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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل ســيد املرسلني حممٍد وآله 
الطاهرين. 

رّبنا املحيط علامً وقدرة بكل يشء قد جعل يف األشياء حني خلقها 
الكثري الكثري من املنافــع حتى كادت ال ُتىص عــدداً. فإذا نظرَت إىل 
جسمك، لرأيت ما يف الكبد والكلية والقلب والدماغ وغريها من فوائد 

ما يصعب عىل اخلرباء إحصاؤها، كذلك يف كل حيٍّ أو نبات أو مجاد.
وكام يف عامَل اخللقة، كذلك يف عامل كتابه الكريم وكلامته املضيئة، 
والتي هي مرآة ما يف الساموات واألرض من حقائق، وبيان كل يشء. 
ففيها من آفاق املعرفة الكثري الكثــري بحيث ﴿لَوْ أَنَّ َما ِف األَرِْض مِْن 
.﴾ِ هُ مِْن بَعِْدهِ َسبْعَُة أَْبٍُر َما نَفَِدْت َكَِماُت اللَّ َشَجَرةٍ أَقاْلٌَم وَاْلَْحُر يَُمدُّ
 ولكننــا نحن البرش حني ننظر اىل خلــق ربنا نرى جانباً واحداً 
منــه، أو جوانب حمدودة، وهكذا حني نتلــو كتاب ربنا ال نرى فيه إاّل 
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معنى واحــداً أو جزءاً من معنى. ولو تدبرنا فيه أكثر فأكثر ال نفتحت 
قلوبنا عــىل املزيد من آفاقه التــي ال ُتّد، فالقــرآن ذا بطون تتجاوز 

السبعني بطناً، كلَّام تعمقت يف دراسة بطٍن وجدَت من ورائه بطوناً.
وكذلك تايل كتاب ربه، إذا ســام إىل معرفة قائل الكتاب احلميد 
، وبالتايل  العزيز، وعرف أنه جتليات ألســامئه ولُســنَنِه التــي ال تتغريَّ

ملعارف الدين وعلومه، هنالك تتفتح بصائره.
أال ترى كيف إختلفت تفاسري الكتاب؟ ولعل مجيعها صحيحة، 

َث عن جانب منها. ٍ تدَّ إذ للقرآن ختوٌم، ولعل كل مفسِّ
مــن هنا هنيب بقارئ كتاب اهلل أن يغــرف من بحار علومه ما 

استطاع اىل ذلك سبيالً من غري أن يكلَّ من كثرة النظر أو يمل.
وبالذات عليه أن يعرض عىل آياته املباركة ما لديه من حاجات 

ومن أسئلة، ويسعى جاهداً الستنطاق الكتاب هبا.
وكلمة الس يف فقه القرآن الكريم إيامنك بربك، وأن تستعني به، 
وأن تستعيذ به من الشيطان الذي حياول أن يلقي وساوسه يف نفسك، 
وبالتايل أن تبقى وراء باب رمحته الواســعة تطرق وتطرق حتى ينفتح  

قلبك بإذن اهلل.
وهذه البصائر التي جتدها يف مطاوي التدبر يف ســورة الزخرف 
إنام هي بعض ما أفاض اهلل ســبحانه علينا، ولديه تعاىل املزيد ملن أراد، 

واهلل املستعان.
حممد تقي املدريس      
كربالء املقدسة        
1٧/رجب/1٤3٨هـ
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متهيد

خرف امُلباركة ضمن ُسور احلواميم التي تصطبغ  ُتعدُّ سورة الزُّ
بعطٍر خاص، وإذ يتكّرر احلديث عن االيامن باهلل واليوم اآلخر يف مجيع 

الُسور القرآنية إاّل أّن لكّل سورة مواضيع أخرى تتمّيز هبا.

وعلينا أن ُنويل املزيد من االهتامم بالتدّبر يف املواضيع التي ختتّص 
هبا الســور القرآنية من أجل معاجلة املعضــالت الفكرية، واألمراض 

النفسية، أو حّتى االنحرافات االجتامعية بكتاب رّبنا املجيد.

خرف امُلباركة جاءت من أجل تصحيح  وبكلمة فإّن ســورة الزُّ
االهداف لدى االنسان، وتصحيح رؤيته جتاه املاّدة.

إذ إّن لالنسان أهدافًا متنوعة يف احلياة، ولكن ليست كّلها بذات 
املســتوى، إذ فيها تراتبية خاّصة، وما دام األمر كذلك، فالبّد لالنسان 
أن يبحث عن اهلدف األهم يف احلياة، وال يســتبدل ذلك اهلدف باللّذة 

املاّدية الرخيصة.

يقول أمري املؤمنني : »َفَما ُخلِْقُت لَِيْشــَغَلنِي َأْكُل الطَّيَِّباِت، 
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ُمَها، َتْكَتِرُش  َها َعَلُفَها، َأِو اْلُمْرَسَلِة ُشُغُلَها َتَقمُّ َكاْلَبِهيَمِة اْلَمْرُبوَطِة َهمُّ
ا ُيَراُد بَِها«)1).  ِمْن َأْعَلفَِها َوَتْلُهو َعمَّ

إّن تبرّص االنســان بحقيقــة وجوده يف احليــاة يدّله عىل هدٍف 
أســمى وغاية ُعليا ُخلق من أجلها فراه يقول: ﴿َربَّنا ما َخلَْقَت هذا 

باِطاًل ُسبْحانََك فَقِنا َعذاَب انلَّارِ﴾)٢). 
ْدِخَل اْلَنََّة 

ُ
ولذلك يقول رّبنا املتعال: ﴿َفَمْن زُْحزَِح َعِن انلَّارِ َوأ

نْيا إاِلَّ َمتاُع الُْغُرورِ﴾)3). َفَقْد فاَز َوَما اْلَياةُ ادلُّ
فاهلدف احلقيقي لالنسان هو مرضاة اهلل ودخول اجلنّة. وجاءت 

هذه السورة لتصحيح مسار االنسان يف اختاذه لالهداف.

وقبل التدبُّر التفصييل يف آيات السورة واحدة واحدة، علينا أن 
نلقي نظرة عامة عىل مضامني السورة بإجياز:

أوالً: إســم الســورة يدّل عىل االضافة والزينة، فقد يبني املرء 
خرف. أساس البيت وجدرانه، وقد ُيزيِّن البيت وهو الزُّ

ثانيًا: ُيبنّي رّبنا تعاىل - يف بعض آيات الســورة - موقع املال يف 
حياة االنسان، وهل هو مقياس ومعياٌر للحّق والباطل أم ال؟

ن ُكنُتْم قَوًْما 
َ
ففي اآلية اخلامسة يتحّدث عن االرساف قائاًل: ﴿أ

ْسِفنِي﴾)٤) وُيبنّي أنَّ املالكية احلقيقية هي هلل امُلتعال. مُّ

)1)- هنج البالغة )صبحي الصالح(، ص٤1٨.
)٢)- سورة آل عمران، اآلية1٩1.
)3)- سورة آل عمران، اآلية1٨٥.

)٤)- سورة الزخرف، اآلية٤.
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   متهيد   

ثالثًا: بعد ذلك ُيبــنّي كيفية التعامل مع ما نملك، ويرضب من 
االنعام مثاًل لذلك فيقول: ﴿لِتَْســَتُووا َعَ ُظُهورِهِ ُثــمَّ تَْذُكُروا نِْعَمَة 

َرّبُِكْم﴾)1).
رابعًا: ويف اآلية 1٤ يعود الســياق للتأكيد عىل اهلدف األسمى 

فيقول: ﴿ِإَونَّا إَِل َرّبَِنا لَُمنَْقلُِبوَن﴾)٢).

خامسًا: ثّم ُيعّرج السياق القرآين عىل املرأة )اآليات 1٦-1٩) 
لُيصّحح النظرة هلا، فهي ليست ُمّرد زينة بل هي ذات مكانة إنسانية.

سادسًا: ثم يف االية ٢3 ُيبنّي دور املرفني يف إضالل الناس ويف 
إفساد املجتمعات.

سابعًا: وبشكل رصيح ُيَبنيِّ ربنا يف االية 33 أّن وجود االموال 
عند الُكّفــار ال يدّل عىل أهّنم ُمقّربون اىل اهلل ســبحانه وتعاىل فيقول:       
ًة َواِحَدةً َلََعلَْنا لَِمــْن يَْكُفُر بِالرَّْحَِن  مَّ

ُ
ْن يَُكــوَن انلَّاُس أ

َ
﴿َولَْواَل أ

ٍة َوَمَعارَِج َعلَيَْها َيْظَهُروَن﴾)3).  ِلُُيوتِِهْم ُسُقًفا ِمْن فَضَّ
ثامنًا: ومن ثّم ُيبــنّي يف آية أخرى - وفيام يرتبط بفرعون - عن 
لَيَْس 

َ
اإلغرار باملال، حني يقول: ﴿َونَاَدى فِرَْعْوُن ِف قَوِْمهِ قَاَل يَا قَوِْم أ

وَن﴾)٤). فَاَل ُتبِْصُ
َ
نَْهاُر َتْرِي ِمْن َتِْت أ

َ
ِل ُملُْك ِمْصَ َوَهِذهِ اأْل

فاغراره صــرّيه فرعونًا، وهكذا كّل من يغــّر باملال ينتهي به 
األمر اىل ذات املصري.

)1)- سورة الزخرف، اآلية13.

)٢)- سورة الزخرف، اآلية1٤.

)3)- سورة الزخرف، اآلية33.

)٤)- سورة الزخرف، اآلية٥1.
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تاســعًا: تبنيِّ اآليات أّن املوقف الســلبي للَعــرب جتاه النبي 
عيســى  الذي كان يســيح يف االرض، ناتج مــن اختاذهم للامل 

معيارًا والثروة قيمة أساسية.

عاشرًا: وهكذا احلديث عن اآلخرة وما فيها، وكذلك احلديث 
لة هلذه االفكار. عن ما يرتبط بجوانب مكمِّ

وبمجمــوع هذه اآليات باالضافة اىل اســم الســورة املباركة 
نستلخص أهنا تتناول املوقف الصحيح من الثروة ومتاع احلياة الدنيا.
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احلروف املقّطعة

﴿حم١﴾.

* * *

من الحديث

عن االمام الصــادق  يف حديٍث عن احلــروف املقطَّعة يف 
بدايات السور، قال: 

ا ﴿حم عســق﴾  ــا ﴿حم ﴾ َفَمْعنَــاُه اْلَحِميُد اْلَمِجيُد َوَأمَّ »َوَأمَّ
ِميُع اْلَقاِدُر اْلَقِوي «.)1)                   َفَمْعنَاُه اْلَحلِيُم اْلُمثِيُب اْلَعالُِم السَّ

تفصيل القول

يف كّل اللغات وعرب العصور نجد بعض الكلامت التي ُتستخدم 
ألجل تنبيه امُلتلّقي، وهكذا هو إســتخدام القــرآن الكريم للحروف 

)1)- معاين األخبار، ص٢٢.
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املقّطعة.

 فقد يكون ذلك أحد أبعاد وجــود احلروف املقّطعة يف القرآن 
الكريــم، واختالفها وعــدد حروفها، كام يف ﴿حــم﴾ أو ﴿ألم﴾ أو                 
﴿كهيعص﴾. إذ تشــري باالضافــة اىل املعنــى االّول اىل معاٍن أخرى 
تتناسب مع إيقاع السورة ومعانيها بل ومنظومة السور كام يف احلواميم.

واقران احلــروف املقطَّعة عادة مع احلديث عــن القرآن يدّلنا 
عىل أســلوب هو قّمة يف البالغة، وهو ترســيخ القرآن نفسه بنفسه، 
باعتبار اآلية يف مســتهّل البحث عن منظومــة من االفكار التي تِرد يف 
هذه السورة، فكان من اجلدير احلديث عن ذات السورة، ولذلك جاء 

احلديث عن الكتاب امُلبني. 

بصائر وُسنَن

يف كّل اللغات وعرب العصور نجد بعض الكلامت التي ُتستخدم 
ألجل تنبيه امُلتلّقي، وقد يكون هذا أحد أبعاد إستخدام القرآن الكريم 

للحروف املقّطعة.
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الَقَسم آية العظمة

﴿َوالِْكَتاِب الُْمبنِِي٢﴾.

* * *

من الحديث

عن االمام موسى بن جعفر  يف حديث طويل، قال: 

ٌد  َوُهَو فِي كَِتاِب ُهــوٍد الَِّذي ُأْنِزَل  ا حم َفُهــَو ُمَحمَّ »َأمَّ
ا اْلكِتاُب اْلُمبِيُن َفُهَو َأِميُر اْلُمْؤِمنِيَن  َعَلْيِه، وُهَو َمنُْقوُص اْلُحُروِف، وَأمَّ

.(1(» ٌَّعلِي

تفصيل القول

ُيســتخدم الَقَســم لربط حقيقتني بعضهام ببعــض، ممّا يعكس 
إهتاممنا باحلقيقة األخرى، وحينام ُيقســم رّبنا هنا بالكتاب امُلبني يعني 

)1)- الكايف، ج 1، ص٤٧٩.
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 إّن تحـّدي القـرآن الكريـم  «

لالنـس والجـن أجمعـن كان 

وال يـزال يف إبطـال آيـة منه، 

أو أن يأتـوا مبثلـه، وأّن لهـم 

ذلـك وهـو كتـاٌب مـن اللـه 

العزيـز الحكيـم.

ذلك مدى أمهية كتاب رّبنا العظيم.

فرّبنا العظيم بأسامئه احلُسنى وآياته الُكربى ُيقِسم بيشء، فذاُت 
القسم دليٌل عىل عظمة ذلك اليشء، فنجد أّنه ُيقسم بالشمس والقمر 
والنهار تارًة وبمواقع النجوم تارة أخرى، ويف كّل ذلك إشارات لعظمة 
قِْســُم بَِمَواقِِع انلُُّجوِم* وإِنَُّه 

ُ
هذه األمور، كام يقول الرب تعاىل: ﴿فَاَل أ

َّْو َتْعلَُموَن َعِظيٌم﴾)1). لََقَسٌم ل
الكتاب امُلبني

البّد من ثبوت خارطة الطريق ووضوحها 
قبل تطبيقها، وهكذا القــرآن الكريم الّذي ُيمّثل 
خارطة الطريق لالنسان الذي ُيرجه من الظلامت 
اىل النور البّد أن يتوّفر فيه الثبات والوضوح، فهو 

إذن كتاٌب مبني.

حتّدي القرآن

ومن هنا نجــد أّن تّدي القــرآن الكريم 
لالنس واجلن أمجعــني كان وال يزال يف إبطال آية 
منــه، أو أن يأتوا بمثله، وأّنى هلم ذلك وهو كتاٌب 

من اهلل العزيز احلكيم.

فالكتاب ثابت، وهو باالضافة اىل ذلك فهو مبني، ونفهم معنى 
ذلك من خالل اآليات القادمة.

)1)- سورة الواقعة، اآلية ٧٥-٧٦.
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   الَقَسم آية العظمة   

 بصائر وُسنَن

البّد من ثبوت خارطة الطريق ووضوحها قبل تطبيقها، وهكذا 
القرآن الكريم الّذي ُيمّثل خارطة الطريق لالنســان الذي ُيرجه من 
الظلامت اىل النور البّد أن يتوّفر فيه الثبات والوضوح، فهو إذن كتاٌب 

مبني.
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لعّلكم تعقلون

﴿إِنَّا َجَعلَْناهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن٣﴾.
* * *

من الحديث

: قد جاء يف احلديث عن اإلمام الباقر

ــُه َتَعاَلى كَِتابــًا واَل َوْحيًا إاِلَّ بِاْلَعَربِيَّــِة َفَكاَن َيَقُع  »َمــا َأْنَزَل اللَّ
فِي َمَســاِمِع اْلَْنبَِياِء  بَِأْلِســنَِة َقْوِمِهْم، وَكاَن َيَقُع فِي َمَســاِمِع َنبِيِّنَا 

بِاْلَعَربِيَّة«)1). 

تفصيل القول

تكاد تغيب عنّا معاين بعض كلامِت القرآن الكريم لغلبِة املعنى 
الُعــريف عليها، فنحن ال نعــرف من الصالة - مثاًل - ســوى اهليئة 

)1)- علل الرشائع، ص٥3.
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   لعلّكم تعقلون   

اخلاّصة، غافلني أّن للكلمة أبعــادًا أخرى، كقوله تعاىل عن الطيور: 
﴿ُكٌّ قَْد َعلَِم َصاَلتَُه َوتَْسبِيَحُه﴾)1) فالصالة بمعنى الدعاء.

وهكذا ينبغي أن نســلخ الكلامت القرآنية عــن املعاين الذهنية 
ونربطهــا باملعاين احلقيقية، ومن ذلك كلمة )القرآن(، حيث إّنه يعني: 
اليشء املجموع. ومعنى ذلك أّنه مجٌع منّظم مّتصل بعضه ببعض، وال 

يكون اليشء منّظام إاّل إذا كان وراء تنظيمه حكمة وهدف.

فليس إعتباطًا مُجعت الكلامت، وإّنام كان ذلك كام يقول القرآن 
الكريم: ﴿لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن﴾.

التناسق بني اآليتني

﴿إِنَّا َجَعلَْناهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا﴾
ومعنى كلمة: )َعَربِيًّا( هو الواضح يف نفسه 
ح لغريه، وإّنام سّمى العرب أنفسهم بذلك  واملوضِّ
ألهّنم يتفامهون بينهم، ولذات السبب أطلقوا عىل 
غريهم العجم، وقويل: )ُأْعِرب( بمعنى أيّن أفصح 

عاّم بداخيل.

فإذن باملقارنة بني اآليتني الثانية والثالثة نالحظ التناسق بينهام، 
فنجــد أّن كلمة )القرآن( تســاوي كلمة )الكتــاب( وكلمة )عربيًا( 

تساوي كلمة )امُلبني(.

ثّم يبــنيِّ القرآن الكريم احلكمة من نــزول القرآن فيقول: 
﴿لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن﴾.

)1)- سورة النور، اآلية٤1.

ُهـدى  « االنسـان  يّتبـع   حينـا 

عقلـه فإّنه يهتدي بال شـك، ولكن 

حن ُيدَفـن العقل تحت ُركام من 

الجهـل والشـهوة وباقـي الُحُجب 

ليسـتخرج  الكريـم  القـرآن  يـأيت 

ذلـك النـور من بـن الـُركام.
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ولفهــم تلك احلقيقــة نتأّمل يف رواية أمــري املؤمنني  حني 
يقــول: »َفَبَعَث فِيِهْم ُرُســَلُه، وَواَتَر إَِلْيِهْم َأْنبَِياَءُه، لَِيْســَتْأُدوُهْم ِميَثاَق 
وا َعَلْيِهْم بِالتَّْبلِيِغ، وُيثِيُروا  ُروُهْم َمنِْســيَّ نِْعَمتِِه، وَيْحَتجُّ فِْطَرتِِه، وُيَذكِّ

َلُهْم َدَفائَِن اْلُعُقول  «)1). 

حينام يّتبع االنسان ُهدى عقله فإّنه هيتدي بال شك، ولكن حني 
ُيدَفن العقل تت ُركام من اجلهل والشهوة وباقي احلُُجب يأيت القرآن 

الكريم ليستخرج ذلك النور من بني الُركام.

ونستفيد من هذه اآلية أّن هناك تفاعاًل بيننا وبني القرآن الكريم، 
بمعنى أّن كتاب رّبنا املجيد يوّفر فرصة اهلداية لالنســان، واالنســان 
بدوره يقوم باالستفادة من تلك الفرصة كام يستفيد من أّشعة الشمس 
امُلرشقة، ورّبام يف كلمة لعّلكم إشــارة لدور اإلنســان يف فهم حقائق 

القرآن الكريم.

فمســؤولية اهلداية تقع عىل عاتق االنســان ذاته، ولكن القرآن 
الكريم يوّفر فرصة ذلك ال أن جيرب االنسان عليها.

بصائر وُسنَن

هناك تفاعــٌل بيننا وبني القرآن الكريم، بمعنــى أّن كتاب رّبنا 
املجيد يوّفر فرصة اهلداية لالنســان، واالنسان بدوره يقوم باالستفادة 

من تلك الفرصة كام يستفيد من اشعة الشمس امُلرشقة.

)1)- هنج البالغة )صبحي الصالح(، ص٤3.
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أّم الكتاب

ْيَنا لََعِلٌّ َحِكيٌم٤﴾. ّمِ الِْكَتاِب دَلَ
ُ
﴿ِإَونَُّه ِف أ

* * *

من الحديث

 ، )عن حممد بن مسلم، عن أحد اإلمامني )الباقر او الصادق
أنَّه ُسئل عن ليلة القدر، فقال:

ْنَيا،  َماِء الدُّ »َتنِْزُل فِيَها اْلَمَلئَِكُة واْلَكَتَبُة إَِلى السَّ

نَِة وَما ُيِصيُب اْلِعَباَد،  َفَيْكُتُبوَن َما َيُكوُن فِي َأْمِر السَّ

وَأْمُرُه ِعنَْدُه َمْوُقوٌف َلُه وفِيِه اْلَمِشيَئُة، 

ُر ِمنُْه َما َيَشاُء وَيْمُحو وُيْثبُِت وِعنَْدُه ُأمُّ  ُم ِمنُْه َما َيَشاُء وُيَؤخِّ َفُيَقدِّ
اْلكِتاب «)1). 

)1)- الكايف، ج ٤، ص 1٥٧.
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تفصيل القول

حني نقرأ كتاب رّبنا العظيم وآياته املباركات علينا أن نســتنفذ 
كاّفة طاقاتنــا العلمية لفهمه وأن نتعّقل بنور القــرآن ونتفّكر يف آياته 

الكريمة لنهتدي هُبداه.

ومن أبعاد تلك احلقيقة أّن القرآن الكريم يف )أّم الكتاب( وهو 
ما يســّمى تارة باللوح املحفوظ وتارة ُيعرّب القرآن الكريم عنه بقوله: 

ٍء أْحَصيَْناهُ ِف إَِماٍم ُمبنٍِي﴾)1). ﴿َوُكَّ َشْ

وقــد ُيراد بــه روح الُقدس الــذي يتنّزل 
ُل الَْماَلئَِكُة  يف ليلة القدر كام قــال تعاىل: ﴿َتــَزَّ

وُح﴾)٢). َوالرُّ
وقد يكــون االمام املعصــوم ، إاّل أن 

فهمنا قارٌص عن إدراك ُكنه تلك احلقيقة.

ومهام كان فكّل كتاب ينزُل من السامء لديه 
أصــٌل يف )أّم الكتاب( بِدءًا من الُكتب الســاموية 
ووصوالً اىل كتاب كّل فرد وأرزاقه وحياته وموته، فكل يشء أحصاه 

رّبنا يف إماٍم ُمبني.

فللقرآن الكريم أيضًا كتاٌب مطابٌق له يف )أّم الكتاب(:

ْيَنا﴾  ّمِ الِْكَتاِب دَلَ
ُ
﴿ِإَونَُّه ِف أ

)1)- سورة يس، اآلية1٢.

)٢)- سورة القدر، اآلية٤.

رّبنـا  « كتـاب  نقـرأ  حـن   

املبـاركات  وآياتـه  العظيـم 

علينا أن نسـتنفذ كاّفة طاقاتنا 

العلميـة لفهمـه وأن نتعّقـل 

بنـور القـرآن ونتفّكـر يف آياته 

بُهـداه. لنهتـدي  الكرميـة 
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   أّم الكتاب   

وليــس املقصود من )َلَدْينــا( الُبعد املكاين إّنــام يف ُبعد املكانة 
واملرتبة. ثم إنَّ القرآن الكريم:

﴿لََعِلٌ َحِكيم﴾
فقد تنــاول القرآن الكريم القيم العاليــة وامُلثل الُعليا، وهكذا 

يعلو من يتمّسك به، وهو معنى قوله تعاىل: )َلَعيٌل(.

أّما قوله: )َحِكيٌم( فيعني احِلكمة، وهي تلك الكلامت السامية 
االهلية التي ترسم حياة االنسان ليصل اىل أهدافه بأقرب طريق.

واالنسان الذي مل يصل اىل احلكمة يف قراءة القرآن فهو كمن مل 
يقرأه، إذ قرأ احلروف وترك املعاين.

بصائر وُسنَن

كّل كتاب ينزُل من الســامء لديه اصٌل يف )أّم الكتاب( بدءًا من 
الُكتب الســاموية ووصوالً اىل كتاب كّل فرد وأرزاقه وحياته وموته، 

فكّل يشء أحصاه رّبنا يف إمام ُمبني.
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افنضرب عنكم الذكر

ْن ُكنُْتْم قَوًْما 
َ
َفَنــْرُِب َعنُْكــُم اذّلِْكَر َصْفًحــا أ

َ
﴿أ

ُمْسِفنَِي٥﴾.
* * *

من الحديث

 : عن أيب جعفر

ماَء«)1). »الُمْسِرُفْوَن، ُهُم اّلِذيَِن َيْسَتِحّلوَن الَمحاِرَم َوَيْسِفُكوَن الدِّ

تفصيل القول

التعامل مع الغيب

ُيلقي الشــيطان الرجيم وساوس شــّتى يف قلوب الناس لكي 

)1)- ممع البيان، ج3، ص٢٩0.
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   افنرضب عنكم الذكر   

يمنعهم من االيامن بالرساالت االهلية.

وهكذا فااليامن بالرســاالت االهلية ليست قضية سهلة، ذلك 
ألّن االنســان قد ُجبِل عىل التعامــل مع عامَل الشــهود والتفاعل مع 
أحاسيسه الظاهرية، لكن لالنســان الُقدرة عىل أن يرتفع اىل التعامل 

مع عامَل الغيب.

وعىل االنسان أن ُيثري يف نفسه الُقدرة عىل التعامل مع مرتكزات 
الفطرة والوجدان وإثــارة العقل لكي يتعامل مع 

الغيب.

ففي التعامل مع املايض أو املستقبل يستطيع 
االنســان أن ُيقّرب البعيد ويعيش الغيب، فاملوت 
غيب وما بعده غيب أيضًا، وحينام نجد أّن الشيطان 
ُيلقي وساوسه فإّنه ُيشكك االنسان بالغيب، ومن 
مجلة تلك التشــكيكات هو قول البعض إذا كانت 

ذواتنا غري صاحلة فلامذا بعث الُرُسل؟

جُييبهم القــرآن الكريم أّن الــذوات الغري 
صاحلة هلا فرصة التحّول، فبصيص النور موجود 

عند االنسان، واالنسان يستطيع أن يرق احلُُجب بإرادته.

يقول الباري عّز وجل:

ْن ُكنُْتْم قَوًْما ُمْسِفنَِي﴾
َ
َفَنْرُِب َعنُْكُم اذّلِْكَر َصْفًحا أ

َ
﴿أ

فإذا إبتعد اإلنســان عن الرب املتعال وأصبح ُمسفًا فذلك ال 
يعني تركه وعدم تذكريه باهلل املتعال.

ُيثـر  « أن  االنسـان  عـى   

عـى  الُقـدرة  نفسـه  يف 

مرتكـزات  مـع  التعامـل 

وإثـارة  والوجـدان  الفطـرة 

مـع  يتعامـل  لـي  العقـل 

. لغيـب ا
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فرمحة اهلل باالنسان واسعة حتى وإن ابتعد االنسان عن الرب، 
إاّل أّن الباري عّز وجّل يرأف به.

معنى الرضب

لــو تأّملنا يف كلمة الرضب نجــد أّنه اليشء الــذي فيه إثارٌة 
وصوٌت ونوٌع من التأثــري، وهكذا يكون رضب املثل بِلحاظ جانب 

الظهور فيه.

َفَنْرُِب َعنُْكُم اذّلِْكَر َصْفًحا﴾
َ
 ﴿أ

كر( وارســال املذّكــر هو لكم، فنحن ال  فاملقصود هو أّن )الذِّ
ْكر اىل أمة أخرى أو مكان آخر بسبب: نرصف عنكم الذِّ

ْن ُكنُْتْم قَوًْما ُمْسِفنَِي﴾ 
َ
﴿أ

باعتباركم أنكم قوم مسفون، وباعتبار أّن امُلسف بعيد عن اهلل 
امُلتعال، وهو ُمَتَحدٍّ هلل امُلتعال متوّغل يف الظلامت. 

كر ووجود الرسول  إاّل أّن الرب ُيبنّي أّن هؤالء يســتحّقون الذِّ
لسببني:

االّول: لعّلهم يرجعوا اىل ُرشدهم ويتوبوا كام حدث ذلك ِمرارًا 
يف التاريخ.

الثانــي: إلمتام احلّجة عــىل العباد وإســتحقاقهم للعذاب بعد 
وضوح كل يشء هلم، وهذا ُمقتىض قاعدة اللطف االهلي.

ومن هنا نجد أّن يونس بن مّتى عوقب حني استعجل يف الدعاء 
عىل قومه.
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وهكذا شاءت رمحة اهلل الواسعة أن َتتّم احلُّجة عىل العباد. ومن 
جهة ثانية فإّن وجود االرساف ال يدّل عىل رضا الرب عن املِسف كام 

ال يعني القنوط من رمحته تعاىل. 

بصائر وُسنَن

إبتعاد االنسان عن هنج اهلل باإلرساف ال يعني أّن الرب املتعال 
رهم لسببني: كر، إّنام يذكِّ ُيبعد عنه الذِّ

اوالً: لعّلهم يرجعوا اىل رشدهم ويتوبوا كام حدث ذلك مرارًا 
يف التاريخ.

ثانيًا: إلمتام احلّجة عىل العباد واستحقاقهم للعذاب بعد وضوح 
كل يشء هلم، وهذا ُمقتىض قاعدة اللطف االهلي.

   افنرضب عنكم الذكر   
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أنبياء يف األّولني

لنَِي٦﴾. وَّ
َ
رَْسلَْنا ِمْن نَِبٍّ ِف اأْل

َ
﴿َوَكْم أ

* * *

من الحديث

عن أيب جعفر  أّنه قال: 

ُمُه،  ُسوُل .. الَِّذي َيْظَهُر َلُه اْلَمَلُك َفُيَكلِّ »الرَّ

والنَّبِيُّ .. ُهَو الَِّذي َيَرى فِي َمنَاِمِه، 

َساَلُة لَِواِحٍد،  ُة والرِّ َما اْجَتَمَعِت النُُّبوَّ وُربَّ

وَرة«)1). ْوَت واَل َيَرى الصُّ ُث .. الَِّذي َيْسَمُع الصَّ واْلُمَحدَّ

)1)- الكايف، ج 1، ص1٧٧.
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تفصيل القول

ولكــي ُيربهن القرآن الكريم عىل حقيقــة أّن إرساف امُلسفني 
ال يمنع مــن انذارهم ُيذّكرنا بالتاريخ وكم ِمــَن امُلرفني كانوا يف قّمة 
احلضارة إاّل أّن الرب عّز وجّل أرســل اليهم امُلرسلني، فال ُيعّذب اهلل 

قومًا إاّل بعد أن ُيتّم عليهم احلُّجة بإرسال امُلنذرين.

وهكذا فالرســول كالطبيب والنــاس كاملرىض، وتزداد فرص 
إبتعاث األنبياء بالرســاالت عند إنحراف النــاس واخّتاذهم رشيعة 

اإلرساف سبيال.

هكذا بعث اهللّ األنبياء اىل الناس سابقًا، وهكذا مضت سنته يف 
ارساهلم:

لنَِي﴾. وَّ
َ
رَْسلَْنا ِمْن نَِبٍّ ِف اأْل

َ
﴿َوَكْم أ

بصائر وُسنَن

الرسول كالطبيب إّنام يزور املرىض، كذلك تزداد فرص إبتعاث 
األنبياء بالرســاالت عند إنحراف الناس واختاذهم رشيعة اإلرساف 

سبيال.

   أنبياء يف األّولني   
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كانوا به يستهزئون

تِيِهْم ِمْن نَِبٍّ إاِلَّ َكنُوا بِهِ يَْسَتْهزِئُوَن٧﴾.
ْ
 ﴿َوَما يَأ

* * *

من الحديث

عن أيب عبد اهلل  حول نوح وقومه، قال : 

َأْن  ُيْؤِمنُوا  َهمَّ  َعَلْيِهْم تِْســُعِماَئِة َســنٍَة وَلــْم  َأَتى  ا  »...َفَلمَّ
ُه َلــْن ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك إِالَّ  نَّ : َأ ُه َعزَّ وَجلَّ َيْدُعــَو َعَلْيِهْم، َفَأْنَزَل اللَّ
َمــْن َقْد آَمَن َفل َتْبَتئِْس بِما كاُنــوا َيْفَعُلوَن، َفَقاَل ُنوٌح َربِّ ال َتَذْر 
ارًا إِنََّك إِْن َتَذْرُهــْم ُيِضلُّوا ِعباَدَك  َعَلــى اْلَْرِض ِمَن اْلكافِِريَن َديَّ
َيْغِرَس  َأْن  ُه َعزَّ وَجــلَّ  َفَأَمــَرُه اللَّ ــارًا،  وال َيلِــُدوا إِالَّ فاِجرًا َكفَّ
َفَيْســَخُروَن  بِِه  وَن  َيُمرُّ َقْوُمُه  َفَكاَن  النَّْخَل،  َيْغــِرُس  َفَأْقَبَل  النَّْخَل، 

بِِه«)1). وَيْسَتْهِزُءوَن  ِمنُْه 

)1)- بحار األنوار، ج11، ص311.
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   كانوا به يستهزئون   

تفصيل القول

لعّل االستهزاء أســوء عادة إعتادت عليها األمم الكافرة، ألّنه 
موغل يف الصلف، واالستهزاء بالرسل عادٌة مضت يف األّولني، كام أّن 

ابتعاث الرسل سنة إهلّية ثابتة منذ الِقَدم.

 ولكن هل منع هذا االستهزاء إستمرار ُسنَّة اهلل يف بعث الرسل 
أو يف إهالك املســتهزئني؟ كاّل.. ألّن اهلل ال يرّضه كفر من كفر، كام ال 

ينفعه إيامن من آمن.

ولعّل اآلية ُتشــري اىل تواتر بعثة االنبياء، حيث إنَّ الناَس كانوا 
يستهزئون بنبٍي، ثّم يبعث اهلل نبّيًا آخر فكانوا يستهزئون باجلميع.

بصائر وُسنَن

لعل اإلستهزاء أســوء عادٍة إعتادت عليها األمم الكافرة، ألنه 
موغل يف الصلف. واالستهزاء بالرسل عادٌة مضت يف األّولني، كام أّن 

ابتعاث الرسل سنة إهلّية ثابتة منذ الِقَدم.
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مضى مثُل االّولني

لنَِي٨﴾. وَّ
َ
َشدَّ ِمنْهم َبْطًشا وَمىضَ  َمَثُل اأْل

َ
ْهلَْكَنا أ

َ
﴿فَأ

* * *

من الحديث

من خطبة ألمري املؤمنني  قال: 

ْنَيا َعَلى  ُكــْم وَما َأْنُتْم فِيِه ِمْن َهِذِه الدُّ ِه - َأنَّ »َواْعَلُموا - ِعَباَد اللَّ
ْن َكاَن َأْطَوَل ِمنُْكْم َأْعَمارًا، وَأْعَمَر ِدَيارًا،  َسبِيِل َمْن َقْد َمَضى َقْبَلُكْم، ِممَّ
وَأْبَعَد آَثارًا، َأْصَبَحْت َأْصَواُتُهْم َهاِمَدًة، وِرَياُحُهْم َراكَِدًة، وَأْجَساُدُهْم 
َبالَِيًة، وِدَياُرُهْم َخالَِيًة، وآَثاُرُهْم َعافَِيًة، َفاْســَتْبَدُلوا بِاْلُقُصوِر اْلُمَشيََّدِة 
ُخوَر واْلَْحَجاَر اْلُمَسنََّدَة ]اْلُمْسنََدَة[ واْلُقُبوَر  َدِة، الصُّ والنََّماِرِق اْلُمَمهَّ

طَِئَة اْلُمْلَحَدَة«)1). اللَّ

)1)- هنج البالغة )صبحی الصالح(، ص3٤٨. 



      3٩      

تفصيل القول

مهام بلغ البرش من قّوهتم املاّدية وحضارهتم لكنّهم ال يستطيعون 
أن يقفوا أمام عذاب اهلل:

َشدَّ ِمنْهم َبْطًشا﴾
َ
ْهلَْكَنا أ

َ
﴿فَأ

وهكذا عىل االنسان أن ال يغرَّ بام لديه من االمكانات املاّدية أو 
القّوة اجلسدية، ألّن كل ذلك هو من الرب امُلتعال.

لنَِي﴾ وَّ
َ
﴿َوَمىَض َمَثُل اأْل

فلسنا مبتورين من التاريخ، بل جئنا يف سياق أجيال متالحقة، 
وعلينا أن نســتفيد من ِعرَب التاريخ وكيف أّن الرب املتعال أرسل لكّل 
أّمة رســوالً ومل يمنع ذلك وجود امُلسفني يف تلــك األمم، ومن هنا 

دحض القرآن وسوسة الشيطان الرجيم. 

بصائر وُسنَن

مهام بلــغ البرش مــن قّوهتم املاّديــة وحضارهتــم ااّل أهّنم ال 
يستطيعون أن يقفوا أمام عذاب اهلل.

   مىض مثُل االّولني   
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خلقهّن العزيُز العليم

رَْض َلَُقولُنَّ 
َ
َماَواِت َواأْل ْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
 ﴿َولَئِْن َسأ

َخلََقُهنَّ الَْعزِيُز الَْعلِيُم٩﴾.
* * *

من الحديث

عن أيب جعفر ، قال: 

ــَه َعزَّ وَجلَّ َخَلَق اْلَجنََّة َقْبــَل َأْن َيْخُلَق النَّاَر، وَخَلَق  »إِنَّ اللَّ
ْحَمــَة َقْبَل اْلَغَضِب،  الطَّاَعَة َقْبــَل َأْن َيْخُلــَق اْلَمْعِصَيَة، وَخَلَق الرَّ
ــَماِء، وَخَلَق  ، وَخَلــَق اْلَْرَض َقْبَل السَّ ــرِّ وَخَلــَق اْلَخْيَر َقْبَل الشَّ
َقْبَل  اْلَقَمِر، وَخَلَق النُّوَر  َقْبَل  ــْمَس  َقْبَل اْلَمْوِت، وَخَلَق الشَّ اْلَحَياَة 

.(1 الظُّْلَمِة«)

)1)- الكايف، ج 1٥، ص3٤٨.
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   خلقهّن العزيُز العليم   

تفصيل القول

لعــّل أحدنا يركب الســيارة آالف املّرات لكنّــه يغفل عن أّن 
صانعهــا خبرٌي عليٌم، وهكذا ننتقل بتفكرينا من الشــاهد اىل الغائب، 
وهذا هو اســلوب القرآن الكريم، حيث إّنه يســتأدي ميثاق االنسان 

ويبلور فطرته ويستنطق ضمريه ويستخرج مكنون عقله. 

وكام النور حيث ال ُيغني وجوده عن اإلبصار، هكذا اآليات ال 
تكفي من دون وجود قابلية لالستفادة منها، وهكذا كّلام كان الوجدان 

أكثر جتليًا كّلام إستطاع االنسان أن يعرف احلقائق اكثر.

ومــن هنا كانت مهّمــة االنبياء إثارة دفائن العقول ليســتنطق 
االنسان نفســه قبل أن تســتنطقه اآليات، ولينتقل اىل عامَل الغيب اىل 

درجة رؤيته للحقائق الغيبية.

نحن رأينا الشــمس ولكن كم فّكرنــا يف مدّبرها ومن يضبط 
حركتها، وِمثل الشمس القمر والنجوم واخلليقة كّلها آيات يمكننا أن 
ننتقل اىل معرفة كنهها، لكّن العقبة التي تول دون ذلك هو االنســان 
ذاته، إذ إّنه ال يســتلّذ باحلقائق، أو يبحث عن احلقائق الغريبة يف حني 
أّنه يستطيع بلورة معرفته من خالل احلقائق الشهودية الواضحة وجعل 

احلياة كّلها مدرسة للتكامل.

لذلك نجد أّن النبي  كان يقوم يف الليل وينظر اىل النجوم 
ويتفّكر يف خلق الساموات واالرض وهو يقول: ﴿َربَّنا ما َخلَْقَت هذا 

باِطاًل ُسبْحانََك فَقِنا َعذاَب انلَّارِ﴾)1).

)1)- سورة آل عمران، اآلية1٩1.
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وحينام يزداد االنســان معرفة بدّقة اخللق تزداد معرفته بعظمة 
اخلالق، وهذا ما نحتاج اليه:

رَْض﴾
َ
َماَواِت َواأْل ْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
﴿َولَئِْن َسأ

َمــْن خلقها؟ وَمْن نّظمها؟ وَمْن دّبرهــا؟ وهيمن عليها؟ فمن 
ر يف ذلك: يفكِّ

﴿َلَُقولُنَّ َخلََقُهنَّ الَْعزِيُز الَْعلِيُم﴾

ملاذا؟

ألّنــه أوالً: مقتدر وقّوته قــد ُفّعلت، فهو 
عزيز.

وثانيًا: ألّن قدرته موّجهة فهو إذن عليم.

بني العلم والعقل

كثري مــن الناس يتعاملون مــع العلم وال 
باجلُزئيات واملصاديق  العقل، فيهتّم  يتعاملون مع 

لكنّه جيهل الكلّيات والقواعد العامة.

العقــل يعني رؤية األطر العاّمة وليــس رؤية املوضوع اجلُزئي 
فقط.

وهكذا وصف رِضار االمــام أمري املؤمنني  حني طلب منه 
ِه َبِعيَد اْلَمَدى، َشــِديَد اْلُقَوى، َيُقوُل  معاوية ذلك، فقــال: »َكاَن واللَّ
ُر اْلِعْلُم ِمــْن َجَوانِبِِه، وَتنْطُِق اْلِحْكَمُة َعْن  َفْصًل، وَيْحُكُم َعْداًل، َيَتَفجَّ

كذلـك  « الكريـم،  القـرآن   

 ، وصايـا النبي وأهـل بيته

زيـادة  عـى  االنسـان  تحـّث 

تجعـل  أنهـا  مبعنـى  عقلـه، 

الواقـع كـا  االنسـان يعيـش 

هـو وليـس الُجزئيات فحسـب.
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ْيِل وُظْلَمتِه«)1). ْنَيا وَزْهَرتَِها، وَيْأَنُس بِاللَّ لَِسانِِه، َيْسَتْوِحُش ِمَن الدُّ

فاالمام كان بعيد املدى، ينظر اىل املســتقبل البعيد كام ينظر اىل 
احلارض، وهذا هو معنى العقل واحِلكمة.

 ، وأهل بيته  والقرآن الكريم، كذلك وصايــا النبي
تّث االنســان عــىل زيادة عقلــه، بمعنى أهنا جتعل االنســان يعيش 
الواقع كام هو وليس اجلُزئيات فحسب، وِمن هنا جيعلنا ُنفّكر يف خلق 

الساموات واالرض.

ونحن أيضًا علينا أن نتســاَءل كّل يوم ذات الســؤال وُنجيب 
عليه، ألّن االنسان يِصل يف كّل مرة اىل بعض أبعاد احلقيقة، وتتكّشف 

أمامه آفاق معرفية جديدة من لطائف خلق اهلل.

بصائر وُسنَن

1- حينام يزداد اإلنســان معرفًة بدقة خلق الساموات واألرض 
وسائر املخلوقات، تزداد معرفته بعظمة اخلالق.

2- الكثري من النــاس يتعاملون مع العلــم وال يتعاملون مع 
العقــل، فيهتمون باجلزئيــات واملصاديق ولكنهــم جيهلون الكليات 

والقواعد العامة يف اخلليقة.

)1)- رشح هنج البالغة البن أيب احلديد، ج 1٨، ص٢٢٥.

   خلقهّن العزيُز العليم   
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جعل لكم األرض مهدًا

رَْض َمْهًدا وََجَعَل لَُكْم فِيَها 
َ
ِي َجَعَل لَُكــُم اأْل ﴿اذلَّ

ُسُباًل لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن١٠﴾.
* * *

من الحديث

روي عن اإلمام زين العابدين  حول األرض أنَّه قال: 

»َجَعَلَهــا ُمَلئَِمًة لَِطَبائِِعُكْم، ُمَوافَِقًة ِلَْجَســاِدُكْم، َلْم َيْجَعْلَها 
َشــِديَدَة اْلَحْمِي واْلَحَراَرِة َفُتْحِرَقُكْم، واَل َشــِديَدَة اْلَبْرِد َفُتْجِمَدُكْم، 
يِح َفَتْصــَدَع َهاَماتُِكــْم، واَل َشــِديَدَة النَّْتِن  واَل َشــِديَدَة طِيــِب الرِّ
َلَبِة  يِن َكاْلَماِء َفُتْغِرَقُكْم، واَل َشِديَدَة الصَّ َفُتْعطَِبُكْم، واَل َشــِديَدَة اللِّ
َفَتْمَتنَِع َعَلْيُكْم فِي ُدوِرُكــْم وَأْبنَِيتُِكْم وُقُبوِر َمْوَتاُكْم، وَلكِنَُّه َعزَّ وَجلَّ 
َجَعَل فِيَها ِمَن اْلَمَتاَنِة َما َتنَْتِفُعوَن بِِه وَتَتَماَســُكوَن وَتَتَماَســُك َعَلْيَها 
َأْبَداُنُكْم وُبنَْياُنُكْم، وَجَعَل فِيَها َمــا َتنَْقاُد بِِه لُِدوِرُكْم وُقُبوِرُكْم وَكثِيٍر 
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   جعل لكم األرض مهداً   

ِمْن َمنَافِِعُكْم، َفلَِذلَِك َجَعَل اْلَْرَض فَِراشًا َلُكم «)1).

