
 

 
 



 

 
 

 هذا الكتاب 

اخلاصية الثانية من خصائص  هلذه السلسلة، ويتناول  السابعةهذا الكتاب هو املقدمة 

القرآن الكريم، خاصية العزاء والسلوى وشفاء ما يف األنفس والصدور، والتي يشري إليها  

تعاىل:   إَِلَّ  قوله  الظَّاملنَِِي  َيِزيُد  َوََل  لِْلُمْؤِمننَِي  َوَرْْحٌَة  ِشَفاٌء  ُهَو  َما  اْلُقْرآِن  ِمَن  ُل  ﴿َوُننَزِّ

ورسالته بكوهنا    إىل أن اهلل تعاىل يصف رسول اهلل    ، إضافة[82َخَساًرا﴾ ]اإلرساء:  

.. وهذا املعنى هو نفسه املعنى  ورْحة للعاملني  مبرشا  رسالة بشارة، وكون رسول اهلل  

 الذي حيمله العزاء والسلوى والشفاء. 

وبناء عىل هذا حاولنا يف هذه الرواية أن نحيص اآلَلم الكربى التي تعرتي النفوس،  

رآنية التي ُتعالج هبا، مع تبسيطها وتيسريها وتوضيحها باملشاهد والشواهد  ثم األدوية الق

 التي تيرس التعامل معها. 

 وقد قسمنا الكتاب بحسب اآلَلم التي تعرتي النفوس إىل مخسة أقسام، هي: 

 . املتأملون، سواء كانوا مرىض، أو ممن فقدوا أحباءهم، وغريهم. 1

 بسبب فاقاهتم وحاجاهتم املادية.  . الفقراء واملساكني الذين يتأملون2

 . املستضعفون الذين يتأملون بسبب ضعفهم وهواهنم وتسلط املتكربين عليهم. 3

 .املخطئون الذين يتأملون بسبب أخطائهم، وقد يتومهون أهنا َل ُتغفر. 4

 .املحبطون واليائسون واملكتئبون، والذين يتأملون بسبب كل ذلك. 5

املعاين حت أمثال هذه  أن يستعمل األدوية  وبام أن  الذي يستطيع  املبّلغ واملبنّي  تاج إىل 

والرواية   بذلك..  يقوم  من  هو  الرواية  هذه  بطل  جعلنا  فقد  صحيحة،  بطريقة  القرآنية 

حتمل الكثري من املشاهد التي رآها تلميذ القرآن يف رحلته إىل تلك البالد التي عاين فيها 

بفعل تعليامت ومواعظ معلمهم الكاظم، والتي  أولئك املتأملني، وكيف حتولوا إىل سعداء  

 كان يستقيها من القرآن الكريم.
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 مقدمة 

اخلاصية الثانية من خصائص  هلذه السلسلة، ويتناول    السابعةهذا الكتاب هو املقدمة  

يشري إليها  ي  توالالعزاء والسلوى وشفاء ما يف األنفس والصدور،  القرآن الكريم، خاصية  

ُهَو  قوله تعاىل:   ُقْل  َوَعَرِِبٌّ  َأَأْعَجِميٌّ  آَياُتُه  َلْت  َلْوََل ُفصِّ َلَقاُلوا  َأْعَجِميًّا  ُقْرآًنا  َجَعْلنَاُه  ﴿َوَلْو 

ففي اآلية الكريمة مجع بني خاصيتني من خصائص  ،  [ 44]فصلت:  ى َوِشَفاٌء﴾  لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهدً 

إىل   األنفس  وهداية  احلق،  إىل  والقلوب  العقول  هدايته  خاصية  أوَلمها:  الكريم،  القرآن 

القيم التي متثله، وهي التي عرضنا هلا يف الكتاب السابق.. وثانيهام خاصية الشفاء، والتي  

األنفس من آَلم، وهي تعتمد عىل خاصية اهلداية، فلوَل اهلداية  من مضامينها عالج ما يف  

 ما حتقق الشفاء، ولذلك ُقدمت اهلداية عىل الشفاء. 

الشفاء   عالقة  يؤكد  ما  وهو  الكريم،  بالقرآن  والرْحة  الشفاء  ارتباط  نجد  وهكذا 

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِش بعالج اآلَلم النفسية، كام قال تعاىل:   َفاٌء َوَرْْحٌَة لِْلُمْؤِمننَِي َوََل  ﴿َوُننَزِّ

 [82]اإلرساء: َيِزيُد الظَّاملنَِِي إَِلَّ َخَساًرا﴾ 

ويؤكد هذا املعنى ما ورد يف احلديث املروي يف املصادر السنية والشيعية عن رسول  

ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن  )  أنه قال:  اهلل  

أمتك، ناصيتي بيدك، ماض يف حكمك، عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت  

به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب  

وجالء حزين، وذهاب مهي، إَل أذهب  عندك، أن جتعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري،  
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 (1) (اهلل عز وجل مهه وأبدله مكان حزنه فرحا 

فهذا احلديث يتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من وصفه بالشفاء والرْحة، ودعاء  

َل يزيد    القرآن   بتحقق ذلك، مرتبط أيضا بام ورد يف القرآن الكريم من كون   رسول اهلل  

يعلمنا يف هذا الدعاء أن نطلب من اهلل تعاىل    ذلك فإن رسول اهلل  الظاملني إَل خسارا، ول

مجيعا بسببه إىل ربيع كام ورد  حياتنا  أن يوفر فينا القابلية للرْحة والعزاء القرآين، حتى تتحول  

 يف احلديث. 

ورسالته بكوهنا رسالة بشارة،    إضافة إىل هذا، فإن اهلل تعاىل يصف رسول اهلل  

اهلل   والسلوى    وكون رسول  العزاء  الذي حيمله  املعنى  نفسه  املعنى هو  مبرشا.. وهذا 

 والشفاء. 

وبناء عىل هذا حاولنا يف هذه الرواية أن نحيص اآلَلم الكربى التي تعرتي النفوس،  

عالج هبا، مع تبسيطها وتيسريها وتوضيحها باملشاهد والشواهد  ثم األدوية القرآنية التي تُ 

 التي تيرس التعامل معها. 

ولذلك، فإن هذا الكتاب مثل الكتاب السابق يدخل فيام أطلقنا عليه لقب ]التأويل  

الكريم  القرآن  منه اَلستفادة من  اهلداية أو يف حتقيق    ،العميل[، واملقصود  سواء يف حتقيق 

يف   يعيش  أن  يمكن  َل  ألنه  اإلنسان،  إليه  حيتاج  مما  فكالمها  والشفاء،  والسلوى  العزاء 

 ضاللة، وَل يمكن أن يعيش يف شقاء، فالشقاء واألمل قد حيجبه عن اهلداية. 

بام دعا  وكذلك، فإن رْحة اهلل بعباده َل تتوقف عند دعوهتم لإليامن به، أو اَللتزام  

إليه، وإنام تشمل كل جوانب احلياة، لتمألها بالسكينة واألمان والطمأنينة، وهو ما تشري  

 
؛ 690/ 1، احلاكم: 253/ 3، صحيح ابن حبان: 168/ 2أْحد: رواه (  1)

 . 279/ 95، بحار األنوار: 54الدعوات: ص 
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تعاىل:   كقوله  األنفس،  يف  الكريم  القرآن  تأثري  وصف  يف  الكثرية  اآليات  َل  إليه  َنزَّ ﴿اهللَُّ 

ُْم ُثمَّ َتلِنُي ُجُلوُدُهْم  َأْحَسَن احْلَِديِث كَِتاًبا ُمَتَشاهِبًا َمَثايِنَ َتْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلودُ  ِذيَن ََيَْشْوَن َرهبَّ  الَّ

]الزمر:  َوَمْن ُيْضلِِل اهللَُّ َفاَم َلُه ِمْن َهاٍد﴾  َذلَِك ُهَدى اهللَِّ ََيِْدي بِِه َمْن َيَشاءُ  َوُقُلوهُبُْم إِىَل ِذْكِر اهللَِّ

23 ] 

 : ، هيأقسامالتي تعرتي النفوس إىل مخسة  اآلَلم وقد قسمنا الكتاب بحسب 

 . املتأملون، سواء كانوا مرىض، أو ممن فقدوا أحباءهم، وغريهم. 1

 . الفقراء واملساكني الذين يتأملون بسبب فاقاهتم وحاجاهتم املادية. 2

 . املستضعفون الذين يتأملون بسبب ضعفهم وهواهنم وتسلط املتكربين عليهم. 3

 ون أهنا َل تغفر. .املخطئون الذين يتأملون بسبب أخطائهم، وقد يتومه 4

 .املحبطون واليائسون واملكتئبون، والذين يتأملون بسبب كل ذلك. 5

وقد قسمنا فصول الرواية بحسب هذه األقسام، وذكرنا األدوية القرآنية لكل صنف  

من هذه األصناف، مع توضيحها وتيسري معانيها، وانتقاء التفاسري املبسطة هلا، ألن الغرض  

حتويه اآليات الكريمة من معان وقضايا، وإنام بيان دورها وأثرها  ليس البحث العلمي فيام  

يف حماهلا    الكريمة   يف عالج النفس من آَلمها، مع العلم أننا سنتطرق إىل نفس تلك اآليات 

 املناسبة هلا يف السلسلة للبحث يف القضايا املرتبطة هبا. 

يع عوام الناس وغري  وهلذا اخرتنا أيرس التفاسري وأسهلها لغة وأسلوبا، بحيث يستط 

ولذلك ترصفنا فيها ويف عباراهتا، حتى َل حتجب عن املعاين  املتخصصني فهمها بسهولة،  

املقصود أن تصل إىل اجلميع لتحقق هدفا مهام من أهداف  ألن  املراد تبليغها يف هذا الكتاب،  

 املة. القرآن الكريم هدف الرْحة والعزاء، والذي قد يكون وسيلة بعد ذلك للهداية الش

 الذي يستطيع أن يستعمل األدوية  غ واملبنّي وبام أن أمثال هذه املعاين حتتاج إىل املبلّ 
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أطلقنا عليه  قد  من يقوم بذلك، و هو  القرآنية بطريقة صحيحة، فقد جعلنا بطل هذه الرواية  

لقب ]املعلم الكاظم[، وقد اخرتنا هذا اَلسم لدَللته عىل اإلمام موسى بن جعفر الكاظم،  

السجن..  وال ظلامت  وهو  اجلنة  يعيش  كان  بل  وريض،  فصرب  البالء،  بأنواع  امتحن  ذي 

 باإلضافة إىل أن كلمة الكاظم نفسها هلا هذه الدَللة النفسية. 

والرواية حتمل الكثري من املشاهد التي رآها تلميذ القرآن يف رحلته إىل تلك البالد  

سعداء بفعل تعليامت ومواعظ معلمهم    التي عاين فيها أولئك املتأملني، وكيف حتولوا إىل

 الكاظم، والتي كان يستقيها من القرآن الكريم. 

وبام أنه َل يمكن اإلحاطة بكل ما يف القرآن الكريم من العزاء والسلوى والشفاء،  

 فقد اخرتنا نامذج وشواهد عن كل ناحية من النواحي، بحيث تدل عىل غريها. 
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 البداية 

مرضا   فيها  مرضت  فقد  يل..  بالنسبة  جدا  مؤملة  كانت  اجلديدة  الرحلة  هذه  بداية 

 شديدا، جعلني مقعدا يف الفراش َل أستطيع الكتابة وَل املطالعة وَل البحث.  

وصادف أن حصل يل معها فاقة مادية، جعلتني أضطر إىل اَلقرتاض من ناس مل أكن  

مدد  عندما  الشكل  بذلك  سيذلونني  أهنم  بعض  أتصور  يعريوين  أن  طالبا  إليهم  يدي  ت 

 النقود، ألشرتي ما يلزمني من دواء، وحاجات أساسية. 

ومل يكتفوا بذلك اإلذَلل الذي مارسوه معي عند إعطائي ما طلبته منهم، بل أضافوا  

إليه إذَلَل جديدا عندما راحوا يدقون بيتي بعد أسبوع واحد، وقبل حلول موعد األداء،  

هلم ما أقرضوين إياه، وأهنم مضطرون إليه، فاعتذرت إليهم بعدم توفر    يطلبون مني أن أعيد

املال لدي حينها، لكنهم رفضوا أن يقبلوا عذري، بل مجعوا عيل اجلريان، وراحوا يلطخون  

 كل ما وفره اهلل يل من سمعة طيبة لدى جرياين. 

راح    وقد زاد من أملي أن أحد أولئك اجلريان، والذي كنت أقف معه يف كل شدة، 

الناس،   أموال  عىل  حتتال  الدرجة  أهلذه  هكذا..  نظنك  نكن  مل  عال:  بصوت  يف  يصيح 

 وتأخذها من غري حق؟.. ويل لك من ربك. 

ْهَباِن  وراح آخر يقرأ عيل قوله تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا إِنَّ َكثِرًيا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرُّ َا الَّ ﴿َيا َأَيُّ

وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ  َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاسِ  َة َوََل    بِاْلَباطِِل َوَيُصدُّ َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ َوالَّ

ُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم﴾   ْ ، ثم يردفها برشح مفصل جيمع فيه  [ 34]التوبة:  ُينِْفُقوهَنَا يِف َسبِيِل اهللَِّ َفَبرشِّ

 ن أموال الناس بالباطل. بيني وبني هؤَلء األحبار والرهبان الذين يأكلو

تأكل   لربك، وأنت  تقول  ماذا  باآلخرة، ويقول يل بكل قسوة:  يذّكرين  آخر  وراح 
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ذلك  أموال الناس بالباطل؟.. هيئ نفسك لنريان جهنم التي ستحرقك، وحترق معك كل  

 الرياء الذي كنت تتظاهر به أمامنا إىل أن كشفك اهلل عىل حقيقتك.

ء وواعظني، وحتولت معهم إىل أِب جهل أو أِب هلب  وهكذا حتول اجلميع إىل خطبا 

 أو ابن أِب أو بلعم بن باعوراء..

واملشكلة مل تقف عند هذا احلد، بل إين عند ذهاِب للمسجد، ومع كونه بعيدا عن  

بيتي إَل أين وجدت اجلميع ينظر إيل باحتقار وازدراء.. وعندما انتهينا من الصالة، أخربين  

رين.. فذهبت إليه، وكنت أتصور أنه سيسألني عن رس ما حصل..  بعضهم أن اإلمام ينتظ 

لكني وجدته َياطبني بكل قسوة، وأمام الكثري من املصلني قائال: مل نكن نظن أبدا أنك 

 َواملُْنَْكِر﴾  هكذا.. أَل تعلم أن الصالة احلقيقية هي التي  
ِ
، [ 45]العنكبوت:  ﴿َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاء

بالباطل ظلم واعتداء، ومصريه جهنم.. أمل تسمع حديث املفلس؟..    وأن أكل أموال الناس 

 أم أنك تريد أن تكون من املفلسني يوم القيامة؟

وهكذا راح يلقي خطبة طويلة أمام املأل من احلارضين، دون أن يتيح يل أن أنبس  

ببنت كلمة ألبني ما حصل، ووجه الرضورة التي جعلتني أقرتض، واملوعد الذي حددناه  

 رجاع القرض. إل

بعد أن أصابني كل ذلك املرض واألمل واحلاجة والضعف واخلذَلن.. رست هائام  

عىل وجهي، لعيل أنسى بعض ما أصابني من آَلم.. ومل أدر كم رست، وَل أين ذهبت إىل  

أن وجدت نفيس يف حمل غريب، وبني قوم غرباء، مل أرهم إَل يف ذلك اليوم.. وهنا بدأت  

 . والعزاء والشفاء[ رحلتي إىل ]القرآن. 
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 أوَل ـ القرآن.. وعزاء املتأملني 

جيلس حتت ظل  ممتلئا وقارا، كان  شيخا كبريا،    هذه الرحلة  كان أول من صادفته يف

شجرة، وكان يبدو عليه اإلعياء واألمل، فقد كان يتنفس بصعوبة شديدة.. وعندما رآين أشار  

.. هو قريب من هنا..  ؟أن تسري ِب إىل بيتيإيل بيده، فذهبت إليه، فقال يل: هل لك يا بني  

 من يأخذ بيدي. معونة  لكني كام ترى َل أستطيع السري إَل ب

مددت يدي إليه، ورست به حيث أشار يل، وعندما دققت الباب فتح يل شاب، وقال  

ببعض شؤوهنا عنه وعن   لقد شغلتني جديت  بأدب: شكرا جزيال إلحضارك جلدي..  يل 

 إحضاره. 

ن أدخل بيتهم، لكني رفضت، فقبض الشيخ عىل يدي، وهو يقول:  ثم طلب مني أ

 ما كان لتلميذ القرآن الكريم أن يرفض مؤمنا يدعوه إىل الدخول إىل بيته. 

 تعجبت من قوله هذا، وقلت: هل تراك تعرفني؟ 

فابتسم، وقال: دعك من السؤال عام َل يعنيك.. وهيا ادخل البيت، وَل تنس أن  

 عه.. فقد بدأت رحلتك اجلديدة. تسجل كل ما تراه وتسم

دخلت البيت، وهناك رأيت أحفاده وأوَلده، يرحبون ِب، وكأهنم يعرفونني سابقا،  

بالفرح   مليئا  كان  ذلك  مع  لكنه  جدا..  متواضعا  بيتهم  وكان  ميعاد..  عىل  معي  أهنم  أو 

 والسعادة، فقد كانوا يتبادلون أطراف احلديث بينهم بأدب جم، وبلباقة عالية. 

كاظم.. وهو مريض منذ فرتة  والدي  أكربهم عن الشيخ املريض، فقال: هذا    سألت

الرغم من   ـ صابر حمتسب، َل يشكو حاله ألي أحد.. وعىل  ـ كام ترى  طويلة جدا، لكنه 

 اآلَلم الكثرية التي مر هبا يف حياته، إَل أنا مل نر منه إَل اَلبتسامة املرشقة، والفرح الدائم. 
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عشبة من األعشاب املفرحة التي جتعل صاحبها يفرح ويبتسم  قلت: هل تراه يتناول  

 من دون سبب؟

الغدو   يف  جيمعنا  فهو  يوم..  كل  الكريم  القرآن  يتناول  هو  أجل..  وقال:  ابتسم، 

واآلصال، ويطلب منا أن نقرأ له شيئا من القرآن الكريم، ثم يعقب عليه بام جيعلنا نعيش  

التي نقرؤها.. ومن خالهلا   عرفنا رس سعادته وفرحه وعدم تأثري مرضه فيه،  تلك املعاين 

فهو عىل الرغم من أن األطباء أخربونا قبل أكثر من عرشين سنة، أنه لن يعيش أكثر من  

شهر واحد.. لكن ها أنت كام تراه َل يزال حيا ُيرزق، وبكامل وعيه وعقله.. بل إنه استطاع  

أه توجيه  بل  وتوجيههم،  أوَلدنا  تربية  يف  عنا  ينوب  َل  وغريهم  مجيعا بلدتنا  ل  أن  بام   ،

 يستطيعه غريه. 

نساء ورجاَل   البيت،  أهل  مجيع  رأينا  حتى  هذا،  حديثه  من  األكرب  الولد  انتهى  ما 

الشيخ   رأيت  ثم  الكبري،  الشيخ  الذي جيلس عليه  الكريس  وشبابا وأطفاَل حيلقون حول 

حسن، فاقرأ لنا آية  يقول ـ وهو يلتفت لولد صغري ـ: لقد وصلت الدورة إليك البارحة يا  

أو آيات من القرآن الكريم لنعيش بعض معانيها، مع ضيفنا هذا، والذي هو مثلكم تلميذ  

 من تالميذ القرآن الكريم. 

 . احلب واملودة: 1

َنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدََيُنَّ َوُقْلَن َحاَش    قرأ حسن بصوت مجيل قوله تعاىل: ﴿َفَلامَّ َرَأْينَُه َأْكرَبْ

 [31]يوسف:َهَذا َبرَشًا إِْن َهَذا إَِلَّ َمَلٌك َكِريٌم﴾  هللَِِّ َما 

 قال الشيخ: حسبك ما قرأت.. أخربوين.. ما الذي تفهمونه من اآلية الكريمة؟ 
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: اآلية الكريمة واضحة، فهي تذكر أنه ملا سمعت امرأة العزيز بغيبة  (1) قال أحدهم

إليهن   أرسلت  ذمها،  إياها واحتياهلن يف  يتكئن  النسوة  ما  لزيارهتا، وهيأت هلن  تدعوهن 

عليه من الوسائد، وما يأكلنه من الطعام، وأعطت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن الطعام،  

ومجاله،   حسنه  وأخذهن  وأجللنه،  أعظمنه  رأينه  فلام  عليهن،  اخرج  ليوسف:  قالت  ثم 

معاذ    فجرحن أيدَين وهن يقطعن الطعام من فرط الدهشة والذهول، وقلن متعجبات: 

من   كريم  ملك  إَل  هو  ما  البرش،  يف  غري معهود  مجاله  البرش؛ ألن  جنس  من  هذا  ما  اهلل، 

 املالئكة. 

 قال الشيخ: فام تفهمون من اآلية الكريمة غري هذا؟

: يف اآلية الكريمة إشارة إىل أن اإلكبار واإلعظامـ  وهو  (2)قال أحدهم، وهو أكربهم

شعورهن وإرادهتنـ  بمفاجأة مشاهدة ذاك احلسن الرائع  كناية عن اندهاشهن وغيبتهن عن  

ـ طبقا للناموس الكوين العام ـ وهو خضوع الصغري للكبري وقهر العظيم للحقري؛ فإذا ظهر  

العظيم الكبري بعظمته وكربيائه لشعور اإلنسان قهر سائر ما يف ذهنه من املقاصد واألفكار 

رهن فقطعن أيدَين تقطيعا مكان الفاكهة التي  فأنساها.. ولذلك ملا رأينه قهرت رؤيته شعو

 كن يردن قطعها. 

: لقد ذكرت لنا مرة ـ يا أِب ـ أن يف اآلية الكريمة إشارة إىل أنه إذا جاز  (3) قالت امرأة

هذا يف حق البرش، فألن جيوز عند استيالء عظمة اهلل عىل القلب أوىل، ألن من دخل عىل  

وهو ينظر إليهم وَل يعرفهم ألجل أن استيالء هيبة ذلك  ملك مهيب فربام مر به أبواه وبنوه  

امللك متنع القلب عن الشعور هبم، فإذا جاز هذا يف حق ملك خملوق جمازي فألن جيوز يف  

 
 ( 239التفسري امليرس )ص (  1)

 ( 11/80) (  تفسري امليزان، الطباطبائي2)

 ( 1/214) مفاتيح الغيب(  3)
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 حق خالق العامل أوىل. 

في اآلية الكريمة إشارة إىل أن احلب إذا كان عىل ظاهر ولذلك، ف:  (1)قالت أخرى

عبد مع دنياه، وآخرته، بني ذكر، وغفلة، فإذا دخل سويداء  القلب، ومل َيرق شغافه، كان ال

حمبة   يف  وهواه، وضل  نفسه  عن  وغاب  وأخراه،  دنياه  العبد  نيس  شغافه  القلب، وخرق 

ا َلنََراَها يِف َضاَلٍل ُمبِنٍي﴾ موَله.. ولذلك قيل لعاشقة يوسف عليه السالم:   [ 30]يوسف: ﴿إِنَّ

 ، وقد قال الشاعر معربا عن ذلك:  ها ما دون حمبوهبا أي: يف استغراق يف املحبة حتى ضل عن

غربت   وَل  شمس  طلعت  ما   تاهلل 
 

بأنفايس    مقرون  وذكرك   إَل 
 

أحدثهم   قوم  إىل  جلست   وَل 
 

جاليس    بني  حديثي  وأنت   إَل 
 

ظمإ  من  املاء  لذيذ  رشبت   وَل 
 

 إَل رأيت خياَل منك يف الكاس  
 

 إن كان للناس وسواس يوسوسهم  
 

وخنايس    وسوايس  واهلل   فأنت 
 

به   أفيق  بذكراكم  نسيم   لوَل 
 

أنفايس    حر  من  حمرتقا   لكنت 
 

 الشاعر اآلخر:  وقال

 خيالك يف ومهي، وذكرك يف فهمي  
 

 ومثواك يف قلبي، فأين تغيب؟   

ـ إذا ما أصابنا أي أمل ـ: )أول ما تكرسون به  يا أِب  كنت تقول لنا دائام  لقد  قال آخر: 

سورة األنني الذي قد يتخذه الشيطان رماحا حتاربون هبا ربكم هو أن تغيبوا عن األنني برب  

وقلوبكم   عقولكم  ليستل  نصبا  جيعله  أن  الشيطان  أراد  الذي  هذا  من  فتتخذوا  األنني.. 

 (  وأرواحكم ليضمكم إىل حزبه، معراجا تعرجون به إىل ربكم 

املادية   املصائب  استعظمَت  )كلام  احلكامء:  بعض  قول  لنا  تذكر  وكنت  آخر:  قال 

، ورضب لذلك مثال، فقال: )كلام اهتم اإلنسان بام (2)عُظَمت، وكلام استصغرهَتا صُغرت(

 
 .   17(  اللمعة الثانية، ص 2) ( 2/594(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )1)
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يرتاءى له من وْهم لياًل يضخم ذلك يف نظره، بينام إذا أمهله يتالشى.. وكلام تعرض اإلنسان  

ازداد هجوُمها وإذا أمهلها تفرقت(، ثم قال: )فاملصائب املادية كذلك، كلام  لوكر الزنابري  

تعاظمها اإلنسان واهتم هبا وقلق عليها ترسبت من نافذة اجلسد إىل القلب واستقرت فيه،  

األخرية   فتستمر  منها  للامدية  ركيزًة  وتكون  القلب  يف  معنوية  مصيبٌة  تتنامى  وعندها 

ا أزال  ما  متى  ولكن  اهلل،  وتطول..  بقضاء  بالرضا  جذوره  من  والوهم  القلَق  إلنساُن 

وبالتوكل عىل رْحته، تضمحل املصيبُة املادية تدرجييًا وتذهب، كالشجرة التي متوت وجتف  

 ( 1)أوراُقها بانقطاع جذورها(

مثلام َيفف حدة خصمه باستقبالـه بالبرش    قال آخر: وذكرت لنا قوله: )إن اإلنسان

فتتضاءل   صداقة  واَلبتسامة،  تنقلب  قد  بل  الـخصومة،  نار  وتنطفىء  العداوة  سورة 

  (2) ومصاحلة، كذلك األمر يف استقبال البالء بالتوكل عىل القدير يذهب أثره(

التي   لنا عن بعض الصاحلني أنه أخرب عن القدرة العجيبة  قالت أخرى: وحكيت 

فقال البالء؟  أمل  املحب  جيد  هل  سئل:  ملا  باهلل،  املنشغل  رضب  يتحملها  وإن  قيل:  َل،   :

 بالسيف قال: )نعم وإن رضب بالسيف سبعني رضبة، رضبة عىل رضبة( 

قال آخر: وذكرت لنا ـ نقال عن بعضهم ـ مثال يرشح سبب بطالن إحساس املحبني  

وهو    باآلَلم، وهو الرجل املحارب، فإنه يف حال غضبه أو يف حال خوفه قد تصيبه اجلراح،

. ثم بني علة هذه احلالة وقانوهنا الذي َل َيتص باملحبني هلل،  َل حيس بأمل ذلك لشغل قلبه.

فقال: )وكل ذلك ألّن القلب إذا صار مستغرقًا بأمر من األمور مستوىف به مل يدرك ما عداه،  

فكذلك العاشق املستغرق اهلم بمشاهدة معشوقه أو بحبه قد يصيبه ما كان يتأمل به أو يغتّم  

 
 .  17(  اللمعة الثانية ، ص 2) .   17(  اللمعة الثانية، ص 1)
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ه وأمله لفرط استيالء احلب عىل قلبه، هذا إذا أصابه من غري  له لوَل عشقه، ثم َل يدرك غم 

 (1)حبـيبه فكيف إذا أصابه من حبـيبه؟(

: وذكرت لنا عن بعضهم أنه قال: مررت بجامعة يرتامون وواحد جالس  (2)قال آخر

بعيدا منهم، فتقدمت إليه فأردت أن أكلمه فقال: ذكر اهلل تعاىل أشهى فقلت: أنت وحدك؟  

ي ربـي وملكاي فقلت: من سبق من هؤَلء؟ فقال: من غفر اهلل له، فقلت: أين  فقال: مع

 الطريق؟ فأشار نحو السامء وقام ومشى وقال: أكثر خلقك شاغل عنك.  

: وذكرت لنا عن بعض الصاحلني أنه قال حيكي عن نفسه: مررت برجل  (3) قال آخر

لت له: مل رضبت؟ فقال:  وقد رُضب ألف سوط ومل يتكلم ثم ْحل إىل احلبس، فتبعته فق

، فقلت: فلو   ألين عاشق، فقلت له: ومل سكت؟ قال: ألّن معشوقي كان بحذائي ينظر إيلَّ

 نظرت إىل املعشوق األكرب. 

قال الشيخ: بورك فيكم أبنائي.. وقد صدقتم يف كل ما ذكرمتوه، ولذلك فإن أعظم  

هبم بمحبته حتى َل ينشغلوا به  عزاء يقدمه اهلل تعاىل لعباده لينسوا كل آَلمهم، هو ملء قلو 

األكرب   العزاء  هو  الكريم  القرآن  فإن  ولذلك  عداه..  ما  كل  حيرق  فاحلب  سواه..  عن 

 للمؤمنني، ألهنم يسمعون فيه كالم رهبم، وأعظم سعادة للمحب أن يسمع كالم حمبوبه. 

قلت من حيث َل أشعر: لكن سيدي.. أخشى إن سجلت كل ما ذكرمتوه أن يتوهم  

 أن مرادكم باَلنشغال عن البالء عدم مواجهته. قومي 

قال الشيخ: َل يا بني.. ومعاذ اهلل أن نقصد هذا، ألنه َيالف ما أمرنا اهلل تعاىل به من  

املصالح   عن  والغفلة  البالء،  يف  اَلستغراق  عدم  مرادنا  لكن  طارئ،  لكل  العدة  إعداد 

 
 .4/347 إحياء علوم الدين:(  1)

 .4/399(  إحياء علوم الدين: 2)

 .4/348(  إحياء علوم الدين: 3)
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الة التي ُكلف هبا اإلنسان ألجل ما  الكثرية التي قد يفوهتا ذلك اَلنشغال، وأمهها ترك الرس

 حصل ملطيته من عطب. 

 قلت: فهال رضبت يل عىل ذلك مثاَل أرشح هلم به هذا؟

مصري حياته مجيعا، فحصل   عليها  يتوقف  بمهمة خطرية  ُكلف  من  أجبني..  قال: 

 ملطيته يف الطريق ما منعها من السري السليم، فامذا يفعل؟ 

إما أن يتوقف مشتغال بإصالحها، منشغال عن    قلت: هو بني أمرين َل ثالث هلام:

املهمة اخلطرية التي ُكلف هبا، ولو أدى ذلك إىل فناء عمره يف إصالحها.. وإما أن ينظر إىل  

الكثري من   له  مدى استعدادها لإلصالح، فإن أطاق إصالحها أصلحها، ألهنا ستخترص 

رى يصل هبا إىل حتقيق  مشاق الطريق، فإن أبت اإلصالح تركها، واعتمد عىل وسائل أخ

 مهمته. 

مصلحتني:   ضيع  به  فاملنشغل  به،  واملنشغل  بالئه  عن  املنشغل  حال  وهكذا  قال: 

مطيته التي قد َل يفيده إصالحها، ومهمته التي َل تساوي معها مطيته شيئا.. أما املنشغل  

 ته.  عنها، فإنه وإن ضيع مطيته، فقد حفظ مهمته، بل قد ُيرزق بالسعي ما يعوضه عام فا 

قال أحد األبناء: باإلضافة إىل ما ذكر سيدي الوالد؛ فإن هناك ثامرا أخرى جليلة ملا  

ذكروه، فاألطباء ـ يف كل األزمنة ـ ينصحون باَلنشغال عن الداء، ويعتربونه أسلوبا حكيام  

من أساليب الشفاء، فخطر أكثر األمراض هو ما تسببه لصاحبها من أنواع اإلزعاج، وهو  

ب يؤثر  ذلك  ما  كان  شاغل  بأي  مرضه  عن  املريض  انشغل  ما  فإذا  الصحة،  عىل  ذلك  عد 

 عالجه أو مقدمة لعالجه. 

قال الشيخ: بورك فيك يا بني، لقد ذكرتني ببعض الصاحلني كان له أخ، وكان يقربه  

 ويقبل عليه، فاعتل، فعاده، فقال: 
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 مرض احلبـيب فعدته  
 

 فمرضت من حذري عليه   
 

 يعودين وأتى احلبـيب  
 

إليه   نظري  من   فربئت 
 

فالنظر إىل احلبيب واَلنشغال به كاف يف إعادة القوة احلافظة للصحة، وفيه انشغال  

 عن األوهام التي يسببها فراغ القلب. 

 قلت: صدقت.. وقد ذكرين هذا بقول بعضهم معربا عن هذا املعنى: 

 لقد هاج الفراغ عليك شغال 
 

 وأسباب البالء من الفراغ   
 

 وقول آخر، وهو يبني قدرة الروح عىل ترميم أدواء اجلسد: 

تشعر   وما  فيك   دواؤك 
 

تبرص    وما  منك   ودواؤك 
 

 وحتسب أنك جرم صغري
 

 وفيك انطوى العامل األكرب   
 

 قال الشيخ: بورك فيكم مجيعا.. واآلن.. واصل يا حسن القراءة. 

ْجُن َأَحبُّ قرأ احلسن قوله تعاىل:   ْف  ﴿َقاَل َربِّ السِّ إَِلْيِه َوإَِلَّ َترْصِ َيْدُعوَننِي  مِمَّا  إِيَلَّ   

َف َعنُْه َكْيَدُهنَّ إِنَّ  ُه َفرَصَ ُه ُهَو  َعنِّي َكْيَدُهنَّ َأْصُب إَِلْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اجْلَاِهلِنَي َفاْسَتَجاَب َلُه َربُّ

ِميُع اْلَعلِيُم﴾  [34ـ  33]يوسف:  السَّ

يا   حسبك  الشيخ:  السالم  قال  عليه  يوسف  فضل  كيف  أبنائي،  رأيتم  هل  بني.. 

السجن الذي جيمع بني كل أنواع البالء عىل ما هو فيه الرخاء.. لكونه يف السجن سيكون  

مع حمبوبه، من غري أن يرصفه أي حجاب عنه، ولذلك مل َيتم بالبالء، بل راح يطلبه.. ألن  

 البالء مع القرب خري من الرخاء مع البعد. 

ما إن قال الشيخ هذا، حتى سمعنا املؤذن يؤذن بالصالة، فهرعنا إليها، وقد رأيت  

بتعظيم   املصحف  يمسك  بعدها  رأيته  ثم  العجب..  يفوق  ما  صالته  يف  الشيخ  حال  من 

شديد، ثم يقرأ بعض آياته بخشوع، ثم التفت إيل، وقال: أخرب قومك أن القرآن الكريم هو  
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املحب  للمؤمنني  األكرب  وإنام  العزاء  فقط،  والكلامت  احلروف  يقرؤون  َل  فهم  لرهبم..  ني 

 يعيشوهنا، فقد جتىل اهلل لعباده يف كلامته لريوه بقلوهبم من خالهلا. 

وبعد أن تناولنا وجبة العشاء، جلس مع أوَلده وأحفاده يتبادلون أطراف األحاديث  

 حتى النكت منها، وكانوا يضحكون ملء قلوهبم، وبسعادة تغمرهم مجيعا. 

وعندما أوى كل واحد منا إىل فراشه، ويف جوف الليل، رأيته يقوم من نومه، ويتوضأ  

وضوء خفيفا، ثم َيرع إىل الصالة، وبخشوع عظيم.. وبعد أن صىل بعض الركعات، رفع  

: إهلي، من  (1) يديه إىل السامء، وراح يدعو بمناجاة املحبني املروية عن اإلمام السجاد، قائال

وة حمبتك فرام منك بدَل، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حوَل،  ذا الذي ذاق حال 

إهلي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك ووَليتك، وأخلصته لودك وحمبتك، وشوقته إىل لقائك،  

ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر إىل وجهك، وحبوته برضاك، وأعذته من هجرك وقالك،  

فتك، وأهلته لعبادتك، وهيمته إلرادتك،  وبوأته مقعد الصدق يف جوارك، وخصصته بمعر

واجتبيته ملشاهدتك، وأخليت وجهه لك، وفرغت فؤاده حلبك، ورغبته فيام عندك، وأهلمته  

واخرتته   بريتك،  صاحلي  من  وصريته  بطاعتك،  وشغلته  شكرك،  وأوزعته  ذكرك، 

 ملناجاتك، وقطعت عنه كل يش ء يقطعه عنك. 

