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ﭧﭨ ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ

قال تعاىل :ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ

1

القرآن الكرمي هو الفيصل بني احلق والباطل ،أما غريه ففيه اختالف كبري
وتصادم ّبني ،ما عدا األقوال الصادرة عن النيب ص واألئمة من أهل البيت ع اليت تفسر
القرآن وتشرحه ،وهي بيان له وليست مبتضادة معه ،أما األقوال األخرى فإ ّن التضاد

والتصادم واضح فيها ،بل أ ّن بعضها ينقض بعضها اآلخر ،روي عن اإلمام الرضا ع عن
أبيه موسى بن جعفر ع ،أ ّن رجالً سأل أاب عبد هللا جعفر بن حممد الصادق ع :ما ابل
القرآن ال يزداد عند النشر والدراسة إال غضاضة2؟

فقال ع { :ألن هللا مل ينزله لزمان دون زمان ،وال لناس دون انس ،فهو يف كل زمان

جديد ،وعند كل قوم غض إىل يوم القيامة} ،3وهلذا جيد الناس ضالتهم يف القرآن ،وكل أهل
زمان من األزمنة جيدون املبتغى فيه ،والقرآن الكرمي هو أحد الثقلني ،من أخذ به وب ِعدله
الذي أكد عليه النيب األكرم ص يف حديث الثقلني جنا{ ،إين اترك فيكم الثقلني ما إن

متسكتم به لن تضلوا كتاب هللا وعرتيت وإهنما لن يفرتقا حىت يردا على احلوض} ،4وال يتأتى

فهمه املستقيم إالّ ابلرجوع إىل الرواتا الواردة عن النيب ص وأهل البيت ع ،فهما الطريق
حلفظ اإلنسان من الضالل.

 1الطارق 13،14

 2الغضاضة :النضارة والطراءة ( ها مش البحار ج  17ص .)213
 3عيون أخبار الرضا ج  1ص.93
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املعجم الصغري للطرباين ج 1ص .135
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إ ّن كل سورة من القرآن الكرمي فيها مطالب وحيثيا توصل اإلنسان إىل الرقي
والتكامل ،وسورة املدثر من السور املكية املشتملة على ٍ
معان متعددة ودروس ثرة ابلعطاء،

وهلا مغا ٍز يف جماال خمتلفة من حياة اإلنسان.

خاطب هللا تعاىل املصطفى ص بعدة خطااب

يف القرآن الكرمي ،وهلذه اطخطااب

ظاهر وابطن عميق ،غري أن بعض الناس يقصر فهمه على الظاهر دون أن يسرتعي انتباهه

املعىن العميق من اطخطاب.

هذه السورة املباركة قيل إهنا من أوائل السور اليت أنزلت عليه ص ،وختاطبه ابملدثر،
كما يف غريها من السور اليت ُخ ِ
وطب فيها كـ طه واملزمل ،قال تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ  ،1وقال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭼ ،2وتبدأ السورة بقوله تعاىل:
ﭽﮬ ﮭﭼ.3
ويف اللغة :تدثر ابلثوب أي اشتمل به داخالً فيه ،والداثر هو ما يتدثر به ،واملدثر هو

املتدثر بثيابه إذا انم ،4والتدثر أخذ الرداء أو الثوب للتغطية أو االرتداء ،وكان النيب ص
متدثراً ومتغطياً برداء ف ُخوطب من قبل هللا تعاىل ابآلية املباركة :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﭼ ،ومعىن اطخطاب طلب القيام إببالغ الدعوة ،ﭽ ﮯ ﮰﭼ.

 1طه٢ – ١ :

 2املزمل١ :
 3املدثر١ :
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لسان العرب البن منظور ج 4ص.276
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اختلف املفسرون على أقوال وآراء 1يف معىن املدثر.
وهو الرأي املشهور ،الذي فهمه أكثر الناس ،ويُعىن به املتغطي بثوب أو رداء ،أي أ ّن
النيب ص اختذ غطاءً ،فطلب هللا تعاىل منه أن يُلقي الرداء ويتحمل العناء وثقل املسؤولية

امللقاة عليه.

وهو أعمق من املعىن األول ،ويُفهم من خالل التعبريا اليت نعرب هبا عن اإلنسان إذا

اختذ مهنة وبرع فيها حىت أصبحت له داثراً ،فيقال :فالن الصفار ،وفالن احلداد ،وفالن
العامل ،وفالن النجار ،تكون املهنة غطاءً ،والغطاء داثراً يف عامل املعىن ،فيغطي االسم صاحبه،
ويصبح الغطاء امساً ملن اتصف به ،كما تصبح احلرفة واملهنة امساً له ،وتعكس ذلك املغطى

وتصبح كاملرآة من خالهلا ينظر للمتغطي ،وهبذا يكون معىن قوله تعاىل :ﭽﮬ ﮭ ﭼ

ليس املتدثر ابلغطاء املادي ،بل املتدثر ابلرسالة ،والرسالة ابعتبارها عقيدة ونظام ،هلا ثقل

ومتانة أبحكامها ومفاهيمها اليت أوحاها هللا للنيب ص ،فتدثر ص هبا وأصبحت الرسالة تغطي

كل وجوده املبارك ،فاندك النيب ص يف رسالته ،قال تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ،2
وأصبح النيب ص يُعرف برسالته.
أي أنه ص كان متغطياً ومتدثراً ،لكن ليس بقطعة من قماش ،بل ٍ
خمتف بغيبته يف غار

حراء للعبادة ،وغَيبته غطته ،وأصبحت داثراً له ،و املعىن ٍ
حينئذ ﭽﮬ ﮭ ﭼ أي الغائب
َ
لعبادة ربه ،ويراد ابطخطاب أن الرسالة ليست لنجاتك وحدك تا رسول هللا بل لنجاة العاملني

والبشرية مجعاء ،لذا أ ُِم َر ابإلنذار ،ﭽ ﮯ ﮰ ﭼ.
 1ذكر صاحب تفسير األمثل مضمونا لبعض هذه المعاني واآلراء التي أوردناها نقل عن التفسير الكبير للفخر الرازي .
 2آل عمران144 :
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قد يتواىن اإلنسان عندما يض هدفاً يف الوصول إليه ،خصوصاً إذا كان اهلدف الذي

وضعه نصب عينيه من األهداف الكبرية ،فيحاول يف املراحل األوىل أن أيخذ قسطاً من

الراحة كاسرتاحة احملارب ،والنيب ص بعد أن استشعر ثقل املسؤولية امللقاة على عاتقه يف

إبالغ الرسالة للناس كافة أراد أن يسرتيح ،فجاءه اطخطاب من هللا تعاىل:

ﭽﮬ ﮭ ﭼ ،ومعىن املدثر هو املسرتيح ،ومعىن اطخطاب أ ّن الراحة ال ينبغي أن تكون
ملثلك.

فاملقاتل ال ميكن أن يسرتيح يف ساحة احلرب ،رغم أنه يف قمة التعب من حماربة
عدوه ،وكذلك النيب ص ُخ ِ
وطب من قبل هللا تعاىل ابعتباره أراد أن أيخذ اسرتاحة حمارب،

فجاءه النداء من رب العاملني تا رسول هللا ﭽ ﮯ ﮰ ﭼ ،أي ال وقت للفراغ والراحة،

وذلك لثقل املسؤولية امللقاة عليك.
وهو يف احلقيقة تعبري آخر عن الرسالة ،غري أ ّن القرآن هو الكالم الذي ال أيتيه
عرب عنه هللا تعاىل ابلداثر ،الذي غطّى الوجود احلقيقي
الباطل من بني يديه وال من خلفهّ ،
لنبينا ص.
بعد عرض هذه اآلراء املتعددة يف املدثر جند أ ّن املعىن الثاين للمدثر وهو التدثر
ابلرسالة أوىل ،ويتناسب م السورة.

هناك تصور خاطئ يف املعىن األول ـ التدثر املادي ـ البد من الوقوف عنده حيث

يفهم بعض الناس أ ّن الرسول ص بعد أن نزل عليه جربيل ع أخذ رداء وكان خائفاً مرتعداً،
كما جاء يف بعض الرواتا  ،حيث روى صحيح البخاري أن النيب ص عندما نزل عليه
الوحي يف غار حراء { فرج هبا رسول هللا ص يرجف فؤاده فدخل على خدجية بنت خويلد

فقال زملوين زملوين فزملوه حىت ذهب عنه الروع فقال طخدجية وأخربها اطخرب لقد خشيت
5
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على نفسي فقالت خدجية كال وهللا ما خيزيك هللا أبدا انك لتصل الرحم وحتمل الكل
وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق فانطلقت به خدجية حىت أتت به
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خدجية وكان امرأ قد تنصر يف اجلاهلية وكان

يكتب الكتاب العرباين فيكتب من اإلجنيل ابلعربانية ما شاء هللا أن يكتب وكان شيخا كبريا

قد عمى ،فقالت له خدجية :تا ابن عم امس من ابن أخيك ،فقال له ورقة :تا ابن أخي ماذا
ترى؟ فأخربه رسول هللا (ص) ما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي انزل هللا على

موسى  ،1}...فكانت السيدة خدجية ع هتون عليه اطخطب ،مث تذهب إىل ابن عمها ورقة بن
ِ
ِ
طمئن النيب
نوفل وحتكي له ما جرى على النيب ص ،وكان يُطمئّن السيدة خدجية ع ،وهي تُ ّ
ص ،إال أن هذا كالم ال يتناسب م مبناان العقدي ،وال م الرواتا الصحيحة الواردة لدينا

وال م مقام النبوة ،فعندما سأل جابر النيب ص :ما أول ما خلق هللا؟ قال ص{ :نور نبيك

تا جابر} ،روي ذلك يف مصادر الفريقني  ،2وقال إمامنا أمري املؤمنني ع يف وصفه للنيب

ص { :ولقد قرن هللا به (ص) من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من مالئكته} ،3إذن
ليست املسألة كما تصورها بعض أبن ال راعي للنيب ص ،بل كان أعظم مالئكة هللا تعاىل

مقرتانً بشخصيته ،وهو ملك عظيم حيامي عن النيب ص ويداف عنه إبذن هللا تعاىل ،وإذا كان
هللا يداف

عن املؤمنني

ﭽ

ﯽ

ﯾ

ﯿ

ﰀ

ﰁ

ﰂﰃ ﭼ ،4فكيف بنبيه ص الذي كان إميان الناس والزال وكماهلم املعنوي ووصوهلم إىل
اطخري مجي ًعا حىت آدم (ع) منذ أن كان ،إىل أن وصل إىل املراتب العالية اليت وصل إليها ،كان

بربكاته ص.

1

صحيح البخاري ج 1ص .3

 2حبار األنوار للشيخ اجمللسي ج 15ص .24وذكره القندوزي يف ينابي املوده ج 1ص 56
 3هنج البالغة لإلمام علي ج 2خطب اإلمام ص .157
 4احلج3٨ :
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إذن التصور اآلنف هو أشبه ابطخيال ،وال ميكن تقبل أ ّن النيب ص أصيب برعب،
وكان حباجة إىل طمأنة زوجه السيدة خدجية ،فذلك تصور عا ٍر عن الصحة ،ومقامه ص أرف

من ذلك ،وهناك كثري من الشواهد التأرخيية تدلل بوضوح اتم على شجاعة النيب ص ورابطة
جأشه ،روي عن إمامنا أمري املؤمنني (ع) -الذي ترتعد الفرسان خوفاً منه يف ساحة الوغى
ٍ
ألحد إالّ وأعانين على نفسه} -1يف شجاعة رسول هللا ص قوله{ :كنا إذا
قال{ :ما برز ُ
اشتد البأس ومحي الوطيس اتقينا برسول هللا ص و لذان به }.2

وكالمه (ع) يثبت أن النيب ص مبكان مكني من اتصاله ابهلل وتوكله عليه وارتباطه به،

حيث ال هتزه األحداث ،وال تؤثر فيه التقلبا  ،فكيف ميكن أن نقبل أنه خاف ووجل إىل

وصوله إىل حالة يرثى هلا حىت استعان بطمأنة خدجية عليها السالم ابعتمادها على أحد

النصارى وهو ورقة بن نوفل! إنه قول يتناىف م بدهيا

وصفاته.

ومسلما

يف شخصية النيب ص

قوله تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ .
يشري األمر ابلقيام يف اآلية إىل أ ّن النيب ص أنيطت به رسالة ذا مقوما عامة يف

انتشال اإلنسانية مجعاء ورف مستواها على األصعدة كافة ،لذا أمره هللا تعاىل ابلقيام

واإلنذار ،والقيام هو تعبري متداول يف مصاديق متعددة ،فمن يقوم بعمل ما يقال له قائم به،
وهناك قيام يف مقابل القعود ،وللقيام إطالق معنوي شائ  ،هو التصدي ألمر ما ،وأخذ
العهدة إبجنازه ،وأمر هللا تعاىل هنا جاء على هذا النحو ﭽ ﮯ ﭼ ،أي ال يراد به القيام يف
مقابل القعود ،بل يراد به محل أعباء النبوة وثقل املسؤولية ،وأن عليه القيام هبذا العبء
والتصدي للمسؤولية امللقاة على عاتقه ص.

 1شرح هنج البالغة البن أيب احلديد ج  19ص .226
 2شرح هنج البالغة ج  13ص.279
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ﭽ ﮯ ﮰﭼ ،اإلنذار هو التخويف من العذاب ،الطريقة الرتبوية العامة اليت سلكها
األنبياء واحلكماء واملصلحون عرب األحقاب املختلفة واألزمنة الطويلة يف التأريخ ،هي

التحفيز على املسؤولية عرب منحيني:

وهيئته هي :إن مل تفعل كذا ستكون العاقبة الوخيمة كذا.
وهيئته هي :إن فعلت كذا فلك اجلزاء الكذائي.

وإذا أمر النيب ص الناس إبقامة الصالة قال هلم :من مل ِ
يؤد صالته سيدخل النار،

وسيحاسب حساابً عسرياً ،وهذا حنو من التخويف ،ويقول أيضاً ص :من قام أبداء الصالة

فله كذا من الثواب ،وله كذا من النعيم ،وهذا تبشري ،ويف العادة هناك تالزم بني األسلوبني،

أي أنه يف أي إبالغ ألمر دعوي هناك إنذار يستلزم التبشري ،أو تبشري يستلزم اإلنذار ،هذه
معادلة عامة للوصول إىل إجناز أي عمل من األعمال ،سواءً كان العمل يف العبادا
املعامال أو يف األمور العرفية اليت يقوم هبا اإلنسان.

أو

إ ّن من أهم األمور الداعية للتقيد ابإلجناز التخويف والتبشري ،التخويف من عدم
اإلتيان بذلك العمل وذكر العواقب املرتتبة على عدم القيام به ،وكذلك التبشري بذكر النتائج

اإلجيابية والثمرا

املرتتبة على القيام بذلك العمل ،وهو أسلوب تربوي انجح ،مارسه

األنبياء واملصلحون ،والزالت املبادئ الرتبوية احلديثة تعتمده ،فإن من يريد أن يريب أبناءه لو

مارس أحد األسلوبني دون اآلخر لكانت النتائج سيئة ،أي أنه لو أفاض على ابنه النعم دون

التخويف ،أو خوفه ابجلزاء والعقاب دون تبشري لفشل يف إيصاله إىل ما يبتغيه ،أل ّن عدم
قرن أحد األسلوبني ابآلخر غري انجح حسب التجارب الثابتة ،وقد حاولت إحدى الدول
8
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املتقدمة أن ترف العقاب يف التعليم ،فقامت إبلغاء مجي أمناط العقاب عن التالميذ يف
املدارس ،لكن النتائج كانت سيئة جداً ،وازداد نسبة الفشل ،وتراجعت نسبة التألق.
إذن من الضروري اقرتان كال األسلوبني ببعضهما ،ذلك هو األسلوب الناجح على

مستوى إيصال الغري إىل األهداف املرسومة ،سواءً كان يف اجملال الرتبوي للفرد أو لألمة،
وسواء على صعيد املعاش أو املعاد ،مبعىن أنّه يف األمور املادية أو املعنوية ،البد أن يقرتن

اإلنذار ابلتبشري والتبشري ابإلنذار.

عند الرجوع لآلية الشريفة  -ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ  -ال نلحظ فيها
التبشري ،فلم يُقرن اإلنذار ابلتبشري ،لكن ينبغي أن نلتفت إىل أنه ميكن القول إ ّن اآلية
ق ّدمت اإلنذار وافتُتحت به السورة مث أحلق به التبشري يف آية أخرى من نفس السورة مبعىن
قم فأنذر أب ّن ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ

 ،1ابإلضافة إىل أ ّن السورة من أوائل السور املنزلة ،لذا كان اإلنذار يف بداية السورة كطريق
للتخويف من العواقب الوخيمة املرتتبة على عدم االنصياع إىل أوامر الرسالة ،وبعد ذلك أييت

التبشري وهذا شبيه مبا لو هجم عدو على مدينة من املدن فليس من املناسب أن خناطب
أهل املدينة ونقول هلم (:إ ّن من يداف يعطى كذا) ،بل ال بد أن نبني هلم اآلاثر الوخيمة
املرتتبة على عدم الدفاع حىت نضعهم نصب املسؤولية مث أييت بعد ذلك التبشري ،وهذا هو

أسلوب بعض السور واآلتا القرآنية اليت قرنت التبشري ابإلنذار أو ركز على اإلنذار ومل
تقتصر عليه وحده.

 ) 1سورة المدثر.
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يشري قوله تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰﭼ إىل أ ّن اإلنذار يف بداية الدعوة كان لعشرية النيب ص
األقربني ﭽﭿ ﮀ ﮁﭼ  ،1ويستفاد من كون السورة من أوائل السور أ ّن
املُن َذر خاص ،وهناك من يرى أ ّن اطخطاب عام ،أل ّن هلل تعاىل قالَ { :وَما أَر َسلنَ َ
اك إِاال َكافاةً
لِلن ِ ِ
ريا َونَ ِذ ًيرا َولَ ِك ان أَكثَـ َر الن ِ
ااس َال يَـعلَ ُمو َن}(سبأ )2٨:وقال أيضاً :ﭽﯿ ﰀ
ااس بَش ً

ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ  ،2إذن رسالة النيب ص رسالة عامة
لإلنسانية مجعاء.
والبد من التأكيد على أ ّن املُن َذر (ابلفتح) حمذوف يف اآلية ﭽ ﮯ ﮰ ﭼ ،وال توجد

قرينة على حتديده ،فتصبح اآلية عامة ،وحبسب أصالة العموم اللفظية يكون املراد هو عموم
اإلنسان املكلف املخاطب من قبل هللا تعاىل ،ولذا ،جند اطخطاب عاما للناس يف آتا
متعددة من القرآن الكرمي ،ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ ،3اطخطاب يف اآلية ﭽﭵ ﭶ
ﭼ عام ،وكذلك اطخطاب لإلنسان ،وقد يقال إ ّن اطخطااب القرآنية وإن جاء للمؤمن أو

للمؤمنني خاصة من ابب التشريف ،إالّ أهنا عامة ،وهذا ما أ ّكده العلماء أب ّن غري املؤمن ابهلل

تعاىل مكلف ،قال صاحب اجلواهر" :ال إشكال عندان يف تكليف الكافر ابلفروع"(.)4

نعم؛ اإلميان شرط يف قبول األعمال ال يف التكليف ،مبعىن أ ّن العمل املقبول مشروط

ابإلميان ،ومن أراد أن يكون عمله مقبوالً عليه أن يكون مؤمناً ،وإذا مل يكن مؤمناً فال يعين
 1الشعراء .214
 2البقرة119 :

 3احلجرا 13 :
4

جواهر الكالم للشيخ حممد حسن النجفي ج 4ص.63
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أ ّن التكليف سقط عنه ،أل ّن التكاليف عامة تشمل اجلمي من آمن ابهلل تعاىل ومن مل يؤمن

به.

هناك مسؤولية من قِبل النيب ص جتاه الرسالة ميكن أن نوجزها يف أمور ثالثة:
من الواضح أن رسالة النيب ص إنذار جلمي املكلفني وهو ما ذكرانه آنفاً ودلت عليه

اآلية ،ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ ،والقيام يف حقيقته أداء املسؤولية والتعهد إببالغ
اك إِاال َكافاةً لِلن ِ ِ
ريا َونَ ِذ ًيرا َولَ ِك ان أَكثَـ َر الن ِ
ااس َال يَـعلَ ُمو َن
الرسالة إىل الناس { َوَما أَر َسلنَ َ
ااس بَش ً
}.1
من وظائف النيب ص إنقاذ الناس من ظلما

الشرك إىل نور اإلميان ابهلل تعاىل

وتوحيده ،واألخذ ابلتكاليف املوصلة إىل خري الدنيا واآلخرة.

ومذ ّكِر أبمهية أداء الشرائ اإلهلية اليت أُنزلت عليه
النيب ص ابدئ ذي بدء منذر ُ
والتكاليف العامة ،وحيض ص اإلنسانية مجعاء على االلتزام هبا إذا أراد السعادة والوصول

عرب
إىل اطخري ،لكن ذلك ال يتحقق مبجرد إنذاره للناس فحسب ،بل هناك مرتبة أعلى ّ

عنها اآلية ،ﭽ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ ،2هذه املرتبة هي
الذود عن محى الشريعة وجتسيد األحكام يف عامل الواق والتطبيق ،ومسؤوليته امللقاة على

عاتقه ص ليست اإلبالغ اجملرد وإمنا التطبيق العملي للرسالة على قدر املكنة.

 1سبأ٢٨ :
2

الفرقان 52
11

تفسير سورة المدثر 12 .................................................................................................................

قد يُفهم من بعض اآلتا

ما خيالف ما ذكرانه من قيام النيب ص ابلتطبيق العملي

والتجسيد لألحكام كقوله تعاىل :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﭼ ،1لكن اآلية تريد الرتكيز على
أ ّن النيب ص ال يُكره أحداً على الدخول يف الدين ،قال تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃ ﭼ ،2هلذا أُمر أن جيسد الرسالة وأن جيعلها أتخذ منحى عملياً يف املسار اإلنساين وال

رع ُووا ويسريوا يف املسار الصحيح والسديد دون
يكون ذلك ابإلبالغ اجملرد ،أل ّن الناس لن يَ َ
ٍ
وحتمل للمسؤولية وتطبيق عملي وذود عن محى الشريعة ،إذ أ ّن هناك من سيحارب
جهاد
اإلبالغ واإلنذار الصادر منه ص ،فالبد من اجلهاد والدفاع والذود ،وعندما قيل له :ﭽﮯ
ﮰ ﭼ ،أي حتمل املسؤولية مبا تشتمل عليه من عناء وتعب ونصب وما حتتاج إليه من كدح
وجد ،فمن له رسالة يف احلياة سواءً كانت على املستوى الشخصي أو االجتماعي أو غريمها
يف أي جمال من اجملاال ـ يُدرك مسؤوليته ويعلم أب ّن جناحه يف حتمل املسؤولية حيتاج إىل ٍ
قيام

من جهة ،وإزالة للعقبا عن طريقه من جهة أخرى كي يتسىن له إيصال رسالته إىل النجاح،

وذلك معىن األمر ابإلنذار.

يتصف األنبياء والرسل ع ابلصمود والتحدي واجملاهبة القوية للجبابرة والطغاة ،وال
خيافون أحداً ،وقد أابن احلق تعاىل ذلك ،قال تعاىل( :الا ِذين يـبـلِّغُو َن ِرس َاال ِ اِ
اَّلل َوَخي َ
شونَهُ
َ َُ
َ
اَّلل وَك َفى ِاب اِ
شو َن أ َ ِ
َّلل َح ِسيبًا) (األحزاب ،)39:فإبراهيم ع رغم أنه وحده وقد
َوَال َخي َ
َح ًدا إ اال اَ َ

أُلقي به يف النار ،إال أنه مل يُصبه خوف وال وجل ،ألنه يعتقد أ ّن هللا تعاىل أكرب من النمرود،
 1الغاشية22 :
 2البقرة256:
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وكذا موسى ع يف مقابل فرعون ،أما ما ورد يف شأنه ع ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭼ ،1فهو خوف على الدعوة ،إذ أ ّن اإلنسان إذا خطط وقام أبعمال من أجل إنقاذ غريه

قد حيصل له خوف على أعماله اليت قام هبا وخطط هلا ،وأرسى هلا الدعائم ،أن تتأثر بسبب

عدم خربة ذلك الغري ،وليس اطخوف من الشهادة والتضحية وتقدمي النفس قرابانً يف سبيل
هللا تعاىل ،فإ ّن ذلك أمر يلتذ به األنبياء والرسل واألئمة ع ،لذا ورد على لسان اإلمام علي
ع {فو هللا البن أيب طالب آنس ابملو من الطفل إىل حمالب أمه} ،2أي كما أ ّن الطفل
أينس ابلتقاطه لثدي أمه ويهدأ ويراتح ابله ،كذلك املعصوم ع يف مالقاته للمو يف سبيل

هللا تعاىل ،واطخوف الذي خنافه من املو انتج عن جهل وعدم عرفان حقيقي ابملو ولقاء

هللا تعاىل.

قوله تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ بينت اآلية ٍ
معان عالية ،سوف نستعرض ثالثة أحباث
ّ
فيها :عقدي وتربوي وأخالقي.
تبني اآلية املباركة أ ّن هللا تعاىل أكرب من أن يوصف ،وإذا استند اإلنسان إليه ،فذلك

يعين أنه اتكأ على ركن وثيق وحصن مني وملجئ ضامن ،ال ميكن أن يتأثر أبي قوة أخرى،

أل ّن مجي تلك القوى هي أضعف.

ويرتتب على اجلانب العقدي فإن من يرى هللا تعاىل أكرب من غريه ،فلن يُصاب
ابلغرور يف نفسه ،ألنه يستصغر ما دون هللا تعاىل ،قال علي ع" :عظم اطخالق يف أنفسهم

فصغر ما دونه يف أعينهم"(هنج البالغة).

 1طه٦٧ :

 2االحتجاج للطربسي ج 1ص.12٨
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عندما يبدأ اإلنسان يف مسار الكمال جيابه عقبا

تقف أمام تطوره ،وكل ما

اجتاز عقبة قويت ملكته ،وعلم أب ّن هللا تعاىل أكرب ،حىت يصبح ذلك معتقداً تربوتاً أخالقياً
عقدتاً مفيداً له يف مجي شؤون حياته.

إذن قد يكون معىن ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ ،تا رسول هللا اعتقد يف حال إنذارك وإبالغك
لرساال ربك أ ّن ربك أكرب من أن يوصف ،وأكرب من أن يُضاد أو يُقهر أو يُهزم ،ألنه تعاىل

هو العظيم األعظم األجل األقدر ،وإذا التجأ اإلنسان إىل هللا األعظم األقدر ،وفهم ذلك
فهما صحيحا فقد التجأ إىل القدرة الالمتناهية ،و ٍ
عندئذ لن يصاب بوجل أو خوف.
ً
ً
إذ السبب يف عدم شجاعة اإلنسان يف مواقف اطخوف والوجل والرهبة هو عدم
التجائه إىل ركن وثيق ،وعندما يصل إىل املأمن يشعر ابالطمئنان.

هلذا فإن اآلية احتو على مفهوم عميق ،مضمونه قوله تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﭼ  ،1أي إذا كان هللا تعاىل أعظم من كل شيء فهو يكفي من كل شيء.

التكبري هو معىن أعم من التنزيه ،ويراد به أ ّن كل ما يُسبغ من صفا

على الذا

جل من أن حييط به وصف ،قال تعاىل :ﭽﯦ ﯧ ﯨ
املقدسة واحلق تعاىل هو أعظم وأَ ّ

2
علما ،أل ّن
ﯩ ﭼ  ،فهو يساوق كون الذا املقدسة ال ميكن أن حييط هبا أحد من اطخلق ً
رجال قال عند اإلمام الصادق ع :هللا أكرب ،فقال
هللا تعاىل أكرب من أن يوصف ،روي أ ّن ً

1

الزمر.36 :

 2طه 110
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ع{ :هللا أكرب من أي شيء؟} فقال :من كل شيء ،فقال اإلمام ع{ :حددته} ،قال الرجل:

كيف أقول؟ قال ع{ :قل :هللا أكرب من أن يوصف}.1

قوله تعاىل :ﭽﯖ ﯗ ﭼ ،2حتوي اآلية ٍ
معان متعددة ذكرها املفسرون:
أي أن املعىن احلقيقي لتطهري الثياب هو تنظيفها ،مبعىن أ ّن احلق تعاىل أيمر النيب ص

ثيااب نظيفة ،أل ّن النظافة يف اإلسالم هلا أمهية كبرية ،وهي مظهر من املظاهر
أن يرتدي ً
احلضارية الراقية ،ورد عن النيب ص قوله{ :ختللوا فإنه من النظافة ،والنظافة من اإلميان،

واإلميان م صاحبه يف اجلنة} ،3وهللا تعاىل أمر املصطفى ص بتطهري الثياب لتبيان أمهية
النظافة ،وديدنه ص ذلك ،فقد روى اإلمام الصادق ع عن أبيه عليهما السالم قال{ :وقف
رجل على ابب النيب (ص) يستأذن عليه ،فخرج النيب (ص) فوجد يف حجرته ركوة فيها ماء،

فوقف يسوي حليته وينظر إليها ،فلما رج داخالً ،قالت له عائشة :تا رسول هللا ،أنت
سيد ولد آدم ورسول رب العاملني ،وقفت على الركوة ،تسوي حليتك ورأسك ،قال { :تا
عائشة إ ّن هللا حيب إذا خرج عبده املؤمن إىل أخيه أن يتهيأ له وأن يتجمل}.4

خصوصا يف اإلسالم من
للمظهر واهلندام أمهية كبرية يف الشرائ السماوية مجعاء،
ً
انحيتني ،األوىل النظافة والثانية اجلمال ،أي أن امللبس النظيف اجلميل يربز صاحبه وحيببه
إىل الناس ،ويفرق الناس بني شخص وآخر من انحية املظهر واهلندام ،فالراقي له عناية

مبظهره ومالبسه ،ال يلبس ملبساً راثً أو غري مرتب ،والنيب ص لكونه ميثل السماء فهو
 1الكايف للشيخ الكليين ج 1ص117
 2املدثر 4

 3حبار األنوار للشيخ اجمللسي ج  59ص291
4

مكارم األخالق ص.96
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يراعي اآلداب العامة ،ويراعي أدق وأرقى اآلداب املتعلقة بثيابه وهندامه ،غري أن املراد من
اآلية ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ ليس هو تطهري الثياب ابلنظافة واجلمال ،بل أ ّن هناك معىن أعمق

من ذلك.

الزما له ،كقولنا" :رجل كثري
والتعبري كنائي يف اآلية ،حيث تُعرب مبعىن وتُريد معىن ً
الرماد" للتعبري عن كرمه ،إذ أ ّن الطعام حيتاج إىل طهي وحطب ،وكلما ازداد احلاجة إىل

استهالك الطعام كانت احلاجة أكثر إىل املزيد من احلطب ،وم احرتاقه يتحول إىل رماد،

وزتادة الرماد كناية عن احرتاق الكثري من احلطب ألجل طهي الطعام لكثرة الضيوف ،فأُخذ
املعىن الالزم وهذا معىن ال يفهمه الناس اليوم ،ألهنا كناية قدمية ،البد من إجياد بديل عنها

يتناسب م الكرم يف العصر الراهن.

وعلى هذا فاملراد من اآلية هو كناية عن إصالح وإجادة العمل ،لكون العمل هو

اإلطار اطخارجي لإلنسان ،وقد روي عن النيب ص :أنه كان إذا نظر إىل الرجل فأعجبه قال:

{هل له حرفة} فإن قالوا :ال ،قال{ :سقط من عيين} قيل :وكيف ذاك تا رسول هللا؟ قال:
{أل ّن املؤمن إذا مل يكن له حرفة يعيش بِ َدينه} .1

كان النيب ص عندما أيتيه الشباب حيرص على سؤاهلم عن مهنتهم وعملهم ،وإذا

عمال جي ًدا يُوليه عناية خاصة ،أل ّن العمل من املظاهر الراقية
أجاب الشاب أب ّن لديه ً
لإلنسان ،ومن ال يهتم بعمله فهو ال ُرقي له وال ثقافة وال فهم واقعي صحيح ،إذ أ ّن طبيعة
اإلنسان السعي حنو الكمال ،ومن مجلة األمور اليت تُعني عليه املهنة أو الوظيفة ،أما البطّال
الذي ال عمل له فإنه ص ال يوليه عناية ،بــل يقوم بنصيحته وحثه على العمل.

 1حبار األنوار للشيخ اجمللسي ج  100ص . 9
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إذن تشري اآلية ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ إىل إجادة العمل وإتقانه ،لكونه مبنزلة الثياب
للنفس ،ويدل على ذلك ورود التعبري اللغوي مبا يكىن عن صالح العمل بطهارة الثياب،

عندما يُقال :فالن طاهر الذيل أو طاهر الثياب ،أي له عمل حسن ،وجييد ويتقن عمله،
وهو تعبري يكثر يف اللغة العربية.1

إذن قوله تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ كناية عن إصالح وإجادة العمل وهو من املظاهر
اليت ينبغي للمسلم أن يهتم هبا ،حيث إنه إذا كان يف مهنة البد أن جييدها ،فيقرأ ويفهم

أسرار عمله ليُبدع ،فإن كان معلماً قرأ الكتب اليت جييد هبا أساليب التدريس وإيصال
املعلومة لتالمذته ،وكذلك احلال للمهندس والطبيب واملهين ،البد من العناية ابلتطوير
املستمر يف جماهلم الوظيفي ،ليدللوا على الرقي احلضاري ،وهللا تعاىل يريد من نبيه ص بقوله

ﭽﯖ ﯗ ﭼ أن جيعل عمله التبليغي أبرقى مستوى إليصال الرسالة السماوية إىل الناس،
وهذا معىن أوضحه النيب ص عند حديثه عن نفسه بقوله ص { :أُعطيت جوام الكلم} ،2

إجيااب ،وال ختدش مشاعره ،واآلية أدب
أي أ ّن كالمه أرقى األساليب اليت تؤثر على املستم
ً
إهلي ،أشار إليه النيب ص بقوله{ :أدبين ريب فأحسن أتدييب} ،3مبعىن أ ّن ما يصدر منه البد

أن يكون أبمجل صورة وأهبى هيئة.

