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املقدمة

ë
. َعِنيَ آلِهِ أَمجْ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ مُ عَ الَ السَّ ةُ وَ الَ الصَّ ، وَ املَِنيَ عَ بِّ الْ دُ هللا رَ َمْ احلْ
سـيبقى كتاب ربنا املجيد األكثر تأثرياً يف مسار العامل، ذلك ألن 

. قال اهللا سـبحانه: {! " #  اهللا قد فرضه عىل خلقه فرضاً
.(١){) ( ' & % $

بـىل؛ وهـو الكتـاب الـذي أنزلـه اهللا لكـي يكـون املهيمن عىل 
الكتـاب كلـه، وحتـى يُظهره اهللا سـبحانه عـىل الدين كلـه، حيث قال 

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â} سـبحانه: 
(٢).{Ð Ï Î ÍÌ       

وهكـذا؛ طوبى ثم طوبـى ملن وفَّقه اهللا لكـي يعتصم بالكتاب، 
(١) سورة النور، آية ١.

(٢) سورة الفتح، آية ٢٨.
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وخيدم األمة بنرش معارفه، وترسيخ مبادئه، وصياغة الناس يف بوتقته.. 
لكـي تعـود األمة كـام أرادها اهللا تعاىل خـري أمة أخرجـت للناس، أمة 
وسـطاً، أمة شاهدة عىل تطبيق العدل وإقامة احلق، أمة مدافعة عن كل 

مستضعف وداعية إىل اخلري.
ونحن نشكر اهللا تعاىل أن وفَّقنا ألداء بعض اخلدمة هلذا الكتاب 
العزيـز يف تدبر آياته، واسـتنباط أفـكار جديدة منها، لعلها تسـاهم يف 

إحياء األمة. 
وفِّقنـا للمزيد، وأن  إننـا نشـكر اهللا شـكراً متواتراً، ونسـأله أن يُ
جيعل ذلك ذخراً عنده ليوم ال ينفع مال وال بنون إالَّ من أتى اهللا بقلب 

سليم.

حممد تقي املدريس
٨ شوال ١٤٣٤هـ
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تلك آيات القرآن

 .{( ' & % $ # "!}

* * *

من احلديث

ا {!"}  روي عن اإلمام جعفر الصادق C يف حديث: «أَمَّ
.(١)« يْعُ مِ ا الطَّالِبُ السَّ نَاهُ أَنَ عْ مَ فَ

ا  ذَ وا أَنَّ هَ لَمُ اعْ وقـال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب C: «وَ
ثُ  دِّ املُحَ ، وَ لُّ ي الَ يُضِ ادِي الَّـذِ اهلَ ، وَ غُشُّ ي الَ يَ حُ الَّذِ ـوَ النَّاصِ آنَ هُ ـرْ الْقُ
ةٍ أَوْ  ـادَ يَ نْهُ بِزِ امَ عَ ـدٌ إِالَّ قَ آنَ أَحَ ـرْ ا الْقُ ذَ الَسَ هَ ـا جَ مَ . وَ بُ ـذِ كْ ي الَ يَ الَّـذِ
ىلَ  ـهُ لَيْسَ عَ وا أَنَّ لَمُ اعْ ى. وَ مً ـنْ عَ انٍ مِ ، أَوْ نُقْصَ دً ةٍ يفِ هُ ـادَ يَ ؛ زِ ـانٍ نُقْصَ
وهُ  ـفُ تَشْ اسْ نًى؛ فَ نْ غِ آنِ مِ رْ بْلَ الْقُ دٍ قَ َحَ الَ ألِ ، وَ ـةٍ اقَ نْ فَ آنِ مِ رْ دَ الْقُ عْ ـدٍ بَ أَحَ
اءِ  ِ الدَّ ربَ نْ أَكْ اءً مِ ـفَ إِنَّ فِيهِ شِ ، فَ مْ ائِكُ ْوَ ىلَ ألَ هِ عَ ينُوا بـِ ـتَعِ اسْ مْ وَ ائِكُ وَ نْ أَدْ مِ

(١) معاين األخبار، الشيخ الصدوق، ص٢٢.
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وا إِلَيْهِ  هُ جَّ تَوَ ، وَ هِ هَ بـِ ـأَلُوا اللَّ اسْ . فَ لُ الَ الضَّ يُّ وَ الْغَ اقُ وَ النِّفَ رُ وَ فْ ـوَ الْكُ هُ وَ
.(١)« بِّهِ بِحُ

نَارُ  آنَ فِيـهِ مَ رْ ا الْقُ ـذَ وقـال اإلمام جعفر الصـادق C: «إِنَّ هَ
إِنَّ  هُ فَ يَاءِ نَظَرَ تَحُ لِلضِّ فْ يَ هُ وَ َ الٍ بَـرصَ لُ جَ يَجْ لْ ى، فَ جَ ابِيحُ الدُّ صَ مَ  وَ ـدَ اهلُْ

.(٢)« تِ بِالنُّورِ تَنِريُ يفِ الظُّلُامَ يشِ املُسْ امَ يَمْ ، كَ ريِ لْبِ الْبَصِ يَاةُ قَ رَ حَ كُّ التَّفَ

تفصيل القول

قبـل البـدء، ال بد من القـول: إن آيات اهللا تعـاىل تتجىل يف كتابه 
احلكيـم الـذي يُسـقط احلجب التـي حتول بني اإلنسـان وربـه، كام أن 
بالغتـه النافـذة هتز الضامئر بام تُبـرش به من الثـواب أو تُنذر عن عظيم 
العقاب. وهكذا تر القرآن املجيد كله كتاب هداية بإذن اهللا سـبحانه 

وتعاىل.
ومـن أمثلـة هذه احلقيقة ما نجد يف سـورة النمـل املباركة، التي 
تتمحور حول جتلِّ الرب لعبده النبي موسى C، ثم تُبنيِّ قصة النبي 

.C سليامن
فكـام هي حلظة التجيل ملوسـى بـن عمران C عند الشـجرة 
املباركة، واصطفائه بالرسـالة، وتكليفه بأعبـاء النبوة، وأمره بمواجهة 
فرعون.. كذلك كانت حلظة التجيل للنبي سليامن بن داود B، وهي 
حلظة تواصل السامء واألرض، والغيب والشهود، حيث اختري سليامن 

-كام كان أبوه من قبل- ممثالً للحكم اإلهلي يف األرض.

(١) هنج البالغة، خطبة رقم ١٧٦.
(٢) الكايف الشيخ الكليني، ج٢، ص٦٠٠.
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والقصـة بمجملهـا تُبنيِّ أن القـرآن -بكل ما حيمـل من حكمة 
قرأ ثم  وموعظـة وتعاليـم، كـام سـائر الكتـب اإلهلية- مل ينـزل لكـي يُ
ليوضع عىل الرفوف، وإنام أُنزل لِيُطبق يف واقع احلياة البرشية ويتحول 

إىل نظام اجتامعي وثقايف وسيايس بإذن اهللا تبارك وتعاىل.
{"!} -١

ن مـن جمموعة  لعـل هـذه األحـرف تُشـري إىل أن القـرآن مكـوَّ
أحـرف، أراد اهللا تعـاىل هلا أن تُصبـح قوالب للحكمـة الربانية. وهذه 
نعمة إهلية عظيمة، حيث يتم توضيح معارف ال تنتهي عرب (٢٨) حرفاً 
راد هبذه  عربيا فقط، وما أمجل ذلك من لطف ونعمة عىل البرشية. وقد يُ
األحرف أيضاً اإلشارة إىل أن ثمة رموزاً بني اهللا سبحانه وبعض عباده 
الذيـن اصطفى، وهم رسـول اهللا K، واألئمة املعصومون خلفاؤه 
الرشعيـون A، وهـم الذين أذن هلـم بحمل كل علومـه وأنواره.. 
وربام األحرف املقطعة تكون لذكرها يف مقدمات بعض السور القرآنية 
علل وغايات أخر يعلمها اهللا تبارك اسـمه والراسخون يف العلم من 

عباده.
{$ # } -٢

أي: إن اآليـات قـد تكونت من كلـامت، والتي أضحـت كتاباً 
مبيناً، وهد وبرش ألولئك الذين يتحلون بصفة اإليامن باهللا.

ق فطرة.. فإن  زِ ، ورُ ًوبام أن اإلنسـان قد محل عقالً، وأويت هد
دور القرآن دور حتفيز الفطرة واستثارة العقل.

ذلك ألن اآليات تعني العالمات، وهي تدعو اإلنسان ليتفكر. 
وما الكلامت سو جرس من احلقائق إىل حقائق أكرب وأعظم. 



١٨

  

{%} -٣
القـرآن هو النص اجلديـر بالقراءة، وإنام القراءة هي التي تسـرب 
ذ منهـا مفتاحاً لفتـح مغاليق العلـوم. ولذلك؛  تَّخِ أغـوار الكلـامت وتَ
كان حريا بأن تُؤخذ الكلمة القرآنية وسيلة لفض العقل وإثارته، لكي 

يتوجه نحو اكتشاف احلقائق.
وعليـه؛ فـإن هنـاك مهمتـني لإلنسـان حيـال القـرآن؛ األوىل: 
قـراءة القرآن، قراءة عميقة. والثانيـة: النظر من خالله إىل ما حوله من 

الكائنات.
بـىل؛ إن القـرآن ويف مطلع نزوله، أمـر بالقراءة، ولكن ليسـت 
كيفام تكون القراءة، وإنام هي قراءة مقرونة باسـم اهللا املتعال، ألن هذا 
االقرتان يضمن للقارئ أالَّ يدور يف حلقة مفرغة تؤدي به إىل التيه، إنام 

هي القراءة العارفة التي توجه اإلنسان إىل ربه.
وألنه قرآن، فإنه يشـار إليه بالبنان، ثم هتوي إليه القلوب ملا فيه 
 مـن جذابية بالغة لصفـات متوفرة فيه، فهو األكثر قراءةً عىل املسـتو

البرشي.
{&} -٤

الكتاب؛ يعني الثابت، والذي يعكس احلقيقة الراسخة. وهكذا 
نجـد أن كتـاب اهللا باقٍ بـاقٍ كام أنزله الـرب. ولقد ذهـب الذين قالوا 
بتحريف ونسـخ القرآن، كام ذهبت وساوسهم أدراج الرياح، ذلك أن 
اهللا عز وجل هو الذي وعدنا بحفظه وصيانته عن التحريف والتزوير.
ميِّز القرآن أنه بعد أن نزل من عند الرب واسـتقر يف قلب  ومـا يُ
الرسول األعظم K، وهو النبي الصادق األمني الذي ال يضل بإذن 
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ربه وال ينسـى. بعدئذٍ تـمَّ تدوينه بأمر النبي وتالوتـه. فصار كتاباً بني 
فظ بدقة متناهية.  أيدي الناس، وتوافرت احلوافز لكي ينترش بينهم وحيُ
ثـم إن الكتاب، والذي يعنـي احلق الثابت، ال ولن يتغري. ملاذا؟ 
ألنـه من اهللا تعـاىل. فهو كله علم حميط، وحكمـة بالغة، وتعاليم قيمة، 
مل تنشـأ عن رأي متذبذب، بل إنه يعكس تلك السـنن الثابتة واألنظمة 
املستقرة التي خلق اهللا العامل هبا، وإنام املتغريات هي احلوادث التي تقع 
يف إطارهـا. وهذا من عالمات صدقه؛ ولو أنه كان يفتقر إىل اإلصالح 
والتغيري، ملا كان من عند اهللا أساسـاً، ولتكاثـرت عليه التغيريات، وملا 
بقـي كل هذه املـدة املديدة عىل أصلـه، وملا اختلف وتفـاوت عن بقية 

الكتب.
إن القرآن تبيان اهللا سـبحانه لرصاط اهلد، والوسيلة الوحيدة 
للزلفـى منه سـبحانه؛ وألنه مـن عند اهللا املتعال، فهو تام ومتسـامٍ عن 

تأثري املصالح أو الضغوط.
{'} -٥

بني، ال يأخـذ ابن آدم  ملـا كان القـرآن كتابـاً ثابتـاً، فهو كتـاب مُ
إىل املجاهيـل والتناقضـات.. بـل هو كاشـف عن احلق ببالغـة رائعة 
حتمل املؤمن املخلص املتعلم بتواضع إىل االطمئنان القلبي والسـالمة 

الفكرية.

بصائر وأحكام
١- إن القـرآن تبيان لـرصاط اهلد، ووسـيلة للزلفى من رب 



٢٠

  

العزة، فال يتغري بمؤثرات املصالح أو الضغوط.
٢- إن القـرآن -بكل ما حيمل مـن حكمة وموعظة وتعاليم كام 
قرأ ثـم ليوضع عىل الرفوف، وإنام  سـائر الكتب اإلهلية- مل ينزل لكي يُ
أُنزل ليطبق ويتحول إىل نظام ثقايف واجتامعي وسـيايس بإذن اهللا تبارك 

وتعاىل.
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هدى وبشرى

 .{, + * )}

* * *

من احلديث

بْلُ  احلَ ، وَ ورُ املُبِنيُ النـُّ وَ آنَ هُ رْ ا الْقُ ذَ قال رسـول اهللا K: «إِنَّ هَ
ةُ  يلَ ضِ الْفَ ى، وَ ـفَ َشْ اءُ األْ ـفَ الشِّ يَا، وَ لْ ةُ الْعُ جَ رَ الدَّ ثْقَى، وَ ةُ الْوُ وَ رْ الْعُ ، وَ املَتِنيُ
دَ بِهِ  قَ ـنْ عَ مَ ، وَ هُ هُ اللَّ رَ اءَ بِهِ نَوَّ ـتَضَ نِ اسْ ى؛ مَ ةُ الْعُظْمَ ادَ ـعَ السَّ َ، وَ ـربْ الْكُ
هُ  امَ كَ قْ أَحْ ـارِ فَ ْ يُ نْ ملَ مَ ، وَ هُ هُ اللَّ ـذَ قَ ـكَ بِهِ أَنْ َسَّ نْ متَ مَ ، وَ هُ هُ اللَّ مَ صَ هُ عَ ـورَ أُمُ
 ، هُ اهُ اللَّ دَ اهُ هَ وَ ا سِ ىلَ مَ هُ عَ رَ نْ آثَ مَ ، وَ هُ اهُ اللَّ فَ فَى بِهِ شَ تَشْ نِ اسْ مَ ، وَ هُ هُ اللَّ عَ فَ رَ
هُ  دَ عَ هُ أَسْ ارَ دِثَ هُ وَ ارَ ـعَ هُ شِ لَ عَ نْ جَ مَ ، وَ هُ هُ اللَّ لَّ هِ أَضَ ِ ريْ  يفِ غَ دَ لَبَ اهلُ نْ طَ مَ وَ
اهُ  ـي إِلَيْهِ أَدَّ نْتَهِ ي يَ لَهُ الَّذِ وَّ عَ مُ هِ وَ ي بـِ تَدِ قْ ي يَ هُ الَّـذِ امَ هُ إِمَ لَ عَ ـنْ جَ مَ ، وَ ـهُ اللَّ
نِي  عْ : {(} يَ ـالَ لِكَ قَ لِذَ . فَ ـلِيمِ يْشِ السَّ الْعَ اتِ النَّعِيمِ وَ نـَّ ـهُ إِىلَ جَ اللَّ
لِكَ  ذَ . وَ ةِ رَ خِ مْ يفِ اآلْ ةٌ لَهُ ـارَ نِي بِشَ عْ  {* +} يَ دً آنُ هُ رْ ا الْقُ ذَ هَ
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ا  : [يَ لَّ جَ زَّ وَ هِ عَ بِّ ـولُ لِرَ قُ بِ يَ ـاحِ لِ الشَّ جُ ةِ بِالرَّ يَامَ مَ الْقِ وْ أْيتِ يَ آنَ يَ ـرْ أَنَّ الْقُ
 ، هُ عَ تِكَ طَمَ َ محْ يْـتُ يفِ رَ وَّ قَ ، وَ هُ تُ لَيْلَ رْ ـهَ أَسْ ، وَ هُ َارَ ـأْتُ هنَ ا أَظْمَ ـذَ ] هَ بِّ رَ
هُ  قُولُ اللَّ . يَ هِ نـِّ ظَ ] وَ نِّي [فِيكَ دَ ظَ نـْ نْ عِ كُ ، فَ هُ لَ كَ أَمَ تـِ رَ فِ غْ تُ يفِ مَ ـحْ فَسَّ وَ
ورِ  نَ احلُ هِ مِ اجِ وَ نُوهُ بِأَزْ رِ أَقْ ، وَ لِهِ ـامَ دَ بِشِ لْ اخلُ ، وَ ينِهِ طُوهُ املُلْكَ بِيَمِ : أَعْ اىلَ عَ تَ
امَ  يَنْظُـرُ إِلَيْهِ ا. فَ امَ فِيهَ يَا بـِ نْ ـا الدُّ ومُ هلََ قُ ـةً الَ يَ لَّ ـهِ حُ يْ الِدَ ا وَ ـوْ سَ اكْ ، وَ الْعِـنيِ
ا  : يَ نِ يَقُوالَ ا فَ نْهَ بَـانِ مِ يَعْجَ امَ فَ ـهِ سِ فُ انِ إِىلَ أَنْ نْظُرَ يَ ، وَ ُامَ وهنَ يُعَظِّمُ قُ فَ ئـِ الَ اخلَ
اجُ  ا تَ ذَ عَ هَ مَ : وَ لَّ جَ زَّ وَ هُ عَ يَقُولُ اللَّ لُنَا؟ فَ امَ ا أَعْ هَ غْ بْلُ ْ تَ ملَ هِ وَ ذِ ا هَ ا أَنَّى لَنـَ نـَ بَّ رَ
رُ يفِ  كَّ تَفَ الَ يَ ، وَ عُونَ ـامِ ثْلِهِ السَّ عْ بِمِ ـمَ ْ يَسْ ملَ ، وَ ونَ اؤُ هُ الرَّ ثْلَ رَ مِ ْ يَ ، ملَ ةِ امَ رَ الْكَ
اهُ  امَ إِيَّ كُ ريِ بْصِ تَ ، وَ آنَ رْ ـامَ الْقُ كُ لَدَ امَ وَ كُ لِيمِ ا بِتَعْ ذَ : هَ الُ يُقَ . فَ ونَ رُ كِّ هِ املُتَفَ ثْلـِ مِ
 ِّ يلِ ٍّ وَ يلِ عَ هِ وَ ـولِ اللَّ سُ دٍ رَ َمَّ بِّ حمُ ىلَ حُ ـاهُ عَ امَ إِيَّ تِكُ اضَ يَ رِ ، وَ مِ ـالَ ِسْ يـنِ اإلْ بِدِ
الً إِالَّ  مَ دٍ عَ َحَ ـهُ ألِ بَلُ اللَّ قْ انِ الَ يَ ُامَ اللَّذَ َهنَّ امَ ألِ هِ هِ قْ ـاهُ بِفِ امَ إِيَّ كُ يهِ قِ فْ تَ ، وَ ـهِ اللَّ
باً  هَ شِ ذَ رْ  إِىلَ الْعَ َ الثَّرَ ا بَنيْ انَ مَ إِنْ كَ ، وَ الً مَ امَ عَ ائِهِ دَ اةِ أَعْ ادَ عَ مُ امَ وَ تِهِ يَ الَ بِوَ
لُهُ  وْ لِكَ قَ ذَ َا، وَ ونَ هبِ ُ بَرشِّ اتُ الَّتِي يُ ارَ تِلْكَ الْبِشَ ، فَ هِ بِيلِ اللَّ قُ بِهِ يفِ سَ دَّ تَصَ يَ
مْ  فِهِ الَ نْ أَخْ امَ مِ هُ بِعَ نْ تَ مَ ٍّ وَ يلِ عَ دٍ وَ َمَّ ةِ حمُ ـيعَ لَّ {* +} شِ جَ زَّ وَ عَ

.(١)« ِمْ هيِّ ارِ رَ ذَ وَ

تفصيل القول

لإلنسـان حاجـة بالغة األمهيـة يف معرفـة احلـق، ويف حتقيقه يف 
واقعـه.. وال تتحقق املعرفة إالَّ باهلد، وال يتحقق الفالح إالَّ بالعمل 

به.
إن حتسـس البرش بفـراغ روحه وعقله، يدفعـه إىل حب املعرفة. 
ـنْ أنا؟ ما هذه احليـاة؟ وما كل هذه احلـوادث التي ترت من حويل؟  مَ

(١) تفسري اإلمام العسكري C، ص٤٤٩-٤٥١.
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ومئات األسـئلة احلائـرة التي تقض مضجع كل أبنـاء آدم. وإذا عرف 
اإلنسـان احلق، وتشـبَّع عقله وروحه بالعلم، أحـس بحاجاته املادية، 

فإذا به يبحث عن حتقيقها بأيّة وسيلة مثىل.
وهكذا أنزل اهللا كتابه للوفاء هباتني احلاجتني؛ احلاجة إىل معرفة 

احلق، واحلاجة إىل تطبيقه للوصول إىل الفالح. 
وكذلـك كان القـرآن هـد إىل احلـق، وبـرش للوفـاء بـكل 
احلاجـات. إنـام هنـاك رشط أسـاس يتمثـل يف اإليامن، ألنـه من دون 
اإليـامن بالقرآن وأنـه كتاب مبني، أنّى للبرش أن يسـتوعب معارفه، ثم 

أنّى له أن يطبقها يف واقعه. وهكذا قال ربنا سبحانه:
{(} هيدي إىل احلق، ويُؤمِّن حاجات البرش املعنوية.

{*} إىل احلياة السعيدة التي حتقق حاجاته املادية.
{+} فعليـك أهيـا اإلنسـان أن تتقدم خطـوة إىل القرآن 
ليقـدم لـك القرآن مـا حتتاجه، وذلـك باإليامن الذي يمثـل يف احلقائق 

التالية.

بصائر وأحكام
لإلنسـان نمطان مـن احلاجة؛ األول: حاجتـه إىل اهلد إلرواء 
ظمئـه إىل املعرفة، والثـاين: حاجته إىل الفالح. وكذلـك أنزل اهللا كتاباً 
هيديه إىل احلق، ويبرشه بحياة طيبة، ولكن عليه أن يؤمن به عمليا حتى 

ينفعه القرآن.
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من احلديث

عـن إسـحاق بن عامر قال: «سـمعت أبا عبـد اهللا C يقول: 
دِ  جِ ـابٍّ يفِ املَسْ نَظَرَ إِىلَ شَ ، فَ بْحَ ىلَّ بِالنَّاسِ الصُّ هِ K صَ ـولَ اللَّ سُ إِنَّ رَ
تْ  ارَ غَ ، وَ هُ ـمُ سْ فَ جِ دْ نَحِ ، قَ ـهُ نُ اً لَوْ رّ فَ صْ ، مُ ـهِ أْسِ ي بِرَ ْوِ هيَ ـقُ وَ ْفِ ـوَ خيَ هُ وَ
؟  نُ ا فُالَ ـتَ يَ بَحْ يْفَ أَصْ هِ K: كَ ـولُ اللَّ سُ الَ لَهُ رَ قَ . فَ ـهِ أْسِ اهُ يفِ رَ يْنـَ عَ
نْ  هِ K مِ ـولُ اللَّ سُ بَ رَ عَجِ . فَ وقِنـاً ـهِ مُ ـولَ اللَّ سُ ا رَ تُ يَ بَحْ : أَصْ ـالَ قَ
ا  ينِي يَ قِ : إِنَّ يَ الَ قَ ؟ فَ ينِكَ قِ ةُ يَ يقَ قِ امَ حَ ، فَ ةً يقَ قِ نيٍ حَ قِ لِّ يَ : إِنَّ لِكُ الَ قَ ، وَ هِ لـِ وْ قَ
فَتْ  زَ عَ ي؛ فَ رِ اجِ وَ أَ هَ مَ أَظْ ، وَ رَ لَيْيلِ ـهَ أَسْ نِي، وَ نَ زَ ي أَحْ وَ الَّذِ هِ هُ ـولَ اللَّ سُ رَ
بَ  دْ نُصِ قَ يبِّ وَ شِ رَ ـرْ أَينِّ أَنْظُرُ إِىلَ عَ تَّـى كَ ا، حَ ا فِيهَ مَ يَـا وَ نْ نِ الدُّ ـيسِ عَ نَفْ
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نَّةِ  لِ اجلَ أَينِّ أَنْظُرُ إِىلَ أَهْ كَ ، وَ مْ ا فِيهِ أَنَ لِكَ وَ ئِقُ لِذَ الَ َ اخلَ رشِ حُ ، وَ ـابِ سَ لِلْحِ
أَينِّ أَنْظُرُ إِىلَ  كَ ، وَ تَّكِئُـونَ ائِكِ مُ َرَ ىلَ األْ عَ ـونَ وَ فُ ارَ تَعَ يَ نَّةِ وَ ـونَ يفِ اجلَ مُ تَنَعَّ يَ
فِريَ النَّارِ  عُ زَ مَ نَ أَسْ أَينِّ اآلْ كَ ، وَ ونَ خُ طَرِ صْ بُونَ مُ ذَّ عَ ا مُ مْ فِيهَ هُ لِ النَّارِ وَ أَهْ
هُ  رَ اللَّ وَّ بْدٌ نَ ا عَ ذَ : هَ ابِهِ حَ َصْ هِ K ألِ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ عِي. فَ امِ سَ ورُ يفِ مَ دُ يَ
هَ يلِ  عُ اللَّ : ادْ ـابُّ الَ الشَّ قَ . فَ يْهِ لَ ا أَنْتَ عَ مْ مَ : الْزَ الَ لَـهُ مَّ قَ > ثُ نِ يامَ ِ بَـهُ بِاإلْ لْ قَ
مْ  لَ هِ K، فَ ولُ اللَّ سُ ا لَهُ رَ عَ دَ . فَ عَكَ ةَ مَ ادَ هَ قَ الشَّ زَ هِ أَنْ أُرْ ـولَ اللَّ سُ ا رَ يَ
رٍ  فَ ةِ نَ ـعَ دَ تِسْ عْ دَ بَ ـهِ تُشْ اسْ اتِ النَّبِيِّ K فَ وَ زَ جَ يفِ بَعْضِ غَ رَ بَثْ أَنْ خَ لْ يَ

.(١)« َ وَ الْعَارشِ انَ هُ كَ وَ
َا  وقـال أمـري املؤمنني عيل بن أيب طالـب C يف خطبة له: «أَهيُّ
ةِ  مَ ـلَّ النِّعْ إِنَّ أَجَ ، فَ افِيَةِ بُـوا إِلَيْـهِ يفِ الْعَ غَ ارْ ، وَ ـهَ الْيَقِنيَ ـلُوا اللَّ ، سَ اسُ النـَّ
بُوطُ  املَغْ ، وَ بِنَ دِينُهُ نْ غُ بُونُ مَ املَغْ . وَ نيُ لْبِ الْيَقِ ارَ يفِ الْقَ ا دَ َ مَ ريْ خَ ، وَ افِيَةُ الْعَ

.(٢)« ينُهُ قِ بِطَ يَ نْ غُ مَ

تفصيل القول

فه احلقائق  أفضـل مـا يفوز به العاقـل يف حياته اليقني، ألنـه يُعرِّ
وجيعله متفاعالً معها؛ يعايشـها يف عقله وقلبه وسلوكه، فال يشذّ عمله 
عـن خطِّهـا املسـتقيم. ولعل أعظـم حقيقة تغيـب عن ابـن آدم، العاملَ 
اآلخـر، ألنه حمجوب عنه بدنياه. أرأيت من خيتبئ وراء شـجرة، كيف 
تغيـب عنـه الغابة عىل سـعتها؟ كذلك الذي يسـتبد بعقله مـا يف دنياه 
من شـهوات ضاغطـة، ومن بيئـة اجتامعية جاحمة، ومن غفلة نفسـية، 
وغريهـا.. إنه يلهو عن اآلخرة وهي حميطة به، وهو صائر إليها بخطى 

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٥٣.
(٢) املحاسن، الشيخ أمحد بن حممد الربقي، ج١، ص٢٤٨.
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حثيثة.. وهكذا الذي يفوز باليقني هبا حقا، يفوز بنعمة كبرية.
واملؤمنون الذين ترتكز عالقتهم برهبم عرب الصالة، وعالقاهتم 
بالنـاس عـرب الـزكاة، جيعلـون مـن صلواهتـم معراجـاً إىل اليقني باهللا 
وباليوم اآلخر، وكذلك خيرجون بالزكاة من شح أنفسهم ليطَّلعوا عىل 

العامل اآلخر.
نبِّههم من  رهم برهبـم، وتُ حقـا؛ إهنـم يُقيمون الصالة التـي تُذكِّ
غفلة، ويُؤتون الزكاة التي تُنقذهم من حجاب حب الدنيا وشهواهتم، 

فينظرون إىل آيات اآلخرة فإذا هبم يوقنون.

بصائر وأحكام
اليقـني مغنم عظيم يفـوز املؤمنون به بالصالةالتي تعرج هبم إىل 

رحاب رهبم، وبالزكاة التي تُنجيهم من شح أنفسهم.
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فهم يعمهون
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من احلديث

بُ  تَسِ كْ لُ يَ جُ وِ الرَّ روي عن اإلمام حممد الباقر C أنه قال: «هُ
لُ   األَوَّ َ اً، فَريَ احلِ الً صَ مَ ل فِيْهِ عَ عْمَ نْ يَ ثِهُ مَ ِ ريَ اً، فَ ريْ لُ فِيْهِ خَ مَ عْ الَ يَ ، وَ املَالَ

.(١)« هِ ِ ريْ انِ غَ يْزَ ْ مِ ةً يفِ َ رسْ بَهَ حَ سَ ا كَ مَ
وروي عـن طـاووس اليامين، عـن اإلمام عيل بن احلسـني زين 
 ، ةِ رَ خِ مْ بِاآلْ يكُ ؛ أُوصِ ايبِ حَ َ أَصْ عَارشِ العابديـن C يف حديث قال: «مَ
 ، ونَ يصُ رِ ا حَ يْهَ لَ عَ ، وَ نَ وْ صَ ـتَوْ سْ ـا مُ َ مْ هبِ إِنَّكُ يَا، فَ نْ ـمْ بِالدُّ يكُ ـتُ أُوصِ لَسْ وَ

. ونَ كُ سِ تَمْ سْ ا مُ َ هبِ وَ

(١) تفسري التبيان، الشيخ الطويس، ج٢، ص٦٩ .
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نْ  وا مِ ذُ ، فَخُ رٍّ قَ ارُ مَ ةَ دَ رَ خِ اآلْ ، وَ َرٍّ ارُ ممَ يَا دَ نْ ؛ إِنَّ الدُّ ايبِ حَ َ أَصْ عَارشِ مَ
 ، مْ كُ ارُ َ يْهِ أَرسْ لَ ْفَى عَ ـنْ الَ خيَ نْدَ مَ مْ عِ كُ ـتَارَ وا أَسْ تِكُ ْ الَ هتَ ، وَ مْ كُ رِّ ـمْ ملَِقَ كُ َرِّ ممَ
تُمْ  أَيْ ـا رَ ، أَمَ مْ انُكُ ـا أَبْدَ نْهَ جَ مِ رُ ْ بْـلَ أَنْ ختَ مْ قَ لُوبَكُ يَـا قُ نْ ـنَ الدُّ ـوا مِ جُ رِ أَخْ وَ
ونِ  رُ الْقُ ةِ وَ ـالِفَ مِ السَّ ُمَ ـنَ األْ مْ مِ بْلَكُ انَ قَ ـنْ كَ جَ بِهِ مَ رِ ـتُدْ ا اسْ تُمْ مَ عْ ـمِ سَ وَ
 ، مْ يْهِ لَ انِ عَ وَ اطِرُ اهلَ وَ رَ مَ طـِ أُمْ مْ وَ هُ ـتُورُ سْ حَ مَ يْفَ فُضِ ا كَ وْ رَ ْ تَ يَـةِ؟ أملَ املَاضِ
ائِدَ  صَ وا حَ ارُ مْ صَ يَتِهِ اهِ فَ نيِ رَ لـِ مْ وَ ـهِ يْشِ فْضِ عَ دَ خَ عْ مْ بَ هِ ورِ ُ يـلِ رسُ بِتَبْدِ

.(١)« ثِ جَ املَثُالَ ارِ دَ مَ مِ وَ النِّقَ

تفصيل القول

ملـا كان اإليامن باآلخرة جتسـيداً إلقرار عقيل ونفـيس بأن احلياة 
لِقت حلكمة مشيدة عىل أساس احلق واملنطق، وهي وجود  الدنيا إنام خُ
ـنَّة اجلزاء وعدم إيكال مصري الدنيـا إىل اللهو واللعب والباطل، وبام  سُ
أن النـاس فيهـا عـىل أنامط متعددة، فإنـه ال يعقل أن تنتهـي مصائرهم 
إىل نقطـة واحدة، وإنام سيحاسـبون دقيقاً، ثم سـيجزون جزاءً متفاوتاً 

حسب أعامهلم.
د اإلنسـان بنور هيديـه إىل مزيد  وكل هـذه احلقائـق العقلية تُزوِّ
مـن احلق، والذي يرفـض اإلقرار هبا، فإنام يرفض النور. فام بالك بمن 

يرفض النور، فهل يعيش إالَّ يف الظالم؟
إن عدم اإليـامن باآلخرة، وإن كان خياراً مـن اخليارات املتاحة 
أمـام اإلنسـان، أتيح للبرش لكـي يمتحن؛ وأن هلذا اخليـار تبعات عىل 

صعيد دنيا اإلنسان وآخرته، ألنه مسؤول عامَّ خيتار، إن خرياً أو رشا.

(١) األمايل، الشيخ الصدوق، ص٢٨٩.
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والدنيـا برتكيباهتـا ممتدة إىل اآلخـرة. إهنا حياة واحدة منقسـمة 
إىل شـطرين؛ الشطر األول منها مزرعة للشطر الثاين، فيام الشطر الثاين 
انعـكاس جيل ملا أقدم عليـه ابن آدم يف الشـطر األول الدنيا. فمن كفر 
يف الشـطر األول سـيعجز عن تصور اهلناء يف الشطر الثاين، ناهيك عن 

ملسه والعيش فيه.
أمـا عاقبة عدم اإليـامن باآلخرة، فهي الضـالل البعيد، وضياع 

كل الفرص.
ر السـياق هـذا الضياع بصورتـني متشـابكتني؛ األوىل:  ويُصـوِّ

ه. مَ صورة التزيني. والثانية: صورة العَ
أمـا التزيني؛ فهـو أن ير احلقائق أباطيل. فغري املؤمن سـتتغري 

لديه املقاييس، فري احلق باطالً والباطل حقا. ملاذا؟
ألنه رفض اإليامن بحقيقة عقلية وفطرية، هي األكرب بني حقائق 

اخللق، ونعني هبا حقيقة اآلخرة.
وهكـذا يُصبـح ترك العمـل بالعقل ومقاييسـه، ثـم تربير ذلك 
الرتك بتفسـريات خاطئة ألحكام العقل سـبباً الختـالل الرؤية وقلب 

املعايري عند الفرد.
ب باحلقيقة الكـرب املمتثلـة يف حتمية اآلخرة  أتـر الـذي يُكذِّ
باعتبار أهنا جتلٍّ ألسـامء اهللا سبحانه وتعاىل؛ مثل عدله وحكمته وقدرته 
وما تدل عليه منطقية احلياة وهدفيتها وعدم عبثيتها.. مثل هذا الفرد إنام 
ر احلق  يرمي بنفسـه يف أتون ورطة، تتمثل يف قلب املقاييس؛ فرتاه يتصوَّ
.. يصري بذلك أطوع  ًباطالً، والصح خطأً، واملنطـق جنوناً، والتيه هد

مطية للشيطان العدو األول واألكرب للبرشية يسوقه أينام وكيفام شاء.
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ملاذا وكيف يعمهون؟

ه، فإهنا لغةً العمى اخللقـي؛ أي منذ الوالدة. والفرق  مَ وأمـا العَ
كبـري يف تصـورات الفرد املصاب بالعمى منـذ والدته، وتصورات من 

. يصاب بالعمى بعد أن كان بصرياً
فـاألول تنقصه تصورات حقائق كثرية (قـد) تؤدي به إىل مزيد 
مـن النقص. فهو جيهـل مثالً حقيقة النور أو اللـون وأمثاهلا، مما يلحق 
بتصوراتـه لألشـياء واألمور واحلاالت أرضاراً بالغـة، (قد) ال يعانيها 

املصاب بالعمى بعد حني.
والذي يكفر باآلخرة، وبسـبب تزيـني النفس لكفره، إنام يكون 

ه، حيث يفقد حتى تصور احلقائق. مَ شأنه شأن املصاب بالعَ
فكـام األخـري هـذا عاجـز عن فعل مـا يفعل السـامل البـارص أو 
املصـاب بالعمـى بعد أن تعـرف إىل ما حولـه واختـزل كل الصور يف 

خميلته وذاكرته.
كذلـك من ال يؤمـن باآلخـرة نظريـا وعمليا يعجز عـن تقييم 
مـا يقوم به مـن األعامل والنشـاطات، ألنه انعدم فيـه املعيار الصحيح 
للتقييـم.. هـذا املعيار الذي يمكن أن نطلق عليه اسـم النفس اللوامة، 
أو الفطرة السـليمة بعلّة رفضه للحقيقة الكرب، وهي حتمية حصول 
اآلخـرة، ومسـار الدنيـا إىل نقطـة التقييم واملحاسـبة العظمـى، وهي 

املتجسدة يف اليوم املسمى بيوم الدين.
تَلوا وأزهقوا  ومثـال الذين ال يؤمنون باآلخرة، أولئـك الذين قَ
أرواح عـرشات اآلالف يف حلظة إجرام واحدة لد إسـقاطهم القنبلة 
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الذريـة عـىل مدينتـي هريوشـيام ونكازاكـي اليابانيتـني، حيـث تراهم 
ال يزالون يربرون جريمتهم العظيمة هذه بداعي (الدور االجيايب) هلذه 

اجلريمة بفرض السلم العاملي.
وهـذا اخلبـط نابـع مـن أن اهللا تعاىل قد سـلب هـؤالء عقوهلم، 
اءً يف تصوراهتـم وترصفاهتم،  ّـش فطرهتم عـن أن تلعـب دوراً بنـَّ ومهَ

نتيجة كفرهم باآلخرة الذي يستتبع كفراً عىل سائر األصعدة.

بصائر وأحكام
من ال يستجيب ملعايري عقله ولنداء فطرته باإليامن باآلخرة التي 
تتجىلّ فيها أسـامء اهللا سبحانه من احلكمة والعدالة والقدرة.. إنه خيرس 
ر احلقائق يف  د تصوُّ ه، فإذا به يفقد حتى جمرَّ مَ تلك املعايري، فيُصاب بالعَ

نفسه، نستجري باهللا تعاىل.
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يف اآلخرة هم األخسرون

 J  I  H  G  F  E  D  C  B}
 .{L K

* * *

من احلديث

نْ لَيْسَ  َ مَ رسَ ا أَخْ قـال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C: «مَ
.(١)« يْبٌ ةِ نَصِ رَ ْ اآلخِ لَهُ يفِ

تفصيل القول

{F E D C B} -١
إن من ضيّع عىل نفسه الكرامة اإلهلية املتمثلة يف قدرة التمييز بني 

(١) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص١٤٥، حديث رقم ٢٦٠٩.
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احلق والباطل، سيعاين بإرادة الرب العزيز املنتقم العذاب يف الدنيا مرة 
ويف اآلخـرة أخر. ويكـون مثله مثل األعمى الـذي تواجهه صخرة 
من أمامه وحفرة من خلفه، فال هو ير الصخرة فيتجنب االصطدام، 
وال هو يُبرص احلفرة فيتحاشـى السـقوط. وهكذا مـن يكفر باآلخرة، 
ـلبت منه أداة املعرفة التي تُعينه عىل التكيُّف مع الطبيعة، والقدرة  إذ سُ
عىل تقييم ما حييط به، فرتاه يترصف بال هد، وهكذا تراه خيرس الدنيا 

واآلخرة.
{K J I H G} -٢

وهذا العذاب أشد وقعاً ومدعاة للحرسة.
يِّـن له سـوء عمله، فصـار يظن  فالكافـر باآلخـرة، وبعـد أن زُ

 e d c} :هو األخـرس كام قال ربنا سـبحانه وتعاىل ،أنـه عىل هد
 s r q p o n m l k j i h g f
z y x w v u t } | { ~ ے ¡ ¢ 

 .(١){£
فهناك من هو خارس يف الدنيا و خارس يف اآلخرة، وهناك من هو 

أخرس يف الدارين. فمن هو األشد خسارة؟
. ملاذا؟ ألنه حينـام كفر باآلخرة  سـن صنعاً إنـه الذي يظن أنه حيُ
ضيَّع املعايري، فرأ اخلري رشا والرش خرياً؛ إنه متاماً كمن يعتمد بوصلة 

غري سليمة، فيسري بعكس االجتاه الذي جيب أن يسلكه.
ه إنذاراً إهليا، هو الغاية يف الشدة، جيعل  وهذه اآلية الرشيفة توجّ
املتدبـر فيهـا يسـتويل عليه رعب هائـل، إذ املبتىل هبذا اخلرسان األشـد 

(١) سورة الكهف، آية ١٠٣-١٠٥.
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درجـة يضـل الطريق مـن حيـث ال يـدري دون أن تبقى لديـه فرصة 
يِّن له جهله وغروره وتكربه؛ فهو  العودة إىل احلق.. وذلك بسـبب ما زُ
يعيش يف ظلامت بعضها فوق بعض، وظلامت اآلخرة أحلك وأقسى.

بصائر وأحكام
نْ ال يؤمن باآلخرة يُضيِّع عىل نفسه الكرامة اإلهلية املتمثلة  إن مَ
يف قدرة التمييز بني احلق والباطل، وأنه سـيُعاين أشد خسارة ألنه يظن 

أنه حيسن صنعاً، فال تبقى لديه فرصة إصالح واقعه.
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لتلّقى القرآن من حكيم عليم

 .{T S R Q P O N M}

* * *

تفصيل القول

يبـدو أن هذا النص القرآين الرشيـف هو يف احلقيقة من املحاور 
م اهللا تعـاىل احلديث عـن اإليامن  األسـاس يف سـورة النمـل، وإنام قـدّ
ـه يف البصرية، ومهدد  مَ باآلخـرة، ألن الكافر باآلخرة قـد أُصيب بالعَ

بأكثر من عقوبة وأشد من خسارة.
ر  ذِّ ث عن القرآن وصفته حيُ وهكذا السياق القرآين قبل أن يتحدَّ
رنا بأن مصري الكافر باآلخرة سـوء العذاب يف الدنيا،  مـن الكفر، فيُذكِّ

. وهو يف اآلخرة أخرس الناس عمالً
رنا ربنا  ونجد مثل هذا املنهج الفريد يف سـائر اآليات، فكلام ذكَّ

ر من مغبَّة الكفر. ملاذا؟ بالرسالة أو بواجب مستصعب، حذَّ
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ألن أول رد فعـل لإلنسـان يف مواجهـة حقيقة كبـرية تتمثل يف 
الكفر هبا حتى من دون أدنى تأمل فيها، فكان بحاجة إىل حتذير شـديد 
من الكفر، لكي يرتفع إىل مستو التفكري يف احلقائق ودراسة براهينها؛ 

دي إليها، وسهل عليه أمر القبول هبا. وأنه لو فعل ذلك، إذاً هُ
ثنا اهللا سـبحانه وتعاىل عن القرآن املجيـد، وكيف ينبغي أن  دِّ ثـم حيُ
يكون موقف النبي األكرم K، وموقف من يكون امتداداً له، من اإلمام 
املعصـوم، والعامل العامل، واملؤمن املسـؤول.. إنه موقف اإليامن التام بأنه 
ل من لدن حكيم بأمور العباد وما يصلح هلم من  الكتـاب اهلادي الذي تنزّ

التعاليم، والعليم بأعامل العباد و ما يصدر عنهم من أفكار وممارسات.
وليـس غريباً أن ينزل هـذا القرآن املجيد من لـدن حكيم عليم 
عـىل بـرش يراه النـاس، ويـأكل الطعام، ويعرتيه األمل، ويشـارك سـائر 
البـرش يف أمورهم الفطرية.. ذلك أن الوحي قد نزل عىل برش من قبله، 
. وهذه اآليـات القرآنية الكريمة تصدح بقصصهم  ـوا الوحي أيضاً تلقَّ
وعصمتهـم وجهادهـم ومعاناهتـم.. وهـي جديرة بـأن يُسـتمع إليها 
ي العبد (املصطفى  ف من خالهلـا إىل كيفية تلقِّ تدبَّـر فيها، فيتم التعرُّ ويُ
مـن جانب العيل األعىل) نور الوحي من رب العزة، فيكون برشاً حقا، 

ولكنه ال ينطق عن نفسه، وإنام كالمه وحي يوحى.
إن قصـة الوحـي قصة واحـدة، مـن أبينا آدم C إىل سـيدنا 
وموالنـا احلبيب املصطفـى حممد K، ولكن املفـرتض بنا أن نُؤمن 
هبـم كلهـم، وال جيوز اإليـامن ببعضهـم والكفر ببعض آخـر. ولذلك 
يُـورد النص القرآين الرشيـف كلمة (إذ) يف مطلع اآلية التالية، لدورها 
رت يف السـور واآليات،  ـر، وهي كلمة طاملا تكرَّ يف الداللـة عىل التذكُّ

ث عنه واالهتامم به. راد التحدُّ إللفات األنظار إىل أمر هامٍّ يٌ
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بصائر وأحكام
قصة الوحي واحدة عند كل األنبياء، وهكذا كلام تذكرنا قصص 
األنبياء A زدنا إيامناً ومعرفة بالنبي املصطفى K. وعلينا -حني 
ر  نتدبر يف قصص األنبياء A- أن نتأمَّل يف ذلك املحتو الذي تتكرَّ

صوره وجتلياته وحقيقته واحدة.
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إين آنست نارًا

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U}
 .{e d c b a

* * *

تفصيل القول

{U} -١
مل تُسـتعمل هـذه الكلمـة لإلشـارة إىل ظـرف زمـان، ألن نبينا 
ى القرآن يف عرص موسـى C، وهو موقع  األكرم K مل يكن يتلقّ
موضوع اآلية الرشيفة. وإنام الكلمة تُسـتعمل يف القرآن الكريم ألمهية 
ر الواقعة، لقوة التشـابه بني الوحي الذي نزل عىل النبي موسى بن  تذكّ

.K والوحي الذي نزل عىل قلب نبينا األعظم ،C عمران
وقـد يكون وجه الشـبه هو أصل االتصال بـني اهللا تعاىل وعبده 
الـذي اصطفـاه للنبـوة، مع الفـارق يف نـوع االتصـال. والنبي يف كال 
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احلالتني يصل إىل مرحلة من مراحل الكامل والوالية اإلهلية.
بـىل؛ إن اهللا تعاىل أمر الناس باإليامن بالغيب، ومن الغيب نزول 
الوحي عىل املصطفني من عباده. ولكي يسـهل اهللا تبارك وتعاىل األمر 
عـىل الناس، فقد أوعز هلم بقراءة القرآن الكريم وما ورد فيه من أخبار 

األنبياء واملرسلني.
أمـا نبينـا األكـرم K فقـد أوحـى اهللا تعـاىل إليه مـا أوحى، 
 فكانـت حالة النبي لد .فلـم يكذب فؤاده املقـدس الرشيف ما رأ
االتصـال بنـور اهللا عز وجل اتصاالً بالقلب واجلوهر وهو عند سـدرة 
املنتهـى وباألفـق األعىل، حتـى دنا فتدىل فـكان قاب قوسـني أو أدنى 
فأوحـى اهللا إىل عبـده املصطفى ما أوحى.. إشـارة إىل العظمة يف أبعاد 

ومديات ذلك الوحي.
النبـي موسـى C عـىل عظمته وكرامتـه، رأ ناراً، وسـمع 
كالمـاً، بينـام النبـي حممد K رأ نـوراً من سـدرة املنتهى يف األفق 

األعىل. والفرق كبري بني النار والنور.
 {[ Z Y X W V U} -٢

هذه هي اللحظة التي سـبقت حلظة الوحي، حيث الليل والربد 
والصحـراء، وحيـث اضطر النبي موسـى C إىل البحث ألهله عامَّ 

يمكن أن يقيهم الربد والظالم يف تلك البقعة الغريبة عليهم.
ويف زاوية من الزوايا رأ ناراً وآنس هبا؛ أي اطمأن ألمرها.

{^ ] \} -٣
إذ احتمـل أن تكـون النـار جلامعة، فيطلـب منهـم الضيافة، أو 

ليعرف حقيقة هذه النار الكائنة يف ذلك الوادي.
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يبـدو أن أهل موسـى C كانوا أكثر من زوجتـه، وكانوا قد 
أزعجهـم الظـالم والربد، فـأراد C وهو الرشيف الغيـور أن يلبي 
حاجتهـم باإلتيـان منها بقبس من النار ليتلمسـوا موقعهـم وطريقهم 

ويدفعوا عن أنفسهم الربد.

بصائر وأحكام
إن اهللا تعـاىل أمـر النـاس باإليامن بالغيـب، ومـن الغيب نزول 
الوحـي عىل املصطفني من عباده. ولكي يسـهل اهللا تبارك وتعاىل ذلك 

.A رهم باملزيد من أنباء األنبياء السابقني عليهم، فقد ذكَّ
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بورك من يف النار ومن حوهلا

 q p o n m l k j i h g f}
 .{t s r

* * *

تفصيل القول

جة للغاية، ولكن  توهِّ رأ النبي موسـى C النار، وكانـت مُ
مـا يلفـت النظر فيها أهنا مل تكـن حترق ما فيها مـن ورق وأغصان، إنام 
. فهذه النـار إذن ختتلف عن باقي  كانت تزداد تلك الشـجرة اخرضاراً

النريان.
أمـام هذا الواقـع اجلديد عىل النبـي موسـى C، وأمام هذا 
ل ملهرجان الوحي، انتقل النبي موسـى من عامل الدنيا املادي إىل  التشـكُّ

عامل امللكوت.
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بـىل؛ هو النبي موسـى C مل يقرتب من النـار كل االقرتاب، 
ولعل يد الغيب هي التي كانت حتركه. وإنام هو جاء النار؛ أي قصدها، 
ه النـداء ليس من قريـب أو بعيد جدا،  فوقـف عـىل مبعدة منهـا، فجاءَ

ج النار كان يمنعه من املزيد من االقرتاب منها. ولعل توهُّ
والنداء كان حيمل رسـالة، وهي حلـول الربكة عىل من يف النار 

وليس يف النار مبارشة.
ولكن من هو الذي يف النار؟ وما هي حقيقة هذه الربكة؟

اهللا تعـاىل هو مصدر الربكة يف كل يشء. وبالتأكيد مل يكن الرب 
أو جزء منه قد حل يف النار، كام قد يظن اجلهلة، إذ اهللا سبحانه ال يسعه 

، فهو ألنه خالق كل املتسع و احلد. متسع، وال حيده حدّ
ويف الفعل إشارة إىل حلول الربكة يف خملوق يف النار، وقد باركه 
اهللا تعاىل. وهذا املخلوق هو غري النار ومل يكن غري عاقل، وإالَّ الحتيج 

الستعامل (ما). فمن كان يف تلك النار؟ 
بام أن النداء الذي انبعث من وسـط الشـجرة كان إيذاناً برسالة 
نْ يف  النبـي موسـى C، فإن من املحتمـل أن يكون هو املقصـود بِمَ
النـار، وأن يكـون تابعوه هم املراد بمن حول النار، ألن رسـالة اهللا إىل 

األنبياء بركة عليه أوالً، ثم عىل املؤمنني هبم.
ولعـل املالئكـة -ومنهم املقربـون- كانـوا هنـاك، وكانت هلم 
مشـاركة بإذن اهللا يف ذلك املهرجان العظيم، مهرجان اصطفاء موسـى 
 ،K للنبـوة. ولعل هذا يُشـبه حالة الوحـي إىل النبي األكرم C

حيث كان يرافق الوحي بعض األحيان مجوع من املالئكة الكرام.
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مَّ سـؤال يطرح نفسـه عن حقيقة رمزية النار يف هذه املناسبة،  وثَ
ويمكـن القـول: إن النار يف احلقيقـة رمز حضارة اإلنسـان، وإنام حتل 
الربكـة فيها ممَّن يقف وراءها وهو اإلنسـان الصالح. وهذا رد عىل من 

عبد النار جهالً، بأهنا جمرد وسيلة.
يطون بالشـجرة املُتَّقـدة بالربكة  ولعـل مالئكة آخريـن كانوا حيُ
والعطـاء، إلكـامل الصورة وتوضيحها للنبي موسـى C، وليعرف 
حقيقـة الرسـالة التـي اصطفي من جانـب اهللا تعاىل ألجلهـا، ذلك أن 
راد هلـا أن تكون مرشوعاً متكامالً إلنقـاذ البرشية، والقضاء  الرسـالة يُ
عـىل حقبـة مديدة مـن الكفر والظلـم والطغيـان، والتأسـيس لتاريخ 

جديد، تاريخ التوحيد اخلالص.
{s r q p } -٢

عىل اإلنسـان أالَّ ينبهر هبذا املنظر العظيم فتدخل عليه وسوسـة 
تقديس غري اهللا، ويغفل عن ذكر اهللا تعاىل، إنام عليه أن يتَّخذ هذا املنظر 
وسـيلة لتكريس التوحيد وتنزيه رب العاملني؛ حاشـا جالله أن يتحدد 

بنار حمصورة يف طرف الصحراء، وله ما يف الساموات واألرض.

بصائر وأحكام
عـن رمزيـة النار، يمكـن القول: إهنـا رمز مرحلـة متطورة من 
مراحل حضارة اإلنسـان، وإنام حتـل الربكة فيها ممن يقف وراءها وهو 
سوا النار وعبدوها من دون اهللا  اإلنسـان الصالح. وهذا رد عىل من قدَّ

خالقها سبحانه.
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أنا اللَّـه العزيز احلكيم

 .{{ z y x w v u}

* * *

تفصيل القول

عندمـا هتيج باإلنسـان عواصف الفتـن، وحينام يعيـش ظروفاً 
نْ يدبّـر أمر العامل،  صعبـة، وال جيد وسـيلة إلنقاذه، فـإن قلبه يتعلَّق بِمَ

نْ كل الصعاب، أال وهو الرب العزيز احلكيم. نْ هو أقو مِ ومَ
وتلك كانت حال موسـى بن عمران C يف ظروفه الصعبة، 
حيـث منحـه الـرب تبـارك و تعـاىل قـوة هائلة، اسـتطال هبـا عىل كل 
دبِّر األمور واملهيمن عىل شؤون الكائنات،  نْ يُ الظروف، إلعالمه بأنّ مَ

ليس العبد وإنام هو ربه سبحانه وتعاىل.
ّل مسـؤولية كبرية، وهي مسـؤولية  ونبي كموسـى C قد محُ
حتطيـم عرش فرعـون وألوهيته الكاذبة، ال بد له من أن يسـتمد العزم 
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والقدرة واحلكمة من جبار الساموات واألرض لتحقيق هذا الواجب.
{u} -١

وهكـذا جاء اخلطـاب ترشيفاً ملوسـى C، ومصداقاً لتكليم 
اهللا تعـاىل ملوسـى C تكليامً مبـارشاً، فاذا به يسـمو إىل هذه الدرجة 
العاليـة مـن بعد أن كاد يضيع يف رحاب الصحـراء، هو وأهله يف ذلك 

الليل البهيم.
{v} -٢

د. أي: انتبه واعرف وتأكّ
{x w } -٣

مل يقل سبحانه وتعاىل ملوسى: أالَّ ختف، ومل حيمله عىل االطمئنان 
ا، وإنام لفت نظره مؤكِداً بأنه هو اهللا، وهو مصدر االطمئنان، و منه  بدءً

تُستمد الثقة والعزة والقوة.
 {z y} -٤

إنـه اهللا تعـاىل واهـب كل خـري جلميـع خملوقاتـه، وله األسـامء 
احلسـنى، ومنها اسامن جليالن، مها: العزيز واحلكيم. فهو قوي بعزته، 
ه قدرته ظلامً  وهو يف الوقت نفسه حكيم يف فرض قوته وعزته؛ فال يُوجِّ
أو عبثاً، وإنام بحكمته يستعمل قوته يف الوقت واملكان والغاية املناسبة 

وحسب الظروف املؤاتية.
ولعـل من املناسـب جـدا أن نقـرأ هذه اآليـة الرشيفـة ونتحىلَّ 
بمفادهـا لـد مواجهة املصاعب واملصائب. ذلك أن اإلنسـان يتطلع 
إىل الكرامـة، ولكنـه قد حيرم منها، بـل ويتنازل عنها بسـبب الظروف 
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الصعبـة التي قد حتدو به إىل فقدان األمـل. وهنا يمنحه اهللا تعاىل القوة 
ويقـول لـه: {g f e d}(١). فـال مـربر ألن 
ق  ب عليه أن يتفوَّ يُفـرط الفرد املؤمن بكرامته أو يفقد أمله، وإنام يتوجَّ

عىل الظروف.
وقـد يكـون املـرء عزيزاً، وقـد تتوفـر لديـه اإلمكانـات املادية 
واملعنويـة، إالَّ أن عليـه أن يتبـع نظاماً حكيامً يف حياتـه، فال يطغى عىل 

ته يف اللعب واللهو.  ر قوَّ اآلخرين، أو يُسخِّ

بصائر وأحكام
عندما هتيج باإلنسـان عواصف الفتن، وال جيد يف املادة املحيطة 
دبّر أمر العامل، وأنه أقو من  ن يُ به وسيلة إلنقاذه؛ عندها يتعلَّق قلبه بِمَ

العواصف والظروف، أال وهو الرب العزيز احلكيم.

(١) سورة املنافقون، آية ٨.
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إين ال خياف لدي املرسلون

 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |}
 .{³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

* * *

من احلديث

 C ِه بْدِ اللَّ ا عَ تُ أَبَ عْ ـمِ : «سَ الَ ـنَانٍ قَ هِ بْنُ سِ بْدُ اللَّ ـنْ عَ وي عَ رُ
 ،C ُئِيل َ ربْ اهُ بِهِ جَ نَّةِ أَتَ نَ اجلَ ، مِ يبُ آسٍ ى قَضِ وسَ ا مُ صَ انَتْ عَ : كَ ولُ قُ يَ

يَن»(١). دْ اءَ مَ قَ هَ تِلْ جَّ ا تَوَ لَمَّ

تفصيل القول

ها هو موسى بن عمران C أصبح كليم الرب املتعال وأمسى 

(١) تفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس، ج٧، ص٤٣٢.
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ْلَ أعباء الرسـالة بحاجة إىل آية مبرصة، ألن  متصـالً بالغيب، ولكنَّ محَ
أولئك القوم مل يكونوا لريتدعوا عن وضعهم املزري لوال معجزة النبي 

موسى C بإذن اهللا تعاىل، وها هي عصاه املباركة تلك اآلية.
ل مثـالً إىل ناقة، كام حصل مـع قوم ثمود  والعصـا هنا مل تتحـوَّ
الذيـن طلبـوا إىل نبيهم أن خيـرج هلم من اجلبل ناقـة فيؤمنوا له، ولكن 
، كان يسـتدعي التحدي بقوة رهيبـة، إذ ال يفلُّ  ئِهِ لَ طغيـان فرعـون ومَ

احلديد إال احلديد.
نْ يواجه رجالً ملتويَ الطباع ال بد وأن يتعامل معه بام يفوقه  فَمَ
لعله يرتدع. وإذا وجد رجالً ضعيفاً، فجدير أن يترصف معه بأسلوب 
يناسبه. ولكن من يواجه رجالً معتدٍ متعاجزاً متحدٍّ كفرعون وهامان، 

فإن احلاجة تكون حاجة ماسة إىل قوة تفوق قوهتام وحتدهيام.
ولذلك؛ قال تعاىل آمراً موسى -النبي اجلديد-: {| {~}.

