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كلمة البدء

حينما يكون الحديث عن القرآن الكريم، فإّنه ينبغي التأمل إلى 
حـدٍّ ّمـا، ثم اإللتفات إلى ما نريد التحّدث عنه، وال ريب أّن اإلنسـان 
البصيـر - وبنظـرة إجمالّية - سـرعان ما يلتفت إلـى أّن القرآن عظيم 

للغاية.

ال بـد أْن يعي المرء أّن هـذا الكتاب خطاب الخالق الكبير إلى 
مخلوقه، وميثاقه مع عباده.

وبالوعي الصحيح يدرك اإلنسـان بأنه صغير أمام القرآن، فيقّر 
- بـال تكّبـر - بعجـزه عـن إدراك كّل العظمة القرآنيـة، ولعّل اإلقرار 
بهذا العجز أنسب شيء لبيان عظمة وجالل القرآن، وأبلغ من المدح 

والثناء عليه لدى وصفه.

ُترى كيف لإلنسـان المحـدود أْن يعي ويدرك حقيقة الخطاب 
اإللهي؛ واللَّه هو العلّي الال محدود! وكيف وأّنى للدماغ أن يستوعب 
الحقيقـة العظمى لمقاصـد كالم الذات اإللهية الـال متناهية؟! وماذا 
يسـتطيع الكاتب - مهما بلغ أدبه - أْن يكتب بهذا الصدد؟ وما عسى 
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الخطيـب - مهما أوتي من بالغة وفصاحة - أن يتفّوه؛ فيكون جديرًا 
ولو ببعض الحقائق القرآنية؟!

يكفـي في عظمة القـرآن أنه كالم اللَّه العلّي العظيم، وحسـب 
القـرآن قـدرًا أنه معجزة خاتـم األنبياء K، وحسـبه أّن آياته كفيلة 
بهداية البشـر وضامنة لسعادتهم إلى يوم القيامة، والقرآن هو الكتاب 
الوحيـد القادر - إلى نهايـة التاريخ والحياة؛ وعلـى جميع األصعدة 
- علـى قيادة بني اإلنسـان، وضمان مجدهم وسـيادتهم وسـعادتهم 

األبدية.

إنَّ القـرآن المجيد هـو أعظم مرجٍع لعلمـاء الّلغة، وهو أجلى 
نمـوذج لمتخّصصي علـم النحو، وهو خير دليل وسـند فقهيٍّ علميٍّ 
للفقيـه المسـتنبِط، وهـو األكثـر طـراوة لكّل أديـب، وهـو ضاّلة كّل 
عالِـم، وهو ملِهم كّل خطيب ماهر وواعـظ مفّوه، وهو مقصد علماء 
األخالق، وأخيرًا؛ هو الركن الشـديد والدليل الناصع لكلِّ مفّكٍر في 

مجال اختصاصه.

إّنه الكتاب الذي أزاح الستار عن أسرار الكون وقوانينه الدقيقة 
ورمـوزه العجيبة. إّنـه هو الكتاب - المعجزة األبديـة - للدين الحّي 
الخالد. إنه السالح الذي ال نظير له؛ قد جعله اللَّه سبحانه وتعالى في 
متنـاول القائد المعصوم لينقذ الناس به من الجهالة والضاللة ويحّلق 

بهم إلى حيث العلم والهداية.

روٌح من أمر اللَّـه
إّن القرآن المجيد ال يؤّسـس للمسـائل العقائدية الحّساسة أو 
يحلها فحسب، وال يواجه الشبهات والوساوس الشيطانّية العتيدة من 
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الناحية النظرّية فقط، بل إّنه يسـاهم كلَّ المسـاهمة في ترسـيخها في 
الذهن اإلنساني، ومعلوم أنَّ خّريج هذه المدرسة لقادر على لّي عنق 
الفتـن والضالالت والشـبهات. فالقرآن ليس مجرد حروف مسـّطرة 
علـى ورق، بـل هـو روح عالية متعالية عظيمـة: }� � � 

.(1(}�� � �

وهذه الروح هي التي عّبر عنها النبي األعظم K بقوله:

ْي�ِل اْلُمْظلِ�ِم، َفَعَلْيُكْم  »َف�إَِذا اْلَتَبَس�ْت َعَلْيُك�ُم اْلِفَت�ُن َكِقَط�ِع اللَّ
ٌق، وَمْن َجَعَلُه َأَماَمُه َقاَدُه إَِلى  ٌع، وَماِحٌل ُمَصدَّ ُه َش�افٌِع ُمَشفَّ بِاْلُقْرآِن، َفإِنَّ

اْلَجنَِّة، وَمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساَقُه إَِلى النَّار«)٢).

فإْن شهد لمصلحة اإلنسان؛ قبل اللَّه شفاعته، وإْن شهد عليه؛ 
ق في ذلك.  ُصدِّ

هـا نحـن إزاء هكـذا كتـاب وهكـذا خطـاب وهكـذا حقيقة، 
ويلزمنـا إيـالء المزيد مـن االهتمام به؛ فنتلـوه ونتدّبر فيه، ونسـتلهم 

خارطة طريق الحياة من آياته الكريمة.

س حقائق القرآن ومفاهيمه، والتعرف  إنني طالما جهدُت لتلمُّ
علـى أهدافـه ومقاصده بكل اشـتياق، وحيثمـا اكتشـفت أحد رموز 
وأسـرار القـرآن، أو أدركـت حالًّ لمشـكلة من مشـاكل فهمه، كانت 
العالقـة تتعمـق أكثر والشـوق إليه يتضاعـف. كنُت كلمـا تأملُت في 

كتاب اللَّه العزيز، ازددُت حيرًة وإعجابًا.

)1) سورة الشورى، آية: 5٢.
)٢) الكافي، ج٢، ص599.
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اإلنسان والقرآن
ومهمـا بحثـُت وحققـُت تجلَّـْت عظمة القـرآن ومنزلتـه أكثر 
فأكثـر، وما يزيد من تعجبي تلكم العناية اإللهية باإلنسـان حيث أنزل 
اللَّـه تعالى إليه كتابًا يتضمن هذه العظمـة وجاللة الخطاب. فمن هو 
اإلنسـان يا ُترى؟ وما هـي منزلته في منظومة الكون حتى يرسـل إليه 
اللَّـه تبـارك وتعالى كتابـًا كهذا الكتاب؟ إنَّ اإلنسـان مهما عّد نفسـه 
حقيرًا إزاء عظمـة اللَّه الخالق المتعال، فإنه مطلوب منه ذلك، ولكنه 

في النهاية ماذا لديه ليخاطبه ربه األعز األكرم بمثل هذا الخطاب؟!

ـرون - وبمسـاٍع كثيرة - بعض أسـرار القرآن  لقد لمس المفسِّ
وتوّصلـوا إلـى بعـٍض يسـير من حقائقـه. ولطالمـا يخطر فـي ذهني 
التسـاؤل عّما إذا كان من الممكن الكشـف عن جميع أسـرار القرآن 
الكريـم ودقائقه؟! فأرى عقلي يجيـب بالنفي القاطع، إذ كيف يمكن 
تصور موجود ناقص ضعيف كاإلنسـان يسـتطيع أن يحيط ويلمَّ بكل 
لطائف ودقائق وحقائق كالم الخالق الال محدود؟ ثم إنَّ عقلي يقول 
لـي مرة أخـرى: ولكن هذا الكتاب لـك، وخطابه متوجـه إليك، فال 

تهن، فإنه مائدة مباركة عظيمة فانتفع منها ما استطعت!

شروط التدبُّر يف القرآن
ـر المتدبِّر أْن يتخّلى عن آرائه الشـخصية  ونرى أنَّ على المفسِّ
د عن كل المؤثرات الجانبية لكي يسـتطيع  قبل كل شـيء، وأْن يتجـرَّ
التقـدم خطـوة خطوة فـي الرحـاب القرآنـي. وبعبارة أوضـح: يلزم 
المتدبِّـر - بعـد قطع الشـوطين المتقدمين - أن يفهـم القرآن بالقرآن 
وبمعونتـه، وليـس بواسـطة األحـكام المسـّبقة واآلراء الشـخصية 
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والميول الغريبة عن الشارع المقّدس.

وبداعي أهمية القرآن المجيد وشاكلة التعامل البشري معه من 
حيث الفهم والتفسـير؛ يلزمنا التسـاؤل عن الطريقـة المثلى للتعامل 
مـع القرآن الكريم؟ وإذا ما جلسـنا إلى محضر الكتـاب العزيز، فهل 
نجلـس إليه كما نجلـس عند أّي كتاب آخر، أم ال بـد من نظرة مميَّزة 

وموقف خاص؟

موقف اإلنسان من احلقائق
والفكريـة  الطبيعيـة   - المتنوعـة  والظواهـر  الحقائـق  بـإزاء 
والعقائديـة علـى حـد سـواء – يمكـن لإلنسـان أْن يتخذ أحـد ثالثة 

مواقف:

األول: القبول بها ظاهرًا وباطنًا.

الثاني: رفضها ظاهرًا وباطنًا.

الثالث: رفضها باطنًا والقبول بها ظاهرًا.

د هذه المواقف الثالثة في: اإليمان والكفر والنفاق)1)،  وتتجسَّ
ولكن أين جذور هذه المواقف؟

إنَّ كل عمل ظاهري يصدر عن اإلنسان هو في الحقيقة موقف، 
فإْن كان شـجاعًا؛ تجّلى موقفه في القبـول أو الرفض، وإْن كان جبانًا 
صـدر عنه ما ينـّم عن االزدواجيـة، وبالتالـي؛ فإنَّ الموقـف والرأي 
يعود إلى نظرة المرء تجاه نفسـه. فحينما تكون نظرته إلى نفسـه نظرة 

)1) مثال ذلك ما تناولته اآليات العشرون األولى من سورة البقرة إذ بيَّنت أحوال 
المؤمنين والكافرين والمنافقين ومواقفهم من القرآن العظيم.
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سـليمة، يكون موقفه تجـاه اآلخرين موقفًا سـليمًا أيضًا، ولكن حين 
تكون نظرته إلى نفسـه نظرة خاطئة أو سـوداوية سـلبية، يكون موقفه 

من اآلخرين شبيهًا بذلك.

إنَّ من يرى في نفسه القيمة الفذة والكرامة، يتخذ من اآلخرين 
موقفـًا صادرًا عن االحتـرام والكرامة، إاّل أنَّ من يستشـعر النقص أو 
الجهـل في تحديد قيمه ومقاييسـه، فانه سـيتعامل مـع غيره على هذا 

األساس أيضًا.

موقفنا من القرآن
إنَّ القـرآن هو أهـم حقائق العالم، فما هو موقفنـا تجاه القرآن 
الكريم وهـو كالم اللَّه المتعال وتجليه؟ وقد ورد عن اإلمام الصادق 

ه لَِخْلِقِه فِي َكَلِمِه وَلكِنَُّهْم َل ُيْبِصُرون«)1). C: »َلَقْد َتَجلَّى اللَّ

لماذا كانت ليلة القدر خيرًا من ألف شـهر؟ ألنها ليلة نزل فيها 
القـرآن الكريم، وفي كل عام وفي هـذه الليلة تتنّزل المالئكة والروح 
- التـي قـد يكون معناها القرآن الكريم أو ما يكـون تعبيرًا عنه -. فما 

هو الموقف إزاء هذه الحقيقة الكبرى؟

ينبغـي أن نكـون جاّدين كلَّ الجـدِّ لدى الموقف مـن القرآن، 
فهـو كتاب اللَّه تعالى، ونحن أيضًا عبيد للَّه سـبحانه، فيلزم أن نرتقي 
بأنفسـنا، ونهّيؤهـا بالجد والكرامـة لتكون أْهاًل لنـزول القرآن علينا، 
ذلـك ألنَّ تلّقي كتاب اللَّـه أمٌر صعب، إذ القرآن ثقيل كما قال عزَّ ِمْن 

قائل: }� � � �{)٢).

)1) بحار األنوار، ج89، ص1٠٧.
)٢) سورة المزّمل، آية: 5.
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وعلـى النبـي أْن يبـذل ما أوتي من جهـٍد ليكون جديـرًا بتلقي 
القـرآن المجيد، عليه أْن يسـتيقظ فـي الليل، ويقوم مصليـًا، ألنَّ اللَّه 

يريد أْن ُينزل عليه قوال ثقيال. يقول تعالى: 

.(1(}� � � � � � �{

ثم يبّين اللَّه سبحانه السبب في أهمية القيام والعبادة في الليل: 
}� � � � � � � �{)٢). فالليـل فتـرة زمنية مناسـبة 
للتلقي، إذ يكون القلب والتفكير خالله أكثر تحررًا، وأكبر قدرة على 
استيعاب الروح العظيمة، ثم إنك لتقرأ القرآن عند الفجر بعد كل هذا 

التلقي واالستيعاب: }� � � � �{)3).

وواضح أنَّ تعاليم سورة المزمل المباركة ليست خاصة بالنبي 
األعظم K، بل هي تعم جميع المؤمنين. 

موقف املنافقني من القرآن
إنَّ المنافقيـن لطالمـا أرادوا تصغير القـرآن المجيد وتحجيمه 
وصّبـه ضمن قوالب فهمهم وأهدافهم، كيـف؟ بالحذف والتحريف 
وسـلخ اآلية عـن معناهـا الصحيـح، كسـْوق الفرائـض والواجبات 
والمحرمـات إلى المسـتحب والمكروه والمباح، ثـم إنهم يعرضون 
تفسيرًا يستحقرون فيه كتاب اللَّه. وال ريب أن التعامل مع القرآن بهذا 
المنحى تعامل باطل. ال سيما وأنَّ القرآن كتاب مجيد عظيم ال يمكن 
تحجيمـه، وإنما تفسـير المنافقين تفسـير فاشـل ال صلة لـه بالقرآن: 

)1) سورة المزّمل، آية: 1 و٢.
)٢) سورة المزّمل، آية: 6.

)3) سورة اإلسراء، آية: ٧8.
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}� � � �{)1) حيـث يحاولـون تزويـر المعاني 
وتحريف األلفاظ إلى غير مساراتها.

إنَّ األزمـة الكبرى والمشـكلة األساسـية تكمن فـي أنَّ القرآن 
ر  ـر بالصورة المطلوبة الصحيحة. فيما المفسِّ الكريم ال ُيفهم وال ُيفسَّ
المتدبِّـر بمعناه الواقعـي ينبغي أن يكون حكيمًا مطلعـًا في المباحث 
القرآنيـة، ومفكرًا محققًا فـي القضايا األخالقية، وناظـرًا إلى اآليات 
ـر، وأن يكـون فـي المسـائل اإلجتماعيـة عالمًا  نظـرة الفقيـه المتبحِّ
إجتماعيـًا حاذقـًا، فيطالـع القـرآن مطالعة تامـة ثم ينتقل إلـى عملية 
دة بصـورة ثاقبة  تفسـيره، بمعنـى أن يفهـم ويعي أبعاد القـرآن المتعدِّ
جامعة، وهذه )الجامعية( أمر صعب مسـتصعب، وهذه هي المشكلة 

التي أدت إلى حصول النقص في أكثر التفاسير.

مـن هنا فقد ألزمُت نفسـي بمنحًى جديد، وهـو البحث بنظرة 
جديـدة وطريقـة حديثـة في التدبـر في القـرآن، تتضمن مزايا تفسـيٍر 

جامٍع، رغم التأطر بسورة واحدة.

في هـذا التدّبـر والتفسـير أولينـا إهتمامـًا بالمعـارف القرآنية 
المغفولـة غالبـًا، وأعرضنا عـن مباحث األلفاظ واإلعـراب والعلوم 
األدبيـة التي اغنتنا عنها بقية التفاسـير، وإنما نشـير إلـى بعض النقاط 
األدبية التي ُغفل عنها في سـائر الكتب، أو تلك النقاط ذات األهمية 
البالغة جدًا وذات الصلة الوطيدة جدًا بأصل البحث؛ وحيث تتطّلب 

الحاجة.

وإنَّ السـبب فـي اختيار سـورة الـروم المباركة، هـو محتواها 
المميز، واللطائف التي تضمنتها، حيث يمكن تناولها بشكل منفصل. 

)1) سورة النساء، آية: ٤6.
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فهي سورة تناولت التوحيد والمعاد - وهما أصل جميع االعتقادات 
زة، ولعل أحد أبعادها المعرفيـة؛ الدروس الّدالة على  - بصـورة مركَّ
أهمية اإليمان بالوعود اإللهية ذات الدور الهام في التربية واإلصالح، 
مضافًا إلى الدور الكبير لاليمان بالوعد اإللهي في اجتذاب اإلنسـان 

إلى ربه وقرآنه، حيث تم تناول ذلك في هذه السورة المباركة.

وعلـى أّية حال؛ فقد بدأنا السـير في هذا الطريق، ونسـأل اللَّه 
العلـي العظيـم أن يوفقنا إلى طّيـه بالصورة السـليمة، وأن ينعم علينا 
بنعمـة الفهم الصحيح لجانب من جوانـب المعارف القرآنية، فيكون 

لنا خير ناصر ومعين، وأن يصوننا عن الخطأ والزلل واالنحراف.
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متهيدات

1- تسمية السورة
كيف انتخب اسم هذه السورة المباركة؟ 

قبـل اإلجابة على هذا السـؤال ينبغي اإلشـارة إلـى عدة نقاط 
مهمة:

1- إنَّ أسـماء السور القرآنية قضية توقيفية، بمعنى أنَّ الرسول 
األكـرم K أو األئمة المعصومين صلوات اللَّـه عليهم وبما نقلوا 
عن سـيدهم الرسـول األعظم قد عّينوا أسـماء السـور، وليس ألحد 

غيرهم حق فيما يتعلق بأسمائها بحيث يختاروا غيرها.

٢- ثـم إنَّ بعـض السـور القرآنية لها اِسـمان أو أكثر، كسـورة 
)اإلسـراء( التي لها اسـم آخر، وهو )بني اسرائيل( حيث ُعِرفت بهذا 
اإلسم األخير أوالً)1)، ثم اشتهرت باالسم األول، ذلك ألنَّ الحروب 
التي تسـبب بها اليهود أو خاضوها ضد المسلمين أدت إلى حالة من 

)1) تفسير نور الثقلين، للحويزي، ج3، ص9٧.
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النفـرة مـن المسـلمين تجاههم، ففضلوا في النهاية إسـم )ااِلسـراء( 
على )بني اسرائيل(.

وكذلـك شـأن سـورة )الممتحنـة( التي ُتسـّمى أيضًا بسـورة 
)المودة()1). أو سورة )الشـورى( التي تسّمى بسورة )حم عسق()٢)، 
مع أن االسم المشهور هو األول للحديث عن موضوع الشورى فيها.

وعلى هذا؛ فإنَّ لبعض السـور القرآنية أسـماء متعددة تتفاوت 
فـي الشـهرة، ولكننـا نؤكـد على االلتـزام بالتسـمية الرسـمية لها، إذ 
القـرآن الكريم هـو )حبل اللَّه المتين()3)، وسـبب هام جدًا في وحدة 
المسـلمين، وال ينبغي - بسـبب تغيير أسـماء السـور - التسـبب بما 

يفرّقهم أو يلقي الشبهات والشكوك في أوساطهم.

3- إنَّ تسـمية سـورتين من السـور القرآنية بـ )الـروم( و)بني 
إسـرائيل( يشـير إلـى أنَّ لديـن اإلسـالم إهتمامـًا خاصـًا باألديـان 
والرسـاالت السـماوية األخرى؛ رغم أنَّ الديانة اليهودية والمسيحية 
قد ُنسـختا، ولكن نسـخ ديٍن ّما ال يعني إلغاء أو نفـي تعاليمه عمومًا. 
وعليه؛ فقد ُسـميت سورة ااِلسراء باسـم )بني اسرائيل( أيضًا، وهذه 
التسـمية تشـير إلى اليهود، كما أنَّ إطالق إسـم )الروم( على سـورة 
أخرى يشـير إلى المسـيحية والمسـيحيين، وفي تسـمية هذه السورة 

)1) مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي، ج9، ص٤٠٢. التحرير والتنوير البن 
عاشور، ج٢8، ص115.

)٢) أورد السيوطي أخبارًا متعددة في بداية تفسير السورة، ذكر فيها كلها هذا اإلسم، 
انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج6، ص٢، تفسير نور الثقلين، ج٤، 

ص556.
)3) كما وصفه اإلمام الرضا C في الحديث المروي في: عيون أخبار الرضا، 

ج٢، ص13٠.
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باسـم )الروم( ربما إشـارة إلى اهتمام اإلسـالم بقضية أهل الكتاب، 
وتوضح هذه السورة أيضًا طبيعة الموقف اإللهي منهم.

2- إهتمام القرآن باألديان السماوية
هنـا؛ يقفـز إلـى الذهن سـؤال مهم؛ وهـو: لماذا اهتـم القرآن 
المجيد باألديان السماوية السابقة؟ علمًا أن القرآن قد حصر دين اللَّه 
تعالـى باإلسـالم فحسـب؛ فقـال: }� � � � ��{)1)، 
ح بأنَّ من يعتنق غير هذا الدين فإنه  ولـم يكتِف بذلك فقط، وإنما صرَّ
سيعيش عبثًا وسيفّرط في مصيره، فقال: }� � � � � 
� � �{)٢)، فيبدو - على هذا األساس - عدم جدوى مقايسة 

األديان السالفة بالدين اإلسالمي!

وعلى ما تقدم؛ هل يعتبر أهل الكتاب - من وجهة النظر القرآنية 
واإلسـالمية - كغير أهل الكتاب؟ أْي أنَّ اليهودي أو المسـيحي كأّي 

مشرك؟

اإلجابـة علـى ذلك هـي أنهم ليسـوا كذلـك، فأسـاس الدين 
هـو اإلسـالم، منذ البدء وحتـى النهاية، وإنَّ نوحًا وإبراهيم وموسـى 
وعيسى A لم يأتوا بدين غير اإلسالم، واإلسالم بمعنى التسليم: 
}� � � � ��{ أي إنَّ الديـن الحـق الـذي جعلـه اللَّه 
وقّرره هو التسـليم ألمره. وفي الحقيقة؛ إنَّ روح الدين في كل عصر 
ليس سوى التسليم للَّه عزَّ وجل وإطاعة أوامره، وال يعدوه إلى غيره، 
ولكـن حيث كان دين خاتم األنبياء وأفضلهم أفضل األديان وأكملها 

)1) سورة آل عمران، آية: 19.

)٢) سورة آل عمران، آية: 85.



٢1

............................................... ...............................................    اديلات   

فقـد اختيـر لـه اسـم )اإلسـالم(، وإاّل فـإنَّ اسـم جميع األديـان هو 
اإلسـالم، ألنَّ أصلها واحد، مع مالحظة أنَّ اللَّه سـبحانه أراد ألديانه 
أن تفّعـل الحركة البشـرية على المسـتويين اإلجتماعـي والتاريخي، 
فأنزل لها أديانًا تواكب تلكم الحركة لتكتمل وتتكامل حتى بلغ الدور 

دين خاتم األنبياء.

أّما أسـاس ومصدر الخالف الدينـي والمذهبي - رغم وحدة 
األديـان اإللهيـة النازلـة مـن السـماء - فهو ظلـم وانحـراف العلماء 
الدنيوييـن الذيـن رأوا فـي اّتبـاع األنبيـاء والرسـل زواالً لمنافعهـم 
ومصالحهـم، والسـبب اآلخـر هو انكبابهـم على شـهواتهم وحبهم 
للتسـلط والظهـور: }� � � � � � � � 

.}�� � � � �

لقد وقع اليهود فيما يتصل بخليفة النبي موسى C في نزاع 
شـديد، وأريق فـي ذلك دم كثيـر. وكذلك تنازع النصـارى في قضية 
التوحيـد حيث تـمَّ تلويث العقيـدة بانحراف التثليـث. والطرفان معًا 
عون قدسـيتها دالئل واضحة على نبوة خاتم  وجدا في كتبهما التي يدَّ
األنبيـاء K، ولكنهـم لم يرعـووا عن دّس الضـالالت ونثر بذور 

الُفرقة واالختالف، فكفروا به إاّل قليل منهم.

وعلـى هذا، وانطالقًا من االحتـرام الذي نكنّه ألنبياء اللَّه، فإنَّ 
اليهـود والنصـارى ُيحترمون في البلدان االسـالمية، وهكـذا ُتحترم 
معابدهم وُتصان، وال مشـكلة في وجود كنيسـت أو كنيسـة في بلدة 
مسلمة ما أوفت بشروط بقائها، بل إنَّ صوت الناقوس حسب الصادر 
عن نبي اإلسالم K له قيمة محترمة وتفسير خاص. روى الحارث 
األعـور قـال: بينما أنا أسـير مع أميـر المؤمنين C فـي الحيرة إذا 
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بديرانيٍّ يضرب الناقوس، فقال علي C: َيا َحاِرُث َأَتْدِري َما َيُقوُل 
َهَذا النَّاُقوُس؟ 

قلت: اللَّه ورسوله وابن عم رسوله أعلم. 

ْنَيا وَخَرابَِها وَيُقوُل: اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّه َحّقًا  ُه َيْضِرُب َمَثَل الدُّ قـال: إِنَّ
ْتنَا وَشـَغَلْتنَا واْسـَتْهَوْتنَا، َيا اْبَن  ْنَيا ]َقْد[ َغرَّ َحّقـًا ِصْدقـًا ِصْدقـًا، إِنَّ الدُّ
ْنَيا َجْمعًا َجْمعًا، َتْفنَى  ْنَيا َدّقًا َدّقًا، َيا اْبَن الدُّ ْنَيـا َمْهاًل َمْهاًل، َيا اْبَن الدُّ الدُّ
ْنَيـا َقْرنًا َقْرنًا، َما ِمْن َيْوٍم َيْمِضي ]َعنَّا[ إاِلَّ َأْوَهَن ِمنَّا ُرْكنًا، َقْد َضيَّْعنَا  الدُّ
ْطنَا فِيَهـا إاِلَّ َلْو َقْد  َدارًا َتْبَقـى، واْسـَتْوَطنَّا َدارًا َتْفنَى، َلْسـنَا َنْدِري َما َفرَّ

ِمْتنَا. 

قال الحارث: يا أمير المؤمنين، النصارى يعلمون ذلك؟ 

قـال: َلْو َعِلُموا َذلَِك َما اتََّخُذوا اْلَمِسـيَح إَِلهًا ِمـْن ُدوِن اللَّه َعزَّ 
 . وَجلَّ

، فقلت له: بحق المسـيح عليك لما  قال: فذهبُت إلى الديرانيِّ
ضربت الناقوس على الجهة التي تضربها. 

قال: فأخذ يضرب وأنا أقول حرفًا ]حرفًا[ حتى بلغ إلى موضع 
»إاّل لو قد متنا« قال: بحق نبيكم َمْن أخبركم بهذا؟ 

قلت: هذا الرجل الذي كان معي أمس. 

قال: فهل بينه وبين نبيكم من قرابة؟ 

قلت: هو ابن عمه. 

قال: بحق نبيكم، َأ َسمع هذا من نبيكم؟ 

قلت: نعم. 



٢3

............................................... ...............................................    اديلات   

فأسلم، ثم قال: واللَّه إني وجدت في التوراة أنه يكون في آخر 
ر ما يقول الناقوس)1). األنبياء نبي وهو يفسِّ

إذن؛ فإن الموقف من الكنيسة والناقوس يجب أن يكون موقفًا 
قيمًا محترمًا.

إنَّ القـرآن - بطبيعـة الحـال - ال يعتبـر جميـع أهـل الكتـاب 
سـواء، ويقول: }� � � � � � � �{)٢)، ويعد 
القرآن جماعة من أهل الكتاب محطَّ ثقة واحترام ويقول: } � � 
� � � � � � �{)3). وال ريـب إنَّ مـن أهل 
الكتـاب َمْن ال يفعل ذلـك وإن إئتمنته بدينـار واحد: }� � � 
� � � � �{)٤). ويصـف شـريحة مـن أهل الكتاب 
بالقـول الكريـم: }� � � � � � 

.(5(}�� � � � � �

وبالنتيجـة؛ هنـاك مـن أهـل الكتـاب من يؤمـن باللَّه سـبحانه 
ويرتبـط باللَّه الرحمن بعالقة طيبة، فال يسـتكبر على ربه، وهو يدعو 
ويبتهـل إليـه سـبحانه فينبغـي احترامـه، ولهذه الميـزة ذكـره القرآن 
بالمديـح وقال: }� � � � � � � 
 � � � � � � � � � �
 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

)1) ارشاد القلوب، ج٢، ص3٧3.
)٢) سورة آل عمران، آية: 113.

)3) سورة آل عمران، آية: ٧5.

)٤) سورة آل عمران، آية: ٧5.
)5) سورة آل عمران، آية: 11٤.
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�{)1)، وهكذا يسـتحق بعض أهل الكتاب - ألجل 
نبيهم وكتابهم السماوي - االحترام)٢).

3- تنّوع اخلطاب القرآين
تـارًة يكـون المخاطب بالقـرآن الكريـم جميع النـاس. يقول 
سـبحانه: }� � � � � � � �{)3)، ويقـول 
في آية شـريفة أخرى: }� � � � � � � � � 
� � � � � � � ��{)٤)، فال فرق ذاتيًا بين إنساٍن 
ونظيـره، وإنَّ مـراد اآليـة اإلشـارة إلى أنَّ تعـدد القوميـات واأللوان 
واللغات وأمثال ذلك حاالت عرضية على الذات اإلنسانية الواحدة، 
وإنَّ التفـاوت الحقيقي يجب أن يؤخذ بعيـن االعتبار حين االحتكام 

إلى مقياس التقوى وطاعة اللَّه تبارك وتعالى.

فـي مثل هـذا النـص والخطاب تكـون الدائرة عامة وشـاملة، 
وهي تخاطب كل إنسـان؛ مهما كانت لغتـه ولونه وعنصره، وتهدف 
اجتذابـه، ألنها تتحدث إلـى روحه وعقله اللذين وهبهمـا اللَّه تعالى 

إّياه.

)1) سورة المائدة، آية: 8٢.
)٢) لألسف؛ نجد بعض المسلمين في خطاباتهم أو أشعارهم ال يولون اإلحترام 
المطلوب والواجب للنبي إبراهيم أو موسى أو عيسى وباقى األنبياء صلوات 
والمطلوب  اللَّه،  أنبياء  الجميع  إذ  مستهجن،  أمر  وهذا  أجمعين،  عليهم  اللَّه 
أن يؤمن بهم جميعًا: }� � � � � � � ��  من كل مسلم 
 } ��  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

]البقرة/٢85[.
)3) سورة االنشقاق، آية: 6.

)٤) سورة الحجرات، آية: 13.
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وتـارًة أخرى يتوجه الخطاب القرآنـي إلى جميع أهل الكتاب 
ومنهم المسلمون أيضًا باعتبارهم أهاًل للكتاب السماوي وهو القرآن 
الكريـم، فيقـول: }� � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � �

.(1(}�� � �

وكل مـن كان من أهل الكتاب يجـد المنطق ويلمس العقالنية 
في هذا الخطاب، الذي يتالءم والفطرة وجميع الموازين البشرية .

وتـارة ثالثـة يكون الخطـاب القرآنـي متوجهًا إلى المسـلمين 
فحسـب، كاآليـة الشـريفة القائلـة: }� � �� � � � 
� � � � � � � ��{)٢)، وفيها اإلشـارة إلى 
جماعـة من المسـلمين، إذ تؤكد لهـم أنهم لم يبلغـوا مرحلة اإليمان 

بعد؛ وأنهم يعيشون مرحلة االكتفاء بالتلفظ بالشهادتين فقط.

وتـارة رابعـة يتوجه الخطـاب القرآنـي إلى جماعـة المؤمنين 
دون غيرهـم، كقولـه جـل وعـال: }� � � � � � 
 �  �  �  �  �  ��  �  �  �  �  �  �  �  �

.(3(}�

وتـارة خامسـة يختـص الخطـاب باألنبيـاء والرسـل، كقولـه 
سـبحانه: }� � � � � � � � � � � 

.(٤(}�

)1) سورة آل عمران، آية: 6٤.
)٢) سورة الحجرات، آية: 1٤.

)3) سورة الجمعة، آية: 9.
)٤) سورة المؤمنون، آية: 51.
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وتارة سادسـة يكون الخطاب القرآني خاصًا بشـخص رسول 
اللَّـه K، كقولـه تعالـى: }� � � � � � 

.(1(}� � � � � � � �

وعلـى هـذا؛ فـإنَّ الخطابـات القرآنيـة لهـا دوائرهـا الخاصة 
يتوجـه  المعّينـون، ولـكلِّ خطـاٍب حكمتـه. فحينمـا  وأشـخاصها 
الخطاب إلى المؤمنين؛ فإنه يحّملهم مسـؤوليات ووظائف محددة، 
كالصـالة والصـوم وصالة الجمعـة وغيرها. وحين يكـون الخطاب 
لجميع الناس، فإنَّ المفاهيم والرسـائل سـتتفاوت وقتئذ، كالمساواة 
فـي الخلقة وعدم التفـاوت، كقوله عز اسـمه: }� � � � 
.(٢(}�� � � � � �� � � � � � �

وعليـه؛ فإنَّ من الخطاب القرآني مـا هو عام، وأعم، وخاص، 
وأخـص، والمتوجه إليهم الخطاب، هم كل الناس، أو أهل الكتاب، 
أو المؤمنـون، أو األنبياء A، أو النبي األكرم K، وإنَّ في تنّوع 
الخطاب القرآني داللة على وجود مراتب ودرجات بين المخاَطبين. 
ونسـتنتج من ذلك ضـرورة التناغم بين الخطاب وبيـن درجة ومرتبة 
المخاَطـب، ولذلك من هذا المنطلق كان إهتمام القرآن الكريم بأهل 

الكتاب حيث جعل منهم دائرة إلحدى خطاباته.

4- صعوبة فهم وتفسري القرآن 
آليـات القرآن معـاٍن متعددة، وهي جديرة بالفهم واالسـتفادة 
تبعًا القتضاء موضوعاتها وسـائر شرائطها، فكالم اللَّه تعالى يختلف 

)1) سورة األحزاب، آية: ٤5 و٤6.
)٢) سورة الحجرات، آية: 13.
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عـن كالم البشـر، وقـد روي عن رسـول اللَّـه K قوله الشـريف: 
}َفْضـُل اْلُقْرآِن َعَلى َسـاِئِر اْلَكاَلِم َكَفْضِل اللَّـه َعَلى َخْلِقه{)1). وكما 
{ وال نظير له، وهـو الواحد األحد،  أن اللَّـه تعالـى }� � ��
كذلـك هو أمر القـرآن وواقعه. وإنه ال وجود لكتـاب في العاَلم تجد 
فـي كل جملـة منه خزائـن للمعرفة والعلـم. وقـد روى الزهري عن 
َما َفَتْحَت ِخَزاَنًة  اإلمام السجاد C قوله: »آَياُت اْلُقْرآِن َخَزاِئُن، َفُكلَّ

َينَْبِغي َلَك َأْن َتنُْظَر َما فِيَها«)٢).

ففـي بعض األحيـان يعكـس اللفظ أو العبـارة معـاٍن مختلفة 
العتبـارات مختلفـة، كاالعتبـار العقلـي أو العرفـي. وتـارة تشـترك 
المعانـي في مفردة واحدة على سـبيل اإلشـتراك اللفظـي، فهي رغم 
الوحدة الظاهرية، إال أنك تجد لها معاٍن شتى. ويمكن إحصاء نماذج 
 C ومصاديـق عديدة لهـذه الظاهرة، وقد ورد عن أميـر المؤمنين

قوله الشريف – في حديث طويل عن القرآن -:

ْفِظ  ـِذي اْنَحَرَف ِمنُْه ُمتَِّفُق اللَّ ا اْلُمَتَشـابُِه ِمَن اْلُقْرآِن، َفُهَو الَّ »َوَأمَّ
: »ُيِضلُّ اللَّه َمْن َيشاُء وَيْهِدي َمْن  ُمْخَتِلُف اْلَمْعنَى، ِمْثُل َقْولِِه َعزَّ وَجلَّ
اَلَلَة إَِلى َنْفِسـِه فِي َهَذا اْلَمْوِضِع، وَهَذا َضاَلُلُهْم  َيشـاُء«)3) َفنََسَب الضَّ
اِر فِي َمْوِضٍع آَخَر، وَنَسـَبُه  َعـْن َطِريِق اْلَجنَِّة بِِفْعِلِهْم، وَنَسـَبُه إَِلى اْلُكفَّ
اَلَلِة َعَلـى ُوُجوٍه: َفِمنُْه َما ُهَو  إَِلـى اأْلَْصنَـاِم فِي آَيٍة ُأْخَرى، َفَمْعنَى الضَّ
َمْحُمـوٌد، وِمنُْه َما ُهَو َمْذُموٌم، وِمنُْه َما َلْيَس بَِمْحُموٍد واَل َمْذُموٍم، وِمنُْه 

َضاَلُل النِّْسَياِن....«)٤).

)1) جامع األخبار، ص٤٠.
)٢) الكافي للكليني، ج9، ص6٠9،ح٢.

)3) سورة المدثر، آية: 31.
)٤) بحار األنوار للمجلسي، ج9٠، ص1٢.
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وفي هذا اإليضاح إشارة إلى إمكانية أن يتضّمن اللفظ الواحد 
- بقرائـن متفاوتـة - معـاٍن متفاوتة، وحسـب اصطالح أهـل العلوم 
القرآنيـة، يسـّمى ذلـك بــ )الوجـوه والنظائر(. أمـا إذا ُوِضـع اللفظ 

الواحد لمعنيين، فهو يكون من نوع االشتراك اللفظي.

وقد اورد أمير المؤمنين C – في نفس الحديث المشار اليه 
- شـواهد قرآنية إلثبات ما أدلى به من حكمـة، كمفردات: »الخلق« 
و»الفتنـة« و»القضاء« و»النـور« و»األمة« واعتبرها من المتشـابهات 
بسـبب وجـود معـاٍن متعـددة ومختلفـة للفظة واحـدة، وذلـك طبقًا 

للشرائط والموقع من سياق الكالم، ولذلك يحصل التشابه.

مـع االلتفـات لهذه الحقيقة أعـاله، فإنني ال أفّسـر القرآن، بل 
أسـعى جاهدًا الكتشـاف الواقـع عن طريـق القرآن المجيـد، بمعنى 
أنني أفّسـر الواقع بوسـيلة القرآن.. وال بد من القول هنا إنَّ اإلنسـان 
ينبغي أن يكون على درجة عالية من الجرأة ليّدعي قدرته على تفسـير 
القـرآن، أو يقـول: إنَّ هذه اآلية تعني كذا وكذا.. وهذا االدعاء يشـبه 
قولـه - مثـاًل -: إنَّ الشـمس هي هذه الحزمة الضوئيـة التي أراها في 
غرفتي، والحال إنَّ للشـمس عالمـًا خاصًا، وإنَّ هذه الحزمة الضوئية 

جزٌء صغير جدًا من نور الشمس، وإنَّ الجزء ال يساوي الكل.

5- اإلطار العام للسورة
كل هذه السـورة المباركـة - طبقًا للمشـهور - نزلت في مكة 
المكرمـة، مضافـًا إلـى أنها تتفق مـع محتـوى وروح السـور المكّية 
األخـرى، حيـث تتنـاول بحـوث )المبـدأ والمعـاد( ال سـيما وأنَّ 
مرحلـة الدعوة المكّية عبـارة عن مرحلة تعليم وترسـيخ المعتقدات 



٢9

............................................... ...............................................    اديلات   

واألصول الدينية، كالتوحيد، والصراع مع الشرك، واإليمان بالمعاد، 
والحسـاب فـي يوم القيامـة، وبين هذا وذاك ثمـة موضوعات أخرى 

تعود في النهاية إلى هذه األصول.

وتضمنت هذه السـورة الكريمة - طبقًا للوجهة القرآنية العامة 
- مسـائل استداللية وعاطفية وخطابية، حتى أنها شكلت بمجموعها 

إكسيرًا ناجعًا لتربية النفوس وهدايتها.

وبنظـرة إجمالية، يمكن تقسـيم موضوعات هذه السـورة إلى 
سبعة أقسام:

1- بـدأت السـورة بوعـد مـن اللَّه عز وجـل، وتمّثـل بالنصر 
القريـب لالمبراطوريـة الرومانية التي انهزمت مـن قبل االمبراطورية 
الفارسـية فـي فترة نزول هذه السـورة. وقـد تحقق ذلكـم الوعد بعد 
بضع سـنين، وهذا اإلخبار كان بسـبب النقاش الواقع بين المسلمين 

والمشركين في مكة المكرمة بهذا الشأن.

٢- االشـارة إلى النهج الفكري لغيـر المؤمنين بالمعاد، وبعد 
الوعد بانتصار الروم ينتقل الحديث إلى صدق الوعد باآلخرة، حيث 
يرجع الناس جميعًا إلى خالقهم وربهم. وأثناء ذلك كان الحديث ثم 
االسـتدالل على أصل المعاد، ثم تهديد منكـري اآلخرة والبعث في 

القيامة.

3- قسم كبير من السورة تناَوَل عظمة اللَّه في السماء واألرض 
وفي ذات كل إنسان، من قبيل خروج الحياة من الموت والموت من 
الحياة، وخلقة اإلنسان من تراب، ونظام الزوجية، وخلق األزواج من 
األنفـس، وعالقة المـودة بينها، وخلقة السـماء واألرض، واختالف 
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اللغات واأللسـن، ونعمة النوم في الليل والنشور في النهار، وظاهرة 
الرعـد والبـرق والمطـر، وإحيـاء األرض بعـد المـوت، وتدبيـر أمر 

السماء واألرض بأمر اللَّه جل وعال.

٤- الحديـث عن التوحيد الفطري بعد اإلشـارة إلى آيات اللَّه 
في اآلفاق واألنفس ألجل معرفة اللَّه سبحانه وتعالى.

5- العودة إلى بيان نفسيات غير المؤمنين والمذنبين، وظهور 
الفساد في األرض بفعل الذنوب والخطايا.

6- اإلشارة إلى مسألة )المالكية( وحق ذوي القربى واالمتناع 
عن الربا.

٧- عودة جديدة إلى دالئل أصل التوحيد واآليات الدالة على 
وجود الخالق والمسائل المتعلقة بالمعاد.

جدير بالذكر، إنَّ السورة قد ُختمت بالوعد المقدم إلى الرسول 
د في قوله سبحانه:  األكرم K بالنصر، هذا الوعد ورد بشـكل مؤكَّ
}� � � � �� � � � � �{)1)، وقـد ورد فـي 

اآليات القليلة التي سبقته: }� � � � �{)٢).

إنَّ التدبر في هذه الخاتمة يشير إلى أنَّ هدف هذه السورة تقديم 
الوعـد اإللهـي القاطع والقاضـي بنصرة الديـن، وإنما كانت مسـألة 
الوعـد بغلبة الـروم في بضع سـنين؛ ألّن المؤمنين إذا مـا رأوا تحقق 
هذا الوعد، سـيزدادون يقينًا بأنَّ الوعد اإللهي اآلخر سـيتحقق أيضًا، 
وبأنَّ الوعد باآلخرة سيتحقق كالوعود اإللهية األخرى. بلى، إنَّ عقل 

)1) سورة الروم، آية: 6٠.

)٢) سورة الروم، آية: ٤٧.
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كل عاقـل يحكم بأنَّ اللَّه تعالى إذا مـا حقق وعدين قد أطلقهما، فإنه 
سيحقق وعوده األخرى، وال بد من الحذر من وعوده التي يطلقها.

6- فضيلة سورة الروم
:C روى أبو بصير عن اإلمام الصادق

وِم فِي َش�ْهِر َرَمَض�اَن فِي َلْيَلِة  »َمْن َقَرَأ ُس�وَرَتِي اْلَعنَْكُبوِت والرُّ
�ٍد ِمْن َأْه�ِل اْلَجنَِّة، َل َأْس�َتْثنِي  ِه َي�ا َأَبا ُمَحمَّ َث�َلٍث وِعْش�ِريَن َفُه�َو واللَّ
فِي�ِه َأَب�دًا، وَل َأَخ�اُف َأْن َيْكُتَب اللَّه َعَليَّ فِ�ي َيِمينِي إِْثم�ًا، وإِنَّ لَِهاَتْيِن 

ه َمَكانا«)1). وَرَتْيِن ِمَن اللَّ السُّ

:K وورد في حديث آخر عن النبي األكرم

»َمْن َقَرَأَها َكاَن َلُه ِمَن اأْلَْجِر َعْشُر َحَسنَاٍت بَِعَدِد ُكلِّ َمَلٍك ُيَسبُِّح 
َماِء واأْلَْرِض، وَأْدَرَك َما َضيََّع فِي َيْوِمِه وَلْيَلتِه«)٢). ه َبْيَن السَّ اللَّ

ربمـا يتسـاءل البعـض بعجب عن عظمـة هذا الثـواب واألثر 
لمجرد قراءة هذه السورة؟!

ولكـن من وجهة نظر المعصومين فإنَّ قراءة السـورة ينبغي أن 
ُتقـرن بالتدبر، وإاّل فإنَّ قراءتها بال تدبر سـتكون عديمة القيمة، وهذا 
هو ما نستلهمه من كالم اإلمام الصادق C في قراءة القرآن، حيث 

قال C في دعاء قراءة كتاب اللَّه تعالى:

�رًا، وفِْكِري  ُه�مَّ َفاْجَع�ْل َنَظ�ِري فِي�ه ِعَب�اَدًة، وِقَراَءتِ�ي َتَفكُّ »اللَّ
َعَظ بَِبَياِن َمَواِعظَِك فِي�ِه واْجَتنََب َمَعاِصَيَك،  ِن اتَّ اْعتَِب�ارًا، واْجَعْلنِي ِممَّ

)1) تهذيب األحكام، ج3، ص1٠٠.
)٢) مجمع البيان للطبرسي، ج8، ص٤59.
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وَل َتْطَب�ْع ِعنْ�َد ِقَراَءتِي كَِتاَبَك َعَلى َقْلبِي وَل َعَلى َس�ْمِعي، وَل َتْجَعْل 
َر فِيَها، َبِل اْجَعْلنِي  َعَلى َبَصِري ِغَشاَوًة، وَل َتْجَعْل ِقَراَءتِي ِقَراَءًة َل َتَدبُّ
�ُر آَياتِِه وَأْحَكاَمُه آِخذًا بَِش�َرائِِع ِدينَِك، وَل َتْجَع�ْل َنَظِري فِيِه َغْفَلًة  َأَتَدبَّ

ِحيم«)1). ُءوُف الرَّ وَل ِقَراَءتِي َهْذَرَمًة، إِنََّك َأْنَت الرَّ

وواضـح إنَّ مـن يقـرأ سـورة قرآنيـة مباركـة مفعمـة بدروس 
التوحيد والمعاد وقضايا اآلخرة ثم ُيْشبِع - بتدبِّره - روحه وقلبه بها، 
ويعـي مراقبة اللَّه له لحظـة بلحظة، ويعتبر اآلخرة ويـوم الجزاء أمرًا 
مسـلَّمًا به، فإنَّ تقوى اللَّه جل وعال سـتمأل قلبه بصورة تناسـب كل 

هذا األجر العظيم.

)1) مستدرك الوسائل للنوري، ج٤، ص3٧3-3٧٢.
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من احلديث
روى أبـو عبيدة عـن االمام الباقر C، قال: سـألته عن قول 
وُم فِي َأْدَنى اأْلَْرِض«. َقاَل: »َيا َأَبا ُعَبْيَدَة، إِنَّ لَِهَذا  اللَّـه: »الم ُغِلَبِت الرُّ
ِة. إِنَّ َرُسـوَل  اِسـُخوَن فِي اْلِعْلِم ِمَن اأْلَِئمَّ َتْأِوياًل اَل َيْعَلُمُه إاِلَّ اللَّه والرَّ
ْسـاَلُم َكَتَب إَِلى َمِلِك  ا َهاَجَر إَِلـى اْلَمِدينَِة وَقْد َظَهَر اإْلِ اللَّـه K َلمَّ
ْسـاَلِم، وَكَتَب إَِلى َمِلِك  وِم ِكَتابًا وَبَعَث إَِلْيِه َرُسـواًل َيْدُعوُه إَِلى اإْلِ الـرُّ
وِم  ا َمِلُك الرُّ ْسـاَلِم، َفَأمَّ َفـاِرَس ِكَتابًا وَبَعَث إَِلْيِه َرُسـواًل َيْدُعوُه إَِلى اإْلِ
ـا َمِلُك َفاِرَس  ُه َعظََّم ِكَتاَب َرُسـوِل اللَّه K وَأْكَرَم َرُسـوَلُه، وَأمَّ َفإِنَّ
َق ِكَتاَبُه واْسـَتَخفَّ بَِرُسـوِل َرُسـوِل اللَّـه K، وَكاَن َمِلُك  َفإِنَّـُه َمـزَّ
وِم، وَكاَن اْلُمْسـِلُموَن َيْهـَوْوَن َأْن َيْغِلَب  َفـاِرَس َيْوَمِئـٍذ ُيَقاتُِل َمِلَك الرُّ
وِم َأْرَجى ِمنُْهْم لَِمِلِك  وِم َمِلَك َفاِرَس، وَكاُنوا لِنَاِحَيِة َمِلِك الرُّ َمِلُك الرُّ
وِم َبَكى لَِذلَِك اْلُمْسـِلُموَن  ا َغَلَب َمِلـُك َفاِرَس َمِلَك الـرُّ َفـاِرَس، َفَلمَّ
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وُم فِي َأْدَنى اأْلَْرِض« َيْعنِي َغَلَبْتَها  وا، َفَأْنَزَل اللَّه: »الم ُغِلَبِت الرُّ واْغَتمُّ
ـاَماُت وَمـا َحْوَلَها. ُثمَّ َقاَل وَفاِرُس  َفاِرُس فِي َأْدَنى اأْلَْرِض، وِهَي الشَّ

وَم َسَيْغِلُبوَن فِي بِْضِع ِسنِين...«)1). ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم الرُّ

تفصيل القول
)الروم( اسـم مجموعة من الشعوب الذين كانوا يعيشون على 

سواحل البحر األبيض المتوسط إلى الغرب من قارة آسيا. 

في تلك الحقبة أّسسـت تلك الشـعوب امبراطورية كبيرة على 
مسـاحات شاسـعة؛ بحيث بلغوا حتى بالد الشـام، وحين نزول هذه 
اآليـات وقعت حرب طاحنة بيـن هذه االمبراطوريـة واالمبراطورية 
الفارسـية على أرض تقع بين الشـام والحجاز، وقد خسر الروم تلك 

الحرب.

واألمر الملفت للنظر هنا، أنه وخالفًا للسـور القرآنية التي تبدأ 
بالحـروف المقطعـة ثم تتنـاول قضية عظمة القـرآن، ال نجد في هذه 
السـورة المباركة حديثًا عـن عظمة القرآن، وإنما جـاء بعد الحروف 
المقطَّعـة حديـث عـن هزيمـة الـروم ثـم انتصارهـم فـي المسـتقبل 
القريب. ولكننا إذا أمعنا النظر جيدًا سـيتضح لنا أن َثَم خطابًا مضمرًا 
عـن عظمـة القرآن أيضـًا، وذلك لتحقـق الخبر الغيبي الـذي أدلى به 
القرآن، وهذا يمثل إشـارة من إشـارات اإلعجاز القرآني وعظمة هذا 

الكتاب السماوي والحجة على حقانيته وصدقه.

فـي هذه اآليـة تقرير عن واقعـة بصورة مبهمة دون أن ُتنسـب 
إلـى اللَّه سـبحانه وتعالى، ولكـن اآليات التي تليها سـتتغير فيها نبرة 

)1) بحار األنوار، ج٤، ص1٠1، عن: تفسير القمي، ج٢، ص15٢.
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الحديث، حيث يشار فيها إلى فعل اللَّه ونصره مباشرة. 

ففـي جملـة }� �{ جاء الفعـل بصيغـة المجهول، 
فمـن هو الفاعل؟ و)الفرس( باعتبارهـم الغالبون لم يرد لهم ذكر في 
اآلية. تقول اآلية باختصار شديد: }� �{. ثم تتحدث اآلية 
التالية عن أنهم }�{. ولكن اآليات التالية سـتتبدل صيغة 
التعبير فيها، حيث تتم االسـتفادة من الفعل المعلوم ويشار إلى ُنصرة 
اللَّـه تعالـى: }� � � � � � � � � 
� � � � �{. فتنبغـي الدقـة في التفاوت بين صيغتي 

الفعل والتغيير الحاصل في وجهة الخطاب القرآني الحكيم.

ولعـّل اللَّه تعالى يريد بذلك اإلشـارة إلـى أنَّ الهزيمة الرومية 
قضية مؤّقتة، وأنَّ النصر قادم، وأنه سـبحانه ال يريد الهزيمة لهم، وأنَّ 
الـروم إذا َغلبـوا فيما بعد؛ فإنَّ المؤمنين سـيفرحون، وهـذه الحقيقة 
تشـير إلـى أنَّ النصـارى محترمـون، وأنَّ المسـلمين لهـم موقفهـم 
اإليجابـي منهم لغرض دعوتهم وهدايتهم إلى االسـالم، وهو الدين 

الحق.

دور اإلمكانات في النتصار العسكري
تمت اإلشـارة في هذه اآلية والتي تليها إلـى النصر والهزيمة. 

فهل الهزيمة أو النصر أمر حتمي وغيبي؟ 

كال، فغلبة الروم على الفرس أو بالعكس أمران منوطان بطبيعة 
التفكيـر والتخطيط األفضل، وبشـجاعة الجنـود، وبتوفر اإلمكانات 
العسـكرية، واإلسـتعداد للمواجهة، وهكذا هي ُسـنّة اللَّـه تعالى في 
خلقـه. يقـول اللَّـه سـبحانه: }� � � � � � � 
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� � � � � � �{)1). أمـا النبـي األكـرم 
K فرغم أنه سـيد الخليقة كلها من حيث القـوة المعنوية، كما أنه 
قائـد المسـلمين، ولكنه لم ينتظـر نزول النصر من الغيـب، بل انطلق 
بالمسلمين ذات صباح إلى منطقة ُأُحد، فرسم الخطة العسكرية على 
األرض وحـّدد جغرافيـة مواقعهـم)٢)، وكان صلوات اللَّـه عليه وآله 
يولـي كل األهميـة قضية االسـتفادة مـن الخطط الحربيـة المتطورة، 
مضافًا إلى حرصه الشـديد على اسـتخدام ما كان فّعاالً من األسلحة 
آنـذاك. حتى أنه حين ُأخبر عن وجود سـالح جديد أو طريقة جديدة 

لصنع السيف في اليمن، أرسل من فوره من يتعلم هذه الصنعة)3).

إذن؛ فاألمـر لـم يكـن مجـرد دعـاء وانتظـار للغيب، بـل كان 
المؤمنون يعّدون العدة ثم يدعون ويتوّكلون على اللَّه تعالى.

وهكـذا عّلـم أميـر المؤمنيـن C ولـده محمد بـن الحنفية 
قواعد الحرب في صفين وقال له:

»َأِعِر اللَّه ُجْمُجَمَتَك، تِْد فِي اأْلَْرِض َقَدَمَك، اْرِم بَِبَصِرَك َأْقَصى 
اْلَقْوِم، وُغضَّ َبَصَرَك، واْعَلْم َأنَّ النَّْصَر ِمْن ِعنِْد اللَّه ُسْبَحاَنه«)٤).

إنـه يلـزم أن ننجـز وظائفنـا بـكل جّدّيـة، فنوفِّر الشـجاعة في 
أنفسـنا، ونعدُّ العّدة العسـكرية، ثم نتأكد من حقيقة أنَّ النصر بيد اللَّه 

جّل وعال.

)1) سورة األنفال، آية: 6٠.
)٢) أشير إلى هذه الحقيقة في اآلية )1٢( من سورة آل عمران: )َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن 

ُه َسِميٌع َعِليٌم(. ُئ اْلُمْؤِمنِيَن َمَقاِعَد لِْلِقَتاِل َواللَّ َأْهِلَك ُتَبوِّ
)3) األمثل في تفسير كتاب اللَّه المنزل؛ مكارم الشيرازي، ج5، ص٤٧3.

)٤) نهج البالغة، الخطبة11.
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بصائر وسنن
ليسـت الَغلبـة فـي المواجهة أمـرًا حتميًا ينزل مـن الغيب، بل 
النصر منوط بطبيعة التفكير السـليم، والتخطيط األفضل، وبشـجاعة 
القادة والجنود، وبتوفر اإلمكانات العسكرية، واإلستعداد للمواجهة. 

وهذه هي سنَّة اللَّه تعالى في خلقه.
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من احلديث
قيـل: احَترَبـِت الُروُم وَفـارُس بين أذرعات وُبصـرى، َفَغَلبْت 
 K ـَة، َفَشـقَّ علـى رسـوِل اللَّـه َفـارُس الـروَم، فَبَلـَغ الَخبـُر مكَّ
وَم َأهُل ِكَتاب، وَفرَح المشركوَن  والمسلميَن، ألنَّ فاِرَس َمُجوٌس والرُّ
وقاُلـوا : َأنُتم والنََصارى أهُل كتاب، وَنحُن وَفارُس ال كتاَب َلنَا، وَقد 
َظَهـَر إخواُننَا على إخوانُِكـم، َوَلنَظَهَرنَّ نحُن َعليُكم، َفنََزَلْت: }� 
� � � �{ يعنـي: َأنَّ الـروَم مـن بعِد َغلبـِة َفارس 

اُهم َسَيْغِلبوَنُهم فِي بِْضِع ِسنِيَن)1). إيَّ

تفصيل القول
تشـير اآلية هذه إلى أنَّ الحرب التي انتهت بانكسـار الروم قد 

)1) تفسير جوامع الجامع، ج3، ص٤.
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وقعت:

 }� � �{ -1

والمقصود من هذا الدنو هو القرب من أهل مكة إلى الشـمال 
من الجزيرة العربية، في أراضي الشام، في منطقة واقعة بين )بصرى( 
و)أذرعـات(. وأحتمل أن يكون الموقع قريبًا من بالد الفرس، أي أن 
الحـرب قد وقعت في أقرب نقطة بين الفرس والروم. واحتمل أيضًا 
أن يكـون المقصود باألرض؛ أرض الروم، أي أنَّ هؤالء قد خسـروا 
الحـرب في بقعة كانت تقع في حدودهـم الجغرافية وتحت نفوذهم 

السياسي.

وعلـى أية حـال؛ فـإن التقريـر الخبـري القرآني هـذا يتضمن 
اإلشـارة إلى أهمية وفداحة هذه الخسـارة، ألنَّ الهزيمة إذا ما وقعت 
فـي نقطـة بعيدة فهي غير ذات أهمية؛ بالقيـاس إذا ما وقعت في نقطة 
قريبـة من مركز الدولة أو على مشـارف الحـدود الجغرافية أو النفوذ 
العسكري والسياسي لها، ولكن األمر األكثر إثارة هو التأكيد والوعد 
بوقـوع النصـر لهـذا المنهزم بعـد فترة قصيـرة، مما يشـير إلى صدق 

وإعجاز اإلنباء القرآني:

 }� � � � �{ -٢

والسـؤال هنا هو: لماذا صيغ هذا الخبر بهذا النحو؟ وقد كان 
للَّـه تعالـى أن يقـول: وهم سـيغلبون. فِلَم ُأضيفت عبـارة: }� � 

�{؟ فما علة هذا التعبير؟

}�{ مصـدر، أي: )مغلوبيتهم( وأضيـف إلى المفعول 
دون الفاعـل، إذ اللَّـه تعالـى ربما يريـد القول إنهم بمقـدار هزيمتهم 
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سـينتصرون وليـس أكثـر، وإنهم سيسـترجعون األرض التـي غلبهم 
عليهـا الفـرس. إذن؛ فهـو انتصار محـدود ومؤّقـت، وهـذا أمر هام 
للغاية من لطائف اآلية األدبية واإلعجازية التي بّينها اللَّه تعالى بكلمة 

واحدة.

مـن جانـب آخـر؛ وردت عبـارة }� � �{ لإلشـارة 
إلـى أهميـة هذا النصر، ذلـك ألن انتصار جماعـة مغلوبة على أقرب 
وأمنع موقع من حدودها في مدة قصيرة أمر غير متوقع ويشير إلى ُبعد 
إعجـازي، وليؤكد ألهل مكة - وكل القوى غير المؤمنة - أاّل يغتّروا 

بقوتهم، وأْن يعلموا بأن أقوى الدول معّرضة للهزيمة.

إنَّ هذا الدرس حيُّ باٍق على مدى التاريخ.

بصائر وسنن
إّن التأكيـد على أّن الجهة المنهزمة سـتنتصر بعد فترة قصيرة، 
د ألهل مكة – وكل  يشير الى صدق وإعجاز اإلنباء القرآني، كما يؤكِّ
القوى غير المؤمنة – أاّل يغتّروا بقوتهم، وأن يعلموا بأّن أقوى الدول 

ضة للهزيمة. معرَّ



٤1

يفرح املؤمنون

 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �{
.}� � �

من احلديث
 K روي عن أبي َسعيد الُخَدرّي َقاَل: الَتَقْينَا مع رسوِل اللَّه
وُمْشـِركي الَعرِب، والَتَقِت الُروُم وَفارُس، َفنََصَرَنا اللَّه على ُمشـرِكي 
اَنا عَلى  وَم على المجوِس َففرْحنَا بِنَْصـِر اللَّه إيَّ الَعـرِب وَنَصَر اللَّـه الرُّ

المشركيَن، وَنْصر أهِل الكتاِب عَلى الَمُجوِس)1).

تفصيل القول:
 }� � � �{ -1

)بضـع( بمعنى المقـدار لغًة، ومع مفردة )سـنين( تأتي بمعنى 
عـدة سـنين قليلـة، والعـرب تقول: بضـع، وتعنـي به ما بيـن الثالث 

)1) تفسير جوامع الجامع، ج3، ص٤.
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والتسـع)1). وعلى هذا األسـاس، يكون بين هزيمة الروم وانتصارهم 
سـنين قالئل، وقـد وقع االختـالف بين المفسـرين فـي تحديد عدد 

السنين على وجه الدقة. 

 } � � � � � � �{ -٢

للَّـه األمر من قبل هزيمة الـروم وبعد هزيمتها، أي: انتصارها، 
إذ كّل شـيٍء بيده سبحانه وتعالى، فهو يأمر بما يريد، وينصر من يشاء 

وال ينصر من يشاء.

صراع الساسانيني وهزمية الفرس
يـرى الملـوك وأصحـاب السـلطان والقـوة أنَّ من يقـّدم لهم 
الخدمـات الكبيرة ويحصل على نفوذ خطير بين الناس ينبغي القضاء 
عليه، إذ يمكن أن تسـّول له نفسـه باالنقالب على ولـّي نعمته، تمامًا 

كما فعل بنو العباس بأبي مسلم الخراساني وأبي سلمة الخاّلل.

كهـذه الحادثـة وقعت في القصـر الساسـاني، إذ كان القائدان 
الـروم، وهمـا )شـهربراز(  الحـرب ضـد  أدارا  اللـذان  الفارسـيان 
و)فرخـان( أخوين، وبعد انتصارهمـا أراد الملك أن يتخلص منهما، 
فكتب إلى شـهربراز: إذا أتاك كتابي فابعث إليَّ برأس فرخان، فكتب 
إليـه: أيهـا الملك، إنك لن تجـد مثل فرخان، إنَّ له نكايـًة وضربًا في 
ل  العـدو، فال تفعـل. فكتب إليه: إنَّ في رجال فـارس خلفًا منه، فعجِّ

إليَّ برأسه. فراجعه، فغضب كسرى فلم يجبه. 

فبعـث بريدًا إلى أهل فـارس: إني قد نزعُت عنكم شـهربراز، 

منظور، ج8،  العرب البن  الفراهيدي، ج1، ص٢86. ولسان  للخليل  العين   (1(
ص15.
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واستعملُت عليكم فرخان.

ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة فيها: إذا ولي فرخان الملك، 
وانقـاد له أخوه، فأعطه هذه، فلما قرأ شـهربراز الكتاب، قال: سـمعًا 
وطاعـًة، ونزل عن سـريره وجلس فرخان ودفـع الصحيفة إليه، قال: 

ائتوني بشهربراز.

فقدمـه ليضرب عنقه، قال: ال تعجل حتى أكتب وصيتي، قال: 
نعم، فدعا بالسـفط، فأعطـاه الكتب الثالثة التي ارسـلها الملك اليه، 
وقال: ُكلُّ هذا راجعُت فيك كسـرى، وأنـت أردَت أن تقتلني بكتاب 

واحد؟

ولما اكتشـف القائدان حيلة الملـك معهما خلعا طاعة الملك 
وتحالفا مع قيصر الروم فجيشوا الجيوش وهاجموا فارس)1).

 وتجـدر اإلشـارة إلـى أنَّ هـذه القصـة وتفاصيلها لـم ترد في 
القرآن، إذ ليست هي الهدف من نزول السورة.

بني عاَلمي اخللقة واألمر
هـذا المقطع من اآليـة: }� � � � � ��{ مهم 
للغايـة، والتدّبر فيه يفتح آفاقًا مثيـرة أمامنا ويبّين حقائق جديدة. فمن 
وجهة النظـر األدبية؛ وقع المضاف إليه في عبارة )من قبل ومن بعد( 
محذوفـًا. ولكن السـؤال هو: ما هو المحذوف فـي العبارة؟ ِمن قبل 

)1) وردت هذه القصة في كتب تاريخية عديدة، وأشير فيها إلى وقوع اضطرابات 
ضد  الكاسح  الروم  لهجوم  مقدمة  كانت  حتى  ذاك،  إذ  الفارسية  السلطة  في 
الفتوح  ألبي  القرآن  تفسير  في  الجنان  وروح  الجنان  روض  انظر:  إيران، 

الرازي، ج15، ص ٢3٧ – ٢٤1، ذيل اآلية المذكورة.
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ماذا؟ وِمن بعد ماذا؟ قبل أّي شيء؟ وبعد أّي شيء؟

أشـار البعض إلى أن المحذوف هو: الفتح، فقالوا اآلية تعني: 
للَّه األمر من قبل الفتح ومن بعد الفتح.

وقال آخـرون: المحذوف هو الغلبة، أي: من قبل غلبهم ومن 
بعد غلبهم، وهذه النظرة يؤيدها سياق اآلية نفسه)1).

ولكن َثَم نظرية أفضل، وهي كالتالي:

إن نحن أمعنّا النظر، إستفدنا نكتة دقيقة وبحثًا عميقًا من قضية 
حذف المضاف إليه في اآلية الشريفة. والحقيقة هي أنَّ المقصود من 
اآلية ربما يكون التالي: من قبل إجراء الُسنن، ومن بعد إجراء الُسنن.

لتوضيـح هذه النظرية نقول: لو نظرنا إلى عاَلم الخلقة؛ وجدنا 
نوعين من النظام:

ألف: عاَلم الَخْلق.

باء: عاَلم األمر.

إّن األمر الذي يصدره اللَّه، ليس من نوع األمر الخاص بعاَلمنا، 
وهـو فوق كل ذلك. فاألمر الـذي نقصده من نوع األمر الذي أصدره 

اللَّه تعالى للنار؛ فقال: }� � � � � �{)٢).

األمـر فـي هـذه اآلية من هـذا النوع. فالـروم انهزمـوا على يد 
الفرس، ثم انقلب الحال بعد بضع سنين َفَغلبوا الفرس. ولفهم أعمق 

للموضوع نضرب مثاًل:

)1) التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، ج8، ص٢٢9.
)٢) سورة األنبياء، آية: 69.
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فـي الطائـرات المدنيـة العمالقة التـي قد تقل )٧٠٠( مسـافر 
مع أثقالهم وتحّلق ضمن ارتفاعات شـاهقة، يطلبون من المسـافرين 
إغالق هواتفهم النقالة طيلة السـفر خشية تأثير ذبذبات هذا النوع من 
الهواتـف على أجهزة الطائرة، رغم الحجم العمالق لهذه الطائرات، 

فما هي هذه الذبذبات؟ وبيد َمن؟ وماذا لو غّير اللَّه تعالى وجهتها؟

وأضـرب مثاالً آخر من تاريخ اإلسـالم: في معركة األحزاب، 
اجتـاز عمرو بن عبد ود العامري الخندق، فجـاء لوحده ووقف أمام 
المسـلمين وراح يطلق األراجيز ويتحداهم طالبًا المبارزة، وكان قبل 
ذلـك قد عّرف نفسـه لهم، ثم قال: أنا قادر علـى مواجهة ألف مقاتل 
ومبارزة ألٍف منكم أيها المسـلمون. حتـى قيل إنه قبل ذلك قد واجه 
في وادي يليل الف مقاتل، وقد هزمهم جميعًا بعد أن اتخذ من َجَمٍل 
درعًا.. وها هو يقف في قبالة أمير المؤمنين علي C الذي كان فتًى 
يافعـًا، فـراح يهتز ويرتجف رعبًا؟ لماذا يا ُترى؟ وأّية ذبذبة اسـتولت 

على وجوده وتحّكمت بجسمه العمالق؟!

ْعـِب ..«)1). فكان  كان رسـول اللَّـه K يقول: »ُنِصْرُت بالرُّ
اسـمه أو حضـوره يلقـي بالرعب في قلـوب أعدائه، فال يسـتطيعون 
مقاومته. وكان جميع األعداء يهابون المسـلمين، كما كان أعداء أمير 
المؤمنين C يهابونه، فقد قيل له: بأّي شـيء غلبَت األقران؟ فقال 

C: »َما َلِقيُت َرُجًل إِلَّ َأَعاَننِي َعَلى َنْفِسه«)٢). 

ما هذا الخوف؟ وأّي سالٍح هو؟

يتوّلد هذا الخوف في داخل اإلنسـان بفعل اللَّه تعالى. وعليه؛ 

)1) الكافي للكليني، ج1، ص1٢٠. والتبيان للطوسي، ج3، ص1٧.
)٢) نهج البالغة ]صبحي الصالح[، ص531، الحكمة: 318.
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فإنه ليس كل شيء ينحصر في السالح الظاهري المادي، وإّنما هناك 
أشياء أخرى يمكن أن تفعل خالفًا للظاهر.

وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي K: »َقْلُب اْلُمْؤِمِن 
ْحَمن«)1). َبْين إِْصَبَعْيِن ِمْن َأَصابِِع الرَّ

ترى ماذا يعني هذا؟

يعنـي أن قلـب المؤمن فاعل وناشـط بقدرة اللَّـه تعالى، وهو 
سبحانه الذي يحفظه من الزيغ، إذ ينير له الدرب ويرشده إلى الهداية، 
فيحثه على الهدى ويمنعه عن الردى.. وهذا كما الذبذبات. وال ريب 
أن جميع العلوم البشـرّية كالكيميـاء والفيزياء والجيولوجيا، إنما هي 

قطرة من بحٍر لم تخضه البشرية حتى اآلن!

مثـال آخـر: أطلـق االمريكيون فـي الثمانينات مكـوكًا فضائيًا 
اسـموه: )تشـالنجر( أي: التحدي، وقد أعملوا فيـه كل الدقة، ولكنه 
انفجر أمام أعين المشـاهدين من حاضرين أو متابعين بواسطة التلفاز 
بعد أقّل من دقيقة من انطالقه ومات من فيه من رّواد الفضاء السـبعة. 
وحينما راجعوا حسـاباتهم جيدًا لم يجدوا إاّل شـرخًا بسـيطًا فيه كان 
ينفـث بعـض الغـاز. ولكنـك حينما تسـأل خبيـرًا في هـذا المجال، 
ة حقائق  ستجده أمام واقعين؛ فهو قد ال يفهم شيئًا، أو يشير إلى أن ثمَّ
علمية لم يعها بعُد! ونحن ال نشـك أنَّ هناك ُسـنن الهية هي وراء مثل 

هذه االمور التي ال يجد البشر لها تفسيرًا في الظاهر.

األمر الهام جدًا هو أن إرادة اإلنسـان بيد اللَّه سبحانه وتعالى. 
وقـد روي عـن أميـر المؤمنين C أّن رجـاًل قام إليه فقـال: يا أمير 

)1) بحار األنوار، ج6٧، ص٤٠.
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المؤمنين! بماذا عرفَت ربك؟ فقال صلوات اللَّه عليه: »بَِفْسِخ اْلَعْزِم، 
�ي، وَعَزْمُت َفَخاَلَف  �ا َهَمْمُت َفِحيَل َبْينِ�ي وَبْيَن َهمِّ ، َلمَّ وَنْق�ِض اْلَهمِّ

َر َغْيِري«)1). اْلَقَضاُء َعْزِمي، َعلِْمُت َأنَّ اْلُمَدبِّ

وفـي هذا إشـارة صريحة إلـى أنَّ إرادة اللَّه فوق إرادة البشـر، 
وأنه ليس كل ما يشتهي اإلنسان يتحقق له.

ويتساءل البعض: لماذا تحدث السيول في مناطق من األرض، 
بينما الجفاف يزحف على مناطق أخرى؟

ويجيب البعض بأن السـبب هو القمر أو الشـمس أو غيرهما. 
ولكن الحقيقة هي أّن القمر أو الشـمس ال يقّرران ذلك، بل هي ُسنن 

اللَّه تعالى وأوامره الحاكمة على الحياة.

وبالنتيجة نعرف أن مفهوم اآلية الشـريفة: }� � � � 
{ يقضـي بـأنَّ الدنيا لها نظام إلهـي، وأن جميع الناس، بل  �� �
وجميـع الموجودات خاضعون لهذا النظام، ويسـّمي القرآن المجيد 

هذا النظام )ُسنّة(. 

}� � �{

يفرحـون بانتصـار الـروم )وهـم أهـل كتـاب سـماوي( ألّن 
المؤمنيـن كانوا يأملون باهتداء النصارى واعتناق االسـالم وااليمان 

ر به كتابهم السماوي. بالرسول محمد K الذي بشَّ

)1) التوحيد للصدوق، ص٢88، ح6.
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بصائر وسنن
1- للَّـه األمـر من قبـل هزيمة الـروم وبعد انتصارهـم، إذ كل 
شـيء بيده سـبحانه، فهو يأمر بمـا يريد، وينصر من يشـاء، وال ينصر 

من يشاء.

٢- إّن األمـر الذي يصـدره اللَّه، ليس من نـوع األمر الخاص 
بعاَلمنا، إنه فوق ذلك، هو من نوع األمر الذي أصدره اللَّه تعالى للنار 

حين قال لها: }� � � � � �{.

3- إنَّ قلـب المؤمـن فاعـل ونشـط بقـدرة اللَّـه تعالـى، وهو 
سبحانه الذي يحفظه من الزيغ، إذ ينير له الدرب ويرشده إلى الهداية، 

فيحثه على الهدى ويمنعه عن الردى.
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ينصر اللَّـه من يشاء

.}� � � � � � � � � � �{

من احلديث
 :C جاء في حديث عن االمام الباقر

»َواْلُقْرآُن َيا َأَبا ُعَبْيَدَة َناِس�ٌخ َوَمنُْس�وٌخ، َأ َما َتْس�َمُع َقْوَلُه: }� 
�َر  � � � � ��{ َيْعنِ�ي إَِلْي�ِه اْلَمِش�يَُّة فِ�ي اْلَق�ْوِل َأْن ُيَؤخِّ
�َر إَِلى َيْوٍم َيْحتِ�ُم اْلَقَضاَء بِنُُزوِل النَّْص�ِر فِيِه َعَلى  َم َما َأخَّ َم َو ُيَقدِّ َم�ا َق�دَّ
 � َقْوُل�ُه: }� � � � �  َوَذلِ�َك  اْلُمْؤِمنِي�َن، 

.(1(»}�� � �

تفصيل القول
اآليـة السـابقة انتهت بعبـارة: }� � �{، 
وهي ُتفهم أكثر بتفسـير اآلية الخامسـة. فالمسلمون قد فرحوا بانتصار 

)1) تفسير القمي، ج٢، ص15٤.



5٠

............................ ............................    بينات من فقه القراآن - �سورة الروم - 1   

الروم في ذلك اليوم، ولكن ما العّلة في فرح المسلمين النتصار الروم؟ 

في هذه اآلية تّتضح العلة. إّن سبب فرحهم هو أن انتصار الروم 
كان مـن ِقبل اللَّـه تعالى، وهذا معتقـد المؤمن في النصـر والهزيمة، 

فهما من فعل اللَّه سبحانه:

}�� � � �� �{ -1

فلو كان جيشان متكافئين في العّدة والعدد والقيادة، فإّن النصر 
اإللهي يكون هو الفيصل، والى هذه الحقيقة تشير اآلية الكريمة: }� 
 � � � � � � �� � � � � �
 �� � � � � �� � � � �

.(1(}� � � � � �

ث  لك أن تالحظ المثال التالي: إنك قد تشـعر بالعطش، فتحدِّ
نفسك وتطلب من اللَّه أْن يوفِّر لك قدحًا من الماء. فماذا تقول لو أنَّ 
أحـدًا - كأن يكـون ابنًا لـك - جاءك بقدح من ماء وقـال: فّكرت في 
نفسـي أنك تعاني العطش؛ ولهذا جئتك بقـدح من الماء! ال ريب أنَّ 
هـذا المثال ال يتحقق في الحاالت العادية، ولـو تحقق فهو يثير فيك 
الفرح. والسـؤال هو: ما سـبب فرحك في هذه الحالة؟ هل هو نيلك 
الماء؟ أم ألن اللَّه اسـتجاب لرغبتـك؟ وأن لك مقام ُقرٍب من ربك؟ 

ال شك أنه الثاني. فحينما تشرب الماء تعلم أن دعاَءك قد أجيب.

شروط النصر اإلهلي
إّن القـرآن الكريم حيـن يأمر اإلنسـان بالعبادة والطاعـة، فإّنه 

)1) سورة آل عمران، آية: 13.
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يبّشـره مباشرة بالنتيجة، وللتعبير عن ذلك يستعمل تارًة كلمة )لعّل(، 
مثل قوله تعالى: }� �{ أو: }� �{، فما هو 

الوجه في استعمال هذا اللفظ؟ 

( مـن الحـروف المشـبَّهة بالفعـل، وتأتـي بمعنـى توقُّع  )لعـلَّ
وترجـي المحبوب. واللَّه تعالى يريد أن ُيعلم المسـتمع وقارئ القرآن 
بأنَّ للنصر اإللهي واسـتجابة الدعاء شروطهما، وأن من الممكن أن ال 
تتوفر تلكم الشروط في اإلنسان، فال يتوفر النصر، وال ُيجاب الدعاء.