1

2

التفسري الكبري للرازي ج ٨ص.67

روي عن حممد بن علي بن احلسني ع قال :قال النيب ( ص ) { :أعطيت مخساً مل يعطها أحد قبلي :جعلت
يل األرض مسجداً وطهوراً ،ونصر ابلرعب ،وأحلى يل املغنم ،وأعطيت جوام الكلم ،وأعطيت
الشفاعة} .الوسائل ج 5ص101

3

حبار األنوار للشيخ اجمللسي ج 16ص.210
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هناك من يرى أ ّن اآلية ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ تشري إىل تزكية النفس من الذنوب

واملعاصي ،أل ّن الثياب سرت للبدن ومجال له ،وأعمال اإلنسان كذلك تظهره مبظهر مجيل
ورائق ،يستهوي الناس فيصبح املعىن أ ّن النفس البد أن تكون طاهرة من الذنوب واملعاصي
لتظهر مبظهر مجيل لدى الناس ،إذ أ ّن الناس يتأثرون ابلكالم املوجه من نقي السريرة ،طاهر
ف عشرا اجمللدا  ،وحتدث عشرا
الذيل ،البعيد عن املعاصي ،فقد يكون الشخص أَلا َ
ٍ
عندئذ
الساعا دون أن تكون له مصداقية فيما يقوله ،تُؤثر على نفسه وسلوكه وأخالقه،

فلن يكون له أتثري على اآلخرين ،والباري تعاىل أيمر املصطفى ص بتزكية النفس كي يكون
تبليغه للرسالة مؤثراً غاية التأثري.

كانت الطبقية سائدة عند العرب بشكل كبري ،وكان أصحاب الطبقة العالية

واألثرتاء هلم ذيول يف ثياهبم تشبه ما نراه يف الوقت احلاضر لدى بعض النساء يف عباءهتن،
وهو مظهر غري جيد ،أل ّن هللا حيب االعتدال يف اللباس ،وكان ذلك املظهر سائداً يف الثقافة
العربية قبل اإلسالم ،لدى ذوي الثروة واجلاه ،يلبسون ثياابً طويلة ،فأمر هللا تعاىل نبيه ص

أبن تكون ثيابه ابملقدار املقبول ،الذي يسوده االعتدال ،1وكونه ص صاحب رسالة ال يعطيه

متيزاً على اآلخرين ،فيصبح كأصحاب الطبقة املتعالية ،كما يتوهم ذلك العرب يف ثقافتهم يف
تطويل الثياب ،لذا كان ص مأموراً بتقصري ثيابه ابلنحو املعتدل.

 1روي عن اإلمام الصادق ع يف قول هللا تعاىل " :وثيابك فطهر " قال :وثيابك فقصر  .مكارم األخالق للطربسي ص.103
18
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ورد رواتا يف كتب احلديث لدى املسلمني ابستحباب تقصري الثياب ،كي ال جتُّر
صر منه،
على األرض ،روي عن أمري املؤمنني ع أنه رأى رجالً جيُر ثوبه ،فقال { :تا هذا قَ ِّ
1
فإنه اتقى ،وأبقى ،وأنقى}  ،غري أنه من املؤسف أ ّن بعض املسلمني فهموا الرواتا فهماً
ادا من األحاديث املروية عن النيب
صروا ثياهبم إىل نصف الساق ،وليس ذلك مر ً
خاطئًا ،ف َق ّ
ص ،بل املراد هو االعتدال حبيث ال ترتك الثياب جتُر على األرض كانسة لألوسا ،،ابملظهر

الذي كان سائداً عند العرب قدميًا ،وله معىن يشري إىل التميز ،وهو غري حمبب من قبل هللا

تعاىل ،وقد ُهني عنه يف الثقافة القرآنية واإلسالمية ،واملطلوب أن يكون اإلنسان معتدالً ميثل
احلالة الوسطى ،وعليه أن يعتين مبظهره ومجاله ال أن يعتين جبر ثيابه ،فيكون معىن ﭽ ﯖ

ﯗ ﭼ توجيه للنيب ص أبن جيعل ثيابه معتدلة ،متيل إىل ِ
القصر ال إىل الطول ،أل ّن ذلك من
الثقافة اجلاهلية اليت عاد يف أوساط النساء ،حيث جند نصف مرت من العباءة جترها املرأة،

وهو مظهر خيالف قولــه تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ ،إن االعتدال والوسطية حمببان يف الشريعة
اإلسالمية.

نعم يظهر من بعض النصوص الدالة على كراهة إسبال الثياب أهنا ال تشمل النساء،

وأ ّن علة النهي هي اطخيالء والتشبه ابلنساء ،لكن ال تفيد هذه النصوص استحباب تطويل
العباءة أو بعض الثياب بنحو خيرج عن املتعارف ،وإليك بعض النصوص الواردة:
 -1روى صاحب الوسائل وصاحب املستدرك بعض الرواتا وأفردوها بباب ابسم

( كراهة إسبال الثوب وجتاوزه الكعبني للرجل وعدم كراهته للمرأة) (الوسائل ج  5ص41
واملستدرك ج  3ص ،)262والظاهر أن تطويل الثوب صفة كانت موجودة عند النساء

1
ال « َما أَس َفل ِم َن ال َكعبَـ ِ
ني ِم َن ا ِإل َزا ِر فَ ِفى الناا ِر » ( .صحيح البخاري
اب ص قَ َ
َ
مستدرك الوسائل ج  3ص .194وروي َع ِن النِ ِّ
كتاب اللباس ابب ما أسفل من الكعبني فهو يف النار ج  5ص.)21٨
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تشبها ابلنساء ،كما يف رواية
يطول ثوبه م ً
ساب ًقا ،ومل تعارضها النصوص ،بل كان الرجل الذي ّ
مساعه بن مهران ،قال ع{ :إين ألكره أن يتشبه ابلنساء}(الوسائل ج  5ص  42ح .)4

الثياب كناية عن األزواج ،يف األصول العامة التعبري ابلثياب أعم من األزواج،
وقد استُعمل يف القرآن ما يشبه ذلك ،قال تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ ،1

الزوج مبنزلة السرت واللباس ،والعكس صحيح ،فمعـىن قوله تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ خطاب
للنيب ص أن يهتم بطهارة نسائه ،وليس املراد هنا من الطهارة ما يقابل اطخنا ،أل ّن املسلمني
اتفقوا على نزاهة مجي أزواج النيب ص من انحية العرض ،فهن طاهرا

الذيل من هذه

اجلهة ،أل ّن هللا ال خيتار لنبيه زوجة يكون عليها كالم من انحية العرض ،ومجي أزواجه نقيا

الذيل ،وكذلك زوجيت نوح ولوط ع ،نعم مها شريراتن إال أهنما من انحية العرض ال كالم
عليهما ،واملتحصل أن قوله تعاىل :ﭽﯖ ﯗ ﭼ خطاب له ص ابالعتناء بنسائه،
قرهبن منه
الرتباطه ان به ص ،فال بد أن يظهر ّن أبرقى مظهر أمام الناس ،حيث يتناسب م
ّ

ص ويُنظر هل ان على أ ّهن ان ميثل ان أرقى مراتب التقوى والكمال ،والتحلي هبذه الصفا ليس
تبطن ابلنيب ص ،بل يشمل كل داعية وكل شخصية اجتماعية تريد التأثري ،إذ
خاصاً مبن ير ّ

البد له من االعتناء ببيته وأسرته ،كي ميكنه التأثري مبوعظته على غريه ،أل ّن أبناء الداعية إذا
كانوا غري متحلني ابألخالق احلسنة يف تعاملهم م الناس ،فسوف يؤدي ذلك إىل نفور

الناس منه ،وعدم قبوهلم إلرشاداته.

أراد هللا تعاىل من نبيه ص أن يكون مؤثراً أتثرياً ابلغاً يف اجملتم  ،لذا أمره ابالعتناء

ببيته ،وهو أمر موجه إىل كل صاحب رسالة ،فمن يريد أن يرف مستوى جمتم من الناحية
 1البقرة 1٨7
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الصحية وهو ال يعتين بذلك داخل أسرته ،وال يثقف أبناءه وزوجته ،فإن أقواله ال أتثري هلا،
وهو كمن خيط على املاء ،إذن ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ توجيه إبيالء عناية بزوجاته وأبنائه وأسرته،
حىت يصلوا إىل أرقى درجا

الرتبية والذوق ،وبذلك تصبح األسرة قدوة حسنة ،وال تتأثر

سلباً ،فالبد للقدوة من االبتعاد عن األمور اليت تؤثر سلباً على تبليغ الرسالة وإيصال
مبادئها إىل الناس.

والعميقة.

كثريا من األحباث اهلامة
قوله تعاىل :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﭼ حتوي هذه اآلية ً

"الرجز" بضم الراء وبكسرها ،هلا إطالقا يف اللغة العربية ومعان متعددة:
يطلق الرجز على العذاب ،1فيكون املراد من اآلية هجر العذاب أي هجر األسباب
املؤدية إليه ،ومدلوهلا ٍ
حينئذ ِق نفسك من العذاب ،أي من األمور اليت تؤدي بك إليه.
يطلق ويراد به كل قبيح من القبائح ،فيصبح من األمساء اليت تدل على عموم القبائح،
ٍ
حينئذ القذر مثل الرجس 2من
جامعا للقبائح ومرادفًا للفظة الرجس ،ومعناه
فيكون امسًا ً
األفعال واألقوال ،أي دع واترك القبائح من األفعال واألقوال! ،وهنا نقاط عدة جديرة
ابلبحث:

1
2

لسان العرب ج  4ص 34٨مادة ( رجز )
لسان العرب البن منظور ج 5ص.352
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نعلم أ ّن النيب ص ال يقرتف القبيح وال يرتكبه ،واألمر هنا موجه له ص ،وكذا األوامر

اليت يف القرآن ُوجهت إليه ص ،وأُمر أن يدع القبائح ،وذلك يلزم منه إشكال ،إذ كيف
يُطلب منه ترك القبيح وهو ص معصوم عن كل القبائح واألخطاء! ،وحينئ ٍذ يؤدي الطلب
إىل حتصيل حاصل.
وجه إليه واملراد
تفسريا
واجلواب عن ذلك :أ ّن هناك
مشهورا ودقي ًقا ،معناه أن الطلب ّ
ً
ً

به غريه ،من ابب إتاك أعين وأمسعي تا جارة ،لكونه ص ال ميكن أن يقرتف قبيحاً ،وعدم
اإلمكان ال يرج إىل االستحالة العقلية ،بل ألنه ص يستطي أن يعمل القبيح ،وهو قادر

عليه ،ولكن هللا تعاىل جعل األنبياء والرسل على درجة عالية ،حبيث يعرفون اآلاثر املرتتبة

على القبائح ،بنحو أعظم ممن درس الطب وختصص يف أتثري الفريوسا

طعاماً يف القمامة وعليه احلشرا  ،فال ميكنه أن يتناول منه.

واملكرواب

ورأى

من الواضح أنه قادر على تناوله ،لكنه ال يفعل أبداً ،ويعود السبب إىل إدراكه اآلاثر

الضارة املرتتبة على تناوله ،وكذا احلال لألنبياء والرسل واألئمة من أهل البيت ع ،فال

يقرتفون القبيح ،وال ميكن أن يصدر منهم هبذا املعىن ،إلدراكهم اآلاثر الوضعية املرتتبة على

قبح القبيح ،نعم ،إن اإلنسان بعد أن مير مبراحل سلوكية ويريب نفسه ،يبتعد عن كثري من

القبائح ،وينفر من احلديث يف القبائح ،وخياف من ذلك ،نتيجة مللكة التقوى ،فال يكذب
وال يق يف ٍ
هبتان للغري ،وقد مسى العلماء هذه احلالة ابلعصمة املكتسبة ،نتيجة لالرتياض
الروحي ،وإذا كان حال اإلنسان العادي الذي م ار مبراحل من اجلهاد النفسي والرتبية

عرب عنه احلق تعاىل كموسى ع ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
السلوكية لذاته ،ذلك فما ابل من ّ

ﭼ  ،1أي أ ّن هللا تعاىل هو الذي يربيه مرحلة بعد مرحلة ،ويتوىل العناية به حىت يوصله إىل
 ١طه39 :
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قيادة اجملتم  ،فهل نتعقل أي يق مثله يف القبيح رغم إدراكه اآلاثر املرتتبة على قبحه ،وهذه
املسألة غاية يف األمهية؟!

خاطب هللا تعاىل النيب ص واألنبياء والرسل بوجوب هجر الرجز ،م العلم أهنم ال

يقرتفون القبيح ،واطخطاب من ابب إتاك أعين وامسعي تا جارة ،مث إ ّن اطخطاب شامل للنيب
ص من جهة التكليف ،ألنه ص مكلف أبن يهجر القبيح ،رغم أنه ال يصدر منه ،أل ّن ذاته
من الذوا

املقــدسة ،وهي املصداق األكمل لقوله تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮑﭼ ،1واألمر ال يرج إىل التطهري تشر ًيعا ،بل هو
تكويين ،مبعىن أ ّن هللا تعاىل أوصلهم إىل درجة من الرؤية الواقعية لألشياء حبيث ال يقعون يف

القبيح ،ولقد أشار األئمة ع إىل املرتبة العالية لرسول هللا ص ،قال اإلمام علي عَ { :ولََقد
قَـر َن اَ اَّلل بِ ِه ص ِمن لَ ُدن أَن َكا َن فَ ِطيماً أَعظَم ملَ ٍ
يق اَل َم َكا ِرِم
ك ِمن َمالَئِ َكتِ ِه يَسلُ ُ
ك بِ ِه طَ ِر َ
َ ُ
َ َ
و َحمَ ِ
اس َن أَخالَ ِق اَل َعا َِمل  ،2}...أي من بداية مراحل حياته األوىل ص جعل هللا تعاىل له أعظم
َ
مقرتان به.
مالئكته ً

والدعوا

تتطلب الدعوة منهم

هذه نقطة يف غاية األمهية ،أل ّن أصحاب الرساال
شروطاً كي تكون انجحة ومؤثرة متبَعة من ل ُدن الغري ،ومن أهم تلكم الشروط أن يكون
الرسول والداعي صاحب الرسالة غري م ٍ
قرتف للقبيح ،ال ظاهراً وال ابطناً ،يُعرف بني الناس
بطهارته ويُعرب عن هذا املعىن يف العصر احلديث حبسن السرية والسلوك ،أي عندما يفتش يف

حياته ال يوجد إال اجلانب اإلجيايب ،وال سلبية يف شخصيته ،كي تكون دعوته مؤثرة ،فأمر هللا
 1األحزاب.33:
 2شرح نهج البالغة البن ابي الحديد ج  13ص198
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تعاىل لنبيه ص بقوله :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ ،وقد يراد منه أن يكون على درجة
عالية من النزاهة والطهارة لتكون الدعوة مؤثرة غاية التأثري فيمن يُوجه إليه ابلدعوة.

من يدعو الناس وهو غري ملتزم مبا يدعوهم إليه فلن يتأثروا به ،هلذا توصل العلماء

بعد إجراء جمموعة من التجارب على أن اإلنسان ميكنه أن يؤثر يف سلوك اآلخرين إذا كان

يدعوهم عملياً بنسبة تتجاوز  ،%70أي أ ّن السلوك واألخالق احلسنة م اآلخرين تؤثر
أكثر من  %70من األقوال اليت يتحدث هبا م الناس.
إ ّن ديدن الناس إذا رأوا أ ّن من يدعوهم طيب وحسن األخالق يتأثرون به إذا حتدث

أبمور طيبة وحسنة ،أما إذا كان ال يلتزم هبا فلن يؤثر يف اآلخرين ،ولكي يكون الرسول ص
واملعصوم ع والعامل والداعية مؤثراً يف اجملتم الذي يكون يف كنفه عليه أن يكون حسن
السرية والسلوك اترًكا للرجز ،أي ،القبيح من األقوال واألفعال ،وجمرد أن يصدر منه أقوال

أو أفعال قبيحة سوف ينفر الناس منه ،خصوصاً الطبقة املتدينة اليت متثل االلتزام ابلشريعة،

فهي طبقة ال ميكنها أن تثق بشخص يقول شيئاً ويفعل ما يعاكسه ،وصدق الشاعر حيث
قال:

ال تنهَ عن خلق وأتيت مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

1

أخالقي
فال ميكن التأثري يف الغري إال اباللتزام سلوكياً ،واألمر ال يرج إىل مبد ٍئ
ٍّ
فقط ،بل هو مبدأ تربوي ،فمن يريد أن يُريب أبناءه على ترك التدخني وهو يتناوله لن

1

هذا البيت ورد يف عدة قصائد لعدد من الشعراء حىت خفي قائله فقيل للمتوكل الكناين وقيل أليب األسود

الدوئلي وقد نسبه له اعين األخري جمموعة منهم الزركلي صاحب األعالم ج  3ص 236ومنهم العاملي يف
حاشيته على التبيان للطوسي ج  3ص.4
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يستطي أن يؤثر فيهم حبيث ال يتناولونه ،أي أ ّن من أراد أن حيول نفسه مصدراً للجذب فإ ّن
أوىل الطرق للتأثري التأثري الالّمرئي ،ومعناه االلتزام الدقيق مبا يدعو إليه اآلخرين.

وينبغي أن نلفت االنتباه إىل بعض األشياء املهمة ،منها أ ّن الداعية ينبغي أن يعرف
مىت يقول احلق ،وما هو املوض املناسب له ليحدث األثر؟ ألنه لو قال احلق يف غري موضعه

لكان خالف العقل واإلميان ،وهذا ما ورد يف الرواتا عن النيب ص{ :مدارة الناس نصف

اإلميان} ،1وكذا اختيار الوقت والشخص مما له عالقة يف التأثري ،وأشار ص إىل ذلك بقوله:

{إان معاشر األنبياء أُمران أن نكلم الناس على قدر عقوهلم} ،2فال يُعطى أحد أكثر من
قدراته اليت هبا يستوعب الشيء ،وهذا مبدأ عام يف التعليم ،فعندما أنخذ ً
طفال ندخله أوالً
إىل املرحلة االبتدائية مث املتوسطة مث الثانوية واجلامعة ،وال ميكن أن يدرس املعلوما اليت
يدرسها طالب اجلامعة وهو يف االبتدائية ،وإن تشاهبت مسميا

املواد ،من هنا فإن على

الداعية عندما يُعطي الفكر أن ال يزرعه يف داعية أخرق ال يقدر على مترير ما يريد ،فيعطي
املعلومة أو الرسالة ويزرع يف األرض السبخة أو يف الزمن غري املناسب ويف املكان غري

فيحول احلق إىل ابطل يف أعني الناس أو يُصريه مرفوضاً.
املناسبّ ،
وقد حتدثت طائفة من الرواتا عن هذا املطلب موضحة أبن املعارف ال تُعطى
ألشخاص غري قادرين على استيعاهبا دون مقدما  ،إذ أ ّن بعض الناس قد يُلقي كالماً
بطريقة مضرة يفسد به عقيدة آخرين أو أخالقهم أو يُغري سلوكهم احلسن إىل سلوك سيء،

إذن املسألة ال ترج إىل عامل الواق فقط ،وهو عامل النفس األمري ،فال يكفي أن تقول

للغري :اترك القبيح! إذ أ ّن هناك أشياءً ليست قبيحة ،بل حسنة ،لكن رغم حسنها ترتك ملا

يرتب عليها من قبيح ،والبد من معرفة ذلك ،أي معرفة األمور املناسبة للمعلومة الطيبة
 1البحار ج  74ص .145
 2البحار ج 1ص.٨5
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احلسنة ،فتبادر إىل طرحها يف هذا املورد املناسب ،أو حتجم ،ألهنا لو قيلت أضر ابلسام ،
من األمثلة ،ألن

أو أثر عليه عقدتاً وسلوكياً ونفسياً ،لكونه ال يستوعبها ،وهناك مئا
بعض الناس من طبيعتهم االحتياج إىل تعليم قد يستغرق سنوا طويلة ،وبرجمة تفتح له
آفاقًا نفسية ،وكثري من الناس يظن أ ّن األشياء أتيت بني ليلة وضحاها ،غري أن األمر ليس
كذلك ،فمن أراد أن يكون متديناً حيتاج أن جياهد نفسه ويتعب ومير بسنوا طويلة كي

يكتسب ملكة التدين ،وكذا من يريد أن يصبح عاملاً.
نعم ،هناك طرق ووسائل وآليا للوصول إىل النجاح ،وكان األنبياء والرسل يعرفون
طريقة التعامل م الغري ،وذلك سر جناحهم يف دعواهتم وخلودهم لدى البشر ،من نوح ع

إىل النيب حممد ص ،الذي هو أعظم شخصية خلقها هللا تعاىل.

ظن بعض الناس أن املراد من الرجز يف ﭽ ﯙ ﯚ ﭼ هو القبيح بلحاظ عامل
النفس األمري ،أي القبيح يف الواق  ،وهذا غري صحيح ،بل املراد منه القبيح يف بعض

األشياء ،أي ما حيقق العذاب يف بعض األشياء ،فأحياانً يصدر من اإلنسان شيئ ما يؤدي
إىل إهالك مؤمن ،أو إفساد فكره وعقيدته ،ابطخصوص إذا أُعطيت بعض املعلوما دون
مقدما  ،وهو ما يُ ِّ
عرض من فعل ذلك إىل العقاب من هللا تعاىل واالبتالءا الكثرية اليت قد
ال خيرج منها ،وقد يؤدي ذلك إىل التيه ،كما عاش بنو إسرائيل التيه يف عامل املعىن ،ال يف
عامل املادة ،فيضي املرء وال يصل ،مبعىن إذا كان هللا تعاىل قد رتب األمور كي يصل اإلنسان

إىل درجة من اإلميان بتقوى هللا تعاىل ،فيجد أنه بسبب ما فعل بذلك املؤمن ُمين من
الوصول إىل تلك املرتبة اليت يطمح أن يصل إليها ،واآلية ﭽ ﯙ ﯚ ﭼ من غرر

اآلتا ابملعنيني (هجر العذاب وترك القبيح) ،خصوصاً املعىن األول ،أي هجر العذاب برتك

األسباب املؤدية إليه.
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كل من سار على طريق واجه عقبا  ،ولكن م ذلك البد أن يسعى جاداً يف إزالة

العقبا  ،حىت يصل إىل اهلدف والغاية اليت ينشدها ،ولعل هذا معىن ﭽ ﯙ ﯚ ﭼ،

معىن اثلث للرجز مبعىن النجاسة ،غري أن هذا املعىن يندرج إما يف املعىن األول
وهناك ً
(األسباب املؤدية للعذاب) ،أو املعىن الثاين (ترك القبيح).

قوله تعاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ ،املن يف اللغة هو ذكر ما
يُنغص املعروف ،1تتحدث اآلية عن ذكر اإلنسان ما يقدمه للغري من إحسان ،وأنه سبب يف

حسن إليه إىل ما وصل إليه ،ويفسر ذلك قوله تعاىل :ﭽﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﭼ
وصول املُ َ

2
علو الذكر للنيب ص هو إمياهنم ابإلسالم،
وابلتايل
اإلسالم
انتشار
يف
السبب
م
أهن
عىن
مب
،
ّ
أما معىن "تستكثر" أي حتسبه كثرياً وتراه عظيماً ،ينهى هللا تعاىل الرسول ص عن املن مبا
يق ادمه من عمل ،وأن يستكثره ،أي يَـعُده كثرياً.

وقد فُسر اآلية مبعان متعددة:
أي أ ّن النيب ص بعد أن أُمر من قبل هللا تعاىل إببالغ الرسالة ،وأمر بتكبريه تعاىل،
وبتطهري ثيابه ،وهجران الرجز ،وهي أعمال عظيمة وكبرية ،أُمر أيضاً أبن ال يع ّد ذلك

يمن به على غريه.
كثريا ،ف ّ
وحيسبه ً

1
2

تفسري جمم البيان يف تفسري القرآن للشيخ الطربسي ج 2ص.1٨1
احلجرا .17 :
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واآلية انظرة إىل الرسالة لكون النيب ص هو السبب يف إيصال اطخلق إىل احلق تعاىل،

وهو شيء عظيم ،لكون ما يصدر من اطخلق يكون النيب ص واسطة وسبباً يف حتققه ،فتكون

أعماله ص خرياً متصالً ال انقطاع له وال نفاد ،فإذا التفت النيب ص ،ورأى أ ّن إبالغ الرسالة

مبا يرتتب عليها من خريا شيئاً كثرياً ،فإن التفاته إىل ذلك غري جيد ،فأمره هللا تعاىل أن ال
يلتفت إىل ذلك املعىن ،أي ال يعُ اد إبالغه لرساال ربه كثرياً.

أي تكون اآلية انظرة إىل طلب الزتادة يف األمور املالية ،أبن ال يعطي املال وأيخذ
ٍ
حينئذ أي ال تعطي ماالً وتطلب
زتادة عليه ،فيكون رابً حرمه هللا تعاىل ،ومعىن "ال متنن"

زتادة عليه ،ألنه راب يف املال.1

ولعل األوضح األنسب ابآلية املباركة أن تكون انظرة إىل مسألة إبالغ الرسالة ،فكل

عامل أبوامره يؤجر النيب ص لكونه السبب يف إيصاله إىل احلق تعاىل ،فمن صلى رج فضل

جعا إليه ص ،وكذا احلال فال يتحقق
صالته إىل رسول هللا ،ومن قام بعمل صاحل كان ثوابه را ً

عمل خري إالّ ويكون الرسول ص سبباً فيه ،وهذا شيء ال حدود له ،فأُمر النيب ص أن ال

ينظر إىل جانب الكثرة فيما يتحقق من إبالغ رساال ربه ،وال ينظر إىل الكثرة املتحققة من

اطخريا اليت ال نفاد هلا ،وهو أمر جد هام ،حيتاج إىل إيضاح ،ذلك أ ّن الناس الذين يصلون
إىل مراتب عالية ومقاما

سامقة ،يرتتب على أعماهلم خريا  ،لكوهنم وسائط يف ترتب

دائما ،بل قد ينسب
اطخري ،وقد يلتفت بعضهم إىل أمهية ما يقوم به من عمل ،فينظر إليه ً
لنفسه حصول األشياء ،ويؤكد على سببيته فيما يرتتب من خريا لآلخرين ،ويَـعُد ما صدر
منه كثرياً حيث يوجب لدى اآلخرين الذين يستمعون إىل ما يصدر منه منةً ،ويرون أهنم دائماً
يف حال منقصة ،لذلك يكون مورداً للمؤاخذة وعدم االرتياح من لدن اآلخرين ،وال أبس أن
يقول النيب ص{ :أان سيد ولد آدم ،وال فخر} ،2فإن اإلنسان قد يضطر أن يذكر يف مورد

 1اآلراء الثالثة يف تفسري جمم البيان للطربسي ج 10ص.176
2

حبار األنوار للشيخ اجمللسي ج ٨ص.4٨
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ائما ،أل ّن ذلك
أو موردين بعض األمور املرتبطة بشخصه ،إال أن عليه أن ال يكون كذلك د ً

غري مستحسن لدى السام  ،فإذا حتدث العامل عن علمه دائماً ،وقال :أان العامل ،وأان الذي

ال أُضاهى ،وأان فعلت كذا ،أصبح غري مقبول اجتماعياً من لدن املستمعني ألقواله.

هناك مبدأ أخالقي يتمثل يف أ ّن الناس يريدون من القائد أن يُقدم وأن يعطي كثرياً،
ويستقل ما صدر عنه من أعمال ،حىت تتجذر قيادته وأتثريه وينصاع الناس ألوامره ،وإذا مل

يكن هبذه املثابة رفضه الناس حىت وإن كان من العمالقة يف قيادته ،ألنه كما ذكران فإن من

مؤثرا من الناحية األخالقية،
يركز على شخصيته ويدور يف حمور ذاته لن يكون مقبوالً وال ً
والعكس صحيح فإن من يستقلل ما صدر منه من أعمال ويرى نفسه أقل الناس فيما صدر
قبوال لدى اآلخرين.
مؤثرا وم ً
عنه ،رغم أنه ق ّدم ً
كثريا ،سوف يكون ً

لقد كان الرسول ص قائداً فذاً يف تعامله م غريه ،ميدح اآلخرين ،ويبني أ ّن ما قدمه

هلم قليل ،وهناك شواهد كثرية على هذا األمر ،منها موقفه عند إعطائه أموال كثرية ألهل
مكة من الغنائم يف غزوة الطائف ،حيث أعطى الغنائم ألهل مكة ومل ي ِ
عط األنصار شيئاً،
ُ
فاعرتض بعض األنصار على ذلك ،فجمعهم النيب ص يف حمضر سعد بن عبادة ،وقال هلم يف
معاجلة هذا املوقف :تامعشر األنصار :ما مقالة بلغتين عنكم ،وجدة وجدمتوها علي يف

ضالال فهداكم هللا ،وعالة فأغناكم هللا ،وأعداء فألف هللا بني قلوبكم؟!
أنفسكم؟ أمل آتكم ً

أمن وأفضل ،مث قال :أال جتيبونين تا معشر األنصار؟ قالوا :مباذا
قالوا :بلى ،هللا ورسوله ّ
جنيبك تا رسول هللا؟ هلل ولرسوله املن والفضل ،قال صلى هللا عليه وآله وسلم :أما وهللا لو
ِ
ولص َدقتم :أتيتنا مكذاب فصدقناك ،وخمذوال فنصرانك ،وطريدا
فلص ّدقتم َ
شئتم لقلتمُ ،
فآويناك ،وعائال فآسيناك ،أوجدمت تا معشر األنصار يف أنفسكم يف لعاعة من الدنيا ـ شيء
30

تفسير سورة المدثر 31 .................................................................................................................

قليل من الدنيا ـ أتلفت هبا قوما ليسلموا ،ووكلتكم إىل إسالمكم ،أال ترضون تا معشر
األنصار أن يذهب الناس ابلشاة والبعري ،وترجعوا برسول هللا إىل رحالكم؟ فو الذي نفس

حممد بيده ،لوال اهلجرة لكنت امرأً من األنصار ،ولو سلك الناس شعبا وسلكت األنصار

شعبا ،لسلكت شعب األنصار ،اللهم ارحم األنصار ،وأبناء األنصار ،وأبناء أبناء األنصار،

قال :فبكى القوم حىت أخضلوا حلاهم ،وقالوا :رضينا برسول هللا قسما وحظا ،مث انصرف

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،وتفرقوا[.1

تصرف النيب ص وموقفه غاية يف اإلحكام ،ودليل على عظمته كقيادي ابرز ،حيث

عدد هلم ما قدمه من إجنازا  ،لكنه مل يسكت ،بل أبدى هلم أهنم شركاء معه يف اإلجناز ،وأن
ِ
ولص َدقتم} ،فهو تبيان أبن القائد
هلم ً
فلص ّدقتم َ
فضال ،أما قوله ص{ :لو شئتم لقلتمُ ،
الناجح ال ينظر إىل ما يصدر عنه من أعمال ،وأنه خري ال حدود له ،ويلغي بذلك دور غريه،

إهنا نظرة أسوأ ما تكون من القيادي الفذ ،حيث يرى نفسه وأعماله ويلغي دور غريه ،والنيب
ض ّحت ،فأشاد بدورها ،ولعل اآلية تومئ
ص أوضح أ ّن اجلماهري املقودة ق ّدمت وأعطت و َ

إىل ذلك ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ ،أي إىل أمهية أن يكون القائد يستقل أعماله ،وال مين هبا

فيحسبها كثرية ،لتكون قيادته قطب الرحى ،يدور يف فلكها الناس ،وهو مبدأ أخالقي
عظيم.

هناك مبدأ عرفاين أهم من املبدأ األخالقي ،رغم أنه يتصل به ويتقاط وإتاه ،يتضح

هذا املبدأ العرفاين يف أ ّن األولياء الذين هلم اتصال وثيق ابهلل تعاىل كلما اشتد اتصاهلم به
تعاىل قوي وثبت ،وترتب عليه خريا كثرية ال حدود هلا ،ومن مجلة تلك اطخريا أن ال يرى

العارف أعماله ،بل يرى هللا تعاىل ،وكلما صدر عنه من خري ال يراه ،بل كل ما تراه الناس

فضال
كثرياً وعظيماً يستقله وال ينظر له ،وال إىل ذاته ،أو إىل أعماله ،ابلرغم من عظمتهاً ،
1

السرية النبوية البن هشام ج4ص.935
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عن النظر إىل ترتب خريا عليها ،ولعل هذا معىن قوله تعاىل :ﭽﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﭼ ،1مبعىن أ ّن الكامل ال يرى أعماله ،بل يرى أ ّن التوفيقا
واملنح واملنن والنعم اليت تصدر منه إمنا هي بفضل هللا تعاىل ،الذي وفقه إليها ،ولوال فضله
واطخريا

والعطاتا

عليه ملا أمكن أن يصدر منه عمل طيب يستفيد منه الناس.

الرسول ص ال يرى أن ما حتقق منه شيئ ،بل يرى الفضل كله هلل تعاىل ،وال فضل له

أبداً ،وهذه نظرة أعمق من النظرة األخالقية ،تبتين على أنه كلما تكامل اإلنسان كلما
امنحت إنيته ،وتالشى وجوده ،وأصبح ال يرى إالّ هللا تعاىل ،قال أحد العرفاء يف هذا اجملال:

"فقلت ما أذنبت" أي تا إهلي ال ذنب يل ،فقالت النفس جميبة له" :وجودك ذنب ال يقاس

به ذنب" ،أي كونك تنظر إىل نفسك ،وحتقق هوهويتها 2يف قبال احلق تعاىل ،شيء فيه من
الكربتاء وهي هلل وحده ،لذا فإن األولياء ال ينظرون إىل ذواهتم وال إىل ما صدر منهم من
أعمال خرية.