تفصيل القول

خلق اهلل تعــاىل األرض وجعل فيها رشوط احلياة دون ســائر 
الكواكب يف املنظومة الشمسية:

رَْض َمْهًدا﴾
َ
ِي َجَعَل لَُكُم اأْل ﴿اذلَّ

ففــي األرض ُوضعت الُســنن امُلختلفة التــي مُتّكن البرش من 
العيش فيها. 

وبالنظر اىل ســياق اآلية وإرتباطها بخلق الساموات واالرض 
نفهم بأّن كون االرض مهدًا للبرش ُمرتبط بأصل خلقتها، حيث جعل 

فيها الكثري من احلقائق املناسبة للعيش، ومنها جعل الُسُبل:

 ﴿وََجَعَل لَُكْم فِيَها ُسُباًل﴾ 

والُســبل بمعنى الُطرق حيُث إّن اهلل جعل يف األرض ُطرقًا من 
الصحاري والرباري، وحّتى السامء جعل فيها ُطرقًا يعرفها العلامء.

ويف باطن االرض أيضًا ُطرٌق تنقل املياه من مناطق بعيدة.

كل ذلك:

﴿لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن﴾
لكن اهلداية اىل ماذا؟

)1) - التوحيد )للصدوق(، ص٤0٤.
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اوالً: هنتدي اىل اهلل الذي خلقها، ومن ثّم هنتدي اىل احلياة. 

ثانيًا: هنتدي اىل هذه الُسُبل ونستفيد منها يف سعادتنا.

 

بصائر وُسنَن

جعل اهلل الُسُبل يف األرض لكي هيتدي هبا اإلنسان إىل خالقها، 
ومن ثم هيتدي إىل مناهج السعادة يف احلياة.



      ٤٧      

كذلك ُتخرجون

ةً  نَا بِهِ بَْلَ نَْشْ
َ
ــَماءِ َماًء بَِقَدٍر فَأ َل ِمَن السَّ ِي نَزَّ  ﴿َواذلَّ

َميًْتا َكَذلَِك ُتْرَُجوَن١١﴾.
* * *

من الحديث

نَْزنْلا 
َ
يف رواية أيب اجلارود، عن أيب جعفر ، يف قوله  تعاىل: ﴿َوأ

رِْض ﴾ قال: 
َ
ْسَكنَّاهُ ِف اأْل

َ
ماءِ ماًء بَِقَدٍر فَأ ِمَن السَّ

»َفِهَي اْلَْنَهاُر َواْلُعُيوُن َواآْلَبار«)1).

تفصيل القول

ألّن القــرآن الكريم ُيذّكرنا باحلقائــق الظاهرة وُيثري فينا دفائن 
العقول، لذلك حيّدثنا عن التحّوالت الُعظمى التي نعيشها، وكيف أّن 

)1) - بحار األنوار، ج٥٦، ص3٧3.
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األرض التي تبدو َمْيتة ُتيى وُتنرش، وكيف يرج االنسان بعد موته.

عّدة بصائر نتوّقف عندها يف ســياق احلديث عن اآلية القرآنية 
امُلباركة:

البصيرة الولى: للبــرش موقفان جتاه النعمــة، يتمّثل أحدمها 
باالرساف الذي ُذكر يف اآلية اخلامســة من هذه الســورة املباركة، أّما 

املوقف الثاين فهو الشكر ألنعم اهلل تعاىل. 

  فوظيفة االنســان جتاه النعمة شــكرها، ويعني الشــكر حالة 
وسطية بني البطر والُكفر، فعدم االهتامم بالنعمة ُكفر واخّتاذها وسيلة 
لالســتعالء َبَطر، وهكــذا قد يزّل املــرء عن الطريق بســبب النعمة 

كالشباب والغنى.

ويكون الشكر بمعرفة ارتباط النعمة باهلل امُلتعال وكون االنسان 
ال يملكها بذاته.

فحني يرشب االنســان املاء قــد ال يعي أّن املــاء قطع مراحل 
عديدة اىل حني وصوله اليه، فالرب امُلتعال أَمَر الشمس أن ترشق عىل 
البحار، وأَمَر الرياح أن تمل الُسُحب، ورياحًا أخرى أمرها أن تعرص 
السحب، وعرشات املراحل األخرى التي قطعها املاء ليصل لالنسان. 

وهكذا ننتقل ممّا هو ُمشــاهد من النعم اىل ما وراءها لنســتفيد 
منها ونشكرها.

البصيرة الثانية: يف االمثلة القرآنية لطائف ينبغي االلتفات اليها، 
ففي هذه اآلية امُلباركة يرضب لنــا رّبنا مثل البلد املّيت الذي ال حّس 
فيه وال حمســوس، وال نشــاط فيه وال حركة، وال داّبة تدّب عليه وال 



      ٤٩      

   كذلك تُخرجون   

طائرًا يطري فيه، وبعد مّدة يتحّول ذلك املكان اىل حيث احلياة واحلركة 
واحليوية بســبب نزول املاء، وبالتأّمل يف ذلك نعرف أّن  املوتى الذين 
ال حّس هلم أيضًا سُينرشون، يقول تعاىل: ﴿َكَذلَِك ُتْرَُجوَن﴾ ويف آية 

أخرى: ﴿َكَذلَِك النُُّشوُر﴾)1). 

وحســب األحاديث الرشيفة ستمطر السامء أربعني يومًا لتعود 
تلك االجســام البالية والذرات املتناثرة لتجتمــع بعضها اىل بعض، 
ولتكون قبورهم كأرحام أّمهاهتم، ولُينرش الناس اىل رهّبم، وذلك يوم 

النشور.

ماًء بقدٍر

البصيرة الثالثة: قوله سبحانه وتعاىل:

َماءِ َماًء بَِقَدٍر﴾ َل ِمَن السَّ ِي نَزَّ ﴿َواذلَّ

علينا أن نتأّمل مليًا يف قوله تعاىل )بَِقَدر( ونفهمها كإشارة لفهم 
احلقيقة.

ففي عامل اليوم حينام برزت مشــكلة االحتبــاس احلراري بدأ 
بعض النظام يف االرض باالختالل بام كسبت أيدي الناس، فاصبحنا 
ننظر اىل بعــض املناطق ينزل فيها املطر بشــكل كثيف ويف قبال ذلك 
حيكم اجلفاف مناطق أخرى، وأصبح العامَل يدّق ناقوس خطر املجاعة 
الذي هيدد اكثر من ٦0 مليون انســان يف القــرن االفريقي، كّل ذلك 

بسبب اجلفاف.

هذا كله بسبب إفساد اإلنســان يف األرض وإساَءته اىل البيئة، 

)1)- سورة فاطر، اآلية٩.
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ر نزول املاء من السامء بقدر، حيث ُيزجي بالُسُحب  بينام رّبنا املتعال يقدِّ
من مناطق بعيدة اىل بقاع االرض املختلفة ويســقيها، ويف ذلك دليٌل 

عىل قدرته وهيمنته.

ج. َل( أي أنزله بتدرُّ ومعنى )َنزَّ

ةً َميًْتا﴾  نَا بِهِ بَْلَ نَْشْ
َ
﴿فَأ

البصيرة الرابعة: ماذا يعني البلد؟

ّيُِب َيُْرُج   يقوُل رّبنــا امُلتعال يف القرآن الكريم: ﴿َواْلَــَلُ الطَّ
ِي َخُبَث اَل َيُْرُج إاِلَّ نَِكًدا﴾)1).  َنَباتُُه بِإِذِْن َرّبِهِ َواذلَّ

نَْت ِحلٌّ بَِهَذا 
َ
قِْســُم بَِهَذا اْلََلِ * َوأ

ُ
وكذلك يقول تعاىل: ﴿اَل أ

.(٢(﴾ اْلََلِ * َوَوادِلٍ َوَما َودَلَ
ال ُيســّمى البناء بلدًا، إّنام االنســان هو البلد، ألّن البناء يدم 
االنســان ولكن ألّن جزءًا كبريًا من حياة االنســان ُمرتبط باالرايض 

امُلحيطة والزراعة فيها، ُيسّمى بلدًا لذلك.

البصيرة الخامسة: إرادة الرب امُلتعال تبقى حاكمة عىل اخلليقة، 
ورغم إتيان االنسان باألسباب الظاهرية إاّل أّن حقيقة التأثري تبقى بيد 
الرب املتعال وهو مسّبب االســباب، ولذلك يبقى البرش عاجزًا عن 

إدراك بعض احلقائق وتفسريها. 

َنا( فرّبنا هو الــذي أنرش، فهو أمر املاء أن  يقول تعــاىل: )َفَأْنرَشْ
حُييي البلدة امليتة.

)1)- سورة األعراف، اآلية٥٨.
)٢)- سورة البلد، اآلية3-1.
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﴿َكَذلَِك ُتْرَُجوَن﴾

وذلك يف يوم احلرش االكرب حيث يرج الناس رِساعًا كأهّنم اىل 
ُنُصٍب يوفضون، فمن حقيقة إحياء االرض بعد موهتا يوصلنا القرآن 
الكريم اىل حقيقة البعث الكربى، لتتحّول الظاهرة اىل مدرسة نتسامى 

من خالهلا يف مدارج الكامل والِرفعة.

بصائر وُسنَن

1- وظيفة االنســان جتاه النعمة شــكرها، ويعني الشكر حالة 
وســطية بني البطر والُكفر، فعــدم االهتامم بالنعمة ُكفــر، واخّتاذها 
وسيلة لالستعالء َبَطر، وهكذا قد يزّل املرء عن الطريق بسبب النعمة 

كالشباب والغنى.

2- إرادة الرب امُلتعال تبقــى حاكمة عىل اخلليقة، ورغم إتيان 
االنسان باألسباب الظاهرية إاّل أّن حقيقة التأثري تبقى بيد الرب املتعال 
وهو مســّبب االســباب، ولذلك يبقى البرش عاجزًا عن إدراك بعض 

احلقائق وتفسريها.

   كذلك تُخرجون   
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َخَلق األزواج كّلها

ْزَواَج ُكََّها وََجَعَل لَُكْم ِمَن الُْفلِْك 
َ
ِي َخلَــَق اأْل ﴿َواذلَّ

نَْعاِم َما تَْرَكُبوَن١٢﴾.
َ
َواأْل

* * *

من الحديث

روي عن اإلمام الباقر  أنَّ رسول اهلل  قال: 

»إِنَّ ِمْن َسَعاَدِة اْلَمْرِء اْلُمْسلِِم: َأْن ُيْشبَِهُه َوَلُدُه، واْلَمْرَأُة اْلَجْمَلُء 
َذاُت ِديٍن، واْلَمْرَكُب اْلَهنِي ُء، واْلَمْسَكُن اْلَواِسُع«)1).

تفصيل القول

ُيذّكرنــا القــرآن الكريم املّرة بعد األخرى بآيــات اهلل تعاىل يف 
اخللق، ال لكي نؤمن هبا فحســب بل لنتدّرج هبا يف معرفة اهلل امُلتعال، 

)1) - قرب اإلسناد، ص٧٧.
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تَِيَك 
ْ
حّتى يأتينا اليقني. يقول الباري عّز وجل: ﴿َواْعُبْد َربََّك َحتَّ يَأ

اْلَقِنُي﴾)1). 
يف هذه اآلية ُيبنّي لنا رّبنا آية الزوجية وما فيها من آية املصنوعية، 
إذ إّن احتيــاج املخلوق ملثيله دليٌل عىل عدم الذاتية فيه، بدءًا من النملة 

املتناهية يف الِصغر اىل اكرب مّرة، فكّلها ُمعتمدة عىل خملوق مثلها:

ْزَواَج ُكََّها﴾
َ
ِي َخلََق اأْل ﴿َواذلَّ

وحــني ُننعم النظر نجــد النقص موجودًا 
الرجل وكذلك  ُتكّمــل  فاملــرأة  املوجودات،  يف 
العكــس، وهكــذا غري البــرش مــن احليوانات 
والنباتــات بعضهــا ُيكّمل بعضــًا، وحّتى الليل 

والنهار، والشتاء والصيف ُيكّمل بعضه بعضًا.

ولذلك يقول رّبنا يف سورة يس: ﴿ُسبَْحاَن 
رُْض وِمْن 

َ
ا تُنبُِت اأْل ْزَواَج ُكََّها ِممَّ

َ
ِى َخلَــَق اأْل اذلَّ

ا اَل َيْعلَُموَن﴾)٢). نُفِسِهْم وِممَّ
َ
أ

تكامل اخلليقة

اخلليقــة ُجعلت بحيث تتكامل بعضها مــع بعض، ومن ذلك 
أّن البــاري عّز وجل جعل الُفلك جتــري يف البحر، فكم هي العوامل 
التي ينبغي أن تتوّفر من أجل ذلك؟ فالنجوم هتدي، والرياح تســوق، 

واجلاذبية جتعل هلا مهدًا، وهكذا خُمتلف العوامل.

)1)- سورة احلجر، اآلية٩٩.
)٢)- سورة يس، اآلية3٦.

 إّن احتيــاج املخلــوق ملثيله  «

دليــٌل عــى عــدم الذاتيــة 

النملــة  مــن  بــدءاً  فيــه، 

املتناهيــة يف الِصغــر اىل اكــر 

مجــرّة، فكّلهــا ُمعتمــدة عــى 

ــا. ــوق مثله مخل

   َخلَق األزواج كلّها   
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واىل يومنا هذا ُتعّد الُسفن أهّم وسيلة لنقل البضائع، وربام هلذا 
السبب ُذِكرت قبل األنعام يف اآلية الكريمة.

واالنسان بدوره يتكامل مع الســفينة وهي تتكامل معه حيث 
حيملها االنسان يف الُصنع وهي تمله يف الوصول اىل املقاصد البعيدة:

نَْعاِم َما تَْرَكُبوَن﴾ 
َ
 ﴿وََجَعَل لَُكْم ِمَن الُْفلِْك َواأْل

أّمــا احليوانات فهي أيضــًا تتكامل مع االنســان، حيث يدم 
أحدمها اآلخر، ولكن املستفيد األخري هو اإلنسان.

بصائر وُسنَن

اخلليقة ُجعلت بحيث تتكامل بعضها مع بعض، ومن ذلك أّن 
البــاري عّز وجل جعل الُفلك جتري يف البحر، فكم هي العوامل التي 
ينبغي توفرها لذلك؟ فالنجوم هتدي، والرياح تسوق، واجلاذبية جتعل 

هلا مهدًا، وهكذا خُمتلف العوامل.
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لتستووا على ظهوره

﴿لِتَْســَتُوواْ َعَ  ُظُهورِهِ ُثمَّ تَْذُكــُرواْ نِْعَمَة َرّبُِكْم إَِذا 
َر نَلَا َهَذا وَما  ِى َسخَّ اْســَتَويُْتْم َعلَيْهِ وَتُقولُواْ ُسبَْحاَن اذلَّ

ُكنَّا َلُ ُمْقرِننَِي١٣﴾.
* * *

من الحديث

عن أيب بصري قال: قلت أليب عبد اهلل : هل  للشــكر حد إذا 
فعله العبد كان شاكرا؟ قال: »َنَعْم« قلُت: َما ُهو؟ َقاَل: 

َه َعَلى ُكلِّ نِْعَمٍة َعَلْيــِه فِي َأْهٍل وَماٍل، وإِْن َكاَن فِيَما  »َيْحَمُد اللَّ
َر  : ﴿ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ اُه، وِمنُْه َقْوُلُه َجلَّ وَعزَّ َأْنَعَم َعَلْيِه فِي َمالِِه َحقٌّ َأدَّ

َلنا هذا وما ُكنَّا َلُه ُمْقِرنِين﴾«)1).  

)1) - الكايف، ج٢، ص٩٦.
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تفصيل القول

بعد أن ذكر القرآن الكريــم حقيقة التكامل يف اخللق، وجعل 
لذلك مثــاًل يف الُفلك واالنعام، بنّي يف هــذه اآلية اهلدف من ذلك، 

فقال:

﴿لِتَْسَتُووا َعَ ُظُهورِهِ﴾
والضمــري يف ظهوره راجع اىل )ما تركبون( يف اآلية الســابقة، 

ولعّله يشمل ظهر الداّبة وظهر السفينة أيضًا.

واستخدام القرآن الكريم لكلمة )لتستووا(: 

اوالً: للتدليل عىل أّن اهلل ســّخر الفلك واألنعام لإلنسان حتى 
يستقّر عىل ظهورها دون وجل من متّردها عليه.

ثانيا: أّن علينا أن نســتقّر عليها ونتمّكن منها دون أن جتمح أو 
أن تضطرب، وهذا يعني أنَّ عىل االنسان أن يوّفر أسباب االستقرار يف 

وسائل النقل من أجل السالمة.

نعمة ربكم

﴿ُثمَّ تَْذُكُروا نِْعَمَة َرّبُِكْم إَِذا اْسَتَويُْتْم َعلَيْه﴾

ذكر القرآن الكريم كلمة االســتواء مرتني للتدليل عىل أّن بعد 
االستواء أيضًا عىل االنسان أن ال يغّر باملركوب، وإّنام يلتفت اىل كون 

ذلك نعمة من الباري عّز وجل عليه:

َر نَلَا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُ ُمْقرِننَِي﴾ ِى َسخَّ ﴿َوَتُقولُواْ ُسبَْحاَن اذلَّ
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   لتستووا عىل ظهوره   

فنحن لســنا بمستوى أن نســّخرها بل الرب املتعال هو الذي 
سّخر لنا هذا.

وهكذا فنظام التكامل دليل عىل قــّوة رّبنا العظيم الذي جعل 
النــاس بعضهم حيتاجون اىل بعض وهو غنــي عنهم، ولذلك جاءت 

كلمة التسبيح هنا لنُنّزهه عن النقص الكائن يف املخلوق.

بصائر وُسنَن

إّن اهلل سّخر الفلك واألنعام لإلنسان حتى يستقّر عىل ظهورها 
دون وجل من متّردها عليه، وهذا يعني أّن عىل االنسان أن يوّفر أسباب 

االستقرار يف وسائل النقل من أجل السالمة.
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اىل رّبنا ملنقلبون

﴿ِإَونَّا إَِل َرّبَِنا لَُمنَْقلُِبوَن١٤﴾.

* * *

من الحديث

عن جابر اجلعفي قال: كان عيل  إذا ســار إىل قتاٍل ذكر اسم 
اهلل تعاىل حني يركب كان يقول: 

ِه َعَلــى نَِعِمِه َعَلْينَا وَفْضلِِه اْلَعظِيِم، ُســْبحاَن الَِّذي  »اْلَحْمُد لِلَّ
نا َلُمنَْقلُِبون «)1). ا إِلى  َربِّ َر َلنا هذا وما ُكنَّا َلُه ُمْقِرنِيَن وإِنَّ َسخَّ

تفصيل القول

ثم انتقل الســياق القرآين من الدنيــا اىل اآلخرة وكيف أّن عىل 
االنســان عدم ترك واجباتــه األخروية يف حني اســتفادته من النعم 

)1)- بحار األنوار، ج 3٢، ص٤٦0.
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   اىل ربّنا ملنقلبون   

االهلية، إذ عليه أن يقول:

﴿ِإَونَّا إَِل َرّبَِنا لَُمنَْقلُِبوَن﴾ 

التعبــري القرآين دقيق جــدًا، فحني تنقلب الطائــرة أو تنكفئ 
السفينة فمصريها بيد اهلل واىل رضوان اهلل، ومعرفة تلك احلقيقة ُتوِجد 
توازنًا يف شخصية االنسان حيث إّنه - ومع توفريه ألسباب األمان - 

يطمئن اىل أّن ماري االمور بيد اهلل، واىل اهلل ُترجع االمور.

بصائر وُسنَن

حني يستفيد اإلنسان من النعم اإلهلية املرتبطة بالدنيا، عليه أن 
ال ينسى اآلخرة وواجباته األخروية وأنَّ مصريه إىل اهلل تعاىل.
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لكفوٌر مبني

نَْســاَن لََكُفوٌر  ﴿وََجَعلُــوا َلُ ِمْن ِعَبــادِهِ ُجزًْءا إِنَّ اْلِ
ُمبنٌِي١٥﴾.

* * *

من الحديث

 : قال اإلمام الصادق

ْرَك َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النَّْمل «)1). »إِنَّ الشِّ

تفصيل القول

الرشك باهلل العظيم ُيعّد من أخطر ما ُيصاب به االنســان، وهو 
ظلم عظيم ال ُيغفر وليس كغريه من الذنوب.

)1)- معاين األخبار، ص3٧٩.
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   لكفوٌر مبني   

لكن ما هو الرشك، وما هي أسبابه؟

يبدو أّن هناك أسبابًا شّتى للرشك، أو بتعبري آخر: ِمن امُلمكن أن 
تتعّقد كّل ســلبية لتتحّول اىل ُشعبة من ُشعب الرِشك، فقد يكون ُحّب 
املال طريقًا للرشك، أو قد يكون الرشك نابعًا من احلســد أو غري ذلك، 
ولكن لعّل أخطر أنواع الرشك هو ما يتصل بجهل اإلنسان نفسه وهو 
أكرب احلُُجب عند االنســان، حيث ينتج عن اجلهل كفر االنســان باهلل 

تعاىل.

فهــو مع رؤيته آليات اهلل إاّل أّنه ال يذعن للحق، فراه جُيادل يف 
ٍء  ْكَثَ َشْ

َ
نَْســاُن أ آيات اهلل، كام نعته القرآن الكريم فقال: ﴿َوَكَن اْلِ

َجَداًل﴾)1).
أو أن حيــاول إلصاق نفســه بالربوبية، من أجل عــدم التقّيد 

بالترشيعات االهلية.

طريق الرشك

إّن متّرد االنسان عىل اهلل ســبحانه وعدم إستجابته لنداء الرب 
امُلتعال ينتهي به اىل الرشك، وهو ما عرّب عنه القرآن يف هذه اآلية بقوله: 

نَْساَن لََكُفوٌر﴾. ﴿إِنَّ اْلِ
بِيَل  وهكذا ُجعل الكفر يف ِقبال الشكر يف قوله: ﴿إِنَّا َهَدْيَناهُ السَّ

ا َكُفوًرا﴾)٢). ا َشاكًِرا ِإَومَّ إِمَّ
ذلك ألّن عدم الشكر يؤدي به اىل الرشك، وهكذا ُيعّد هذا النوع 

)1)- سورة الكهف، اآلية٥٤.
)٢)- سورة االنسان، اآلية3.
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اللـه  « خلقـه  مـن  كل  إنَّ   

تعـاىل هـو عبـٌد لله ونسـبته 

اللـه نسـبة املخلـوق اىل  اىل 

ليـس  خلقهـم  وإّن  خالقـه، 

وإمنـا  الخالـق  ذات  مـن 

يشء. مـن  ال  بأمـره  يبدعهـم 

من الرشك من أخطر أنواعه حيث يوِصل االنســان اىل إّدعاء الربوبية 
مع علمه بعجزه وَضعفه.

طرح الشبهات

ويف هذه اآلية َيذكر رّبنا بعض الشبهات التي تؤدي اىل الرشك، 
فيقول: 

﴿وََجَعلُوا َلُ ِمْن ِعَبادِهِ ُجزًْءا﴾

لو نظرنا اىل ُشبهات الفالسفة نجد أهّنا تتشابه يف مؤداها، فهي 
جتتمع يف إلصــاق صفة الربوبيــة بالبرش وهو ما 
رّصح به بعضهم. فنجد - مثاًل - القائلني باحللول 
ــمون اهلل جزَءين: أحدمها يف ذاته واآلخر يف  يقسِّ
عباده - تعاىل اهلل عــن ذلك علوًا كبريًا - أو ليس 
الولد إمتدادًا لوالده، حيث ينتقل جزٌء من الوالد 
فيه حتى يصبــح بضعة منه؟ وهكــذا زعموا أّن 
جزءًا من اهلل ينتقل اىل بعض عباده فيصبح نصف 

إله ويكتسب قداسة بني سائر عباده.

ومل يفقه هــؤالء أنَّ كل من خلقه اهلل تعاىل 
هو عبٌد هلل ونسبته اىل اهلل نســبة املخلوق اىل خالقه، وأّن خلقهم ليس 
من ذات اخلالق وإنام يبدعهــم بأمره ال من يشء، وأنَّ مجيع املخلوقني 

أمامه سواء من حيث الذات ومقام العبودّية.

َه  جاء يف احلديث الرشيف عن أيب جعفــر  أّنه قال: »إِنَّ اللَّ
ِخْلٌو ِمــْن َخْلِقِه وَخْلَقُه ِخْلٌو ِمنُْه وُكلُّ َما َوَقَع َعَلْيِه اْســُم َشــيْ ٍء َفُهَو 
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َه«)1). َمْخُلوٌق َما َخَل اللَّ

نَْساَن لََكُفوٌر ُمبنٌِي﴾  ﴿إِنَّ اْلِ
فمشكلة االنســان إذن هو أّنه ليس شاكرًا ألنعم الرب امُلتعال 

عليه، وهو بذلك حياول أن يوصل نفسه اىل مقام الرب.

ومعنى كون االنســان كفورًا أّنه ال يريــد أن يؤّدي حّق الرب، 
فيبحث عن طريقة ليّدعــي هبا الربوبية، أو أن يعتقد باالصنام التي ال 

ترّض وال تنفع.

فحالــة كفران النعم عند االنســان تؤدي بــه اىل عدم االلتزام 
برشيعة اهلل، ومتّرد االنسان هذا هو الذي جيعله ُمرشكًا.

وباملقابل فإّن االنســان املؤمن يعيش حالة االطمئنان والتسليم 
ألمر اهلل عّز وجّل.

بصائر وُسنَن

معنى أّن االنسان كفور أّنه ال يريد أن يؤّدي حّق الرب، فيبحث 
عن طريقــة يّدعي هبا الربوبية، أو أن يعتقد باالصنام التي ال ترّض وال 

تنفع، وبذلك يصبح مرشكًا.

)1)- الكايف، ج 1، ص٨٢.

   لكفوٌر مبني   
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إختذ البنات؟!

ْصَفاُكْم بِاْلَننَِي١٦﴾.
َ
ا َيْلُُق َبَناٍت َوأ ََذ ِممَّ ِم اتَّ

َ
﴿أ

* * *

تفصيل القول

بعد أن ذكر رّبنا امُلتعال خطر الرشك الذي حيرف مســرية البرش 
ُيبنّي بعــض تطبيقاته، ومن ذلك إعتقاد املرشكــني أّن هلل البنات وهلُم 

البنون، يقول تعاىل:

ْصَفاُكْم بِاْلَننَِي﴾
َ
ا َيْلُُق َبَناٍت َوأ ََذ ِممَّ ِم اتَّ

َ
﴿أ

ُترى ملاذا اعتقد املرشكون ذلك؟

ســبُب ذلك تصّورهم أّن الرّب متكرّب قــوٌي جبار من غري أن 
يلتفتــوا اىل رمحانية الباري عّز وجّل، ومن ُهنا وبوسوســة شــيطانية 
جعلوا هلل تعاىل البنات لطبيعة رّقة املرأة، وزعموا أهّنم يتوّســلون هبّن 
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للخالص من غضب الرب. ومن ذات املنطلــق إعتقدوا أّن املالئكة 
يَن ُهْم ِعباُد  أيضًا من اإلناث. يقــول تعاىل: ﴿وََجَعلُوا الَْمالئَِكــَة اذلَّ

َشِهُدوا َخلَْقُهْم َسُتْكَتُب َشهاَدُتُهْم َويُْسَئلُوَن﴾)1).
َ
الرَّْحِن إِناثاً أ

د عىل أّن اخلالص من غضب اهلل يكون  بينام املنطق القرآين يؤكِّ
بااللتجــاء اليه تعاىل، فبدل البحث عن آهلة ُمزّيفة ألجل التوّســل هبا 
علينا االعتقاد باخلالق الرمحن الرحيم للنجاة من العذاب األليم. يقول 

ِ إِّنِ لَُكْم ِمنُْه نَِذيٌر ُمبنٌِي﴾)٢). وا إَِل اللَّ تعاىل: ﴿فَفِرُّ

لكّن املرشكني - وبســبب إنحرافهم عن الرصاط املســتقيم - 
باتوا يؤمنون ببعض اخلرافات بدل االعتقاد بالرب امُلتعال. 

بصائر وُسنَن

ر املرشكون أّن الرّب متكرّب قوٌي جبار من غري أن يلتفتوا  تصــوَّ
اىل رمحانية الباري عّز وجّل، ومن ُهنا وبوسوســة شيطانية جعلوا هلل 
تعاىل البنات لطبيعة رّقة املرأة، وزعموا أهّنم يتوّســلون هبّن للخالص 
من غضب الــرب. ومن ذات املنطلق إعتقــدوا أّن املالئكة أيضًا من 

اإلناث.

)1)- سورة الزخرف، اآلية1٩.
)٢)- سورة الذاريات، اآلية٥0.

   إتخذ البنات؟!   
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وهو كظيم

َحُدُهم بَِمــا َضََب لِلرَّْحَمِٰن َمَثاًل َظلَّ 
َ
َ أ ﴿َو إَِذا بُــّشِ

ا َوُهَو َكِظيٌم١٧﴾. وَْجُهُه ُمْسَودًّ
* * *

تفصيل القول

غريب أمر املرشكني، فهم ال يفقهون ما يقولون، ولذلك تراهم 
يتناقضون يف أقواهلم وسلوكهم. فهم جعلوا هلل البنات وزعموا أن اهلل 
تعاىل إختذ البنات وأّن املالئكة إناٌث - كام ســنقرأ يف اآليات القادمة - 

بينام هم يعتربون البنت عارًا وذلة ومنقصة:

َحُدُهم بَِما َضََب لِلرَّْحَمِٰن َمَثاًل﴾
َ
َ أ ﴿ِإَوَذا بُّشِ

فزعم بأّن اهلل اختذ بنات وأّن مالئكته من اإلناث.

ا َوُهَو َكِظيٌم﴾ ﴿َظلَّ وَْجُهُه ُمْسَودًّ



      ٦٧      

رًا من الغضب وجهه، كاظاًم غيظه، يكاد يتمّيز من الغيظ،  مكفهِّ
بســبب إعتقاده الســخيف بأّن البنت ال تســتحق احلياة، وهي سبب 
املنقصة والعار للرجال. هكذا إعتقدوا األنثى نقطة سوداء يف حياهتم، 

بينام زعموا أّن الرب املتعال إختذ البنات تعاىل اهلل عام يصفون.

بصائر وُسننَن

يتناقض املرشكون يف مزاعمهم وسلوكهم، حيث يرون البنت 
عارًا ونقطة ســوداء يف حياهتم وأهنا ال تستحق احلياة يف الوقت الذي 

يزعمون أّن اهلل اختذ البنات وجعل املالئكة إناثًا.

   وهو كظيم   



      ٦٨      

ؤا يف احِللَية ُينشَّ

ُؤاْ ِف اْلِلَْيةِ َوُهَو ِف اْلَِصاِم َغرُي ُمبنٍِي١٨﴾. َوَمن يُنَشَّ
َ
﴿أ

* * *

من الحديث

عــن أيب عبد اهلل  قال: يف رســالة أمــري املؤمنني  إىل 
 : احلسن 

»اَل ُتَملِِّك اْلَمْرَأَة ِمــَن اْلَْمِر َما ُيَجاِوُز َنْفَســَها، َفإِنَّ َذلَِك َأْنَعُم 
لَِحالَِهــا وَأْرَخى لَِبالَِهــا وَأْدَوُم لَِجَمالَِها، َفإِنَّ اْلَمْرَأَة َرْيَحاَنٌة وَلْيَســْت 

بَِقْهَرَماَنة«)1).

تفصيل القول

البنت التي تكون نشأهتا ونمّوها يف احِللية - أي الزينة - وتعيش 
)1)- الكايف، ج ٥، ص٥10.
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ؤا يف الِحليَة       يُنشَّ

النعومة والرّقة، هل هي قادرة عىل القيام بام تقوم به املالئكة؟ كاّل. ولو 
اختذ اهللّ بنات جلعلهن يف رياض اجلنان يمرحن، ومل جيعلهّن يامرســن 

أمور احلياة، يقول تعاىل:

ُؤاْ ِف اْلِلَْيةِ َوُهَو ِف اْلَِصاِم َغرُي ُمبنٍِي﴾ َوَمن يُنَشَّ
َ
﴿أ

ثم إّن البنت - بسبب فرط عاطفتها أو حليائها - غري قادرة عىل 
اخلصــام واجلدال كام الرجل، ألهنا عادة تفصــح عن كل ما جييش يف 

صدرها وال تكتم شيئًا يف العادة عن أحد.

بصائر وُسنَن

البنــت التي تكون نشــأهتا ونمّوها يف احلليــة والزينة وتعيش 
النعومــة والرّقة، غري قادرة عىل القيام بام تقوم به املالئكة، بل - لفرط 

عاطفتها أو حليائها - ال تستطيع اخلصام واجلدال كام الرجل.
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سُتكتب شهادهتم

ِيَن ُهْم ِعَبــاُد الرَّْحَمِٰن إِنَاثًا  ﴿وََجَعلُوا الَْماَلئَِكــَة اذلَّ
لُوَن١٩﴾.

َ
َشِهُدوا َخلَْقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْم َويُْسأ

َ
أ

* * *

تفصيل القول

ظاهــر القرآن ُحكــم وباطِنه ِعلــم، ظاهره أنيــق وباطنه 
عميــق، وحني نتدبَّر يف هــذه اآلية املباركة نجــد أّن احلديث يف 
ظاهرها عــن ُخرافة أطلقها اجلاهليون حيــث قالوا: إّن املالئكة 

الرمحن: بنات 

ِيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمِٰن إِنَاثًا﴾ ﴿وََجَعلُوا الَْماَلئَِكَة اذلَّ

ولكّن عمق اآلية يشــري اىل رشوط االلتزام الديني، ورضورة 
كونه نابعًا ِمن ُحّجة بالغة وليس مبنّيًا عىل الظنون واألوهام.
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الدين فطرة اهلل

فالديـن فطـرة عميقة اجلـذور عند االنسـان، ألّن اهلل سـبحانه 
َخَذ 

َ
وتعـاىل أودع فيـه فطـرة االيـامن ُمنذ عامل الـذر حيث قـال: ﴿ِإَوذْ أ

نُْفِسـِهْم 
َ
ْشـَهَدُهْم َع  أ

َ
َربُّـَك ِمـْن بَـي  آَدَم ِمـْن ُظُهورِهِـْم ُذّرِيََّتُهـْم َوأ

ا ُكنَّا َعْن  ْن َتُقولُوا يَـوَْم الْقِياَمةِ إِنَـّ
َ
لَْسـُت بَِرّبُِكـْم قالُـوا بَل  َشـِهْدنا أ

َ
أ

هذا اغفِلـنَي﴾)1).
لكّن االشكال هو يف من يّدعون العلم بالدين وُهم غري مؤّهلني 

لذلــك، ِمن علامء الســوء الذين حُيّرفون مســرية 
البرش. ويف معــرض رّد القرآن الكريم عىل اولئك 

رنا بعّدة بصائر: يذكِّ

ال قيمة لكلٍم بغري حجة 

اوالً: عىل االنســان أن يتحّدث بشــهادة، 
أي أن يكــون لديــه علم حقيقي بــام يزعم، متامًا 
كام يشــهد شــيئًا أمامه، أو يصل اىل احلقيقة بعقله 
بوضوح كامل. وما جلوس التشّهد يف الصالة إاّل 

حماولة لإلرتقاء بالنفس اىل مرحلة الشهادة، حّتى تتجاوز معرفتنا باهلل 
من مرحلة القول الظاهــري اىل رؤية الفؤاد، ولذلك نجد رّبنا ُيعاتب 

امُلّدعني تلك اخلرافة اجلاهلية بأهّنم مل يستندوا اىل ُحّجة يف قوهلم:

َشِهُدوا َخلَْقُهْم﴾
َ
﴿أ

فهل رأوا املالئكة؟ وهل شهدوا خلقهم وأّن اهلل خلقهم إناثًا؟

)1)- سورة األعراف، اآلية1٧٢.

 الدين فطرة عميقة الجذور  «

عنـد االنسـان، لكـّن االشـكال 

العلـم  يّدعـون  مـن  يف  هـو 

مؤّهلـن  غـر  وُهـم  بالديـن 

لذلك، مِن علاء السـوء الذين 

ُيحرّفـون مسـرة البـر.

   ستُكتب شهادتهم   
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فاذا مل يشهدوا ذلك فليكّفوا عن الكالم، ألّن الزعم غري املستند 
اىل حجة بالغة ال قيمة له.

ومن هنا كان عىل العلامء أيضــًا وعىل كل أصحاب التأثري عىل 
املجتمــع أن ال ينطقوا بام ليس هلم بــه علم، كام ُيعّلمنــا االمام زين 

العابدين  يف دعائه حيث قال: »َأْو َنُقوَل فِي اْلِعْلِم بَِغْيِر ِعْلم «)1).

َشــِهُدوا َخلَْقُهْم﴾ حُيدث إنتفاضة يف 
َ
وهذا الكالم الوجداين ﴿أ

وجداهنم وُيثري فطرهتم.

كّل اإلدعاءات ُتكتب 

ثانيــًا: كّل كلمة ينطق هبا االنســان ُتكتب 
لتكون شهادة عليه يوم القيامة:

لُوَن﴾
َ
﴿َسُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْم َويُْسأ

ليس فقــط ُتكتب بل وُيســألون عنها يوم 
القيامة.

عباُد الرمحن 

وحـني نتأمل يف كلمة )الرمحـن( التي جـاءت يف اآلية الكريمة 
نتبـرّص بعض اللطائف القرآنية، إذ إنَّ السـياق القرآين جاء بالكلمة يف 
معـرض ذكـره العتقـاد املرشكني بـأّن املالئكة إناٌث إشـارة اىل جانب 
الرّقـة والرمحـة فيهـم، ومـن جهـة أخـرى كان تصّورهم عـن اخلالق 
منحـرصًا يف جانـب القـّوة والِعـّزة واجلـربوت فقط، لذلك إسـتخدم 
القـرآن الكريـم كلمـة )الرمحـن( لُيبـنّي أّن رمحة اخلالـق بالِعبـاد أكثر 

)1)- الصحيفة السجادية، ص٥٦.

ــم  « ــرآن الكري  إســتخدم الق

لُيبــّن  )الرحمــن(  كلمــة 

أّن رحمــة الخالــق بالعِبــاد 

خلقــه  رحمــة  مــن  أكــر 

بأنفســهم، وحّتــى أكــر مــن 

املالئكــة.
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مـن رمحة خلقـه بأنفسـهم، وحّتى أكثـر من املالئكـة. وأيضـًا لتثبيت 
جانـب الرمحة عنـد اخلالق امُلتعـال لنسـف التَوّهم اخلاطـئ والناقص 

عـن االله.

بصائر وُسنَن

عىل االنسان أن يتحّدث بشهادة، أي أن يكون لديه علم حقيقي 
بام يزعم، متامًا كام يشهد شيئًا أمامه، أو يصل اليه بعقله بوضوح كامل، 

وهذه هي معنى الشهادة.

   ستُكتب شهادتهم   
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ما هلم بذلك من علم

ا لَُهم بَِذٰلَِك ِمْن  ﴿َوقَالُواْ لَْو َشاَء الرَّْحَمُٰن َما َعَبْدنَاُهم مَّ
ِعلٍْم إِْن ُهْم إاِلَّ َيُْرُصون٢٠﴾.

* * *

من الحديث

يف احلديث عن النبي  قال: 

تِي «)1). ُة َمُجوُس ُأمَّ  »اْلَقَدِريَّ

تفصيل القول

ُطرق الشيطان لغواية االنســان خُمتلفة، ومن تلك الطرق التي 
غًا العتقادهم الباطل هو تربيرهم بقوهلم: جعلها املرشكون ُمسوِّ

)1)- بحار األنوار ، ج ٥، ص٦.
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   ما لهم بذلك من علم   

﴿لَْو َشاَء الرَّْحَمُٰن َما َعَبْدنَاُهْم﴾
فقد زعموا بأّن رمحة اهلل الواسعة تأبى أن يرك الِعباد يف ضاللة، 
فلــو أراد اهلل أن يمنعهم عن الرشك وعن عبادة غريه ملنعهم عن ذلك. 
والواقع إّن رّبنا تعاىل وّفر أســباب اهلداية هلم، وأخذ عليهم امليثاق يف 
عامل الــذر، وأودع املعرفة يف قلوهبم، ووهبهــم العقل، وبعث اليهم 
الرســل، وأنزل اليهم اآليات، وُهم بعد كّل ذلك مل يستجيبوا، لذلك 

يدحض القرآن الكريم حّجتهم فيقول:

﴿َمــا لَُهــْم بَِذٰلَِك ِمــْن ِعلْــٍم إِْن ُهْم إاِلَّ 
َيُْرُصوَن﴾ 

قلب االنســان كالوعاء، وكام أن الوعاء ال 
يبقى فارغًا حّتى لو َسكبت منه املاء ألنَّ اهلواء حيّل 
حمّلــه، كذلك القلب لو مل يتنــّور بالعلم تّل حمّله 
الوســاوس والظنون، فراه يتلق شيئًا ليحّل حمّل 

العلم، وهو معنى اخلرص.

وبتعبري آخر: إّن ما يعتقدون به هو من نتاج 
أذهاهنم وليس من احلقيقة بيشء.

خّراصون جدد

ويف واقعنا اليوم كام يف كّل زمان نجد اولئك الذين يســتغنون 
عن العلامء الصادقني غرورًا بام لدهيم من معلومات ضئيلة. 

ففي حني يلجأون اىل املتخصصــني يف كل علم وفن، إاّل أهّنم 
فيام يرتبط بالعلم الديني يعتمدون عىل آرائهم دون الرجوع اىل العلامء 

كــا  « اليــوم  واقعنــا  يف   

يف كّل زمــان نجــد اولئــك 

عــن  يســتغنون  الذيــن 

العلــاء الصادقــن غــروراً 

مبــا لديهــم مــن معلومــات 

. ضئيلــة
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الرّبانيني: ﴿إِْن ُهْم إاِلَّ َيُْرُصوَن﴾.

بصائر وُسنَن

قلب االنســان كالوعاء، وكام أن الوعاء ال يبقى فارغًا حّتى لو 
سكبت منه املاء، ألنَّ اهلواء حيّل حمّله، كذلك القلب لو مل يتنّور بالعلم 
تّل حمّله الوساوس والظنون، فراه يتلق شيئًا ليحّل حمّل العلم، وهذا 

معنى اخلرص.
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به ُمسَتمِسكون

ْم َءاتَيَْناُهْم كَِتابًا ّمِن َقبْلِهِ َفُهم بِهِ ُمْسَتْمِسُكوَن٢١﴾.
َ
﴿أ

* * *

تفصيل القول

يتدّرج السياق القرآين يف دحض إّدعاء املرشكني، فبدأ أوالً - يف 
ا لَُهم بَِذلَِك  اآلية السابقة - ببيان عدم إمتالكهم للعلم فيام يقولون: ﴿مَّ

ِمْن ِعلٍْم﴾.
وحني ال حيظى االنســان بالعلــم، عليه االعتــامد عىل كتاب 

يتمّسك به، وهو ما مل حيَظ به أولئك أيضًا كام قال عّز وجّل:

ْم َءاتَيَْناُهْم كَِتابًا ِمْن َقبْلِهِ﴾
َ
﴿أ

أي: ِمْن قبل القرآن الذي جيادلون فيه.

﴿َفُهْم بِهِ ُمْسَتْمِسُكوَن﴾
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 إّن اولئــك مل يعتمدوا عــىل العلم وال عىل الكتــاب، إناّم عىل 
الظنون واخلرص.

بصائر وُسنَن

حني ال حيظى االنسان بالعلم، عليه االعتامد عىل كتاب يتمّسك 
به، وهو ما مل حيَظ به الكفار واملرشكون أيضًا.
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وجدنا آباءنا على أّمة

ٍة وإِنَّا َعَ َءاثَارِهِم  مَّ
ُ
 ﴿بَــْل قَالُواْ إِنَّا وََجْدنَا َءابَاَءنَا َعَ أ

ْهَتُدوَن٢٢﴾. مُّ
* * *

من الحديث

روي عن اإلمام َأيِب َعْبِد اهلل الصادق  أنَّه قال: 

َجاُل َكَما  َجاِل َأْخَرَجُه ِمنْــُه الرِّ يــِن بِالرِّ »َمــْن َدَخَل فِي َهَذا الدِّ
ــنَِّة َزاَلــِت اْلِجَباُل َقْبَل َأْن  َأْدَخُلــوُه فِيِه، وَمْن َدَخَل فِيِه بِاْلكَِتاِب والسُّ

َيُزوَل«)1).

