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  ملخص:
، عامل الغيب النسيب وعامل الغيب اض وذلك لعوامل الثبلثة وىي عامل الشهادةيتناول ىذا البحث جوانب توطُت فكرة ا     

بناًء على ما ورد حبديث جربيل عليو السبلم فيما يتعلق دبفهوم اإلسبلم، اإلؽلان واإلحسان مع ربط ىذه العوامل دبفردات واردة 
ِإلَْيَك َوُىْم  يَنظُُرونَ  تـَرَاُىمْ دات ىي )النظر( و)البصر( و)الرؤية(، مثل ما جاء يف قولو تعاىل: ﴿وَ بالقرآن الكرمي؛ وىذه ادلفر 

(. ىذا البحث يركز على توجيو فكر ادلسلم ليقر بوجود ىذه العوامل، حىت ال يأيت ادلشككون ٜٛٔ﴾ )األعراف:يـُْبِصُرونَ  اَل 
من ُيسَّمون بادللحدين. وعليو فإن ىذا البحث يهدف لتمكُت عقيدة عامل  ليحصروا العوامل يف عامل الشهادة وحسب، كشأن

الغيب والشهادة يف نفوس الذين يتعرضون ليل هنار لسيل أفكار ادلنكرين لعامل الغيب من ادللحدين ومن ىو على شاكلتهم. 
 بع قائمة للمصادر وادلراجع.مباحث وخاسبة، وبالط أربعةذا البحث يف: مقدمة، و عرض ى –دبشيئة ا تعاىل  –سيتم و 

 كلمات مفتاحية: النظر، البصر، الرؤية، عامل الشهادة، عامل الغيب النسيب، عامل الغيب.
 

Building man intellectually through the vocabulary of (look), (sight) and (vision) 

contained in the Koran 

Abstract 

     This research deals with aspects of settling the idea of the Three Realms, the world of 

the witnessing, the world of relatively unseen and the world of the unseen, according to 

what is mentioned in the hadeeth of Jibril (peace be upon him) regarding the concept of 

Islam, faith and benevolence with linking these worlds to some vocabulary mentioned in 

the Holy Quran; (look), (Sight), and (vision), such as what was said in the verse: [And 

you see them looking at you while they do not see] (Al-Araf: 198). This research focuses 

on guiding Muslim thought to acknowledge the existence of these worlds, so that 

skeptics do not come to limit these worlds in the world of the witnessing, just like those 

who are called atheists. Therefore, this research aims to enable the doctrine of the world 

of the unseen and the world of the witnessing in the souls of those who are exposed day 

and night to the path of the ideas of the deniers of the unseen world of atheists and those 

who are like them. It will be - in the will of God - to present the research in: 

Introduction, four investigations and conclusion, and of course a list of sources and 

references. 

Key Words: Look, sight, vision, the world of the witnessing, the world of the unseen  
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 المقدمة
 

داللتها؛ ومن من حيث من حيث معناىا أو  وي القرآن الكرمي على كثَت من ادلفردات اليت ػلتار أمامها الباحث،تػل     
 اليت سوف تكون موضوع ىذا البحث. )النظر( و)البصر( و)الرؤية( ؛ مفردةفرداتادلمن ىذه ض

 

 مشكلة البحث
 التالية: تتلخص مشكلة البحث باإلجابة على األسئلة     
  )مًتادفةـ؛ حبيث ربل واحدة زلل األخرى؟ىل مفردات )النظر( و)البصر( و)الرؤية 
 آيتُت يرد بعضها يف يف آية واحدة، أو صبيعها ة )النظر( و)البصر( و)الرؤية(، عندما ترد دمن مفر  عٌت كلٌ ذا تما

 متجاورتُت؟ 
 ى شيء ما؟ىل لكل من مفرة )النظر( و)البصر( و)الرؤية(، داللة معينة ع 
 

 حثأهداف الب
 يهدف ىذا البحث إىل ربقيق ما يلي:      
 دليل على وجود العوامل الثبلثة: )عامل الغيب( و)عامل الغيب النسيب( و)عامل الشهادة(.الت 
 العامل ادلادي(  بيان زيف ادلعتقد ادلادي الذي ال يؤمن إال بعامل الشهادة ( 

 
 طريقة الدراسة

 :فيما يليث، اسة يف ىذا البحالدر تتمثل طريفة      
 بصر( و)الرؤية( من القرآن الكرميراء كل من مفردات )النظر( و)القإست 
  اآليات حسب مواضيعها أو دالالهتاربليل 
  ادلفردات معاِن أو دالالتإستنباط   
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 المبحث األول 
 عالم الغيب ... وعالم الشهادة

 
 –احلياة ادلادية واحلياة الروية؛ فاألوىل منبثقة من الطُت الذي خلق منو آدم يتكون اإلنسان من حياتُت رئيستُت، علا      

تعاىل، قال جل شأنو: ﴿ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمبلِئَكِة  اليت نفخت فيو بعد أن سواه ا بينما الثانية منبثقة من الروح –عليو السبلم 
لطُت من ا(. ودبا أن ٕٚ-ٔٚفـََقُعوا َلُو َساِجِديَن﴾ )ص: رُّوِحييـُْتُو َونـََفْخُت ِفيِو ِمن ( فَِإَذا َسوَّ ٔٚ) ِطُتٍ ِإِنّْ َخاِلٌق َبَشرًا مّْن 

مكونات األرض فهو ؽلثل عامل الشهادة، الذي يعرفو كل من يسكنها، وأما الروح فتمثل عامل الغيب الذي قال جل شأنو 
 (.٘ٛأُوتِيُتم مَّْن الِعْلِم ِإالَّ قَِليبًل﴾ )اإلسراء:  ِر َرِّبّْ َوَما: ﴿َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَمْ اعنه

ُْم َحَرمًا ت ومبدأ األمن، قال تعاىل: ﴿َأَو وىاتان احلياتان تقومان على مبدأين أساسُت، علا مبدأ القو        آِمناً ملَْ ظُلَكّْن ذلَّ
مُّْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها  آِمَنةً (، وقال تعاىل: ﴿َوَضَرَب اللَُّو َمَثبًل قـَْريًَة َكاَنْت ٚ٘لَُّدنًَّا﴾ )القصص:مّْن  رّْْزقاً غُلََْب ِإلَْيِو شَبَرَاُت ُكلّْ َشْيٍء 

(؛ فالقوت ٕٔٔ)النحل:دبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن﴾  اخْلَْوفِ وَ  اجُلوعِ َرَغدًا مّْن ُكلّْ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم اللَِّو فََأَذاقـََها اللَُّو لَِباَس  رِْزقـَُها
ىو الذي يغذي )مادة( اجلسد، وأما األمن فهو الذي ػلفظ )للروح( كياهنا، ويتمثل ذلك يف البحث عن صحة اجلسد، أو 

صلى ا عليو وآلو  –م والبعد عن القتال أو ما شابو ذلك، قال النيب إصلاب الذرية الستمرار النسل أو البحث عن السبل
نـَْيا َمْن َأْصَبحَ ( وسلم: َا ِحيَزْت َلُو الدُّ ؛ فعبارة )آمنا يف سربو، ٔ(ِمْنُكْم آِمًنا يف ِسْرِبِو ُمَعاىًف يف َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت يـَْوِمِو َفَكَأظلَّ

 القوت.مبدأ معاىف يف جسده( تدل على مبدأ األمن، وأما عبارة )عنده قوت يومو( فتدل على 
ئلنسان على ا، ولكن يًتتب على ذلك أن يعبدوه من خبلل لتحقيق ادلبدأين، كحق ولقد ثبت أن ا تعاىل يتكفل ب     
 ُكبلَ أَْنَت َوَزْوُجَك اجلَنََّة وَ  اْسُكنْ ال تعاىل: ﴿َوقـُْلَنا يَا آَدُم ق -عليو السبلم  –ق ما يشرع ذلم، فمثبل يف ما ؼلص حياة آدم تطبي

َها َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَما﴾ )البقرة: ، أي مت ربقيق مبدأ األمن بتحقيق السكن يف اجلنة، والذي ال يتوقع أن تغشاه فيو (ِٖ٘منـْ
ادلتضمن النهي عن األكل من ت الرغيد؛ ولكن بعد ذلك جاء التكليف الغوائل، أو األدواء أو ضلوعلا؛ كما حقق لو القو 
 (. ٖ٘شجرة بعينها: ﴿َوالَ تـَْقَربَا َىِذِه الشََّجرََة﴾ )البقرة:

وىم يف األرض، قال تعاىل: ﴿فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َىَذا البَـْيِت﴾  –عليو السبلم  –ىو عينو ما حصل ألبناء آدم  وىذا     
(، فحرف الفاء الذي ورد يف صبلة )يعبدوا( ىو جواب دلا فيو معٌت الشرط، والشرط ىو ربقيق ادلبدأين: القوت ٖ)قريش:

(. وبالتايل يتطلب ٗ﴾ )قريش: آَمنَـُهم مّْْن َخْوفٍ وَ  َأْطَعَمُهم مّْن ُجوعٍ : ﴿ الَِّذي واألمن، اللذين وردا صرػلُت يف اآلية التالية
 عبادة من حقق ىذين ادلبدأين.الوفاء بذلك 

                                                           

ىـ(، ربقيق أضبد زلمد ٜٕٚاجلامع الكبَت، سنن الًتمذي، زلمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الًتمذي، أبو عيسى )ادلتوىف:  (ٔ)
. قال عنو الًتمذي ٖٕٙٗ، حديث رقم: ٗٚ٘/ٗم،  ٜ٘ٚٔ -ىـ  ٜٖ٘ٔمصر، ط الثانية،  – شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباِّب احلليب

 حديث حسن غريب.
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 قق من ادلبدأين.ػلا احلياة ادلادية فقد كفلها ا تعاىل دبا عبادة ربقيق احلياة الروحية، بينمؤّذه  الكيفية سبثل ال     
 : الحياة العقلية ومستويات التكليفلالمطلب األو 

التكليف بالعبادة يتطلب وجود حياة ثالثة وطارئة تدخل بُت احلياة ادلادية واحلياة الروحية وتوفق بينهما، لكي يفي      
كن تكليف قيق ادلبدأين. وىذه احلياة ىي احلياة العقلية، إذ أنو ال ؽلدة، بعد أن وىف ا تعاىل بشرط رباإلنسان بشرط العبا

الروح، ليحقق حاجاهتما دون تطرف ألحدعلا أو تفريط يف ربقيق و اإلنسان بالعبادة إال يف وجود العقل الذي يتوسط ادلادة 
نـَْيا )ٖٚال تعاىل عن من تطرف للمادية ونبذ الروحية: ﴿فََأمَّا َمن َطَغى )؛ قحاجات األخرى ( فَِإنَّ ٖٛ( َوآثـََر احلََياَة الدُّ

ْأَوى﴾ )اجَلِحيَم ىِ 
َ
عن الذين أرادوا التطرف للروحية  –صلى ا عليو وآلو وسلم  –(، وقال النيب ٜٖ-ٖٚ:النازعاتَي ادل
ُأَصلّْي َوأَْرُقُد، َوأَتـََزوَُّج َوأُْفِطُر، وَ  )أَنـُْتُم الَِّذيَن قـُْلُتْم َكَذا وََكَذا، أََما َواللَِّو ِإِنّْ أَلَْخَشاُكْم لِلَِّو َوأَتْـَقاُكْم َلُو، َلِكٍتّْ َأُصومُ ونبذ ادلادية: 

)  . ٔالنَّْساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّيِت فـََلْيَس ِمٍتّْ
إىل مبدأ األمن،  )َأُصوُم َوأُْفِطُر( تشَت إىل مبدأ القوت، بينما تشَت صبلة )َوُأَصلّْي َوأَْرُقُد، َوأَتـََزوَُّج النَّْساَء(أن صبلة  وال ؼلفى     

وأيضا دلا  –( ٕٗ﴿اللَُّو يـَتَـَوىفَّ اأَلنُفَس ِحَُت َمْوهِتَا َوالَّيِت ملَْ سَبُْت يف َمَناِمَها﴾ )الزمر: –النوم من معٌت ادلوت دلا يشتمل عليو 
 يشتمل عليو الزواج من معٌت اإلصلاب الذي يدل على إستمرارية احلياة.