فلـم يرتدَّد موسـى C، ومل يُامطل يف تنفيـذ األمر اإلهلي، ومل 
م بمسـيس  ج بوضع أهله، وأنّه قد تركهم يف الظالم والربد، وأهنّ يتحجَّ
احلاجة إىل الرعاية وإىل عودته العاجلة، وأنَّ له يف تلك العصا أكثر من 

حاجة.
إنام ألقى موسى C عصاه دون أن يعلم ظاهراً ماذا سيحدث 
، وهي تتحرك بخفة  ا جانٌّ ل إىل حيّة هتتـز كأهنّ ، حتى رآها تتحوَّ بعدئـذٍ

ورسعة مريبة.
إذ ذاك ظهـرت عـىل موسـى C حالته البرشيـة، فخاف من 
هـذه احلادثة، حتى إنه اسـتدبر املوضـع دون أن يلتفت، فقـال فيه اهللا 

سبحانه وتعاىل:



٤٩

  

١- {ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨©} 
 ،C إشارة إىل حلظة الضعف اإلنساين التي شملت النبي موسى
وهو الذي مل متضِ فرتة طويلة عىل نبوته واسـتيعابه املسؤولية الثقيلة التي 
ألقيت عىل عاتقه. أقصد؛ مسؤولية النبوة، ومسؤولية القضاء عىل فرعون 
ل إىل إله  وملئـه، وذلك لدرء التصور اخلاطئ بأن النبـي -أي نبي- يتحوَّ
أو نصـف إلـه. ولو صار كذلـك -واألمر حمال- ملا هـرب ذلك اهلروب 

ب؛ أي مل يلتفت إىل ما خلفه خوفاً من تلك احلية. العظيم حيث مل يُعقِّ
{¬ « ª} -٢

جاءت هذه الكلمة، وهذا األمر إهلي يف الوقت املناسب، حيث 
أخـذ هذا األمـر اإلهلي بيده وعـاد به إىل رحـاب االطمئنـان النفيس، 
.C تالفياً للحظة الضعف البرشي التي حلت بساحة النبي موسى

{² ± ° ¯ ®} -٣
فأنـت يا موسـى قد دخلـت رحابـاً جديدة، ومن مميـزات هذه 
الرحاب، التسلُّح بسالح الشجاعة والتوكُّل عىل اهللا عز وجل؛ ال سيام 
وأن اهللا هو العزيز احلكيم املدبر املهيمن، فال مربر للخوف. ثم اخلوف 
ن، ما دام النبي يف ضيافة الرمحـن ويف مقام القرب من الرب احلامي  ممـّ

واهلادي واملدافع عن املؤمنني؟
هبذه الكلمة تبلّغ موسى الرسالة، فصار كليم اهللا ورسوله، بعد 
د عـامَّ ال يليق بمقام النبـوة. ولقد جتاوز النـص القرآين هنا عن  أن جتـرَّ
الكثري من الوقائع التي رافقت حالة النبي موسـى C وأهله، وهل 
أخرب بنبأ نبوته، أو عاد إليهم بقبس من النار.. وذلك ألهنا أمور طبيعية 

ليست هي املقصود من سياق القصة.
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بصائر وأحكام
ـنْ يواجه رجـالً ملتويَ الطبـاع ال بد وأن يتعامـل معه بذكاء  مَ
وأخـالق يفوقانـه، لعلـه يرتدع. وإذا وجـد رجالً ضعيفـاً، فجدير أن 
ف معه بأسـلوب يناسـبه. ولكن من يُواجه رجالً متعاجزاً متحدٍّ  يترصَّ
كفرعـون وهامان، فإن احلاجة تكون حاجة ماسـة إىل قوة تفوق قوهتام 
 C وحتدهيام. ولعل ذلك كان احلكمة التي جعلت آية النبي موسـى

.احلية التي تسعى، إىل جانب حكم بالغة أخر
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فإين غفور رحيم

 .{À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´}
* * *

من احلديث

ـدَ  عْ ـنَاتِ بَ سَ ـنَ احلَ سَ ـا أَحْ قـال اإلمـام حممـد الباقـر C: «مَ
 .(١)« نَاتِ سَ دَ احلَ عْ يِّئَاتِ بَ بَحَ السَّ ا أَقْ مَ ، وَ يِّئَاتِ السَّ

الَ  باً وَ لَ دَّ طَ طُّ أَشَ يْئاً قَ ْ أَرَ شَ وقال اإلمام حممد الباقر C: «إِينِّ ملَ
.(٢)« يمٍ دِ نْبٍ قَ ةٍ لِذَ ثَ ْدَ نَةٍ حمُ سَ نْ حَ كاً مِ رْ عَ دَ َ أَرسْ

تفصيل القول

النحو بالنسـبة لنا نحن العرب، يشبه املنطق بالنسبة لليونانيني. 
(١) بحار األنوار، الشيخ حممد باقر املجليس، ج٦٨، ص٢٤٢.
(٢) بحار األنوار، الشيخ حممد باقر املجليس، ج٦٨، ص٢٤٣.
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فمنطق العرب نحوهم، ونحو اليونانيني منطقهم. ولعلامء النحو كالم 
. فاألول هو  نقطعـاً تَّصـالً، وأخر مُ عـن االسـتثناء، فيعتربونه تارة مُ
الذي يرتبط بام قبله، فيام املنقطع ال يتَّصل بام قبله، وإنام باعتبار مناسبة 
احلديـث عن يشء، يُورده املتحدث دون أن تربطه بام سـبق من الكالم 

عالقة محيمة. ويف القرآن استثناءات متصلة وأخر منقطعة.
والسؤال هنا: أيُّ االستثناءين قصده النص القرآين يف القول الرشيف:

{¶ μ ´} -١
بعد القول: {® ¯ ° ± ²}؟

فهـل هذا الذي قـد ظَلَم هو من املرسـلني، أم أن احلديث عام، 
لإلشـارة إىل أن اخلوف ال ينبغي أن يصدر عنك يا موسى يف حمرض اهللا 
العزيز احلكيم، ال سـيام وأن رعايتي وإراديت يف اصطفائك للنبوة كانتا 
قد شـملتاك وملاّ تلدك أمك، حيث درأت عنك هـذه الرعاية واإلرادة 
كل أذً، كام هو الشـأن يف األنبياء، فال ينبغي لك يا موسـى أن تكون 
خائفـاً ألنك من املرسـلني، وإنام الـذي خياف هو الظـامل، وهو غريك. 
وعىل هذا يكون االستثناء الوارد هنا استثناءً منقطعاً، حيث إن احلديث 

أوالً كان عن األنبياء A، بينام الظامل غريهم.
رنـا االسـتثناء متصالً، وأن من املرسـلني من يظلم  أمـا إذا تصوَّ
ى عند  نفسـه بام حيسـب عليه ذنباً بالنسـبة إىل درجته السـامية، ممَّا يُسمَّ
العلامء بـرتك األوىل، كام حصل عند آدم C، أو يونس C الذي 
قـال: { t s r q}(١). فـال بـد لنـا مـن مقاربـة لكي 

نستويف املعنى الدقيق لآلية، فنقول: 

(١) سورة األنبياء، آية ٨٧.
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أوالً: إن النبـي املرسـل مـن عنـد اهللا لـن يكـون ظاملـاً باملعنـى 
املعـروف للظلـم عندنا، ألنه معصـوم بربه، وإن احتامل ظلمه لنفسـه 
يتناىف ورسالته، حيث جيوز آنئذٍ للناس أالَّ يستمعوا إليه، وأالَّ يستجيبوا 

. حاشا هللا. له، ويعتذروا عن ذلك بأنه ربام كان كاذباً
ومن هنا قال ربنا سـبحانه بعد أن سـأله النبي إبراهيم C أن 

.(١){« ª © ¨ } :جيعل عهده يف كل ذريته
: باعتبار أن اإلنسـان يبقى حمتاجـاً إىل ربِّّه مهام بلغ زلفى من  ثانياً
رضة هلفوات منشؤها امتحان الرب له. ولكيال  ربِّه سـبحانه، إنه يبقى عُ
ر فيتـوب إىل اهللا  يتَّخـذه النـاس رشيـكاً خلالقه تعـاىل، وربام لكـي يتذكَّ
وتكون تلك التوبة وما فيها من التذلل معراجاً له إىل درجات أسمى من 
قبل. وكمثل عىل ذلك أن النبي داود C اسـتعجل شيئاً ما يف إصدار 
احلكـم بخصـوص إحد املسـائل القضائيـة، ولكن اهللا تبـارك وتعاىل 
الً لربِّه ولريقى مقاماً عند  رسعـان ما نبَّهه إىل احلق، لعله يزداد بذلك تذلّ
اهللا؛ مـن جانب، ولكي يتنَّبه الناس بأنه يبقـى برشاً مهام اقرتب من ربِّه، 

ره إهلاً أو نصف إله. فال ينبغي أن يكون احلب له باعثاً عىل تصوُّ
إن عصمـة النبـي ليسـت ذاتية، إنـام العصمة تُؤدِّي بـه إىل عدم 
داً  سـدَّ الوقـوع يف اخلطـأ، بتسـديد اهللا لـه. وهكـذا يكـون النبي دائامً مُ

بالتأييد اإلهلي يف كل مسألة يُواجهها.
نـا املتعال بنيَّ يف هذه اآليـة املباركة ثالث  يبقـى أن نقول: إنّ ربَّ
يط بالعامل برمتـه، تتَّضح وتتجىلَّ مـن خالل العزة  ـنن إهلية كـرب حتُ سُ

واحلكمة اإلهليتني.
نّة األوىل: أن الظلم خيبة وظالم، والظلم هو االعتداء وجتاوز  السُّ

(١) سورة البقرة، آية ١٢٤.
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احلق. بينام احلق هو مدار اخللق، وهو النظام الدقيق ذاته الذي جعله اهللا 
لكل يشء؛ من الذرة املتناهية يف الصغر، إىل املجرة املتناهية يف احلجم.

يف اإلنسـان،  وهكذا تر السـياق يؤكد أن الظلم هو الذي خيُ
فيام عليه أالَّ خياف إالَّ اهللا؛ فال خياف الطبيعة املحيطة به.

وهذا الظلم؛ ظلم للنفس وظلم لآلخر. ويتجىلَّ الظلم يف أقبح 
صورة، عندما يرشك الفرد بربِّه.

يفاً، إالَّ أنه ينبغي أالَّ يقود  ـنّة الثانية: إن الظلم ورغم كونه خمُ السُّ
نّة الرمحة اإلهلية املتأتية  نّة أخر، هي سُ اإلنسـان إىل اليأس، إذ هناك سُ
مـن توبـة العبد إىل اهللا، وتوبـة اهللا عىل عبده. وهـذه احلقيقة -كام يبدو 
واهللا العـامل- متعلقة بعامل األمر دون عـامل اخللق؛ أي العامل الذي جعله 
اهللا حميطاً ومهيمناً عىل العامل، وهو نظام األسباب والنتائج. وهذا يعني 
أن توبـة العبد إىل ربِّه، وقبول هـذه التوبة من جانب اهللا تعاىل أعىل من 
قانون حماسـبة هـذا العبد الذي ارتكب املعصية، حتـى إن اهللا تعاىل قد 
ٍ صالح، أو حتى بمروره بمدينة أوشـك  يرحـم أمـةً عاصية بدعوة عاملِ
نا كتب عىل نفسـه الرمحـة، وهذا أمر  أهلهـا عىل العـذاب.. ذلك أن ربَّ

خاص باهللا تبارك اسمه، وهو حاكم عىل نظام احلساب والعقاب.
وهذه احلقيقة تنقلنا إىل حقيقة سامية أخر، وهي أننا ال ينبغي 
أن نخـاف اهللا تعـاىل فحسـب، بـل علينـا أن نُحبّه أيضـاً، ألن اخلوف 
وحـده ال يكفي أن يكـون مصلحاً لرسيرة ابـن آدم، وال بد أن يتعادل 

مع الرجاء. وهكذا قال ربنا تعاىل:
 {¼ » º ¹ ¸ } -٢

أي: إنـه مل يكتفِ أن يمتنع عن الظلم، حيث إن ذلك كان يعني 
لَ سوء ظلمه  أن الظلم وجريرته ال زاال يالحقانه، شاء أم أبى.. إنام بدَّ
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ريَّ موقفه، ممَّا جسد نقطة أساسية يف حياته. بحسن عدله؛ بمعنى أنه غَ
وإن مـن آفـاق الرمحة اإلهلية وكرمـه، أنه يبدل سـيئات التائبني 
بصدق إىل حسـنات، حيـث ير الفرد كتابه يف يـوم القيامة بعد الدنيا 
جمموعة من احلسـنات مل يكن قد قام هبا، فيسـأل عن أمرها، فيقال له: 
هت بالتوبة النَّصوح إىل  إهنا سيئات كنت قد ارتكبتها، ولكن حني توجَّ

هلا الرب تعاىل حسنات. اهللا، بدّ
وهكـذا هو اإلسـالم، ال يكتفي بأن جيعل الظـامل يكفُّ يده عن 

الظلم، وإنام جيعل منه وسيلة لإلصالح يف املجتمع.
{¿ ¾ ½} -٣

ـنّة املغفـرة بمعنـى السـرت؛ أي إن اهللا تعاىل ليس  ـنّة الثالثة: سُ السُّ
فقط ال يُسارع إىل املحاسبة عىل اخلطيئة، ويتجاوز عن اخلطيئة، ثم يبدهلا 
حسـنة، بل إنّه باإلضافة إىل ذلك يسـرت عىل صاحبها. وهذا يشـري إىل أن 
باب التوبة، باب واسـع فتحه اهللا تبـارك وتعاىل لعباده، ومن دخله وجد 

نعيامً ال متناهياً قد أغدقه الرب الفياض بالعطاء عىل عبده التائب.

بصائر وأحكام
إن الظلـم خوف وظالم، وجتاوز للحق الـذي هو مدار اخللق، 
وهـو النظام الدقيق ذاته الذي جعله اهللا لـكل يشء؛ من الذرة املتناهية 

يف الصغر، إىل املجرة املتناهية يف احلجم الظاهري.
يف اإلنسـان، وليس  ـد أن الظلـم هو الـذي خيُ واهللا تعـاىل يُؤكِّ

اخلليقة من حولنا وما فيها من نظام.
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تسع آيات إىل فرعون

 Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á}
 .{Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î

* * *

من احلديث

قـال أبـو جعفـر الباقـر C لرجل مـن أصحابـه يف حديث: 
 Æ Å Ä Ã Â Á} C ى سَ وْ ةِ مُ ْ قِصَّ لَّ يفِ جَ زَّ وَ الَ عَ قَ «وَ

.(١)« ضٍ رَ ِ مَ ريْ نْ غَ نِيْ مِ عْ ÊÉ È Ç} يَ
وروي عن اإلمام جعفر الصادق C يف حديث ذكر فيه قول 
 ِ ريْ نْ غَ : «مِ الَ اهللا تعـاىل: {ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á } قَ

.(٢)« صٍ بَرَ
(١) طب األئمة، ابن سابور الزيات، ص٥٥-٥٦.

(٢) معاين األخبار، الشيخ الصدوق، ص١٧٢.
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تفصيل القول

هلا إىل ثعبان، حان الـدور ملعجزة اليد  بعـد معجزة العصـا وحتوّ
ر النبي موسـى C أن يُدخلها إىل صدره، إذ اجليب  البيضاء التي أُمِ
لت هذه اليد السـمراء  هـو الصدر، أو أحد الطرفني حتت اإلبط. فتحوَّ

-كام جاء يف أوصاف هذا النبي اجلليل- يداً نورانية بيضاء.
ثة وغري  ولعـل ذلك إشـارة إىل أن هـذه اليد البيضاء غـري امللوّ
الطامعـة هي التي سـتُنقذ الناس من جربوت فرعـون وظلمه، وهي 
ثِّل الرمحة اإلهلية التي ستشـمل املسـتضعفني يف بالد  يد الرمحة التي متُ

مرص.
وتتبع هاتني املعجزتني سـبع آيات مُبرصات ليكون اجلمع تسع 
آيـات إىل فرعون وقومـه. أما اآليات السـبع األخر، فهـي الطوفان 
واجلراد والقمل والضفادع والدم والغرق يف البحر أو انشـقاقه وعبور 
بنـي إرسائيـل منه ونجاهتـم، وانبجـاس عيون املاء مـن الصخرة حني 

رضهبا النبي موسى C بالعصا.
م اسـم فرعون هنا لإلشـارة إىل أن هذا الطاغية املدعي  وقد تقدَّ
لأللوهية العليا هو أساس الظلم والطغيان ورأسه، وهو املفسد األول 

قاتَل. م ويُ قاوَ يف األرض، وهو إمام الكفر الذي ينبغي أن يُ
وحيـث إن فرعون هو إمام الكفر، فال يعني ذلك أن أتباعه غري 
عي ويفعـل من الكفر والظلم والفسـاد، بل هم  مسـؤولني عامَّ كان يدَّ

فاسقون منحرفون عن احلق باتّباعهم إياه وتولّيهم له.

* * *
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بصائر وأحكام
وحيـث إن فرعون هو إمام الكفر، فال يعني ذلك أن أتباعه غري 
عي ويفعـل من الكفر والظلم والفسـاد، بل هم  مسـؤولني عامَّ كان يدّ

فاسقون منحرفون عن احلق باتّباعهم إياه وتولّيهم له.
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قالوا هذا سحر مبني

 .{ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×}

* * *

من احلديث

انَ  نَ ملَِـنْ دَ الَ دِيْ قـال اإلمـام حممـد الباقـر C يف حديـث: «وَ
.(١)« هِ اتِ اللَّ نْ آيَ ءٍ مِ ْ دِ يشَ وْ حُ بِجُ

تفصيل القول

{Ú Ù Ø ×} -١
اآليـات املُبرصة هي سـنام االمتحـان وهناية االبتـالء؛ ذلك أن 
االمتحان اإلهلي هبذه اآليات التي جاءت فرعون وقومه كانت يف أعىل 

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٧٣.
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ر رفضه إياها بعدم  درجات الوضوح، بحيث يعجز املتعرض هلا أن يُربِّ
الوضوح واللبس والشبه، فتكون له احلجة املقبولة يف الرفض، إنام هي 
كانـت واضحـة جلية بـإذن اهللا تعاىل ألهنـا كانت آيـات اهللا تعاىل، وال 

يُمكن نسبة يشء إىل اهللا العليم احلكيم وهو ملوث بالظلمة والشك.
{Þ Ý Ü Û} -٢

ة التـي جاءهم هبا  فَـضَ فرعـون وقومه اآليـات اإلهلية املُبرصِ رَ
.C النبي موسى

فهـل كان هـؤالء يعتـربون السـحر كذباً، فعطفـوا اآليـات عليه؟ 
وهـل كانـوا يكرهون الكذب ليُدينوا السـحر ومن ثم اآليـات من خالله، 
وهم الذين يعيشـون ضمن حضارة -إن صحّ إطالق تسـمية احلضارة عىل 
معيشتهم- تعج بالظلم والفساد، وال يقوم الظلم والفساد إالَّ عىل الكذب؟ 
ـلون به يف شـتّى  بُّـون السـحر ويتوسَّ إهنـم يف احلقيقـة كانـوا حيُ
منعطفات معاشـهم، ولكنهم نسـبوا اآليات إىل السـحر وهم يعلمون 
بأن السـحر ال عالقة له بأمر اهللا تعاىل، أو لنقل: إهنم مل يكونوا ينسبون 
السـحر إىل اآلهلـة املزعومـة، ولذلك وصفوا اآليات التـي جاءهتم إىل 

مصدر أو حالة غري مقدسة بزعمهم.
أو لعلهـم أرادوا بوصـف اآليـات بالسـحر، اإلشـارة إىل أن 
موسـى C أراد خداعهم هبا كام خيدع الساحر الناس بسحره، وهم 
باألسـاس جيهلون حقيقة السحر، وإنام يرون فيه أداة للخداع وخمادعة 
اجلهلـة، فكأن فرعون ومأله أرادوا التعميـة عىل عقول الناس والقول 
ة وأهنا قد اسـتغرقت وقتاً  هلم بأن هذه اآليات مع كوهنا واضحة مبرصِ
ليس بالقصري والقليل من السنني ليست سو أدوات خداع ووسائل 

كذب.
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بصائر وأحكام
ة هي سـنام االمتحـان وهناية االبتـالء؛ ذلك أن  اآليـات املبرصِ
االمتحان اإلهلي هبذه اآليات التي جاءت فرعون وقومه كانت يف أعىل 
ر رفضه إياها بعدم  ض هلا أن يُربِّ درجات الوضوح، بحيث يعجز املتعرِّ
الوضوح واللبس والشبه، فتكون له احلجة املقبولة يف الرفض، إنام هي 
كانـت واضحـة جلية بـإذن اهللا تعاىل ألهنـا كانت آيـات اهللا تعاىل، وال 

يمكن نسبة يشء إىل اهللا العليم احلكيم وهو ملوث بالظلمة والشك.
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فانظر كيف كان عاقبة املفسدين؟
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من احلديث

لْتُ  عـن أيب عمـرو الزبـريي، عن أيب عبـد اهللا C، قـال: «قُ
رُ يفِ  فْ : الْكُ ـالَ . قَ لَّ جَ زَّ وَ هِ عَ رِ يفِ كِتَـابِ اللَّ فْ كُ ـوهِ الْ جُ نْ وُ ينِ عَ ْ ـربِ : أَخْ ـهُ لَ
نَ  رُ مِ خَ هُ اآلْ جْ ا الْوَ أَمَّ . (إىل أن قال C:) وَ هٍ جُ ةِ أَوْ ْسَ ىلَ مخَ هِ عَ كِتَابِ اللَّ
رَّ  تَقَ دِ اسْ قٌّ قَ هُ حَ نَّ مُ أَ لَ عْ وَ يَ هُ دُ وَ احِ دَ اجلَ ْحَ وَ أَنْ جيَ هُ ، وَ ةٍ فَ رِ عْ ىلَ مَ ودِ عَ حُ اجلُ

 % $ # " !} : ـلَّ جَ ـزَّ وَ هُ عَ ـالَ اللَّ ـدْ قَ قَ ، وَ هُ دَ نـْ عِ
 / . - , + * } : لَّ جَ زَّ وَ هُ عَ الَ اللَّ &'}(١)، وقَ
 .(٢){; : 9 8 76 5 4 3 2 1 0

(١) سورة النمل، آية ١٤.

(٢) سورة البقرة، آية ٨٩.
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.(١)« ودِ حُ يِ اجلُْ هَ جْ ريُ وَ سِ فْ ا تَ ذَ هَ فَ

تفصيل القول

لقـد مـارس فرعـون وقومـه الظلـم واالسـتعالء، ومـن قبـل 
ذلـك خاضوا حضيض الفسـق، فأصبحوا بذلك مفسـدين لفطرهتم، 
ومعطلني ملا وهبهم اهللا تعاىل من املواهب النفسـية والعقلية والروحية. 
كام وأفسـدوا عىل أنفسـهم رحـاب قابلياهتم عىل املعرفـة ومتييز احلق، 
فالثـوا كياهنم وحالـوا دونه ودون االنطالق إىل احلقائـق الربانية التي 

.B جاءهم هبا موسى وهارون
وهـا هم اآلن قـد ذهبوا رصعى لـداء االزدواجية بني معرفتهم 
بأحقيـة النبي موسـى C، ومصداقيـة آياته الكبـرية، وبني اجلحود 

هبذه املعرفة رغم استيقاهنم بذلك.
وهـذا لعمـري داء كبـري ناتـج عـن داء أكـرب منـه، أال وهو داء 

العكوف عىل الظلم واإلرصار عىل االستعالء واستغالل اآلخرين.
وقـد كان هذا اجلحود بعد ثبـوت ووضوح احلق هلم من خالل 
معرفتهـم التامة بكـون آيات موسـى C إنام هي معاجز، وليسـت 
. فبذلـك ظلمـوا أنفسـهم قبـل أن يظلموا النبي موسـى  سـحراً مبينـاً
رهم اخلاطئ بأن موسـى C يريـد الرتؤس عليهم،  وأتباعـه، لتصوُّ
شـبعني بحب الرئاسـة  ال هدايتهـم، واحلـال أهنـم هـم الذيـن كانوا مُ

والسيطرة.
فكانـت عاقبـة فسـادهم وإفسـادهم أن انتهت هبـم إىل جحود 

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٨٩-٣٩٠.
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ب هبا –تبعاً لوضوحها  اآليات املُبرصة، هذه اآليات التي تنتهي باملُكذِّ
وبسـاطتها– إىل اهلـالك العاجل غري اآلجـل، إذ بالتكذيـب هبا تنتهي 

فرصة االمتحان. 

بصائر وأحكام
العكـوف عـىل الظلـم واإلرصار عـىل االسـتعالء واسـتغالل 

اآلخرين، إنام هو داء كبري ال يمكن إخفاؤه.



٦٥

ولقد آتينا داود وسليمان علمًا
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من احلديث
نَحُ املَالَ  مْ هَ يَ قـال أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالب C: «إِنَّ اللَّ

.(١)« بَّ نْ أَحَ مَ إِالَّ مَ لْ نَحُ العِ مْ الَ يَ ، وَ بْغِضُ يُ ِبُّ وَ نْ حيُ مَ
.(٢)« مِ لْ نَ العِ فَ مِ َ زَّ أَرشْ : «الَ عِ وقال C أيضاً

 C بْدِ اهللا ا عَ تُ أَبَ عْ ـمِ وروي عن احلارث بن املغرية قال: «سَ
دْ  قَ ٌ إِالَّ وَ املِ اتَ عَ ا مَ مَ ، وَ عْ فَ رْ ْ يُ مَ C ملَ عَ آدَ لَ مَ زَ ي نَ مَ الَّذِ لْ : إِنَّ الْعِ لُ وْ قُ يَ

.(٣)«ٍ املِ ِ عَ ريْ بْقَى بِغَ ضَ الَ تَ َرْ . إِنَّ األْ هُ لْمَ ثَ عِ رَّ وَ
(١) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٤٢، حديث رقم ٣٥.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٤٢، حديث رقم ٥٣.

(٣) الكايف، الشيخ الكليني، ج١، ص٢٢٣.



٦٦

  

بْدٍ  ـىلَ عَ هُ عَ ـمَ اللَّ عَ ـا أَنْ وقـال اإلمـام جعفر الصـادق C: «مَ
ا»(١). هَ رَ كْ ؛ إِالَّ أَدَّ شُ هِ دُ لِلَّ مْ : احلَ الَ قَ ، فَ َتْ ربُ تْ أَوْ كَ رَ غُ ؛ صَ ةٍ مَ بِنِعْ

 :C ِه بْدِ اللَّ َيبِ عَ لْـتُ ألِ وروي عـن حممد بن مروان، قال: «قُ
.(٢)« هُ دَ مَ ْ : أَنْ حتَ الَ قَ ؟ فَ لَّ جَ زَّ وَ هِ عَ بُّ إِىلَ اللَّ لِ أَحَ امَ َعْ أَيُّ األْ

تفصيل القول

بوا بآياته ففسـقوا،  بعـد أن ينتهي السـياق من بيان عقبـى الذين كذَّ
وكيـف دمرهم اجلبار، وهم فرعون وقومه.. ينتقل إىل بيان اجلانب اآلخر، 
حيث املثل األعىل ألولئك الذين قبلوا بالرسـالة اإلهلية، وهم أتباع داود و 
سليامن B، وكيف شملتهم رمحة رهبم، حيث مرَّ بنو إرسائيل بمنحدرات 
يّضَ هلم نبي ملك،  قُ ربلوا ومتَّت تصفيتهم حتى عادوا مؤمنني، فَ عديدة، فَغُ
وهو داود C، ومن ثم وارثه سليامن C؛ فأشادا هلم دولة عادلة بإذن 
اهللا تعـاىل، هذه الدولة التي سـخرت هلا اجلن والريـاح والطري.. ذلك ألن 

الناس كانوا يعملون اخلريات، فتضاعفت هلم الربكات.
{ 32 1 0 / .} -١

ا نابعة من ثروهتا أو قوهتا العسكرية أو موقعها  قد تكون قوة دولةٍ مّ
اجلغـرايف.. أما إذا كانت القوة قوة علم وفضيلة وتقو؛ أي قوة مسـتمدة 
مـن الصلـة مع اهللا سـبحانه، وهو جبـار السـاموات واألرض، وقيم احلق 
والعدل التي أمر هبا، فإن تلك هي الدولة املستقيمة السائرة يف طريق احلق.

ـنّة مهمـة، إذ يؤكد بطالن  بنيِّ لنا ربنـا هنا سُ وبنـاءً عـىل هـذا، يُ
(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٩٦.

(٢) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٥٠٣.
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االعتامد عىل قوة املال والثروة واملوقع اجلغرايف وأمثال ذلك، ورضورة 
االعتامد عليه سبحانه وتعاىل وعىل وحيه، وعىل العلم النازل من عنده، 
وفيه الفالح واخلري والربكة؛ وذلك ألن هذا العلم هو عامل السـيطرة 

والنفوذ احلقيقيني.
 B واهللا تعـاىل مل يقل يف هذا النص أنه قد آتى داود وسـليامن
م القول بالتذكـري بالنعمة الكبرية  مـاالً أو قوة بدنية وأمثاهلـام، وإنام قدَّ
التـي آتامها، وهي نعمة العلم؛ والعلم اإلهلي ال ريب. كامّ أنه سـبحانه 
وتعـاىل مل يأمر نبيه األعظم K بأن يطلب منه الزيادة باملال أو القوة 
اجلسـدية أو الصحـة، مع جزيل الفضل يف هذه األنـواع من الطلبات، 
 K وإنـام أمره أن يقـول: { 1 2 3}(١). وهذه روايات النبي
وأهل البيت عليهم الصالة والسالم حول العلم وأمهيته، وأن له دوراً 

هاما جدا يف السمو واالرتفاع.
ولكن ماهو العلم الذي أُوتيه داود وسليامن A؟

إنـه يف احلقيقة مل يكـن أيَّ علم، ألنه تعاىل لو قال (العلم) لصار 
املعنى كل العلم، ولكن اهللا تبارك اسـمه يُعطي من العلم ما يشاء وملن 
يشاء وكيف يشاء. أما ما أويت هذان النبيان فهو علم كذاك العلم الذي 
 ،C أُشري إليه يف سورة (الكهف) لذاك الرجل الذي صاحبه موسى

.(٢){Z Y X W} :إذ جاء فيها
فهو علم نافع يف تأسيس احلضارة وإدارة الدولة.

وامللفـت أن العطـاء العلمي هذا قد شـمل هذيـن النبيني، فلم 
ثه ولده سـليامن، إنام العلم من اهللا مبارشة إىل كل منهام،  يكن داود لِيُورِّ

(١) سورة طه، آية ١١٤.
(٢) سورة الكهف، آية ٦٥.
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دون أن يكون قد استلهمه أحدمها من اآلخر. وآية ذلك قضية احلرث: 
 r q p o n m l k j i h g}
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واهللا هـو الـذي يُطلـع عىل غيبه مـن ارتىض من الرسـل، أليس 
العلم نور يقذفه اهللا يف قلب من يشاء، وما هو عىل الغيب بضنني. وهو 
الذي وسعت رمحته كل يشء، ومن رمحته العلم الذي يُؤتيه كيف يشاء.
ولعل هذا العلم املشار إليه يف اآلية هو التمتع بالبصرية النافذة، 
دون أن يكون جمرد معلومات ممَّا يمكن أن تُكتسب بالتعلُّم أو التجربة؛ 
وهذا العلم نور يف القلب، كام الروح التي يعيش اإلنسان هبا. فهو نور 

صات واألهواء. يبرص به الفرد احلقائق كام هي، بعيدة عن التخرُّ
ويبـدو أن مفـردة {/} أوسـع وأعمـق وأدق مـن كلمـة 

(أعطينا)، ألن األوىل تدل عىل املواهب املعنوية كام املادية.
{= < ; : 9 8 7 6 5 4} -٢

ـه باحلمد والشـكر هللا تعاىل،  وهكـذا دعامهـا علمهـام إىل التوجُّ
وهذا هو العلم احلق. أما العلم الذي ينتهي بصاحبه إىل الكرب والغرور 
ونكـران النعـم، فهـو اجلهـل ذاتـه، وصاحبـه يف حقيقة األمـر أجهل 

اجلاهلني.
ومـن هنا نعرف أن أول صفة من صفـات العاملِ أن يعرف قيمة 
العلم، ثم حيمد ربَّه ويشـكره عىل تلك النعمـة العظيمة ويعرف املنعم 
هبـا. أمـا من يبيـع علمه يف املزاد ويتاجر به يف سـوق السياسـة، فإنه يف 

(١) سورة األنبياء، آية ٧٨-٧٩.
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احلقيقـة يبيعـه بأبخـس األثامن، وأن مـا حيصل عليه من مـال أنّى كان 
كثرياً ال يعادل شـيئاً من العلم. وإنه هبذه الصفقة اخلارسة يكشـف عن 
أمر خطري ومرض عضال كان مصاباً به من حيث يعرف أو ال يعرف، 
وهو أنه كان حيمل علامً دون أن يتفاعل معه، وال أن يعي أمهيته؛ ومثله 

. يف ذلك مثل احلامر حني حيمل أسفاراً
أمـا داود وسـليامن B فقد وعيـا العلم الذي آتامهـا اهللا إياه، 
فعلـام أيضاً أنه هبـذه النعمة وبعدما فضلهام الـرب عىل كثري من خلقه، 

. فلن يداهنوا األعداء ولن يشرتوا به ثمناً قليالً
ثـم إن العلم قيمة هامة، إالَّ أن اإليامن أسـمى منه، إذ قد يكون 
املؤمـن عاملـاً وقـد ال يكـون، ولكن الـرشف أساسـاً يتمثَّـل يف املنزلة 
املحمـودة عند اهللا تعاىل، وذلك يتحقق باقـرتان العلم باإليامن، كقوله 

 .(١){ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú } :عز وجل
فاإليامن هو القيمة الفضىل، ومن ثم العلم.

بصائر وأحكام
ا نابعة من قوة الثروة أو السـالح  قد تكون قوة جمتمع أو دولةٍ مّ
أو املوقـع اجلغرايف، أمـا إذا كانت القوة قوة إيامن وعلـم وفضيلة فإهنا 
األسمى؛ ألهنا قوة مستمدة من العالقة باهللا تعاىل، وهو جبَّار الساموات 

واألرض؛ فذلك املجتمع هو األمثل السائر عىل طريق احلق.

(١) سورة املجادلة، آية١١.
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وورث سليمان داود
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من احلديث

دَ  اوُ نُ بْـنُ دَ يْامَ ـلَ طِيَ سُ قـال اإلمـام جعفـر الصـادق C: «أُعْ
 ِ نْطِقِ الطَّريْ مَ اتِ وَ ةَ اللُّغَ فَ رِ عْ مَ انٍ وَ لِّ لِسَ ةَ املَنْطِقِ بِكُ فَ رِ عْ هِ مَ لْمِ عَ عِ C مَ
دَ  عَ ا قَ إِذَ ، وَ يَّةِ سِ ارِ مَ بِالْفَ لَّ وبَ تَكَ رُ دَ احلُ اهَ ا شَ انَ إِذَ كَ ؛ فَ ـبَاعِ السِّ ائِمِ وَ الْبَهَ وَ
مَ  لَّ ـائِهِ تَكَ عَ نِسَ الَ مَ ا خَ إِذَ ، فَ يَّةِ ومِ مَ بِالرُّ لَّ تِهِ تَكَ ْلَكَ ـلِ ممَ أَهْ نُودِهِ وَ جُ هِ وَ لـِ امَّ لِعُ
ا  إِذَ ، وَ بِيَّةِ رَ مَ بِالْعَ لَّ ـهِ تَكَ بِّ اةِ رَ ابِهِ ملُِنَاجَ ْرَ امَ يفِ حمِ ا قَ إِذَ ، وَ النَّبَطِيَّةِ انِيَّـةِ وَ يَ ْ بِالرسُّ

.(١)« انِيَّةِ َ مَ بِالْعِربْ لَّ ءِ تَكَ امَ صَ اخلُ ودِ وَ فُ لَسَ لِلْوُ جَ
 O N } :يف قول اهللا تعاىل C وقـال اإلمام جعفر الصـادق

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٢٩



٧١

  

.(١)« ةَ النُّبُوَّ : املُلْكَ وَ نِيْ عْ R Q P} يَ
دَ B: أُوتِينَا  اوُ نُ بْنُ دَ يْامَ لَ الَ سُ وعن أيب جعفر C، قال: «قَ
مْ  لَ وا، فَ لَّمُ عَ ْ يُ ـا ملَ مَ مَ النَّاسُ وَ لِّ ا عُ نَا مَ لِّمْ عُ ا، وَ تَوْ ؤْ ْ يُ ـا ملَ مَ َ النَّاسُ وَ ـا أُويتِ مَ
دِ يفِ الْغِنَى  الْقَصْ ، وَ دِ ـهَ املَشْ هِ يفِ املَغِيبِ وَ يَةِ اللَّ شْ نْ خَ لَ مِ ـيْئاً أَفْضَ دْ شَ نَجِ
لَّ  جَ زَّ وَ هِ عَ عِ إِىلَ اللَّ ُّ التَّـرضَ ، وَ بِ الْغَضَ ا وَ ضَ قِّ يفِ الرِّ ـةِ احلَ لِمَ كَ ، وَ ـرِ قْ الْفَ وَ

.(٢)« الٍ لِّ حَ ىلَ كُ عَ

تفصيل القول

 {BA @ ? } -١
ماذا تعني الوراثة هنا؟

حينـام يقول اهللا تعاىل: {?}، يعنـي أنه ورث كل يشء من 
املال وامللك، ومها ما يرثه املرء من أبيه. وقال البعض: إنه ورث علمه. 
 D وهذه الوراثة قد اسـتدلت هبا موالتنـا الصديقة الزهراء
فيام خيص وراثتها لفدك، حينام سـلبها منهـا اخلليفة األول، مربراً ذلك 
ثُ  رِّ بِيَاءِ الَ نُوَ َنْ َ األْ عَارشِ نُ مَ بام رواه عن رسـول اهللا K أنه قال: «نَحْ
مَ  لْ الْعِ ةَ وَ مَ كْ ِ احلْ تُبَ وَ ثُ الْكُ رِّ امَ نُوَ اراً، وَ إِنَّ قَ الَ عَ اراً وَ الَ دَ ، وَ ةً الَ فِضَّ باً وَ هَ ذَ

.« ِّ يلِ لِوَ ةٍ فَ مَ عْ نْ طُ انَ لَنَا مِ ا كَ مَ ، وَ ةَ وَ النُّبُوَّ
نْ  ـهِ K عَ ـولُ اللَّ سُ انَ رَ ا كَ ! مَ هِ انَ اللَّ ـبْحَ فقالـت D: «سُ
و  فُ قْ ، وَ يَ هُ ـرَ تْبَعُ أَثَ انَ يَ َالِفاً، بَـلْ كَ ـهِ خمُ امِ كَ َحْ فـاً، وَ الَ ألِ ارِ هِ صَ كِتَـابِ اللَّ
اتِهِ  فَ ـدَ وَ عْ ا بَ ذَ هَ ، وَ ورِ يْهِ بِالـزُّ لَ الً عَ تِالَ رِ اعْ ـدْ ـونَ إِىلَ الْغَ عُ مَ تَجْ ، أَفَ هُ رَ ـوَ سُ

(١) تفسري جامع اجلوامع، الشيخ الطربيس، ج٢، ص٧٠٣.
(٢) اخلصال، الشيخ الصدوق، ص٢٤١.
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، وَ  الً دْ امً عَ كَ ـهِ حَ ا كِتَابُ اللَّ ذَ ، هَ يَاتِهِ لِ يفِ حَ ائـِ وَ نَ الْغَ ـبِيهٌ بِامَ بُغِيَ لَـهُ مِ شَ
 ?} : قُولُ يَ : {QP O N M L}(١)، وَ قُولُ ، يَ الً نَاطِقـاً فَصْ
نَ  عَ مِ َ رشَ ، وَ ـاطِ سَ َقْ نَ األْ يْهِ مِ لَ عَ عَ زِّ لَّ فِيامَ وُ جَ زَّ وَ َ عَ بَـنيَّ @ BA }، وَ
ةَ  لَّ احَ عِ ـا أَزَ نَاثِ مَ ِ اإلْ انِ وَ ـرَ كْ ظِّ الذُّ ـنْ حَ احَ مِ ، وَ أَبَ اثِ ريَ ـِ املْ ضِ وَ ائـِ رَ الْفَ

 V U T } ؛ الَّ ، كَ ينَ ابِرِ اتِ يفِ الْغَ ـبُهَ الشُّ الَ التَّظَنِّيَ وَ أَزَ ، وَ نيَ املُبْطِلـِ
 .(٣)«(٢){a ` _ ^ ] \[ Z YX W

بـىل؛ إن ما كان لـداود C وصل إىل ابنه سـليامن C، مع 
اإلشـارة إىل أن النبـوة أمـر إهلي يتـم باالصطفاء من جانـب اهللا تبارك 

وتعاىل.
{E D C } -٢

ولعـل يف هـذا اخلطاب إشـارة إىل أن حكم سـليامن C كان 
ذا مشـاركة شـعبية، حيث اهتمَّ بالناس.. عىل عكـس احلكومات التي 
يمن عـىل كل يشء. وإنـام النبي  كانـت تسـتأثر بـكل اإلمكانـات، وهتُ
سليامن C خاطب شعبه هبدف هدايتهم، باإلشارة إىل اتِّصال دولته 

باهللا تعاىل وأخذ رشعيته منه، وال أسمى وال أرقى من هذه الرشعية.
 {H G F} -٣

ثهم بام  دِّ مل يكن مربراً ألن خياطب سليامن C شعبه لوال أن حيُ
رهم بفضل اهللا وبركته عليه وعىل أبيه، وبالتايل ليرسي هذا الفضل  يُذكّ
وآثـاره عليهـم، ثم ليؤمنوا وليعـوا حقيقة أي حاكـم حيكمهم وطبيعة 
ارتباطه باهللا الذي هو مالك امللك ومنه جيب أن تُستمد رشعية امللوك.

(١) سورة مريم، آية ٦.
(٢) سورة يوسف، آية ١٨.

(٣) االحتجاج، الشيخ الطربيس، ج١، ص١٤٢.
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 ،B ومـن العلم الـذي آتاه اهللا تبـارك وتعاىل داود وسـليامن
علم منطق الطري. 

والسؤال: ملاذا جاءت الكلمة بصيغة اجلمع؟
واجلواب؛ أوالً: لعله إشـارة إىل أن النبيـني كلهم كانوا كذلك، 
أو ال أقل سـليامن وأبوه كانا كذلك، حيث إن النبي داود C كانت 
 C يمكن أن يكون قصد سـليامن : اجلبال تُسـبِّح هللا تعاىل معه. ثانياً
تفخيم جانب نفسه باعتباره ملكاً نبيا وينبغي أن يُعظَّم يف أعني الناس.
لِّمنا لغة الطري، لإلشـارة إىل أنه قد علمه  ثم إنه C مل يقل: عُ
اهللا منطقهـا، وهو ما يشـمل اللغة وطريقة تفكـري الطري وطبيعة تعامله 

مع حياته.
وإذ قـال C: الطـري، فقـد كان اللفـظ املطلق هذا يسـتغرق 
أنـواع الطـري، إن كان هلا ثم طرق ومناهج تفكـري خاصة بكل نوع من 

أنواع الطيور.
ويمكـن القـول: إن هذه اإلشـارات القرآنيـة الكريمة تفتـح أبواباً 
واسعة من العلم أمام البرشية لتحظى وتتنعم بالتطور العلمي، حيث يمكن 
و قد حدث هذا يف مناحي عديدة أن نتعرف نحن أيضاً إىل منطق الطيور.. 
كام أشار القرآن إىل تسخري الريح لسليامن C وجنوده، لكي يفكر البرش 
مسـتقبالً يف ذلـك، حيث إنـه انقدحـت يف أذهاهنم فكرة طريان اإلنسـان، 

حتى توصلوا بعد قرون مديدة إىل تسخري الفضاء وصناعة الطائرة.
تاح ألي إنسان، وإنام هو  ولعل البعض يزعم أن منطق الطري ال يُ
علم تعلّمه سليامن C من اهللا مبارشة، وإنه من قبيل األمر املعجز.

ولكن ال بد من اإلشارة إىل أن علامء احليوان ومن خالل جهود 
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نوا  مضنية استغرقت عرشات السنني، وعرب استعامل تقنيات خاصة متكَّ
مـن التعامـل مع عدة نـامذج من احليوانـات وقطعوا يف ذلك أشـواطاً 
ا يُشـري إىل أن اهللا تعاىل قد يَرسَّ هـذا األمر ونظائـره عىل بني  مهمـة، ممـَّ

البرش وإن كان يبدو يف ظاهره أشبه يشء باملعجز.
{ML K J I } -٤

كان ملـك سـليامن C كبـرياً ويتمتـع بعوامـل القـوة بأهبى 
صورها وأجلّ أشكاهلا. ومن هذا امللك الكبري نفهم أموراً، منها:

أنـه من املمكـن أن جيمع اهللا تبارك وتعاىل لإلنسـان املؤمن خري 
 ® ¬ } : الدنيا واآلخرة، وهو الذي علَّم االنسان أن يدعوه قائالً

 .(١){¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯
 » º} :وكذلـك أمـره بـأن ال ينسـى نصيبـه مـن الدنيـا
¼ ½ ¾ ¿ÆÅ Ä Ã Â Á À}.(٢) وليـس كام 

نادون بطلب اآلخـرة وترك الدنيا  يذهـب إليه بعض املؤمنـني، حيث يُ
للكفـار واملنافقـني، وذلك لسـوء فهمهـم للديـن أو تربيـراً لتخلُّفهم 
؛ إن عـىل املؤمن أن يسـعى من أجل  وكسـلهم عـن طلـب الدنيـا. كالَّ
توفـري حيـاة طيبة يف الدنيا لتكـون مزرعة -حقا- لآلخـرة وينعم فيها 

أيضاً باحلياة الطيبة اخلالدة.
تعـاىل: {3 4 5 6 7 8 9 : ;  اهللا  قـال 
 K J IH G F E D C B A @ ? >= <

.(٣){N M L
(١) سورة البقرة، آية ٢٠١.

(٢) سورة القصص، آية ٧٧.

(٣) سورة األعراف، آية ٣٢.
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بـىل؛ إن النظـرة تتفاوت بني إنسـان وآخر لطبيعـة ومواصفات 
احليـاة الطيبـة يف الدنيـا، وذلك أننـا -بوصفنـا أتباعاً للقـرآن والعرتة 
الطاهـرة- نسـعى إىل حياة خالية مـن الظلم واجلهـل والفقر.. ونعترب 
احليـاة التي تفوح منها رائحة العـدوان واإلرساف واالنغامس يف اللذة 
الباطلة وهجر األخالق الفاضلة، نعتربها موتاً حقيقيا، وهي بالتايل ال 

تستحق الكدح والعناء وال حتى السعي من أجلها. 
هـذا من ناحيـة، ومن ناحية أخر، فإن مسـؤولية من أنعم اهللا 
ـق ارتباطه باهللا املنعم، ومن  تعـاىل عليه من خري الدنيا واآلخرة أن يُعمِّ
ه بالدعاء إليه، ليمنحه القدرة عىل شكر النعمة؛ أي عليه  ذلك أن يتوجَّ

أن يعي طيب التعامل معها واملوقف منها.
ومـن هنـا نعرف أن هـذا النبـي العظيـم كان يقصد مـن قوله: 
{ML K J I}، فيـام يبـدو أنه سـبحانه قد أعطاه نصيبـاً من كل 
ا حـول اإلنسـان هـي كل يشء ممَّا  ، ذلـك ألن مـا يف خلـق اهللا ممـَّ يشءٍ
حيتاجـه من النعم. وسـليامن C قد أُويت القدرة عىل االسـتفادة من 
اخلليقـة كلهـا؛ أي من جنود اإلنس واجلن، ومـن قو الريح، ومنطق 
ا يُوفـره له العلـم باحلقائق وكيفية تسـخريها ملصلحة  احليوانـات، وممـَّ

البرش.
إالَّ أن طبيعـة االسـتفادة ممَّا يف احلياة وسـبلها بالنسـبة إىل النبي 
سليامن C بحاجة إىل املزيد من إمعان النظر؛ فهل كانت االستفادة 
مـن خـالل ما يعرف بالواليـة التكوينية عىل األشـياء؛ أي القدرة التي 
يتمتـع هبـا كل نبـي وويص وويل بـإذن اهللا تعـاىل كل حسـب منزلتـه 
وحاجتـه يف التأثري عىل األشـياء مبارشة، وبعيداً عن أسـباهبا الظاهرة، 

وهي القدرة التي منحها الرب ملن يشاء؟
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أو أهنا كانت عرب تعلُّم األسـباب الظاهرية يف تسـخري األشياء، 
كام أشـار اهللا تعـاىل يف قصة ذي القرنني الذي أعطـاه اهللا تبارك و تعاىل 
معرفة كيفية االسـتفادة من أسباب الطبيعة، أو كام علَّم سبحانه وتعاىل 
داود C مـن صناعة احلديـد وصنعة اللبوس، ولعـل األمر مل يكن 

بحاجة إىل تسخري العوامل الغيبية إلتقان هذه الصنعة أو تلك؟
يبـدو أن اهللا سـبحانه منح نبيه كال األمريـن، إالَّ أن األمر الثاين 
كان األكثر شـيوعاً، بينـام األول كان نادراً مثل قصـة نقل عرش ملكة 

سبأ.
نعـم؛ إن هذه القصـة أُريد هلا أن تُبنيِّ آفاق حضارةٍ اسـتطاعت 
ر الرتاب واحلجر واحلديد  -بـإذن اهللا وخريه وبركته وهديه- أن تُسـخِّ
واملعادن واألحياء والنبات ملصلحة خري االنسـان، ولإلشـارة املبارشة 
إىل خصائص احلضارة اإليامنية التي تستجيب هلا وتتواءم معها أطراف 
الوجود وأسـبابه الظاهرة واخلفية عىل حد سواء، وذلك مصداق قوله 

العزيـز: {! " # $ % & ' ) ( * + 
.(١){2 1 0 / . - ,

وفتـح الـربكات هـذا قد يكون عرب مـا يُؤتيه الـرب هلم من كل 
يشء.

 C إشـارة إىل أن النبي سليامن {ML K J} وهذه البعضية
كان يعرف حدود دولته وأبيه B، ويعلم أنه مل يرقَ يف املقام واملنزلة 
عند اهللا تعاىل لكي يُعطيه كل يشء، ذلك لعلمه بأن عطاء اهللا وما حيوي 

من سعة وبركة، يبقى حمكوماً باحلكمة اإلهلية البالغة.

(١) سورة األعراف، آية ٩٦.
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 {R Q P O N} -٥
إنّ هـذه النعم واخلري والربكة تسـتدعي أن تكون معيار الفضل 
والتفاضل والتقدم، وكلام تنزلت عىل فرد بدرجة أكرب كان له أن يتقدم 
ـح عىل غريه األقل حظوة هبا منه حقـا. هذه اآلية الكريمة هتدينا  ويُرجَّ
نْ تشمله هذه النعم، وأنه من الباطل القول  إىل أنّ التقدم هو من حق مَ
بتقديم املفضول عىل الفاضل، أو تقديم الفاضل عىل األفضل، متاماً كام 
هو املقياس يف أفضلية وأرجحية الذين يعلمون عىل الذين ال يعلمون، 
واملؤمنني عىل الفاسـقني؛ ألن قلب هذه احلقيقة يعني حدوث انقالب 
عىل املوازين القرآنية اإلهلية برمتها، وعىل سـنن اهللا يف خلقه، وسـوف 

تؤدي بالتايل إىل سلب هذه النعم وتلك الربكات.
 D } :بقولـه أتباعـه  خاطـب   C سـليامن النبـي  وإنـام 
E}، ألنـه أراد أن يقودهم يف جادة اخلري إىل حيث االهتداء إىل اهللا 
تعـاىل والقرب منه. ولقد دعم دعوته الصادقة بام كانت لديه من النعم 
التـي حبـاه اهللا هبا. وهكذا أوضح هلم أن قيادته هلـم إنام هي قائمة عىل 

استحقاق إهلي، وليس عىل قوة السالح.
وإن فحـو هذه اآلية الكريمة وما سـبقها وما حلقها من آيات 
مبـاركات تؤكد احلكمة القرآنية اخلاصة يف مسـألة اخلالفة يف األرض، 
ومـا هـي القيادة الرشعيـة التي هي حمط رضا اهللا تعـاىل، مع أن اآلية مل 

تُوغل يف الترصيح املبارش.
وبالتـايل؛ نصـل إىل القـول بخطأ مقولـة: إن القـرآن الكريم ال 
يُعنـى بأمر السياسـة، وأن احلكم ال ينبغي أن يكون مسـتمداً من القوة 
الدينيـة والقيـم الروحيـة؛ ألن مـا يفهـم مـن روح القـرآن بطالن كل 

 v u t} حكومة ال تأخذ رشعيتها من اهللا عز وجل، ذلك ألن
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والرب العزيز مل خيلق األرض ليحكمها كافر أو فاسـق أو ظامل، 
م بتعاليمه وبربكاته ونعمه وحكم الصاحلني. وإنام أراد هلا وألهلها التنعُّ

بصائر وأحكام
١- إن مسؤولية من أنعم اهللا تعاىل عليه من خري الدنيا واآلخرة، 
ه بالدعاء إليه، ليمنحه  ق ارتباطه باهللا املنعم، ومن ذلك أن يتوجَّ أن يُعمِّ
القدرة عىل شكر النعمة؛ أي عليه أن يعي طيب التعامل معها واملوقف 

منها.
٢- إن ما آتاه الرب تعاىل لسـليامن النبي C من بساط الريح 
وتسـخري اجلن ومنطـق الطري، يُلهم البرش بإمكانيـة احلصول عىل مثله 

عرب البحث العلمي اجلاد والتوكُّل عىل اهللا.
٣- قصة النبي سليامن C هتدينا إىل إمكانية اجلمع بني الدنيا 

واآلخرة، وبناء حضارة إهلية عىل األرض.

(١) سورة املائدة، آية ٤٤.

(٢) سورة املائدة، آية ٤٥.

(٣) سورة املائدة، آية ٤٧.
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وحشر لسليمان جنوده

 [  Z  Y  X  W  V  U  T}
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* * *

من احلديث

يف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـر C يف قـول اهللا تعاىل: 
.(١)« مْ هِ رِ ىلَ آخِ مْ عَ لُهُ ْبَسُ أَوَّ {] \} قال: «حيُ

تفصيل القول

{U T} -١
هـذه صورة قرآنية تُثـري خميلة القارئ لكتـاب اهللا، لتبيني عظمة 

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٢٩.
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.C استعراض القوة لدولة النبي سليامن
واحلـرش هـو اجلمـع، ولكـن أين تـمَّ هـذا احلرش؟ هـل هو يف 

صحراء، أم يف وادٍ، أم يف معسكر خاص؟ اهللا أعلم.
 {Z Y X W V} -٢

بدأ القـرآن باجلن ألهنم كانوا األكثر عدداً من غريهم من جنود 
سـليامن C. وهـذا احلرش الكبري يأيت اسـتجابة لدعائه C الذي 
طلـب فيـه إىل اهللا أن يُؤتيـه ملـكاً عظيـامً ال ينبغي ألحد مـن بعده من 
ر لـه اجلن وهم  امللـوك، فآتـاه اهللا تبـارك وتعاىل من كل يشء، إذ سـخَّ
األصعـب قيـادة، ثم كان اإلنـس بقبائلهم، والطري بأشـكاهلم.. فكان 
اجلـن حميطني باإلنس، وكان الطري من فوق اإلنس، وكلٌّ له مقامه عىل 

األرض ويف اهلواء، ولكل دوره ووظيفته.
{\ [} -٣

ون  د منهم، فال يُغريّ رون فيمتثلون دونام اعرتاض أو مترُّ أي: يُؤمَ
مواقعهم، ممَّا يدل عىل انضباط هذا اجليش ومتانته وهيبته ونظامه.

بصائر وأحكام
هـذه صـورة قرآنية تُثري خميلـة القارئ لكتـاب اهللا، لتُبنيِّ عظمة 

.C استعراض القوة لدولة النبي سليامن



٨١

حىت إذا أتوا على واد النمل

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^}
 .{q p o n m l k j i

* * *

من احلديث

بَ  هَ نْبِتُ الذَّ ادِيـاً يُ هِ وَ قـال اإلمام جعفر الصـادق C: «إِنَّ لِلَّ
ا  ُّ مَ ايتِ تْـهُ الْبَخَ امَ ، لَوْ رَ لُ وَ النَّمْ هُ ـهِ وَ قِ لْ عَفِ خَ هُ بِأَضْ َـاهُ اللَّ دْ محَ ـةَ قَ ضَّ الْفِ وَ

.(١)« يْهِ لَ تْ عَ رَ دَ قَ

تفصيل القول

ر اهللا له اجلن  ـخَّ اسـتقر لسـليامن C ملكـه العظيم بعد أن سَ

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٢٦-١٢٧.
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واإلنـس والطري، كان لـه أن يرتقي قمة ملك أخر غري زائلة كملكه، 
وذلك لد سـامعه كلمة النملة يف وادي النمل، إذ شـعر بأن ملكه قد 
ه األعىل، وال بد له أن ينتقل إىل قمة أخر حيث الرمحة  وصـل إىل حدِّ
ي بـكل ما يملك للحصـول عىل تلك  اإلهليـة الالمتناهيـة، وأن يُضحِّ

.النعمة الكرب
 {c b a ` _ ^} -١

أتى عليه، أي أراد أن يتناوله أو يقطع مساحته. ويبدو أن وادي 
النمل منطقة يكثر فيها النمل وتغطي كثرته أرض الوادي.

{e d} -٢
ر  أي: إن النملـة تكلَّمـت مع باقـي النمل عىل عكـس ما نتصوَّ
مـن أهنا ال تتكلَّم، أو أهنا ال متتلك لغة تفاهم خاصة هبا، ولعلها كانت 
زعيمتهـم كام لكل قطيع مـن احليوانات قائد يميش يف مقدمتها ويدافع 

عنها.
 {i h g f} -٣

أمرهتـم بالدخول واالحتامء بالبيوت التي يسـكنون ويطمئنون 
فيها.

ولكـن كيف لباقي النمل أن يسـمعوها، وهي ختاطب حشـوداً 
كبرياً من النمل يف وادٍ يتَّسع ملسرية جيش النبي سليامن C؟

ثـت إليهم بإشـارات أو موجات صوتيـة أو بإصدار  لعلهـا حتدَّ
رائحـة معينة. املهم أهنا دقَّت ناقوس اخلطر املحدق هبم بام اسـتطلعت 

هلم عن مسرية النبي سليامن C وجنوده.
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 {p o n m l k j} -٤
أمـر طبيعـي أن ختاف النملة عىل كياهنا، فتحـاول اختاذ ما حترتز 
اراً كجيش النبي  اف منه جيشـاً جرَّ به من الدمار، ال سـيام إذا كان ما خيُ
سـليامن C. ولكن النملة أشارت يف خامتة حديثها، أن هذا اجليش 

إذا حطم النمل إنام يكون ذلك بصورة غري متعمدة ومن دون شعور.
وتبـدو هذه املالحظـة ملعرفتها بأن جيش سـليامن C جيش 

منضبط بتعاليم قائده النبي املعصوم الذي ال يُظلم عنده أحد.

