... آَمْنتُ ﴿: العظٌم، ولمسه بٌده فقال
 (3)

ٌة القرآنٌة التً هً تعلٌق على اآل ،
بل جبت بها كشاهد  ،ٌةكن فً معرض تفسٌر اآلأفلم  ،لها كامبلً  ولٌست تفسٌراً 

 .لتؤوّ  المعجزة قاهرة الٌمان عندما تكون على عدم قبول اإل

 ٌة من سورة ٌونس إالّ ن ٌفهم منه فٌما ٌخص اآلأٌمكن  وكبلمً واضح ال
اء ن رأى ولمس بٌده مأفرعون قال آمنت كما فً القرآن بعد  نّ أوهو : اآلتً
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عن حمد بن محمد ، عن محمد بن أبً عمٌر، عن سٌف بن عمٌرة، عن أبً : وروى الكلٌنً بسنده -2

طاعتنا، لنا األنفال، ولنا  (وجلعز )نحن قوم فرض هللا : )(ع)قال أبو عبد هللا : الصباح الكنانً، قال
أم ٌحسدون الناس على ما ﴿: صفوا المال، ونحن الراسخون فً العلم، ونحن المحسودون الذٌن قال هللا

 . 186ص 1ج: الكافً( ﴾آتاهم هللا من فضله
 .24ص 2ق 2ج :اإلضاءات -3
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لٌه إلجا أُ نه أل ؛ٌمان فرعونإهللا لم ٌقبل  نّ أو البحر الذي كان كالطود العظٌم،
 .تؤول ال بالمعجزة القاهرة التً

فرعون قال آمنت بمجرد  نّ إنً قد قلت أٌهام القارئ إولكن الصرخً حاول 
ضاءات واضح م الذي نقله عنً من كتاب اإلالكبلم المتقدّ  نّ أمع  ،رؤٌة المعجزة
  .(ورأى كل شق كالطود العظٌم، ولمسه بٌده) :نً قلتأكل الوضوح 

فرعون لم ٌتبع بنً  نّ إنً قلت أٌهام القارئ إ ٌضاً أوحاول الصرخً 
لى آخر ما جاء من كبلم الصرخً البعٌد كل البعد عن المصداقٌة إ ،سرابٌلإ

 .ن ٌكون الطرح علمٌاً أعن  فضبلً 

ألهمٌة القضٌة وخطورتها ولتوضٌح المطلب : )قال الصرخً نّ إ: ثالثاً 
وترسٌخه فبل بأس من تشخٌص وإبراز وتأكٌد الحقٌقة القرآنٌة اإللهٌة الٌقٌنٌة 

ن إفرعون لم ٌتلفظ ولم ٌقل آمنت عندما أنفلق البحر، و ومفادها أنّ  ،القطعٌة
معجزة انفبلق  نّ ، أي إمترتباً على معجزة انفبلق البحر تلفظه وقوله آمنت لم ٌكن

والُمجِبر لفرعون  الملجاالبحر لٌست هً السبب ولٌست هً الدافع ولٌست هً 
 .انتهى (بأن ٌقول آمنت

  :مرٌن فً هذا الكبلمأوالبد من مبلحظة 

أى معجزة انفبلق البحر هذه ن رأد ٌمان فرعون كان بمجرّ إ نّ أمسألة  -1
ذا كان الحسد قد إ الّ إ ،بهاقل أنً لم أواضح من كبلمً الذي نقله الصرخً  مسألة

أَْم ﴿ :قال تعالى ،(بٌده هولمس)جعل غشاوة على بصر الصرخً ومنعه من قراءة 
َنا آلَ إِْبَراِهٌَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  ٌْ ُ ِمْن َفْضلِِه َفَقْد آَت اَس َعلَى َما آَتاُهُم هللاَّ ْحُسُدوَن النَّ ٌَ

َناُهْم ُمْلكا  َعِظٌما   ٌْ ﴾َوآَت
(1)

. 
على معجزة  منت لم ٌكن مترتباً آقول فرعون  نّ إ :الصرخً قال ٌضاً أو -2

 .آمنت :ن ٌقولألى إلهً فرعون عجاز اإلانفبلق البحر ولم ٌلجا هذا اإل

. إدراك الغرقمنت هو آلى قول إالذي دفع فرعون  نّ أواعتبر الصرخً  
نهما لعلم فلو كان ٌفهم الفرق بٌ ،(الغرق)و( دركه الغرقأ)والصرخً ال ٌمٌز بٌن 
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ٌمان فرعون كان بسبب إ نّ أدراك الغرق ٌعنً إٌمان فرعون على إترتٌب  نّ أ
ن ٌحٌطانه وجٌشه وعلم ٌذلن لمس جبلً الماء الأي بعد أ ،معجزة انفبلق البحر

 .كما كان ٌتهم موسى من قبل اً س سحرانفبلق البحر حقٌقة ولٌ نّ أ قطعاً 

 : إدراك الغرق والغرق هووالفرق بٌن 

حدث الغرق  نّ إ :أي ،دراك الغرق لفرعون ٌعنً اقترابه منه ولحوقه بهإ نّ إ
فهل  ،والغرق ٌعنً وقوع حدث الغرق ن،آلإلى ااقترب من فرعون ولم ٌقع 

 ،منت لم ٌكن حدث الغرق قد وقعآن قال ألى إفرعون  نّ أصرخً  ن ٌافهمت اآل
نها معجزة أالتً لمسها بٌده وتٌقن ( انفبلق البحر)المعجزة  الّ إ وبالتالً لم ٌبقَ 

 .(آمنت)لقوله  سبباً 

ٌمٌز بٌن أدركه الغرق  الصرخً ال نّ أما ٌدل بوضوح على  ٌضاً أو  
بل الذي ) :ٌمان فرعون على الغرق نفسه كما قال الصرخًإوالغرق هو ترتٌبه 

 (وعبلمات الموت؟لى قول آمنت هو الغرق وإدراكه الغرق وأمارات إدفعه 

 :أجاب عنهاسبلة الصرخً وكٌف ألٌك إو

 ل الغرق أو قبل أن ٌدركه الغرق؟هل آمن فرعون قب)