قال أنوار قدسه    :(2) ثم  يا من  لقلوب  إهلي،  ألبصار حمبيه رائقة، وسبحات وجهه 

عارفيه شائقة، يا منى قلوب املشتاقني، ويا غاية آمال املحبني، أسألك حبك وحب من حيبك  

وحب كل عمل يوصلني إىل قربك، وأن جتعلك أحب إيل مما سواك، وأن جتعل حبي إياك  

ك عيل، وانظر بعني  قائدا إىل رضوانك، وشوقي إليك ذائدا عن عصيانك، وامنن بالنظر إلي

 
 . 94/148(  بحار األنوار: 2) . 94/150(  بحار األنوار: 1)
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الود والعطف إيل، وَل ترصف عني وجهك، واجعلني من أهل اإلسعاد واحلظوة عندك،  

 يا جميب يا أرحم الراْحني. 

ثم بكى بكاء شديدا، وراح يردد بترضع: يا رب.. لقد حان الوقت الذي وعدتنيه،  

 فعجل يل بلقائك، فإن قلبي يتفطر إليك شوقا. 

طويلة، سجدة  يسجد  رأيته  أبنائه،    ثم  أكرب  إىل  فذهبت  عليه،  أختوف  جعلتني 

وأيقظته، وأخربته بام سمعت، وما رأيت، فبكى، وقال: إنا هلل وإنا إليه راجعون.. لقد حقق  

 اهلل له طلبه. 

فذهبنا إليه، وحركناه، فوجدناه ميتا، والعجب أن مجيع أهله بعد أن علموا، مل حيدثوا  

دون: احلمد هلل، لقد حقق اهلل له أمنيته بلقائه.. وكام  أي ضجة، بل بكوا بكاء رقيقا، وهم يرد 

 طلب. 

كان ذلك هو املشهد األول يف رحلتي، والذي عرفت من خالله تأثري القرآن الكريم  

يف غيبة اإلنسان عن كل اآلَلم التي حتيط به، نتيجة حبه هلل تعاىل، والذي جير بالرضورة إىل  

و املحل الذي يلتقي فيه املؤمن مع من حيبه،  حب كالمه.. وبذلك يصبح القرآن الكريم ه 

 وهل يمكن ملن يسمع كالم حمبه أَل يتعزى؟

لقد ذكر يل أحد أبناء الشيخ هذا، وقال: لقد عاش والدنا عمره مجيعا يلهج بمحبة  

لنا: إن كان يعقوب عليه السالم قد عاد إليه   اهلل، ولذلك كان دائم السعادة، وكان يقول 

حبيبه يوسف عليه السالم، فكيف َل نمتلئ بالسعادة، وكتاب ربنا    برصه وسعادته بقميص 

 وكلامته املقدسة بني أيدينا.. فبقدر حبنا هلا، يكون حبنا له؟ 

 . الرىض والتسليم: 2
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أما املشهد الثاين، فقد تعلمت منه دور الرىض يف عالج اآلَلم، وكيف علمنا القرآن  

الربية:   تعاىل عن خري  قال  ِعنَْد  الكريم ودربنا عىل أن نكون راضني باهلل، كم  ﴿َجَزاُؤُهْم 

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا ِْم َجنَّاُت َعْدٍن جَتِْري ِمْن حَتْ َذلَِك     اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنْهُ َريِضَ   َرهبِّ

 [8]البينة:  ملَِْن َخِِشَ َربَُّه﴾ 

تلك   أهل  فيها  اجتمع  التي  املقربة  من  املشهد  الشيخ    البلدةويبدأ  ذلك  ليؤبنوا 

 الفاضل، والذي مل أكن أتصور أن له تلك املكانة، وَل ذلك التأثري. 

ر املعاين الوجدانية السامية يف  وحتى يتجىل املشهد واضحا، لنعرف من خالله دو

تلك   أهل  ذكره  ما  بعض  فسأنقل  جماَلهتا،  كل  يف  باحلياة  اإلدَلء    البلدةالسمو  أثناء 

 بشهاداهتم يف ذلك املجلس الذي مجعهم عند تأبينه. 

تعاىل سببا    قال أحدهم: الذي جعله اهلل  الفاضل  أثنيتم عىل معلمنا  بام أنكم مجيعا 

الكريم وتعلقنا به، فاسمحوا يل أن أذكر لكم أين لوَله لكنت اآلن  هلدايتنا، وحبنا للقرآن  

ربام يف مستشفى األمراض العقلية.. لقد مررت بأزمات حادة، جعلتني أكاد أفقد صواِب،  

 ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع  لكنه جاء، وبكل لطف وحنان، وقرأ عيل قوله تعاىل:  
ٍ
ء ﴿َوَلنَْبُلَونَُّكْم بَِِشْ

ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا َوَنْقٍص ِمنَ  ابِِريَن الَّ ِ الصَّ  اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبرشِّ

ِْم َوَرْْحٌَة َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْهَتُدونَ  ا إَِلْيِه َراِجُعوَن ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ ة: ]البقر  ﴾هللَِِّ َوإِنَّ

ثم أخربين أن كل ما نزل ِب من بالء إنام هو اختبار إهلي ليمتحن صدقي ووفائي    ،[ 157ـ    155

 . إليامين

ثم راح يرغبني بام ورد يف القرآن الكريم من اآليات الكثرية يف فضل الرىض عن اهلل،  

ُتَها النَّواجلزاء العظيم للراضني عنه كام قال تعاىل عن النفس املطمئنة:   ْفُس املُْْطَمئِنَُّة  ﴿َيا َأيَّ

.. وهكذا  [ 30ـ    27]الفجر:    اْرِجِعي إِىَل َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخيِل يِف ِعَباِدي َواْدُخيِل َجنَّتِي﴾



26 

 

إىل   أمل، وحتولت  ما ِب من  زال كل  أن  إىل  الكثرية  القرآنية  باآليات  يسليني ويعزيني  بقي 

كل ما فاتني، وأن أعيش احلياة بصورهتا اجلميلة، َل    الطمأنينة التي استطعت هبا أن أتدارك

 املمتلئة باآلَلم.  هتا بصور

قال آخر: ومثلك أنا.. فقد رآين مرة متأملا من بالء نزل ِب، فحدثني بقول رسول اهلل  

  إن اهلل بحكمته وجالله جعل الروح والفرح يف الرضا واليقني وجعل اهلم واحلزن يف( :

ثم قال يل: أول جزاء للرايض عن اهلل أن يرىض اهلل عنه ويرضيه، فإذا    ،(1) الشك والسخط(

أرضاه اهلل رزقه من السعادة والرسور ما َيون أمامه كل أمل.. ثم حدثني بام ورد يف أخبار  

موسى عليه السالم أن بني إرسائيل قالوا له: سل لنا ربك أمرا إذا نحن فعلناه يرىض به عنا،  

السال  قالوا(، فقال: )يا موسى قل هلم يرضون  فقال موسى عليه  ما  م: )إهلي قد سمعت 

 عني حتى أرىض عنهم(  

: )عجبا ألمر املؤمن إن أمره  قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد حدثني بقول رسول اهلل 

كله خري، وليس ذلك ألحد إَل للمؤمن، إن أصابته رساء شكر وكان خري له، وإن أصابته  

: )وليس ذلك ألحد إَل للمؤمن(  . ثم ذكر يل أن يف قوله  .(2) رضاء صرب فكان خريا له(

 دليل عىل أن اخلريية والتي تعني الرضا والرسور َل يناهلا إَل من حتقق بحقيقة اإليامن. 

قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد حدثني عن بعض العباد أنه قال: إين أذنبت ذنبا عظيام،  

د يف العبادة ألجل التوبة من الذنب ـ فقيل له:  فأنا أبكي عليه منذ ستني سنة ـ وكان قد اجته

وما هو؟ قال: )قلت مرة لِشء كان، ليته مل يكن(، وذكر يل أن الصاحلني َل َيمهم يشء مما  

قد يصيب وجودهم يف الدنيا بقدر ما هتمهم عالقتهم برهبم.. وذكر يل أن مهة الصاحلني  
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مها بعد ذلك ما حيل هبا، فهي  منرصفة للبحث عن رضوان اهلل، واخلوف من سخطه، وَل َي 

 تبحث عن رىض اهلل عنها َل عن رضاها هي عىل اهلل. 

قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد قلت له مرة: يا معلم.. كيف أحتقق هبذا الرىض الذي  

يمسح عن قلبي كل اآلَلم؟.. وكيف ألتحق بركب األولياء الشاربني من هذه العني؟..  

ر يف مجيل صنعه، واَلستغراق يف سابق إحسانه، واألمل يف  فقال: برتتيل أسامء لطفه، والنظ

مجيل أفضاله.. فقلت: فكيف أستعمل هذا العالج؟.. فقال: أرأيت لو أحسنت إىل أحدهم  

دهرك مجيعا بمعشار ما أحسن اهلل إليك، بل بمعشار املعشار، أترىض أن يسخط عليك..  

 من َل خري إَل منه، وَل فضل  قلت: كال.. فهذا فعل اجلحود.. قال: فكيف َل ترىض عىل 

 إَل يف يديه الكريمتني؟ 

قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد ذكر يل مرة قول بعض الصاحلني: إن اهلل تعاىل من كرمه  

قد ريض من عبـيده بام ريض العبـيد من مواليهم، فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: أليس مراد  

: فإن حمبة اهلل من عبـيده أن يرضوا  العبد من اخللق أن يرىض عنه موَله؟ قيل: نعم، قال 

عنه.. ثم ذكر يل أن الرىض عن اهلل هو ما يوجبه حسن اخللق مع اهلل، ولو تأمل املعرتض  

عىل ربه حقيقته لوجدها أهون من أن تعارض احلق، فكيف جيرس عىل ذلك، وهو َل يعدو  

 أن يكون حفنة تراب؟ 

قت أن تلبس لباس الرىض، وتسكن  قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد قال يل مرة: إذا اشت 

هذا الدعاء الذي يسأل اهلل    مع الراضني يف جنة األمن والفرح والرسور، فردد مع النبي 

:  فيه أن يرزقه بالرىض بالقضاء فال ينال ما عند اهلل إَل من يد اهلل، فقد قال رسول اهلل  

ريا يل وتوفني إذا كانت  اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عىل اخللق أحيني إذا كانت احلياة خ )

الغضب   يف  احلق  كلمة  وأسألك  والشهادة،  الغيب  يف  خشيتك  وأسألك  يل،  خريا  الوفاة 
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ينفد، وأسألك قرة عني َل   الفقر والغنى، وأسألك نعيام َل  القصد يف  والرىض، وأسألك 

تنقطع، وأسألك الرىض بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد املوت، وأسألك لذة النظر  

وجهك الكريم، وأسألك الشوق إىل لقائك يف غري رضاء مرضة وَل فتنة مضلة، اللهم  إىل  

.. وردد معه: )اللهم إين أسألك الصحة والعفة  (1)زينا بزينة اإليامن واجعلنا هداة مهتدين(

.. ثم قال يل: إن صدقت يف دعائك، وأحلحت  (2)واألمانة وحسن اخللق والرىض بالقدر(

 الغريق طالبا النجدة، فسسريزقك اهلل فهم حقيقة الرضا، والرشب من رشابه. فيه كام يلح 

قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد حدثني مرة عن بعض الصاحلني الذين لقيهم يف بعض  

الرباط، حتى إذا كنت بعريش مرص، أو دون عريش  أريد  :خرجت وأنا  (3)أسفاره، فقال

ت يداه ورجاله وبرصه، وإذا هو يقول: اللهم  مرص، إذا أنا بمظلة وإذا فيها رجل قد ذهب 

إين أْحدك ْحدا يوايف حمامد خلقك، كفضلك عىل سائر خلقك، إذ فضلتني عىل كثري ممن  

خلقت تفضيال، فقلت: واهلل ألسألنه أعلمه أم أهلمه إهلاما؟.. فدنوت منه، فسلمت عليه،  

إ قال:  به؟  أختربين  يشء  عن  إين سائلك  فقلت:  السالم،  عيل  علم  فرد  منه  عندي  كان  ن 

أم عىل أي فضيلة من فضائله   نعمه حتمده عليها؟  نعمة من  أي  به، فقلت: عىل  أخربتك 

تشكره عليها؟ قال: أليس ترى ما قد صنع ِب؟ قلت: بىل قال: فواهلل لو أن اهلل سبحانه صب  

األرض  وأمر  فغرقتني،  البحار  وأمر  فدمرتني،  اجلبال  وأمر  فأحرقتني،  نارا  السامء    عيل 

 فخسفت ِب، ما ازددت له إَل حبا، وَل ازددت له إَل شكرا. 

ثم ذكر يل أن هذا الرجل الصالح قال له: إن يل إليك حاجة، بني يل كان يتعاهدين  

قال:   يل؟  حتسه  هل  انظر  أمس،  منذ  فقدته  وقد  إفطاري،  عند  ويطعمني  صاليت،  لوقت 

 
 ( 1229، ويف الكربى )3/55النسائي يف املجتبى (  1)

(2   )( الدعاء  كتاب  والبزار يف مسنده  1406رقم    3/1456الطرباين يف   )

 ( 3187رقم  4/57)

 ( 68(  الصرب والثواب عليه َلبن أِب الدنيا )ص3)
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يف طلبه، حتى إذا كنت بني    فقلت: إن يف قضاء حاجة هذا العبد لقربة إىل اهلل، فخرجت 

كثبان من رمال، إذا أنا بسبع قد افرتس الغالم، فقلت: إنا هلل وإنا إليه راجعون، كيف آيت  

السالم،   فرد عيل  عليه،  فأتيته، فسلمت  اخلرب،  فأخربه  رفيق  وجه  الصالح من  العبد  هذا 

به، قلت:    فقلت: إين سائلك عن يشء أختربين به؟ قال: إن كان عندي منه علم أخربتك

أنت أكرم عىل اهلل منزلة أم أيوب عليه السالم؟ قال: بل أيوب عليه السالم كان أكرم عىل  

اهلل مني، وأعظم منزلة عند اهلل مني.. قلت: أليس ابتاله اهلل فصرب، حتى استوحش منه من  

الذي أخربتني من   ابنك  قال: بىل.. قلت: فإن  الطريق؟  ملرار  به وصار غرضا  يأنس  كان 

أنا بسبع قد  قصت ه ما أخربتني، خرجت يف طلبه، حتى إذا كنت بني كثبان من رمال، إذا 

افرتس الغالم يأكله، فقال: احلمد هلل الذي مل جيعل يف قلبي حرسة من الدنيا ثم شهق شهقة  

 فامت رْحه اهلل.  

ثم ذكر يل معلمنا كيف يرس اهلل تكفينه ودفنه، ثم قال: بت يف مظلته تلك الليلة أنسا  

به فلام مىض من الليل مثل ما بقي منه، إذا أنا بصاحبي يف روضة خرضاء، عليه ثياب خرض،  

قائام يتلو القرآن الكريم، فقلت: ألست أنت صاحبي؟ قال: بىل، قلت: فام الذي صريك إىل  

وردت من الصابرين عىل درجة مل ينالوها إَل بالصرب عند البالء، والشكر    ما أرى؟ قال: 

   عند الرخاء. 

: ما تنكر من حال هذا الويل؟.. واَله،  (1) وعندما أبديت تعجبي مما حكاه يل، قال يل

ثم ابتاله فصرب، وأعطاه فشكر؟.. واهلل لو أن ما حنت عليه أقطار اجلبال، وضحكت عنه  

أصداف البحار، وأتى عليه الليل والنهار، أعطاه اهلل أدنى خلق من خلقه، ما نقص ذلك  

 
 ( 68(  الصرب والثواب عليه َلبن أِب الدنيا )ص1)
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 من ملكه شيئا. 

آخر: ومثلكم أنا.. فقد رآين مرة، وقد بلغت حاَل شديدة من البالء، فقرأ عيل    قال 

ُة ِمْن  قوله تعاىل:   رَيَ
﴿َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقىَض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

تب[ 36]األحزاب:َأْمِرِهْم﴾   التي نزهلا  ، ثم قال يل: إن مل تستطع أن  الرفيعة  لغ تلك الدرجات 

األولياء، فنالوا هبا الفرح والرضوان، فال تنزل إىل دركات املعرضني املعارضني هلل، فتخرس  

يف   عليه  يعقب  أو  ملكه  يف  يعاَرض  أن  يرىض  َل  الذي  ربك  خترس  عظيمتني:  خسارتني 

   .تدبريه.. وخترس صحتك وراحتك التي لن يعوضها اعرتاضك

قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد رآين مرة، وقد بلغت حاَل شديدة من البالء، فقرأ عيل  

َأَها  قوله تعاىل:   ﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يِف اأْلَْرِض َوَل يِف َأْنُفِسُكْم إَِلَّ يِف كَِتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

: للحياة نظامها املتوازن اخلاص يف حركة  (1)يل، ثم قال  [ 22]احلديد:إِنَّ َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسرٌي﴾  

النظام الكوين ويف واقع اإلنسان، عىل مستوى الفرد واجلامعة، فلكل ظاهرة سببها، ولكل  

حالة   واجلامعات  األفراد  حياة  يف  األحداث  حركة  من  جيعل  مما  اخلاص،  قانونه  موجود 

ث اإلرادة التي تديرها..  حمسوبة يف كل أوضاعها من حيث ظروفها املحيطة هبا، ومن حي

وإذا كان األمر كذلك فال بد من أن حيمل اإلنسان يف وعيه الفكرة التي توحي بخضوع كل  

املسببات   يف عالقة  وجوده  حركة  لكل يشء  يقدر  الذي  اإلهلي  للتقدير  وأفعاله  أوضاعه 

كده  بأسباهبا، فليست هناك حالة طارئة، وليست هناك صدفة يف أوضاع احلياة وهذا ما تؤ

 اآلية الكريمة. هذه 

يل قال  تعاىل:  (2)ثم  فقوله  َأْنُفِسُكْم﴾  :  يِف  َوََل  اأْلَْرِض  يِف  ُمِصيَبٍة  ِمْن  َأَصاَب  ﴿َما 

 
 ( 22/41) من وحي القرآن(  2) ( 22/41) (  من وحي القرآن1)
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أي من أحداث احلياة التي تثري اآلَلم وحترك األحزان وتربك املشاعر، مما يصيب    [ 22]احلديد:  

للوح املحفوظ أو نحوه مما يسجل فيه  يكتبه اهلل يف ا فيام    اإلنسان يف نفسه وأهله وماله إَل

يقدره اهلل يف علمه الغيبي املنفتح عىل األشياء قبل وجودها ألنه هو  فيام    أحداث الوجود، أو

الذي يمنحها الوجود، فيحيط هبا يف كل أرسارها وأوضاعها، فتكون كلمة الكتاب كناية  

َأهَ عن العلم اإلهلي، وقوله تعاىل:   أي قبل خلقها يف تقديره    [ 22]احلديد:  ا﴾  ﴿ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

ينظم به احلياة  فيام    أي  [ 22]احلديد:  ﴿إِنَّ َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسرٌي﴾  لكل حدود وجودها.. وقوله:  

يف تقديره الذي َل تتخلف فيه إرادته عن املراد، من خالل قدرته املطلقة التي َل يعجزها  

 أي يشء. 

رأ عيل قوله تعاىل خمربا عن أثر هذه املعرفة يف النفس  قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد ق 

لَِكْيال َتْأَسْوا َعىَل َما َفاَتُكْم َوَل َتْفَرُحوا باَِم آَتاُكْم َواهللَُّ َل حُيِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر﴾  : ﴿اإلنسانية

فس، فقيمة  : عدم الفرحة بام آتاهم من صفات املتحررين من رق الن(1) ، ثم قال يل[ 23]احلديد:

الرجال تتبني بتغريهم ـ فمن مل يتغري بام يرد عليه ـ مما َل يريده ـ من جفاء أو مكروه أو حمنة  

فهو كامل، ومن مل يتغري باملسار كام َل يتغري باملضار، وَل يرسه الوجود كام َل حيزنه العدم ـ  

رد فالتغري عالمة  فهو سيد وقته(، ثم قال يل: إذا أردت أن تعرف الرجل فاطلبه عند املوا

 بقاء النفس بأي وجه كان. 

: إن من شأن املؤمن باهلل أن يرىض الرضا  (2) وعندما سألته أن يوضح يل أكثر، قال يل

املطلق بكل ما يصيبه من حمبوب أو مكروه.. فاإليامن، وَلء، ورىض، وتسليم، وَل جيتمع  

هو عزاء املؤمن عند كل  إيامن واعرتاض عىل حكم أحكم احلاكمني، رب العاملني.. وذلك  

 
 ( 14/783(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 3/543) لطائف اإلشارات، القشريي(  1)



32 

 

مصيبة، وروح نفسه عند كل كرب.. وهو لطف من لطف اهلل بعباده املؤمنني، الذين ختّف  

قلوهبم مرض  يف    عندهم املصائب، ويستساغ لدَيم طعم املكاره.. أما غري املؤمنني، أو من

حيتمل.. وهذا من  من املؤمنني، فإن وقع املصائب عليهم أليم، ونزول املكاره هبم بالء َل  

الدنيا ـ وهيهات  يف    الدنيا ملن َل يؤمنون باهلل.. فإن أي مكروه يصيبهميف    العقاب املعّجل

 أن يسلم أحد من مكارهها ـ يقطع نفوسهم حرسة، ويمأل قلوهبم كمدا. 

مقام املحبوب، فإن املؤمن إذا أصابه خري،  يف    مقام املكروه، أما يف    : هذا(1)ثم قال يل

مة، مل حيمله ذلك عىل الزهو واَلختيال، ومل ينظر إىل ما أصابه من فضل إَّل عىل  ولبسته نع

أنه ابتالء من اهلل، وأنه مطالب بحّق الشكر عىل ما أنعم به عليه، كام قال تعاىل عىل لسان  

السالم:   عليه  َأْكُفُر﴾  سليامن  َأْم  َأَأْشُكُر  لَِيْبُلَويِن  َرِبِّ  َفْضِل  ِمْن  غري  [ 40]النمل:  ﴿َهَذا  أما   ،

قلبه مرض، فإن النعمة التي تقع ليده من عند اهلل، تفتح له طرقا  يف  املؤمن، أو املؤمن الذي

إىل اَلستعالء والزهو، فيخيل إليه أن ذلك ملزّية فيه، ولتفرده بصفات ليست لغريه، وأنه  

ان أكثر مما  هبذا مالك أمر نفسه، قادر عىل أن يملك أكثر مما ملك، ويبلغ من احلياة والسلط

 بلغ.. فال يرىض بام أصاب، وَل يقنع بام حّصل، ولو ملك الدنيا مجيعا. 

إشارة إىل    [ 23]احلديد:  ﴿َواهللَُّ ََل حُيِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر﴾  : وقوله تعاىل:  (2)ثم قال يل

إليه  التي يسوقها اهلل  بالنعم  الذي َل يضيف وجوده إىل اهلل، وَل يقف  اب  حمريف    أن هذا 

 معرض التعرض لسخط اهلل وغضبه، وحسبه هبذا شقاء وبالء. يف  احلمد والوَلء هلل، هو

﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إَِلَّ بِإِْذِن اهللَِّ  قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد قرأ عيل قوله تعاىل:  

 َعلِيٌم﴾  
ٍ
ء ، ثم قال يل: إن العوض اإلهلي يف  [ 11التغابن:] َوَمْن ُيْؤِمْن بِاهللَِّ ََيِْد َقْلَبُه َواهللَُّ بُِكلِّ يَشْ

 
 ( 14/784(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 14/784(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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هذه اآلية عن النقص الذي جلبته املصيبة هو اهلداية املرتبطة بقلب اإلنسان، وهي اهلداية  

 احلقيقية التي جتر إىل املعرفة التي َل يشوهبا اجلهل، وإىل العلم الذي َل َيتلط مع األهواء. 

املؤمن احلقيقي هو الذي يرد كل يشء    :(1) وعندما طلبت منه توضيحا أكثر، قال يل

إىل اهلل، ويعتقد أن كل ما يصيبه من خري ومن رش فهو بإذن اهلل.. وهي حقيقة َل يكون إيامن  

بغريها، ذلك أهنا أساس مجيع املشاعر اإليامنية عند مواجهة احلياة بأحداثها خريها ورشها..  

يف كل حركة، ويطمئن قلبه ملا يصيبه    ولذلك حيس املؤمن باهلل يف كل حدث، ويرى بقلبه اهلل 

من الرضاء ومن الرساء.. يصرب لألوىل ويشكر للثانية.. وقد يتسامى إىل آفاق فوق هذا،  

فيشكر يف الرساء ويف الرضاء إذ يرى يف الرضاء كام يف الرساء فضل اهلل ورْحته بالتنبيه أو  

 بالتكفري أو برتجيح ميزان احلسنات، أو باخلري عىل كل حال.

، ذكر يل  [ 11]التغابن: ﴿َوَمْن ُيْؤِمْن بِاهللَِّ ََيِْد َقْلَبُه﴾وعندما سألته عن معنى قوله تعاىل: 

املكنونة، ويصله بأصل األشياء واألحداث،   اللدنية  يفتح قلبه عىل احلقيقة  أنه  أن معناها 

الوا صلة  فريى هناك منشأها وغايتها.. ومن ثم يطمئن ويقر ويسرتيح، ثم يعرف املعرفة 

الكلية فيستغني عن الرؤية اجلزئية املحفوفة باخلطأ والقصور..وهلذا عقب اهلل تعاىل عليها  

 َعلِيٌم﴾بقوله:  
ٍ
ء .. فهي هداية إىل يشء من علم اهلل، يمنحه ملن  [ 11]التغابن:    ﴿َواهللَُّ بُِكلِّ يَشْ

 َيديه، حني يصح إيامنه فيستحق إزاحة احلجب، وكشف األرسار.. بمقدار. 

تعاىل:    قال قوله  عيل  قرأ  فقد  أنا..  ومثلكم  اخْلَْوِف  آخر:  ِمَن   
ٍ
ء بَِِشْ ﴿َوَلنَْبُلَونَُّكْم 

ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِص  ابِِريَن الَّ ِ الصَّ يَبٌة  َواجْلُوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبرشِّ

ا إَِليْ  ِْم َوَرْْحٌَة َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْهَتُدوَن﴾  َقاُلوا إِنَّا هللَِِّ َوإِنَّ ِه َراِجُعوَن ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ

 
 ( 3588/ 6) (  يف ظالل القرآن1)



34 

 

: ابتالهم بالنعمة ليظهر شكرهم، وابتالهم باملحنة ليظهر  (1) ، ثم قال يل[ 157ـ    155]البقرة:  

الوجود، ورسمهم بالرقم الذي قسمه، وأثبتهم  يف    صربهم، فلام أدخل املعلوم من حاهلم 

تنقية   وفيه  وباجلوع  لصدورهم،  وفيه تصفية  باخلوف  ابتالهم  الذي علمه،  الوصف  عىل 

اهلل   يعظم هبا عند  النفوس  نفوسهم، وبمصائب  به  لتزكو  األموال  ألبداهنم، وبنقص من 

ِ  أجرهم، وبآفة الثمرات يتضاعف من اهلل خلفهم.. ثم قال:   ابِِريَن﴾  ﴿َوَبرشِّ   [ 155]البقرة:  الصَّ

 يعنى الذين َل اعرتاض هلم عىل تقديره فيام أمضاه. 

قال توضيح،  زيادة  عن  سألت  سلوكهم  (2) وعندما  إرادة  عند  للصادقني  يقال   :

إذاية اخللق وتضييق   املريدين بشئ من  يا معرش  لنبلونكم  التحقيق: واهلل  الطريق إىل عني 

بدان باملجاهدة.. ليظهر الصادق يف الطلب بالثبوت  الرزق، وذهاب األموال، وضعف األ

العوائد   إىل  بالرجوع  الكاذب  من  الربوبية،  أنوار  عليه  ترشق  حتى  العبودية،  أحكام  يف 

ابِِريَن﴾  والشهوات، والركون إىل الرخص والتأويالت،   ِ الصَّ الثابتني يف    [ 155]البقرة:  ﴿َوَبرشِّ

ُلوا، وبالوص أمَّ بالظفر بكل ما  إذا أصابتهم نكبة أو  الطلب،  الذين  إليه رحلوا،  ول إىل ما 

وقفة حتققوا بضعف العبودية، وتعلقوا بقوة الربوبية، فرجعوا إىل اهلل يف كل يشء، فآواهم  

 إليه من كل يشء، أولئك عليهم حَتنٌُّن من رهبم وتقريب، وهم املهتدون إىل جوار احلبيب. 

وعندما طلبت منه زيادة تفصيل، قال: لوَل قيمة الصرب وتبعيته للرضا عن اهلل، ملا  

ذكر يف القرآن الكريم يف أكثر من سبعني موضعًا، ولذلك، فإن كل احلسنات هلا أجر معلوم  

لقوله تعاىل:   بَِغرْيِ حِ إَل الصرب، فإنه َل حيرص أجره  َأْجَرُهْم  ابُِروَن  الصَّ ُيَوىفَّ  َساٍب﴾  ﴿إِنَّاَم 

 [ 10]الزمر: 

﴿َواهللَُّ حُيِبُّ  ثم قال يل: لقد ذكر اهلل للصابرين ثامين كرامات: أوهلا: املحبة، فقال:  

 
 ( 1/187(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )2) ( 1/139) لطائف اإلشارات، القشريي(  1)
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ابِِريَن﴾   ابِِريَن﴾  .. والثانية: النرص، فقال:  [ 146]آل عمران:  الصَّ ، [ 46]األنفال:  ﴿إِنَّ اهللََّ َمَع الصَّ

فقال:   اجلنة،  الْ والثالثة: غرفات  وا﴾  ﴿جُيَْزْوَن  َصرَبُ باَِم  والرابعة: األجر  [ 75]الفرقان:  ُغْرَفَة   ،

ِحَساٍب﴾  اجلزيل، فقال:   بَِغرْيِ  َأْجَرُهْم  ابُِروَن  الصَّ ُيَوىفَّ  واألربعة األخرى    [ 10]الزمر:  ﴿إِنَّاَم 

ابِِريَن﴾  املذكورة يف هذه اآلية، فمنها البشارة، كام قال:   ِ الصَّ ، والصالة  [ 155]البقرة:  ﴿َوَبرشِّ

ِْم َوَرْْحٌَة َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْهَتُدوَن﴾  والرْحة واهلداية، فقال:   ﴿ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ

 [ 157]البقرة: 

أنا.. فقد كنت بحمد اهلل صاحب نعمة ورخاء، لكن اهلل تعاىل   قال آخر: ومثلكم 

من األمور التي كنت أقوم  ابتالين ببعض البالء، فرصت حمبطا مكتئبا، وتوقفت عن كثري  

﴿َوِمَن النَّاِس  هبا، وقد لقيني حينها، وقال يل: استعذ باهلل من أن تكون من أهل قوله تعاىل:  

ِه َخرِسَ  َمْن َيْعُبُد اهللََّ َعىَل َحْرٍف َفإِْن َأَصاَبُه َخرْيٌ اْطَمَأنَّ بِِه َوإِْن َأَصاَبْتُه فِْتنٌَة اْنَقَلَب َعىَل َوْجهِ 

نْ  اُن املُْبِنُي﴾الدُّ : الواجب عىل العبد أن  (1)، ثم قال يل[ 11]احلج:    َيا َواآْلِخَرَة َذلَِك ُهَو اخْلرُْسَ

يكون عبدا هلل يف مجيع احلاَلت، َل َيتار لنفسه حاَل عىل حال، وَل يقف مع مقام وَل حال،  

والقوة، وقد قال  بل يتبع رياح القضاء، ويدور معها حيث دارت، ويسري إىل اهلل يف الضعف  

بعض الصاحلني: سريوا إىل اهلل عرجى ومكاسري.. وقال آخر: َل تطلبن بقاء الواردات، بعد  

أن بسطت أنوارها، وأودعت أرسارها، فلك يف اهلل غنى عن كل يشء، وليس يغنيك عنه  

يشء.. وقال آخر يف مناجاته لربه: )إهلي قد علمت، باختالف اآلثار وتنقالت األطوار، أن  

 رادك مني أن تتعرف إيل يف كل يشء، حتى َل أجهلك يف يشء( م

كن عبد املحول، وَل تكن عبد احلال، فاحلال حتول وتتغري، واهلل تعاىل َل  ثم قال يل: 

 حيول وَل يزول، فكن عبدا هلل، وَل تكن عبدا لغريه. 

 
 ( 3/518تفسري القرآن املجيد )(  البحر املديد يف 1)
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 ثم أنشدين قول الشاعر:  

عوض  فارقته،  إن  يشء،   لكل 

 

ع   من  فارقت  إن  هلل،   وض وليس 

: من الناس من يعبد اهلل عىل حرف عىل طرف من الدين، غري متمكن  (1)ثم قال يل 

فيه، فإنه أصابه خري، وهو ما ترس به النفس من أنواع اجلامل، اطمأن به، وإن أصابته فتنة،  

 وهو ما يؤمل النفس وينغص عليها مرادها وشهوهتا من أنواع اجلالل، انقلب عىل وجهه. 

من الناس من يكون عىل جانب، غري خملص.. َل له استجابة توجب  :  (2) ثم قال يل

الوفاق، وَل جحدا يبني الشقاق، فإن أصابه أمن وخري ولني اطمأن به وسكن إليه، وإن  

أصابته فتنة أو نالته حمنة ارتّد عىل عقبيه ناكسا، وصار ملا أظهر من وفاقه عاكسا.. ومن كانت 

 املنزلتني. يف  فقالدارين، وأخ يف  هذه صفته فقد خرس 

تعرتض..   َل  فقال:  ِب،  نزل  بالء  عىل  أعرتض  رآين  فقد  أنا..  ومثلكم  آخر:  قال 

وعواقب   ومصريه،  نفسه  جيهل  واملعرتض  وألوانه..  بأشكاله  اجلهل  جيمع  فاَلعرتاض 

َيْعَلُم َما يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة  : ﴿ أموره، واهلل الذي يدبر أمورنا، عالم الغيب 

 [59]األنعام:إَِلَّ َيْعَلُمَها َوَل َحبٍَّة يِف ُظُلاَمِت اأْلَْرِض َوَل َرْطٍب َوَل َيابٍِس إَِلَّ يِف كَِتاٍب ُمبِنٍي﴾ 

ف من خفي  ثم قال يل: َل تعرتض.. فإن ما تراه مما تكرهه رْحة من رْحات اهلل، ولط 

 ألطافه ساقه إليك يف ثوب ما تكره ليمتحن عبوديتك، ويمأل قلبك بحسن الظن به: 

تتقيه  أمر   رب 

 

 جر أمرا ترتضيه  

 خفي املحبوب منه  

 

 وبدا املكروه فيه  

بُّوا َشْيئًا  ثم قرأ عيل قوله تعاىل:   
﴿َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حُتِ

 [ 216]البقرة:َوُهَو رَشٌّ َلُكْم َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم َل َتْعَلُموَن﴾ 

 
 ( 2/532) لطائف اإلشارات(  2) ( 3/518(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )1)



37 

 

﴿ُكتَِب  : اآلية الكريمة تتمة لقوله تعاىل:  (1) وعندما سألته توضيحا هلذا املعنى، قال

، وتعني أن اهلل تعاىل فرض اهلل عىل املؤمنني اجلهاد  [ 216]البقرة:  اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم﴾    َعَلْيُكمُ 

يف سبيل اهلل، بعد أن منعهم منه مدة من الزمن يف مرحلة قاسية كانت مصلحة الدعوة فيها  

يمت بمثله حتى  التحدي  رد  والبعد عن  الطيبة،  بالكلمة  الصرب، والدفع  بأسباب  د  األخذ 

اإلسالم يف ساحته، ويستعد لرتكيز قواعده يف موقع قوة جديد، بحيث َل يملك اآلخرون  

 إسقاطه بقوهتم، ألنه يملك آنذاك قوة الرد يف ساحة املجاهبة. 

