
�إلشكا5 �حلقيقي �لذi يقع 
فيه �لبعض، بعد '& ينبهر�� 
�لساطعة  �لعقلية  باأل�لة 
فيتحمسو� للتصديق ��إلميا&، هو ظنهم 
بأ& هذR �أل�لة �لعقلية هي �لx كانت 
�لسبب J (ميا¢م. �لكنهم سيكتشفو& 
 aتفو 'مو�2  هنالك   &' حني  بعد  �لو 
عقو¤م �قد2ִדم على �ملحاكمة – 2غم 
تباينها ��ختالفها من شخص (w Aخر- 
بل تتصا�I مع مسلَّماִדم �لx صنعوها، 
فينشأ �لصر�q �لعقلي �تبد' �لوسا�¥.

هؤال1  سيبد'  �لنقطة   Rهذ �عند 
'� �ا�لة  �آليا	  باالندفاq �و طلب 
�لنظر J �آليا	 �ملوجو�L سلفا بعد '& 
�جد�� '& �لعقل ` يسعفهم، �لكنهم 
 iلن تر� 	يضا سيكتشفو& '& �آليا'
غليلهم �لن تدفع �سا�سهم، �سيبقى 

فيها جو�نب ¦فية تتيح �ملجا5 للتشكيك 
فيها، فيقع هؤالJ 1 ���مة هائلة تسبب 
¤م قلقا ��ضطر�با بالغا �ظمأ 'شد من 
�لسابق، فتبد' نفوسهم بالصر�§ ��لعويل 

طالبة �2حتها �سكينتها �طمأنينتها.
هذR �حلالة من �الضطر�7 ��لقلق هي 
هت توجيها صحيحا  حالة فطرية لو �جِّ
 iفإ¢ا ستجلب �لسكينة ��لطمأنينة �تؤ�
(A �إلميا& �تثبيته �تقويته، �هذ� �لتوجيه 
�لصحيح ليس سوd '& يد2{ �إلنسا& 
له  حو5  ال  بأنه  �يقرَّ   ،Rعجز� ضعفه 
�ال قوL، _ [رَّ على عتبا	 �هللا مستد�2 
t2ته، فعندئذ ستتحر{ �لربوبية إلغاثة 
�لعبو�ية �يتجلى �هللا تعاA لعبدR ��2يا 
ظمأR �لعقلي ��لنفسي، فتتنو2 �ألبصا2 
بعد '& يد2كها �هللا تعاA �يلمع �لعقل 
نفسه  �ملؤمن  �د   _ �لنفس.  �تصفو 

�حلالة   Rهذ على  '& Oافظ  على  مصر� 
فيها   &' سيد2{  ألنه  لزيا�ִדا  �يسعى 
�لدنيا   J �فالحه  �طمأنينته  �2حته 
��لدين. �هذ� هو �لطريق �لذi �ختطه 

�هللا تعاA للوصو5 (ليه.
'ما ()� ` توجه حالة �لقلق ��الضطر�7 
 Lلر�� A) توجيها صحيحا فستقو� Rهذ
معا2ضة   A) بل  ��إلحلا�،  �لكفر   A)�
�حلق ��ألنبيا1 بشدL �معا��ִדم ��لتو2© 
 () عليهم؛  ��الفتر�1  جر�ئم ضدهم   J
�لشيطا&  قبضة   J حينها  �إلنسا&  يقع 
حا5  من  بكث�  'سو'  حاله  �يصبح 
�لكافر �لذi ` يؤمن يوما! �هذ� ليس 
(ال عقوبة من �هللا تعاA على ك� �'نانية 
 Aغر�2 ` يدفعا �لعبد للسجو� هللا تعا�
طالبا منه �ملعونة، �هذ� سيكو& صفعة 
 Rذ¬� iيعتز به ��لذ iلعقله �لناقص �لذ
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التقوى



سيتبني  ما  �سرعا&  �هللا.   &�� من  (¤ا 
 J سيتو2©  �لشخص  هذ�   &' 'يضا 
عاقل،  يقبلها  ال  �'�هاI سخيفة   Iفها'
 &'  Rغ�  dير� �لشخص  )لك   dل�
عقله �لذi خلق لديه هذR �لوسا�¥ ` 
يتلمَّس طريق �حلق J يوI من �ألياI (ال 
بفضل �هللا تعاA، �'نه لو غا�R2 نو2 �هللا 
فسيصبح مظلما ككهف متعفن، �هذ� 
أل& �هللا تعاA يعر� عمن يعر� عنه، 
ليقضّني  تأ)َّ&  �قد  لوحد�نيته،  �يغا2 