تفصيل القول

من االخطاء الكبرية التي يقع هبا البرش والتي تسبب إنحرافات 
)1) - بحار األنوار، ج٢، ص10٥.
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خطرية يف مسريته، هو خلطه الدين بالراث.

وهكذا يتشّبث البعض بالســلف من دون تفّحص، ومن دون 
اإلعتامد عىل علم، وال متّسٍك بكتاب، إّنام إعتامدًا عىل تقاليد بالية:

ة﴾ مَّ
ُ
﴿بَْل قالُوا إِنَّا وََجْدنا َءابَاَءنَا َع  أ

يف حــني أّن العقائد الدينية ال ُتعرف بالتقليد. ومن هنا كان من 
مسؤوليات املجتمع أن يتعّلم الدين احلق عرب املصادر الصحيحة.

وزعم أولئك أّن إتباع آبائهــم كان ألجل الوصول اىل اهلداية، 
فقالوا:

ْهَتُدوَن﴾  ﴿وإِنَّا َعَ َءاثَارِهِم مُّ

كاّل فليس ذلك طريق اهلداية.

بصائر وُسنَن

من االخطاء الكبرية التي يقع هبا البرش والتي تسبِّب انحرافات 
خطرية يف مسريته هو خلطه الدين بالراث.
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على آثارهم مقتدون

رَْســلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِف قَْرَيٍة ِمْن نَِذيٍر إاِلَّ 
َ
﴿َوَكَذٰلَِك َما أ

ٍة ِإَونَّا َعَ َءاثَارِهِم  مَّ
ُ
قَــاَل ُمْتَفُوَها إِنَّا وََجْدنَا َءابَاَءنَا َعَ أ

ُمْقَتُدوَن٢٣﴾.
* * *

من الحديث

من خطبة ألمري املؤمنني  أّنه قال:

َها النَّاُس فِيَما اْسَتْحَفَظُكْم ِمْن كَِتابِِه واْسَتْوَدَعُكْم  ه  َأيُّ َه اللَّ »...َفاللَّ
َه ُســْبَحاَنُه َلْم َيْخُلْقُكْم َعَبثًا، وَلْم َيْتُرْكُكْم ُســًدى،  ِمْن ُحُقوِقِه، َفإِنَّ اللَّ
ى آَثاَرُكْم، وَعلَِم َأْعَماَلُكْم،  وَلْم َيَدْعُكْم فِي َجَهاَلٍة واَل َعًمى، َقْد َســمَّ
َر فِيُكْم  وَكَتَب آَجاَلُكْم، وَأْنَزَل َعَلْيُكُم اْلكَِتاَب تِْبيانًا لُِكلِّ َشــيْ ٍء، وَعمَّ
َنبِيَّــُه َأْزَمانًا َحتَّى َأْكَمَل َلُه وَلُكْم فِيَما َأْنــَزَل ِمْن كَِتابِِه ِدينَُه الَِّذي َرِضَي 
ُه ِمَن اْلَْعَماِل وَمَكاِرَهُه وَنَواِهَيُه  لِنَْفِسِه، وَأْنَهى إَِلْيُكْم َعَلى لَِسانِِه َمَحابَّ
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َم إَِلْيُكْم  َة، وَقدَّ َخَذ َعَلْيُكُم اْلُحجَّ وَأَواِمَرُه، وَأْلَقى إَِلْيُكُم اْلَمْعــِذَرَة، واتَّ
اِمُكْم  بِاْلَوِعيِد، وَأْنَذَرُكْم َبْيَن َيَدْي َعذاٍب َشــِديٍد، َفاْســَتْدِرُكوا َبِقيََّة َأيَّ

واْصبُِروا َلَها َأْنُفَسُكم«)1).

تفصيل القول

بالرغم مــن أّن يف كل يشء آية تدّل عىل الــرّب امُلتعال إاّل أّن 
البــرش مع ذلك جيد صعوبة يف اإليامن بــه، وصعوبة أكرب يف الوصول 
لكامل معرفته. ذلك ألّن الشــهوات والوساوس الشيطانية وضغوط 
الُطغاة كّلها تقف حواجز تول دون إيامن االنسان بالباري عّز وجل.

وهكذا نجــد أّن املؤمن يتحّدى املجتمع برّمتــه ويتجاوز كّل 
الضغوط من أجل ايامنه باهلل امُلتعال.

وفيام يتصل بمعرفة اهلل والتكامل يف ُسّلم املعرفة فإّنه يصطدم 
بعقبــة معرفية كبرية، وهــي أّن البرش عادة يتعامــل مع املوجودات 
من الكائنات أو ســائر املخلوقات بمعرفــة ذواهتا من قرب، ولكن 
فيام يرتبط بمعرفة الباري عّز وجــل فاألمر خُمتلف، فرّبنا تعاىل يشء 
بخالف االشــياء، وهكذا ينتقل االنســان من املناهج املعرفية التي 
اعتاد عليها اىل منهج آخر رّباين، واخلطأ الفادح الذي ارتكبه البعض 
أهّنــم خلطوا بني املنهجني فيام يّتصل باملخلوق واخلالق، ولذلك فهم 

بالتشبيه. اعتقدوا 

لكّن النقلة النوعية عند االنســان من التعامل مع الشــهود اىل 
التعامل مع الغيب نقلة صعبة، ولذلك علينا أن نذكر اهلل وُنسّبحه دائاًم.

)1)- هنج البالغة )صبحي الصالح(، ص11٧.
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   عىل آثارهم مقتدون   

ويبدو أّن التسبيح أعىل األذكار، ألّنه يعني تنزيه اهلل تعاىل من أن 
يكون له رشيك، وتقديسه عن كّل التومهات.

 وِمن هنــا كان علينا أن نذكــر اهلل ذكرًا كثريًا ونســبحه بكرة 
وأصيــال، وأن ننظــر اىل املخلوقات نظرة عبوريــة بالتوجه إىل كوهنا 
آية، وهكذا نتوّجه حني ننظر اىل الشــمس والقمر والكائنات الی أهنا 
خملوقات هلل امُلتعال، كمن ينظر اىل املرآة لكي ينظر هبا اىل ما تعكســه، 
وإذا  وصل االنســان اىل هذه املرحلة سوف يكشف الطريق الصحيح 

للوصول اىل اهلل سبحانه وتعاىل.

الرصاع يف داخل االنسان

والعروج اىل اهلل امُلتعال مســؤولية كل انسان، ألّن يف ذاته نزعة 
دونية جتذبه اىل االرض، باملقابل عليه أن يكافح تلك النزعة لكي حيّلق 

اىل السامء.

وتتجىّل تلك احلقيقة عنــد الصالة حيث تتناقض احلالة الذاتية 
لالنســان مع ِمعراجه اىل الباري تعاىل، ولذلك فهو يبقى يف رصاع مع 

نفسه، ومن هنا ُسّمي مكان الصالة باملِحراب بمعنى مكان احلرب.

إذن نحــن بحاجة اىل حركة دائمة باجتاه الرب لكي نتحاشــى 
السقوط.

يقول رّبنا تعاىل:

رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِف قَْرَيٍة ِمْن نَِذيٍر﴾
َ
﴿َوَكَذٰلَِك َما أ

ألّن الناس كانوا يتقولبون ضمن مؤسسات أو أنظمة تتضارب 
مع مصلحتهم ومع الرسالة مل يكن من السهل عليهم االيامن بالرسول.
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وقد يكون النذير نبيًا، أو وصيــًا، أو حّتى عاملًا رّبانيًا، بل وكّل 
رســايل حيمل راية التوحيد ويكافح من أجل تغيري الواقع الفاسد، كّل 

أولئك يواجهون امُلرفني الذين يقودون املجتمع بصورة أو بأخرى.

ومن هنا جتد أنه كلام أرسل اهلل نذيرًا هلم:

ٍة﴾ مَّ
ُ
﴿إاّل قَاَل ُمْتَفُوَها إِنَّا وََجْدنَا َءابَاَءنَا َعَ أ

واألمة تعني مموعة برشية يتَّبعون شخصًا او يؤمنون بمنهج، 
وهذا يعني بدوره أّن هؤالء كانوا جتمعًا وكتلة وليسوا متفرقني، وُهم 

بطبيعة احلال يواجهون الرساالت التي هُتدد مصاحلهم.

﴿ِإَونَّا َعَ َءاثَارِهِم ُمْقَتُدوَن﴾ 

فنحن نقتدي بآثارهم ومتَّبعون هلم. 

نفهم من ذلك أهّنم مل يكونوا يملكون إســتقاللية يف تفكريهم، 
بل كانوا يتبعون غريهم من أصحاب القّوة واهليمنة.

بصائر وُسنَن

1- ألّن النــاس كانــوا يتقولبون ضمن مؤسســات أو أنظمة 
تتضارب مع مصلحتهم ومع الرسالة، لذلك مل يكن من السهل عليهم 

االيامن بالرسول.

2- وقد يكون النذير نبيًا أو وصيًا او حّتى عاملًا رّبانيًا، بل وكل 
رســايل حيمل راية التوحيد ويكافح من اجل تغيري الواقع الفاسد، كّل 

اولئك يواجهون املرفني الذين يقودون املجتمع بصورة او بأخرى.
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جئُتكم بَأهدى

ا وََجْدُتــْم َعلَيْهِ  ْهــَدى ِممَّ
َ
َولَــْو ِجئُْتُكْم بِأ

َ
﴿قَاَل أ

رِْسلُْتْم بِهِ َكفُِروَن٢٤﴾.
ُ
آبَاَءُكْم قَالُوا إِنَّا بَِما أ

* * *

من الحديث

يف احلديث الرشيف عن أيب عبد اهلل  أّنه قال: 

، فِيِه َخَبُرُكْم، وَخَبُر َما  اِدَق اْلَبارَّ َه َأْنَزَل َعَلْيُكْم كَِتاَبُه الصَّ »إِنَّ اللَّ
ــَماِء وَخَبُر اْلَْرِض، َفَلْو َأَتاُكْم َمْن  َقْبَلُكْم، وَخَبُر َما َبْعَدُكْم، وَخَبُر السَّ

ُيْخبُِرُكْم َعْن َذلَِك َلَعِجْبُتْم«)1).

تفصيل القول

ختتلف الظروف يف كّل زمان، وُمقتضيات االجيال الالحقة قد ال 
)1)- بحار االنوار، ج٨٩، ص٩0.
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تتناسب مع ظروف آبائهم، ومن هنا فالقول بعدم جعل الُراث مصدرًا 
معرفيًا تاّمًا ال يّص كون السلف طاحلًا، إّنام حّتى لو كان اآلباء صاحلني.

امُلتغرّيات

وهكذا ففي احلياة ُمتغرّيات، فال ُيمكن البقاء عىل املايض يف كّل 
يشء، وقد جاء يف اخلرب: إن أبا احلســن  إشرى دارًا، وأمر موىل له 

أن يتحول إليها، وقال: »إِنَّ َمنِْزَلَك َضيٌِّق«.

فقال: قد أحدث هذه الدار أيب. 

فقال أبو احلســن : »إِْن َكاَن َأُبوَك َأْحَمــَق َفَتْبِغي َأْن َتُكوَن 
ِمْثَله«)1).

إذن، فاّتباع اآلباء ملجرد كوهنم آباء ليس سلوكًا ومنهجًا سلياًم، 
فام يأيت به الرسول من قبل اهلل هو أفضل وأهدى من منهج اآلباء:

ا وََجْدُتْم َعلَيْهِ آبَاَءُكْم﴾ ْهَدى ِممَّ
َ
َولَْو ِجئُْتُكْم بِأ

َ
﴿قَاَل أ

قد يكون يف الراث حق ولكنّه ليس متكاماًل، والقرآن الكريم  
ُيبنّي لنا القاعدة العاّمة يف التعامل مع الُراث. 

يَن جاُءوا ِمْن َبْعِدهِْم َيُقولُوَن  يقول رّبنا يف سورة احلرش: ﴿َواذلَّ
يَن َسَبُقونا بِاْليماِن َوال َتَْعْل ف  قُلُوبِنا ِغالًّ  َربََّنا اْغفِْر نَلا َوِلِْخوانَِنا اذلَّ

يَن آَمُنوا َربَّنا إِنََّك رَُءوٌف رَحيٌم﴾)٢). لِلَّ
فال ينبغــي االعتقاد بصّحــة كّل ما كان عليه اآلبــاء، فالذين 

)1)- الكايف، ج ٦، ص٥٢٥. ولعّل الكالم من باب التأديب ولدحض فكرة خاطئة 
كانت عند املوىل.

)٢)- سورة احلش، اآلية10.
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سبقونا بااليامن لدهيم أخطاء علينا أن ال نكررها ولذلك نستغفر هلم.

اّتباع زّلة العامل

َما  وهكذا نتأّمل يف حديث نبّينــا العظيم  حيث قال: »إِنَّ
ُلوا اْلُقْرآَن َعَلى  تِي ِمْن َبْعِدي َثَلَث ِخَصــاٍل: َأْن َيَتَأوَّ ُف َعَلى ُأمَّ َأَتَخــوَّ
َغْيــِر َتْأِويلِِه، َأْو َيتَّبُِعــوا َزلََّة اْلَعالِِم، َأْو َيْظَهَر فِيِهــُم اْلَماُل َحتَّى َيْطَغْوا 

وَيْبَطُروا«)1).

صحيح إّن العلــامء الصادقني ورثة االنبياء وهلم الفضل الكبري 
عىل الناس، ولكن من جهة ثانية ينبغي أن ننتبه إىل أّن العامِل غرُي معصوم، 

ومستوى وعي األّمة هو الدرع الواقي الذي حيول دون غوايتهم.

وقد يكون اآلباء عىل صواب إاّل أن الواقع يقتيض واقعًا جديدًا، 
فنستفيد من اجيابيات الُراث وما يناسبنا منه، ولذلك:

ا وََجْدُتْم َعلَيْهِ آبَاَءُكْم﴾  ْهَدى ِممَّ
َ
َولَْو ِجئُْتُكْم بِأ

َ
﴿قَاَل أ

لكنّهم تّدوا ذلك فقالوا:

رِْسلُْتْم بِهِ َكفُِروَن﴾. 
ُ
﴿إِنَّا بَِما أ

بصائر وُسنَن

ال ينبغي اإلعتقاد بصحــة كل ما كان عليه اآلباء حتى لو كانوا 
مؤمنني، فالذين ســبقونا باإليامن لدهيم أخطاء، علينا أن ال نكررها، 

ولذلك نستغفر هلم.

)1) - اخلصال: ج 1، ص1٦٤.

   جئتُكم بأَهدى   
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عاقبة املكذِّبني

﴿فَانَْتَقْمَنا ِمنُْهْم فَانُْظْر َكيَْف َكَن َعقَِبُة الُْمَكّذِبنَِي٢٥﴾.

* * *

من الحديث

يف احلديــث عن عبد الســالم بن صالح اهلــروي عن االمام 
الرضا ، قال: قلت له: ألي علة أغرق اهلل عز وجل الدنيا كلها يف 

زمن نوح ، وفيهم األطفال، ومن ال ذنب له؟ فقال: 

َه َعــزَّ وَجلَّ َأْعَقَم َأْصَلَب َقْوِم  »َما َكاَن فِيِهُم اْلَْطَفاُل، ِلَنَّ اللَّ
ُنوٍح وَأْرَحاَم نَِســائِِهْم َأْرَبِعيَن َعامًا، َفاْنَقَطَع َنْســُلُهْم َفَغِرُقوا واَل طِْفَل 
ا اْلَباُقوَن  ُه َعزَّ وَجلَّ لُِيْهلَِك بَِعَذابِِه َمْن اَل َذْنَب َلُه. وَأمَّ فِيِهْم، وَما َكاَن اللَّ
ِه ُنوٍح ، وَســائُِرُهْم  ِمْن َقْوِم ُنــوٍح  َفُأْغِرُقوا لَِتْكِذيبِِهْم لِنَبِيِّ اللَّ
بِيَن، وَمْن َغاَب َعْن َأْمٍر َفَرِضَي بِِه َكاَن  ُأْغِرُقوا بِِرَضاُهْم بَِتْكِذيِب اْلُمَكذِّ
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بني        عاقبة املكذِّ

َكَمْن َشِهَدُه وَأَتاُه«)1).

تفصيل القول

وحني متّت عليهم احلجة، وثبتت هلم مسؤوليتهم عن أعامهلم، 
جاءهم االنتقام.

وهكذا البرش حني يصــل اىل مرحلة يتحّدى فيها الرب امُلتعال 
فإّنه يستحق العذاب:

﴿فَانَْتَقْمَنا ِمنُْهْم﴾

فمن ُييسء ُيســاء اليه، وهؤالء أســاؤوا اىل الرب واىل احلق، 
وأساؤوا اىل الرسول فانتقم اهلل منهم.

بنَِي﴾ ﴿فَانُْظْر َكيَْف َكَن َعقَِبُة الُْمَكّذِ

ابحث يف التاريخ ليكون مصباح املســتقبل وانظر كيف انتهى 
عاد وقوم لوط واصحاب الرس وثمود؟

بصائر وُسنَن 

من ُييسء ُيســاء اليه، واملرشكون أســاؤوا اىل الرب واىل احلق 
وأساؤوا اىل الرسول فانتقم اهلل منهم.

)1)- التوحيد )للصدوق(، ص3٩٢.
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َبراٌء مّما َتعُبدون

ا  بِيــهِ َوقَوِْمهِ إِنَِّي بَــَراٌء ِممَّ
َ
﴿ِإَوذْ قَــاَل إِبَْراهِيــُم أِل

َتْعُبُدوَن٢٦﴾.
* * *

من الحديث

عن جابر، قال: سمعت أبا جعفر  يقول: 

َخَذُه َنبِّيًا َقْبَل  َخَذ إِْبَراِهيَم َعْبدًا َقْبَل َأْن َيتَِّخَذُه َنبِّيًا، واتَّ َه اتَّ »إِنَّ اللَّ
َخَذُه َخلِيًل  َخَذُه َرُسواًل َقْبَل َأْن َيتَِّخَذُه َخلِيًل، واتَّ َأْن َيتَِّخَذُه َرُسواًل، واتَّ

َقْبَل َأْن َيتَِّخَذُه إَِمامًا«)1).

تفصيل القول

ملاذا الكفر بالطاغوت يسبق التوحيد، حيث يقول ربنا امُلتعال: 
)1)- الكايف، ج1، ص1٧٥.
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   بَراٌء مّم تَعبُدون   

ِ َفَقِد اْسَتْمَســَك بِالُْعْرَوةِ  اُغوِت َوُيْؤِمْن بِــاللَّ ﴿َفَمــْن يَْكُفــْر بِالطَّ
الُْوثَْق﴾)1).

كذلك حينام حيدثنا رّبنا عــن ابراهيم  ُيبنّي أّنه أوالً تربأ من 
َراَك َوقَْوَمَك ِف َضاَلٍل 

َ
قومه وما يعبدون حيث قال ألبيــه آزر: ﴿إِّنِ أ

ُمبنٍِي﴾)٢)، ثّم أراه اهلل ملكوت الســاموات واالرض: ﴿َوَكذلَِك نُري 
رِْض َوِلَُكوَن ِمَن الُْموقِننَي﴾)3).

َ
ماواِت َواأْل إِبْراهيَم َملَُكوَت السَّ

 ويف هــذه اآلية أيضًا حُيّدثنا رّبنا يف البدء عن الرباءة التي أعلنها 
إبراهيم  يف وجه أبيه وقومه:

ا َتْعُبُدوَن﴾  بِيهِ َوقَوِْمهِ إِنَِّي بََراٌء ِممَّ
َ
﴿ِإَوذْ قَاَل إِبَْراهِيُم أِل

ثم يف اآلية التالية ُيبنّي هداية اهلل له.

فلامذا الرباءة أوالً؟

السبب يف ذلك أّن اهلل تعاىل أحسن كّل يشء خلقه وأتقنه، فارِم 
ببرصك أّنى شــئت، وارسح بخيالك اىل حيث أبعد مّرة، فســوف ال 
جتد من أصغر خلقه اىل اكربه أي تفاوت، ويرجع اليك البرص حسريًا، 
ولكّن االنسان هو من ُيفسد فيها، فينتج الفريوسات الفّتاكة وأسلحة 
الدمار الشــامل وينرش الفســاد يف الرّب والبحر وكام يقول الباري عّز 

يِْدي انلَّاِس﴾)٤).
َ
ِ َواْلَْحرِ بَِما َكَسَبْت أ وجل: ﴿َظَهَر الَْفَساُد ِف الَْبّ

)1)- سورة البقرة، اآلية٢٦٥.

)٢)- سورة األنعام، اآلية ٧٤.
)3)- سورة األنعام، اآلية٧٥.

)٤)- سورة الروم، اآلية٤1.
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وحني يُكّف املفسدون عن الفساد وحني نقاوم امُلفسدين يصُلح 
العامل.

رِْض َبْعَد إِْصاَلِحَها﴾)1).
َ
يقول رّبنا تعاىل: ﴿َواَل ُتْفِسُدوا ِف اأْل

نعــرف من ذلك أّن هناك ُمهّمة ُملقاة عىل عاتقنا وهي أن نقطع 
أيدي الفاسدين.

الرباَءة ايذان بنهاية الُطاغوت

و الالفــت يف األمر أّن القــرآن الكريم ال 
يأمرنا بالكّف عن الفســاد فقط، وإّنام الرباَءة من 
امُلفســدين، ذلك ألّن عدم وجــود الرباءة يصنع 
الفراعنــة والنامردة، ونظرة اىل التاريخ كفيلة بفهم 

ذلك.

وحني التأّمــل نجد أّن ثقافــة التربير التي 
تراكمــت عرب العصور هي التي ســببت تســّلط 

الظاملني عىل البالد االسالمية.

وعدم الــرباءة من احلاكم الظامل أو املجتمع 
الظامل يؤدي اىل االنسجام معه شيئًا فشيئًا.

إذن، جيــب أوالً الُكفــر بالطاغــوت ثم االيامن بــاهلل لنكون 
مستمسكني بالعروة الوثقى.

و بالطبع فــإّن للكفر بالطاغوت ثمن قد يكون قطع الرزق، أو 
السجن، أو االعدام، ولكن يف النهاية ُيقّرب فناء الطاغوت.

)1)- سورة األعراف، اآلية٨٥.

ال  « الكريـم  القـرآن  إّن   

يأمرنـا بالكـّف عـن الفسـاد 

مـن  الـراَءة  وإمّنـا  فقـط، 

ألّن  ذلـك  امُلفسـدين، 

يصنـع  الـراءة  عـدم وجـود 

والنـاردة. الفراعنـة 
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وال جيتمــع االيامن باهلل مع االيامن بالطاغوت، ومن مل حيكم بام 
أنزل اهلل فاولئك هم الفاسقون.

 : يقول رّبنا عن النبي ابراهيم

بِيهِ َوقَوِْمهِ﴾
َ
﴿ِإَوذْ قَاَل إِبَْراهِيُم أِل

الــكالم موّجه اىل أبيه ومن يوّفر احلامية له ويدافع عنه، ومن ثّم 
اىل متمعه وُهم آخر من يدافعون عنه فيتحّداهم قائاًل:

ا َتْعُبُدوَن﴾ ﴿إِنَِّي بََراٌء ِممَّ
وكان الكالم تّديًا صارخًا ممّا يدّل عىل صالبة إيامنه.

ر البقاء عىل االيامن مهام كانت  وهكذا ينبغي عىل املؤمن أن يقرِّ
الظروف.

بصائر وُسنَن

1- عدم الرباءة من احلاكم الظــامل أو املجتمع الظامل يؤدي اىل 
االنسجام معه شيئًا فشيئًا.

2- إذن جيــب اوالً الُكفر بالطاغوت ثم االيــامن باهلل لنكون 
مستمسكني بالعروة الوثقى.

3- وبالطبع فإّن للكفر بالطاغوت ثمن قد يكون قطع الرزق او 
السجن او االعدام ولكن يف النهاية ُيقّرب فناء الطاغوت.

   بَراٌء مّم تَعبُدون   
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اّنه َسَيهدين

ِي َفَطَرِن فَإِنَُّه َسَيْهِديِن٢٧﴾. ﴿إاِلَّ اذلَّ
* * *

من الحديث

عن ايب عبد اهلل  أّنه قال - يف حديٍث -: 

ُه َعزَّ  »َوَكاَن إِْبَراِهيُم  فِي َشــبِيَبتِِه َعَلى اْلِفْطــَرِة الَّتِي َفَطَر اللَّ
ُه َتَباَرَك وَتَعاَلى إَِلى ِدينِِه واْجَتَباه «)1). وَجلَّ اْلَخْلَق َعَلْيَها َحتَّى َهَداُه اللَّ

تفصيل القول

وبترّبء إبراهيــم  ممّا عبده آباؤه، قطــع ِصلته هبم، وإختط 
لنفسه وآلله من بعده خّطًا نقيًا وهو التوحيد.

)1) - الكايف، ج٨، ص3٧0.
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فوالؤه - عليه السالم - لِرّبه الذي فطره وخلقه، وليس آلبائه:

ِي َفَطَرِن فَإِنَُّه َسَيْهِديِن﴾ ﴿إاِلَّ اذلَّ
حّتى لو كان االنســان غري ُمكتمل اإليامن واملعرفة إاّل أّنه حني 
يكفر بالطاغوت ســوف هيديه اهلل عّز وجل. نســتلهم ذلك من قوله 

تعاىل:)َسَيْهِديِن(.

فكيف تكون اهلداية؟

قد يبزغ نوٌر عىل القلــب، أو تكون اهلداية 
بالرســول، أو ما أشــبه، لكن كّل ذلك مرشوط 
بالرباءة مــن الكفر وِمن ُيمّثلــه، ولذلك نقرأ يف 
يَن جاَهُدوا  العنكبوت قوله تعاىل: ﴿َواذلَّ ســورة 
َ لََمَع الُْمْحِسننَي﴾)1). فينا نَلَْهِدَينَُّهْم ُسُبلَنا ِإَونَّ اللَّ
فقد جاهــدوا آباءهم، أو متمعهم الكافر، 

أو الُطغاة واملستكربين من أجل الدين.

اهلداية  مل يســتخدم كلمة  الكريم  والقرآن 
بلفظ املايض مع أّن ابراهيم كان عىل هداية، وذلك 

لسببني:

 االّول: ليكون قدوة لنا، ألّن الُكفر بالطاغوت طريق اهلداية.

ثانيًا: من أجل زيادة اهلداية لــه ليصل اىل قّمة االيامن واليقني، 
رِْض 

َ
ماواِت َواأْل كام يف قوله تعاىل: ﴿َوَكَذٰلَِك نُري إِبْراهيَم َملَُكوَت السَّ

)1)- سورة العنكبوت، اآلية٦٩.

الهدايـة؟   « تكـون  كيـف   

قـد يبـزغ نـوٌر عـى القلب، 

أو تكـون الهدايـة بالرسـول، 

أو مـا أشـبه، لكـن كّل ذلـك 

مـروط بالـراءة مـن الكفر 

ومِـن مُيّثلـه.

   انّه َسيَهدين   
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َوِلَُكوَن ِمَن الُْموقِننَي﴾)1).
فهناك قمم ســامية لاليامن، وبالكفر بالطاغوت يصل االنسان 

اىل اعالها.

بصائر وُسنَن

القــرآن الكريم مل يســتخدم كلمة اهلداية بلفــظ املايض مع أّن 
ابراهيم كان عىل هداية وذلك لسببني:

أوالً: ليكون قدوة لنا بأّن الُكفر بالطاغوت هو طريق اهلداية.

ثانيًا: من أجل زيادة اهلداية له ليصل اىل قّمة االيامن واليقني.

)1)- سورة األنعام، اآلية ٧٥.
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كلمة باقية

﴿وََجَعلََها كََمًة بَاقَِيًة ِف َعقِبِهِ لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن28﴾.

* * *

من الحديث

جاء يف حديٍث أنَّ أمري املؤمنني  قرأ قول اهلل عزَّ وجل: ﴿وََجَعلَها 
َكَِمًة باقَِيًة ِف َعقِبِهِ﴾  ُثمَّ َقاَل: 

ِه َعِقَب إِْبَراِهيــَم، َوَنْحُن َأْهــَل اْلَبْيِت َعِقُب  »َكاَن َرُســوُل اللَّ
 .(1(» ٍد إِْبَراِهيَم َوَعِقُب ُمَحمَّ

تفصيل القول

ســرية النبي العظيم ابراهيم اخلليل  ُشــعلة مّتقدة مل تنطفئ 
 ، عرب التاريخ، وحّتى آخر برش يطأ املعمورة حيتّج اهلل عليه بابراهيم

)1) - بحار األنوار، ج٢٤، ص1٧٩.
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وبعض مصاديقها احلج االبراهيمي. 

ّذِْن ِف انلَّاِس 
َ
يقول رّبنا تعــاىل خماطبًا النبي إبراهيــم : ﴿َوأ

ِ فَّجٍ َعِميٍق﴾.)1)
تنَِي ِمْن ُكّ

ْ
ِ َضاِمٍر يَأ

تُوَك رَِجااًل َوَعَ ُكّ
ْ
بِاْلَّجِ يَأ

فاملناســك التي يؤدهيا املســلمون يف احلج إّنام يتأّســون فيها 
بإبراهيم  ِمن الرمي والذبح وحّتى الطواف حول الكعبة التي بناها 
ابراهيم : ﴿ِإَوذْ يَرَْفُع إِبْراهيُم الَْقواِعَد ِمَن اْلَيِْت وإِْســماعيُل َربَّنا 

ميُع الَْعليُم﴾)٢). نَْت السَّ
َ
َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

ويف هذه اآلية يقول رّبنا تعاىل:

﴿وََجَعلََها َكَِمًة بَاقَِيًة ِف َعقِبِهِ﴾

أي جعل كلمــة التوحيد التي صدع هبا يف 
فة،  اآليتني الســابقتني، حيث تربأ مــن اآلهلة املزيَّ
وأفصح عن إيامنه بالذي فطره وخلقه، جعل كلمة 

التوحيد باقية فيمن يأتون من بعده.

فمن ينحدرون من نســل ابراهيم حيملون 
راية التوحيد، وأبرزهم وأفضلهم رســول اهلل حممد ، فهو رمز 
الســاللة االبراهيمية. ومن ساللة ابراهيم  ايضًا َمن َيمأل األرض 

ِقسطًا وعدالً وهو إمامنا احلّجة املهدي عجل اهلل فرجه.

والسؤال: ما احلكمة من جعلها كلمة باقية يف عقبه؟ اجلواب:

﴿لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾
)1)- سورة احلج، اآلية٢٧.

)٢)- سورة البقرة، اآلية 1٢٧.

يؤديهـا  « التـي  املناسـك   

إمّنـا  الحـج  يف  املسـلمون 

  يتأّسـون فيهـا بإبراهيم

والذبـح وحّتـى  الرمـي  مِـن 

الطـواف حـول الكعبـة التي 

. ابراهيـم  بناهـا 
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ذلــك لكي تتّم احلّجة عىل الناس لعلهــم يرجعون اىل اهلل واىل 
كلمة التوحيد كلام عصفت هبم رياح الضالل والرشك.

بصائر وُسنَن

ســرية النبي العظيم ابراهيم اخلليل  ُشعلة مّتقدة مل تنطفئ 
 ، عرب التاريخ، وحّتى آخر برش يطأ املعمورة حيتّج اهلل عليه بابراهيم

وبعض مصاديق ذلك هو احلج االبراهيمي.
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َمتَّعُت هؤالء وآباَءهم

﴿بَْل َمتَّْعُت َهُؤاَلءِ َوآبَاَءُهْم َحتَّ َجاَءُهُم اْلَقُّ َورَُسوٌل 
ُمبنٌِي٢٩﴾.

* * *

من الحديث

جاء عن أمري املؤمنني  أنَّه قال: 

»َيا اْبَن آَدَم، إَِذا َرَأْيَت َربََّك ُســْبَحاَنُه ُيَتابِــُع َعَلْيَك نَِعَمُه َوَأْنَت 
َتْعِصيِه َفاْحَذْره «)1).

تفصيل القول

هيرم ابن آدم وتشّب فيه خصلتان: الطمع وطول االمل. وهكذا 
كّلام طال ُعمر االنسان كّلام زادت عالقته بالدنيا، ولكن كيف؟

)1)- هنج البالغة )صبحي الصالح(، ص٤٧٢.
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لو ذهبَت اىل مدينــة جديدة وقطنَت بيتًا فيها لفرة وجيزة فمن 
الســهل عليك مغادرته، لكن لو بقيَت يف البيت سنوات مديدة فليس 
من الســهولة تركه ألّنك تعّلقت به. واملشــكلة أّن هــذه العالقة بني 
االنســان وبني الطبيعة قد ُتصبح عائقًا بينه وبــني احلق، وذلك حينام 
يتعــارض الدين مع الدنيــا، فُيؤمر مثاًل باهلجرة مــن وطنه وهو جِيد 

صعوبة يف ذلك. 

ومن هنا نجــد يف القرآن أّن اهلجرة قورنت باجلهاد يف ســبيل 
ِيَن  ِن لِلَّ

ْ
لَْم يَأ

َ
اهلل. ولعّله لذلك يقول رّبنا تعاىل يف ســورة احلديــد: ﴿أ

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَّقِ  ْن َتَْشَع قُلُوُبُهْم ذِلِْكرِ اللَّ
َ
آَمُنوا أ

وتُوا الِْكَتاَب ِمْن َقبُْل َفَطاَل 
ُ
ِيَن أ َواَل يَُكونُــوا َكذلَّ

َمُد َفَقَسْت قُلُوُبُهْم﴾)1).
َ
َعلَيِْهُم اأْل

فبعد طول االمد يصبح القلب قاســيًا، فال 
يتأّثــر كام كان يف الســابق، فقد يكون الشــخص 
ماورًا لبيــت اهلل احلرام، أو للمشــاهد املرّشفة، 
ومع مرور الزمن يعتاد عىل ماورهتا فال يستشــعر 
بقدسيتها، وهذه احلالة تنشأ من طول االمد. يقول 

رّبنا تعاىل:

﴿بَْل َمتَّْعُت َهُؤاَلءِ َوآبَاَءُهْم﴾
حيث أعطاهم متاع احلياة الدنيا، فكانوا يعيشون حياة مطمئنة 

يف بلدة طيبة عرب أجيال متالحقة: 

﴿َحتَّ َجاَءُهُم اْلَقُّ َورَُسوٌل ُمبنٌِي﴾

)1)- سورة احلديد، اآلية1٦.

 يهــرم ابــن آدم وتشــّب  «

الطمــع  خصلتــان:  فيــه 

وهكــذا  االمــل.  وطــول 

ــان  ــر االنس ــال ُعم ــا ط كّل

كّلــا زادت عالقتــه بالدنيــا، 

كيــف؟ ولكــن 



   بيناٌت من فقه القرآن - سورة الزُّخرف   

      10٢      

جاءهم احلق عرب الكتاب امُلبني والرســول األمني لكي يكون 
حّجة عليهم، ولكنّهم كانوا حيسبون أّن هذه املتع التي مّتعهم رهّبم هبا 
دليُل صالحهم، غافلني عن أّن النِعم قد تكون استدراجًا منه سبحانه.

بصائر وُسنَن

العالقة بني االنســان وبني الطبيعة قد ُتصبــح عائقًا بينه وبني 
احلق، وذلك حينام يتعارض الدين مع الدنيا.
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هذا سحٌر

ا َجاَءُهُم اْلَقُّ قَالُوا َهَذا ِسْحٌر ِإَونَّا بِهِ َكفُِروَن٣٠﴾. ﴿َولَمَّ

* * *

من الحديث

َبِت  يف احلديث عن ابن عباس  أنه سئل عن قوله تعاىل: ﴿اْقَتَ
اَعُة وانَْشقَّ الَْقَمُر﴾ فقال:  السَّ

ِه  َحتَّى َصاَر بِنِْصَفْيِن  »اْنَشــقَّ اْلَقَمُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَّ
ُه َتَعاَلى َجلَّ ِذْكُرُه: ﴿َوإِْن  وَنَظَر إَِلْيِه النَّاُس وَأْعَرَض َأْكَثُرُهْم، َفَأْنَزَل اللَّ

 ،﴾ َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا وَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ

َفَقاَل اْلُمْشِرُكوَن َسَحَر اْلَقَمَر َسَحَر اْلَقَمر«)1).

)1)- بحار األنوار ، ج 1٧، ص3٥٤.
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تفصيل القول

﴾ ا َجاَءُهُم اْلَقُّ ﴿َولَمَّ

حينام جاء احلّق متجليًا بالرسول امُلبني واآليات البّينات:

﴿قَالُوا َهَذا ِسْحٌر﴾

ولكن ملاذا يتهم الكّفار الرسل بالسحر؟

ألّن الرســاالت التي يأيت هبا الرسل كانت 
قريبة مــن قلوهبم وعقوهلــم وعواطفهم، وكانوا 
ينجذبون إليهــا، ولكنّهم مل يريــدوا اإليامن هبا، 
ففّسوها بالسحر، ألّنه جيذب الفرد من حيث ال 
يدري، ولكن جهلوا الفرق الكبري بني رسالة احلق 
والسحر الباطل، فأثر السحر أثر سطحي ظاهري 
وقتي يزول بزوال املؤّثر، بينام الرســالة ليســت 
كذلــك، وإنام تأثريها عميــق وجذري وحقيقي، 
كام أّن الرســالة تطلب منك موقفًا وأنت يف كامل 
وعيك، وانطالقًا مــن عقلك، بعكس ما هو عليه 
السحر حيث تراءى لك أشــياء معّينة غري حقيقية بتأثري السحر، وال 

ُيفلح الساحر حيث أتى بينام صاحب الرسالة منصور من عند اهلل.

فقد كان اولئك سادرين بالغي، مسرسلني باألخطاء، متوغلني 
بالفواحش، ولذلك مل يقبلوا باآليات بل وتّدوها قائلني:

﴿ِإَونَّا بِهِ َكفُِروَن﴾

يـأيت  « التـي  الرسـاالت  إّن   

بهـا الرسـل كانـت قريبـة مـن 

قلوبهـم وعقولهم وعواطفهم، 

إليهـا،  ينجذبـون  وكانـوا 

ولكّنهـم مل يريـدوا اإلميان بها، 

بالسـحر. ففّسوهـا 
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فقد أغلقوا عىل أنفسهم أبواب اهلداية.

 وأّي متمــع يصل اىل هذا املســتوى من التســافل فهو متمع 
يستحّق العذاب وتتحّول النِعم عنده اىل نقم ألّنه أساء إستخدامها.

بصائر وُسنَن

تأثري الرسالة يف اإلنســان - بخالف السحر - عميق وجذري 
وحقيقي، كام أّن الرسالة تطلب من اإلنسان موقفًا وهو يف كامل وعيه 

وانطالقًا من عقله، بعكس ما هو عليه السحر.
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رجل من القريتني عظيم

﴿َوقَالُوا لَْواَل نُّزَِل َهَذا الُْقرْءاُن َعَ رَُجٍل ِمَن الَْقْرَيتنَْيِ 
َعِظيٍم٣١﴾.

* * *

تفصيل القول

يتامدى املرشكون يف الُكفر فيجعلون معايـري باطلة ملعرفة احلق 
وأتباعه، ومن ذلك تويل املال - الــذي هو نعمة من اهلل - اىل معيار 
جلعل احلــق مع من يملك ماالً أكثر، ليس عىل مســتوى الشــخص 

فحسب بل حّتى عىل مستوى البلدان:

﴿َوقَالُوا لَْواَل نُّزَِل َهَذا الُْقرْءاُن َعَ رَُجٍل ِمَن الَْقْرَيتنَْيِ َعِظيٍم﴾

فكيــف ينزل القرآن عىل رجل فقيــد االبوين، عديم االموال، 
يأكل الطعام ويميش يف االسواق كسائر الناس؟ وهكذا جعلوا معايري 

باطلة ملعرفة احلق.
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 واملقصود بالقريتني طائف ومّكة املكّرمة، وإّنام اصطلح عليهام 
القرآن الكريم بالقرية للتدليل عىل إبتعادمها عن القيم الرّبانية. ولذلك 
نجد يف آية أخرى ُيعرّب القرآن الكريم عن مّكة - باعتبار وجود رسول 
نَْت ِحلٌّ 

َ
قِْسُم بَِهَذا اْلََلِ * َوأ

ُ
اهلل  فيه - بالبلد حيث يقول: ﴿اَل أ

 -  1). فام دام فيه رجل عظيم - كالرســول األعظم(﴾ بَِهَذا اْلََلِ
يصبح البلد عظياًم يستأهل الَقَسم به.

ويف شأن نزول هذه اآلية الكريمة جاء يف كتاب اإلحتجاج:

إّن رســول اهلل  كان قاعدا ذات يــوم بفناء الكعبة، إذ قال 
ًا -: لو أراد اهلل أن يبعث  له عبد اهلل بن أمّية املخزومي - فيــام قال حمتجَّ
إلينا رسوال لبعث أجّل َمْن فيام بيننا ماالً، وأحسنه حاالً، فهاّل نزل هذا 
القرآن، الذي تزعم أّن اهلل أنزله عليك، وابتعثك به رســوال، عىل رجل 
من القريتني عظيم: إّما الوليد بن املغرية بمكة، وإّما عروة بن مســعود 

الثقفي بالطائف؟

فقال له رسول اهلل  فيام قال: 

َل هَذا اْلُقْرآُن َعلــى  َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن  ــا َقْوُلَك: )َلْو ال ُنزِّ »َوَأمَّ
َه َلْيَس  َة، َأْو ُعْرَوَة بِالطَّائِــِف(، َفإِنَّ اللَّ َعظِيٍم: اْلَولِيِد ْبــِن اْلُمِغيَرِة بَِمكَّ
ْنَيا َكَما َتْســَتْعظُِمُه َأْنَت، واَل َخَطَر َلــُه ِعنَْدُه َكَما َلُه  َيْســَتْعظُِم َماَل الدُّ
ْنَيا ِعنَْدُه َتْعِدُل َجنَاَح َبُعوَضٍة َلَما َســَقى َكافِرًا  ِعنْــَدَك، َبْل َلْو َكاَنِت الدُّ
ُه ُهَو اْلَقاِسُم  ِه إَِلْيَك، َبِل اللَّ بِِه ُمَخالِفًا َلُه َشــْرَبَة َماٍء، وَلْيَس ِقْســَمُة اللَّ
ْحَماِت واْلَفاِعُل لَِما َيَشــاُء فِي َعبِيِدِه وإَِمائِــِه، وَلْيَس ُهَو َعزَّ وَجلَّ  لِلرَّ
ِة لَِذلَِك،  ْن َيَخاُف َأَحدًا َكَما َتَخاُفُه َأْنــَت لَِمالِِه وَحالِِه َفَعَرْفَتُه بِالنُُّبوَّ ِممَّ

)1)- سورة البلد، اآلية1-٢.
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ُه  ْن َيْطَمُع فِي َأَحٍد فِي َمالِــِه َأْو فِي َحالِِه َكَما َتْطَمُع َأْنَت َفَتُخصَّ واَل ِممَّ
َم  ْن ُيِحبُّ َأَحدًا َمَحبََّة اْلَهَواِء َكَما ُتِحبُّ َأْنَت َفُتَقدِّ ِة لَِذلَِك، واَل ِممَّ بِالنُُّبوَّ
َمــا ُمَعاَمَلُتُه بِاْلَعْدِل َفــَل ُيْؤثُِر إاِلَّ بِاْلَعْدِل  َمْن اَل َيْســَتِحقُّ التَّْقِديَم، وإِنَّ
يِن وَجَللِِه إاِلَّ اْلَْفَضَل فِــي َطاَعتِِه واْلَْجَدى فِي  ِلَْفَضِل َمَراتِــِب الدِّ
ُهْم َتَباُطؤًا  يِن وَجَللِِه إاِلَّ َأَشدَّ ُر فِي َمَراتِِب الدِّ ِخْدَمتِِه، وَكَذلَِك اَل ُيَؤخِّ

َعْن َطاَعتِه ...«)1).

بصائر وُسنَن

يتامدى املرشكون يف الُكفر، فيجعلون معايري باطلة ملعرفة احلق 
وأتباعــه، ومن ذلك تويل املال - الذي هــو نعمة من اهلل تعاىل - اىل 
معيار جلعل احلق مع من يملك ماالً أكثر، ليس عىل مستوى الشخص 

فحسب بل حّتى عىل مستوى البلدان.

