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 المدعّوون كثيرون والمختارون قليلون 

 
 i"المدددعّوون كثيددرون والمختددارون قليلددون "الّسؤؤلا ي ولؤؤو  حضؤؤرة المسؤؤوج لؤؤ  ا   يؤؤ   

 لما حكمة ذلك؟ ii"يختّص برحمته من يشاء"وولو  ل  اللرآن 
 

ال وابي اعلم أّن  ظام الكون وكماله ولتضوان أن وكون الو ود م حالًّ ل  صور ال عداد  
ا، للهذا لم تكن المو ودات لؤ  مرتةؤة واحؤدة أو ملؤام واحؤد و مؤ  واحؤد وال  ؤ و واحؤد أو  ؤو  له

واحؤؤد وال لؤؤ  صؤؤورة واحؤؤدة، بؤؤ  ال بؤؤّد مؤؤن تفؤؤاوت لؤؤ  المراتؤؤب وتمؤؤاي  لؤؤ  ا صؤؤ ا  وت ؤؤّدد لؤؤ  
ا   ؤؤاو وا  ؤؤوا  و  ؤؤ  مؤؤن المحؤؤّتم و ؤؤود مراتؤؤب ال مؤؤاد والّ ةؤؤات والحيؤؤوان وا  سؤؤان،  ّن عؤؤالم 

لو ود ال يتّم تكوي ه وت ظومه وكماله ةا  سان وحؤد،، وكؤذلك ال ومكؤن أن وظهؤر ال ؤالم ةؤالم ظر ا
البدوع والّترتيب الّدقيق والّرو ق الّلطيف ةالحيوان وحؤد،، أو الّ ةؤات وحؤد، أو ال مؤاد وحؤد،، بؤ  ال 

اوؤة الكمؤا ، مؤثال  بّد من تفاوت المراتب والملامات وا   ؤاو وا  ؤوا  حتّؤت يت ّلؤت الو ؤود لؤ   ه
لؤو أّن ذؤذ، الّجؤ رة كا ؤت كّلهؤا ثمؤرة لمؤا تؤّم كمالهؤا الّ ةؤاتّ ،  ّن ا ورا  والبؤراعم والّثمؤار  مو هؤا 
ال مؤؤة حتّؤؤت يت ّلؤؤت الّ ةؤؤات لؤؤ   هاوؤؤة الّ ي ؤؤة والكمؤؤا ، وكؤؤذلك ا ظؤؤروا لؤؤ  ذوكؤؤ  ا  سؤؤان  ذ ال بؤؤّد 

الو ؤود ا  سؤا ّ  وكمالؤه ولتضؤ  و ؤود  لوه من تفؤاوت لؤ  ا عضؤاء وا  ؤ اء وا ركؤان، ل مؤا 
ال ين وا ذن والمّخ حّتت ا ظالر والّج ر، للو كان ذوك  ا  سان كّله مّخا  أو عي ا  أو أذ ا  لكان 

وكؤذلك وكؤون  اقصؤا  لؤو كؤان بؤدون جؤ ر أو أذؤداب أو أظؤالر أو أسؤ ان، ولؤو  ،ذلك عين الؤّ ل 
ل ماد والّ ةات ل ؤدم ا حسؤاو، ولكؤّن عؤدم و ودذؤا لؤ  أّن ذذ، كّلها ةالّ سةة  لت ال ين ل  حكم ا

ذوكؤ  ا  سؤان مكؤرو، ومؤذموم لل،اوؤة،  ّن مراتؤب المو ؤودات مختلفؤة متفاوتؤة، اختؤار   سؤؤةحا ه 
كا  سؤؤؤان، ووضؤؤؤع ة ضؤؤؤها لؤؤؤ  الّرتةؤؤؤة الوسؤؤؤطت كالّ ةؤؤؤات، وتؤؤؤرك  لؤؤؤة أل ا جؤؤؤواء الّرتةؤؤؤة ال لوؤؤؤا
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ة ضها ل  الّرتةة الّد وا كال ماد، لتخصو  ا  سان ةالّرتةة ال لوا  ّ ما ذو من لضؤله، والّتفؤاوت 
ة والكمؤؤؤاالت الملكوتّوؤؤؤة  ّ مؤؤؤا ذؤؤؤو أوضؤؤؤا  بؤؤؤ رادة وؤؤؤات الّروحا ّوؤؤؤبؤؤؤين الّ ؤؤؤو  ا  سؤؤؤا ّ  مؤؤؤن حيؤؤؤ  الّترقّ 

 ّن ا ومان الّذي ذو حواة أبدّوة من آثار لضؤ    ال مؤن  تؤاال ال ؤد ، لجؤ لة حضرة الّرحمن، 
 ؤؤؤار المحّةؤؤؤة  ّ مؤؤؤا ذؤؤؤ  ةلؤؤؤّوة اال  ؤؤؤذاب ال ةالّسؤؤؤ   واال تهؤؤؤاد لؤؤؤ  عؤؤؤالم المؤؤؤاء والتّؤؤؤراب، بؤؤؤ  الؤؤؤّذي 
 وحص  ةالّس   واال تهاد ذو االّطال  وال لم وساار الكماالت،  ذا  لا ة ؤا  ا روا  واذت ا ذؤا ال

، "المدعّوون كثيرون والمختؤارون قليلؤون "وكون  اّل ةأ وار ال ما  ا لهّ  وقّوته ال اذةة لهذا ولو  
أّمؤؤا الكاا ؤؤات ال سؤؤما ّوة لوسؤؤت مذمومؤؤة ومحكومؤؤة ومسؤؤلولة لؤؤ  مراتبهؤؤا وملاماتهؤؤا، لمؤؤثال  ال مؤؤاد 

ملبؤو  لؤ  رتبتؤه،  وا ّوؤة كؤ ّ ل  رتبتؤه ال مادّوؤة والّ ةؤات لؤ  رتبتؤه الّ ةاتّوؤة والحيؤوان لؤ  رتبتؤه الحي
ب  تلك الّرتب ذ  عين الكما  ولكّ ها  ذا كا ت  اقصة ل  رتبها ولؤم تبلؤح حؤّد الكمؤا  ليهؤا لهؤ  

 مذمومة وغير ملبولة.
 

وأّمؤؤا الّتفؤؤاوت بؤؤين الّ ؤؤو  ا  سؤؤا ّ  لهؤؤو علؤؤت قسؤؤمين، أحؤؤدذما الّتفؤؤاوت مؤؤن حيؤؤ  المراتؤؤب  
خر ذو الّتفاوت من حي  ا ومؤان وا ولؤان وعؤدمهما وذلؤك وذذا الّتفاوت لوو ةمذموم، واللسم اآل

مؤؤؤذموم،  ّن تلؤؤؤك الؤؤؤّ فو تكؤؤؤون قؤؤؤد ابتليؤؤؤت بهواذؤؤؤا وطوجؤؤؤها حتّؤؤؤت حرمؤؤؤت مؤؤؤن مثؤؤؤ  ذؤؤؤذ، الموذةؤؤؤة 
وم  ت من قّوة  ذب محّةؤة ّه، ومؤع أّن ا  سؤان لؤ  رتبتؤه ممؤدو  وملبؤو   اّل أّ ؤه ةحرما ؤه مؤن 

 لاا  ب اء  علت ذلك لهو مسلو .كماالت تلك الّرتةة وصةج م دن ال ّ 
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