 وهل تلفظ فرعون وقال آمنت قبل الغرق أو قبل أن ٌدركه الغرق؟ 

 وتلفظ وقال آمنت بعد الغرق؟....  هل آمن فرعون قبل الغرق

بل ٌمكن القول أنه كان على بغٌه وظلمه وعدوانه حتى بعد أن أدركه ........ 
مع مبلحظة أن قوله )قال آمنت  لى أنّ إالغرق وبقً على هذه الصفة والحال 

 .(آمنت ٌتأخر عن أدراك الغرق أو ٌتأخر عن بداٌة إدراك الغرق

ارات لى قول آمنت هو الغرق وإدراكه الغرق وأمإبل الذي دفعه ...... 
 .(وعبلمات الموت

ٌمٌز بٌن الغرق  فالصرخً كما هو واضح كل الوضوح لمن ٌقرأ كلماته ال
دراك الغرق حصل بمجرد نزول إ نّ أز بٌنهما لعلم ه مٌّ نّ أولو وأدركه الغرق، 
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ن ٌقول أوقبل  ،لى جبلٌنإلى قاع البحر الذي انحسر عنه الماء إفرعون وجٌشه 
 .منتآفرعون 

قول فرعون  نّ إ :ي، أمنتآعن قول فرعون  حصل متأخراً ا الغرق فقد مّ أ 
 .إدراك الغرق ومتقدم على الغرقخر عن أمنت متآ

 

أٌها المنصف  ، الحظالحظ أٌها القارئ العاقل : ).......قال الصرخً : رابعاً 
الحظ كٌف أنه فّرع قول فرعون آمنت حٌث قال المدعً  .أٌها اإلنسان السوي

 ،...انشقاق البحر ورؤٌة فرعون للمعجزة ولمسه لها بٌده فّرعه على [آمنت :فقال]
، وهذا الفهم لآلٌات القرآنٌة ومعانٌها ٌخالف وعّبر عنها بأنها قاهرة ال تؤول
وبهذا ٌكون المّدعً قد خالف العقل والعقبلء  ،الحقٌقة اإللهٌة الٌقٌنٌة التً أثبتناها

نسانٌة وخالف القرآن وخالف العرف وأهل العرف وخالف اإلنسان السوّي واإل
 .انتهى........( وآٌاته ومعانٌه الضرورٌة 

ن رآها أمعجزة انفبلق البحر بالنسبة لفرعون بعد  نّ أالصرخً ٌعتبر  نّ إ :يأ
 .ل بالنسبة لفرعونوّ ن تؤأولمس جبلً الماء بٌده لٌست قاهرة وٌمكن 

جابة إن ٌسأل الصرخً السؤال الذي لن ٌجد له الصرخً أترك للقارئ أو
ن أل معجزة انفبلق البحر بالنسبة لفرعون بعد ن تؤوّ أوهو كٌف ٌمكن  ،بداً أ
لى قاع البحر إن نزل أو بعد ألما لمسها فرعون بٌده  بعد عٌن اً ثرأصبحت أ
لى جبلٌن عن إرض انحسر عنها الماء أوهو ٌسٌر على  ،صبح بٌن جبلً الماءأو

 !!ٌمٌنه وشماله ؟؟

كما صرح الناطق باسمه  - اً و كتابأ اً الصرخً بحثما اعتبره  نّ إ: خامساً 
 سطر المتقدمة فً رابعاً ٌتضمن سوى هذه األ ال -حمد الحسن أعبلم للرد على لئل

طناب الممل والكبلم نه ٌعرف كٌف ٌجتنب اإلأولو  ،نها ردأالتً توهم الصرخً 
كشاهد فً  جاءتشكال على آٌة قرآنٌة إنه أالبذيء الختصر ما توهم هو 

حمد أفً الرد على  اً ى كتابٌسمّ ( الباطل)ضاءات بسطر واحد فهل هذا السطر اإل
إن لم  :قٌل وقدٌماً  ،ضٌر فأنتم ورثة طبول معاوٌة وابن العاص ولكن ال ،الحسن

 .تستِح فاصنع ما شبت
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لآلٌة  فالصرخً وغٌره كثٌر ممن سبقوه توهموا تفسٌراً  ،وعلى كل حال
حٌث سٌتبٌن عدم  ؛لٌهإوسأبٌن خطأهم فً التفسٌر والفهم الذي ذهبوا  ،القرآنٌة

ٌراد االحتماالت الخاطبة فً التفسٌر إٌة القرآنٌة وصحته من خبلل تفسٌر اآل
 .هاوردّ 

 

*  * * 

 



 ٌة من سورة ٌونستفسٌر اآل

َوَجاَوْزَنا بَِبنًِ إِْسرائٌلَ اْلَبْحَر َفؤَْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن َوُجُنوُدهُ َبْغٌا  ﴿ :قال تعالى
ُه َّل إِلََه إَِّلَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسرائٌلَ  َوَعْدوا  َحتَّى إَِذا أَْدَرَكُه اْلَغَرُق َقالَ آَمْنُت أَنَّ

﴾َوأََنا ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ 
(1)

  . 

ُه َّل إِلََه إَِّلَّ الَِّذي ﴿ :ٌمان فرعون الذي جاء فً قوله تعالىإمتى كان  آَمْنُت أَنَّ
 ﴾ ؟؟آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسرائٌلَ َوأََنا ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ 

 : ة احتماالت هًوللجواب هنا عدّ 

  .ٌمان فرعون عندما رأى معجزة انفبلق البحر بعٌنهإن ٌكون أ -1
 ،سرابٌلإلى قاع البحر لمبلحقة بنً إل ن نزأٌمان فرعون بعد إن ٌكون أ -2

 . ن ٌطبق علٌه الماء وٌغرق فٌهأولكن قبل 
ن أولكن قبل  ،طبق علٌه الماء وغرق فٌهأن أٌمان فرعون بعد إن ٌكون أ -3

قال  ،وهذا االحتمال هو الذي اعتبره الصرخً حقٌقة قرآنٌة ٌقٌنٌة ،ٌموت قطعاً 
   ............(آمنت هو الغرق لى قول إبل الذي دفعه  )....... :الصرخً