؛ كحال ادلاديُت لتطرف إما لتحقيق احلياة ادلادية فقطواحلياة العقلية تتكون من ثبلثة أنواع، نوعان منها خاصان با     
 يت تتوسط ىاتُتة ىي الاألديان. وىناك حياة عقلية ثالث أو لتحقيق احلياة الروحية فقط، كحال بعض أصحاب والبلدينيُت،

نـَْيا َوزِيَنتـَُهاَتاُع احلَْ لتحقيقهما صبيعا. فأما العقل ادلادي فقد قال تعاىل عنو: ﴿َوَما أُوتِيُتم مّْن َشْيٍء َفمَ  حلياتُتا َوَما ِعنَد  َياِة الدُّ
ٌر َوأَبـَْقٰى  (؛ وأما العقل الروحي فقد قال تعاىل عنو: ﴿ُأفٍّ لَُّكْم َوِلَما تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٓٙ﴾ )القصص:أََفبَل تـَْعِقُلونَ اللَِّو َخيـْ

فقد عرب عنو ا تعاىل جبملة )لعلكم تعقلون(، وىي قد وردت يف  (؛ وأما العقل الوسطيٚٙ﴾ )األنبياء:أََفبَل تـَْعِقُلونَ اللَِّو 
شبانية مواضع من القرآن الكرمي، فمنها ما يدعو لتحقيق شريعة اإلسبلم، ومنها ما يدعو لتحقيق شريعة اإلؽلان، ومنها ما 

 يدعو لتحقيق شريعة اإلحسان، وىو أمر يطول شرحو.
نا أن الدين ىو )اإلسبلم( و)اإلؽلان( فَ حيث عرَّ  –يو السبلم لع – ٕجربيلوىذه ىي الشرائع اليت بينها حديث      

وي فيو كل الناس، فبعضهم يقف عند التكليف ّٔذا الدين، إال أنو ال يست مناطو)اإلحسان(؛ وكما علمنا أن العقل ىو 

                                                           

اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول ا صلى ا عليو وسلم وسننو وأيامو صحيح البخاري، زلمد بن إمساعيل أبو عبد ا  (ٔ)
 . ٖٙٓ٘حديث رقم:  ٕ/ٚىـ، ٕٕٗٔصر، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل البخاري اجلعفي، زلمد زىَت بن ناصر النا

َنا َرُجٌل َشِديُد بَـ -رضي ا عنو  –قَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب (  ٕ) َنَما ضَلُْن ِعْنَد َرُسوِل اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم َذاَت يـَْوٍم، ِإْذ طََلَع َعَليـْ  َياِض الثْـَّياِب،: بـَيـْ
 َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم، فََأْسَنَد رُْكَبتَـْيِو ِإىَل رُْكَبتَـْيِو، َوَوَضَع َكفَّْيِو َشِديُد َسَواِد الشََّعِر، اَل يـَُرى َعَلْيِو أَثـَُر السََّفِر، َواَل يـَْعرِفُُو ِمنَّا َأَحٌد، َحىتَّ َجَلَس ِإىَل النَّيِبّْ 

ْسبَلِم، فـََقاَل َرُسوُل اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم: َعَلى َفِخَذْيِو، َوقَاَل: يَا زلَُ  ْسبَلُم »مَُّد َأْخربِْن َعِن اإْلِ َأْن َتْشَهَد َأْن اَل ِإلََو ِإالَّ اُ َوَأنَّ زلَُمًَّدا َرُسوُل اِ اإْلِ
َنا َلُو َيْسأَلُُو، «َكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َورَبُجَّ اْلبَـْيَت ِإِن اْسَتَطْعَت ِإلَْيِو َسِبيبًل َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َوتُِقيَم الصَّبَلَة، َوتـُْؤيتَ الزَّ  ، قَاَل: َصَدْقَت، قَاَل: فـََعِجبـْ
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ِو اَل أَزِيُد َعَلى َىَذا َواَل أَنـُْقُص" َواللَّ وآلو وسلم: " صلى ا عليو –تطبيق شريعة اإلسبلم، كحال النجدي الذي قال للنيب 
من األعراب حُت ادعوا  ثاً أو كحال الذين أسلموا حدي ،ٔفَقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اُ َعَلْيِو آلو َوَسلََّم: )أَفْـَلَح ِإْن َصَدَق(

ِل اإِلؽلَاُن يف ْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدخُ ملَّْ تُـ اأَلْعَراُب آَمنَّا ُقل  قَاَلتِ ﴿ولو: ذلك يف قاإلؽلان، حكى ا تعاىل 
 (.ٗٔ)احلجرات:قـُُلوِبُكْم﴾ 

ديث جربيل عليو السبلم أن من ح –أيضا  –اإلسبلم(، كما يفهم ومن ىذه اآلية يفهم أن )اإلؽلان( أرفع مستوى من )     
جاء يف احلديث: )اإلحسان: أن كما   –اإلحسان تناسبو )الرؤية(  ان)اإلحسان( أرفع من )اإلؽلان(. ويفهم أيضا أنو إذا ك

فكذلك اإلؽلان يناسبو )البصر(، كما قال تعاىل عن الناقة اليت أرسلها كآية لكي تؤمن شبود:  – ٕ (تراه كأنك تعبد ا
َنا شَبُوَد النَّاَقَة   اسبو )النظر(.(، ومل يبق إال اإلسبلم الذي ينٜ٘﴾ )اإلسراء:ُمْبِصرَةً ﴿َوآتـَيـْ

 : مستوى العقل المادي والعقل اإلجتماعي المنكفئ والعقل اإلجتماعي المنفتح المطلب الثاني
  اإلسالم وتزكية العقل المادي

من أجل تزكية التوجو ادلادي عند  –وعلا اللتان ال تنفصبلن أبدا  –جاءت شريعة اإلسبلم بكٍل من الصبلة والزكاة      
الصبلة تتوىل شأن مبدأ األمن، من ناحية النهي عن الفحشاء وادلنكر، كما جاء يف التنزيل: ﴿ِإنَّ اإلنسان، وذلك ألن 

(، وأما الزكاة فتتوىل جانب مبدأ القوت لتزكية دائي الشح والبخل، ٘ٗالصَّبلَة تـَنـَْهى َعِن الَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر﴾ )العنكبوت:
يِهم َِّٔا﴾ )التوبة: وجاء يف التنزيل عن ىذه التزكية: ﴿ُخْذ ِمنْ   (.ٖٓٔأَْمَواذلِِْم َصَدَقًة ُتَطهّْرُُىْم َوتـُزَكّْ

عن طريق الصوم واحلج، حيث يتوىل الصوم تطهَت  –بعد التزكية  –كذلك توجهت شريعة اإلسبلم دلزيد من التطهَت       
ْيُكُم الصَّْياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم بقايا ادلادية، ومن َّثََّّ احلصول على درجة التقوى، كما قال تعاىل: ﴿ُكِتَب َعلَ 

                                                                                                                                                                                                       

قُُو، قَاَل: فََأْخربِْن َعِن  ؽلَانِ َوُيَصدّْ ، قَاَل: َصَدْقَت، «ُسِلِو، َواْليَـْوِم اآْلِخِر، َوتـُْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخَْتِِه = َوَشرّْهِ َأْن تـُْؤِمَن بِاِ، َوَمبَلِئَكِتِو، وَُكُتِبِو، َورُ »، قَاَل: اإْلِ
ْحَساِن، قَاَل:  َها »اَعِة،  قَاَل: ، قَاَل: فََأْخربِْن َعِن السَّ «َأْن تـَْعُبَد اَ َكأَنََّك تـَرَاُه، فَِإْن ملَْ َتُكْن تـَرَاُه فَِإنَُّو يـَرَاكَ »قَاَل: فََأْخربِْن َعِن اإْلِ َما اْلَمْسُئوُل َعنـْ

يَ »قَاَل: فََأْخربِْن َعْن أََماَرهِتَا، قَاَل: « بَِأْعَلَم ِمَن السَّاِئلِ  َُّثَّ  ، قَاَل:«انِ َأْن تَِلَد اأْلََمُة َربَـّتَـَها، َوَأْن تـََرى احْلَُفاَة اْلُعرَاَة اْلَعاَلَة رَِعاَء الشَّاِء يـََتطَاَوُلوَن يِف اْلبـُنـْ
". ادلسند الصحيح فَِإنَُّو ِجرْبِيُل أَتَاُكْم يـَُعلُّْمُكْم ِديَنُكمْ »قـُْلُت: اُ َوَرُسولُُو أَْعَلُم، قَاَل: « يَا ُعَمُر أََتْدرِي َمِن السَّاِئُل؟»اْنطََلَق فـََلِبْثُت َمِليِّا، َُّثَّ قَاَل يل: 

ىـ(، ربقيق ٕٔٙ عليو وسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتي النيسابوري )ادلتوىف: ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول ا صلى ا
 . ٛحديث رقم:  ٖٙ/ٔبَتوت،  –زلمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العرِّب 

زلمد بن إمساعيل أبو عبدا اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول ا صلى ا عليو وسلم وسننو وأيامو = صحيح البخاري،  (ٔ)
طبعة البخاري اجلعفي، ربقيق زلمد زىَت بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم زلمد فؤاد عبد الباقي(، 

 . ٙٗ، حديث رقم: ٛٔ/ٔىـ، ٕٕٗٔ
 .ٛٔ/ٔ، ٙٗادلرجع السابق، حديث رقم: ( ٕ)
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الُعْمرَُة ِإىَل (. وأما احلج فيعمل على غسل أدواء ادلادية بالكلية، كما جاء يف احلديث الشريف: )ٖٛٔ﴾ )البقرة:َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 
ُروُر لَ  َبـْ

نَـُهَما، َواحَلجُّ ادل  .ٔ(ْيَس َلُو َجزَاٌء ِإالَّ اجلَنَّةُ الُعْمرَِة َكفَّارٌَة ِلَما بـَيـْ
 األسرة الضيقة. يف كٍل من ذاتية الفرد وذاتية ومن ىنا ؽلكننا القول أن شريعة اإلسبلم تزكي ادلادية اليت تتمثل يف التقوقع      

 اإلؽلان والتطور من ادلادية إىل آّتمع ادلنكفيء
من ىذا  وّّ لْ ب)يا أيها الذين آمنوا( إال بعد اذلجرة، إذ أن القرآن ادلكي كلو خُ  مل يشرّْف ا تعاىل ادلسلمُت بأن يناديهم     

النداء؛ وذلك التشريف بسبب أهنم ذباوزوا اإلنتماء للعرق الذي كان مدار حياهتم يف اجلاىلية، وأمكنهم اآلن اخلروج من 
َلن تَنَفَعُكْم أَْرَحاُمُكْم َواَل ، قال تعاىل: ﴿اىتماماً ىذه القوقعة، واإلنطبلق إىل رحابة آّتمع الفكري الذي ال يعَت للعرق 

َنُكْم َواللَُّو دبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌَت )أَْوالدُُكْم  ِإْذ قَاُلوا ( َقْد َكاَنْت َلُكْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة يف ِإبـْرَاِىيَم َوالَِّذيَن َمَعُو ٖيـَْوَم الِقَياَمِة يـَْفِصُل بـَيـْ
 (.ٗ-ٖبـَُرآُء ِمنُكْم َوشلَّا تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّو﴾ )ادلمتحنة: ِإنَّا لَِقْوِمِهمْ 

 كانوا عبارة عن موا إىل آّتمع الفكري، إال أهنمن آّتمع العرقي وركن منُت( ىاجروا فكرياً وعلى الرغم من أن )ادلؤ      
 ىو ما يُقصد بو آّتمع الفكري ادلنكفيئ. كاألوس واخلزرج والقرشيُت، وضلوىم. وىذا  ؛فكرياً  يرتبطونرلموعة أعراق 

 اإلحسان والتطور من آّتمع ادلنكفيء إىل آّتمع ادلنفتح
وقد خص ا ّٔا كل من )لوط، ويوسف، وموسى، وداوود ( أربع مرات يف القرآن الكرمي، ُحْكمًا َوِعْلماً وردت عبارة )     

ىذا العطاء ألهنم قد مت ابتبلءىم إما بالعيش خارج أسرىم، كيوسف  وسليمان( عليهم السبلم. وىؤالء صبيعا يشًتكون يف
وموسى، أو بقيادة أمم غريبة خارج رلتمعهم العرقي، كلوط وداوود وسليمان؛ وصبيعهم أثبتوا صلاحاً منقطع النظَت يف التعاطي 

بيت عزيز مصر، وبُت ظهراِن مع آّتمع الذي عاشوا فيو، وخاصة يوسف وموسى؛ إذ أن األول قد عاش بعض من صباه يف 
األقباط؛ والثاِن ترىب يف بيت فرعون وبُت األقباط؛ كما كانت لو ذبربة أخرى عاشها يف مدين، وىي اليت وصفها ا تعاىل 

ظر إىل (، أنٓٗجاء ذلك يف قولو تعاىل: ﴿فـََلِبْثَت ِسِنَُت يف أَْىِل َمْدَيَن﴾ )طو: –كناية عن غربتو   –باأليام الصعبة والشاقة 
 )سنُت( وما تدل عليو من ادلشقة، وانظر إىل )أىل( وما تدل عليو من آّتمع.

