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ْيُتوَ�  َ��لزَّ �لزَّْ�َ�  ِبِه  َلُكْم  ﴿ُيْنِبُت 
ُكلِّ  َ�ِمْن  َ��ْألَْعَناَ�  َ��لنَِّخيَل 
ِلَقْوٍ'  َآلََيًة  َ/ِلَك  ِفي   َّ�2ِ �لثََّمَر�3ِ 

ُر�َ�﴾ (١٢) َيَتَفكَّ

�لتفسـ8: 
عن  �لسابقة  �آلية   h �حلديث  كا� 
�ملا)  هذ�   �[  :Zتعا �هللا  فقا5  �ملا)، 
تلك  به  �تنبت  �إلنسا�.  يشربه 
�ألشجا �لl تعيش عليها �حليو�نا� 
 h �ما  �إلنسا�،  تنفع  بد�ها   lل�
هذL �آلية فبّين �هللا � �� هذ� �ملا) 
 lل�لنباتية �ألغذية �ُينبت �يًضا تلك 
 Lهذ �من  مباشر".  �إلنسا�  يأكلها 
�لغال5،  ُتنتج   M���لنباتية  �ألغذية 
�منها °ا ©نيها �إلنسا� من بعض 
��لنخيل  �لزيتو�  مثل   ،�ألشجا
ينّبه   Zتعا فاهللا  �غ8ها.   cألعنا��
�لنباتا�   Lهذ  �� يفّكر   �� �إلنسا� 
ر" خلدمته مثل  ��ألشجا �يًضا مسخَّ

�حليو�نا�؟
 ��  Z[ �يًضا   "]شا �آلية   Lهذ  h�
 "بقد مز�;"  كانت  مهما   U�أل
 �� على   تقد ال  �zا  ]ال  �إلنبا� 
تنبت شيًئا بد�� ما) �لسما)، كذلك 
هو حا5 فطر" �إلنسا�، فمهما بلغ 
�لعقل �إلنسا� من �جلو;" ��لكما5 
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لكشف  �لسما)  ما)   Z[  oتاª فإنه 
يكتمل   �� ميكن  �ال  �لكامنة،   L�قو
عقله  على  يعتمد  فالذ2  ;�نه.  من 
�حدL لكسب �لرقي �لر�حا� مثله 
 Mكمثل �لذ2 ²ا�5 �� ُينبت �لز
بد�� �ملا). مما ال شك فيه �� �لنبا� 
قد qرo بفضل �لتربة �لندية، �لكنه 
نباًتا حسًنا مكتمًال بد��  ينبت  لن 

ما) �لسما).
هو  ما  يقو5:  من  �لنا»  �من 
]zم  �ألنبيا)؟  به  يأ1  �لذ2  �جلديد 
ال يقولو� ]ال ما هو موجو; مسبًقا 
 Lهذ� نفسها!  �إلنسانية  �لفطر"   h
�آلية متثل ;حًضا ملز�عم هؤال) �يًضا، 
�لشي)  كو�   �� �ملا)  مبثا5  تبّين   t[
موجوً;� �مر، �تنميته �كشفه للعيا� 
كل   �� شك  ال  متاًما.  ·تلف  �مر 
�لفطر"  مع  يتفق  �ألنبيا)  به  يأ1  ما 
منا)  �ملستحيل  من  �لكن  �إلنسانية، 
هذL �لقوu �لفطرية بد�� �لوحي.. 
 lل�إلنبا� �على  Uمثل قد" �أل
هل  �ملا).  بد��  للعيا�  تنكشف  ال 
 ميكن ألحد �� يقو5: ما ;�` �لبذ
 "ًقا;  U�أل ;�مت  �ما  موجوً;� 
على �إلنبا� فأ2 حاجة للما)؟ ]� 
 h كما ال يزيد بالبذ �ملا) ال يأ1 
 eجلميع يعر�لكن � ،Uقد" �أل

قدִדا  كشف  على  يساعدها  �نه 
 Uعلى �إلنبا�، ]t ال تستطيع �أل
بد�� �ملا) كشف قو�ها �لكامنة �� 
ال تستطيع كشفها كما ينبغي. هذ� 
 h qلق  ال  فإنه  �لوحي،  مثا5  هو 
�إلنسا� فطر" جديد"، �لكنه يوقظ 