على كل �ثن باطل يعبد من ��نه.
�تسجيال ¤ذR �حلالة �توضيحا ¤ا يقو5 

تعاA عن هؤال1:
َلْم  َكَما  َ�'َْبَصا2َُهْم  َ'ْفِئَدَتُهْم  ﴿َ�ُنَقلُِّب 
ُيْؤِمُنو� ِبِه َ'�5ََّ َمرLٍَّ َ�َنَذ2ُُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم 
َيْعَمُهوَ& * َ�َلْو 'َنََّنا َنزَّْلَنا (ِلَْيِهُم �ْلَمَالِئَكَة 
ُكلَّ  َعَلْيِهْم  َ�َحَشْرَنا  �ْلَمْوَتى  َ�َكلََّمُهُم 
َشْي1ٍ ُقُبًال َما َكاُنو� لُِيْؤِمُنو� ِ(الَّ َ'ْ& َيَشا1َ 
�هللا َ�َلِكنَّ َ'ْكَثَرُهْم َيْجَهُلوَ& * َ�َكَذِلَك 
�ْإلِْنِس  َشَياِطَني   � َعُد�ًّ َنِبيٍّ  ِلُكلِّ  َجَعْلَنا 
َبْعٍض  (َِلى  َبْعُضُهْم  ُيوِحي  َ��ْلِجنِّ 
kُْخُرPَ �ْلَقْو5ِ ُغُر��2ً َ�َلْو َشا1َ 2َبَُّك َما 
َ�لَِتْصَغى   * َيْفَتُر�َ&  َ�َما  َفَذ2ُْهْم   Rَُفَعُلو
 Lِِباْآلِخَر ُيْؤِمُنوَ&  َال  �لَِّذيَن   Lُْفِئَد'َ (ِلَْيِه 
ُمْقَتِرُفوَ&﴾   ُهْم  َما  َ�لَِيْقَتِرُفو�   Rَُ�لَِيْرَضْو

(١١١-١١٤ Iَألنعا�)
 `� بعقو¤م  �غتر��  �لذين  فهؤال1 
 qباخلضو Rيطلبو `� Aضعو� هللا تعا]

��لعبا��	   Lملجاهد�� ��النكسا2 
ستتقلب قلوֲדم _ 'بصا2هم ح² �د�� 
به  wمنو�  يؤمنو& مبا قد  يعو���  '¢م ` 
من قبل من �الئل عقلية ظنو� '¢ا كانت 
لآليا	  توجهو�   �()  _ �¤د�ية.  سبب 
فلن �د�� '& �آليا	 مهما كانت جلية 
��لطمأنينة،  �لسكينة  قلوֲדم   J ستولد 
فما كا& لنفس '& تؤمن J �حلقيقة (ال 
 Rبإ)& �هللا �مبشيئته �لكنهم �هلو& هذ
يرفضو&  عندما  )لك  بعد   _ �حلقيقة. 
يتركو� �اعة  لن   qالنصيا��  qخلضو�
'عد�1  �ملؤمنني فحسب بل سيصبحو& 
بينهم  فيما  �حلق ��ألنبيا1 �سيتحالفو& 
بأنفسهم  مغترين  �كب�هم  صغ�هم 
�الفتر�1  مقترفني  غ�هم  �غا2ِّين 
'¢م  بعد )لك سيجد�&  ��لكذ7، _ 
باهللا  يكفر�&   _  ،Lباآلخر يكفر�& 
�لنهائي  �يلحد�&، �هذ� هو مص�هم 

.Iملحتو�
قد  '& نرd شخصا  لذلك، فال عجب 

�µر© J �اعة �ملؤمنني �'بدt dاسا 
لسنو�	، _  متتد  قد  �لوقت،  من   Lلفتر
بعد )لك �نقلب على عقبيه �'خذ يهاجم 
'�5 مرL. فهذR حالة  به  يؤمن  ما كا& 
معر�فة، �هي مص� كل متك� مغر�2̀  
[ضع هللا تعاA �` [رَّ على عتباته. �ما 
` يد2{ كل مؤمن '& ��جبه '& يتو7 
(A �هللا تعاA �'& يبقى خاضعا ساجد� 
على عتبا	 �هللا فهو ليس J مأمن 'يضا. 
 aيتشد  iلذ�  &' مر��2  شاهد	  �قد 
بأ& (ميانه �2سخ ال يزلزله شي1 بنا1 على 
قناعاته �ملزعومة، ��لذi ال يذكر فضل 
بأ& هد�R لإلميا&،  تعاA عليه �منته  �هللا 
��لذi ال يعي هذR �حلقيقة �ال يفهمها 
�لعاقبة،  يبقى خائفا ��ما من سو1  �ال 

فإنه كث�� ما تكو& عاقبته سيئة.
لذلك ما 'حوجنا (A �لدعا1 �لذi كا& 

من 'كثر �عا1 �لن¹ �، 'ال �هو:
�”يـا مـقـلــب �لقـلـو
 ثـبت قـلبـي على &يـنـك“

 

فال عجب أن نرى شخصا قد اkرط i Jاعة املؤمنني 
 n ،ة من الوقت، قد متتد لسنواتqاسـا لفr وأبدى
بعد ذلك انقلب على عقبيه وأخذ يهاجم ما كان يؤمن 
 sكل متك tبه أول مرة. فهذه حالة معروفة، وهي مص
مغـرور & �ضع هللا تعـا� و& �رَّ علـى عتباته.
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