بصفة االحسان؛ فقد قال عن عليهم السبلم  موسىو يوسف ومن ضمن ىؤالء صبيعًا فقد خص ا تعاىل كبًل من      
َناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا األول ُه آتـَيـْ ْحِسِنُتَ وََكَذِلَك صلَْ : ﴿َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ

ُ
ُه وقال عن الثاِن(، ٕٕ﴾ )يوسف:زِي ادل : ﴿َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ

َناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا  ْحِسِنُتَ َواْستَـَوى آتـَيـْ
ُ
من ربليا بو دلا (. ولقد حازا على صفة االحسان ىذه ٗٔ﴾ )القصص:وََكَذِلَك صَلْزِي ادل

، ومل ينزلقا إىل اإلفتتان ّٔذا اجلاه ومل يستغبل ىذا السلطان لتحقيق صرب على من تربوا يف كنفهما، من أىل اجلاه والسلطان
ليعيش يف مصاف  ؛مآرب مادية وذاتية رخيصة، بل تطورا إىل مستوى )اإلحسان( الذي يتخطى الذات واألسرة والعرق

ادية سف، وتساميو عن مر إىل )إحسان( يو آّتمع ادلنفتح الذي يستوعب كل الناس، بغض النظر عن أعراقهم أو دينهم. أنظ

                                                           

 .ٕ/ٖ، ٖٔٚٚ( ادلرجع السابق، حديث رقم: ٔ)
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: ﴿َربّْ السّْْجُن َأَحبُّ ِإيَلَّ شلَّا َيْدُعوَنٍِت ِإَلْيِو﴾ ؛ وأنو آثر السجن بدل أن يطاوعهم يف شلارسة الفحشاءمن ترىب يف كنفهم
نفس  (؛ وىو تقريباً ُٖٚروَن﴾ )يوسف:(، وأيضا: ﴿ِإِنّْ تـَرَكـُْت ِملََّة قـَْوٍم الَّ يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّو َوُىم بِاآلِخرَِة ُىْم َكافِ ٖٖ)يوسف:

حُت آثر اذلروب من بيت اجلاه والسلطان، بدل أن يوافقهم على شلارسة الظلم  –عليو السبلم  –ادلوقف الذي ازبذه موسى 
 (.   ٚٔاإلجتماعي: ﴿قَاَل َربّْ دبَا أَنـَْعْمَت َعَليَّ فـََلْن َأُكوَن َظِهَتاً لّْْلُمْجرِِمَُت﴾ )القصص:

 : عالم الغيب النسبيالثالث المطلب
ق ىذه الشرائع فهو حرّْي أن ػلصل على العقل تشَت إىل أن كل من طبَّ م تعقلون( اليت ذكرت من قبل عبارة )لعلك     

)حياة الغيب النسي(، وأي تقصرب يف تطبيق ىذه الشرائع يلحقو نقصان يف التمتع ّٔذا العقل بقدر ىذا التقصَت. والغيب 
م يف تطبيق الشريعة بيقُت، بُت احلق والباطل، وىو ما يساعدى رقان الذي ينزلو ا تعاىل لعباده لكي يفرقوا بوالنسيب ىو الف

(؛ وىذا الفرقان ىو )الوحي الرباِن( الذي ورد يف قولو تعاىل: ٜٕقال تعاىل: ﴿ِإن تـَتـَُّقوا اللََّو غَلَْعل لَُّكْم فـُْرقَانًا﴾ )األنفال:
ىذا الوحي بأنو اإلذلام  -فسَته يف ت -(، ولقد وصف الفخر الرازي ٍٔ٘ر َأن يَُكلَّْمُو اللَُّو ِإالَّ َوْحيًا﴾ )الشورى:َكاَن لَِبشَ  ﴿َوَما

 . ٔذبح ابنو، أو كما أوحى إىل أم موسىب –عليو السبلم  -الوحي يف ادلنام، كما أوحى اىل إبراىيم القذف يف القلب أو و 
يوجد  -على الرسل، بل يتمتع بو كل من طبق الشريعة  الذي ليس بالضرورة أن يكون حصراً  –ويف مقابل الوحي الرباِن      

ْم )الوحي الشيطاِن(، وىو الوحي الذي يلقيو الشيطان إىل أوليائو، كما جاء يف التنزيل: ﴿َشَياِطَُت اإِلنِس َواجلِْنّْ يُوِحي بـَْعُضهُ 
(. فالقلوب النظيفة ادلليئة باإلؽلان واليقُت يتوالىا ا تعاىل بوحيو، لكي تفرق ٕٔٔعام:ِإىَل بـَْعٍض ُزْخُرَف الَقْوِل ُغُرورًا﴾ )األن

يو؛ وىذا شبيو دبا جاء يف حديث ريب والًتدد فيتوالىا الشيطان بوحوب الشريرة ادلليئة بالشك واللبُت احلق والباطل؛ وأما الق
َعَلى اْلُقُلوِب َكاحلَِْصَِت ُعوًدا ُعوًدا، فََأيُّ قـَْلٍب أُْشرِبـََها، نُِكَت ِفيِو ُنْكَتٌة  تـُْعَرُض اْلِفَتُ ) -صلى ا عليو وآلو وسلم  -النيب 

َنٌة  َسْوَداُء، َوَأيُّ قـَْلٍب أَْنَكَرَىا، ُنِكَت ِفيِو نُْكَتٌة بـَْيَضاُء َحىتَّ َتِصََت َعَلى قـَْلبَـُْتِ، َعَلى أَبـَْيَض ِمْثلِ  َما َداَمِت الصََّفا َفبَل َتُضرُُّه ِفتـْ
ًيا اَل يـَْعِرُف َمْعُروفًا، َواَل يـُْنِكُر ُمنْ   .ٕ(َكرًا، ِإالَّ َما أُْشِرَب ِمْن َىَواهُ السََّماَواُت َواأْلَْرُض، َواآْلَخُر َأْسَوُد ُمْربَادِّا َكاْلُكوِز، رُلَخّْ

طلق على )العلم(، إذ أنو بل ؽلكن أن تالعقل الذي عرفناه،  على لة )الغيب النسيب( ليست حصراً أن صب وجدير بالذكر     
نما ىو بي معاىف؛أو ؽلكن أن يطلق على )ادلرض(، إذ أنو غيب نسيب لل ؛ بينما ىو شهادة دلن يعلموغلهلو ندل نسبياً  ؽلثل غيباً 

غيب ادلرء، فهو شهادة لصاحبو، ولكنو  حناياكما أنو ؽلكن أن يطلق على )السر( الذي بُت   شهادة للمريض الذي ػلس بو
 غَته، وىلمجرا. نسيب ل

                                                           

مفاتيح الغيب = التفسَت الكبَت، أبو عبد ا زلمد بن عمر بن احلسن بن احلسُت التيمي الرازي ادللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ( ٔ)
 (. ٔٔٙ/ٕٚىـ، ) ٕٓٗٔ، ٖبَتوت، ط –ىـ(، دار إحياء الًتاث العرِّب ٙٓٙ)ادلتوىف: 

دل إىل رسول ا صلى ا عليو وسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتي النيسابوري ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن الع( ٕ)
 (. ٕٛٔ/ ٔ، )ٗٗٔبَتوت، حديث رقم:  –ىـ(، ربقيق زلمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العرِّب ٕٔٙ)ادلتوىف: 
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 ثانيالالمبجث 
 النظر وعالقته بالعالم المادي 

منها ثبلثة وشبانون آية ربمل مفردة  متعددة؛بتصريفات قد وردت ثنتان ومائة مرة مفردة )نظر( ثبت باالستقراء أن      
آية الباقية  نظور إليو. وأما التسعة عشر)نظر(، وىي تعٍت مشاىدة أمر مادي، سواء كان ذلك متعلقا بالناظر، أو متعلقا بادل

(. وال ؼلفى ما ذلذا ادلعٌت ٕٛ﴾ )البقرة:َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فـََنِظرٌَة ِإىَلٰ َمْيَسرَةٍ فتحمل معٌت اإلنتظار، ضلو قولو تعاىل: ﴿
س يف اإلنتظار ىو كرور األيام، )اإلنتظار( من عبلقة بادلعٌت الرئيس دلفردة النظر، أال وىو ادلشاىدة ادلادية؛ ذلك أن األسا

كبيان لتأثَت الزمان على   –وىي ذلا تأثَت مادي مشاىد على من سبر عليو ىذه األيام، أال وىو تغَت حالو، كما جاء يف التنزيل 
ْرُه نـَُنكّْْسُو يف اخلَْلِق أََفبَل يـَْعِقُلوَن﴾ )يس:  (.ٛٙاإلنسان: ﴿َوَمن نُـَّعمّْ

 ته بمبدأ األمن: النظر وعالقالمطلب األول
لقد وردت كلمة النظر يف بعض اآليات القرآنية لتبُت أثر مبدأ األمن على الناظر أو ادلنظور إليو؛ فأما أثره على الناظر      

َها َخاِشِعَُت ِمَن الذُّلّْ يَنظُُروَن ِمن َطْرٍف َخِفيٍّ ﴿لو تعاىل: فمثالو ما ورد يف قو  ( فجملة: ٘ٗشورى:﴾ )الَوتـَرَاُىْم يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
فقولو اخلوف وربقق مصَتىم، وبالتايل نتأّم من اَلَما  ادلادي مظهرىمو ﴾، ىي تصوير لتغَت حاذلم َخاِشِعَُت ِمَن الذُّلّْ ﴿

 أمام أعينهم، نظر اخلائف الوجل. ﴾ أي ينظرون إىل ادلصَت اقق ادلاثل مادياً يَنظُُروَن ِمن َطْرٍف َخِفيٍّ تعاىل: ﴿
  ال حال تأثر ادلنظور إليو دببدا األمن، فيبدو يف اآليات اليت ربث للنظر يفوأما مث     

ُ
القرون ْهَلِكُت من ما آل إليو حال ادل

ومن ضمن ىؤالء الذين ظهر أثر وفرعون وجنوده.  ،يب، وقوم شعوقوم لوط ،وقوم صاحل ،وقوم ىود ،وم نوحاألوىل، من ق
ُغونـََها ِعَوًجا َواَل تـَْقعُ لوط: ﴿ سلب مبدأ األمن منهم قوم ُدوا ِبُكلّْ ِصرَاٍط تُوِعُدوَن َوَتُصدُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّو َمْن آَمَن ِبِو َوتـَبـْ

﴾ موجو إىل قوم َوانظُُرواقولو تعاىل: ﴿ف(، ٙٛ﴾ )األعراف:َواذُْكُروا ِإْذ ُكنُتْم قَِليبًل َفَكثَـّرَُكْم َوانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ 
ألردن اليت ىي موطن قوم لوط، شعيب، الذين يسمون ب)مدين(، وىم يسكنون جزيرة سيناء وبالتايل، فهم يقطنون منطقة ا

ْفِسِديَن﴾  -عليو السبلم  –ن وصفهم نبيهم الذي
ُ
بادلفسدين يف قولو تعاىل: ﴿قَاَل َربّْ انُصْرِن َعَلى الَقْوِم ادل

سلاطبة قوم شعيب السبب يف ﴾ تشَت إىل قوم لوط. و َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ   َكْيفَ (؛ وبالتايل، فجملة: ﴿ٖٓ)العنكبوت:
إذ أهنا تتمثل يف البحر ادليت، كآية مادية ال  -جلَتان ايف حق ىؤالء  –ألن مظاىر العقوبة بادية للعيان ﴾ َوانظُُروا﴿جبملة 

 زبطئوىا العُت.
 : النظر وعالقته بمبدأ القوتالمطلب الثاني

إلنسان، من ذلك ذا النظر يف مبدأ القوت كشيء مادي ذو أعلية قصوى ذلدت بعض اآليات اليت ربث اإلنسان على اور      
 ﴾انظُُروا ِإىَلٰ شَبَرِِه ِإَذا أشَْبََر َويـَْنِعوِ (، وقولو تعاىل: ﴿ٜٕ٘﴾ )البقرة:فَانظُْر ِإىَلٰ َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك ملَْ يـََتَسنَّوْ قولو تعاىل: ﴿

 (.ٜٔ)الكهف: ﴾فـَْلَينظُْر أَيُـَّها أَزَْكٰى َطَعاًما فـَْلَيْأِتُكم ِبرِْزٍق مّْْنوُ ﴿(، وقولو تعاىل: ٜٜنعام:)األ
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ثت عن اآلثار ادلادية ذلذا ادلبدأ، كادلال أو ىذه اآليات ادلذكورة ربدثت عن مبدأ  القوت مباشرة، ولكن ىناك آيات ربد     
فضيل (، وىذا التٕٔ﴾ )اإلسراء:انظُْر َكْيَف َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلٰى بـَْعضٍ ﴿ذلك قولو تعاىل: ياة الدنيا، من النبات أو زخرف احل

ظاىر احلياة الدنيا ادلشاىدة لكل الناس. ومن أمثلة ذلك أيضا ردبا يكون يف ادلال أو الذرية أو السلطان، أو ضلو ذلك من م
جملة )رضبت ا( ىنا تعٍت الغيث ف(، ٓ٘)الروم: ﴾لَِّو َكْيَف ػُلِْيي اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوهِتَافَانظُْر ِإىَلٰ آثَاِر َرضْبَِت القولو تعاىل: ﴿

  لئلنسان واحليوان. الذي يتسبب يف إنبات النبات، والذي بدوره يكون قوتاً 
 : النظر وعالقته باألشياء الماديةالمطلب الثالث

كاجلبل أو اإلنسان أو   لكرمي للتعبَت عن مشاىدة شيء مادي ماثل للعيان؛يبلحظ أن كلمة النظر عندما ترد يف القرآن ا     
يكون ادلراد من ذلك ىو إستخبلص فكرة ما أو عربة أو قانون أو ضلو ذلك؛ من ىذه اآليات قول  حينهاالنجوم أو ضلوىا، 

(، ودبا أن اجلبل شيء مادي فقد توجو إليو ٖٗٔ)األعراف: ﴾انظُْر ِإىَل اجْلََبِل فَِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُو َفَسْوَف تـَرَاِن ا تعاىل: ﴿
 –عليو السبلم  –عندما تزول مادة اجلبل، ويصَت يف عامل الغيب ساعتها يدرك موسى  ملة )أنظر(، والعربة ادلستخلصة ىيجب

(، ألن السبب ببساطة ىو أن ا ٖٗٔ﴾ )األعراف:َربّْ أَِرِن أَنظُْر إِلَْيكَ ﴿أن ا تعاىل ال ؽلكن )النظر( إليو، كما سبٌت ىو: 
 .أعظم من ىذا اجلبل يءشأو  تعاىل ال يستوعبو الكون ادلادي، سواء كان جببلً 

نََّظَر بـَْعُضُهْم ِإىَلٰ بـَْعٍض َىْل يـَرَاُكم ككائنات مادية، قال تعاىل: ﴿  ؛ومن أمثلة ذلك أيضا نظر الناس إىل بعضعهم البعض     
(، وقال تعاىل: ٜٛٔ﴾ )األعراف:َوتـَرَاُىْم يَنظُُروَن إِلَْيَك َوُىْم اَل يـُْبِصُرونَ (، وقال تعاىل: ﴿ٕٚٔ﴾ )التوبة:ُفوامّْْن َأَحٍد َُّثَّ انَصرَ 