بصائر وأحكام
إن جيـش سـليامن C جيـش منضبـط بتعاليـم قائـده النبي 
املعصوم الذي ال يُظلم عنده أحد، ومن هنا فإن النملة قد نادت بالنمل 

طّموها فألهنم ال يشعرون. بأهنم إن حَ
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رب أوزعين أن أشكر نعمتك

 z  y  x  w  v  u  t  s  r}
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* * *

من احلديث

روي عـن داود سـليامن الغـازي قال: سـمعت عيل بن موسـى 
الرضا C يقول، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن حممد 
الَتِ  ا قَ C يف قوله عز وجل: {u t s r} وقال: «لَمَّ

 m  l  k  j  i  h  g  f  }  : ـةُ لَ النَّمْ
ارٌّ  وَ مَ هُ نَ C وَ يْامَ ـلَ ةِ إِىلَ سُ لَ تَ النَّمْ وْ يـحُ صَ لَـتِ الرِّ َ p o n} محَ
الَ  ا قَ َ َ هبِ ـامَّ أُيتِ لَ . فَ ةِ لَ َّ بِالنَّمْ يلَ : عَ ـالَ قَ قَفَ وَ وَ تْهُ فَ لَ َ دْ محَ يـحُ قَ الرِّ اءِ وَ ـوَ يفِ اهلَ
؟  داً لِمُ أَحَ أَينِّ الَ أَظْ ـهِ وَ يُّ اللَّ بـِ تِ أَينِّ نَ لِمْ ا عَ ـةُ أَ مَ لَ ا النَّمْ تُهَ ـا أَيَّ : يَ نُ يْامَ ـلَ سُ
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 : لْتِ قُ لْمِي، فَ مْ ظُ تِنِيهِ رْ ذَّ مَ حَ لـِ نُ C: فَ يْامَ ـلَ الَ سُ . قَ : بَىلَ ةُ لَ الَتِ النَّمْ قَ
وا  نْظُرُ ـيتُ أَنْ يَ شِ : خَ ةُ لَ الَتِ النَّمْ }؟ قَ مْ ـاكِنَكُ سَ لُوا مَ خُ لُ ادْ َـا النَّمْ اأَهيُّ {يَ
: أَنْتَ  ةُ لَ الَـتِ النَّمْ مَّ قَ . ثُ ـاىلَ عَ نِ اهللاَِّ تَ وا عَ ـدُ يَبْعُ ا فَ َ وا هبِ تَتَنـُ يُفْ كَ فَ ينَتـِ إِىلَ زِ
يدَ يفِ  لِمَ زِ : فَ ةُ لَ الَتِ النَّمْ . قَ دُ اوُ : بَلْ أَيبِ دَ نُ يْامَ ـلَ الَ سُ ؟ قَ دُ اوُ ُ أَمْ أَبُوكَ دَ ربَ أَكْ
ا يلِ  : مَ نُ يْامَ لَ الَ سُ ؟ قَ دَ اوُ مِ أَبِيكَ دَ وفِ اسْ رُ ىلَ حُ فٌ عَ رْ كَ حَ ـمِ وفِ اسْ رُ حُ
يَ  ـمِّ دٍّ فَسُ هُ بِوُ حَ رْ  جُ اوَ دَ C دَ اوُ اكَ دَ َنَّ أَبَ : ألِ ةُ لَ الَتِ النَّمْ . قَ مٌ لْ ا عِ َذَ هبِ
ي  رِ لْ تَدْ : هَ ةُ لَ الَتِ النَّمْ . قَ قَ بِأَبِيكَ لْحَ و أَنْ تَ جُ نُ أَرْ يْامَ ـلَ ا سُ أَنْتَ يَ ، وَ دَ اوُ دَ
ا  َذَ ا يلِ هبِ : مَ نُ يْامَ ـلَ الَ سُ ؟ قَ ـةِ لَكَ ـائِرِ املَمْ ِ سَ نْ بَنيْ يحُ مِ تْ لَـكَ الرِّ رَ ـخِّ َ سُ ملِ
ةِ  لَكَ ِيعَ املَْمْ تُ لَكَ مجَ رْ ـخَّ لِكَ لَوْ سَ لَّ بِذَ جَ زَّ وَ نِي عَ عْ : يَ ةُ لَ الَتِ النَّمْ . قَ مٌ لْ عِ
ينَئِذٍ  . فَحِ يحِ الِ الرِّ وَ زَ كَ كَ دِ نْ يَ ا مِ اهلَُ وَ انَ زَ يحَ لَكَ هِ الرِّ ذِ تُ لَكَ هَ رْ خَّ امَ سَ كَ

لِها»(١)  وْ نْ قَ كاً مِ مَ ضاحِ بَسَّ تَ

تفصيل القول

{u t s r} -١
التبسـم فتح الفم دون الضحك، فيام الضحك فتح الفم كله بام 

يزيد عىل التبسم.
ولقـد انتفـع النبـي سـليامن C من قـول النملة البسـيطة يف 
رته بام عرف منها وبالطريقة التي سـمعها بنعم اهللا  مظهرهـا، حيث ذكَّ

عليه.
٢- {z y x w v } | { ~ ے ¡} 

وفِّقه إىل الشـكر،  فطلـب من ربِّه الذي يرعـاه ويغدق عليه أن يُ
(١) عيون أخبار الرضا C، الشيخ الصدوق، ج١، ص٨٤-٨٥.
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ذلـك أن النعمـة يف بعض األحيان تكون كبرية بحيث يصعب الشـكر 
إزاءها.

ـر كل النعم التي  أمـا النبي سـليامن C فقد انتبـه فجأة وتذكَّ
وهبـه اهللا تعاىل، ال سـيام وأنه مل يكن وحده الذي أُكـرم هبا، إنام النعمة 
كانت مستمرة متواصلة عليه وعىل والديه من قبل. وهو مل يكتفِ بذكر 
والـده داود C وهو النبي امللك اخلليفة، وإنام ذكر والدته أيضاً، إذ 
لو مل تكن مؤمنة عفيفة حمافظة عىل دينها، لكان وضعه غري ما هو عليه.
ثـم إنه C تقدم مسـافات من الوعي شاسـعة جدا، وهو أنه 
بعد طلب الشكر، طلب من اهللا التوفيق ألن يعمل عمالً صاحلاً يكون 
مـورد قبولـه ورضاه، ألن العمل الصالح ال يصـدر عن ابن آدم إالَّ يف 
ى صاحلاً  حالـة الوعي والتوفيق، مضافاً إىل أن العمل الصالح ال يُسـمّ

ما مل ينتهِ به األمر إىل مرضاة اهللا.
أقـول: حينام شـعر نبي اهللا سـليامن C أنه قـد وصل إىل قمة 
امللك والسـلطة اعرتضته مقولة النملة احلكيمة فتنبَّه إىل أن ما بلغه من 
القـدرة املادية ليس هو القمة احلقيقيـة التي ينبغي أن يتوخاها ويبحث 
عنهـا النبـي أو حتـى املؤمن، وإنـام عليـه أن يتَّخذ منها طريقـاً إىل قمة 
أخر أسـمى من تلك القمة بام ال يُوصف وال يُقاس، وهنالك طلب 

من ربِّه الكريم أن يرزقه جمموعة أمور، كان يف مقدمتها الشكر.
ولعل من غري اخلايف أن الشكر لفظاً يعني معرفة النعمة و معرفة 
ل عليه. ولكننا إذا تدبرنا مليا يف هذه الكلمة،  املُنعِـم وأن يعطي ما فضّ
وجدنا أهنا متثل جوهر احلكمة وسـبب التقدم ووسـيلة النجاة، بل إهنا 

جتلب السعادة يف الدنيا والفالح يف اآلخرة.
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ولذلـك قـال اهللا عـز وجـل يف آيـةٍ كريمـة: { ! " # 
 3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  ('  &  %  $

.(١){4
إن أول بند من بنود الشكر يتمثَّل يف أن يعرتف اإلنسان بالنعمة 
اعرتافاً ينتهي إىل العمل بموجبات ومقتضيات النعمة؛ مثل أن يستنفذ 
ع يف آفاقاها، وكذلك أن يُؤدِّي حقوق  كل ما يف النعمة من طاقة ويتوسَّ
اآلخرين فيها، وبذلك يتم التقدم نحو رحاب السعادة وترسيخ أسس 

احلضارة الصاحلة.

بصائر وأحكام
١- إن العمـل الصالـح ال يصدر عن ابـن آدم إالَّ بتوفيق اهللا له 

عدُّ العمل صاحلاً ما مل ينتهِ إىل مرضاة اهللا. ووعيه بواجباته، وال يُ
٢- إن أول بند من بنود الشـكر يتمثَّل يف أن يعرتف هبا اإلنسان 
اعرتافـاً ينتهـي إىل العمـل بام تسـتلزمه النعمـة، وأن يسـتنفذ كل ما يف 

ع يف آفاقها ويُؤدِّي حقوق اآلخرين منها. النعمة من طاقة ويتوسَّ

(١) سورة لقامن، آية ١٢.
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وتفقَّد الطري
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* * *

من احلديث

 :C العيايش باإلسناد قال: قال أبو حنيفة أليب عبد اهللا ورو
 املَاءَ  دَ يَرَ هُ دْ َنَّ اهلُ : «ألِ ـالَ ؟ قَ ِ ِ الطَّريْ نْ بَنيْ دَ مِ هُ نُ اهلُدْ يْامَ ـلَ دَ سُ قَّ فَ يْفَ تَ كَ
ةَ  نِيفَ رَ أَبُو حَ نَظَ . فَ ةِ ورَ ـارُ نَ يفِ الْقَ هْ مُ الدُّ كُ دُ  أَحَ ـامَ يَرَ ضِ كَ َرْ يفِ بَطْـنِ األْ
 : الَ ؟ قَ كَ كُ حِ ـا يُضْ هِ C: مَ بْدِ اللَّ ـالَ أَبُو عَ . قَ ـكَ حِ ضَ هِ وَ ابـِ حَ إِىلَ أَصْ
 املَاءَ يفِ  ي يَرَ : الَّذِ ـالَ ؟ قَ اكَ يْفَ ذَ كَ : وَ الَ . قَ اكَ لْتُ فِدَ عِ كَ جُ تُ بـِ ـرْ ظَفِ
هِ  اللَّ بْدِ الَ أَبُو عَ هِ؟ قَ نُقِ ذَ بِعُ أْخُ تَّى تَ ابِ حَ َ خَّ يفِ الرتُّ فَ  الْ ضِ الَ يَرَ َرْ بَطْنِ األْ

؟»(١). َ ى الْبَرصَ شَ رُ أَغْ دَ لَ الْقَ زَ ا نَ هُ إِذَ نَّ تَ أَ لِمْ ا عَ ؛ أَمَ نُ امَ عْ ا نُ C: يَ
(١) تفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس، ج٧، ص٣٧٥.



٨٩

   

تفصيل القول

{® ¬} -١
شـيمة األنبيـاء A يف دعوهتـم ويف قيادهتـم هـي املواجهـة 
املبارشة، دون أن تكون من وراء الستار. فرتاهم دائامً يقفون يف الصف 

األول ملقارعة أعداء اهللا سبحانه و تعاىل. 
هنـا يف قصـة النبي سـليامن النبـي C نجد احلالة نفسـها، إذ 
نده من اجلن  د بنفسـه جُ كان بمواهبه العديدة وصالحياته الكثرية يتفقَّ

د مجوع و أرساب الطري. واإلنس والطري. فحدث هذه املرة أنه تفقَّ
 {´ ³ ² ± ° ¯} -٢

وهـو الطـري القادر عىل طي مسـافات كبرية، وعىل استكشـاف 
املاء الكامن حتت األرض، حتى لكأنه كان مسـؤوالً عىل أمر املراسـلة 
واالستطالع، فلم يره النبي سليامن C، وهو احلريص كل احلرص 

عىل حالة االنضباط التام يف صفوف جنود اململكة.
وبقوله C: { ² ³} تلميح إىل أنه احتمل كون اهلدهد قد 

ذهب يف مهمة معينة إىل منطقة قريبة.
{¹ ¸ ¶ μ } -٣

النبي سليامن C يسـأل أوالً، وبعدله ورمحته ال يستعجل يف 
إطالق احلكم عـىل أحد، وبمقدار حرصه عىل االنضباط، نراه حيرص 
عـىل التأين وطرح االحتـامالت لئالَّ يُضيِّع حقـوق اآلخرين. إذن فهو 

ملك عادل.
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بصائر وأحكام
النبـي سـليامن C ال يسـتعجل يف إطالق احلكـم عىل أحد؛ 
وبمقـدار حرصـه عـىل االنضبـاط، نـراه حيـرص عـىل التـأين وطرح 

االحتامالت لئالَّ يُضيِّع حقوق اآلخرين.
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ليأتينِّي بسلطان مبني

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »}
 .{Ä Ã Â

* * *

من احلديث

يف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـر C يف قـول اهللا تعاىل: 
.(١)« هُ شَ يْ نَّ رِ تِفَ َنْ {« ¼ ½} يقول: «ألَ

تفصيل القول

 {½ ¼ »} -١
ين، وال سيام  كيف كان النبي سليامن C يعذب جنوده املُقرصِّ

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٢٩.
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فيام يتعلق بالطري؟ هل كان يسجنه؟ أم يأخذ من ريشه؟ 
ب بواسـطة إيكال مهامت صعبة شـاقَّة إىل  ما يظهر أنه كان يُعذِّ
اجلنـدي املـدان، إذ هذا هو األقـرب حلكمة األنبيـاء A فيام يرتبط 
بمهمتهـم األساسـية يف التذكـري والرتبيـة والتعليم. ذلـك أن مقياس 
العـذاب خيتلف لدهيم عن غريهـم، إذ الباعث فيه يتفاوت عامَّ يعتمده 
الظاملون. مضافاً إىل طريقة تنفيذ هذا العذاب، فهو ال يصدر عن رغبة 

االنتقام، وإخافة اآلخرين، والتمثيل يف املعاقَبني.
{¿ ¾} -٢

هـو مل يقل: ألقتلنّه. والفـرق معلوم بني القتل والذبح، إذ القتل 
إماتة للحيوان بال هدف، فيام الذبح ينتهي إىل نتيجة وغاية، كأن يُعطى 
حلمه حليوان آخر حمتاج إىل طعام، هذا فضالً عن أن الذبح أهون صور 

القتل للحيوان.
{Ã Â Á À} -٣

هـذا هو اخليـار الثالث. وهنـاك أكثر من فرضيـة بخصوص ما 
كان يقصده سليامن C من السلطان املبني الذي يتوقَّعه من اهلدهد، 

ضه للعذاب أو للذبح. لئال يُعرِّ
الفرضيـة األوىل: أنـه يطلب منه أن يأتيه بدليـل مقبول واضح، 

كأن يكون مريضاً حقا، أو كونه مسجوناً قرساً لد طرف آخر.
الفرضيـة الثانيـة: لعله كان يف مهمة جتسـس وبحث يف أطراف 
ره وعدم حضوره  اململكة ضمن ما يتمتع به من الصالحية، فيعزو تأخّ
يف جملس النبي سـليامن C واسـتعراضه إىل انشغاله يف أداء مهمة مل 

يسعه أن يُعلم من يفوقه رتبة بأمرها.



٩٣

  

يُدان بتهمة التقصري أو بتهمة  وهو ما مل يأتِ بالسـلطان املبني، سَ
التعامل مع عدو من األعداء.

بـىل؛ إن لغـة اخلطـاب هـذي كانـت لغـة شـديدة، ال سـيام مع 
ـن أفعاهلـا لصيغة التأكيد من خـالل دخول الم القسـم والتأكيد  تضمُّ
ونونـه. وهذه الشـدة يف اخلطاب تعكس مد انضبـاط القائد وعظيم 
خطـر املهمة اإلهلية املوكلة هلذا النبـي العظيم يف تلك احلقبة، وما تلك 
اإلمكانـات واآلليـات الكبرية التـي مُنحت ململكة سـليامن C إالَّ 
دليـالً عىل مد الـدور اخلطري املتوقع هلا أن تُؤديـه بني املاملك واألمم 
األخـر.. ولذلـك مل يكن أمـام النبي امللك منـاص يف أالَّ يتهاون مع 
جنـده؛ الصغـري منهـم والكبري.. بـل إن البعض من جنـده كان يُؤدي 
ن باألصفاد والسالسـل لتحايش أي احتامل للتكاسـل  قرَّ دوره وهـو مُ
د. ومن هنا، استغل سليامن C قضية عدم تواجد  أو اهلرب أو التمرُّ
اهلدهـد ليرضب هبا رضبة معلم حكيم، لكيـال يفكر غريه بالتهاون يف 

تطبيق األوامر.

بصائر وأحكام
 جتاه اهلدهد، تعكس مد C لعل الشـدة يف خطاب سليامن
انضبـاط القائد وعظيم خطر املهمة اإلهليـة املوكلة إليه يف تلك احلقبة، 

ك بأهداف الرسالة. ومد رضورة التمسُّ
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وجئتك من سبأ بنبأ يقني

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å}
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* * *

تفصيل القول

 {Ç Æ Å} -١
أي: انتظـر برهـة، فرتة وجيـزة، متوقعاً حدوث أمـر ما. وهنا؛ 

رسعان ما رجع الطري اهلدهد.
د قصة لالسـتمتاع أو  وواضـح أن النـص القرآين هنا ال يـرسد جمرَّ
ن دالالت، منها  اإلخبار عن وجود نبي ما يف فرتة ما، إنام النص هنا يتضمَّ
رضورة قضيـة االنضباط من جانـب اهلدهد، وجدو االعتبار بذلك من 
قبل املؤمنني لد أدائهم وظائفهم املناطة هبم، وعدم اعتامدهم لغة التربير؛ 



٩٥

   

ألن هذه احلالة السلبية قد تُكلِّف اجلمع املؤمن غالياً يف بعض األحيان.
{Í Ì Ë Ê É È} -٢

ر، ال يعقل وهو يف  سـليامن C، وهو النبي املعصوم وامللك املؤزّ
بالد الشام أو يف بالد ما بني النهرين، كام تُشري بعض الروايات لد حصول 
ـد الطري ورجـوع اهلدهـد وإخباره  هـذه القصـة، قصة االسـتعراض وتفقُّ
بأخبـار جديدة أالَّ يطلع عىل ما يدور يف البقـاع اجلغرافية املحاذية ململكته، 
أو ما هو قريب منه لد مسريه. ولكن اهلدهد كان قد قطع مسافات كبرية 
طَّلعاً  جدا وعاد مرسعاً ليُخرب النبي امللك بتفاصيل جديدة ظن أنه مل يكن مُ
عليهـا، ولعل سـليامن C كان قـد أوكل إليه مهمة االسـتطالع يف تلك 
 ،C األطـراف. ولكن ألمهية األمر، كان قد طال األمر فيه عىل سـليامن

أو لعله مل يستأذن يف طلعة من تلك الطلعات، فافتقده النبي سليامن.
أ ويقول لسـليامن  ولكـن كيف تسـنَّى لطائـر اهلدهـد أن يتجـرَّ
C، هـذا النبي اجلليـل وامللك املقتدر بجنوده ووسـائله وأجهزته: 

إنه قد جاءه بخربٍ ال يعرفه؟
هناك إجابتان هبذا الصدد:

األوىل: أن األنبياء A كانوا مطّلعني عىل الغيب يف حدود ما 
بَهُ منهم يف أية  لَ د، وأنه تعاىل إذا أراد سَ يأذن به الرب سبحانه وبقدر حمدّ
حلظة. وهذا أمر ال يتناقض والعصمة الثابتة هلم. إذن عصمتهم ليست 
بذاتيـة، وإنام هي تسـديد مـن عند الرب سـبحانه هلم لكيـال يقعوا يف 
ـئلوا عن أمر ما، وكانوا جيهلون  اخلطأ، فهم معصومون. ولكنهم إذا سُ
اإلجابـة عنـه، فـإن عصمتهم ال تسـمح هلم بـأن يسـتعجلوا اإلجابة، 
علِّمهم ما ينبغي  فيجيبون إجابة خاطئة، وهنالك يأتيهم املدد الرباين ويُ
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أن يعرفوا. فأن يكون سـليامن نبيا عظيامً وملكاً مقتدراً، ال يعني جدالً 
طَّلع عـىل كل يشء، ولو كان كذلك، ما بقـي عظيم أمهية ملراتب  أنـه مُ

العلم والفضل لد األنبياء واملرسلني.
وأن يعلـم طـري هدهـد بنبـأ ال يعلمه سـليامن النبي، قـد يكون 
إشـارة قرآنية واضحة إىل حكمة اهللا سـبحانه وتعاىل يف تقديره أسـباباً 

دة للحوادث. خاصة وحمدّ
الثانيـة: إن اهلدهـد مل يكـن عىل درجـة عالية يف املعرفـة بحقيقة 
النبي سـليامن C ومرتبته العلمية؛ أي إن معرفته به كانت حمدودة، 

فظن أن سليامن C جاهل باخلرب الذي جاء به.
ثم إن هذا الطائر اهلدهد قال أول ما قال مقدمة عامَّ جاء به من اخلرب، 
م تقريراً خمترصاً عـامَّ يريد اإلدالء به فيام بعد من التفاصيل،  قدِّ فكأنـه كان يُ

ملزيد اإلثارة لد املستمع، وتقوية حلجته ودليله املقبول عىل غيبته.
{Î} -٣

رين عن  أي: إنني مل أكن جنديا أو مراسـالً متسـيِّباً، وإنام الذي أخَّ
دت الطـري يا نبـي اهللا هو خدمتـك وأداء  احلضـور يف موقعـي حـني تفقَّ
الواجـب الـذي تتوقَّعه مني. كام أن اهلدهد بقوله هـذا، أراد القول بأنه مل 
له من األعباء كان يف سبيل معرفة  يكن يف مهمة خاصة به، وإنام الذي حتمَّ

ا لألخطار املحتملة عنها. ما حييط بمملكة النبي سليامن؛ تقويةً هلا ودرءً
{Ñ Ð Ï} -٤

أي: مـن اليمن الواقع إىل اجلنوب من شـبه اجلزيرة العربية، قد 
جـاءه بنبـأ؛ أي بمعلومة، واملعلومة أمر مهـم يف إدارة البالد وحتصينها 

ويف بسط النفوذ بعد ذلك.
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{Ò} -٥
وهذا هو املهم، علامً منه بمد جدية النبي امللك يف إدارة شؤون 

مملكته، وأنه ال يكتفي بأنباء غري مؤكدة.
 .C أقـول: هنا تبدأ صفحـة جديدة من قصة النبي سـليامن
فبعـد بيـان قصته احلكيمة مـع النملة وما فيها من عـرب، أحجم القرآن 
دها هو لسياقه ها هي صفحة  الكريم عن اخلوض فيها ألسباب قد حدَّ
جديـدة من قصته تبدأ من قضية سـلوكه C جتاه ما جاءه به اهلدهد 
من نبأ يقني. والظاهر من األمر أن هذه القصة قد حدثت ململكة سليامن 
بعـد انقضـاء مراحل طوهتا اململكة، وها هو يبـدأ مرحلة جديدة، فبدأ 
بأطراف حكومته لنرش دعوته وبسـط نفوذه اإليامين التوحيدي يف أُمم 
يبـدو أهنا كانت غارقـة يف الرشك والضالل وإن كانت تتمتع بمسـحة 

من املدنية.

بصائر وأحكام
من الواضح أن النص القرآين هنا ال يرسد قصصاً للتسـلية، إنام 
ـة، منها هنـا قضية االنضبـاط من جانب  ـن دالالت هامَّ النـص يتضمَّ
اهلدهـد وجـدو االعتبار به من قبـل املؤمنني لد أدائهـم وظائفهم 
وعدم اعتامدهم لغة التربير، ألن هذه احلالة السلبية قد تُكلِّف املجتمع 

. املؤمن غالياً
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إين وجدت امرأة متلكهم

 )  (  '  &  %  $  #  "  !}
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* * *

تفصيل القول

 {$ # " !} -١

ها هو اهلدهد بدأ يرسد تفاصيل خربه.
أول سؤال يُطرح يف هذا السياق: هل إن كتاب اهللا سبحانه حينام 
ثنا بلسان اهلدهد عن املرأة التي كانت متلك سبأً، وهي التي تُعرف  حدَّ
ها أم مدحها؟ وبالتايل هل لنا أن نسـتفيد من  يف التأريخ ببلقيس، قد ذمَّ

هذه القصة القرآنية شيئاً يتَّصل بموضوع حكم املرأة؟
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يبـدو أن القـرآن مل حيدثنا يف هـذه اآليات الكريمـة مبارشة عن 
حكـم املـرأة، وعـامَّ إذا كان من الصحيـح أن متلك أم ال.. بـىل؛ إنه قد 

ث عنها يف موضعني رئيسني يف سياق املدح: حتدَّ
األول: حينـام بَنيَّ أهنـا قد استشـارت قومها، واالستشـارة أمر 
ممـدوح عموماً، ممَّا يدلنا عىل أهنا كانت متـارس نوعاً من الديمقراطية. 
وهـذه مالحظة ينبغي االلتفات هلا، فإذا كانت هذه املالحظة صحيحة 
فإهنـا تدلنـا عـىل أنه من اخلطـأ القـول بـأن الديمقراطية وليـدة الفكر 
اليونـاين، ذلك أن التجربة الديمقراطية هذه قد شـهدهتا منطقة عربية، 

حتى إن بلقيس كانت ختاطب قومها، وهي ملكتهم: {¦ § ¨ 
.(١){² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

أي: دون حضوركم ومشورتكم.
د رؤيتها عرشـها ماثالً عند  الثـاين: إن هذه املـرأة مل تُؤمن بمجرَّ
سـليامن C، وهو الذي لعلَّه يزن أطناناً، ولكنّها تريَّثت ثم أسلمت 
بعـد أن أقنعهـا نبيُّ اهللا عقائديا؛ فآمنت حني اكتشـفت اخلطأ يف دينها، 
ومل يكـن ذلـك عن ضعـف أو جهل أو استسـالم للطـرف القوي، أو 

متاشياً مع الواقع. ولعل هذا يُعترب شهادة إجيابية بحقها.
ونتسـاءل مـرة أخـر عـامَّ إذا كان حكم املـرأة للبـالد والعباد 

صحيحاً أم ال؟
لعلنا نجد اإلجابة عند التدبر يف اآلية التالية: 

يقول سـبحانه وتعاىل: {! " # $ % & 
.(٢){/. - , + * ) ( '

(١) سورة النمل، آية ٣٢.
(٢) سورة النساء، آية ٣٤.
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فقيمومة الرجال عىل النسـاء قاعدة عامة تُشري إىل سلطة الرجل 
وقيادته للمجتمع، واحلجة يف ذلك أمران:

األول: أن الرجـال يملكـون املال وعليهم اإلنفـاق، ومن يُنفق 
يدير، القرتان املال باإلدارة.

الثـاين:إن عقل الرجل أرجح من عقل املرأة، ممَّا يُشـري إليه قوله 
سـبحانه: { % & ' ) ( *}. واملـراد منـه فيـام يبدو 
نمـط التفكـري واسـتعامل احلكمـة والتدبري اخلاصـة عمومـاً بالرجال 
دون النسـاء، وقـد وهب هلـن الرب تعـاىل العاطفة ألهنا أنسـب هلن، 
وملـا أوكلن بأدائـه.. ويمكن أن يكون هـذا التفضيل سـارياً فطريا إىل 
قناعات األمم والشعوب، حتى يف عرصنا الراهن، إذ نر املجتمعات 
متيـل ال إراديا إىل اختيار الرجل عىل املرأة، سـواء يف جمالس الربملان أو 
يف االنتخابات الرئاسـية، مع أن املعروف أن نسـبة اإلناث تفوق نسـبة 
. هـذا وإن العديد من البلدان كثرياً ما تنادي باملسـاواة  الذكـور عموماً
بـني الرجل واملرأة، وهناك مئـات املنظامت املعنية بحقـوق املرأة وأهنا 
العنرص األشـد مظلومية عىل مـر التاريخ، ولكـن املجتمعات ومع أن 
أكثرها ال تُؤمن بالقرآن وال باإلسالم، لكنها تسلك يف هناية املطاف إىل 

حيث تقديم الرجل عىل املرأة يف موضوع احلكم والوالية.
 {$} -٢

أي: تقودهم ومتلك أمر سياسـتهم وإدارهتم، وال متلكهم ملك 
ذات؛ ألن ملك الذوات خاص باهللا عز وجل.

 {( ' & %} -٣
رت بالنسبة للنبي سليامن C، كام هي بالنسبة  هذه الكلمة تكرَّ
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إىل بلقيس. ويبدو يل واهللا العامل أن هذه الكلمة تعني أن حياة اإلنسـان 
متكاملـة، وهكـذا خلقـه اهللا تعاىل وجعـل له احلواس والنعم حسـب 
توقَّع للدولة أن تكون متكاملة؛ أي إن اقتصادها مثالً  حاجته. وهكذا يُ
ال يعتمـد الزراعة فقط، أو الصناعة فقـط، وإنام ينبغي أن يكون كل ما 

فيها متكامالً جامعاً ملختلف املوارد التي حيتاجها املجتمع.
{+ * )} -٤

عـادةً ما يكون لكل دولة شـعارها الذي خيتزل مفاهيمها ويُعرب 
عنهـا؛ فاملرصيون مثالً بنـوا األهرامـات، والبابيلون اجلنائـن املعلقة، 
والصينيون سـور الصني العظيم، والفرنسـيون برج إيفل.. وكل ذلك 
د  حيوي حالة رمزية ملا يطمحون إليه. وكذلك عرش امللوك تراه تتجسَّ
فيه الفنون، ويشـرتك يف صناعته حرفيون كثـر. ولذلك مل يكن اهلدهد 
ه سـليامن  ليُشـري إىل عظمة عرش بلقيـس عبثاً، ولذلك أيضاً كان توجّ

C إليه بشكل خاص.
وهكـذا نجـد أن هذه اآليـة التي جرت عىل لسـان اهلدهد، أو 
 ،C اختزلـت مالحظـات اهلدهد، وهو أحد جنود مملكة سـليامن
قـد اخترصت مالمح حضارة قوم سـبأ وواقعها وطبيعة احلكم فيها. 
وهكـذا هو ديـدن اآليات القرآنيـة التي تتناول الصفحـات التارخيية 
للبرشيـة، حيـث تنتقـل بنـا مـن حقيقـة إىل أخـر، تقريـراً وتوثيقاً 
وحتليالً واسـتنتاجاً وحثا عىل الدراسـة واالعتبـار. هذه صفة خاصة 
بالقرآن الكريم بامتياز دون سائر الكتب التي عرفتها البرشية أو التي 

ستعرفها.
* * *
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بصائر وأحكام
١- متيزت ملكة سبأ باستشارة قومها، وحينام آمنت باهللا سبحانه 

كانت قد اقتنعت بالربهان القاطع، ممَّا دلَّ عىل وجاهة عقلها.
٢- وإن للرجل القيمومة عىل املرأة بام ينفق من ماله، وبام يملك 

من عقل.
٣- كانت حضارة سـبأ متكاملة فيام يبدو وال تعتمد عىل جانب 

واحد من ركائز القوة.
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وجدا وقومها يسجدون للشمس

 5  4  3  2  1  0  /  .  -}
 .{> = < ; : 9 8 7 6

* * *

من احلديث

هِ   اللَّ مْ بِتَقْوَ يكُ قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C: «أُوصِ
ورِ  دُ ـذَ يفِ الصُّ فَ وا نَ دُ مْ عَ كُ رَ ذَّ حَ ، وَ جَ ـَ تَجَّ بِامَ هنَ احْ ، وَ رَ رَ بِامَ أَنْـذَ ـذَ ي أَعْ الَّـذِ
ـيِّئَاتِ  نَ سَ يَّ زَ نَّى، وَ مَ دَ فَ عَ وَ دَ، وَ أَرْ لَّ وَ أَضَ يا، فَ انِ نَجِ ذَ ثَ يفِ اآلْ نَفَ يا، وَ فِ خَ
لَقَ  ـتَغْ اسْ ، وَ ينَتَهُ رِ جَ قَ رَ ـتَدْ ا اسْ تَّى إِذَ ، حَ ظَائِمِ ـاتِ الْعَ وبِقَ نَ مُ وَّ هَ ، وَ مِ ائـِ رَ اجلَ

.(٣)« نَ ا أَمَّ رَ مَ ذَّ حَ ، وَ نَ وَّ ا هَ ظَمَ مَ تَعْ اسْ (٢)، وَ نَ يَّ ا رَ رَ مَ (١)، أَنْكَ ينَتَهُ هِ رَ

(١) استغلق رهينته: جعله بحيث ال يمكن ختليصه.
(٢) أنكر ما ريّن: تربأ الشيطان ممن غواه.

(٣) هنج البالغة، خطبة رقم ٨٣.



١٠٤

  

تفصيل القول

ذات مرة حاولت النظر إىل قرص الشمس، ولكنني بعد حلظات 
 مبارشة، وإنام ينبغي أن تُر رأيت ظالماً، فعلمت أن الشمس ال تُر
مـن خالل الظل الذي تعكسـه عـىل الطبيعة. فهي حينام تكسـو اجلبل 
بنورهـا الذهبي عنـد األصيل، وعندما تُرشق عىل غابـة أو صحراء أو 

أجسام خمتلفة، فإننا سنتأكد منها ونعرفها من خالل آثارها.
والعجب من أمر بعض ذوي العقول الساذجة أهنم حينام رأوا يف 
الشمس مصدراً للضوء والدفء والعطاء، جعلوا منها حموراً لعبادهتم 
وتقديسـهم. ويبدو أن عبادة الشـمس قد انتقلـت من مرص إىل مناطق 
أخـر كاليمن، فهم عبدوها ونسـبوا كل يشء إليها دون أن ينسـبوها 
ن جعلها تتوسط  ن جعلها مضيئة، وعمَّ إىل يشء؛ فلم يتساءلوا مثالً عمَّ
ن يضبـط حركتها، أو عامَّ إذا كانت الشـمس عادلة  جـو الفضاء، وعمَّ

كها؟ رِّ حكيمة، وما إذا كانت من ورائها يد حتُ
ولـو أهنم كانوا قد كلَّفوا أنفسـهم قليالً عناء هذه التسـاؤالت، 
لـوا بكل يرس إىل عبـادة اهللا وحده  جلاءهتـم اإلجابـات رساعاً، ولتوصَّ
ال رشيـك له، ولعرفوا أن الطبيعة من حولنا ليسـت قائمة بذاهتا، وأن 
راً حكيامً قد خلقها  دبِّ رب عن اجلوهر، وأن للطبيعة ربا قديراً ومُ اآلثار ختُ
نظِّم حلركتها. لكن اإلنسـان  وأعطاها ما أعطاها، وهو آخذ بزمامها، مُ
د العقل ويتبلَّد الشعور،  -غالباً ما- يتوقَّف عند الظواهر، حيث يتجمَّ

فتفوته فرصة االستيعاب.
بـنيِّ القـرآن املجيد هذه احلقيقـة بالتأكيد عىل أن يف اإلنسـان  ويُ
تـني؛ قوة الـروح وقوة اجلسـد، أو لنقل: قوة الفكر وقوة السـلوك.  قوَّ
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وهاتان القوتان تتبادالن التأثري؛ بمعنى أن فكر اإلنسان يؤثر يف سلوكه، 
طئ يف سـلوكه فيميش عىل غري  ـنْ خيُ كـام أن سـلوكه يؤثـر يف فكره. فَمَ
هدً تراه يف هناية املطاف يستعذب اخلطأ، حتى إنه ليعدّ اخلطأ صواباً، 
ر هذا اخلطأ يف ذهنه بفعل التكرار من جهة، وبفعل  وذلك بعد أن يتجذَّ

 x w v u} :الكثري ممَّن يُشبهه يف اخلطأ. قال عز وجل ما ير
z y } | { ~ ے ¡ ¢}(١). 

ب عىل ابن آدم أن يتنبه إىل أن العمل السـيئ يؤثر كل  بينام يتوجَّ
لِق يف أحسن تقويم،  لِقَ أول ما خُ التأثري يف منهج تفكريه، ومع أنه قد خُ
ولكنه نراه خيرج من دائرة النور شيئاً فشيئاً باجتاه الظالم بفعل مواالته 

للشيطان والطاغوت والنفس األمارة بالسوء.
 {3 2 1 0 / . -} -١

ق له هذا السجود  قِّ َ يسـجد اإلنسان للشمس؟ وماذا حيُ ولكن ملِ
من فائدة؟

إنام يسجد للشمس أو لغريها من اآلهلة املزيفة، ألن اهللا تعاىل قد 
سلب منه نوره، ليجد نفسه قابعاً يف الظلامت املحيطة به من كل مكان.

 {7 6 5 4} -٢
جيعـل الشـيطان الرش يف عني اإلنسـان املرشك يف أيـة درجة من 
الـرشك كان -أليس للـرشك صور ومراتب ومظاهر شـتى؟- خرياً ذا 
ب ويدافع عن  يَّن له أن يتعصَّ شـكل مرغوب، وهذا التزيني يؤدي باملزَ
باطله ويعتز به، فتأخذه العزة بإثمه، ويتكربَّ عىل ذوي اخلري، بل ويتكربَّ 

عىل اخلري نفسه.
(١) سورة الروم، آية ١٠.
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ولكنـه قد يعـود تارة إىل نفسـه ووجدانـه، فيحاول أن يُسـكته 
يَـه ويتجـاوزه، حتى لـرتاه خيتلق ثقافة خاطئة تربيـراً لتكالبه عىل  ويُعمِّ
خطئه، فينتهي به األمر إىل الصد التام عن سبيل اهللا؛ أي يمنع غريه عن 

مسار احلق كام منع نفسه.
 {= < ; } -٢

حيـث وصلوا إىل تيه الضاللة فرتاهم قـد ضيَّعوا الطريق، فأنّى 
هلـم االهتـداء إىل اجلـادة، إالَّ أن يرتاجعوا ويتمسـكوا هبـادٍ، وإالَّ فإن 
األعمى ال سـبيل له لالهتداء من قبل نفسـه. بينام ينبغي لإلنسـان أالَّ 
يسرتسل مع املعايص وال يستسلم لنداء الشيطان، وأن يُرسع يف العودة 
إىل اهللا تعـاىل مـن قبل أن يصل إىل حالة تسـتحيل عليه العـودة فيندم، 

والت حني مندم.

بصائر وأحكام
يتوجب عىل ابن آدم أن يتنبَّه إىل أن العمل السيئ يؤثر كل التأثري 
لِقَ يف أحسـن تقويم، ولكنه  لِقَ أول ما خُ يف منهج تفكريه، مع أنه قد خُ
تـراه خيرج من رحاب النور شـيئاً فشـيئاً باجتـاه الظالم بفعـل مواالته 

للشيطان والطاغوت والنفس األمارة بالسوء.
ل يف  وهكذا ينبغي عىل اإلنسان أن يُسارع إىل التوبة قبل أن يتوغَّ

. تيه الضاللة، فال هيتدي أبداً
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أال يسجدوا للَّـه

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?}
 .{M L K J I H

* * *

تفصيل القول

هل يمكن أن يكون العلم غري نافع؟ أليس العلم مطلوباً أبداً؟
بـىل؛ قد يكون العلم غري ذي نفـع، ولكن متى؟ حني يفقد املرء 
البصـرية، وحينه حتـدث الفاصلة بني العلم والعمـل، فرت املرء يعلم 
لكنـه ال يعمـل. فيكون احلـال مصداقاً لقول أمـري املؤمنني عيل بن أيب 
د  »(١). وهذا لعمري جيسِّ رٍ رٍ بِالَ ثَمَ ـجَ شَ لٍ كَ مَ مٌ بِالَ عَ لْ طالب C: «عِ
مشـكلة االزدواجيـة بـني ما يعرفه املـرء وبني ما ال يعملـه. ومن أجل 
بنيِّ لنـا آياتـه يف اخلليقة وجتليات  ذلـك، نجـد أن ربنا عز اسـمه حني يُ

(١) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص١٥٢، حديث رقم ٢٨١٨.
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ر بام علينا من مسـؤولية جسيمة. وهذا يعني  أسـامئه احلسنى فيها، يُذكِّ
أن العلم ال يُذكر ملجرد املعرفة، وإنام للعمل به. قال اهللا سبحانه وتعاىل: 

 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e}
 .(1){y x w v u t s r q p o

روا يف خلق السـاموات واألرض، وما أن يعرفوا  فهم ما أن يتفكَّ
ـل علمهم ال  بني عن حتمُّ حكمـة اخللق حتى يُسـبّحوا، بينام جتـد املتهرِّ
يُعريون أمهية ملا تعلَّموه، بل وتدفع هبم ضالالهتم إىل إنكار ما تعلَّموه 

والعمل بعكس ما يمليهم علمهم.
 {G F E D C B A @ ?} -١

إهنم يسـجدون للشمس دون أي دليل منطقي، مع كل نداءات 
رهم بأن الشـمس غري جديرة بالعبادة،  الفطـرة التي ترصخ هبم، وتُذكِّ

وإنام الذي خلقها وبيده تدبري أمرها.
ء فهو إظهار وإخراج الغيب إىل الشهود، وليس  أما إخراج اخلَبْ
د بالوحدانية  مـن أحـد بقادر عىل ذلـك غري اهللا عز وجـل، وهو املُتفـرِّ

والقدرة املستطيلة، وهو املحيط علامً بكل يشء.
{L K J I H } -٢

ء من السـاموات  بْ ق احلديث إىل إخـراج اخلـَ قبـل ذلـك تطـرَّ
فون.  ر بأنه سـبحانه يعلـم ما ختُ واألرض مـن قِبَـلِ اهللا تعـاىل، وهنا ذكَّ
وهـذا يعني فيام يعنـي أن الذي يعلم مـا يف األرض من نبات من حتت 
األرض، والـذي خيـرج الذرة وجيعلها وقوداً للشـمس بعـد أن يفلقها 
وخيـرج مـا وضـع فيهـا من طاقـة.. هو يعلـم أيضـاً ما هـو مكنون يف 

(١) سورة آل عمران، آية ١٩١.
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القلوب، ذلك أنه أقرب إىل عبده من حبل الوريد.
وهـو سـبحانه يعلم ما يُعلـن عبـاده ويُظهرون من بـاب أوىل، 

وذلك متهيداً للجزاء عىل العمل اخلفي.
ـب عىل ابـن آدم أن حيذر كل احلـذر ويُراقب ربَّه  ولذلـك يتوجَّ
 يف قلبـه، وأن جيعـل حوله حصناً وحـرزاً من العلـم والعمل والتقو
ا لوسـاوس الشـيطان والنفس األمارة بالسوء والضغوط  والورع، درءً
ي عمله  املحيطـة. واملقصـود باملراقبة؛ جعل اهللا رقيباً حسـيباً عـىل نوعَ

الظاهري والباطني.

بصائر وأحكام
عـىل ابن آدم أن حيـذر كل احلذر ويُراقب ربَّه يف قلبه، وأن جيعل 
ا لوسـاوس  حولـه حصنـاً مـن العلم والعمـل والتقو والـورع، درءً

الشيطان والنفس األمارة بالسوء والضغوط املحيطة.
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رب العرش العظيم

 .{W V U T S R Q P O N}

* * *

تفصيل القول

{N} -١
رت كلمة (اهللا)، وهي اسم اجلاللة، يف القرآن الكريم كام مل  تكرَّ
ر غريها من الكلامت؛ ذلك ألن أسامء اهللا كثرية وآياته شتى، وهي  تتكرَّ
تتمحـور يف كلمـة (اهللا). مـن هنا فكلام سـمعنا هذه الكلمة املقدسـة، 

نكون قد استحرضنا يف أذهاننا كل تلك األسامء واآليات.
{R Q P O} -٢

وهـذه الكلمـة هتدينا إىل أن الذي يسـتجمع كل صفات الكامل 
واجلالل، وهو خالق كل يشء، وهو العامل بغيب السـاموات واألرض، 
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والـرس والعلـن، والقـادر عىل إخراج مـا يف الغيب، وهو الـذي ال إله 
غريه، فال مفر منه إالَّ إليه، وال ملجأ وال منجى منه إالَّ إليه، وال مناص 

للمخلوق من التسليم له والطاعة ألمره.
وهو:

{V U T S} -٣
والعرش يف بعض معانيه عنـوان القدرة. والعرش العظيم هنا، 
يعنـي العرش احلقيقي اجلدير بأن يُوصف بالعظمة دون عرش بلقيس 
الزائـف والزائـل الذي صنعته يد اإلنسـان هبدف التظاهر بالسـلطة.. 

ولكن عرش اهللا هو عرش التدبري احلقيقي لشؤون العامل.

بصائر وأحكام
اهللا هو الذي يسـتجمع كل صفات الكامل واجلالل، وهو خالق 
كل يشء، وهو العامل بغيب السـاموات واألرض، فال ملجأ وال منجى 

منه إالَّ إليه، وال مناص من التسليم له والطاعة ألمره.
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قال سننظر..

 .{` _ ^ ] \ [ Z Y X}

* * *

تفصيل القول

ل املعلومـة عصباً رئيسـاً للدولـة، وهي تُسـاهم يف حفظ  تُشـكِّ
األمـن للمواطن بصورة فعالة، ذلك ألن املعلومة الصادقة -باإلضافة 
إىل دراسـتها بصـورة صحيحـة- هـي التـي حتبـط املؤامـرات، بل إن 
املعلومة هي التي توفر الفرصة للتخطيط السليم وكيفية بسط السيطرة 

عىل احلياة.
بنيِّ تعامل النبي سـليامن C مع  نا املتعال يف هذه القصة يُ وربُّ
املعلومـات، حيث اسـتفاد بشـكل رائع مـن الطرق غـري املألوفة، مثل 
اهلدهد، ممَّا يعني أن عىل الدولة أن تسـتفيد من كل فرصة وكل وسـيلة 

حلفظ أمنها وحتصني عزهتا.
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ثـم إن نبي اهللا سـليامن C مل يأخذ اخلرب الذي جاء به اهلدهد 
مأخـذ القبـول بال حجة، مع أن اهلدهد مل يكن مضطراً إىل الكذب، ومل 
قه للوهلة  يكن معروفاً بالكذب من قبل، ولكن سـليامن C مل يُصدِّ
، وإنام  ا يعنـي خطـأ الدولة حينام تُسـلّم بصدق خمربهيا دائـامً األوىل، ممـَّ
عليهـا التأكـد مـن كل خرب؛ املـرة بعد املـرة، لتفادي الوقـوع يف اخلطأ 
عت األحكام القضائية  ض حيـاة األبرياء للظلم. ولطاملا رشَّ الذي يُعرِّ
رضورة اإلتيان لد االدِّعاء بشـاهدين عادلني، الحتامل وقوع اجلهل 
أو النسيان أو اخلروج عن العدالة يف احلكم. وهكذا جعل النبي سليامن 

C املعرفةَ معياراً لصدق اهلدهد.
{Z Y} -١

أي: سـنتأكد ونعرض خربك هذا عىل الدراسـة والتحليل، ألن 
اخلـرب الذي جئـتَ به غايـة يف األمهيـة، وتتوقف عىل صحتـه أو كذبه 

قرارات مهمة جدا.
{[ } -٢

هـو كان صادقـاً يف أصل القضية وعموم اخلـرب، ولكن لعله قد 
اعـرتاه بعـض اللبس يف نقـل تفاصيلها. حيث قـال: { ! " # 

 .(١){+ * ) ( ' & % $
 {_ ^ ] \ } -٣

أقول: إن النبي سـليامن C اسـتفاد من الطـرق غري العادية، 
هذا أوالً.

(١) سورة النمل، آية ٢٣.
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: أرص عىل التأكد من اخلرب. ثانياً
: وضع آلية لتمييز الصدق واكتشـاف الكذب، (حسـب ما  ثالثاً

يأيت يف اآلية التالية).

بصائر وأحكام
ل املعلومـة عصبـاً رئيسـاً بالنسـبة إىل الدولـة، حيث إهنا  تُشـكِّ
تُسـاهم يف حفـظ األمن، ذلـك ألن املعلومة الصادقة وأيضاً دراسـتها 
بصـورة صحيحة، حتبط املؤامـرات وتوفر الفرصة املناسـبة للتخطيط 

السليم.
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اذهب بكتاب هذا

 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a}
 .{l k

* * *

تفصيل القول

أوكل النبـي سـليامن C لطائر اهلدهد ثـالث مهامت، وأمره 
بتنفيذها عىل وجه الدقة، ليتبنيَّ صدقه من كذبه:

األوىل: محل الكتاب إىل قوم سبأ.
الثانية: التويل واالنعزال ناحية، بحيث يراهم وال يرونه.

الثالثة: النظر والتأكد مـن قرارهم وما يرجعون فيه إىل ملكتهم 
من أمر بخصوص الكتاب. وطبعاً يستتبع ذلك، عودة اهلدهد بخربهم 

.C لسليامن
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فـإذا حقق اهلدهد هذه املهامت عىل نحو الدقة، هنالك سـيتأكد 
صدقـه، فتتمكن أجهزة األمن والسياسـة واحلـرب العاملة لد النبي 
سليامن C من اختاذ اخلطوات الالزمة بخصوص املوقف من ملكة 
ا يعني رضورة اشـرتاك اجلميع ومسـامهتهم يف درأ اخلطر عن  سـبأ. ممـَّ

البالد، وعدم تواكلهم ورميهم أعباء املسؤولية بعضهم عىل بعض.

بصائر وأحكام
مـن الـرضورة اشـرتاك اجلميـع ومسـامهتهم يف درأ اخلطر عن 

البالد، وعدم تواكلهم ورميهم أعباء املسؤولية بعضهم عىل بعض.
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أُلقي إيلَّ كتاب كرمي

 .{u t s r q p o n m}

* * *

تفصيل القول

ـفِ تلك املرأة احلكيمة التي كانت حتكم حضارة عربية عن  مل ختُ
قومها احلدث الكبري واملهم، لذلك تراها:

{o n m} -١
ـنْ هم املأل؟ إهنـم املحيطون هبا من األعيـان، ولعلَّهم كانوا  ومَ
أركان النظـام احلاكـم، الذي يبدو أنه كان نظامـاً قبليا وربام كانت هي 

شيخة وبنت شيخ كان يسودهم ويتملك أمور تدبريهم. 
وكلمة {o} تعكس وضعاً سـلبيا، وطاملا وردت يف القرآن 
هبـذا املنحى، وجاءت الكلمة للتعبري عـن املحيطني بنمرود أو فرعون 
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وغريمها، وهم اجلامعة الذين يملؤون العني ويؤثرون يف قرار احلاكم.
{t s r q p } -٢

أُلقـي مـن عـلٍ إليهـا، وليس عليهـا؛ أي إهنـا كانـت املقصودة 
بالكتـاب، ولكـن كيف عرفت أنـه كتاب كريم؟ هـل ألن الكتاب قد 
بدأ باسـم اهللا سـبحانه، أم ألن سـليامن C كان ذا سـمعة يف العدل 
والقسـط قد مألت اآلفاق بام فيها اليمن، وهي غري بعيدة عن الطرف 

اآلخر من اجلزيرة العربية؟
 . ، فـإن كتابه مثله أضحى كريامً وبام أن سـليامن C كان كريامً
إهنـا رأت الكتـاب خمتوماً، بام يعني أن صاحبـه ال يريد ألحد أن يطَّلع 
عليه إالَّ من أُرسل إليه، فختمه بخامته، وهو خاتم سليامن امللك والنبي 
 C أو لعلهـا رأت فيـه كلمة (اهللا) التي افتتح النبي سـليامن .C

كتابه هبا، مع اقرتاهنا إىل اسمي الرمحن الرحيم.

بصائر وأحكام
بـام أن ملكـة سـبأ كانت ذات حكمـة، فقد استشـارت املأل من 
حوهلـا وأثنت عىل كتاب سـليامن C بأنه كريم، ألنـه قد ابتدأ بذكر 

اهللا الرمحن الرحيم.
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إنه من سليمان

 .{~ } | { z y x w v}

* * *

تفصيل القول

{x w v} -١
ت بلقيـس، ولذلـك وصفتها وعمـوم كتاب  هـذه الكلمة هـزّ
سـليامن C بأنه كريم، ألنه كان من النبي سـليامن C، وألن فيه 

كلمة البسملة الرشيفة، فقد حاز عىل الكرامة.
ت بلقيس وأوقدت يف نفسها جذوة  بىل؛ إن البسملة هي التي هزَّ
اإليامن، أو ال أقل دفعتها إىل الشـك يف رشكها، ذلك ألن البسـملة هي 
يف حقيقتهـا أعظم آية قرآنية، وهلا خصوصيتهـا. ولطاملا حاول الكفار 
جتاهلهـا، حتى إن منهم من كان حيارب الشـعائر اإلهلية ويقولون: وما 
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الرمحـن؟ ليجعلوا من اهللا أو (اإلله) مناسـباً مع قسـاوهتم البعيدة عن 
الرمحة والكرامة واملحبة. وعىل هذا املنوال تابع البعض ممَّن تسلط عىل 
م كل من يظهرها  رقاب املسلمني، حاول مستميتاً حذف البسملة، واهتَّ
وي عن خالد بن املختار، قال: «سمعت جعفر بن  بالبدعة. وعن هذا رُ
 ، هِ ةٍ يفِ كِتَابِ اللَّ ظَمِ آيَ وا إِىلَ أَعْ دُ مَ ، عَ هُ مُ اللَّ هُ لَ اتَ مْ قَ ا لَهُ حممد B قال: مَ

.(١)« يمِ حِ نِ الرَّ محْ هِ الرَّ مِ اللَّ : بِسْ يَ هِ ا، وَ وهَ رُ ا أَظْهَ ةٌ إِذَ عَ َا بِدْ وا أَهنَّ مُ عَ زَ فَ
نعـم؛ إن هـذا الذكر هـو أقرب إىل االسـم األعظم مـن بياض 
العـني إىل سـوادها، ولقد أشـارت روايات كريمة إىل أهنـا هي أو جزء 
منهـا يتضمن االسـم األعظم، وهو االسـم الذي يمكـن املرء يف حال 

إحرازه من تسخري ما حييط به.
{ { z  y} -٢

 ،A يف األرض هـم األنبيـاء واألئمـة ـنْ يُمثِّـل اهلـد إنّ مَ
ذلـك أهنـم يدعون إىل اهللا سـبحانه وتعـاىل، ولذلك يبـدؤون كالمهم 
ومشـاريعهم باسـم اهللا تعـاىل، وليـس بأسـامئهم كام يفعـل كل طاغية 
، وال باسم الشعب كام يفعله كل متزلّفٍ خمادع، إنام يذكرون اهللا  تكربِّ مُ
نن اإلهلية التي وضعها الباري عز وجل؛ أي إهنم  ثون باسم السُّ ويتحدَّ
دون عـامَّ يف ذواهتم مـن خصوصيات، حتى إنـك ال جتد نبيا وال  يتجـرَّ

إماماً يدعو إىل قومية أو عصبية أو إقليمية أو مصالح حزبية.
وهـا هـو نبينـا األكـرم K الـذي هتيمن رسـالته عـىل مجيع 

 c b a `} : الرساالت، قد وصفه اهللا تبارك وتعاىل قائالً
.(٢){d

(١) مستدرك الوسائل، املريزا النوري، ج٤، ص١٦٦.
(٢) سورة األنبياء، آية ١٠٧.
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{} | } -٣
الرمحن؛ صفة مبالغة، وصفة املبالغة تدل عىل الشمولية.

والرحيم؛ من الصفات املُشبَّهة بالفعل، وهي تُشري فيام تُشري إىل 
االسـتمرار. وعليه؛ فالرمحن تعني الرمحة الشـاملة، فيـام الرحيم تعني 

الرمحة الدائمة. والشمول والدوام مها صفتا الرمحة اإلهلية.

بصائر وأحكام
نْ يُمثِّل اهلد يف األرض هم األنبياء واألئمة A، ذلك  إنّ مَ
أهنم يدعون إىل اهللا سـبحانه وتعاىل، ولذلك يبدؤون كالمهم باسم اهللا 
تعاىل، وليس بأسـامئهم كام يفعل كل طاغية متكرب، وال باسـم الشعب 
دون عامَّ يتَّصل بأشـخاصهم،  كـام يفعله كل متزلِّفٍ خمـادع. إهنم يتجرَّ
حتـى إنـك ال جتد نبيا وال إماماً يدعو إىل قومية أو عصبية أو إقليمية أو 

مصالح حزبية.
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أالَّ تعلوا عليَّ

{ے ¡ ¢ £ ¤ ¥}. 

* * *

من احلديث

يف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـر C يف قـول اهللا تعاىل: 
.(١)« َّ يلَ وا عَ ظُمُ {ے ¡ ¢} يقول: «الَ تَعْ

تفصيل القول

باعتبار أن سـليامن C نبي العـرص، وخليفة اهللا يف األرض، 
كان لـه املبـادرة بإعالن اجلهاد وأمر الكفرة بالتسـليم حلكمه، ال سـيام 
وأنـه يعرف حكم اهللا تعاىل عىل واقعه، ولذلـك ورد عن اإلمام جعفر 

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٢٩.
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مِ  كْ مَ بِحُ كَ ـدٍ C، حَ َمَّ مُ آلِ حمُ ائـِ امَ قَ ا قَ الصـادق C أنه قـال: «إِذَ
.(١)« يِّنَةً أَلُ بَ سْ ، الَ يَ نَ يْامَ لَ سُ دَ وَ اوُ دَ

بـىل؛ إن اهللا تعـاىل كان قـد هيَّأ لـه حكامً قويا، فلـم يكن جيوز له 
الرضا بأن يُعبد غري اهللا تعاىل يف األرض.

ه أمره إىل سبأ  ث بلغة اآلمر املسيطر، فيُوجِّ ومن هنا نجده يتحدَّ
بأن ينصاعوا لسلطته وأن يأتوه مسلمني مستسلمني إلرادة اهللا الواحد 
ـبَ عليهم أن يتَّقوا اهللا  جَ األحـد؛ وله باعتبـاره خليفة اهللا يف أرضه، فَوَ
ـل إىل الناس إالَّ ليُطاع بإذن  ويُطيعوا الرسـول. علامً أنه ما من نبي أُرسِ
اهللا. وهـذا معنى اإلسـالم، فال فرق بني أن يسـلم املـرء وبني أن يطيع 

النبي الرسول. 

بصائر وأحكام
ـل إىل النـاس إالَّ ليُطـاع بـإذن اهللا، وهكذا أمر  مـا مـن نبي أُرسِ

سليامن C سبأً بأن يسلموا له.

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج١، ص٣٩٧.
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أفتوين يف أمري
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* * *

من احلديث

أْيِهِ  ـتَبَدَّ بِرَ نْ اسْ قـال أمري املؤمنـني عيل بن أيب طالـب C: «مَ
ا»(١). هلَِ وْ قُ ْ عُ ا يفِ هَ كَ ارَ الَ شَ جَ رَ الرِّ اوَ نْ شَ مَ ، وَ لَكَ هَ

حَ  النُّجْ ـازَ بَ ، فَ األَلْبَابِ ـى وَ يْ النُّهَ وِ رَ ذَ ـاوَ ـنْ شَ وقـال C: «مَ
.(٢)« ابِ وَ الصَّ وَ

(١) هنج البالغة، حكمة رقم ١٦١.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٤٤٢، حديث رقم ١٠٠٨١.
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تفصيل القول

هناك ثالثة أنامط من األنظمة احلاكمة:
األول: حكومـة الشـور، ولعلهـا متتـاز بالرؤيـة الصائبـة مع 
ابتالئهـا بقلة احلزم، وذلك ألن هذه املشـورة قد تتسـبب يف قلة العزم 

يف القيادة.
الثاين: حكومة الديكتاتورية، املتصفة بالقوة واحلزم، وبالفسـاد 

يف أكثر األحيان، وهي كام الدابة اجلاحمة التي ال تُكبح.
الثالـث: حكومـة جتمع بني األمريـن؛ بني األخذ بـاآلراء مع 
اعتـامد القرار احلازم، إذ باإلضافة إىل بلورة اآلراء لدهيا فإن فيها قوة 

حازمة.
ويبدو أن احلكم اإلسـالمي عىل هذا النمط. ولقد كان الرسول 
األعظـم K مـع عـدم حاجته للمشـورة التصاله بالوحـي وملقامه 
املـروءة  وذوي  العقـول  ذوي  إرشاك  ـد  يتعمَّ كان  أنـه  إالَّ  املعصـوم 
السـتعطافهم عىل األقـل أو لرتبيتنا عـىل روح املشـاركة، ولكن يبقى 

 C B A @? > =} :القرار قراره، وقد قال اهللا سـبحانه
.(١){J I H G FE D

ومن خـالل بحوثنا الفقهية يتَّضح أن طبيعة احلكم اإلسـالمي 
يسـتثمر آراء النـاس وحيرتمهـا، ويقولبهـا ضمن جمالس شـور عىل 

خمتلف األصعدة. 