وتجدر اإلشـارة هنا الى أنَّ اللَّه تعالى لم يسـتعمل لفظ )لعّل( 
في اآليات المتعلقة بالجهاد في سبيله، كقوله تعالى: }� � � 
 � � � � � � � � � � � � � � �
� � �� � � � � � �{)1). فعبـارة: }� � 
� �{ تشـير إلى أن الجهاد في سـبيل اللَّه ينجي من العذاب بال 
أدنى شـك، وهذه الميـزة موجودة في آيات الجهاد فحسـب. أما في 

 .) سائر المجاالت فإّن القرآن يستخدم كلمة )لعلَّ

وفي هذه السـورة المباركة بيَّن اللَّه تعالى أنَّ النصر مشـروط، 
{ أي أنَّ النصر معّلٌق على مشـيئة  وذلـك بعبـارة }� � ��
اللَّـه سـبحانه، وأنـه ال بـد مـن السـعي لتوفير شـروط هذه المشـيئة 
القدسـية، والشـروط هي: التقـوى، وإطاعـة القيادة، وتهيئة وسـائل 
الحرب وآلياتها. وحيث تتوفر الشروط جميعًا، نطلب إلى اللَّه تعالى 

أن ينصرنا بنصره.

في هذا اإلطار؛ هناك شواهد عديدة في تاريخ اإلسالم وعصر 
 .K رسول اللَّه

)1) سورة الصف، آية: 1٠ و11.
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عندما تحالف جميع كّفار الجزيرة العربية ليهاجموا المسلمين 
ويقضـوا عليهم في واقعة االحزاب )الخندق(، وقد انضم المنافقون 
واليهـود إلـى المشـركين فـي تحالفهم، انشـغل النبـي K بإعداد 
وسـائل الحرب والدفاع، واستشار المسـلمين فيما ينبغي فعله، فقال 
سـلمان الفارسـي رضوان اللَّه عليه: »يا رسـول اللَّه إنا كنا بفارس إذا 
حوصرنـا خندقنا علينـا«، فعمل فيه رسـول اللَّه K والمسـلمون 
حتـى أحكمـوه. فقد حفر المسـلمون خندقـًا حول المدينة في شـهر 
رمضـان الاّلذعـة حرارته، حتى أن منهم من كان ُيغشـى عليه. وحين 
تّم الحفر اّتخذ المسـلمون مواقعهم خلفـه)1). وكما هو معروف فإّن 
المسـلمين أنتصروا في تلـك المواجهة المصيرية بمشـيئة اللَّه تعالى 
الذي ينصر من يشـاء، ونصره ال ينزل على أحد بال سـبب، بل النصر 

اإللهي متعلق بنصر اإلنسان لربه: }� � � �{)٢).

وفي الختام يقول سبحانه: 

 }� � �{ -٢
أي أنـه هو مصدر القـوة والعّزة، وهو الذي يهبهما لمن يشـاء 
ضمـن الشـروط التـي رسـمها بحكمتـه ورحمتـه، ومن رحمتـه أنه 

سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين المخلصين من أعدائهم.
)1) انظر: بحار األنوار، ج٢٠، ص19٧-198. في هذه الحرب تمكن عمرو بن 
المبارزة،  المسلمين طالبًا  يتحدى  الخندق وراح  اختراق حاجز  العامري  ود 
فتصدى له أمير المؤمنين C، حتى قال رسول اللَّه K: »برز اإليمان كّله 
إلى الشرك كله، إلهي إن شئت أن ال تعبد فال تعبد« كنز الفوائد للكراجكي، 
ص13٧. ودعاء النبي K كان سببًا لهزيمة عمرو بن وّد والمشركين عمومًا 
الثقلين«  عبادة  من  أفضل  الخندق  يوم  علي  »ضربة  ذلك:  بعد  قال  وقد   ..

مشارق أنوار اليقين للحافظ البرسي، ص31٢.
)٢) سورة محمد، آية: ٧.
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بصائر وسنن
1- إنَّ فـرح المؤمنيـن بانتصـار الـروم كان بسـبب أن هـذا 
اإلنتصار كان من ِقَبل اللَّه تعالى، ومعتقد المؤمن في النصر والهزيمة 

أنهما من فعل اللَّه سبحانه.

٢- إنَّ النصـر معلَّـق على مشـيئة اللَّه تعالى، ولكـن ال بد من 
السـعي لتوفير شروط هذه المشيئة القدسـية، وهي: التقوى، وإطاعة 

القيادة، وتهيئة وسايل الحرب وآلياتها.



5٤

ال ُيخلف اللَّـه وعده

.}� � � � � � � � � � �� �{

من احلديث
قال أمير المؤمنين C في خطبٍة له عن أركان الدين:

ْكِر، َواْرَغُبوا فِيَما َوَعَد  ُه َأْحَس�ُن الذِّ ه َفإِنَّ »...َأفِيُض�وا فِي ِذْكِر اللَّ
اْلُمتَِّقيَن َفإِنَّ َوْعَدُه َأْصَدُق اْلَوْعد«)1).

تفصيل القول
في اآلية السابقة قطع اللَّه تعالى الوعد بالنصر، وفي هذه اآلية 

ورد تأكيد أكبر باعتباره صادرًا عن اللَّه سبحانه:

 }�� �{ -1

ليطمئّن اإلنسان - المؤمن خاصة - أّن اللَّه ال يخلف وعده.

)1) نهج البالغة ]صبحي الصالح[، خطبة 11٠، ص163.
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)الوعـد( لغًة يعني: العهد، واصطالحًا يعني: التعهد وااللتزام 
بانجاز عمٍل ما، سواء كان هذا العمل خيرًا أم شرًا، ويختّص أحدهما 

ويتعّين بواسطة القرينة.

)الوعيـد(  ولكـن  والشـر،  الخيـر  فـي  )الوعـد(  وُيسـتعمل 
و)اإليعاد( يستعمالن في الشّر فحسب)1).

والفـرق اآلخر بين )الوعد( و)الوعيـد( هو أنَّ ُخلف )الوعد( 
أمر قبيح، ومحاٌل أن يصدر عن اللَّه جّل وعال: 

}� � � �{ -٢
بينمـا ُخلـف الوعيـد ليـس أنه غيـر قبيح فحسـب، وإنمـا فيه 
وجـه كبير من الُحْسـن، ذلك ألّنـه تعبير عن الكـرم والعفو والصفح 

والشموخ.

والوعـد تفّضـٌل من اللَّه المتعـال على عباده وليس إسـتحقاقًا 
منهـم عليه، ألنَّ المؤمن ومهما كمل إيمانه وزادت أعماله الصالحة، 
فإنـه عاجـز عن الشـكر علـى أصغـر النعم اإللهيـة ليسـتحق به ذلك 
الوعـد. ولكن الوعيد يأتي بسـبب إسـتحقاق العبـاد، واللَّه ال يعذب 

أحدًا أكثر مما يستحق، وهو سبحانه قد يعفو ويصفح.

وقد وردت كلمة )الوعد( ومشـتقاتها في القرآن )151( مرة، 
منها )91( مرة اسـتعملت في وعد اللَّه تعالى في مواقع مختلفة، مما 

يشير إلى أهمية األمر.

مـع كل هذا التأكيـد إاّل أّن اللَّه سـبحانه وتعالى غير راٍض عن 
فريق من الناس الذين يشّكون بوعده، فيقول عنهم: 

)1) لسان العرب البن منظور، ج3، ص٤63.



56

............................ ............................    بينات من فقه القراآن - �سورة الروم - 1   

 }� � � � �{ -3

والسـبب في هذا أنهم ال يعرفون اللَّه حق معرفته، وال يعرفون 
شـيئًا عن علـم اللَّه وقدرته، فهـم يجهلون إسـتحالة أن يخلف الربُّ 

وعده.

أق�ول: إنَّ التخلف عـن إنجاز الوعد يكون بسـبب الجهل بما 
يعد بـه المرء، فتراه يغير رأيه ويتراجع عن وعده، أو بسـبب الضعف 
والعجـز عـن العمـل بما وعد. ولكـنَّ اللَّـه جّلت قدرتـه عالم أصاًل 
بعواقـب األمـور، وكذلك هو قـادر على كّل شـيء وال يخلف وعده 

أبدًا.

إّن التأّمـل فـي أبعاد هـذا الموضوع أمر هام للغاية، ألّن منشـأ 
التوكل على الخالق المتعال متوّقف على فهم هذه الحقيقة.

لقد وردت إشـارة الى اسـم من أسـماء اللَّه الحسـنى في هذه 
اآلية المباركة، حيث يستشـف من قوله سـبحانه: }� � � � � 
� �{ أنـه )صـادق الوعـد(. فإذا قال بأنه سـيفعل فعـاًل ما، فال 
ينبغي الشـك في قدرتـه على ذلك، ولكن أين تكمن المشـكلة إذن؟ 
إنهـا تكمن فـي أنَّ }� � � �{. فغالب بنـي آدم ال يعون 
بـأّن اللَّه صادق الوعد؛ عالم بما يقول؛ قـادر على إنجاز ما يعد، فهم 
جاهلـون وغيـر واثقين به وبما يصـدر عنه جّل وعال. ولهذا السـبب 
تراهم يسـلكون المسالك غير الشـرعية لتحقيق رغباتهم وأهدافهم، 
حتى أنهم ليتوّسـلون بكل الوسائل إاّل الوسيلة التي حّددها اللَّه لهم، 

فينتهي بهم المطاف إلى السقوط في مهاوي الشرك والضالل.

سـألُت بعضهم قائـاًل: لَِم تصّلـون؟ فقالوا: ألنَّ اللَّـه أمر بها. 
فسـألتهم: ولَِم تصومون وتحجون؟ فقالـوا: ألنهما من فرائض ربنا. 
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فقلـت لهم معّقبًا: هذا الرّب هو نفسـه قـد قال: }� � � � 
� � � � �{)1). فقالـوا: هـذا يعني أّنك تقول بأّن 
مآلنا النصر؟ فقلت: إّنه اليقين، وهذا قول اللَّه تعالى وليس قولي أنا، 
فهـو ذو قدرة المتناهية، ورحمة واسـعة، وحكمة فائقة، وهو القائل: 
}� � � � � ��{)٢)، فِلـَم الهلـع مـا دمنا مؤمنين؟ 
فـإذا كنّا على حـدٍّ من اليقين؛ فإن اللَّـه تعالى يتلّطف بنـا بحدِّ إيماننا 
ويقيننا. أّما إذا قلنا بأنَّ اللَّه قد يستجيب دعاَءنا وقد ال يستجيب؛ فهذا 
لعمـري أمر غير مقبول، إذ ينبغي التحلـي بالجدية التاّمة لدى الدعاء 

وكأّن اإلجابة على الباب.

ولكن في بعض حاالت إسـتجابة الدعاء، يتقدم الشـيطان إلى 
قلـب ابن آدم قائاًل: كان من الطبيعي أن يزول عنك المرض - مثاًل - 
أو أّن الحاجـة الفالنية قد انقضـت بصورة تلقائية، فيغفل ابن آدم هذا 
عن أن كثيرًا من الناس قد مات بهذا المرض نفسه، أْو لم تنقِض ألحد 
هـذه الحاجـة كما انقضت له. ولكن الشـيطان يبقى لصيقًا باالنسـان 

الشاك حتى يخرجه عن جادة الهدى والسالمة العقائدية.

إنَّ أحد أبرز أسماء اللَّه الحسنى هو أنه )صادق الوعد( ومعناه 
أنه تعالى يعمل بوعده الذي يقطعه لعباده الصالحين على نفسه. وهنا 
موضـوع هام جـدًا ال تنبغـي الغفلة عنه، وهـو: أّن }� � � 
اللَّـه ينجـز  أّن  � �{)3) وأنـه }� � � �{)٤). فصحيـح 
وعده، ولكنّه في الوقت نفسه فّعال لما يريد، وهو الذي له كل القدرة 

)1) سورة محمد، آية: ٧.
)٢) سورة آل عمران، آية: 16٠.

)3) سورة آل عمران، آية: ٤٠.
)٤) سورة األنبياء، آية: ٢3.
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والحكمـة والعلم والصفات العليا واألسـماء الحسـنى. فهو حقًا قد 
قـال بأنه يثيب جنـًة وأنه ينتصر لعبـاده، ولكنه إْن لـم يفعل ذلك فلن 

يحاسبه أحد، ألنه الفّعال لما يريد. 

ولكـن هذه الحقيقـة ال يصح أن تدفعنا إلى سـلب الثقة عنه - 
والعيـاذ باللَّه - أو عـدم االعتماد على وعده، فهو صادق الوعد حقًا، 
ويحّقـق بالفعـل ما كتبه على نفسـه، فهـو تعالى بعد أن قـال في اآلية 
{ قال أيضًا في اآلية التالية: }� �{  السابقة: }� � ��

للتأكيد على أنه ينجز ما يعد كما يشاء ولَِمْن يشاء.

إنَّ هـذا الوعـد اإللهي أمـٌل عريض وُبشـرى للبشـر؛ ليعلموا 
بأّنه على الرغم من كون الدنيا دار بالٍء وامتحان، إاّل أنها ليسـت دارًا 
مسـتباحة ليفعل فيها المرء ما يشـاء ثم ينجح فـي نهاية المطاف. فقد 
يسمح اللَّه تعالى لبعضهم وفي مدة محدودة أن يعصوا ألنهم أساؤوا 
اإلختيـار، ولكنـه يأخذهم مرًة واحـدة: }� � �{)1)، وفي 

لحظة واحدة يكشف لهم أن فرصتهم ومهلتهم قد انقضت.

بصائر وسنن
1- الوعد تفّضٌل من اللَّه المتعال على عباده وليس إسـتحقاقًا 
منهـم عليه، ألّن المؤمن ومهما كمل إيمانه وزادت أعماله الصالحة، 
فإنه عاجز عن الشكر على أصغر النعم اإللهية ليستحق به ذلك الوعد.

٢- أكثـر بنـي آدم ال يعـون بأّن اللَّـه صادق الوعـد، قادر على 

)1) سورة القمر، آية: ٤٢.
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إنجاز ما يعد، ولهذا السـبب تراهم يسـلكون المسـالك غير الشرعية 
لتحقيـق رغباتهـم وأهدافهم، فينتهـي بهم المطاف إلى السـقوط في 

مهاوي الشرك والضالل.

3- إّن أحد أبرز أسـماء اللَّه الحسـنى هو أنه )صادق الوعد(، 
أي أنه تعالى يعمل بوعده الذي يقطعه لعباده الصالحين على نفسه.



6٠

غافلون عن اآلخرة

 �  �  �  �  �  �  �  �  �{
 �  �  �  �  ��  �  �  �  �  �
 � � � � � � � � � � �

 .}� � � � �

من احلديث
قال رسـول اللَّه K في حديٍث: »َيا اْبَن َمْسُعوٍد، َما َينَْفُع َمْن 
ْنَيا إَِذا ُأْخلَِد فِي النَّاِر: }� � � � � �  ُم فِي الدُّ َيَتنَعَّ
وَر، َوُيَش�يُِّدوَن اْلُقُصوَر، َوُيَزْخِرُفوَن  � � � �{ َيْبنُوَن الدُّ
ْنَيا، َعاكُِفوَن َعَلْيَه�ا، ُمْعَتِمُدوَن فِيَها،  ُتُهْم إِلَّ الدُّ اْلَمَس�اِجَد، َلْيَس�ْت ِهمَّ

آلَِهُتُهْم ُبُطوُنُهم...«)1).
ِر فِي  وقال االمام الصـادق C: »َأْفَضُل اْلِعَب�اَدِة إِْدَماُن التََّفكُّ

ه َوفِي ُقْدَرتِه«)٢). اللَّ

)1) مكارم األخالق، ص٤٤9.

)٢) الكافي، ج٢، ص55، ح3.
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تفصيل القول
فـي اآليـة السادسـة قـال اللَّـه تعالـى: }� � � � 

�{. فلماذا أكثر الناس ال يعلمون؟ 

يبّين اللَّه اإلجابة في اآلية السابعة: 

 }� � � � �{ -1

فهـم اكتفـوا بظاهٍر مـن الحيـاة فقط، فقنعـوا بهـذا الجزء من 
الحيـاة ولّذتهـا وزخرفهـا وغرورهـا وما تحويـه من أسـباب الغفلة. 
وهذا الواقع البشـري المرير ليس باألمـر الخفّي على أحد. ولو أّنهم 
اّطلعـوا على عمـق الحياة، لكفاهـم ذلك لمعرفة اآلخـرة، ذلك ألنَّ 
الدقـة - بالمقدار الكافي - بأمر الدنيا الزائلة تشـير إلى أنها حلقة من 
سلسلة طويلة ومرحلة من مسار مديد، كما أنَّ الدقة في مرحلة جنينّية 
ابن آدم، تؤكد أنها ليسـت هدفًا نهائيًا مـن خلقته، وأنها مجرد مرحلة 

مقدمة لحياة أوسع وأشمل.

ر ضمير )هم( في عبارة: }� � � � �{  وتكرُّ
يشير إلى أنَّ السبب في هذه الغفلة هو اإلنسان ذاته.

إذن؛ فاآليـة الشـريفة تصـّرح بـأنَّ مشـكلة النـاس الكبيرة هي 
الغفلة. 

وهنا عّدة أسئلة يمكن أن تطرح في هذه اآلية:

1- لماذا مرض الغفلة؟
لمـاذا ُيبتلـى اإلنسـان بمـرض الغفلـة؟ وهـل إنَّ الطيـور أو 
الجبـال تصـاب  أو  السـماء  أو  أو األرض  أو األسـماك  القـوارض 
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بالغفلة؟ ُترى هل اإلنسان فقط معّرض لها؟!

يبـدو أّن غيـر اإلنسـان، يعمل ضمـن إطار تكوينـه، وال معنى 
للغفلـة فيمـا يرتبـط بالموجـودات األخرى، وهـي جميعـًا منهمكة 
بالتسـبيح والعبـادة: }� � � � � � � ��{)1). وإن 
كانـت لنا ُأذن واعية لفقهنا تسـبيح الجبل والوادي والشـجر وحيتان 
البحار. وهناك َمْن بلغ درجة رفيعة من المعرفة والُقرب اإللهي تؤهله 

ليسمع تسبيح الموجودات، فلماذا أكثر الناس غافلون؟!

ألنهم }� � � � �{.

إننا نعيش مشـاكل هذه الدنيـا وصعوباتها، وخالل ذلك نغفل 
من الهدف األصلي والكبير، أعني اآلخرة:

}� � � � �{ -٢

ال   }�  �  �  �  �{ بهـا:  الجهـل  إلـى  مضافـًا 
يعلمون إاّل ظاهرًا من الدنيا. لماذا؟!

الحظـوا التوضيح الـذي نتلوه في اآليـة التالية، ال سـيما وأنَّ 
ـر ما قبلها وما  القرآن الكريم متسلسـل البصائر، بمعنى أن كّل آية تفسِّ

بعدها. يقول في اآلية الثامنة: 

 � � � � � � � �� � � �{ -3
 �  �  �  �  �  �  ��  �  �  �

.}�

فلمـاذا ال يتفّكـرون فـي أنفسـهم؟ أي: لمـاذا ال يعتمـدون 

)1) سورة التغابن، آية: 1.
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تفكيرهم؟ ولماذا ال يتجّردون بتفكيرهم عن العوامل الجانبّية؟

فاللَّـه تعالـى لـم يخلـق السـماوات واألرض عبثـًا: }� � 
� � � �{)1) و}� � � � � � � 

.(٢(} �

ولكـن الكثيـر من النـاس ال يتفكـرون وال يتدبـرون في خلق 
السماوات واالرض، وذلك بسبب الجهل والغفلة والكفر.

قال سـبحانه فـي اآلية السادسـة: }� �{ وقـال في اآلية 
السابعة: }�{ وقال في اآلية الثامنة: }�{، فالمشاكل 

ثالث: الجهل والغفلة والكفر.

يبدو أّن البشر في أزمة ذهنية، فهم جاهلون وغافلون وكافرون. 
بالطبـع ليس جميع الناس، بـل تقول اآلية: )أكثر الناس( أو )إن كثيرًا 
من الناس(. ولو لم يمعن المرء نظره، فإنَّ من المحتمل أن يسقط في 

هذه الورطة.

ويبـدو أّن اللَّه تعالى حين قـال: }� � � � �{ 
ْنَيا{ فإّنه يعنـي أّن الدنيا عبارة عن  و}َيْعَلُمـوَن َظاِهـًرا ِمْن اْلَحَيـاِة الدُّ

جسر ينتهي باآلخرة، ولكن هل يعني أّننا نعيش على مجرد جسر؟

فلـو أنك رأيت طريقًا عريضًا منظمًا ومخططًا، فهل ترغب في 
السير فيه إذا لم تعلم نقطة نهايته؟ أولست تسأل أوالً عن النقطة التي 

ينتهي إليها الطريق؟

فـإذا علمـَت أّن هـذه الدنيا عـّدة من األّيـام وأنَّ اآلخـرة نقطة 

)1) سورة آل عمران، آية: 191
)٢) سورة األنبياء، آية: 1٧.
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نهايتهـا، فإنَّ موقفـك منها وتعاملك فيها ومعها سـيتغيران ال محالة. 
أّمـا من ال يؤمـن باآلخرة، فهل يمكن وصفه بأنه يعلم شـيئًا مهمًا من 

الدنيا؟!

إنهـم يعلمـون أّن النـار تحـرق، وأّن المـاء سـائل، وأن الثلج 
جامـد، وأّن الشـتاء بـارد، وأّن الصيف حار.. ولكن ليسـت هذه هي 
المشكلة، بل المشـكلة الكبرى هي أنهم ال يعلمون إلى أين يّتجهون 

وإلى أين ينتهون؟

على اإلنسان أن يفكر في عاقبة كّل فعل يريد القيام به، والدنيا 
مجـرد مقدمـة وبدايـة، بينما اآلخرة نقطـة الهدف، ومـن كان جاهاًل 

بنقطة الهدف، فال ريب في أّن علمه بظاهر الطريق ال ينفعه.

إّن الذيـن ال يؤمنـون باآلخـرة يجهلـون الهـدف مـن الحياة، 
ولكنهـم يعرفـون كيـف يعيشـون فقـط، ويجهلـون لماذا يعيشـون؟ 

ولماذا يجب أن يبقوا أحياء؟

2- لماذا نحن غافلون؟
ض نحن  اآلن؛ تنبغـي اإلجابة عن السـؤال القائل: لمـاذا نتعرَّ
المسـلمين للغفلة إذن؟ فنحن الذين نأخـذ الحقائق عن اللَّه والقرآن 
والرسـول وأهـل البيت A، لمـاذا نصاب بداء الغفلـة عن ظواهر 
األمـور وبواطنهـا؟ ففيمـا يتعلق باألمـور الظاهرية نجـد الحيوانات 
تعرفها بينما نحن غافلون عنها! فالكثير من الحيوانات تعرف بالزلزلة 
قبل وقوعها فيما العلماء المختّصون لم يبلغوا هذا الحّد من المعرفة 

بعد، لَم نحن غافلون مع كوننا قد ُخلقنا في هذه الدنيا لالمتحان؟!

لقد خلق اللَّه سبحانه وتعالى الجنّة ومألها بأنواع النعيم؛ ثم إّنه 
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خلـق جهنّم وأفرغها مـن كّل رحمة، فجعل الجنة للصالحين وجهنم 
للسـّيئين، ثـم أخذ مقدارًا مـن الجنّة ومقـدارًا من جهنّـم وخلطهما؛ 

فصارت الدنيا، فهي ليست جنة بالكامل، وال جحيمًا بالمّرة.

وروي عـن اإلمـام الباقر C أنه قال: »َلْو َعلِ�َم النَّاُس َكْيَف 
ه َتَباَرَك وَتَعاَلى َقْبَل َأْن  َكاَن اْبتَِداُء اْلَخْلِق َلَما اْخَتَلَف اْثنَاِن. َفَقاَل: إِنَّ اللَّ
َيْخُلَق اْلَخْلَق َقاَل: ُكْن َماًء َعْذبًا َأْخُلْق ِمنَْك َجنَّتِي وَأْهَل َطاَعتِي، وَقاَل: 
ُك�ْن َم�اًء ِمْلحًا ُأَجاجًا َأْخُل�ْق ِمنَْك َناِري وَأْه�َل َمْعِصَيتِي، ُث�مَّ َأَمَرُهَما 

َفاْمَتَزَجا، َفِمْن َذلَِك َصاَر َيلُِد اْلُمْؤِمُن اْلَكافَِر وَيلُِد اْلَكافُِر ُمْؤِمنا«)1).

إّن الدنيا شيء من الجنّة وشيء من الجحيم، وهنا تتلخص كّل 
الحكمـة من وجـود الدنيا، فهي مزيج من اإلثنيـن، وهذا الحال مرّده 
ليكون لإلنسـان هدف ينمو ويتطّور له ثـّم يصبح من أهل الجنّة، بعد 
ح  أن يتغلب فيه ُبعد النور والعبادة على ُبعد الظلمة والمعصية، ويرجِّ

الرؤية اإللهية على الوسوسة الشيطانية. 

ترى لِــَم علينا المرور عبر الدنيا الممزوجة بميزاٍت من الجنة 
وميزاٍت من النار؟ 

الجواب واضح. الحظوا المثال أدناه: إْن أردتم خوض اختبار 
ثـم تقّدمتم إلى الجهة المسـؤولة بطلب األسـئلة قبـل وقت االختبار 
فإنهم ال شـك سيرفضون طلبكم وسـيقولون لكم: لو أننا وافقنا على 
طلبكـم؛ ما عاد اإلختبـار اختبـارًا، إّنما االختبار حيـث يجهل المرء 

المخَتَبر طبيعة األسئلة!

إن أمـور الدنيا تأتي بالغفلة، ولكـن تجاوز الغفلة وطردها عن 

)1) المحاسن، ج1، ص٢8٢.
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الذهن والقلب من أوجب الواجبات، وعليه؛ فإّن منشأ غفلتنا هو من 
ماهية الحياة الدنيوّية، ولكّن هذا ال يعني االستسالم لها، وإّنما المهم 
هـو أن نتبّصـر مواقـع أقدامنا وأن نبـذل كّل الجهد فـي صراعنا حتى 

الوصول إلى الهدف المنشود.

مثال آخر: روي أنه لما نزلت: }� � �{)1)، 
صاح رسول اللَّه K على أبي قبيس: »َيا آَل َعْبَد َمنَاٍف إنِّي َنِذير«. 

رهم وأنذرهم.  فجاءته قريش، فحذَّ

 C فقالـوا: تزعـم أنـك نبـيٌّ يوحـى إليـك، وأنَّ سـليمان
ر له البحر، وأنَّ  رت له الريح والجبال، وأنَّ موسـى C ُسـخِّ ُسـخِّ
عيسـى C كان ُيحيـي الموتى، فادع اللَّه أن يسـيِّر عنا هذه الجبال 
ـر لنا األرض أنهارًا فنتخذها محارث فنـزرع ونأكل، وإاّل فادع  ويفجِّ
اللَّه أن يحيي لنا الموتى فنكّلمهم ويكّلمونا، وإاّل فادع اللَّه أن يجعل 
هـذه الصخرة التي تحتك ذهبًا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشـتاء 

والصيف، فإنك تزعم أنك كهيئتهم.

يقول الراوي: فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي، فلما سـرى 
عنه الوحي قال: »َوالِذْي َنْفِس�ي بَِيِدِه، َلَقْد َأْعَطانِي اللُه َما َس�َأْلُتْم، َوَلْو 
ْحَمِة َفُيْؤِمن ُمؤِمنُُكْم،  ِشْئُت َلَكاَن، َوَلكِنَُّه َخيََّرنِي َبْيَن َأْن َتْدُخُلوا َباَب الرَّ
ْحَمِة َوَل  َوَبْيَن َأْن َيكَِلُكْم إَلى َما اْخَتْرُتْم أِلَْنُفِس�ُكْم َفَتِضلُّوا َعْن َباِب الرَّ
ْحَمِة َوُيْؤِم�ن ُمْؤِمنُُكْم، َوَأْخَبَرنِي إِْن  ُيْؤِمُن ُمْؤِمنُُك�ْم، َفاْخَتْرُت َباَب الرَّ
بُه َأَحدًا ِمَن اْلَعاَلِميَن«)٢). ْبُكْم َعَذابًا َل ُيَعذِّ َأْعَطاُكْم َذلَِك ُثمَّ َكَفْرُتْم ُيَعذِّ

)1) سورة الشعراء، آية: ٢1٤.
)٢) الدر المنثور، ج٤، ص6٢-63، عند تفسير اآلية )31( من سورة الرعد.
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تـرى ما موقف النبـّي K تجاه هذه اللجاجة إاّل أن يستشـعر 
ُه�مَّ اْهِد َقْوِمي  الخطـر الكبيـر؛ فيطلب من رّبه المتعـال أن يهديهم: »اللَّ
ُهْم َل َيْعَلُموَن«)1). فإّنه بعد نزول كّل آية مبِصرة، وعند كفر اإلنسـان  َفإِنَّ
بها؛ ينزل العذاب الحّق، ألنَّ مهلة االمتحان قد انتهت. إّن طريق اإلنسان 
محفوف بالمشـاكل والعقبات لكي ُيمتحـن وُيخَتبر ولكي ُيعرف ما إذا 

كان غافاًل أم بصيرًا. فعلينا أن نتحلى بإرادة جاّدة في الحياة.

وروي أنَّ عمـرو بن الجموح كان رجـاًل أعرج، وفي يوم ُأحد 
أراد الخـروج الـى الجهـاد فمنعـه قومه فأبى وجـاء إلى رسـول اللَّه 
K فقال: يا رسـول اللَّه إن قومي يريدون أن يحبسوني هذا الوجه 
والخـروج معـك، واللَّه إني ألرجـو أن أطأ بعرجتي هـذه في الجنة. 
ا َأْنَت َفَقْد َعَذَرَك اللُه َوَل ِجَهاَد َعَلْيَك«. فأبى، فقال النبي  فقال له: »أمَّ
َهاَدَة«.  K لقومه وبنيه: »َل َعَلْيُكْم َأْن َل َتْمنَُعُوه، َلَعلَّ اللُه َيْرُزقُه الشَّ

فخلوا عنه، فُقتِل يومئذ شهيدًا)٢).

وروي أيضـًا أّن ابـن أّم مكتـوم كان يشـترك فـي الحـرب ضّد 
المشـركين حاماًل راية للمسلمين مع كونه ضريرًا لئاّل ُيحرم من بركة 

الجهاد، وكان يقول: دعوني أحمل الراية فإّني ال أفّر)3)!

وعلـى هذا؛ ينبغي أن نقـّرر ونجهد وال َنِكْل عمـل اليوم لغد. 
علينـا أن نريـد حّتـى نكون مـن أهل الجنّـة. وأن نعزم ونجـّد وندعو 
ْر بُِلْطِفَك نِيَّتِي« »َواْش�ُدْد َعَل�ى اْلَعِزيَمِة َجَوانِِحي«  ُه�مَّ َوفِّ بالقـول: »اللَّ

لنكون من الفائزين.

)1) بحار األنوار، ج11، ص٢98.

)٢) بحار األنوار، ج٢٠، ص13٠.
)3) الدّر المنثور للسيوطي، ج٢، ص٢٠٤، ذيل اآلية )95( من سورة النساء.
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أما التخاذل والتكاسل والتجاهل؛ فذاك مسلك الغافلين: 

.}� � � � �{

3- ما هو طريق الخلص من الغفلة؟
يلزم أن نخرق ظاهر الحياة الدنيا لنصل إلى الباطن والحقيقة. 

إننا نفهم الظاهر إلى حدٍّ ّما ولكن ماذا عن الباطن؟ 

ليس أمامنا إال التفّكر والتدّبر في األنفس وفي خلق اللَّه تعالى: 

 � � � � � � � �� � � �{
} �� � � �

يكشف اللَّه تعالى لنا بأنَّ باطن الدنيا أمران: الحق، واألجل.

وللحّق معاٍن عّدة:
أحدها: اإليمان بالحقائق، أي: التجّرد عن الظنون الباطلة.

فقد ذهب جماعة إلى أّن كّل شيء في ما حولنا عبارة عن خيال 
وتصور واٍه، فقالوا بأن الشـمس خيال كما هي األرض والسماء، وأن 

اللَّه - والعياذ به - مجرد كذبة كبيرة.

وقـال آخـرون بأّن كل شـيء هو اللَّـه، وكأنه عين مـاء جارية، 
واللَّه الذي هو في األعالي، هو تلك العين الفياضة.

ولكـّن الحـّق ليس هـذا وال ذاك. فاللَّـه تعالى قـد خلقنا، ولم 
يخلق األشـياء من شـيء، يقول أمير المؤمنين C في حديٍث: »َل 
ِمْن َش�ْيٍء َكاَن َوَل ِمْن َش�ْيٍء َخَلَق َما َكان«)1)، وقـد أعطى القدرة لما 
خلق، والفرق بين أّن الشـيء موجـود، وأنَّ وجوده ليس من ذاته، هو 

)1) الكافي، ج1، ص13٤، ح1.
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أّنه قّيوم بغيره قائم باللَّه.

وإن قلتـم بالنفـي، قلنا: انظروا إلى ذواتكم وليسـأل كل منكم 
نفسـه: أنا موجود أم ال؟ أنا أفكر؛ إذن فأنـا موجود. إننا نؤمن بوجود 

أنفسنا، ونؤمن أيضًا أّن وجودنا ليس من أنفسنا، لماذا؟

ألنـه لو كان وجودي من نفسـي؛ لما خلقتهـا صغيرة محدودة، 
ولخلقتها ضخمة عمالقة، ولما خلقتها ضعيفة. أريد أشياء كثيرة ولكن 
أكثرهـا ال يتحّقق، فهذا خارج عـن نطاق قدرتي. أحد األمور التي تعّد 
الدّقـة فيها أمـرًا مهمًا جدًا ويفتح آفاقًا رحبة، ما جاء في سـورة لقمان: 
 ،(1(}�� � � � � � �� � � � � �{

فلو كنَت مالك نفسك؛ فِلَم ال تعلم عن نفسك ومصيرها شيئًا؟

طبعـًا هناك من يحظى بمقام القرب من اللَّه تعالى، ولذلك قد 
يعرف أشـياء وأمـورًا عّدة، ولكـّن غالب الناس ال يعلمون شـيئًا عن 
غدهم وأنهم متى يموتون. ولو اّدعى أحدهم بأّنه خالق نفسه، فيمكن 

أن ُيسأل: فِلَم خلقَت نفسَك على ما هي عليه؟

اللَّه القيوم الخبير ينبئنا بأننا لسنا مالكي أو خالقي أنفسنا، وأننا 
ال نسـتطيع فعل كّل ما نرغب فيه. هكذا كان فرعون الطاغية، وهكذا 

هو شأن كل جبابرة الدنيا.

إّنك تأمـره باإلقـرار باللَّه؛ فيجيبك قائاًل مسـتنكرًا مسـتهزًءا: 
ومـن هو اللَّه؟! وهو يجهل من يكون هو. ولعل إحدى حكم تعّرض 

اإلنسان لالبتالء والمصائب هي أن ُتنتزع منه آفة الغرور.

وعليـه؛ فنحن موجودون إاّل أنَّ وجودنا ليس من عند أنفسـنا، 

)1) سورة لقمان، آية: 3٤.
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وليس اإلنسان فقط؛ بل كّل المخلوقات هذا شأنها، وهكذا هو الحق. 

إنَّ اللَّه تعالى خلق كل شـيء بناًء على قوانين وسنن ثابتة، وال 
تأثيـر لكّل االّدعاءات الباطلة. مثـال ذلك: قد وضع اللَّه تعالى قانون 
الجاذبيـة، ولكنـك قد تعتـرض على هـذا القانون وتقـول: ال وجود 
لقانـون الجاذبية، فماذا يحصل لـك؟ هناك من يعاقر أقراص الهذيان 
والهلوسـة، فيتخيل نفسـه طائرًا، ولكنه سرعان ما يسقط إلى األرض 

على أم رأسه! إنك عاجز عن تجاهل قانون الجاذبية. 

والنـوم والمـوت من جملة القوانيـن الحاكمة فـي الدنيا. قال 
أحدهـم: ال أريـد أن أمـوت. فقيل له: لـك ذلك إْن كنَت قـادرًا على 

تجاوز حاجتك للنوم.

وهـذه القوانين الحاكمة على الدنيا سـنن إلهّيـة إاّل ما كان من 
أمـر اللَّه تعالى، وهي سـنن جارية في خلقه، وهـي الحّق، ويلزمنا أن 
نتحرك في نطاقها. وماذا يحدث إن عارضناها؟ يحدث أن تبقى الدنيا 
تسـير وفق المرسـوم والمخّطط لها، بينما نحن عاجزون عن فعل أّي 

شيء.

إّن السـنن اإللهّية قسـمان: بعض السنن ظاهرة وواضحة، كما 
لو أنك لمسـت سـلك الكهرباء فُتصعق من فورك، أو إن شـربت ماًء 

ملّوثًا فتمرض.

وبعض السـنن خفّية، وهي حٌق أيضًا، والقرآن المجيد أكثر ما 
ذكر هذا القسم من السنن، كقوله: }� � � � � � � � � 
��{)1)، فاللَّه تبارك وتعالى أرحم الراحمين وال يسلب النعمة 

)1) سورة الرعد، آية: 11.
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أحـدًا، ولكن ابن آدم يسـيء التصرف فُتسـلب منـه النعم: }� 
.(1(}� � � � �

كان النبي األكرم K – كما في بعض الروايات)٢) - يستيقظ 
في اّلليل من نومه فينظر في السماء ويقول: }� � � � � 
 .(3(}�� � � � � � � � � � � �

فهو K قد علم أّن النجوم لم تخلق نفسـها، فتسامى بذلك 
وعـرف أنَّ لخلقة الكون هدفـًا كما وضعه خالقه المتعـال، وإذا كان 
هذا الهدف غير قابل للتحّقق في الدنيا بصورة تامة، إذ في الدنيا ظالم 
ومظلـوم وفقيـر وغنّي، فالدنيا - إذن - ليسـت هدفـًا، وإّنما َثّم آخرة 
فـي نهاية المطـاف، وواضح أّن فـي اآلخرة جنّة وجحيم، وسـرعان 
َل صلوات اللَّـه عليه وآله إلى النتيجـة فقال: }� � �  مـا توصَّ
 � � � � � � � � � � � � �
�{ والظالـم يعجز عن النجاة في يوم القيامة، ويعجز أحٌد عن 

أن ينصره من دون اللَّه تعالى.

إّن مـن يفقه كّل هذا؛ يبتعد عن حاالت اللهو واللعب؛ كما أنه 
سيدرك بأّن اللَّه تعالى لم يخلقه للعبث والّلغو.

إذن، فـإّن إحدى طرق الخروج عن الغفلة؛ هي التفّكر والتدّبر 
بافتقار العالم إلى الخالق، ووعي ما وراء الظواهر الكونية والحياتية، 

وإدراك هدف الخلقة: 

 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �{

)1) سورة الشعراء، آية: ٢٢٧.
)٢) سنن النسائي، ج3، ص٢13.

)3) سورة آل عمران، آية: 191 و19٢.
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.}��

إنَّ ما ُيستشـف مـن مجمل اآليات القرآنية بعـد التدّبر فيها هو 
أن اللبنـة األولى للخلقة تعتمد أمرين: الحّق أّوالً، واألجل المسـّمى 

)أي: الزمان( ثانيًا.

عن الحق واألجل المسّمى 
ففـي آيات الذكر تأكيد واضح على أّن اللَّه جل وعال لم يخلق 
السـماوات واألرض بالباطل، وأنه لم يخلقها العبًا، إذ فعله سبحانه 

ليس لهوًا وعبثًا، بل خلقهما بالحق.

فما هو الحّق؟ وما هو األجل المسّمى؟ 

ورد في اآلية الشـريفة قوله تعالى: )بالحّق( فما المراد بحرف 
الباء هنا؟ فهل أريد به المعّية؟! أم هو باء االستعانة؟ 

ُذِكر في قوله سـبحانه: )بسم اللَّه الرحمن الرحيم( أّن الباء هنا 
لالسـتعانة، أي: نستعين بسـم اللَّه، ولهذا قيل إّن حرف الباء من أدّق 

الحروف وأشملها في المعاني.

روى ابـن عّباس عن أمير المؤمنين C أّنه َشـَرَح َلُه فِي َلْيَلٍة 
َواِحَدٍة ِمْن ِحيَن َأْقَبَل َظاَلُمَها َحتَّى َأْسـَفَر َصَباُحَها فِي َشـْرِح اْلَباِء ِمْن 
ـيِن، َوَقاَل: »َلْو ِش�ْئُت أَلَْوَقْرُت َأْرَبِعيَن  ْم إَِلى السِّ »بِْسـِم اللَّه« َوَلْم َيَتَقدَّ

َبِعيرًا ِمْن َشْرِح بِْسِم اللَّه«)1).

أق�ول: حيـث قّدم القـرآن هنا حـرف الباء على كلمـة )الحّق( 
فلعّل تفسير هذه الباء مثيل الباء في البسملة الشريفة من حيث التفسير 

)1) بحار األنوار للمجلسي، ج٤٠، ص186.
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والتفصيل والمغزى.

وعلى أّية حال؛ فإنَّ درك أّن الخليقة كلها ُخلقت )بالحق( وأّن 
لها )أجل مسّمى( أمر غاية في األهّمّية، وقد فّصل اللَّه تعالى القول في 
آيات متعّددة بخصوص هذه المسألة الخطيرة. ففي سورة )ص( نفى 
سـبحانه الباطل عن عملية الخلقـة، فقال: }� � � � 
� � ��{. وأثبت الحّقانّية في آيات كثيرة لجوهر الخلقة أيضًا، 
مثل قوله العزيز: }� � � � � � � ��{)1).

بالحق
إّن الحـّق يعني وجود حقيقة وشـيء، والسـماء واألرض لهما 
وجـود حقـًا، وبعبـارة أخـرى: إّن إثبـات الحـّق يعنـي نفـي الباطل، 
والباطـل عبث، والعبث يعنـي الاّلهدف. ولم نَر في هذه الدنيا شـيئًا 
موجودًا عبثًا بال هدف وحكمة، وإنَّ نظرة - ولو بسيطة - إلى السماء 
تشـير إلى قيامهـا بالحق: }� � � � � � 
� � � �{)٢)، فاللَّـه عـّز وجـّل لـم يخلق شـيئًا بال سـبب 
حكيم، وهو قد وضع كّل شيٍء في مكانه المناسب، وإّن لكّل نجم - 
مثاًل - موضعه المحّدد ودوره ومساره المرسوم: }� � � 
� � � � � � �{)3)، حتى أّنه لو أزيح نجم 

عن موضعه لتعّطل نظام الفضاء.

ولكـي يكون الشـيء هادفـًا، ال بّد له من ُسـنّة ونظـام. نعم إّن 
النظام لموجود، وهو دقيق أيضًا، بل إّن سقوط مجّرد ورقة من شجرة 

)1) سورة ابراهيم، آية: 19.
)٢) سورة آل عمران، آية: 191.

)3) سورة الواقعة، آية: ٧5 و٧6.
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في أبعد نقطة من األرض يكون وفق نظام وُسنّة إلهية:

 �  �  ��  �  �  �  �  ��  �  �  �  �{
� � �{)1) أي: أّن الوجـود محكـوم وخاضـع بشـكل مطلق 

وأبدي لُسنة اللَّه التي ال تبديل أو تحويل فيها.

وأجل مسمى 
وفـي آيات عديـدة وردت عبارة: )وأجل مسـّمى( فما هو هذا 

األجل المسّمى؟

األجل المسـّمى يعنـي أن الشـيء موجود ولكنه غير مسـتقّل 
بذاته وليس قائمًا بنفسـه، ومعنى إّتصاف غيـر اللَّه تعالى باألجل، أّن 
كّل األشياء موجودة بغيرها، فلو لم يصل الرزق اإللهي، ولو لم يصل 
المـدد الرّبانـي، النعدم الوجـود برّمته، لو توّقفت الـذّرة عن الحركة 
النعدمت، ولكـّن الحركة بحاجة إلى طاقة، فمن ذا الذي يهب الذّرة 
اللَّـه  أّن  أي:   (٢(}�  �  �  �  �  �  �{ طاقتهـا؟: 
تعالى مستمٌر في رزق الموجودات لحظًة بلحظة .. ولهذا؛ فهو يهُب 
الوجود لمخلوقاته لحظًة بلحظة. إذن؛ فـ)األجل المسـّمى( يعني أّن 
هذا الوجود قرين باإليجاد المسـتمر، وأّن له نقطة نهاية كما كانت له 

نقطة بداية.

لفهـم طبيعة بنـاء نظـام الوجود علـى )الحّق( ولـدرك حقيقة 
)األجل المسـّمى( ينبغي النظر والتفّكر فيما وراء كواليس هذه الدنيا 

وفي جوهرها وفي محّصلتها النهائية.

)1) سورة فاطر، آية: ٤3.
)٢) سورة الذاريات، آية: 58.
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وقد عرض اللَّه سبحانه جهتين للنظر والتفكر:

1- التفّكـر فـي هدفية الدنيـا، فهل الدنيا ُخلقـت لغير هدف؟ 
فهل الخلق ألعوبة وعبث أم أنه لهدف وغاية؟ 

٢- التفّكـر فـي طوايـا النفـس، يقـول القـرآن المجيد: }� 
{ وقـد عـّد غالـب المفسـرين عبـارة: )األنفـس(  �� � �
نموذجًا لعالم الوجـود، أي: لَم ال يجعلون من النفس محورًا للتفّكر 
والتأّمل واالستنتاج؟ ولَم ال يفّكر اإلنسان المخلوق في طوايا نفسه؟ 

فهو عصارة هذا العالم. روي عن أمير المؤمنين C قوله:
ـــــَك ِجـــــْرٌم َصــِغــيــٌر ــــْزُعــــُم َأنَّ َوَت

ــر)1) ــَب ــَوى اْلــَعــاَلــُم اأْلَْك ــَط ــَك اْن ــي َوفِ
إذن؛ فاإلنسـان ال يعوزه شـيء، وإن كّل العالم قد اختصر فيه، 
وهو نموذج هذا العاَلم من كّل الحيثّيات. وحين يفّكر المرء في نفسه 
ومـاذا كان، ومـن هو، ومن أيـن جاء، وإلى أين يذهب؟ سـيصل إلى 

حقائق جّمة. وهذه طريقة تفكر فاعلة حقًا.

حّقانّية الخلقة والعلقة باألجل المسّمى
إذن، يدعونـا القـرآن المجيد ألْن نتفّكر ونتعّقـل، وأاّل ُنخضع 
هـذا التفّكـر والتعّقـل لتأثير اآلخريـن، وإّنما يلزم اإلنسـان أن يكون 
مسـتقالًّ فـي التفّكـر، وقـد جعـل اللَّه تعالـى محـور التفّكر شـيئين: 
)بالحـّق( و)أجـل مسـّمى( فالسـماوات واألرض ومـا بينهما كانت 

خلقتها بالحق ولها أجل مرسوم مسّمى:

)1) الوافي للفيض الكاشاني، ج٢، ص319.
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.}�� � � � � � � � � � �{ -٤

هكذا يشـير اللَّه إلى)الحّق( و)األجـل(، ولكن ما هي العالقة 
بيـن الحـّق واألجل؟ ولمـاذا خلق اللَّـه سـبحانه العاَلم علـى هذين 

المحورين؟

)األجل المسـّمى( معطوف على )الحـق( أي: بالحقِّ وبأجٍل 
مسـّمى. فماذا يعني )بالحق(؟ وما هو مفهوم )الباء( هنا؟ وماذا يعني 

عطف )األجل المسّمى( على )الباء(؟

أي شخص وفي أي عمل يقوم به له هدف، وهذا الهدف - في 
الحقيقة - يجذبه إلى هذا العمل، فالهدف هو العّلة الغائية كما يقال، 
وهي آخر مرحلـة من العمل، ولكنها المرحلـة األولى نظريًا. بمعنى 

أّن الشخص يرسم الهدف في ذهنه أّوالً ثم يتحّرك حتى يصل إليه.

إذن؛ فإّن )بالحّق( تعني: لبلوغ غاية معّينة، وهي حق وليسـت 
باطاًل. فاللَّه خلق البشـر لينعم برحمتـه، والنتيجة من التمتع بالرحمة 

التكامل، وهو الهدف األصلي واألساسي من الخلقة.

لماذا: }� ��{ أي: وبأجٍل مسّمًى؟ قال البعض: الباء 
المضمرة هنا بمعنى الاّلم، أي: لمّدة معّينة ومحدودة.

نحن ال نسـتطيع تجاوز المعنى الظاهر بعجل الى المعنى غير 
الظاهـر. ينبغـي القول: بأجل مسـّمًى يعنـي: بتاريخ مسـّمًى مكتوب 
ومبّيـن ومقّدر. فهو تاريخ معلوم خلق اللَّـه الخلق لبلوغه والوصول 
إليـه. فاألجل والهـدف مرتبطان معًا، فـإذا كان للخلقة هدف؛ فال بد 

من بلوغه، وحين بلوغه يتم أجل الخلقة.

ومـن قولـه تعالى فـي سـورة فاطـر: }� � � � 
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� � � � ��{)1) نسـتلهم أّن البشـر يأتـون إلى الدنيا 
لُيمتحنوا، وحين يجتـاز الناس مرحلة امتحانهم ويتبّين أنهم من أهل 
الجنّـة أم مـن أهل النـار، هنالك تتحقـق غاية خلقتهـم وتبلغ هدفها، 
فالدنيـا فرصـة للتذكـرة، وكل شـخص يعّمـر بقـدر التذّكر )حسـب 
ظروفه وبنية شـخصيته( فاذا انتهت الفرصة فإّن الحكمة الرئيسية من 

بقائه تنتهي.

فـإذن، الهدف من خلقـة ابن آدم هو االبتـالء واالمتحان، كما 
قـال سـبحانه وتعالـى: }� � � � � � � � 
� �{)٢) ليميز الخير من الشـر والصحيح من الخطأ، وليتبّين 

كم له من االستقامة والصبر.

فالهـدف مـن خلقـة اإلنسـان في هـذه الدنيـا هـو االمتحان. 
ولنفتـرض أنه خـاض االمتحـان، وحينهـا يقال لـه: }� � � 

.(3(} � � � �

إّن تفـاوت األعمـار بين النـاس على هذا األسـاس. فأحدهم 
يعيش سـبعين سـنة، وآخر يعّمر خمسين سـنة، وهكذا لكي يخوض 

االمتحان وينتهي األمر، خيرًا كان أو شّرًا.

وعليـه؛ فّثـمَّ ارتباط بين )بالحّق( و)أجل مسـّمى( فـ )بالحّق( 
يعني أّن له هدفًا يجب أن يحّققه، و)أجل مسـّمى( يعني أن لبلوغ كّل 

هدف تاريخًا محّددًا، فاذا انقضى األجل انتهى كّل شيء.

)1) سورة فاطر، آية: 3٧.
)٢) سورة اإلنسان، آية: ٢.

)3) سورة فاطر، آية: 3٧.
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عقبات الوصول الى الحقيقة
فـي خواتيم اآليات الثالث )6 - 8( إشـارة إلى العقبات التي 

يواجهها اإلنسان في بحثه عن الحقيقة:

 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �{
 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �
 �  �  �  �  �  �  �  �  �  ��  �  �

.(1(}� � � � � � � � � �

يُستفاد من خواتيم هذه اآليات الثالث أّن لإلنسان - في بلوغه 
الحقيقة -ثالث عقبات:

1- الجهل: }� � � � �{.

٢- الغفلة: }� � � � �{.

3- الكفر: }� � � � � � �{.

نالحـظ في التعبيـر القرآني هنا نوعًا من )البديـع(. فاللَّه يقول 
 �  �  �{ يقـول:  ثـّم  َيْعَلُمـوَن{  الَ  اِس  النَـّ }َأْكَثـَر  أوالً: 
 �  �  �  �  �  �{ قائـاًل:  ويختتـم   }�  �

.}�

لقد نسـب الجهل ألكثـر الناس، والغفلة نسـبها لجميع الناس 
مع التأكيد المكرر بلفظ )هم( ونسب الكفر إلى كثير من الناس.

من هذه التعابير يفهـم أّن كمّية الجماعات المّتصفة بالصفات 
المذكورة متفاوتة وأّن لهم ثالث درجات:

)1) سورة الروم، آية: 8-6.
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1- الغفلـة: فكل الناس أو أغلبهم الغالبة مبتلون بالغفلة، فهم 
غافلون عن اآلخرة.

٢- الجهل: يتصف أكثر الناس به.

3- الكفـر: والجماعـة الكافـرة أصغر مـع أنها كثيـرة، ولكن 
ليـس الجميع، إذ ليس الجميع أو األكثر كافرين. بل األكثر جاهلون، 

والكل - تقريبًا - غافلون.

فكيف تتم معالجة هذه العقبات؟

1- علج الجهل والخلص منه
إنَّ مشـكلة الجهل واضحة، وطبيعة البشـر هـي الجهل: }� 
� � �{)1). هكذا سـّمى اللَّه اإلنسان. والجهول على وزن 
)فعول( يراد منه المبالغة، أي: جاهل جدًا، ودائرة جهله واسعة للغاية.

وطريـق العلـم واضح أيضـًا، وهو تفعيـل وتنشـيط الجوارح 
والجوانح التي وهبها اللَّه تعالى لنا)٢).

2- وكيف نعالج الغفلة؟
لنفترض أّن أحدهم تناول أقراصًا منّومة كثيرة، فقد يموت هذا 
الشخص، ولكن إن لم يمت، فال بد من إيقاضه، وأما إن تركناه نائمًا، 
فقـد يتعّرض للموت.. وهكذا يوصي الطبيب أن ال ندعه نائمًا.. فإذا 
أيقضناه، فإنه قد ال يعود إلى رشـده بسـرعة، لذلك علينا أن نعمل ما 

)1) سورة األحزاب، آية: ٧٢.
القلب  لعين  يقال  كما  وجوارح،  جارحة  الظاهرية:  واألعضاء  للعين  يقال   (٢(
والقوى الداخلية: جانحة وجوانح. ويمكن التخلص من الجهل بعين مفتوحة، 

وأذن واعية، وقلب بصير، وبصيرة نافذة.
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بوسعنا إلزالة حالة النوم العميقة عنه.

وهـذه حالنا، فقد تناولنا أقراصًا شـيطانية كثيرة فأنامنا بها، من 
مات قوّية  قبيـل أقراص الغفلة والشـهوة واألنانية وغيرها، وهـي منوِّ
ومّؤثرة إلى حدٍّ بعيد، حتى لترانا نائمين وإن كنّا حاضرين في مجلس 
قرآنـيٍّ أو صـالة او غيرها، مّما يعني أّن الصـراع بين ابن آدم من جهة 
وبين الشـيطان والغفلة صراع شـديد، األمر الذي يوجب عدم الغفلة 
عنـه، فهي آفـة حقيقّية.. ولعـّل ملك الموت يفاجئنـا ونحن في حالة 
الغفلـة، وهـذا لعمري أمر مرير ومـزٍر للغاية.. إذ نعجـز حينذاك عن 

تدارك أنفسنا أو العودة واإلستيقاظ لنعمل صالحًا فيما تركنا.

مـن هنا قال الباري سـبحانه: }� � � � �{ 
فهـم قد يعرفون شـيئًا عن ظواهر الحياة الدنيا وسـطحّيتها، إالّ أّنهم: 

.}� � � � �{

وكلمـة )هـم( تكـّررت مّرتين للتأكيـد على غفلتهم الشـديدة 
والكثيرة والشاملة للجميع.

ولقـد وهب اللَّه النـاس جميعًا عقـاًل وإدراكًا وشـعورًا، وهو 
سبحانه الذي خلق اإلنسان في }� �{)1).

ولكّن هذا اإلنسان نفسه إن سقط كان في }� �{)٢).

وأزمة اإلنسـان الكبرى تكمن في هذا اإلطار، فالالزم عليه أن 
يمعن النظر في قوله تعالى: }� � � � �{)3).

)1) سورة التين، آية: ٤.

)٢) سورة التين، آية: 5.
)3) سورة الروم، آية: ٧.
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بلى؛ إّن السـيارة تصدر عن مصنعها كاملة األوصاف وسليمة، 
ولكـّن الفـرق فـي سـائقها، فقـد يكون ماهـرًا حذقـًا فيحافـظ عليها 
ويسـتفيد منها بأحسـن وجـه، وقد يكـون متهورًا جهـوالً فيرتطم بها 

رها. بالجدار ويدمِّ

للخـروج مـن شـرنقة الغفلة ال بـد من تخّطـي الصعـاب واقتحام 
العقبات، ولذلك قال العلّي العظيم: }� � � � �{)1). 

ومعلوم أّن اليقين نادر وقليل، لماذا؟ ألنَّ اليقين يصل لإلنسان 
فـي نهاية المطاف، وحين يأتي الموُت اإلنسـاَن يعي أن الموت حق. 
بينمـا كان المـرء يعترف أنَّ الموت حق ولكن على لسـانه فحسـب؛ 
 :C وكأّنـه غير مشـمول أو معنيٍّ بـه.. وقد ورد عن اإلمـام الباقر
يَماُن َثابٌِت فِي اْلَقْلِب واْلَيِقيُن َخَطَراٌت، َفَيُمرُّ اْلَيِقين بِاْلَقْلِب َفَيِصيُر  »اإْلِ

ُه ِخْرَقٌة َبالَِية«)٢). ُه ُزَبُر اْلَحِديِد، وَيْخُرُج ِمنُْه َفَيِصيُر َكَأنَّ َكَأنَّ

ْسَلِم  يَماُن َفْوَق اإْلِ وورد عن اإلمام الرضا سالم اللَّه عليه: »اإْلِ
يَماِن بَِدَرَج�ٍة، واْلَيِقيُن َفْوَق التَّْقَوى بَِدَرَجٍة،  بَِدَرَج�ٍة، والتَّْقَوى َفْوَق اإْلِ

وَما ُقِسَم فِي النَّاِس َشْيٌء َأَقلُّ ِمَن اْلَيِقين«)3).

فالغفلة إذن شاملة، فماذا نصنع بها؟!

ينبغي اّتخاذها عدوًا، فنراقبها على الدوام، ولقد حّذرنا اللَّه تعالى 
مـن الغفلة وأرشـدنا إلى االسـتعانة به لئـاّل نقع في حبائلهـا وفي مكائد 

الشيطان: }� � � � � � � � � � �{)٤).

)1) سورة الحجر، آية: 99.
)٢) بحار األنوار، ج٧5، ص185.

)3) الكافي، ج٢، ص51.
)٤) سورة الزخرف، آية: 36.
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و)يعـُش( تختلف عن )يعمى( لغًة، إذ الَعمى فقدان الرؤية)1)، 
فيما العشـو ضعف الرؤيـة، ويقال له أيضًا: ضعف الرؤيـة الليلّية)٢). 
وهنا قد اسـتعمله القرآن في الضعـف الحاصل في رؤية عين القلب، 
إذ يضعف القلب عن ذكر اللَّه تعالى، حيث سرعان ما يحتّل الشيطان 

قلب ابن آدم فيشغله طيلة الوقت كما يستولي عليه في منامه أيضًا.

3- معالجة الكفر
 �  �  �  �  �  �{ سـبحانه:  يقـول 
�{)3). أي أّنهم ينكرون اآلخرة من رأس، ويّدعون أنَّ الدنيا 
تتوالى أيامها ثم ينتهي كل شـي: }� � � � � � � � 

.(٤(}� � � � �� � � � � �� � � �

ثـم يقول تعالى في اآلية العاشـرة من سـورة الروم: }� � 
.(5(}� � � � � � � � � � �

إذا أخطـأ المـرء في البداية خطًأ ثّم لم يصلح خطأه، سـتتوالى 
عليه األخطاء والذنوب حتى ينتهي به األمر إلى الكفر. وقد نرى أحد 
األفـراد كان مؤمنًا متدينًا في البدايـة، ولكنه وقع ذات مرة في الخطأ، 
فلـم يعمد إلى تصحيحه، ثم انسـاق وراء الغفلة وعدم التصحيح، ال 
سـيما إذا كان قد صاَحَب شـخصًا سـّيئًا جدًا، فوجد نفسه على حين 
غـّرة أنه بلـغ مرحلًة من السـوء ما كان لـه أن يبلغها فصـار من جملة 

الذين }� � � � � �{.
)1) المفردات للراغب األصفهاني، ص588، )عمى(.

)٢) نفس المصدر، ص568 )عشو(.
)3) سورة الروم، آية: 8.

)٤) سورة الجاثية، آية: ٢٤.
)5) سورة الروم، آية: 1٠.
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وإّن هـذه لقضية مصيرّية وجديرة بالتأّمل، بمعنى أّن اإلنسـان 
ملزم بعدم االطمئنـان لواقعه، وإن لم يكن كافرًا، بمعنى لزوم جانب 
الحيطة والحذر من تكرار الذنوب واألخطاء، ومن الوقوع في الكفر 

في نهاية المطاف.

قال سبحانه في اآلية السادسة: }� � � � �{. 
ْنَيا َوُهْم َعْن  ثم قال في اآلية السـابعة: }َيْعَلُموَن َظاِهـًرا ِمْن اْلَحَياِة الدُّ
اآلِخـَرِة ُهْم َغافُِلوَن{. وفي اآلية التالية قال: }� � � � � 

.} �� � � � � � � � � � �

ومـن هـذه اآلية االخـرة يمكن التعـرف علی طريقـة مواجهة 
الجهل والغفلة والكفر، وهو التفّكر.

ولكن! بَم وكيف نفّكر؟!

فـي خاتمة اآلية الثامنة يشـير اللَّه المتعـال الذى يدعو الجميع 
الـى أن يتفّكـروا ويمعنوا النظر فـي المبدأ والمعاد، يشـير الى حقيقة 
هامـة: }� � � � � � �{. فبـدالً مـن 
أن يتعّقل اإلنسـان فـي حياته وينظر في حقيقة نفسـه، تراه يتعّجل في 
الحكـم واتَّخـاذ الموقـف، حتـى أّن كثيرًا مـن الناس ينكـرون أصل 
المعـاد واآلخـرة، وقـد نقـل القـرآن المجيد عـن المشـركين قولهم 

الباطل بهذا الصدد:

 � � � � � � � � � �{ -1
.(1(}��

)1) سورة الرعد، آية: 5.
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.(1(}� � � � � � � � �{ -٢

 �  �  �  �  �  �  �  �{  -3
.(٢(}�

 � � � � � � � � � � �{ -٤
.(3(}� � � � � � � � �

فهم - إذن - يعّدون القول واإليمان بالبعث والمعاد واآلخرة 
والحسـاب والثواب والعقاب ضربـًا من الجنون يسـتدعي التعّجب 

والنكران لعدم إمكان وقوعه بزعمهم.

وهنـاك فريـق آخـر، ومع عـدم نكرانهم أمـر لقاء اللَّـه ووقوع 
اآلخرة بألسـنتهم، إاّل أن سـيرتهم تشـير إلـى عدم إيمانهـم بالمعاد، 
ولـو أنهم آمنوا به حقًا، ما كانت سـيرتهم على هذا النحو من الفسـاد 

واإلفساد والضالل واإلضالل.

ثم إّن التشـكيك والكفر بوقوع اآلخرة ولقاء اللَّه تعالى يفضي 
إلـى رداءة الحياة وسـخافتها وال هدفيتها، ثم إلـى الفضيحة الكبرى 
في يوم القيامة بسبب كثرة الذنوب وتراكم الخطايا، وإنَّ اللَّه سبحانه 

يصف مصير المكذبين باآلخرة بالقول القاطع:

.(٤(}� � � � � � � � �{

)1) سورة المؤمنون، آية: 35.
)٢) سورة النمل، آية: 6٧.

)3) سورة ق، آية: ٢ و3.
)٤) سورة يونس، آية: ٤5.
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بصائر وسنن
1- الكثيـر مـن النـاس ال يتفكـرون وال يتدبـرون فـي خلـق 

السماوات واالرض، وذلك بسبب الجهل أو الغفلة أو الكفر.

٢- علـى اإلنسـان أن يفكر فـي عاقبة كّل فعل يريـد القيام به، 
والدنيـا مجـرد مقدمـة وبداية، بينمـا اآلخرة نقطة الهـدف، ومن كان 

جاهاًل بنقطة الهدف، فال ريب في أّن علمه بظاهر الطريق ال ينفعه.

3- يدعونا القرآن المجيد ألْن نتفّكر ونتعّقل، وأاّل ُنخضع هذا 
التفّكر والتعّقل لتأثير اآلخرين، وإّنما ينبغي أن يكون اإلنسان مستقالًّ 
فـي التفّكـر، وقد جعـل اللَّه تعالـى محور التفّكـر شـيئين: )بالحّق( 
و)أجـل مسـّمى( فالسـماوات واألرض ومـا بينهمـا كانـت خلقتها 

بالحق ولها أجل مرسوم مسّمى.
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كانوا أنفسهم يظلمون

 � � � � � � � � � �{
 � � � � � � � � ��
 �  �  �  ��  �  �  �  �

.}� � � � � �

من احلديث
ْنَيا، َهْل َبِقَي  قال اإلمام الصادق C: »اْعَتبُِروا بَِما َمَضى ِمَن الدُّ
ِريِف واْلَوِضيِع واْلَغنِيِّ واْلَفِقيِر واْلَولِيِّ  َعَلى َأَحٍد؟ َأْو َهْل فِيَها َباٍق ِمَن الشَّ

؟ َفَكَذلَِك َما َلْم َيْأِت ِمنَْها بَِما َمَضى َأْشَبُه ِمَن اْلَماِء بِاْلَماء«)1). واْلَعُدوِّ

تفصيل القول
يبدو من سـياق هذه اآلية الشريفة أّن المشركين والكّفار الذين 
كانـوا يعيشـون في عصـر النبـّي األكرم K ونـزول القـرآن كانوا 

)1) بحار األنوار، ج68، ص3٢5، عن: مصباح الشريعة، ص113.
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مغروريـن بقّوتهـم وتسـّلطهم علـى األرض، وكانـوا يتفاخـرون بما 
عمـروا أرضهـم، حتى لـكأّن ما لديهم لن يـزول ذات يـوم، فيما اللَّه 
تعالـى يعيب عليهم أّنهم ال ينظرون إلى عاقبة أمرهم؛ وأّنها لن تكون 

بأفضل من عاقبة من سبقوهم وقد كانوا أقوى وأكثر تسّلطًا منهم.

وفـي قسـم آخر من اآلية الشـريفة تـّم التذكير بحقيقة سـلوك األمم 
السـابقة الـذي كان شـبيهًا بسـلوك المشـركين المعاصريـن لنـزول القرآن 
المجيد. فهم قد جاءتهم رسل السماء ليثبتوا لهم حّقانّية دين التوحيد وأصل 
المعـاد، وأدلوا لهم بالبراهين الواضحة الجلّيـة، إاّل أنَّ الضالين واجهوهم 

بالصد والتكذيب، فأضاعوا أنفسهم واستوجبوا العذاب األبدي.

وفـي خاتمة اآلية جاء التذكير بأّن اللَّه الرحيم لم يظلمهم ولن 
يظلمهـم، بل إّنهم هم الظالمون ألنفسـهم، وما أقبح هذا من ظلم أن 

يستوجب الناس العذاب بسبب عدم اإلقرار بالحق والحقيقة.

السفر ودراسة التاريخ 
هـذه اآلية الشـريفة تشـير إلـى طريٍق مناسـب للخـالص من 
الغفلة والخروج عن دائرة الجهل وفهم عاقبة الكفر والتكذيب. فبعد 
اإلشـارة الى مشاكل البشر والعقبات الثالث التي تواجهه في اآليات 
السـابقة، فـإّن اللَّه يدعوه أن يعمد إلى السـير في أرجـاء االرض وأن 
يتدبَّر في تاريخ األمم السابقة وينظر في آثارهم الباقية ليستلهم العبرة 

ويعي سبيل اإلصالح في واقعه:

} �� � � � � � � � � � �{ -1
وطبعًا؛ هناك من الناس من ال يسـافر وال يتنّقل، إاّل أنه يسـتطيع 
 C حل مشـاكله بما يقرأه في كتب التاريخ، وقد قال أمير المؤمنين
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، إِنِّي وإِْن َل�ْم َأُكْن  فـي وصّيته البنـه االمام الحسـن C: »َأْي ُبنَ�يَّ
ْرُت فِي  �ْرُت ُعُمَر َم�ْن َكاَن َقْبلِ�ي، َفَقْد َنَظْرت فِ�ي َأْعَمالِِه�ْم، وَفكَّ ُعمِّ
َأْخَباِرِهْم، وِس�ْرُت فِ�ي آَثاِرِهْم، َحتَّى ُع�ْدُت َكَأَحِدِهْم، َب�ْل َكَأنِّي بَِما 
لِِهْم إَِلى آِخِرِهْم، َفَعَرْفُت َصْفَو  ْرُت َمَع َأوَّ اْنَتَهى إَِليَّ ِمْن ُأُموِرِهْم َقْد ُعمِّ
َذلَِك ِمْن َكَدِرِه، وَنْفَعُه ِمْن َضَرِرِه، َفاْسَتْخَلْصُت َلَك ِمْن ُكلِّ َأْمٍر َجلِيَلُه، 

ْيُت َلَك َجِميَلُه، وَصَرْفُت َعنَْك َمْجُهوَله...«)1). وَتَوخَّ

إّن القـرآن المجيد يربط بين الدهور السـابقة والعصر الحاضر 
كّل الربط، كما يصل بين ثقافة الجيل الحاضر وثقافة األجيال السالفة 
لـدرك الحقائق، ويعد ذلك أمـرًا الزمًا وضروريًا، ألّن من شـأن هذا 

الربط أن يحدد وظائف ومسؤوليات األجيال القادمة.

إنَّ البحث والنظر في التاريخ عبر السـير والسـفر واالسـتفادة 
من تجارب اآلخرين يعتبر من طرق المعرفة، أّما اإلحجام عن دراسة 
التاريخ فهو أمر غير سليم، والعّلة في ذلك هو أّن التعرف إلى التاريخ 
وفلسفة التاريخ واإلّطالع على ما حّل باألقوام السابقة، ينقذ اإلنسان 

من مرض السطحّية.

إنَّ التحـوالت التاريخية إنمـا حدثت بناًء على السـنن اإللهّية 
وقوانينها الثابتة، ويمكن االعتبار بها واسـتلهام الدروس والعبر منها 
لليوم والغد، وال ريب أّن شرط اإلستفادة من السفر هو النظر العميق 
والتفّكـر المنطقـي }�{ ليتسـنّى لهـم العلـم بمصيـر األقوام 

الماضية والعبرة بما حّل بهم من نتائج.

لقـد نهضـت حضـارات عـّدة قبـل ظهور اإلسـالم ثـم بادت 

 ،31 الرسالة  والرسائل،  الوصايا  قسم  الصالح[،  ]صبحي  البالغة  نهج   (1(
ص393-39٤.
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وزالـت، وال بـد مـن التفكّر في ذلك الـزوال، حتى نـدرك أّن اللَّه إذا 
غضـب على قوم، فإنـه ال توجد القدرة علـى مواجهة ذلك الغضب. 
فيكـون االلتفات إلى هـالك وزوال الحضارات الكبـرى عاماًل لمنع 

الغرور والتحصن دونه.

لقـد كانـت للَّه تعالى سـنن في األقوام السـالفة، وهـي لم تكن 
خاصـة بقـوم دون غيرهـم أبـدًا، بـل كانت تجـري ضمن سلسـلة من 
القوانيـن المصيرية فـي الجميع وما تزال. وفي تلكم السـنن كان تقدم 
وتسـامي المؤمنيـن المجاهديـن المّتحديـن الواعين؛ أمورًا مرسـومة 
ومتوّقعة، أما الهزيمة واإلنحطاط فقد كان مصير األمم الممّزقة الكافرة 
ل في التاريخ البشري العتيد. الملّوثة بالخطايا. وهذا هو الثابت ومسجَّ

ويفهـم من هذه اآلية وشـبيهاتها - وهي عديـدة - أن للتاريخ 
واآلثـار التاريخيـة أهمية قصوى لـكل أّمة. فالتاريخ يكشـف لنا عن 
الخصائص السـلوكية واألعمـال الصالحة والطالحـة لألمم الغابرة، 
وعن رؤى وأفكار الماضين، كما يكشـف لنا علل سـقوط وانحطاط 
أو تقـدم وسـعادة المجتمعات البشـرية عبـر القـرون الماضية. وفي 
الحقيقـة؛ يمكـن اعتبـار التاريـخ الماضي مـرآة لحيـاة المجتمعات 
المعاصـرة والقادمـة من الناحية الروحيـة والمعنوية، كمـا يمثل أداة 

فّعالة في تنبيه أجيال الحاضر والمستقبل.

إّن القـرآن المجيـد بدعوتـه النـاس إلـى السـير فـي األرض، 
إنمـا يدعوهم إلـى إعمال الدّقة فـي النظر في حـوادث التاريخ وآثار 
السـالفين مـن أمم وقـادة وجّبارين، ليتبّيـن لهم أّن أولئـك الكافرين 
الذين كّذبوا رسـل اللَّه وشـّيدوا كياناتهم على أساس الظلم والجور؛ 

فوجئوا بمصائر مناسبة لما فّكروا واقترفوا.
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نعم؛ هناك آثار تاريخّية متناثرة في شـّتى بقاع األرض، وبمثابة 
وثائـق حّيـة ناطقة باسـم التاريخ، ولعّلنـا ننتفع منها أكثر مـن انتفاعنا 
بالتاريـخ المـدّون.. فالتماثيـل والصور واآلالت ومختلف األشـياء 
الباقيـة مـن الماضيـن تبّين لنـا روح وقلـب وطريقة تفكيـر الماضين 
وقدراتهـم وعظمتهـم أو أسـباب تفاهتهـم وسـقوطهم. أمـا التاريخ 

المكتوب فهو ال يعكس أمامنا إاّل صورة جامدة ال روح فيها.

إنَّ خرائـب قصور الطغاة واألبنيـة العجيبة مثل األهرام وحدائق 
بابل وقصور القياصرة واألكاسرة وآثار سبأ ومئات من نظائرها الموّزعة 
فـي بلـدان العالـم.. لهـا مئات األلسـن والخطابـات - رغـم جمودها 
الظاهري - تحدثنا بها. وهنا بالذات يسّجل الشعراء مالحظاتهم وتتفّتح 

قرائحهم وتهتز أرواحهم فيبدعون أروع األشعار وأكثرها حماسًا.

إنَّ النظـر فـي جزء بسـيط من هـذا التاريخ الملموس والمشـهود 
يعادل قراءة ِسـفر تاريخي كبير، وال شـّك إّن التأثير الذي يتركه في يقظة 
الروح البشـرية أشـد من ذلـك الذي تتركـه الكتب في قارئيهـا. فنتعرف 
بذلك إلى فداحة الخسائر الجسيمة التي تسّبب بها َمن شّيد تلكم القصور 

والقالع األثرية على البشرية، وكم أزهقوا في تشييدها من أرواح بريئة.

التدبـر في هـذه اآلية الكريمة يكشـف عن البون الشاسـع بين 
حقيقة دعوة اإلسـالم إلى السـياحة وبين السياحة المعروفة اليوم. إنَّ 
السـياحة المعاصرة ال تعدو كونها نزهة فارغة قد تتحول الى الفسـاد 
والميوعـة. أّما الرؤية القرآنية للسـفر والسـياحة، فتشـير إلى ضرورة 
أن يأخـذ منحـى التفكيـر في آثـار الماضيـن والتعرف إلى قـدرة اللَّه 
عـّز وجّل في القضاء على المفسـدين في األرض بسـننه وقوانينه في 
مختلف بقاع األرض.. وقد وردت اإلشـارة إلـى ضرورة القيام بهذا 
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العمل المفيد والبنّاء في آيات عديدة، منها:

.(1(}� � � � � � � � �{ -1

.(٢- }� � � � � � � ��{)٢

.(3(} � � � � � � � � �{ -3

وآيات عديدة أخرى.

إنَّ هذه السياحة المعنوّية والفكرّية في األرض تجعل قلب ابن 
آدم أكثر معرفة، وعينه أعمق مشـاهدًة، وُاذنه أدق سـمعًا، وتنقذه من 

الخمول والجمود والخمود.

فإذا سافرنا ورأينا - مثاًل - مقابر وآثار أشخاص كانوا أكثر منا 
ماالً، وأشّد منّا قوة؛ وقد عمروا األرض أّيما عمران:

}� � � � � � � � � �{ -٢

ولكنّهم ماتوا، وخربت قصورهم، وتبّخرت إمكانياتهم، فلعّل 
قلوبنا تهتز إلى تلّقي الدروس والعبر واالستنتاجات الناجعة، وعسانا 

نلتفت إلى دالئل األنبياء الواضحة وبراهينهم القاطعة: 

 }�� � �{ -3

فنستشعر المسؤولية والتكليف.

هـذه اآلية تثيـر فينا النزعـة إلى دراسـة التاريخ، تاريـخ الذين 
اسـتولوا علـى األرض بالعـدة والعـدد، ولكنّهـم لم يفتحـوا قلوبهم 

)1) سورة النمل، آية: 69.
)٢) سورة العنكبوت، آية: ٢٠.

)3) سورة الحج، آية: ٤6.
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وعقولهم لتلّقي الحقائق، فاستحّقوا العقاب اإللهّي األليم، ثم تذّكرنا 
اآلية:

}� � � � � � � �{ -٤

إنها تشـير إلى أقواٍم كانوا أشـّد قّوًة من المشركين المعاصرين 
للنبـّي األكـرم K مـن حيـث القـدرة الجسـّمية والمالّيـة، وكان 
مصيرهـم عذابًا أليمًا، فصاروا دروس عبرٍة لهم. ونحن بدورنا ينبغي 

أن ندرس ونعتبر.

ويمكـن أن تكون عبـارة }� �{ تنويهـًا إلى حرث 
األرض وتهيئتهـا للزراعة والتشـجير، أو شـّق األنهـار والقنوات، أو 
استخراج المعادن والصخور لبناء األبنية العظيمة، أو كّل هذه أجمع. 
ففرعون الذي سـعى جاهدًا ليوجد دنيًا متفاوتـة ويبني قصورًا عالية، 

وأنهارًا جارية من تحت عرشه، تراه أين ذهب؟ وماذا تبّقى منه؟!

فهو وغيره من الطغاة ومع ما كان لديهم من القّوة؛ لم يسـعهم 
الخـالص والفـرار مـن العقـاب اإللهـي النـازل بهـم بعـد إنكارهم 
وتكذيبهم. وأّنى لهم المهرب من قضاء الرّب المتعال وأليم عقابه؟!

إّن العقـاب اإللهـّي الكبيـر كان نتيجـة أعمالهـم، فهـم الذين 
ظلموا أنفسهم، وليس اللَّه بظاّلم للعبيد.

الخلص من الغفلة العقائّدية
لماذا علينا دائمًا أن نتذكر القضايا العقائدية وأن نبحث عنها؟

إّن غالب اآليات القرآنّية تطرح المسائل العقائدّية، مثل معرفة 
اللَّه، واألسماء الحسنى، ومسـألة المعاد، والتذكير المتواصل بعاقبة 

اإلنسان، ووجود اآلخرة والجنة والنار.
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ترى ماذا ُيستشـّف في المنحى العقائدي من هذه اآليات؟ وما 
هي مسؤوليتنا تجاه عقائدنا؟!