َك ا ﴿ كيف سبت سلاطبة   (، سبعن ىناٜٚ﴾ )طو:لَُّنَحرّْقـَنَُّو َُّثَّ َلَننِسَفنَُّو يف اْلَيمّْ َنْسًفا لَِّذي ظَْلَت َعَلْيِو َعاِكًفاَوانظُْر ِإىَلٰ ِإذلَِٰ
الذىب، وغلوز يف ىذا اإللو ادلادي ما غلوز صنعو يف أي  ألن ىذا اإللو مادي مصنوع منالسامري بالنظر إىل إذلو، وذلك 

عليو  –شيء مادي آخر من تكسَت وتفتيت ونسف، كما حدث آلذلة قوم إبراىيم، أو آلذلة قريش يوم الفتح؛ أما إلو موسى 
 تعاىل جد ربنا. ،و رلرد النظر إليوفبل غلوز يف حق –السبلم 

﴾ قَاَل َسَننظُُر َأَصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذِبُتَ ضلو قولو تعاىل: ﴿ رب بو عن األدلة ادلادية حلدث ما؛وىناك نظر آخر يع     
رأة، وذلا عرش عظيمة تديرىا إم ﴾ أي يف دعواك أن ىناك شللكةَأَصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذِبُتَ قولو تعاىل: ﴿ف(، ٕٚ)النمل:

فكل ؛ (ٖٕولو تعاىل: ﴿ِإِنّْ َوَجدتُّ اْمَرأًَة سَبِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمن ُكلّْ َشْيٍء َوذَلَا َعْرٌش َعِظيٌم﴾ )النمل:عظيم، كما جاء يف ق
ا؛ وذلذا عرب عن ىذه قائق مادية البد أن تكون موجودة يف الواقع، وسوف يتحقق من ذلك عيانىذه ادلعلومات عبارة عن ح

 ادلعلومات الدالة على وجود ىذه ادلملكة جبملة )سننظر(.
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 لثالثاث المبح
 البصر وعالقته بعالم الغيب النسبي 

بُت أهنا تنقسم إىل قسمُت وبالتحليل ت ؛عون مرةباستقراء مفردة )بصر( يف القرآن الكرمي فقد وجد أهنا وردت سبعة وأرب     
: القانون، وكل منهما يتحدث عن ثبلثة مواضيع ىي ؛ وآخر باإلذباه الروحي،ما يلحق باإلذباه ادلاديواحد منه رئيسُت؛

 تطبيق ىذا القانون من عدمو. ىذا القانون، واجلزاء نظَت وادلبلئكة ادلوكل إليها تطبيق 
 : البصر المادي البحتالمطلب األول

القانون ادلادي الذي يكمن وراء ربقيق ادلبدأين يف  أوذلاف تتمثل يف ثبلثة:ر ها اإلذباه ادلادي للبصادلواضيع اليت ربدث عن     
اجلزاء على تطبيق ىذا  ثالثهايل وعزرائيل، و ىذا القانون، وىم ميكائيل وإسراف تطبيقادلبلئكة ادلوكل إليها  ثانيهاالكون، و 

قولو تعاىل: ﴿َوَلْو أَنَـُّهْم أَقَاُموا التـَّْورَاَة َواإِلصِليَل  مثالو زلض، فمنو ما ػلقق مبدأ القوت؛القانون من عدمو، وىو جزاء دنيوي 
ْم أَلَكُلوا ِمن فـَْوِقِهْم َوِمن رَبِْت أَْرُجِلِهم﴾ )ادلائ  َوَما ومثالو قولو تعاىل:  (. ومنو ما ػلقق مبدأ األمن؛ٙٙدة:أُنزَِل ِإلَْيِهم مّْن رَِّّّْٔ

ُكم بَْأَس َعَلْيُكْم َعَذابًا مّْن فـَْوِقُكْم أَْو ِمن رَبِْت أَْرُجِلُكْم َأْو يـَْلِبَسُكْم ِشَيعًا َويُِذيَق بـَْعضَ  ﴿ُقْل ُىَو الَقاِدُر َعَلى َأن يـَبـَْعثَ 
 وكل من ىذين اجلزاءين علا يف الدنيا. (.٘ٙبـَْعٍض﴾ )األنعام:

 :القانون المادي وعالقته بالبصر
تـُْبِصُروَن﴾   ( َويف أَنُفِسُكْم أََفبَل َٕٓويف اأَلْرِض آيَاٌت لّْْلُموِقِنَُت ) ىل: ﴿وردت اإلشارة إىل القانون ادلادي يف قولو تعا     

عُت، وىذا التحقق ما ّٔا من اختبلفات ؽلكن التحقق منها بال ربمل داللةجملة ﴿آيَاٌت لّْْلُموِقِنَُت﴾ ف(، ٕٔ-ٕٓ)الذاريات:
ْعَنا  بعدما وردوىا، حكى ذلك عنهم احلق عز وجل: ﴿َربَـَّنا أَْبَصْرنَايعرف باليقُت، كيقُت أىل النار بالنار العياِن ىو ما  َومسَِ

ن األرض،  ىو ما يتعلق بشؤو  –يف ىذه اآلية  –(. وأما الذي عرفو ادلوقنون ٕٔفَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاحِلاً ِإنَّا ُموِقُنون﴾ )السجدة:
بشر ونبات وحيوان تبعا إلختبلفات األرض اليت تضم كبل من  ،ساكنيهاو ، واختبلف ألواهنا وطقسها كاختبلف تضاريسها

 منهم. 
الختبلف األرض  تبعاً  واجتماعياً  وذلذا جاءت اآلية اليت تليها لتدعو ىؤالء ادلوقنُت لكي يدرسوا إختبلف الناس عرقياً      

تـُْبِصُروَن﴾؛ وأُِتى جبملة ﴿تـُْبِصُروَن﴾ دلناسبتها  أََفبَل  اىل: ﴿َويف أَنُفِسُكمْ اليت يسكنوهنا. وكان التعبَت عن تلكم الدعوة بقولو تع
 للموضوع اإلجتماعي الذي ربملو اآلية. 

عن ادلفهوم ادلادي ؽلكن مبلحظة إختبلفو تـُْبِصُروَن(  )أََفبَل  الذي عرب عنو جبملة وبالطبع، ىذا ادلفهوم اإلجتماعي لآلية     
نَساُن ِممَّ ُخِلَق﴾ )الطارق: :وردت يف قولو تعاىل اليتو الذايت الذي عرب عنو جبملة )فـَْلَينظُِر(؛  (، فهذه اآلية ٘﴿فـَْلَينظُِر اإْلِ

اليت يشًتك فيها كل الناس باختبلف أعراقهم وأماكن سكناىم؛ وألن الدعوة و تدعو للنظر يف مكونات خلق اإلنسان ادلادية، 
 َينظُِر﴾، دلناسبتو ذلذه ادلادية.ىنا إىل البحث عن ادلكونات ادلادية جاء التعبَت عنها بصيغة ﴿فـَلْ 
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القوانُت  تعٍت (، وىيٖٛتـُْبِصُروَن﴾ )احلاقة: يات اليت ربدثت عن القانون ادلادي قولو تعاىل: ﴿َفبَل أُْقِسُم دبَاومن أمثلة اآل     
ناس بغض النظر عن ؛ وىي قوانُت متاحة لكل الادلادية اليت سبت معرفتها عن طريق اإلنسان، واليت ؽلكن أن يعرفها الحقاً 

 دينهم وجنسهم وعرقهم.
 :القانون الماديالموكل إليها تطبيق البصر والمالئكة 

 عبارة عن ابصار (، وىيٜٖتـُْبِصُروَن﴾ )احلاقة: ﴿َوَما اَل لقد وردت آية واحدة يف ىذا ادلوضوع، وىي قولو تعاىل:      
 . ادلبلئكةو  اجلنمن عادلي  روف الطبيعيةالكائنات اليت ال ؽلكن لئلنسان رؤيتها يف الظ

امل اجلن مل يرد يف مشاىدتو نص صريح، إال ما ؽلكن التدليل عليو من أفعال الشيطان، كالسحر وفاحشة اللواط؛ فأما ع     
َذا ِإالَّ  فأما السحر فقد ورد َبَشٌر مّْثْـُلُكْم أَفـََتْأتُوَن السّْْحَر  يف قولو تعاىل: ﴿اَلِىَيًة قـُُلوبـُُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُموا َىْل ىَٰ

َذا أَْم أَنُتْم اَل ٖتـُْبِصُروَن﴾ )األنبياء: َوأَنُتمْ  يف قولو (. وأما اللواط فقد ورد ٘ٔتـُْبِصُروَن﴾ )الطور: (، ويف قولو تعاىل: ﴿أََفِسْحٌر ىَٰ
(. ودبا أن ىذه األعمال ال ؽلكن لئلنسان القيام ّٔا ٗ٘تـُْبِصُروَن﴾ )النمل: مْ ﴿َوُلوطًا ِإْذ قَاَل ِلقْوِمِو أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنتُ  تعاىل:
 (، أي كأنك تشاىد الشيطان من ورائها رأي العُت.تـُْبِصُرونَ  عنها جبملة )ربّْ ، لذا عُ الشيطان ا يوحٍي منإال دب
وىي قولو تعاىل: ﴿َوأَنُتْم ة تنفي ذلك، ولذلك وردت آية واحددلبلئكة فبل ؽلكن للناس رؤيتهم، عامل اوأما بالنسبة ل     

(، أنظر كيف مت التعبَت عن مشاىدة احلاضرين ٘ٛتـُْبِصُروَن﴾ )الواقعة : ( وضَلُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِو ِمنُكْم َولَِٰكن الَّ ِٗٛحيَنِئٍذ تَنظُُروَن )
 (.  تـُْبِصُرونَ  الَّ ، وذلك باستخدام صبلة )(، بينما نفت عنهم مشاىدة ملك ادلوت وأعوانوتَنظُُرونَ للجسد الذي ينازع جبملة )

 :اجلزاء ادلادي الدنيوي
،  نو من قبل ا سبحانو وتعاىل لعبادهيما ؼلص اجلزاء الدنيوي، وذلك من حيث تأميسوف نذكر ما يتعلق دببدأ األمن ف     

 أو نزعو من بعض أعدائو.
 ( أو ضلوىا،تـُْبِصُرونَ  و إليو جبملة )وجّْ اللعُت قد تُ  من وحي إبليسكما رأينا يف اآليات السابقة كيف أن العمل الناجم       

 موكأن ادلشاىد يبصر إبليس بذاتو. ويف اآليات التالية نرى نقيض ذلك؛ أال وىو ان عناية ا تعاىل بأوليائو تعطي معٌت أهن
كعنصر مادي حبت، كما سبق يف   مإليهاخلطاب، ال يتوجو م ، وبالتايل دلا يتوجو إليهمبالكلية دببلئكة ربفظه ونزلاط

 –جبملة )نظر(؛ بل يتوجو إىل ادلبلئكة اليت ربفو؛ وبالتايل، فهو ال تناسبو إال صبلة )بصر(. من ذلك مثبل موسى  مسلاطبته
ر ذلك يف كجاء ذ قد تكفل ا تعاىل حبمايتو من الذبح على يدي جنود فرعون،  حينما اً وليد عندما كان –عليو السبلم 

َنا ِإىَل أُمّْ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِو فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِو فَأَْلِقيِو يف الَيمّْ ق َوَجاِعُلوُه ِمَن  رَبَْزِن ِإنَّا رَادُّوُه ِإلَْيكِ  َوالَ  زَبَايف  َوالَ  ولو تعاىل: ﴿َوأَْوَحيـْ
ْرَسِلَُت﴾ )القصص:

ُ
بِِو﴾،  فـََبُصَرتْ  مآلو، عُّربّْ عن ىذه ادلراقبة جبملة ﴿ (. وذلذا دلا وضعتو يف اليم، وكلفت إبنتها دلراقبةٚادل

تبصر إىل عناية ا اليت ربفو، وليس إىل الصندوق الذي كان ػلويو، ورد ذلك يف قولو تعاىل: ﴿َوقَاَلْت أِلُْخِتِو  وكأهنا كانت
 (. ٔٔبِِو َعن ُجُنٍب َوُىْم اَل َيْشُعُروَن﴾ )القصص: فـََبُصَرتْ  ُقصّْيوِ 
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 –صلى ا عليو وآلو وسلم  –العناية اليت حف ا تعاىل ّٔا النيب مبدأ األمن الذي كفلو ا تعاىل لعباده؛ ومن أمثلة      
يـُْبِصُروَن﴾؛  ليلة اذلجرة، حينما منعو من ادلًتبصُت بو، فحيل بينو وبينهم بعنايتو؛ ولقد مت التعبَت عن ذلك جبملة ﴿ فـَُهْم اَل 

َناُىْم فـَُهْم اَل  دت يف قولو تعاىل:وىي اجلملة اليت ور  ا فََأْغَشيـْ ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدِّ يـُْبِصُروَن﴾  ﴿َوَجَعْلَنا ِمن بـَُْتِ أَْيِديِهْم َسدِّ
 (.ٜ)يس:
ونقيض ىذه العناية سباما يأيت احلديث عن السخط والعذاب الوشيك يف حق أعداء ا الذين أصروا على معاندة دعوتو؛      

صار التعبَت عنو كأنو رأي عُت، مثال ذلك  -ادلوجبان للعذاب الوشيك يف الدنيا  -أحاط ّٔم ىذا السخط واللعن  ولفرط ما
ُهْم َحىتَّ ِحٍُت ) قال ابن عاشور  ،(٘ٚٔ( َوأَْبِصْرُىْم َفَسْوَف يـُْبِصُروَن﴾ )الصافات:ٗٚٔما جاء يف قولو تعاىل: ﴿فـَتَـَولَّ َعنـْ

. ومثال آخر أيضا ما ورد ٔزل ّٔم فسوف تُبصر ما وعدناك ولُيبصروا ما ينزل ّٔم فسوف يبصرونو[]أبصرىم وما يَن :رضبو ا
ُهْم َحىتَّ ِحٍُت )  (. ٜٚٔ( َوأَْبِصْر َفَسْوَف يـُْبِصُروَن﴾ )الصاقات:ٛٚٔيف قولو تعاىل: ﴿َوتـََولَّ َعنـْ

 : البصر الروحي البحتالمطلب الثاني
القانون الروحي الذي يتحدث عن التوحيد  أوذلاف تتمثل يف ثبلثة:ذباه الروحي للبصر ها اإلادلواضيع اليت ربدث عن     

اجلزاء على تطبيق ىذا القانون من عدمو،  ثالثها، وىو جربيل وأعوانو، و ىذه الشريعةبتنزيل  ادلبلئكة ادلوكلون ثانيهاوالشريعة، و 
 وىو جزاء أخروي زلض.