(١) سورة آل عمران، آية ١٥٩.
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ولعـل هذه اآليـة الرشيفة تدلنا عـىل طريقة احلكـم التي كانت 
سـائدة يف بـالد اليمن. ذلـك ألن بلقيـس مل تتجاهل أركان سـلطتها، 
وأعيان قومها، وهم املندوبون عن املجتمع عند السلطان، واملستشارون 

الذين يملؤون العني، قالت هلم:
{² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©} -٢
ولكن ما هي الفتو التي طلبتها بلقيس؟

إذا أعطـى املرء مـاالً آلخر تربعاً بال مقابل، فهـو كرم أو جود؛ 
ولكنه إذا أعطى من علمه شـيئاً، فهو فتـو. إذن معنى الفتو إعطاء 
جـزء مـن العلم آلخـر. ولكن الفتيـا عند العلـامء هي أن يأخـذ العاملِ 
القواعـد العامـة من الرشع آيات وروايات فيسـتنبط منها فرعاً وحكامً 
مـن األحـكام ثـم يقدمه للنـاس. وهكذا نعـرف أن هذه املـرأة أمرت 
مألهـا لد كالمهم باالعتامد عىل القيـم التي يؤمنون هبا، متاماً كنائب 
املجلـس الـذي يُبدي رأيـه يف قضية من القضايـا بناءً عىل مـا يدعمها 

ؤيِّدها من مواد الدستور. ويُ
وهكذا يتضح أهنا مل تطلب من أعيان بلدها جمرد املشـورة، وإنام 

أمرهتم بأن يفتوها بام جيدونه يف سننهم السابقة.
ويبـدو أن القـرآن املجيد يُريد توجيه األنظـار إىل مصداقية هذا 

.النمط من احلكم، باعتباره األنجح من بني األنامط األخر
بـىل؛ إن قـول امـرأة مرشكـة كانت حتكم سـبأ وتعبد الشـمس 
مـن دون اهللا ليـس حجة عـىل صحة فعلهـا، ولكننا نقـول: إن القرآن 
الكريـم ال يذكـر لنا القصص التارخيية إالَّ عىل سـبيل العـرب، ولو كان 
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اهللا سبحانه خيالف نمط احلكم الذي كان معموالً به يف اليمن عىل عهد 
بلقيس، ألدانه رأسـاً مثالً كان يقول: {\ [ ^ _}(١)، كام أدان 
املامرسات الظاملة عند بيان قصص األمم الغابرة، حيث إننا نجد أن اهللا 

سبحانه مل يذكر واقعة إالَّ وبنيَّ موقفه منها إذا كان سلبيا.
ثـم إهنـا -كـام يبـدو- أرادت بحكـم رجحـان عقلهـا وطبيعة 
إدارهتا لشؤون بالدها التعرف إىل مد استعداد أركان دولتها خلوض 
احلرب، دفاعاً عن البالد، وذلك تسخرياً لطاقات شعبها. وهذا يتضح 

من اآلية القرآنية التالية.

بصائر وأحكام
إن نمـط احلكم اإلسـالمي -كام يبـدو- يتمثل يف اسـتثامر آراء 

الناس ضمن جمالس شور عىل خمتلف األصعدة.

(١) سورة النحل، آية ٥٩.
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فانظري ماذا تأمرين

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´}
.{Á À

* * *

تفصيل القول

مـن حكمة بلقيس، ورصانة عقلهـا يف إطار احلكم، أهنا أرادت 
ف إىل مـد اسـتعداد أركان دولتهـا خلوض احلـرب، ألن عقد  التعـرُّ
، لذا فهو يسـتدعي  العـزم عىل خـوض غامر احلرب ليـس باألمر اهلنيِّ

تقيصّ القدرات واإلمكانات، واالستعدادات الالزمة.
 º ¹ ¸ ¶ μ} :فلـم تنتظر طويالً حتى جاءها اجلـواب
«}، مظهرين بذلك اسـتعدادهم خلوض غامر احلرب، ملا يتمتعون 
بـه من قـوة وبأس شـديد. ولكنهم بالرغـم من إيامهنم بـام يتمتعون به 
من قوة وما يمتلكون من وسـائل حـرب.. إالَّ أهنم مل يبتّوا يف األمر بتا 
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ضوا أمر  قاطعـاً، وإنام أظهـروا طاعتهم مللكتهم، وإخالصهـم هلا، ففوّ
.{À ¿ ¾ ½ ¼} :احلرب إليها، وقالوا

بصائر وأحكام
مـن حكمة بلقيس، ورصانة عقلهـا يف إطار احلكم، أهنا أرادت 
ف إىل مـد اسـتعداد أركان دولتهـا خلوض احلـرب، ألن عقد  التعـرُّ
العزم عىل خوض غامر احلرب، يستدعي تقيصِّ االستعدادات الالزمة.
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إذا دخلوا قرية أفسدوها

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â}
 .{Ð Ï Î ÍÌ Ë

* * *

من احلديث

: (إىل أن  َابٍ بِيٍّ جمُ لُّ نَ كُ هُ وَ مُ اللَّ نَهُ تَّةٌ لَعَ قال رسول اهللا K: «سِ
.(١)« هُ لَّهُ اللَّ نْ أَذَ زَّ مَ عِ يُ ، وَ هُ هُ اللَّ زَّ نْ أَعَ لَّ مَ وتِ لِيُذِ ُ ربَ لِّطُ بِاجلَ املُتَسَ قال:) وَ

تفصيل القول

{Ç Æ Å Ä Ã Â} -١
بـني اهلـو واهلد مسـافات شاسـعة جـدا، ولكن الشـيطان 

(١) اخلصال، الشيخ الصدوق، ص٣٣٨.
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واهلـو والنفس األمارة بالسـوء وضغوط احلياة كلّها تُزيِّن لإلنسـان 
عكس ذلك، وحتاول اخللط بني هاتني احلقيقتني.

وليـس اهلو سـو جذبـة األرض، وشـهوة اإلنسـان.. بينام 
اهلد نفحة إهلية ومنها قبس العقل، وروح الوحي.

إن اهلد يكشـف عن سـنن اهللا يف اخللق، وعـن حقائق العامل، 
بينـام اهلـو {o n m l}(١). مـن هـذه اآليـة املباركـة 
نسـتفيد مجلـة بصائـر، تنفعنا يف دنيانا كام نسـتنري هبا يف آخرتنا إن شـاء 

اهللا تعاىل. 
ولقد سـبق أن بينّا مراراً بأن اهلـدف من قراءة القرآن والتدبر يف 
 :آياته الكريمة، هو تفسـري الواقع الذي نعيشه بالقرآن. وبعبارة أخر
أن ننظر إىل احلياة بمنظار القرآن ونور الكتاب املجيد، فنكتشـف احلق 

. ذنا من القرآن فرقاناً مبيناً ونُميِّزه عن الباطل، وهبذا قد اختَّ
نا املتعال طبيعة االحتالل  بنيِّ لنا ربُّ وانطالقـاً من اآلية الكريمة يُ
واسـتيالء البعـض عىل بـالد اآلخريـن بالقوة. حقـا؛ ما جـاء يف هذه 
الكلـامت القرآنيـة مع قرصهـا تُبـنيِّ املزيد مـن األزمات التي يُسـبِّبها 
ح الرؤية يف تفسري هذه اآلية ال بد من التوقُّف  االحتالل. ولكي تتوضَّ

عند كلمة (القرية).
دة بسـور أو جبـل أو هنر،  القريـة هـي البقعـة اجلغرافيـة املحـدَّ
لتكـون هبذا احلـد أو ذاك منطقة آمنة، وهذه املنطقـة ليس هلا أن تعيش 
دونام نظام سـيايس واقتصادي واجتامعي، ألن النـاس حينام جيتمعون 
فسـوف تتضـارب أهواؤهم وختتلـف مصاحلهم، فال بـد هلم من نظام 

(١) سورة النور، آية ٤٠.
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يضبطهـم، ومـن دون هـذا النظام يسـتحيل إصالح أمورهـم، وحتى 
الشعوب البدائية هلا أنظمتها اخلاصة.

عـىل أننا نظن بأن معنى القرية ليس جمرد املنطقة اجلغرافية، وإنام 
هلا معناها االجتامعي، حيث اتصال األفراد بعضهم ببعض.

أما املحتل فإنه سـوف يفسـد نظام القرية وما متتاز به من رشيعة 
ل إليها نظامه وثقافته، ممَّا خيتلف عن  معيشية، ويسعى جاهدا لكي يُدخِ
به أهل البلد واعتادوا  النظام القائم يف القرية. وبام أنّ نظام البلد قد جرَّ
ـد  العمـل بـه وتعاونوا فيام بينهم حلفظ حرمته والتكيف معه، كان جيسِّ
موروثهـم احلضاري والثقـايف والديني وغري ذلـك.. بينام تر املحتل 
يـأيت وقبضته حتمل معول اهلدم والتخريـب، وكأنه يريد اقتالع الناس 

من جذورهم.
ومقاربـة بسـيطة تـر النـاس مل يقبلـوا مـن األنبيـاء A أن 
روا حياهتم، مع علمهم أن األنبياء ال يسألوهنم أجراً، وال يُريدون  يُطوِّ
إضاعـة موروثاهتـم بقـدر ما يُريـدون إصـالح واقعهم والبـدء معهم 
بمسـتقبل مـرشق... فكيف هلم أن يقبلوا ملحتل ظـامل أن يقلب كياهنم 

رأساً عىل عقب ويأتيهم بثقافته وأفكاره التي ال تُناسبهم باملرة؟
ولكـن األدهـى من كل ذلـك؛ أن يأيت حمتـل يف العرص احلارض 
قه؛ أي إنه سيسـلب البلد  وينـادي علنـاً بأنه جاء مـن أجل فوىض خالَّ
املطلوب احتالله تارخيه وموروثه وتراثه وثقافته وثرواته وشـخصيته، 
ر تقني، وإنام حيدث فيه فوىضً عارمة  م) عليه بثقافة أو تطوُّ ثم (ال يتكرّ
تتقاتل فيها رشائح املجتمع ويتقدم متأخرون ويتأخر متقدمون؛ وذلك 
فة. وهذا لعمري  كله إلحداث واقع جديد يف املنطقة املحتلة واملسـتهدَ
أسـوأ احتالل عرفـه التاريخ البرشي، حيث ال حـدود للتخريب، وال 
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حـدود للقتل، وال حـدود لالنتهـاكات بأنواعها، وال حـدود للرسقة 
والفساد والضياع. هذا هو مراد املحتل بنموذجه اجلديد.

{È} -١
النـص القـرآين الرشيف مل يقـل: أفسـدوا نظامهـا االقتصادي 
أو السـيايس أو االجتامعـي، كام مل يقل: أفسـدوا ناحيـة جغرافية منها، 
إنـام قال: أفسـدوها؛ أي: بكل أبعادها. واإلفسـاد هـو حتطيم األنظمة 

املرعية.
{ÍÌ Ë Ê É} -٢

ا ألجـل آبائه، أو ألجـل أخالقه  يصبـح املـرء عزيـزاً يف قريـةٍ مّ
الفاضلـة، أو ألجـل مكانته الدينيـة، وغري ذلك. ولكـن امللوك حيث 
حيتلوهنـا تراهم يعمـدون إىل قلب املوازيـن، وإذالل أعزهتا، لتخريب 
أ األعزاء عىل  الشخصية االجتامعية وسحق كرامة املجتمع، لكيال يتجرَّ

مقاومتهم.
وهذه نقطة مهمة خيتلف فيها امللوك عن األنبياء؛ أي رموز الرش 
عـن رموز اخلري، حيث نالحظ هنج األنبياء A حيرص كل احلرص 
عـىل متاسـك املجتمع الـذي يراد إصالحـه، وضمن ذلـك حيرتم أعزة 
القـوم وليـس أثرياءَهم وأقوياءَهم بالرضورة وحيـرص عىل إكرامهم، 
مٍ  وْ نِيَّ قَ غَ ، وَ لَّ مٍ ذَ وْ زَ قَ يْ زِ ُوا عَ محَ حتـى إن النبي املصطفى K قال: «ارْ

.(١)« الُ هَّ بُ بِهُ اجلُ عَ تَالَ املِاً تَ عَ ، وَ رَ تَقَ افْ
ا رأيناه من أسـلوب املحتل يف إذالل األعزاء، أنه يسـتخدم  وممـَّ
أراذل النـاس ويمنحهم الصالحيات وآليات القـوة ليجعلهم أدوات 

(١) بحار األنوار، الشيخ حممد باقر املجليس، ج٢، ص٤٤.
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طيِّعـة يف خدمته، إلحـداث رشوخ اجتامعية ونفسـية عميقـة يف أفراد 
املجتمـع. وهذا قد يكـون عذاباً إهليا لبعض املجتمعـات لتوانيهم عن 

واجباهتم.
قال اهللا عز وجل: {z y x w } | { ~ ے ¡ 
 ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

 .(١){´ ³ ²
وقـد فـرست كلمـة {¢ £ ¤ ¥} عـىل أهنـا تسـليط 
األراذل مـن النـاس عىل أعزهتـا، وحتويل األعـزة بعد تغيـري القوانني 
الصاحلة السابقة وختريب الثقافة والتقاليد الطيبة، وبعد سلبهم أمواهلم 

دين. ومصادرة حقوقهم وحرياهتم إىل أذلة مرشَّ
حقـا؛ كانـت بلقيـس امللكـة الواعيـة قـد عرفت طبائـع امللوك 
الظاملـني، لذلك ملـا طالعت رسـالة النبي سـليامن C وجدت فيها 
دعـوة غـري أنانيـة وال تتضمـن أطامعاً مادية، ال سـيام وأهنـا رأت فيها 
دت لبصيص نور يدخل إىل جوهرها، وهي كلامت البسملة  كلامت مهَّ
أت عىل ميت ثم عاد إىل احلياة، ما كان  الرشيفة، هذه الكلمة التي إن قُرِ
. وهكذا أرادت ملكة سبأ معرفة منهج صاحب الرسالة،  يف ذلك عجباً

هل هو منهج األنبياء أو امللوك؟
{Ï Î} -٣

كأن هذه الكلمة كلمة قرآنية حمضة وليست صادرة عن بلقيس، 
وإنام هي تأييد ملا جر عىل لساهنا.

املهـم أن القرآن أمىض كالمهـا وأكد أن االحتـالل والتخريب 
(١) سورة األنعام، آية ٦٥.
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 واإلفساد هو املتوقع من سلوك امللوك، ألهنم ال يرون من احلياة سو
كون إالَّ بام حيقق هذه املصلحة، ومصلحتهم  املصلحة املادية، وال يتحرَّ
 األوىل واألخرية ضامن بقائهم يف السـلطة، واحتـالل املناطق األخر

وسيلة من وسائل البقاء يف السلطة.

بصائر وأحكام
إن االحتالل والتخريب واإلفساد هو املتوقَّع من سلوك امللوك، 
كون إالَّ بام  ألهنـم ال يرون من احلياة سـو املصلحة املاديـة، وال يتحرَّ
ـق هذه املصلحـة، ومصلحتهـم األوىل واألخرية ضـامن بقائهم يف  قِّ حيُ

السلطة.
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فناظرة مب يرجع املرسلون

 .{Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ}

* * *

من احلديث

أَةٍ،  افَ كَ ةُ مُ يَّ دِ : هَ ـهٍ جُ ةِ أَوْ ثَ ىلَ ثَالَ ـةُ عَ يَّ دِ قال رسـول اهللا K: «اهلَ
.(١)« لَّ جَ زَّ وَ هِ عَ ةٌ لِلَّ يَّ دِ هَ ، وَ ةٍ عَ انَ صَ ةُ مُ يَّ دِ هَ وَ

وقـال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب C يف احتجاج له مع 
 : اىلَ عَ لِهِ تَ وْ عْ إِىلَ قَ مَ ْ تَسْ ، أَملَ ةُ يَ املُنْتَظِرَ ةِ هِ غَ ةُ يفِ بَعْضِ اللُّ النَّاظِرَ زنديق: «وَ

.(٢)« لُونَ سَ عُ املُرْ جِ رْ ةٌ بِمَ يَ نْتَظِرَ : مُ { Ø × Ö Õ} أَيْ

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٥، ص١٤١.
(٢) االحتجاج، الشيخ الطربيس، ج١، ص٣٦٢.
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تفصيل القول

يبدو أن اهلدف من إرسـال اهلدية كان التأكد من شخصية سليامن 
ليه مصلحتهم. فت وقومها وفق ما متُ C، فإذا تأكَّدت ملكة سبأ ترصَّ

ثم إهنا مل تتَّخذ قراراً عاجالً يف هذا اإلطار، وإنام سلكت طريق التأين، 
د مصري مملكتها، فال بد هلا من التعامل  نظراً ألن ما ستتخذه من القرار سيُحدِّ
مـع هذا احلـدث اجلديد بكل حيطة وحـذر، وهو الزم امللك والسـلطة. إذ 
م العلم عىل العمل، واالستخبار عىل االستعجال. قدِّ جيدر بكل حكيم أن يُ

نْ هو ملك  وبلقيس بحكمتها كانت كام يبدو تستطيع التمييز بني مَ
نْ هو نبي، إذ كانت سمعة األنبياء مشتهرة يف أوساط الناس، ومل  وبني مَ
تكن ختفى عىل امرأة حكيمة كبلقيس؛ ولذلك عزمت عىل خوض جتربة 
يتأكد من خالهلا موقف وسـلوك النبي سليامن C احلقيقي، إما لكي 

تطمئن أكثر فأكثر من احلقيقة، أو لكي تكشفها للمأل من حوهلا.
وكان العـرف يقتيض اسـتاملة اخلصـوم وإثبات حسـن النية، وذلك 
بارسـال هدية إليهم. أما حقيقة اهلدية، فقد جتاوز القرآن ذكر تفصيلها، فيام 
كِر ذلك يف الكتاب. ذُ عن يف حتديدها، ولو كان األمر مهام لَ راحت التفاسري متُ

بصائر وأحكام
م العلم عىل العمل، واالسـتخبار عىل  قدِّ جيدر بـكل حكيم أن يُ

االستعجال.



١٣٨

فما آتاين اللَّـه خري مما آتاكم
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* * *

تفصيل القول

{# " !} -١
النظـام اإلهلـي يف احلكـم نظـام واحد، بينـام األنظمـة اجلاهلية 
شـتّى. إذ األول نور، والثـاين ظلامت، والنور واحد والظلامت شـتّى. 
فهنـاك نظام فرعـوين هاماين وآخر قـاروين، والنظـام الفرعوين يعتمد 
القوة والرعب والتعذيب، ومثله نظام هتلر وسـتالني. والنظام اهلاماين 
يعتمـد البريوقراطية؛ أي اإلدارة املنضبطـة املؤيَّدة بقوانني صارمة، كام 
هـي األنظمة املعمـول هبا يف عامل اليوم. أما النظـام القاروين فهو الذي 
يعتمـد قوة املال، وهذا النظام متداخل مـع األنظمة األخر، إذ هناك 
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ما هو نظام بريوقراطي أو قمعي، إالَّ أهنام يعتمدان أيضاً الثروة كركيزة 
لقوهتم.

وحينـام جاء وفد مملكة سـبأ إىل سـليامن C اسـتنكر عليهم 
أن جاؤوه بامل أو هدية يعتربوهنا ذات شـأن، ولذلك سـأهلم مستنكراً 
عليهم {% &}؟ والعلة يف ذلك أن نظام حكمه مل يكن يعتمد 

املال، وإنام كان يعتمد منهجاً ربانيا جوهره احلكمة واألخالق.
إن النبي سليامن C رفض اهلدية، واستنكر عليهم أن جاؤوه 
، ألن لديه ما هو أهم مـن املال، وهو احلكمـة التي آتاه اهللا  بـامل هديـةً

تبارك وتعاىل، كام أن ربنا آتاه من الثروة الكثري.
 {, + * ) ( ' & % $} -٢

هـذا مع أن اهلدهد قد وصف بلقيـس ومملكتها بأهنا أُوتيت من 
كل يشء، ولكـن يبـدو أن الفرق كبري جـدا بني هذه العبـارة الصادرة 
عن اهلدهد وبني العبارة التي نطق هبا النبي سـليامن C، حيث قال: 

{ML K J I}(١)، مع أهنا حتمل احلروف والكلامت ذاهتا.
إن العلـم واحلكمة واألخالق الفاضلـة وقدرة التأثري يف اآلخر 
أعظـم أثراً ونفعاً مـن املال، فقد تُشـرت باملال أجسـام الناس، ولكن 

تلك إالَّ بالعلم واحلكمة واألخالق الفاضلة. العقول والقلوب ال متُ
وحينـام قـال املنافقون للنـاس بأن يرتكوا رسـول اهللا K بال 
مـال لينفضّ املؤمنون من حوله، هزأ هبم القرآن ورماهم باجلهل بقوله 

املجيد:
 PO N M L K J I H G F E D}

(١) سورة النمل، آية ١.



١٤٠

  

 .(١){X W V U T S R Q
إن املال ينقص باإلنفاق، بينام العلم يزكو به، بل إن نمو العلم يف 
العطاء منـه، وها هم العلامء يف حقيقة األمر هم الذين يقودون األمراء 
واألثرياء، ألهنم هم الذين يرسـمون هلم اخلطط ويضعون املشـاريع.. 
وهـذه القـوة هي التـي آتاها اهللا تبـارك وتعاىل سـليامن C، فكيف 

واحلال أنه جعله أيضاً نبيا؟
د أسـباب للمعيشـة املادية،  إن مـا آتاه اهللا تعاىل ململكة سـبأ جمرَّ
نْ أراد الدنيا  نظراً ألهنم عبدوا غريه واسـتحبوا الدنيا عـىل اآلخرة، ومَ
ره اهلدهد فإنه يبقى  آتـاه اهللا منهـا، وهو مهام يبدو كبرياً وكثرياً كام صـوّ

.C غري ذي بال قياساً بام عند سليامن
لقـد تـرك قـوم سـبأ ذكـر اهللا وراء ظهورهـم وراحـوا يعبدون 
الشـمس ونسـوا كثرياً من القيم الصاحلة، حتى تراهم طفقوا يفرحون 

هبديتهم.
 {0 / . -} -٣

هـل كانت تلـك هدية مالية أو جمموعة جـواري وخدم أو حتفة 
؟ من األحجار الثمينة أو كانت كل ذلك جمتمعةً

أنّـى كانت فإهنا مل تكن جديرة بالفرح، ألهنـا ناقصة، فيام الذي 
تؤتيه اهللا مبارك.

وحيـث إن سـليامن C اسـتنكر عليهـم زعمهم بأنـه حمتاج 
ـه إليهـم بالنصح  ، فقد توجَّ إليهـم، وهـو الـذي آتـاه اهللا ملـكاً عظيـامً

(١) سورة املنافقون، آية ٧.
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والتذكـري باحلقائـق والقيـم الصاحلـة. ذلـك أن الفـرح أمـر مذمـوم 
قرآنيـا، ألنه يعكس حالـة الغرور والزهو، ويلحقه الشـعور باالكتفاء 
واالستغناء عن عطاء اهللا تعاىل، مضافاً إىل أنه يوقف املرء عن الطموح 
ر. وحيث يصل املرء إىل هذه احلالـة املريرة، عليه أن يعرف أنه  والتطـوُّ
قـد وصـل بداية هنايتـه، ألنه لد الفـرح والغرور يغفل عـامَّ لديه من 
ثغـرات ومن نواقـص باعتباره خملوقاً فقرياً إىل ربِّـه دوماً، والغفلة عن 

ى بالبالدة واجلمود. هذه احلقيقة تُسمَّ
ومـن اخلطأ جدا أن يتصاغر املرء أمام ما لديه. وبتعبري آخر؛ أنْ 
حيتقـر نفسـه وآفاق الفرص املتاحـة هلا، ومد التطلُّعـات التي يُمكن 
هلـا أن حتققهـا، كل ذلـك رضاً وفرحاً بـام حصل عليه وبـام عنده، وال 
يفكر فيام تسـتوجب النعمة من شكر للمنعِم، وتطلع للمزيد من النعم 
اإلهلية من لدنه، ألنه إذ ذاك سيصاب بالغفلة عامَّ يف النعمة من حكمة. 
وهكذا نعرف من خالل التجارب التارخيية أن من أهم عوامل سقوط 
احلضارات، كان الغرور والفرح والزهو بام كانت تتمتع به من عوامل 
م عليها أقراهنا ممَّا سـبب  م، فتقـدَّ ا جعلهـا تتوقف عـن التقدُّ القـوة، ممـَّ

زواهلا.
ولعـل هـذا اإلرشـاد الصادر عن نبـي اهللا سـليامن C لوفد 
مملكـة سـبأ، كان املقصـود منـه تنبيه ملكة سـبأ ونرش بـذور الوعي يف 

نفسها، لعلها تعود إىل املعني الصايف.
حقا؛ إن هذه البصرية تكشـف لنا عن مـد الدور الذي يُؤديه 
الديـن يف ضامن السـعادة للبرشية بعد توضيح احلقائق أو حتديد سـبل 
معرفتهـا، لكيال ختضع جلبابرة األرض أو تطمع فيام عندهم من النعمة 
الزائلة، فتُصاب باالهنيار والشقاء.. ذلك ألن الدين نور ييضء الدرب، 
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وهـو يف الوقت ذاتـه يأخذ دور الكوابح التي حتـول دون االنزالق إىل 
حيث الضياع املطلق.

بصائر وأحكام
١- إن العلـم واحلكمـة واألخـالق الفاضلة وقـدرة التأثري يف 
اآلخـر أعظم وقعاً من املال، فقد تُشـرت باملال أجسـام الناس، ولكن 

تلك إالَّ بالعلم واحلكمة واألخالق الفاضلة. العقول والقلوب ال متُ
٢- إن احتقـار الذات أمام النعم وما يُسـببه مـن الفرح بام أُويت 
اإلنسـان، يُؤدي إىل توقُّفه عن السـعي إىل املزيد، ومن ثم إىل التخلُّف 

واالهنيار.
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فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم ا
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من احلديث

يف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفر C يف قول اهللا تعاىل: {6 
ا»(١). َ مْ هبِ ةَ لَهُ اقَ 7 8 9} يقول: «الَ طَ

تفصيل القول

الرسـالة وصلت، ورفـض النبي سـليامن C مضموهنا، إنه 
رفـض أخذ اهلدايا يف مقابـل أن تبقى بلقيس ملكة عـىل اليمن، كام أنه 

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٢٩.



١٤٤

  

أنذرهم بأهنم ما مل حيسـموا أمرهم ويستسلموا بصورة تامة فإنه سوف 
ار، هـو أقو بكثري ممَّا  يقتحـم عليهم مملكتهـم ويواجههم بجيش جرَّ

. يتوقعون، فيقيض عليهم قضاءً مربماً
ولكـن ملكـة سـبأ، وبداعي ضعفهـا أو رجحـان عقلها وفرط 
حكمتها، استسلمت وبعثت رسـالة استسالم، حتاشياً للذلة والصغار 

وإراقة الدماء أو النفي من البالد.
وهذه احلقيقة تقتيض جمموعة بصائر حياتية بالنسبة لنا.

البصـرية األوىل: أن النبـي سـليامن C، ومن خـالل هتديده 
الصـارم هـذا، أراد أن يُنهي األمـر متاماً، لعلمه بأن املـرء إذا ما مل يعقد 
عزمـات إرادته حتـى يبلغ النجاح، فإنه قد يدفـع الثمن غالياً من دون 
نتيجة. فمن خيوض حرباً دونام إيامن، عادت نتائجها السلبية عليه دون 
وفِّر كل عوامل السـالم  أن يربحهـا، ومـن أراد احلياة بسـالم عليه أن يُ

بكل عزم وإرصار، فيتنعم به حقا.
وفِّر لنفسـه املزيـد من اإلرادة يف كل  وبكلمة؛ عىل اإلنسـان أن يُ

مناحي احلياة، ليضمن أكرب نسبة من النجاح.
البصـرية الثانية: مسـتقاة من قولـه: {: ; > } فهو مل 
ضون لعقوبة النفي  ح بأن بلقيس ومألها سـيتعرَّ د بالقتل، وإنام رصّ دِّ هيُ
والطـرد مع وصمهم بالذل، بسـبب خطئهم االسـرتاتيجي الناتج عن 
ب أن ينالوا جزاءَهم  رفضهم عرضَ النبي سليامن C، ولذلك توجَّ

ومصريهم.
البصـرية الثالثـة: إنّ اإلخراج والطـرد والنفي بذلّة سـيؤثر كل 
ذلك يف نفوسـهم تأثرياً سـلبيا عميقـاً، وهذا هو الذي يُؤدِّي للشـعور 
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بالصغار. ولذلك قال: {= <}.
رت جتنّب ما يف ذلك التهديد الذي ال يطاق،  أما بلقيس؛ فقد قرّ
ال سيام وأهنا رأت أن مقاومة جند سليامن C ال يُعترب من الشجاعة، 
بقـدر مـا ينبغي منهـا التعامل مع هـذا اإلعصار القـادم بعقل وحكمة 
د موقف صادر  وحنكـة. ولذلـك؛ ال حيمل موقف بلقيس عىل أنـه جمرَّ
دت نقاط  عـن امـرأة بام هي امـرأة، ولكنها حسـبت حسـاباهتا، وجـرَّ
ضعفهـا وقوهتـا، فـرأت األوىل تفوق كام وكيفـاً قبالة ما لد سـليامن 

C من عوامل قوة وقوة هتديد.
وال ريـب يف أن بلقيـس التي مل تعمد إىل املواقـف االرجتالية، مل 

ر اإلسالم من أول وهلة، وإنام استسلمت بحكمة. تُقرِّ
كام أن النبي سليامن C مل يعمد إىل كيل اإلهانة واألذ هلذه 
التي جاءته وهي مستسـلمة، بل إنه استعرض طيب أخالقه واحرتامه 
هلـا. وليس هذا املوقف بغريب عىل األنبياء، ومنهم سـليامن C، إذ 
ليـس هلم إالَّ إعامل أفضل وأعظم اخللق، نظراً ألن الغاية السـامية من 
 ،K بعثتهم هي: تتميم مكارم األخالق، كام هو عهد نبينا املصطفى

إذ قال: إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق(١).

بصائر وأحكام
إن املـرء إذا مل يعقـد عزمـات إرادته حتى يبلغ النجـاح، فإنه قد 
يدفع الثمن غالياً من دون نتيجة. فمن خيوض حرباً دونام إيامن، عادت 

(١) بحار األنوار، الشيخ حممد باقر املجليس، ج١٦، ص٢١٠.
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نتائجهـا السـلبية عليـه دون أن يربحها. ومن أراد احلياة بسـالم، عليه 
أن يوفـر كل عوامل السـالم بكل عـزم وإرصار، فيتنعم به حقا. واملرء 
طالَب يف كل حني أن يعمل املزيد من اإلرادة، ليضمن أكرب نسـبة من  مُ

النجاح.
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أيكم يأتيين بعرشها؟

.{J I H G F E D C B A @}

* * *

تفصيل القول

يبدو أن النبي سـليامن C سـعى نحو هدايـة امللكة احلكيمة 
ا، وذلك انطالقاً  لكي يُعيدها إىل حكم سـبأ من جديد، ومل يرد أن يُذهلّ
ليس  من طبيعة غايات الرسالة، والتي ما أُنزلت إالَّ من أجل الناس. أوَ
نا حيب عباده، وأرسـل األنبياء رمحة هبم، وليهدهيم إىل اجلنّة بفضله،  ربُّ

نقذهم من النار؟ ويُ
مـن هنا أراد أن يفاجئها بأن يأيت بعرشـها، الذي وصفه اهلدهد 
بأنـه عرش عظيم، قبل أن تأتيه وقومها مسـلمني، لعلمه املسـبق بأهنم 

سيُسلمون طائعني عىل يديه.
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أتاح النبي سليامن C مللئه حرية التصدي ألداء مهمة كبرية، 
وهـي اإلتيان بعرش بلقيس إىل حيث مقامه، ومل جيعل ذلك فرضاً عىل 
د. هذا من ناحية، ومـن ناحية أخر، أراد أن  مجاعـة معينـة أو فرد حمدّ
يسـتثمر هـذه القضية لإلعالن عـن وصيّـه وخليفته الرشعـي ولبيان 
ل له نفسه اعتالء هذا املنصب اإلهلي  ا منه ملن تسوّ مقامه وقابلياته، درءً

. الرفيع غصباً
فقال: 

{I H G F E D C} -٢
أي: طائعني.

بصائر وأحكام
يبـدو أن النبـي سـليامن C أراد أن يسـتثمر إحضـار عرش 
بلقيـس عنده، لإلعـالن عن وصيّـه وخليفته الرشعـي ليقطع الطريق 

. لت له نفسه اعتالء هذا املنصب اإلهلي الرفيع غصباً عىل كل من سوّ
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إين عليه لقوي أمني

 X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K}
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* * *

تفصيل القول

كانـت مملكـة النبي سـليامن C تعـجُّ باأليـدي العاملة عىل 
ع عنارصها، من برش وجن وطري وغري ذلك. خمتلف درجاهتا وتنوُّ

ومـن اجلن كانوا عفاريت، وهم األشـداء يف القوة واإلمكانية، 
م عىل غـريه يف تنفيذ أمر النبي  فارشأبّـت عنق عفريت مـن اجلن ليتقدَّ
سـليامن C، وخاطبـه قائـالً بأنه قادر عـىل اإلتيان بعـرش بلقيس 
خالل سـاعات قالئل وقبل أن يقوم النبي سـليامن من مقامه؛ أي قبل 
أن ينهـي عملـه اليومـي املعتـاد، مؤكداً أنـه قادر عىل فعـل ذلك بكل 

جدارة وأمانة.
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{WV U T S R Q P O N M L K} -١
أي: قبل انتهاء الدوام الرسمى له.

{[ Z Y X } -٢
ولكـن النبي سـليامن C مل يعتنِ باقرتاحه ومـد قوته التي 
 C اجلن العاملة، وذلك ألن سليامن تبدو أهنا كانت األكثر بني قو
كان يُريـد حتقيـق هدف آخر، قد ال يقل شـأناً عن قضية اإلتيان بعرش 
بلقيـس، وهو تعريف شـعبه بوصيّـه وخليفته الرشعـي املعنيَّ من قبل 
اهللا سـبحانه وتعاىل، مضافاً إىل الكشـف عامَّ لديه مـن قابليات تتطلّبها 

وصايته وخالفته.

بصائر وأحكام
لقـد أبد عفريـت من اجلن اسـتعداده أن يأيت بعـرش بلقيس 
تنفيـذاً ألمر النبي سـليامن C، مؤكداً أنه قادر عـىل فعل ذلك بكل 
به ألنـه كان هيدف إىل ما قد  جـدارة وأمانـة، ولكن سـليامن C مل جيُ

يكون أهم من استحضار العرش.
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هذا من فضل ريب

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]}
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  kj
 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v

 .{§ ¦ ¥

* * *

من احلديث

 K لَ اهللا ـوْ سُ ـأَلْتُ رَ روي عن أيب سـعيد اخلدري، قال: «سَ
 ُّ يصِ اكَ وَ : ذَ الَ : {[ ^ _ ` b a} قَ هُ نَاؤُ لَّ ثَ لِ اهللا جَ وْ ـنْ قَ عَ

 .(١)« دَ اوُ نَ بْنِ دَ يْامَ لَ يْ سُ أَخِ
ـى بْنُ  وسَ ى مُ تَقَ ورو العيـايش يف تفسـريه باإلسـناد قـال: «الْ
ـائِلَ   سَ نْ مَ هُ عَ ـأَلَ ، فَسَ ثَمَ ْيَى بْنُ أَكْ حيَ ـى C، وَ وسَ ِّ بْنِ مُ يلِ ـدِ بْـنِ عَ َمَّ حمُ

(١) األمايل، الشيخ الصدوق، ص٦٥٩.
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نَ  يْنَهُ مِ بَ يْنِي وَ ارَ بَ دَ أَنْ دَ عْ دٍ B بَ َمَّ ِّ بْـنِ حمُ يلِ ي عَ ىلَ أَخِ لْتُ عَ خَ : فَدَ ـالَ قَ
ْيَى  ، إِنَّ حيَ اكَ دَ لْتُ فـِ عِ : جُ هُ لْتُ لَ قُ ، فَ هِ تـِ يْتُ إِىلَ طَاعَ تَهَ تَّـى انْ ، حَ ـظِ اعِ املَْوَ
تَيْتَهُ  لْ أَفْ هَ : فَ ـالَ مَّ قَ ، ثُ كَ حِ ا؟ فَضَ تِيهِ فِيهَ ـائِلَ أُفْ سَ نْ مَ نِي عَ ـأَلَ ثَمَ سَ بْنَ أَكْ
 : الَ : قَ لْتُ ؟ قُ يَ ا هِ مَ : وَ الَ ا. قَ هَ فْ رِ ْ أَعْ : ملَ لْتُ َ؟ قُ ملِ : وَ الَ . قَ : الَ لْتُ ـا؟ قُ فِيهَ
رَ  كَ مَّ ذَ يَـا؟ ثُ خِ ـفَ بْنِ بَرْ لْمِ آصَ ْتَاجاً إِىلَ عِ انَ حمُ نَ أَكَ يْامَ ـلَ ـنْ سُ ينِ عَ ْ ـربِ أَخْ
ـأَلْتَ  . سَ يمِ حِ نِ الرَّ محْ هِ الرَّ ـمِ اللَّ ي. بِسْ ا أَخِ تُبْ يَ : اكْ الَ . قَ رَ ُخَ ـائِلَ األْ املَْسَ
فُ بْنُ  ـوَ آصَ هُ : {[ ^ _ ` b a} فَ ـهِ يفِ كِتَابِهِ لِ اللَّ وْ ـنْ قَ عَ
بَّ  ، لَكِنَّهُ C أَحَ فُ هُ آصَ فَ رَ ا عَ ةِ مَ فَ رِ عْ نْ مَ نُ عَ يْامَ ـلَ زْ سُ عْجِ ْ يَ ملَ يَا، وَ خِ بَرْ
مِ  لْ نْ عِ لِكَ مِ ذَ . وَ هِ ـدِ عْ نْ بَ ةُ مِ جَّ هُ احلُ نَّ ـنِّ أَ ِ اجلْ نْسِ وَ ِ نَ اإلْ تَـهُ مِ فَ أُمَّ ـرِّ عَ أَنْ يُ
تَلَفَ يفِ  ْ كَ لِئَالَّ خيُ لـِ هُ ذَ هُ اللَّ مَ هَّ فَ ، فَ اىلَ عَ ـهِ تَ رِ اللَّ فَ بِأَمْ ـهُ آصَ عَ دَ نَ أَوْ يْامَ ـلَ سُ
تَهُ  امَ فَ إِمَ رَّ دَ ع لِيَتَعَ اوُ يَـاةِ دَ نُ C يفِ حَ يْامَ ـلَ مَ سُ هِّ امَ فُ ، كَ لَتِهِ الَ دَ هِ وَ تـِ امَ إِمَ

 .(١)« لْقِ ىلَ اخلَ ةِ عَ جَّ هِ لِتَأْكِيدِ احلُْ دِ عْ نْ بَ هُ مِ تَ بُوَّ نُ وَ
وروي عـن عـيل بـن حممـد النوفـيل، عـن أيب احلسـن صاحب 
بْعُونَ  سَ ةٌ وَ ثَ ظَمُ ثَالَ َعْ هِ األْ ـمُ اللَّ : اسْ ولُ قُ تُهُ يَ عْ ـمِ العسكر C قال: «سَ
يْنَهُ  ضُ فِيامَ بَ َرْ قَتْ لَـهُ األْ رَ انْخَ مَ بِهِ فَ لَّ تَكَ فٌ فَ رْ ـفَ حَ نْدَ آصَ انَ عِ ، كَ فـاً رْ حَ
شَ  رْ لَ عَ تَنَاوَ ، فَ نَ يْامَ ـلَ هُ إِىلَ سُ َ ريَّ تَّى صَ يسَ حَ قِ شَ بِلْ رْ لَ عَ تَنَاوَ ـبَإٍ، فَ َ سَ بَنيْ وَ
ةِ  فَ رْ نْ طَ لَّ مِ ضُ يفِ أَقَ َرْ ـطَتِ األْ بَسَ مَّ انْ ، ثُ نَ يْامَ ـلَ هُ إِىلَ سُ َ ريَّ تَّى صَ يـسَ حَ قِ بِلْ

.(٢)« ٍ نيْ عَ
هُ  فَ لْ ا خَ ىلَ النَّظَرِ إِىلَ مَ ُ عَ املِ ادَ الْعَ ا زَ وعـن أيب جعفر C قال: «مَ
وَ  ا هُ إِذَ هِ فَ دَّ بِيَدِ مَّ مَ نَ C، ثُ يْامَ ـلَ مَّ نَظَرَ إِىلَ سُ ، ثُ هِ ِ دَّ بَرصَ هِ مَ يْ دَ َ يَ ـا بَـنيْ مَ وَ

.(٣)« هِ يْ دَ َ يَ َثَّلٌ بَنيْ ممُ
(١) تفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس، ج٧، ص٣٨٨-٣٨٩ 

(٢) الكايف، الشيخ الكليني، ج١، ص٢٣٠ 
(٣) االختصاص، الشيخ املفيد، ص٢٧٠.
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 u} : نَ يْامَ ـلَ لُ سُ ـوْ قَ وقـال اإلمـام حممـد الباقـر C: «وَ
لَ  ـوَ دُوينِ أَفْضَ نْ هُ أَيْتُ مَ ا رَ نَ املُلْـكِ { yx w} إِذَ v} ملَِـا آتَـاينِ مِ

.(١)« رِ كْ ىلَ الشُّ هُ لَهُ عَ مَ اللَّ زَ عَ ، فَ لْامً نِّي عِ مِ
لْتُ  وعـن أيب عمـرو الزبريي، عـن أيب عبد اهللا C قـال: «قُ
رُ يفِ  فْ : الْكُ ـالَ . قَ لَّ جَ زَّ وَ هِ عَ رِ يفِ كِتَـابِ اللَّ فْ كُ ـوهِ الْ جُ نْ وُ ينِ عَ ْ ـربِ : أَخْ ـهُ لَ
رِ  فْ نَ الْكُ ثُ مِ هُ الثَّالـِ جْ الْوَ ه. (إىل أن قـال:) وَ جُ ـةِ أَوْ ْسَ ىلَ مخَ كِتَـابِ اهللاَِّ عَ

 s r q } :C ن يْامَ ـلَ لَ سُ وْ ْكِي قَ اىلَ حيَ عَ لُهُ تَ وْ لِكَ قَ ذَ ، وَ مِ رُ النِّعَ فْ كُ
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u  t

.(٢){¦

تفصيل القول

{b a ` _ ^ ]} -١
تضافر القول يف الروايات الواردة عن النبي K وأهل البيت 
A أن القائـل هنا هو ويص سـليامن C، وكان يُدعى آصف بن 
برخيـا C. وكان قـد أنعم اهللا تعاىل عليه بأن علَّمـه علامً وليس كل 

العلم من الكتاب.
ولكن، أي كتابٍ هذا؟

هـل هـو الكتاب الـذي أحـىص اهللا تعـاىل فيـه كل يشء، أم هو 
الكتاب الذي يُعرب عنه تارة باللوح املحفوظ احلاوي ملا يريد اهللا تعاىل أن 
ر وما يقيض، أم هو الكتاب الذي فيه االسم األعظم؟  قدِّ ن فيه ما يُ يُدوَّ

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٢٩.
(٢) الكايف الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٨٩-٣٩٠.
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ولكـن ما هو االسـم األعظم أساسـاً، هل هو كلمـة مركبة من 
طْلِـع اهللا عليها أحداً إالَّ من ارتـىض من أوليائه، أم  مجلـة حروف، ومل يُ
هو جمموع من أسـامء اهللا احلسـنى، أم هو حالة يمكن أن يتسـامى إليها 

من يتسامى، حتى يستجيب له ربنا دعاءه؟
وماذا يمكن أن يتم إنجازه لد حيازة هذا االسم األعظم؟

إهنا تسـاؤالت تفتـح األجوبة عنهـا آفاقاً واسـعة تُضاعف من 
معرفة اإلنسـان وإيامنه. واملعروف عن االسم األعظم أنه يمنح حامله 

والية الترصف يف خلق اهللا بإذنه سبحانه.
وملـن أراد البصرية يف هذا املوضوع وطبيعة علم ويص سـليامن 

C الرجـوع إىل قوله تعـاىل: { ! " # $ %& 
.(١){0 / . - , + * ) ( '

ـنْ هـذا الـذي كان عنده علـم الكتاب كلّـه؟ إنه اإلمـام أمري  مَ
 .K وهو ويص خاتـم األنبياء ،C املؤمنـني عـيل بن أيب طالـب
فكان ألمري املؤمنني C ما شـاء من الوالية، فيام كان لويص سليامن 
جـزءاً من الوالية داعيـاً ربه املتعال بام لديه من االسـم األعظم، وهذا 
يعنـي أنـه بمقدار قربه من اهللا وعلمه باسـمه األعظم (الكتاب) تكون 

قدرته عىل الترصف باملخلوقات.
{kj i h g f e d c } -٢

أعلـن آصـف بـن برخيا عـامَّ لديـه من قـدرة عـىل الترصف يف 
املخلوقـات بإذن اهللا تعاىل؛ وهو بطبيعة احلال، ما كان ليحوز عىل هذه 
القـدرة اإلعجازية لوال مقامه العظيـم عند ربه املتعال الذي أعطاه من 

(١) سورة الرعد، آية ٤٣.
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العلم ما شاء سبحانه وتعاىل، عىل أن ويص سليامن C كان قد جهد 
وتعلـم وغلب مـن هواه ما غلـب، حتى خرق من احلجـب ما خرق، 

ففاق بام أويت من علم وقدرة وجرأة ما اقرتحه عفريت اجلن.
وهـذا لعمري ليس خياالً علميا جمرداً، بل هو واقع حتقق فعالً، 
ناهيـك عن أن اخليال العلمي بدوره قـد أضحى علامً بحد ذاته، حيث 
يتوفـر لد من حيرر فكره ويرسح به عرب التخيل يف آفاق املجهول بعد 
أن يتخلص من عقدة اجلهل املركب الذي جيعل صاحبه يزعم أنه حييط 
علامً باألشياء وهو جاهل، بينام اجلهل البسيط يدفع اإلنسان إىل التعلم.

{o n m l} -٣
تر كيف تسـنّى آلصف بن برخيا أن يفعل ذلك بعد استعانته 

بام لديه من علم من الكتاب؟
إننـا نعلم أن وجـود العاملَ بأكرب أجرامـه أو أدق أجزائه ليس يف 
احلقيقة شـيئاً قائامً بذاتـه، إذ إن العدم ال يتحول إىل وجود بالذات؛ إنام 
وجود األشـياء مكتسـب مـن اهللا اخلالـق الواحد األحـد، وهو الذي 
يفيض عليه وجوداً حلظة بلحظة، ولو أن اهللا تبارك اسـمه رفع يده عن 

اخللق النتهى كل يشء.
وال ريب يف أن يف الكون أشياء كثرية، ومنها كان عرش بلقيس، 
علِّم وليا من أوليائه -وهـو هنا آصف بن برخيا- كيف  وهللا تعـاىل أن يُ
يمكن أن يقطع عنها أو من واحد منها إمداده بطاقة الوجود، ثم يُعطي 
 ،لـذات اليشء ولذات املاهية بام فيها من خصائص الوجود مرة آخر

.C ولكن يف موقع آخر حتى يكون بني يدي النبي سليامن
وهـذا يعنـي أن اهللا تعاىل يأذن لوليـه بأن ينقل الوجود بالنسـبة 
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جلسـم مـا من منطقـة إىل أخـر، واملسـافة بينهام غـري ذات أمهية عىل 
اإلطـالق، ذلـك ألن العملية يمكن أن توصف بكوهنـا حمررة من قيد 
الزمان واملكان، وكل ذلك حيدث بإذن اهللا وهيمنته وفيضه. فكام فاض 
بالوجـود عىل عـرش بلقيس يف اليمـن، له أن يقطع فيضـه منه هنالك 
ويفيـض عليه يف موقع آخـر. ومثل نقل هذا العرش، الكثري الكثري من 
وقائع الترصف باألشـياء التي أذن اهللا تعاىل لألنبياء واألئمة واألولياء 
دثوهـا. وهـذا يأيت يف سـياق الكرامـات، وهي التي هلـا أنظمتها  أن حيُ
اخلاصـة واحلاكمـة عىل احلـاالت، وحيث نجهـل تلك األنظمـة فإننا 
نعجز عن إدراك رسها، فنسميها معجزة؛ أي ما يعجز عن مثلها البرش 

عادة، بل ويعجزون أيضاً عن فهمها وفهم القوانني احلاكمة عليها.
وهكذا رأ سـليامن C عرش بلقيس مسـتقراً عنده ويف حمرضه، 
ذلـك ألن هذا الترصف العجيب واملعجز هو مـن أمر اهللا تعاىل، وإن أمر اهللا 
واحدة كلمح بالبرص؛ أي فيام يعرف حديثاً بالزمن صفر، ألن إرادة اهللا تعاىل 

ال يمكن أن حيدها وحيكمها يشء خملوق، والزمن بال ريب يشء خملوق.
{t s r q p} -٤

البصرية األخر التي تتصل بكلمة النبي سـليامن C هي ما 
يعكسـه هذا القول الرشيف، ال سـيام وأنه قال يف اآلية السادسة عرشة 
: {R Q P O N}، وذلـك بعد أن  مـن هـذه السـورة أيضـاً

أشار إىل أنه وأباه داود B قد أُوتيا من كل يشء.
وإنام قال ذلك، ألن نعم الدنيا ختتلف عن نعم اآلخرة. فاهلدف 
من األوىل هو العبور إىل العامل اآلخر، إذ الدنيا دار ممر وليست دار مقر، 
ت هبا الرساالت يف  حيث إن النعم الدنيوية هي وسائل لنعم أسمى برشَّ
تنعم هبا لذاهتا، ويسـتويل عىل املرء يف  اآلخرة. ومعلوم أن نعم اآلخرة يُ
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اجلنة شعور ال يوصف إالَّ بالرضا، فيام النعم الدنيوية ال تؤخذ لنفسها 
وال يُشـبع هبا وال تبلغ بصاحبها إىل حالة الرضا املطلق. والسـبب هو 
 شـى زواهلـا، وكلام زادت لد أن نعـم الدنيا نعم ناقصة وحمدودة وخيُ

اإلنسان حرص عىل املزيد وأصابه اخلوف من فقداهنا.
 لـد {t s r q} :C ولذلـك قـال النبـي سـليامن

وصفه النعم الدنيوية، ليمنع عن نفسه وحميطه الغرور.
ثم إن نبي اهللا سـليامن C أراد من خالل قوله هذا أن يلفت 
انتباه الناس من حوله لئال يتخذوه إهلاً أو نصف إله، وذلك حينام يرون 
ما عنده من النعم التي مل جيدوها عند غريه، إذ عقول اجلهلة يف عيوهنم، 

وديدن البرش أن يغرتوا وينخدعوا بام يرونه من أشياء خارقة للعادة.
{yx w v u} -٥

كان سـليامن النبي C نموذجاً يف التواضـع والعبادة.. حتى 
أنه كان كثري العبادة ويلبس اخلشن ويأكل مع الفقراء.

لقـد وعى سـليامن C حكمة احلياة بـام فيها نعمهـا املتوالية 
عليه، وبوعيه هذا شكر هللا ممَّا آتاه من علم ومقام.

بىل؛ إن الشـكر يقابلـه الكفر، والكفر إذا طالعنـا آيات الكتاب 
املجيـد وجدناه ذا درجـات، تبدأ من كفران النعمة والغفلة عن شـكر 
اهللا عليهـا وأداء حقهـا. فإذا متـاد ابن آدم يف هذا الكفران يسـقط إىل 

درجة الكفر باهللا.
أمـا الشـكر؛ فهـو: السـعي إىل املحافظـة عـىل وسـائل النعمـة 
والعمـل بموجباهتـا وحقوقهـا، والـكالم الـذي يعربّ به اإلنسـان عن 

معرفته وامتنانه للمنعم.
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٦- { z } | { ~ے} 
كيف يشكر لنفسه من يشكر ربّه؟

حينام يشكر املرء ربه، يعود عليه شكره بنعم أكثر وأكرب، وذلك 
حيث قال عز اسـمه وعداً من نفسـه لعباده الشاكرين: {= < 

 .(١){ G F E D CB A @ ?
أي: إنّ مضاعفـة النعـم رهينـة بالشـكر، ويف الشـكر الربكـة، 
. ثم إن من يشـكر ويعيش يف رحـاب عرفان  والعكـس صحيـح متامـاً
اجلميـل متتلئ نفسـه وقلبـه وروحه بالنعمـة أيضاً؛ أي إنه كام يسـتفيد 

 . جسمه من نعمة الطعام مثالً فان جوانبه املعنوية ستستفيد أيضاً
كِـر عـن اإلمام جعفـر الصـادق C أنـه إذا أقبل عىل  وقـد ذُ
»، حتى إنه  يْهِ ـتَهِ نِي أَشْ لَ عَ ي جَ دُ هللا الَّذِ مْ طعـام، كان يكثر من قوله: «احلَ
روي عـن عبيدة بـن زرارة، قال: «أكلت مع أيب عبد اهللا C طعاماً، 

.(٢)« يْهِ تَهِ نِي أَشْ لَ عَ ي جَ دُ هللا الَّذِ مْ فام أحيص كم مرة قال: احلَ
وعـىل أية حال، فإن الشـكر وآفاقـه عبارة عن أربعة مسـارات 

تنتهي مجيعاً إىل صالح اإلنسان الشاكر ذاته:
فأوالً: حني يشكر اهللا عىل النعمة، ينتفع بام يعود عىل نفسه وقلبه 

وروحه من اللذة واملتعة، ومتعة الروح أعظم من متعة اجلسد.
: الشكر أداة للمحافظة عىل عوامل النعمة وأسباهبا، ومن  وثانياً

حيافظ عىل أسباب النعمة، فإهنا تزداد لديه.
: مـن يشـكر، ال يُصـاب بصفـة الغـرور. وبـام أن جتنّب  وثالثـاً

(١) سورة إبراهيم، آية ٧.
(٢) املحاسن، الشيخ أمحد بن حممد الربقي، ج٢، ص٤٣٧.
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ها رهني  الغـرور عامل مهم مـن عوامل املحافظة عىل النعم، فـإن بقاءَ
الشكر عليها.

ها، عىل عكـس الذين ال  : إن الشـاكر للنعمة يـؤدي حقّ ورابعـاً
يؤدون حقها، فيتعرضون ملصاب زواهلا.

{¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡} -٧
اهللا هو الغني الذي ال حيتاج أحداً وال حيتاج شيئاً، وهو الفيّاض 
بالعطاء الكريم، فال يرضه من غفل عن شـكره. وهذا اإلعالن الرباين 

العظيم، إنام هو إضاءة كبرية يف طريق ابن آدم هتديه كيف يعيش.

بصائر وأحكام
 s r q} :أراد من خالل قوله C ١- إن نبي اهللا سليامن
t} أن يلفـت انتبـاه الناس من حوله لئالَّ يتخـذوه إهلاً أو نصف إله، 
وذلـك حينام يرون كل مـا عنده من النعم، إذ عقول اجلهلة يف عيوهنم، 

وديدن البرش أن يغرتوا وينخدعوا بام يرونه من أشياء خارقة للعادة.
٢- إن معرفة صاحب النعمة تدعونا إىل شكره، والشكر يُورث 
الرضا هبا واملحافظة عىل أسـباهبا لكـي تدوم وجتنب الغرور هبا؛ وأداء 

حقها ضامناً الستمرارها، بل وزيادهتا.
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نكروا هلا عرشها

 .{μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨}

* * *

تفصيل القول

ألن النظـام الفكـري للبـرش واحـد، فإنه إن أخطـأ يف موضوع 
حيتمـل أن خيطئ يف موضوعات أخر. فإن النبي سـليامن C أراد 
-كام يبدو من سياق اآليات- أن جيعل ملكة سبأ تبدأ بمراجعة منهجها 
الفكـري لعلها هتتدي يف هناية املطاف إىل اإليـامن بعد زعزعة قناعتها. 
روا عرشـها، حتـى تبدأ تفكر يف أمره؛ هل أنه هو، أو  نكِّ وهلذا أمر بأن يُ
مثله؟ وإذا كان مثله، فكيف تسـنّى لسـليامن تقليده، وشعبها قد أتعبوا 
أنفسـهم يف صنعه وترصيعـه؟ وإذا كان هو فكيـف انتقل من موضعه 
املحصـن يف اليمن وقد وضعت عليه الكثري من احلراس إىل هذا املوقع 

البعيد؟
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ونسـتفيد هـذه البصـرية مـن قوله سـبحانه حكاية من سـليامن 
د إىل ماذا؟ هل فقط إىل العرش، أم  ـدِّ C {¬ ®} دون أن حيُ
إىل جممل احلقائق انطالقاً من التفكر املنهجي يف أمر العرش الغريب؟

وكذلـك قولـه سـبحانه: {¯ ° ± ² ³ ´} حيـث إن 
كثـرياً مـن الناس يمـرون عرب احليـاة دون ان هيتدوا هبا. وبـام أن ملكة 
سـبأ كانت من ضمن أولئـك الضالني، فإهنا كانت يمكـن أن تبقى يف 

ضالل، استسالماً لتلك البيئة الكافرة.

بصائر وأحكام
منهـج اإلنسـان يف التفكري واحـد؛ إنْ أخطـأ يف موضوع خيطئ 
يف كل موضـوع، وعىل املـرء أن يصحح منهجه الفكري حتى ال خيطئ 

. أبداً
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أهكذا عرشك؟

 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶}
 .{Ç Æ Å Ä

من احلديث

و  جُ نْ ملَِـا الَ تَرْ قـال أمري املؤمنـني عيل بن أيب طالـب C: «كُ
لِهِ  َهْ تَبِسُ ألِ قْ جَ يَ رَ انَ C خَ رَ مْ ـى بْنَ عِ وسَ إِنَّ مُ و، فَ جُ نْكَ ملَِا تَرْ ى مِ جَ أَرْ
ـبَإٍ  ةُ سَ لِكَ تْ مَ جَ رَ خَ ، وَ ـالً سَ رْ بِيّاً مُ ـعَ نَ جَ رَ ـلَّ وَ جَ زَّ وَ ـهُ عَ ـهُ اللَّ لَّمَ كَ ـاراً فَ نَ
زَّ  بُونَ الْعِ طْلُ نَ يَ ـوْ عَ ةُ فِرْ رَ ـحَ تْ سَ جَ رَ خَ نَ C، وَ يْامَ ـلَ عَ سُ تْ مَ ـلَمَ أَسْ فَ

.(١)« نِنيَ مِ ؤْ وا مُ عُ جَ رَ نَ فَ وْ عَ رْ لِفِ
مُ  الَ ِسْ اإلْ ، وَ لٌ مَ عَ ارٌ وَ رَ نُ إِقْ يامَ ِ وقال اإلمام حممد الباقر C: «اإلْ

.(٢)« لٍ مَ ارٌ بِالَ عَ رَ إِقْ

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٥، ص٨٣-٨٤.
(٢) حتف العقول، الشيخ ابن شعبة احلراين، ص٢٩٧.
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تفصيل القول

فوجئت امللكة بعرشـها ولكنها ظلَّت غري واثقة من أنه هو، إما 
ر به العرش، وإما الستبعاد نقله بكل هيئتة من اليمن إىل كنعان.  ملا تنكَّ
وهكـذا أصبحت امللكة مصدومة، وبـدأت قناعاهتا هتتز؛ ليس 
يف انتقـال العرش فقط، وإنـام يف خمتلف األمور. وبـدأت كأهنا جاهلة 
بالنسـبة إىل العلـم الذي آتـاه الرب سـبحانه للنبي سـليامن ومن معه، 

حيث إهنم أسلموا هللا سبحانه.
وهكذا نعرف أن وسيلة اهلداية ختتلف من شخص آلخر حسب 
مسـتواه الثقايف، وقد يتوسل الداعية إىل طريقة غري مألوفة هبدف إقناع 

بعض الفئات.