)1)- اإلحتجاج، ج1، ص3٢.
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رفعنا بعضهم درجات

ُهْم َيْقِسُموَن رَْحََة َرّبَِك َنُْن قََسْمَنا بَيَْنُهْم َمعِيَشَتُهْم 
َ
﴿أ

نَْيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم فَْوَق َبْعٍض َدرََجاٍت ِلَتَِّخَذ  ِف اْلََياةِ ادلُّ
ا َيَْمُعوَن٣٢﴾. َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخرِيًّا َورَْحَُة َرّبَِك َخرْيٌ ِممَّ

* * *

من الحديث

ُهْم 
َ
عن النبــي  - يف حديٍث طويل - يف قولــه تعاىل: ﴿أ

نْيا﴾ قال: َيْقِسُموَن رَْحََت َرّبَِك َنُْن قََسْمنا بَيَْنُهْم َمعِيَشَتُهْم ِف اْلَياةِ ادلُّ
»َفَأْحَوْجنَــا َبْعضًا إَِلى َبْعٍض، َأْحَوَج َهَذا إَِلى َماِل َذلَِك وَأْحَوَج 
َذلَِك إَِلى ِســْلَعِة َهَذا وإَِلى ِخْدَمتِِه، َفَتَرى َأَجلَّ اْلُمُلوِك وَأْغنَى اْلَْغنَِياِء 
ا ِســْلَعٌة َمَعُه  ُروِب: إِمَّ ُمْحَتاجــًا إَِلى َأْفَقِر اْلُفَقــَراِء فِي َضْرٍب ِمَن الضُّ
ا ِخْدَمٌة َيْصُلُح َلَها اَل َيَتَهيَُّأ لَِذلَِك اْلَملِِك َأْن َيْســَتْغنَِي  َلْيَســْت َمَعُه، وإِمَّ
ا َبــاٌب ِمَن اْلُعُلوِم واْلِحَكِم ُهَو َفِقيٌر إَِلى َأْن َيْســَتِفيَدَها ِمْن  إاِلَّ بِِه، وإِمَّ
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، وَذلَِك  َهَذا اْلَفِقيِر، َفَهــَذا اْلَفِقيُر َيْحَتاُج إَِلى َماِل َذلِــَك اْلَملِِك اْلَغنِيِّ
اْلَملِــُك َيْحَتاُج إَِلى ِعْلِم َهَذا اْلَفِقيِر َأْو َرْأيِِه َأْو َمْعِرَفتِِه، ُثمَّ َلْيَس لِْلَملِِك 
َأْن َيُقوَل: َهلَّ اْجَتَمَع إَِلــى َمالِي ِعْلُم َهَذا اْلَفِقيِر، واَل لِْلَفِقيِر َأْن َيُقوَل: 
ُف فِيِه ِمْن َفنُوِن اْلِحْكَمِة َماُل  َهــلَّ اْجَتَمَع َعَلى َرْأيِي وِعْلِمي وَما َأَتَصرَّ
ُه: ﴿َو َرَفْعنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرجاٍت  . ُثمَّ َقاَل اللَّ َهَذا اْلَملِِك اْلَغنِيِّ
ُد ُقْل َلُهْم: ﴿َو َرْحَمُت  ا﴾ ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَحمَّ لَِيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعضًا ُسْخِريًّ
ْنَيا...«)1). ا َيْجَمُعوَن﴾ َأْي َما َيْجَمُعُه َهُؤاَلِء ِمْن َأْمَواِل الدُّ َربَِّك َخْيٌر ِممَّ

تفصيل القول

يغفل اجلاهليون أّن الثــروة التي جعلوها معيارًا للحق هي من 
عطاء اهلل تعاىل هلم، لكنّهم يتكرّبون عىل اهلل وجُياهِبون رســوله إستنادًا 

ملا يملكون. يقول تعاىل:

ُهْم َيْقِسُموَن رَْحََة َرّبَِك َنُْن قََسْمَنا بَيَْنُهْم َمعِيَشَتُهْم﴾
َ
﴿أ

يبنّي لنا رّبنا ضمن ِذكر حدٍث تاريٍي ُسنن اهلل اجلارية يف خلقه، 
واألنظمة احلضارية التي أجراها يف االمم.

حكمة االختلف

 ومن تلك الُسنن التي ُيبّينها رّبنا هي ُسنّة االختالف، فام احِلكمة 
منها؟ وهل لنا أن نرفعها كام حاولت الشيوعية فِعل ذلك وفشلت؟

وبدراســة واعية للتاريخ نفهم أّننا ال يمكن أن نرفع التاميز بني 
الفئــات املختلفة من االّمــة، إّنام ينبغي تطويق اآلثار الســلبية للتاميز 

)1) - اإلحتجاج، ج1، ص33. 
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إنطالقــًا من قول النبي : »اَل َضَرَر َواَل ِضــَراَر َعَلى ُمْؤِمن «)1). 
فاذا أصبح ثراُء البعض بحيث أرّض بالناس، كان الالزم إختاذ التدابري 

الرضورية ملنع اإلرضار. وهكذا يقول رّبنا عّز وجّل:

ُهْم َيْقِسُموَن رَْحََة َرّبَِك﴾؟
َ
 ﴿أ

كال، بل ربنا هو الذي يقسم الرزق بني عباده:

نَْيا﴾ ﴿َنُْن قََسْمَنا بَيَْنُهْم َمعِيَشَتُهْم ِف اْلََياةِ ادلُّ

ثم جعل اهلل التاميز بني الطبقات والفئات اإلجتامعية املختلفة:

﴿َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم فَْوَق َبْعٍض َدرََجاٍت﴾

مما ُيفهم منه أيضًا أّن هناك طبقات خُمتلفة، ومنها الطبقة الوسطى 
التي ُتعّد ســببًا رئيسيًا يف نمو املجتمعات، واحِلكمة من ذلك كام يقول 

تعاىل:

﴿ِلَتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخرِيًّا﴾

والُســخرة تعني االستخدام، فقد خّص رّبنا كّل إنسان بموهبة 
لتتكامل احلياة باستفادة كل شخص من مواهب وإمكانات اآلخرين، 
إذ لو جعل اهلل كّل الناس مكتفني يف كّل يش ء لكانوا يطغون ويتكرّبون، 
ُكُم  ألّن بعض الناس وهو حمتاج بشــّدة إىل اآلخرين تراه يقول: )َأَنا َربُّ
اأْلَْعىل (! فكيف إذا أحّس باالســتغناء وتّرر مــن قيود االحتياج اىل 

اآلخرين؟!

 بــل لو مل يتفاضل الناس باملواهب ملا ُبنيت حضارة، وال تنامى 

)1)- الكايف، ج ٥، ص٢٩٤.

   رفعنا بعضهم درجات   
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متمع أو جتّمع، ولعاش الناس كام احليوانات يف رصاع أبدي.

لكنَّ هذا ال يعني أّن الغني أقرب اىل اهلل من الفقري، وأّن الدين 
حيرم الغني أكثر من الفقري، كال ففي احلديث عن أمري املؤمنني  أّنه 

قال: »َمْن َأَتى َغنِّيًا َفَتَواَضَع َلُه لِِغنَاُه َذَهَب ُثُلَثا ِدينِه «)1).

فليس ألجل املال يكون االحرام، إّنام االحرام يكون بمعيارية 
التقوى عند االنسان. 

ثم يقول رّبنا:

ا َيَْمُعوَن﴾ ﴿َورَْحَُة َرّبَِك َخرْيٌ ِممَّ

 لقد زعموا أّن الرســالة البّد أن هتبط عىل األغنياء، فرّدهم اهلل 
بأّنه هو الذي يقســم بينهم معايشهم، وأّنه خّص كّل فرد بموهبة لكي 
ينتفع كل واحٍد باآلخرين. وأضاف: إّن قيمة الرســالة )وهي الرمحة 
اإلهلية( أعظم من قيمة املال، فلــو كان املعيار هو املال لكان صاحب 

الرسالة أوىل بالِغنى.

بصائر وُسنَن

لقد خّص رّبنا كّل إنســان بموهبة لتتكامل احلياة، إذ لو جعل 
اهلل كّل النــاس مكتفني يف كّل يش ء لكانوا يطغون ويتكرّبون، بل لو مل 
يتفاضل الناس باملواهب ملا ُبنيت حضارة، وال تنامى متمع أو جتّمع، 

ولعاش الناس كام احليوانات يف رصاع أبدي.

)1)- هنج البالغة )صبحي الصالح(، ص٥0٨.
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ُسُقفًا من فّضة

ًة َواِحــَدةً َلََعلَْنا لَِمْن  مَّ
ُ
ْن يَُكوَن انلَّاُس أ

َ
 ﴿َولَــْواَل أ

ٍة َوَمَعارَِج َعلَيَْها  يَْكُفُر بِالرَّْحَمِٰن ِلُُيوتِِهْم ُسُقًفا ِمْن فَضَّ
َيْظَهُروَن٣٣﴾.

* * *

من الحديث

قال اإلمام الصادق  بعد أن قرأ هذه اآلية: 

ُه َذلِــَك َلَما آَمَن َأَحٌد، وَلكِنَُّه َجَعــَل فِي اْلُمْؤِمنِيَن  »َلْو َفَعَل اللَّ
َأْغنَِياَء وفِي اْلَكافِِريَن ُفَقَراَء، وَجَعَل فِي اْلَكافِِريَن َأْغنَِياَء وفِي اْلُمْؤِمنِيَن 

َضا«)1). ْبِر والرِّ ُفَقَراَء، ُثمَّ اْمَتَحنَُهْم بِاْلَْمِر والنَّْهِي والصَّ

)1)- تفسري القمي، ج ٢، ص٢٨٤.
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تفصيل القول

ليسوا ســواء من عرفوا طريق احلق ممّن هم يف ضالل ُمبني، ال 
يعرفون اهلدف من احلياة وال ُيبرصون النهاية، فهم يف ِحرية وتِيه.

وهكذا مــن أعظم مشــاكل البرش هو عدم إيامهنــم باآلخرة، 
والذي ُيســّبب حالة من االرباك لعقل االنسان، ألّن العقل سيجهل 
ما هو أعظم، فيفقد توازنه، ثم يطئ يف فهم املقاييس الختالل ميزانه.

وهكــذا يذّكرنا القرآن الكريم املّرة بعد األخرى هبذه البصرية، 
وهــي أّن البرش يعلمون ظاهــرًا من احلياة الُدنيــا، بينام يكمن خلف 

الظاهر باطن وغيب، وهلذه البداية هناية.

ُهنا ُيفنّد الســياق القرآين كالم املرشكني الذين كفروا بالرسالة: 
﴿َو قَالــوا لَْو ال نُّزَِل هَذا الُْقْرآُن َع  رَُجٍل ِمَن الَْقْرَيتنَْيِ َعظيٍم﴾ فيبنّي 
- أوالً - أن تقسيم املعيشة هي من الباري عّز وجل، وهو الذي جعل 
التباين يف الطبقات اإلجتامعية، ليّتخذ بعضهم بعضًا ُسخريًا من أجل 
تكامــل احلياة، فلم جيعــل اهلل لبلٍد كّل االمكانات، وال إلنســاٍن كّل 

الكامالت، وذلك لكي يتكامل الناس بعضهم مع بعض.

ثّم بعد ذلك ُيبنّي رّبنــا أن املعيار يف التكامل هو التقّرب اىل اهلل 
امُلتعــال وليس املقاييس املاّدية، ولذلك فقد تكون للذين كفروا أمواٌل 
طائلة، ولكنهم هم األبعد عن اهلل. ولو كان الرب خصَّ املؤمن باملال 
لــكان ذلك يعني أّن مقياس العطاء االهلــي هو مدى ُقربه منه، وحني 
مل يكــن كذلك نعلم أن املال واالمكانات املاّدية ليســت معيارًا ملعرفة 
احلــق، وهكذا قد يعيش املؤمــن يف فقر وعناء ظاهريــني بينام املنافق 

يعيش متنعاًم ُمرّفهًا، إذ ليس املال هو املِعراج اىل الكامل.
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   ُسُقفاً من فّضة   

ثّم يتدّرج السياق القرآين يف بيان أّن حقيقة الدنيا هي أهنا ألجل 
االمتحان، وِمن أبعاد تلــك احلقيقة أّن اهلل قد ُيعطي لغري املؤمن ما ال 
ُيعطيه للمؤمن ليتبنّي مدى وثوق املؤمن بإيامنه ومدى إستقرار االيامن 

يف قلبه.

وحني نجد اليوم َمظاهر التغّرب عند بعض املسلمني، إّنام يدّل 
ذلك عىل ضعف االيامن يف قلوهبم وتأّثرهم باملظاهر. يقول رّبنا:

ًة َواِحَدةً﴾ مَّ
ُ
ْن يَُكوَن انلَّاُس أ

َ
﴿َولَْواَل أ

لوال ضعف االيامن ممّا كان يتسبب يف أن يكون الناس أّمة واحدة 
عىل الُكفر جلُعل الكّفار يف أعىل الدرجات من االمكانات املاّدية وذلك 

من هوان الُدنيا عىل اهلل.

ٍة﴾  ﴿َلََعلَْنا لَِمْن يَْكُفُر بِالرَّْحَمِٰن ِلُُيوتِِهْم ُسُقًفا ِمْن فَضَّ

حينام تكون الفضة يف ســقف الدار فهي ُتعطي هبجة لصاحب 
البيت.

﴿َوَمَعارَِج َعلَيَْها َيْظَهُروَن﴾

بمعنى الدرجات التي ُيرشفون عربها عىل اآلخرين.

بصائر وُسنَن

حقيقة الدنيا هي أهنا ألجل االمتحان، وِمن أبعاد تلك احلقيقة 
أّن اهلل قــد ُيعطي لغري املؤمن ما ال ُيعطيــه للمؤمن ليتبنّي مدى وثوق 

املؤمن بإيامنه ومدى استقرار االيامن يف قلبه.
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ُسررًا عليها يتكئون

ًرا َعلَيَْها َيتَِّكُئوَن٣٤﴾. بَْوابًا َوُسُ
َ
﴿َوِلُُيوتِِهْم أ

* * *

 من الحديث

روي أن أمري املؤمنني  قال يف خطبة له: 

ُه َجلَّ َثنَاُؤُه بَِأْنبَِيائِِه - َحْيُث َبَعَثُهْم - َأْن َيْفَتَح َلُهْم  »َو َلــْو َأَراَد اللَّ
ْهَباِن، وَمَعاِدَن اْلِعْقَياِن، وَمَغاِرَس اْلِجنَاِن، وَأْن َيْحُشــَر َطْيَر  ُكنُــوَز الذِّ
ــَماِء وَوْحَش اْلَْرِض َمَعُهْم َلَفَعَل، وَلْو َفَعَل َلَسَقَط اْلَبَلُء، وَبَطَل  السَّ
اْلَجــَزاُء، واْضَمَحلَِّت اْلَْنَباُء، وَلَما َوَجَب لِْلَقائِلِيــَن ُأُجوُر اْلُمْبَتَلْيَن، 
واَل َلِحَق اْلُمْؤِمنِيَن َثَواُب اْلُمْحِسنِيَن، واَل َلِزَمِت اْلَْسَماُء َأَهالَِيَها َعَلى 
ــماِء آَيــًة َفَظلَّْت َأْعناُقُهْم َلها  ُه ِمَن السَّ َمْعنًى ُمبِيٍن، ولَِذلَِك َلْو َأْنَزَل اللَّ

خاِضِعيَن، وَلْو َفَعَل َلَسَقَط اْلَبْلَوى َعِن النَّاِس َأْجَمِعين «)1).

)1)- الكايف، ج ٤، ص1٩٨.
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تفصيل القول

يســتمّر الســياق القرآين يف بيان عدم أمهّية املاّديات، ولوال أّن 
الناس كانوا يكفــرون باهلل لِضعف ايامهنم جلعل الكّفار يف أعىل درجة 

من االمكانات املاّدية من ُسقف الفضة، ومعارج عليها يظهرون.

بَْوابًا﴾
َ
﴿َوِلُُيوتِِهْم أ

ربام ســبب ذكر األبواب لبيوت من يكفر بالرمحن هو أن تكون 
بيوهتم مركزًا إجتامعّيا، أو يكون تعّدد األبواب دليل سعة البيوت، أو 
املراد أن تكون تلك األبواب - كام السر - من فّضة، ورّبام أيضًا تدّل 

عىل تداخل البيوت مع بعضها.

ًرا َعلَيَْها َيتَِّكُئوَن﴾  ﴿َوُسُ

وبســبب إســتتباب االمور املاّدية عندهم، فهم ال يعانون من 
املشــاكل الظاهرية، كام أهنم ليس هلم عمل يشــغلهم، فلذلك تراهم 

ر. يتكئون عىل السُّ

بصائر وُسنَن

لــوال أّن الناس كانوا يكفرون بــاهلل لَِضعف إيامهنم، جلعل اهللُ 
الكّفاَر يف أعــىل درجاٍت من اإلمكانيات املادية من: ُســُقف الفضة، 

ر. ومعارَج، وأبواٍب، ورُسُ
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نَْيا َواالَِخَرةُ  ا َمَتاُع الَْيوةِ ادلُّ ﴿َوزُْخُرفًا ِإَون ُكُّ َذٰلَِك لَمَّ
ِعنَد َرّبَِك لِلُْمتَّقِنَي٣٥﴾.

* * *

من الحديث

عن االمام موسى ابن جعفر  أّنه قال يف وصيته هلشام:

»َيا ِهَشاُم، إِنَّ ُلْقَماَن َقاَل اِلْبنِِه: َتَواَضْع لِْلَحقِّ َتُكْن َأْعَقَل النَّاِس، 
ْنَيا َبْحٌر َعِميٌق َقْد َغِرَق فِيَها  وإِنَّ اْلَكيَِّس َلَدى اْلَحقِّ َيِسيٌر. َيا ُبنَيَّ إِنَّ الدُّ

َعاَلٌم َكثِيٌر، َفْلَتُكْن َسِفينَُتَك فِيَها َتْقَوى اللَّه «)1).

تفصيل القول

اهلدف ال ُيرّبر الوســيلة إّنام حيّددها، فمن كانت السلطة هدفه 
)1)- الكايف، ج 1، ص1٦.
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ينبغي أن ُيســأل عن هدفه من الســلطة؟ فإذا كان هدفه من السلطة: 
إقامة العدل، وإعطاء كّل ذي حقٍّ حّقه، فهو مستحسن ولكن ال ُيمكن 

احلصول عىل ذلك بالظلم.

 وكذلك كّل يشء آخر، إذا عرفنا اهلدف منه فإّنه يتحّدد بغايته، 
فيسري االنسان يف احلياة ِوفق بوصلٍة تّدد مسريه. 

 والغاية امُلثىل التي ُتّدد كّل مســرية االنســان هي رضوان اهلل 
تعاىل، وعىل االنسان تعقب تلك الغاية العظيمة.

حمياي وممايت هلل

يقول رّبنا تعاىل: ﴿قُْل إِنَّ َصاَلِت َونُُســِي 
ِ َرّبِ الَْعالَِمنَي﴾)1). فكّل أبعاد  َوَمَْياَي َوَمَماِت لِلَّ
احلياة واملامت ينبغي أن تكون هلل رّب العاملني الذي 
فطر الســاموات واألرض، وذلك معنى التسليم 

احلقيقي هلل عّز وجل.

، لَِيُكْن َلَك فِي  وكام قال النبي األعظم  أليب ذر: »َيا َأَبا َذرٍّ
ُكلِّ َشيْ ٍء نِيٌَّة َصالَِحٌة َحتَّى فِي النَّْوِم واْلَْكل  «)٢).

واآليات القادمة من هذه الســورة ُتّذكرنا هبــذه الَبوصلة التي 
تؤثر يف مسرية االنسان بشكل كبري ويف حساب يوم القيامة أيضًا. 

وقد يأيت العبد يوم القيامة ويف صحيفته حســناٌت كثرية وهي 

)1)- سورة األنعام، اآلية1٦٢.
)٢)- مكارم األخالق، ص٤٦٤.

الحيـاة  « االنسـان يف   يسـر 

وِفـق بوصلـةٍ تحـّدد مسـره، 

والغاية امُلثـى التي ُتحّدد كّل 

مسـرة االنسـان هـي رضوان 

االنسـان  وعـى  تعـاىل،  اللـه 

تعقـب تلـك الغايـة العظيمـة.
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فقط بســبب نيته لألعامل الصاحلة خالصــة هلل وإن مل ُيوّفق ألدائها يف 
الدنيا.

﴿َوزُْخُرفًا﴾  

ُهنا ُيبني رّبنا باالضافة اىل تلك الصفات التي ُذكرت يف اآليات 
الســابقة ُيبنّي ما يكّمل ُحســن بيوت الُكّفار اإلفراضيــة، فُيبنّي أهّنا 

ُمزخرفة حّتى يف االمور اهلامشية. 

وكلمة الزخرف تعني كامل حســن اليش ء، 
ومنه قيل للذهــب أّنه زخرف، ويقــال: زخرفه 
زخرفًة إذا حّســنه وزّينــه، ومنــه ُأطلقت كلمة 

)زخرف( عىل النقوش والتصاوير.

وبالتأّمل يف الكلمة نســتلهم حقيقة هاّمة، 
وهي أّن عىل االنسان عدم االنشغال بالتوافه، بل 
عليه التوّجه بشــكل دائم اىل اهلدف السامي الذي 
ُخلق من أجله وأن يتحاشى التوافه يف كّل األبعاد.

و ِمن تلك األبعاد هدفية العلم حيث ينبغي 
أن ال حييد االنسان عنها.

ففي االنســان ُحّب العلــم، لكن ينبغي االلتفــات اىل أّن من 
ِصفات املؤمنــني هو إعراضهم عن اللغــو، واللغو هو كل يشء غري 

مفيد وغري نافع، حتى لو كان يرتبط بالعلم واملراكز العلمية.

وهكذا ينبغي أن ُيعاد النظر يف املناهج العلمية ســواء ما يرتبط 
باجلامعات أو ما يرتبط باحلوزات.

 كلمـة الزخرف تعنـي كال  «

قيـل  ومنـه  الـي ء،  حسـن 

للذهـب أّنـه زخـرف، ويقـال: 

زخرفه زخرفًة إذا حّسنه وزّينه، 

ومنـه أُطلقـت كلمـة )زخرف( 

عـى النقـوش والتصاويـر.
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أّمــا اجلامعــات فينبغي أن تســتوطن البالد وتكــون ُمرتبطة 
بالواقع. أّما احلوزات العلمّية فينبغي أن تســتحدث مناهجها بحيث 

تواكب التطّور.

فرّبنا سبحانه وتعاىل يســتخدم كلمة الُزخرف من أجل إبعادنا 
عن اهلوامش الالغية والتوّجه واالهتامم بحقائق االمور.

نَْيا﴾ ا َمَتاُع اْلََياةِ ادلُّ ﴿ِإَوْن ُكُّ َذٰلَِك لَمَّ

و املتاع هو ما يأخذه االنسان من قوت وملزومات للسفر، فهو 
مرد وسيلة لطريق فاٍن وحياة عابرة.

أّما مقياس اآلخرة فهو التقوى:

﴿َواالَِخَرةُ ِعنَد َرّبَِك لِلُْمتَّقِنَي﴾

وهكذا ينبغي أن يكون تقييم االنســان لآلخرين عىل أســاس 
التقوى وليس عىل أساس الزخرف من األمور املاّدية.

بصائر وُسنَن

عىل االنسان عدم االنشــغال بالتوافه، بل عليه التوّجه بشكل 
دائم اىل اهلدف الســامي الذي ُخلق من أجله وأن يتحاشى التوافه يف 

كّل األبعاد.

   بني متاع الدنيا واآلخرة   
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شيطاٌن قرين

﴿َوَمْن َيْعُش َعْن ذِْكرِ الرَّْحَمِٰن ُنَقّيِْض َلُ َشيَْطانًا َفُهَو 
َلُ قَرِيٌن٣٦﴾.

 * * *

من الحديث

عن أمري املؤمنني  أّنه قال: 

ُه َلُه َشــْيطانًا َفُهَو  ِه بَِطاَعتِِه َقيََّض اللَّ »َمْن َتَرَك اْلَْخَذ َعْن َأْمِر اللَّ
َلُه َقِريٌن. 

َما َباُل َمْن َخاَلَفُكْم َأَشــدُّ َبِصيَرًة فِي َضَلَلتِِهــْم وَأْبَذُل لَِما فِي 
َأْيِديِهْم ِمنُْكْم؟ 

ْيِم، وَشَحْحُتْم  ْنَيا، َفَرِضيُتْم بِالضَّ ُكْم َرَكنُْتْم إَِلى الدُّ َما َذاَك إاِلَّ َأنَّ
ُتُكْم َعَلى َمْن  ُكْم وَســَعاَدُتُكْم وُقوَّ ْطُتْم فِيَما فِيِه ِعزُّ َعَلــى اْلُحَطاِم، وَفرَّ
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ُكْم َتْســَتْحُيوَن فِيَما َأَمَرُكْم بِِه، واَل ِلَْنُفِســُكْم  َبَغــى َعَلْيُكْم، اَل ِمْن َربِّ
َتنُْظُروَن وَأْنُتــْم فِي ُكلِّ َيْوٍم ُتَضاُموَن، واَل َتنَْتبُِهــوَن ِمْن َرْقَدتُِكْم، واَل 

َينَْقِضي ُفُتوُرُكْم. 

َأ َمــا َتَرْوَن إَِلى بَِلِدُكــْم وِدينُِكْم ُكلَّ َيْوٍم َيْبَلــى وَأْنُتْم فِي َغْفَلِة 
ْنَيا؟«)1). الدُّ

تفصيل القول

هــل بعد النور اال الظالم؟ أم هل بعــد احلياة اال املوت؟ وهل 
بعد الظل اال احلرور؟

هذه املفارقات الواضحة نعرفها ونتعامل معها يف األمور القريبة 
منّا، لكنّنا نجهلها يف احلقائق الُكربى، فليس بعد اهلل إاّل الرِشك، وليس 

بعد نوره إاّل الظالم الدامس.

ولكّل إنســان مؤمن عالقة مبارشة بني قلبه ونــور رّبه، وكّلام 
ضعفت هذه العالقة كان مدخاًل للشيطان الرجيم، وِمن ُهنا كان عىل 
االنســان أن حُيافظ دائاًم عىل بوصلة االيامن التي مُتّثل خارطة الطريق 

التي يسري عليها.

وليس من الســهل الوصول اىل تلك املرحلة، بل عىل املؤمن 
َ ذِْكًرا  ِيَن آَمُنوا اذُْكــُروا اللَّ َهــا اذلَّ يُّ

َ
أن يكون كــام يقول رّبنا: ﴿يَا أ

ِصياًل﴾)٢). ألّن االيامن بحاجة اىل استطالة 
َ
َكثرًِيا َوَســّبُِحوهُ بُْكَرةً َوأ

واســتقامة، فهو صعب مستصعب، كام جاء يف احلديث الرشيف عن 

)1)- اخلصال، ج ٢، ص٦3٤.
)٢)- سورة األحزاب، اآلية٤٢-٤1.
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أيب عبد اهلل  حيث قال: »إِنَّ َأْمَرَنا َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب اَل َيْحَتِمُلُه إاِلَّ 
ُه َقْلَبُه لِْلِيَمان«)1). ٌب َأْو َنبِيٌّ ُمْرَسٌل َأْو َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمَتَحَن اللَّ َمَلٌك ُمَقرَّ

إاّل أن الصعوبات ُتذّلل بتوفيق اهلل لالنســان، وبدعاء االنسان 
من اهلل بتقوية جوارحه وجوانحه عىل حٍد سواء. 

كام يقول أمري املؤمنني  يف دعــاء كميل: »َقوِّ َعَلى ِخْدَمتَِك 
َجَواِرِحي واْشُدْد َعَلى اْلَعِزيَمِة َجَوانِِحي «)٢).

وكام نقــرأ أيضًا يف دعاء مــكارم االخالق 
ْر  ُهمَّ َوفِّ لالمام زين العابدين  حيث يقول: »اللَّ

بُِلْطِفَك نِيَّتِي «)3) .

ويف هذه اآلية يقول رّبنا:

﴿َوَمْن َيْعُش َعْن ذِْكرِ الرَّْحَمِٰن﴾

ُيقال:  النظر ببرص ضعيف،  أصل العشــو 
عشا إذا ضعف برصه واظلمت عينه. ومعنى ذلك 
يف اآلية: أّن من يضعف عن معرفة الرمحن بعد كّل 

ما جيد من آثار رمحته يف الوجود، تكون نتيجته أْن:

﴿ُنَقّيِْض َلُ َشيَْطانًا﴾

أي: نتيح له شيطانًا عىل مقاسه وكام يناسبه، فالعامِل يتلف عن 
اجلاهل، واحلاكم يتلف عن املحكوم، وهكذا...

)1)- بحار األنوار، ج ٢، ص٧1.
)٢)- مصباح املتهّجد وسالح املتعبد، ج ٢، ص٨٤٩.

)3)- الصحيفة السجادية، ص٩٢.

اىل  « بحاجـة  االميـان  إّن   

استطالة واستقامة، فهو صعب 

الصعوبـات  وإن  مسـتصعب، 

ُتذلّـل بتوفيـق اللـه لالنسـان، 

اللـه  مـن  االنسـان  وبدعـاء 

وجوانحـه. جوارحـه  بتقويـة 
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﴿َفُهَو َلُ قَرِيٌن﴾

يالزمه وال يدعه لوحده ليله وهناره.

بصائر وُسنَن

لكّل انســان مؤمن عالقة مبــارشة بني قلبه ونــور رّبه، وكّلام 
ضعفت هذه العالقة كان مدخاًل للشيطان الرجيم، وِمن ُهنا كان عىل 
االنســان أن حُيافظ دائاًم عىل بوصلة االيامن التي مُتّثل خارطة الطريق 

التي يسري عليها االنسان.

   شيطاٌن قرين   
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يصدون عن السبيل

ُهْم  نَّ
َ
ــبِيِل َوَيْحَســُبوَن أ وَنُهْم َعِن السَّ ُهْم َلَُصدُّ ﴿ِإَونَّ

ُمْهَتُدوَن٣٧﴾.
* * *

من الحديث

ورد يف خطبة ألمري املؤمنني  أّنه قال: 

وَن َعْن َســبِيلَِك،  ْب َكَفَرَة َأْهِل اْلكَِتاِب الَِّذيَن َيُصدُّ ُهمَّ َعذِّ »اللَّ
ُبوَن ُرُسَلَك.  وَيْجَحُدوَن آَياتَِك، وُيَكذِّ

ُقُلوبِِهـْم،  فِـي  ْعـَب  الرُّ وَأْلـِق  َكلَِمتِِهـْم،  َبْيـَن  َخالِـْف  ُهـمَّ  اللَّ
ُه َعـِن اْلَقـْوِم  وَأْنـِزْل َعَلْيِهـْم ِرْجـَزَك وَنِقَمَتـَك وَبْأَسـَك الَّـِذي اَل َتـُردُّ

.(1 اْلُمْجِرِميـن «)

)1)- من ال حيرضه الفقيه، ج 1، ص٤3٢.
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تفصيل القول

نقيض ما تفعلــه املالئكة بقلب املؤمن حيث تثّبته عىل الطريق، 
وتزيل عن طريقه العقبات حتى يتوّفق لعمل اخلري، يفعل قرين السوء 
بقلب الُكّفار واملنافقني، فيســّوف هلم التوبة، ويعرقل مسريهتم اىل اهلل 
امُلتعال، ويلقي عليهم الكســل كّلام قاموا اىل الصالة أو ُدُعوا اىل فعل 

اخلري. إّنه يمأل قلوهبم ُوعودًا كاذبة وأماين ووساوس. يقول تعاىل:

ُهْم ُمْهَتُدوَن﴾ نَّ
َ
بِيِل َوَيْحَسُبوَن أ وَنُهْم َعِن السَّ ُهْم َلَُصدُّ ﴿ِإَونَّ

ويف الوقت الذي حيرص الشيطان عىل غواية االنسان فإّنه ُيزّين 
له الطريق ويعضده بالدليل. 

هكذا يزّين الشيطان لقرينه الضالل حتى حيسبه هدى. وما دام 
اإلنسان يشك يف طريقته غري الســليمة يرجى له النجاة، ولكن حينام 
يزّين الشيطان له عمله اليسء فال جيد يف نفسه داعيا اىل التفّكر يف صّحة 

هنجه وسالمة خّطه، ال ينجو أبدًا.

بصائر وُسنَن

بالضبط نقيض ما تفعلــه املالئكة بقلب املؤمن حيث تثّبته عىل 
الطريــق، وتزيل عن طريقه العقبات حتــى يتوّفق لعمل اخلري، يفعل 
ف هلم التوبة، ويعرقل  قرين الســوء بقلوب الكفار واملنافقني، فيســوِّ

مسريهتم اىل اهلل امُلتعال.
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بئس القرين

ٰ إَِذا َجاَءنَــا قَاَل يَا َلْــَت بَيْــِي َوَبيَْنَك ُبْعَد  ﴿َحــتَّ
الَْمْشَِقنْيِ فَبِئَْس الَْقرِيُن٣٨﴾.

* * *

من الحديث

من خطبة ألمري املؤمنني  جاء فيها: 

َصَها ُدونَِي اْلَْشــَقَياِن، وَناَزَعانِي فِيَمــا َلْيَس َلُهَما  »َوَلئِــْن َتَقمَّ
، وَركَِباَها َضَلَلًة، واْعَتَقَداَها َجَهاَلًة، َفَلبِْئَس َما َعَلْيِه َوَرَدا، وَلبِْئَس  بَِحقٍّ
ُأ ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهَما ِمْن  َدا، َيَتَلَعنَاِن فِي ُدوِرِهَما، وَيَتَبرَّ َما ِلَْنُفِســِهَما َمهَّ
َصاِحبِِه، َيُقوُل لَِقِرينِِه إَِذا اْلَتَقَيا: ﴿يا َلْيَت َبْينِي وَبْينََك ُبْعَد اْلَمْشــِرَقْيِن 

َفبِْئَس اْلَقِرين﴾«)1).

)1)- الكايف، ج ٨، ص٢٧.
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تفصيل القول

حــني تراكم الذنوب جتد املرء يبحث عــن االعاذير لعّله ُيربر 
إنحرافه، لكن يف يوم اجلزاء، حيث ُتبىل السائر وتنكشــف احلقائق، 
جيد االنساُن الشــيطاَن ماثاًل أمامه، فيتمنّى أن يكون بينه وبني شيطانه 
ُبعد املرشقني ملا ذاق من سيئات االقران به، وهو جيّر احلسة والندامة 

والت حني مندم.

﴾ ٰ إَِذا َجاَءنَا قَاَل يَا َلَْت بَيِْي َوَبيَْنَك ُبْعَد الَْمْشَِقنْيِ ﴿َحتَّ

ويبقى أهل النار يف رصاع مع شياطينهم ما داموا فيها:

﴿فَبِئَْس الَْقرِيُن﴾

بصائر وُسنَن

حــني تراكم الذنوب جتد املرء يبحث عــن االعاذير لعّله ُيربر 
إنحرافه، لكن يف يوم اجلزاء حيث ُتبىل السائر وتنكشف احلقائق جيد 
االنســان الشيطان ماثاًل أمامه، فيتمنّى أن يكون بينه وبني شيطانه ُبعد 

املرشقني.



      130      

يف العذاب مشتركون

نَُّكْم ِف الَْعَذاِب 
َ
﴿َولَْن َينَْفَعُكُم اْلَوَْم إِذْ َظلَْمُتــْم أ

ُمْشَتُِكوَن٣٩﴾.
* * *

من الحديث

عن أمري املؤمنني  أّنه قال: 

ْهــَو، واْلَزُموا  »إِْن ُكنُْتــْم لِلنََّجاِة َطالِبِيــَن َفاْرُفُضوا اْلَغْفَلَة واللَّ
ااِلْجتَِهاَد واْلِجد«)1).                   

تفصيل القول

صحيــح أّن اهلل هو الرمحــن الرحيم، لكن حــني يظلم الناس 
أنفســهم ال حيظون برمحة اهلل تعاىل، ولن ينفع التربير واألعاذير يومئٍذ 

)1)- غرر احلكم، ص٢٥٨.
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ألّن الُظلم قد وقع. 

﴿َولَْن َينَْفَعُكُم اْلَوَْم إِذْ َظلَْمُتْم﴾ 

فال التربي من الشــيطان ينفع حينئــٍذ، وال تربير العمل، وال 
شفاعة الشــافعني، وال الرباءة من امُلرشكني، وال متنّي ُبعد الشياطني، 

كل ذلك ال ينفعهم حينئٍذ. فحذف املتعّلق يف اآلية يدل عىل العموم.

وحني يتالوم املرشكون مع شياطينهم يأتيهم اخِلطاب:

نَُّكْم ِف الَْعَذاِب ُمْشَتُِكوَن﴾ 
َ
﴿أ

كفى بالغفلة ضلالً

كّل ذلــك نتيجة مرض الغفلة الذي قد يعري قلب االنســان 
ملّدة وجيزة، لكّن فيها ســقوطه يف النهاية، كام اجلُندي يف املعركة حيث 
أّن غفلته للحظات معدودة قد يــؤدي اىل هالكه، كذلك نحن الذين 
نخوض حربًا مع إبليس البّد أن نكون يقظني دائاًم ويف حالة االستعداد 

الدائم.

وألّن الشياطني يرّبصون بنا الدوائر، ويرونا ِمن حيث ال نراهم، 
لذلك علينا أن نلجأ اىل الباري عّز وجل من أجل طرد الشيطان الرجيم. 

بصائر وُسنَن

صحيــح أّن اهلل هو الرمحن الرحيم، لكن حني يظلم االنســان 
نفسه ال حيظى برمحة اهلل، ولن ينفع التربير واألعاذير يومئٍذ ألّن الُظلم 

قد وقع. 
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أفأنت تسمع الصّم

ْو َتْهِدي الُْعــْيَ َوَمْن َكَن ِف 
َ
مَّ أ نَْت تُْســِمُع الصُّ

َ
فَأ

َ
﴿أ

َضاَلٍل ُمبنٍِي٤٠﴾.
* * *

من الحديث

 : يف احلديث عن أيب جعفٍر

ــِه ُعُقوَباٍت فِي اْلُقُلوِب واْلَْبَداِن: َضنٌْك فِي اْلَمِعيَشــِة،  »إِنَّ لِلَّ
َوَوْهٌن فِي اْلِعَباَدِة، وَما ُضِرَب َعْبٌد بُِعُقوَبٍة َأْعَظَم ِمْن َقْسَوِة اْلَقْلب « )1).

تفصيل القول

مــن أعظم الكــوارث التي أصابــت البرشيــة يف التاريخ هو 
تفســريهم اخلاطئ للدين، ذلك ألّن الدين فطــرة وعقل، وهو نظام 

)1)- تف العقول، النص، ص٢٩٦.
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س حلياة فاضلة يف مواجهة الظلم والطغيان، ويف مواجهة  متكامل يؤسِّ
كّل االنحرافات التي تؤدي اىل تسافل االنسان.

وحني ُيفسَّ الدين بشــكٍل خاطئ فإّنه ُيصبح أداًة بيد الُطغاة، 
فيضعف الدين لتضعف معه ُقدرة البرش عىل مواجهة التحديات.

بني الدعوة والداعي

بيــد أّن إرتباط الدعــوة بالداعي، واختــالف املعايري يف قبول 
الداعي عند الناس وذلك حني تنتكس القيم عند املجتمعات، حيوالن 
دون االهتامم بمحتوى الدعوة وجوهر الرسالة، وإّنام التفكري يف موقع 
الرسول ومكانة الداعية، ممّا ُيســّبب خطًأ يف منهجية التفكري عندهم، 
نَا َخرْيٌ 

َ
ْم أ

َ
وهي منهجية فرعون الطاغية حني قال عن موســى : ﴿أ

ي ُهــَو َمهنٌي َوال يَكاُد يُبنُي﴾)1). وهي منهجية قوم نوٍح  ِمْن هَذا اذلَّ
ِي﴾)٢).

ْ
أ راذنُِلا بادَِي الرَّ

َ
يَن ُهْم أ َبَعَك إاِلَّ اذلَّ إذ قالوا له: ﴿َوما نَراَك اتَّ

والقرآن الكريم يؤكد املّرة بعد األخرى أّن الرســول ليس عليه 
إاّل البالغ، وهذه نقطة حمورية يف فهم الدين، وفهم وساوس الشيطان 

الرجيم يف الصد عن سبيل اهلل واألخذ بنصيحة الناصحني.

إذن يف هذه اآلية بصريتان ُيبّينهام القرآن الكريم:

أوالً: ال تنظر اىل من قال بــل انظر اىل ما ِقيل، فقد يصدر احلق 
من الــكاذب أو ِمن إعالٍم ُمضّلل. وباملقابل قــد تصدر كلمة خاطئة 
ممّــن ال ُيعرف منه إاّل الصدق، وِمن ُهنا عىل االنســان أن يكون واعيًا 

باحلقائق ليتحاشا االنحراف.

)1)- سورة الزخرف، اآلية٥٢.
)٢)- سورة هودـ، اآلية٢٧.
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ثانيًا: فيام يرتبط بمسؤولية الداعية، حيث يقول الباري عّز وجل:

ْو َتْهِدي الُْعْيَ َوَمْن َكَن ِف َضاَلٍل ُمبنٍِي﴾
َ
مَّ أ نَْت تُْسِمُع الصُّ

َ
﴿َأفَأ

كاّل، ألّن الذي شــّط بعيدًا حتى أحاطت بــه الضاللة أّنى له 
باهلداية؟

وهكذا ينبغي اليأس عّمن أمات قلبه بُحّب الدنيا، فأخذ يقيس 
كّل يش ء باملال واجلاه والقّوة الظاهرية، إّنه يف ضالل مبني. 

ورّبنا هو الذي هيدي من يشاء وال ِمن أحد ُينري القلوب غريه.

 ولذلك ليس عىل الداعي إاّل البالغ، واهلداية من الباري عّز وجل.

وقولــه تعاىل: ﴿َوَمْن َكَن ِف َضاَلٍل ُمبنٍِي﴾ يعني: أّن الذي هو 
يف ضالل ُمبني هو بمستوى من كان أعمى وأصم.

العمل بالواجب

وبصرية أخرى ُيذّكرنا هبا القــرآن الكريم بأن ال يضع الداعية 
نفســه مكان اهلل، بل عليــه أن يقوم بواجبه فحســب. ويبقى الثواب 

والِعقاب واهلداية والضالل بيد اهلل تعاىل وحده.

بصائر وُسنَن

القرآن الكريم يؤكد املّرة بعد األخرى أّن الرســول ليس عليه 
إاّل البالغ، وهذه نقطة حمورية يف فهم الدين، وفهم وساوس الشيطان 

الرجيم يف الصد عن سبيل اهلل واألخذ بنصيحة الناصحني.
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إّنا منهم منتقمون

ا نَْذَهَبَّ بَِك فَإِنَّا ِمنُْهْم ُمنَْتقُِموَن٤١﴾. ﴿فَإِمَّ

* * *

من الحديث

يف احلديث عن عيل بن أيب طالب  قال: 

َماِء َفإَِذا َذَهَبِت  ِه : النُُّجوُم َأَماٌن ِلَْهِل السَّ »َقاَل َرُسوُل اللَّ
ــَماِء، وَأْهُل َبْيتِي َأَماٌن ِلَْهِل اْلَْرِض َفإَِذا َذَهَب  النُُّجوُم َذَهَب َأْهُل السَّ

َأْهُل َبْيتِي َذَهَب َأْهُل اْلَْرض «)1).

تفصيل القول

قــد يرحم اهلل أّمة برجــٍل مؤمٍن أو عاملٍ رّبــاين، فكيف بالنبي 
العظيم  ومقامه السامي؟ فقد كان سببًا ألمان قومه من العذاب، 

)1)- كامل الدين ومتام النعمة، ج 1، ص٢0٥.
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فلو رحل عنهم نزل عليهم العذاب:

ا نَْذَهَبَّ بَِك فَإِنَّا ِمنُْهْم ُمنَْتقُِموَن﴾ ﴿فَإِمَّ

قد يكــون الرحيل ُجغرافيًا كام لو انتقل مكانًا اىل مدينة أخرى، 
وقد يكون الرحيل عن الدنيا بال فرق، إاّل أّن العذاب ينتظرهم.

وجاءت كلمة االنتقام للتدليل عىل أّن العذاب إّنام هو رّدة فعل  
ألعامهلم وتّدهيم آليات اهلل.

بصائر وُسنَن

قــد يرحم اهلل أّمة برجــٍل مؤمٍن أو عامِلٍ رّبــاين، فكيف بالنبي 
العظيم  ومقامه السامي، فقد كان سببًا ألمان قومه من العذاب.



      13٧      

إّنا عليهم مقتدرون

ِي وََعْدنَاُهْم فَإِنَّا َعلَيِْهْم ُمْقَتِدُروَن٤٢﴾. ْو نُرَِينََّك اذلَّ
َ
﴿أ

* * *

من الحديث

َتُه  عن جابر بن عبــد اهلل االنصاري، قال: َأْخــرَبَ اهللُ َنبِيَُّه َأنَّ ُأمَّ
ا تُرَِيّيِ ما يُوَعُدوَن * َرّبِ فَال  َسُتَقاتُِل َعِلّيًا َبْعَدُه َفَأْنَزَل اهللُ: ﴿قُْل َرّبِ إِمَّ
ا نَْذَهَبَّ بَِك فَإِنَّا  الِِمنَي﴾. ويِف ُسوَرٍة ُأْخَرى: ﴿فَإِمَّ َتَْعلِْي ِف الَْقوِْم الظَّ
ِي وََعْدناُهْم فَإِنَّا َعلَيِْهْم ُمْقَتِدُروَن﴾ .  ْو نُرَِينََّك اذلَّ

َ
ِمنُْهــْم ُمنَْتقُِموَن * أ

 : َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ــارًا َيْضــِرُب َبْعُضُكْم ِرَقــاَب َبْعٍض  »اَل َتْرِجُعــوا َبْعِدي ُكفَّ
ًة ُأْخَرى َعَلى  فِّ ُأَقاتُِلُكْم َمرَّ ْيِف. وَلئِْن َفَعْلُتْم َلَتْعِرُفنِّي َغدًا فِي الصَّ بِالسَّ

ْسَلم «)1). اإْلِ

)1) - شواهد التنزيل، ج1، ص٥٢٩.