 1النحل 96

2

اهلوهوية :هي االحتاد يف جهة ما م االختالف من جهة ما وهذا هو احلمل ،والزمه صحة احلمل يف كل خمتلفني بينهما احتاد ما،

لكن التعارف خص إطالق احلمل على موردين من االحتاد بعد االختالف :أحدمها :أن يتحد املوضوع واحملمول مفهوما وماهية،

وخيتلفا بنوع من االعتبار ،كاالختالف ابإلمجال والتفصيل يف قولنا " :اإلنسان حيوان انطق " ،فإن احلد عني احملدود مفهوماً ،وإمنا
خيتلفان ابإلمجال والتفصيل ،وكاالختالف بفرض سلب الشئ عن نفسه ،فتغاير نفسه نفسه ،مث حيمل على نفسه لدف توهم

املغايرة ،فيقال ":اإلنسان إنسان " ،ويسمى هذا احلمل ب " احلمل الذايت األويل " واثنيهما :أن خيتلف أمران مفهوماً ويتحدا

وجوداً ،كقولنا " :اإلنسان ضاحك " و" زيد قائم " ،ويسمى هذا احلمل " احلمل الشائ الصناعي (بداية احلكمة العالمة الطباطبائي ص

.)132
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و ٍ
حينئذ فمعىن ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ أي ال تنظر إىل جانب املنة ،ألنه ال ِمنّةَ لك

على أحد من اطخلق ،فإن املنة من هللا تعاىل ،فإذا مل تكن منك ،فكيف تعدها كثرية وال شيء

يرج إليك منها ،إذ األشياء ترج كلها إىل هللا تعاىل ،ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ،1يفرح اإلنسان بفضل هللا وبرمحته وبنعمته
وعطاتاه ،ودون ذلك فمهما كانت له من قدرا ومواهب وإمكانيا  ،وهو ال يسندها إىل
احلق ،وال يراه أنه املوفق واملعطي واملانح املنان ،فلن يستقيم ،إذن اآلية ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ
ﭼ أي ال متن أبداً ،واألعمال اليت تقدمها ال جتعل فيها ِمنة على الغري ،وال تلتفت إليها ،بل
انظر إىل أهنا من هللا تبارك وتعاىل ،وقد حصلت لك بفضله ورمحته.

س َم العطاتا،
للناس قراءا خمتلفة ،كما مر علينا يف موقف رسول هللا ص عندما قَ ا
وأتثر بعض األنصار ووجد يف نفسه جتاهه ص ،وإذا كان الرسول ص ُاختذ يف حقه ذلك،

فإن سائر الناس أوىل أن يقرأوا بقراءا

خمتلفة ،من هنا فإن كل من قام بعمل سيجد

اختالفًا للناس يف قراءته ،أحدهم يراه حسنًا ،ويتعجب بقوله :ما شاء هللا ،ما أكثر صدور
اطخريا من صاحبه ،وآخر سيقول :إنه رتاء ،واثلث سيصفه أبنه مل يصدر إال إلثبا

الشخصية يف اجملتم  ،وراب قد حيسده ،واطخامس قد حيقد عليه ،أل ّن الناس خيتلفون يف
خريا صدر من أي
طبيعتهم ،الكامل منهم وهو من وصل إىل مرتبة عالية يفرح إذا رأى ً
إنسان ويتمىن الزتادة له ،أما من مل يصل إىل هذه املرتبة قد ينظر نظرة استغراب ،وتكون له

1

يونس .58
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قراءة خمتلفة انجتة عن ٍ
نقص يف شخصيته ،وكما قيل (وكل إانء ابلذي فيه ينضح) ،1أكثر
الناس مل يصلوا إىل مراتب راقية ،لذلك يصدر منهم احلسد واحلقد وغري ذلك ،نعم ،عندما

ميو احملسود يتغطى بستار ،فيمدح ويشاد به وإبميانه وعمله وإجنازاته ،أما إذا كان حيًا قد

جتد أن أقرب الناس إليه أشدهم عداوة له ،هذه نظرة الناس الناقصة ،من هنا قد يكون من

يعاديك مؤمنًا ،لكنه ليس بكامل يف إميانه ،وقد يكون طيبًا صاحب خري ومن أهل اجلنة
أيضاً ،لكنه يعاديك ويذمك لوجود نقص عنده من جانب معني.

تفصح بعض الرواتا إىل اختالف مراتب الكمال يف جوانب متعددة ،من هنا يصبح

االختالف بني بعض الصاحلني طبيعيًا نتيجة لتفاو الكمال واالختالف فيه ،وإليك بعضها:

منها :ما عن أيب عبد هللا عليه السالم قال :ابلزتادة يف االميان تفاضل املؤمنون

ابلدرجا عند هللا ،قلت :وإن لالميان درجا ومنازل يتفاضل هبا املؤمنون عند هللا ؟ فقال:
نعم ،قلت :صف يل ذلك رمحك هللا حىت أفهمه ،قال :ما فضل هللا به أولياءه بعضهم على

بعض ،فقال " :تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ،منهم من كلم هللا ورف بعضهم فوق

بعض درجا

" ( )3االية وقال " :ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض " ( )4وقال" :

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولالخرة أكرب ؟ جا " ( )5وقال " :هم درجا عند

هللا " ( )6فهذا ذكر درجا االميان ومنازله عند هللا (.)7
حبار األنوار ج 66ص 171

وعنه عليه السالم قال :قلت :له :إن لالميان درجا

ومنازل يتفاضل املؤمنون فيها

عند هللا ؟ قال :نعم ،قلت :صفه يل رمحك هللا حىت أفهمه :قال :إن هللا سبق بني املؤمنني

كما يسبق بني اطخيل يوم الرهان ،مث فضلهم على درجاهتم يف السبق إليه ،فجعل كل امرئ

منهم على درجة سبقه ال ينقصه فيها من حقه وال يتقدم مسبوق سابقا ،وال فضول
 1مثال يضرب  -شرح العينية للفاضل اهلندي
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فاضال ،تفاضل بذلك أوائل هذه االمة أواخرها ولو مل يكن للسابق إىل االميان فضل
على املسبوق إذا للحق آخر هذه االمة أوهلا نعم ولتقدموهم إذا مل يكن ملن سبق إىل االميان
الفضل على من أبطأ عنه ،ولكن بدرجا

االميان قدم هللا السابقني ،وابالبطاء عن االميان

أخر هللا املقصرين ،الان جند من املؤمنني من اآلخرين من هو أكثر عمال من االولني وأكثرهم

صالة و صوما وحجا وزكاة وجهادا وإنفاقا ،ولو مل يكن سوابق يفضل هبا املؤمنون بعضهم

بعضا عند هللا لكان اآلخرون بكثرة العمل مقدمني على االولني ،ولكن أىب هللا عز وجل أن

يدرك آخر درجا االميان أوهلا ،ويقدم فيها من أخر هللا ،أو يؤخر فيها من قدم هللا ،قلت:
أخربين عما ندب هللا املؤمنني إليه من االستباق إىل االميان ؟ فقال :قول هللا عزوجل" :

سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض اعد

للذين آمنوا ابهلل

ورسله ( " )1وقال " :السابقون السابقون اولئك املقربون ( " )2وقال " :السابقون
االولون من املهاجرين واالنصار والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه (" )3

فبدأ ابملهاجرين االولني على درجة سبقهم ،مث ثىن ابالنصار ،مث ثلث ابلتابعني هلم ابحسان،
فوض كل قوم على قدر درجاهتم ومنازهلم عنده ،مث ذكر ما فضل هللا عز وجل به أولياءه

بعضهم على بعض فقال " :تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم هللا ورف

بعضهم فوق بعض درجا

( " )1إىل آخر اآلية ،وقال " :ولقد فضلنا بعض النبيني على

بعض ( " )2وقال " :انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجا

وأكرب

تفضيال ( " )3وقال " :هم درجا عند هللا ( " )4وقال " :ويؤ كل ذي فضل فضله ()5
" وقال " :الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا أبمواهلم وأنفسهم أعظم درجة عند هللا

( " )6وقال" :وفضل هللا اجملاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجا منه و مغفرة ورمحة
( " )7وقال " :ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذين
أنفقوا من بعد وقاتلوا ( " )٨وقال " :يرف هللا الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجا

( " )9وقال " :ذلك أبهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب " إىل قوله " :إن هللا ال يضي

أجر احملسنني ( " )10وقال :وما تقدموا النفسكم من خري جتدوه عند هللا ( " )11وقال:
35
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"فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ( " )12فهذا ذكر درجا
االميان ومنازله عند هللا عزوجل (.)13

وعنه عليه السالم قال :قال أبو جعفر عليه السالم :تا بين اعرف منازل الشيعة على

قدر روايتهم ومعرفتهم ،فإن املعرفة هي الدراية للرواية ،وابلدراتا للرواتا يعلو املؤمن إىل

أقصى درجا اإلميان ،إين نظر يف كتاب لعلي عليه السالم فوجد يف الكتاب :أن فيمة
كل امرئ وقدره معرفته ،إن هللا تبارك وتعاىل حياسب الناس على قدر ما آاتهم من العقول

يف دار الدنيا .كتاب زيد الزراد ،عنه عليه السالم مثله.

وعنه عليه السالم أنه قال :حديث تدريه خري من ألف ترويه ،وال يكون الرجل منكم

فقيها حىت يعرف معاريض كالمنا ،وإن الكلمة من كالمنا لتنصرف على سبعني وجها لنا من
مجيعها املخرج.

ولعل ما يؤيد ما ذكرانه قول اإلمام زين العابدين ع {:وهللا لو علم أبو ذر ما يف قلب

سلمان لقتله} ،1أل ّن درجا

الكمال ختتلف ،فكل واحد يقرؤك بقراءة خمتلفة عن اآلخر،

من هنا حيتاج املؤمن إىل شيء من املرونة والتسامح ،فإذا قُرأ بقراءة خاطئة قال ملن قرأه:
اللهم اغفر له وابرك عمله ووفقه .فإ ّن أكثر الذين يصلون إىل مراتب عالية وعظيمة هم
الذين يسريون يف هذا املسار ويف هذا الصراط ،فال حيملون ِغالً على الغري وال حقداً وال
ضغينة وال حسداً ،وإذا مس كالماً غري جيد حىت من أقرب الناس دعا له ابلتوفيق وساحمه،

وسأل هللا أن ال يؤاخذه مبا قال فيه ،وهناك شواهد كثرية للكاملني الذين أتلقوا ،ومن
أعظمهم الشهيد الصدر والسيد الطباطبائي (رمحة هللا عليهما) ،فإن السيد الصدر له

أخالق عالية ،وقد مس أ ّن بعض طالب العلم حتدث عنه بكالم غري جيد ،فما كان منه إال
أن وصفه أبنه طيب مؤمن ولو تقدم لصالة اجلماعة صلى خلفه ،يريد (يرمحه هللا) أن يبني أ ّن
شرعا.
من حتدث هبذا الكالم السيئ قد يكون لكالمه ما يصححه ً

 )1الكافي للشيخ الكليني ج 1ص .401
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إذن البد للمؤمن أن ينتبه إىل مساره العملي ،كي ال يدور يف حلقة مفرغة ،ويتيه كما
اته بنو إسرائيل ،ومن أراد أن يتقدم عليه أن جيتاز هذه العقبة ،ويرى الناس طيبني وحيسن
الظن هبم ،حىت يفتح هللا له اآلفاق الرحبة ،وعليه فإن قوله تعاىل :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﭼ فيه
ملسا عرفانية وأخالقية كبرية.

بعد األوامر السابقة والنهي املوجه له ص أُمر ابلصرب قال تعاىل :ﭽ ﯠ ﯡ
ﭼ ،أي لوجهه تعاىل اختذ الصرب جلباابً ،وينبغي هنا أن نلتفت إىل معىن الصرب أوالً،
وميكن أن يقال إنه قوة التحمل م دميومة واستمرار يف العمل الشاق.

عمال طيبًا ،لكنه ال يصل إىل نتائج ،وقلة منهم يصل إىل نتائج
كثري من الناس يعمل ً

كبرية ،ويعود السبب إىل الصرب ،فمن صرب وصل إىل النتيجة وظفر ابحلصول على الغاية اليت
كان يتوق الوصول إليها ،قال بعض العلماء :إ ّن الفارق بني القادة الذين غريوا وجه التأريخ

وغريهم هو الصرب ،كما أ ّن الفارق بني املنتصر واملهزوم هو يف قوة التحمل للوصول إىل
النتيجة ،إذن للصرب أمهية كبرية يف الوصول إىل النتائج العظيمة والكبرية ،اليت قد تغري وجه
التأريخ وترسم مستقبل اإلنسان ،وهلذا نرى أن الناس الذين يعملون ويصربون يتألقون يف أي

جمال من اجملاال  ،فمن أراد التألق يف صنعة أو حرفة أو فن أو علم عليه أن يطور املهارة

والقدرة مث يصرب ،وكلما ازداد صرباً وحتمالً كلما استطاع أن يتألق يف ذلك اجملال ،وأن يبدع

فيه.
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يرج الفرق اجلوهري بني النجاح والفشل إىل الصرب ،فله أمهية فائقة ،ويكفينا قوله
تعاىل :ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ 1أي أ ّن هللا تعاىل يعطي الصابر دون

حساب ،اترة حيصل املرء على نتيجة العمل ،ويُعطى عشر حسنا أو سبعمائة حسنة ،لكنه
ٍ
فحينئذ سيُعطى من دون حساب ،وهو ما نراه يف سرية العلماء الذين
عندما يعمل ويصرب
صربوا واستمروا يف صربهم إىل أن وصلوا إىل درجة عالية من العلم رغم الظروف اليت

تضاد معهم يف مسارهم.

لعل من أبرز العلماء الذين صربوا وحتملوا الشدائد حىت وصلوا إىل مراتب كبرية

السيد الطباطبائي ،صاحب امليزان ،فقد كانت ظروفه شاقة ،لكنه صرب إىل أن وصل إىل هذه
الرتبة العلمية العالية ،حيث ترتب على علمه آاثر كبرية وخريا ال حدود هلا إىل يوم الدين،

ويكفي أن الشهيد املطهريّ (رمحه هللا) خترج على يديه ،وتفسريه امليزان اشتمل على أحباث

ومعارف ابهرة.

وعطاتا دون حساب ،وهناك حسنا

إذن فإ ّن الصرب حيقق لإلنسان نتائج وهبا
وخريا تعود على العلماء مبؤلفاهتم لتالمذهتم ال حدود هلا ،وهي صدقا جارية ،إذ كل من
تعلم واستفاد من علمهم رج خري إليهم.

 1الزمر.10:
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اتضح أ ّن الفارق األساس بني الناجح والفاشل يف الصرب ،فمن يعمل ومل حيصل على

نتيجة فذلك يعود إىل جزعه وسآمته ،أما إذا كان روحه متفائلة واختذ الصرب جلباابً ،فسوف
حتمل ما مل يتحمله أحد
ينجح ،خصوصاً إذا اقتدى ابلنيب (ص) يف حتمل املشاق ،فإنه ص ّ

من األذى ،ولعل مقارنة بسيطة بيننا حنن طلبة العلم وبينه (ص) توضح الفرق ،فنحن
نتحمل مشاقاً بسيطة وم ذلك يصيبنا امللل والسآمة ،بينما كان النيب (ص) يتعامل م
جفاة غالظ حا ِّدي الطب  ،وكلما ازدادوا له أذى قال { :إمنا بعثت رمحة ،رب ِ
اهد أميت
ُ
ً
فإهنم ال يعلمون} ،1كان ص يدعو هلم رغم عظم اإليذاء بينما لو حصل ألحدان جزء بسيط

من ذلك لتأمل أشد األمل ،نعم؛ م مالحظة أ ّن النيب ص على خلق عظيم ،ولديه مسا وركائز
يف شخصيته ،ال ميكن أن تتوافر يف شخصية غريه ،قال األزري:
قلب اطخافقني ظهراً لبطن

فرأى ذا أمحد فاجتباها

2

أي أنه ال وجود ملثل شخصيته ص  ،وقال فيه أيضاً:
3
لست أنسى له منازل ٍ
قدس قد بناها التقى فأعال بناها

أي أ ّن ذاته (ص) يف قدسها وطهارهتا ال مثيل هلا ورغم ذلك أُمر ابلصرب ،قال تعاىل:

ﭽ ﯠ ﯡ ﭼ ،أي البد أن تصرب إذا كنت تريد الوصول إىل نتائج طيبة للرسالة اليت
بلغتها.

1

البحار ج 17ص276

2

هو حممد كاظم املعروف ابملال ابن احلاج حممد االزري البغدادي التميمي ولد يف بغداد يف 1143هـ وتويف

3

أعيان الشيعة ج  9ص.17

يف 1211هـ
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وعليه فإ ّن طالب العلوم الدينية إذا أرادوا رف اجملتم يف اجملال الثقايف واإلمياين أو يف

أي جمال من اجملاال

فالبد هلم من التخطيط الدقيق والعمل بكدح والصرب ،إذ ال ميكن

قطف الثمار عاجالً بل قد أتيت أجيال بعدان لتقطف مثار أعمالنا.

من املؤسف أن نرى بعض الشباب ال يكمل تعليمه ،ويتعلل أبنه ال يقدر أو ال

يتحمل ذلك ،بسبب موقف م أستاذ وأحياانً يتعذر أبعذار واهية ،وليس ذلك من مسا

الناجحني ،أل ّن طريق النجاح ليس مفروشاً ابلورد ،بل ابلشوك ،فمن ميشي على الشوك هو
من يصل ،رغم أتمله وال حيصل ذلك إالّ ابلصرب ،نقرأ يف سرية العلماء أموراً تدهش العقل من
صربهم وقوة حتملهم وصالبة إرادهتم مبعىن أنه قد يبقى عشرين سنة يشتغل بتأليف كتاب

واحد كي خيرج الكتاب غاية يف االتزان واإلفادة ،بينما نرى بعض الشباب ال يستطي أن

يدرس ملدة سنتني أو أرب سنوا ليحصل على شهادة.

إ ّن النيب ص رغم أتييد هللا تعاىل له أُمر ابلصرب :ﭽﯠ ﯡ ﭼ ،أي إذا مل تصرب

فلن حتصل على نتائج ،أل ّن احلصول على النتائج مقرون ابلصرب ،وتلك ُسنة كونية ،وما
أعظم الصرب إذا كان هلل تعاىل ،ألنه سيختلف عن الصرب من أجل الوصول إىل اهلدف أل ّن
ٍ
عندئذ سيكون
الصرب كالعمل ،قد يكون للحصول على نتيجة ،وقد يكون العمل هلل تعاىل،

أثره أعظم ،وسينعكس على النفس ،وعليه فإ ّن األذى والتحمل والصرب البد أن يكون هلل
تعاىل.
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قوله تعاىل :ﭽ ﯠ ﯡ ﭼ يشري إىل أقسام الصرب الثالثة الواردة يف الرواتا ،
قال النيب ص{ :الصرب ثالثة :صرب عند املصيبة ،وصرب على الطاعة ،وصرب عن املعصية}:1
كل طاعة من الطاعا حتتاج إىل صرب ،فالصوم حيتاج إىل صرب ،وإذا انتفى الصرب فال

قدرة عليه ،والصالة كذلك كصالة الفجر ،بل أ ّن كل مفردا الطاعة حتتاج إىل صرب.

كثري من املعاصي اليت جير إليها الشيطان تركها حيتاج إىل صرب وحتمل وضبط للنفس

كي ال تق فيها.

هذا القسم من الصرب ِجد هامِ ،إذ اإلنسان بطبيعته ُمعرض ٍ
ملآس كثرية ،ويف احلياة
امتحاان عسرية متر على اجلمي ال ينجو منها أحد ،فهذا يصاب يف ماله ،وذاك يف نفسه
أو يف ولده أو يف صديقه ويتعرض حمل ٍن متعددة ،حمنة إثر حمنة ،ومن ال تصيبه مصيبة اليوم

ستصيبه غداً ،أل ّن الدنيا دار امتحان ،قال اإلمام علي ع( :دار ابلبالء حمفوفة وابلغدر
موصوفة) ،2غري أ ّن املؤمن إذا أصابته البلية لن يستطي أن يقاوم إال ابلصرب حىت حيفظ
نفسه وإميانه.

إ ّن الصرب على البالء من أروع أنواع الصرب ،قال أمري املؤمنني (ع){ :الصرب من
اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد} ،3فال قيمة للجسد من دون رأس ،كما أ ّن العقل والفكر

جل حماسن اإلنسان ترتبط بصربه ،ولن يتحقق الصرب إالّ
وغريمها يرتبطان ابلرأس ،كذلك ّ
بقوة التحمل عند ذلك يصرب على الطاعة ويصرب عن املعصية ويتحمل البالء واألذى.
1

ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج 2ص.1562

3

قرب اإلسناد أليب العباس عبد هللا بن جعفر احلمريي ص.156

 2هنج البالغة لإلمام علي ج 2خطبة  226ص.219
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هناك وسائل وآليا

جتعل اإلنسان أقدر وأصرب أابهنا هللا تعاىل يف القرآن الكرمي،

منها :التصرب ،قال تعاىل :ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ  ،1مبعىن أ ّن املؤمن
إذا مل ميكنه أن يصرب يف البداية البد أن يُ ِّ
عود نفسه على التصرب إىل أن يصبح صبوراً ،أي

ُميَّرن نفسه إىل أن جيعلها تعتاد على الصرب.

الصبور ،مسّي بذلك ألنه ال يؤاخذ الناس أبعماهلم،
الصرب من صفا هللا تعاىل فهو ّ
بل يتيح اجملال للعبد اآلبق اطخارج عن طاعته إىل أن يؤوب إليه وحيصل على رضاه.

قوله تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ ،أي إذا نُفخ يف الصور ،فالنقر يف الناقور تعبري

آخر عن النفخ يف الصور.

معىن النقر يف اللغة :هو القرع على شيء إبحداث صو  ،وأصل النقر هو قرع

الشيء املفضي إىل النقب واملنقار ما ينقر به ،2ومن ذلك أُطلق على منقار الطري ،ألنّه
حيُدث ثقباً يف الشيء الذي ينقره ،كاألغذية اليت يتناوهلا الطائر ،غري أنه ال يراد به هنا هذا
الصو الذي حيدث أتثرياً يف أُذن السام لشدته
معىن قريب منه وهو ّ
املعىن ،وإمنا يراد به ً
فكأنه يثقب أذن السام بدخوله إليها ،والناقور هو ذلك الشيء الذي يقرع فيحدث صواتً،
من هنا جتدون النقر يف الكنائس للتدليل على إعالن وقت الصلوا

فيها كاآلذان عندان

وإن كثر عندهم إطالق القرع ،إذن معـىن ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ ،أي إذا حدث قَرع الصو
للنفخ يف الصور الذي يرتتب عليه البعث ليوم القيامة.

1
2

آل عمران.200:

مفردا غريب القرآن للراغب األصفهاين ص .503
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عرب هللا تعاىل عن عامل القيامة بتعبريا
قوله تعاىل :ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ ،ا
خمتلفة ،تُدلل على ِعظَم األهوال اليت حتدث يف ذلك اليوم ،من تلك التعبريا قوله تعاىل:

ﭽﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ،1

فهناك شدة وأهوال عظيمة حتدث يف يوم القيامة ،وهللا تعاىل خيرب هنا عن القيامة

بوصف ذلك اليوم أبنه يوم عسري ،والعسر يقابل اليسر ،فاألمر السهل يُـ َعرب عنه ابليسري،
عرب عنه ابلعسري ،ويوم القيامة فيه من العسر والشدة ما ال يطاق وال
والصعب املستصعب يُ ّ
يتحمل لبعض الفئا من الناس ،هلذا ُوصف بـ ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ ،إ ّن يوم القيامة
ال خيتص عسره بغري املؤمنني بل يشمل بعض املؤمنني ،أل ّن التمحيص يستمر ابملؤمن إىل يوم

القيامة ،والعسر له مراتب تشكيكية مبعىن أنه يتفاو يف شدته وضعفه ،فبعض العسر يُسر
ابلنسبة لبعضه اآلخر ،كاأللوان تتفاو يف الدرجا فاللون الواحد له مراتب ،كذلك العسر
له مراتب متفاوتة ومتعددة ،أعظم العسر هو ما حيدث للكفار ،ويراد ابلكافر من جيحد

عرب احلق تعاىل عن يوم القيامة
وجود اطخالق تعاىل أو يتخذ له شريكاً كالصاحبة والولد ،وقد ّ

أنّه يوم شدة وعسر خصوصاً على الكفار ،ﭽﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ.

قد يتصور الكافر أ ّن العسر يف يوم القيامة هو من بعض الوجوه دون بعضها اآلخر،

ِإذ اإلنسان يف العادة إذا أراد أن يتعامل م غريه اترًة يتعامل ابلشدة واترًة ابليسر ،أما هنا
فالتعبري القرآين يؤكد أب ّن العسر والشدة من كل وجه من الوجوه على هذه الفئة من الناس
وهم الكفار الذين ينكرون وجود احلق تعاىل.

1

احلج.2:
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اإلميان ابهلل تعاىل مسألة مهمة يف القرآن الكرمي يصورها احلق تعاىل كبديهة من
البديهيا مبعىن أ ّن هللا تعاىل له ظهور وجتـلي يف األشياء ،قال تعاىل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛ ﭼ  .1وشك اإلنسان يف وجود هللا تعاىل لسببني:
أل ّن الذنوب واملعاصي جتعل اإلنسان يتمادى يف غيّه إىل أن يصل إىل مرتبة من

اسوداد القلب تؤدي به إىل إنكار وجود احلق تعاىل ،ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﭼ .2

األمر الثاين اهلام هو أ ّن بعض األشياء ال يراها اإلنسان ال لكوهنا غري موجودة ،بل
لشدة وضوحها ال تُرى ،فاإلنسان إذا ازداد النور على عينيه ال ميكنه أن يرى األشياء ،بل
تنعدم الرؤية متاماً لشدة النور ،كذلك الصو إذا ازداد ذبذبته على األذن ينعدم مساعها،

وعليه فإ ّن هناك أشياء لشدة ظهورها ختتفي ،واحلق تعاىل وجوده من هذا القبيل مبعىن أنه
وم ِّ
قوم لوجودها.
ابطن يف ظهوره ،وظاهر يف بطونه ،فهو ُمظ ِهر لألشياء ُ
ومسألة فهم الظهور من البطون حتتاج إىل بصرية ،وإزالة القتامة عن القلب ،فطهارة

القلب تؤدي ابإلنسان إىل معرفة احلق تعاىل ،كما أ ّن اسوداده الذي أشران إليه يؤدي به إىل

أن يبقى غري عارف لوجود هللا تعاىل ،لكن ابعتبار أ ّن هللا هو الفاطر واملبدع للكائنا
فأعظم الذنوب هو الكفر والشرك به تعاىل ،وأشد األشياء اليت يؤاخذ العبد هبا هو اجلحود

توعد هللا عليها ابلعذاب العسري من كل وجه من
والنكران لوجوده تعاىل ،وهي املسألة اليت ّ
الوجوه.

1
2

ابراهيم.10:
الروم.10 :
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ميكننا تقريب السبب يف تعذيب الكفار اجلاحدين مبثال حمسوس ،لو كان هناك

شخص أحسنت إليه كثرياً حبيث نشأ وجوده من إحسانك إليه مث أساء إليك غاية اإلساءة،

كيف ستتعامل معه؟

قد تتعامل معه أبشد ما يكون من القسوة ألنّه رغم ما قدمت له من سبل تؤدي به
إىل اطخري قابلك ابلسوء ،واحل ّق لكونه املنعم املعطي ،وهو اطخالق املبدع عندما ينكر املخلوق

وجود خالقه رغم ما ينعم به من نعمه يصبح حقيقاً أبن يعامل ذلك املخلوق أبعسر وأشد ما
قربنا
يكون من العقاب أي يعطيه جزاءً يتناسب م كفره وجحوده وإنكاره لوجود احلق ،وقد ّ

املسألة ابإلحسان م املقابلة ابإلساءة ،إحسان متناهي وإساءة متناهية ،وكذلك املسألة

تشبه الشخص الذي يُسيء ويعفو ،مث يسيء فتعفو عنه مث يسيء فتعفو عنه ،وعند تكرار
اإلساءة ستضطر إىل أخذه ابلشدة والعسر.

وضعت بعض التشريعا اإلسالمية ملن متا العفو عنه مث متادى يف غيِّه ،فيعامل
ابلشدة ،وكذلك حال الكافر ،لكون احلق تعاىل أحسن إليه ،فكفر ابلنعم ابستخدامه هلا يف
املعاصي ،ومضادة هللا تعاىل وأوليائه ،لذلك يعامل بغاية الشدة والسوء يف يوم القيامة،

ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ ،مبعىن أنه ال سهولة فيه حىت لبعض املؤمنني ،وهلذا ذكر يف
الرواتا

حاال

أن بعضهم مير على الصراط كالربق اطخاطف ،وبعضهم مير وهو خائف ،وأشد

املرور على الصراط للكفار ،حيث ال وجه من وجوه اليسر يف القيامة هلم ،أما يف

الدنيا فإ ّن كل اطخلق يعيش يف النعيم الذي ال حدود له ،بل أنه اليدرك ،إذ أنه ال أحد من

اطخلق ٍ
خال من نعم هللا تعاىل ،ولكن أكثر الناس ال يشعرون بنعمه تعاىل عليهم ﭽ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭼ .1
 1النحل١٨ :
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ال يلتفت اإلنسان إىل النعمة إال عند زواهلا ،حيث يُقدم مجي ما لديه من أموال
أمواال وكان له ولد بصحة وعافية يرخص جبمي
وجهود يف سبيل اسرتدادها ،فمن مج
ً
أمواله لنجاة ولده عندما يصاب مبرض ،أي أن املال ال قيمة له عنده ابلنسبة لنجاة ولده،

وهو على استعداد أن يعيش حياة عادية بل صعبة يف سبيل نعمة إعادة الصحة لولده،
وهكذا من يصاب يف نظره ،سيتخلى عن أمواله السرتداد نعمة البصر ،إذن اإلنسان يرفل
يف نعم الحدود هلا ،لكنه يدركها عند فقدها ،وقد ال يدرك أكثرها.

األوان ،وأن

مجيعا كي يلتفتوا إىل نعمه وآالئه قبل فوا
إن هللا تعاىل ينبه الناس ً
عليهم أن يشكروه لتستمر نعمه بل لتزداد ،قال تعاىل :ﭽأ ِ
يل
ك إِ َا
َن اش ُكر ِيل َولَِوالِ َدي َ
الم ِ
صريُﭼ (لقمان ، )١4:وقال تعاىل :ﭽلَئِن َش َكرُمت َألَ ِزي َدنا ُكم َولَئِن َك َفرُمت إِ ان َع َذ ِايب
َ

ش ِديدﭼ(إبراهيم ،)٧:غري أ ّن دوام النعم وبقاءها مشروط أبن ال يقابلها اإلنسان ابجلحود
لَ َ
والكفران ،بعض النعم تُدرك عندما يتقدم ابإلنسان السن ،فيُدرك نعمة الشباب ونعمة
األوان ،أكثر الناس على هذه

الصحة ،أي أنه ال يلتفت إىل هذه النعم إالّ بعد فوا
الشاكلة ،ينسى نعم هللا عليه ،والنسيان جحود وكفران مبرتبة من املراتب ،لذا ينبغي للعاقل

شكرا ،إما بسجود أو بقول :احلمد هلل
أن ال يك ُفر أبنعمه تعاىل ،وكلما تذكر نعمة أحدث هلل ً
رب العاملني.
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يف قبال من يداوم على ذكر النعم وشكرها الكافر ،الذي ال يرى هلل تعاىل نعمة ،بل
يرى أن ما به من نِ َعمٍ هو من عنده ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭼ ،1ال

يرى دخالً للقدرة اإلهلية يف النعم اليت لديه ،وذلك هو الفارق األساس بني الكافر واملؤمن،
املؤمن كلما ازداد إمياانً أدرك نِ َعم احلق تعاىل عليه ،والكافر كلما ازداد طغياانً وكفراً أنكر
نِ َعمه تعاىل عليه ،وهو ما يؤدي به إىل سوء العذاب ،إذن إميان املؤمن يؤدي به إىل الشكر،
وكفر الكافر يؤدي به إىل اجلحود والطغيان والبعد عن احلق تعاىل ،ويرتتب عليه العذاب

الشديد يف اآلخرة ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ.

قوله تعاىل :ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ
قال املفسرون :2إ ّن هذه اآلتا
كان شخصية كبرية من شخصيا قريش ،منحه هللا تعاىل سعة يف املال وكثرة يف الولد،

نزلت يف الوليد بن املغرية -والد خالد بن الوليد-

وأعطاه مواهب متعددة ،من مجلتها فهم أسرار العربية حيث كان الشعراء واألدابء حيتكمون

لديه عند اختالفهم يف فهم أسرارها ،وكان رجالً عمالقاً من حيثيا متعددة وجها كثرية،

فهو ميلك أمواالً طائلة ،وهبه هللا تعاىل إتاها ،ولديه كثري من اطخيول واإلبل وغري ذلك،
وأوالده لكونه توافر الثروة لديه مل يكونوا كسائر الناس يذهبون عنه بعيداً يف طلب الرزق،
بل هم بني يديه دائماً يستأنس هبم ويدخلون عليه السرور ،ومن كان مثله يف الثروة واملال

واجلاه ولديه قدرا ذكائية من الطبيعي أن يعلم أوالده الفنون واملهارا املختلفة ،لذا ،كان
 1القصص7٨ :
2

تفسري جمم البيان للطربسي ج 10ص17٨
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ابنه خالد من الشجعان ،وبقية أوالده عندهم قدرا كبرية لتوافر الثروة واجلاه ابإلضافة إىل
قدرا يف الشعر واألدب ومهارا أخرى.

ّأابن نزول الرسالة كان الوليد بن املغرية شيخاً كبرياً جتاوز السبعني من عمره وما زال

حمتفظاً بقوته وقدراته الذهنية والعقلية والفكرية واألدبية ،شخص هبذه املثابة البد أن يطغيه

املال يف العادة ،املال وحده يُطغي فكيف إذا توافر معه اجلاه والبنني وما إىل ذلك من األمور
األخرى اليت يسند بعضها بعضاً ،هذه أشياء تدعوه إىل طغيان أكثر ،لذا ملا اصطفت قريش

يف حماربة النيب ص ،كانت ختاف من الوليد أن مييل إىل اإلسالم الحرتافه يف األدب ،فقد

تصدر منه كلمة يف شأن القرآن أو يف شأن النيب ص تُرجح الكفة لصاحله ص ،وابلفعل هذا

ما حصل ،فقد حاولوا من الوليد من االستماع إىل القرآن الكرمي خوفاً من أتثره ،ويف
يومٍ أراد الوليد أن يستم إىل النيب ص وهو يتلو القرآن يف املسجد احلرام حيث نزل عليه،

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ  ،1وعلم النيب ص أ ّن الوليد يستم فأعاد
تالوة آتا القرآن ،ومن املعلوم أ ّن آتا القرآن تؤثر يف الشخص العادي فكيف مبن لديه
فهم عميق ألسرار العربية.