لى كبلم هللا إولنضع االحتماالت الثبلثة تحت طابلة النقد العلمً المستند 
 ،نسان من كلماتٌلفظه اإل و ماأوالواقع الفٌزٌابً للقول  ،مسبحانه وتعالى المتقدّ 

 .أعود لبلحتمال الثانًول ثم الثالث ثم وسٌكون الترتٌب االحتمال األ

  .ٌمان فرعون حال رؤٌة انفبلق البحرإوهو : ولاالحتمال األ

َوَجاَوْزَنا بَِبنًِ إِْسرائٌلَ اْلَبْحَر ﴿ :لقوله تعالى ؛وهذا االحتمال غٌر صحٌح
﴾ ......َفؤَْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن َوُجُنوُدهُ َبْغٌا  َوَعْدوا  َحتَّى إَِذا أَْدَرَكُه اْلَغَرُق َقالَ آَمْنُت 

مر جٌشه أبل  ،برؤٌة االنفبلق ٌكتفِ ه لم نّ إ :يأ ،سرابٌلإففرعون اتبع بنً 
 .﴾َفؤَْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن َوُجُنوُدهُ َبْغٌا  سرابٌل ﴿إلى قاع البحر ومتابعة بنً إبالنزول 
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 ،طبق علٌه الماء وغرق فٌهأن أٌمان فرعون بعد إن ٌكون أ: االحتمال الثالث
 .ن ٌموت قطعاً أولكن قبل 

القول من  نّ أل ؛غٌر صحٌح -الذي توهم الصرخً صحته  -وهذا االحتمال 
ن ٌتحقق دون أٌمكن  وال ،نسان فً هذا العالم المادي ٌعنً لفظ الكلماتاإل

طباق الماء على فرعون تنعدم واسطة إوهً الهواء ومع  ،الواسطة التً ٌلفظ فٌها
 .ٌمكنه قول شًء اللفظ وهً الهواء فبل

َنا إِلَى ُموَسى ط بفرعون كان جبلٌن ﴿الماء المحٌ نّ أكما ٌجب مبلحظة  ٌْ َفؤَْوَح
ْوِد اْلَعِظٌمِ  ﴾أَِن اْضِرْب بَِعَصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفلََق َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّ

(1)
ن أولك . 

ن عند انهٌارهما الكلً لملا ارتفاع ان عظٌمتتصور كم ٌحتاج من الوقت جببل
ومن درس الفٌزٌاء  ،متار فقطأة ٌتجاوز عدّ  نسان فً عرض القصى طول لئلأ

طباق الماء إٌحتاج  وبالتالً ال ،ضغط الماء فً قاعدة جبلً الماء هابل نّ أٌعلم 
 مر الاأل نّ إبل  ،ن  و حتى ثواألى دقابق إعلى فرعون وجنوده عند انهٌار الجبلٌن 

حرف أة نسان فٌه عدّ ن ٌلفظ اإلأٌكفً  من الثانٌة ال اً جدّ  ضبٌبلً  اً ٌتجاوز جزء
ُه َّل إِلََه إَِّلَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه كثر من جملة ﴿ٌف ٌمكن تصور لفظه ألفك َقالَ آَمْنُت أَنَّ

 .﴾َبُنو إِْسرائٌلَ َوأََنا ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ 

 طبق علٌه الماء فقد كان مثقبلً أالبد من مبلحظة حال فرعون لما  ٌضاً أو
 سرابٌل فبلإنهم قد خرجوا لقتال بنً أل ؛ٌضاً أع به كحال جنده بالحدٌد الذي تدرّ 

الحدٌد  نّ أل ؛ٌقول شٌباً  نّ و ٌسبح فتكون عنده فرصة ألأنه ٌطفو أٌمكن تصور 
ه مثقل بالحدٌد فقد كان خروج جثته من الماء بعد هبلكه آٌة نّ وأل ؛ٌمنعه من ذلك

ٌكَ ن ٌبقٌه الحدٌد فً قاع البحر ﴿أالمفروض  نّ أل ؛من هللا ْوَم ُنَنجِّ ٌَ بَِبَدنَِك لَِتُكوَن  َفاْل
اتَِنا لََغافِلُونَ  ٌَ اِس َعْن آ ة  َوإِنَّ َكثٌِرا  ِمَن النَّ ٌَ ﴾لَِمْن َخْلَفَك آ

(2)
. 

اه الماء ن انهار الجببلن وغطّ أفرعون بعد  نّ أن ٌتصور عاقل أٌمكن  ذن الإ
ُه َّل إِلََه إَِّلَّ الَِّذي آَمَنْت بِهِ ﴿  .﴾َبُنو إِْسرائٌلَ َوأََنا ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ  َقالَ آَمْنُت أَنَّ
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ذا إحتى : هللا سبحانه وتعالى لم ٌقل نّ أٌؤكد عدم صحة هذا االحتمال  ٌضاً أو
الغرق كان  نّ إ :يأ﴾ َحتَّى إَِذا أَْدَرَكُه اْلَغَرُق َقالَ آَمْنتُ بل قال ﴿، منتآغرق قال 

دراك الغرق له إوقد تحقق فرعون من  ،ه غرق فعبلً نّ أله ال  اً منه مبلصق قرٌباً 
رض فً قاع البحر بٌن أولمسه لواقع حاله وهو ٌسٌر على  ،بلمسه لجبل الماء
 .جبلً ماء ٌحٌطانه

ٌة، لى هذه اآلإالتفت  هدركه الغرق والغرق نفسأكثر الفرق بٌن أح ولٌتوضّ 
ا َتَراَءى اْلَجْمَعاِن َقالَ أَْصَحاُب ُموَسى ﴿: قال تعالى ا لَُمْدَرُكونَ َفلَمَّ ﴾إِنَّ

(1)
.   