إنَّ مسـائل العقيدة مرتبطة بروح اإلنسـان، ولقـد نعلم أّن بدن 
اإلنسـان بسـبب مخلوقّيته بحاجـة إلى الطعـام والشـراب، وأّنه غير 
قادر على االسـتمرار في الحياة دون ذلـك. كذلك هو أمر الروح، إذ 

تتعرض ألفدح األخطار إذا ما افتقرت إلى غذائها الخاص.

إّن أحـد أهـّم المـواد الغذاّئية للـروح هو العلـم، والروح هي 
وعـاء العلم، فاالنسـان يـدرس ويبحث ويقـرأ ليكون عالمـًا، ولكنه 
بالطبـع ينسـى ما تعّلمـه، والنسـيان آفة العلـم، وهذا النسـيان متعّلق 
ببعـض العلـوم وليس جميعها. فالعقائد األساسـّية التي نؤمن بها من 
جملة األمور غير المتأّثرة بالنسيان، مع أّنها قد تتعرض للغفلة بسبب 

وجود عوامل جذب أخرى. 

المثـال الواضـح للغفلة يتعّلـق بالصالة، فكم منّـا يا ترى قادر 
علـى أن يـؤّدي الصالة ّكلها بالتفات تام؟ ولماذا يتشـتت الفكر ما أن 
يقـول المصّلي: )اللَّه أكبر(؟ السـبب يكمن فـي عوامل جذب وتأثير 

أخرى.

يقـول سـبحانه: }� � � � � � � 
.(1(}� � � � � � �� � � �

ويقـول أيضًا: }� � � � � � � � � 
.(٢(}� � � � � � � � � �

)1) سورة المنافقون، آية: 9.
)٢) سورة النور، آية: 36 و3٧.



9٤

............................ ............................    بينات من فقه القراآن - �سورة الروم - 1   

إّن اللَّه تبارك وتعالى قد امتدح أناسًا بصفة عدم الغفلة عن ذكر 
اللَّه حتى حين البيع والتجارة، فكيف بالصالة؟

إذن؛ فنحن قد نصاب بالغفلة بخصوص حقائق كبرى وقضايا 
مصيريـة، مثـل معرفـة اللَّه والمعـاد، وهـذه الغفلة تتحّول سـببًا ألن 
يبحـث المـرء في طرق أخـرى، وإّنمـا تذكير اللَّـه تعالى فـي القرآن 
فيمـا يتعّلق بالشـيطان والحذر منه، هو لدرء الغفلـة عن قلوبنا، يقول 
سـبحانه: } � � � � � {)1). والشـيطان يتسـلل 
إلى داخل اإلنسـان. وقد روي عن الرسـول األكرم K قوله: »إِنَّ 

م«)٢). ْيَطاَن َلَيْجِري ِمِن اْبِن آَدَم َمْجَرى الدَّ الشَّ

فالشـيطان يراقبنا باستمرار ولكننا ال نراقبه كما يراقبنا، وما أن 
يرانا غافلين حّتى يدفعنا إلى الهاوية. وهكذا نغفل عن مسائل اآلخرة 
والموت والجنة والنار؛ وهي مسـائل تمّثل محور الرساالت اإللهّية، 

وإن لم نغفل، بلغنا مقامًا معنوّيًا رفيعًا.

روي عن اإلمام الصادق C أنه قال: »اْسـَتْقَبَل َرُسـوُل اللَّه 
، َفَقاَل َلُه: َكْيَف َأْنَت َيا  K َحاِرَثـَة ْبَن َمالِِك ْبِن النُّْعَمـاِن اأْلَْنَصاِريَّ

َحاِرَثَة ْبَن َمالٍِك؟ 

َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّه ُمْؤِمٌن َحّقًا. 

َفَقـاَل َلـُه َرُسـوُل اللَّـه K: لُِكلِّ َش�ْيٍء َحِقيَق�ٌة، َفَم�ا َحِقيَقُة 
َقْولَِك؟ 

ْنَيا، َفَأْسَهَرْت َلْيِلي،  َفَقاَل: َيا َرُسـوَل اللَّه، َعَزَفْت َنْفِسي َعِن الدُّ

)1) سورة المؤمنون، آية: 9٧.
)٢) بحار األنوار، ج6٠، ص33٢.
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وَأْظَمَأْت َهَواِجِري، وَكَأنِّي َأْنُظُر إَِلى َعْرِش َربِّي َقْد ُوِضَع لِْلِحَسـاِب، 
وَكَأنِّـي َأْنُظُر إَِلى َأْهـِل اْلَجنَِّة َيَتَزاَوُروَن فِي اْلَجنَِّة، وَكَأنِّي َأْسـَمُع ُعَواَء 

َأْهِل النَّاِر فِي النَّاِر. 

ه َقْلَبُه، َأْبَصْرَت َفاْثُبْت.  َر اللَّ َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّه K: َعْبٌد َنوَّ

َهاَدَة َمَعَك.  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّه، اْدُع اللَّه لِي َأْن َيْرُزَقنِي الشَّ

َهاَدَة.  ُهمَّ اْرُزْق َحاِرَثَة الشَّ َفَقاَل: اللَّ

ًة، َفَبَعَثُه  امًا َحتَّى َبَعَث َرُسـوُل اللَّه K َسـِريَّ َفَلـْم َيْلَبْث إاِلَّ َأيَّ
فِيَها، َفَقاَتَل َفَقَتَل تِْسَعًة َأْو َثَمانَِيًة ُثمَّ ُقتِل«)1).

إذن، فإّن البعض الذي كان مراقبًا وسائرًا في الطريق الصحيح 
فقد وصل إلى الهدف المنشود.

وهنـاك عبـارة نقرأها فـي زيارة عاشـوراء، وهي: »َوَأْس�َأُلُه َأْن 
َغنِي اْلَمَقاَم اْلَمْحُموَد َلُكْم ِعنَْد اللَّه«)٢). ُيَبلِّ

وهـذا هو نفس المقـام الذي ندعو بـه لنبّينـا األعظم صلوات 
ُلوَن  اللَّـه عليـه وآلـه فنقـول: »َواْبَعْث�ُه َمَقام�ًا َمْحُم�ودًا َيْغبُِط�ُه بِ�ِه اأْلَوَّ
َواآْلِخ�ُرون«)3)، وهـا نحن نطلب ذلـك المقام الرفيع ألنفسـنا، وفيه 
اإلشارة إلى الهمة العالية والعزم الراسخ على أن ال نقنع بتافه المصير 
وضعيف الطموح. فبينما البعض يرضى ويقنع لنفسـه بحياة بسـيطة، 
هناك من يطمح ويخّطط ألن تكون حياته مع خاتم األنبياء K. من 
هنا لـزم تكرار بحث القيامة، ليس لإليمان فحسـب، وإّنما للتخّلص 

)1) الكافي، ج٢، ص5٤.
)٢) مصباح المتهّجد للطوسي، ج٢، ص٧٧5.

)3) نفس المصدر، ج1، ص٤٠6.
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من داء الغفلة، فننجو بمعونة اللَّه منه. يجب النظر إلى أّية نقطة ساِميٍة 
يمكن أن نصل.

ومـع وجـود هكذا مراتـب عليـا وإمكانّية بلوغهـا، لماذا نجد 
البعض ال يؤمنون باآلخرة؟ أين مكمن األزمة واإلشكال؟! إّنها - ال 
ريب - أزمة عاّمة وينبغي مكافحتها لتتقّلص وتزول، ولكن يا ترى ما 

هو جذر المشكلة؟

فالطبيعـة   .}�  �  �  �{ الجهـل:  هـو  الجـذر 
الظاهرّيـة للبشـر هـي الجهل، أمـا العلم فهـو أمر مكتَسـب. ومع أّن 
اللَّـه تعالـى قد جعل في اإلنسـان فطرة، ولكن ما لم يتم اسـتثمارها، 
وما لم يفّعل العقل، فإّن ظلمة الجهل هي األصل، ونور العلم شـيء 
عارض. يقول سبحانه وتعالى: }� � � � � 
 �  �  �  �  �  �  �  �  �

.(1(}�

وفضـاًل عـن الفطرة، فقد أوتـي اإلنسـان كل أدوات المعرفة، 
ولكن يبقى اإلنسان في بادئ األمر ال يعلم شيئًا.

إّن أحـد مصاديق جهل اإلنسـان؛ الجهل باللَّـه، ومن مصاديق 
الجهل باللَّه، الجهل بصفات اللَّه وبأّن اللَّه قادر على أن يفعل ما يريد، 
ثـم إّن من موارد الجهل الخطير هـو القول: كيف يمكن للَّه الذي هو 
)أرحـم الراحمين( وهو الذي تقع كّل الدنيـا ضمن دائرة رحمته، أن 
يغرقنـا جميعًا في لحظة واحـدة، أو أن يحرقنا ويعّذبنا في الجحيم؟. 

هذه إحدى الوساوس الشيطانّية!

)1) سورة النحل، آية: ٧8.
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إّن الجهـل باللَّـه إذا مـا ُضـمَّ إلـى الوسـاوس الشـيطانية فـإّن 
المشـكلة تتضاعـف وتصبـح خطيـرة للغايـة. فالشـيطان يهمس فينا 
قائاًل: إّن الشمس والقمر مسّخران لنا، والدنيا تتحرك ألجلنا، فكيف 

يعقل أن يعّذبنا اللَّه؛ وهو الذي وهبنا كلَّ هذه النعم؟!

الجهـل بطبيعتـه يصّعـب التصديـق. واإلنسـان يريـد رّبـًا ال 
يحاسـبه . فكيـف لنا أن نوضح لمثل هذا اإلنسـان بـأنَّ اللَّه الذي هو 
أرحم الراحمين هو شـديد العقاب أيضًا؟! وأّن البؤساء والمظلومين 
الطبيعيـة  الظواهـر  بأضـرار  والمصابيـن  والمرضـى  والمسـاجين 

كالزالزل واألعاصير والفيضانات هم أيضًا عباد لهذا الرّب؟! 

ال ريب أّن للدنيا وجهين، َفِلَم النظر الى وجه واحد؟ فهذا كّله 
دليـل علـى أّن اللَّه الذي هو أرحم الراحمين، قـد تقتضي حكمته في 

بعض األحيان أن يكون )أشدَّ المعاقبين(.

النبـي نـوح C يقول لقومـه الكافريـن: }� � � � 
� �{)1). فأنتـم تـرون النعمـة والرخـاء فقط، ولكّن اللَّه نفسـه 
قـد سـّلط طوفان المـاء القـادم من األرض والسـماء علـی الكافرين 

وانقرض الجميع إاّل من آمن.

ما هو السـبب في تكّرر قصص النبـي نوح C وعاد وثمود 
وبنـي إسـرائيل وفرعـون ونمرود فـي القـرآن المجيد؟ إّنـه من أجل 
إيجـاد التعادل في أذهاننا.. وأّنه ال ينبغي أن نعّرف اللَّه تعالى ونصفه 

بما ليس هو ذلك، فال نخدعّن أنفسنا واآلخرين.

إّن نـار جهنم حقيقة ال ريب فيهـا، وأنها ال تقاس حرارتها بنار 

)1) سورة األعراف، آية: 6٢.
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الدنيـا، فقد جاء في الحديـث عن اإلمام الصـادق C: »إِنَّ َناَرُكْم 
ًة  َه�ِذِه ُجْزٌء ِمْن َس�ْبِعيَن ُج�ْزءًا ِمْن َناِر َجَهنَّ�َم، وَقْد ُأْطِفَئْت َس�ْبِعيَن َمرَّ
ُه َلُيْؤَتى  بِاْلَماِء ُثمَّ اْلَتَهَبْت، وَلْو َل َذلَِك َما اْس�َتَطاَع آَدِميٌّ َأْن ُيطِيَقَها، وإِنَّ
بَِه�ا َي�ْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُتوَضَع َعَل�ى النَّاِر َفَتْصَرَخ َصْرَخ�ًة َل َيْبَقى َمَلٌك 

ٌب وَل َنبِيٌّ ُمْرَسٌل إِلَّ َجَثا َعَلى ُرْكَبَتْيِه َفَزعًا ِمْن َصْرَختَِها«)1). ُمَقرَّ

إنَّ نـار جهنم وعذاب اآلخرة ليس أمـرًا يمكن التغافل عنه، فهو 
حقيقة واقعة، ثم إّن عذاب هذه الدنيا له نهاية على عكس عذاب اآلخرة. 

.(٢(}� � �{:C يقول تعالى بخصوص قوم نوح

إذن، فمن الخطأ القول بأّنه عّز وجل يعطي النعم فقط، وبسبب 
هذا الزعم الخاطئ صار الكثير من الناس كافرين باآلخرة ولقاء الرّب 
العزيـز: }� � � � � � �{)3) ألّنهـم 
يظنّـون بأّن الرب الذي يزعمونـه ال يعّرض أحدًا من خلقه للعذاب.. 
وهذه لعمري شبهة واهية يجيب اللَّه تعالى عليها قائاًل: }� � 

 .(٤(}�� � � � � � � � �

إذ كانوا من نوعهم، كانوا بشرًا مثلهم، فأخذهم اللَّه بالعذاب.

يصّرح اللَّه -في معرض رّده على تخّرصات الكافرين بلقائه-: 
إنهـم يظنـون بأّن الذين كانـوا من قبلهم كانوا أضعـف منهم، ولذلك 
كانـت عاقبتهم العذاب والفنـاء، ولكنهم يجهلون بأنهم: }� � 

.}�

)1) بحار األنوار، ج8، ص٢88، عن: تفسير القمي، ج1، ص366.
)٢) سورة نوح، آية: ٢5.
)3) سورة الروم، آية: 8.
)٤) سورة الروم، آية: 9.
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وآية قوتهم أّنهم: }� � � � � �{.

فقد كانـوا يملكون كل مقومات الحضـارة والتقدم، من القوة 
واإلمكانات واإلدارة، ولكنهم لم يستثمروا ما أوتوا من قوة ووسائل 

وعلم، ورغم أنه: }� � ��{.

إاّل أنهـم راحوا يكّذبون من جاءهم من رسـل وأنبياء، ففرطوا 
بفرصتهم، والتفريط بالفرصة التي تعددت بتعدد المرسلين يعد ظلمًا 
للنفـس وتحطيمـًا للـذات وتدميـرًا للمسـتقبل: }� � � 

.}� � � � �

إنهـم لـم يعيـروا البّينـات والدالئل التي جـاء بها المرسـلون 
اهتمامـًا، ولـم يتفّكـروا فـي أنفسـهم، فظلموهـا، فانهـارت حياتهم 

الدنيوية، ومن بعد سيلمسون العذاب األخروي الموعود.

أّمـا آثارهم، فال تزال باقية وهي تحكـي نزول العذاب بأهلها، 
يراها الناظر فتثير في نفسـه هول العقاب.. وتلك أهرام مصر؛ تحكي 
القّوة والعلم الـذي توّصل إليه الفراعنة، ولكن أين هم، وماذا فعلوا، 

ولَِم زالوا، وما حّل بهم؟!

إذن، فـإن الزعم بأّن اللَّه أرحـم الراحمين فقط ليس صحيحًا، 
بل إن اللَّه أيضًا هو أشد المعاقبين.

نستشـّف مـن هذه اآليـة الكريمـة أّن مشـاهدة آثـار الماضين 
مستحّبة إن لم تكن واجبة. 

روي عن اإلمام الصادق C أنه كثيرًا ما كان يقول:
لُِمِريـِدِه  َواِضـٌح  ـِة  اْلَمَحجَّ ِعْلـُم 

ـِة فِـي َعًمـى وَأَرى اْلُقُلـوَب َعـِن اْلَمَحجَّ
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وَنَجاُتـُه  لَِهالِـٍك  َعِجْبـُت  وَلَقـْد 
َنَجـا)1) لَِمـْن  َعِجْبـُت  وَلَقـْد  َمْوُجـوَدٌة 

إّن طريـق معرفة الحقائـق واضح، ولكّن المشـكلة تكمن في 
الناس الذين يحجمون عن التعّرف إليه والمسير فيه، هم ال يريدون أن 
يروا، ولذلك قال القرآن المجيد: }� � � � �{.

النظـر  ليـس  النظـر الزم،  أّن  فالحركـة ضروريـة كمـا  إذن، 
السطحي، وإّنما النظر المنتهي باالعتبار.

والتساؤل التالي يزيدنا عبرة بمصائر الماضين: 

لمـاذا انتهـى النـاس إلى هـذا المصيـر؟ َأ َوليس اللَّـه قد خلق 
اإلنسان بأحسن تقويم؟ فلماذا صار سّيئًا؟ 

لقد كان أهل اليمن يعيشون عيشًا رغيدًا، وكان لهم سّد مأرب، 
وكانت النعم تترى عليهم، حتى قيل إّن المرأة منهم كانت تحمل سّلة 
على رأسها وهي تمر بالطرقات، فتمتلئ السلة فواكه وأثمارًا متساقطة 
من األشجار حتى تعود إلى بيتها لكثرة المحاصيل الزراعية. ولكنهم 
د الكفران للشـيطان أن ينفذ فيهم ويتسـّلل إلى  كفروا بأنعم اللَّه، فمهَّ
قناعاتهـم، فأغراهـم وخدعهم، فـكان عقابهم أن سـّلط اللَّـه عليهم 
الجـرذان، فقرضـت الحبـال التـي كانـت تربـط بيـن أجـزاء السـد، 

فتساقطت صخوره وهاجمهم السيل العظيم، فُأغِرقوا)٢).

إّن هـؤالء أضحـوا عبرة تدعونـا للذهاب والنظر فـي آثارهم. 
وهكـذا كانـت األقـوام والحضارة المصريـة القديمـة. ومثلها كانت 

)1) األمالي )للصدوق(، ص٤9٠.
)٢) انظر: بحار األنوار، ج1٤، ص1٤3- 1٤٧، و: مجمع البيان، ج8، ص٢٠9- 

.٢1٠
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منطقة البحر الميت التي ربما كانت موطن قوم لوط، إذ َقَلَب اللَّه بهم 
األرض وقضـى عليهم قضاًء مبرمًا، فأصبح بحرهم ميتًا ال يعيش فيه 

كائن.. فلماذا يحّل بالبشر هذا المصير؟!

حسـب ما نسـتلهمه من آيات الذكر الحكيم فإنَّ الغفلة سـبب 
كّل هـذا المصيـر األسـود المّر. ويبـدو أّن ابن آدم ال يصـاب بالغفلة 
دفعـًة واحدة، وهو ال ينسـلخ عـن دينه فجأًة فتسـقط حضارته، وإنما 
األمـر في تدّرج وخطـوات متتالية، فإذا بلغ النهاية هـوى، وقد يتنّبه، 
والت حين مناص! يقول سبحانه: }� � � ��{)1).

فالشـيطان متكّبـر، ومـا أن تعارضـه حتـى يفّر، فإذا وسـوس 
لـك بتأخير الصالة )وهـي الخطوة األولى من خطواتـه( فكن قاطعًا 
فـي رفضـه، وإذا حـاول دفعك إلـى مرافقة صديـق تعلم منه السـوء 

واالنحراف؛ فال تطعه منذ البداية.

�ا َنَزَل�ْت َهِذِه  وروي عـن اإلمـام الصـادق C أنـه قال: »َلمَّ
 �  �  �  �  �  �  �  �  �{ اآْلَي�ُة: 
َة ُيَقاُل َلُه َثْوٌر، َفَصَرَخ  � �{)2) َصِعَد إِْبلِيُس َجَبًل بَِمكَّ

بَِأْعَلى َصْوتِِه بَِعَفاِريتِِه، َفاْجَتَمُعوا إَِلْيِه. 

َفَقاُلوا: َيا َسيَِّدَنا لَِم َدَعْوَتنَا؟ 

َقاَل: َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة َفَمْن َلَها؟ 

َياطِيِن َفَقاَل: َأَنا َلَها بَِكَذا وَكَذا.  َفَقاَم ِعْفِريٌت ِمَن الشَّ

َقاَل: َلْسَت َلَها. 

)1) سورة البقرة، آية: 168.
)٢) سورة آل عمران، آية: 135.
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َفَقاَم آَخُر َفَقاَل ِمْثَل َذلَِك، َفَقاَل: َلْسَت َلها. 

َفَقاَل اْلَوْسَواُس اْلَخنَّاُس: َأَنا َلَها. 

َقاَل: بَِماَذا؟ 

َق�اَل: َأِعُدُه�ْم وُأَمنِّيِه�ْم َحتَّ�ى ُيَواِقُع�وا اْلَخطِيَئ�َة، َف�إَِذا َواَقُعوا 
اْلَخطِيَئَة َأْنَسْيُتُهُم اِلْستِْغَفاَر.

َفَقاَل: َأْنَت َلَها. 

َلُه بَِها إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمة«)1). َفَوكَّ

وواضـح أّن النسـيان نتيجـة الغفلـة والتسـاهل والوسـاوس 
الشـيطانية، وال يصاب بكّل ذلك سـوى الذين يستسـلمون للشيطان 
وينهزمـون أمامـه. أّمـا األذكياء الواعـون فهم حذرون دومـًا، فما أن 
يصدر منهم خطأ حتى تراهم يبادرون إلى اإلقرار والتوبة واالستغفار، 
فيغسـلون قلوبهم وأرواحهم، ويغلقون نوافذ قلوبهم دون وسـاوس 

الشيطان وجنوده الخنّاسين.

بصائر وسنن
1- إّن اللَّه يدعو اإلنسان إلى السير في أرجاء االرض والتدبر 
فـي تاريخ األمم السـابقة والنظر في آثارهـم الباقية، ليسـتلهم العبرة 

ويعي سبيل اإلصالح في واقعه.

٢- إنَّ التحـوالت التاريخيـة إنمـا حدثـت بنـاًء علـى السـنن 

)1) األمالي للصدوق، ص٤65.
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اإللهّيـة وقوانينهـا الثابتـة، ويمكـن االعتبـار بها واسـتلهام الدروس 
والعبر منها لليوم والغد، وال ريب أّن شـرط اإلسـتفادة من السفر هو 
النظـر العميق والتفّكر المنطقي )َفَينُْظرُوا( ليتسـنّى لهم العلم بمصير 

األقوام الماضية والعبرة بما حّل بهم من نتائج.

3- إّن النسـيان نتيجة الغفلة والتساهل والوساوس الشيطانية، 
وال يصـاب بكّل ذلك سـوى الذين يستسـلمون للشـيطان وينهزمون 

أمامه.



1٠٤

عاقبة املستهِزئني

 � � � � � � � � �{
.}� � � � �

من احلديث
روي عن النبي K أنه قال:

 . »إنَّ ال�ُمْس�َتْهِزئِيَن ُيفَت�ُح أِلَحِدِه�ْم َب�اُب الَجنَّ�ة، َفُيق�اُل: َهُلمَّ
ِه، َفإذا َجاَء ُأْغلَِق ُدْوَنُه، ُثمَّ ُيْفَتُح َلُه َباٌب آَخر، َفُيَقاُل  َفَيِجيُء بَِكْربِِه َوَغمِّ
ِه، َفإذا َجاَء ُأغلِ�َق ُدْوَنه، َفَما َيزاُل َكَذلَِك  ، َفَيِجيُء بَِكْربِِه َوَغمِّ َل�ه: َهُل�مَّ

، َفَما َيأَتْيه«)1). ُجَل َلُيْفَتْح َلُه الَباب، فُيقاُل َله: َهُلمَّ َهُلمَّ َحّتى إنَّ الرَّ

تفصيل القول
تحّدث اللَّه تعالى في اآليات السـابقة عن الغافلين والجاهلين 
والكافريـن والمكّذبيـن بالمبـدأ والمعـاد، كمـا تنـاول قضّيـة الظلم 

)1) كنز العمال، ج3، ص65٠، ح83٢8.
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للنفس، وهذه الصفات كلها من قبائح عمل اإلنسان. 

وفي هذه اآلية إستنتاج كّلّي لّخصته اآلية الكريمة. فإذا واصل 
المـرء المّتصف بالصفات المذكورة سـلوكه هذا ولـم يتب إلى رّبه، 

فإّنه ينتهي إلى التكذيب بآيات اللَّه:

}� � � � � � � � � �{ -1

واستمرار المرء في هذا الغي ال يوقفه عند التكذيب، بل ينتقل 
الى مرحلة أسوء هي اإلستهزاء بآيات اللَّه: 

.}� � �{ -٢

والقـرآن المجيـد يعّلـم البشـر هنا درسـًا تربويـًا مهمـًا، إذ أّن 
ارتكاب الذنب والتلّوث به مرض خطير، كما الجذام، يسـتولي على 
روح اإلنسان، فينخر فيها ويسجن فطرته اإللهّية، حتى ينتهي بصاحبه 
إلـى التكذيب باآليات، بل واالسـتهزاء بها وبمن يأتي بها ومن يؤمن 
بها. وهنالك لن تؤثر فيه المواعظ، فال يبقى أمامه إاّل العذاب اإللهي 

األليم.

إّن دراسـة التاريخ التي أوصى بها القـرآن الكريم، تؤدي دورًا 
هامـًا هنا، فسـيرة العديد من طغاة األرض تشـير إلى أنهـم لم يكونوا 
علـى الحـال التي ماتـوا عليها، بـل ولعّلهم كان فيهم نـور ضئيل من 
اإليمـان في قلوبهم، ولكن اجتراحهـم للخطايا والموبقات المتوالية 
أّدى بهم إلى ممارسة الطغيان والكفر والتكذيب واالستهزاء بالصور 

التي ُعرفوا بها.

لقـد كان لمعاويـة ويزيـد - مثـاًل - أن يعيشـوا تحـت مظّلـة 
اإلسـالم، فينعمـوا بتعاليمـه األخالقّيـة، فينجوان ككثيٍر مـن الناس، 
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غير أن إصرارهما وأمثالهما على الذنوب وطيش المعيشـة كان سـببًا 
لبلوغهـم حالة إجرامّية جعلتهم يسـتلّذون بارتـكاب أفظع الجرائم، 
فـكان ِمـن يزيد - مثـاًل - أْن قال أمـام الناس وفي محضر األسـارى 
الذين جيء بهم من كربالء إلى الشـام، وبكّل وقاحة أبياتًا من الشـعر 

تنبئ عن مدى كفره واستهزائه بالحق وأهله، حيث قال:
فال بامللك  هــاشــم  ــزل)1)لعبت  خــٌر جــاء وال وحــٌي ن

ولكـن موالتنا الصّديقة زينب الكبرى D رّدت عليه - بعد 
الحمـد والثناء على اللَّه والصالة على رسـوله K– قائلًة: »صدق 
اللَّـه سـبحانه، كذلـك يقـول: }� � � � � � � 

.(٢(}� � � � � �

ه والتكذيب بها آيات اللَّ
وهنـا ال بـد أن نتوقف قلياًل عند مسـألة التكذيـب بآيات اللَّه. 
فمـا المراد من التكذيـب بآيات اللَّه؟ ولماذا كّل هـذا التأكيد القرآني 
على هذه المسـألة؟ ولماذا يريد اللَّه تعالى من اإلنسـان أن يكّف عن 

التكذيب بآياته؟

ثـم ما المقصـود بآيات اللَّه؟ وهل أّن آيات اللَّه أشـخاص؟ أم 
أنهـا هذه اآليـات القرآنّية المجيدة؟ أم هي الشـمس والقمر والجبال 
والبحار والحقائق الكونية األخرى؟ وإذا كانت هذه هي اآليات؛ فما 

معنى التكذيب بها؟!

التكذيـب بآيات اللَّه هو أن يواجهها الشـخص باإلنكار وبأنها 

)1) اإلحتجاج، ج٢، ص3٤.
)٢) بحار األنوار للمجلسي، ج٤5، ص15٧.
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كاذبة وغير صحيحة. 

ولفهـم معنـى التكذيب بشـكل أفضـل، نتدبر قلياًل فـي آيتين 
من آيات سـورة األعراف. وهنا ال بد من اإلشـارة إلى أّن لكّل سورة 
إطارها الخاّص بها، فسـورة األعراف تتحدث عن االنسـان وحقيقته 
وطبيعتـه، ومـاذا كان، وايـن كان، وما هي مشـاكله؟ فـي أواخر هذه 

السورة المباركة جاء قوله العزيز:

 � � � � � � � � � �{
 � � � � � � � � � � � �
 �  �  �  �  �  �  �  �  �  ��  �
 � � � � � � � � � � � �

.(1(}�

)َسـَلَخ، َيْسـَلُخ( يعنـي أخرج واسـتلَّ الشـيء من شـيء آخر، 
كإخراج النهار من الليل، نقول: َسَلَخ الحيوان أي: أخرجه من جلده.

}� �{ أي أّنه كان يتّخذ اآليات زينة يتغّشى بها فخرج 
منهـا، وبعد هذا االنسـالخ }� �{. تمامـًا كما قد يخرج 
الجنـدي من حصنـه فيتبعه األعداء ليفتكـوا به }� � �{ 
فالـذي كان يدعـو إلـى اللَّه وإلـى اّتباع النبـّي الحّق ذات يـوم، انهار 

وضّل وضاع على حين غّرة!

ثـم يقـول سـبحانه: }� � � �{ وأنجينـاه ممـّا 
ط بـه نفسـه }� � � � � �{ فصـار مـن  ورَّ
عبيـد الدنيا، فغّرتـه }� � � � � � � � 

)1) سورة األعراف، آية: 1٧6-1٧5.



1٠8

............................ ............................    بينات من فقه القراآن - �سورة الروم - 1   

� ��{. لمـاذا التمثيل بالكلـب وبلهاثه؟ في الحقيقة إنَّ كل 
الحيوانـات تلهث حينما يسـتدعي األمر ذلك، كما لو واجهت خطرًا 
فإنها تلهث اسـتعدادًا للدفاع عن نفسـها، بينما الكلب يلهث بسـبب 
وبغير سبب ألّن عادته اللهث، كذلك من انسلخ من آيات اللَّه وأخلد 
الـى األرض واتبع هـواه، فإنه كالكلب دائم اللهـث، فاتحًا فاه لتدبير 
ر سيئاته إْن تحمل  وضعه السيئ بمناسبة وغير مناسبة، فهو يلهث ويبرِّ

عليه، ويلهث إْن لم تحمل عليه.

ثـم يقـول اللَّـه تعالـى: }� � � � � �� 
.}� � � �

تحكـي هاتـان اآليتان قصـة رجل ُيدعـى )بلعم بـن باعوراء( 
وكان - كمـا ُيـروى - عالمـًا زاهـدًا مّتقيًا، ولكنّه فشـل فـي امتحانه 
وانتهـى بـه األمر إلى حيث ال ينبغي)1). ومثلـه الكثير في التاريخ ولم 
{. فما يعني  يكن السـبب فـي انحطاطهم إاّل أّنهـم }� ��

التكذيب باآليات؟ 

لفهم معنى هذه الجملة ال بد من بعض التوضيح، فنقول:

كّلما أمعنّـا النظر في خلق اللَّه، وجدنا الدّقة والنظم والحكمة 
في أعلى مراتبها، حتى لترى الخلق بجميع أفراده متوّقفًا على بعضه. 

وكأّن الجميع عبارة عن حّبات مترابطة في عقد واحد.

مثـال ذلـك نجمة عيـوق)٢)، وهـي نجمـة صغيرة وبعيـدة عنّا 
للغاية، إاّل أنها لدى طلوعها، يزداد ماء األرض. أو نجمة سهيل ذات 

)1) انظر: تفسير القمى، ج1، ص٢٤8.
)٢) العيوق: نجم أحمر مضيء في طريق المجّرة األيمن يتلو الثريا وال يتقدمها، 

ُسمي بذلك ألنه يعوق الَدَبران عن لقاء الثريا. ]المنجد: عوق[.
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التأثير على الزراعة، وكذلك هي نجمة شعرا. فأين نحن من النجوم؟ 
ولكن ما يصدر عنها من أشعة أو جاذبّية خاصة، يصلنا تأثيرها. فالعالم 
بأجمعه مترابط األجزاء، وكّل ذلك ضمن ُسنن وقوانين علمية جعلها 

اللَّه سبحانه ثابتة. وهناك من األسرار الكونية ما ال ُيحصى عددًا. 

وكذلك هو شـأن البشـر، فالحواّس التي زّودنا بها اللَّه تعالى، 
كالعيـن واألذن والشـم واللمـس، إنما هـي أدوات ربـط وعالقة مع 
باقـي المخلوقـات، فهناك أمواج وذبذبات ُترسـل من عضو الى آخر 
ومـن مخلوق الى غيره لكي يتم التعامـل والتعاطي بينهما، ولكن قد 
تأتي إشـارات تحذيرية او توجيهيـة من جهة الى جهة أخرى، فال يتم 
اسـتقبالها وذلك بسـبب الغفلة أو عطل في المسـتقبِل مما يؤدي الى 
بـروز خلـل فـي التعامل، فـإذا كان عمل )المرِسـل( صحيحـًا وكان 

)المستقبِل( ضعيفًا، حدث االرتباك في نظم الحياة البشرية.

حتى أّن هناك ما ُيدعى بالحاّسـة السادسـة التي تربط االنسـان 
بمـا حولـه، وهي من نعم اللَّه الخاصة بالقدرة على التنبؤ، فإذا ما ُقّدر 
لحادث أن يقع بلغت البعَض منّا ذبذباته، وأّما عدم تلّقي البعض هذه 

الذبذبات، فمرّده إلى الضعف أو العجز الموجود في المتلّقي.

كذلـك األمر فيما يتعلق بالعالم غير المحسـوس، فاللَّه تعالى 
ليـس خفّيـًا، ونقرأ فـي دعاء عرفـة لإلمـام الحسـين C: »َأَيُكوُن 
لَِغْي�ِرَك ِم�َن الظُُّهوِر َم�ا َلْيَس َل�َك َحتَّى َيُكوَن ُه�َو اْلُمْظِه�َر َلك؟«)1)، 
فـكل حركاتنا وسـكناتنا، وكل مـا في الظاهر والباطـن، كل ذلك من 
مظاهـر وجود اللَّـه وقدرته، وكلها دالئـل وبراهيـن توجهنا لاليمان 
باللَّـه وباليوم اآلخر، ولكن المشـكلة هي أنَّ اإلنسـان قد ال يسـتقبل 

)1) بحار األنوار، ج6٤، ص1٤٢.
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هـذه االشـارات والذبذبات المعنويـة الصادرة اليه، وهـذا هو معنى 
التكذيب بآيات اللَّه. 

إّن اآليـة تعنـي العالمـة، وهي ُتصـدر ذبذبة خاّصـة باّتجاهنا، 
ويرسـلها اللَّه لنا لنسـتثمرها فنعيش عيشـَة صالحة، ونخّطط آلخرتنا 

تخطيطًا سليمًا، فندرك ما حولنا إدراكًا جيدًا. 

ومع وجود هذه الحقائق فإّن هناك من ال يرى شـيئًا بعين قلبه، 
وكأنـه أصيب بعمى البصيرة، فيكون مصداقًا لقول اللَّه تعالى: }� 
� � � � � � � � � �{)1). فهـو قـد 
عميـت عيـن قلبـه بفعل ما تراكـم عليها مـن حجب الجهـل والغفلة 
والعناد والجحود، فإنَّ مصيره في اآلخرة سـيكون مّتسـقًا موافقًا لما 

كان عليه واقعه الدنيوّي، بل وأضّل سبياًل وأشّد مرارة.

إّن مـن النـاس مـن يتعّطـل لديهـم جهـاز التلّقي واالسـتقبال 
بالمّرة، فهم ال يفقهون شـيئًا. أال ترى بعَض األقوام في الهند يعبدون 
الفـأر أو الفلفل أو ماء بعض األنهار أو البقرة. وكان منهم بعض كبار 
شـخصياتهم السياسـية إذ كان يعبـد البقر، فهو في واقعه ليس سـوى 
رجـل قد سـّد نوافـذ عقله وانهمـك في تقليـد آبائه على عمـًى، فعن 
هـؤالء يقول اللَّـه تعالى: }� � � � � � � 
� ��{ ثـم يوجهنـا الباري عز وجل الـى االعتبار من مصير 
هؤالء: }� � � � � �� � � � 

.}�

وعندما ُتغلق منافذ اإلسـتقبال والتلقي آليات اللَّه في االنسان 
تصبـح حياتـه حياًة سـّيئة، وأعماله أسـوء، إذ كّذب بآيـات رّبه.. فال 

)1) سورة اإلسراء، آية ٧٢.
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يحـّق له في اآلخرة أن يتوّقع حياًة طيبة سـعيدة ألّنـه من جملة الذين 
كّذبوا في الحياة الدنيا بآيات اللَّه، فكانت عاقبتهم السـوء بما أساؤوا 

واستهزؤوا بالحقائق وتمّسكوا باألباطيل والخرافات:

 � � � � � � � � � � � �{ -3
}�

و}�{ تعني: عملوا السوء والقبيح. و}�{: مؤّنث 
األسوأ واألقبح.

والمعنـى أّن اإلنسـان إذا لـم ينتفـع مـن نعـم اللَّه علـى النحو 
الصحيـح، زالت نعمه، ألّن اللَّه تبارك وتعالى إنما يزيد من عطائه إذا 
زاد اإلنسـان من االسـتفادة بالصورة الصحيحة، والعقـل هكذا، فما 
لم ُينّشـط وُيسـتثمر، نقص وخمـدت جذوته، ناهيك عن أن ُيسـتثمر 

بالشكل الخاطئ.

وعلـى هذا؛ فـإّن كلمة }�{ التـي هي خبر كان واسـمها 
}�{ تعني أسوأ العواقب للذين }�{.

روي أّن النبـّي األعظـم K قال يومـًا مخاطبًا المسـلمين: 
»َكْيَف بُِكْم إَِذا َفَسَد نَِس�اُؤُكْم، وَفَسَق ُشبَّاُنُكْم، وَلْم َتْأُمُروا بِاْلَمْعُروِف 

وَلْم َتنَْهْوا َعِن اْلُمنَْكِر؟!«.

َفِقيَل َلُه: وَيُكوُن َذلَِك، َيا َرُسوَل اللَّه؟!

َقاَل: »َنَعْم، وَشرٌّ ِمْن َذلَِك، َكْيَف بُِكْم إَِذا َأَمْرُتْم بِاْلُمنَْكِر وَنَهْيُتْم 
َعِن اْلَمْعُروِف«. 

ِقيَل: َيا َرُسوَل اللَّه، وَيُكوُن َذلَِك؟!
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َقاَل: »َنَعْم، وَشرٌّ ِمْن َذلَِك، َكْيَف بُِكْم إَِذا َرَأْيُتُم اْلَمْعُروَف ُمنَْكرًا 
واْلُمنَْكَر َمْعُروفًا؟!«)1).

يومها إستغرب المسلمون من حدوث ذلك، ولكن هذا هو ما 
وقع فعاًل.

فتارًة قد يعكف المرء على ممارسـة الخطأ حتى ال يعود قادرًا 
علـى تركه، إذ الخطـأ يأتي بعد الخطـأ والجناية تلـي الجناية، ولكن 
األسـوء حينمـا تتبـدل لديه الرؤيـة وتنقلب عنـده الموازيـن، فيعتقد 
بالذنـب حسـنة وبالحسـنة ذنبًا!! ويـرى المعـروف منكـرًا والمنكر 

معروفًا.

وروي عـن أميـر المؤمنين C في قوله سـبحانه: }� 
َل َما ُتْغَلُب�وَن َعَلْيِه ِمَن اْلِجَهاِد:  � �{)٢) أنـه َقاَل: »إِنَّ َأوَّ
اْلِجَه�اُد بَِأْيِديُكْم، ُثمَّ اْلِجَهاُد بَِأْلِس�نَتُِكْم، ُثمَّ اْلِجَه�اُد بُِقُلوبُِكْم، َفَمْن َلْم 
َيْعِرْف َقْلُبُه َمْعُروفًا، وَلْم ُينْكِْر ُمنَْكرًا اْنَتَكَس َقْلُبُه َفُجِعَل َأْس�َفُلُه َأْعَلُه، 

َفَلْم َيْقَبْل َخْيرًا َأَبدًا«)3).

وروي عـن االمام الباقر C في تفسـير نفـس اآلية أنه قال: 
�ُس ُقُلوَبُهْم َفَيُكوُن َأْس�َفُل ُقُلوبِِهْم َأْعَلَه�ا، وُنْعِمي َأْبَصاَرُهْم َفَل  »ُننَكِّ

ُيْبِصُروَن بِاْلُهَدى«)٤).

َما َرُج�ٍل َرَأى فِي  وروي عـن رسـول اللَّه K أنـه قـال: »َأيُّ
ه َتَعاَلى بَِطْيٍر َأْبَيَض َفَيَظلُّ بَِبابِِه  َمنِْزلِِه َشْيئًا ِمَن اْلُفُجوِر َفَلْم ُيَغيِّْر َبَعَث اللَّ

)1) قرب اإلسناد، ص5٤.
)٢) سورة األنعام، آية: 11٠.

)3) مختصر البصائر، ص٤1٤. و: تفسير القمي، ج1، ص٢13.
)٤) تفسير القمي، ج1، ص٢13.
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َم�ا َدَخَل وَخَرَج: َغيِّْر َغيِّْر، َف�إِْن َغيََّر وإِلَّ  َأْرَبِعي�َن َصَباح�ًا َفَيُقوُل َلُه ُكلَّ
َمَسَح بَِجنَاِحِه َعَلى َعْينَْيِه، وإِْن َرَأى َحَسنًا َلْم َيَرُه َحَسنًا وإِْن َرَأى َقبِيحًا 

َلْم ُينْكِْره«)1).

وجـاء في الحديث: »إنَّ النَّاَس إذا ُعِمل فِْيِهْم بِالمعاِصي ُثمَّ لم 
ُهْم بِِعقابِِه«)٢). ه َعزَّ َوَجلَّ أْن َيُعمَّ ُيغيِّروا، أْوَشَك اللَّ

وهـذا هو الواقع الـذي عّبر اللَّه تعالى عنـه بالقول: }� � 
التلّقـي  � � � �{ إذ تعّطلـت فيهـم القـدرة علـى 
واالهتداء إلى الحّق وانطفأ نور قلوبهم، فإذا حّدثتهم بآيات اللَّه ولّوا 
عنهـا معرضيـن: }� � � �{ فهم ال يفقهون منها حرفًا، 
فتسوء حياتهم يومًا بعد يوم حتى يبلغ بهم األمر إلى االستهزاء بآيات 
اللَّـه: }� � �{. ومن يسـتهزئ بآيات اللَّه فال رجاء في 

هدايته.

بصائر وسنن
1- اسـتمرار المرء في هذا الغي ال يوقفه عند التكذيب بآيات 

اللَّه، بل ينتقل الى مرحلة أسوء هي اإلستهزاء باآليات.

٢- إّن ارتـكاب الذنب والتلّوث به مرض خطير، كما الجذام، 
يسـتولي على روح اإلنسان، فينخر فيها ويسجن فطرته اإللهّية، حتى 
ينتهي بصاحبه إلى التكذيب باآليات، بل واالستهزاء بها، وبمن يأتي 

بها، ومن يؤمن بها.

)1) مستدرك الوسائل، ج1٢، ص٢٠٠.
)٢) معاني القرآن، ج٢، ص3٧٤. 
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3- عندمـا ُتغلـق منافـذ اإلسـتقبال والتلقـي آليـات اللَّـه في 
االنسـان تصبح حياته حياًة سّيئة، وأعماله أسوء، إذ كّذب بآيات رّبه، 
وفي اآلخرة تكون عاقبته السـوء بما أساء واستهزأ بالحقائق وتمّسك 

باألباطيل والخرافات.
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املُبدئ وامُلعيد

.}� � � � � � � � �{

من احلديث
روي عن اإلمام الباقر C أنه قال: 

�اكِّ فِي ُقْدَرِة اللَّه وُهَو َيَرى َخْلَق اللَّه،  »اْلَعَجُب ُكلُّ اْلَعَجِب لِلشَّ
ِب بِالنَّْش�َأِة اأْلُْخَرى وُهَو َيَرى النَّْش�َأَة  واْلَعَج�ُب ُكلُّ اْلَعَج�ِب لِْلُمَك�ذِّ
ِق بَِداِر اْلُخُلوِد وُهَو َيْعَمُل لَِداِر  اأْلُوَل�ى، واْلَعَجُب ُكلُّ اْلَعَجِب لِْلُمَصدِّ
اْلُغُروِر، واْلَعَجُب ُكلُّ اْلَعَج�ِب لِْلُمْخَتاِل اْلَفُخوِر الَِّذي ُخلَِق ِمْن ُنْطَفٍة 

ُثمَّ َيِصيُر ِجيَفًة وُهَو فِيَما َبْيَن َذلَِك َل َيْدِري َكْيَف َيْصنَع«)1).

تفصيل القول
ُيلقـي الشـيطان في قلـب ابن آدم شـبهة إسـتحالة اإلحياء بعد 

)1) المحاسن، ج1، ص٢٤٢ن ح٢3٠.
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الممـات: }� � � � ��{)1). حيـث يقـول منكـر 
المعاد: كيف يمكن للَّه أن يحيي العظام النخرة مرًة أخرى؟.

وهذه من أسوأ الشـبهات التي يلقيها إبليس في ذهن اإلنسان، 
فيدفع به إلى إنكار كّل شيء، فيما يجب على اإلنسان أن يجّد ويجتهد 

في طرد هذه الشبهة عن ذهنه.

إّن اإليمان إذا كان ضعيفًا، كانت الشبهة أشد تأثيرًا في صاحبها، 
ومن عالمات الضعف هذا أّن صالة المصّلي ال خشـوع فيها، وأعماله 
ال تتعدى الممارسـات الظاهريـة، إذ ال روح فيها، ولو أّن اإليمان كان 

قوّيًا وكان المعتقد راسخًا، ما عشنا حياة البؤس والشقاء والضنك.

بيـد أّن ابن آدم ال ينبغي له أن يبتعد عن محضر الّلطف اإللهي 
بسـبب المعاصي والذنوب، فينتهي به األمر إلى أن يحرمه اللَّه تعالى 
من الهداية؛ فيتسـّلط عليه الشـيطان ويلقي في قلبه الشـبهات. ثم إّن 
اإلصـرار علـى الخطيئة المؤّدي إلـى التكذيب واالسـتهزاء باآليات 
الرّبانّيـة ينتهي باإلنسـان إلى اسـتيالء الغفلة علـى كّل كيانه، حّتى أّنه 

ليخّيل إليه أنه مستقل في شخصّيته وال يفتقر الى اللَّه تعالى.

ولكّن اللَّه تبارك اسـمه هو المهيمن على قلب اإلنسـان، وهو 
الـذي }� � ��{)٢) وهـو }� � � � �{)3) وهـو 

الذي }� � � � � � �{)٤).

إّن هيمنـة اللَّه تعالى علـى قلوبنا تعني أّنه أنزل كتابًا ورسـالة، 

)1) سورة يس، آية: ٧8.
)٢) سورة األعراف، آية: 5٤.

)3) سورة ق، آية: 16.
)٤) سورة األنفال، آية: ٢٤.
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وهـو الحاضر الناظر في وجود كّل مخلـوق وليس خارجًا عنه، وهو 
الناظر على نوايا وخطرات األذهان والقلوب. والشبهات التي تسري 

إلى خلد كل إنسان، هو عالم بها وناظر إليها.

لقد أنزل اللَّه لنا كتابًا لحل ما يطرأ علينا من شـبهات، والقرآن 
المجيد من شأنه معالجة المسائل الخطيرة واألساسية على المستوى 
العقائـدي، ويجابـه الوسـاوس الشـيطانية فيطردهـا، مضافـًا إلى أّنه 
يرّسـخ أسـس اإلصالح في ذهن ابن آدم وقلبه بحيـث تثبت لديه فال 
ينساها.. وإّن الذي تتّم تربيته وتزكيته في هذه المدرسة اإللهّية يكون 

قادرًا على مواجهة الفتن والشبِهات المضّلة، فيردها وينتصر عليها.

وعلـى أّيـة حال؛ فإّن شـبهة التشـكيك وإنـكار إمكانّية البعث 
والنشـور شـبهة موجودة في أذهان بعض الناس. وهذه اآلية الكريمة 

من جملة اآليات القرآنية التي اهتّمت بمعالجتها والقضاء عليها:

}� � � � � � � �{ -1

ونالحظ أّن أربع آيات من سـورة الروم المباركة ابتدأت باسم 
الجاللة )اللَّه( كاشارة إلى البدء بفصل جديد من البحث اإلصالحي 

لقلب اإلنسان وذهنه:
اآلية11: }� � � � �{.

اآلية ٤٠: }� � �{.
اآلية ٤8: }� � � � � �{.

 �  �  �  �  �  �  �  �  �{  :5٤ اآليـة 
.}� �

إنك إذا رأيت بناًء جمياًل جدًا، ولكنك تجهل المهندس الذي 
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شـّيده، فيقال لـك: إّنه فالن. ولكنّـك إذا كنت تعرفـه إاّل أّنك تجهل 
منجزاته، هنا ستهتّم بالبحث عن آثاره وليس اسمه وشخصه.

إّن اإلنسـان يـرى خلقـة السـماوات واألرض، ولكنـه قـد ال 
يعـرف بانيها وخالقها، فيتوجـب - والحال هـذي - أن يتعّرف إليه، 

فتقول اآلية الكريمة: }� � � � � � � �{.

وردت فـي اآلية كلمة }�{ ثم مرتيـن وردت كلمة }�{ 
فنفهم أّن هناك مراحل ثالث في عملية الخلق.

تبـدأ المرحلـة األولـى بخلـق الكائنات، وهـذه المرحلـة تطول 
وتسـتمّر، وطولها يتضمـن مرحلة تكاملّيـة في الخلق. فـإذا بلغت حدًا 
مـن التكامـل، تهوي عنـد نقطة، وهذه هـي المرحلة الثانيـة، فإذا بلغت 
مستقرها تبدأ المرحلة الثالثة فترتفع مّرًة أخرى ويكون الرجوع الى اللَّه.

لفهـم أصـل الخلقة نسـوق السـماوات واألرض مثـاًل: يقول 
الفيزيائيون المعاصرون بناًء على بعض المعطيات العلمية: إنَّ الكون 
الذي نعجز عن إدراك نهايته كانت بدايته ككرة صغيرة الحجم، فوقع 
فيهـا انفجـار مهيـب قبـل )15٠٠٠( إلـى )٢٠٠٠٠( مليـون سـنة. 
وبعـد ذلك االنفجار بدأ الكون بالتمّدد والتوّسـع، ففي لحظة واحدة 
تحولـت تلـك الكـرة الصغيرة الى هـذا العالـم الكبير. ويقـال لتلك 

اللحظة: لحظة الصفر.

 �  �  �  �  �  �  �{ تعالـى:  يقـول 
.(1(}� � �� � � � � � � � � �

والرتـق يعنـي السـّد والغلـق. والفتق يعنـي الفتح والتوّسـع. 

)1) سورة األنبياء، آية: 3٠.
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وطـوال الــ)15٠٠٠( مليـون عـام ما يـزال الكـون في حال توّسـع 
وتمّدد: }� � � � �{)1).

وطبقـًا ألحـد التوقعـات العلمّيـة، فـإن الكـون بحاجـة إلـى 
)15٠٠٠( مليون عام أخرى ليعود كما كان وُيغلق من جديد. ويصف 
اللَّـه تعالى لحظة إعادة الكـون إلى نقطة البدايـة بقوله العزيز: }� 
.(٢(}�� � � � � �� � � � �

إنَّ اإلنسـان قد يتصّور أّن العالم يبقـى كما هو اآلن، بينما هذه 
اآليـة الكريمـة تؤكد أن اللَّـه سـيطوي السـماوات واألرض، وتعود 

صغيرة مطوية.

لقـد خلق اللَّه اإلنسـان ضمن إطـار زمنّي أيضًا مـع أّنه القادر 
على أن يقول له: كن، فيكون. ولكنّه خلقه من نطفة صغيرة، وهّيأ لها 
األرضيـة الدقيقة لتكـون علقة، ثم مضغة، وهكذا حتـى تصير جنينًا، 
فطفاًل، فشـابًا، فشيخًا. وما كّل هذا إاّل لكي نعرف اللَّه وال يّدعي ابن 
آدم أّنه ُوِجد صدفًة، وهي مقولة باطلة ومسـتحيلة. إّن هنالك اآلالف 
المؤّلفة من الحيامن السـابحة في ضئيل مـن الماء، فلماذا يتّم اختيار 

واحدة منها فتتالقح مع بويضة المرأة فتكون جنينًا فيما بعد؟

وقـد أصبح فـي متاح المـرأة - اليوم - أن تعرف مـا إذا كانت 
حاماًل أم ال، وذلك من خالل إختبار علمي بسيط، مع أّن ما في بطنها 
ليس إاّل مجرد نطفة صغيرة جدًا. لقد أعّد اللَّه تبارك اسمه بدن المرأة 
للحمل، فيتغّير فيها كّل شـيء، ليسـت المرأة فقط، بل الرجل يعتريه 
التغّير في شخصيته أيضًا، حيث يكون أبًا ويتحّمل مسؤوليات األبّوة. 

)1) سورة الذاريات، آية: ٤٧.
)٢) سورة األنبياء، آية: 1٠٤.
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ر اللَّه لبعـض قطراته أن تكون  بـل حتى المطر لتنـزل قطراته وقد قـدَّ
ن في الرحم. رزقًا لهذا الجنين المتكوِّ

إّن البحث فـي هذا عميق ودقيق للغاية، ولكننا نالحظ الظاهر 
حيث تحدث التغّيرات الفسلجية والسايكلوجية )الجسمية والنفسية( 
فـي األب، وهذا ما أثبته علم النفس وعلم األعضاء، كذلك تِجد األم 
تغّيـرات خاصة بها. ومع هـذه التغّيرات ينتظـران والدة الجنين، فإذا 
ُولَِد إهتما بتربيته ورعايته حّتى يبلغ أشـّده. وجميع ذلك من شـأنه أن 
يذّكرنـا ويعّرفنا باللَّه البارئ المصّور الـذي فعل كّل ذلك، ولم يعمد 

إلى خلق ابن آدم في لحظة واحدة طبقًا لقانون )كن فيكون(.

إّن جميع الكائنات تتحرك ضمن نطاق التكامل، ولكنها تصل 
إلى حدٍّ ونقطة فتعود إلى ما كانت عليه بادئ ذي بدء.

والقـرآن المجيـد اسـتعمل كلمـة )ثـّم( مّرتيـن في هـذه اآلية 
الكريمـة، فإذا إسـتغرقت )ثّم( األولـى )15٠٠٠( مليون سـنة، فإّن 

الثانية ستستغرق المدة نفسها تقريبًا.

وهكذا األمر بالنسبة إلى اإلنسان إذ أّطره اللَّه بقانون االنتكاس، 
فقال عّز اسمه: }� � � � ��{)1). فيقصر وينحني 
بدنه وتترّقق عظامه وتقّل خاليا دماغه ويلج في عالم النسيان، وعندما 
يمـوت اإلنسـان تنعدم كل خالياه، ما عدا خليـة واحدة تبقى محفوظة 
تحـت التـراب بقـدرة اللَّـه تعالى. وعنـد حلول يـوم القيامة يأمـر اللَّه 
سـبحانه الغيـوم بالمطر، فيهطـل في أربعيـن يومًا، فتنمو تلـك الخلّية 
الخاّصة بكّل إنسـان من جديد، فتشّب في لحظة واحدة، فُتبعث إنسانًا 
كاماًل وتنشق عنه األرض، فيبدأ عالم البعث والنشور، ثم يوم القيامة: 

)1) سورة يس، آية: 68.
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.}� � �{ -٢

ال تعجبـوا! وال تقولوا: كيف يحدث كّل هذا؟! وال تنسـوا أن 
اللَّه بدأ خلق اإلنسـان من ال شيء: }� � � � ��{ 
إذ جاء أحد الكفرة من قريش بعظِم سـاٍق بشـري وطرحه أمام رسول 
اللَّه K وراح يضرب له مثاًل بهذا العظم ويتحّداه قائاًل: }� � 
� � �{؟ وكيف سيكون هذا العظم البالي - الذي طحنه 
حتـى سـّواه ترابًا - جزءًا من إنسـان سـُيبعث في يـوم القيامة؟ ولكنه 

نسي خلقته األولى وكانت من عدم.

اعلموا إذن! أّن لألمر بقّية، فيوم القيامة سُيحُشر الجميع، ليس 
البشـر وحده، بل حتى الوحوش لتتقاضى وتتداعى في محضر الرب 
العادل الحكيـم. وهنالك يقف الكافر ويتفّرج فيقول: }َياَلْيَتنِي ُكنُت 
ُتَراًبـا{)1) بعـد أن يرى اللَّـه تعالى قد حّول الوحوش ترابـًا بعد انتهاء 
محاكماتهـا وأخـذ كّل ذي حقٍّ حّقه.. ولكن عليه أن يعلم بأّن مصيره 
ليـس كمصيـر الوحـوش، إذ سُيسـأل ألنه مسـؤول عـن كل أعماله: 

.(٢(}� � ��{

وهنالك يعّلق سـجل أعمال كّل امرئ على عاتقه: }� � 
.(3(}�� � � �

علينـا أن نفكـر دائمًا: ما الذي سـنواجهه حين نرجـع الى اللَّه 
تعالى: }� � �{)٤).

)1) سورة النبأ، آية: ٤٠.
)٢) سورة الصافات، آية: ٢٤.

)3) سورة االسراء، آية: 13 
)٤) سورة البقرة، آية: ٢8
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بصائر وسنن
1- إّن هيمنة اللَّه تعالى على قلوبنا تعني أّنه أنزل كتابًا ورسالة، 
وهـو الحاضر الناظر في وجود كّل مخلـوق وليس خارجًا عنه، وهو 

الناظر على نوايا وخطرات األذهان والقلوب.

٢- إّن جميـع الكائنات تتحرك ضمن نطـاق التكامل، ولكنها 
تصل إلى حدٍّ ونقطة فتعود إلى ما كانت عليه بادئ ذي بدء.

3- علينا أن نفكر دائمًا: ما الذي سنواجهه حين نرجع الى اللَّه 
تعالى.
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ُيبلس املجرمون

.}� � � � � �{

من احلديث
جاء في كتـاب كتبه أمير المؤمنين صلـوات اللَّه عليه الى أهل 

مصر مع محمد بن أبي بكر:

»َيا ِعَباَد اللَّه، إِنَّ َبْعَد اْلَبْعِث َما ُهَو َأَشدُّ ِمَن اْلَقْبِر. 

ِغيُر، وَيْسَكُر فِيِه اْلَكبِيُر، وَيْسُقُط فِيِه اْلَجنِيُن،  َيْوٌم َيِشيُب فِيِه الصَّ
ا َأْرَضَعْت.  وَتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

َيْوٌم َعُبوٌس َقْمَطِريٌر. 

ُه ُمْسَتطِيرًا.  َيْوٌم كاَن َشرُّ

إِنَّ َف�َزَع َذلَِك اْلَيْوِم َلُيْرِهُب اْلَمَلئَِكَة الَِّذيَن َل َذْنب َلُهْم، وَتْرُعُد 
َماُء،  �َداُد واْلِجَباُل اأْلَْوَتاُد واأْلَْرُض اْلِمَهاُد، وَتنَْشقُّ السَّ �ْبُع الشِّ ِمنُْه السَّ
هاِن، وَتُكوُن اْلِجَباُل َسَرابًا  َها َوْرَدًة َكالدِّ َفِهَي َيْوَمئٍِذ واِهَيٌة، وَتَتَغيَُّر َفَكَأنَّ
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وِر َفَيْف�َزُع َمْن فِي  َمِهي�ًل َبْع�َد َما َكاَن�ْت ُصّمًا ِصَلب�ًا، وُينَْفُخ فِ�ي الصُّ
َماَواِت واأْلَْرِض إِلَّ َمْن شاَء اللَّه،  السَّ

ْجِل  �ْمِع واْلَبَص�ِر واللَِّس�اِن واْلَي�ِد والرِّ َفَكْي�َف َم�ْن َعَصى بِالسَّ
ُه َيِصيُر  ه َلُه وَيْرَحْمُه ِمْن َذلَِك اْلَيْوِم؟ أِلَنَّ واْلَف�ْرِج واْلَبْطِن إِْن َلْم َيْغِفِر اللَّ

إَِلى َغْيِرِه.. 

َها َش�ِديٌد، وَش�َراُبَها َصِديٌد، وَعَذاُبَها  إَِلى َناٍر َقْعُرَها َبِعيٌد، وَحرُّ
َجِديٌد، وَمَقاِمُعَها َحِديٌد، َل ُيَغيَُّر َعَذاُبَها، وَل َيُموُت َساكِنَُها. َداٌر َلْيَس 

فِيَها َرْحَمٌة وَل ُتْسَمُع أِلَْهلَِها َدْعَوة...«)1).

تفصيل القول
تمثل موضوعات المبدأ والمعاد العمود الفقري لسـورة الروم 
الجليلـة، وفي هـذه اآلية تتواصل هذه الموضوعـات التي بدأت منذ 
مطلع السورة، وتعود بنا هذه اآلية إلى يوم القيامة، وتصّور لقطة أليمة 

عن حال المجرمين في ذلك اليوم الرهيب:

}� � � � �{ -1

ماذا تعني كلمة }�{؟

جاء فـي كتب اللغـة: أبلس الرجل إبالسـًا: سـكت، وأبلس: 
يئس وندم وتحّير. وقيل للذي يسـكت عنـد انقطاع حجته وال يكون 
عنـده جواب: قـد أبلس)٢). فإبـالس المجرم يعني أنه ال يسـتطيع أن 

)1) بحار األنوار، ج٧، ص1٠3، ح16.
عند  الفيومي[  ]أحمد  المنير  المصباح  و:  العرب، ج6، ص3٠.  لسان  انظر:   (٢(

كلمة )َبَلَس(.
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يدافع عن نفسـه وال يحري جوابًا، فإْن قال: لم أفعل، شـهد عليه اللَّه 
والمالئكـة واألرض وجوارحه وأعضائـه، وإن أقّر واعترف، قيل له: 

سحقًا ألصحاب السعير، ولذلك فإنَّ عقله يتوقف عن التفكير.

فالكلمـة ومـوارد اسـتعمالها تشـير إلـى أنَّ }�{ بمعنـى 
الوصـول إلى الصفر، فال تصـدر عن المجرم أّي رّدة فعل، فال يتكّلم 

وال يتحّرك، ألنه آيس من أعماله.

وإّن للمجرميـن الحـّق فـي ذلـك اليـوم أن ييأسـوا ويحزنـوا 
ويتحّيـروا، ألّنهـم لـم يحملـوا معهـم بضاعـة صالحـة إلـى سـاحة 
المحشـر، كمـا أنهم ينظرون إلـى ما حولهم؛ فال يجـدون ناصرًا وال 

شفيعًا وال فرصة للعودة إلى الدنيا والتعويض عّما قّصروا فيها.

وبعـد أن يتحّيـر المجرم ويسـكت، إذا به يصـرخ دفعًة واحدة 
بالذيـن اّتبعهـم فـي دار الدنيـا ليغيثـوه، ولكنّـه يعود إلى رشـده بعد 
هنيئـة ليجـد أْن ال أحـد منهـم يغيثونه، إذ هم في شـغل شـاغل عنه، 
فال يجيبونه، فال يبقى لديه سـوى الحسـرة والحيرة: }� � � � 

� �{)1). إذ ذاك سيشهد المجرمون يومًا عصيبًا.

قيام الساعة 
 }� � �{ -٢

ماذا تعني )تقوم( و)الساعة(؟ وهل للساعة والزمان قيام؟!

إنَّ مفـردة اليوم والسـاعة تحكي زمانية واقعـة اآلخرة، وهناك 
معاٍن عدة لقيام الساعة.

)1) سورة الروم، آية: 13.
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فكلمة )سـاعة( ُتطلـق على جزء من الزمن، وقد ُعّبر بالسـاعة 
عن القيامة، وحسـب اآليات القرآنّية، فإنَّ السـاعة اسـم للزمن الذي 
ُتطلق فيه صيحة نهاية الحيـاة الدنيا حيث يموت الجميع وُيصعقون، 
وكذلك هي إسـم للحظة الحشـر التي ُينشر فيها الموتى وُيبعثون إلى 

يوم القيامة.

 �{ مثـل:  عديـدة،  آيـات  فـي  المعنـى  هـذا  ورد  وقـد 
.(3(}� � �{ .(٢(}� � � { .(1(}�

واسـتخدمت مفردة )السـاعة( في القرآن بمعنى القيامة غالبًا، 
وهذا هو المعنى المراد بها في هذه اآلية.

إّن سـبب التعبيـر بالسـاعة عن يـوم القيامـة إّما لكـون القيامة 
تحـدث فجـأة وفـي لحظـة واحدة، أي فـي مـدة زمنية قصيـرة، وإّما 
للسـرعة التـي سـتجري فـي محاسـبة النـاس، إذ اللَّـه تعالى سـريع 

الحساب وهو سبحانه }� �{)٤).

واألهـّم من ذلك، أّن القيامة بحّد ذاتها تقوم أيضًا: }� � 
�{ أي تبـرز للعيان وتظهر قائمة، ال أنهـا توجد في ذلك اليوم. 
ولهذا يمكن تصّور أنَّ القيامة موجودة في الوقت الحاضر، وسـتقوم 

أي تظهر في تلك المرحلة.

ولقد روي عن النبّي المصطفى K أّنه رأى الجنّة والنار في 
 C سـفره إلى المعراج، ولهـذا جاء في حديث عـن اإلمام الرضا

)1) سورة القمر، آية: 1.
)٢) سورة األعراف، آية: 18٧.

)3) سورة الزخرف، آية: 85.
)٤) سورة األنعام، آية: 6٢.
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حين قال له أحد أصحابه: يا بن رسول اللَّه، فأخبرني عن الجنة والنار 
ه َق�ْد َدَخَل اْلَجنََّة  أهمـا اليـوم مخلوقتان؟ فقال: »َنَعْم، َوإِنَّ َرُس�وَل اللَّ
َماِء«. فقلت له: إنَّ قومًا يقولون: إنهما  ا ُعِرَج بِِه إَِلى السَّ َوَرَأى النَّاَر َلمَّ
اليـوم مقدرتان غير مخلوقتين. فقال C: »َم�ا ُأوَلئَِك ِمنَّا َوَل َنْحُن 
َبنَا َوَلْيَس  َب النَّبِيَّ K َوَكذَّ ِمنُْهْم، َمْن َأْنَكَر َخْلَق اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َفَقْد َكذَّ

َد فِي َناِر َجَهنَّم«)1). ِمْن َوَلَيتِنَا َعَلى َشْيٍء َوُخلِّ

إّن العّلـة فـي اإلكثار من ذكر القيامـة وتفاصيلها في كتاب رّبنا 
المجيد، هو - فضاًل عن دورها التربوي - أّن النبّي صلوات اللَّه عليه 
وآله كان كثيرًا ما ُيسـأل عن القيامة: } � � � �� � � 

.(٢(}� � � � � � �� � �

فاآلية المباركة أعاله تشـير إلى أّن الناس يسألون النبي األكرم 
K، ولكنهـا ال تفّصل القول في طبيعة السـؤال، ولكّن التعبير عن 
القيامة بالساعة يوحي إلى أّن السؤال ذاك كان عن موعد حدوث يوم 
القيامة، وقد أوحى اللَّه العظيم لرسـوله المصطفى أن يرجع السائلين 
عن موعد القيامة إليه، فهو سبحانه الوحيد الذي يعلم بلحظة وقوعها. 
وهذا هو الجـواب الوحيد الذي تطرحه آيات القرآن الخاصة بموعد 

القيامة.

اإلبهـام  تزيـد  اآليـة  فـي  الختامّيـة   }..�  �{ وجملـة 
والمجهولية في مسألة موعد القيامة، لتشير إلى أّن الرسول - في هذه 
المسـألة - كباقي الناس. وأّن القيامة ليست من األسرار التي أخفاها 

.K اللَّه تعالى عن الناس، وكشفها لرسوله الحبيب

)1) عيون أخبار الرضا، ج1، ص16٠.
)٢) سورة األحزاب، آية: 63.
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وعلـى أّية حـال؛ إّن اإليمـان بالقيامـة من جملـة الضرورات 
العقائديـة، ويمكـن إثبـات أصـل المعـاد بالدليـل النقلـي والبرهان 
خصوصّياتهـا  أّن  إالّ   .(1(}�  �  �  �  �  �{ العقلـي: 
وتفاصيلهـا، مثل: سـعة الجنة، أو مراحل يـوم القيامة وحقيقتها، وما 
شـابه ذلك من التفاصيل ال تّتسـع لها مسـاحة العقل البشـري قبل أن 

يشاهدها.

بصائر وسنن
1- إبالس المجرم يعني أنه ال يستطيع أن يدافع عن نفسه وال 
يحري جوابًا، فإْن قال: لم أفعل، شـهد عليه اللَّه والمالئكة واألرض 
وجوارحـه وأعضـاؤه، وإن أقّر واعتـرف، قيل له: سـحقًا ألصحاب 

السعير، ولذلك فإنَّ عقله يتوقف عن التفكير.

٢- للمجرميـن الحـّق فـي يـوم القيامـة أن ييأسـوا ويحزنـوا 
ويتحّيـروا، ألّنهـم لـم يحملـوا معهـم بضاعـة صالحـة إلـى سـاحة 
المحشـر، كمـا أنهم ينظرون إلـى ما حولهم؛ فال يجـدون ناصرًا وال 

شفيعًا وال فرصة للعودة إلى الدنيا والتعويض عّما قّصروا فيها.

)1) سورة الحج، آية: ٧.
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 �  �  �  �  �  �  �{
.}� � �

من احلديث
:K قال رسول اللَّه

�َفاَعُة لِْلَْنبَِي�اِء واأْلَْوِصَياِء  »َل َش�ِفيَع َأْنَج�ُح ِم�َن التَّْوَب�ِة، والشَّ
واْلُمْؤِمنِي�َن واْلَمَلئَِك�ِة، وفِي اْلُمْؤِمنِيَن َمْن َيْش�َفُع ِمْث�َل َربِيَعَة وُمَضَر، 
�َفاَعُة َل َتُكوُن  وَأَقلُّ اْلُمْؤِمنِيَن َش�َفاَعًة َمْن َيْش�َفُع لَِثَلثِيَن إِْنَسانًا، والشَّ
ْرِك، وَل أِلَْهِل اْلُكْفِر واْلُجُحوِد، َبْل َيُكوُن لِْلُمْؤِمنِيَن  كِّ والشِّ أِلَْهِل الشَّ

ِمْن َأْهِل التَّْوِحيد«)1).

تفصيل القول
ُيسـاق المجرمون إلى ساحة المحشـر في يوم القيامة حيث ال 

)1) بحار األنوار، ج8، ص58، ح٧5.
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ناصَر وال معيَن لهم، وال فرصَة لهم في العودة إلى الدنيا أو اسـتئناف 
العمـل، وهـم كانوا يظنّـون أّن الشـركاء الذيـن اتخذوهـم أربابًا من 
دون اللَّـه تعالى سيشـفعون لهم، وأنهم قـادرون وعالمون كما الرب 
المتعال. وإّن من الطبيعي أن يتشـّبث المشـِرك بما وبمن أشرك حين 
الضنـك والضيق، سـواء كان الشـريك طاغوتـًا أو مجتمعـًا أو هوًى 
نفسـانّيًا. ولكن ماذا يسـع الشـركاء أن يفعلوا آنذاك؟! إنهم سـيفّرون 
ممن أشركهم مع اللَّه عّز وجل من المجرمين، فال يدافعون عنهم وال 

يتحّملون مسؤوليًة دونهم.

إّن فطـرة االنسـان تكشـف عـن ضعفـه وعجـزه، وهـو يدرك 
مدى حاجته إلى من يلجأ إليه ويسـتعين به في سـاعة الحاجة، ولكّن 
الشـيطان يضّلـه ويوجهـه إلى التشـّبت باألصنـام العاجزة بـدالً عن 
الركون إلى القدرة اإللهّية، وفي يوم المحشر سيرى المشرك الجاهل 
مدى خسرانه من جهة ومدى الضعف الذي يضّج منه ما أشرك به من 
دون اللَّـه واعتمده في دار الدنيا من جهة أخرى. وهنالك سـيتذّكر ما 
كان األنبياء يرشـدونه اليه، وأنهم كانوا يريدون نفعه، غير أّنه لم يصغ 

لهم.

حين كان الرسـول األكرم K يسأل المشركين عن عبادتهم 
لألصنـام وتقديسـهم لألوثـان، كانوا يقولـون: }� � � 
��{)1)، ولكـن حين تقـوم القيامة ويحاول المجرمـون العثور على 

شركائهم، فإنهم ال يجدون لهم أثرًا.

إّن الجهـل والغفلـة همـا السـبب فـي أن يتحـدى المـرء رّبـه 
فيعصيه، وها هو اآلن يقف في محشـر القيامة يتوّقع من شركائه ومن 

)1) سورة يونس، آية: 18.
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الذين عبدهم وتبعهم أن يشفعوا له، فيكتشف على حين غّرة عجزهم 
المطلق وانعدام صالحّيتهم في الشفاعة:

}� � � � � �{ -1

هنالـك تبلـى السـرائر، وتتكّشـف الحقائـق، فيكفر الشـريك 
بشريكه، ويتبّرأ الواحد من اآلخر:

.}� � �{ -٢

ولِـَم ال يكفـرون بهـم؟! فهـم ليـس يـرون عجز الشـركاء عن 
شـفاعتهم فحسـب، بـل يـرون تكذيبهـم إياهـم أيضـًا، حيـث يقول 
الشـفعاء: }� � � �{)1)، وإنمـا كانوا يّتبعون أهواءهم، 
ويبّررون انسـياقهم ألنفسـهم األّمارة بالسـوء بنا، ليتهّربـوا من الحّق. 
بـل إّن تلك األصنام وسـائر المعبودات من دون اللَّه سيشـّمرون عن 
سواعد العداء لمن يتوّقع شفاعتهم. مضافًا إلى أنَّ الشركاء سيعمدون 
إلى فضح عابديهم في الدنيا: }� � � � � � � � 
�{)٢). ولكـن أّنى لهم النفع وقد تأّخروا جدًا في إدراك الحقيقة، 

وأنه ال إله إال اللَّه في السماوات واألرض وفي الدنيا واآلخرة.

في معنى الشفاعة
جذر )الشـفاعِة( )الشـفُع( بمعنى )الزوج( ويـرد أيضًا بمعنى 
الضميمة وانضمام شيٍء الى شيٍء آخر، وُيطلق على الوساطة والدعم 

والحماية من قبل شخص آلخر)3).

)1) سورة القصص، آية: 63.
)٢) سورة األحقاف، آية: 6.

)3) المفردات للراغب، ج1، ص٤5٧ )شفع(. و: المنجد في اللغة، )َشَفَع(.
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وفـي العرف العـام تعني الشـفاعة أن يسـّخر شـخص منصبه 
ونفوذه لمصلحة شـخص آخـر، فيؤّثر في تغيير موقف سـلطة قاهرة 
بالنسـبة لمعاقبته ويجّر له النفع والفائدة، وليس لهذه الشـفاعة مالك 

معقول، وهي تتّم بأّية صورة كانت.

إالّ أّن هذا الشـكل من الشـفاعة ال يتفق مع مدرسة أهل البيت 
A. بـل إّن الشـفاعة فـي نهجهم هـي الشـفاعة القرآنّية التـي ُتعّد 
مدرسة تربوية إلصالح األفراد المذنبين وإعادتهم إلى رّبهم المتعال.

أّمـا الذيـن يذهبون إلى أّن االعتقاد بالشـفاعة يوجب تضعيف 
اإلقبال على أداء الواجبات واألحكام الشرعّية، فهم لم يدركوا معنى 
الشفاعة الحّقة. صحيح أّن نظام العقوبة اإللهّية يضمن تنفيذ األحكام 
والقوانيـن؛ وبالنتيجة يصّب في مصلحة التقّدم والتكامل اإلنسـاني، 
وصحيح أّن كّل تفكير أو منهج يضّعف هذا الضمان يعارض الحكمة 
والُسـنّة اإللهّيـة، وهـو مرفـوض قطعًا. ولكـن من جهة أخـرى، فإن 
تيئيـس العبـاد المذنبين أمر حرام، بينما تشـجيعهم علـى األمل باللَّه 

تعالى والعودة إليه أمر مطلوب للغاية ومن السنن اإللهية.

إذن؛ فصحيح أّن )الشـفاعة( بمعناها الشـركي توجب الجرأة 
علـى ارتكاب الذنـب، ولكنها بمعناها الصحيح تجري ضمن مسـار 

حفظ التعادل وإصالح عباد اللَّه تعالى.

إّن عـدم التفكيـك بيـن المعنـى الصحيـح والمعنـى الخطـأ 
للشـفاعة تسـّبب في أن يتصّور البعض أّن الشـفاعة هـي نفس عملية 
التوّسـط والتذّلل لدى السـالطين والحكام الجائرين إلنقاذ المجرم 
مـن العقوبة، فيقولون: }� � � ��{)1) ثم يرتكبون كّل 

)1) سورة يونس، آية: 18.
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سـوء، وفي المقابل هناك من ينكر الشـفاعة كّل اإلنـكار ويرفع الفتة 
}� � � �{)1). ويفسـرها بالتغاضـي عـن سـائر اآليـات 

القرآنية االخرى.

إّن الجهـل وانحـراف القلب دفعـا بالبعض إلـى اعتبار حقيقة 
الشـفاعة المؤّثرة في اإلصالح االجتماعي والفكري؛ عقيدة شركّية، 
وهـم لـم يفقهـوا أّن الشـفاعة حاجة فطرية سـليمة، إنما المشـركون 
فهموها فهمًا خاطئًا. إّن القليل من التأمّل والتدبر يكشف لنا الفلسفة 

االجتماعّية والنفسّية للشفاعة.

الشفاعة في مواجهة اليأس
وعمومًا، فإّن االيمان بأصل الشفاعة يمكن أن يمنح المجتمع 

الكثير من الفوائد، وأن يكون عاماًل لنجاة المؤمنين بها من الهلكة.

إن الشـفاعة تعـد عاماًل هاّمـًا لمواجهـة روح اليـأس، فالذين 
يرتكبـون الجرائم والذنوب الكبيرة تراهـم يعانون تأنيب الضمير من 
جهة، ويغرقون - من جهة أخرى - في اليأس من العفو والمغفرة من 
قبـل اللَّه سـبحانه، وحيث يجـدون طرق األوبة مغّلقـة في وجوههم 
تجدهم غير مسـتعّدين لتغيير سـلوكهم. إّنهم ومع ما يرون من ظلمة 
مستقبلهم واليأس من الرحمة االلهية قد يقدمون على جرائم وخطايا 
أكبر، فيبّررون ألنفسـهم حرية العمل الخاطئ بأنه ال نفع يعود عليهم 
مـن االلتـزام بالقوانيـن واألحكام، شـأنهم فـي ذلك شـأن المريض 
اليائـس مـن عافيته، فتجده يتجـاوز قيود الحمية الصحّيـة، لظنّه عدم 

االنتفاع بها.