فلما استم الوليد للقرآن الكرمي قال( :وهللا لقد مسعت من حممد آنفاً كالماً ما هو

من كالم اإلنس ،وال من كالم اجلن ،وإ ّن له حلالوة ،وإ ّن عليه لطالوة ،وإ ّن أعاله ملثمر،
وإ ّن أسفله ملغدق ،وإنه ليعلو وما يعلى) ،فقالت قريش :صبأ الوليد ،فقال أبو جهل :أان
أكفيكموه ،فقعد إليه حزيناً ،وكلامه مبا أمحاه ،فقام فناداهم فقال :تزعمون أ ّن حممداً جمنون
فهل رأيتموه خينق؟ وتقولون :إنه كاهن ،فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر فهل
 1غافر.3 ،1 :
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رأيتموه يتعاطى شعراً؟ فقالوا :ال ،فقال :ما هو إال ساحر ،أما رأيتموه يفرق بني املرء وأهله

وولده ومواليه؟ ففرحوا به وتفرقوا مستعجبني منه.1

وما ذكره هو وصف القرآن ،وإن كان ال يصل كالمه إىل الوصف الكامل الشامل

للقرآن ،أل ّن القرآن أعظم من ذلك بكثري ،قال تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﭼ ،2أي أ ّن اجلبال تتصدع من تالوة القرآن ،فما ابلك بشخص عنده قدرا كبرية يف
فهم أسرار األدب العريب ،وكان كالم الوليد يف حق القرآن جعل الناس تتأرجح ،مث تراج

عن وصفه للقرآن وطعن النيب ص أبنه ساحر ،وأخذ اإلعالم املضلل للحقائق يتناقل كلمته،

ويشيعها بني الناس ،ولإلعالميني قوانني من مجلتها تكرار الكذب كي يصدقه الناس ،أل ّن
أكثر الناس ال يراج وال يقارن حىت يتعرف على احلق والصواب ويفرق بينه وبني الباطل.

نعم؛ قليل من الناس ميكنهم الوصول إىل احلقائق ،غري أ ّن األغلب ّإمعة يسم
ويصدق ،وإذا مل يكن ّإمعة فهو ال ميتلك قدرة فكرية تدعوه للتمييز بني احلق والباطل ،أل ّن
القليل من الناس لديه العلم والفهم واالرتباط ابهلل تعاىلّ ،أما أكثر الناس فهم يتأثرون
وحي ِّول احلق إىل ابطل،
ابإلعالم ،ولننظر إىل اإلعالم يف عصران احلديث كيف يَقلِب احلقائق ُ

وجيعل الناس ال يقدرون على التمييز بينه وبني الباطل ،واألمر كذلك يف عصر النيب ص
حيث ا ّهتم ابلسحر ،فاغتم ص لذلك ،وأتثار كثرياً.

كان إبمكان كثري من الناس أن يهتدوا إال أ ّن الوليد ش اكل حاجزاً مسيكاً ومانعاً كبرياً،

بل إعالماً مضاداً ،فأنزل هللا تعاىل اآلتا تسلية لرسوله ص وختفيفاً ألمله ،واآلتا ﭽﯲ
1

حبار األنوار للشيخ اجمللسي ج 9ص .167

 2احلشر .21
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ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ ختاطب النيب ص أن يرتك هذا الشخص هلل ،ألنه تعاىل قد خلقه
وحيداً ،وهو املتكفل به لكونه اطخالق املبدع وبيده ملكو األشياء ،وإذا كان هذا الرجل قد
قام بعمل سيء للغاية ،فلن يضر ذلك دعوة النيب (ص) ،هذا األسلوب القرآين له فوائد

متعددة منها :نفي الغم عن النيب صلى هللا عليه واله وسلم .

قوله تعاىل :ﭽ ﯴ ﯵﭼ ّإما بيان ووصف هلل تعاىل مبعىن أنه اطخالق وحده ال
وإما وصف للوليد حيث إنه أصبح وحيداً فيما أُعطي ،وقد
شريك له وهو الكايف للنيب صّ ،

كان يعرب عن نفسه أنه الوحيد ابن الوحيد ،1وكان أبوه أيضاً وحيداً يف قدراته وأمواله ويف
ثرائه وأوالده ،جعله هللا تعاىل وحيداً فيما أعطاه من أموال لكنّه رغم ذلك آذى النّيب ص

فأمره هللا تعاىل برتكه.

وميكن أن يكون املراد كال املعنيني ،إذ ال مان أن يستخدم القرآن الكرمي وصفاً
واحداً ويشري به إىل معنيني ،ولعله من االستخدام يف البالغة ،وإن كان بعض األصوليني ال
يقبل ذلك ،ويرى أ ّن اللفظ الواحد ال يستخدم يف أكثر من معىن واحد يف وقت واحد.

والصحيح أنه ميكن أن يكون اللفظ الواحد يشري إىل معنيني فتصبح لفظة {ﯵ}
إابنة أل ّن هللا تعاىل خلقه وحده مل يشاركه أحد يف خلقه ،وأعطاه وحده أيضاً ال شريك له يف

ذلك ،وميكن أن تكون لفظة {ﯵ} وصفاً للوليد لكونه أويت ما مل يُؤتَهُ غريه مث إ ّن
سلسلة نسب الوليد هي الوليد بن املغرية بن أيب خمزوم ،وال يتكلم املفسرون يف سلسلة
آابئه ،فهو وحيد يف قدراته ويف ثروته وجاهه ليس له نظري ،وليس املراد من كونه وحيداً من

1

تفسري القرطيب ج 19ص.71
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انحية تولده من احلرام كما يف بعض املعاين املروية اليت ذُكر هلذه اآلية ،لذا مل يُشر
املفسرون إىل هذا املعىن ولعل البعض حيتمل هذا املعىن ،لكن هو من املعاين البعيدة جداً،
إال أن يكون واقعاً خمفياً عن الناس فكشفه الوحي.

قوله تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ ،اتضح أن معىن املال املمدود هو السعة

يف املال ،أي له ثروا متعددة.

قوله تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﭼ ،أي أ ّن أبناءه يف حمضره ،كبعض امللوك وبعض الوجهاء

لديهم أحباء وأصدقاء جبانبهم دائماً ،خيدموهنم ويقومون بشؤوهنم ،وخيتلف شعور املخدوم،
حيث إ ّن خدمة الغري حىت وإن كان من احملبني ختتلف عن خدمة االبن ،إذ هلا رونق وطعم

عرب اإلمام أمري املؤمنني ع يف خطابه البنه احلسن ع بقوله{ :وجدتك بعضي،
خاص ،وقد ّ
بل وجدتك كلّي} ،1فهناك ارتباط وأنس وعاطفة جياشة تربط بني األب وابنه ،وعندما حييط
خصوصا إذا كان بعضهم له ذكاء وفطنة يعلم ما
األبناء أببيهم ويلبون له ما يدور يف خلده،
ً
ٍ
عندئذ تكون
حيتاجه األب دون أن يتفوه بشيء ،أي يقرأ أفكار والده ،ويُليب له ما يريد،
دائما ،يلبون ما
سعادة األب يف أمتها ،وقد كان الوليد لديه عشرة أبناء ،وكانوا مبحضره ً
يريده ،فعاش حبالة من الشعور ابلراحة والسعادة.

زر إحدى الشخصيا الثرية يف إحدى الدول ،وكان كبرياً يف السن ،وعنده أبناء

ابرين له ،فتعجبت من بر أبنائه به ،حيث كان براً غري طبيعي ،وأول مرة أشاهد يف حيايت

هذا الرب ،فكان األب إذا أراد القيام يقوم بعض أبنائه خبدمته ويقف إىل جنبه ،وكان أبناؤه

أيضاً أثرتاء ومؤدبني ،وعندهم قدرا كبرية ،وكانوا يتسابقون يف خدمته ،وابلرغم من أنه كبري
 1بحار االنوار  74ص199
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يف السن قد جتاوز عمره التسعني سنة ،وكان يصعب عليه القيام والقعود ،إال أن املستوى
الرفي من العناية الفائقة به جعلته يعيش حالة من األنس والراحة واالطمئنان ،إلحاطة أبنائه

به إحاطة السوار ابملعصم ،وتلبية ما يتوق إليه.

والتعبري القرآين ﭽ ﯼ ﯽ ﭼ يُصور هذه احلالة من األنس اليت تدخل السرور

على األب.

قوله تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ ،أي يسر األمور له وعبد

الطرق كاملهد

للطفل ،وهو مكان راحته وأنسه ،أابن هللا تعاىل أنه جعل األمور ميسرة ومعبدة وسائغة
وهنيئة للوليد ،كما نرى ذلك لبعض الناس إذ يرافقه التوفيق ،حيث إن خطأه يتحول إىل

صواب نتيجة التوفيقا

اليت حتيط به من كل مكان ،نعم ذلك يرج حلكمة إهلية ومصاحل

رابنية ،وهللا تعاىل يعطي من يعطي حلكمة ومين من مين حلكمة ،ورغم هذه النعم اليت أغدقها

هللا تعاىل على الوليد ،لكنه مل يستفد منها ،بل على العكس أوجبت له البعد بدالً من القرب
واحلظوة من هللا تعاىل ،حىت أصبح أبعد ما يكون عنه تعاىل.

إن املال واجلاه والنعم اإلهلية حتتاج إىل ميزان دقيق كي يستفيد منها اإلنسان ،ألهنا إما

أن تورث القرب أو توجب املقت والسخط.

قوله تعاىل :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ ،أي يطم أن يزيده هللا تعاىل أكثر مما أاته من
املال والولد والقدرا

األخرى ،قال أمري املؤمنني ع{ :منهومان ال يشبعان طالب دنيا

وطالب علم } ،1إذا تعلق اإلنسان ابألموال يف احلياة الدنيا فسيبحث عن الزتادة ،والبد من
1

الكايف للشيخ الكليين ج 1ص.46
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االنتباه من مغبة ذلك ،إذ أ ّن الزتادة يف األعم األغلب تؤدي ابإلنسان إىل اهلالك ،لكونه
يتحول إىل ٍ
عبد للمال ،ألن املال إما أن تستفيد منه فيتحول إىل وسيلة وخادم لصاحبه،
وإما أن ختدمه أنت ،فيزداد ويكثر ويتحول صاحبه إىل عبد له يداريه ،قال أمري املؤمنني

ع{:العلم حيرسك وأنت حترس املال} ،1كلما ازداد العلم ش ّكل حصانة عن الوقوع يف
املتاها  ،فهو حارس ،أما املال فكلما ازداد احتاج للحفاظ عليه والتفكري الدقيق لئال
املال صاحبه إىل ٍ
عبد له ،وكلما زاد
ينقص ،والسعي حنو استثماره بطرق متعددة ،فيحول ُ
َ
املال زاد الطم  ،الذي جير صاحبه إىل عواقب غري محيدة ،من مجلتها زوال نفس املال

وفناؤه ،ولعل طم الوليد من هذا القبيل ،فكان يطم أن تزداد أمواله ويكرب جاهه وتعلو

منزلته ،ولكنه سلك طريقاً سيئاً ،أدى به إىل اهلالك.

إن خوف الوليد من النيب ص يرج إىل خوفه على املركزية اليت لديه ،إذ هو من

الشخصيا الكبرية كما أسلفنا ،بل كان الشخصية األوىل يف قريش ،أل ّن قبيلة بين خمزوم
اليت ينتمي إليها الوليد تعترب من الطبقة العليا ،واجملتم القرشي معروف بكونه يتشكل من
طبقا  ،هناك اهلامشيون وهم الطبقة األوىل ،وبنو خمزوم بعدهم يف الفضل ،لتمكنهم
اقتصادتا وفصاحتهم وشجاعتهم ،مث أتيت الطبقا
ً
كاألمويني.

األخرى بعدمها كبين زهرة وبقية القبائل

الوليد من بين خمزوم ،ممن هلم وجاهة ومقام ،ولعله لذلك مل يقبل مبا جاء به القرآن يف

دعوته إىل العدل وإنفاق املال يف سبيل هللا تعاىل والدعوة إىل العدالة االجتماعية واملساواة،
طخشيته على مركزه ،أصحاب النفوذ واملراكز خيشون كثرياً على مراكزهم ونفوذهم ،وهذا ما

حدث للوليد ،فاندف حنو مضادة القرآن وحماربة الرسول ص ،حفاظاً على نفوذه وخوفاً من
تغري املوازين يف اجملتم إذا أسلم ،إذ قد يتحول إىل شخصية عادية ،بينما كان يطم أن

يزداد نفوذه أو على األقل أن حيافظ على مركزيته ،ليس لديه استعداد للتضحية ابملنصب

1

حتف العقول البن شعبة ص.170
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واجلاه العريض واألموال اليت لديه ،فجره الطم إىل حماربة النيب ص ومضادة القرآن ﭽ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ.

الطم هو نتيجة للجهل وعدم العلم ابلعواقب وعدم تقدير األشياء وفق احلكمة،

فمن يطم يف زتادة رصيده وجاهه قد يتحول طمعه إىل وابل عليه ،وكان الوليد كذلك.

قوله تعاىل:ﭽ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ ،اختذ الوليد اللجاج واملعاندة يف رفض
رسالة املصطفى ص ،هناك مشكلة هي أ ّن بعض الناس ليس لديه سهولة ومرونة لسماع
الطرف املقابل ،ألنه يتمسك برأيه وإن عرف خطئه وصحة الرأي املضاد له ،بل أ ّن لديه
استعداد أن يدخل جهنم يف سبيل احلفاظ على رأيه ،ذلك العناد هو أعظم داء يصاب به
اإلنسان ،فيجعله جيانب الصواب ويبتعد عن احلق وال يقبله ،من هنا حضت الرواتا

اإلنسان على املرونة والتواض  ،قال اإلمام الصادق ع{ :إ ّن من التواض ...أن يرتك املراء
وإن كان حمقاً} ،1وهناك رواتا أكد على أمهية األخذ ابليسر والسهولة ،قال اإلمام

عز وجل حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف} ،2ذلك
الباقر ع{ :إ ّن هللا ّ

أ ّن املالججة واملعاندة قد تؤدي ابإلنسان إىل السوء ،قال النيب ص{ :إتاك واللجاجة فإ ّن
أوهلا جهل وآخرها ندامة} ،3هذا واق اللجاج جهل أو ندامة ،والعاقل يدع ذلك هلل حىت

وإن كان احلق معه ،أل ّن ذلك سيمنحه الكثري من امليزا والعطاتا واهلبا .
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حيوي اللجاج الغلظة والصالفة وعدم االستعداد الستماع غريه ،أو جعل النفس يف

رتبة من يغايره ،وهنا تكمن فداحة خطر اللجاج ،لذا أابن القرآن الكرمي متيز شخصية النيب
ص وخلوها من ما يستبطنه اللجاج من الغلظة ،قال تعاىل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭼ ،1هو ص أكمل اطخلق ،ولديه مبدأ تربوي هو املرونة والسهولة م
فضال عن احملبني له ،وكان ص يتميز ابلسهولة واملوضوعية ،وقد خاطب الكفار
أعدائهً ،
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
نيﭼ(سبأ ،)٢4:فلم يقل هلم :حنن على
بقوله :ﭽ َوإِ اان أَو إِ اتا ُكم لَ َعلَى ُه ًدى أَو ِيف َ
احلق وأنتم على ابطل ،بل احرتم الطرف املقابل ،لذا أمره هللا تعاىل ابحلوار على أسس رصينة

وقواعد متينة ،أمهها الرباهني واألدلة ،كي يتبعها املنصف حيث أتخذه إىل احلق ،وذلك جد
هام لإلنسان الذي يتعامل على وفق ضوابط وأسس جتعل غريه يرعوي إىل الصواب ولو بعد

حني ويرتك الباطل ،إذن من أراد إيضاح احلقيقة ألحد فإن عليه أن يتخذ املرونة أسلوابً ،وأن
ال يدخل يف صراع وجلاج معه ،بل عليه أن حيرتمه انطالقًا من قوله تعاىل :ﭽ َوإِ اان أَو إِ اتا ُكم
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني ﭼ(سبأ.)٢4:
لَ َعلَى ُه ًدى أَو ِيف َ

من أسوء الصفا اليت حتجب اإلنسان عن احلق املراء واجملادلة ،قال اإلمام الكاظم

ع{ :إن الزرع ينبت يف السهل وال ينبت يف الصفا ،فكذلك احلكمة تعمر يف قلب
املتواض  ،وال تعمر يف قلب املتكرب اجلبار ،أل ّن هللا جعل التواض آلة العقل} ،2أي أن

1
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احلكمة ال تنبت يف الصلد والصلف ،وإمنا تنبت يف السهل ،وهو مكان املرونة وقبول احلق،
أي أن من ليس له استعداد لسماع رأي غريه فلن يصل إىل الصواب.

خاطب القرآن الكرمي النيب ص ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ

1

وهو طلب من

الرسول ص أن يتعامل م املؤمنني ابلرفق واملرونة ،وأن ال جيربهم على شيء ،ومن ذلك

رىب الغري على االحرتام ،كي يسري على الصراط املستقيم ،ألن احرتام رأي
نفهم أمهية أن يُ ّ
ضا من
الغري وجعله يف نفس الرتبة عند احلوار يؤثر إجياابً على قبوله للحق ،غري أ ّن هناك بع ً
الناس إذا وصل إىل مناصب أو مقاما يرى من خالهلا أنه على احلق وأ ّن غريه على
الباطل.
إن علينا أن نلتفت أنه مهما كان اآلخر لن يكون لديه استعداد لسماع احلق أو

التحاور إذا ازدري أو قُلل من قيمته.

قد ينظر بعض الناس أنه ليس حباجة للطرف اآلخر وأ ّن اآلخر هو احملتاج ،وذلك
منطق جيانب الصواب ،أل ّن التعامل يف اجلانب اإلنساين ال يقوم على االحتياج واملنفعة ،بل

يقوم على القيم واألخالق واحرتام شخصية اآلخر ،مما يتطلب التواض واملرونة يف التعامل،
هذه مبادئ جد هامة يف الوصول إىل احلق ،قال اإلمام علي ع{ :من كثُر مراؤه ابلباطل دام
عماؤه عن احلق} ،2أي أن هناك حجا ًاب مسي ًكا بني الباطل واحل ّق ،ال يستطي أحد أن أيخذ

ابحلق إذا كثُر عناده وجلاجه ،قال هللا تعاىل :ﭽ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ ،بل أ ّن هللا

تعاىل سيبعده عن احل ّق ،قال تعاىل :ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ ،إ ّن جزاءه لعناده أن يبتعد
1
2

احلجر.٨٨ :
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عن احلق ويتمسك آبرائه البالية ،والوليد أصبح ضعيفاً ألنه دخل يف عملية ٍّ
حتد صار ،للحق

تعاىل ،فجعل هللا تعاىل القدرا

واملنح اليت امنت هبا عليه ال تصب يف صاحله ،بل تضاده

ويرهق هبا ،ﭽﰐﭼ ،اإلرهاق هو اإلعياء والتعب ،لكن اإلعياء والتعب على درجا ،
منها :أن يكون اإلعياء كالصعود ملرتف شاهق ،مبعىن أ ّن التعب سيتصاعد درجة درجة جتاه
الوليد ،ﭽﰏ ﰐ ﰑ ﭼ ،من يصعد جبالً يتعب شيئاً فشيئاً ،كذلك عذاب الوليد

سيكون بشكل تدرجيي ،يزداد به إرهاقاً وتعباً بعقبا الحدود هلا ،أل ّن هللا تعاىل إذا حارب
سهل أمره ،قال تعاىل:
شخصاً فلن يستطي أحد أن يقف أمامه ،وإذا أراد اطخري ألحد ّ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭼ.1
إذن توضح اآلية أ ّن الوليد يزداد بعداً عن احلق وفهم الواق  ،ملروره إبرهاق
تصاعدي ،وإبعياء بعد إعياء ،قال املؤرخون :إ ّن حاله بعد نزول اآلية كان من ضعف إىل
ضعف آخر إىل أن تالشى كلياً ،ذلك أ ّن من يضاد احلق يواجه هللا تعاىل الذي بيده ملكو

كل شيء.

عناد الوليد يقوم على أسس أوضحها القرآن ،بقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ،
فقد دخل يف عملية تفكري وأتمل دقيقة من خالل ما لديه من معلوما ومقارنة للتوصل إىل
مطلب يرتّب عليه أثره ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ ،ق ّدر :مبعىن وض تقديراً وختطيطاً للتوصل
إىل نتيجة ،وعملية التفكري كالعلم سالح له ح ّدان ،العلم واملال والسيف وغريها أمور

1

األنعام.125 :
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يستفيد منها اإلنسان يف اطخري والسوء ،فقد يفكر املرء مبا يعود عليه ابلوابل على نفسه أو
توصل إليها أوضحت أنّه كان يقارن بني القرآن وغريه
على اآلخرين ،وعملية التفكري اليت ّ
من أساليب الكالم ،فتوصل إىل إعجازه ،غري أنّه مل يذعن ملنطق عقله واتّب هواه ،حماوالً أن
خيرج من مأزقه ابهتّام النيب ص أنه ساحر ،فهو ص ليس بشاعر أل ّن الوليد يعرف الشعر ،بل
هو حجة يف التحكيم بني األدابء والشعراء ،فقد كانوا حيتكمون لديه ،والنيب (ص) ليس

بكاهن ،أل ّن أقوال الكهنة ال تتفق م ما يفصح عنه القرآن الكرمي ،فما بقي إالّ أن يتّهم
النيب (ص) ابلسحر ،ألنّه يفرق بني األب وابنه وبني الصديق وصديقه وبني املرء وزوجه ،فقد
يُسلِم الزوج وال تُسلِم الزوجة ،والعكس صحيح أيضاً ،إذن هناك تفريق بني االثنني وهو
السحرة الذين يُفرقون بني املرء وزوجه والصديق وصديقه ،إذن فمحمد ساحر.
عمل ّ
والتفكري الذي أوصله إىل هذه النتيجة جعل اجملتم القرشي أبكمله من املعارضني

للنّيب ص يتبنّون كالم الوليد يف كون النيب ص ساحراً ،فش ّكل عقالً مجاعياً يف إطالق هذا
الوصف على النّيب (صلى هللا عليه واله وسلم).
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دعا القرآن الكرمي إىل التفكري الذي يبتين على أسس وقواعد تقود املتأمل واملفكر إىل
طريق اطخري واالبتعاد عن السوء ،قال تعاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ ،1فال يض العاقل
خططاً تؤدي به إىل اهلاوية أو مبجتمعه الذي يعيش يف كنفه إىل ذلك ،بل يض ما يؤدي إىل
الرقي والرفعة.

أما الوليد فقد كان تفكريه عكسياً ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ ،أي أمعن النظر ووض

خطة ُمقدرة ،خالصتها :أن يتحدى العرب إذا سألوه فيجيبهم بقوله :حنن منثل الذين هلم
قيمة ،أل ّن قريش متثل اجملتم الراقي والطبقة العالية ،والعرب أتيت لتسأهلم عن رأيهم يف
الرسول ص فوض هلم خطة يتم االتفاق عليها حيث ال يقال عن النيب ص إنّه شاعر ،وال

كاهن ،وال جمنون وال كاذب بل يقال إنّه ساحر ،إذ لو قيل إنّه جمنون فلن يصدق الناس
بذلك ،لكون اجملنون ال ميتلك القدرا الكبرية اليت لدى الرسول ص ،وليس بكاذب ،ألنه
الصادق األمني ،وليس بشاعر الختالف الشعر عن القرآن ،ومل يتخذ الكهانة فيخرب عن
املغيبا

من خالل اتصاله ابجلن ،وإذا بطلت تلكم األوصاف فليس هناك وصف للنيب

(ص) جتتم عليه كلمة قريش بل العرب إالّ أنّه ساحر ،وهذه طريقة إعالمية حلرف الرأي
العام ابجتاه معني ،وهو ما يقوم به اإلعالم احلديث ،فإهنم إذا أرادوا أن يُ ّدمروا شخصية
مؤثرة علمائية أو إصالحية اجتماعية يقومون إباثرة دعاية على ذلك الشخص إىل أن

يشكلوا عقالً مجعياً ضده ،حيث ال يستطي أحد أن أيخذ شيئًا منه ،وهذا األسلوب
املدروس انتج عن عملية تفكري وإمعان نظر ،لكن هللا تعاىل يرتّب عكس ما يفعله املبطلون،
1
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قال تعاىل :ﭽﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭡﭢﭼ ،1وقال أيضاً:
ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼ ،2واألمر هنا كذلك فإ ّن الوليد ف ّكر وق ادر غري أ ّن
يؤد إىل إبعاد الناس عن الرسول ص ،قال تعاىل :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
تفكريه مل ِّ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ 3والنيب ص منصور مؤيد ورسول مسدد.

قوله تعاىل :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ أي أ ّن عملية تدبريه وختطيطه أود به إىل

اهلالك ،وعلو وارتفاع شأن النيب ص والرسالة ،فكان تدمريه يف تدبريه ،ومل يعد عليه تدبريه

إال ابلضرر.

قوله تعاىل :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ.

توكيد قرآين شبيه بقولنا :فالن ما وقُتِل ،فيكون القتل من جهة أخرى مثل ذهاب

أمواله أو أوالده أو ذهاب نفسه وبقاء دعوته ،كذلك األمر هنا يف اآلية ،فاملطالب اليت كان

كل ذلك تدمري
يقوهلا الوليد وطريقة تفكريه وتقديره ،واملنهج الذي سار عليه كان يف ّ

يبق وجه من وجوه النجاة إالّ
شخصيته ،ومعىن قوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ،أي مل َ
يبق له انفذة
وقد ُكسر وحتطم ،فسار األمور بنحو عاد على الوليد ابلوابء والوابل ،ومل َ
خريا ،وكلما أراد أن خيرج من ظلمة وق فيما هو أشد منها،
أمل يستطي من خالهلا أن يرى ً

وذلك حال من يفكر يف حماربة احلق تعاىل ،فإنه أيخذه أخذ عزيز مقتدر.

1
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كان الوليد يض خططاً اسرتاتيجية للوصول إىل أهدافه ،ولديه فهم لألساليب
والوسائل اليت حتول ما يفكر به إىل برامج عمل ،وعنده مهارة يف فهم الوسائل واآلليا اليت

تؤدي به إىل الوصول إىل نتائج تفكريه ،لذا ،أشار القرآن إىل هذه احلقيقة

ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ.
النظر يستخدم على قسمني :اترًة مبعىن الفكر وأخرى مبعىن البصر ،والتعبري هنا انظر

إىل اآلليا  ،قال بعض املفسرين :إنّه ف ّكر وأمعن يف فكره وق ّدر األمور ووض اطخطط مث
سعى جاهداً للبحث عن أجنح الوسائل للوصول إىل مآربه ،فتوصل أن جيم العرب
واملناهضني للنيب ص على كلمة واحدة ،حيث جعلهم يتفقون على رأي واحد يف وصفهم

للنيب ص أبنه ساحر.

وصول الوليد إىل هذا االتفاق دلل على قدرة كبرية من التفكري والتخطيط ،وذلك من

أعظم األمور اليت تؤدي إىل النجاح ،إذ أ ّن العرب إذا مل تتفق ضد النيب ص سيضعفون يف
العادة ،فجم الوليد شتا املتفرقا حتت إطار واحد ،حبيث إذا ُسئل أي شخص عن
حرا ،ألنه يفرق بني احلبيب وحبيبه ،وبني املرء وزوجه،
القرآن فسيكون اجلواب أب ّن حمم ًدا سا ً

وبني الصديق وصديقه ،وذلك نتيجة لنظرة الوليد الدقيقة وإىل األساليب والوسائل اليت

استخدمها كي تؤدي به إىل الوصول إىل ما يبتغيه يف تنفيذ اطخطة والتغلب على القرآن

الكرمي.
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قوله تعاىل :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ.
عبس من العبوس وهو التقطيب ابلوجه ،يقال :عبس يعبس عبساً ،أي قطب ما بني

مجيال يف احلرب ويف
عينيه( ،)1والعباس صيغة مبالغة ملن يقطب وجهه ،ويظهر أ ّن ذلك شيئًا ً

أوقا الشدائد ،فكأ ّن اإلنسان يُظهر حزماً وأبساً يف أوقا الشدة ،وال يظهر مرتاخياً ،بل

يظهر بشدة وأبس كي يصل إىل ما يريد ،وحال الوليد كذلك ،فبعد أن فكر وق ّدر مث نظر،

عبس ،أي ،أظهر أمام اجلمي أنه يف موق تنفيذ ما خططه وأقدم عليه بشدة وأبس وقوة

وشكيمة.

ّأما "بسر" فله معنيان:

،2

أي أ ّن لون الوجه يصبح ابسراً ،ويعرب عنه لدى األحسائيني :ابحتقان الوجه ،وهو أن

يصبح الوجه مكفهراً.

.3

مبعىن أ ّن الوليد بعد أن فكر وقدر مث نظر مث عبس استعجل يف تنفيذ خطته يريد
التغلب على القرآن ،فلم يتواىن ومل يرتيث ،بل مبجرد أن وصل إىل نتيجة تفكريه سارع يف

وض اطخطة كي ينفذها من دون أتخري ،وكال املعنيني له مدلول خاص ،فإذا كان بسر مبعىن

اكفهر يف وجهه فذلك يعين أنه أظهر لآلخرين حزمه وجده يف الوصول إىل حماربة القرآن،

لذا أتثر قريش برأيه وأخذ به ،رغم أهنا اختذ رأتاً آخر قبل ذلك ،فقد انقسمت إىل
1
2
3

لسان العرب البن منظور ج 6ص.12٨

األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل للشيخ انصر مكارم الشريازي ج 19ص.169
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غري قناعاهتم حبزمه
لكن الوليد ّ
سحراّ ،
قسمني :األول :يرى أن القرآن شعر والثاين :يعتربه ً
وعدم تردده يف رأيه ،ابإلضافة إىل كونه حجة يف فهم كالم العرب والشعراء ،فعندما قال إ ّن
القرآن ِسحر ،قبل قوله لدى أتباعه لكونه حجة.
قوله تعاىل :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ.
معىن أدبر :رج إىل الوراء ،فاإلدابر خالف االستقبال يقال أدبر عن الشيء مبعىن

أعرض عنه ،وأدبر عن الشيء مبعىن أعرض عنه واجته يف الطريق املقابل له ،أي اختذ الطريق
املضاد له ،ولعل املعىن الثاين أقرب .قوله تعاىل :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ.

فقد جيحد املستكرب احلق رغم علمه بصحته ،لكنه حياول أن جيحده ،ونالحظ هنا أ ّن
الطريق للمعاداة واملضادة م شيء له أساليب خمتلفة ،فمن ال يريد شيئاً اترةً يستكرب عليه

فال أيبه به وال ينظر إليه ،وأخرى يتخذ أسلوابً مضاداً له ويعرض عنه ،وهذا آكد يف
اإلعراض ،وهنا إذا اختذ املرء كال األمرين ،أي أدبر مبعىن أعرض واختذ املسار املضاد وم

ذلك كان مستكرباً فحينئذ يصبح يف قمة املعاداة ملا يضا ّده ،ولن يهتدي إىل الصواب ولن
يصل إىل احلق أبي وجه من الوجوه.

يف تعبري اآلية بالغة متناهية ،تُعطي درساً أخالقياً نستفيد منه ،من جهتني:

أ ّن اإلنسان يستطي أن يهتدي إىل الصواب ويعرف احلق إذا مل يدبر عنه
ضا ،بل لديه نظر إىل احلق ،أما إذا أدبر فال ميكن للمدبر عن الشيء أن يرى حقانيته.
معر ً
63
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أنّه ال ميكن أن يهتدي اإلنسان إىل الصواب إذا استكرب ،فاالستكبار مين
هدى ،وتنسد مجي منافذ اطخري على املستكرب ،والعكس صحيح كلما
من الوصول إىل أي ً
تواض اإلنسان فتحت له اآلفاق الرحبة والواسعة وحينئذ يستطي أن يهتدي إىل الصواب،

ويتضح هذا عندما ينظر اإلنسان إىل عواقب األمور وميعن النظر يف أمر ما أكان اجتماعياً
أم ثقافياً أم غري ذلكّ ،أما من يُعرض عن ذلك األمر االجتماعي أو الثقايف فال ميكنه أن
يتلمس إجيابياته ،كما أ ّن من اختذ طريقاً مضادا فسوف ينظر إىل األمور من اجلانب السليب،

مساوئ ،وكل إجيابية تصدر منه
وهلذا جند بعض الناس إذا كان عدوا لشخص يرى حماسنه
ً
سلبية ،هكذا حال الوليد ألنه أدبر واختذ سلوكاً مضادا فلم َير حماسن الدعوة.
أ ّن من يعرض ويتخذ طري ًقا مضادا لكنّه مل يستكرب فهناك بصيص أمل يف رجوعه عن

مستكربا فمن املستحيل أن يصل إىل الصواب ،بل سيزداد يف بعده عن
إعراضهّ ،أما إذا كان
ً

احلق ،وهذه معادلة ،كلما ازداد اإلنسان تواضعاً كلما رأى األشياء بشيء من الوضوح،
وكلما استكرب أصبح يراها غائمة قامتة ،وهي من أعظم املعادال اليت تفيد اإلنسان يف

الناحية األخالقية والعباديّة ،أي يف تكامله العبادي ،فإنه حيتاج إىل التواض يف علمه ويف
عمله االجتماعي واالقتصادي والسياسي وغري ذلك.

من استكرب ابتعد عن احلق وعن اآلخرين ،وسوف يبتعد اآلخرون عنه ،فال ميكنه أن

يصل إىل الصواب ،والوليد هنا ّاختذ طري ًقا مضادا واستكرب فكان يرى أ ّن القرآن الكرمي
شأان منه ،فكيف ميكنه أن يهتدي هبدي النيب صلى هللا عليه واله
والرسول ص أقل رتبةً و ً
وسلم ؟! وكيف ميكنه األخذ منه؟! بل كيف ميكنه أن يكون متبعاً له؟!
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قد جتد بعض الناس خيالفك ويضادك يف القضاتا االجتماعية ،ويُدبر عنك كلما
اقرتبت إليه ،بل يبتعد عنك أشواطاً ،وقد يستكرب عليك ،وال يراك من أقرانه ومماثليه ،بل ال
ٍ
وحينئذ فلن ميكنه أن يستفيد منك ،ألن االستفادة من األشياء تتوقف على عدم
يراك شيئاً،

االستكبار وتتأتى ابلتواض .