تفصيل القول

وقد يعّذب اهلل الكّفار يف عهد الرسول وبمشهد منه، أو بمشهد 
من الدعاة من أتباعه، لكي ُيري املؤمنني قّوته ويقّر أعينهم بنرصه:

ِي وََعْدنَاُهْم﴾  ْو نُرَِينََّك اذلَّ
َ
﴿أ

ولكي حُيّقق وعــده للمؤمنني، ولبيان أّن الُقــدرة املطلقة بيده 
سبحانه.

﴿فَإِنَّا َعلَيِْهْم ُمْقَتِدُروَن﴾

فكام أهلك عادًا وقوم لوط وأصحاب الرّس وثمودًا فإّنه هيلك 
الظاملني، ألّن القدرة بيده سبحانه.

بصائر وُسنَن

لكي حيقق اهلل سبحانه وعده للمؤمنني، ولكي يبنيِّ هلم أّن القدرة 
ب الكافرين يف عهد رسول اهلل وبمشهٍد منه. املطلقة بيده، فإنه قد يعذِّ
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اّنك على صراط مستقيم

اٍط  ـَك َعَ ِصَ وِحَ إَِلَْك إِنَـّ
ُ
ِي أ ﴿فَاْسَتْمِســْك بِــاذلَّ

ُمْسَتقِيٍم٤٣﴾.
* * *

تفصيل القول

حني يعلم الُدعاة أّن اهلدايــة من الباري عّز وجّل، وأنَّ القدرة 
بيده عز وجل، حينئٍذ ُيدركون مسؤوليتهم يف التبليغ عن الدين احلق، 

وعدم االنتقاص منه ألجل رىض الناس، فيستمسكون بالدين احلق:

وِحَ إَِلَْك﴾
ُ
ِي أ ﴿فَاْسَتْمِسْك بِاذلَّ

واثقني بنرص اهلل هلم، وأهّنم عىل رصاٍط ُمستقيم:

اٍط ُمْسَتقِيٍم﴾ ﴿إِنََّك َعَ ِصَ
صحيح أّن املخاطب يف اآلية هو رســول اهلل  ظاهرًا، إاّل 



أّن اآلية تشــمل الذين يّتبعون ُهدى الوحي أيضــًا، فتبّث فيهم روح 
االستقامة حّتى وإن مال الناس كّلهم عن الرصاط القويم.

ُدعاة الدين

من البصائر املهّمة للداعي أن ال يلط هوى نفسه بالدين، وأن 
ال يوحي للناس بأّنه ومجيع ترصفاته يمثل الدين.

ألّن اخللــط بني الدعوة والداعي قد ُيســبب إبتعاد الناس عن 
الدين بسبب أخطاء تصدر من الداعية.

وتتضاعف مســؤولية الُدعاة ملكانتهم احلاصلة بسبب الدين، 
وبالطبــع فإّن حســاهبم ســيكون دقيقــًا ألّن الزّلة منهم قــد ُتغوي 
الكثريين، لذلــك عليهم أن يترّصفوا بِحكمــة، وأن يكونوا صادقني 
يف مواقفهــم، وأن يتواضعوا للناس، وأن ال يتجرّبوا عىل الناس تت 
غطاء الدين والعلم، فقد جاء يف احلديث عن أيب عبد اهلل : »اْطُلُبوا 
ُموَنُه اْلِعْلَم،  نُوا َمَعُه بِاْلِحْلِم واْلَوَقــاِر، وَتَواَضُعوا لَِمْن ُتَعلِّ اْلِعْلَم، وَتَزيَّ
وَتَواَضُعوا لَِمْن َطَلْبُتْم ِمنْــُه اْلِعْلَم، واَل َتُكوُنوا ُعَلَماَء َجبَّاِريَن َفَيْذَهَب 

ُكْم«)1). َباطُِلُكْم بَِحقِّ

بصائر وُسنَن

عىل الداعي إىل الرســالة أن ال يلط هوى نفسه بالدين، وأن ال 
يوحي للناس بأنه ومجيع ترصفاته إنعكاس للدين، ألّن هذا اخللط قد 

يسبب إبتعاد الناس عن الدين بسبب أخطاء تصدر من الداعية.

)1)- الكايف، ج 1، ص3٦.
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سوف ُتسألون

لُوَن٤٤﴾.
َ
﴿ِإَونَُّه ذَلِْكٌر لََك َولَِقْوِمَك وََسوَْف تُْسأ

* * *

من الحديث

وجاء يف حديــث مأثورعن اإلمام الباقــر  أّنه قال يف قوله 
تعاىل: ﴿ِإَونَُّه ذَلِْكٌر لََك َولَِقْوِمَك وََسوَْف تُْسَئلُوَن﴾ َقاَل: 

ْكــِر َوُهُم  ــِه  َوَأْهُل َبْيتِــِه َأْهُل الذِّ ْكــُر َرُســوُل اللَّ »الذِّ
اْلَمْسُئوُلوَن«)1).

تفصيل القول

املقاييس املاّدية زائلــة بفناء الُدنيا، فأصحــاب الُدنيا يذهبون 
ليصبحوا ِعربة للمعتربين، بينام يبقى ِذكر أصحاب الرســالة عىل كّل 

)1)- وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص٧٥.
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شفة واىل يوم ُيبعثون. يقول رّبنا امُلتعال:

﴿ِإَونَُّه ذَلِْكٌر لََك َولَِقْوِمَك﴾

  فمن يدعو اىل اهلل فإّن اهلل يرفع ذكره، من ُهنا نجد ذكر النبي
بعد أكثر من اربعة عرش قرنًا ال يزال يردد، وســيبقى ماليني الســنني 

يمأل اآلفاق.

ليس النبي فحسب، وإّنام هذا الرشف كان لقومه أيضًا، فبربكته 
ترّشف العرب باإلسالم وُرفع ذكرهم، وترّشفت بنو هاشم به، ويفتخر 

. اليوم اكثر من 1٥0 مليون إنسان بانتساهبم لرسول اهلل

وبالطبع فإّن الِذكر احلسن يكون سببًا يف إختياره من قبل الناس 
قدوة هلم يف احلياة.

لُوَن﴾ 
َ
﴿وََسوَْف تُْسأ

حســاب اجلاهل ليس كالعامِل، واحلاكم ليس كاملحكوم، فلكلٍّ 
حسابه اخلاص، لكّن اجلميع مشمولون بالسؤال، فهو سنّة اهلل ولن جتد 
لسنّة اهلل تبديال. فاجلميع ُيســأل عن أفعاله وترصفاته ومواقفه، حتى 

الدعاة اىل الدين ومَحََلَة الرسالة اإلهلية.

بصائر وُسنَن

املقاييس املاّدية زائلــة بفناء الُدنيا، فأصحــاب الُدنيا يذهبون 
ليصبحوا عربة للمعتربين، بينام يبقى ِذكر أصحاب الرســالة عىل كّل 

شفة واىل يوم ُيبعثون.
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واسأل من أرسلنا

َجَعلَْنا ِمْن 
َ
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِمْن رُُسلَِنا أ

َ
ْل َمْن أ

َ
﴿َواْســأ

ُدوِن الرَّْحَمِٰن آلَِهًة ُيْعَبُدوَن٤٥﴾.
* * *

من الحديث

سئل االمام ابو جعفر الباقر  عن قول اهلل عز وجل: ﴿وَْسَئْل 
َجَعلْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمِٰن آلَِهًة ُيْعَبُدونَ ﴾ 

َ
رَْسلْنا ِمْن َقبْلَِك ِمْن رُُسلِنا أ

َ
َمْن أ

ٌد وَكاَن َبْينَُه وَبنْيَ ِعيَسى َخُْســاِمَئِة َسنٍَة؟ َفَتاَل َأُبو  ِذي َســَأَل حُمَمَّ َمِن الَّ
َجْعَفٍر  َهِذِه اآْلَيَة: 

»﴿ُســْبحاَن الَِّذي َأْسرى  بَِعْبِدِه َلْيًل ِمَن اْلَمْســِجِد اْلَحراِم إَِلى 
اْلَمْسِجِد اْلَْقَصى الَِّذي باَرْكنا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آياتِنا﴾ َكاَن ِمَن اآْلَياِت 
ُه  ُه َحَشــَر اللَّ دًا َحْيُث َأْســَرى بِِه إَِلى َبْيِت اْلَمْقِدِس َأنَّ الَّتِي َأَراَها ُمَحمَّ
َن  لِيَن واآْلِخِريَن ِمَن النَّبِيِّيَن واْلُمْرَســلِيَن، ُثمَّ َأَمَر َجْبَرئِيَل   َفَأذَّ اْلَوَّ
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َم  َشــْفعًا وَأَقاَم َشــْفعًا وَقاَل فِي َأَذانِِه َحيَّ َعَلى َخْيِر اْلَعَمــِل، ُثمَّ َتَقدَّ
: ﴿َوْسَئْل  ُه َعزَّ وَجلَّ ا اْنَصَرَف َقاَل اللَّ ٌد  َفَصلَّى بِاْلَقْوِم، َفَلمَّ ُمَحمَّ
ْحَمِن آلَِهًة ُيْعَبُدونَ ﴾.  َمْن َأْرَسْلنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن ُرُسلِنا َأَجَعْلنا ِمْن ُدوِن الرَّ
ِه : َعَلى َمْن َتْشــَهُدوَن؟ وَمــا ُكنُْتْم َتْعُبُدوَن؟  َفَقاَل َرُســوُل اللَّ
ِه،  ُه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، وَأنََّك َرُسوُل اللَّ َقاُلوا: َنْشــَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ

ُأِخَذْت َعَلى َذلَِك ُعُهوُدَنا وَمَواثِيُقنَا«)1).

تفصيل القول

املّهمة األوىل التي تكّفل هبا أنبياء اهلل متّثل يف هدم الُبنيان الباطل 
الذي ُأّسس عىل غري االيامن، ســواًء عىل صعيد النظام االجتامعي أو 

السيايس أو الثقايف الفاسد.

ولــو تأّملنا الواقع امُلعارص أو درســنا التاريخ نجد أّن الفســاد 
العريض الذي ينترش يف املجتمع إّنام يقوم عىل أساس الرشك باهلل امُلتعال.

فالــرشك جذر كّل إنحــراف، وهو التربير الــذي يعتمده كّل 
امُلفسدين يف األرض لتربير واقعهم الفاسد. واحِلكمة من جعل حُماربة 
الفساد وتقويض النظام اإلجتامعي الفاسد عىل رأس أولوّيات االنبياء، 
هــي أّن معاجلة جذر الفســاد اهم من اإلنشــغال بمكافحة مظاهره، 
وهكذا كان اهلدف االّول لالنبياء هدم النظام االجتامعي الفاسد ومن 

ثّم بناء املجتمع االيامين.

النبياء وحماربة الرشك

ونجــد ذلك عند النبي العظيم ابراهيم اخلليل ، إذ قام هبدم 

)1) - اإلحتجاج، ج٢، ص3٢٥.
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االصنام ليهدم معها االفكار الباطلة املعتمدة عىل االهلة امُلزّيفة.

وهكذا تّدى النبي موســى  رأس النظام الفاسد ُمبارشة: 
﴿اذَْهَبا إَِل فِرَْعْوَن إِنَُّه َطَغ﴾)1).

ولذلك يؤّكــد القرآن الكريم املّرة بعــد األخرى عىل اجتناب 
الطاغوت، تارة يف اجلانب العبادي، وتارة يف اجلانب الثقايف، وأخرى 

يف اجلانب االجتامعي. وقد ُيضاف اىل الطاغوت اجِلبت، فامذا يعني؟

الكفر باجلبت والطاغوت

اجلبت هو الشــيطان اخلفــي الذي حياول 
خداع اإلنســان عن طريق تزيــني األعامل امُلنَكرة 
عنــده، واجلبت كذلك هو: األفــكار اخلبيثة التي 
ينطلق منها الشيطان يف إفســاد ضمري البرش، من 
التربيرات واالعذار التي حيتمي وراءها الكســاىل 
واملتقاعسون عن تنفيذ أوامر اهلل، والثقافة املتخلفة 
التــي تعتمد عىل احلتمية  التــي تدعو صاحبها اىل 

الرهل والالمسؤولية.

و بالتايل اجلبــت يمّثل العوامل الذاتية التي 
تدعو اإلنسان الفرد واملجتمع اىل اخلمول واالنحراف.

أّما الطاغوت فهو: ذلك احلاكم أو النظام املتسلط عىل اجلامهري 
باســم اجلبت، وبســبب اجلبت، فالديكتاتور الذي يستبد بمقدرات 
االّمة، جيــد يف إيامن االمة باجلبــت، وبالتايل يف ختلفها وكســلها وال 

)1)- سورة طه، اآلية ٤3.

الكريـم  « القـرآن  يؤّكـد   

عـى  األخـرى  بعـد  املـّرة 

اجتنـاب الطاغـوت، تـارة يف 

الجانـب العبـادي، وتـارة يف 

الجانـب الثقـايف، وأخـرى يف 

االجتاعـي. الجانـب 

   واسأل من أرسلنا   
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مسؤوليتها ضامنا الستمراره يف الظلم والعدوان.

م الكفر بالطاغوت عىل االيامن باهلل: ﴿َفَمْن  لذلك فإّن اهلل تعاىل يقدِّ
ِ َفَقِد اْسَتْمَســَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثَْق﴾)1)  اُغوِت َوُيْؤِمْن بِاللَّ يَْكُفــْر بِالطَّ
نَابُوا 

َ
ْن َيْعُبُدوَها َوأ

َ
اُغــوَت أ ِيــَن اْجَتنَُبوا الطَّ ويقــول عّز وجل: ﴿َواذلَّ

ِيَن يَْســَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَيتَّبُِعوَن  ْ ِعَبادِ * اذلَّ ى فَبَّشِ ِ لَُهــُم الْبُْشَ إَِل اللَّ
ْحَسَنُه﴾)٢)، و من كان يف قلبه رين الطاغوت ال يستطيع التسليم للحق.

َ
أ

حبُّ بقاء الطاغوت

وهكذا جاء يف احلديث  عن صفوان اجلاّمل أن أبا احلسن موسى 
بن جعفر  قال له: »ُكلُّ َشــيْ ٍء ِمنَْك َحَســٌن َجِميٌل َما َخَل َشــْيئًا 
ُجِل«  َواِحدًا« قلُت له: أّي يشء؟ َقاَل: »إِْكــَراُؤَك ِجَماَلَك ِمْن َهَذا الرَّ
َيْعنِي َهاُروَن الرشــيد، إىَِل َأْن َقاَل: »َيا َصْفَواُن، َأ َيَقُع كَِراُؤَك َعَلْيِهْم؟« 
ُقْلُت: َنَعْم. َقاَل: »َأ ُتِحــبُّ َبَقاَءُهْم َحتَّى َيْخُرَج كَِراُؤَك؟« ُقْلُت: َنَعْم. 
َقاَل: »َفَمْن َأَحبَّ َبَقاَءُهْم َفُهَو ِمنُْهْم، وَمْن َكاَن ِمنُْهْم َكاَن َوَرَد النَّاَر«)3).

 ربنا تعاىل يقول: 

رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِمْن رُُسلَِنا﴾
َ
ْل َمْن أ

َ
﴿َواْسأ

نستلهم من اآلية الكريمة عّدة بصائر:

البصيــرة االولى: من أســباب انحــراف املجتمعات هو عدم 
وعيهم للدين احلق، ولذلك جاء السياق القرآين بصيغة السؤال الثارة 

)1)- سورة البقرة، اآلية ٢٥٦.
)٢)- سورة الزمر، اآلية1٧-1٨.

)3)- وسائل الشيعة، ج 1٦، ص٢٥٩.
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عقل االنسان من أجل معرفة الدين.

البصيرة الثانيــة: االنبياء العظام جتّردوا مــن الزخارف املاّدية 
ليتساموا يف الدرجات املعنوية، والتوّجه اىل املاديات واملظاهر يف الدين 

نوٌع من االبتعاد عن روح الدين.

َجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمِٰن آلَِهًة 
َ
البصيرة الثالثة: يف قوله تعاىل: ﴿أ

ُيْعَبُدوَن﴾ حيث ُيفنّد الســياق القرآين االعتقاد بالشفعاء من دون اهلل، 
فليس بعد الرمحن من شفيع، والشفاعة إّنام تكون بإذن اهلل تعاىل.

البصيرة الرابعة: يف قولــه )آهلة( حيث جاء بصيغة اجلمع، ألّن 
اآلهلة من دون اهلل متعددة، وحّتى الذين يعبدون االصنام إّنام يعبدون 

عّدة أصنام، بينام اهلل اخلالق املدبِّر هو واحٌد أحٌد فرٌد صمد.

وهكذا تبتدئ مســرية األنبياء هبدم منهج الطاغــوت ثّم بناء 
رصح التوحيد يف احلياة.

بصائر وُسنَن

1- املّهمة األوىل التي تكّفل هبا أنبياء اهلل ومن سار عىل خطاهم 
كانت هدم الُبنيان الذي ُأّســس عىل غري التقوى، ســواًء عىل صعيد 

النظام االجتامعي أو السيايس أو الثقايف الفاسد.

2- الرشك هو جذر كّل االنحرافات، وهو التربير الذي يعتمده 
كّل امُلفســدين يف األرض لتربير واقعهم، فراهم إّما أن يتلقوا دينًا أو 

تكون هلم قراءة خاطئة للدين.

   واسأل من أرسلنا   
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أرسلنا موسى بآياتنا

رَْســلَْنا ُموَس بِآيَاتَِنا إَِل فِرَْعْوَن َوَملَئِهِ َفَقاَل 
َ
﴿َولََقْد أ

إِّنِ رَُسوُل َرّبِ الَْعالَِمنَي٤٦﴾.
* * *

من الحديث

عن أيب عبد اهلل الصادق  أنه قال: 

ُه إَِلى ُموَســى ْبِن ِعْمَراَن : َأ َتْدِري َيا ُموَسى، لَِم  »َأْوَحى اللَّ
، َفَأْوَحى  اْنَتَجْبُتــَك ِمْن َخْلِقي، واْصَطَفْيُتَك لَِكَلِمي؟ َفَقاَل: اَل، َيا َربِّ
َلْعُت إَِلى اْلَْرِض َفَلْم َأِجْد َعَلْيَها َأَشــدَّ َتَواُضعًا لِي  ُه إَِلْيِه: َأنِّــي اطَّ اللَّ
ِه َعزَّ  ْيِه فِي التَُّراِب َتَذلًُّل ِمنُْه لَِربِّ َر َخدَّ ِمنَْك، َفَخرَّ ُموَســى َســاِجدًا وَعفَّ
ُه إَِلْيِه: اْرَفْع َرْأَســَك َيا ُموَســى، وَأِمرَّ َيَدَك َمْوِضَع  ، َفَأْوَحى اللَّ َوَجــلَّ
ُه َأَماٌن ِمْن ُكلِّ  ُسُجوِدَك، واْمَســْح بَِها َوْجَهَك وَما َناَلْتُه ِمْن َبَدنَِك، َفإِنَّ
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ُسْقٍم وَداٍء وآَفٍة وَعاَهة«)1).

تفصيل القول

من صفات رّبنا امُلتعال أّن رمحته سبقت غضبه، وصدقت كلمة 
رّبنا عّز وجل أن ال ُيعّذب خلقه إاّل إذا إستحّقوا العذاب، لكن السؤال 

متى تستحق االمم عذاب اهلل املتعال؟

هناك ثالثة عوامل لو توافرت استحّق البرش عذاب اهلل:

أوالً: وجود الفساد املســترشي، إذ إّن الفساد يصل أحيانًا اىل 
القّمــة، وكام األمراض التي قد يكون شــفاؤها بُطــُرق خمتلفة، لكن 
حني تسترشي يف اجلسم فليس هلا إاّل االستئصال، كذلك املجتمعات 
البرشية حني يصل الفســاد اىل رأس اهلرم يف النظام السيايس فال ينفع 

معها حينئٍذ إاّل االستئصال.

فحينام يطغى احلاكم، وال يتقّيــد بالقانون، وال يعرف بالقيم، 
حينذاك يأيت عذاب االســتئصال رمحة بالبرشية وتطهريًا لألرض من 
رجز الظاملني، ففي بقائهم فســاد األرض. وهكذا األَُمم حني تنحرف 

ُتستأصل، ولوال ذلك لكانت البرشية يف ظلامت.

ثانيًا: خضوع املجتمع للحاِكم اجلائــر والرضا بفعله، فوجود 
أولو بقية حيملون راية االصالح حيول دون نزول عذاب االستئصال. 
ْهلُها 

َ
يقــول رّبنا عّز وجل: ﴿َومــا كَن َربَُّك ِلُْهلَِك الُْقــرى  بُِظلٍْم َوأ

ُمْصلُِحوَن﴾)٢).

)1)- األمايل )للطويس(، ص1٦٥.
)٢)- سورة هود، اآلية11٧.

   أرسلنا موىس بآياتنا   
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ونزول العذاب ال يكون إاّل بعد خروج امُلصلحني لو أّن االقوام 
مل يتعظوا بنُصحهم.

ثالثًا: وال ينزل العذاب أيضًا إاّل بعد االنذار، يقول تعاىل: ﴿َوما 
ْهلَْكنا ِمْن قَْرَيٍة إاِلَّ لَها ُمنِْذُروَن﴾)1).

َ
أ

فحني يسترشي الفساد ويشمل رأس اهلرم يف النظام السيايس، 
وحــني ينعدم وجود امُلصلحني، حينذاك رّبنا تعــاىل ُينذر الناس رمحًة 

هبم، فإذا مل يستجيبوا للُمنذر إستحقوا العذاب.

ومن هنا نجد أّن الذين اســتجابوا للرسول 
  كقوم يونس، أو الذين آمنوا برسول اهلل حممد

ُرفع عنهم عذاب االستئصال.

رنــا القــرآن الكريم بدراســة تاريخ  ُيذكِّ
االنبياء لنتبرّص الســنن االهلية التي جرت وجتري 
عىل االمم، ألّن ُســنن اهلل يف األّولني هي سننه يف 

ِ َتبِْدياًل﴾)٢). اآلخرين: ﴿َولَْن َتَِد لُِسنَّةِ اللَّ

أرسلنا موسى

يذكر لنا القرآن الكريم بعث النبي موسى  اىل فرعون:

رَْسلَْنا ُموَس بِآيَاتَِنا إَِل فِرَْعْوَن َوَملَئِهِ﴾
َ
﴿َولََقْد أ

فالنبي موســى  كانت معــه اآليات امُلبــرصات واحلجج 
الواضحات، أرســله الرب اىل فرعون الذي كان ُيمّثل قّمة الفساد يف 

)1)- سورة الشعراء، اآلية٢0٨.

)٢)- سورة األحزاب، اآلية٦٢.

الفسـاد،  « يسـتري  حـن   

وجـود  ينعـدم  وحـن 

رّبنـا  حينـذاك  امُلصلحـن، 

رحمـًة  النـاس  ُينـذر  تعـاىل 

يسـتجيبوا  مل  فـإذا  بهـم، 

العـذاب. إسـتحقوا  للُمنـذر 
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متمٍع عّمه الرضا عن فرعون. ومن هنا يقــول القرآن الكريم: ﴿إَِل 
فِرَْعْوَن َوَملَئِهِ﴾ كهامان وامُلحيطني به.

﴿َفَقاَل إِّنِ رَُسوُل َرّبِ الَْعالَِمنَي﴾

جّرد نفسه عن العالئق املاّدية من العصبية والعنرصية والطبقية، 
وقال: إين رسول رّب العاملني، وبالتايل كانت رسالته اىل العاملني، ألّن 

اهلل رهّبم أمجعني.

بصائر وُسنَن

رنا القرآن الكريم بدراســة تاريخ االنبياء لنتبرّص الســنن  ُيذكِّ
االهلية التي جرت وجتري عىل االمم ألّن ُسنن اهلل يف األّولني هي سننه 

ِ َتبِْدياًل﴾. يف اآلخرين، يقول تعاىل: ﴿َولَْن َتَِد لُِسنَّةِ اللَّ

   أرسلنا موىس بآياتنا   
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إذا هم منها يضحكون

ا َجاَءُهْم بِآيَاتَِنا إَِذا ُهْم ِمنَْها يَْضَحُكوَن٤٧﴾. ﴿فَلَمَّ

* * *

من الحديث

عن اإلمام الصادق  أنه قال: 

ا َأَمَرُه  َن فِيَها ِمْن ُموَسى، َفَلمَّ »إِنَّ فِْرَعْوَن َبنَى َسْبَع َمَدائَِن َفَتَحصَّ
ا َرَأْتُه اْلُُســوُد َبْصَبَصْت  ُه َأْن َيْأتَِي فِْرَعْوَن َجاَءُه وَدَخَل اْلَمِدينََة، َفَلمَّ اللَّ
بَِأْذَنابَِها، وَلْم َيْأِت َمِدينًَة إاِلَّ اْنَفَتَح َلُه َباُبَها َحتَّى اْنَتَهى إَِلى الَّتِي ُهَو فِيَها، 
ا َخَرَج  َفَقَعَد َعَلــى اْلَباِب وَعَلْيِه ِمْدَرَعٌة ِمْن ُصوٍف وَمَعــُه َعَصاُه، َفَلمَّ

اآْلِذُن َقاَل َلُه ُموَسى : إِنِّي َرُسوُل َربِّ اْلعاَلِميَن إَِلْيَك. 

َفَلْم َيْلَتِفْت، َفَضَرَب بَِعَصاُه اْلَباَب، َفَلــْم َيْبَق َبْينَُه وَبْيَن فِْرَعْوَن 
َباٌب إاِلَّ اْنَفَتَح، َفَدَخَل َعَلْيِه، َفَقاَل: َأَنا َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَن. 
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َفَقاَل اْئتِنِي بِآَيٍة. َفَأْلَقى َعَصاُه وَكاَن َلُه ُشــْعَبَتاِن َفَوَقَعْت إِْحَدى 
ــْعَبُة اْلُْخَرى فِي َأْعَلى اْلُقبَِّة، َفنََظَر فِْرَعْوُن  ْعَبَتْيِن فِي اْلَْرِض والشُّ الشُّ
ُب َنارًا وَأْهَوْت إَِلْيــِه َفَأْحَدث َََََََ فِْرَعْون وَصاَح: َيا  إَِلى َجْوفَِها وِهَي َتَلهَّ

ُموَسى ُخْذَها. 

ا َأَخَذ ُموَسى  وَلْم َيْبَق َأَحٌد ِمْن ُجَلَســاُء فِْرَعْوَن إاِلَّ َهَرَب، َفَلمَّ
اْلَعَصا وَرَجَعْت إَِلى فِْرَعْوَن َنْفُسُه َهمَّ بَِتْصِديِقِه، َفَقاَم إَِلْيِه َهاَماُن وَقاَل: 
َبْينَا َأْنَت إَِلٌه ُتْعَبُد إِْذ َأْنَت َتابٌِع لَِعْبٍد؟ واْجَتَمَع اْلَمَلُ وَقاُلوا: َهَذا َســاِحٌر 

َعلِيم « )1).

تفصيل القول

لاللفاظ القرآنية حِلاظات دقيقة وهي مُتّثل عمق البالغة العربية، 
ويف هذه اآلية استخدم القرآن لفظ جاءهم بقوله:

ا َجاَءُهْم بِآيَاتَِنا﴾ ﴿فَلَمَّ

فلكلمة املجــيء داللة عىل قــّوة الدعوة، 
فحامل الرســالة جاء اليهم بنفســه حيمل رسالة 
صدق، ولكن ماذا كانــت رّدة فعلهم؟ يقول رّبنا 

تعاىل:

﴿إَِذا ُهْم ِمنَْها يَْضَحُكوَن﴾
ردود االفعــال كانت خمتلفــة، فمنهم من 

توّقــف، وبعضهم ظّن الكــذب، والصنف الثالث قام باالســتهزاء، 

)1)- بحار األنوار ، ج 13، ص10٩.

 لاللفـاظ القرآنيـة لِحاظات  «

دقيقـة، فلكلمة املجيء داللة 

فحامـل  الدعـوة،  قـّوة  عـى 

بنفسـه  اليهـم  جـاء  الرسـالة 

يحمـل رسـالة صـدق، ولكـن 

مـاذا كانـت رّدة فعلهـم؟

   إذا هم منها يضحكون   
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وأحيانًا يكــون االســتهزاء مقرونــًا بالضحك الــذي ُيمّثل اظهار 
االستهزاء.

فقوم النبي موســى  ضحكوا منه ومن آياته، وذلك لراكم 
احلُُجب عىل قلوهبم التي حالت دون ايامهنم بآيات اهلل.

ولكن ماذا كانت النتيجة؟

بصائر وُسنن

بسبب تراكم احلُُجب عىل قلوب الكفار واملرشكني، فإّن الكثري 
منهم يضحك من الرســل ويســتهزئ هبم، أو يتوقف حائرًا، أو يظن 

هبم الكذب.
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لعّلهم يرجعون

َخْذنَاُهْم 
َ
ْختَِها َوأ

ُ
ْكَبُ ِمْن أ

َ
﴿َوَما نُرِيِهْم ِمْن آيٍَة إاِلَّ ِهَ أ

بِالَْعَذاِب لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن٤٨﴾.
* * *

من الحديث

جــاء يف احلديث أنَّ اإلمام موســى بن جعفر  ُســئل عن 
اآليات التسع التي أوتيها موسى بن عمران ، فقال: 

»اْلَعَصا، وإِْخَراُجُه َيَدُه ِمْن َجْيبِِه َبْيَضاَء، 

ُم، وَرْفُع الطُّوِر،  َفاِدُع، والدَّ ُل، والضَّ واْلَجَراُد، واْلُقمَّ

ْلَوى آَيًة َواِحَدًة، وَفْلُق اْلَبْحر«)1). واْلَمنُّ والسَّ

)1)- قرب اإلسناد، ص31٧.
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تفصيل القول

قد ال يكون العذاب الذي ُينّزل عىل االقوام عذاب االستئصال، 
إذ إن العذاب نوعان: إّما أن يكون عذاب االستئصال، وإّما أن يكون 
للتأديب، فلعل الفــرد أو املجتمع يؤوب اىل اهلل ويتوب ممّا كان عليه، 

وهو ما أشار اليه الذكر احلكيم يف هذه اآلية:

ْختَِها﴾
ُ
ْكَبُ ِمْن أ

َ
﴿َوَما نُرِيِهْم ِمْن آيٍَة إاِلَّ ِهَ أ

فمن العصا واليد، اىل السنني ونقٍص يف األموال والثمرات، اىل 
الطوفان، واجلراد، والقّمل، والضفــادع، والدم، اىل الرجز، وكّل آية 
من هذه اآليات أكرب وأعظم من أختها، وكّلها كانت من نوع العذاب 

األدنى الذي يقضيه اهلل بلطفه عىل بعض األمم هبدف إنذارهم.

َخْذنَاُهْم بِالَْعَذاِب لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾
َ
﴿َوأ

ولكن أّنى لتلك القلوب القاســية أن يتوبــوا، فراهم ينعتون 
النبي موسى عليه السالم بالساحر إعالنًا منهم بعدم االيامن.

بصائر وسنن

عذاب اهلل نوعان:

1- عذاب اإلستئصال.

2- عذاب التأديب الذي ينزله اهلل لعل الفرد أو املجتمع يؤوب 
اىل خالقه ويتوب مما هو عليه.
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يا أيُّها الّساحر

ــاِحُر اْدُع نَلا َربََّك بِما َعِهَد ِعنَْدَك  َها السَّ يُّ
َ
﴿َوقالُوا يا أ

إِنَّنا لَُمْهَتُدوَن٤٩﴾.
* * *

تفصيل القول

 هل رجع بنو ارسائيل بعد أن رأوا اآليات؟

كاّل، فحني يصيبهم العذاب يتوّســلون بموسى  ويسّمونه 
ساحرًا أن يدعو رّبه بام عهد عنده من اآليات والرسالة، فإن أزال عنهم 

العذاب إهّنم ملهتدون:

اِحُر ادُْع نَلا َربََّك بِما َعِهَد ِعنَْدَك إِنَّنا لَُمْهَتُدوَن﴾ َها السَّ يُّ
َ
﴿َوقالُوا يا أ

ثالث مالحظات نستلهمها من اآلية املباركة:

الولى: أهّنم سّموا موسى ساحرًا.
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والثانية: أهّنم قالوا: ادع لنا رّبك، ومل يقولوا: رّبنا.

والثالثة: أهّنم حــني جاَءهم النبي باآليات مل هيتدوا، إنام قالوا: 
﴿إنّنا لَُمْهَتُدوَن﴾ إن كشف عنا رّبك العذاب، فهم لن هيتدوا إاّل بعد 

أن يكشف اهلل عنهم العذاب.

وتســاءل املفّسون: كيف سّموا موسى ســاحرا ثم سألوه أن 
يدعو رّبه بالنجاة؟

و اجلواب:

دائــام  احلكيــم  القــرآن  يكشــف  أّوال: 
الكّفار، وكيف أهّنم ضّلوا فال هيتدون  تناقضات 
ســبيال، وبالذات فيام يرتبط بالنبــّوة، فقال رّبنا 
ْحالٍم بَِل اْفَتاهُ بَْل 

َ
ْضغاُث أ

َ
ســبحانه: ﴿بَْل قالُوا أ

لُوَن﴾)1).  وَّ
َ
رِْسَل اأْل

ُ
تِنا بِآيٍَة َكما أ

ْ
ُهَو شاِعٌر فَلَْيأ

ُبوا لََك  وقــال ســبحانه: ﴿انُْظْر َكيَْف َضَ
ْمثاَل فََضلُّوا فاَل يَْسَتِطيُعوَن َسبِياًل﴾)٢).

َ
اأْل

وقوم فرعون بدورهم ضّلوا يف أمر موسى، فمن جهة قالوا: يا 
ساحر، ومن جهة ثانية اعرفوا بأّن قدرته ليست منه، وال من بعض ما 

يعرفونه من احليل، بل من اهلل، فسألوه أن يدعو رّبه.

بني السحر واملعجزة

ثانيا: إّن هتمة الســحر التي كان الكّفــار يفروهنا عىل األنبياء 

)1)- سورة األنبياء،، اآلية٥.
)٢)- سورة اإلرساء، اآلية٤٨.

 قـوم فرعـون بدورهـم ضّلوا  «

يف أمر مـوىس، فمن جهة قالوا: 

يـا سـاحر، ومـن جهـة ثانيـة 

اعرتفوا بأّن قدرته ليسـت منه، 

وال مـن بعـض مـا يعرفونه من 

الحيـل، بل مـن الله.
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كانــت أقوى حّجة لصدق نبّوهتــم، إذ إهّنم اعرفوا مــن خالهلا بأّن 
الرســل يأتون بام هو خارق العادة، ولكنّهم كانوا يفّسونه بالسحر. 
ونحن نعرف براءة الرسل من السحر، إذ ال يفلح الساحر حيث أتى، 
ونعرف الفرق الذي جهلوه بني السحر والنبوة، فيكون اعراف األمم 
الكافرة دلياًل عىل صدق الرسل، وأّن تلك كانت آيات تشاهبت عليهم 
بامتالك الرســل اخلوارق، كام نعرف أّن كفر أولئــك اجلاهليني كان 

بدافع الكرب وُحّب الدنيا واهلروب من املسؤولية.

ثالثا: بالرغم من اهّتام النبي موسى  بالسحر، ونكثهم املكّرر 
لوعدهم إّيــاه بالتصديق، مل يزل هذا النبي العظيم يدعو رّبه ألجلهم. 
وحّقا، ما أوســع هذا الصدر، وما أرحم هــذا القلب، وما أدوم هذه 
االستقامة يف طريق الدعوة التي ينبغي أن نجعلها ألنفسنا أسوة ومثال 

حسنًا؟

بصائر وُسنَن

يكشــف القرآن احلكيم دائاًم تناقضات الكّفــار، وكيف أهّنم 
ضّلوا فال هيتدون سبيال، وبالذات فيام يرتبط بالنبّوة.

   يا أيُّها الّساحر   
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إذا هم َينكثون

ا َكَشْفَنا َعنُْهُم الَْعَذاَب إَِذا ُهْم َينُْكُثوَن٥٠﴾. ﴿فَلَمَّ

* * *

تفصيل القول

بالرغــم من أهّنــم كانوا قد تعاهــدوا بااليــامن إذا ُرفع عنهم 
العذاب، ولكن تراهم ينكثون:

ا َكَشْفَنا َعنُْهُم الَْعَذاَب إَِذا ُهْم َينُْكُثوَن﴾ ﴿فَلَمَّ

وهذا هو الســياق الطبيعي لألمم التي نزل عليها العذاب، مع 
اختالف الصور واالساليب ولكن وحدة املنهجية.

ومن هنا نعرف أّن من رأى عــذاب التأديب عليه أن ال يفّوت 
الفرصة عىل نفسه ألّنه إذا جاءه العذاب الثاين فال مرّد له من اهلل.

وإّننا نجــد فرعون ومأله قد تعّهدوا باهلدايــة، إذ قالوا: ﴿إِنَّنا 
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لَُمْهَتُدوَن﴾، ولكنّهم أخلفوا بعد أن كشــف اهلل عنهم العذاب، فأنزل 
اهلل عليهم عذاب االستئصال.

بصائر وُسنَن

من رأى عذاب التأديب عليه أن ال يفّوت الفرصة عىل نفســه 
ألّنه إذا جاءه العذاب الثاين فال مرّد له من اهلل.

   إذا هم يَنكثون   



      1٦٢      

أليس يل ُملك مصر

﴿َونَاَدى فِرَْعْوُن ِف قَوِْمهِ قَاَل يَــا قَوِْم اَلَيَْس ِل ُملُْك 
وَن٥١﴾. فَاَل ُتبِْصُ

َ
نَْهاُر َتْرِي ِمْن َتِْت أ

َ
ِمْصَ َوَهِذهِ اأْل

* * *

من الحديث

يف احلديث عن أمري املؤمنني  أنَّه قال: 

ِقيُّ َمِن اْغَترَّ بَِحالِِه َواْنَخَدَع لُِغُروِر آَمالِه«)1). »الشَّ

تفصيل القول

يف داخل االنســان قوّتان متنازعتان: إحدامها هتوي به اىل درك 
اجلحيم واألخرى ترفعه اىل أعىل عّليني. فمن جهة نجد لديه النزعات 
اخلاطئــة، كنزعة الربوبّية، واألهواء املضّللة، ووســاوس الشــيطان 

)1)- غرر احلكم ودرر الكلم، ص٩٦.
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الرجيم، ومن جهة أخرى يملك االنسان مرتكزات أثقل من اجلبال، 
كالعقل، واإلرادة، وااليامن.

ويرضب لنا القرآن الكريم أمثلة تاريية لكي نطبقها يف واقعنا، 
لكّن االنسان جيد صعوبة يف التطبيق وذلك لوجود حالة التربير لديه، 
وهكذا يسرسل مع الشهوات والوســاوس ويربر ذلك بعدم القدرة 

عىل الوقوف أمام أهوائه.

ومن هنا ُيبنّي القرآن الكريم تارة قصة النبي 
يوســف  ووقوفه أمام عواصف الشهوة ويف 
تلك الظروف الصعبة، ليكــون ُحّجة عىل الذين 

افتتنوا بسبب الشهوات.

وُيبنّي تارة ُقّصة إمرأة فرعون التي صمدت 
مؤمنــًة يف وجــه فرعون، رغــم كل اإلغراءات، 

لتكون ُحّجة عىل كّل من يضع للطاغوت.

املقاييس املاّدية

وتارة يذّكرنا بصمود موسى  واستقامته 
أمام جربوت فرعون، وكيف أّن األخري كان يعتمد عىل املقاييس املاّدية 

يف اثبات أحقيته.

خرف املباركة ُتبنّي زيف املقاييس  وكام ســبق، فإّن ســورة الزُّ
املاّدية وأهّنا ليســت معيــارًا يف صالح االفراد، أو مقياســًا للنجاح 

والفشل.

وُجزٌء من أبعاد اســم السورة ايضًا يدّل عىل معاين هذه السورة 

 ُيبـّن القـرآن الكريـم قصـة  «

ووقوفـه    يوسـف  النبـي 

ويف  الشـهوة  عواصـف  أمـام 

تلك الظـروف الصعبة، ليكون 

افتتنـوا  الذيـن  عـى  ُحّجـة 

الشـهوات. بسـبب 

   أليس يل ُملك مرص   
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نَْيا  ا َمَتاُع اْلََياةِ ادلُّ الكريمة كام قــال تعاىل: ﴿َوزُْخُرفًا ِإَوْن ُكُّ َذٰلَِك لَمَّ
َواْلِخَرةُ ِعنَْد َرّبِــَك لِلُْمتَّقِنَي﴾)1). ألّن احليــاة الُدنيا زائلة، فال قيمة 

حقيقية ملا فيها.

ويف هذه اآلية نقرأ تشّبث فرعون هبذه املعايري املاّدية:

﴿َونَاَدى فِرَْعْوُن ِف قَوِْمهِ﴾

ممّا يدّل عىل أّن اخلطاب كان ُمعلنًا وعىل املأل، حيث:

﴾ لَيَْس ِل ُملُْك ِمْصَ
َ
﴿قَاَل يَا قَوِْم أ

ومتّثل مرص احلضــارة األوىل يف العامل ذلك 
اليــوم، وهكذا أثار فيهم النخوة والعصبية، حيث 

ناداهم بأهّنم قومه.

نَْهاُر َتْرِي ِمْن َتِْت﴾
َ
﴿َوَهِذهِ اأْل

حني ندرس التاريــخ نجد أّن احلضارات 
التي كانت تعتمد عىل املاء كان يســودها نوٌع من 
تقوم  السياســية كانت  القيادة  االســتقرار، ألّن 
بتقسيم املياه عىل األرايض، مما يؤّدي اىل اخضاع الناس، ومن هنا ربام 

حيمل اخلطاب هتديدًا ُمبّطنًا ملن ال يضع لفرعون بحرمانه من املاء.

وَن﴾ فَاَل ُتبِْصُ
َ
﴿أ

مل يقل فرعون: أفال تعقلون، ذلك ألّن دعوته هلم برؤية الظاهر، 
أّمــا إذا كان يدعوهم للتفكري والتعّقل، فإهنم كانوا يكتشــفون برشّية 

)1)- سورة الزخرف، اآلية3٥.

 إّن الحضـارات التـي كانـت  «

تعتمد عى املاء كان يسـودها 

ألّن  االسـتقرار،  مـن  نـوٌع 

القيادة السياسـية كانت تقوم 

بتقسـيم امليـاه عـى األرايض، 

مـا يـؤّدي اىل اخضـاع النـاس.



      1٦٥      

فرعون، ولعرفوا أّن ملك مرص هلل ثم ملن عّمرها، وأّن فرعون يستحّق 
منهم أشّد العذاب عىل اســتغالهلم مالّيًا، والتسّلط عليهم سياسّيًا بال 
ختويل منهم، وال تفويض من عنــد اهلل، فكيف يطالبهم بأجٍر، ويمّن 

عليهم؟ أ ألّنه طغى عليهم، وانتهب ثرواهتم؟

بصائر وُسنَن

يف داخل االنســان قوّتان متنازعتان: إحدامها هتوي به اىل درك 
اجلحيم واألخرى ترفعه اىل أعىل عّليني. فمن جهة نجد لديه النزعات 
اخلاطئــة، كنزعة الربوبّية، واألهواء املضّللة، ووســاوس الشــيطان 
الرجيم، ومن جهة أخرى يملك االنسان مرتكزات أثقل من اجلبال، 

كالعقل، واإلرادة، وااليامن.

   أليس يل ُملك مرص   
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ال يكاد يبني

ِي ُهَو َمِهــنٌي َواَل يََكاُد  نَــا َخرْيٌ ِمْن َهــَذا اذلَّ
َ
ْم أ

َ
﴿أ

يُبنُِي٥٢﴾.
* * *

تفصيل القول

كعادة الُطغاة بدأ فرعون بالتقليل من شــأن النبي الذي ُأرسل 
اليه وهو موســى ، وأخذ ُيقّيم حقائق رســالة اهلل باملعايري املاّدية 
الزائفة، وكيف أّن النبي موســى  كان مســتضَعفًا عندهم، وأّنه ال 

يفصح قوالً، وال يملك رشفا.

ورّبنا تعاىل بحكمتــه مل جيعل االنبياء يف درجــة الكامل املاّدي 
ليمتحن النــاس، فقد جاء النبي موســى  اىل فرعون وعليه ثياب 
الُرعاة، وبيده عصاه، ومل تبد عليه نظــرة املتنّعم، ولذلك قال فرعون 

حمتقرًا إياه:
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ِي ُهَو َمِهنٌي﴾  نَا َخرْيٌ ِمْن َهَذا اذلَّ
َ
ْم أ

َ
﴿أ

مهنٌي باعتبار عدم إمتالكه ليشء من االســباب املاّدية، وأيضًا 
ألّنه من قوم مستضَعفني، وُهم بنو ارسائيل.