)1) سورة البقرة، آية: ٤8.



13٤

............................ ............................    بينات من فقه القراآن - �سورة الروم - 1   

إّن تأنيـب الضمير الناشـئ عن ارتكاب الذنـوب والجرائم قد 
يؤدي الى األمراض النفسـّية أو تحريك مشاعر االنتقام من المجتمع 
الـذي يظن فيه السـبب في تلويثـه بالذنوب، وهكـذا يصبح المذنب 

عنصرًا خطيرًا، بل ويتحّول إلى مصدر ازعاج وتدمير للمجتمع.

أّمـا اإليمان بالشـفاعة؛ فإنه يفتح كّوة من النـور في حياة الفرد 
المذنـب، فيأمـل الرحمـة والمغفـرة، ممـا يدفعـه إلـى ضبط نفسـه 
والسيطرة على سـلوكه، فيغّيرهما باّتجاه األحسن وباّتجاه التعويض 
عّما فاته، وال يثير فيه مشاعر الثأر واالنتقام، ويكّرس فيه الثقة والراحة 

النفسية، حتى يتحّول إلى عنصر سالم وصالح.

وعلى هذا، فإْن ذهبنا إلى أّن اإليمان بالشفاعة بمعناها اإليجابي 
والصحيـح بمثابـة عامـل بنّـاء ومفيد وقـادر علـى تغييـر روح الفرد 
العاصي والمذنب إلـى روح ايجابية صالحة، فإّنا لم نجانب الحقيقة 
بوجه من الوجوه. ولذا؛ نالحظ أّن كثيرًا من القوانين الوضعية أيضًا، 
قـد أولت فتح كّوة الشـفاعة والعفـو حّتى عن المحكومين بالسـجن 
المؤّبد، تحاشـيًا لتسـّلل اليأس إليهم؛ وتحويلهـم الى مصادر الخطر 

وااليذاء حتى داخل السجن، أو إصابتهم باألمراض النفسية.

شروط الشفاعة
يجدر الذكر أّن الشفاعة بالمعنى الصحيح ذات شروط عديدة، 
والذين يؤمنون بها ملزمون بتوفير هذه الشـروط لكي تشـملهم، كأْن 
يتوّرعوا عن الذنوب التي تتعارض مع الشفاعة )كالظلم(، وأْن يهتموا 
بتغييـر واقعهم بشـكل عـام وعميق ليبـدؤوا حياًة جديـدة تائبين عن 
ارتـكاب المعاصي، أو يجعلوا أنفسـهم على أبواب التوبة دومًا، وأْن 
يتوقفـوا عن تجاوز الحـدود اإللهّية، وأْن يحيوا في أنفسـهم اإليمان 
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باللَّه ويوم القيامة، وأْن يجعلوا ألحكام الرّب الكريم حرمًة واحترامًا 
متواصاًل في حياتهم.

ومـن جهة أخـرى؛ على المؤمنيـن بالشـفاعة أن يّتخذوا ممن 
يعتقـدون بشـفاعته أسـوة حسـنة، ويوّطـدوا العالقـة معـه، فيجعلوا 

حياتهم شبيهة بحياة من له مقام الشفاعة ولو بدرجة ضعيفة حتى.

إذن؛ ال يبقى مجال للشـّك بأّن للشفاعة بالمعنى الصحيح هذا 
دورًا مؤّثرًا في واقع المذنبين وإصالح حالتهم.

ثـم إّننـا ال نؤمن - فيما يتعّلق بدائرة الشـفاعة - بامكانية تغيير 
علم اللَّه تعالى، أو أّن شفاعة الشفيع ستكشف له سبحانه أمرًا مجهوالً 
بالنسـبة له عن المشـفوع. وال نؤمـن بُمبِدىٍء في الكـون غيره تعالى 
يمكن له أن يسـّكن غضب اللَّه تعالى تجـاه مجرم من المجرمين، أو 
يسـتقطب محبتـه له. كما ال نعتقـد بأّن اللَّه قد يحتـاج أحدًا من خلقه 
فيقبـل شـفاعته لحاجـة منه إليه في شـخص مـن األشـخاص، أو أّنه 
سـبحانه وتعالى يخشـى أحد الوسائط؛ فيقبل شـفاعته.. إّن كّل هذه 
أفكار شركية تنأى بنا عن أصل التوحيد ومعرفة اللَّه سبحانه وتعالى، 
وتلقـي بنـا إلـى أوديـة الشـرك المظلمـة. وهذا كّله تفسـير سـطحي 
وخاطـئ عن الشـفاعة، بينمـا الشـفاعة بالمعنـى الصحيح مـع توّفر 
خصوصّياتهـا وممّيزاتها التي تّمت اإلشـارة إليها بعيدة كل الُبعد عن 

األفكار الخاطئة التي ذكرناها.

فهـذا النوع من الشـفاعة ال يشـّجع على ارتـكاب الذنب أبدًا، 
بل هو وسـيلة مجدية لترك الذنب. وال يدعو إلى الترهل والتكاسـل، 
بـل يخلق روح الرجـاء واألمل، ويعّبئ طاقات اإلنسـان لجبر ما فاته 
وإصـالح مـا أفسـد. وال عالقة لـه أبـدًا بالمجتمعـات المتخلِّفة، بل 
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وسيلة تربوّية مؤّثرة إلصالح ذات المجرمين والمذنبين والمعتدين.

إّن هذه الشـفاعة ال عالقة لها بالشـرك، ليس هذا فحسـب بل 
هـي عين توحيـد اللَّه والتوجه اليه، واإلسـتعانة بصفاتـه بإذنه وبأمره 

سبحانه وتعالى.

األوثـان  بشـفاعة  إيمانهـم  فكانـت  المشـركين؛  أزمـة  أمـا 
والمعبوديـن بالباطـل، وهي موجـودات وصفهـا اللَّه تعالـى بقوله: 
}� � � � � � � � ��{)1). فهـم غيـر 
جديرين بأن يكونوا من ذوي مقام الشـفاعة وعاجزون عن أن يفعلوا 
شـيئًا ألنفسهم، ناهيك عن أن ينفعوا غيرهم: }� � � � 
 .(٢(}��  �  �  �  �  �  �  �  �  �
ولهـذا فهم ينزعجـون منهم في يوم القيامـة كّل االنزعاج، حتى أنهم 

ليكفرون بهم: }� � �{.

وهكـذا يكون القياس بيـن هذه الموجـودات العاجزة الباطلة 
وبيـن اللَّـه القادر المتعـال والمحبوبين لديه والمأذونيـن من قبله في 

الشفاعة أمرًا خاطئًا ونابعًا من الجهل.

بصائر وسنن
1- إّن الجهـل والغفلـة هما السـبب في أن يتحـدى المرء رّبه 
فيعصيـه، وها هـو اآلن يقف في القيامة متوّقعًا مـن الذين عبدهم من 
دون اللَّـه أن يشـفعوا له، فيكتشـف علـى حين غـّرة عجزهم المطلق 

)1) سورة األنعام، آية: 9٤.
)٢) سورة يونس، آية: 18.
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وانعدام صالحّيتهم في الشفاعة.

٢- صحيح أّن )الشفاعة( بمعناها الشركي توجب الجرأة على 
ارتـكاب الذنب، ولكنها بمعناها الصحيح تجري ضمن مسـار حفظ 

التعادل وإصالح عباد اللَّه تعالى.

3- إّن اإليمان بالشـفاعة بمعناها اإليجابـي والصحيح بمثابة 
عامـل بنّاء ومفيد وقـادر على تغيير روح الفرد العاصي والمذنب إلى 

روح ايجابية صالحة.
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عند قيام الساعة يتفرق املشركون

.}� � � � � �{

من احلديث
في تفسـير القمي، َقاَل: »إَِذا َجَمَع اللَّ�ه اْلَخْلَق َيْوَم اْلِقَياَمِة، َبُقوا 
ِقَيام�ًا َعَل�ى َأْقَداِمِه�ْم َحتَّى ُيْلِجَمُه�ُم اْلَعَرُق، َفُينَ�اُدوا: َيا َربِّ َحاِس�ْبنَا 
َوَل�ْو إَِل�ى النَّاِر. َقاَل: َفَيْبَعُث اللَّ�ه ِرَياحًا َفَيْضِرُب َبْينَُه�ْم، َوُينَاِدي ُمنَاٍد: 
َه�ا اْلُمْجِرُموَن. َفَيِمي�ُز َبْينَُهْم، َفَص�اَر اْلُمْجِرُموَن فِي  َواْمت�اُزوا اْلَي�ْوَم َأيُّ

النَّاِر، َوَمْن َكاَن فِي َقْلبِِه إِيَماٌن َصاَر إَِلى اْلَجنَّة«)1).

تفصيل القول
إحدى مشـاكلنا الكبيرة في الدنيا عدم الرؤية الصحيحة للحّق 
والباطل. فالفاصلة بين الُحسـن والُقبح ليست واضحة بدرجة كبيرة، 
واالختالف بين الخير والشـر ليسـت كبيرة - فـي الظاهر -. هذا هو 

)1) بحار األنوار، ج٧، ص1٠3، ح1٤.
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أساس الدنيا؛ وأهلها مثلها.

إّننـا نالحـظ في الدنيا أّن البعـض إذا فعلوا سـوءًا، زاد اللَّه في 
عطائـه لهـم وضاعـف نعمه عليهـم ليمتحنهـم: }� � � 
�{)1). والمـّد في الغيِّ والطغيان أمـر في غاية الخطورة. وقد 
ورد فـي المأثـور عن اإلمام علي C قولـه: »َيا اْب�َن آَدَم، إَِذا َرَأْيَت 
َربََّك ُسْبَحاَنُه ُيَتابُِع َعَلْيَك نَِعَمُه َوَأْنَت َتْعِصيِه َفاْحَذْره«)٢). وهذه تسّمى 
بحالة اإلمالء واإلمهال. وعن موالنا أمير المؤمنين C أيضًا: »َكْم 
�ْتِر َعَلْيِه، وَكْم ِمْن  ْحَس�اِن إَِلْيِه، وَكْم ِمْن َمْغُروٍر بِالسَّ ِمْن ُمْس�َتْدَرٍج بِاإْلِ
ه  ْمَلِء َلُه، َقاَل اللَّ ه َعْبدًا بِِمْثِل اإْلِ َمْفُتوٍن بُِحْس�ِن اْلَقْوِل فِيِه، وَما اْبَتَلى اللَّ

.(٤(»(3(}�� � � � �{ : َعزَّ وَجلَّ

وعلـى عكس هذا البعض، هناك من يسـيء فيعاَقب من فوره، 
فعليـه أن يحمـد اللَّه تعالى، ألّنه نّبهه ولم يسـمح له أن يستشـري في 

الشّر والسوء.

إّن طبيعة الدنيا ضبابّية، ال تسألوا: لـَِم؟ هكذا يجب أن تكون، 
وال بـد أن يكون الحق والباطل معـًا؛ وقريبين من بعضهما لكي يبذل 

اإلنسان الطالب للحق قصارى جهده وسعيه للوصول الى الحق.

طريق معرفة الحّق
لهـذا السـعي وبذل الجهـد مراحـل وأنـواع، إاّل أّن أهمها هو 
الجهـد والسـعي فكريـًا لتمييـز الحّق عـن الباطـل. ينبغـي مصارعة 

)1) سورة البقرة، آية: 15.
)٢) نهج البالغة ]صبحي الصالح[، قصار الحكم، رقم ٢5، ص٤٧٢.

)3) سورة آل عمران، آية: 1٧8.
)٤) تحف العقول، ص٢٠3.
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الشـيطان ومناجزته من الداخل، وطرد الوساوس الشيطانّية عن روع 
اإلنسـان لتتحّرر روحه، ومع انطالق الروح وانعتاقها تزول الشبهات 

وتتوفر طاقة الحركة باّتجاه الحق. 

ومـع النزوع إلى اإليمـان والحّق يثور شـياطين اإلنس، ويبدأ 
الصـراع معهـم. فالمـرء إذا مـا جاهـد نفسـه، ال بـد لـه مـن مناجزة 
شـياطين اإلنـس أيضـًا، خصوصـًا وأّنهم قريبـون جدًا من ابـن آدم، 
اللَّـه تعالـى: }� � � � � �  يقـول 
��{)1). فقـد يكـون ابـن الرجل شـيطانه وعدوًا لـدودًا له، 
وكذلـك امرأته.. فهما قد يتكّلمان، ولكن عن لسـان الشـيطان الذي 
ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك  هو أعدى أعداء اإلنسـان، وقد ورد في الدعـاء: »اللَّ
ِمْن َصاِحِب َسْوٍء فِي اْلَمِغيِب َواْلَمْحَضر... وِمْن َصاِحٍب ُيْغِوينِي«)٢). 

وهذا الصاحب قد يكون ابنًا أو زوجة أو غيرهما من األقربين.

لقـد كان الزبير بـن العوام في أصحاب أميـر المؤمنين C؛ 
حتى شـّب ابنه عبد اللَّه، فأغواه، فيما أغوى العاص ابنه عمرو، وهذا 

األخير أغواه ابنه.

كان عمرو بن العاص في فلسطين، فكتب إليه معاوية يستقدمه 
في أمٍر عاجل، فلما قدم الكتاب على عمرو استشار ابنيه: عبد اللَّه بن 

عمرو، ومحمد بن عمرو، فقال لهما: ما تريان؟ 

فقـال عبـد اللَّه: أرى أن رسـول اللَّـه K ُقبِـض وهو عنك 
راض، والخليفتـان مـن بعـده، وُقتِـل عثمان وأنـت عنه غائـب، َفِقر 
في منزلك، فلسـت مجعـوال خليفة، وال تزيد على أن تكون حاشـية 

)1) سورة التغابن، آية: 1٤.
)٢) بحار األنوار، ج91، ص٢٤٠.
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لمعاوية على دنيا قليلة، أوشكتما أن تهلكا، فتستويا في عقابها. 

وقـال محمد: أرى أنك شـيخ قريـش، وصاحـب أمرها، وإن 
تصـرم هذا االمر وأنت فيـه غافل، تصاغر أمرك، فالحق بجماعة أهل 
الشـام، وكن يدًا من أيديهـا، طالبًا بدم عثمان، فإنه سـيقوم بذلك بنو 

أمية.

فقـال عمرو: أمـا أنت يا عبد اللَّه، فأمرتنـي بما هو خير لي في 
ديني، وأنت يا محمد فأمرتني بما هو خير لي في دنياي، وأنا ناظر)1). 
ثـم إّنـه انطلق إلى مصـر فيما بعد وقتـل والي أميـر المؤمنين C؛ 

محمد بن أبي بكر رضوان اللَّه عليه، واستولى على السلطة هناك.

ال تقـل - دومـًا - هذه زوجتي، أو ولـدي، أو قريبي، فهم إذن 
خيـر مستشـارين لي، إّنمـا عليك أن تبحـث عن إنسـان مؤمن طيب 

تستشيره في أمورك.

حقائق عن اآلخرة
هـذه هي الدنيا على أّية حال، ولكّن اآلخرة شـيٌء آخر، إذ كّل 

شيء فيها واضح محّدد:

.(٢(}� � � � �{ -1

والسـاعة - كما أشرنا سابقًا - هي برهة زمنية، دقيقة أو يوم أو 
غيـر ذلك، ولعلَّ المراد بها في هذه اآلية: يوم تنتهي فيه الدنيا. ولهذا 

اليوم أسماء متعّددة: القيامة، والبعث، والنشور، وكذلك الساعة.

)1) شرح نهج البالغة البن أبي الحديد، ج٢، ص63. و: اإلمامة والسياسة، البن 
قتيبة، ج1، ص8٧.

)٢) سورة الروم، آية: 1٤.
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وعبارة: }�{ تشير إلى أنَّ في يوم القيامة يحدث نوع 
انفصـال وتفّرق بين النـاس، مثال ذلك: تفرق األخيار عن األشـرار. 
فالقيامـة من جهـة هي: }� �{)1) وهي مـن جانب آخر: }� 
�{)٢)، إذ أنهـا تجمـع األبـرار مع األبرار، وتفصـل بين األبرار 

والفّجار، حتى بين الفّجار أنفسهم.

التفـّرق  يـوم  القيامـة  يـوم  أّن  وتوحـي كلمـة }�{ 
واالنفصال في العالقات غير اإللهّية. فال يدافع مجرٌم عن مجرٍم كما 

كانا في الدنيا.

إّن تفّرق وانفصال المجرمين والمشركين عن بعضهم البعض 
يصفه القرآن بقوله:

 � � � � � � � � � � � � �{
.(3(}� � � � �

إّن الحالة المزرية التي يواجهها المشـركون في يوم القيامة من 
التفـّرق والتالعن يصفهـا النبي ابراهيم C مخاطبـًا قومه: }� 
 ��  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �
 �  �  �  �  �  �  �  �  �

.(٤(}� � � � � �

أما الُبعد اآلخر لهذا التفّرق في الخلق يوم القيامة؛ فهو التفّرق 
بيـن الصالحيـن والمجرميـن، فواحـٌد إلـى الجنّـة وآخـر إلـى النار. 

)1) سورة الشورى، آية: ٧.
)٢) سورة الصافات، آية: ٢1.

)3) سورة عبس، آية: 3٧.
)٤) سورة العنكبوت، آية: ٢5.
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وضرورة هذا التمايز في الحياة هي الحقيقة التي ساقها القرآن الكريم 
برهانـًا علـى إثبات المعـاد، حيث يقـول: }� � � � 
 �  �  �  �  �  �  �  �  �

.(1(}� � � � �

بصائر وسنن
1- إّن طبيعة الدنيـا ضبابّية، حيث يختلط الحق والباطل، وال 
بـد أن يكونـا معًا وقريبيـن من بعضهما لكـي يبذل اإلنسـان الطالب 

للحق قصارى جهده وسعيه للوصول الى الحق.

٢- يـوم القيامـة يـوم التفـّرق واالنفصـال في العالقـات غير 
اإللهّية، فال يدافع مجرٌم عن مجرٍم كما كانا في الدنيا.

)1) سورة الجاثية، آية: ٢1.
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املؤمنون يف روضٍة حيربون

 �  �  �  �  �  �  �  �{
.}� �

من احلديث
روى أبـو أمامة الباهلي عن رسـول اللَّه K أّنه قال: »َما ِمْن 
َعْبٍد َيْدُخُل اْلَجنََّة إِلَّ َوَيْجلُِس ِعنَْد َرْأِس�ِه َوِعنَْد ِرْجَلْيه ثِنَْتاِن ِمَن اْلُحوِر 
، َوَلْي�َس بِِمْزَماِر  ْن�ُس َواْلِجنُّ اْلِعي�ِن ُتَغنَِّيانِِه بَِأْحَس�ِن َصْوٍت َس�ِمَعُه اإْلِ

ه َوَتْقِديِسِه«)1). ْيَطاِن، َوَلكِْن بَِتْمِجيِد اللَّ الشَّ

تفصيل القول
القيامـة يوم التفّرق واالنفصال كما ذكـر رّبنا المتعال في اآلية 

السابقة، وفي هذه اآلية يبّين كيفّية هذا االنفصال.

)1) بحار األنوار، ج8، ص196-195.
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وكلمة }�{ تعني: الُبستان المتناهي منظرًا وطيبًا)1).

كمـا أّن الروضة تعني المكان المحفوف باالشـجار واألنهار، 
وتطلق على الحديقة الخضراء أيضًا. وقد وردت الكلمة بصيغة النكرة 
لتدّل على عظمة وسـعة النعمة، ولتشـير إلى أّن المؤمنين سـيقيمون 
فـي أفضـل وأروع الرياض النضرة، غارقين في النعم والسـرور. إّنها 

رياض يستحيل وصفها ألهل األرض على وجه الدّقة والتفصيل.

أمـا كلمة }�{ فهي مشـتقة مـن )الِحبـر( وتعني - في 
اللغة -: الُحْسن، والسرور، والنعمة. وُتستعمل بمعنى الصالح الذي 

يستحسنه الجميع. إذن:

 }� � � � � � � � �{ -1

أي أنهـم في رياٍض يفرحون حتى ليّتضح أثر الفرح والسـرور 
على وجوههم.

وقـال بعـٌض: الِحبر، هو تمـام النعمة وكمالها، فهـم ُيحبرون 
ويتنعمون في كّل النعيم، إذ في الجنة ما تشتهي األنفس)٢).

وضع المؤمنين في القيامة
من خـالل معنـى }�{ ُيعلـم أن للمؤمنيـن الصالحين 
عالمـات تجعلهم في غاية الجمال، ولعّل المقصود هنا أّن وجوههم 
مفعمة بالراحة، وأّن االطمئنان يرتسم على وجوههم. هذا فضاًل عن 

أّن قلوبهم تفيض بالسرور الذي يمأل كّل كيانهم.

)1) مجمع البيان للطبرسي، ج8، ص5٠.
)٢) انظر: لسان العرب البن منظور، ج٤، ص158.
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ويبـدو مـن الروايـات أنَّ نغمات الجنـة وألحانهـا التي تبعث 
السرور والبشاشة في نفوس أهل الجنة وتظهر آثارها على وجوههم، 
هي على نوعين: األصوات الصادرة عن الطبيعة في الجنّة، كأصوات 
طيـور الجنة، وخريـر مياه أنهارها وشـاّلالتها، وأصـوات اصطكاك 
أوراق األشـجار، وهبـوب النسـيم ومـروره بيـن جدائـل األشـجار 
وأوراقهـا. أما النـوع اآلخر فهو غناء وموسـيقى الحـور وأهل الجنّة 

وألحانهم.

وحسـب بعـض الروايـات فـإنَّ )الِحْبر( هـو السـماع، ويعني 
السماع: الغناء الرائع الجميل، وهذا المعنى قد يكون أحد المصاديق 

للمعنى اللغوي للكلمة.

وورد فـي بعـض الروايـات أنـه حين يهـّب النسـيم تتضارب 
األشـجار وتتمايـل، فتصـدر نغمـات ال يمكـن أن توصـف روعتها 
وجمالهـا، ممـا يضفي هدوءًا نفسـيًا وروحيـًا على أهـل الجنّة، ففي 
الحديـث الشـريف: »إِنَّ فِ�ي اْلَجنَّ�ِة َش�َجَرًة َيْأُمُر اللَّ�ه ِرَياَحَه�ا َفَتَهبُّ 
�َجَرُة بَِأْصَواٍت َلْم َيْس�َمِع اْلَخَلئُِق ِمْثَلَها ُحْس�نًا. ُثمَّ  َفَتْض�ِرُب تِْلَك الشَّ
ْنَيا ِمْن َمَخاَفِة اللَّه«)1). َماَع لِْلِغنَاِء فِي الدُّ َقاَل: َهَذا ِعَوٌض لَِمْن َتَرَك السَّ

فكلمة }�{ ُفّسـرت بهذا ألّن االنسـان - فضاًل عن لّذة 
الطعام والنوم والجنس – يتوق للّذات أرقى، وهي اللّذات الروحية. 
فاألصوات بالغة الروعة التي تترّنم بالتسبيح والثناء على خالق الجنّة، 

تضفي لذة روحية على نعيم الجنة.

ر الناس  روي عن أبي الدرداء، قال: كان رسول اللَّه K يذكِّ
فذكـر الجنـة وما فيها مـن األزواج والنعيم، وفي القـوم أعرابي فجثا 

)1) تفسير القمي، ج٢، ص1٧٠.



1٤٧

................................... ...................................    الو منون   روفسلو نؤمون   

لركبتيـه وقال: يا رسـول اللَّه هل في الجنة من سـماع؟ قـال: »َنَعْم َيا 
، إِنَّ فِي اْلَجنَِّة َلنََهرًا َحاَفَتاُه َأْبَكاٌر ِمْن ُكلِّ َبْيَضاَء َيَتَغنَّْيَن بَِأْصَواٍت  َأْعَرابِيُّ
، َفَذلَِك َأْفَضُل َنِعيِم اْلَجنَِّة« قال الراوي:  َلْم َتْس�َمِع اْلَخَلئُِق بِِمْثلَِها َقطُّ

سألُت أبا الدرداء: بم يتغنين؟ قال: بالتسبيح)1).

واألحاديـث بخصوص غناء وموسـيقى الجنّة ولـّذة أهلها بها 
كثيـرة جـّدًا. وعالوة على ما مـّر، روي عن أميـر المؤمنين C في 
وصـف الجنة قوله: »َفَلْو َرَمْي�َت بَِبَصِر َقْلبَِك َنْحَو َما ُيوَصُف َلَك ِمنَْها 
اتَِها  ْنَيا ِمْن َش�َهَواتَِها وَلذَّ َلَعَزَف�ْت َنْفُس�َك َعْن َبَدائِِع َم�ا ُأْخِرَج إَِل�ى الدُّ
وَزَخ�اِرِف َمنَاظِِرَه�ا، وَلَذِهَل�ْت بِاْلِفْكِر فِ�ي اْصطَِفاِف َأْش�َجاٍر ُغيَِّبْت 

ُعُروُقَها فِي ُكْثَباِن اْلِمْسِك َعَلى َسَواِحِل َأْنَهاِرَها«)٢).

كما روي عن النبّي المصطفى K أنه قال: 

ُن ِم�َن اْلَحْوِل إَِلى اْلَحْوِل لُِدُخوِل َش�ْهِر  �ُد وُتَزيَّ »إِنَّ اْلَجنَّ�َة َلُتنَجَّ
ُل َلْيَلٍة ِمنْ�ُه َهبَّْت ِريٌح ِمْن َتْحِت اْلَعْرِش ُيَقاُل َلَها:  َرَمَض�اَن، َفإَِذا َكاَن َأوَّ
اْلُمثِيَرُة، َتْصِفُق َوَرَق َأْش�َجاِر اْلِجنَاِن وَحَلَق اْلَمَصاِريِع َفُيْس�َمُع لَِذلَِك 

اِمُعوَن َأْحَسَن ِمنْه...«)3). َطنِيٌن َلْم َيْسَمِع السَّ

وتحدثـت روايـات أخـرى عـن شـجرة فـي الجنة لهـا أروع 
الموسـيقى، وهي أصل األلحـان الجميلة في الجنّـة، وكما ُيفهم من 
ظاهر الروايات أنَّ غناء الجنة سيكون ثواب من حّرم غناء الدنيا على 

نفسه، وعانى في الورع عنه.

وأشـارت رواية أخرى إلى أنَّ النسـيم المذكور يحمل معه من 

)1) بحار األنوار، ج8، ص196.
)٢) نهج البالغة ]صبحي الصالح[، الخطبة 165، ص٢39.

)3) األمالي للشيخ المفيد، ص٢3٠.
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الراحـة واالطمئنـان إلى القلوب مـا ال يوصف، ويـزداد روعة إذا ما 
احتّك بأشياء الجنّة.

وُسـئل رسول اللَّه K - في حديث طويل -: هل في الجنّة 
ريٌح؟

قـال: »َنَع�ْم َي�ا اْبَن َس�َلم، فِيَها ِري�ٌح َواِح�َدٌة ُخلَِقْت ِم�ْن ُنوٍر، 
اُت، ُيَقاُل َلَه�ا: اْلَبَهاُء، َفإَِذا اْش�َتاَق َأْهُل  َمْكُت�وٌب َعَلْيَه�ا اْلَحَي�اُة َواللَّ�ذَّ
ي�ُح َعَلْيِهُم الَّتِي َلْم ُتْخَلْق ِمْن َحرٍّ  ُهْم َهبَّْت تِْلَك الرِّ اْلَجنَّ�ِة َأْن َيُزوُروا َربَّ
وَل ِم�ْن َب�ْرٍد، َبْل ُخلَِق�ْت ِمْن ُنوِر اْلَع�ْرِش، َتنُْفُخ فِي ُوُجوِهِه�ْم َفُتْبِهي 
ُوُجوُهُهْم وَتَطيَُّب ُقُلوُبُهْم وَيْزَداُدوا ُنورًا َعَلى ُنوِرِهْم، وَتْضِرُب َأْبَواَب 
ُد اأْلَْطَياُر، َفَلْو َأنَّ َمْن  اْلِجنَاِن، وُتْجِري اأْلَْنَهاُر، وُتَسبُِّح اأْلَْشَجاُر، وُتَغرِّ
�َماَواِت واأْلَْرِض ِقَياٌم َيْس�َمُعوَن َما فِي اْلَجنَِّة ِمْن ُسُروٍر وَطَرٍب  فِي السَّ

َلَماَت اْلَخَلئُِق َشْوقًا إَِلى اْلَجنَّة...«)1).

وعن تلكم الشـجرة، روى ياسـر خادم اإلمام الرضا C أنه 
َه َنْفَس�ُه َعِن اْلِغنَاِء َفإِنَّ فِي اْلَجنَِّة َش�َجَرًة َيْأُمُر اللَّه َعزَّ وَجلَّ  قال: »َمْن َنزَّ
ْه َعنُْه  َكَها َفَيْسَمُع َلَها َصْوتًا َلْم َيْسَمْع بِِمْثلِِه، وَمْن َلْم َيَتنَزَّ َياَح َأْن ُتَحرِّ الرِّ

َلْم َيْسَمْعُه«)٢).

وأخيـرًا؛ ينبغي أن نشـير الى أنه ال توجـد آية في القرآن تتطرق 
إلـى غناء الجنّة بشـكل مباشـر، ولكـن هناك من اآليات ما تشـير الى 
ذلك بشكل غير مباشر، منها قوله تعالى: }� � � � � � 

.(3(}� � � � � � �

)1) بحار األنوار، ج5٧، ص٢55-٢56.
)٢) الكافي، ج6، ص٤3٤.

)3) سورة السجدة، آية: 1٧.
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بصائر وسنن
1- إّن المؤمنين سيقيمون في الجنّة في أفضل وأروع الرياض 
النضـرة، غارقيـن في النعـم والسـرور. إّنها رياض يسـتحيل وصفها 

ألهل األرض على وجه الدّقة والتفصيل.

٢- إّن االنسـان - فضـاًل عـن لـّذة الطعام والنـوم والجنس – 
يتـوق للّذات أرقى، وهي اللّذات الروحيـة. فاألصوات بالغة الروعة 
التي تترّنم بالتسـبيح والثناء على خالق الجنّة، تضفي لذة روحية على 

نعيم الجنة.



15٠

عاقبة الكفر والتكذيب

 � � � � � � �{
.}� � � � �

من احلديث
روي عن رسول اللَّه K أنَّه قال:

: إِيَماٌن َل َشكَّ فِيِه، وَغْزٌو َل  ه َعزَّ َوَجلَّ »َأْفَضُل اأْلَْعَماِل ِعنَْد اللَّ
ُل َمْن َيْدُخُل اْلَجنََّة: َش�ِهيٌد، وَعْبٌد َمْمُلوٌك  ُغُلوَل فِيِه، وَحجٌّ َمْبُروٌر. وَأوَّ
ُل  ٌف ُذو ِعَياٍل. وَأوَّ ِه وَنَصَح لَِسيِِّدِه، وَرُجٌل َعِفيٌف ُمَتَعفِّ َأْحَسَن ِعَباَدَة َربِّ
ٌط َل�ْم َيْعِدْل، وُذو َثْرَوٍة ِم�َن اْلَماِل َلْم ُيْعِط  َم�ْن َيْدُخُل النَّاَر: َأِميٌر ُمَتَس�لِّ

ُه، وَفِقيٌر َفُخوٌر«)1). اْلَماَل َحقَّ

تفصيل القول
بين، بعد الحديث  تتحـدث هذه اآلية عن حال الكافرين المكذِّ

)1) عيون أخبار الرضا، ج٢، ص٢8، ح٢٠.
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في اآلية السابقة عن حال المؤمنين الصالحين.

ترى ماذا يعني الكافر؟!

)الُكْفـر( لغـًة يعنـي تغطيـة الشـيء وسـتره. والـزارع ُيسـمى 
كافـرًا ألّنه يغطـي البذور ويخفيهـا تحت األرض. ومـن ينكر النعمة 
ويجحدهـا يقال لـه: كافر، لوجوب الشـكر على النعمة، فـإن لم يتّم 
ذلـك، ُاخفيت النعمـة وُكِفرت. والكفر باللَّه العزيـز يعني نفيه وعدم 

اإلقرار به، وبالتالي تغطيته.)1)

عبـارة  ووردت  الجنّـة،  أهـل  أحـوال  بّينـت  السـابقة  اآليـة 
}�{ للتعبيـر عـن رضاهـم المطلـق فيهـا. وأمـا بخصـوص 
أهـل النار؛ فقد اسـتخدمت هنـا عبارة }�{ داللـًة على مطلق 
االنزعـاج وكراهيـة المقـام فيها، إذ اإلحضـار يطلق في مـوارد عدم 

الرضا من جانب اإلنسان.

والنقطـة األخـرى فيمـا يتعّلـق بأهـل الجنّـة، هي أنـه وردت 
صفتـان لهم، وهما )اإليمان( و)العمل الصالح( ولكن عن أهل النار 
لـم يرد إاّل الكفر )إنكار المبـدأ والمعاد والتكذيب بآيات اللَّه تعالى( 
ولعـل في هذا إشـارة إلى أّن اإليمـان وحده ال يكفي لدخـول الجنّة 
وإنما ينبغي أن ُيقرن االيمان بالعمل الصالح أيضًا، ولكن دخول النار 
يكفـي فيه الكفر، وإن لـم يصاحبه ارتكاب ذنب، ألّن الكفر بحد ذاته 

أكبر الذنوب.

العلن عن اليمان
هنـا نقطة مهمـة؛ وهـي: أّن على المؤمـن أن يشـهد بالتوحيد 

)1) انظر: لسان العرب، ج5، كلمة )َكَفَر(.
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والنبـّوة والوالية بكّل وجوده. جاء فـي الكتاب الكريم: }� � � 
�{ ولماذا القول يا ترى؟ ولماذا األذان يوميًا عدة مرات؟ 

إّن القـول يعنـي اإلعالن واإلظهـار، ويعني الحـرب على من 
يحـارب اللَّـه فـي ربوبيته، وفـوق هذا؛ فـإنَّ اللَّه تعالـى يقول: }� 
� � � � � � � �{)1) فيجب 
رفـض الطاغوت أوالً، ولو أّدى الرفض هذا إلـى القتل، ولتقل ذلك 

في قلبك على أقل تقدير، وهذا أضعف اإليمان.

يجـب علينا الدفاع عن الحّق لكي ال نكون كافرين. فإْن رأيت 
أحدهم ُيظلم، وجب عليك الدفاع عنه، وهذا أحد الواجبات.

ورد عـن اإلمـام الصـادق C: »ُأْقِعـَد َرُجـٌل ِمـَن اأْلَْحَبـاِر 
ا َجالِـُدوَك ِماَئَة َجْلَدٍة ِمْن َعـَذاِب اللَّه. َفَقاَل: اَل  فِـي َقْبِرِه، َفِقيـَل َلُه: إِنَّ
ُأطِيُقَهـا، َفَلْم َيْفَعُلـوا َحتَّى اْنَتَهْوا إَِلى َجْلَدٍة َواِحـَدٍة، َفَقاُلوا: َلْيَس ِمنَْها 
ْيَت َيْومـًا بَِغْيِر  يَها؟ َقاُلـوا: َنْجِلُدَك أِلَنَّـَك َصلَّ . َقـاَل: فِيَمـا َتْجِلُدونِّ ُبـدٌّ
ُوُضوٍء، وَمَرْرَت َعَلـى َضِعيٍف َفَلْم َتنُْصْرُه«. َقاَل: »َفَجَلُدوُه َجْلَدًة ِمْن 

َعَذاِب اللَّه َتَعاَلى َفاْمَتَلى َقْبُرُه َنارا«)٢).

ُهمَّ إِنِّ�ي َأْعَت�ِذُر إَِلْيَك ِمْن  وجـاء في دعـاء السـجاد C: »اللَّ
َمْظُلوٍم ُظلَِم بَِحْضَرتِي َفَلْم َأْنُصْره«)3).

وقـال اإلمـام الصادق C: »َما ِم�ْن ُمْؤِمٍن َيْخ�ُذُل َأَخاُه وُهَو 
ْنَيا واآْلِخَرة«)٤). َيْقِدُر َعَلى ُنْصَرتِِه إِلَّ َخَذَلُه اللَّه فِي الدُّ

)1) سورة البقرة، آية ٢56.
)٢) علل الشرائع، ج1، ص3٠9.

)3) الصحيفة السجادية، الدعاء 38.
)٤) المحاسن، ج1، ص99.
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والمظلـوم أنواع، والدفـاع عنه أنواع أيضًا، نـوع منه؛ مواجهة 
الغيبة، فإْن استمعت لغيبة ولم ترّدها، كنت متجاهاًل للحّق، ومتقاعسًا 

عن واجب الدفاع عن المظلوم. 

إذن، فالكفـران يعني كتمان الحقيقة حينما يجب أن يصدع بها 
اإلنسان، فال يكفي أن يقول الشخص: إّنني مؤمن فحسب، بل الحّق 
يجب أن ُيقال وُينشـر، وال بـد أن نقول: ال نؤمن بالجبت والطاغوت 

ونؤمن باللَّه. 

}� � �{ -1

هـؤالء لـم يظهروا اإليمان، مـع أّنهم قـد ال يكونون جاحدين 
على سـبيل العمد واإلصـرار، فهم ضعيفو اإليمـان، ولكنهم ُيعّدون 
كفـارًا ألّنهم لم يعلنوا توحيدهم ولم يسـّلموا للحّق تسـليمًا محضًا. 

ثم:

}� �{ -٢

وقد قّسمنا التكذيب بآيات اللَّه على ثالثة أنحاء:

أّولً: التكذيب بآيات اللَّه في الخلقة، والمكّذبون بها ال يّدعون 
عدم وجود الشمس مثاًل، وإّنما ال يلتفتون إلى أّن الشمس دليل على 
األحدّيـة، وكذلك القمر والجبـل والبحر، و... فهم ال يعتقدون بأّنها 

آيات اللَّه سبحانه وتعالى.

ثاني�ًا: التكذيـب باآليـات القرآنية، ولـو أّننا كّذبنـا بآية واحدة 
مـن أصـل ما يزيد على سـّتة آالف آية قرآنية، نكون قـد كّذبنا بالقرآن 
كّله، فإّن التبعيض في اإليمان أمر غير جائز، وإّنما المطلوب اإليمان 

بالقرآن وحدة واحدة.
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ثالثًا: التكذيب بآيات اللَّه الناطقة، أي: النبّي وآل بيته الطاهرين 
صلوات اللَّه عليه وعليهم أجمعين، والتكذيب بهذا النوع من اآليات 
كأن يقول القائل: ال أقبل هذا اإلمام، أو ال أؤمن بأحاديثه، إذ الواجب 
اإليمـان بهـم جميعًا وبما صـدر عنهم، كما يجـب الخضوع المطلق 

لهم عليهم الصالة والسالم.

إذن؛ فإنَّ أحد أهّم مصاديق الكفر والتكذيب بآيات اللَّه تعالى؛ 
الكفـر بالرسـول األعظـم K، وبأهل بيتـه A، والتكذيب بهم 

والرّد عليهم، إذ الراد عليهم كالراّد عليه عّز وجّل.

وهكذا التكذيب بيوم القيامة: 

 }� �{ -3

فمن يكفر باللَّه، ويكذب باآليات وباآلخرة: 

}� � � �{ -٤

أي أّنهـم سُيسـاقون مجبرين إلى النار، فـال أحد يذهب برجله 
إلى جهنم، بل )محضرون( أي ُيسـاقون قسرًا، كسوق المجرمين إلى 

العقاب.

ثـم - مـن جانب آخر - لم يقـل اللَّه: النار، بل قـال: العذاب، 
والنـار هو نـوع من العـذاب. والدخول إلـى النار بحد ذاتـه فضيحة 
فـإن  ولذلـك   .(1(}��  �  �  �  �  �  �{ كبـرى: 
المؤمـن يدعو ربه ويقول: }� � � � � � � � 

.(٢(}� � � � � � �

)1) سورة آل عمران، آية: 19٢.

)٢) سورة آل عمران، آية: 19٤.
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إّن اآليـات تناولـت الفريقين؛ فريـق الجنّة وفريـق النار، فهل 
هناك حدٌّ وسط بين الجنة وبين النار؟

ال حدَّ وسطًا بين الجنّة والنار، وال يظنّّن أحد أّنه إْن لم يكن من 
أهل الجنّة، فقد ال ُيساق إلى جهنم، وأنه سيؤخذ إلى مكان يعيش فيه 

عيشًة حيوانّية. كال! فاألمر ليس كذلك، فإّما الجنّة وإّما النار.

َدى، َمْن  َلَلِة والرَّ قـال اإلمام الهادي C: »َوَأُعوُذ بِِه ِمَن الضَّ
ه َفَقِد اْهَتَدى وَس�َلَك الطَِّريَقَة اْلُمْثَلى وَغنِ�َم اْلَغنِيَمَة اْلُعْظَمى،  َيْه�ِدِه اللَّ

َدى«)1). ه َفَقْد َحاَر َعِن اْلُهَدى وَهَوى إَِلى الرَّ وَمْن ُيْضلِِل اللَّ

إذن؛ فإّما الغنيمة الكبرى )وهي الجنة وضيافة الرحمن(، وإّما 
السقوط والخزي )وهو العذاب األليم( وال توجد منطقة وسطى بين 

المصيرين.

بصائر وسنن
كـر وردت صفتان ألهل الجنـة، وهما )اإليمان(  فـي آيات الذِّ
و)العمل الصالح( ولكن عن أهل النار لم يرد إاّل الكفر )إنكار المبدأ 
والمعـاد والتكذيـب بآيات اللَّه تعالـى( ولعل في هذا إشـارة إلى أّن 
اإليمـان وحده ال يكفـي لدخول الجنّة وإنما ينبغـي أن ُيقرن االيمان 
بالعمـل الصالـح أيضًا، ولكن دخـول النار يكفي فيـه الكفر، وإن لم 

يصاحبه ارتكاب ذنب، ألّن الكفر بحد ذاته أكبر الذنوب.

)1) الكافي، ج5، ص3٧٢.



156

فسبحان اللَّـه

 � � � � � � � � �{
.}� � � � � � �

من احلديث
جاء في حديث نبوّي شريف: 

 �  �  �  �  �{ ُيْصبِ�ُح:  ِحي�َن  َق�َرَأ  »َم�ْن 
�...{ اآْلَي�اِت الثََّلِث إَِلى }�{ َأْدَرَك َما َفاَتُه فِي َيْوِمِه. 

وإِْن َقاَلَها ِحيَن ُيْمِسي َأْدَرَك َما َفاَتُه فِي َلْيَلتِه«)1).

تفصيل القول
بعد أن بّين اللَّه سبحانه وتعالى مسائل الخلقة والبعث وتقسيم 
العباد إلى طائفتين؛ أهل الجنّة وأهل النار، المتنّعم والمعّذب، أشـار 
إلـى أّن المؤمنين وبأعمالهم الصالحة سـيدخلون الجنّة، وأّن الكّفار 

)1) عوالي الآللي العزيزية، ج1، ص181.
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المكّذبين بآيات اللَّه سُيساقون إلى الجحيم.

وُيسـتنتج من اآليات السـالفة أّن ثـمَّ تدبيرًا إلهيـًا متقنًا في دار 
الخلقـة، وهـو تدبيـر ال يمكـن تصّور ما هـو أفضـل وأروع منه، كما 
ُيسـتنتج أيضًا أّن البشـر خـالل وجودهم في الدنيا قـد يرتكبون ذنوبًا 
وخطايـا في عقائدهـم ويعصون رّبهم ويجعلون له شـركاء وينكرون 

لقاءه في يوم الجزاء.

بعـد تبيان هـذه الحقائق، يوّضـح رّبنا المتعـال حقيقة أخرى؛ 
وهي اسـتحقاق ذاته المقدسـة للتسـبيح والحمد. ويمكن لبيان هذه 
الحقيقـة الهامـة أن يكـون درسـًا بليغًا للعبـاد كي يعرفـوا أّن إصالح 
ـر  أفكارهـم وأعمالهم وتوطيد العالقة مع إلههم الواحد األحد، يتيسَّ
بتسـبيحه لياًل ونهـارًا، وتمجيده علـى صنعه وتدبيره في السـماوات 

واألرض في كّل وقت من األوقات.

الظاهر إن هذا الحمد والتسبيح المصّرح بهما في اآليتين أعاله 
هما إنشـاء من اللَّه تعالى، وأّنهما صادرين عنه تعالى لذاته القدسـية، 
ولم ينشئه لآلخرين ليكون معناه: قولوا: سبحان اللَّه، وقولوا: الحمد 

للَّه.

وهاتان ليستا اآليتين الوحيدتين اللتين يذكر اللَّه فيهما التسبيح 
والحمـد لنفسـه، بل تكـّرر ذلك فـي كالمـه المجيد، كقولـه تعالى: 
}� � � �..{)1). وقولـه العزيز أيضًا: }� � � 

 .(٢(}� � �

)1) سورة الصافات، آية: 18٠.
)٢) سورة الفرقان، آية: 1.
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ولعل ذكر األوقات األربعة في اآليتين كناية عن دوام التسـبيح 
والحمد في كل األوقات.

وفي تفسـير آخر يمكن أن يكون هذا الحمد والتسـبيح بمعنى 
األمر، أي: )سـّبحوه واحمدوا له( وهذا التفسير يبدو أكثر قربًا وأشّد 
ظهورًا، حيث تكون اآليات الواردة في هذا السياق أمرًا لجميع العباد 
لطرد آثار الشـرك والذنب عن قلوبهم وأرواحهـم وحّتى أبدانهم في 
كّل صبـاح وليـل، وفي كل ظهر ومسـاء، سـواء كان حين الصالة، أو 

مجرد ذكر اللَّه تعالى.

وروي عن أمير المؤمنين C أنَّه قال: »َمْن َقاَل ِحيَن ُيْمِس�ي 
اٍت: »َفُسْبحاَن اللَّه ِحيَن ُتْمُسوَن وِحيَن ُتْصبُِحوَن. وَلُه اْلَحْمد  َثَلَث َمرَّ
ماواِت واأْلَْرِض وَعِشيًّا وِحيَن ُتْظِهُروَن« َلْم َيُفْتُه َخْيٌر َيُكوُن فِي  فِي السَّ
َها. وَمْن َقاَل ِمْثَل َذلَِك ِحيَن ُيْصبُِح  ْيَلِة، وُصِرَف َعنُْه َجِميُع َشرِّ تِْلَك اللَّ

ه«)1). َلْم َيُفْتُه َخْيٌر َيُكوُن فِي َذلَِك اْلَيْوِم، وُصِرَف َعنُْه َجِميُع َشرِّ

معنى التسبيح وأبعاده
لفهـم أبعاد التسـبيح والعّلة في التأكيد الـوارد في آيات القرآن 

عليه، أوّضح ما أذهب إليه بمقّدمة:

للوصول إلى الحقائق؛ ال بد من اتخاذ طريقة مناسـبة، كما أّن 
فهم كّل حقيقة بحاجة إلى مسلك خاصٍّ به، ولقد خلق اللَّه تعالى لنا 
أنواعـًا متعّددة من الحواّس لبلوغ الحقائق. فبالعين يمكن النظر فقط 
وال يمكن السـماع بها، وباألذن واللسان ال يتسنّى القيام بعمل حاسة 
أخـرى. وطبعًا هـي جميعًا تنتهي إلـى حقيقة واحدة، وهـي المعرفة 

)1) األمالي للصدوق، ص5٧8.
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والتعّرف على األشياء، ولكن حيث كانت الحقائق متعدّدة ومتفاوتة؛ 
نجد اللَّه سبحانه قد جعل لنا حواس متعّددة أيضًا، فصارت الحواّس 
نوافذ تقّربنا من الحقائق، إاّل أّن كّل نافذة تتناسـب والحقيقة الخاّصة 

بها.

وعلى هذا التناسـب ُقّسـمت العلوم إلى أنـواع مختلفة. فكان 
منهـج المعرفـة فـي العلـوم الطبيعيـة متفاوتًا مـع العلوم اإلنسـانية، 
وافترق علم الطب عن علم النفس، واختلف علم االجتماع عن علم 
االقتصـاد، وهكـذا فإنَّ لكل علـم موضوع، والكتسـاب المعرفة في 
حقـل كل علم منهجه الخاص، ولذلك كان ضروريًا أن تدّون مناهج 

خاصة لمعرفة العلوم.

ومـن حقائـق هـذا العالـم؛ مـا تعـرف بالمجـّردات، فمـا هو 
طريق الـورود إلى عالم المجّردات ومعرفتهـا؟ إنَّ حقائق مثل العلم 
والمشـيئة والوجـود غير قابلة للكشـف والمعرفة بواسـطة األدوات 
الماّدّيـة، ولهذا؛ طرحت بحوث عن علـم المعرفة وحقيقة العلم وما 

شاكل ذلك.

نحن نستطيع فهم العلم؛ فنقول: فالن عالم، ولكّن العلم ليس 
كتّفاحة لكي نشـير إليها ونحّددها بالقول: هـذه تّفاحة وهي هنا. إّنما 
نفهم العلم ونعرفه بآثاره. وحينما ُيسـأل المعصوم C عن العاقل 
أو يتحدث عنه، يشير إليه بعالماته فيقول - مثاًل - كما في األحاديث 

الشريفة: 

ه َوَعِمَل بَِطاَعتِه«)1). َد اللَّ »اْلَعاِقَل َمْن َوحَّ

.K 1) تحف العقول، ص5٤، عن الرسول األعظم(
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»إِنَّ اْلَعاِقَل َمْن َأَطاَع اللَّه«)1).

»اْلَعاِقُل َمْن َكاَن َذُلوًل ِعنَْد إَِجاَبِة اْلَحقِّ ُمنِْصفًا بَِقْولِه«)٢).

»اْلَعاِقُل َمْن َيْملُِك َنْفَسُه إَِذا َغِضَب وإَِذا َرِغَب وإَِذا َرِهب«)3).

»إِنَّ اْلَعاِقَل َمْن َنَظَر فِي َيْوِمِه لَِغِده«)٤).

أي: أّننـا نعـرف العلم والعقل بالعالمـات واآلثار. كذلك هي 
المجّردات، ولهذا قال تعالى: 

 }� �{ -1

أي: أّن اللَّـه منـّزه عن تحديـده بالمقاييـس واألدوات المادية، 
ذلك ألّن حقيقة الرّب المتعال غير قابلة لإلدراك بالنسـبة لمخلوقاته؛ 
وكلمـا نتحدث به عنه إنما هو من العالمـات واآليات. وقد أورد اللَّه 
هذا التسبيح مطلقًا، فصار األمر متعلقًا بالكّل؛ أفرادًا وحاالت وظروفًا 
وكيفّيات، ألنه تبارك اسـمه فـوق المجّردات، وليس مـن مجّرد قادر 
علـى معرفـة أو تعريف كّل حقيقته سـبحانه وتعالـى، ومهما وصفت 

المجّردات رّبها وحمدته، فإّن عليها تسبيحه وتنزيهه عّما وصفته به.

لمعرفة اللَّه تعالى؛ ينبغي أن نسـلك منهجًا يوصلنا إليه، وذلك 
بالعالئـم واآليـات والـدالالت. ومن هـذا المنهج التفكيـر في عالم 
الوجـود. فكّل شـيء نظرنا إليه رأينـا فيه النقص والحاجـة، فنعي أّن 
َثـمَّ كاماًل قـد خلق الناقص وهو يسـّد حاجتـه، وأّن النظـم والحركة 

.K 1) بحار األنوار، ج1، ص16٠، عن الرسول األعظم(
.C ٢) مصباح الشريعة، ص1٠3، عن االمام الصادق(

.C 3) عيون الِحَكم والمواعظ، ص6٢، عن أمير المؤمنين(
.C ٤)-عيون الِحَكم والمواعظ، ص153، عن أمير المؤمنين(
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المنطقّيـة فـي الموجودات هي مـن تدبير هذا الكامـل. يقول تعالى: 
.(1(}� � � � � �� � � � �{

ولِـم ال يكون كذلك، والجميع فـاٍن وهو الباقي؟. أليس الكّل 
سـيفنى في نهايـة العالم وال يبقى سـوى ذاته المقّدسـة، وهم جميعًا 
محكومـون بالفنـاء في كّل لحظـة، وبقاؤهم منوط بمشـيئته، ولو أّنه 
أدار عنهم وجهه الكريم اللطيف، النعدموا جميعًا؟. وهل هناك غيره 

يسأله أهل السماوات واألرض ويحتاجونه؟! 

إّن خلقـه دائـم مسـتمّر وكذلـك هي إجاباتـه وتلبياتـه حوائج 
السـائلين. فهو المبدع أبدًا سبحانه وتعالى عما يشركون. إّنه سبحانه 
يهـب أقوامًا قـدرًة ذات يـوم، وبعده يسـلبها منهم، ويجعـل الصحة 
والسالمة في أحدهم، ثم يجّرده منها، وهو الذي يطرد الهم والكرب 
عن القلوب؛ وهو نفسـه يمألها بها في اليوم التالي، فهو إذن له خلق 

جديد طبقًا لحكمته البالغة وإبداعه القويم.

روي عـن النبـي K عن قوله تعالـى: }� � � � �{ 
َج َكْربًا، وَيْرَفَع َقْومًا، وَيَضَع  أنه قال: »َفإِنَّ ِمْن َش�ْأنِِه َأْن َيْغِفَر َذْنبًا، وُيَفرِّ

آَخِرين«)٢).

ونقـرأ عـن أميـر المؤمنيـن C قولـه: »اْلَحْمُد للَّ�ه الَِّذي َل 
ُه ُكلَّ َيْوٍم فِي َش�ْأٍن ِمْن إِْحَداِث َبِديٍع َلْم  َيُموُت وَل َتنَْقِضي َعَجائُِبُه، أِلَنَّ
َيُك�ِن، الَِّذي َلْم َيلِْد َفَيُكوَن فِي اْلِعزِّ ُمَش�اَركًا، وَلْم ُيوَلْد َفَيُكوَن َمْوُروثًا 

َهالِكا«)3).

)1) سورة الرحمن، آية: ٢9.
)٢) األمالي للطوسي، ص5٢1.

)3) الكافي، ج1، ص1٤1.
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فحيـث نريد أن نتحّدث عنـه ونذكره، ال نجد كالمـًا خيرًا من 
أن نقول: سـبحان اللَّه. والتسـبيح يقول لنا: إّن الطرق التي تسلكونها 
-أيهـا النـاس- لمعرفة اللَّه لـن توصلكم إلى الحـّق، ألنكم تريدون 
معرفته بالتشبيه بأنفسـكم. هل تقيسونه بالجبل؟ هل تمّثلونه بالنور؟ 
هـذا خطـأ محض ولن تصلـوا إلى هدفكـم، عليكم أن تقولـوا أوالً: 
)سبحان اللَّه(، وأن تقولوا أيضًا: إّن الذي خلق الموجودات منّزه عّما 
فيهـا من نواقص.. فالنور يتغّير، والوجـود الماّدي يتغّير، وكذلك هو 
الِعلم، فهو أسـمى مـن الِعلم، ومن النور، ومـن العقل، ومن الوجود 

برّمته.

التسـبيح يعنـي التحـّدث عـن اللَّه تعالـى بأسـلوب صحيح، 
واالحتياط في الحكم عنه عز وجل.

ُيروى أن السـيد عبد العظيم C، وهـو عالٌِم جليل من ذّرّية 
اإلمام الحسن المجتبى C، جاء الى اإلمام الهادي C وقال: َيا 
اْبَن َرُسوِل اللَّه، إِنِّي ُأِريُد َأْن َأْعِرَض َعَلْيَك ِدينِي َفإِْن َكاَن َمْرِضّيًا َأْثُبُت 

. َفَقاَل: »َهاِت َيا َأَبا اْلَقاِسِم«.  َعَلْيِه َحتَّى َأْلَقى اللَّه َعزَّ وَجلَّ

َفُقْلـُت: إِنِّـي َأُقـوُل: إِنَّ اللَّه َتَبـاَرَك وَتَعاَلى َواِحٌد، َلْيـَس َكِمْثِلِه 
ُه َلْيَس بِِجْسٍم  ْيِن: َحدِّ التَّْعطِيِل وَحدِّ التَّْشبِيِه، وإِنَّ َشْيٌء، َخاِرٌج ِمَن اْلَحدَّ
ُر  ـُم اأْلَْجَسـاِم، وُمَصوِّ واَل ُصوَرٍة واَل َعَرٍض واَل َجْوَهٍر، َبْل ُهَو ُمَجسِّ
َوِر، وَخالُِق اأْلَْعَراِض واْلَجَواِهِر، وَربُّ ُكلِّ َشْيٍء وَمالُِكُه وَجاِعُلُه  الصُّ

ُه َحِكيٌم اَل َيْفَعُل اْلَقبِيَح واَل ُيِخلُّ بِاْلَواِجب«)1). وُمْحِدُثُه، وإِنَّ

ه اللَّه عن  إّن هذا البيان - في واقعه- تفسـير للتسبيح، إذ إنه ينزِّ
أّي نقـص، ويثبـت لـه كّل كمال، ولكنّـه لم يتطّرق إلـى حقيقة الرّب 

)1) صفات الشيعة، ص٤8.
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وذاته، ألّنه مهما قال؛ كان اللَّه منزهًا عنه.

تـارة تقـول: رأيـت فالنـًا، أي أّنك رأيـَت شـخصه.. وتارة 
تقـول: رأيُت آثاره، وهـذا التعبير يثبت وجود الشـخص، ولكن ما 
كان، وَمن كان، وكيف كان؟. فهذا ما لسـَت مّطلعًا عليه. تارة نثبت 
الوجـود وننفـي العدم ونهّيـئ المعرفـة اإلجمالية، ولكننـا ال نعلم 
بالتفاصيـل أو نعجـز عن سـبر غورها.. لـم نعّطل المعرفـة ولكننا 

حذرنا عن التشبيه.

هنـاك فئة مـن الناس ُيسـمون بــ: )المعّطلـة( كانـوا يقولون: 
ليـس للَّـه علٌم وال قـدرة وال اختيار. بينما حديث السـيد عبد العظيم 
الحسـني الـذي تلوناه يرفـض هذا الزعـم، إذ اللَّه عز وجـل له العلم 
والقدرة واإلختيار وكل شـيء آخر من صفات الكمال، ولكن ما عند 
اللَّـه تعالـى ليس شـبيهًا بما هو عندنـا فايماننا باللَّه هـو أنه خارج من 

الحّدين: حدِّ التعطيل وحدِّ التشبيه.

وجـاء في رواية عن حمزة ومحمد ابني حمران، قاال: اجتمعنا 
عنـد أبـي عبد اللَّه C في جماعة من أجّلـة مواليه وفينا حمران بن 

أعين، فخضنا في المناظرة وحمران ساكت. 

ُم َيا ُحْمَراُن«؟  فقال له أبو عبد اللَّه C: »َما َلَك َل َتَتَكلَّ

فقـال: يا سـيدي آليت على نفسـي أنـي ال أتكلم فـي مجلس 
تكون فيه. 

ْم«.  فقال أبو عبد اللَّه C: »إِنِّي َقْد َأِذْنُت َلَك فِي اْلَكَلِم َفَتَكلَّ

فقال حمران: »َأْشـَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّه َوْحَدُه اَل َشـِريَك َلُه، َلْم 
ْيِن: َحدِّ التَّْعطِيِل وَحدِّ التَّْشبِيِه،  َيتَِّخْذ صاِحَبًة وال َوَلدًا، َخاِرٌج ِمَن اْلَحدَّ
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وَأنَّ اْلَحقَّ اْلَقْوُل َبْيَن اْلَقْوَلْيِن، اَل َجْبَر واَل َتْفِويض«)1). 

إّن هـذه النظـرة تقول: إننـي أعتقد بـأّن اللَّه تعالى عالـٌم مريٌد 
سـميع بصيـر، ولكـن كل ذلك ال يشـبه مـا عندنا مـن اإلرادة والعلم 

والسمع والبصر، فال هو معطَّل وال هو شبيه بخلقه.

وبـإزاء )المعطِلـة( هنـاك )المشـبِّهه( الذين يتصـورون الرب 
المتعـال شـبيهًا بالمخلوقـات، له جسـم وجوارح وأعضاء كالبشـر، 
ويفـردون في كتبهم أبوابـًا إلثبات أن للَّه تعالى يد ووجه وما شـاكل 

ذلك.

إذن؛ فالتسـبيح يعنـي تطهيـر العقيـدة مـن التعطيل والتشـبيه، 
واإليمـان باللَّـه منّزهًا عما نقول نحن ونّدعـي، وعن أي لون وصبغة 

بشرّية.

بصائر اآليتين 
1- ينبغـي أن يكون الحمد والتسـبيح معًا، فنحمد اللَّه وننّزهه 
في آن واحد، وهذا ما نفعله في الركوع والسجود على األقّل، فنقول: 

سبحان ربي العظيم وبحمده، و: سبحان رّبي األعلى وبحمده:

} � �{

٢- ولقـد حـّدد اللَّـه تعالى أربعة أوقـات نذكره فيها؛ نسـّبحه 
ونحمده:

األّول: الّليل }� � { 

أي حين تدخلون في الليل. 

)1) معاني األخبار، ص٢1٢.
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الثاني: }� �{

كذلك حين تدخلون في وقت الصباح وتبدؤون يومكم به. 

وفـي الليـل صالتان متقاربتـان، هما: صـالة المغرب وصالة 
العشـاء، ولذلـك لم ُيذكـر الفصل هنـا، وإّنما الصالتـان معًا: }� 

.}�

}� �{ فـي أوّل الصباح، ولقـد كان صبح الناس 
طلـوَع الفجـر، وليس كما هو متعارف في الوقـت الحاضر؛ إذ بعض 
النـاس ينامـون إلى ارتفاع الشـمس!.. ولو كنتم تعيشـون في قرية أو 
صحـراء لعرفتم معنى الصباح، حيث السـماء بيضاء، والطيور تحّلق 
طلبًا لرزقها، والنسـيم يهّب، والطبيعة تسـتيقظ.. ذاك هو الصباح، ثم 

تشرق الشمس. 

الثالث: }�{

هو العصر وصالته. 

الرابع: }� �{

يعني؛ وقت صالة الظهر.

3- وهنا أستلهم نقطًة فقهية من اآلية، وهي أّن }� �{ 
تدل على أّن صالة المغرب ينبغي أن تؤّدی في أّول وقتها. إنَّ صلوات 
النهار تقع نوافلها قبلها، بينما صالة المغرب تقع نافلتها بعدها وذلك 
لكـي ال تتأخـر صالة المغرب عـن اول الوقت. أما نافلة العشـاء فقد 
اختلف الفقهاء بشـأنها. وهـذه الصلوات ينبغي أداؤهـا ألول وقتها، 
ولكن لألسـف، نالحظ أّن صالة المغـرب تؤّدى بعد وقتها الحقيقي 
بفتـرة. وقـد ُنِقل عـن أحد الفقهـاء أّن صـالة الغفيلة قـد ال ُتقبل من 
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البعض، ألّنها تؤّدى بعد وقتها المعّين.

وكذلك األمر بالنسبة لصالة الصبح }� �{ حيث 
ينبغـي أن تـؤّدى ألّول وقتها. وهنـاك آية أخرى تقـول: }� � 
� � �{)1). وروي أّن هـذه اآليـة مخصوصـة بصـالة 
الفجر، حيث جاء في الحديث عن إسحاق بن عمار، قال: قلت ألبي 
عبد اللَّه C: أخبرني بأفضل المواقيت في صالة الفجر. قال: »َمَع 
ُطُل�وِع اْلَفْج�ِر، إِنَّ اللَّ�ه َعزَّ وَج�لَّ َيُق�وُل: }� �� � � 
ْيِل وَمَلئَِكُة  � � �{ َيْعنِي َصَلَة اْلَفْجِر َتْشَهُدُه َمَلئَِكُة اللَّ
َتْيِن، َأْثَبَتَها  ْبَح َمَع ُطُلوِع اْلَفْجِر ُأْثبَِتْت َلُه َمرَّ النََّهاِر، َفإَِذا َصلَّى اْلَعْبُد الصُّ

ْيِل وَمَلئَِكُة النََّهار«)٢). َمَلئَِكُة اللَّ

وقد وقع االختالف في ركعتي نافلتها: فبعض الروايات تشـير 
إلى لـزوم اّتصالها بصـالة الليل، وعليه؛ ينبغـي أداء صالة الفجر في 
أّول دخـول الوقـت، كمـا هـو أداء صالة الظهـر }� �{. 

وطبعًا هناك نافلة الظهر التي تؤّدى قبل صالة الظهر.

٤- في اآلية الكريمة قال اللَّه تعالى: 

}� � � � � �{ -٢

لَِم ذكر سـبحانه الّليل أّوالً؟ ألّن تسـبيح الّليل أهّم من تسـبيح 
النهـار، حيـث يكـون المرء بعيدًا شـيئًا ما عـن جاذبّية الدنيـا، فينطق 
بعبارات التسـبيح في جو روحيٍّ أكثر اسـتقرارًا وهـدوءًا. كما أّن كّل 
عبـادة في الّليل هي أفضل مـن العبادة في النهار. ثّم إّن أكثر األوقات 

)1) سورة اإلسراء، آية: ٧8.
)٢) الكافي، ج3، ص٢83.
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المهمـة هي الليل، كليلـة القدر وليلة النصف من شـعبان وليلة عرفة 
وليلـة الجمعة، حيث يصل المرء في الليل إلى منتهى أوجِه الروحي، 

فيما النهار وقت العمل للدنيا.

5- لم يقل اللَّه تعالى: فسبِّحوا، بل قال: }� �{. ترى 
ما الفرق بين أن يقول اللَّه: )سبحان اللَّه( وبين أن يقول: )سبُِّحوا(؟

حيـن يقـول: }� � � �{ يعني: لسـتم أنتم فقط 
من يسّبح، وإّنما جميع الكواكب وحبات الرمل والصحاري وأوراق 
الشـجر، كّلها تسـّبح، فتكونـون معها وتنضمـون إليها في التسـبيح. 
وهذا التسـبيح موجود في كّل مـكان. وقد ذكر البعض أّن الحيوانات 
جميعـًا، كالديك الذي يصيح، يحدث لديها نوع تغّير بتغّير األوقات، 
وال ريـب أّن لهـا صالتهـا، فقـد قال اللَّـه تعالـى: }� � � � 

.(1(}��

وطبقًا لرأي الفيزيائّيين؛ فإن تغّير األوقات يلقي بظالله وتأثيره 
علـى األشـجار أيضـًا، ولذلـك؛ فـإّن الفرق معـروف بين أن ُتسـقى 
األشـجار واألزهار في وقت الظهيرة أو أّول الصباح، إذ يكون نمّوها 

أفضل في أول النهار.

وإذا مـا أردت إجـراء اختبـار طّبـّي، سـتجد نفسـك ملزمـًا 
بالخضوع لالختبار أّول النهار، ألن خاليا البدن تتأّثر بتغّير الوقت.

لذلـك ينبغي أن تسـّبح رّبك المتعال وتصّلـي وتدعو في أول 
الوقت.

أّدوا الصـالة ألّول وقتهـا، فإنَّ األحاديث الشـريفة تؤكد على 

)1) سورة النور، آية: ٤1.
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ذلك بشكل كبير: 

1- دخل رسـول اللَّه K المسـجد وفيه نـاس من أصحابه 
ُكْم«؟ قالوا: اللَّه ورسـوله أعلـم. قال: »إِنَّ  فقـال: »َتْدُروَن َما َق�اَل َربُّ
ُهنَّ  َل�َواِت اْلَخْمَس اْلَمْفُروَض�اِت، َمْن َصلَّ ُك�ْم َيُقوُل: إِنَّ َهِذِه الصَّ َربَّ
لَِوْقتِِه�نَّ وَحاَف�َظ َعَلْيِهنَّ َلِقَينِ�ي َيْوَم اْلِقَياَم�ِة وَلُه ِعنِْدي َعْه�ٌد ُأْدِخُلُه بِِه 
، إِْن ِشْئُت  ِهنَّ لَِوْقتِِهنَّ وَلْم ُيَحافِْظ َعَلْيِهنَّ َفَذاَك إَِليَّ اْلَجنََّة، وَمْن َلْم ُيَصلِّ

ْبُتُه وإِْن ِشْئُت َغَفْرُت َله«)1).  َعذَّ

٢- روَي عن أبي سالم العبدي، قال: دخلُت على أبي عبداللَّه 
ر العصر متعمدًا؟ قال: »َيْأتِي  C فقلـُت له: ما تقـول في رجٍل يؤخِّ
َيْوَم اْلِقَياَمِة َمْوُتورًا َأْهَلُه وَماَلُه«. قلُت: ُجِعلُت فداك، وإن كان من أهل 
الجنـة؟ قـال: »َوإِْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة«. قلُت: فم�ا منزله في الجنة؟ 

قال: »َمْوُتوٌر َأْهَلُه وَماَلُه، َيَتَضيَُّف َأْهَلَها َلْيَس َلُه فِيَها َمنِْزل«)٢).

3- روي عـن أبـي عبد اللَّـه االمام الصادق C أنَّ رسـول 
�ْيَطاُن َذِعرًا ِم�َن اْلُمْؤِمِن َم�ا َحاَفَظ َعَلى  اللَّـه K قـال: »َل َيَزاُل الشَّ

َأ َعَلْيِه َفَأْدَخَلُه فِي اْلَعَظائِم«)3). َلَواِت اْلَخْمِس، َفإَِذا َضيََّعُهنَّ َتَجرَّ الصَّ

َل�َواُت  ٤- روي عـن االمـام الكاظـم C أنـه قـال: »الصَّ
ِل َوْقتَِه�ا إَِذا ُأِقيَم ُحُدوُدَها َأْطَيُب ِريحًا ِمْن َقِضيِب  اْلَمْفُروَض�اُت فِي َأوَّ
اآْلِس ِحيَن ُيْؤَخُذ ِمْن َشَجِرِه فِي طِيبِِه وِريِحِه وَطَراَوتِِه َفَعَلْيُكْم بِاْلَوْقِت 

ِل«)٤). اأْلَوَّ

)1) من ال يحضره الفقيه، ج1، ص٢٠8.
)٢) وسائل الشيعة، ج٤، ص15٤.

)3) الكافي، ج3، ص٢69.
)٤) تهذيب األحكام، ج٢، ص٤٠.
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بصائر وسنن
1- إّن اللَّـه منـّزه عن تحديـده بالمقاييـس واألدوات المادية، 
ذلك ألّن حقيقة الرّب المتعال غير قابلة لإلدراك بالنسبة لمخلوقاته؛ 

وكلما نتحدث به عنه إنما هو من العالمات واآليات.

٢- ينبغـي أن يكون الحمد والتسـبيح معًا، فنحمد اللَّه وننّزهه 
في آن واحد، وهذا ما نفعله في الركوع والسجود على األقّل، فنقول: 

سبحان ربي العظيم وبحمده، و: سبحان رّبي األعلى وبحمده.

3- إّن تسـبيح الّليل أهّم من تسـبيح النهار، حيث يكون المرء 
بعيدًا شيئًا ما عن جاذبّية الدنيا، فينطق بعبارات التسبيح في جو روحيٍّ 

أكثر استقرارًا وهدوءًا. 



1٧٠

كذلك ُتخَرجون

 �  �  �  �  �  �  �  �  �{
.}� � � � � � �

من احلديث
ُسـئل اإلمام الحسـن بن علي بن محمد A عـن الموت ما 

هو؟ َفَقاَل: 

ِه َعِن  َثنِي َأبِي َع�ْن َأبِيِه َعْن َجدِّ »ُه�َو التَّْصِدي�ُق بَِما َل َيُكوُن، َحدَّ
�اِدِق C َق�اَل: إِنَّ اْلُمْؤِمَن إَِذا َمات َلْم َيُكْن َميِّت�ًا َفإِنَّ اْلَميَِّت ُهَو  الصَّ
اْلَكافِ�ُر، إِنَّ اللَّ�ه َع�زَّ َوَجلَّ َيُق�وُل: »ُيْخِرُج اْلَح�يَّ ِمَن اْلَميِّ�ِت َوُيْخِرُج 

« َيْعنِي اْلُمْؤِمَن ِمَن اْلَكافِِر َواْلَكافَِر ِمَن اْلُمْؤِمن«)1). اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ

تفصيل القول
الحيـاة أكبـر آيٍة للَّه تعالـى، والحياة تخرج وتبـدأ من الموت، 

)1) معاني األخبار، ص٢91.
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وإنَّ خيـر وسـيلة للوصـول إلـى المعرفـة هو النظـر في هذا المسـار 
والتحّول العجيب.

وهذه اآلية الكريمة تشير إلى حقيقة مهّمة يغفل عنها اإلنسان. 
فاللَّه سبحانه قد جعل الحياة في األرض في دائرة من األشياء الميتة، 

فأخرجها من صميم الموت والعدم، وجعلها تنمو وتتجّلى:

 }� � � �{ -1

فـاألرض مّيتة، واألوكسـجين مّيت، والمـواد الكيميائية مّيتة، 
وكّل المـواد الغذائيـة مّيتـة قياسـًا بما ينبغـي أن ينمو ويترعـرع منها. 
ولكـن اللَّه سـبحانه ُيخرج الحياة من وسـط هذه األمـوات، فالحياة 
موجـودة فـي النطفة والبـذرة ولكنهـا تنطلق من مجموعـة األموات 

وتشق طريق تكاملها.

إنَّ خروج الحّي من المّيت أمر يحدث في كّل عام، بل يمكن 
مشـاهدته في جميـع األيام، فاألرض في فصل الشـتاء تأخذ صبغة 
األموات، إذ ال نبات ينمو وال زهرة تتفتح، وال وردة تزدهر، ولكن 
فـي فصـل الربيـع وباعتدال الهـواء وبهطـول المطر تربـو األرض 
وتهتـّز، فتنمو النباتات في كّل مكان، وتبتسـم األزهـار، وتتراقص 
األوراق واألغصان، وهذه صورة من المعاد نراها ونلمسها في هذا 

العالم.

الِخلقة والمعاد
أّما خروج المّيت من الحّي فليس أمرًا خافيًا، إذ ترى األشجار 
- مثاًل- تموت على سطح األرض وتتبّدل إلى أخشاب يابسة، كذلك 

البشر والحيوانات تفقد حياتها وتتحول إلى جثث هامدة:
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 }� � � �{ -٢

وعـن »خـروج الحّي مـن المّيت« قـال بعض المفّسـرين بأنه 
خـروج اإلنسـان والحيـوان مـن النطفـة، وفّسـره بعض آخـر بوالدة 

المؤمن من الكافر، وقال آخرون: هو يقظة النائم.

ولعـّل كّل واحـد من هـذه األقوال ال يجّسـد المعنـى الكامل 
لآلية الكريمة، ذلك ألّن النطفة ماّدة حّية، ومسألة اإليمان والكفر من 
بطون اآلية وليس ظاهرها، وموضوع النوم واليقظة له مسحة مجازّية 
ألّن الموت والحياة ليسـا حقيقيين فيهمـا. إنما ظاهر اآلية هو أّن اللَّه 
تعالـى يخرج الموجودات الحّية من الموجودات المّيتة على الدوام، 

ويبّدل الموجودات الميتة إلى موجودات حّية:

}�� � � �{ -3

هذا رغـم أّن مسـلّمات العلـم المعاصر، وطبقـًا لالختبارات 
والتحاليل البشرّية والمشاهدات اليومّية - حتى اآلن على األقل - لم 
تشاهد موارد خروج موجودات حّية من موجودات مّيتة هامدة، وإّنما 
المشـهود هو خروج األحياء من بيضة أو بذرة أو نطفة أو موجودات 
حّيـة أخرى. ولكّن المسـّلم هو أّنه عندما كانـت كرتنا األرضّية قطعة 
مـن لهب ونار، لم يكـن فيها موجود حـّي، ثّم توّلـدت الموجودات 
الحّية ضمن قفزة كبيرة، تّم ذلك بشروط وظروف خاّصة لم يكتشفها 
العلـم حّتى اآلن. إنَّ هذا الموضوع لم يصل اليه العلم البشـري حتى 

اآلن ضمن الظروف الحالية للكرة األرضّية.

أّمـا مـا هـو محسـوس وقابـل لـإلدراك مـن ناحيتنـا هـو أّن 
الموجـودات المّيتة تتحّول باسـتمرار جزءًا من أجسـام الموجودات 
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الحّيـة، فترتـدي ثوب الحيـاة. إّن الطعام الذي نتناولـه ليس موجودًا 
 ، حّيـًا، ولكنّـه إذا أصبـح جزءًا مـن أبداننـا؛ يتحّول إلى موجـود حيٍّ
وتضـاف خاليا جديدة إلى خاليانـا، كما يتبّدل الطفل الرضيع - عبر 

. هذا الطريق - إلى شابٍّ قويٍّ

وعلى الدوام يحدث في عالم الطبيعة خروج الحياة من صميم 
الموت، والموت من صميم الحياة، وبهذا الشـاهد والدليل كان اللَّه 

تعالى، وهو خالق الطبيعة، قادرًا على إحياء األموات في عالم آخر.

الُبعد المعنوي لآلية
ولآليـة من وجهة النظر المعنوّية تفاسـير أخـرى، منها: والدة 
المؤمن مـن كافر، والكافر من مؤمن، والعالـم من جاهل، والجاهل 
من عالم، والصالح من فاسـد، والفاسـد من صالح. كما أشارت إلى 

ذلك بعض الروايات واألحاديث الشريفة.

والذين قالوا بأّن المقصود من إخراج الحّي من المّيت والمّيت 
مـن الحي هو: إيـالد المؤمن من صلب األب الكافـر، وإيالد الكافر 
من صلب األب المؤمن، كان دليلهم هو أّن اللَّه تعالى سـّمى اإليمان 
حيـاة ونورًا؛ والكفر موتًا وظلمـة وقال: }� � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � �

 .(1(}� � � � � �

ـد لهذا االحتمال هو أّن الحياة اإليمانّية مرتبة كاملة من  والمؤيِّ
الحياة، إذ اللَّه تعالى يعطي أهل اإليمان علمًا وقدرة وبصيرة خاّصة، 
والمؤمـن - تبعـًا لمعرفة اللَّـه تعالى، واالنقيـاد لـه، وأداء الوظائف 

)1) سورة األنعام، آية1٢٢.
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الدينّيـة، ضمـن مسـيرته فـي الحيـاة ببصيـرة - يعـي موازيـن الربح 
والخسـارة ويمّيز نفعـه من ضرره، فهـو ممتزج بالسـعادة والتوفيق، 
ويتمّتـع بالنورانّيـة والصفـاء، فال يتزلـزل بالحـوادث الواقعة. وهذه 
الحياة قياسـًا بمن يفقدها هـي أرقى من الحياة الظاهرية بالنسـبة الى 

الموت الظاهري.

