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املقدمة

وصىل اهلل عىل سيد اخللق أمجعني حممد وآله اهلداة امليامني.

ة،  كام رافدان يصبان مــن عٍل عىل أرٍض طيبــة فتصبح خمرضَّ
كذلك سورتا »الرمحن« و»الواقعة« حينام جتريان يف قلٍب مؤمٍن طاهٍر 
، فإنَّ ذلك القلب يتحّول اىل حقٍل مــن املعرفة واحلكمة والعلم  نقــيٍّ

والتقوى.

كم هو عظيٌم وكم هو مجيٌل أْن يســتأنس االنســان بذكر اهلل، 
وبكتابه.

ولكن، إن مل يتسنَّ لك - أهيا االخ الكريم - أْن تصبح أنيسًا لكلِّ 
القرآن بام فيه من آيات الذكر، فحاول أْن جتعل بعض السور القرآنية، 
مثل سورة يس، وسورة الرمحن، وسورة الواقعة، وسورة امللك، و... 
مثل هذه السور التي جتمع خمتلف احلقائق القرآنية والبصائر االيامنية، 
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أْن جتعل منها أنيسًا لك.. اي جتعلها رفيقة حياتك، حتفظها، وتتلوها، 
خصوصًا يف مواقع معّينة، وتتدبر يف آياهتا.

ألنَّ اآلية الواحدة يف القرآن متثِّل كلَّ القرآن، وكلُّ القرآن أيضًا 
هنا اىل آيٍة واحدة. ممكن أْن يوجِّ

من هنا فاننا حينام نتدبَّر وإّياك يف آيات هاتني السورتني، نرجو 
أْن نجعلهام شــفيعتني لذنوبنا، ومشعلني لقلوبنا، وأنيستني لوحشتنا. 
فعسى أْن تكونا أنيستني لنا يف القرب، ويف يوم القيامة، وعند الرصاط.. 

واهلل املستعان.
حممد تقي املدريس

كربالء املقدسة
2٥ ربيع الثاين 14٣٩ هـ



بينات من فقه القرآن
سورة الرمحن
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االطار العام

من الحديث

روي عن أيب عبد اهلل  أنه قال: 

َها  ْحَمَن ُكلَّ »ُيْســَتَحبُّ َأْن َتْقَرَأ فِي ُدُبِر اْلَغَداِة َيْوَم اْلُجُمَعــِة الرَّ
باِن﴾: َل بَِشــيْ ٍء ِمْن  يِّ آالءِ َربُِّكما تَُكذِّ

َ
بِأ

َ
َما ُقْلَت: ﴿ف ُثمَّ َتُقوَل ُكلَّ

ُب«)1). آَلئَِك َربِّ ُأَكذِّ

تفصيل القول

عّدة كلامت وردت يف مستهّل السورة امُلباركة ُترشدنا إىل اإلطار 
مْحَن(، و)اْلُقْرَءان( ُثّم كلمة: )اإْلنَســان(  العام هلا، أمّههــا كلمتا: )الرَّ
وأيضًا )اْلَبَيان(، وأخريًا يف اآلية اخلامســة كلمة: )بُِحْســَبان(، حيث 

ُتعترب هذه الكلامت َمفاتيح لبصائر السورة الكريمة.

)1) الكايف، ج٣، ص 42٩.
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امتالك الرؤية 

َمْن أنا؟ وما اهلدف من هذا الكون الرحيب؟ 

أسئلٌة حائرة يفتقر اإلنسان من أجل اإلجابة عنها إىل تكاملية يف 
الرؤية، ولكن كيف؟

لو رســمنا دوائر عىل لوحة، ووضعنا يف الدائرة األوىل الرمحة 
اإلهلية، ويف الدائرة التي تليها القرآن الكريم كتجلٍّ لتلك الرمحة، وِمن 
َثّم اإلنســان باعتباره حمــورًا للدائرتني، بعد ذلك 

نضع دائرة البيان وأخريًا نرسم دائرة احلسبان.

وهذه الدوائر املتداخلة ُتشّكل فهم اإلنسان 
ملحيطــه، وقد بّينها رّبنا ســبحانه وتعاىل بوضوٍح 

وِحكمٍة بالغٍة يف هذه السورة.

بان بأّي آلء رّبكام تكذِّ

وتتكّرر يف هذه السورة كلمة )آالء( يف قوله 
بَاِن﴾)1)، فامذا  ّىِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ

َ
تعاىل: ﴿فَبِــأ

تعني؟

قالوا: هي النعم اإلهلية، وشاع تفســريها هبذا املعنى، لكنّنا لو 
ُعدنا إىل جذر الكلمة فهي تعني ما أوجبه الرب عىل نفسه، كام اإليالء 

الذي يعني الَقَسُم امُلسبِّب للفراق بني املرأة والرجل.

نعم هي تعني يف النهاية النعــامء؛ لكن بُِبعد داليل خمتلف، ففي 

)1) سورة الرمحن، اآلية 1٣.

رّبنـا تعـاىل أوجـب الجّنـة  «

للمطيعـن كـا أوجـب النار 

للُمعانديـن وال إسـتثناء لهذا 

القانـون اإللهـي، وحـن يعي 

ذلـك  يّتبـع  ذلـك  اإلنسـان 

النظـام وال يشـّذ عنـه.



      1٩      

كّل مّرة ُتستخدم بلحاٍظ ُمعنّي. 

فرّبنا تعاىل أوجــب اجلنّة للمطيعني كام أوجب النار للُمعاندين 
وال إســتثناء هلذا القانون اإلهلي، وهكذا تتجــىّل آالء الرّب امُلتعال يف 
الشمس، والقمر، والشجر، والنجم، فكّل يشء ُخلق بُحسبان، وحني 

يعي اإلنسان ذلك يّتبع ذلك النظام وال يشّذ عنه.

   االطار العام   
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الرَّْحَمن

﴿الرَّْحَُن١﴾.
* * *

من الحديث

روي َأنَّ النَّبِيَّ  َقاَل: 

»َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه، َما ِمَن النَّاِس َأَحٌد َيْدُخُل اْلَجنََّة بَِعَملِِه«. 

َقاُلوا: َواَل َأْنَت َيا َرُسوَل اهلل؟ َقاَل: 

ُه بَِرْحَمٍة ِمنُْه َوَفْضل «)1). َدنَِي اللَّ »َوَل َأَنا، إِلَّ َأْن َيَتَغمَّ

تفصيل القول

جتلّيات رمحة الــرّب امُلتعال واضحٌة يف خلقــه، ألّنه تعاىل إّنام 

)1) بحار األنوار، ج7، ص11.
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خلقهم لريمحهــم، وكام جاء عن أمري املؤمنني  أّن اهلل تعاىل يقول يف 
احلديث الُقــديس: »َيا ابَن آَدم، َلْم َأْخُلُقَك ِلَْرَبَح َعَلْيَك، إِنَّما َخَلْقُتَك 

لَِتْرَبَح  َعَليَّ «)1).

نَْس  نَّ َواْلِ وكام قال تعاىل يف سورة الذاريات: ﴿َوَما َخلَْقُت اْلِ
 َ ْن ُيْطعُِموِن * إِنَّ اللَّ

َ
رِيُد أ

ُ
رِيُد ِمنُْهْم ِمْن رِْزٍق َوَما أ

ُ
إِلَّ ِلَْعُبُدوِن * َما أ

زَّاُق ُذو الُْقوَّةِ الَْمتنُِي﴾)2). ُهَو الرَّ
والعبادة عطــاٌء من الــرب للعبد، وليس 
العكس؛ وهل لإلنسان أمام الشمس إاّل استقبال 

نورها ودفئها؟ 

وهكــذا رّبنا تعــاىل هو الــرّزاق ذو القّوة 
املتني، وبعبوديته نسمو إىل الكامل.

ومن هنا تبتدئ  السورة بإسم الرمحة اإلهلية 
الذي كتب اهلل به بقاء األشــياء والذي فيه اســمه 

األعظم. يقول تعاىل: 

﴿الرَّْحَُن﴾
أما الكفار فنقــرأ موقفهم من الرمحن يف اآلية 60 من ســورة 
نَْسُجُد لِما 

َ
الفرقان: ﴿ِإَوذا قيَل لَُهُم اْســُجُدوا لِلرَّْحِن قالُوا َوَما الرَّْحُن أ

ُمُرنا َوزاَدُهْم ُنُفورا﴾؟)٣).
ْ
تَأ

)1) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد، ج 20، ص ٣1٩.
)2) سورة الذاريات، اآليات ٥6-٥٨.

)٣) سورة الفرقان، اآلية 60.

   الرَّحمن   

الـرّب  « رحمـة  تجلّيـات   

امُلتعـال واضحٌة يف خلقه، ألّنه 

تعـاىل إّنـا خلقهـم لريحمهم، 

ورّبنـا تعـاىل هـو الـرّزاق ذو 

وبعبوديتـه  املتـن،  القـّوة 

الكـال. إىل  نسـمو 
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ممّا يدّل عىل مدى جهلهم وجحودهم ملاليني النعم اإلهلية التي 
منحهم إّياها؛ وســبب ذلك هو أّن منهجهــم مل يكن قائاًم عىل الرمحة؛ 
وهكذا نجد األموّيني ومن ســار عىل ُخطاهم، حاولوا وحياولون أن 

حيذفوا اسم الرمحة من القرآن الكريم.

بصائر وُسنن

تبتدئ السورة بإسم الرمحة اإلهلية الذي كتب اهلل به بقاء األشياء 
وفيه اسمه األعظم. 
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عّلم القرآن

﴿َعلََّم الُْقْرآَن٢﴾.

* * *

من الحديث

روي عن رسول اهلل  أّنه قال:  

»اْلُقْرآُن ِغنَى َل ِغنَى ُدوَنُه َوَل َفْقَر َبْعَده «)1).

تفصيل القول

حينام تنطلق من هذه السورة املباركة إىل العامل الواسع جتد إسم 
الرمحة اإلهلية ُمنبســطًا عىل كّل مفردٍة فيه، لكّن أجىل مصاديقه يتمّثل 
باإلنســان؛ ويف اإلنسان أيضًا أعضاء خُمتلفة، لكّن أهم عضو عنده هو 
الدماغ الــذي ُيقاد بدوره من نظاٍم أكرب منه وهو العقل املســتوَدع يف 

)1) جامع األخبار، ص40.
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وعاء الروح.

فمــن ُيوّجه العقل؟ إّنه القرآن الكريــم؛ ذلك الكتاب العظيم 
ر له ما يف األرض مجيعًا، ومن ُهنا يأيت ِذكر  الذي لو اّتبعه اإلنسان لُسخِّ

القرآن ُمَقّدمًا عىل اإلنسان كتجلٍّ للرمحة اإلهلية، يقول تعاىل: 

﴿الرَّْحَُن * َعلََّم الُْقْرآَن * َخلََق النسان﴾
فمن دون القرآن يفقد اإلنســان توجيه روحه ودماغه فال قيمة 

له، ومن دون اإلنسان ينهار نظام اخلليقة.

القرآن ُهدًى ورمحة

إّن للرمحة اإلهلية درجات، ولكّن أعظمها بالنســبة لإلنســان 
اهلُدى املتمّثل بالقرآن الكريم، فاخللق بحدِّ ذاته رمحٌة سابقٌة عىل تعليم 

القرآن، إاّل أّن ذكره يأيت ُمتأخرًا لبيان اهلدف من اخللق وهو اهلدى.

بصائر وُسنن

إّن للرمحة اإلهلية درجات، ولكّن أعظمها بالنســبة لإلنســان 
اهلــدى، املتمّثل يف القرآن الكريم، فاخللق بحّد ذاته رمحة ســابٌقة عن 
تعليم القــرآن، إاّل أّن ذكره يأيت متأخرًا لبيــان اهلدف من اخللق وهو 

اهلدى.
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خلَق اإلنسان

نْسان ٣﴾. ﴿َخلََق اْلِ

* * *

من الحديث

عن أيب عبد اهلل ، قال:  

َقْد 
َ
هُ  َينَْسى ، َوَقاَل الّله َعزَّ َوَجَل : ﴿َول ْنَسانُ  إِْنَسانًا ِلَنَّ َي اْلِ »ُســمِّ

نَِس  ﴾)1)«)2).
َ
ْبُل ف

َ
َعِهْدنا إىِل  آَدَم ِمْن ق

تفصيل القول

وحينام نوّجه نظرنا صوب اإلنســان نفسه نراه بكّله جتّليًا لرمحة 
اهلل.

)1) سورة طه، اآلية 11٥.
)2) علل الرشائع، ج 1، ص 1٥.
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إّنه مل يكن شــيئًا، فأوجدُه اهلل من غري استحقاق منه، ومن دون 
أّي جرب أو إضطرار، إاّل رمحة منه عّز وجّل:

نْسان﴾ ﴿َخلََق اْلِ

وكفى بخلق اإلنســان دليــاًل عىل رمحته. أال تراه عامَلـــًا كبريًا 
بذاته، متاوجت يف كيانه باليني النعم؟

بيد أّن أعظم ما يف اإلنسان قلبه )خمّه وعقله(، ذلك أّن اهلل خلق 
اإلنســان يف أحسن تقويم، وفّضله عىل كثرٍي من خلقه، ُثّم أكمل خلقه 

بالعقل، وأكمل العقل بالقرآن، وأكمل كّل ذلك بنعمة البيان.

بصائر وُسنن

إّن اهلل خلق اإلنســان يف أحســن تقويم، وفّضله عىل كثرٍي من 
خلقه، ُثّم أكمــل خلقه بالعقل، وأكمل العقــل بالقرآن، وأكمل كّل 

ذلك بنعمة البيان.
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عّلمه البيان

﴿َعلََّمُه اْلَيان٤﴾.

* * *

من الحديث

روي عن أيب عبد اهلل  أنه قال: 

َم ُكلَّ َشي ٍء«)1). »الَبَياْن اِلْسُم اِلْعَظُم الَِّذي بِِه َعلَّ

تفصيل القول

احلضارة اإلنســانية قائمٌة عىل أســاس البيــان، ذلك ألّن نقل 
التجــارب املرتاكمــة ال يكون إاّل بــه، وهو ما يفقده غــري البرش من 
احليوانات، فمهام تعّلموا إاّل أهّنم لن يستطيعوا نقله إىل أبنائهم، فحياُة 

)1) جممع البيان، ج٥، ص1٩7.
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اهلّرة قبل مليون ســنة هي حياهتــا اآلن، ألّن كّل فرد من هذا اجلنس 
يعيــش يف حدود غرائــزه أو جتاربه الذاتية، بينــام تنمو حضارة البرش 
بتواصل التجارب واملعلومات وتراكمها، وهذا كّله مرتكز عىل البيان، 
ومل يكن البرش ليمتلك البيان لوال فضل اهلل ورمحته إذ تلّطف عليه به.

ومن ُهنا كان البيان مُميِّزًا هاّمًا لإلنسان عن حُميطه:

﴿َعلََّمُه اْلََياَن﴾

وبكلمة: فــإّن البيان هو اجلرس املوِصل الذي جيعل اإلنســان 
يرتقي ويتكامل بســبب القــرآن أّوالً، وجتارب البــرش ثانيًا، ليكون 

معراجًا له نحو الكامل.

بصائر وُسنن

احلضارة اإلنسانية قائمة عىل أساس البيان، ألّن نقل التجارب 
املرتاكمة ال يكون إاّل به، وهو ما يفقده غري البرش من املخلوقات، ومن 

ُهنا كان البيان مُميِّزًا هاّمًا لالنسان عن حُميطه.
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املوازين يف القلب والكون

ْمُس َوالَْقَمُر ِبُْسَباٍن٥﴾. ﴿الشَّ
* * *

من الحديث

روي عن عيل بن احلسني  أنه قال: 

ا َيْحَتاُجوَن  َرَها الّله َعزَّ َوَجلَّ لِلنَّاِس ِممَّ »إِنَّ ِمَن اْلَياِت الَّتِي َقدَّ
ــَماِء واْلَْرِض«. َقاَل: »وإِنَّ الّله  إَِلْيِه: اْلَبْحــَر الَِّذي َخَلَقُه الّله َبْيَن السَّ
َر  ــْمِس واْلَقَمِر والنُُّجوِم، وَقدَّ َر ِمنَْها َمَجاِرَي الشَّ َتَباَرَك وَتَعاَلى َقْد َقدَّ
َل بِاْلَفَلِك َمَلكًا َمَعُه َســْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك،  ُه َعَلى اْلَفَلِك، ُثمَّ َوكَّ َذلَِك ُكلَّ
ــْمُس واْلَقَمُر والنُُّجوُم َمَعُه  َفُهْم ُيِديُروَن اْلَفَلَك، َفإَِذا َأَداُروُه َداَرِت الشَّ

َرَها الله َتَعاَلى لَِيْوِمَها وَلْيَلتَِها«)1). َفنََزَلْت فِي َمنَاِزلَِها الَّتِي َقدَّ

)1) من ال حيرضه الفقيه، ج1، ص٥٣٩، ح1٥06.
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تفصيل القول

كثــرية هي النظريــات التي تتحــّدث عن فلســفة األخالق 
ومرجعيتهــا، ولو تأّملنا لوجدنا أّن اخلليقــة هي مرجعية األخالق، 
ذلك أّن النظــام الدقيق القائم يف الكون هو قائٌم يف روح اإلنســان 
أيضًا، واألخالق احلســنة هي التي تنســجم مع ذلك النظام الكوين 
َمُه لِِعَباِدِه بالقرآن، فهو  الذي ال حُييط بعلمه إاّل الذي وضعه، وقد َعلَّ

إذن امليزان، لكن كيف؟

كّل يشء يف احلياة حمــدوٌد بحّدين، حّد اإلفراط وحّد التفريط، 
فالصالة حمدودٌة بكلامت لو زدنا عليها كلمة لوجب إعادهتا. 

الةَ اكنَْت َعَ الُْمْؤِمننَي كِتاباً َموْقُوتاً﴾)1). يقول تعاىل: ﴿إِنَّ الصَّ

وهكــذا الصيام فهو حمدود بوقت، فال جيــوز صيام العيد وال 
صيام الِوصال، وهكذا ففي كّل يشء ميزان وحســاب، وأصل امليزان 
واحلســاب موجوٌد يف الطبيعة، وأبرز نموذج عىل ذلك هو الشــمس 

والقمر:

ْمُس َوالَْقَمُر ِبُْسَباٍن﴾ ﴿الشَّ

ماذا يعني بُِحْسَبان؟

تعتمد حســابات البرش عىل الشــمس والقمر، فمن ِحســاب 
الفصول امُلختلفة إىل حساب األُشهر واأليام، وهكذا حساب األُشهر 

الشمسية والقمرية كّلها تعتمد عليهام.

)1) سورة النساء، اآلية 10٣.
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ولو تأّملنا يف التغرّيات التي جتري بســبب الشــمس والقمر، 
وكيف أّن الشــمس ُتؤّثر عىل الطبيعة، وكيف يؤّثر القمر عىل جســم 
اإلنسان، لو تأّملنا يف ذلك لعِلمنا أّننا نعيش يف عامل حمسوب وموزون، 
فليس الشــمس والقمر وحدمها، بل كل يشء يف هذا الكون بُِحْسَبان 

واخلُُلق الفاضل إّنام يكون باالنسجام مع ذلك النظام الدقيق.

ويف جســم اإلنســان أيضًا موازيــن دقيقة يف أعضاء جســده 
من عجائب حكمتــه ودقيق ُصنعه، وكام جعــل اهلل تلك املوازين يف 

اجلســد، كذلك جعــل يف امُلخ موازيــن، فيعرف 
العدو من الصديق واحلق مــن الباطل، كّل تلك 
املوازين موجودة يف قلب اإلنســان رشيطة أن ال 
يتلّوث بالشوائب امُلختلفة، وأن ال تنقلب املوازين 
وتنعكس األمور، فيصبح املعروف منَكرًا واملنَكر 

معروفًا.

إنقالب املوازين

قال رسول اهلل  ألصحابه:

»َكْيَف بُِكْم إَِذا َفَســَدْت نَِســاُؤُكْم، وَفَسَق 
َشَباُبُكْم، وَلْم َتْأُمُروا بِاْلَمْعُروِف، وَلْم َتنَْهْوا َعِن اْلُمنَْكِر«؟

َفِقيَل َلُه: وَيُكوُن َذلَِك َيا َرُسوَل اهلل؟ 

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

َفِقيَل َلُه: َيا َرُسوَل اهلل وَيُكوُن َذلَِك؟ 

   املوازين يف القلب والكون   

الحيـاة  « يف  يشء  كّل   

حـّد  بحّديـن،  محـدوٌد 

التفريـط،  وحـّد  اإلفـراط 

فالصـاة محـدودٌة بكلـات 

لـو زدنـا عليها كلمـة لوجب 

. تهـا د عا إ
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َقاَل: »َنَعْم، وَشرٌّ ِمْن َذلَِك. َكْيَف بُِكْم إَِذا َرَأْيُتُم اْلَمْعُروَف ُمنَْكرًا 
واْلُمنَْكَر َمْعُروفا«)1).

وهكذا قد تنقلب املوازين يف القلب حينام تشــوبه الشــوائب 
لــريى احلق باطاًل والباطل حقًا، ومن هنا كان النهي القلبي عن املنكر 
إحدى مراتب النهي عن املنكر لكي ال تنقلب املوازين لدى اإلنسان، 

وهو ما ُيمّثل أيضًا فلسفة اللعن يف الدين.

بصائر وُسنن

1- لو تأّملنا يف التغرّيات التي جتري بســبب الشــمس والقمر 
لعِلمنا أّننا نعيش يف عاملٍ حمسوب وموزون.

2- ويف جسم اإلنسان أيضًا موازين دقيقة، وجعل يف امُلخ أيضًا 
موازين، فتعرف العــدو من الصديق واحلق من الباطل، رشيطة أن ال 

تتلّوث بالشوائب امُلختلفة.

)1) الكايف، ج٥، ص٥٩، ح14.
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سجود الطبيعة

َجُر يَْسُجداِن٦﴾.  ﴿وانلَّْجُم والشَّ
* * *

من الحديث

روى مســعدة بن صدقة، عن االمام جعفر بن حممد الصادق، 
ي، إيِنِّ َأِجُد  ُه َدَخَل َعَلْيِه َرُجٌل َفَقاَل َلــُه: فَِداَك َأيِب وُأمِّ عــن ابيه ، َأنَّ
اهلل َيُقوُل يِف ِكَتابِِه: ﴿ِإَوْن ِمْن َشْ ٍء إِلَّ يَُسّبُِح ِبَْمِدهِ َولِكْن ل َتْفَقُهوَن 

تَْسبِيَحُهْم﴾ َفَقاَل: »ُهَو َكَما َقاَل«. 
َجَرُة اْلَيابَِسُة؟ َفَقاَل:  َفَقاَل َلُه: َأ ُتَسبُِّح الشَّ

»َنَعْم، َأ َما َســِمْعَت َخَشــَب اْلَبْيــِت َتنَقََّض َوَذلَِك َتْســبِيُحُه، 
َفُسْبَحاَن الّله َعَلى ُكلِّ َحاٍل«)1).

)1) بحار األنوار، ج٥7، ص177.
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تفصيل القول

قال بعض املفرسين: إّن النجم هو النباتات الصغرية، والشجر 
هي النباتات الكبرية ذات الساق، وذلك ليوجدوا ارتباطًا بني اإلثنني، 
ولكــن يبدو من ظاهر اآليــة أهّنا ال حتتاج إىل هكــذا تأويل، فالنجم 
هو الذي يف الســامء، والشجر هو الشــجر الذي نعرفه، ورّبام اهلدف 
من ذكرمها معًا هو بيان العالقة بني أبعد األشــياء عنّا وأقرهبا إلينا يف 
الطبيعة، فهــي وإن كانت يف نظرنا جوامد إاّل أهّنا 
متلك قدرًا من الوعي واإلحساس يدعوها لعبادة 
رهّبا، يقول تعاىل: ﴿وإِْن ِمْن َشْ ٍء إِلَّ يَُسّبُِح ِبَْمِدهِ 

ولِكْن ل َتْفَقُهوَن تَْسبِيَحُهْم﴾)1).
وحيث يدّل الســجود عــىل غاية اخلضوع 
والعبودية، فإّن ســجود النجوم واألشحار يتجىّل 
يف خضوعها لُســنن اهلل املرتبطة هبا، فإّنك ال جتد 
نجمًة تنحرف عن مسارها، وال شجرًة ُتنبُت غري 

ثمرها.

وال ريب أهّنام مظهر لرمحة اهلل باإلنســان، 
فللنجوم عالقة وثيقة بتنظيم هيكلية اجلاذبية يف هذا الفضاء الرحب، 
ُثّم إهّنا تؤّثر بأشــعتها عىل األرض وعىل الكائنات فيها، حتى قيل بأّن 
كّل خلّية يف جســم اإلنسان تستمّد قدرًا من وجودها وكياهنا- بلطف 
اهلل وبإذنــه - من األشــعة املبثوثة يف الفضاء، والعالقــة بني النجوم 
والشــجر ليســت عالقة علمية وحســب، بل إّن الزّراع والفاّلحني 

)1) سورة اإلرساء، اآلية44.

والفّاحـن  « الـزّراع  إّن   

عـى  بالنجـوم  يسـتدلّون 

األنـواع  زراعـة  ميعـاد 

النبـات،  مـن  املختلفـة 

وأوقـات اللقاح، والتشـذيب، 

ذلـك. إىل  ومـا 
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يســتدّلون بالنجوم عىل ميعــاد زراعة األنواع املختلفــة من النبات، 
وأوقات اللقاح، والتشذيب، وما إىل ذلك.

إذن، فــال ينبغي أن نتصّور بأّن تلك النجــوم التي تفصلنا عن 
بعضها ماليني الســنني الضوئيــة ال عالقة هلا بنــا، كاّل. وهذا يفرّس 
احلديث القديس: »خلقُت الشــياء لجلك وخلقتــك لجلي«)1). 

الذي يشري إىل العالقة بني كّل يش ء وبني اإلنسان.

بصائر وُسنن

إّن ســجود النجوم والشــجر يتجىّل يف خضوعها لُســنِن اهلل 
املرتبطة هبا، فإّنك ال جتد نجمة تنحرف عن مسارها، وال شجرًة ُتنبُت 

غري ثمرها.

)1) اجلواهر السنية يف األحاديث القدسية، ص٣61.

   سجود الطبيعة   
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َوَضَع اْلِميَزاَن

َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع الِْمزَياَن٧﴾. ﴿َوالسَّ

* * *

من الحديث

عن هشام بن ســامل، قال: ســألت أبا عبد اهلل  عن قول اهلل 
عز وجل: ﴿َونََضُع الَْموازِيَن الْقِْســَط ِلَــوِْم الْقِياَمة فَال ُتْظلَُم َنْفٌس 

َشيْئا﴾، قال: 
»ُهُم اْلَْنبَِياُء َواْلَْوِصَياء«)1).

تفصيل القول

يف اآليات املباركات من سورة الرمحن نجد العالقة بني اإلنسان 
وبني حُميطه من الشمس، والقمر، والسامء، واألرض، ملاذا؟

)1) معاين األخبار، ص٣1.
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ألّننا ُجزٌء من هذه املنظومة املتكاملة، فللشمس املضيئة، والقمر 
املنري، وللنجم، والشجر إرتباط بنا:

َماَء َرَفَعَها﴾   ﴿َوالسَّ

رّبنا امُلتعال رفع الســامء حّتى ال نحّس هبا، وجعلها حفظًا لنا، 
إذ تقينا من ماليني النيازك املتوجهة إىل األرض، ومن األشّعة الضاّرة 
التي تنبعث من الشــمس ومن النجوم األخرى، فضاًل عن أهّنا حتفظنا 

بإبقاء األُكسجني واحليلولة دون هدره.

 ويف عامَل اليوم نجد األرضار اجلسيمة التي 
تلحق بــاألرض، كانقراض ٣0% مــن النباتات 
املفيدة، وكذوبان الثلــوج، والكثري من األرضار 
التي حدثت بسبب اإلحتباس احلراري الذي نتج 
عن الغازات امُلنبعثة من املصانع، يقول رّبنا تعاىل: 
يِْدي 

َ
ِ واْلَْحرِ بِما َكَسَبْت أ ﴿َظَهَر الَْفســاُد ِف الَْبّ

انلَّاس﴾)1).
﴿َوَوَضَع الِْمزَياَن﴾

مــن دقيق تعبــري القرآن هــو تقابل الرفع 
َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع الِْمزَياَن﴾. والوضع، حيث يقول رّبنا: ﴿َوالسَّ

إذ أّن هنــاك عالقة بني رفع الســامء، ووضع امليــزان يف اآلية 
الكريمة، فالســامء ُرفَِعــْت بامليزان ومن أجل امليــزان )وهو القوانني 
واألنظمة الطبيعيــة اخلاصة هبا( ولوالها لكانــت تقع عىل األرض، 

)1) سورة الروم، اآلية41.

   وضع امليزان   

 رّبنـا امُلتعـال رفـع السـاء  «

حّتـى ال نحـّس بهـا، وجعلهـا 

حفظـاً لنـا، إذ تقينا من ماين 

املتوجهـة إىل األرض،  النيـازك 

التـي  الضـارّة  األشـّعة  ومـن 

تنبعـث مـن الشـمس و...
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وهكــذا كّل يش ء يف احلياة، فحياة اإلنســان تصبــح عذابا لو مل يلتزم 
بامليــزان، لذلك يؤّكد رّبنــا مبارشة بعد هذه اآليــة وبآية أخرى عىل 

رضورة إحرتام امليزان وإقامته.

بصائر وُسنن

هناك عالقة بني رفع الســامء ووضع امليزان، فالســامء ُرفَِعت 
بامليــزان ومن أجل امليزان )وهو القوانــني واألنظمة الطبيعية اخلاصة 

هبا(، ولوالها لكانت تقع عىل األرض، وهكذا كّل يش ء يف احلياة. 
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ال تطغوا يف امليزان

لَّ َتْطَغْوا ِف الِْمزَياِن8﴾.
َ
﴿أ

* * *

من الحديث

يف احلديث عن داود الرقي، أنه ســأل أبا عبد اهلل  عن قوله 
َماَم«.  لَّ َتْطَغْوا ِف الِْمزياِن﴾؟ َقال : »َل َتْعُصوا اْلِ

َ
تعاىل: ﴿أ

قِيُموا الَْوْزَن بِالْقِْسِط﴾؟ 
َ
ُقْلُت: ﴿َوأ

َماَم اْلَعْدَل«.  َقاَل: »َأِقيُموا اْلِ

وا الِْمزياَن﴾؟  ُقْلُت: ﴿َول ُتِْسُ

ُه َوَل َتْظلُِموُه«)1). َماَم َحقَّ َقاَل: »َل َتْبَخُسوا اْلِ

)1) بحار األنوار، ج16، ص٨٨، ح14.
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تفصيل القول

بالرغم من أّن السياق العام يف سورة الرمحن يوحي بسبق رمحة 
الرب عّز وجّل، إاّل أّن دالئل كلمة اآلالء ُتشــري إىل تلك الُسنن الثابتة 

التي أجراها اهلل يف خلقه ومنها أّنه جعل لكّل يشء ميزانًا.

والنظام الدقيــق القائم يف اخللق، يقتيض وجود موازين خاّصة 
لإلنسان ليستطيع التوافق مع نظام الطبيعة؛ وكّلام كانت موازين احلياة 
اكثر دّقة كّلام كان اإلحتياج إىل امليزان الدقيق عند 
اإلنســان اكثر، وهكذا نجد تكرار كلمة )امليزان( 
أربع مّرات يف هذه السورة، كدليل عىل رضورته.

فام هــو امليزان الــذي يمتلكه اإلنســان؟ 
وكيف يتعامل معه؟

أهم ميــزان يمتلكه اإلنســان، هو العقل، 
ذلك النور الذي جعلــه اهلل يف القلب ووضع فيه 
كّل املوازين املوجــودة يف الطبيعــة، وكام العقل 
كذلك خاليا اجلســد حتوي مــن املعلومات ما لو 
ُكتبت لفاقت أضخم املكتبات يف العامل، يقول رّبنا 
نَْزنْلَا َمَعُهُم 

َ
رَْسلَْنا رُُســلََنا بِاْلَّيَِناِت َوأ

َ
تعاىل يف ســورة احلديد: ﴿لََقْد أ

الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن﴾)1).
والعقل بدوره يتكامل مع ميزان آخر وهو الكتاب الذي يتجىّل 
أيضًا بأشخاص، وُهم األنبياء وأوصياؤهم  فُهم املوازين، فالعقل 

)1) سورة احلديد، اآلية 2٥.

 موازنــة حركــة اإلنســان  «

ومشــايعته  إمامــه  مــع 

ــا  ــه، ك ــل ألّم ــاع الفصي كإّتب

كان يفعــل أصحــاب أمــري 

الُخّلــص هــو    املؤمنــن 

امليــزان. المتــاك  الطريــق 
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والوحي نوران من مشكاة واحدة. 

يقــول رّبنا عّز وجّل عنهام: ﴿نُوٌر َعَ نُوٍر َيْهِدي اللَّ نِلُورِهِ َمْن 
ْمَثاَل لِلنَّاِس﴾)1).

َ
يََشاُء َوَيْضُِب اللَّ اْل

إمام ُمبني

إذن، نحن نمتلك املوازين بالرجوع إىل الرســول الباطن أوالً، 
وإىل العقل الظاهر املتمّثل باألنبيــاء واألوصياء، وباخلصوص إمامنا 
ٍء أْحَصيَْناهُ ِف  أمــري املؤمنني ، فهو امليزان، يقول تعــاىل: ﴿َوُكَّ َشْ

إَِماٍم ُمبنٍِي﴾)2).
وموازنة حركة اإلنســان مع إمامه ومشــايعته كإّتباع الفصيل 

ألّمه، كام كان يفعل أصحابه اخلُّلص هو الطريق المتالك امليزان.  

يقول رّبنا تعاىل: 

لَّ َتْطَغْوا ِف الِْمزَياِن﴾
َ
﴿أ

اخلروج من احلد ُيعترب ُطغيانًا، سواًء كان اخلروج إجيابًا أو سلبًا. 

نَْفُقوا لَْم يُْسِفُوا 
َ
ِيَن إَِذا أ يقول رّبنا تعاىل يف سورة الفرقان: ﴿َوالَّ

وا َوَكَن َبنْيَ َذلَِك قََواًما﴾)٣).  َولَْم َيْقُتُ
فال الزيادة وال النقصــان، وإّنام القوام الــذي يتحدد بتحقيق 
اهلدف، وكام جاء يف احلديث عن رسول اهلل  أّنه قال: »َيا َعلِيُّ إِنَّ 

)1) سورة النور، اآلية ٣٥.
)2) سورة يس، اآلية 12.

)٣) سورة الفرقان، اآلية 67.

   ال تطغوا يف امليزان   
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يَن َمتِيٌن َفَأْوِغْل  فِيهِ  بِِرْفق  «)1). َهَذا الدِّ

إذن، علينا أن ُنطّبق املوازين التي وضعها رّبنا تعاىل يف كّل أبعاد 
حياتنا، وكّلام اســتطعنا أن نكون اكثر انضباطًا مع املوازين كّلام كانت 

حياتنا أكثر سالمة واكثر غنى.

بصائر وُسنن

 أهم ميزان يمتلكه اإلنسان، هو العقل، والعقل بدوره يتكامل 
مع ميزان آخر وهو الكتاب، الذي يتجىّل أيضًا بأشخاص وُهم األنبياء 

وأوصياؤهم عليهم الصالة والسالم.

)1) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص٨7.
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ال ختسروا امليزان

وا الِْمزَياَن9﴾. قِيُموا الَْوْزَن بِالْقِْسِط َوَل ُتِْسُ
َ
 ﴿َوأ

* * *

من الحديث

 : روي عن صفوان اجلاّمل: قال أبو عبد اهلل

»َقاَل َرُســوُل الّلــه : إِنَّ فِيُكْم َخْصَلَتْيِن َهَلــَك فِيِهَما ِمْن 
َقْبلُِكْم ُأَمٌم ِمــَن اْلَُمِم. َقاُلوا: َوَما ُهَما َيا َرُســوَل الّله؟ َقاَل: اْلِمْكَياُل 

َواْلِميَزان «)1).

تفصيل القول

وكام عىل اإلنســان أن حيفظ املوازين مع نفسه، كذلك البّد من 
حفظ املوازين مع الغري أيضًا:

)1) بحار األنوار، ج100، ص107، ح4، عن: قرب اإلسناد، ص٥7، ح1٨٥.
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قِيُموا الَْوْزَن بِالْقِْسط﴾
َ
﴿َوأ

وهو أقرب إىل التقوى حتى أكثر من العدل، ذلك أّن الِقســط 
ليس جمّرد العــدل، بل هو العــدل بإضافة اإلحتيــاط الذي يضمن 
حصوله بالفعل، فمثاًل: إذا كنَت صاحــب حمل تزن للناس ما تبيعه، 
فتعادل ما تبيع بالوزن املطلوب ُثّم تضيف إليه شيئًا، وإذا كنت تشرتي 
تنقص ما تشرتيه عن الوزن املتفق بينك وبني البائع، وذلك للتأّكد من 
فراغ الّذّمة يف احلالتني، هذا هو القسط. فكم تكون البرشية سعيدة لو 

عملت هبذه القاعدة؟

وهكذا عىل اإلنسان أن جيعل لكّل يشء ميزانًا ويلتزم به:

وا الِْمزَياَن﴾ ﴿َوَل ُتِْسُ

رّبنا ال ينهى عن إخسار امليزان بصورة ظاهرة وفظيعة فقط، بل 
وينهى حتى عن خمالفته بصورة بسيطة، أو خفّية.

بصائر وُسنن

القســط ليس جمّرد العدل، بل العــدل بإضافة اإلحتياط الذي 
يضمن حصوله بالفعل.
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وضعها لألنام

نَاِم10﴾.
َ
رَْض َوَضَعَها لِْل

َ
﴿َواْل

* * *

من الحديث

عن أمري املؤمنني  أّنه قال: 

ُكْم َمْســُئوُلوَن َحتَّى َعِن اْلبَِقاِع  ُقــوا الّله فِي ِعَباِدِه َوباَِلِدِه َفإِنَّ »اتَّ
َواْلَبَهائِم «)1).

تفصيل القول

ملاذا يأمرنا القرآن الكريم بالنظر إىل ما حولنا يف اخلليقة؟ فيحّثنا 
تارة عىل النظر إىل اإلبل كيف ُخلقت؟ وتارة إىل السامء كيف ُرفعت؟ 

وإىل اجلبال كيف ُنصبت؟ وإىل األرض كيف ُسطحت؟
)1) هنج البالغة، اخلطبة 167، ص242.
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  اجلواب عىل ذلك: إّننا خرجنا من هذه األرض وسنعود فيها، 
وبني يوم ُولدنــا إىل يوم نعود إىل هذه األرض فنحــن يف تفاعٍل دائٍم 

معها، وحينام ُيذّكرنا القرآن بذلك، فهو يذّكرنا بفطرتنا أيضًا. 

يقول تعاىل: ﴿ِمنَْها َخلَْقَناُكْم َوفِيَها نُعِيُدُكْم َوِمنَْها ُنْرُِجُكْم 
ْخَرى﴾)1).

ُ
تَاَرةً أ

ولــو تذّكرنا هذه احلقيقــة، إذن ال نطغى، 
ألّننــا لن نخرق األرض ولــن نبلغ اجلبال طوال، 
وهكذا َفَفْهُمنــا هلذه األرض وملحيطنا يؤثر اجيابيًا 

عىل تعاملنا معها.

ومــن هنــا  كان أحد أرسار تقــّدم بعض 
البلدان والشــعوب هو إحرتامهــم لألرض وملا 
ُتنبــت وملا ُيبنى عليها، ممّــا يمنعهم من اإلرساف 

واإلفساد فيها.

رِْض َبْعَد 
َ
يقول تعاىل: ﴿َوَل ُتْفِسُدوا ِف اْل

واستعامرها،  باستصالحها  وذلك  إِْصاَلِحَها﴾)2). 
ّيَِباِت ِمَن  ْخَرَج لِعَِبادِهِ َوالطَّ

َ
َم زِيَنَة اللَّ الَِّت أ بل وتزيينها: ﴿قُل َمْن َحرَّ

الّرِْزِق﴾)٣).
وهكذا حتدث عالقة بني اإلنســان وبني الطبيعــة، ألننّا مجيعًا 

خملوقات للباري عّز وجل، واهلل جعل األرض لنا:

)1) سورة طه، اآلية ٥٥.
)2) سورة األعراف، اآلية ٥6.
)٣) سورة األعراف، اآلية ٣2.

 إّننا خرجنـا من هذه األرض  «

وسـنعود فيها، وبـن يوم ُولدنا 

إىل يـوم نعود إىل هـذه األرض 

فنحـن يف تفاعـلٍ دائـمٍ معها، 

وحينـا ُيذّكرنـا القـرآن بذلك، 

فهـو يذّكرنا بفطرتنـا أيضاً. 
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رَْض َوَضَعَها لِْلَنَاِم﴾ 
َ
 ﴿َواْل

وكام رفع رّبنا الســامء فإّنه وضــع  األرض، أي جعلها مطيعة 
لنا يف حِلاظ الكلمة لوجدناها ُتشــري إىل  َدها له، ولو تأمَّ لالنســان وَمهَّ

التواضع.

ماذا تعني النام؟

ون يف كلمة األنام، فمنهم من قــال إهّنا تعني  اختلف املفــرسِّ
البرش، وقال البعض إهّنا تعني اإلنس واجلن باعتبار أنَّ اآليات القرآنية 
يف ســورة الرمحن تشــمل اجلن أيضًا، وذهب رأي ثالث إىل أّن األنام 
تعني كّل اخلليقة، بكّل دواهبا من احلرشات الصغرية إىل احليتان الكبرية 
وما بينهام، واألقرب هو التفســري الثاين ألّن خطاب القرآن الكريم يف 

هذه السورة هو لإلنس واجلن. 

بصائر وُسنن

كام رفع رّبنا الســامء وضع  األرض، أي جعلها مطيعًة لالنسان 
لنا يف حلاظ الكلمة لوجدناها ُتشري إىل التواضع.  دها له، ولو تأمَّ وَمهَّ

   وضعها لألنام   
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فيها فاكهة

ْكمام 11﴾.
َ
﴿فيها فاكَِهٌة َوانلَّْخُل ذاُت اْل

* * *

من الحديث

روي يف احتجاج أمري املؤمنني  عىل عاصم بن زياد حني لبس 
العباء وترك امُلالء وشــكاه أخوه الّربيع بن زياد إىل أمري املؤمنني  أّنه 
قد غّم أْهَله وأحزن ُوْلَدُه بذلك، فقال أمري املؤمنني : »َعَليَّ بَِعاِصِم 

ْبِن ِزَياٍد« َفِجي َء بِِه، َفَلامَّ َرآُه َعَبَس يِف َوْجِهِه، َفَقاَل َلُه: 

»َأ َما اْسَتْحَيْيَت ِمْن َأْهلَِك؟ َأ َما َرِحْمَت ُوْلَدَك؟ َأ َتَرى الّله َأَحلَّ 
َلــك  الطَّيَِّباِت َوُهَو َيْكَرُه َأْخَذَك ِمنَْها؟ َأْنــَت َأْهَوُن َعَلى الّله ِمْن َذلَِك، 
نــاِم * فِيها فاكَِهٌة َوانلَّْخُل 

َ ْ
ْرَض َوَضَعها لِل

َ ْ
َأوَلْيَس الّلــه َيُقوُل: ﴿َوال

مام﴾«)1). 
ْ
ك

َ ْ
ذاُت ال

)1) الكايف، ج1، ص410.
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تفصيل القول

ُثــّم إّن القرآن الكريــم ُيذّكرنا ببعض النعم التــي مّهد اهلل هبا 
العيش عىل األرض، واّلتي هي مظهر من مظاهر إســم الرمحن أيضًا، 
ويبدأ ذلك بذكر الفاكهة، وهي ذات فائدة عظيمة، ونفع للجســم بام 

حتتويه من فيتامينات ومواد أخرى.

﴿فِيها فاكَِهٌة﴾ 

ورّبــام يدّل  تقديم الفاكهة يف الســياق ألّن أكلهــا بعد الطعام 
مفسدة له، وأكله قبل الطعام هتيئة للجسم. 

ويبــدو أّن تقديم ذكرها عىل النخل يف هذه 
اآلية، وعىل احلَّب )يف اآليــة التالية( وهو املأكول 
الرئييس لإلنســان، ألهّنا كامل نعــم املائدة، وهذا 
يتناسب مع ســياق هذه السورة التي جاءت لبيان 
جتّليات رمحة اهلل، حيث تشري إىل النعمة ابتداء من 
أكمل النعم، وال شــّك أّن رمحة اهلل، أكثر جتّليًا يف 
املائــدة ذات الفاكهة من األخــرى التي ال فاكهة 

فيها.

ْكماِم﴾
َ
﴿وانلَّْخُل ذاُت اْل

 والنخــل كذلك مظهر لرمحة اهلل، ولعّلنــا نقرتب أكثر إىل فهم 
هذه احلقيقة إذا رجعنــا إىل التاريخ، وتعّرفنا عىل أمهية النخل، ودوره 
بالنسبة لإلنسان آنذاك، إّنه يســتفيد منه بشكل كامل، من النواة التي 
يقّدمها مع العلف للحيوان، إىل جذعه وخوصه وكّل يش ء فيه، َفبَِكَربِِه 

   فيها فاكهة   

إىل  « تشـري  السـورة  هـذه   

أكمـل  مـن  ابتـداء  النعمـة 

رحمـة  أّن  شـّك  وال  النعـم، 

اللـه، أكـر تجّليـاً يف املائـدة 

األخـرى  مـن  الفاكهـة  ذات 

فيهـا. فاكهـة  ال  التـي 
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يوقد النار للطبخ والتدفئة، وبســعفه وجذوعــه يبني بيته، ومن ثمره 
يأكل طيلة السنة.

ولكــّن القرآن يلفت انتباهنا إىل أكامم النخل، ألّن ما حتتويه من 
الثمر هو أهّم النعم بالنســبة لإلنسان. إّنه يســتطيع العيش من دون 
بيت السعف، ومن دون التدفئة بالنار أيضًا، ولكنه ال يعيش من دون 
األكل، واألكامم هي التي حتفظ الثمر من اآلفات والسموم، بل وتقوم 
بدوٍر أسايس جّدا يف تكوينه، ألهّنا تشبه الرحم الذي يتكّون فيه اجلنني، 
والقرآن يف آية منه يوّجهنا إىل هذا الدور عندما يلحق ذكر األكامم التي 
حتمل بالثمر ُثّم تلده بانشقاقه بذكر املرأة حينام حتمل وتلد، قال تعاىل: 
نىْث  ول تََضُع إِلَّ 

ُ
ْكماِمها وما َتِْمُل ِمْن أ

َ
﴿َوما َتُْرُج ِمْن َثَمراٍت ِمْن أ

بِعِلِْمهِ﴾)1)، فلوال األكامم النعدم الثمر، وانقرض النخل بمرور الزمن 
حني تتوّقف دورته احلياتية. إذًا فهي أظهر لرمحة اهلل من كّل يش ء آخر 

يف النخل.

بصائر وسنن 

د اهلل هبــا العيش عىل  يذّكرنا القــرآن الكريم بالنعــم التي مهَّ
األرض، والتي هي مظهر من مظاهر إسم )الرمحن(، ويبدأ ذلك بذكر 

الفاكهة ذات الفوائد العظيمة والنفع الكبري للجسم. 

)1) سورة فّصلت، اآلية 47. 
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ذو العصف والرحيان

يَْحاُن12﴾.  ﴿َواْلَبُّ ُذو الَْعْصِف َوالرَّ
* * *

من الحديث

جاء يف تفســري القمي: عن احلســني بن خالد، عن أيب احلسن 
الرضا  - يف حديٍث طويــل - يف قوله تعاىل: ﴿َواْلَبُّ ُذو الَْعْصِف 

يْحان ﴾ أنه قال:  َوالرَّ
ــِعيُر َواْلُحُبوُب. َواْلَعْصــُف: التِّْبُن.  : اْلِحنَْطــُة َوالشَّ »اْلَحــبُّ

ْيَحاُن: َما ُيْؤَكُل ِمنْه «)1). َوالرَّ

تفصيل القول

حني جيعل املؤمن من احلياة مدرســًة للتكامل، فإّنه يعترب ما يف 
)1) بحار األنوار، ج24، ص6٨.
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الكــون آية عظمة اهلل، وهكذا يعي أّنه يعيــش يف مملكة الرب املتعال، 
فيّتخذ من احلياة معراجًا له إىل بارئه.

وكــام النخل - الذي ُذكــر يف اآلية الســابقة - كذلك خمتلف 
احلبوب كاحلنطة واألرز والشــعري يتجىّل فيها اسم الرمحن، فهي ذاهتا 
ينتفع هبا اإلنســان غذاًء حيتوي عىل ما حيتاجه، كام يستفيد من حطامها 
كاألعــواد والقرشة والورق بعــد احلصاد وقبلــه يف أغراض عديدة 

كالبناء، كام يقّدمها علفًا للحيوان، وهو عصف احلب:

يَْحاُن﴾ ﴿َواْلَبُّ ُذو الَْعْصِف َوالرَّ

والرحيان تعني: الرائحة الطيبة الزكية، وسّمي به نوع من الورد، 
ويقــال لكّل نبات طّيب الرائحة، َفاحْلَــبُّ نعمة تلّبي احلاجات املادية 
لإلنســان، وهذه تلّبي حاجة معنوية بشّمها، وإضافة طيبها إىل األكل 

والرشاب ليضفي عليهام نكهة خاصة.

بصائر وُسنن

حــني جيعل املؤمن من احلياة مدرســًة للتكامل فإّنه يعترب ما يف 
الكــون آية عظمة اهلل، وهكذا يعي أّنه يعيــش يف مملكة الرب املتعال، 

َفَيتَِّخُذ من احلياة معراجًا له إىل بارئه.
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آالء الرب املُتعال

بَاِن13﴾. ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

* * *

من الحديث

عن أيب بصري، قال: ســألت أبا عبد اهلل  عن قول اهلل تعاىل: 
باِن﴾، قال:  ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ

َ
﴿فَبِأ

َس: َفبِــَأيِّ النِّْعَمَتْيِن َتْكُفَراِن؟  »َقــاَل الّله َتَباَرَك َوَتَعاَلــى َوَتَقدَّ
.(1(» ٍَّأْم بَِعلِي  ٍد بُِمَحمَّ

تفصيل القول

تتكــّرر كلمة )آاَلِء( بني املقاطع املختلفة، وفيها دالئل متعددة، 

)1) تفسري القمي، ج 2، ص ٣44.
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حيُث ُيســتفاد منها يف كّل مّرة معنى جديــد، فلنبحث أوالً عن معنى 
الكلمة ومن َثّم يف دالئلها.

قيــل بأهّنا تعني النِعم اإلهلية، لكنّنا نجد اســتخدامها يف بعض 
أبعاد النِقم أيضًا كقوله تعاىل: ﴿يُرَْسُل َعلَيُْكَما ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َوُنَاٌس 

بَاِن﴾)1). ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
اِن * فَبِأ فَاَل تَنَْتِصَ

فالبعض - وبسبب خلفّيتهم الفلسفية - يعتقدون أّن اهلل تعاىل 
ليس عنده نِقم أبــدًا، وهو رأي خمالف للوجــدان والعقل، وخمالٌف 
للحقائــق التارخيية، كالذي جرى عىل اقواٍم كعاٍد وثمود وما أشــبه، 
حيث أهلكهم اهلل بعذاِب اإلستئصال، ُثّم كيف تكون النار نعمة وفيها 

كّل ألوان العذاب! 

يف احلقيقة مل يعرف هؤالء احِلكمة من الوجود، وكيف أّن الرب 
تعاىل أهْلََم البرش اخلري والرش.

يف اعتقادي أّن الكلمة تعني: احلتميات اإلهلية، وبتعبري آخر: ما 
رَْسلَْنا 

َ
أوجبه الرب عىل نفسه وسننه القائمة يف الكون: ﴿ُسنََّة َمْن قَْد أ

َقبْلََك ِمْن رُُسلَِنا َوَل َتُِد لُِسنَّتَِنا َتْوِياًل﴾)2).
  وإذا كان للكون ُســنن ثابتة، كان عــىل البرش اخلضوع لتلك 
السنُن أيضًا، وإذا كان كّل يشء ُيسّبح بحمد رّبه، علينا أيضًا أن ُنسّبح 

لرّبنا العظيم.

﴾ ّيِ آَلءِ
َ
  ﴿فَبِأ

)1) سورة الرمحن، اآلية ٣٥-٣6.
)2) سورة اإلرساء، اآلية 77.
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 بأهّيا ُتكــّذب؟ ُتكّذب بالقمــر أم الشــمس؟ أم النجوم؟ أم 
األرض وما فيها من العجائــب؟ أم ُتكّذب بالنظام الدقيق اجلاري يف 

اخلليقة؟ فعليك إذن التصديق والتسليم لتلك الُسنن.

النسان بني النار والنور

لكن ماذا يعني التسليم؟

ِخلقة اإلنسان مزجية بني النار والنور، إذ يتقابل يف داخله اخلري 
والرش، والعقل والشهوة، وتبقى اإلرادة السلطان 
الذي خُيّلص اإلنسان من الصفات النارية، وحني 
ختور اإلرادة تتغّلب الصفات النارية عىل اإلنسان 

فيكون من أصحاب النار.

وهــذا اإلنتقال مــن النــار إىل النور ليس 
ســهاًل، ومن أجل ذلك أنزل رّبنا تعــاىل القرآن 
بَاِن﴾.  ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ

َ
الكريم، وقال: ﴿فَبِأ

فاآلالء تعني هذه احلقائق املحيطة باإلنسان 
واّلتي البّد من اخلضوع هلا، والتي يســلم اإلنسان 

بالتسليم هلا. 

ومن هنا كان دأب املؤمنني التصديق بآيات اهلل والتســليم هلا، 
وهكذا عىل اإلنسان عدم التكذيب بآيات اهلل وآالئه، وذلك ال يكون 

إاّل بالتوّكل عليه حيث يقول: 

ِيَن  لَُماِت إىل انلُّورِ َوالَّ ِيَن آَمُنــوا ُيْرُِجُهْم ِمَن الظُّ ﴿اللَّ َوِلُّ الَّ

   آالء الرب املُتعال   

 إذا كان للكون ُسـنن ثابتة،  «

الخضـوع  البـر  عـى  كان 

لتلك السـُنن أيضـاً، وإذا كان 

كّل يشء ُيسـّبح بحمـد رّبـه، 

علينـا أيضـاً أن ُنسـّبح لرّبنـا 

العظيـم.
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لَُماِت﴾)1). اُغوُت ُيْرُِجوَنُهْم ِمَن انلُّورِ إىل الظُّ ْوِلَاؤُُهُم الطَّ
َ
َكَفُروا أ

فاجلنة تكــون من نصيب اولئــك الذين يتوّكلــون عىل رهّبم 
فيخرجهم من الظلامت إىل النور.

بصائر وسنن

خلقة اإلنســان مزجية من النــار والنور، إذ يتقابــل يف داخله 
اخلري والرش، والعقل والشــهوة، وتبقى اإلرادة السلطان الذي خيّلص 

اإلنسان من الصفات النارية.

)1) سورة البقرة، آية 2٥7.
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صلصال كالفّخار

ار1ِ4﴾. ﴿َخلََق النسان ِمْن َصلَْصاٍل اَكلَْفخَّ

* * *

من الحديث

ورد يف هنج البالغة عن أمري املؤمنني  أّنه قال: 

»ُثمَّ َجَمَع ُســْبَحاَنُه ِمْن َحْزِن اْلَْرِض وَسْهلَِها وَعْذبَِها وَسَبِخَها 
ِة َحتَّــى َلَزَبْت، َفَجَبَل  ُتْرَبًة َســنََّها بِاْلَماِء َحتَّى َخَلَصْت، وَلَطَها بِاْلبِلَّ
ِمنَْها ُصــوَرًة َذاَت َأْحنَاٍء وُوُصوٍل وَأْعَضاٍء وُفُصــوٍل، َأْجَمَدَها َحتَّى 
اْسَتْمَســَكْت، وَأْصَلَدَها َحتَّى َصْلَصَلْت، لَِوْقٍت َمْعُدوٍد وَأَمٍد َمْعُلوٍم، 
ُف  ُثمَّ َنَفَخ فِيَها ِمْن ُروِحِه َفَتَمثََّلْت  إِْنَسانًا َذا َأْذَهاٍن ُيِجيُلَها، وفَِكٍر َيَتَصرَّ

بَِها، وَجَواِرَح َيْخَتِدُمَها«)1).

)1) هنج البالغة، اخلطبة 1، ص 42.
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تفصيل القول

وهنا يوّجه القرآن أنظارنا وعقولنا إىل جتلٍّ آخر لرمحة اهلل متمّثاًل 
يف خلقه اإلنس واجلن:

ارِ﴾ ﴿َخلََق النسان ِمْن َصلَْصاٍل اَكلَْفخَّ

يؤخــُذ الطني وُيعرض عىل النار واحلــرارة، إىل أن يصبح مثل 
الصخرة فيكون فّخارًا، وبني الطني والفّخار مرحلة وســطى تسّمى 
بالصلصال، فالصلصــال هو الطني اجلامد الــذي يعطي صوتًا حني 

رميه.

مــن صلصال  اإلنســان  وبطبيعــة خلقة 
كالفّخار فهو بحاجة إىل ارادة قّوية وراســخة من 

أجل حتّدي احلالة النارية املوجودة يف داخله.

ومن عظيم آيــات اهلل تعاىل أّنه صرّي الطني 
خلقــًا حمكاًم، فيه األذن التي تلتقط أدّق األصوات 
ومتّيز بينها، والكبد الــّذي يقوم بأكثر من )700) 
عمليــة، واملّخ الذي هو أكثر األشــياء إعجازًا يف 

اإلنسان. 

إّننا ال نســتطيع أن نتصــّور العدم  أقول: 
املحض حيث خلقنا اهلل ومل نك شــيئًا، ولكنّنا قد 
نســتطيع تصّور املسافة اهلائلة بني صلصاٍل من طني وبني إنساٍن سوي 

لنعرف جانبًا من عظمة اخللق. 

هذا يف اجلانــب املادي، أّما إذا جتاوزنــاه إىل عامل الروح حيث 

وُيعــرض  « الطــن  يؤخــُذ   

إىل  والحــرارة،  النــار  عــى 

الصخــرة  مثــل  يصبــح  أن 

فيكــون فّخــاراً، وبــن الطــن 

وســطى  مرحلــة  والفّخــار 

بالصلصــال. تســّمى 
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نفخ اهلل يف آدم من روحه فهنالك التجيّل األعظم، وسبحان اهلل أحسن 
اخلالقني.

بصائر وُسنن

إّننا ال نستطيع أن نتصّور العدم املحض حيث خلقنا اهلل ومل نك 
شــيئًا، ولكنّنا قد نستطيع تصّور املســافة اهلائلة بني صلصاٍل من طني 

وبني إنساٍن سوي لنعرف جانبًا من عظمة اخللق.

   صلصال كالفّخار   
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وخلق اجلان

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 
َ
ارٍِج ّمِن نَّاٍر15 فَبِأ ﴿وَخلََق اْلَانَّ ِمن مَّ

بَاِن16﴾. تَُكّذِ
* * *

من الحديث

جاء يف تفسري القمي: 

َة إَِلى ُسوِق ُعَكاٍظ وَمَعُه َزْيُد  »انَّ َرُسوَل الّله  َخَرَج ِمْن َمكَّ
ْساَلِم َفَلْم ُيِجْبُه َأَحٌد وَلْم َيِجْد َمْن َيْقَبُلُه،  ْبُن َحاِرَثَة َيْدُعو النَّاَس إَِلى اْلِ

َة.  ُثمَّ َرَجَع إَِلى َمكَّ

ــَد بِاْلُقْرآِن فِي  ــا َبَلَغ َمْوِضعًا ُيَقــاُل َلُه: )َواِدي َمَجنََّة( َتَهجَّ َفَلمَّ
  ا َسِمُعوا ِقَراَءَة َرُسوِل الله ، َفَلمَّ ْيِل، َفَمرَّ بِِه َنَفٌر ِمَن اْلِجنِّ َجْوِف اللَّ
ا َســِمُعوا ِقَراَءَتُه َقاَل َبْعُضُهْم لَِبْعٍض: َأْنِصُتوا - َيْعنِي  اْسَتَمُعوا َلُه، َفَلمَّ
ا ُقِضَي - َأْي َفَرَغ َرُسوُل الله  ِمَن اْلِقَراَءِة - َولَّْوا  اْســُكُتوا - َفَلمَّ
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نِْزَل ِمْن َبْعِد 
ُ
 أ
ً
ْوَمنا إِنَّا َســِمْعنا كِتابا

َ
وا يا ق

ُ
إِلى  َقْوِمِهــْم ُمنِْذِريَن. ﴿قال

َقِّ وإىِل  َطِريٍق ُمْســَتِقيٍم * يا   الْ
َ

 لِا َبْيَ يََديِْه، َيْهِدي إىِل
ً
قا ُموىس  ُمَصدِّ

ُيِْرُكْم  ُكْم ِمْن ُذنُوبُِكْم َو
َ
ِجيُبــوا داِعَ اهلل وآِمُنوا بِِه َيْغِفْر ل

َ
ْوَمنا أ

َ
ق

ْرِض 
َ ْ
يْــَس بُِمْعِجٍز ِف ال

َ
ل
َ
 ُيِْب َداِعَ اهلل ف

َ
ِلٍم * َوَمْن ال

َ
ِمْن َعــَذاٍب أ

وئلَِك ِف َضالٍل ُمبٍِي﴾)1). 
ُ
وِلَاُء أ

َ
ُ ِمْن ُدونِِه أ

َ
يَْس ل

َ
َول

َمُهْم َرُسوُل  َفَجاُءوا إَِلى َرُسوِل الّله  َفَأْسَلُموا وآَمنُوا، وَعلَّ
نَُّه 

َ
َّ أ وِحَ إِلَ

ُ
ْل أ

ُ
ْســاَلِم، َفَأْنَزَل الّله َعَلى َنبِيِّهِ : ﴿ق الّله  َشــَرائَِع اْلِ

َها - َفَحَكى الّله َقْوَلُهْم.  وَرَة ُكلَّ ﴾ - السُّ اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اجِلنِّ

وَولَّى َعَلْيِهْم َرُسوُل الّله  ِمنُْهْم، وَكاُنوا َيُعوُدوَن إَِلى َرُسوِل 
الّله  فِي ُكلِّ َوْقٍت، َفَأَمَر َرُســوُل الّله  َأِميَر اْلُمْؤِمنِيَن  َأْن 
َهُهْم. َفِمنُْهْم ُمْؤِمنُــوَن، وِمنُْهْم َكافُِروَن وَناِصُبوَن وَيُهوُد  َمُهْم وُيَفقِّ ُيَعلِّ

وَنَصاَرى وَمُجوُس وُهْم ُوْلُد اْلَجان« )2).