�لقوu �لر�قد" h فطرته.
�لبيا�  �عة  على  يد5  �مما  هذ�، 
�لقر�� �نه قد tكر منافع �حليو�نا� 
tكر  حيث  متاًما،  طبيعّي  بترتيب 
لكونه  �لغذ�)  �هو  �¹َّها  ��ًال  منها 
أل�  �إلنسا�،  لبقا)   � جدًّ ضر�يًّا 
كسا)  من   uألخر� �حليو�نية  �ملنافع 
 �[� �لغذ�)  من  �¹ية  �قل   cكو�
�إلنسا�   eشر  h سبًبا  كانت 

عن  �حلديث   uلد  y �منـزلته. 
 M��لز tكر  قّد`  �لنباتية  �ملنافع 
�ساسي   مصد ألzا  غ8ها،  على 
�لزيتوَ�  �لنا». t yكر  لغذ�)  �عا` 
 y كإ;�`؛  �خلبز  مع  ُيستخد`  �لذ2 
�فاكهة  غذ�)  �لتمر  أل�  �لنخيل، 
�يًضا؛ ��خ8ً� tَكر �لعنب �غL8 من 
ضر�ية  تكن   �  �[� فإzا   ،�لثما
على  حتـافظ  لكنها  �لغذ�)،  مثل 
 L�قو �تنـمي  �إلنسا�  صـحة 

�لعقـلية. 
�لعل �حًد� يعترU هنا �يقو5: ليس 
�لرئيسي  �لغذ�)  هو  �حليو��  �لغذ�) 
�لنا»  من  طبقة  هنا�  فإ�  للعا�، 
يعيشو� على �ألغذية �لنباتية فقط؟ 

و8 هـذه اآليـة إشـارة أيًضـا إF أن األرض مهما 
كانـت مزودة بقـدرة اإلنبات إال أنهـا ال تقدر على 
أن تنبت شـيًئا بـدون ماء السـماء، كذلك هو حال 
فطـرة اإلنسـان، فمهما بلـغ العقل اإلنسـاU من 
اجلودة والكمال فإنه ]تاج إF ماء السـماء لكشـف 
قـواه الكامنة، وال ميكن أن يكتمل مـن دونه. فالذي 
 Uيعتمد على عقله وحده لكسـب الرقـي الروحا
مثلـه كمثل الذي dاول أن ُينبـت الزرع بدون املاء. 
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هذ� �لزعم ناشئ عن قلة �لتدبر، أل� 
هؤال) �لذين يّدعو� �zم يتنا�لو� 
�لغذ�) �لنبا1 فقط �ال يأكلو� حلم 
غذ�)هم   �� يدكو�  ال  �حليو��، 
حيو��.  غذ�)  �يًضا  �لرئيسي 
على  يتربو�  �ملو�ليد  كل  فمثًال 
�لذ2  �ملولو;   �[ بل  �مهاִדم؛  لنب 
على   uيتغذ �يًضا  ُ�مَّه  يرَضع  ال 
�ليست  �لد�جنة.  �حليو�نا�  لنب 
�حليو�نا�   Lهذ� �ألمها�  �لبا� 
�لذين  �هؤال)  حيو�نيًّا؟  غذ�) 
�لغذ�)  يتنا�لو�  ال  �zم  يزعمو� 
�يًضا  يستخدمو�  بتاًتا  �حليو�� 
�بد". � لنب  من  حيو�نية  منتجا� 
فثبت �� �لغذ�) �حليو�� هو �لغذ�) 
يّدعو�  ��لذين  للجميع،  �لرئيسّي 
حيو�نيًّا  غذ�)  يتنا�لو�  ال  �zم 
 �� منخدعو�  فإzم  �إلطال¢  على 
]zم  يقولو�   �� ميكنهم  ·ا;عو�. 
ال يأكلو� �للحم، �لكن من �خلطأ 
�� يقولو� ]zم ال يتنا�لو� �2 غذ�) 

حيو��.
عن  �حلديث   � �هللا  ختم  �قد 
آليًة  tلك   h  �[﴿ بقوله  �ألغذية 
لقو` يتفكر��﴾ ليشZ[ 8 �مرين: 
كما  �ملا;2  �لعقل   �� �حد¹ا: 
ينمو  كذلك  �ملا;2  بالغذ�)  ينمو 