التكرب صفة خمتصة ابهلل تعاىل ،ليس لغريه أن يتقمصها ،ورد يف احلديث القدسي

املروي عن النيب ص{:الكربتاء ردائي ،والعظمة إزاري ،فمن انزعين يف شيء منهما قصمته

وال أابيل} ،1إن املتكرب ينحدر ويرتكس يف جهله وظالمه ،هلذا صدر عن الوليد قوله:
ِ
السحر عند احلديث عن نتيجته أبهنا
ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ،أوضحنا سابقاً املراد من ّ
التفريق بني الصديق وصديقه واملرء وزوجه والولد ووالده ،وأن كل من آمن ابلقرآن سيفرتق

عن صاحبه وعن أبيه وزوجته وهلم جرا ،إذن هذا االنفصال الذي حيدث ملن آمن ابلقرآن
مياثل السحر يف نظر الوليد.

قوله تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ وصف السحر أبنه "يؤثر" له معنيان:
األول :مبعىن أنه أثر ،وكأ ّن الوليد يقول :إن هذا إالّ سحر مأثور ،أي معروف منقول

عن غريه ،ينقله السحرة جيالً بعد جيل.

الثاين" :يؤثر" من التأثري مبعىن أ ّن القرآن سحر مؤثر ،أل ّن السحر على قسمني :سحر

شديد يؤثر ،وسحر غري مؤثر ،أتثريه بسيط ،يريد الوليد أن يقول :إن القرآن من السحر
املؤثِّر ،وقد أراد أن يذم القرآن فمدحه من حيث ال يشعر ،إذ أ ّن القرآن سحر مؤثر يف

الناس ،ومعىن كالمه ٍ
حينئذ ،كقولنا :سحران فالن بكالمه ،إذا تكلم مبنطق وبالغة.

 1إعانة الطالبني للبكري الدمياطي ج  1ص .156
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قال الوليد عن القرآن" :إ ّن له حلالوة وإ ّن عليه لطالوة وإ ّن أسفله ملغدق وإ ّن أعاله
ملثمر" وهذا مدح للقرآن حلسن السبك فيه وحالوته ألفاظه ،وبعد كالمه عُوتِب أبنه خرج
عن دين قريش وصبأ ،فأراد أن يفر مما قاله فوق فيه ،ألنّه ملا قال إن هذا إالّ سحر يؤثر،

أراد أن يذم فمدح من حيث ال يشعر ،حيث أابن أ ّن القرآن فيه منطق ومؤثرية وجاذبية
كالسحر ،وهو ليس بسحر ،ألنّه كالم فيه اتزان ومنطق ،وأسلوبه قوي متني ،وعلى األصول
العقلية والعقالئية ،إذن القرآن يف أعلى مراتب الكالم ،وهو كما قال الوليد" :وأنه ليعلو وال

يعلى عليه" ،أل ّن القرآن يربهن على حقانيته بنفسه ،قال املتنيب:

وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفا ضوء الشمس تذهب ابطالً

قوله تعاىل :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ.
أراد أن يشكك يف كالم النيب ص عن القرآن أبنه وحي إهلي ،وح ّذر قريش من
بشري ال ينتمي إىل السماء وليس من عند هللا تعاىل وإن
تصديق النيب ص بتبيان أنّه كالم
ّ
كان هو يف حد ذاته كالماً صحيحاً وقوتاً متيناً ،لكنه سحر ،وقريش أقصى ما أمكنها أن
تقوله إنّه شعر ،والشعر كالم بشر ،وعليه فإ ّن الوليد مل أي ِ جبديد سوى ما قاله أبنّه سحر.
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لكن كالمه
أراد الوليد الطعن يف القرآن بقوله عنه :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼّ ،

تنقصه احلجة ويعرتيه الوهن والضعف ،فال يقاوم القرآن الكرمي ،قال تعاىل :ﭽﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ .1

حتدى النيب ص الثقلني اجلن واإلنس أن أيتوا آبية واحدة متاثل القرآن الكرمي يف

بالغتها وقوة سبكها وحسن نظمها ،وكوهنا غضة طرية ال تبلى ،ابعتبار أ ّن الكالم قد يكون

قوتاً سبكه ،حسنًا نظمه ،لكنه ليس بغض طري ،مبعىن أنه يبلى ولو بعد حني ،لذلك جند
مئا بل آالفًا من النظرتا واألفكار هتاو كلها وسقطت ملا اعرتاها من اطخلل والوهن،
أما القرآن الكرمي لكونه من عند هللا تعاىل فهو ابإلضافة إىل قوة سبكه وحسن نظمه وبالغته
طري غض ال يبلى م تعاقب األتام ومرور السنني ،وكلما تقدمت البشرية تبني هلا إعجازه،

ويف عصران احلديث توصل العلماء إىل إعجاز القرآن العلمي من وجوه متعددة.

إذن اهتام القرآن أبنه مياثل ما يتحدث به اآلخرون من البشر ليس بصحيح ،أل ّن قول

البشر فيه تضاد وتناقض وتغري ابإلضافة إىل كونه ليس بطري غض ال يبلى على مدى
الدهور ،وهذا فارق جوهري بني القرآن وغريه ،قال تعاىل :ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈﮉﭼ.2

 1الطارق.13،14 :
 2النساء.٨2:
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أوضح القرآن الكرمي العذاب الشديد الذي سيصاله الوليد ،خيوف هللا تعاىل من

العذاب الشديد يف اآلخرة ،غري أنه أع ّد أمناطاً من العذاب ختتلف عن غريها لبعض الفئا

من الناس وهم الذين حياربون هللا تعاىل وحياربون الرسل واألنبياء أو يكونون من اجملرمني أو

من التاركني ما أمر هللا تعاىل به أن يؤتى ،أو يكفرون ببعض ما أنزل هللا تعاىل ،أي أ ّن
للمجرمني أمناطًا من العذاب ،وكذلك للطغاة الذين حاربوا هللا والرسل ،وكذا للذين ال
أيمترون أبوامر هللا تعاىل وال ينتهون عن نواهيه كمن يرتك الصالة أو ال يؤدي الزكاة،

قال تعاىل :ﭽ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ
ﰤ ﰥ ﭼ.1
أمرهم هللا تعاىل ابلواجبا

فرتكوها فاستحقوا العذاب الشديد ،كذلك من حيارب

احلق تعاىل فإ ّن جزاؤه ليس دخول النار فحسب ،بل هناك دركا

يف النار كسقر الذي

حتدث عنها الذكر احلكيم يف عذاب الوليد ،ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ ختتلف يف عذاهبا عن
العذاب ابلنار األخرى.

سقر يف اللغة مبعىن الذوابن 2أي أنه الشيء الذي يذوب ويتالشى ،ولعل إطالق
االسم على هذه النار ابعتبار املسبب ،ألنه اترة نطلق السبب على املسبب ،وأخرى نطلق
املسبب على السبب ،ولكون النار ال يوض فيها شيء إال أذابته حيث ال يبقى منه شيء،

أطلق عليها الذوابن ،وهو هنا مبعىن التالشي التام ،يبني هللا تعاىل أ ّن هذه النار أعدها
ألصناف من الناس الذين حاربوه وكذبوا برسله ،والسؤال هنا كيف يكون هناك ذوابن يف

النّار؟
1

املدثر.

 2األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل للشيخ انصر مكارم الشريازي ج 19ص.171
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كي نشرح معىن الذوابن البد أن نبني أ ّن هللا تعاىل عظام هذه النار ،فال ميكن ألحد يف

عامل الدنيا أن يتصور ما هي عليه ،قد يتربم اإلنسان من أنواع من النار يف احلياة الدنيا،

كالنّار اليت حتدث من القنابل اليت ميكنها أن حترق الكرة األرضية أبكملها كاهليدروجينية أو
لكن هذا النحو من القنابل ال ميثل شيئاً أمام سقر املوجودة ،وذلك ألمور منها
الذريةّ ،
استمرار هذه النار وعدم انطفائها ،ومنها :عدم مو املع ّذب هبا ،ومنها :أمور ترتبط بعذاب

كل وجود اإلنسان ،وليس اجلانب املادي منه فقط ،هلذا أ ّكد هللا تعاىل عظمة هذه النار،
فقال تعاىل :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ.

قوله تعاىل :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ.
ضا من عظمتها وشدهتا وقوة أتثريها من خالل معىن "ال تبقي وال تذر"
ولكي نفهم بع ً

البد من املقارنة بينها وبني انر الدنيا ،انر الدنيا ميكن أن حترق شيئاً وتبقي آخر ،وميكن أن

يكون أتثريها على اجلسد فقطّ ،أما النّار اليت تتحدث عنها اآلية يف اآلخرة فهي ال تُبقي
كل عوامل وجود اإلنسان وما يرتبط به فهي انر
شيئاً أبداً ،تؤثر على اجلسد والروح ،وعلى ّ

من منط خاص من العذاب ،ال يُبقي جسماً وال روحاً ،وال شيئًا آخر ،قال تعاىل :ﭽ ﮑ

1
ولعل اآلية تتحدث عن غري من يعذب يف سقر
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ّ ،

لكن سقر هي اليت ال تُبقي وال تذر،
بنمط من النار يُبقي ويذر ،أي أن هناك شيئًا يبقىّ ،
فهي منط من العذاب الشديد ال تبقى معه الروح ،وال يعين ذلك انعدام الروح ،بل املعىن أ ّن
اإلنسان يتالشى ويذوب مث يعود بقدرة هللا تعاىل ،ذوابن اجلسم وبقاء الروح معذبة ،مث عودة
معىن دقي ًقا هو أ ّن الوجود احلقيقي لإلنسان ولشخصيته يتالشى مث
اجلسم إليهاّ ،
ولعل هناك ً

يعود ،وعقولنا قد ال تُدرك ذلك.
 1النساء.56:
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إذن أوىل مسا "سقر" ما يرج إىل أ ّن حقيقتها الذوابن ،بنح ٍو يكاد أن ال يوصف،
أشار إليه الذكر بقوله :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ،عقل اإلنسان يف عامل
الدنيا ال يدرك هذا املعىن لنقصه يف اإلدراك ،وهناك كثري من األمور ال يصل إليها العقل
أفصح عنها القرآن الكرمي ،منها قوله تعاىل :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﮃﭼ ،1قال العالمة الطباطبائي :إن تبديل السيئة إىل حسنة هو انقالب للسيئة ،وهذا
تغري ماهوي ،ال يدركه العقل ،لكننا نؤمن بقدرة هللا تعاىل الالمتناهية فنقبل ذلك،
االنقالب ّ

ّأما عقولنا فال تدرك معىن تبدل السيئة إىل حسنة ،أل ّن الشيء إذا حتقق ووجد مث انعدم
فهناك عشرا اإلشكاال اليت تؤكد عدم إدراك العقل هلذا ،وهكذا األمر يف قوله تعاىل:
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ.

ال تنعدم الروح ،غري أ ّن القرآن الكرمي أشار أن ال شيء يبقى من اإلنسان ،ال روح
وال جسد ،تذوب روحه ويتالشى جسده.
قد يقول قائل :إ ّن هذه مبالغة يف التعبري.

لكننا إذا محلنا اللفظ على احلقيقة سنجد أ ّن الروح تذوب وتتالشى مث تعاد كما
يذوب اجلسد ويتالشى مث يعاد من جديد ،وهذا أمر ال يدركه العقل ،أفصح عنه القرآن
الكرمي.

 1الفرقان.70:
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من مسا سقر كوهنا ابرزةً واضحةً بينةً ،واجملرمون الطغاة البغاة واملتمردون على هللا
تعاىل فئا ثالث :اجملرم والطاغي واملستكرب احملارب ألنبياء هللا ورسله ،املتمرد على أوامر

هللا تعاىل الذي الأيمتر والينتهي ،هؤالء تكون النار ابدية وظاهرة هلم.

حبث العرفاء يف املعصية فقالوا :إ ّن من اقرتف معصية أو ظلماً فقد دخل النار حقيقة،

والنار هي نفسه قال تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﭼ

1

.

أي أ ّن املال الذي أيكله هو النار والسعري ،لكنّه غري ظاهر يف هذا العامل- ،حقيقته

خفية -تتجلى حقيقة النار والسعري واالصطالء عندما تنكشف احلجب يف عامل الغيب ،أما
يف عامل الدنيا فال يشعر بكونه أيكل سعرياً وال حيس أبنه أيكل انراً ،لكنه إذا انتقل إىل عامل

اآلخرة وجد نفسه أيكل انراً ويصلى سعرياً.
عرب عنها احلق تعاىل يف آية أخرى بقوله:
الربوز هو الظهور وهي مسة اثنية للنار ّ

ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ ،أي ،أهنا ظاهرة ابدية ،شبيهة ابلشمس ابلنسبة لنا ،وكذلك انر هؤالء
املستحقني ،تكون مبنتهى الظهور هلم.

 1النساء.10:
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عددا
قوله تعاىل ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ ،جعل هللا تعاىل طخزنة النار ً

من املالئكة ،عليهم رئيس امسه مالك ،وهو خازن النريان ،وخزنة النار عددهم تسعة عشر،
وقد فسر هذا العدد بتفسريين:

األول :أن عددهم تسعة عشر شخصاً من املالئكة .الثاين :أن عددهم تسعة عشرة
جمموعة من املالئكة ،وكال التفسريين فيه احتمال وله مؤيدا  ،فاملالئكة الذين يتولون
العذاب أو قبض األرواح أو التكرمي والعناية ابملطيعني واملؤمنني اطخريين يف عوامل اآلخرة هم

جمموعا  ،والتسعة عشر الذين أفصح عنهم الذكر ميثلون رؤساء هلذه اجملامي  ،أي ،أ ّن كل
جمموعة عليها رئيس ،فهم تسعة عشرة جمموعة طخزنة النار ،وهناك سؤال يطرح :هو أ ّن هذا

العدد لكل دركا جهنم أو لدركة واحدة؟

يرى بعض املفسرين أ ّن العدد خاص بسقر ،1لكن ما يبدو من اآلية وغريها من آتا

القرآن أ ّن كل دركا جهنم عليها تسعة عشر رئيساً ،قد يكون للرؤساء واملسؤولني الكبار

من املالئكة الذين هم خزنة جهنم أعوان وجنود كثرية ،لكن الذي جاء يف الكتب السماوية

أ ّن خزنة جهنم هم بعدد تسعة عشر ،لذا جند  -كما سوف أييت  -أ ّن اليهود أرادوا أن
خيتربوا النيب (ص) بصدقه وحقانيته ،فسألوه عن عدد مالئكة العذاب جلهنم ،فنزل الوحي

يبني ذلك ،يبدو أ ّن الكتب السماوية السابقة استعرضت هذا العدد ،أي أنّه ال خيتص بدركة
من دركا جهنم وهي سقر بل كل دركاهتا املسؤول عنها تسعة عشر ملكاً من مالئكة هللا

العظام الذين أوكل هلم عذاب جهنم.

1

تفسري جمم البيان للشيخ الطربسي ج 10ص .1٨1
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قد يثار تساؤل عن سبب التخصيص هبذا العدد؟

وهناك جواب عام عن ذلك يرتبط حبكمة هللا تعاىل يف كل ما يصدر عنه ،فإ ّن أفعاله

معللة حبكم ومصاحل بعضها ّبني جلي ،وبعضها اآلخر ال يصل إليه عقل اإلنسان ،من مجلة
األمور اليت ال تصل عقولنا إليها أي أ ّن العدد احملدد ملالئكة النّار ،وكذلك األعداد احملددة

األخرى ،ككون السماوا واألرضني سبعاً سبعاً ،جنزم بوجود حكمة ال نعرفها ،كذلك كون
اليوم الذي نعيشه ال نعرف مغزاه،

الشهور عند هللا اثين عشر شهراً ،وهكذا عدد ساعا
فهناك أسرار أمور ال يصل إليها عقل اإلنسان مهما ف ّكر.

نعم؛ يطّل على كنهها املعصوم ،إذ ّأهنا ترتبط حبكم ومصاحل خفيّة ،وإابنة العدد هاهنا
ضا آخر وهم املؤمنون يزدادون إمياانً ،ألن
لكن بع ً
قد يستهزئ به بعض الناس إذا مسعوهّ ،

املؤمن لديه قواعد مسبقة يبين عليها أسس وركائز إميانه ،فهو يعتقد أن هللا تعاىل حكيم ال

كل ما يصدر منه حلكمة ،غاية األمر أ ّن بعض األمور ال يدركها العقل وبعضها
يفعل عبثًا ،و ّ
اآلخر ظاهرة بيّنة.

ّبني هللا تعاىل جنس التسعة عشر فقال :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ ،1أي

أنّه تعاىل جعل خزنة جهنّم وكذلك خزنة اجلنّة من املالئكةّ ،أما خصوصيّة العدد فقد
أوضحت اآلية ذلك ،ﭽ ﮑ

ﮒ

ﮓ

ﮔ

ﮕ

ﮖ

ﮗ ﭼ ،2يريد هللا تعاىل أن ميتحن اإلنسان يف عباداته وعالقاته ابآلخرين وعالقة اآلخرين
به ،ومن مجلة االمتحاان
1

2

اليت يتحدث عنها احلق تعاىل هو االمتحان يف عدد خزنة النار،

املدثر31:

املدثر.31:
73

تفسير سورة المدثر 74 .................................................................................................................

وهو امتحان ليس بسهل بل هو صعب ،إذ أ ّن اآلية ما إن نزلت حىت انربى الكفار
واملشركون هلا ابلسخرية ،روي عن ابن عباس ّأهنا ملا نزلت ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ قال
أبو جهل لقريش :ثكلتكم أمهاتكم أمس ابن أيب كبشة خيربكم أن خزنة النار تسعة عشر

وأنتم الدهم ،1أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال أبو األسد بن أسيد بن
كلدة اجلمحي وكان شديد البطش :أان أكفيكم سبعة عشر فاكفوين أنتم اثنني.2

وصل احل ّد ابملشركني يف االستهزاء والسخرية ابملالئكة العظام إىل أن يُصوروهم كسائر
املالئكة اليت

البشر ،حبيث ميكن التصدي هلم والتغلّب عليهم ،ويتجاهلون قدرا
مدان أبكملها يف أقل من جزء من الثانية ،إذ أ ّن هلم عليهم
يستطيعون من خالهلا أن يغلبوا ً
السالم

والية

تكوينية

على

ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ  ،3منحهم هللا تعاىل قدرا

الكون،

قال

تعاىل:

ال حدود هلا ،كما حتدث القرآن عن

تدمريهم لقوم لوط فقال تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ
ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ  ،4أو قوم صاحل قال تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

1
2
3
4

العدد الكثري( .معجم مقاييس اللغة البن فارس ج 2ص.)30٨
امليزان يف تفسري القرآن للعالمة الطباطبائي ج20ص.٨٨
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ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ  ،1أو
قوم هود أو قوم شعيب أو غريهم من األمم السابقة اليت تعرضت لعذاب هللا تعاىل بسبب

تكذيبها ألنبيائها ،إذ أ ّن املالئكة قامت إبنزال العذاب أبمر هللا تعاىل ،وبلمح البصر تغري

املعادلة الكونية أبكملها وأصبح العايل سافالً والسافل عالياً ،وغريوا وجه تلك املدن
املتطورة الراقية بسبب الطغيان والكفر واملعاندة للحق تعاىل ،فمالئكة هللا تعاىل ال حدود
دائما ابلقدرا املادية.
لقدراهتم ،واإلنسان جيهل تلكم القوة ويتمسك ً

كشف هللا تعاىل النقاب عن بعض القدرا

اليت يعطيها لبعض خلقه ،كما حتدث

القرآن عن النّيب سليمان ملا أراد أن أييت بعرش بلقيس ،ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ ،2أبدى العفريت قدرته على جلب عرش بلقيس وكرسي املُلك الذي

جتلس عليه من مسافة بعيدة -من اليمن إىل فلسطني -قبل أن يقوم نيب هللا سليمان من

مقامه ،ويعين ذلك أ ّن لديه قدرة على التصرف يف الزمان واملكان ،وقد حت ّدث القرآن الكرمي
بعد ذلك مباشرة عن قدرة أكرب من تلك الكائنة للعفريت ألحد خملوقاته ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ  ،3الذي عنده علم من الكتاب ،هو
آصف بن برخيا وصي سليمان (ع) ،لديه قدرة على جلب عرشها يف جزء من الثانية ،وهي

قدرة هائلة كبرية أعطاها هللا تعاىل لبعض أوليائه ،وهذه قدرا خارجة عن قوانني املادة اليت

يعرفها البشر ،كما أ ّن معاجز األنبياء كانت من هذا الباب ،أي أهنا قدرا منحها هللا تعاىل
1
2
33
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لبعض عباده للتدليل على عظمته تعاىل ،وأمر األنبياء أن يُذ ّكِروا الناس بقدرته تعاىل ،قال
تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﭼ ،1أي ذ ّكِرهم بتلك األزمة اليت ظهر فيها القدرة
الالمتناهية للحق تعاىل.

تفصح اآلتا

القرآنية أ ّن عدد تسعة عشر طخزنة النار ،وهو امتحان من هللا تعاىل:

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ إذ أ ّن الذين كفروا سوف لن يدركوا احلكمة من
العدد ،وسيستهزؤون ابلعدد ،فيزداد بعدهم عن احلق.

أما اليهود والنصارى وأصحاب الكتب السماوية فإن عدد خزنة جهنم موجود يف
كتبهم ،لذا اختربوا النيب (ص) بعدد مالئكة العذاب ،فنزلت اآلية ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﭼ ،وعليه فإن ذكر العدد ألصحاب الدتاان

السابقة جيعلهم على بينة من األمر

ويقني يف كون اجلهة اليت أتت ابلعدد هي وحي مساوي ،إذ أن ما لديهم هو الذي جاء به
الذكر احلكيم.

مث تبني اآلتا أ ّن ذكر العدد له أثر كبري على املؤمنني يف ازدتاد إمياهنم ،ﭽﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﭼ ،2وذلك أن املؤمنني عندما يعلمون أ ّن عدد خزنة جهنم مذكور يف الكتب
السماوية السابقة سيرتسخ اإلميان ابلدين اإلسالمي يف قلوهبم ،وسيزدادون يقيناً أب ّن
1
2

إبراهيم.5 :

املدثر. 31:
76

تفسير سورة المدثر 77 .................................................................................................................

الرساال السماوية مصدرها واحد ،وإن طرأ على بعضها حتريفا  ،غري أن بعضها اآلخر ال
صحيحا ،وتلك فائدة كبرية ،أن يزداد املؤمنون إمياانً ،ويؤكد للذين أوتوا الكتاب حقانية
يزال
ً

اإلسالم ،فيزول ارتياهبم.

مث حتدثت اآلية عن أتثري العدد على املنافقني والكافرين ،قال تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ
1
عرب القرآن
ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ ّ ،

الكرمي عن املنافقني أبهنم هم ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ  ،وهو تعبري ورد يف
القرآن الكرمي يف آتا

عديدة ،لكوهنم حياولون دائماً االستهزاء والسخرية وحتريف كل ما

جاء به القرآن ،وعملهم هو نفسه ما يقوم به اإلعالم احلديث من صحف وجمال

وفضائيا

موجهة حتول احلق إىل ابطل والباطل إىل حق ،ليؤثروا على كثري من الناس ،ألن

أكثر الناس اليبحثون يف املعلومة كي يصلوا إىل الصواب ،إن ذلك يتطلب من اإلنسان
بصرية وفهما ٍ
عال ال يتوافر لدى األكثر.
ً
مث عطف القرآن عليهم الكافرين ،ألن الفئتني  -الكفار واملنافقون – سوف تستمران
يف عنادمها ومضادهتما للحق ،ولن يؤمنوا به ،ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ ،2يستهزئ الكفار

قليال ،فكيف سيقوم مبهمة التعذيب واإلحراق
عددا ً
واملنافقون من ذكر العدد لكونه ً
ابلنار؟!
وهي نظرة تدل على قصور وجهل بعامل الوجود وقوانينه املرتابطة بني عاملي املادة

الذي نعيشه والعامل الالمرئي ،فال ميكن لتلك العقول مبحدوديتها أن تدرك أسرار عامل

الوجود ببعديه املادي والالمادي ،وحينئذ سيدفعهم ذلك اجلهل للسخرية واالستهزاء،

1

2
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ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ.1

تستمر اآلية يف احلديث عن مبحث هام ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ،
لتبني أن اهلداية والضالل من هللا تعاىل ،وهو حبث هام يدفعنا لبيان قسمي اهلداية ،التشريعية
والتكوينية ،اهلداية التشريعية تتحقق إبرسال هللا تعاىل الرسل وبعث األنبياء وإنزال الكتب
السماوية ،وهتيئة األسباب ليصل اإلنسان إىل احلق ،أما اهلداية التكوينية فرتتبط مبوجودا

الكون والقوانني املتحكمة فيه وفيها ،وهي هداية من هللا تعاىل للموجودا كي تصل إىل

كماهلا املنشود ،قال تعاىل :ﭽﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ  ،2وكال
اهلدايتني ترجعان إىل هللا تعاىل.
إذن قوله تعاىل :ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ ،تبيان أن اهلداية التشريعية
من األنبياء والرسل ،وليس اهلداية التكوينية ،فإن اإلنسان إذا سلك الطرق الطبيعية وأخذ
ابألسباب اليت أرادها هللا تعاىل هلدايته سيصل إىل نتائج ابهرة وهداية اتمة ،أما إذا عاند

وأص ار على ترك تلك الطرق اليت جعلها هللا تعاىل سيصل إىل نتائج عناده ،وهو الضالل.

تعبري القرآن الكرمي دقيق ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ ،ألن اهلداية
واإلضالل هلما حيثيتان:

 1املدثر.31 :
2

طه.50 :
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 :أ ّن ينسب إىل هللا تعاىل اهلداية لكونه هو املعطي للقدرة ،فهو الذي منح
اإلنسان القدرة ،والفعل وإن صدر من اإلنسان لكونه خمتاراً يف أفعاله ،إال أ ّن القدرة هي من

عنده تعاىل ،ألنه املعطي املانح هلا ،فنُسب الفعل إليه تعاىل هلذه احليثية.

النظر للفعل ابعتباره منسوابً لإلنسان ،أل ّن الفعل يرج إىل اختياره ،أي أنّه
هو من يشأ اهلداية فيهديه هللا ،ومن يشأ الضاللة فيضله هللا تعاىل ،فمن أخذ أبسباب اهلداية

التشريعية سيهتدي تكويناً ،ومن أخذ أبسباب الضاللة تشريعاً سيضله هللا تعاىل ،وابلتايل فإن

النتيجة ستظهر بوضوح ،فمن سار يف الطريق الصحيح وصل إىل العواقب احلميدة ،ومن

سار يف طريق الغواية والضاللة وصل إىل العواقب الوخيمة السيئة ،أي أ ّن هللا أعطاه القدرة
للوصول إىل اهلداية والضاللة ،فإن استخدم القدرة املمنوحة له يف اطخري فقد شاء اهلداية،

وإن صرفها يف السوء فقد شاء الضاللة ،وعندما ينظر إىل أ ّن هللا تعاىل هو املعطي للقدرة يف
كال احلالني سريتبط ذلك بسلسلة عامل األسباب واملسببا

اليت ترج يف هنايتها إىل هللا

تعاىل ،فتكون اهلداية واإلضالل من هذه احليثية يرج سببها إىل هللا تعاىل ،وهي هبذا املعىن
من عنده تعاىل.
قال تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
1
وميَ اكن من يشاء اطخري ومن يشاء السوء أيضاً ،فريزق
ﭾ ﭼ  ،أي أن هللا تعاىل يُعطي ُ
الناس مجيعاً ،غري أن بعضهم سيصرف الرزق والنعمة يف املعصية ،وبعضهم اآلخر سيصرف

رزقه ونعمته يف الطاعة ،وذلك ما جنده يف نعمة البصر اليت أعطاان هللا تعاىل إتاها ،فإن من

يقرأ القرآن سينال الثواب ،أما من يشاهد الربامج احملرمة يف التلفاز فإنه قد كفر بنعمة هللا،
إذن النعمة تستخدم يف اطخري والشر.

1

اإلسراء.20 :
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تواصل اآلتا احلديث حول أ ّن عدد خزنة النار هو إشارة إىل كوهنم رؤساء
جملموعا مسؤولة عن جمازاة اجملرمني ،وليس العدد هو إحصاء جلميعهم ،بل إ ّن عددهم كثري
ال حيصيه إال هللا ،قال تعاىل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ ،فهو
تعاىل الوحيد الذي يعلم عدد جنوده ،واملقصود من اجلنود هو كل شيء يف الكون ،أي أن

كل موجود هو جندي هلل تعاىل ،فاإلنسان جندي من جنود هللا تعاىل ،خصوصاً األولياء
الصاحلني ،الذين أشار إليهم دعاء شهر رمضان {وال هتين بكرامة أحد من أوليائك} ،1ومعىن

الدعاء أن ال جتعلين أُسيء إىل ذلك الويل ،فتكون إساءيت إهانة يل عندك ،وإكرام للويل

املساء إليه ،وقد حتصل اإلساءة بتأديب الويل ،فإن أتديبه كرامة له عند هللا ،وإهانة لغريه،

وعليه فإن الويل جندي من جنود هللا تعاىل ،رغم أن كل إنسان هو جندي من جنوده تعاىل،
بل أن كل ذرة يف الكون هي جندي من جنوده تعاىل ،ذلك أن اإلنسان ميكن أن يُسلط
على نفسه فيُدمرهاُ ،خيطط ،فيكون يف تدبريه تدمريه ،كما كان ذلك للوليد ولليهود الذين

خيربون بيوهتم أبيديهم ،فهم خيططون ظنًا منهم أن ما يضعونه من خطط حيقق هلم االنتصار
على اإلسالم ،لكن خططهم أد إىل دمارهم وهالكهم ،وعليه فإن اإلنسان هو جندي
حملاربة نفسه إبذن هللا ،قال اإلمام زين العابدين (ع) يف دعاء أيب محزة الثمايل { :تا سيدي
فإنك إن وكلتين إىل نفسي هلكت} ،2من أُوكِل إىل نفسه طرفة عني سيتالشى وينتهي ،أل ّن
يد اللطف والرمحة واهلداية من عند هللا تعاىل ،وإذا ارتفعت عن شيء أصبح ما يصدر منه

يصب يف طريق غوايته ،فيزداد عتواً ونفوراً وغياً وضاللة ،إىل أن يؤخذ أخذ عزيز مقتدر،
كفرعون وهامان وقارون.

1
2

إقبال األعمال للسيد ابن طاووس ج 1ص.105

إقبال األعمال للسيد ابن طاووس ج 1ص .170
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إذن كل ذرة يف الوجود هي جندي من جنود هللا تعاىل ،فجوارح اإلنسان

وعقله وفكره من جنود هللا تعاىل ،وقد توجب لإلنسان السخط واملقت اإلهلي ،كما م ار علينا

ذلك يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ ،1حيث إ ّن الوليد فكر

واستخدم عقله بطريقة خاطئة فكان تدبري عقله يف تدمريه ،ذلك أ ّن اإلنسان قد جيهل أو
يتجاهل أو يغفل عن أ ّن الكون كله بيد هللا تعاىل ،وقد م ار علي يف هذا اجملال قصة مجيلة

تبني أ ّن اإلنسان مهما أاته هللا تعاىل من املال والفكر والعلم ال يعين ذلك أ ّن األمور
أصبحت بني يديه.

والقصة عن أحد األثرتاء كان لديه كثري من املال ،فقال شخص له كما قيل لقارون:

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ  ،2أي ،طُلِ
ب
َ
منه أن يعمل خرياً مبا لديه من أموال قبل أن تزول األموال من بني يديه ،فقال الثري :إ ّن هللا
إذا أراد أن يُفقرين حيتاج إىل شهر كامل يفكر كيف أُصبِ ُح فقرياً؟! أي مضمون كالمه أن هللا
تعاىل حيتاج أن خيطط ملدة شهر حىت يصبح هو من الفقراء لكثرة أمواله وتنوعها من عقار

وجموهرا وأرصدة وبورصة وبناتا جتارية ضخمة وغري ذلك.

فقال له الناصح :ا ِتق هللا ،إ ّن قدرة هللا تعاىل كبرية ،قال تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ  ،3مث ذهب الثري إىل بيته لينام ،وحدثت
1
2
3

املدثر.19 ،1٨ :
القصص.77 :

يس. ٨2 :
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مفاجأة يف الصباح فانتهى كل الثراء واملال واجلاه ،ومل جيد املسكني حينئذ إال ما يسرت عورته،
فالتقى به ذلك الناصح الذي حاوره وسأله متعجباً عن سبب ما وصل إليه من حال ،فأجابه
معا للصيد ،ووجه ابين بندقيته ليصطاد
قائالً :كان عندي ولد صديق البن امللك وخرجا ً
لكنه أخطأ وأطلق على ابن امللك ،فقتله ،فأتى اطخرب املفج للملك ،فأمر بسلب الثري
وجتريده من مناصبه وأمواله وكل ما ميلكه.