ثم ذكر يل أن الطبيعة اإلنسانية َل تنسجم مع كل األعامل الشاقة أو اخلطرة التي قد  

إلنسان مفطور عىل حب الراحة واحلياة، فيكره ـ  تؤدي إىل األمل أو اجلرح أو املوت، ألن ا

بطبيعته ـ كل ما يسلبه ذلك.. ولذلك فإن هذه الكراهة الذاتية َل تتناىف مع رغبة املؤمنني  

األعامل   يف  يرغب  اإلنسان  ألن  ثوابه،  عىل  احلصول  يف  وطمعا  اهلل،  ملرضاة  طلبا  باجلهاد 

أجل   من  ذلك،  نحو  أو  اخلطرة،  األسفار  أو  أو  الشاقة،  اجلاه  أو  املال  من  املزيد  حتصيل 

السلطة، أو القرب من اهلل تغليبا للمصلحة الراجحة أو امللزمة عىل املفسدة املرجوحة أو  

 غري امللزمة. 

﴿َوَعَسى َأْن  :  (2)ثم ذكر يل أن اهلل تعاىل عقب عىل ذلك هبذه القاعدة العامة، فقال

َلُكْم﴾   َخرْيٌ  َوُهَو  َشْيًئا  للنفوس ومواساة، وفيها  [ 216]البقرة:  َتْكَرُهوا  ْحل هذا  يف    هلا   عزاء 

املكروه، وإساغة ما فيه من مرارة، إذ ليس كل ما تستقبل النفوس من مكروه رشا َل خري  

كروه فيحمله إىل  فيه، وليس كل ما تستقبل من حمبوب خريا َل رش معه، فقد يركب املرء امل

بخواتيمها،   دائام  واألمور  الردى.  مهاوى  إىل  فيسوقه  املحبوب  ويركب  اخلري،  مواقع 

 
 ( 239/ 1(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 4/181) من وحي القرآن(  1)



38 

 

علم اهلل، واملحكومة بقضائه وقدره.. وما فرضه اهلل علينا  يف    املحجبة وراء الغيب، والكائنة

إَل ببذل،   فاخلري كله فيه، وإن اقتضانا جهدا، وْحلنا أعباء، فإنه َل أجر بال عمل، وَل عمل 

 وعىل قدر املشقة يكون اجلزاء. 

  ﴿َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ََل َتْعَلُموَن﴾ ثم ذكر يل الرس يف ختم اآلية الكريمة بقوله تعاىل:  

ينبغي ألفراد البرش أن حيكموا  :  (1)، ففيها [ 216]البقرة:   يؤكد اهلل تعاىل بشكل حاسم أنه َل 

املت األمور  يف  ومعارفهم  جانب  أذواقهم  كل  من  حمدود  علمهم  ألن  بمصريهم،  علقة 

ومعلوماهتم بالنسبة إىل جمهوَلهتم كقطرة يف مقابل البحر، وكام أن الناس مل يدركوا شيئا  

من أرسار اخللقة يف القوانني التكوينية اإلهلية، فتارة َيملون شيئا وَل يعريونه اهتامما يف حني  

وهكذا بالنسبة إىل القوانني الترشيعية فاإلنسان َل    أن أمهيته وفوائده يف تقدم العلوم كبرية، 

يعلم بكثري من املصالح واملفاسد فيها، وقد يكره شيئا يف حني أن سعادته تكون فيه، أو أنه  

 يفرح لِشء ويطلبه يف حني أنه يستبطن شقاوته. 

أن   ـ  املحدود  علمهم  إىل  اَللتفات  مع  ـ  هلم  حيق  َل  الناس  هؤَلء  أن  يل  ذكر  ثم 

يعرتضوا عىل علم اهلل الالحمدود ويعرتضوا عىل أحكامه اإلهلية، بل جيب أن يعلموا يقينا  

فيه   ملا  ذلك  فكل  واحلج  والصوم  والزكاة  اجلهاد  هلم  يرشع  حينام  الرحيم  الرْحن  اهلل  أن 

 خريهم وصالحهم. 

ثم ذكر يل أن هذه احلقيقة تعمق يف اإلنسان روح اإلنضباط والتسليم أمام القوانني  

بالعامل   وتربطه  املحدود  حميطه  دائرة  من  أبعد  إىل  إدراكه  آفاق  توسعة  إىل  وتؤدي  اإلهلية 

 الالحمدود، واملتمثل يف علم اهلل تعاىل. 

 
 ( 2/102) (  األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل1)
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قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد رآين مرة أعرتض عىل بعض ما نزل عيل من بالء، فقال:  

يامن، وقد قال رسول اهلل  َل تعرتض؛ فإن كل مقادير اهلل خري لك إن استقبلتها ببصرية اإل

  للمؤمن إن أصابته رساء أمره كله خري وليس ذلك ألحد إَل  املؤمن إن  : )عجبا ألمر 

 (1)شكر وكان خري له إن أصابته رضاء صرب فكان خريا له(

ثم قال يل: َل تعرتض.. وكن كذلك العبد الصالح الذي مل تغره مباهج جنة صاحبه،  

  َعَسى رَ : ﴿وقال يف ثقة املؤمن
ِ
اَمء ِبِّ َأْن ُيْؤتنَِيِ َخرْيًا ِمْن َجنَّتَِك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَبانًا ِمَن السَّ

  [ 40]الكهف:َفُتْصبَِح َصِعيدًا َزَلقًا﴾ 

ثم قال يل: َل تعرتض.. فإن من ظن انفكاك لطفه عن قدره، فذلك لقصور نظره،  

البال  املنن يف املحن، والعطايا يف  العارفني يشهدون  يا.. ومن متام عبوديتك أن جتري  فإن 

 عليك مقادير اهلل بأنواعها، وهتب عليك رياح البالء لتمتحن عبوديتك. 

ثم قال يل: كيف تعرتض، وأنت لن ترقى يف مقامات العبودية إَل هبذا الذي تعرتض  

عليه؟.. وكيف تعرتض، وأنت لن تكون صابرا، وَل متوكال وَل راضيا وَل مترضعا وَل  

ذليال وَل خاضعا إَل باستقبالك ملقادير اهلل ببصرية اإليامن؟.. وكيف تعرتض،    مفتقرا وَل 

وأنت تعلم أن رضاك عن ربك زرع لرىض ربك عنه، بل رضاك عن ربك عالمة عىل رضا  

 ربك عنك، فلو مل يرض عنك مل ترض عنه.  

مجيع  قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد قال يدعوين للرىض عن اهلل تعاىل: َل تعرتض.. فإن  

ما حيدث يف الكون أثر من آثار أسامء اهلل وصفاته، وفيض من فيوضات مشيئته وحكمته،  

 فإن مل ترض بمقادير اهلل خاصمت أسامء اهلل وصفاته، وخاصمت اهلل بمخاصمتها؟

 
 ( 2896( ، وابن حبان )2999مسلم )(  1)
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ثم قال يل: َل تعرتض.. فإن حكمه تعاىل فيك ماض، وقضاؤه فيك عدل، كام أخربك  

األمني   )ماض  الناصح  قوله:  قضاؤك(  يف  يف  عدل  حكمك  أن  (1)يف  لك  وكيف   ..

تعرتض، وأنت تعلم أنه َل تبديل لكلامته وَل راد حلكمه، وأنه ما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل  

 يكن؟.. وكيف لك أن تعرتض، وقد علمت كامل حكمته ورْحته ولطفه وحسن اختياره؟

أنا.. فقد قال يل: َل تعرتض، وسلم لربك،   فقد فوضت أمرك  قال آخر: ومثلكم 

إليه، ومن رضورات التفويض الرىض التام باختيارات املفوض.. وكيف لك أن تعرتض،  

الناصح   البار  املشفق  سيده  أحكام  جريان  يسخط  َل  املحض  والعبد  حمض،  عبد  وأنت 

حمبته،   تدعي  وأنت  تعرتض،  أن  لك  وكيف  وعنه؟..  به  بالرىض  يتلقاها  بل  املحسن، 

 يعامله به حبيبه؟  واملحب الصادق من ريض بام

اهلل عىل   تعبد  باعرتاضك  فإنك  قال يل: َل تعرتض..  فقد  أنا..  آخر: ومثلكم  قال 

حرف، فتتلون كام تتلون رياح املقادير، والعبد الكامل ثابت عىل عبودية سيده، َل تزعزعه  

 الرياح، وَل جتتثه عن غايته األعاصري.

عامل حصاد نبات اَلعرتاض، فإبليس ثم ذكر يل أن أول معصية عيص اهلل هبا يف هذا ال

مل يرض بحكم اهلل الذي حكم به كونا من تفضيل آدم وتكريمه، وَل بحكمه الديني من  

 أمره بالسجود آلدم عليه السالم.  

قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد قال يل: َل تعرتض.. فإن اعرتاضك عن اختيار اهلل لك  

كالريشة يف مهب الرياح، تقلبها الرياح    ناشئ من جهلك باهلل، فكلام قويت معرفتك رصت

 كام شاءت، فال تعرتض وَل ختتار.

 
 ( 6/247مسند أْحد ) (  1)
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ثم ذكر يل أن من عرف أن الباليا من موَله وسيده الذي هو أرحم به من والدته  

 ووالده، كيف يبقى له باألمل إحساس؟.. أم كيف َل يتلذذ به كام يتلذذ بالنعمة سائر الناس؟ 

 ثم أنشدين قول الشاعر:  

عن العنا وخفف  من  أَلقي  ما   ي 

 

واملقدر  املبتيل  أنت   بأنك 

معدل  اهلل  قىض  عام  َلمرئ   وما 

 

يتخري   الذي  منه  له   وليس 

قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد قال يل: ليخفف أمل البالء عنك علمك بأنه سبحانه هو   

 املبيل لك، فالذي واجهتك منه األقدار، هو الذي عودك حسن اَلختيار. 

كيف تعرتض، واهلل يراك ويسمعك، وهو ما أنزل عليك البالء إَل ليخترب  ثم قال:  

 موقفك، فهل ترىض أن تسقط يف اَلختبار؟ 

قال العدم  (1)ثم  من  نوع  والعطالة  والرتابة  واهلدوء  السكون  فإن  تعرتض..  َل   :

  والرضر، وبعكسه احلركة والتبدل وجود وخري، فاحلياة تتكامل باحلركة، وترتقى بالباليا، 

وتنال حركات خمتلفة بتجليات اَلسامء، وتتصفى وتتقوى وتنمو وتتسع، حتى تكون قلام  

 متحركا لكتابة مقدراهتا، وتفى بوظائفها، وتستحق األجر األخروي. 

: اعلم انه ليس لك حق يف الشكوى، بل عليك الشكر، وعليك الصرب؛  (2)ثم قال

مل تصنعها بنفسك، وأنت مل    نتأألن وجودك واعضاءك وأجهزتك ليست بـملكك أنت، ف

تبتعها من أية رشكة أو مصنع ابتياعا، فهي ملك آلخر. ومالك تلك األشياء يترصف يف  

 ملكه كيف يشاء. 

قال ذلك،  يوضح يل  أن  منه  ماهرا  (3) وعندما طلبت  ثريا  أن صانعا  هب  ف  لكي: 

 
 .54(  املكتوب الثاين عرش: 1)

 .54(  املكتوب الثاين عرش: 2)

 . 554(  الكلامت: الكلمة السادسة والعرشون: 3)
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الـنموذج، إلظهار ص بدور  ملدة ساعة  له  ليقوم  لقاء أجرة معينة  نعته اجلميلة  رجال فقريا 

وثروته القيمة، فيكلفه بلبس القميص املزركش الذي حاكه، واحللة القشيبة الـمرصعة التي  

نسجها، ويطلب منه أن يظهر أوضاعا وأشكاَل شتى لبيان خوارق صنعته وبدائع مهارته،  

فيقص ويبدل، ويطول، ويقرص، وهكذا.. فهل يـحق لذلك الفقري األجري أن يقول لذلك 

ال ـامهر: )إنك تتعبني وترهقني وتضيق عيل بطلبك مني اَلنحناء مرة واَلعتدال  الصانع 

قامتي   ويزين  هندامي  الذي جيمل  القميص  هذا  عىل  املتألق  اجلامل  تشوه  وأنك  أخرى.. 

 بقصك وتقصريك له.. إنك تظلمني وَل تنصفني؟(  

اَلعىل ـ الذي    ثم قال: هكذا األمر بالنسبة للصانع اجلليل سبحانه وتعاىل ـ وهلل املثل

والعقل،   واألذن  كالعني  املرصعة  النورانية  احلواس  فيه  وأودع  اجلسد،  قميص  ألبسك 

فألجل إظهار نقوش أسـامئه الـحسنى، يبدلك ضمن حاَلت متنوعة ويضعك يف أوضاع  

مـختلفة، فكام أنك تتعرف عىل اسـمه )الرزاق( بتجرعك مرارة الـجوع، تتعرف عىل اسـمه  

 ك. )الشايف( بـمرض

قال آخر: ومثلكم أنا.. فقد حدثني مرة عن بعضهم أنه قال أمام بعض الصاحلني:  

الرضا، وأنت عنه غري راض؟   أن تسأله  اهلل  تستحي من  أما  له:  فقال  اللهم ارض عني، 

فقال: أستغفر اهلل، فقيل له: فمتى يكون العبد راضيًا عن اهلل تعاىل؟ قال: )إذا كان رسوره  

 رسوره بالنعمة( باملصيبة مثل 

ثم عقب عليه بقوله: لقد أشار إىل أن للمصيبة رسورا عند العارف كام أن للنعمة  

 رسورا، ألن ما يلحظه العارف يف ثنايا املصيبة يبدد الظلامت التي ينفخها احلزن واليأس. 

 وقد سألته حينها قائال: فهل للرىض من لذة؟

َل يمكن أن يرىض من َل حيب،    فقال: أجل هي لذة َل تقل عن لذة احلب، بل إنه



43 

 

كام َل حيب من َل يرىض، أمل تعلم بأن الرضوان أعىل الدرجات؟.. أمل تعلم أن الصادقني  

مع رهبم، َل يزال رضاهم باهلل ورضاهم عنه رائد عالقتهم برهبم إىل يوم يلقونه، كام قال  

اِدِقنَي ِصْدقُ تعاىل:   تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن  ﴿َقاَل اهللَُّ َهَذا َيْوُم َينَْفُع الصَّ ُهْم هَلُْم َجنَّاٌت جَتِْري ِمْن حَتْ

   [ 119]املائدة:فِيَها َأَبدًا ْم َوَرُضوا َعنُْه َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾ 

ثم قال: بل نجد يف القرآن الكريم أن كل اآليات التي تتحدث عن الرضوان املتبادل  

بطة باجلنة، وكأهنا تشري إىل أن الرضوان جنة أخرى من  بني اهلل تعاىل وعباده الصاحلني مرت 

 جنان اهلل، وهي جنة َل ختتص باآلخرة، بل تعجل للمؤمنني يف الدنيا. 

ِْم َجنَّاُت  ثم ذكر يل سبب ارتباط الرضوان باجلنة يف قوله تعاىل:   ﴿َجَزاُؤُهْم ِعنَْد َرهبِّ

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِدي ِري ِمْن حَتْ  [ 8]البينة:َن فِيَها َأَبدًا ْم َوَرُضوا َعنُْه َذلَِك ملَِْن َخِِشَ َربَُّه﴾  َعْدٍن جَتْ

فقال: )ثبت عند أرباب األلباب أن مجلة اجلنة بام فيها بالنسبة إىل رضوان اهلل كالعدم بالنسبة  

 ( 1) إىل الوجود، وكيف واجلنة مرغوب الشهوة، والرضوان صفة احلق وأي مناسبة بينهام(

بذلك بقوله تعاىل ـ وهو َياطب النفس املطمئنة التي َل ُتقبض انتزاعا ـ  ثم استدل  

كام تقبض أرواح املتمردين عىل اهللـ  وإنام ُتقبض بأمرها بالرجوع إىل بارئها فتطري شوقا إليه،  

تعاىل:   قال  َمْرِض كام  َراِضَيًة  َربِِّك  إىَِل  اْرِجِعي  املُْْطَمئِنَُّة  النَّْفُس  ُتَها  َأيَّ ،  [ 28،27]الفجر:يًَّة﴾  ﴿َيا 

﴿، َل جَتُِد َقْومًا ُيْؤِمُنوَن  وقوله ـ وهو َيرب عن حزبه الذي اعترب رضوانه فوق كل رضوان ـ:  

إِْخَواهَنُْم َأْو  بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأْو  

َدُهْم بُِروٍح  ياَمَن َوَأيَّ تَِها  َعِشرَيهَتُْم ُأوَلئَِك َكَتَب يِف ُقُلوهِبُِم اأْلِ ِري ِمْن حَتْ  ِمنُْه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت جَتْ

 
الغيب(  1) ـ األسلوب  12/469)  مفاتيح  ـ هبذا  الرازي َيالف  (، والفخر 

اجلاف الذي يتعامل به املتكلمون عادة مع مثل هذه األمور، وقد عقب عىل قوله 

ملا  ميرس  الظاهري، ولكن كل  املتكلم  منه طبع  يشمئز  الكالم  بقوله:)وهذا  هذا 

من   خلق له(، وقد بني الغزايل علة إنكار بعض املتكلمني للرىض بقوله:)اعلم أنّ 

قال: ليس فيام َيالف اهلوى وأنواع البالء إَل الصرب فأما الرضا فال يتصّور؟ فإنام  

أتى من ناحية إنكار املحبة، فأما إذا ثبت تصّور احلب هلل تعاىل واستغراق اهلم به 

 . 4/347 إحياء علوم الدين:فال َيفى أّن احلب يورث الرضا بأفعال احلبـيب(، 
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املُْْفلُِحوَن﴾   ُهُم  اهللَِّ  ِحْزَب  إِنَّ  َأَل  اهللَِّ  ِحْزُب  ُأوَلئَِك  َعنُْه  َوَرُضوا  ْم  فِيَها  َخالِِديَن  اأْلهَْنَاُر 

  [ 22]املجادلة:

أنا.. فقد ذكر يل أن الرىض عن اهلل شامل لكل ما ج اء عن اهلل  قال آخر: ومثلكم 

 ترشيعا كان أم قضاء، فال فرق بينهام، فكالمها مقتىض أسامئه احلسنى وصفاته العليا. 

﴿َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقىَض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمرًا  واستدل لألول بقوله تعاىل:  

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعصِ  رَيَ
 [36]األحزاب: اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضالَلً ُمبِينًا﴾  َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

﴾  واستدل للثاين بقوله تعاىل:  
ٍ
ء ، [ 164]األنعام:﴿ُقْل َأَغرْيَ اهللَِّ َأْبِغي َرّبًا َوُهَو َربُّ ُكلِّ يَشْ

اَمَواِت وقوله يف أول السورة:   ُِذ َولِّيًا َفاطِِر السَّ َأَغرْيَ اهللَِّ َأختَّ  َواأْلَْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َوَل  ﴿ُقْل 

كِنَي﴾   َل َمْن َأْسَلَم َوَل َتُكوَننَّ ِمَن املرُْْشِ أي معبودا    [ 14]األنعام:ُيْطَعُم ُقْل إِينِّ ُأِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوَّ

 ونارصا ومعينا وملجأ وهو من املواَلة التي تتضمن احلب والطاعة.

 . الرغبة والطمع: 3

املشهد الثاين ليبدأ املشهد الثالث، والذي تعلمت منه دور الرغبة    هبذا احلديث انتهى 

والطمع يف فضل اهلل يف العزاء واملواساة والتسلية، بل قد رأيت ذلك رأي العني، ورأيت  

 معه اجلزع واَلضطراب الذي يصيب من مل يتحققوا هبذا العالج القرآين. 

الناس منها، وسامعهم ملا فيها    ويبدأ املشهد من تلك املقربة نفسها.. فقبل انرصاف 

من املواعظ املرتبطة بتأبني الشيخ، قال أحدهم بصوت عال: أرجو ممن وصلت النوبة إليه  

، فهناك بعض املرىض ممن حيتاجون إىل عزائكم  البلدةيف عيادة املريض أن يذهب إىل مصحة  

ريي لكم  ومواساتكم وتشجيعكم.. وأنتم تعلمون فضل عيادة املريض، وَل حاجة لتذك 

بذلك.. فاذهبوا واحتسبوا ذلك عند اهلل.. وَل تنسوا أن تطبقوا كل ما ورد يف الوصايا من  
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 آداب العيادة. 

التفت إىل رجل كان بجانبي، وسألته عن معنى النوبة التي ذكرها، وهل يمكن أن  

ة  ، وهو من السنن احلسنالبلدةتكون عيادة املريض نوبة؟ فقال: هذا وضع خاص بنا يف هذه  

كاظم رْحه اهلل، وقد رأينا جدواها.. ولذلك نحاول احلفاظ عليها،  ال  معلمنا التي سنها لنا  

فإذا مرض أي شخص منا، نتداول عىل زيارته مجيعا، وذلك حتى ننال مجيعا أجر العيادة  

 من غري أن نضيق عليه. 

 قلت: فهال دللتني عىل ذلك ألترشف بالزيارة مثلكم. 

ع واجب  هو  بل  أجل..  حديثنا  قال:  لتسمع  إَل  عاملنا  إىل  تأت  مل  فأنت  ليك.. 

به    لعل وتسجله،   يداوون  حال  كل  يف  فيلجؤوا  الكريم،  القرآن  بعظمة  يشعرون  قومك 

 جراحهم، ويسعدوا به حياهتم.

، وهناك وجدنا رجلني يرقدان  البلدةرست معه، ومعنا مجع من الناس إىل مصحة  

كان مستبرشا فرحا مرسورا، وكأنه يف متنزه َل  أما أحد الرجلني، فقد  ..  يف غرفة من غرفها 

يف مصحة.. وأما الثاين فكان قلقا مضطربا مكتئبا، وكأنه يرى املوت بعينيه.. والعجيب أننا  

عندما سألنا الطبيب عن كليهام، أخربنا أن األول املستبرش يعاين من أمراض كثرية، وهو  

حمد بسيط  داؤه  الثاين  بينام  وبأرضارها،  هبا،  ذلك  يعلم  من  كذلك  هو  تعجب  وقد  ود، 

أنه   وأخربنا  السبب،  أدرك  املريض،  حلديث  سامعه  بعد  لكنه  بينهام..  البادي  التناقض 

 سيستعمله وسيلة من الوسائل التي يعالج هبا مرضاه. 

وحتى َل أثقل عليكم، فسأذكر بعض احلوار الذي جرى بيننا وبني املريض املؤمن  

 ة ودورها يف مواساة املتأملني. املحتسب، وخصوصا ما يرتبط بالرغب 

وا نِْعَمَة اهللَِّ َل حُتُْصوَها﴾ : ﴿لقد بدأ حديثه بقراءة قوله تعاىل ثم   ،[ 18]النحل:َوإِْن َتُعدُّ
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قال: أنا مشغول يف هذه األيام عن عد أمرايض التي َيربين هبا األطباء بعّد النعم العظيمة  

 يفيضها. التي أفاضها اهلل عيل، وَل يزال  

 قلنا: كيف ذلك؟ 

ظفرها،   وانقطع  عثرت،  حني  الصاحلة،  املرأة  تلك  حال  يشبه  حايل  إن  قال: 

مرارة   قلبـي  عن  أزالت  ثوابه  لذة  إن  فقالت:  الوجع؟  جتدين  أما  هلا:  فقيل  فضحكت، 

األمراض،   هذه  يف  أو  املرض  هذا  يف  تعاىل عيل  اهلل  أعد جوائز فضل  مثلها  وأنا  وجعه.. 

  بكثرهتا، ألن لكل مرض ثوابه، ولكل أمل جزاؤه.ولذلك َل أبايل

 قلنا: فكم عددت منها؟ 

أمر   قال: هي كثرية كام ذكر ربنا، وَل يمكن إحصاؤها.. وهلذا ترون أن اهلل تعاىل 

فقال الصابرين،  ﴿بتبشري  األَمَواِل  :  مَن  َوَنقٍص  َواجُلوِع  اخلَوف  مَن  بَِِشء  َوَلنَبُلَونُكم 

َوالثَمراِت  إَِليِه    َواألنُفِس  َوإِنـا  هللِِ  إِنا  َقاُلوا  مِصيَبٌة  َأَصـاَبتُهم  إَِذا  الِذيَن  الصابِِريَن  َوَبرِش 

،  [ 157ـ  155]البقرة:راِجعوَن ُأوَلـئَِك َعَليِهم َصَلواٌت من رهبِم َوَرَْحٌة َوُأوَلـئَِك ُهُم املُهَتُدوَن﴾ 

 وأنتم تعلمون أن البشارة َل تكون إَل عىل نعمة وفضل. 

:  قليال، ثم قال: وهلذا ذكر اهلل تعاىل كثرة اخلري املخزن يف طيات ما نكره، فقالسكت  

، وقد قال بعضهم تعليقا عىل  [ 19]النساء:َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوجَيَْعَل اهللَُّ فِيِه َخرْيًا َكثرِيًا﴾  ﴿

 أم حتبه فيه عطبك(   اآلية: )َل تكرهوا امللامت الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب 

والتي كان يبرش    ، وقد حدثني معلمي الكاظم األحاديث الكثرية عن رسول اهلل  

فيها املبتلني بأهنم سيكونون موضع غبطة اخللق يوم القيامة عندما يعاينون ما أعد اهلل هلم  

و أن  يود أهل العافية يوم القيامة حني يعطى أهل البالء الثواب ل ):  من جزاء، ومنها قوله  
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 (1)جلودهم كانت قرضت يف الدنيا باملقاريض(

وهو يشري إىل بعض تلك النعم: )إين ألصاب    ، ثم ذكر يل حديث بعض الصاحلني

باملصيبة فأْحد اهلل عليها أربع مرات: أْحده إذ مل تكن أعظم مما هي، وأْحده إذ رزقني الصرب  

 عليها، وأْحده إذ وفقني لإلسرتجاع ملا أرجو فيه من الثواب، وأْحده إذ مل جيعلها يف ديني( 

فيها، فجلس للناس، وهنؤوه    وحدثني عن بعض الصاحلني أنه برىء من علة كان

بالعافية، فلام فرغ الناس من كالمهم، قال: )إن يف العلل لنعام َل ينبغي للعاقل أن جيهلها:  

حال   يف  بالنعمة  وإذكار  الغفلة،  من  وإيقاظ  الصرب،  لثواب  وتعرض  للذنب،  متحيص 

 ر( الصحة، واستدعاء للمثوبة، وحض عىل الصدقة، ويف قضاء اهلل وقدره بعد، اخليا 

 قلنا: فهال ذكرت لنا بعضها، أو جمامعها.

قال: أجل.. ويرسين ذلك، سأذكر لكم نعمتني كبريتني، كان معلمي الكاظم كثريا  

 . أوَلمها نعمة التطهري، والثانية نعمة الثواب. ما حيدثني عنهام ملواسايت وعزائي.

 الشاهد األول: 

 قلنا: فحدثنا عن النعمة األوىل.. نعمة التطهري؟ 

  تعاىل: أنتم تعلمون أن اهلل تعاىل برْحته ولطفه حيب عباده املتطهرين، كام قال    قال:

ِريَن﴾   املُْطَّهِّ حُيِبُّ  به  [ 108]التوبة:  ﴿َواهللَُّ  يغسل  ما  الطهارة  أسباب  من  هلم  َييء  فلذلك   ،

يُكُم النَُّعاَس َأَمنًَة  األدران عنهم.. ولذلك قال تعاىل يف املطر الذي أنزله يوم بدر:   ﴿إِْذ ُيَغشِّ

ْيَطانِ  الشَّ ِرْجَز  َعنُْكْم  َوُيْذِهَب  بِِه  َرُكْم  لُِيَطهِّ َماًء   
ِ
اَمء السَّ ِمَن  َعَلْيُكْم  ُل  َوُينَزِّ َعىَل    ِمنُْه  بَِط  َولرَِيْ

اأْلَْقَداَم﴾   بِِه  َوُيَثبَِّت  الصدقات [ 11]ألنفال:ُقُلوبُِكْم  يف  وقال   ،﴿ َصَدَقًة  :  ْم  َأْمَواهِلِ ِمْن  ُخْذ 

 
 ( 2403رقم )(  الرتمذي كتاب الزهد 1)
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يِهْم هِبَا﴾   ُرُهْم َوُتَزكِّ َر اهللَُّ َعنُْهْم َأْسَوَأ الَِّذي َعِمُلوا  : ﴿، وقال يف املحسنني [ 103]التوبة:ُتَطهِّ لُِيَكفِّ

 [ 35]الزمر:ِزََيُْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن الَِّذي َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ َوجَيْ 

حزين، فقال يل: هل    موأذكر يف هذا أن معلمنا الكاظم، مر ِب ذات يوم، وأنا مهمو 

 حيزن من به قذارة وأوساخ إذا ما أتاح اهلل له من يطهره؟

 ؟ فقلت: جمنون من يفعل ذلك.. وهل هناك عاقل يرغب عن الطهارة

قال: فإن اهلل تعاىل ينزل عىل عباده من أسباب الطهارة ما جيعلهم أهال لكل فضيلة..  

احِلَاِت ُأوَلئَِك  والبالء من هذه األسباب.. وهلذا قال تعاىل:   وا َوَعِمُلوا الصَّ ِذيَن َصرَبُ ﴿إَِلَّ الَّ

صربهم عىل ما به ُأمروا، وعام عنه  ، أي )إَل املؤمنني فإهنم ل[ 11]هود:    هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكبرٌِي﴾

لعصياهنم،   مغفرة  وأجر،  مغفرة  هلم  الّزَلت..  ومفارقتهم  للطاعات  وملعانقتهم  زجروا، 

 ، كام قال أحدهم. (1) (وأجر عىل إحساهنم.. والفريقان َل يستويان

وناقص واف  شّتان   أحبابنا 

 

وباغض    حمّب  قّط  يستوى   وَل 

أنه قال: )ما من مصيبة تصيب املسلم إَل كفر اهلل هبا    ثم حدثني عن رسول اهلل   

يشاكها( الشوكة  نزل قوله تعاىل(2)عنه حتى  أنه عندما  بَِأَمانِيُِّكْم َوَل  : ﴿.. وذكر يل  َليَْس 

 [123]النساء:َأَمايِنِّ َأْهِل اْلكَِتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوءًا جُيَْز بِِه َوَل جَيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َولِّيًا َوَل َنِصريًا﴾  

: )قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب  بلغت من املسلمني مبلغا شديدا فقال رسول اهلل  

 ( 3) ة حتى النكبة ينكبها، أو الشوكة يشاكها(به املسلم كفار

يف مرضه وجده وهو يوعك    وذكر يل أنه عندما دخل عبد اهلل بن مسعود عىل النبي  

وعكا شديدا، فقال: إنك لتوعك وعكا شديدا، إن ذاك بأن لك أجرين، قال: )أجل ما من  

 
 ( 2/127) لطائف اإلشارات(  1)

 . 3/373( ، والبيهقي 2573مسلم )(  2)

 ( 3038( ، والرتمذي )2574مسلم )(  3)
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، ثم قال: ولذلك  (1)مسلم يصيبه أذى إَل حات اهلل عنه خطاياه كام حتات ورق الشجر(

يتخلص املؤمن يف مرضه ـ بقدر سعة صربه ورضاه ـ من كل الذنوب التي رانت عىل قلبه،  

: )إنام مثل املريض إذا برأ وصح كالربدة تقع من السامء يف صفائها  كام قال رسول اهلل  

 ( 2) ولوهنا(

املؤمن تزوي ع يا رب، عبدك  املالئكة:  قال: )تقول  أنه  نه  ثم حدثني عن بعضهم 

الدنيا وتعرضه للبالء، قال: فيقول للمالئكة: اكشفوا هلم عن ثوابه، فإذا رأوا ثوابه قالوا:  

البالء وتبسط  عنه  تزوي  يا رب، َل يرضه ما أصابه من الدنيا، قال: ويقولون: عبدك الكافر  

ب َل  له الدنيا؟ قال: فيقول للمالئكة: اكشفوا هلم عن عقابه، فإذا رأوا عقابه قالوا: يا ر 

 (3)ينفعه ما أصابه من الدنيا(

  ثم ذكر يل أن هذا هو السبب يف ورد النهي عن سب املرض، فقد دخل رسول اهلل  

عىل أم السائب، فقال: )ما لك يا أم السائب تزفزفني؟( قالت: )احلمى، َل بارك اهلل فيها(،  

  (4) ث احلديد(فقال: )َل تسبي احلمى، فإهنا تذهب خطايا بني آدم كام يذهب الكري خب

ثم ختم حديثه بقوله: إن البالء رْحة من رْحات اهلل.. وَل ينبغي أن يسب عاقل رْحة  

رجال من وعك كان به فقال: )أبرش،    يبرش املرىض، فقد عاد    اهلل، وهلذا كان رسول اهلل  

النار( .. وعاد أم  (5) فإن اهلل يقول: هي ناري أسلطها عىل عبدي املذنب لتكون حظه من 

العالء، وهي مريضة فقال: )أبرشي يا أم العالء فإن مرض املسلم يذهب اهلل به خطاياه كام  

 (6)تذهب النار خبث الذهب والفضة(

 
 ( 5647) 149/ 7البخاري )(  1)

 .4/411(  الرتمذي: 2)

 ( 7/166(  مصنف ابن أِب شيبة )3)

 .310/ 2( ، والطربي 198( ، وأبو يعىل )2887ابن ماجه )(  4)

 1/345( ، واحلاكم 3470( ، وابن ماجه )2088الرتمذي )(  5)

 ( 3092أبو داود )(  6)
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سألته حينها عن رس كون البالء مطهرا من الذنوب، فقال: ألجل ما حيدثه يف القلب  

 من ترفع عن الدنيا، وعدم تعلق هبا، ونوع من الزهد فيها، فحب الدنيا رأس كل خطيئة.  

 فقلت له: البالء نعمة من هذا الوجه جيب الفرح هبا.. ولكن األمل مع ذلك موجود؟ 

وقال إىل  :  (1) فابتسم،  احلاجة  عند  فرحك  يضاهي  وهو  رضوري،  هو  أجل.. 

احلجامة بمن يتوىل حجامتك جمانا، أو يسقيك دواء نافعا بشعا جمانا، فإنك تتأمل، وتفرح،  

األمور الدنيوية مثاله الدواء الذى  يف  فتصرب عىل األمل وتشكره عىل سبب الفرح، فكل بالء

دخل دار ملك للنظر فيها، وعلم أنه َيرج  املآل.. وعكس ذلك من  يف    احلال وينفعيف    يؤمل

 منها َل حمالة، فرأى وجها حسنا َل َيرج معه من الدار..فإن ذلك وبال عليه وبالء..  

 فقلت: مل؟.. فقد رأى حسنا. 

املقام خطر من  يف    فقال: ألنه يورثه األنس بمنزل َل يمكنه املقام فيه، ولو كان عليه

فأصابه فيعذبه،  امللك  عليه  يطلع  عليه،    أن  نعمة  ذلك  كان  املقام  نفره عن  حتى  يكره  ما 

وهكذا الدنيا، فهي )منزل وقد دخلها الناس من باب الرحم، وهم خارجون عنها من باب  

اللحد، فكل ما حيقق أنسهم باملنزل فهو بالء، وكل ما يزعج قلوهبم عنها ويقطع أنسهم هبا  

البالء  يف    ا ومن مل يعرف هذه النعم فهو نعمة، فمن عرف هذا تصور منه أن يشكر عىل البالي

ثواب   بأن  يؤمن  َل  ومن  بالرضورة  النعمة  معرفة  يتبع  الشكر  ألن  الشكر  منه  يتصور  مل 

  (2)املصيبة أكرب من املصيبة مل يتصور منه الشكر عىل املصيبة(

 الشاهد الثاين: 

 ب؟قلنا: حدثتنا عن النعمة األوىل.. فحدثنا عن النعمة الثانية.. نعمة الثوا 

 
 .4/130(  إحياء علوم الدين: 2) ( 130/ 4(  إحياء علوم الدين )1)
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﴿َما ِعنَْدُكْم َينَْفُد َوَما ِعنَْد اهللَِّ  قال: أجل.. فهي النعمة التي أشار إليها قوله تعاىل:  

َيْعَمُلوَن﴾   َكاُنوا  َما  بَِأْحَسِن  َأْجَرُهْم  وا  ِذيَن َصرَبُ الَّ َوَلنَْجِزَينَّ  : الذي  (1)، أي[ 96]النحل:  َباٍق 

مآلكم نعم جمموعة، َل مقطوعة  يف    م عندكم عرض حادث فان، والذي عند اهلل من ثوابك

وَل ممنوعة.. أو ما عندكم أو ما منكم أو ما لكم أفعال معلولة وأحوال مدخولة، وما عند  

اهلل فثواب مقيم ونعيم عظيم.. أو ما منكم من معارفكم وحمابكم آثار متعاقبة، وأصناف  

يتصف احلّق به من رْحته  متناوبة، أعياهنا غري باقية وإن كانت أحكامها غري باطلة، والذي  

 بكم وحمبته لكم وثباته عليكم فصفات أزلية ونعوت رسمدية.