 :القانون الروحي
ى الدعوة إىل التوحيد، ُت، وىو يشتمل علعل ا أصبعلى رس –عليو السبلم  –لروحي ما نزل بو جربيل صد بالقانون ايق     

﴿َقْد َجاءَُكم َبَصائُِر ِمن رَّبُّْكْم : فمثالو ما جاء يف قولو تعاىل فأما الدعوة إىل التوحيدوة إىل الشريعة. وأيضا الدع
َها َوَما أَنَا َعَلْيُكم حبَِفيٍظ﴾ )األنعام:فَِلنَـْفِسِو َوَمْن َعِمَي فَـ  أَْبَصرَ  َفَمنْ  َها﴾ تدل على أن َٗٓٔعَليـْ (، صبلة ﴿َوَمْن َعِمَي فـََعَليـْ

 –)البصائر( اليت جاءت إظلا لتضيء الطريق للناس حىت ال ػليدوا عن اذلدف. وىذا السَت يدل على خروج اإلنسان من بيتو 
تمع الذي ليس بالضرورة أن يرتبط فيو السائر بنسب أو عرق؛ وبالتايل، فإن إىل رحابة آّ –موطن رلتمعو األسري والعرقي 

 فَِلنَـْفِسِو﴾ تدل على صلاح وفبلح من يتبع البصائر يف عبلقتو اإلجتماعية. وىذه اآلية شبيهة بقولو تعاىل: أَْبَصرَ  صبلة ﴿ َفَمنْ 
(، ٕٙٔوََكَذِلَك اليَـْوَم تُنَسى﴾ )طو: ( قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَهإَ٘ٔوَقْد ُكنُت َبِصَتًا ) ﴿قَاَل َربّْ مِلَ َحَشْرَتٍِت أَْعَمى

فالذي ينسى اآليات أو البصائر ىو الذي يتعامل مع رلتمعو ليس على ضوء البصائر، وبالتايل فهو يسَت بُت الناس  
و أن ات ا ىو توحيد بو جل شأنو، وثانيهما ىكاألعمى. وىاتان اآليتان تشَتان إىل شيئُت أوذلما ىو أن التصديق بآي

 وجب العمل ّٔا، وىذا ىو عُت الشريعة، شلا يدل على أن الشريعة مبلزمة للتوحيد وال تفارقو.التصديق ّٔذه اآليات يست

                                                           

، زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور « الكتاب آّيدربرير ادلعٌت السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسَت»التحرير والتنوير ( ٔ)
 (.ٜٙٔ/ٖٕ، )ٖٓىـ، عدد األجزاء:  ٜٗٛٔتونس،  –ىـ(، الدار التونسية للنشر ٖٜٖٔالتونسي )ادلتوىف : 
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جلََِهنََّم َكِثَتًا مَّْن اجلِْنّْ  فمثالو ما جاء يف قولو تعاىل: ﴿َوَلَقْد َذرَأْنَا من قبل ىذا القانون الروحي ةأما الدعوة إىل الشريعو      
نِس ذَلُْم قـُُلوٌب الَّ يـَْفَقُهوَن َِّٔا َوذَلُْم أَْعُُتٌ الَّ  َِّٔا َوذَلُْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن َِّٔا أُولَِٰئَك َكاأْلَنـَْعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ أُولَِٰئَك ُىُم  يـُْبِصُرونَ  َواإْلِ

َوذَلُْم َأْعُُتٌ و﴿ ﴾،: ﴿ذَلُْم قـُُلوٌب الَّ يـَْفَقُهوَن َِّٔا، وىييف ىذه اآليةوردت ثبلثة صبل (، ٜٚٔاْلَغاِفُلوَن﴾ )األعراف:
تتحدث عن شرائع اإلحسان واإلؽلان واإلسبلم على التتايل، وتبُت وىي َوذَلُْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن َِّٔا﴾، َِّٔا﴾، و﴿ يـُْبِصُرونَ  الَّ 

ها، شلا برر بأن يوصفوا باألنعام. وىذا الوصف ال ؼللو من إشارة إجتماعية، وىي الداللة مدى غفلة ىؤالء اجلن واإلنس عن
على مدى استئناس ىؤالء اجلن واإلنس يف العيش مع بعضهم يف ظل غفلة اإلنس عن الشرائع؛ ألن تطبيق الشريعة من قبل 

ُروا ربت ظل واحد.   اإلنس كفيل بطرد اجلن، وإال ىجّْ
يف أن ترعى جنبا إىل جنب؛ كحمار  وصفهم باألنعام ػلمل داللة إجتماعية، ىو أن األنعام ال ذبد حرجاً  والسبب يف أن     

خببلف ما إذا وصفوا بالدواب،  . وىوبعضهافهي ال تنفر من  ر الوحش، والظباء والزراف وضلوىا،الوحش يرعى إىل جانب بق
 ضلوىا تتنافر من بٍت جنسها، ناىيك من أن تتعايش مع جنس آخر.ألن الدواب كاألسود والضباع والنمور و  ،نو ال يستقيمفإ
 :بالقانون الروحيلبصر والمالئكة الموكل إليها تنزيل ا

أمر ربقيق احلاجات ادلادية )ميكائيل وإسرافيل  عن مشاىدة ادلبلئكة ادلوكل إليهم لقد سبق احلديث عن البصر للتعبَت     
ليت تنم ادلادية ا ن الضر ادلادي، أو البصر لؤلفعالدلن حفتهم عناية ا تعاىل للنجاة مأيضًا وعزرائيل(، وكذا البصر للجن، و 

 وىي اليت يقف من ورائها إبليس اللعُت.  (؛ٓكالسحر واللواط)عن الشر 
هم جربيل عليو ي(، ورئيسإليها أمر الشريعة )القانون الروحسوف نرى اآليات اليت تتحدث عن ادلبلئكة ادلوكل فىنا أما و      

 كيف تتم سلاطبة الرسول البشري من حيث وظيفتو كرسول، وليس من منطلق بشريتو.وسنرى   السبلم، كما 
دبَا ملَْ يـَْبُصُروا بِِو  َبُصْرتُ  لرسول ادللكي، ما جاء يف قولو تعاىل: ﴿قَالَ مثلة توجيو اخلطاب بلفظ )البصر( إىل افمن أ     

ِلكَ فـََقَبْضُت قـَْبَضًة مّْْن  جملة ﴿أَثَِر الرَُّسوِل﴾ راجعة إىل أثر دابة ف (؛َٜٙسوََّلْت يل نـَْفِسي﴾ )طو: أَثَِر الرَُّسوِل فـََنَبْذتـَُها وََكذَٰ
 ﴾ حكاية عن السامري. ربّْ عنها جبملة ﴿َبُصْرتُ ، وبالتايل عُ ٔنكما ذىب لذلك بعض ادلفسري  –لسبلم اعليو  –جربيل 

ُهم مَّن يَنظُُر إِلَْيكَ و تعاىل: ﴿رسول من حيث وظيفتو الرسالية، قولال إىل شخص البصرومن أمثلة       أَفَأَنَت تـَْهِدي  َوِمنـْ
ُهم مَّن يَنظُُر إِلَْيَك﴾ فيها إثبات لوقوع اف (؛ٖٗيـُْبِصُروَن﴾ )األعراف : اْلُعْمَي َوَلْو َكانُوا اَل  لنظر للمادة البشرية جملة ﴿َوِمنـْ
يـُْبِصُروَن﴾ وصفتهم بالعمى الفكرى، إذ أهنم مل يستطيعوا  فَأَنَت تـَْهِدي اْلُعْمَي َوَلْو َكانُوا اَل ولكن صبلة ﴿أَ  لشخص الرسول،

 فى عنهم البصر.ليت ال زبطئها عُت كل حصيف، لذا نبفكرىم الشركي النهوض لتخطي مادتو البشرية ومعرفة ىيئتو الرسالية ا
َوتـَرَاُىْم يَنظُُروَن إِلَْيَك َوُىْم  ِإىَل اذْلَُدٰى اَل َيْسَمُعوا ﴿َوِإن َتْدُعوُىمْ  قولو تعاىل: –أيضا  –ومن شاكلة ىذه اآلية      

 (، وىنا كذلك أثبت ذلم النظر، بينما نفى عنهم البصر.ٜٛٔيـُْبِصُروَن﴾ )األعراف: اَل 

                                                           

 (.ٜٕٙ/ٙٔالتحرير والتنوير، ابن عاشور، مرجع سابق، )( ٔ) 
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 :البصر والجزاء الروحي
ْوِت  ىل:املة )بصر(، من ذلك قولو تعلجزاء يوم القيامة جبادلبلزمة ل للحالة ادلكلفيعرب عن مشاىدة      

َ
﴿َوَجاَءْت َسْكرَُة ادل

( َٕٔوَشِهيٌد ) َوَجاَءْت ُكلُّ نـَْفٍس مََّعَها َساِئقٌ  (َٕٓونُِفَخ يف الصُّوِر َذِلَك يـَْوُم الَوِعيِد ) (ٜٔبِاحلَْقّْ َذِلَك َما َكنَت ِمْنُو ربَِيُد )
َذا َفكَ  اْليَـْوَم َحِديٌد﴾،  جملة ﴿فـََبَصُركَ ف(، ٕٕ-ٜٔاْليَـْوَم َحِديٌد﴾ )ق: فـََبَصُركَ  َشْفَنا َعنَك ِغطَاَءكَ لََّقْد ُكنَت يف َغْفَلٍة مّْْن ىَٰ

 ل حسابك وعلى مقعدك من اجلنة أو النار.أن تطلع على مراحأي من القوة دبكان حبيث ؽلكنك 
جملة ف (؛ِٔٔمِئٍذ بَِبِنيِو﴾ )ادلعارج:رُِم َلْو يـَْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يـَوْ ومن نظائر ىذه اآلية قولو تعاىل: ﴿يـَُبصَُّرونـَُهْم يـََودُّ اْلُمجْ      

ِكُسو ﴿يـَُبصَُّرونـَُهْم﴾ أي أن ادلبلئكة تدذلم على مقاعدىم من النار. ومن ذلك أيضا قولو تعاىل: ﴿َوَلْو تـََرٰى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن نَا 
ْم َربَـَّنا ْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاحِلًا ِإنَّا ُموِقُنوَن﴾ )السجدة: أَْبَصْرنَا ُرُءوِسِهْم ِعنَد َرِّّْٔ أَْبَصْرنَا﴾ تبُت موقف  جملة ﴿َربَـَّناف ؛(َٕٔومسَِ

 آّرمُت دلا عرفوا مآذلم يف اآلخرة.
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  رابعلالمبحث ا
 الرؤية وعالقتها بعالم الغيب

تعبد ا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنو بأنو )أن  –ليو السبلم ع -جربيل جاء تعريف شريعة اإلحسان يف حديث      
 فالذي يعمل ورب العمل يراقبو بالضرورة أن ينتج عنو عمبلً  على احلث لئلخبلص يف العمل؛؛ وىذه العبارة تدل ٔيراك(

وىذا العمل أجود.  فحينها يكون –ر إليو وأنت تنظ -  ذا العمل موجوداً رب ىذا العمل؛ ناىيك أن يكون رب ىيرضي 
ا تعاىل، وىذا الثواب ال يطالو العبد إال إذا كان ىذا العمل  من ثوابالاإلتقان يقصد بو كل عمل يقوم بو العبد، رجاء 

 جل وعبل. وىذا ىو توحيد اإللوىية بعينو.  –لرب العمل  خالصاً 
العمل من أجلو ىو وحده، ال شريك لو فيو؛ وذلك ليس  أنك ترجو ثوابو، ألن ىذا تعٍت ه( ا)كأنك تر  فإن عبارةتايل وبال     

بل من أجل  –نو سبحا –ىي ليست خالصة لو اىد الذين يعملون ىذه األعمال و كشأن القاري للقرآن أو ادلتصدق أو آّ
 .ٕ ِقَياَمِة(أَوَُّل َخْلِق اللَِّو ُتَسعَُّر ُِِّٔم النَّاُر يـَْوَم الْ : )الشريف يف حديثذلك ، كما جاء ادلادية ذواهتم
وىو يف حال إخبلص  للعبد وىو يقوم ّٔذا العمل ادلتقن( عربت عن مشاىدة ا تعاىل فإنو يراكن صبلة )فإوكذلك      