هذه القصة اليت ذكرانها أورد القرآن الكرمي قصة مشاهبة هلا ،تتحدث عن رجلني كان
لدى كل واحد منهما بستان وكاان أيكالن ويتحاوران :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ.1
إ ّن هللا تعاىل إذا أراد شيئاً حتقق فوراً فقد يتحول الثري إىل أفقر الفقراء ،وقد يتحول

الفقري إىل غين ،هو تعاىل يعز من يشاء ويُذل من يشاء ،وهو الذي يُسخر األمور يف صاحل
اإلنسان والدنيا اترة حتارب اإلنسان ،فيسعى يف هتيئة األمور لتكون يف مصلحته ،وإذا هبا

1

الكهف. 42 -32 :
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تنقلب عليه ،فالبد أن يلتفت العاقل إىل هذه املعادال

اليت حتدث يف الكون ،ويدرك أ ّن

كل شيء من جنود هللا تعاىل ،ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ،وجنوده تعاىل بيده ،وال يعلم
واألذكار اليت

اإلنسان شيئًا عنها ،وهو مأمور ابللجوء إىل هللا تعاىل من خالل العبادا
ترسخ يف ذاته االرتباط ابهلل تعاىل على الدوام ،وهلذا حثت الرواتا على املداومة على
األذكار ،قال اإلمام الصادق (ع){ :من قال يف دبر صالة الفجر ويف دبر صالة املغرب

سب مرا " بسم هللا الرمحن الرحيم ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم " دف هللا عز
وجل عنه سبعني نوعاً من أنواع البالء أهونه الريح والربص واجلنون وإن كان شقياً حمي من
الشقاء وكتب يف السعداء} ،1أي أ ّن تكرار هذه األذكار صباح مساء يرسخ معانيها يف

وجدان اإلنسان فيستشعر أ ّن احلول والقوة بيد هللا تعاىل.
قوله تعاىل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ.
هناك ثالثة أقوال يف الضمري:

إنه يرج إىل سقر ،2فالنّار تذكرة للبشر ،كي يتذكر اإلنسان وينتبه إذا تعرض

لالبتالء والعذاب ،أل ّن بعض الناس تنصحه وحتذره من عواقب بعض األعمال الصادرة منه،
لكنه ال يتعظ وال يقبل ،غري أنه مبجرد أن يصاب ببالء أو مرض يتأثر فريج إىل الصواب،

وهناك من ال يتعظ إال بعد أن يصاب ولده أو أحد أقاربه أو أصدقائه ببالء أو مرض ،حينئذ
يتوجه إىل هللا تعاىل وإىل العبادة واألذكار بسبب ما أصابه من بالء ومرض ،فتجد أ ّن تلك

القوة وذلك النشاط يصبح ضعفاً ،وأحياانً ال يستطي احلراك ،وحينئذ يتذكر ويتعظ ﭽ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ ،إ ّن النار  -سقر -اليت تُذوب األشياء فيها تذكرة ،أي أ ّن
عذاب اآلخرة يُذ ّكر اإلنسان ويرجعه إىل جادة الصواب ،وإن كان بعض الناس ال يتذكر وال
1
2

وسائل الشيعة للحر العاملي ج  6ص .477

جمم البيان يف تفسري القرآن للطربسي ج 10ص.1٨3
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ضا عندما ينصح بعدم السرقة ملا أعده هللا من عذاب للمعتدي على
يتعظ بذلك ،فإ ّن بع ً
مال اآلخرين ،فإنّه عندما يُ ّبني له أ ّن من ترك السرقة ع ّوضه هللا تعاىل ابجلنة ،سريد بقوله:
عصفور يف اليد خري من عشرة على الشجرة ،يريد أن يستمت ابملال وينسى عذاب اآلخرة،
لكنه مبجرد أن يصاب مبرض أو بالء يرج إىل هللا تعاىل ،وهذا أمر واقعي ،فإ ّن بعض الناس

قد يعرتف أبنه أخذ مال فالن دون رضاه ،وهو اندم على ذلك فيكثر التوابون خصوصاً يف

شهر رمضان ،وكذلك يف احلج ،وهللا تعاىل هو الغفور الرحيم ،قال تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ.1

أ ّن الضمري يرج إىل سور القرآن ،2أل ّن سورة املدثر حتكي ما كان من أمر
الوليد يف مدحه للقرآن مث جميء أيب جهل له وأتنيبه مث تفكري الوليد بطريق للخروج من

مدحه للقرآن ،إذن القرآن يبني أ ّن هذه السورة أو اآلتا القرآنية هي للذكرى ،وليست هي
سحراً كما ا ّدعى الوليد ،أي أ ّن اآلتا تُذكر اإلنسان مبآله ومصريه وعاقبته.

أنّه يرج إىل املالئكة الذين ع ّدهم هللا تعاىل بتسعة عشر ،فإ ّن العدد عربة
للبشر للتعرف على قدرة هللا الكبرية اليت ال حيدها شيء.

مث تبني اآلتا القرآنية مناذج للتدبر والتفكر من خالل التأمل يف اآلتا الكونية :ﭽ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ.
الكون ،لتأثريها الكبري على اإلنسان ،قال أبو

إ ّن القرآن الكرمي يذ ّكر الناس آبتا
3
ويف ُكل شيء له آية تدل على أنه الواحد
العتاهية:
كل شيء يف الكون يُذ ّكِر بعامل اآلخرة ،فهو يفصح عن التغريا اليت حتدث فيه.
1
2
3

البقرة. 160 :

جمم البيان يف تفسري القرآن للطربسي ج 10ص.1٨3

األنوار الزاهية يف ديوان أيب العتاهية مجعه أحد اآلابء اليسوعيني ص.70
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من اآلتا

اليت ذ ّكر هللا تعاىل هبا يف أكثر من آية لينبه اإلنسان بعظمتها القمر،

ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ ،فهو آية من آتا هللا تعاىل وله أتثري كوين على حياة اإلنسان ،وإن
ظن أكثر الناس أ ّن احلياة ترتبط ابلشمس فقط ،لكن الصحيح ّأهنا ترتبط ابلشمس والقمر
ّ

معاً ،لذا ،فإ ّن حركيت املد واجلزر يف البحار ترتبطان ارتباطاً وثيقاً ابلقمر ،وهو يؤقت للناس

الزمان ،فيعرف اإلنسان الزمان بواسطة الشمس وكذلك ابلقمر ،وهو أيضاً يعطي مجاالً
كثريا ،وللقمر أسرار كثرية ومتعددة،
وضياءً لإلنسان ،لذلكّ ،
تغزل العشاق والشعراء به ً
وهلذا أقسم هللا تعاىل به حلكمة ترتتب على القسم به وابلليل والصبح -ﭽﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ -وهي إلفا اإلنسان إىل التغريا احلادثة اليت يرتبط
بعضها ببعضها اآلخر ،وقد أشران إىل القمر وبعض أتثرياته غري أ ّن هناك ارتباطاً بني القمر
والليل ،فإ ّن القمر مير مبراحل متعددة من كونه هالالً مث يكرب حىت يصبح بدراً مث يصغر إىل
أن يكون حماقاً ،وهذه املراحل والتغريا اليت حتدث للقمر تتم يف الليل ،وتُدلل على شيء

يلفت فكر اإلنسان وانتباهه وهو أ ّن الكون يسري حنو غاية وهدف ،وذلك يدف اإلنسان

إىل أخذ احلذر واحليطة والتفكري مليا ،ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ ،وكما أ ّن للقمر

وإدابرا من أول الشهر إىل هنايته وحركة تكاملية من جهة وحركة أخرى تدلل على
بزوغًا
ً
االنتهاء ،كذلك عمر اإلنسان ،قال بعض العلماء :إ ّن التغري ليس مبقصور على اإلنسان

فحسب ،بل يشمل كل مفردة من مفردا الوجود ،ويعم مجيعها ،فاألمم مثالً هلا بزوغ
واكتمال بصورة بدر مث تناقص بنحو تدرجيي مث انتهاء ،فإدابر الليل له ارتباط وثيق حبركة
القمر ،ويذكر اإلنسان إبدابر عمره ،وتالشي الزمن بتصرم الوقت.
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الصبح آية كونية هلا عالقتها ابملوجودا

األخرى وهلا أتثريها على ما حوهلا،

خصوصا عند إسفار الصبح ،ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ ،فاإلشراقة هي اليت تضيء الكون
ً
وتغري مظاهر األشياء وجتعل احلياة تدب يف مفردا الكون حبيوية كبرية.

هناك مسألة غاية يف األمهية ترتبط ابلتغريا يف الكون ،إذ أ ّن القرآن الكرمي له
مسلك أخالقي يلفت انتباه اإلنسان إىل تلكم التغريا اليت قد جتُر اإلنسان إىل األرض

فتجعله يرتبط أبغالهلا ،بينما كان ينبغي له أن يرتبط مبحدث هذه التغريا  ،وهو احلق تعاىل
ليستفيد منها يف الوصول إليه ،قال تعاىل :ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ ،1أي أ ّن املطلوب هو التأمل والتفكري ،وهذه

اآلتا هلا مغزى وعربة م تنوعها ،إذ أن بعضها يُدلل على البزوغ ،وبعضها يدل على
اإلسفار ،ومنها ما يدل على الظلمة كالليل ،لكنه قد يستنري ابلقمر ،ويستفيد من ضوئه
ليصل إىل ما يبتغيه وحيقق ما يرجوه ،وينعكس ذلك على حياة اإلنسان اليت قد تستويل

عليها ظلما كاحلة ،غري أنّه ابستطاعته أن يُشعل ضوءًا من األمل كي يصل إىل ما يريده،

وابلتايل سوف ينبلج اإلصباح واإلسفار على حياته اليت قد تكون قامتة وغائمة ،متلبدة

بغيوم ،روي عن النيب (ص){ :األمل رمحة ألميت ،ولوال األمل ما رضعت والدة ولدها وال
غرس غارس شجراً} ،2وقال اإلمام علي (ع){ :األمل رفيق مؤنس} ،3فهو رمحة كبرية
لإلنسان ورفيق مؤنس إذا أظلم طريق احلياة.

1
2
3

اجلاثية13 :

ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج1ص.102

ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج1ص.102
86

تفسير سورة المدثر 87 .................................................................................................................

إذن املظاهر الكونية تذكرة وعربة ،تُرج اإلنسان إىل ذاته فيتعرف على ربه ،قال

تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﭼ.1
وهذه العرب واملواعظ يستفيدها اإلنسان من املظاهر الكونية وهي مصابيح وإشراقا

يف حياته ،ميكن بواسطتها الوصول إىل هللا تعاىل ،لذلك أقسم هللا تعاىل هبا ليلفت انتباه
اإلنسان إىل حركة غائمة وقامتة ،وأخرى مسفرة ،وإىل هناية سعيدة ،فهناك قمر يف احلياة
الدنيا وهناك ظلمة قامتة وهناك إسفار ،وكل هذه املظاهر متر على اإلنسان يف أوقا

متعددة وكثرية ،لكنه ال يستفيد منها أخالقيًا.

كال" حرف ردع تتضمن
هناك نكتة مجيلة يف اآلية ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﭼ إذ أ ّن كلمة " ّ

نفياً ،وإذا أراد شخص أن ينفي ما علق بذهن السام ويرف االشتباه واطخطأ لديه ،سيقول
له :كال ،أي أ ّن هذا األمر ليس بصحيح ،مث بعد ذلك يثبت ما يريده.

أشار القرآن الكرمي يف اآلتا السابقة إىل أ ّن الوليد وصل إىل قمة طغيانه فك ّذب
ابلقرآن الكرمي وا ّدعي (إنه سحر يؤثر) ،وأ ّن إبمكانه أن يقضي على الرسالة ابطخطة اليت
وضعها ،بينما كان إبمكانه أن يزيل غلوائه ويدف كربتائه ابملظاهر الكونية املتغرية ليكون من
االلَةُ إِناـهم ااختَ ُذوا ال ا ِ
ني
أهل اهلداية ،قال تعاىل :ﭽ فَ ِري ًقا َه َدى َوفَ ِري ًقا َح اق َعلَي ِه ُم الض َ
شيَاط َ
ُُ
ون اِ
أَولِياء ِمن ُد ِ
سبُو َن أَناـ ُهم ُمهتَ ُدو َن ()30ﭼ ،2طريق اهلداية واضح وطريق الضاللة
ََ
اَّلل َوَحي َ
1
2

الروم٨ :

األعراف30 :
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كذلك ،واإلنسان خيتار طريق حياته ،وعليه أن يعلم أ ّن حركة الطغيان ميكن أن تؤثر وقد
تستمر أزمنة طويلة لكن هناك تغريا ميكن أن تقضي عليها وتزيل ما فعله الطغاة وتستمر
ضا أزمنة طويلة.
أي ً

قوله تعاىل :ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ.
الضمري يف ﭽﯶ ﭼ يرج إىل اآلية السابقة اليت حتدثنا عنها ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﭼ.
وميكن أن يرج إىل سقر اليت تعين الذوابن.

وميكن أن يرج الضمري إىل اآلتا والسور القرآنية ،ألهنا عظيمة وكبرية.

وميكن أيضاً أن يرج إىل املالئكة الغالظ الشداد الذين ال يعصون هلل تعاىل أمراً
خصوصا مالئكة العذاب التسعة عشر ،أل ّن الكون بني أيديهم وليس النار فقط.
ً
وقد يظهر ذلك من بعض خطب أمري املؤمنني (ع) اليت أشار فيها إىل إمكانيا

هائلة وقدرا كبرية منحها هللا تعاىل للمالئكة ،قال (ع){ :ومنهم أمناء على وحيه ،وألسنة

إىل رسله ،وخمتلفون بقضائه وأمره ،ومنهم احلفظة لعباده والسدنة ألبواب جنانه ،ومنهم
الثابتة يف األرضني السفلى أقدامهم ،واملارقة من السماء العليا أعناقهم ،واطخارجة من

األقطار أركاهنم ،واملناسبة لقوائم العرش أكتافهم} ،1وقال النيب (ص){ :ما من شيء مما
خلق هللا أكثر من املالئكة}.2

إذن هم آية من آتا هللا العظمية والكبرية ،لكنه يبدو أ ّن إرجاع الضمري إىل آتا

القرآن أو إىل جهنم أكثر تناسبًا وال حيتاج إىل أتويل.
1
2

هنج البالغة لإلمام علي ج 1ص .17

ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج 4ص.2930
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قوله تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼﭼ.
يف اإلنذار ختويف وهتويل وتذكري ابلعواقب الوخيمة املرتتبة على عدم القيام ابلعمل،
اك إِاال َكافاةً لِ
ااس ب ِ
ِ
ريا َونَ ِذ ًيرا َولَ ِك ان
ش
ن
ل
والرسول (ص) بشري ونذير ،قال تعاىلَ { :وَما أَر َسلنَ َ
َ
ً
أَكثَـ َر الن ِ
ااس َال يَـعلَ ُمو َن} ،1وآتا القرآن تبشري وإنذار ،قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼّ 2أما جهنم فليس فيها إالّ
اإلنذار ،قال تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ ،3وقوله تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ ،إذا
سقرا ،لكونه أقوى يف التناسب وأوثق يف
نظران إىل اإلنذار فسوف يكون مرج الضمري ً
االرتباط ،أي أنه ميكن أن نرج الضمري على آتا القرآن وعلى سقر وعلى مالئكة هللا

وإنذارا ،ولذا سوف يكون
تبشريا
التسعة عشر ،لكننا إذا نظران إىل آتا القرآن جند فيها
ً
ً
إرجاع الضمري على سقر لكوهنا جتسد اإلنذار فقط ،ويكون ذلك أكثر تالؤماً ،غري أ ّن هذا
املعىن يقبل التأويل أيضاً ،لكن مصب الكالم وظهوره يف معىن ،وقد يكون له معىن آخر ،إذ

أ ّن الظهور درجا فقد يكون معىن أكثر ظهوراً من معىن آخر ،فإرجاع الضمري إىل سقر قد
يكون بدرجة أوضح من إرجاعه إىل املالئكة أو إرجاعه إىل آي القرآن الكرمي.

بعد قوله تعاىل :ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﭼ جاء اآلية اليت بعدها ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﭼ لتبني أتثر البشر ابإلنذار ،إذ أنّه مفيد ألصحاب اإلرادا
1
2
3

سبأ2٨ :

مرمي97 :

الليل. 14 :
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الذين حياولون جادين أن يتجنبوا املكاره ،فهم الذين يشاؤون التقدم ويبتعدون عن جهنم،
وهم الذين سيستفيدون من اإلنذارّ ،أما من ال عزمية له وال مهة عنده فلن يستفيد ،سواء
كان هناك ختويف أو مل يكن ،وسواء كان هناك إنذار أو مل يكن ،كله سيان ابلنسبة له ،وكال

الصنفني متوافر بني الناس ،أي أ ّن هناك من إذا ذكرته ارتدع وخشي وخاف ووجل ،وهناك

من ال يسم وال يتأثر ،واآلية ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﭼ انظرة إىل هذا املعىن يف
أ ّن الذي يستفيد هو الذي يتأثر ابإلنذار وخيش فتكون له إرادة اطخوف ،أما من ال خيشى
حني حتذيره من العواقب الوخيمة فهو ال يريد االستفادة والتقدم ،واآلية ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃﰄﭼ حيتمل فيها معنيان:
األول :أهنا تبني أ ّن من شاء التقدم جلهنم اليت أُنذر هبا فهو ابختياره يتقدم حنوها،
ضا يبتعد عنها ،وعليه فإ ّن
ومن شاء وأراد التأخر عن جهنم واالبتعاد طخوفه منها فباختياره أي ً
التقدم حنوها يفيد النقص.

الثاين :أ ّن هناك من البشر من يتأثر إبنذار جهنم فيشاء لنفسه التقدم حنو مدارج
اجعا إىل الوراء ومبتع ًدا عن
الكمال لذاته ،وهناك من يتأخر عن مدارج الكمال ويتقهقر مرت ً
كماله الذايت ،إذن معىن ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ أي يف مدارج الكمال والتكامل الذايت.

ّأما معىن ﭽ ﰂ ﰃ ﭼ التأخر عن هذا الكمال ،وهذا املعىن الثاين يبني حالة التقدم

والسري حنو مدارج الكمال املستلزم التأخر عن جهنم أو أ ّن التأخر عن مدارج الكمال
يؤدي إىل التقدم حنو جهنم.
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قوله تعاىل :ﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ.
تعبري موجود يف تعبريا الدارجة لدى الناس ،إذ يقولون :إ ّن اإلنسان مرهون بعمله،

أي أ ّن األعمال اليت تصدر من اإلنسان تصبح مرهونة به.

الرهن لغة :هو أصل يدل على ثبا شيء ميسك حبق أو غريه ،1وميكن توضيح معناه

مبثال عملي ،من أراد أن يقرتض مبلغاً من املال من شخص ،فسوف يطلب املقرض من
املقرتض رهناً كي يتوثق ويطمئن على ملكه وماله الذي أقرضه ،وبعد إرجاع ماله إليه يُرج

ما أخذه رهنًا ،ويف العادة تؤخذ األشياء النفيسة والغالية كالذهب ،إذن الرهن هو وثيقة
عرفه الفقهاء أبنه وثيقة لدين املرهتن ،2واملرهتن معطي املال أو
عملية لضمان املال ،وهلذا ّ
املُق ِرض ،فإذا أتخر املقرتض عن السداد يف الفرتة الزمنية احملددة يستطي املُق ِرض أن يستنقذ

ماله من الرهن املوجود لديه ،أما الكسب يف اللغة فيدل على ابتغاء وطلب وإصابة ،3وهو
من املعاين الواضحة ،يقال :اتجر هبذه السلعة كي تكسب ،وللكسب مع ٍ
ان أخرى كالزتادة،
وأييت مبعىن اإلحداث واإلجياد للشيء ،أي أ ّن شيئًا غري موجود إذا أوجدته فقد كسبته،
وميكن أن يكون للكسب كال املعنيني ،أي الزتادة وإحداث العمل وإجياده ،ولعله لذلك
تتصف األعمال الصادرة من اإلنسان ابملعنيني ،فمن صلّى فقد كسب ،وقد أوجد وأحدث

الصالة ،وإذا نُظر إىل الكسب هبذا املعىن ستصبح أي مفردة من الطاعة سواء كانت معاملة
قول أو فعل يصدر من اإلنسان من الكسب لإلنسان ،كسبه مبعىن أحدثه ،وقد جاء هبذا

1
2
3

معجم مقاييس اللغة البن فارس ج 2ص.452

شرائ اإلسالم للمحقق احللي ج 2ص.329

معجم مقاييس اللغة البن فارس ج 5ص.179
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املعىن قوله تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ ،1الرقيب العتيد يسجل ما
يصدر من اإلنسان ،ألنّه أحدث شيئاً جدي ًدا ،وصحيفة أعماله سيكون فيها إجيادا متكررة
ملا يقوم به.

إذن الكسب مبعىن اإلحداث ،وحيمل معىن الزتادة أل ّن الشيء إذا صدر فقد أُضيف

إىل الرصيد احلسن أو السيء ،وعليه سيكون لإلنسان رصيد منذ بدء التكليف إىل آخر يوم
من حياته ،بل أ ّن بعض الفقهاء يرى أ ّن رصيد اإلنسان منذ كونه صبياً مميزاً لصحة عبادا

الصيب ،مث يزداد أو يقل حسب ما يصدر من أعمال وأقوال ،قال تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ  ،2فيكون معىن قوله
تعاىل :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ أ ّن النجاة يف اآلخرة مرهون ابلعمل ،وما صدر من
اإلنسان سيؤثر يف حياته األخروية ،فإما أن يُوثق به نفسه فتصبح مرهونة جلهنم ،وإ ّما أن
يزيل األغالل والقيود اليت تبعده عن هللا تعاىل فتصبح طليقة سائرة حنو رهبا ويكون مصريها
إىل اجلنة.

إ ّن هلل تعاىل ميز ًاان دقي ًقا يزن به األعمال ،وهو أدق من املوازين االلكرتونية اليت توزن

هبا املعادن النفيسة كاألملاس ،ألهنا موازين ماديةّ ،أما امليزان اإلهلي فيزن املادية واملعنوية
وتتغري به كل املعادال  ،فمن يقيم عالقة م صديق أو أ ،فقد ال يستطي أن يزن أعماله
احلسنة اليت قام هبا جتاهه يف مقابل ما صدر منه من هفوا

1
2

ق.1٨ :

القارعة.11 – 6 :
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ويشوه صورة الصديق وحياول أن يبني أ ّن أعماله احلسنة قد ذهبت هباءً منثوراً بذلك املوقف
أو بتلك الكلمة اليت صدر منه ،لكن اإلنسان يزن صديقه مبا لديه من عقل وفكر ووعي

وإخالص ،وعليه فلن يؤثر عليه اطخطأ البسيط أو اهلفوة.

لدى اإلنسان أعمال حسنة وأخرى سيئة إما من الناحية املعنوية أو املادية ،وهللا تعاىل

يزن األعمال احلسنة مبيزانه الدقيق ،ومن مصاديق امليزان اإلهلي أمري املؤمنني (ع) وكذلك

األنبياء والرسل (ع) بنحو عام ،وقد ع ّد ذلك السيد الطباطبائي من التفسري التطبيقي ،أي

أ ّن اإلمام (ع) هو املصداق األكمل إلراءة احلق ،فمن يزن عمله بلحاظ اإلمام (ع) لكونه
عرب بعض الزتارا
املصداق األمت واألكمل ،وكذا احلال ابلنسبة للرسل واألنبياء ،وهلذا ّ
ألمري املؤمنني (ع){ :السالم على ميزان األعمال} ،1أي أنه (ع) ميزان دقيق لألعمال اليت

تصدر من املؤمن ،فإذا قاسها الشخص الكامل على األمام أمري املؤمنني (ع) سيتبني له

النقص الذي شاب أعماله ،أي أنه إذا كان العمل الصادر من املؤمن فيه نقص من جهة من
اجلها فعند قياسه ابلتام الكامل سيتضح له جها النقص ،ويكون معىن قولنا يف الزتارة:

{السالم على ميزان األعمال} ،أي السالم عليك تا من تقاس أعمال اطخالئق بعمله ليتبني

نقصها من كماهلا.

أوضح هللا تعاىل يف القرآن الكرمي أ ّن له ميزاانً دقيقاً ،فقال :ﭽﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ  ،2وأ ّن عمل اإلنسان إذا ُمج فزاد
1
2

املزار للشهيد األول ص.45
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عرب اإلمام زين العابدين (ع) عن ذلك بتعبري دقيق فقال{ :
ترجح حسناته ،ألهنا أكثر ،وقد ّ

ويل ملن غلبت آحاده أعشاره} (البحار ج 6٨ص ،)243أي أ ّن هللا تعاىل جعل احلسنة
بعشر ،والسيئة بواحدة ،وهي ال تتضاعف ،ويف يوم القيامة إما أن ترجح السيئا أو ترجح
احلسنا  ،ويطلب اإلنسان من هللا تعاىل أن يرجح كفة ميزانه ليكون بيّـنًا يف رجحانه ،غري أنه

لو رجح قليالً فإ ّن كرم هللا تعاىل لإلنسان سينجيه ،وذلك شبيه بنتائج طالب املدارس ،فإ ّن
هلم مستوتا متعددة -ممتاز وجيد جداً وجيد ومقبول -واملقبول انجح رغم قلة درجاته،
فهو حاصل على أدىن الدرجا  ،لكنه انجح وينتقل للصف الذي يليه ،كذلك ثقل ميزان

العبد ،فإنه سيكون لبعض الناس مبستوى مقبول ألنه حصل على أدىن مستوى للرجحان يف
يوم القيامة ،وعلى العاقل أن يهتم مبصريه األخروي وأن ال يكتفي مبستوى ٍ
متدن ،بل يطمح

ألفضل مستوى ،ألن املوازين يف عامل اآلخرة ختتلف عن الدنيا ،وإذا كان اإلنسان يف الدنيا
ال يرضى يف معامالته املادية ابالستفادة البسيطة والربح القليل يف صفقاته ،بل يتأثر إذا مل
يربح إال النزر القليل فإ ّن عليه أن حيزن ويتأمل لقلة حسناته.

طويلة ،وم ذلك ال

قد يبذل اإلنسان جهداً كبرياً إلمتام صفقة ويتفاوض ساعا
حيصل إال على ربح قليل ،بل قد يتعرض للغنب واطخداع يف املوازين املادية يف عامل الدنيا،

وميكن أن حيصل له ذلك يف عامل اآلخرة رغم أنه ال غنب وال خداع من هللا تعاىل إالّ أ ّن الغنب

سيظهر له من انحية أخرى ،قال تعاىل :ﭽﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ ،1أي أنه اليوم الذي ينكشف

فيه املغبون اطخاسر والرابح الظافر ،وال يعين ذلك أ ّن من أتى أبعمال كثرية من الطاعا
القمة أنه ربح اآلخرة ،فقد ال يكون خملصاً يف عمله
والعبادا واطخري ونظر له الناس أنه يف ّ

إلشابته ابلرتاء ،قال (ص) { :إّن املَلك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فإذا صعد حبسناته
يقول هللا عز وجل :اجعلوها يف سجني إنه ليس إتاي أراد هبا} ،2أي أ ّن عمل العبد أصبح
هباءً منثوراً لعدم إخالصه هلل تعاىل ،أو ألنه قضى على حسناته مبعصية من املعاصي كالغيبة

1
2

التغابن.9 :
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فخسر أعماله الصاحلة ،قال (ص){ :يؤتى ٍ
أبحد يوم القيامة يُوقَف بني يدي هللا ويُدف إليه
كتابه فال يرى حسناته ،فيقول :إهلي ليس هذا كتايب ! فإين ال أرى فيها طاعيت؟ ! فيقال له:
إ ّن رباك ال ي ِ
ضل وال يَنسى ،ذهب عملك ابغتياب الناس ،مث يُؤتى آبخر ويدف إليه كتابه
َ
فريى فيه طاعا كثرية ،فيقول :إهلي ما هذا كتايب ! فإين ما عملت هذه الطاعا ! فيقال:
أل ّن فالانً اغتابك ف ُدفِعت حسناته إليك }.1

معىن أوس للكسب يف قوله تعاىل :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
وهذه الرواية تضيف ً
ﰊ ﭼ ويصبح مفهومه يشمل التأثري املتبادل بني احلسنا والسيئا .

حتدثت اآلية املباركة عن مشولية يف كون كل نفس رهينة مبا يصدر عنها ،إن كان

خرياً جزيت به أو سوءً أُخذ به ،وليست هي عامة للجمي  ،بل هناك استثناء أابنته اآلية

اليت بعدها ،قال تعاىل :ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ ،أصحاب اليمني مرهونون أبعماهلم أيضاً
غري أهنم ذُكروا لتميزهم ،إذ أ ّن هناك متي ًزا ألانس خيصون ابلذكر ،وهم أصحاب اليمني،

وهناك نظريتان يف أصحاب اليمني:

ّإهنم الذين مل تصدر منهم خطاتا ،ال صغائر وال كبائر.

قد أييت سؤال هل هناك أانس ال تصدر منهم خطاتا ال صغائر وال كبائر غري األنبياء

والرسل واألوصياء (ع)؟

نعم ،ولكنهم قلة ،حيث إ ّن هناك من تتيح له الظروف اليت تكتنفه وحتيط به أن
يعيش يف بيئة صاحلة منذ نعومة أظفاره ،وابلتايل ال تصدر منه ذنوب ال صغائر وال كبائر،

1
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ويعرب عنه أب ّن لديه عصمة مكتسبة ،أي أنه ينفر بطبيعته من الذنب ،فهو ال يرضى أن
تغتاب أحداً حبضوره ،ويبتعد عن الكذب ،وشرب اطخمر والزان وغري ذلك من املعاصي
الصغائر والكبائر ،فيصبح من أصحاب اليمني الذين لديهم عصمة مكتسبة.
العصمة على قسمني:

عصمة من لدن احلق تعاىل ،وتكون ملن اصطفاهم هللا تعاىل واجتباهم ،ومن

أوضح مصاديقها النيب (ص) وأهل البيت (ع) ،فإن لديهم عصمة لدنية ،وهي منحة إهلية
جبلهم هللا تعاىل عليها ،قال تعاىل :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ.1
عصمة مكتسبة تتأتى عرب اختيار اإلنسان منذ صغره يرتىب على مبادئ اطخري

والفضيلة ،فال يصدر منهم ذنب ،وقد نقلت قصص عن بعض العلماء كالرضي واملرتضى

أبهنما كاان على درجة كبرية من تقوى هللا تعاىل والبعد عن الذنوب ،لعلها من العصمة

املكتسبة.

أ ّن أصحاب اليمني هم الذين أيخذون كتبهم أبمياهنم ،قال تعاىل:

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ،2
فمن أعطي الكتاب بيمينه يوم القيامة أبرزه وأظهره ،قال تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ،3أما من أُعطي كتابه بشماله غطّاه ومل يظهره
لآلخرين ،قال تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ ،4وذلك أل ّن موازينه ليست
راجحة.

1

2
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3
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4
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اليمني مأخوذ من اليُمن وهو مبعىن الربكة ،1والربكة تعين الكثرة ،أي أ ّن من تكثر
أعمال اطخري منه يصبح مباركاً ويكون من أصحاب امليمنة ،والتعبري يُدلل على كثرة اطخريا

الصادرة منه املالزمة له اليت يربز هبا ،أي أ ّن شخصيته تظهر بواسطة أعمال اطخري الصادرة
منه عكس أصحاب املشئمة ،فهم الذين تكثر سيئاهتم ،وتقل الربكة يف أعماهلم ويربزون
اطخري يف ذواهتم وهم يتساءلون عن غريهم

كأصحاب شؤم ،وهلذا استثنوا لتمكن صفا

ألهنم يريدون اطخري للجمي  ،قال تعاىل :ﭽ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎﰏﰐﰑ

ﰒ ﭼ ،وأيضاً ألهنم فاكهون يف اجلنة وعلى سرر متقابلون أل ّن هللا تعاىل يغدق عليهم من
خرياته وهباته وعطاتاه بال حد.

هناك صلة بني من هو يف غاية النعيم ومن هو يف سوء اجلحيم ،وهنا حنتاج إىل مقدمة

كي يتم التعرف على االرتباط بني أهل اجلنة وأهل النار.

لقد ذكران آنفاً أ ّن معىن سقر هو الذوابن ،أي أهنا تقوم إبهناء وإذابة من أُدخل فيها،

فـﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ ،2والذي ال يُبقى وال يُذر يعيده هللا تعاىل مرة أخرى ليتعذب
بنفس احلالة اليت جر عليه ،ورغم ذلك فهناك صلة بني أهل النار وأهل اجلنة ،هي أ ّن أهل
اجلنة وأهل النار يتحاورون ،وينادي كل منهما اآلخر ،قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ،3كذلك ينادي أصحاب النار أهل اجلنة ،قال تعاىل:

1
2
3
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ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ،1كما أ ّن هناك صلة بني من يعيش متنعماً وبني
من يعيش الفقر املدق يف الدنيا ،فأيضاً هناك صلة يف عامل اآلخرة ،فعندما يصدر من
شخص فعل يؤدي به إىل هناية سيئة يلومه ويعاتبه اآلخرون ،ويتساءلون كيف صدر ذلك

العمل السيئ منه؟ وخياطبونه لقد أضعت مستقبلك ،ومل حتقق النجاح!!

وحينئذ يربر ما يصدر منه ويبدي األسباب والدواف ملا قام به ،وقد يُرج ذلك إىل
صديق أغواه فسار به إىل طريق منحرف ،م أ ّن الصديق ليس له قدرة على جعل اإلنسان

جمبوراً ال ميلك قدرة على املخالفة ،إذ ميكنه حتكيم العقل واستشارة أصحاب النهى ،وحينئذ

سيتضح له عدم صواب ما صدر من صديقه.

1
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ما ذكرانه من تساؤل يف الدنيا أييت يف اآلخرة ،فأهل اجلنة وأصحاب اليمني يف تلك
األجواء املفعمة ابلسعادة والفرحة بدخوهلم اجلنة يف حالة تساؤل وتعجب ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ ،1يتساءلون عن اجملرمني ،وكيف آىل حاهلم إىل سقر؟
إ ّن حبث اجملرمني يف القرآن الكرمي يستحق التأمل ،من هنا نتساءل من هو اجملرم؟

اجلرم يف اللغة هو التعدي ويُراد منه اجلرم ،2لكن القرآن يبينه مبعىن دقيق حيث إنه
ليس من يقرتف الذنب فحسب ،بل من يتلبس ابجلرم فيصبح اجلرم واجلرمية جزءًا من
شخصيته ،أي أ ّن هناك ٍ
عاص لكنه ليس مبجرم ،قد يرتكب بعض الذنوب الصغرية أو اليت
ٍ
معاص كبرية هتدد اجملتم ،
ليس هلا تلك اآلاثر الفردية واالجتماعية املؤثرة ،وهناك من يقرتف

كالقاتل فيُطلق عليه جمرم ،ألنه يسلب اجملتم األمن والطمأنينة ،كذلك حال من يدخلهم
هللا تعاىل سقر ،فهم أصبحت اجلرمية والسوء واالبتعاد عن احلق تعاىل جزءاً أصلياً من
ذواهتم.