تفصيل القول

يرفعنا القرآن الكريم دائاًم وأبدًا إىل أجواء عالية، حيث نتجاىف 
عن حميطنا الضّيق، ونعيش يف ُذرى سامقة، يصعب عىل الناس العاديني 
أن يعيشــوا فيها، وهكذا جيد قارئ القرآن نفسه يف جّو خُمتلف؛ فتارًة 
حُيّدثنــا القرآن الكريم عن اخللق األّول، وتارًة حُيّدثنا عن الســاموات 
واألرضني، ويف  هذه اآلية حُيّدثنا عن اجلن، لكن أين ُهُم اجلن، وملاذا 

حُيّدثنا رّبنا عنهم؟

)1) سورة األحقاف، اآليات ٣0- ٣2.
)2) تفسري القمي، ج2، ص2٩٩- ٣00.

   وخلق الجان   
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لإلنسان القدرة عىل فهم الغيب كام له القدرة عىل فهم الشهود، 
ورّبنا تعاىل هو العامل بالغيب والشــهادة، وهكذا نجــد حياتنا حُماطة 
بالغيب، فاملايض غيب واملستقبل غيٌب أيضًا، ويف احلارض أيضًا مئات 
احلقائــق التي ترتبط بعامل الغيب، والتي بإمكان اإلنســان أن يعرفها، 
والتــي ُيمّثل اإليامن باهلل أعــىل تلك املعارف والعلــوم، وهكذا عىل 

اإلنسان تـنميتها يف داخله.

ومن هنــا حينام حُيّدثنا القــرآن عن الغيب 
فلكي نتدّرج يف وعيه وملعرفة غيب الغيوب وهو 

الباري عّز وجّل.

ِخلقة اجلان

ومن آالء اهلل وِحكمــه اجلارية عىل اإلنس 
واجلن أّنه خلقهام من ماّدة تتناســب مع تطّلعات 
ودور كّل منهــام يف احليــاة، فخلق اإلنســان من 
صلصاٍل نتٍن ضعيــف، ولكنّه قّومه وقّواه بالعقل 
والعلم، بحيث يستطيع أن يســّخر حتى اجلن، وخلق اجلّن من النار، 

وجعل تفّوقه يف بعض جوانب القدرة والقّوة املادية: 

ارٍِج ّمِن نَّاٍر﴾ ﴿وَخلََق اْلَانَّ ِمن مَّ

أي النــار املختلطة، فهي إذا قويت إلتهبــت ودخل بعضها يف 
بعض، كــام يتداخل ماء البحر يف بعضه، وأســاس اخللق نعمة ينبغي 
عىل اجلّن شــكرها، فكيف وقد مّن اهلل عليه من القّوة ما يســتطيع هبا 
نقل عرش عظيم كعرش بلقيس من اليمن حّتى فلسطني قبل أن يقوم 
ســليامن  من مقامه! وإذا نظر كّل من اإلنس واجلّن إىل أصله، وإىل 

بالغيـب،  « ُمحاطـة   حياتنـا 

واملسـتقبل  غيـب  فاملـايض 

الحـارض  ويف  أيضـاً،  غيـٌب 

التـي  الحقائـق  مئـات  أيضـاً 

ترتبـط بعـامل الغيـب، والتـي 

يعرفهـا. أن  اإلنسـان  بإمـكان 
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نعم اهلل املســبغة عليه، علم أّنه ما نال من الرشف إاّل بفضل اهلل تعاىل، 
فكيف ُيكّذبان بآالئه.  

ولكّن هــذا اإلختــالف يف اخللقة ال يعني متايــزًا لعنرص عىل 
عنــرص، ألّن القيمة للعمل الصالح، ســواء صدر مــن الصلصال أو 
مــن مارج النار، وال يعني أّن أحدمها رب واآلخر مربوب حتى يعبده 

ويرشك به، بل مها خملوقان ورهّبام واحد وهو اهلل:

بان﴾ ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

وجتدر اإلشارة إىل أّن ِخطاب القرآن الكريم يف اآلية موّجه إىل 
اإلنس واجلن، لوجودمها يف السياق، وألّن اجلن يستمعون إىل اآليات 
نَُّه اْسَتَمَع 

َ
وِحَ إىَِلَّ أ

ُ
القرآنية، كام يف قوله تعاىل من ســورة اجلن: ﴿قُْل أ

ّنِ فَقالُوا إِنَّا َســِمْعنا قُْرآناً َعَجباً﴾)1). فال اشكال يف القول  َنَفٌر ِمَن اْلِ
أّن امُلخاَطب يف هذه اآليات القرآنية مها اإلنس واجلّن. 

بصائر وُسنَن

من آالء اهلل وحكمه اجلاريــة عىل اإلنس واجلن أّنه خلقهام من 
ماّدة تتناســب مع تطّلعات ودور كّل منهام يف احلياة، فخلق اإلنســان 
من صلصاٍل نتٍن ضعيف، ولكنّــه قّومه وقّواه بالعقل والعلم، بحيث 
يســتطيع أن يسّخر حتى اجلن، وخلق اجلّن من النار، وجعل تفّوقه يف 

بعض جوانب القدرة والقّوة املادية. 

)1) سورة اجلن، اآلية1.

   وخلق الجان   
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رّب املشرقني واملغربني

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 
َ
 ﴿َربُّ الَْمْشَِقنْيِ َوَربُّ الَْمْغرَِبنْيِ 17 فَبِأ

بَاِن18﴾. تَُكّذِ
* * *

من الحديث

روى يف اإلحتجــاج عــن األصبغ بن نباتة، قــال: خطبنا أمري 
املؤمنني  عىل منرب الكوفة فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: 

َها النَّاُس َســُلونِي َقْبَل َأْن َتْفِقُدونِي َفإِنَّ َبْيَن َجَوانِِحي ِعْلمًا  »َأيُّ
َجّمًا«.

فقام إليه ابن الكواء، فقال - فيام قال -: يا أمري املؤمنني وجدُت 
كتاب اهلل ينقض بعضه بعضا. قال: 

ُق َبْعُضُه َبْعضًا َوَل  اِء، كَِتاُب الّله ُيَصدِّ َك َيا اْبَن اْلَكوَّ »َثكَِلْتَك ُأمُّ
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ا َبَدا َلَك«.  َينُْقُض َبْعُضُه َبْعضًا، َفَسْل َعمَّ

قال: يا أمري املؤمنني سمعته يقول: ﴿بِرَّبِ الَْمشارِِق َوالَْمغارِِب﴾)1)، 
﴾)2)، وقال يف آية  وقال يف آيــة أخرى: ﴿رَبُّ الَْمْشَِقــنْيِ َورَبُّ الَْمْغرَِبنْيِ

أخرى: ﴿رَبُّ الَْمْشِِق َوالَْمْغرِِب﴾)٣). 

اِء، َهَذا اْلَمْشِرُق وَهَذا اْلَمْغِرُب،  َك  َيا اْبنَ  اْلَكوَّ قال: »َثكَِلْتَك  ُأمُّ
ــَتاِء َعَلى  ا َقْوُلهُ  َربُّ اْلَمْشــِرَقْيِن وَربُّ اْلَمْغِرَبْينِ  َفإِنَّ َمْشــِرَق الشِّ وَأمَّ
ــْمِس  ْيِف َعَلى ِحَدٍة َأ َما َتْعِرُف َذلَِك ِمْن ُقْرِب الشَّ ِحَدٍة وَمْشــِرَق الصَّ
ا َقْوُلهُ  بَِربِّ اْلَمشاِرِق واْلَمغاِرِب  َفإِنَّ َلَها َثاَلَثِماَئٍة وِستِّيَن  وُبْعِدَها؟ وَأمَّ
ُبْرجًا َتْطُلُع ُكلَّ َيْوٍم ِمْن ُبْرٍج وَتِغيُب فِي آَخَر وَل َتُعوُد إَِلْيِه إِلَّ ِمْن َقابٍِل 

فِي َذلَِك اْلَيْوم«)4).

تفصيل القول

ُسنن ثابتة ودقيقة أجراها الرّب تعاىل عىل العامَل امُلحيط باإلنسان، 
فكّل يشء فيه جيري بُحسبان وتنظيم، وحني يعرف اإلنسان ذلك يعي 
أّن عليه أيضًا اإلنضباط واإللتزام، وبالتايل يرتّبى عىل التقوى فيام أمره 
رُْض 

َ
بُْع َواْل َماَواُت السَّ الباري عّز وجّل. يقول تعاىل: ﴿تَُســّبُِح َلُ السَّ

ٍء إِلَّ يَُسّبُِح ِبَْمِدهِ﴾)٥). َوَمْن فِيِهنَّ ِإَوْن ِمْن َشْ
وإذا كانت اخلالئق كّلها تسري باجّتاه الرب وتسّبح بحمده، عىل 

)1) سورة املعارج، اآلية 40.
)2) سورة الرمحن، اآلية 17.

)٣) سورة الشعراء، اآلية 2٨.
)4) بحار األنوار، ج10، ص121- 122.

)٥) سورة اإلرساء، اآلية 44.

   رّب املرشقني واملغربني   
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اإلنسان أيضًا أن ال يشّذ عن مسري رّبه.

آيات الرب سبيل معرفته

من مصنع السيارات ال ُيمكن إنتاج اهلاتف النّقال، ومن مصنع 
اهلاتف ال يُمكن انتاج الطائرات!

لكّن األمر يف اخلليقة خُمتلف، فكّل املصنوعات - وإن اختلفت - 
فهي من ُصنع الباري عّز وجّل، فَربُّ الليل وما فيه من السكون واهلدوء 
هو رّب النهار وما فيه من اإلنفتاح واإلنتشــار: ﴿يُولُِج اللَّيَْل ِف انلََّهارِ 

َوُيولُِج انلََّهاَر ِف اللَّيِْل﴾)1).
ورّب الصيــف هو رّب الشــتاء، ورّب البحر األجاج هو رّب 

املاء العذب:

﴾ ﴿َربُّ الَْمْشَِقنْيِ َوَربُّ الَْمْغرَِبنْيِ

يبدو أّن املراد من املرشقني، أي مرشق الشــمس والقمر، لقوله 
ْمُس َوالَْقَمُر ِبُْســَباٍن﴾ فهناك مرشٌق للقمر وآخر تطلع  تعاىل: ﴿الشَّ
منه الشمس، وقد يكون املعنى مرشق الشــتاء والصيف، ألّن القرآن 

مّحال ذو وجوه.

وثنائية احلديث يف اآليات القرآنية من ســورة الرمحن بســبب 
اهتامم العرب بذلك، وحيث كان اقّل اجلمع ثالثة فيتكّلم أحدهم مع 
إثنني آخرين، فكأّن القرآن حُيدثنا عن األشــياء باعتبارنا ثالثها، وذلك 

من بالغة كتاب رّبنا العظيم.

)1) سورة آل عمران، اآلية27.
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بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
 ﴿فَبِأ

أنتم أهّيا اجلن، وأنتم أهّيا اإلنس بأّي آالء الرب ُتكّذبان؟

  ونحــن ُنرّدد بعــد تالوة اآلية الكريمة ونقــول: ال بيشء من 
نا نكّذب، ألّن يف كّل يشء له آية تدّل عىل عظمته. آالئك ربَّ

بصائر وُسنن

األمــر يف اخلليقة خُمتلف عــاّم عليه يف عمــل املخلوقني، فكّل 
املخلوقات - وإن اختلفت - فهي مــن ُصنع الباري عّز وجّل، فرّب 
الليل وما فيه من السكون واهلدوء هو رّب النهار وما فيه من اإلنفتاح 
واالنتشــار، ورّب الصيف هو رّب الشــتاء، ورّب البحر األجاج هو 

َربُّ املاء العذب.

   رّب املرشقني واملغربني   
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مرج البحرين يلتقيان

﴿َمَرَج اْلَْحَريِْن يَلَْتقَِياِن 19 بَيَْنُهَما بَْرَزٌخ َل َيبْغَِياِن ٢٠ 
بَاِن21﴾. ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ

َ
فَبِأ

* * *

من الحديث

  يف احلديث عن حييى بن سعيد القطان، قال: سمعُت أبا عبد اهلل
يقول يف قوله عــزَّ وجل: ﴿َمَرَج اْلَْحَريِْن يَلَْتقِيــاِن بَيَْنُهما بَْرَزٌخ ل 

َيبْغِياِن﴾ قال: 
َيْبِغي  اْلِعْلــِم َعِميَقــاِن َل  ِمَن  َبْحــَراِن    »َعلِــيٌّ َوَفاطَِمُة 
َمْرجاُن﴾: اْلَحَســُن 

ْ
ُؤ َوال

ُ
ْؤل

ُّ
َأَحُدُهَما َعَلى َصاِحبِِه، ﴿َيُْرُج ِمْنُهَما الل

.(1(» َواْلُحَسْيُن 

)1) تفسري القمي، ج2، ص٣44.
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تفصيل القول

الرمحــة اإلهلّية تتجــىّل يف ِخلقة هــذا الكــون الرحيب، ومن 
يســتوعب هذه البصرية ينظر إىل احلياة بنظــرة تفاؤلية إجيابية، ويبتعد 

عن النظرات السلبية التي ُتعدُّ من أدوات الشيطان يف إضالل البرش.

فهو ينظر إىل رشوق الشــمس، وإىل إنتشــار النور وإنسحاب 
جحافل الظالم، وإىل ما حوله من ســائر النعم اإلهلّية، فيكون شاكرًا 

لرّبه، وحياته مليئٌة بالتفاؤل واإلجيابية.

مرج البحرين

ومن حركــة الرشوق والغــروب يف آفاق 
الســامء، يأخذنا القرآن إىل مياه البحار التي تلتقي 
خمتلفة مع بعضهــا دون أن يبغي أو يطغى بعضها 

عىل البعض اآلخر:

﴿َمَرَج اْلَْحَريْــِن يَلَْتقِياِن * بَيَْنُهما بَْرَزٌخ 
ل َيبْغِياِن﴾

 ويف اآلية إشارة إىل عّدة ظواهر طبيعية:

الولى: إلتقاء ميــاه البحار املاحلة باملياه األخرى العذبة، كمياه 
األهناراحللوة التي تصب يف البحار األجاج، فإهّنا وإن كانت تلتقي مع 

بعضها ولكنّها تبقى عىل طبيعتها ال تتغري لفرتة من الوقت.

الثانية: إلتقــاء البحار مع بعضها. إّن ثالثة أرباع كوكبنا يتكّون 
من ماء البحــار واملحيطات، وهي مّتصلة مــع بعضها، واألرض يف 

   مرج البحرين يلتقيان   

 قد يكون املراد بالربزخ هو  «

القيم والثقافة التي يؤمن بها 

كا التجمعن الكافر واملؤمن. 

الّله،  من صنع  ال شك  وكّلها 

الحياة،  لهيمنته عى  ومظهر 

ورحمته باإلنسان.
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حركة دائمة حول نفســها وحول الشــمس، إاّل أّن منسوب املياه فيها 
يبقى ثابتًا، ومل نجد يومًا أهّنا انسكبت يف بحر واحد ليطغى ماؤه مثاًل.

بينهام برزخ

أّما الربزخ الذي يقف حائاًل بني البحرين فقد يكون جساًم ماديًا 
كاليابســة تفصل بني بحر وآخر، ولو طغــت البحار عليها النعدمت 
حياة اإلنســان فوقها، أو يكون الربزخ هو السنن والقوانني الطبيعية 
كاجلاذبية والكثافــة واخلصائص املختلفة للخليطني، وقد يكون املراد 
بالربزخ هو القيم والثقافة التي يؤمن هبا كال التجمعني الكافر واملؤمن.

 وكّلها ال شك من صنع اهلل، ومظهر هليمنته عىل احلياة، ورمحته 
باإلنسان إذ جعل التنوع واحلدود قائمني يف ذات الوقت، أليس ذلك 
يدل عىل حســن النظم، ودّقــة التدبري، ومتانة الصنــع، وعّزة اخلالق 

وحكمته؟

بَاِن﴾  ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

أليســت هذه ُســنن اجراها الرب امُلتعال يف خلقه، فلنسّلم هلا 
ولنؤمن هبا.

بصائر وُسنن

الرمحــة اإلهلّية تتجــىّل يف ِخلقة هــذا الكــون الرحيب، ومن 
يســتوعب هذه البصرية ينظر إىل احلياة بنظــرة تفاؤلية إجيابية، ويبتعد 

عن النظرات السلبية التي ُتعدُّ من أدوات الشيطان يف إضالل البرش.
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اللؤلؤ واملرجان

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 
َ
﴿َيُْرُج ِمنُْهَما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجاُن 22 فَبِأ

بَاِن23﴾. تَُكّذِ
* * *

من الحديث

روى أبو البخرتي، عن جعفــر، عن أبيه، عن عيل  قال: 
﴿َيُْرُج ِمنُْهَما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرْجاُن﴾ َقاَل: 

َماِء َوِمْن َماِء اْلَبْحِر، َفإَِذا َأْمَطَرْت َفَتَحِت اْلَْصَداُف  »ِمْن َماِء السَّ
ِغيَرُة  ْؤُلَؤُة الصَّ َأْفَواَهَها فِي اْلَبْحِر، َفَيَقُع فِيَها ِمْن َماِء اْلَمَطِر، َفُتْخَلق  اللُّ

ْؤُلَؤُة اْلَكبِيَرُة ِمَن اْلَقْطَرِة اْلَكبِيَرَة«)1). ِغيَرِة، َواللُّ ِمَن اْلَقْطَرِة الصَّ

)1) قرب اإلسناد، ص1٣7، ح 4٨٥.
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تفصيل القول

ُيذّكرنا الســياق القرآين بنعمة الزينة التي أودعها اهلل يف البحار، 
وهي من احلاجات الكاملية عند اإلنســان، انسجامًا مع سياق السورة 
الذي هيدف بيان جتليات رمحة اهلل يف احليــاة، ألّن الزينة أقىص النعمة 

وأرفعها عند اإلنسان، يقول تعاىل:

﴿َيُْرُج ِمنُْهَما اللُّْؤلُُؤ والَْمرْجاُن﴾

 إّن اهلل مل يــودع يف البحــار حاجاتنا الرضورية وحســب، بل 
الكاملية أيضًا: 

ُكلُوا ِمنُْه 
ْ
َر اْلَْحــَر ِلَأ ِي َســخَّ ﴿وُهو الَّ

َلْماً َطرِيًّا وتَْسَتْخرُِجوا ِمنُْه ِحلَْيًة تَلْبَُسونَها وتََرى 
الُْفلَْك َمواِخَر فِيــهِ وِلَبَْتُغوا ِمْن فَْضلِهِ ولََعلَُّكْم 

تَْشُكُروَن﴾)1).
ومضافًا للزينة فقد اكتشف العلم احلديث 

فوائد كثرية للؤلؤ وللمرجان.

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

ِمن بالغة أســلوب القــرآن الكريــم أّنه 
يتحّدث عن الطبيعــة وما فيها من عجائب اخِللقة 
ُثّم يربط سياق احلديث بالكالم عن اإلنسان، ممّا يوحي أّن اإلنسان هو 

عروس الطبيعة.

)1) سورة النحل، اآلية 14.

 مِـن باغـة أسـلوب القرآن  «

عـن  يتحـّدث  أّنـه  الكريـم 

مـن  فيهـا  ومـا  الطبيعـة 

يربـط  ُثـّم  الخِلقـة  عجائـب 

سـياق الحديـث بالـكام عن 

اإلنسـان.
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بصائر وُسنن

ُيذّكرنا الســياق بنعمة الزينة التي أودعها اهلل يف البحار، وهي 
من احلاجات الكاملية عند اإلنســان، انسجامًا مع سياق السورة الذي 
هيدف بيان جتليات رمحة اهلل )اسم الرمحن( يف احلياة، ألن الزينة أقىص 

النعمة وأرفعها عند اإلنسان.

   اللؤلؤ واملرجان   
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له اجلوار امُلنشئات

ّيِ 
َ
ْعاَلِم 24 فَبِأ

َ
﴿َوَلُ اْلََوارِ الُْمنَْشــٓاُت ِف اْلَْحرِ اَكْل

بَاِن 25﴾. آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
* * *

من الحديث

ْت  عن عمري بن سعد، َقاَل: ُكنَّا َمَع َعيِلٍّ  َعىَل َشطِّ اْلُفَراِت َفَمرَّ
ْعالم﴾)1).

َ
َسِفينٌَة َفَقَرَأ َهِذِه اآْلَيَة: ﴿َوَلُ اْلَوارِ الُْمنَْشٓاُت ِف اْلَْحرِ اَكْل

تفصيل القول

حينام تقلع بك طائرة عمالقة، أو تســتقّل سيارة فارهة، تذّكر 
َر نَلَا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُ ُمْقرِننَِي﴾)2)،  ِي َسخَّ قوله عّز وجل: ﴿ُسبَْحاَن الَّ

)1) بحار األنوار، ج٥7، ص46، ح2٥.
)2) سورة الزخرف، اآلية1٣.
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ملاذا؟

ألّن الذي وهب لإلنسان العوامل األساسية لصناعة الوسائل 
امُلختلفة، من الِفكر والِعلم والُقدرة ومئــات املُفردات األخرى التي 
اجتمعت لُتسّهل لإلنســان صناعة الطائرات أو الُسُفن أو السيارات 

هو اهلل تعاىل، يف هذه اآلية يقول رّبنا العظيم:

ْعاَلِم﴾
َ
﴿َوَلُ اْلََوارِ الُْمنَْشٓاُت ِف اْلَْحرِ اَكْل

فالُســفن التي ُتعــد من أقــدم صناعات 
اإلنســان، ومن أكثرهــا نفعًا له، ُتعتــرب من نِعم 
الباري تعاىل عىل اإلنسان. ومن هنا جاء التعبري بـ 
)لُه( فالّذي أعطى القّوة والِفكر لإلنســان هو اهلل 
تعــاىل، والدليل عىل أّن هذه القوى من اهلل، أّنه قد 
ُتسلب من اإلنســان يف أي حلظة، فتجده مسلوب 
العلم والقّوة، فضاًل عن أّن َمنشأ الكثري من العلوم 
رّبــاين،  حيث عرفهــا البرش عن طريــق األنبياء 

الِعظام.

﴿َوَلُ اْلََوارِ الُْمنَْشٓاُت﴾

أي التي أنشأها اإلنسان من الُسُفن.

ْعاَلِم﴾
َ
﴿ِف اْلَْحرِ اَكْل

أي: كاجلبال، ووجه التشــبيه باعتبار أّن سطح املاء كام األرض 
امُلسّطحة، يرى املرء أوالً ُجزءًا من أعايل السفينة ثم بعد ُهنيئة يرى شيئًا 

ُمرتفعًا وكبريًا وهي السفينة.

   له الجوار املُنشئات   

 الّذي أعطى القّوة والفِكر  «

تعاىل،  الّله  هو  لإلنسان 

القوى  أّن هذه  والدليل عى 

من  ُتسلب  قد  أّنه  الّله،  من 

اإلنسان يف أي لحظة، فتجده 

مسلوب العلم والقّوة.
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ترّضع النسان يف البحار

يف عّدة آيات كريمة ُيذّكرنا القرآن الكريم بأّن اإلنسان يف البحر 
جيد نفسه ُمضطّرًا إىل التوّسل والترّضع اىل اهلل، ملاذا؟

أولً: ألّن الُسُفن كانت جتري يف السابق عرب الرياح، فاذا توّقف 
هبوب الرياح أو جاءت عاصفة يف اجّتاه ُمغاير توّقفت الُسُفن. 

ثانيًا: للحوادث التي كانت وال تزال حتدث من غرق الُســُفن 
حّتى العمالقة اّلتي قد يستحيل تالشيها ولكن تبتلعها امواج البحار.

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

ممّا يدّل عىل أمهّية هــذه الصناعة وهذه النعمة، ويدّل أيضًا عىل 
القوانني اجلارية يف الكون التي هي آالء اهلل وجتيّل ُقدرته عّز وجّل.

ر دائاًم: ال بيشء من آالئــك رّب ُنكّذب، حّتى  وعلينــا أن ُنكرِّ
نتــربأ من اجلريمة الُكربى وهي التكذيب بآيــات اهلل وبآالئه، فنذعن 

بقلوبنا وُنكّرر بألسنتنا ذلك.

بصائر وُسنن

اهلل تعاىل هو الذي منح اإلنسان املواهب األساسية التي تساعد 
عىل صناعة وســائل النقل العظيمة، من: الفكــر، والِعلم، والقدرة، 
ومئات املفردات األخرى التي اجتمعت لتســّهل لإلنسان صناعة كل 

ما توصل إليه من وسائل النقل العمالقة.
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ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفان

﴿ُكُّ َمْن َعلَيَْها فَاٍن 26﴾.

* * *

من الحديث

: من وصايا أمري املؤمنني البنه احلسن

ْنَيا، َولِْلَفنَاِء َل  َما ُخلِْقــَت لِْلِخَرِة َل لِلدُّ ! َأنََّك إِنَّ »َواْعَلْم َيا ُبنَيَّ
لِْلَبَقــاِء، ولِْلَمْوِت َل لِْلَحَياِة، وَأنََّك فِي )َمنِْزلِ ( ُقْلَعٍة وَداِر ُبْلَغٍة وَطِريٍق 
إَِلى اْلِخَرِة، وَأنََّك َطِريُد اْلَمــْوِت الَِّذي َل َينُْجو ِمنُْه َهاِرُبُه، وَل َيُفوُتُه 
ُه ُمْدِرُكــُه، َفُكْن ِمنُْه َعَلى َحَذِر َأْن ُيْدِرَكَك وَأْنَت َعَلى  َطالُِبُه، وَل ُبدَّ َأنَّ
ُث َنْفَســَك ِمنَْها بِالتَّْوَبِة َفَيُحوَل َبْينََك وَبْيَن  َحاٍل َســيَِّئٍة َقْد ُكنَْت ُتَحدِّ

َذلَِك، َفإَِذا َأْنَت َقْد َأْهَلْكَت َنْفَسك...«)1). 

)1) هنج البالغة، قسم الكتب والوصايا، رقم ٣1، ص400.
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تفصيل القول

وبعد خُماطبة العقل بُلغة احلقائق العلمية التي يراها البرش بعينه 
فتنفذ إىل ضمريه؛ خُياطــب الوحُي وجداَن اإلنســان مبارشًة، وهيّزه 
بأعظم احلقائق وطأًة يف نفســه، إهّنا حقيقــة املوت والفناء التي حياول 
دائــاًم الفرار منها، فيعطــي ماله أو يضّحي بأعّز النــاس اليه وأقرهبم 
منه لعّله ينّجي نفســه من املــوت أو يؤخره عنه، 
ولو لســنٍة إضافية، أو حتى بضعة أيام. وكام فناء 
اإلنســان كذلك فناء األشياء من حوله، كل ذلك 
رنا بذلك  دليــل وحدانّية اهلل تعــاىل، ورّبنــا يذكِّ

كأعظم آية هتدينا إىل معرفته وتوحيده:

﴿ُكُّ َمْن َعلَيَْها فَاٍن﴾

كّل ما عملوا من الصناعــات، والتقنيات 
احلديثــة، ال تقيهــم مــن املوت، نعم قــد يصنع 
اإلنسان طائرًة تفوق رُسعتها رُسعة الصوت، وقد 
يصنع صواريخ عابرة للقاّرات، لكنّه لن يستطيع 

ر عن نفسه املوت ساعًة واحدة!   أن يؤخِّ

الفناء ملن؟

قال البعض إّن مقصود اآلية ُهم اإلنس واجلن باعتبارهم ذوي 
العقول، لكنّنا عند التأّمل يف اآليات القرآنية نجد أّن تقســيم األشياء 
إىل ذوي العقــول وغري ذوي العقول غري صحيــح، ألّن كّل يشء له 
رُْض َوَمْن 

َ
بُْع َواْل َماَواُت السَّ عقٌل بمقدار، يقول تعاىل: ﴿تَُســّبُِح َلُ السَّ

 مشـكلة الكثـري مـن الناس  «

الدنيـا  يف  يعيشـون  أّنهـم 

وهـم يبحثـون عـن أمـور ال 

قيمـة لها، وينسـون الحقائق 

أهّمهـا  مـن  التـي  الُكـربى 

املـوت. حقيقـة 
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ٍء إِلَّ يَُسّبُِح ِبَْمِدهِ﴾)1)، وآيات مشاهبة تدّل عىل تلك  فِيِهنَّ ِإَوْن ِمْن َشْ
احلقيقة. 

إذن، الشك يف أّن الفناء يعّم كّل يشء.

ومن لطائف التعبري القرآين أّنه مل يستخدم املوت، بل قال: ﴿ُكُّ 
َمْن َعلَيَْها فَاٍن﴾، ألّن املوت جيري يف األحياء فقط، بل يقول: )َفاٍن(، 

ألنَّ الفناء يشمل كل يش ء خملوق.

وإحساس اإلنسان باملوت ُيزيل عنه كّل ألوان الغرور بأسباب 
القّوة لديه، وكام جاء يف احلديث الرشيف: »َكَفى بِالَمْوِت َواِعظًا«)2)، 
لكّن مشــكلة الكثري من الناس أهّنم يعيشــون يف الدنيا وهم يبحثون 
عن أمور ال قيمة هلا، وينســون احلقائق الُكربى التي من أمّهها حقيقة 
املوت، وَمْن يعي هذه احلقيقة تتحــّول الدنيا عنده إىل جمّرد متاع وممر 

إىل اآلخرة.

بصائر وُسنن

بعد خماطبة العقل بلغة احلقائــق العلمية التي يراها البرش بعينه 
فتنفذ إىل ضمريه، خياطــب الوحي وجدان اإلنســان مبارشة، وهيزه 
بأعظم احلقائق وطأة يف نفســه، إهنا حقيقــة املوت والفناء التي حياول 

دائاًم الفرار منها.

)1) سورة اإلرساء، اآلية 44.
)2) الكايف ، ج 2، ص٨٥.

   كلُّ من عليها فان   
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يبقى وجه رّبك

ّيِ آَلءِ 
َ
ْكَراِم 27 فَبِأ ﴿َوَيبَْق وَْجُه َرّبَِك ُذو اْلَاَلِل َواْلِ

بَاِن 28﴾. َرّبُِكَما تَُكّذِ
* * *

من الحديث

روى عبد الســالم بن صالح اهلروي، عن االمام الرضا  يف 
حديٍث، قال: قلت: يا بن رســول اهلل فــام معنى اخلرب الذي رووه: أنَّ 

 : ثواب اَل إلَه إاّل اهلل النظُر إىل وجِه اهلل؟ فقال

ْلِت! َفَمــْن َوَصَف الّله بَِوْجٍه َكاْلُوُجــوِه َفَقْد َكَفَر،  »َيا َأَبا الصَّ
وَلكِنَّ َوْجَه الّله َأْنبَِياُؤُه وُرُسُلُه وُحَجُجُه َعَلْيِهْم َصَلَواُت الّله، ُهُم الَِّذيَن 
 : ، وإَِلى ِدينِِه وَمْعِرَفتِِه، َفَقاَل الّله َعزَّ وَجلَّ ُه إَِلى الّله َعزَّ وَجلَّ بِِهْم ُيَتَوجَّ

رام﴾«)1).
ْ
ك ِ

ْ
َالِل وال ْيها فاٍن * ويَْبىق  وَْجُه َربَِّك ُذو اجلْ

َ
﴿ُكُّ َمْن َعل

)1) اإلحتجاج، ج2، ص40٩.
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تفصيل القول

بنظــرٍة أولّية، ومــن دون احلاجة إىل املزيد مــن التفكري، يرى 
اإلنسان خّطني يف الطبيعة: خّط الثوابت، وخّط امُلتغرّيات، وبدرجات 
متفاوتــة، فالشــمس ثابتة بالنظــر إىل الكواكب التي تــدور حوهلا، 
واألرض ثابتة بِلحاظ األحياء الذين يمشون فوقها، لكّن الثابت الذي 
 ، ال يزول هو اهلل سبحانه وتعاىل وما يّتصل به، فهو الّذي ُيغريِّ وال يتغريَّ

ويأمر وال ُيؤمر.

وهذا ما أشار اليه النبي ابراهيم  حني رأى كوكبًا، ﴿قَاَل َهَذا 
ِحبُّ الَفِلنِي﴾)1). ورأى أفول الشــمس والقمر 

ُ
فََل قَاَل َل أ

َ
ا أ َرّبِ فَلَمَّ

رَْض َحنِيًفا وَما 
َ
ــَماَواِت واْل ِى َفَطَر السَّ ْهُت وَْجِهَ لِلَّ فقال: ﴿إِّنِ وَجَّ

نَا ِمَن الُْمْشكنَِي﴾)2).
َ
أ

وهكذا علينا أن ُنبلور فطرتنــا بوجدان هذه احلقيقة، ونعي أّن 
خط امُلتغرّيات يف احلياة زائٌل ال حمالة، فال ينبغي لإلنسان اإلعتامد عليه.

﴿َوَيبَْق وَْجُه َرّبَِك﴾

ما هو وجه اهلل الذي يبقى بينام يفنى كلُّ يش ء؟

إّن األلفــاظ تفقد ظواهرها التجســيدية لتبقــى حقائقها عند 
احلديث عن ربنا القدوس ســبحانه، فليست يده سوى قدرته، وعينه 
إاّل احاطته علاًم وشــهادته عىل كل يش ء، وهكذا وجهه، فإّنه ما يتجىل 
به يف اخلليقة، حتى يعرفه به َمْن أراده، ويرى نوره ِمْن خالله َمْن أحبه، 

)1) سورة األنعام، اآلية 76.

)2) سورة األنعام، اآلية 7٩.

   يبقى وجه ربّك   
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َأ َولســنا نحن البرش نرى نظراَءنا من خالل أوجههم الظاهرة، وتعاىل 
اهلل عن األمثال، كذلك الوجه الظاهر لربنا دينُه املشــتمل عىل ُســنَنِه 

ورشائعه واحلقائق التي تدّل عليه.

ويتجــىّل الدين بدوره فيمن يمثِّله كاألنبيــاء واألئمة اهلداة إىل 
اهلل. وهكذا ُيفرّس اإلمام الرضا  الوجه حينام يسأله أبو الصلت عن 

ذلك، كام قرأناه يف بداية احلديث.

زهوق الباطل

وهكــذا يفنى الباطل ويزول ألّنه يعتمد عىل غري اهلل، ألّن احلق 
هو اهلل وما يتّصل به، فمن يرتبط به ُينرص مهام حاول األعداء أن ينالوا 

منه.

مــن ُهنا نجد اهلدف الذي وضعه أعــداء احلق يف كربالء حني 
أرّصوا عىل أْن ال يبقى ألهل هذا البيت طالب ثار وال نافخ نار، ذهب 
أدراج الرياح، وبتقادم الســنني كانت الشــجرة الطيبة من ُذرّية النبي 

الكريم  يف ازدياد، واتساع، أصلها ثابت وفرعها يف السامء.

وهكذا عىل اإلنســان أن ال يغرّت بظواهر احلضارة املادية، ألهّنا 
قائمة عىل أســاس الُظلم والباطل، فهــي يف حقيقتها أوهن من بيت 

العنكبوت.  

ْكَراِم﴾  ﴿ُذو اْلَاَلِل َواْلِ

ماذا يعني اجلالل؟

قالوا إّن اجلــالل داللة عىل الصفات اجلاللّية، بمعنى ســلب 
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النقص منه تعاىل، والكامل داللــة عىل الصفات اجلاملّية الثبوتّية، لكن 
- وبالتدّبــر يف معنى اجلالل - نجد بأّن الكلمة حتوي عىل النوعني من 
الصفــات، فمدلوهلا ال يتوّقف عىل الصفات الســلبية بل ويف الكلمة 
داللــة عىل الصفات الثبوتية أيضًا، ورّبنــا تعاىل صفاته عني ذاته، وال 

ختتلف صفاته أيضًا حيث أّن علمه وقدرته و..الخ هي ذاته تعاىل.

لكن ماذا يعني الكرام؟

اإلكرام من صفات الفعل، حيث أّنه تعاىل 
فّعاٌل ملا يشاء، وســنتحّدث عن ذلك عند تفسري 

اآلية )2٩( من السورة امُلباركة إن شاء اهلل تعاىل.

وإذا كان اإلكــرام صفًة للباري تعاىل، فهي 
كذلك من صفات النبي واهل بيته عليهم الصالة 
والســالم ألهّنم وجه اهلل تعاىل، ومن هنا جاء قوله 
ْكــَراِم﴾ ومل يقل: )ِذي  تعــاىل: ﴿ُذو اْلَاَلِل َواْلِ
ْكــَراِم( ألّن )ذو( مرتبطة بالوجه، أي  اجْلَاَلِل َواإْلِ

أّن وجه اهلل هو ذو اجلالل واالكرام.

ومن جتلّيات ذلك أيضًا أّن ما توّجه به اإلنسان من أعامله اىل اهلل 
سبحانه هو الباقي، فام أقبل اإلنسان بقلبه من الصالة ُيقبل منه، وهكذا 
﴿لَْن َيَناَل اللَّ ُلُوُمَها َوَل دَِماؤَُها َولَِكْن َيَناُلُ الَّْقَوى ِمنُْكْم﴾)1).

فكّل يشء يفنى ويزول إاّل ما قّدمه اإلنســان لنفســه من عمٍل 
صالٍح لوجه ربه فهو باٍق إىل يوم القيامة.

)1) سورة احلج، اآلية ٣7.

   يبقى وجه ربّك   

 عـى اإلنسـان أن ال يغـّر  «

املاديـة،  الحضـارة  بظواهـر 

أسـاس  عـى  قامئـة  ألّنهـا 

يف  فهـي  والباطـل،  الُظلـم 

بيـت  مـن  أوهـن  حقيقتهـا 

. لعنكبـوت ا
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باِن﴾ ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
َ
 ﴿فَبِأ

 فال يمكن مع آية الفناء أن يّدعي أحد األلوهّية أو ُتّدعى له، أو 
عي بأّنه جاهل برّبــه، وإذا كان البّد له من ذلك فليدفع أوالً املوت  يدَّ

عن نفسه، أو يدفعه اآلخرون عنه.  

بصائر وُسنن

إّن األلفــاظ تفقد ظواهرها التجســيدية لتبقــى حقائقها عند 
احلديث عن ربنا القّدوس ســبحانه، فليست يده سوى قدرته، وعينه 
إاّل إحاطته علاًم وشهادته عىل كلِّ يش ء، وهكذا وجهه، فإّنه ما يتجىّل به 
يف اخلليقــة، حتى يعرفه هبا َمْن اراده، ويرى نوره من خالهلا َمْن أحبه. 
نا دينُه املشــتمل عىل ُسنَنِه ورشائعه واحلقائق  كذلك الوجه الظاهر لربِّ

التي تدّل عليه.
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كّل يوم هو يف شأن

ٍن ٢٩ 
ْ
رِْض ُكَّ يَْوٍم ُهَو ِف َشأ

َ
َماَواِت َواْل ُلُ َمْن ِف السَّ

َ
 ﴿يَْسأ

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِبَاِن 30﴾.
َ
فَبِأ

* * *

من الحديث

  أنَّ النبي ، روي يف أمايل الطويس، عن الصادق، عن آبائه
قال: 

»الّله َتَعاَلى ُكلَّ َيْوٍم ُهَو فِي َشــْأٍن، َفإِنَّ ِمْن َشــْأنِِه َأْن َيْغِفَر َذْنبًا، 
َج َكْربًا، َوَيْرَفَع َقْومًا، َوَيَضَع آَخِرين «)1). َوُيَفرِّ

تفصيل القول

  ِعرب آياٍت كثريٍة مّهد الســياق القرآين حلقيقة ُكربى ُيبّينها رّبنا 
)1) بحار األنوار، ج4، ص71، ح17.
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يف هذه اآلية امُلباركة، وهي مُتّثل املحور األســايس حلركة اإلنسان، إّما 
الصعود والكامل، أو اهلبوط واخلرسان، وهي رؤية اإلنسان إىل احلياة. 
فالبعض ينظر برؤية جامدة إىل احلياة، كام هو شــأن اليهود: ﴿وقالَِت 

يْديِهْم ولُعُِنوا بِما قالُوا﴾.)1)
َ
اْلَُهوُد يَُد اللَّ َمْغلُولٌَة ُغلَّْت أ

وحني تكون نظرة اإلنسان إىل احلياة نظرة جامدة، تكون النتيجة 
دًا فِعاًل، فبسبب هذه الكلمة ُغلَّْت أيدهيم وقّيدوا  أّنه نفسه سيكون جُممَّ

أنفسهم.

لكّن احلقيقــة أّن احلياة يف حركــة دائمة، 
فال الُطغاة يبقون متســلِّطني، وال احلياة تبقى عىل 
نســٍق واحد، وال ُيغرّي اهلل ما بقوم حّتى ُيغرّيوا ما 
بأنفسهم، فحياة اإلنسان تبقى رهني أفعاله، ومن 
ٍء  ِ َشْ

ُهنــا نقرأ يف القرآن الكريــم: ﴿إِنََّك َعَ ُكّ
قَِدير﴾ وهذه كلمة عظيمة.

وهكذا معرفة الرب بالفاعلية وأّنه فّعال ملا 
يشــاء بحاجة إىل ُجهٍد جهيد، وحينئٍذ يسمو املرء 
إىل بارئه ويدعوه لقضاء حوائجه، فطموح اآلمال 
ختيب إاّل عند الرب، ومعاكــف اهلمم تتعطَّل إاّل 
لديــه، وال يزيده كثرة العطاء إاّل جودًا وكرمًا، يقول رّبنا تعاىل يف هذه 

اآلية التي هي من أعظم آيات القرآن الكريم:

رِْض﴾
َ
َماَواِت َواْل ُلُ َمْن ِف السَّ

َ
﴿يَْسأ

فام مــن يشء يف الســاموات واألرض إاّل ويفيض اهلل عليه من 

)1) سورة املائدة، اآلية64.

قــد  « اإللهيــة  النِعــم  إّن   

واحــدة،  لحظــة  يف  ُتفَقــد 

ــه  ــن الّل ــم م ــؤال الدائ فالس

تتغــرّي  ال  لــي  هــو  إنــا 

ُنؤخــذ  ال  ولــي  النِعــم، 

. بذنوبنــا
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عطائه، فكّل خلّية من جســمك، بل وكّل ذرة يف الوجود، مُتَّد كّل آٍن 
بنور الوجود من عنده تعاىل.

لكن ملاذا السؤال؟ َأ لسنا كُرّكاب سفينة يقودها ُرّباهنا؟ 

 اجلــواب:  كاّل، ألّن النِعــم اإلهلية قد ُتفَقــد يف حلظة واحدة، 
فالســؤال الدائم من اهلل إنام هو لكي ال تتغــرّي النِعم، ولكي ال ُنؤخذ 

بذنوبنا.

إذن ليس الوجود - كام يزعم بعض الفالسفة - يف حالة ثبات 
دائــم، وال كام قال اليهود أنَّ اهلل أتّم اخللق وأخلد إىل الراحة! بل اهلل 

ا يَِصُفوَن﴾)2). ُخُذهُ ِسَنٌة َوَل نَوْم﴾)1) ﴿ُسبْحانَُه وتَعاىل  َعمَّ
ْ
﴿َل تَأ

فام من صغري وال كبري، إاّل ويســأله، وهــو يف عطاء دائم، وقد 
ُسبقت اآلية وحُلقت بقوله تعاىل:

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

ملاذا؟ ألّن علينــا أن ال ُنكّذب هبذه احلتميــات اإلهلية، وهبذه 
القدرة امُلحيطة بنا، فعلينا معرفة النعمة واالعرتاف بامُلنِعم، ونعلم أّنه 
قد يســلب منّا النعمة كام ورد عن أمري املؤمنني  يف بعض األدعية: 
»الّلهــمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوِمــْن َتْحِويِل َعافَِيتَِك، َوِمْن 

َفْجَأِة َنِقَمتِك «)٣).

ففي حلظــة واحدة قد تقع حادثة، فتغريِّ كّل حياة اإلنســان أو 

)1) سورة البقرة، اآلية 2٥٥.
)2) سورة األنعام، اآلية 100.

)٣) قرب اإلسناد، ص٨4.

   كّل يوم هو يف شأن   
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حّتى قــد تنهي حياته، ألّن النقمة تأيت فجأة واحــدة، ويف املقابل فإنَّ 
من يعيش مع اهلل تستقّر روحه بال اضطراب، فال خيضع للظروف وال 
هتــّزه اهلزائز، ألّنه يتوّكل عىل رّبه العظيم الذي هو عىل كّل يشء قدير. 

فاهلل تعاىل:

ٍن﴾
ْ
﴿ُكَّ يَْوٍم ُهَو ِف َشأ

صحيح أّن اهلل سبحانه وتعاىل فوق الزمان، فهو اخلالق للزمان، 
لكّن املخلوق زماين، ممّا يدّل عــىل أّن احلديث عن املخلوقني، فقوله: 
)كّل يوم( يدّل عىل ُبرهة من الزمن، قد تكون ســنة، وقد تكون مليون 
سنة، وقد تكون ســاعة، )ُهَو يِف َشْأٍن( أي شأٍن خُمتلف عاّم سبق، فهو 
دة، فرّبنا يغفر ملن يشــاء وُيعّذب من يشاء،  ليس بحالة ثابتة بل متجدِّ
ويعطي ملن يشــاء، ويمنع عّمن يشــاء، بيده اخلري وهو عىل كّل يشء 

قدير.

بصائر وُسنن

ما مــن يشء يف الســاموات واألرض إاّل ويفيض اهلل عليه من 
عطائه، فكّل خلّية من جســمك، بــل كّل ذرة يف الوجود، مُتَدُّ كّل آن 

بنور الوجود من عنده تعاىل.
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سنفرغ لكم أيها الثقالن

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 
َ
َها اثلََّقاَلِن ٣١ فَبِأ يُّ

َ
﴿َســَنْفُرُغ لَُكْم أ

بَاِن 32﴾.  تَُكّذِ
* * *

من الحديث

  عن أمري املؤمنني ، أنه قال يف خطبة له: 

»اْبَتــَدَأ َما َأَراَد اْبتَِداَءُه وَأْنَشــَأ َما َأَراَد إِْنَشــاَءُه َعَلــى َما َأَراَدُه 
َن فِيِهْم  ْنِس لُِتْعَرَف بَِذلِــَك ُرُبوبِيَُّتــُه وَتَمكَّ ِمــَن الثََّقَلْيِن اْلِجــنِّ واْلِ

َطَواِعَيُته «)1).

تفصيل القول

إذا رأيَت طفاًل يتياًم يرجتف مــن الربد واجلوع، فإّن قلبك يرّق 
)1) التوحيد ]للصدوق[، ص٣٣.
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لــه، ولعّل عينك تدمع، فيؤدي ذلك إىل العطاء املاّدي له. فّرقة القلب 
مقّدمــة ومبدء للعطاء الذي ُيمّثل الغايــة، وهذه ِصفة املخلوق، لكّن 
األمر فيام يرتبط باخلالق خُمتلف، فال يســبق عطاءه رّقٌة أو ما أشبه، بل 
يرتبط مبارشًة بالغاية، فرّبنا العظيم يفعل ما يشــاء كيف يشاء يف أقل 

من ملحة برص.

إذن صفــات البرش ختتلف عن صفات البــاري امُلتعال، وليس 
بينها إاّل اشرتاك لفظي فقط، فحني يقول رّبنا تعاىل يف هذه اآلية:

َها اثلََّقاَلِن﴾ يُّ
َ
﴿َسَنْفُرُغ لَُكْم أ

غ أليِّ يشء يريــد أن يفعله، فرّبنا  ال يعنــي أنَّ اهلل البد أْن يتفرَّ
العظيــم ال حيتاج إىل التفّرغ، فهو تعاىل ال يشــغله يشء عن يشء، وال 
يربمــه إحلاح امُللّحني، لكن بالنظر إىل ما ذكرنــا نفهم أّن معنى التفّرغ 
- بالنســبة هلل ســبحانه - هو مزيد من اإلهتامم بيشء، فال تعني اآلية 
أّن رّبنا كان مشــغوالً عنهم بحيث مل يتَِّسع هلم وقته، ومل حتتمل قدرته 

بسبب ما عنده من الشؤون واإلهتاممات. 

كاّل، سبحانه ال يشغله شأن عن شأن، إناّم الغاية من الفراغ متام 
غ فالن للعمل، أي: إنصبَّ  التدبري والقدرة واجلــزاء، ومنه قولنا: تفرَّ

عليه بكامل قدرته ووعيه وإرادته. 

واآلية تشري إىل أّن اهلل تعاىل أعطى الثقلني حرية نسبية يف الدنيا، 
أّما يف اآلخرة فاألمر هلل وحده.

َها اثلََّقاَلِن﴾ يُّ
َ
﴿أ

معنى الثََّقل: الــيشء الكبري والعظيم، ويبدو أّنه ال توجد كلمة  
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أوسع داللًة وأعظم معنى من كلمة الثقل يف املورد.

ومن لطائف التعبري القرآين أّنه بدأ بذكر الكثري من التمهيدات 
ُثّم ذكر اآليات األهم، وهكذا ُيعّلمنا أسلوبًا رائعًا يف البديع، أّن الكالم 

األهم ال يؤتى به يف صدر الكالم.

أيام َمَهل

 : نحن البرش نعيش يف أيام َمَهل كام يقول إمامنا أمري املؤمنني
اِم َمَهٍل، ِمْن َوَرائِــِه َأَجٌل، َيُحثُُّه  ُكْم فِــي َأيَّ »َأَل وإِنَّ
اِمِه َقْبَل ُحُضوِر  اْلَعَجُل، َفَمْن َأْخَلَص لِّلِه َعَمَلُه فِي َأيَّ
ُه َأَجُلُه، وَمْن َلْم َيْعَمْل فِي  َأَجلِِه َنَفَعُه َعَمُلُه ولْم َيُضرَّ

ُه َأَجُلُه وَلْم َينَْفْعُه َعَمُله«)1). اِم َمَهلِِه َضرَّ َأيَّ

ومثلنا يف هــذه احلياة مثل املريض الذي إْن 
غلــب عليه النوم هلك، فهو حياول بأي طريقٍة أن 

يبقى ُمستيقظًا. 

هكذا نحن حُتيط بنا عوامل الغفلة، وعلينا 
جتاوزها من أجل التذّكر، ويكون ذلك أّوالً بتذّكر 

اآلخرة حني نجعلها نصــب أعيننا، وبزيارة املقابــر، وتذّكر املوتى، 
وتذّكر أّن كّل عمل يقوم به سيحرض أمامه.

باِن﴾  ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

ومن صور التكذيب بذل النعمــة يف غري موضعها، أو أخذها 

)1) حتف العقول، ص1٥٣.

   سنفرغ لكم أيها الثقالن   

 مـن لطائـف التعبـري القرآين  «

مـن  الكثـري  بذكـر  بـدأ  أّنـه 

اآليـات  ذكـر  ُثـّم  التمهيـدات 

األهـم، وهكـذا ُيعّلمنا أسـلوباً 

رائعاً يف البديع، أّن الكام األهم 

ال يـؤىت بـه يف صـدر الـكام.
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من احلرام، واالستعانة هبا يف خمالفة احلق، كالعني ينظر هبا إىل أعراض 
الناس، واالذن يســتمع هبا الغيبة والنميمــة والغناء واللغو، والِرْجل 

يميش هبا إىل املعايص، وهكذا...

بصائر وُسنن

رّبنا العظيم ال حيتاج إىل التفّرغ، فهو تعاىل ال يشــغله يشء عن 
يشء وال ُيربمه إحلاح امُللّحني، لكّن معنى التفّرغ هو مزيد من اإلهتامم 
بيشء، ومتــام التدبري والقدرة واجلزاء، واآلية تشــري إىل أّن اهلل أعطى 

الثقلني حرية نسبية يف الدنيا، أما يف اآلخرة فاألمر هلل وحده.
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ال تنفذون إاّل بسلطان

ن تَنُفُذواْ ِمْن 
َ
﴿يَاَمْعَشَ الّْنِ واْلنِس إِِن اْســَتَطْعُتْم أ

رِْض فَانُفــُذواْ  َل تَنُفُذوَن إِلَّ 
َ
ــَماَواِت واْل ْقَطــارِ السَّ

َ
أ

بَاِن 34﴾. ّىِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
بُِسلَْطاٍن ٣٣ فَبِأ

* * *

من الحديث

 عن أيب عبد اهلل  أّنه قال: 

»اْلِجنُّ َعَلى َثاَلَثِة َأْجَزاٍء، َفُجْزٌء َمَع اْلَماَلئَِكِة، وُجْزٌء َيطِيُروَن فِي 
ْنُس َعَلى َثاَلَثِة َأْجَزاٍء، َفُجْزٌء َتْحَت  اْلَهَواِء، وُجْزٌء كاَِلٌب وَحيَّاٌت. واْلِ
ُه، وُجْزٌء َعَلْيِهُم اْلِحَســاُب واْلَعَذاُب،  ظِلِّ اْلَعــْرِش َيْوَم َل ظِلَّ إِلَّ ظِلُّ

َياطِيِن«)1). وُجْزٌء ُوُجوُهُهْم ُوُجوُه اْلَدِميِّيَن وُقُلوُبُهْم ُقُلوُب الشَّ

)1) اخلصال، ج1، ص1٥4، ح1٩2.
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تفصيل القول

يعاود الســياق القرآين احلديث عن اجلّن، ممّا يثري التساؤل عن 
سبب ذكر اجلن يف القرآن الكريم، وأمهّية اإلعتقاد به؟

لو تأّملنا نجد أّن الناس يؤمنون عادة بخرافات كثرية فيام يرتبط 
باجلن، وحتّولت هذه اخلرافات إىل وساوس وخماوف عند الكثري منهم. 

والقرآن الكريم حينام ُيبنّي حقيقة اجلّن فهو:

اخلُرافات  أنــواع  أبــواب كّل  ُيغلق  أّولً: 
املوجــودة، ويفتح لنــا أفقًا صحيحــًا لفهم هذه 

احلقيقة. 

أفق اإلســتفادة مــن اجلّن  يفتح  وثانيــًا: 
 ، والتكامل معه، كام كان يف عهد النبي ســليامن
ومــن الطبيعي أّن ذلك ال يرتبــط بالتطّور التقني 

املاّدي وإّنام بالتكامل الروحي املعنوي.

﴿يَاَمْعَشَ الّْنِ واْلنِس﴾
إّنام قّدم الســياق القــرآين اجلّن عىل اإلنس 
ألهّنم أكثر عددًا، ولرّد الشــبهة العالقة يف اذهــان بعض البرش حول 

قدرة اجلن عىل إخرتاق إرادة اهلل تعاىل. 

كاّل، إهّنم ال يستطيعون إخرتاق السامء إاّل بسلطان:

رِْض﴾
َ
َماَواِت واْل ْقَطارِ السَّ

َ
ن تَنُفُذواْ ِمْن أ

َ
﴿إِِن اْسَتَطْعُتْم أ

حينـا  « الكريـم  القـرآن   

فهـو   الجـّن  حقيقـة  ُيبـّن 

أنـواع  كّل  أبـواب  ُيغلـق 

الُخرافـات املوجـودة، ويفتح 

لنـا أفقـاً صحيحـاً لفهم هذه 

 . لحقيقـة ا
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معنى الُقطر: املكان، أو اجلُزء من املكان، بمعنى أّن للساموات 
أقطارًا، وفيها جغرافيا خاّصة، وفيها ُطرق.

هكذا يثري القرآن الكريم التطّلع الكامن داخل نفس اإلنســان 
نحو العلم واملعرفــة والتقدم، ويؤّكد بأّن الطريق ســالك للوصول 
إىل هذه القمة الســامقة من التقدم؛ وبالطبع إّنه ال يرسم خريطة عن 
املركبــة الفضائية حينام يســتثرينا يف هذه اآلية عــن إمكانية اخرتاق 

الفضاء، ملاذا؟

  ألّنه ليس كتابًا للتكنلوجيا وإْن كان يشــري إىل بعض احلقائق 
إشارة غري مبارشة، إّنام هو كتاب حياة يســتثرينا نحو العلم، ويعطينا 
ه عقولنا وقدراتنا يف قنواهتا األساسية الصحيحة.  الثقة بأنفسنا، ويوجِّ

أّما التقدم العلمي، أو حتّول التطلعات واحلقائق التي يبّينها إىل 
واقع فذلك من وظائف العقــل البرشي، ولو فعل القرآن ذلك لكان 
يشّكل ســقفًا للفكر، وحدًا للعقل، وعقبًة أمام التطور، بينام املطلوب 

ضًا للعقل، وباعثًا نحو التطور. أن يكون منهجًا للفكر، وحمرِّ

﴿فَانُفُذواْ َل تَنُفُذوَن إِلَّ بُِسلَْطاٍن﴾

مدلوالن لآلية الكريمــة، أّوهلام عجز اجلّن - كام اإلنس - عن 
اخرتاق ارادة الرب املتعال، وثانيهام أّن اإلنســان يعيش يف عامَلٍ ُمنّظٍم 

تنظياًم عاليًا، ال يعرف الفوىض أبدًا.

وحرف )ال( هنا ليســت للنهي، وإاّل جاء الفعل بعدها جمزومًا 
بحــذف النون، إناّم هي للنفي، وهذا يعارض قــول من قال إّن ظاهر 

اآلية هو التحّدي. 

   ال تنفذون إاّل بسلطان   
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نعم رّبنــا يتحّدى اجلــّن واالنس إذا حاولــوا النفاذ من دون 
سلطان، ألّن يف الطبيعة قوانني وواقعيات، واهليمنة عليها وتسخريها 

ممكن ولكن بام هو فوق ذلك كله من السلطان والقوة املناسبة.

إّن اإلنسان البســيط الذي يعيش عىل ســاحل البحر، ويأكل 
ويســرتزق من صيده هنارًا ُثــّم يعود إىل بيته ليــاًل كّل يوم، يطّبق من 
القوانني والسنن احلياتية اليش ء القليل، أّما الّذي يعيش احلياة العلمية 
َدة، كرائد الفضاء الذي يريد الصعود إىل القمر، أو إىل كوكب آخر  املعقَّ
نَن،  أرفع منه، فإّنه ال ريب سيواجه عرشات اآلالف من القوانني والسُّ
فهو بحاجة إىل معرفتها بدقة ليتســنّى له تسخريها، ألّن أعظم وسيلة 
لتسّلط اإلنسان عىل الطبيعة هي العلم، وقد أنعم اهلل علينا بذلك، كام 

أودع الطبيعة حالة اإلستجابة لنا.

دور النبياء يف بناء احلضارة

ملاذا تتكــّون احلضارة يف أرض معّينة بينــام ال تتكّون يف أرض 
قريبة أخرى؟

يعتقد البعض بأنَّ الســبب هو التحّدي، فحني يعيش اإلنسان 
األمل تراه يبحث عن عالج، لكنّنا نجد أّن هناك أمم عاشــت حتّديات 
كبرية، ســواء كانت التحّديات طبيعية كالــزالزل، أو برشية كاعتداء 
شــعب عىل آخر، لكنّهم مل حيرزوا تقدمــًا يف بناء حضارة، فالقضية ال 
تتوّقف عند التحّدي بل ُيضــاف له إثارة وتفكري، لذلك كان من أهّم 

مهاّم األنبياء ، أهّنم ُبعثوا ليثريوا دفائن العقول، كيف؟

إهّنم قاموا بدور عظيم يف هداية الناس ويف بيان احلقائق الكونية، 
ويف ذات الوقــت كان أحدهم نّجارًا، واآلخــر خّياطًا، والثالث كان 
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يصنــع الدروع، وهكذا... بمعنى أهّنم عّلموا البرش الكثري من احِلرف 
والعلوم، وخري شاهٍد عىل ذلك هو ما كتبه جابر ابن حّيان عن اإلمام 

الصادق  من العلوم الكثرية التي استفاد منها الغرب. 

ّمِّينَِي رَُســوًل ِمنُْهْم َيتْلُوا 
ُ
ي َبَعَث ِف اْل يقول تعاىل: ﴿ُهــَو الَّ

َعلَيِْهْم آياتِهِ وُيَزّكِيِهــْم وُيَعّلُِمُهُم الِْكتاَب واْلِْكَمَة وإِْن اكنُوا ِمْن َقبُْل 
لَيف  َضالٍل ُمبنٍي﴾)1). 