بصائر وأحكام
ألن النـاس خمتلفون ثقافيا، فلذلك ينبغـي أن نختار لكل منهم 

وسيلة للهداية، مناسبة له.
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وصدها ما كانت تعبد من دون اللَّـه

 .{Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È}

* * *

تفصيل القول

ملاذا مل تبادر امللكة عندما رأت عرشـها ماثالً لدهيا، ممَّا يدل عىل 
علم غيبي غري مسبوق، فتسلم مع سليامن C؟

أوالً: ألهنـا كانـت تعبـد مـن دون اهللا الـرشكاء كانـت تسـجد 
للشـمس، وكانت قد اسـتوعبت باعتبارها سـيدة قومها تلـك الثقافة 
الرشكيـة التي تربر عبادة غـري اهللا. ربام كانت تلـك الثقافة عنرصية أو 
عشـائرية أو ما أشبه، وتلك الثقافة حجبتها عن فقه احلقائق، وماضيها 
احلافـل باخلطيئـات صدها عن عبادة اهللا. أليسـت عبـادة الرب درجة 
ـرون؟ أمـا املنغمس يف بؤر اجلريمـة فأنَّى له  رفيعـة ال يبلغهـا إالَّ املطهّ
التسامي إليها؟ اللهم إالَّ بنقلة نوعية عرب التوبة حقا. قال اهللا سحانه: 
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{ÏÎ Í Ì Ë Ê É È} -١
: إن البيئة االجتامعية ذات ثقل عظيم عىل كاهل أصحاهبا،  ثانيـاً

وال يتسنى بسهولة االنفالت من ضغطها. ومن هنا قال سبحانه:
{Ô Ó Ò Ñ Ð} -٢

بصائر وأحكام
لكي يسمو البرش إىل عبادة اهللا سبحانه، عليه أن يتخلص من ما 

ضيه الفاسد ومن بيئته الفاسدة.
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رب إين ظلمت نفسي
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* * *

تفصيل القول

خيتم السياق يف هذه اآلية الكريمة قصة مثرية ومؤثِّرة يف التاريخ 
تأثـرياً كبـرياً، وهي قصة تالقي احلضـارة العربية واحلضـارة اإليامنية؛ 
األوىل كانـت متمثلـة بملكـة سـبأ، والثانيـة متمثلـة يف النبي سـليامن 
C، ويف ذلك رضبة قاصمة للعصبيات اجلاهلية التي تقصم صميم 

اإلنسانية وتسبّب االنتكاسة للبرش.
ر هلا عرشها، إالَّ أن سليامن  فهذه ملكة سـبأ مل تستسـلم حينام نُكّ
C اسـتخدم حياهلـا طريقة إرشـادية أخر جلذهبـا إىل اإليامن باهللا 
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تبارك وتعاىل ودفعها بعيداً عن طريق الرشك، وذلك حينام صنع رصحاً 
. من زجاج صاف ووضعه عىل جلة من املاء، وكان الزجاج شفافاً

 ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö}  -١
{éè ç æ å

لقـد كانت كافرة، ومع مـا كانت تتمتع به مـن احلكمة، إالَّ أهنا 
كانـت معتزة بملكها وبأفكارهـا، وعندما رأت رصحـاً أعظم ممَّا كان 

لدهيا من رصوح مشيدة، أعلنت استسالمها. ملاذا؟
أوالً: ألن مداخـل الناس للفهم خمتلفة، واحتامالت التأثر ومن 
ثـم التأثري متفاوتة، وكل لـه طريق للهداية. وهكذا حينام غريّ سـليامن 

C أسلوبه أثَّر يف خماطبه.
: إن الدعـوة ال تتـم بواسـطة الـكالم فقط، بل قـد تكون  ثانيـاً
بالعمـل الصالح، كأن تتجسـد برتبية الفرد املؤمن الداعي نفسـه تربية 

تعكس فيه احلق والصدق والذوق والوعي.
هلـم:  يقـل  ومل   ،(١){ÄÃ  Â  Á  À  } تعـاىل:  اهللا  قـال 
اشـكروا هللا، ألن اهللا سـبحانه يريـد مـن عبـده، باإلضافـة إىل العقيدة 
والكالم، العمل الصالح واخللق الفاضل.. وهكذا كان النبي سـليامن 
C واعيـاً هلـذا األمر وهذه احلقيقة، حتى إنه بعـد كل ذلك اإلقرار 
بفضـل اهللا تعاىل عليه، حـرص وبتوجيه إهلي عىل أن هيـدي هذه املرأة 
م فيها إمكانية االنقالب عىل واقعها الكافر؛ فعمل  الضالة بعد أن توسَّ

عىل إرشادها، ومل يكتفِ بدعوهتا باللسان فقط.
: إن النظـام املعـريف عند اإلنسـان نظام شـجري. قال ربنا  ثالثـاً

(١) سورة سبأ، آية ١٣.
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 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä} سـبحانه: 
Ò Ñ Ð Ï Î}(١). فالبـد أن يتـم العمل عىل زعزعة 
أصول الفكر. وهكذا جعل النبي سليامن تعرتف ملكة سبأ بأهنا ليست 
معصومـة مـن اخلطـأ، وأن منهجهـا يف التفكري قد يكون خطـأ؛ فاهنار 

نظامها املعريف كليا، واعرتفت باحلقيقة.
{î í ì ë ê} -٢

إن هـذه الكلمـة مهمـة وعظيمـة جـدا، ألن مشـكلة اإلنسـان 
احلقيقية يف املعرفة تكمن يف نفسـه األمارة بالسـوء.. ومتى ما اسـتطاع 
أن يردع نفسـه األمارة بالسـوء، بلغ قمة املعرفة، وصار مصداقاً لقول 

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼} :اهللا العزيـز
 .(٢){É

فاملعيـار هو االصطفـاف إىل جانب النفـس اللوامة ضد النفس 
ارة، وإذا ما أقر املرء بكونه قد ظلم ذاته، يكون قد انطلق إىل األعىل  األمَّ
انطالقـة يمكن أن نسـميها باالنطالقة الكرب، ألنه قـد اقتحم العقبة 
»(٣) كام قال  نْبَ لَهُ نْ الَ ذَ مَ ، كَ نْبِ ـنَ الذَّ الـكأداء، وبذلك كان «التَّائِبُ مِ

.K رسول اهللا
إن اإلنسـان التائـب املقر بأنه قد ظلم نفسـه، ينهـار لديه نظامه 
املعريف، ويبني لنفسـه قاعـدة معرفية جديدة، وبالتايل يبـدأ ببناء نظامه 

السلوكي بإذن تعاىل. وهذا ما حدث مللكة سبأ.
بت ألخطائها السـابقة من عبادة الشمس، وحكم  فهي قد تعجَّ

(١) سورة إبراهيم، آية ٢٤.
(٢) سورة النازعات، آية ٤٠-٤١.

(٣) وسائل الشيعة، الشيخ احلر العاميل، ج١٦، ص٧٥.
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النـاس بغري احلق، ومن العمى الذي كان يغشـى عينها.. فاهنارت كل 
جوانب حياهتا، فقالت:

{ï} -٣
ت بظلم نفسـها: إهنا قد أسلمت؛ أي أسلمت  قالت بعد أن أقرَّ
متهـا خالصـة بني يديـه الكريمتني  نفسـها (التائبـة) إىل اهللا تعـاىل، فقدَّ

ليهدهيا ويسوقها إىل حيث اخلري والصالح.
ولكن؛ هل يكفي اإلنسان أن يُسلم هللا تعاىل دونام مرشد يرشده 

ويقربه إليه؟
إن اإلنسـان يقبـل بوجـود اهللا ووحدانيتـه نظريـا عـىل األقـل، 
ولكـن يصعب عليه اإلقرار بلـزوم اتِّباع برش مثله هيديه إىل ربه فيُعلِّمه 
أحكامـه، ويُلهمه قيمه وتعاليمه، ويكون وسـيطاً بينه وبني ربه اجلبار. 

فقال قائلهم معرضاً بالبرش الوسائط إىل اهللا تعاىل: 
 .(١){5 4 3 2 1 0 / . -}

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6}
 .(٢){D

 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  }
 .(٣){vu

حتـى إن بعضهـم كان يسـأل رسـول اهللا K عـن أمر والية 
: أهذا يشء من عنـدك أم من اهللا؟  وخالفـة أمـري املؤمنني C قائـالً

(١) سورة الشعراء، آية ١٨٦.
(٢) سورة يس، آية ١٥.

(٣) سورة التغابن، آية ٦.
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متجاهـالً أن النبـي {+ , - . / 0 1 2 3 4}(١) بكل 
وَ إِنَّ  ي الَ إِلَهَ إالَّ هُ : «واهللا الَّـذِ أقوالـه وترصفاته. وملـا أجابه النبي قائالً
نَ اهللا» تكربّ وعاند وقال: اللهم إن كان ما يقوله حممد حقا، فأمطر  ا مِ ذَ هَ
علينا حجارةً من السامء أو ائتنا بعذاب أليم. ورسعان ما استجاب اهللا 

طلبه وقتله بحجارة سقطت عليه من السامء(٢).
ولذلـك تـر هذه املـرأة بلقيـس قد وعـت احلقيقـة بأبعادها، 
بفضل سـليامن C وإرشـاده هلا، وبالرغم من أن القرآن هنا مل يذكر 
تفاصيل القصة، ولكن بلقيس -كام حيكي القرآن- أشـارت بكلمة إىل 

كل احلقيقة، حيث اعرتفت بدور النبي، فقالت:
 {ñ ð } -٤

ـنّة دائمـة تتمثل يف  أي: إهنـا أدركـت أن اهللا تعـاىل قـد جعل سُ
اختاذ الوسـيلة إليه، إذ املسـار إليه ينبغي أن يكون منرياً طاهراً خالٍ من 
نْ أكثر نـوراً وأكثر طهراً  الشـوائب وجمرداً عن احتـامل االنحراف، ومَ

وأصدق قيالً من نبيٍّ اصطفاه اهللا لعباده؟
ولطاملا أشـارت اآليات والروايات الكريمـة إىل أن اإليامن أمر 
ـرز بإحراز جزء منه، فاإليامن باهللا ال يعني شـيئاً دون  متداخـل، وال حيُ
اإليامن بالنبي، واإليامن بالنبي ال يُؤدِّي إىل خري ما مل يعقبه إيامن باإلمام 
املعصوم، واإليامن باإلمام يبقى إيامناً غريباً دون اإليامن بشـيعة اإلمام، 

حتى إن من مل حيب شيعة اإلمام، يكذب يف مدعاه بحب اإلمام.
ه اإلنسـان لنفسه كيف  قرِّ إذن؛ فاإليامن باهللا تعاىل ليس معتقداً يُ

(١) سورة النجم، آ ية ٣-٤.
(٢) بحاراألنوار، الشيخ حممد باقر املجليس، ج٣٧، ص١٣٦.
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شـاء، وإنـام ينبغي أخذه وفهمـه عن القرآن واحلديـث، إذ ال صالحية 
ع ما يمليه رأيـه ويفرضه هواه، أو بام يفـرسه برأيه..  ألحـد يف أن يـرشّ
إنام اهللا قد جعل الترشيع لنفسـه خاصة، فيام جعل تفسـريه عىل لسـان 
معصـوم مـن نبـي أو إمام يأخذ علمـه من اهللا تعـاىل، وال ينحرف عن 

. مشيئته قيد أنملة أبداً
{ô ó ò} -٥

مل تُسـلم هي مع سـليامن C من أجل سـليامن نفسه؛ أي إهنا 
مل تُقدِّس النبي الوسـيلة فتنشـغل به وبملكه، مع ما يف هذا النبي امللك 
مـن آيات جالل وكـامل ومجال.. إنام كان غايتهـا الكرب، هو اهللا رب 
العاملني املهيمن عىل شـؤون سـليامن C والراعي لـه واملتلطف به. 
بمعنى أهنا وعت بأن سليامن ال يمثل شيئاً دون ربوبية اهللا مالك ناصية 
جَ هبذه  العاملـني، ولذلك نر إيامن هذه املرأة العظيمـة يف وعيها قد تُوِّ

البصرية الرائعة والكاملة.
وأخـرياً؛ لنا أن نقـول: إن ربنا املتعال ومن خـالل هذه اآليات 
الرشيفة من سـورة النمل التي حتدثت عن النبي موسى C وطريقة 
ثت عن داود وسـليامن  الوحـي واالصطفـاء والتكليف، ومن ثـم حتدّ
B أراد توضيـح صـورة أوليـة عن اململكة الصاحلـة التي يمكن أن 
تقـام عىل األرض بأيدي املؤمنني مـن ذوي الكرامة التوحيدية، وذلك 
لد اتِّباعهم دين اهللا تعاىل. وأظهر دليل عىل إمكانية إقامة هذه اململكة 
احلضارة، هو وقوع هذا األمر يف عهد هذين النبيني العظيمني، ثم عىل 
يـد آصف بـن برخيـا الـذي ورث النبي سـليامن. واهللا تعـاىل يرضب 

األمثال للناس لعلهم يتفكرون، فيهتدون للخري والصالح.
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بصائر وأحكام
١- مـن الـرضوري تغيري األسـلوب مـن جانب املؤمـن املبلِّغ 
والداعـي إىل اهللا سـبحانه وتعاىل إذا ما اصطدم بطريق مسـدود، ذلك 
ألن مداخل الناس للفهم واملعرفة خمتلفة، واحتامالت التأثر ومتفاوتة، 

وكل له طريق للهداية.
٢- إن الدعوة ليسـت تتم بواسـطة الكالم فقـط، إنام قد تكون 
الدعوة بالعمل الصالح، كأن تتجسـد برتبية الفرد املؤمن الداعي نفسه 

تربية تعكس احلق والصدق.
ه اإلنسـان لنفسـه كيف  قرِّ ٣- اإليـامن بـاهللا تعاىل ليس معتقداً يُ
شـاء، وإنـام ينبغي أخذه وفهمه مـن القرآن واحلديـث، إذ ال صالحية 
ع بام يمليه رأيه وهواه، إنام اهللا قد جعل الترشيع لنفسه  ألحد يف أن يرشّ
فقط، فيام جعل تفسـريه عىل لسـان املعصوم الـذي يأخذ علمه من اهللا 

. تعاىل من نبي أو إمام، وال خيرج عن إطار إرادته شيئاً
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أعبدوا اللَّـه

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !}
 .{. - , +

* * *

تفصيل القول

{& % $ # " !} -١
احلكمة املعروفة تقول: «إن األشـياء تُعـرف بأضدادها». ولقد 
كانت قصة النبي سليامن C وسبأ بمثابة التمهيد لقصة النبي صالح 
C وثمود. ففي القصة األوىل تبنيَّ أن األمة أية أمة قادرة عىل تغيري 
مسـارها إىل حيث اهلد واحلق، وذلك لد انصياعها لبالغ الرسول 
املبعـوث إليهـا. واآليـات الكريمـة والروايـات الرشيفـة والشـواهد 
التارخيية األخر تشري إىل أنه باهتداء بلقيس عىل يد النبي سليامن النبي 
C، اهتدت سـبأ وما عاندت احلـق، فلم يتعرضوا للبالء والعذاب 
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اجلمعـي إىل حني. فهـم إذن قد عرفوا احلق فاتبعـوه، فأنعم اهللا عليهم 
بإرشاد الرسول واهتداء امللكة والبقاء يف رفاهية إىل أجل مسمى.

أمـا قوم النبي صالح C، وكانوا يسـكنون يف شـامل اجلزيرة 
العربيـة كـام تشـري الدالئل، فقـد كانوا من قبـل مسـتبرصين، إالَّ أهنم 
بتقادم األيام تسـلل إليهم الباطل، وكثرت فيهم عوامل الفسـاد، حتى 
صـار املنكر طابعهم االجتامعي العام، وسـيطر عليهـم املرتفون، وكاد 
كياهنم ينهار، فبعث إليهم اهللا تبارك وتعاىل نبيا منهم ليعيدهم إىل جادة 
الصـالح. ويف احلقيقـة كانـت بعثتـه من أجـل وقف اهنيار مـا عمروه 

خالل حياهتم.
ولعـل هـذه املقاربة بـني قوم سـبأ الذيـن اسـتجابوا للهد ملا 
جاءهـم، وبني قوم ثمـود الذين متردوا عىل احلق ملـا خاطبهم، إنام هي 
للمقاربـة بـني مصريين وبينهام وبـني قصة قوم النبـي يونس C يف 
نينـو، حيـث أرشفـوا عىل اهلـالك بعد أن هجرهـم نبيهـم، ولكنهم 
انتبهوا يف اللحظة األخرية وقبل نزول العذاب بسـاحتهم، فاسـتغفروا 

اهللا الرمحن الرحيم، فمنّ اهللا عليهم وكشف عنهم العذاب.
وهذا أمر غايـة يف اخلطورة واألمهية، من حيث إن مصري األمم 

قـد جعله اهللا بأيدي أبنائها، ذلك، { | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦}(١). وهذا التغيري قد يكون إىل األحسن أو إىل األسوأ.

وهكـذا أرسـل اهللا سـبحانه وتعـاىل إىل ثمود نبيـا منهم ليحول 
دون انجرافهـا إىل اهلاوية، وليقـدم إليهم فرصة تارخيية أخرية، ليغريوا 
مسـارهم نحـو الصـالح واإلصـالح، ال سـيام وأهنم قد شـارفوا عىل 

السقوط.
(١) سورة الرعد، آية ١١.
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فكان ال بـد هلم من االلتفاف حول خملصهـم النبي، ليتخلصوا 
من أدران الفساد واالنحراف.

{ % &} مل يكـن النبـي صالـح C كائنـاً من اجلن 
أو املالئكـة، ومل يكـن جمهـول النسـب بالنسـبة إليهم، إنـام كان رجالً 
من أنفسـهم ومن أطهر أحسـاهبم وأنسـاهبم. وداللة صالحه وإرادته 
اإلصـالح، أنـه دعاهـم إىل العـودة إىل بارئهـم وخالقهم الـذي كانوا 
يعرفونه ويؤمنون بوحدانيته، ولكن جتاهلوا لزوم ترمجة معرفتهم تلك 

إىل واقع عميل. لقد قال هلم:
{) ( '} -٢

أي: إنـه دعاهـم هبـذه الكلمة العظيمـة إىل ترك طاعـة كلِّ ما ال 
يرتبط باهللا تعاىل، وما ال يمت إليه بصلة يمكن أن يكون صنامً أو جبتاً أو 
طاغوتاً أو ماالً أو غرائز يسـوق اتِّباعها األعمى إىل ضالل وانحراف.. 
وإليك خري شاهد عىل ذلك وهم هؤالء اليهود والنصار الذين اختذوا 
أحبارهم أرباباً من دون اهللا، ليس بالسجود والركوع املاديني هلم، وإنامّ 

اتبعوهم بتحريم احلالل وحتليل احلرام وتغيري سنن اهللا، ورشائعه.
ثـم اآلية الرشيفة وصفت صاحلـاً C بأنه أخوهم، مع البون 
الشاسـع بينـه وبينهم عىل كافة األصعـدة، إالَّ أنه وصفـه بأنه أخاهم، 
ربـام للداللة عـىل أن جمرد األخـوة ال تعني صالحهـم بصالحه، وإنام 

الصالح يف شخص إنام تكون عرب عبادته لربه وانقطاعه إليه.
ومـن هنـا نعرف أن القائلـني بجدو االحتجاج بسـرية الذين 
عارصوا رسـول اهللا K مجيعاً ليسـوا عىل حق ما مل يكونوا صاحلني 

بأنفسهم. 
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وليـت األمـر يتوقف عنـد هذا احلد، بـل إن مسـؤولية األخوة 
والصحبـة تتضاعـف حتـى تتحـول وباالً عـىل مدعيها يف حـال عدم 

االلتزام، وبالتايل تكون حماسبتهم أشد وطأً بني يدي اهللا عز وجل. 
وهكـذا قوم صالـح C متايزوا فيام بينهـم بالرغم من وحدة 

عنرصهم ومعارصهتم لبعضهم.
 {- , + *} -٣

وكأنـام كانت ثمـود تنتظر مصلحـاً ليدعوهـا إىل اخلري، فأرسع 
القوم فيها إىل االنقسـام، لعلمهم بأن دعوة النبي صالح C يف غاية 

اخلطورة، وأهنا أمر ال يمكن اختيار الصمت جتاهه.
 C وليـس بالـرضورة أن يكون الفريـق الذي آمـن بصالح
فريقـاً كثـري العدد، بل لعله كـام هو معروف مل يكـن يتضمن إالَّ قالئل 
األشخاص ومستضعفيهم ممَّن طفح لدهيم الكيل جراء وعيهم بالظلم 

واالحتقار الذي تعرضوا ويتعرضون له.
وفريق آخر رفع عقرية اخلصام ضد رسـالة صالح C وضد 
مـن آمن معه من النجباء، ذلك ألن الفريق الظامل كان ال يريد أي تغيري 

اجتامعي، ال سيام إذا كان هذا التغيري يمس بمصاحلهم السلطوية.
فكانـت الدعوة اإلهليـة التي رفع النبي صالـح رايتها أداة فعالة 
للتمييـز بـني اخلبيث والطيب، وصـار جمتمع ثمود بفعل هـذه الدعوة 
يتسـاءل ويتحاور بحـدة بالغة، حتـى راح أفراده بفريقيـه خيتصمون، 
وقد عمد أهل الباطل إىل قطع الصالت النسبية بمن آمن من أقربائهم 
مـع النبي صالـح C، ظنا منهم أهنم يتحصنـون دون نفاذ النور إىل 

قلوهبم.
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بصائر وأحكام
١– لعل املقاربة بني قوم سبأ الذين استجابوا للهد ملا جاءهم، 
وبني قوم ثمود الذين متردوا عىل احلق ملا خاطبهم، إنام هي لبيان املقاربة 

بني مصريين خمتلفني.
٢– وعندما أشـار ربنا إىل أن صاحلـاً C كان أخاهم، علمنا 
أن جمـرد األخوة ال تؤدي بالرضورة إىل الصالح، إنام الصالح ملن عبد 

ربه وانقطع إليه.
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مل تستعجلون بالسيئة قبل احلسنة؟

 7  65  4  3  2  1  0  /}
 .{< ; : 9 8

* * *

من احلديث

يف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـر C يف قـول اهللا تعاىل: 
ـمُ  أْتِيَهُ يَ أَنْ  بْـلَ  قَ ـأَلُوهُ  سَ مْ  ـُ إِهنَّ فَ  {65 4 3 2 1}»

 1 0} : الَ قَ . فَ انِهِ تِحَ لِكَ امْ ا بِذَ وْ ادُ ، أَرَ ابٍ أَلِيـمٍ ذَ مْ بِعَ أْتِيَهُ ـةُ أَنْ يَ النَّاقَ
.(١)« ةِ َ محْ بْلَ الرَّ ابِ قَ ذَ قُولُ بِالْعَ 2 3 4 65} يَ

هُ  لَ اللَّ عَ ـدْ جَ قَ وقـال أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالب C: «وَ
.(٢)« لْقِ ةِ اخلَ َ محْ رَ قِ وَ زْ ورِ الرِّ رُ بَباً لِدُ ارَ سَ فَ تِغْ هُ االسْ انَ بْحَ سُ
(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٢

(٢) هنج البالغة، خطبة رقم ١٤٣ 
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.(١)« ةَ َ محْ لُ الرَّ تَنْزِ ةُ تَسْ بَ : «التَّوْ وقال C أيضاً

تفصيل القول

{0 /} -١
واصـل النبـي صالح C نـداءه يف قومه بـكل حنو وعطف، 

وبعيداً عن العنف، وإنام أراد استثارة العقول واستنهاض اهلمم.
 {65 4 3 2 1} -٢

احلجريـة  الشـياطني  واتَّبعـوا  وظلمـوا  النـاس  انحـرف  وإذا 
والبرشية، جاءهم النذير. وهنالك ينربون إىل حتديه ومعاداته والتأليب 
ضده، وهنالك أيضاً تراهم يستعجلون العذاب بكفرهم برسالة النبي 

املنذر.
لقد أراد النبي صالح C أن يُثري فيهم سؤاالً لعلهم يتفكرون 
مليـا يف أمـر النذير املشـفق عليهم والعارف بام سـيؤول إليه أمرهم إذا 
مـا هـم أرصوا عـىل طغياهنـم وكفرهم بالرسـالة والرسـول، ولكنهم 
اسـتعجلوا السيئة. ملاذا يستعجل اإلنسان السيئة قبل احلسنة، وهل إنه 

هيتم بالسيئة أكثر من اهتاممه باحلسنة؟
ـل، وهذه الكلمة تعني  جَ لِق من عَ اجلواب: بىل؛ إن اإلنسـان خُ
أن ابـن آدم -إالَّ مـن اسـتُثني- يعيـش حلظته، مع أن هـذه اللحظة قد 
تسـتبطن سـوءاً له وحتمـل يف طياهتـا رشا، ذلك ألنـه يتجاهل املايض 
ويعمـى عـن املسـتقبل.. إالَّ املؤمـن الـذي يعتـرب باملـايض ويفكـر يف 

(١) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص١٩٥، حديث رقم ٣٨٣٥.
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املسـتقبل، فال يتكالب عىل شهوة حلظته وال يستهني بام سبقها وبالذي 
يليها.

أال تـر إنـه حـني يفكـر ابـن آدم باآلخـرة، كيف هتـون عليه 
مصائب الدنيا ومكاسبها؟

أما فيـام يتعلق بقوم ثمود، فإهنم اسـتعجلوا عقـر الناقة واألمر 
سـيئة كبـرية جدا ملـا تعلق هبا مـن أمر اهللا تعـاىل وهكذا عجلـوا نزول 

العذاب عىل أنفسهم.
 ويبدو أن هؤالء شقوا ألنفسهم طريق العجلة، حتى إنك لرت

سيئاهتم تزداد وتتضاعف حتى ألقت هبم إىل قاع السوء.
والظاهـر من سـياق كلمـة {4 65} أن األمـر ال يتعلق 
بالناحيـة الزمانيـة، بقدر تعلقـه بطبيعة االهتامم وتقديمه عىل احلسـنة، 

وال ريب يف أن انحراف النفس يتبعه ضياع يف املقاييس.
{9 8 7 } -٣

قابـالً  كان  انحرافهـم  أن  عـىل  تـدل  الرشيفـة  الكلمـة  هـذه 
لإلصالح، رغم ما كانت حتمل من الضالل وتراكم الذنوب.. فهلموا 
إىل االستغفار وتطهري النفس من األدران لتتحرروا من تبعات اخلطايا 

ولتعودوا إىل حالة االستواء واالستقامة.
لقد كانوا بحاجة إىل االستغفار إلعادة األمور إىل نصاهبا.

{; : } -٤
باالسـتغفار تتنـزل الرمحـة. وكلمة (لعـل) تُسـتعمل يف القرآن 
الكريـم ليس يف إطار الرتجي، وإنام عىل سـبيل االقتضـاء دون احلتم، 
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إذ ال حتم عىل اهللا عز وجل. وهذا يعني أن اإلنسـان التائب باستغفاره 
يوفر سبباً للحصول عىل الرمحة اإلهلية.

بصائر وأحكام
١- إذا انحـرف النـاس واتبعـوا األصنـام احلجريـة والبرشية، 
جاءهـم النذيـر؛ وهنالك ينـربون إىل حتديه ومعاداتـه والتأليب ضده، 
ر،  وهنالك أيضاً تراهم يستعجلون العذاب بكفرهم برسالة النبي املنذِ

اذ بعد اإلنذار تتوافر عوامل نزول العذاب.
٢- إن االسـتغفار يقتيض الرمحة اإلهلية، وهذا هو املطلوب بعد 

تلقي اإلنذار.



١٨٢

بل أنتم قوم تفتنون

 I  H  GF  E  D  C  BA  @  ?  >  =}
 .{L K J

من احلديث

يف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـر C يف قـول اهللا تعاىل: 
ا  ذَ الُوا هَ قَ ، فَ يدٌ ـدِ وعٌ شَ مْ جُ ُ اهبَ مْ أَصَ ـُ إِهنَّ «{= < ? @ BA} فَ

 C} . ةُ َ يَ الطِّريَ هِ طُ وَ ا القَحْ ذَ نَا هَ ابَ عَكَ أَصَ ينَ مَ مِ الَّذِ ـؤْ شُ كَ وَ مِ ـؤْ نْ شُ مِ
 J I H} ِـه نْدِ اللَّ ـنْ عِ ـمْ مِ كُ ُّ رشَ ـمْ وَ كُ ُ ريْ : خَ ـولُ قُ GF E D} يَ

.(١)« تِبَارِ بْتَلُون بِاالخْ : تُ قُولُ K} يَ
ا؛  هَ لُ عَ ْ ـا جتَ ىلَ مَ ةُ عَ َ وقـال اإلمام جعفر الصـادق C: « الطِّـريَ
نْ  ْ تَكُ ـيْئاً ملَ ا شَ هَ لْ عَ ْ ْ جتَ إِنْ ملَ ، وَ دَتْ ـدَّ ا تَشَ َ هتَ دْ ـدَّ إِنْ شَ ، وَ نَتْ َوَّ ـا هتَ تَهَ نْ وَّ إِنْ هَ

 .(٢)« يْئاً شَ
(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٢.

(٢) الكايف، الشيخ الكليني، ج٨، ص ١٩٦.
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تفصيل القول

{BA @ ? > =} -١
هناك سـنن إهلية تصاحب الدعوات اإلهلية لد االسـتجابة هلا 

وحني الكفر هبا.
ورغـم أن هذه السـنن قد تـوزع بياهنا واحلديث عنهـا يف آيات 
شـتى مـن الذكر احلكيم ومل جتتمع يف آية أو سـورة واحـدة، إالَّ أننا إذا 
اسـتطعنا معرفة تلك السنن، اسـتطعنا كشف خارطة طريق فيام يتصل 

بالدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل.
من هذه السـنن أنه حينام يبدأ الداعي بإبالغ الرسـالة اإلهلية، فيكفر 
هبـا أناس ويؤمن آخرون، فـإن ربنا املتعال يذيق الكافريـن هبا من العذاب 
األدنى دون العذاب األكرب لعلهم يتذكرون ويؤمنون. وحسب آية كريمة ما 

بعث نبي إىل قومه، إالَّ وأُخذوا بالبأساء والرضاء لعلهم يرضعون: {¿ 
 (١).{Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
إنه حقا نوع من الرمحة اإلهلية بالناس، ألن من طبع البرش أنه يترضع 
إىل ربه حنيام يُصاب بشـدة؛ وهناك يسـتجيب أناس للرسـالة بعد أن النت 
قلوهبم بسبب الشدة التي أصيبوا هبا، ويعاند آخرون ويعودون إىل كفرهم.

ون بالرسـول وبالرسالة وبالداعني  وتربيراً لعنادهم كانوا يتطريَّ
عـون أن هـؤالء هم  إىل اهللا وبالعاملـني يف سـبيل اهللا تعـاىل، حيـث يدَّ

السبب فيام أصاهبم من رضاء أو بأساء.
وقـد يكونوا فعالً هم سـبباً، إالَّ أنه سـبب خري، ال سـبب رش. 

(١) سورة األعراف، آية ٩٤.
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إذ إن اهلـدف هـو تذكري الناس باحلـق. أال تـر أن األمل الذي يصيب 
املريض خري له أم رش؟ إنه عامل لكشف سبب مرضه وعالجه.

عـوا ليعرفـوا  بـىل؛ إن اهللا سـبحانه وتعـاىل أراد للبـرش أن يرضَّ
أخطاءهـم واألخطار الناشـئة منهـا فيعاجلوها، لكي يعيشـوا بسـالم 
ووئـام.. ولكنهـم اطـريوا باألنبيـاء واألئمـة والعلـامء واملجاهديـن، 

وهم سبب تلك اآلالم. وعدّ
ونتساءل ما هي الطرية؟

الطرية هي التشاؤم، وهلا أسباب عدة:
منهـا: تقديـس النـاس مـا ليـس لـه أهليـة التقديس، كـام كان 
اجلاهليـون العـرب يقدسـون أصنامـاً من حجـارة أو خشـب أو متر، 

ويرفضون املساس هبا، ويعدون املساس هبا نذير شؤم.
وألن النبي أيّ نبي حيرص عىل حتطيم تلك األصنام وما وراءها من 
األفكار السـخيفة، فإنه كان يتعرض من جانب إىل موقف سـلبي من قبل 
الناس، ألنه كان يواجه أدمغتهم الرجعية قبل أن يواجه تقاليدهم التافهة.
ومنها: وجود بعض املشاكل التي تزامن الدعوة النبوية، ولعلها 
ليسـت بمشـاكل حقيقية، وإنام النظرة السـلبية جتاهها هي التي كانت 

جتعل منها نذير شؤم.
ومنهـا: كان لإلعـالم املضـاد مثل نفثـات الشـياطني من اجلن 
واإلنس دوره يف نرش األكاذيب، حيث كان يبثّ الشـائعات السـتغباء 

الناس واستغالل جهلهم واستخفاف أنفسهم.
ومنهـا: أن النـاس عندمـا مل يكونـوا يسـتجيبون لدعـوة النبي، 
كانـت اللعنة تنزل عليهم يف صورة ظاهرة طبيعية؛ مثالً كانوا يصابون 
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بالقحط أو الوباء أو السيل أو الزلزال.. فرت النفثات الشيطانية تنسب 
كل تلك الظواهر إىل بعثة النبي، لتأليب الرأي العام ضد رسالته.

{GF E D C} -٢
هذا كان جواب النبي صالح C، وهو لسان حال مجيع األنبياء 
الذين كان يواجههم أقوامهم هبذا املنطق. إذ يربئ نفسه عنه وعامَّ يرتتب 
عليـه، ذلك أن اهللا عز وجل يترصف يف خلقه بحكمته كيف يشـاء، وهو 
مـع ذلك ال يعدو أن يكـون عذاباً أوليا دون العـذاب األكرب يف اآلخرة، 
أو دون العذاب الذي ينتظرهم عند هناية الطريق عند كفرهم وعنادهم.

{K J I H } -٣
رهم بسـنّة االبتـالء، وكأنه  وهنـا كان النبـي املرسـل إليهم يذكِّ
يقـول هلم: أهيـا الناس إنكم تتعرضـون للفتنة، فعليكـم أن تلتفتوا إىل 
أنفسـكم وإىل الظواهـر الطبيعية من حولكم، فام حتـدث منها قد تبدو 
عفوية وغري متناسقة، ولكنها يف احلقيقة غاية يف الدقة واستهداف غاية 
حكيمـة؛ إهنا بمثابة التحذيرات األوليـة بني يدي عذاب عظيم، لعلها 

تكبح مجاح البرش وتعيد هبم إىل جادة احلق.

بصائر وأحكام
هم؛ إالَّ  مـا من نبي وال رسـول أرسـل لقومـه لينذرهـم ويبرشِّ
وأُخـذوا بالبأسـاء والـرضاء لعلهم يرضعـون. وهذا الواقـع نوع من 
الرمحـة اإلهليـة بالناس، ألهنـم كانوا يومئـذٍ جيأرون إىل رهبـم، وهناك 

يستجيب بعضهم بينام كان يعاند آخرون.



١٨٦

يفسدون يف األرض وال يصلحون

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M}
 .{ W V

* * *
من احلديث

يف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـر C يف قـول اهللا تعاىل: 
 {V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M}

.(١)« ضِ بِاملَعَايصِ ْ األَرْ لُونَ يفِ مَ عْ انُوا يَ «كَ

تفصيل القول

{R Q P O N M} -١
تر ما هي مسؤولية القادة؟ وملاذا عرفت املجتمعات منظوماهتا اهلرمية؟

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٢.
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إننـا قد نتعامـل مع احلقائـق والظواهر تعامالً عفويـا؛ فال هنتم 
مثـالً باالسـتغناء عامَّ كان مفيداً وهـو اآلن غري مفيـد، أو العودة به إىل 
وضعـه الطبيعي عىل أقل تقديـر.. ومن تلك احلقائـق القيادة ودورها 

يف املجتمع.
أقـول: إن دور الرئيـس الـذي يتسـنَّم قمـة اهلـرم يف كل جمتمع 
هو اإلصالح، ألن اهلدف األسـاس للمجتمع هـو التعاون فيام بينهم، 
وإنـام جيتمع الناس يف موقع واحد لكي يتبادلـوا املصالح وليتعاونوا.. 
وإنام سـمي القوم قوماً ألنه يفرتض أن يقوم بعضهم بمصلحة البعض 

اآلخر.
ق بدالً عن  ولكـن الرئيس إذا أفسـد بدالً عـن أن يصلح، وفـرّ
أن جيمـع.. فإنه سـيكون عامالً لإلرضار باملجتمع، فـال بد إذ ذاك من 

استبداله.
وربنا سـبحانه وتعاىل يبنيِّ أن املشـكلة اخلطـرية التي حدثت يف 
قوم صالح C هي أن زعامءَهم عمدوا إىل اإلفساد دون اإلصالح.
وهكـذا يوحـي اسـتخدام كلمـة {O} يف قـوم ثمـود بأن 

املفرتض هبم أن يسريوا سرية الصالح ليعيشوا عيشةً مدنّية طيبة.
{V U T S} -٢

مفردة {T} تدل عىل أن قوم ثمود كانوا يفسدون يف كل ما 
يتصل ببالدهم، وبالتايل يتسببون بإفساد سبل احلياة من زراعة وصناعة 
وجتارة وغريها.. بام يعني أن قوانينهم وتقاليدهم أصبحت فاسـدة إىل 

درجة متنع من التقدم االجتامعي، أو حتى من احلياة االجتامعية.
وهم أصبحـوا ال يُصلحون، ألهنم فقـدوا القدرة عىل الصالح 
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واإلصالح بعد أن ذهبوا بعيداً وانغمسوا يف الفساد.
لقد كان الرهط هؤالء يف ثمود خمتلفني وهو مؤدّ الفسـاد فيام 

.C دوا واصطفوا بوجه دعوة النبي صالح بينهم، ولكنهم توحّ

بصائر وأحكام
إن فائـدة الرئيـس يف كل جمتمـع هـو اإلصـالح، ألن اهلـدف 
األسـاس للمجتمـع هو التعـاون، وإنام جيتمـع الناس ليتعاونـوا، فإذا 
ق بـدالً من أن جيمـع.. فإنه  أفسـد الرئيـس بـدالً مـن أن يُصلـح، وفرّ

سيكون عامالً لإلرضار باملجتمع، فال بد إذ ذاك من استبداله.
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قالوا تقامسوا باللَّـه

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X}
 .{ f e d c b a

* * *

من احلديث

يف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـر C يف قـول اهللا تعاىل: 
أَيْ   {َ̂  ]  \  [} ـوا  الَفُ َ حتَ أَيْ   {Z  Y  X}»
 : ـولُ قُ يَ  {e  d  c  b  a  `  _} ـنَّ  لِفَ لَنَحْ
امَّ  لَ ، فَ هُ ـونَ سُ ْرُ ةٌ حيَ ئِكَ الَ الِحٍ مَ نْدَ صَ عِ تُلُوهُ وَ اً لَيْـالً لِيَقْ احلِ ا صَ وْ أَتَ ، فَ لَـنَّ عَ لَنَفْ
هِ  ارِ ـوا يفِ دَ بَحُ أَصْ ةِ فَ ارَ جَ ـاً بِاحلِْ مجْ الِحٍ رَ ارِ صَ ـةُ يفِ دَ ئِكَ ـمُ املَالَ تْهُ لَ اتَ هُ قَ أَتَـوْ

.(١)« نيَ مْ جاثِمِ هِ وا يفِ دِيارِ بَحُ أَصْ ةُ وَ فَ جْ هُ الرَّ مَ وْ تْ قَ ذَ أَخَ تَّلِنيَ وَ قَ مُ

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٢.
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تفصيل القول

{Z Y X} -١
اجتمعـوا وتقاسـموا وحتالفوا، فتمخَّض عـن حتالفهم أكثر من 
مؤامرة، فحلفوا بمقدسـاهتم، ممَّا يشـري إىل توجسهم وحذرهم من أن 
. ويبدو من اآلية أهنم كانوا مؤمنني بأصل الربوبية،  خيون بعضهم بعضاً

إالّ أهنم كفروا بحقائقها التفصيلية.
{[} -٢

اهلدف هو أن يباغتـوا صاحلاً C ومعه أهله، وهم الثلة التي 
آمنت به، ويفاجؤوه وإياهم ليالً؛ أي إهنم صمموا عىل أالَّ يبقوا للبيت 

املؤمن من باقية.
{c b a ` _ ^ ] } -٣

ألن جمتمـع ثمود كان جمتمعاً قبليا وهو يف منطقة عربية فقد كان 
البلـد إذ ذاك قد تكرسـت فيـه الفتن واحلـزازات القبليـة، فكان ال بد 
هلؤالء املتحالفني أن ينظروا إىل ما يمكن أن يقع بعد مقتل النبي صالح 
C وأهله، فقرروا التنصل عن اجلريمة، واالدعاء بأهنم ال علم هلم 

. بالقضية أساساً
{e d} -٤

أرادوا ادّعـاء الصـدق عىل عـدم علمهم بجريمـة تصفية النبي 
وأهلـه، ألن جمتمعهـم الفاسـد ال يتولـد عنـه غـري الـرشور من كذب 
وجريمـة ومؤامـرة وتعامـي عن احلق واهلـد.. وهذا النـص القرآين 
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عموماً يكشـف عن مد احلالة البائسة التي بلغها جمتمع ثمود، نتيجة 
الرفض لدعوة النبي صالح اإلهلية.

وحيـث يرفـض اإلنسـان واملجتمع دعـوة احلق، تـراه ينغمس 
يف احليـل واملؤامـرات واجلرائـم والتكالـب يف مواجهـة إرادة السـامء 
وتعاليمهـا، حتـى إن األمـر يصـل برهطهـم إىل تقمص الصـدق جتاه 
خمالفيهـم، إضافـة إىل إرصارهم عىل االحتاد فيـام بينهم، وتعاوهنم عىل 

اإلثم والعدوان.

بصائر وأحكام
حيث يرفض اإلنسـان دعـوة احلق، تراه ينغمـس يف املؤامرات 
واجلرائـم يف مواجهـة إرادة السـامء وتعاليمهـا، حتـى إن األمـر يصل 

برهطهم إىل تقمص الصدق جتاه خمالفيهم.
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ومكروا مكرًا

.{n m l k j i h g}

* * *

من احلديث

.(١)« هُ رُ كْ اقَ بِهِ مَ رَ حَ كَ نْ مَ قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C: «مَ

.(٢)« هِ نُقِ ْ عُ هُ يفِ رَ كْ هُ مَ انَ بْحَ دَّ اهللاُ سُ ، رَ رَ بِالنَّاسِ كَ نْ مَ : «مَ وقال C أيضاً

تفصيل القول 

، وربام يكون درءاً العتداء. املكر هو التدبري ألمر ما، وربام يكون اعتداءً
م، إالَّ أن يكون درءاً العتداء. وحيث  أمـا االعتداء فهو أمر حمـرَّ

(١) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٢٩١، حديث رقم ٦٤٨٨.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٢٩١، حديث رقم٦٤٨٩.



١٩٣

  

خيطـط األعداء ويتآمرون لتفعيل اعتداء حمرم، فال بد أن يقابل تآمرهم 
بام ينتهي إىل إحقاق احلق وحمق الباطل.

وثمود حيث مكروا، فقد مكر اهللا تعاىل هبم. وما العذاب الذي نزل 
هبم إالَّ بسبب مكرهم، وليس ابتداء من اهللا تعاىل. فاملكر الصادر عنهم كان 

العلة األساس لدمارهم، ألن البادي دائامً أظلم، والفتنة أشد من القتل.
إن هذه الرؤية القرآنية نستفيدها؛ ليس من التاريخ فحسب، وإنام 
ألن القرآن جيري جمر الشمس عىل أناس جدد وحالة جديدة. وال ينبغي 
للمؤمنـني أن يقفـوا موقف السـذاجة من التحـوالت، ألن أوىل صفات 
املؤمنـني التي ينبغي أن تتوفر فيهم هـي: احلذر والتفكري احلكيم ملواجهة 

مشاكل احلياة، دون االنطواء عىل الذات وانتظار ما حيل بساحتهم.
{h g} -١

صيغة املفعول املطلق املشـتق من الفعل نفسـه تشري إىل أن ثمود 
 C قد حبكوا خيوط مؤامراهتم بصورة داهية لإليقاع بالنبي صالح

وأهله وأتباعه.
{j i } -٢

، هو أشـد  كذلـك كان فعـل اهللا عز وجل، إذ دبّر هلم أمراً عظيامً
وطأة من فعلهم.

{m l k } -٣
فكان وقع املكر اإلهلي أكرب عليهم، وأعىل من مستو أفهامهم 

وإدراكهم.
بك خيوطـه دونام اطالع وشـعور من اجلهة  ورغـم أن املكـر حتُ
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املقابلـة، إالَّ أنـه عـز وجـل وصف مكـره بأنه مكـر فاق اطـالع ثمود 
وشـعورهم، إشـارة إىل أن مكرهـم هـم كان قد أعامهم، ألهنـم كانوا 
يظنون أن صاحلاً C غري حممي من جانب اهللا تعاىل، فأخذهم الغرور 
بمكرهم وظنوا أهنم سيقضون عىل نبي اهللا قضاءً مربماً، بل إهنم جراء 
كفرهـم العتيـد مل يعريوا أمهية الحتـامل انتقام رب العـزة املتعال. فلم 
. وهذا معنى فيام يبدو عدم شـعورهم بمكر  حيسـبوا لكل ذلك حسـاباً

اهللا تعاىل؛ أي إهنم مل يفكروا. والشعور: أدنى التفكري، أو أقل العلم. 
مِّرت ثمود، هل بالصيحة أم بالزلزلة أم  ويبقى السؤال: كيف دُ

بالصاعقة؟
قـد تكـون الصاعقـة التي حتـدث عند اخـرتاق نيـزك للغالف 
اجلوي، وعند تفجرها يف اجلو أو ارتطامها باألرض، تعلو منها صيحة 
عظيمـة، وقـد حتـدث زلـزاالً ويف الوقـت ذاتـه تصيب النـاس أمواج 

االنفجار (الذي قد يكون أكرب من عرشات القنابل الذرية).
وهذا ما حدث لثمود بعد أن غادر النبي صالح C ومن معه 

تلك األرض، ليدعوا أهلها يتعرضون وحدهم جلزاء سيئاهتم.

بصائر وأحكام
م، فال بد  حـني خيطـط األعـداء ويتآمـرون لتفعيل اعتـداء حمـرَّ
أن يقابـل تآمرهـم بمكـر ينتهي إىل إحقـاق احلق وحمـق الباطل؛ وعىل 

نّة نصب عينه. اإلنسان أن يضع هذه السُّ
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أنا دمرناهم وقومهم أمجعني

 u  t  s  r  q  p  o}
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* * *

من احلديث

 ْ ةُ يفِ عَ يْ دِ اخلَ رُ وَ قـال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب C: «املَكْ
.(١)« رٍ ذَ ىلَ حَ لَتِهِ عِ وْ نْ صَ مِ ، وَ لٍ جَ ْ وَ ىلَ نَ اهللا عَ ا مِ وْ نُ وْ كُ ، فَ النَّارِ

.(٢)« لَكَ رَ اهللا هَ كْ نَ مَ نْ أَمِ : «مَ وقال C أيضاً
.(٣)« َّ يَ الرشَّ رَ لَقِ نَ املَكْ نْ أَمِ : «مَ وقال C أيضاً

(١) حتف العقول، الشيخ ابن شعبة احلراين، ص١٥٤.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص١٠٠، حديث ١٧١٩.
(٣) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص١٠٠، حديث ١٧١٨.
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تفصيل القول

{o} -١
أهيا املؤمن، وأنت يا أهيا اإلنسـان، اعتـرب بام جر من حوادث 
يف التاريخ وانعكسـت يف قصص القرآن التي ما جاء هبا إالَّ السـتلهام 
الدروس، واالسـتدالل عىل مصداقية اخلط اإليامين الرسايل يف احلياة، 

لعلك تعي حقيقة أن اهللا تعاىل هو املمسك بمقدرات احلياة.
 {s r q p   } -٢

كان املكـر الذي مكـروه؛ اإليقاع بالنبـي صالح C؛ فانتهى 
إىل الدمـار، هـم ومكرهم. والعاقبة هي النقطـة األكثر واألعظم أمهية 

يف احلياة ويف الرصاع.
أمـا ثمود، فقد كان تفكريهم خاطئاً، وسـلوكهم ظاملاً، ولذلك 

كانت عاقبتهم السوء بام كسبت أيدهيم.
{ w v u t } -٣

الذين مكـروا، والذين رضـوا باملكر واختـذوا موقف الصمت 
وا  والتفـرج جتاهه، تعرضوا للدمـار مجيعاً، ومل يرمحهم اهللا، ألهنم سـدَّ

. منافذ الرمحة عىل أنفسهم وأبوا إالَّ كفوراً

بصائر وأحكام
١- إنام عليك بصفتك مؤمناً، بل وبصفتك إنسـاناً أن تعترب من 
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قصـص القـرآن التي ما جاءَت إالَّ السـتلهام الدروس، واالسـتدالل 
عىل مصداقية اخلط الرسايل، ومعرفة أن بيد اهللا مقادير األمور.

٢- الذيـن مكـروا، والذيـن رضـوا باملكـر أو اختـذوا موقـف 
وا منافذ  الصمـت، تعرضوا للدمار مجيعـاً، ومل يرمحهم اهللا، ألهنم سـدَّ

. الرمحة عىل أنفسهم وأبوا إالَّ كفوراً
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فتلك بيوم خاوية
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* * *

من احلديث

ـرُ  مِّ دِ ـمُ يُ قـال أمـري املؤمنـني عـيل بـن أيب طالـب C: «الظُّلْ
.(١)« ارَ يَ الدِّ

ْلِكُ  ، وهيُ مَ ـلِبُ النِّعَ يَسْ ، وَ مَ دَ مُ يزلُ القَ : «الظُّلْ وقال C أيضـاً
.(٢)« مَ األُمَ

.(٣)« ةَ مَ ْلِبُ النِّقْ مُ جيَ : «الظُّلْ وقال C أيضاً
(١) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٤٥٦، حديث ١٠٤٢٧.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٤٥٦، حديث١٠٤١١.
(٣) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٤٥٦، حديث ١٠٤١٩.
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تفصيل القول 
{~} | { z y} -١

كام األعامل الصاحلة جيعلها اهللا تبارك وتعاىل نوراً يف قرب صاحبها 
ويف سـاحة املحرش، وكام األعامل السـيئة تزيد قرب ابن آدم ظالماً تعميه 
يوم القيامة.. كذلك الظلم، يتحول بإذن اهللا تعاىل إىل أداة حمق وتدمري.

وآية ذلك؛ ما حاق بثمود الذين حتولت مدنيتهم وحضارهتم إىل جمرد 
بيوت خاويـة بعدما كانت حضارة عظيمة. بىل؛ إهنا كانت هي البيوت التي 
رضيـت بام حـاك أصحاهبا من املكـر والكفر والطغيان، والدعـوة ما زالت 
مفتوحة للنظر إىل تلك البيوت التي استُبْعِدت من رمحة اهللا سبحانه وتعاىل.

ونحن إذا أدركنا مفاهيم هذه اآلية، توصلنا إىل كثري من احلقائق. 
فالعامل العارف بربه وبأسـامئه احلسـنى يعرف سـنن اهللا يف خلقه، ومن 

خالهلا يعرف هنايات األعامل وعقبى ما يفعله الظاملون يف األرض.
٢- {ے ¡ ¢ £ ¤ ¥}

هـذه احلقائـق متاحة، ولكنهـا متاحة لقـوم يعلمـون. وحقيقة 
العلـم كشـف املجهول بصـورة واضحـة؛ أي إنّ اسـتبيان حقيقة هذه 

اآلية واالعتبار هبا بحاجة إىل علم يستقر يف قلوب واعية. 

بصائر وأحكام
الظلـم يف دار الدنيـا، يتحـول بـإذن اهللا إىل أداة حمـق وتدمـري 

للحضارات.
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وأجنينا الذين آمنوا
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* * *

من احلديث

قـال أمـري املؤمنـني عـيل بـن أيب طالـب C يف خطبـة لـه: 
  َنَّ بِالتَّقْوَ َا، ألِ لُ هبِ مَ عْ نْ يَ مُ مَ نْدَ الَ يَ ا، وَ هَ بِعَ نْ تَ ْلِكُ مَ ةٌ الَ هيَ ايَ  غَ التَّقْوَ «وَ

.(١)« ونَ ُ ارسِ َ اخلَ رسِ يَةِ خَ بِاملَعْصِ ، وَ ونَ ائِزُ ازَ الْفَ فَ
.(٢)« نَ التَّقْوَ نَعُ مِ نَ أَمْ صْ وقال C: «الَ حِ

* * *

(١) حتف العقول، الشيخ ابن شعبة احلراين، ص١٦٤.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٢٧٠، حديث ٥٨٩٣.
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تفصيل القول

بـوه ومكروا له  وا بالنبي صالح C وكذَّ أولئـك الذين تطـريَّ
وألهلـه وألتباعه.. قد مكـر اهللا هبم ودمرهم، وجعـل بيوهتم خاوية، 

مطرودة من رمحة اهللا سبحانه وتعاىل.
ولكـن الذين آمنوا باهللا وبنبيه وبرسـالته، ثم ارتقوا بإيامهنم هذا 
إىل منزلـة التقو، فتجنبوا الرش، وبـادروا إىل أعامل اخلري، قد أنجاهم 

اهللا تعاىل ممَّا حييق هبم من خطر.
بـىل؛ إن الذيـن اختصمـوا يف النبـي صالـح C بـني رافض 
ومؤيـد، قد افرتقوا مرة أخر ولكـن افرتاقهم يف هذه املرة يف العاقبة، 
حيـث كانت عاقبة الكفار البوار، وعقبـى املؤمنني النجاة والفالح. إذ 
بـدأت حضارهتم اجلديدة بعد دمـار خصومهم وانطلقت بحالة إيامنية 

 .C حتت قيادة نبيهم العظيم صالح

بصائر وأحكام
الذيـن آمنـوا باهللا وبنبيه وبرسـالته، ثـم ارتقوا بإيامهنـم هذا إىل 

منزلة التقو، قد نجحوا وكانت عاقبتهم بناء حضارهتم من جديد.
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أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟
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* * *

من احلديث

نْ الَ  ُّ النَّاسِ مَ قـال أمـري املؤمنني عيل بن أيب طالـب C: «رشَ
.(١)« يْئاً سِ اهُ النَّاسُ مُ رَ بَايل أَنْ يَ يُ

تفصيل القول

{®} -١
بعد اسـتعراض جوانب ذات صلة بمقصد السـورة من قصص 

(١) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٤٦٢، حديث ١٠٥٩٩.
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معينة من حياة األنبياء الكرام موسـى وسـليامن وصالح A، ها قد 
جـاء دور النبـي لوط C، حيـث عطفت قصته بالـواو. والواو هنا 
ر ذلـك النبي الكريم واسـتلهام العرب  واو الرتتيـب، حيـث ينبغي تذكُّ
والـدروس مـن حياته مـع قومـه.. وجتتمع هـذه العرب املسـتلهمة من 
قصص األنبياء A يف كلمة، وهي: أن من يواجه سنن اهللا عز وجل 
ـنّة  ويعاجز آيات ربه، فإن هذه السـنن تنتقم منه، واهللا يعاقبه.. وكل سُ

منها هلا عذاب خاص وحمدد. 
{± ° ¯} -٢

خاطبهـم خطابـاً مبارشاً بال خوف أو وجـل، ذلك ألن األنبياء 
غـري معنيـني بمسـلك التوريـة؛ فهـم إنـام بُعثـوا إلحـداث اإلصالح 
بعثـون أحياناً حني يصـل املجتمع إىل  اجلـذري يف جمتمعاهتـم.. وهم يُ
الدرجة األشـد فسـاداً وانحرافاً، فينـربون إىل أقوامهـم؛ إلقاءً باحلجة 
األخرية عليهم إلنقاذهم أو إمتام احلجة عليهم قبل حلول الدمار هبم، 
رون اهللا حق قدره،  ـنّة اإلهلية القاضية بتعذيب الذين ال يقدِّ إعامالً للسُّ

وال يستثمرون أنعم اهللا تعاىل بام ينبغي.
 {³ ²} -٢

خاطـب النبـي لوط C قومه بسـؤال اسـتنكاري، يكشـف 
عـن واقعهم املزري وسـلوكهم املنحـرف الذي وصل هبـم إىل منتهى 

احلضيض.
فحيث كان فسـاد قـوم ثمود انحرافاً سياسـيا واجتامعيا، حيث 
لوا ما قد بقي عندهم من موروث ديني، فتقاسـموا عىل خرق ذلك  بدَّ
املـوروث، وكفـروا ومكـروا بنبيهـم وأهله.. فـأد هبـم إىل العذاب 
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والدمـار الشـامل. بينـام كانـت الفاحشـة سـمة قـوم لـوط، حيث إن 
الفاحشـة تعنـي الزيادة، وهي مـن الفحش؛ أي اخلـروج عن املألوف 
يف الكميـة. ولذلك يقال: سـعر فاحـش؛ بمعنى كونه أكثـر من القدر 
املعقول. والفحش املقصود يف اآلية، أن قوم النبي لوط C سـاروا 

يف طريق مل يرسمه اهللا عز وجل لتفريغ اإلنسان شهوته اجلنسية. 
من هنا كان فسـاد قوم لوط C الفحش، حيث تراهم أوغلوا 
يف االنحـراف األخالقي، وعافوا املنحى الطبيعـي يف احلياة، واجتهوا إىل 
طرق غري طبيعية ومنكرة، وأرصوا عىل الرشه يف إشباع شهواهتم الشاذة.

بـىل؛ إن اهللا سـبحانه وتعـاىل قـد خلق يف اإلنسـان مقـداراً من 
الشـهوة يكفيه، دافعاً إىل حتمل مسـؤولياته يف التزوج وبناء األرسة، بام 
يف الزواج من إشباع هلذه الشهوة الطبيعية. لكن املشكلة تبدأ حني يبدأ 
د ضمن املسلك الطبيعي إلشباع شهوته،  اإلنسـان بالفحش وال يتحدَّ

فيشذ يف خلقه.
وهـذا التطـرف قد يـربز لديه بسـبب تربيتـه السـيئة، أو حتطيم 
ا جيعله يثأر هلا باالعتداء اجلنيس  كرامتـه عىل يد أبويه مذ كان طفالً، ممـَّ
به من مسـؤوليات بناء األرسة أو  عىل اآلخرين، وقد يكون بسـبب هترُّ
 C غري ذلك من عوامل الشذوذ. وكل ذلك قد حتول عند قوم لوط
إىل داء اجتامعـي وبيـل، حتـى اقرتبوا مـن حافة االنقـراض، فجاءهم 
النبي يف اللحظة احلاسـمة، وسعى من أجل إيقاظ ضامئرهم، واستنكر 

عليهم فعلهم، وقال: 
{μ ´} -٣

ألن بعـض النـاس يف قـوم لوط C قـد أكثـروا وأفرطوا يف 
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ممارسـة الفاحشـة، فقـد سـقط حياؤهـم وزالـت قباحة الفاحشـة يف 
. أعينهم، حتى إهنم اعتربوا عدم الشذوذ اخللقي واجلنيس شذوذاً

بىل؛ إن الفسـاد اجلنيس من شـأنه أن يدمر األمم كام هو الفسـاد 
السـيايس. واألمة التي تريد التخلـص من عوامل االنحراف والدمار، 
ال بـد هلا أن تـدرس القرآن لكي تعرف كل اآلفات التي أصابت األمم 

الغابرة، ومن ثم دمرهتا.. فتحارهبا وتتجنب املزالق التي تؤدي إليها.
؛  ومـن الناس من خيتـرص احلديث يف االنحراف السـيايس. كالَّ
إن االنحراف السـيايس ليس العامل الوحيد يف دمار األمم، بل هنالك 
عوامـل انحراف أخر.. فال بد من بنـاء حصون قوية قادرة عىل صد 
خمتلف عوامل االنحراف وأسباب الدمار، حتى تبقى حضارة اإلنسان 

شاخمة وكريمة.
الـذي  الشـذوذ  حقيقـة  يعرفـون   C لـوط قـوم  كان  لقـد 
يامرسونه، ويبرصون طبيعة املضار التي ستلحق هبم، ولكنهم مع ذلك 
كانـوا يرصون عىل ممارسـتهم الفاحشـة، بالرغم من إنـذار النبي لوط 

C هلم، فاستحقوا الدمار.