�لر�حا�؛  بالغذ�)  �لر�حا�  �لعقل 
�ثانيهما: ال شك �� �لقوu �لفكرية 
]نسا�،  كل  فطر"   h موجو;" 
�لكن �نكشافها يتطلب تنا�5َ غذ�) 
مالئٍم، كذلك فإ� �لقوu �لفكرية 
كل  فطر"   h موجو;"  �لر�حانية 
يقتضي  ظهوها  �لكن  ]نسا�، 
تنا�5َ غذ�) �حا� مناسب. �لنا» 
سو�سية، �مع tلك ليسو� سو�سية 
فهذ�  �لفكرية،   uبالقو يتعلق  فيما 
�tلك  خاقة،  فكرية   uقو ميلك 
tلك؟   h �لسر  ما  منها.  ªر�` 
ªر�`  �ألخ8  هذ�   �� �لسر  ]منا 
من �لغذ�) �ملناسب. هذ� هو �حلا5 
�لبشر  فكل  �لر�حا�،  �ملجا5   h
 ،� �هللا  حب  على  مطبوعو� 
�لكن هذ� يتنا�5 �لغذ�) �لر�حا� 
�ملناسب �لذ2 ©لو قو�L �لر�حانية، 
فيكتسب �لنو، �ما �آلخر �لذ2 ال 
�ملالئمة  �لر�حانية  �ألغذية  يتنا�5 

 .فيظل ªر�ًما من هذ� �لنو

َ��لنََّهاَ�  �للَّي<َل  َلُكُم  َر  ﴿َ�َسخَّ

ْمـَس َ��ْلَقمCَر َ��لنُُّجـوُ'  َ��لشَّ

َ/ِلَك  ِفي   َّ�2ِ  Fِِبَأْمِر َر�3ٌ  ُمَسـخَّ

َآلََيا3ٍ ِلَقْوٍ' َيْعِقُلوَ�﴾ (١٣)

شرJ �لكلما3: 
بال  عمًال  كّلفه   :Lر سخَّ سّخر: 
ال   مقهو �كل  tلَّلـه.  �جرٍ"؛ 
�لقهر  من  qّلصه  ما  لنفسه  ميلك 

.(cألقر�) ر فذلك مسخَّ
عْقًال:  يعِقل  �لغالُ̀  عَقل  يعقلو�: 
فِهمه  عقًال:  �لشيَ)  �عَقل   .�;�
�ظيَفه  ث�  �لبع8َ:  �عَقل   .Lتدبَّر�
هو  �بل  مًعا  فشد¹َّا  �عه t مع 

 .(cألقر�) لِعقا5�

�لتفسـ8:
 لقد �خذ �هللا تعاZ �آل� يعّد; نعَمه 
�نه  �مبا  باجلما;��.  تتعلق   lل�
 uيرّكز هنا على ما ينّمي قو �
ِمن   �ختا فقد  �لعقلية  �إلنسا� 
تأث8  aا   lل� تلك  �لنعم   Lهذ بني 
�إلنسا�،  �لعقل  تنمية   h  Àخا
��لشمس   ��لنها �لليل  نعمة  مثل 
 �� جر`  ال  ��لنجو`.  ��لقمر 
�حلديد ��خلشب ��لذهب ��لفضة 
��لنحا» �غ8ها من �ملعا;� �يًضا 
نافعة لإلنسا�، �لكن ليس aا �2 
�إلنسا�،  �لعقل   h مباشر  تأث8 
�]منا تنفعه عموًما h مر�فق �حليا" 
من بنا) �� ]نا) �� سالÂ، �لذلك 

� يذكرها �هللا هنا. 
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�لليل  ظاهر"   �[ هنا:  يقا5  قد 
 �tفلما ��جلما;�ليست من  ��لنها

tُكر� مع �جلما;��؟ 
هذ� صحيح، �لكن ال ميكن ألحد 
 ��لنها �لليل  منافع   �� ينكر   ��
��لقمر  �لشمس  بتأث8  منوطة 
]منا  �ألجر�`   Lهذ أل�  ��لنجو`، 
�لليل  ظاهر"   Wع تأث8�ִדا  تكشف 
��لنها.. �2 بوصو5 �شعتها ]لينا 
�� �نقطاعها عنا. فثبت �� ظاهر" 
�لليل ��لنها �يًضا تقع ضمن ;�ئر" 