وهكــذا أثــار األنبيــاء يف النــاس ُحّب 
اإلســتطالع، وحّثوهــم عىل الســري يف األرض، 
والبحث عن العلم ولو يف مناطق نائية، ومن ذلك 

قوله تعاىل:

﴿فَانُْفُذوا َل َتنُْفُذوَن إِلَّ بُِسلَْطاٍن﴾

  وهكــذا علينا نحــن أن نتّخذ من اآليات 
القرآنية واألحاديث الرشيفة مفاتيح لفهم احلقائق.

ثــّم إّن التكذيب بقانون واحــد أو حقيقة 
واحدة مــن ِقَبلنا كفيل بأن يقطع الطريق علينا فال 

نصل إىل ما نريد:

بَاِن﴾ ّىِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

إّن من آيــات اهلل وآالئه أن جعل النفاذ من أقطار الســاموات 
ب بذلك إذا كفرنا هبذه املقدرة رأســًا  واألرض ممكنًا، ولكننا قد نكذِّ
كام فعل آباؤنا، أو حققنا ذلك ُثّم سّخرناه يف األمور الضارة كالتكرّب يف 

)1) سورة اجلمعة، اآلية2.

 أثار األنبياء يف الناس ُحّب  «

اإلستطاع، وحّثوهم عى السري 

يف األرض، والبحث عن العلم، 

اآليات  من  نتّخذ  أن  وعلينا 

الريفة  واألحاديث  القرآنية 

مفاتيح لفهم الحقائق.

   ال تنفذون إاّل بسلطان   
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األرض، أو إذا عصينا رّبنا بدل شــكره عىل هذه النعمة الكربى، وهو 
حينئذ سوف يعذبنا، فلن نجد لنا وليًا وال نصريا.

بصائر وُسنن

يثــري القرآن الكريم التطلُّع الكامن داخل نفس اإلنســان نحو 
العلم واملعرفة والتقدم، ويؤّكد بأّن الطريق سالك للوصول إىل القمم 
الســامقة من التقدم العلمي؛ وبالطبع إّنه ال يرسم خريطة عن املركبة 
الفضائية حينام يستثرينا يف هذه اآلية عن إمكانية اخرتاق الفضاء، ألّنه 
ليس كتاَب تكنلوجيا، وإن كان يشــري إىل بعض احلقائق إشــارة غري 
مبارشة. إّنام هو كتاب حياة يستثرينا نحو العلم، ويعطينا الثقة بأنفسنا، 

ويوّجه عقولنا وقدراتنا يف قنواهتا اإلسرتاتيجية الصحيحة.
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فال تنتصران

اِن٣٥  ﴿يُرَْسُل َعلَيُْكَما ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َوُنَاٌس فَاَل تَنَتِصَ
بَاِن 36﴾. ّيِ آلَءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ

َ
فَبِأ

* * *

من الحديث

قال يف جممع البيان: وقد جاء يف اخلرب: 

ُينَاَدْوَن:  ُثمَّ  َناٍر  ِمْن  َوبِلَِســاٍن  بِالَمالئَِكِة  الَخْلِق  َعَلى  »ُيَحاُط 
َماَواِت  َطارِ السَّ

ْ
ق
َ
ْن تَنُفُذوا ِمْن أ

َ
ِس إِِن اْسَتَطْعُتْم أ

ْ
ن ِ

ْ
ِنِّ َوال

ْ
﴿يا َمْعَشَ اجل

ما ُشواٌظ ِمْن 
ُ
ْيك

َ
َطاٍن * يُْرَسُل َعل

ْ
انُفُذوا الَ تَنُفُذوَن إاِلَّ بُِســل

َ
ْرِض ف

َ
َوال

الَ تَنَتِصَاِن﴾«)1).
َ
َاٌس ف

ُ
ناٍر َون

)1) تفسري جممع البيان، ج ٩، ص٣42.



   بيناٌت من فقه القرآن - سورة الرحمن   

      100      

تفصيل القول

بالرغم مــن أنَّ البرش يعرف بعقله وفطرته ووجدانه أنَّ حجمه 
حمــدود، إاّل أنَّ ِكرْبه وغروره قد جيعالنه ينســى ذلك، ويظل يتحّدى 
ره ربه ســبحانه املرة بعــد األخرى بأّنه  جــربوت الرب. و هكذا يذكِّ
حمدود للغايــة إذا قيس بالعامَل املحيط به، وأنــه عند نزول العذاب ال 

يستطيع من حكومة ربه فرارًا.

وأّنى له ذلك واألرض حماطة بطبقة حمكمة من النار والنحاس 
الـــُمذاب والدخان، وهي تقيض عليه - لو أراد النفاذ منها - يف أقل 

من طرفة عني:

اِن﴾ ﴿يُرَْسُل َعلَيُْكَما ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َوُنَاٌس فَاَل تَنَتِصَ
وهنــا عدة بصائر نســتفيدها مــن هذه اآليــة الكريمة واآلية 
ْقَطارِ 

َ
ْن تَنُفُذوا ِمْن أ

َ
ّنِ َواِلنِس إِْن اْســَتَطْعُتْم أ السابقة: ﴿يَاَمْعَشَ اْلِ

رِْض فَانُفُذوا َل تَنُفُذوَن إِلَّ بُِسلَْطاٍن﴾:
َ
َماَواِت َوال السَّ

1- إّن اجلن كام اإلنس هم أيضًا عاجزون عن اخرتاق الســور 
العظيم الذي حييط باألرض.

2- إنَّ التعبري بـ )شــواظ( - وهي الشعلة التي ال دخان هلا من 
النار كام قالوا - لعله يتناسب مع طبقة الغازات املحيطة باألرض.

3- أما النحاس، فإذا كان املراد منه الصفر الـُمذاب فقد يكون 
إشارة اىل طبيعة الســور الذي حييط باألرض ال نعرفها، وأما إذا كان 
املراد منه الدخان فإنَّ ذلك قد يشري اىل طبقٍة غازية أخرى حتيط بالكرة 

األرضية.
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اِن( عىل أنه ال هو اإلنسان  دت كلمة )َفاَل َتنَترِصَ 4- وهكذا أكَّ
قادٌر عىل إخرتاق أقطار الساموات واألرض، وال أحد غري اهلل سبحانه 

يمكن أن يساعده عىل ذلك.

5- وهكذا ال يبقى لإلنسان إاّل التسليم املطلق هلل سبحانه الذي 
أحاطت به آالؤه، فأنت بالقياس اىل سنن الرب املحيطة بك يف منتهى 

الضعف، فاألَْوىل بك أن تسلِّم له وتعمل بام أمرك:

بَاِن﴾ ّيِ آلَءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

و حسب ما قلنا ســابقًا من أنَّ اآلالء تعني السنن احلتمّية لرّب 
العّزة، فإّن هذه اآلية هنا متناسبة مع بيان ضعف البرش عن أن يتحّدى 
د وال يطغى وال يعيش يف كربيائه  ربه، فعليه أن يعود اىل واقعه، فال يتمرَّ

املزيفة وغروره الكاذب.

بصائر وُسنن

بالرغم مــن أنَّ البرش يعرف بعقله وفطرته ووجدانه أنَّ حجمه 
حمــدود، إاّل أنَّ ِكرْبه وغروره قد جيعالنه ينســى ذلك، ويظل يتحّدى 
ره ربه ســبحانه املرة بعــد األخرى بأّنه  جــربوت الرب. و هكذا يذكِّ
حمدود للغايــة إذا قيس بالعامَل املحيط به، وأنــه عند نزول العذاب ال 

يستطيع من حكومة ربه فرارًا.

   فال تنترصان   
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وردة كالدهان

ّيِ 
َ
َماُء فََكنَْت َوْرَدةً اَكدّلَِهاِن ٣٧ فَبِأ ِت السَّ ﴿فَإَِذا انَْشقَّ

بَاِن 38﴾. آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
* * *

من الحديث

عن أمــري املؤمنني ، فيام كتب إىل حممد بن أيب بكر حني واّله 
مرص، وأمره أن يقرأه عىل أهلها، ويف احلديث: 

»َيا ِعَباَد الّله! إِنَّ َبْعَد اْلَبْعِث َما ُهَو َأَشدُّ ِمَن اْلَقْبِر، َيْوٌم َيِشيُب فِيِه 
ِغيُر، وَيْســَكُر فِيِه اْلَكبِيُر، وَيْسُقُط فِيِه اْلَجنِيُن، وَتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة  الصَّ
ُه ُمْسَتطِيرًا. إِنَّ َفَزَع  ا َأْرَضَعْت. َيْوٌم َعُبوٌس َقْمَطِريٌر. َيْوٌم كاَن َشــرُّ َعمَّ
ــْبُع  َذلَِك اْلَيْوِم َلُيْرِهــُب اْلَماَلئَِكَة الَِّذيَن َل َذْنَب َلُهْم، وَتْرُعُد ِمنُْه السَّ
ماُء َفِهَي َيْوَمئٍِذ  ــَداُد واْلِجَباُل اْلَْوَتاُد واْلَْرُض اْلِمَهاُد، وَتنَْشقُّ السَّ الشِّ
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هان «)1). واِهَيٌة وَتِصيُر َوْرَدًة َكالدِّ

تفصيل القول

نحن البرش حُماطون بحقائق ُكربى، قد تبعد عنّا زمانيًا ومكانيًا، 
ف  لكنّها موجودة وعلينــا أن نخرتق بعقولنا وبخيالنــا الزمان لنتعرَّ
عليهــا، ومن هنا أمرنا الرب بأن نســري يف األرض وننظر كيف هلك 
األّولون، وحّثنا عىل أن نفّكر يف آيات الكون، ومن أجل تكريس هذه 
احلقائق جتد اآليات القرآنية ُتذّكرنا هبا بني الفينة واألخرى، فتتحّدث 

مثاًل عن أرشاط الساعة التي سوف نشاهدها بعد 
زماٍن ال نعــرف أمده وجيعلها صــورة حّية نراها 

أمامنا بكّل وضوح:

ــَماُء فََكنَــْت َوْرَدةً  ِت السَّ ﴿فَــإَِذا انَْشــقَّ
اَكدّلَِهاِن﴾ 

ة بالوردة    لعّل ســبب تشبيه الســامء املنشقَّ
ألهّنا ليست قطعة واحدة، بل عدة قطع منشّقة عن 
بعضها، ذات صبغة محراء، جيمعها األصل، وألّن 
السامء )السقف املرفوع( هي رمز األمن والسالم، 

فإّن إنشقاقها يؤذن باألخطار واملخاوف. 

وهلذه اآلية اتصال وثيق باآلية )٣٥(: ﴿يُرَْســُل َعلَيُْكما ُشواٌظ 
ِمْن ناٍر وُناٌس فَال تَنَْتِصاِن﴾ ذلك أّن الغالف اجلوي - أحد طبقات 
السامء - هو الذي يمنع عنا النيازك والغازات احلارقة، ولو حدث - ال 

)1) األمايل ]للمفيد[، ص26٥.

   وردة كالدهان   

 أمرنـا الـرب بـأن نسـري يف  «

هلـك  كيـف  وننظـر  األرض 

األّولـون، وحّثنا عـى أن نفّكر 

يف آيـات الكـون، ومـن أجـل 

تكريـس هـذه الحقائـق تجد 

اآليـات القرآنيـة ُتذّكرنـا بهـا.
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سمح اهلل - أْن انشّق فإِنَّ األرض ستكون عرضة لتلك األخطار، ويقول 
العلامء: لو ُفتَِحْت ثغرة يف الغالف الواقي، فإّن األرض حتتها ال تصلح 
للحيــاة أبدًا، ملا تنهال عليها من خالل تلك الثغرة من اشــعة ضارة أو 

َرة. نيازك حارقة ُمَدمِّ

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

اهلدف من بيــان تلك احلقائق هو صياغة اإلنســان من جديد 
وتزكية نفسه، ألّن شخصية اإلنسان كام املعدن اخلام، ُيمكن صياغتها 
وإن طال الزمن، ومن هنا نســتلهم من اآلية الكريمة درسًا يف التذّكر 

لكي نصل عمليًا إىل عدم التكذيب بآالء الرّب امُلتعال.

بصائر وُسنن

نحن البرش حُماطون بحقائق ُكربى، قد تبعد عنّا زمانيًا ومكانيًا، 
ف  لكنّها موجودة وعلينــا أن نخرتق بعقولنا وبخيالنــا الزمان لنتعرَّ

عليها. 
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ال ُيسأل عن ذنبه

ّيِ 
َ
ُل َعْن َذنْبِهِ إِنٌْس َوَل َجانٌّ ٣٩ فَبِأ

َ
﴿َفَيوَْمئٍِذ َل يُْســأ

بَاِن 40﴾. آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
* * *

من الحديث

روي عن اإلمام الرضا، عن آبائه ، أنه قال: 

»َقاَل َرُسوُل الّله : إِنَّ الّله َعزَّ َوَجلَّ ُيَحاِسُب ُكلَّ َخْلٍق إِلَّ 
ُه َل ُيَحاَسُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوُيْؤَمُر بِِه إَِلى النَّار«)1). َمْن َأْشَرَك بِالّله، َفإِنَّ

تفصيل القول

عامَل القيامة وبالرغم من اطالق اليوم عليه إاّل أّنه يعدل مخسني 
ألف سنة، فكام مر أّن اليوم ُيطلق عىل ُبرهة من الزمن سواء كان حلظة 

)1) عيون أخبار الرضا، ج2، ص٣4، ح 66.
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او آالف السنوات.

ويف ذلك العامَل املهول حمّطات شــّتى، وأّوهلــا - بعد أن خيرج 
البرش من األجداث رساعًا كأهّنم إىل ُنُصٍب يوفضون - هو احِلســاب 

عىل حقوق اآلخرين، ومن أهم احلقوق: الدماء.

﴾ ُل َعْن َذنْبِهِ إِنٌْس َوَل َجانٌّ
َ
﴿َفَيوَْمئٍِذ َل يُْسأ

بــىل، إّن أحدًا لن جيــرء حينها عىل التكذيب أبــدًا، بل خيضع 
ر  اجلميــع خضوعًا مطلقــًا للحق. بــىل، قد يؤخَّ
العذاب عنهم يف الدنيا فيجدون فرصة للتكذيب، 
والتربير، وإخفــاء ذنوهبم. أّما يــوم القيامة فاهلل 

سبحانه حميط هبم من كل جانب.

ويكفــي هبــذا رادعــًا لنا عــن املعايص، 
والتكذيب بالنعم واآليات:

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

إّن املحاكم يف الدنيا ُتقــام من أجل معرفة 
املجرم، أّما يف اآلخرة فهي تقام لغرض آخر، وهو 
إثبات العدالة اإلهليــة إثباتًا عملّيًا للخلق، فليس معنى  )ال ُيْســَأُل( 
أهّنــم ال حُياكمون البّتة، ألّن اهلل يقول: ﴿َولَــْو تَرى  إِذْ ُوقُِفوا َع  َرّبِِهْم 
لَيَْس هذا بِاْلَّقِ قالُوا بىَل  وَرّبِنا قــاَل فَُذوقُوا الَْعذاَب بِما ُكنُْتْم 

َ
قــاَل أ

تَْكُفُروَن﴾)1).
فُهم معروفون عند اهلل، ولكّن هذا اإليقاف ليس لسؤاهلم وإّنام 

)1) سورة األنعام، اآلية٣0.

 يف عالَـم القيامـة، بعـد أن  «

يخـرج البـر مـن األجـداث 

ُنُصـٍب  إىل  كأّنهـم  رساعـًا 

شـّتى،  محّطـات  يوفضـون، 

عـى  الحِسـاب  هـو  وأّولهـا 

اآلخريـن. حقـوق 
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السؤال للتبكيت والتقريع. إذ ال ينبغي أن نختفي وراء جدران التربير 
واألعذار ألّننا لن نجد جماالً يومئٍذ لبياهنا حّتى ُتقبل أو ُترد.

وقيــل: إّن فريقًا من املجرمني - وهم أئمــة اإلجرام والكفر، 
واملوغلون يف اإلنحراف  - ال ُيْســَأُلون حتى جمّرد السؤال، وانام يؤمر 
هبم إىل جهنم مبارشة حيث العذاب، وال ُيعطون فرصة لسؤاهلم إمعانًا 

يف حتقريهم وإهانتهم وعذاهبم. 

بصائر وُسنن

إّن املحاكم يف الدنيا ُتقام من أجل معرفة املجرم، أّما يف اآلخرة 
فهي تقام لغرض آخر، وهو إثبات العدالة اإلهلية اثباتًا عملّيًا للخلق.

   ال يُسأل عن ذنبه   



      10٨      

يؤخُذ بالنواصي واألقدام

﴿ُيْعــَرُف الُْمْجرُِموَن بِِســيَماُهْم َفُيؤَْخــُذ بِانلََّواِص 
بَاِن 42﴾. ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ

َ
قَْداِم ٤١ فَبِأ

َ
َواْل

* * *

من الحديث

: قال اإلمام زين العابدين  

اَعُة الَّتِي ُيَعايُِن فِيَها  »َأَشدُّ َســاَعاِت اْبِن آَدَم َثاَلُث َساَعاٍت: السَّ
ــاَعُة الَّتِي َيِقُف  ــاَعُة الَّتِي َيُقوُم فِيَها ِمْن َقْبِرِه، َوالسَّ َمَلَك اْلَمْوِت، َوالسَّ

ا إَِلى النَّار«)1). ا إَِلى اْلَجنَِّة َوإِمَّ فِيَها َبْيَن َيَدِي الّله َتَباَرَك َوَتَعاَلى، َفإِمَّ

تفصيل القول

حينام يرتكب اإلنســان جريمة، أو يقع يف خطأ فادح، فإّنه ُيرّبر 
)1) اخلصال، ج1، ص11٩، ح 10٨.
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لنفســه تلك اجلريمة بتربيرات خُمتلفة، لكّن وجدانــه يعلم يقينًا عدم 
صّحــة التربيرات. والقرآن الكريم ُيبّدد تلك املعاذير ُمســبقًا حتى ال 
يلتجئ اليها اإلنســان عند ارتكابه للجرائم. أما يف يــوم القيامة فإنَّ 

الرسائر تـنكشف حيث:

﴿ُيْعَرُف الُْمْجرُِموَن بِِسيَماُهْم﴾

والسؤال كيف ُيعرُف املجرمون يوم القيامة؟

إّن اهلل تعــاىل يعرفهم بعلمه الذي أحــاط بكّل يش ء، ويعرفهم 
اخلالئق من خالل ُكُتِب أعامهلم. ُثّم إّن يوم القيامة هو التجيل األعظم 
للحقائق، فالــذي يأكل أموال اليتيم بالباطل إّنام يــأكل يف بطنه نارًا، 
وهذه احلقيقة تتجىل يومئذ لكّل الناس، حيث يشاهده العاملون والنار 

تشتعل يف بطنه اشتعاالً.

كام أّن الذي ُيامرس اجلريمة - أّية جريمة - فإهّنا ترتك أثرًا عىل 
شــخصيته، بيد أّن احلقيقة خافية عىل النــاس يف الدنيا، أّما يف اآلخرة 
حيــُث ُتبىل الرسائر فإهّنا تظهر عىل املأل ال ختفى منه خافية، فإذا به يأيت 

مسودًا وجهه كقطعة من ليٍل دامس الظالم:

قَْداِم﴾
َ
﴿َفُيؤَْخُذ بِانلََّواِص َواْل

أّما النوايص ألّن فيها آثار اجلريمة، وأّما األقدام فألهّنا مسؤولة 
عن تلك اجلريمة.

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

فال يستطيع أحٌد من اإلنس أو اجلّن أن خيرج من حكومة الرب 
امُلتعال، وأن يفّر من احلتميات املوجودة يف احلياة.

   يؤخُذ بالنوايص واألقدام   
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وعند التعّمق يف هذه اآلية وســياقاهتا امُلتعــّددة نفهم بأّن امُلراد 
ليس التكذيــب اللفظي، وإّنام التكذيب العميل، فقد يقول اإلنســان 

بلسانه أّنه ال ُيكّذب بآالء الرب ولكنّه حني العمل تراه ُيكّذب هبا.

بصائر وُسنن

إّن اهلل يعرف املجرمني بعلمه الذي أحاط بكل يش ء، ويعرفهم 
الناس من خالل كتب أعامهلــم. ُثّم أّن يوم القيامة هو التجيل األعظم 
للحقائق، حيث يبدو عىل وجه املجرم وسائر أعضائه آثار اجلرائم التي 

إرتكبها يف الدنيا.
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التكذيب باآلخرة

ُب بَِهــا الُْمْجرُِموَن ٤٣  ﴿َهــِذهِ َجَهنَّــُم الَِّت يَُكــّذِ
ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 

َ
َيُطوفُــوَن بَيَْنَها َوَبنْيَ َحِيــٍم آٍن ٤٤ فَبِأ

بَاِن45﴾. تَُكّذِ
* * *

من الحديث

 ، ورد يف احلديث عن عبد السالم بن صالح اهلروي، عن الرضا
قال: قلت له: يابن رســول اهلل، فأخربين عن اجلنّــة والنار، أمها اليوم 

خملوقتان؟ فقال:

ا ُعِرَج بِِه  »َنَعْم، َوإِنَّ َرُســوَل الّله َقْد َدَخَل اْلَجنََّة َوَرَأى النَّاَر َلمَّ
َماِء«.  إَِلى السَّ

قال: فقلت لــه: إنَّ قومــًا يقولون: إهنام اليــوم مقدرتان غري 
 : خملوقتني؟ فقال



   بيناٌت من فقه القرآن - سورة الرحمن   

      112      

»َما ُأوَلئِــَك ِمنَّا َوَل َنْحُن ِمنُْهْم، َمْن َأْنَكَر َخْلَق اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َفَقْد 
َد فِي َناِر  َبنَا، َوَلْيَس ِمْن َوَلَيتِنَا َعَلى َشيْ ٍء، َوُخلِّ َب النَّبِيَّ  َوَكذَّ َكذَّ
ُمْجِرُموَن * 

ْ
ُب بَِها ال ِت يَُكذِّ

َّ
: ﴿هِذهِ َجَهنَُّم ال َجَهنََّم. َقاَل الّله َعزَّ َوَجلَّ

وَن بَيَْنها َوَبْيَ َحِيٍم آن﴾«)1). 
ُ
َيُطوف

تفصيل القول

أثقــل حماور الثقافــة اإليامنيــة يتمّثل باحلق، وهــو حمور خلق 
الساموات واألرض، وجوهر رشائع اهلل أيضًا، كام يف قوله تعاىل: ﴿َخلََق 

رَْض بِاْلَّقِ إِنَّ ف  ذلَِك َليًَة لِلُْمْؤِمننَي﴾)2). 
َ
ماواِت َواْل ُ السَّ اللَّ

ومن احلق ينبثق العدل، ومن العدل يتفّرع الِقسط، ومن القسط 
اإلحسان. 

ُمــُر بِالَْعْدِل َواْلِْحَســاِن ِإَويَتاءِ ذِي 
ْ
َ يَأ يقول تعــاىل: ﴿إِنَّ اللَّ

الُْقْرَب﴾)٣)، فاإلحســان ُجزء من العــدل. وإذا كان احلق حمورًا لكّل 
احلقائق، فإّنه يتجىّل يوم القيامة، فتكون العدالة والقسط. 

ذلك ألّن قلب اإلنســان حُياكمه يف يــوم القيامة قبل املحاكمة 
اإلهلية، ففي داخله ُشــعلة الضمري التي تبقى ُحّجة عليه، ليس القلب 
فقط بل حّتى جوارحه حُتاكمه حينام تنطق يوم القيامة، ورجاُل األعراف 
أيضــًا حُياكمون الناس يف موقف ثالث قبــل ورود احلُكم النهائي من 

العزيز اجلّبار حني يقول: ﴿فَُذوقُوا الَْعَذاَب بَِما ُكنُْتْم تَْكُفُروَن﴾)4).

)1) األمايل ]للصدوق[، ص461.
)2) سورة العنكبوت، اآلية 44.

)٣) سورة النحل، اآلية ٩0.
)4) سورة آل عمران، اآلية 106.
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يف هذه اآلية يقول رّبنا امُلتعال:

ُب بَِها الُْمْجرُِمون ﴾ ﴿َهِذهِ َجَهنَُّم الَّت  يَُكّذِ

فالتكذيب كان ســببًا يف ارتكاهبم للجريمــة، وهكذا هو حال 
الكثري من البرش، يزعمون أهّنم ُيصّدقون باآلخرة، لكنّهم إذا جاءهتم 

ُمضاّلت الفتن يبدأ التشكيك يف قلوهبم. 

ولو تأّملنا ســنجد أن حمور اإلمتحانات يف 
الدنيــا أيضًا يكمن يف معرفة مدى إيامن اإلنســان 
وتصديقه باآلخرة من عدمه، وهكذا نقرأ يف بعض 
األدعية عن رســول اهلل : »الّلهمَّ اْرُزْقنِي َقْلبًا 

ْرِك َبِريئًا َل َكافِرًا َوَل َشِقّيا«)1). َتِقّيًا َنِقّيًا ِمَن الشِّ

ومن هنا علينا أن نســعى من أجل امتالك 
قلٍب نقٍي من الرشك والشــك، ألّن قلب اإلنسان 
يتدّرج من الشكوك إىل حيث التكذيب بآيات اهلل 
وباليوم اآلخــر، فإذا تّوجه اإلنســان إىل بارئه يف 

صغائر األمور يقي قلبه من الشك يف كّل يشء.

﴿َيُطوفُوَن بَيَْنَها َوَبنْيَ َحِيٍم آٍن﴾

و)آن( يعنــي بالغ احلّدة حرارًة وغليانــًا، ومنه آنى النبات: إذا 
نضج وأينع، واملجرمون يف طواف دائم، تســوقهم املالئكة بني جهنم 
النريان )أشــدها حرارة( وبني الســوائل املغلية إىل درجات عالية من 
احلرارة، وإّن املجرم حيرتق بالنار، ويفقد ســوائل جســمه، فيســعى 

)1) مصباح املتهجد وسالح املتعبد، ج 2، ص٨42.

   التكذيب باآلخرة   

 إّن قلــب اإلنســان ُيحاكمــه  «

قبــل  القيامــة  يــوم  يف 

ليــس  اإللهيــة،  املحاكمــة 

حّتــى  بــل  فقــط  القلــب 

حينــا  ُتحاكمــه  جوارحــه 

القيامــة. يــوم  تنطــق 
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لــرشب املاء فيجــده محياًم. وهذا هو حــال النعمة حينــام يفرط فيها 
اإلنســان، فيكّذب هبا، وينســبها إىل غري اهلل رشكًا، أو يستخدمها يف 

املعصية وال يؤدي حق شكرها.

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

حرّي بنا أن نصدق بآالء الرمحــن، ونؤدي واجبنا جتاهها. إهّنا 
رمحة مــن اهلل، فلنحذر من أن نصرّيها نقمة، بل علينا أن نجعلها رمحة 

أكرب وأوسع، تنمو يف الدنيا ونتلقاها أضعافًا مضاعفة يف اآلخرة.

بصائر وُسنن

أثقل حمــاور الثقافة اإليامنيــة يتمّثل باحلق، وهــو حمور خلق 
ماواِت  الساموات واألرض، وجوهر رشائع اهلل أيضًا، ﴿َخلََق اللَّ السَّ
رَْض بِاْلَّقِ إِنَّ ف  ذلَِك َليًَة لِلُْمْؤِمننَي﴾. ومن احلق ينبثق العدل، 

َ
واْل

ومن العدل يتفّرع القسط، ومن القسط اإلحسان.
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ملن خاف مقام رّبه جّنتان

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 
َ
﴿َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َرّبِهِ َجنََّتاِن ٤٦ فَبِأ

بَاِن 47﴾. تَُكّذِ
* * *

من الحديث

جاء يف مناهي  الرسول ، أنه قال: 

ِه َعزَّ  »َمْن َعَرَضْت َلُه َفاِحَشٌة َأْو َشــْهَوٌة َفاْجَتنََبَها ِمْن َمَخاَفِة اللَّ
ُه َعَلْيِه النَّاَر وآَمنَُه ِمَن اْلَفَزِع اْلَْكَبــِر وَأْنَجَز َلُه َما َوَعَدُه  َم اللَّ وَجلَّ َحــرَّ
 َمقاَم َربِِّه َجنَّتاِن﴾ 

َ
فِــي كَِتابِِه فِي َقْولِِه َتَباَرَك وَتَعاَلى: ﴿ولَِمْن خــاف

َه َيْوَم  ْنَيا َعَلى اْلِخَرِة َلِقَي اللَّ َأَل وَمْن َعَرَضْت َلُه ُدْنَيا وآِخَرٌة َفاْخَتاَر الدُّ
ْنَيا  اْلِقَياَمِة وَلْيَسْت َلُه َحَسنٌَة َيتَِّقي بَِها النَّاَر، وَمِن اْخَتاَر اْلِخَرَة َعَلى الدُّ
ُه َعنُْه وَغَفَر َلُه َمَســاِوَي َعَملِِه، وَمْن َمَلَ َعْينَْيِه ِمْن  ْنَيا َرِضَي اللَّ وَتَرَك الدُّ
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ُه َعْينَْيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن النَّاِر إِلَّ َأْن َيُتوَب وَيْرِجع  «)1). َحَراٍم َمَلَ اللَّ

تفصيل القول

منع الــرضر أقوى دفعًا لإلنســان من جلــب املنفعة، وهكذا 
اخلســارة - وإن قّلت - تكون أشــدُّ وطئًا لإلنســان من عدم الربح، 
ولذلك يبدأ الســياق القرآين احلديث عن الرضر العظيم الذي يلحق 

اإلنسان غري املؤمن، ُثّم ُيثنّي احلديث عن اجلنّة وما فيها من النعيم.

وقد يسمو إيامن اإلنسان ليكون رضا اهلل جنّته، وتكون خشيته 
مــن النار ألّن فيها غضب رّبه، وكام يقول اإلمام أمري املؤمنني : »َما 
َعَبْدُتَك َطَمعًا فِــي َجنَّتَِك َوَل َخْوفًا ِمْن َناِرَك، َوَلكِــْن َوَجْدُتَك َأْهاًل 

لِْلِعَباَدِة َفَعَبْدُتك «)2).

ونجد هذا التدّرج يف احلديث عن اآلخرة يف ســورة اإلنســان 
أيضــًا، حيث يبدأ الســياق بذكر األخطار التــي تنتظر البرش يف ذلك 
العامل، ُثّم ينتقل إىل احلديــث عن النعيم الذي هو مصري املؤمنني، بعد 

ابًا َطُهوًرا﴾)٣). ذلك يقول رّبنا: ﴿وََسَقاُهْم َربُُّهْم َشَ

وجيــدر املكث قلياًل عند تالوة اآلية بعد كلمة رهّبم، فأْن يكون 
الســاقي هو اهلل فهو يشء عظيم، فاحلديث هنا ليس عن لّذة اجلســد، 
وإّنــام عن لّذة الروح حــني ترتبط برهّبا العظيم فيســقيها رشابًا ُيطّهر 

القلب من الغّل والبغضاء والعصبية وكّل صفة سلبية.

)1) من ال حيرضه الفقيه، ج4، ص14.
)2) بحار األنوار، ج 6٩، ص 27٨.

)٣) سورة اإلنسان، اآلية 21.
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 ﴿َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َرّبِهِ َجنََّتاِن﴾

ِه( تشــمل اجلانب املاّدي حيث له تعاىل الدنيا  وكلمة )َمَقاَم َربِّ
واآلخرة واجلنّة والنار، وتشمل اجلانب املعنوي وهو التواصل مع اهلل 

ونيل رضاه.

جنّتان

قال البعــض: إّن هؤالء هم أرفع املؤمنني درجًة ومقامًا، حيث 
ال يرقى األدنى إىل منزلة األرفع، فإّن اهلل أعطاهم جنتني، جنًة ختّصهم 

وأزواجهم، وجنًة يستقبلون فيها املؤمنني كداٍر للضيافة)1). 

وقال قائل: اجلنة األوىل داخل قرصه والثانية خارجه)2). 

وقال آخرون: إّن األوىل جزاء أعامهلم واألخرى زيادًة وفضاًل 
من عند اهلل.

وقيــل: إّن األوىل جــزاء أعامهلم وســلوكياهتم، والثانية جزاء 
مــا انطوت عليه قلوهبم مــن العلم واملعرفة، ونفوســهم من اإليامن 

والتصديق. 

والــذي يظهر من عموم القــرآن أّن للمؤمنني أكثر من جنتني، 
قال تعاىل: ﴿وَمْن يُِطِع اللَّ ورَُســوَلُ يُْدِخلُْه َجنَّــاٍت َتْرِي ِمْن َتْتَِها 

نْهاُر﴾)٣).
َ
اْل

)1) انظر: تفسري جممع البيان، ج ٩، ص٣46.
)2) انظر: التبيان يف تفسري القرآن، ج ٩، ص 47٩.

)٣) سورة النساء، اآلية 1٣.

   ملن خاف مقام ربّه جّنتان   
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وقوله: )َجنَّتاِن( خيص بالذكر اثنتني تتميزان عن سائر اجلنات، 
ومها جنة عدن وجنة الفــردوس، أو جنة عدن والنعيم، أو هي اخللد 

واملأوى.

باِن﴾ ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

هذه أحــكام اهلل وقوانينه، ُيدخل املجرمني النار وُيدخل الذين 
آمنوا وعملــوا الصاحلات جنّات جتري من حتتها األهنار، فلنصّدق هبا 

بجوانحنا وجوارحنا.

بصائر وُسنن

منع الــرضر أقوى دفعًا لإلنســان من جلــب املنفعة، وهكذا 
اخلســارة - وإن قّلت - تكون أشــّد وطئًا لإلنســان من عدم الربح، 
ولذلك يبدأ الســياق القرآين باحلديث عن الرضر العظيم الذي يلحق 

اإلنسان غري املؤمن، ُثّم ُيثنّي احلديث عن اجلنّة وما فيها من النعيم.
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ذواتا أفنان

بَاِن 49﴾. ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
ْفَناٍن ٤٨ فَبِأ

َ
﴿َذَواتَا أ

* * *

من الحديث

روي عن أيب عبد اهلل ، يف قوله عّز وجّل: ﴿ولَِمْن خاَف َمقاَم 
َرّبِهِ َجنَّتاِن﴾، قال: 

»َمْن َعلَِم َأنَّ الّله َيَراُه َوَيْســَمُع َما َيُقوُل َوَيْعَلُم َما َيْعَمُلُه ِمْن َخْيٍر 
، َفَيْحُجُزُه ذلَِك َعِن اْلَقبِيِح ِمَن اْلَْعَماِل، َفذلَِك الَِّذي َخاَف َمَقاَم  َأْو َشرٍّ

ِه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهوى «)1). َربِّ

تفصيل القول

قنا الوحي إىل تلك اجلنتني، إذ يرينا صورًا رائعة عنهام.  ويشوِّ
)1) الكايف، ج2، ص70، ح10.
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ويكتســب التشــويق أمهيته من كونه إذا تفاعل معه السامع، 
وصّدق به، يتحّول إىل ما يشبه الوقود يف داخل اإلنسان، يدفعه بفاعلية 

قوية وعميقة إىل العمل عىل حتقيق الغاية املطلوبة منه.

والبرش خيشــى اإلجرام ويتجنّبه، مّرة ألّنه 
يؤّدي بــه إىل جهنّم، ومّرة ألّنه خُيرسه ُقْرَبُه من رّبه 

وثوابه اجلزيل.

فْناٍن﴾
َ
﴿َذواتا أ

 إشارًة إىل صفتني لتينك اجلنتني: 

إحداهمــا: كثرة األغصان، والعرب تقول 
للغصن َفنَــن، ومجعــه َأفنان)1). وهي ال شــك 
ُتدِخل عــىل النفس البهجة والــرسور بالنظر إىل 
خرضهتا وكثافتها، وكثرة األغصان تدّل عىل نوع 
ــوق كالنخل،  ُمعنّي من األشــجار غري ذات السُّ
واألشــجار تلك تكون أكثُر إستيعابًا للثمر، كام أهّنا تلقي بظالهلا عىل 
األرض ليجد املؤمنون لــّذة اجللوس يف الظالل: ﴿ُمتَِّكئنَِي فِيها َعَ 
الرائِِك ل يََرْوَن فِيها َشْمســاً ول َزْمَهرِيراً * ودانَِيًة َعلَيِْهْم ِظاللُها 
ْزواُجُهْم ِف ِظالٍل َعَ الرائِِك 

َ
وُذّلِلَْت ُقُطوفُها تَْذِلاًل﴾)2). ﴿ُهــْم وأ

ُمتَِّكُؤَن﴾)٣). 
والصفة الثانية: التنوع، قال يف املنجد: الَفن: مجعه أفنان، وفنون، 

)1) أنظر لسان العرب، ح1٣، ص ٣27.
)2) سورة اإلنسان، اآلية 14-1٣.

)٣) سورة يس، اآلية ٥6.

 يكتسـب التشويق أهميته  «

معـه  تفاعـل  إذا  كونـه  مـن 

السـامع، وصـّدق بـه، يدفعه 

إىل  وعميقـة  قويـة  بفاعليـة 

العمـل عـى تحقيـق الغايـة 

املطلوبـة منـه.
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ومجع اجلمع أفانني: الرضب من اليش ء أو النوع.)1) 

بان﴾  ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

ويعود الســياق هنــا - وبعد ذكر كلِّ نعمٍة يف اجلنة - ليشــفي 
قلوبنــا من داء التكذيب بآالء اهلل، وهذا هــو طبيعة منهج القرآن. إّنه 
ال جيعل احلديث عن املســتقبل الغائب جمردًا وبعيــدًا عن واقعنا، بل 
يوصله بنا، ويســعى من خالل ذكره إىل عالج مشاكلنا، ودفعنا باجّتاه 
إيــامٍن أقوى ومعرفة أعمق، وهو يف هذا املــورد يريد القول بأّن ذلك 

النعيم هو نتيجة شكر نعيم الدنيا.

بصائر وُسنن

بعــد ذكر كل نعمة يف اجلنة يعود القرآن ليشــفي قلوبنا من داء 
التكذيب بآالء اهلل، وهذا هو طبيعة منهج القرآن: إّنه ال جيعل احلديث 
عن املســتقبل الغائب جمردًا وبعيدًا عن واقعنا، بل يوصله بنا، ويسعى 
من خالل ذكره إىل عالج مشــاكلنا، ودفعنا باجّتاه إيامٍن أقوى ومعرفة 

أعمق.

)1) راجع مادة )فنن( يف املنجد.

   ذواتا أفنان   
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عينان جتريان

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 
َ
﴿فِيِهَمــا َعيَْنــاِن َتْرَِيــاِن٥٠ فَبِــأ

بَاِن51﴾. تَُكّذِ
* * *

من الحديث

روي عن أمري املؤمنني ، أّنه قال: 

ْهَبِة، َأَل َوإِنِّي َلْم َأَر  ْغَبِة َكَما َتْعَمُلوَن فِي الرَّ »َأَل َفاْعَمُلوا فِي الرَّ
َكاْلَجنَِّة َناَم َطالُِبَها َوَل َكالنَّاِر َناَم َهاِرُبَها«)1).

تفصيل القول

وتطمُع نفوســنا املجبولة عىل ُحّب اإلستطالع يف معرفة املزيد 
من اجلنتني، يقول عنهام ربنا تعاىل:

)1) هنج البالغة، ص71، اخلطبة 2٨.
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﴿فِيِهما َعيْناِن َتْرِياِن﴾

 العني يف الدنيا تتصل بمخازن املاء يف األرض وكّلام إستنزفت 
مألهتــا املخازن، ولكــّن اهلل ال يقول )عينان( وحســب، بل يضيف 
)جتريان(، وتوحي هذه اجلملة بــأّن املاء هناك يف حركة دائمة مما تزيد 
املنظر روعــة ومجاالً.وال يذكر القرآن مــا يف العينني: هل هو املاء، أم 
اللبن، أم اخلمر، أم العســل، أم هو يش ء آخــر؟ واإلهبام يزيُد النفس 
ْخيِفَ لَُهْم 

ُ
شــوقًا، واهلل يُبهم قاصدًا وهو القائل: ﴿فاَل َتْعلَُم َنْفٌس ما أ

ْعنُيٍ َجزاًء بِما اكنُوا َيْعَملُوَن﴾)1).
َ
ةِ أ ِمْن قُرَّ

فيا حــرسًة عىل العبــاد، يتحّبب هلــم رهّبم فيتبغضــون اليه، 
ويتقرب منهــم فيبتعدون عنه، ويفتح هلم أبــواب رمحته ُثّم يدعوهم 
بون، وهو ال يزال يتلّطف هبم، ال يســخط من  إليهــا َفُيْعِرضون ويكذِّ

تكذيبهم، وال يعرض عنهم بانحرافهم عن آالئه بل يكرر عتابه:

باِن﴾ ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

 وله العتبى حتى يرىض، إّنه ال حيتاج إىل تصديقنا به، وشــكرنا 
آلالئه، فذلك ال يزيده شــيئا، كام ال ُينْقص كفرنا وتكذيبنا من مقامه 

تعاىل شيئًا، إّنام نحن املحتاجون اليه.

بصائر وُسنن

إنَّ اهلل ال حيتــاج إىل تصديقنــا به وشــكرنا آلالئــه، إنام نحن 
املحتاجون إليه، فعلينا عدم التكذيب بآالئه.

)1) سورة السجدة، اآلية 17.

   عينان تجريان   
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من كّل فاكهة زوجان

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 
َ
ِ فَاكَِهٍة َزوَْجاِن ٥٢ فَبِأ

﴿فِيِهَمــا ِمْن ُكّ
بَاِن 53﴾. تَُكّذِ

* * *

من الحديث

جاء يف احلديث عن رسول اهلل ، يف وصف اجلنّة قال: 

ُكْم، َفإَِذا بِِقَباٍب وُقُصوٍر فِي َأْعَلى  »...َفاْنُظُروا إَِلى َمَواِهــِب َربِّ
يِّيــَن ِمَن اْلَياُقوِت اْلَْحَمــِر واْلَْخَضِر واْلَْصَفــِر واْلَْبَيِض )َيْزَهُر  ِعلِّ

ٌر إِذًا إْلَتَمَعِت اْلَْبَصاُر ِمنَْها.  ُه ُمَسخَّ ُنوُرَها( َفَلْوَل َأنَّ

َفَما َكاَن ِمْن تِْلَك اْلُقُصوِر ِمَن اْلَياُقــوِت اْلَْحَمِر َفُهَو َمْفُروٌش 
بِاْلَعْبَقِريِّ اْلَْحَمِر، وَما َكاَن ِمنَْها ِمــَن اْلَياُقوِت اْلَْخَضِر َفُهَو َمْفُروٌش 
ــنِْدس اْلَْخَضِر، وَما َكاَن ِمنَْها ِمَن اْلَياُقوِت اْلَْبَيِض َفُهَو َمْفُروٌش  بِالسُّ
بِاْلَحِريِر اْلَْبَيــِض، وَما َكاَن ِمنَْها ِمَن اْلَياُقــوِت اْلَْصَفِر َفُهَو َمْفُروٌش 
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َياِض اْلَْصَفِر..  بِالرِّ

َهِب اْلَْحَمِر،  ِة اْلَبْيَضــاِء والذَّ ِد اْلَْخَضِر واْلِفضَّ ُمرُّ َمْبُثوَثــًة بِالزُّ
ُر ِمْن َأْبَوابَِها وَأْعَراِصَها بِنُوٍر ِمْثِل  َقَواِعُدَهــا وَأْرَكاُنَها ِمَن اْلَجْوَهِر، ُينَوِّ
يِّ فِي النََّهاِر اْلُمِضي ِء، وإَِذا  رِّ ــْمِس ِعنَْدُه، ِمْثِل اْلَكْوَكِب الدُّ ُشَعاِع الشَّ
تاِن فِيِهما َعْيناِن  َعَلى َبــاِب ُكلِّ َقْصٍر ِمْن تِْلَك اْلُقُصوِر َجنَّتــاِن ُمْدهامَّ

اَختاِن فِيِهما ِمْن ُكلِّ فاكَِهٍة َزْوجان«)1). َنضَّ

تفصيل القول

وجانب آخــر من نعيم اجلنتني األكل. والقــرآن ال حُيّدثنا عن 
أوليات النعمة )األشياء الرضورية( إّنام حُيّدثنا عن متامها )الكامليات( 
وهــي الفواكه، مؤّكدًا بأهّنا األخرى موجــودة ويف غايِة الكامل، كثرًة 

وتنوعًا.

ِ فاكَِهٍة َزوْجاِن﴾
﴿فِيِهما ِمْن ُكّ

فليس ثمة فاكهــة إاّل وهي موجــودة، والفاكهة باإلضافة إىل 
فائدهتا املادية للجســم، فهي هلا نكهة ولّذة خاصة جيدها اإلنســان يف 
منظرها عىل املائدة أو يف الشــجر، حيث األشكال واأللوان البديعة، 
ويف روائحها الطيبة ومذاقها الّلذيذ، ولعّل اســمها مشتق من التفّكه 

وهو حديث ذوي األنس والرسور.

والسؤال: ما معنى )َزْوجاِن(؟

قيل: من كّل نوع صنفان، أحدمها يشبه الذي يف الدنيا، واآلخر 

)1) تفسري فرات الكويف، ص 21.

   من كّل فاكهة زوجان   
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خيتلف عنه يف حجمه ومذاقه وألوانه، ممّا خيتص باآلخرة وهو األفضل، 
نَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْرِي 

َ
اِلاِت أ ِيَن آَمُنوا وَعِملُوا الصَّ ِ الَّ قال تعاىل: ﴿َوبَّشِ

ِي ُرزِقْنا  نْهاُر ُكَّما ُرزِقُوا ِمنْها ِمْن َثَمَرٍة رِزْقاً قالُوا هَذا الَّ
َ
ِمــْن َتْتَِها اْل

تُوا بِهِ ُمتَشابِهاً﴾)1).
ُ
ِمْن َقبُْل وأ

وقــد يكون املراد من الزوجني: أّن ما يف اجلنة األوىل موجود يف 
الثانية، فيكون املقصود املقابلة، أو يكــون املعنى: نوعان من الفاكهة 
الواحــدة، وحيتمل معنى التكامــل، بحيث جتد لــكّل فاكهة أخرى 

تكملها شكاًل وفائدة، َفإِنَّ نعيم اجلنة ُيكّمل بعضه بعضًا.

وهذا النعيم ال حيصل عليــه إاّل من عرف الرمحن، وقّدره حّق 
قدره، فصّدق آالءه، وخاف مقامه:

باِن﴾ ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

 وهذه اآليات تؤّكد أّن احلديث عن اجلنة والنار حٌق وليس جمّرد 
إثارة حلالة الطمع واخلــوف عند البرش - كام يزعم البعض - ذلك أّن 
رّبنا غنيٌّ عن خمالفة وعده، أو بيان ما ليس بحق، وأّن قدرته يف موضع 
ْمُرهُ 

َ
الرمحة، أو يف موضع النكال والنقمة مطلقة ال حيّدها يش ء، ﴿إِنَّما أ

ْن َيُقوَل َلُ ُكْن َفَيُكوُن﴾)2). ولكّن ُمشكلة اإلنسان 
َ
راَد َشــيْئاً أ

َ
إِذا أ

أّنه يقيس األمور عىل قدره، وحسب قدراته وفهمه املحدودين، فألّنه 
ال يســتطيع إحياء املوتى يشــّكك يف البعث، وألّنه حمجوب عن علم 
املســتقبل وما ال يراه، تراه يرتاب يف الغيب أو يكفر به، وهذا نوٌع من 
رُْض َجِيعاً 

َ
الرِشك الفكري. قال تعاىل: ﴿َوما قََدُروا الّلَّ َحقَّ قَْدرِهِ واْل

)1) سورة البقرة، اآلية 2٥.
)2) سورة يس، اآلية ٨2.
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ا  ــماواُت َمْطوِيَّاٌت بَِيِمينِهِ ُسبْحانَُه وتَعاىل  َعمَّ َقبَْضُتُه يَوَْم الْقِياَمةِ َوالسَّ
يُْشُِكوَن﴾)1).

وحّتى يتجاوز اإلنســان هذا الرشك الذي يقوده إىل التكذيب 
بآيات اهلل، عليــه أن ينظر إىل األمور، وبالذات إىل احلقائق الكبرية من 

خالل اإليامن بقدرة اهلل املطلقة.

بصائر وُسنن

احلديث عن اجلنة والنار حٌق، وليس جمــّرد إثارة حلالة الطمع 
واخلــوف عند البرش- كام يزعم البعض- ذلك أّن رّبنا غنيٌّ عن خمالفة 
وعده، أو بيان ما ليس بحق، وأّن قدرته يف موضع الرمحة، أو يف موضع 
النكال والنقمة مطلقة ال حيّدها يش ء، ولكّن ُمشكلة اإلنسان أّنه يقيس 

األمور عىل قدره، وحسب قدراته وفهمه املحدودين.

)1) سورة الزمر، اآلية 67.

   من كّل فاكهة زوجان   
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جىن اجلّنتني دان

ٍق وََجَن  ﴿ُمتَِّكئِــنَي َعَ فُــُرٍش َبَطائُِنَها ِمْن إِْســتَْبَ
بَاِن 55﴾. ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ

َ
اْلَنَّتنَْيِ َداٍن ٥٤ فَبِأ

* * *

من الحديث

جاء يف خطبة املتقني لإلمام أمري املؤمنني  أّنه قال: 

ُموَن، َوُهْم َوالنَّاُر َكَمْن  »َفُهْم َواْلَجنَُّة َكَمْن َقْد َرآَها َفُهْم فِيَها ُمنَعَّ
ُبون«)1). َقْد َرآَها َفُهْم فِيَها ُمَعذَّ

تفصيل القول

ما ُدمنــا نرحُل إىل اآلخرة حتاًم، فدعنا نســتحرضها يف وعينا، 
ملاذا؟ ألّن الدنيا مزرعة اآلخرة، وأعامل اإلنسان هي التي تبني قصوره 

)1) حتف العقول، النص، ص 1٥٩.
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يف اجلنّة أو تتحّول إىل العذاب يف اآلخرة.

حّتى جتيئنا النفقة!

ا ُأْســِرَي بِي إَِلى  وهكــذا ورد عن النبي  أّنــه قال:  »َلمَّ
ــَماِء َدَخْلُت اْلَجنََّة، َفَرَأْيُت فِيَها َماَلئَِكًة َيْبنُوَن َلبِنًَة ِمْن َذَهٍب وَلبِنًَة  السَّ
َما  َمــا َبنَْيُتْم وُربَّ َما َأْمَســُكوا. َفُقْلــُت َلُهْم: َما َلُكْم ُربَّ ٍة، وُربَّ ِمْن فِضَّ

َأْمَسْكُتْم؟ 

َفَقاُلوا: َحتَّى َتِجيَئنَا النََّفَقُة. َفُقْلُت َلُهْم: وَما 
َنَفَقُتُكْم؟ 

ْنَيا: ُسْبَحاَن الّله  َفَقاُلوا: َقْوُل اْلُمْؤِمِن فِي الدُّ
واْلَحْمــُد لِّلِه وَل إَِلَه إِلَّ الّله والّلــه َأْكَبُر. َفإَِذا َقاَل 

َبنَْينَا، وإَِذا َأْمَسَك َأْمَسْكنَا«)1).

حقيقة الرحيل عن الُدنيا ُتالحق كّل إنسان، 
وتبعثه نحو التفكري يف بيته األبدي الذي سيعيش 
فيه، لكّن الســؤال: كيف نستحرض هذه احلقيقة، 

وكيف نزداد يقينًا بيوم القيامة؟

اجلواب عىل ذلك: بقراءة القرآن وبتنمية روح اخليال عندنا، فام 
أن نرى مكروهًا إاّل ونســتعيذ باهلل من عــذاب جهنّم الذي يفوق كّل 

مكروه، وهكذا اإلنسان لو رأى نعياًم ذكر اجلنّة واستحرضها بخياله.

ومن هنا تتشــابه نِعم اجلنّة مع نعيم الدنيــا، ونفس أبعاد النَِّعم 
املوجودة يف الدنيا يتكّرر ذكرها عند وصف اجلنّة، وذلك لكي يقرتب 

)1) بحار األنوار، ج ٨، ص12٣، ح 1٩.

   جنى الجّنتني دان   

مـع  « الجّنـة  نِعـم  تتشـابه   

الدنيـا، ونفـس أبعـاد  نعيـم 

الدنيـا  يف  املوجـودة  النَِّعـم 

وصـف  عنـد  ذكرهـا  يتكـّرر 

يقـرب  لـي  وذلـك  الجّنـة، 

منهـا. اإلنسـان 
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اإلنســان منها، ولذلك نحن ينبغي أن ال نأخذ الكلامت عىل ســياقها 
فقط، وإّنام أْن ُنفّكر يف احلقائق الُكربى التي هي وراءها.

 ﴿ُمتَِّكئنَِي َعَ فُُرٍش﴾

يّتكئ اإلنســان حينام يفرغ مــن عمله، واآلية بــكّل ُمفرداهتا 
وإحياءاهتا تعبري بليــغ عن أقىص غايات الراحة، فهــم مّتكئون وعىل 
ُفــرش احلرير الناعم البارد واملريح، ومن حوهلم كّل صنوف الفواكه، 
ومــن حتتهم جتري األهنــار بأنواعها، ومن فوقهــم ُتظّلهم األغصان 

النرضة اخلرضاء الندية.

ٍق﴾  ﴿َبَطائُِنَها ِمْن إِْستَْبَ

 أي داخل املّتكأ وحشــوه من الديباج الغليظ، واإلستربق كام 
قالوا: كلمة معربة من قوهلم: )ســتربك( وهو مصّغر )ســترب( بمعنى 
الثخني الغليظ، وقالوا: إّن ما كان حشوه حريرًا خالصًا فظاهره يكون 

كذلك باألحرى.

﴿وََجَن اْلَنَّتنَْيِ َداٍن﴾ 

اإلنســان يف الدنيا ال حيصل عــىل يش ء إاّل بتعب وبذل اجلهد، 
والفاّلح ال شّك يف أّنه يلقى تعبًا يف احلصاد وقطف الثامر، ألّن بعضها 
بعيــٌد عن متناول يده، فالبّد أن يتمطى لقطفها أو يركب الشــجرة أو 

يستخدم وسيلة لذلك، أي أّنه البّد أن يبذل جهدًا. 

أما يف اآلخرة فإّن ثمر اجلنة متدٍل قريب، متى ما اشتهى املؤمن 
شــيئًا منه تناوله بيده عن قرب ودنو، أو يتدىّل اليه الُغصن بقدرِة اهلل، 

فهو ال يتعب من أجل ذلك. 
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ويف الكلمــة إحياء بأّن الثمر يف غايــة النُضج، وعىل الدوام وال 
يتلف، يقال: دنت الثمرة إذا نضجت واقرتب قطافها.

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

نعم إّن هذه احلقائق حُميطة باإلنســان وعليه أن ال ُيكّذب بيشء 
منها.

بصائر وُسنن

ما ُدمنا نرحُل إىل اآلخرة حتاًم، فدعنا نستحرضها يف وعينا، ألّن 
الدنيا مزرعة اآلخرة، وأعامل اإلنســان هي التي تبني قصوره يف اجلنّة 

أو تتحّول إىل العذاب يف اآلخرة.

   جنى الجّنتني دان   
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قاصرات الطرف

رِْف لَْم َيْطِمثُْهنَّ إِنٌْس َقبْلَُهْم َوَل  اُت الطَّ ﴿فِيِهنَّ قَاِصَ
بَاِن 57﴾. ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ

َ
َجانٌّ ٥٦ فَبِأ

* * *

من الحديث

روي عن أمري املؤمنني  أنَّ النبي  قال فيام قال يف وصف 
اجلنة:

»...َوإِنَّ فِيَها َمْجَمَع ُحــوِر اْلِعيِن، َيْرَفْعَن َأْصَواَتُهنَّ بَِصْوٍت َلْم 
َيْسَمِع اْلَخاَلئُِق بِِمْثلِِه: َنْحُن النَّاِعَماُت َفاَل َنْبَأُس َأَبدًا، وَنْحُن الطَّاِعَماُت 
َفاَل َنُجوُع َأَبدًا، وَنْحُن اْلَكاِسَياُت َفاَل َنْعَرى َأَبدًا، وَنْحُن اْلَخالَِداُت َفاَل 
اِضَياُت َفاَل َنْســَخُط َأَبدًا، وَنْحُن اْلُمِقيَماُت َفاَل  َنُموُت َأَبدًا، وَنْحُن الرَّ
َنْظَعُن َأَبدًا، َفُطوَبى لَِمْن ُكنَّا َلُه وَكاَن َلنَا، َنْحُن َخْيَراٌت ِحَساٌن، َأْزَواُجنَا 

َأْقَواٌم كَِرام «)1).
)1) بحار األنوار، ج٨، ص14٨، ح76.
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تفصيل القول

وما أن ينتهي املؤمن من نعيٍم يف اجلنّة، إاّل ويلحقه نعيٌم آخر:

رِْف﴾ اُت الطَّ ﴿فِيِهنَّ قَاِصَ

القارصة هي املــرأة التي ال ُتفّكر يف غــري زوجها، وهي صفة 
حسنة من صفات الزوجة الصاحلة.

 ﴾ ﴿لَْم َيْطِمثُْهنَّ
أي: مل يبارشهن.

﴾ ﴿إِنٌْس َقبْلَُهْم َوَل َجانٌّ
رّبام ألّن اجلَنَّة للمؤمنني من اإلنــس واجلن، فأراد التأكيد عىل 
عدم سبق أحد إليهن، والتأكيد عىل الطهارة الشاملة، وقد يعني اجلان 
الشــيطان الذي يوسوس للفتاة ويثري شــهوهتا عرب اخليال، وبالذات 
حني بلوغها، وقد تنتهي هبا تلك الوساوس حتى تفقد عذرهتا بصورة 

أو بأخرى، ولذلك جاء يف القرآن األمر بالتعّوذ منه.

ويسبق تأكيده تعاىل عىل طهارهتن )املادية( بعدم الطمث، بيان 
لطهارهتن املعنوية، فهن قد قرصن طرفهــّن )البرصي والنفيس( عن 

غري أزواجهن.

قال أبــو ذر ريض اهلل عنه: )اهنا تقول لزوجهــا: وعزة ريب ما 
أرى يف اجلنــة أخري منك، فاحلمد هلل الــذي جعلني زوجك وجعلك 

زوجي()1). 

)1) نور الثقلني، ج ٥، ص 1٩٨.

   قارصات الطرف   
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وهكذا هو حــال الطاهــرات العفيفات من النســاء، وحال 
األزكياء من الرجال، إهّنم يمنعهم خوف مقام رهبم أن يمّدوا عيوهنم 
م اهلل عليهم، وإذا كان األمن يف اآلخــرة جزاء خوفهم يف  إىل ما حــرَّ
الدنيا، والراحة )اتكاؤهم عىل الفرش( جزاء تعبهم وعملهم الدؤوب 
ِهم من أبصارهم،  فيها، فإّن تلُكم احلور جزاء لطهارهتم يف الدنيا، بَِغضِّ

م اهلل إستجابًة لدعوته. وترّفعهم عاّم حرَّ

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

هذه أحــكام الرب، وهذه آالء الرب، وهذه نعم اهلل ســبحانه 
وتعاىل، فال ُنكّذب هبا. 

بصائر وُسنن

العفيفات الطاهرات من النساء، واألزكياء من الرجال، يمنعهم 
خوف مقام رهّبم أن يمّدوا عيوهنم إىل ما حّرم اهلل عليهم.
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كأّنهن الياقوت واملرجان

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 
َ
نَُّهنَّ اْلَاقُوُت َوالَْمرَْجــاُن ٥٨ فَبِأ

َ
﴿َكأ

بَاِن 59﴾. تَُكّذِ
* * *

من الحديث

 :  قال أبو عبد اهلل

ُموا بِِعَباَدتِي  يِقيَن! َتنَعَّ دِّ »َقاَل الّله َتَبــاَرَك َوَتَعاَلى: َيا ِعَباِدَي الصِّ
ُموَن بَِها فِي اْلِخَرِة«)1). ُكْم َتَتنَعَّ ْنَيا َفإِنَّ فِي الدُّ

تفصيل القول

ر قارصات  ولكي نقرتب من تصّور احلور يف اجلنان دعنا نتصوَّ
الطرف: هل هن يشبهن نساء الدنيا؟ وما مدى مجاهلن؟

)1) الكايف، ج2، ص٨٣، ح2.
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قد نجيب عىل تلك األسئلة ولكن بأّي دليل، وعىل أّي مقياس؟! 

لعّل عقولنا بل خياالتنا تتمّكن من إستيعاب أقىص حد للجامل 
عن طريق املقارنة بأمجل امــرأة يف العامل، ولكن هل يمكننا أن نتصور 
ثنا عن  مجاالً يفوق ذلك مليــون مرة؟! كاّل، لذلك يقول ربنا وهو حيدِّ

قارصات الطرف مشبِّهًا:

نَُّهنَّ اْلَاقُوُت َوالَْمرَْجاُن﴾
َ
﴿َكأ

الياقوت صفاء، فبرشهتّن ال  قيل يشــبهن 
يشوهبا عيب، وتشبه املرجان مُحرًة، أو هي ناصعة 

البياض ُمرّشبة بُحمرة الياقوت.

ورّبام نســتوحي من اآلية معنى آخر، فكام 
أّن الياقوت ليس كأّي حجٍر حيصل عليه اإلنسان 
بســهولة، بل البّد له من البحث عنه واالجتهاد، 
وكام أّن اليــد ال تصل إىل املرجان إاّل بالغوص إىل 
أعامق البحار وحتّمل املشــّقة، فــإّن للجنّة ثمنًا ال 

حيصل عليها صاحبها إاّل به.