بصائر وأحكام
١- ن األنبياء غري معنيني بمسلك التورية، ألهنم بُعثوا إلحداث 
اإلصـالح اجلـذري يف جمتمعاهتـم.. وهـم يبعثـون أحيانـاً حني يصل 
املجتمع إىل الدرجة األشد فساداً وانحرافاً، فينربون إىل أقوامهم؛ إلقاءً 
باحلجـة األخـرية عليهـم إلنقاذهم، أو إمتـام احلجة عليهـم قبل نزول 
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رون اهللا حق  العذاب، وفقاً للسـنة اإلهليـة القاضية بتدمري الذين ال يقدِّ
ون إرادته وسننه. قدره، فيتحدَّ

٢- إن الفسـاد اجلنيس من شـأنه أن يدمر األمم كام هو الفسـاد 
السـيايس. واألمة التي تريد التخلـص من عوامل االنحراف والدمار، 
ال بد هلـا أن تدرس القرآن وتدرس أوجة اآلفـات التي أصابت األمم 

الغابرة، ومن ثم دمرهتا، فتتجنبها.
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بل أنتم قوم جتهلون
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* * *

من احلديث

ي  ْدِ ـلُ هيَ قْ قـال أمـري املؤمنـني عـيل بـن أيب طالـب C: «العَ
دِي»(١). رْ يُ ي وَ غْوِ لُ يَ هْ اجلَ ي، وَ نْجِ يُ وَ

.(٢)« رٍ لِّ أَمْ ادُ كُ لُ فَسَ هْ : «اجلَ وقال C أيضاً
* * *

(١) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٥١، حديث ٣٦٢.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٧٣، حديث ١٠٩٧.
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تفصيل القول

{¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸} -١
لقد اسـتنكر النبي لوط C وبشـدة ذلك السـلوك املشني يف 
إشـباع الشـهوات، ألنـه ناتج عـن اجلهل بمضـاره النفسـية والبدنية، 
واجلهل بعاقبته عىل املسـتو االجتامعي واحلضاري، واجلهل بعواقبه 

عىل مستو اآلخرة. 
{Ã Â Á À} -٢

لقـد أصبـح املجتمع برمته عبـارة عن قطعان جاهلـة، حتى إنه 
أمسـى أسـوأ مـن جمتمع ثمود يف مسـتو اجلهـل؛ إذ أضحـى أولئك 
فريقني خيتصمون يف صدق رسـالة النبـي صالح C ونبوته، ولكن 
لتهم  ضغط الشهوات الشاذة مسخت عقول قوم لوط C، حتى حوَّ

إىل ثلة جاهلة بدائها ودوائها وعاقبة أمرها يف الدنيا واآلخرة.
 جهالً عىل مستو C ومل يكن اجلهل املنسوب إىل قوم لوط
العلـم، وإنـام كان جهـالً حتـى عىل مسـتو العقـل. فهم قـد عطَّلوا 
عقوهلـم، فلـم يعودوا يشـعرون، كام كان واقع ثمود الذين سـقطوا يف 
درك فقد الشـعور بفعل مكرهم من جهة، وبسـبب مكر اهللا عز وجل 

هبم.
لِّـف باالسـتفادة منـه. بينـام جتد  واإلنسـان كـام أويت العقـل، كُ
قـوم لـوط C عطَّلـوا قواهم العقليـة، ولذلك جـاء التعبري بصيغة 
{Ã}؛ (بصيغـة فعـل املضـارع للداللة عىل سـوء اختيارهم 

وبصورة عمدية للجهالة).
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د  ف والظلـم والتمرُّ ـل طبيعـة توافر عوامـل التطرُّ ولنـا أن نتأمَّ
واجلهل يف جمتمع، كيف ستكون امتداداهتا؟ 

بصائر وأحكام
لِّف باالسـتفادة منه. بينام عطل قوم  اإلنسـان كام أويت العقل، كُ
لوط C قواهم العقلية، ولذلك جاء التعبري بصيغة {Ã}؛ 
أي إهنـم الذيـن اختـاروا اجلهل مسـلكاً بسـوء اختيارهـم وعن قصد 

مسبق.
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أخرجوا آل لوط من قريتكم
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* * *

تفصيل القول

{% $ # " !} -١
مل يكـن لدهيـم إالَّ جواب من تأخـذه العزة باإلثـم؛ املتكرب املتطاول 
عىل من يريد توجيه النصح إليه... وهذا الواقع املزري إنام عربَّ عن خوائهم 
النفيس وعدم قبوهلم باحلل البديل الصالح والعالج الناجع ملرضهم اخلطري.

{+ * ) ( ' & } -٢
إنـه لعمري هروب إىل األمام، إذ حزمـوا أمرهم عىل ترشيد آل 
لـوط، وهم البيت الوحيد الذي آمن للوط C نفسـه.. وذلك أهنم 
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اعتربوهم السـبب يف تعكري صفو عيشـهم القائم أساسـاً عىل الشذوذ 
اجلنـيس؛ أي إهنم اعتـربوا -بداعي جهلهم وطريقـة تفكريهم التافهة 
وقراراهتـم التي ال يتخذوهنا بناءً عىل أسـس وقواعد سـليمة ونزهية- 
آل لـوط شـامعةً يضعـون مشـاكلهم وأزماهتـم األخالقيـة واألرسية 
وحتـى االقتصادية عليها، إذ انقطع الناس عن دخول مدينتهم بسـبب 
سـلوكهم غري األخالقي، حتى قيل: إهنم كانوا يرتصدون باملسـافرين 

. الغرباء خارج مدينتهم ليختطفوهم ويامرسوا معهم الرذيلة قرساً
ولكـن هل انتهت مشـاكلهم عند هذا احلـد؛ أي عند خروج أو 

إخراج آل لوط؟
؛ فالعـذاب ما بـرح أن فتك هبم بمجـرد خروج آل  بالطبـع كالَّ

لوط عنهم.
{.- ,} -٣

عـدّ الكافـرون بالنبـي لـوط C أن املنطقـة منطقتهم، وهي 
 C املحاذية للبحر امليت، وذلك نوع جترب، حيث رأوا يف دعوة لوط
مربراً إلسقاط حق املواطنة ملجرد اختالفه معهم بسبب سلوكهم الشاذ 

واعرتاضه عليهم.
ثم إن املنطقة كانت -كام يف بعض التواريخ- من السعة والشهرة 
مـا يشـار إليها بالبنان، ولكـن اهللا تعاىل مل ينعتها باملدينـة، إهانة ألهلها 
الفاسـقني -حسـبام يبدو-. وهذا يعني أن املنطقة إنام تكون ذات شأن 
من االحرتام حسب سلوك أهلها، وليس ملجرد كوهنا من هذا العنرص 
أو ذلك أو ينطقون هبذه اللغة أو تلك.. وهذا هو املنطق القرآين الرشيد 

ف البلد لرشف أهله من حيث السلوك واملعتقد النزهيني. الذي يُرشِّ
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وهـذا عـذر أقبح مـن ذنـب! وذلـك ألن قوم لـوط C قد 
وا الطهـارة والتطهر ذنباً  انقلبـت املفاهيم واألعـراف لدهيم، حتى عدّ

ينبغي أن يعاقب عليه صاحبه.
 ،C وهـذه املقولة كانت اعرتافاً رصحياً بطهارة بيت آل لوط
وهي شـهادة بسـمو مقامهم، األمـر الذي كان يثـري يف أنفس الضالني 

الفاسقني كوامن احلسد والضغينة.
ولقـد رأينا حالة مماثلـة لذلك يف العتاة من قتلة اإلمام احلسـني 
C وأهـل بيته وأصحابه.. إذ كانوا يُمعنون يف اجلريمة لعلمهم بأن 
 . رهم تطهرياً سـيد الشـهداء من قوم قد أذهب اهللا عنهم الرجس وطهَّ
فألنّـه كان القمة يف الطهـر من جهة، بينام كان أعداؤه يف احلضيض من 

. العبودية للشيطان، لذلك تراهم قد اهنالوا عليه ظلامً وتقتيالً
بىل؛ إن أبا عبد اهللا احلسني C كان عىل طرف النقيض منهم، 
إذ كان القدوة الصاحلة ملعسـكر اخلري والنور.. بينام هم كانوا يعشـقون 

لت هلم أنفسهم أن يقتلوه. الرش والظالم، فسوَّ

بصائر وأحكام
وا  إن قوم لوط C قد انقلبت املفاهيم واألعراف لدهيم، حتى عدّ
الطهـارة والتطهر ذنباً ينبغي أن يعاقـب عليه صاحبه. وما ذهبوا إليه إنام هو 
اعرتاف رصيح بطهارة بيت آل لوط C، وهي شهادة هلم بسمو مقامهم، 

األمر الذي كان يثري يف أنفس الضالني الفاسقني كوامن احلسد والضغينة.
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فأجنيناه وأهله

 .{: 9 8 7 6 5 4 3}
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تفصيل القول

{6 5 4 3} -١
هنالـك أنجـى اهللا تعاىل نبيـه صاحلـاً C والذين آمنـوا معه 
وكانوا يتقون، وهنا أنجى نبيه لوطاً وأهله، ألنه C بقي وحيداً مع 

أهله باستثناء امرأته اخلائنة.
ولنا أن نتصور مد العظمة التي كان يتميز هبا هذا النبي القديس 
 بعـد أن أحكـم عالقته باهللا سـبحانه وتعـاىل وبام عنده مـن خري وهد
ونعمة، فصار ال خيشى الناس وال يستوحش طريق اهلد لقلة سالكيه.

رهم من رجس قومهم الفاسقني،  لقد أنجاه اهللا وأهله مرة إذ طهَّ
ومرة أخر من العذاب الذي حل بساحة أولئك.
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{9 8 7} -٢
أي: جعلناهـا بفعـل خيانتهـا لنبـي اهللا لـوط C، فأمسـت 
كسـالفتها امـرأة نـوح C، حيث شـملها عذاب الطوفـان والغرق 

لعدم اتِّباعها لزوجها.
إن امـرأة لوط مل تكـن من الذين آمنوا ومل حتظ بالتقو، فكانت 
عاقبتها السوء بعد أن سارت يف ركب الظاملني؛ حتى إهنا مل تُوفَّق للتوبة، 

إلرصارها عىل خطيئة اخليانة، حيث كانت تعني الظاملني املنحرفني.
وليـس مـن شـك يف أن هذا النص هيـدف إىل تأكيـد أن الرشير ال 
يتطهر ملجـرد جماورته الطيب، وإن كان ذلك الرشير زوجاً لنبي من أنبياء 
اهللا العظـام.. بـل إنه سـبحانه وتعـاىل -كـام ورد يف سـورة التحريم- قد 
رضب للذين آمنوا مثالً هباتني املرأتني اخلائنتني، ليتأكدوا أن من زوجات 
سـل A من قد ختوهنـم حيث مل يدخل اإليـامن يف أفئدهتن. واألمر  الرُّ
بطبيعة احلال ال ينقص من شـخص الرسـول، وكذلك ال يمنح االقرتاب 

من الرسول حصانة، اللهم إالَّ أن يكون اقرتاباً عىل أساس اإليامن.
بىل؛ إن اهللا تعاىل قد اعترب امرأة لوط C ممَّن حيل هبم العذاب؛ 

بمعنى أن العذاب اإلهلي بأنواعه وصوره ال ينزل إالَّ بحكمة وقدر.

بصائر وأحكام
ـر ملجـرد جماورتـه الطيـب، وإن كان ذلـك  إن الرشيـر ال يتطهَّ
الرشيـر زوجاً لنبي من أنبياء اهللا العظام. بىل؛ إنّ اإليامن واملشـايعة هو 

الصلة بني الفرد واألنبياء، حتى لو كان بعيداً جغرافيا أو زمنيا عنهم.
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فساء مطر املنذرين
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* * *

من احلديث

تِ  ـكَ لُوا شَ مِ ا عَ طٍ مَ مُ لُـوْ وْ ـلَ قَ مِ قـال رسـول اهللا K: «ملَّـا عَ
 ، مْ بِيْهِ صِ ءِ أَنْ أَحْ امَ ى اهللاُ إِىلَ السَّ حَ أَوْ ، فَ لَّ جَ زَّ وَ ضُ إِىلَ اهللا عَ األَرْ ءُ وَ ـامَ السَّ

.(١)« ِمْ فِي هبِ سِ ضِ أَنْ اخْ إِىلَ األَرْ وَ

تفصيل القول

لقـد جـاءت يف القرآن الكريم مفردة املطر لإلشـارة إىل السـوء 
النازل من السامء، بينام استعمل لفظ الغيث يف مقام الرمحة واخلري.

(١) دعائم اإلسالم، القايض النعامن املغريب، ج٢، ص٤٥٥.
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ثـم إن هناية قوم لوط C مل تكن عبثـاً ودونام مقدمات، فهم 
روا مراراً، فكان ال بد هلم أن حيذروا ما كانوا عليه من واقع خمزٍ  قـد أُنذِ
ومريـر؛ إذ لعل وراء اإلنذار إمتاماً للحجة ومتهيـداً لالنتقام. فلم يكن 

بني أيدهيم تربير لكل ذلك العناد واالنسياق للشاذ من الشهوة.
ـر اهللا سـبحانه وتعـاىل األرض مـن رجس  وبالفعـل، لقـد طهَّ
رها باالنتقام هلا منهـم. وقد جاء عن أيب  ونجاسـة أولئك القـوم.. طهَّ
ا  اهَ حَ ارٍ إِالَّ أَضْ ْ دَ عْـىصَ يفِ َ اهللا أَالَّ يُ ـقَّ عـىلَ احلسـن C، أنـه قال: «حَ

ا»(١). هَ رَ تَّى تُطَهِّ سِ حَ مْ لِلشَّ

بصائر وأحكام
روا  إن هنايـة قوم لوط C مل تكن دونام مقدمات، فهم قد أُنذِ

مراراً، فكان ال بد هلم أن حيذروا ممَّا كانوا عليه من واقع خمزٍ ومرير.

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٢٧٢.
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اللَّـه خري أما يشركون؟

 N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C}
 .{P O

* * *

من احلديث

دِ  مَ يَحْ لْ ةً فَ مَ يْهِ نِعْ لَ ـاىلَ عَ عَ هُ تَ مَ اللَّ عَ نْ أَنْ قال رسـول اهللا K: «مَ
.(١)« اىلَ عَ هَ تَ اللَّ

اتُ  لَوَ ـنِ صَ ا احلَسَ تُ أَبَ عْ ـمِ وروي عـن معمر بن خالد قال: «سَ
لَ  دُ أَفْضَ مْ انَ احلَ كَ ، وَ هُ رَ كَ دْ شَ قَ ةِ فَ مَ ىلَ النِّعْ هَ عَ ِدَ اللَّ نْ محَ ول: مَ قُ يْهِ يَ لَ هِ عَ اللَّ

.(٢)« ةِ مَ نْ تِلْكَ النِّعْ مِ
وروي عـن اإلمـام اهلادي أيب حممد احلسـن بن عـيل B، أنه 

(١) عيون أخبار الرضا C، الشيخ الصدوق، ج١، ص٥٠.
(٢) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٩٦.
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ظُمَ  عَ ا وَ هَ رُ لَّ أَمْ إِنْ جَ ةٍ وَ مَ نْ نِعْ لَيْسَ مِ كتب إىل إسحاق بن إسامعيل: «وَ
 : ولُ ا أَقُ أَنَ ا، وَ هَ رَ كْ دٍّ شُ ؤَ ا مُ يْهَ لَ هُ عَ ؤُ امَ ـتْ أَسْ سَ دَّ قَ هِ تَ دُ لِلَّ مْ احلَ ا إِالَّ وَ هَ طَرُ خَ
تِهِ  َ محْ نْ رَ يْكَ مِ لَ نَّ بِهِ عَ ، بِامَ مَ َبَدِ دِ األْ دٌ إِىلَ أَبَ امِ هُ بِهِ حَ ِدَ ا محَ ثْلَ مَ هِ مِ دُ لِلَّ مْ احلَ

.(١)« بَةِ قَ ىلَ الْعَ بِيلَكَ عَ لَ سَ هَّ سَ ، وَ ةِ لَكَ نَ اهلَ اكَ مِ نَجَّ وَ
 G F E D C} : لُهُ وْ ـا قَ أَمَّ وقـال اإلمام حممد الباقر C: «وَ
.(٢)«A ٍد َمَّ مْ آلُ حمُ : هُ الَ O N M L KJ I H} قَ

تفصيل القول

حتـوي هذه اآلية الكريمة فيام حتوي ثالث بصائر؛ تتمثل األوىل 
 I H G F} :والثانية يف قوله ،{ E D C} :يف قوله تعاىل

.{O N M L} :والثالثة يف قوله ،{ KJ
كِـرت هـذه البصائر بعد سـياق اآليات  ولكـن السـؤال: ملاذا ذُ
املاضية، مع أن احلديث كان عن األنبياء الكرام موسـى ثم سـليامن ثم 
صالـح ثم لوط عـىل نبينا وآله وعليهم أفضل الصالة والسـالم، فجاء 

النهي عن الرشك، فام هي العالقة بني األمرين؟
إن الرشك والتوحيد يتداخالن يف ثقافة األمم وسـلوكهم، وقد 
تكـون نسـبة أحدمهـا عالية يف أمـة أومنخفضـة، ولكنهـام موجودان. 
رنـا عـن الرشك وعـن اإليـامن أبداً  ولذلـك نجـد القـرآن املجيـد يُذكِّ
باعتبارمها أصالن متعاكسـان. فالرشك هو االنحراف عن خط توحيد 
اهللا عز وجل، والوقوع يف بؤرة الفسـاد. وقد يكون هذا بفسـاد خلقي 

(١) حتف العقول، الشيخ ابن شعبة احلراين، ص٤٨٤.
(٢) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٢٩.
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كـام يف قوم لوط، أو سـيايس كام يف قوم صالح، وقـد يكون االنحراف 
باالجتـاه إىل عبـادة الشـمس كام يف سـبأ. وعـىل العموم، فـإن هذا نوع 
، حيـث حتكم جمموعـة من البرش بغري ما أنـزل اهللا، ومن مل حيكم  رشكٍ
سون  بام أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون والظاملون والفاسـقون. إذ يقدِّ
س، ويقودون البالد والعباد إىل غري احلق والعدل. وهذا  ما ليس بمقدَّ

هو جوهر الرشك.
ويف هـذا املجـال روي عن أيب بصري، عـن أيب عبد اهللا C يف 

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨} اهللا:  قـول 
 » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °
لَّوا  ا صَ هِ مَ اللَّ ¼ ½ ¾¿ Â Á À}(١) فقال: «وَ
الً  الَ مْ حَ يْهِ لَ ـوا عَ مُ رَّ حَ امـاً وَ رَ مْ حَ لُّـوا لَهُ مْ أَحَ لَكِنَّهُ ـوا، وَ امُ الَ صَ ـمْ وَ لَهُ

 .(٢)« ونَ رُ عُ يْثُ الَ يَشْ نْ حَ مْ مِ وهُ بَدُ عَ ، فَ مْ بَعُوهُ اتَّ فَ
{ E D C} -١

احلمد هللا عىل ما أنعم بالرمحة وآتانا من احلكمة.
ب أخر. إنه قد  لقد أنعم ربنا سـبحانه وتعـاىل عىل طائفة وعذَّ
أنعـم عىل النبي موسـى C حني أوحـى إليه بالرسـالة، وأنعم عىل 
النبي سليامن C إذ أرسله ووهب له ملكاً كبرياً، وأنعم عىل بلقيس 
ب قوم النبـي صالح C وقوم النبي  إذ هداهـا لإلسـالم. ولكنه عذَّ
لـوط C.. فاحلمـد هللا، ألنـه مل ينعم عبثاً ومل ينتقم جزافـاً، إنام أنعم 
بحـق وبفضل، وانتقم بحـق وعدل، إذ أنذرهم من قبـل وبعث إليهم 

الرسل وأنزل عليهم اآليات تلو اآليات.
(١) سورة التوبة، آية ٣١ .

(٢) املحاسن، الشيخ أمحد بن حممد الربقي، ج١، ص٢٤٦.
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وفعـل األمر {C} أمـر بإظهار احلمد عىل اللسـان تعبرياً عن 
االعتقاد بوجوب عرفان اجلميل.

 {KJ I H G F} -٢
السـالم هو حمور عالقة اإلنسـان باإلنسـان، ولذلك فإن الدين 

يريد إفشاء السالم بني بني آدم لضامن األمان واأللفة.
ثـم إن السـالم عىل األنبياء واألئمـة الذين اختارهـم اهللا تبارك 
وتعـاىل لقيادة البرش واالقتـداء هبم واالتصال بـاهللا عربهم، تعبري عن 

اإليامن هبم واالستقامة عىل خطهم يف اخلوف واألمن.
فاإلنسان يبحث عن قدوة، فأين جيدها؟

لقد وفَّر اهللا سبحانه للبرش أفضل القدوات، وهم رموز التوحيد، 
نْ هم مظاهر الرشك؟  نْ يرتكهم إىل مَ ء عىل اهللا؛ فام عذر مَ ألهنم أدالَّ

إن الذين اصطفاهم اهللا هم عباده األقرب إليه سـبحانه وتعاىل، 
عوا ذات يوم شـيئاً مـن األلوهية، وإنام اهللا  وهـم عباد مكرمون، ومل يدّ
تبـارك وتعاىل جعلهم أبواباً لرمحته بام يعلم من صالحهم وكوهنم خري 

أوعية حلمل الرسالة املباركة.
{O N M L} -٣

هللا احلمد، إنه هو الذي اصطفى أفضل خلقه ليقودوا الناس إىل 
، أمّن ال عقل وال دين وال فضيلة له من  أفضل الغايات.. فهل هو خريٌ

الظلمة والطغاة الذين ال همَّ هلم إالَّ أنفسهم ومصاحلهم.
؛ إنـام هو اهللا تعاىل خالق النـاس الذي خيتار القدوة الصاحلة  كالَّ

للناس.
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بصائر وأحكام
إن الـرشك والتوحيـد يتداخالن يف حركة األمـم، ولذلك نجد 
حديـث القـرآن املجيد عن الـرشك وعن اإليـامن يتعاكـس باعتبارمها 
أصـالن؛ هذا يف الصالح وذاك يف الفسـاد. وإذا كان األنبياء هم رموز 
التوحيد ودعاة السالم، فإن الطغاة (أعداءَهم) هم أصنام الرشك. وال 

خيار لإلنسان إالَّ باتِّباع رموز التوحيد.
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بل هم قوم يعدلون

 X  W  V  U  T  S  R  Q}
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

 .{n m l k j ih g f ed c

* * *

من احلديث

ىلَ  َدِلَّـةِ عَ األْ ِ وَ لُ الْعِـربَ قـال اإلمـام جعفـر الصـادق C: «أَوَّ
يَ  ا هِ ىلَ مَ ا عَ هَ نَظْمُ ائِهِ وَ زَ أْلِيفُ أَجْ تَ ِ وَ ـاملَ ا الْعَ ذَ يِئَةُ هَ ْ ، هتَ ـهُ سُ دْ لَّ قُ ئِ جَ الْبَارِ
الْبَيْتِ  هُ كَ تَ دْ جَ ، وَ لِكَ قْ هُ بِعَ تَ ْ ربَ خَ ، وَ كَ رِ كْ َ بِفِ ـاملَ لْتَ الْعَ أَمَّ ا تَ إِنَّكَ إِذَ . فَ يْـهِ لَ عَ
 ، ـقْفِ السَّ ةٌ كَ فُوعَ رْ ءُ مَ ـامَ السَّ . فَ هُ بَادُ تَاجُ إِلَيْهِ عِ ْ ا حيَ ِيعُ مَ دِّ فِيـهِ مجَ يِّ املُعَ املَبْنـِ
رُ  اهِ وَ اجلَ ، وَ ابِيـحِ املَصَ يْئَـةٌ كَ ضِ ـومُ مُ النُّجُ ، وَ ـاطِ الْبِسَ ةٌ كَ ودَ دُ ـْ ضُ ممَ َرْ األْ وَ
لِكَ  لِكِ ذَ امَ ـانُ كَ نْسَ ِ اإلْ ، وَ دٌّ عَ ـأْنِهِ مُ ا لِشَ ْ ءٍ فِيهَ لُّ يشَ كُ ، وَ ائِرِ خَ الذَّ ةٌ كَ ونَ ْزُ خمَ
نُوفُ  صُ ، وَ بِهِ يَّأَةٌ ملَِآرِ هَ وبُ النَّبَـاتِ مُ ُ رضُ . وَ ا فِيهِ ِيعَ مَ لِ مجَ وَّ املُخَ ، وَ الْبَيْـتَ
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ىلَ أَنَّ  ةٌ عَ حَ اضِ لَةٌ وَ الَ ا دَ ـذَ فِي هَ . فَ هِ نَافِعِ مَ هِ وَ احلِِ صَ ةٌ يفِ مَ وفَ ُ رصْ انِ مَ يَـوَ احلَ
وَ  هُ دٌ وَ احِ الِقَ لَهُ وَ أَنَّ اخلَ ، وَ ةٍ مَ ئَ الَ مُ نِظَامٍ وَ ، وَ ةٍ مَ كْ حِ يرٍ وَ دِ ْلُوقٌ بِتَقْ َ خمَ املَ الْعَ

.(١)« هُ بَعْضاً إِىلَ بَعْضٍ نَظَّمَ هُ وَ ي أَلَّفَ الَّذِ
قال اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين C يف دعائه يف وداع 
ونَ  عُ دَّ المُ ، وَ هِ لَى اللَّ ونَ عَ تَرُ فْ المُ ، وَ هِ ادِلُونَ بِاللَّ بَ الْعَ ذَ شهر رمضان: «كَ

.(٢)« بِيناً اناً مُ َ رسْ وا خُ ُ رسِ خَ عِيداً، وَ الً بَ الَ لُّوا ضَ دْ ضَ هُ إِلَهاً؛ قَ يْرَ غَ

تفصيل القول

بسـبب ضعف البصرية أو إحاطة اجلهالـة والغفلة، تر الكثري 
يـط بحياهتم اليومية وبام  مـن البرش هيتمون باملسـائل التفصيلية التي حتُ
ر مصائرهم،  ن القضايا األصلية التي تُقرِّ وْ عُ دَ يَ هلا من علل وأسباب، وَ
وبالتـايل تواجههم األخطـار الكرب وتقيض عليهـم. أتر من ركب 
ضت ألمواج عاتية، إذا ترك االهتامم بغرق السفينة واهتم  السفينة فتعرَّ
بموقعه فيها، كيف يكون مصريه؟ كذلك الذي حيكم بالده ظامل جبار، 
أو سفيه طائش، ثم ال يأبه بإنقاذ نفسه منه بقدر ما هيتم بيوميات حياته، 

كيف يعيش؟
 خالـق  ـنن اهللا يف خلقـه، ويتحـدَّ الـف سُ وهكـذا الـذي خيُ
السـاموات واألرض الـذي بيده مصريه يف الدنيـا واآلخرة، ويُرشك به 
ؤلِّه برشاً مثلـه؛ ال يملك لـه نفعاً وال  غـريه فيخضـع لعبد ضعيـف ويُ

. رضا، وال حياة وال نشوراً

(١) التوحيد، املفضل بن عمر اجلعفي، ص١٢.
(٢) الصحيفة السجادية، اإلمام عيل بن احلسني C، ص٣٠١.
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رنـا بربنا املحيط بنـا علمه وقدرته  وهكـذا تر كتـاب ربنا يُذكِّ
وتدبريه لكيال ننساه فنقع يف رشك عبادة األنداد. يقول اهللا سبحانه:

{T S R Q } -١
بام فيهـا من عظيم اآليـات، ولطيف التدبري، وواسـع القدرة.. 
إنـه اإلله الذي ينبغي لنـا أن نعرفه ونعبده ونسـتعينه، أم هذا املخلوق 

الضعيف الذي ال يملك شيئاً من شؤون ذاته، فكيف باآلخرين؟
أال تر آثار رمحته يف الرزق الذي يتنزل عليك من السامء؟

{Y X W V U} -٢
فيـه كل املـواد الرضوريـة لسـقاية األرض، وبالتـايل إلخـراج 

النبات منها.
{^ ] \ [ Z} -٣

إهنـا واحـات خـرضاء فيها الكثـري من الـرزق، كام تنعـم علينا 
باملزيد من البهجة بام فيها من تلطيف اهلواء وروعة اجلامل.

وهل كنا قادرين عىل إنبات تلك األشجار من دون هذه النعمة، 
. نعمة املاء؟ كالَّ

{d c b a ` _} -٣
فأي مستو ضعيف من التفكري هو الذي يزعم أن مع اهللا آهلة أخر؟

{ih g f } -٤
يشاركه يف زجر السحب من أعايل البحار، ثم نرشها إىل أواسط 

القفار، لتمأل األرض زرعاً ورضعاً، ورزقاً حسناً ومجاالً.
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{k j} -٥
الذين يرشكون باهللا.

{m l} -٦
من احلق إىل الباطل.

بصائر وأحكام
يـط اجلهالة بالبرش ينسـى ربـه املحيط به خلقـاً ورزقاً  عندمـا حتُ
وعلـامً وقـدرة وتدبرياً، وينغمـس يف االهتامم بمن دونه من األسـباب 
واملؤثـرات. وهكـذا يتواجه مع السـنن الربانية، وخيـرس كل يشء؛ إنه 
عقبـى مـن يـرشك بربه مـن ال يملـك نفعـاً وال رضا، سـبحان اهللا عامَّ 

يرشكون.
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بل أكثرهم ال يعلمون

 v  u  t  s  r  q  p  o}
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من احلديث

سُ يفِ  اتُ اخلَمْ يَ لَتِ اآلْ ا نَزَ مَّ روي عـن أنس بن مالك أنه قال: «لَ
الَ  قَ . فَ ورِ فُ صْ عُ ـاضَ الْ تِفَ ٌّ انْ يلِ تَفَضَ عَ طـس {r q p o} انْ
نْ  هِ مِ ـولَ اللَّ سُ ا رَ بْتُ يَ جِ : عَ الَ ؟! قَ ُّ يلِ ا عَ ا لَكَ يَ هِ K: مَ ـولُ اللَّ سُ هُ رَ لَ

 .(١)« مْ نْهُ اىلَ عَ عَ هِ تَ مِ اللَّ لْ حِ ، وَ مْ هِ رِ فْ كُ
ويف روايـة أبى اجلارود عن أيب جعفـر C يف قول اهللا تعاىل: 

(١) مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، ج١، ص٣٩٠.
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.(١)« اءٌ «{z } |{} يقول: فَضَ

تفصيل القول

لـو أُويت اإلنسـان قـدراً مـن الفهـم واسـتوعب آيـات ربه من 
. فهذه األرض التي يعيش عليها مسـتقرة  حولـه، الزداد عرفاناً ويقيناً
ة، واملنظومة الشمسـية  حتتـه بالرغـم من أهنا تتاموج مع حـركات املجرَّ
وحركتهـا هـي نفسـها يف دوامـة ال هتدأ وبرسعـة خياليـة يف كل تلك 

احلركات، ولكن هل نحس هبا؟
؛ إن فيها من إنسيابية يف حركتها ومن جاذبية ملا فيها وحوهلا  كالَّ
جتعلنا نحس بأقىص درجات االسـتقرار، حتى زعم األولون أهنا مركز 

العامل ومن حوهلا األفالك تدور.
ويف تشـققات األرض جتـري األهنـار بحكمـة بالغـة، ولـوال 
اختـالف مسـتوياهتا لرتاكمـت امليـاه يف مواقـع وحرمت منهـا مواقع 

 .أخر
والروايس التي يستقر هبا ميدان األرض، التي هي خمازن للمياه 

وملا نحتاجه من معادن، ومأو للمدن، إهنا آيات عظمى.
وبالرغـم من أن سـطح الكـرة مغطى بالبحـار إالَّ أهنا ال تطغى 

عىل اليابسة، وال تتداخل مع املياه العذبة التي نحتاجها.
ر كل هذه النعـم هو العزيز احلكيم،  قدِّ ال يرتـاب عاقـل يف أن مُ
ولكـن تـر البعـض ال يسـمو بعقلـه إىل مسـتو إدراك قـدرة ربـه 
وحكمتـه وعظيـم تدبريه، فرتاه يتّجه إىل عبادة غـريه؟ فيتَّخذ من دونه 

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٢.
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. آهلة ال يملكون له نفعاً وال رضا، وال حياة وال نشوراً
حقـا؛ لو كان اإلنسـان يفكر بموضوعية فيام حييـط به من آيات 
ربه، السـتوعب عربهتا األبلغ؛ إن من يُعبد من دونه إن هم إالّ أسـامء 

فارغة.
حقاً؛ كم هي فائدة التدبر يف آيات اهللا البالغة، ثم التأمُّل يف آياته 
سـبحانه يف خلقه مـن حوله. وليتخـذ الواحد منا حياته كلها مدرسـة 

للتوحيد، ومعراجاً إىل معرفة الواحد اجلبار سبحانه.

بصائر وأحكام
ـذ من آيـات الذكر  لـو أُويت اإلنسـان فهـامً يف كتـاب ربِّـه، واختَّ
مفتاحـاً للنظـر العميق يف آيات اهللا يف خلقه، ألصبحت احلياة مدرسـة 

لتنامي معرفته، وتسامي يقينه بإذن اهللا تعاىل.
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قليًال ما تذكرون
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من احلديث

.(١)« اءِ عَ نَ الدُّ اىلَ مِ عَ هِ تَ ىلَ اللَّ مُ عَ رَ ءٍ أَكْ ْ نْ يشَ ا مِ قال رسول اهللا K: «مَ

.(٢)« دٌ اءِ أَحَ عَ عَ الدُّ ْلَكْ مَ ْ هيَ هُ ملَ اءِ، فِإِنَّ عَ نِ الدُّ وا عَ زُ وقال K: «الَ تَعْجَ
 ْ ا ملَ مِ ءِ وَ نَ البَـالَ لَ مِ ا نَـزَ اءِ مَ عَ ـعُ بِالدُّ فَ دْ ـهَ يَ وقـال K: «إِنَّ اللَّ

.(٣)« لْ نْزِ يَ
(١) مكارم األخالق، الشيخ حسن بن الفضل الطربيس، ص٢٦٨.

(٢) الدعوات، قطب الدين الراوندي، ص١٩.
(٣) الدعوات، قطب الدين الراوندي، ص٢٨٤.
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ا  مَ دَ اءَ بَعْ دُّ الْقَضَ رُ اءُ يَ عَ وقال اإلمام جعفر الصـادق C: «الدُّ
لِّ  احُ كُ نَجَ ، وَ َـةٍ محْ لِّ رَ تَـاحُ كُ فْ هُ مِ إِنَّ ـاءِ، فَ عَ نَ الدُّ وا مِ رُ ثـِ أَكْ امـاً؛ فَ رَ مَ إِبْ ـرِ أُبْ

.(١)« اءِ عَ هِ إِالَّ بِالدُّ نْدَ اللَّ ا عِ نَالُ مَ الَ يُ ، وَ ةٍ اجَ حَ

تفصيل القول

كأن هـذه اآلية تفسـري لآلية السـابقة هلـا. فقد يضطر اإلنسـان 
يف موقـفٍ ما فيدعو اهللا، فيسـتجيب لـه بفضله ورمحتـه؛ وتارة تضطر 
األمـة برمتهـا، فال بـد أن يدعوا مجيعاً لكشـف الرض كـام يف قصة قوم 
ٍ كان يعيش بينهم، فعلّمهم  نبـي اهللا يونس C، حيـث جلؤوا إىل عاملِ
كيـف يدعون رهبم. وكذلك حينام متنع السـامء مطرها عن أهل منطقةٍ 
ـا، ينبغـي أن خيرجوا مجيعاً إىل الصحراء ليدعـوا رهبم ويصلّوا صالة  مّ

االستسقاء.
أقول: إن عىل اإلنسـان فرداً كان أو أمة أن يضع يف حسـبانه أن 
اهللا تبارك وتعاىل هو الوحيد الذي يكشف السوء عن املضطر إذا دعاه، 

أما اآلهلة املزيفة وما فيها من عوامل اجلذب فإهنا عاجزة عن ذلك.
وهـذا برهان وجداين حيس به كل فرد، فلامذا يتَّخذ البرش أولياء 

من دون اهللا، وهو عند حاجته لن جيد غري اهللا؟ قال اهللا سبحانه: 
 {¯ ® ¬ « ª © ¨} -١

ـنّة االسـتخالف يف األرض، حيث هيلك الرب ملوكاً  ثم إن سُ
ويسـتخلف آخرين، وجيعـل األيام تتداوهلا احلـكام واألمم واألجيال 
ه إليه وحده وترك اجلبابرة  بقدرته القاهرة، إهنا آية أخر تدعونا للتوجُّ

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٤٧٠.



٢٣١

   

والطغاة الذين ال يلبثون أن يتغريوا عندما يشاء الرب. قال اهللا سبحانه:
 {³² ± °} -٢

ومـع كل ذلـك جتـد البعض يتَّخـذ آهلـة مـع اهللا دون أن يتذكر 
واقعهم املهدد بالفناء. قال اهللا سبحانه:

 {» º ¹ ¸¶ μ ´} -٣
فاحلري باإلنسان، هذا املخلوق املضطر، واحلري باألمة كذلك 
املضطـرة والرازحة حتـت وطأة الظلـم واحلاجة؛ أالَّ يتَّجهـوا لغري اهللا 
تبارك وتعـاىل، فيطلبوا منهم العون ألنقاذهم من واقعهم؛ ألن أولئك 
مثلهم يف الضعف واملسكنة، إنام اهللا هو املجيب هلم إذا دعوه بإخالص 

النية.

بصائر وأحكام
أفـال يتذكـر اإلنسـان كيف أنـه جأر إىل ربـه، حينـام عصف به 
االضطـرار، ونـيس األنـداد الذيـن كان يرجـو نرصهـم؟ إنـه برهـان 

وجداين عىل أنه ال إله مع اهللا.
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ا يشركون تعاىل اللَّـه عمَّ
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* * *

من احلديث

 : لْ قُ ءِ فَ ـامَ تَ إِىلَ السَّ ا نَظَـرْ قـال اإلمـام جعفر الصـادق C: «إِذَ
نِرياً،  ـراً مُ مَ قَ اجاً وَ َ ـا رسِ لَ فِيهَ عَ جَ وجـاً، وَ ءِ بُرُ ـامَ لَ يفِ السَّ عَ ـنْ جَ انَ مَ ـبْحَ سُ
.(١)« رِ ِّ وَ الْبَحْ تِ الْربَ لُامَ هِ إِلَيْهِ يفِ ظُ جُّ ا إِىلَ التَّوَ َ ي هبِ ْتَدِ ةً هنَ وماً قِبْلَ لَ لَنَا نُجُ عَ جَ وَ
ـمَّ أَنْتَ  هُ وقـال اإلمام موسـى الكاظـم C يف دعاء لـه: «اللَّ
وفِ  يْبُ املَلْهُ ِ جمُ ، وَ ُّ سَّ الـرضُّ ا مَ وُّ إِذَ عُ أَنْـتَ املَدْ ، وَ رُ ـتَدَّ األَمْ ا اشْ وُّ إِذَ جُ املَرْ

.(٢)« رِ البَحْ ِّ وَ تِ الربَ لُامَ نْ ظُ يْ مِ املُنْجِ ، وَ طَرِّ املُضْ
(١) مستدرك الوسائل، املريزا النوري، ج٤، ص١٤٨ 

(٢) مفتاح الفالح، الشيخ البهائي العاميل، ص١٦٣.
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تفصيل القول

الناس يتفاوتون يف جنب اهللا عز وجل؛ فمن كان ذا تقو، وهو 
عارف بتعاليم اهللا، ملتزم برشعه، مرتدع عن حمارمه.. جعل اهللا له نوراً 

يميش به بني الناس، وأهلمه طريق اخلالص من مضالت الفتن.
ليـس اهللا تعـاىل هيـدي من يشـاء ويُضل من يشـاء؟ فمن أين  أَوَ

ليس من عنده؟ يلتمس اإلنسان اهلد؟ أَوَ
والنعـم مـن لدنـه، ذلك أنه هـو الذي يُرسـل الريـاح بني يدي 

رمحته، فتخرضُّ األرض، ممَّا يأكل الناس واألنعام.
فتعـاىل اهللا عامَّ يُرشكون. فكيف يُرشكون بـاهللا وهم يعرفون أن 
يط هبم نعمه ظاهرة وباطنة، وماذا  اق الـذي حيُ اخلـري كله منه؛ فهو الرزَّ

وجدوا عند غريه حتى ساووه به سبحانه؟
ولو تأمَّل اإلنسـان يف أسباب معاشه احلقيقية، إذاً ملا التمس باباً 
من دون اهللا يف الرزق، وملا عبد اجلبت والطاغوت، وملا خضع لسلطان 

القوة والثروة وربُّه القوي الغني والعزيز الرحيم.

بصائر وأحكام
إن اهللا تعاىل هو املنعم باهلد، وبكل خري؛ فمن التمس من دونه 
النور تاه يف الظلامت، ومن التمس من دونه الرزق عاش عمره يف فاقة.



٢٣٤

هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني
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من احلديث

ـاكِّ يفِ  بِ لِلشَّ لُّ الْعَجَ بُ كُ قال اإلمام حممد الباقر C: «الْعَجَ
أَةِ  بِ بِالنَّشْ ذِّ كَ بِ لِلْمُ لُّ الْعَجَ بُ كُ الْعَجَ ، وَ هِ لْقَ اللَّ  خَ وَ يَرَ هُ هِ وَ ةِ اللَّ رَ دْ قُ

.(١)« ُوىلَ أَةَ األْ  النَّشْ وَ يَرَ هُ  وَ رَ ُخْ األْ
ضِ  َرْ ءِ إِىلَ األْ امَ نَ السَّ لُ مِ نْزِ قَ يَ زْ وقال رسـول اهللا K: «إِنَّ الرِّ

ا»(٢). رَ لَهَ دِّ سٍ بِامَ قُ لِّ نَفْ ، إِىلَ كُ طْرِ املَطَرِ دِ قَ دَ ىلَ عَ عَ

(١) املحاسن، الشيخ أمحد بن حممد الربقي، ج١، ص٢٤٢ 
(٢) قرب اإلسناد، الشيخ عبد اهللا بن جعفر احلمريي، ص١١٧.
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تفصيل القول

{% $ # " !} -١
يف اآليات السابقة استثارات لوجدان اإلنسان لعله يزداد معرفة بربه.
لِمَ يلجأ البرش إىل غري اخلالق للساموات واألرض، املنزل للامء  فَ
ر نظام األرض بام  من السـامء وبه حياة احلرث والنسـل، وهو الذي قدَّ
يُلبي احلاجات، وهو الذي يكشـف السـوء، وهو الذي هيدي اإلنسان 
يف ظلامت الرب والبحر، وهو املرسـل للرياح لتسـوق السحب بالغيث 

برش ورمحة؟
فهم نفسه بآيات خلقه، حتى يُوقنوا  وهكذا جتىلّ ربنا خللقه وعرَّ

بقدرته عىل أن يُعيد اخللق كام بدأه، فيُؤمنوا بالساعة واجلزاء.
ثـم إن اهللا عز وجل هـو الوحيد القادر عـىل أن يُعيد اخللق بعد 

املامت كام بدأه يف املرة األوىل.
وال ريـب يف أن من املخزي لإلنسـان أن يُويلّ وجهه غري خالقه 
الـذي أبـدع خلقه ثـم يُعيـده بعد املـوت. فالـرب القادر عـىل العودة 
د خملوق هللا تعاىل حـري بأن يُطـاع بالعبودية التامة،  بالزمـن، وهـو جمرَّ
وأن يتحسـس اإلنسـان بالرجاء يف رمحته، وكذلك حيذر كل احلذر منه 

وفِّيهم حساهبم؟ ليس إليه مصري عباده حني يُ سبحانه؛ أَوَ
 {+* ) ( ' & } -٢

ر يف السامء ويناله يف األرض. هذا أوالً. رزق اإلنسان مقرَّ
: يبدو أن هناك حقيقة علمية وراء هذا النص، إذ من اخلطأ  وثانياً
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الظن بأن النبات خيرج من األرض فحسـب، وإنام النبات ينشأ بتزاوج 
بني السـامء واألرض، حيث ينزل ماء السامء فيختلط به نبات األرض، 
فينمو النبات. وكذلك أشـعة الشمس والرياح ولقاحها وغري ذلك ممَّا 
ال نعرف منها الكثري، كتأثري النجوم والغالف اجلوي ونظام اجلاذبية.

{5 4 3 2 1 0 /. - ,} -٣
ر القرآن الكريم هذا التساؤل: هل هناك إله آخر  مرة أخر يُكرِّ

مع اهللا سبحانه؟
؛ ال جيد اإلنسـان إذا عاد إىل وجدانه شـيئاً غري نفي أي إله،  كالَّ
وإن تطاول أحد وادّعى بعد أن يسحق ضمريه بجهل أو جتاهل وجود 
إلـه غري اهللا، فإنـه يُطالَب بالدليل والربهـان، ألن العقيدة أمر ال بد أن 
تُقـام عىل أسـاس احلجـة البالغـة؛ فاملعيار فيهـا الربهـان دون االدِّعاء 

األجوف.

بصائر وأحكام
١- إن اهللا عز وجل هو القادر عىل أن يُعيد اخللق بعد املامت كام 

بدأه يف املرة األوىل.
٢- القرآن احلكيم يطالب اإلنسـان بالربهان عىل أي ادِّعاء غري 
هنا إىل رضورة إقامة بناء العقائد عىل أسـس عقلية  احلـق، وهكـذا يُوجِّ

راسخة.
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قل ال يعلم الغيب إال اللَّـه
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من احلديث

 : لُ وْ قُ رِ C يَ فَ عْ ا جَ تُ أَبَ عْ مِ روي عن فضل بن يسـار قال: «سَ
مٌ  لْ عِ ، وَ هِ قِ لْ نْ خَ داً مِ يْهِ أَحَ لَ طْلِعْ عَ ْ يُ ونٌ ملَ ْـزُ نْدَ اهللاَِّ خمَ مٌ عِ لْ عِ ؛ فَ نِ لْامَ ـمُ عِ لْ الْعِ
بُ  ذِّ ونُ الَ يُكَ يَكُ هُ سَ إِنَّ هُ فَ لَ سُ رُ تَهُ وَ ئِكَ الَ مَ مَ لَّ ا عَ أَمَّ . فَ هُ لَ سُ رُ تَهُ وَ ئِكَ الَ هُ مَ لَّمَ عَ
ـاءُ  ا يَشَ نْهُ مَ مُ مِ دِّ قَ ونٌ يُ ْـزُ هُ خمَ نْدَ ـمٌ عِ لْ عِ ، وَ هُ ـلَ سُ الَ رُ تَـهُ وَ ئِكَ الَ الَ مَ ـهُ وَ سَ فْ نَ

.(١)« اءُ ا يَشَ ثْبِتُ مَ يُ اءُ وَ ا يَشَ نْهُ مَ رُ مِ خِّ ؤَ يُ وَ

(١) املحاسن، الشيخ أمحد بن حممد الربقي، ج١، ص٢٤٣.
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تفصيل القول

ره بالربهان  استنطق ربنا سـبحانه وتعاىل وجدان اإلنسـان وذكّ
الذي يدل عليه، ووضع أمامه املنهج السليم للوصول إىل معرفته، هذا 
ما تناولته اآليات القليلة السـالفة. أما يف هذه اآلية الكريمة وما يليها، 
بنيِّ األسـباب اخلفية التي متنع البعض من أن يؤمنوا  فكأن ربنا املتعال يُ

باهللا العظيم.
إن هناك سببني لذلك:

األول: احتجاب اإلنسان عن علم الغيب.
والثاين: جهل اإلنسان بالساعة.

أما الغيب، فهو ما خيالف الشـهود؛ فام مىض أو ما سـيأيت غيب، 
كام باطن كل يشء غيب.

فـإذا عرفنـا أن حادثة حدثـت، كأن أطلق إنسـانٌ مـا النار عىل 
أحد، فإن األسـئلة تتواىل حول السـبب والوقت والكيفية والدوافع.. 
وعـرشات من األسـئلة، وهـي بمجموعهـا داللة عىل جهل اإلنسـان 
بالغيب الذي حييط بحقائق الشـهود، وال يبلغ علم اإلنسـان إالَّ بجزءٍ 

بسيط من احلقائق، أما البقية فأين هي؟
ولكن من يعرف الغيب، ومن يدلنا عليه؟

إنّه اهللا سبحانه.
{A@ ? > = < ; : 9 8 7} -١

اهللا وحـده العـامل بالغيـب، ألنـه املحيـط بـكل يشء، وهـو عز 
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علِّمه أحد، ولكنه سـبحانه يفيض بعلمه للغيب  وجـل الغني عـن أن يُ
عىل من يشـاء من عباده بحكمته البالغة، وهو القائل: {£ ¤ ¥ ¦ 

 .(١){§
فهـو تعاىل غري بخيل عن أن يُكسـبَ غريه العلـم بالغيب، ألنه 
الفيّاض بالعطاء. وعىل هذا، فإنّ من ادّعى العلم بالغيب مسـتقالً عن 

عاه. اهللا تعاىل، فهو ال ريب كاذب يف مدّ
بىل؛ قد يعلم الغيب بتعليمه سبحانه.

وهكذا فمن ال يُؤمن باهللا سبحانه وتعاىل يظل حمجوباً عن العلم 
احلقيقي، وإنام يعرف ظاهراً من احلياة الدنيا، وهو عن اآلخرة أعمى.

واجلاهـل بالغيـب يصطـدم به؛ فمثـالً ألنه جيهل مسـتقبله وال 
يعرف ماذا حيصل له غداً ال يعرف كيف خيطط له، أما الكافر باهللا قوالً 
وعمـالً فهـو يتخبط يف احليـاة الدنيا كمن يتخبطه الشـيطان من املس. 

فه ما مل يعلم. وأما املؤمن؛ فهو يرجو اهللا تعاىل أن يعرّ
ع من مشـكلة اإلنسـان املتمثلـة يف عدم معرفتـه بالغيب  وتتفـرَّ
مشـاكل شـتى؛ فهـو إن خـاض رصاعاً، جيهل مـا إذا كان سـينجح أو 
سيفشـل، ألنه جيهل باألسـاس حاجته املاسة إىل اهللا تعاىل خالقه، وهو 

الوحيد القادر عىل هدايته.
ف إىل الغيب سو املؤمن برب الغيب الذي هو غيب  ولن يتعرَّ
الغيـوب. وال ريـب يف أن ملعرفة الغيب قواعـده، ومن أمهها أن يكون 

اإلنسان مصطفىً ومرتىضً للرسالة اإلهلية. 
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï} :قال اهللا تعاىل

(١) سورة التكوير، آية ٢٤.
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 .(١){Û Ú
فليكون وعاءً لعلم الغيب، وملا يفرضه هذا العلم من املسؤوليات 
الكرب، ال بد أن يكون مرتىض للغيب من شأنه أن يُديل بعلمه ملن شاء 

وارتىض من ويص وتابع، كل بحسب قربه من اهللا سبحانه.
وبـام أن العلم ببعض الغيب يُؤدِّي دوراً هاما يف إبالغ الرسـالة 
نْ محلها إليهم، فإن ربنا سـبحانه يُطلِع من  ويف تصديـق النـاس هبا وبِمَ
يرتضيه من عباده عىل ما شاء من علم الغيب ملا فيه من دور يف إمكانية 
القيام باملعجزة، حيث تتطلَّب املعجزة علامً بالسنن احلاكمة عىل اخللق.
وتأكيد حقيقة أن علم الغيب خاص باهللا سـبحانه يقتلع جذور 
الـرشك عند الناس، حيث تراهم ينخدعون بام يعرفه البعض من فتات 
رون هلم أهنم قادرون عىل  الغيب فيؤمنون باجلن وكهنة املعابد، إذ يُصوِّ
اجتياز الشـهود ليأتوهم من بعض أخبار الغيب. وهناك من البرش من 
ـل باجلن، فزادوهم رهقـاً وضياعاً، ذلك ألن مـن طبيعة اجلن أن  توسَّ
ربه بحدود علمه املحدود،  يُضلّ ابن آدم وجيرفه إىل الباطل، فال يفتأ خيُ

ش عليه الرؤية ويسلبه البصرية. فيُشوِّ
ولعـل أحدهم يرشك باهللا لفـرط اتصاله بعـامل األرواح، فيبالغ 
يف نـوع اتصالـه هذا، فيظن أهنا تأتيـه بام هو علمٌ وخري لـه. واحلال أن 
الصالح من األرواح ذاهتا مقيدة بحدود خاصة ال يمكن جتاوزها أبداً، 

. ناهيك عن الرشير منها التي ال تأيت بخري أبداً
واالعتـامد عـىل اجلـن أو األرواح بـاب من أبـواب الرشك باهللا 
ر اإلنسـان من أن  سـبحانه وتعـاىل، والنـص القرآين الرشيـف هنا حيذِّ

(١) سورة اجلن، آية ٢٦-٢٧.
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يلجـه ويتـورط فيه، ألنـه ال ينتهي به إىل غري الـرشك والباطل واجلهل 
املرتاكـم. وإنـام اهللا عز اسـمه هـو القادر عـىل أن يأخذ بيـد خملوقه إىل 
رصاط احلـق والعلـم واخلري، وذلك عرب وحيـه ويفيض عنه من العلم 

بالغيب بمقدار احلاجة.
{E D C B} -٢

ـد السـياق عـىل حقيقة جهـل اجلميـع اجلن  ومـرة أخـر يؤكّ
 واألرواح بموعـد بعثها ووقوع يوم القيامة، بام يدلل عىل عدم جدو
االعتـامد عليهـا، وعليـه عوضاً عن ذلـك التوجه إىل اهللا تعـاىل، وهبذا 
التوجـه يتـم اقتـالع جذر كبري وأسـايس من جذور الـرشك من أعامق 

القلب.
ويف اخلتام ال بد من اإلشـارة إىل الفارق الكبري بني االعتامد عىل 
هـذه األباطيل هبـدف التعرف عىل أخبـار الغيب، وبني اختـاذ األنبياء 
واألئمة صلوات اهللا عليهم أمجعني وسـائل إىل اهللا والتقرب منه، ذلك 
ألن هـؤالء هـم األبـواب التي رشعهـا اهللا تعاىل لنا لنصـل من خالل 
عبورهـا والتمسـك هبا إليـه، وألن معرفتهم مقدمة حتميـة ملعرفته عز 

وجل.

بصائر وأحكام
١- من ال يؤمن باهللا سبحانه وتعاىل حمجوب عن العلم احلقيقي، 
وإنام هو يعرف ظاهراً من احلياة الدنيا، وهو عن اآلخرة من الغافلني.

طْلِعه عىل ما شاء منه بحكمة  نْ يُ ٢- علم الغيب خاص بربنا وبِمَ
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عون العلم به متاماً جهلة، والدليل أهنم ال يشـعرون  بالغـة، والذيـن يدَّ
أيان يبعثون.

٣- األنبيـاء وأوصياؤهـم بحق هم أبواب رشعها اهللا سـبحانه 
ملن أراد معرفة الغيب، وهم وسائل قرب إليه.



٢٤٣

بل هم منها عمون

 T  S  RQ  P  O  N  M  LK  J  I  H  G}
 .{W V U

* * *

من احلديث

 G} :يف قول اهللا تعاىل C يف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفر
يَا»(١). نْ ْ الدُّ لُوا يفِ هِ انُوا جَ ا كَ وا مَ لِمُ LK J I H} يقول: «عَ

تفصيل القول

{LK J I H G} -١
ين.  كثر اجلدل يف معنى هذه العبارة من اآلية الكريمة بني املفرسّ

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٢.
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وأصل كلمة {H} تدارك؛ أي تالحق.
ففرسها البعض بأن علم هؤالء املشار إليهم يف اآلية قد بلغ أعىل 
مسـتو، حيث اليقني باآلخرة، ألن اليشء إنام يسمى: أدرك إذ وصل 
حمالً رفيعاً ومسـتو عالياً؛ مثـل أن يقال: أدركت الثمرة، إذا نضجت 

وبلغت مستو القطاف. فالعلم كذلك، إذا أدرك وبلغ املنتهى.
فقالوا: إن هذه الطائفة من الناس خالفت الدين مع اليقني باآلخرة.
وقال بعضهم: بل هذا التعبري اسـتهزاء هبم؛ بمعنى: هل وصل 

. علمهم إىل علم اليقني باآلخرة؟ واحلال أن األمر ليس كذلك قطعاً
ولكننا نستوحي من السياق ما ذهب إليه املحققون من املفرسين 
قديـامً وحديثاً وهو أن معنى {I H G} توقف واختلط بعضه 
ارك،  ببعـض، كـام املاء إذا جـر وزحف وصل جدار السـد، فإنـه يدّ
. وهذا يشري إىل توقف علمهم وجتمده واحتباسه  فيرضب بعضه بعضاً

 J} :عنـد هـذا احلد؛ أي حد الدنيـا وزخارفها كام قال ربنـا املتعال
NM L K}(١)، بالنسبة إىل اآلخرة، فال علم هلم هبا.

{V U T S RQ P O N M} -٢
ارك علمهم باآلخرة إالَّ ألهنم يف شك منها، بل  وإن هؤالء مل يدّ

إهنم يف عمى.
فهـي إذن ثـالث مراحل يمر هبا اإلنسـان، إذ يتسـاءل بدءاً عن 
، ثم  كيفيـة إحياء اهللا املوتـى، وكيف حييي العظام بعـد إذ صارت رميامً
يقـول يف املرحلة الالحقة: ومن يسـتطيع أن يثبـت حتمية اآلخرة، ثم 

. يعمى يف املرحلة األخرية عن علم اآلخرة متاماً
(١) سورة النجم، آية ٣٠.
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فهم يمرون بمراحل التساؤل، ثم الشك، ثم اجلحود.
ولكن ما مناسبة هذه اآلية الرشيفة من هذا السياق القرآين؟

املناسـبة هـي أن جذر مشـكلة اإلنسـان تكمن يف علـم الغيب 
وموقفه مـن الغيب واإليامن به.. فهو ما دام غري معرتف باآلخرة، فإن 
معيار املعرفة ينعدم لديه، ومن ال يعرتف باآلخرة ال يعرف الدنيا، ألن 
ثنا القرآن عن الدنيا  نصف احلياة هنا ونصفها اآلخر هناك، ولطاملا حدّ
واآلخـرة باعتبارمها حقيقة واحـدة. فإذا حدثنا عن مصري الكافرين يف 

 .(١){B A @ ?} :اآلخرة قال
أي: إن إحاطة النار بالكافرين حقيقة راهنة.

أو كوصفـه املتجاوزيـن عـىل حقـوق اليتامـى بقولـه العزيـز: 
 _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T}

 .(٢){a `
د يف الدنيا هبيئة مالٍ  فام يأكلون بالظلم هو نار من نار جهنم جتسَّ

أو طعام أو لباس وأمثال ذلك، بينام هي النار التي تستعر يف اآلخرة.
وإنام يتسـافل اإلنسـان بمراحل كفره الثالث هذه لشـدة عناده 
وجهله وعدم استسـالمه إلرادة ربه احلكيم، ولشـدة جهله يعادي كل 
لُوا»(٣)  هِ ا جَ اءُ مَ دَ حقيقـة مادام جيهلها أو جيهل تفاصيلها، إذ «النَّاسُ أَعْ

.C كام قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
وألنه جيهل أمر اآلخرة، وألنه يرفض التسليم خلالقه والتواضع 

(١) سورة التوبة، آية ٤٩.
(٢) سورة النساء، آية ١٠.