ا لَُمْدَرُكونَ دركوهم ﴿أفرعون وجنوده قد  نّ أفهم ٌؤكدون  فرعون  نّ أمع  ،﴾إِنَّ
 .لم ٌقعوا فٌهمن ٌتراءى الجمعان وألى درجة إوجنوده فقط اقتربوا منهم 

لى قاع البحر إن نزل أٌمان فرعون بعد إن ٌكون أوهو : واالحتمال الثانً
 . أن ٌطبق علٌه الماء وٌغرق فٌهولكن قبل  ،سرابٌلإلمبلحقة بنً 

لى قاع البحر واتبع بنً إفقد نزل فرعون وجٌشه  ،وهذا هو الصحٌح
ن تضرب وجه الماء أمر هللا الرٌاح أسرابٌل إه فً مبلحقته لبنً ولكنّ  ،سرابٌلإ

ه ٌسٌر بٌن جبلً ماء ٌمكن نّ ألى إفتساقط بعض الماء على فرعون وجٌشه فالتفت 
مارات هبلكه أولمس جبلً الماء بٌده فبانت له  ،ي لحظةأٌطبقا علٌه فً  نأ

ي أو أسحر  بأنهال ن تؤوّ أٌمكن  وال ،قاهرة ةهذه المعجز نّ أوجٌشه لما علم 
ُه َّل إِلََه إَِّلَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسرائٌلَ َوأََنا ِمَن خر عندها ﴿آشًء  َقالَ آَمْنُت أَنَّ

 . ﴾اْلُمْسلِِمٌنَ 

ٌمكن  وهذا القول من فرعون تصدٌق ال ،التصدٌق :ولهاأ ؛ٌمان مراتبواإل
كده أومن ثم  ،رض فً كتابه الكرٌمن قصه جبار السماوات واألأنكاره بعد إحد إل

َت َقْبلُ َوُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدٌنَ ﴿ :بعد ذكره بقوله تعالى ٌْ ﴾آآْلَن َوَقْد َعَص
(2)

.  

المعجزة القاهرة وقبل هذا كنت ترفض  ألجأتكن أن تؤمن بعد اآل :يأ 
َت َقْبلُ ٌمان ﴿اإل ٌْ نسان لماذا قال فرعون إي أه وببساطة ٌفهمها نّ أكما  ،﴾َوَقْد َعَص
قل كما ٌفهم و على األأ ،خروٌاً أو لم ٌكن ٌرجو النجاة من هللا دنٌوٌاً ن إمنت آ
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هللا سبحانه وهو ن ٌنجٌه أوكٌف ٌرجو  ؟فقط ومن الغرق بالتحدٌد بعضهم دنٌوٌاً 
  ؟ٌصدق بوجوده ال

كثر من رواٌة شهد أبل فً  ،نكاره بحالإٌمكن  فرعون ال (تصدٌق)ٌمان فإ
وفً وسابل الشٌعة عن ُموَسى ْبِن َجْعَفر   ،الذي لم ٌنفعه( تصدٌقه)ٌمانه بمة بإاأل
قُولُ  ..): (ع) ٌَ  َ

ُه َّل إِلَه إَِّلَّ الَِّذي ﴿أَََّل َتْسَمُع هللاَّ َحتَّى إِذا أَْدَرَكُه اْلَغَرُق قالَ آَمْنُت أَنَّ
ُ إٌَِماَنُه َوَقالَ آآْلَن وَ  َفلَمْ  ﴾ آَمَنْت بِِه َبُنوا إِْسرائٌِلَ َوأََنا ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ 

ْقَبِل هللاَّ َقْد ٌَ
َت َقْبلُ َو ُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدٌنَ  ٌْ (َعَص

 (1)
. 

شار سبحانه وتعالى أ( لعنه هللا)لفرعون  (ع)رسال هللا موسى إبل وفً بداٌة 
ن كانت هذه الذكرى والخشٌة من هللا لم إو)فرعون سٌتذكر وٌخشى  نّ ألى إ

 (.التصدٌق)ٌمان لى اإلإ ألجأتهبسبب معجزة قاهرة  جاءت نهاأل ؛تنفعه

ر ـسمعت أبا عبد هللا جعف :قال ،محمد بن عمارة عن أبٌه عن سفٌان بن سعٌد
 : )قال سفٌان ..............ً كما سمّ  وكان وهللا صادقاً  (ع)بن محمد الصادق 

عباده فً كون ما  (عز وجل)ٌا ابن رسول هللا هل ٌجوز أن ٌطمع هللا  :فقلت له
لََعلَُّه ﴿ (ع)هارون لموسى و (عز وجل)فكٌف قال هللا  :فقلت .َّل :قال ؟ال ٌكون
رُ  َتَذكَّ ْخشى ٌَ ٌَ ﴾أَْو 

(2)
فرعون  إنّ  :فقال ؟ر وال ٌخشىفرعون ال ٌتذكّ  قد علم أنّ ، و

أَّل تسمع هللا  ،لكن عند رإٌة البؤس حٌث لم ٌنفعه اإلٌمان، ور وخشًقد تذكّ 
ُه َّل إِلَه إَِّلَّ الَِّذي آَمَنْت بِهِ ﴿ :ٌقول (عز وجل)  َحتَّى إِذا أَْدَرَكُه اْلَغَرُق قالَ آَمْنُت أَنَّ

آآْلَن ﴿ :قالإٌمانه و (عز وجل)فلم ٌقبل هللا  ،﴾َبُنوا إِْسرائٌِلَ َوأََنا ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ 
ة   ٌَ ٌَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن لَِمْن َخْلَفَك آ ْوَم ُنَنجِّ ٌَ َت َقْبلُ َو ُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدٌَن َفاْل ٌْ ﴾ َوَقْد َعَص

 (من األرض لتكون لمن بعدك عالمة وعبرة ٌقول نلقٌك على نجوة
(3)

.  