وملا يتساءل أهل اطخري عن اجملرمني للعالقا اليت تربطهم هبم يف الدنيا ،وألهنم يرون
حل أبصحاب الشمال من هناية مأساوية فيتساءلون عن املصري األسود ﭽ ﰖ ﰗ ﰘ
ما ّ

ﰙ ﰚ ﭼ ،3أي ما الذي جعلكم تدخلون العذاب األليم وتكونون من أصحاب سقر؟

1
2
3
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فيأيت جواب اجملرمني ليعددوا الصفا اليت أود هبم إىل احلالة السيئة ،وعندما ينقل
القرآن الكرمي ذلك احلوار ينقله لنتعظ ونستفيد كي نتجنب تلك الصفا

أود هبم إىل سقر ،وهي:

املهلكة اليت

يذكرها اجملرمون ترك الصالة ،ﭽ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﭼ ،الصالة
من الواجبا الضرورية اليت اهتم هبا اإلسالم ،ملا هلا من دور كبري يف حياة اإلنسان ،وهلذا

شبهت الرواتا

الصالة ابلنهر اجلاري الذي ينقي جسد اإلنسان من الدرن ،قال اإلمام

الصادق ع{ :لو كان على ابب أحدكم هنر فاغتسل منه كل يوم مخس مرا هل كان يبقى
على جسده من الدرن شيء؟ إمنا مثل الصالة مثل النهر الذي ينقي ،كلما صلى صالة كان
كفارة لذنوبه إال ذنب أخرجه من اإلميان مقيم عليه} ،1أي أ ّن ترك الصالة مقدمة ألعمال

مهلكة يقرتفها املرء.

كثري من الناس يؤدي الصالة ،وكثري منهم اليؤديها ،من هنا علينا أن نعرف معناها

احلقيقي كي ال نتوهم أهنا القيام والقعود والركوع والسجود فحسب ،بل إ ّن معناها هو الصلة

بني العبد وربه ،الصلة الوثيقة اليت ال انفصال هلا ،وهلذا عنت النصوص الواردة تلك احلقيقة،
وبينت عظمة تلك الصلة ،وأ ّن األعمال كلها متوقفة على قبوهلا ،عن أيب بصري قال :مسعت
أاب جعفر (ع) يقول{ :إ ّن أول ما حياسب به العبد الصالة فإن قُبِلَت قُبِ َل ما سواها ،وإن
الصالة إذا ارتفعت يف وقتها رجعت إىل صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول :حفظتين حفظك

1

ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج 2ص .1629
101

تفسير سورة المدثر 102 .................................................................................................................

هللا ،وإذا ارتفعت يف غري وقتها بغري حدودها رجعت إىل صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول:

ضيعتين ضيعك هللا}.1

إ ّن من اآلاثر املعنوية للصالة ردع اإلنسان عن الفحشاء واملنكر ،قال تعاىل:
ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ ،2وحتقق العروج املعنوي للروح،
قال رسول هللا (ص){ :الصالة معراج املؤمن} ،3أي أهنا يتحقق هبا لروحه العروج إىل

امللكو األعلى ،غري أ ّن بعض املصلني يتذكر كل شيء يف صالته ،فينشغل ذهنه وفكره
عنها ،وال يكون م هللا تعاىل ،وهلذا ال صلة بينه وبني هللا تعاىل.
والصالة احلقيقية هي اليت خيش فيها العبد وخيض هلل تعاىل ،ويظهر التذلل والفقر

للغين املطلق ،لتكون صالته صلة وثيقة بينه وبني الباري تعاىل ،من هنا على املصلي أن يعلم

أ ّن الذنوب واملعاصي تقط الصلة فتكون الصالة جمرد حركا وألفاظ يؤديها دون أن يعي

معناها ،هناك تعبري ألحد الشعراء املبدعني ّبني فيه أ ّن يزيد وغريه ممن هم على شاكلته
يتشهدون الشهادتني يف الظاهر غري أهنم يقضون على حقائق التوحيد ومعاين الرسالة يف
الواق  ،قال يرمحه هللا:

ِ
فمه فسي ُفهُ ِ
لئِن جر لفظةُ التوحيد يف ِ
التوحيد ما فَـتَك
بسوى
َ
أي أنّه يتلفظ بـ"ال إله إالّ هللا" لكنه حيارب هللا ورسوله ،إبساءته إىل أبناء النيب (ص)

وعرتته ،فيقتلهم ويفعل املنكرا هبم ،فلم يعي حقيقة الصالة من أهنا االرتباط الوثيق الذي
1
2

3
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عرب عنه احلق تعاىل :ﭽ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ّ

ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ ،أي أ ّن ذكر هللا تعاىل الذي حيصل عليه
املصلي هو أكرب وأعظم ،ألنّه عرج بروحه يف صالته ،ووعى معىن الكربتاء اإلهلي بقول" :هللا

أكرب" ،وفقه معىن الصالة فمنعته عن اقرتاف الذنوب واملعاصي ،قال اإلمام الصادق ع:

{من أحب أن يعلم أقبلت صالته أم مل تقبل فلينظر هل منعته صالته عن الفحشاء واملنكر،
فبقدر ما منعته منه قبلت منه} ،1أابن اإلمام (ع) امليزان الذي ميّز الصالة املقبولة عن
غريها ،واحلديث حيفز املؤمن واملؤمنة ابالهتمام ابلصالة حيث تكون مقبولة على الدوام

لتنهى عن املعاصي والذنوب.

إذن تتجلى حقيقة الصالة مبقدار ما حتدثه إجياابً على سلوك اإلنسان وترتقي به حنو
الكمال ،أما من مل ِ
حتدث له صالته صلة بينه وبني هللا تعاىل ،ومل يرتبط ابحلق تعاىل ،فإنه مل
ِ
يصل حقيقتها ،إذ أ ّن الصالة ليست حركا  ،والصيام كذلك ،ليس تركاً للطعام والشراب،

قال أمري املؤمنني { :كم من صائم ليس له من صيامه إال اجلوع والظمأ ،وكم من قائم ليس
له من قيامه إال السهر العناء ،حبذا نوم األكياس وإفطارهم} ،2وبذلك نعي املعىن الدقيق

لقوله تعاىل :ﭽﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﭼ.

قوله تعاىل :ﭽﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﭼ.

1

2
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السمة الثانية ترك إطعام املسكني ،أي أ ّن أصحاب سقر ال يتفاعلون م الفقراء
واملعوزين وأهل املسألة واالحتياج ،م أن لديهم املكنة والقدرة لكنهم يبخلون مبا آاتهم هللا

تعاىل من فضله وال يتجاوبون م أصحاب الفقر واحلاجة.

أكدهتا آي القرآن الكرمي كثقافة

إسالمية ،وأ ّن على املسلم البذل واإلنفاق إبطعام الفقراء احملتاجني واإلنفاق على قسمني:

األرب (احلنطة والشعري

وهو الذي يلزمنا إخراجه ،سواءً كان زكاة للغال
والتمر والزبيب)؛ أو للنقدين (الذهب والفضة)؛ أو األنعام الثالثة (اإلبل والبقر والغنم)؛ أو
زكاة الفطرة؛ أو اطخمس؛ أو غري ذلك من الكفارا
بشروط معينة ذكرها الفقهاء يف رسائلهم العملية.

كالصدقا

الواجبة ،فهذه األنواع جيب إخراجها

للتوسعة على الفقراء واملعوزين؛ أو دعم املشاري اطخريية؛ أو

التربعا للمساجد واحلسينيا وغري ذلك من اإلنفاق املستحب.

يرتقي اإلنفاق ابإلنسان إىل هللا تعاىل ،وهو طريق سري للوصول إىل الكمال ،وله آاثر
كثرية ،من مجلتها زتادة املال وكثرته ،قال تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ ،1أي أنه يزيده ويضاعفه ،وهناك أاثر كثرية ترتتب على اإلنفاق،
من أعظمها توثيق الصلة بني العبد وبني احلق تعاىل.

1
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وقد أشار العلماء إىل بعض آاثر اإلنفاق ،حىت وإن كان على حنو الكرم ،إذ أنه حيقق

كثريا من اإلشكاليا اليت ختل ابألمن انجتة من
األمن االجتماعي ويقضي على اجلرمية ،أل ّن ً

الفقر ،قال النيب ص  {:كاد الفقر أن يكون كفراً} ،1وإذا مت تلبية حاجة اإلنسان املادية

ورف عنه العوز ،ففي األعم األغلب يتاح له أن يشتغل ابألمور اليت يرتقي هبا يف اجملالني
ُ
املادي واملعنوي ،بينما إذا مل تتم تلبية حاجاته املادية وبقي حتت وطأة العوز واحلاجة
ضا خصبةً للجرمية ،وهلذا أشار الرواتا إىل خطورة الفقر ،قال
الشديدة فإنه قد يصبح أر ً

اإلمام علي ع { :لو متثل يل الفقر رجالً لقتلته } ،2تعبري كنائي عن لزوم احلرب والنضال
يف إزالة الفقر من الواق االجتماعي.

يكرم املنفقني الباذلني الذين ال يكنزون األموال ،أو الذين لديهم هدف
إن هللا تعاىل ّ

من كسب املال هو اإلسهام يف مشاري اطخري ،فرتاه ينمي األموال من أجل اإلسهام يف
جماال

اطخري ،وعليه ،فإن مج املال لكسب فضيلة اإلنفاق يف سبيل هللا واإلسهام يف

مشاري اطخري أمر حممود ،أما إذا ُمج للتفاخر أو املباهاة أو غري ذلك من األمور اليت ال
تعود على اإلنسان مبحمدة يف دنياه أو أخراه ،فإنه سيستعبد جامعه ،فيكون مجعه مذموماً،

بدال عن عبوديته هلل تعاىل ،فيسيطر
وكثري من الناس جيم املال فيؤثر عليه ،ويصبح عبداً له ً

عليه حب املال ،وقد يتحول إىل جمرم ال ير ّق وال ينفق ،بل يسيطر عليه جش املادة ،وذلك

معىن قوله تعاىل :ﭽﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﭼ ،وال يراد ابإلطعام إعطاء الطعام فحسب،
بل هو تعبري يشمل سد كل موارد احلاجة اليت حيتاج إليها املسكني ،ولذلك كان أكل مال
اليتيم ليس مبعىن تناوله ابلفم ،بل صرفه دون وجه حق ،واإلطعام واألكل تعبريان يراد هبما

اإلسهام ،وهو هنا يشمل كل ما فيه سد حلاجة ببذل املال ورف العوز والفقر ،أو بفعل حيقق

ألهنا تؤثر يف رف معنوتا
خرياً للمحتاج ،قال ص{:الكلمة الطيبة صدقة }ّ ،3
1

ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج 3ص.243٨

2
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وتصبح بلسماً خيفف من آالمه ويواسيه ،وهذا اإلسهام له من اآلاثر ما ال يعلم به إالّ هللا

تعاىل ،منها مناء املال وبركته ،قال تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﭼ .1إذن على املؤمن أن حياول جاداً إنفاق املال الذي آاته هللا تعاىل إتاه يف كل
أعمال اطخري ،واليوقف نفسه على عمل دون آخر ،ألنه ال يدري أي األعمال يقبل منه،
وأي اطخريا لإلسهام يرف درجته ،إن بعض الناس يسهم يف عملني أو ثالثة مث يتوقف عن

اإلنفاق ،وهو خاطئ ،إذ أ ّن عليه أن يستمر يف اإلسهام يف جماال
بتحقق الرضا والفوز مبا يرضي هللا تعاىل ويُقربه للمقام احملمود.

اطخري ،حىت يطمئن

قوله تعاىل :ﭽ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﭼ ،هذه هي السمة الثالثة ،وفيها
درس أخالقي من أعظم الدروس اليت ينبغي أن يتوجه إليها املؤمن.
معىن اطخوض م اطخائضني:

نستخدم هذا التعبري كثرياً يف بلدان – األحساء – فنقول" :خضت يف املاء"،
علي ،فاطخوض يف املاء يؤثر على اطخائض
ونستخدمه أي ً
ضا يف معىن دخلت يف الشيء فأثر ّ

فيه ،فيبلل ثيابه ،وهذا املعىن مقارب لالستعمال يف القرآن الكرمي ،إذ أن املراد به االشتغال
ابلباطل والتأثر به ،وسنحاول أن نوضح املعىن ببعض األمثلة ،قد يتحدث بعض م مجاعة

ابملزح يف بعض األمور ،مث يدخلون ابلسخرية واالستهزاء ابآلخرين واستصغار شأهنم ،مث

ابلكذب والغيبة والنميمة عليهم ،أو أبمر هنى احلق تعاىل عنه ،مث يدخل بعض معهم
ويشاركهم أو يوافقهم ،إىل أن يكون كأحدهم ،فيكون قد اشتغل ابلباطل وأتثر به ،بينما

هناك فئة من الناس عندما يتحدث مجاعة ابلباطل ال تسمح لنفسها أن ختوض فيه معهم،

1
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ألن ارتباطها ابهلل وتذكره مينعها من ذلك ،قال تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ،1أي أن املؤمن حني يتذكر يدع
الباطل لبصريته ،ولعلمه أبن اطخوض فيه أيخذه شيئاً فشيئاً إىل متاها مظلمة ،أل ّن بعض
األمور جتره إىل شيء آخر ،فاطخري جير إىل خري ،والسوء والباطل جير إىل سوء وابطل ،وهنا

أييت دور تربية النفس على اإلميان ابآلخرة ،ملا له من دور كبري يف حتويل السوء والباطل إىل

خري ،ويتحقق ذلك ابالهتمام هبا ،وقد سأل سائل عن كيفية االهتمام أبمور اآلخرة؟ فأجبته:

أن اإلنسان يهتم أبمور الدنيا ،وحياول أن يطور نفسه ويرتقي هبا ،فإذا اشتغل يف شركة فإنه
سوف يطور مهاراته كي حيصل على املكان الذي يليق مبستوى مهاراته والدورا

اليت

تلقاها ،هذا النحو من االهتمام ابلدنيا إذا اهتم على نسقه أبمور اآلخرة فسوف يصل إىل

مبتغاه ،وقد ألفت انتباهنا القرآن الكرمي إىل ذلك ،قال تعاىل :ﭽﯟﯠﯡ ﯢﯣ
ﯤ ﯥﯦﭼ ،2ويراد ابلعمل معناه الواس الذي له أمهية كبرية يف البناء األخالقي
لإلنسان ،وأثره يف عامل اآلخرة الفوز والسعادة األبدية.
يؤثر االشتغال ابلباطل يف شخصية اإلنسان ،فينسيه إميانه وقيمه ومبادئه واملُثُل اليت
يؤمن هبا ،فإذا كان يرى أن االستهزاء ابملؤمنني أمراً عادتاً مقبوالً ،فإنه سينسلخ عن إميانه،
وقد يكون ذلك بواسطة شخص يسول له فيوقعه يف املعصية ،كما حدث ذلك يف عهد أمري

املؤمنني ع ،فقد ورد أن النجاشي خرج يف أول يوم من رمضان ،فمر أبيب مسال األسدي
وهو قاعد بفناء داره ،فقال له :أين تريد؟ قال :أريد الكناسة ،قال :هل لك يف رؤوس

واليا  ،قد وضعت يف التنور من أول الليل ،فأصبحت قد أينعت وقد هترأ ؟ قال :وحيك
يف أول يوم من رمضان! قال :دعنا مما ال نعرف ،قال :مث مه؟ قال :مث أسقيك من شراب

1
2
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كالورس ،يطيب يف النفس ،جيري يف العروق ،ويزيد يف الطروق ،يهضم الطعام ،ويسهل
للفدم (العي الثقيل ) الكالم ،فنزل فتغدتا ،مث أاته بنبيذ فشرابه ،فلما كان من آخر النهار

علت أصواهتما ،وهلما جار يتشي من أصحاب علي ع ،فأتى علياً ع فأخربه بقصتهما،
فأرسل إليهما قوماً فأحاطوا ابلدار ،فأما أبو مسال فوثب إىل دور بين أسد فأفلت ،وأما

النجاشي فأُيت به علياً ع ،فلما أصبح أقامه يف سراويل فضربه مثانني ،مث زاده عشرين سوطاً،
فقال :تا أمري املؤمنني [ ،أما احلد فقد عرفته فما هذه العالوة اليت ال نعرف؟ قال{ :جلرأتك
على ربك وافطارك يف شهر رمضان} ،1ويف هذه الرواية جند التأثر ابلتسويل والتزيني من قبل

خصوصا األصدقاء ،إىل اطخوض واالشتغال ابلباطل والتأثر به ،حىت يتهيأ إىل
اآلخرين،
ً

دخول سقر ،لنسيانه هلل تعاىل ،فيؤدي به أن ينسى نفسه ،قال تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ،2إن من نسي نفسه سوف
ٍ
وحينئذ سيستسهل اقرتاف الذنوب واملعاصي كالكذب ،وقد يوسوس له
ينسى كل شيء،
الشيطان ابلتوبة بعد ذلك ،وهذا خطر عليه ،هلذا البد للمؤمن من ترك الباطل واالشتغال

بذكر هللا تعاىل مبجرد أن خيوض م خائضني ،ممن ليس لديهم ورع وال تقوى وال إميان
حيجزهم عن املعاصي ،فيبتعدون عن قيم احلق ويُـؤثِرون الباطل ،فيُوقِعون الناس يف شراكهم
ويتدرجون هبم حىت ينسلخ إمياهنم ،فيكونون من أصحاب النار ،وقد أشار القرآن الكرمي يف
موارد

متعددة

إىل

هذه

املسألة

األخالقية،

قال

تعاىل:

ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ .3
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إن من الضروري أن يكون للمؤمن كوابح كفرامل السيارة ،إذا جلس م مجاعة

يتحدثون يف شيء ،فال يدعهم تسرع هبم اطخطى إىل الباطل ،بل حياول بتفكريه أن يزن

حديثهم مبوازين شرعية ،ويتساءل هل هو سائغ أم ال؟ فإن كان سائغاً دخل معهم ،وإن رآه
خصوصا يف موارد االستهزاء ابلصاحلني املؤمنني أو آبتا القرآن أو
غري سائغ ابتعد عنهم،
ً
أبئمة أهل البيت ع أو ابلقيم واملبادئ ،إذ قد يبتعد شخص عن الراب ،واليريد مج املال من

احلرام ،رغم أنه يستطي أن يقرتفه ،كما عرب اإلمام أمري املؤمنني ع ،يف شخص يعرف وجه

احليلة ،لكنه الحيتال ،لعلمه ابلعاقبة أهنا سقر اليت ال تبقي وال تذر ،وذلك كابح ،وهلذا فإن
وجود الكوابح مسألة أساسية يف عملية التكامل األخالقي والنفسي ،ومن يرد هللا تعاىل
والدار اآلخرة البد أن يلتزم ابلواجبا كالصالة واإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل وأمور اطخري

األخرى ،أما من ليس لديه كوابح تضبط حركته ،فإنه لن يسيطر على نفسه ،وسيُغلب

ويُسيطر عليه ،ويسقط يف اهلاوية ،قال تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ  ،1أي أن للكوابح خاصية من اإلنسان من الوقوع فيما
يضره ويؤدي به إىل اهللكة ،والصيام  -خصوصاً يف شهر رمضان  -من أكرب الكوابح
لتصرفا اإلنسان وسلوكه ،ألن املؤمن تتوافر لديه يف هنار الصيام أطيب أنواع املأكل
واملشرب وامللذا

ويصرب.

األخرى ،لكنه يتذكر اآلخرة ،فيرتكها هلل تعاىل ،ويكبح مجاح نفسه

إذن من أراد أن ينجو من سقر ال بد أن يض لنفسه كوابح ،وإذا رأى من يتحدث يف

ابطل أو يدخل فيه أبعد نفسه عنه وربطها برابط وثيق ،لئال يدخل يف ابطل ال يستطي أن
1

التوبة.109 :
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خيرج منه ،وأهم شيء جلعل اإلنسان ميتلك الكوابح تذكر اآلخرة ،أي أن يكون على ذكر
للقيامة وعذاب هللا تعاىل ،أل ّن ذكر املو واآلخرة له أبلغ األثر يف تكامل اإلنسان معنوتاً،
وقد ُسئل النيب ص فقيل له :تا رسول هللا هل هناك من حيشر م الشهداء؟ فقال{ :نعم،
من يذكر املو بني اليوم والليلة عشرين مرة} .1أل ّن عامل اآلخرة واملو له التأثري الكبري
على أعمال اإلنسان وصالحه ،فإنه إذا سولت له نفسه ارتكاب الباطل وتذكر اآلخرة

ارتدع ،لكونه يعرف أ ّن هناية اللذة ابلباطل قليل ،مث تبقى آاثره املرتتبة على اقرتافه ،ويف كثري

من األحايني يندم اإلنسان على ذلك ،فمن تصرف يف أموال اآلخرين من دون رضاهم أو

اختلس أو سرق ماالً منهم سيعلم أن املال لن يبقى ،وسينتظره العذاب األخروي الذي ال
سولت له نفسه وزين له الشيطان
نفاد له ،خبالف ما إذا كان على ذكر دائم للمو  ،فكلما ّ

سيتذكر اآلخرة ،قال أمري املؤمنني ع { :ال وج أوج للقلوب من الذنوب ،وال خوف أشد

من املو  ،وكفى مبا سلف تفكراً ،وكفى ابملو واعظاً} ،2قوله ع( :كفى ابملو واعظاً)
أي أنه ال حيتاج املرء إىل أكثر من املو كي يتعظ ويدع السوء والباطل ،وقد رّكز القرآن
على هذا الطريق ،فإ ّن آتا القرآن اهتمت بعامل اآلخرة واملعاد أعظم من اهتمامها ابألمور
األخرى ،أبهنا املسألة األساسية حىت ورد يف القرآن أكثر من ألف وسبعمائة آية ،بينما بقية

األمور فيها آتا معدودة ،ويعود السبب إىل أ ّن حياة اإلنسان احلقيقية ترتبط بعامل اآلخرة،

وهلذا فإنه مبجرد أن يفكر فيه سرعان ما يلتفت ويتنبه إىل رشده وهدايته.

قوله تعاىل :ﭽ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﭼ من ينسى اآلخرة سوف يكذب بيوم الدين و
التكذيب عامل أساس لالصطالء بسقر ،ذلك أن اإلنسان يعلم أنه سيمو  ،وهذا أمر

قطعي ابلنسبة له ،فإذا كان لديه رشد فإنه سيتذكر املو  ،و سيجره ذلك شيئاً فشيئاً إىل
اإليقان ابحلياة األخروية ،و حينئذ ستتكامل امللكا

1

مستدرك الوسائل للمريزا النوري ج 2ص .104
 2الكايف للشيخ الكليين ج 2ص. 275
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إميانه ،و عكسه من يكذب بيوم الدين ،فإنه سيتسافل ،و سيجره إىل املهالك وإىل جهنم،
قال تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ ،1
إذن من أراد أن ينجي نفسه من العذاب املهول وعذاب سقر فإن عليه أن يعمل ما يقربه

إىل هللا و إىل الرشد ،وسوف حيصل على الرقي والتكامل.
السما

األرب السابقة سبب لدخول اجملرمني إىل سقر ،ترك الصالة وعدم إطعام

املساكني واطخوض م اطخائضني والتكذيب بيوم الدين ،وقد كانت مالزمة هلم حىت أاتهم
ِ
سر اليقني بتفسريين:
املو  ،ﭽ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ ﭼ ،فُ ّ

األول :املو  ،ويشهد له ،قول اإلمام الصادق ع{ :ما خلق هللا عز وجل يقيناً ال

شك فيه أشبه بشك ال يقني فيه من املو } ،2ومعناه أ ّن كل الناس يوقنون أهنم سيموتون،
وجيزمون بذلك لكنهم يعملون م املو عمل الشاك ،ﭽ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ ﭼ إذن يراد
ابليقني املو .

الثاين :يراد به احلقائق املتيقنة اليت تتجلى يف عامل اآلخرة ،يُص ِّدق هبا اإلنسان ويصبح

موقناً رغم أنه مل يكن على يقني هبا يف احلياة الدنيا.

ومن مل يصدق هبا سوف يبقى يف حالة ارتياب وشك خصوصاً إذا مل يبدأ بتكميل
نفسه شيئاً فشيئاً ابألعمال الصاحلة وتطهريها من دنس الذنوب ،فإنه إذا جاء املو واطل
على عامل اآلخرة جتسد

له احلقائق وأصبحت واقعية ،وحينئذ سيقول :إين كنت شاكاً،

واآلن على يقني ،غري أ ّن ذلك اليقني مل يفده شيئًا ،وقد أشار احلق إىل ذلك ،قال تعاىل :ﭽ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ .3
1
2
3

النساء.145 :

من ال حيضره الفقيه للشيخ الصدوق ج 1ص .194
ق.22 :
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قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ.
معىن الشفاعة يف اللغة نفس املعىن يف العقيدة ،أي أ ّن االستخدام العقدي هو نفس
االستخدام اللغوي ،فهي مأخوذة من الشف وهو يقابل الوتر ،ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ،1
الوتر هو كل شيء كان فرداً ،2أي أ ّن املفرد وتر ،والشف هو ما كان من العدد أزواجاً ،3أي

املزدوج أو الزوج.

ومعىن الشفاعة هي كون املرء لديه أعمال خري ،غري أ ّن األعمال ال تؤهله للحصول

على الرضوان اإلهلي أو اجلنة ،وحينئذ أييت دور الشفي  ،فيشف له احلق تعاىل أو األنبياء
والرسل ،أو املالئكة وأعظم شفاعة األنبياء هي شفاعة نبينا حممد ص ،قال اإلمام الصادق

ع{ :ما أحد من األولني واآلخرين إال وهو حيتاج إىل شفاعة حممد ص يوم القيامة}.4

ضا هناك شفاعة لألولياء والصاحلني وبعض املؤمنني العاديني ،يشفعون لبعضهم،
وأي ً
وقد ورد رواتا يف شفاعة املؤمن ،عن رسول هللا ص{ :يف املؤمنني من يشف مثل ربيعة
ومضر ،وأقل املؤمنني شفاعة من يشف لثالثني إنساانً}.5

الشفاعة من املسائل اهلامة اليت تعرض هلا القرآن ابستفاضة ،إذ أ ّن بعض اآلتا
القرآنية تبني ّأهنا هلل تعاىل ،بل أ ّن كل الشفاعة له تعاىل ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﭼ ،6
وهناك بعض آي القرآن الكرمي تبني أ ّن هناك شفاعة لبعض اطخلق بعد رضا هللا تعاىل عن
ذلك ،قال تعاىل :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

1
2
3

4
5
6

الفجر.3 :

كتاب العني للخليل الفراهيدي ج ٨ص.132
كتاب العني للخليل الفراهيدي ج1

ص.260

ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج 2ص .1474

ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج 2ص.147٨
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ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ  ،1وبعض اآلتا األخرى تبني شرائط للشفاعة فال تكون ألي
أحد ،وعليه إذا حتققت الشرائط تكون الشفاعة انفعة ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ألهنم مل يكونوا من املصلني
ﭔ ﭕ ﭼ  ،2ويرج السبب يف عدم انتفاعهم ابلشفاعة ّ
ومل يطعموا املسكني أي مل يؤدوا الزكاة والواجبا املالية وكانوا خيوضون يف الباطل ،ويكذبون
بيوم القيامة ،وهذه أمور أربعة إذا اتصف هبا امرئ لن تفيد معها الشفاعة ،روى أبو بصري

عن أيب احلسن األول ع (اإلمام الكاظم) قال{ :إنه ملا حضر أيب ع الوفاة قال يل :تا بين إنه
ال ينال شفاعتنا من استخف ابلصالة} ،3الشفاعة موجودة لكنها بشروط ،منها :أن ال ينكر

اإلنسان األصول العقدية الثابتة وال يرتك الصالة أو يستخف هبا ،وأن يكون مؤدتاً للحقوق

املالية ،وأن ال يدخل يف الباطل كي ال يتلوث به ،أما إذا كان متصفاً هبذه األوصاف مث جاء

يوم القيامة فلن تنفعه الشفاعة أل ّهنا هلل تعاىل ،وال يشف غريه من األنبياء والرسل واملالئكة

وغريهم إال إبذنه ،قال تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﭼ  ،4وقال تعاىل :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
5
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ  ،واآلية بينت كيف حيصل الرضا ،أبن ال يكون اتركاً
للصالة ،وال منكراً للمعاد ،وال خيوض يف الباطل ،وال مين احلقوق والواجبا املالية ،وإذا مل

يكن كذلك فسوف تكون الشفاعة مفيدة له وانفعة ،غري أ ّن بعض الناس قد يسم آتا
هللا تعاىل تتلى عليه آانء الليل والنهار لكنه ال يتأثر هبا ،بل تزيده بُعداً عن احلق تعاىل،

ورسوخاً يف الباطل ،قال تعاىل :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
1
2

3
4
5

األنبياء.2٨ :

املدثر.4٨ :

الكايف للشيخ الكليين ج 3ص .270
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1
إمياان ،قال تعاىل :ﭽﭯ
ﭼ  ،وعلى العكس من ذلك ،فإ ّن املؤمن يؤثر فيه القرآن ويزيده ً

ﭰ

ﭱ

ﭲ

ﭳ

ﭴ

ﭸ ﭼ.2

1
2

اإلسراء.41 :
األنفال.2 :
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إذن فمن تتلى عليه اآلتا ويزداد بعداً عن احلق تعاىل لن ينتف من الشفاعة كما هو

واضح ،لذا ،فإ ّن من األغالط عند بعض الناس تصور أ ّن الشفاعة ستدركه حىت لو ترك
الواجبا كالصالة والصوم وغري ذلك ،رغم أ ّن الشفاعة هي ملن حقق شرائطها ،وأما من

خاض يف الباطل ومل ِ
يؤد الواجبا واحلقوق املالية فلن تنفعه الشفاعة ،قال تعاىل :ﭽﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ
.1
يرج عدم االستفادة من الشفاعة إىل أ ّن األكثرية من العصاة جعلوا أصابعهم يف
آذاهنم ،ومل يستمعوا إىل احلق ،فأصموا وأصاب العمى أبصارهم ،وتلوثت فطرهتم ،وهلذا مل

يتأثروا ابالستماع إىل احلق ،فمن تتلى عليه آتا

القرآن ورواتا

املواعظ وال ينزجر وال

خلال يف إميانه ،قال تعاىل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ ،2ويراد
يتأثر هبا ،فإ ّن لديه ً
ابلتذكرة هنا آتا القرآن الكرمي ،ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ،3أل ّن آتا

القرآن تذكر اإلنسان بشرط أن تكون له أُذن تسم وتتقبل م رحابة صدر ،أما من كانت
الوسائل متاحة له ومل يتذكر ومل يستفد منها بل ازداد بعداً عن احلق تعاىل فهو يف خطر كبري،

ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ ،أي أهنم أعرضوا ومل يقبلوا احلق ،هناك كثري من
الناس أعرض عن القرآن الكرمي وعن القيم واملبادئ ،بل مل يعرض فحسب وإمنا ف ار وابتعد

عرب القرآن الكرمي عن هؤالء الذين ال يتذكرون إذا ذ ّكروا بل
مما يربطه ابهلل تعاىل ،وقد ّ
وصور
يُعرضون هاربني ،أب ّن هروهبم انشئ من عدم العقل ،ومن التوغل يف احليوانية يف ذاهتم ّ
احلق تعاىل هذا بتصوير بليغ ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭼ .

1
2

األنبياء:

.2٨

املدثر.49 :
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وعلى عكس املعرضني عن التذكرة ،فإن هناك من يستم هلا ،قال تعاىل:
ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ  ،1أي أ ّن هناك من يعي ويستفيد من التذكرة،

ومن هنا أكد اإلسالم على مطالب يف غاية األمهية كالبحث عن احلكمة واالستفادة منها،

قال اإلمام الصادق ع{ :احلكمة ضالة املؤمن فحيثما وجد أحدكم ضالته فليأخذها} ،2أل ّن
االستماع هلا يؤدي إىل اإلميان حىت إذا كان مصدرها شخصاً غري ملتزم ،قال اإلمام أمري
املؤمنني ع{ :خذ احلكمة أىن كانت ،فإ ّن احلكمة تكون يف صدر املنافق فتلجلج يف صدره
حىت خترج فتسكن إىل صواحبها يف صدر املؤمن} ،3وينبغي أن نلتفت إىل هذه التوجيه

ونتعرف على خصوصيا كثرية لالستفادة من اآلخرين والنظر إىل ما يقولون بغض النظر

عن القائل ،قال اإلمام أمري املؤمنني ع{ :خذ احلكمة ممن أاتك هبا ،وانظر إىل ما قال ،وال

تنظر إىل من قال}.4

شبّه القرآن الكرمي املعرضني عن التذكرة ابحلمر الوحشية عندما هتجم عليها األسود،

ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ ،ألهنا تنفر خائفة ،وخوفها يتطلب سرعة
فائقة للهروب ،كذلك املعرضون عن التذكرة الذين ال يريدون للتذكرة أن تؤثر يف نفوسهم
وتقضي على ابطلهم ،يعرضون عن االستماع واإلنصا

إىل احلق ،ويغلقون منافذ السم

حىت ال يصل احلق إىل عقوهلم وأفكارهم فيقضي على ابطلهم ،إذن النفرة هي اهلروب
السري من الشيء ،وكذلك حال من يُع ِرض عن آتا احلق تعاىل فينفر منها ،ألنه كلما

استم إليها تغلغلت يف وجوده وأثر عليه وأزهقت ابطله ،وهو خياف من ذلك فيفر منها.
1

احلاقة:

.12

 2الكايف للشيخ الكليين ج ٨ص167
3

هنج البالغة لإلمام علي ج4ص .1٨

 4ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج 3ص .20٨3
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إذن شبهت اآليتان ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ املعرضني
ابحلمري الوحشية املوجودة يف الغااب

اليت تفر من األسد القسورة ،األسد يف حال قوته

يسمى قسورة ،والتعبري يشري إىل أ ّن األسد قاسر لفريسته بشدة كأنه سيقضي عليها قضاءً
مربماً ،رغم فرارها منه ،فإ ّن قوته واقتداره وشدة انطالقه يف اللحوق هبا ميكنه منها ،كذلك
اإلنسان إذا أراد أن يفر من التذكرة ،فإ ّن العوامل القاسرة تكون له كاألسد ابلنسبة لفريسته،

وهي عوامل متعددة كاألمراض واحلوادث واملناتا ،فإهنّا ترد اإلنسان دون توقيت يعرفه

فتقسره بقوهتا ،وعليه فإ ّن التعبري غاية يف اللطف.