لقد قال يل معلمي الكاظم يوما: حني  ، ثم قال:  شيئا   ثم سكت قليال، وكأنه يتذكر

تزاح الغشاوة التي تكسو العيون يف الدنيا، فتفسد بسببها املقاييس يدرك اخللق الكنوز التي  

بقوله: )يود أهل العافية يوم القيامة حني يعطى    كان َيفيها البالء، فيودون ما أخرب عنه  

 ( 2)باملقاريض(أهل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت يف الدنيا 

فسألته عن مظاهر هذا الثواب، فقال: ثالثة.. وهي بحسب حال املبتىل من الرىض  

إن صربوا   القيامة  يوم  حساهبم  أوهلا ختفيف  فقال:  أوهلا،  فسألته عن  والتوكل..  والصرب 

واحتسبوا، وهذه نعمة عظيمة، ذلك أن أعظم ما َيافه كل مؤمن هو احلساب.. أن تنرش  

أو يفضح بني اخلالئق.. وهو موقف صعب جدا.. فأحدنا َل صحفه، فيعاين   جرائمه.. 

 يطيق الوقوف يف حمكمة الدنيا ليحاسب، فكيف يطيق الوقوف يف حمكمة اآلخرة؟

النوع من    مث البالء احلاصلني عىل هذا  البشارات ألهل  ذكر يل بعض ما ورد من 

لت: )يا رسول اهلل، ادع اهلل أن  هبا ملم فقا   الثواب، ومنها روي أن امرأة جاءت إىل النبي  

 
 ( 2403(  الرتمذي )2) ( 2/318) لطائف اإلشارات(  1)
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يشفيني( قال: )إن شئت دعوت اهلل أن يشفيك، وإن شئت فاصربي وَل حساب عليك(،  

قال: )يؤتى بالشهيد    .. ومنها ما روي أن رسول اهلل  (1)قالت: )بل أصرب وَل حساب عيل(

لبالء،  يوم القيامة، فينصب للحساب، ويؤتى باملتصدق، فينصب للحساب، ثم يؤتى بأهل ا 

فال ينصب هلم ميزان وَل ينرش هلم ديوان، وُيصب عليهم األجر صبا، حتى إن أهل العافية  

  (2) ليتمنون يف املوقف أن أجسادهم قرضت باملقاريض، من حسن ثواب اهلل هلم(

أذكر أين قلت له حينها: هذه بشارة عظيمة ترفع املبتىل إىل درجات تفوق درجات  

 الشهداء واملتصدقني. 

ل: وليس ذلك عىل اهلل بعزيز، فإن من املبتلني من يموت يف اليوم مائة مرة، بينام  فقا 

اهلل   يموت إَل مرة واحدة، ولذلك أخرب رسول  لكل    الشهيد َل  )الطاعون شهادة  أن 

 (3)مسلم(

 فسألته مستغربا: أهذا احتقار للشهادة؟

يف هذا    رسول اهلل    فقال: معاذ اهلل أن أقول ذلك.. فلوَل عظمة الشهادة ما ذكرها 

 املوقف. 

ته عن رس هذا اجلزاء، فقال: ألن البالء الذي يقع عىل املؤمن املحتسب يطهره  لفسأ

من ذنوبه، فلذلك إن عظم البالء، وصرب عليه املبتىل، لقي اهلل وليس عليه ذنب حياسبه عليه،  

زيد بن نعود    قال: دخلت مع النبي    وقد روي يف هذا عن بعض أصحاب رسول اهلل  

أرقم وهو يشتكي عينيه فقال له: )يا زيد، لو كان برصك ملا به كيف كنت تصنع؟(، قال:  

)إذا أصرب وأحتسب(، قال: )إن كان برصك ملا به ثم صربت واحتسبت لتلقني اهلل عز وجل  

 
 ( 1424( ، والبغوي )2909)ابن حبان (  1)

 ( 9921، ويف الشعب ) 3/375البيهقي يف السنن (  2)

)2/207الدارمي  (   3) واملثاين  اآلحاد  يف  عاصم  أِب  وابن   ،777 ،  )

 ( 7328والطرباين يف الكبري )
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 ( 1)وليس لك ذنب(

ألبدية،  حينها سألته عن الثواب الثاين، فقال: الثواب الثاين هو اجلنة.. دار السعادة ا

ِْم َوَأَقاُموا   وا اْبتَِغاَء َوْجِه َرهبِّ ِذيَن َصرَبُ فقد قرن اهلل تعاىل الصرب باجلنة، كام قال تعاىل: ﴿َوالَّ

يَِّئَة ُأوَلئَِك هَلُْم عُ  ا َوَعاَلنَِيًة َوَيْدَرُءوَن بِاحْلََسنَِة السَّ اَلَة َوَأْنَفُقوا مِمَّا َرَزْقنَاُهْم رِسًّ ا الصَّ ِر  ْقَبى الدَّ

اهِتِْم َواملاََْلئَِكُة َيْدُخُلوَن عَ  يَّ َلْيِهْم  َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوهَنَا َوَمْن َصَلَح ِمْن آَبائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ

اِر﴾   الدَّ ُعْقبَى  َفنِْعَم  ُتْم  باَِم َصرَبْ َعَلْيُكْم  َساَلٌم  َباٍب  ُكلِّ  : والذين  (2) ، أي[ 24ـ    22]الرعد:  ِمْن 

صربوا عىل مشاق الطاعة وترك املخالفة.. أو عىل ما تكرهه النفوس، وَيالفه اهلوى.. فعلوا  

وأقاموا   نفساين..  حلظ  طلبا  وَل  رياء،  وَل  فخرا  َل  لرضاه،  طلبا  رهبم  وجه  ابتغاء  ذلك 

الصالة املفروضة، بحيث حافظوا عىل رشوطها وأركاهنا، وحضور الرس فيها، وأنفقوا مما  

م اهلل من األموال فرضا ونفال، رسا وعالنية إن حتقق اإلخالص.. أو رسا ملن َل يعرف  رزقه

باملال، وجهرا ملن يعرف به لئال يتهم، أو ليقتدى به.. ويدرؤن باحلسنة السيئة أي يدفعون  

﴿اْدَفْع  اخلصلة السيئة باخلصلة احلسنة، فيجازون اإلساءة باإلحسان امتثاَل لقوله تعاىل:  

تِ  يَِّئَة﴾ بِالَّ  [ 96]املؤمنون: ي ِهَي َأْحَسُن السَّ

ُعْقَبى  ثم ذكر يل أن هؤَلء الذين قاموا بكل هذا، هذا هو جزاؤهم:   ﴿ُأوَلئَِك هَلُْم 

اِر﴾   ، أي: عاقبة دار الدنيا وما يؤول إليه أهلها، وهي: اجلنة التي فرسها بقوله:  [ 22]الرعد:  الدَّ

إق  [ 23]الرعد:  ﴿َجنَّاُت َعْدٍن﴾   امة، يدخلوهنا خملدين فيها، فيدخلوهنا ومن صلح من  أي: 

 العمل مبلغهم، تبعا هلم وتعظيام لشأهنم، أو بشفاعتهم هلم. يف  أهلهم، وإن مل يبلغ

الذي   البالء  أن  ويبني  ذلك،  يؤكد  مما  الرشيفة  األحاديث  يف  ورد  بام  حدثني  ثم 

 
 ( 3/22(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )2) (  20/42مسند أْحد ) (  1)
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: )إن اهلل قال: إذا ابتليت    يصاحبه الرضا والصرب يقود صاحبه إىل اجلنة، كام قال رسول اهلل

  (1)عبدي بحبيبتيه فصرب عوضته منهام اجلنة، يريد عينيه(

ومثل ذلك ما روي عن عطاء قال، قال يل ابن عباس: أَل أريك امرأة من أهل اجلنة؟  

فقالت: إين أرصع وإين أتكشف فادع   فقلت: بىل. قال: هذه املرأة السوداء، أتت النبي  

ال: )إن شئت صربت ولك اجلنة، وإن شئت دعوت اهلل تعاىل أن يعافيك(،  اهلل تعاىل يل، ق

  (2)فقالت: أصرب، فقالت: إين أتكشف فادع اهلل أن َل أتكشف، فدعا هلا(

أبو   إذ أخذ بيدي  القرب  ابنا يل فإين لفي  قال: دفنت  ومثلهام ما روي عن أِب سنان 

: )قال  فأخرجني وقال يل: أَل أبرشك؟ قلت: بىل، قال: قال رسول اهلل  ،  طلحة اخلوَلين

اهلل: يا ملك املوت قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم، قال: فام 

  (3)قال؟ قال: ْحدك واسرتجع، قال: ابنوا له بيتا يف اجلنة وسموه بيت احلمد(

﴿َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت  و ما أشار إليه قوله تعاىل:  بعدها سألته عن الثواب الثالث، فقال: ه 

: لكل درجاهتم ومنازهلم عند  (4)، أي[ 132]األنعام:  مِمَّا َعِمُلوا َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعامَّ َيْعَمُلوَن﴾  

اهلل، بحسب أعامهلم، التي يوفون جزاءها باحلق، فيجزى أهل اإلحسان باإلحسان، وأهل  

يف   روح الثواب متنّعم، واملذنب يف  باإلساءة،.. وَل يظلم ربك أحدا.. فـ )املحسن اإلساءة 

متأمل  العذاب  الكثرية كقوله تعاىل:  (5)(نوح  إليه اآليات  ما أشارت  ﴿َأَفَمِن  .. ومثل ذلك 

َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس املَْ  َبَع ِرْضَواَن اهللَِّ َكَمْن َباَء بَِسَخٍط ِمَن اهللَِّ  ِصرُي ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَْد اهللَِّ  اتَّ

ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض  [ 163ـ    162]آل عمران:  َواهللَُّ َبِصرٌي باَِم َيْعَمُلوَن﴾   ، وقوله: ﴿اْنُظْر َكْيَف َفضَّ

 
 (  2140/ 5البخاري )(  1)

 ( 2576( ، ومسلم )5652البخاري )(  2)

 ( 581( ، وابن السني يف عمل اليوم والليلة )2948ابن حبان )(  3)

 ( 13/279(  التفسري القرآين للقرآن )4)

 ( 1/504) لطائف اإلشارات، القشريي(  5)
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َتْفِضياًل﴾   َوَأْكرَبُ  َدَرَجاٍت  َأْكرَبُ  ُمؤْ [ 21]اإلرساء:  َوَلْْلِخَرُة  َيْأتِِه  ﴿َوَمْن  وقوله:  َعِمَل  ،  َقْد  ِمنًا 

اْلُعىَل﴾   َرَجاُت  الدَّ هَلُُم  َفُأوَلئَِك  احِلَاِت  َعِمُلوا  [ 75]طه:  الصَّ مِمَّا  َدَرَجاٌت  ﴿َولُِكلٍّ  وقوله:   ،

َيُهْم َأْعاَمهَلُْم َوُهْم ََل ُيْظَلُموَن﴾   [19]األحقاف: َولُِيَوفِّ

ا لذي يبني ذلك،  حينها سألته عن عالقة البالء برفع الدرجات، فذكر يل احلديث 

: )إن العبد إذا سبقت له من اهلل منزلة مل يبلغها بعمله ابتاله اهلل يف  وهو قول رسول اهلل  

جسده أو يف ماله أو يف ولده، ثم صربه عىل ذلك، حتى يبلغه املنزلة التي سبقت له من اهلل  

ه درجة، وحط  ، وقوله: )ما من مسلم يصاب بِشء يف جسده فيصرب إَل رفعه اهلل ب(1)تعاىل(

   (2) عنه به خطيئة(

: يا رسول اهلل، أي الناس أشد بالء؟ قال:  ومثل ذلك ما روي أنه قيل لرسول اهلل  

)األنبياء ثم األمثل فاألمثل يبتىل الرجل عىل حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه وإن  

حتى يمِش عىل األرض    كان يف دينه رقة ابتاله اهلل عىل حسب دينه فام يربح البالء بالعبد

 (3)وما عليه خطيئة(

مع القرآن الكريم،    ضثم حدثني ببعض ما ورد يف األخبار اإلرسائيلية التي َل تتعار 

ومنها ما روي أن رجال قال ملوسى عليه السالم: يا موسى، سل اهلل يل حاجة يقضيها يل هو  

أعلم هبا؛ ففعل موسى؛ فلام نزل إذ هو بالرجل قد مزق السبع حلمه وقتله؛ فقال موسى: ما  

ه مل يبلغها  بال هذا يا رب؟ فقال اهلل تبارك وتعاىل له: )يا موسى إنه سألني درجة علمت أن

 (4) ( بعمله فأصبته بام ترى ألجعلها وسيلة له يف نيل تلك الدرجة 

ثم حدثني بام وردت به األحاديث الرشيفة من استمرار ثواب املبتلني، حتى ولو مل  

 
 ( 3090أبو داود )(  1)

 ( 332أمايل املحاميل رواية ابن حييى البيع )ص(  2)

 .1/41( واحلاكم 2783( ، والدارمي )146ْحيد )عبد بن (  3)

 ( 16/31(  تفسري القرطبي )4)
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  يعملوا، ما دامت نياهتم مرتبطة بالعمل، كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل:  
ِ
َعَفاء ﴿َلْيَس َعىَل الضُّ

ُينِْفُقوَن َحَرٌج إَِذا َنَصُحوا هللَِِّ َوَرُسولِِه َما َعىَل  َوََل َعىَل املَْ  َما  ِذيَن ََل جَيُِدوَن  ْرىَض َوََل َعىَل الَّ

ِذيَن إَِذا َما َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت ََل َأجِ  ُد َما  املُْْحِسننَِي ِمْن َسبِيٍل َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم َوََل َعىَل الَّ

ْمِع َحَزًنا َأَلَّ جَيُِدوا َما ُينِْفُقوَن﴾ َأْْحُِلُكمْ  ْوا َوَأْعُينُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ  [ 92ـ  91]التوبة:  َعَلْيِه َتَولَّ

: )إن العبد إذا مرض أوحى  ومن تلك األحاديث التي ذكرها يل قول رسول اهلل  

اغف أقبضه  فإن  قيودي،  من  بقيد  عبدي  قيدت  أنا  مالئكته:  إىل  تعاىل  أعافه  اهلل  وإن  له،  ر 

 ( 1) فحينئذ يقعد َل ذنب له(

قوله   اكتبوا  ) :  ومثله  احلفظة:  تعاىل  اهلل  أمر  إَل  جسده  يف  يصاب  مسلم  من  ما 

 ( 2) لعبدي يف كل يوم وليلة من اخلري ما كان يعمل، ما دام حمبوسا يف وثاقي(

عب من  عبدا  ابتليت  إذا  تعاىل:  اهلل  )قال  اإلهلي:  األثر  يف  ورد  ما  مؤمنا  ومثله  ادي 

اخلطايا،   أمه من  يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته  فإنه  ابتليته،  ما  فحمدين وصرب عىل 

ويقول الرب للحفظة: إين أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم جترون له قبل  

  (3) ذلك من األجر وهو صحيح(

جاع عند تذكر  أخرب بأن جمرد اَلسرت  وذكر يل ما ورد يف احلديث أن رسول اهلل  

: )ما من مسلم وَل مسلمة ُيصاب بمصيبة فيذكرها،  املصيبة له ثوابه عند اهلل، كام قال  

وإن طال عهدها فيحدث لذلك اسرتجاعًا إَل جّدد اهللّ له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم  

  (4)أصيب(

والروايات   ما ورد يف األحاديث  له  أين ذكرت  أذكر حينها  قال:  ثم  قليال،  سكت 

 
 (  7/181شعب اإليامن )(  1)

 . 230/ 3( وابن أِب شيبة 11/423مسند أْحد ) (  2)

 ( 5/74املعجم األوسط للطرباين )(  3)

 ( 6778( و ) 6777( ، وأبو يعىل )1600ابن ماجه )(  4)
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الرشيفة من أمثال قول اإلمام عيل: )إن قوما عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما  

 (1)عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا اهلل شكرا فتلك عبادة اَلحرار(

م الصادق: )العّباد ثالثه: قوم عبدوا اهللّ عّز وجّل خوفا، فتلك عبادة ومثله قول اإلما 

العبيد، وقوم عبدوا اهللّ تبارك وتعاىل طلبا للّثواب فتلك عبادة األجراء، وقوم عبدوا اهللّ عّز  

 (2)وجّل حّبا له فتلك عبادة األحرار(

ة أوجه، فطبقة يعبدونه  ومثلهام قول اإلمام الباقر: )إّن الناس يعبدون اهللّ عىل ثالث 

رغبة يف ثوابه فتلك عبادة احلرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه خوفا من النار، فتلك  

 ( 3) (عبادة العبيد وهي رهبة، ولكنّى أعبده حّبا له عّز وجّل فتلك عبادة الكرام

الكريم  فقال يل هبدوء: أئمة اهلدى أعظم وأرشف من أن َيالفوا ما ورد يف القرآن  

من اإلخبار عن طمع املؤمنني والصاحلني يف فضل اهلل.. فالطمع يف فضل اهلل َل يتناىف مع  

 حمبته وَل صدقه وَل إخالصه. 

فسألته عن كيفية التوفيق بني ما ذكره وما ورد يف تلك الروايات، فقال: اإلخالص  

موقف املتحيل هبام؛ فإن   والتجرد َل يتنافيان مع الرغبة والطمع يف حد ذاهتام، وإنام باعتبار

ما يرغب فيه يرتك   له  يوفر  لو مل  الرغبة والطمع املجردين، بحيث  العمل  كان قصده من 

العمل؛ فإن ذلك قادح يف اإلخالص ومؤثر فيه؛ فقصد العمل يف احلقيقة ليس ذات الذي  

 طلب منه العمل، وإنام تلك املطامع واألجور التي وفرها له. 

الصاحلني وطمعهم يف أن  ثم ذكر يل أن أئمة اهل أنفسهم يذكرون اجلنة ورغبة  دى 

يناهلم فضل اهلل، فيدخلوهنا، ومن ذلك ما روي عن اإلمام يف وصفه للمتقني، حيث قال:  

 
 . 197ص  2( هنج البالغة ج 1)

 . 84، ص 2اصول الكايف، ج  (2)

 . 41، ص 1( علل الرشائع، ج 3)
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فهم واجلنة كمن قد رآها، فهم فيها    ، )عظم اخلالق يف أنفسهم، فصغر ما دونه يف أعينهم

  (1) (نمنعمون، وهم والنار كمن قد رآها، فهم فيها معذبو

ومثل ذلك قوله يف أول خطبة يف خالفته: )الفرائض، الفرائض! أدوها إىل اهلل تؤدكم  

.. وقوله يف بعض خطبه: )عباد اهلل، أوصيكم بتقوى اهلل، فإهنا حق اهلل عليكم،  (2) إىل اجلنة(

ى يف  واملوجبة عىل اهلل حقكم، وأن تستعينوا عليها باهلل، وتستعينوا هبا عىل اهلل، فإن التقو

 ( 3) (اليوم احلرز واجلنة، ويف غد الطريق إىل اجلنة

ثم قرأ يل ما ورد يف القرآن الكريم من وصف اهلل تعاىل للمؤمنني ذوي املراتب العالية  

ِذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف  بالطمع يف فضل اهلل تعاىل، كام قال تعاىل:   آَمنُوا َوالَّ ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

﴿َوََل هَتِنُوا يِف  ، وقوله:  [ 218]البقرة:  وَلئَِك َيْرُجوَن َرْْحََت اهللَِّ َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  َسبِيِل اهللَِّ أُ 

ُْم َيْأملَُوَن َكاَم َتْأملَُوَن َوَتْرُجوَن ِمَن اهللَِّ َما ََل يَ   اْلَقْوِم إِْن َتُكوُنوا َتْأملَُوَن َفإهِنَّ
ِ
ْرُجوَن َوَكاَن اهللَُّ  اْبتَِغاء

َحكِياًم﴾  عَ  ُْم  وقوله:    ،[ 104]النساء:  لِياًم  َأَيُّ اْلَوِسيَلَة  ُِم  َرهبِّ إِىَل  َيْبَتُغوَن  َيْدُعوَن  ِذيَن  الَّ ﴿ُأوَلئَِك 

 [57]اإلرساء: َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْْحََتُه َوََيَاُفوَن َعَذاَبُه إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن حَمُْذوًرا﴾ 

فيها اجلزاء  الكثرية، والتي يذكر    ومثل ذلك حدثني بام ورد يف أحاديث رسول اهلل  

الذي أعده اهلل للمؤمنني أصحاب األعامل الصاحلة، ولو كان ذلك قادحا يف اإلخالص ملا  

 . ذكره رسول اهلل 

من   ذلك  أن  ويتومهون  ونعيمها،  اجلنة  حيتقرون  ملن  تصغ  َل  ناصحا:  يل  قال  ثم 

عده هلم من  الكامل؛ فام كان للكامل أن حيقر ما عظم اهلل، أو جيحد فضل اهلل عىل عباده بام أ

النعيم.. والكامل هو الذي يتعامل مع كل صفة أو فعل إهلي بام يقتضيه؛ فإن ذكر النعم  

 
 ( 193رقم )هنج البالغة، اخلطبة ( 1)

 ( 167رقم )هنج البالغة، اخلطبة ( 2)

 ( 191رقم )هنج البالغة، اخلطبة ( 3)
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شكرها، وإن ذكر البالء تعوذ منه، وصرب عليه إن نزل به، وإن ذكر اهلل أحبه وعبده وأخلص  

 له.  

ثم رضب يل مثاَل يقرب ذلك، فقال: أرأيت إن كان لك أستاذ حتبه وحترتمه كثريا،  

عر أنك تستفيد منه.. فكلفك بالقيام بحل مسألة من املسائل الصعبة، وأخربك أن حلك  وتش

هلا سيفيدك كثريا يف مستقبلك العلمي.. وأخربك أنك من خالهلا يمكنك أن تنتقل إىل مركز  

من مراكز األبحاث الكربى، وقد تنال هناك اجلوائز الكثرية، فرحت ـ بناء عىل ما ذكره ـ  

سألة، وتفرح بتكليفه لك هبا، وأنت تشعر أنك ستقوم بذلك، حتى لو مل  تقوم بحل تلك امل 

يعدك بام وعدك به.. فيكفي عندك أن يطلب منك ذلك.. لكنك يف نفس الوقت فرحت  

ترى ذلك   والبحث.. فهل  للعلم  أخرى  يتيح لك فرصا  بطلبه، وزاد يف تشجيعك، ألنه 

 قادحا يف إخالصك ألستاذك؟ 

عىل   املثال  هذا  طبق  املخلصني  ثم  للمؤمنني  بالنسبة  األمر  هكذا  فقال:  سألته،  ما 

الذين يشعرون أن عبادهتم هلل ليست لطلب العوض، وإنام لكونه يستحق العبادة.. ولكن  

ذلك َل يعني احتقار اهلدايا التي وعدهم هبا، ألن يف احتقارها إساءة ملن أهداها.. باإلضافة 

تيح فيها من النعيم احليس فقط، بل ملا فيها من النعيم  إىل أن طمع املؤمنني يف اجلنة ليس ملا أ

املعنوي، وأوهلا الظفر بالقرب اإلهلي، ومعية الصاحلني واألولياء.. فاجلنة ليست مرقصا  

كام يتوهم الغافلون، بل هي مسجد لعبادة اهلل والتعرف عليه والتواصل معه.. ولذلك فإن  

مساجد يف الدنيا.. بل حنينهم هلا أشد، ألهنم  حنني الصاحلني إليها َل َيتلف عن حنينهم لل 

 يالقون فيها كل أنبياء اهلل وأئمة اهلدى الذين امتألت قلوهبم شوقا إليهم. 

من القرآن الكريم ما يبني دور الرغبة يف فضل اهلل تعاىل يف تزكية النفس    يل ثم قرأ ع

تعاىل:   كقوله  الكامل،  سلم  يف  هبا  َآَمُنوواَلرتقاء  ِذيَن  ُأوَلئَِك  ﴿َوالَّ احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  ا 
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احِلَاِت ِمْن َذَكٍر  ، وقوله: [ 82]البقرة: َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾  ﴿َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

َنِقرًيا﴾   ُيْظَلُموَن  َوََل  اجْلَنََّة  َيْدُخُلوَن  َفُأوَلئَِك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأْنَثى    وقوله:  ،[ 124]النساء:  َأْو 

تَِها اأْلهَْنَارُ  َئنَُّهْم ِمَن اجْلَنَِّة ُغَرًفا جَتِْري ِمْن حَتْ احِلَاِت َلُنَبوِّ ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َخالِِديَن   ﴿َوالَّ

اْلَعاِملنَِي﴾   َأْجُر  نِْعَم  احِلَاِت  وقوله:    ،[ 58]العنكبوت:  فِيَها  الصَّ َوَعِمُلوا  َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

َخالُِدوَن﴾   فِيَها  ُهْم  اجْلَنَِّة  َأْصَحاُب  ُأوَلئَِك  ِْم  َرهبِّ إِىَل  ِذيَن    وقوله:  ،[ 23]هود:  َوَأْخَبُتوا  ﴿الَّ

َتْعَمُلوَن﴾   َيُقوُلوَن َساَلٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اجْلَنََّة باَِم ُكنُْتْم  اُهُم املاََْلئَِكُة َطيِّبنَِي   ،[ 32]النحل:  َتَتَوفَّ

]مريم:  َلَّ َمْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َوََل ُيْظَلُموَن َشْيًئا﴾  ﴿إِ   وقوله: 

اجْلَنَِّة َحْيُث  وقوله:    ،[ 60 ِمَن  ُأ  َنَتَبوَّ اأْلَْرَض  َوَأْوَرَثنَا  َوْعَدُه  الَِّذي َصَدَقنَا  احْلَْمُد هللَِِّ  ﴿َوَقاُلوا 

َفنِْعَم   اْلَعاِملِنَي﴾  َنَشاُء  ُكنُْتْم    وقوله:   ،[ 74]الزمر:  َأْجُر  باَِم  ُأوِرْثُتُموَها  تِي  الَّ اجْلَنَُّة  ﴿َوتِْلَك 

تِي ُنوِرُث ِمْن ِعَباِدَنا َمْن َكاَن َتِقيًّا﴾    وقوله:   ،[ 72]الزخرف:  َتْعَمُلوَن﴾      [63]مريم:  ﴿تِْلَك اجْلَنَُّة الَّ

العمل الصالح رشطا من رشوط دخول اجلنة،  وغريها من اآليات الكثرية التي تعترب  

وهو يطلق عىل كل املكارم التي تتحىل هبا النفس املطمئنة، سواء كان القصد منها الرتقي يف  

 درجات التحقق، أو درجات التخلق.

،  وهكذا حدثني معلمي الكاظم عن الكثري من األحاديث الواردة عن رسول اهلل  

يامرس    وله اجلزاء اخلاص به؛ فقد كان رسول اهلل  حيث َل نكاد نجد عمال صاحلا إَل  

دوره الرتبوي يف هذه األمة من خالل التبشري واإلنذار الذي اعتربه اهلل تعاىل من وظائفه  

املكملة واملساعدة عىل وظيفة التزكية، ومن األمثلة عىل ذلك ما حدث بعض أصحابه عنه،  

انتهى، ثم قال يف آخر حديثه: )فيها جملسا وصف فيه اجلنة حتى    قال: شهدت من النبي  

﴿َتَتَجاىَف ُجُنوهُبُْم َعِن  ما َل عني رأت، وَل أذن سمعت، وَل خطر عىل قلب برش( ثم قرأ:  

ُْم َخْوًفا َوَطَمًعا َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ  َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن    املََْضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ
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ِة َأْعنُيٍ َجَزاًء باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾  ، فهذا احلديث يبني منهج رسول اهلل  (1)([ 17، 16]السجدة: ُقرَّ

  .يف التزكية، وتوظيفه لنعيم اجلنة يف ترغيب املؤمنني يف األعامل الصاحلة 

يف   اإليامنية  احلقائق  لتعميق  الدعوة  يف  األحاديث  من  ورد  بام  حدثني  ذلك  ومثل 

: )من شهد أن َل إله إَل اهلل وحده َل رشيك له، وأن حممدا عبده ورسوله،  س كقوله  النف

ألقاها إىل مريم وروح منه، واجلنة حق، والنار حق   وأن عيسى عبد اهلل ورسوله وكلمته 

 ( 2) أدخله اهلل اجلنة عىل ما كان من العمل(

أعمله، يدنيني من  ، فقال: دلني عىل عمل  ومثله ما روي أن رجال جاء إىل النبي  

الزكاة،   النار قال: )تعبد اهلل َل ترشك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤيت  اجلنة، ويباعدين من 

 ( 3) : )إن متسك بام أمر به دخل اجلنة(وتصل ذا رْحك( فلام أدبر، قال رسول اهلل 

  : )من ومثله ما ورد يف الدعوة لقراءة القرآن الكريم أو بعض آياته وسوره، كقوله  

، وقوله:  (4) قرأ آية الكريس يف دبر كل صالة مكتوبة، مل يمنعه من دخول اجلنة إَل أن يموت(

)سورة من القرآن ما هي إَل ثالثون آية، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته اجلنة، وهي  

، وقوله: )القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إىل  (5) سورة تبارك(

 ( 6) ه خلفه ساقه إىل النار(اجلنة، ومن جعل

: )إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد،  ومثل ذلك ما ورد يف الدعوة للسجود، كقوله 

وأمرت   اجلنة،  فله  فسجد  بالسجود  آدم  ابن  أمر  وييل،  يا  يقول:  يبكي،  الشيطان  اعتزل 

 ( 7) بالسجود فأبيت، فيل النار(

 
 ( 2824(، ومسلم )8/396(، و)6/230( البخاري ) 1)

 ( 28( ومسلم )3435 )البخاري  (2)

 ( 13 )مسلم  (3)

 ( 9848 )النسائي يف سننه الكربى  (4)

 (: الطرباين يف الصغري واألوسط.127/ 7قال اهليثمي يف جممع الزوائد )  (5)

حبان    (6) ) 167  )ابن  الكبري  يف  والطرباين  (، 8655رقم    9/132( 

(10/198 ) 

 ( 81)مسلم  (7)
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الدعوة للطهارة وإسباغها، كقوله )ما منكم من مسلم    ومثل ذلك ما ورد يف   :

له،   اهلل، وحده َل رشيك  إله إَل  أن َل  يقول: أشهد  ثم  الوضوء،  فيسبغ  أو  فيبلغ  يتوضأ 

 ( 1) وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، إَل فتحت له أبواب اجلنة الثامنية، يدخل من أَيا شاء(

: )سيد اَلستغفار أن يقول: اللهم  ومثل ذلك ما ورد يف الدعوة لالستغفار، كقوله  

أنت رِب َل إله إَل أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ  

يغفر   فإنه َل  فاغفر يل  بذنبي،  لك  وأبوء  بنعمتك عيل،  لك  أبوء  ما صنعت،  من رش  بك 

قاهلا من النهار موقنا هبا فامت من يومه قبل أن يميس فهو من أهل  الذنوب إَل أنت. من  

 (2)اجلنة، ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبا فامت قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة(

كقوله   األذكار،  لبعض  الدعوة  يف  ورد  ما  ذلك  خلتان َل  ومثل  أو  : )خصلتان 

ومن يعمل هبام قليل، يسبح يف دبر كل  حيافظ عليهام عبد مسلم إَل دخل اجلنة، مها يسري،  

صالة عرشا وحيمد عرشا، ويكرب عرشا، فذلك مخسون ومائة باللسان، وألف ومخس مائة  

ثالثا   ويسبح  وثالثني،  ثالثا  وحيمد  مضجعه،  أخذ  إذا  وثالثني  أربعا  ويكرب  امليزان،  يف 

 ( 3) (وثالثني، فذلك مائة باللسان وألف يف امليزان

: )من دخل السوق  الدعوة لذكر اهلل يف حمال الغفلة، كقوله   ومثل ذلك ما ورد يف

امللك وله احلمد، حييى ويميت وهو حي َل   له  له،  إَل اهلل وحده َل رشيك  إله  فقال: َل 

يموت، بيده اخلري، وهو عىل كل يشء قدير، كتب اهلل له ألف ألف حسنة، وحما عنه ألف  

 ( 4)ألف سيئة، وبنى له بيتا يف اجلنة(

: )من سلك طريقا يلتمس فيه  ذلك ما ورد يف الدعوة لطلب العلم، كقوله  ومثل

 
 ( 234 )مسلم  (1)

 ( 6306 )البخاري  (2)

 ( 3410 )( والرتمذي 1347) )( والنسائي 5065) )أبو داود  (3)

 ( 539-538/ 1( واحلاكم )3429-3428 )الرتمذي  (4)
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 ( 1) علام سهل اهلل له به طريقا يف اجلنة(

،  (2): )من صىل الربدين دخل اجلنة(ومثل ذلك ما ورد يف الدعوة للصالة، كقوله  

خفافا  وقوله: )مخس صلوات كتبهن اهلل عىل العباد، فمن جاء هبن مل يضيع منهن شيئا است

بحقهن، كان له عند اهلل عهد أن يدخله اجلنة، ومن مل يأت هبن فليس له عند اهلل عهد، إن  

 (3)شاء عذبه، وإن شاء أدخله اجلنة(

: )يا أَيا  ومثل ذلك ما ورد يف الدعوة لبعض القيم الروحية واَلجتامعية، كقوله  

وصلوا األرحام،  وصلوا  الطعام،  وأطعموا  السالم،  أفشوا  نيام،    الناس  والناس  بالليل 

 (4)تدخلوا اجلنة بسالم(

: )إن يف اجلنة بابا، ومثل ذلك ما ورد يف الدعوة للصيام والرتغيب فيه، كقوله  

يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، َل يدخل منه أحد غريهم، يقال: أين  

 (5) لق، فلم يدخل منه أحد(الصائمون؟ فيقومون، َل يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا أغ

: )العمرة إىل العمرة كفارة  ومثل ذلك ما ورد يف الدعوة للحج والعمرة، كقوله  

 ( 6) ملا بينهام، واحلج املربور ليس له جزاء إىل اجلنة(

: )مثل املجاهد يف سبيل  ومثل ذلك ما ورد يف الدعوة للجهاد يف سبيل اهلل، كقوله  

جياهد يف سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل اهلل للمجاهد يف سبيله بأن  اهلل واهلل أعلم بمن 

 ( 7) يتوفاه أن يدخله اجلنة أو يرجعه ساملا مع أجر أو غنيمة(

اإلهلي،   بالفضل  الصالح  العمل  فيها  يقرتن  التي  الكثرية  األحاديث  من  وغريها 

 
 ( 2699) )مسلم  (1)

 ( 635 )( ومسلم 574 )البخاري  (2)

( وأْحد 1729 )( وابن حبان 1401) )( وابن ماجه 1420) )أبو داود  (3)

 ( 361/ 1( والبيهقي )5/315)

 ( 3251( وابن ماجه ) 2485)  )الرتمذي  (4)

 ( 1152) )( ومسلم 1896)  )البخاري  (5)

 ( 1349 )( ومسلم 1773 )البخاري  (6)

 ( 1876 )( ومسلم 2787 )البخاري  (7)



64 

 

ها، ما استعمله رسول اهلل  ولوَل تأثري ذلك الرتغيب يف النفس، ومسامهته يف تزكيتها وترقيت

. 

ثم ختم معلمي الكاظم حديثه هذا بقوله: لذلك احذر من أولئك الذين يسخرون  

من مثل هذا، وهم يف نفس الوقت قد يتصارعون عىل فتات الدنيا القليل.. فالعجب ممن  

نيا،  يزهد يف جنة اهلل التي هي دار أنبيائه وأوليائه يف نفس الوقت الذي يتكالب فيه عىل الد

 ويتوهم أنه من العارفني احلكامء. 

عن   ذكرياته  ورسد  حديثه،  من  املريض  انتهى  إن  سمعنا  معلمه  ما  حتى  الكاظم، 

املريض الثاين، والذي كان إىل جواره، يبكي بكاء شديد، ثم يقوم من مكانه، ويقبل رأس  

.. أظن  املريض الذي حدثنا، ويقول له: أرجوك.. سلمني املصحف الذي كنت تقرأه دائام

أنه العالج األكرب الذي يشفيني من مهومي وأحزاين.. فالداء الذي تسلط عىل جسدي َل  

يساوي شيئا أمام ذلك الداء الذي أصاب روحي ونفيس.. وويل يل إن لقيت رِب، وأنا هبذه  

 احلال. 