لى إنه وقع به فهو أَّل ) :(ع)مام الكاظم ه فرعون كما قال اإلآوالبأس الذي ر
لى إ ألجأتههو المعجزة القاهرة التً  ،(لم ٌكن قد وقع به البؤس... ن قال آمنت أ

هبلكه ن أدرك فرعون أوالذي  ،ذان ٌحٌطانهلالماء ال وهً جببل ،ٌماناإل
 .﴾َحتَّى إَِذا أَْدَرَكُه اْلَغَرُق َقالَ آَمْنتُ بانهٌارهما ﴿
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 ألجأتهولو لم تكن هذه المعجزة القاهرة التً لمسها فرعون بٌده والتً  
خرجه من أٌمان فرعون ورفع عنه البأس وإٌمان لقبل هللا سبحانه وتعالى لئل

 سبحانه ٌقبل التوبة من فاهلل ،ٌمانه فقطإقل تقدٌر لقبل أو على أ ،البحر سالماً 
 .خر لحظة من حٌاتهآنسان حتى اإل

وقبل مناظرة  ،(ع)فرعون قد سمع من موسى  نّ أٌجب مبلحظة  ٌضاً أو
 اً هون شرّ أففرعون  ،من عند هللا سبحانه (ع)وبما جاء به موسى  (ع)موسى 

 .   خرةخزاهم فً الدنٌا واآلأبكثٌر من فراعنة وطغاة هذا الزمان لعنهم هللا و

َحقٌٌِق َعلى أَْن َّل  *﴿َوقالَ ُموسى ٌا فِْرَعْوُن إِنًِّ َرُسولٌ ِمْن َربِّ اْلعالَِمٌَن 
ًَ َبنًِ إِْسرائٌِلَ  ُكْم َفؤَْرِسلْ َمِع َنٍة ِمْن َربِّ ٌِّ ِ إَِّلَّ اْلَحقَّ َقْد ِجْئُتُكْم بَِب

قالَ  *أَقُولَ َعلَى هللاَّ
ٍة َفؤِْت بِها إِ  ٌَ اِدقٌَِن إِْن ُكْنَت ِجْئَت بِآ ًَ ُثْعباٌن  *ْن ُكْنَت ِمَن الصَّ َفؤَْلقى َعصاهُ َفإِذا ِه

اِظِرٌَن  *ُمبٌٌِن  ضاُء لِلنَّ ٌْ ًَ َب َدهُ َفإِذا ِه ٌَ ُُ ِمْن َقْوِم فِْرَعْوَن إِنَّ  *َو َنَزَع  قالَ اْلَمألَ
ٌُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم َفما ذا َتؤْمُ  *هذا لَساِحٌر َعلٌٌِم  قالُوا أَْرِجْه َو  *ُروَن ٌُِرٌُد أَْن 

ؤُْتوَك بُِكلِّ ساِحٍر َعلٌِمٍ  *أَخاهُ َو أَْرِسلْ فًِ اْلَمدائِِن حاِشِرٌَن  ٌَ﴾. 

لأأى االعتأأراف بوالٌأأة ولأأً هللا إٌمأأان والرجأأوع ومسأأألة عأأدم قبأأول التوبأأة واإل
( البأأس)تأؤول كالعأذاب الأدنٌوي  وحجته على خلقه عنأدما تأأتً معجأزة قأاهرة ال

بل  ،ٌمانه فقطإٌمان فرعون وعدم قبول إمسألة مذكورة فً القرآن لٌس فً قضٌة 
 : أخرى وهذه منها على سبٌل المثالوفً مواضع 

أ﴿ - أاِت َربِّ ٌَ ًَ َبْعأُض آ أؤْتِ ٌَ َك أَْو  ًَ َربُّ ؤْتِ ٌَ ُهُم اْلَمالئَِكُة أَْو  ٌَ ْنُظُروَن إَِّلَّ أَْن َتؤْتِ ٌَ َك َهلْ 
ْنَفُع َنْفسا  إٌَِماُنَهأا لَأْم َتُكأْن آَمَنأْت ِمأْن َقْبألُ أَْو َكَسأَبْت  ٌَ َك َّل  اِت َربِّ ٌَ ؤْتًِ َبْعُض آ ٌَ ْوَم  ٌَ

ا ُمْنَتِظُرونَ  را  قُِل اْنَتِظُروا إِنَّ ٌْ ﴾فًِ إٌَِمانَِها َخ
(1)

. 

ْنَفُع الَِّذٌَن َكَفُروا إٌَِماُنُهمْ ﴿ -  ٌَ ْوَم اْلَفْتِح َّل  ٌَ ٌُْنَظُرونَ  قُلْ  ﴾َوَّل ُهْم 
(2)

.  

ا بِِه ُمْشِرِكٌَن ﴿ - ِ َوْحَدهُ َوَكَفْرَنا بَِما ُكنَّ ا بِاهللَّ ا َرأَْوا َبؤَْسَنا َقالُوا آَمنَّ أكُ  *َفلَمَّ ٌَ  َفلَأْم 
ِ الَّتِأً َقأْد َخلَأْت فِأً ِعَبأاِدِه َوَخِسأَر ُهَنالِأَك  أا َرأَْوا َبؤَْسأَنا ُسأنََّت هللاَّ ْنَفُعُهْم إٌَِماُنُهْم لَمَّ ٌَ

﴾اْلَكافُِرونَ 
(1)

.  
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ْنَفُع َنْفسا  إٌَِماُنَها لَْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبلُ أَْو َكَسَبْت فًِ لماذا ﴿ :والسؤال هنا ٌَ َّل 
ا ُمْنَتِظُرونَ إٌَِمانَِها خَ  را  قُِل اْنَتِظُروا إِنَّ ٌْ﴾

(2)
هللا ٌقبل توبة العبد كما  نّ أفً حٌن  ؟؟ 

  ؟ن ٌعاٌنألى إفً الرواٌات 

 ِ ِ ) :َقالَ  ،(ع)َعْن أَِبً َعْبِد هللاَّ َمْن َتاَب َقْبلَ َمْوتِِه بَِسَنٍة  :(ص)َقالَ َرُسولُ هللاَّ
ُ َتْوَبَتهُ 

َنَة لََكثٌٌِر َمْن َتاَب َقْبلَ َمْوتِِه بَِشْهٍر َقبِلَ هللاَّ ُ َتْوَبَتُه ُثمَّ َقالَ إِنَّ السَّ
ُثمَّ  َقبِلَ هللاَّ

ْهَر لََكثٌٌِر ُثمَّ َقالَ َمْن َتاَب َقْبلَ َمْوتِِه بُِجْمَعٍة َقبِلَ  ُ َتْوَبَتُه ُثمَّ َقالَ َوإِنَّ  َقالَ إِنَّ الشَّ
هللاَّ

ْوما  لََكثٌٌِر َمْن  ٌَ ُ َتْوَبَتُه ُثمَّ َقالَ إِنَّ 
ْوٍم َقبِلَ هللاَّ ٌَ اْلُجْمَعَة لََكثٌٌِر َمْن َتاَب َقْبلَ َمْوتِِه بِ

ُ َتْوَبَتهُ  ٌَُعاٌَِن َقبِلَ هللاَّ  (َتاَب َقْبلَ أَْن 
(3)

.  