وهكــذا لون الياقوت ومُحرتــه ليس ككلِّ 
لون أمحر، ألّنه حُمبَّب، وكذلك خرضة املرجان.

باِن﴾ ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

 وللعبــد أن يعرف حجم تكذيبه بــآالء رّبه من خالل العذاب 
الذي ســوف يلقاه يف اآلخرة، ومن احلرسة والندامة التي حتلُّ به جزاء 

خسارته األبدية الكربى لنعيم اجلنة وثواهبا.

 قيـل بأن قـارصات الطرف  «

صفـاء،  الياقـوت  يشـبهن 

فبرتهـنّ ال يشـوبها عيـب، 

أو  ُحمـرًة،  املرجـان  وتشـبه 

هـي ناصعـة البيـاض ُمّربة 

الياقـوت. بُحمـرة 
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بصائر وُسنن

كام أّن الياقوت ال حيصل عليه اإلنســان بســهولة، وأّن يده ال 
تصل إىل املرجــان إاّل بالغوص يف أعامق البحار وحتّمل املشــقة، فإّن 

للجنة ثمنًا ال حيصل عليها صاحبها إاّل به.

   كأنّهن الياقوت واملرجان   
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جزاء املحسنني

ّيِ آَلءِ 
َ
﴿َهْل َجَزاُء اْلِْحَســاِن إِلَّ اْلِْحَســاُن ٦٠ فَبِأ

بَاِن 61﴾. َرّبُِكَما تَُكّذِ
* * *

من الحديث

  ُيروى عن عيل بن سامل أنَّه قال: سمعُت أبا عبد اهلل الصادق
َلٌة«.  يقول: »آَيٌة فِي كَِتاِب الّله ُمَسجَّ

ُقْلُت: َما ِهَي؟ َقاَل: 

ِْحساُن﴾، َجَرْت 
ْ

 ال
َّ

ِْحساِن إاِل
ْ

»َقْوُل الّله َتَعاَلى: ﴿َهْل َجزاُء ال
فِــي اْلَكافِِر واْلُمْؤِمِن، واْلَبرِّ واْلَفاِجِر. وَمْن ُصنَِع إَِلْيِه َمْعُروٌف َفَعَلْيِه َأْن 
ُيَكافَِئ بِِه، وَلْيَس اْلُمَكاَفاَة َأْن َتْصنََع َكَما ُصنَِع َحتَّى ُتْربَِي، َفإِْن َصنَْعَت 

َكَما ُصنَِع َكاَن َلُه اْلَفْضُل بِالْبتَِداء«)1).

)1) بحار األنوار، ج ٨، ص10٥.
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تفصيل القول

من متام النعمة يف اجلنّة شــعور املؤمن أّن ما حيصل عليه إّنام هو 
نتيجة عمله. يقول رّبنا تعاىل يف ســورة اإلنسان: ﴿إِنَّ َهَذا اَكَن لَُكْم 

َجَزاًء َوَكَن َسْعُيُكْم َمْشُكوًرا﴾)1).
فنتيجة الزكاة القصــور، ونتيجة الصالة احلور، ونتيجة العمل 
الصالح ما تشتهي األنفس وتلّذ األعني، وهكذا يكون الشعور بالنِعمة 

وبأهّنا نتيجة عمله نِعمة معنوية ُتضاِعف للمؤمن رسوره يف اجلنّة:

 ﴿َهْل َجَزاُء اْلِْحَساِن إِلَّ اْلِْحَساُن﴾

إهّنا حقيقة فطرية يشــهد هبا اجلميع: إّن اإلحسان ال يكافأ إاّل 
باإلحسان، وتتجىّل هذه احلقيقة بأهبى صورها يف اجلنة، وهكذا القرآن 
يستثري يف البرش ركائز فطرهتم ليستشهد هبا عىل أنفسهم بام ُجبلوا عليه، 

وتعارفوا فيام بينهم به.

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

قد أجرى رّبنا تعاىل أحكامه عىل اخلليقة، ولن خُيلف اهلل وعده، 
فلنخّلص قلوبنا من التكذيب بآالء الرّب امُلتعال.

بصائر وُسنن

إهّنا حقيقة فطرية يشــهد هبا اجلميع: إّن اإلحسان ال يكافأ إاّل 
باإلحسان، وتتجىّل هذه احلقيقة بأهبى صورها يف اجلنة. 

)1) سورة اإلنسان، اآلية 22.

   جزاء املحسنني   
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من دوهنما جّنتان

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 
َ
﴿َوِمــْن ُدونِِهَمــا جنََّتــاِن ٦٢ فَبِــأ

.﴾63 بَاِن  تَُكّذِ
* * *

من الحديث

عن أيب عبد اهلل ، قال وهو خياطب أحدًا: 

ـَة َواِحَدٌة، إِنَّ الّله َيُقــوُل : ﴿َوِمْن ُدونِِهما  : إِنَّ اْلَجنَـّ »َل َتُقوَلــنَّ
: َدَرَجًة َواِحــَدًة، إِنَّ الّله َيُقوُل: ﴿َدرََجاٌت َبْعُضَها  َجنَّتاِن﴾ َوَل َتُقوَلنَّ

َما َتَفاَضَل اْلَقْوُم بِاْلَْعَمال «)1). ْوَق َبْعٍض﴾. إِنَّ
َ
ف

تفصيل القول

كام تتفاوت درجات الناس يف الدنيا، فمنهم الفقري امُلعَدم ومنهم 
)1) بحار األنوار، ج ٨، ص10٥- 106.
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الغني الذي ال يدري كيف يترّصف يف أمواله، كذلك تتفاوت درجات 
النــاس يف اآلخرة. لكّن تفاوت الناس يف الدنيا ال ُيقاس بذلك العامَل، 
ألّن املســافة بني الناس يف اآلخرة كبريًة جــّدًا، حّتى درجات من ُهم 
يف اجلنّة، حيُث يدخل البعض يف ربض اجلنّة، واآلخر يســمو ليكون 
يف جنّــات عدن، فينظــر األّول إىل مقام الثاين كام ننظــر إىل النجوم، 
وهكذا سنح رّبنا تعاىل لنا الفرصة يف الُدنيا ليس فقط لدخول اجلنّة بل 

للتســامي يف درجاهتا لنكون مع الصّديقني، ومن 
هنا علينا عدم اإلستهانة بأّي عمٍل صالح من أجل 

التسامي يف درجات اجلنّة.

ضيفان أهل اجلنّة

ُيعترب من  لكنّــه  اجلنّــة  والبعــض يدخل 
الضيوف فيهــا كام جاء يف احلديــث عن أيب عبد 
  أّنــه قال: »َمْن َلــْم َيْأِت َقْبَر اْلُحَســْيِن  اهلل
ُه َلنَا ِشــيَعٌة َحتَّى َيُموَت َفَلْيَس ُهَو َلنَا  َوُهَو َيْزُعُم َأنَّ
ـِة َفُهَو ِمْن ِضيَفاِن  بِِشــيَعٍة، َوإِْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْلَجنَـّ

َأْهِل اْلَجنَِّة«)1).

ممّا يعني أّن درجات الناس يف اجلنّة متفاوتة. يقول تعاىل:

﴿َوِمْن ُدونِِهَماجنََّتاِن﴾

يبدو من املقارنة بني اجلنان األربع وسائر النصوص أّن درجات 
اجلنّة عديدة والناس فيها متفاضلون، فبالرغم من أّن أهل اجلنة مجيعهم 
منّعمون وراضون بام قســم اهلل هلم من الفضــل، ولكنّهم كام تفاوتوا 

)1) كامل الزيارات، ص1٩٣.

   من دونهام جّنتان   

درجـات  « تتفـاوت  كـا   

فمنهـم  الدنيـا،  يف  النـاس 

الفقـري امُلعَدم ومنهـم الغني 

الـذي ال يـدري كيف يترّصف 

تتفـاوت  كذلـك  أموالـه،  يف 

اآلخـرة. يف  النـاس  درجـات 
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يف اإليــامن والعمل الصالح يف الدنيا فإهّنــم يتفاوتون ويتفاضلون يف 
درجات اجلنة. وربام اختلفت هاتان اجلنتان عن اجلنتني املذكورتني يف 
اآلية )46(، وقد روي عن الرسول األعظم  أنه قال: »َجنََّتاِن ِمْن 

ٍة َأْبنَِيُتُهَما َوَما فِيِهَما، َوَجنََّتاِن ِمْن َذَهٍب َأْبنَِيُتُهَما َوَما فِيِهَما«)1). فِضَّ

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
 ﴿فَبِأ

وما دامت هذه حتميات، وأحكام ثابتة، فالبّد إذن من الســري 
ِوْفَقَها والتصديق العميل هبا.

بصائر وسنن

لقد أتاح رّبنــا تعاىل الفرصة لنا يف الدنيــا، ليس فقط لدخول 
اجلنة، بل وأيضًا للتســامي يف درجاهتا لنكون مع الصّديقني. ومن هنا 
علينا عدم اإلســتهانة بأيِّ عمل صالح من أجل التسامي يف درجات 

اجلنة.

)1) بحار األنوار، ج٨، ص10٥.
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ُمدهاّمتان

بَاِن 65﴾. ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
َتاِن ٦٤ فَبِأ ﴿ُمْدَهامَّ

* * *

من الحديث

 : جــاء يف األثر عن العالء بن ســّيابة أّنه قــال أليب عبد اهلل
إّن النــاس يتعّجبون ِمنّا إذا قلنا: خيرج قــوم من النار فيدخلون اجلنة! 

 : فيقولون لنا: فيكونون مع أولياء اهلل يف اجلنة؟! فقال

»إّن الّله يقول: ﴿َوِمــْن ُدونِِهما َجنَّتاِن﴾  َما َيُكوُنوَن َمَع َأْولِياِء 
الّله«)1).

تفصيل القول

ويضع الوحي أمامنا صورًا عن ذات النَِعم التي ذكرها فيام يتعّلق 
)1) نور الثقلني، ج ٥، ص 20.
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باجلنتني األوليني للمقارنة بينهام، لنختار األفضل بينهام ونجعلهام هدفًا 
نسعى نحو حتقيقه، بأقىص ما يمكن من السعي.

تاِن﴾ ﴿ُمْدهامَّ

  والُدمهة: ســواد الليل، وقولنا: ليل أدهم يعني شديد الظالم، 
ويعرّب هبا عن سواد الفرس)1).

 وتعني أيضًا اخلرُضة الشديدة الغليظة املتواصلة، ألهّنا ترضب 
إىل الســواد، وُيقّرب اإلمام الصادق  صورهتام حني يقول عن قوله 

َة َواْلَمِدينَِة َنْخال«)2). تاِن﴾: »َيتَِّصُل َما َبْيَن َمكَّ سبحانه: ﴿ُمْدهامَّ

تان (    وحينام نعقد مقارنة بني كلمة )ُمْدهامَّ
وما يقابلهــا يف وصف اجلنتني األوليــني: )َذواتا 
َأْفنــان (، نعــرف أّن األوليني خرضاوتــان أيضًا 
ولكّن أشجارها ذوات أغصان كأشجار الفاكهة، 
ولعّل أغلبها منها، بينام اجلنتان اللتان دوهنام ليستا 
كذلــك، وهذه األشــجار إذا انضمت إىل بعضها 
واتصلــت تــرضب إىل اخلرضة، وتكــون مجيلة 
ذات الســوق الطويلة، ولكّن مجال ذوات األفنان 
وفوائدها أكثر، ولعّل أحد أبرز أســباب التفاضل 
بني النوعني من اجلنان هو مدى شــكر آالء اهلل أو 

التقصري فيه.

وهكذا علينا أن نستجيب لنداء القرآن املتكرر:

)1) مفردات ألفاظ القرآن، ص٣20.
)2) تفسري القمي، ج2، ص٣46.

سـواد  « تعنـي  الُدهمـة   

أدهـم  ليـل  وقولنـا:  الليـل، 

يعنـي شـديد الظـام، وتعني 

الشـديدة  الُخـرة  أيضـًا 

ألّنهـا  املتواصلـة،  الغليظـة 

السـواد. إىل  تـرب 
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بان ﴾ ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

 :  قائلني كام قال املؤمنون من اجلن، وكام أمر الرسول األعظم
ب «)1). نَا ُنَكذِّ »َل، َوَل بَِشيْ ٍء ِمْن آَلئَِك َربَّ

بصائر وسنن

ّيِ آلءِ َرّبُِكما 
َ
  علينا أن نستجيب لنداء القرآن املتكرر: ﴿فَبِأ

بــاِن﴾ قائلني كام قــال املؤمنون من اجلن، وكام أمر الرســول  تَُكّذِ
ب «. نَا ُنَكذِّ األعظم  : »َل، َوَل بَِشيْ ٍء ِمْن آَلئَِك َربَّ

)1) بحار األنوار، ج1٨، ص7٨.

   ُمدهاّمتان   
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اَخَتاِن َعْيَناِن َنضَّ

َرّبُِكَما  ّيِ آَلءِ 
َ
اَخَتاِن ٦٦ فَبِــأ ﴿فِيِهَما َعيَْنــاِن نَضَّ

بَاِن 67﴾. تَُكّذِ
* * *

من الحديث

روي عن االمام عيل بن احلسني  أنه قال: 

»إَِذا َصــاَر َأْهُل اْلَجنَِّة فِــي اْلَجنَِّة، َوَدَخَل َولِيُّ الّلــه إَِلى ِجنَانِِه 
َلْت  اُمُه، وَتَهدَّ ْتهُ  ُخدَّ َكَأ ُكلُّ ُمْؤِمٍن ِمنُْهْم َعَلى َأِريَكتِِه، َحفَّ وَمَساكِنِِه، واتَّ
َرْت َحْوَلُه اْلُعُيــوُن، وَجَرْت ِمْن َتْحتِــِه اْلَْنَهاُر،  َعَلْيِه الثَِّمــاُر، وَتَفجَّ
اُم بَِما َشاَءْت  َفْت َلُه النََّماِرُق، وَأَتْتُه اْلُخدَّ ، وُصفِّ َرابِيُّ وُبِســَطْت َلُه الزَّ
َشــْهَوُتُه ِمْن َقْبِل َأْن َيْســَأَلُهْم َذلَِك، وَيْخُرُج َعَلْيِهــُم اْلُحوُر اْلِعيُن ِمَن 

اْلِجنَاِن َفَيْمُكُثوَن بَِذلَِك َما َشاَء الّله «)1).

)1) بحار األنوار، ج ٨، ص140، ح٥7.
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تفصيل القول

ويأخذنا القرآن الكريــم إىل داخل اجلنّتني، ويقُف بنا هذه املّرة 
عىل مقربة من عينــني تنبعان باملاء، وحني نقــارن بينهام وبني العينني 

الّلتني مّر ذكرمها )يف اآلية ٥0( نجدمها أقل منهام ألهّنام ال جتريان:

اَختاِن﴾  ﴿فِيِهَما َعيْناِن نَضَّ

  جــاء يف اللغة: )نضخ املاء: إشــتدَّ فورانه مــن ينبوعه، وعني 
نّضاخة: فّوارة غزيرة()1). وعن الرباء بن عازب: )العينان اللتان جتريان 
خري من النّضاختــني()2). وهذا ال يعني أنَّه ليس يف هاتني اجلنتني أهنار 
جتري من حتتها، ولكن اهلل يضيف إىل أصحاب اجلنتني االوليني سواقي 

وأهنارًا جتري من العيون حيث ال توجد هذه امليزة يف اللتني دوهنام.

باِن﴾ ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

وهذه اآلية جيب أن تكون لنا شعارًا، ألّن التصديق بآالء اهلل هو 
السبيل لدخول اجلنّة. بىل، قد تفوتنا اجلنتان األوليان ولكن دعنا نتقيه 

ما استطعنا لندخل اجلنتني األُْخَريني.

بصائر وُسنَن

العينان املذكورتان يف اآلية ٥0 مها أفضل من العينني املذكورتني 
هنا. فالعينان األوليان جتريان أما األخريتني فنّضاختان فقط وال جتريان.

)1) أنظر: املنجد، مادة نضخ.
)2) تفسري الدر املنثور، ج6، ص1٥.

   عينان نّضاختان   
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فاكهة وخنل ورّمان

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 
َ
ــاٌن ٦٨ فَبِأ ﴿فِيِهَما فَاكَِهٌة َوَنٌْل َوُرمَّ

بَاِن 69﴾. تَُكّذِ
* * *

من الحديث

  روي عن  احلارث  بن  املغرية، قال: شــكوت إىل أيب عبد اهلل
ثقال أجده يف فؤادي، وكثرة التخمة من طعامي، فقال : 

ُه َيْدُبُغ اْلَمِعَدَة  اِن اْلُحْلِو َوُكْلُه بَِشــْحِمِه، َفإِنَّ مَّ »َتنَاَوْل ِمْن َهَذا الرُّ
َدْبغًا، َوَيْشِفي التَُّخَمَة، َوَيْهِضمُ  الطََّعامَ ، َوُيَسبُِّح فِي اْلَجْوِف«)1).

تفصيل القول

لننظر إىل آيــات اهلل يف الطبيعة من حولنا، ولنســتمع إىل كتابه 
)1) بحار األنوار، ج6٣، ص164.
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وهو حيدثنا عن جنّتني مها دون الدرجات العىل، ولكنّهام مظهر لرمحته 
تفوقان خري الدنيا ونعيمها:

اٌن﴾  ﴿فِيِهما فاكَِهٌة وَنٌْل وُرمَّ

وقــد اختلف املفرّسون يف حتديد العالقة بــني الثالثة )الفاكهة 
والنخل والرمان(. فقال بعضهم: إّن الفاكهة اســم اجلنس العام وما 
يليها تفريع وختصيص، واعترب البعض الثالثة أجناســًا خمتلفة، وليس 

ثمر النخــل أو الرمان من الفاكهة، وقال آخرون: 
إّنــه َذَكَر اجلنــس )الفاكهة( وأشــار إىل أفضلها 
وأحســنها )ثمر النخل، والرمــان(. قال اإلمام 
الصادق : »الَفاكَِهُة ِماَئٌة وِعْشُروَن َلْونًا، َسيُِّدَها 

ان «)1). مَّ الرُّ

والذي هيّمنا أّن اهلل رضب الثالثة مثاًل مما يف 
اجلنتني لإلشارة ال للحرص. ومع ذلك تبقيان دون 
األوليني علوًا وســعة ونعياًم، فهناك قال اهلل فيهام: 
)ِمْن ُكلِّ فاِكَهٍة( ليس واحدة، بل )َزْوجاِن(. وهنا 
قال )فِيِهام فاِكَهٌة( فقط، ورّبام قرصت الكلمة عن 

إستيعاب جنس الفاكهة بكّل مفرداته وأنواعه.

إّن اجلنتني إذا نظرنا إىل نعيمهام وإن كانتا دون األوليني فهام حقًا 
مظهر إلســم الرمحن، فاهلل غني عن أن خيلقنا، ولّكنه بلطفه وحكمته 
خلقنا، ُثــّم مل يدعنا هكذا إّنام فطرنا عىل احلــق واملعرفة به، فهدانا إىل 
النجدين، وعّلمنا، ُثّم أعطانا العقل، وأمرنا بالطاعة له، وفتح لنا باب 

)1) نور الثقلني، ج ٥، ص 201.

   فاكهة ونخل ورّمان   

يف  « الّله  آيات  إىل  لننظر   

الطبيعة من حولنا، ولنستمع 

عن  يحدثنا  وهو  كتابه  إىل 

الدرجات  دون  ها  جّنتن 

العى، ولكّنها مظهر لرحمته 

تفوقان خري الدنيا ونعيمها.
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التوبة حّتى تبلغ النفس الرتاقي، وهو قادٌر بعد املوت أن ال يبعثنا، وإن 
بنا، ولّكنه خلق اجلنة ليكرمنا ال بعملنا، فنحن ال نســتطيع أن  بعثنا عذَّ

نؤّدي شكر نعمة واحدة من نعمه.

باِن﴾  ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

وليــس لنا أمام هذه احلقائق إاّل القــول: ال بيش ء من آالء ربنا 
ب. نكذِّ

بصائر وُسنَن

إّن اهلل خلقنا، وهدانا النجَدين، وأعطانا العقل، وأمرنا بالطاعة 
له، وخلق اجلنة ليكرمنا ال بعملنا، فنحن ال نســتطيع أن نؤّدي شــكر 

نعمة واحدة من نعمه.
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َخْيَراٌت ِحَساٌن

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 
َ
﴿فِيِهــنَّ َخــْرَاٌت ِحَســاٌن ٧٠ فَبِــأ

بَاِن 71﴾. تَُكّذِ
* * *

من الحديث

قال رسول اهلل  - يف حديٍث -: 

»﴿فِيِهــنَّ َخْياٌت ِحســانٌ ﴾ َيْعنِي: َخْيَراِت اْلَْخاَلِق ِحَســاَن 
اْلُوُجوه «)1).

تفصيل القول

ثم يقول الباري عزَّ وجل وصفًا لنعيم اجلنتني:

)1) اإلختصاص، ص٣٥2.
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﴿فِيِهنَّ َخْراٌت ِحسان﴾

قد يكون اخلري بمعنى اإلختيار، ألّن اإلنسان خيتار األفضل بام 
تشمل أفضل الصفات فيها، فهّن حسان من حيث الصفات اجلسدية 

والصفات النفسية. 

ولكن السؤال: ملاذا خرج الكالم عن التثنية إىل اجلمع فلم يقل 
فيهام؟! هناك وجوه:

الول: إّن ذلك يدل عىل تعظيم شأن هاتني 
اجلنتني بالرغم من أهّنام دون ما ســبق احلديث عنه 

يف وصف اجلنتني األوليني.

الثانــي: أن يكون الــكالم ُمّتصاًل باآلالء 
يف اآلية الســابقة، باعتبار اخلريات احلســان من 

اآلالء.

الثالــث: أّن احلديث هنا ليــس فقط عن 
اجلنتــني األخريتني بل عــن كّل اجلنــان بام فيها 
اجلنتــان األوليــان. وهــذا أقرب إىل الســياق، 
بالــذات حينام نقول بأنَّ معنى اخلريات احلســان 
ُهو النساء املؤمنات باعتبارهّن األفضل واألمجل، وهكذا قال اإلمام 
ْنَيا وُهنَّ َأْجَمُل ِمَن  الصادق : »اْلَخْيَراُت اْلِحَساُن ِمْن نَِساِء َأْهِل الدُّ

اْلِعين«)1). اْلُحوِر 

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

)1) من ال حيرضه الفقيه، ج٣، ص46٩، ح46٣1.

مبعنـى  « الخـري  يكـون  قـد   

اإلختيـار، ألّن اإلنسـان يختـار 

أفضـل  تشـمل  مبـا  األفضـل 

الصفـات فيهـا، فهـّن حسـان 

من حيث الصفات الجسـدية 

النفسـية. والصفـات 
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هذا نــزر قليل من آالء اهلل ورمحته التــي تنتظرنا لو آمنا وخفنا 
مقامه تعاىل، َفِلَم نعصه ونتجاوز حدوده؟

بصائر وُسنَن

إنَّ معنى اخلريات احلسان ُهو النســاء املؤمنات من أهل الدنيا 
باعتبارهّن األفضل واألمجل.

   خرياٌت حساٌن   
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حوٌر يف اخليام

ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما 
َ
﴿ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِف اْلَِيــاِم ٧٢ فَبِأ

ّيِ 
َ
بَاِن ٧٣ لَْم َيْطِمثُْهنَّ إِنٌْس َقبْلَُهْم ول َجان  ٧٤ فَبِأ تَُكّذِ

بان  75﴾. آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
* * *

من الحديث

  يف احلديث عن اإلمام الصادق ، أنَّه قال: 

رِّ  َراُت فِي ِخَياِم الدُّ »اْلُحوُر ُهنَّ اْلبِيُض اْلَمْضُموَمــاُت، اْلُمَخدَّ
َواْلَياُقوِت َواْلَمْرَجاِن، لُِكلِّ َخْيَمٍة َأْرَبَعُة َأْبَواٍب، َعلى  ُكلِّ َباٍب َسْبُعوَن 
َر  ، َوَيْأتِيِهنَّ فِي ُكلِّ َيْوٍم َكَراَمٌة ِمَن الّله َعزَّ ِذْكُرُه لُِيَبشِّ ابًا َلُهنَّ َكاِعبًا)1) ُحجَّ

الله َعزَّ َوَجلَّ بِِهنَّ اْلُمْؤِمنِين «)2).

)1) الكاعب: اجلارية حني يبدو ثدهيا.
)2) الكايف، ج٨، ص1٥6، ح147.
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تفصيل القول

احلديث عن أنواع النعيم التي أعّدها اهلل تعاىل للمؤمنني وعباده 
الصاحلني ال ينتهي، ومن أبرز مفردات النعيم: احلور العني. فقد روي 
َي به مرَّ بنهر حاّفتــاه قباب املرجان،  عن النبي  أنه عندمــا ُأرْسِ
فنودي: السالم عليك يا رسول اهلل. فسأل جربئيل عن هذا الصوت، 
ْمَن  ُهنَّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُيَسلِّ فقال: »َهُؤَلِء ُحوٌر ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن اْسَتْأَذنَّ َربَّ
، َفُقْلَن: َنْحُن اْلَخالَِداُت َفاَل َنُموُت، َوَنْحُن النَّاِعَماُت  َعَلْيَك َفَأِذَن َلُهنَّ
َفاَل َنْبــَأُس، َأْزَواُج ِرَجاٍل كَِراٍم. ُثمَّ َقــَرَأ : ﴿ُحوٌر َمْقُصوراٌت ِف 

ِياِم...﴾«)1).
ْ

ال

وجاء يف البحار عن تفســري عيل بن إبراهيــم: »اْلُحوَر اْلِعيَن، 
َتْقُصُر الطَّْرَف َعِن النََّظِر إَِلْيَها ِمْن َصَفائَِها َوُحْسنَِها«)2).  

لعّلنا نستفيد من ذكر القرآن لصفات احلور هنا، وهي: 

1- األخالق الطيبة )َخرياٌت(. 

2- اجلامل )ِحَساٌن(.

ياِم( و: )مَلْ َيْطِمْثُهنَّ  3- العّفة والطهــر )ُحوٌر َمْقُصوراٌت يِف اخْلِ
 .) إِْنٌس َقْبَلُهْم وال َجانٌّ

 لعلنا نســتفيد من ذلــك أّن هذه الصفات هــي غاية ما ينبغي 
للمؤمن التطّلع إليها يف زوجته، لتكون حياته معها سعيدة فاضلة.

)1) بحار األنوار، ج ٨، ص107.

)2) بحار األنوار، ج ٨، ص124.

   حوٌر يف الخيام   
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ولعــّل احلديث عن اخليام ألّن اخليمة ُتــرضب عادة يف املكان 
الذي ال َحّر فيه وال برد، وملزيــد من الراحة والتنّوع ُجعلت اخليام يف 
اجلنّة لكن ال كخيام الُدنيا، بل طوهلا يف الســامء ستون مياًل كام ورد يف 

بعض األحاديث الرشيفة)1).

بَاِن﴾ ّيِ آَلءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

نا ُنكّذب. ال بيشء من آالئك َربَّ

بصائر وُسنَن

ربام نســتفيد من ذكر القرآن الكريم لصفــات احلور: أّن هذه 
الصفات هي غاية مــا ينبغي للمؤمن التطّلع إليها يف زوجته يف الدنيا، 

لتكون حياته معها سعيدة فاضلة.

)1) انظر: جممع البيان، ج٩، ص ٣٥2-٣٥٣.
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عبقرّي حسان

ّيِ 
َ
﴿ُمتَِّكئنَي َع  َرفَْرٍف ُخْضٍ وَعبَْقرِّيٍ ِحسانٍ  ٧٦ فَبِأ

بان  77﴾. آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
* * *

من الحديث

روي عن داود العجيل موىل أيب املغراء، قال: ســمعت أبا عبد 
اهلل  يقول:

»َثاَلٌث ُأْعطِيَن َسْمَع اْلَخاَلئِِق: اْلَجنَُّة والنَّاُر واْلُحوُر اْلِعيُن. 

َفإَِذا َصلَّى اْلَعْبُد وَقاَل: الّلهــمَّ َأْعتِْقنِي ِمَن النَّاِر وَأْدِخْلنِي اْلَجنََّة 
ْجنِي ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن.  وَزوِّ

َقاَلِت النَّاُر: َيا َربِّ إِنَّ َعْبَدَك َقْد َسَأَلَك َأْن ُتْعتَِقُه ِمنِّي َفَأْعتِْقُه. 

 . اَي َفَأْسكِنُْه فِيَّ وَقاَلِت اْلَجنَُّة: َيا َربِّ إِنَّ َعْبَدَك َقْد َسَأَلَك إِيَّ
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ْجُه  وَقاَلِت اْلُحوُر اْلِعيُن: َيــا َربِّ إِنَّ َعْبَدَك َقْد َخَطَبنَا إَِلْيَك َفَزوِّ
ِمنَّا. 

َفإِْن ُهَو اْنَصَرَف ِمْن َصاَلتِِه وَلْم َيْســَأِل الّله َشــْيئًا ِمْن َهِذِه ُقْلَن 
اْلُحوُر اْلِعيُن: إِنَّ َهَذا اْلَعْبَد فِينَا َلَزاِهٌد، وَقاَلِت اْلَجنَُّة: إِنَّ َهَذا اْلَعْبَد فِيَّ 

َلَزاِهٌد، وَقاَلِت النَّاُر: إِنَّ َهَذا اْلَعْبَد فِيَّ َلَجاِهٌل«)1).

تفصيل القول

نعم، هذا وعــد اهلل، وهو وعٌد حق. فاملؤمنــون الذين رهنوا 
أنفســهم للحق، وأجهدوها من أجله، فإهنم جيلســون يف جنان اخلُلد 

يف غاية الراحة:

﴿ُمتَِّكئنَِي َع  َرفَْرٍف ُخْضٍ وََعبَْقرِّيٍ ِحساٍن﴾

ل من الشــجر   جاء يف كتب اللغــة عن معاين الرفرف: ما هتدَّ
والنبات، وكّل ما َفُضَل َفُثنَِي، والرقيق من ثياب الديباج، وثياب خرض 

ُيتََّخُذ منها للمجالس. 

وأيضــًا: خرقة خُتاط يف أســفل الفســطاط )اخليمة( والعرب 
تقول: رضبت الريح رفرف الفســطاط أي ذيله، وكذلك هو ما تدىّل 
من الــدرع، ورفرف الدرع: َزَرٌد ُيشــّد بالبيضــة يطرحه الرجل عىل 

ظهره، وقد ُيقال لكلِّ ثوٍب عريض: رفرف)2).

والذي جيمع هذه املســميات أهّنا ترفُّ بفعل الريح أو احلركة، 

)1) الكايف، ج٣، ص٣44.
(، و: التفسري الصايف،  )2) انظر لسان العرب، ج٩، ص126، و: املنجد، مفردة )رفَّ

ج٥، ص117.
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ولعــّل الرفرف املعني يف اآلية هي الوســائد واملســاند املصنوعة من 
الديباج، والغري حمشــّوة كثريًا، فهي ترّف كّلــام اتكأ عليها، بل احلرير 

يرّف لرقته ونعومته كّلام ُحّرك أو رضبته الريح. 

أما العبقري فهي: الُبُســط املوّشــاة باحلريــر، وتقول العرب 
للثيــاب احلرير املصنوعة بدقة وإبداع: عبقرّيات، مبالغًة يف ُحســنها، 
رت مواهبه بام هو فوق  ويقال لإلنســان:عبقرّي إذا تفتَّق عقله، وتفجَّ

املألوف)1). 

( وحسب بل أضاف  نا مل يقل: )َعْبَقِريٍّ وربُّ
إليها صفة )ِحساٍن( مبالغًة يف ُحسنها، كام وصف 
الرفــرف باللون األخرض ألّنــه أمجل ما يمكن أن 

تكون عليه الوسائد لونًا.

يف مواجهة الضغوط

وإّن املؤمــن ليواجه خمتلف الضغوط باجّتاه 
اإلنحــراف عن احلق إســتجابًة لشــهواته، ورّبام 
لعبت شهوة البطن، واجلنس، وحب الراحة دورًا 
ِفِه عن مقــام اخلائفني من مقام رهبم، ولكنّه  يف ختلُّ

ر اآلخــرة وما وعد اهلل املطيعني له اخلائفني منه، من النعيم،  إذا ما تذكَّ
فسوف يقاوم الضغوط وُيميت يف نفســه الشهوة احلرام، ويستجيب 

لنداء ربه:

باِن﴾   ّيِ آلءِ َرّبُِكما تَُكّذِ
َ
﴿فَبِأ

)1) انظر لسان العرب، ج4، ص٥٣٥، و: املنجد، مفردة )عبق(.

   عبقرّي حسان   

رهنـوا  « الذيـن  املؤمنـون   

أنفسـهم للحـق، وأجهدوهـا 

مـن أجلـه، فإنهـم يجلسـون 

غايـة  يف  الُخلـد  جنـان  يف 

الّلـه،  وعـد  هـذا  و  الراحـة، 

حـق. وعـٌد  وهـو 
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يقول: ال بيش ء من آالئك ربِّ أكذب، ويعمل عىل حتقيق ذلك 
يف حياتــه. ُثّم ملاذا ُيكّذب هبــا وهو يعلم أّن ذلك النعيــم ال ُينال إاّل 
بالتصديق؟!  ألّن املؤمن يشرتي راحة اآلخرة بتعب الدنيا، لعلمه بأّن 

الذي يتخّلف عن احلق هنا للراحة ال جيدها يف اآلخرة. 

بصائر وُسنن

يواجه املؤمن خمتلــف الضغوط باجّتاه اإلنحــراف عن احلق، 
إستجابًة لشهواته، ورّبام لعبت شهوة البطن، واجلنس، وحب الراحة 
ر  دورًا يف ختّلفه عن مقــام اخلائفني من مقام رهبــم، ولكنّه إذا ما تذكَّ
اآلخرة وما َوَعَد اهلل املطيعني له اخلائفني منه من النعيم، فسوف يقاوم 

الضغوط وُيميت يف نفسه الشهوة احلرام.
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ذو اجلالل واإلكرام

ْكَراِم 78﴾. ﴿َتَباَرَك اْسُم َرّبَِك ذِي اْلَاَلِل َواْلِ

* * *

من الحديث

 : قال اإلمام أبو عبد اهلل الصادق

ُبوبِيَِّة،  ــَد بِالرُّ »الّلــه َغاَيُة َمْن َغيَّــاُه، َفاْلُمَغيَّا َغْيــُر اْلَغاَيِة. َتَوحَّ
اكُِر الّله َغْيُر الّله، والّله َغْيُر َأْسَماٍء،  ٍة، َفالذَّ وَوَصَف َنْفَسُه بَِغْيِر َمْحُدوِديَّ

وُكلُّ َشيْ ٍء َوَقَع َعَلْيِه اْسُم َشيْ ٍء ِسَواُه َفُهَو َمْخُلوٌق. 

ْســماُء 
َ ْ
ِه، وَقاَل: ﴿وهلِلِ ال ِه، اْلَعَظَمُة لِلَّ ُة لِلَّ َأ َل َتَرى َقْوَلُه: اْلِعــزَّ

يًّا ما تَْدُعوا 
َ
وِ اْدُعوا الرَّْحَن أ

َ
ِل اْدُعوا اهلل أ

ُ
اْدُعوهُ بِها﴾ وَقاَل: ﴿ق

َ
ُْسىن  ف الْ

ُْسىن﴾ َفاْلَْسَماُء ُمَضاَفٌة إَِلْيِه وُهَو التَّْوِحيُد اْلَخالِص «)1). ْسماُء الْ
َ ْ
ُه ال

َ
ل
َ
ف

)1) بحار االنوار، ج4، ص 160. 
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تفصيل القول

ْسَماُء 
َ
ِ اْل ملاذا أمرنا رّبنا امُلتعال بأن ندعوه بأسامئه، فقال: ﴿َولِلَّ

اْلُْسَن فَاْدُعوهُ بَِها﴾)1)، وملاذا نبدأ أعاملنا باسم اهلل تعاىل؟ 
وبالتايل: ما دور هذه األسامء فيام يرتبط بالعالقة بني العبد والرب؟

األســامء ُتعّد نقطة مهّمة وحمورية يف بصائر الوحي، وهي التي 
حتّدث عنها أمري املؤمنني  من الليــل إىل الصباح البن عّباس حني 
سأله عن تفســري فاحتة الكتاب. ويف  آخر آية من هذه السورة امُلباركة 

أيضًا حُيّدثنا رّبنا امُلتعال عن أسامئه احلُسنى، فيقول:

ْكَراِم﴾ ﴿َتَباَرَك اْسُم َرّبَِك ذِي اْلَاَلِل َواْلِ

اإلســم من الوســم أي العالمة، وهي تعني ما يصل الينا من 
الرب امُلتعال من صفاتــه وآياته، فنحن حينام نقرأ: بســم اهلل الرمحن 
الرحيم، نشــعر بالرمحة امُلحيطة بنــا، وحني ننظر إىل مجــال الطبيعة 
نستذكر مجال اهلل، وهكذا حينام نستذكر هذه املعاين من خالل األسامء 
تطمئن نفوســنا، ألّننا نتذّكر نِعم اهلل تعاىل علينا يف السابق واحلارض، 
وُنبعد عن قلوبنا اليأس من رمحته، ونزداد أماًل باستجابة الدعاء، ألّن 

الرب امُلتعال قّدر ملن يدعوه بأسامئه أن يستجيب دعاءه.

و)تبارك( من األسامء األربعة الرئيسية هلل وهي )سبحان، تعاىل، 
تبــارك، اهلل(، وقال العالمة املجليس رضــوان اهلل عليه: )وأّما تبارك 
فهــو من الربكة، وهو عّز وجّل ذو بركــة، وهو فاعل الربكة وخالقها 
وجاعلها يف خلقه، وتبارك وتعاىل عن الولد والصاحبة والرشيك وعاّم 

)1) سورة األعراف، اآلية 1٨0.
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يقول الظاملون علوا كبريا()1). 

ولعّل )تبارك( هو اإلسم الذي يتصل بجانب الفعل اإلهلي يف 
اخللق، ففعله مســتمر ومتكامل ويزداد بركة، فهو إذًا قريب من اسم 
)الرمحن(. ولعّلنا نستطيع القول بأّن السورة ابتدأت باجلانب املعنوي 
لتبارك، وهو الرمحة، حيث بدأت الســورة بكلمة: )الرمحن( وانتهت 

باجلانب الظاهر منه، وهي كلمة )تبارك(.

وكام يبدو فإنَّ أســامء: )الرمحن، وذو اجلالل واإلكرام( هي من 
األســامء الفرعية لتبارك، ومظاهر له. واجلالل اســم حيتوي عىل كل 
معــاين العظمة والكربياء، بينام اإلكرام يدل عىل كل معاين اجلامل، فهو 

رحيم، حنّان، غفور، منّان، عطوف، عامِل، قادر. 

وأسامء الرب أساسًا تنقسم إىل نوعني: األول: ُتبنّي أّنه ُمنّزه عن 
النقص، والثاين: ُتبنيِّ جوانب الكامل فيه.

بصائر وُسنن

حينام نقرأ بســم اهلل الرمحن الرحيم، نشعر بالرمحة امُلحيطة بنا، 
وحني ننظر إىل مجال الطبيعة نســتذكر مجال اهلل، وهكذا حينام نستذكر 
هذه املعاين من خالل األسامء تطمئن نفوسنا، ألّننا نتذّكر نِعم اهلل تعاىل 
علينا يف الســابق واحلارض، وُنبعد عن قلوبنا اليأس من رمحته، ونزداد 
أماًل باســتجابة الدعاء، ألّن الرب امُلتعال قّدر ملن يدعوه بأســامئه أن 

يستجيب دعاءه.

)1) بحار األنوار، ج 4، ص 20٨.

   ذو الجالل واإلكرام   
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االطار العام

فضيلة السورة

روي عن النبي  أنه قال:

وَرَة َلْم ُيْكَتْب ِمَن الغافِلِيَن، َوإِْن ُكتَِبْت َوُجِعَلْت  »َمْن َقَرَأ َهِذِه السُّ
فِي الَمنِْزِل َنَما ِمَن الَخْيــِر فِيِِه، َوَمْن َأْدَمَن َعَلى َقراَءتِها َزاَل َعنُْه الَفْقُر، 

َوفِيَها َقُبوٌل َوِزَيادة«)1).

املحور والطار

يتشــابه ظاهر الناس يف الدنيا، فال جتد فوارق كثرية بني إنساٍن 
وآخر،  لكنّهم يف اآلخرة يتاميزون؛ فتجد الُقرناء بعضهم يف أعىل عليني 

وغريهم يف قعر اجلحيم. 

وِمــن هنا كان علينا - ونحن يف الُدنيــا - أن ُنمّيز بني أصناف 

)1) الربهان يف تفسري القرآن، ج ٥، ص24٩.
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الناس كــام ُهم يف يوم القيامــة، فال نتفاعل مع املنافقــني بالرغم من 
التعايش معهم لطبيعة احلياة، إاّل أّننا ُنحّصن ســلوكنا من التأّثر هبم، 

فنكون يف الناس وال نكون معهم.

يبــدو أّن هدف ســورة الواقعة هو التبرّص بواقــع الناس، من 
أجل أن ال يتحّول التعايش الظاهــري فيام بينهم اىل إندماج يف الثقافة 

والسلوك. 

وُهنا َيكمن جوهر إمتحان الناس يف الدنيا، فمن جهة ال يصّح 
االنعزال والرهبنة، ومن جهة أخرى ال ينبغي االنفتاح من دون حدود؛ 
بل البّد مــن العيش مع الناس مع احِلفاظ عــىل القيم االهلية ومعايري 
التقوى، ويف ذلك تطبيق لواجب األمــر باملعروف والنهي عن املنكر 

والدعوة اىل اهلل عّز وجّل.

كنتم ازواجًا ثالثة

ســورة الواقعة امُلباركة ُتصنّف الناس اىل ثالثة اصناف: فمنهم 
أصحاب امليمنة، ومنهم أصحاب املشــئمة، وأّما الذين ُهم يف القّمة، 
فُهم الســابقون الذين ُيمّثلــون طالئع االّمة وقادهتــا، ويف طليعتهم 

األنبياء والصّديقون ومن حيذو حذوهم.

والطالئع دائاًم ُهم الذين يغرّيون جمــرى التاريخ، وإّنام ُيذّكرنا 
القرآن الكريم هِبــم ليثري فينا التطّلع لنكون منهــم، أو عىل األقل أن 

نكون من أصحاب اليمني. 

ويبدو أّن ذلك هو حمور السورة امُلباركة التي ُتعّد من ُغرر سور 
القرآن الكريم.
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البداية والنهاية

لكن كيف تبدأ السورة املباركة وكيف تنتهي؟

تبدأ هبّزة عنيفة لقلب االنســان الغافل، ُتنبئ عن حدث عظيم، 
حيث يقول الباري عّز وجّل: ﴿إِذا َوَقَعِت الْواقَِعُة﴾)1).

أّما يف هنايات السورة فإّن احلديث عن املوت حيث قوله تعاىل: 
نُتْم ِحينَئٍذ تَنُظُروَن﴾)2).

َ
﴿فَلَْو َل إَِذا بَلََغِت الْلُْقوَم * َوأ

والعالقة بني احلديث عن القيامة واحلديث 
عن املوت، هي أّن بداية رحلة القيامة تبدأ باملوت، 
وإذا كان احلديث عن اآلخرة تذكرٌي بالغيب إاّل أّن 
احلديث عن املوت تنبيٌه بحقيقٍة ُتالِمُس كّل البرش، 

وكفى باملوت واعظًا.

ولو مل هيتّز قلُب االنســان عند احلديث عن 
اآلخرة الستيالء الغفلة عليه، فالبّد من تأّثره عند 

احلديث عن املوت، ملاذا؟

ألّن اخلوف من املوت يولد مع االنســان، 
وهو موجود يف أعامق البــرش، وهكذا ُيعّد املوت ُجــزءًا من حياتنا، 
فاألمس مات وأصبــح ُجزءًا من العدم، والنوم ُجزٌء من املوت أيضًا، 
ولو فّكر االنسان وأيقن باملوت ســيوقن بالقيامة أيضًا، ألّن اإلنسان 
بطبيعته ال حيب الفناء، فوجدان االنســان يرفض الفناء، وبالرغم من 
اخلرافــات التي حكمت العقول طوال تاريــخ البرشية إاّل أّن اجلميع 

)1) سورة الواقعة، اآلية1.
)2) سورة الواقعة، اآلية ٨٣- ٨4.

   االطار العام   

 إّن هـدف سـورة الواقعـة  «

النـاس،  بواقـع  التبـرّص  هـو 

يتحـّول  ال  أن  أجـل  مـن 

فيـا  الظاهـري  التعايـش 

بينهـم اىل إندمـاج يف الثقافة 

والسـلوك.
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ُمّتفق عىل وجود حياٍة بعد املوت.

هيمنة الرب

ويف سورة الواقعة إشارات أخرى ذات أمهّية فائقة، لعّل أبرزها 
احلديث عن هيمنة الــرب املطلقة بالرغم من وجود احلرية النســبية 
ْم نَُن 

َ
نُتــْم تَْزرَُعونَُه أ

َ
ا تَُرثُوَن * َءأ فََرَءْيُتم مَّ

َ
للبرش، يقــول تعاىل: ﴿أ

ارُِعوَن﴾)1). الزَّ
وهكذا تبقى هيمنة الرب فوق كل يشء، فنحن يف مملكة الرب 
امُلتعال لذلك حينام يشاء ان تتبّدل األرض وتتغري االنظمة ال يكون إاّل 

ما ُيريد.

بصائر وُسنن

1- اهلدف األســمى من الســورة الكريمة السعي من أجل أن 
يكون االنســان من الطالئــع، وذلك بالدعــوة اىل اهلل تعاىل من دون 

االنعزال عن الناس وال االندماج املطلق مع املحيط.

2- لو مل هيتّز قلُب االنســان عند احلديث عن اآلخرة الستيالء 
الغفلــة عليه، فالبّد من تأّثره عند احلديث عن املوت، ألّن اخلوف من 
املوت يولد مع االنسان، وهو موجود يف أعامق البرش، وهكذا ابتدأت 

السورة امُلباركة باحلديث عن القيامة واخُتتِمت باحلديث عن املوت.

)1) سورة الواقعة، اآلية 6٣- 64.
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وقعت الواقعة

﴿إَِذا َوَقَعِت الَْواقَِعُة ١﴾.
* * *

من الحديث

عن الزهري قال: سمعت عيل بن احلسني  يقول :

ِه  ْنَيا َحَسَراٍت. َواللَّ »َمْن َلْم َيَتَعزَّ بَِعَزاِء الّلِه َتَقطََّعْت َنْفُسُه َعَلى الدُّ
ُهَما َرَجَح َذَهَب بِاْلَخِر«، ُثمَّ  َتِي اْلِميَزاِن، َفَأيُّ ْنَيا َواْلِخَرُة إِلَّ َككِفَّ َما الدُّ

: ﴿إِذا َوَقَعِت الْواقَِعُة﴾، َيْعنِي اْلِقَياَمة)1). َتاَل َقْوَلُه َعزَّ َوَجلَّ

تفصيل القول

حينــام أخرج رّبنــا ذرية آدم مــن ظهورهم، وأشــهدهم عىل 
أنفسهم، تكّونت فِطرة االنســان، نظيفًة شفافًة كاملرآة، تنعكس عليها 

)1) اخلصال، ج1، ص64.
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احلقائق التي يف قّمتها االيامن باهلل ســبحانه وتعاىل؛ حيث كان الشهود 
الذي تبعته الشــهادة من االنســان وإقراره، فالشــهادة هي تعبري عن 

الشهود، والشهود هو مالمسة احلقائق.

وااليامن باهلل امُلتعال أصــل كّل إيامن، ومعرفته عّز وجّل أصل 
كّل معرفة، والرســول  أيضًا ينطلق من ذات املعرفة يف الدعوة، 
فيســتأدي الناس فطرهتم التي تكّونت يف عامل الــذر، ولذلك جاء يف 
احلديث عن أيب عبد اهلل  أنَّه قــال: »َقاَل َأِميُر اْلُمْؤِمنِيَن : اْعِرُفوا 

َساَلِة«)1). ُسوَل بِالرِّ ِه، والرَّ َه بِاللَّ اللَّ

فذات الرســالة وحمتواها دليُل صدٍق عىل 
صحّتهــا، فنعرف الرســول بالرســالة، ومن ثّم 
نعرف وصّيه به ، َفَمْن كانت صفاته صفات 
الرســول يكون وصّيه واالمام من بعــده، َوَمْن 
اختلفت صفاته عن النبي  ال يمكن أن يكون 

حّجة من بعده.

وهكــذا نتــدّرج يف معرفــة العــامِل الذي 
ينوب عن املعصوم  بُقربه منه وتشــاهبه معه يف 

الصفات.

فكّل احلقائق انبثقت من حقيقــة واحدة؛ وااليامن باهلل ُمنطلق 
كّل ايامن، ومن ذلك االيامن بالساعة، لكن كيف؟

 ألّن اهلل تعاىل الذي خلق الكون بحكمة بالغة، حيث ال جتد يف 
وجودك وال يف أّي وجــوٍد آخر إاّل آيًة من آيات اهلل داللة عىل التقدير 

)1) الكايف، ج1، ص21٣.

امُلتعــال  « باللــه  االميــان   

أصــل كّل إميــان، ومعرفتــه 

عــّز وجــّل أصــل كّل معرفــة، 

أيضــاً    والرســول 

ينطلــق مــن ذات املعرفــة يف 

الدعــوة.
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والتدبري والعلم، هل ُيعقل أن خيلق كّل ذلك بال فائدة وهدف؟!

ــُروَن ِف َخلِْق  ال يمكــن ذلك طبعــًا، يقول تعــاىل: ﴿َوَيَتَفكَّ
رِْض َربََّنا ما َخلَْقَت هذا باِطاًل ُسبْحانََك فَقِنا َعذاَب 

َ
ــَماَواِت َواْل السَّ

انلَّارِ﴾)1).
حني يتفّكر يف الســموات واألرض تنعكــس من هذه األنجم 
الزاهرة يف الســامء عىل روحه معرفة اهلل وحكمته عّز وجّل، فيستيقن 

أّن ذلك ال يمكن أن يكون باطاًل.

حقائق يف قلب النسان 

وهكــذا ينطلق االنســان يف املعرفة بالتسلســل العلمي الذي 
يوصله اىل حقائق الكــون واخلليقة، وهي احلقائــق الكامنة يف قلبه، 

َحٌد﴾)2).
َ
ُ أ والتي توصله اىل التوحيد النقي: ﴿قُْل ُهَو اللَّ

فذلــك الذي تلجأ اليــه، وتأله فيه، ويكشــف عنك الُكَرب، 
وتعرفــه يف أعامق قلبك، هو اهلل امُلتعــال. وهذا الرب هو الذي خيربنا 

هناية مسريتنا الدنيوية، حيث يقول:

﴿إَِذا َوَقَعِت الَْواقَِعُة﴾
ألّن كّل نفٍس برشية، تبحث عن يوم وقوع الواقعة، فكّل ما له 
بداية البّد أن يكون له هناية، فُهم يعلمون بالواقعة، لكنّهم ال يعلمون 

ما وراء ذلك اليوم العظيم؟!

ْزواجاً 
َ
جُييب القرآن عن ذلك - بعد عدة آيات - فيقول: ﴿َوُكنُْتْم أ

)1) سورة آل عمران، اآلية1٩1.
)2) سورة التوحيد، اآلية 1.

   وقعت الواقعة   
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ثاَلثًَة﴾)1).
فاصحاُب املشئمة من جهة، وأصحاب امليمنة من جهة أخرى، 

ويف طليعتهم السابقون.

ومن ُهنا فإنَّ كلمة )إِذا( ليســت هنا للمفاجأة، أو أداة رشط؛ 
وإّنام ظرف زمان معناه: حينام تقع الواقعة ال تكذيب هلا.

بصائر وُسنن

1- اهلل تعــاىل الذي خلق الكون بحكمة بالغة، حيث ال جتد يف 
وجودك وال يف أّي وجــود آخر إاّل آية من آيات اهلل داللة عىل التقدير 
والتدبري والعلم، هل ُيعقل أن خيلــق كّل ذلك بال فائدة وهدف؟! ال 

يمكن ذلك طبعًا.

2- كّل نفــٍس برشية، تبحث عن يوم وقوع الواقعة، فكّل ما له 
بداية البّد أن يكون له هناية، فُهم يعلمون بالواقعة، لكنّهم ال يعلمون 
مــا وراء ذلك اليوم العظيم؟! هذا ما جتيــب عليه اآليات القادمة من 

هذه السورة.

)1) سورة الواقعة، اآلية 7.
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ليس لوقعتها كاذبة

﴿لَيس لَِوْقَعتَِها اَكذِبٌَة ٢﴾.
* * *

من الحديث

عن صفوان، عن أيب عبد اهلل  قال: 

»َقاَل َرُسوُل الّلِه  لَِجْبَرئِيَل: َيا َجْبَرئِيُل، َأِرنِي َكْيَف َيْبَعُث 
ــُه َتَباَرَك وَتَعاَلى اْلِعَباَد َيْوَم اْلِقَياَمِة؟ َقاَل: َنَعْم. َفَخَرَج إَِلى َمْقَبَرِة َبنِي  اللَّ
ِه. َفَخَرَج َرُجٌل َينُْفُض َرْأَسُه  َساِعَدَة، َفَأَتى َقْبرًا َفَقاَل َلُه: اْخُرْج بِإِْذِن اللَّ
ْهُف ُهَو الثُُّبوُر- ُثمَّ َقاَل: اْدُخْل،  ِمَن التَُّراِب، وُهَو َيُقوُل: َوا َلْهَفاْه - واللَّ

َفَدَخَل.

ِه. َفَخَرَج َشــابٌّ  ُثــمَّ َقَصَد بِِه إَِلى َقْبٍر آَخَر َفَقاَل: اْخُرْج بِإِْذِن اللَّ
ُه َوْحَدُه َل  َينُْفُض َرْأَســُه ِمَن التَُّراِب، وُهَو َيُقوُل: َأْشَهُد َأْن َل إَِلَه إِلَّ اللَّ
اَعَة آتَِيٌة َل  دًا َعْبُدُه وَرُسوُلُه، وَأْشَهُد َأنَّ السَّ َشِريَك َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ
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َه َيْبَعُث َمْن فِي اْلُقُبوِر. َرْيَب فِيَها، وَأنَّ اللَّ

د«)1). ُثمَّ َقاَل: َهَكَذا ُيْبَعُثوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيا ُمَحمَّ

تفصيل القول

﴿لَيس لَِوْقَعتَِها اَكذِبٌَة﴾
ب، بل حّتــى اآلن أيضا ال  ليس فقــط حني وقوعها ال تكــذَّ
يمكن التكذيب هبا ملن أويت عقاًل، أ َو ليست احلياة كّلها هتدينا إىل أهّنا 
ذات هــدٍف وحكمة؟ وهل يمكن تصــّور حكمة هلا من دون االيامن 

اَعَة آتَِيٌة ل َريَْب فِيها﴾)2) . نَّ السَّ
َ
بالساعة؟ كام قال ربنا تعاىل: ﴿أ

وال يوجد علم مــن العلوم إاّل وُينبئ بوجود هناية حلياتنا هذه، 
أاَل وهي الساعة.

بصائر وُسنَن

إّن القيامــة واقعة صادقة وليســت كاذبــة، فليس من يش ء يف 
الطبيعة بقــادٍر عىل تكذيبها، ألهّنا تفرض نفســها عــىل كّل ذّرة من 

الكائنات.

)1) بحار األنوار، ج7، ص40.
)2) سورة احلج، اآلية 7. 
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خافضة رافعة

﴿َخافَِضٌة َرافَِعٌة ٣﴾.

* * *

من الحديث

: جاء يف احلديث عن االمام زين العابدين

»خافَِضٌة: َخَفَضْت َوالّلِه  بِأْعــَداِء الّلِه فِي النّاِر، رافَِعٌة: َرَفَعْت 
َوالّلِه أولياَء الّلِه الى الَجنِّة«)1).

تفصيل القول

مهّمتــان جاء من أجلهام االنبياء: االنذار والتبشــري، لكن أهّيام 
أهم؟

)1) تفسري نور الثقلني، ج٥، ص204.
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عند التمّعن نجد أّن االنذار أهم من التبشري، ألّن َفْقَد االنسان 
ملِا يملكه أصعب ِمن عدم كسبه ليشء جديد.

ومن ُهنا جاء التعبري القرآين عن هذه احلقيقة بكلمٍة هتّز الضمري 
بقوله تعاىل:

﴿َخافَِضٌة َرافَِعٌة﴾

 املســتكربون الذين علوا يف األرض بغري حّق ختفضهم القيامُة 
إىل حضيض جهنّم، وتسلبهم كل ما سعوا اىل امتالكه يف احلياة الدنيا. 
واملســتضعفون الذين ُحرموا حقوقهم ترفعهم الواقعة اىل الدرجات 

الُعىل يف اجلنّة التي برشهم أنبياء اهلل هبا.

وكم من الصعب عىل االنســان يف اآلخرة أن جيد غريه يصعد 
وهو يف مكانه، لطبيعته امُلحّبة للتعايل والِرفعة عىل غريه من البرش.

بصائر وُسنن

مهّمتان جــاء من أجلها االنبياء: االنذار والتبشــري، لكن أهّيام 
أهم؟ عند التمّعن نجد أّن االنذار أهم من التبشري، ألّن َفْقَد االنسان ملِا 

يملكه أصعب ِمن عدم كسبه ليشء جديد.
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ُرّجت االرض رّجًا

ا ٤﴾. رُْض رَجًّ
َ
ِت اْل ﴿إَِذا رُجَّ

* * *

من الحديث

روي عن النبي  أّنه قال: 

ــاَعَة، َكَما َقاَل  »َمَعاِشــَر النَّاِس، التَّْقَوى التَّْقَوى، واْحَذُروا السَّ
ــاَعِة َشْ ٌء َعِظيٌم﴾)1) اْذُكُروا اْلَمَماَت،  َة السَّ

َ
َزل

ْ
ُه َعزَّ وَجّل: ﴿إِنَّ َزل اللَّ

واْلِحَساَب، واْلَمَواِزيَن، واْلُمَحاَسَبَة َبْيَن َيَدْي َربِّ اْلَعاَلِميَن، والثََّواَب، 
ــيَِّئِة َفَلْيَس َلُه فِي  واْلِعَقاَب، وَمْن َجاَء بِاْلَحَســنَِة ُأثِيَب، وَمْن َجاَء بِالسَّ

اْلِجنَاِن َنِصيب «)2).

)1) سورة احلج، اآلية 1.
)2) الربهان يف تفيرس القرآن، ج2، ص2٣7.
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تفصيل القول

أرأيت كيف حُيّرك املهُد الصبي الذي فيه، كذلك األرض ترتّج 
يومئٍذ بام عليها، حتى ينهدم كّل ما ُبني عليها، ويتهاوى كّل قائم:

ا﴾ رُْض رَجًّ
َ
ِت اْل ﴿إَِذا رُجَّ

هل االرجتــاج بمعنى الزلزال الشــديد؟ أم أّنــه بمعنى دوام 
االهتزاز؟ أو ِكال املعنيني؟

مهــام يُكــن فالكلامت ال يمكن أن تكشــف لنا عــن ُعمق ما 
سيجري يف ذلك اليوم العظيم.

ولنا ان نتصور رهبة الناس عندما تضطرب األرض من حتتهم، 
فال يبقى ما يعتمدون عليه.

بصائر وُسنن

أرأيت كيف يتحرك املهد بالصبــي، كذلك األرض ترتّج يوم 
القيامة بام عليها، حتى ينهدم كّل ما بني، ويتهاوى كّل قائم.
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ُبّست اجلبال بّسًا

ا ٥﴾. َباُل بَسًّ ِت اْلِ ﴿َوبُسَّ

* * *

من الحديث

روي عن موسى بن جعفر، عن آبائه ، قال: 

َماِء،  َماِء ِلَْهِل السَّ ِه : النُُّجوُم َأَمنٌَة ِمَن السَّ »َقاَل َرُسوُل اللَّ
ــَماِء َما ُيوَعُدوَن، َواْلِجَبــاُل َأَمنٌَة ِلَْهِل  َفــإَِذا َتنَاَثَرْت َدَنا ِمْن َأْهِل السَّ

اْلَْرِض، َفإَِذا ُسيَِّرْت َدَنا ِمْن َأْهِل اْلَْرِض َما ُيوَعُدون «)1).

تفصيل القول

ال نعلم ماذا ســيحدث يف ذلــك اليوم العظيم متامــًا، إاّل أّننا 
نكتشــف عظمة ما ســيحدث حني نعلم أّن اجِلبال الشاخمات تتحّول 

)1) بحار األنوار، ج 7، ص100.
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كالدقيق املسحوق كام يقول عّز وجّل:

ا﴾ َباُل بَسًّ ِت اْلِ ﴿َوبُسَّ

أرأيت احلّية كيــف تذهب يف األرض الرمليــة الرخوة، كأهنا 
تذوب فيها؟ أرأيت املاء كيف يتفرق يف الرمال العطشى؟ أرأيت كيف 

يتفتت الثوب حينام يصبح َخَلقًا باليًا؟

هكذا اجلبال الراســيات تتفرق يف كل إجّتــاه، كام يتفرق العهن 
املنفوش إذا تواصلت عليه األعاصري اهلوج.