ويمكـن أن يقال إّن هذه المعاني مسـتقاة من بطون اآلية، ألّننا 
نعـرف أّن آليـات القرآن ظاهر وباطـن، ولكن المـوت والحياة لهما 
معنًى جامع وواسـع، والحياة الظاهرية مرتبـة دانية من هذه المعاني، 
فيمـا الحيـاة الواقعّية هي فـي عالم المعنويـات. انظروا إلـى الرواية 
الـواردة عـن اإلمـام الكاظـم C فـي تفسـير قوله تعالـى: }� 
{ حيـث يقول: »َلْيَس ُيْحيِيَها بِاْلَقْط�ِر، ولكِْن َيْبَعُث  �� � �
َقاَمُة  ْحَياِء اْلَع�ْدِل، وإَلِ اللَّه ِرَج�اًل، َفُيْحُيوَن اْلَع�ْدَل، َفُتْحَي�ا اأْلَْرُض إِلِ

اْلَحدِّ فِيِه َأْنَفُع فِي اأْلَْرِض ِمَن اْلَقْطِر َأْرَبِعيَن َصَباًحا«)1).

واضـح أّن اإلمـام C ينفي الحصـر، أي أّن اآليـة ال ينبغي 
حصرهـا بالمطر، إذ األهم من المطر وإحياء األرض على المسـتوى 
المـاّدي هو اإلحيـاء المعنوي لـألرض بالعدل بواسـطة رجـال اللَّه 

وأوليائه الصالحين.

وفـي حديث آخر عن اإلمام الصـادق C ورد التأكيد على 
 C أرجحّيـة الحيـاة المعنوّية على الحيـاة المادّيـة الظاهرّية. قال
 �  �  �  �  �{ تعالـى:  قولـه  بخصـوص 
َما َأْحَياَه�ا، َوَمْن  ��{: »َم�ْن َأْخَرَجَه�ا ِمْن َض�َلٍل إِلى ُه�ًدى َفَكَأنَّ

)1) الكافي، ج٧، ص1٧٤.
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َأْخَرَجَها ِمْن ُهًدى إِلى َضَلٍل َفَقْد َقَتَلَها«)1).

فـي خاتمـة اآليـة، تحـّدث اللَّه سـبحانه عـن اإلحيـاء اآلخر 
لإلنسان في يوم القيامة، فقال: 

.}� �{ -٤

أي أّن مـا تّم بيانـه كان لتوضيح كيفية إحيـاء الموتى، ولتأكيد 
حقيقـة أنَّ اللَّـه الـذي أخرج الحّي مـن المواد المّيتة فـي اليوم األول 
للخلقة، ستكون العملّية أيسر بمراتب كثيرة في يوم القيامة، إذ سيهب 

الموتى حياة جديدة.

من جانب آخر؛ قد تشـير اآلية إلى نكتـة لطيفة؛ وهي أّن للماء 
والمطر دورًا مهمًا في الحياة، حيث يحيي األرض بعد موتها بالمطر. 
فكما بـدأت الحيـاة األولى بالمـاء والمطر، وبـدأت األرض حياتها 
بنمّو النباتات: }� � � � �{)٢) ستبدأ الحياة األخرى 
بالمطر أيضًا كما ورد في الحديث عن اإلمام الصادق C: »إَِذا َأَراَد 
�َماَء َأْرَبِعيَن َصَباحًا َفاْجَتَمَعِت  اللَّه َعزَّ وَجلَّ َأْن َيْبَعَث اْلَخْلَق َأْمَطَر السَّ

اأْلَْوَصاُل وَنَبَتِت اللُُّحوم«)3).

بصائر وسنن
1- الحياة أكبر آيٍة للَّه تعالى، والحياة تخرج وتبدأ من الموت، 

)1) الكافي، ج٢، ص٢1٠.
)٢) سورة نوح، آية1٧.

)3) بحار األنوار، ج٧، ص33.
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وإنَّ خيـر وسـيلة للوصـول إلـى المعرفـة هو النظـر في هذا المسـار 
والتحّول العجيب.

٢- إّن الحيـاة اإليمانّيـة مرتبة كاملة من الحيـاة، إذ اللَّه تعالى 
يعطـي أهـل اإليمـان علمًا وقـدرة وبصيـرة خاّصـة، والمؤمـن يعي 
موازين الربح والخسـارة ويمّيز نفعه من ضرره، فهو ممتزج بالسعادة 
والتوفيق، ويتمّتع بالنورانّية والصفاء، فال يتزلزل بالحوادث الواقعة. 
وهذه الحياة قياسـًا بمن يفقدها هي أرقى من الحياة الظاهرية بالنسبة 

الى الموت الظاهري.



1٧٧

خلق اإلنسان من تراب

 � � � � � � � � � �{
.}� �

من احلديث
قال اإلمام الصادق C في حديٍث:

ه َيْخَفى َعَلى ِعَباِدِه، وُهَو َيَرى  »َواْلَعَجُب ِمْن َمْخُلوٍق َيْزُعُم َأنَّ اللَّ
َته. وَلَعْمِري  نِْع فِي َنْفِس�ِه بَِتْركِيٍب َيْبَهُر َعْقَلُه، وَتْألِيٍف ُيْبطُِل ُحجَّ َأَثَر الصُّ
ُروا فِي َهِذِه اأْلُُموِر اْلِعَظاِم َلَعاَينُوا ِمْن َأْمِر التَّْركِيِب اْلَبيِِّن، وُلْطِف  َلْو َتَفكَّ
لَِها ِمْن  التَّْدبِيِر الظَّاِهِر، وُوُجوِد اأْلَْشَياِء َمْخُلوَقًة َبْعَد َأْن َلْم َتُكْن، ُثمَّ َتَحوُّ

انِع«)1). َطبِيَعٍة إَِلى َطبِيَعٍة وَصنِيَعٍة َبْعَد َصنِيَعٍة، َما َيُدلُُّهْم َذلَِك َعَلى الصَّ

تفصيل القول
مـن جملة آيات ودالئل وجود اللَّه تعالـى ووحدانّيته أّنه خلق 

)1) بحار األنوار، ج3، ص15٢.
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النـاس من تـراب. وهذا الخلق إّما باعتبـار أّن آدم C قد ُخلق من 
التـراب مباشـرة، فأطلقـت الخلقـة الترابّية علـى ذّرّيته مجـازًا، وإّما 
باعتبار أّن النطفة التي ُيخلق منها اإلنسـان تتشـّكل مـن األغذية التي 

مصدرها التراب في نهاية األمر:

}� � � � � �{ -1

وبعـد ذلك تشـير اآلية الى أنه رغـم أن أبوي البشـر كانا اثنين 
فقط، ولكّن هؤالء البشر قد تكاثروا وانتشروا بقدرة البارئ عّز وجّل 

الى هذا العدد الكبير الذي نشاهده:

}� � � � � { -٢

وهـذه اآليـة الشـريفة مع أّنهـا تتضّمـن اسـتعراضًا لبعٍض من 
قدرتـه تعالى، وفيها من الدروس التعليمّية والتربوّية الكثير، كأّنها في 
الوقت ذاته تسـأل المشركين عّما إذا كانت آلهتهم المزيفة لها القدرة 

على إنجاز مثل هذا العمل؟!

ه يتجّلى في القرآن اللَّ
ه لَِخْلِقِه  روي عن اإلمام الصادق C أّنه قال: »َلَقْد َتَجلَّى اللَّ

فِي َكَلِمِه وَلكِنَُّهْم َل ُيْبِصُرون«.

إّن اآليـات )٢٠-٢5( مـن هذه السـورة المباركـة تؤّكد معنى 
هـذه الروايـة، فهـي تورد مصاديـق من تجليات اللَّه سـبحانه وتشـير 
إليهـا. أي: مع أّن جميع اآليات القرآنّية تجلٍّ للَّه تعالى، ولكن بعض 
اآليات ترشـد بشـكل خـاصٍّ إلى بعـض الصـور والنمـاذج من هذا 
التجلي. واللَّه سـبحانه قد كّرر اإلشـارة إلى آياته ست مرات بدءًا من 

اآلية ٢٠ الى ٢5 في عبارة: )ومن آياته(.
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حقائق عن الخلقة
يقول اللَّه تعالى في هذه اآلية:

}� �{ -3

وهـذا يعنـي أّن َمـن ال يلتفت جيـدًا إلى هـذه اآليـات أو يكفر 
بها، فسـيكون مشـموالً بحكم من يكّذب بآيات اللَّه تعالى، والذي مرَّ 
الحديث عنه في اآلية 16 من هذه السورة: }� � � � 
� � � � � � �{. ثم قال سبحانه: 

 }� � � �{ -٤

ـرين تقدير كلمـة أب في هذه اآلية، فجعل  حاول بعض المفسِّ
معنـى اآلية: وخلـق أباكم من تراب. ولكن ال ضـرورة لذلك، إذ أّننا 
إن لـم نفهم شـيئًا معّينًا من القـرآن المجيد، فمـن األفضل أن نعترف 
بعجزنا عن الفهم، دون أن نضيف شـيئًا من عند أنفسنا. فاللَّه سبحانه 
كان قـادرًا علـى أن يقـول ذلك، أو يلّمح إليه علـى وجه الخصوص، 

فلَم لم يفعل ذلك؟ ولَِم قال: }�{؟

ولكـن متى خلقنـا اللَّه القدير مـن تراب؟ فنحن لم نـر ترابًا!! 
وإّنمـا المعـروف، هو صلب األب ورحـم االم وماء دافـق، كما قال 
سـبحانه في سورة الطارق: }� � � �{ فاذا كان األمر كذلك 

فما معنى الخلقة من تراب؟!

وفضـاًل عـن ذلك، مـا العالقة بيننا وبيـن التراب الـذي ُخلقنا 
منه؟ ينبغي أن نكتشف العالقة.

الحقيقة هي أّننا إذا أمعنّا النظر في هذه العالقة، سـُيفتح أمامنا 
باب من أبواب المعارف اإللهّية، وسـتحل الكثير من المسـائل إذا ما 
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عرفت العالقة بين ابن آدم والتراب!

}� � � � �{ -5

أي: صرتم من التراب بشـرًا تنتشـرون في األرض وتتوّزعون 
في بقاعها، وتسخرون ما فيها لحياتكم ومصالحكم.

الَخلق وعاَلم الذر
إّن اللَّـه قـد خلقنـا جميعـًا من تـراب، وذلك عندمـا خلق آدم 
وخلـق ذريته في عالم الذر. قـال تعالى: }� � � � � � � 
 � �� � � �� � � � � � �
 � � � � � � � � � � � � � �

 .(1(}� � � � � � � � � � �

أي إّن اللَّـه قـد أخـذ منّا إقـرارًا بربوبيته، ولكن هـل كنّا نعرف 
شـيئًا حتى نقرَّ به؟ لقد ألهمنا الرّب الحكيم معرفته أّوالً، فأنار َمْن في 

صلب آدم C بمعرفته، ثم أخذ منهم اإلقرار بذلك. 

وحيـن أخـرج الجميع - في مشـهد عام -من صلـب آدم قال 
اللَّـه جـل جاللـه آلدم – كما في الحديـث المروي عن االمـام الباقر 

C-: »اْنُظْر َماَذا َتَرى«؟ 

ـَماَء، َفَقـاَل آَدُم: َيا  تِـِه َوُهـْم َذرٌّ َقْد َمَلُئوا السَّ يَّ َفنََظـَر آَدُم إَِلـى ُذرِّ
تِي وأِلَْمِر َمـا َخَلْقَتُهْم؟ َفَما ُتِريُد ِمنُْهْم بَِأْخِذَك اْلِميَثاَق  يَّ َربِّ َمـا َأْكَثَر ُذرِّ

َعَلْيِهْم؟ 

: »َيْعُبُدوَننِي ول ُيْش�ِرُكوَن بِي َشْيئًا، وُيْؤِمنُوَن  َقاَل اللَّه َعزَّ وَجلَّ

)1) سورة األعراف، آية1٧3-1٧٢.
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رِّ َأْعَظَم ِمْن  بُِرُس�لِي وَيتَّبُِعوَنُهْم« َقاَل آَدُم: َيا َربِّ َفَما لِي َأَرى َبْعَض الذَّ
َبْعـٍض، وَبْعَضُهْم َلُه ُنـوٌر َكثِيٌر، وَبْعَضُهْم َلُه ُنوٌر َقِليـٌل، وَبْعَضُهْم َلْيَس 

َلُه ُنوٌر؟ 

ُكلِّ  فِ�ي  أِلَْبُلَوُه�ْم  َخَلْقُتُه�ْم  »َكَذلِ�َك   : وَجـلَّ َعـزَّ  اللَّـه  َقـاَل 
َحالتِِهم«)1).

إذن؛ ففـي ذلك العاَلم الـذي خلق اللَّه فيـه آدم C، وخلق 
ذريته على صورة الذّر قد خلقنا نحن أيضًا من تراب.

علقة اإلنسان بالتراب
السؤال المهّم اآلخر هنا هو: ما هي عالقتنا بالتراب؟

فـإذا كان اللَّـه قد خلقنا من تراب، فهذا يعني أّن هناك عالقٌة ّما 
بيننا وبين التراب، فما هي تلك؟.

إّن عالقتنا بالتراب عالقـة الوليد بأّمه وأصله، فالتراب أصلنا. 
فـإذا مـا تمت هـذه العالقـة، كنّا مسـؤولين تجـاه التراب، فـال بد لنا 
مـن احترام هذا التراب الذي نمشـي عليه، فنحافظ علـى نظافة البيئة 
وصالحها، هذه المحافظة التي طالما شـرعها اإلسـالم وأوصى بها، 
وردت في القرآن والروايات وعلى لسان الفقهاء إذ بحثوا موضوعها 

بإسهاب.

وطبقـًا لتعاليـم القرآن؛ ال يصح أن نتسـّبب في فسـاد وتلويث 
البيئة. قال تعالى:

 .(٢(}� � � � � �{

)1) علل الشرائع، ج1، ص1٠.
)٢) سورة األعراف، آية56.
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وقال سـبحانه فی اآلية ٤1 من هذه السـورة: }� � � 
.}� � � � � �

فالبشـر قـد أفسـدوا األرض، واعتدوا علـى الطبيعـة، ولّوثوا 
البيئة، وليس لم يسـتفيدوا من نعم اللَّه تعالى التي أودعها في الطبيعة 
فحسـب، بل عملـوا، باسـتهتارهم بالطبيعـة وبالنعم اإللهيـة - على 

إفساد حياتهم وبيئتهم.

فـإذا كان اللَّـه قـد خلقنا مـن تراب، فهـذا يعني أننا مسـؤولون عن 
هـذا التراب، فعلينا أن نعمل على إعمار األرض بالنحو الذي ال يضّر بها، 
واستثمار منابعها الطبيعّية بالشكل الذي ال يؤّدي إلى الطغيان أو التخريب.

إعمارهـا  يسـتطيع  أرٍض  علـى  يعيـش  اإلنسـان  كان  فـإذا 
واسـتثمارها ولكنـه أهمـل ذلك فـإن األرض ربما تشـكوه الـى اللَّه 
ُقوا اللَّ�ه فِي ِعَباِدِه  تعالـى. روي عن أمير المؤمنيـن C أنه قال: »اتَّ

ُكْم َمْسُئوُلوَن َحتَّى َعِن اْلبَِقاِع واْلَبَهائِم«)1). وبَِلِدِه، َفإِنَّ

والبقـاع بمعنـى قطـع األرض، األرض التـي ينبغـي إعمارها 
ث تـراٌب أو مـاٌء أو هواٌء.. وهذه مسـؤولّية  وليـس تخريبهـا، فال يلوَّ

كبيرة يتحملها البشر تجاه األرض وكل أجزاء البيئة.

البشر والنتشار في األرض
قال اللَّه تعالى في خاتمة اآلية:

}� � � � �{ -6

ورود كلمة )بشـر( مع )تنتشـرون( في هذه اآلية الكريمة ربما 

)1) نهج البالغة ]صبحي الصالح[، ص ٢٤٢، الخطبة 16٧.
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يدل على أّن اللَّه تعالى جعل في هذا البشـر خاصّية االنتشـار، فالبشر 
ينتشـرون في األرض إلعمارها واستثمارها في االتجاه السليم: }� 

 .(1(}� � � � �

وفي هذا القسـم من اآلية، وردت كلمـة )إذا( بعد كلمة )ُثّم(، 
و)إذا( حـرف مفاجئـة، فالجملـة تعني أّن اللَّه قـد خلقكم من تراب، 

وفجأًة ودفعة واحدة صرتم بشرًا تنتشرون.

وجعل اللَّه في هذا البشر خاّصّية االنتشار، كما جعل ذلك في 
النـور. ويالحظ أّن هنـاك من المخلوقات ما ُخـصَّ باإلقامة في بقعة 
ومنطقة واحدة، فال يستطيع التأقلم مع مختلف الظروف، إالّ أّن أوالد 
آدم C لهـم القابليـة على العيش في مختلـف األماكن والظروف 
البيئّية. حتى لترى أحدهم يعيـش في القاّرة االفريقية الحارق جّوها، 
وقد خلقه رّبه المتعال أسود البشرة ليقاوم الظروف الطبيعية الخاصة 
بهـذه القـارة وبقاعهـا، ومـع مـا يبدو مـن ضعف بدنـه، ولكنـه قادر 
علـى مقاومة األمـراض واألوبئة التي يعجز نظيـره األوروبي المفعم 

بالصّحة والحيوّية عن مقاومتها.

إّن البشـر قادر على العيش فـي مختلف أرجاء المعمورة، وقد 
أثبت العلم الحديث أن ِجلدة ابن آدم هي األشـّد مقاومة من مختلف 

الحيوانات، بما فيها الفيل ووحيد القرن. 

ر  وإّن فلسـفة قابلّية اإلنسـان المشـار إليها هي أّنه ُخلق ليسـخِّ
األرض، وهو قد أنشـئ من الناحيـة البدنية والروحّية والعقلّية بحيث 
يكون قادرًا على التأقلم مع مختلف الظروف واألجواء بما يكتشـف 

ر ما يلزمه من وسائل عيش. ويصنع من أدوات، وما يطوِّ
)1) سورة هود، آية61.
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لقـد ُخِلـَق الجميع مـن تـراب، ولكّن أحدهـم ُخِلَق ذا بشـرة 
بيضاء، واآلخر ذا بشـرة سـوداء، والثالث ذا بشرة سـمراء، وكلٌّ منها 
ضمـن حسـابات وتقديـرات متقنـة دقيقـة، حّتـى أن طول اإلنسـان 

وحجمه وغير ذلك؛ خاضع لقانون القدرة على التأقلم والحاجة.

ثـّم إنني استشـّف من هذه اآلية الكريمة أّن هذا االنتشـار بحد 
ذاته هدف وقيمة، ال سيما وأّن اللَّه تعالى لم يأمرنا بالبقاء في المكان 

الذي ولدنا فيه لنموت فيه، بل اللَّه قال: }� � � �{)1).

لضـرورة التحـّرك والمشـاهدة والتخلـص مـن الصعوبـات 
والضغوط.

بصائر وسنن
1- إّن عالقتنـا بالتـراب عالقـة الوليـد بأّمه وأصلـه، فالتراب 
أصلنـا. فإذا ما تمت هذه العالقة، كنّا مسـؤولين تجاه التراب، فال بد 
لنا من احترام هذا التراب الذي نمشي عليه، فنحافظ على نظافة البيئة 
وصالحهـا، هـذه المحافظة - التي طالما شـرعها اإلسـالم وأوصى 
بهـا - وردت فـي القـرآن والروايـات وعلى لسـان الفقهـاء إذ بحثوا 

موضوعها بإسهاب.

)1) سورة الروم، آية٤٢.
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من احلديث
جـاء فـي الحديـث عن االمـام الصـادق C عن خلـق آدم 

وحواء:

ُك، َفاْنَتَبَه  اَء - الى أن ق�ال:- َفَأْقَبَل�ْت َتَتَح�رَّ »ُث�مَّ اْبَت�َدَع َلُه َح�وَّ
ا َنَظَر إَِلْيَها َنَظَر إَِلى َخْلٍق  ْي َعنُْه، َفَلمَّ ا اْنَتَبَه ُنوِدَيْت َأْن َتنَحَّ كَِها، َفَلمَّ لَِتَحرُّ
َمْتُه بُِلَغتِِه، َفَقاَل َلَها: َمْن  َمَها َفَكلَّ َها ُأْنَثى، َفَكلَّ َحَسٍن ُيْشبُِه ُصوَرَتُه َغْيَر َأنَّ

ه َكَما َتَرى.  َأْنِت؟ َقاَلْت: َخْلٌق َخَلَقنِي اللَّ

َفَق�اَل آَدُم C ِعنَْد َذلَِك: َيا َربِّ َما َهَذا اْلَخْلُق اْلَحَس�ُن الَِّذي 
َقْد آَنَسنِي ُقْرُبُه والنََّظُر إَِلْيِه؟ 

اُء، َأ َفُتِحبُّ َأْن  ه َتَباَرَك وَتَعاَلى: َي�ا آَدُم، َهِذِه َأَمتِي َح�وَّ َفَق�اَل اللَّ
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ُثَك وَتُكوَن َتَبعًا أِلَْمِرَك؟ َتُكوَن َمَعَك ُتْؤنُِسَك وُتَحدِّ

ْكُر َما َبِقيُت.  ، وَلَك َعَليَّ بَِذلَِك اْلَحْمُد والشُّ َفَقاَل: َنَعْم َيا َربِّ

َها َأَمتِي، وَقْد َتْصُلُح َلَك  ، َفإِنَّ : َفاْخُطْبَها إَِل�يَّ َفَق�اَل اللَّه َعزَّ وَجلَّ
َمُه َقْبَل  ْهَوَة وَقْد َعلَّ �ْهَوِة. وَأْلَقى اللَّه َعزَّ وَجلَّ َعَلْيِه الشَّ َأْيضًا َزْوَجًة لِلشَّ

َذلَِك اْلَمْعِرَفَة بُِكلِّ َشْيٍء. 

َفَقاَل َيا َربِّ َفإِنِّي َأْخُطُبَها إَِلْيَك َفَما ِرَضاَك لَِذلَِك؟ 

َمَها َمَعالَِم ِدينِي.  : ِرَضاَي َأْن ُتَعلِّ َفَقاَل َعزَّ وَجلَّ

َفَقاَل: َذلَِك َلَك َيا َربِّ َعَليَّ إِْن ِشْئَت َذلَِك لِي. 

َه�ا  ْجُتَكَه�ا َفُضمَّ : وَق�ْد ِش�ْئُت َذلِ�َك وَق�ْد َزوَّ َفَق�اَل َع�زَّ وَج�لَّ
إَِلْيَك...«)1). 

تفصيل القول
العلقة المتبادلة بين الرجل والمرأة

من آيات اللَّه األخرى ذات العبرة؛ حاجة اإلنسان إلى الجنس 
اآلخـر، والعالقـة المتبادلة فيما بيـن الرجل والمرأة، وهـذه الحاجة 
ثنائية، وهي نابعة من أّن الخالق تعالى اسـمه قد جعل كّل شـيٍء قائمًا 
على أسـاس الزوجية، فعّلق سـبحانه مسألة اسـتمرار الحياة البشرّية 
على االقتران بين الذكر واألنثى، ولكّن هذا االقتران ليس على سبيل 
القّوة واإلجبـار، وإّنما يتم بالرغبة والميل من قبل الطرفين. وهذا آية 

من آيات اللَّه تعالى:

)1) من ال يحضره الفقيه، ج3، ص3٧9 ح٤336.



18٧

....................................... .......................................    ال�سبينل بع البولع   
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فالرجل يبحث عن المرأة بشـوق بالغ، حّتى أّنه قد يرمي نفسه 
فـي بعض األحيان في مـوارد الهلكة، وكذلك هو الشـأن في المرأة، 
ولـوال الغريـزة المجعولـة فيهمـا للـزواج والبحث عن السـكينة في 
الِقـران بينهمـا لغّضا الطرف عن ذلك، ألّن الزواج قرين مسـؤوليات 
جّمـة.. إذن؛ فاللَّه تعالى قد قرن خلقة اإلنسـان بالـزواج، وأودع في 

داخل األفراد الرغبة إلى الزواج: 

}� �{ -٢

ولعّل الرجل والمرأة لم يعرفا؛ أو لم يريا بعضهما إاّل لحظات 
معـدودة قبل الـزواج، ولكنّهما ما أن يتزّوجا حتـى يتعّلقا فيما بينهما 

ويصيران كأنهما روحان في بدن واحد!

التصال الروحي بين الزوجين
إّن العالقـة التـي جعلها اللَّـه بين المرأة والرجـل هي أبعد من 
مجـرد موّدة ظاهرية مبتنية على أسـاس مادي أو مصالح مشـتركة أو 

خدمات يقّدمها طرف للطرف اآلخر، فهو إتصال روحي.

وبعبـارة أخـرى؛ لعـل الصلة بين الـزوج وزوجه تأخـذ طابعًا 
شـهوانيًا في بداية األمر، ولكنّهـا ال تتوّقف عند هذا الّحد أبدًا، بل إّن 
مرور الزمان سـيكون كفياًل بتبديلها إلى حبٍّ عميق مبنيٍّ على أسس 
اإليثـار والعطاء؛ حتى يبلغ أعلى مراتب التضحيـة والفداء، ألّن هذه 

نة هي من جعل اللَّه:  السُّ

}�� � � �{ -3
ترى ما الغاية من بيان هذه الحقائق واآليات؟
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فالغايـة -إذن- هـي التفّكـر، والتفّكـر هـو تحريـك الذهـن 
ل الـى معلومات جديدة،  وانطالقـه من المعلومـات الظاهرّية للتوصُّ
وحينمـا يتفّكـر المـرء فـي ظواهـر الحيـاة يصل إلـى عمـق المعرفة 

وحكمة الحياة.

األسرة وراء تكاثر البشر
نعلم أّن البشـر اسـتطاع خـالل قـرون مديدة مواصلـة حياته، 
واالنتشـار فـي أرجاء األرض، ومقاومة المشـاكل الكبـرى والتفّوق 

عليها، فما السّر في هذه القابلّية؟

في المقابل؛ كانت هناك موجودات حّية انقرضت عبر التاريخ، 
كالديناصـورات. وهناك موجودات حّية أخرى قاومت ولم تنقرض، 
ولكـّن أعدادها تضاءلت إلى حٍد بعيـد وهي في خطر االنقراض. أّما 
البشـر فإنه ليـس لم ينقرض فحسـب، وإّنمـا هو في تكاثـر وازدياد، 
وعدد البشرية اآلن قارب المليارات الثمان نسمة يعيشون معًا في كل 

أرجاء األرض، فكيف نما عدد اإلنسان، بهذا الشكل؟!

بعد أن بّين اللَّه تعالى أصل الخلقة اإلنسانية من التراب، وقال: 
}� � � �{، أي أّن البشـر فـي حـال ازديـاد وتكاثر، 

أشار في هذه اآلية إلى بيان العّلة؛ وهي: تأسيس األسرة.

إن البشـر من جملـة الموجـودات التي تعيش بشـكل عائلي، 
ولكن بدرجة أعلى بين الموجودات العائلية االجتماعية، بل إّن أرقى 

ما يشّكل األسرة هو اإلنسان، ولكن لماذا؟
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علقات أسمى من المادة
ألّن اللَّه سـبحانه وتعالى قد جعل العالقة بين الزوجين أسمى 
مـن العالقات الماديـة، فإذا تـزّوج الرجل والمرأة ومـات الرجل أو 
المرأة تذّكر الحّي منهما المّيت وبقي وفيًا له مدى الحياة - في معظم 

الحاالت - ولم يفقد شعور المحّبة تجاه صاحبه: 

 } �� � � �{ -5

وما من مخلوق آخر كاإلنسـان، وهذه العالقة والجاذبية ليسـا 
مادّيين، أّما الموجودات األخرى؛ فينتهي كّل شيء بينها ما أن ينفصل 

الذكر عن األنثى.

وبغـّض النظر عـن القضايـا الظاهرّيـة والماّدّية، فـإّن العالقة 
الزوجّية ليسـت عالقة شـهوانّية فحسـب، ولو كان األمـر كذلك لما 
أحـّب الرجال وتعّلقوا إالّ بامرأة واحدة؛ هي األجمل من بين النسـاء 

في العاَلم.

بـل كّل زوج يظّن فـي زوجه الجمال والكمـال، وقد ال يكون 
هذا األمر قبل الزواج ولكنه يحدث بعد الزواج مباشرة.

روي أنَّ رجـاًل أتـى النبّي K فقال: يا نبـّي اللَّه لقد عجبُت 
مـن أمر وإنَّـه لعجب، إّن الرجل ليتزّوج المرأة ومـا رآها وما رأتُه قط 
حتـى إذا ابتنـى بها اصطحبا وما شـيء أحّب إليهما مـن اآلخر. فقال 

.(1(}�� � � �{ :K رسول اللَّه

إنَّ هذه هي حقيقة سر البقاء وتكاثر النسل البشري. والشيطان 
يعرف أّن طريق الحياة السـليمة هو تكوين األسـرة، وأّن محور القيم 

)1) الكشف والبيان عن تفسير القران، ج٧، ص٢99.
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اإللهية يكمن في أجواء األسـرة الطّيبة، ولهذا فهو يسـتهدف األسـرة 
ويبـذل كّل جهـده لتدميـر هـذا المركـز والمحـور؛ الذي هـو مهبط 
الرحمـة والتآلـف. وفـي هذا المجال ينشـط شـياطين الجـنِّ الخفّية 

وشياطين اإلنِس الظاهرة.

يريدون تدمير األسرة
إّنهم يثيرون الفوضى بهدف تدمير األسـرة، فتارة يدافعون عن 
المرأة، وأخرى عن الرجل، إالّ أّن هدفهم التفريق بين أعضاء األسرة 
وأجزائهـا. ففـي كّل يوم - مثـالً  - ُيقتل ُأناس أبريـاء وُيعدم آخرون 
ويحـدث مـا يحدث فـي العالـم، ولكنهم ال يهتمـون لهـا اهتماَمهم 
بالدفاع والحديث عن امرأة ساقطة ممن يثرن الشهوات الرخيصة. إّن 
الهدف ليس هو الدفاع، وإّنما الحيلولة دون تأسـيس األسرة الشريفة 
والحفاظ عليها، ولطالما أثاروا األجواء للدفاع عن الشـذوذ الجنسي 

وتشريع القوانين لنشره، فلماذا؟

لقد أّسسـوا القنوات التلفزيونية الكثيرة ليزلزلوا مركز األسـرة 
ويبّثـوا برامـج وأفـالم هي الغايـة في تشـويه الهيكل األسـري تحت 
مسـّميات الحرية وحقوق المـرأة أو حقوق الرجل حّتـى، وإّنهم في 
سـبيل ذلك ينفقـون األمـوال الحـرام الطائلة لتوسـيع هـذه الحرب 

الشيطانّية.

وفضـاًل عن قنـوات التلفزة؛ هنـاك من شـياطين اإلنس الذين 
أمرنـا اللَّه تعالى باالسـتعاذة منهـم والتحصن بقيمه السـامية دونهم، 
اؤلئك الذين يوسوسـون في صدور الناس من الجنة والناس، اؤلئك 
يوسوسـون ألفراد البشـر ومجتمعاتهم عبر طرق مختلفة، ويسـعون 

جاهدين ليضلوهم عن سبيل اللَّه الحّق.
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واالنترنـت أحـد تلكـم الطرق، حيـث يتواصل الشـباب فيما 
بينهم عبر االنترنت من خالل شبكات التواصل االجتماعي، فيتعارف 
الشـباب بالشـاّبات بالتحـاور بـدءًا، ثم تتطـّور األمور إلـى الصوت 
والصـورة، وهم لّما يتمّتعـوا بحصانة تربّوية، وأّيـة حصانة تمنع هذا 
التواصل المشـبوه، أو يمكنها أن تبيحه ضمن األحكام الشرعية - إن 
تنّزلنـا فـي القول - فهل يمكـن لهذا التواصل أّن يحّل محّل تأسـيس 
األسـرة الطّيبـة؟ وهل هذا هو السـبيل الصواب؟ وهل مـن الحّق أن 

يعمد الجيل الشاب إلى تلبية غرائزه الشهوية عبر هذا الطريق؟!

لقـد جعـل اللَّه الشـهوة في اإلنسـان كمـا الوقود بالنسـبة إلى 
السـيارة؛ لتوصلنـا إلـى نقطة محـّددة هـي العالقة الزوجيـة، وجعل 
الشـهوة فينا لنؤّسـس األسـرة ونصنع المجتمع، فيتكامـل المرء بين 
أبناء جلدته ويقطع المسافة المعنوية باتّجاه الرّب الكريم، ولم ُتجعل 
الشـهوة في يوم من األيام لتكون هدفًا بنفسـها. إنَّ هذا طريق خاطئ 

وضعه الشيطان أمام الشباب لتحريفهم عن سواء السبيل.

الموّدة والرحمة في العلقة الزوجّية
قال سبحانه وتعالى: 

 } �� � � �{ -6

فما هي المودة؟ وما هي الرحمة؟ 

ة تأتي أوالً فـي العالقة الزوجية، ثم تتبعها  قـال البعض: المودَّ
الرحمـة. أي أّن من يتزّوج يـوّد زوجته في البدء، ثّم تظهر فيه الرحمة 
بعد ذلـك.. إذن؛ فالموّدة أقرب ما تكون إلـى الجانب الماّدي، بينما 

الرحمة ذات ُبعد معنوي. وهذا ليس ما نذهب إليه طبعًا، لماذا؟
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ألنَّ اللَّـه سـبحانه يقول في اآلية الثالثة والعشـرين من سـورة 
)الشورى( والتي اسمها في االصل: سورة )الموّدة(: }� � � 
� � � � � ��{ وواضـح أّن العالقـة المطلوبة مع أهل 

بيت النبي صلوات اللَّه عليه وعليهم ليست عالقة ماّدّية.

ة ليسـت قائمة على أسـاس المـادة البحتة  وعليـه؛ فـإّن المودَّ
والشـهوة الجنسـية.. إذن لماذا أوردت اآلية صفتي الموّدة والرحمة 

معًا؟

يبـدو لي أّن المـوّدة عالقة متبادلـة بين طرفيـن، بينما الرحمة 
تتحقق من طرف واحد، كيف؟

إن كان الذيـن نحّبهم؛ يحبوننا أيضًا، فهي الموّدة، فُيقال: )يوّد 
بعضهـم بعضـًا( ونقـرأ في اآلية ٧3 من سـورة النسـاء: }� � � 

� � �{ مما يشير إلى أّن الموّدة حالة ثنائّية.

المـوّدة - حسـب هذه النظـرة - تعني حّبـًا متبـادالً بين المرء 
ة حالة أعلـى منها؛ وهي الرحمة. افترضوا إّن أحد  وزوجـه، ولكن َثمَّ
الزوجين كان سّيئًا، فحدا سلوكه السّيء إلى زوال الموّدة فيما بينهما، 
ولكـّن الرحمـة من جانب الطرف اآلخر تحول دون إنفسـاخ العالقة 

الزوجية.

إّن الرحمـة أسـمى مـن المـوّدة، ويمكن أن تكـون من جانب 
واحـد، فيكـون معنى النـّص القرآني: أّن اللَّه تعالى قـد جعل العالقة 
الزوجّيـة مفعمـة باللطف والعمق والرصانـة، بحيث حتى لو لم تكن 

بينهما موّدة فإن الرحمة تصونها من التزلزل.

يعـادل هـذا المعنى مـا ورد فـي قوله تعالـى: }� � � 
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ه،  � �{)1). فالعـدل يعنـي الحّق وايتـاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّ
ولكـّن اإلحسـان أعلـى مرتبـة مـن العـدل وأبعـد، إذ يضيـف المرء 
خيـرًا حيـن يرّد حقًا، ويبدو أن الموّدة كالعـدل، حيث يتم تبادلها بين 
الطرفيـن، فيمـا الرحمـة تأخـذ دور اإلحسـان، حيث يضيـف طرٌف 

المزيد من التفاعل اإليجابي تجاه الطرف اآلخر.

هل الرجل أفضل من المرأة في الخلقة؟
جاءت في هذه اآلية الكريمة: 

 }� � � � �{ -٧

فماذا يعني ذلك؟

قيـل: إّن أّمنا حواء قـد ُخِلقت من طينة آدم C، وعلى وجه 
الّدّقـة، قد ُخِلقت من أحد أضالعه. هذا أمـر ال نعترض عليه، ولكن 
هل أّن }� �{ ال تعني إاّل هذا المعنى؟ أم أّن هناك ما هو أبعد 

منه؟ يبدو األمر الثاني هو األصّح.

الجديـر ذكـره هنا، هو أّنـه رغـم أّن الخطـاب القرآني }� 
�{ و}�{ ورد بصيغـة المذّكـر، ولكـن ال يعنـي هـذا أّن 

الخطاب مختصٌّ بالرجال دون النساء.

ر  فالّلغة العربّيـة تؤّنث وتذّكر، ولكّن الخطـاب إذا كان للمذكَّ
والمؤّنـث، فإّنـه يصـاغ -حسـب قاعـدة التغليـب - بهيئـة المذّكر، 
فالشـمس - مثـاًل - لفظـه مؤّنث، والقمـر لفظه مذّكـر، ولكنهما إذا 
اجتمعـا فـي الخطـاب؛ كان التعبيـر مذّكـرًا، فيقال: )قمـران( وليس 

)شمسان( و: إن الشمس والقمر منيران، وليس: منيرتان.
)1) سورة النحل، آية9٠.
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وفـي القرآن آيـات ظاهرها الخطاب إلى الرجـال، ولكنها في 
الحقيقـة تعّم الرجال والنسـاء، وهـذه هي القاعدة في الّلغـة العربّية. 
فحيـن تقول اآلية: }� � � � � � {)1). فإّن 

لفظة }� �{ تشمل المرأة والرجل على وجه التساوي.

إذن؛ حيـن تقول اآلية الكريمة: }� � � � �{ 
فإّنها تعني أّن اللَّه تعالى قد خلق المرأة للرجل؛ والرجل للمرأة على 
حدٍّ سـواء، إذ ال يصـّح تصّور وجـود أحدهما منفردًا فـي الدنيا، فال 
يظنّـّن أحٌد مـن الرجال أّن الخلقـة ذات ُبْعٍد واحـد، وأّن الرجال هم 

مركز ومحور الخليقة.

يقول سـبحانه في اآلية 1٠ من سـورة لقمـان: }� � � 
� � �{ أي: أّن الكرامـة واإلحتـرام لكال الزوجين وليس 

ألحدهما فقط.

ولو أّن الرجل ُخلق محتاجًا للمرأة دون أن تحتاج المرأة إليه، 
لكان الرجل ذلياًل، وكذلك العكس، ألّن أحد أسباب الذّلة؛ الحاجة، 
ولكـّن كليهمـا محتاج إلى اآلخـر، واللَّه لم يخلق أحـدًا ذلياًل، فكان 

الطرفان على مستوًى واحد.

فــ}� � � �{ يعني أنكما على حدٍّ سـواء، وقد 
أوضـح اللَّـه تعالى هـذا المعنـى بقوله فـي اآلية 195 من سـورة آل 
عمـران: }� � � � � � � � � �� � � 
��{ فـال فرَق بيـن الجانبين، وال يصّح تصور وجـود الفرق بحاٍل 

من األحوال.

)1) سورة التحريم، آية6.
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وإْن أمعنّـا النظر، وجدنا أنه ال فـرق فيزيولوجيًا، أي في )علم 
وظائف األعضـاء( بين المرأة والرجل، وإّنمـا الخالق المتعال جعل 
بعض التفاوت في جوارح أو جوانح الرجل والمرأة لمقاصد خاّصة، 
مـع العلـم أّن الطّب الحديث توصل إلى إمكانية تغيير جنسـية المرأة 
إلـى رجـل وبالعكـس، ممـا يعنـي أّن كل ما عنـد المـرأة موجود في 

الرجل، وكل ما في الرجل موجود في المرأة.

الخطاب موّجه للجنسين
لقد مررنا على التفاسـير المختلفة لنرى: ماذا قال المفّسـرون 
عن ضمير المذّكر في قوله سبحانه: }� � � � �{؟ 
ومـا المقصود من اآلية؟ فانتهينا إلى أّن المفّسـرين لـم يتعّرضوا إلى 
هذه المسـألة، والذي يبدو لنا أّن خطاب اآلية موّجه إلى عموم البشر 
سـواء الرجـل أو المـرأة، كما لو قـال اللَّه: يـا أّيها النـاس، أو: يا أّيها 
اإلنسـان، أو: يا أيها الذين آمنوا، فإّن الخطاب موّجه للجنسين، إذ ال 

فرق بين الرجل والمرأة..

كان البعض في سالف الدهر يظّن بأّن المرأة ليست بشرًا، وإّنما 
هـي مخلوقة بصورة بشـر لتخـدم الرجل الذي هو البشـر الحقيقي!! 
وبهذا الظّن الباطل كانت ُتباع النسـاء وُتشـترى وُتسـتخدم وُتستعَبد، 
وهناك - لألسـف - حتى اآلن من يتمّسـك بهذا الظـّن المقيت. كما 
هـو الحـال في بعـض مناطـق الهنـد؛ أو كمـا كان بعض اآلسـيويين 
يسـارعون إلى إنزال أشـد العقوبة العاجلة بالمرأة لدى صدور أبسط 
األخطاء عنها، حّتى ليصل األمر إلى القتل. أّما بعض العرب؛ فكانوا 

يئدون اإلناث؛ تخّلصًا مّما يظنّونه من العار فيهن.

أّما اإلسالم الحّق؛ فقد حارب هذه الظواهر الشيطانّية الباطلة، 
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وقـد أبطلهـا الرّب المتعال في آيـاٍت عّدة، ولهذا قـال في اآلية 195 
من سـورة آل عمران: }� � � � � � � � � �� 

� � ��{ أي: أّنني أنا الخالق ال أفرق بين الذكر واألنثى. 

ما المقصود باألزواج؟
وقال في اآلية مورد التفسير والبحث: 

}� � � � � � � �{ -8
واألزواج كلمـة جمـٍع للزوج، فهـل تعني الكلمـة: الرجل أو 

المرأة؟ 

ُتطلق كلمة )زوج( عليهما معًا، وإّن كلمة زوجة التي ُتستخدم 
للمرأة في لغة المحاورة ُتعتبر كلمة خاطئة عند اغلب اللغويين. وإّنما 
األصّح أن نشمل الرجل والمرأة بلفظ )زوج( وقد قال سبحانه: }� 
� � �{)1). فأطلق هذه الكلمة على الطرفين، وكلمة 
}�{ تثنيـة تعم الذكر واألنثـى، بل في كل اآليات القرآنية التي 
تتحدث عن الرجل والمرأة في العالقة األسرية والزوجية اسُتخِدمت 

كلمة )زوج( للتعبير عن الذكر واألنثى.

َر البعض كلمة }�{ بأنها تعني الزوجات، وهو خطأ.  وفسَّ
إذ األزواج جمـع زوج وليس جمع زوجـة، وجمع الزوجة زوجات. 
وعليه؛ فإّن }� � � � �{ ليس خطابًا للرجال فقط، 
وّإنمـا هو موّجه للرجل والمرأة بالتسـاوي. إنَّ األصل في القرآن هو 

عدم التمييز يين الذكر واألنثى.

وقد يتسـاءل أحدهم قائاًل: إذن لَِم قال سـبحانه: }� 

)1) سورة النجم، آية٤5.



19٧

....................................... .......................................    ال�سبينل بع البولع   

�{؟ ولَِم كان الضمير المستعمل هنا مؤّنثًا؟

يبـدو أّن الضمير في }�{ ال يعـود إلى المرأة، لماذا؟ ألنه 
إذا كان مرجـع الضمير المـرأة، كان الصحيح أن يؤتى بضمير الجمع 
المؤنـث )إليهن( ليتناسـب مع كلمة )أزواج( وهـي جمع، ذلك ألّنه 
إذا كانـت }� �{ تخاطب الرجال، فهل يسـكن الرجال 

كلهم الى إمرأة واحدة؟

إذن، فالصحيـح أن الضمير فـي }�{ يعود لالزواج )وهو 
ـر ُيشـار إليه بضميـر المؤنث فـي قواعد اللغـة( والكلمة  جمـع مكسَّ

تشمل الرجل والمرأة.

إذن؛ ال وجـه لجعل البحـث بخصوص المرأة لتكون وسـيلة 
السـكينة واالستقرار للرجل، ألّن القرآن ساوا بينهما، فكل واحٍد من 

الزوجين يسكن لآلخر.

اآلية تعم الرجل والمرأة
وهكـذا فـإنَّ }� �{ تعّم الذكر واألنثـى، أي أّننا خلقنا 
جنسـين فـي الظاهـر، وذلـك لحكمـة، وهـي أّن كّل شـخص يؤّدي 
وظيفتـه، وليـس التفاوت فـي الخلقة عائـدًا إلى أن يسـتعبد أحُدهم 
اآلخـَر، وأن يطغـی الرجـل علـى المرأة كمـا كان وال يزال مشـهودًا 
فـي كثير من بقـاع األرض. وإّن نظرة المرأة إلـى الرجل والرجل إلى 
المرأة ال تصّح أن تكون نظرة إلى الغير، بل علی االثنين أن ينظرا إلى 
اآلخر على أّنهما نفس واحدة، ولهما أن يعيشا بشكل يذوب أحدهما 
فـي اآلخر. فإذا كانت هـذه النظرة منهما هي أسـاس العالقة لم تبرز 

مشكلة أبدًا بين الزوجين.
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ولـو كانت لدّي تّفاحـة واحدة ولديـك مثلها، ثّم إّنـي قّدمُت 
تفاحتـي لك، وأنت قدمـَت تفاحتك لـي، ألكلنا التّفاحتيـن معًا ولم 
ينقصنـا شـيء، وإنما العالقـة بيننا قد توّطـدت. وهذه النظـرة ينبغي 
أن تكـون نموذجًا اجتماعيًا، وباألخص بالنسـبة إلى التعامل بالمحبة 

والموّدة والرحمة بين الزوجين.

فإذا حكمت األسـرة والتكّتـالت االجتماعية هذه الصورة من 
التعامل، ضمن الجميع الثباَت واالسـتقرار، وصـارت الحياة لديهم 
ترجمة حّية لإليثار وليس االسـتثمار، بمعنى أن يبذل كل شـخص ما 

لديه لغيره أيضًا وليس لنفسه فقط.

إيثـار لمجتمعـه:  ذا  المؤمـن كائنـًا  يعتبـر  المجيـد  والقـرآن 
}� � � � � � ��{)1)، ومـن ثمـرات اإليثـار 

الجمعي في المجتمع االيماني قوله سبحانه: 

 }� � � � � � � �{ -9

لتكريس النفع المثالي، وذلك: 

 }� �{ -1٠

وللعالقـة الزوجّيـة أبعـاد جّمـة، أحدهـا: السـكينة والراحـة 
النفسية.

التأكيد على السكينة في األسرة
مـع أّن للموّدة والرحمة بين األزواج آثار عديدة، فلماذا أشـار 

اللَّه تعالى لهذه الفائدة الممّيزة )السكينة( بالذات؟

)1) سورة الحشر، اآلية:9.
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نرى لهذا االهتمام الخاص دليلين:

1- إذا كان َثـّم نقـص وخلل في حياة اإلنسـان، فإّن السـكينة 
ال تتوّفـر، وإّنما السـكينة تتأّتى حين ينعدم النقـص والخلل بالكامل، 
فإنـك ال تنـام إْن آلمـك ضـرس واحد في فيـك رغم أنه جزء بسـيط 
فی الجسـم. كذلك السكون والسـكينة فإنهما كالعافية والصّحة، فال 

يقال: فالن معافى إذا عانى ألمًا ولو بسيطًا.

المحّبـة  بواسـطة  لتعيشـوا  تعنـي:   }�  �{ إذن؛ 
والمـوّدة والتفاهـم كّل الراحة، وليس أن يسـتولي القلق على الرجل 
بمجـرد مغادرتـه بيتـه، أو أن يسـتولي عـدم الثقة على المـرأة لبعض 
تصّرفـات الرجل. فإذا ما شـاعت هذه الثقافة السـلبية في المجتمع، 
رأيته كيانـًا مضطربًا يعاني األزمة تلو األزمة. فيما االطمئنان والراحة 
يعّمان بتأثير المحّبة المتبادلة بين الرجل والمرأة حين يتبادالن الثقة.

٢- االطمئنان والسـكينة والهدوء، أفضل النعم اإللهية. فإنك 
يمكـن أن تكـون مريضـًا أو فقيرًا أو سـجينًا ومع ذلك تكـون مرتاح 
مًا  الذهـن، مطمئـن البـال. بينمـا بالعكس يمكـن أن تكون غنيـًا متنعِّ
باإلقامـة فـي قصـر بهيج، ومع ذلـك تكون مضطـرب البـال. فأّيهما 

األفضل إليك؟

إّننا نطلب ألنفسـنا الهدوء والراحة والسعادة، ولكن ما الفائدة 
فـي المال والمسـكن والمرأة والولـد ما لم تضِف هـذه األمور علينا 

السكينة ولم تسعدنا؟! ما النفع من األسماء والعناوين واألعداد؟

لألسـف! نجد كثيرًا مـن الناس يلهثون فـي أول حياتهم وراء 
المـال ليضمن لهم عيشـًا رغـدًا، ولكّن النتيجة تأتي معكوسـة، حّتى 
يجد المرء نفسه ضحية للمال. وتشير األبحاث الميدانية إلى أّن كثيرًا 
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مـن األفـراد يصابون بمـوت الفجأة - السـكتة القلبّيـة أو الدماغية - 
لـدى تكالبهم على بلوغ الحياة الماّدّية، إذ يتجّشـمون العناء الشـديد 

ويضّحون بأنفسهم للمسار المنحرف.

إّن اللَّـه تعالـى يحّذر عباده فـي هذه اآلية مـن أن ينحرفوا عن 
إدراك وفهـم الحيـاة الطّيبـة التـي رسـمها سـبحانه لهم، فـإن أردت 
االقتران بزوجة، فعليك اختيارها من أسـرة رصينة أصيلة تنشـر فيك 
السـكينة والهـدوء، وال يكن هدفك مـن عقد الزواج مـاالً أو جماالً 
مجـّردًا، كذلك على المـرأة أن تعي األهداف القرآنّيـة من هذا العقد 

المقّدس.

بعد بيان هذه الحقيقة المصيرية؛ يقول سبحانه: 

.}� � � � � �{ -11

فاللَّـه سـبحانه وتعالـى قد جعـل آياٍت فـي هذه الخلقـة بهذه 
الخصوصّيات فيما يتعّلق بالرجل والمرأة.

لماذا قال اللَّه تعالى )آيات( ولم يقل )آية(؟

ربما لو أننا دققنا النظر في الحياة الزوجية التي رسـم خطوطها 
البـاري عزَّ وجـل، لوجدنا من اآليـات ما ال ُيحصـى عددها في هذه 

العالقة المشتركة التي تشكل األساس الوطيد للكيان اإلجتماعي.

بصائر وسنن
1- إّن العالقـة التي جعلهـا اللَّه بين المـرأة والرجل هي أبعد 
من مجرد موّدة ظاهرية مبتنية على أسـاس مادي أو مصالح مشـتركة 
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أو خدمات يقّدمها طرف للطرف اآلخر، فهو إتصال روحي.

٢- إّن محـور القيـم اإللهية يكمـن في أجواء األسـرة الطيبة، 
ولهذا فإنَّ الشـيطان يسـتهدف األسـرة ويبذل كّل جهـده لتدمير هذا 

المركز والمحور؛ الذي هو مهبط الرحمة والتآلف. 

3- إّن المـوّدة عالقة متبادلـة بين طرفين، بينما الرحمة تتحقق 
مـن طرف واحد، بينما الرحمة أسـمى من المـوّدة، ويمكن أن تكون 

من جانب واحد.

٤- القرآن ينظر الی الرجل والمرأة علی حدٍّ سواء دون تفضيل 
أحدهما علی اآلخر، وجعل السكينة فی كلِّ واحٍد منها لآلخر.

5- نجـد كثيرًا مـن الناس يلهثون فـي أول حياتهم وراء المال 
ليضمـن لهم عيشـًا رغـدًا، ولكّن النتيجـة تأتي معكوسـة، حّتى يجد 

المرء نفسه ضحية للمال.



٢٠٢

اختالف اللغات واأللوان

 �  �  �  �  �  �{
.}� � � � � � �� �

من احلديث
 :K َقاَل َرُسوُل اللَّه

ُكْم َواِحٌد، وإِنَّ َأَباُكْم َواِحٌد، َل َفْضَل لَِعَربِيٍّ  َها النَّاُس، إِنَّ َربِّ »َأيُّ
، وَل أِلَْحَمَر َعَلى َأْس�َوَد وَل  َعَل�ى َعَجِم�يٍّ وَل لَِعَجِم�يٍّ َعَل�ى َعَربِ�يٍّ
أِلَْس�َوَد َعَل�ى َأْحَمَر إِلَّ بِالتَّْق�َوى، َقاَل اللَّ�ه َتَعاَلى: }� � � 

.(1(»}�� �

تفصيل القول
مـن الموضوعـات المهّمـة التـي غالبًا مـا تكون محّط سـؤال 
وشـبهة في شـّتى األبعاد؛ ما يتعّلق باالختالف الموجود والمشـهود 

)1) معدن الجواهر، ص٢1.
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في أفراد البشـر، علمًا أّن كّل أفراد البشـر يشـتركون في خصوصيات 
واحـدة من حيث النظرة العامة. إّن أفراد البشـر يختلفـون فيما بينهم 
من جهة اللون والشـكل واللسان، فما معنى هذا االختالف؟ َولَِم لْم 

يكن الناس جميعًا شكاًل واحدًا؟

هـذه اآلية تؤكـد أّن االختالف والتفاوت الموجود بين البشـر 
ليـس فقط ال يثير إشـكاالً، بل إنما هو آية وداللـة بحّد ذاته تقّربنا الى 

اللَّه تعالى أكثر فأكثر، وتزيدنا معرفًة به.

معنى اللسان واختلفه
ما معنى اللسان؟ وما معنى الّلون؟ وما هي الّلغة؟

اعتبـر البعـض اللسـان بأّنه العضو الـذي في الفـم، وإنما نعّبر 
بـه عن الّلغة، فهو من قبيل الكناية، وسـبب هـذا التعبير واإلطالق أّن 

اإلنسان يتكلم باّللسان، وأّن اللّغة تتشّكل بواسطة هذا اللسان.

ويبدو أّن أصل معنى الّلسـان هو الّلغـة، وأّن قطعة الّلحم التي 
في الفم تسّمى لسانًا، بدليل أّن الّلغة ُتنطق وُتؤّدى بوسيلته. 

إذا كان هذا معنی اللسان، فماذا يعني االختالف؟

قيل في معنى االختالف هو أّن كّل شـخص لدى تكّلمه يمتاز 
بلحن ونمط خاص ونبرة خاصة في لسانه، ولهذا تجد أّن من يتحّدث 
إليـك عبر الهاتـف تتعّرف إلى صوتـه ولو بعد عشـرين عامًا، وذلك 

بسبب نبرة صوته.

وقـال آخرون: إّن اللسـان هو الّلغـة، واالختالف هو اختالف 
الّلغة بين األفراد.
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ومن ناحيتنا نرى أّن الّلغة التي نزلت مع البشـر من السماء هي 
الّلغة العربّية، فهي لغة من اللَّه سبحانه وتعالى، وهي لغة دقيقة خاّصة 
بالحقائـق، ثّم تطـّورت المفـردات بعـد الحقائق ورّكبـت، وهنالك 
بـدأت بحوث علم الّلغـة تطرح بين الناس، ثـّم إّن الّلهجات تكّونت 
بعـد نـزول العربّية، وتغّيرت وتطـورت بمرور الزمـان، وحصل فيها 

التفاوت حتى تكونت لغات أخرى.

وهنـاك نظرة أخرى تقول: إّن البشـر كانوا يعيشـون في مناطق 
عـّدة مـن األرض، فكانـت احتياجاتهـم اليومّيـة قد حـدْت بهم إلى 
اسـتعمال اإلشـارة، ثـّم شـيئًا فشـيئًا اسـتعانوا باألصـوات والنبرات 
حّتـى تكونت المفردات والجمل، وهكذا تكونت اللغات المختلفة. 

ولكننا نرى أّن هذا المبنى واالساس يجانب الصواب.

وعلـى أّية حال؛ فإّن المقصود باللسـان إمـا الجارحة والعضو 
الموجود في الفم، أو نبرة ولحن التحّدث، أو الّلغة.

ويمكن أن يأخذ الحديث منحى أعلى مستوًى، فيقال:

إّن الّلغـة - فـي الحقيقـة - عاكسـة لفكر اإلنسـان، فما يخطر 
في الذهن يفيض على اللسـان، أي: يتجّلى ويظهـر في اّللغة، بمعنى 
أنه بوسـيلة اللغة ُيتوّصـل إلى ما هو أبعد وأعلى مـن اّللغة. واألعلى 
واألبعد من اللغة هو الذهن والفكر ونوع التفكير.. بهذه النظرة؛ يكون 
}� �{ يشـمل كّل األبعاد وعلى جميع المسـتويات، 
مما هو أعّم من االختالف في النبرة، واختالف اللهجات، واختالف 
األذهـان الذي هـو أهم من اّللغة. بهذه النظرة يكون اللسـان عاكسـًا 

وترجمانًا للذهن.
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التفاوت العقلّي
يقفـز إلى الذهن سـؤال: أ وليـس العقل هبة من اللَّـه؟ فِلَم لم 

يهب اللَّه الجميع عقاًل متساويًا؟

بلـى؛ إّن العقل عطاء مـن الرّب الكريم، ولكـّن أدوات العقل 
تختلف وتتفاوت تبعًا لظروف الحياة المتفاوتة؛ بدءًا مّما قبل الوالدة 

الى مراحل النمو العقلي المختلفة.

فـأن يكون العقـل عطاًء من اللَّه تعالـى ال يعني أن يصبح عقل 
الجميع بدرجة واحدة، ال سـيما وأّن أحاديث الرسول األعظم وأهل 
بيته عليه وA شـاهدة على ما نّدعيه، فقد ورد فيها وصف البعض 

بأنه )أعقل الناس()1).

إّن عطـاء اللَّـه تعالى هو العقـل؛ ولكن يتجّلى هـذا العقل في 
مراتـب ودرجات مختلفة بمـا يبذله المرء من جهد فـي الحياة، وبما 
يواجـه مـن تحديات. تمامـًا كما لـو أّن جماعة جمعـوا عقولهم إلى 
بعـض لتوّصلـوا إلى نتائـج أرقى، وعلى هذا األسـاس فـإنَّ قابلّيات 

العقل والذهن متفاوتة.

تفاوت األلوان
البحـث الثانـي في اآليـة الكريمة هـو: اختالف األلـوان، فما 
المقصـود مـن هذا اإلختـالف؟ إّنه اإلختـالف المشـهود من بياض 

وسواد وسمرة وحمرة.

النَّاس«، مستدرك  َأْعَقَل  َتُكْن  لِْلَحقِّ  »َتَواَضْع  للكليني، ج1، ص16:  الكافي   (1(
الحكم  لِلنَّاس«، عيون  ُمَداَراًة  ُهْم  َأَشدُّ النَّاِس  »َأْعَقُل  الوسائل، ج9، ص13: 

والمواعظ، ص11٢: »َأْعَقُل النَّاِس َأْطَوُعُهْم للَّه ُسْبَحاَنه«.
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ولكن! ما الحكمة في اختالف األلوان؟

أقول: حين نرغب برسم لوحة ما، نبدأ بتناول الفرشاة واختيار 
األلوان إسـتنادًا الی الذوق أو التقليـد، إاّل أّن اللَّه تعالى ال تلزمه هذه 
القاعـدة الفنّية، وهـو لدى اختياره للون معّين لإلنسـان أو الفاكهة أو 
الشـجرة أو األرض أو الحشـرة، يقصد حكمة معينة وحسـابًا محددًا 

وقدرًا خّطط له بنفسه. فكان لكلِّ لون خصوصية وداللة.

قـال أحدهـم: أعاني مـن مرض السـّكر، فقال لـه الطبيب: ال 
تأكل الفواكه ذات اللون األصفر، حتى التفاح تناول األحمر منه ودع 

عنك األصفر، مما يدل أنَّ اللون له دوره وتأثيره.

ولـو أّن لـون الجبـال كان أحمـر، أو األرض كانـت زرقـاء، 
لتعّرض البشر إلى أزمة في رؤية ونظر العين. إّن األلوان ترتبط بأشياء 
مختلفـة؛ بالمشـاعر والعواطـف واألخـالق.. وهناك بحـوث دقيقة 

كثيرة بهذا الصدد.

خلق السماوات واألرض واختلف الناس 
إّن اآلية الشريفة تقول:
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فإلـى جانب آيـات اللَّه تعالى فـي خلق السـماوات واألرض 
أشـارت اآلية الى اإلختالف الواسع بين الناس في األلوان واأللسن، 
ويبـدو أنَّ هناك عالقـة بين خلق السـماوات واألرض وبين إختالف 
األلوان واأللسـن، وقد نجد هذه العالقـة في أحد تجلياته في أنَّ لون 
البشرة في المناطق األستوائية - مثال – أسمر، وكلما ابتعدنا عن خط 
األسـتواء قّلت الُسمرة، حتى تتحول األلوان من األسمر الى األبيض 
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فاألصفـر. وهـذا االختـالف يسـهل التعـارف ويفـرض اإلعتـراف 
المتبادل الذي هو أساس تنظيم الحياة البشرية. 

وتشـير اآليـة الـی نوعيـن مـن االختـالف بيـن النـاس، همـا 
االختالف في الّلسان وفي الّلون، إالّ أّن ذلك ورد من باب المصداق 
والنمـوذج؛ باعتبارهمـا األكثر بـروزًا، وهذا يتضمن نوع إرشـاد إلى 
أشـكال االختالف الكثيرة بين الناس، وهو بمثابة باب يفتح لدراسـة 
واسـعة في هذا المجـال. فالناس مختلفون أيضًا فـي طريقة التفكير، 

والذوق، والنظرة إلى األشياء واألمور. 

حكمة الختلف
ويمكن ألحدهم أن يسـأل عن السـبب في كّل هذا اإلختالف 

المجعول من قبل اللَّه سبحانه.

ينبغي البحث عن السـبب في حكمـة اإلختالف هذا، إذ لو لم 
يجعل اإلختالف النتفى التكامل، فباإلختالف يكّمل الناس بعضهم 
بعضـًا، فمثال: جماعـة من التالميـذ يتعّلمون في المدرسـة، ثّم إنهم 
يكملون دراستهم ويتخّرجون؛ فيشّكلون فرقًا وطبقات عديدة، منهم 
من يواصل درسـه، ومنهم من يتّجه إلى مزاولة مهنة ما. في الشـريحة 
األولـى، تتعدد أشـكال واّتجاهـات مواصلة الدراسـة والتخّصص، 
ومـن يمارس عماًل سـيختار نوع العمل أيضـًا؛ فيتفاوتون ويتعّددون 
ويختلفـون في اختياراتهم، وما هذا كّله إاّل سـدٌّ للحاجة االجتماعية 
والمعيشـية، ولو كانـت الطبائع واألذواق واحـدة ال غير، ولو كانت 

العقول في مستوًى واحد، ألصيب المجتمع بالشلل.

لقد زعم اسـتالين، بأّن هذا النوع من التفكير والطريقة خاطئ، 
ويجـب أن نحشـر جميـع األفراد علـى صعيـٍد واحد ليكونـوا كلهم 
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سواء، فقتل حوالي عشرين مليونًا منهم في السجون والمنافي ليكون 
الناس بلون واحد وشـاكلة واحدة، بدءًا من ارتداء المالبس، ومرورًا 
بالعمـل، وانتهاًء بطريقة التفكيـر والتطّلع. كان يريد للناس جميعًا أن 
يصبغوا أنفسـهم باللون الذي كان يظنّه صحيحًا. ولكنه بعد سـنوات 
زال وهـوى، وجـاء بعده َمـن اعترف بخطـأ هذا التفكيـر، فاضمحّل 
االّتحـاد السـوفياتي وعـاد النـاس إلى حقيقـة: }� � 

.}��

ه في الختلف آيات اللَّ
وفي هذه الُسـنّة اإللهيـة التي بّينتها اآليـة الكريمة تكمن آيات 

كثيرة:

}� � � � �{ -٢

ومـن تلك اآليات أنًّ هذا اإلختالف الواسـع بين البشـر يؤكد 
علـی أّن الحريـة أصـل أصيـل، ولطالمـا أقـّره اللَّـه تعالـى واألنبياء 

واألوصياء سالم اللَّه عليهم أمام أنظار الناس وعقولهم.

لقد كان بمقدور األنبياء أن يحملوا الناس على االهتداء قسرًا، 
ولكّن اللَّه تعالى أبى ذلك، ألّنه أراد امتحان البشر، واستخراج ما في 
بواطنهـم وقلوبهم لتبدو حقائقهم ومصائرهـم، وبالتالي لتتّم الحجة 
عليهم غدًا في سـاحة المحشـر والحسـاب األخروي. يقول سبحانه 
وتعالى: }� � � � � � � � � � �{)1). 

وفي اآلية التالية من سـورة هـود يتحدث اللَّه تعالى عن بعض 
المختلفين وأّن منهم من يسـتحّق رحمة اللَّه، ومنهم من سيحشر إلى 

)1) سورة هود، آية 118.
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جهنـم: }� � � �� � �� � � � � 
.(1(}� � � � �

إذن، فالبشر في اختالف دائم لكي ُيمتحن بذلك.

ويقول سبحانه في آية أخرى:

 �  �  �  �  �  �  �  �  �{
 �  �  �  ��  �  �  �  �  ��  �  �
 �  �  �  ��  �  �  �  �  �  �  �  �  �
 �� � �� � � � � � � �

 .(٢(}� � � � � � � � �

فالتفـاوت واإلختالف هادف ومخّطط له. فاللَّه سـبحانه كان 
قـادرًا علـى خلق النـاس أّمة واحـدة، كمـا كان قادرًا علـى أن يخلق 
األشـجار كلهـا ذات لـون واحد مـن الفاكهة، ولكنّه جعل األشـجار 

مختلفة، وكذلك جعل الجبال والصخور، وكذلك شأن البشر.

ويبـدو أّن الموقف الحق تجاه هـذا االختالف ينبغي أن يكون 
ضمن اإلطار اإللهي، باعتباره خير طريق للتقدم االجتماعي. فالحّرّية 
هي دعوة جميع األديان االلهّية، ولكنّها ليست بمعنى أن نقول للناس: 
أنتم أحرار في أن تكونوا من أهل الجنة أم من أهل النار. إّنما الحّق أن 
روا من الجحيم، ثّم ُيتركوا أحرارًا يختارون  ر الناس بالنعيم وُيحذَّ ُيَبشَّ
ما يشـاؤون، وليجّربوا بأنفسهم حرّيتهم في االنتخاب، وهذه الحّرية 
ـد  في االختيار، أو لنقل: السـماح لهم بحّرية االختيار بحدِّ ذاته يجسِّ

)1) سورة هود، آية 119.
)٢) سورة المائدة، آية ٤8.
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االمتحـان اإللهـي الذي مـن أجله ُخلق النـاس، إذ ال يمكـن أن يقاد 
المرء إلى الجنة أو يساق إلى النار بالجبر واإلكراه.

وجذوة القول؛ هـي أّنه انطالقًا من قاعدة }� � 
والطبائـع، واألفـكار، وطـرق  اللغـات، واألذواق،  فـإّن   } ��
التفكيـر، واإلنطباعـات، واأللـوان، والعواطـف، ُخِلقـت مختلفـة، 
وليـس كل ذلـك إاّل لتفعيل التدافـع ثم التكامل بين النـاس. وأنماط 
ـد جمالّية الخلقة؛ كّل منه حسب ما يمّثل  االختالف ومصاديقه يجسِّ

من دور.

وينبغـي أن نتعّلم بـأّن اآلخرين متفاوتـون ومختلفون عنّا، فال 
نسـتاء من غيرنا المختلفيـن عنّا وال من آرائهم، ألّننـا نعلم باختالف 
ظروفهم وبيئتهم والعوامل التي اسست وكّونت لهم مناهج تفكيرهم 
وقناعاتهـم. هذا ولنعلم بأنَّ حدود اللَّه تعالى وسـننه ال تتبّدل، وهذا 

أصل أصيل ثابت.

بصائر وسنن
1- إّن االختـالف والتفاوت الموجود بين البشـر ليس فقط ال 
يثير إشكاالً، بل إنما هو آية وداللة بحّد ذاته تقّربنا الى اللَّه تعالى أكثر 

فأكثر، وتزيدنا معرفًة به.

٢- ينبغي البحث عن السـبب في حكمة اإلختالف ، إذ لو لم 
يجعل اإلختالف النتفى التكامل، فباإلختالف يكّمل الناس بعضهم 

بعضًا.
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3- كان بمقدور األنبياء أن يحملوا الناس على االهتداء قسرًا، 
ولكّن اللَّه تعالى أبى ذلك، ألّنه أراد امتحان البشر، واستخراج ما في 
بواطنهـم وقلوبهم لتبدو حقائقهم ومصائرهـم، وبالتالي لتتّم الحجة 

عليهم غدًا في ساحة المحشر والحساب األخروي.



٢1٢

آية املنام

 � � � � � � �{
.}� � � � � � � � �

من احلديث
قال االمام علي C في حديث االربعمأة:

»َل َينَ�اُم اْلُمْس�لُِم وُهَو ُجنُ�ٌب، وَل َينَاُم إِلَّ َعَلى َطُه�وٍر، َفإِْن َلْم 
ه َتَباَرَك  ِعيِد، َف�إِنَّ ُروَح اْلُمْؤِمِن ُتْرَفُع إَِل�ى اللَّ ْم بِالصَّ َيِج�ِد اْلَم�اَء َفْلَيَتَيمَّ
وَتَعاَل�ى َفَيْقَبُلَه�ا وُيَب�اِرُك َعَلْيَها، َف�إِْن َكاَن َأَجُلَها َقْد َحَض�َر َجَعَلَها فِي 
ُكنُ�وِز َرْحَمتِ�ِه وإِْن َل�ْم َيُكْن َأَجُلَها َق�ْد َحَضَر َبَع�َث بَِها َم�َع ُأَمنَائِِه ِمْن 

وَنَها فِي َجَسِدَها«)1). َمَلئَِكتِِه َفَيُردُّ

تفصيل القول
تتنـاول هذه اآلية من سـورة الروم المباركة آيتيـن أخرتين من 

)1) الخصال، ج٢، ص613.
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آيات اللَّه الكبرى.

اآليـة األولـى هي آيـة النوم باعتبارهـا ظاهرة مهمـة في طبيعة 
الخلقـة ونمـوذج بارز مـن نماذج النظـام الحكيم، واآليـة الثانية هي 

إبتغاء الناس فضل اللَّه ورزقه من خالل السبل التي وضعها اللَّه له:

}�� � � � � � � �{ -1

فمـن خـالل هاتيـن اآليتين - الـى جانب سـائر اآليـات التي 
ُذكرت والتي سُتذَكر - يزداد اإلنسان معرفة بربه المتعال.

الّنوم يدّلنا على رّبنا
ما هو النوم؟ ماذا يحدث حين ننام؟

النوم سـرٌّ قيلت فيه جملة مـن النظريات حّتى اآلن، ولكنها لم 
تجزم بمعرفته ولم تدرك ماهّيته بشكل حتمي، كما أّن هذه النظريات 

وأصحابها وغيرهم لم يصلوا إلى معرفة حقيقة الموت.

فالنـوم والموت شـبيهان، وقد ورد في الحديث الشـريف عن 
رسـول اللَّـه K أنه قال: »َوالَّ�ِذي َبَعَثنِي بِاْلَح�قِّ َنبِّي�ًا، َلَتُموُتنَّ َكَما 

َتنَاُموَن، َوَلُتْبَعُثنَّ َكَما َتْسَتْيِقُظون«)1).

فهـذا الحديث يشـبِّه المـوت بالنوم، والبعث باالسـتيقاظ من 
النوم. ولكن يبقى السؤال: ما حقيقة هذين األمرين؟.

يبـدو - وال نظريـة قطعيـة ودقيقـة في البيـن - أن اللَّـه تعالى 
قـد جعـل في دمـاغ اإلنسـان خاليـا خاّصة بالمـوت، وهي أشـبه ما 
تكـون بالقطعة التلقائيـة - األوتوماتيكية - التـي توضع في األجهزة 

)1) اعتقادات االمامية، ص6٤.
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الكهربائية فتضمن عملية تنظيم مستوى الطاقة في الجهاز، كذلك في 
الدمـاغ أيضًا يمكـن أن تؤّدي خاليـا الموت هذه الوظيفـة، فإذا جاء 
أجل اإلنسـان أو تعرض لمشـاكل عديدة تقوم خاليـا الموت بإطفاء 
الدمـاغ، وإذا أطفـئ الدماغ وتعّطل، يتعّطل كّل مـا في البدن ألّن كل 

البدن وحياته يرتبط بالدماغ.

وفي النوم يحدث مثل ذلك ولكن بدرجة محدودة، فاالنطفاء 
والتعّطل نوعان: مؤّقت ودائم. فإذا كان العطل دائميًا؛ كان موتًا، وإن 
كان مؤّقتـًا؛ كان نومـًا، فإذا خّفض الدماغ طاقة البدن، اسـتولت عليه 

حالة من السكون وَغّط في النوم.

ترى ما هذا الذي صنعه اللَّه في خلقه لإلنسـان؟ وماذا يحدث 
لو أّننا عملنا عماًل شاقًا طيلة عشر ساعات ثم عجزنا عن النوم وأخذ 
قسـٍط مـن الراحة عـن طريقه؟ البعض قـد ُيصاب بحالة أرق فتسـوء 

حاله.

نعمة النوم
إّن النـوم نعمـة مـن نعم اللَّـه لراحة اإلنسـان وتجديـد طاقاته 
وقـواه، وهذه النعمة آية على قدرة وربوبّية اللَّه سـبحانه. وعليه؛ كان 
حرّيـًا بنا أن نبدي كّل الشـكر لرّبنا المتعال علـى أن أنامنا في مضجع 
أمنـه وأمانه. ويقول أمير المؤمنين C بعـد صالة الصبح قائاًل في 
دعائـه المعروف بدعاء الصباح: »َيا َمْن َأْرَقَدنِ�ي فِي ِمَهاِد َأْمنِِه وَأَمانِِه، 

وَأْيَقَظنِي إَِلى َما َمنََحنِي بِِه ِمْن ِمنَنِِه وإِْحَسانِه«)1).

في اآلية الكريمة ُذكر نومان:

)1) بحار األنوار، ج91، ص٢٤3.
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نه من النوم في  إذن، فاللَّه تعالى قد جعل في اإلنسان قدرة تمكِّ
الليل والنهار، ولو أّنه عجز عن النوم في النهار، لتعرض إلى مشـكلة 
صحّية أو نفسّية أو سلوكّية، إذ قد يشغلنا شاغل عن نوم الليل لِعّلة أو 

مهمة ضرورية والنوم في النهار نعمة ثانية.

وهنا نشـير إلـى أّنه مع كّل البحوث التي قـام بها العلماء حول 
النـوم وخصائصه، غير أّنه لم تّتضح أسـراره وحقائقـه بعد، وال يزال 
البحـث قائمـًا بين العلمـاء المختّصين عن طبيعة مـا يجري في دماغ 
وبدن اإلنسـان ليضطر فـي لحظة مفاجئة إلى تعّطل قسـم من الدماغ 
والبـدن والخلـود الى النـوم، وما هو هـذا التحّول الـذي يحصل في 

الروح والبدن؟!

اعتبر البعض أن العامل األصلي للنوم عامل فيزيائي، وقالوا بأّن 
انتقـال الدم مـن الدماغ إلى أجـزاء البدن األخرى هو السـبب في هذه 
الظاهرة، وإلثبات قولهم هذا، قاموا بإجراء تجربة )السرير - الميزان( 

الذي يحّدد عملية انتقال الدم من الدماغ إلى سائر أعضاء الجسم.

وعّد آخرون السـبب في النوم أنه )عامـل كيميائي( وقالوا بأّن 
الجهد الذي يبذله المرء يؤدي إلى إفراز مواد سـاّمة خاّصة من شأنها 
تعطيـل بعض الدماغ؛ فينام المرء، وحينما ُتطَرد تلك السـموم وتفقد 

مفعولها يستيقظ من النوم.

وقـال جمع آخر بأّن العامل العصبي هـو الدافع للنوم، وأّن َثّم 
نظامـًا عصبيـًا خاصًا في الدماغ يـؤدي دور الوقود للسـّيارة، فيتعّطل 

النظام عند التعب مؤّقتًا.
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ولكـن تبقى جملة من النقـاط المبهمة واألسـئلة المحيطة بهذه 
األقوال؛ لم تجد إجابات مناسبة ، وال يزال النوم في دائرة من الغموض.

ومـن عجائـب النـوم أّن العلمـاء أماطـوا الّلثـام عـن سـرٍّ من 
أسـراره، وذلك أنَّ في الدماغ خلية تبقى فاعلة عند النوم، وال تنسـى 
أبـدًا مـا يوصيها اإلنسـان قبيل نومـه، كأن يرغب في االسـتيقاظ في 

ساعة معّينة.

فـاألم المرضـع - مثاًل - تنـام مجهدة وإلى قربها ينـام رضيعها، 
ولكنها بنداء واحد منه تقفز من نومها لترضعه، ولكنها في الوقت نفسـه 
قـد تبقى هامدة ولو صيح بأعلى الصيحـات األخرى، وما ذاك إاّل ألّنها 
وّطنت نفسها على أن ال تهمل رضيعها وأن تشبعه من لبنها متى ما شعر 
بالجوع.. تعينها في ذلك تلك الخلية الخاصة، ولطالما جّربنا االستيقاظ 

في ساعة محّددة إذا ما نوينا السفر - مثاًل - أو القيام بمهمة ضرورية.

وحيـث إّن النوم من الظواهر الروحّيـة، وإّن الروح فيها الكثير 
من األسـرار، فليس عجيبًا أن تبقى المسـألة غير واضحة حّتى اآلن، 
ولكنّنا مهما سبرنا غورها تعّرفنا إلى عظمة هذه اآلية الربانّية، وبالتالي 

ازددنا معرفة بالخالق الحكيم.

ه البتغاء من فضل اللَّ
تنتقل اآلية الكريمة إلى الحديث عن آية أخرى، فتقول:

}�� � �{ -3

فما يعني هذا؟

المقصـود هو أّن اإلنسـان في حال اليقظة عليه السـعي لطلب 
الرزق لنفسـه ولمن هو مسـؤول عنـه. وأينما تحّدث اللَّـه تعالى عن 
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طلب الرزق جاء بتعبير مشـابه لتعبير هـذا المقطع من اآلية الكريمة. 
فقال سـبحانه في سورة العنكبوت، آية 1٧: }� � � �{ 
وقال في سورة البقرة، آية 198: }� � � � � 
� � ��{ وقال في سـورة الجمعة، آية 1٠: }� � 
� � � � � � � �{، فـوردت هـذه 

التعابير في موارد حثِّ اإلنسان علی طلب الرزق.