  و متادى يف غّيه واسرســل يف االســتصغار بالنبي موسى
حّتى قال:

﴿َواَل يََكاُد يُبنُِي﴾

ال يكاد يفصح قوالً، باعتبار العقدة التي كانت يف لسانه والتي 
استجاب اهلل دعوته فرفعها عنه.

بصائر وُسنَن

مل جيعل اهلل تعاىل أنبياءه يف درجة الكامل املادي، ليمتحن الناس، 
فقد جاء النبي موسى  اىل فرعون وعليه ثياب الرعاة، وبيده عصاه، 

م. ومل تظهر عليه نظرة املتنعِّ

   ال يكاد يبني   
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أسورة من ذهب

ْو َجاَء َمَعُه 
َ
ْســوَِرةٌ ِمْن َذَهــٍب أ

َ
لِْقَ َعلَيْهِ أ

ُ
﴿فَلَــْواَل أ

الَْماَلئَِكُة ُمْقَتِننَِي٥٣﴾.
* * *

من الحديث

 : جاء يف حديث رشيف عن أمري املؤمنني

»َوَلَقْد َدَخَل ُموَســى ْبُن ِعْمَراَن وَمَعــُه َأُخوُه َهاُروُن  َعَلى 
، َفَشــَرَطا َلُه إِْن  وِف وبَِأْيِديِهَما اْلِعِصيُّ فِْرَعْوَن وَعَلْيِهَما َمــَداِرُع الصُّ

ِه.  َأْسَلَم َبَقاَء ُمْلكِِه وَدَواَم ِعزِّ

َفَقاَل: َأ اَل َتْعَجُبوَن ِمْن َهَذْيِن، َيْشــِرَطاِن لِــي َدَواَم اْلِعزِّ وَبَقاَء 
؟ َفَهلَّ ُأْلِقَي َعَلْيِهَما َأَساِوَرٌة  لِّ اْلُمْلِك وُهَما بَِما َتَرْوَن ِمْن َحاِل اْلَفْقِر والذُّ
وِف وُلْبِسِه، وَلْو َأَراَد  َهِب وَجْمِعِه واْحتَِقارًا لِلصُّ ِمْن َذَهٍب؟ إِْعَظامًا لِلذَّ
ْهَباِن وَمَعاِدَن  ُه ُســْبَحاَنُه ِلَْنبَِيائِِه َحْيُث َبَعَثُهْم َأْن َيْفَتَح َلُهْم ُكنُوَز الذِّ اللَّ
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ــَماِء وُوُحوَش  اْلِعْقَياِن وَمَغاِرَس اْلِجنَاِن وَأْن َيْحُشــَر َمَعُهْم ُطُيوَر السَّ
اْلََرِضيَن َلَفَعَل، وَلْو َفَعَل َلَســَقَط اْلَبــَلُء وَبَطَل اْلَجَزاء، واْضَمَحلَِّت 
اْلَْنَباُء، وَلَما َوَجَب لِْلَقابِلِيَن ُأُجوُر اْلُمْبَتَلْيَن، واَل اْســَتَحقَّ اْلُمْؤِمنُوَن 

َثَواَب اْلُمْحِسنِين «)1).

تفصيل القول

ٍة فِي َعَزائِِمِهْم وَضَعَفًة فِيَما  َه ُسْبَحاَنُه َجَعَل ُرُسَلُه ُأولِي ُقوَّ إنَّ »اللَّ
َتَرى اْلَْعُيُن ِمْن َحاالتِِهم « كام يقول أمري املؤمنني )٢)، وذلك ليكون 
االيامن باهلل، واّتباع رسله، والتصديق بكتبه، امورًا له خاّصة ال تشوهبا 

من غريه شائبة.

وهكذا احتّج فرعون قائاًل:

ْسوَِرةٌ ِمْن َذَهٍب﴾
َ
لِْقَ َعلَيْهِ أ

ُ
﴿فَلَْواَل أ

األسورة مجع سوار.

﴿أو َجاَء َمَعُه الَْماَلئَِكُة ُمْقَتِننَِي﴾
فإّما أن يكون له ثروة أو تكون له قّوة.

وإذا كان األمــر كام أراد فرعــون لبطلت 
ُسنّة االمتحان، متامًا كاحلج مل جيعله الرب ُنزهة يف 
منطقة سهلة، بل جعل بيته يف اجلبال الوعرة، ليأيت 

اليه الناس من كّل فجٍّ عميق، وليتبنّي خلوص احلاج اىل اهلل تعاىل.

)1)- هنج البالغة )صبحي الصالح(، ص٢٩1.

)٢)- هنج البالغة )صبحي الصالح(، ص٢٩٢.

الحـج  « الـرب  يجعـل  مل   

ُنزهـة يف منطقـة سـهلة، بـل 

جعـل بيته يف الجبـال الوعرة، 

كّل  مـن  النـاس  اليـه  ليـأيت 

فـجٍّ عميـق، وليتبـّن خلـوص 

تعـاىل. اللـه  اىل  الحـاج 

   أسورة من ذهب   
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وهكذا االنبياء، لــو أهّنم كانوا يملكون أســباب القّوة املاّدية 
الظاهريــة لبطلت ُســنّة االمتحان، ولذات الســبب نجــد أّن حياة 

املعصومني االطهار كانت مصحوبة باالضطهاد واملظلومية.

بصائر وُسنَن

جعل اهلل رسله أويل قّوة يف عزائمهم، وضعفة فيام ترى األعني 
من حاالهتم - كام يقول أمري املؤمنني  - وذلك ليكون االيامن باهلل، 
واتباع رســله، والتصديق بكتبه، أمورًا له خاّصة ال تشــوهبا من غريه 

شائبة.
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فاستخّف قومه فاطاعوه

َطاُعــوهُ إِنَُّهــْم َكنُــوا قَوًْما 
َ
﴿فَاْســَتَخفَّ قَوَْمــُه فَأ

فَاِسقِنَي٥٤﴾.
* * *

من الحديث

عن أيب عبد اهلل اإلمام الصادق ، قال: 

»َمرَّ ِعيَســى اْبُن َمْرَيَم  َعَلى َقْرَيٍة َقْد َمــاَت َأْهُلَها وَطْيُرَها 
ِقيَن  ُهْم َلْم َيُموُتوا إاِلَّ بَِســْخَطٍة، وَلْو َماُتوا ُمَتَفرِّ َها. َفَقــاَل: َأَما إِنَّ وَدَوابُّ

َلَتَداَفنُوا. 

َه َأْن ُيْحيَِيُهْم َلنَا  ــِه وَكلَِمَتُه، اْدُع اللَّ وَن: َيا ُروَح اللَّ َفَقاَل اْلَحَواِريُّ
ُه، َفنُوِدَي ِمَن  َفُيْخبُِروَنا َما َكاَنْت َأْعَماُلُهْم َفنَْجَتنَِبَها. َفَدَعا ِعيَسى  َربَّ

اْلَجوِّ َأْن َناِدِهْم. 
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ْيِل َعَلى َشــَرٍف ِمَن اْلَْرِض َفَقاَل: َيا َأْهَل  َفَقاَم ِعيَســى  بِاللَّ
ِه وَكلَِمَتُه.  َهِذِه اْلَقْرَيِة. َفَأَجاَبُه ِمنُْهْم ُمِجيٌب: َلبَّْيَك َيا ُروَح اللَّ

َفَقاَل: َوْيَحُكْم َما َكاَنْت َأْعَماُلُكْم؟ َقاَل: ِعَباَدُة الطَّاُغوِت وُحبُّ 
ْنَيا َمَع َخْوٍف َقلِيٍل وَأَمٍل َبِعيٍد وَغْفَلٍة فِي َلْهٍو وَلِعٍب.  الدُّ

ِه، إَِذا  بِيِّ ِلُمِّ ْنَيا؟ َقــاَل: َكُحبِّ الصَّ َفَقاَل: َكْيَف َكاَن ُحبُُّكْم لِلدُّ
ا.  َأْقَبَلْت َعَلْينَا َفِرْحنَا وُسِرْرَنا، وإَِذا َأْدَبَرْت َعنَّا َبَكْينَا وَحِزنَّ

َقــاَل: َكْيَف َكاَنــْت ِعَباَدُتُكْم لِلطَّاُغوِت؟ َقــاَل: الطَّاَعُة ِلَْهِل 
اْلَمَعاِصي «)1).

تفصيل القول

لقد جّرد فرعون قومه من ثقل العقل واإليامن بام أثار فيهم من 
ُحّب الشهوات الرخيصة، فأطاعوه، ألّن اإلنسان 
حينام يملك العقل واإليامن فإّنه سيكون رصينًا ال 
تّركه العواصف، وال تزيلــه القواصف، بينام إذا 

فقده كان كريشة تتقاذفه الرياح.

 لقد كان فرعون - كجميع الطغاة - يعرف 
 ، أن منطق العقل والعلم والفطرة يؤّيد موسى
لذلك إنحــرف عن املنطق اىل إثــارة العصبّيات، 
إزاغة  وبالتايل  واإلغــراء،  باإلرهــاب  والتلويح 

الناس عن عقوهلم الرصينة اىل شهواهتم اخلفيفة.

)1)- الكايف، ج ٢، ص31٨.

 إّن اإلنسـان حينـا ميلـك  «

العقـل واإلميان فإّنه سـيكون 

رصينـاً ال تحّركـه العواصـف، 

بينـا  القواصـف،  تزيلـه  وال 

كريشـة  كان  فقـده  إذا 

الريـاح. تتقاذفـه 
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يقول تعاىل:

َطاُعوه﴾
َ
﴿فَاْسَتَخفَّ قَوَْمُه فَأ

يف رصاع الفجور والتقوى يف قلب االنســان يتسامى االنسان 
أو يتســافل تدرجييًا، فقد يفســق املرء يف كذبة، ثم ينحدر يف رسقة، أو 
إعتداء حّتى يصبح من الفاسقني، ويف النهاية يكون من انصار فرعون.

وباملقابل َمن ُيقيم الصلوات ويواجه الشــهوات يتسامى حّتى 
يصل اىل االخالص، وبالطبع فإّنه ال يّتبع فرعون وأشباهه من الطغاة. 

ومن هنا يقول اهلل تعاىل:

ُهْم َكنُوا قَوًْما فَاِسقِنَي﴾  ﴿إِنَّ

إذ إّن الفسق تراكم حّتى هوى هبم اىل اسفل سافلني.

بصائر وُسنَن

يف رصاع الفجور والتقوى يف قلب االنســان يتسامى االنسان 
أو يتســافل تدرجييًا، فقد يفســق املرء يف كذبة، ثم ينحدر يف رسقة، أو 
إعتداء حّتى يصبح من الفاسقني، ويف النهاية يكون من انصار فرعون.

   فاستخّف قومه فاطاعوه   
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انَتقمنا منهم

ْجَعِنَي٥٥﴾.
َ
ْغَرْقَناُهْم أ

َ
ا آَسُفونَا انَْتَقْمَنا ِمنُْهْم فَأ ﴿فَلَمَّ

* * *

من الحديث

عن إبراهيم بن حممد اهلمداين، قال:  قلت أليب احلســن عيل بن 
موســى الرضا : ألّي علة أغرق  اهلل عّز وجّل فرعون وقد آمن به 

وأقّر بتوحيده؟ قال: 

ِه  ُه آَمَن ِعنَْد ُرْؤَيِة اْلَبْأِس، وُهــَو َغْيُر َمْقُبوٍل، وَذلَِك ُحْكُم اللَّ »إِنَّ
ا َرَأْوا َبْأَسنا  ُه َتَعاَلى: ﴿َفَلمَّ ــَلِف واْلَخَلِف، َقاَل اللَّ َتَعاَلى ِذْكُرُه فِي السَّ
ِه َوْحَدُه وَكَفْرنا بِما ُكنَّا بِِه ُمْشــِركِيَن َفَلــْم َيُك َينَْفُعُهْم  قاُلــوا آَمنَّا بِاللَّ

ا َرَأْوا َبْأَسنا﴾«)1). إِيماُنُهْم َلمَّ

)1)- علل الرشائع، ج 1، ص٩.
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تفصيل القول

يف آيــة واحدة ُيبــنّي رّبنا تعاىل أربع حقائق عــن عاقبة فرعون 
وقومه، كّل حقيقة أكرب من أختها.

يقول تعاىل:

ا آَسُفونَا﴾ ﴿فَلَمَّ

األســف يعنــي احلُزن حني حَيــُدث يشء 
حُمِزن، واهلل تعاىل ال يتأّســف، ولكّن الواقع يبعث 

عىل األسف. ثم يقول ربنا امُلتعال:

﴿انَْتَقْمَنا ِمنُْهْم﴾
ماذا تعني كلمة االنتقام؟

حني يقوم االنسان بجريمة ُينتقم منه عقابًا 
عىل فعله، فالعقاب ُيعترب كــرّدة فعل. فرّبنا تعاىل 
خلق الكون لالنســان، وبنّي لــه خارطة الطريق، 
وحني يتنّكب االنســان عن الرصاط القويم فإّنه 

ُيالف الرّب املتعال، ويتحّول الفعل ذاته اىل نقمة بالنسبة اليه، ولذلك 
ا آَسُفونَا انَْتَقْمَنا ِمنُْهْم﴾. رّبنا تعاىل يقول: ﴿فَلَمَّ

واالنتقام كان بصورة الغرق الذي ُيعترب من أشّد أنواع املوت، 
ألّن الغريق يموت تدرجييًا.

فكــم هي عظيمة جريمتهم حّتى أّن الــرب امُلتعال وهو أرحم 
الرامحني ينتقم منهم وهُيلكهم بأشّد أنواع املوت:

يهبـه  « تعـاىل  للـه  الُحكـم   

عبـاده،  مـن  يشـاء  ملـن 

جعـل  للنـاس  يحـقّ  وال 

معيـاراً  املاّديـة  املقاييـس 

يطيعونـه  طاغـوت  الختيـار 

اللـه. دون  مـن 

   انتَقمنا منهم   
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ْجَعِنَي﴾
َ
ْغَرْقَناُهْم أ

َ
﴿فَأ

فكان الغرق عقاب اجلميع وليس فرعون وحده. فاآلالف من 
الرجال، والنســاء، واملأل، وعامة الناس، والعلامء، واجلُّهال من أتباع 

فرعون، كّلهم ُشملوا بعذاب الغرق.

هذه كلامت أربع جاءت كالصاعقة لِِعظم جريمة اولئك، حيث 
استحّقوا العذاب، فمســتوى العقوبة تأيت من طبيعة اجلريمة، فليس 
عقوبة الكذب كعقوبة الزنــا، وهكذا اجلريمة التي ارتكبها اهل مرص 

بعبادهتم لفرعون كانت جريمة ُكربى تستحق ذلك العذاب األليم.

فاحلُكم هلل تعاىل هيبه ملن يشــاء من عباده، وال حيّق للناس جعل 
املقاييس املاّدية معيارًا الختيار طاغوت يطيعونه من دون اهلل.

بصائر وُسنَن

حني يقوم االنسان بجريمة ُينتقم منه عقابًا عىل فعله، فالعقاب 
ُيعترب كــرّدة فعل. فرّبنا تعاىل خلق الكون لالنســان، وبنّي له خارطة 
الطريق، وحني يتنّكب االنسان عن الرصاط القويم فإّنه ُيالف الرّب 

املتعال، ويتحّول الفعل ذاته اىل نقمة بالنسبة اليه.
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فجعلناهم سلفًا

﴿فََجَعلَْناُهْم َسلًَفا َوَمَثاًل لِْلِخرِيَن٥٦﴾.

* * *

من الحديث

عن احلســن الصيقل، قال: ســألت أبا عبد اهلل  عام يروي 
الناس أنَّ تفكر ساعة خري من قيام ليلة، قلت: كيف يتفكر؟ قال: 

اِر، َفَيُقوُل: َأْيَن َســاكِنُوِك؟ َأْيَن َباُنوِك؟ َما  »َيُمرُّ بِاْلَخِرَبِة َأْو بِالدَّ
ِميَن؟«)1). َلِك اَل َتَتَكلَّ

تفصيل القول

يتمنّى االنســان عادة أن حيصل عىل ذرّية طّيبة ليبقى ذكره بعد 
وفاته، لكن البعض قد يموت دون أن يذكره ذاكر، وأسوء منه هو َمْن 

)1)- الكايف، ج ٢، ص٥٤.
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تلحقــه اللعنات بعد موته، كفرعون الذي أصبح لعنة التاريخ. هذا يف 
ظاهر احلياة الُدنيا، أّما يف اآلخرة فقد أدخلوا نارًا خالدين فيها وساءت 

مصريًا.

ولذلك ُيبنّي القرآن الكريم هذه احلقيقة فيقول:

﴿فََجَعلَْناُهْم َسلًَفا َوَمَثاًل لِْلِخرِيَن﴾

ليس فرعون فحســب، إّنام كّل الذين اّتبعوه أيضًا وخضعوا له 
كانوا سلفًا ومل يبَق هلم ذكر، ويرضب القرآن هبم مثل السوء حتی يعترب 

اآلخرون من مصائرهم.

بصائر وُسنَن

يتمنّى االنســان عادة أن حيصل عىل ذّرية طّيبة ليبقى ذكره بعد 
وفاته، لكــن البعض قد يموت دون أن يذكره ذاكر، وأســوء منه َمْن 

تلحقه اللعنات بعد موته كفرعون الذي اصبح لعنة التاريخ.
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قومك منه يصّدون

ــا ُضَِب ابْــُن َمْرَيــَم َمَثــاًل إَِذا قَْوُمــَك ِمنُْه  ﴿َولَمَّ
وَن٥٧﴾. يَِصدُّ

* * *

من الحديث

عن اإلمام عيل ، قال: 

»ِجْئــُت إَِلى النَّبِيِّ  وُهَو فِي َمَلٍ ِمــْن ُقَرْيٍش َفنََظَر إَِليَّ ُثمَّ 
ِة َكَمَثِل ِعيَســى اْبِن َمْرَيَم، َأَحبَُّه  َما َمَثُلَك فِي َهِذِه اْلُمَّ ، إِنَّ َقــاَل: َيا َعلِيُّ
َقْوٌم َفَأْفَرُطوا وَأْبَغَضُه َقْوٌم َفَأْفَرُطوا. َفَضِحَك اْلَمَلُ الَِّذيَن ِعنَْدُه وَقاُلوا: 
ا  ِه بِِعيَسى اْبِن َمْرَيَم. َقاَل َفنََزَل اْلَوْحُي: ﴿َو َلمَّ اْنُظُروا َكْيَف ُيَشبُِّه اْبَن َعمِّ

ون﴾« )1). ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمَثًل إِذا َقْوُمَك ِمنُْه َيِصدُّ

)1)- بحار األنوار، ج3٥، ص3٢٢.
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تفصيل القول

يف مقابل َمَثل السوء الذي رُضب عن فرعون ومن تبعه، يرضب 
لنا القرآن الكريم مثاًل حسنًا عن عيسى ابن مريم  الذي كان مثال 

الُزهد والتقوى.

ففي حني كان يمتلك فرعون أســباب القّوة املاّدية وامُللك، إاّل 
أّنه أصبح لعنة التاريخ، بينام يف املقابل مل يملك النبي عيســى  ماالً 
وال عشرية، وقد ولدته أّمه من غري أب، وكان سائحًا ال مأوى له، لكنّه 

أصبح قدوة عىل مّر التاريخ، وحيرمه اليوم اكثر من نصف البرشية.

فأّي املثلني ينبغي أن حُيتذى به؟ 

لقد رفع اهلل شأن ابن مريم، فجعله ُيكّلم الناس يف املهد صبّيًا، 
وآتــاه الكتاب واحلكمــة، وجعله مباركًا حيث مــا كان، وأكرمه اهلل 

بالزهد يف الدنيا، واخللق الرفيع.

ويكفي ذلك درســًا لألجيال: أّن القيم املاّدية ليســت معيارًا 
للِرفعــة والكامل، ويف ذلك ُحّجة بالغة عىل ُقريش أن يؤمنوا برســالة 

النبي  دون االكراث باملعايري الباطلة، يقول تعاىل:

وَن﴾ ا ُضَِب ابُْن َمْرَيَم َمَثاًل إَِذا قَْوُمَك ِمنُْه يَِصدُّ ﴿َولَمَّ

 لكّن قريشا صّدت عن هذا املثل السامي.

ملاذا؟

أّوال: ألهّنــم مل يؤمنــوا بتلك القيم العليا التــي جاء هبا النبي 
عيسى ، إّنام عبدوا آهلة مُتّثل الشــهوات واألماين الزائلة، وزّينها 
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آلَِهُتَنا 
َ
قرناؤهم من شــياطني اجلّن واإلنس يف أعينهم، حتى قالوا: ﴿أ

ْم ُهَو﴾؟ كام يف اآلية التالية. 
َ
َخرْيٌ أ

ثانيا: ألّن إيامهنم بعيســى بــن مريم  مثــال الفضائل كان 
يدعوهم اىل اإليامن بالنبي حممد  ألهّنام عىل هنج واحد، فصّدوا 

عن ذلك ليصّدوا عن االيامن برسول االسالم.

بصائر وُسنَن

يف حني كان يمتلك فرعون أسباب القّوة املاّدية وامُللك، ااّل أّنه 
أصبح لعنة التاريخ، بينام يف املقابل مل يملك النبي عيســى  ماالً وال 
عشــرية، وقد ولدته أّمه من غري أب، وكان ســائحًا ال مأوى له، لكنّه 

أصبح قدوة عىل مّر التاريخ، وحيرمه اليوم اكثر من نصف البرشية.

   قومك منه يصّدون   
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بل هم قوم خصمون

ُبوهُ لََك إاِلَّ َجَداًل بَْل  ْم ُهَو َما َضَ
َ
آلَِهُتَنا َخرْيٌ أ

َ
 ﴿َوقَالُوا أ

ُهْم قَوٌْم َخِصُموَن٥٨﴾.
* * *

من الحديث

 : قال رسول اهلل  

هُ [ إاِلَّ ُأوُتوا اْلَجَدل  «)1). »َما َضلَّ َقْوٌم ]َبْعَد َأْن َهَداُهُم اللَّ

تفصيل القول

زعم املرشكون أّن آهلتهم خرٌي من عيســى بن مريم، ألهّنا متّثل 
الثروة والقــّوة والتقاليد املتوارثة، بينام عيســى  كان  مثاالً للزهد 

والطهر والفضيلة.
)1)- منية املريد، ص1٧1.
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والظاهر إّن املقصود بآهلتهم تلك القيادات الفاسدة من قريش، 
او التي كانت يف الطائف من قبيلة ثقيف، حيث إهّنم قارنوا بينها وبني 
النبي عيســى . وُهم يعلمون يف ضامئرهم أّن عيسى  خرٌي من 
آهلتهم، ولكنّهم ال يريدون اإلذعان هبذه احلقيقة التي تنســف أساس 

ُبنياهنم اجلاهيل، ولذلك تراهم جيادلون فيها:

ُبوهُ لََك إاِلَّ َجَداًل﴾ ْم ُهَو َما َضَ
َ
آلَِهُتَنا َخرْيٌ أ

َ
﴿َوقَالُوا أ

شأهنم شــأن كل اجلاهليني عرب التاريخ الذين ُيكّفرون الناس 
بإسم الدين مستخدمني االعالم امُلزّيف ليصّدوا عن احلق.

 ﴿بَْل ُهْم قَوٌْم َخِصُموَن﴾

كّلــام ابتعدت أّمة عن قيم الوحي كّلام زادت حاجتها النفســية 
اىل اخلصام واجلدل، أو ليس اإلنســان يامرس اجلدال من أجل دحض 

.(1(﴾ احلق؟ كام قال ربنا: ﴿وَجاَدلُوا بِاْلاِطِل ِلُْدِحُضوا بِهِ اْلَقَّ

َأ وليســوا قد هبطوا اىل حضيض الباطــل؟ فهم يبتدعون لكّل 
حّق باطاًل ليجادلوا به لدحض احلق.

بصائر وُسنَن

زعم املرشكون أّن آهلتهم خرٌي من عيســى ابن مريم، ألهّنا متّثل 
الثروة والقــّوة والتقاليد املتوارثة، بينام عيســى  كان  مثاالً للزهد 

والطهر والفضيلة.

)1)- سورة غافر، اآلية ٥.

   بل هم قوم خصمون   
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عبٌد أنعمنا عليه

نَْعْمَنا َعلَيْــهِ وََجَعلَْناهُ َمَثاًل ِلَِي 
َ
﴿إِْن ُهــَو إاِلَّ َعبٌْد أ

ائِيَل٥٩﴾. إِْسَ
* * *

من الحديث

  يصف أمري املؤمنني  النبي عيسى ، فيقول: 

ُد  »َوإِْن ِشــْئَت ُقْلُت فِي ِعيَســى اْبِن َمْرَيَم : َفَلَقْد َكاَن َيَتَوسَّ
اْلَحَجــَر، وَيْلَبُس اْلَخِشــَن، وَيْأُكُل اْلَجِشــَب، وَكاَن إَِداُمــُه اْلُجوَع، 
َتاِء َمَشاِرَق اْلَْرِض وَمَغاِرَبَها،  ْيِل اْلَقَمَر، وظَِلُلُه فِي الشِّ وِســَراُجُه بِاللَّ
وَفاكَِهُتُه وَرْيَحاُنُه َما ُتنْبِــُت اْلَْرُض لِْلَبَهائِِم، وَلْم َتُكْن َلُه َزْوَجٌة َتْفتِنُُه، 
ُتُه ِرْجَلُه وَخاِدُمُه  واَل َوَلــٌد َيْحُزُنُه، واَل َماٌل َيْلِفُتُه، واَل َطَمــٌع ُيِذلُُّه، َدابَّ

َيَداه«)1).

)1)- هنج البالغة )صبحي الصالح(، خطبة 1٦0، ص٢٢٧.
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تفصيل القول

يف إطار احلديث عن حمور الســورة، بأّن ُزخــرف احلياة الُدنيا 
ليس مقياســًا للحّق والباطل، وأّن عىل اإلنسان أن يقتلع جذور ُحّب 
الُدنيا من قلبه، يف هذا االطار ُيبــنّي لنا القرآن الكريم أمثلة لبيان هذه 
ب لنا مثاًل  احلقيقة، فرضب لنا مثل َســوء يف فرعون، ويف املقابل رَضَ

. حسنًا يف شخصية النبي عيسى

ولعــّل أروع ما يف شــخصية ذلــك النبي 
العظيم هو أّنه كان عبدًا هلل، ألّن تدّرج االنســان 
يف مســتويات العبودية هلل هو تدّرج يف الكامالت 
املعنويــة والُقرب من الباري عــّز وجّل، ولذلك 
نحن نشــهد لرسولنا األكرم  بالعبودية قبل 

الرسالة فنقول: وأشهد أّن حممدًا عبُده ورسوله.

ذلك ألّن االنســان كّلام إزداد معرفة بنفسه 
أدرك مدى ضعفه، ولذلك جتد االنســان يلتجئ 
اىل اهلل امُلتعال حني الشــدائد، ألّن احلُجب ترتفع 
حينئٍذ، ومن ُهنا فاستشعار العبودية هلل يرفع تلك 

احلُجب وُيقّرب االنسان من رّبه.

إذن عبودية عيســى لرّبــه كان ِمعراُجه اليه، وهكــذا ُكّل من 
اســتطاع أن ُيكّرس مفهوم العبودية يف ذاته استطاع االقراب من رّبه 

: بمقدار ذلك، لذلك يقول رّبنا تعاىل عن النبي عيسى

﴿إِْن ُهَو إاِلَّ َعبٌْد﴾

إزداد  « كّلــا  االنســان  إّن   

ــدى  ــه أدرك م ــة بنفس معرف

تجــد  ولذلــك  ضعفــه، 

اللــه  اىل  يلتجــئ  االنســان 

ــال حــن الشــدائد، ألّن  امُلتع

حينئــذٍ. ترتفــع  الُحجــب 

   عبٌد أنعمنا عليه   
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ولعبوديته املطلقة فقد أنعم اهلل عليه بمقام الُقرب إليه: 

نَْعْمَنا َعلَيْهِ﴾
َ
﴿أ

ومن أبرز النعم عليه أنه إنتخبه لرساالته:

ائِيَل﴾ ﴿وََجَعلَْناهُ َمَثاًل ِلَِي إِْسَ

ليقتدوا به، حيث إّن الرسول - أّي رسول - جيّسد املكرمات، 
فيأمر اهلل باختاذ سنّته منهجًا. 

ويف بني ارسائيل فشت املادية لتفّرغ الرسالة من روحها وقيمها 
وأهدافها امُلقّدســة، وجاء عيســى بن مريم  ليصبــح مثاًل لبني 

إرسائيل يف الزهد والرّفع عن املاّديات. 

بصائر وُسنَن

لعّل أروع ما يف شــخصية عيسى بن مريم، ذلك النبي العظيم، 
هو أّنه كان عبدًا هلل، ألّن تدّرج االنســان يف مســتويات العبودية هو 

تدّرج يف الكامالت املعنوية والُقرب من الباري عّز وجّل.
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مالئكة يف االرض

رِْض 
َ
﴿َولَــْو نََشــاُء َلََعلَْنا ِمنُْكــْم َماَلئَِكــًة ِف اأْل

َيْلُُفوَن٦٠﴾.
* * *

تفصيل القول

الُدنيا ليست يف انحدار، بل هي يف تصاعد. 

فال يظن الطغاة بأن وجودهم وسلطتهم هي التي تسريِّ احلياة، 
وأنَّ كل يشء ســينهار من دوهنم، ويمنّون عىل اهلل بذلك، واحلال أّن 
هــالك الُطغاة ال يوِقف مســرية احلياة، بل يأيت اهلل بأحســن منهم كام 
ُيبنّي القرآن الكريم، وهذه ُســنّة الرّب امُلتعال، وإذا كان البرش طاحلني 
ُيفســدون يف األرض، فإنَّ الرب امُلتعال بقادر عــىل أن ُينّزل مالئكة 

ليخلفوا البرش:

رِْض َيْلُُفوَن﴾
َ
﴿َولَْو نََشاُء َلََعلَْنا ِمنُْكْم َماَلئَِكًة ِف اأْل
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أي يلفونكم يف األرض.

بصائر وُسنَن

هالك الُطغاة ال يوِقف مســرية احلياة، بل يأيت اهلل بأحسن منهم 
كام ُيبنّي القرآن الكريم. 
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وإّنه لعلٌم للساعة

نَّ بَِهــا َواتَّبُِعوِن َهَذا  ــاَعةِ فَاَل َتْمَتُ ﴿ِإَونَُّه لَعِلٌْم لِلسَّ
اٌط ُمْسَتقِيٌم٦١﴾. ِصَ

* * *

من الحديث

 : قال رسول اهلل 

ــَه َتَعاَلى َمنَّ َعَليَّ بَِفاتَِحِة اْلكَِتــاِب ِمْن َكنِْز اْلَجنَّة - الى  »إِنَّ اللَّ
راَط اْلُمْســَتِقيَم ِصراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهمْ ﴾  أن قال -: ﴿اْهِدَنا الصِّ

ُه َعَلْيِهم «)1).             ِصَراَط اْلَْنبَِياِء، وُهُم الَِّذيَن َأْنَعَم اللَّ

تفصيل القول

كيف كان النبي عيسى  مثاًل لبني ارسائيل؟ 
)1)- بحار األنوار، ج٨٢، ص٢1، عن: ممع البيان، ج1، ص31.
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اجلواب عىل ذلك هو أّن النبي عيســى  كان مثاًل بســلوكه 
وأخالقه وبرســالته، ومثاًل بوالدته حيــث ُولد من غري أب، وكان يف 

حياته الكثري من املعاجز. 

فهو إذن آية من آيات اهلل تدّلنــا عىل آفاق معرفة الرب وقدرته 
ســبحانه وتعاىل، وكذلك تدّلنا عىل معرفة يوم القيامة، ألّن إشــكالية 
البعــث اجلديد موجودة دائاًم يف ذهن االنســان، وهي نابعة من جهل 
االنسان بُقدرة الرّب عّز وجل. ولذلك يقول رّبنا:

اَعةِ﴾ ﴿ِإَونَُّه لَعِلٌْم لِلسَّ

فكون االنسان الذي ُيولد من غري أٍب، وال 
يمتلك أسباب القّوة املاّدية، ُيرفع مكانًا عليًا دليٌل 
عىل ُقدرة اهلل امُلتعال، ورّبنا امُلتعال كام هو قادٌر عىل 
خلق عيســى من غري أب، قــادٌر عىل بعث اخللق 

أيضًا بعد أن يصريوا ترابًا: 

نَّ بَِها﴾ ﴿فَاَل َتْمَتُ

فال تشّكوا بالساعة. 

والشّك نوعان: 

فقد يكون الشك حالة طبيعية عفوية تدث عند االنسان بسبب 
اجلهل، وقد يكون منشــؤه التشــكيك وتكذيب ما يسمعه أو ُيبرصه، 

وهذا النوع من الشك مرفوض.

﴿َواتَّبُِعوِن﴾

حالـة  « الشـك  يكـون  قـد   

طبيعيـة عفويـة تحـدث عنـد 

االنسـان بسـبب الجهـل، وقـد 

التشـكيك  منشـؤه  يكـون 

وتكذيب ما يسـمعه أو ُيبرصه، 

وهـذا النـوع من الشـك مرفوض.
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 - بعــد رفض التشــكيك، يدعو النبي - بــل كل األنبياء
أقوامهم اىل إتباعهم، ألّن:

اٌط ُمْسَتقِيٌم﴾ ﴿َهَذا ِصَ

فكلُّ االنبياء دعونا اىل رصاٍط واحد وهو الرصاط املستقيم.

بصائر وُسنَن

كــون النبي عيســى  الذي ُيولد من غــري أٍب، وال يمتلك 
أسباب القّوة املاّدية، ُيرفع مكانًا عليًا دليٌل عىل ُقدرة اهلل امُلتعال، ورّبنا 

امُلتعال كام هو قادٌر عىل ذلك، قادٌر عىل بعث اخللق أيضًا.

   وإنّه لعلٌم للساعة   
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ال يصدّنكم الشيطان

بنٌِي٦٢﴾. يَْطاُن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ نَُّكُم الشَّ ﴿َواَل يَُصدَّ

* * *

من الحديث

 : جاء يف احلديث عن أمري املؤمنني

ــْيَطاَن ُيَســنِّي َلُكْم ُطُرَقُه، وُيِريُد َأْن َيُحلَّ ِدينَُكْم ُعْقَدًة  »إِنَّ الشَّ
ُعْقــَدًة، وُيْعطَِيُكْم بِاْلَجَماَعــِة اْلُفْرَقَة، وبِاْلُفْرَقِة اْلِفْتنَــَة، َفاْصِدُفوا َعْن 

َنَزَغاتِِه وَنَفَثاتِه «)1).

تفصيل القول

الســبب الذي صّد الناس عن االيامن باألنبياء، هو وجود من 
يصّدهم عن الرصاط املستقيم، وذلك هو الشيطان الرجيم الذي عهد 

)1)- هنج البالغة، خطبة 1٢1، ص 1٧٨.                       
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الينا رّبنا أن ال نّتبعه وأّنه لنا عّدٌو ُمبني. 

يَْطاَن  ْن اَل َتْعُبُدوا الشَّ
َ
ْعَهْد إَِلُْكْم يَا بَِي آَدَم أ

َ
لَْم أ

َ
قال تعاىل: ﴿أ

إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي﴾)1).
 وحينام يعي االنســان أنَّه يواجه عدّوًا مبينــًا وأّن طريقه ميلء 
باألشــواك والصدود فال ريب أّنه يســتعّد نفســيًا ملواجهة الصدود 

بإرادته وللتحّرز من هذا العدو.

ولقد أقسم الشــيطان بعّزة الرب أن يغوي 
مجيع البرش، ولذلك فهو جيعل بينهم وبني الرصاط 
امُلستقيم حواجز التكرّب والعّزة باإلثم، أو حواجز 

الِعرق واللغة، وهكذا يقول تعاىل:

يَْطاُن﴾ نَُّكُم الشَّ ﴿َواَل يَُصدَّ

وقد تكــون نفس االنســان أو صديقه هو 
شيطانه الذي ال يفتأ يصّده عن الرصاط املستقيم.

إّن الشــيطان - وما فتأ حتى اآلن - جيعل 
بني املجتمع وبني الرســل حواجز من الشائعات 

والُشــبهات، وهكذا جتد أجهزة الطاغوت يشــّوهون صور الُرســل 
والرساليني.

﴿إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي﴾
وقد يأيت الشــيطان بصفة الناصح، فهو يمُكر، ويكيد، ويزّين، 
ويغــّر، ويأيت للمرء من بني يديه ومن خلفه، وبالتايل إّنه قد عقد العزم 

)1)- سورة يس، اآلية ٦0.

 حينـا يعـي االنسـان أنَّـه  «

يواجـه عدّواً مبيناً وأّن طريقه 

ميلء باألشـواك والصـدود فال 

نفسـياً  يسـتعّد  أّنـه  ريـب 

بإرادتـه  الصـدود  ملواجهـة 

وللتحـّرز مـن هـذا العـدو.

   ال يصدنّكم الشيطان   
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عىل إغواء أبناء آدم.

بصائر وُسنَن

إّن الشــيطان - وما فتأ حتى اآلن - جيعل بــني املجتمع وبني 
الرسل حواجز من الشائعات والُشبهات، وهكذا جتد أجهزة الطاغوت 

يشّوهون صور الُرسل والرساليني.
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جئتكم باحِلكمة

ا َجــاَء ِعيَس بِاْلَّيَِنــاِت قَاَل قَــْد ِجئُْتُكْم  ﴿َولَمَّ
ِي َتَْتلُِفوَن فِيهِ فَاتَُّقوا  َ لَُكْم َبْعَض اذلَّ َبنّيِ

ُ
بِاْلِْكَمةِ َوأِل

ِطيُعوِن٦٣﴾.
َ
َ َوأ اللَّ

* * *

من الحديث

من ِحكم النبي عيسى  أّنه قال:

َرْت فِي َشيْ ٍء َما  ــَياطِيِن َما ُعمِّ »بَِحقٍّ َأُقوُل َلُكْم: إِنَّ َأْرَواَح الشَّ
ْنَيا لَِتْعَمُلوا فِيَها لِْلِخَرِة،  ــُه الدُّ َما َأْعَطاُكُم اللَّ َرْت فِي ُقُلوبُِكْم. وإِنَّ ُعمِّ
ُه  َما َبَسَطَها َلُكْم لَِتْعَلُموا َأنَّ وَلْم ُيْعطُِكُموَها لَِتْشــَغَلُكْم َعِن اآْلِخَرِة. وإِنَّ
َما َأَمَرُكْم  َأَعاَنُكْم بَِها َعَلى اْلِعَباَدِة، وَلْم ُيِعنُْكــْم بَِها َعَلى اْلَخَطاَيا. وإِنَّ
َما َأَعاَنُكْم بَِها َعَلى اْلَحَلِل  فِيَها بَِطاَعتِِه وَلْم َيْأُمْرُكْم فِيَها بَِمْعِصَيتِِه. وإِنَّ
ــَعَها َلُكــْم لَِتَواَصُلوا فِيَها وَلْم  َما َوسَّ وَلْم ُيِحــلَّ َلُكْم بَِها اْلَحَراَم. وإِنَّ
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ْعَها َلُكْم لَِتَقاَطُعوا فِيَها«)1).  ُيَوسِّ

تفصيل القول

ال يبعث اهلل رســوالً ااّل بُحّجٍة بالغة، ولذلك يســتحّق الذين 
يكفرون به العذاب األليم، وال زال الســياق القرآين حُيّدثنا عن النبي 

العظيم عيسى بن مريم  فيقول:

﴾ ا َجاَء ِعيَس بِاْلَّيَِناِت قَاَل قَْد ِجئُْتُكْم بِاْلِْكَمةِ ﴿َولَمَّ

احلكمة حمتوى الرساالت

احِلكمة حمتوى رســالة النبي عيســى  وهــي حمتوى مجيع 
الرساالت االهلية.

ونعنــي باحِلكمــة خلفيــة احلُكم التــي نفهم هبــا املزيد من 
األحكام الرشعية، فالنبي عيسى  جاء باحلكمة، ورسولنا األكرم 
جاء باحلكمة أيضًا حيــث قال رّبنا عّز وجــّل: ﴿َوُيَعّلُِمُهُم الِْكتاَب 

َواْلِْكَمة﴾)٢).
وال زالت ِحَكم النبي عيســى  تؤّثر يف العامل. ثّم قال النبي 

عيسى  كام يبنّي القرآن الكريم:

ِي َتَْتلُِفوَن فِيهِ﴾ َ لَُكْم َبْعَض اذلَّ َبنّيِ
ُ
﴿َوأِل

 يبــدو أّن النبي عيســى  ُبعث لتصحيح مســرية املؤمنني 
بالتوراة، حلدوث بعض الفجوات بعد النبي موســى  والختالف 

)1)- بحار األنوار، ج 1٤، ص31٦.
)٢)- سورة البقرة، اآلية1٢٩.
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الناس يف األحكام الرشعية، فالدين قائٌم عىل الرشيعة التي هي االطار 
العام له، وعىل االمام والقائد الذي يمّثل نظام احلياة:

ِطيُعوِن﴾
َ
َ َوأ  ﴿فَاتَُّقوا اللَّ

فالتقوى متّثل جانب الرشيعة، والطاعة متّثل جانب االمام.

بصائر وُسنَن

1- احِلكمة هي حمتوى مجيع الرساالت اإلهلية، وتعني احِلكمة: 
خلفية احلُكم التي هبا نفهم املزيد من األحكام الرشعية.

2- الدين قائــم عىل )الرشيعــة( التي هي اإلطــار العام له، 
و)اإلمام( الذي يمثل نظام احلياة.

   جئتكم بالِحكمة   
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هذا صراط مستقيم

اٌط  َ ُهــَو َرّبِ َوَربُُّكــْم فَاْعُبــُدوهُ َهَذا ِصَ ﴿إِنَّ اللَّ
ُمْسَتقِيٌم٦٤﴾.

* * *

من الحديث

يف احلديث عن سيد العابدين عيل بن احلسني ، قال : 

تِِه ِســْتٌر.  ِه ُدوَن ُحجَّ تِِه ِحَجاٌب، َفَل لِلَّ ِه وَبْيَن ُحجَّ »َلْيَس َبْيَن اللَّ
َراُط اْلُمْسَتِقيُم، وَنْحُن َعْيَبُة ِعْلِمِه، وَنْحُن  ِه، وَنْحُن الصِّ َنْحُن َأْبَواُب اللَّ

ه «)1). َتَراِجَمُة َوْحيِِه، وَنْحُن َأْرَكاُن َتْوِحيِدِه، وَنْحُن َمْوِضُع ِسرِّ

تفصيل القول

اجلميع يّدعي أّنه عىل الرصاط املستقيم، فأّي رصاط هو احلق؟
)1)- معاين األخبار، ص3٥.
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سؤال هام يرتبط بمسري االنسان ومصريه، ألّن سري االنسان بال 
ُهدى ال يزيده ااّل ُبعدًا، ومن الناس من يعيش عرشات الســنوات ثّم 
يكتشــف أّنه عىل ضالل، ولقد قال رّبنا عّز وجل: ﴿قُْل َهْل نُنَّبُِئُكم 
نَْيا َوُهْم َيَْسُبوَن  ِيَن َضلَّ َسْعيُهْم ِف اَلَياةِ ادلُّ ْعَمااًل * اذلَّ

َ
ْخَسِيَن أ

َ
بِاأْل

ْم ُيِْسُنوَن ُصنًْعا﴾)1). نهَّ
َ
أ

فقبل التحّرك إذن البّد من معرفة الطريق، ومن هنا جتد خالصة 
اَط الُْمْســَتقيَم﴾)٢). ومع  القــرآن الكريم يف قوله تعاىل: ﴿اْهِدنَا الّصِ

ذلك جتد الناس يسريون بغري ُهدى وُهم يف ضالل 
بعيد. 

العبادة رصاٌط مستقيم

ولكي نتبرّص معنى الرصاط املســتقيم البّد 
من التدّبر أوالً يف معنى العبادة.

والســجود  الركوع  تعنــي  العبــادة  فهل 
فحسب؟

كاّل، فكم من عابــٍد للطاغوت وهو دائٌب 
عىل صالتــه وركوعه وســجوده. فمعنى العبادة 

  اخلضوع التام للرب امُلتعال دون رشيك، لذلك يقول النبي عيسى
حسب حكاية القرآن:

َ ُهَو َرّبِ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوهُ﴾ ﴿إِنَّ اللَّ

)1)- سورة الكهف، اآلية 103-10٤.
)٢)- سورة الفاتة، اآلية٦.

 إّن سـر االنسـان بال ُهدى  «

ومـن  ُبعـداً،  ااّل  يزيـده  ال 

النـاس مـن يعيـش عـرات 

أّنـه  السـنوات ثـّم يكتشـف 

التحـّرك  فقبـل  عـى ضـالل، 

الطريـق. البـدَّ مـن معرفـة 

   هذا رصاط مستقيم   
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فــام دام اهلل تعاىل هو رّب اجلميع فالبــّد من عبادته، وخالصة 
العبــادة تتمّثل باتّباع النبي أو اإلمام الّذي نصبه الرب املتعال، كام قال 

ِطيُعوِن﴾.
َ
َ َوأ يف اآلية السابقة: ﴿فَاتَُّقوا اللَّ

حقيقة العبادة إذن تتجّسد بتقوى اهلل وإطاعة الرسول.