ــت اجلبال( أي: ُطِحنَت طحنًا حتى أصبحت كالدقيق،  و)ُبسَّ
َلت اجلبال الشــاخمات الراســيات اىل كثبان من الرمل والرتاب  وحتوَّ

املسحوق.

بصائر وُسنن

يف يوم القيامة تتفرق اجلبال الراســيات يف كل إجّتاه، كام يتفرق 
العهن املنفوش إذا تواصلت عليه األعاصري اهلوج.
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هباءًا ُمنبّثًا

﴿فََكنَْت َهَباًء ُمنْبَثًّا ٦﴾.

* * *

من الحديث

روي  أّن رجال ســأل اإلمام عيل بن أيب طالب  فقال: يا أمري 
 : املؤمنني، أخربين عن قول اهلل تعاىل : ﴿َهَباًء ُمنْبَثًّا﴾ قال

ِة اْلَبْيت«)1). ْمِس َيْخُرُج ِمْن َكوَّ »ُشَعاُع الشَّ

تفصيل القول

اذا ُبّســت اجلبال وتفتَّتت انترشت يف الفضاء كام الوهج الذي 
يسطع من حوافر الدواب ثم يذهب ويتالشى:

)1) اجلعفريات )األشعثيات(، ص1٨7.
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﴿فَكنَْت َهباًء ُمنْبَثًّا﴾

وهكذا يعني اهلباء الشــعاع الذي يكون يف الكوة كهيئة الغبار، 
ولعّل اجلاذبية تنعدم مما جتعل الصخور تفقد متاسكها الداخيل، فتتفتت 
اىل ذّرات متناهية يف الصغر، ولعّلها تتالشــى كــام الرشر املتطاير من 
النار، فإذا وقع عىل يش ء ال جتده شيئًا، حسب تفسري آخر لكلمة اهلباء.

 ِ
وقالــوا: املنبث يعني املتفرق، كام قال ربنا: ﴿َوَبثَّ فِيها ِمْن ُكّ

َدابٍَّة﴾)1). 
وحال اجلبال عند وقوع الواقعة يعكس واقع أعامل الكفار، وما 
يعتمدون عليه يف الدنيا،  من سلطة وثروة وجاه. إّن كل ذلك ليس يف 
احلقيقة إاّل ظالل كام ظالل اجلبال، حتســبها شاخمة، فاذا اتكأَت عليها 

ما أغنت عنك شيئًا.

بصائر وُسنن

حال اجلبال عند وقوع الواقعة يعكس واقع أعامل الكفار، وما 
يعتمدون عليه يف الدنيا، من ســلطة وثروة وجاه. إّن كل ذلك ليس يف 
احلقيقة إاّل ظالل كام ظالل اجلبال، حتسبها شاخمة فاذا اتكأَت عليها ما 

أغنت عنك شيئًا.

)1) سورة لقامن، اآلية10.
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أزواج ثالثة

ْصَحــاُب الَْميَْمَنةِ َما 
َ
ْزَواًجا ثاََلثَــًة ٧ فَأ

َ
﴿َوُكنُتــْم أ

ْصَحاُب 
َ
ْصَحاُب الَْمْشــَئَمةِ َما أ

َ
ْصَحاُب الَْميَْمَنةِ 8 َوأ

َ
أ

الَْمْشَئَمةِ 9﴾.
* * *

من الحديث

روي عن االمام الباقر ، أنه قال: 

»إِنَّ الّلَه َخَلَق اْلَخْلَق  َعَلى  َثاَلِث  َطَبَقاٍت،  َوَأْنَزَلُهْم َثاَلَث َمنَاِزَل، 
ْصحاُب 

َ
َمْيَمَنِة ما أ

ْ
ْصحــاُب ال

َ
أ
َ
َوَبيَّــن  َذلَِك فِي كَِتابِــِه، َحْيُث َقاَل : ﴿ف

ــابُِقوَن  َمْشــَئَمِة * َوالسَّ
ْ
ْصحاُب ال

َ
َمْشــَئَمِة ما أ

ْ
ْصحاُب ال

َ
َمْيَمَنِة * وَأ

ْ
ال

ُبون﴾«)1).  ُمَقرَّ
ْ
وئلَِك ال

ُ
ابُِقوَن * أ السَّ

)1) بصائر الدرجات، ج1، ص447.
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تفصيل القول

إذا كان الناس يف الدنيا ال يمكن تصنيفهم بشكل دقيق، ألننا ال 
نرى غري الظاهر منهم، وقد تكون حقيقة الشخص خمتلفة عام ُيظهره، 
أما يف يوم احلســاب حيث ُتبىل الرسائر، وينكشــف الناس مجيعًا عىل 
حقائقهم دون مواربة وقدرة عىل اخلداع والزيف، ُيصنَّف الناس هناك 

اىل ثالثة أصناف:

ْزَواًجا ثاََلثًَة﴾
َ
﴿َوُكنُتْم أ

وكلمة )األزواج( ال تعنــي بالرضورة الزوجية املؤلفة من ذكر 
وأنثــى، بل تعني هنا )األصناف( حيث كل فرد يصنَّف يف يوم القيامة 
يف صنف من األصناف يشــاكل من هو مثله، فالناس املتشــاهبون يف 
ون صنفًا ونوعًا، فهم حســب التصنيف  املعتقد والعمل واملصري ُيَعدُّ
اإلهلي الذي خيتلف عن تصنيفات الدنيا القائمة عىل العنرص، واللون، 
واالنتامءات القبليــة واجلغرافية وغريها من املعايري املادية الزائفة، هم 

حسب التصنيف اإلهلي ثالثة أصناف. 

ما هي تلك األصناف الثالثة؟ 

أول تلك األصناف هم أصحاب اليمني:

ْصَحاُب الَْميَْمَنةِ﴾
َ
﴿فَأ

هم أهل اجلنــة، وامليمنة من اليمني، وأهل اليمني يف النصوص 
اإلســالمية )القرآن والسنة( إشارة إىل أهل اجلنة الذين فازوا بدخوهلا 

بإيامهنم وتقواهم وأعامهلم الصاحلة وطاعتهم هلل. 
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وقال الشــيخ الطويس يف تفســري التبيان: »وقوله ﴿فأصحاب 
الميمنة﴾ يعني أصحاب الُيمن والربكة والثواب من اهلل تعاىل«)1).

ولتســليط الضوء عىل املؤمنني من أصحاب اليمني، ولتعظيم 
موقعهم اإلجيايب يف رضوان اهلل تعاىل، يقول القرآن:

ْصَحاُب الَْميَْمَنةِ﴾
َ
﴿َما أ

صيغة سؤال للتعظيم والتكريم.

أما الصنف الثاين فهم أصحاب الشؤم والشامل:

﴾ ْصَحاُب الَْمْشَئَمةِ
َ
﴿َوأ

هم الصنف املقابل للصنف األول، وهؤالء 
ُيعَطْون كتبهم بشــامئلهم إشارًة إىل أهنم ليسوا من 

أصحاب اجلنة، بل هم من أصحاب النار. 

واملشأمة تأيت من الشؤم، وهذا الشؤم مل يأهتم 
إعتباطًا وإنام بسبب ما اقرتفوه من املعايص والذنوب 

وخمالفة أوامر الباري عزَّ وجل ونواهيه.

ولكن:

ْصَحاُب الَْمْشَئَمةِ﴾؟
َ
﴿َما أ

هنا أيضًا جاءت صيغة الســؤال إلثارة العجب، ولتضخيم ما 
اقرتفه أصحاب املشئمة من الذنوب واملعايص حتى استحقوا أن يكونوا 

)1) التبيان، ج٩، ص4٨٩.

   أزواج ثالثة   

ــا ال ميكــن  «  النــاس يف الدني

دقيــق،  بشــكل  تصنيفهــم 

ــر  ــري الظاه ــرى غ ــا ال ن ألنن

منهــم، وقــد تكــون حقيقــة 

عــا  مختلفــة  الشــخص 

ُيظهــره.
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من هذا الصنف الذي يؤتى كتابه بشامله إشارة اىل مكانه يف جهنم.

ونســتلهم من طريقة العرض هلذين الصنفني، وصيغة السؤال 
للتعظيم والتضخيم بصرية هامة، وهي أنَّ هذا األســلوب من الطرح 
حيث عىل بذل اجلهد لكي يكون اإلنسان من أصحاب امليمنة، ويتجنَّب 
كل ما يصنِّفه يف أصحاب املشئمة. فليس العرض هبدف العرض فقط، 
كنا الختيار الطريق األصوب يف احلياة، فإذا كانت الدنيا  وإنام لكي حيرِّ
دار ممــر اىل دار اخللود والبقاء، وإذا كانت احلياة مزرعة اآلخرة، فالبد 
أن هنتم باستمرار بســلوك الطريق الذي يوصلنا اىل اخللود يف النعيم، 

وإىل حصاٍد غني من رضوان اهلل تعاىل وثوابه اجلزيل.

بصائر وُسنَن

ون صنفًا  1- الناس املتشــاهبون يف املعتقد والعمل واملصري ُيَعدُّ
ونوعًا واحدًا يف القيامــة، خالفا لتصنيفات الدنيا القائمة عىل العنرص، 
واللون، واالنتامءات القبلية واجلغرافية وغريها من املعايري املادية الزائفة.

2- اصحاب اليمني )أو امليمنة( يف النصوص اإلسالمية إشارة 
إىل أهل اجلنة الذين فازوا بدخوهلا بإيامهنم وتقواهم وأعامهلم الصاحلة 
وطاعتهم هلل. أما أصحاب املشئمة فهم الذين ُيعَطْون كتبهم بشامئلهم 

إشارًة إىل أهنم ليسوا من أصحاب اجلنة، بل هم من أصحاب النار. 

3- إذا كانــت الدنيا ممرًا اىل دار اخللود والبقاء، وإذا كانت احلياة 
مزرعة اآلخرة، فالبد أن هنتم باستمرار بسلوك الطريق الذي يوصلنا اىل 

اخللود يف النعيم، وإىل حصاٍد غني من رضوان اهلل تعاىل وثوابه اجلزيل.
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لنكن من السابقني

ابُِقوَن 10﴾. ابُِقوَن السَّ ﴿َوالسَّ

* * *

من الحديث

عن ســليم بن قيس اهلاليل قال: صعد أمري املؤمنني  املنرب يف 
عســكره، ومجع الناس، وبحرضته املهاجــرون واألنصار، فحمد اهلل 

وأثنى عليه، ثّم قال:

ِه  َعْن َقْولِِه  َه، َأ َتْعَلُموَن َما ُسئَِل َرُسوُل اللَّ ».. َأْنُشُدُكُم اللَّ
 : ِه ُبوَن﴾ َفَقاَل َرُسوُل اللَّ ُمَقرَّ

ْ
وئلَِك ال

ُ
ابُِقوَن * أ ــابُِقوَن السَّ ﴿السَّ

ِه وُرُســلِِه،  ُه فِــي اْلَْنبَِياِء وَأْوِصَيائِِهْم، وَأَنا َأْفَضُل َأْنبَِياِء اللَّ َأْنَزَلَها اللَّ
وَوِصيِّي َعلِيُّ ْبُن َأبِي َطالٍِب، َأْفَضُل اْلَْوِصَياِء؟«.

ُهْم ِمَن األنصــاِر وَبِقيَُّتُهْم ِمَن  َفقاَم َنحٌو ِمْن َســبعنَي َبْدِرّيًا ُجلُّ
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ا َقْد َسِمعنَا َرُسوَل اهلل  َقاَل َذلِك )1). امُلهاِجريَن... َفَقاُلوا: َنشَهُد َأنَّ

تفصيل القول

أاَل يكفي أن يكون االنسان من أصحاب اليمني؟ فلامذا احلديث 
عن السابقني؟

من أجل االجابة عىل هذه التساؤل البّد من بيان عّدة بصائر.

البصيرة الولى: لــوال التطّلع اىل التكامل 
اّلذي جعله اهلل يف االنســان ملا كانت احلضارات، 
وملــا ُوجدت املدنيــة، وال كان التقــّدم العلمي؛ 
لكــّن روح التطّلع املوجــودة يف داخله هي التي 
تدفعه لذلك، فتجده مّلا يكتشــف أغوار األرض 
حّتى ُيفّكر بتيســري رحالت اىل القمر والكواكب 

األخرى.

وكام يف ظاهر االنسان كذلك يف باطنه، فإنَّ 
لديه تطّلع للكامل املعنوي أيضًا.

وطبيعــة االنســان وروح التطّلــع فيه لن 
تــرىض إاّل بالوصول اىل ما وصفه اهلل تعــاىل بقوله: ﴿ف َمْقَعِد ِصْدٍق 

ِعنَْد َملِيٍك ُمْقَتِدٍر﴾)2).
ُتَها انلَّْفُس الُْمْطَمئِنَُّة * ارِْجِع إىَِل َرّبِِك  يَّ

َ
وبقوله سبحانه: ﴿يَا أ

)1) بحار األنوار، ج٣٣، ص147.
)2) سورة القمر، اآلية ٥٥.

يقـوم  « أن  هـو  السـبق   

االنسـان بـيءٍ ال يقـوم بـه 

للسـبق  رشط  وأّول  اآلخـر. 

مـن  العقـل  إسـتيقاظ 

ذلـك  يكـون  وإّنـا  الداخـل، 

الطاغـوت. باجتنـاب 
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َراِضَيًة َمرِْضيًَّة﴾)1).
البصيرة الثانية: هذا التطّلع مرشوع يف االنســان، ويؤّكد عليه 
ِيَن َيُقولُوَن َربََّنا َهْب نَلَا  رّبنا يف سورة الُفرقان يف قوله عّز وجّل: ﴿َوالَّ

ْعنُيٍ َواْجَعلَْنا لِلُْمتَّقِنَي إَِماًما﴾)2).
َ
ةَ أ ْزَواِجَنا َوُذّرِيَّاتَِنا قُرَّ

َ
ِمْن أ

إّنه تطّلع يتسامى باالنسان ليبحث عن إمامة امُلّتقني. ولوال أهّنم 
يعلمون بأّن اهلل قادٌر عىل ذلك وأّنه عّز وجّل قد أعطى لفيفًا من البرش 

هذه النعمة العظيمة، ملا سألوا ذلك.

البصيرة الثالثة: ما هو السبق؟ وماذا يعني قوله تعاىل: ﴿فَاْستَبُِقوا 
ُ َجِيًعا﴾)٣). ِت بُِكُم اللَّ

ْ
ْيَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
اْلَْرَاِت أ

 السبق هو أن يقوم االنسان بيشٍء ال يقوم به اآلخر.

علينا أوالً البحث عن اخللفية النفســية التــي جعلت البعض 
يسبقون اآلخرين يف شّتى املجاالت ومنها االبداعات واالخرتاعات.

فأّول رشط للسبق إستيقاظ العقل من الداخل، وإّنام يكون ذلك 
ْن 

َ
اُغوَت أ ِيَن اْجَتنَُبوا الطَّ باجتنــاب الطاغوت كام قال عّز وجّل: ﴿َوالَّ

ِيَن يَْســَتِمُعوَن  ْ ِعَبادِ * الَّ ى فَبَّشِ ِ لَُهُم الْبُْشَ نَابُوا إىَِل اللَّ
َ
َيْعُبُدوَها َوأ

ولُو 
ُ
ولَئَِك ُهْم أ

ُ
ُ َوأ ِيَن َهَداُهــُم اللَّ ولَئَِك الَّ

ُ
ْحَســَنُه أ

َ
الَْقْوَل َفَيتَّبُِعوَن أ

ْلَاِب﴾)4).
َ
اْل

)1) سورة الفجر، اآلية 27-2٨.
)2) سورة  الفرقان، اآلية 74.
)٣) سورة البقرة، اآلية 14٨.

)4) سورة الزمر، اآلية 17-1٨.

   لنكن من السابقني   
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فلوال ُكفر النبي ابراهيم  بالطاغوت، وبالشــمس، والقمر، 
والكواكب، مَلَا رأى ملكوت السموات واألرض، ومَلَا كان من املوقنني.

 ِ اُغوِت َوُيْؤِمْن بِاللَّ كذلك يف قوله تعاىل: ﴿..َفَمْن يَْكُفْر بِالطَّ
فقد اسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثْق﴾)1). 

فكلمة التوحيد متوّقفــة عىل الُكفر بكّل آهلة ُمزيّفة، والتخّلص 
من الثقافــات الباطلة؛ باملقابل فإّن اخلضوع ملا هو ســائٌد يف املجتمع 

يمنع تقّدم االنسان وال ُيصرّيه من السابقني.

إّنام باجتناب الطاغــوت وبالتوّجه اىل الباري عّز وجّل يكتمل 
عقل االنسان وحينذاك يتحّرك اىل االمام.

سّيُد السابقني

اّول الســابقني هابيــل، يليه حبيب النّجار مؤمــن آل يس، ثّم 
حزقيل الذي كتم ايامنه وعاش مع الظاملني، إاّل أّن ســيد السابقني هو 

االمام أمري املؤمنني  )2)، فكان أّول القوم اسالمًا وأقدمهم ايامنًا.

 وهكذا نستلهم بوصلة للتحّرك يف احلياة، أن نكون من السابقني 
حّتى وإن تفّرق الناس عنّا وال نستوحش يف طريق احلق لقّلة سالكيه.

طريق السبق

بعد ذكر معنى السبق وِصفة الســابقني، نتساءل عن الدواعي 
التي تدعو االنسان ليكون منهم؟ 

)1) سورة البقرة، اآلية 2٥6.
)2) أنظر: تفسري جممع البيان، ج ٩، ص ٣٥٩.
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أرأيت لو ذهبَت اىل منطقة فيها حقٌل لأللغام يبعد عنك عرشة 
أمتار، هل تقف عىل حافة احلقل، أم تضع بينك وبينه حاجزًا؟ وهكذا 

فإنَّ االحتياط سبيل النجاة.

جاء يف حديث رشيف عن أمري املؤمنني : »َحاَلٌل َبيٌِّن َوَحَراٌم 
ْثِم َفُهَو لَِما  َبيٌِّن َوُشــُبَهاٌت َبْيَن َذلَِك، َفَمْن َتَرَك َما اْشــَتَبَه َعَلْيِه ِمــَن اْلِ
، َفَمْن َيْرَتْع َحْوَلَها  ِه َعزَّ َوَجــلَّ اْســَتَباَن َلُه َأْتَرُك، َواْلَمَعاِصي ِحَمى اللَّ

ُيوِشْك َأْن َيْدُخَلَها«)1). 

امُلحّرمات،  املكروهات محى  وهكذا تكون 
الواجبات، ووجوب االحتياط  واملستحّبات مِحى 
نابــٌع من خطــورة املحتَمل، ألّن األمــر دائٌر بني 
جنّة عرضها كعرض الســموات واألرض، وناٍر 

وقودها الناس واحلجارة أعّدت للكافرين.

ومن ُهنا يسعى االنسان ليكون ِمن السابقني 
ليضع احِلمى لنفسه من النار.

جتارة لن تبور

من جهة أخرى، لدى االنســان يف الدنيا كنٌز عظيٌم وهو ُعمره 
الذي هــو بمثابة رأس ماله يف احلياة. وامُلشــرتي له هــو اهلل امُلتعال. 
فبامكانك أن تبيع بألف أو بمليــون، وَهل ُيقّدم العاقُل املفضوَل عىل 

الفاضل؟!

فإذا كان باالمكان أن يكون من الســابقني فال ريب أّنه أفضل 

)1) من ال حيرضه الفقيه، ج 4، ص7٥.

   لنكن من السابقني   

 لو ذهبَت اىل منطقة فيها  «

عنك  يبعد  لأللغام  حقٌل 

عى  تقف  هل  أمتار،  عرة 

بينك  تضع  أم  الحقل،  حافة 

فإنَّ  وهكذا  حاجزاً؟  وبينه 

االحتياط سبيل النجاة.
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من كونه من أصحاب اليمــني، وهو معنى التغابن حيث ُيغبن املؤمن 
كام الكافر، أّما الكافر فألّنه خــرس الدنيا واآلخرة، أّما املؤمن فألّنه مل 

حيصل عىل درجات أعىل.

حينام تكون رؤية املؤمن ُمنذ البــدء َطموحة، وهدفه أن يكون 
من الســابقني وأن يلحق بالصاحلني ليكون مع النبي واالئمة امليامني، 

حينذاك تكون حياته قائمة من أجل الوصول اىل ذلك اهلدف. 

بصائر وُسنن

1- لوال التطّلع اىل التكامل الذي جعله اهلل يف اإلنسان ملا كانت 
احلضارات وملا ُوجدت املدنّية، وال كان التقدم العلمي.

2- املكروهات مِحى امُلحّرمات، واملستحّبات مِحى الواجبات، 
ووجوب االحتياط نابٌع من خطورة املحتَمل، ألّن األمر دائٌر بني جنّة 
عرضها كعرض الســموات واألرض، وناٍر وقودها الناس واحلجارة 

أعّدت للكافرين.
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اولئك املقّربون

ُبوَن 11﴾. ولَئَِك الُْمَقرَّ
ُ
﴿أ

* * *

من الحديث

قال اإلمام احلسن  يف خطبة طويلة:

ِه  َســابِقًا وَوَقاُه بِنَْفِسِه، ُثمَّ َلْم َيَزْل  َق َأبِي َرُسوَل اللَّ »َفَصدَّ
َمُه، ولُِكلِّ َشِديَدٍة ُيْرِسُلُه، ثَِقًة ِمنُْه  ِه  فِي ُكلِّ َمْوطٍِن ُيَقدِّ َرُســوُل اللَّ
بِيَن  ُه َأْقَرُب اْلُمَقرَّ ِه وَرُسولِِه ، وإِنَّ وُطَمْأنِينًَة إَِلْيِه، لِِعْلِمِه بِنَِصيَحتِِه لِلَّ
ــابُِقوَن  ــابُِقوَن السَّ : ﴿َوالسَّ ُه َعزَّ وَجلَّ ِه وَرُســولِِه، وَقْد َقاَل اللَّ ِمَن اللَّ
ِه َعزَّ وَجلَّ وإَِلى  ابِِقيَن إَِلى اللَّ ُبوَن﴾ وَكاَن َأبِي َســابَِق السَّ ُمَقرَّ

ْ
وئلَِك ال

ُ
أ

َرُسولِِه  وَأْقَرَب اْلَْقَربِين))1). 

)1) األمايل ]للطويس[، ص٥6٣.



   بيناٌت من فقه القرآن - سورة الواقعة   

      1٩6      

تفصيل القول

لو تأّملنا اآليات التي تتحّدث عن جزاء السابقني نجده عظياًم، 
ملاذا؟

ألّن السبق بذاته عمٌل عظيم، فجزاؤه أيضًا 
عظيم، ويكفي من بيان عظمة مقامهم قوله تعاىل:

ُبوَن﴾ ولَئَِك الُْمَقرَّ
ُ
﴿أ

نحن نعمــل بالواجبات لنـــتقّرب هبا اىل 
الباري عّز وجــّل، ولكن اهلل إّنام يتقّبل العمل من 
امُلّتقني، ألهّنم وصلوا اىل اهلل وأرخصوا أنفسهم يف 

سبيله.

وهكذا الوصول اىل درجة امُلقربني ال يكون 
إاّل بتوّفر صفات الســبق يف االنسان، وأهّم تلك 

الصفات هي الصرب واليقني والشكر. 

ا  ْمرِنَا لَمَّ
َ
ًة َيْهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
يقول الباري عّز وجّل: ﴿وََجَعلَْنا ِمنُْهْم أ

وا َوَكنُوا بِٓايَاتَِنا يُقُِنوَن﴾)1). َصَبُ
حيــث إّن صفتي الصــرب واليقني مها من األركان األساســية 
ْســاَلُم َعَلى  لاليامن، كام يصفها  أمري املؤمنني  حيث يقول: »ُبنَِي اْلِ

ْبِر َواْلِجَهاِد َواْلَعْدل «)2). َأْرَبِع َدَعائَِم: اْلَيِقيِن َوالصَّ

)1) سورة السجدة، اآلية 24.
)2) بحار األنوار، ج7٩، ص1٣7.

 الوصـول اىل درجة امُلقربن  «

صفـات  بتوّفـر  إاّل  يكـون  ال 

وأهـّم  االنسـان،  يف  السـبق 

الصـرب  هـي  الصفـات  تلـك 

األركان  مـن  وهـا  واليقـن 

لاميـان. األساسـية 
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وحمور تلك الصفات هو االنابة اىل الباري عّز وجّل الذي يسمو 
باالنسان أبدًا عىل ُمغريات احلياة امُلختلفة.

أما الصفة األخرى التي تتجّســد يف شــخصية السابقني فهي 
الُشــكر، وذلك من أجــل امتالك رؤية اجيابيــة يف احلياة، باالعرتاف 

بالنعمة أوالً، وبأداء حّق النعمة باللسان والقلب ثانيًا. 

وهكذا تتشّكل قيم البناء الروحي يف االنسان من الصرب واليقني 
والُشكر، وال ريب أّن اعالها هو الشكر، الذي يوِصل املرء اىل الصرب 

واليقني.

بصائر وُسنن

إّن جزاء الســابقني جزاء عظيم، ألّن السبق بذاته عمٌل عظيم 
ولَئَِك 

ُ
فجزاؤه أيضًا عظيــم، ويكفي يف بيان العظمة قوله تعــاىل: ﴿أ

ُبوَن﴾. الُْمَقرَّ

   اولئك املقّربون   
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يف جّنات النعيم

﴿ِف َجنَّاِت انلَّعِيِم 12﴾.

* * *

من الحديث

عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، قال: سألُت رسول 
ولئَِك 

ُ
ــابُِقوَن * أ ــابُِقوَن السَّ اهلل  عــن قول اهلل عزَّ وجل: ﴿السَّ

ُبوَن * ِف َجنَّاِت انلَّعِيمِ ﴾ فقال:  الُْمَقرَّ
ابُِقوَن إَِلى اْلَجنَِّة،  »َقاَل لِي َجْبَرئِيُل: َذاَك َعلِيٌّ وِشــيَعُتُه، ُهُم السَّ

ِه َتَعاَلى بَِكَراَمتِِه َلُهم«)1).  ُبوَن إَِلى اللَّ اْلُمَقرَّ

تفصيل القول

ليس فقط يف اآلخــرة يتنّعم املقّربون بجنّات النعيم، وإّنام حّتى 
)1) األمايل ]للمفيد[، ص2٨٩.
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يف الُدنيا يعيش السابقون يف اجلنة، ملاذا؟

ألهّنم يتقّربون اىل اهلل عّز وجّل فيكون معهم، وبذلك يعيشون 
سعادة ال توصف؛ وال ريب أّن يف اآلخرة تتجىّل الكرامة العظيمة هلم 

بالدخول:

﴿ِف َجنَّاِت انلَّعِيِم﴾

 واجلنة هي البساتني الكثرية الزرع والشجر، بحيث تلتقي فيها 
االغصان واألوراق فتختفي أرضها، حتت ظالل األوراق.

والكلمــة تفيد التنوع، ألّن اجلنّة ال تطلق عىل النوع الواحد من 
الزرع. أما كلمة النعيم فهي مبالغة يف النعمة للكثرة واجلودة.

بصائر وُسنن

ليس فقط يف اآلخــرة يتنّعم املقّربون بجنّات النعيم، وإّنام حّتى 
يف الُدنيا يعيش الســابقون يف اجلنة، ألهّنم يتقّربــون اىل اهلل عّز وجّل 
فيكون معهم، وبذلك يعيشــون ســعادة ال توصف؛ وال ريب أّن يف 

اآلخرة تتجىّل الكرامة العظيمة هلم بالدخول يف جنّات النعيم.

   يف جّنات النعيم   
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ثّلة من األّولني

لنَِي 13 َوقَلِيٌل ِمَن اْلِخرِيَن 14﴾. وَّ
َ
﴿ثُلٌَّة ِمَن اْل

* * *

من الحديث

لنَِي﴾: هم  وَّ
َ
جاء يف تفســري القمي يف قوله تعاىل: ﴿ثُلٌَّة ِمَن اْل

.(1(  أتباع األنبياء، ﴿َوقَلِيٌل ِمَن اْلِخرِيَن﴾ هم أتباع النبي

تفصيل القول

الثُّّلة تعني: اجلامعة والفئة والفرقة، ولكن َمْن هم األولون وَمْن 
هم اآلخرون؟ 

قــال بعضهم: األّولــون هم من مىض من الســابقني يف األمم 
السابقة، وهم أكثر ألنَّ األنبياء كانوا أكثر، بينام اآلخرون هم السابقون 

)1) تفسري القمي، ج2، ص٣4٨.
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يف هذه األمة، وهم قليلون ألن النبي واحد. وكأهّنم زعموا أن السابقني 
من هذه األمة ال يكونون إاّل من أصحاب النبي الذين سبقوا اآلخرين 

يف االيامن به، ولذلك فهم قليلون.

وقال آخرون: األّولون واآلخرون هم من هذه االمة، وإنام كان 
األّولون أكثر ألهنم هنضوا بأعباء الدعوة أّيام غربته.

بيد أن ظاهر اآلية ينســجم مع التفســري األول. وقد استوحى 
بعض املفرسين من هذه اآلية الكريمة: أنَّ القرون االوىل خري من التي 
تلتها، بينام العكس هــو املفهوم من اآلية، إذ كلام كثر عدد املؤمنني قل 
كُه يف االجتاه املخالف للناس،  عدد الســابقني، ألنَّ أمهية الســابق حَترُّ
ولذلــك كان االيامن واإلنفــاق قبل الفتح أعظم درجــة من االيامن 

واإلنفاق بعده.

بصائر وسنن

كون يف االجتاه املخالف للناس الذين  السابقون هم الذين يتحرَّ
يسريون يف طريق عاثر ال يصل هبم اىل اهلل تعاىل.

   ثلّة من األّولني   
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ُسرر موضونة

ٍر َموُْضونٍَة 15﴾. ﴿َعَ ُسُ

* * *

من الحديث

عن أيب جعفر ، قال: 

ٍر  ــِه: ﴿َع  ُسُ َتَها ِمْن ُدرٍّ وَياُقــوٍت، وَذلَِك َقْوُل اللَّ »إِنَّ َأِســرَّ
رِّ واْلَياُقوِت، َمْضُروَبًة  ــُرِر ِمْن ُقْضَباِن الدُّ َمْوُضونٍَة﴾ َيْعنِي َأْوَساَط السُّ
يِش، وَأْلَيَن  َعَلْيَها اْلِحَجاُل، واْلِحَجاُل ِمــْن ُدرٍّ وَياُقوٍت، َأَخفَّ ِمَن الرِّ

ِمَن اْلَحِرير...«)1).

تفصيل القول

مني:  جيلس أهل اجلنّة ُمتنعِّ
)1) بحار األنوار، ج٨، ص21٨.
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ٍر َموُْضونٍَة﴾ ﴿َعَ ُسُ

والــرسر مجُع رسير، وُيطلق أيضًا عــىل كّل متََّكأ. أما موضونة 
فتعني: مصفوفة. 

ــد؛ ودرع موضونة:  قالوا: الوضن النســج املضاعف واملنضَّ
حُمكمة يف النسج، والرسير املوضون: الذي سطحه بمنزلة املنسوج.

وقال بعضهم: إن أرّسة اجلنة منسوجة بخيوط الذهب، ُمشّبكة 
بالدرِّ والياقوت والزبرجد. وهو أحد معاين الَوَضن.

فمعنى املوضونة إذن: أي حموكة بحوٍك جيد.

وقد ال يناسب االنســان أن يتكئ عىل الرسير ُمبارشة فُيحبك 
بحبلني كالدرع املوضونة وهي الدرع التي حُتبك بخطني وليس بخٍط 

واحد.

كل ذلــك، ربام ألّن املؤمــن مل ينبهر يف احليــاة الدنيا بالبهارج 
ضهــم بأوفر النعيم  والزخــارف الزائلة، ولذلك فــإنَّ اهلل تعاىل يعوِّ

والرفاهية يف جنان اخلُلد.

بصائر وُسنن

مني عىل رُسٍر منسوجة بالذهب والياقوت،  جيلس أهل اجلنة متنعِّ
ِرهم من هبارج الدنيا وزخارفها الزائلة الفانية. ربام تعويضًا هلم عن حترُّ

   ُسر موضونة   
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ُمتكئني عليها

﴿ُمتَِّكئنَِي َعلَيَْها ُمَتَقابِلنَِي 16﴾.

* * *

تفصيل القول

يف حالة وجود عمٍل يستدعي االنتباه واليقظة جيلس املرء بحالة 
االســتعداد، أّما حني ال يكون هناك عمٌل خطري جتده يتكئ يف جملسه 
داللًة عىل االرختاء، فال وجود ليشء ُيشغل بال املؤمنني يف جنان اخلُلد 

غري التلّذذ بأنواع النِعم االهلية:

﴿ُمتَِّكئنَِي َعلَيَْها ُمَتَقابِلنَِي﴾

والتقابــل دليل املحبة والود املتبادل بينهم؛ أ َو ليســت قلوهبم 
طاهرة من الغل، واحلسد، واحلقد؟ 

إّنه مــن النِعم العظيمــة يف اجلنّة أن يلتقــي املؤمنون بعضهم 
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ببعــض. وراحتهم اخلالدة يومئــٍذ هي جزاء اجتهادهــم الدائب يف 
الدنيا، فكم أتعبوا أجسادهم يف طاعة اهلل، وكم قاوموا ضغوط احلياة، 
وواجهوا الطغاة وامُلرتفني، وكم حتّملوا من األذى النفيس واجلسدي، 

إّنه جزاؤهم بام كانوا يعملون.

وهكذا ُيمكن أن نســحب تلك النعمــة العظيمة اىل واقعنا يف 
الُدنيا، فنـــتوادد ونتحــىّل بصفة املحّبة لبعضنا البعــض لنعيش اجلنّة 

ونحن يف الدنيا.

بصائر وُسنن

إّن من النِعم العظيمة يف اجلنّة أن يلتقي املؤمنون بعضهم ببعض، 
وراحتهم اخلالدة يومئٍذ هي جزاء اجتهادهم الدائب يف الدنيا.

   ُمتكئني عليها   
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ولدان ُمخّلدون

وَن 17﴾. ُ اٌن ُمَلَّ ﴿َيُطوُف َعلَيِْهْم ودِْلَ

* * *

من الحديث

روي عن أيب جعفر  يف حديٍث عن أهل اجلنة، قال: 

ِة  ُدوَن َأَبدًا، بَِأْيِديِهْم َأَباِريُق اْلِفضَّ ُم َعَلْيِهُم اْلِوْلَداُن اْلُمَخلَّ »ُيَســلِّ
َهِب َأَبدا...«)1). َوآنَِيُة الذَّ

تفصيل القول

بعد أن يتكئ أهُل اجلنّة عىل رُسٍر ُمتقابلني:

وَن﴾ ُ اٌن ُمَلَّ ﴿َيُطوُف َعلَيِْهْم ودِْلَ

)1) الربهان يف تفسري القرآن، ج ٥، ص264.
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إنَّ أفضل خدمة بني األحباب خدمــة الغلامن، وبالذات حينام 
تكون نضارة شــباهبم أبدية، فُهم خملَّدون ال تعرتهيم خشونة الرجال، 
وال تأيت عىل مجاهلم، وأناقتهم، ودماثة أخالقهم طوارق الليل والنهار.

من ِجهة أخرى يتحّدث أهل اجلنّة - وهم متقابلون متكئون- 
دوا منه وليتكاملوا به. ومــن أجل أن ال ينقطع حديثهم  بالعلــم ليتزوَّ

أوكل اهلل خلدمتهم الولدان امُلخّلدين.

   ولدان ُمخلّدون   
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كأٍس من معني

ٍس ِمْن َمعِنٍي 18﴾.
ْ
بَارِيَق َوَكأ

َ
ْكَواٍب َوأ

َ
﴿بِأ

* * *

من الحديث

: روي عن اإلمام الصادق، عن أبيه، عن جده

ِه  لُِمِحبِّينَا َأْهَل اْلَبْيِت:  »َقاَل َرُسوُل اللَّ

َسَتِجُدوَن ِمْن ُقَرْيٍش َأَثَرًة، َفاْصبُِروا َحتَّى َتْلَقْونِي َعَلى اْلَحْوِض، 
َبِن وَأْبَرُد ِمَن الثَّْلِج وَأْلَيُن ِمَن  َشــَراُبُه َأْحَلى ِمَن اْلَعَســِل وَأْبَيُض ِمَن اللَّ
اٌن 

ْ
ْيِهْم وِل

َ
 َعل

ُ
ُه فِي كَِتابِــِه: ﴿َيُطوف َبِد، وَأْنُتــُم الَِّذيَن َوَصَفُكُم اللَّ الزَّ

ُعوَن َعْنها وال  ٍس ِمْن َمِعٍي * ال يَُصدَّ
ْ
أ
َ
بارِيَق وك

َ
واٍب وأ

ْ
ك

َ
وَن * بِأ ُ ُمَلَّ

ون ﴾«)1).
ُ
ُيْنِف

)1) تفسري فرات الكويف، ص 46.
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تفصيل القول

إحساس االنسان بالعطش أشّد من إحساسه بأمل اجلوع. 

فالضمأ أشــّد أملًا لالنســان؛ لذلك فإنَّ الِولدان يصّبون لذيذ 
الرشاب من أكواب وأباريق يف كؤوس مجيلة، ويقدموهنا ألهل اجلنة:

ٍس ِمْن َمعِنٍي﴾
ْ
بَارِيَق َوَكأ

َ
ْكَواٍب َوأ

َ
﴿بِأ

قالــوا: خيتلف الكوب عن اإلبريق يف الُعــرى واخلراطيم، أما 
الكأس فهي إناء الرشب. 

وقيــل: ال يقــال: كأس إاّل إذا كان فيهــا 
رشاب، وإاّل فهي زجاجة. وال يقال: كوز، إاّل إذا 

كانت له عروة، وإاّل فهو كوب.

وقد تتساءل: ما هذا الرتتيب بني األكواب 
واألباريق والكأس؟

يبدو أن األكواب هي األواين الكبرية املليئة 
باألرشبة اللذيــذة، وُتغرف منهــا باألباريق، ثم 
ُتصّب يف الكأس للتنــاول، كّل ذلك الضفاء جو 

املرح واللذة والكرامة يف جلسات املؤانسة.

واملعني: اجلــاري، حيــث أن أرشبة اجلنة 
جتري من عيون. 

ويبدو أن الوصف ليــس فقط ملا يف الكأس، بل ملا يف األكواب 
واألباريق أيضا. 

   كأٍس من معني   

األواين  « هـي  األكـواب  إن   

باألرشبـة  املليئـة  الكبـرية 

منهـا  وُتغـرف  اللذيـذة، 

باألباريق، ثـم ُتصّب يف الكأس 

الجنـة  للتنـاول.  وإن أرشبـة 

عيـون. مـن  تجـري 
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وقيل: إنَّ املعنى يرتبط بجريان املاء، فاذا كان ظاهرًا جاريًا عىل 
وجه األرض فهو معني. 

وقيل أيضًا: املاء املعني هو املاء الُزالل العذب واللذيذ الطعم، 
وربام ُقِصد به اخلمر، وذلك ملِا يأيت يف اآلية التالية.

بصائر وُسنن

إحساس االنسان بالعطش أشّد من إحساسه بأمل اجلوع، فالضمأ 
أشّد أملًا لالنسان؛ فالولدان يصّبون لذيذ الرشاب من أكواب وأباريق 

يف كؤوس مجيلة، ويقدموهنا ألهل اجلنة.
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ال ُيصّدعون عنها

ُعوَن َعنَْها َوَل ُيْنِفُوَن 19﴾. ﴿َل يَُصدَّ

* * *

من الحديث

 : قال : قال رسول اهلل ، عن أيب جعفر

»َوَلْيَس ِمْن ُمْؤِمٍن فِي اْلَجنَِّة إِلَّ وَلُه ِجنَاٌن َكثِيَرٌة َمْعُروَشاٌت وَغْيُر 
َمْعُروَشــاٍت، وَأْنهاٌر ِمْن َخْمٍر، وَأْنَهاٌر ِمْن َماٍء، وَأْنهاٌر ِمْن َلَبٍن، وَأْنهاٌر 

ِمْن َعَسل «)1).

تفصيل القول

رشاب اجلنّة ليس كرشاب الدنيا الذي يصيب اإلنسان بصداع 
ودوار، أو يذهب بعقله:

)1) الكايف، ج٨، ص٩٩.
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ُعوَن َعنَْها َوَل ُيْنِفُوَن﴾ ﴿َل يَُصدَّ

قالوا: النزف: الُسكر، وقيل: ال ينفذ رشاهبم. 

ُعوَن َعنْها﴾ ومل  وتســاءل الفخر الرازي: ملاذا قيل: ﴿ل يَُصدَّ
يقل )منها( فأجــاب: ألن الصفة هنا صفة الــرشاب، ولو كان صفة 

الشخص حَلَُسَن القول: فالن ال يصّدع من الرشاب)1).

ولعّل تقديم الرشاب عىل الطعام هو ألّن االحســاس بالعطش 
أشد، والرشاب أوُل ما يكرم به الضيف، واهلل العامل.

)1) أنظر: تفسري الرازي، ج 2٩، ص 1٥2-1٥1.
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مّما يتخّيرون

وَن ٢٠﴾. ُ ا َيَتَخرَّ ﴿َوفَاكَِهٍة ِممَّ

* * *

من الحديث

عن أيب جعفر  قال: 

ِه  َمرَّ بَِرُجٍل َيْغِرُس َغْرســًا فِي َحائٍِط َلُه،  »إِنَّ َرُســوَل اللَّ
َفَوَقَف َعَلْيِه َفَقاَل َلُه: َأ َل َأُدلَُّك َعَلى َشــيْ ٍء َأْثَبَت َأْصاًل وَأْســَرَع َينْعًا 

وَأْطَيَب َثَمرًا وَأْبَقى؟ 

ِه.  َقاَل: َبَلى َيا َرُسوَل اللَّ

ِه وَل  ِه واْلَحْمُد لِلَّ َقاَل: إَِذا َأْصَبْحَت وَأْمَســْيَت َفُقْل: ُسْبَحاَن اللَّ
ُه َأْكَبُر، َفإِنَّ َلَك بُِكلِّ َتْســبِيَحٍة َشــَجَراٍت فِي اْلَجنَِّة ِمْن  ُه واللَّ إَِلَه إِلَّ اللَّ
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الَِحات«)1). َأْنَواِع اْلَفاكَِهِة وِهَي اْلَباِقَياُت الصَّ

تفصيل القول

بني اخلــوف والرجاء يضبط املؤمن ســلوكه يف احلياة؛ لتنتظم 
حياته عىل الرصاط املســتقيم، ولوال ذلك جلرفتــه الرياح اهلوج التي 
ال يملك االنســان قّوة كافية ملواجهتها إاّل بتوفيق 
من الرب امُلتعــال، وبالتذّكر الدائم للِعقاب الذي 
ُجعل للعاصني مــن جهة، وللثــواب الذي ُأعّد 
للذين يظنّون أهّنم ُمالقوا رهّبم وأهّنم اليه راجعون 

من جهة أخرى.

ــد اآليــات القرآنية  وهكذا علينا أن ُنجسِّ
يف واقعنا لنعترب هبا، وال نســتثني أنفسنا من آيات 
العــذاب، بل نتلو مجيــع اآليات تــالوة اعتبار، 
لنجعل من احلياة حمّطة للوصول اىل النعيم الدائم.

ّجنة ُمصّغرة

من ِجهة أخرى ِمن امُلمكن أن حيّول االنسان حياته يف الدنيا اىل 
جنّة ُمصّغرة حني يتمّثل صفات امُلقّربني، وبذلك ســيعيش الطمأنينة 

والراحة يف الُدنيا قبل اآلخرة.

وهكذا يواصل الســياق القرآين تذكرينا بالنِعم التي هيبها رّبنا 
ألهل اجلنّة فيقول:

)1) املحاسن، ج1، ص٣7.

يحـّول  « أن  امُلمكـن  ِمـن   

االنسـان حياتـه يف الدنيـا اىل 

يتمّثـل  حـن  ُمصّغـرة  جّنـة 

وبذلـك  امُلقّربـن،  صفـات 

سـيعيش الطأمنينـة والراحـة 

اآلخـرة. قبـل  الُدنيـا  يف 
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وَن﴾ ُ ا َيَتَخرَّ ﴿َوفَاكَِهٍة ِممَّ

ألّن الفواكه هتّيئ اجلسد الســتقبال الطعام أيضًا، وإّنام ختتلف 
الفواكه يف أمرين: اوالً يف الطعم واللذة، وثانيًا يف رغبة االنسان فيها.

ملاذا التخّي؟

ويبدو أّن نعمة احلُرّية تتجىّل ِعند أهل اجلنة يف كل أبعادها؛ بىل، 
إهّنم عاشــوا يف الدنيا أحرارًا، ورفضوا اإلستسالم للطغاة، وامُلرتفني، 
وشهوات الذات، فأســبغ عليهم رهّبم نعمة احلرية بأوسع معانيها يف 

اجلنان.

بصائر وُسنن

1- بني اخلوف والرجاء يضبط املؤمن سلوكه يف احلياة؛ لتنتظم 
حياته عىل الرصاط املســتقيم، ولوال ذلك جلرفتــه الرياح اهلوج التي 
ال يملك االنســان قّوة كافية ملواجهتهــا إاّل بتوفيق من الرب امُلتعال، 

وبالتذّكر الدائم للعقاب والثواب.

2- يبدو أّن نعمــة احلُّرية تتجىّل ِعند أهل اجلنة يف كل أبعادها؛ 
فإهّنم عاشــوا يف الدنيا أحرارًا، فأسبغ عليهم رهّبم نعمة احلرية بأوسع 

معانيها يف اجلنان.

   ماّم يتخرّيون   
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مّما يشتهون

ا يَْشَتُهوَن 21﴾. ﴿َوَلِْم َطْرٍ ِممَّ

* * *

من الحديث

 ، عن رسول اهلل ، جاء يف احلديث املأثور عن اإلمام الصادق
أّنه قال: 

»َسيُِّد إَِداِم اْلَجنَِّة اللَّْحم «)1).

تفصيل القول

ملاذا ُذكر حلم الطري دون غريه؟

 يبدو أّن حُلُوم الطري أشــهى وأطهر، ولذلك ُخّصت بالذكر يف 

)1) املحاسن، ج2، ص460، ح40٣.
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الكتاب، قال عبد اهلل بن ســنان: سألُت أبا عبد اهلل  عن سّيد األدام 
ِه َتَباَرَك َوَتَعاَلى:  يف الدنيا واآلخرة، فقال: »اللَّْحُم، َأ َما َتْســَمُع َقْوَل اللَّ

ا يَْشَتُهون ﴾«)1).  ِْم َطْيٍ ِممَّ ﴿َولَ

ـِة َطْيرًا ِمْثَل   وروي عن الرســول  أّنه قال: »إّن فِي الَجنَـّ
أعنــاِق الُبْخِت، َتْصَطفًّ َعلى َيَدْي َولِيِّ الّلــه، َفَيُقوُل أَحُدها: يا َولِيِّ 
الّله! رعيُت فِي ُمُرْوِج تحِت الَعْرِش، وشــربُت ِمْن ُعيوِن التَّْســنِيم، 

َفُكْل ِمنِّي، فال َيَزْلَن يفتخرَن َبْيَن َيَدْيِه َحّتى َيْخطر 
على َقْلبِــِه أْكُل أَحِدها، َفَتِخرَّ َبْيَن َيَدْيه َعلى ألواَن 
َع ِعظاُم  مختلفة، فيأكُل ِمنْها َما أراد فاذا َشبَع َتَجمَّ

الطائر، َفَطاَر َيْرَعى فِي الَجنَّة َحْيُث َشاء«)2).

ولذلك كانت هذه النعمة مما تستحق الذكر 
باخلصوص يف القرآن الكريم:

ا يَْشَتُهوَن﴾ ﴿َوَلِْم َطْرٍ ِممَّ

م املؤمنون بام يشــتهون من حلوم  أي: يتنعَّ
الطيور.

قال يف املجمع: )وبلحــم طري مما يتمنّون، فــإنَّ أهل اجلنة إذا 
اشــتهوا حلم الطري، َخَلَق اهلل سبحانه هلم الطري نضيجًا، حتى ال حُيتاج 
اىل ذبح الطري وإيالمه. قال ابن عبــاس: خيطر عىل قلبه الطري، فيصري 

ممثَّاًل بني يديه عىل ما اشتهى()٣).

)1) املحاسن، ج2، ص460، ح40٥.
)2) القرطبي، ج 17، ص 20.

)٣) تفسري جممع البيان، ج٩، ص٣61.

   ماّم يشتهون   

اشتهوا  « إذا  الجنة  أهل  إنَّ   

لحم الطري، َخَلَق الّله سبحانه 

ال  حتى  نضيجاً،  الطري  لهم 

ُيحتاج اىل ذبح الطري وإيامه.  

ًا بن يديهم عى  فيصري ممثَّ

ما اشتهوا.
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فالِولــداُن - وهم َخَدم أهل اجلنــة - يطوفون عليهم بأكواب 
الرشاب وبالفاكهة وحلم الطري. 

وقد يتناولون هم مما يشتهون ويتخرّيون.

بصائر وسنُنن

حلم الطري - حســب ما يشــتهيه أهل اجلنة - نعمة أخرى اىل 
جانب الفاكهة وأكواب الرشاب اللذيذ يقدمها الولدان املخلَّدون.



      21٩      

وحوٌر عني

ْمَثاِل اللُّْؤلُؤِ الَْمْكُنوِن 23﴾.
َ
﴿وَُحوٌر ِعنٌي 22 َكأ

* * *

من الحديث

روي عن أيب جعفر  أنَّه قال: قال رسول اهلل  يف وصف 
اجلنّة: 

»...َفَيُقوُل اْلَجبَّاُر َجلَّ ِذْكُرُه لِْلَماَلئَِكِة الَِّذيَن َمَعُهْم: اْحُشــُروا 
َأْولَِيائِي إَِلى اْلَجنَِّة َوَل ُتوِقُفوُهْم َمَع اْلَخاَلئِِق، َفَقْد َســَبَق ِرَضاَي َعنُْهْم 
َوَوَجَبْت َرْحَمتِي َلُهْم، َوَكْيَف ُأِريُد َأْن ُأوِقَفُهْم َمَع َأْصَحاِب اْلَحَسنَاِت 
ــيَِّئاِت. َقاَل: َفَتُســوُقُهُم اْلَماَلئَِكُة إَِلى اْلَجنَِّة، َفإَِذا اْنَتَهْوا بِِهْم إَِلى  َوالسَّ
َباِب اْلَجنَِّة اْلَْعَظِم َضــَرَب اْلَماَلئَِكُة اْلَحْلَقَة َضْرَبًة َفَتِصرُّ َصِريرًا َيْبُلُغ 
ُه َعزَّ َوَجلَّ ِلَْولَِيائِِه فِي اْلِجنَاِن،  َها اللَّ َصــْوُت َصِريِرَها ُكلَّ َحْوَراَء َأَعدَّ
َفَيَتَباَشــْرَن بِِهْم إَِذا َســِمْعَن َصِريَر اْلَحْلَقِة، َفَيُقوُل َبْعُضُهنَّ لَِبْعٍض: َقْد 
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ِه، َفُيْفَتُح َلُهُم اْلَباُب َفَيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوُتْشــِرُف َعَلْيِهْم  َجاَءَنا َأْولَِياُء اللَّ
َأْزَواُجُهــْم ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن َواْلَدِميِّيَن، َفَيُقْلــن : َمْرَحبًا بُِكْم، َفَما َكاَن 

ِه ِمْثَل َذلِك «)1). َأَشدَّ َشْوَقنَا إَِلْيُكْم وَيُقوُل َلُهنَّ َأْولَِياُء اللَّ

تفصيل القول

معنى احلُور من احلوراء، أي املرأة البيضاء، يقول رّبنا تعاىل:

﴿وحوٌر عني﴾

إّن تالقــي روح الزوجني يتم عرب العــني، ولذلك فإّن أروع 
اجلامل مجاهلا، وحني تكون العني حوراء: ســوادها شديد، وبياضها 
شــفاف، ثّم تكون واســعة، فإهّنا تكــون جذابة ورائعة، أّما ســائر 
اللؤلؤ حني  أعضائهّن فهي المعة بيضاء، أرأيت 
ينفتح عنه الصدف كيف يشــّع بياضًا، لكْن ليس 

كأّي بياض ملا هلا من مجال:  

ْمَثاِل اللُّْؤلُؤِ الَْمْكُنوِن﴾
َ
﴿َكأ

 فطبيعة األلــوان خُمتلفة بعضها عن بعض، 
ففــي اللون الواحــد تدّرجات، فبيــاض اللؤلؤ 
مرشٌب باحلُمرة مــن جهة، ومن جهة  أخرى فهو 

شّفاف.

ملاذا العني؟

ملاذا الرتكيز يف السياق القرآين عىل العني؟

)1) الكايف، ج ٨، ص٩6.

 بالعـن تاقـي الـروح مـع  «

الـروح، ومنهـا ُتعـرف حالـة 

تجـاه  النفسـية  االنسـان 

شـخص أو يشء، وهكـذا كان 

العـن  الحـور  صفـات  مـن 

للمؤمـن. العظيمـة  محّبتهـم 
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اجلــواب: ألّن هبا تالقي الروح مع الــروح، وِمن العني ُتعرف 
حالة االنسان النفسية جتاه شــخص أو يشء، وهكذا كان من صفات 

احلور العني حمّبتهم العظيمة للمؤمن.

بصائر وُسنن

إّن تالقــي روح الزوجــني يتم عرب العني، ولذلــك فإّن أروع 
اجلامل مجاهلا، وحني تكون العني حوراء، فإهّنا تكون جذابة ورائعة. 

   وحوٌر عني   
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مبا كانوا يعملون

﴿َجَزاًء بَِما اَكنُوا َيْعَملُوَن 24﴾.

* * *

من الحديث

روي عن رسول اهلل ، أنه قال يف حديث عن اجلنة واحلور: 

ــْمُس َبَدْت لِلنَّاظِِريَن لُِكلِّ  َها الشَّ »...إَِذا َأْقَبَلْت إَِلى َزْوِجَها َكَأنَّ
َواِحَدٍة ِمنُْهــنَّ َثاَلُثوَن ُذَؤاَبًة ِمْن ِمْســٍك فِي َرْوِض اْلَجنَِّة َبْيَن ِمْســٍك 
ِه  ــٍة َأْلُف َوِصيَفٍة َذلَِك الثََّواُب ِلَْولَِياِء اللَّ َوَزْعَفَراٍن َبْيَن َيَدْي ُكلِّ ُحوِريَّ

َجَزاًء بَِما َكاُنوا َيْعَمُلون «)1).

تفصيل القول

البحث عن الِصفات التي تؤهل املرء للدخول إىل اجلنّة وزواجه 
)1) مستدرك الوسائل، ج6، ص٣6٣.
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من احلور العني أهم مــن احلديث عن وصف اجلنّة فقط، فمهر احلور 
العني ليس إاّل عمل صالح، بعد فضٍل من الباري عّز وجّل، يقول رّبنا 

تعاىل:

﴿َجَزاًء بَِما اَكنُوا َيْعَملُوَن﴾

شعور االنسان بأّن اجلزاء هو بسبب عمله، إّن هذا الشعور بحّد 
ذاته ُيمّثل نوعًا من الراحة النفســية له، كام يقول رّبنا تعاىل يف ســورة 

االنسان: ﴿إِنَّ َهَذا اَكَن لَُكْم َجَزاًء َوَكَن َسْعُيُكْم َمْشُكوًرا﴾)1). 

إّن هذه النعم العظيمة ُتسَبغ عليهم بفضل اهلل، جزاًء ألعامهلم، 
لكي يزدادوا تلذذًا هبا، وإحساســا بأمهيتها. أرأيت الذي حيصل عىل 
نعمة بال ســعي ال يعتز هبا، بينام الذي يتلقاها بسعيه حيّس أّنه كان عىل 

حق، وأّن اختياره كان حكياًم رشيدا.

من جهة أخرى فإّن هذا الشــعور يدفع االنســان اىل مزيد من 
العمل واالستزادة من أجل يوم القيامة. 

بصائر وُسنن

إّن النعــم العظيمة ُتســبغ عىل أهــل اجلنة بفضــل اهلل، جزاًء 
ألعامهلم، لكي يزدادوا تلذذًا هبا، وإحساسًا بأمهيتها.

)1) سورة االنسان، اآلية 22.

   مبا كانوا يعملون   
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ال يسمعون فيها لغوًا

ثِيًما 25﴾.
ْ
﴿َل يَْسَمُعوَن فِيَها لَْغًوا َوَل تَأ

* * *

من الحديث

روي عن أمري املؤمنني ، أّنه قال:  

»ُكلُّ َقْوٍل َلْيَس فِيِه ِذْكٌر َفُهَو َلْغو «)1).

تفصيل القول

ثنا السياق عام يريح القلب، فأّوله: اعتزاز  بعد راحة اجلسد حيدِّ
النفس بامضيها، وُحســن انتخاهبا لســعيها. والثاين: طهارة اجلو من 
الكالم البذي ء، فال يتنابزون باأللقــاب، وال يرتامون التهم والغيبة، 
وال يمشون بالنميمة. كال، وال يقولون لبعضهم: َأثِْمَت، وفعلت كذا، 

)1) بحار األنوار، ج 66، ص4٥.
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وتركت كذا، كام يقول البعض للمؤمنني يف الدنيا، وكام يتبادل غريهم 
القول دائاًم، فهم: 

ثِيًما﴾
ْ
﴿َل يَْسَمُعوَن فِيَها لَْغًوا َوَل تَأ

فال يســمعون غيبــة وهتمة ونميمــة وهو اللغو، وال ُفحشــًا 
واستهزاًء وُسخرية وهو معنى التأثيم.

بصائر وُسنن

ثنا السياق عاّم يريح القلب، فأّوله: اعتزاز  بعد راحة اجلسد حيدِّ
النفس بامضيها، وُحســن انتخاهبا لســعيها، والثاين: طهارة اجلو من 
الكالم البذي ء، فال يتنابزون باأللقــاب، وال يرتامون التهم والغيبة، 

وال يمشون بالنميمة.

   ال يسمعون فيها لغواً   
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سالمًا سالمًا

﴿إِلَّ قِياًل َساَلًما َساَلًما 26﴾.
* * *

من الحديث

  : قال رسول اهلل

َعــاِء، وإِنَّ َأْبَخَل النَّاِس َمْن  »إِنَّ َأْعَجَز النَّاِس َمْن َعَجَز َعِن الدُّ
اَلم « )1). َبِخَل بِالسَّ

تفصيل القول

األخطار التي حتيط بأهل الدنيا، وتفرز الرصاعات، واخلوف، 
والنفاق، إهّنا معدومة يف اجلنة، فكّل ما فيها طمأنينة، وسكينة، وأمن، 
وراحة. فالبــّد إذًا أن تنعكس كل تلك النعم املوجودة يف االفئدة عىل 

)1) األمايل ]للمفيد[، ص٣17.
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األلسن يف إلقاء السالم، حيُث يسلِّم بعضهم عىل بعض.

بىل، إّن أهل اجلنة صنعوا ألنفســهم يف الدنيا جمتمع الســالم، 
واحلب، والتعاون، فلم حيســدوا أحدًا عىل نعمة، ومل حيقدوا عىل أحٍد 
ملصلحة، ومل حيجبوا أنفسهم عن اهلل بالوساوس والظنون، ومل يدّنسوا 
ألســنتهم بالفحش والســباب، فأعطاهم اهلل كل ذلك كاماًل وافيًا يف 

اجلنة، يقول الباري عّز وجّل:

﴿إِلَّ قِياًل َساَلًما َساَلًما﴾

بصائر وُسنن

إّن أهل اجلنة صنعوا ألنفسهم يف الدنيا جمتمع السالم، واحلب، 
والتعاون، فأعطاهم اهللّ كل ذلك كاماًل وافيًا يف اجلنة.

   سالماً سالماً   
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أصحاُب اليمني

صْحاُب اْلَِمنِي 27﴾.
َ
صْحاُب اْلَِمنِي َما أ

َ
﴿َوأ

* * *

من الحديث

 : قاَل َرسول اهلل

َه َعزَّ َوَجلَّ َقَسَم اْلَخْلَق ِقْســَمْيِن، َفَجَعَلنِي فِي َخْيِرِهَما  »إِنَّ اللَّ
ِقْســمًا، َوَذلَِك َقْوُلُه َعزَّ َوَجــلَّ فِي ِذْكِر َأْصَحــاِب اْلَيِميِن َوَأْصَحاِب 

َماِل، َوَأَنا ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِميِن، َوَأَنا َخْيُر َأْصَحاِب اْلَيِمين«)1). الشِّ

تفصيل القول

كّلام تلونا القرآن ُكّلام زاد شوقنا اىل اجلنّة، ويف حلظات الوعي ال 
خيتار املرء عىل اجلنّة شــيئًا، إاّل أّنه مع ذلك قد جتّره التيارات العاصفة 

)1) األمايل ]للصدوق[، ص6٣0.



      22٩      

يف تضاعيف احلياة فينســحب من عهده مــع الباري عّز وجل؛ فام هو 
السبيل من أجل االستقامة عىل الطريق؟

 يمكن ذلك: 

أولً: بالتوّكل عــىل اهلل امُلتعال، ولذلك نقــرأ يف دعاء مكارم 
االخالق: »الّلهَم َوفر بِلطِفَك نِّيتي«)1). ويف دعاء كميل نقرأ: »قوِّ َعلى 

ِخدَمتَِك َجَواِرِحي، َواشُدد َعَلى الَعِزيَمِة َجَوانِِحي«)2).