َة ْبِن َوْهب   ٌَ خاً َكاَن ِمَن اْلُمَخالِِفٌَن َعَرَض : )ِفً َحِدٌث  َعْن ُمَعاِو ٌْ أَنَّ َرُجبًل َش
َة ِعنْ  ٌَ ِه اْبُن أَِخٌِه اْلَواَل ٌْ َقاَل َفَدَخْلَنا َعلَى أَِبً َعْبِد  َماتَ َد َمْوِتِه َفأََقرَّ ِبَها َوَشَهَق وَ َعلَ

 ِ ِريِّ َهَذا اْلَكبَلَم عَ  (ع)هللاَّ ًُّ ْبُن السَّ ِ َفَعَرَض َعلِ ُهَو َرُجلٌ  :َفَقالَ  ،(ع)لَى أَِبً َعْبِد هللاَّ
ةِ  َر َساَعتِِه تِْلكَ  .ِمْن أَْهِل اْلَجنَّ ٌْ باً ِمْن َهَذا َغ ٌْ ْعِرْف َش ٌَ ُه لَْم  ِريِّ إِنَّ ًُّ ْبُن السَّ  !َقاَل لَُه َعلِ

ِ َدَخلَ اْلَجنَّةَ ِرٌُدوَن ِمْنُه َماَذا َقْد وَ َفتُ  :َقالَ  (هللاَّ
 (4)

. 

ُدوقُ  َقالَ  اِدُق وَ : الصَّ ِ  (ع)ُسِبَل الصَّ ْوَبُة ﴿ (عز وجل)َعْن َقْوِل هللاَّ َسِت التَّ ٌْ َولَ
ئاِت َحتَّى إِذا َحَضَر أََحَدُهُم اْلَمْوُت قالَ إِنًِّ ُتْبُت اآْلنَ  ٌِّ ْعَملُوَن السَّ ٌَ َقاَل  ،﴾لِلَِّذٌَن 

َن أَْمَر اآْلِخَرةِ  :(ع) ٌَ (َذاَك إَِذا َعا
 (5)

.  

قال  مة،ٌة المتقدّ م واضح وموجود فً نفس اآلوالجواب على السؤال المتقدّ 
ْنَفُع َنْفسا  إٌَِماُنَها لَْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبلُ  ....﴿ :تعالى ٌَ َك َّل  اِت َربِّ ٌَ ؤْتًِ َبْعُض آ ٌَ ْوَم  ٌَ

ا ُمْنَتِظُرونَ  را  قُِل اْنَتِظُروا إِنَّ ٌْ ﴾أَْو َكَسَبْت فًِ إٌَِمانَِها َخ
(6)

.  

ْنَفُع َنْفسا  إٌَِماُنَها لَْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبلُ أَْو َكَسَبْت فًِ إٌَِمانَِها ﴿ :ذن متىإ ٌَ َّل 
ا ُمْنَتِظُرونَ  را  قُِل اْنَتِظُروا إِنَّ ٌْ  ﴾ ؟؟ َخ
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كَ ﴿ :الجواب اِت َربِّ ٌَ ؤْتًِ َبْعُض آ ٌَ ْوَم  ٌَ﴾. 

بعض المعجزات  :يأ ،لهٌةٌات اإلتٌان بعض اآلإمع  نّ أن واضح مر اآلفاأل
ٌمان واستسبلم لجاء وقهر على اإله إنّ أل ؛ٌقبل ه النّ أوالحقٌقة  ،ٌمانٌنفع اإل ال
هذه المعجزات هً معجزات  نّ أل ؛اً وتسلٌم اً سبلمإو اً ٌمانإولٌس  ،مر الواقعلؤل

 ؛ٌمان وإن جاءتلهٌة فٌقبل اإلٌات اإلا باقً المعجزات واآلمّ أو .لتؤوّ  قاهرة وال
وٌده  (ع)فالعصا التً جاء بها موسى  ،ٌمان بالغٌبنها تركت مساحة لئلأل

َقالُوا ولكن ﴿ ،موسى انتصر على السحرة نّ ألون فمع وِّ المتأ تأولهاالبٌضاء 
ا بُِكلٍّ َكافُِرونَ  ﴾ِسْحَراِن َتَظاَهَرا َوَقالُوا إِنَّ

(1)
ُه لََكبٌُِرُكُم الَِّذي ﴿ :وقال فرعون ، إِنَّ

ْحرَ َعلََّمُكُم ال ﴾سِّ
(2)

 .تٌان المعجزةإٌمان بالغٌب مساحة مع فبقً لئل ،

ٌمان ي مساحة لئلأمن فرعون وهو بٌن جبلً الماء فلم ٌكن هناك آا لما مّ أ
لما ٌراه من قدرة قاهرة جعلت  ؛مادي مبة بالمبة( تصدٌق)ٌمان إبل هو  ،بالغٌب

لى قاع البحر إبل نزل  ،بعٌنه فقط لٌقال له سحر وهو لم ٌرَ  ،البحر ٌنشق نصفٌن
ل هذه المعجزة بالنسبة لفرعون وهو ن تؤوّ أٌمكن  فبل ،ولمس جبلً الماء بٌده

فً وسط البحر ولم  فتوقف محتاراً  ،على هذا الحال من العلم بها والتحقق منها
ٌمان وتصدٌق إنه أل ؛ٌمان فرعونإفلم ٌقبل  ،ٌمان والتصدٌق لٌنجواإل الّ إٌجد 

  :ٌمان بالغٌباإل الّ إٌقبل  وهللا ال ،مادي مبة بالمبة

ٌُْنفِقُونَ ﴿ - ا َرَزْقَناُهْم  الَة َوِممَّ ٌُقٌُِموَن الصَّ ِب َو ٌْ ٌُْإِمُنوَن بِاْلَغ ﴾الَِّذٌَن 
(3)

. 