ولذلــك مل يقبل اهلل ســجود ابليس آالف الســنني بدياًل عن 
. السجود حلظات للنبي آدم

الرصاط املستقيم

وملعرفــة الرصاط امُلســتقيم نتأّمل اآليات 
٦٤-٦٩ من ســورة النســاء حيث يبنيِّ اهلل تعاىل 

ثالثة حماور للهداية اىل الرصاط املستقيم:

باعتباره  للرســول  الطاعــة  أوالً: حمــور 
الوسيلة اىل اهلل:

رَْسلَْنا ِمْن رَُّسوِل إاِلَّ ِلَُطاَع بإِذِْن اللَّ 
َ
 ﴿َوَما أ

 َ نُْفَسُهْم َجاُءوَك فَاْسَتْغَفُروا اللَّ
َ
ُهْم إِذْ َظلَُموا أ نَّ

َ
َولَْو أ

ابًا رَِحيًما﴾)1).  َ تَوَّ َواْسَتْغَفَر لَُهُم الرَُّسوُل لَوََجُدوا اللَّ
أّما املحور الثاين فهو التسليم للرسول فيام يرتبط بالقضاء:

﴿فَاَل َوَرّبَِك اَل يُْؤِمُنوَن َحتَّ ُيَّكُِموَك فِيَما َشــَجَر بَيَْنُهْم ُثمَّ اَل 
ا قََضيَْت َويَُسّلُِموا تَْسلِيَماً﴾)٢). نُْفِسِهْم َحرًَجا ِممَّ

َ
َيُِدوا ِف أ

)1)- سورة النساء، اآلية ٦٤.

)٢)- سورة النساء، اآلية ٦٥.

ــو  « ــاىل ه ــه تع ــا دام الل  م

مــن  فالبــّد  الجميــع  رّب 

عبادتــه، وخالصــة العبــادة 

أو  النبــي  باتّبــاع  تتمّثــل 

ــرب  ــه ال ــّذي نصب ــام ال اإلم

املتعــال.
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أّما املحور الثالث فهو اجلهاد يف سبيل اهلل:

وِ اْخرُُجوا ِمْن دِيَارُِكْم 
َ
نُْفَسُكْم أ

َ
ِن اْقُتلُوا أ

َ
نَّا َكَتبَْنا َعلَيِْهْم أ

َ
﴿َولَْو أ

َُّهْم  ا ل ُهْم َفَعلُوا َما يُوَعُظوَن بِهِ لََكَن َخرْيً نَّ
َ
َمــا َفَعلُوهُ إاِلَّ قَلِيٌل ِمنُْهْم َولَْو أ

اًطا  ْجًرا َعِظيًما * َولََهَدْيَناُهْم ِصَ
َ
نَّا أ َشدَّ تَثْبِيًتا * ِإَوًذا َلتَيَْناُهْم ِمْن دَلُ

َ
َوأ

ُمْسَتقِيًما﴾)1).
َ والرَُّسوَل  فذلك رصاط الذين أنعم اهلل عليهم: ﴿َوَمْن يُِطِع اللَّ
ــَهداءِ  يقنَي والشُّ ّدِ ُ َعلَيِْهْم ِمَن انلَّبِّينَِي والّصِ نَْعَم اللَّ

َ
يَن أ وَلٰئَِك َمَع اذلَّ

ُ
فَأ

وَلٰئَِك َرفيقاً﴾)٢).
ُ
اِلنَي وَحُسَن أ والصَّ

بصائر وُسنَن

حقيقة العبادة تتجّســد بتقوى اهلل واطاعة الرسول، وذلك هو 
الرصاط املستقيم. ولذلك مل يقبل اهلل سجود ابليس آالف السنني بدياًل 

. عن السجود حلظات للنبي آدم

)1)- سورة النساء، اآلية ٦٦-٦٨.
)٢)- سورة النساء، اآلية٦٩.

   هذا رصاط مستقيم   
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فاختلف االحزاب

ِيَن َظلَُموا ِمْن  ْحَزاُب ِمْن بَيْنِِهْم فََويٌْل لِلَّ
َ
﴿فَاْخَتلََف اأْل

ِلٍم٦٥﴾.
َ
َعَذاِب يَْوٍم أ

* * *

من الحديث

يف احلديث عن أيب عبد اهلل  قال: 

يَماِن ِمْن  ــَب َلُه َفَقْد َخَلــَع ِرْبَقــَة اإْلِ ــَب َأْو ُتُعصِّ »َمْن َتَعصَّ
ُعنُِقه «)1).

تفصيل القول

التحّزب عقبٌة تول دون إيامن االنسان بالقيادة الرّبانية، وهكذا 

)1)- الكايف، ج ٢، ص30٧.
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يقول القرآن الكريم:

ْحَزاُب ِمْن بَيْنِِهْم﴾
َ
﴿فَاْخَتلََف اأْل

فحينام يصبــح الرجال معايري للحق، وتتحــّول العصبية حمور 
احلق بعــد أن كان احلق حمور العصبية، حينذاك حُيجب االنســان عن 

التسليم للحق.

 فاالّمة االســالمية ال زالت بخري ما دامت 
ــكة بمحورية احلق، لكنّهــا حني تفقد هذه  متمسِّ
املحورية جتــد أبناءها خُمتلفــني باختالف ذواهتم 

ومصاحلهم.

َبْينِِهْم( أي إنَّ إختالفهم  وتعني كلمة )ِمْن 
نابٌع من خالفاهتم وعصبياهتم وليس اختالفًا بني 

احلق والباطل. 

وكانت عاقبتهم قوله تعاىل:

ِلٍم﴾
َ
ِيَن َظلَُموا ِمْن َعَذاِب يَْوٍم أ ﴿فََويٌْل لِلَّ

 عمُل االنســان - عــادًة - خليــٌط من اخلري والــرش، لكّن 
هؤالء املختلفني بســبب تّزهبم الباطل ال تنفعهم حســناهتم، وُهم 
مصداق قوله تعــاىل: ﴿َوقَِدْمنا إِل  ما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجَعلْناهُ َهباًء 

َمنُْثوراً﴾)1).
ولذلك علينا أن نسعى جاهدين يف تزكية أنفسنا من األنانيات 

)1)- سورة الفرقان، اآلية ٢3.

خليـٌط  « االنسـان  عمـُل   

ولذلـك  والـر،  الخـر  مـن 

علينـا أن نسـعى جاهدين يف 

تزكيـة أنفسـنا مـن األنانيات 

ال  لـي  الباطلـة  والحزبّيـات 

السـوء. بعاقبـة  نبتـيل 

   فاختلف االحزاب   
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واحلزبّيات الباطلة لكي ال نبتيل بعاقبة السوء.

بصائر وُسنَن

1- حينام يصبح الرجال معايري للحق، وتتحّول العصبية حمور 
احلق بعــد أن كان احلق حمور العصبية، حينذاك حُيجب االنســان عن 

التسليم للحق.

كة بمحورية  2- االّمة االسالمية ال زالت بخري ما دامت متمسِّ
احلق، لكنّهــا حني تفقد هذه املحورية جتــد أبناءها خُمتلفني باختالف 

ذواهتم ومصاحلهم.
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الساعة تأيت بغتة

تَِيُهــْم َبْغَتًة َوُهْم اَل 
ْ
ْن تَأ

َ
ــاَعَة أ ﴿َهْل َينُْظُروَن إاِلَّ السَّ

يَْشُعُروَن٦٦﴾.
* * *

من الحديث

 : قال رسول اهلل

ُة اْلُفَقَهاِء، وَكْثَرُة اْلَُمَراِء  اِء وِقلَّ ــاَعِة: َكْثَرُة اْلُقرَّ »ِمْن َأْشَراِط السَّ
ُة النََّباِت«)1). ُة اْلَُمنَاِء، وَكْثَرُة اْلَمَطِر وِقلَّ وِقلَّ

تفصيل القول

القرآن الكريم شــفاء ملا يف الصــدور، ألّنه ينتزع االغالل من 
قلب االنســان ويرفع عنه احلجب التي تول بينــه وبني االعراف 

)1)- تف العقول، ص٥٩.
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باحلقيقة.

ومن أكرب العقبات النفســية التي ُيعاين منهــا الناس هو انتظار 
عاقبة السوء، بل واســتعجاهلا من ِقَبل البعض ليقول: ﴿اللَُّهمَّ إِْن كَن 
وِ ائْتِنا 

َ
ــماءِ أ ْمِطْر َعلَيْنا ِحجاَرةً ِمَن السَّ

َ
هذا ُهَو اْلَقَّ ِمــْن ِعنِْدَك فَأ

لٍم﴾)1).
َ
بَِعذاٍب أ

فعادة االنســان أّنه حُيّب السالمة لنفسه، لكّن البعض - بسبب 
عناده وجهله - يستعجل العذاب لنفسه.

وقــد أعطى اهلل حــواسَّ لالنســان لكي 
يتجنّب األخطار الظاهرية، كذلك وهبه يف داخله 
إحساسًا يستشعر به اآلخرة، فقلبه هيديه أّن احلياة 

زائلة:

تَِيُهْم َبْغَتًة﴾
ْ
ْن تَأ

َ
اَعَة أ ﴿َهْل َينُْظُروَن إاِلَّ السَّ

فالساعة تأيت دون سابق انذار.

﴿َوُهْم اَل يَْشُعُروَن﴾

لو مات اإلنســان وهو قائم يصــيل أو يف حالة عبادة أخرى، 
فطوبى له وحســن مئاب، أّما لــو كان يعمل اخلبائــث حني موته، 
أو يظلم اآلخرين، فيا للخســارة العظمى! إّن ســاعة املوت ســاعٌة 
مصريّية ال بّد من االستعداد هلا دائاًم، ألهّنا تنزل بنا يف أّية حلظة، ولذا 
نجد يف ســورة مريم قوله تعاىل: ﴿َوَسالٌم َعلَيْهِ يَوَْم ُودِلَ وَيوَْم َيُموُت 

)1)- سورة األنفال، اآلية3٢.

العقبــات  « أكــر  مــن   

النفســية التــي ُيعــاين منهــا 

ــة  ــار عاقب ــو انتظ ــاس ه الن

االنســان  فعــادة  الســوء، 

الســالمة  ُيحــّب  أّنــه 

. لنفســه
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وَيوَْم ُيبَْعُث َحيًّا﴾)1). 
نُْتْم ُمْسلُِموَن﴾)٢).

َ
وقد قال يعقوب  لبنيه: ﴿فَال َتُموُتنَّ إاِلَّ وأ

بصائر وُسنَن

لو مات اإلنســان وهــو قائم يصيل أو يف حالــة عبادة أخرى، 
فطوبى له وحســن مآب. أّما لو مات وهو يعمــل اخلبائث، أو يظلم 
اآلخرين، فيا للخسارة العظمى! إّن ساعة املوت مصريّية ال بّد من أن 

نكون مستعّدين هلا دائام، ألهّنا تنزل بنا يف أّية حلظة.

)1)- سورة مريم، اآلية1٥.
)٢)- سورة الزخرف، اآلية13٢.

   الساعة تأيت بغتة   
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بعضهم لبعض عدو

ُء يَوَْمئٍِذ َبْعُضُهْم ِلَْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ الُْمتَّقِنَي٦٧﴾. ِخالَّ
َ
﴿اأْل

* * *

من الحديث

عن أيب عبد اهلل  - يف حديث - أّنه قال: 

»َواْطُلْب ُمَواَخاَة اْلَْتِقَياِء وَلــْو فِي ُظُلَماِت اْلَْرِض وإِْن َأْفنَْيَت 
ــَه َعزَّ وَجلَّ َلْم َيْخُلْق َعَلــى َوْجِه اْلَْرِض  ُعُمــَرَك فِي َطَلبِِهْم، َفإِنَّ اللَّ
ُه َعَلى اْلَعْبِد بِِمْثِل َما  َأْفَضَل ِمنُْهْم َبْعَد اْلَْنبَِياِء واْلَْولَِيــاِء، وَما َأْنَعَم اللَّ

َأْنَعَم بِِه ِمَن التَّْوفِيِق بُِصْحَبتِِهْم. 

ُء َيْوَمئِــٍذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ  : ﴿اْلَِخلَّ ُه َعزَّ َوَجلَّ َقاَل اللَّ
اْلُمتَِّقين ﴾«)1).

)1)- بحار االنوار، ج٧1، ص٢٨٢.
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تفصيل القول

كام ُذكر آنفًا يف حمور ســورة الُزخرف املباركة أهّنا جاءت لتغيري 
القيم املاّدية عند االنســان، ومن انعكاسات تلك القيم، قيمة انتخاب 

الصديق لدى االنسان.

حيث إّن اخلّلة قد تكون قائمة عىل أســاس الُدنيا، لتكون سببًا 
للفساد واإلفســاد يف األرض. وهذه اخلّلة غري دائمة، ألّن قوامها عىل 
يشء زائل، ويتجىّل ذلك يف يوم القيامة حيث ُتبىل السائر وتنكشــف 

احلقائق:

﴾ ُء يَوَْمئٍِذ َبْعُضُهْم ِلَْعٍض َعُدوٌّ ِخالَّ
َ
﴿اأْل

ليــس فقط تنفصــم الصداقــة بينهم، بل 
يعــادون بعضهم بعضــًا ويّتهــم بعضهم اآلخر 

وجيعله سببًا لعمل السيئات.

فهي  الصداقات  مــن  الثاين  القســم  أّما 
التي تقوم عىل أســاس التقوى، وكام يقول رّبنا 
َبْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت  ﴿َوالُْمْؤِمُنوَن  عنهم:  امُلتعال 
َعِن  َوَينَْهْوَن  بِالَْمْعــُروِف  ُمُروَن 

ْ
يَأ َبْعٍض  ْوِلَاُء 

َ
أ

(1 (﴾.. الُْمنَْكرِ
فحني تقوم اخلّلة عىل أســاس التقــوى، وينطلق مموعة من 
الناس يف تشكيل التجّمعات االيامنية، واهليئات الدينية، وأعامل اخلري، 
فتلك صداقة دائمة. ويف يوم القيامة قد يشفع هؤالء بعضهم لبعض، 

)1)- سورة التوبة، اآلية٧1.

عـى  « الخّلـة  تقـوم  حـن   

وينطلـق  التقـوى،  أسـاس 

يف  النـاس  مـن  مجموعـة 

تشـكيل التجّمعـات االميانية، 

وأعـال  الدينيـة،  والهيئـات 

دامئـة. صداقـة  فتلـك  الخـر، 

   بعضهم لبعض عدو   
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لذلك قال رّبنا:

﴿إاِلَّ الُْمتَّقِنَي﴾ 
ففي يوم القيامة حيث يبحث كّل واحٍد عن خليٍل يشــفع له: 
﴿فَما نَلا ِمْن شــافِعِنَي * وال َصِديٍق َحِيٍم﴾)1) ال ينفع إالّ االخاّلء 

يف اهلل. 

فليس املطلوب أّية صداقة وكيفــام اتفقت، بل تلك الصداقة 
التي متتّد من الدنيا اىل اآلخرة.

بصائر وُسنَن

يف يــوم القيامة حيث يبحث كّل واحد عن خليل يشــفع له: 
﴿فَما نَلا ِمْن شــافِعِنَي * وال َصِديٍق َحِيٍم﴾ ال ينفع غري األصدقاء 
يف اهلل. فليــس املطلوب أّية صداقة وكيفام اتفقت، بل تلك الصداقة 

التي متتّد من الدنيا اىل اآلخرة.

)1)- سورة الشعراء، اآلية 101-100.
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ال خوٌف عليكم

نُْتْم َتَْزنُوَن٦٨﴾.
َ
﴿يَا ِعَبادِ اَل َخوٌْف َعلَيُْكُم اْلَوَْم َواَل أ

***

من الحديث

من خطبة ألمري املؤمنني  قال: 

ِه اَل َوْحَشــَة َعَلْيِه   ِه واْلَحاكَِم بُِحْكِم اللَّ »َفإِنَّ اْلَعاِمَل بَِطاَعِة اللَّ
﴿ُأوَلئَِك الَِّذيَن ال َخْوٌف َعَلْيِهْم وال ُهْم َيْحَزُنون ﴾«)1).

تفصيل القول

لو أردنا معرفة صحة فكرة ما، البّد أن ننظر اىل عاقبتها، وعاقبة 
األمور تتجىّل يف اآلخــرة بأظهر صورها وأجالهــا. ونحن علينا أن 
نجعل ذلك مقياســًا لعملنا يف الدنيا، فــام عاقبة التقوى إاّل اجلنة، وما 

)1)- تف العقول، ص 1٨٥.
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هناية اخلّلة الصاحلة إاّل الشفاعة.

 وهكــذا فأّي عالقــة ال تنفع يف اآلخرة فهي ليســت نافعة يف 
الدنيا أيضًا. فأنت الذي تبني لنفسك قرصًا يف اجلنة بعملك الصالح، 

أوتجز لنفسك دركًا يف السعري بسيئاتك. 

والدنيا صورة مصّغرة عن اآلخرة، فالظلم ظلامت يوم القيامة، 
والغــلُّ والغّش حّياٌت وعقارب يف نار جهنم. ففي ذلك اليوم العظيم 
الذي ُوصف بيوم الفزع األكرب، يأيت نداء من بطنان العرش للُمّتقني: 

نُْتْم َتَْزنُوَن﴾
َ
﴿يَا ِعَبادِ اَل َخوٌْف َعلَيُْكُم اْلَوَْم َواَل أ

 ال خوف عليهم من موقٍف يدوم خسني ألف سنة، وال خوف 
عليهم من النــار، وال ُحزن عندهم ممّا فاهتــم يف الدنيا، كاّل.. إهّنم مل 
يــسوا فرصهم يف الدنيــا حتى حيزنوا كام حيزن غريهــم من الكفار 
والفجار والفاسقني، وتلك بشارة عظيمة واطمئنان يف القلب للمّتقني.

بصائر وُسنَن

املتقــون يف القيامة ال خوٌف عليهم وال هــم حيزنون، ألهنم مل 
يسوا فرصهم يف احلياة الدنيا حتى حيزنوا كام حيزن غريهم من الكفار 

والفّجار والفاسقني.
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آمنوا بآياتنا

ِيَن آَمُنوا بِآيَاتَِنا َوَكنُوا ُمْسلِِمنَي٦٩﴾. ﴿اذلَّ
* * *

من الحديث

عن أمري املؤمنني  قال: 

ْسَلَم نِْسَبًة اَل َينُْسُبُه َأَحٌد َقْبلِي واَل َينُْسُبُه َأَحٌد َبْعِدي  »َلَْنُسَبنَّ اإْلِ
ْســَلَم ُهَو التَّْسلِيُم، والتَّْسلِيَم ُهَو اْلَيِقيُن، واْلَيِقيَن  إاِلَّ بِِمْثِل َذلَِك: إِنَّ اإْلِ
ْقَراَر ُهَو اْلَعَمُل، واْلَعَمَل ُهَو  ْقَراُر، واإْلِ ُهو التَّْصِديُق، والتَّْصِديَق ُهَو اإْلِ

اْلََداء«)1).

تفصيل القول

بعد أن بنّي رّبنا تعاىل جــزاَء املّتقني يف يوم القيامة، ُيبنّي يف هذه 
)1)- الكايف، ج٢، ص٤٥.
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اآلية أبرز صفاهتم:

ِيَن آَمُنوا بِآيَاتَِنا﴾ ﴿اذلَّ
فمن آيات اهلل تعاىل يف اخلليقة كالشمس والقمر - حيُث ُيؤمن 
املتّقون بأهّنا من اهلل تعاىل - اىل آيــات القرآن الكريم التي تعكس كّل 
احلقائق، وانتهــاًء باآليات التي تنطق وهم األنبيــاء واالئمة االطهار 

عليهم السالم، حيث إّن املّتقني يؤمنون بكّل هذه اآليات.

﴿َوَكنُوا ُمْسلِِمنَي﴾

حيث ختّلصوا من ألوان األنانية والذاتية، وتّوجهوا خالصًا اىل 
اهلل امُلتعال فأصبحوا ُمسلمني بآيات اهلل امُلتعال.

بصائر وُسنَن

من أبرز صفات املتقني هو إيامهنم بآيات اهلل يف اخلليقة، وبآيات 
الكتاب، وباآليات الناطقة: الرسل واألئمة، وتسليمهم لكل ذلك.
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أنتم وأزواجكم

ْزَواُجُكْم ُتَْبُوَن٧٠﴾.
َ
نُْتْم َوأ

َ
﴿اْدُخلُوا اْلَنََّة أ

* * *

من الحديث

عن أمري املؤمنني  يف صفة املؤمن، قال: 

الَِحاُت َمنَاُرُه، واْلِفْقــُه َمَصابِيُحُه،  يَمــاُن ِمنَْهاُجــُه، والصَّ »َفاإْلِ
ْنَيــا ِمْضَماُرُه، واْلَمْوُت َغاَيُتــُه، واْلِقَياَمُة َحْلَبُتُه، واْلَجنَُّة ُســْبَقُتُه،  والدُّ

ُته«)1). والنَّاُر َنِقَمُتُه، والتَّْقَوى ُعدَّ

تفصيل القول

ويأيت النداء، لُيبرّش اولئك الذين آمنوا باآليات وسّلموا للقيادة 
الرشعية ليقول:

)1)- الكايف، ج٢، ص٥0.
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﴿اْدُخلُوا اْلَنََّة﴾
ليس ُهم فقط، بــل وأزواجهم معهم إن كانوا مؤمنني ولكن مل 
تكن أعامهلم باملستوى الرفيع، فيشــفع بعضهم لبعض ليدخلوا اجلنة 

جنبًا اىل جنب:

وَن﴾  ْزَواُجُكْم ُتَْبُ
َ
نُْتْم َوأ

َ
﴿أ

فقــد كان املتقون يؤّثرون عــىل أزواجهم 
ومن حُييط هبم من عشريهتم األقربني، عرب الربية 
الصاحلة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وها 
هم اليوم جيدون فائدة هذا التأثري، فال يفّرق بينهم 
وبني أزواجهم، كام أهّنم يشفعون ألزواجهم ومن 
اتصل هبم يف الدنيــا بعمل صالح أو علم نافع، إذ 
يدعون هلم فيستجاب هلم، وهذه حقيقة الشفاعة، 
أّما سببها فهو تواصل اخلريات بني املؤمنني، فمن 
أخذ من أحــد علاًم نافعًا يف الدنيا إســتفاد منه يف 
اآلخرة، ومن اتبع إمام هدى انتفع بشفاعته، ومن 
خدم أهل الصالح لصالحهم شفعوا له عند رهّبم، 

وهكذا ...

وقد ورد يف الروايات أّن املؤمن إذا ُأدخل اجلنة ُيســمح له بأّن 
ُيدخــل معه من يريد، ويف بعض الروايات أّن املؤمن يشــفع يف مثل 
ربيعة ومرض)1)، وأّن املؤمن ليشــفع يف صديقه إذا مات قبله وأدخل 

)1)- وسائل الشيعة، ج1٦، ص1٧٩.

أّن  « الروايـات  يف  ورد  قـد   

الجنـة  ُأدخـل  إذا  املؤمـن 

ُيسـمح لـه بـأّن ُيدخـل معه 

املؤمـن  وأّن  يريـد،  مـن 

ليشـفع يف صديقـه إذا مـات 

الجنـة. وأدخـل  قبلـه 
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اجلنة)1). 

واحلبور هو السور والبهجة النتهــاء العناء، وقال البعض: 
إّنه لذة الســامع، وإذا جعلنا معنى احِلرب الكرامة فإهنا تعني سمّوا يف 
املقام، وفرحًا يف القلب، ورسورًا يف العني، ولّذة يف الســامع، وزينًة 

وطيبًا.

بصائر وُسنَن

من أخذ من أحد علاًم نافعًا يف الدنيا إستفاد منه يف اآلخرة، ومن 
اّتبع إمام هدى انتفع بشــفاعته، ومن خــدم أهل الصالح لصالحهم 

شفعوا له عند رهّبم.

)1)- انظر احاديث الشفاعة يف: بحار االنوار، ج٨، ص٢٩-٦3 )باب ٢1 الشفاعة(.

   أنتم وأزواجكم   
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ما تشتهيه األنفس

ْكَواٍب َوفِيَها 
َ
﴿ُيَطاُف َعلَيِْهْم بِِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوأ

وَن٧١﴾. نُْتْم فِيَها َخادِلُ
َ
ْعنُيُ َوأ

َ
نُْفُس َوتََلُّ اأْل

َ
َما تَْشَتِهيهِ اأْل

* * *

من الحديث

 عن أيب جعفر  قال: 

: َجنَُّة َعْدٍن، وَجنَُّة  ُهــنَّ ا اْلِجنَــاُن اْلَمْذُكوَرُة فِي اْلكَِتاِب َفإِنَّ »َأمَّ
اْلِفْرَدْوِس، وَجنَُّة َنِعيٍم، وَجنَُّة اْلَمْأَوى«. 

ِه َعزَّ وَجــلَّ ِجنَانًا َمْحُفوَفًة بَِهــِذِه اْلِجنَاِن وإِنَّ  َقــاَل: »وإِنَّ لِلَّ
ُم فِيِهنَّ َكْيَف  اْلُمْؤِمــَن َلَيُكوُن َلُه ِمَن اْلِجنَاِن َما َأَحبَّ واْشــَتَهى َيَتنَعَّ

َيَشاء«)1).

)1) الكايف، ج ٨، ص100.
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تفصيل القول

النفس البرشية كأخبث الدواب ال يستطيع االنسان ضبطها إاّل 
بإرادة حديدية، وإّنام يتســّلح االنسان هبذه اإلرادة حينام يمتلك رؤية 
صحيحة جِتاه احلياة الُدنيا واآلخرة، إذ اآلخرة ليســت إاّل إمتدادًا هلذه 
الُدنيا، والبّد لالنســان املؤمن أن ُيكّرس يف قلبه الرؤية االيامنية، ذلك 
ألّنــه قد يتعّرض اىل فتن عمياء يصعب عليه جتاوزها دون أن تكون له 

تلك الرؤية الصحيحة.

البصرية والعاقبة احلسنى

تلــك الرؤية االيامنية هي التــي مّيَزت احلُّر 
بن يزيد الرياحي. فبالرغم من أّنه كان يف معســكر 
ابن زياد املعادي لإلمام احلســني ، وكان قائدًا 
عســكريًا له من املكانة والوجاهــة، إاّل أّن ختيريه 
لنفســه بني اجلنّة والنــار كان دليالً عــىل امتالكه 
البصرية االيامنية، وهي التي جعلته ُيغرّي اجّتاه حياته 
وبالتايل مصريه األبدي من أســفل سافلني اىل أعىل 

عّليني.

وهكذا علينا أن نســعى لرســيخ الرؤية االيامنيــة ونحن نقرأ 
اآليات التي تتحّدث عن عاقبة الذين آمنوا وكانوا يّتقون.

ذلــك ألّن الرؤية االيامنية التي تتعّدى حدود الُدنيا تكون باعثًا 
للوقوف أمام الشــهوات، فرى الشــاب يقف أمام عواصف الشهوة 
ويغــّض طرفه عن النظر احلرام مؤّماًل ما أعّده اهلل له من النعيم املقيم، 
مقارنًا بني النظرة العاجلة التي تعقب الندم وبني تلك اللّذة الدائمة يف 

هــي  « االميانيــة  الرؤيــة   

التــي مّيــزَت الُحــّر بــن يزيــد 

الرياحــي. إّن تخيــره لنفســه 

كان  والنــار  الجّنــة  بــن 

دليــالً عــى امتالكــه البصــرة 

االميانيــة.

   ما تشتهيه األنفس   
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بَْق﴾)1).
َ
اآلخرة ﴿واْلِخَرةُ َخرْيٌ َوأ

ومــن هنا نجد الوصف املتكرر يف القــرآن الكريم لآلخرة من 
أجل أن يرّكز عند االنسان الوعي من أجل ضبط السلوك. 

ففي اجلنة:

ْكَواٍب﴾
َ
﴿ُيَطاُف َعلَيِْهْم بِِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوأ

الفرق بني أكل االنسان وغريه من االحياء 
أّن االنســان حينام يأكل حُيّب أن ُيكرم بتحســني 
الظرف الذي يــأكل فيه، ولذلك جتــد أّن اجلنّة 
ُيطــاف عىل أهلها بصحاٍف مــن ذهب وآنيٍة من 

فّضة.

ثم يوجز السياق القرآين الكالم عن الطعام:

﴾ ْعنُيُ
َ
نُْفُس َوتََلُّ اأْل

َ
﴿َوفِيَها َما تَْشَتِهيهِ اأْل

دخول اجلنة يوم عيــد املؤمنني، ففي اجلنة 
يطاف عىل املؤمنني بصحــاٍف من ذهب وأكواٍب 
كانت قواريرا، ويف اجلنة ما تشــتهي األنفس وتلّذ 

األعني.

وَن﴾ نُْتْم فِيَها َخادِلُ
َ
﴿َوأ

كّل لّذات الُدنيا ُمنّغصة باملوت والفناء، ويف داخل كّل انســان 
صدى حُيّذره من النهاية، لكّن املؤمنني يف اجلنّة ينظرون اىل املوت وقد 

)1)- سورة األعىل، اآلية1٧.

عيـد  « يـوم  الجنـة  دخـول   

املؤمنـن، ففـي الجنـة يطاف 

بصحـاٍف  املؤمنـن  عـى 

كانـت  وأكـواٍب  ذهـب  مـن 

قواريراً، ويف الجنة ما تشـتهي 

األعـن. وتلـّذ  األنفـس 
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ُذبــح بني الصّفني فيبلغ هبم الفرح مبلغًا لــو كان املوت موجودًا ملاتوا 
فرحًا، لكن حينئٍذ ال خوف من املوت وال من التحّول اىل النار.

بصائر وُسنَن

1- النفــس البرشية ال ُتضبط إال بإرادة حديدية، وهذه اإلرادة 
ال تتوفر إال بامتالك رؤية صحيحة جتاه احلياة الدنيا واآلخرة.

2- الرؤيــة اإليامنية التي تتعــّدى حدود الدنيا تكــون باعثًا 
للوقوف أمام عواصف الشهوة.

   ما تشتهيه األنفس   
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مبا كنتم تعملون

ورِثُْتُموَها بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن٧٢﴾.
ُ
﴿َوتِلَْك اْلَنَُّة الَِّت أ

* * *

من الحديث

 : جاء يف خطبة ألمري املؤمنني

َباُع اْلَهَوى وُطوُل  َتــاِن: اتِّ »َأاَل إِنَّ َأْخــَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكْم َخلَّ
ا ُطوُل اْلََمِل َفُينِْســي  ، وَأمَّ َباُع اْلَهــَوى َفَيُصدُّ َعِن اْلَحقِّ ا اتِّ اْلََمــِل، َأمَّ

اآْلِخَرَة. 

َلْت ُمْقبَِلًة،  َلْت ُمْدبَِرًة، وإِنَّ اآْلِخَرَة َقْد َتَرحَّ ْنَيــا َقْد َتَرحَّ َأاَل إِنَّ الدُّ
ْنَيا،  ولُِكلِّ َواِحَدٍة َبنُوَن، َفُكوُنوا ِمْن َأْبنَاِء اآْلِخَرِة واَل َتُكوُنوا ِمْن َأْبنَاِء الدُّ

َفإِنَّ اْلَيْوَم َعَمٌل واَل ِحَساَب وإِنَّ َغدًا ِحَساٌب واَل َعَمل «)1).

)1)- الكايف، ج٨، ص٥٨.
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تفصيل القول

ما خرٌي بخرٍي بعــده النار، وما رٌش برِشٍّ بعده اجلنّة، إذن البّد من 
أن يّتخذ االنسان قرارًا حاساًم ليكون من أهل اجلنّة.

ومن الناس مــن ال يمتلك قرارًا هنائيًا ليكــون من أهل اجلنّة 
ويبقى مرددًا، لكنّه اذا اخّتذ قرارًا حاساًم سوف ُيعينه الرب امُلتعال.

 وهكذا يستمّر السياق القرآين يف سورة الُزخرف يف بيان صفات 
اجلنّة من أجل ترغيب املؤمنني، وِمن النَِعم التي يلتّذ هبا أهل اجلنّة هو 

خماطبتهم بأنَّ ما حصلتم عليه هو من ُجهدكم ونتاج عملكم:

ورِثُْتُموَها بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن﴾ 
ُ
﴿َوتِلَْك اْلَنَُّة الَِّت أ

ولعّل كلمة الوراثة هنا تشــبه كلمة الشكر التي ُتقال ملن عمل 
صاحلًا، وهو يوِرث هبجة روحية عنــد اهل اجلنة، وقّلام حيّدثنا القرآن 
عن النعم املادية يف اجلنة أو يف الدنيا إاّل ويشــفعها ببيان النعم املعنوية 

التي هي أعمق لّذًة وأدوم رسورًا.

بصائر وُسنَن

ما خرٌي بخرٍي بعــده النار، وما رشٌّ برِشٍّ بعده اجلنّة، إذن البّد من 
أن يتخّذ االنسان قرارًا حاساًم ليكون من أهل اجلنّة.

   مبا كنتم تعملون   
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فاكهة كثرية

ُكلُوَن٧٣﴾.
ْ
﴿لَُكْم فِيَها فَاكَِهٌة َكثرَِيةٌ ِمنَْها تَأ

* * *

من الحديث

قال أمري املؤمنني  يف خطبٍة له: 

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

تفصيل القول

بعد أن يذكر القرآن الكريم صفة األكل الذي يؤتى ألهل اجلنّة، 
وكيف أّنه يؤتــى بصحاٍف من ذهب وأكواٍب كانت قواريرا، وأّن هلم 
فيها ما تشتهي األنفس وتلّذ األعني، ُيبنّي املزيد من النعم االهلية بقوله:

)1)- هنج البالغة )صبحي الصالح(، ص٧1.
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ُكلُوَن﴾
ْ
﴿لَُكْم فِيَها فَاكَِهٌة َكثرَِيةٌ ِمنَْها تَأ

 الفاكهة هي ما يأكله اإلنســان تفّكهًا من غــري أن ُيعترب غذاًء 
أساسيًا.

 ففي اجلنة فاكهة كثــرية، يأكل املؤمنون منهــا للتنّعم واللّذة، 
وليس للحاجة والرضورة. وهي )َفاِكَهــٌة َكثرَِيٌة( تنّوعًا وعددًا، وهي 
ال تنفذ مهام بالغ املؤمنون يف التفّكه هبا، كام أهّنا ليســت حمدودة الثمر 
بموســم، بل هي دانية قطوفها دائاًم، ومن جانب آخر ال يمنعهم عنها 
وال يمنعها عنهم مانع أبدًا، فهي مباحة رشعًا، نافعة أبدًا، ال شــوك يف 

أشجارها يمنعهم، وال ارتفاع يصّعب عليهم االنتفاع هبا.

بصائر وُسنَن

يف اجلنة فاكهة كثــرية يأكل املؤمنون منها للتنّعم واللّذة، وليس 
للحاجة والرضورة.

   فاكهة كثرية   
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يف عذاب جهّنم

وَن٧٤﴾. ﴿إِنَّ الُْمْجرِِمنَي ِف َعَذاِب َجَهنََّم َخادِلُ
* * *

من الحديث

 : جاء يف هنج البالغة عن أمري املؤمنني

َها َشِديٌد، وَعَذاُبَها َجِديٌد. َداٌر  »َفاْحَذُروا َنارًا َقْعُرَها َبِعيٌد، وَحرُّ
ُج فِيَها ُكْرَبة«)1).  َلْيَس فِيَها َرْحَمٌة، واَل ُتْسَمُع فِيَها َدْعَوٌة، واَل ُتَفرَّ

تفصيل القول

بالرغم من أّن الغالبية العظمى من املسلمني يتلون آيات القرآن 
الكريم، إاّل أّن بعضهــم فقط يتفاعل مع آياته، ذلك ألّن قلوب البرش 
ليست سواسية يف تقّبل احلقائق، فمنها ما تكون كاألرض اللّينة تستقبل 

)1)- هنج البالغة )صبحي الصالح(، ص3٨٤.
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أشــّعة الشــمس، لتخرج نباهتا بإذن رهّبا، ومنها ما تكون كالصخرة 
الصاّمء ال ينفذ فيها املاء.

وهكذا يســتفيد املرء مــن اآليات القرآنية حني يتصّور نفســه 
مصداقًا لآلية، فإذا كان احلديث عن اجلنّة تصّور نفســه هو امُلخاَطب 

هبا وقد يكون من أهلها، وكذلك العكس.

وبدراسة التاريخ نعي جّيدًا أّنه ليس بالرضورة بقاء اإلنسان يف 
ذات املســتوى من االيامن، فمن الناس كالزبري ابن العوام يبدأ حياته 
بالصالح ُثّم ينحرف ويســقط، ومنهم كاحلُــّر الرياحي يتوب اىل اهلل 

متابا، ويعمل عماًل خالصًا يرفعه اهلل هبا وينجيه من عذاٍب اليم.

 يقول رّبنا تعاىل: 

وَن﴾ ﴿إِنَّ الُْمْجرِِمنَي ِف َعَذاِب َجَهنََّم َخادِلُ
مهام حاول البعض تأويل اآليــات القرآنية يف تصوير العذاب 
االهلي إاّل أنَّ أصداء اخلوف من العذاب املوجود يف ضمري االنســان 
يمنع من ذلــك، وحني تغلب الِصفة النارية عىل النورية يف االنســان 

وينغمس يف اإلجرام فإّن مصريه يكون اخللود يف عذاب جّهنم.

بصائر وُسنَن

مهام حاول البعض تأويل اآليــات القرآنية يف تصوير العذاب 
االهلي إاّل أنَّ أصداء اخلوف من العذاب املوجود يف ضمري االنســان 
يمنع من ذلــك، وحني تغلب الِصفة النارية عىل النورية يف االنســان 

وينغمس يف اإلجرام فإّن مصريه اخللود يف عذاب جّهنم.

   يف عذاب جهّنم   
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كانوا هم الّظاملني

الِِمنَي٧٦﴾. ﴿َوَما َظلَْمَناُهْم َولَِكْن َكنُوا ُهُم الظَّ

* * *

من الحديث

يف احلديث عن أمري املؤمنني  أنَّه قال: 

»َأاَل وإِنَّ الظُّْلــَم َثَلَثٌة: َفُظْلٌم اَل ُيْغَفُر، وُظْلــٌم اَل ُيْتَرُك، وُظْلٌم 
ُه  ِه، َقاَل اللَّ ــْرُك بِاللَّ ــا الظُّْلُم الَِّذي اَل ُيْغَفُر َفالشِّ َمْغُفــوٌر اَل ُيْطَلُب. َفَأمَّ
ا الظُّْلُم الَِّذي ُيْغَفُر َفُظْلُم  َه ال َيْغِفُر َأْن ُيْشــَرَك بِِه﴾. وَأمَّ َتَعاَلى: ﴿إِنَّ اللَّ
ا الظُّْلُم الَِّذي اَل ُيْتَرُك َفُظْلُم اْلِعَباِد  اْلَعْبِد َنْفَســُه ِعنَْد َبْعِض اْلَهنَاِت. وَأمَّ
َبْعِضِهْم َبْعضًا. اْلِقَصاُص ُهنَاَك َشــِديٌد، َلْيــَس ُهَو َجْرحًا بِْالُمَدى واَل 

َياِط، وَلكِنَُّه َما ُيْسَتْصَغُر َذلَِك َمَعه «)1).  َضْربًا بِالسِّ

)1)- هنج البالغة )صبحي الصالح(، ص٢٥٥.
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تفصيل القول

تعاىل اهلل أن يظلــم عباده، إذ بعث اهلل هلــم أنبياء، وتعاهدهم 
بالنعم، وأمهلهم بأن أعطاهــم الفرصة بعد الفرصة، وحني يأخذهم 
اجلليــل بالعذاب، ويكّبهم يف النار بعد توّغلهــم يف الكفر والعصيان 

والتمرد، فهل هو ظامل هلم؟! كال:

 ﴿َوَما َظلَْمَناُهْم﴾

ونستفيد من اآلية ايضًا ُبطالن مذهب القدرية. 

الِِمنَي﴾  ﴿َولَِكْن َكنُوا ُهُم الظَّ

الِمني﴾ بحرص  مل يقل: ظلموا أنفسهم إّنام يقول: ﴿كنُوا ُهُم الظَّ
الظلم لذاهتم ونفيه عن الغري. فالكافر والفاســق والفاجر واملجرم إنام 
يظلمون أنفســهم بُِبعدهم عن رصاط اهلل، فهم الذين يشرون عذاب 
جهنم باختيارهم اخلاطئ طريق الضالل والسوء واإلنحراف يف الدنيا.

بصائر وُسنَن

تعاىل اهلل عــن ظلم عباده، إنــام هم الذين يظلمون أنفســهم 
باختيارهم اليّسء للضالل واإلنحراف عن رصاط اهلل يف دار الدنيا.

   كانوا هم الظّاملني   
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ليقض علينا رّبك

﴿َونَــاَدْوا يَا َمالُِك ِلَْقــِض َعلَيَْنا َربَُّك قَــاَل إِنَُّكْم 
َماكُِثوَن٧٧﴾.

* * *

من الحديث

جاء يف وصية أمري املؤمنني  لكميل: 

ــْرُه بَِعــَذاٍب َألِيٍم، وِخْزٍي  »َيا ُكَمْيُل، َمْن اَل َيْســُكُن اْلَجنََّة َفَبشِّ
ُمِقيٍم، وَأْكَباٍل وَمَقاِمَع وَسَلِســَل طَِواٍل، وُمَقطََّعاِت النِّيَراِن، وُمَقاَرَنِة 
َباُس َحِديٌد، واْلَخَزَنُة َفَظَظٌة، والنَّاُر  َراُب َصِديٌد، واللِّ ُكلِّ َشــْيَطاٍن. الشَّ
َقٌة ُمَطبََّقٌة، ُينَاُدوَن َفَل ُيَجاُبوَن، وَيْســَتِغيُثوَن َفَل  ُمْلَتِهَبٌة، واْلَْبَواُب ُمَوثَّ

ُيْرَحُمون «)1).

)1)- بحار األنوار، ج٧٤، ص٢٧٦.
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تفصيل القول

من ِصفات املؤمنــني أهّنم ُيلغون حاجز الزمان بني الفعل وبني 
اجلزاء، وُيفّكرون يف اآلخرة كأهّنا واقعة وهم أمام رهبم حُياَســبون ويف 

اجلنة داخلون. 

وهكذا أهل النــار يطلبون من الباري عــّز وجّل أن ُيّفف 
تِيُكْم 

ْ
َولَْم تَــُك تَأ

َ
عنهــم يومًا من العــذاب، فيأتيهم اجلواب: ﴿أ

ُرُســلُُكم بِاْلَّيَِنِٰت قَالُواْ بََلٰ  قَالُواْ فَاْدُعواْ َوَمــا ُدَعُٰؤاْ الَْكٰفِرِيَن إاِلَّ 
ِف َضاَلٍل﴾)1).

ال يســتطيع أهل النــار أن ُيكّلموا الباري 
امُلتعال، لذلك تراهم ينادون مالكًا خازن النار:

﴿َونَاَدْوا يَا َمالُِك ِلَْقِض َعلَيَْنا َربَُّك﴾

إهنم يتمنون الفنــاء األبدي ليتخّلصوا من 
عذاب النار، فُيحبس عنهم اجلواب أربعني ســنة 

وهم يف العذاب، ثّم جييبهم:

﴿قاَل إِنَُّكْم ماكُِثون﴾

فال فناء وال نجاة من العذاب األليم.

وعلينا نحن االعتبار بحقيقة اجلنّة والنار، وأن نخشــى العاقبة 
الســوأى يف القيامة، وأن ندعو اهلل تعاىل نجــاًة من النار، متامًا كام كان 
الرسول األعظم واألئمة األطهار عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم 

)1)- سورة غافر، اآلية ٥0.

 مـن ِصفـات املؤمنـن أّنهم  «

بـن  الزمـان  حاجـز  ُيلغـون 

الفعل وبن الجـزاء، وُيفّكرون 

يف اآلخـرة كأّنهـا واقعـة وهـم 

ويف  ُيحاَسـبون  ربهـم  أمـام 

داخلـون. الجنـة 

   ليقض علينا ربّك   
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يدعون رهبم خوفًا من النار ألهّنم كانوا يعرفون حقيقة اآلخرة.

بصائر وُسنَن

يتمنّى أهل النار الفناء األبــدي ليتخلَّصوا من العذاب األليم، 
ولكن ال فناء وال نجاة من عقاب اهلل تعاىل.
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للحّق كارهون

ُكــْم لِلَْحّقِ  ْكَثَ
َ
﴿لََقــْد ِجئَْناُكْم بِاْلَــّقِ َولَِكنَّ أ

َكرُِهوَن٧٨﴾.
* * *

من الحديث

يف احلديث عن أمري املؤمنني  قال: 

»اْلَزُموا اْلَحقَّ َتْلَزْمُكُم النََّجاة«)1).