�لتأث8�� �جلما;ية. 
 ��لنها �لليل   `�; ما  قيل:  �لو 
��لقمر  �لشمس  على �جو;  ;ليًال 
�غ¹8ا من  �ألجر�` �منافعها فما 
على  �ألجر�`   Lهذ لذكر  �حلاجة 
حد"؟ ��جلو�c: ال شك �� ظاهر" 
تأث8��  لنا  تكشف   ��لنها �لليل 
تأث8�ִדا على  هذL �ألجر�`، �لكن 
يظهر  فيما  فقط  تنحصر  ال  �لعا� 
�عيننا  تر�ها   lل� �شعتها  من  لنا 
 �[ بل   ،��لنها �لليل  ظاهر"   Wع
تأث8��  ��لنجو`  ��لقمر  للشمس 
�لكهربائية  كطاقاִדا  �يًضا   uخر�
يكتشفه  مما  �غ8ها  ��ملغناطيسية 
لن  �ما  جديد،  يو`  كل  �لعلما) 
 The) �بًد�  �كتشاَفه  يستطيعو� 

 "(فلإلشا   .(Heavens V.1 P.82

تنفع   lل�  uألخر� تأث8�ִדا   Z[
tكر  لز`   باستمر� �إلنسا�  عقل 
هذL �ألجر�` �يًضا ]Z جانب �لليل 

.��لنها
فما  tلك:  على  يقو5  قائل   c�
��لنها؟  �لليل  لذكر   �t[ �لد�عي 
فقد كا� حريًّا بالقر�� �� يكتفي 

هنا بذكر �ألجر�` فقط.
��جلو�c �� �لعرc ما كانو� يعرفو� 
حينذ�� من تأث8�� �ألجر�` ]ال ما 
كا� با;ًيا بو�سطة �لليل ��لنها، بل 
 uألخر�ִדا �ليو` ال يعلم تأث8� Ãح
]ال �لعلما) �ملتخصصو�، ��ما عامة 
�لنا» فال علم aم ֲדا؛ فكا� لز�ًما 
على �لقر�� �لكرمي- بياًنا لتأث8�ִדا 
عقو5   Z[ للمع�  �تقريًبا  �لكث8" 
يذكر   ��  - �أل��ئل  �ملخاَطبني 

 Lهذ tكر  مع  �يًضا   ��لنها �لليل 
�ألجر�`.

�كد��  قد  �لعلما)   �� �لعلم  مع 
�لشمسي  يف  �لطَّ من خال5 حتليل 
�جر�`  على  معينة  معا;�  �جوَ; 
حتت  �لWيطانية  (�ملوسوعة  معينة 
 ��  Åيع �هذ�  Spectroscopy)؛ 

علينا  تؤثر  ال  �لسما�ية  �ألجر�` 
من خال5  �يًضا  بل  فقط  بضوئها 
تأث8�� �ملعا;� �ملوجو;" فيها، أل� 
تأث8�� هذL �ملعا;� �يًضا تنـز5 
على  عملها  �تعمل   U�أل  Z[

قوu �لنا» �عقوaم.
�ما �لقمر فإ� تأث8�ته تنكشف بعد" 
شائع  �عتقا;  هنا�  فمثًال  طر¢. 
�لقمر2   eخلسو�  �� بال;نا   h
�حلو�مل،  على  سلبيًّا  يؤثر  �لكامل 
لذلك ال qرجن من حجر�ִדن �ثنا) 

فـكل البشـر مطبوعـون على حـب اهللا �، 
ولكن هـذا يتناول الغـذاء الروحاU املناسـب 
الـذي gلو قـواه الروحانية، فيكتسـب النور، 
أما اآلخـر الذي ال يتنـاول األغذيـة الروحانية 
املالئمـة فيظـل ]روًمـا مـن هـذا النـور. 
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التقوى

�لكسوe. �ُيعتW هذ� �العتقا; على 
�لعمو` ضرًبا من �لوهم، �لكÅ قد 
فحصت �ألمر بكل ;قة، ��جد� 
�نه بعد �لكسوe �لقمر2 �لكامل 
قاسية  بآال`  �حلو�مل |لهن  تضع 
عديًد�   �[  Ãح بالغة  �بصعوبة 
ال   Åن[ للمو�.  يتعرضن  منهن 
يقاسني  ]t� كن  ما  �جلز`  �ستطيع 
 Z[ نظرهن  بسبب  �آلال`   Lهذ
بيَد  بد�نه،   `� �ملنخسف  �لقمر 
 ��نÅ قد �خت�W هذ� بنفسي مر�ً
فصّدقو�  �آلخرين،   �ُWخ� كما 
بأنفسهم.  �ألمر  شهد��   �� بعد 
]t� كا�  ما  �لكن ال ميكن �جلز` 
�مالَحًظا  ªًضا  َقمريًّا  �لتأث8  هذ� 
بتأث8  ²صل  �نه   `� مر"،  كل   h
�لقمر ��ألجر�` �ألخرu مًعا حني 
 �� ���ية  على  منها  �لقمر  يكو� 
 Lمسافة معينة. طبًعا ]� فحص هذ
�لظاهر" �حتديد �سباֲדا على �سس 
هذ�  علما)  qص  عمٌل  علمية 
�ملجا5 من جا5 �لفلك ��لنجو`؛ 
�ما �نا فإمنا �سجل هنا ما الحظته 
عن  حتريا1  خال5  من  شخصيًّا 