وقد رس املريض األول كثريا هبذا الطلب، وسلمه مصحفا كان لديه، وسلم الطبيب  

جبنا لوجود مصاحف كثرية لديه، وسألناه عن رس صحبتها له، فقد كان يكفيه  مثله، وقد تع

أن يكون لديه مصحف واحد، فقال لنا: منذ مأل معلمي الكاظم نفيس بتلك املعاين، ومنذ  

رأيته   ما  وكل  دائام،  املصاحف  أْحل  رصت  وأنسها،  روحي  ربيع  الكريم  القرآن  أصبح 

أن يقرأه، ليعالج به كل آَلمه.. فالقرآن هو كتاب  مهموما أو مبتىل أو حزينا، طلبت منه  

 اهلداية األعظم، كام أنه كتاب العزاء األعظم. 

الثاين، قد   املريض  بأن  إىل أهيل  قبل عوديت  به  التقيت  أن  بعد  الطبيب  أخربنا  وقد 

حتسن بعد ذلك املشهد كثريا، ثم مل يلبث أن غادر املصحة، وهو بكامل صحته، بل أضاف  
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 ديدة كان يفتقدها.إليها صحة ج

 . التأديب والتذكري: 4

هذا هو املشهد الثالث، والذي َل يزال تأثريه الكبري يف نفيس إىل اآلن، وأما املشهد  

ثم   ومن  الرتبية واهلداية واإلصالح،  يف  واملحن  اَلبتالء  منه دور  تعلمت  والذي  الرابع، 

ل  مغادريت  بعد  بدأ  فقد  والتسلية،  واملواساة  العزاء  يف  يف  دوره  صادفت  حيث  لمصحة، 

التأديب والتذكر[، فتعجبت يف سبب اختيار صاحب   الطريق مقهى مكتوبا عليه ]مقهى 

 النادي هلذا اَلسم. 

وعندما دخلت إليها وجدت ناسا كثريين جمتمعني، يرتشفون القهوة والشاي، ويف  

عهد  نفس الوقت يستمعون ألحاديث بعضهم بعضا.. وهو ما أثار استغراِب كثريا، فلم أ

ذلك يف مقاهي قريتنا، وَل ما أعرفه من املدن.. وسأحكي لكم ما سمعته مما يرتبط هبذا  

 اجلانب.

 الشاهد األول: 

قال أحدهم: أما وقد جاء دوري، فسأحدثكم عام ذكره يل معلمنا الكاظم رْحه اهلل  

َوَذا النُّوِن إِْذ  : ﴿عندما رآين مهموما حزينا بعد بالء شديد نزل ِب، لقد قرأ عيل قوله تعاىل

 ُكنُْت  َذَهَب ُمَغاِضبًا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنَاَدى يِف الظُُّلاَمِت َأْن َل إَِلَه إَِلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِينِّ 

: من حتققت له سابقة العناية َل تبعده اجلناية، وَل  (1)، ثم قال يل[ 87]اَلنبياء:ِمَن الظَّاملنَِِي﴾  

جه عن دائرة الوَلية، بل يؤدب يف الدنيا باَلبتالء يف بدنه أو ماله، عىل قدر اجلناية وعلو  ختر

 املقام، ثم يرد إىل مقامه. 

 
 ( 3/493(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )1)
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بأهل   خاصة  عناية  له  تعاىل  اهلل  إن  فقال:  ورسه،  ذلك،  توضيح  عن  فسألته 

اخلصوصية من عباده، حيث يؤدبون عىل أقل يشء لشدة قرهبم، ثم ُيردون إىل مقامهم..  

النبوة   إىل  رده  ثم  ربه،  فأدبه  خاص،  إذن  غري  من  خرج  السالم  عليه  يونس  فإن  وهلذا، 

 والرسالة. 

ثم ذكر يل أن هذا التأديب هو الذي وقع آلدم عليه السالم بعد أكله من الشجرة التي  

هني عنها.. فقد ابتيل ليؤدب أمام أوامر ربه، وليعرف مدى عداوة الشيطان له، فكان ظاهر 

َجَرَة َبَدْت هَلاَُم َسْوآهُتُاَم َوَطِفَقا ََيِْصَفاِن  : ﴿ة، وباطنه رْحة، كام قال تعاىلبالئه نقم َفَلامَّ َذاَقا الشَّ

َجَرِة َوَأُقْل َلُكاَم إِ  ُاَم َأمَلْ َأهْنَُكاَم َعْن تِْلُكاَم الشَّ ا َرهبُّ ْيَطاَن َلكُ َعَلْيِهاَم ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة َوَناَدامُهَ اَم  نَّ الشَّ

  [ 22]ألعراف:َعُدوٌّ ُمبِنٌي﴾ 

 أذكر أين حينها قلت له مستغربا: ولكنه ـ مع ذلك ـ ولألسف ـ خرج من اجلنة. 

 فقال: نعم.. وقد كان من أكرب نعم اهلل عليه أنه خرج من اجلنة.

 فتعجبت، وقلت: ما هذاـ  يا معلمـ  أكانت اجلنة نارا حتى يكون خروجه منها نعمة؟

نارا، ولكن سكونه إليها هو النار.. لقد انقلب آدم عليه السالم بعد  فقال: مل تكن  

خروجه من اجلنة شخصا آخر.. فعندما خرج منها بأسياف البالء ـ حتقق فيه ما أريد منه من  

 منصب اخلالفة العظيم الذي خلق له. 

م:  ثم ذكر يل كالما لبعضهم عىل لسان احلرضة اإلهلية يقول فيه خماطبا آدم عليه السال 

﴾  : ﴿)يا آدم َل جتزع من قويل لك  ، فلك ولصالح [ 24]ألعراف:اْهبُِطوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ

ذريتك خلقتها.. يا آدم كنت تدخل عيل دخول امللوك عىل امللوك، واليوم تدخل عيل دخول  

ُهَو َخرْيٌ َلُكم﴾  َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا وَ : ﴿العبيد عىل امللوك.. يا آدم َل جتزع من قويل لك 

لك،  [ 216]البقرة: عامرته  ألكمل  عنه؛  نحيتك  إنام  غريك،  إىل  إقطاعك  أخرج  مل  آدم!  يا   ،
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نفقة   العامل  إيل  ُجُنوهُبُْم﴾  وليبعث  عند  (1)([ 16]السجدة:  ﴿َتَتَجاىَف  نفعه  ما  )تاهلل  قال:  ثم   ،

﴿ملَِا  ، وَل خصيصة  [ 31]البقرة:  ﴿َوَعلََّم آَدَم﴾  وَل رشف    [ 60]الفرقان:  ﴿اْسُجُدوا﴾  معصيته عز  

  ﴾ بَِيَديَّ ِمْن ُروِحي﴾  ، وَل فخر  [ 75]ص:  َخَلْقُت  فِيِه  ، وإنام انتفع بذل  [ 72]ص:  ﴿َوَنَفْخُت 

نَا َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا﴾   ( 2)([ 23]األعراف: ﴿َربَّ

 الشاهد الثاين: 

يف  ورد  بام  فحدثني  شديدة،  حالة  يف  مرة  رآين  فقد  أنا،  ومثلكم  آخر:  القرآن  قال   

أن هذا   فيها، وذكر يل  يقعون  التي  الذنوب  بسبب  لعباده  اهلل  بابتالء  اإلخبار  من  الكريم 

 اَلبتالء يشبه متاما تقريع املعلم لتلميذه رادعا له ومؤدبا.

﴾  ﴿َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثِريٍ ثم قرأ يل قوله تعاىل:  

: إذا كان العبد عند اهلل يف عني العناية أدبه يف الدنيا، ويبقى يف حال  (3)، وقال[ 30]الشورى:

قربه، وإذا كان عنده يف عني اإلمهال أمهل عقوبته إىل دار البقاء، وربام استدرجه بالنعم يف  

ن األكدار  حال إساءته، والعياذ باهلل من مكره.. وإذا علم العبد أن ما يصيبه يف هذه الدار م

كلها ختليص ومتحيص مل يستوحش منها، بل يفرح هبا إذ هي عالمة العناية، وإذا كانت عىل  

 أيدي الناس، مل يقابلهم باَلنتصار، بل يعفو ويصفح لعلمه أن ذلك زيارة وترقية.  

ثم قال يل: إن اآلية الكريمة تبنّي بوضوح أن املصائب التي تصيب اإلنسان هي نوع  

لعقاب اإلهلي إَل ما كان من البالء املتعلق باملقربني من األنبياء والصديقني،  من التحذير وا

 فله نواح أخرى غري هذا. 

: )ما من  ثم ذكر يل ما روي يف احلديث من أنه ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهلل  

 
 . 35(  الفوائد:1)

 . 36الفوائد:(  2)

 ( 5/221(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )3)
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  (1) اختالج عرق وَل خدش عود وَل نكبة حجر إَل بذنب وملا يعفو اهلل عنه أكثر(

مالحظة   كانت  لقد  فقال:  نعمة،  التأديب  كون  وجه  عن  سألته  حينها  أين  وأذكر 

الصديقني هلذا سبب رسور عظيم، فقد حلظوا عناية اهلل هبم وتأديبه هلم، وغابوا هبام عن أمل  

األنني الذي حل هبم، وهلذا قال اإلمام عىل: )أَل أخربكم بأفضل آية يف كتاب اهلل حدثنا هبا  

، ثم  [ 30]الشورى:ا َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثرٍِي﴾  ﴿َومَ :  النبي  

قال: )يا عيل ما أصابكم من مرض أوعقوبة أوبالء يف الدنيا فبام كسبت أيديكم، واهلل أكرم  

يعاقب به بعد  من أن يثني عليكم العقوبة يف اآلخرة وما عفا عنه يف الدنيا فاهلل أحلم من أن 

 ( 2) عفوه(

وأذكر أين حينها قلت له: إين أرى البالء َل ينزل عىل األفراد فقط، بل هو يعدوها  

 إىل املجتمعات، فهل هو من التأديب؟

فقال: أجل.. فإن اهلل برْحته ولطفه وحكمته يرسل تنبيهاته للمجتمعات حتى تعود  

 إىل رهبا وتتأدب بني يديه. 

﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم    ثم قرأ عيل قوله تعاىل:

: إن كل هذا الفساد الذي ظهر  (3)، ثم قال[ 41]الروم:َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن﴾  

عليها، وهم    عىل هذه األرض، وشمل برها وبحرها، هو من صنع الناس، ألهنم هم اخللفاء 

أصحاب اإلرادات العاملة فيها.. إن كل ما عىل هذه األرض من كائنات، إنام تتحرك حركة  

منبعثة من طبيعتها التي أودعها اهلل سبحانه وتعاىل فيها، دون أن خترج عليها.. وهلذا كان  

كل نوع من الكائنات عىل طريق واحد، َل اختالف فيه بني فرد وفرد.. واإلنسان وحده،  

 
 ( 9356البيهقي يف شعب اإليامن )(  1)

 ( 1/352مسند أِب يعىل )(  2)

 ( 11/529(  التفسري القرآين للقرآن )3)
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و الذي يعيش يف اجلامعة اإلنسانية ذاتا مستقلة، هلا تفكريها، وهلا أسلوهبا يف احلياة.. ومن  ه

التغيري والتبديل يف املجتمعات اإلنسانية، وكانت احلروب الدائرة بينها، وكانت   هنا كان 

وغش،   وكذب،  باهلل،  كفر  من  واملعامالت،  العقائد  يف  والضالَلت  اَلنحرافات  هذه 

 .. إىل غري ذلك مما متتىلء به دنيا الناس من مساوئ ومقابح. وخداع، ونفاق

تنبيه إىل أن العلة يف ذلك   [ 41]الروم:  َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن﴾: ﴿ثم ذكر يل أن يف قوله تعاىل

 ليس اَلنتقام وإنام التأديب. 

بَِعَذابُِكْم إِْن َشَكْرُتْم وَ ثم استدل لذلك بقوله تعاىل:   َيْفَعُل اهللَُّ  آَمنُْتْم َوَكاَن اهللَُّ  ﴿َما 

َعلِياًم﴾   ثم قال[ 147]النساء:َشاكِرًا  توجب حسن  (1)،  التي  الكريمة من اآليات  اآلية  : هذه 

الشكر   اثنني:  شيئني  العقوبات  من  األمان  أمارات  من  جعل  ألنه  األمل،  وقوة  الرجاء 

قالة،   الشكر  فإن  خفيفتان  يسريتان  خصلتان  ومها  هّون  واإليامن،  ولقد  حالة،  واإليامن 

 السبيل عىل العبد حني ريض منه بقالته وحالته. 

: ربنا الكريم العظيم َياطبنا يف تلك اآلية الكريمة، ويذكر لنا أنه َل حاجة  (2) ثم قال

له يف عذابنا، فال يشفى به غيظا وَل يدفع به رضرا، أو يستجلب به نفعا ألنه غني عن املنافع،  

 بكفره، ألن إرصاره عليه كسوء املزاج يؤدي إىل مرض، فإن زال باإليامن  وإنام يعاقب املرص

والشكر، ونقى منه قلبه، ختلص من تبعته.. وإنام قدم الشكر ألن الناظر يدرك النعم أوَل  

 فيشكر شكرا مبهام، ثم يمعن النظر حتى يعرف املنعم فيؤمن به.  

 الشاهد الثالث: 

َذلَِك  : ﴿ة يف حالة شديدة، فقرأ عيل قوله تعاىلقال آخر: ومثلكم أنا، فقد رآين مر

 
 ( 1/581(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )2) ( 1/380) لطائف اإلشارات(  1)
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َما بَِأْنُفِسِهْم َوَأنَّ اهللََّ   وا  ُ َقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ًا نِْعَمًة َأْنَعَمَها َعىَل  َيُك ُمَغريِّ مَلْ  َسِميٌع َعلِيٌم﴾  بَِأنَّ اهللََّ 

باطنة، ثم مل يشكروا اهلل عليها،  : إذا أنعم اهلل عىل قوم بنعم ظاهرة أو  (1)، ثم قال[ 53]ألنفال:

أن   أراد  تعاىل  اهلل  أن  فاعلم  والعصيان،  بالذنوب  املنعم  وبارزوا  بالكفران،  قابلوها  بل 

يسلبهم تلك النعم، ويبدهلا بأضدادها من النقم، فمن شكر النعم فقد قيدها بعقاهلا، ومن  

، فمن أعطي ومل يشكر،  مل يشكرها فقد تعرض لزواهلا.. فالشكر قيد املوجود وصيد املفقود 

 ُسلب منها ومل يشعر. 

وعندما سألته عن زيادة توضيح ملا ذكره، قال: لقد وردت هذه اآلية الكريمة بعد  

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َكَفُروا بِآَياِت اهللَِّ َفَأَخَذُهُم اهللَُّ بُِذُنوهِبِْم إِنَّ  قوله تعاىل:   ﴿َكَدْأِب آِل فِْرَعْوَن َوالَّ

: أن عادة هؤَلء الكفرة العاصني املعارصين  (2)، وتعني[ 52]األنفال:  ِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾  اهللََّ قَ 

لك، يف استمرارهم عىل الكفر واملعايص، كعادة آل فرعون والذين مضوا من قبلهم، ثم  

فقال:   دأهبم  اهللَِّ﴾  فرس  بِآَياِت  عىل    [ 63]الزمر:  ﴿َكَفُروا  املنزلة  توحيده،  عىل  رسله،  الدالة 

]األنفال:  ﴿إِنَّ اهللََّ َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾  كام أخذ هؤَلء،    [ 21]غافر:  ﴿َفَأَخَذُهُم اهللَُّ بُِذُنوهِبِْم﴾  

 َل يغلبه يف دفعه يشء.  [ 52

ثم ذكر أن ذلك العذاب الذي حل هبم، بسبب ذنوهبم وكفرهم ألن اهلل مل يك مغريا  

بالنقم فيبدهلا  قوم  عىل  أنعمها  بَِأْنُفِسِهْم﴾  ة،  نعمة  َما  وا  ُ ُيَغريِّ حتى    [ 53]ألنفال:﴿َحتَّى  أي: 

 يبدلوا ما بأنفسهم، من حال الشكر إىل حال الكفر، أو من حال الطاعة إىل حال املعصية. 

ثم ذكر يل أن هذه سنة اجتامعية قرآنية َل يمكن ختلفها، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل  

َباٌت ﴿ :  يف آية أخرى ُ َما    َلُه ُمَعقِّ ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللَِّ إِنَّ اهللََّ ََل ُيَغريِّ
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وا َما بَِأْنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد اهللَُّ بَِقْوٍم ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلُه َوَما هَلُْم ِمْن دُ  ُ ونِِه ِمْن َواٍل﴾  بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ

أو  (1)، أي[ 11]الرعد:   به،  أو يظهره وجيهر  به،  القول وَيافت  الذي يرس  : إن هلذا اإلنسان 

وضح النهار، موكل به من قبل  يف  ظلمة الليل أو يتحرك بني الناس يف  حيتجب عن األنظار

اهلل، جند حيفظونه، وحيرسونه، ويرصدون كل نفس يتنفسه، وكل خاطر َيطر له، أو طرفة  

ق أو خفقة  يطرفها،  هذه  عني  حتت  هو  كان،  أي حال  كان، وعىل  حيث  إنه  لب َيفقها.. 

﴿حَيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللَِّ﴾  املراقبة التي َل تغفل، وبني هذه احلراسة التي َل تنام.. وقوله تعاىل:  

تعاىل:  [ 11]الرعد:   قال  كام  تقديره، وحكمه،  معناه  هنا،  اهلل  أمر  َواأْلَْمُر﴾  ..  اخْلَْلُق  َلُه  ﴿َأََل 

 عباده. يف  واملعنى: أهنم حيفظونه بام أمروا به من تقدير اهلل، وحكمه، وقضائه  [ 54]األعراف: 

للنعم   اهلل  وتغيري  احلفظة  املعقبات  لنعمة  تعاىل  اهلل  ذكر  بني  اجلمع  فسألته عن رس 

َباٌت ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن  أول اآلية: يف  : يف قوله تعاىل (2)بحسب أحوال عباده، فقال ﴿َلُه ُمَعقِّ

ما يشعر بأن اإلنسان واقع حتت قوى خفية مسلطة    [ 11]الرعد:  َخْلِفِه حَيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللَِّ﴾  

قوله  ويف    عليه من اهلل، وأنه مقهور مغلوب عىل أمره بحكم هذه القوى اخلفية املتعقبة له، 

وا َما بَِأْنُفِسِهْم﴾    ﴿إِنَّ اهللََّ ََل تعاىل:   ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ما يدفع هذا الشعور،    [ 11]الرعد:  ُيَغريِّ

نفس اإلنسان، من تعقب هذه القوى اخلفية له.. فاإلنسان ذو إرادة عاملة،  يف    الذي يقع

ذه القوى  جيدها دائام معه، وَل جيد هلذه القوى اخلفية أثرا ماديا حيول بينه وبني ما يريد.. فه

أشبه باآلَلت املصورة، أو املسجلة.. تصور ما يقع، وتسجل ما حيدث، دون أن  هي    إنام

جمريات الوقائع أو األحداث.. فاإلنسان هو الذي جيرَيا كام يشاء، وحيدثها كام  يف    تتدخل 

أقدارهم، ويشكلون وجودهم،   يكتبون  الذين  الناس عموما هم  أن  يريد.. ومعنى هذا، 
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ُ  ريق الذي يسريون فيه.. وعىل هذا، يكون معنى قوله تعاىل:  وَيتارون الط ﴿إِنَّ اهللََّ ََل ُيَغريِّ

وا َما بَِأْنُفِسِهْم﴾   ُ هو إطالق إلرادة اإلنسان، وأن اهلل سبحانه    [ 11]الرعد:  َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ

ه وتقديره،  وتعاىل منح اإلنسان حرية احلركة والعمل حيث يشاء، وكام يريد، حسب تفكري

وأن ما يفعله يمضيه اهلل سبحانه وتعاىل له.. فالناس يبذرون احلب.. واهلل سبحانه وتعاىل  

 يعطيهم ثمر ما بذروا.. إن حلوا، وإن مرا..  

تعليق تغيري أحوال الناس بتغري ما بأنفسهم، إشارة إىل أن النفس  ويف   :(1)ثم قال يل

السلطان اآلمر  هي    ركز اإلرادة والتوجيه، وأهنا جهاز التفكري، والتقدير، وم هي    اإلنسانية

النفس اجتاه مسريها، تغري تبعا لذلك   لإلنسان، واملوجه لكل أعامله وأقواله، فإذا غريت 

إضافة التغيري إىل اهلل سبحانه وتعاىل، إشارة إىل أن إرادة اهلل  ويف    احلياة.. يف    سري اإلنسان

التي حركت  هي    الذي أحدثه اإلنسان، كام أهنا   التي أجرت هذا التغيري، هي    سبحانه وتعاىل 

إرادة اإلنسان نحو هذا التغيري.. ومعنى هذا، أن إرادة اهلل سبحانه وتعاىل، إرادة شاملة،  

حميطها كل إرادة، فال إرادة ملريد، إَل تبع هلذه اإلرادة.. وأن إرادة اإلنسان إرادة  يف    تدخل 

حتركها وعملها عن  يف    الشاملة.. ولكنها َل خترج  حميط إرادة اهلل العامةيف    متحركة عاملة،

﴿َوَما َتَشاُءوَن إَِلَّ  ، وقال:  [ 4]الروم:  ﴿هللَِِّ اأْلَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد﴾  إرادة اهلل، كام قال تعاىل: 

 [29]التكوير: َأْن َيَشاَء اهللَُّ َربُّ اْلَعاملَنَِي﴾ 

 الشاهد الرابع: 

د رآين مرة يف حالة شديدة، فقال يل: املحن آداب اهلل عز  قال آخر: ومثلكم أنا، فق

 وجل خللقه، وتأديب اهلل يفتح القلوب واألسامع واألبصار.
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ثم قال: إن اهلل تعاىل ليمتحن العبد، ليكثر التواضع له، واَلستعانة به، وجيدد الشكر  

والعافية، يبطران اإلنسان،  ن دوام النعم  إعىل ما يوليه من كفايته، ويأخذ بيده يف شدته، و

 حتى يعجب بنفسه، ويعدل عن ذكر ربه. 

 ثم أنشدين قول الشاعر: 

يذكره ليس  عبدا  اهلل  يرتك   َل 

 

يؤنبه   من  أو  يؤدبه   ممن 

له   يدوم  شكرا  تقتيض  نعمة   أو 

 

تنكبه    الشكر  ينسى  حني  نقمة   أو 

أَل    عباده..  لتأديب  اهلل  مدارس  مدرسة من  البالء  قال:  اجلنود  ثم  يدربون  تراهم 

باجلوع والعطش؟.. أَل ترى كيف درب اهلل تعاىل موسى عليه السالم برعي الغنم.. ودرب  

.. فكذلك رْحة اهلل اقتضت أن يذيقنا بعض البالء ليرتبى يف  ؟يوسف عليه السالم بالسجن

 نفوسنا ما يعجز الرتف عىل تربيته. 

تعاىل:  قوله  عيل  قرأ  ْركُ   ثم  ُنَعمِّ النَِّذيُر﴾  ﴿َأَومَلْ  َوَجاَءُكُم  َر  َتَذكَّ َمْن  فِيِه  ُر  َيَتَذكَّ َما  ْم 

األمراض[ 37]فاطر: بالنذر  املراد  أن  تفسريها  يف  األقوال  من  قال:  ثم  يف  (1) ،  ورد  وقد   ،

 ( 2) احلديث: )احلمى رائد املوت، وسجن اهلل يف األرض(

ي أن بعض األنبياء  : وقد ورد يف اآلثار ما يدل عىل هذا املعنى، فقد رو (3) ثم قال

عليهم السالم قال مللك املوت عليه السالم: أمالك رسول تقدمه بني يديك ليكون الناس  

عىل حذر منك؟ قال: نعم، يل واهلل رسل كثرية من اإلعالل واألمراض والشيب واهلموم  

ليك  وتغري السمع والبرص، فإذا مل يتذكر من نزل به ومل يتب، فإذا قبضته ناديته: أمل أقدم إ

رسوَل بعد رسول ونذيرا بعد نذير؟ فأنا الرسول الذي ليس بعدي رسول، وأنا النذير الذي  
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ليس بعدي نذير، فام من يوم تطلع فيه شمس وَل تغرب إَل وملك املوت ينادي: يا أبناء  

األربعني، هذا وقت أخذ الزاد، أذهانكم حارضة وأعضاؤكم قوية شداد.. يا أبناء اخلمسني  

ا أبناء الستني نسيتم العقاب وغفلتم عن رد اجلواب فام لكم  ياألخذ واحلصاد..  قد دنا وقت  

َر َوَجاَءُكُم النَِّذيُر﴾ : ﴿من نصري ُر فِيِه َمْن َتَذكَّ ْرُكْم َما َيتََذكَّ  [37]فاطر:َأَومَلْ ُنَعمِّ

 أذكر أين سألته حينها قائال: ما وجه كون التذكري هبذا نعمة؟ 

املؤمن بقرب أجله سارع إىل املبادرة، قبل أن يفوت األوان.. وليس  علم    فقال: إذا 

ذلك فقط، بل إن البالء يف صوره املؤملة جيعل صاحبه يقلع عام هو فيه من الغي، فال يلقى  

 اهلل وهو يف سكرات غيه. 

من   حيدث  وما  والبالء،  واملرض  الشيخوخة  إن  قوله:  بعضهم  عن  يل  حكى  ثم 

لك األمل املرير إىل نفس كل إنسان، وتنذره دوما بمصريه املحتوم،  وفيات هنا وهناك، تقطر ذ 

قلوهبم جحيم معنوي،   فال جرم أن أولئك الضالني وأرباب السفاهة واملجون سيتأجج يف

يعذهبم بلظاه حتى لو متتعوا بمباهج الدنيا ولذائذها، بيد أن الغفلة وحدها هي التي حتول  

 .  (1)دون استشعارهم ذلك العذاب األليم

: أَيا املسكني الشاكي من املرض.. إن املرض يغدو كنزا عظيام لبعض  (2)ثم قال يل

النوع،   يتصور مرضه من هذا  إهلية ثمينة هلم.. وباستطاعة كل مريض أن  الناس، وهدية 

حيث أن احلكمة اإلهلية اقتضت أن يكون األجل جمهوَل وقته، إنقاذا لإلنسان من اليأس  

ل  وإبقاء  املطلقة،  الغفلة  من  أو  من  املطلق  وآخرته  لدنياه  حفظا  والرجاء،  اخلوف  بني  ه 

السقوط يف هاوية اخلرسان.. أي أن األجل متوقع جميئه كل حني، فإن متكن من اإلنسان  

 
 .326(  اللمعة اخلامسة والعرشون: 2) 158 ، ص(  الكلمة الثالثة عرشة 1)
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وهو سادر يف غفلته يكبده خسائر فادحة يف حياته األخروية األبدية.. فاملرض يبدد تلك  

الذهن فيتأهب له.. بل حيدث  الغفلة ويشتتها، وبالتايل يذكر باآلخرة ويستحرض املوت يف  

أن يربحه ربحا عظيام، فيفوز خالل عرشين يوما بام قد يستعيص استحصاله خالل عرشين  

 سنة كاملة. 

: كان (1) كاظم يف رضب األمثال، فقد حكى يل مثاَل رائعا، قال فيهمعلمنا الوكعادة  

َفَتيان فق  هناك  طالِب،  بني  من  أميني  كوهنام  ورغم  ـ  اهلل  يرْحهام  بإعجاب  ـ  أحلظ  كنت  د 

موقعهام يف الصف األول يف الوفاء والصدق ويف خدمة اَليامن، فلم أدرك حكمة ذلك يف  

يعانيان من دائني عضالني، وبإرشاد من ذلك   حينها، ولكن بعد وفاهتام علمت أهنام كانا 

املرض أصبحا عىل تـقوى عظيمة يسعيان يف خدمة راقية، ويف وضع نافع آلخرهتام، عىل  

فرائضهم،خال عـن  حتى  الساهني  الغافلني  الشباب  سائر  سنتا    ف  تـكون  أن  اهلل  فنسأل 

املرض واملعاناة اللتان قضيـامها يف احلياة الدنيا قد حتولتا اىل ماليني السنني من سعادة احلياة  

 األبدية. 

: ومايل أذهب إىل أصحاِب.. سأحدثك عن نفيس.. حينام  (2)ثم سكت برهة، وقال

عتبة الشيخوخة، كانت صحتي اجلسدية التي ترخي عنان الغفلة ومتدها قد  وطأت قدماي  

اعتلت أيضا فاتفقت الشيخوخة واملرض معا عىل شن اهلجوم عيل، وما زاَل يكيالن عىل  

رأيس الرضبات تلو الرضبات حتى أذهبا نوم الغفلة عني.. ومل يكن يل ثمة ما يربطني بالدنيا 

دت أن عصارة عمري الذي أضعته بغفلة الشباب، إنام هي  من مال وبنني وما شاهبهام، فوج

 آثام وذنوب، فاستغثت صائحا مثلام صاح نيازي املرصي: 
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 ذهب العمر هباء، لـم أفز فيه بِشء

 ولقد جئت أسري الدرب، لكن

 رحل الركب بعيدا وبقيت 

 الشاهد اخلامس: 

قوله  عيل  فقرأ  متأملا،  حزينا  مرة  رآين  فقد  أنا،  ومثلكم  آخر:  ِ  تعاىل:    قال  ﴿َوَبرشِّ

ا إَِلْيِه َراِجُعوَن ُأوَلئَِك َعَلْيِهمْ  َوإِنَّ ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا هللَِِّ  ابِِريَن الَّ  َصَلَواٌت  الصَّ

ِْم َوَرْْحٌَة َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْهَتُدوَن﴾  هلل تعاىل عن  ثم قال يل: لقد أخرب ا  ، [ 157ـ  155]البقرة:ِمْن َرهبِّ

 صالته ورْحته هبؤَلء الصابرين، فهل تعرف معنى ذلك وقيمته؟ 

فأجبته بالنفي، فقد كنت أمر عىل هذه اآلية الكريمة مرور الكرام، من غري أن أتأمل  

 معناها أو أعيشه، فقال يل: هذا اجلزاء هو فوق األجزية.. بل َل تعدله أي جائزة أخرى. 

ما    فسألته عن سبب ذلك، فقال: ألن تقريبه هلم، وهو  تعني  صالة اهلل عىل عباده 

النور، ومن احلجاب إىل املشاهدة الظلامت إىل    ، يعني تطهريهم وتأديبهم وإخراجهم من 

 وهل هناك جزاء أعظم من ذلك؟

ُهَو الَِّذي ُيَصيلِّ َعَلْيُكْم َوَمالئَِكُتُه لِيُْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلاَمِت  : ﴿ثم قرأ عيل قوله تعاىل 

، وقال: البالء نافذة عظيمة من نوافذ التعرف  [ 43]األحزاب:إِىَل النُّوِر َوَكاَن بِاملُْْؤِمننَِي َرِحياًم﴾ 

واحلق الذي  عىل اهلل والتقرب منه، والتعرف عىل اهلل هو النور الذي يرفع كل الظلامت،  

 يقىض به عىل كل باطل. 

ثم ذكر يل احلكمة التي تقول: )إذا فتح لك وجهة من التعرف فال تبال معها أن قل  

عملك؛ فإنه ما فتحها لك إَل وهو يريد أن يتعرف إليك.. أمل تعلم أن التعرف هو مورده  
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 ( 1) عليك، واألعامل أنت مهدَيا إليه، وأين ما هتديه إليه مما هو مورده عليك(

منه توضيحها قال يل أو  (2)وعندما طلبت  إذا جتىل لك احلق تعاىل باسمه اجلليل   :

باسمه القهار وفتح لك منها بابا ووجهة لتعرفه منها، فاعلم أن اهللّ تعاىل قد اعتنى بك،  

وقابله   والتسليم  بالرضا  معه  األدب  فالتزم  حلرضته،  ويصطفيك  لقربه  جيتبيك  أن  وأراد 

وَل تبال بام يفوتك هبا معها من األعامل البدنية، فإنام هي وسيلة لألعامل    بالفرح والرسور 

تعلم أن   أمل  بينك وبينه احلجاب..  يرفع  أن  يريد  إَل وهو  الباب  فتح هذا  ما  فإنه  القلبية، 

التعرفات اجلاللية هو الذي أوردها عليك لتكون عليه واردا، واألعامل البدنية أنت مهدَيا  

هبا واصال، وفرق كبري بني ما هتديه أنت من األعامل املدخولة واألحوال  إليه لتكون إليه  

 املعلولة وبني ما يورده عليك احلق تعاىل من حتف املعارف الربانية والعلوم اللدنية. 

يل قال  اجلاللية    :(3) ثم  التعرفات  هذه  من  عليك  ينزل  بام  املبتىل  أَيا  نفسا  فطب 

اض واألوجاع والشدائد واألهوال وكل ما يثقل عىل  مثل ذلك كاألمر، ووالنوازل القهرية

النفس ويؤملها كالفقر والذل وإذية اخللق وغري ذلك مما تكرهه النفوس، فكل ما ينزل بك  

يعظم   ما  بقدر  إذ  قوة صدقك  تدل عىل  غزيرة  ومواهب  كبرية  نعم  فهي  األمور  هذه  من 

 ( 4)(نبياء فاألمثل فاألمثل : )أشّدكم بالء األالصدق يعظم التعرف، كام قال رسول اهلل 

البالء    :(5) ثم قال يل إذا أراد اهلل أن يطوي مسافة البعد بينه وبني عبده سلط عليه 

خلزانة   لتصلح  بالنار  والذهب  الفضة  تصفي  كام  للحرضة  صلح  وحترر  ختلص  إذا  حتى 

ب،  امللك، ولذلك ما زال الصاحلون يفرحون هبذه النوازل، ويستعدون هلا يف كسب املواه 

 
 .45(  إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: 1)

 .45إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: (  2)

 .46(  إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: 3)

(4   )( ْحيد  بن  )146عبد  والدارمي   ، واحلاكم  2783(  نعيم،  أِب  عن   )

1/41. 

 .47(  إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: 5)
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وقد كان بعض شيوخنا يسميها ليلة القدر، ويقول: )كل اخلرية هي ليلة القدر التي هي خري  

من ألف شهر(، وذلك ألجل ما جيتنيه العبد منها من أعامل القلوب التي الذرة منها أفضل  

 من أمثال اجلبال من أعامل اجلوارح.

اختبار من احلق، ومعيار للناس،  اعلم أن هذه التعرفات اجلاللية هي    :(1) ثم قال يل

وهبا تعرف الفضة والذهب من النحاس.. فكثري من املدعني يظهرون عىل ألسنتهم املعرفة  

واليقني، فإذا وردت عليهم عواصف رياح األقدار ألقتهم يف مهاوي القنوط واإلنكار..  

عرفة  ومن ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد اَلمتحان.. والعجب كل العجب ممن يطلب م

 اهللّ وحيرص عليها فإذا تعرف له احلق تعاىل هرب منه وأنكره. 

ثالثة: قسم   اجلاللية، وهي  التعرفات  من  النوع  الناس جتاه هذا  أقسام  يل  ذكر  ثم 

 عقوبة وطرد.. وقسم تأديب.. وقسم زيادة وترّق. 

فقال أوهلا،  عن  سألته  تعاىل،  (2)وقد  احلق  فيعاقبه  األدب  ييسء  من  جزاء  ذلك   :

 وجيهل فيها فيسخط ويقنط وينكر، فيزداد من اهللّ طردا وبعدا.  

وسألته عن الثاين، فقال: هو الذي ييسء األدب فيؤدبه احلق تعاىل، فيعرفه فيها وينتبه  

 لسوء أدبه وينهض من غفلته فهي يف حقه نعمة يف مظهر النقمة.  

الث، فقال: هو الذي تنزل به هذه التعرفات من غري سبب، فيعرفه  وسألته عن الث

 فيها ويتأدب معها ويرتقى هبا إىل مقام الرسوخ والتمكني. 

:إذا أردت أن يسهل عليك اجلالل فقابله بضده وهو اجلامل، فإنه ينقلب  (3) ثم قال يل

قابله أنت بالبسط يف  مجاَل يف ساعته، وكيفية ذلك أنه إذا جتىل باسمه القابض يف الظاهر، ف

 
 .47(  إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: 1)

 .47(  إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: 2)

 .47(  إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: 3)
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الباطن فإنه ينقلب بسطا، وإذا جتىل لك باسمه القوي فقابله أنت بالضعف، أو جتىل باسمه  

 العزيز فقابله بالذل يف الباطن.. وهكذا يقابل الِش ء بضده قياما بالقدرة واحلكمة. 