(٣) هنج البالغة، حكمة رقم ١٧٢.
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للحـق، فإنه يزداد عناداً بمرور األيام، وبعنـاده هذا خيرب دنياه أيضاً، 
.باب اهلد فرتاه يطرق كل باب سو

بىل؛ إن مشكلة البرش تكمن يف املنهجية العلمية، حيث ال تتوفر لديه 
منهجيـة صحيحة، فرتاه يعاين الفـراغ والغفلة. وال ريب يف أن عدم العلم 
يؤذي ويرض. ومـن األذ والرضر الناتج عن اجلهل أن املرصيني القدماء 
كانوا جيهلون حقيقة الشـمس ودورها املرسـوم هلـا يف الفضاء فظنوها إهلاً 

يتجدد ويولد يف كل صباح، فاختذوها إهلاً من دون اهللا اخلالق جل وعال.
وهكـذا فعـل الفالسـفة بالنـاس فأضاعـوا عليهـم فطرهتـم، 
وحجبـوا بالضالالت عقوهلم.. إنك تراهم فرسوا احلقائق بأوهام من 
نسـج خياهلم، فضاعت فرصة كشـف احلقيقة عندهـم جراء غرورهم 

وجهالتهم.
نعـم؛ قـد يكون الشـك وسـيلة تُـؤدِّي إىل العلم، كالشـك الذي 
ك به عقول املرشكني التي اسـتوىل  انتهجـه النبـي إبراهيم C، إذ حـرَّ
عليهـا اجلهل املركـب.. فاهتم صلـوات اهللا عليه بـأن ينقلهم من اجلهل 
املركب إىل الشك (البسيط) هذا الشك الذي يمكن أن يأخذ بيد اإلنسان 
إىل حتصيـل احلقيقة. فرأيناه خياطب الناس بأن الكوكب ربه أو القمر ربه 
أو الشـمس ربه، ليثري فيهم أسئلة لعلها تنتهي هبم إىل عدم جدو عبادة 
هـذه كلها للنقص الواضح فيها.. فيضطرون يف هناية املطاف إىل التعرف 
عىل الرب اخلالق الذي هو يف السامء إله ويف األرض إله، وهو الذي ليس 

كمثله يشء سبحانه وتعاىل يف اجلالل واجلامل والكامل.
إن القـرآن املجيـد، يريد أن ينقذ الضالـني يف املرحلة األوىل من 
رهم  الضـالل املركب (العناد) إىل الضالل البسـيط (اجلهـل)، ثم يذكِّ

بآيات اهللا كسبيل إىل معرفة خالقهم.
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 ولكـن الشـك املركز الـذي يعـرتي الكافرين، ينتـج عن هو
النفـس، حيث تراهم يفرسون احلياة وينسـبون سـببها وحركتها إىل ما 
تؤمـن مصاحلهم، ذلـك ألهنم جيهلون احلقائق، أو يتجاهلوهنا بسـبب 
احتباسـهم يف زنزانة أنفسهم ودائرة أهوائهم، فإذا هبم يفرسون الواقع 

االجتامعي والسيايس واالقتصادي بوساوس وأوهام.
 وهذا النوع من الشك هو الشك اخلبيث، ألنه يصدر عن هو

<{RQ P O N M} النفس
بسـبب أن اإليـامن باآلخـرة يفرض عليهـم املسـؤولية والتقيد 

بقيود الرشيعة.
مرحلـة  إىل  ولألسـف  آدم  ابـن  يصـل   {V  U  T  S  }
يصـاب فيهـا بالعمى؛ عمى البصـرية وهتافت العقـل.. وليعلم أن اهللا 
ر  تعاىل يُعطي اإلنسـان قدراً من العقل وقدراً من العلم ليبتليه، فإذا قرَّ

لب منه وعوقب ملوقفه إزاءه. عدم اخلضوع لذلك النور، سُ

بصائر وأحكام
إنّ جذر مشكلة اإلنسان تكمن يف موقفه من الغيب؛ فهو ما دام 
غري معرتف بام وراء الشهود، فإن معيار املعرفة ينعدم لديه، إذ إن من ال 
يعـرتف باآلخرة ال يعرف الدنيا، ألهنا واآلخرة حقيقة واحدة. فالدنيا 
حماطـة باآلخـرة، واآلخرة هي جوهـر الدنيا، ومـن ال يعرتف بنصف 

. احلقيقة جيهلها متاماً
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أئنا ملخرجون؟

 .{a ` _ ^ ] \ [ Z Y X}

* * *

من احلديث

بُ  ذِ ائِدَ الَ يَكْ ؛ إِنَّ الرَّ بْدِ املُطَّلِبِ نِي عَ ا بَ قال رسول اهللا K: «يَ
 ، ظُونَ ـتَيْقِ امَ تَسْ ثُنَّ كَ لَتَبْعَ ، وَ ونَ نَامُ امَ تَ وتُنَّ كَ قِّ لَتَمُ ثَنِي بِاحلَْ عَ ي بَ الَّذِ . وَ هُ لَ أَهْ

 .(١)« ارٌ نَّةٌ أَوْ نَ ارٌ إِالَّ جَ تِ دَ دَ املَوْ عْ ا بَ مَ وَ
ـئِلَ  وروي عن عامر بن موسـى، عن أيب عبد اهللا C قال: «سُ
ظْمٌ إِالَّ  الَ عَ ـمٌ وَ بْقَى لَهُ حلْ تَّـى الَ يَ مْ حَ عَ : نَ ـالَ هُ؟ قَ ـدُ سَ بْىلَ جَ ـنِ املَيِّتِ يَ عَ
لَقَ  ْ تَّى خيُ ةً حَ يرَ ـتَدِ سْ ِ مُ ربْ بْقَى يفِ الْقَ ، تَ بْىلَ ا الَ تُ ـَ إِهنَّ ا فَ نْهَ لِقَ مِ ي خُ طِينَتُـهُ الَّتـِ

.(٢)« ةٍ رَّ لَ مَ لِقَ أَوَّ امَ خُ ا كَ نْهَ مِ
(١) بحار األنوار، الشيخ حممد باقر املجليس، ج٧، ص٤٧.

(٢) الكايف، الشيخ الكليني، ج٣، ص٢٥١.
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تفصيل القول

لِّق،  من قـال لك: إين ال أعرتف بالطائرة ألين ال أعرف كيف حتُ
وال بالصـاروخ ألين أجهل كيف ينطلق، وال بالكمبيوتر ألين أسـتبعد 
احتـواءه هلـذا الكم الكبري مـن املعلومات.. إنه حقا إنسـان جاهل كام 
يعـرتف، ولكنه أيضاً معاند. ملـاذا؟ ألنه يغلق عىل نفسـه منافذ املعرفة 

. مسبقاً
{ وهكذا قال الذين كفروا: {] \ [̂  _̀ 

روا املوتـى حينـام يـأكل الـرتاب أجسـادهم، كيف  إهنـم تصـوَّ
لِقوا أول مـرة، فإذا هبـم خيرجون مـن أجداثهم؟ أفال  يعـودون كـام خُ
نظروا إىل خلقتهم أول مرة كيف أحياهم اهللا من تراب ثم من نطفة ثم 
تقلَّبوا يف يد القدرة اإلهلية من طور إىل طور، أفال يكفيهم ذلك شـاهداً 

عىل قدرة خالقهم ليعيدهم تارة أخر، وملاذا ال؟
ر نخلة متوت وتسـقط عىل األرض ويـأكل الرتاب كلّ ما  تصـوَّ
فيها من سـعف وجذع، ثم بعد حني تنبت نخلة باسـقة أخر مكاهنا. 
كيـف؟ ألن نواة متره كانت يف تضاعيـف تلك النخلة وبقيت من حياة 
النخلة فيها باقية، وإذا هبا تعود بعدما تتوافر رشوط اإلنبات هلا من ماء 

وأشعة وأمالح.. أليس كذلك؟
وليـس مـن العجـب أن جتد يف النخلـة اجلديـدة كل خصائص 

النخلة السابقة، كأهنا هي.
أفـال يمكـن أن تبقى من اإلنسـان خلية واحـدة تتحد املوت 
بإذن رهبا، وهي متثل كل خصائص اإلنسان، ثم تنمو يوم القيامة بإذن 
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اهللا حتى تصبح إنسـاناً سـويا؟ أمل تر مثل ذلك يف عمليات االستنساخ 
البرشي؟

ها، ثم إذا شاء أعادها  بىل؛ لقد خلق اهللا اإلنسان خلية واحدة نامَّ
إىل وضعها األول، ثم يعيدها إىل احلياة كام كان خلقاً سويا.

 ،وهـذا ما قرأناه آنفاً يف حديث رشيف وبمعناه أحاديث أخر
فلامذا العجب؟ 

بصائر وأحكام
لو اسـتوعب اإلنسـان درسـاً من أصل خلقته، ملا تساءل كيف 

. يُعيده الرب بعد موته حينام يصري تراباً
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إن هذا إال أساطري األولني

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b}
 .{n m

* * *

تفصيل القول

يبقى اإلنسـان يف رصاع ذايت فيام يتَّصـل باحلقائق الكرب، فهو 
مـن جانب جيدها ماثلة أمامه بام هلا من أدلـة وجدانية وعقلية وبام فيها 
مـن قناعة لد احلكـامء من الناس. بيد أنه من جانـب آخر ال يريد أن 
نْ يُؤمن بالساعة عليه  لها. فَمَ يعرتف هبا، ملا فيها من أعباء عليه أن يتحمَّ
نْ يُؤمن بالرسـالة عليه أن يُطيع املرسـلني،  أن يسـتعد هلا بالتقو، ومَ

وإهنا لكبرية إالَّ عىل الصاحلني.
من هنا قالوا: 
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{h g f e d c b} -١
إذاً هـذه احلقيقة شـائعة، والدعوة إليها ليسـت جديـدة، وهذا 

بذاته حجة عىل صدقها.
{m l k j i } -٢

ملاذا قالوا: أسـاطري األولني؟ هل ألهنم كانوا يعتربون السابقني 
تخلِّفـني بينـام يعتـربون أنفسـهم أفضـل منهـم؟ أم ألهنـم زعموا أن  مُ
روا بعودهتـم إىل احلياة فلـم يعودوا، حيـث تراهم  األولـني أيضـاً أُنـذِ

حسب آيات أخر طالبوا األنبياء بإعادهتم؟
يبدو أن األمم كانت تتبع اهلو. فإن دُعوا إىل الرسـالة اجلديدة 
ـكوا بأهداب التقليـد وقالوا: نحن نتبع  الف أهواءهم، متسَّ وكانـت ختُ
آباءنا، وإذا كان آباءهم مستبرصين استهزؤوا بآبائهم، وقالوا للرسالة: 

إهنا من األساطري واخلرافات.

بصائر وأحكام
ل اإلنسـان مسؤوليات كبرية،  مِّ ألن اإليامن باحلقائق الكرب حيُ

ادل فيام هلا من احلجج البالغة. تراه يفر منها، وجيُ
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فانظروا كيف كانت عاقبة املجرمني

 .{x w v u t s r q p o}

* * *

من احلديث

 o} :عن قول اهللا عز وجل C سـئل اإلمام جعفر الصادق
.(١)« آنِ رْ ْ القُ وا يفِ نْظُرُ ْ يَ نَاهُ أَوْ ملَ عْ r q p} قال: «مَ

نْ  مَ وقال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C (يف حديث): «وَ
 .(٢)« لِمَ مَ عَ هِ نْ فَ مَ ، وَ مَ هِ َ فَ نْ أَبْرصَ مَ ، وَ َ َ أَبْرصَ تَربَ اعْ

تِبَارٌ  لُّ نَظَرٍ لَيْـسَ فِيْـهِ اعْ ـكُ وقـال C أيضـاً (يف حديث): «فَ
.(٣)« وٌ هْ سَ

(١) اخلصال، الشيخ الصدوق، ص٣٩٦.
(٢) هنج البالغة، حكمة رقم ٢٠٨.

(٣) من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق، ج٤، ص٤٠٥.
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تفصيل القول

{r q p o} -١
ت هـذه الكلمة بقـراءة التاريخ، والنظـر يف احلوادث  لقـد فُرسِّ

الواقعة فيه، والتأمُّل يف كتاب اهللا وما فيه من عرب.
حقا؛ هذا تأويل لآلية، بينام اآلية تأمر بالسري يف األرض، والسري بذاته 

مفيد ويُثاب اإلنسان عليه إذا استهدف احلصول عىل العرب وحتى الرزق.
{s} -٢

أقول: حينام تكون نظرة اإلنسان إىل التاريخ واحلوادث الطبيعية 
التي ترت حوله نظرة علمية، فإنه يزداد مع الزمن عرفاناً وإيامناً، حيث 
ها باحلقائق،  يبدأ بالتقاط إشارات احلوادث والظواهر، مضافاً إىل تبرصُّ

ممَّا تُورثه الرؤية اإليامنية إىل األمور.
ق يف الرؤية والدقة  ثـم النظر من الناحية اللغويـة يدل عىل التعمُّ
يف املالحظـة. فالفـرق بني النظـر واإلبصـار، كام الفرق بني االسـتامع 

والسامع؛ فاألول يدل عىل املزيد من التوجه.
{w v u t} -٣

مل تقـل اآلية بدالً عـن {t}، مـاذا كان عاقبة املجرمني. 
فاألكثر يعرفون أن عاقبة املجرمني كانت اهلالك والدمار.

ف إىل أسـباب مـا آلت إليه  وإنـام النظـر إىل الكيف، يعني التعرُّ
عاقبة املجرمني.

وال ريـب يف أهنـم مل حتل هبم حوادث السـوء إالَّ بعـد أن بلغوا 
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حافـة االهنيار، فبعث اهللا إليهم األنبيـاء ليُعيدوهم إىل جادة الصواب، 
فلام مل يرعووا لتعاليم السامء ومل يلتفتوا إىل اآليات التي جاء هبا الرسل، 
ذاقـوا وبال أمرهم. وهذا يعنـي أن املجرمني أوغلوا يف اجلريمة، فأمىل 

هلم اهللا عز وجل شيئاً فشيئاً حتى أخذهم أخذ عزيز مقتدر.
بىل؛ إن النظر يف عقبى املجرمني يُورث العربة؛ وما مل يتعظ املرء 

بام يراه، فإنه لن يكون مصريه خرياً من مصري السابقني.
ثـم إن النظر األنفع هو الذي يكون وفق منهج الدين وحسـب 
دته تعاليم القرآن ووصايـا النبي K وأهل البيت  قواعـده، وما حدَّ
ف إىل سـنن اهللا تعاىل يف خلقه، وعوامل الصالح،  A، هبدف التعرُّ

وأسباب اخلرسان.
وملـا كان واجـب النظر إىل عاقبة املجرمـني متوجهاً إىل املؤمنني 
أيضـاً، ليزدادوا وعياً وثباتـاً، فإن عىل النخبة املثقفـة أن متارس دورها 
وا دورهم اهلام واخلطري يف  يف دراسـة التأريخ وفق املنهج القرآين، ليؤدّ
هـذا املجال، وليُضيّقوا الفسـحة عىل الذين ال تزيـد كتاباهتم إالَّ جهالً 

وحتريفاً حلقائق التاريخ وطمساً للسنن اإلهلية احلاكمة عىل اخلليقة.

بصائر وأحكام
إن النظـر لعواقب املجرمني يسـتدعي اكتسـاب التجربة وأخذ 
ق؛ ومـا مل يتَّعظ املرء بام  العـربة منهـا، ألن النظر هو رؤية األمـور بتعمّ

يراه، فإنه لن يكون مصريه خرياً من مصري من سبقه من املجرمني.
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وال حتزن عليهم

{z y } | { ~ ے ¡ ¢ £}. 

* * *

تفصيل القول

{{ z y} -١
يـا أهيـا النبي، ويا أهيـا املؤمن التابـع للنبي، املقتدي بـه.. حينام 
تسـري يف األرض وتنظر إىل عاقبة املجرمني السـابقني، فال حتزن عليهم 

ملا أصاهبم من الدمار. 
بـىل؛ إذا ما متت قراءة التاريخ وفـق الرؤية القرآنية، فقد يُصاب 
ض األمم الغابرة ألسـوأ العواقب  املؤمن بصدمة حيال ما يراه من تعرُّ

بمخالفتهم للحق وجحودهم برساالت اهللا تعاىل.
ولكن هذه الصدمة ال ينبغي أن تُؤثِّر يف املؤمن (الناظر) إىل حد 
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روا أنفسـهم بام  احلـزن عليهم، ألهنـم قد حفروا قبورهـم بأيدهيم ودمَّ
كسـبوا.. فهم ال يستحقون املواساة باحلزن عليهم، كام ال ينبغي احلزن 

عىل الكفار املعارصين الذين سوف يُالقون ذات املصائر.
٢- {| { ~ ے ¡ ¢} 

أمـا مكرهـم وتكذيبهـم، فربام يسـتوجب شـيئاً مـن الوجل يف 
قلوب املؤمنني.

؛ ينبغـي أالَّ نُصـاب باحلرج ممَّا حييكون مـن مؤامرات، ألنه  كالَّ
لون عـىل اهللا تعاىل، الذي  قـد يُكبِّل حركـة املؤمنني. إذ املؤمنـون متوكِّ
يعرفون أنه حميط علامً وقدرة عىل ما يمكر األعداء، مهام كان هذا املكر 
. إذ إن هذا املكر هو الذي سيُؤدِّي إىل دمارهم، كام هو شأن األمم  دقيقاً

ل هبزيمتهم أمام مكر اهللا هبم.  بة السالفة، وهو يُعجِّ املكذِّ

بصائر وأحكام
بـني باحلـق ال يسـتحقون أن حيزن الرسـول واملؤمنون  إن املُكذِّ
ألجلهم، وإنّ مكرهم ال ينبغي أن يسـتوجب هلم شيئاً من احلرج، ألنّ 

املكر السيّئ ال حييق إالَّ بأهله.
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مىت هذا الوعد؟

 .{« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ }

* * *

تفصيل القول

ث عنه اهللا تعاىل؛ الوعد  يتسـاءل الكفار عن الوعد الذي يتحـدَّ
ق العدل اإلهلي. بحتمية قيام الساعة، حيث يتحقَّ

وسـؤاهلم هذا مل يكن لالسـتفهام بقدر ما كان اسـتنكاراً، رغبة 
من الكافرين بالعيش مع جتاهل مصري البرش واحلكمة من وجود اخللق 
برمته، وهو اسـتهزاء أيضاً بالقائلني بحقيقـة العقاب والثواب، كام أنه 

جيسد سلوكاً كافراً يقيض باستعجال العذاب إنكاراً منهم له.
بـىل؛ من املهم جـدا يف معاجلة االنحرافـات أن نعالج جذورها 
يف النفـوس، والتـي تتمثَّل يف عـدم التفكري يف املسـتقبل؛ ومن املعاجلة 
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ر والتخيُّل، ال سيام  استحضار يوم القيامة يف الذهن، وشحذ قوة التصوّ
وأن اهللا تعاىل مل يُنعم عىل اإلنسان بنعمة اخليال إالَّ لكي يستفيد منها يف 
تقريب احلقائق، فيسـتثمرها دون األباطيل؛ فيسـتحرض القرب والقيامة 
وامليـزان وحـوض الكوثـر والنـار لطرد سـبات الغفلة والكسـل عن 

نفسه، وشد عزمات إرادته للعمل اجلاد بمسؤولياته.

بصائر وأحكام
يف  جذورهـا  نُعالـج  أن  االنحرافـات  معاجلـة  يف  جـدا  املهـم 
النفوس، والتي تتمثَّل يف عدم التفكري يف املستقبل، وذلك بطرد سبات 
الغفلة عرب استحضار مشاهد املوت والقرب والقيامة وما فيها من ميزان 

ورصاط وجنة ونار، نعوذ باهللا منها.
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ردف لكم بعض الذي تستعجلون

 .{¶ μ  ́³ ² ± °  ̄® ¬}

* * *

تفصيل القول

لعـل الكثري من قناعات اإلنسـان وسـلوكياته تتغـري إذا ما علم 
بأمرين أساسني:

األمر األول: أن عمله لن يذهب سـد، وأنه حمفوظ بذاته وبام 
يقابله من جزاء، سواء كان خرياً أو رشا.

األمـر الثـاين: أن علم اهللا تعاىل حميط بعملـه، وأنه حماط من قبل 
احلفظة الكرام الكاتبني، وأن الكتاب الذي سيلقاه يوم القيامة ال يُغادر 

صغرية وال كبرية إالَّ أحصاها.
والقرآن املجيد يُشـري من خالل تعبري آخـر يف هذه املنظومة من 



٢٦١

  

اآليات إىل هاتني احلقيقتني الرئيستني، حيث يقول:
{² ± ° ¯ ® ¬} -١

يبدو أن كلمة {®} تُسـتعمل يف القرآن تارة بمعنى التأكيد، 
وليـس بمعنى الرجاء، ولكنها يف الوقت ذاته حتمل اإلنسـان وإن كان 

معانداً كل العناد عىل العمل، ملاذا؟
ألن هنـاك من احلقائـق تقتيض العمل بمجـرد احتامل وقوعها؛ 
د اخلوف من حقائق القيامة يدعو  مثل املخاطر الكرب. وهكذا فإن جمرَّ

البرش إىل املزيد من احلذر.
وفيـام يتعلَّـق بكلمة {±} فيمكـن القول بأهنـا تُعطي معنى 
اولون  ـز؛ أي إن الكفار الذين كانـوا حيُ اللحـوق بعـد اإلعـداد والتنجُّ
روهنم منـه، وأولئك الذين  ذِّ حتـدي أنبياءهم والوعيـد الذي كانـوا حيُ
كانوا يسـتهزئون باملرسلني ويسـألوهنم إحالل العذاب الدنيوي هبم.. 
يّئ هلم فعالً وأهنم قريبون منه. هؤالء جيب أن يعلموا أن العذاب قد هُ

 {μ ´ ³} -٢
مـا كان الكافـرون يسـتعجلونه، هـو عـذاب الدنيـا واآلخرة، 
ضمـن صخب دعائي هدفه اإلنكار واالسـتهزاء. ولكن اهللا سـبحانه 
ـد هلـم عىل أن العذاب حالّ هبم ال حمالة. وأشـد مـن ذلك؛ هو أنه  يُؤكِّ
تعاىل قد أعده هلم منذ كفرهم ومنذ اسـتهزائهم واسـتعجاهلم، عىل أن 
ل يف يوم القيامة إىل عذاب أليم، نظراً  أعامهلم السـيئة ذاهتا سوف تتحوَّ

ألن اجلزاء هناك سيتخذ لنفسه شكلني: 
األول: عقاب الفعل السيّئ، باعتباره معصية هللا وحتدٍّ إلرادته.
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الثاين: الفعل السيّئ ذاته يكون جزاءً بعد أن تظهر حقيقته، كمن 
. ، حيث سيكون األكل نفسه ناراً يصىل سعرياً يأكل مال اليتيم ظلامً

ولكـن جهل الكافرين وغرورهم حيـول بينهم وبني إدراك هذه 
يـط هبم يف كل آن،  احلقيقـة، أال وهي أن العذاب الذي يسـتعجلونه حيُ
ولكنهم ال يشـعرون به، كمن يفرّ من املوت وال يُريد مواجهته، ولكنه 
لقت  ال يشعر بأن كل خلية من خاليا جسمه مقرونة ومقيدة منذ أن خُ
باملـوت، ألن املـوت قد جعل جـزءاً من كياهنا وأصـل وجودها.. فال 
تُولـد حقيقـة إالَّ بمـوت غريها، وما من سـاعة متر عىل البـرش إالَّ بعد 
انتهاء سـاعة سـابقة. فالبرش يف حالة دائمة من تنـاوب املوت واحلياة. 
ضه له ولو عىل سـبيل  ويكفـي الكافر أنه يسـمع بالعذاب وحيتمل تعرّ

مَّ يُؤمن به.  االفرتاض املحال أن يتوقّف عنده، ومن ثَ

بصائر وأحكام
جهـل الكافرين وغرورهم حيول بينهم وبني إدراك احلقيقة، أال 
وهـي أن العذاب الذي يسـتعجلونه ال يـزال يالحقهم وأنه حميط هبم، 

ولكنهم ال يشعرون به.
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وإن ربك لذو فضل على الناس

 .{Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸}

* * *

من احلديث

نْ الَ  ُّ النَّاسِ مَ قـال أمـري املؤمنني عيل بن أيب طالـب C: «رشَ
.(١)« ةَ مَ رْ ى احلُ الَ يَرعَ ، وَ ةَ مَ رُ النِّعْ كُ يَشْ

تفصيل القول

{» º ¹ ¸} -١
إن اهللا ذو فضـل عـىل النـاس، ومفـردة {¹} تتناسـب هنـا 
ومفـردة {«} ملا تُوحي به مـن الرعاية واللطف، مع أن بني آدم ال 

(١) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٣٢٢، حديث ٧٤٨٨.
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يفتؤون عن ممارسة املعايص.
{½ ¼} -٢

م الرب احلليم للنـاس بحكم عدم عصمتهـم الفرصة بعد  قـدِّ يُ
الفرصـة، لئالَّ خيرجـوا عن دائرة اإليامن ويقعوا يف مسـتنقع الفسـوق 
والعصيان؛ أي إن الفضل الرباين يتجسد هنا يف املهلة وتقديم الفرصة 

لإلنابة والتكفري عن الذنب.
{Á À ¿ ¾} -٣

شـكرُ كل يشءٍ بحسبه؛ فشـكر الفرصة اغتنامها، وشكر العمر 
االستفادة منه، وشكر املال بذله، وشكر العلم نرشه وتعليمه.

ولكـن طبع البرش هـو الغفلة عن الشـكر. وال ريب يف أن عدم 
إبداء الشكر صفحة مظلمة من صفحات الكفر.

فالشـكر هنا هـو االسـتفادة من الفرصة واسـتثامرها بالشـكل 
الصحيح.

بصائر وأحكام
د لإلنسان يف املهلة وتقديم الفرصة  ١- إن الفضل الرباين يتجسَّ

لإلنابة والتكفري عن الذنب.
٢- شـكرُ كل يشءٍ بحسـبه؛ فشـكر الفرصة اغتنامها، وشـكر 

العمر االستفادة منه، وشكر املال بذله، وشكر العلم نرشه وتعليمه.



٢٦٥

وإن ربك ليعلم..

 .{Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã}

* * *

من احلديث

 Æ} (يعنـي يـا حممـد) ُـم لَ عْ بُّـكَ يَ رَ قـال رسـول اهللا K: «وَ
 {Ê É} ، يْتِكَ ـلِ بَ َهْ ألِ نيَ لَكَ وَ ـنْ بُغْـضِ املُْنَافِقِ È Ç} مِ

.(١)« يْتِكَ لِ بَ َهْ ألِ بِّ لَكَ وَ نَ احلُ مْ مِ نَتِهِ بِأَلْسِ
ي إِنْ  هَ الَّذِ ا اللَّ وْ قُ وقال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C: «اتَّ

.(٢)« لِمَ مْ عَ تُ رْ مَ إِنْ أَضْ ، وَ عَ مِ تُمْ سَ لْ قُ

(١) الطرائف يف معرفة الطوائف، السيد ابن طاووس، ص٩٧.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٢٦٩، حديث ٥٨٤١.
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تفصيل القول
العمل الظاهر لإلنسـان يُدعى الشـهادة، فـرياه البرش واملالئكة 
والطبيعة من حوله، وقبل هؤالء كلهم يعلمه اهللا عز وجل بكل تأكيد.
وأمـا ما تَكِنُّ الصـدور، فإن النوايا قد تتناقـض وظاهر العمل، 
طَّلع عـىل حقيقة النية قبـل أن تُرتجم إىل فعـل، وعلينا أن  ولكـن اهللا مُ

ر هذه احلقيقة، ملاذا؟ نتذكَّ
أوالً: ألننا إذا راقبنا ما يف أنفسنا من نية، فال نسمح بالوساوس 

أن تغزوا حميط أنفسنا، فنتَّخذ القرارات اخلاطئة.
: لدحض اإلحيـاءات الشـيطانية القائلة بـأن اهللا أجل من أن  ثانيـاً
؛ إن اهللا  يعلم بكل يشء، وأن علمه ال ينفذ إىل كل األشياء واألرجاء.. كالَّ
تعـاىل يعلم بأصغر اجلزئيات كام يعلم بأكرب الكليات، ذلك ألن إرادته قد 
جتلَّـت يف وجود اجلميـع، وال فرق لديه بني كبريها وصغريها، وهو الذي 
يِهِ خلقهن، فال حيول دون علمه بكل يشء حائل. ومع علمه الواسـع  عْ مل يُ
والشـامل والدقيق بالغيب والشـهادة والرس والعلـن، إالَّ أنه مع ذلك ال 
حياسـب املذنـب من فوره، وإنـام يقدم لـه الفرصة تلو الفرصـة، ليضمن 

اإلنسان فرصة االستدراك، ذلك ألن اهللا تبارك وتعاىل يف علمه حليم.

بصائر وأحكام
اإليـامن بـأن اهللا تعاىل يعلم مـا تَكِنُّ به الصدور ومـا هو معلن، 
يدعونا إىل دحض الوساوس الشيطانية، لكيال نتخذ القرارات اخلاطئة.
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إال يف كتاب مبني

 .{Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì}

* * *

من احلديث

لْتُ  عن إبراهيم، عن أبيه، عن أيب احلسـن األول C قال: «قُ
؟ مْ لِّهِ لْمَ النَّبِيِّنيَ كُ ثَ عِ رِ ؛ النَّبِيُّ K وَ اكَ لْتُ فِدَ عِ : جُ هُ لَ

 . مْ عَ : نَ الَ قَ
؟ هِ سِ ى إِىلَ نَفْ تَهَ ، إِىلَ أَنِ انْ مَ نْ آدَ دُ نْ لَ : مِ لْتُ قُ

 . مْ عَ : نَ الَ قَ
ا  ا مَ نَ نْدَ عِ ، فَ آنَ ـرْ ا الْقُ ـذَ ـنُ هَ ا نَحْ نـَ ثْ رِ ـدْ وَ قَ (إىل أن قـال C:) فَ
ا  فُ مَ رِ ـنُ نَعْ نَحْ تَى، وَ يَـا بِهِ املَوْ ْ حيُ ، وَ انُ هِ الْبُلْدَ طَّعُ بـِ قَ يُ بَالُ وَ ِ هِ اجلْ طَّـعُ بـِ قَ يُ
ورِ  ُمُ نَ األْ رٌ مِ ـا أَمْ َ ادُ هبِ رَ ا يُ اتٌ مَ يَ هِ آلَ انَ يفِ كِتَـابِ اللَّ إِنْ كَ . وَ اءِ ـوَ ـتَ اهلَْ ْ حتَ
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لِكَ  هُ ذَ هُ اللَّ لَ عَ دْ جَ قَ ، إِالَّ وَ ـلِنيَ سَ املُرْ ؛ النَّبِيِّنيَ وَ نيَ هُ املَاضِ ـا اللَّ طَاهَ ي أَعْ الَّتـِ
 Ñ Ð Ï Î Í Ì} : ُقُول اىلَ يَ عَ هَ تَ . إِنَّ اللَّ هُ لَنَا يفِ أُمِّ الْكِتَابِ لَّ كُ
 7 6 5 4 3} : لَّ جَ زَّ وَ الَ عَ مَّ قَ Õ Ô Ó Ò}، ثُ
آنِ  رْ ا الْقُ ذَ مَ هَ لْ ا عِ نـَ ثْ رِ دْ وَ قَ ، فَ هُ ا اللَّ انَ طَفَ يـنَ اصْ ـنُ الَّذِ نَحْ 8 9:}(١) فَ

.(٢)« ْ ءٍ لِّ يشَ ي فِيهِ تِبْيَانُ كُ الَّذِ

تفصيل القول

علم اهللا ربنا سبحانه بالغيب والشهادة مستقر يف كتاب مبني، فال 
منـاص للبرش أن يُراقب حركات سـلوكه، ونفثات صدره، وخلجات 
إرادتـه مراقبـة شـاملة. فليس مـن السـهل أن يُمحى عن اإلنسـان ما 

يرتكبه من خطايا ممَّا أحيص منه يف كتاب مبني وإمام مبني.
{ Î Í Ì} -١

كل حقيقة غائبة عن البرش، حارضة يف كتاب الرب.
{Ñ Ð Ï } -٢

يف أقـىص مديـات هذا العامل الرحيب؛ من أبعـد جمرة، ويف أدنى 
جمـاالت األرض، حتى داخـل الذرة وما أصغر منهـا، وحتى يف عمق 

. لٌ روح البرش وما فيها من وساوس.. كل ذلك مسجَّ
{Õ Ô Ó Ò} -٣

وهـذا الكتاب عند اإلمام املبني، الذي قال عنه ربنا سـبحانه يف 

(١) سورة فاطر، آية ٣٢.
(٢) بصائر الدرجات، الشيخ حممد بن احلسن الصفار، ص١٣٤.
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 .(١){½ ¼ » º ¹} :آية أخر
ولقد قال عـن هذا الكتـاب: {3 4 5 6 7 
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8

.(٢){I H G F ED C

بصائر وأحكام
ألن كل يشء قـد اسـتقر يف كتاب مبـني، فعلينـا أن نراقب أبداً 
حـركات سـلوكنا، وخلجـات قلوبنـا، وعزمـات إرادتنـا، أالَّ تكون 

خارجة عن حدود الرشيعة وما أمر اهللا سبحانه به.

(١) سورة يس، آية ١٢.
(٢) سورة فاطر، آية ٣٢.



٢٧٠

القرآن يقص على بين إسرائيل

 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×}
 .{ã â

* * *

تفصيل القول

ليـس لنا حينام نقف عىل شـاطئ البحر سـو النظـر مدّ البرص 
إىل أبعد األفق من سـطحه، وحينام نالحظ الشـمس ال نشـهد منها إالَّ 
موجات من أشـعتها الدافئـة.. كذلك حينام نسـترشف القرآن الكريم 
وهـو العامل الرحب والبحر العميق والشـمس املرشقـة، ولكن ماذا لنا 
منه؟ ليس لنا إالَّ ما نسـتفيد منه بام ال يُقاس وطبيعة فوائده كقطرة من 
حميـط. من هنـا كان املفروض بنا قراءة القرآن واالسـتامع إليه وتدبره، 
ـع هذا األفق اتّسـعت الفائدة، ومن  ـع أفق معرفتنا به، وكلام اتّسَ لنوسِّ
لُوبَ  هِ القُ ـذِ هنـا قـال أمـري املؤمنني عـيل بـن أيب طالـب C: «إِنَّ هَ
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ا»(١)؛ أي أوسـعها وأقدرها عىل االسـتفادة من  اهَ عَ ا أَوْ هَ ُ ريْ ، فَخَ يَـةٌ عِ أَوْ
العلم. ولذلك؛ فإن القرآن الكريم محَّال ذو وجوه، وله ظاهر وباطن، 
ولباطنه باطن إىل سبعني بطناً، وليس له تفسري واحد وال تأويل واحد، 
فـرسِّ أن يقـول: إنّ هذا هـو مراد ربنا عىل سـبيل القطع  وال يسـتطيع مُ
والشـمول، ألن كل اآليـات القرآنيـة حمكامت ومتشـاهبات؛ حمكامت 
فيام يفهمه القارئ، ومتشـاهبات يف اآلفاق الواسعة التي ال يبلغها علم 
القارئ. إذ ال يستطيع إنسان باستثناء املعصوم C، وهو الذي أويت 

عي فهم كل ما تعنيه اآلية. علم الكتاب، أن يدَّ
{Ú Ù Ø ×} -١

ذلك الكتاب املبني الذي احتو حسـب اآلية السـابقة عىل كل 
غائبة، انعكس عىل القرآن الكريم الذي فيه علم كل يشء.

بنيِّ جانباً من احلقيقة). وهذا القرآن يقص (أي يُ
{Ý Ü Û} -٢

ولكـن ملاذا خـصّ القرآن هـؤالء القوم هنا، بينـام احلديث كان 
عاما؟

 C اجلواب هو: ألن سورة النمل ابتدأت بقصة النبي موسى
ثـم النبي سـليامن C، وبالتايل فإن احلديث القـرآين هنا مرتبط ببني 
إرسائيـل، وهم الذين بُعـث إليهم النبيان العظيامن موسـى بن عمران 
وعيسى بن مريم A؛ أي إنّ وعاء الرساالت قبل الرسالة املحمدية 
لهم  كان يتمثل يف بني إرسائيل، وكانوا آنذاك ذروة املؤمنني، حيث فضَّ
اهللا تعـاىل عـىل العامل، ولكنهـم انحرفوا مـن بعد ذلك بسـبب جهلهم 

(١) هنج البالغة، رسالة رقم ١٤٧.
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بهم األعمى الذي ابتلوا به. فكان القرآن املجيد فرصة ذهبية هلم  وتعصّ
لعلهم يتخلصون من اجلهل والعصبية.

{â á à ß Þ} -٣
ليُنقذهـم من االختـالف بالباطل، وهو آية صدق الرسـالة، إذ 
إهنـم مل يُفلحـوا يف حل خالفاهتم يف احلقائق الكـرب، بينام جاء القرآن 
ث  حللهـا وبيـان وجـه الصـواب فيهـا. وليس مـن الـرضوري أن حيدّ
القـرآن بـكل اختالف بنـي إرسائيل، إذ ال بـد أن تبقى بعـض األمور 
خفيـة، وخاصة بعلم اهللا سـبحانه وتعاىل، كام هو علم السـاعة، لذلك 

عربَّ القرآن هنا بـ(أكثر).

بصائر وأحكام
إن القـرآن هو ذلـك العاملَ الرحـب، وتلك الشـمس املرشقة.. 
وليـس لنـا إالَّ مـا نسـتفيد منه، ممَّا يفـرض علينـا املزيد مـن التدبر فيه 
ع أفق معرفتنا به، وكلام اتّسع هذا األفق تضاعفت  وتالوته بتفكر، لنُوسِّ

الفائدة.
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وإنه هلدى ورمحة
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* * *

من احلديث

نَ  تِبْيَانٌ مِ ، وَ لَـةِ الَ نَ الضَّ  مِ دً آنُ هُ رْ قـال رسـول اهللا K: «الْقُ
 ، انِ زَ َحْ نَ األْ يَـاءٌ مِ ضِ ، وَ ةِ نَ الظُّلْمَ نُورٌ مِ ةِ، وَ ثْرَ ـنَ الْعَ الَةٌ مِ ـتِقَ اسْ ى، وَ الْعَمَ
نَ  غٌ مِ بَالَ ، وَ تَـنِ نَ الْفِ يَانٌ مِ بَ ، وَ ـةِ ايَ وَ نَ الْغَ ـدٌ مِ شْ رُ ، وَ ةِ لَكَ نَ اهلَ ـةٌ مِ مَ عِصْ وَ

م»(١). لُ دِينِكُ امَ فِيهِ كَ ةِ، وَ رَ خِ يَا إِىلَ اآلْ نْ الدُّ
يْهِ  لَ تَـحَ اهللاَُّ عَ ، فَ آنَ رْ أَ القُ ـرَ ا قَ نُ إِذَ مِ ؛ املُؤْ نُ ـلْامَ ا سَ وقـال K: «يَ

.(٢)« ةِ َ محْ ابَ الرَّ أَبْوَ

(١) تفسري العيايش، الشيخ حممد بن مسعود العيايش، ج١، ص٥.
(٢) مستدرك الوسائل، املريزا النوري، ج٤، ص٢٥٨.
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تفصيل القول
هنا اختص اهللا تعاىل الرمحة واهلد باملؤمنني.

أمـا اهلد؛ فقد يكون بمعنى اإلرشـاد العـام (كالذي نجده يف 
). وهذا غري مقصود يف هذه اآلية،  كتـاب ربنا الذي أُنزل للعاملني نذيراً
ألن هذا اإلرشاد يشمل اجلميع. وقد يكون اإليصال إىل احلقيقة، وهذا 

خاص باملؤمنني، ألن غريهم لن يبلغ احلقيقة.
واهلـد رمحة أيضـاً، ألن اإلنسـان إذا اهتـد إىل احلق وعمل 
ل هداه إىل رمحة. بينام القرآن نفسـه يُميس بالنسـبة إىل الظاملني  بـه، حتـوَّ

. خسارة، وال يزيدهم إالَّ طغياناً وكفراً
ثـم اهلـد والرمحة مفردتـان وردتا بصيغة النكـرة يف هذه اآلية 

للداللـة عـىل العموم، ألن النكرة أوسـع مد، كقولـه تعاىل: {§̈  
 .(١){° ¯ ® ¬ « ª ©

قابلـه يُرسان، ألنّ اليرس  فقـال أهل األدب: يعني أن كل عرس يُ
 جـاء بصيغة النكرة، فيام العرس ورد بصيغة املعرفة. ولذلك كان اهلد
والرمحة شـاخصني متسعي األفق، ولإلنسان أن يرفل يف ظلهام الظليل 

بقدر ما شاء، تبعاً إىل أن الرمحة اإلهلية قد وسعت كل يشء.

بصائر وأحكام
إن اإلنسـان إذا اهتـد إىل احلق وعمل بـه، كان هداه رمحة له، 

وهد اهللا ورمحته للمؤمنني ذات آفاق واسعة.

(١) سورة الرشح، آية ٥- ٦.
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إن ربك يقضي بينهم حبكمه

 .{/ . - , +* ) ( ' &}

* * *

تفصيل القول

{ +* ) ( ' &} -١
ثـمّ أفق ثالث يف كتاب اهللا بعد أفقي اهلد والرمحة، إنه القضاء 
بحكم اهللا، ذلك ألن املشكلة احلادة يف بني إرسائيل ويف كل أمة مشاهبة 
تتمثـل يف االختالفات التـي تنخر يف كياهنم، ألهنا هتـد احلضارة هدا، 

امة يف املجتمع اإلنساين برمته. حيث يتحولون إىل عنارص هدّ
بـىل؛ إن ميـزة القرآن أنـه يقيض بينهـم بني إرسائيـل بمن فيهم 
عـون االنتـامء إىل اإلنجيـل  عـني االنتـامء إىل التـوراة، أو الذيـن يدّ املدَّ
خصوصـاً وأن االختالف قائـم بينهم إىل يوم القيامـة. والقرآن فرصة 

متاحة للقضاء بينهم باحلق حلل اخلالفات.
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واضـح أن الـذي حيكم ال بد أن يكـون عادالً، لكـن القرآن ال 
ح بأن الرب (عزيز) وأنه  يأيت هنا بمفردة {.} لوحدها، بل يُرصِّ
حيكـم بعزته وقوتـه، ألن العلم لوحده غـري كافٍ يف احلكم والقضاء. 
إذ القـرآن إنـام أُنزل لكي يُطبَّق، ال لِيُقرأ فقـط. واهللا يقيم احلق والعدل 
بقوتـه. بـىل؛ قـد يُعطي للنـاس مهلة، ولكـن الرب يفـرض حكمه يف 
هناية املطاف، وسيشـمل نوره كل األرض، باعتباره التعاليم املحفوظة 
بحفـظ اهللا تبارك وتعـاىل، حتى تتم حجته عىل البـرش حني يظهره عىل 

الدين كله؛ ويف اآلية الكريمة التالية تأكيد عىل هذه احلقيقة الربانية.

بصائر وأحكام
رنـا أوالً بعزتـه، ألن العلـم لوحده غـري كافٍ يف  إن الـرب يُذكِّ

إقامة احلق والعدل، وقد وعد سبحانه أن يُظهر دينه عىل الدين كله.
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إنك على احلق املبني
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* * *

من احلديث

نَ  سـأل النبـي K جربئيل عن تفسـري التـوكل، فقال: «اليَـأْسُ مِ
.(١)« نَعُ مْ الَ يَ طِيْ وَ عْ الَ يُ ، وَ عُ نْفُ الَ يَ ُّ وَ لُوقَ الَ يَرضُ مَ أَنَّ املَخْ لَ عْ أَنْ يَ ، وَ َ لُوقِنيْ املَخْ
هِ  ىلَ اللَّ لَ عَ كَّ نْ تَوَ وقال أمري املؤمنـني عيل بن أيب طالب C: «مَ
 .(٢)« ةَ امَ رَ فْضَ والكَ أَ اخلَ بَوَّ تَ ، وَ بَابُ يْهِ األَسْ لَ لَتْ عَ هَّ تَسَ ، وَ عَابُ لَّتْ لَهُ الصِّ ذَ
 ، لَبُ غْ هِ الَ يُ ىلَ اللَّ لَ عَ كَّ نْ تَـوَ وقـال اإلمام حممد الباقر C: «مَ

.(٣)« مُ ْزَ هِ الَ هيُ مَ بِاللَّ تَصَ نْ اعْ مَ وَ
(١) مستدرك الوسائل، املريزا النوري، ج١١، ص٢١٨.

(٢) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص١٩٧، حديث ٣٨٨٨.
(٣) مستدرك الوسائل، املريزا النوري، ج١١، ص١٢٧.



٢٧٨

  

تفصيل القول

تر ما هو التوكل الذي أمر اهللا به اإلنسان؟ وما هي آثاره؟
ال بـد أن نعلـم أوالً أن اهللا قـد خلق اإلنسـان يف أحسـن تقويم 
ر ما يف  لِقَ ليُسـخِّ وأودع فيـه قـو كثرية جدا، وبطاقاتـه املودعة فيه خُ
ر بأن يستعمر األرض لصاحله، إالَّ أن تفعيل هذه  األرض مجيعاً، كام أُمِ
الطاقات يف نفسـه بحاجة إىل اإلرادة؛ إنه أشـبه ما يكون بسـفينة رباهنا 
إرادته. وهكذا اإلرادة هي أصل اإلنسان، ولكن املشكلة الكرب التي 
تعصف به، أن إرادته هذه حماطة بوسـاوس شـيطانية يقذفها إبليس يف 
روحـه إلضعافهـا، ويوهم له أنـه ال يشء أمام قـو الطبيعة. وهكذا 

يسعى الشيطان يف قتل اإلرادة يف اإلنسان.
الشـياطني  ضغـوط  مـن  اخلـالص  لـه  يتسـنَّى  كيـف  ولكـن 
ووساوسهم حتى يعتمد إرادته؟ إنام بعد أن يعرف أن وراءه قوة هائلة 
مهيمنـة عىل هذا العامل الرحب، إهنا قـوة اهللا الرمحن الذي عىل العرش 

استو، ويدبر األمر وجيري السنن.
فـإذا اعتمد اإلنسـان عىل هذه القوة واستشـعر أنـه يف حمرضها 
وأهنـا ترعاه، وبالتـايل إذا توكل عىل ربه القادر وعرفه ودعاه واسـتعاذ 
لِّصه ال حمالة ليس من القو الظاهرية وحسـب، وإنام أيضاً  به، فإنّه خيُ

من الضغوط الباطنية؛ أي من إبليس وجنوده. 
وهكذا تشـتد عزيمته، وتتضاعف قـوة إرادته، وينطلق يف تفجري 
طاقاته الباطنة وتسخري ما يف األرض، ال يلوي عىل يشء بإذن اهللا تعاىل.

وهكـذا فإن مـن يتوكل عـىل اهللا فهو حسـبه؛ إنه يسـتغني باهللا 
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ر  تبارك وتعاىل عن أن حيتاج إىل معونة أخر، ألن اهللا هو الذي سيُسخِّ
له كل يشء ويكفيه عن كل يشء، فال يستطيع جماهبته يشء.

أما آفاق التوكل فهي شـتى، منها: أن اهللا ذو قوة ال تُقهر، وهي 
مهيمنـة عـىل كل يشء، وحكمـه وتدبريه جارٍ عـىل كل يشء، وهذا ما 

نسـتفيده من قوله تعـاىل السـابق: {& ' ) ( *+ , 
.{. -

ليس اسم العزة يعني القوة واهليمنة؟ فحري بأن يكون التوكل  أَوَ
عليـه، ولذلك جاءت العبارة ومعها فاء التفريع؛ أي إنه مادامت العزة 

هللا، فجدير بأن يتوكل اإلنسان املكتسب ألسباب الفالح منه؛ عليه.
ب املتوكلني عليه، ويفيض من هذه املحبة حب  ومنها: أن اهللا حيُ
املالئكة له وحب كل خملوق عاقل. وهكذا حيظى املتوكل باحلق، وقوة 

احلق ال يمكن أن تضاهى بيشء.

بصائر وأحكام
ر هبا ما يف األرض،  ألن اهللا قد أودع البرش طاقات هائلة ليُسـخِّ
وجعـل اإلرادة حمـور قدراتـه.. فـإنّ التوكل عـىل اهللا يضاعـف قدرة 
اإلرادة، ويزيد من فرص تسخري قو العامل املحيط به، ويقهر وساوس 

كه يف نفسه. إبليس الذي يُشكِّ
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إنك ال ُتسمع املوتى
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* * *

من احلديث

لَ  ـوْ سُ : إِنَّ رَ لُ وْ قُ هِ C يَ بْدِ اللَّ ا عَ تُ أَبَ عْ ـمِ عـن جابر، قال: «سَ
وهُ  عُ دْ ا يَ فَ مَ رَ عَ عَ وَ ـمِ اً سَ ريْ هُ بِهِ خَ ادَ اللَّ نْ أَرَ ؛ مَ هُ ابَ حَ ـوْ أَصْ عُ دْ انَ يَ ـهِ كَ اللَّ
لُ  وْ لِكَ قَ ذَ ، وَ لُ قِ عْ الَ يَ عُ وَ ـمَ الَ يَسْ بِهِ فَ لْ ىلَ قَ بَعَ عَ ا طَ ادَ بِهِ رشَ ـنْ أَرَ مَ ، وَ إِلَيْـهِ

 ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§} : ـلَّ جَ ـزَّ وَ ـهِ عَ اللَّ
 .(١){Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´  ³

 F E D C B A @ ? > = < ; : 9} : ـالَ قَ وَ
.(٢){S R Q P O N M L KJ I H G

(١) سورة حممد، آية ١٦.
(٢) بحار األنوار، الشيخ حممد باقر املجليس، ج٢، ص١٣٩.
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نِ الَ  عُ األُذُ ـمْ وقـال أمـري املؤمنني عيل بـن أيب طالب C: «سَ
.(١)« لْبِ ةِ القَ لَ فْ عَ غَ عُ مَ نْفَ يَ

عٍ  مْ يِ سَ لُّ ذَ الَ كُ ، وَ بِيْبٍ لْبٍ بِلَ لُّ ذِيْ قَ ا كُ مَ : «وَ وقال C أيضاً
.(٢)« ٍ ريْ لُّ ذِيْ نَاظِرٍ بِبَصِ الَ كُ ، وَ يْعٍ مِ بِسَ

تفصيل القول

هل تُعني قوة األشعة من ال يبرص، أو قوة األمواج الصوتية من 
ال يسمع؟ 

؛ كذلـك ال تُعني قوة اإلرشـاد ملن ال قلب واعٍ له. أما الذي  كالَّ
يويلّ وجهه عن الدعاة إىل اهللا، فإن صوت الداعية مهام ارتفع ال ينفعه.
ا ران عليه من  ر قلبـه أبداً ممـَّ مـن هنـا كان عىل اإلنسـان أن يُطهِّ
ا تراكمـت عليها مـن آثـار الذنوب  ـي نفسـه ممـَّ سـبات الغفلـة، ويُزكّ
ودواعـي اهلو وحجب الشـهوات.. فـإن مل يفعل فإن قـوة النداء ال 

. تغنيه شيئاً
وهكـذا املنادي باحلق إذا صادف صدوداً من بعض الناس، فال 
، وال  يأبـه به وال يتَّهم صفاء دعوته، وإنام يعلـم أن ليس كل قلب بواعٍ

كل عني ببصرية. وال كل أذن بسميعة.

* * *

(١) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٦٧، حديث رقم ٩١١.
(٢) الكايف، الشيخ الكليني، ج٨، ص٦٤.
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بصائر وأحكام
ألن رشط االسـتقبال أهم من قوة اإلرسـال؛ فعىل اإلنسـان أالَّ 
ينسـى تطهري قلبه ليكـون واعيـاً، وتنظيف بصريته لتكـون قادرة عىل 

استقبال أشعة اإليامن.



٢٨٣

وما أنت ادي العمي
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* * *

من احلديث

ي  ْدِ ِ الَ جيُ قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C: «نَظَرُ البَرصَ
.(١)« ةُ َ ريْ يَتِ البَصِ مِ ا عَ إِذَ

تفصيل القول

دليلنـا إىل احلقائـق عالماهتـا وسـامهتا وصفاهتا، وبتعبـري دقيق 
آياهتا. فإذا مل يُؤمن أحد هبا، فبامذا يستدل عليها؟ 

(١) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٤١، حديث رقم ٨.
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الضوء هـو دليلنا إىل الصور واألحجام.. فـإذا فقدنا الضوء أو 
العني التي تُبرصه، فأي دليل لنا إىل املبرصات؟

وهكـذا اإليامن باآليات، والقناعة بأهنا تكشـف احلقائق لنا هو 
السـبيل إليها، واآليات شـتى.. فمـن آية مبرصة يف اخلليقة كالشـمس 
 K والقمـر وحـركات الليـل والنهـار، ومـن آيـة داعية كـام النبي
وأوصيـاؤه A والدعـاة إىل اهللا، ومـن آيـة هادية كالقـرآن الكريم 
والكلامت املسـتوحاة منه. كل هذه اآليات ال ينتفع هبا إالَّ من آمن هبا، 
ذ موقفاً سلبيا سلفاً منها فكيف  أو بتعبري آخر من مل يكفر هبا، أما من اختَّ
ينتفـع هبـا؟ إنام مثله كالذي يسـد منافذ عينه وسـمعه وكل أحاسيسـه 

ويتوىلَّ هارباً عن احلقائق.
{KJ I H G F E} -١

إهنـم موغلـون يف تيه الضاللة، وقد اسـتحبوها عىل اهلد، فال 
يفتحون أعينهم عىل آياهتا، فأنى هلم اهلد؟ 

{Q P O N M L} -٢
ى ما فيها من سامت وإشارات. وينفتح عليها ويتلقَّ

{S R} -٣
قـد عقـدوا العزم عـىل معرفة احلـق واإلذعـان له والتسـليم ملا 
يُوجبـه عليهم، إهنم وحدهم الذين ينتفعون باهلداية. فإذاً لالهتداء إىل 

احلقائق رشطان:
أوالً: وجود اهلادي.
: تقبُّل املهتدي. ثانياً
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بصائر وأحكام
يَ عنها كيف يصل إليها؟ إنام  مِ ـنْ عَ دليلنـا إىل احلقائق آياهتا، فَمَ
الذين يتقبَّلون اآليات بال جحود مسـبق ويُسلِّمون للحق إذا جاءهم، 

.K هم املستفيدون من هداية الرسول
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بآياتنا ال يوقنون

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U}
 .{f e d c b a ` _

* * *

من احلديث

هِ K إِىلَ  ـولُ اللَّ سُ ى رَ تَهَ قال اإلمام جعفر الصادق C: «انْ
ـهُ  أْسَ عَ رَ ضَ وَ الً وَ مْ َعَ رَ دْ مجَ دِ قَ ـجِ ائِمٌ يفِ املَسْ ـوَ نَ هُ نِنيَ C وَ مِ ـريِ املُؤْ أَمِ
 : ابِهِ حَ نْ أَصْ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ . فَ هِ ةَ اللَّ ابَّ ا دَ مْ يَ : قُ الَ لَهُ مَّ قَ لِهِ ثُ جْ هُ بِرِ كَ رَّ يْهِ فَحَ لَ عَ
وَ  ا هُ هِ مَ اللَّ : الَ وَ الَ قَ ؟ فَ مِ سْ ا االِ َذَ نَا بَعْضاً هبِ ي بَعْضُ ـمِّ ؛ أَنُسَ هِ ـولَ اللَّ سُ ا رَ يَ

 X W V U} ِه هُ يفِ كِتَابـِ ـرَ اللَّ كَ ةُ الَّتِي ذَ ابَّ ـوَ الدَّ هُ ، وَ ـةً اصَّ إِالَّ لَـهُ خَ
 .{e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
ةٍ  ورَ ـنِ صُ سَ هُ يفِ أَحْ كَ اللَّ جَ رَ ـانِ أَخْ مَ رُ الزَّ انَ آخِ ا كَ ؛ إِذَ ُّ ـيلِ ا عَ : يَ ـالَ ـمَّ قَ ثُ
هِ C: إِنَّ  بْـدِ اللَّ َيبِ عَ لُ ألِ جُ الَ الرَّ قَ . فَ كَ اءَ ـدَ ـمُ بِهِ أَعْ ـمٌ تَسِ يسَ عَكَ مِ مَ وَ
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هُ  مُ اللَّ هُ لَّمَ : كَ هِ بْدِ اللَّ الَ أَبُو عَ قَ ؟ فَ مْ هُ لِّمُ امَ تُكَ ابةُ إِنَّ هِ الدَّ ذِ ولُونَ هَ قُ اسَ يَ النـَّ
ةِ  عَ جْ ا يفِ الرَّ ذَ ىلَ أَنَّ هَ لِيلُ عَ الدَّ مِ وَ الَ نَ الْكَ مْ مِ هُ لِّمُ كَ وَ يُ امَ هُ ، إِنَّ نَّمَ هَ ارِ جَ يفِ نَ

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g}  : لُـهُ وْ قَ
 : الَ z y x w v u t s } | { ~ ے}. قَ
 :C ِه بْدِ اللَّ َيبِ عَ لُ ألِ جُ الَ الرَّ قَ ةُ >A فَ َئِمَّ األْ نِنيَ وَ مِ ريُ املُؤْ اتُ أَمِ يَ اآلْ
 . ةِ يَامَ نَى يفِ الْقِ : {l k j i h g} عَ لَهُ وْ مُ أَنَّ قَ عُ زْ ةَ تَ امَّ إِنَّ الْعَ
جاً  وْ ةٍ فَ لِّ أُمَّ ـنْ كُ ةِ مِ يَامَ مَ الْقِ وْ ـهُ يَ ُ اللَّ رشُ يَحْ هِ C: أَفَ بْـدِ اللَّ ـالَ أَبُو عَ قَ فَ

 6 } : يَ هِ ةِ فَ يَامَ ةُ الْقِ ا آيَ أَمَّ ، وَ ةِ عَ جْ لَكِنَّهُ يفِ الرَّ ، وَ ؟ الَ عُ الْبَاقِنيَ دَ يَ وَ
.(١)«{: 9 8 7

ا  ـا أَبَ : يَ ٍ رِ بْـنِ يَارسِ ـامَّ لٌ لِعَ جُ ـالَ رَ وقـال أبـو عبـد اهللا C: «قَ
 : رٌ امَّ الَ عَ تْنِي. قَ كَ ـكَّ شَ لْبِي وَ تْ قَ ـدَ دْ أَفْسَ ـهِ قَ ـةٌ يفِ كِتَابِ اللَّ ؛ آيَ ظَـانِ يَقْ الْ

 \ [ Z Y X W V U} : ـهِ لُ اللَّ وْ : قَ الَ ؟ قَ يَ ـةٍ هِ ةُ آيَ أَيَّ وَ
لُ  الَ آكُ لِسُ وَ ا أَجْ هِ مَ اللَّ : وَ رٌ ـامَّ الَ عَ ؟ قَ يَ ةٍ هِ ابَّ أَيُّ دَ ، فَ ـةَ يَ [ ^} اآلْ
 C َنِني مِ ريِ املُْؤْ لِ إِىلَ أَمِ جُ عَ الرَّ رٌ مَ امَّ اءَ عَ ا. فَجَ هَ كَ يَ تَّى أُرِ بُ حَ َ الَ أَرشْ وَ
بَلَ  أَقْ رٌ وَ امَّ لَسَ عَ . فَجَ لُمَّ ؛ هَ ظَانِ يَقْ ا الْ ا أَبَ : يَ هُ الَ لَ قَ بْداً، فَ زُ ْراً وَ لُ متَ أْكُ وَ يَ هُ وَ
انَ  ـبْحَ : سُ لُ جُ هُ الرَّ الَ لَ رٌ قَ امَّ امَ عَ امَّ قَ لَ ، فَ نْهُ لُ مِ جُ بَ الرَّ جَّ تَعَ ، فَ ـهُ عَ لُ مَ ـأْكُ يَ
تَّى  لِسُ حَ ْ الَ جتَ بُ وَ َ الَ تَـرشْ لُ وَ أْكُ ـتَ أَنَّكَ الَ تَ لَفْ ؛ حَ ظَانِ يَقْ ا الْ ـا أَبَ ـهِ يَ اللَّ

.(٢)« لُ قِ عْ نْتَ تَ ا إِنْ كُ هَ تُكَ يْ دْ أَرَ : قَ رٌ امَّ الَ عَ ا. قَ نِيهَ يَ رِ تُ
وا  عُ جَ ا رَ إِذَ نِّي، فَ ُ مِ ربَ ةٌ أَكْ هِ آيَ ا لِلِّ هِ مَ اللَّ قال أمري املؤمنني C: «وَ

يَا»(٣). نْ ْ الدُّ مْ يفِ هُ أَوْ ا رَ مْ إِذَ هُ اؤُ دَ م أَعَ هُ فُ رِ عْ يَا يَ نْ إِىلَ الدُّ

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٠-١٣١.
(٢) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣١.
(٣) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٢.
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تفصيل القول

{_ ^ ] \ [ Z Y X W V U} -١
 سـبق أن بيّنا أن هذه اآليات الكريمة تدلنا عىل القيامة الصغر
التي ستجري فوق األرض، وذلك أن إبليس حينام طلب منه اهللا تعاىل 
أن ينظـره إىل يـوم البعـث، جاءه الـرد اإلهلي بطريقة أخـر، إذ أمهله 
اهللا إىل يـوم الوقـت املعلوم. وهنـاك فرق بني يوم القيامـة وبني الوقت 
املعلـوم، إذ هذا األخري يُشـار بـه إىل القيامة الصغر التي ستشـهدها 

األرض، وما ذلك عىل اهللا تعاىل بعزيز.
ومن آيات الوقت املعلوم، أن اهللا تعاىل يأذن للقائم من آل حممد 
K؛ أي اإلمام املهدي F، الذي يعترب اإليامن به وبحتمية ظهوره 
رضورة مـن رضوريات الدين لد كافة املسـلمني، يأذن له بالظهور، 

رج ربنا للناس دابة من األرض تكلمهم. وإذ ذاك خيُ
وقد أشـارت الروايات الكريمة الواردة عن النبي K وأهل 
البيت A أن الدابة الوارد ذكرها يف اآلية موضع التفسـري يشـار هبا 
إىل أمري املؤمنني C، وهو أرشف من يدب (يسري فوق األرض) يف 
مقابـل رش الدواب الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر ويعيثون يف 

. األرض رشا وفساداً
وخروج اإلمام إىل العلن إنام هو -كام يظهر من األحاديث- من 
مها اهللا تعاىل للبرشية طيلة قرون مديدة  أجل أن يعلن بأن املهلة التي قدَّ
قـد انتهـت، وأهنم وصلوا إىل حافة التغيري الـذي طاملا انتظره املؤمنون 

وبرشَّ به األنبياء واألئمة صلوات اهللا عليهم أمجعني.
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ث للنـاس عن واقعة مسـتقبلية  بـىل؛ هـذه اآلية الرشيفـة تتحدَّ
ق الوقائـع األخر التي هي من  ق، كام ينبغي أن تُصدَّ ينبغـي أن تُصـدَّ
السـموّ إىل درجة يسـتصعب قبوهلا؛ مثالً الكرامـات واملعاجز التي ال 

تستقر معرفتها إالَّ يف القلوب املسلّمة واملوقنة برهبا.
إن ذلك يفرض عىل اإلنسـان إصالح اخللل يف نفسـه ليكون ذا 
بصرية وعلم، ويتسـامى إىل مستو اليقني باحلقائق كلها. ولذلك جتد 

أن ربنا املتعال يقول يف خامتة هذه اآلية:
{e d c b a ` } -٢

ما هي هذه اآليات؟
قـد تكـون النصـوص القرآنيـة الرشيفـة، وقـد تكـون املعاجز 
والكرامـات، وقـد تتمثَّل وهـو األهم يف النبـي وأهل البيـت الطيبني 

الطاهرين الذين القوا أشد اإلنكار من أعدائهم.
ثـم إن تعبري اآلية نص عىل أن الناس كانوا ال يُوقنون بآيات اهللا 
تعـاىل، مع أن منهم مـن هو مؤمن باآليات. بـىل؛ ولكنهم مل يصلوا إىل 

حد اليقني.
وهكـذا جتد هذا املقطع يف اآليـة الكريمة يصعقنا ببصرية قرآنية 
هامة جدا، وهي أن عىل اإلنسان أن يبلغ اليقني، إذ ما قبل اليقني يكمن 
احتامل الزلل. أما إذا طو اإلنسان درجات اليقني، فإنه يضحى بعيداً 

عن االنزالق يف مهاوي اخلطيئة.