فلماذا عّبر اللَّه تعالى هنا بهذه الصورة بالذات؟

لعـّل المعنيَّ بهـذا التعبير هو أّننا حين نطلب الـرزق، ال بد لنا 
من التوّكل على اللَّه تبارك وتعالى، فنطلب منه أن يرشـدنا إلى طريق 

الرزق الحالل ومحّله.

:C ورد في تعقيبات صالة العشاء عن المعصوم

ُه َلْيَس لِي ِعْل�ٌم بَِمْوِضِع ِرْزِقي، وَأَن�ا َأْطُلُبُه بَِخَطَراٍت  ُه�مَّ إِنَّ »اللَّ
َتْخُط�ُر َعَل�ى َقْلبِ�ي، َفَأُج�وُل فِ�ي َطَلبِ�ِه اْلُبْل�َداَن، َفَأَن�ا فِيَما َأَن�ا َطالٌِب 
َكاْلَحْي�َراِن، َل َأْدِري َأ فِ�ي َس�ْهٍل ُه�َو، َأْم فِ�ي َجَب�ٍل، َأْم فِ�ي َأْرٍض، َأْم 
فِ�ي َس�َماٍء، َأْم فِي َبْح�ٍر، وَعَلى َيَدْي َم�ْن، وِمْن ِقَبِل َمْن، وَق�ْد َعلِْمُت 
َأنَّ ِعْلَمُه ِعنَْدَك، وَأْس�َباَبُه بَِيِدَك، وَأْنَت الَِّذي َتْقِس�ُمُه بُِلْطِفَك، وُتَس�بُِّبُه 

بَِرْحَمتِك«)1).

ه ابتغاء الرزق والتوكل على اللَّ
إّن التحـّرك في طلب الرزق بالتوّكل على اللَّه سـبحانه سـبٌب 
لبلوغ الـرزق الحالل بكّل اطمئنان، فالمتـوّكل بعيد عن االضطراب 

والقلق فضاًل عن اكتسابه للرزق الحالل الطيب.

)1) عدة الداعي، ص6٢.
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البعض يقصدون اكتسـاب الرزق بجهد جهيـد، ولكن ألّنهم ال 
يتوّكلون على اللَّه تعالى، تجدهم يرتكبون الحرام ويخالفون األخالق، 
وهم في ذلك يتحّملون المشـاكل الروحية والنفسّية لدى كسب الرزق 
وبطـرق غيـر مشـروعة. إّنهـم سـيضّيعون اآلخـرة، ناهيـك عـن عدم 
شـعورهم بالراحـة في الدنيـا، فما لم يكن طلب الرزق مـن اللَّه، تكون 

الحياة جهنّمّية. ولو لم يكن لطلب الرزق معيار، كان سببًا في الدمار.

روي عـن أمير المؤمنين C: »َأْرَبَع�ٌة َل َتْدُخُل َواِحَدٌة ِمنُْهنَّ 
َنا«)1).  ِرَقُة، وُشْرُب اْلَخْمِر، والزِّ َبْيتًا إِل َخِرَب وَلْم َيْعُمْر: اْلِخَياَنُة، والسَّ
فمن أراد الرزق عبر هذه الممارسات أو غيرها من الوسائل المحرمة 

األخرى، فإّنه لن يعرف طريق السعادة أبدًا.

ولكـْن لماذا َيُمّن اللَّه تعالى علينا بأنـه يرزقنا، وأّن علينا ابتغاء 
الرزق من فضله وكرمه؟

إّن اللَّـه تبارك اسـمه قد وهب البشـر وجميع الكائنـات الحّية 
طاقـة وإرادة كافيتيـن ليقصـدوا أرزاقهـم بهمـا. إنكـم تنهضـون من 
النـوم وفيكم القوة الجسـمّية والمعنويـة واإلرادة، فتطلبون طعامكم 
َدْت لكم، ومن دون  وشـرابكم، وترون لدى ذلك أّن الظـروف قد ُمهِّ

ذلك، كان طلب الرزق عسيرًا. فالتمهيد نعمة إلهية بحدِّ ذاته.

ويحـب ابـن آدم أن يعمل ويأكل من كـّده، وإّن ألّذ الطعام إليه 
ما اكتسـبه بنفسـه أو اصطـاده من البحر أو الجّو أو البـّر بيده، ألّنه هو 
الـذي يقوم بذلك، وهذه نعمة وهبنا اللَّه الرّزاق إّياها، حتى أّن أغنياء 
الناس تراهم يقصدون الصيد بأنفسهم ليثبتوا أّنهم قادرون على طلب 

الرزق بأنفسهم.
)1) الخصال، ج1، ص٢3٠.
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ه في ابتغاء الرزق آيات اللَّ
ومنـذ أن كان البشـر يعيش في الغابات والجبـال، وحّتى اليوم 
حيث الوسـائل متاحة ومتوّفرة، فإّن اللَّه تعالى وهب اإلنسـان القدرة 
علـى تسـخير األرض، والبحر، والجبال ليسـتثمرها مـن أجل رزقه. 

وكل هذه نَِعٌم إلهية.

ليسـت هذه النعم وهـذا الرزق من فضل اللَّه تعالى فحسـب، 
وإّنمـا القـدرة على االسـتفادة وااللتذاذ بما يقع تحـت اليد هي نعمة 
 C أسـمى وأرقـى. قال عبيد بـن زرارة: »َأَكْلـُت َمَع َأبِي َعْبـِد اللَّه
ه الَِّذي َجَعَلنِي َأْش�َتِهيه«)1)  ًة َقـاَل: اْلَحْمُد للَّ َطَعامـًا َفَمـا ُأْحِصي َكْم َمرَّ
ثـم قال في حديـٍث آخر: »النِّْعَم�ُة فِي اْلَعافَِي�ِة َأْفَضُل ِم�َن النِّْعَمِة َعَلى 

اْلُقْدَرة«)٢).

لقد أعطى اللَّه تعالى البعض كثيرًا من النعم، ولكنهم يفتقرون 
إلى شـهوة الطعام لمرض أو مشـكلة ما. من هنا؛ كان ال بد لألصحاء 

اآلمنين أن يتوجهوا إلى رّبهم بكثير الحمد والشكر.

إذن، فـإّن القـدرة على النـوم في الليـل والنهـار، والقوة على 
طلب الرزق من آيات اللَّه العزيز ودالئله:

}� � � �{ -٤

إّن هـذه آيـات عّدة، وليسـت آية واحـدة، لَِم ليسـت واحدة؟ 
ألّن الصّحـة آية، واألمن آية، والقـدرة آية، والرغبة آية، وااللتذاذ آية، 
وهكذا في وجود كّل شيء آية، ولكن أين األذن التي تسمع وتعي؟!

)1) المحاسن، ج1، ص٤3٧.

)٢) المحاسن، ج1، ص٤٠6.
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فمن المهّم جدًا االسـتماع آليات اللَّه ونعمه واالسـتفادة منها 
للتقدم والسعادة.

فالبشر يختلفون عن بقّية األحياء، إذ أنَّ كل حيوان لدى والدته 
يكتسـب تجاربـه الخاصة بشـكل غريـزي. ولعّل جميـع الحيوانات 
خاضعـة لهذه القاعدة. أّما البشـر بأجيالهم المتعاقبة تتكرس وتتكاثر 
تجاربهـم ويتعلمون الجديد، ألّن فيهم القدرة على السـماع والتعّلم 
واختـزال التجـارب واالسـتفادة من اآلخريـن: }� � � � 

.}� �

وعليه؛ فمهما ضاعفنا قوانا العقلية والسمعية، تضاعفت لدينا 
المعرفة. قال أمير المؤمنين C: »اْلِعْلُم ِعْلَماِن: َمْطُبوٌع وَمْسُموٌع، 

وَل َينَْفُع اْلَمْسُموُع إَِذا َلْم َيُكِن اْلَمْطُبوع«)1).

والمطبـوع هو جملـة القواعد واألصول األوليـة المودعة في 
جوهر اإلنسـان لـدى خلقتـه األولـى. وكّل العلوم المسـموعة التي 
ينتهلها المرء خالل حياته رهينة بهذه األصول األّولّية، فمن كان فاقدًا 

لها، لم تكن العلوم المسموعة مفيدة له)٢).

)1) نهج البالغة ]صبحي الصالح[، ص535، الحكمة 338.
)٢) ليس خافيًا على أحد أّن )الموجودات الحّية( بحاجة إلى االستراحة لتجديد 
أقوى  حّتى  والنشاط،  العمل  الستدامة  الاّلزم  االستعداد  وتوفير  طاقتها 
الناس ليسوا مستثنين عن هذه القاعدة، وليس من عامل أكبر دورًا في تحّقق 
االستراحة من النوم، إذ أّن األنشطة الجسمية وقسمًا مهّمًا من النشاط الفكري 
والرئتين  كالقلب  الجسم:  أجهزة  بعض  إالّ  النوم،  خالل  يتعّطل  والدماغي 

وجزء من النشاط الدماغي، وذلك إلدامة الحياة.
وإّن هذه الهبة اإللهّية الكبيرة سبب لتجديد جسم اإلنسان وروحه قواهما، 
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بصائر وسنن
1- إّن النـوم نعمة من نعم اللَّه لراحة اإلنسـان وتجديد طاقاته 
وقواه، وهذه النعمة آية على قدرة وربوبّية اللَّه سبحانه. وعليه؛ ينبغي 
أن نبدي كّل الشكر لرّبنا المتعال على أن أنامنا في مضجع أمنه وأمانه.

٢- علی اإلنسـان في حال اليقظة السـعي لطلب الرزق لنفسه 

فيجد المرء بعد النوم نشاطًا جديدًا، فلو لم يكن َثمَّ نوم لذبلت الروح وتهاوى 
الجسد، وألسرعت الشيخوخة واالنكسار إلى وجوده، ولهذا كان النوم أنجع 

آليات اكتساب الراحة والسالمة وطول العمر ودوام النشاط والشباب.
إّن تحّمل اإلنسان لألرق ضئيل جّدًا، وال يتجاوز بضع أّيام.. وهكذا كان 
سجون  في  الجاّلدون  يمارسه  الذي  التعذيب  أنواع  أصعب  النوم  من  المنع 

الطواغيت.
واللَّه تعالى جعل - في هذه اآلية الكريمة - النوم قبل ابتغاء فضله؛ ألّنه 

األساس فيه، فيصعب طلب الرزق والمرء يعاني أرقًا وقّلة نوم.
والمسألة الجديرة بمزيد الّدّقة والمالحظة أّن في البدن قدرة على تغيير 
في  الرزق  إلى  والسعي  الليل  في  النوم  أّن  في  األصل  أّن  فمع  النوم.  برنامج 
النهار، ولكّن القاعدة ليست حتمّية وأبدّية في هذا اإلطار، فاإلنسان قادر على 
األنسب  هو  الليلي  النوم  ولكّن  ضروريًا،  يعّده  لما  طبقًا  النوم  توقيت  تغيير 

لجسم اإلنسان، تبعًا لما في الليل من هدوء وظالم.
ومن المهم في النوم أيضًا، أّنه مع ساعاته، ينبغي أن يكون عميقًا. وبمدى 

العمق - وإن كان قلياًل - تتحقق الراحة والقدرة على تجديد الطاقة.
وحيث ال يتحّقق النوم العميق، فإّن )النعاس( وهو النوم الخفيف نعمة 
إلهّية أيضًا، كما قال سبحانه في سورة األنفال، آية11: }� � � 

�{ فيما يتعّلق بمجاهدي بدر.
وعلى أّية حال؛ فإّن نعمة النوم والراحة واالطمئنان الناتجين عنه، وكذلك 
ما يتبعه من توّفر النشاط والقوة الجسمّية والروحّية، تعّد من النعم الربانّية غير 

القابلة للوصف.
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ولمن هو مسؤول عنه، وحين نطلب الرزق، ال بد لنا من التوّكل على 
اللَّـه تبارك وتعالى، فنطلب منه أن يرشـدنا إلـى طريق الرزق الحالل 

ومحّله.
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.}� � � �

من احلديث
جاء في وصية االمام الكاظم C لهشام: »َيا ِهَشاُم، َقْد َجَعَل 
رًا َفَقاَل:... }� �  اللَّ�ه َجلَّ َوَعزَّ َدلِيًل َعَلى َمْعِرَفتِِه بَِأنَّ َلُهْم ُمَدبِّ
 � � � � � � � � � � � �

.(1(»}� � � � � � ��

تفصيل القول
ه في اآلفاق آيات اللَّ

عـاد مرة أخـرى - في هذه اآليـة الكريمة - إلـى آيات اآلفاق 

)1) بحار األنوار، ج1، ص133.
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فيما يخّص الرعد والبرق والمطر وإحياء األرض بعد موتها، وتطلب 
اآلية من ذوي العقول أن يفّعلوا عقولهم ويفّكروا في هذه اآليات.

إّن المخاطـر الناشـئة عـن البـرق - والتـي تتجّسـد في بعض 
األحيـان بالصاعقـة التـي تحرق كّل شـيٍء تمّسـه وتحّولـه إلى رماد 
- تسـبِّب خوفـًا في النفـوس، ولكّن هـذا العامل نفسـه يبعث األمل 
والرجـاء فـي النفـوس أيضًا، ألّنه عالمـة على نزول المطـر، إذ ما أن 
يـرى الناس البرَق في السـماء حتـى يتوّقعوا هطول المطر، وتحّسـن 
وضع الطقس واألنواء الجوية، وضمان وضع زراعيٍّ وغذائيٍّ ومائيٍّ 

أفضل:

}� � � � � �{ -1

فما هو البرق؟!

كيف يحدث الرعد والبرق؟

كمـا أّن كل مـا في الدنيا ُخِلق من زوجيـن اثنين: }� � 
أيضـًا؛  الغيـوم زوجـان  � � � � �{)1). كذلـك 
فالشـحنة الكهربائيـة فيها تتألف من سـالب وموجب، فـإذا اصطدما 
معـًا تحدث عمليـة تفريغ وإخـالء فيها، فيحـدث البرق، كمـا لو أن 
سـلكين من الكهرباء يتقاربان فتنقدح منهما شرارة ونور، فإْن ظهرت 
شـرارة صغيـرة مـن رأس سـلكين ظهر منهمـا صوت خفيـف، بينما 
الغيوم العظيمة تصدر صوتًا عاليًا مهيبًا بسبب الحجم الهائل للشحنة 

الكهربائية التي فيها فيسّمى رعدًا.

والخطر المخيف يتحقق حين تكون قطعة الغيم ذات الشـحنة 

)1) سورة الذاريات، آية٤9.
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الموجبـة قريبـة مـن األرض، واألرض دائمًا ما تحتوي على شـحنة 
سـالبة، ولذا يحدث االنقـداح بين الغيم واألرض، فتسـّمى صاعقة. 
والخطـر الذي يسـميه القـرآن الكريـم: خوفـًا يكمن فـي أن تتحّرك 
الشـحنة الكهربائية باّتجـاه األرض وتصطدم بنقطـة معّينة، يمكن أن 
تكون قّمة جبل أو شـجرة أو إنسـان حّتى، فتقع شحنة مهيبة في تلك 

النقطة، فيتبّدل كّل شيء إلى رماد في برهة قصيرة جدًا.

وقـد أثبتت االكتشـافات العلميـة أّن لعامل الخطـر هذا فوائد 
وبـركات جّمـة. ففـي سـابق الدهور لـم يكن النـاس يعرفـون كيف 
يحـدث البرق، ولكنّهم عرفـوا بالتجربة أّن الزراعة تصاب بالعطل ما 
لم يحدث الرعد والبرق، فكانوا يرغبون ازدياد حدوث هذه الظاهرة 

في جّو السماء!

بركات الرعد والبرق
ومن بركات وفوائد البرق نشير الى ما يلي:

1- توفي�ر المي�اه الزراعي�ة: فالبـرق ينتج درجة حـرارة عالية، 
تصـل في بعـض األحيـان إلـى )15( الف درجـة سـانتيغراد، وهذه 
الحرارة تحرق كّميات كبيرة من الهواء، فتؤدي إلى خفض في ضغط 
الهـواء، ولـدى الضغـط المنخفـض تمطر الغيـوم، ولذلـك نرى في 

الغالب هطول المطر بغزارة بعد حدوث ظاهرة الرعد والبرق.

2- محارب�ة اآلفات الزراعّي�ة: حين ظهور البرق بما يحمل من 
درجة حرارة عالية جدًا، يضاف إلى قطرات المطر كّمّيات إضافية من 
األوكسـجين، فيكون الماء الهاطل ثقياًل مشحونًا باألوكسجين، وهذا 
التركيب له خاصية القضاء على الميكروبات واآلفات، إذ تقضي تلكم 

القطرات على بيوض اآلفات وأمراض التربة واألغصان وغير ذلك.
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3- تقوية التربة: فالبرق يسـبِّب إحتراق المواد العالقة وكذلك 
إنتاج اسيد الكاربون، وحين تتناثر قطرات المطر على التربة ينتج نوع 

من السماد تتغّذى عليه النباتات.

وهكـذا نجد في هـذه الظاهرة المخيفة بـركات عديدة، وهذه 
البركات ليست سوى جزٍء من األسرار التي ُكشفت، وهي في الوقت 

ذاته تمّثل جانبًا من جوانب معرفة الرّب العظيم.

من خالل ما ُذِكر من فوائد البرق يّتضح معنى كلمة }�{ 
الواردة في اآلية:

}� � � �{ -٢

ـرة، وطمعـًا في الفوائـد والبركات  خوفـًا مـن الصاعقة المدمِّ
الجّمة الناجمة عن البرق وغزارة األمطار. 

آية المطر
وتواصل اآلية الكريمة إيضاح هذه الحقيقة فتصّرح قائلة: 

}� � � �{ -3

فبعد حدوث ظاهرة البرق ينّزل اللَّه الماء: 

}�� � � � �{ -٤
أي: بعد أن غّطت األرض في سـبات فكانت يابسـة ُتشـّم منها 
رائحة الموت، فتعـود إليها الحياة وتظهر عليها بصورة ظهور النباتات 
أو االستعداد لتقّبل الزراعة، وإّن األرض لتنهض الستقبال ماء السماء.

ولقد كان المفّسرون القدماء يظنّون أّن للمياه العذبة مصدرين: 
واحـد في السـماء وآخر فـي األرض، ولكنهـم كانوا يبـدون عجبهم 
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للنـّص القرآني الذي ال يتحّدث عن الماء إالّ ويعزوه إلى السـماء، إاّل 
أّن البشرّية قد علمت فيما بعد أن ماء األرض يعود مصدره إلى السماء 
أيضـًا، وأن مصدر المياه الجوفية هو المطـر، إذ ينحدر ماء المطر إلى 
ما تحت األرض وتتكون األحواض والمخازن المائية العظيمة داخل 
الجبـال ومجاري اآلبار والبحيرات غيـر البادية للعيان في المغارات. 

وقد ورد في دعاء الجوشن الكبير: »َيا َمْن فِي اْلِجَباِل َخَزائِنُه..«.

وكمثـل فإنَّ مـاء زمزم أحـد خزائن اللَّـه تعالى، وهـو يقع في 
جـوف األرض، وقـد كشـف الباحثـون أّن األمطار التـي تهطل على 
جبال الطائف تنحدر إلى مجاٍر تقع في أسـفلها تحت األرض وتتجه 
صـوب مّكـة إلى حيـث بئر زمـزم. وهذا من عمـل الهندسـة اإللهّية 
العجيبة! ال سيما لو أّن جميع آبار مّكة أصيبت بالجفاف، ما كان لبئر 

زمزم أن يجّف، ألّن منابعه تأتي من مسافات بعيدة جدًا.

ومن هنـا؛ ُيعلم أن جميـع المياه الكائنة تحت سـطح األرض 
تعود إلى مصدرها السـماوي، كما أّن المياه المالحة تعود إلى تركيبة 

مياه المطر مع المواد المعدنية وأمالح األرض:

} �� � � � �{

فكيف ُتحيا األرض؟!

إّن العناصـر والمواد التي جعلها اللَّه تبارك اسـمه في األرض 
مسـتعدة لإلحيـاء، ولكنّها نائمـة: }� � �{ ولكنّها 
تحيا حين ينـزل عليها ماء المطر: }� � � � � � 

 .(1(}� � � � �

)1) سورة الحج، آية5.
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الخصوصّية األخرى لماء المطر هي التنظيف والتطهير، وهذه 
الخاصّيـة هي التـي تحيي الهـواء والموجودات األخـرى الموجودة 
فـي الجـو، وتقّلل نسـبة الملوحـة والتلـّوث فـي األرض، وقد عمد 
بعض اليابانيين مؤخرًا إلى غسـل ثيابهم بمـاء المطر بعد أن يجمعوه 
فـي أواٍن خاّصة، ألّنهم اكتشـفوا فيه قابلّية على حّل ذّرات األوسـاخ 
وقتل الميكروبات، مما يقلل اسـتخدامهم لمسـاحيق الغسـيل بنسبة 
)3٠%(.. إّن هـذه بعـض خـواّص مـاء المطـر التـي يعـي العاقلـون 

حقيقتها:

}� � � � � �{ -5

صفوة القول
جميـع ما تقّدم إّنما هو ليسـتيقظ اإلنسـان ويتعـّرف على ربه. 
فالبـرق خلقـه اللَّه تعالى وجعلـه آية وعالمـة، ألّنه سـبحانه يريد أن 
يتجّلـى لعبـاده فيعرفـوه. وإنَّ نعمـة المعرفـة أكبـر مـن نعمـة الماء. 

واألصل في ذلك كّله أن نصل إلى مقام القرب من رّبنا.

وفـي هذه اآلية من سـورة الروم يريد اللَّه تعالى أن يسـتعرض 
آياتـه لخلقه، ولذا قـال: }�{، يريكم البرق خوفـًا، ثم طمعًا، 
ويريكـم األرض الميتة، ثـم حياتها من جديد، يريكـم كل ذلك لكي 

تروا اللَّه تعالى من خاللها، وفي كل ذلك آياٌت لقوم يعقلون.

العقالء وحدهم يتعرفون إلى ما يريد اللَّه، وإلى أّن الوجود بما 
فيه قائم على الدّقة الالمتناهية وال يمكن أن يكون معلول الُصدفة.

إّن الذيـن يعـون الغاية من وجود اآليات فـي اآلفاق واألنفس 
هم الذين يتفّكرون ويسمعون ويعقلون، كما ورد في اآليات السالفة. 
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وبالنتيجة، ينبغي للمرء أن يتحّلى بالعقل ليتمّكن من رؤية آيات اللَّه، 
وال ريـب أّن غيـر العاقـل غيـر جدير بتلّمـس ورؤية هـذه اآليات أو 

ل. التعامل معها بتعقُّ

عن خاتمة اآليات 21- 24
أمامنـا طـرق مختلفـة للوصـول إلـى حقيقـة اآليـات القرآنّية 
المنيـرة. وإحـدى هذه الطـرق: التدبر فـي خواتيم اآليات الشـريفة، 

فالالزم على قارئ اآليات أن يتلو خاتمة كّل آية ويتدّبر فيها.

ففـي اآليات )٢٠-٢5( من سـورة الروم، نتلـو بعض اآليات 
اإللهّية:

اآلية األولى: قدرة اللَّه المشار إليها في اآلية )٢٠( وهي خلق 
البشر من تراب وانتشارهم في األرض.

وآية أخرى جاءت في اآلية )٢1( وهي نعمة األسرة وتأسيسها.

وآية اختالف األلسن واأللوان في اآلية )٢٢).

ثـم خلقة الليـل والنهار ودورهمـا في حياة البشـر، والنوم في 
الليل والنهار والسعي في طلب الرزق في اآلية )٢3).

وفـي اآلية )٢٤( كان الحديث عن آية الغيوم، والبرق، وإحياء 
األرض بعد موتها، والدعوة إلى التعقل.

وفـي اآليـة )٢5( سـيكون الحديث عـن آية إقامة السـماوات 
واألرض بأمر اللَّه والبعث في يوم القيامة.

ومع أن بدايات اآليات ٢٠-٢5 كان الحديث فيها عن اآليات 
اإللهّيـة لمعرفـة الـرّب الخالـق، إالّ أّن خواتيـم اآليـات )٢1-٢٤) 
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تناولت مسألة خاصة عن اآليات أشار إليها الباري عز وجل.

ما هي رسالة هذه الخواتيم؟
كانت خواتيم اآليات كالتالي:

1- في اآلية ٢1: }� � � � � �{.

٢- في اآلية ٢٢: }� � � � �{.

3- في اآلية ٢3: }� � � � � �{.

٤- في اآلية ٢٤: }� � � � � �{.

فماذا تعني هذه الخواتيم؟

أّولً: ينبغـي لنـا االلتفـات إلى أربـع مفردات جـاءت فی هذه 
الخواتيم: التفكر والعلم والسمع والعقل، وهي أربعة طرق للمعرفة، 

أي: أننا أيَّ الطرق اخترنا، تمكنّا من معرفة اللَّه تعالى.

ثاني�ًا: كل واحـد من هـذه الطرق لـه عالقة باآليـة التي ذكرها 
الرّب المتعال.

فـدرك آيـة المـودة والرحمة بيـن الزوجين بحاجة إلـى تفّكر، 
وليس النظرة السطحية التي ال تثمر شيئًا.

وآيـة الخلقـة واختـالف األلسـن واأللـوان يعيها أهـل العلم 
والمعرفـة، بمعنـى لزوم اتخاذ العلـم والمعرفة وسـيلة أولى إلدراك 

حقيقتها.

وكذلـك األمـر في مختلـف اآليـات، حيث التناسـب واضح 
ومشهود في كّل آية بين مقدمتها وموضوعها ونتيجتها.
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إّن كّل آيـة قرآنيـة بمثابة قـرآن كامل، فكّل آية بمثابـة كتاب كامل 
خاص بإدراك حقيقة من الحقائق، ولو أّن إنسانًا تناول آية بالتالوة والتدبر 

والتحقيق بشكل كامل وعميق، لكفته للوصول إلى هدفه المعرفي.

العمل الجمعي لكسب المعرفة
فـي خاتمة آيات ثالث من هذه اآليـات األربع؛ تكررت كلمة 
)قـوم( وفـي األخرى جـاءت كلمـة )للعالمين( بصيغـة الجمع، فما 

السبب؟

كلمـة )قوم( مأخوذة مـن )قيام(، )قوم( ُتطلـق على مجموعة 
إنسانية يلبي أفرادها حاجات بعضهم البعض.

فالمقصود هـو - إذن - التأكيد على مدى أهمية التعاون حين 
التفكير واالسـتماع والتعّقل والتعّلم. فالتشاور والتحاور له دور هام 
جدًا في التوّصل إلى الحقائق، وعلى هذا األسـاس يتّم تشـكيل فرٍق 
معرفّية يتساعد أعضاؤها فيما بينهم ويتحاورون للتوصل الى الكمال 
العلمي والمعرفي. قال سبحانه وتعالى: }� � � � � � 

 .(1(}�� � � � � �

الوصّيـة فـي البـدء إذن - في هذه اآليـة - بالتفكيـر والتحاور 
الجمعي، فإن لم يتسنَّ ذلك، فليكن فردّيًا على األقّل.

التفكر وعلقته بالعلم والستماع والعقل
ولكـّن السـؤال الجديـر باالهتمـام فـي تفعيل هـذه المفاهيم 
األربعـة التـی وردت في خواتيم اآليات األربـع، هو عن العالقة فيما 

بينها والبحوث األخرى المرتبطة بها.

)1) سورة سبأ، آية٤6.
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1- حقيقة الفكر والتفّكر 
أسـاس كلمـة الفكر يعنـي تحريك الذهن للتوصـل الى نتيجة 
مطلوبـة. فقد يكـون الماء راكدًا، وقـد يكون جاريـًا، كذلك هو فكر 
اإلنسـان، وكل ما أعطاه اللَّه تعالى لإلنسـان من قـوى ذهنية وعقلية، 
فقـد تبقـى بال حـراك وتحـّول وفي مسـتوَى واحـد، ولكـّن البعض 
يحركـون ويثيرون ما أعطاهم ربهـم، فإذا كان ذلك العقل الذي وهبه 
اللَّه لالنسـان ذا حركة ونشـاط، حصـل فيه الفكر والتفّكـر، وإاّل فإّنه 
يبقـى موجودًا راكدًا، والحال هو لـزوم إثارة هذه القوة المعطاءة. أال 
ترى أّن األرض ال تخرج نباتًا حتى تثار؟ أال ترى أّن التغيير التاريخي 

والحضاري ال يحصل ما لم تحدث ثورة شاملة؟!

فالفكر - إذن - هو: إثارة وتحريك القوة التي يقع فيها وبسببها 
اإلدراك والفهم.

ترى ما معنى تحريك هذه القوة التي هي محل الفكر؟ سيّتضح 
الموضوع بمثال: إن كنَت حاضرًا في مجلٍس ّما، وكنَت فيه في السنة 
الماضيـة أيضـًا، وقد كنَت تحفظ عنه صورة فـي ذهنك، وفي الوقت 
الحاضر تسـتطيع إلتقاط صورة ذهنية أخرى له، فيشـهد ذهنك حركًة 
ّما بين المعلومات السابقة والحالية، فتقيس بين الصورتين ثم تستنتج 
أمـرًا ّما. يقـال لهذه الحركـة: إثارة، حيـث تقاس معلومـات األمس 
بمعلومـات اليـوم، وتوضـع الصورتان أمـام بعض، ويتم اإلسـتنتاج 
منهما، أي أننا نحّرك المعلومات، ونسـأل عن سبب هذا وذاك، وعن 

العالقات بينهما، ثم نصل الى نتيجة معينة، هذا هو أصل الفكر.

2- البنية التحتّية للتفكير
وكذلـك جعـل اللَّـه سـبحانه وتعالـى في نفوسـنا بنيـة تحتّية 
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للتفكيـر. فذهـن اإلنسـان، قد ُجعلـت فيه فـي البدء مسـائل من قبل 
اصـول  علـى  قائمـة   )٢+٢=٤( معادلـة  فمثـاًل  المتعـال.  الخالـق 
فكريـة ثابتـة. وهناك مثلها أصول أساسـية أخرى، كاسـتحالة التضاد 
والتناقـض، وقضّيـة القبـح والحسـن، وإدانـة اإلعتداء علـى اليتيم، 
وُحْسـن العطف والحنان.. وهـذه وأمثالها تعد من األصـول األّولّية 
والبديهّيـة التـي وضعهـا اللَّه تبارك وتعالى في شـخصّية كّل انسـان، 
ولهذا؛ كان اإلنسان - أينما حّل وارتحل - يصادق عليها، فهي حّجة 

اللَّه عليه.

وأمثـال هـذه األصـول البديهّيـة واألساسـية فـي فهـم البشـر 
والمنحوتة في الذهن اإلنسـاني، كثيرة جدًا، كحب الجمال، وكراهة 
الُقبـح، واإلحسـاس بالجـوع أو العطـش، والشـعور بالحاجـة إلـى 
الجنـس اآلخر. واألهّم من ذلك؛ تشـخيص ما يسـّد الحاجة، وعدم 
الخطأ في التطبيق بسـبب توّفر هذه األصول التي تشكل البنية التحتّية 

للتفكير.

ر فـي أمٍر ّما أو معلومٍة  مّمـا تقـدم، ننتهي إلى أنَّ التفكير والتفكُّ
ّمـا ال بد أن يقترن بمراجعة المعلومات السـابقة واألصول األساسـية 
المودعـة من قبل اللَّه عز وجل في اإلنسـان، ثـم عرض ذلك األمر أو 
المعلومة عليها للمقايسة واإلستنتاج، ومن هذا الترتيب يتبّين لإلنسان 

مدى صحة أو خطأ ذلك األمر أو تلك المعلومة، وهذا هو التفكير.

وحسـب التعبيـر الفلسـفي يقـال لهـذه العملية: الرجـوع إلى 
األّولّيـات والبديهّيات. وفي هذه العمليـة يكون األقدر على مراجعة 
عقلـه األّولـي الذي أودعه اللَّه تعالى فيه واسـتنباط امـور جديدة هو 

األعقل.
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كيف نعرف العاقل
روي عـن اإلمـام الصادق C أّنه قـال: »إَِذا َأَرْدَت َأْن َتْخَتبَِر 
ْثُه فِي ِخَلِل َحِديثَِك بَِما َل َيُكوُن،  ُجِل فِي َمْجلٍِس َواِحٍد َفَحدِّ َعْق�َل الرَّ

َقُه َفُهَو َأْحَمق«)1). َفإِْن َأْنَكَرُه َفُهَو َعاِقٌل، َوإِْن َصدَّ

إذن؛ إذا أردنا أن نعرف مدى عقل أحدهم، فلنطرح عليه مسألة 
محالة فإن أنكرها؛ فهو عاقل، وإن قبلها، فهو يعاني مشكلًة عقلّية!

إّن من أهّم وظائف األنبياء واألئمة سالم اللَّه عليهم هي تنمية 
عقـول النـاس. قال أميـر المؤمنين C فـي بيان الهـدف من بعث 
األنبياء والرسـل: »َفَبَعَث فِيِهْم ُرُسَلُه، وَواَتَر إَِلْيِهْم َأْنبَِياَءُه، لَِيْسَتْأُدوُهْم 
وا َعَلْيِه�ْم بِالتَّْبلِيِغ،  ُروُهْم َمنِْس�يَّ نِْعَمتِ�ِه، وَيْحَتجُّ ِميَث�اَق فِْطَرتِ�ِه، وُيَذكِّ
وُيثِي�ُروا َلُه�ْم َدَفائَِن اْلُعُقول«)٢). أي: ليكتشـف النـاس عظمة الكنوز 
الفكرّية والذهنّية التي أودعها الخالق المتعال فيهم، بعد أن يستيقظوا 

من سبات الجهل والغفلة ويفّعلوا عقولهم.

إذن؛ فـأّول شـيء نحتاجه هو أّن ما نسـمع أو نـرى أو نقرأ، ال 
بـد من عرضـه على العقل، لنعـرف مدى صحته أو خطـأه، وهذا هو 

التفّكر.

آيات لقوم يتفكرون
بهـذا التحليل نعود إلى خاتمة اآلية )٢1(، حيث قال سـبحانه 
بعـد بيان اآلية في جعل الموّدة والرحمة بين الزوجين: }� � � 

.}� � �

)1) اإلختصاص، ص٢٤5.
)٢) نهج البالغة ]صبحي الصالح[، الخطبة 1، ص٤3.
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وبنـاًء على ما تقـّدم، فقد بيَّن اللَّه سـبحانه أّن فهم الحقيقة هو 
شـأن الذين يتفّكرون ويفّعلون قوتهم العقلّية، ويستثمرون البديهّيات 
والمعلومـات الفطرية، هـؤالء فقط من يرى بـأنَّ الحيوانات وجميع 
الموجودات قائمة على أساس الزوجّية وهي - كما اإلنسان - تتوالد؛ 
ولكنّهـا تفتقر إلى الموّدة والرحمة فيما بينها. مع األخذ بنظر االعتبار 
وجـود حالـة التجاذب فيمـا بينهـا، إذ يمكن وصفها بنـوع باهت من 
الموّدة. إاّل أّن الموّدة لدى االنسـان شيٌء آخر، فالموّدة بين الزوجين 

بمثابة حّب الظاهر، فيما الرحمة تعني مرتبة أسمى من الحب.

وما الفرق بين وجود الموّدة والرحمة أو عدمهما؟

إنَّ وجودهمـا سـبب لتكاثـر البشـر وانتشـارهم فـي األرض، 
وانطالقـًا من هذه المـودة والرحمة يبذل الوالـدان كل جهٍد إلضفاء 
الحنان والرعاية لصغارهم بدرجة عالية ال توجد عند سـائر األحياء، 

وال يتوّقف هذا حتى في سنّي الشيخوخة.

وبهـذه الرحمة والموّدة صار البشـر سـادة األرض، وصارت 
البشـرّية وعاء القيم اإللهّية والتقّدم والنمّو الحضاري، ولو أّننا حذفنا 
األسرة من المجتمع، لم يبق لنا شيء، وإّنما ينبغي الدفاع المستميت 

عن األسرة وحرمتها واحترامها.

ما تقّدم قسـم ضئيل مـن أهمية اآليات اإللهّية ولـزوم التفكير 
في آفاقها.

وبايجـاز: كانـت الخاتمـة في اآلية عـن التفّكر، ثـم العلم في 
اآليـة التاليـة، باعتبار التفكر أسـاس العلـم وأرضيته، ثم االسـتماع، 
ألّن اإلنسـان بعد مرحلتي التفّكر والعلم يتهّيأ الستماع وقبول الحق، 
 �  �  �  �  �  �  �{ سـبحانه:  قـال  كمـا 
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.(1(}��

وآخـر فصول الخطـاب في خواتيـم هذه اآليـات كان العقل، 
ألّن من يسـتمعون القول يصلون إلى مرحلة العقـل الكامل في نهاية 

المطاف.

بصائر وسنن
1- إّن المخاطر الناشـئة عن البرق - والتي تتجّسـد في بعض 
األحيـان بالصاعقـة التـي تحرق كّل شـيٍء تمّسـه وتحّولـه إلى رماد 
- تسـبِّب خوفـًا في النفـوس، ولكّن هـذا العامل نفسـه يبعث األمل 

والرجاء في النفوس أيضًا، ألّنه عالمة على نزول المطر.

٢- بعد حدوث ظاهرة البرق ينّزل اللَّه الماء علی األرض التی 
غّطت في سـبات وأصبحت يابسـة ُتشـّم منها رائحة المـوت، فتعود 
إليهـا الحياة وتبـدو عليها بصورة ظهور النباتات أو االسـتعداد لتقّبل 

الزراعة، وإّن األرض لتنهض الستقبال ماء السماء.

3- إّن الذيـن يعـون الغايـة مـن وجـود اآليـات فـي اآلفـاق 
واألنفـس هم الذين يتفّكرون ويسـمعون ويعقلـون، وبالنتيجة ينبغي 
للمـرء أن يتحّلى بالعقل ليتمّكن من رؤية آيات اللَّه، وال ريب أّن غير 

ل. العاقل غير جدير بتلّمس ورؤية هذه اآليات أو التعامل معها بتعقُّ

)1) سورة الزمر، آية1٧- 18.
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تقوم السماء واألرض بأمره
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من احلديث
قال أمير المؤمنين C في إحدى الخطب المروّية في نهج البالغة:

»َحتَّ�ى إَِذا َبَل�َغ اْلكَِت�اُب َأَجَل�ُه، واأْلَْمُر َمَقاِدي�َرُه، وُأْلِح�َق آِخُر 
َماَء  ه َما ُيِريُدُه ِمْن َتْجِديِد َخْلِقِه، َأَماَد السَّ لِِه، وَجاَء ِمْن َأْمِر اللَّ اْلَخْلِق بَِأوَّ
وَفَطَرَها، وَأَرجَّ اأْلَْرَض وَأْرَجَفَها، وَقَلَع ِجَباَلَها وَنَس�َفَها، وَدكَّ َبْعُضَها 
َدُهْم  َبْعض�ًا ِمْن َهْيَبِة َجَلَلتِِه وَمُخوِف َس�ْطَوتِِه، وَأْخَرَج َم�ْن فِيَها، َفَجدَّ
ِقِهْم، ُثمَّ َميََّزُهْم لَِما ُيِريُدُه ِمْن َمْسَأَلتِِهْم  َبْعَد إِْخَلِقِهْم، وَجَمَعُهْم َبْعَد َتَفرُّ
َعْن َخَفاَيا اأْلَْعَماِل وَخَباَيا اأْلَْفَعاِل، وَجَعَلُهْم َفِريَقْيِن: َأْنَعَم َعَلى َهُؤَلِء 

واْنَتَقَم ِمْن َهُؤَلِء. 

َدُهْم فِ�ي َداِرِه، َحْيُث َل  �ا َأْهُل الطَّاَعِة َفَأَثاَبُه�ْم بِِجَواِرِه وَخلَّ َفَأمَّ
اُل، وَل َتَتَغيَُّر بِِه�ُم اْلَحاُل، وَل َتنُوُبُهُم اأْلَْف�َزاُع، وَل َتنَاُلُهُم  َيْظَع�ُن النُّ�زَّ
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اأْلَْسَقاُم، وَل َتْعِرُض َلُهُم اأْلَْخَطاُر، وَل ُتْشِخُصُهُم اأْلَْسَفاُر. 

�ا َأْهُل اْلَمْعِصَيِة َفَأْنَزَلُهْم َش�رَّ َداٍر، وَغلَّ اأْلَْي�ِدَي إَِلى اأْلَْعنَاِق،  وَأمَّ
وَقَرَن النََّواِصَي بِاأْلَْقَداِم، وَأْلَبَسُهْم َسَرابِيَل اْلَقطَِراِن وُمَقطََّعاِت النِّيَراِن، فِي 
ُه، وَباٍب َقْد ُأْطبَِق َعَلى َأْهلِِه، فِي َناٍر َلَها َكَلٌب وَلَجٌب  َعَذاٍب َقِد اْش�َتدَّ َحرُّ
وَلَهٌب َس�اطٌِع وَقِصيٌف َهائٌِل، َل َيْظَعُن ُمِقيُمَها، وَل ُيَفاَدى َأِس�يُرَها، وَل 

اِر َفَتْفنَى، وَل َأَجَل لِْلَقْوِم َفُيْقَضى«)1). َة لِلدَّ ُتْفَصُم ُكُبوُلَها، َل ُمدَّ

تفصيل القول
ه التفّكر في آيات اللَّ

اآليـات السـالفة )٢1-٢٤( إضافة الی هـذه اآلية بدأت بقوله 
تعالـى }� �{، أّي أّن هـذه العبـارة تكـررت سـت مـرات، 

وتكرار التعبير هذا يدّل على مدى ارتباط اآليات ببعضها.

وهذه المجموعة من آيات سـورة الروم بدأت بقوله سـبحانه: 
}� � � �{ فـي اآلية٢٠، أي أنها بدأت بخلقة البشـر. 
فِلَم هذه البداية بالذات؟ ألّن البشـر حّسـاس بالنسـبة لنفسه، ويعّدها 
محـور الدنيا، وقـد عّده القـرآن كذلك، فحين يتحدث عن الشـمس 
 .(٢(}��  �  �  �  �{ تعالـى:  يقـول  والقمـر 
كمـا يقـول سـبحانه عـن بنـي آدم: }� � � � � 

�{)3)، ولهذا بدأ الحديث بخلقة اإلنسان.

إذن؛ فأّول آية في هذه المجموعة كانت عن خلقة ابن آدم }� 

)1) نهج البالغة ]صبحي الصالح[، الخطبة1٠9، ص161- 16٢.
)٢) سورة إبراهيم، اآلية:33.
)3) سورة االسراء، اآلية:٧٠.
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وفـي اآليـة٢1 تحدث عـن خلق الـزوج لإلنسـان: }� � 
� � � � { وفـي هـذه اآليـة ُاعلـم اإلنسـان بـأّن كّل 
شـخصين يشـكالن زوجًا واحدًا، وهذا النوع من الخلقة عالمة على 

قدرة الرّب العظيم؛ وهو باب لمعرفته سبحانه.

وفـي اآليـة٢٢ بحث عن خلقـة السـماوات واألرض: }� 
� � � �{. وكان لهـذه السـماوات واألرض 
مـن التأثيـر على اإلنسـان، حتى صـار االختالف في اللسـان واللون 
{ وقـد ُبّينـت هـذه الحقيقـة فـي سـورة  �� � �{
الحجـرات بالنحـو التالـي: }� � � � � � � � 

 .(1(}�� � �

فتحّدث اللَّه بدءًا عن خلقة اإلنسـان، وعن التكاثر واالنتشـار 
البشـري فـي األرض، ثم عـن جعـل األزواج، وبعد ذلـك عن خلق 

السماوات واألرض واختالف األلسن واأللوان)٢).

وتواصـل اآليـات التطـّرق إلى مسـائل أخرى من حياة البشـر 
والنعـم الموهوبـة لهـم، مثل نعمة النـوم والراحة فـي الليل؛ لينهض 
اإلنسـان مفعمًا بالنشـاط والقدرة والهّمة في طلب الرزق، فيقول في 

)1) سورة الحجرات، آية13.
لنعلم  إلى نماذج أخرى من االختالف،  النظر  إلفات  البالغة األهّمّية  المسألة   (٢(
أفرادًا آخرين قد ُخلقوا أيضًا، وهم ليسوا سواًء في األخالق والتوجهات  أّن 
والفكر، وهذا االختالف بطبيعة الحال هادف ويعود إلى هدف مشترك ينبغي 
تحقيقه، وهذا الهدف هو سّد حاجات أفراد المجتمع. إذ منهم البّزاز والعطار 
الحياة  إستمرار  إلى  السعي  منهم  يتوّقع  مّمن  وغيرهم  والمعّلم  والطبيب 

االجتماعّية.
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اآلية ٢3: }� � ��{.

ثـم حاجة اإلنسـان إلى توفيـر اإلمكانات والوسـائل الخاّصة 
بطلـب الـرزق، حيث تحدثـت اآلية٢٤ عـن الغيوم والرعـد والبرق 

والمطر وإحياء األرض؛ باعتبارها دالئل قدرة الرّب. 

فكل هذه ُجعلت )من آياته( سـبحانه، وحثَّت اآلياُت الكريمُة 
اإلنسان على: التفّكر، والِعلم، والسماع، والتعقل.

فاإلنسـان يجـب أن يفّكـر أّوالً، ثـّم يوّسـع مـن أفقـه العلمي 
ليختـزل مـن المعلومـات والمعطيـات العلمية مـا يسـّد حاجاته، ثّم 
يسـتمع من اآلخرين ويستلهم آراءهم ونظرياتهم، وأخيرًا يبدأ بمهّمة 

التعّقل في كل ذلك حتى ينتهي إلى استنتاج الحقيقة.

والجديـر بالذكـر إنَّ تسلسـل ذكـر آيات اللَّـه تعالـى في هذه 
المجموعة، وكذلك خواتيمها قد ُبحثت وُعرضت بشـكل دقيق جدًا 
مما يدعو اإلنسـان إلى التدبَّر في السـياق الذي تسلسـلت عبره آيات 

الذكر الحكيم.

قيام السماء والرض
وهكذا يستمر السياق في عرض آيات اللَّه حتى يصل إلى قوله 

تعالى:

}�� � � � � � �{ -1

فالسماء واألرض تقومان بأمر اللَّه تعالى.

فما معنى القيام هنا؟

ولماذا ورد ذكر السماء قبل األرض؟
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وما عالقة هذه المسـائل بالبعث والحشر، حيث ال بد أن يقوم 
اإلنسان من األرض في يوم القيامة: 

}� � � � � � � � �{ -٢

ما معنى كّل ذلك؟

إذا قرأتم اآلية قد تتجاوزونها سراعًا ولعّلكم تبدون إعجابكم 
بهـا، أو تظنّـون بأّنكم قد وعيتموها! ولكنّكـم إذا أمعنتم النظر جيدًا، 

رأيتم أّنها تعّج بمجموعة من التساؤالت.

ال نّدعـي أّن القـرآن ال ُيفهـم، بل نعتبـره قاباًل للفهـم، إاّل أّننا 
نشـّبهه بالبحر، فإذا غرفتم منه غرفة، فلسـتم قد أخذتموه كّله، وحين 
استفدتم منه شيئًا، فإّنه يبقى واسعًا وعميقًا، ولهذا فإّن القرآن الكريم 

مهما ُقِرأ بقي جديدًا وال يكّل قارئه، لماذا؟

ألّن قراءتـه واالسـتفادة منها ال تنتهي، إذ يبقـى جديدًا بمعانيه 
ومفاهيمه التي يمكن أن ُتستخرج في كّل حين.

في هذه اآلية يقول رّبنا الكريم:

}� �{

أي أّن ما سيستعرضه بعد هاتين الكلمتين ليس كّل آيات الرّب 
الجليل، وإّنما هي بعض آياته. هذا مضافًا إلى اإلشارة إلى أّن القارئ 
لهذه اآلية يجب أن يعلم بأنَّ هذه اآلية المذكورة في كالمه تعالى هي 

من جملة ما يمكن أن يّتخذ طريقًا ونهجًا لمعرفة اللَّه تبارك اسمه.

ولعّلنا كثيرًا ما ُنسـأل عن كيفّية معرفتنا للَّه. فنجيب بأّننا نعرف 
رّبنـا بعـد أن نخرجه عن حـّدي التعطيل والتشـبيه، فال نقـول بعدمه 
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مـن جهة فنعطِّله، وال نقول بوجوده شـبيهًا بخلقـه، فهو موجود ليس 
كمـا نحن. هو لـه العلم ولكن ليس كعلمنا، وهـو )أحد( ولكن ليس 
بمفهوم عّد األعداد، إذ )األحد( بمعنى الفريد الذي ال نظير له: }� 
� � � �{)1). وعليه؛ إذا ُسـئلنا عن كيفية معرفة الرّب، 
فالجواب هو: عبر النظر في آياته في اآلفاق واألنفس، ومراعاة الحّد 
الفاصل بين التعطيل والتشبيه. وإحدى آياته والدالئل عليه سبحانه:

}�� � � � �{

وكلمـة )تقـوم( مأخـوذة مـن القيـام، وهـو يعنـي أّن السـماء 
واألرض قائمتـان وموجودتـان، ولكن هذا الوجود بدءًا واسـتمرارًا 

إنما هو بأمر اللَّه تعالى.

بلى؛ هناك من هو قائم بذاته؛ وهو اللَّه الخالق الغنّي عن غيره، 
ولكـّن جميع األشـياء قائمات به؛ ألنهـا مخلوقة؛ فهـي محتاجة إليه 
سـبحانه بوجودها وبقائها وبنظمها وحتى بنهايتها. فهو المدبِّر؛ وهي 

المدبَّرة بلطفه.

مـن وجهة نظـر الحكمة اإللهّية يقـال: إّن اللَّـه تعالى قد خلق 
اإلنسـان ومنحـه الوجود، ولكن ليـس بمعنى أّنه لم يعـد بحاجة إلى 
خالقـه، بـل إنَّ وجوده - لحظة بلحظـة - متوّقف على عطـاء رّبه... 
وكذلـك هـو وجـود السـماء واألرض؛ فال يمكـن تصّور اسـتقالل 
وجودهمـا - ولـو للحظة واحدة - عـن أمر رّبهما وإرادتـه وعطائه، 
وهمـا - ال ريـب - تنعدمـان بالمـرة إذا سـحب منهما أمـره وعطاَءه 

وجّردهما من إرادته.

)1) سورة اإلخالص، آية٤.
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استمرار اللطف اللهي
إّن لطف اللَّه تعالى كثير عميم، والوجود مستمر بهذا الّلطف: 
}� � � � ��{، وحيـن توّفـر النعمـة؛ يغفـل المرء 
عنها، ولكن يبقى العطاء مسـتمّرًا الستمرار الحياة فيه، كما المصباح 
المتوّقـف في إضاءتـه على تدّفق القـوة الكهربائية إليـه من محطات 
الطاقة، كذلك هو األمر بالنسـبة لنا ولكل المخلوقات، فنحن نحتاج 
الـى الفيض اإللهي لحظة بلحظة حتى يسـتمر وجودنا، فكل الوجود 
في الحقيقة هو فيض إلهي متدفق ومسـتمر. وهذه األلفاظ غير كافية 
إليضـاح هذه الحقائـق العظيمة، إاّل أن يكون المـرء عارفًا في داخل 

ذاته، حتى يصل إلى حيث يعي الحقائق.

إذن؛ فوجـود السـماء واألرض متوّقـف على أمـر اللَّه ولطفه 
وفيضـه المتواصـل، وهـذا ما عبَّـرت عنه اآليـة الكريمـة: }� � 

.}�� � �

وجـاء التعبير عن قيام السـماء واألرض هنـا بصيغة المضارع 
)تقـوم( التي ُتدل على الحال والمسـتقبل، أي أنها قائمة بأمر اللَّه في 

أصل الوجود وحال الحياة ومستقبلها.

ومـا يقال عـن أصل وجود السـماء واألرض، يقـال أيضًا عن 
النظـام الحاكـم فيهما، فهناك جاذبّية خاّصة بين السـماء واألرض قد 
جعلها اللَّـه تعالى بأمره ليواصال وجودهمـا، وال ريب أنهما ينهاران 
وينعدمـان إذا انقطـع األمر اإللهي عنهما. ففي يـوم القيامة يتغير هذا 
األمـر فـي بعض المجـاالت فتتغّير أشـياء كثيـرة: }� � � 
آيـة أخـرى:  القـرآن فـي  � � � � �{)1). وقـال 

)1) سورة المزمل، آية1٤.
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}� � � �{)1). أي: كالقطـن المتناثر الذي ال 
قـوة فيـه، ألّن اللَّه تعالى سـيعدم جاذبية األرض فتصبـح الجبال كما 

يصفها القرآن.

بأمـره سـبحانه وبمـا جعلـه مـن  إّن قيـام السـماء واألرض 
القوانين فيهما بمشـيئته، هو من اآليات اإللهية. ومعلوم أّن المعارف 
واالكتشـافات مسـتمرة، وهي تكشـف كل يوم عن أّن القرآن تحّدث 

عن أشياء لم نكن نعرف منها شيئًا.

السماء آية كبری
في قوله سـبحانه: }� � � � � � ��{ 
جاء ذكر السماء أوالً، لماذا؟ ألن األرض في الفضاء، والسماء - في 
حقيقتها - فضاء واسـع جدًا يحوي األرض وسـائر األجرام الفلكّية: 

}� � � �{)٢). أي أن السماء ساحة الحركة والدوران.

ولعلكـم تظنّـون أّن شمسـًا في هـذا الفضاء قد تصدم شمسـًا 
أخـرى، وظنكم هذا كقولكم إّن سـمكة تسـبح في المحيـط الهادي 
قـد تصطدم بسـمكة تسـبح فـي المحيط األطلسـي. إّن هـذا الفضاء 
السـماوي الرحـب يتمّتع بالسـعة والعظمـة ودّقة النظم مـا ال يمكن 
تصّوره، وإّن الذّرات واألجرام تتحرك كلٌّ منها في إطارها المرسوم؛ 
وال تتجـاوزه بحـال من األحـوال إاّل بأمر خالقهـا العظيم، واألرض 
جـرم من األجرام تتحرك بأنواع الحركة في هذا الفضاء المسـتمّر في 

اّتساعه الالمتناهي بأمر اللَّه وقوانينه.

)1) سورة القارعة، آية5.
)٢) سورة األنبياء، آية33.



٢٤5

.................................... ....................................    خقوم ال�سباك واع�رفم با�مرل   

{، فماذا يعني؟ وقال سبحانه في هذه اآلية: }��

نن، ونظام األمر،  يمكن تقسيم نظام الكائنات إلى قسمين: نظام السُّ
والنظام المقصود في هذه اآلية هو النظام األمري، وهو ذاته الذي جاء في 
قولـه تعالـى: }� � � � � � � � �{ أي: كّل 
شـيء بيده سبحانه، وهو الحافظ والناظم لكّل شيء، وأمره نافذ - كلمح 

البصر أو هو أقرب - في كّل شيٍء، فيتحّقق قيامه أو ينعدم بأمره تعالى.

دعوة البعث والنشور
ثّم اآلية تقول بعد تبيين بعض آيات القدرة الرّبانّية العظيمة: 

}� � � � � �{

وقد تناول المفسـرون كلمـة }� �{ بالبحـث، وما إذا 
كان معناها: تخرجون من األرض.

}� �{ جـاٌر ومجرور متعّلق بما بعـده، وهو محذوف 
وُيسـتلَهم مـن }�{ أي: دعـوة مـن األرض خارجيـن منهـا، 

ويمكن أن يكون المتعّلق }�{.

ماذا يعني }� � �{؟

إّن اللَّـه الذي تقوم السـماء واألرض بأمره، ووجودهما بأمره، 
وكذلك ما فيهما من نظم، هو الذي يأمركم - أّيها الناس - فتخرجون 

من األرض.

حينما يكون البحث عن البعث والنشـور، يتعّجب المشركون 
ويقولون: }� � � � � � ��{)1). كان المشركون 

)1) سورة الرعد، آية5.
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الجهلة يواجهون النبّي K ويضربون له مثاًل مستهزئين: }� 
.(1(}� � � � � � �� � � �

ويـرّد عليهـم اللَّـه تعالى باسـتعراض بعـض مصاديـق قدرته 
وجبروتـه ليفهمهـم أّن تعّجبهـم خطـأ وليس فـي محّله. فهـو الرّب 
المتعال الذي يتعّلق شـروق الشمس وغروبها وكل حركات الوجود 
بإرادتـه، وهو المتحّكم علـى اإلطالق بذّرات الوجود: }� � 
� � � � � ��{)٢). فهـذا اإللـه هـو الـذي يأمركـم 
- وأنتـم نيـام فـي قبوركـم - ويدعوكـم الـى الخـروج مـن األرض 

فتخرجون.

ه على إعادة الخلق قدرة اللَّ
فلـَم هذا التعّجب؟! فقد خلق الشـمس والقمر والجبال. فهل 
يعجزه أن يخلق عبدًا بسـيطًا؟! كونوا على يقين ثابت بأّنه القادر على 

ذلك.

افترضوا أنكم تشـّيدون بيتًا واسـعًا من طبقـات عّدة، فتقولون 
للمهنـدس: هـل تقدر على ذلـك؟ فيقتـرح عليكم - إلثبـات قدرته 
وقابليتـه - أن تنظروا أعماله ومشـاريعه السـابقة. كذلـك اللَّه تعالى 
يقول للبشـر: لِـَم تعترضون وتذهبـون إلى عدم إمكانّية تحّقق ذلك؟ 
انظروا َمن بنى السـماء؟ وبأّي قّوة هي األرض واقفة محفوظة؟ وبيد 
َمن نظام األجرام السـماوّية؟ فهل هو عاجز عن أن يبعثكم من القبور 

ويعيدكم إلى الحياة مّرة أخرى؟!

)1) سورة يس، آية٧8.
)٢) سورة النمل، آية88.
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وماذا تعني، كلمة }�{؟

لدينـا فـي اللغة العربيـة أنواع عديدة مـن المفاعيـل المطلقة، 
وهذه الكلمة مفعول مطلق عددي، أي: أّنه سـبحانه وتعالى }َدَعاُكْم 
َدْعـَوًة{ أي: دعـوة واحـدة وبكلمـة واحدة. وفي آيـة أخرى تحدث 
سـبحانه عن هـذا الموضوع بعبارة ثانيـة: }� � � � � 
 � � � � � � � �� � � � � � � � �

�{)1). فهي نفخة واحدة وليس أكثر.

هي كلمة واحـدة ونفخة واحدة في الصـور، فيخرج مليارات 
البشـر دفعـة واحدة مـن قبورهم. حّتى أّنـه ليحدث ازدحـام عجيب 
رهيـب. وعن تفسـير اآليـة الثامنة من سـورة القمر المباركـة القائلة: 
}� � �{ قـال أميـر المؤمنيـن C: »إَِذا َكاَن َي�ْوُم اْلِقَياَم�ِة 
�ه َتَب�اَرَك وَتَعاَلى النَّاَس ِم�ْن ُحَفِرِهْم، ُع�ْزًل ُبْهمًا ُج�ْردًا ُمْردًا  َبَع�َث اللَّ
فِي َصِعيٍد َواِحٍد، َيُس�وُقُهُم النُّوُر وَتْجَمُعُه�ُم الظُّْلَمُة، َحتَّى َيِقُفوا َعَلى 
َعَقَب�ِة اْلَمْحَش�ِر، َفَيْرَكُب َبْعُضُهْم َبْعض�ًا وَيْزَدِحُموَن ُدوَنَه�ا، َفُيْمنَُعوَن 
، َفَتْش�َتدُّ َأْنَفاُس�ُهْم، وَيْكُثُر َعَرُقُهْم، وَتِضي�ُق بِِهْم ُأُموُرُهْم،  ِمَن اْلُمِضيِّ
ُل َهْوٍل ِمْن َأْهَواِل  وَيْش�َتدُّ َضِجيُجُهْم، وَتْرَتِفُع َأْصَواُتُه�ْم، َقاَل: وُهَو َأوَّ

َيْوِم اْلِقَياَمة«)٢).

ومعنـى }� � �{ أيضـًا: أّن هذه الحادثـة تقع ولمـّا 
تخرجـون مـن األرض بعد، كمـا قال سـبحانه: }� � � 

.(3(}� � � � �

)1) سورة الزمر، آية68.
)٢) الكافي، ج1، ص1٠٤.

)3) سورة طه، آية55.
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في اآلية مورد البحث، وردت كلمة )إذا( مّرتين: }� � � 
� � � � � �{ فالـ )إذا( األولى شـرطية، والـ )إذا( 

الثانية فجائّية، بمعنى وقوع الحادث دفعًة واحدة وفجأة.

النشور بعد معاناة القبر
ثـم كلمة }�{ فعل معلوم، أي إنكم تخرجون من تلقاء 
ا من الخروج بمجّرد تلّقيكم الدعوة من الرّب  أنفسكم وال تجدون ُبدًّ
القادر الجّبار، مع مالحظة طول المكث في القبور وما عاناه اإلنسان 
فيه من المشاكل الكبرى. واالستعجال في الخروج هذا قد يعزى إلى 
هذه المعاناة، والتعب الرهيب، والرغبة العارمة في الخالص من كل 

ذلك، وإن كان يؤّدي بهم الى جهنّم.

ولكي ال نتعّرض لتلكم المصائب، علينا السـعي أن نجعل من 
قبرنـا روضة من ريـاض الجنّة، وليس حفرة من حفـر النيران)1)، وال 
ننتظـر ذلك اليـوم الذي نقـول فيه متحّسـرين: } � � � � 

.(٢(}� � � � � �

 �  �  �  �  �  �  �  �{ سـبحانه:  فقولـه  اذن، 
�{ يعنـي أنكـم النائمـون فـي هـذه األرض سـتخرجون منها 
بأنفسكم؛ إذ القبر موضع صعب عسير، ومن جهة أخرى؛ فقد انقضى 

وقت اإلبتالء، وحّل موعد الطاعة المطلقة.

 ،C إنَّ من يدرك هذه الحقيقة جّيدًا هو إمامنا أمير المؤمنين
فقد جاء في الحديث عن هالل بن مسـلم، عن جّده، قال: »َشـِهْدُت 

)1) انظر: الكافي، ج3، ص٢٤٢.
)٢) سورة المنافقون، آية1٠.
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َعِلـيَّ ْبـَن َأبِي َطالِـٍب C ُأتَِي بَِمـاٍل ِعنَْد اْلَمَسـاِء، َفَقاَل: »اْقِس�ُموا 
ْرُه إَِلى َغٍد. َفَقاَل  َه�َذا اْلَماَل«. َفَقاُلوا: َقْد َأْمَسـْينَا َيا َأِميَر اْلُمْؤِمنِيـَن َفَأخِّ
َلُهـْم: »َتَتَقبَُّل�وَن َأنِّي َأِعيُش إَِلى َغٍد«؟ َقاُلوا: وَمـا َذا بَِأْيِدينَا؟ َقاَل: »َفَل 
ُروُه َحتَّى َتْقِس�ُموُه«. َقاَل الراوي: َفُأتَِي بَِشْمٍع َفَقَسُموا َذلَِك اْلَماَل  ُتَؤخِّ

ِمْن َغنَاِئِمِهم«)1).

وجـاء في الروايـات: »َأنَّ َعلِّي�ًا C َكاَن َيْكنُُس َبْي�َت اْلَماِل 
ُكلَّ َي�ْوِم ُجُمَعٍة، ُثمَّ َينِْضُح�ُه بِاْلَماِء، ُثمَّ ُيَصلِّي فِي�ِه َرْكَعَتْيِن، ُثمَّ َيُقوُل: 

َتْشَهَداِن لِي َيْوَم اْلِقَياَمة«)٢).

كما نقل عن أمير المؤمنين C أنه قال: »َكاَن َخلِيلِي َرُسوُل 
اللَّ�ه K َل َيْحبُِس َش�ْيئًا لَِغ�ٍد، وَكاَن َأُبو َبْكٍر َيْفَع�ُل َذلَِك، وَقْد َرَأى 
َر اْلَماَل ِمْن َس�نٍَة  َواِويَن وَأخَّ َن الدَّ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب فِي َذلَِك َرْأيًا َأْن َدوَّ

.(3(»K ه ا َأَنا َفَأْصنَُع َكَما َصنََع َخلِيلِي َرُسوُل اللَّ إَِلى َسنٍَة، وَأمَّ

إذن؛ فـال ينبغـي الغفلة في لحظة واحدة، فحكـم اللَّه فينا ينفذ 
فينا فجأًة، سواًء في الموت أو في البعث والحشر.

بصائر وسنن
1- اإلنسـان يجـب أن يفّكر أّوالً، ثّم يوّسـع مـن أفقه العلمي 
ليختـزل مـن المعلومـات والمعطيـات العلمية مـا يسـّد حاجاته، ثّم 
يسـتمع من اآلخرين ويستلهم آراءهم ونظرياتهم، وأخيرًا يبدأ بمهّمة 

)1) األمالي ]للطوسي[، ص٤٠٤.
)٢) الغارات ]الطبعة الجديدة[، ج1، ص٤6.
)3) الغارات ]الطبعة الجديدة[، ج1، ص٤8.
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التعّقل في كل ذلك حتى ينتهي إلى استنتاج الحقيقة.

٢- هنـاك من هو قائم بذاته؛ وهو اللَّه الخالق الغنّي عن غيره، 
ولكـّن جميع األشـياء قائمات به، ألنهـا مخلوقة، فهـي محتاجة إليه 
سـبحانه بوجودها وبقائهـا وبنظمها وحتى بنهايتها. فهـو المدبِّر لها، 

وهي المدبَّرة بلطفه.

3- مـن اآليات اإللهيـة قيام السـماء واألرض بأمره سـبحانه 
وبما جعله من القوانين فيهما بمشيئته. 

٤- إّن اللَّـه الـذي تقـوم السـماء واألرض بأمـره، هـو الـذي 
يأمركـم - أّيهـا النـاس - فتخرجون مـن األرض. إنها كلمـة واحدة 
ونفخـة واحدة فـي الصور، فيخرج مليارات البشـر دفعـة واحدة من 

قبورهم. فقد انقضى وقت اإلبتالء، وحّل موعد الطاعة المطلقة.
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من احلديث
روي عـن الرسـول األعظـم K أنَّـه قـال: »كلُّ ُقن�وٍت في 

القرآِن فهو طاعٌة«)1). 

تفصيل القول
فـي اآليـات الماضيـة تلونـا بحوثـًا توحيديـة مختلفـة، مثل: 
)توحيـد الخالقّيـة( و)توحيد الربوبّيـة( وأوضح القـرآن ذلك بأمثاٍل 

حّسّية وعينّية، وفي هذه اآلية نقرأ عن )توحيد المالكّية(.

وضـرورة هذا البحـث باعتبار أّن الحديث قـد وصل في اآلية 
السـابقة إلى مسـألة المعاد والرجوع إلى اللَّه سـبحانه وتعالى. وألّن 
إعادة الموتى الذين صارت أجسادهم ترابًا أمٌر عجيب من وجهة نظر 

)1) المعجم األوسط، للطبراني، ج٢، ص٢٢٤.
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المشركين، حّتى أّنهم اعتبروها ضربًا من الخيال - كما نقرأ في آيات 
أخرى - فإنَّ اللَّه جّل جالله وإلثبات قدرته وجبروته أكد هنا مالكّيته 

لجميع المخلوقات وإطاعة الكل له.

المالكّيـة واإلطاعـة  هنـا،  بالمالكّيـة واإلطاعـة  والمقصـود 
التكوينّيـة. أي أّن نظـام الخليقـة وما فيه بيد اللَّه، وأّن جميع األشـياء 
مسـّلمة - شـاءت أم أبـت - للقوانيـن التكوينّية التي قّدرهـا الخالق 
العظيـم وكتبها على صفحة الوجود. وفي الواقع، يجب أن نقول بأّنه 
سـبحانه هكذا خلق؛ وهكذا صار شـأن المخلـوق.. فحيثما أراد اللَّه 

كان على أعتى الخلق التسليم لقوانين اللَّه التكوينّية.

ودليل هـذه )المالكّية( هـو الخالقّية والربوبّيـة.. فالذي خلق 
الموجـودات وجعـل تدبيـر أمورها بيـده ، ال ريب في كونـه المالك 
األصلـي لها؛ وليس غيـره.. والموجودات جميعـًا إزاء هذه الحقيقة 
القاطعـة على حدٍّ سـواء، وعليه؛ فال شـريك له في أمـر مالكّيته أبدًا، 
بمـا في ذلك آلهة المشـركين المزّيفة، إذ هي خاضعـة مملوكة ألمره 

جّل جالله.

إذن؛ فعبارة: 

 } �� � � � �{ -1

إشـارة إلى إحاطة ملك اللَّه الحقيقي، وهو المتصّرف المطلق 
في ملكه كما يريد. وهذه المالكّية الحقيقّية تجيز له سبحانه التصّرف 

التاّم فيما يملك كيف يشاء.

معنى القنوت
أّكد اللَّه تعالى درس المعرفة هذا بقوله سبحانه: 
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}� � �{ -٢

ومعنى القنوت: الطاعة الدائمة مع الخضوع الدائم.

وعـن الرسـول األعظـم K: »كلُّ ُقن�وٍت ف�ي الق�رآِن فهو 
طاعٌة«)1) وقد تكون الطاعة تكوينّية، وقد تكون تشريعّية.

المسـألة المهمة التي ينبغـي تكرارها وتأكيدها؛ هي أّن الطاعة 
المصحوبة بالخضوع والتسـليم المطلق في هذه اآلية ليس المراد بها 
الطاعـة فـي األحـكام والقوانين الشـرعية، إذ األوامر الشـرعّية قد ال 
تنّفـذ وال ُتطاع في كثير من االحيـان، وال تدخل فی إطار }� � 
�{ فيكون المراد: الطاعة التكوينّية دون الشـرعّية، وسياق اآلية 

ولحنها يشهدان علی هذا المعنى.

لت: }� �  وهذا المعنى جاء في اآلية 11 من سورة ُفصِّ
وكان   }�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

جواب السماء واألرض بالشكل التالي: }� � �{)٢).

والمسـألة كما هو واضح متعّلقة بمقام التكوين، وقوله اآلمر: 
}� � �{ أمـر تكوينـي، وكانـت اإلجابـة تكوينّيـة أيضًا. 

وهذا هو معنی القنوت هنا.

وفي مجال التكوين فإّن هذا القنوت واإلطاعة في واقعهما هو 
نفسـه مشـيئة اللَّه تعالى وأمره: }� � � � � � � � 

.(3(}� �

)1) المعجم األوسط، للطبراني، ج٢، ص٢٢٤.
)٢) سورة فصلت، اآلية:11.

)3) سورة يس، آية8٢.
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القضّية األخرى تكمن في عبارة: }� � � ��{. 
فـ)َمن( ُتسـتعمل للعاقل والموجـود ذي اإلرادة. وهذه الموجودات 
العاقلـة - بعـد عالـم الدنيا التي هـي دار اختيار - كلهـم مطيعون للَّه 
تعالـى كسـائر المخلوقـات. فالجـّن واإلنـس المختارون فـي الدنيا 
تنقضـي فتـرة اختيارهم بعـد اإلنتقال مـن دار الدنيا، وال بـد لهم من 
( تعنـي أّن جميع ذوي  االنضـواء تحت يافطة )قانتـون(. وكلمة )كلٌّ

العقول من الجن واإلنس والملك مطيعون وقانتون.

والنظرة األخرى لآلية هـي أّنه عالوة على اإلطاعة التكوينّية 
بعـد دار الدنيـا، فـإنَّ َمـْن في هـذه الدنيا - غيـر المالئكـة الذين ال 
يصـدر عنهم غير الطاعة والخضوع العملي المسـتمر - وهم الجّن 
واإلنس، ينقادون ويطيعون األسباب والعلل التكوينية، فمع إصرار 
الكثيـر منهـم علـى إسـقاط تأثير هـذه العلـل واألسـباب التكوينية 
والتهـرب منها فإنهم يجدون أنفسـهم من جهة ثانية يتوّسـلون بعّلة 
تكوينية أخرى، فهم يريدون التغّلب بعلم وإرادة على هذا التكوين، 
بينمـا هذا العلم واإلرادة هما جزء من تكوين العالم، ولو أّن اللَّه لم 
يكـن - فـي دار الدنيا - قد اعتبر العلـم واإلرادة في نظام العالم، ما 
كان لهمـا أّي تأثير، ولما وقعت حادثة أو نشـاط علمي وإرادي من 

قبل اإلنس والجن.

إذن؛ فالجميـع وعلـى الـدوام مطيعون للتكويـن اإللهي. وأّن 
المؤّثر الوحيد - في إطار التكوين - هو اللَّه ال شـريك له، وال يكون 
إالّ ما يشـاء.. وال يريد الجّن واإلنس شيئًا إالّ ضمن ما أذن اللَّه الحّق 

وأراد.
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بصائر وسنن
1- إّن نظام الخليقة وما فيه بيد اللَّه، وإّن جميع األشياء مسلِّمة 
- شـاءت أم أبـت - للقوانيـن التكوينّيـة التي قّدرهـا الخالق العظيم 

وكتبها على صفحة الوجود.

٢- الجميـع وعلـى الـدوام مطيعـون للتكويـن اإللهـي، وإّن 
المؤّثر الوحيد - في إطار التكوين - هو اللَّه ال شـريك له، وال يكون 

إاّل ما يشاء.
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من احلديث
 ...« :C فـي وصّيته البنه الحسـن C قـال أميـر المؤمنين
َواْعَل�ْم َأنَّ َمالِ�َك اْلَمْوِت ُهَو َمالُِك اْلَحَياِة، َوَأنَّ اْلَخالِ�َق ُهَو اْلُمِميُت، َوَأنَّ 
ْنَيا َلْم َتُكْن لَِتْسَتِقرَّ إِلَّ  اْلُمْفنَِي ُهَو اْلُمِعيُد، َوَأنَّ اْلُمْبَتلَِي ُهَو اْلُمَعافِي، َوَأنَّ الدُّ

ه َعَلْيِه ِمَن النَّْعَماِء َواِلْبتَِلِء َواْلَجَزاِء فِي اْلَمَعاد...«)1). َعَلى َما َجَعَلَها اللَّ

وقـال االمـام زين العابديـن C: »َعَج�ٌب ُكلُّ اْلَعَجِب لَِمْن 
َأْنَكَر اْلَمْوَت َوُهَو َيرى َمْن َيُموُت ُكلَّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َواْلَعَجُب ُكلُّ اْلَعَجِب 

لَِمْن َأْنَكَر النَّْشَأَة اأْلُْخرى َوُهَو َيَرى النَّْشَأَة اأْلُولى«)٢).

)1) نهج البالغة ]صبحي الصالح[، قسم الكتب والوصايا، رقم31، ص395.
)٢) الكافي، ج3، ص٢58، ح٢8.
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تفصيل القول
هـذه اآلية مكّملة لآليتيـن )٢5 و٢6( وفيها االسـتدالل على 
قـدرة اللَّه المتعال علـى المعاد وإعادة األمـوات الذين صاروا رميمًا 

وإحضارهم إلى ساحة المحشر:

.}� � � � � �{

فاآلية تستدّل على إثبات إمكانّية المعاد بأوجز العبارة، وتشير 
إلـى أّن اللَّه الذي كانت بداية الخلقة مـن عنده، فلماذا ال يكون قادرًا 

على إعادته مجّددًا، وهو أهون عليه؟!

هل المعاد ممكن؟
إعتبـرت اآلية الكريمـة قضّية المعاد واإلعـادة أهون على اللَّه 
تعالـى من قضّية البدء بالخليقـة، إذ أّن عملية البدء بالخليقة وإبداعها 
كانـت مـن العـدم، فيمـا اإلعادة سـتكون معتمـدة على توّفـر المواد 
األصلّية في ثنايا التراب أو في الفضاء، فالمعاد سـيكون أشـبه شـيء 

بجمع المتناثر ومنحه التالحم والصورة الجديدة.

والجديـر بالذكـر أنَّ اآلية الكريمة تحاكـي األصول والقواعد 
البشـرية المتعارفـة، فـإنَّ الحديـث عن الهّيـن واألهـون أو الصعب 
واألصعب إّنما يكون في مسـاحات القـدرة المحدودة، وحين يكون 
في مساحات القدرة اّلال محدودة واّلال متناهّية للباري عز وجل، فال 

يمكن أن يكون له معنًى أبدًا.

وبعبـارة أخرى؛ فإّن إزالة أو تحريك أعظم الجبال في األرض 
ليـس بأصعب مـن تحريك ذّرة من الذّرات بالنسـبة إلـى اللَّه الخالق 
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القديـر، فيكـون التعبيـر باألهون هنا هو محـاكاة أذهاننا نحن البشـر 
المطاَلبين بتسـبيح هذا الخالق القادر على كّل شـيء وتنزيهه عن كل 

نقص وتشبيه.

وربما لهذا السبب يقول القرآن الكريم مباشرة:

} �� � � � � �{ -1

فكّل وصـف بالكمال في السـماوات واألرض يمكن تصّوره 
ألّي موجود، كالعلـم والقدرة والعظمة، فإّن مصداقه األتّم واألكمل 
خـاّص باللَّه المتعـال. ذلك ألّن كّل مخلوق محـدود، فيكون وصفه 
محدودًا أيضًا. بيد أّن الرّب الخالق غير محدود، فوصفه غير محدود 
أيضـًا، هذا فضاًل عـن أّن أوصافه سـبحانه وتعالى ذاتّيـة؛ دون خلقه 
القائم وجودهم ووصفهم العرضي على االكتساب منه سبحانه، فهو 

المصدر األساس لجميع الكماالت.

�ِه اْلَمَثُل اأْلَْعلى  روي عـن اإلمام الصـادق C أّنه قال: »َولِلَّ
ُم، َفَذلَِك اْلَمَثُل اأْلَْعَلى«)1). الَِّذي َل ُيْشبُِهُه َشْيٌء، وَل ُيوَصُف، وَل ُيَتَوهَّ

إذن؛ فـإّن ضرب مثال على ذلك - وقد أورد اللَّه تعالى الكثير 
مـن األمثال في القـرآن - فإّنما هو للتيسـير على أفهام عبـاده، بل إّن 
األلفـاظ التـي ُوِضعـت للتعبير عن األمـور اليومية - فيمـا بيننا نحن 
الناس - عاجزة عن بلوغ حقيقة أوصاف اللَّه تعالى، ومن ذلك كلمة 

)أهون( المناسبة تمامًا لعاَلم المادة.

إّن عبـارة }� � �{ فـي الحقيقـة حّجـة وبرهـان 
علـى كون إعـادة الخلق إلى القيامـة أمرًا هّينًا علـى اللَّه: }� � 

)1) التوحيد ]للصدوق[، ص3٢٤.
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{، بدليـل أّن }� � �{. أي أّن كّل صفِة كماٍل يمكن  ��
أن يتّصـف بها كّل موجود في السـماوات واألرض، كالعلم والقدرة 
والحيـاة، هي في الحقيقة ال تمّثل شـيئًا مقارنًة بما عند اللَّه سـبحانه، 
إذ لـه المطلق من هـذه الصفة. والمخلـوق مهما تعاظم شـأنه، يبقى 
محـدودًا متناهيـًا في الصغر، ولكـّن اللَّه هو المطلـق، وكّل صفة فيه 

مطلقة ال متناهية. 