وليس ب)النظر( أو )البصر(، وذلك ألن العمل ادلتقن واخلالص  سبحانو وتعاىل مصدره نية  العبادة بالرؤية: )فإنو يراك(،
رُكَّعًا ُسجَّدًا يـَْبتَـُغوَن َفْضبًل مَّْن  تـَرَاُىمْ يف قولو تعاىل: ﴿دبا جاء شبيو ركو إال ا سبحانو وتعاىل، وىذا العبد وىي غيب ال يد
 (. ٜٕاللَِّو َورِْضَواناً﴾ )الفتح:

فأما يف افقُت. ادلنو ادلشركُت  عن العمل اخلالص  تعاىل يعرب عنو بادلفهوم ادلخالف يف أعمالىذا التعبَت أن صلد كذلك و      
(، أي أن ىؤالء الذين تشاىدىم ٜٛٔيـُْبِصُروَن﴾ )األعراف: يَنظُُروَن إِلَْيَك َوُىْم الَ  تـَرَاُىمْ تعاىل: ﴿وَ  فنجد قولوادلشركُت حال 

ُروَن ِإلَْيَك َتُدوُر يَنظُ  رَأَيـْتَـُهمْ : ﴿فَِإَذا َجاَء اخلَْوُف قولو تعاىل وأما يف حال ادلنافقُت فنجدوجهون عملهم إىل غَت ا تعاىل. ي
ْوِت﴾ )األحزاب:

َ
عنهم: ﴿فَِإَذا أُنزَِلْت ُسورٌَة زلَُّْكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها  -أيضا   –(، وقال ٜٔأَْعيـُنـُُهْم َكالَِّذي يـُْغَشى َعَلْيِو ِمَن ادل

ْغشِ  َرأَْيتَ الِقَتاُل 
َ
ْوِت﴾ )زلمد:الَِّذيَن يف قـُُلؤِِّم مََّرٌض يَنظُُروَن إِلَْيَك َنَظَر ادل

َ
 (.ٕٓيّْ َعَلْيِو ِمَن ادل

 ؛ عن االخرينُعربّْ عنو بالرؤية لتعلقو بالقلب، وىو غيب  –سواء ادلوافق او ادلخالف  –وال غرو أن العمل ىنا      
ا العمل وكذلك يعرب بالرؤية عن مشاىدة الرسول ادللكي دلا لو تعلق بعمل ادلكلفُت إذ أنو يأيت بالرساالت اليت تقوم ىذ     

 وتوجب اجلزاء عليو سواء كان حسناً أو سيئاً كما ىو مبسوط يف السطور التالية.

                                                           

 .ٛث رقم: حدي ٖٙ/ٔ( ادلسند الصحيح ادلختصر، مرجع سابق، ٔ)
دلعروف ( ادلستدرك على الصحيحُت، أبو عبد ا احلاكم زلمد بن عبد ا بن زلمد بن ضبدويو بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماِن النيسابوري إ)

 .ٜٚ٘/ ٔم( ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔ، )ٔبَتوت، ط –ىـ(، ربقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ٘ٓٗبابن البيع )ادلتوىف: 
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 : رؤية األشياء المادية وداللتها على عالم الغيبالمطلب األول
 ،واألحزاب ،واأليدي ،والقميص ،والشمس ،والقمر ،الكوكب :أمساء بعض االشياء ادلادية مثل ورد يف القرآن الكرمي     
الفعل )رأى(، وذلك يف إشارة دلا تدل عليو ىذه األشياء من حقيقة كانت استخدام ُعربّْ عن مشاىدهتا بوقد ضلوىا، و  والنار

 ولكنو أدرك ىذه احلقيقة الغائبة ساعة مشاىدتو ذلذا الشيء أو ذاك.  غائبة عن ادلشاىد
رم ما. رفة الدليل ادلادي على جُ يف شريعتو أو يف معيف توحيد ا تعاىل، أو  ويتمثل الغيب الذي تدل عليو ىذه األشياء     

 اً َكوَْكب  فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِو اللَّْيُل رََأىٰ ﴿والقمر والشمس، يف قولو تعاىل:  ،الكوكب ألشياء اليت دلت على أمر التوحيد؛فمن أمثلة ا
ا أََفَل قَاَل اَل أُِحبُّ اآْلِفِلُتَ  َذا َرِّبّْ فـََلمَّ َذا َرِّبّْ فـََلمَّا أََفَل قولو تعاىل: ﴿ويف (، ٙٚام:﴾ )األنعقَاَل ىَٰ ا َرَأى اْلَقَمَر بَازًِغا قَاَل ىَٰ فـََلمَّ

َذا َرِّبّْ  فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس بَازَِغًة قَالَ قولو تعاىل: ﴿(، ويف ٚٚ﴾ )األنعام:قَاَل لَِئن ملَّْ يـَْهِدِن َرِّبّْ أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالُّْتَ   ىَٰ
َذا َأْكبَـرُ   –عليو السبلم  –إبراىيم ففي ىذه اآيات يتبُت أن (، ٛٚ﴾ )األنعام:فـََلمَّا أَفـََلْت قَاَل يَا قـَْوِم ِإِنّْ بَرِيٌء شلَّّْا ُتْشرُِكونَ  ىَٰ

تنبيو قومو دلا زبفيو ىذه األشياء من حقيقة التوحيد الذي ىو غائب عن أفكارىم، وذلك أن زوال ىذه األشياء اد أر 
 لدليل على عدم أىليتها بأن تُتخذ آذلة وتُعبد. ِعظِم مادهتامهما بلغت من اختفائها و 

ُكوَن وال ننسى أن ىذه اآليات الثبلث قد بدأت باآلية الكرؽلة: ﴿وََكَذِلَك نُرِي ِإبـْرَاِىيَم َمَلُكوَت السََّمَواِت َواأَلْرِض َولِيَ      
وِقِنَُت﴾ )األنعام:

ُ
ربدث عن ثبلثية الكوكب والقمر والشمس  –عليو السبلم  –إشارة إىل أن إبراىيم  (، وذلك يفِ٘ٚمَن ادل

عن دراية، ألن ا تعاىل قد أطلعو على ملكوت السماوات واألرض. ويرى الباحث أن الكوكب والقمر والشمس إظلا يدل  
ْلك واكل واحد منها 

ُ
إللوىية على التتايل. وذلذا وصف ا تعاىل على نوع معُت من أنواع التوحيد الثبلثة، وىي الربوبية وادل

 إبراىيم يف آخر اآلية ب)ادلوقنُت(، وىو إشارة إىل كمال العلم بتوحيد ا تعاىل.
عليو السبلم: ﴿َواْضُمْم يََدَك ِإىَل  أيضا موسى رآهن ملكوت السماوات واألرض فقد ومن شاكلة ما رآه إبراىيم م     

َرى )طو:ِمْن آيَاتِنَ  لُِنرَِيكَ ( َٕٕء ِمْن َغَْتِ ُسوٍء آيًَة ُأْخَرى )َجَناِحَك زَبْرُْج بـَْيَضا صلى ا عليو  (. وكذلك )رآه( زلمدٖٕا الُكبـْ
 (. ِٛٔمْن آيَاِت َربِّْو الُكبـَْرى﴾ )النجم:  رََأىوآلو وسلم: )َلَقْد 

آيَاتَِنا يف اآلفَاِق َويف أَنُفِسِهْم َحىتَّ  َسُنرِيِهمْ ىل: ﴿تو، قال تعاادلنهج يبُت ا تعاىل توحيده لعباده من خبلل آياوبنفس      
َ ذَلُْم أَنَُّو احَلقُّ أََو ملَْ َيْكِف ِبَربَّْك أَنَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد )فصلت: مّْْن آيٍَة ِإالَّ ِىَي  نُرِيِهم  (؛ وقال أيضا: ﴿َوَماٖ٘يـََتبَـُتَّ

 (.ٛٗنَاُىم بِاْلَعَذاِب َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن﴾ )الزخرف :َأْكبَـُر ِمْن أُْخِتَها َوَأَخذْ 
(، ىذه ٓٔ﴾ )طو:ِإْذ َرَأٰى نَاًرا فـََقاَل أِلَْىِلِو اْمُكثُوا ِإِنّْ آَنْسُت نَارًاقولو تعاىل: ﴿ومن أمثلة اآلشياء اليت تدل على التشريع      

د وبرفقتو امرأة ضعيفة، فبل ؼلطر على بالو إال أن يأيت لزوجو منها نار تبدَّْت لرجل يسَت يف الصحراء يف ليل ّٔيم، قارص الرب 
َها بَِقَبٍس أَْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُىًدىدبا تصطلي، وال باس من أن يسًتشد لطريقو يف ىذه الصحراء: ﴿ ﴾ لََّعلّْي آتِيُكم مّْنـْ

عليو السبلم؛ ولكن مل ؼلطر ببالو أن  ىلى قلب كل من عاىن نفس ظروف موس(. فهذان أمران ماديان ؼلطران عٓٔ)طو:
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( ِإِنّْ أَنَا َربَُّك فَاْخَلْع ٔٔ، أال وىو التكليف بالرسالة: ﴿فـََلمَّا أَتَاَىا نُوِدَي يَا ُموَسى )قريباً  وراء ىذه النار غيب كامن سيتفتق
َقدَِّس ُطًوى )

ُ
 (.ٖٔ-ِٔٔمْع ِلَما يُوَحى﴾ )طو:( َوأَنَا اْختَـْرُتَك فَاْستَ ٕٔنـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد ادل

﴾ َوَلمَّا َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن اأْلَْحَزابَ ىل: ﴿اومثال آخر يف ىذا السياق، وىو رؤية ادلؤمنون األحزاب يف قولو تع     
َذا َما َوَعَدنَا اللَُّو  (؛ وىؤالء األحزاب قد كشفوا للمؤمنُت الغيب الذي وعدىم رّٔم: ﴿ٕٕ)األحزاب: َوَرُسولُُو َوَصَدَق قَاُلوا ىَٰ
﴾ َوَما زَاَدُىْم ِإالَّ ِإؽلَانًا َوَتْسِليًما﴿رؤيتهم ذلذا الغيب ادلتحقق زاد من إؽلاهنم: (؛ وبالطبع فإن ٕٕ﴾ )األحزاب:اللَُّو َوَرُسولُوُ 
 (.ٕٕ)األحزاب:

جملة ف(، ٓٚ﴾ )ىود:أَْيِديـَُهْم اَل َتِصُل إِلَْيوِ فـََلمَّا َرَأٰى وأما داللة مشاىدة الشيء ادلادي على اجلزاء، فمثالو قولو تعاىل: ﴿     
لى أهنم ليسوا بشرا، بل يدرك أن ىذه األيدي اليت مل سبتد للطعام دلت ع –عليو السبلم  –﴾ جعلت إبراىيم اَل َتِصُل إِلَْيوِ ﴿

َنِكَرُىْم َوأَْوَجَس بقولو: ﴿ ىذا الشعورتعاىل حكى ا ، رليء ىؤالء ادلبلئكة ّٔذه الكيفية يدل على نذير العذابمبلئكة؛ و 
ُهْم ِخيَفةً  (. وكان توقعو يف مكانو، فما كان منهم إال أن ىدأوا من روعو، حكى ذلك ا تعاىل يف قولو: ٓٚ﴾ )ىود:ِمنـْ

 (.    ٓٚ﴾ )ىود:قَاُلوا اَل زَبَْف ِإنَّا أُْرِسْلَنا ِإىَلٰ قـَْوِم ُلوطٍ ﴿
فـََلمَّا َرَأٰى َقِميَصُو ُقدَّ ِمن ا على اجلزاء أو إستحقاق اجلزاء، ما ورد يف قولو تعاىل: ﴿ومن أمثلة األشياء اليت تدل مشاىدهت     
﴾ ىي اآلية الدالة على حدوث اجلرم، وىذه ُقدَّ ِمن ُدبُرٍ جملة ﴿ف(، ٕٛ﴾ )يوسف:ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيمٌ  قَاَل ِإنَُّو ِمن َكْيدُِكنَّ  ُدبُرٍ 

 انت غيبا على عزيز مصر قبل أن يرى ىذه اآلية.ك  -بارتكاب اجلرم  –ادلعلومة 
 أو )الرسول الملكي(: رؤية )اهلل( المطلب الثاني

أن مشاىدة العبد لربو يعرب عنها بالرؤية، وىذا أيضا ما ورد يف قولو تعاىل  –سبلم عليو ال -كما رأينا يف حديث جربيل      
ى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو َربُُّو قَاَل َربّْ أَِرِن أَنظُْر إِلَْيَك قَاَل َلن تـَرَاِن َوَلِكِن عليو السبلم: ﴿َوَلمَّا َجاَء ُموسَ  –حكاية عن موسى  –

 (.ٖٗٔانظُْر ِإىَل اجلََبِل فَِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُو َفَسْوَف تـَرَاِن﴾ )األعراف:
َوَلَقْد عَلَّْت بِِو رؤية، من ذلك قولو تعاىل: ﴿بال –جربيل عليو السبلم  –كذلك مت التعبَت عن مشاىدة الرسول ادللكي       

؛ ٔرأى ادللك، –عليو السبلم  -﴾ ىو أن يوسف رََّأٰى بـُْرَىاَن َربّْوِ (، فجملة ﴿ٕٗ﴾ )يوسف"بـُْرَىاَن َربّْوِ  رََّأىٰ َوَىمَّ َِّٔا َلْواَل َأن 
ِلَك لَِنْصِرَف َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّو ِمْن ﴿شلا كان ذلك سببا يف تذكَته وصرفو عن الوقوع يف الفاحشة، كما قال تعاىل:  َكذَٰ