: ما هي إَل حقيقة واحدة إن رشبتها عسال،  (1) ثم حكى يل عن بعض شيوخه أنه قال

جدهتا عسال، وإن رشبتها لبنا، وجدهتا لبنا، وإن رشبتها حنظال وجدهتا حنظال، فأرشب  و

 املليح وَل ترشب القبيح. 

 
 .47(  إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: 1)
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 ثانيا ـ القرآن.. وعزاء الفقراء 

هذه هي املشاهد األربعة التي تعلمت فيها بعض ما ورد يف القرآن الكريم من العزاء  

 غريهم أيضا. اخلاص باملبتلني واملتأملني واملرىض.. وهي تشمل 

تلك   يف  وجدت  إليها  أخرى  البلدة  باإلضافة  معاين  والسلوى  بالبصرية  اململوءة 

 ترتبط بالعزاء والشفاء.. وكان منها هذه املشاهد اخلاصة بعزاء الفقراء. 

 . اَلفتقار واَلضطرار: 1

وأوهلا املشهد الذي رأيت فيه نعمة اَلفتقار واَلضطرار رأي العني، وقد بدأ هذا  

بعد خروجي من مقهى التدريب والتذكري، حينها رأيت كهال حيمل عىل ظهره بعض    املشهد

يقول يل: هل يمكنك أن تعينني إىل ْحله خارج أطراف   .. فمسكني  البلدةاحلطب، وهو 

 ؟ هناك

قلت: متنيت لو متكنت من ذلك، لكني مشغول بمهمة ُكلفت هبا، ولذلك َل أستطيع  

ك حطبك، ولو كنت يف وضع آخر لسعيت إىل ذلك  أن أترك أقالمي وقراطييس ألْحل مع

 من دون تردد. 

معي..   رس  ثم  هنا..  وقراطيسك  أقالمك  ضع  وقال:  جيبه،  من  كيسا  يل  أخرج 

 فتالميذ القرآن َل يرفضون أي دعوة مهام كانت الظروف. 

وتذكرت   نفيس،  من  استحييت  الكريم  للقرآن  تلمذيت  يل  ذكر  كان  عندما  كيف 

كان ومع ذلك  ، وهو رسول رب العاملني صاحب املهام والتكاليف الكثرية،  رسول اهلل  

 حيمل عن الّكل َكله، من دون أن يرصفه عنه ما كلف به. 
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وقد شاء اهلل أن يكون ذلك احلامل صاحب أول مشهد من مشاهد العزاء اخلاص  

 بالفقراء واملحتاجني.. وهو مشهد اَلفتقار واَلضطرار. 

ْنَساَن  : ﴿د أن رأيته يعلق عىل جبهته قوله تعاىلوقد بدأ حواري معه بع اأْلِ إِنَّ  َكالَّ 

، فتعجبت من وضعه هلا، فسألته عنها، فقال: هذه اآلية  [ 7ـ  6]العلق:َلَيْطَغى َأْن َرآُه اْسَتْغنَى﴾ 

الكريمة هي املفتاح الذي بدأت به حيايت اجلديدة، والتي مّن اهلل عيل هبا بعد لقائي بمعلمنا  

.. وهي أول ما سمعته منه من القرآن الكريم، وبعدها صار املصحف رفيقي الدائم،  الكاظم

 واملاء الذي أرشبه. ، بل صار أشد رضورة يل من اهلواء الذي أتنفسه

قلت: عهدي هبذه اآلية الكريمة تتىل عىل الطاغني املستكربين، َل عىل املتواضعني  

 من أمثالك. 

متواضعا  فقريا  اآلن  تراين  أنت  بمعلمنا  قال:  لقائي  قبل  كذلك  أكن  مل  لكني   ..

مجيعا، بعد أن    البلدةالكاظم.. كنت حينها غنيا مرتفا مستكربا متجربا.. وقد ظلمت أهل  

معلمنا   جاء  وحينها  جشعي..  خدمة  يف  سخرهتم  ثم  وأراضيهم،  أمواهلم  عىل  استوليت 

فقط.. وراح  الكاظم بنفسه، ومن دون أن حيمل أي سيف أو عصا، بل كان حيمل املصحف  

يذكرين باهلل، ويقرأ يل القرآن الكريم، ويعلمني من احلكمة ما جعلني أتنازل عن كربيائي،  

ألهل   املال،    البلدةوأرجع  من  لدي  ما  كل  ذمتي  إبراء  ألجل  هلم  دفعت  بل  أراضيهم، 

 واكتفيت من احلياة بام تراه اآلن مني. 

 حياة أرفه وأسعد.  قلت: لقد كان يف إمكانك أن حتتفظ ببعض املال، لتعيش 

أحتسس منه.. خشية أن أعود إىل    تقال: لقد رأيت ما فعله البطر والرفاه ِب، فرص 

 ما كنت عليه. 

الكاظم، وكيف استطاع أن يؤثر فيك كل  معلمك  قلت: فهال حدثتني عن لقائك ب
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 ؟ ذلك التأثري

منه   ونلت  املقربني..  تالميذه  أحد  املجلس  ذلك  بعد  اهلل  بحمد  رصت  لقد  قال: 

 علوما ومواجيد كثرية.. لكني لن أحدثك منها إَل بام ُأذن يل فيه. 

 قلت: وما أذن لك فيه. 

الفقراء واملساكني واملحتاجني..   قال: اَلفتقار واَلضطرار، فهام أول نعم اهلل عىل 

والتجرب   البطر  عليهم  يفضل  بل  يراها،  َل  من  ومنهم  النعمة،  هذه  يرى  من  منهم  لكن 

 والتكرب. 

 ذلك؟قلت: كيف 

 الشاهد األول: 

بأن رؤية اإلنسان لغناه، جتعله طاغية ظاملا متعديا حلدوده،  اهلل تعاىل  قال: لقد أخرب  

الطغيان،   اإلنسان من  النعم ختلص  نعمة من  إليه  يؤدي  ما  اَلفتقار، وكل  يكون  ولذلك 

 وتعيده إىل وضعه الطبيعي. 

دل عىل اعتباره سنة من  وقد ذكر يل معلمي الكاظم ما ورد يف القرآن الكريم مما ي

تعاىل:   قوله  ذلك  ومن  هلا..  تبديل  َل  التي  يِف  السنن  َلَبَغْوا  لِِعَباِدِه  ْزَق  الرِّ اهللَُّ  َبَسَط  ﴿َوَلْو 

ُه بِِعَباِدِه َخبرٌِي َبِصرٌي﴾   ُل بَِقَدٍر َما َيَشاُء إِنَّ ، وقد قال يل بعد قراءته  [ 27]الشورى:اأْلَْرِض َوَلكِْن ُينَزِّ

: إن عادته تعاىل مع أوليائه أن يعطيهم ما يكفيهم بعد اَلضطرار، ويمنعهم  (1) لْلية الكريمة

)إن اهلل    منه فوق الكفاية لئال يشغلهم بذلك عن حرضته.. ثم ذكر يل قول رسول اهلل  

حيمي عبده املؤمن ـ أي: مما يرضه الدنيا وغريها ـ كام حيمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع  

 
 ( 5/216(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )1)
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 ( 2) (: )إذا أحب اهلل عبدا ْحاه الدنيا كام حيمي أحدكم سقيمه املاء، وقوله (1)(ةاهللك

: املراد ببسط الرزق هنا سعته وكثرته للناس  (3)وعندما سألته عن مزيد توضيح، قال

مجيعا، بحيث َل يكون هناك فقري أو حمتاج، بل كل إنسان مكفول له الرزق الواسع، الذي  

ظاهر األمر أن املجتمع اإلنسانى الذي بسط له  يف    عن غريه، ويبدو  يعيش فيه مستغنيا به

سالم وأمن..  يف    رفه ورغد، وحييا يف    الرزق وكفلت فيه حاجة كل فرد جمتمع سعيد، يعيش 

نظرة وراء هذا   تسد مطالبه وتقىض حوائجه.. ولكن  أن  أكثر من  اإلنسان  يبتغى  ماذا  إذ 

اإلنسا  املجتمع  أن هذا  الرزق،  الظاهر، تكشف عن  تفسده سعة  ـ  له وجود  إذا كان  ـ  نى 

أن يأكل  يف    وحتيل حياته إىل حرب دائمة وعدوان متصل.. إذ ليست كل حاجة اإلنسان

ويرشب، وأن جيد املأوى وامللبس، وإنام حاجاته ومطالبه أوسع من هذه املطالب القريبة  

لعواطف، والنزعات،  التي َل تعد شيئا إىل جانبها.. فهناك وراء مطالب اجلسد، مطالب ا

وهناك جوع أشد رضاوة وأكثر إحلاحا من جوع البطون.. هو جوع األثرة، والتعايل، وحب  

سبيل إشباع هذا اجلوع َل يشبع أبدا.. ومن هنا يكون  يف    التملك والسلطان.. واإلنسان 

،  بغى اإلنسان عىل اإلنسان، َل ليسد جوع بطنه، وإنام ليشبع جانبا من جوع أثرته، وتسلطه

مستوى الناس.. إنه يريد اَلمتياز عليهم،  يف    وقهره، وتعاليه، فهو َل يرضيه أبدا أن يكون 

 سبيل هذا يسلب غريه، بل يسفك دمه إن استطاع. يف  والتعايل فوقهم، وهو

بأسف وحزن قال يل  فاملجتمعات ذات  (4)ثم  فيها..  احلياة واملشاهد  : وهذا واقع 

والثراء،  اهي    الغنى  الفتنة  انفرد  موطن  فإذا  بينهام،  فيام  نار احلروب،  توقد  التي  ملتحركة، 

جمتمع منها بالغنى والسلطان حتول إىل عاصفة مدمرة جتتاح املجتمعات الفقرية، ومتتص  

 
 ( 10451(  البيهقي ىف شعب اإليامن )ح 1)

 ( 1450( والبيهقي ىف الشعب )ح 3036(  الرتمذي )2)

 ( 13/53(  التفسري القرآين للقرآن )3)

 ( 13/54القرآين للقرآن ) (  التفسري4)
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الناس هكذا  فمها..  من  اللقمة  وتأخذ  دمها،  من  الباقية  ومجاعاهتم  يف    البقية  أفرادهم، 

عىل   يتسلطون  األغنياء  لوأممهم..  َل  الضعفاء،  عىل  يعتدون  واألقوياء  إَل    ِشءالفقراء، 

إشباعا لشهوة التسلط والعدوان.. كام قال الشاعر العرِب اجلاهىل، الذي رضب املثل بقبيلة  

 )بكر( حني أخصبت أرضها وكثر خريها، فبغت وتسلطت: 

براثنها  اخرضت  قد  الذئاب   إن 

 

شبعوا   إذا  بكر  كلهم   والناس 

فكان من حكمة اهلل سبحانه وتعاىل، أن وزع األرزاق بني الناس بقدر،  :  (1)ثم قال 

فلم يعط الناس مجيعا حاجتهم، فوسع عىل بعض، وضيق عىل بعض، حتى يعمر الكون،  

هذا الشغل  يف   ويتخذ بعضهم بعضا سخريا، وحتى يشغلوا بمطالب العيش، وحتى يكون 

وجوه األرض.. إذ لو  يف    والعملما يرصف جانبا من عدوان بعضهم عىل بعض إىل السعى  

طلب الرزق، لكان شغلهم كله، هو البغي والعدوان.. فالذين  يف    أهنم كفوا مجيعا السعى

بسط اهلل سبحانه وتعاىل هلم الرزق، هم غالبا مثار بغى وعدوان، وقليل منهم من يشكر  

 اهلل، ويذكر فضله، فريعى حق اهلل فيام خوله من نعم، وبسط له من رزق. 

 اهد الثاين: الش 

: لقد رضب اهلل سبحانه مثال  (2) وعندما طلبت منه أن يرضب يل مثال عىل ذلك قال

﴿إِنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم  لطغيان أصحاب املال وتسلطهم، بقارون، فقد قال تعاىل يف حقه:  

ُه لَ  ِة﴾  ُموَسى َفَبَغى َعَلْيِهْم َوآَتْينَاُه ِمَن اْلُكُنوِز َما إِنَّ َمَفاحِتَ ،  [ 76]القصص:  َتنُوُء بِاْلُعْصَبِة ُأويِل اْلُقوَّ

كام رضب مثال باخلصمني اللذين اختصام إىل داود عليه السالم، حيث قال تعاىل عىل لسان  

يِن  أحدمها:   يِف  ﴿إِنَّ َهَذا َأِخي َلُه تِْسٌع َوتِْسُعوَن َنْعَجًة َويِلَ َنْعَجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل َأْكِفْلنِيَها َوَعزَّ

 
 ( 13/55(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 13/55(  التفسري القرآين للقرآن )1)



85 

 

َطاِب﴾   [ 23]ص: اخْلِ

َيَشاُء﴾  وعندما سألته عن قوله تعاىل:   ُل بَِقَدٍر َما  ُينَزِّ :  (1)، قال[ 27]الشورى:  ﴿َوَلكِْن 

أي أنه سبحانه ينزل من الرزق ما تقىض به حكمته، فيبسط الرزق ملن يشاء ويقدره ملن يشاء،  

ْزَق ملَِْن َيَشا كام قال تعاىل:  ، وهلذا عقب  [ 62]العنكبوت:  ُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُه﴾  ﴿اهللَُّ َيْبُسُط الرِّ

بقوله:   تعاىل عليها  َبِصرٌي﴾  اهلل  َخبرٌِي  بِِعَباِدِه  ُه  ، ويف ذلك إشارة إىل أن اهلل  [ 27]الشورى:  ﴿إِنَّ

سبحانه وتعاىل إنام مل يبسط الرزق لعباده، ألنه خبري عليم هبم، بصري مقدر ملا هو أصلح  

 األرض، وملا صلح هلم أمر فيها. يف  أنه سبحانه بسط هلم الرزق لبغوا هلم.. ولو 

: ويف هذا التقدير يف توزيع الرزق بيان للسنة اإلهلية يف إيتاء الرزق بالنظر  (2)ثم قال

ما   ذلك  ينايف  أرزاقهم، وَل  تقدير  يف  أثرا  حاهلم  لصالح  إن  أي  الناس،  حال  إىل صالح 

نشاهد من طغيان بعض املثرين ونامء رزقهم عىل ذلك، فإن هناك سنة أخرى حاكمة عىل  

﴿إِنَّاَم َأْمَواُلُكْم َوَأْوََلُدُكْم فِْتنٌَة﴾  واَلمتحان، كام قال تعاىل:  هذه السنة، وهي سنة اَلبتالء  

﴿َسنَْسَتْدِرُجُهْم ِمْن  وسنة أخرى وهي سنة املكر واَلستدراج، كام قال تعاىل:    [ 15]التغابن:  

صالح بتقدير الرزق  .. فسنة اإل[ 45ـ    44]القلم:  َحْيُث ََل َيْعَلُموَن َوُأْميِل هَلُْم إِنَّ َكْيِدي َمتِنٌي﴾  

َما يِف  سنة ابتدائية يصلح هبا حال اإلنسان إَل أن يمتحنه اهلل كام قال تعاىل:   ﴿َولَِيْبَتيِلَ اهللَُّ 

َص َما يِف ُقُلوبُِكْم﴾   ، أو يغري النعمة ويكفر هبا فيغري اهلل يف  [ 154]آل عمران:  ُصُدوِرُكْم َولُِيَمحِّ

وا َما بَِأْنُفِسِهْم﴾  عاىل:  حقه سنته فيعطيه ما يطغيه، كام قال ت ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ﴿إِنَّ اهللََّ ََل ُيَغريِّ

 [11]الرعد: 

أذكر أين حني قال هذا سألته قائال: لكن يا معلمنا.. لو كان تقسيم األرزاق وفق هذه  

الدنيا، و مل  السنن، فلامذا إذن نرى أشخاصا هلم رزق وفري، وقد أفسدوا وطغوا كثريا يف 

 
 .57ـ  56، ص: 18(  تفسري امليزان، ج: 2) ( 13/55(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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 يمنعهم اخلالق، سواء عىل مستوى األفراد، أو الدول الناهبة والظاملة؟

: إن بسط الرزق أحيانا قد يكون أسلوبا لالمتحان واَلختبار،  (1)وقد أجابني بقوله

ألن مجيع الناس جيب أن َُيتربوا يف هذا العامل، فقسم منهم َيتربون بواسطة املال، وقسم  

َي وآخرون  صحتهم،  يف  الرزق  َيتربون  بسط  يكون  قد  ولذلك  أخرى..  حمال  يف  تربون 

الطريق   عىل  يعثروا  أن  فعسى  السعادة،  جتلب  َل  الثروة  بأن  يعلموا  لكي  األفراد  لبعض 

ويرجعوا إىل خالقهم، ولذلك نرى بعض املجتمعات غرقى بأنواع النعم والثروات، ويف  

والقتل،   كاخلوف،  واملشاكل،  املصائب  خمتلف  شملتهم  الوقت  اخللقي،  نفس  والتلوث 

والقلق بأنواعه املختلفة.. فأحيانا تكون الثروة غري املحدودة نوعا من العقاب اإلهلي الذي  

يشمل بعض الناس، فإذا نظرنا إىل حياهتم من بعيد نراها مجيلة، أما إذا تفحصناها عن قرب  

 فسوف نشاهد التعاسة بأدنى حاَلهتا. 

تى ما كان اإلنسان فقريا، فإن عليه أَل يسعى  حينها سألته متعجبا: هل يعني هذا أنه م

 للتوسع يف الرزق، ألن اهلل تعاىل جعل مصلحته يف هذا الفقر؟

بقوله هذا  (2) فأجابني  فإن  وهتاونه،  اإلنسان  كسل  بسبب  الرزق  قلة  كانت  إذا   :

الكريم يدعو  النقص واحلرمان ليس ما يريده اهلل حتام، بل بسبب أعامله، وهلذا، فإن القرآن 

اجلميع إىل اجلهد واجلهاد واملثابرة.. ولكن عندما يبذل اإلنسان منتهى جهده، ورغم ذلك  

ُتغلق األبواب يف وجهه، فعليه أن يعلم بأن هناك مصلحة معينة يف هذا األمر، فال جيزع،  

 وَل ييأس، وَل ينطق بالكفر، ويستمر يف حماوَلته ويستسلم لرضا اهلل تعاىل. 

 ثالث: الشاهد ال 

 
 ( 15/530) املنزلاألمثل يف تفسري كتاب اهلل (  2) ( 15/529) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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يف طريقنا مررنا عىل شجرة، وأمامها بعض احلجارة، فطلب مني احلامل أن نجلس  

الكاظم، وكان    ملعلمنا قليال، فجلسنا، ثم راح يواصل حديثه قائال: لقد كنت كثري السؤال  

متعجرفا  حينها  كنت  أين  من  الرغم  عىل  أبدا  بأسئلتي  يضق  ومل  صدر،  برحابة  جييبني 

 حقوقهم.. وَل تبت من استغاليل ألراضيهم بغري حق. مستكربا، مل أرد للناس 

وأذكر من أسئلتي حينها قويل له: ملاذا مل هُتيأ النعم واألرزاق بام َل حيتاج إىل سعي  

 وكدح؟

ُلُه إَِلَّ  وقد أجابني حينها بقراءة قوله تعاىل:   إَِلَّ ِعنَْدَنا َخَزائِنُُه َوَما ُننَزِّ
ٍ
ء ﴿َوإِْن ِمْن يَشْ

: يف هذه اآلية الكريمة َياطبنا ربنا ويقول لنا: ليست  (1) ، ثم قوله[ 21]احلجر:  ْعُلوٍم﴾  بَِقَدٍر مَ 

قدرتنا حمدودة حتى نخاف نفاذ ما نملك، وإنام منبع وخمزن وأصل كل يشء حتت أيدينا،  

وليس من الصعب علينا خلق أي يشء وبأي وقت يكون، ولكن احلكمة اقتضت أن يكون  

 خاضعا حلساب دقيق، حتى األرزاق إنام تنزل إليكم بقدر.. كل يشء يف هذا الوجود 

: من عرف أن خزائن األشياء عند اهلل تقارصت خطاه عن الرتدد عىل  (2) ثم قال يل

طلب األرزاق منها، قاطعا أمله  يف    اآلفاقيف    طلب اإلرفاق منهم، وسعىيف    منازل الناس

 هلل..  عن اخللق، مفردا قلبه هلل متجردا عن التعّلق بغري ا

: عرف القسمة من اسرتاح عن كد الطلب فإن املعلوم َل يتغري، واملقسوم  (3) ثم قال

عليه   مل جيب  ينقص، وإذا  يزيد وَل  َل    يشءَل  إىل طلبته  العبد  إجابة  فبقدرته عىل  ألحد 

يتوجب عليه يشء، وهلذا يقال: أراح قلوب الفقراء من حتمل املنة من األغنياء مما يعطوهنم،  

وأراح األغنياء من مطالبة الفقراء منهم شيئا، فليس للفقري رصف القلب عن اهلل سبحانه  

 
 ( 8/52) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 2/267) لطائف اإلشارات(  2)

 ( 2/267) لطائف اإلشارات(  3)



88 

 

 ألمر بيد اهلل، وَل قادر عىل اإلبداع إَل اهلل. إىل خملوق واعتقاد منة ألحد، إذ امللك كله هلل، وا

 الشاهد الثالث: 

بعد أن اسرتحنا قليال حتت ظل الشجرة، وقف احلامل، وقال: هيا بنا نكمل املسري،  

 وسأقص عليك بعض ما ذكره يل معلمنا الكاظم. 

 قلت: أرى أن الطريق صعبة جدا، فكيف تتحملها؟

لمي الكاظم هبا قلبي رصت أراها كاجلنة، بل  قال: منذ امتألت باملعاين التي مأل مع

جعلني أسري هذه الطريق الصعبة، بدل تلك الطريق التي كنت    ه أسجد هلل تعاىل شكرا ألن

 أسري عليها، والتي كانت هنايتها جهنم. 

 قلت: ولكني أراها طريقا مليئة باحلجارة القاسية. 

تعاىل   فاهلل  والرياحني..  الزهور  مثل  أراها  ولكني  أن  قال:  من  الطريق  هبذه  ْحاين 

تعاىل:   قوله  تسمع  أمل  للنار،  وقودا  الَّتِي  أصبح  النَّاَر  َفاتَُّقوا  َتْفَعُلوا  َوَلْن  َتْفَعُلوا  مَلْ  ﴿َفإِْن 

لِْلَكافِِريَن﴾   ْت  ُأِعدَّ َجاَرُة  َواحْلِ النَّاُس  ُقوا  [ 24]البقرة:  َوُقوُدَها  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َا  َأَيُّ ، وقوله: ﴿َيا 

َجاَرُة َعَلْيَها َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد ََل َيْعُصوَن اهللََّ  َأنْ  ُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ

؟.. لقد اخرتت عمدا أن أمر كل يوم عىل هذه  [ 6]التحريم:  َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن﴾  

 ريمة، فرتتدع نفيس عن كل ما قد ينحرف هبا. الطريق، حتى أتذكر هذه اآليات الك 

 قلت: لكن ذلك متعب شاق؟ 

قال: وهو كذلك حمدود من كل اجلهات.. من جهة حمله.. أو من جهة الزمن الذي  

يستمر فيه؛ فاهلل تعاىل برْحته مل يبتل مني يف هذا السري الشاق إَل أعضاء حمدودة، أو حمال  

َيو ما  العوض  من  بدله  ورزقني  ذلك  حمدودة،  بدل  به  أستأنس  ما  أو  األمل،  ذلك  عيل  ن 

 املفقود. 
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بني   توبتي  فيها  التي أعلنت  املرة  الكاظم، وكانت  مرة عند معلمي  أذكر أين كنت 

ُْم َيْأملَُوَن َكاَم َتْأملَُوَن َوَتْرُجوَن   يديه، وقد كان يردد حينها قوله تعاىل: ﴿إِْن َتُكوُنوا َتْأملَُوَن َفإِهنَّ

: القوم  (1) ، ثم قال خماطبا أصحابه[ 104]النساء:ا َل َيْرُجوَن َوَكاَن اهللَُّ َعلِياًم َحكِياًم﴾  ِمَن اهللَِّ مَ 

خالفوكميف    شاركوكم ولكن  األمل،  َل  يف    إحساس  ما  تشهدون  وأنتم  القلب،  شهود 

 اجلد واجلهد. يف   يشهدون، وجتدون لقلوبكم ما َل جيدون، فال ينبغى أن تستأخروا عنهم

السري إىل حرضة  (2)ثم قال بنفوسكم، وَل تفشلوا عن  الظفر  : َل هتنوا عن طلب 

ربكم، فإن كنتم تأملون حال حماربتها وخمالفة شهواهتا، فإهنا تأمل مثلكم، ما دامت مل ترتض  

يف حرضة ربكم، فإذا ارتاضت وحتلت صار املر عندها حلوا، وذلك إنام يكون بعد موهتا  

رياضتها، فإنكم ترجون من اهلل الوصول، وبلوغ املأمول،  وحياهتا، فدوموا عىل سياستها و

العادات، فاعكسوا مراداهتا، حتى تطمئن يف   املألوفات وركوب  الرجوع إىل  وهي ترجو 

حرضة رهبا، فتأمن غوائلها، فليس بعد الوصول رجوع، وَل إىل العوائد نزوع، واهلل غالب  

 عىل أمره. 

 شارة يف اآلية الكريمة؟وقد سأله بعضهم حينها قائال: ما وجه اإل

فقال: لقد رزق اهلل املؤمنني الرجاء عوضا عن األمل الذي أصاهبم، وهو ما َيفف من  

 حدة البالء، وجيعله حمدودا َل يتجاوز إىل أرواحهم التي هي حمل الرجاء. 

تعاىل:   قوله  قرأ  ِمنَ ثم  َوَنْقٍص  َواجْلُوِع  اخْلَْوِف  ِمَن   
ٍ
ء بَِِشْ اأْلَْمَواِل  ﴿َوَلنَْبُلَونَُّكْم   

ابِِريَن﴾   ِ الصَّ ، وعقب عليها بقوله: فقد ذكر اهلل تعاىل  [ 155]البقرة:َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبرشِّ

أن البالء يكون بِشء من اخلوف واجلوع، أي بقليل منهام، وبنقص من األموال واألنفس  

 
 ( 1/556(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )2) ( 1/359) لطائف اإلشارات(  1)



90 

 

 والثمرات، أي ذهاب بعضها فقط وبقاء البعض اآلخر. 

إن   قال:  وذكر  ثم  املحدودية،  بصيغة  اَلبتالء  ذكر  أمرين:  اآلية  يف  ذكر  تعاىل  اهلل 

يف   البالء  لينمحق  وذلك  بالبشارة..  املرتبطة  اجلوائز  حيدد  فلم  اإلطالق،  بصيغة  التبشري 

 البشارة، باإلضافة إىل انمحاقه يف حمدوديته.  

أقرب يشء    ثم رضب لنا مثاَل عىل ذلك، فقال: إذا جاز أن نمثل البالء بِشء، فإن

إليه هو احلفرة التي تدمل األرض باجلراح.. فإذا كانت احلفرة حمدودة من حيث حجمها،  

ثم مألناها بأكياس.. َل من الرمل.. بل من الذهب اخلالص.. بل بام هو أرشف من الذهب  

 وأغىل قيمة.. أيبقى للحفرة وجود؟ 

حفرته أخدودا عظيام، بل  قلنا: لو أن األمر كذلك لتمنى صاحب احلفرة أن تكون  

 بحرا عميقا، بل حميطا َل حدود له. 

 قال: األمر كذلك.. ولكنكم َل تبرصون. 

 الشاهد الرابع: 

قرأ قوله تعاىل:   ﴾  ثم  َُّهنَّ َفَأمَت بَِكلاَِمٍت  ُه  َربُّ إِْبَراِهيَم  اْبَتىَل  ، ثم عقب  [ 124]البقرة:﴿َوإِِذ 

إبراهيم عليه السالم بكلامت، أي ببعض البالء،    عليها بقوله: لقد أخرب اهلل تعاىل بأنه ابتىل 

َل بكل البالء، ومثل ذلك ما ذكر من أنواع البالء التي حصلت لألنبياء عليهم السالم، فهي  

 التوسعة. وكلها من البالء املحدود، والذي ينتهي غالبا بالفرج 

 َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثِرٍي﴾  ﴿َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت ثم قرأ قوله تعاىل:  

، ثم قال: لقد أخرب اهلل تعاىل أن من أسباب املصائب الذنوب، وأنه برْحته َل  [ 30]الشورى:

:  يعاقب عىل كل الذنوب، بل لو عاقب عليها ملا ترك عىل ظهرها من دابة، كام قال تعاىل

  [ 45]فاطر:َتَرَك َعىَل َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة﴾ َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهللَُّ النَّاَس باَِم َكَسُبوا َما  ﴿
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الدنيا من مرض وفقر وحاجة يصبح حمدودا غاية   ثم قال: أنتم ترون أن كل بالء 

املحدودية عندما ننظر هبذه النظرة.. ألننا َل نقارنه ببالء مثله، وإنام نقارنه بقدرة اهلل التي َل  

كونه ابتالنا إَل أنه ابتالنا بِشء حمدود َل قيمة له  حتد، مع مشيئته النافذة يف خلقه، فاهلل مع  

 بجنب ما رصفه عنا.  

فقال الصالح،  رجل  حكاية  لنا  حكى  وْحار  (1) ثم  كلب  له  بالبادية  رجل  كان   :

والكلب   خباءهم  هلم  املاء وحيمل  عليه  ينقلون  واحلامر  للصالة  يوقظهم  فالديك  وديك، 

نوا له وكان الرجل صاحلا فقال: عسى أن  حيرسهم، قال: فجاء الثعلب فأخذ الديك، فحز

يكون خريا، ثم جاء ذئب فخرق بطن احلامر فقتله فحزنوا عليه فقال الرجل: عسى أن يكون  

خريا، ثم أصيب الكلب بعد ذلك فقال عسى أن يكون خريا، ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا  

عندهم من أصوات  فإذا قد سبـي من حوهلم وبقوا هم، قال: وإنام أخذوا أولئك ملا كان  

 الكالب واحلمري والديكة، فكانت اخلرية هلؤَلء يف هالك هذه احليوانات كام قدره اهلل تعاىل.  

عن   بدَل  كانت  لكنها  نزوهلا،  حلظة  كبرية  املصائب  هذه  كانت  فقد  لنا:  قال  ثم 

 مصائب أكرب، فنابت املصائب الصغرية عن الكبرية. 

مع اخلرض عليهام السالم حني خرق السفنية،  ثم قرأ علينا قوله تعاىل يف قصة موسى  

تعاىل:   قال  َوَكاَن  كام  َأِعيَبَها  َأْن  َفَأَرْدُت  اْلبَْحِر  يِف  َيْعَمُلوَن  ملََِساكِنَي  َفَكاَنْت  ِفينَُة  السَّ ا  ﴿َأمَّ

رية،  ، ثم قال: لقد كانت هذه املصيبة صغ[ 79]الكهف:َوَراَءُهْم َملٌِك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا﴾ 

وأقل بكثري من أن يسلبوا السفينة، وهكذا حني قتل الغالم، وهي مصيبة كبرية يف نفسها،  

تعاىل:   قال  كام  بنتيجتها،  قورنت  ما  إذا  صغرية  ُمْؤِمنَنْيِ  لكنها  َأَبَواُه  َفَكاَن  اْلُغالُم  ا  ﴿َوَأمَّ

 
 ( 349/ 4(  إحياء علوم الدين )1)
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يُ  َأْن  َفَأَرْدَنا  َوُكْفرًا  ُطْغَيانًا  ُيْرِهَقُهاَم  َأْن  ُرْْحًا﴾  َفَخِشينَا  َوَأْقَرَب  َزَكاًة  ِمنُْه  َخرْيًا  ُاَم  َرهبُّ ْبِدهَلاَُم 

  [ 81ـ 80]الكهف:

قال ذلك، ثم نظر إيل، وأنا َل أزال عىل حالتي من التعنت والكرب، وقال: ولذلك  

فإن الصاحلني يعتربون أن من نعم اهلل تعاىل عليهم يف البالء والفاقة أهنا كانت يف الدنيا، ومل  

 لدين.. وكانت يف اجلسد، ومل تكن يف الروح.. وتعلقت بالدنيا، ومل تتعلق باآلخرة. تكن يف ا

ثم قال: َل يفقه رس هذا إَل من عرف نسبة الدين إىل الدنيا، ونسبة الروح إىل اجلسد،  

 ونسبة النشأة األوىل إىل النشأة اآلخرة..  

حلادث، مات   ثم رضب لنا مثاَل يقرب لنا هذا، فقال: صاحب املطية الذي تعرض 

فيه من مات لكنه نجا، وتأثرت مطيته، فإن هذا وإن تأسف عىل ما أصاهبا، إَل أنه حيمد اهلل  

 عىل أن املصيبة حلت باملطية، ومل حتل به. 

: إن املصيبة التي تعد مصيبة حقا والتي هي مرضة فعال، هي التي تصيب  (1) ثم قال

سبحانه واَلنطراح بني يديه والترضع اليه دون انقطاع..  الدين، فالبد من اَللتجاء اىل اهلل  

أما املصائب التي َلمتس الدين فهي يف حقيقة األمر ليست بمصائب، ألن قسام منها تنبيه  

يبعثه اهلل سبحانه اىل عبده ليوقظه من غفلته.. أما القسم اآلخر من املصائب فهو   رْحاين 

و منحة إهلية لتطمني القلب وإفراغ السكينة  كفارة للذنوب، وقسم آخر أيضا من املصائب ه 

 فيه، وذلك بدفع الغفلة التي تصيب اإلنسان، وإشعاره بعجزه وفقره الكامنني يف جبلته. 

البالء   من  ختفف  هنا  منها  اَلعتبار  يمكن  مهمة  أخرى  ناحية  وهناك  لنا:  قال  ثم 

عظم  مهام  الدنيا  آَلم  حمدودية  وهي  تلغيه..  تكاد  بل  حمدودا،  اآلخرة  وجتعله  بآَلم  ت 

َمتَّْعنَاُهْم ِسننَِي ُثمَّ َجاَءُهْم َما َكاُنوا  ومصائبها، كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل:   ﴿َأَفَرَأْيَت إِْن 

 
 .16( اللمعة الثانية: ص 1)
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ُيَمتَُّعوَن﴾   َكاُنوا  َما  َعنُْهْم  َأْغنَى  َما  لو أخرناهم وأنظرناهم  [ 207ـ    25]الشعراء:ُيوَعُدوَن  ، أي 

من الزمان وإن طال، ثم جاءهم أمر اهلل، أي يشء جيدي  وأمهلناهم برهة من الدهر وحينا  

عنهم ما كانوا فيه من النعيم؟.. ألهنم يف ذلك احلني يدركون قرص عمر الدنيا التي كانوا  

 يتفانون من أجلها. 

تعاىل:   كقوله  الكريم  القرآن  من  ذلك  يؤكد  ما  علينا  قرأ  َما  ثم  َيَرْوَن  َيْوَم  ُْم  ﴿َكَأهنَّ

ُْم َيْوَم َيَرْوهَنَا مَلْ َيْلَبُثوا  : ﴿، وقوله [ 35]اَلحقاف:ْلَبُثوا إَِلَّ َساَعًة ِمْن هَنَاٍر َبالغ﴾  ُيوَعُدوَن مَلْ يَ  َكَأهنَّ

  [ 46]النازعـات:إَِلَّ َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَها﴾ 

يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل  ) أنه قال:    ومثله ما ورد يف احلديث عن رسول اهلل  

  مر   هل   قط؟   خريا  رأيت   هل   آدم،   ابن  يا :  يقال   ثم   صبغة،   النار  يف، فيصبغ  النار يوم القيامة

  فيصبغ   اجلنة،   أهل   من   بؤسا   الناس   بأشد  ويؤتى   رب،   يا   واهلل  َل :  فيقول  قط؟   نعيم   من   بك

بك من شدة قط؟ فيقول:    مر  هل  قط؟   بؤسا   رأيت  هل  آدم،  ابن  يا :  له  فيقال  اجلنة،  يف  صبغة

، فلحظة واحدة يف اجلنة تنيس  (1)(َل واهلل يا رب، ما مر ِب بؤس قط، وَل رأيت شدة قط 

 أشد الناس بؤسا يف الدنيا كل ما عاناه فيها. 