يف تلــك اللحظــات التــي تعصــف بنا 
الشهوات، أو تكثر ضغوط احلياة، علينا بالتوّكل 

عىل اهلل لنجرب نقصنا به.

ثانيًا: بالتحصني ضــّد عوامل االنحراف، 
فلو كنَت جالســًا يف كوٍخ حُتيط به ثلوج مرتاكمة 
ال يرّضك منها يشء ما دمت متلك عوامل التدفئة، 
أليس كذلــك؟ وهكذا حُيّصن االنســان نفســه 
بامُلحيط حينام ينتمي اىل جبهة احلق ويدخل ِحصن 
اهلل، كام قال االمام ابو احلســن الرضا ، أنَّ اهلل 
تعاىل قال: »َل إَِلــَه إِلَّ الّله ِحْصنِــي، َفَمْن َدَخَل 

ِحْصنِي َأِمَن ِمْن َعَذابِي«)٣). 

ومن هنا، نجد احلديث يف سورة الواقعة املباركة بصيغة اجلمع، 
حيُث حيّدثنا رّبنا تارة عن أصحاب اليمني، وتارة عن السابقني، وكلمة 

)1) الصحيفة السجادية، ص ٩2.
)2) مصباح املتهجد وسالح املتعبد، ج2، ص٨4٩.

)٣) التوحيد ]للصدوق[، ص 2٥.

   أصحاُب اليمني   

الحديث هنا بصيغة  «  نجد 

الجمع، حيُث يحّدثنا رّبنا تارة 

عن أصحاب اليمن، وتارة عن 

االصحاب  وكلمة  السابقن، 

من  مجموعة  كون  تعني 

الناس يف ذات املسري.
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االصحاب تعني - فيام تعني - كون جمموعة من الناس يف ذات املسري:

صْحاُب اْلَِمنِي﴾
َ
صْحاُب اْلَِمنِي َما أ

َ
﴿َوأ

 امليمنة من الُيمن أي النصيب احلســن، وقــد جعل اهلل إعطاء 
الكتاب لإلنســان بيده اليمنى يوم القيامة دلياًل عىل العاقبة احلســنى، 
وألّن كاتب احلســنات عىل اليمني وكاتب السيئات عىل الشامل، فإّن 

أصحاب اليمني هم الذين زادت حسناهتم عىل السيئات.

 والصحبة من التالزم واملقارنــة، فقد يكون هؤالء ذوي صلة 
متينة بمالئكة احلســنات لكثرة الصاحلــات عندهم، فهم ال يربحون 
يصلوهنم هبا بــني احلني واآلخر، فتصحبهم املالئكة عند احلســاب، 
يبّينون حسناهتم، ويشــفعون هلم عند اهلل. ومن كانت هذه صفته فإّنه 

يصري إىل منزلة عظيمة من اجلزاء والرضوان عند اهلل.

بصائر وُسنن

حُيّصن االنسان نفسه حينام ينتمي اىل جبهة احلق ويدخل ِحصن 
اهلل، كام قال اهلل تعاىل يف حديث قــديس: »َل إَِلَه إِلَّ الّله ِحْصنِي، َفَمْن 

َدَخَل ِحْصنِي َأِمَن ِمْن َعَذابِي«)1). 

)1) التوحيد ]للصدوق[، ص 2٥.
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سدر خمضود

﴿ِف ِسْدٍر َمُْضوٍد 28﴾.

* * *

من الحديث

جاء يف تفســري القمي عن اآلية الكريمة: ﴿ِف ِسْدٍر َمُْضوٍد﴾ 
َقاَل: 

»َشَجٌر َل َيُكوُن َلُه َوَرٌق َوَل َشْوك فِيه «)1). 

تفصيل القول

خلق اهلل االنسان يف أحســن تقويم، وحّتى حني ُيَردُّ اىل أسفل 
سافلني فإنَّ أسباب السمو والتعايل تبقى كامنة فيه.

)1) تفسري القمي، ج2، ص٣4٨.
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 وهكذا فإنَّ طبيعة االمتحان يف احلياة تقتيض أن يسمو االنسان 
بنفســه اىل العلّيني ليعود اىل أحســن تقويم، وذلك بالطبع بحاجة اىل 

ُجهد كبري.

وحني يعي االنسان هذه احلقيقة يتأّهب لكّل ما ُيقّربه اىل الباري 
عــّز وجّل، غري مكرتٍث بالصعوبات التي قد تواجهه يف املســري، ألّنه 
يعرف النتيجة حيث يصري اىل منزلة عظيمة من اجلزاء والرضوان عند 

اهلل تعاىل. 

فأصحاب اليمني يف جنان اخلُلد هم:

﴿ِف ِسْدٍر َمُْضوٍد﴾

جاء يف احلديث الرشيف: أقبل أعرايب يوما 
فقال: يا رسول اهلل، لقد ذكر اهلل يف القرآن شجرة 
مؤذيــة، وما كنت أرى أن يف اجلنة شــجرة تؤذي 

صاحبها.

 فقال رسول اهلل : »وما هي؟«.

قال : السدر فإن هلا شوكا.

الّله:  : »أليس يقول  فقال رسول اهلل 
﴿ف ســدر مضود﴾؟ يخضده الّله من شــوكه 
فيجعل مكان كل شــوكة ثمرة، إنها تنبت ثمرا، 
يفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام 

ما فيها لون يشبه الخر«)1).

)1) تفسري امليزان، ج1٩، ص12٨، نقاًل عن: الدر املنثور، ج6، ص1٥6.

السـدر مـن  « الّلـه   يخضـد 

كل  مـكان  فيجعـل  شـوكه 

و)مخضـود(  مثـرة  شـوكة 

يعنـي منـزوع الشـوك، مـّا 

يجعـل قطف مثـاره خال من 

واملشـّقة. األذى 
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و)خمضود( يعني منزوع الشوك، ممّا جيعل قطف ثامره خال من 
األذى واملشّقة.

بصائر وُسنن

طبيعة االمتحان يف احلياة تقتيض أن يســمو االنسان بنفسه اىل 
العلّيني ليعود اىل أحســن تقويم وذلك بالطبع بحاجة اىل ُجهد كبري. 
وحني يعي االنســان هذه احلقيقة يتأّهب لكّل ما ُيقّربه اىل الباري عّز 

وجّل، غري مكرتٍث بالصعوبات التي قد تواجهه يف املسري.

   سدر مخضود   
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طلح منضود

﴿َوَطلٍْح َمنُْضود ٢٩﴾.

* * *

من الحديث

روي عن أمري املؤمنني  أّنه قال: 

»إِنِّي َلْم َأَر ِمْثَل اْلَجنَِّة َناَم َطالُِبَها، َوَل َكالنَّاِر َناَم َهاِرُبَها«)1).

تفصيل القول

يستمّر السياق القرآين يف سورة الواقعة املباركة يف بيان ِصفات 
اجلنّة لنشتاق هلا، َأ َوليست اجلنّة ثمن أنفاسنا وُسْبَقة املؤمنني؟

﴿َوَطلٍْح َمنُْضود﴾

)1) حتف العقول، ص 1٥2.
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أي متَّسق منظـّم مضموم بعضه إىل بعض، وتنّضدت األسنان: 
تراصفت. 

َد  قــال يف البحار: )واملنضــود: الذي بعضه عىل بعــض، ُنضِّ
باحلمــل ]أي بالثمر[ من أّوله اىل آخره، فليس له ســوٌق بارزة، فمن 

عروقه اىل أفنائه ثمر كله()1).

وقال تعاىل: ﴿َوانلَّْخَل باِسقاٍت لَها َطلٌْع نَِضيٌد﴾)2) أي متَّسق.

واختلف يف الطلح عىل أقوال أشــهرها وأقرهبا أّنه شجر املوز، 
وهو من ألّذ الفواكه وأشهاها.

وقال يف األمثل: )الطلح: شجرة خرضاء لطيفة اللون والرائحة. 
وذكر البعض أهنا شجرة املوز التي تتميز بأوراق عريضة جدًا وخرضاء 

ومجيلة، وفاكهتها حلوة ولذيذة()٣).

بصائر وُسنن

تستمر سورة الواقعة يف بيان صفات اجلنة لنشتاق هلا، َأ َوليست 
اجلنّة ثمن أنفاسنا وُسْبَقة املؤمنني؟

)1) بحار األنوار، ج ٨، ص10٩.
)2) سورة ق، اآلية 10.

)٣) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، ج17، ص460.

   طلح منضود   



      2٣6      

ظل ممدود

﴿َوِظّلٍ َمْمُدوٍد 30﴾.

* * *

من الحديث

عن ابى جعفر ، عن رسول اهلل ، حاكيا حال أهل اجلنة:

ُموَن فِي َجنَّاتِِهْم فِي ظِلٍّ َمْمُدوٍد،  »َوَيُزوُر َبْعُضُهْم َبْعضًا، َوَيَتنَعَّ
ْمِس َوَأْطَيُب ِمْن َذلِك«)1). فِي ِمْثِل َما َبْيَن ُطُلوِع اْلَفْجِر إَِلى ُطُلوِع الشَّ

تفصيل القول

ُيذّكرنا الرب امُلتعال بنعم اجلنّة، ليس فقط لنـــتشّوق هلا، وإّنام 
لنحاول تطبيقها يف الدنيا ونصنع مثيلها، ففي هذه اآلية يقول رّبنا:

)1) الكايف، ج  ٨، ص٩٩.
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﴿َوِظّلٍ َمْمُدوٍد﴾ 

أي أّن الســدرة ظّلها دائم، متصل، وواسع، ويف اخلرب: »انَّ فِي 
َها ِماَئَة َسنٍَة َل َيْقَطُعَها«)1). اكُِب فِي ظِلِّ اْلَجنَِّة َشَجَرًة َيِسيُر الرَّ

إنَّ الظل يعني شيئا كثريًا حني يتعّرض اإلنسان ألشعة الشمس 
احلارقة.

)1) نور الثقلني، ج ٥، ص21.

   ظل ممدود   
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نعيٌم دائم

ْسُكوٍب ٣١ َوفَاكَِهٍة َكثَِرٍة 32﴾. ﴿َوَماٍء مَّ

* * *

من الحديث

عن أيب عبد اهلل - يف حديث طويل- قال: 

»َفإَِذا اْنَتَهى ]يعني المؤمن[ إَِلى َباِب اْلَجنَِّة ِقيَل َلُه: َهاِت اْلَجَواَز. 

ِحيِم َهَذا  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ َقاَل َهَذا َجَواِزي َمْكُتوٌب فِيِه: بِْســِم اللَّ
ِه اْلَعِزيِز اْلَحكِيِم لُِفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَن.  َجَواٌز َجائٌِز ِمَن اللَّ

ُهْم: َأَل إِنَّ ُفاَلَن ْبَن ُفاَلٍن َقْد  َفُينَاِدي ُمنَاٍد ُيْســِمُع َأْهَل اْلَجْمِع ُكلَّ
ُسِعَد َسَعاَدًة َل َيْشَقى َبْعَدَها َأَبدًا. 

َقاَل َفَيْدُخُل َفإَِذا ُهَو بَِشــَجَرٍة َذاِت ظِلٍّ َمْمُدوٍد وماٍء َمْســُكوٍب  
ى ِرْضَواَن، َيْخُرُج ِمْن َساِقَها َعْيناِن َتْجِرياِن، َفَينَْطلُِق  َلٍة ُتَسمَّ وثَِماٍر ُمَتَهدِّ
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َما َمرَّ بَِذلَِك َفَيْغَتِســُل ِمنَْها َفَيْخــُرُج وَعَلْيِه َنْضَرُة  إَِلــى إِْحَداُهَما وُكلَّ
النَِّعيِم، ُثمَّ َيْشَرُب ِمَن اْلُْخَرى َفاَل َتُكْن فِي َبْطنِِه َمَغٌص وَل َمَرٌض وَل 

َداٌء َأَبدا«)1).

تفصيل القول

نعمة أخرى ألصحــاب اليمني ُيبّينها رّبنا يف ســياق اآليات، 
وهي نعمة املاء )قوام احلياة(، يرشبونه ويتلّذذون بمنظره الرائع، وهو 

ينحدر من االعىل منسكبًا ال ينقطع:

ْسُكوٍب﴾ ﴿َوَماٍء مَّ

وبعد نعمة املاء، تأيت نعمة أخرى:

﴿َوفاكَِهٍة َكثَِرة﴾

كثرية نوعا وعددًا، وهي ال تنفذ مهــام بالغ املؤمنون يف التفّكه 
هبا، كام أّن ثمرهتا ليســت حمدودة بموسم، بل هي دانية، قطوفها دائم. 
ومن جانب آخــر ال يمنعهم عنها وال يمنعها عنهــم مانع أبدًا، فهي 
مباحة رشعًا، نافعة أبدًا، ال شــوك يف أشــجارها يمنعهم، وال ارتفاع 

يصّعب عليهم االنتفاع هبا.

)1) االختصاص، ص٣٥0.

   نعيٌم دائم   
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ال مقطوعة

﴿َل َمْقُطوَعٍة َوَل َمْمُنوَعٍة ٣٣﴾.

* * *

من الحديث

قال رسول اهلل  يصف شجرة طوبى: 

»َأْســَفُلَها ثَِماُر َأْهِل اْلَجنَِّة، وَطَعاُمُهْم ُمَتَذلٌِّل فِي ُبُيوتِِهْم، َيُكوُن 
ا  ْنَيا وِممَّ ا َرَأْيُتْم فِي َداِر الدُّ فِي اْلَقِضيِب ِمنَْها ِماَئُة َلْوٍن ِمَن اْلَفاكَِهــِة ِممَّ
َما ُيْجَتنَى ِمنَْها َشيْ ٌء  َلْم َتَرْوُه، وَما َسِمْعُتْم بِِه وَما َلْم َتْسَمُعوا ِمْثَلَها، وُكلَّ

َنَبَت َمَكاَنَها ُأْخَرى: ﴿ال َمْقُطوَعٍة وال َمْمُنوَعة﴾«)1).

تفصيل القول

للمتدّبر أن يالحظ مدى أثر الوعد هبذه النعم يف جمتمع حيلم باملاء 
)1) نور الثقلني، ج ٥، ص 21.
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وُيقاتل من أجله، ويتنّقل عرب املفاوز الشاســعة بحثًا عن املاء بل سعيًا 
وراء الرساب! كام ال يعرف الفاكهة التي ال تنبت يف حميطه إاّل كرباؤه، 
جيلبوهنا يف جتارهتم وبكمّيات قليلة حمدودة، أو يزرعون شجرها طمعًا 
يف بضع وحيدات منهــا! وهي مع قّلتها تقطعها األســباب، ومتنعها 
املوانع املختلفة عنهم، فكيف هبم وهم جيدون أنفسهم أمام تلك النعم 
العظيمة الوافرة؟ إّن العاقل منهم ال ريب يســعى لنيلها حينام تطمئن 

هبا نفسه.

يقول الباري عّز وجّل:

﴿َل َمْقُطوَعٍة َوَل َمْمُنوَعة﴾

وهنا فكــرة لطيفة تفرّس اهتــامم القرآن بالرتكيــز عىل التذكري 
بجوانب من نعيم اآلخرة، والتفصيل فيها والتشويق إليها يف كثري من 
املواضع، وهــي: إّن ذلك يأيت ملقاومة كثري مــن االنحرافات املعنوية 
والعملية يف حياة اإلنســان، والناجتة من االغرتار بنعم الدنيا الزائلة، 

تة. واخلضوع جلاذبيتها املؤقَّ

بصائر وُسنن

اهتامم القرآن بالرتكيز عــىل التذكري بجوانب من نعيم اآلخرة، 
والتفصيل فيها والتشــويق إليهــا يف كثري من املواضــع، يأيت ملقاومة 
كثري من االنحرافات املعنوية والعملية يف حياة اإلنســان، والناجتة من 

االغرتار بنعم الدنيا، واخلضوع جلاذبيتها.

   ال مقطوعة   
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ُفُرش مرفوعة

ْرفُوَعٍة 34﴾. ﴿َوفُُرٍش مَّ

* * *

من الحديث

  يف حديٍث - أنَّ عليا أمري املؤمنني -  روي عن اإلمام الباقر
سأل النبي  قائاًل:

ْوقِها 
َ
 ِمْن ف

ٌ
: ﴿ُغَرف ِه َجلَّ َوَعزَّ ِه َأْخبِْرَنا َعْن َقْوِل اللَّ »َيا َرُسوَل اللَّ

ِه؟   َمْبنِيٌَّة﴾ بَِما َذا ُبنَِيْت َيا َرُسوَل اللَّ
ٌ

ُغَرف

رِّ  ُه َعزَّ َوَجــلَّ ِلَْولَِيائِِه بِالدُّ َفَقاَل: َيــا َعلِيُّ تِْلَك ُغَرٌف َبنَاَها اللَّ
ِة، لُِكلِّ ُغْرَفٍة  َهُب َمْحُبوَكٌة بِاْلِفضَّ َبْرَجِد، ُســُقوُفَها الذَّ واْلَياُقوِت والزَّ
ٌل بِِه، فِيَها  ِمنَْها َأْلُف َبــاٍب ِمْن َذَهٍب، َعَلى ُكلِّ َباٍب ِمنَْها َمَلــٌك ُمَوكَّ
يَبــاِج بَِأْلَواٍن  ُفــُرٌش َمْرُفوَعــٌة َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض، ِمــَن اْلَحِريِر والدِّ
ِه َعزَّ  ُمْخَتلَِفٍة، وَحْشــُوَها اْلِمْســُك واْلَكاُفوُر واْلَعنَْبُر، وَذلَِك َقْوُل اللَّ
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وَعة﴾«)1).
ُ
ُرٍش َمْرف

ُ
: ﴿وف وَجلَّ

تفصيل القول

باملقارنة بني أصحاب اليمني وأصحاب الشــامل نفهم خطورة 
وضعنا يف احليــاة بني الســعادة األبدية إن كان قرارنــا أن نكون من 
أصحاب اليمني أو من الســابقني، وبني الســقوط يف وهدة أصحاب 

الشامل إن انعدم القرار.

وخيرس أغلب الناس حياهتم وكّل فرصهم 
بســبب ضعف إرادهتم، وعدم وجــود نّية كافية 
الســقوط  احلياة، وعاقبة هؤالء  ملواجهة ضغوط 
يف درك اجلحيــم، إذ أّن نتيجــة اإلسرتســال هو 
اإلنحدار. إّنام التســامي بحاجة اىل إرادٍة راسخة 

وعزٍم ايامينٍّ رفيع.

ق اىل اجلنة يشــحُذ املــرء إرادته  وبالتشــوُّ
الشــيطان  نفســه ووســاوس  يف مواجهة هوى 
الرجيم، وهكذا ُيذّكرنا رّبنا تعاىل بنعمة أخرى ممّا 

ألصحاب اليمني، وهي نعمة املرأة، حيُث مُتّثل بالنسبة اىل الرجل أكثر 
من ُبعد، منها املؤانســة، فقد جعلها رّبنا لباسًا له، وفراشًا له، وهي مع 
ذلــك رشيكة حياته يف اهلموم والغموم. ُهنــا يصف رّبنا وتعاىل املرأة 

ضمن نعيم اجلنة ويقول:

﴿َوفُُرٍش َمْرفُوَعٍة﴾

)1) الكايف، ج ٨، ص ٩7.

   فُرُش مرفوعة   

 يخرس أغلب الناس حياتهم  «

وكّل فرصهـم بسـبب ضعـف 

نّيـة  إرادتهـم، وعـدم وجـود 

ضغـوط  ملواجهـة  كافيـة 

هـؤالء  وعاقبـة  الحيـاة، 

الجحيـم. درك  يف  السـقوط 
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الُفــُرش مجع فِراش، وحســب مــا جاء يف )لســان العرب(: 
)الِفــراش: الزوج، والِفــراش: املــرأة، والِفراش ما ينامــان عليه، 

والِفراش: عشُّ الطائر()1). وللمفردة معاٍن كثرية أخرى.

فالكلمة - هنا - فيها داللتان: األوىل: الِفراش الذي ينام عليه 
اإلنسان، والثانية: الزوجة التي يســتبيحها ويطؤها الرجل، والزوج 
الذي تســتلذ معه املرأة. وهذا من بالغة القرآن أن يشــري إىل نعمتني 
بكلمــة واحــدة، ومها للرجل واملــرأة يف وقت واحــد. وقد ورد يف 

النصوص اإلسالمية استخدام الكلمة يف املعنى الثاين.

ن اإلنســان  أما كلمة )مرفوعة( فتعني عالية املكان والعلّو تؤمِّ
من االخطار امُلحتملة، والُفُرش املرتفعة أصلح من التي عىل األرض، 
هذا إذا كانت الكلمة تعني فِراش النوم. أما باملعنى اآلخر فإنَّ الكلمة 
تعني إرتفاع الشــأن ُحســنا ومجاالً وكامالً، أّيا كان املقصود الزوج أو 

الزوجة.

بصائر وُسنن

إّن نتيجة اإلسرتســال هو اإلنحدار، إّنام التســامي بحاجة اىل 
ق اىل اجلنة يشحُذ املرء إرادته  إرادٍة راسخة وعزٍم إيامينٍّ رفيع. وبالتشوُّ

يف مواجهة هوى نفسه ووساوس الشيطان الرجيم.

)1) لسان العرب، ج6، فصل الغاء، ص٣27.
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انشأناهن انشاًء

نَاُهنَّ إِنَْشاًء ٣٥﴾.
ْ
نَْشأ

َ
﴿إِنَّا أ

* * *

من الحديث

َقاَلْت َعُجوٌز ِمَن األنصاِر لِلنَّبِيِّ : اْدُع يِل بِاجْلَنَِّة. 

َفَقاَل : »إِنَّ اْلَجنََّة َل َيْدُخُلَها اْلُعُجُز«. 

ِه  َفَبَكِت امَلرَأُة، َفَضِحَك النَّبِيُّ  َوَقاَل: »َأ َما َسِمْعَت َقْوَل اللَّ
بْكاراً﴾«)1).

َ
ناُهنَّ أ

ْ
َجَعل

َ
شاًء * ف

ْ
ناُهنَّ إِن

ْ
َشأ

ْ
ن
َ
َتَعاَلى: ﴿إِنَّا أ

تفصيل القول

ما معنى االنشاء؟

)1) بحار األنوار، ج16، ص2٩٥.
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هناك اكثر ِمن تفسري هلذه اآلية:

التفسير الّول: أّن اهلل ســبحانه وتعاىل ُينشئ نساء األرض من 
جديد، أي خيلقهّن من جديد، كام خيلق الرجل أيضًا من جديد، وذلك 
حينام يرشب أهل اجلنّة من حوض الكوثر فيصبحون ُشّبانًا ال هيرمون  

بعده أبدًا.

واملــرأة الصاحلة تكــون يف اجلنّة أمجل من احلــور العني، وقد 
ُيلِحــق رّبنا امُلتعال الزوجة الصاحلــة بزوجها إذا كان أعىل منها درجة 

يف اآلخرة.

التفسير الثاني: أّن اآلية تتحّدث عن احلور العني، فقوله تعاىل: 

نَاُهنَّ إِنَْشاًء﴾
ْ
نَْشأ

َ
﴿إِنَّا أ

 أي خلقهّن خلقًا مبارشًا وليس من بعد خلٍق سابق.

وقد تعني اآلية املعنيني، فاهلل تعاىل ينشــئ النساء املؤمنات نشأة 
جديدة، كام ُينشــئ احلور العني إنشــاًء مبارشًا لتنّعــم أهل اجلنة هبن 

ومعهن.

بصائر وُسنن

إّن اهلل سبحانه وتعاىل ُينشئ نساء األرض من جديد، أي خيلقّهن 
مــن جديد، كام خيلق الرجل أيضًا من جديد، وذلك حينام يرشب أهل 

اجلنّة من حوض الكوثر فيصبحون ُشبانًا ال هيرمون  بعده ابدًا.
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جعلناهّن ابكارًا

تَْرابًا ٣٧﴾.
َ
بَْكاًرا 36 ُعُرًبا أ

َ
﴿فََجَعلَْناُهنَّ أ

* * *

من الحديث

جاء يف احلديث عن رسول اهلل  أّنه قال: 

»ُكّلما أتاُهّن أزواُجهّن َوَجُدوُهّن أْبكارًا«)1).

تفصيل القول

بَْكاًرا﴾
َ
﴿فََجَعلَْناُهنَّ أ

 كلمة اجلعل تشــري إىل أّن بكارهتّن دائمة، سواء كان املقصود: 
نساء الدنيا الصاحلات أم احلور العني، فكّلام أتاهّن ازواجهّن وجدوهّن 

)1) تفسري نور الثقلني، ج ٥، ص:21٩.
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أبكارًا - كام يف احلديث الرشيف - وهن إضافة اىل ذلك:

تَْرابًا﴾
َ
﴿ُعُرًبا أ

كلامت القرآن الكريم البــّد من إرجاعها اىل أصوهلا، فالعروبة 
قد تعني يف هذه اآلية: املرأة اللســنة التي تتحّدث بطالقة وتستطيع أن 
ُتعرّب بسالسة عاّم خيتلج يف داخلها. ألّن مجال املرء بعينه وعذوبة كالمه.

 وللكلمــة معاٍن أخــرى أيضَا، منها ما جاء يف تفســري عيل بن 
إبراهيم حيث قال: »ل يتكّلمون إّل بالعربية«)1)، 
وهي لغة أهل اجلنــة. والَعربة والَعُروب: كلتامها 
املــرأة الضّحاكة، وقيــل: املتحبِّبــة اىل زوجها، 
املظهرة له ذلك ... وقيل: هي العاشقة له)2). وقال 
ُمْعِرَبٌة بحاهلا  َعُروَبٌة:  الراغب االصفهاين: وامرأة 

عن عّفتها وحمّبة زوجها)٣).

ت الكلمة بالغنج والدالل، وهو ما ورد  وُفرسِّ
عن أمري املؤمنني  حيث قــال وهو يصف ثواب 
الشهيد: »على كّل فراش زوجة من الحور العين 
عربًا أترابًا«. فقال السائل: أخربين يا أمري املؤمنني 

عن العروبة؟! قال: »هي الغنجة، الرضية، الشهية«)4).

وتعني كلمة )أترابًا( إهنن متشــاهبات ومتقاربات يف السّن مع 
األزواج، فإذا كان ُعمــر الواحد من أصحاب اليمني ســبعة عرش 

)1) تفسري القمي، ج2،  ص٣4٨ )عند تفسري سورة الواقعة(.
)2) لسان العرب، ج1، فصل العني املهملة، ص٥٩1.

)٣) مفردات الراغب، مادة عرب.
)4) تفسري جممع البيان، ج2، ص44٥.

إنهن  « )أتراباً(  كلمة  تعني   

يف  ومتقاربات  متشابهات 

السّن مع األزواج، ألّن االنسان 

من  مع  مؤانسة  أكر  يكون 

لتـتشابه  الُعُمر،  يف  يساويه 

عقولهم، وتتقارب افكارهم.
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عامًا - مثاًل - فإّن املرأة أيضًا تكون كذلك، ألّن االنســان يكون أكثر 
مؤانسة مع من يساويه يف الُعُمر، لتـتشابه عقوهلم، وتتقارب افكارهم، 

وبالتايل ليكونوا أكثر انسجامًا.

بصائر وُسنن

كلامت القرآن الكريم البــّد من ارجاعها اىل أصوهلا، فالَعروبة 
تعنــي يف هذه اآليــة: املرأة اللســنة التي تتحّدث وتســتطيع أن ُتعرّب 

بطالقة، ألّن مجال املرء بعينه وعذوبة كالمه.

   جعلناهّن ابكاراً   
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ألصحاب اليمني

ْصَحاِب اْلَِمنِي 38﴾.
َ
﴿ِل

* * *

من الحديث

  ان رسول اهلل ، عن أبيه، عن جده ، عن أبى جعفر
 : قال لعىل

ُه بَِك فِي اْبتَِدائِِه اْلَخْلــَق، َحْيُث َأَقاَمُهْم  »َأْنَت الَِّذي اْحَتــجَّ اللَّ
ٌد َرُسولِي،  ُكْم، قاُلوا: َبلى . َقاَل: َوُمَحمَّ َأْشَباحًا، َفَقاَل َلُهْم: َأ َلْسُت بَِربِّ
ُهْم َجِميعًا  َقاُلــوا: َبَلى، َقاَل: َوعلِيٌّ َأِميــُر اْلُمْؤِمنِيَن. َفَأَبى اْلَخْلــُق ُكلُّ
إِلَّ اْســتِْكَبارًا َوَعَتْوا َعْن َوَلَيتَِك، إِلَّ َنَفٌر َقلِيــٌل َوُهْم َأَقلُّ اْلَقلِيِل َوُهْم 

َأْصَحاُب اْلَيِمين «)1).

)1) تفسري نور الثقلني، ج 2، ص٩7.
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تفصيل القول

عنــد التأّمل يف اآليات املباركات التــي تتحّدث عن ِصفة اهل 
اجلنّة نجــد أّن هناك خصائص لكل واحد أو لــكل فئٍة من أصحاب 
اجلنّة، فهم يتاميزون حسب درجاهتم، وإن كانت امُلشرتكات موجودة 

أيضًا، وممّا يدّل عىل ذلك قوله تعاىل: 

ْصَحاِب اْلَِمنِي﴾
َ
تَْرابًا * ِل

َ
﴿ُعُرًبا أ

نَاُهنَّ 
ْ
نَْشــأ

َ
يبدو أّن الالم ُمتعّلقة بقوله ســبحانه وتعاىل: ﴿إِنَّا أ

إِنَْشاًء﴾، فهنَّ ُخِلقَن ألصحاب اليمني، ليكونوا اترابًا هلم ومنسجمني 
معهم بخصائصهم وما يتمّيزون به.

بصائر وُسنن

هناك خصائص لكل واحد أو لكل فئٍة من أصحاب اجلنّة، فهم 
يتاميزون حسب درجاهتم، وإن كانت امُلشرتكات موجودة أيضًا.

   ألصحاب اليمني   
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ثّلة من األّولني

لنَِي ٣٩ َوثُلٌَّة ِمَن اْلِخرِيَن 40﴾. وَّ
َ
﴿ثُلٌَّة ِمَن اْل

* * *

من الحديث

كان رسول اهلل  جالسًا ذات يوم بني أصحابه فقال هلم:

»إّني لرجو أن يكون من تبعني ربع الجنة«.

فكرّب األصحاب. ثم أردف الرسول قائاًل:

»إّني لرجو أن يكونوا ثلث أهل الجنة«.

: فكرّب األصحاب ثانية. ثّم قال الرسول
»إّني لرجو أن يكونوا شطر أهل الجنة«، ثم تال  اآليتني.)1)

)1) تفسري جممع البيان، ج ٩، ص٣66.
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تفصيل القول

هل الثّلة من األوّلني ُهم من كان مع الرسول ، والثّلة من 
اآلخرين ُهم َمن بعده؟

أم أّن األّولني ُهم األمم السابقة واآلخرين غريهم؟

وكيف كان يكفــي بالثّلة هنا كثرة إذا اعتربنا األّولني هم األمم 
الســابقة حســب بعض الروايات، واآلخرين هي أّمة اإلسالم، وقد 

عدهلا اهلل هبم، فقال: ثّلة من أولئك وثّلة من هؤالء.

ويستطيع كل إنســان مؤمن أن ُيصبح من السابقني،  أو ال أقل 
ُيصبح من أصحاب اليمني كام اجليل األّول ســواء بسواء، ألّن األمة 

اإلسالمية كانت وال تزال خري أّمة أخرجت للناس.

بصائر وُسنن

يكفــي بالثّلة هنا كثــرة إذا اعتربنا األّولني هم األمم الســابقة 
حســب بعض الروايات، واآلخرين هي أّمة اإلسالم، وقد عدهلا اهللّ 

هبم، فقال: ثّلة من أولئك وثّلة من هؤالء.

   ثلّة من األّولني   
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أصحاب الشمال

َماِل ٤١﴾. ْصَحاُب الّشِ
َ
َماِل َما أ ْصَحاُب الّشِ

َ
﴿َوأ

* * *

من الحديث

عن أيب عبد اهلل  قال: 

ا َأَراَد َأْن َيْخُلَق آَدَم َأْرَســَل اْلَماَء َعَلى  ــَه َعزَّ وَجلَّ َلمَّ »إِنَّ اللَّ
َقَها فِْرَقَتْيــِن بَِيِدِه، ُثمَّ َذَرَأُهْم  الطِّيِن، ُثمَّ َقَبَض َقْبَضــًة َفَعَرَكَها ُثمَّ َفرَّ
ــَماِل َأْن َيْدُخُلوَها  َفإَِذا ُهْم َيِدبُّوَن، ُثــمَّ َرَفَع َلُهْم َنارًا َفَأَمَر َأْهَل الشِّ
َفَذَهُبــوا إَِلْيَهــا َفَهاُبوَها َفَلــْم َيْدُخُلوَها، ُثــمَّ َأَمَر َأْهــَل اْلَيِميِن َأْن 
ُه َجلَّ َوَعزَّ النَّاَر َفَكاَنْت َعَلْيِهْم  َيْدُخُلوَها َفَذَهُبوا َفَدَخُلوَها َفَأَمــَر اللَّ

وَساَلما«)1). َبْردًا 

)1) الكايف، ج2، ص6.
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تفصيل القول

أرأيــت ُبركانًا ُمتفجــرًا؟ وهل رأيت كيف جيــري منه هنٌر من 
بت بشّدة احلرارة؟ املعادن التي ُذوِّ

تصّور لو أّن انســانًا ُألِقَي فيه، فإّنه ســيموت يف أقّل من حلظة، 
فكيف بناٍر ســّعرها جّباُرهــا، ُتكوى هبا جبــاه امُلجرمني وجنوهبم، 
واحلال أْن ال وجــود للموت حينذاك، فكّلام نضجت جلودهم ُبّدلت 

بغريها؟! 

حــني يتصــّور املرء ذلــك وُيفّكــر يف نار 
جهنّم، قد ُيصاب باليأس والقنــوط، باملقابل قد 
ُيفرط البعض يف األمن مــن عذاب الباري، وِكال 

االجتاهني خاطئان.

 عىل االنســان أن حُيســن ظنّه باهلل امُلتعال، 
فهو أرحم الرامحني يف موضع العفو والرمحة، لكنّه 
مع ذلك عليه أن  يعلم أّنه أشّد امُلعاِقبني يف موضع 

النكال والنقمة.

ومن هنا عىل االنســان أن ال يتصــّور أّن جُمــّرد القيام ببعض 
االعامل ســيؤّمن له دخول اجلنّة وُغفران الذنــوب، بل عليه أن يّتهم 

نفسه دائاًم لُيصلحها.

وهكــذا َمن يؤمن باآلخــرة حّقًا ُينّظم ســلوكه ُمنطِلقًا بذلك 
االيامن. يقول رّبنا تعاىل:

َماِل﴾ ْصَحاُب الّشِ
َ
َماِل َما أ ْصَحاُب الّشِ

َ
﴿َوأ

   أصحاب الشامل   

 عـى االنسـان أن ال يتصّور  «

ببعـض  القيـام  ُمجـرّد  أّن 

االعـال سـيؤّمن لـه دخـول 

الجّنـة وُغفـران الذنـوب، بل 

عليـه أن يّتهـم نفسـه دامئـاً 

. لُيصلحهـا
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والشامل كناية عن الشؤم، وهذا املعنى واضح إذا فرّسنا الكلمة 
ْصَحاُب 

َ
ْصَحاُب الَْمْشــَئَمةِ َما أ

َ
هنا باآلية التاســعة التي تقــول: ﴿َوأ

الَْمْشــَئَمة﴾ فهذا الفريق هم املعنّيون باملشــأمة. ورغم أهّنم ُيعطون 
وِتَ كِتابَُه 

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
كتاهبم بشــامهلم، حيث يقول الباري عّز وجّل: ﴿َوأ

وَت كِتابَِيْه﴾)1). إالّ أّن القرآن ال يسميهم 
ُ
بِِشــماِلِ َفَيُقوُل يا َلْتَِن لَْم أ

بأصحاب اليســار، ألّن كلمة )اليســار( مأخوذة مــن الُيرس تفاؤالً، 
كاملفازة للصحراء، ذلك أن قّوة اإلنســان يف يمينه، ويستخدمها بُيرٍس 
وســهولة، بينام يواجه حرجًا وُعرسًا يف إعامل شامله، فقيل يسار رجاء 

اليرس.

بصائر وُسنن

عىل االنسان أن حُيســن ظنّه باهلل امُلتعال فهو أرحم الرامحني يف 
موضع العفو والرمحة، لكنّه مع ذلك عليه أن  يعلم أّنه أشّد امُلعاقبني يف 

موضع النكال والنقمة.

)1) سورة احلاقة، اآلية 2٥.
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مسوٍم ومحيم

﴿ِف َسُموٍم وََحِيٍم ٢﴾.

* * *

من الحديث

 : قال أمري املؤمنني

ُبُطونِِهْم  ِريُع فِــي  وُم والضَّ قُّ الزَّ َغَلــى  ا  َلمَّ النَّاِر  َأْهــَل  »إِنَّ 
اٍق وَصِديٍد  ُتوا بَِشــَراِب َغسَّ ــَراَب، َفُأ ُلوا الشَّ َكَغْلِي اْلَحِميِم َســَأ
ِمــْن ُكلِّ َمكاٍن، وما  اْلَمْوُت  تِيِه  ُيِســيُغُه، وَيْأ َيكاُد  ُعــُه ول  َيَتَجرَّ
َيْغلِــي فِي َجَهنََّم  ُهــَو بَِميٍِّت وِمْن َورائِِه َعــذاٌب َغلِيٌظ، وَحِميٌم 
ــراُب وســاَءْت  ُمنُْذ ُخلَِقْت َكاْلُمْهِل َيْشــِوي اْلُوُجوَه، بِْئَس الشَّ

.(1 ( » َتَفقا ُمْر

)1) بحار االنوار، ج٣، ص٣7.
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تفصيل القول

لالنسان حاجات طبيعية هي مقّومات احلياة؛ أّوهلا اهلواء الذي 
يستنشقه، اّما أهل النار فال جيدون هواًء بل هلم َسموٌم ومحيم.

 والـ)َســموم( الريح احلارة التي تدخل مسام اجلسم، ولعّله يف 
اآلخرة نوع من النريان ُيعّذب به أصحاب املشأمة، قال تعاىل: ﴿َواْلَانَّ 

ُموِم﴾)1). َخلَْقناهُ ِمْن َقبُْل ِمْن نارِ السَّ
ــموم يــوم القيامة  ولعــّل اللفح بريح السَّ
متوّلد من حركة ألِسنَِة النار وتداخلها يف بعضها، 
ــامِل( بحّرها  وهــذه الريح تصيب )َأْصحاب الشِّ
إضافة اىل كوهنــم يف جهنّم مبارشة والنار حتيطهم 

من كّل جانب وصوب.

أّما الـ)محيم( فهو الســائل املغيل اىل درجة 
كبرية. والكلمة مشــتّقٌة من َحمَّ املــاء إذا وضعه 
عىل النار وســّخنه. واحلــرف )يِف( يفيد االحاطة 

الشاملة.

والــذي يظهر من تعبري القرآن بـ )يف( أّنه حينئٍذ يســقط الزمن 
من احلســاب، بالرغم من أّن ظاهر اآليات - كام يالحظه املتدّبر- أهّنا 
تنرصف اىل املســتقبل )يوم الدين(. وقد أراد رّبنــا بذلك هدايتنا اىل 

حقيقتني:

الولى: أّن العذاب والثواب حقائق واقعية يعيشــها اإلنسان 

)1) سورة احلجر، اآلية 27.

 لانســان حاجــات طبيعيــة  «

هــي مقّومــات الحيــاة؛ أّولهــا 

يستنشــقه،  الــذي  الهــواء 

اّمــا أهــل النــار فــا يجــدون 

َســموٌم  لهــم  بــل  هــواًء 

وحميــم. 
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يف الدنيــا فور مبادرته اىل عمل اخلري أو الرش، ألّن ذات الســيئات أو 
احلسنات هي التي تصري نارًا أو جنًة يف اآلخرة، بيد أّن الناس حمجوبون 
ٍة تُْدىع  إىِل  كِتابَِها اْلَوَْم ُتَْزْوَن ما  مَّ

ُ
عن هذه احلقيقة. قال تعاىل: ﴿ُكُّ أ

َزْوَن ما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن﴾)2). ُكنُْتْم َتْعَملُوَن﴾)1)، وقال: ﴿إِنَّما تُْ
الثانية: إّن جزاء اإلنســان ليس بعيدًا عنــه من الناحية الزمنية، 
فالدنيا - وإن طال عمر االنســان فيها اىل املأة عام مثال - ال تكاد تبني 
لِْف 

َ
يف ميزان اخللود االخروي، قال تعــاىل: ﴿ِإَونَّ يَوْماً ِعنَْد َرّبَِك َكأ

وَن﴾)٣)، ولكّن أكثر الناس ال يستوعبون هذه احلقيقة،  ا َتُعدُّ َســَنٍة ِممَّ
ْمَثلُُهْم 

َ
وال يدركوهنا بُعمــق إاّل يف اآلخرة. يقول تعــاىل: ﴿إِذْ َيُقوُل أ

َطرِيَقًة إِْن َلِثُْتْم إِلَّ يَوْماً﴾)4)، فال يظّن أصحاب الشــامل أنَّ العذاب 
بعيد عنهم، فهم اآلن وغدًا حماطون به.

بصائر وُسنن

إّن العذاب والثواب حقائق واقعية يعيشــها اإلنسان يف الدنيا 
فور مبادرته اىل عمل اخلري أو الرش، ألّن ذات الســيئات أو احلسنات 
هي التي تصري نارًا أو جنًة يف اآلخرة، بيد أّن الناس حمجوبون عن هذه 

احلقيقة.

)1) سورة اجلاثية، اآلية 2٨.
)2) سورة الطور، اآلية 16.
)٣) سورة احلج، اآلية 47.
)4) سورة طه، اآلية 104.

   سموٍم وحميم   
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ظٍل من حيموم

﴿َوِظّلٍ ِمْن َيُْموٍم ٤٣ َل بَارٍِد َوَل َكرِيٍم ٤٤﴾.

* * *

من الحديث
روي عن أمري املؤمنني  أّنه قال: 

ــَه َعزَّ وَجلَّ َكلَّــَف َتْخيِيــرًا وَنَهى َتْحِذيــرًا، وَأْعَطى  »إِنَّ اللَّ
َعَلــى اْلَقلِيِل َكثِيرًا، وَلْم ُيْعَص َمْغُلوبًا، وَلْم ُيَطــْع ُمْكِرهًا، وَلْم َيْخُلِق 
َوْيٌل 

َ
ِيَن َكَفُروا ف

َّ
َمَواِت واْلَْرَض وما َبْينَُهما باطاًِل، ﴿ذلَِك َظنُّ ال السَّ

يَن َكَفُروا ِمَن انلَّارِ﴾)1)«)2). ِ
َّ

لِل

تفصيل القول
يســتمّر السياق القرآين بذكر صفات النار - نستجري باهلل منها - 

)1)  سورة ص، اآلية 27.
)2) غرر احلكم ودرر الكلم، ص244.
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فيقول:

﴿َوِظّلٍ ِمْن َيُْموٍم﴾

والـ)حَيُْموم(: األســود من كّل يش ء)1). وقال عيل بن إبراهيم: 
ظل شديد احلر)2)، وهذا النوع من الظل يقابله الظل املمدود يف جنان 
املؤمنني، ولعّله املشــار اليه يف قوله تعاىل: ﴿لَُهــْم ِمْن فَوْقِِهْم ُظلٌَل ِمَن 

انلَّارِ َوِمْن َتْتِِهْم ُظلٌَل﴾)٣).
 فاليحموم - إذن - نار ســوداء جتعلهم يف 

ظالٍم حالك.

وبالنظر اىل الســياق القرآين نعرف أّن هذا 
العذاب هــو نتيجة احلنــث العظيــم، ذلك ألّن 
املرشكــني بنقضهــم مليثاقهم فقــدوا املضّلة التي 
حيتمــون هبا يف الدنيــا فابتلوا باليحمــوم لتكون 

مظّلتهم يف جهنّم.

﴿َل بَارٍِد َوَل َكرِيٍم﴾

قد يتحّمل االنسان احلرارة من أجل يشء، 
فيتعّرض هلا من أجل اغاثة امللهوف - مثاًل - فُيحّدث نفســه أّن جزاء 
حتّمله هلذه احلــرارة هو الثواب الكبري. لكّن يف جهنّم نصٌب وشــقاء 

وعذاب دون فائدة.

)1) لسان العرب، ج12، فصل احلاء املهملة، ص1٥7.
)2) تفسري القمي، ج 2، ص ٣46.

)٣) سورة الزمر، اآلية 16.

   ظٍل من يحموم   

مـن  « يلقـون  جهّنـم  يف   

جهـة عذابـاً للجسـم بسـبب 

الظـل،  ذلـك  يف  الحـرارة 

يتلّقـون  أخـرى  جهـة  ومـن 

والخـزي،  واإلذالل  االهانـات 

الكرامـة. انعـدام  ويعيشـون 
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فهو )ال بارٍد( من جهة كظِالِل اجلنّة، وظّل الدنيا، )وال كريم(.

فهم يلقون من جهة عذابًا للجسم بسبب احلرارة يف ذلك الظل، 
ومــن جهة أخرى يتلّقــون االهانات واإلذالل واخلزي، ويعيشــون 
انعــدام الكرامة، عىل خالف املؤمنني والســابقني الذين تنهال عليهم 

كرامات اهلل ونعمه.

بصائر وُسنن

بالنظر اىل السياق القرآين نعرف أّن عذاب ﴿َوِظّلٍ ِمْن َيُْموٍم﴾ 
هو نتيجة احلنث العظيــم، ذلك ألّن املرشكني بنقضهم مليثاقهم فقدوا 
املضّلة التي حيتمون هبا يف الدنيا فابتلــوا باليحموم لتكون مظّلتهم يف 

جهنّم.



      26٣      

كانوا ُمترفني

ُهْم اَكنُوا َقبَْل َذلَِك ُمْتَفنَِي 45﴾. ﴿إِنَّ
* * *

من الحديث

قال االمام عيل  يف وصفه ألهل الدنيا: 

ْنَيا َطِريَق اْلَعَمى، وَأَخَذْت بَِأْبَصاِرِهْم َعْن َمنَاِر  »َسَلَكْت بِِهُم الدُّ
اْلُهَدى، َفَتاُهوا فِي َحْيَرتَِها، وَغِرُقوا فِي نِْعَمتَِها، واتََّخُذوَها َرّبًا، َفَلِعَبْت 

بِِهْم وَلِعُبوا بَِها، وَنُسوا َما َوَراَءَها«)1).

تفصيل القول

هــذه األلوان من العــذاب التي حتيط بأصحاب املشــأمة يف 
اآلخرة، ال شــّك أهّنا جتّليات ملا قّدموه يف الدنيا، وما كانوا عليه من 

)1) هنج البالغة ]صبحي الصالح[، ص 401.
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األعامل الســيئة واألفكار الضاّلة، وأهنا نتيجة ملنهجهم فيها، فام هي 
العوامل التي جعلتهم من أصحاب املشــَأمة؟ لعّلنــا نتعرف عليها 

ونتجنّبها.

ح بذلك، حيث  الرتف هــو أول تلك العوامل، والقــرآن يرصِّ
يقول:

﴿إِنَُّهْم اكنُوا َقبَْل ذلَِك ُمْتَفنَِي﴾
 يســتطيع االنسان أن يعيش يف الدنيا بأدنى 
ما فيها، فيكفيه افرتاش األرض وْالتِحاف الســامء 
وعيش البســطاء، وباملقابل يمكنه أيضًا أن يعيَش 

ُمرَتفًا.

كم رصف املرَتفون من قواهم وإمكانياهتم 
يف سبيل حياهتم الشــخصية، وليس سوى النهم 

واجلشع هو دافعهم لذلك.

واحلال أّن اهلل امُلتعال حينام أعطى لالنسان 
الطاقــات، فقــد صنّفها اىل عّدة أقســام: قســم 
للرضوريات وقســم للكامليات. أّما القسم اآلخر 
فريتبط بيوم اجلــزاء، ألّن الُدنيــا مزرعة اآلخرة، فالبــّد من ُمراعاة 

التوازن بني االبعاد امُلختلفة ورصف الطاقات هلا.

قالوا: ترف النبات، إذا كُثر ماُؤه ونرض، وإّنام ُســّمي صاحب 
النعمــة باملرَتف ألّنه كثرت لديه النعمة وظهرت عليه نضارهتا، ولعّله 
ال ُيســّمى كل صاحب نعمة مرَتفًا، انام الــذي جاوز احلد يف االهتامم 
بنفســه، وجعل اإلغرتاف من النعم هدفه االســايس هو الذي ُيسّمى 

صاحـب  « كل  ُيسـّمى  ال 

نعمـة مرَفـاً، انا الـذي جاوز 

بنفسـه،  االهتـام  يف  الحـد 

وجعـل اإلغـراف مـن النعـم 

الـذي  هـو  االسـايس  هدفـه 

باملـَرف. ُيسـّمى 
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باملرَتف.

وقــد توالت آيات الذكــر يف ذم هذا الفريــق، وبيان صفاهتم 
الذميمــة التي أبرزها كفرهم بكّل رســالة جديدة، يقول تعاىل: ﴿َوما 
رِْسلُْتْم بِهِ اكفُِروَن﴾)1).

ُ
رَْسلْنا ِف قَْرَيٍة ِمْن نَِذيٍر إِلَّ قاَل ُمْتَفُوها إِنَّا بِما أ

َ
أ

إهّنم جيعلون النعمة املادية قبلتهم فيتبعوهنا أّنى كانت وبأّية قيمة، 
وهي- بالطبع- جتّرهم إىل ألوان من الظلم واالنحراف واجلريمة، كام 

تْرِفُوا فِيهِ وكنُوا ُمْرِِمنَي﴾)2). 
ُ
ِيَن َظلَُموا ما أ َبَع الَّ قال تعاىل: ﴿َواتَّ

كام أهّنم يعتمدون إعتامدًا ُكلّيًا عىل ما ُأتِرفوا فيه فال يسعون لعمل 
ْولداً َوما 

َ
ْمواًل َوأ

َ
ْكَثُ أ

َ
الصاحلــات. قال الرب املتعال: ﴿َوقالُوا َنُْن أ

بنَِي﴾)٣).  َنُْن بُِمَعذَّ
بل ويزداد املرَتفون ضالالً وذنوبــًا، وبالتايل قربًا من النار كّلام 
ازدادت النعم عليهم، قال تعاىل: ﴿إِنَّما ُنْمــىِل لَُهْم لزَِيْداُدوا إِثْماً َولَُهْم 

َعذاٌب ُمِهنٌي﴾)4). 
وال يعلم هؤالء بأّن اعتامدهم عىل املال والقّوة وســائر صنوف 
النعمة كان خطــأ إاّل يف اآلخرة، حيث يغمرهــم الندم وال حيلة هلم 
وِتَ كِتابَُه بِِشــماِلِ 

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
يومئــذ وال هم ينرصون، قال تعــاىل: ﴿َوأ

ْدرِ ما ِحسابَِيْه * يا َلَْتها اكنَِت 
َ
وَت كِتابَِيْه * َولَْم أ

ُ
َفَيُقوُل يا َلْتَِن لَْم أ

ْغن  َعّنِ ماِلَْه * َهلََك َعّنِ ُسلْطانَِيْه﴾)٥).
َ
الْقاِضَيَة * ما أ

)1) سورة سبأ، اآلية ٣4.
)2) سورة هود، اآلية 116.
)٣) سورة السبأ، اآلية ٣٥.

)4) سورة آل عمران، اآلية 17٨.
)٥) سورة احلاقة، اآليات 2٥- 2٩. 

   كانوا ُمرتفني   
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الرتف وإفساد الطبيعة

وحــني التأّمل نجد أّن الكثري من عوامل إفســاد الطبيعة أيضًا 
ُمرتبطة بالرتف، حيث قتل احليوانات، وإبادة النباتات، واالرساف يف 

الطعام والرشاب كاّمً ونوعًا.

ففي حني جتد أّن املاليني هُتدر بال ِحساب عىل توافه األمور عند 
بعض الفئات من الناس، جتد من جهة أخرى ماليني البرش يتضّورون 

جوعًا يف العامَل، ألهنم ال يملكون القوت.

فِــنَي( بصيغة املبني للمجهول،  والســؤال: ملاذا يقول ربنا )ُمرْتَ
كأّنام قد جّرهم اىل الرتف شــخص آخر؟ وإذا كان األمر كذلك فلامذا 

يعّذهبم اهلل؟

واجلواب: إّن اهلل هــو الذي ينعم عىل العبد، ولكّن اإلنســان 
هو الذي خيتار أن جيعل النعمة وســيلة يتسابق هبا اىل اخلري والفضيلة 
والرضوان، أو يصرّيها ســببًا للتسافل والســقوط والعذاب، وبتعبري 
آخر: إّنه قادر أن يبتغي بالنعم إْن شــاء الدار اآلخرة، وإْن شاء الدنيا، 

فيتبع هو بنفسه ما يرتف فيه.

بصائر وُسنن

إّن اهلل هو الذي ينعم عىل العبد، ولكّن اإلنسان هو الذي خيتار أن 
جيعل النعمة وسيلة يتسابق هبا اىل اخلري والفضيلة والرضوان، أو يصرّيها 
سببًا للتسافل والسقوط والعذاب، وبتعبري آخر: إّنه قادر أن يبتغي بالنعم 

إْن شاء الدار اآلخرة، وإْن شاء الدنيا، فيتبع هو بنفسه ما يرتف فيه. 
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احلنث العظيم

وَن َعَ اْلِنِْث الَْعِظيِم ٤٦﴾. ﴿َوَكنُوا يُِصُّ

* * *

من الحديث

قال أمري املؤمنني  يف حديٍث:

ْبَهِة.  كِّ والشُّ »ُبنَِي اْلُكْفُر َعَلى َأْرَبِع َدَعائِم: اْلِفْســِق واْلُغُلوِّ والشَّ
. َفَمْن  واْلِفْســُق َعَلى َأْرَبِع ُشَعٍب: َعَلى اْلَجَفاِء واْلَعَمى واْلَغْفَلِة واْلُعُتوِّ
، وَمَقــَت اْلُفَقَهاَء، وَأَصرَّ َعَلى اْلِحنِْث اْلَعظِيِم. وَمْن  َجَفا إْحَتَقَر اْلَحقَّ
ــْيَطاُن،  ، وَباَرَز َخالَِقُه، وَأَلحَّ َعَلْيِه الشَّ َبَع الظَّنَّ ْكَر، واتَّ َعِمَي َنِســَي الذِّ
وَطَلَب اْلَمْغِفَرَة باَِل َتْوَبٍة وَل اْســتَِكاَنٍة وَل َغْفَلٍة. وَمْن َغَفَل َجنَى َعَلى 

َنْفِسِه واْنَقَلَب َعَلى َظْهِره ...«)1).

)1) الكايف، ج2، ص٣٩1.
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تفصيل القول

كان الرتف - حسب اآلية السابقة - أحد العوامل التي جعلت 
أصحاب الشامل يســتحقون ألوان العذاب يف الدار اآلخرة. وحسب 
هــذه اآلية الكريمة فإنَّ اإلرصار عىل احلنث العظيم هو العامل اآلخر 

لذلك.

وهنا البد أن نشري إىل بصريتني:

البصيرة الولى: اهلدف حُيّدد الوســيلة، وُيربمج حياة اإلنسان 
بطريقٍة حتقق غايته، وقبــل حتقيق اهلدف ال يعترب املرء ناجحًا، وهكذا 
يضع املؤمــن هدفه يف احليــاة أن يكون من أصحــاب اليمني، وكّل 
األعامل التي يقــوم هبا إّنام تكون لتحقيق ذلــك اهلدف، وهبذا تكون 
أعامل االنســان ذات حمتوى وروح، حينئٍذ تنهى صالته عن الفحشاء 
وامُلنكر، والصــوم ُينّمي روح التقوى لديــه، واإلنفاق يزكي أمواله، 
ة.  واألمــر باملعروف والنهي عن املنكر جيعالنــه يف طليعة األمة اخلريِّ
وباملقابــل نجد أنَّ العمــل دون هدف وروح ال يوصل االنســان اىل 

نتيجة.

البصيــرة الثانية: ألصحاب الِشــامل عذابــان، أحدمها نتيجة 
الرتف واآلخر نتيجــة احلنث العظيم، فنتيجة الرتف أهّنم يف َســموٍم 
ومحيم، أّما احلنث العظيــم فنتيجته ظل من حيموم، لكن ملاذا؟ وماهو 

احلنث العظيم؟ 

احلنُث العظيم

لالنســان ميثاٌق وعهٌد مع رّبه ُمنذ نشأته يف عامل الذر، وقد قال 
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َخَذ َربَُّك ِمْن بَن  آَدَم ِمــْن ُظُهورِهِْم ُذّرِيََّتُهْم 
َ
العزيز يف كتابــه: ﴿ِإَوذْ أ

لَْسُت بَِرّبُِكْم قالُوا بىَل﴾)1).
َ
نُْفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم َع  أ

َ
وأ

وكان عهدنا مع الباري عّز وجّل أن ال ُنرشك به شــيئًا، فالرشك 
هو ُظلم عظيم وحنٌث بالعهد مع الباري عّز وجّل. 

ْن َل َتْعُبُدوا 
َ
ْعَهــْد إَِلُْكْم يَا بَِن آَدَم أ

َ
لَْم أ

َ
يقول رّبنا تعاىل: ﴿أ

اٌط ُمْسَتقِيٌم *  ِن اْعُبُدوِن َهَذا ِصَ
َ
يَْطاَن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي * َوأ الشَّ

فَلَْم تَُكونُوا َتْعقِلُوَن﴾)2).
َ
َضلَّ ِمنُْكْم ِجباِلًّ َكثًِرا أ

َ
َولََقْد أ

وبالُكفر بالطاغوت، واالستمســاك بالعروة الوثقى، وبرعاية 
ن االنسان من رّش أبالسة اجلّن واالنس، ومن  العهد، وعدم نقضه حُيصَّ

ال يكون كذلك ُيبتىل يف اآلخرة باليحموم.

مــن هنا كان اإلرصار عــىل احلنث العظيم، وهــو عدم الوفاء 
بالعهد وامليثاق مع اهلل، عاماًل آخر لعذابات أصحاب الشامل.

بصائر وُسنن

ألصحاب الِشامل عذابان: احدمها نتيجة الرتف واآلخر نتيجة 
احلنث العظيم، فنتيجة الرتف أهّنم يف سموٍم ومحيم، أّما احلنث العظيم 

فنتيجته ظٌل من حيموم.

)1) سورة األعراف، اآلية 172.

)2) سورة يس، اآليات62-60.

   الحنث العظيم   
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َأِئنَّا َلَمْبُعوُثوَن؟

ئِنَّا 
َ
ئِــَذا ِمتَْنا َوُكنَّا تَُرابًــا وَِعَظاًما أ

َ
﴿َوَكنُــوا َيُقولُوَن أ

لََمبُْعوثُوَن 47﴾.
* * *

من الحديث

روي عن رسول اهلل  أّنه قال: 

ــِه َلَتُموُتوَن َكَمــا َتنَاُمــوَن، وَلُتْبَعُثوَن َكَما َتْســَتْيِقُظوَن،  »َواللَّ
وِء  ْحَســاِن إِْحَسانًا، وبِالسُّ وَلُتَحاَســُبوَن َكَما َتْعَمُلوَن، وَلُتْجَزْوَن بِاْلِ

َها اْلَجنَُّة َأَبدًا والنَّاُر َأَبدًا«)1). ُسوءًا، وإِنَّ

تفصيل القول

إنكار البعث واحلساب هو ثالث العوامل النحطاط أصحاب 
)1) بحار األنوار، ج 1٨، ص1٩7.
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الشامل وسقوطهم يف وادي العذاب األليم.

فمنــذ تلك اللحظة التــي خلقنا رّبنا من نطفة أمشــاج، جعل 
االبتــالء هدفًا لوجودنا يف احليــاة، وُجزءًا من جوهــر ِخلقتنا؛ ذلك 
االبتالء الذي يتمحور حول مدى رؤية االنسان للحياة، وإيامنه باملعاد 
وبالنشــأة اآلخرة، فمن كانت بصريته نافذة وإيامنه راسخًا تسامى يف 

مدارج الكامل، والعكس صحيح، ولكن كيف؟ 

تصّور لو كنت تقود ســيارة يف طريق وعر 
وهــواء ُمغرب، فكّلام كانت رؤيتــك أنفذ كّلام كان 
باالمــكان جتنّب االصطــدام باحلواجــز وعدم 
اخلروج عن الطريق، ومع ذلك فإنك ال تســلك 

الطريق قبل أن تسأل عن هنايته. 

هكذا هي الدنيا، فهي الطريق الذي نسلكه 
اىل اآلخرة، وهي ُجزٌء بســيط زمنيــًا لكنّه عظيم 
التأثري يف مصري اإلنســان، ألهّنــا فرصته الوحيدة 

للفوز بالنعيم اخلالد.

اذن، فــإّن رؤية االنســان هي التــي حُتّدد 
مصــريه، ورّبنــا امُلتعال أعطى لالنســان إمكانية الرؤيــة، إذ قال عّز 
ا  ا شاكِراً وإِمَّ بِيَل إِمَّ وجّل: ﴿فََجَعلَْناهُ َســِميًعا بَِصًرا * إِنَّا َهَدْيَناهُ السَّ

َكُفوراً﴾)1).
فالرؤيــة وهداية الطريق تكــون من الباري عــّز وجّل ليتمّيز 
الشاكر من الكفور، ومن هنا كان علينا االهتامم بالرؤية ألّن ذلك ُيمّثل 

)1) سورة االنسان، اآلية 2-٣. 