 (.ٕٗ﴾ )يوسف:ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصُتَ 
َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما : ﴿قال تعاىل –صلى ا عليو وآلو وسلم  -ة رؤية الرسول ادللكي، ما حدث لنبينا زلمد ومن أمثل     
الرؤية سبت بغار حراء. عندما فجأه الوحي ببطحاء مكةـ وأما  ذه(ـ فهٕٔ-ٔٔ)النجم:﴾ يـََرىى َما أَفـَُتَماُرونَُو َعلَ ( ٔٔ) رََأىٰ 

                                                           

ىـ(، ربقيق أضبد زلمد شاكر، ٖٓٔ( جامع البيان يف تأويل القرآن، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )ادلتوىف: ٔ)
 . ٛٗ/صٙٔم(، ج ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔ)ٔمؤسسة الرسالة، ط
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نتَـَهى )ٖٔنـَْزَلًة ُأْخَرى ) َرآهُ قولو تعاىل: ﴿َوَلَقْد 
ُ
ْأَوىٗٔ( ِعنَد ِسْدرَِة ادل

َ
(، وىذه تشَت إىل ٘ٔ-ٖٔ)النجم: ﴾( ِعنَدَىا َجنَُّة ادل

 زل من عند ربو ليلة اإلسراء وادلعراج. رؤيتو إياه على حقيقتو وىو نا
 : رؤية الجزاء الحسن أو السيئالمطلب الثالث

، مثل ما جاء يف قولو كان غيباً دلا يأيت احلديث عن اجلزاء يأيت ويعرب عنو بفعل )رأى(، وذلك ألن اجلزاء قبل أن يقع       
َنا َمْرِجُعُهْم َُّثَّ اللَُّو َشِهيٌد َعَلى َما يـَْفَعُلوَن )يونس:بـَْعَض الَِّذي نَِعُدُىْم َأْو نَـ  نُرِيـَنَّكَ تعاىل: ﴿َوِإمَّا   (.ٙٗتَـَوفَـّيَـنََّك فَِإلَيـْ

من ذلك ماثلة للذين كانوا يكذبون بو ألنو كان غيبًا بالنسبة ذلم فأصبح حقيقة عن اجلزاء بفعل )رأى( وكذلك يعرب       
ُهْم َواَل ُىْم يُنَظُرونَ الَِّذيَن ظََلُموا الْ  َرَأىَوِإَذا قولو تعاىل: ﴿  رََأىَوِإَذا (، ويف قولو تعاىل: ﴿٘ٛ﴾ )النحل:َعَذاَب َفبَل ؼُلَفَُّف َعنـْ

ُؤاَلِء ُشرََكاُؤنَا الَِّذيَن ُكنَّا َنْدُعو ِمن ُدوِنَك فَأَْلَقْوا  (؛ ٙٛ﴾ )النحل:َلَكاِذبُونَ إِلَْيِهُم اْلَقْوَل ِإنَُّكْم الَِّذيَن َأْشرَُكوا ُشرََكاَءُىْم قَاُلوا َربَـَّنا ىَٰ
والثانية الَِّذيَن ظََلُموا(، أناس بصفة، فاألوىل وصفتهم ب) قد وصفت، وكل منها ان وردتا متتاليتُت يف سورة النحلفهاتان اآليت

وأن ىذه  ر دبلك ا تعاىل )أي توحيد ادللك(، خاصةشَت إىل أن األوىل تتحدث عن من كفوصفتهم ب)الَِّذيَن َأْشرَُكوا(، شلا ي
وومست ىؤالء الظادلُت بأهنم منكرون  ات اليت تتحدث عن نعم ا تعاىل؛قد ختمت عدد من اآلي -( ٘ٛ)النحل: –اآلية 

َعُث ِمن ُكلّْ أُمٍَّة َشِهيدًا ٖٛ﴿يـَْعرُِفوَن نِْعَمَت اللَِّو َُّثَّ يُنِكُرونـََها َوَأْكثـَُرُىُم الَكاِفُروَن )ذلذه النعم:  يـُْؤَذُن لِلَِّذيَن   الَ  َُّثَّ ( َويـَْوَم نـَبـْ
 . . وال غرو أن ىذه النعم ىي من صميم ملك ا تعاىل(ٗٛ-َٖٛكَفُروا َوالَ ُىْم ُيْستَـْعَتُبوَن﴾ )النحل:

ؤالء ليسوا ية أخرى ربدثت عن رؤية العذاب، وىتوحيد الربوبية. وىناك آقد انتهكوا وأما الذين وصفوا بالشرك فهؤالء      
اْلُمْجرُِموَن النَّاَر  رََأىوَ ، جاء ذلك يف قولو تعاىل: ﴿بية، بل شلن كفر بتوحيد اإللوىيةيد ادللك أو توحيد الربو شلن كفر بتوح

َها َمْصرِفًا . وذلك ألن (آّرمُت)(، حيث وصفت ىذه اآلية ىؤالء بٖ٘﴾ )الكهف:َفظَنُّوا أَنَـُّهم مَُّواِقُعوَىا وملَْ غلَُِدوا َعنـْ
ِلَك َجَعْلَنا ِلُكلّْ َنيبٍّ َعُدوِّا ، كما جاء يف التنزيل: ﴿أينما كانوا الضبلل، وىم من يتزعمون مناىضة الرسل آّرمُت ىم أئمة وََكذَٰ

 (.ٖٔ)الفرقان: ﴾مَّْن اْلُمْجرِِمُتَ 
 يعة علىيفهم أنو كما بُت حديث جربيل عليو السبلم أن الشر  )مشركُت، وظادلُت، ورلرمُت( األوصافىذه ومن      

س الًتتيب الذي أشارت د ادللك، وتوحيد اإللوىية، وىو نفوحيد، ففيو توحيد الربوبية، وتوحيمستويات ثبلث، فكذلك الت
 (.ٖ-ٔالنَّاِس﴾ )الناس: ِإَلوِ ( ٕالنَّاِس )َمِلِك ( ٔالنَّاِس ) َربّْ ﴿ُقْل أَُعوُذ بِ إليو سورة الناس يف مطلع آياهتا: 
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 الخاتمة
 التايل: النحو على وىي توصيات، من عليها ترتب وما النتائج أىم إىل طللص البحث ذاى هناية ويف     

 النتائج
ذه ، وىآنفاً  كل سؤال من أسئلة البحث ادلذكورة  اليت مت احلصول عليها نظَتاإلجابة عن عبارة  سًتد ىنا ىي النتائج اليت     

 ي:النتائج ى
أال وىي عُت  -يف كل احلاالت –ر( و)الرؤية( ال يتم إال باستخدام آلة واحدة : على الرغم من أن فعل )النظر( و)البصأوالً 

 اآلخر.الفعل اإلنسان، إال أن كل من ىذه األفعال ال ػلمل نفس ادلعٌت الذي ػلملو 
ورودىا  فبل يكون يف آية واحدة –ا أو بعض منه -رد كلها : شلا سبق فإن مفردات )النظر( و)البصر( و)الرؤية( عندما تَ ثانياً 

 من قبيل الًتادف، بل من قبيل االختبلف يف ادلعٌت.
)النظر( يدل ـ : أن لكل من مفردات )النظر( و)البصر( و)الرؤية( داللة معينة على ِعْلم اإلنسان بعامَل من العوامل الثبلثة؛ فثالثاً 

 ية( تدل على العلم بعامَل الغيب. على العلم بعامَل الشهادة، و)البصر( يدل على العلم بعامَل الغيب النسيب، و)الرؤ 
 :ناقشة النتائجم

)النظر( إىل ـ عرفة مظهره الذي ؽلكن أن يدركو صبيع الناس، كأواًل: أن معٌت )النظر( ىو توجو العُت إىل شيء مادي دل
ف فيان بالتوصيياء، إذ أهنما ال يكتمشس لكل الناس؛ ولكنها ليست كذلك بالنسبة لعامِل الفلك أو عامِل الفيز  الشمس، فهي

؛ وىذا الفعل ، الستنباط القوانُت ادلادية اليت ربكمهاوصون إىل ما وراء ىذا الظاىرىر الذي وقف عنده )العوام(، بل بغللظا
)النظر( أو )البصر(، وذلك ألن الرؤية ىي ـ ليست الشمس اليت ُعرفت بفهي الشمس وأما )رؤية( )البصر(. ـ ىو ما يسمى ب

حُت  –صلى ا عليو وآلو وسلم  –يقتو، وىو أمر ال يدركو إال من كشف لو ىذا )العلم(، كالنيب الشيء على حق معرفة
ْسِجِد ِعْنَد  حينما كانا - رضي ا عنو -سؤالو إىل أِّب ذر   وجو

َ
َفقاَل: )يا أبَا َذرٍّ أَتْدرِي أْيَن تـَْغُرُب الشَّْمُس؟  الُغُروِب،يف ادل

{ ذَلَا ﴿َلُم، قاَل: فإنَـَّها َتْذَىُب حىتَّ َتْسُجَد رَبَْت الَعْرِش، َفذلَك قـَْولُُو تـََعاىَل: قُلُت: اللَُّو وَرسولُُو أعْ  َوالشَّْمُس ذَبْرِي ِلُمْستَـَقرٍّ
ا أَْنِت َمْأُمورٌَة، َوأَنَ ائبل: )( يوشع بن نون للشمس حُت خاطبها قس )رؤية؛ وىي نفٔ( (ٖٛ)يس: ﴾ذلَك تـَْقِديُر الَعزِيِز الَعِليمِ 

 األتقياء.للعلماء، و)الرؤية( لؤلنبياء أو  )النظر( للعوام، و)البصر(ـ وعليو، ف .ٕ(َمْأُمورٌ 
على أحد أمرين  ذلكيدل فإظلا : يف آية واحدة –أو بعض منها  -ة( مفردات )النظر( و)البصر( و)الرؤيمن : ورود كل ثانياً 

أو لبيان (، ٜٛٔ)األعراف: ﴾يـُْبِصُرونَ  الَ  َوُىمْ  إِلَْيكَ  يَنظُُرونَ  ُىمْ تـَرَاوَ ﴿ كما يف قولو تعاىل: الفوارق الفكريةإما لبيان 

                                                           

 (ٖٕٔ/ٙ، )ٕٓٛٗصحيح البخاري، حديث رقم: ( ٔ)
 (ٖٙٙٔ /ٖ، )ٚٗٚٔصحيح مسلم، حديث رقم:  (ٕ)
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الًتقي من منزلة  بيان لطلب (، فهذاٖٗٔ)األعراف: ﴾إِلَْيكَ  أَنظُرْ  أَِرِن َربّْ ﴿كما يف قولو تعاىل: اختالف المنزلة العلمية 
 مية أرفع، إال أهنا مستحيلة يف الدنيا. لة ععلمية إىل منزل

لبيان فإظلا يكون ذلك يف آيتُت متجاورتُت،  –أو بعض منها  -ورود كل من مفردات )النظر( و)البصر( و)الرؤية( أما و     
(، ٘ٛ)الواقعة: ﴾تـُْبِصُرونَ  َوَلِكن الَّ  َوضَلُْن أَقْـَرُب إِلَْيِو ِمنُكمْ  (ٗٛ) تَنظُُرونَ َوأَنـُْتْم ِحيَنِئٍذ ﴿ضلو قولو تعاىل: ي العلم الفرق ف
ب النسيب، إذ أنو ي)ال تبصرون( فهي نفي لعلمهم بالغ)تنظرون( ىي بيان لعلمهم بالشهادة ادلاثلة أمامهم، وأما صبلة  فجملة

 مو من يكابد سكرات ادلوت.لِ عَ  عزب عن احلاضرين، ولكن
  ،أرفعمنزلة ة اىل من منزلالفكري أو العلمي تدل على التطور ظر( و)البصر( و)الرؤية( أن مفردات )الن يتضح شلا سبق :ثالثاً 

 ضَلْنُ َوَما  َوأَْوالًدا َأْكثـَُر أَْمَواالً  ضَلْنُ َوقَاُلوا ﴿تعاىل عنهم:  حكى افقد ال أىل الكفر حل ادلستوى الفكري وصف فمثبل عن
صبلة )َأْكثـَُر أما إىل )ذاتية( ىؤالء الكفار، و  يشَت(، فإسم اإلشارة )ضلن( الذي ورد مرتُت يف ىذه اآلية ٖ٘)سبأ:  ﴾دبَُعذَِّبُتَ 
ِبَُت(  ضَلْنُ ة )َوَما يان دلادية ىذه الذاتية؛ وأما صبلهي بفَوأَْوالًدا(  أَْمَواالً  وحكم على عامل الغيب دبعطيات  هو تنطع منهمفدبَُعذَّ

أيضا فهو ب دليلهم على إنكار ىذا الغيوبالتايل فإن ، أوالدو  طلق من إحساسهم دبا ؽللكونو من مالنعامل الشهادة، والذي ي
نـَْياَوقَاُلوا َما ِىَي ِإالَّ ﴿: كما ورد يف قولو تعاىل ماديدليل  (. ٕٗ)اجلاثية: ﴾يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْىرُ  َوَما َوضَلَْيا ظَلُوتُ  َحَياتـَُنا الدُّ

نزل الوحي إىل عامل الغيب النسيب، بل يصرون بأن يإىل عامل الغيب و  من عامل الشهادةن التطور و فهم ال يروم وبالتايل
ىي ظهور شيء  ﴾اآلية﴿، و(ٖٚ)األنعام: ﴾مّْن رَّبّْوِ  آيَةٌ َوقَاُلوا َلْوال نـُزَّْل َعَلْيِو ﴿ :، بدليل قولو تعاىلادلاديالفكري م ىمستوا