تفصيل القول

إمتامًا للحديــث عن النار، وبعد أن أجاهبم خــازن النار بأهّنم 
ماكثون أبدًا فيها، يبنّي هلم سبب ذلك:

)1)- غرر احلكم ودرر الكلم، ص1٥0.
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ُكْم لِلَْحّقِ َكرُِهوَن﴾ ْكَثَ
َ
﴿لََقْد ِجئَْناُكْم بِاْلَّقِ َولَِكنَّ أ

 كراهة احلق حالة نفسية، وذلك ملرارة احلق وصعوبة االعراف 
به، لكّن املؤمن يتجاوز هذه احلالة ويسّلم للحق ويعمل من أجله. 

قال ابن عباس: إّن املراد من األكثــر هنا هو الكل. ولعّله فهم 
من اآلية أّن عادة البرش هي كراهية احلق إاّل من عصمه اهلل، ونســتلهم 
من ذلك أّن عىل اإلنسان جتاوز هذه الكراهية يف ذاته بعزم اإلرادة حتى 
يبلغ احلق، أّما إذا اسرسل مع هواه فسوف يقوده اىل اإلبتعاد عن احلق 

واإلرمتاء يف أحضان الباطل.

بصائر وُسنَن

كراهة احلق حالة نفسية، وذلك ملرارة احلق وصعوبة االعراف 
به، لكّن املؤمن يتجاوز هذه احلالة ويسّلم للحق ويعمل من أجله. 
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فإّنا ُمربمون

ْمًرا فَإِنَّا ُمْبُِموَن٧٩﴾.
َ
بَْرُموا أ

َ
ْم أ

َ
﴿أ

 * * *

من الحديث

قال رسول اهلل  يف خطبة له يف مسجد اخليف يف آخر أيام 
الترشيق يف حجة الوداع: 

َها النَّاُس، إِنِّي َتاِرٌك فِيُكُم الثََّقَلْيِن.  »َأيُّ

ِه وِعْتَرتِي َأْهُل  ِه وَما الثََّقَلِن؟ َقاَل: كَِتاُب اللَّ َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَّ
ُهَما َلــْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ  ُه َقْد َنبََّأنِــي اللَّطِيُف اْلَخبِيُر َأنَّ َبْيتِي، َفإِنَّ
اْلَحــْوَض َكإِْصَبَعيَّ َهاَتْيِن ]َوَجَمــَع َبْيَن َســبَّاَبَتْيِه[ واَل َأُقوُل َكَهاَتْيِن 

]َوَجَمَع َسبَّاَبتِِه واْلُوْسَطى[ َفَتْفُضَل َهِذِه َعَلى َهِذِه. 

َماَمَة  ٌد َأْن َيْجَعَل اإْلِ َفاْجَتَمَع َقْوٌم ِمْن َأْصَحابِِه وَقاُلوا: ُيِريُد ُمَحمَّ
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َة وَدَخُلوا اْلَكْعَبَة وَتَعاَهُدوا  فِي َأْهِل َبْيتِِه. َفَخَرَج َأْرَبَعُة َنَفٍر ِمنُْهْم إَِلى َمكَّ
وا  ٌد َأْو ُقتَِل َأْن اَل َيُردُّ وَتَعاَقُدوا وَكَتُبوا فِيَما َبْينَُهــْم كَِتابًا: إِْن َماَت ُمَحمَّ

َهَذا اْلَْمَر فِي َأْهِل َبْيتِِه َأَبدًا. 

ا ُمْبِرُموَن * َأْم  ُه َعَلى َنبِيِِّه فِي َذلَِك: ﴿َأْم َأْبَرُموا َأْمرًا َفإِنَّ َفَأْنــَزَل اللَّ
ُهْم وَنْجواُهْم َبلى  وُرُسُلنا َلَدْيِهْم َيْكُتُبون﴾ «)1). ا ال َنْسَمُع ِسرَّ َيْحَسُبوَن َأنَّ

تفصيل القول

َر يف آياتــه بإمعان، اقُتِلَعت  من اســتمع اىل القرآن بوعي، وَتَدبَّ
جذور الرشك والشّك والفساد من قلبه، وُحّرر من احلُُجب التي متنعه 

من الوصول اىل احلقائق.

ومن ذلك أّن القرآن الكريــم ُيعالج حالة 
العناد يف االنسان، ألّن االنســان قد يعيش واقعًا 
فاســدًا أو قد حيمل فكرة باطلة، فــإذا أغلق عن 
نفسه ســبيل اهلداية فإّن رّبنا تعاىل أيضًا ُيغلق عنه 
أسباهبا، ولذلك فإن مصري املعاندين هو اخللود يف 

نار جهنّم. يقول رّبنا تعاىل:

ْمًرا﴾ 
َ
بَْرُموا أ

َ
ْم أ

َ
﴿أ

حيث قّرروا أن ال يؤمنوا باهلل، أو أن يرفضوا 
بعض الرشائع والترشيعات واألوامر اإلهلية.

﴿فَإِنَّا ُمْبُِموَن﴾ 

)1)- تفسري القمي، ج1، ص1٧3.

القـرآن  « اىل  اسـتمع  مـن   

بوعـي، وَتَدبََّر يف آياته بإمعان، 

اقُتلَِعت جذور الرك والشـكّ 

وُحـّرر  قلبـه،  مـن  والفسـاد 

مـن الُحُجـب التـي متنعه من 

الوصـول اىل الحقائـق.
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فنحن يف املقابل مربمون، فقد قّررنا وأبرمنا أمرًا ثابتًا وهو أهّنم 
يف النار خالدون، أو أبرمنا أمرًا أساســيًا من أمور الرشيعة والدين من 

غري تراجع. واإلبرام هو القرار الذي ال تراجع فيه أو ترّدد.

وهكذا ُيرجهم رّبنا من النور اىل الظلامت حني يتم عىل قلوهبم 
بسبب إرصارهم عىل الباطل.

بصائر وُسنَن

قد يعيش االنســان واقعًا فاســدًا أو قد حيمل فكرة باطلة، فإذا 
أغلق عن نفســه ســبيل اهلداية فإّن رّبنا تعاىل أيضًا ُيغلق عنه أسباهبا، 

ولذلك فإن مصري املعاندين هو اخللود يف نار جهنّم.

   فإنّا ُمربمون   
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عالج التربير

نَّا اَل نَْسَمُع ِسَُّهْم َوَنَْواُهْم بََل َورُُسلَُنا 
َ
ْم َيَْسُبوَن أ

َ
﴿أ

يِْهْم يَْكُتُبوَن٨٠﴾. دَلَ
* * *

من الحديث

»روَي أنَّ النَّبِــيِّ  َقاَل لَِبْعــِض َأْصَحابِِه: َســلُِّموا َعَلى 
ُة  ِه اَل ُتْجَمُع النُُّبوَّ َعلِــيٍّ بِإِْمَرِة اْلُمْؤِمنِيَن. َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقــْوِم: اَل واللَّ
ُه َتَعاَلى َهِذِه اآْلَيَة: ﴿َأْم َيْحَسُبوَن  واْلِخَلَفُة فِي َأْهِل َبْيٍت َأَبدًا. َفَأْنَزَل اللَّ

ُهْم وَنْجواُهم  َبَلى َوُرُسُلنَا َلَدْيِهْم َيْكُتُبوَن﴾«)1). ا ال َنْسَمُع ِسرَّ َأنَّ

تفصيل القول

حالة أخرى يعاجلها القرآن الكريم يف هذه اآلية، وهي حالة التربير 

)1)- بحار األنوار، ج3٧، ص30٥.
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واختالف ظاهِر االنسان عن واقعه ظنًّا منه بأّنه يستطيع خداع رّبه. فهو 
يعمل السيئات وُيرّبر لنفسه أّنه سيتوب ُقبيل موته، كام قال ُعمر بن سعد 

: بن أيب وقاص لعنه اهلل عندما قرر الذهاب لقتل اإلمام احلسني

»يقولـون إّن الّله خالــق جنّة       وناٍر وتـعذيٍب وغّل يديـــن  
             فإن صدقوا فيما يقولون إننّي        أتوب الى الرحمان من سنتين«

وهكذا ُيغلق القرآن الكريم كّل أبواب التربير، ذلك ألّن الرب 
أقرب اىل االنســان من حبل الوريد، وهو يعلم ما توسوس به نفسه، 

يقول تعاىل:

نَّا اَل نَْسَمُع ِسَُّهْم َوَنَْواُهْم بََل﴾
َ
ْم َيَْسُبوَن أ

َ
﴿أ

 نســمع رّسهم الذي حيدثون أنفسهم به فقط، ونسمع نجواهم 
الذي يتحدثون به يف مالسهم اخلاصة.

يِْهْم يَْكُتُبوَن﴾ ﴿َورُُسلَُنا دَلَ

وليس يكتب ُرسل اهلل عليهم أعامهلم فقط، بل وهم حارضون 
عندهم، وحّتى اجلــدار واحلجر والشــجر واألرض واعضاؤه كّلها 

تشهد عىل االنسان يوم القيامة.

بصائر وُسنَن

ر لنفسه بشتى التربيرات،  الكثري من الناس يعمل السيئات ويربِّ
ولكن القرآن أغلق كل أبواب التربير حينام أعلن بأنَّ اهلل يســمع الّس 

والنجوى، وأّن رسله يكتبون عىل اإلنسان كل ما يعمل.

   عالج التربير   
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أّوُل العاِبدين

ُل الَْعابِِديَن٨١﴾. وَّ
َ
نَا أ

َ
﴿قُْل إِْن َكَن لِلرَّْحَمِٰن َودَلٌ فَأ

* * *

من الحديث

عن أيب عبد اهلل  قال: 

ِه : بَِأيِّ َشــيْ ٍء َسَبْقَت  »انَّ َبْعَض ُقَرْيٍش َقاَل لَِرُســوِل اللَّ
اْلَْنبَِياَء وَأْنَت ُبِعْثَت آِخَرُهْم وَخاَتَمُهْم؟ 

َل َمْن َأَجاَب، َحْيُث َأَخَذ  َل َمْن آَمَن بَِربِّي وَأوَّ َفَقاَل: إِنِّي ُكنُْت َأوَّ
ُكْم؟ َفُكنُْت َأَنا  ُه ِميثاَق النَّبِيِّيَن وَأْشــَهَدُهْم َعلى  َأْنُفِسِهْم َأ َلْسُت بَِربِّ اللَّ

 .(1(» ِه َعزَّ وَجلَّ ْقَراِر بِاللَّ َل َنبِيٍّ َقاَل: َبلى . َفَسَبْقُتُهْم بِاإْلِ َأوَّ

)1)- الكايف، ج1، ص٤٤1.
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تفصيل القول

كُثر كالم امُلفّسين عن هذه اآليــة، ومن أجل التدّبر فيها البّد 
من مقّدمتني:

أوالً: كام ســبق ذكره إّن ســورة الزخرف جاءت النتزاع القيم 
املاّديــة من قلــوب البرش، ولكي ال تكــون املاّدة 
مقياســًا للحّق والباطل، ولذلك ُذكر يف الســورة 
النبــي عيســى  باعتبــاره رمز التجــّرد عن 
املاّديات، لكّن البعض بســبب جهلــه إختّذ النبي 
عيسى  إهلًا، ومن هنا انتقل السياق القرآين اىل 
ذكر رســول اهلل حممد  وصفة العبودية فيه، 
بل وكونه اّول العابدين، أي أّن عبوديته ســبقت 

. ُرتبيًا وزمانيًا كّل البرش حتّى االنبياء

ثانيــًا: يف اآليــات القرآنية أبعــاد خُمتلفة، 
حّتى أّن الكلمة الواحدة قــد تكون هلا امتدادات 

واحياءات خمتلفة، ومن هنا لعّل كّل ما قاله امُلفّسون بالنســبة اىل هذه 
اآلية يكون صحيحًا.

هل للرمحن ولد؟

يقول رّبنا امُلتعال:

﴾ ﴿قُْل إِْن َكَن لِلرَّْحَمِٰن َودَلٌ

بدل البحث عن الرشكاء من دون اهلل، عىل االنســان الفرار اىل 
اهلل، ألّنه هو الرمحن، ولذلك اسُتخدم هذا االسم امُلبارك يف اآلية.

الزخــرف  « ســورة  إّن   

القيــم  النتــزاع  جــاءت 

قلــوب  مــن  املاّديــة 

تكــون  ال  ولــي  البــر، 

للحــّق  مقياســاً  املــاّدة 

. طــل لبا ا و

   أّوُل العاِبدين   
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وهكــذا نفت اآلية الكريمــة الرشيك عــن اهلل ببالغة نافذة، 
فكلمة )إْن( هنا نافيــة، ومعناها: ما كان للرمحن ولد. ويبدو أّن معنى 

النفي مفهوم من ممل تركيب اجلملة، وليس من كلمة )إِْن(.

الشفاعة الباطلة

ُترى ملاذا قال النصارى بأّن املسيح هو ابن اهلل؟ 

عند التأّمل نجد أن التخّلص من املســؤولية، والتفكري بجلب 
رىض االبن، واالستغناء بذلك عن مرضاة اهلل، هو 
الســبب يف اعتقادهم، وهذا اإلعتقاد هو الشفاعة 

. الباطلة التي ترفضها مدرسة اهل البيت

يف معرض الرد عن هذه الفكرة جاء السياق 
القرآين وبنّي بأّن النبي هو اّول اخلائفني امُلشفقني، 
فهــو أّول العابديــن فحريٌّ بنــا إذن أن نكون يف 

مسرية العبودية لرّبنا العظيم.

و قــد جاء يف الرواية عــن أيب ذر الغفاري 
رضــوان اهلل تعاىل عليه، عن النبي ، يف خرٍب 
طويٍل يف وصف املعراج ســاقه اىل أن قال: »ُقْلُت: َيا َمَلئَِكَة َربِّي، َهْل 
ِه، وَكْيــَف اَل َنْعِرُفُكْم وَأْنُتْم  ا َحقَّ َمْعِرَفتِنَــا؟ َفَقاُلوا: َيا َنبِيَّ اللَّ َتْعِرُفونَّ
ُه؟ َخَلَقُكْم َأْشــَباَح ُنوٍر ِمْن ُنوِرِه فِي ُنوٍر ِمْن َســنَاِء  ُل َما َخَلــَق اللَّ َأوَّ
ِه وِمْن َســنَاِء ُمْلكِِه وِمْن ُنــوِر َوْجِهِه اْلَكِريِم، وَجَعــَل َلُكْم َمَقاِعَد  ِعزِّ
َماُء َمْبنِيًَّة  فِي َمَلُكوِت ُســْلَطانِِه وَعْرُشــُه َعَلى اْلَماِء َقْبَل َأْن َتُكوَن السَّ
اٍم، ُثمَّ َرَفَع  ــماواِت واْلَْرَض فِي ِستَِّة َأيَّ واْلَْرُض َمْدِحيًَّة، ُثمَّ َخَلَق السَّ
ابَِعِة َفاْسَتَوى َعَلى َعْرِشــِه وَأْنُتْم َأَماَم َعْرِشِه  ــَماِء السَّ اْلَعْرَش إَِلى السَّ

 الرسـول اّول َمـْن َعَبَد الله،  «

وهـو أعظـم الخالئـق، فكّلا 

كانـت  أكـر  النعمـة  كانـت 

وأوسـع،  أعمـق  العبوديـة 

لذلـك كان النبـي  أّول 

العابديـن.
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ُســوَن، وُتَكبُِّروَن. ُثمَّ َخَلَق اْلَمَلئَِكَة ِمْن َبْدِء َما َأَراَد  ُتَســبُِّحوَن، وُتَقدِّ
ُلوَن،  ِمْن َأْنَواٍر َشــتَّى، وُكنَّا َنُمرُّ بُِكْم وَأْنُتْم ُتَسبُِّحوَن، وَتْحَمُدوَن، وُتَهلِّ
ُد، وُنَكبُِّر،  ُس، وُنَمجِّ ُسوَن، َفنَُسبُِّح، وُنَقدِّ ُدوَن، وُتَقدِّ وُتَكبُِّروَن، وُتَمجِّ
ُل بَِتْســبِيِحُكْم، وَتْحِميِدُكْم، وَتْهلِيلُِكْم، وَتْكبِيِرُكْم، وَتْقِديِسُكْم،  وُنَهلِّ
ِه َفِمْن ِعنِْدُكْم.  ِه َفإَِلْيُكْم، وَما َصِعَد إَِلى اللَّ وَتْمِجيِدُكْم. َفَما ُأْنِزَل ِمَن اللَّ

َفلَِم اَل َنْعِرُفُكم ؟«)1).

فالرســول اّول َمْن َعَبَد اهلل، وهو أعظم اخلالئق، فكّلام كانت 
النعمة أكرب كانت العبودية أعمق وأوسع، لذلك كان النبي  أّول 

العابدين.

بصائر وُسنَن

التخّلص من املســؤولية، واإلهتامم بجلب رىض اإلبن عوضًا 
عن مرضاة اهلل هو السبب يف اعتقاد النصارى بأنَّ املسيح ابن اهلل، وهذا 

اإلعتقاد هو الشفاعة الباطلة.

)1)- بحار االنوار، ج 1٥، ص٨.

   أّوُل العاِبدين   
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سبحان رّبك عّما يصفون

ا  رِْض َرّبِ الَْعرِْش َعمَّ
َ
ــَماَواِت َواأْل ﴿ُسبَْحاَن َرّبِ السَّ

يَِصُفوَن٨٢﴾.
* * *

تفصيل القول

حينام نتوجــه اىل رّبنا العظيم واىل عظيم خلقــه ُنعّظمه من أن 
يكون له ولد، فهو سّبوح قّدوس ُمنّزه من نسبة االشخاص اليه:

ا يَِصُفوَن﴾ رِْض َرّبِ الَْعرِْش َعمَّ
َ
َماَواِت َواأْل ﴿ُسبَْحاَن َرّبِ السَّ

لو أهّنم عرفوا شيئا من عظمة رهّبم ملا خرقوا له بنني وبنات، وملا 
شّبهوه بأنفسهم يف األمثال والصفات. 

إّنه هو اهلل رّب الساموات واألرض، ورّب القدرة العظيم. 
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بصائر وُسنَن

حينام نتوجــه اىل رّبنا العظيم واىل عظيم خلقــه ُنعّظمه من أن 
يكون له ولد، فهو سّبوح قّدوس ُمنّزه من نسبة االشخاص اليه.

   سبحان ربّك عّم يصفون   
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خيوضوا ويلعبوا

ِي  ﴿فََذرُْهــْم َيُوُضوا َوَيلَْعُبوا َحتَّ ياَُلقُــوا يَْوَمُهُم اذلَّ
يُوَعُدوَن٨٣﴾.

* * *

من الحديث

 : يف احلديث: قال رسول اهلل

ــَه اَل ُيَطاُع َجْبرًا َواَل ُيْعَصى َمْغُلوبًا، َوَلْم ُيْهِمِل اْلِعَباَد ِمَن  »إِنَّ اللَّ
اْلَمْمَلَكِة، َوَلكِنَُّه اْلَقاِدُر َعَلى َما َأْقَدَرُهْم َعَلْيه « )1).

تفصيل القول

من الناس من يتمحور حول احلق، يــدور معه أينام دار، وكّلام 
تشــابه عليه املوقف بحث عن احلــق ليّتبعه، فال يأبــه باملصالح وال 

)1)- تف العقول، ص3٧.
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بالعصبيات وال بأهوائه الذاتية.

يف املقابــل من الناس من يضّيع بوصلة احلق ليكون أمره ُفرطا، 
وِسمُة هؤالء هو اخلوض واللعب.

واخلوض هو تّرك االنســان ضمن االجواء امُلحيطة به، حيُث 
ُيكّيف االنسان واقعه مع الناس، وهكذا ُتصبح القيمة االساسية عنده 
هو نظرة اآلخرين اليه، لذلك يقول رّبنا يف سورة امُلّدثر عند حديثه عن 

املجرمني وسبب خلودهم يف النار: ﴿َوُكنَّا َنُوُض 
َمَع اْلَائِِضنَي﴾)1). أي إّن هؤالء ضّيعوا أنفســهم 

بنسيان عقوهلم وخوضهم مع اخلائضني.

أّما اللعب فهو السعي املنّظم ألهداف غري 
رشيدة ال تتمحور حول احلق.

وقد كانت مسؤولية االنبياء ومن يسري عىل 
خطاهم هو دعوة الناس وإنذارهم، ولكّن الناس 
هم املســؤولون عن أنفســهم بعد إبالغ الرسالة، 

لذلك يقول رّبنا:

﴿فََذرُْهْم َيُوُضوا َوَيلَْعُبوا﴾

إْن اختــاروا الالهدفيــة واللعب يف احلياة. ولكــن هناك اجٌل 
لذلك، فإىل متى اخلوض واللعب؟

ِي يُوَعُدوَن﴾ ﴿َحتَّ ياَُلقُوا يَْوَمُهُم اذلَّ

واليوم املوعود هو املوت الذي ال مفرَّ منه.
)1)- سورة املّدثر، اآلية٤٥.

مسـؤولية  « كانـت  قـد   

عـى  يسـر  ومـن  االنبيـاء 

النـاس  دعـوة  خطاهـم هـو 

النـاس  ولكـّن  وإنذارهـم، 

هم املسـؤولون عن أنفسـهم 

الرسـالة. إبـالغ  بعـد 

   يخوضوا ويلعبوا   
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ونســتفيد من هذه اآلية أنَّ ُفرصتنا يف احلياة حمدودة، ألنَّ احلياة 
تسري بكل إنسان اىل أجله بسعة.

ولنتأّمــل يف كلمة )يالقــوا( التي تدل عىل تقــارب الطرفني، 
وَن ِمنُْه فَإِنَُّه  ِي تَفِــرُّ يقول تعاىل يف آيــة اخرى: ﴿قُــْل إِنَّ الَْموَْت اذلَّ

ُماَلقِيُكْم﴾)1).
فاملوت قادم ونحن ذاهبون اليه، فنحن نقرب اليه وهو يقرب 
الينا، ويف حلظٍة ما حتاًم ســيكون اللقاء، لذلك علينا االستعداد لذلك 

اليوم حيث ينقطع العمل ويبدأ احلساب.

بصائر وُسنَن

اخلوض هو تّرك االنســان ضمن االجــواء امُلحيطة به، حيُث 
ُيكّيف االنسان واقعه مع الناس، وهكذا ُتصبح القيمة االساسية عنده 
هو نظرة اآلخريــن اليه. أّما اللعب فهو الســعي املنّظم ألهداف غري 

رشيدة ال تتمحور حول احلق.

)1)- سورة اجلمعة، اآلية ٨.



      ٢٤٩      

يف السماء اله ويف االرض

رِْض إَِلٌٰه َوُهَو اْلَِكيُم 
َ
َماءِ إَِلٌٰه َوِف اأْل ِي ِف السَّ ﴿َوُهَو اذلَّ

الَْعلِيُم٨٤﴾.
* * *

من الحديث

يف احلديث عن هشام بن احلكم، قال: قال أبو شاكر الديصاين: 
ِي ِف  إّن يف القــرآن آية هي قولنــا. قلت: وما هي؟ فقــال: ﴿َوُهَو اذلَّ
رِْض إَِلٌٰه﴾. فلم أدر بام أجيبه، فحججُت فخربت أبا 

َ
ماءِ إَِلٌٰه َوِف اأْل السَّ

عبد اهلل ، فقال: 

»َهــَذا َكَلُم ِزْنِديٍق َخبِيٍث. إَِذا َرَجْعَت إَِلْيِه َفُقْل َلُه: َما اْســُمَك 
ُه َيُقوُل:  ُه َيُقوُل: ُفَلٌن. َفُقْل َلُه: َما اْســُمَك بِاْلَبْصَرِة؟ َفإِنَّ بِاْلُكوَفــِة؟ َفإِنَّ
ــماِء إِلــٌه، َو فِي اْلَْرِض إِلٌه، َو فِي  نَا فِي السَّ ُه َربُّ ُفَلٌن. َفُقْل: َكَذلَِك اللَّ

اْلبَِحاِر إَِلٌه، َو فِي اْلِقَفاِر إَِلٌه، َو فِي ُكلِّ َمَكاٍن إَِلٌه«. 
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قال: فقدمُت فأتيُت أبا شــاكر فأخربته، فقال: هذه ُنِقَلْت من 
احلجاز)1). 

تفصيل القول

كيف يمكن لالنســان أن يرج من اطار الغفلة وال يكون ممّن 
يوض مع اخلائضني؟

نستطيع ذلك بتذّكر اهلل عّز وجل وُقربه منّا، 
لََك ِعَبادِي َعّيِ فَإِّنِ قَرِيٌب 

َ
يقول تعاىل: ﴿ِإَوَذا َسأ

اِع إَِذا َدَعِن﴾)٢). ِجيُب َدْعَوةَ ادلَّ
ُ
أ

لكّن االنسان لغفلته جيعل حاجزًا بينه وبني 
رّبه املتعال الذي يقول:

رِْض إَِلٌٰه﴾
َ
َماءِ إَِلٌٰه َوِف اأْل ِي ِف السَّ ﴿وَُهَو اذلَّ

كان بعض املرشكني يعتقدون بآهلة متعددة: 
فإله للشــمس، وإله لالرض، وإله للبحر، وآخر 
للرب، وهكذا كانوا يعتقدون بأّن لكل ذي قوة إهلًا، 

وهو إعتقاد ناشئ من اجلهل، ذلك:

اوالً: ألّن العلم كشــف لنا القوانني التي تكم االرض، وأهّنا 
متطابقة مع القوانني التي تكم كّل املجــّرات، فمن الذّرة املتناهية يف 

الضآلة اىل املجرة الكبرية كّلها حمكومة بذات القوانني.

)1)- الكايف، ج 1، ص1٢٨.
)٢)- سورة البقرة، اآلية1٨٦.

 بعـض املركـن يعتقـدون  «

بآلهة متعددة: فإله للشـمس، 

وإلـه لالرض، وإله للبحر، وآخر 

للـر، وهكـذا كانـوا يعتقـدون 

بـأّن لـكل ذي قـوة إلهـاً، وهـو 

إعتقـاد ناشـئ مـن الجهل.
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َفَمْن وضــع نظام الذّرة هو الذي وضعــه للمجّرة، فهو إلٌه يف 
االرض وإلٌه يف السامء.

ثانيًا: ألّن اإلله ُمتكرّب ال يضــع لغريه، فإذا كان لكل يشء إله 
فلَم مل َنَر يومًا تصارع الشمس والقمر - مثاًل - أو الرّب والبحر؟ يقول 

ُ لََفَسَدتَا﴾)1). تعاىل: ﴿لَْو َكَن فِيِهَما آلَِهٌة إاِلَّ اللَّ

ثالثًا: للتكامل املوجود يف اخلليقة، فاألرض متأثرة بالشــمس 
والقمــر وبالنجوم ايضًا، ولو انعدم اليوم نوٌع من 
انــواع احليوانات فإّنه يؤثر عىل نظــام العامل كّله، 
وهذا يــدل عىل أّن إله كل أجزاء العامَل واحٌد وهو 

الذي يدبِّر األمور كلها: 

رِْض إَلٌٰه﴾
َ
َماءِ إَِلٌٰه َوِف اأْل ِي ِف السَّ ﴿وَُهَو اذلَّ

وماذا تعني كلمة )إله(؟

هناك آراء خمتلفــة، وال مانع من أن تكون 
كلها صحيحة.

فقد تكون الكلمة من )األلوهة( التي تعني 
العبادة. وقد تكون بمعنى: َألَِه إليه، أي: فزع إليه، حيث العباد يفزعون 
إليه يف أمورهم. وقد تكون الكلمة مشــتقة من )الَوَله( بمعنى التحرّي، 

حيث تتحرّي العقول يف عّزته وعظمته.

﴿َوُهَو اْلَِكيُم الَْعلِيُم﴾

فرّبنا امُلتعــال ُيدّبر االمور بحكمة بالغــة الدّقة، فهو حكيم يف 
)1)- سورة األنبياء، اآلية٢٢.

تكـون  « قـد  )إلـه(  كلمـة   

التـي تعنـي  مـن )األلوهـة( 

العبـادة. وقـد تكـون مبعنى: 

إليـه،  فـزع  أي:  إليـه،  أَلِـَه 

حيـث العبـاد يفزعـون إليـه 

أمورهـم. يف 

   يف السمء اله ويف االرض   
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الكلّيات عليم باجلزئّيات.

بصائر وُسنَن

القوانني التي تكم االرض متطابقة مع القوانني التي تكم كّل 
املجّرات، فمن الذّرة املتناهية يف الضآلة اىل املجرة الكبرية كّلها حمكومة 
بذات القوانني. َفَمْن وضع نظام الذّرة هو الذي وضعه للمجّرة، فهو 

إلٌه يف االرض وإلٌه يف السامء.
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اليه ترجعون

رِْض َوَما بَيَْنُهَما 
َ
َماَواِت َواأْل ِي َلُ ُملُْك السَّ ﴿َوَتَباَرَك اذلَّ
اَعةِ ِإَوَلْهِ تُرَْجُعوَن٨٥﴾. وَِعنَْدهُ ِعلُْم السَّ

* * *

من الحديث

روي عن أيب جعفر ، أنَّه قال: 

ا اْلَخــاصُّ َفالَِّذي َلْم  ــِه ِعْلمًا َعاّمــًا َو ِعْلمًا َخاّصًا، َفَأمَّ »إِنَّ لِلَّ
ا ِعْلُمــُه اْلَعامُّ الَِّذي  ٌب َو اَل َنبِيٌّ ُمْرَســٌل، َو َأمَّ َيطَّلِــْع َعَلْيِه َمَلٌك ُمَقرَّ
ُبوَن َو اْلَْنبَِياُء اْلُمْرَســُلوَن َفَقْد َدَفَع َذلَِك  َلَعْت َعَلْيِه اْلَمَلئَِكُة اْلُمَقرَّ اطَّ

إَِلْينَا.  ُه  ُكلَّ

اَعة﴾«)1). ُثمَّ َقاَل: َأ َما َتْقَرُأ: ﴿َوِعنَْدُه ِعْلُم السَّ

)1) - بحار األنوار، ج٢٦، ص1٦3.
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تفصيل القول

هذه اآلية جتيب عىل إشــكال قد ُيثار يف اآلية الســابقة، فإذا 
كان اهلل إهلــًا يف الســامء وكان إهلًا يف األرض، فمن يملك الســامء 

واألرض؟

جتيب اآلية:

ــَماَواِت  السَّ ُملْــُك  َلُ  ِي  اذلَّ ﴿َوَتَبــاَرَك 
رِْض﴾

َ
َواأْل

قبضته،  وتت  ملكه  واألرض  فالساموات 
ف فيها. وهو إالهها ومالكها واملترصِّ

و)تبارك( مشتق من الربكة، ومعنى الربكة 
الثبات والزيــادة يف اخلري، فاهلل تعاىل يزيدنا خريًا 
وعطاًء وال تزيده كثــرة العطاء إاّل جودًا وكرما. 
وليس يملك اهلل الســاموات واألرض فحسب، 

بل:

 ﴿َوَما بَيَْنُهَما﴾

فنحــن نعرف اليوم عن اجلاذبية بعض اليشء، ولكنّنا ال نعرف 
شــيئًا ُيذكر عن االمواج واالشــّعة التي متأل ما بني السامء واألرض، 
وعن تأثرياهتا السلبية او االجيابية عىل كل ما يف الكون، ولكن رّبنا هو 

املهيمن عليها.

اَعةِ﴾  ﴿وَِعنَْدهُ ِعلُْم السَّ

يزيدنــا  « تعــاىل  اللــه   

تزيــده  وال  وعطــاًء  خــراً 

جــوداً  إاّل  العطــاء  كــرة 

وكرمــا. وليــس ميلــك اللــه 

الســاوات واألرض فحســب، 

بينهــا. ومــا  بــل 
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فهــو عاملٌ  بقيام الســاعة، وهــو يشء عظيم كام قــال رّبنا يف 
ــاَعةِ َشْ ٌء  َها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم إِنَّ َزلَْزلََة السَّ يُّ

َ
ســورة احلج: ﴿يا أ

َعظيٌم﴾)1).
ومرجعنا اليه من احلساب والعقاب او الثواب:

﴿ِإَوَلْهِ تُرَْجُعوَن﴾

وحني يلتفت االنســان اىل هذه االسامء احلسنى ويفهم احلقائق 
فإّنه ال يلعب وال يوض مع اخلائضني.

بصائر وُسنَن

اهلل تعاىل يملك الساموات واالرضني، وهو العامل بالساعة واليه 
مرجع اخلالئق مجيعا.

)1)- سورة احلج، اآلية 1.

   اليه ترجعون   
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إاّل من شهد باحلق

ــَفاَعَة إاِلَّ َمْن  ِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ الشَّ ﴿َواَل َيْملُِك اذلَّ
َشِهَد بِاْلَّقِ َوُهْم َيْعلَُموَن٨٦﴾.

* * *

تفصيل القول

املعارف االهلية الُعليا دقيقة وينبغي أن يكون املوقف منها سلياًم، 
ألّن أّي أنحراف فيها يؤدي اىل ضالل بعيد.

فمــن معرفة اهلل تعاىل وهي أعىل املعارف، واىل معرفة امللكوت 
االهلــي واملالئكة، وهكذا االنبيــاء، كّل ذلك كان حمورًا لرســاالت 
األنبياء، وهي التي ضّل فيها الكثري من البرش، ألّن عادة البرش التعامل 
مع اجلزئيات بينام معرفة اهلل ومعرفة املالئكة الذين حُييطون هبذا الكون 
الرحيب، وهكذا معرفة النبي  معارف عظيمة قد ال يأبه االنسان 

هبا، وبالتايل قد يضع فيها للضالالت ووساوس الشيطان.
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ومــن هنا جتد أّن القرآن الكريم يف الوقت الذي حُيّدثنا عن أدّق 
ــر والصالة والصوم  األمور التــي ترتبط باالحكام الرشعية، كالتطهُّ
والزكاة، كذلك ُيكّلمنا عن حمور معرفة اهلل ســبحانه وتعاىل، ومعرفة 

مالئكته.

يف هناية ســورة الُزخرف املباركــة حُيّدثنا القــرآن الكريم عن 
املعارف الُعليا، ألّن هذه الســورة تتمحور حول بيان القيم الصحيحة 
التي ينبغي عىل االنســان أن يكيِّف حياته وفقها، والقيم املاّدية الزائفة 

التــي ينبغي أن يتخلَّص منها. ويف هناية الســورة 
حُيّدد رّبنا القيم التي ينبغي أن تتجىّل يف شــخصية 

االنسان املؤمن.

فمن اآلية ٨٤ نقرأ عــن اإلله وأّنه حكيم 
وعليم، وحيُث إّنه يتحىّل بتلك الصفات فاذن هو 
أوىل بأن ُيدّبر أمورنــا، ألنَّ لديه احلكمة والعلم، 
وقد تبارك رّبنا فــكّل يشء من عنده، وخزائنه ال 

تنفذ.

فهذا ما نعتقد به، إنه إله يف الســامء وإله يف 
األرض، وهو حياسبنا، وهو حميٌط بنا.

وبعد معرفتنا بــاهلل نعرف خملوقاته، وهي عىل قســمني: منها 
املخلوقات الُعليا وأخرى املخلوقات الُدنيا.

فاملخلوقــات الُعليــا - كاملالئكة، والــروح، وروح القدس، 
واألنبياء - ينبغي أن تكون معرفتنا هبم دقيقة، فمن جهة ال نرفعهم اىل 
مقام األلوهية، ومن جهة أخــرى ال ُننزهلم اىل مقام البرش، فال إفراط 

يف  « الكريـم  القـرآن  إّن   

الوقـت الذي ُيحّدثنـا عن أدّق 

األمـور التـي ترتبـط باالحـكام 

الرعيـة، كذلـك ُيكّلمنـا عـن 

محـور معرفـة اللـه سـبحانه 

مالئكتـه. ومعرفـة  وتعـاىل، 

   إاّل من شهد بالحق   
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وال تفريط.

وهكذا ينبغــي أن تكــون معرفتنا باألنبياء غــري منفصلة عن 
معرفتنا باهلل سبحانه وتعاىل.

ومن ذلك أّن شفاعة األنبياء ال تكون إاّل باذن اهلل، فهي من نِعم 
اهلل تعاىل عليهم.

يقول تعاىل:

ِيــَن يَْدُعوَن ِمــْن ُدونِهِ  ﴿َواَل َيْملِــُك اذلَّ
َفاَعَة﴾ الشَّ

ففي مسألة الشفاعة حّدان: 

األّول ينفي الشــفاعة الذاتية، والثاين ُيثبت 
الشــفاعة التي أذن اهلل تعاىل هلم فيها، فكام يشهد 
امللك لشخص فتكون شهادته شفاعته، هكذا عند 
عرض االعامل عىل املحكمة االهلية قد متلك قبوالً 

فريتفع به االنسان. 

ْدَراَك َما 
َ
بَْرارِ لَِف ِعّلِّينَِي * َوَما أ

َ
يقول تعاىل: ﴿َكَّ إِنَّ كَِتاَب اأْل

ُبوَن﴾)1) . ِعّلِيُّوَن *كَِتاٌب َمْرقُوٌم * يَْشَهُدهُ الُْمَقرَّ
فُهم أبواب اهلل والوسيلة اليه وشهادهتم هي باحلق:

﴿إاِلَّ َمْن َشِهَد بِاْلَّقِ َوُهْم َيْعلَُموَن﴾
كام أّنه يف عــامل التكوين ليــس هناك اهلل وإبنــه، فكذا يف عامل 

)1)- سورة املطففني، اآليات ٢1-1٨.

 ينبغـي أن تكـون معرفتنـا  «

عـن  منفصلـة  غـر  باألنبيـاء 

معرفتنا بالله سـبحانه وتعاىل.

ومـن ذلك أّن شـفاعة األنبياء 

ال تكـون إاّل بـاذن اللـه، فهـي 

مـن نِعـم اللـه تعـاىل عليهم.
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الترشيع، فإّنه ال شــفيع عند اهلل إاّل من شهد باحلق، فالفضل آنئذ هلل، 
والقــدرة له وحده، وهو يمنح من قدرته ما يشــاء ملن يشــاء دون أن 
تنقص قدرته مقدار ذّرة، ومن دون أن يصري ذلك صاحب قدرة ذاتّية، 
وليس باستطاعة أحد أن يقف أمام اهلل، فالكّل - مهام أوتوا - عبيد له 

سبحانه، وإّنه ال يشفع أحٌد ألحٍد إاّل من شهد باحلق.

بصائر وُسنَن

عادة البرش التعامل مع اجلزئيات بينام معرفة اهلل ومعرفة املالئكة 
 ، الذيــن حُييطون هبذا الكــون الرحيب، وهكذا معرفــة النبي
معارف عظيمة قد ال يأبه االنسان هبا، وبالتايل قد يضع فيها للضالالت 

ووساوس الشيطان.

   إاّل من شهد بالحق   
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أّنى ُيؤَفكون

 ٰ نَّ
َ
ُ فَأ ْلَُهْم َمــْن َخلََقُهــْم َلَُقولُــنَّ اللَّ

َ
﴿َولَئِْن َســأ
يُْؤفَُكوَن٨٧﴾.

***

من الحديث

يف احلديث عن أيب هاشــم اجلعفري، قال: ســألت أبا جعفر 
الثاين  ما معنى الواحد؟ فقال:  

»إِْجَماُع اْلَْلُسِن َعَلْيِه بِاْلَوْحَدانِيَِّة، َكَقْولِِه َتَعاَلى: ﴿َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم 
ُه﴾«)1). َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ اللَّ

تفصيل القول

كيف نعرف رّبنا؟ ُيريد البعض أن يعرف رّبه من خالل املبضع، 
)1)- الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 1، ص11٨.
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لكّن الواقع إّن معرفته هي معرفة وجدانية.

وهي املعرفة التــي قاهلا االمام الصادق  لذلك الرجل حني 
سأله عن اهلل فقال: يا بن رسول اهلل، دلني عىل اهلل ما هو؟ فقد أكثر عيّل 

املجادلون وحريوين. 

«؟ َقاَل:  ِه َهْل َركِْبَت َســِفينًَة َقطُّ فقال له االمام : »َيا َعْبَد اللَّ
َنَعْم. 

َقاَل: »َفَهْل ُكِســَر بِــَك، َحْيُث اَل َســِفينََة 
ُتنِْجيَك َواَل ِسَباَحَة ُتْغنِيَك«؟ َقاَل: َنَعْم. 

َق َقْلُبَك ُهنَالَِك َأنَّ َشــْيئًا ِمَن  َقاَل: »َفَهْل َتَعلَّ
اْلَْشــَياِء َقاِدٌر َعَلى َأْن ُيَخلَِّصَك ِمــْن َوْرَطتَِك«؟ 

َفَقاَل: َنَعْم. 

يْ ُء ُهَو  اِدُق : »َفَذلَِك الشَّ َقاَل اإلمام الصَّ
ْنَجــاِء َحْيُث اَل ُمنِْجَي، َو َعَلى  ُه اْلَقاِدُر َعَلى اإْلِ اللَّ

َغاَثِة َحْيُث اَل ُمِغيث «)1).  اإْلِ

فباســتنطاق الوجدان نعرف رّبنا وتتجىّل فينــا املعرفة الفطرية 
التي فطرنا اهلل عليها منذ عامل الذر. 

يقول تعاىل:

﴾ ُ ْلَُهْم َمْن َخلََقُهْم َلَُقولُنَّ اللَّ
َ
﴿َولَئِْن َسأ

فام دام اهلل هو اخلالق فلامذا ننخدع بوســاوس ابليس، ونقتحم 

)1)- التوحيد للصدوق، ص٢31.

   أّن يُؤفَكون   

 مـا دام اللـه هـو الخالـق  «

بوسـاوس  ننخـدع  فلـاذا 

الحـرام؟  ونقتحـم  ابليـس، 

لنـا  اللـه  ولـو صرنـا لجعـل 

رّبنـا:  يقـول  لذلـك  مخرجـاً، 

ُيْؤَفُكـوَن(.  ٰ )َفـأنَّ
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احلرام؟ ولو صربنا جلعل اهلل لنا خمرجًا، لذلك يقول رّبنا:

ٰ يُْؤفَُكوَن﴾ نَّ
َ
﴿فَأ

فأين يذهبون؟ وأّنى ُيرصفون؟ وملاذا ينخدعون؟ إّنام املرجع اىل 
اهلل رّب العاملني.

بصائر وُسنَن

باستنطاق الوجدان نعرف رّبنا وتتجىّل فينا املعرفة الفطرية التي 
فطرنا اهلل عليها منذ عامل الذر.
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قوٌم ال يؤمنون

﴿َوقِيلِهِ يَا َرّبِ إِنَّ َهٰــُؤاَلءِ قَوٌْم اَل يُْؤِمُنوَن٨٨ فَاْصَفْح 
َعنُْهْم َوقُْل َساَلٌم فََسوَْف َيْعلَُموَن٨٩﴾.

* * *

من الحديث

يف احلديث عن امري املؤمنني  أّنه قال: 

»َأْعِط النَّاَس ِمْن َعْفِوَك َو َصْفِحَك ِمْثَل الَِّذي ُتِحبُّ َأْن ُيْعطَِيَك 
ُه ُسْبَحاَنُه، َو َعَلى َعْفٍو َفَل َتنَْدم «)1). اللَّ

تفصيل القول

ال يكتمــل الديــن إاّل بوجود النبي ، الــذي كان يكابد 
ليــاًل وهنارًا من أجل هداية الناس، ولذلك وصل اىل حيث اليأس من 

)1)- غرر احلكم ودرر الكلم، ص13٨.



   بيناٌت من فقه القرآن - سورة الزُّخرف   

      ٢٦٤      

هدايتهم:

﴿َوقِيلِهِ يَا َرّبِ إِنَّ َهُٰؤاَلءِ قَوٌْم اَل يُْؤِمُنوَن﴾

ولعــّل التعبري بـ )قــوم( للداللة عىل أهّنــم اجتمعوا عىل ترك 
اإليامن.

وإذا كانوا ال يؤمنون فكيــف يتعامل النبي  معهم؟ هل 
يدعو عليهــم بالعذاب، كام فعــل يونس ابن مّتــى ؟ تّدد اآلية 

األخرية من هذه السورة العالقة السليمة معهم:

﴿فَاْصَفْح َعنُْهْم َوقُْل َساَلٌم﴾

إهّنا عالقة العفو عن جرائمهم بحّقه، والســالم معهم، وهكذا 
حيمل املؤمن يف داخله قلبًا يسع الدنيا ويزيد، ألّن نظره اىل اآلخرة، وال 

يأبه بام جيري حوله هنا.

﴿فََسوَْف َيْعلَُموَن﴾

فاجلزاء احلقيقي يأيت يف يوم القيامة.

بصائر وُسنَن

إنَّ عالقة النبي  بقومه عالقة العفو عن جرائمهم بحّقه، 
والسالم معهم، وهكذا حيمل املؤمن يف داخله قلبًا يسع الدنيا ويزيد، 

ألّن نظره اىل اآلخرة، وال يأبه بام جيري حوله هنا.