   أئّنا ملبعوثون؟   

 الدنيـا هـي الطريـق الذي  «

نسـلكه اىل اآلخرة، وهي ُجزٌء 

عظيـم  لكّنـه  زمنيـاً  بسـيط 

اإلنسـان،  مصـري  يف  التأثـري 

ألّنهـا فرصتـه الوحيـدة للفوز 

بالنعيـم الخالـد.
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جوهر االمتحان بالنسبة لنا.

ومهام اختلفت حاالت االنسان يف احلياة وأساليب امتحانه إاّل 
أّن اهلدف هو معرفة من ُيؤمن باآلخرة ممّن هو منها يف شك. 

فعلينا اذن أن ال ندع جماالً للشــك يف قلوبنا، لكي ال نكون من 
أصحاب الشامل الذين يقول رّبنا عّز وجّل عنهم: 

ئِنَّا لََمبُْعوثُوَن﴾
َ
ئَِذا ِمتَْنا َوُكنَّا تَُرابًا وَِعَظاًما أ

َ
﴿َوَكنُوا َيُقولُوَن أ

للحساب واجلزاء؟ إهّنم مل جيحدوا باآلخرة فقط، بل قوهلم هذا 
يكشف عن شّكهم يف قدرة اهلل، وسعيهم لتشكيك اآلخرين فيها، بأّنه 

تعاىل ال يقدر عىل بعث اخللق.

والبعث يعني أن يكون اليشء موجودًا لكنّه يف ســبات ونوم، 
فتوَلج فيــه الروح من جديد، لينبعث وينطلــق يف حياة  جديدة، هي 

احلياة األخرى.

بصائر وُسنن

منذ تلك اللحظة التي خلقنا رّبنا من نطفة امشاج، جعل االبتالء 
هدفًا لوجودنا يف احلياة، وُجزءًا من جوهر ِخلقتنا؛ ذلك االبتالء الذي 
يتمحور حول رؤية االنســان للحياة، وإيامنه باملعاد وبالنشأة اآلخرة، 
فمن كانت بصريته نافذة وإيامنه راســخًا تســامى يف مدارج الكامل، 

والعكس صحيح أيضًا.
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أو آباؤنا األّولون

لُوَن ٤٨﴾. وَّ
َ
َو آبَاُؤنَا اْل

َ
﴿أ

* * *

من الحديث
قال أمري املؤمنني  وقد ســأله هيــودي، فقال: إنَّ إبراهيم قد 

: هبت كافرًا بربهان نبوته. فقال له عيل

ٌب بِاْلَبْعِث َبْعَد اْلَمْوِت،  د َأَتاُه ُمَكــذِّ »َلَقــْد َكاَن َكَذلَِك، َوُمَحمَّ
ُد  ، َمَعُه َعْظٌم َنِخٌر َفَفَرَكُه، ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَحمَّ َوُهَو ُأَبيُّ ْبُن َخَلٍف اْلُجَمِحيُّ

َمْن ُيْحِي اْلِعظاَم َوِهَي َرِميٌم؟ 

تِِه، َفَقاَل:  دًا بُِمْحَكِم آَياتِــِه وَبَهَتُه بُِبْرَهاِن ُنُبوَّ ُه ُمَحمَّ َفَأْنَطَق اللَّ
ٍق َعلِيٌم﴾. َفاْنَصَرَف 

ْ
ٍة وُهَو بُِكلِّ َخل َل َمرَّ وَّ

َ
ها أ

َ
َشــأ

ْ
ن
َ
ِي أ

َّ
﴿ُيْيِيَها ال
َمْبُهوتا«)1).

)1) الربهان يف تفسري القرآن، ج4، ص٥٣٨.
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تفصيل القول

لو سألك ســائل عن جّدك اخلامس وعن حياته، بالكاد جتيب 
عن بعٍض ممّــا كان عليه وُرّبــام جتهله متامًا. هكذا بالضبط ســتكون 

بالنسبة حلفيدك اخلامس. 

صحيح أّنك ال تعرفهم وال يعرفك من يأيت بعدك، لكنّهم مجيعًا 
سُيجمعون وإياك يف يوم اجلمع، ذلك اليوم العظيم حيُث يقوم الناس 

لرّب العاملني.

وهكــذا فــإنَّ أصحاب الشــامل مل يكتفوا 
بإنكارهم املعاد وتشــكيكهم يف قــدرة اهلل املتعال 
عىل البعث، وإنام سحبوا التساؤل اىل آبائهم أيضًا، 

فقالوا:

لُوَن﴾ وَّ
َ
َو آبَاُؤنَا اْل

َ
﴿أ

وُرّبــام يســتهدف تعّرضهم لذكــر اآلباء 
األولني بالذات اثارة ثقافــة التخّلف التي كانت 
تقّدس اآلبــاء، إثارهتا يف نفــوس الناس لتكون 
حاجــزًا دون االيامن بالبعث، ذلك اّن الرســالة 
كانت خُتربهم بأّن اآلباء سوف ُيبعثون من جديد، 
وحُياَكمــون علنًا، وُيلقون اجلزاء العادل إن خريًا فخري وإن رشًا فرش؛ 
وكان من الصعب عــىل من ُيقّدس آباءه - أّنى كانــوا - قبول فكرة 
حماكمتهم وجمازاهتم، عىل أّن بعث اآلباء الذين أصبحوا رمياًم أبعد يف 

ذهن الُسّذج ِمن بعث َمن هم ال يزالون أحياء. 

اآلن  « هم  األّولون  اآلباء   

وإثارة  بالفعل،  تراب وعظام 

من  بعثهم  حول  التشكيك 

ضال  مع  يتناسب  جديد 

وإضالهم  الشال  أصحاب 

غريهم عن فكرة اآلخرة.
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واألمر اآلخر أهّنم ال يرون حديثهم عن املستقبل كافيًا لتدعيم 
فكرهتم ونظرهتم املحدودة باملادة واملحسوس ورفض االيامن بالغيب، 
فاآلباء األّولون هم اآلن تراب وعظام بالفعل، وإثارة التشكيك حول 
بعثهم من جديد يتناســب مع ضالهلم وإضالهلــم غريهم عن فكرة 

اآلخرة والتي هي جانب من الغيب واملستقبل.

بصائر وُسنن

ُرّبام يستهدف تعّرض الكفار لذكر اآلباء األولني بالذات اثارة 
ثقافة التخّلف التي كانت تقّدس اآلبــاء يف أعينهم، إثارهتا يف نفوس 

الناس لتكون حاجزًا دون االيامن بالبعث.

   أو آباؤنا األّولون   
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ميقات يوم معلوم

لنَِي َواْلِخرِيَن 49 لََمْجُموُعوَن إىَِل ِميَقاِت  وَّ
َ
﴿قُْل إِنَّ اْل

يَْوٍم َمْعلُوٍم ٥٠﴾.
* * *

من الحديث

روي عن أيب عبد اهلل  أنه قال: 

ــَماَء َعَلى  »إَِذا َأَراَد الّلــُه َعزَّ َوَجــلَّ َأْن َيْبَعَث اْلَخْلَق َأْمَطَر السَّ
اْلَْرِض َأْرَبِعيَن َصَباحًا َفاْجَتَمَعِت اْلَْوَصاُل َوَنَبَتِت اللُُّحوم«)1).

تفصيل القول

رباّم كان استخدام فعل األمر )ُقْل( حتقريًا هلم - من جهة - بأّنه 
تعــاىل ال ُيكّلمهم ُمبارشًة؛ ولعّل أهم مــا يوحي به ظالل )قل( - من 

)1) األمايل ]للصدوق[، ص177.
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جهة أخرى - أّن هذه احلقيقة جيب أن ُتقال رصاحة، وأهّنا من مفردات 
َحٌد﴾)1).

َ
ُ أ الدعوة اىل اهلل ورساالته، كقوله سبحانه: ﴿قُْل ُهَو اللَّ

لنَِي عىل اآْلِخِريَن بقوله: وقّدم رّبنا اأْلَوَّ

لنَِي َواْلِخرِيَن﴾ وَّ
َ
﴿قُْل إِنَّ اْل

ألنَّ أصحاب الشامل إستبعدوا بعثهم، ولكي ال يتوّهم أحٌد بأّن 
بعث األقدمني الذين حتّللوا وتبعثروا ومل تبق منهم حتى اآلثار أصعب 

عليه ســبحانه. كاّل، ﴿فَإِنَّما ِهَ زَْجَرةٌ واِحَدةٌ فَإِذا 
ُهْم َينُْظُروَن﴾)2) مجيعًا، ال فرق بني مالك ومملوك، 

وذكر وأنثى، وأّول وأخري.

ويف هاتني اآليتني يؤّكد القرآن مرة أخرى 
( عىل حتمية البعث، وأّن الناس: بعد )إِنَّ

﴿لََمْجُموُعوَن إىِل  ِميقاِت يَْوٍم َمْعلُوٍم﴾
عنــد اهلل، وكونه جزء من العلم فهو واقع، 

وليس بظّن أو ختّرص أو كذب.

وبالنظر إىل آيــات قرآنية أخرى فإّن علم 
الســاعة اختّص به الرّب، فهو ســبحانه مل يعلن لنا وقتها، بل أّكد 
ْخفِيها﴾)٣). من هنا 

ُ
كاُد أ

َ
ــاَعَة آتَِيٌة أ عىل أهنا واقعة وآتية: ﴿إِنَّ السَّ

فإّن اليوم اآلخر بالنسبة لنا معلوم الوقوع ال معلوم الوقت.

)1) سورة التوحيد، اآلية 1.
)2) سورة الصافات، اآلية 1٩.

)٣) سورة طه، اآلية 1٥.

   ميقات يوم معلوم   

 إّن علم الساعة اختّص به  «

يعلن  مل  سبحانه  فهو  الرّب، 

أنها  عى  أّكد  بل  وقتها،  لنا 

اليوم  فإّن  وآتية،  واقعة 

معلوم  لنا  بالنسبة  اآلخر 

الوقوع ال معلوم الوقت.
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 هنالك يقف اجلميع أمام اهلل للحساب، ال فرق بني أحد وأحد، 
حيث ﴿ل َيْزِي وادِلٌ َعْن َودَلِهِ َول َمْولُوٌد ُهَو جاٍز َعْن وادِلِهِ َشــيْئاً﴾ 

فلامذا االعتامد إذًا عىل اآلباء بدل احلق؟!

ولعّل كلمة )ِميقاِت( هنا اســم للمكان، بينام )َيْوم( يشــري إىل 
الزمان.

ورّبام تتســع اآلية ملعنى آخر هو: أّن الناس يبقون خمتلطني مع 
بعضهــم، ومنهم  املجرمون واملؤمنون إىل يــوم القيامة، حيث يصبح 
الناس أزواجا ثالثة، حسب التعبري الوارد يف اآلية 7 من هذه السورة، 
وتتقّطع الوشــائج كام قال رّبنا سبحانه يف ســورة الروم: ﴿َوَيوَْم َتُقوُم 

اَعُة يَوَْمئٍِذ َيَتَفرَّقُوَن﴾)1). السَّ
ــْوق، وكأهّنم جُيمعون ثّم  وتوحي كلمــة )إىِل ( يف هذه اآلية بالسَّ
اِع َيُقوُل  ُيساقون إىل ذلك امليقات، كام يف قوله سبحانه: ﴿ُمْهِطعِنَي إىَِل ادلَّ
﴾)2)، ومثل التعبري يف آية الواقعة نجده يف قوله  الْكفُِروَن هذا يَوٌْم َعــِسٌ
ُ ُيْيِيُكْم ُثمَّ يُِميُتُكْم ُثمَّ َيَْمُعُكْم إىِل  يَوِْم الْقِياَمةِ﴾)٣). سبحانه: ﴿قُِل اللَّ

بصائر وُسنن

هنالك - يف يوم القيامة - يقف اجلميع أمام اهلل للحســاب، ال 
فرق بني أحد وأحد، حيث ﴿ل َيْزِي وادِلٌ َعْن َودَلِهِ َول َمْولُوٌد ُهَو جاٍز 

َعْن وادِلِهِ َشيْئاً﴾ فلامذا االعتامد إذًا عىل اآلباء بدل احلق؟!

)1) سورة الروم، اآلية 14.
)2) سورة القمر، اآلية ٨.

)٣) سورة اجلاثية، اآلية 26. 
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الضاّلون املكّذبون

بُوَن 51﴾. ُّوَن الُْمَكّذِ ال َها الضَّ يُّ
َ
﴿ُثمَّ إِنَُّكْم أ

* * *

من الحديث

يف احلديث عن أمري املؤمنني  أّنه قال: 

اَلل «)1). »النَّاُجوَن ِمَن النَّار َقلِيٌل لَِغَلَبِة اْلَهَوى َوالضَّ

تفصيل القول

ثــم يوّجه الباري خطابًا صاعقًا اىل أصحاب الشــامل وينعتهم 
بالضالل والتكذيب:

بُوَن﴾ ُّوَن الُْمَكّذِ ال َها الضَّ يُّ
َ
﴿ُثمَّ إِنَُّكْم أ

)1) غرر احلكم ودرر الكلم، ص ٩1.
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 يزعم البعض أّن تكذيبه باآلخرة خيّلصه من مســؤولّيته، وكأّن 
من ُيصّدق بيش ء هو وحده  يتحّمل مسؤوليته! كاّل، إّن التكذيب ليس 
فقــط ال ُينجي صاحبه من عاقبة أفعاله، بــل هو بذاته جريمة توجب 
عقابًا شديدًا. وكام التكذيب كذلك الضاللة، فإهّنا ال ُترّبر اجلرائم، إذ 
أهّنا من فعل اإلنســان نفسه، كام أّن اهلداية من مسؤولياته؛ أ وليس قد 

وّفر اهلل لنا أسباب اهلداية؟ فمن ضّل فإّنام يضّل عىل نفسه.

ولعّل تقديم التكذيب عىل الضاللة يف آخر السورة )اآلية ٩2) 
اّلنَِي﴾  بنَِي الضَّ ا إِْن اَكَن ِمــَن الُْمَكّذِ مَّ

َ
حيث يقــول الرّب املتعال: ﴿َوأ

خالفا ملا عليه هذه اآلية، هيدينــا إىل أّن )الضالل والتكذيب( كالمها 
ســبب لآلخر ومســّبب له، فاملكّذب باحلق يضــّل، والضال ُيكّذب 
باحلق، وألّن الضال رّبام هيتدي باحلكمة البالغة واملوعظة احلســنة إىل 
ب قد يكون أبعد عن اهلداية،  احلق، ويعود عن ضالله، بينام الذي يكذِّ
بون( ليبنّي بأهنم من  من هنا فقد اســتخدم القرآن صيغة املبالغة )املكذِّ
املتعّمدين الضالل املرّصين عليــه. أّما عاقبة تكذيبهم وضالهلم فهي 

العذاب الشديد الذي نتلو بعض تفاصيله يف اآليات القادمة.

بصائر وُسنن

يزعم البعض أّن تكذيبه باآلخرة خيّلصه من مســؤولّيته، وكأّن 
من ُيصّدق بيش ء هو وحده  يتحّمل مسؤوليته! كاّل، إّن التكذيب ليس 
فقــط ال ُينجي صاحبه من عاقبة أفعاله، بــل هو بذاته جريمة توجب 

عقابًا شديدًا.
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شجر من زقوم

﴿َلِكُوَن ِمْن َشــَجٍر ِمــْن َزقُّوٍم ٥٢ َفَماِلُــوَن ِمنَْها 
اْلُُطوَن 53﴾.

* * *

من الحديث

ُروي عن النبي  أّنه قال:

وِم َقَطَرْت َعَلى  قُّ ٍد بَِيِدِه، َلْو َأنَّ َقْطَرًة ِمَن الزَّ »َوالَِّذي َنْفــُس ُمَحمَّ
ِجَباِل اْلَْرِض َلَساَخْت إَِلى َأْسَفِل َســْبِع َأَرِضيَن َوَلَما َأَطاَقْتُه، َفَكْيَف 

بَِمْن ُهَو َشَراُبه؟ «)1).

تفصيل القول

يعود الســياق القرآين لُيحّدثنا عن األكل؛ فبعد أن ذكر يف آيات 
)1) بحار األنوار، ج ٨، ص٣02.
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ســابقة ما ألصحاب اليمني يف اجلنّة من الفواكهة الكثرية وحلِم الطري، 
ُيذّكرنا رّبنا بطعام أصحاب الشامل يف النار، فيقول:

﴿َلِكُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن زَقُّوٍم﴾

إهّنا كرهية املنظر، وثمرهتا سوداء ُمّرة منتنة، وهي تنبت يف قلب 
جهنّم، ويمتدُّ منها ُغصــن إىل كّل منزل وفرٍد فرد، وجاء يف القرآن يف 
نَُّه ُرؤُُس 

َ
ْصِل اْلَِحيــِم * َطلُْعها َكأ

َ
وصفها: ﴿إِنَّها َشــَجَرةٌ َتُْرُج ِف أ

ياِطنِي﴾)1). الشَّ
 والذي جيعلهم جمبورين عىل األكل منها هو 
زجر املالئكة، وكوهنم ال جيدون سواها، ولعّلهم 
موم واحلميم وظِّل اليحموم قد بلغت  بسبب السَّ

حاجتهم إىل األكل أقىص حّدها، ولذلك:

﴿َفَماِلُوَن ِمنَْها اْلُُطوَن﴾

مل يذكر القرآن الكريم أهّنم يشــبعون، إّنام 
يملؤون منهــا البطون بينام ال تــزال حالة اجلوع 
موجودة عندهم، وقد جــاء يف احلديث: »اْبُن آَدَم 

َراب «)2). ُخلَِق َأْجَوَف، َل ُبدَّ َلُه ِمَن الطََّعاِم َوالشَّ

ُعُهْم ]يعني  وقد روي: »أنَّ الّلَه تعالى ُيَجوِّ
أهل النار[ حتى َينُْسوا َعَذاَب النّاِر ِمْن ِشــّدِة الُجوِع، َفَيْصَرُخوَن الى 
ــَجَرِة وفيهم ابو جهــل، ّفّيأُكُلوَن ِمنْها  مالِك، َفَيْحِملُهْم الى تِْلَك الشَّ

)1) سورة الصافات، اآلية 64-6٥.
)2) بحار األنوار، ج ٨، ص٣02.

الدنيا  « يف  كانوا  الذين   

ماين  حساب  عى  متَخمن 

يسّلط  من حولهم،  الجائعن 

الّله عليهم الجوع حتى أّنهم 

ليملؤون بطونهم من الزّقوم 

عى ما فيه من العذاب.
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َفَتْغلِي ُبُطوُنُهْم َكَغْلِي الَحِمْيم«)1).

ولعّل هذا العذاب يأيت جزاء الرتف الذي اّتبعوه يف الدنيا، عىل 
حســاب حقوق اهلل وحقوق الناس، فلم يكونوا حيّسون باملستضَعفني 
ِمن حوهلم حينــام كانوا يتلّذذون بألوان النعــم، وكانوا جيمعون املال 
ويكنــزون الذهب والفضــة دون أن يتوّرعوا عن احلــرام، فنِظامهم 
االقتصادي قائم عىل أســاس االبتزاز، والظلم، والربا، واالحتكار. 
وألهّنم كانــوا يف الدنيا متَخمني عىل حســاب ماليــني اجلائعني من 
حوهلم، دون أن يشبعوا من إلتهام احلرام، يسّلط اهلل عليهم اجلوع حتى 

أهّنم ليملؤون بطوهنم من الزّقوم عىل ما فيه من العذاب.

بصائر وُسنن

ولعّل عــذاب الزّقوم يأيت جزاء الرتف الــذي اتبعه أصحاب 
الشــامل يف الدنيا، عىل حساب حقوق اهلل وحقوق الناس، حيث كانوا 

جيمعون املال ويكنزون الذهب والفضة دون أن يتوّرعوا عن احلرام.

)1) تفسري نور الثقلني، ج 4، الصفحة 404.

   شجر من زقوم   
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شاربون من احلميم

﴿فََشــارُِبوَن َعلَيْهِ ِمَن اْلَِميِم ٥٤ فََشــارُِبوَن ُشَْب 
الِْهيِم 55﴾.

* * *

من الحديث

عن هشام بن ســليامن بن خالد قال: سألت أبا عبد اهلل  عن 
الرجل يرشب بالنفس الواحد قال: »ُيْكَرُه َذلَِك َوَذاَك ُشْرَب اْلِهيم«.

قلت: وما اهليم؟  قال: »البل«)1).

تفصيل القول

وحينــام يبلغ الطعام بطوهنم، جيد أهل النــار احلاجة امللّحة إىل 
الرشاب التي ال يمكن التصرّب عليها، فال جيدون إاّل احلميم، فيرشبون 

)1) هتذيب األحكام، ج٩، ص٩4.
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طمعًا يف رّي ظمئهم، وإطفاء إلتهاب الزقوم واستعاره يف أمعائهم:

﴿فَشارُِبوَن َعلَيْهِ ِمَن اْلَِميِم﴾

ولكنّهم ال يرشبون قلياًل ويكتفــون أو يتوّقفون، إّنام يرشبون 
دون أن يرتووا، متامــًا كالرمال التي ال ُتروى، أو كاإلبل التي رضبت 

يف الصحراء هائمة ال تدري إىل أين:

﴿فَشارُِبوَن ُشَْب الِْهيِم﴾

يم اإلبل العطشى التي ال ُتروى لداٍء يصيبها.  اهْلِ

بصائر وُسنن

جيد أهــل النار احلاجة امللّحة إىل الرشاب التي ال يمكن التصرّب 
عليهــا، فال جيدون إاّل احلميم، فيرشبون طمعًا يف رّي ظمئهم ولكنّهم 

ال يرتوون.

   شاربون من الحميم   
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ُنزهلم يوم الدين

﴿َهَذا نُُزلُُهْم يَوَْم ادّلِيِن ٥٦﴾.

* * *

من الحديث

روي عن أمري املؤمنني  أّنه قال:

ْنَيا َقْد َأْدَبَرْت وآَذَنــْت بِاْنِقاَلٍع، َأَل وإِنَّ اْلِخَرَة َقْد  »َأَل وإِنَّ الدُّ
ــَباَق َغدًا، َأَل وإِنَّ  َأْقَبَلْت وآَذَنْت بِاطِّاَلٍع، َأَل وإِنَّ اْلِمْضَماَر اْلَيْوَم والسِّ

َبَقَة اْلَجنَُّة واْلَغاَيَة النَّار«)1). السَّ

تفصيل القول

اذا كان حمور االمتحان يف الدنيا هو االيامن باآلخرة ورفع حالة 
الشك هبا، كان من املفروض عىل االنسان التفكري الدائم فيها من أجل 

)1) حتف العقول، ص 1٥٣.
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الفوز يف االمتحــان، كام عليه بناء حياته عىل زيــادة االيامن باآلخرة؛ 
فُيقــّرر ما خيتار مــن: النعيم امُلقيــم واألُكل الدائم ومــا تلّذ االعني 
وتشتهي األنفس، أم )أعاذنا اهلل( ناِر السموم، ورشاب احلميم، وظلِّ 

من حيموم، والزقوم. يقول الباري امُلتعال:

﴿َهَذا نُُزلُُهْم يَوَْم ادّلِيِن﴾

النُّزل الِقرى الــذي ُيقّدم للضيف، وكأهّنــم ضيوف وِقراهم 
هذا النوع من الطعام والرشاب، وقال بعضهم: النُزل هو أّول الطعام 

والرشاب الذي ُيستقبل به الضيف.

أّما املؤمنون فإهّنم يِفدون اىل داِر ضيافة اهلل، ولك أن تقارن بني 
ْم َشَجَرةُ الزَّقُّوِم﴾)1).

َ
ذلَِك َخْرٌ نُُزًل أ

َ
املنزلني. يقول رّبنا تعاىل: ﴿أ

بصائر وُسنن

اذا كان حمور االمتحان يف الدنيا هو االيامن باآلخرة ورفع حالة 
الشك هبا، كان من املفروض عىل االنسان التفكري الدائم فيها من أجل 

الفوز يف االمتحان، وبناء حياته عىل زيادة االيامن باآلخرة.

)1) سورة الصافات، اآلية62.

   نُزلهم يوم الدين   



      2٨٨      

أفرأيتم ما متنون؟

ْيُتْم َما 
َ
فََرأ

َ
قُــوَن 57 أ ﴿َنُْن َخلَْقَناُكــْم فَلَْوَل تَُصّدِ

ْم َنُْن اْلَالُِقوَن 59﴾.
َ
نُْتْم َتْلُُقونَُه أ

َ
أ
َ
ُتْمُنوَن ٥٨ أ

* * *

من الحديث

جاء يف دعاء االمام احلسني  يف يوم عرفة أّنه قال: 

»َفاْبَتَدْعَت َخْلِقي ِمْن َمنِيٍّ ُيْمنَى ُثمَّ َأْسَكنَْتنِي فِي ُظُلَماٍت َثاَلٍث 
َبْيَن َلْحٍم وِجْلٍد وَدم «)1).

تفصيل القول

أشــارت اآليات الســابقة اىل أّن ترف اإلنسان، وإرصاره عىل 
الرشك، وإنكاره البعــث، عوامل عدة جتعله من أصحاب الشــامل، 

)1) إقبال األعامل، ج 1، ص٣40.
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ر باآليات والشــواهد الدالة  ومن هنا بدأت آيات ســورة الواقعة تذكِّ
عىل وجود اهلل تعاىل، وقد تكون تلك اآليات أقرب يشء اىل اإلنســان 
)كاخللق، والزرع، واملاء، والنار، والشــجر، وما شاكل( ولكنه يغفل 

عنها. يقول ربنا املتعال:

﴿َنُْن َخلَْقَناُكْم﴾

كل يشء فينــا ويف اآلفــاق هيدي اىل اهلل تعــاىل.. تلك احلقيقة 
العظمــى التي ال ينكرها حتى اجلاحدون، ذلــك ألهنم ﴿َجَحُدوا بَِها 

نُْفُســُهم﴾ ولكنهــم ظلموا أنفسهم 
َ
َواْستَيَْقَنتَْها أ

فكفروا هبا رغم اليقني هبا يف قرارة أنفسهم.

إذن، فنحن ال نحتاج إاّل إىل التفّكر والنظر 
يف خلق اهلل بعيدًا عن املســّبقات الثقافية اخلاطئة، 

وأهواء النفس حتى نصدق هبا:

قُوَن﴾ ﴿فَلَْوَل تَُصّدِ

وهكــذا تبدأ آيات الذكــر بتبديد احلجب 
التي حتول دون التصديق هبذه احلقيقة حني تشــري 

اىل أصل خلقة اإلنسان.

فلو فّكر االنسان بطبيعة نفســه وكيف أّنه مل يكن شيئًا مذكورًا 
يف بــدء ِخلقته، قد ال ُيصّدق ذلك، لكنّــه حني ينظر اىل أوالده: كيف 

نشؤوا؟ وكيف كربوا؟ يعي تلك احلقيقة. يقول تعاىل:

ْيُتْم َما ُتْمُنوَن﴾ 
َ
فََرأ

َ
﴿أ

هذه القطرات التــي تندفق منك؛ والتي ال تعرف عنها شــيئًا 

   أفرأيتم ما متنون؟   

بطبيعة  « االنسان  فّكر  لو   

نفسه وكيف أّنه مل يكن شيئاً 

ال  قد  خِلقته،  بدء  يف  مذكوراً 

ُيصّدق ذلك، لكّنه حن ينظر 

اىل أوالده: كيف نشؤوا؟ وكيف 

كربوا؟ يعي تلك الحقيقة.
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كثريًا، هل تزعم أنك الذي تصنعها يف صلبك؟ أو هتّيء أدوات قذفها 
حتى حتسب أنك الذي ختلقها؟

وكان يستطيع القرآن أن يلقي علينا احلجة البالغة لو ساءلنا عن 
خلقة آدم وحواء، لكنّه يدع ذلك الغيب إىل شــهوٍد يراه ويعايشه كل 
البرش وهو )االمناء( - الذي يشــكل األســاس لتكاثر النسل وخللق 

اإلنسان - ويطرح السؤال التايل: 

ْم َنُْن اْلالُِقوَن﴾؟
َ
نُْتْم َتْلُُقونَُه أ

َ
أ
َ
﴿أ

من الذي أنشأ املني؟

وهل كان بامكانك إجياده قبل البلوغ؟

وحني بلغت هل يتكون بتدخل وعلٍم وختطيط وإرادة منك؟

ثم كيف يتطــور احلويمن وينمو من مرحلــة اىل أخرى حتى 
يصري إنسانًا سويًا؟

إّنه ال ريب ليس من ُصنع اإلنسان، وال بعلمه. إّنام يتطّور ضمن 
القوانني والسنن االهلية، وبإرادة اهلية.

بصائر وُسنن

كل يشء يف اإلنســان ويف اآلفاق هيــدي اىل احلقيقة العظمى.. 
حقيقة وجــود اهلل اخلالق، ونحن ال نحتــاج إاّل اىل التفّكر والنظر يف 

ق هبا. خلق اهلل بعيدًا عن كل احلُُجب حتى نصدِّ
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قّدرنا بينكم املوت

ْرنَا بَيَْنُكُم الَْموَْت َوَما َنُْن بَِمْسُبوقنَِي ٦٠﴾. ﴿َنُْن قَدَّ

* * *

من الحديث

روي عن امري املؤمنني  أّنه قال: 

ْنَيا ُتْطَوى ِمْن َخْلِفُكم «)1). »إِنَّ اْلَمْوَت َلَمْعُقوٌد بِنََواِصيُكْم َوالدُّ

تفصيل القول

لو فرضنا - جدالً - أّن االنســان قد َخَلَق نفسه، فمن أين جاء 
املوت؟ وملاذا ال يستطيع املرء دفعه عن نفسه؟ يقول الباري عّز وجّل:

ْرنَا بَيَْنُكُم الَْموَْت﴾ ﴿َنُْن قَدَّ

)1) غرر احلكم ودرر الكلم، ص240.
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 من حقيقة اخللق تنطلق بنا اآليات اىل حقيقة املوت، فهو أيضًا 
مفروض علينا، وال حميص منه، وال نعلــم أجله، وال نقدر عىل دفعه 
إذا َحّل بســاحتنا، إّنام البــاري عّز وجّل هو الذي قــّدر املوت الذي 
جيري بحكمة إهليــة دقيقة. فبالرغم من تعــرض البرشية أللوان من 
املوت اجلامعي، بسبب األوبئة، واحلروب الطاحنة؛ أو املوت الفردي 
باألسباب الطبيعية، إاّل أنَّ البرشية تزداد يومًا بعد يوم وتبقى يف توازن 
من احِلفاظ عىل اجلنس. ولو كان املوت جيري إعتباطًا وبال حكمة لرّبام 

انقرض النوع البرشي منذ زمن بعيد.

ثم يقول تعاىل:

﴿َوَما َنُْن بَِمْسُبوقنَِي﴾

السبق هنا بمعنى الغلبة والتعجيز، فرّبنا هو القاهر فوق عباده، 
وليس سبحانه مقهورًا بقّوة أّنى كان نوعها، فكام سبق األشياء باخللق 
ال من يش ء، فهو ســبحانه يعدمهم متى ما شــاء، كيف شاء، ال يسبقه 

يش ء، وال يعجزه أو يغلب عليه يشء.

بصائر وُسنن

مــن حقيقة اخللق تنطلق بنا اآليات اىل حقيقة املوت، فهو أيضًا 
مفروض علينا، وال حميص منه وال نعلم أجله، وال نقدر عىل دفعه إذا 
َحّل بســاحتنا، إّنام الباري عّز وجّل هــو الذي قّدر املوت الذي جيري 

بحكمة إهلية دقيقة.
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ُنبّدل أمثالكم

ْمَثالَُكــْم َونُنِْشــَئُكْم ِف َما َل 
َ
َل أ ْن ُنَبــّدِ

َ
﴿َعَ أ

َتْعلَُموَن61﴾.
* * *

من الحديث

روى عامر بن موسى، عن أيب عبد اهلل ، قال: ُسِئل عن امليت 
يبىل جسده؟ قال:

»َنَعْم، َحتى  َلَيْبقى  َلُه َلْحــٌم َوَلَعْظٌم إِلَّ طِينَُتُه الَّتِي ُخلَِق ِمنَْها؛ 
َل  َها َل ُتْبلى ، َتْبقى  فِي اْلَقْبِر ُمْســَتِديَرًة َحّتى  ُيْخَلَق ِمنَْها َكَما ُخلَِق َأوَّ َفإِنَّ

ة«)1).  َمرَّ

)1) الكايف، ج٣، ص2٥1، ح7.
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تفصيل القول

لوذهبَت اىل مغتســٍل لألموات ونظــرَت اىل الذين يؤتى هبم 
تِباعــًا، لعرفَت أهنم أمثالك، ولو عاد بك الزمان اىل الوراء ماءة ســنة 
يف مدينة ُســكناك لوجدت أنَّ الذين عاشــوا قبلك وماتوا هم أناس 
أمثالك، واآلن بعد مرور الســنوات جتدهم أنفســهم لكنّهم غريهم. 
وهكذا لكلمة )املثل( دالالت عميقة، وهي تعني تشابه يشء مع يشء 
آخر يف بعضه، فقد تتشــابه مع أخيك يف بعض الِصفات فتكون مثله، 

وال ضري أّنك قد ختتلف معه بِصفات أخرى. 

رّبنــا امُلتعال هو القــادر عىل أن يذهب بنا مجيعــًا ويأِت بخلٍق 
جديد، وما ذلك عىل اهلل بعزيز، ألّن االنســان ال يشّكل سوى نوع من 

ماليني األنواع من املوجودات.

وهكذا رّبنــا تعاىل قّدر لنا املوت وُينشــئ 
أقوامًا أمثالنا:

ْمَثالَُكْم ونُنِشَئُكْم ِف َما 
َ
َل أ َبّدِ ن نُّ

َ
﴿َعَ أ
َل َتْعلَُموَن﴾

فام الذي ال نعلمه؟

يف عــامل اليــوم هناك مــا ُيســّمى باطفال 
االنابيب، حيث يوضع احلويمن امللّقح يف أنبوب 
وهكذا ينشــأ يف االنبوب، وقد اعطى رّبنا القدرة 
للبرش يف أن ينشــئ الطفل يف األنبوب، وهو أيضًا قادٌر عىل أن ُينشئنا 
مــّرة أخرى يف رحم األرض أو فيام ال نعلمه، ألّن أصل االنســان هو 

 لو عاد بك الزمان اىل الوراء  «

ُسكناك  مدينة  يف  سنة  ماءة 

لوجدت أنَّ الذين عاشوا قبلك 

وماتوا هم أناس أمثالك، واآلن 

تجدهم  السنوات  مرور  بعد 

أنفسهم لكّنهم غريهم. 
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ذات احلويمن املتناهي يف الِصغر، وهكذا نقرأ يف النصوص أّن السامء  
ســتمطر أربعني يومًا لتكون القبور ارحامًا للناس ايذانًا للبعث فُتشّق 

القبور وخيرجون كأهّنم جراٌد منترش.

وهكذا ال يعلم االنســان من أين سُيحرش، فبعضهم حُيرش من 
حواصل الطيــور، أو يف الرّب، أو يف البحر، ورّبنا تعاىل هو العامِل بذلك 

كّله والقادر عىل البعث كام أنشأنا يف هذه النشأة.

بصائر وُسنن

رّبنــا امُلتعال هو القــادر عىل أن يذهب بنا مجيعــًا ويأِت بخلٍق 
جديد، وما ذلك عىل اهلل بعزيز، ألّن االنســان ال يشــّكل سوى نوع 
من ماليني األنواع من املوجودات. وهكــذا رّبنا تعاىل قّدر لنا املوت 

وُينشئ أقوامًا أمثالنا.

   نُبّدل أمثالكم   
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النشأة األوىل

ُروَن ٦٢﴾. ول  فَلَْو ل تََذكَّ
ُ
ةَ اْل

َ
﴿َولََقْد َعلِْمُتُم النَّْشأ

* * *

من الحديث

عن ايب عبد اهلل  وقد ســأله زنديق، فقال: فلو أن اهلل رد إلينا 
مــن األموات يف كل مائة عام واحدًا، لنســأله عّمــن مىض منا إىل ما 
صاروا؟ وكيــف حاهلم؟ وماذا لقوا بعد املوت؟ وأي يش ء ُصنع هبم، 
لعمل الناس عىل اليقني، واضمَحلَّ الشك، وذهب الغل عن القلوب. 

 : قال

ْق بَِما َجاُءوا  َبُهْم وَلْم ُيَصدِّ ُسَل وَكذَّ »إِنَّ َهِذِه َمَقاَلُة َمْن َأْنَكَر الرُّ
ــَه َأْخَبَر فِي كَِتابِِه َعزَّ وَجلَّ  ِه، إِْذ َأْخَبُروا وَقاُلوا: إِنَ  اللَّ بِِه ِمــْن ِعنِْد اللَّ
ِه  َعَلى لَِســاِن َأْنبَِيائِِه َحاَل َمْن َماَت ِمنَّا، َأ َفَيُكــوُن َأَحٌد َأْصَدَق ِمَن اللَّ
ــا َماَت َخْلٌق َكثِيٌر، ِمنُْهْم:  ْنَيا ِممَّ َقْوًل وِمْن ُرُســلِِه؟ وَقْد َرَجَع إَِلى الدُّ
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ُه َثاَلَثِماَئِة َعاٍم وتِْســَعًة ُثــمَّ َبَعَثُهْم فِي  َأْصَحــاُب اْلَكْهِف، َأَماَتُهُم اللَّ
َتُهْم ولُِيِرَيُهْم ُقْدَرَتُه ولَِيْعَلُموا َأنَّ  َزَماِن َقــْوٍم َأْنَكُروا اْلَبْعَث لَِيْقَطَع ُحجَّ

اْلَبْعَث َحق «)1).

تفصيل القول

 كفى بجهل اإلنســان ملصريه بعد املوت دلياًل عىل أّنه خملوق، 
ف يف نفسه.  وأّنه ليس القادر املترصِّ

وكفى بعلمه باخللــق األول إثباتا للبعث، 
وأّن الذي خلقه من ُنطفة قــادٌر عىل بعثه للجزاء 

إذا وقعت الواقعة. 

يقول عّز وجّل:

ول  فَلَْو ل 
ُ
ةَ اْل

َ
﴿َولََقــْد َعلِْمُتــُم النَّْشــأ

ُروَن﴾ تََذكَّ
ال يستطيع االنســان أن ينكر قدرة اهلل عىل 
اإلحياء يف خلقه األّول، فلامذا يشّك فيه تعاىل ويف 

قدرته عىل البعث؟ 

لَْم يَُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنٍّ ُيْمــن  * ُثمَّ اكَن َعلََقًة 
َ
يقول تعــاىل: ﴿أ

لَيَْس ذلَِك 
َ
نىْث  * أ

ُ
َكــَر َواْل وَْجنْيِ الَّ ى * فََجَعَل ِمنُْه الزَّ فََخلََق فََســوَّ

ْن ُيِْيَ الَْمْوت ﴾؟!)2) بىل إّنه قادر، وكفى بالنشــأة االوىل 
َ
بِقــادٍِر َع  أ

رًا لنا هبذه احلقيقة املودعة يف فطرتنا وعقولنا. ُمذكِّ

)1)  اإلحتجاج عىل أهل اللجاج، ج 2، ص٣4٣-٣44.
)2) سورة القيامة، اآليات ٣7- 40. 

   النشأة األوىل   

 ال يستطيع االنسان أن ينكر  «

قدرة الّله عى اإلحياء يف خلقه 

األّول، فلاذا يشّك فيه تعاىل 

بى  البعث؟  عى  قدرته  ويف 

إّنه قادر، وكفى بالنشأة االوىل 

رًا لنا بهذه الحقيقة. ُمذكِّ
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ودعوتــه اىل التذّكــر هنــا بعد قولــه يف اآليــة ٥7: ﴿فَلَْو ل 
قُوَن﴾، هيدينا اىل أّن املســافة بني اإلنســان وبــني التصديق باهلل  تَُصّدِ
ر، وذلك بالتوجه اىل  وباليوم اآلخر قريبة جــدًا، ال حتتاج إاّل اىل التذكُّ

مقاييسه العقلية التي يامرس هبا فعاليات حياته.

بصائر وُسنن

كفى بجهل اإلنســان ملصريه بعد املــوت دلياًل عىل أّنه خملوق، 
ف يف نفسه. وأّنه ليس القادر املترصِّ

وكفى بعلمه باخللق األول إثباتــا للبعث، وأّن الذي خلقه من 
ُنطفة قادٌر عىل بعثه للجزاء إذا وقعت الواقعة.
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أفرأيتم ما حترثون

ْيُتْم َما َتُْرثُوَن 63﴾.
َ
فََرأ

َ
﴿أ

* * *

من الحديث

روي عن النّبي  أّنه قال: 

»َل َيُقوَلنَّ َأَحُدُكْم: َزَرْعُت، َوْلَيُقْل: َحَرْثت«)1).

تفصيل القول

هاّل ُعدنا أطفاالً ننظر اىل احلياة بــرباءة ودون حجاب، ودون 
الزجاجات الداكنة التي تكّونت بســبب تراكامت احلُُجب والثقافات 
امُلختلفة؟ هاّل ننظر اىل الشــمس نظرًة متجــددًة كّل يوم؟ وهكذا اىل 
األرض والشجر والبحر؟ حينئٍذ نتحســس بالنِعم اإلهلية لنكون من 

)1) جممع البيان، ج ٥، ص 22٣.
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الشاكرين.

يف اآليات امُلباركات من سورة الواقعة ُيذّكرنا رّبنا بأّننا نعيش يف 
ُبحبوحة النَِعم االهلية، يف أرٍض ِمعطاءة، وســامٍء ِمدرارة، ويف ظروف 

ُهّيئت من أجلنا، ولكننا قد ال نراها وال نتدّبر فيها:

ْيُتْم َما َتُْرثُوَن﴾
َ
فََرأ

َ
﴿أ

البرش حيرثون االرض ويســتصلحوهنا، لكــّن إرادة الرب هي 
التي حتّول البذرة الصغرية اىل شــجرة باســقة، فالــزارع احلقيقي هو 

الباري عّز وجّل.

بصائر وُسنن

ُيذّكرنــا رّبنا بأّننا نعيــش يف ُبحبوحة النَِعــم االهلية، يف أرٍض 
ِمعطاءة، وســامٍء ِمدرارة، ويف ظــروف ُهّيئت من أجلنــا لنكون من 

الشاكرين.
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أم حنن الزارعون؟

ارُِعوَن ٦٤﴾. ْم َنُْن الزَّ
َ
نُْتْم تَْزرَُعونَُه أ

َ
أ
َ
﴿أ

* * *

من الحديث

روي عن أيب عبد اهلل  أّنه قال: 

»إَِذا َأَرْدَت َأْن َتْزَرَع َزْرعًا، َفُخْذ َقْبَضًة ِمَن اْلَبْذِر واْسَتْقبِِل اْلِقْبَلَة 
ُْن الزَّارُِعوَن﴾  َثاَلَث  ْم نَ

َ
ْنُتْم تَْزَرُعونَُه أ

َ
أ
َ
وَن * أ

ُ
ُْرث ْيُتْم ما تَ

َ
رَأ

َ
ف
َ
وُقْل: ﴿أ

اٍت.  اِرُع) َثاَلَث َمرَّ ه  الزَّ اٍت. ُثمَّ َتُقوُل: )َبِل اللَّ َمرَّ

اَلَمَة(.  ُهمَّ اْجَعْلُه َحّبًا ُمَباَركًا واْرُزْقنَا فِيِه السَّ ُثمَّ ُقِل: )اللَّ

ُثمَّ اْنُثِر اْلَقْبَضَة الَّتِي فِي َيِدَك فِي اْلَقَراح «)1).

)1) الكايف، ج٥، ص 262- 26٣.
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تفصيل القول

حينــام ُنعمل برصنــا وبصريتنا، ونّطلع عــىل الواقع الذي تتم 
فيــه الزراعة حيث مئات اآلالف من العوامــل والقوانني التي نجهل 
أكثرها، ولســنا نحن الذين أوجدناها أو نسرّيها،  حينئٍذ يتأّكد لنا بأنه 
تعاىل هو الذي يزرع، أّما دورنا يف احلقيقة فليس إاّل احلرث والســقي 
واستصالح األرض وهتيئتها، وكّل ذلك ال يكون إاّل بنعم اهلل وحوله 

وقوته:

ارُِعوَن﴾ ْم َنُْن الزَّ
َ
نُْتْم تَْزرَُعونَُه أ

َ
أ
َ
﴿أ

وحني تصفو رؤية اإلنســان وجتلو بصريتــه يالمس قدرة اهلل 
وتدبريه، ويؤمن بمدى سعة القدرة وحسن التدبري، خصوصًا امُلزارع 
حيــث حتيط به آيات اخلليقــة، ويتعامل مع األنــواء والرتاب واملاء، 

ويتعايش مع نمو النبات ومجاله وجتليات القدرة االهلية فيه.

بصائر وُسنن

حينــام ُنعمل برصنــا وبصريتنا، ونّطلع عــىل الواقع الذي تتم 
فيــه الزراعة حيث مئات اآلالف من العوامــل والقوانني التي نجهل 
أكثرها، ولســنا نحن الذين أوجدناها، أو نسرّيها، حينئذ يتأكد لنا بأنه 

تعاىل هو الذي يزرع، أما دورنا يف احلقيقة فليس إاّل احلرث والسقي.
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جعلناه ُحطامًا

ُهوَن 65﴾. ﴿لَْو نََشاُء َلََعلَْناهُ ُحَطاًما َفَظلُْتْم َتَفكَّ
* * *

من الحديث

روي عن أيب عبد اهلل  أّنه قال: 

َه َعزَّ وَجلَّ  »إِنَّ َبنِي إِْسَرائِيَل َأَتْوا ُموسى  ، َفَسَأُلوُه َأْن َيْسَأَل اللَّ
َه َعزَّ  ــَماَء َعَلْيِهْم إَِذا َأَراُدوا، وَيْحبَِسَها إَِذا َأَراُدوا، َفَسَأَل اللَّ َأْن ُيْمطَِر السَّ

: ذلَِك َلُهْم َيا ُموسى . ُه َعزَّ َوَجلَّ وَجلَّ ذلَِك َلُهْم، َفَقاَل اللَّ

َفَأْخَبَرُهْم ُموســى ، َفَحَرُثوا وَلــْم َيْتُرُكوا َشــْيئًا إِلَّ َزَرُعوُه، ُثمَّ 
اْســَتنَْزُلوا اْلَمَطَر َعلى  إَِراَدتِِهْم، وَحَبُســوُه َعلــى  إَِراَدتِِهْم، َفَصاَرْت 
ْوا، َفَلْم  َها اْلِجَبــاُل واْلَجاُم، ُثمَّ َحَصُدوا َوَداُســوا وَذرَّ ُزُروُعُهــْم َكَأنَّ
َما َسَأْلنَاَك َأْن َتْسَأَل  وا إِلى  ُموســى  ، وَقاُلوا: إِنَّ َيِجُدوا َشــْيئًا، َفَضجُّ

َماَء َعَلْينَا إَِذا َأَرْدَنا َفَأَجاَبنَا، ُثمَّ َصيََّرَها َعَلْينَا َضَررًا. َه َأْن ُيْمطَِر السَّ اللَّ
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ا َصنَْعَت بِِهْم، َفَقاَل:  وا ِممَّ ، إِنَّ َبنِي إِْســَرائِيَل َضجُّ َفَقاَل: َيا َربِّ
وِممَّ َذاَك َيا ُموسى ؟ 

َماَء إَِذا َأَراُدوا، وَتْحبَِسَها  َقاَل: َســَأُلونِي َأْن َأْسَأَلَك َأْن ُتْمطَِر السَّ
إَِذا َأَراُدوا، َفَأَجْبَتُهْم، ُثمَّ َصيَّْرَتَها َعَلْيِهْم َضَررًا.

َر لَِبنِي إِْســَرائِيَل، َفَلْم َيْرَضْوا  َفَقاَل: َيا ُموســى ، َأَنا ُكنُْت اْلُمَقدِّ
بَِتْقِديِري، َفَأَجْبُتُهْم إِلى  إَِراَدتِِهْم، َفَكاَن َما َرَأْيَت«)1).

تفصيل القول

الدليل عىل أّننا لسنا الزارعني، هو أّن اهلل قادٌر عىل منع املطر، أو 
أن يسّلط عىل حرثنا وباًء فال تقوم له قائمة، ويصبح الزرع حطامًا غري 

ذي فائدة، وال أحد يمنع قدرته عّز وجّل، يقول الباري تعاىل:

ُهوَن﴾ ﴿لَْو نَشاُء َلََعلْناهُ ُحطاماً َفَظلُْتْم َتَفكَّ
ُهــوَن( أي تتكلمون يف   قالوا: معنى )َتَفكَّ
جمالسكم، من جهة التعجب والتنّدم عىل ما أنفقتم 
يف األرض ألجــل الزرع. واملراد أّنكم ال تقدرون 
أمام قدرة اهلل تعاىل بجعله النبات هشــياًم إاّل عىل 

التكلم عن ذلك فقط. 

ولعــّل أصــل الكلمــة )فكه( يــدلُّ عىل 
احلديث غري الــرضوري وغري اجلاد، وغري احلق، 
ومنه ُســّمي املزاح تفكها باعتبــاره ال هيدف بيان 

)1) نور الثقلني، ج ٥، ص 22٣.

)فكه(  « الكلمة  أصل  لعّل   

غري  الحديث  عى  يدلُّ 

وغري  الجاد،  وغري  الروري 

املزاح  ُسّمي  ومنه  الحق، 

تفكها باعتباره ال يهدف بيان 

الحقيقة، كا سمي بالباطل. 
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احلقيقة، كام سمي بالباطل. 

ومنه أيضا سميت )الثمرات( بالفاكهة باعتبارها غري رضورية.

فــإذن، التفّكه هو احلديــث غري اجلاد ســواًء كان يف احلُزن او 
الفرح.

بصائر وُسنَن

قــدرة اهلل عىل منع املطر عن األرض، أو تســليط آفات عىل ما 
يزرعه اإلنسان، دليل عىل أّن الزارع احلقيقي هو اهلل وليس اإلنسان.

   جعلناه ُحطاماً   
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انا ملغرمون

﴿إِنَّا لَُمْغَرُموَن ٦٦ بَْل َنُْن َمُْروُموَن 67﴾.
* * *

من الحديث

ل: عن ايب عبد اهلل  يف حديثه ملفضَّ

ْحِو واْلَمَطِر َكْيــَف َيْعَتِقَباِن َعَلى َهَذا  ــُل فِي الصَّ ْر َيا ُمَفضَّ »َفكِّ
اْلَعاَلِم لَِما فِيِه َصاَلُحُه، وَلْو َداَم َواِحٌد ِمنُْهَما َعَلْيِه َكاَن فِي َذلَِك َفَساُدُه، 
َأ َل َتــَرى َأنَّ اْلَْمَطاَر إَِذا َتَواَلْت َعِفنَِت اْلُبُقوُل واْلُخَضُر واْســَتْرَخْت 
َأْبَداُن اْلَحَيَواِن وَخِصَر اْلَهَواُء َفَأْحَدَث ُضُروبًا ِمَن اْلَْمَراِض وَفَســَدِت 
ــِت اْلَْرُض، واْحَتَرَق  ْحــَو إَِذا َداَم َجفَّ الطُُّرُق واْلَمَســالُِك، وَأنَّ الصَّ
النََّباُت، وِغيَض َمــاُء اْلُعُيوِن واْلَْوِدَيِة، َفَأَضرَّ َذلِــَك بِالنَّاِس، وَغَلَب 
اْلُيْبُس َعَلى اْلَهَواِء، َفَأْحــَدَث ُضُروبًا ُأْخَرى ِمَن اْلَْمَراِض، َفإَِذا َتَعاَقَبا 
َعَلى اْلَعاَلِم َهَذا التََّعاُقَب اْعَتَدَل اْلَهــَواُء وَدَفَع ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهَما َعاِدَيَة 
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اْلَخِر َفَصَلَحِت اْلَْشَياُء واْسَتَقاَمت  «)1).

تفصيل القول

تبقى إرادة الرب امُلتعال مهيمنة عىل اخللق، ويعجز البرش - مهام 
أوتوا من قّوة - أن يقفوا أمامها، فلو شــاء الرب جلعل الزرع ُحطامًا، 
وال يملك البرش حينئٍذ سوى جتّرع اهلموم ممّا أصاهبم، وذلك بقوهلم:

﴿إِنَّا لَُمْغَرُموَن﴾
يف اللغة: َغِرَم أي خرس يف التجارة، والُغْرم 

ما ُيعطى من املال عىل كره)2).

فــاهلل قــادٌر عىل جعــل امَلــزارع حطامًا، 
وفرض الُغرم علينا، بأن يرسل السامء بامء منهمر 
يغرق احلقول، أو يرســل أرساب اجلراد فال تبقي 
زرعًا وال رضعًا، أو يبعث ماليني الفئران تقضم 
األخرض واليابس، فنجد أنفسنا ُمغَرمني خارسين. 

لكننا إذا فّكرنا بمنهج ســليم نكتشف أن 
اخلســارة )الغرامــة( التي ُفِرضت علينا ليســت 

ٍف يف احلياة، ُيميض يف مصائرنا وأرزاقنا  بالصدفة، بل هي بإرادة مترصِّ
ما يشاء، فريزقنا أو يمنعنا، وحيرمنا متى شاء وكيف ما شاء.

﴿بَْل َنُْن َمُْروُموَن﴾

)1) توحيد املفّضل، ص 14٨.
)2) املنجد، مادة غرم.

   انا ملغرمون   

امُلتعال  « الرب  إرادة  تبقى   

ويعجز  الخلق،  عى  مهيمنة 

فلو  أمامها،  يقفوا  أن  البر 

شاء الرب لجعل الزرع ُحطاماً، 

سوى  حينئذٍ  البر  ميلك  وال 

تجّرع الهموم مّا أصابهم.
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إذن فأرزاقنا يقســمها مقســم هو اخلالق تعــاىل، وما دام هو 
الزارع، فبيده احلرمــان، فلامذا نرشك به أو نكفــر؟ وما دامت إرادته 
نافذة يف احلياة ال يمنعها مانع فلامذا نشكُّ يف البعث ونكون يف لبٍس من 
خلق جديد؟ أ وال يكفي ذلك دافعا اىل التصديق به واليقني برسالته؟

بصائر وُسنن

إذا فّكرنا بمنهج ســليم نكتشف أن اخلســارة )الغرامة( التي 
ٍف يف  فرضت علينا يف الزراعة ليســت بالصدفة، بل هي بإرادة مترصِّ
احلياة، ُيميض يف مصائرنا وأرزاقنا ما يشاء، فريزقنا أو يمنعنا، وحيرمنا 

متى شاء وكيف ما شاء.
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أم حنن امُلزنلون

نَْزْلُُموهُ ِمَن 
َ
نُْتْم أ

َ
أ
َ
ُبــوَن ٦٨ أ ِي تَْشَ ْيُتُم الَْماَء الَّ

َ
فََرأ

َ
﴿أ

ْم َنُْن الُْمْنِلُوَن 69﴾.
َ
الُْمْزِن أ

* * *

من الحديث

ل:  روي عن ايب عبد اهلل  أّنه قال يف حديثه ملفضَّ

ْنَساِن وَحَياتِِه اْلُخْبُز واْلَماُء،  ُل، َأنَّ َرْأَس َمَعاِش اْلِ »َواْعَلْم َيا ُمَفضَّ
ْنَســاِن إَِلى اْلَماِء َأَشــدُّ ِمْن  َر اْلَْمُر فِيِهَما، َفإِنَّ َحاَجَة اْلِ َفاْنُظــْر َكْيَف ُدبِّ
َحاَجتِِه إَِلــى اْلُخْبِز، وَذلَِك َأنَّ َصْبَرُه َعَلى اْلُجــوِع َأْكَثُر ِمْن َصْبِرِه َعَلى 
ُه  ا َيْحَتاُج إَِلْيِه ِمَن اْلُخْبِز، ِلَنَّ اْلَعَطِش، والَِّذي َيْحَتاُج إَِلْيِه ِمَن اْلَماِء َأْكَثُر ِممَّ
َيْحَتاُج إَِلْيِه لُِشــْربِِه وُوُضوئِِه وُغْسلِِه وَغْسِل ثَِيابِِه وَسْقِي َأْنَعاِمِه وَزْرِعِه، 
ْنَساِن اْلَمؤوَنُة فِي َطَلبِه «)1).  َفُجِعَل اْلَماُء َمْبُذوًل َل ُيْشَتَرى لَِتْسُقَط َعِن اْلِ

)1) توحيد املفضل، ص٨7.
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تفصيل القول

كان تصّور البــرش يف املايض أن للامء منبعــني، فمنه ما هو من 
االرض واآلخر من الســامء، لكّن تطّور علم اإلنسان أثبت أّن السامء 
منبع كّل املياه بعد أن تتصاعد األبخرة املكثَّفة من البحار واملحيطات. 
وبالنظر اىل ما ُيمّثله املاء ورضورته احلياتية، وما ُيقال أّن حروب البرش 
القادمة ستكون عىل املياه، نِعي بعض جوانب هذه النعمة االهلية علينا، 

فهو الذي ُينزل املاء ويوّفره لنا: 

نُتْم 
َ
ُبــوَن * َءأ ِي تَْشَ ْيُتــُم الَْماَء الَّ

َ
فََرأ

َ
﴿أ

ْم نَُن الُْمنِلُون﴾
َ
نَزْلُُموهُ ِمَن الُْمْزِن أ

َ
أ

وال ريب أّننا ال نستطيع االّدعاء بانزاله من 
امُلزن )أي الســحاب( من ِقبلنــا، وأكرب دليل عىل 
ذلك اّننا ال ندري متى ينزل، وإذا غّطت الُسحب 
ســامءنا ال نملك التــرصف يف إنزالــه، بالكيفية 

واملقادير التي ُنريدها.

وُرّب قائٍل إّن املطر إّنام ينزل نتيجة عوامل 
ر ميــاه البحار  وقوانــني طبيعيــة، تبدأ مــن تبخُّ
واملحيطات واألهنار بفعل الشمس، ُمرورًا بصعود األبخرة يف طبقات 
اجلــو العليا، وتنتهي بنزول الغيث، وهي عملية يفعلها النظام املجّرد! 

وال نحتاج معها اىل افرتاض وجود ارادة اخلالق.

متنع قطر السامء

اجلواب عىل ذلك: إّن رّبنا احلكيم الذي ُينّزل الغيث من السامء 

 بالنظـر اىل مـا مُيّثلـه املـاء  «

ومـا  الحياتيـة،  ورضورتـه 

البـر  حـروب  أّن  ُيقـال 

القادمـة سـتكون عـى املياه، 

هـذه  جوانـب  بعـض  نعِـي 

علينـا. االلهيـة  النعمـة 
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قــد يمنعه عن هذه األرض أو تلك ألســباب خافية علينا، فقد تقطع 
حب آالف األميال لتهطل يف أرٍض بعيدة جدًا، بينام مترُّ عىل أراٍض  السُّ
عطشى كثرية دون أن تغدق عليها بقطرة واحدة. ممّا يدّل عىل أّن ُسنن 

الكون ال جتري إاّل بإرادة الباري امُلتعال.

بصائر وُسنن

ال ريب أّننا ال نستطيع االّدعاء بإنزال املطر من ِقبلنا، وأكرب دليل 
عىل ذلك اّننا ال ندري متى ينزل؟ وكيف؟ واين؟ وإذا غّطت الُسحب 

سامَءنا ال نملك الترصف يف إنزاله بالكيفية واملقادير التي ُنريدها.

   أم نحن املُنزلون   
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فلوال تشكرون

َجاًجا فَلَْوَل تَْشُكُروَن ٧٠﴾.
ُ
﴿لَْو نََشاُء َجَعلَْناهُ أ

* * *

من الحديث

روي عن ايب عبد اهلل  أّنه قال: 

ُجِل:  ــْكِر َقْوُل الرَّ »ُشــْكُر النِّْعَمِة اْجتِنَاُب اْلَمَحاِرِم، َوَتَماُم الشُّ
ِه َربِّ اْلعاَلِمين «)1).                      اْلَحْمُد لِلَّ

تفصيل القول

صحيح أّن ُهناك نظام متناهي الدّقــة قد أجراه رّبنا يف الكون، 
لكّن النظــام ليس كّل يش ء حتى نتخذه رّبا، فهــو باالضافة إىل كونه 

)1) الكايف، ج2، ص٩٥.
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دليــاًل اىل العليم العزيز الذي قّدر - كام أّن األثر دليل عىل املؤثِّر- فإّن 
هناك إرادة فوق النظام متضيه أو تعّطله متى ما شاءت، وهي إرادة اهلل. 
ولقد أودع اهلل ثغرة يف كل نظام وُسنّة تدل عليه، فهذا ماء امُلْزن العذب 
يصرّيه ربنا أشــد ملوحة من امللح إن شاء، فال نقدر عىل رشبه، بل قد 

يستحيل من سبب للحياة، اىل وسيلة للموت والدمار:

جاجاً﴾
ُ
﴿لَْو نَشاُء َجَعلْناهُ أ

يعني أشــّد ما تكون امللوحة، ورّبنا قادر عىل جعله كذلك حال 
كونه غيثًا أو يف خمازن األرض، بحيث ال يؤثر قانون التبّخر يف فصل ماء 
البحر عن أمالحه، أو جيعل أســاس تركيب املاء قائاًم بامللح فال يمكن 
فصله عنه بالتحليل والتحلية كام ُيفعل اآلن ملياه البحار، أو أّنه ال ينزله 
من السحاب فال جيد الناس إاّل ماء البحر األجاج، ولكنّه بلطفه جعل 
درجة تبخر املــاء ختتلف عن األمالح، كام نظم دورة ســقوط الغيث 
ومجيع جوانب احلياة بالصورة التي تنسجم مع متطلبات حياتنا. وعدم 
جعل الباري عزَّ وجل ماء رشبنا أجاجا ليس لعجز يف مشيئته، أو ألّن 
القانون يفرض نفســه عليه، بل لرمحته بنا، فلــم ُيِرْد ذلك حني وضع 

القوانني األساسية للغيث، وإذا شاء يف املستقبل تغيريها فله البداء.