على  )النظر( مفردة داللةإْن . وذلذا فج ناقة صاحل من صخرةدلادي، كخرو ا للقانون اً خارق اديمن عامل الغيب إىل العامل ادل
 ىذه الذاتية من ادلعطيات ادلادية الرخيصة. عشبا إلمن يوصف ّٔا، والذي يسعى  (ذاتية)على  داللةادة، فهي هعامل الش

 
  ؟ ن جيل من المسلمين فى الغربأن تساعد في تكوينتائج البحث لكيف 
أما ف )الذاتية الروحية(؛ولذاتية العرقية(، )اوإىتم دين اإلسبلم بتطوير اإلنسان من ثبلث ذاتيات، وىي )الذاتية ادلادية(،      

وأما الذاتية العرقية  تها، كما ذكرنا ذلك من قبل.قد توجو إليها الدين بشريعة اإلسبلم، لكي يعمل على تزكيفالذاتية ادلادية 
وأما الذاتية  لفكرى.و للتغلب على اإلنتماء العرقي والتمسك باإلنتماء اواليت تدع اإلؽلان؛ إلسبلم بشريعةفقد توجو إليها ا

: )اإلحسان أن تعبد بالعبادة، كما جاء يف حديث جربيل عليو السبلمسان يف زبليص نفسو الروحية وادلتمثلة يف إىتمام اإلن
بل من أجل أن يتطور ىذا )العبد( ليصل إىل منزلة اإلمامة، واليت تؤىلو للقيادة  يف ذاتو ا كأنك تراه(، فهي ليست مقصداً 

ُهْم ﴿قال تعاىل:  الروحية،  (. ٕٗ)السجدة: ﴾يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا أَئِمَّةً َوَجَعْلَنا ِمنـْ
 حُت واعده ربو –بلم عليو الس –حدث دلوسى الذي  التطور ؛التزكية من الذاتية الروحية إىل القيادة الدينيةمثلة ومن أ     

َلةً  َوَواَعْدنَا ُموَسى َثبلِثُتَ ﴿: ليتزكى روحياً  َلةً  لَيـْ (؛ وىذه التزكية ىي ٕٗٔ)األعراف: ﴾َوأسَْبَْمَناَىا بَِعْشٍر فـََتمَّ ِميَقاُت َربِّْو أَْربَِعَُت لَيـْ
ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويـَُعلُّْمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة اليت وردت يف قولو تعاىل:  ُهْم يـَتـْ يِهمْ ﴿َربَـَّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسواًل مّْنـْ ﴾ َويـُزَكّْ
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بلف التزكية اليت وردت يف تطور القيادة الدينية والتزكية ىنا خب(، أي بعد أن علمهم الكتاب واحلكمة يزكيهم لٜٕٔ)البقرة:
ُلو َعَلْيُكْم آيَاتَِنا  إذ أهنا  [َٔ٘ٔواحلِْْكَمَة﴾ ]البقرة:  َويـَُعلُّْمُكُم اْلِكَتابَ  َويـُزَكّْيُكمْ قولو تعاىل: ﴿َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم يـَتـْ

 تزكية من الذاتية ادلادية. 
فـََلْواَل أَنَُّو  ﴿يف بطن احلوت:  –عليو السبلم  –؛ إعتكاف يونس التزكية من الذاتية الروحية إىل القيادة الدينية ومن أمثلة     

َُسبِّْحَُت )
َعثُونَ  ( َلَلِبَث يف َبْطِنِو ِإىَل يـَْومِ َٖٗٔكاَن ِمَن ادل فـََنَبْذنَاُه ﴿(، فبفضل الدعاء صلاه ا تعاىل: ٗٗٔ)الصافات: ﴾يـُبـْ

َنا َعَلْيِو َشَجرًَة مّْن يـَْقِطُتٍ  (َ٘ٗٔوُىَو َسِقيٌم ) بِاْلَعرَاءِ  َوأَْرَسْلَناُه ِإىَل ِماَئِة  ﴿(،  َّث طوره للقيادة الدينية: ٙٗٔ)الصافات: ﴾َوأَنـَْبتـْ
 (.ٛٗٔ)الصافات: ﴾( َفآَمُنوا َفَمتـَّْعَناُىْم ِإىَل ِحُتٍ ٚٗٔأَْلٍف أَْو يَزِيُدوَن )

ان حُت ك –وآلو وسلم  صلى ا عليو –القيادة الدينية، ما حدث لنبينا زلمد  التزكية من الذاتية الروحية إىل ثلةأم منو      
ثْـُّر ) يَابدخولو إىل طور اإلمامة: ﴿ مؤذناً  ،عليو السبلم –جاءه جربيل غار حراء، ف يعتكف يف دَّ

ُ
 ﴾( ُقْم فَأَنِذرْ ٔأَيُـَّها ادل

 (.ٔٛٔ)األعراف:﴾ َوبِِو يـَْعِدُلونَ  َوشلَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يـَْهُدوَن بِاحلَْقّْ ﴿(، وذكر ا تعاىل ىذه القيادة يف قولو: ٕ)ادلدثر:
تؤىّْل ىذه الذات للنهوض بأعباء  قدم ألصحابو العبلج الشايف من الذاتية، لكيي -كدين   –ومن ىنا نرى أن اإلسبلم      

يف سبل  ادة ىذا آّتمع أو ذاك للسَت بوآّتمع، والتعايش معو والصرب على أذاه، حىت نيل درجة اإلمامة لكي يتمكن من قي
َناهُ ﴿السبلم:  َهاَكَمن مَّثـَلُ   ؽَلِْشي ِبِو يف النَّاسِ َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا  أََو َمن َكاَن َمْيتًا فََأْحيَـيـْ  ﴾ُو يف الظُُّلَماِت لَْيَس خبَارٍِج مّْنـْ
 (.ٕٕٔ)األنعام:

البدء بتزكية الذات  لعيش يف سبلم مع آّتمع الذي ػلتضنو، من حيثة لوعليو، فإن مقاربة اإلسبلم ىي تقدمي طريق     
درجة القيادة والريادة حىت نيل  ب من آّتمع )اخلارج( تلبية حاجاتو؛ َّث الصرب على ىذا آّتمع،بل أن يطلق )من الداخل(

َوَما أُْعِطَي َأَحٌد ِمْن (، وجاء يف احلديث الشريف: )ٕٔ)إبراىيم: ﴾َولََنْصربَنَّ َعَلى َما آَذيـُْتُمونَا﴿رب تنال الدرجات: صفيو، فبال
ٌر َوأَْوَسُع ِمَن الصَّرْبِ   .ٔ(َعطَاٍء َخيـْ

 
 التوصيات:

أن أقسام التوحيد توقيفية من حيث األمساء: الربوبية وادللك واإللوىية، وأن  ضرورة إجراء مزيد من البحوث للتحقق من .ٔ
أمساء ا تعاىل احلسٌت ىي أساس ىذا التقسيم، خاصة لو مت النظر إىل أمسائو: )ا( و)الرضبن( و)الرحيم( الواردة يف 

 ع سورة الناس.طلو( الواردة يف مو)ادللك( و)اإلل البسملة، وأيضا النظر إىل أمسائو )الرب(
ضرورة إجراء مزيد من البحوث للتحقق من أن الشريعة ثبلثة شرائع، وأن كل شريعة مستوى، يلتقي كل الناس يف  .ٕ

وا يف ادلستويُت اآلخرين: )اإلؽلان( و)اإلحسان(، وؽلكن بلم(، ولكن ليس بالضرورة أن يتساو مستواىا األدىن )اإلس

                                                           

 .(ٜٕٚ/ ٕ، )ٖ٘ٓٔصحيح مسلم حديث رقم:  (ٔ)



ٕٕ 

لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ﴿(، أو قولو تعاىل: ٖٔ)ادلدثر: يَن آَمُنوا ِإؽلَانًا﴾اَد الَّذِ َويـَْزدَ ﴿إستصحاب قولو تعاىل: 
(، أو ٖٜ)ادلائدة:  ﴾اتَـَّقْوا َوَأْحَسُنواَُّثَّ  اتَـَّقْوا َوآَمُنواَُّثَّ  ِإَذا َما اتَـَّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ الصَّاحِلَاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا 

احلديث القائل: )ما يزال عبدي يتقرب إىل بالنوافل حىت أحبو(، أو حديث: )ال يزِن الزاِن حُت يزِن وىو مؤمن(، 
 وعَت ذلك كثَت يف القرآن والسنة.

فردات اليت ترد شبو يكمن فيها من دالالت، خاصة ادل ماضرورة اإلىتمام دبفردات القرآن الكرمي، ودراستها دلعرفة  .ٖ
 )صلى( و)أصلى( أو )نزل( و)أنزل( أو )سنة وِحجة وعام(، وغَتىا كثَت. :ثلمتناظرة م

 
 :فهرس المصادر والمراجع

، زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد «ربرير ادلعٌت السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسَت الكتاب آّيد». التحرير والتنوير ٔ
 . ٖٓىـ، عدد األجزاء:  ٜٗٛٔتونس،  –التونسية للنشر  ىـ(، الدارٖٜٖٔالطاىر بن عاشور التونسي )ادلتوىف : 

ىـ(، ٖٓٔ. جامع البيان يف تأويل القرآن، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )ادلتوىف: ٕ
 م(.  ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔ)ٔربقيق أضبد زلمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

ىـ(، ٜٕٚد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الًتمذي، أبو عيسى )ادلتوىف: . اجلامع الكبَت، سنن الًتمذي، زلمٖ
 م.  ٜ٘ٚٔ -ىـ  ٜٖ٘ٔمصر، ط الثانية،  –ربقيق أضبد زلمد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباِّب احلليب 

نُعيم بن احلكم الضيب . ادلستدرك على الصحيحُت، أبو عبد ا احلاكم زلمد بن عبد ا بن زلمد بن ضبدويو بن ٗ
بَتوت،  –ىـ(، ربقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ٘ٓٗالطهماِن النيسابوري ادلعروف بابن البيع )ادلتوىف: 

 م( ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔ، )ٔط
 . ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول ا صلى ا عليو وسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن٘

 .ٖٙ/ٔبَتوت،  –ىـ(، ربقيق زلمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العرِّب ٕٔٙالقشَتي النيسابوري )ادلتوىف: 
. مفاتيح الغيب = التفسَت الكبَت، أبو عبد ا زلمد بن عمر بن احلسن بن احلسُت التيمي الرازي ادللقب بفخر الدين ٙ

 ىـ.  ٕٓٗٔ، ٖبَتوت، ط –ياء الًتاث العرِّب ىـ(، دار إحٙٓٙالرازي خطيب الري )ادلتوىف: 
 
 
 
 
 



ٕٖ 

 فهرس الموضوعات
 

 ٔ .................................................................................................................................................. :ملخص
 ٕ ....................................................................................................................................................... ادلقدمة
 اليت( الرؤية)و( البصر)و( النظر) مفردة ادلفردات؛ ىذه ضمن ومن داللتها؛ حيث من أو معناىا حيث من الباحث، أمامها ػلتار اليت ادلفردات من كثَت على الكرمي القرآن ػلتوي
 ٕ ............................................................................................................................... .البحث ىذا موضوع تكون سوف

 ٖ ................................................................................................................................................. ألولا ادلبحث
 ٖ .................................................................................................................................. الشهادة وعامل...  الغيب عامل

 ٗ .............................................................................................................. التكليف ومستويات العقلية احلياة: األول ادلطلب
 ٘ .......................................................................... ادلنفتح اإلجتماعي والعقل ادلنكفئ اإلجتماعي والعقل ادلادي العقل مستوى: الثاِن ادلطلب
 ٚ ........................................................................................................................... النسيب الغيب عامل: الثالث ادلطلب

 ٛ ................................................................................................................................................. الثاِن ثادلبج
 ٛ ..................................................................................................................................... ادلادي بالعامل وعبلقتو النظر

 ٛ ...................................................................................................................... األمن دببدأ وعبلقتو النظر: األول ادلطلب
 ٛ ..................................................................................................................... القوت دببدأ وعبلقتو النظر: الثاِن ادلطلب
 ٜ ................................................................................................................. ادلادية باألشياء وعبلقتو النظر: الثالث ادلطلب

 ٓٔ .............................................................................................................................................. الثالث ادلبحث
 ٓٔ ............................................................................................................................. النسيب الغيب بعامل وعبلقتو البصر

 ٓٔ ........................................................................................................................ البحت ادلادي البصر: األول ادلطلب
 ٕٔ ....................................................................................................................... البحت وحيالر  البصر: الثاِن ادلطلب

 ٘ٔ ............................................................................................................................................... الرابع ادلبحث
 ٘ٔ ................................................................................................................................... الغيب بعامل وعبلقتها الرؤية

 ٙٔ ...................................................................................................الغيب عامل على وداللتها ادلادية األشياء ؤيةر : األول ادلطلب
 ٚٔ ................................................................................................................ (ادللكي الرسول) أو( ا) رؤية: الثاِن ادلطلب
 ٛٔ ................................................................................................................. ئالسي أو احلسن اجلزاء رؤية: الثالث ادلطلب

 ٜٔ ...................................................................................................................................................... اخلاسبة
 ٕٔ .............................................................................................................................................. :التوصيات

 ٕٕ ...................................................................................................................................... :وادلراجع ادلصادر فهرس
 ٖٕ ........................................................................................................................................... ادلوضوعات فهرس

 