 . الدنيا واآلخرة: 2

ما إن وصل احلامل يف حديثه إىل هذا املوضع حتى بدا لنا مسكنه البسيط املتواضع،  

ه مجعا من الناس، ينتظرونه.. لكنه عندما رآهم تغري تغريا شديدا، فتصورت  وقد رأينا أمام

أن هؤَلء دائنني، يشبهون ذلك الذي دق عيل باب بيتي بقسوة.. لكني علمت أن األمر  

خمتلف عن ذلك متاما.. وهنا يبدأ املشهد الثاين من مشاهد العزاء والسلوي املرتبط بالفقراء  

 
 ( 8/135(  مسلم )1)
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 واملحتاجني. 

قال: هؤَلء هم الذين كنت قد ظلمتهم بأكل حقوقهم واَلستيالء  سألته عنهم، ف

 عىل أراضيهم.. وكلام رأيتهم أتأمل أملا شديدا. 

ظلوا   فكيف  وأراضيهم..  حقوقهم  هلم  أرجعت  أنك  ذكرت  ولكنك  قلت: 

 يطالبونك؟

ليتفقدوين،   يأتون كل حني  إنام  يطالبونني.. هم أكرم من ذلك..  قال: َل.. هم َل 

إليه، لكنهم  ويقدموا يل مم أتعفف عنه، وَل أحتاج  به من رزقه ما أجدين  مّن اهلل عليهم  ا 

 يرصون عيل أن أقبل منهم.. بل يعتربونه حقا يل. 

عندما وصلنا إليهم، بادروا بتحيته ومعانقته بحرارة شديدة، ثم قال أحدهم، وهو  

أم   الكاظم..  معلمنا  فنحن نعمل بوصايا  تلومنا،  أَل  أرجو  تعتربه معلمك  أكربهم:  أنك 

 وحدك؟

قال: معاذ اهلل.. فأين أنا وأين أنتم.. فأنتم السابقون، وأنا الضعيف املقرص الالحق  

 بكم؟

قالوا: لكنك سبقتنا.. وأنى لنا أن ندركك.. وقد سمعنا من معلمنا من الثناء عليك  

 ما جعلنا نغبطك، بل نتربك بك.

بيته، وقدم هلم بعض اللبن، ثم شكرهم عىل ما  مل جيد احلامل ما يقول، لكنه أدخلهم 

قدموه له من اهلدايا، ثم قال: أعظم هدية تقدموهنا يل أن ُتسمعوين بعض ما فاتني من كالم  

 معلمنا الكاظم، ليسمعه معنا تلميذ القرآن، ويسجله لقومه. 

 قال أحدهم: أجل.. وما جئنا إَل لذلك، فقد علمنا بترشفه باحلضور إىل بيتك. 

 هد األول: الشا 
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واحلياة   الدنيا  احلياة  بني  املقارنات  بذكر  كثريا  يعزينا  معلمنا  كان  لقد  آخر:  قال 

اآلخرة، ويقول لنا: الفقري احلقيقي هو الذي يبقى أبد اآلباد عىل فقره، أما الذي يفتقر لسنني  

 معدودة، ثم يتحول إىل الغنى األبدي، فهو ليس فقريا، بل هو الغني احلقيقي. 

ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا هللَِِّ َوإِنَّا  : ﴿شهد لنا عىل ذلك بقوله تعاىلوكان يست  الَّ

، وعندما سألناه عن وجه اإلشارة فيها، قال: كلمة اَلسرتجاع  [ 156]البقرة:إَِلْيِه َراِجُعوَن﴾  

فاملؤمن املبتىل عندما يتذكر    حتمل دَللة عظيمة عىل حمدودية احلياة الدنيا، والبالء املرتبط هبا؛

 أنه سريجع إىل ربه، وستنتهي برجوعه كل أصناف الباليا.. حيس بعزاء عظيم. 

أياما معدودة..   لو أن مسجونا سجن  أرأيتم  لنا مثاَل عىل ذلك، فقال:  ثم رضب 

وكان آمر السجن رحيام، فكان يرسل له كل يوم من يملؤه بالبرش، ويقول له: )إن هي إَل  

عود إىل أهلك ومالك( أَل يستبرش هذا املسجود ويستأنس؟.. قلنا: بىل.. قال: فاهلل  أيام وت

تعاىل املبتيل مل يرسل لنا من يؤنسنا بذلك، بل هو الذي مألنا باألنس، فأخربنا برجوعنا إليه  

 ليمسح عنا كل دمعة، ويربئ لنا كل جرح. 

كن لفرعون أن يعذهبم فيها،  ثم قال لنا: هلذا املعنى التفت السحرة إىل املدة التي يم

له عندما وضعهم يف ذلك   فقالوا  اهلل،  ما عند  أمام  تساوي شيئا  وقد وجدوها قصرية َل 

﴿َلْن ُنْؤثَِرَك َعىَل َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّنَاِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض  اخليار الصعب:  

 [ 72]طـه:ْنَيا﴾ إِنَّاَم َتْقيِض َهِذِه احْلََياَة الدُّ 

بكونه وبالئها  اآلخرة  عذاب  عن  تعاىل  اهلل  يعرب  وهلذا  قال:  ﴿ثم  َوَأْبَقى﴾  :  َأَشدُّ 

 ليمأل القلوب املتأملة باألنس بانتهاء عذاهبا املحدود.   [ 127]طـه:

 أذكر أين حينها قلت له: َل ـ يا معلم ـ فهي آية ختويف َل تأنيس. 

هي كالزرع الذي يسقى بامء واحد، ويفضل  فابتسم، وقال: هي ختويف وتأنيس..  
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َويِف اأْلَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت  : ﴿بعضه عىل بعض يف األكل، أمل تسمع قوله تعاىل

ُل َبْعَضَها َعىَل َبْعٍض    َواِحٍد َوُنَفضِّ
ٍ
ِمْن َأْعنَاٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغرْيُ ِصنَْواٍن ُيْسَقى باَِمء

، فذلك مطره النازل إىل األرض، وهذا  [ 4]الرعد:اأْلُُكِل إِنَّ يِف َذلَِك آَلياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن﴾    يِف 

 مطره النازل عىل القلوب. 

  ثم ذكر لنا ما حدث به األحنف بن قيس قال: ما سمعت بعد كالم رسول اهلل  

َل بد لكل أحد إذا  أحسن من كالم أمري املؤمنني عيل حيث يقول: )إن للنكبات هنايات،  

نكب من أن ينتهي إليها، فينبغي للعاقل إذا أصابته نكبة أن ينام هلا حتى تنقيض مدهتا، فإن 

 ( 1) (يف دفعها قبل انقضاء مدهتا زيادة يف مكروهها 

 الشاهد الثاين: 

قال آخر: بورك فيك أخي الكريم.. واسمحوا يل أن أرسد لكم بعض ذكريايت مع  

م َل تعلمون أين قبل أن يمن اهلل عيل باهلداية عىل يد معلمنا، كنت  معلمنا الكاظم.. لعلك 

من املستغرقني يف حب الدنيا، واحلزن عىل ما فاتني منها، لدرجة أين تأثرت ببعض الطوائف  

التي تدعو إىل رصاع األغنياء مع الفقراء، وتصور التاريخ كله رصاعا بينهام، وتلغي األديان  

 نا للشعوب. ألجل ذلك، وتعتربها أفيو

لكني ما إن جلست مع معلمنا، حتى تغريت أفكاري متاما، ورصت أعيش السعادة  

بكل معانيها.. ذلك ألن احلياة الدنيا صغرت يف عيني، وصار كل مهي الدار اآلخرة، وما  

أعد اهلل فيها للصاحلني من عباده، وهلذا مل أعد أبايل بالغنى والفقر، وَل باألغنياء وثرواهتم،  

 عد أحسدهم عليها، ألن الدنيا أقل من أن حُيسد عليها. ومل أ

 
 (  7/223شعب اإليامن )(  1)
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الدار   إىل  مهمنا  لريفع  واآلخرة،  الدنيا  بني  كثرية  بمقارنات  يقوم  معلمنا  كان  لقد 

اُر اآْلِخَرُة   ْنَيا إَِلَّ َلِعٌب َوهَلٌْو َوَللدَّ اآلخرة.. وقد سمعته مرة يقرأ قوله تعاىل: ﴿َوَما احْلََياُة الدُّ

   [ 32]األنعام: يَن َيتَُّقوَن َأَفاَل َتْعِقُلوَن﴾ َخرْيٌ لِلَّذِ 

فقال واللهو،  باللعب  الدنيا  احلياة  : ألن كل  (1) وقد سألناه حينها عن رس وصف 

يشء فيها يدل عىل ذلك.. فمدة اللهو واللعب قليلة رسيعة اَلنقضاء والزوال، ومدة هذه  

احلياة كذلك.. واللعب واللهو َل بد وأن ينساقا يف أكثر األمر إىل يشء من املكاره، ولذات  

  الدنيا كذلك.. واللعب واللهو، إنام حيصل عند اَلغرتار بظواهر األمور، وأما عند التأمل 

التام والكشف عن حقائق األمور، َل يبقى اللعب واللهو أصال، وكذلك اللهو واللعب،  

فإهنام َل يصلحان إَل للصبيان واجلهال املغفلني، أما العقالء واحلصفاء، فقلام حيصل هلم  

خوض يف اللعب واللهو، فكذلك اَللتذاذ بطيبات الدنيا واَلنتفاع بخرياهتا َل حيصل، إَل  

اجل هذه  للمغفلني  كل  أن  يعلمون  فإهنم  املحققون،  احلكامء  أما  األمور،  بحقائق  اهلني 

اللعب   اخلريات غرور، وليس هلا يف نفس األمر حقيقة معتربة.. باإلضافة إىل ذلك، فإن 

واللهو ليس هلام عاقبة حممودة.. وكل هذا يدل عىل أن اللذات واألحوال الدنيوية جمرد لعب  

 ة.  وهلو، وليس هلام حقيقة معترب

: كل خريات الدنيا  (2)ثم سألناه عن رس وصف اآلخرة بكوهنا خريا للمتقني، فقال

مهام عظمت خسيسة، وكل خريات اآلخرة حتى لو قلت رشيفة.. فخريات الدنيا ليست  

إَل قضاء شهوات حمدودة، وهي يف هناية اخلساسة، بدليل أن احليوانات اخلسيسة تشارك  

أم أمر اإلنسان، فاجلمل أكثر  اإلنسان فيها، بل ربام كان  ر تلك احليوانات فيها أكمل من 
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يدل عىل   اإليالم.. ومما  أقوى عىل  والتمزيق، والعقرب  الفساد  أقوى عىل  أكال، والذئب 

خساستها أهنا لو كانت رشيفة لكان اإلكثار منها يوجب زيادة الرشف، فكان جيب أن يكون  

اس، وأعالهم درجة، ومعلوم بالبدَية  اإلنسان الذي وقف كل عمره عىل األكل أرشف الن

أنه ليس األمر كذلك، بل مثل هذا اإلنسان يكون ممقوتا مستقذرا مستحقرا يوصف بأنه  

هبيمة أو كلب أو أخس، ومما يدل عىل ذلك أن الناس َل يفتخرون هبذه األحوال بل َيفوهنا،  

عىل هذه األفعال  ولذلك كان العقالء عند اَلشتغال ببعض شهواهتم َيتفون وَل يقدمون  

 بمحرض من الناس، وذلك يدل عىل أن هذه األفعال َل توجب الرشف بل النقص. 

: ومما يؤكد ذلك أن هذه اللذات ترجع حقيقتها إىل دفع اآلَلم، ولذلك  (1) ثم قال لنا 

فإن كل من كان أشد جوعا وأقوى حاجة كان التذاذه هبذه األشياء أكمل له وأقوى، وإذا  

كذلك األمر  هذه    كان  أن  إىل  باإلضافة  األمر..  نفس  يف  اللذات  هلذه  حقيقة  َل  أنه  ظهر 

 اللذات رسيعة اَلستحالة رسيعة الزوال رسيعة اَلنقضاء. 

: أول ما يدلكم عىل رشف تلك اللذات  (2)وعندما سألناه عن لذات اآلخرة، قال

الفضل واملنقبة، إَل أن   الدنيا واآلخرة يف  لو تساوت  أنه حتى  الوصول إىل اخلريات  هي 

املوعودة يف القيامة معلوم قطعا، وأما الوصول إىل اخلريات املوعودة يف الدنيا فغري معلوم،  

بل وَل مظنون، فكم من سلطان قاهر يف بكرة اليوم صار حتت الرتاب يف آخر ذلك اليوم،  

 وكم من أمري كبري أصبح يف امللك واإلمارة، ثم أمسى أسريا حقريا. 

: حتى لو فرضنا أنه وجد اإلنسان بعد هذا اليوم يوما آخر يف الدنيا، إَل  (3)ا ثم قال لن

أنه َل يدري هل يمكنه اَلنتفاع بام مجعه من األموال والطيبات واللذات أم َل؟ أما كل ما  
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لو   وحتى  اآلخرة..  الدار  يف  به  ينتفع  أنه  قطعا  يعلم  فإنه  السعادات،  موجبات  من  مجعه 

إَل أن انتفاعه بخريات الدنيا َل يكون خاليا عن شوائب املكروهات،    فرضنا أنه ينتفع هبا 

وممازجة املحرمات املخوفات، ولذلك قيل: من طلب ما مل َُيلق أتعب نفسه ومل يرزق..  

منقرضة   املنافع  إَل أن تلك  الغد،  والطيبات يف  األموال  بتلك  ينتفع  أنه  لو فرضنا  وحتى 

فع أقوى وألذ وأكمل وأفضل كانت األحزان احلاصلة  ذاهبة باطلة، وكلام كانت تلك املنا 

 عند انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل. 

 ثم أنشدنا قول الشاعر: 

رسور يف  عندي  الغم   أشد 

 

انتقاَل   صاحبه  عنه   تيقن 

لنا   قال  الروحانية سعادات رشيفة  (1)ثم  السعادات  فإن  كله،  ذلك  إىل  باإلضافة   :

فإن   ولذلك  مقدسة،  باقية  وشدة  عالية  العلم  كثرة  اإلنسان  يف  ختيلوا  إذا  اخللق  مجيع 

اَلنقباض عن اللذات اجلسامنية، فإهنم بالطبع يعظمونه وَيدمونه ويعدون أنفسهم عبيدا  

بخساسة   األصلية  الفطرة  شهادة  عىل  يدل  وذلك  إليه،  بالنسبة  وأشقياء  اإلنسان  لذلك 

 اللذات اجلسامنية، وكامل مرتبة اللذات الروحانية. 

 اهد الثالث: الش 

قال آخر: ومثلكم أنا، فقد ترشفت باجللوس معه ذات يوم، وكنت حينها مستغرقا  

: من وّطن النفس عىل الدنيا وهبجتها غرته  (2) يف احلياة منشغال هبا عن كل يشء، فقال يل

الّصاب ختفى  إهنا  ثم  فيها،  باألطامع  وخدعته  واحلنظل يف    بأمانيها،  عسلها،  يف    رشاهبا، 

مآرهبا تعد وَل تفى بعداهتا، وتوىف آفاهتا عىل خرياهتا.. نعمها مشوبة بنقمها،    يف   والرساب
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ضمن عطائها، واملغرور من اغرت هبا، واملغبون  يف    وبؤسها مصحوب بمأنوسها، وبالؤها 

 من انخدع فيها.

احِلَاُت َخرْيٌ  ثم قرأ عيل قوله تعاىل:   ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ ﴿املَْاُل َواْلَبُنوَن ِزينَُة احْلََياِة الدُّ

َأَماًل﴾   َوَخرْيٌ  َثَواًبا  َربَِّك  قال[ 46]الكهف:  ِعنَْد  ثم  بأوَلده،  (1) ،  واغرّت  بعتاده،  اعتضد  من   :

 مآله. يف   حاله، وندم عىل ما فاتهيف  أوان غفالته.. خرسيف  ونسى موَله

الدنيا باملال والبنني، وزينة أهل الوصلة باألعامل  يف    : زينة أهل الغفلة (2)ثم قال يل

 واليقني.. فهؤَلء زينتهم لظواهرهم، وهؤَلء زينتهم لعبوديته، وافتخارهم بمعرفة ربوبيته. 

: ما كان للنّفس فيه حّظ فهو من زينة احلياة  (3)وعندما استوضحته عام ذكره، قال

ذلك اجلاه وقبول املدح، وكذلك تدخل فيه مجيع املألوفات واملعهودات  يف    ويدخل   الدنيا،

  عىل اختالفها وتفاوهتا.. وكل ما كان لإلنسان فيه رشب ونصيب فهو معلول.. إن شئت 

احِلَاُت﴾  آجله.. ولذلك َل يبقى إَل  يف    عاجله وإن شئت يف   ،  [ 46]الكهف:  ﴿َواْلَباِقَياُت الصَّ

 هلل تعاىل غري مشوب بطمع، وَل مصحوب بغرض..   وهي ما كان خالصا 

: كل ما تذروه رياح املوت فهو زهرة احلياة الدنيا، كاملال واجلاه مما ينقيض  (4)ثم قال

عىل القرب، وكل ما َل يقطعه املوت فهو الباقيات الصاحلات، كالعلم واحلرية لبقائهام كامَل  

رية من الشهوات فتقطع عن غري اهلل، وجترده  فيه، ووسيلة إىل القرب من اهلل تعاىل، أما احل

 عن سواه، وأما العلم احلقيقي فيفرده باهلل وجيمعه عليه. 

 َفاْخَتَلَط بِِه َنَباُت  ثم قرأ عيل قوله تعاىل:  
ِ
اَمء  َأْنَزْلنَاُه ِمَن السَّ

ٍ
ْنَيا َكاَمء ﴿إِنَّاَم َمَثُل احْلََياِة الدُّ

ُْم  اأْلَْرِض مِمَّا َيْأُكُل النَّاُس   نَْت َوَظنَّ َأْهُلَها َأهنَّ يَّ َواأْلَْنَعاُم َحتَّى إَِذا َأَخَذِت اأْلَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ
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ُل    َقاِدُروَن َعَلْيَها َأَتاَها َأْمُرَنا َلْياًل َأْو هَنَاًرا َفَجَعْلنَاَها َحِصيًدا َكَأْن مَلْ َتْغَن بِاأْلَْمِس َكَذلَِك  ُنَفصِّ

ُروَن﴾  اآْلَياِت لَِقْوٍم   : يف هذه اآلية الكريمة يكشف اهلل تعاىل عن  (1)، وقال[ 24]يونس:  َيَتَفكَّ

أجلها   من  ويبيعون  هبا،  ويفتنون  الناس،  هلا  ينخدع  التي  الدنيا،  هلذه  احلقيقة  الصورة 

آخرهتم، ويقطعون بسببها كل صلة تصلهم باهلل رب العاملني.. فهذه الدنيا، وما يموج فيها  

ف واملتع، وصور اجلاه والسلطان، َل تعدو أن تكون زرعا، زها واخرض،  من ألوان الزخار

وأزهر، وأثمر، ثم جاء الوقت الذي حُيصد فيه.. فإن مل حُيصد، قطعت األرض صلتها به،  

 ُمْقَتِدًرا﴾  فصار هشيام، وحطاما تذروه الرياح كام تذرو الرتاب،  
ٍ
ء ﴿َوَكاَن اهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

اجلديب  فيخ  [ 45]الكهف:   األرض  من  ويقيم  احلى،  من  امليت  وَيرج  امليت،  من  احلى  رج 

جنات وزروعا، وحييل اجلنات والزروع إىل جدب وقفر.. وكذلك َيلق الناس من تراب،  

 ثم يعيدهم ترابا، ثم يردهم برشا سويا. 

 الشاهد الرابع: 

الدنيا،    قال آخر: ومثلكم أنا، فقد رآين متأسفا عىل بعض ما فاتني من حطام احلياة

تعاىل:   َوإِنَّا فقرأ عيل قوله  َعَماًل  َأْحَسُن  ُْم  َأَيُّ لِنَْبُلَوُهْم  هَلَا  ِزينًَة  اأْلَْرِض  َعىَل  َما  َجَعْلنَا  ﴿إِنَّا 

: يف هذه اآلية الكريمة يكشف  (2)، ثم قال[ 8،  7]الكهف:  جَلَاِعُلوَن َما َعَلْيَها َصِعيًدا ُجُرًزا﴾  

آخرهتم، وأن هذا املتاع  يف   ة الدنيا التي رصفت الغافلني عن النظراهلل تعاىل عن حقيقة احليا 

إليها،  يف    الذي الدنيا، إنام جعله اهلل سبحانه وتعاىل زينة هلا، حتى يكون للناس نظر  هذه 

هذا ابتالء هلم، وامتحان ملا حيصلون منها.. فالذين  ويف    واشتغال هبا، وعمل جاد نافع فيها.. 

يأخذون حظهم من الدنيا وَل ينسون نصيبهم من اآلخرة، هم الفائزون، والذين جيعلون  
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الدنيا مههم، دون التفات إىل اآلخرة، هم الذين خرسوا أنفسهم، وباعوها بالثمن البخس..  

الدنيا وما عليها، ومن عليها.. كل هذا إىل زو يبقى من ذلك إَل ما ادخره  فهذه  ال، وَل 

 دنياهم، ليوم احلساب واجلزاء. يف   املؤمنون املحسنون من زاد طيب

ْنَيا َوِزينَُتَها َوَما ِعنَْد اهللَِّ  ثم قرأ عيل قوله تعاىل:    َفَمَتاُع احْلََياِة الدُّ
ٍ
ء ﴿َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن يَشْ

ْنَيا  َخرْيٌ َوَأْبَقى َأَفاَل َتْعِقُلوَن َأَفمَ  ْن َوَعْدَناُه َوْعًدا َحَسنًا َفُهَو ََلِقيِه َكَمْن َمتَّْعنَاُه َمَتاَع احْلََياِة الدُّ

يَن﴾   : ربنا العظيم الكريم العامل  ( 1) ، ثم قال[ 61،  60]القصص:  ُثمَّ ُهَو َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن املُْْحرَضِ

موه من أسباب الدنيا ومالذها فام بمصاحلنا يقول لنا يف هذه اآلية الكريمة: أي يشء أحببت

هو إَل متتع وزينة، أياما قالئل، وهي مدة احلياة الفانية، وما عند اهلل من النعيم الدائم يف  

 الدار الباقية ثوابا ألعاملكم خري من ذلك ألنه لذة خالصة يف هبجة كاملة..  

 َفَمَتاُع احْلََيا :  (2)ثم قال يل
ٍ
ء ْنَيا َوِزينَُتَها﴾  ﴿َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن يَشْ فهي   [ 60]القصص:  ِة الدُّ

جمرد حاجة طارئة تعيش مع الناس برهة من الزمن، فيام يستمتعون به منها من شهوات،  

وما يتزينون به من زينة، ثم تتبخر الشهوات مع املوت، فتموت، وتزول الزينة، مع كل غبار  

الفناء..   وَ العمر ورياح  َخرْيٌ  اهللَِّ  ِعنَْد  اخلالد يف جنة    [ 36]الشورى:  َأْبَقى﴾  ﴿َوَما  النعيم  ألنه 

النعمة، وليست هناك طوارئ   الرضوان ويف رْحة اهلل ورضوانه، فليس هناك موت يفني 

فيام   لتفكروا كيف ختتارون مواقعكم [ 138]الصافات: ﴿َأَفاَل َتْعِقُلوَن﴾ تزيل الزينة وتفسدها،  

تب ما  تعبه  ختتارونه من مواقفكم، وكيف متيزون بني  ما يفنى  تبعته وتزول لذته، وبني  قى 

 وعناؤه ويبقى أجره وثوابه!؟  

: وليست املسألة هي أن ترتكوا طيبات احلياة، كأساس للقرب عند اهلل،  (3)ثم قال
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 ( 17/320) من وحي القرآن(  2)

 ( 17/321) من وحي القرآن(  3)



103 

 

بالشهوات وتفضلوها   لتأخذوا  املسألة هي أن َل ترتكوا اإليامن يف فكره وحركته،  ولكن 

تبط باألشياء بشكل مبارش من خالل السطح، بدَل  عليه عىل أساس النظرة احلسية التي تر 

 من النظرة املعنوية الرسالية التي تنفذ إىل عمق األمور، فتنفتح عىل اخلري كله يف رحاب اهلل. 

فيام أردناه منه من    [ 61]القصص:  ﴿َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعًدا َحَسنًا َفُهَو ََلِقيِه﴾  :  (1) ثم قال

بالرسالة والرسول، ليحصل عىل اجلنة والرضواناإليامن والعمل الصالح واَل  فيام    لتزام 

القيامة،   يوم  يف  ْنَيا﴾  يلتقيه  الدُّ احْلََياِة  َمَتاَع  َمتَّْعنَاُه  لذائذها    [ 61]القصص:  ﴿َكَمْن  من  فذاق 

اإليامن   وترك  هواه،  واتبع  األرض،  إىل  وأخلد  وزخارفها،  بزينتها  واستمتع  وشهواهتا، 

يَن﴾ ﴿ُثمَّ هُ وخط التقوى،   الذين يقفون بني يدي اهلل   [ 61]القصص: َو َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن املُْْحرَضِ

ليحاسبهم عىل مواقفهم يف الكفر والعصيان، فال جيدون هلم من دون اهلل وليا وَل نصريا،  

 فكيف يفكر هؤَلء الكافرون؟ وكيف يفضلون النتائج الزائلة عىل النتائج الدائمة!؟ 

 الشاهد اخلامس: 

قال آخر: ومثلكم أنا، فقد رآين متأسفا عىل اَلستعالء الذي يامرسه األغنياء بسبب  

تعاىل:   قوله  عيل  فقرأ  حاجتهم،  بسبب  األغنياء  أمام  الفقراء  وذل  الفقراء،  عىل  غناهم 

َل َهَذا اْلُقْرآُن َعىَل َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتنْيِ َعظِيٍم َأُهْم َيْقِسمُ  وَن َرْْحََت َربَِّك َنْحُن  ﴿َوَقاُلوا َلْوََل ُنزِّ

لَِيتَِّخَذ َبْعُض  ْنَيا َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت  َمِعيَشَتُهْم يِف احْلََياِة الدُّ َبْينَُهْم  ُهْم  َقَسْمنَا 

ا َوَرْْحَُت َربَِّك َخرْيٌ مِمَّا جَيَْمُعوَن﴾   إن هؤَلء الذين  :  (2) ، ثم قال[ 32ـ    31]الزخرف:  َبْعًضا ُسْخِريًّ

اجلاهلون   فهؤَلء  الكريمتني،  اآليتني  هاتني  وصفتهم  الذين  هؤَلء  يشبهون  وصفتهم 

قالوا: إن منصب الرسالة منصب رشيف، فال يليق إَل برجل رشيف كثري املال  اجلاحدون  
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الوليد بن املغرية   عظيم اجلاه، وحممد ليس بذاك، فمن احلق أن يسند هذا املنصب إما إىل 

إىل عروة ابن مسعود الثقفي بالطائف، فأنكر اهلل عليهم ذلك وجهلهم وعجب من  بمكة أو  

بقوله:   َربَِّك﴾  حاهلم  َرْْحََت  َيْقِسُموَن  أي عجبا هلم كيف جهلوا قدر    [ 32]الزخرف:  ﴿َأُهْم 

أنفسهم؟.. أو قد بلغ من أمرهم أن يصطفوا من يشاءون للنبوة التي َل يصلح هلا إَل من  

مرتبة روحان بالزخارف  بلغ  ذا فضائل قدسية وكامَلت خلقية، مستهينا  ية خاصة، وكان 

 الدنيوية التي انغمسوا فيها؟ فهم ليسوا هلا بأهل، فضال عن أن َيبوها ملن يشاءون. 

: لقد  (1)ثم ذكر يل ما رد به اهلل تعاىل عىل هذا اجلهل الذي وقع فيه املرشكون، فقال

خطأهم تعاىل  اهلل  اَلصطفاءيف    بني  فقال:    طلب  َيوون  ما  َبْينَُهْم  بحسب  َقَسْمنَا  ﴿َنْحُن 

ْنَيا َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِريًّ  ا﴾  َمِعيَشَتُهْم يِف احْلََياِة الدُّ

، والقوة  الغنى والفقريف    هذه احلياة فضلنا بعض العباد عىل بعض،يف    أي إننا   [ 32]الزخرف:  

بينهم فيها مل َيدم بعضهم   والضعف، والعلم واجلهل، والشهرة واخلمول، ألنا لوسوينا 

بعضا ومل يسخر أحد غريه، وذلك مما يفىض إىل خراب العامل وفساد الدنيا، ومل يستطع أحد  

أحوال الدنيا  يف    أن يغري نظامنا وَل أن َيرج عن حكمنا.. وإذا كانوا قد عجزوا عن ذلك 

﴿َوَرْْحَُت َربَِّك َخرْيٌ  منصب الرسالة؟.. ثم علل ما سلف بقوله:  يف    عرتضون علينا فكيف ي

أي ورْحة ربك وفضله بالنبوة وما يتبعها من وحي وكتاب ينزل،    [ 32]الزخرف:  مِمَّا جَيَْمُعوَن﴾  

خري مما جيمعون من حطام الدنيا، فالدنيا عىل شفا جرف هار، ومظاهرها فانية َل قيمة هلا،  

 و قد أغدقها عىل الدواب واألنعام وكثري من جهلة بنى آدم.فه

لست أدري كيف اعرتضت عليه حينها، وقلت: ولكن مع ذلك يظل للدنيا مجاهلا  
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الذي َل نستطيع أن ننكره، قال: أجل.. ولكنه مجال َل يساوي شيئا أمام مجال الدار اآلخرة،  

أحك بنوا  الذين  اجلاهلني  عىل  رادا  تعاىل  قال  الدنيا:  ولذلك  احلياة  عىل  ومقاييسهم  امهم 

ْْحَِن لُِبُيوهِتِْم ُسُقًفا ِمْن فِضَّ  ًة َواِحَدًة جَلََعْلنَا ملَِْن َيْكُفُر بِالرَّ ٍة َوَمَعاِرَج  ﴿َوَلْوََل َأْن َيُكوَن النَّاُس ُأمَّ

ًرا َعَلْيَها َيتَّكُِئوَن   : لوَل  (1) أي  [ 35ـ    33]الزخرف:  َوُزْخُرًفا﴾  َعَلْيَها َيْظَهُروَن َولُِبُيوهِتِْم َأْبَواًبا َورُسُ

أن يعتقد كثري من اجلهلة أن إعطاءنا املال للكفار دليل عىل حمبتنا ملن أعطيناه، فيجتمعوا عىل  

الكفر، ويرغبوا فيه، إذا رأوا سعة الرزق عندهم، جلعلنا لبيوهتم سقفا من فضة، ومصاعد  

كل ما يرتفق به من شئون احلياة، ثم بني  يف    يتكئون، وزينة من فضة، ورسرا من فضة، عليها  

﴿َوإِْن ُكلُّ َذلَِك ملََّا  أن هذه املتعة قصرية األمد، رسيعة الزوال، فهى متاع احلياة الفانية فقال:  

ْنَيا َواآْلِخَرُة ِعنَْد َربَِّك لِْلُمتَِّقنَي﴾   َل متاع قصري  أي وما كل ذلك إ   [ 35]الزخرف:  َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

زائل، واآلخرة بام فيها من رضوب النعيم التي َل حييط هبا عد وَل إحصاء، أعدها اهلل ملن  

 اتقى الرشك واملعايص، وعمل بطاعته، وآثر اآلخرة عىل الدنيا.

 . الغنى والثروة: 3

بالفقراء   املرتبط  العزاء  مشاهد  من  الثاين  املشهد  انتهى  احلديث  واملساكني،  هبذا 

الثالث، والذي تعلمت منه املفهوم   ليبدأ املشاهد  والذي يمكن أن يشمل غريهم أيضا.. 

احلقيقي للغنى والثروة، ولألغنياء واألثرياء، وهو مفهوم قىض عىل كل تصورايت البدائية  

 نحومها. 

النفر   أولئك  مع  نجتمع  كنا  حيث  احلامل،  بيت  لباب  دق شديد  من  املشهد  ويبدأ 

أننا  الطيبني  أظن  لنا:  يقول  وهو  قصرية،  فرتة  بعد  وعاد  خرج،  ثم  احلامل،  فاستأذننا   ،
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حمتاجون للذهاب إىل بيت جارنا، فقد سمع بكم، وطلب حضوركم إليه.. وهو جار كريم،  

 وأنا َل أستطيع أن أرفض له أي طلب. 

.. ذلك الذي يوزع الضحكات واَلبتسامات  البلدةفسألوه عنه، فقال: إنه مضحك  

 كات يف كل حمل يكون فيه.والن

لست أدري كيف نطقت حينها، وقلت: يمكنكم الذهاب، أما أنا فال أظنني حمتاجا  

إَل   هنا  إىل  حرضت  وما  الكثري..  منها  قومي  فبني  النكت،  عيل  يلقي  أو  يضحكني  ملن 

 ألسجل العزاء والسلوى، َل الغفلة والضحك. 

مضحك   هو  نعم  أحدهم:  وقال  مجيعا،  بني    ، البلدةابتسموا  اَلبتسامات  وزارع 

 أهلها، ولكنه مع ذلك رجل صالح تقي.. يضحك أمام الناس، ويبكي إذا ما خال مع ربه. 

األجر   يعلم  ألنه  اهلل،  لوجه  احتسابا  إَل  الناس  يضحك  َل  هو  أجل..  آخر:  قال 

 العظيم الذي يناله من يدخل الرسور عىل املؤمنني. 

ثريا، ويستمع إىل نكاته ويضحك هلا،  قال آخر: ولذلك كان معلمنا الكاظم حيبه ك

 ومل ينهه أبدا عن ترديدها. 

عندما قالوا هذا يل، استحييت من نفيس، ثم خرجت معهم، ألفاجأ بام مل يكن يف  

ضحكا   الناس  وحياة  حياته  مأل  الذي  هذا  فيه  يسكن  الذي  البيت  كان  فقد  حسباين، 

وَل   األثات  من  يشء  فيه  وليس  جدا،  متواضع  بيت  هذا  وابتسامة  ثياب  وكانت  املتاع.. 

املضحك أيضا بسيطة جدا ومتواضعة، وقد قلت يف نفيس حينها: لو كان هذا الرجل بني  

 قومي ملا عرف فمه اَلبتسامة وَل الضحك. 

لكنه عندما حدثنا عن ذكرياته مع معلمه، وحدثنا عن املعاين التي حتول إليها بعد  

الكريم يف مأل حياة املؤمنني الصادقني    صحبته له، عرفت السبب، وعرفت معه دور القرآن 
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 بالسعادة.

وقد بدأ املضحك حديثه بقوله: شكرا جزيال حلضوركم.. والشكر اخلاص لتلميذ  

القرآن الكريم.. ويف احلقيقة بمجرد أن سمعت أنه يف بيتكم طلبت من ولدي أن يدعوه،  

 ويدعوكم معه.. فربام تكون قصتي صاحلة ومناسبة ملا يكتبه. 

 األول:   الشاهد 

ثم قال: لعل أكثركم َل يعلم أين يف فرتة حيايت السابقة، والتي مل أترشف فيها بصحبة  

إليه، ألين   ثقيال مع كل من أجلس  اَلكتئاب، وكنت  امرؤا شديد  الكاظم، كنت  معلمنا 

فشلت يف كل املشاريع التجارية التي دخلت فيها، ورسعان ما أصابني اإلفالس، وأصابتني  

 لكن جلسات حمدودة يل مع معلمنا غريتني متاما.   معه الكآبة..

أرأيت إن كان لك جار.. هو فقري.. ربام يكون  فقد قال يل يف أول جلوس يل معه:  

يلمع   بكنز  جاءك  أو  امرأته،  جيد  يف  فعلقها  مغشوشة،  بجوهرة  جاء  ثم  منك..  أفقر 

 كالذهب، ولكنه ليس ذهبا، ثم ذهب يتعاىل عليك، ماذا كنت تفعل؟ 

 حينها: أرْحه، أو أضحك عليه.   قلت له

 فقال: أكنت تتمنى أن يكون لك مثله؟ 

 قلت: َل، ألنه َل يملك إَل الرساب واهلباء، ثم يغالط نفسه به.

 قال: كيف يغالط نفسه به؟

 قلت: ألنه إذا جاء وقت احلاجة لن يغني عنه ذهبه شيئا. 