والمعاد الذي يراه البشر أسهل وأهون هو عند اللَّه سهل محض 
ال مشـّقة فيه أبدًا، ذلك ألّن المشـّقة متعّلقة بالفعل؛ والفعل عائد إلى 
قدرة الفاعل، وكّلما تضاءلت القدرة زادت المشّقة، وكّلما تعاظمت 
القـدرة قّلت المشـّقة حّتـى يصل األمر إلـى القدرة اّلـال متناهية؛ فال 
ُتتصّور المشـّقة آنذاك. وقدرة اللَّه تعالى ال متناهية، فالمشقة ال معنى 
لها في فعله، ولذلك قال سبحانه في آيات كثيرة: }� � � � 

.}� �

فاإلعـادة عنـد اللَّه هـي األهون علـى اإلطالق، وإنشـاؤه هو 
األيسر على اإلطالق، وكّل كماله هو األكمل على اإلطالق.

وفي النهاية؛ يقول سبحانه على سبيل التأكيد أو االستدالل: 

.}� � �{ -٢

فهو عزيز ال ُيهزم، وكذلك أفعاله صادرة عن حكمة، وال يشبه 
فعله أفعال القادرين من البشـر، ألّن القدرة لدى البشـر قد تتسبب في 

فسادهم وإفساد األرض، أّما فعل اللَّه فهو مقرون بالحكمة.

قولـه  أسـاس  علـى   }�  �  �{ فهـم  وينبغـي 
سـبحانه: }� � ��{. فعّزتـه مطلقـة، بـل إّنه المثـل األعلى 
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للعـّزة، وحكمتـه مطلقة؛ باعتبـار أّن لـه المثل األعلى فـي الحكمة. 
وال تشـبه عّزته وقدرته عّزة وقدرة بعض الجّبارين المبنّية على قاعدة 
التعّصـب والحمّية أو الغرور والعناد، إذ تنتهي هذه العزة إلى الذنب، 
يقـول تعالـى: }� � � � � � � �� � 
�� � �{)1). إّنمـا عـّزة اللَّـه منّزهـة عـن العيـب 
والنقـص، بمعنى أّنها الكمال المطلق، كما قال سـبحانه: }� � 
� �{)٢). وكذلك هي حكمته فإّنها مطلقة وال متناهية. والجمع 
بيـن هذه العّزة والحكمة يكشـف عـن التدبير الفائـق القدرة الذي ال 
نظيـر له بالمـّرة، وكّل جـزء منه يدفع إلـى المزيد من معرفـة الخالق 

المتعال.

بصائر وسنن
1- إعادة الحياة إلى اإلنسان - بعد موته - أهون على اللَّه من 
البدء في خلق الخليقة من العدم، ألّن موت إبن آدم ليس سوقًا له إلى 

العدم.

٢ـ مفهـوم )األهون( في أصل الخلقة ثم إعادة الحياة إليها، ال 
يجد لحقيقته واقعًا في قاموس قدرة اللَّه تعالى، إذ بدء خلق األشـياء 
كلها وإعادته سواء بالنسـبة إلى القدرة اإللهّية، وإّنما ساق اللَّه تعالى 

هذا التعبير لمحاكاة الذهن البشري وتنّزالً إلى طبيعة فهمه.

)1) سورة البقرة، آية:٢٠6.

)٢) سورة النساء، آية 139.
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 �  �  �  �  ��  �  �  �  �{
 � � � � � � � �
 �  ��  �  �  �  �

.}� � � � �

من احلديث
عن سـعيد بن المسـيب قال: كان علي بن الحسين B يعظ 
بهم في أعمال اآلخـرة بهذا الكالم  دهم في الدنيـا ويرغِّ النـاس ويزهِّ
في كل جمعة في مسـجد رسـول اللَّه K، وُحِفظ عنه وُكتِب، كان 

يقول: 

ُكْم إَِلْيِه ُتْرَجُعون -إلى أن قال- ُقوا اللَّه واْعَلُموا َأنَّ َها النَّاُس اتَّ »َأيُّ
�ْرِك َل ُينَْصُب َلُهُم اْلَمَواِزيُن وَل ُينَْش�ُر  : اْعَلُموا ِعَباَد اللَّه! َأنَّ َأْهَل الشِّ
َما َنْصُب اْلَمَواِزيِن  َما ُيْحَشُروَن إِلى َجَهنََّم ُزَمرًا، وإِنَّ َواِويُن، وإِنَّ َلُهُم الدَّ
ه  ه ِعَباَد اللَّه! واْعَلُموا َأنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ْس�َلِم. َفاتَّ َواِويِن أِلَْهِل اإْلِ وَنْش�ُر الدَّ
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ْبُهْم  ْنَيا وَعاِجَلَها أِلََحٍد ِمْن َأْولَِيائِِه، وَلْم ُيَرغِّ َعزَّ وَجلَّ َلْم ُيِحبَّ َزْهَرَة الدُّ
ْنَيا وَخَلَق َأْهَلَها  َما َخَلَق الدُّ فِيَها وفِي َعاِجِل َزْهَرتَِها وَظاِهِر َبْهَجتَِها، وإِنَّ
ه َلَقْد َضَرَب َلُكْم فِيِه  ُهْم َأْحَس�ُن َعَمًل آِلِخَرتِِه، واْيُم اللَّ لَِيْبُلَوُهْم فِيَها َأيُّ

َف اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعِقُلون«)1). اأْلَْمَثاَل، وَصرَّ

تفصيل القول
تتواصل دالئل التوحيد في هذه اآلية أيضًا، فقد استدّل سبحانه 
وتعالى فيها على بطالن الشـرك واتخاذ الشـريك له، وذلك عبر مثاٍل 

بسيط وقابٍل للفهم:

.} �� � � � �{ -1

بالرجـوع إلـى أصـل القّصة وسـبب نـزول هذه اآليـة؛ يتَِّضح 
المعنى بصورة أفضل. فقد جاء في تفسير القمي: 

وأمـا قوله: »}� � � � �� � � � � 
� � � � � � �{ َفإِنَّـُه َكاَن َسـَبُب 
ـوا ُيَلبُّوَن، وَكاَنـْت َتْلبَِيُتُهْم:  ُنُزولَِهـا َأنَّ ُقَرْيشـًا واْلَعـَرَب َكاُنوا إَِذا َحجُّ
»َلبَّْيـَك اللَُّهـمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشـِريَك َلـَك َلبَّْيَك، إِنَّ اْلَحْمـَد والنِّْعَمَة 
َلَك واْلُمْلَك َلَك، اَل َشـِريَك َلَك« وِهَي َتْلبَِيُة إِْبَراِهيَم C واأْلَْنبَِياِء، 

َفَجاَءُهْم إِْبِليُس فِي ُصوَرِة َشْيٍخ، 

َفَقاَل: َلْيَسْت َهِذِه َتْلبَِيَة َأْساَلفُِكْم، 

َقاُلوا: وَما َكاَنْت َتْلبَِيُتُهْم؟ 

َفَقـاَل: َكاُنوا َيُقوُلوَن: »َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشـِريَك َلَك، 

)1) الكافي، ج8، ص ٧٢- ٧5.
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إاِلَّ َشِريٌك ُهَو َلَك«. 

َفنََفـَرْت ُقَرْيٌش ِمْن َهَذا اْلَقْوِل. َفَقاَل َلُهْم إِْبِليُس: َعَلى َرْسـِلُكْم 
َحتَّى آتَِي َعَلى آِخِر َكاَلِمي، 

َفَقاُلوا: َما ُهَو؟ 

ُه  َفَقـاَل: »إاِلَّ َشـِريٌك ُهَو َلَك، َتْمِلُكـُه وَما َيْمِلـُك«. َأاَل َتَرْوَن َأنَّ
ـِريَك وَما َمَلَكـُه؟ َفَرُضوا بَِذلَِك، وَكاُنوا ُيَلبُّـوَن بَِهَذا ُقَرْيٌش  َيْمِلُك الشَّ

ًة.  َخاصَّ

ـا َبَعـَث اللَّه َرُسـوَلُه َفَأْنَكَر َذلِـَك َعَلْيِهْم وَقاَل: َهَذا ِشـْرٌك،  َفَلمَّ
َفَأْنـَزَل اللَّـه: »َضـَرَب َلُكْم َمَثاًل ِمـْن َأْنُفِسـُكْم َهْل َلُكْم ِمْن مـا َمَلَكْت 
َأْيماُنُكـْم ِمْن ُشـَركاَء فِي ما َرَزْقناُكْم َفَأْنُتْم فِيِه َسـواٌء« َأْي َتْرَضْوَن َأْنُتْم 
فِيَما َتْمِلُكوَن َأْن َيُكوَن َلُكْم فِيِه َشـِريٌك؟ َفإَِذا َلْم َتْرَضْوا َأْنُتْم َأْن َيُكوَن 
َلُكْم فِيَما َتْمِلُكوَنُه َشـِريٌك َفَكْيَف َتْرَضْوَن َأْن َتْجَعُلوا لِي َشـِريكًا فِيَما 

َأْمِلك)1)؟

فكان المقصود الشـيطاني هو جعل شـريك للَّه في دين قريش 
بأّي شـكل من األشـكال. وهكـذا وقعت قريش والعـرب في مكيدة 
الشـيطان وبّدلت شـعارها التوحيـدي، ومن هنا زرع الشـيطان بذور 

الشرك في أتباع الدين اإلبراهيمي الحنيف.

بالتدبُّر في هذه اآلية؛ يتَّضح لنا استدالل اللَّه سبحانه.

فحـرف )من( في }� ��{ يفيـد ابتداء الغاية، بمعنى أّن 
اللَّه تعالى قد ضرب لكم مثاًل بسـيطًا وقاباًل للفهم لَِمن كان له عقل، 
وهذا المثال مأخوذ من أنفسكم وُعرفكم ومعيشتكم. وبدأ هذا المثل 

)1) تفسير القمي، ج٢، ص15٤.
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بقوله: }� �{ وهو سـؤال إسـتنكاري، أي: أنكم إذا ُسـئلتم 
عن هذا األمر سيكون جوابكم بالنفي.

و)ما( في }� �{ إشارة أيضًا إلى النوع، ويشمل كّل 
أنواع المملوك، ومنهم العبيد أيضًا.

فـي هذا الـَمَثل يسـأل اللَّه تعالى المشـركين بهيئة إسـتنكارّية 
إلبطال عقيدتهم الفاسدة: ُترى هل يوجد بين مملوكيكم وغلمانكم 
وخدمكم شريك فيما رزقكم اللَّه؟ وهل يمكنكم تصّور خادٍم أو عبٍد 
لكم يكون شـريكًا لكم في أموالكم فتخافون التّصرف فيما تملكون 
من غيـر إذٍن منكم؟! وهل لكم أن تتصّوروا أن يتصّرف األحرار من 

أمثالكم بأموالكم ويكونوا شركاء لكم؟ هل يعقل هذا أصاًل؟!

واضـح أّن الجواب بالنفي، إذ ال يمكن تصـّور ذلك أبدًا، وال 
يمكن لمملوك أن يكون شـريكًا لمالكه فيتصّرف في أمواله. فإذا كان 
هذا األمر غير جائز لكم، فكيف يجوز أن يكون بعض مخلوقات اللَّه 
تعالى، كالجّن أو المالئكة - الذين هم عبيد اللَّه ومملوكوه - شركاء 
لـه في ملكه وربوبّيتـه، أو يكونوا أربابًا وآلهة منفصلين مسـتقّلين من 

دونه سبحانه وتعالى؟

فـإْن كان شـريك اللَّـه إلهـًا ورباًّ، فإنَّ هـذا يعني أنـه قادر على 
التصـّرف فـي الوجود مـن دون إذنه عّز وجـّل، بينما أنتـم ال تقبلون 
لعبيدكم أبدًا أن تكون لهم الصالحية والقدرة على التصّرف من دون 
إذنكم في أموالكم كما يتصرف شـريكان متسـاويان فـي الملكية في 

األموال المشتركة؟

إّن اللَّـه سـبحانه يتسـاءل مـن المشـركين: إنكم حيـن تعّدون 
تصـّور - مجّرد تصور - مثل هـذا األمر في عبيدكم الذين تملكونهم 
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ملـكًا إعتباريـًا أو مجازيـًا؛ أمـرًا خطـًأ، فكيف تسـمحون ألنفسـكم 
بتصـّور عبيـد اللَّه الذيـن يملكهم ملكًا حقيقيـًا ِصرفًا؛ شـركاء له عّز 
اسـمه؟ وكيف يمكن ألنبياء اللَّه تعالى كالمسـيح C أو المالئكة 
أو الجـّن أو األصنـام الحجرّيـة والخشـبّية أن يكونوا شـركاء للَّه في 

ربوبّيته والوهّيته؟!

إّن عبارة }� �{ في اآلية إشارة إلى أنكم ال تملكون 
حقيقـًة ال عبيدكـم وال أموالكم، ألّن كّل شـيء فـي األصل عائد إلى 
اللَّـه، ومـع ذلـك؛ تراكـم ال تجيـزون التصـّرف بأموالكـم المجازّية 
لعبيدكـم المجازّييـن وال تعتبرونهـم شـركاء لكـم فيهـا، والحال أّن 
األمر غير محـال تكوينيًا، ألّن الحديث يدور في االعتباريات، إالّ أّن 
الفرق بين اللَّه تعالى ومخلوقاته فرق تكوينّي وغير قابل للتغيير، ومن 

المحال اعتبار هذه المخلوقات شركاء له عّز وجّل.

ومن ناحيـة أخرى؛ نجد المملوكيـن المجازّيين قد يتحّررون 
ذات لحظـة، فيكونـون فـي مصاّفكـم، كمـا قـد يتوّجـب عليكم في 
حـاالت كثيرة عتقهـم وتحريرهم، أو يكـون هذا التحرير أمـرًا واقعًا 
رغمـًا عنكم، ومع ذلك فإّنكم تسـتنكفون أن يكونـوا أقرانًا لكم ذات 
يـوم، فال تسـمحون لهـم بالدخول إلـى دائـرة نفوذكـم ومالكيتكم، 
فكيف يصح تصّور المملوكين الحقيقّيين المتعّلق كّل وجودهم باللَّه 
سـبحانه تعالى، والذين يسـتحيل نفي وسـلب تعّلقهم هذا في لحظة 
مـن اللحظات، والذين هم وما يملكون راجعون إليه عّز وجّل، كيف 

يصّح لكم أن تعتبروهم شركاء له سبحانه؟!

إّن اإلجابة على هذه األسـئلة حاضرة واضحة لدى كّل عاقل، 
فالحّجة - إذن - قد تّمت على المشركين، وال بد لهم من البراءة مّما 
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يشركون ويعبدون، والتوبة إلى اللَّه سبحانه وتعالى.

وبهذا االسـتدالل يكون بديهيًا أّن نعدَّ مذهب المشـركين فيما 
يتعّلق بالخالق المتعال مذهبًا قبيحًا وبعيدًا عن المنطق.

ومـا يجدر بالذكر هو أّن شـأن نزول هذه اآليـة الكريمة - كما 
هو شأن نزول اآليات األخرى - ال يحّدد أو يخّصص معنى اآلية في 
نطاق شأن النزول، بل اآلية الكريمة ُتتِمُّ الحجة على جميع المشركين 

عبر التاريخ.

ثـّم يأتي التأكيد علـى أّن هذه اآليات بتفصيلها يهدف اللَّه منها 
تحريك عقول الناس وطرد الغفلة عنهم:

}� � � � �{ -٢

أي: ينبغـي لكم أن تعقلوا اآليات، ولـو من خالل ذكر األمثلة 
الواضحـة المسـتقاة من صميم حياتكـم. فاللَّه تعالـى ُينطق الحقائق 
لتكون عاماًل مهمًا في تحريك األذهان، وتصحيح مسار التصّورات، 
وتهذيب العقائد واآلراء، لينتهي الناس إلى طرد التصّورات الخاطئة، 

التي ال يقبلونها ألنفسهم، فضاًل عن اللَّه الخالق سبحانه.

وقـد عمد اللَّـه تعالى إلى االسـتفادة من األمثـال لتبليغ الدين 
وتربيـة النفوس، فأثار بذلك ضمائرهـم ودفعهم إلى تحكيم فطرتهم 

ووجدانهم على األقل.

بصائر وسنن
1- لتّتجـه األذهـان إلى اسـتيعاب عقيـدة التوحيد، نـرى اللَّه 
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سـبحانه وتعالـى ُينطـق الحقائـق مـن خالل ضـرب األمثـال لتكون 
عاماًل مهّمًا في تحريك األذهان وتصحيح مسار التّصورات وتهذيب 

العقائد واآلراء.

٢- ضرب األمثال أسلوب قرآنّي لتبليغ الدين وتربية النفوس.

3- إّن اللَّه سـبحانه وتعالى يثير الضمائر ويدفع بأصحابها إلى 
تحكيم الفطرة والوجدان.
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 � � �� � � � � � �{
.}� � � � � �� � �

من احلديث
قال أمير المؤمنين C في خطبة له، وفيها يعظ الناس:

ِعُظوا بَِمَواِعِظ اللَّه، واْقَبُلوا َنِصيَحَة اللَّه،  »اْنَتِفُع�وا بَِبَياِن اللَّه، واتَّ
َة، وَبيََّن  َخَذ َعَلْيُكُم اْلُحجَّ ه َقْد َأْعَذَر إَِلْيُكْم بِاْلَجلِيَِّة، و]َأَخ�َذ[ اتَّ َف�إِنَّ اللَّ
�ُه ِمَن اأْلَْعَم�اِل وَمَكاِرَهُه ِمنَْه�ا لَِتتَّبُِعوا َه�ِذِه وَتْجَتنُِبوا َهِذِه،  َلُك�ْم َمَحابَّ
�ْت بِاْلَمَكاِرِه وإِنَّ النَّاَر  ه K َكاَن َيُقوُل: إِنَّ اْلَجنََّة ُحفَّ َفإِنَّ َرُس�وَل اللَّ
ُه َما ِمْن َطاَعِة اللَّه َشْيٌء إِلَّ َيْأتِي فِي ُكْرٍه،  َهَواِت. واْعَلُموا َأنَّ ْت بِالشَّ ُحفَّ
ه اْمَرًأ َنَزَع َعْن  وَما ِمْن َمْعِصَيِة اللَّه َش�ْيٌء إِلَّ َيْأتِي فِي َش�ْهَوٍة، َفَرِحَم اللَّ
َها َل  َش�ْهَوتِِه، وَقَمَع َهَوى َنْفِسِه، َفإِنَّ َهِذِه النَّْفَس َأْبَعُد َشْيٍء َمنِْزعًا، وإِنَّ

َتَزاُل َتنِْزُع إَِلى َمْعِصَيٍة فِي َهًوى«)1).

)1) نهج البالغة ]صبحي الصالح[، خطبة 1٧6، ص٢51.
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تفصيل القول
في اآلية السـابقة، وعبر مثال مسـتقًى من صميم الحياة، أثبت 
اللَّه تعالى للمشـركين بطالن ما يذهبون إليه. ولمزيٍد من التأكيد على 
ضرورة التعّمق في مضمون المثال المضروب أشـار سبحانه وتعالى 
الـى أّن اآليـات التـي فّصلهـا إّنما الهـدف منها هو تحريـك األذهان 
وتعّقل الحقائق وطرد الغفلة عنهم والسـير في طريق اإلقرار بخطأ ما 

يذهبون إليه، فقال: }� � � � �{.

ومّما سلف؛ كان يبدو أّن احتمال هداية وعودة المشركين إلى 
حقائـق الـرّب العظيم غير بعيـد. إاّل أّن اآلية الكريمة التـي بين أيدينا 
تلّمـح إلـى اليـأس من يقظة شـريحة من النـاس وعودتهم الـى النور 

الساطع من اآليات والحقائق اإللهية:

}�� � � � � � � { -1

فاآليـة بدأت بلفـظ )بل( الـذي يفيد اإلعراض عـن مضمون اآلية 
السـالفة، ومن هذا اإلعراض وبالنظر إلى نهاية اآلية السـالفة ُيستشـّف أّن 
المشركين لم يبنوا عقائدهم الباطلة على أساس التعّقل لتؤّثر فيهم تفاصيل 
اآليات الرّبانّية، وإّنما هم يّتبعون أهواءهم القائمة على غير العلم والتفكير 
الرصيـن، واللَّـه تعالى حيث ضـرب لهم األمثال وتحّدث إليهـم إّنما ليتّم 

الحجة عليهم ولئاّل يقولوا له: لَِم لْم تبّين لنا أو لم تبعث لنا رسوالً!

ومـا يجـدر التدّبـر فيه هو أّنه سـبحانه لـم يقل - فـي معرض 
تنديـده بالضاّلين المضّلين -: بل المشـركون اتبعـوا أهواءهم، وإّنما 
قال: }� � � � �{، إذ الشـرك أساسًا ظلم عظيم. 
ح القسـم الثاني  ومـن جهـة أخرى فـإنَّ عبـارة }� �{ توضِّ
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مـن اآلية؛ حيـث قـال: }� � � � ��{. فألّنهم ظلموا 
أنفسهم بشركهم وبعقائدهم غير المعقولة؛ فقد ُحرموا من الهداية.

ـس لقاعـدة هامة؛ هي: أّن الظلم يسـتوجب  وهذه النقطة تؤسِّ
اإلضـالل اإللهي، كما قال سـبحانه في اآلية ٢٧ من سـورة إبراهيم: 
 ��  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �{
� � �� � � � �{ فالشـرك - إذن - ظلـٌم، 

وهذا الظلم يستوجب الحرمان من الهداية.

َمن هو الظالم؟
بعد هذه النظرة العامة إلى اآلية، لنتدبَّر في جزئّياتها، فنقول:

مـن هو الظالم؟ ولمـاذا وكيف يّتبع الظالم هـواه؟ وما معنى: 
{؟  } � � � � �{؟ ومـاذا تعنـي كلمة }� ��
{؟ ولماذا  ولماذا قال سـبحانه وتعالـى: }� � � � ��

قال بعد ذلك: }� � � �{؟

لقد كان المشـركون في العصر النبوي يّدعون الدين والتدّين، 
ويعتبـرون أنفسـهم أتباعـًا للنبّي إبراهيـم C، ولكن اللَّه سـبحانه 

يؤّكد على حقيقة مغايرة لما يذهبون، فيقول:

}� � � � �{ -٢

أي: إّن الّدين الذي يّدعونه ليس دينًا، وإّنما هو مجموعة أفكار 
ابتدعوها من عند أنفسـهم، إذ لّفقوا شيئًا من الحقيقة مع أهواء نفسّية 
باطلة حاكوها من قبل، وصنعوا ألنفسهم صنمًا سّموه فيما بعد دينًا.

يُن َلِعٌق  ْنَي�ا َوالدِّ قـال اإلمام الحسـين C: »النَّاُس َعبِي�ُد الدُّ
ُص�وا بِاْلَبَلِء َقلَّ  ْت َمَعايُِش�ُهْم، َفإَِذا ُمحِّ َعَلى َأْلِس�نَتِِهْم َيُحوُطوَنُه َما َدرَّ
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اُنون«)1). يَّ الدَّ

إّن فـي هـذا القـول العظيم حقيقـة لتكريـس البصيـرة النافذة 
وإيجاد الوعي. فإذا عمد أحدهم إلى األخذ بيدك ثم علمَت أّنه يسـير 
فـي طريق صعـب، فعليك أن تتأّكد بأّنه يريـد االرتقاء بك إلى القمة، 
أّما إذا رأيته طريقًا بسـيطًا، فاعلم بأّنه يريد بك اإلنحدار والنزول إلى 

الحضيض. 

فمن صّور لك الدين في إطار الكالم فقط وسـّهل عليك أمره، 
فعليـك أن تتأكّد أنـه يعمل على إضاللك. وأّمـا إن أمعن في تحذيره 
لك، وأشار عليك بالجّد في تدّينك، وأّن التمّسك بالدين أمر صعب، 

فاعلم بأنه خير دليل لهدايتك.

قال اللَّه تعالى لرسوله الكريم: }� � � � �{)٢). 

والثقـل فـي الماّديات قّوة وفـي المعنوّيات صعوبـة، والقرآن 
الكريم من نـوع المعنوّيات، وهو ثقيل في عالم المعنوّيات. إّنه ثقيل 
 K من حيث المعنى والمفهوم، ألّنه كالم الرّب العزيز، تلّقاه النبي
مـن صاحب العظمة والكبرياء، ومعلوم أّن مثـل هذا الكالم ال يتلّقاه 
وال يعيـه إالّ مـن كان ذا روح ونفـس مطّهرة مـن كّل دنس ورجس.. 

نفس غير متعّلقة إاّل باللَّه مسّبب األسباب عّز اسمه.

والقـرآن كالم إلهـّي وكتـاب عزيـز؛ لـه ظاهر وباطـن وتنزيل 
وتأويل، وهو تبيان لكّل شـيء، وثقله يتكّشـف من حال رسـول اللَّه 
K ووضعـه الغريـب حين نزول آيـات الوحي عليـه، إذ كان ُيرى 

)1) بحار األنوار، ج٤٤، ص383.
)٢) سورة المزمل، آية 5.
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االنقالب عليه واضحًا جليًا)1).

إّن معـارف القرآن الكريم في مقام تكريـس التوحيد ومفاهيم 
العقائـد واألخـالق، كانت على قـدر عظيم من الثقـل بحيث قال عز 
 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �{ وجـل: 

 .(٢(}� � � � � � �� �

وقـال في آية أخرى: }� � � � � � � � � 
 .(3(}�� � � � �

وبغـّض النظـر عن هذيـن االعتبارين، فإنَّ إبـالغ النبي األكرم 
K للقـرآن، ودعـوة الناس إلـى قبول الديـن الحنيـف، كان لهما 
الثقـل الكبير أيضـًا، ولذلك نجده K قد تحّمـل أنواع المصاعب 

وشتى المصائب في هذا السبيل.

إذن؛ فالديـن حقيقـة رفيعـة ثقيلة، فمـن أراد التدّيـن الصادق 
وإدراك حقيقـة الديـن، لـم يصّح له حملـه على غير محمـل الجّد أو 

)1) روي أّن رسول اللَّه K مع كّل عظمته وقّوته الروحّية - كانت تصيبه الغشية 
اللَّه  َعْبِد  أِلَبِي  ُقْلُت  َقاَل:  َأبِيِه،  َعْن  ُزَراَرَة،  ْبِن  ُعَبْيِد  َعْن  الوحي.  نزول  حين 
تِي َكاَنْت ُتِصيُب َرُسوَل اللَّه K إَِذا َنَزَل َعَلْيِه  C: ُجِعْلُت فَِداَك، اْلَغْشَيُة الَّ
اْلَوْحُي؟ َفَقاَل: »َذلَِك إَِذا َلْم َيُكْن َبْينَُه َوَبْيَن اللَّه َأَحٌد، َذاَك إَِذا َتَجلَّى اللَّه َلُه« ُثمَّ 
ع«. ]بحار األنوار، ج18، ص٢56[.  َيَتَخشَّ َوَأْقَبَل  ُزَراَرُة  َيا  ُة  النُُّبوَّ َقاَل: »تِْلَك 
وفي حديث آخر عن االمام الصادق C يتحدث فيه عن ثقل الوحي، حيث 
 C اللَّه وَبْينَُهَما َجْبَرِئيُل  ِمَن  اْلَوْحُي  َأَتاُه  إَِذا   K اللَّه  يقول: »َكاَن َرُسوُل 
َيُقوُل: ُهَو َذا َجْبَرِئيُل، وَقاَل لِي َجْبَرِئيُل. وإَِذا َأَتاُه اْلَوْحُي وَلْيَس َبْينَُهَما َجْبَرِئيُل 
ْبَتُة وَيْغَشاُه ِمنُْه َما َيْغَشاُه لِثقل اْلَوْحي َعَلْيِه ِمَن اللَّه َعزَّ َوَجل«.  ُتِصيُبُه تِْلَك السَّ

]بحار األنوار، ج18، ص٢٧1[. 
)٢) سورة الحشر، آية ٢1.
)3) سورة الرعد، آية 31.



٢٧3

................................. .................................    ال�سري واخماه اع�عواك ب�ك  د�   

اّتباع البدعة فيه، إذ هذه النظرة إلى الدين نظرة خاطئة ومنحرفة.

عبادة الهوى والظلم
فالظلـم - هنـا - يعني سـتر الحق وعـدم العمل بـه، فكّل من 
يرفـض االنصيـاع للحـق وال يستسـلم لـه؛ ظالـم، فهـو يظلم نفسـه 

ومجتمعه.

ففـي مجتمع يحتـرم القانون، إذا كان هناك مـن يرفض العمل 
وااللتـزام بالقوانيـن، فإنـه ُيعّد متمـردًا على القانـون، ظالمًا. فمن ال 
يلتزم بقوانين المرور - مثاًل - يضّر نفسـه ويتسبب لآلخرين بالضرر 

والفوضى.

وحينمـا يتمّرد الرجـل أو المرأة على قوانيـن الزوجّية، واألخ 
علـى أخيه، والجـار على جاره فـي قوانين األخّوة والجيرة، يتفشـى 
الظلم ويعّم الجميع، الظلم للحق والقانون، ثّم الظلم للخلق. ونتيجًة 

لهذا الظلم ُيصاب االثنان بالدمار في نهاية المطاف.

وحسـب النظـرة القرآنية؛ فـإّن الظالمين هم المتمـّردون على 
الدين والمتجاوزون على القانون، فهم رغم ادعائهم بأّنهم اتباع دين 
إالّ أنهم كاذبون، فهم أتباع أهواء أنفسهم، وليس غير القبح من نتيجة 
باع الهوى، فيما المخالفة لهوى النفس تعقبها ثمرات ونتائج طيبة. التِّ

قـال اإلمام الصـادق C: »اْحَذُروا َأْهَواَءُك�ْم َكَما َتْحَذُروَن 
َباِع َأْهَوائِِه�ْم َوَحَصائِِد  َجاِل ِم�ِن اتِّ َأْعَداَءُك�ْم، َفَلْيَس َش�ْيٌء َأْع�َدى لِلرِّ

َأْلِسنَتِِهم«)1).

وروى اإلمام الباقر C عن رسول اللَّه K، أنَّه قال:

)1) الكافي، ج٢، ص335.
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 : »َيُقوُل اللَّه َعزَّ وَجلَّ

ي واْرتَِفاِع  تِ�ي وَجَللِي وَعَظَمتِي وكِْبِرَيائِي وُن�وِري وُعُلوِّ وِعزَّ
َمَكانِي، َل ُيْؤثُِر َعْبٌد َهَواُه َعَلى َهَواَي إِلَّ َشتَّتُّ َعَلْيِه َأْمَرُه، وَلبَّْسُت َعَلْيِه 

ْرُت َلُه.  ُدْنَياُه، وَشَغْلُت َقْلَبُه بَِها، وَلْم ُأْؤتِِه ِمنَْها إِلَّ َما َقدَّ

ي واْرتَِفاِع َمَكانِي، َل  تِ�ي وَجَللِي وَعَظَمتِي وُن�وِري وُعُلوِّ وِعزَّ
َماَواِت  ْلُت السَّ ُيْؤثُِر َعْبٌد َهَواَي َعَلى َهَواُه إِلَّ اْسَتْحَفْظُتُه َمَلئَِكتِي، وَكفَّ
ْنَيا وِهَي  واأْلََرِضيَن ِرْزَقُه، وُكنُْت َلُه ِمْن َوَراِء تَِجاَرِة ُكلِّ َتاِجٍر، وَأَتْتُه الدُّ

َراِغَمة«)1).

صنم الهوى
إّن من أطاع هوى نفسه؛ جعل منه صنمًا يعبده: }� � � 
 � � � � � � � � � � � � � � �

 .(٢(}� � �� � � �

ومثـل هكـذا شـخص يضّله اللَّـه تعالـى لعلمه بعـدم جدارته 
بالهداية، فيكله سادرًا في وادي الضالل والضياع ويحرمه من رعايته 

وحمايته.

مـا أعظم خطر صنِم عبـادِة الهوى الذي يغلق دون صاحبه كّل 
طـرق الرحمة وأبواب النجاة! قال رسـول اللَّه K: »ما ُعبَِد َتْحَت 

ماِء إلٌه َأْبَغض إلى اللَّه ِمن الَهوى«)3). السَّ

إذن؛ فإّن أخطر األصنام؛ صنم هوى النفس، وإّن عبادة األهواء 

)1) الكافي، ج٢، ص335.
)٢) سورة الجاثية، آية ٢3.

)3) تفسير القرطبي، ج16، ص16٧.
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واّتباعها بمثابة قاعدة للشيطان في داخل اإلنسان، أي نفس األمر الذي 
سقط الشيطان ألجله وأخرجه مطرودًا من بين صفوف المالئكة.

وهـوى النفس يسـلب ابن آدم أهم وسـيلة للهدايـة واإلدراك 
الصحيح للحقائق، ويسـدل ستارة سميكة على عين اإلنسان وعقله، 
ويسـوقه إلى حيث يجّرئه على مواجهـة الرّب العزيز -والعياذ باللَّه- 
وهذه الصفة القبيحة على قدر من الخطر والشؤم بحيث يلحق لحظًة 
واحـدًة منه عمٌر طويٌل مـن الندم، وتدّمر عمر اإلنسـان برّمته. ولهذا 
ورد التأكيـد فـي اآليـات والروايات علـى خطره الشـديد. وجاء في 

الحديث النبوّي الشريف:

ا  تَِي: اْلَه�َوى وُطوُل اأْلََم�ِل. َأمَّ »إِنَّ َأْخ�َوَف َم�ا َأَخ�اُف َعَل�ى ُأمَّ
ا ُطوُل اأْلََمِل َفُينِْسي اآْلِخَرة«)1). ، وَأمَّ ُه َيُصدُّ َعِن اْلَحقِّ اْلَهَوى َفإِنَّ

وفي المقابل، إذا ما تغّلب المرء على هواه ومال إلى إرادة اللَّه 
عّز وجل؛ أخذ اللَّه بيده إلى الهدى والخير.

إّن اّتبـاع الهوى يضع ابن آدم في الجبهة المضادة للَّه سـبحانه 
وتعالـى، فقـد ُحكي أنَّ أبا جهـل طاف بالبيت ذات ليلـة ومعه الوليد 
ابن المغيرة، فتحدثا في شـأن النبي K، فقال أبو جهل: واللَّه إني 
ألعلـم أنـه لصادق! فقال لـه: مه! وما دلَّـك على ذلك!؟ قـال: يا أبا 
عبد شمس، كنا نسميه في صباه الصادق األمين، فلّما تم عقله وكمل 
رشـده، نسـميه الكّذاب الخائن!! واللَّه إني ألعلـم أنه لصادق! قال: 
قـه وتؤمن به؟ قـال: تتحدث عنـي بنات قريش  فمـا يمنعـك أن تصدِّ
أنـي قد اتبعـُت يتيم أبي طالب من أجل كسـرة، والـالت والعزى إْن 
اتبعتـه أبدا. فنزلـت اآليـة: }أ� � � � � � � � � 

)1) الخصال، ج1، ص51.
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الجهل وعبادة الهوى
تواصـل اآلية الكريمة تحليلها لسـيرة الظالميـن، فتعّد الجهل 

أساسًا ومنشًأ لعبادة الهوى، فتقول:

.}�� � � � � � �{ -3

فهي ترسم لإلنسـان طريقًا لمعرفة نفسه، فهو يستطيع التعّرف 
إلى نفسه بناًء على هذه اآلية؛ وما إذا كان تابعًا لهواه أم ال. فكل عمل 
ليـس قائمًا على العلـم فإنَّ جذروه ضاربة في اتبـاع الهوى. ولو كان 

البشر تابعًا للعلم ما أصبح مشركًا أبدًا.

ولعّل السـبب في تأكيد القرآن المجيد على أن نهج المشركين 
{ هو  وأضرابهـم علـى مـّر التاريخ غير قائـم على العلـم: }� ��
الكشـف لإلنسـان بأّن الجهل ظالم، وأنَّ الجاهل غارق في مسـتنقع 
الظلمـات؛ بـل إّنه مظهـر للُظلمـة والُظلم، وأّنـه ما لم يّتضـح للمرء 

حقيقة أي موضوع يواجهه فإنه ال يصح قبوله.

وها هو رسـول اللَّه K يطالب أّمته أاّل يتقّدموا إلى الشهادة 
إاّل على ما هو مثل الشمس وضوحًا، وأّنه ال حّق لهم في إبداء أرائهم 
�ْمَس؟  إاّل فيما يعلمون، فقال: وقد سـئل عن الشـهادة: »َهْل َتَرى الشَّ

َعَلى ِمْثلَِها َفاْشَهْد َأْو َدع«)3).

)1) سورة الجاثية، آية: ٢3.
)٢) الجامع ألحكام القران )تفسير القرطبي(، ج16، ص1٧٠.

البيت(، ج٢٧، ص3٤٢، عن: شرائع االسالم، كتاب  الشيعة )ط آل  )3) وسائل 
الشهادات، في ضوابط الشهادة.
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معيار العلم في العقيدة والسلوك
إذن؛ فـإّن عملنـا وحديثنـا ينبغي أن يكونا على أسـاس العلم، 

وقد ورد عن أمير المؤمنين C، أنَّه قال:

َه�ا النَّ�اُس، َمْن َعَرَف ِم�ْن َأِخيِه َوثِيَقَة ِديٍن َوَس�َداَد َطِريٍق َفل  »َأيُّ
�َهاُم،  اِمي َوُتْخطُِئ السِّ ُه َقْد َيْرِمي الرَّ َجاِل. َأَما إِنَّ َيْس�َمَعنَّ فِيِه َأَقاِويَل الرِّ
ُه َلْيَس َبْيَن  ُه َسِميٌع َوَشِهيٌد. َأَما إِنَّ َوُيِحيُل اْلَكَلُم َوَباطُِل َذلَِك َيُبوُر، َواللَّ
اْلَح�قِّ َواْلَباطِ�ِل إِلَّ َأْرَبُع َأَصابَِع«، فُسـئل C عـن معنى قوله هذا، 
فجمـع أصابعه ووضعها بين أذنـه وعينه، ثم قال: »اْلَباطِ�ُل َأْن َتُقوَل: 

َسِمْعُت، َواْلَحقُّ َأْن َتُقوَل: َرَأْيت«)1).

إّن النهي عن اّتباع غير العلم ورد أيضًا في اآلية 36 من سـورة 
 } اإلسـراء، حيث يقـول اللَّه عز وجـل: }� � � � � � ��
يعني ضرورة االمتناع عن السـلوك الشـخصي غيـر القائم على علم، 
وكذلـك االمتناع عن الحكم على اآلخرين بغير علم، ناهيك عن بناء 

المعتقد على غير علم.

وهكـذا يبـدو أّن التقليـد واالّتبـاع بغير علـم له معـاٍن عديدة 
وأبعاد جّمة، تعّم المسـائل العقائدّية، والكالم، والشهادة، والقضاء، 
والعمـل. وما ذهب إليه بعض المفسـرين من التحديـد والتأطير بُبعٍد 
 } واحـد ال دليل عليه، ذلـك ألّن قاعدة: }� � � � � � ��
تعنـي: وال تّتبـع، ونعلم أّن لالّتباع بغير علـم مفاهيم ومصاديق كثيرة 

جدًا وتشمل كل ما أشرنا إليه آنفًا.

وعلـى هـذا، يكون أسـاس المعرفـة في كّل شـيء هـو العلم 

)1) نهج البالغة ]صبحي الصالح[، الخطبة 1٤1، ص19٧.
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واليقيـن، فال يصـّح البناء واالعتماد على الظـّن والحدس والتخمين 
والشك واالحتمال أبدًا.

وإّن َمن يعتقد بشـيء بناًء على هذه األمور، أو يقضي أو يشهد 
أو يمارس سلوكًا، إّنما يخالف النّص اإلسالمي الصريح بهذا الشأن.

وبعبارة أخرى؛ ال يمكن أن تكون الشـائعات مقياسـًا للقضاء 
والشـهادة والسلوك، وكذلك ليس من شـأن القرائن الظنية واألخبار 
غير الموثَّقة أن تكون األسـاس والمعيار، وقـد أوصى أمير المؤمنين 
C صاحبه كمياًل رضـوان اللَّه عليه قائاًل: »َيا ُكَمْيُل، َما ِمْن َحَرَكٍة 

إِلَّ َوَأْنَت ُمْحَتاٌج فِيَها إَِلى َمْعِرَفة«)1).

هـذا هـو قيمة ومنزلـة العلم، فال بد مـن إيالئـه كّل اإلهتمام، 
وبنـاء الحيـاة على أساسـه، فـال يصـّح االقتصـار على سـّد نواقص 
حياتنـا المادّيـة فقط، وإّنما المفترض أن نلتفت إلـى نواقصنا العلمّية 
والمعنوّية، فنتعّلم شـيئًا مـن فقه الحياة. ولطالمـا كان أمير المؤمنين 
C يمشـي في األسـواق ويحـّرض التجـار والباعة والمـاّرة على 
التفّقه في الدين لتقوم حياتهم على أساس العلم، فكان C يقول:

 C َبا ُث�مَّ اْرَتَط�َم«، َوَكاَن »َم�ِن اتََّج�َر بَِغْيِر ِعْل�ٍم اْرَتَط�َم فِي الرِّ
َراَء َواْلَبْيع«)٢). وكان يقول:  وِق إِلَّ َمْن َيْعِقُل الشِّ َيُقوُل: »َل َيْقُعَدنَّ فِي السُّ
اِر، اْلِفْقَه ُثمَّ اْلَمْتَجَر، اْلِفْقَه ُثمَّ اْلَمْتَجَر، اْلِفْقَه ُثمَّ اْلَمْتَجر«)3). »َيا َمْعَشَر التُّجَّ

ومـع كّل هـذه التعاليم، تجـد معظم الناس يزاولـون أعمالهم 
ومكاسبهم )بغير علم(.

)1) بحار األنوار، ج٧٤، ص٢6٧.
)٢) الكافي، ج5، ص15٤.
)3) الكافي، ج5، ص15٠.



٢٧9

................................. .................................    ال�سري واخماه اع�عواك ب�ك  د�   

أصل الهداية ومعدن العلم
رنا بـأنَّ الهوى والعلم ضـّدان، فمن اتَّبع هواه  ثـم إنَّ اآلية تذكِّ
رحـل عنه العلم، ومن خالف هواه اسـتضاء بنور العلـم، والذي يتَّبع 

هواه بغير علم سوف يضّله اللَّه: 

 }�� � � � �{ -٤

إن اللَّـه يضـل اإلنسـان بالتخليـة بينـه وبين أسـباب الضاللة، 
ويسـلب منه علمـه إن لم يعمل بذلك العلم، وتـرك علمه إلى جهله، 

واّتبع هواه، وال يجد إذًا من يهديه غير اللَّه.

ثّم إّن مسـار الهداية هو في العلم المسـتقى من القرآن الكريم 
والرسول األعظم وأهل البيت صلوات اللَّه عليهم أجمعين.

 :C قال اإلمام الباقر

»َلْيَس ِعنَْد َأَحٍد ِمَن النَّاِس َحقٌّ وَل َصَواٌب، وَل َأَحٌد ِمَن النَّاِس 
، إِلَّ َما َخَرَج ِمنَّا َأْهَل اْلَبْيت«)1). َيْقِضي بَِقَضاٍء َحقٍّ

َبا،  َقا وَغرِّ وقال C لَسـَلَمة بن كهيل والحكم بن ُعتيبة: »َشرِّ
َفَل َتِجَداِن ِعْلمًا َصِحيحًا إِلَّ َشْيئًا َخَرَج ِمْن ِعنِْدَنا َأْهَل اْلَبْيت«)٢).

وفضـاًل عن العلـم الصحيح؛ فـإنَّ طريق الهدايـة منحصٌر في 
اّتباع رسول اللَّه وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم.

قـال أبـو حمزة الثمالي: سـألُت أبا جعفر C عـن قول اللَّه 
عـز وجـل: }� � � � � � � �� � 

)1) الكافي، ج1، ص399، ح1.

)٢) الكافي، ج1، ص399، ح3.
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 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �
َخَذ ِدينَ�ُه َرْأَيُه ِمْن َغْيِر إَِماٍم ِمْن  ه بَِها َمِن اتَّ �{)1) َقـاَل: »َعنَى اللَّ

ِة اْلُهَدى«)٢). َأئِمَّ

وقـال اإلمـام الباقر C في حديـٍث آخر وقد سـأله أحدهم 
قائـاًل: إنكـم أهل بيِت رحمـة اختصكم اللَّه تبـارك وتعالى بها، فقال 
C: »َكذلِ�َك َنْح�ُن، َواْلَحْمُد للَّ�ه، َلُنْدِخُل َأَحدًا فِ�ي َضَلَلٍة، َوَل 

ُنْخِرُجُه ِمْن ُهًدى«)3).

{ يعنـي أّن مـن لـم يسـلك  إذن، }� � � � ��
طريـق القـرآن ويهتدي بهدى رسـول اللَّه وأهل البيـت عليه وعليهم 
السـالم؛ فهـو محـروم مـن الهداية، ولـن يقدر أحـد على إنقـاذه من 
الضالل والردى، ذلك ألّن اللَّه تعالى يهدي اإلنسـان بما جعل له من 

وسيلة، والوسيلة هنا هي القرآن والرسول واإلمام ال غير.

وفـي خاتمة اآلية يشـير سـبحانه وتعالـى إلى أّن مـن لم يّتخذ 
طريق الهداية الرّبانّية منهجًا، ويجعل هوى نفسه معيارًا لمعرفة الحّق 

والباطل، سُيحرم من النصرة والتوفيق اإللهي، فقال عّز وجّل:

}� � � �{ -٤

وقد اشـترط اللَّه سبحانه لنزول نصره شرطًا واضحًا، فقال في 
موضـع قرآنـي آخر: }� � � �{)٤) فمـن اكتفى بأْن يدعو 
اللَّه ويطلب نصره دون أن يخطو خطوة في الطريق الذي أشـار عليه، 

)1) سورة القصص، آية 5٠.
)٢) بصائر الدرجات، ج1، ص13.

)3) الكافي، ج8، ص396.
)٤) سورة محمد، آية ٧.
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إّنما يذهب عبثًا ويتوّقع باطاًل، ألّنه قّدم هواه على إرادة اللَّه سـبحانه 
وتعالى، وهذا نوٌع من الشرك والظلم.

بصائر وسنن
1- الحـذر كّل الحـذر مـن اّتباع الهـوى، ألّنه تعطيـٌل للعقل 

والتفكير الصحيح، وسقوٌط في الشرك.

٢- الديـن ليس مجّرد كالم، إّنما هو واقع يجب تجسـيده في 
وجدان ابن آدم وتفكيره وقناعته.

3- إّن عبادة الهوى أكبر قاعدة للشـيطان في النفس البشـرية، 
ومنها ينطلق إلى إخراج اإلنسان عن جادة العقل والحّق.

٤- يعرف المرء نفسه من خالل طرد الجهل عنها، ألّن الشرك 
والظلم اّللذين يحجبان حقيقة النفس اإلنسانية نابعان من الجهل.
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 � � � � � � � � � �{
 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

.(1(}� � � � �

)1) إليكم توضيحًا لبعض مفردات اآلية الكريمة:
عند  حاالته  أفضل  في  يكون  اإلنسان  ألنَّ  الكمال،  بمعنى  القيام   :}�{  -
إثيانها  عن  تعبيرًا   }�  �{ الكريم:  القرآن  يقول  ولذلك  القيام، 

بالوجه الكامل.
مواقفه  عن  به  ُيعبَّر  ولذلك  اإلنسان،  عند  شيء  أظهر  الوجه   :}�{  -

وجهة سيره، فُيقال: توجهات فالن أي طريقته وسلوكه.
الشرك  بالدين عن شوائب  العمل  هنا عن خلوص  القرآن  يعبِّر   :}�{ -
بقوله: }� � �{ ألنَّ مجرد قبول الدين ال يكفي، بل ينبغي 

تطبيق كل المواقف والسلوكيات والتوجهات مع شرائعه.
أّن  الرذائل، فالحنيفية حقًا  {: أي طاهرًا من رجس الشرك ودنس  ��{ -

ر معتقداتك ومنذ البداية من كل آثار الشرك. تطهِّ
- }� �{: تعني هنا: الوحدانية، حيث إنها جزء من خلق الناس جميعًا 

وليس المؤمنون فقط.
]عن: تفسير من هدى القرآن )للمؤلف( ط الثانية، ج٧، ص3٧- 38[
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من احلديث
روي عن زرارة، قال: سـألُت أبا جعفٍر C عن قول اللَّه عزَّ 

{؟  وجل: }� � � � � ��

ُهْم، َوَلْو َل َذلَِك َلْم َيْعَلُموا إَِذا  �ُه َربُّ قـال: »َفَطَرُهْم َعَلى َمْعِرَفِة َأنَّ
ُهْم َوَمْن َراِزُقُهم؟«)1).  ُسئُِلوا َمْن َربُّ

تفصيل القول
إّن اللَّه سـبحانه وتعالى يأمر اإلنسـان أاّل يسـتجيب للضغوط 
بأنواعهـا إن أراد أن يعبـده حقـًا، وأن ُيبقي على طهـارة ونزاهة باطنه 

وظاهره من لوث الشرك والمشركين:

}�� � � �{

والدين الحنيف تعبير عن الدين الخالص والمنّزه عن شوائب 
الشـرك، ألّن مجـّرد قبـول الديـن غيـر كاٍف، وإّنمـا يفتـرض تطابق 

المواقف والرؤى واألعمال مع شرائع وقوانين الدين.

وهكـذا فقد أمـر اللَّه تعالى عبـده أن يّتبع الديـن وأن يجّد في 
تطبيقه. وهكذا كان المقصود اإلّتباع العملي الجاد.

و )أِقـم( ليـس مجـّرد األداء، بـل هـو األداء والتمّسـك الجاد 
والدائم والصحيح والكامل في مقام اإليمان واإلعتقاد والعمل.

فمثاًل، قوله سـبحانه: }� �{ يعني أدِّ الصالة بوجهها 
الصحيـح والكامـل. مضافـًا إلى أّن القيـام في الصـالة أفضل حاالت 

)1) بحار األنوار، ج6٤، ص13٤، عن: المحاسن، ج1، ص٢٤1.
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الصـالة وأجلى صورها. وليس المقصود به مجـّرد الوقوف، وكما أّن 
اللَّه تعالى قائم قّيوم بالحّق كذلك المصّلي عليه أن يقوم بحّق الصالة.

وإقامـة الوجـه تعني معاهدة اللَّـه تعالى منذ البـدء على تقديم 
الطاعـة والسـير في الصـراط المسـتقيم، وينبغي أن ُيكـّرر هذا العهد 
وهـذا االلتزام حتى يترّسـخ في الذات ويتضاءل احتمـال الوقوع في 

الغفلة إلى أقصى حدٍّ ممكن.

 :C إبراهيـم  نبّيـه  لسـان  عـن  حاكيـًا  تعالـى  اللَّـه  قـال 
 �  �  �  ��  �  �  �  �  �  �{

.(1(}�َ

ويعنـي هذا أّنـه نوى التحـّرك واالنطالق نحو اللَّـه عز وجل، 
ألّن سائر التحركات األخرى شرك، وال ينبغي لمخلوق - فضاًل عن 
النبّي أو أّي مؤمن آخر - أن يتوّجه إلى جهة غير إلهّية. أّما إذا صادفت 
حركة االنسـان عاصفة ما؛ ومال شـيئًا ما عن المسـار الحّق، فإّن نيّته 

ينبغي أن تبقى صادقة مخلصة.

األمـر المهـّم اآلخر في هـذه الفقرة مـن اآلية الكريمـة يتعّلق 
بطبيعـة الخطـاب. فتارة يكـون الخطاب القرآنـي جمعيـًا عاّمًا مثل: 

}� � �{، وتارة يكون الخطاب شخصّيًا.

فإذا كان الخطاب عامًا، فهذا يعني أّن على المؤمنين أن يكونوا 
جماعـة واحـدة وال ينفـرد كل واحـٍد منهـم لوحده. وحيـن يّتصف 
الخطـاب بالصفة الفرديـة فيعني أن على الفرد المؤمـن أن ال يتصّور 
أنـه يجـب أن يتبع محيطـه، وإّنما عليـه أن يوّثق عالقتـه برّبه المتعال 

)1) سورة األنعام، آية ٧9.
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بحيث ال ينحرف مع محيطه إذا كان منحرفًا، فال يسير في إطار المثل 
القائـل: )حشـر مع الناس عيد( إذ المؤمن ملزم بـأن يعمل على إنقاذ 
نفسه من عذاب جهنم حتى لو سار الناس كّلهم باتجاه هذا العذاب!

فـال يصّح للفـرد المؤمن أن يولي محيطه اآلثـم مزيد اهتمام إاّل 
بالجّد في توجيه النصح لآلخرين، أو الرّد على أباطيلهم، دون االنسياق 
واالنجرار وراءهم، كما عليه أن يرّبي نفسـه ويختار من العقائد واآلراء 
والمواقف ما يمليه عليه دينه الذي أقام وجهه له من قبل. وهذا يعني في 

النهاية أن يسعى المؤمن ألن يكون نموذجًا صالحًا لنفسه ولآلخرين.

الفطرة التوحيدية
قّيـد القرآن المجيد إقامة الوجه للدين من قبل اإلنسـان بكونه 
حنيفـًا، وهـو يعني هجـر الباطل والتوّجـه إلى الحّق، وتـرك كّل دين 
مزّيف والتمّسك بدين االسالم، والتوّجه إلى الصراط المستقيم دون 
طريـق الضـالل، وبالنتيجة؛ أن يتطّهر اإلنسـان مـن الدنس والرجس 

الذي يفرضه طريق الضالل والمعتقدات الباطلة.

إذن؛ فالحنيف يعني الطاهر والنزيه عن أّية شـائبة من شـوائب 
الشـرك واالنحراف، فاللَّه سبحانه يريد من عبده أن يبحث عن الدين 
الخالص ثّم يتمّسك به. جاء في الحديث الُقدسي قول اللَّه عّز وجّل: 
»َخَلْقُت ِعباِدي ُحنفاَء، فاحتاَلْتُهُم الَش�ياطيُن عن دينِِهم، وَأمروُهم أن 

يشرُكوا بي َغيري«)1).

إّن هذا الحديث القدسـّي يشـير إلى أّن ذات اإلنسان بريئة من 
الشرك، وال تتجه بشكل فطري لغير اللَّه تعالى، ألّن اللَّه خلق اإلنسان 

)1) تفسير جوامع الجامع، ج3، ص13.
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فـي أحسـن تقويـم: }� � � � � ��{)1). و}� � 
 .(٢(}� � � �

إن فطرة اللَّه تعني ما أودعه اللَّه سـبحانه وتعالى في كّل إنسان، 
وهذه الفطرة تشكل البنية األساسية لعلم اإلنسان، إذ الِعلم علمان: علم 
مطبـوع وعلم مسـموع، كما قـال موالنا أمير المؤمنيـن C: »اْلِعْلُم 
ِعْلَماِن: َمْطُبوٌع َوَمْسُموٌع، َوَل َينَْفُع اْلَمْسُموُع إَِذا َلْم َيُكِن اْلَمْطُبوع«)3).

والسـبب في ذلك أّن البنية التحتية لـكل العلوم هي المخزون 
الفطري الذي أودعه اللَّه في اإلنسـان، والتـي ُيطلق عليها البديهات، 

وهي ما أطلق عليها اإلمام: العلم المطبوع.

واإلسـالم أيضًا على قسـمين: الفطري )المطبوع( الذي يقوم 
على أساسه كيان اإلنسـان وخلقته، واإلكتسابي )المسموع(. وأصل 
اإلسـالم هو األمور الفطرية، كالتوحيد، وُشـكر الُمنعم، وُقبح الظلم 
والقتل والزنا وسـائر المنكرات، وُحسـن العدل والمحبة وعبادة اللَّه 
والحج والجهاد وسـائر مفردات المعروف. أّما الدين اإلكتسابي فهو 
مـا يحتـاج الى اإلسـتماع من الغير، كشـرح اصول الديـن، وتوضيح 

األحكام الفرعية، وما شاكل.

فقول اللَّه تعالى:

}�� � � � � �{ -1

يعنـي: أنَّ كل مـا يوجـد في القـرآن والدين قد أودعـه اللَّه في 

)1) سورة النمل، آية 88.
)٢) سورة التين، آية ٤.

)3) نهج البالغة )صبحي الصالح(، قصار الحكم، الرقم 3٤5 او 338، ص53٤.
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فطرة اإلنسـان، فاللَّه تعالى فطر اإلنسـان على الحق، وعلى اإلنسـان 
أن يسير في هذا الطريق الفطري، واللَّه تعالى يحاسب الناس على ما 

في قلوبهم من نوايا ومقاصد تنعكس في أعمالهم في الحياة الدنيا.

 C جاء في الحديث عن أبي هاشم، قال: سألُت أبا عبد اللَّه
عن الخلود في الجنّة والنار، فقال: 

ْنَيا َأْن َلْو  َد َأْهُل النَّاِر فِ�ي النَّاِر أِلَنَّ نِيَّاتِِهْم َكاَنْت فِي الدُّ َم�ا ُخلِّ »إِنَّ
َد َأْه�ُل اْلَجنَِّة فِي اْلَجنَِّة أِلَنَّ  َما ُخلِّ ه َأَبدًا، وإِنَّ ُخلِّ�ُدوا فِيَها َأْن َيْعُص�وا اللَّ
ه َأَب�دًا، َفبِالنِّيَّاِت  ْنَيا َأْن َلْو َبُق�وا فِيَها َأْن ُيطِيُعوا اللَّ نِيَّاتِِه�ْم َكاَن�ْت فِي الدُّ
َد َهُؤَلِء وَهُؤَلِء«، ثم تل قوله تعالى: »ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعلى شاكَِلتِِه«  ُخلِّ

َأْي َعَلى نِيَّتِه«)1).

وقـال رسـول اللَّه K: »ُكلُّ َمْوُل�وٍد ُيوَلُد َعَل�ى اْلِفْطَرِة َحتَّى 
َسانِه«)٢). َرانِِه وُيَمجِّ َدانِِه وُينَصِّ َيُكوَن َأَبَواُه ُيَهوِّ

ـَر أهـل البيـت A في أحاديـث شـريفة الفطرة في  وقد فسَّ
هـذه اآلية الكريمة بالعبـارات التالية: )التَّْوِحيـد(، و »َفَطَرُهْم َجِميعًا 
ْس�َلُم َفَطَرُهُم اللَّه ِحيَن َأَخ�َذ ِميَثاَقُهْم َعَلى  َعَل�ى التَّْوِحيد«، و »ِهَي اإْلِ
التَّْوِحي�د«، و »َفَطَرُه�ْم َعَل�ى التَّْوِحي�د«)3). وهـذه الفطـرة غيـر قابلة 

للتغيير، وهي في الجميع سواء:

} �� � � �{ -٢

ففطـرة اللَّـه ال تتغير، ال من حيث الزمـان، وال بفعل التغّيرات 
)1) المحاسن، ج٢، ص331.

)٢) شرح األخبار، ج1، ص19٠.
)3) انظر: الكافي، ج٢، ص1٢-13، باب )فطرة الخلق على التوحيد(، االحاديث 

1 الى ٤.
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البيئية والمحيطية، بل قد يواجهها اإلنسـان بالغفلة والتجاهل وقسوة 
القلب.

إّن هـذه الفطـرة هـي أسـاس ديـن اللَّـه، والمقصـود بهـا دين 
االسالم والمّلة الحنيفة.

َر الفطرة بالخلقة واإلحداث، واستدّل باآلية  ولكّن البعض فسَّ
الكريمـة: }� � � � �{)1). وقـال: يريـد به خالق 
ر قوله تعالى: }� � � � �  السـماوات واألرض، وفسَّ
{ بأنه يعني: خلقته التي خلق الناس عليها. كما فّسـر قول اإلمام  ��
ه اْلَخْلَق َعَلى اْلتَّْوِحيد« بأنه سبحانه: »خلقهم  الصادق C: »َفَطَر اللَّ
للتوحيـد وعلـى أن يوحدوه، وليس المراد به أنـه أراد منهم التوحيد، 
دًا، وفـي وجودنا من  ولـو كان األمـر كذلك ما كان مخلـوق إاّل موحِّ
د اللَّه تعالى ]وهو[ على أنه لم يخلق التوحيد  المخلوقيـن من ال يوحِّ
في الخلق، بل خلقهم ليكتسبوا التوحيد، وقد قال تعالى في شاهد ما 
ذكرنـاه: }� � � � � �{)٢) فبيَّن أنه إنما خلقهم 

لعبادته«)3).

ويبـدو أن هذا البعض قد عّد القائلين بالفطرة التوحيدّية؛ أنهم 
يعتبرون اإلنسان مجبرًا على التوحيد. بيَد أّنه إذا قيل: إّن اللَّه سبحانه 
قـد فطر الناس على التوحيد؛ فليس المقصـود بذلك اإلجبار وخلقة 
جميـع تفاصيل العقيدة في النفس البشـرية، إّنمـا المقصود من ذلك؛ 
هـو أن اللَّـه تعالى وهب اإلنسـان البنيـة التحتّية للعقيـدة التوحيدّية، 

)1) سورة فاطر، اآلية:1.
)٢) سورة الذاريات، اآلية:56.

)3) انظر: تصحيح إعتقادات اإلمامية )الشيخ المفيد(، ص61-6٠.
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تلك البنية الموجودة في روح كل إنسـان، حتى أنَّ الكافر والمشـرك 
يتحسسانها ويظهرانها عند مواجهة األخطار الجسيمة.

نعم؛ إّن اكتسـاب المعرفـة التوحيدّية بحاجة إلـى قاعدة وبنية 
أساسية أودعها اللَّه في اإلنسان.

ومما يجدر ذكره أّن البعض يعّقدون مسألة الدين، بينما الدين 
هـو ما اسـتقر فـي القلـب والوجـدان؛ وهو متناغـم تمامًا مـع العقل 
ومسـّلماته، وديـن اللَّـه هو الديـن القّيـم. و)القّيم( يعنـي الصحيح، 
والكلمة تشترك في جذر واحد مع كلمة )قّيوم( و)أقم(. فالقّيم يعني: 

}الَ ِعَوَج َلُه{)1) والصحيح أبدًا: 

 }� � �{ -3

فدين اللَّه الموضوع والمكّرس في الفطرة اإلنسانّية ال انحراف 
فيه، إذ هو حق وصائب.

النحراف عن الفطرة التوحيدّية
يقفـز لألذهان سـؤال، وهو: مع علمنـا أّن الدين حق وفطرّي، 
وهذا اعتقاد راسخ وبرهاني، ولكن لَم ال يعي جميع البشر هذا األمر؟

نقـول في الجواب: إّن القـول الصائب في مثل هذه األمور هو 
أّنـه ما دام الشـيء قد ثبـت بالعقل والقلـب؛ فال يصـّح أن ننظر ذات 
اليمين وذات الشـمال، فنهتّم بمن قال؟ ومـا قال؟ وكم عدد القائل؟ 
ش هذه التسـاؤالت ذهن صاحـب الدليل القاطع  فـال يصح أن تشـوِّ

والبرهان.

)1) سورة طه، اآلية:1٠8.
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إّن مشـكلتنا هـي أننـا نعيـش جميعًا فـي محيط واحـد، فنرى 
بعضنـا، ويتأثـر بعضنـا بالبعـض اآلخـر. فالبعـض يكّلـون أّنهم في 
األسـفل، فيقـّررون الصعـود إلى األعلـى، والبعض اآلخـر ال يفرق 
لهـم أيـن يكونـون، والبعض الثالـث يهبطون علـى الـدوام. والذين 
يصعـدون؛ ينقسـمون إلى فِـَرق قبـل أن يرتقوا القّمـة، فبعض يقف، 
وبعـض يرجـع القهقـری، والقليل منهـم يصل إلى أعلـى القمة. وال 
ريـب أّن هناك من يعجز عن البقاء فوق القّمة طوياًل. ولكن الصحيح 
في األمر هو أن ال تنظر إلى غيرك، بل عليك أن تبذل كّل الجهد لبلوغ 
القمـة والبقاء فيهـا، وإن أمكنك أن تأخذ بيد غيـرك فترتقي به فاألمر 
حسن. وال نقصد األخذ بيد الجامدين ومريدي النكوص واالنقالب 

على األعقاب.

ـَم بفطرتـك وتتقـدم.. فمـن كان يصلـي الصبح  عليـك أن َتهُّ
باسـتمرار - مثـاًل - ليس عليه النظر إلى منكر الصالة أو المسـتخف 
بها، ثّم يحّدث نفسـه بالقول: بٍخ بٍخ لي أنا المصّلي دائمًا واآلخرون 
نائمـون، أو: أنـا الصائم والنـاس يتناولون المفطرات في الشـوارع. 
ولو أّنك استسـلمَت لهذا المنحى من القول والسلوك ألصبحَت من 

الجامدين المتوّقفين عن السعي والتقدم!

إّن قطـع المسـافة الـى اللَّـه تعالـى بالصـورة الصحيحـة، ثـّم 
الحصـول علـى النتيجـة المطلوبـة، بحاجـة إلـى جهـد كبيـر وعدم 
اإلغترار بالذات والسـقوط في أوحال الُعجب. قال سبحانه وتعالى: 
}� � � � �{)1)، أي أنـه سـبحانه ال يحب من يطغى 
بما ُاعطي. وجاء في آية كريمة أخرى: }� � � � � � 

)1) سورة القصص، اآلية:٧6.
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 �� � � � � � � � � � �
.(1(}� � �

انظـروا إلى اإلمام أميـر المؤمنين، وسـائر األئمة المعصومين 
سـالم اللَّه عليهـم، وإلى العلمـاء الربانّيين الصادقيـن، وإلى ما كتبوا 

ونقلوا لنا من الفكر الصادق والعقيدة السليمة.

}� � � � �{ -٤

فالناس يعانون الجهل، ويحرمون أنفسـهم من الفطرة اإللهية، 
ومـن الرقّي بسـبب معاييرهـم الخاطئة، فهـم ال يعلمـون أنَّ هذا هو 
الطريـق السـليم، فيفّرطـون بالدين القّيـم ويلّوثون فطرتهـم الحنيفة 

الطّيبة.

بصائر وسنن
1- إّن اللَّه سبحانه وتعالى يأمر اإلنسان أاّل يستجيب للضغوط 
بأنواعهـا إن أراد أن يعبـده حقـًا، وأن ُيبقي على طهـارة ونزاهة باطنه 

وظاهره من لوث الشرك والمشركين.

٢- إقامـة الوجـه للديـن تعنـي: هجـر الباطـل والتوّجـه إلى 
الحـّق، وتـرك كّل معتَقٍد مزّيف والتمّسـك بدين االسـالم، والتوّجه 
إلـى الصراط المسـتقيم دون طريق الضالل، وأن يتطّهر اإلنسـان من 

الدنس والرجس الذي يفرضه طريق الضالل والمعتقدات الباطلة.

)1) سورة آل عمران، اآلية:188.
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 �  �  �  �  �  �  �  �{
.}� � �

من احلديث
روي عـن زيد الشـّحام، عن أبي عبد اللَّه C، قال: سـمعته 

يقول:

َلُة، َوِه�َي آِخُر َوَصاَيا  »َأَح�بُّ اأْلَْعَم�اِل إَِلى اللَّه َع�زَّ َوَجلَّ الصَّ
ُأ َفُيْسبُِغ اْلُوُضوَء،  ُجَل َيْغَتِس�ُل َأْو َيَتَوضَّ اأْلَْنبَِياِء A، َفَما َأْحَس�َن الرَّ
ى َحْيُث َل َيَراُه َأنِيٌس، َفُيْش�ِرُف ]اللَّه سبحانه[ َعَلْيِه َوُهَو َراكٌِع  ُثمَّ َيَتنَحَّ
�ُجوَد َناَدى إِْبلِيُس: َيا َوْيَلْه!  َأْو َس�اِجٌد. إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا َس�َجَد َفَأَطاَل السُّ

َأَطاَع َوَعَصْيُت، َوَسَجَد َوَأَبْيُت«)1).

)1) الكافي، ج3، باب فضل الصالة، ص٢6٤، ح٢.
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تفصيل القول
بعـد أن دعـا اللَّـه تعالى النـاس إلـى االهتمام الكامـل بالدين 
الفطري، واالستقامة على التوحيد واإلسالم اللَذْين هما نداء الفطرة، 
دعاهم الى اإلنابة إليـه، والتوجه واإلنقطاع الى الخالق الذي خلقهم 

على فطرة التوحيد:
(1(}� �{ -1

الخطـاب في اآلية السـابقة: }� � � ��{ وإن 
ـه في الواقع الى  كان موّجهـًا للرسـول K في الظاهر، ولكنه موجَّ
جميع المسلمين، والدليل على ذلك هو عبارة }� �{ بصيغة 
ٌه لكّل إنسـان، باعتبار أّن كّل إنسـاٍن هو  الجمع. ولعّل الخطاب موجَّ
مخاَطـب للقرآن الكريم. فاألمـر اإللهي هو إقامـة الوجه للدين، مع 
اشـتراط أن تكون هذه اإلقامة مع اإلنابة، أي: مع االنقطاع للَّه وحده 
ال شريك له، وأن يكون المسلم في حال توبة دائمة متواصلة إن صدر 

منه خطٌأ ّما.

لفهٍم أعمق لكلمة }� �{ ال بد أن نعرف أنَّ اإلنسـان 
كائن ضعيف وال إحاطة كاملة له بسبل التغّلب على المصاعب، فهو 
مضطرٌّ للقبول بأّن الخطأ واحتمال الخسارة جزٌء من حياته ووجوده، 
فكّل سقطٍة فيه ِقْسٌم من نهوضه وارتقائه، فكما يصعد يهبط. فال بد له 
من اإلنابة الى اللَّه، بمعنى الطلب إلى اللَّه تعالى أن يتجاوز عن خطئه 

)1) )منيبين( جمع منيب، وهو اسم فاعل، والمصدر: إنابة، وهي تعني: الرجوع 
الحال  على  منصوب   }� و}�  العائدون.  هم  فالمنيبون  والعودة، 

للجملة الفعلّية في اآلية السابقة: }� � � ��{. 
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وأن يهبه القدرة على النهوض واالرتقاء مّرة أخرى.

ويلزم هـذه النظرة الواعية اإليجابّية عدم اليأس. قال جّل وعال: 
 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �{
�{)1). و: }� � � � � � � � 
.(٢(}� � � � �� � � � � �� � �

إذن؛ فهنـاك الكثيـر مـن األسـباب والعوامـل التي تـؤّدي إلى 
انحـراف اإلنسـان عن أصـل التوحيد، ولكـن ال مناَص مـن العودة. 
ومهمـا تكـّرر االنحراف فـال مانع مـن أن يقوم اإلنسـان ناهضًا على 
قواعد الفطرة السـليمة وممّرغًا أنف الشيطان والهوى، منيبًا الى اللَّه، 

وهذا مصداق قوله الكريم: }� � � ��{.

ولهـذه العودة المباركـة بروز أكثر في أزمنـٍة وأمكنٍة وحاالٍت 
خاصـة، ففي شـهر رمضـان - مثاًل - وفـي ليلة القـدر خاّصة، نحثُّ 
أنفسـنا على رفع الموانـع واقتحام العقبات ثم العـودة الى اللَّه، فهذا 
زمـان خاص. وحينمـا نفقد قريبًا ونقـف على قبره، علينـا تصّور أننا 
سـنكون فـي قبرنا ذات يـوم، وفي هذه الحالـة الخاّصة نلّقن أنفسـنا 

ونوحي إليها بضرورة اإلسراع إلى العودة الى فطرة التوحيد.

وفي كّل مّرة نرتقي إلى األعلى، نجد الشيطان والهوى يجراننا 
إلى األسفل، فنسقط، لكن ال ينبغي أن نيأس من َرْوِح اللَّه الذي يعيننا 
نا الغّفار،  على العـودة واإلنابة والتمّسـك بحبله المتين، فال ننـَس ربَّ
ولنسـتغفر أبدًا لنرجع إلى اللَّه الـذي ال مفّر منه إاّل إليه، فمهما جذبنا 

الشيطان والهوى؛ وجب أن نكون أصلب عودًا وأصلد شكيمة.

)1) سورة يوسف، اآلية8٧.
)٢) سورة الزمر، اآلية:53.
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وبالطبـع ال يوفق الجميـع لإلنابة والتوبة، فقـد ورد في بعض 
الروايات أّن من الذنوب ما يسـلب التوفيق إلى التوبة، كذنب البدعة 
فـي الديـن. روي عن الرسـول األكـرم K: »إّن اللَّه َحَج�َز التوبَة 
ع�ن كلِّ صاح�ِب بِْدَعة«)1)، فلنحذر كّل الحـذر من ارتكاب مثل هذا 
الذنب. فمن أضاف على الدين من نفسه شيئًا، أو انتقص منه ما يثلمه؛ 
وصار سـببًا في إضالل العباد؛ لن تفيـده التوبة مهما حرص. إذ ما أن 
يعمـل أحدهم عماًل بِناًء على تلك البدعـة، إاّل وأضيف إلى صحيفة 
أعمالـه ذنب جديد، فهو المقّصر األصلـي، ولهذا لم تكن لتوبته أثر، 

فعلينا أن ال نهدم كل جسور اإلنابة والعودة من ورائنا.

ثـم إّن اللَّه تبارك وتعالى وبعد األمـر باإلنابة والمحافظة على 
الروح المعنوّية الدافعة للتوبة، يوصينا بالتقوى الجامعة لكّل األوامر 

والنواهي اإللهّية:

}�{ -٢

فالتقـوى هي التحّصن والمحافظة من كل إنحراٍف وسـقوط. 
قـال اللَّـه سـبحانه: }� � � � � � � � 

 .(٢(}� � � � � � �� � � � ��

فالتقـوى - إذن - لبـاس الروح الـذي يحفظها مـن المخاطر 
الحاّفـة بها. واللَّه تعالى يأمرنا بالتقـوى بعد األمر باإلنابة إليه، ولكن 
اإلنسـان قد تخور عزيمته ويضعف عن اإلستمرار في طريق التقوى، 

فما العمل؟

)1) كنزل الُعمال، ج1، ص٢٢1، الحديث 1116.
)٢) سورة األعراف، آية ٢6.
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يجيب اللَّه المتعال:

}� �{ -3

إذ الصـالة خيـر عامٍل الكتسـاب القوة على مقارعة الشـيطان 
والهوى والجهل والغفلة.

ولكن لَم الصالة بالذات؟

ألّن الصالة - بجميع أبعادها - خير منهاج ووسـيلة لمواجهة 
الشـرك - بجميـع أشـكاله - وأهـم وسـيلة لتدعيـم أسـس التوحيد 

واإليمان باللَّه العزيز.

ض للذنب، ومن شأن الذنب أن يضعف الروح  فاإلنسـان معرَّ
وينخرها، فما العمل؟

لتكريـس القـوى اإليمانّيـة، جعل اللَّه تعالى وسـيلة مناسـبة؛ 
وهي الصالة، فقال عّز اسمه: }� � �{)1).

فمتـى مـا رأيتـم الضغـوط عليكم في ازديـاد، والمشـاكل في 
اسـتفحال، وجواذب الدنيا في اشتداد، فلكم أن تؤّدوا ركعتي صالة، 
وال أهمّية في مكان أدائها، بيتًا كان أو مدرسة أو مكان العمل، وذلك 
لسـّد النقـص الروحـي. إذ الصالة خير وسـيلة لإلرتبـاط باللَّه تبارك 
وتعالـى، فلتعّمقوا العالقة برّبكم الغّفار، ولتطلبوا منه العون والمدد، 
وال تبتدعـوا طريقـًة من عند أنفسـكم، وإّنمـا اسـلكوا الطريق الذي 

رسمه الشارع لكم.

لقـد حـّدد اللَّه تعالى في اآلية )31( من سـورة الروم المباركة 

)1) سورة البقرة، اآلية:٤5.
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)اإلنابـة( و)التقوى( و)الصالة( ثالثة طرق من أجل العودة إلى اللَّه، 
ومقارعـة هوى النفس وأسـباب تخريـب الحياة الطيبة. وفي سـورة 
البقرة – وفي اآلية التي تلوناها - أوصى سـبحانه بالصبر ثّم الصالة. 
وقد قّسـم رسـول اللَّـه K الصبر إلى ثالثة أقسـام، حيـث يقول: 
ْب�ُر َثَلَث�ٌة: َصْب�ٌر ِعنْ�َد اْلُمِصيَبِة، وَصْب�ٌر َعَلى الطَّاَع�ِة، وَصْبٌر َعِن  »الصَّ
اْلَمْعِصَية«)1). والتقوى - التي تعني االستقامة على الصراط المستقيم 

ومواجهة الذنب ووساوس الشيطان - تجمع كل هذه الثالث.

فاإلنسـان بحاجة إلى عنصرين أساسـيين إلحـراز النصر على 
المشـاكل واألزمات: األّول داخلي، والثاني خارجي. في آية سـورة 
البقرة المذكورة تّمت اإلشارة إلى هذين العنصرين: الصبر والصالة. 
فالصبـر يعني اإلسـتقامة والصمود في وجه المشـاكل، والصالة من 
جانبهـا عالقة وطيـدة باللَّه تعالى ووسـيلة ارتبـاط لتحصيل الدعامة 

القوّية والعون العتيد. وهذا الصبر سّمي في سورة الروم بالتقوى.

ونقـل المفّسـرون: »َوَكاَن النَّبِ�يُّ K إَِذا َأْحَزَنُه َأْمٌر اْس�َتَعاَن 
َلة«)٢). ْوِم َوالصَّ بِالصَّ

كمـا ُنقـل عن اإلمـام الصادق C أّنـه كان يقول: »َم�ا َيْمنَُع 
َأ ُثمَّ َيْدُخَل َمْسِجَدُه  ْنَيا َأْن َيَتَوضَّ َأَحَدُكْم إَِذا َدَخَل َعَلْيِه َغمٌّ ِمْن ُغُموِم الدُّ
ه َيُقوُل واْس�َتِعينُوا  َفَيْرَك�َع َرْكَعَتْي�ِن َفَيْدُعَو اللَّ�ه فِيَها؟ َأ َما َس�ِمْعَت اللَّ

لة«)3). ْبِر والصَّ بِالصَّ

إّن االهتمـام بالصـالة والدعاء إلى الـرّب الغّفـار يمنح المرء 

)1) الكافي، ج٢، ص91.
)٢) التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص٢٠٢.

)3) بحار األنوار، ج66، ص3٤٢.
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طاقة متجّددة لمواجهة المشاكل.