اَعِة ُمْشفِقُونَ ﴿ - ِب َوُهْم ِمَن السَّ ٌْ ُهْم بِاْلَغ ْخَشْوَن َربَّ ٌَ ﴾الَِّذٌَن 
(4)

. 

َما ُتْنِذُر الَِّذٌَن ﴿ - بِ إِنَّ ٌْ ُهْم بِاْلَغ ْخَشْوَن َربَّ ٌَ﴾
(5)

. 

ْرهُ بَِمْغفَِرٍة َوأَْجٍر ﴿ - ِب َفَبشِّ ٌْ ْحَمَن بِاْلَغ ًَ الرَّ ْكَر َوَخِش َبَع الذِّ َما ُتْنِذُر َمِن اتَّ إِنَّ
﴾َكِرٌمٍ 

(1)
.  
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ِب َوَجاَء بَِقْلٍب ُمنٌِبٍ ﴿ - ٌْ ْحَمَن بِاْلَغ ًَ الرَّ ﴾َمْن َخِش
(2)

.  

اُس  لََقدْ ﴿ - قُوَم النَّ ٌَ َناِت َوأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمٌَزاَن لِ ٌِّ أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا بِاْلَب
ْنُصُرهُ  ٌَ ُ َمْن 

ْعلََم هللاَّ ٌَ اِس َولِ بِاْلقِْسِط َوأَْنَزْلَنا اْلَحِدٌَد فٌِِه َبؤٌْس َشِدٌٌد َوَمَنافُِع لِلنَّ
 َ
ِب إِنَّ هللاَّ ٌْ  ﴾ َقِويع َعِزٌزٌ َوُرُسلَُه بِاْلَغ

(3)
.  

ِب لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َكبٌِرٌ ﴿ - ٌْ ُهْم بِاْلَغ ْخَشْوَن َربَّ ٌَ ﴾إِنَّ الَِّذٌَن 
(4)

.  

لى رحمة ربه إسطر التً خطتها ٌد هذا العبد الفقٌر نقل هذه األأولتتم الفابدة 
 : حول مسألة اللبس فً المعجزة( جنةالجهاد باب ال)فً كتاب 

ٌّد بها األنبٌاء ألهمٌتها  ).... ولكن فقط سأناقش جزبٌة فً المعجزات التً أُؤ
 .مسألة اللبس فً المعجزة والهدف منه: وغفلة الناس عنها وهً

العصا التً تحولت أفعى، وقد  (ع)فالناس ٌعرفون أّن من معجزات موسى 
شفاء المرضى فً  (ع)كانت فً زمن انتشر فٌه السحر، ومن معجزات عٌسى 

القرآن فً زمن انتشرت فٌه  (ص)انتشر فٌه الطب، ومن معجزات محمد  زمن
الببلغة، وهنا ٌعلل من ٌجهل الحقٌقة سبب مشابهة المعجزة لما انتشر فً ذلك 
الزمان أنه فقط لتتفوق على السحرة واألطباء والبلغاء وٌثبت اإلعجاز، ولكن 

ً أّن المعجزة المادٌة الحقٌقة الخافٌة على الناس مع أنها مذكورة فً القرآن ه
جاءت كذلك للّبس على من ال ٌعرفون إالّ المادة، فاهلل سبحانه ال ٌرضى أن ٌكون 

  :اإلٌمان مادٌاً بل البد أن ٌكون إٌماناً بالغٌب

ٌُْنفِقُونَ ﴿ ا َرَزْقَناُهْم  الَة َوِممَّ ٌُقٌُِموَن الصَّ ِب َو ٌْ ٌُْإِمُنوَن بِاْلَغ ﴾الَِّذٌَن 
(5)

. 

َما﴿ ْرهُ بَِمْغفَِرٍة  إِنَّ ِب َفَبشِّ ٌْ ْحَمَن بِاْلَغ ًَ الرَّ ْكَر َوَخِش َبَع الذِّ ُتْنِذُر َمِن اتَّ
﴾َوأَْجٍر َكِرٌمٍ 

(1)
. 
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ِب َوَجاَء بَِقْلٍب ُمنٌِبٍ ﴿ ٌْ ْحَمَن بِاْلَغ ًَ الرَّ ﴾َمْن َخِش
(2)

 . 

َناِت َوأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلكِ ﴿ ٌِّ اُس لََقْد أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا بِاْلَب قُوَم النَّ ٌَ َتاَب َواْلِمٌَزاَن لِ
ْنُصُرهُ  ٌَ ُ َمْن 

ْعلََم هللاَّ ٌَ اِس َولِ بِاْلقِْسِط َوأَْنَزْلَنا اْلَحِدٌَد فٌِِه َبؤٌْس َشِدٌٌد َوَمَنافُِع لِلنَّ
َ َقِويع َعِزٌزٌ  ِب إِنَّ هللاَّ ٌْ ﴾َوُرُسلَُه بِاْلَغ

 (3)
  . 

هللا سبحانه، والمعجزة التً  فاإلٌمان بالغٌب هو المطلوب والذي ٌرٌده 
ٌُرسلها سبحانه البد أن ُتبقً شٌباً لئلٌمان بالغٌب، ولهذا ٌكون فٌها شًء من 

َولَْو ﴿اللبس؛ ولهذا كانت فً كثٌر من األحٌان مشابهة لما انتشر فً زمان إرسالها 
ْلبِ  ٌَ ِهْم َما  ٌْ ﴾ُسونَ َجَعْلَناهُ َملَكا  لََجَعْلَناهُ َرُجال  َولَلََبْسَنا َعلَ

(4)
. 

: ولهذا ُوجد أهل المادة والذٌن ال ٌعرفون إالّ المادة فً التشابه عذراً لسقطتهم
ْكفُُروا ﴿ ٌَ ًَ ُموَسى أََولَْم  ًَ ِمْثلَ َما أُوتِ ا َجاَءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا َقالُوا لَْوَّل أُوتِ َفلَمَّ

ًَ ُموَسى ِمْن َقْبلُ َقالُوا ِسْحَراِن َتظَ  ا بُِكلٍّ َكافُِرونَ بَِما أُوتِ ﴾اَهَرا َوَقالُوا إِنَّ
(5)

 . 