قوله تعاىل :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ.
تبني اآلية أ ّن فئة من الناس تظن أ ّن لنفسها شأانً كاألنبياء والرسل السابقني فكما أ ّن
هللا تعاىل أنزل كتباً وصحفاً عليهم فلماذا ال يُنزل عليهم كتاابً كي يؤمنوا ويصلون إىل درجة
عالية يف عبوديتهم هلل تعاىل؟! كل واحد منهم يريد أن يُنزل هللا عليه قرآانً كما أنزله على
املصطفى احلبيب ص.
وتبني اآلية أ ّن هذه الفئة من الناس تتذرع بذرائ واهية ،وقد حتدث القرآن الكرمي عن

ذلك يف آتا أخرى ،قال تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ ،1كل هذه
حجج وذرائ ال قيمة هلا ،أل ّن هللا تعاىل أرسل رسالً مبشرين ومنذرين حىت يوضح للناس
اهلداية ويفصح هلم عن احلقائق ،قال تعاىل :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

1

اإلسراء.90،92 :
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ  ،1وليس كل شخص يريد أن
يصبح رسوالً يكون له ذلك؛ ألن النبوة اختيار من هللا تعاىل على أساس وجود خصوصيا

ملن يتأهل هلذا املنصب اإلهلي ،قال تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﭼ  ،2وهلذا توهم بعض أ ّن النّبوة لألنبياء اختيار فيها ،فقالوا للنيب ص :ملاذا

أنزل هللا تعاىل عليك القرآن وعلى إبراهيم ع الصحف وعلى عيسى ع اإلجنيل؟ وأنزل
الكتب السماوية على بقية األنبياء؟ وملاذا ال يُنزل علينا هذه الكتب السماوية؟ وملاذا تكون

اطخصوصية لك وحدك تا حممد ص؟

إن إنزال الكتب السماوية من هللا شأن هلل ال يتدخل فيه أحد ،بل هو اختيار منه
تعاىل ،قال تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ ،3والذين يريدون ألنفسهم النبوة
ال قابلية هلم بتلقي الوحي من قبل هللا تعاىل لوجود رجس على قلوهبم وشرك ،وليس لديهم
قرب منه تعاىل كي ينزل عليهم الوحي ،وإرادهتم ال قيمة هلا ،قال تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ ،إهنم يطلبون احملال ،وليس حماالً بنظر العقل ،بل من
انحية الواق  ،أي أ ّن كل الناس ال ميكن أن يكونوا رسالً من قبل هللا تعاىل ،وال ميكن أن
يكونوا أنبياء وتنزل عليهم كتب من قبله تعاىل ،بل أ ّن مقتضى اللطف أن يكون هناك رسول
أييت ابألحكام من قبل هللا تعاىل واجلمي أيمتر وينتهي أبوامره ونواهيه ،ألهنا أوامر احلق

ونواهيه ،أما أن يطلب كل شخص إنزال الوحي عليه لتكون له صحف منشرة ،فهو حمال
1
2
3

النساء.165 :

الزخرف.32 :

األنعام.124 :
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من الناحية العملية ،وال ميكن أن نقول :اتركوا الناس كلهم ليصبحوا حدادين أو جنارين أو
غري ذلك ،ألن احلياة لن تنتظم حينئذ ،إذ أ ّهنا ال تنتظم إالّ أبن أيخذ كل فرد دوره ،ودور
النيب ص هو تلقي الوحي اإلهلي ،وهو دور أساسي وجوهري وال ميكن أن يكون أولئك

الناس الذين خياطبون الرسول ص مبرتبته ص وأن يتاح هلم تلقي الوحي كما أتيح له ص،
وعليه فإن هذه احلجة والذريعة ال قيمة هلا ،وكذلك ال قيمة لقوهلم :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ  ،1أو
لقول بعض بين إسرائيل ملوسى ع :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ

ﯖ

ﯘ

ﯗ

ﯙ

ﭼ،2

ألنه ال ميكن رؤية هللا تعاىل عياانً كرؤية أحدان لآلخر.

إ ّن هذه جمرد ذرائ  ،ألهنم تصوروا أ ّن هللا تعاىل جسم من األجسام ميكن رؤيته ،وعليه

فإنه لن يتحقق كل ما يطلبه اإلنسان من أمور ترتبط إبثبا العقيدة ،نعم؛ قد يستجيب هللا

تعاىل وحيقق بعض املعاجز بعد إقامة األدلة العقلية وغريها على صدق األنبياء ،كي يتضح أ ّن
من يطلب ذلك ال خيض للدليل وال يقبل الربهان بل يريد احملاجة واللجاج عناداً ،وهي
طريقة قد جندها لدى بعض حيث يقول :لن أُصبح مؤمناً حىت ُحيقق هللا تعاىل يل األمر
الكذائي ،رغم أ ّن اإلميان ال يرتبط بتحقيق مطلب ما ،فال ميكن أن نشرتط على هللا شيئاً كي

نؤمن أل ّن إميان الناس وكفرهم ال ينف هللا وال يضره ،قال تعاىل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

1
2

اإلسراء.92،93 ،91 :
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ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ ،1بل ينف من آمن ويكون منشأ
لسعادته الدنيوية واألخروية.
مث تبني اآلية اليت بعدها أهنم ليسوا مؤهلني إلنزال الرسالة عليهم ،قال تعاىل :ﭽ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ،أي أ ّن هللا تعاىل ردعهم عن ما يريدونه من إنزال الكتب

السماوية على كل واحد منهم ،إذ أ ّن الرسالة مؤيدة من لدن هللا تعاىل ابلدالئل والبينا
واحلجج القاطعة اليت تدف الشك والريب لدى كل شخص ،واحلجة اتمة قائمة على الرسول

وغريه على حد سواء من غري حاجة إىل أن يؤتى كل واحد من الناس املدعوين صحفاً
منشرة ،ومن الواضح أن الرسالة تتطلب مواصفا خاصة كطهارة الذا وصالح النفس
وغريها من الصفا الكمالية اليت هلا دخل يف حقانية الرسالة وجناحها.

وتبني اآلية املائز األساس واجلوهري ملن يستفيد من التذكرة ،ويتجه االجتاه الصحيح،

ويرتدع عن الغي واهلوى ،وهو ذلك الشخص الذي خياف اآلخرة وسوء احلساب ،ﭽ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ،2إذ أ ّن تذكر املعاد وخوف اآلخرة شيء جوهري يف

قبول اهلداية ،وإنكار املعاد وعدم اطخوف من اآلخرة والعقاب اإلهلي الذي ينتظر اإلنسان

يؤدي به أن ال أيمتر وال ينتهي وال يرتدع وال يتقبل القيم واملبادئ السماوية ،أل ّن الوازع
الديين الناتج عن اإلميان واحلساب يف عامل اآلخرة هو الذي جيعل املتكرب يتواض  ،والكافر
يؤمن ،والفاسق يستقيم ،وقد أشران  -آنفاً  -أب ّن كثرياً من الناس عندما ميو  ،فإ ّن بعض

أعزائه يغري مساره وخيتلف سلوكه ،وقد يتأثر سلبياً يف بعض مناحي حياته ،نتيجة لتصوره
اطخلود الدائم ،حيث أ ّن فكرة اطخلود جتعله ال يستشعر أنه سوف ميو  ،وكأن املو بعيد

1
2

إبراهيم٨ :
اإلنسان:

.10
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عنه ،وإن كان بعض قد يتأثر عندما ميو أحد أقرابئه ،لكنه أتثر وانتباه لفرتة مؤقتة مث يرج
سريته األوىل.

واألساس الذي يريد القرآن أن يبينه أن إنكار املعاد وعدم اإلميان منشأه عدم اطخوف

من اآلخرة ،وهلذا؛ قال تعاىل" :كال" أي لن يستفيدوا من التذكر أبداً ،ﭽ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭼ ،ألهنم ليس لديهم خوف منها.
قد يتساءل بعض مىت ينبغي أن خياف اإلنسان من اآلخرة؟

وطهر ذاته ،ومل يرتكب
ال خياف اإلنسان من اآلخرة إالّ إذا التزم جادة الصواب ّ
املعاصي ،أل ّن ارتكاهبا ينسي اآلخرة ،ويشكل طبقة وحاجزاً على قلبه ،يسمى ابلرين ،قال

تعاىل :ﭽ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ ،1إذن فإ ّن أول شيء جيعل اإلنسان

يتذكر اآلخرة ويتفاعل معها إجياابً هو نزاهة وطهارة ذاته حبيث أنه جياهد أن ال يصدر منه
عمل خبيث أو عمل حرام ،ويسعى لتزكية نفسه ،قال تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ،2
القلب.

أنه البد من تزكية النفس واالبتعاد عن الرجس حىت ال حيدث رين على
أن ال يربط اإلنسان نفسه ابألمور احملدودة ،وال يقيدها هبا ،فال يعلق قلبه

أبمور مادية حبيث ال ميكنه التخلص منها ،ونلفت االنتباه هنا ،أنه ميكن أن يكون اإلنسان

فقرياً لكنه متعلق أبمور مادية ،بينما قد يكون ثرتاً إالّ أ ّن قلبه تعلق ابهلل تعاىل ،فأنبياء هللا
تعاىل وأولياؤه كسليمان وذو القرنني وداوود ويوسف ع كانوا ملوكاً وعندهم قدرا كبرية،
وكانت األموال حتت أيديهم ،لكن قلوهبم متعلقة ابهلل تعاىل ،وهناك من الفقراء من تعلق

1
2

املطففني.14 :

األعلى.14،15:
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قلبه بسيارته أو بزوجته أو مبا ميلكه ،فأصبحت تلك األمور كعبة آماله ،وليس لديه شيء
غريها ليتعلق قلبه به.

إ ّن تعلق القلب البد أن يكون ابهلل تعاىل ،كي ميكنه االرتباط ابآلخرة ،قال اإلمام
ِ
غري هللا} ،يرتبط احلديث ابملؤمن الذي
حرم هللا ،فال تُسكن َ
الصادق (ع){ :القلب ُ
حرم هللا َ
يذكر هللا ويرتبط به حبيث يتعلق قلبه به ،فيصبح قلبه حرماً هلل ال يوجد فيه غريه ،إذ لو
استقر يف القلب غري هللا تعاىل صعب عليه تذكر اآلخرة واطخوف من سوء احلساب الرتباطه

أبمور فانية زائلة إىل درجة التعلق.

النتيجة اليت نصل إليها أن األمور اليت تذكر ابآلخرة هي أربعة:

ترك املعاصي والذنوب حىت ال يكون هناك رجس وجناسة ورين على القلب.
أن ال يتعلق قلبه بغري هللا تعاىل.

أن يكون لديه علم ابنتقاله من هذا العامل وعدم بقائه فيه مهما طال به الزمن

يسرع ابإلنسان اطخطى إىل االنتقال
واستمر به األمد ،وذلك أ ّن العلم بتصرم األتام جد هامّ ،
إىل عامل اآلخرة ،لذا ،من املؤسف أن جند بعضاً رغم كِرب سنه إال أ ّن لديه آماالً غري حمدودة
تشده إىل األرض وكأنه لن ينتقل عن هذا العامل إىل عامل اآلخرة.

إ ّن علم اإلنسان أب ّن كل يوم يتقدم فيه إىل عامل اآلخرة ،ينقص من عمره له أثره
الكبري عليه ،فإذا الحظ اإلنسان نفسه مدة عام من رمضان ماضي إىل رمضان احلال سيجد
أنه نقص من عمره سنة ،وهكذا يتقدم حنو اآلخرة هبذا املقدار ،فيدرك كم من السنوا
سوف يعيش اإلنسان؟

إ ّن كثرياً من الناس ميو يف الستني واطخمسني أو األربعني ،واملتبقي من حياة اإلنسان

ابلقياس إىل ما مضى من عمره قصري جداً ،خصوصاً يف هذه السنوا املتأخرة اليت كثُر
فيها األوبئة واألمراض وغري ذلك ،فإ ّن جمموع تلك األمور تُسرع ابإلنسان اطخُطى إىل عامل

اآلخرة.
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مالزمة الصاحلني.
من األمهية مبكان السري م الصاحلني أل ّن العيش م غريهم قد ينسي اآلخرة ،أما
العيش معهم فإنه جيعلك تفكر كما يفكرون ،وتستذكر اآلخرة كما يستذكرون ،قال رسول

هللا ص { :قالت احلواريون لعيسى ع :تا روح هللا! من جنالس؟ قال من يذكركم هللا رؤيته،
ويزيد يف علمكم منطقه ويرغبكم يف اآلخرة عمله}.1

فإذا جالس اإلنسان "من يذكره ابهلل برؤيته" من خالل سيمائه ومهابته وخشوعه

وسلوكه بذكره هلل قبل أن يتكلم ،وبنطقه ابلعلم واحلكمة واألخالق والفوائد اليت تعود على
جليسه خبري الدنيا واآلخرة ،وعلى املؤمن أن حيذر من جمالسة بعض من إذا نطق أو حتدث

ش ّد غريه إىل األرض ،وأبقاه يف عامل املادة ،إذن علينا أن نلتفت إىل أمهية تلك األمور األربعة
هم ابملعصية ،فإنه سرعان ما يؤوب إىل رشده
اليت تذكر اإلنسان ابآلخرة ،خصوصاً إذا ّ
ويرتدع عن غيه ،ويرج إىل صوابه إذا التفت إىل األمور األربعة اليت ذكرانها ،أما إذا مل
يلتفت فقد ينسى اآلخرة ،فال خياف منها ،قال تعاىل :ﭽ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭼ ،إ ّن اطخوف من اآلخرة حصن مين املؤمن من صدور ما يسخط هللا تعاىل.
أشران  -آنفاً  -إىل أ ّن سبب تعاسة اإلنسان وابتعاده عن احلق هو عدم التزامه وترك

سريه يف الصراط املستقيم املؤدي به إىل اطخوف من اآلخرة ،والذي ُحيدث انقالابً يف شخصية
اإلنسان وحيول الكافر إىل مؤمن ،والفاسق إىل ٍ
متق ،واملتكرب إىل متواض ويغري سلوك
اإلنسان بنحو كلي ،إذن اآلخرة تذكر اإلنسان ،كما قال هللا تعاىل{ :فَما َهلم َع ِن التاذكِرةِ
َ ُ
َ
مع ِر ِ
ني} ،فذكر اآلخرة نعمة يف التذكرة لإلنسان ،وليس لكل إنسان ،بل ملن يريد أن يتذكر
ضَ
ُ
ويرتدع.

1

الكايف للشيخ الكليين ج1ص .39
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فمن أراد أن يتكامل عليه أن يتذكر عامل القيامة واآلخرة ،أما كيف يتاح لإلنسان أن
يتذكر القيامة وعامل اآلخرة ،فقد أابن هللا تعاىل ذلك أبساليب خمتلفة:
البصرية ،قال تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﭼ.1
علمه ابختياره ،قال تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﭼ.2
اإلرادة ،قال تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ،أي أ ّن تذ ُكر اآلخرة
وجعلها نُصب العني والتوجه إليها يرج إىل اإلنسان ومشيئته واختياره ،فمن أراد أن يتذكر
وصريها يف
اآلخرة وشاء ذلك ،فإ ّن هللا تعاىل سيمنحه قدرا ونعم كبرية ،فإذا استفاد منها ّ

الطريق السوي هتيأ له أسباب الصالح والفالح ،وحقق الرشد والنجاح يف حياتيه الدنيوية

واألخروية ،أما يف الدنيا فإنه سيسلك الطريق املستقيم املؤدي به إىل النجاة والذي أابنه
احلق تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ ،3وأما يف اآلخرة فسوف يرتف إىل
الدرجا

العلى ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭼ ،4إذن اطخري يف عامل اآلخرة ويف عامل الدنيا غري أ ّن ذلك يتوقف على مشيئة
اإلنسان ،والبد أن يكون لديه إرادة داخلية من خالهلا تتهيأ له األسباب ،وإن كان يف بداية
أمره يصعب عليه أن جيعل إرادته ومشيئته تدعوه إىل اطخري والرقي منذ البدء ،وهلذا جند يف

كثري من األمور أ ّن من يريد أن يرتقي يف جمال عمل أو حرفة يشعر بصعوبة عليه يف ذلك،
1
2
3
4

القيامة.14،15 :

اإلنسان.3 :

األنعام.153 :

النبأ.34 – 31 :
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لكنه ابلتدرج يسهل عليه األمر شيئاً فشيئاً ،إىل أن يصبح ذلك األمر الصعب ليس سهالً
فحسب ،بل من األمور اليت يشتاق ويتوق إليها ،لذا جند عقبا كثرية ومشاكل متعددة
تعرتض طريق العلماء ،إال أهنم يف البداية يقومون بتجاوزها عقبة عقبة إىل أن تسهل هلم

األمور وحيصلون على التوفيق يف طلب العلم ،ويف هذا اجملال نقل أحد األطباء الذين قاموا

بعالج أحد العلماء الكبار أنه عندما أصيب مبرض شديد يف عينه ،قال له الطبيب :إ ّن
علي يوم واحد من دون قراءة
دواءك يف ترك القراءة ومطالعة الكتب ،فقال العامل :إذا مر ا
ومطالعة للكتب سأمو  ،أل ّن دوائي هو املطالعة والقراءة والتحقيق ،أي أنّه أصبح يشبه
السمكة إذا أخرجت من املاء فإهنا متو  ،وهو ميثل قمة التعلق واالرتباط ابلعلم والقراءة،

وكذلك احلال يف كل جمال من اجملاال  ،وقد نبّه هللا تعاىل على هذا املطلب اجلميل ،فقال:

ﭽ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ،إ ّن التذكرة

ميكن أن يستفاد منها بشرط أن يكون لدى املستفيد إرادة ومشيئة ،أل ّن هللا تعاىل يهيئ
األسباب ،وأيخذ بيد من أراد إىل الصواب ،بشرط أن يكون قد اجتهد هلل تعاىل وتقرب

إليه.

حينما يقول احلق تعاىل :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ أي ،أ ّن
من يشاء ويريد سوف يصل ،أما الذي ال يريد وال يلتفت ،بل يفر ويبتعد فلن يصل ،وذلك
وتقدم يف أي جمال ،سواء كان مادتاً أو

نراه يف العيان ،إذ أ ّن هناك أانساً حيققون إجنازا
روحانياً أو قيمياً أخالقياً أو علمياً أو فنياً ،وكل ذلك يرج إىل اإلرادة والعزمية واالستمرار

والصرب ،إذ أ ّن اإلنسان إذا صرب ظفر ،وقد يواجه يف البداية صعواب وعقبا فيقف بعض

ضده وحياربه ،وقد يكون ذلك من أقرب الناس إليه ،لكنه إذا امتلك اإلرادة الصلبة سوف

عرب عنها احلق تعاىل بقوله :ﭽﭹ
يرتاج من يقف ضده عنه ،والصالبة واإلرادة هي اليت ا
ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ أل ّن اإلشاءة سوف يتذكرها ،وليس يف يوم القيامة ،بل يف احلياة الدنيا،
125
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حيث تصبح حاضرة لديه وهذا املضمون ذكره أمري املؤمنني ع يف خطبة املتقني{ :عظُ َم
اطخالق يف أنفسهم فصغر ما دونه يف أعينهم ،فهم واجلنة كمن قد رآها ،فهم فيها منعمون،
ُ

وهم والنار كمن قد رآها ،فهم فيها معذبون } ،1هذا هو معىن ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭼ ،وليس كل شخص لديه هذا النحو من التذكر العملي ،الذي ميكن لإلنسان أن جيريه
الختبار حالة التذكر لآلخرين من خالل عرض الباطل عليهم ،وسريى أ ّن هناك من يتجاوب

معه وخيوض فيه وهناك من جيتنبه ،فإذا كان مؤمناً متذكراً فلن خيوض فيه بل سيسعى
للتخلص منه وعدم الوقوع فيه.
بقي يف اآلية شيء هو أ ّن املشيئة هنا ميكن أن جنعلها راجعة إىل هللا تعاىل ،أي ،فمن

شاء هللا تعاىل أن يتذكر ذكر ،وميكن أن جنعلها راجعة لإلنسان ،وهذا ما فسران به املشيئة

آنفاً ،وال تنايف بني املعنيني ،إذ ميكن أن تكون راجعة لإلنسان وميكن أن تكون راجعة هلل
تعاىل ،ولكن إذا أرجعنا املشيئة هلل تعاىل تكون مبعىن أ ّن مجي األشياء مرجعها إىل هللا تعاىل،
القدرة والنعم وغري ذلك كلها من عند هللا تعاىل ،ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ ،2أي ال يوجد شيء يف الوجود إالّ ويرج إليه تعاىل ،غري أ ّن
هللا تعاىل هو الذي يشاء لإلنسان ،ومشيئته تعاىل لإلنسان ليست اعتباطية ،بل وفق حكمة

يرتئيها ،كما أ ّن هناك أسباابً وأسساً حىت يشاء هللا تعاىل لإلنسان اهلداية ،ويكون متذكراً،
روي عنه ص عن هللا تعاىل{ :من طلبين وجدين} ،3أي الذي يريد هللا تعاىل يصل إليه ،ومن

يريده تعاىل سيهيئ أسباب الوصول إليه تعاىل.
1

2
3

هنج البالغة خطب اإلمام علي (ع) ج 2ص . 161
النساء:

.7٨

قال أبو الدرداء لكعب األحبار :أخربين عن أخص آية يف التوراة؟ فقال :يقول هللا عز وجل :طال شوق األبرار إىل لقائي ،وأان إىل

لقائهم ألشد شوقا .قال :ومكتوب إىل جانبها " :من طلبين وجدين ،ومن طلب غريي مل جيدين " فقال أبو الدرداء :أشهد أين
لسمعت رسول هللا ( ص) يقول هذا( .ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج 4ص
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قوله تعاىل :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ.
من

إ ّن مشيئة احلق تعاىل هلا دخل يف حتقق أي أمر
األمور يف هذا العامل ،وال ميكن أن حيدث يف الكون شيء ال يريده هللا تعاىلِ ،إذ األمور

مربوطة مبشيئته تعاىل.

وسنوضح هذه النقطة بشيء من البيان خالصته :أ ّن من أراد التذكر لآلخرة
واالهتداء إىل الصراط املستقيم فإ ّن إرادته ومشيته وفعله مربوط إبرادة هللا تعاىل ومبشيئته
تعاىل ،ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ ،1وإذا كان األمر مربوطاً إبرادة هللا تعاىل ،فإن

تعلق مشيئة اإلنسان ٍ
بفعل فيه خري ومنفعة وآخر فيه سوء وقبح يرج إىل إرادة اإلنسان.

وهنا سؤال هام ،كيف تكون إرادة هللا تعاىل هلا دخل يف حتقيق الشيء السيئ اترة

واحلسن اترة أخرى؟

هذا مطلب حيتاج أن نفهمه بدقة ،إذ أ ّن هللا تعاىل ال يشاء لإلنسان إالّ اطخري وال يريد

له إالّ احلسن الطيب ،غاية األمر يف بعض األحايني تكون إرادة اإلنسان متعلقة ابلشيء
اطخبيث السيئ ،و ٍ
حينئذ فإن هللا تعاىل ال يريد له ذلك األمر السيئ ،لكنه تعاىل ال جيربه على
تركه ،فهو تعاىل ال يريد لإلنسان شرب اطخمر أو الزان أو عقوق الوالدين أو غريها من
املعاصي والذنوب ،ألنه تعاىل ال يريد من الناحية التشريعية أن تصدر املعاصي من اإلنسان،
أما من الناحية التكوينية ،فال ميكن أن يق ذلك الشيء ،أل ّن األمور خاضعة لقدرة هللا تعاىل

وهيمنته ومشيئته ،والفعل مربوط أبسبابه وهللا تعاىل أعطى اإلنسان القوة والقدرة ،ومنحه
االختيار يف صرفها فيما يشاء.

نقربه مبثال :لو كان هناك والد له ولد ،ويريد أن يوزع املال على
وكي يتضح املطلبّ ،

أوالده ابلسوية ،وهو يعرف أ ّن بعض أوالده سيخسر املال ،وسيذهب املال من بني يديه،
1

اإلنسان.30:
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لكنه يعي أيضاً أنه لو مل يعطه لكان ظلماً يف حقه ،لكونه أعطى إخوانه ومنعه ،والوالد ينهى
مجي أوالده عن صرف املال فيما يعود عليهم ابطخسران ،وحيضهم على صرفه فيما يعود

عليهم ابلنف  ،لكنه يعلم أ ّن أحد أوالده سيصرف األموال فيما يعود عليه ابلضرر ،وهنا
طبقاً للحكمة ميكنه من ولده من املال ،لكنه لو منعه سيكون قد ظلمه ،وابلتايل سيشعر
االبن بعدم املساواة ،كما أنه لو أعطاه وهو يعلم بتصرفاته ،ال يقال إنه أجربه ،بل يقال إنه
منحه اطخري وهناه عن السوء ،لكنه صرف املال الذي أخذه من والده يف السوء ،كذلك

األمر هنا ،فإن هللا تعاىل منح اإلنسان مجي النعم وهناه تشريعاً عن صرفها يف السوء واملنكر،
وهو تعاىل هناه تشريعاً ،وليس تكويناً ،ألنه من الناحية التكوينية إذا مل يرد هللا تعاىل ٍ
ألحد أن
يفعل شيئاً فال ميكنه أن يفعل ذلك أو يقوم به ،قال تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ ،1ال يستطي أحد أن يتخلف عن إرادة هللا تعاىل ،وهلذا،
عندما نقول( :إ ّن هللا تعاىل ال يريد السوء) فذلك يعين أنه ال يريده تشريعاً ،ويريد اطخري
والصالح تشريعاً أيضاً ،أما تكويناً فأصل اإلرادة واملنحة والقوة واطخري والنعم أعطاها هللا

تعاىل للجمي  ،قال تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭼ ،2فعطاؤه تعاىل للجمي  ،وهو عامل مبن يصرف نعمه يف السوء ومبن يصرفها
يف اطخري.

وميكن تلخيص ما تقدم أبنه تعاىل ال يريد من اإلنسان الطاحل والصاحل إالّ اطخري ،غاية

األمر أ ّن إرادته هذه التشريعية تطابق فعل اإلنسان للخري ،أل ّن هللا تعاىل يريد من تشريعه
اإلتيان ابلعمل الصاحل واجتناب العمل الطاحل واملعاصي ،واإلنسان إذا أتى ابلسوء أو
املعصية فال يعين ذلك أنه غلب هللا تعاىل ،إذ أ ّن هللا تعاىل طلب منه أن الأييت ابلسوء ،لكن

1
2

يس.٨2:

اإلسراء.20:
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الطلب تشريعي وليس تكوينياً حىت يكون هو غالب يف فعله للحق تعاىل ،ومن الواضح
وجود فرق بني الطلبني التشريعي والتكويين.
أابنت اآلية املباركة املشيئة اإلهلية ،وهي خامتة لسورة املدثر ،ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ ،وعليه فال ميكن ألحد أن يتذكر إالّ مبشيئة هللا
تعاىل ،أل ّن مجي القدرا جائية منه تعاىل ،وهو تعاىل إذا مل مينح القدرة والنعمة ٍ
ألحد فلن
يستطي التذكر ،ألنه يتذكر بنعم هللا تعاىل ،ويطي بنعمه أيضاً ،بل ويعصي بنعمه تعاىل.

وقد أوضح املقط اآلخر من اآلية حقيقة املشيئة اإلهلية ،وماهية األمر املرتبط هبا،

قال تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ ،فهو تعاىل يشاء لك أن
تكون من األتقياء الصاحلني ،وهي مشيئة تشريعية ال دخل هلا بقسر املكلف وجربه على
الفعل ،ألن الفعل يرج إىل اختيار اإلنسان ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﭼ ،فما يشاؤه تعاىل لك هو
التقوى ،اليت تتعلق بكل ما يوصل إىل اطخري والعاقبة الطيبة ،ألنّه املنعم الرمحن الرحيم.

وإذا كان هللا تعاىل هو ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ فما يشاؤه لإلنسان هو
التقوى ،أي يكون ٍ
متق يف كل أحواله ،كما أنه تعاىل هو أهل املغفرة ،أي أنه حىت بعد أن

يُذنب اإلنسان فإنه تعاىل يريد منه أن يصرف النعم اليت أنعم هبا عليه يف تقواه ويف وصوله
إليه ،وإذا صرف اإلنسان بعض نعم هللا تعاىل يف معصيته تعاىل يشاء هللا تعاىل له أن يستغفر

وينيب ليغفر له ،بعد أن صرف نعم هللا تعاىل يف السوء واملعصية ،فإرادة هللا تعاىل لإلنسان
أن يكون صاحلاً وواصالً إىل درجا عالية ،وإذا عصى مث اتب ورج إىل هللا تعاىل غفر له

واتب عليه ،بل سيبدل سيئاته حسنا  ،قال تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ.1
1
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هناك مطلب مجيل ينبغي االلتفا إليه ،وقد رّكز عليه العرفاء وعلماء األخالق ،وهو

أ ّن هللا تعاىل يشاء لإلنسان اطخري ،ويشاء له أن ال يقرتب من احملظور وال يرتكب املعصية،
وإذا صدر اطخري من اإلنسان فريج ذلك لكون هللا تعاىل شاء له فعل اطخري ومنحه النعم ،مث
إذا صرف اإلنسان النعم فيما يرضيه تعاىل فإن املنة واحملمدة والثناء والشكر كل ذلك يرج

إىل هللا تعاىل ،ألنه ال توجد لدى اإلنسان قدرة مستقلة بذاته ،وهللا تعاىل هو الذي أعطاه

القدرة وهو ابختياره يصرفها فيما يرضي هللا تعاىل ،لكن مصدرها هو هللا تعاىل وبتوفيق منه،

نت على خلقه بذلك ،ومن الضروري على مجي من صدر منه عمل صاحل أن
فهو تعاىل ام ا
يثين على هللا تعاىل أحسن الثناء ،ويشكره تعاىل أببلغ الشكر ،ألنه لوال التوفيق منه تعاىل ملا
متكن اإلنسان من ذلك ،قال إمامنا زين العابدين ع يف مناجاته الرائعة املسماة مبناجاة

قصر فهمي عن
املطيعني" :فآالؤك مجة ،ضعُف لساين عن إحصائها ،ونعماؤك كثريةُ ،
إدراكها فضالً عن استقصائها ،فكيف يل بتحصيل الشكر ،وشكري إتاك يفتقر إىل شكر؟ !

وجب علي لذلك أن أقول لك احلمد" .1
فكلما ُ
قلت لك احلمدَ ،

وقد جاء هذا املعىن للتذكر يف سورة الفاحتة ،ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ،2
أي أن اإلنسان عندما يُوفق للعبادة ،من الذي وفقه هلا؟ تبني اآلية أ ّن االستعانة تعين أ ّن ما
صرفناه من ٍ
حول وقدرة وطاقة جاءان من هللا تعاىل ،وهو الذي وفقنا لصرفه يف الطاعة ،لذا
فإن على اإلنسان املؤمن أن يستعني ابهلل تعاىل حىت يصل ابلعبادة واالستعانة إليه تعاىل،

فاطخري من هللا تعاىل ويرج إليه تعاىل ،وإذا فهمنا هذه املعاين اتضح معىن قوله تعاىل :ﭽﭽ
ﭾ ﭼ ،أي ال ميكن تذكر اآلخرة وتذكر االتعاظ آبي القرآن الكرمي وتذكر العذاب
ومجي ما يعود ابلنف واطخري يف الدنيا واآلخرة إال إذا شاء هللا تعاىل ذلك ،ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ
1
2
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ﮂﮃ ﭼ ،فمشيئته تعاىل هلا ارتباط يف حتقق األمور السابقة ،وهو تعاىل يشاء اطخري دائماً وال
يشاء السوء ،فكيف إذن يصدر السوء من اإلنسان؟!

قال تعاىل :ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﭼ ،1أي أن نفس اإلنسان هي مصدر
السوء ،ألن هللا تعاىل ال يريد أن تصدر السيئة من اإلنسان ،لكن قد تغلب عليه الشقوة

وتغره األماين ويسول له الشيطان ،فيصرف النعم اإلهلية يف معصية هللا تعاىل.

اآلية الشريفة ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ ،يف
غاية البالغة ،ألهنا تبني أ ّن هللا تعاىل يريد لإلنسان اطخري وأن يصل إىل التقوى ،لكونه تعاىل
أهل إلرادة اطخري ،فال يكون إالّ منه وبتوفيق من لدنه ،واالستعانة ابهلل تعاىل للوصول بنعمه

إليه ،وذلك ما يفيدان يف السري التكاملي.

إ ّن االستعانة ابهلل تعاىل يف الوصول للتكامل مطلب هام ،ملا يرتتب عليه من آاثر كبرية

يف حياة اإلنسان ،ويتضح هذا جبالء فيما جرى بني هللا تعاىل وبني أيوب النيب الصابر ،إذ أنّه
ع نيب وصابر وقد ابتاله هللا تعاىل مبرض مدة طويلة من الزمن ،ورد يف رواية طويلة عن
اإلمام الصادق ع حيث سئل فيها عن بلية أيوب ع وذكر احلوار بينه وبني هللا تعاىل {:قال

أيوب :تا رب لو جلست جملس احلكم منك ألدليت حبجيت ،فبعث هللا إليه غمامة خياطبه

فيها ،فقال تعاىل :تا أيوب أدل حبجتك فقد أقعدتك مقعد احلكم ،وها أان ذا قريب ومل أزل،

فقال :تا رب إنك لتعلم أنه مل يعرض يل أمران قط كالمها لك طاعة إال أخذ أبشدمها على
نفسي ،أمل أمحدك؟ ! أمل أشكرك؟! أمل أسبحك؟! قال :فنودي من الغمامة بعشرة آالف
لسان :تا أيوب من صريك تعبد هللا والناس عنه غافلون؟ وحتمده وتسبحه وتكربه والناس عنه
غافلون؟ أمتن على هللا مبا هلل فيه املنة عليك؟ قال :فأخذ الرتاب ووضعه يف فيه ،مث قال:

لك العتب تا رب ،أنت فعلت ذلك يب}.2
1
2
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خصوصا أيوب ع ،ومن جهة أخرى فإن هللا تعاىل
هذا حوار يبني صرب األنبياء ع
ً
نبهه ع إىل مقامه عند هللا تعاىل لكونه نبياً له درجة عنده تعاىل ،وال ينبغي له أن يُعدد أمام
هللا ما قام به من عمل صاحل أو عبادة ،لكون ما يصدر منه بنعمة من هللا وبتوفيق منه تعاىل،

فهو املنعم حقيقة.

وهو تعاىل يريد أن يبني أ ّن األمور جتري يف اجملرى احلسن الطيب واطخري وما فيه نف

لإلنسان ،وذلك لكونه ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ.
وعندما قال تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﭼ أفصح عن مجي ما تقدم من
حقائق ترتبط ابإلنسان من جهة ،ومبشيئته تعاىل وقدرته من جهة أخرى.
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