وإدراكنا هلذه احلقيقة يعّرفنا بخالقنا، ويســوقنا إىل التصديق به 
ل التصديق مســؤولية وبرناجمًا  وبقدرته املطلقة، وما جيب هو أن يتحوَّ

عمليا يف حياتنا، يفرض علينا التزامات يعربِّ عنها القرآن بالشكر:

﴿فَلَْول تَْشُكُروَن﴾

إذ ال فائدة من معرفٍة ال تقود إىل العمل، وال معنى للتصديق إذا 
غ من أهم مضامينه وأهدافه أي الشكر. ُفرِّ

   فلوال تشكرون   
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واملهم هنــا التذكري بأّن الشــكر ال ينحرص يف تلــك األذكار 
املتعــارف عليها، فهي جانب منه أو هي رمز له، أما الشــكر احلقيقي 
ر نعمته، والترصف يف النعمة حســب تعاليمه،  فهو معرفة املنِعم وتذكُّ

وبالتايل التسليم الشامل له.

بصائر وُسنن

1- ال فائدة من معرفة ال تقود إىل العمل، وال معنى للتصديق 
إذا فّرغ من أهم مضامينه وأهدافه أي الشكر.

2- الشــكر ال ينحرص يف تلك األذكار املتعــارف عليها، فهي 
ر  جانب منه أو هي رمز له، أما الشــكر احلقيقي فهو معرفة املنعم وتذكُّ
نعمته، والترصف يف النعمة حسب تعاليمه، وبالتايل التسليم الشامل له.
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النار اليت تورون

ُتْم َشَجَرَتَها 
ْ
نَْشأ

َ
نُْتْم أ

َ
أ
َ
ْيُتُم انلَّاَر الَِّت تُوُروَن 71 أ

َ
فََرأ

َ
﴿أ

ْم َنُْن الُْمنِْشُئوَن ٧٢﴾.
َ
أ

* * *

من الحديث
ل: روي عن ايب عبد اهلل  أّنه قال يف حديثه ملفضَّ

َها َلْو َكاَنْت َمْبُثوَثًة َكالنَِّســيِم واْلَماِء  »َوالنَّاُر َأْيضــًا َكَذلَِك، َفإِنَّ
َكاَنــْت ُتْحِرُق اْلَعاَلَم وَما فِيِه، وَلْم َيُكْن ُبــدٌّ ِمْن ُظُهوِرَها فِي اْلََحايِيِن 
لَِغنَائَِها فِــي َكثِيٍر ِمَن اْلَمَصالِِح، َفُجِعَلْت َكاْلَمْخُزوَنِة فِي اْلَْخَشــاِب 
ِة واْلَحَطِب َما اْحتِيَج إَِلى  ُتْلَتَمُس ِعنَْد اْلَحاَجِة إَِلْيَها، وُتْمَســُك بِاْلَمادَّ
ِة واْلَحَطِب َفَتْعُظَم اْلَمُئوَنُة فِي  َبَقائَِها لَِئالَّ َتْخُبَو، َفاَل ِهَي ُتْمَسُك بِاْلَمادَّ
َذلَِك، وَل ِهَي َتْظَهُر َمْبُثوَثــًة َفُتْحِرَق ُكلَّ َما ِهَي فِيِه، َبْل ِهَي َعَلى َتْهيَِئٍة 

اَلَمة ِمْن َضَرِرَها«)1). وَتْقِديٍر اْجَتَمَع فِيَها اِلْستِْمَتاُع بَِمنَافِِعَها والسَّ
)1) توحيد املفضل، ص147.
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تفصيل القول

النــار هي األخرى نعمٌة هاّمة وأساســية تتدخــل يف كثري من 
مرافق حياتنا، فهي مصدر للطاقة، ووسيلة للتدفئة والطبخ واإلضاءة، 
وعامل أسايس يف الصناعة، إاّل أّن القرآن يف هذا السياق ال يريد إلفاتنا 
إىل هذه اجلوانب عىل أمهيتها، بقدر ما يريد احلديث عن النار باعتبارها 

آية من آياته ونعمة عظيمة ال بّد من شكر اهلل عليها:

ْيُتُم انلَّاَر الَِّت تُوُروَن﴾ 
َ
فََرأ

َ
﴿أ

أي: توقدون.

واملالحظ أّن اهلل يوجهنا إىل أشــياء متميزة )احليمن، واملوت، 
واحلرث، واملــاء، والنار(، ومتّيز هذه األمــور ليس فقط يف كوهنا من 
أبرز وأهم األشــياء بالنسبة لإلنســان، أو ألهنا من أعظم جتليات اهلل 
يف اخلليقة، بل ألهنا قد أصبحــت ال تثري إهتاممنا كثريًا وال تدعونا إىل 
دنا  التذكرة واالتعاظ، إّنــام نتعامل عادة معها باعتبارها متوفرة قد تعوَّ
عليها، فمنذ أن بدأنا ندرك احلياة تعايشنا مع الزرع، واملاء، والنار، وما 
رنا يف مدى حاجتنا إليها؟ وكيف أّن اهلل وّفرها لنا؟  أشبه، ولكن أال فكَّ

وماذا لو انعدمت عنّا؟ هنالك يتحّول موقفنا منها متاما. 

إهّنا سوف تنطق بأرسار احلياة وُتسّبح بحمد الّرب الذي وّفرها 
لنا، وتصبح جرسًا بيننا وبني معرفة اخلالق العظيم.

ام نحن املنشؤن؟

وهنا يتساَءل اهلل تعاىل ليثري فينا التفكري والتعّقل:
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ْم َنُْن الُْمنِْشُؤَن﴾
َ
ُتْم َشَجَرتَها أ

ْ
نَْشأ

َ
نُتْم أ

َ
أ
َ
﴿أ

قالوا: إّن الشــجرة املشــار اليها هي: امَلْرخ والَعقار)1) اللَذْين 
كانت العرب توقد النار برضهبام ببعضهام. ويبدو أّن املراد كل شــجرة 
تتقد. فهــل كنّا نحن اخلالقني هلا أم اهلل؟ أفال نؤمــن بقدرة رّبنا الذي 
خزن النار يف هذه األشجار اخلرضاء؟ أ وال نصدق بأّنه قادٌر عىل إحياء 

املوتى؟

مشكلة البرش يف قضية البعث أّنه يقيس األمور حسب قدراته، 
فحيث جيد يف نفســه الضعف والعجز ينكر اآلخــرة، أما إذا نظر إىل 
القضية من خالل إرادة اهلل املتجلية يف الكون فلن يرى البعث إاّل أمرًا 
هّينا، ورّبام تكشف هذه الفكرة رّس التساؤل املتكرر )َأ َأْنُتْم، َأْم َنْحُن(، 
فلو كانت اإلجابة فرضا إننا نحن )البرش( نخلق ونزرع وننشئ وننزل 
ألمكن الكفر بالبعث، بينام اإلجابة املعروفة لدى كل برش أنَّ من يفعل 
ذلك غرينا، هنالك نسعى ملعرفته، واإليامن به، ومعرفة أسامئه، وبالتايل 

معرفة واقع البعث والنشور.

 

بصائر وُسنن

مشــكلة البرش يف قضية البعث أّنه يقيس األمور حسب قدراته، 
فحيث جيد يف نفسه الضعف والعجز ينكر اآلخرة، أما إذا نظر إىل القضية 

من خالل إرادة اهللّ املتجلية يف الكون فلن يرى البعث إاّل أمرًا هّينا.

)1) املَْرخ: شجر رقيق رسيع الوري )أي رسيع اإلشتعال( ُيقتدح به - املنجد، مادة 
)م.ر.خ( والَعقار: شجر ُيتخذ منه الزناد - لسان العرب، ج4، ص٥٨٩.

   النار التي تورون   
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جعلناها تذكرة

﴿َنُْن َجَعلَْناَها تَْذكَِرةً َوَمَتاًع لِلُْمْقوِيَن ٧٣﴾.

* * *

من الحديث

 : عن اإلمام الصادق

»إِنَّ َناَرُكــْم َهِذِه ُجْزٌء ِمْن َســْبِعيَن ُجْزءًا ِمْن َنــاِر َجَهنََّم، َوَقْد 
ًة بِاْلَماِء ُثمَّ اْلَتَهَبْت، وَلْوَل َذلَِك َما اْســَتَطاَع آَدِميٌّ  ُأْطِفَئْت َســْبِعيَن َمرَّ
َها َلُيْؤَتى  بَِها َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُتوَضَع َعَلى النَّاِر َفَتْصُرُخ  َأْن ُيْطِفَئَهــا، وإِنَّ
ٌب َوَل َنبِيٌّ ُمْرَسٌل إِلَّ َجَثى َعَلى ُرْكَبَتْيِه َفَزعًا  َصْرَخًة َل َيْبَقى َمَلٌك ُمَقرَّ

ِمْن َصْرَختَِها«)1).

)1) نور الثقلني، ج ٥، ص 22.
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تفصيل القول

كل نعمة من نعم اهلل تنطق ببصرية، وهلا رسالة تنتهي باالنسان 
اىل االيامن بالرب امُلتعال، لكّن أكثر الناس يغفلون عن تلك األبعاد من 
النِعم التــي مُتّثل نعمة ُمضاعفة هلم، فتجدهم يأكلون كام تأكل األنعام 
ومن دون التوّجه اىل البصرية التي تنطق هبا نعمة الطعام ونعمة األكل. 

وهكذا علينا أن نجعل من كّل نعمة حمّطة إنطالق نحو التكامل 
والتذكرة، فرّبنا مل خيلق النّار، وينشــئ شــجرهتا وحسب، وإّنام جعل 

دة: خللقها أهدافًا حمدَّ

﴿َنُْن َجَعلْناها تَْذكَِرة﴾ 

تذكــرة للناس برهّبم مــن حيث هي نعمة 
إهلية عظيمة، كام أهّنــا ُتذّكرنا بنار جهنم الكربى؛ 
فهدفها األول واألهم هو تزكية نفس اإلنســان، 
أما اهلدف اآلخر للنــار فهو االنتفاع املادي هبا يف 
خمتلف مرافــق احلياة واملجاالت التي يكتشــف 
اإلنســان منافعها فيها، وطرق استخدامها سواء 
بصورهتــا املبــارشة )اللهب والشــعلة(، أو غري 

مبارشة )عموم الطاقة(.

﴿َوَمتاعً لِلُْمْقوِيَن﴾ 

قالــوا: امُلقوي الذي ينزل القي وهو الصحــراء القاحلة، وإّنام 
ُجعلت النار متاعًا هلم باخلصوص ملزيــد حاجتهم إليها، ليس للتديف 

والطبخ فقط، وإناّم لطرد الوحوش يف الليل أيضا.

   جعلناها تذكرة   

 علينـا أن نجعـل مـن كّل  «

نعمـة محّطـة إنطـاق نحـو 

التكامـل والتذكـرة، فرّبنـا مل 

يخلق الّنار، وينشـئ شـجرتها 

وحسـب، وإّنا جعـل لخلقها 

دة. أهدافـاً محـدَّ
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وقال بعضهم: املقوي اجلائع، كام قال الشاعر:

وإِني لَختاُر الَقوا طاِوَي الَحَشى

ُمحاَفَظــــًة ِمْن َأْن ُيقــاَل َلئِيــم 

ويقال: أقوى الرجل إذا مل يكن معــه زاد. وهذا أقرب، ولعّل 
الصحراء ُســميت بالقي النعدام الطعام فيها. ويف حالة اجلوع وفناء 

الزاد تكون النار متاعًا عظياًم، خصوصا للمسافر.

بصائر وُسنن

كل نعمة من نعم اهلل تنطق ببصرية، وهلا رسالة تنتهي باالنسان 
اىل االيامن بالرب امُلتعال، لكّن اكثر الناس يغفلون عن تلك األبعاد من 

النِعم التي مُتّثل نعمة ُمضاعفة هلم.
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سّبح باسم رّبك

﴿فََسّبِْح بِاْسِم َرّبَِك الَْعِظيِم ٧٤﴾.

* * *

من الحديث

روي عن عقبة بن عامر اجلهني، أنه قال: ملَّا َنَزَلْت ﴿فََسّبِْح بِاْسِم 
 : َرّبَِك الَْعِظيِم﴾ َقاَل َلنَا َرُسوُل اهلل

»اْجَعُلوَها فِي ُرُكوِعُكم« )1).

تفصيل القول

معــارف البرش حمدودة، وال يعــرف البرش االشــياء عادة إاّل 
بأمثاهلا، فلو قيل بوجود حياة يف أحد كواكب الفضاء الواسع سيتصّور 
االنســان حياًة كام عهدها يف األرض، وبسبب وجود هذه املحدودية 

)1) علل الرشائع، ج2، ص٣٣٣.
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حيتاج االنســان دائاًم اىل التسبيح لكي ينُّزه الباري تعاىل من شبه خلقه، 
إذ أّن بينونته عن خلقه بينونة صفة، يقول الباري عّز وجّل:

﴿فََسّبِْح بِاْسِم َرّبَِك الَْعِظيِم﴾

وهــذه الدعوة هي حمصلــة طبيعية حلديث اآليات الســابقة، 
فتنــا برّبنا من خالل نعمه  ومتّممــة هلا، فتلك دعتنا إىل التصديق وعرَّ
ضتنا عىل التذّكر والشــكر، وهذه  وآياته املتجيل فيها ســبحانه، وحرَّ
اخلامتــة أوضحت لنا الربنامج العميل لتلك املعرفة والتذكر والشــكر 

املتمّثل يف تنزيه اهلل عن الرشيك، وعن أي نقص، وعجٍز، وحد.

بصائر وُسنن

فتنا برّبنا من  دعتنا آيات ســورة الواقعة إىل التصديق باهلل، وعرَّ
ضتنا عىل التذّكر والشكر،  خالل نعمه وآياته املتجيل فيها سبحانه، وحرَّ
وهذه اآلية أوضحت لنا الربنامج العميل لتلك املعرفة والتذكر والشكر 

املتمّثل يف تنزيه اهللّ عن الرشيك، وعن أي نقٍص، وعجٍز، وحد.
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مواقع النجوم

قِْسُم بَِمَواقِِع انلُُّجوِم 75﴾.
ُ
﴿فَاَل أ

* * *

من الحديث

قِْســُم بَِمواقِِع 
ُ
روي عن أيب عبــد اهلل  يف قوله تعاىل: ﴿فَال أ

انلُُّجوِم﴾ قال: 
ال 

َ
: ﴿ف ُه َعزَّ َوَجلَّ »َكاَن َأْهــُل اْلَجاِهلِيَِّة َيْحلُِفوَن بَِها، َفَقــاَل اللَّ

ِسُم بَِمواقِِع انلُُّجوِم﴾«. 
ْ
ق
ُ
أ

َقاَل: »َعُظَم َأْمُر َمْن َيْحلُِف بَِهَا«)1).

تفصيل القول

بالرغم من حالوة القــرآن الكريم إاّل أّن القارئ يتهّيب أحيانًا 
)1)  الكايف، ج7، ص4٥0.
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وخيشــى الدخول يف رحاب هذا الكتاب العزيز، لعظيم آياته، وُعمق 
أغواره وعلومــه، وهكذا ال يِصل امُلتدّبر اىل عميــق معاين القرآن إاّل 

بتوفيق من الباري عّز وجّل. 

ُهنا حُيّدثنا الرب عّز وجّل عــن مواقع النجوم وليس عن ذات 
النجوم، فيقول:

قِْسُم بَِمَواقِِع انلُُّجوِم﴾
ُ
﴿فَاَل أ

يتحّدث العلم احلديث عن مسافات تفصل 
بني الكواكب بماليني الســنوات الضوئية، ورغم 
وجــود املليارات مــن الكواكــب إاّل أهّنا جتري 
ضمــن نظام دقيق، فالكواكب ليســت منثورة يف 
الســامء إعتباطًا، كام يظّن اجلاهل بنظرته اخلاطفة 
إىل ظاهرها، بل هــي خاضعة لنظام دقيق وحمكم 
بحيــث تأخذ كّل نجمــة موقعها فيــه، مما جيعل 
النظام متكامال، وجيعلها تــؤّدي دورها املطلوب 

واملناسب يف الوجود.

وال ريب أّن هذه احلقيقة حرّية بالدراســة 
والبحث من جانب املختصني ملا فيها من فوائد علمية هتّم اإلنســان، 

وجتّليات لعظمة خالقها وُمدّبرها تزيد إيامنه وتصديقه وتسبيحه.

ويقــول الفلكيون: إّن من هذه النجــوم والكواكب التي تزيد 
عىل عــّدة باليني نجم )تزداد كّلــام تقّدم العلم باإلنســان( ما يمكن 
رؤيته بالعني املجّردة، وما ال ُيرى إاّل باملجاهر واألجهزة الدقيقة، وما 
يمكــن أن حتس به األجهزة دون أن تراه، هذه كلها َتْســَبح يف الفلك 

الحديـث  « العلـم  يتحـّدث   

بـن  تفصـل  مسـافات  عـن 

السـنوات  مبايـن  الكواكـب 

وجـود  ورغـم  الضوئيـة، 

املليـارات من الكواكب إاّل أّنها 

دقيـق. نظـام  ضمـن  تجـري 
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الغامض، وال يوجــد أّي احتامل أن يقرتب جمال مغناطييس لنجم من 
نجم آخر، أو يصطدم بكوكب آخــر، إاّل كام حيتمل تصادم مركب يف 
البحر األبيض املتوسط بآخر يف املحيط اهلادي، يسريان يف اجتاه واحد، 

وبرسعة واحدة، وهو احتامل بعيد جدًا، إن مل يكن مستحيال.

بصائر وُسنن

الكواكب ليســت منثورة يف الســامء اعتباطًا، كام يظّن اجلاهل 
بنظرته اخلاطفة إىل ظاهرها، بل هي خاضعة لنظام دقيق وحمكم بحيث 
تأخذ كّل نجمــة موقعها فيه، بام جيعل النظام متكامال، وجيعلها تؤّدي 

دورها املطلوب واملناسب يف الوجود.

   مواقع النجوم   
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قسٌم عظيم

﴿ِإَونَُّه لََقَسٌم لَْو َتْعلَُموَن َعِظيٌم ٧٦﴾.

* * *

من الحديث

ل:  عن ايب عبد اهلل  يف حديثه ملفضَّ

ُل فِي النُُّجوِم واْختاَِلِف َمِسيِرَها، َفَبْعُضَها َل ُتَفاِرُق  ْر َيا ُمَفضَّ »َفكِّ
َمَراكَِزَها ِمَن اْلَفَلِك، وَل َتِســيُر إِلَّ ُمْجَتِمَعًة، وَبْعُضَها ُمْطَلَقٌة َتنَْتِقُل فِي 
اْلُبُروِج وَتْفَتِرُق فِي َمِســيِرَها، َفُكلُّ َواِحٍد ِمنَْها َيِسيُر َسْيَرْيِن ُمْخَتلَِفْيِن، 
َأَحُدُهَما َعامٌّ َمَع اْلَفَلــِك َنْحَو اْلَمْغِرِب، واْلَخُر َخاصٌّ لِنَْفِســِه َنْحَو 
َحى َتُدوُر َذاَت اْلَيِميِن  َحى، َفالرَّ اْلَمْشــِرِق، َكالنَّْمَلِة الَّتِي َتُدوُر َعَلى الرَّ

َمال« )1). والنَّْمَلُة َتُدوُر َذاَت الشِّ

)1) توحيد املفضل، ص 1٣2.
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تفصيل القول

كّلام تقّدم اإلنســان خطوًة يف العلم كّلام ظهــرت وتأّكدت له 
عظمة هذا الَقَســم، وكفى بذلك عظمًة أّنه َقَســٌم منــه تعاىل بمواقع 

النجوم، حيث يقول: 

﴿ِإَونَُّه لََقَسٌم لَْو َتْعلَُموَن َعِظيٌم﴾

النظام املغناطييس الذي اكتشــفه العلــم احلديث والذي حيفظ 
موقع ماليني املاليني مــن الكواكب والنجوم ُيبــنّي بعض أبعاد هذا 

الَقَسم االهلي العظيم.

   قسٌم عظيم   
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إّنه لقرآن كرمي

﴿إِنَُّه لَُقْرآٌن َكرِيٌم 77﴾.
* * *

من الحديث

  عن حممد بن موسى الرازي، قال: حدثني أيب قال: ذكر الرضا
يومًا القرآن فعظَّم احلجة فيه واآلية واملعجزة يف نظمه، قال: 

ــِه اْلَمتِيُن، وُعْرَوُتــُه اْلُوْثَقى، وَطِريَقُتــُه اْلُمْثَلى،  »ُهَو َحْبُل اللَّ
اْلُمَؤدِّي إَِلــى اْلَجنَِّة، َواْلُمنِْجي ِمَن النَّاِر، َل َيْخُلــُق َعَلى اْلَْزِمنَِة، وَل 
ُه َلْم ُيْجَعْل لَِزَمــاٍن ُدوَن َزَماٍن، َبْل ُجِعَل َدلِيَل  َيِغثُّ َعَلى اْلَْلِســنَِة، ِلَنَّ
َة َعَلى ُكلِّ إِْنَساٍن، ل َيْأتِيِه اْلباطُِل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه ول ِمْن  اْلُبْرَهاِن، واْلُحجَّ

َخْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم َحِميد«)1).

)1) عيون أخبار الرضا ، ج2، ص1٣0.
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تفصيل القول

ما العالقة بني مواقع النجوم وهذا الَقَسم العظيم وبني القرآن؟ 
حيث يقول الباري تعاىل:

﴿إِنَُّه لَُقْرآٌن َكرِيٌم﴾
أولً: اخلالق الذي جعل مواقع النجوم، وجعل ُســننه حاكمة 
عليهــا، هو الــذي أنزل القــرآن الكريــم تعبريًا عن تلــك القوانني 
واألنظمــة، َوَوْصُف القرآن بأنه )كريم( ربــام ألّن الكرم عند العرب 
يعني جممل الصفات احلميدة، فالقرآن ُيرّغبنا بالفضائل من ِجهة وهو 

كامل من ِجهة أخرى.

ثانيــًا: صحيح أّن حواس اإلنسان حمدودة، لكنّه يستطيع جتاوز 
حدود الشهود إىل معرفة الغيب، وذلك بالتدّبر يف آيات القرآن الكريم، 
واالرتباط بالكتاب العظيم، فكــام كان اإلبصار عن طريق العني وال 
يمكن للمرء االستغناء عنها، كذلك يمتلك االنسان البصرية بالقرآن 

الكريم حيث يفيض بالعلم عىل امُلتدّبر فيه.

بصائر وُسنن

اخلالق الذي جعل مواقع النجوم، وجعل ُســننه حاكمة عليها 
هــو الذي أنزل القــرآن الكريم تعبريًا عن تلــك القوانني واألنظمة، 
والكريم عند العرب هو َمْن جيمع جممــل الصفات احلميدة، فالقرآن 

ُيرّغبنا بالفضائل من ِجهة وهو كامل من ِجهة أخرى.

   إنّه لقرآن كريم   
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كتاب مكنون

ُروَن 79﴾. ُه إِلَّ الُْمَطهَّ ﴿ِف كَِتاٍب َمْكُنوٍن 78 َل َيَمسُّ

* * *

من الحديث

روى يف جممــع البيان عن االمام حممد بن عيل الباقر  يف قوله 
ُروَن﴾ َقاَل:  ُه إِلَّ الُْمَطهَّ تعاىل: ﴿ل َيَمسُّ

لِْلُجنُِب  َيُجــوُز  َوَقــاَل: »َل  َواْلَجنَاَبــاِت«،  اْلَْحــَداِث  »ِمَن 
َواْلَحائِِض َواْلُمْحِدِث َمسُّ اْلُمْصَحف«)1).

تفصيل القول

ألننا تعّودنا عىل األفكار اجلاهزة، وألّن العملية الفكرية عملية 
جُمهدة، وألّن مناهجنــا يف فهم القرآن وتفســريه متخّلفة وخاطئة يف 

)1) وسائل الشيعة، ج1، ص٣٨٥.
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أغلبها، هلذه االسباب ال زلنا بعيدين عن الثقافة القرآنية التي نحتاجها 
يف حياتنــا الفردية واالجتامعية، ومل ننتفع عمليًا  هبا بالرغم من احلاجة 
امللّحة إليها. وحالنا يشبه حال ظمآن يشتكي عطشه، وبُقربه هنٌر فرات 
مل يــرشب منه، وهكذا القرآن نبٌع صاٍف لــو وصلنا اىل عميق معانيه، 

وذلك بكشف رموزه وأرساره:

﴿ِف كَِتاٍب َمْكُنوٍن﴾

ِمن معــاين )َمْكنُوٍن(: حمفــوظ، فلم ولن 
تصل اليه يد التحريف، ولن يطفئ نوره املرشكون 

وال الكافرون.

وبتطهري القلب من أدران الرشك والشّك، 
يملك االنســان مفتاح فهم القرآن الكريم، حيث 

ُيالقي نوره ويِصل اىل معانيه. 

ُروَن﴾ ُه إِلَّ الُْمَطهَّ ﴿َل َيَمسُّ

كلامت القــرآن الكريــم وردت يف منتهى 
الدّقــة، فكلمة املّس ختتلف عن اللمس، وعــن الدس، وعن اجلس، 
وإن كانت كّلها تنتهي بحرف واحد. فكشــف اليشء جّســه، وجعل 
اليشء حتت الرتاب ُيســّمى الدس، أّما املس فهو دخول يشء يف آخر، 
وليس كاللمس حيث ُيكتفى باملالمســة، فاملس يتجــاوز الظاهر اىل 
ُعمق االنســان، فقد يلمس االنسان ظاهر اآليات، لكنّه لن َيمّسها إاّل 
املطّهرون، تلك الطهارة التي تأيت من رّب العّزة، فقلب االنسان يبقى 
حُماطًا بالثقافات الباطلة، ووساوس الشيطان الرجيم، لوال توفيق اهلل 

لتطهري القلب. 

   كتاب مكنون   

 حالنـا يشـبه حـال ظـآن  «

يشـتي عطشـه، وبُقربـه نهٌر 

فـرات مل يرب منـه، وهكذا 

القـرآن نبـٌع صاٍف لـو وصلنا 

وذلـك  معانيـه،  عميـق  اىل 

بكشـف رمـوزه وأرساره.
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شعاٌع من نور

لو فتح االنســان ُثقبًا صغــريًا يف حائٍط أو ســقف لدخل نور 
الشــمس بذات املقدار، وهكذا من يفتح قلبه هيبه اهلل تعاىل - بحجم 
ما يفتح - ُشعاعًا من نوره لُينريه، وحينذاك يِصل االنسان اىل احلقائق 

وخيرتق عامَل الشهود اىل ما وراءه من الغيب.

بصائر وُسنن

بتطهــري القلب من أدران الرشك، والشــّك، يملك االنســان 
مفتاح فهم القرآن الكريم حيــث ُيالقي نوره ويِصل اىل معانيه، يقول 

ُروَن﴾. ُه إِلَّ الُْمَطهَّ عّز وجّل: ﴿َل َيَمسُّ
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تزنيل من رّب العاملني

﴿َتْنِيٌل ِمْن َرّبِ الَْعالَِمنَي 80﴾.

* * *

من الحديث

روي عن ايب عبد اهلل  أّنه قال: 

  ِه َمُه َرُســوُل اللَّ َم َنبِيَُّه التَّنْزيَل َوالتَّْأِويَل، َفَعلَّ َه َعلَّ »إِنَّ اللَّ
ه «)1). َمنَا َواللَّ َعلِّيًا « َقاَل: »َوَعلَّ

تفصيل القول

رون عن مسِّ الكتاب الكريم وال جيوز هلم   إّنــام ُيمنع غري املَطهَّ
ذلك، ألّنه:

)1) الكايف، ج 7، ص442.
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﴿َتْنِيٌل ِمْن َرّبِ الْعالَِمنَي﴾

إّنه رّب الشــمس والقمر والنجوم واملجّرات قد جتىّل يف القرآن 
بأسامئه، وآياته، ورساالته، ورشائعه. وكتاٌب هذا شأنه حُيَجب عنه من 
اّتبع هواه، ومتّكنت الشــهوات من قلبه، ألّن معرفة اهلل معراج القلب 
اليه، وحضور النفس يف مقامه األعىل، فكيف يسمح ملن تراكمت عقد 
الذنوب عىل قلبه بذلك؟! حاشا بذي العرش أن يسمو اىل مقامه الذين 

أخلدوا اىل األرض واّتبعوا أهواءهم. 

بصائر وُسنن

لقد جتىّل رّب الشــمس والقمر والنجــوم واملجّرات يف القرآن 
بأسامئه، وآياته، ورساالته، ورشائعه. وكتاٌب هذا شأنه حُيَجب عنه من 

اتّبع هواه، ومتّكنت الشهوات من قلبه.



      ٣٣٥      

هبذا احلديث مدهنون

نُْتْم ُمْدهُِنوَن 81﴾.
َ
فَبَِهَذا اْلَِديِث أ

َ
﴿أ

* * *

من الحديث

روي عن امري املؤمنني ، أّنه قال: 

»َأْقَبــُح اْلُقْبِح: اِلْســتِْخَفاُف بُِمْؤلِِم ِعَظِة اْلُمْشــِفِق النَّاِصِح، 
َواِلْغتَِراُر بَِحاَلَوِة َثنَاِء اْلَماِدِح اْلَكاِشِح«)1).

تفصيل القول

أرأيت ُجنديًا يف املعركة؟ إنه قد يستغني عن أشياء كثرية، لكنّه 
لن يتنازل عن ســالحه، هكذا هو الدين بالنسبة للمؤمن، إنه سالحه 
الذي لن يتنازل عنه مهام ســاوموه عليه، وهو أيضًا ســالُح الشعوب 

)1) عيون احلكم واملواعظ، ص12٣، حديث 27٩٨.
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امُلســتضعفة أمام الُطغاة واملستكربين، وِمن هنا فالذين يساومون عىل 
دينهم وجيعلونه يف ميزان األخذ والعطاء، إهّنم يف الواقع خيرسون كّل 

يشء. يقول الباري تعاىل:

نُْتْم ُمْدهُِنوَن﴾؟
َ
فَبَِهَذا اْلَِديِث أ

َ
﴿أ

إّنه حديــث عظيم ال بّد مــن أخذه بقوة وعزم، واالســتقامة 
عليه يف مواجهة الضغوط. أّما اّللني يف أمره، واالستســالم للضغوط 

باإلعراض عنه، فهو ال يتناسب وعظمة القرآن الكريم.

ومعنى ُمدهنون، أي مســتخّفون ومســاومون. وأصله اللني، 
وذلك حينام يكون دين االنسان خفيفًا أي ليس صلبًا يف دينه.

بصائر وُسنن

القرآن حديث عظيم البد من أخذه بقوة وعزم، واالســتقامة 
عليه يف مواجهة الضغوط. أما اللني يف أمره، واالستســالم للضغوط 

باالعراض عنه، فهو ال يتناسب وعظمة كتاب القرآن.
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جتعلون رزقكم اّنكم تكّذبون

بُوَن 82﴾. نَُّكْم تَُكّذِ
َ
﴿َوَتَْعلُوَن رِزْقَُكْم أ

* * *

من الحديث

  عــن ابن عباس ، قال: ُمطَِر النَّاُس َعىَل َعْهِد َرُســوِل اهلل 
 : َفَقاَل النَّبِيُّ

»َأْصَبَح ِمَن النَّاِس َشاكٌِر َوِمنُْهْم َكافٌِر«. َقاُلوا: َهِذِه َرمْحٌَة َوَضَعَها 
قِْسُم 

ُ
اهلل. َوَقاَل َبْعُضُهْم: َلَقْد َصَدَق َنْوُء َكَذا. َفنََزَلْت َهِذِه اآْلَيُة: ﴿فَال أ

بُون﴾)1).  نَُّكْم تَُكّذِ
َ
بَِمواقِِع انلُُّجوِم﴾ َحتَّى َيْبُلَغ ﴿َوَتَْعلُوَن رِزْقَُكْم أ

تفصيل القول

حينام يســتهني االنســان بدينه، جيعل التكذيب بالدين وسيلة 
)1) بحار األنوار، ج٥٥، ص٣2٨.
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لالســرتزاق، ليس بالرضورة التكذيب بكّل الدين إّنام حّتى التكذيب 
ببعض أصول الدين احيانا:

بُوَن﴾ نَُّكْم تَُكّذِ
َ
﴿َوَتَْعلُوَن رِزْقَُكْم أ

وهناك تفســري آخر لآليــة: أي إنَّكم بدل أن تشــكروا الرزق 
النازل اليكم مــن اهلل، فإنكم بدل ذلك تكذبــون، فتضعون الكذب 

مكان الشكر.

إّن ما أصاب العباد من خري ال ينبغي أن يروه من قبل الوسائط 
التي جرت العادة بأن تكون أســبابًا، بل ينبغي أن يــروه من ِقبِل اهلل 

تعاىل، ثم يقابلونه بالشكر إن كان نعمة، أو الصرب إن كان مكروها.

بصائر وُسنن

حينام يســتهني االنســان بدينه جيعل التكذيب بالدين وســيلة 
لالسرتزاق، ليس بالرضورة التكذيب بكّل الدين إّنام  حّتى التكذيب 

ببعض أصول الدين احيانًا.



      ٣٣٩      

اذا بلغت احللقوم

نُْتــْم ِحيَنئٍِذ 
َ
﴿فَلَــْوَل إَِذا بَلََغــِت اْلُلُْقــوَم ٨٣ َوأ

.﴾84 َتنُْظُروَن 
* * *

من الحديث

عن ايب جعفــر  يف حديٍث يف وصف قبض روح الكافر، أّنه 
قال: 

»ُثمَّ َيْجِذُبُه َجْذَبًة، َفَيُســلُّ ُروَحُه ِمْن َقَدَمْيِه َبْســطًا، َفإَِذا َبَلَغِت 
ــَياِط َضْربًا، ُثمَّ َيْرَفُعُه َعنُْه َفُيِذيُقُه  ْكَبَتْيِن َأَمَر َأْعَواَنُه َفَأَكبُّوا َعَلْيِه بِالسِّ الرُّ
َما ُضِرَب بَِأْلِف َســْيٍف، َفَلْو َكاَن  َســَكَراتِِه وَغَمَراتِِه َقْبَل ُخُروِجَها َكَأنَّ
وٍد  ْنِس َلْشــَتَكى ُكلُّ ِعْرٍق ِمنُْه َعَلى ِحَيالِِه بَِمنِْزَلِة َسفُّ ُة اْلِجنِّ واْلِ َلُه ُقوَّ
َعِب ُأْلِقَي َعَلى ُصوٍف ُمْبَتلٍّ ُثمَّ َيُطوُفُه َفَلْم َيْأِت َعَلى َشيْ ٍء إِلَّ  َكثِيِر الشُّ
اْنَتَزَعُه، َكَذلَِك ُخُروُج َنْفِس اْلَكافِِر ِمْن ِعْرٍق َوُعْضٍو َوَمْفِصٍل َوَشْعَرٍة، 
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َفإَِذا َبَلَغِت اْلُحْلُقوَم َضَرَبِت اْلَماَلئَِكُة َوْجَهُه َوُدُبَره«)1).

تفصيل القول

للموت جالٌل كبــري، وهيبة عظيمة، وقهــٌر ال يقاَوم. واملّيت 
يرحل، لكّن الذي ينبغي أن يستوعب هذا الدرس هو احلي الذي يراه، 
وبالذات إذا كان قريبًا منه، وخصوصًا حينام جتده يبذل قصارى جهده 
مــن أجل منع املوت عــن عزيزه. حينام حُيّدثنا رّبنــا عن هذه اللحظة 
الصادمــة الصاعقة، إّنام حُيّدثنا عن قضية وجدانية 
يعيشــها كّل واحٍد منّا، تلك احلقيقة التي ُيسّلم هلا 

االنسان فال فِرار منها. 

لكّن الســؤال عن عالقة السياق باملوت؟ 
حيُث ُذكر بعــد احلديث عن االســتهانة بالدين 

والتكذيب به؟

اجلــواب: إّن القرآن الكريــم يعالج تلك 
العقبــات التي حتول دون ايامن االنســان بوضعه 
أمام املــوت، ذلك احلدث اهلــام الذي هو أخطر 
وأصعب وأحســم حوادث الدنيــا، فحينام يأتيه 
املوت ال ينفعه يش ء وال شــخص. ويأيت التأكيــد عىل هذين األمرين 
)املداهنة واملوت( ألّن مداهنة اإلنســان باحلــق، وتكذيبه به، ورشكه 

ينطلق من كفره باآلخرة واحلساب، واعتامده عىل اآلخرين.

يقول تعاىل:

)1) بحار األنوار، ج ٨٨، ص٣17، عن: اإلختصاص، ص٣٥٩.

 حينـا ُيحّدثنـا رّبنـا عـن  «

عـن  ُيحّدثنـا  إّنـا  املـوت، 

قضيـة وجدانيـة يعيشـها كّل 

الحقيقـة  تلـك  مّنـا،  واحـدٍ 

التـي ُيسـّلم لهـا االنسـان فا 

منهـا.  فِـرار 
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﴿فَلَْول إِذا بَلََغِت اْلُلُْقوم﴾

يعني النفس عنــد األجل، وبلوغها احللقــوم كناية عن قرب 
خروجها، بل هي حقيقة يعاينها كل من حّل أجله. اما اجلالسون حول 
املنازع للموت فإهنم ال يرون من األمــر إاّل ظاهر صاحبهم، إذ يلف 

ساقًا بساق، ويقبض يدًا ويبسط أخرى.

نُْتْم ِحيَنئٍِذ َتنُْظُرون﴾
َ
﴿َوأ

املوت يكون بمرأى من اجلميع، وال ينفع حينئٍذ كّل ِعلِم البرش 
وأجهزته للحيلولة دون أجل االنسان.

بصائر وُسنن

للموت جالٌل كبــري، وهيبة عظيمة، وقهــٌر ال يقاَوم. وامليت 
يرحل من هذه الدنيا، لكن الذي ينبغي أن يســتوعب هذا الدرس هو 

احلي الذي يراه.

   اذا بلغت الحلقوم   



      ٣42      

لكن ال ُتبصرون

وَن 85﴾. قَْرُب إَِلْهِ ِمنُْكْم َولَِكْن َل ُتبِْصُ
َ
﴿َوَنُْن أ

* * *

من الحديث

روي عن أمري املؤمنني  أّنه قال: 

ُكــْم َلْو َقْد َعاَينُْتْم َمــا َقْد َعاَيَن َمْن َمــاَت ِمنُْكْم َلَجِزْعُتْم  »َفإِنَّ
َوَوِهْلُتْم َوَســِمْعُتْم َوَأَطْعُتْم، َوَلكِْن َمْحُجوٌب َعنُْكــْم َما َقْد َعاَينُوا، 
ْرُتْم إِْن َأْبَصْرُتْم، َوُأْســِمْعُتْم  َوَقِريٌب َما ُيْطَرُح اْلِحَجــاُب، َوَلَقْد ُبصِّ
إِْن َســِمْعُتْم، َوُهِديُتْم إِِن اْهَتَدْيُتْم، َوبَِحقٍّ َأُقــوُل َلُكْم: َلَقْد َجاَهَرْتُكُم 
َماِء  ِه َبْعَد ُرُســِل السَّ ُغ َعِن اللَّ اْلِعَبُر، َوُزِجْرُتْم بَِما فِيِه ُمْزَدَجٌر، َوَما ُيَبلِّ

إِلَّ اْلَبَشر«)1).

)1) هنج البالغة ]صبحي الصالح[، اخلطبة 20، ص62.
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تفصيل القول

حني يصري النــاس اىل مثل حال من ماتوا ســيدركونه بيقني، 
ويرون رســل املوت بأبصارهــم وبصائرهم، لكن رّبنــا يدعونا إىل 
االتعاظ بمن يمضون قبل أن نكون بأنفســنا موعظة لغرينا، يقول رّبنا 

تعاىل:

وَن﴾ قَْرُب إَِلْهِ ِمنُْكْم َولَِكْن َل ُتبِْصُ
َ
﴿َوَنُْن أ

واستخدام )نحن( اشارة اىل املالئكة، حيث ُهم أيضًا مع الباري 
عّز وجّل أقرب للمّيت ولكنّنا ال نبرصهم.

ومن دقيق عبــارة القرآن أّنه ال يقول هنا: )ولكن ال تنظرون(، 
ألّن مــا يريد بيانه عمــى البصرية وليس البرص وحســب، فاملؤمنون 
املوقنون ال يرون املالئكة بأعينهم إذا قىض أحد نحبه عىل مقربة منهم، 
ولكنّهم ال شك يدركون املوت، ويسّلمون هلذا احلق، كتسليمهم بكل 

احلقائق األخرى، ويبرصون بقلوهبم حتى مالئكة اهلل.

بصائر وُسنن

املؤمنون املوقنون ال يرون املالئكة بأعينهم إذا قىض أحد نحبه 
عىل مقربة منهم، ولكنّهم ال شــك يدركون املوت، ويســّلمون هلذا 

احلق.

   لكن ال تُبرصون   



      ٣44      

كنتم غري مدينني

﴿فَلَْوَل إِْن ُكنُْتْم َغْرَ َمِديننَِي ٨٦ تَرِْجُعوَنَها إِْن ُكنُْتْم 
َصادِقنَِي 87﴾.

* * *

من الحديث

روي عن أيب بصري، أنه قال: قلــت أليب عبد اهلل : ما معنى 
نُْتْم ِحيَنئٍِذ 

َ
قول اهلل تبارك وتعــاىل: ﴿فَلَْول إِذا بَلََغِت اْلُلُْقــوَم * وأ

وَن * فَلَْول إِْن  قْــَرُب إَِلْهِ ِمنُْكْم ولِكْن ل ُتبِْصُ
َ
َتنُْظُروَن * وَنُْن أ

ُكنُْتْم َغْرَ َمِديننَِي * تَرِْجُعونَها إِْن ُكنُْتْم صادِقنَِي﴾؟ َقاَل: 
»إِنَّ َنْفــَس اْلُمْحَتَضِر إَِذا َبَلَغِت اْلُحْلُقوَم َوَكاَن ُمْؤِمنًا َرَأى َمنِْزَلُه 
ْنَيا َحتَّى ُأْخبَِر َأْهَلَها بَِما َأَرى. َفُيَقاُل  ونِي إَِلى الدُّ ِمــَن اْلَجنَِّة، َفَيُقوُل: ُردُّ

َلُه: َلْيَس إَِلى َذلَِك َسبِيٌل«)1).

)1) بحار األنوار، ج6، ص200.
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تفصيل القول

حينام ُيداهن االنســان يف دينه ال يبقى له دين، ولذلك مل يرد يف 
اآلية كلمة املداهنني، بل قال عّز وجّل:

﴿فَلَْوَل إِْن ُكنُْتْم َغْرَ َمِديننَِي﴾

إذا كّذبتم بالدين وداهنتم به وغرّيتم أحكامه هل عندكم قّوة يف 
ارجاع هذه الروح؟

﴿تَرِْجُعوَنَها إِْن ُكنُْتْم َصادِقنَِي﴾
ولكن كيف يكون املوت دليل اجلزاء؟

اجلــواب: إّن هذا وذاك حــق واقع مفــروض، واملوت - كام 
اجلزاء - خيشاه اإلنســان فيتهّرب من االعرتاف به حتى يكّذبه، حّتى 
جاء يف احلديث أّنه احلق الذي يشــبه الباطل حيث ال يكاد يصّدق به 
أحد لعظيم شــأنه يف نفوس الناس، ولكن هل ينتفي املوت بتكذيبه، 
أو يمكن الفرار منه؟ كاّل، كذلك اجلزاء. إّن اهلل يأخذ الروح ويدفعها 
للجزاء، فإذا كان أحد يّدعي قدرًة عىل حتدي ســنّة اجلزاء فلريّدها ممّن 

أخذها.

بصائر وُسنن

املوت واجلزاء كالمها حق واقــع مفروض، واملوت كام اجلزاء 
خيشاه اإلنسان فيتهّرب من االعرتاف به حتى يكّذبه.

   كنتم غري مدينني   
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إن كان من املقربني

بنَِي ٨٨ فََرْوٌح َوَريَْحاٌن وََجنَُّة  ا إِْن اَكَن ِمَن الُْمَقرَّ مَّ
َ
﴿فَأ

نَعِيٍم 89﴾.
* * *

من الحديث

روي عن أيب عبد اهلل ، أنه قال: 

»إَِذا َماَت اْلُمْؤِمُن َشيََّعُه َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك إَِلى َقْبِرِه، َفإَِذا ُأْدِخَل 
َقْبَرُه َأَتاُه ُمنَْكٌر وَنكِيٌر َفُيْقِعَدانِِه وَيُقوَلِن َلُه: َمْن َربَُّك؟ وَما ِدينَُك؟ وَمْن 
ْســاَلُم ِدينِي. َفَيْفَسَحاِن َلُه  ٌد َنبِيِّي، واْلِ ُه، وُمَحمَّ َي اللَّ َنبِيَُّك؟ َفَيُقوُل: َربِّ
ْوَح  ـِة وُيْدِخاَلِن َعَلْيِه الرَّ فِي َقْبِرِه َمدَّ َبَصــِرِه وَيْأتَِيانِِه بِالطََّعاِم ِمَن اْلَجنَـّ
َرْوٌح 

َ
بَِي * ف ُمَقرَّ

ْ
ا إِْن اكَن ِمَن ال مَّ

َ
أ
َ
: ﴿ف ْيَحاَن، وَذلَِك َقْوُلُه َعزَّ وَجلَّ والرَّ

وَرْياٌن﴾ َيْعنِي فِي َقْبِرِه ﴿وََجنَُّة نَِعيٍم﴾ َيْعنِي فِي اْلِخَرة«)1).

)1) األمايل ]للصدوق[، ص2٩0.
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تفصيل القول

رأى امامنا احلسن الزكي  ذات يوم جنازًة فقال: »إِنَّ َأْمرًا َهَذا 
ُلُه َينَْبِغي َأْن ُيْحَذَر ِمنْه«)1). آِخُرُه َلَينَْبِغي َأْن ُيْزَهَد فِيِه، َوإِنَّ َأْمرًا َهَذا َأوَّ

  ما دامت هناية احلياة الدنيا جنــازة حممولة اىل عامَل ضيٍِّق ملؤه 
الوحشــة والوحدة يف ُحفرٍة صغرية تنقلنا اىل عامَلٍ هو أخطر، فإّن عىل 
اإلنســان أن خيطط له. فبالرغم من صعوبــة املوت بحّد ذاته، إذ يرتك 

االنســان يف حلظة واحدة أهله وبيته وكّل عالقاته 
ويذهب يف سفرة أبدّية ال يعلم مصريه فيها، لكّن 
املوت رغم ذلك ينتهي، ويبقى االنســان ما بعده 
فيام دامت الســموات واألرض، إّما يف نعيٍم ُمقيم 

أو يف عذاٍب أليم.

بعد احلديث عن املوت يف اآليات السابقة 
حُيّدثنا رّبنا تعاىل عاّم بعد املوت، ألّن سورة الواقعة 
جاءت أساســًا لبيــان حقيقة إنقســام الناس اىل 
أصناف ثالثة كــام بّينا يف بداية الســورة، ويؤكد 
القرآن عىل تلك احلقيقة املّرة بعد األخرى لنستيقن 

هبا، فام هو املصــري بعد املوت؟ وما هو جزاء كل صنف من األصناف 
الثالثة؟

بنَِي﴾ ا إِْن اَكَن ِمَن الُْمَقرَّ مَّ
َ
﴿فَأ

وقد ســبق ِذكر الِصفات التي ينبغي أن يتحىّل هبا االنســان من 

)1) جمموعة ورام، ج 1، ص ٨٩.

   إن كان من املقربني   

مزيجـاً  « الدنيـا  كانـت  إذا   

صـات، فإنَّ  مـن النعـم واملنغِّ

النعيـم  جّنـة  هـي  الجنـة 

ال  الـذي  األبـدي  الدائـم 

األمـور  مـن  يشء  يشـوبه 

والسـلبية. املكروهـة 
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أجل أن يكون من املقّربني، وكيف أّن عىل االنسان أن جيعل ذلك هدفه 
بني: السامي. فإذا كان من املقرَّ

﴿فََرْوٌح َوَريَْحاٌن وََجنَُّة نَعِيٍم﴾

وح، أي الراحة واالطمئنان والســعادة، والرحيان  جزاؤهم الرَّ
ِعطٌر ُيشّم نسيُمه عىل ُبعد ٥00 عام من اجلنّة.

وإذا كانــت الدنيا مزجيًا من النعــم واملنغِّصات، فإنَّ اجلنة هي 
جنّة النعيم الدائم األبدي الذي ال يشــوبه يشء من األمور املكروهة 

والسلبية.

بصائر وُسنن

بالرغم  من صعوبة املوت بحّد ذاته، إذ يرتك االنســان يف حلظة 
واحدة أهله وبيته وكّل عالقاته ويذهب يف سفرة أبدّية ال يعلم مصريه 
فيها، لكّن املوت ينتهي، ويبقى االنســان ما بعده فيام دامت السموات 

واألرض إّما يف نعيٍم ُمقيم أو يف عذاٍب أليم.
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اصحاب اليمني

ْصَحاِب اْلَِمنِي ٩٠ فََساَلٌم لََك ِمْن 
َ
ا إِْن اَكَن ِمْن أ مَّ

َ
﴿َوأ

ْصَحاِب اْلَِمنِي 91﴾.
َ
أ

* * *

من الحديث

روي عن حممد بن مســلم، عن أيب جعفــر ، يف قول اهلل عز 
ْصحاِب 

َ
ْصحاِب اْلَِمنِي * فََســالٌم لََك ِمْن أ

َ
ا إِْن اكَن ِمْن أ مَّ

َ
وجل: ﴿َوأ

 : اْلَِمنِي﴾، قال أبو جعفر
»ُهْم ِشيَعُتنَا َوُمِحبُّوَنا«)1).

تفصيل القول

بعد ذكر القرآن الكريم جزاء امُلقّربني عّرج لذكر جزاء أصحاب 
)1) اخلصال، ج2، ص614.
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اليمني:

ْصحاِب 
َ
ْصحاِب اْلَِمنِي فََســالٌم لََك ِمْن أ

َ
ــا إِْن اكَن ِمْن أ مَّ

َ
﴿َوأ

اْلَِمنِي﴾
 قيل: املعنى أّن املالئكة تبرّشه باألمن والســالم والعافية، وهو 
نونه من غضب اهلل وعذابه الذي  أكرب ما يطمح إليه اإلنسان، فهم يؤمِّ
حيّل بأصحاب املشأمة، فيقولون له: أنت يف سالم ألّنك من أصحاب 

اليمني.

وقيل: يعني إن ســألت عنه فهو سالم، كقولنا: أمحد إليك ريّب، 
أي إن ســألَت عنّي فأنا أمحد اهلل، وكام لو سألَت شخًصا عن صاحبك 
فيقول: كام حتــب يف عافية، أو يقول: يدعو لك إّنه بخري، أو: يســّلم 

عليك هو يف عافية. قال القرطبي:

أي لست ترى منهم إاّل ما حتب من السالمة فال هتتم هلم، فإهّنم 
يسلمون من عذاب اهلل)1). 

ويبدو أّن هذا املعنى هو األقرب.

وحيتمــل أّن الكالم هنا عن صفة عالقتهم بالرســول، )ومن 
خاللــه بكل مؤمن تاٍل للقــرآن( يف الدنيا قبل املوت؛ فهي ليســت 
عالقــة العداء والتكذيــب، وإّنام هم يف تســليم لك، وهم ســالٌم 
جتاهك، وليســوا كأصحاب املشــأمة الذين يعادونك يا رسول اهلل 

برسالتك. ويكّذبون 

)1) تفسري القرطبي )اجلامع األحكام القرآن(، ج17، ص2٣٣.
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بصائر وُسنن

املالئكة تبرّش أصحاب اليمني باألمن والســالم والعافية، وهو 
نونه من غضب اهلل وعذابه الذي  أكرب ما يطمح إليه اإلنسان، فهم يؤمِّ

حيّل بأصحاب املشأمة.

   اصحاب اليمني   
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من املكّذبني الضالني

اّلنَِي 92﴾. بنَِي الضَّ ا إِْن اَكَن ِمَن الُْمَكّذِ مَّ
َ
﴿َوأ

* * *

من الحديث

روي عــن أيب احلســن الرضــا   يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَل 
اّلنَِي﴾)1)، قال:  الضَّ

»اْعتَِصــاٌم ِمْن َأْن َيُكوَن ِمــَن الَِّذيَن َضلُّوا َعْن َســبِيلِِه ِمْن َغْيِر 
َمْعِرَفة«)2).

تفصيل القول

اخلري درجات والرشُّ دركات، وَمن أراد الصعود اىل القّمة البّد 

)1) سورة احلمد، اآلية 7.
)2) من ال حيرضه الفقيه، ج 1، ص٣10.
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له من تسّلق اجلبل، أليس كذلك؟

وهكذا عىل االنســان أن ُيقاوم الشيطان يف أّول خطوة له حيث 
ــلِْم اَكفًَّة َوَل  ِيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِف الّسِ َها الَّ يُّ

َ
يقول رّبنا العظيــم: ﴿يَا أ

يَْطاِن﴾)1). تَتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ
ألّن االنسان حني ُيستدرج يف خطوات الشيطان جيّره ذلك اىل: 

ى أن كّذبوا﴾)2).
َ
وأ َساُءوا السُّ

َ
ِيَن أ ﴿ُثمَّ اَكَن َعقَِبَة الَّ

 الذين كّذبوا الرسالة والرسول، وأنكروا البعث فلم يستعدوا 
لوا وأضّلوا. للقاء اآلخرة، بل أرسفوا يف السيئات والذنوب َفضَّ

بصائر وُسنن

عىل االنسان أن ُيقاوم الشيطان يف أّول خطوة له يف احلياة، ألنَّ 
االنسان حني ُيستدرج يف خطوات الشيطان جيّره ذلك اىل التكذيب.

)1) سورة البقرة، اآلية 20٨. 
)2) سورة الروم، اآلية 10.

   من املكّذبني الضالني   
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تصلية جحيم

ٌل ِمْن َحِيٍم ٩٣ َوتَْصلَِيُة َجِحيٍم 94﴾. ﴿َفُنُ

* * *

من الحديث

جاء يف حديث عن أمري املؤمنني  عن املوت والقرب:

ِه َوْجهًا، وَأْخَبَثُه ثَِيابًا،  ُه َيْأتِيــِه َأْقَبَح َخْلِق اللَّ ِه، َفإِنَّ ا َعُدوُّ اللَّ »َوَأمَّ
وَأْنَتنَُه ِريحًا، َفَيُقوُل َلُه: َأْبِشــْر بِنُُزٍل ِمْن َحِميٍم وَتْصلَِيِة َجِحيٍم، َقِدْمَت 

َشرَّ َمْقَدٍم. َفَيُقوُل: َمْن َأْنَت؟ َفَيُقوُل: َأَنا َعَمُلَك اْلَخبِيث «)1).

تفصيل القول

كونه من املكّذبني الّضالني يبــنّي أّن ضاللته متعّمدة اصطنعها 
بتكذيبه، وليست عفوّية أو بســبب جهله باحلق وغفلته عنه، ولذلك 

)1) األمايل ]للطويس[، ص٣4٨.
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فهو يستحّق اجلحيم:

ٌل ِمْن َحِيٍم * َوتَْصلَِيُة َجِحيٍم﴾ ﴿َفُنُ

ب الضال ُيستضاف وُيســتقبل باحلميم، واحلميم: املاء  فاملكذِّ
احلار الشديد احلرارة، ُيسقى منه أهل النار أو يصبُّ عىل أبداهنم.

وما ذا بعد استضافته باحلميم؟

﴿َوتَْصلَِيُة َجِحيٍم﴾

أي إحــراٌق بنار جنهــم. يقال: َصــالُه اهلل تصليــًة إذا ألزمه 
اإلحرتاق هبا)1).

بصائر وُسنن

كونه من املكّذبني الّضالني يبــنّي أّن ضاللته متعّمدة اصطنعها 
بتكذيبه، وليست عفوّية أو بســبب جهله باحلق وغفلته عنه، ولذلك 

فهو يستحّق اجلحيم.

)1) التبيان يف تفسري القرآن، ج٩، ص٥1٥.

   تصلية جحيم   
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حّق اليقني

﴿إِنَّ َهَذا لَُهَو َحقُّ اْلَقِنِي 95﴾.
* * *

من الحديث

جاء يف خطبة لالمام أمري املؤمنني  عن صفات املؤمنني:

»َقْد َأْبَصَر َطِريَقُه، َوَسَلَك َسبِيَلُه، َوَعَرَف َمنَاَرُه، َوَقَطَع ِغَماَرُه، 
َواْسَتْمَســَك ِمَن اْلُعَرى بَِأْوَثِقَها، وِمَن اْلِحَبــاِل بَِأْمَتنَِها، َفُهَو ِمَن اْلَيِقيِن 

ْمس «)1). َعَلى ِمْثِل َضْوِء الشَّ

تفصيل القول

أقّل ما ُقّســم بني العباد اليقني، وهو حلظة انكشــاف احلقيقة، 
ليعيش االنســان احلقائق بكّل وجوده، وبالرغــم من أهّنا حلظة لكنّها 

)1) هنج البالغة ]صبحي الصالح[، اخلطبة ٨7، ص11٩.
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مصريية بالنســبة لالنســان، ألّن بقّية أعامله تعتمد عىل تلك اللحظة، 
فعلينا إذن البحث عنها والوصول اىل تلك الدرجة:

﴿إِنَّ َهَذا لَُهَو َحقُّ اْلَقِنِي﴾
وحيُث ال يصــل كثرٌي من الناس إىل درجــة اليقني إيامنًا وعلاًم 
فإهّنم يضّيعــون هذا احلق، ويكفرون به، بينام يتجىّل لقلوب الصادقني 
من املؤمنني وهــم يف دار الدنيــا، ولذلك تــكاد أرواحهم تطري من 
أجســادهم فرحًا لذكر اجلنة، وتزهق خوفًا لذكر النار، والسبب أهّنم 
ليسوا يف كفر وال شٍك باآلخرة، إّنام يتعاملون مع ذلك احلّق )الغيب(، 
كام يتعاملون مع أّي حّق حمســوس، فهم حــارضون ببصائرهم هناك 

كحضورهم ببرصهم هنا.

بصائر وُسنن

يتجــىّل اليقني يف قلــوب الصادقني من املؤمنــني وهم يف دار 
الدنيا، فيتعاملون مع ذلك احلّق )الغيــب(، كام يتعاملون مع أّي حّق 
)حمسوس( فهم حارضون ببصائرهم هناك كحضورهم ببرصهم هنا.

   حّق اليقني   
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سبح باسم ربك

﴿فََسّبِْح بِاْسِم َرّبَِك الَْعِظيِم 96﴾.

* * *

من الحديث

روي عن أيب عبد اهلل  أنَّه قال: 

ِه)  »قال أمير المؤمنين : التَّْسبِيُح نِْصُف اْلِميَزاِن، َو)اْلَحْمُد لِلَّ
َماِء واْلَْرض«)1). ُه َأْكَبُر) َيْمَلُ َما َبْيَن السَّ َيْمَلُ اْلِميَزاَن، َو)اللَّ

تفصيل القول

مشكلة البرش أهّنم ال يرتفعون اىل مستوى القرآن، رغم أنَّ ضياء 
القرآن يمأل اآلفاق، إاّل أنَّ عمى القلب، واحلُُجب املرتاكمة عليه متنع 

االنسان من االهتداء بنور القرآن. 
)1) الكايف، ج 2، ص٥06.
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ُيبنّي لنا رّبنا تعاىل يف آخر سورة الواقعة امُلباركة الطريق للوصول 
اىل اليقني، وهو التسبيح:

﴿فََسّبِْح بِاْسِم َرّبَِك الَْعِظيِم﴾

كّلام تسبِّح رّبك، وتقّدسه، وهتّلله، يزداد يقينك ونورك، وحقيقة 
التســبيح تنزيه اهلل، والتنزيه أصل معرفتنا بــاهلل، وكامُل التصديق به، 
ذلك ألّن البرش حُياول معرفة اهلل من ِخالل األشــباه والنظائر، واحلال 

أّنه تعاىل خلوٌّ من خلقه وخلقه خلوٌّ منه، فهو أكرب من أن ُيوَصف.

اذن، نحــن ُنســّبح رّبنا العظيــم، ومن خالل تســبيحه نِصل 
اىل معرفته، ومن خــالل املعرفة نِصل اىل اليقــني، وبذلك نكون من 

أصحاب اليمني بل ومن امُلقّربني، وذلك غاية امُلنى.

بصائر وُسنن

ســه وهيلِّله، يزداد يقينًا ونورًا،  كّلام يســبِّح اإلنســان ربه ويقدِّ
وحقيقة التسبيح تنزيه اهلل، والتنزيه أصل معرفتنا باهلل، وكامُل التصديق 

به.

   سبح باسم ربك   