ا بُِكلٍّ َكافُِرونَ ﴿ و ﴾ِسْحَراِن َتَظاَهَرا﴿فالتشابه أمسى عذراً لهم لٌقولوا  ، وقال ﴾إِنَّ
 (جعل الشبهات عاذرا  لسقطاته ..): وهو ٌصف أحد المنافقٌن (ع)أمٌر المؤمنٌن 

(6)
 . 

أّما إذا كانت المعجزة قاهرة وال تشابه فٌها فعندها ال ٌبقى لئلٌمان بالغٌب أي 
مساحة وٌكون األمر عندها إلجاء لئلٌمان وقهراً علٌه، وهذا ال ٌكون إٌماناً وال 

َوَجاَوْزَنا ﴿وهو غٌر مرضً وال ٌرٌده هللا وال ٌقبله  استسبلمٌكون إسبلماً بل 
َفؤَْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن َوُجُنوُدهُ َبْغٌا  َوَعْدوا  َحتَّى إَِذا أَْدَرَكُه اْلَغَرُق  بَِبنًِ إِْسرائٌلَ اْلَبْحرَ 

ُه َّل إِلََه إَِّلَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسرائٌلَ َوأََنا ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ  ﴾َقالَ آَمْنُت أَنَّ
(7)

 ،

                                                                                                                                                                                     

 .11: ٌس -1
 .33: ق -2
 .25: الحدٌد -3
 .9: األنعام -4
 .48: القصص -5
دعه ٌا : ) -وقد سمعه ٌراجع المغٌرة بن شعبة كبلماً  -لعمار بن ٌاسر : (ع)قال أمٌر المؤمنٌن  -6

عمار فإنه لم ٌؤخذ من الدٌن إَّلّ ما قاربه من الدنٌا، وعلى عمد لبس على نفسه لٌجعل الشبهات عاذرا 
 .95ص 4ج: الببلغة بشرح محمد عبدهنهج ( لسقطاته

 .90: ٌونس -7



 

 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي  ..................... 11

 ٌرضى وال ٌقبل ففرعون ٌؤمن وٌسلم أو قل ٌستسلم وقبل أن ٌموت ولكن هللا ال
َت َقْبلُ ﴿هذا اإلٌمان وهذا اإلسبلم وٌجٌبه هللا سبحانه بهذا الجواب  ٌْ آآْلَن َوَقْد َعَص

﴾َوُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدٌنَ 
(1)

. 
هذا ألنه إٌمان جاء بسبب معجزة قاهرة ال مجال لمن ال ٌعرفون إالّ هذا      

ن آمن بها، وبهذا لم ٌبق مجال العالم المادي إلى تأوٌلها أو إدخال الشبهة على م
ٌُقبل اإلٌمان؛ ألنه  للغٌب الذي ٌرٌد هللا اإلٌمان به ومن خبلله، فعند هذا الحد ال 

ًَ َربَُّك ﴿ٌكون إلجاء وقهراً ولٌس إٌماناً  ؤْتِ ٌَ ُهُم اْلَمالئَِكُة أَْو  ٌَ ْنُظُروَن إَِّلَّ أَْن َتؤْتِ ٌَ َهلْ 
َك ٌَ  اِت َربِّ ٌَ ًَ َبْعُض آ ؤْتِ ٌَ ْنَفُع َنْفسا  إٌَِماُنَها لَْم َتُكْن أَْو  ٌَ َك َّل  اِت َربِّ ٌَ ؤْتًِ َبْعُض آ ٌَ ْوَم 

ا ُمْنَتِظُرونَ  را  قُِل اْنَتِظُروا إِنَّ ٌْ ﴾آَمَنْت ِمْن َقْبلُ أَْو َكَسَبْت فًِ إٌَِمانَِها َخ
(2)

ْوَم ﴿ ، ٌَ قُلْ 
ْنَفُع الَِّذٌَن َكَفُروا إٌَِماُنُهْم َوَّل ُهمْ  ٌَ ﴾ٌُْنَظُرونَ  اْلَفْتِح َّل 

(3)
 . 

ولو كان هللا ٌرٌد إلجاء وقهر الناس على اإلٌمان ألرسل مع أنبٌابه معجزات 
أَْضَغاُث أَْحالٍم َبِل اْفَتَراهُ ﴿أو  ﴾ِسْحَراِن َتَظاَهَرا﴿قاهرة ال مجال معها ألحد أن ٌقول 

لُونَ  ٍة َكَما أُْرِسلَ اأْلَوَّ ٌَ ؤْتَِنا بِآ ٌَ ﴾َبلْ ُهَو َشاِعٌر َفْل
(4)

َولَْو َشاَء َربَُّك آَلَمَن ﴿: ، قال تعالى
ُكوُنوا ُمْإِمنٌِنَ  ٌَ اَس َحتَّى  ﴾آَلَمَن َمْن فًِ اأْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِمٌعا  أََفؤَْنَت ُتْكِرهُ النَّ

(5)
 ،

ًَ َنَفقا  فًِ ﴿: وقال تعالى َك إِْعَراُضُهْم َفإِِن اْسَتَطْعَت أَْن َتْبَتِغ ٌْ َوإِْن َكاَن َكُبَر َعلَ
ُ لََجَمَعُهْم َعلَى اْلُهَدى َفال 

ٍة َولَْو َشاَء هللاَّ ٌَ ُهْم بِآ ٌَ َماِء َفَتؤْتِ اأْلَْرِض أَْو ُسلَّما  فًِ السَّ
﴾َتُكوَننَّ ِمَن اْلَجاِهلٌِنَ 

(6)
 . 

فالحمد هلل الذي رضً باإلٌمان بالغٌب وجعل اإلٌمان بالغٌب ومن خبلل  
له بالمادة ومن خبلل المادة لٌتمٌز أهل الغٌب ولم ٌرض باإلٌمان بالمادة ولم ٌجع

...(القلوب الحٌة والبصابر النافذة من عمً البصابر ومختومً القلوب 
 (7)

 .  

 .والحمد هلل رب العالمٌن
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وأسأل هللا لكل من ٌقرأ هذه الكلمات القلٌلة الهداٌة ومعرفة الحق ونصرته هأو 
 .ولًٌ وهو ٌتولى الصالحٌن
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