وروى اإلمام الصادق C عن جّده أمير المؤمنين سالم اللَّه 
َلِة، ُثمَّ َتَل  عليه فيقول: »َكاَن َعلِيٌّ C إَِذا َهاَلُه َش�ْيٌء َف�ِزَع إَِلى الصَّ

لِة«)1). ْبِر والصَّ َهِذِه اآْلَيَة: واْسَتِعينُوا بِالصَّ

فالصـالة تربط اإلنسـان بالقوة الـاّل متناهية، حّتى لتيّسـر عليه 
المشاكل، وهذا الشعور بالتيسير يؤّدي باإلنسان إلى مقاومة األزمات 
والهدوء في حّلها. كما أّن أعقد مشـاكل اإلنسـان أنه يحرم نفسـه من 

 :C االستفادة من طاقاته الكامنة. قال أمير المؤمنين
صغيـر ِجـْرٌم  أّنـَك  »وَتزُعـم 

األكبـر«)٢) العاَلـم  انَطـَوى  وفيـَك 
ثـّم إّن هـذه الغفلة تؤّدي إلى حسـرة دائمة، حيـث يجد المرء 
نفسـه في يـوم القيامة عاجزًا عـن العودة إلى الدنيا واسـتئناف العمل 
مـن جديـد. حّتى أّن الكافر في يوم القيامة - كما روي - سـيعّظ يديه 
حسـرة على مـا فّرط في الفرص التـي واتته في الدنيـا)3). وللمؤمنين 

حسرتهم أيضًا على أّنهم لم يفعلوا المزيد من الحسنات.

مصاديق الشرك وأبعاده
بعد األمر بالصالة قال جّل وعال:

}� � � �{ -٤

فمـن بين كّل النواهي يؤكد القرآن هنا على الشـرك، ذلك ألنَّ 

)1) الكافي، ج3، ص٤8٠.
)٢) تفسير الصافي للفيض الكاشاني، ج1، ص9٢.

)3) انظر: تفسير مجمع البيان، ج٧، ص٢9٢.
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الشـرك أكبـر الكبائر، وهو الذنب الذي ال يغفـره اللَّه تعالى أبدًا، كما 
ورد فـي اآلية ٤8 من سـورة النسـاء، حيث قال سـبحانه: }� � � 

.} �� � � � � � � � � �

والتدّبر في اآليات األخرى واألحاديث ينتهي بنا الى أّن عبارة: 
أنَّ اإلنابـة والتقـوى والصـالة  }� � � �{ تعنـي 
يكـون لها أثرها المطلوب وتؤتي ُأكلها حين ال يلج الشـرك إلى حياة 
اإلنسـان، فإذا أشرك اإلنسان غيَر رّبه المتعال في عبادته وأمور حياته 

فإّنه سيضيع في عاَلٍم لن ينفعه فيه عمل من األعمال.

روي عن الرسـول األعظـم K أنه قال: »إِنَّ اللَّ�ه َيْقَبُل َتْوَبَة 
َعْب�ِدِه أْو َيْغِف�ُر لَِعْبِدِه َما َلْم َيَقِع الِحَجاُب« قيـل: وما وقوع الِحَجاب؟ 

قال: »َتْخُرُج النَّْفُس َوِهَي ُمْشِرَكٌة«)1). 

نهاية الشرك
يعتبر القرآن الكريم مصدر جميع مشـاكل البشر الشرك. علمًا 
أّن الشـرك بمقاييـس القرآن هو غيـره الذي في مقاييـس الناس، فهم 
يعنـون بالشـرك أن يتخـذ اإلنسـان صنمًا يعبده ويسـجد لـه من دون 
اللَّـه، فيما األمر ليس كذلك وليس منحصـرا فيه، بل هو أّدق وأعمق 

وأخطر.

الشـرك يعني أن يكون لإلنسـان فـي حياته معيـاران، فيقع في 
كميـن االزدواجّية. فـإذا كان المرء كإبراهيـم الخليل C صاحب 
 �  �  �  �  �  �{ فيقـول:  واحـد؛  معيـار 

)1) تفسير الميزان، ج٤، ص٢5٢، عن: الدر المنثور، ج٢، ص131.
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� �� � � � �{)1) فليعلم بأنه لم ينفذ الشرك 
إليـه، ألّن المعيـار عنده واحد، وال يعاني مـن االزدواجّية في داخله، 
بـل إنَّ عقله اإللهـي يدّله على طريق الهدايـة، ويصبح معياره الوحي 
اإللهي، ولم تعد للنفس األّمارة بالسـوء القدرة على إضالله واعتباره 

نفسه محورًا من دون الخالق المتعال.

ولكن حيث يكون لإلنسـان معياران - وغالب البشر مصابون 
بهذا الداء - بمعنى أن يكون لدى اّتخاذهم الموقف المطلوب، معيار 
الهـي تارة، ومعيار غير إلهي تارة أخرى، سـواء كان صنمًا - خارجيًا 
أو باطنيًا - أو أنانّية أو مصلحة دنيوية، فإّنه يقع في أوحال االضطراب 

والتضاًد.

هـذا الفريـق من النـاس قال عنهـم اللَّه سـبحانه: }� � 
� � � �{. وإّنمـا سـقطوا فـي هذا المسـتنقع النتن 

ألّنهم: }� � ��{)٢).

فـإْن خدعتـك الدنيا، رأيت مـا ليس بمؤّثـر وال دور حقيقيًا له 
عامـاًل مؤّثـرًا مصيريـًا، والعكـس صحيح ايضـا. وأفراد هـذا الفريق 
يتجـّرؤون حتى على رسـول اللَّـه K وعلى المؤمنين، فيشـيرون 

عليهم كي يستمّدوا العون من غير اللَّه تعالى، ولكن يأتيهم الرد:

 � � � � � � � � � � � � �{
 � � � � � � � � � � �
 � � � � � � � � �� � � � �

)1) سورة األنعام، اآلية:٧9.

)٢) سورة األنعام، اآلية:٧٠.
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.(1(}� � �

ويصف القرآن هؤالء المشـركين باالضطراب والغفلة ويقول 
عنهم: }� � � � � � � � � � � �{)٢).

فالمشـركون ال تنتظم امور حياتهم، بل يعيشـون الفوضى، إذ 
هـم يتكالبون علـى الدنيـا ويغفلون عن ذكـر رّبهـم، وال يطلبون إاّل 
مـا يلّبي حاجـات أهوائهم الباطلـة، حّتى أّنهم يخرجـون عن حدود 
االعتـدال ويغرقون فـي أوحال التفريـط واإلسـراف، ويصير أمرهم 
كعقـد منفرط تناثرت حّباته، فتارة يذكرون رّبهم وأخرى يكفرون به، 

فال معيار حقيقيًا لهم.

أنواع األصنام
تـرى ما هـي المعايير األخـرى التـي تجذبنا إلـى ذات اليمين 
وذات الشمال؟ وأّية أصنام لدى البشر تبعدهم عن عبادة اللَّه تعالى؟!

 �  �  �{ وتعالـى:  سـبحانه  قـال  اله�وی:  صن�م   -1
� �{)3) و: }� ��{)٤). و: }� � � � 

.(5(}�

إّن اّتبـاع الهـوى يعنـي األنانّيـة وحـّب الـذات، والمصـاب 
بهـذا الداء المقيت، يعيش في نفسـه فحسـب وال يرى سـواها، وهو 
ال يـرى األشـياء األخـرى، وإن رآهـا فمن خـالل مرآته الشـخصّية، 

)1) سورة األنعام، اآلية:٧1.
)٢) سورة الكهف، اآلية:٢8.

)3) سورة الروم، اآلية:٢9.
)٤) سورة الكهف، اآلية:٢8.
)5) سورة الفرقان، اآلية:٤3.
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وليس باعتبارها حقيقة مسـتقلة، فهو يتعامل مع كّل شـيء عبر تقييمه 
الشـخصي الجاهز سـلفًا، والجميع عنده خواء، وهـذه عين األنانّية، 
وهـذه األنانّيـة صنم مـن األصنـام، وتحطيم هذا الصنـم أمر صعب، 
ولكـن يجـب أن يحّطم مهمـا كّلف الثمـن. ولو أّن المـرء عجز عن 
الفرار من سـجن )األنا( و)هوی النفس( فلن يرى شيئًا غير ذاته، فهو 
ليـس ال يعمل خيرًا في حياته فحسـب، بل ال يرى خيـرًا، ألّن معياره 

معيار خاطئ.

2- صن�م األس�رة: قـال جـّل وعال فـي سـورة التغابـن، اآلية 
ثـم   }�  �  �  �  ��  �  �  �  �{  :13
يوصـي عباده قائاًل في اآلية التي تليها: }� � � � � 
{ وكأّن ثّمة إشكال  �� � � � �
-ينبغي حّله- بين التوحيد وعالقة المرء بزوجه وأوالده، والمشـكل 
عند البعض هو اّتخاذ الزوجة واألوالد معيارًا؛ بدالً عن أصل التوّكل 

المحض على اللَّه سبحانه.

وال نعني بالطبـع ترك اإلهتمام بالزوجة واألوالد وعدم القيام 
بمسـؤولياتنا تجاههم، وإّنما المطلوب تحاشـي اتخاذهم صنمًا ُيعبد 

من دون الرّب القدير.

3- صن�م العنصري�ة والحمّي�ة: حيث يميـل المرء إلـى أقاربه 
مـن عشـيرته بتعّصـب ال مبّرر شـرعيًا أو قانونيـًا له. وهـذا النوع من 
العنصريـة والتعّصـب والحمّية َتسـبَّب في اندالع حـروب عارمة في 
التاريخ، كالحربين العالمّيتيـن األولى والثانية، وال يزال عالمنا اليوم 
يعيش آثـار الحرب العالمية الثانية والتي منها إقامة الكيان الصهيوني 
وإزهاق أرواح عشرات الماليين من البشر في أنحاء العالم، والعامل 
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الرئيسـي وراء كل ذلك كانت العنصريـة النازية التي إعتبرت العنصر 
النازي مقدسـًا، ومثل هذا التعّصب كان حاكمًا في العرب قبل ظهور 
اإلسـالم، ولطالمـا واجه ديُن اللَّه هـذا المنحى مـن التفكير األعمى 

لدى الناس.

وهكذا شـّيد بنو أمّية سـلطتهم على أسـاس العصبية والحمّية 
الجاهلية، واسـتمروا في غّيهم وطغيانهـم، وكان هذا التعصب معيار 
التعامـل مع غير العرب بعد وفاة رسـول اللَّـه K، حّتى أن أولئك 
الذيـن انقلبوا على الدين عرضوا على اإلمام أمير المؤمنين C أن 
يّتبـع هذه السـيرة العصبّية الجاهلّية فكرًا وسياسـًة، ولكنه C أبى 
االنصيـاع لمذهبهم، لقوله بوجوب تحطيم منهج التعصب للعشـيرة 

والعرق الحاكم على نفوس الجاهلّيين.

4- صنم األرض: حيث يتفاخر المرء بانتمائه الى هذه األرض 
أو تلـك، إلى هـذه المدينة والبـالد أو تلك، وإّن كثيـرًا من الحروب 
والصراعات الدامية قد اندلعت؛ حرصًا على شبر واحد من األرض، 
وقـد ال يبـدو أّن هـؤالء المتعّصبين يقّبلون األرض أو يسـجدون لها 
في ظاهر األمر، ولكنّهم في النهاية يتخذون من أرضهم شعارًا ورمزًا 

يعبدونه من دون اللَّه.

وهكذا تتوالـی األصنام واحدًا تلو اآلخر مما يجعله اإلنسـان 
معيارًا في حياته من دون اللَّه ودينه ورساالته.

التوحيد؛ أساس الدين
حينما يقول سبحانه وتعالى: }� � � ��{ فإّنه 
يعنـي اّتخاذ إله واحد، واالّتخاذ هذا يعنـي التوّجه الكامل للَّه بما فيه 
من تفاصيل عقائدّية وتشريعّية وأخالقّية: }� � � � 
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� � � ��{)1) دون سواه. فالصراط يلزم أن يكون 
واحـدًا، والمعيار كذلك، كما يلزم تحطيـم جميع األصنام والمعايير 
غيـر اإللهية، مثل األنانّية والهوی واألسـرة والعنصر واألرض غيرها 

إذا ما وقفت سّدًا حائاًل بين اإلنسان ورّبه المتعال.

الكثير من الناس يظّن في نفسـه الصالح، ولكنّه إذا ما اصطدم 
بذاتياتـه ومصلحتـه؛ عجـز عـن تجاوزهمـا، فتـراه يمارس أشـكال 
م نفسـه على غيره. ولو أّن  الرذائـل ويرتكب أنواع الذنوب ليؤّكد تقدُّ
معيـاره الحقيقـي والوحيـد كان اللَّه تعالى، ما كان له أن يسـقط، وما 
كان لـه أن يـرى فرقًا بينـه وبين غيره في البين، ولكّن الشـرك يمارس 
دوره الظالمي؛ فيعمي عين اإلنسـان ويطفئ نور عقله ويخمد جذوة 
فطرتـه؛ فيضّل ويتيـه، حّتى يصبح مّمن ال ُيقبـل منه عدل وال صرف 

يوم القيامة!

وصفـوة القـول؛ هـو أّن األوامـر والتعاليـم التـي وردت فـي 
اآليتيـن )3٠-31( مـن سـورة الـروم المباركة، حـوت التأكيد على 
مسألة التوحيد وآثاره العملّية؛ بما فيها اإلخالص في الدين، والعودة 
إلـى اللَّـه عّز وجـل، والتقوى، وإقامـة الصالة، والحذر من الشـرك، 
إذ التوحيـد أسـاس الدين، وقيمة كّل عمل رهينـة بُِبعدها التوحيدي. 
وهذه القضية تزيد من أهمية مراقبة الفطرة التوحيدية واالهتمام بها.

بصائر وسنن
1- هناك الكثير من األسباب والعوامل التي تؤّدي إلى انحراف 

)1) سورة األنعام، اآلية:٧9.
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اإلنسـان عن أصل التوحيد، ولكن ال مناَص من العودة. ومهما تكّرر 
االنحـراف فال مانع من أن يقوم اإلنسـان ناهضًا علـى قواعد الفطرة 

السليمة وممّرغًا أنف الشيطان والهوى، منيبًا الى اللَّه.

٢- التقـوى لباس الـروح الذي يحفظها مـن المخاطر الحاّفة 
بها، واللَّه تعالى يأمرنا بالتقوى بعد األمر باإلنابة إليه.

3- )اإلنابة( و)التقوى( و)الصالة( ثالثة طرق من أجل العودة 
إلى اللَّه، ومقارعة هوى النفس وأسباب تخريب الحياة الطيبة.

٤- اليـأس من روح اللَّـه تعالى يعيق المرء عن التوبة واإلنابة، 
وهو وجه قبيح للشرك باللَّه.
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فرَّقوا دينهم

 � � � � � � � � � �{
.}� � �

من احلديث
روي عن رسـول اللَّه K فـي قوله تعالى: }� � � 

� � ��{ أنه قال: 

»ُه�ْم أْصَحاُب البِْدَعِة، َوَأْصَحاُب األْه�واِء، َلْيَس َلُهْم َتوَبٌة، أَنا 
ِمنُْهْم َبِريٌء َوُهْم ِمنّي ُبَراء«)1).

تفصيل القول
يبّين رّبنا المتعال في هذه اآلية الشـريفة إحدى نتائج الشـرك؛ 
ضمـن عبـارة قصيـرة ودقيقة، فيـذّم التفريق فـي الدين، وهـو العمل 
الذي طالما وّجه ضربات شـديدة وموجعـة لهيكل الدين والمتدّينين 

)1) كنز العمال، ج٢، ص٢٢.
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عبر التاريخ؛ وال يزال يلعب هذا الدور.

والَعجب أّن أصحـاب المعتقدات الضاّلـة والديانات الباطلة 
فرحـون بمـا لديهـم وبمـا قامـوا بـه من جرائـم فكرّيـة، بـل وتراهم 
يتفاخرون طاغين، فيسـفكون دماء بعضهـم ويعتقدون بأّنهم محّقون 

فيما يقترفون.

ونسـتلهم من اآلية بوضوح أّن إحدى عالئم الشـرك؛ التفرقة، 
ذلك ألنَّ اآلية السابقة قالت: }� � � �{ ثم جاءت 

ر بعض أوصاف المشركين:  هذه اآلية لتذكِّ

}�� � � � � �{ -1

فـي هذه اآلية الشـريفة يميـط القـرآُن الّلثاَم عـن حقيقة هامة، 
وهـي: أّن تعـّدد المعبود يـؤّدي إلى تعـّدد الِفـرق والمذاهب، وهذا 
التعّدد في المعبود هو منشـأ التفّرق. فالشـرك أبدًا قرين هوى النفس 
والتعّصب واألنانّية وحّب الذات والعجُب بها وما يتشّعب عن ذلك، 
ولهـذا كانت الِفرق الباطلـة بعدد األهواء الباطلة، رغـم أّن من تلكم 
الِفـرق ما لـم تكن تحمـل عناوين وأسـماء مشـهورة ومعروفة. فيما 
الوحـدة واالّتحـاد والوفاق ال يكـون إالّ تحت مظلـة التوحيد الحّق 
وعبـادة اللَّـه التي تتأتى أصـاًل من العقـل والتعّقل دون إّتبـاع الهوى 
والجهـل والغفلة. إّن نتيجة التوحيد وثمرته؛ هي الوحدة االجتماعية 

دين. وتوافق قلوب الموحِّ

وعلـى هذا؛ فمتى ما رأينا اختالفًا وتفّرقـًا، علينا أن نعرف بأّن 
ـًة نوعـًا من الشـرك حاكمـًا. ويمكن الخـالص إلى هـذه الحقيقة  ثمَّ
كاستنتاج منطقي يقول بأّن نتيجة الشرك تناقٌض وُفرقٌة وهدٌر للطاقات 
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ثم ضعٌف وعجز.

إّن وجود الشرك في قلب من يّدعي اإليمان يؤّدي إلى خروجه 
عن الدين، ألّنه مؤمن أساسًا بغير اللَّه تعالى؛ ووجود هذا )الغير( في 
القلب يدفع إلى إسـاءة االستفادة من الدين الحّق نفسه، فيما المؤمن 
ال يصـّح لـه أن يسـّخر الدين ألجل الدنيـا واغتنامهـا. ألنَّ الدين أمر 
إلهـي فوق كّل اعتبار، ولـه حرمته وحدوده الخاّصـة، وهو عائد إلى 

اللَّه عّز وجّل وحده ال شريك له.

فحيـن يقـول سـبحانه: }� � � �{ نظـّن أّن 
المشرك هو من ينصب أمامه صنمًا فيركع ويسجد له ويخاطبه بأبجل 
ح لنا المقصـود ويعطف القول  العبـارات، غير أّن القرآن نفسـه يوضِّ

بعبارة تفصيلّية فيبّين:

}� � � �{ -٢

فإذا كان الدين قد نزل من السـماء، فذلـك لنكون كتلة واحدة 
وأصحـاب نهـج واحد نتحـّرك في مسـير واحد، وحينمـا تجعل كّل 
جماعـة لنفسـها دينًا؛ ثّم تّدعي - جهاًل وغـرورًا - أحقّيتها، ثّم تفرح 

بما لديها، فذلك الشرك عينه بنص القرآن الكريم:

} �� �{ -3

فتـرى الواحدة منها تقول: ما يصّب فـي مصلحتي وما يضمن 
مصالحي فأقبله، وإاّل فال. وهذا هو مسـتنقع الشـرك، إذ الدين ينادي 
بتقديـم أوامـر اللَّـه تعالـى دون المصلحـة الشـخصّية أو الحزبّية أو 
العشـائرّية، ألّن هـذه المصلحـة وفروعها تنافٌس مع اللَّـه في كبريائه 

وتأسيُس حكٍم في مقابل حكم اللَّه.
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إنَّ أجلـى وأهّم فضائـل النبي األكرم وأهل بيتـه األطهار عليه 
وعليهم السـالم هو أّنهم كانوا يصرفون النظر عن المصالح الدنيوية؛ 
ويعّرضون أنفسـهم ألنواع المخاطر والمصائب في سبيل اللَّه تعالى 
ورضاه، بل أّنهم A ولشديد ذوبانهم في ذات اللَّه تعالى؛ لم يكن 
َر أّن لهـم مصلحة غير مصلحة اإلسـالم وإرادة غير إرادة اللَّه  لُيَتَصـوَّ
تعالـى، حتـى صار رضاهم رضـا اللَّه وغضبهم غضب اللَّـه، بل إّنما 

َد فيهم. الدين هم، وتمثََّل وتجسَّ

ولنا أن نلقي ولو نظرة بسيطة على بعض الشواهد التاريخية من 
سيرة الرسول األعظم وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم 
د من عظيم الدور المثالي الذي قاموا به في سبيل تحقيق وإعالء  لنتأكَّ
كلمـة اللَّـه تعالـى، وبالمقابـل نجد بعض أدعيـاء الدين الذيـن كانوا 

يتسترون بالدين لضمان مصالحهم وإشراكهم باللَّه عّز وجّل.

ويتضـح قبح هؤالء إذا جوبهوا بالدالئل الدينية الواضحة التي 
ال توافـق مسـالكهم، حيـث يرفعون عقائرهـم بأّن الحـّق معهم دون 
سـواهم، فيفرحـون ويطغـون، هادفين مـن وراء فرحهـم وطغيانهم 
خداع اآلخرين، حتى أّن منهم من يعمل على خداع الناس من خالل 

تصوير الحّق باطاًل والباطل حقًا: 

}� � � � �{ -٤

إّن منشـأ الفرح واإلعجاب بالنفس وجذرهما عائد إلى تزيين 
األهواء النفسية، وهذا التزيين ينتهي إلى التعّلق األشّد والفرح األعمق 
بما اختار من طريق واّتخذ من موِقف؛ وإن كان طريقًا منحرفًا وموقفًا 
باطاًل. فحّب الهوى والذات لن يسمح لإلنسان أن يرى وجه الحقيقة 

كما هو، فيمّيز الحكم الصحيح والمجّرد عن العواطف.
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يقول سـبحانه في اآلية 8 من سـورة فاطـر: } � � � � 
.} �� � �

إنَّ جذر جميع مآسي اإلنسان الضال والمتعّصب يكمن في أّنه 
يرى أعماله القبيحة ومنهجه الضال - وبداعي االنصياع والتوافق مع 
الشـهوات - جميلة رائعة. ومن البديهي بمكان أّن هكذا شـخص ال 
تنفع فيه موعظة، وال اسـتعداد له لالسـتماع إليها، ناهيك عن افتقاره 
إلـى القـدرة على التمييـز بين األقوال فيّتبع أحسـنها، فتـراه غير قادر 
على تغيير مسـاره، أو محاولة ذلك حّتى.. ومن كانت فيه هذه الصفة 
المذمومـة، وكان هـذا نهجـه ال يكّلف نفسـه عناء المحاسـبة والنقد 
الذاتي، وال يحذر عاقبة أمره بالمّرة، فتراه يصّدق نفسـه بأّنه على حق 
بعـد أن أدمن الكـذب عليها. وهذا وأمثاله ينتشـي فرحًا؛ فيعّد نفسـه 
وأعماله نموذجًا رائعًا للجمال، بل ويتعّدى إلى ما هو أبعد من ذلك، 

حيث يضرب بالمؤمنين اإللهيين مثاالً على القبح والبطالن!!

ولكن ما وَمْن هي الجهة التي تزيِّن أعمال السـّيئين في أعينهم 
وتؤّدي إلى أن يفرحوا ألعمالهم وأعمال حزبهم؟!

ال ريـب أّن السـبب األسـاس فـي كّل ذلـك هو هـوى النفس 
ووسـاوس الشيطان. ألّن اإلنسـان لدى ارتكابه الذنب يصاب بحالة 
مـن االنزعاج فـي بادئ األمـر بلحاظ فطرتـه الطّيبة وضميـره الحّي 
وعقله الواقعي، ولكّن هذا االنزعاج يضمحّل شـيئًا فشيئًا لدى تكرار 
الذنب واإلصرار على ممارسـته، حتى يصل األمر إلى التجاهل، فإذا 
تكرار السـوء منه، رآه جمياًل الى الحد الذي يعّده فخرًا وفضاًل، فيما 

هو يزداد إثمًا وسقوطًا إلى أعماق الحضيض.

وكّل هذه االنحرافات نتيجـة التبعيض في الدين واعتباره أداة 
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لتحقيق المصالح. فمن لم يؤمن ببعض عقائده وأحكامه وآمن بالبقّية 
منها، كان }� � � �{ ألّن الدين عبارة عن كتلة متراّصة 
ووحـدة واحدة مترابطـة، فإذا انفصمت منه حبة واحـدة لم يعد دينًا، 

وكان مصداقًا لقول القائل: } � � � �{)1).

بلـى؛ إّن أغلب الذين يّدعون االسـالم ولكنهم ال يؤمنون وال 
يستسـلمون لكثير من أحكامه، يخرجون بموقفهم هذا عن االسـالم 

وهم جاهلون غير ملتفتين.

عون - فتراهم يعّدون  هؤالء يؤسسـون أحزابًا متنّورة - كما يدَّ
آيـة القصاص - مثـاًل - مناقضة لحقوق اإلنسـان، وكـم هم فرحون 
بقولهم هذا، بينما نقرأ في سـورة الكهف: }� � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � �
 � � � � � � � � � � � �

.(٢(}�

إّن أولئك الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتجاهلوا حكم 
اللَّـه تعالى هم }� � � �{ فأّسسـوا للتحـّزب الباطل، 
وال زلنـا نلمـس ونعاني آثار ذلـك اإلجتماع الـذي أّدى إلى مصادرة 
حـّق أميـر المؤمنين C واالنحراف بالنـاس - عبر األجيال - عن 
طريق اللَّه القويم، فتفّرق المسـلمون وانتهـوا إلى أحزاب ومذاهب. 

لقد مّزقوا الدين }� ��{.

واألعجب من ذلك أّن عمر بن الخّطاب روى عن رسـول اللَّه 
K أّنه قال لعائشـة: »إّن الذين فّرقوا دينهم وكانوا ش�يعًا؛ هم أهل 

)1) سورة النساء، اآلية:15٠.
)٢) سورة الكهف، اآلية:1٠5-1٠3.
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البدع والضللة من هذه األّمة، إّن لكّل صاحب ذنب توبة إلّ صاحب 
البدع واألهواء؛ ليست لهم توبة، أنا منهم برئ وهم منّي براء«)1).

واألعجب أيضًا أّن بعض رواة هذا الحديث كان أّول من تقاعس 
عنـه ولم يعمل به، وابتـدع بدعًا في الدين كثيـرة، كان أهّمها االنحراف 

.K بالناس وبالتاريخ عن صراط اإلمامة وخالفة الرسول األكرم

روى الحـارث بن األعور عن أميـر المؤمنين علي C، قال 
في حديث طويل: »سـمعُت رسـوَل اللَّه K، َيقول: إّنها َس�َتُكوُن 
فَِتٌن! قلُت: َفَما الَمْخَرُج ِمنَْها يا رسوَل اللَّه؟ قال: كِتاُب اللَّه، فيِه خبُر 
م�ا َقْبَلُكْم، وَنَبُأ َما َبْعَدُكْم، َوُحْكُم َم�ا َبْينُكْم، ُهو الَفْصُل َلْيَس بِالَهْزِل، 
ُه�و اّل�ِذي َل َتِزْيُغ بِ�ِه األْهواُء، َوَل َتْش�َبُع ِمنُْه الُعَلَم�اُء، َوَل َيْخلُق ِعن 
َكْث�َرِة َرّد، َوَل َتنَْقِض�ي َعَجائُِبه، َوُهَو اّل�ِذي َمْن َتَرَكُه ِم�ْن َجّباٍر َقَصَمُه 
ه الَمتِْيُن، َوُهَو  ُه اللَّه، ُهَو َحْبُل اللَّ اللَّه، َوَمْن اْبَتَغى الُهَدى فِْي َغْيِرِه َأَضلَّ

راُط الُمْسَتِقْيم«)٢). الصِّ

وقال C في معرض تحليله وموقفه من الفتنة:

َما َب�ْدُء ُوُقوِع اْلِفَت�ِن َأْه�َواٌء ُتتََّبُع، َوَأْح�َكاٌم ُتْبَتَدُع  َه�ا النَّ�اُس، إِنَّ »َأيُّ
ُيَخاَلُف فِيَها كَِتاُب اللَّه، َيَتَولَّى فِيَها ِرَجاٌل ِرَجاًل، َفَلْو َأنَّ اْلَباطَِل َخَلَص َلْم 
َيْخَف َعَلى ِذي ِحًجى، َوَلْو َأنَّ اْلَحقَّ َخَلَص َلْم َيُكِن اْختَِلٌف، َوَلكِْن ُيْؤَخُذ 
ِم�ْن َهَذا ِضْغٌث َوِمْن َهَذا ِضْغٌث َفُيْمَزَجاِن َفَيِجيَئاِن َمعًا، َفُهنَالَِك اْس�َتْحَوَذ 

ه اْلُحْسنَى«)3). ْيَطاُن َعَلى َأْولَِيائِِه َوَنَجا الَِّذيَن َسَبَقْت َلُهْم ِمَن اللَّ الشَّ

)1) الكشف والبيان عن تفسير القرآن )تفسير الثعلبي(، ج٧، ص3٠3.
)٢) تفسير مجمع البيان، ج1، ص٤5.

)3) الكافي، ج1، ص5٤.
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عن المتحّزبين
آيـات القرن الكريم ليسـت للقراءة والسـماع فحسـب، وإّنما 
َس بها طريق الحياة القويم، وهنا نشير الى بعض النقاط  الاّلزم أن ُيتَلمَّ

إنطالقًا من قوله تعالى: }� � � � �{:

1- إّن آيات القرآن الكريم ليسـت خاّصـًة بتوجيه النصح إلى 
اآلخرين من دوننا، بل علينا أن نعتبر أنفسـنا مخاَطبين لآليات أيضًا، 

فنرى ما الذي يرتبط بنا من هذه اآليات فنعمل به.

٢- مـاذا يقصد القرآن بـ}�{؟ وقـد وردت هذه الكلمة 
فـي عّدة مواقع مـن القرآن، كما في اآلية 188 من سـورة آل عمران: 
 � � � � � � � � � � � � �{
� � � �� � � �{. فهـؤالء إذا مـا 
قالوا شـيئًا أو أعطوا شـيئًا لغيرهم؛ إهتمّوا بذلك كّل االهتمام وغالوا 

في فرحهم.. ولكّن مصير هؤالء - حسب اآلية - عذاٌب أليم.

وجـاء عـن قـارون: }� � � � � � � �� 
 � � � � � � � � � � � � �

.(1(}� � � � � �� � �

فاآلية تقول لقارون أْن ال يفرح وال يغتر بما لديه من مال الدنيا 
وحطامها الزائل، فإّن اللَّه ال يحّب الفرحين.

وكان قـارون - كمـا تبّيـن اآليـة - من نفـس النـاس ومثلهم، 
ولكنّـه حين أصاب ثروة كبيرة انقلبـت حاله. فماذا كان يعاني حّقًا؟! 
وعّم ُنهي في القرآن؟ هل ُنهي عن الفرح؟ فاللَّه قد أعطاه نعمة ففرح 

)1) سورة القصص، اآلية:٧6.
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لها أو بها.. فهل َثمَّ إشكال في البين؟ ولَِم أّكد اللَّه المتعال على النهي 
عن أن يكون المرء فِرحًا؟!

ترى ماذا تريد اآلية أن تقول؟

يبدو أن مصطلـح الفرح الوارد في القرآن الكريم ال يقصد منه 
حالة السرور والراحة النفسية بالنعم، وإّنما هو التفاخر والمغاالة في 
الغرور. فقد يعطي اللَّه عبده شـيئًا، فتراه يغالي في تفاخره به إلى حدِّ 
نسيانه كّل شيء آخر، فيلتفت بكّله إلى ذلك الشيء ويغفل عّما سواه، 

وهنا تكمن أزمة اإلنسان الكبرى. لماذا؟

فمـن كان يتمّتع بعين جميلة وانشـغل بها عّمـا لديه من أذن أو 
أنف أو سائر الجوارح األخرى، فماذا سيحّل به؟ لعّله سيؤدي به إلى 

الصمم أو فقدان حاسة الشّم.

وبعيدًا عن جوارح البدن، لو أنه صار غنياًّ جدًا وظّن أّن النعمة 
كّلها في ثروته الطائلة وأّن كّل شـيء ُيختزل فيها، فماذا سيحدث له؟ 
وهل أّن السعادة الحقيقية في المال فقط؟ وهل السعادة تتبع الغنى؟! 
ولكنّنا نرى كثيرًا من األغنياء غير سعداء، لما فيهم من مرض ونقص 
فـي السـالمة والعافيـة واألمان.. وهنـاك من هـم أغنيـاء ولكنّهم ال 

يشكرون، وبالتالي فإنهم يعانون نقصًا عقائديًا وأخالقيًا حاّدًا.

ولعّل مصيبة البشر أنهم يغفلون عّما وهبهم اللَّه تبارك وتعالى 
من النعم، فتراهم ال يحسنون االنتفاع بها، والحال أّن السعادة منوطة 
بطبيعـة االسـتفادة مـن النعمة.. فمـن لم يكن شـاكرًا حّقـًا لن يكون 
سـعيدًا أبـدًا، فال ريب أّن المصاب بمرض عضـال - مثاًل - وهو مع 
ذلـك يشـكر رّبه المتعـال، أكثر سـعادة من ذلك الجالـس على كنوز 

قارون وال يشكر وال يحسن االنتفاع منها.
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فالذيـن قد بلغت بهـم النعمة إلى حـّد الثمالـة وتوّجهوا إليها 
دون سواها بكّل وجودهم؛ هم الفرحون.

فحين أصبح قارون ثرّيًا جدًا؛ نسي أّنه كان من قوم موسى، بل 
ونسـي أّنه كان من أصحابه ذات يـوم، فمألت الثروة عينه وعجز عن 
رؤية أي شيء آخر. الكثير يبدو عليهم الصالح، ولكنّهم إذا أنعم اللَّه 
تعالى عليهم بنعمة ما؛ أصبحوا عبيدًا لها. وَلُرّب ذلك إمتحاٌن قصده 
اللَّه بعطائه النعمة، إاّل أّنهم على اسـتعداد ألن يضّحوا بكّل شـيء في 

سبيلها.. وهذا هو الفرح المذموم في القرآن)1).

إّن هـذه اآليـة الكريمـة تسـاعدنا علـى حـّل المشـاكل   -3
االجتماعّيـة وتكريـس الوحـدة، فالحـذر كّل الحـذر مـن التفـّرق 
والتشـرذم إلى جماعـات متناحرة، فالتفّرق أمر خطير للغاية وسـبب 

في البؤس، فِلَم أنتم غافلون فرحون؟!
إذا  الرأس  بقطع  المأمون  ابنه  يهّدد  أن  إلى  العباسي  بهارون  األمر  انتهى  لقد   (1(
طويلة:  رواية  في  العباسي  المأمون  يقول  دونه،  من  بالملك  نفسه  حّدث  ما 
وأجلسه  واستقبله  إليه،  فقام  يوما  الرشيد  على   B جعفر  بن  موسى  دخل 
في الصدر وقعد بين يديه، وجرى بينهما أشياء،... ثم قام فقام الرشيد لقيامه، 
وقبل بين عينيه ووجهه، ثم أقبل عليَّ وعلى األمين والمؤتمن فقال: يا عبد اللَّه 
! ويا محمد ! ويا إبراهيم ! امشوا بين يدي ابن عمكم وسيدكم، خذوا بركابه، 
وسووا عليه ثيابه، وشيعوه إلى منزله... ثم انصرفنا وكنت أجرأ ولد أبي عليه، 
أعظمته  الذي  الرجل  هذا  وَمْن  المؤمنين  أمير  يا  قلت:  المجلس  خال  فلما 
المجلس،  صدر  في  وأقعدته  فاستقبلته،  إليه  مجلسك  من  وقمت  وأجللته، 
وحجة  الناس،  إمام  هذا  قال:  له؟  الركاب  بأخذ  أمرتنا  ثم  دونه،  وجلست 
اللَّه على خلقه، وخليفته على عباده. فقلت: يا أمير المؤمنين! أو ليست هذه 
الصفات كلها لك وفيك؟ فقال: أنا إمام الجماعة في الظاهر بالغلبة والقهر، 
وموسى بن جعفر إمام حق، واللَّه يا بني إنه ألحق بمقام رسول اللَّه مني ومن 
الخلق جميعا، وواللَّه لو نازعتني في هذا األمر ألخذت الذي فيه عيناك، ألن 

الملك عقيم. ]اإلحتجاج، ج٢، ص166-165[.
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حكمة الفوارق البشرية 
حيـن نالحظ الجغرافيا، نالحظ أّن لـكّل بلد إمكاناته الخاّصة 
بـه. فواحد فيـه الغاز، وآخـر اليورانيـوم، وثالث البتـرول. فلماذا لم 

يجعل اللَّه تبارك وتعالى كّل شيء في منطقة واحدة؟ 

السـبب هو أّنه سـبحانه أراد للناس أن يحتـاج بعضهم بعضًا، 
ليتعاونـوا وليؤّسسـوا للعالقـات فيمـا بينهـم. ولقد شـهدت القرون 
الثالثـة األخيـرة حروبًا طاحنة بين الدول لتسـتولي علـى اإلمكانات 
ومصادر الثروة، ولتسـيطر على التجارة العالمية. وال ريب أّن العديد 
مـن البلدان انتهت إلى عدم جدوى خـوض الحروب، وإلى ضرورة 
بناء العالقات الدولية الرصينة، فكان كّل يوم يشهد تأسيس منظمات 
ومؤسسـات دوليـة جديدة، كاألمـم المتحـدة، والصليـب األحمر، 

واليونيسف، وغيرها؛ لتلتقي المصالح والدول فيما بينها.

ذلك ألّن البشـرية رأت التعاون خيرًا من التناحر مع السعي إلى 
المحافظة على المصالح الخاّصة دون التجاوز على مصالح اآلخرين.

والسؤال: لَم خلق اللَّه الخلق بهذا النحو؟!

الج�واب: ألّن المجتمـع يحتاج في بناء حياتـه وحضارته إلى 
مختلف التخّصصات والعلوم والمهن، وإذا دّققنا النظر في االختالف 
الحاصـل في المجتمع البشـري، وجدنـا أّن َثمَّ هدفًا إلهيـًا في البين، 
وهـو الدفع إلى التعاون والتنسـيق واالسـتفادة مـن بعضهم البعض: 

.(1(}�� � � � � �� � � �{

وال شـّك أّن هـذا التعـاون يتأّتـى ويتكـّرس حيـن ال تصـاب 

)1) سورة المائدة، اآلية:٢.
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الشـعوب والـدول بداء الفـرح والطغيان والتفاخـر إزاء ما تملك من 
اإلمكانـات والنعـم، فـال تظـّن في نفسـها القـّوة المطلقـة واالكتفاء 
لمجـّرد توّفر بعض النعم فيها، وتعـي أّن ما تملك هو مجّرد جزء من 
اإلمكانات، وما يملكه اآلخرون جزء آخر. ولكن حين يظّن اإلنسـان 
- بسـبب مـا لديـه من نعمـة - أنـه أصبح يمتلـك كّل شـيء فيتفاخر 

ويفرح، فهذا ما يؤدي إلى وقوع الفرقة واالختالف.

إّن التفـّرق والغرور بالحزب والجماعة أمر سـّيء للغاية، وإاّل 
فإّن التفاوت أمر طبيعي، إذ ال يمكن تصّور الناس كّلهم بصورة واحدة، 
وال وجـود لمجتمـع ال تتفـاوت آراء أفراده أو ال تختلـف إمكاناتهم، 
بـل إّن اللَّه سـبحانه وتعالى لم يرد ولم يقـّدر ولم يخّطط لذلك حينما 
خلقهـم. وإّنمـا المهـم في األمـر أنهم لـدى تفاوتهم فـي اإلمكانات 
واألذواق والطبائع والخلفيات التاريخّية عليهم أن يسعوا إلى التفكير 
الجمعـي وصـّب االختالفات في بوتقة واحدة لتكـون بمثابة الفرصة 
للتطـّور وصناعة عيـش رغيد تحت مظلـة التوحيد والواليـة اإللهّية، 

وهذا ما أراد اللَّه وقّدر: }� � � � � ��{)1).

إّن فطـرة اللَّـه تعالـى ذات ُبعديـن، ُبعـٍد توحيـدي يّتجـه نحو 
اللَّـه؛ وُبعـٍد يتّجه صـوب الخلق. فلكل فرٍد من البشـر ميـزة خاصة، 
وبذلـك يحصل التفـاوت الذي قّرر لـه الرب الجليل أن يكون سـببًا 
للتكامل وتشـييد نظام رائع منسـجم يجمع كّل الميـزات ويّتجه نحو 
السـعادة البشـرية.. وهـذا النظام الرائع المنسـجم هو الـذي نادى به 
الرسـول األعظـم K وكّرس قواعـده ووّضح أبعـاده، حتى لترى 
الدين المحمدّي قد انتشـر في أرجاء المعمورة في فترة زمنّية قياسـّية 

)1) سورة الروم، اآلية:3٠.
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رغـم كّل المؤامـرات التـي تعّرض لهـا وال يزال من قبل المشـركين 
والمنافقيـن، ورغم كّل الممارسـات التي وقعت تحت مسـّماه وهو 
منهـا بـريء.. وما ذلك إالّ لكونـه نظامًا صحيـح القواعد واألصول، 
ودعـا بكّل رصانـة إلى التعاون والعيش المشـترك لتأسـيس حضارة 
الفطـرة اإللهّية، ولدحض ظاهـرة }� � � � �{ 
والعمـل   }��  �  �  �{ ومفهـوم:  قاعـدة  وتكريـس 

بمقتضى قوله سبحانه: }� � � ��{)1).

فـال ينبغي ألحـد أن يغتّر ويتفاخـر على غيره بما لديـه، وإّنما 
الجميـع مدعـّوون للتعـاون والتوافـق لبنـاء الحيـاة الطّيبـة، وليـس 

الحتكارها والطغيان بها.

إّنك إذا أردت إقامة عالقة مع أحدهم، عليك أن تنظر أّوالً إلى 
ما يحتاج، وإلى أّي مًدى تسـتطيع تلبية حاجته بما آتاك اللَّه سـبحانه 
وتعالـى، وهل فيك القـدرة على إكمال نواقص حياته ومعيشـته؟ ُثّم 
انظـر مـاذا تريد منه وتتوّقـع أن يسـاعدك.. بهذه النظرة تقـام العالقة 

المعقولة؛ فال يفخر أحٌد على أحد.

إّن هذه الفكرة ينبغي أن تكون المنطلق الحّي في شّتى مجاالت 
الحياة االجتماعية.

ترى كيـف هي عالقتك بزوجك؟ لقد جعـل اللَّه بينكما موّدة 
ورحمـة، فهـل تظّن أنـك قد اسـتثمرت جميع فـرص التعـاون فيما 
بينكمـا؟ ربمـا إّن ذلـك لم يحـدث.. ولو أّنـه حدث؛ لكانـت الحياة 

افضل وأجمل.

)1) سورة الحجرات، اآلية:13.
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من األمور المشهورة بين بعض الناس هو أّن لك أن تستشير زوجتك 
ثـّم تخالفهـا فيما تـرى.. ولكّن هذا خطـأ، إذ المطلوب هو أن تتشـاورا ثّم 
تخّططا لحياتكما المشـتركة، وحينها سـتكون الحياة رائعـة جميلة، ولكن 
حيـن تقـع بينكمـا الفاصلـة وصرتمـا }� � � � �{ 

ستعجزان عن استثمار حالة الزوجية وما يتوّقع منها من تعاون وتقّدم.

وهكذا العالقة بين الجيران واألصدقاء وذوي القربى، ولو أّن كاًل 
منهم تفاخر بما لديه وطغى على قرينه، ما كان للعالقة الطّيبة أن تتكّرس.

إّن مفهـوم قولـه سـبحانه: }� � � � �{ 
يعني ّأّن كّل شـخص متقوقع على نفسـه، منطٍو على ذاته، فال تعاون 

وال تكامل وال سّد حاجة. وهذا هو الخطر المحِدق بعينه.

يجـب علينـا - والحـال هـذي - أن نسـتفيد من هـذا المعيار 
األخالقي الذي دعت إليه اآلية الشـريفة، باعتباره يمّثل جذر السعادة 
اإلنسـانّية.. كما أن المجتمع البشـري يجـب أن ينّظم عالقاته بحيث 
يراعـي كّل فرد حرمة وحقوق اآلخرين، ويتعـّرف على ما لديهم من 
إمكانات فيضيفها إلى إماكاناته هو لتتطّور الحياة إلى حيث األحسـن 

واألرقى.

لقد عّد اللَّه جّل جاللـه التفاخر والغرور باإلمكانات نوعًا من 
الشرك، ويحدث ذلك حين يبّدل اإلنساُن النعمَة التي لديه إلى معبود 
سه من دون اللَّه. فقد يتحول الِعْلم صنمًا بعد أن يتفاخر  يخضع له ويقدِّ
ويغتـّر به صاحبه، وكثيـرًا ما يتحّول المال والوجاهـة االجتماعية رّبًا 
ُيعبد من دون اللَّه عّز وجّل: }� � � � � � � 

.}� � � � � �� � � �

إّن اآليـة دقيقـة كّل الدّقـة، وتمنـح المتدّبر فيهـا بصيرة ورؤية 
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ثاقبـة، تدفعه إلى عدم التشـبث الجاهلـي بالجماعة التـي ينتمي لها، 
وتحّثه على عدم التعّصب إلى شيء سوى اللَّه وتعاليمه السامية. ولو 
أّن المرء اعتصم باللَّـه وبحبله المتين المتمّثل بالقرآن والعترة النبوّية 
ل إلى ربٍّ  الطاهـرة؛ كان مؤمنـًا حقًا؛ ألنـه تجّرد مما يمكـن أن يتحوَّ
معبـود مـن دون اللَّـه. ينبغي لنا أن نقضـي على التعّصـب والتحّزب 

واألنانّية ليحّل محّلها االنصهار في إرادة الرّب الجليل.

بصائر وسنن
1- إّن تعـّدد المعبود يؤّدي إلى تعّدد الِفرق والمذاهب، وهذا 
التعّدد في المعبود هو منشـأ التفّرق. فالشـرك أبدًا قرين هوى النفس 
والتعّصب واألنانّية وحّب الذات والعجُب بها وما يتشّعب عن ذلك، 

ولهذا كانت الِفرق الباطلة بعدد األهواء الباطلة.

٢- إّن وجـود الشـرك في قلب مـن يّدعي اإليمان يـؤّدي إلى 
خروجه عن الدين، ألّنه مؤمن أساسًا بغير اللَّه تعالى.

3- يحتـاج المجتمـع فـي بناء حياتـه وحضارته إلـى مختلف 
التخّصصـات والعلـوم والمهـن، وإذا دّققنـا النظـر فـي االختـالف 
الحاصـل في المجتمع البشـري، وجدنـا أّن َثمَّ هدفًا إلهيـًا في البين، 
وهـو الدفع إلى التعاون والتنسـيق واالسـتفادة مـن بعضهم البعض: 
علـى   } ��  �  �  �  �  ��  �  �  �{

اآلخرين.
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اإلنابة اىل اللَّـه

 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �{
.} � � � � � � � � �

من احلديث
روى أحمـد بن محمد بـن أبي نصر، قال: قلُت ألبي الحسـن 
االمام الرضا C: ُجِعلُت فداك، إني قد سـألُت اللَّه حاجًة منذ كذا 

:C وكذا سنة، وقد دخل قلبي من إبطائها شيء. فقال

ْيَطاَن َأْن َيُكوَن َلُه َعَلْيَك َسبِيٌل َحتَّى ُيَقنَِّطَك،  اَك والشَّ »َيا َأْحَمُد، إِيَّ
ه َعزَّ  إِنَّ َأَبا َجْعَفٍر ]االمام الباقر C[ َكاَن َيُقوُل: إِنَّ اْلُمْؤِمَن َيْسَأُل اللَّ

ُر َعنُْه َتْعِجيَل إَِجاَبتِِه ُحّبًا لَِصْوتِِه واْستَِماِع َنِحيبِِه.  وَجلَّ َحاَجًة َفُيَؤخِّ

َر اللَّه َعزَّ وَجلَّ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن َما َيْطُلُبوَن ِمْن  ِه َما َأخَّ ُثمَّ َقاَل: واللَّ
ْنَيا؟ إِنَّ َأَبا َجْعَفٍر  َل َلُهْم فِيَها، وَأيُّ َشْيٍء الدُّ ا َعجَّ ْنَيا َخْيٌر َلُهْم ِممَّ َهِذِه الدُّ
َخاِء َنْحوًا ِمْن  C َكاَن َيُقوُل: »َينَْبِغي لِْلُمْؤِمِن َأْن َيُكوَن ُدَعاُؤُه فِي الرَّ
ه َعزَّ  ُه ِمَن اللَّ َعاَء، َفإِنَّ ِة، َلْيَس إَِذا ُأْعطَِي َفَتَر« َفَل َتَملَّ الدُّ �دَّ ُدَعائِِه فِي الشِّ
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ِحِم«)1). ْبِر وَطَلِب اْلَحَلِل وِصَلِة الرَّ وَجلَّ بَِمَكاٍن، وَعَلْيَك بِالصَّ

تفصيل القول
تؤكد اآلية على كون التوحيد أمرًا فطريًا، وتبيِّن لنا زمن إضاءة 
نور الفطـرة، وهو زمن التعّرض للمصيبة ونزول الشـدائد. إنها تذّكر 
بـأّن اإلنسـان إذا ما تعـّرض لقليل ضرٍر)٢) إسـتغاث باللَّـه تعالى من 
صميـم قلبـه، وتعالى منه صـوت اإلسـتعانة، فيجد في نفسـه اإلنابة 

والعودة إلى رّبه سبحانه: 

}� � � � � � � �{ -1

وهنا قد ينتبه البعض في خضّم هذه الحوادث فيهتدون. ولكّن 
شـطرًا آخـر من النـاس يعودون إلى الشـرك لما فيهم مـن قّلة النضج 
والتقليد األعمى ألسـالفهم المشـركين، وذلك بمجّرد زوال الشـدة 

والنجاة من النائبة:

.}� � � � � � � � � �{ -٢

وهـذا يعني أّن فريقًا مـن الناس يجأرون إلـى رّبهم لمجّرد أن 
يمّسـهم قليٌل من الُضّر، فيزيحون الحجاب عـن فطرتهم التوحيدّية، 
ولكنّهم حين يلمسـون رحمًة من ربهـم يعودون إلى غّيهم وطغيانهم 

وغفلتهم ونسيانهم وكأنَّ شيئًا لم يحدث!!

وفيمـا يتعّلق بالتعّرض للضّر واإلنابة الى اللَّه يشـير اللَّه تعالى 

)1) الكافي، ج٢، ص٤88.
القّلة، أي  النكرة، إشارة إلى  )٢) كلمة )الُضّر( في }� � �{ جاءت بهيئة 

مسَّ الناس ُضرٌّ قليل.
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إلـى أّن الجميـع يعودون فـی هذه الحالة إلـى ذكر رّبهـم إنطالقًا من 
الفطرة التوحيدّية الكامنة في نفوسهم.

أّما فيما يتعّلق بالنعمة والعودة الى الشرك، فإّن فريقًا من الناس 
ينسـونها ويغفلون عن ذكر اللَّه تعالى، ألّن آخرين من الناس يذكرون 
اللَّه في كّل حال ويستمرون على اإلنابة، وال تجد تراجعًا الی الشرك 

في حياتهم.

وقـد أوضحنـا لـدى التدبُّر فـي اآليـة )31( التي جـاءت فيها 
عبارة }� �{: أنَّ )منبيين( جمع )منيب( وهو إسـم فاعل من 
)اإلنابة( وتعني الكملة: الرجوع المتكّرر. وفي هذا إشـارة لطيفة الى 
أّن في داخل اإلنسـان ميل وانجذاب فطري إلى اللَّه سبحانه وتعالى، 
وأّن أساس وجود اإلنسـان قائم على التوحيد وعبادة الرّب المتعال، 
فيما الشـرك أمٌر عارض أساسـه الغفلـة والجهل. ولكـّن هذا الغافل 
ث بالشـرك حيـن يصل إلى مرحلـة اليأس؛ يجد في نفسـه مرة  الملوَّ

أخرى الرغبة إلى اإليمان والتوحيد؛ شاء أم أبى.

 :C جـاء فـي الحديـث أنَّ رجـال قـال لإلمـام الصـادق
يا بن رسـول اللَّـه، دّلني على اللَّـه ما هو؟ فقد أكثر علـيَّ المجادلون 

وحّيروني. 

«؟  فقال له: »َيا َعْبَد اللَّه، َهْل َركِْبَت َسِفينًَة َقطُّ

َقاَل: َنَعْم. 

َقاَل: »َفَهْل ُكِسَر بَِك َحْيُث َل َسِفينََة ُتنِْجيَك وَل ِسَباَحَة ُتْغنِيَك«؟ 

َقاَل: َنَعْم. 

َق َقْلُبَك ُهنَالَِك َأنَّ َشْيئًا ِمَن اأْلَْشَياِء َقاِدٌر َعَلى َأْن  َقاَل: »َفَهْل َتَعلَّ
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ُيَخلَِّصَك ِمْن َوْرَطتَِك«؟ 

َفَقاَل: َنَعْم. 

ْنَجاِء  ه اْلَقاِدُر َعَلى اإْلِ ْيُء ُهَو اللَّ اِدُق C: »َفَذلَِك الشَّ َقاَل الصَّ
َغاَثِة َحْيُث َل ُمِغيث«)1). َحْيُث َل ُمنِْجَي وَعَلى اإْلِ

وجاء في )ربيع األبرار(: قال رجل لجعفر بن محمد B: ما 
الدليل على اللَّه؟ وال تذكر لي العالم والعرض والجوهر. 

فقال له: »َهل َركِبَت الَبحَر«؟ قاَل: َنَعم. 

قاَل: »َهل َعَصَفت بُِكُم الّريُح َحّتى ِخفُتُم الَغرَق«؟ قاَل: َنَعم، 

قـاَل: »َفَهِل انَقَط�َع َرجاُؤَك ِم�َن الَمرَكِب َوالَمّلحي�َن«؟ قاَل: 
َنَعم. 

قاَل: »َفَهل َتَتبََّعت َنفُسك أنَّ َثمَّ َمن ُينجيَك«؟ قاَل: َنَعم. 

قـاَل: »َف�إِنَّ ذاَك ُه�َو اللَّ�ه. ق�اَل اللَّ�ه َتعال�ى: }� � � 
 �  �  �  �  �{  ،(2(}��  �  �  �  �  �  �

.(٤(»(3(}�

وهـذا يعني أّن لكّل شـخٍص طريقًا إلى اللَّـه في ذاته، حّتى من 
هم في عداد أشـقى األشـقياء، إذ يجأرون إلـى رّبهم حين تنقطع بهم 
السـبل واآلمـال، وهـذا الجأر واإلنابـة أمر فطـري وطبيعي مغروس 
في أعماق كّل إنسـان، ولكنّه ُيْسـِدل سـتار الغفلة والخطيئة على هذا 

)1) التوحيد )للصدوق(، ص٢31.
)٢) سورة االسراء، آية6٧.
)3) سورة النحل، آية 53.

)٤) ربيع األبرار ونصوص األخبار، ج٢، ص٤8.
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المغروس في عمقه في الحاالت الطبيعّية من حياته، وحين يزاح هذا 
الستار ُتثار الرغبة واالنجذاب إلى الرب سبحانه وتعالى.

اإلمـام الصـادق C َعَمـد إلى تعريـف الرجل برّبـه عبر ما 
في نفسـه: }� �� � �{)1). والتعّلـق القلبي الذي وصفه 
اإلمام إنّما يظهر ويتجّلى حين اليأس من كّل أمل، فيعي المرء قاهرّية 
رّبه سـبحانه وتعالى وقدرته على األخذ بيده إلى سـاحل النجاة. ولو 
أّن هـذه القاهرّيـة الربانّيـة والقـدرة اإللهّية لم تكن موجـودة، ما كان 

لذلك التعّلق واالنجذاب القلبي أن يتجّلى في ساعة العسرة.

وال ريب أّن الفرق واضح بين وجود الميل والرغبة القلبية في 
داخل اإلنسان، وبين معرفته بهذا الميل بصورة كاملة وإدراك الهدف 

منه.

ه عبر معرفة النفس معرفة اللَّ
إْن كان اللَّـه عـّز وجّل موجودًا في نفوسـنا، فمهما أمعنّا النظر 
في أنفسنا عرفنا رّبنا أكثر فأكثر. قال اإلمام الصادق C عن معرفة 
، وُمنَْتَهى ُكلِّ َمنِْزَلٍة َرفِيَعٍة، ولَِذلَِك  الرب: »اْلِعْلُم َأْصُل ُكلِّ َحاٍل َس�نِيٍّ
َق�اَل النَّبِيُّ K: َطَل�ُب اْلِعْلِم َفِريَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْس�لٍِم وُمْس�لَِمٍة، َأْي 
يِن،  ِعْل�ِم التَّْق�َوى واْلَيِقيِن، وَقاَل َعلِ�يٌّ C: اْطُلُبوا اْلِعْل�َم وَلْو بِالصِّ
، وَق�اَل النَّبِيُّ  بِّ َع�زَّ وَجلَّ وُه�َو ِعْل�ُم َمْعِرَف�ِة النَّْف�ِس، وفِيِه َمْعِرَف�ُة الرَّ

K: َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَّه«)٢). 

وواضـٌح إّننـا إذ ولجنـا فـي كّل علم، وجدناه يشـير إلـى اللَّه 

)1) سورة الذاريات، اآلية:٢1.
)٢) مصباح الشريعة، ص13.
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سـبحانه وتعالـى ويـدّل عليـه. فالذيـن بحثـوا فـي علـم الجـوارح 
واألعضـاء، عرفـوا رّبهم من خاللـه، وكذلك علماء النفس، وسـائر 
العلوم األخرى. فالمعرفة تتضاعف بمضاعفة البحث والدّقة، ثّم اللَّه 
تعالى الذي خلق ودّبر األشـياء الماّدّية بنظام عظيم الدّقة، خلق روح 
اإلنسـان وجعل فيهـا الرغبة واالنجـذاب إليه، بحيـث ال يجد المرء 

مناصًا من اإلقرار به ومعرفته.

قال سـبحانه وتعالى في سورة اآلعراف، اآلية1٧٢: }� � 
� � � � � � � � � �{ ثـم سـألهم 

{ فأجابوا جميعًا قائلين: }� ��{. قائاًل: }� ��

وواضـح أّنه تعالـى يبّصر الناس بأّنهم إذا رجعوا إلى أنفسـهم 
عرفوه وعلموا أّنه رّبهم الواحد األحد. وعليه؛ فإّن )التوحيد الفطري( 
واإليمـان بالّله مغروس في أعماق روح اإلنسـان، والى هذه الحقيقة 
كان يسـتند خليل اللَّه إبراهيم C حينما قال للمشـركين: }� � 

.(1(}� � � � � � �

وال ريـب أّن األصنام عاجزة عن النطـق، ولكن هذا الخطاب 
اإلبراهيمـي الحكيم هّز وجدان المشـركين وأيقظ ضمائرهم الغافلة 
المحجوبة، وكشف عن فطرتهم التوحيدّية من وراء حجب التعّصب 
والجهـل والغـرور، فمكثـوا ُهنيئـة ورجعوا إلـى أنفسـهم وعقولهم 
 �  �  �  �  �  �{ وحّكموهـا،  وقلوبهـم 

.(٢(}�

وكان قولهـم هـذا صرخة وجدانهـم، حيث اعترفـوا بواقعهم 

)1) سورة األنبياء، اآلية:63.

)٢) سورة األنبياء، اآلية:6٤.
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الظالـم ألنفسـهم والمتمّرد علـى إرادة رّبهم وطبيعـة ما خلق وجعل 
فيهم.

إّن الرجـوع إلـى النفس والعـودة الى الذات، هـو األمر الذي 
إهتّمت سـورة الـروم المباركـة بالتنبيه اليه وتعليمـه بعبارة: }� 
�{. وهذا هو األسـلوب القرآني في التعليم، حيث يرّبي اإلنسـان 
علـى الرجـوع إلـى العقل والوجـدان حين إبـداء الرأي وقبـل القيام 
بالعمل، وعلى أن يعتاد المرء هذا األسـلوب، ليخلق في نفسه وازعًا 

فطريًا يراقب األفكار والعقائد ويعلن عن صحّتها أو خطئها.

يقظة الفطرة في الشدائد
وقد يتسـاءل أحدنـا: لماذا تتجّلـى معرفة اللَّـه تعالى في قلب 

اإلنسان حين وقوع المصاعب والمشاكل؟

ينبغـي البحث عـن اإلجابة فـي خصائص اإلنسـان وأحواله. 
ففـي الحاالت العادّية يصنع اإلنسـان لنفسـه أطـارًا أو دائـرة خيالّية 
يضـع فيها أفكاره وأعماله، حّتى لتراه يسـتميت في الدفاع عن صحة 
وصالبـة أفـكاره وأعمالـه، وذلك لوجود أنـواع الحجـب على قلبه 
وعقلـه ووجدانه، كحجاب الشـرك باللَّه تعالى، وحجاب حب الدنيا 
واألنانيـة، فتعمـى بصيرتـه ويتصـّور ما هـو خاطئ صحيحـًا وما هو 

صحيح خاطئًا، وال يسمح لنفسه بالتأّمل والمحاسبة.

ولكم أن تتصّوروا فرعون في مقابل النبّي موسى C، إذ كان 
يعّد نفسـه رّبًا، بل ورباًّ أعلى، ولم يكن مستعدًا حتى اللحظة األخيرة 
أن يتنازل عن عرشـه الخرافي وأن يتحرر من قيود الدنيا، ولكنّه حين 
استشـعر الخطر الجـّدي، وحانت لحظة غرقـه، عاد وقال: }� 
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.(1(}� � � � � � � � � � � �

ففـي لحظات الخطر - كمـا هي حالة فرعـون - تفقد األقنعة 
واأللوان المزّيفة بريقها وتسـقط، كما هي أشـياء البيت الكمالّية التي 

تتساقط قبل كل شيء حين وقوع هّزٍة أرضّية - مثاًل -.

إّن أعتـى الحـّكام وأقواهـم - فـي الظاهر - تراهـم يتصّرفون 
بضعف وذلٍة وانهيار عند مواجهة الخطر والموت.

إذن؛ فالفطـرة التوحيديـة حقيقة يحاول المرء إسـدال السـتار 
عليها، ولكنه يعود إليها حين الخطر. وهذه الفطرة ليسـت شيئًا مبهمًا 
وغامضـًا، بل هي نوع من المعرفة األصيلة، كمـا قال اإلمام الصادق 
 } �� � � � � �{ : C: فِـي َقـْوِل اللَّـه َعـزَّ وَجـلَّ
َقـاَل: »َفَطَرُهْم َعَل�ى التَّْوِحيد«)٢)، فاللَّه تعالـى أودع معرفته وتوحيده 
فـي قلب االنسـان وروحه، ولكنَّ االنسـان يخفيهـا بُحُجب الذنوب 

والغفلة.

ومثيل هذا التعبير ورد في الدعاء الذي ذكره الشـيخ الطوسـي 
وأوصـى الناس بقراءته في السـحر: »يا َمن َفَتَق الُعق�وَل بَِمْعِرَفتِه«)3). 
ولـو أّنه سـبحانه لم يهبنـا هذه القّوة علـى معرفته؛ فكيـف كان لنا أن 
نتعّرف إليه؟ كما لو أّن الشـمس ما كانت لتتجّلى للناس، فكيف كان 
لهـم أن يروهـا؟ وإّن كثيـرًا من األجسـام واألجرام موجـودة ولكنها 
مظلمـة ونحن بها جاهلون، ولو أّنه سـبحانه لم يعطنا المعرفة به ولم 
يزّودنا بالوسـائل الاّلزمة إلدراك وجوده الـاّل متناهي، فكيف كان لنا 

)1) سورة يونس، اآلية:9٠.
)٢) الكافي، ج٢، ص13.

د وسالح المتعبِّد، ج1، ص٢8٠. )3) مصباح المتهجِّ
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أن نعي نوره المطلق؟!

نقرأ في المناجاة الشعبانّية: 

»إلهي! هْب لي كماَل النقطاِع إليَك، وأنِر أبصاَر قلِوبنا بضياِء 
نظِره�ا إليَك؛ حّت�ى تخِرَق أبص�اُر القلوِب ُحُجَب الن�وِر؛ فتصَل إلى 

َمْعِدِن العظمِة؛ وتصير أرواُحنا معّلقة بعزِّ قدِسَك«)1).

ومـا لـم يتحّقـق )كمـال االنقطـاع( فلن تتسـامى الـروح إلى 
منـازل القـرب من رّبها سـبحانه وتعالى. وإّن إحدى طـرق االنقطاع 
إلـى اللَّه تعالى بالنسـبة للغافلين؛ أن تواجههم المصائب والمشـاكل 
والباليـا، حيث تدفع باالنسـان إلى اإلخالص، وتعـود به إلى وعيه. 
وهنـاك مـن النـاس تراهم مفعميـن باإلخـالص المتواصـل فتتجّلى 
الحقائق الموجودة في أرواحهم ونفوسـهم، تتجلى في سـلوكهم في 
الحياة، كما تجري على ألسـنتهم الِحَكم اإللهّية التي أودعها اللَّه في 
ه  نفوسـهم. وقد ورد فـي الحديث النبوّي الشـريف: »َم�ْن َأْخَلَص للَّ

َأْرَبِعيَن َصَباحًا َظَهَرْت َينَابِيُع اْلِحْكَمِة ِمْن َقْلبِِه َعَلى لَِسانِه«)٢).

بصائر من اآلية
ومن خالل التدّبر في اآلية نستلهم البصائر التالية:

1- نسبت اآلية الكريمة -كما هو الحال في سائر آيات الذكر- 
)الرحمـة( إلـى اللَّـه تعالى، ولم تنسـب إليـه )الضّر( ألّن المشـاكل 

والمصائب عائدة إلى أعمال اإلنسان وخطاياه.

٢- وردت كلمـة )رّبهـم( مّرتيـن فـي اآلية، وفي ذلـك تأكيٌد 

)1) إقبال األعمال، ج٢، ص68٧.
)٢) عدة الداعي ونجاح الساعي، ص٢3٢.
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على أّن اإلنسان يستشعر حاكمية الرّب والتدبير اإللهي في ذاته، فيما 
التعاليم الخاطئة والثقافة المنحرفة تسوقه إلى الشرك.

( في قوله تعالى: }� � �  3- أشـرنا الى أنَّ كلمة )ضرٌّ
�{ وردت بصيغة النكرة، للتدليل على ِقّلة الضرر، ولكّن اإلنسـان 
سـرعان ما يشـكو حتى من القليل من الضرر، وهذا هـو ما عناه قوله 
تعالى في سـورة المعارج اآليـة 19-٢٠: }� � � � � � 
� � �{ لحرصـه وقّلة حيلته وطاقته، فتراه أسـرع شـيٍء إلى 
الجـزع والشـكوى. أّما حين مّسـهم الضـّر }� � � �{ 
فيعـودون إليه وينقطعون له، بيَد أنه كان من األحرى بهم أن يكّرسـوا 
فـي أنفسـهم االنقطاع إلى رّبهم في جميع الحـاالت، ولكن هذه هي 
طبيعة البشـر، حيث تراهـم يلجؤون إلى بارئهم حين العسـر وإصابة 
الُضّر، فإذا ما زال العسـر والُضـّر، ونزلت عليهم الرحمة - ولو قلياًل 

- طلبوا غير ربهم ونسوه في ساعة اليسر!.

٤- قـال سـبحانه فـي خاتمـة اآليـة: }� � � � 
�{. أي أّنـه مـا أن يزيـح اللَّـه عـّز وجّل عسـرهم حّتـى تخرج 
جماعـة مّمن ُعّرضوا للبالء على إرادة رّبهـم فال يعودون إليه، ولهذا 

السبب خاطبهم اللَّه سبحانه بالمالمة والتوبيخ.

5- إّن االنسـان بمسـيس الحاجـة إلـى الدعاء حيـن يتعّرض 
للمشـاكل والمصاعـب، وهو يّتجه إلى الدعاء بشـكل فطري، ويعلم 

أّن عليه أن يدعو ربه بإنابة وتضّرع: }� � � �{.

الدعاء في الشّدة والرخاء
بلـى؛ إّن الدعـاء من المسـائل الهاّمة جدًا في حياة البشـر، وله 
دور مؤّثـر للغاية في تحقيق سـعادته، ولطالما أوصـى الرّب المتعال 
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عباده بالدعاء، وقد نزلت آيات كثيرة بهذا الصدد، كما أّن اآليات التي 
كر إنما ترتبط بالدعاء أيضًا. قال سـبحانه: }� � �  تشـير الى الذِّ
� � � � � � � � � �{)1)، أي أّن 
الدعاء والتوّسل هو الذي يقّربكم إلى رّبكم، أما تكذيبكم للرساالت 

اإللهّية فسوف ُتسألون عنه.

ورد فـي الحديـث القدسـي خطـاب الـرب إلى النبي عيسـى 
C أْن: »َيا ِعيَس�ى، اْذُكْرنِي فِي َنْفِس�َك َأْذُكْرَك فِي َنْفِسي، َواْذُكْرنِي 
فِي َمَلئَِك َأْذُكْرَك فِي َمَلٍ َخْيٍر ِمْن َمَلِ اآْلَدِميِّيَن. َيا ِعيَس�ى، اْدُعنِي ُدَعاَء 

اْلَغِريِق اْلَحِزيِن الَِّذي َلْيَس َلُه ُمِغيث«)٢). 

ه َتَعاَلى إَِلى َنبِيٍّ ِمْن َأْنبَِيائِِه:  وجاء في حديث نبـوي: »َأْوَحى اللَّ
اْب�َن آَدَم، اْذُكْرنِ�ي ِعنَْد َغَضبَِك َأْذُكْرَك ِعنَْد َغَضبِ�ي، َفَل َأْمَحْقَك فِيَمْن 

َأْمَحق«)3).

فالمطلوب من اإلنسـان أن يدعو ربه دائما وأبدًا، حتى في أيام 
الُيسـر والرخاء، فإذا تعّرض لمصيبٍة ّما ونزلت به بلّية، ودعا ربه قال: 
أي رّب! إننـي لطالمـا دعوتك حتی في أيام الرخـاء، وال ريب – في 

هذه الحالة - أّنه سبحانه سيستجيب له.

ولعـّل مـن النقاط المهّمـة في هذه اآلية الشـريفة هـو أّن أهل 
الذكر إذا ما غفلوا شيئًا ما وتورطوا بشيٍء من الشرك، فعوقبوا بالُضّر، 
عادوا وأنابوا الى ربهم ولم يكن شـأنهم شـأن أولئك الغافلين دومًا، 
السـاقطين في حضيض الشـرك، الذين إذا ذاقوا من اللَّه تعالى رحمًة 

)1) سورة الفرقان، آية ٧٧.
)٢) الكافي، ج8، ص138.

)3) كنز الفوائد، ج1، ص13٤.
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بعد ضّر، فإنهم سرعان ما يعودون الى الشرك.

ثـّم إّن لغة الدعاء ليسـت مهّمـة، إّنما المهّم أْن يدعو اإلنسـان 
رّبه ويطلبه ويناجيه حثيثًا، بل ولعّل التحّدث إلى اللَّه سبحانه باللسان 

غير مهمٍّ أيضًا، إذ يكفي أن يكون القلب مقباًل على الرّب المتعال.

وقد روي أّن النبي إبراهيم C المفعم بعقيدة التوحيد رفض 
عرض المالئكة عليه بالمساعدة في ذلك الظرف العصيب حيث كان 

ُيلقى به إلى قلب النار، جاء في الحديث: 

اُه َجْبَرئِيُل فِي اْلَهَواِء، َفَقاَل:َهْل َلَك ِمْن َحاَجٍة؟  »َفَتَلقَّ

ه َونِْعَم اْلَوكِيُل.  ا إَِلْيَك َفَل، َحْسبَِي اللَّ َفَقاَل: َأمَّ

َفاْس�َتْقَبَلُه ِميَكائِي�ُل َفَقاَل: إِْن َأَرْدَت َأْخَمْدُت النَّ�اَر، َفإِنَّ َخَزائَِن 
اأْلَْمَطاِر َواْلِمَياِه بَِيِدي. َفَقاَل: َل ُأِريُد. 

يِح َفَقاَل: َلْو ِشْئَت َطيَّْرُت النَّاَر. َقاَل: َل ُأِريُد.  َوَأَتاُه َمَلُك الرِّ

َفَق�اَل َجْبَرئِي�ُل: َفاْس�َأِل اللَّ�ه. َفَقاَل: َحْس�بِي ِمْن ُس�َؤالِي ِعْلُمُه 
بَِحالِي«)1). 

فقـد كان النبي ابراهيم ذاكـرًا دومًا، ولم تنقطع اسـتغاثته باللَّه 
تبارك اسمه: }� � � � �{)٢). ومعلوم أّن اللَّه اللطيف 

الرؤوف ال يكل أمر هكذا عبد إلى سواه في لحظات اليسر والعسر.

ويجدر باإلنسـان إذا أراد الدعاء أن يقـرن دعاَءه بما يعلم يقينًا 
أنه دعاء مستجاب كالصالة على محمد وآل محمد، فاللَّه تعالى أكرم 

)1) بحار األنوار، ج68، ص155، ح٧٠.
)٢) سورة هود، اآلية:٧5.
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من أن يستجيب أحد الدعاَءين ويرد اآلخر.

ه ُسْبَحاَنُه  قال موالنا أمير المؤمنين C: »إَِذا َكاَنْت َلَك إَِلى اللَّ
َلِة َعَلى َرُس�ولِِه K ُثمَّ َسْل َحاَجَتَك، َفإِنَّ  َحاَجٌة َفاْبَدْأ بَِمْس�َأَلِة الصَّ

ه َأْكَرُم ِمْن َأْن ُيْسَأَل َحاَجَتْيِن َفَيْقِضَي إِْحَداُهَما وَيْمنََع اأْلُْخَرى«)1). اللَّ

�َماِء َحتَّى  وروي عنه C أيضًا: »ُكلُّ ُدَعاٍء َمْحُجوٌب َعِن السَّ
ٍد َوآلِه«)٢). َي َعَلى ُمَحمَّ ُتَصلِّ

ولنعلـم أّن اللَّه تبارك وتعالى يحب دعاءنا، ويريد لنا أن نكون 
}� �{ وأن نقصـد بابـه. روي عن اإلمـام الصادق C في 
حديـث طويل أنه قـال: »َأْكثُِروا ِمْن َأْن َتْدُعوا اللَّه، َف�إِنَّ اللَّه ُيِحبُّ ِمْن 
ُه  ِعَباِدِه اْلُمْؤِمنِيَن َأْن َيْدُعوُه، َوَقْد َوَعَد ِعَباَدُه اْلُمْؤِمنِيَن اِلْس�تَِجاَبَة، َواللَّ

ُمَصيُِّر ُدَعاِء اْلُمْؤِمنِيَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َلُهْم َعَمًل َيِزيُدُهْم فِي اْلَخْير«)3).

6- نقرأ في اآلية الكريمة قوله سبحانه: }� � � �{.

وكلمـة )نـاس( عامـة تشـمل الجميـع؛ المسـلم منهـم وغير 
المسـلم، فمّس الضّر والدعاء واإلنابـة عنده غير مخصوص بجماعة 
دون أخرى. هذه اآلية في الواقع تشـير إلى تلك الفطرة التي أشـارت 
إليهـا اآلية الحادية والثالثون: }� � � � � � � 
{، وهـذه الفطـرة هي فطرة كل النـاس وغير قابلة  �� � � �

للتغيير.

٧- ما هو سـبيل الخالص من الشـرك؟ وماذا نصنع لنتحاشى 

)1) نهج البالغة )صبحي الصالح(، قصار الحكم، ص538، رقم36٧.
)٢) ثواب األعمال وعقاب األعمال، ص155.

)3) وسائل الشيعة، ج٧، ص٢6، أبواب الدعاء، باب إستحباب اإلكثار من الدعاء، 
ح6.
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نفوذ الشرك إلى دواخلنا؟ وإذا نفذ فينا؛ ما نصنع لنتخّلص منه سريعًا 
وننيب إلى اللَّه سبحانه؟

السـبيل هو القرآن نفسه، فإذا قرأَت القرآن؛ عليك أن تتدبَّر فيه 
كلمـة كلمة وجملة جملة، فقد أنزل اللَّه القرآن لُتفتح به أقفال عقولنا 

وقلوبنا: }� � � � � � �{)1).

ومفتاح القلب هو القرآن، وإّن عّلة عدم تأثير القرآن في حياتنا 
هـي عـدم التدّبر فـي كلماته وآياته وسـوره وسـياقاته. روي عن أمير 
ٌم، َأَل َل  المؤمنيـن C أّنه قـال: »َأَل َل َخْيَر فِ�ي ِعْلٍم َلْيَس فِي�ِه َتَفهُّ
ٌر، َأَل َل َخْيَر فِي ِعَب�اَدٍة َل فِْقَه فِيَها، َأَل َل  َخْي�َر فِي ِق�َراَءٍة َلْيَس فِيَها َتَدبُّ

َخْيَر فِي ُنُسٍك َل َوَرَع فِيه«)٢).

إّن القـراءة مع التدّبر تؤّثر في روح اإلنسـان وعقله وقلبه. قال 
اإلمام الصادق C: »َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن َوَلْم َيْخَضْع للَّه، َوَلْم َيِرقَّ َقْلُبُه، 
ه َتَعاَلى،  ِه، َفَقِد اْس�َتَهاَن بِِعَظِم َشْأِن اللَّ َوَل ُينِْش�ُئ َحَزنًا َوَوَجًل فِي ِس�رِّ

َوَخِسَر ُخْسَرانًا ُمبِينا«)3). 

بصائر وسنن
1- إّن فريقـًا مـن الناس يجأرون إلى رّبهم لمجّرد أن يمّسـهم 
قليـٌل من الُضّر، فيزيحون الحجاب عـن فطرتهم التوحيدّية، ولكنّهم 
حين يلمسـون رحمًة من ربهم يعودون إلى غّيهم وطغيانهم وغفلتهم 

)1) سورة محمد، اآلية:٢٤.
)٢) الكافي، ج1، ص36.

)3) مصباح الشريعة، ص٢8.



335

........................................... �ه    ...........................................    اع��ابل اا الد�

ونسيانهم وكأنَّ شيئًا لم يحدث!.

٢- إنَّ اللَّـه تعالـى يبّصر النـاس بأّنهم إذا رجعوا إلى أنفسـهم 
عرفوه وعلموا أّنه رّبهم الواحد األحد. وعليه؛ فإّن )التوحيد الفطري( 

واإليمان بالّله مغروس في أعماق روح اإلنسان.

3- المطلوب من اإلنسـان أن يدعو ربـه دائما وأبدًا، حتى في 
حاالت الُيسر والرخاء.