هذL �أل�ها` �لشائعة عند �لعامة.
�خالصة �لقو5 ]� هذL �جلما;�� 
��شعتها  بأضو�ئها  ُتحِد�  �يًضا 

كب8"  تأث8��  �ملغناطيسية  �قوִדا 
�بعض  �إلنسا�،   uقو منا)  على 
�بعضها  ��ضح  �لتأث8��   Lهذ
�منها  مباشر  هو  ما  �منها  خفي، 
ما هو غ8 مباشر. ��قصد بتأث8�ִדا 
�لنباتا�  على  يقع  ما  �ملباشر"  غ8 
��حليو�نا� �لl يستهلكها �إلنسا� 

كغذ�). 
��لقمر  �لشمس  تأث8��  �من 
 �� �إلنسا�  صحة  على  �مللموسة 
يقضي   �لنها �قت  �لشمس  ضو) 
�لبد�  �يزيد  كث8"   U�مر� على 
 The Vitamins p.) �نشاًطا  صحة 
يعيشو�  �لذين  جند  (�لذلك   .(96

قابعني ليل zا h �ألماكن �ملظلمة 
 �� جند  كما  صحتهم.   تتدهو
 cألعصا� على  يؤثر  �لليل  ظال` 
�جل  �من  مسّكًنا،  مر²ًا  تأث8ً� 

�جلب  بالليل  �لنو`  يكو�  tلك 
�لنها �باألخص  �ثنا)  للر�حة منه 
�لنو` عندها ال  عند �لظه8"، فإ� 
يسبب  بل  فقط  مريح  غ8  يكو� 
h بعض �ألحيا� �مر�ًضا كالرشح 
 �ما شاكله. �باالختصا ]� �لنها
مالئم للعمل ��لليَل مالئم للنو`. 

على  �لشمس  ضو)  �يؤثر  هذ�، 
 ،� تأث8ً� مباًكا جدًّ  بعض �خلضا
 h `لنجو��لقمر � بينما يتر� نو
 uألخر� �لليل على بعض �خلضا
تأث8ً� قويًّا. فمثًال �خليا تنمو بالليل 
لو جلست  بسرعة مذهلة، �يث 
لسمعت   �خليا من  حقل  �انب 
طريقها  تشق  �كأzا  aا  �صو�ًتا 
 �بني �أل��¢. كما �� هنا� ��هاً
 uخر�� �ملقمر"   mلليا�  h تتفتح 

تتفتح h �للياm �ملظلمة.

وخالصة القـول إن هـذه اجلمادات أيًضـا ُحتِدث 
بأضوائها وأشعتها وقوتها املغناطيسية تأث3ات كب3ة 
على مناء قوى اإلنسان، وبعض هذه التأث3ات واضح 
وبعضها خفي، ومنها ما هو مباشـر ومنها ما هو غ3 
مباشـر. وأقصد بتأث3اتها غ3 املباشرة ما يقع على 
النباتات واحليوانات ال? يسـتهلكها اإلنسان كغذاء. 
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فكل هذL �ألمو ]� ;لت على شي) 
 Lهذ� فإمنا تد5 على �� �لليل ��لنها
ا  �ألجر�` �لسما�ية تتر� تأث8ً� خاصًّ
��zا  قيهم، �  U�أل �هل  منا)   h
ال   �� فقط،   �لنوَ لألعني  ִדيئ  ال 
فحسب،   cَألعصا� بظلمتها  تريح 
�ال   .uخر� ��سعة  تأث8��  aا  بل 
 Lللتنـز �لفرصة  له  بد ملن سنحت 
 Wخت� قد  يكو�   �� مقمر"  ليلة   h
بنفسه كيف ²د� t hلك �لوقت 
 ،�ألفكـا  h غريـب  هيـجا� 
 بإعصا �لفكرية  �لقو"   cتصا�

شديـد. 
��لليل  �ألجر�`   Lهذ �تساعد  هذ�، 
 �tفإ �لطر¢؛  معرفة  على   ��لنها
�لظال`  ُيبد;  �لشمس  ضو)  كا� 
بإضا)" كل �جلو مبّيًنا معا� �جلها� 
فإ�  �ملسافر��،  ليهتد2  �ألبع 
�لقمر �يًضا ينفع بنوh L �لليل مثل 
�لنجو`   �� كما   ،بالنها �لشمس 
حيث  بالليل  �لسائرين  ִדد2  �يًضا 
 h خاصة "]� منا�aا تساعد �لبّحا

تعيني �جتاL سفنهم. 
��خلالصة �� �لليل ��لنها ��لشمس 
 �ً�; تلعب  كلها  ��لنجو`  ��لقمر 
�إلنسا�  عقل   uقو تنمية   h هامًّا 

 �� غم � حياته.   �مو �تيس8 
هذL �ألجر�` Éا;��، ��� ِصلَتها 
قو"   ��� بعيد"،  صلة  باإلنسا� 
يستحيل  �لذ�1 خفية �يث  منائها 
�zا  بيَد  ظاهر"،  بعيو�  تقديرها 
�لنباتا�  �ثًر� كب8ً� على منا)  تتر� 
على  تؤثر  كما  ��حليو�نا�، 
مباشًر�،  هامًّا  تأث8ً�  �إلنسا�  منا) 
من  مباشر  غ8  تأث8ً�  �كذلك 
�من  ��حليو�نا�.  �لنباتا�  خال5 
�جل tلك tَكَر �هللا � بعد �لغذ�) 
�حليو�� ��لنبا1 هذ� �لغذ�َ) �خلفي 
�ال  �جلما;��  من   Lنستمد �لذ2 
�لكب8"  �جلما;��   Lهذ من  سيما 

�ملتو�جد" h جو �لسما).
جدير  �خر  لطيف  �مر  �هنا� 
�حلديث  عند  �نه  �هو  باملالحظة 
عن �ألنعا` ��لنبا� �ستخد` �لقر�� 
�لكرمي ِفعل (َخَلَق)، �عند �حلديث 
عن �لليل ��لنها ��ألجر�` �ستعمل 
�إلنسا�   �� tلك  ر)!  (سخَّ ِفعل 
 Lته ©لب هذيظن �نه بقوته �قد
شك  �ال  �حليو�نا�،  من  �ملنافع 
�هللا   �� فلوال  باطل،  هذ�  ظنه   ��
تعاZ خلق هذL �ألشيا) ملا �نتفع ֲדا 
�إلنسا�؛ ]ال �نه � �ستخد` فعل 

(خلق) متاشًيا مع ظن �إلنسا� هذ� 
�تصرُِّفه h هذL �ألشيا). �لكن مبا 
 lل�ملنافع � h لإلنسا� eُّنه ال تصر�
تتيسر له من �لليل ��لنها ��ألجر�` 
فقا5 �هللا � (سّخر)، ليبني للنا» 
�� ال مناa Àم من �العتر�e بأ� 
هذL �ألشيا) ال تسدa 2م خدماִדا 
ال   t[  ،� �هللا  بأمر  ]ال  �مر�فقها 
تصرe �ال سلطا� aم عليها بتاًتا.

لقد قا5 �هللا تعاh Z ختا` �آليا� 
لقو`  آليًة  tلك   h  �[﴿ �ملاضية 
�آلية   Lهذ ختم  بينما  يتفكر��﴾، 
لقو`  آلياٍ�  tلك   h  �[﴿ بقوله 
�لفكرية  �لقو"   �� tلك  يعقلو�﴾! 
�لشي)  حقيقة  معرفة  على  تساعد 
فإzا  �لعقلية  �لقو"  ��ما  �لقريب، 
�لبعيد،  �ألمر   ��;[ على  تعني 
كانت  �لسابقة  �آليا�   �� �مبا 
 �يد  lل� �ملأكوال�  تتحد� عن 
لذلك  نفسه   h تأث8ها  �إلنسا� 
يتفكر��﴾،  ﴿لقو`  عندها  قا5 
�آلية   Lهذ  h "�ملذكو �ألشيا)  �ما 
��الستفا;"  بعيد،  خاجي  فتأث8ها 
�ستخـد�`  على  تتوقف  منها 
﴿لقو`  هنـا:  قا5  لذلك  �لعقل، 

يعقلو�﴾.