* * *
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بصائر وأحكام
١- إن عـىل اإلنسـان يف الدنيـا أن يبلغ درجة اليقـني، إذ ما قبل 
اليقني يكمن احتامل الزلل. أما إذا طو اإلنسان درجات اليقني، فإنه 

يضحى بعيداً عن االنزالق يف مهاوي اخلطيئة.
٢- واليقني بالرجعة (القيامة الصغر) ممَّا يصعب عىل اإلنسان 
كام اإليامن بالساعة (القيامة الكرب)، إالَّ أهنا حقيقة دينية ال ريب فيها.
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فهم يوزعون

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g}
 .{r q

* * *

من احلديث

 g} :يف قولـه تعاىل C روي عـن املفضـل عن أيب عبـد اهللا
تَّى  عُ حَ جِ رْ تِلَ إِالَّ يَ نِنيَ قُ مِ نَ املُؤْ دٌ مِ l k j i h} قـال: «لَيْسَ أَحَ
.(١)« ْضاً رَ حمَ فْ َضَ الكُ نْ حمَ مَ ْضاً وَ ن حمَ امَ يْ َضَ اإلِ نْ حمَ عُ إَالَّ مَ جِ رْ الَ يَ ، وَ تَ وْ مُ يَ

تفصيل القول

تُعـدّ هـذه اآلية الرشيفة مـن اآليات اخلاصـة بالرجعة يف عرص 

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣١.
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ظهـور اإلمـام احلجـة F، حيث يعيـد اهللا تعـاىل احليـاة ملجموعات 
خاصـة من النـاس، وهم ممَّن حمـض اإليامن حمضاً، ومـن حمض الكفر 
ضوا اإليامن برشف  ـد قيامة صغر. إذ يُثاب الذيـن حمُ .. لتتجسَّ حمضـاً
رؤيـة وصحبـة إمـام الزمـان C، ويتنعموا باحليـاة التي سـيُقيمها 
اإلمـام يف ظـل حكومتـه الربانية، فيفـرح املؤمنون بنـرص اهللا. وحيث 
يُعاقـب أئمـة الكفر والنفاق عقوبـة الدنيا قبل اآلخـرة، فيتأكد للناس 
ر احلكومة الربانية التي هي  بطالن مذاهب هؤالء الذين تسببوا يف تأخُّ

مصداق االستخالف اإلهلي يف األرض.
ثـم إن من ديـدن احلديث القـرآين أنه أقرب إىل اإلنـذار منه إىل 
التبشـري، ألن مشكلة اإلنسـان ويف كثري من األحيان أنه شديد االهتامم 

بدفع الرضر عن نفسه قبل االهتامم بجلب النفع.
ولذلـك؛ نجـد أن ربنـا املتعـال يُبني مصـري هؤالء الذيـن طاملا 
كذبـوا بآيات اهللا وبراهينه، وهم عىل درجات، وأسـوأ تلك الدرجات 
التكذيـب باآليـات العظمـى املتمثلـة بالقـرآن وبالنبي وبأهـل البيت 

A وإنكار واليتهم ومراتبهم التي رتبهم اهللا تعاىل فيها.
طئ من ينسـب عملية احلرش هذه إىل يوم القيامة، ذلك ألن  وخيُ

. احلرش يف يوم القيامة سيكون حرشاً عاما شامالً ال يُغادر أحداً
ولكـن حـرش الرجعـة عنـد الظهـور ليعـرف أئمة اهلـد عىل 

حقائقهم، كام ليفضح أئمة الضالل عىل حقيقتهم.
ـراد منه اإلنـذار بفضـح احلقائق التي  وهـذا اإلعـالن القرآين يُ
حيرص أئمـة الضالل وأعواهنم عىل طمسـها. واإلنـذار بطبيعة احلال 
مقطـع مـن مقاطع العـدل اإلهلـي يف املحاسـبة وإثبات اجلـرم وإنزال 

العقوبة بعد ذلك.
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بصائر وأحكام
إن من ديدن احلديث القرآين أنه أقرب إىل اإلنذار منه إىل التبشري، 
ألن طبيعة اإلنسان أنه شديد االهتامم بدفع الرضر قبل االهتامم بجلب 

النفع.
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أّماذا كنتم تعملون؟

 } | { z y x w v u t s}
~ ے ¡}. 

* * *

تفصيل القول

حتـى إذا جـاؤوا إىل تلك اآليـة املتمثلـة يف إخـراج الدابة التي 
تُكلِّمهـم، وإىل واقع حرش أفواج خاصة من األمم، هنالك سيُسـألون 

عن سبب تكذيبهم بآيات اهللا، وال سيام اآليات الكرب منها.
واإلنسـان عـادة لـه ثالثـة مواقـف جتـاه احلقائق الكـرب؛ إما 
موقـف اإليامن والتصديق، وإما موقف الكفـر والرفض، وإما موقف 

االرتياب.
فلـو كان يعلـم ما كان لـه إالَّ أن يؤمن باحلقائـق، ولكن ملّا كان 

ط علامً هبا. ب مادام مل حيُ جيهل فال حيق له أن يكذِّ
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 ب اجلاهل باآليات وإنـام بقي يبحث عن مد حقـا؛ إن مل يُكـذِّ
. إنـام التكذيب  صدقهـا، فإنه سـيهتدي بإذن اهللا إليهـا عاجالً أم آجالً
املستعجل الناشئ من حب البرش للراحة وتقاعسه عن البحث وخشيته 
ق هبا.. كل أولئك عوامل  من أعباء اإليامن باحلقائق لو أنه عرفها وصدَّ
للتكذيـب، ال بـد أن يكافح اإلنسـان ضدها حتى يسـهل عليه اإليامن 

ويسمو بإذن اهللا بعدئذٍ إىل درجة اليقني. 

بصائر وأحكام
لإلنسان أساسـاً ثالثة مواقف جتاه احلقائق؛ إما موقف اإليامن، 
وإما موقف الكفر والرفض، وإما موقف االرتياب. وعىل اإلنسـان أن 
يكافـح ضد عوامل التكذيب املسـتعجل من حـب الراحة والتقاعس 
ب يرجى له  عن مؤونة البحث واخلشـية من أعباء اإليـامن. فإذا مل يُكذِّ

التسامي إىل درجة اإليامن ثم اليقني بإذن اهللا تعاىل.
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فهم ال ينطقون
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* * *

من احلديث

قـال أمري املؤمنني عـيل بن أيب طالب C يف عهـده إىل مالك 
ونَ  هُ دُ مَ صْ ـهُ خَ انَ اللَّ هِ كَ بَـادَ اللَّ مَ عِ لَ نْ ظَ مَ االشـرت حينام واله مـرص: «وَ
عَ أَوْ  نْزِ تَّى يَ باً حَ رْ هِ حَ انَ لِلَّ كَ تَـهُ وَ جَّ ضَ حُ هُ أَدْحَ هُ اللَّ مَ اصَ نْ خَ مَ بَـادِهِ، وَ عِ
ةٍ  امَ نْ إِقَ تِهِ مِ مَ يلِ نِقْ تَعْجِ هِ وَ ةِ اللَّ مَ يِريِ نِعْ غْ ـى إِىلَ تَ عَ ْ ءٌ أَدْ . وَ لَيْسَ يشَ تُـوبَ يَ
 .(١)« ادِ صَ ِرْ وَ لِلظَّاملِِنيَ بِاملْ هُ ، وَ ينَ دِ طَهَ ةَ املُضْ وَ عْ يعٌ دَ مِ إِنَّ اهللاََّ سَ ؛ فَ لْمٍ ىلَ ظُ عَ

* * *

(١) هنج البالغة، رسالة رقم ٥٣ 
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تفصيل القول

{ ¦ ¥ ¤ £ ¢} -١
أي: أُدينوا واستحقوا العذاب بام ظلموا.

والظلم يف احلقيقة ليس منحرصاً يف أن يظلم اإلنسـان نظريه أو 
أخـاه، إنام هو يف معنـاه األدق االنحراف عن الطريـق القويم. وأعظم 
الظلـم هـو الـرشك باهللا عـز وجل، وبمجـرد أن يصـل املـرء إىل درك 
الرشك، فهو يظلم نفسـه ويظلم اآلخرين، ألنه سيفتقر إىل املعيار احلق 
والبوصلة السليمة، فراح جيهل كيف يترصف من دون هد وال وازع 

ممَّا يوقعه يف املهالك.
وال ريب يف أن أنواع الظلم وأقسـامه كثرية؛ منها الظلم للنفس 
أو لـألرسة أو لألصدقـاء.. وأكثرهـا انتشـاراً ظلم احلاكـم للمحكوم 
بدافع غريزة حب السلطة ورذيلة التكرب والرغبة يف استعباد اآلخرين.
ولـو أننـا درسـنا وحققنـا يف مفهـوم الظلـم يف القـرآن املجيد، 
لوجدنـا أن هـذه الكلمة محلـت من املفاهيم مـا جعلها حموراً أساسـيا 

لعالقة اإلنسان بنفسه وبام حوله من أشخاص أو أشياء.
{© ¨ § } -٢

إهنـم ولفـرط ظلمهـم وأبعـاد تكذيبهم، قـد جنوا عـىل موهبة 
 . التفكري الصحيح، فرتاهم ال يزدادون إالَّ انحرافاً

ـئل من قبل  إن الظـامل ال يسـتطيع أن يدافـع عن نفسـه إذا ما سُ
ر  حمكمة العدل اإلهلي عن سبب تكذيبه بآيات اهللا؛ فال يسمح له أن يُربِّ



٢٩٨

  

تكذيبـه هناك كام يربره هنا، وقال ربنا سـبحانه: {: ; > = 
 .(١){>

بصائر وأحكام
ليـس الظلم يتمثَّل فقط يف أن يظلم اإلنسـان نظـريه، إنام هو يف 
معناه األوسع االنحراف عن الطريق القويم، وأعظم الظلم هو الرشك 
بـاهللا عز وجل، ثم يتسلسـل الظامل يف الظلم حتى تراه يظلم نفسـه وما 

يط به من أشخاص وأشياء. حيُ

(١) سورة القصص، آية ٧٨.
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إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون

 ¶ μ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «}
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* * *

من احلديث

مُ  لَقَ لَهُ قـال اإلمام عيل بن احلسـني زين العابديـن C: «فَخَ
هُ لِبَاساً  لَ عَ جَ ، وَ بِ اتِ النَّصَ َضَ هنَ اتِ التَّعَبِ وَ كَ رَ نْ حَ نُوا فِيهِ مِ كُ يْلَ لِيَسْ اللَّ
ةً  لِيَنَالُوا بِهِ لَذَّ ةً وَ ـوَّ قُ َاماً وَ مْ مجَ لِكَ لَهُ ونَ ذَ يَكُ هِ فَ نَامِ مَ تِهِ وَ احَ ـنْ رَ ـوا مِ بَسُ لِيَلْ
ـبَّبُوا إِىلَ  لِيَتَسَ ، وَ لِهِ نْ فَضْ وا فِيهِ مِ اً لِيَبْتَغُ بْرصِ ارَ مُ مُ النَّهَ لَقَ لَهُ خَ . وَ ةً وَ ـهْ شَ وَ
كُ  رَ مْ وَ دَ يَاهُ نْ نْ دُ ـلِ مِ اجِ يْلُ الْعَ باً ملَِا فِيهِ نَ لَ ، طَ هِ ضِ ـوا يفِ أَرْ حُ َ يَرسْ ، وَ قِـهِ زْ رِ

.(١)« ِمْ هتِ رَ لِ يفِ آخِ جِ اآلْ

(١) مصباح املتهجد، الشيخ الطويس، ص٢٤٥.
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تفصيل القول

{¬ «} -١
هـل يمكـن لإلنسـان أن يتَّخـذ مـن احليـاة مدرسـة لألخالق 

والسلوك الطيب، وفسحة لالستزادة من البصائر القيمة؟
بىل؛ ولكن كيف؟

حينـام يـدور هذا اإلنسـان بنظـره يف عمـق احلياة، جيـد أن هذه 
احليـاة أتقن صانعهـا قدرها، وهد كال إىل رشـده.. فـإذا عرف املرء 
ر ومنظَّـم بحكمة بالغة، سـتنعكس فيـه هذه املعرفة،  أن كل يشء مقـدَّ
ه حركته ضمن ذلك السـلوك، وبالتايل؛ سريتقي  فينظَّم سـلوكه ويوجِّ
مع الزمن بأخالقه وزكاة نفسـه وتنظيـم حياته بصورة عامة، ويردم ما 
هنـاك بني املعرفة والسـلوك من فجوة، ألن كثرياً مـن الناس يعرفون، 
ولكنهـم ال يسـلكون حسـب معرفتهـم وعلمهـم، ولذلـك ورد عن 
مٍ الَ  لْ نْ عِ ـوذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ هُ رسـول اهللا K أنـه قال يف دعاء له: «اللَّ
 ، لٍ مَ مٌ بِالَ عَ لْ »(١)، وقال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C: «عِ عُ نْفَ يَ

.(٢)« رٍ رٍ بِالَ ثَمَ جَ شَ كَ
تر كيف نردم إذاً هذه الفجوة؟

إنـام باإليامن. فـإذا كان علـم اإلنسـان عرفاناً بحقائـق الطبيعة 
واخلليقة، رفعه هذا العلم إىل اإليامن الصادق باهللا سبحانه وتعاىل.

(١) مستدرك الوسائل، املريزا النوري، ج٥، ص٧٠.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص١٥٢، حديث رقم ٢٨١٨.
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إذا نظر اإلنسـان إىل السـامء وإىل مواقع النجـوم التي هي أعظم 
آيـة من النجوم نفسـها وإىل الشـمس والقمر، وإىل الرتتيـب بني الليل 
والنهار، وإىل ما يفرضه هذا الرتتيب من أدوار.. فإن هذا النظر احلاذق 
يعـرج بـه إىل معرفـة اهللا. وإذا عرف ربه، عرفه أسـامءه وآياته وسـننه، 

فينعكس ذلك عىل سلوكه.
وهكـذا هو املؤمن الواقعي، يقوم لصالة الليل فينظر متفكراً يف 

 w v u t s r q} :آيـة الليل وآية النجوم، فيقـول
.(١){y x

ولـد التسـبيح والتنزيـه واملعرفـة الواعيـة تُـردم الفجوة بني 
العلم والعمل، إذ يطلب املؤمن الوقاية من النار، بعد يقينه بعدم عبثية 
اخلليقة، وأن هناك حساباً دقيقاً وجزاء عادالً خيشى أن تصيبه نفحة من 

عذاب ربه، فيستعيذ باهللا من النار.
يف هذه اآلية يتساءل القرآن املجيد باستنكار: ملاذا ال ير هؤالء 

آية الليل والسكن فيه وآية النهار املبرصة؟
فهـم قـد رأوا، ولكن رؤيتهم كانت سـاذجة، فلم ينظروا إىل ما 
وراء تلـك الظواهـر ليفهموا حكمتها وغاية خلقهـا ثم ليوصلوا ذلك 

إىل سلوكهم.
ولكن هذه احلالة ليست العلة الوحيدة هلذا الرتاجع، إذ ثمة علة 
أخر أعمق منها، ذلك أن لكل يشء يف اخلليقة ظاهراً وباطناً؛ شهوداً 

. وغيباً
(١) سورة آل عمران، آية ١٩١.
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والليـل بكمونـة وسـكونه يعقبـه ظهـور النهار بحركتـه، ومها 
ق ليصل إىل حكمة التفاوت والتكامل  ر والتعمُّ ضان املرء عىل التفكُّ رِّ حيُ

بني الظاهر والباطن؛ بني الشهادة والغيب.
{¼ » º ¹ ¸ ¶} -٢

إن املؤمنني وحدهم يعون حكمة التفاوت، ثم التكامل بني الليل 
والنهار وما فيهام من ظواهر شـتى. أما الكافرون الظاملون ألنفسـهم، 
بون برهبم، فكيف يؤمنون  فإهنم يامرسـون التكذيب عمداً، ألهنم يُكذِّ

بآياته أصالً سبحانه وتعاىل؟

بصائر وأحكام
إذا نظر اإلنسان إىل السامء وإىل مواقع النجوم فيها، وإىل الشمس 
والقمـر، وإىل الرتتيب بني الليل والنهـار، وإىل ما يفرضه هذا الرتتيب 
من أدوار.. فإن هذا النظر احلاذق يعرج به إىل معرفة اهللا، وإىل التسليم 
فه أسـامءه وآياته وسـننه،  . وإذا عرف ربه، عرَّ راً ومهيمناً بأن هناك مقدِّ

فينعكس ذلك عىل سلوكه.
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وكل أتوه داخرين
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* * *

من احلديث
دَ  عْ ، إِنَّ بَ هِ بَادَ اللَّ ا عِ قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C: «يَ
 ، بِريُ رُ فِيهِ الْكَ كَ يَسْ ، وَ غِريُ يبُ فِيهِ الصَّ مَ يَشِ وْ ؛ يَ ِ نَ الْقَربْ دُّ مِ وَ أَشَ ا هُ الْبَعْثِ مَ
بُوسٌ  مٌ عَ ـوْ . يَ عَتْ ضَ امَّ أَرْ ـةٍ عَ عَ ضِ رْ لُّ مُ لُ كُ هَ تَذْ ، وَ نيُ نـِ طُ فِيـهِ اجلَ ـقُ وَ يَسْ
ةَ  ئِكَ بُ املَالَ هِ ْ مِ لَريُ لِكَ الْيَوْ عَ ذَ ـزَ . إِنَّ فَ ـتَطِرياً سْ هُ مُ ُّ مَ كانَ رشَ وْ يَ ، وَ يرٌ طَرِ مْ قَ
ضُ  َرْ األْ ادُ وَ تَ َوْ بَالُ األْ ِ ادُ وَ اجلْ دَ بْعُ الشِّ نْهُ السَّ دُ مِ عُ رْ تَ ، وَ مْ نْبَ لَهُ ينَ الَ ذَ الَّذِ
 ، هانِ الدِّ ةً كَ دَ رْ َا وَ أَهنَّ كَ ُ فَ ريَّ تَغَ تَ ، وَ يَةٌ ئِذٍ واهِ مَ وْ يَ يَ هِ ءُ فَ امَ ـقُّ السَّ نْشَ ، وَ تَ ادُ ِهَ املْ
ور،  خُ يفِ الصُّ نْفَ يُ باً، وَ الَ ام صِ انَتْ صُ ا كَ دَ مَ عْ يالً بَ هِ اباً مَ َ بَالُ رسَ ِ ونُ اجلْ وَ تَكُ

.(١)« هُ نْ شاءَ اللَّ ضِ إِالَّ مَ َرْ اتِ وَ األْ وَ امَ نْ يفِ السَّ عُ مَ زَ يَفْ فَ
(١) األمايل، الشيخ الطويس، ص٢٨.
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ويف روايـة أبى اجلارود عن أيب جعفـر C يف قول اهللا تعاىل: 
.(١)« نَ يْ رِ اغِ {Ð Ï Î} قال: «صَ

 {Ð Ï Î} :وقوله :C وقال اإلمـام جعفر الصادق
.(٢)« َ عِنيْ اشِ قال: «خَ

تفصيل القول

الرجعة حق، والسـاعة حق. ففي يـوم الرجعة حيث يبعث اهللا 
مـن كل قوم فوجاً، ويوم خيرج اهللا هلم دابة من األرض تكلمهم، ذلك 
اليـوم هيتز ضمري البرش هـزا عنيفاً، ألنه قد يكون هو مـن الفوج. فإذاً 

ليكن عبداً صاحلاً عندما تبلو رسائر العباد.
كذلـك السـاعة حني يـأيت الـربَّ الـكلُّ داخرين؛ إهنـا صاعقة 
عظمـى يف روع من يعيها، تقـض مضاجعه، فال يقر له قرار حتى يتَّقي 

ربَّه ليقيه الرب رشّ ذلك اليوم العظيم.
{Á À ¿ ¾} -١

تلـك النفخة التي يرتاع هلا كل من يف السـاموات واألرض، من 
األنس واجلن واملالئكة.

{ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â} -٢
موه يف حياهتم  وهـم الذيـن يأتون آمنني يوم الفزع األكرب بـام قدَّ

 K J I H G F E D} :قال اهللا سبحانه عنهم . الدنيا من برّ

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٣.

(٢) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣١.
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ة للسـاعة التي هي  عـدَّ كل العدَّ وهكـذا كان عىل اإلنسـان أن يُ
بداية يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ممَّا يعده هنا. فإن أيام الدنيا وإن 
طالت ال تعد شيئاً يف موازاة ذلك اليوم الرهيب، وإنام العاقل هو الذي 

يصرب هنا يسرياً ليدفع عن نفسه هناك رش ذلك اليوم العسري.
 {Ð Ï Î} -٣

خاضعـني صاغرين بكل معنى الكلمة. فإذا كان الكرب يف الدنيا 
يمنعهم من اإليامن باحلق، فإن جزاءهم اهلوان يف يوم القيامة.

بـىل؛ فقـط أولوا األلبـاب هم الذين اشـرتوا عزهتـم وكرامتهم 
ذلك اليوم بتواضعهم يف الدنيا للحق.

بصائر وأحكام
قيام السـاعة كـام حيقق الرجعة يعـظ البرش بأبلـغ الكلامت، أالَّ 
يتهـاون يف الدنيا يف التصديق باحلق والتقـو، لكيال يفزع يوم القيامة 

وال يُفضح عند الرجعة.

(١) سورة اإلنسان، آية ١٠-١١.
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صنع اللَّـه
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* * *

من احلديث

يف روايـة أبـى اجلارود عـن أيب جعفر C يف قـول اهللا تعاىل: 
ه»(١). قَ لَ ْ ءٍ خَ لَّ يشَ نَ كُ سَ {à ß Þ} يقول: «أَحْ

 Ô Ó Ò} :وقوله :C وقال اإلمـام جعفر الصادق
ـهِ  اللَّ ـلُ  «فِعْ قـال:   {  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ

.(٢)« ءٍ ْ لَّ يشَ مَ كُ كَ ي أَحْ الَّذِ

(١) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٣.

(٢) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣١.
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تفصيل القول

{Ó Ò} -١
ث عن حركتها السـياق، هل هي اجلبال  هـذه اجلبال التي يتحدَّ

اآلن أم يف اآلخرة؟
أقول: كثرية هي اآليات املتشـاهبات يف القرآن املجيد، فيحتمل 

هذا وذاك.
ح القرآن  ولكـن؛ ملـاذا هـذه املتشـاهبات القرآنية التـي قـد رصَّ

 p o n m l k j i h g} : بخصوصهـا قائـالً
 .(١){ts r q

اجلـواب أوالً: ألننـا ال بد وأن نعود يف فهـم القرآن الكامل ويف 
أبعاد تأويله إىل الرسول األكرم K، ألنه هو الذي أُنزل إليه القرآن، 
بـنيِّ للناس آياتـه املباركات. والقـرآن مل ينزل كام  ر بأن يُ وهـو الـذي أُمِ
يها مجيـع الناس، إنام القرآن نزل  تنزل قطرات املطر التي يشـرتك يف تلقِّ
ر بأن يتلو عليهم آياته  عىل الرسول األعظم ليعكسه عىل الناس، وقد أُمِ

علِّمهم الكتاب احلكمة. يهم ويُ زكِّ ويُ
وهذه املهمة العظيمة ألقاها النبي األكرم K عىل أمري املؤمنني 
واألئمـة املعصومـني املطهريـن صلـوات اهللا عليهم أمجعني مـن بعده، 
د عن  باعتبارهـم أوصياءه الرشعيني، إذ ال كتاب بـال إمام، ألنه إذا جترَّ
ل الكتاب إىل مرشوع حتريف وتأويل بالباطل. ترمجانه الرباين، سيتحوَّ

: إن القرآن الكريم مل ينزل ليكون بديالً عن العقل، بل مستثرياً  ثانياً
(١) سورة آل عمران، آية ٧.
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الً لـه) ألن ربنا املتعال يريد لإلنسـان أن ينظر ويسـري يف األرض  لـه (مفعِّ
ليتعلَّـم ويعتـرب، وبالتـايل يعقل عـن اهللا، وإنام عرب اسـتثارة عقله يسـتنبط 
احلقائق؛ فيثري بالقرآن عقله، كام يستنبط الصادي املاء املعني من بئر عميقة.

{ ÚÙ Ø × Ö Õ Ô} -١
يبـدو أن األرض تفقـد يـوم القيامـة جاذبيتها، فـال وزن يومئذٍ 

للجبال الراسيات.
والواقـع أن اجلبـال الراسـيات مترّ أيضـاً يف الوقـت الراهن مرّ 
السـحاب، ألهنـا يف حركـة كحركـة السـحاب ضمن حركـة األرض 
واملنظومة الشمسـية، ولكن أعيننا ال تسـمح لنـا إالَّ برؤية اجلبال ثابتة 

جامدة، عىل عكس حقيقتها.
كام أن السـحب متر وهي حتمل أطناناً كثرية من املياه وتنقلها إىل 

مناطق قد تبعد آالف األميال.
{áà ß Þ Ý Ü Û} -٢

ومـن آيات إتقان صنـع اجلبال، حركتها اإلنسـيابية التي ال حيسّ هبا 
أحد، كام السحب حينام متر يف الفضاء وهي تقوم بمهام كبرية دون أي خلل.

ولكـن ما هي عالقة اإلتقان اإلهلي يف صنع كل يشء باإلنسـان 
وسلوكه؟

العالقة هي أن يعرف ربه وأسامءه احلسنى، ويؤمن به وبأسامئه، 
ومنها أنه حميط علامً به وبأفعاله.

{å ä ã â } -٣
وهـذا مـن املنهجيـة القرآنيـة يف ربـط احلقائق الكرب بسـلوك 
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م بأنه يف حمـرض الرب الذي خلق  اإلنسـان.. ليعلم هـذا املخلوق املكرّ
كل يشء، وأن تدبـري الـرب وعلمـه وقدرته وسـائر ما يتصل بأسـامئه 

احلسنى، كل ذلك حييط به. فلامذا يعصيه، وأين يفر من حكومته؟
ولذلـك؛ كان لزامـاً علينـا أن نتَّخـذ من آيات الكتـاب العظيم 
ومـا هتدينـا إليها من آيات ربنـا يف خلقه املحيط بنا، نتَّخـذ منها منهجاً 

للتفكري، وبصرية للرؤية، ووسيلة للتزكية الذاتية.
ولعل الفرق بني العاملِ واخلبري، أن اخلربة تتَّصل باجلانب العميل 
مـن العلـم. فاخلبـري علمه حميـط باليشء إىل درجـة عالية، ممَّا تسـاعده 

خربته يف صنع األشياء.
والتعبـري بالفعل هنا أبلغ من التعبري بالعمل. والفرق بني الفعل 
والعمـل؛ أن العمـل هـو اجلانـب الظاهر مـن الفعل أو ما يـؤدي إليه 
الفعل، بينام الفعل هو اجلانب الباطن من العمل؛ مثل حركة اإلنسـان. 
ومن هنا جاء التعبري بالفعل لقربه من البرش، وألن اهللا تعاىل أقرب إليه 

من حبل الوريد، ألنه عليم به خبري بنواياه وبام يصدر منه من فعل.

بصائر وأحكام
ل،  كمِّ ليـس القرآن الكريم بديالً عن العقل، بـل هو مثري له ومُ
ألن ربنـا املتعال يريد لإلنسـان أن يسـري يف األرض وينظـر إىل ما فيها 
ويعقل ليتعلَّم ويعترب؛ فيسـتنبط الرؤ كام يستنبط الصادي املاء املعني 

من بئر عميقة.
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وهم من فزع يومئذ آمنون

 .{, + * ) ( ' & % $ # " !}

* * *

من احلديث

ى  وسَ لَّ إِىلَ مُ زَّ وَ جَ هُ عَ ى اللَّ حَ قال اإلمام حممد الباقر C: «أَوْ
الَ  قَ . فَ نَّةِ ـهُ يفِ اجلَ مُ كِّ أُحَ ـنَةِ فَ سَ َّ بِاحلَ بُ إِيلَ رَّ تَقَ نْ يَ بَادِي مَ ـنْ عِ C: أَنَّ مِ
اءِ  نِ يفِ قَضَ مِ يهِ املُؤْ عَ أَخِ يشِ مَ : يَمْ الَ ؟ قَ نَةُ سَ ا تِلْكَ احلَ ؛ وَ مَ بِّ ا رَ ى: يَ وسَ مُ

.(١)« ْ تُقْضَ يَتْ أَوْ ملَ ؛ قُضِ تِهِ اجَ حَ
لَّ  زَّ وَ جَ هُ عَ ى اللَّ حَ ـالَ أَوْ وقـال اإلمام جعفر الصادق C: «قَ
الَ  قَ نَّتِي. فَ هُ جَ أُبِيحُ نَةِ فَ سَ بَادِي لَيَأْتِينِي بِاحلَ نْ عِ بْدَ مِ دَ C: إِنَّ الْعَ اوُ إِىلَ دَ
وراً  ُ نِ رسُ مِ يَ املُؤْ بْدِ ىلَ عَ لُ عَ خِ دْ : يُ الَ ؟ قَ ـنَةُ سَ ا تِلْكَ احلَ مَ ؛ وَ بِّ ا رَ : يَ دُ اوُ دَ

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص١٩٦
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.(١)« نْكَ هُ مِ اءَ جَ طَعَ رَ قْ فَكَ أَالَّ يَ رَ قٌّ ملَِنْ عَ ؛ حَ بِّ ا رَ : يَ دُ اوُ الَ دَ . قَ ةٍ رَ لَوْ بِتَمْ وَ
تُ  عْ مِ وروي عن حممد بن زيد بن عيل A، عن أبيه، قال: «سَ
 C َنِني مِ ريِ املُؤْ ىلَ أَمِ ُّ عَ يلِ َدَ هِ اجلْ بْدِ اللَّ لَ أَبُو عَ ول: دَخَ قُ رٍ C يَ فَ عْ ا جَ أَبَ
: {! " #}إِىلَ  اىلَ عَ هِ تَ لِ اللَّ وْ كَ بِقَ ُ ربِ ؛ أَالَ أُخْ هِ بْـدَ اللَّ ا عَ : يَ هُ الَ لَ قَ فَ
لَ  بُّنَا أَهْ ـنَةُ حُ سَ : احلَ الَ . قَ اكَ لْتُ فِدَ عِ ؛ جُ : بَىلَ الَ : {å}؟ قَ هِ لـِ وْ قَ

نَا»(٢). يِّئَةُ بُغْضُ السَّ ، وَ الْبَيْتِ

تفصيل القول

ز السـيئة إالَّ  ملـاذا تتضاعـف احلسـنات لصاحبها، بينـام ال جتُ
بمثلها؟

األسباب شتى، ولكنها تعود بوجه عام إىل بصرية هامة، هي أن 
رمحة اهللا تبارك وتعاىل سبقت غضبه، وقد سبقت كلمته لعباده بالرمحة، 

وقد خلق اخللق برمحته.
عينه يف  مَّ باحلسـنة، فإن خلق اهللا مجيعاً يُ واإلنسـان إذا عمل أو هَ
عينه بل يقف ضده، واألسباب  ذلك؛ أما إذا عمل السيئة، فإن اخللق ال يُ

يف ذلك كثرية، منها:
أوالً: إن اإلنسـان إذا زرع نبتـة، فهـي تُصبـح شـجرة فيام بعد، 
ـة. كذلك يطلـق املرء كلمـة طيبة،  ويكـون هلـا ثمرهتـا وفوائدها اجلمَّ
. وهكذا  ل -من حيث يشـعر أو ال يشـعر- تياراً اجتامعيا واسعاً فتتحوَّ

فإن لكل حسنة امتداداً زمانيا.

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص١٨٩.
(٢) تفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس، ج٧، ص٤١٠.
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: حينام يفعل اإلنسـان احلسنة، فإهنا تنعكس يف نفسه. أمل تر  ثانياً
رت عمقاً؟ كذلك العمل الصالح،  إىل الشجرة كلام ارتفعت طوالً جتذَّ
بقـدر مـا ينتجه اإلنسـان يف اخلارج، تتجذر يف نفسـه حتى يصبح فعل 
اخلري عادة يستوحش من تركها. وقد ورد عن أمري املؤمنني عيل بن أيب 
ـكَ  سَ فْ دْ نَ وِّ عَ طالب C يف وصيته لإلمام احلسـن C أنه قال: «وَ
»(١). وهكذا فإن  ةٌ ادَ َ عَ ريْ إِنَّ اخلَ ، فَ نَهُ سَ لُقٍ أَحْ لِّ خُ نْ كُ ا مِ ْ لَهَ ريَّ َ ختَ ، وَ حَ امَ السَّ

لكل حسنة امتداداً نفسيا.
: إن احلسنات ذات أثر اجتامعي حترييض؛ فمن فعل احلسنة  ثالثاً
كان لـه أثر حتريـيض لآلخرين، والثواب يضاعف لـه بذلك. فمن بنى 
داراً لفقري أو مسـجداً أو مشـفى أو مدرسـة.. فإن من يمر به يتمنى لو 
أنـه يبنـي مثله، فإذا قـام بذلـك، كان لصاحب املـرشوع األول األجر 
 ، والفضل يف السـبق واملبادرة. ومعلوم أن للسـبق واملبادرة أجراً عظيامً

وقد مدح اهللا السابقني يف أكثر من نص قرآين كريم.
وهكذا من جاء باحلسنة ربام يتضاعف األجر عليها عرش مرات 
أو مئـة مرة أو سـبع مئة مـرة.. واهللا يضاعف ملن يشـاء، وهو الذي ال 

. تزيده كثرة العطاء إالَّ جوداً وكرماً
كـام أن الفاعـل للحسـنة يكـون يف يـوم القيامـة مـن الذيـن ال 
يفزعون، ألن حسـناهتم ستكون ردءاً من أهوال ذلك اليوم، وستتمثل 
له حسـناته املتأطرة بحب اهللا تعاىل والرسـول وأهل البيت A كائناً 

لطيفاً يبرشه باألمن والفالح.

(١) حتف العقول، الشيخ ابن شعبة احلراين، ص٨٦.
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بصائر وأحكام
عينه  مَّ باحلسـنة، فإن خلق اهللا مجيعاً يُ ١- اإلنسـان إذا عمل أو هَ

يف ذلك؛ أما إذا عمل السيئة، فإن اخللق ال يعينه بل يقف ضده.
٢- واحلسنة تتنامى مع الزمن، ألهنا تتناغم وسنن اهللا يف خلقه، 
كـام تتجذر يف النفـس بصورة عادات حسـنة وتنعكس عـىل اآلخرين 

عهم عىل املزيد، وتكون حصناً للبرش من أهوال يوم القيامة. فتشجِّ
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هل جتزون إال ما كنتم تعملون؟

 5  4  3  2  1  0  /  .  -}
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* * *

من احلديث

 ، هُ ـيِّئَاتُ هُ سَ تْ ـاءَ سَ ، وَ هُ ـناَتُ سَ هُ حَ تْ َّ نْ رسَ قـال رسـول اهللا K: «مَ
قا»(١). نُ حَ مِ لِكَ املُؤْ ذَ فَ

كَ وَ  بَارَ هُ تَ ظَ اللَّ عَ انَ فِيامَ وَ وقال اإلمام جعفر الصادق C: «كَ
َا  إِهنَّ نَةِ فَ سَ حْ بِاحلَ رَ ى؛ افْ يسَ ا عِ : يَ الَ مَ C، أَنْ قَ يَ رْ ـى ابْنَ مَ يسَ اىلَ بِهِ عِ عَ تَ

ط»(٢). خَ َا يلِ سَ إِهنَّ يِّئَةِ فَ ىلَ السَّ ابْكِ عَ ا، وَ ضً يلِ رِ

(١) حتف العقول، الشيخ ابن شعبة احلراين، ص١٧٩.
(٢) األمايل، الشيخ الصدوق، ص٦١١.
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تفصيل القول

{/ . -} -١
السـيئة التي ال يسـتغفر صاحبها ربه منها ستكون عليه وباالً يف 

اآلخرة، كام هي منشأ سوءٍ له يف الدنيا.
{3 2 1 0} -٢

مـع أن العـذاب يف النار يتناسـب وطبيعة السـيئة، فـإن القرآن 
بُّ عىل وجهه يف النار بشـكل  الكريـم يؤكـد أن من يأيت بالسـيئة سـيُكَ
عام، فهل هي سيئة خاصة هذه التي يتحدث عنها، أم أهنا إشارة قرآنية 
إىل ما سيلحق باإلنسان من عذاب وذلة يف النار بفعل أية سيئة، ويكون 
ان بوجهه الذي غالباً ما كان  وقوعه يف النار عىل وجهه إشارة إىل أنه هيُ
قد اجرتح السيئات باألعضاء التي فيه من عينني ولسان وأذنني، كام أن 

قت كرامته.  حِ الوجه مظهر كرامة البرش؛ فإذا أهني سُ
{9 8 7 6 5 4} -٣

يُعربِّ القرآن عن اجلزاء بكلمة: { 7 8} لإلشارة إىل العمل 
ذاتـه، وتارة بكلمة: {U T} لإلشـارة إىل جـزاء العمل. ويبدو 
املعنـى هنا أهنم سـيُجزون بالعمل نفسـه الذي جاؤوا بـه يف الدنيا، 
ـد عقاباً؛ فهـم سـيدخلون النار التي هـي حقيقة  وهـو الذي يتجسَّ

سيئاهتم.

* * *
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بصائر وأحكام
السـيئة التي ال يسـتغفر صاحبها ربَّه منها ستكون عليه وباالً يف 
ـد يف نار لظى كام  اآلخرة، كام هي منشـأ سـوءٍ له يف الدنيا، وهي تتجسَّ

أهنا تسحق كرامة صاحبها حني يقع بوجهه عىل النار.
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وأمرت أن أكون من املسلمني
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من احلديث

لَقَ  مَ خَ وْ ةَ يَ كَّ مَ مَ رَّ هَ حَ قال رسول اهللا K يوم فتح مكة: «إِنَّ اللَّ
بْيل،  دٍ قَ َحَ ِلَّ ألِ ْ حتَ ةُ ملَ اعَ ومَ السَّ قُ امٌ إِىلَ أَنْ تَ رَ يَ حَ هِ ، وَ ضَ َرْ األْ اتِ وَ وَ ـامَ السَّ

.(١)« َارٍ نْ هنَ ةً مِ اعَ ِلَّ يلِ إِالَّ سَ ْ حتَ ملَ ي، وَ دٍ بَعْدِ َحَ ِلُّ ألِ الَ حتَ وَ
بَةَ  عْ وا الْكَ مُ دَ ا هَ يْشاً لَمَّ رَ وقال اإلمام جعفر الصادق C: «إِنَّ قُ
الً  جُ ا رَ وْ عَ تَّى دَ هُ حَ تَ اءَ ـنُوا قِرَ ْسِ ْ حيُ راً فِيهِ كِتَابٌ ملَ جَ هِ حَ ـدِ اعِ وَ وا يفِ قَ ـدُ جَ وَ
ضَ  َرْ اتِ وَ األْ وَ ـامَ لَقْتُ السَّ مَ خَ وْ ا يَ تُهَ مْ رَّ ةَ حَ هُ ذُو بَكَّ ا اللَّ : أَنَ ا فِيهِ إِذَ هُ فَ أَ رَ قَ فَ

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٤، ص٢٢٦.
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فا»(١). كٍ حَ الَ ةِ أَمْ بْعَ ا بِسَ تُهَ فْ فَ حَ ِ وَ بَلَنيْ نِ اجلَ يْ ذَ َ هَ ا بَنيْ تُهَ عْ ضَ وَ وَ

تفصيل القول

لـكل أمـة حرماهتـا التـي هـي يف األصل وسـائل ملعرفـة الرب 
ولعبادتـه. والعـرب الذين خصهم اهللا بالكعبة واملسـجد احلرام والبلد 
احلرام واملشاعر، كان عليهم أن يتَّخذوا منها وسيلة ملعرفة رهبم وعبادته 
وحـده. ولكنهـم -كام سـائر األمـم التي ضلَّـت- لوثوهـا باألصنام، 
لت الوسيلة عندهم إىل هدف، وكفروا برب الكعبة وهم يطوفون  وحتوَّ
ة إيذانـاً ببـدء مرحلة تطهري  حوهلـا. وقـد جلجـل الوحي يف جبـال مكّ
املسجد من األوثان، وتطهري أهل مكة من عبادهتا، وقال ربنا سبحانه:

{A @ ? > = < ;} -١
فمكة حمرمة رشعاً وحماطة بحفظ اهللا ورعايته بأمر اهللا سـبحانه، 
فهـو الـذي ينبغـي أن يعبد، وإنام الكعبة وسـيلة، وإنام احلج سـبيل إىل 

االرتقاء إىل اهللا سبحانه.
{C B} -٢

وهو الذي أرسـل طـرياً أبابيل عندما سـعى أصحاب الفيل إىل 
خراهبا.

 {GF E D} -٣
وإنام تكتسـب كل حرمة قداسـتها من رهبا، وال فرق بني حرمة 

وحرمة.
(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٤، ص٢٢٥.



٣١٩

  

{L K J I H} -٤
م دمـاء البرش وأعراضهم.. ومن  م مكة، هو الذي حرَّ فمـن حرَّ
م اخلبائث. وهكذا علينا أن نكون مسـلمني  م مكـة، هو الذي حـرَّ حـرَّ
لرشائـع اهللا، وليـس ملا هتـواه أنفسـنا، فنؤمـن ببعض الكتـاب ونكفر 

ببعض.

بصائر وأحكام
لـكل أمـة حرمات هـي وسـائل إىل اهللا تعـاىل، ولكـن البعض 
لصوا  يتخذهـا غايات وينسـى رب األرباب، وإنام أمـر اهللا عباده أن خيُ

له العبادة وأن يُسلموا له وليس لألنداد من دونه. 



٣٢٠

إمنا أنا من املنذرين

 X  WV  U  T  S  R  QP  O  N}
 .{_ ^ ] \ [ Z Y

* * *

من احلديث

.(١)« آنِ رْ ةُ القُ اءَ ةِ، قِرَ بَادَ لُ العِ قال رسول اهللا K: «أَفْضَ
ىلَ  آنِ عَ رْ ةِ القُ وَ يْكَ بِتَالَ لَ عَ وقال رسول اهللا K لعيل C: «وَ

 .(٢)« الٍ لِّ حَ كُ
هِ  رِ اللَّ ذِكْ آنِ وَ رْ ةِ القُ وَ يْكَ بِتَالَ لَ وقال رسول اهللا K أليب ذر: «عَ

.(٣)« ضِ ْ األَرْ رٌ لَكَ يفِ وْ نُ ءِ، وَ امَ ْ السَّ رٌ لَكَ يفِ إِنَّه ذِكْ اً، فَ ثِريْ كَ
(١) وسائل الشيعة، الشيخ احلر العاميل، ج٦، ص١٦٨.

(٢) املحاسن، الشيخ أمحد بن حممد الربقي، ج١، ص١٧.
(٣) اخلصال، الشيخ الصدوق، ص٥٢٥.



٣٢١

  

إِنَّ  ، فَ آنِ رْ ةِ الْقُ وَ مْ بِتِالَ يْكُ لَ وقـال اإلمام جعفر الصادق C: «عَ
ئِ  ارِ الُ لِقَ قَ ةِ يُ يَامَ مُ الْقِ وْ انَ يَ ا كَ إِذَ . فَ آنِ رْ اتِ الْقُ دِ آيَ دَ ـىلَ عَ نَّةِ عَ اتِ اجلَ جَ رَ دَ

.(١)« ةً جَ رَ قَى دَ ةً رَ أَ آيَ رَ امَ قَ لَّ كُ . فَ قَ ارْ أْ وَ رَ : اقْ آنِ رْ الْقُ
آنَ  رْ وا الْقُ لَّمُ عَ تَ وقـال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب C: «وَ
هِ  وا بِنُورِ ـفُ تَشْ اسْ ، وَ لُوبِ بِيعُ الْقُ هُ رَ إِنَّ وا فِيهِ فَ هُ قَّ فَ تَ ، وَ يثِ دِ ـنُ احلَ سَ هُ أَحْ إِنَّ فَ

 .(٢)« صِ عُ الْقَصَ فَ هُ أَنْ إِنَّ هُ فَ تَ وَ نُوا تِالَ سِ أَحْ ، وَ ورِ دُ اءُ الصُّ فَ هُ شِ إِنَّ فَ
ا  ذَ الَسَ هَ ا جَ مَ وقـال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب C: «وَ
نْ  انٍ مِ ، أَوْ نُقْصَ دً ةٍ يفِ هُ ادَ يَ ؛ زِ انٍ ةٍ أَوْ نُقْصَ ادَ يَ نْهُ بِزِ امَ عَ دٌ إِالَّ قَ آنَ أَحَ رْ الْقُ

ى»(٣).  مً عَ
ا»(٤).  نَجَ تَدَ نْ اهْ وقال C: «مَ

تفصيل القول

من وسـاوس الشـيطان أن دعوة الرسـول إنام هي يف مصلحته، 
وهكذا دعوة كل مبلغ للرسـالة. ويُكثِر إبليس من اللغط حول الدعاة 
إىل اهللا ليرصف الناس عن جوهر دعوهتم، ولذلك جتد األمم الغابرة مل 
تكن تفتأ من هتمة الرسل A بحب السيطرة أو بالسحر أو باجلنون 
وما إىل ذلك من التُّهم التي يلوكها الطغاة وأذناهبم أبداً ضد املصلحني.

؛ إن اهلد والضالل يعودان إىل اإلنسان نفسه، وإنام الرسول  كالَّ
مبلِّغ عن اهللا رسالته املتمثلة يف كتاب اهللا العزيز الذي يتلوه عىل الناس؛ 

(١) األمايل، الشيخ الصدوق، ص٤٤٠.
(٢) هنج البالغة، خطبة رقم ١١٠.
(٣) هنج البالغة، خطبة رقم ١٦٧.

(٤) غرر احلكم ودرر الكلم، الشيخ اآلمدي، ص٩٣، حديث رقم ١٦٤١.



٣٢٢

  

وهنـاك تتم مهمته وتبدأ مهمة الناس أنفسـهم، فعليهم أن خيتاروا بني 
السـعادة باالهتـداء بالقـرآن أو انتظار الشـقاء إن هم مل هيتـدوا. وهذا 

يعني أن عليهم السعي من أجل اهلداية، وإالَّ فإن مصريهم الضالل.
{Y X WV U T S R QP O N} -١

فـإن ضاللته تعـود عليه بأسـوأ النتائج، والرسـول ليس كفيالً 
هلم وال يتحمل شـيئاً من مسؤولية ضاللتهم بعد أن بلَّغ رسالته بتالوة 

الكتاب.
{^ ] \ [ Z} -٢

ل أحد من الرسل فيام سبق شيئاً عن األمة الضالة؛  فكام مل يتحمَّ
فلـام نزل العـذاب أنجى اهللا الرسـل، ثم أنزل العـذاب عىل املجرمني، 

كذلك نبينا األكرم K ال يتحمل وزر ضاللة قومه.

بصائر وأحكام
عىل اإلنسـان أن يسـعى جاهداً من أجل اهلداية، ألهنا سـعادته 

ومن دوهنا الضاللة التي ال يتحمل مسؤوليتها الداعية إىل اهللا.



٣٢٣

وما ربك بغافل عما تعملون

 j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `}
 .{l k

* * *

من احلديث

ا  هِ K إِذَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ روي عن أيب عبد اهللا C أنه قال: «كَ
رٌ  يْهِ أَمْ لَ دَ عَ رَ ا وَ إِذَ ، وَ ةِ مَ هِ النِّعْ ذِ ىلَ هَ هِ عَ دُ لِلَّ مْ : احلَ الَ هُ قَ ُّ ـرٌ يَرسُ يْـهِ أَمْ لَ دَ عَ رَ وَ

 .(١)« الٍ لِّ حَ ىلَ كُ هِ عَ دُ لِلَّ مْ : احلَ الَ تَمُّ بِهِ قَ غْ يَ
هِ C: أَيُّ  بْدِ اللَّ َيبِ عَ لْتُ ألِ وروي عن حممد بن مروان قال: «قُ

 .(٢)« هُ دَ مَ ْ : أَنْ حتَ الَ قَ ؟ فَ لَّ زَّ وَ جَ هِ عَ بُّ إِىلَ اللَّ لِ أَحَ امَ َعْ األْ
اتُ  لَوَ ـنِ صَ َسَ ا احلْ تُ أَبَ عْ ـمِ وروي عن معمر بن خالد، قال: «سَ

(١) وسائل الشيعة، الشيخ احلر العاميل، ج٣، ص٢٤٨.

(٢) وسائل الشيعة، الشيخ احلر العاميل، ج٢، ص٥٠٣.



٣٢٤

  

لَ  دُ أَفْضَ مْ انَ احلَ كَ ، وَ هُ رَ ـكَ دْ شَ قَ ةٍ فَ مَ ىلَ نِعْ هَ عَ ِدَ اللَّ نْ محَ : مَ ولُ قُ يْهِ يَ لَ هِ عَ اللَّ
.(١)« ةِ مَ نْ تِلْكَ النِّعْ مِ

هِ  ـا لِلَّ هِ مِ اللَّ وقـال أمـري املؤمنني عـيل بـن أيب طالـب C: «وَ
 ْ مْ يفِ هُ أَوْ ا رَ ـمْ إِذَ هُ اؤُ دَ مْ أَعْ هُ فُ رِ عْ يَـا يَ نْ ـوا إِىلَ الدُّ عُ جَ ا رَ إِذَ نِّي، فَ ُ مِ ـربَ ـةٌ أَكْ آيَ

يَا»(٢). نْ الدُّ
انَ  نَ ملَِنْ دَ الَ دِيْ وقـال اإلمام حممد الباقـر C (يف حديث): «وَ

 .(٣)« هِ اتِ اللَّ نْ آيَ ءٍ مِ ْ دِ يشَ وْ حُ بِجُ

تفصيل القول

{b a `} -١
تعـد كلمة {a} مـن أفقه الكلامت وأبلغهـا يف ميزان معاين 

الكلامت، فام هي أبعادها وما مد انعكاسها عىل النفس؟
ر عـىل معرفـة اهللا، وهـذه الفطـرة ال ريب  إن اإلنسـان قـد فُطـِ
عميقـة يف جـذور النفـس اإلنسـانية، إالَّ أهنـا مغمـورة يف أمـواج من 
الغفلـة والوسـاوس، وإنام آيات القـرآن الكريم وكلـامت النبي وأهل 
البيـت صلوات اهللا عليهم أمجعني، وبالذات املأثور من األدعية عنهم، 
تسـتأدي هذه الفطرة وتبعثها وترسمها يف كلامت. وهكذا تعلمنا كيف 

نخاطب ربنا املتعال، وكيف نناجيه ونتحبب إليه.
أوالً: إننـا نعـرف أن ربنا اللطيـف اخلبري هو الذي يُسـبغ علينا 

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٩٦.
(٢) تفسري القمي، الشيخ عيل بن إبراهم القمي، ج٢، ص١٣٢.

(٣) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٧٣.



٣٢٥

  

نعمـه ظاهرةً وباطنة، ونعرف أيضاً أن ما يدفـع عنا ربنا من النقم أكثر 
. من النعم التي ال نُحصيها عدداً وال تأثرياً

ومن النعم علينا؛ إتاحة الفرصة لنا بأن نشكره، إذ مهام شكرناه 
، ممَّا يُوجب علينا شـكراً جديـداً، وثناءً  احتجنـا لِقوةٍ ولِلسـانٍ وقلـبٍ

طارفاً، ألنْ نشكر ربنا املتعال عىل كل ذلك. 
: حينـام نحمـد اهللا تعـاىل ملـا نعـرف مـن أن اخلليقـة التي  ثانيـاً
فطرهـا اهللا، فطرها عىل أفضل حال، فمنحهـا النظم واحلركة واهلدفية 
والصالح. ولذلك؛ كلام رأينا نعمة محدنا اهللا عليها، وكلام وجدنا لطفاً 

ونظاماً محدناه واستحرضنا ما يستحقه من الصفات.
ـن اهتامنا ألنفسـنا بالنقص أو  : إنّ محدنـا هللا تعـاىل يتضمَّ وثالثـاً
بسـبب النقـص. فالعيب من النفـس والصالح من اهللا تبـارك وتعاىل. 
- من انحراف اإلنسان عن جادة الصحة، ولكن الشفاء  فاملرض -مثالً
من اهللا. واهللا أصلح نظام خلقه، وما ظهر فيه من فسـاد فإنام بام كسبت 

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð} :أيدي الناس. قال اهللا تعاىل
 .(١){Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø

ل هذا االنحراف الصحـي إىل ابتالء وامتحان، لكن  وقـد يتحوَّ
يُبتىل بفسـاد  يبقـى االنحـراف يف الطبيعـة من صنـع املخلوق نفسـه، فَ

النظام االجتامعي واالقتصادي والبيئي وغري ذلك.
إذن؛ فنحن نحمد اهللا تعاىل لئالَّ نتَّهمه بام نحن علَّته وسـببه من 
فساد يف أي بُعدٍ من أبعاد حياتنا. إنّ من أشد وساوس إبليس فتكاً التي 

جتلَّت يف اإلنسان، تربئة نفسه وإلقاء مسؤولية أفعاله عىل اآلخرين.

(١) سورة الروم، آية ٤١.
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وهكذا بحمد اهللا نواجه هذه الوسوسة، وال نتهم ربنا سبحانه، 
ل املسؤولية متهيداً إلصالح واقعنا. بل نعود إىل حتمّ

ومن نعم اهللا تعاىل أنه يُعرفنا نفسه؛ مرة بالوحي، ومرة باآليات 
املبـرصات، وباسـتجابة الدعوات، حـني يُري الرب نفسـه لعبده عند 

البأساء والرضاء.
ولذلك يقول سبحانه:
{fe d c} -٢

أي: تعرفون اآليات.
ولكـن؛ مصيبـة اإلنسـان تكمـن يف طبعه بعـدم وفائـه للمنعم 
واملتفضل عليه، إذ ما أن يتخلَّص ممَّا وقع فيه، ينسـى ما وعد اهللا تعاىل 
د عىل ربه ويعود  به بأن خيضع له ويعرف مجيله، وإذا به رسعان ما يتمرَّ

إىل سابق عهده يف الغفلة.
قال تعاىل هبذا الصدد:

{k j i h g} -٣
فـاهللا تعـاىل ليس بعيداً عنكم، بل إنه يعـرف عنكم منذ البدء أن 
القليـل منكم سـيفي بوعـده، ولكنه يتلطـف ويرحم وينعـم يف الدنيا 
ضكم للحسـاب والعقاب يوم  ليلقـي عليكم باملزيـد من احلجة، ويُعرِّ

القيامة.
لقد قال عز من قائل يف مطلع هذه السـورة املباركة: {!" # 

 .(١){+ * ) ( ' & % $

(١) سورة النمل، آية ١-٢
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ثنـا عن اآليـات مؤكداً أنه سـريينا إياها، وذلك  دِّ ويف اخلامتـة حيُ
ه لكتاب  لنبقـى عىل الدوام يف حالة عرفانية. وهذا ما ال يتم بغري التوجُّ
ـب التي طاملا  اهللا الصامـت والناطـق باحلق، فتـزول عن قلوبنـا احلُجُ
فصلتنـا عـن احلقائق. وهكذا نلمـس التناغم بكل وضـوح بني مطلع 

ل من لدن لطيف خبري. السورة وخامتتها، ليتأكد أنه قد أُنزِ

بصائر وأحكام
إذا راجع اإلنسـان نفسه ومحد اهللا، يكون قد أحدث فيها تغيرياً 
مَّ يسعى إلصالحها ويعيش وفق املنهج  جذريا، ألنه يتَّهم نفسه ومن ثَ

اإلهلي املرسوم له.