َحتَّى إَِذا َجاَءُه مَلْ جَيِْدُه َشْيئًا﴾    ﴿حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماءً قال: إذن هو كذلك الرساب الذي  

  [ 39]النور: 

 قلت: أجل.. هو كذلك. 
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قال: فكل أغنياء العامل الذين متتلئ قلوب الفقراء حسدا أو نقصا عند رؤاهم، هل  

 تغنيهم أمواهلم وذرارَيم وقصورهم شيئا وقت احلاجة. 

 قلت: أما يف الدنيا، فنعم. 

 تروح وتنقيض.. فبعد الدنيا. قال: ما الدنيا إَل أيام  

 قلت: َل تنفعهم، فلم أر أحدا ُتدفن كنوزه معه. 

 قال: أرأيت لو دفنت كنوزه معه، هل تغني عنه من أمره شيئا؟

قلت: كيف تغنيه، وهو لن يطول به املقام حتى يأكله الدود، فيصري هيكال عظميا  

 ينخره الرتاب؟ 

باحليل واحللل التي مجعها، أكان ذلك  قال: أرأيت لو حنطوه، وحفظوا جثته وزينوها  

 يغني عليه شيئا؟ 

 قلت: كيف يغني عليه، وهو رمة بالية، واحلامر يظل ْحارا، ولو كيس وزين ما زين؟

 قال: فخربين ما فائدة هذا املال الذي َل جتده أحوج ما تكون إليه؟ 

 مل أجد ما أجيبه به، لكني قلت: لكن.. ما البديل؟ 

 ل الذي جتده يف كل وقت. قال: أن تبحث عن املا 

 قلت: لكن.. ما الفرق بينهام؟ 

 قال: األول رساب، والثاين ماء، ومن أجهد نفسه مع الرساب لن يصل إىل املاء. 

 قلت: وكيف أصل إىل املاء؟ 

تعاىل قوله  تقرأ  أمل  املاء،  بالبحث عن رب  اٍب  : ﴿ قال:  َكرَسَ َأْعاَمهُلُْم  َكَفُروا  ِذيَن  َوالَّ

اُه ِحَساَبُه َواهللَُّ رَسِ بِِقيَعٍة حَيَْس  يُع  ُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه مَلْ جَيِْدُه َشْيئًا َوَوَجَد اهللََّ ِعنَْدُه َفَوفَّ

َساِب﴾     [ 39]النور:احْلِ
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 الشاهد الثاين: 

 ثم قال يل: هل تعلم تأويل هذه اآلية؟ 

﴿ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم  اجلاحدين:  قلت: هذه اآلية الكريمة تشبه قوله تعاىل عن الغافلني  

ُْم حُيِْسُنوَن ُصنْ ْنَيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم يِف احْلََياِة الدُّ َأْعاَمًَل الَّ يَن  ًعا﴾  بِاأْلَْخرَسِ

ُ ، وقوله:  [ 104ـ    103]الكهف:   اَلَلُة إهِنَّ َياطِنَي  ﴿َفِريًقا َهَدى َوَفِريًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّ َُذوا الشَّ ُم اختَّ

ُْم ُمْهَتُدوَن﴾   وهَنُْم َعِن  ، وقوله:  [ 30]األعراف:  َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوحَيَْسُبوَن َأهنَّ ُْم َلَيُصدُّ ﴿َوإِهنَّ

ُْم ُمْهَتُدوَن﴾   بِيِل َوحَيَْسُبوَن َأهنَّ يًعا َفَيْحلُِفوَن َلُه  ﴿َيْوَم َيْبَعُثُهُم اهللَُّ مَجِ ، وقوله:  [ 37]الزخرف:  السَّ

ُْم ُهُم اْلَكاِذُبوَن﴾    َأََل إهِنَّ
ٍ
ء ُْم َعىَل يَشْ .. وكل هذه  [ 18]املجادلة:  َكاَم حَيْلُِفوَن َلُكْم َوحَيَْسُبوَن َأهنَّ

الواقع   فقد يكون  نعتقد صحته صحيحا فعال،  ما  ليس كل  أنه  إىل  الكريمة تشري  اآليات 

 خالف ذلك متاما. 

وهام التي تسيطر عىل عقل اإلنسان هي التي جتعله يتخيل أن  قال: أحسنت.. فاأل

 صفائح احلديد املحامة، هي سبائك ذهب.. وإَل فإنه لو أبرص بعقله لفرق بينهام. 

 قلت: مل أفهم ما تقصد؟ 

َة َوََل ُينِْفُقوهَنَا يِف َسبِيقال: أمل تسمع قوله تعاىل:   َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ ِل  ﴿َوالَّ

َوُجُنوهُبُمْ  ِجَباُهُهْم  هِبَا  َفتُْكَوى  َجَهنََّم  َناِر  يِف  َعَلْيَها  حُيَْمى  َيْوَم  َألِيٍم  بَِعَذاٍب  ُهْم  ْ َفَبرشِّ   اهللَِّ 

 ؟[ 35ـ  34]التوبة: َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَْزُتْم أِلَْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُْتْم َتْكنُِزوَن﴾  

: إن الذين يمسكون األموال، وَل  (1)أن معناها الظاهر هو  قلت: بىل.. ولكني أعلم

يؤدون زكاهتا، وَل َيرجون منها احلقوق الواجبة، فبرشهم بعذاب موجع.. فيوم القيامة  
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أصحاهبا   جباه  هبا  أحرقت  حرارهتا  اشتدت  فإذا  النار،  يف  والفضة  الذهب  قطع  توضع 

توبيخا: هذا مالكم   منه حقوق  وجنوهبم وظهورهم، وقيل هلم  الذي أمسكتموه ومنعتم 

 اهلل، فذوقوا العذاب املوجع؛ بسبب كنزكم وإمساككم. 

إىل كل مال جاءنا من غري   ننظر  أن  إىل  ذلك  تدعونا من خالل  قال: أجل.. وهي 

طريق حالل، وكأنه نار خالصة، وعذاب ليس فوقه عذاب.. وتدعونا كذلك إىل أن نقدس  

طامع، ألهنم بني أن يكونوا صاحلني، فعلينا حينها أن نتربك  نظرتنا إىل األثرياء عن احلسد وامل

سوى   ليست  أمواهلم  ألن  وحزن،  بشفقة  إليهم  ننظر  فحينها  منحرفني،  يكونوا  أو  هبم، 

 سجون وزنازن يعتقلون فيها. 

ْيِه َعىَل َما َأْنَفَق فِيَها ثم قرأ قوله تعاىل:  َوِهَي َخاِوَيٌة  ﴿َوُأِحيَط بَِثَمِرِه َفَأْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّ

ْك بَِرِبِّ َأَحدًا﴾  ، فقلت: هذه قصة هالك مال  [ 42]الكهف:َعىَل ُعُروِشَها َوَيُقوُل َيا َلْيَتنِي مَلْ ُأرْشِ

 رجل غره ماله. 

َيا َلْيَتنِي  : ﴿قال: مل يغره ماله فقط، بل استعبده من دون اهلل، أمل تسمع قوله بعد ندمه

َأَحدًا﴾ بَِرِبِّ  ْك  ُأرْشِ ؟.. فاآلية الكريمة تدعونا إىل أن ننظر إىل كل ما نمتلكه  [ 42]الكهف:  مَلْ 

 ه بأنه فان أو سيفنى. ب ونغرت

َوَل َتْدُع َمَع اهللَِّ إِهَلًا آَخَر َل  : ﴿ثم قال: وهذه حقيقة من حقائق األبد، فقد قال تعاىل 

 َهالٌِك إَِلَّ َوْجَهُه َلُه احْلُْكمُ 
ٍ
ء ﴿ُكلُّ  ، وقال:  [ 88]القصص: َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾  إَِلَه إَِلَّ ُهَو ُكلُّ يَشْ

ْكَراِم﴾   [ 27ـ  26]الرْحن:َمْن َعَلْيَها َفاٍن َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلاَلِل َواأْلِ

ثم نظر إيل، وقال: َل يتعلق باهلالك إَل هالك.. وَل يتعلق بالفاين إَل الفاين.. فارفع 

 ى، واخلالد الذي َل يبيد، فال خري يف يشء يفنى ويبيد. مهتك لتطلب الباقي الذي َل يفن

 الشاهد الثالث: 
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هالكون،   كلنا  أننا  بام  قلت:  فلذلك  الدنيا،  احلياة  إىل  متثاقال  حينها  أزال  َل  كنت 

 فلذلك ترانا نتعلق باهلالكني.. فهل علينا لوم يف ذلك؟

:  احلياة، أمل تسمع قوله تعاىلفابتسم، وقال: نحن هالكون، ولكن فطرنا مملوءة بحب  

يَْطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلَُّك َعىَل َشَجَرِة اخْلُْلِد َوُمْلٍك َل َيْبىَل﴾  ﴿ ،  [ 120]طـه:َفَوْسَوَس إَِلْيِه الشَّ

 فلوَل أن اهلل مأل فطرة اإلنسان بحب اخللود ما جاءه الشيطان من هذا الباب. 

ة اخلالدة حيتاج إىل التعلق باخلالد الذي َل يموت،  ثم قال: وهلذا.. فإن من أراد احليا 

ْل َعىَل احْلَيِّ الَِّذي َل َيُموُت َوَسبِّْح بَِحْمِدِه َوَكَفى بِِه بُِذُنوِب  : ﴿أمل تسمع قوله تعاىل َوَتَوكَّ

، ففي اآلية الكريمة دعوة ألن نخرج من سجون األكوان لنتحرر  [ 58]الفرقان:ِعَباِدِه َخبِريًا﴾ 

 ة إىل رب األكوان. بالعود

العز عن أهله، كقوله   تعاىل َيرب عن هالك األموال، وذهاب  قلت: أهلذا نرى اهلل 

اجلنة  أصحاب  عن  ﴿تعاىل  َفَأْصَبَحْت  :  َنائُِموَن  َوُهْم  َربَِّك  ِمْن  َطائٌِف  َعَلْيَها  َفَطاَف 

يِم﴾   ِ التدبري اليس ( 1)أي  [ 20ـ    19]القلم:َكالرصَّ بالقسم،  : أهنم بعد أن دبروا هذا  ء، وأكدوه 

أوقع اهلل هبم العقاب الذي استحقوه بتدبريهم اليسء هذا.. فطاف عىل جنتهم طائف من  

  ني اهلل سبحانه، وهم نائمون، حيلمون بلقاء جنتهم مصبحني، يقطفون كل ثامرها غري مبق 

ثمر،هي    ، وإذايشء عىل   ِمْن  ويف    وقد عريت من كل  َطائٌِف  َعَلْيَها  تعاىل: ﴿َفَطاَف  قوله 

إشارة إىل أن هذا الطائف املرسل إليها من عند اهلل، قد وضع يده عليها    [ 19]القلم:  َربَِّك﴾  

 شجرة شجرة، وثمرة ثمرة، فلم يبق مما مرت عليه يده من ثامرها شيئا. 

 قال: أجل.. فقد كان ما حل بتلك اجلنة من أكرب نعم اهلل عليهم. 

 
 ( 15/1095(  التفسري القرآين للقرآن )1)



112 

 

 قلت: كيف تقول هذا؟.. هذه عقوبة، وليست نعمة. 

قال: كل نعمة حتجبك عنه عقوبة.. وكل عقوبة توصلك إليه نعمة.. فلوَل أن اهلل  

قالوا ملا  البالء،  هبذا  ابتالهم  ﴿تعاىل  َظاملنَِِي﴾  :  ُكنَّا  إِنَّا  نَا  َربِّ هذه  [ 29]القلم:  ُسْبَحاَن  وغلة   ،

 ن يظفروا هبا. املقولة أعظم من كل غلة كان يمكن أ

 الشاهد الرابع: 

لقد كان ذلك هو اللقاء األول يل به، ومل أكن أفكر أبدا أن ألتقي به ثانيا، لكني وبعد  

أن عدت إىل بيتي بتلك األحزان والكآبة رحت أتأمل ما قاله، فوجدت أنه َل يتكلم إَل عن  

 احلقيقة التي هنرب منها إىل الواقع الذي يكذب علينا.. 

إليه، وقد صحبني بعض األثرياء، فسألته عن رس زيارته له، فقد كنت  بعدها ذهبت  

أتصور أنه يعزي الفقراء واملحتاجني فقط، فقال: نحن مجيعا بحاجة إىل العزاء.. نعم نحن  

لدينا األموال، ولكنا نفتقر إىل ما يفتقر إليه كل الناس من الطمأنينة والراحة واحلرص عىل  

إلخواين يف مايل، َل خادما    ا منه بحمد اهلل أن أكون خادم  املستقبل الطيب.. وقد تعلمت

ملايل.. وهو مل ينهني أبدا عن الكسب احلالل، بل هناين أن يوقعني حريص عىل الكسب يف  

 احلرام. 

﴿َفَخَرَج  وعندما دخلنا إليه، وجدناه مع نفر من الناس، وهو يقرأ عليهم قوله تعاىل:  

ُه َلُذو َحظٍّ  َعىَل َقْوِمِه يِف ِزينَتِِه َقاَل  ْنَيا َيا َلْيَت َلنَا ِمْثَل َما ُأويِتَ َقاُروُن إِنَّ ِذيَن ُيِريُدوَن احْلََياَة الدُّ  الَّ

اهَ  ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلُكْم َثَواُب اهللَِّ َخرْيٌ ملَِْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َوََل ُيَلقَّ ا إَِلَّ  َعظِيٍم َوَقاَل الَّ

ابُِرونَ  : هذا املشهد يصور مواقف البرش مجيعا.. َل موقف  (1) ، ثم قال[ 80ـ    79]القصص:  ﴾  الصَّ
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املعارصين لقارون فقط.. فهم ينقسمون بني طائفة تقف أمام فتنة احلياة الدنيا وقفة املأخوذ  

املبهور املتهاوي املتهافت.. وطائفة أخرى تستعيل عىل هذا كله بقيمة اإليامن، والرجاء فيام  

، واَلعتزاز بثواب اهلل.. ويف كل زمان ومكان تستهوي زينة األرض بعض القلوب،  عند اهلل

وتبهر الذين يريدون احلياة الدنيا، وَل يتطلعون إىل ما هو أعىل وأكرم منها فال يسألون بأي  

ثمن اشرتى صاحب الزينة زينته؟ وَل بأي الوسائل نال ما نال من عرض احلياة؟ من مال  

ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوى، كام يتهافت الذباب عىل احللوى    أو منصب أو جاه.. 

ويتهاوى، ويسيل لعاهبم عىل ما يف أيدي املحظوظني من متاع، غري ناظرين إىل الثمن الباهظ  

 الذي أدوه، وَل إىل الطريق الدنس الذي خاضوه، وَل إىل الوسيلة اخلسيسة التي اختذوها. 

وقال قليال،  سكت  ا(1)ثم  فأما  ويف  :  احلياة،  يقيم  آخر  ميزان  فلهم  باهلل  ملتصلون 

نفوسهم قيم أخرى غري قيم املال والزينة واملتاع، وهم أعىل نفسا، وأكرب قلبا من أن يتهاووا  

ويتصاغروا أمام قيم األرض مجيعا، وهلم من استعالئهم باهلل عاصم من التخاذل أمام جاه 

ِذيَن ُأوُتوا اْلعِ العباد.. وهؤَلء هم   .. العلم الصحيح الذي يقومون به احلياة  [ 6]سبأ:  ْلَم﴾  ﴿الَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلُكْم َثَواُب اهللَِّ َخرْيٌ ملَِْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َوََل  حق التقويم..   ﴿َوَقاَل الَّ

ابُِروَن﴾   اَها إَِلَّ الصَّ عند اهلل خري مما    ، أي ثواب اهلل خري من هذه الزينة، وما [ 80]القصص:  ُيَلقَّ

عند قارون.. والشعور عىل هذا النحو درجة رفيعة َل يلقاها إىل الصابرون.. الصابرون عىل  

معايري الناس ومقاييسهم.. الصابرون عىل فتنة احلياة وإغرائها.. الصابرون عىل احلرمان مما  

درجة.. درجة  يتشهاه الكثريون.. وعند ما يعلم اهلل منهم الصرب كذلك يرفعهم إىل تلك ال

 اَلستعالء عىل كل ما يف األرض، والتطلع إىل ثواب اهلل يف رىض وثقة واطمئنان. 
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وقال إيل،  نظر  النفوس  (1) ثم  أمامها  وتتهافت  ذروهتا،  الزينة  فتنة  تبلغ  ما  وعند   :

وتتهاوى، تتدخل القدرة اإلهلية لتضع حدا للفتنة، وترحم الناس الضعاف من إغرائها،  

وا  الغرور  الكريمة:  وحتطم  اآليات  تلك  عىل  تعقيبا  تعاىل  قال  ولذلك  حتطام،  لكربياء 

ِمَن   َكاَن  َوَما  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  وَنُه  َينْرُصُ فَِئٍة  ِمْن  َلُه  َكاَن  َفاَم  اأْلَْرَض  َوبَِداِرِه  بِِه  ﴿َفَخَسْفنَا 

يَن﴾   األرض، وابتلعت  .. هكذا يف مجلة قصرية، ويف ملحة خاطفة ابتلعته  [ 81]القصص:  املُْنَْترِصِ

التي عال فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا، وذهب ضعيفا   داره، وهوى يف بطن األرض 

عاجزا، َل ينرصه أحد، وَل ينترص بجاه أو مال.. وهوت معه الفتنة الطاغية التي جرفت  

 بعض الناس وردهتم الرضبة القاضية إىل اهلل وكشفت عن قلوهبم قناع الغفلة والضالل.  

نا الكاظم حيكي لنا قصة قارون التي تعودنا سامعها من القصاص بطريقة  كان معلم

 مؤثرة حية جعلتنا نشعر وكأن كل واحد منا يمكن أن يكون قارونا من حيث َل يشعر. 

املشهد   من  الكريم  القرآن  يف  ورد  عام  احلديث  لنا  يكمل  أن  حينها  منه  طلبنا  وقد 

ِذيَن مَتَنَّْوا َمَكاَنُه بِاأْلَْمِس َيُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ  األخري لقصة قارون، وهو قوله تعاىل:  ﴿َوَأْصَبَح الَّ

ْزَق ملَِْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر لَ  ْوََل َأْن َمنَّ اهللَُّ َعَلْينَا خَلََسَف بِنَا َوْيَكَأنَُّه ََل ُيْفلُِح  اهللََّ َيْبُسُط الرِّ

فقال[ 82]القصص:  اْلَكافُِروَن﴾   متنوه  (2)،  ما  هلم  يستجب  مل  أن  اهلل  حيمدون  وقفوا  لقد   :

باألمس، ومل يؤهتم ما آتى قارون، وهم يرون املصري البائس الذي انتهى إليه بني يوم وليلة..  

يشاء من عباده  وصحوا   الرزق عىل من  يوسع  اهلل، فهو  آية عىل رىض  ليس  الثراء  أن  إىل 

ما أخذ قارون هذا   ويضيقه ألسباب أخرى غري الرىض والغضب، ولو كان دليل رضاه 

الكافرين َل   أن  البالء.. وعلموا  يعقبه  قد  الذي  اَلبتالء  هو  إنام  العنيف،  الشديد  األخذ 
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الكفر ولكن اغرتاره باملال، ونسبته إىل ما عنده من العلم  يفلحون. وقارون مل جيهر بكلمة  

 جعلهم يسلكونه يف عداد الكافرين، ويرون يف نوع هالكه أنه هالك للكافرين. 

قال بانتصار  (1)ثم  مشاهدها  عىل  الستار  ويسدل  قارون،  قصة  تنتهي  وهكذا   :

كفة امليزان.. ولذلك    القلوب املؤمنة بتدخل القدرة السافرة، والتي رجحت قيمة اإليامن يف 

ا  عقب اهلل تعاىل عىل تلك املشاهد بقوله:   اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَِّذيَن ََل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ ﴿تِْلَك الدَّ

.. أي تلك اآلخرة التي حتدث عنها  [ 83]القصص:  يِف اأْلَْرِض َوََل َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي﴾  

العلم احلق الذي يقوم األشياء قيمتها احلقيقيةـ  تلك الدار اآلخرة العالية    الذين أوتوا العلم ـ 

ا يِف اأْلَْرِض َوََل  الرتبة البعيدة اآلفاق، تلك الدار اآلخرة   ﴿َنْجَعُلَها لِلَِّذيَن ََل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ

َل َيجس  .. فال يقوم يف نفوسهم خاطر اَلستعالء بأنفسهم ألنفسهم و[ 83]القصص:  َفَساًدا﴾  

يتوارى شعورهم   إنام  يتعلق هبا،  بأشخاصهم وما  بذواهتم واَلعتزاز  اَلعتزاز  قلوهبم  يف 

بأنفسهم ليمألها الشعور باهلل، ومنهجه يف احلياة.. أولئك الذين َل يقيمون هلذه األرض  

أولئك هم   وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازينها حسابا، وَل يبغون فيها كذلك فسادا، 

]القصص: ﴿َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي﴾  ل اهلل هلم الدار اآلخرة، تلك الدار العالية السامية..  الذين جع 

الدار    [ 83 تلك  رضاه.. ويف  ويبتغون  من غضبه  ويتحرجون  ويراقبونه  اهلل  الذين َيشون 

والسيئة   منها،  خري  هو  وبام  بأضعافها  احلسنة  نفسه،  اهلل عىل  كتب  كام  اجلزاء  يقع  اآلخرة 

يَِّئِة َفاَل  لها رْحة بضعف اخللق وتيسريا:  بمث ﴿َمْن َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َخرْيٌ ِمنَْها َوَمْن َجاَء بِالسَّ

يَِّئاِت إَِلَّ َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾  ِذيَن َعِمُلوا السَّ  [ 84]القصص: جُيَْزى الَّ

 الشاهد اخلامس: 

 
 ( 2714/ 5) (  يف ظالل القرآن1)
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أخرى ذكرى  لكم  سأحكي  قال:  ثم  قليال،  املضحك  معه..    سكت  ذكريايت  من 

وأرجو أَل أكون قد أطلت عليكم.. لكني أشعر بأنس عظيم كلام تذكرت تلك املجالس  

التي جلست فيها إليه، وهلذا ترون أين أحكيها لكل من ألتقي به.. حتى أولئك الذين أجلس  

إليهم ألضحكهم، فإين أحتني كل فرصة ألذكر هلم لقاءايت به، لتبدد ما قد رسبته هلم من  

 لغفلة. ا

َقاَل َفاْذَهْب َفإِنَّ َلَك  : ﴿لقد ذهبت إليه مرة، فسمعته يقرأ قوله تعاىل عن السامري 

ِمَساَس﴾   َتُقوَل َل  َأْن  احْلََياِة  الفقراء  [ 97]طـه:  يِف  قال للجالسني حوله، وقد كانوا من  ثم   ،

ذلك   مع  ولكنها  السامري..  عقوبة  تتحدث عن  الكريمة  اآلية  هذه  نعم  متتلئ  البائسني: 

بالسلوى للفقراء، والرتبية لألغنياء.. انظروا.. لقد عاقب اهلل تعاىل السامري بمرض حيرمه  

من املجتمع.. فهو َل يود أن يمس أحدا، أويالقي أحدا.. وهذا يعني أنه عندما أراد اهلل أن  

 يعاقب السامري بام تقتضيه فطرته من خمالطة املجتمع، هل أزال املجتمع وحرمه منه؟ 

 ا: َل.. املجتمع كان موجودا عىل مرمى برصه. قلن

 قال: فهل قبض اهلل روحه ليحرمه من رؤية املجتمع؟ 

 قلنا: َل.. بل بقي حيا وموجودا.

 قال: لكن كيف ُحرم من املجتمع مع أنه كان يف املجتمع؟

أنه يف وسطه وبني   ابتيل بمرض حيرمه من املجتمع مع  أنه  لقد ذكرت  قال أحدنا: 

 أفراده. 

قال: لقد حدثتكم سابقا أن املال الذي استعبد األغنياء والفقراء إما أن يذهب أو  

يذهب بصاحبه.. وهذه اآلية الكريمة تضيف إىل ذلك سلوى جديدة، حيث تقول للذي  

أهلاه غناه: نعم قد تبقى مع املال.. ولكنه لن ينفعك.. بل ستمتلئ حرسة وأنت تنظر إليه..  
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 البيد يقتلها الظمأ، ولو كان املاء فوق ظهورها حممول. ستصري كالعيس يف 

ثم قال: لعلكم تالحظون أن األشياء قد تكون موجودة أحياء، وبوفرة.. ولكنا مع  

ذلك َل نجد أي متعة، ونحن نتناوهلا.. وسبب ذلك أن التلذذ ليس باألشياء.. وإنام بام َيلقه  

ع به.. واللذة من اهلل َل من األشياء.. وهلذا  اهلل فينا من السكينة التي تستقبل التلذذ وتتمت

 قد نأكل كرسة يابسة، ويضع اهلل يف ألسنتنا من التلذذ هبا ما َل نجده يف أشهى املأكوَلت. 

ُقْلنَا َيا  : ﴿ ثم سكت قليال، وقال: وهذه حقيقة أشار إليها، بل يرصح هبا قوله تعاىل

إِْبَراِهي َبْردًا َوَسالمًا َعىَل  النار، وإنام جعل يف  [ 69]اَلنبياء:َم﴾  َناُر ُكويِن  .. فاهلل تعاىل مل يطفئ 

 إبراهيم عليه السالم من السكينة واإليامن ما تتحول به النار بردا وسالما. 

تعاىل  قوله  كذلك  العظمى  احلقيقة  هذه  إىل  ويشري  قال:  ﴿ثم  يِف  :  اهللَُّ  ُيِريَكُهُم  إِْذ 

ُه َعلِيٌم بَِذاِت  َمنَاِمَك َقلِياًل َوَلْو َأَراَكُهْم َكثِ  ريًا َلَفِشْلُتْم َوَلَتنَاَزْعُتْم يِف اأْلَْمِر َوَلكِنَّ اهللََّ َسلََّم إِنَّ

ُدوِر﴾   القلوب ويملؤها بالثقة..  [ 43]ألنفال:الصُّ ،فاهلل تعاىل جعل يف هذه الرؤيا ما يطمئن 

:  ا قوله تعاىلوليس األمر قارصا عىل الرؤى، بل هو شامل للواقع.. لكل واقع.. أمل تسمعو

 َكاَن َمْفُعوَلً  َوإِْذ ُيِريُكُموُهْم إِِذ اْلَتَقْيُتْم يِف َأْعُينُِكْم َقلِياًل َوُيَقلُِّلُكْم يِف َأْعُينِِهْم لَِيْقيِضَ اهللَُّ َأْمراً ﴿

 [ 44]ألنفال:َوإِىَل اهللَِّ ُتْرَجُع اأْلُُموُر﴾ 

 قلنا: وعينا هذا.. وهو عزاء عظيم. 

من فاعربوا  يف  قال:  يترصف  األعني  يف  يترصف  الذي  فاهلل  احلواس..  سائر  إىل  ه 

اللسان واآلذان ويف كل جوارح اإلنسان ولطائفه.. ولذلك فإن اهلل تعاىل الكريم مع كل  

عبادة، يرزق الفقراء الراضني املسّلمني أمرهم إىل رهبم من الراحة واللذة والسلوان ما َل  

ناولونه، والذي قد يصري حجابا بينهم وبني السعادة  جيده األغنياء، ويف كل الرتف الذي يت

 األبدية. 
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 الشاهد السادس: 

ثم قال لنا املعلم: اخللق خلق اهلل.. واللذات نعم من نعمه، يوزعها ملن يشاء، وكيف  

َوَلْوَل َأْن َيُكوَن  : ﴿يشاء.. وهي يف حقيقتها َل عالقة هلا باألشياء.. أمل تسمعوا قوله تعاىل

ٍة َوَمَعاِرَج َعَلْيَها  ْْحَِن لُِبُيوهِتِْم ُسُقفًا ِمْن فِضَّ ًة َواِحَدًة جَلََعْلنَا ملَِْن َيْكُفُر بِالرَّ َيْظَهُروَن    النَّاُس ُأمَّ

ملََّ  َيتَّكُِئوَن َوُزْخُرفًا َوإِْن ُكلُّ َذلَِك  رًا َعَلْيَها  َأْبَوابًا َورُسُ ْنَيا َواآْلِخَرُة َولُِبُيوهِتِْم  َمَتاُع احْلََياِة الدُّ ا 

 ؟[ 35ـ  33]الزخرف:ِعنَْد َربَِّك لِْلُمتَِّقنَي﴾ 

 قلنا: بىل.. سمعناها.. فام عالقتها هبذا؟

تعاىل قوله  مثل  ليست يف األشياء.. وهي  السعادة  بأن  َوَمْن  : ﴿قال: إن اهلل َيربنا 

َلُه َمِعيَشةً  اْلِقَياَمِة َأْعَمى﴾  َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ  ُه َيْوَم  ، وقد عرب  [ 124]طـه: َضنْكًا َوَنْحرُشُ

أن حياة هؤَلء قد تكون واسعة من حيث األشياء..   إىل  ليشري  بالضنك  الضيق  عن هذا 

 ولكنها ضيقة، بل ضيقة جدا من حيث بركات األشياء، وما فيها من أصناف اللذات. 

: احلياة التي تكون مقطوعة الصلة  (1)قالطلبنا منه مزيد توضيح لْلية الكريمة، ف

عن   اَلنقطاع  ضنك  إنه  ومتاع..  سعة  من  فيها  يكن  مهام  ضنك  الواسعة،  ورْحته  باهلل 

احلرص   ضنك  والشك..  والقلق  احلرية  ضنك  ْحاه..  إىل  واَلطمئنان  باهلل  اَلتصال 

القلب    واحلذر.. ضنك اجلري وراء بارق املطامع واحلرسة عىل كل ما يفوت.. وما يشعر 

بالعروة   مستمسك  وهو  إَل  الثقة  راحة  حيس  وما  اهلل،  رحاب  يف  إَل  اَلستقرار  بطمأنينة 

الوثقى التي َل انفصام هلا.. إن طمأنينة اإليامن تضاعف احلياة طوَل وعرضا وعمقا وسعة،  

 واحلرمان منه شقوة َل تعدهلا شقوة الفقر واحلرمان. 

 
 ( 2355/ 4) (  يف ظالل القرآن1)
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الكريمة، و اآليات  تتمة  حينها عن  تعاىل:  سألناه  قوله  اْلِقَياَمِة  هي  َيْوَم  ُه  ﴿َوَنْحرُشُ

َتنِي َأْعَمى َوَقْد ُكنُْت َبِصرًيا َقاَل َكَذلَِك َأَتْتَك آَياُتنَا َفنَِسيَتَها َوَكَذلَِك    َأْعَمى َقاَل َربِّ مِلَ َحرَشْ

َف َومَلْ ُيْؤِمْن بِآَياِت َربِّ  ِه َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأَشدُّ َوَأْبَقى﴾  اْلَيْوَم ُتنَْسى َوَكَذلَِك َنْجِزي َمْن َأرْسَ

الطريق إىل  (1) ، فقال[ 127ـ    124]طه:   الذي عاش حياته يف ضنك، َل َيتدي  : أي أن ذلك 

اجلنة، ألن الطريق مسدود أمامه، بام وضعه من حواجز أمام نفسه يف طريق الوصول إليها  

 من خالل أعامله.. 

غري النظام احلاكم يف الدنيا، والذي نألفه يف  وذلك ألن )النظام احلاكم يف اآلخرة  

الطبيعة، وكون البصري مبرصا لكل مبرص، واألعمى غري مدرك لكل ما من شأنه أن يرى  

كام هو املشهود يف النظام الدنيوي، َل دليل عىل عمومه للنظام األخروي، فمن اجلائز أن  

سعا  فيه  ما  يبرص  َل  أعمى  املجرم  فيكون  هناك،  األمر  وفوزه  يتبعض  وفالحه  حياته  دة 

به   يشتد  وما  القيامة،  أهوال  من  يفزعه  وما  عليه  احلجة  به  يتم  ما  يشاهد  وهو  بالكرامة، 

 (2) ( العذاب عليه من النار وغريها 

 . الوجدان والفقد: 4

واملساكني،   بالفقراء  املرتبط  العزاء  مشاهد  من  الثالث  املشهد  انتهى  احلديث  هبذا 

يشمل   أن  يمكن  معنى  والذي  منه  تعلمت  والذي  الرابع،  املشاهد  ليبدأ  أيضا..  غريهم 

 الوجدان والفقد، وأثرمها يف العزاء والسلوى، َل للفقراء فقط، بل لكل الناس. 

ويبدأ املشهد من ذلك املجلس نفسه، لكن ليس من أولئك احلارضين معنا، وإنام من  

مع حلديثها، ألهنا كانت يف  عجوز كانت يف البيت، هي أم املضحك.. فقد طلب منا أن نست

 
 . 226، ص: 14(  تفسري امليزان، ج: 2) ( 15/169) من وحي القرآن(  1)
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 يوم من األيام تلميذة من تالمذة الكاظم النجباء. 

 الشاهد األول: 

جاءت األم، وكان اسمها مريم، وقالت: لقد استمعت حلديث ابني.. وأنا أريد أن  

 أحدثكم أيضا بحديثي.. ويف حضور تلميذ القرآن، حتى ينقله لقومه لعلهم يستفيدون منه. 

كنت قبل أن أترشف بالتلمذة عىل معلمي الكاظم مثل سائر الناس  وَل أخفيكم أين  

مشغولة بالدنيا، وأحب أن أنال منها كل يشء.. لكني بعد جملس واحد من جمالس معلمي،  

 ويف املسجد الذي كان غاصا بالرجال والنساء تغريت نظريت للحياة متاما. 

ا بَِقُبوٍل َحَسٍن  ﴿:  عن مريم عليها السالملقد قرأ علينا حينها قوله تعاىل   َ َفَتَقبََّلَها َرهبُّ

ا املِْْحَراَب َوَجَد ِعنَْدَها ِرزْ  ا ُكلَّاَم َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ َلَها َزَكِريَّ قًا َقاَل َيا  َوَأْنَبَتَها َنَباتًا َحَسنًا َوَكفَّ

،  [ 37]آل عمران:َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾ َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللَِّ إِنَّ اهللََّ 

مز كل  يملك  ملكا  أن  لو  أرأيتم  قال:  فالحيه  اثم  من  طلب  أغذيتها  ومصانع  الدنيا  رع 

وعلامئه أن يأتوه بفاكهة واحدة من الفواكه التي كانت تأكلها مريم عليها السالم وهي يف  

 حمراهبا، أكانوا يطيقون؟ 

فطعامهم  كال،  الغيب    قلنا:  بني  البون  أبعد  وما  الغيب،  من  وذلك  الشهادة،  من 

 والشهادة. 

 قال: فمريم عليها السالم إذن كانت أغنى منهم مجيعا؟ 

 قلنا: يف هذه احلالة، يمكن أن نقول: نعم. 

قال: ويف غريها، يمكنكم أن تقولوا: نعم أيضا، ألن الذي أعطى الطعام يمكن أن  

 يعطي غريه. 

م لكم  سأرضب  قال:  الفواكه  ثم  من  فيه  مجيال،  بستانا  رأيتم  لو  هذا:  يوضح  ثال 
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ثامره، فام هو أقرب طريق إىل ذلك؟.. ستقولون:   ما فيه، ونازعتكم نفوسكم إىل  والثامر 

أقرب طريق إىل ذلك أن نستأذن صاحبه يف األخذ منه.. وهذا صحيح.. لكن.. لو أنكم  

تم من األسباب ما جيعلكم أحباء يف  تقربتم من صاحبه من غري أن تطلبوا منه شيئا، ثم وفر 

 عينيه وقلبه.. أليس يغدق عليكم حينها ثامرا كثرية وفواكه لذيذة.

 قلنا: بىل.. ذلك صحيح. 

قال: فلو كان تقربكم أعظم، وكان هذا البستان الذي يملكه ذلك الغني جزءا من  

 مائة ألف جزء من بساتينه؟ 

بل البستان مجيعا،  أحدنا: حينها سيعطيني  أفضل    قال  أخرى  يعطيني بساتني  ربام 

 وأعظم. 

 فعلت مريم عليها السالم.   اقال: فهكذ

 قال أحدنا: وماذا فعل األغنياء الذين يتيهون بغناهم؟  

قال: لقد اغتنموا ظالم الليل، فسطوا عىل شجرة من أشجار ذلك البستان، فاقتطفوا  

ان يف إمكاهنم أن يأخذوها يف ضوء  ثمرة من ثامرها، ثم اقتتلوا فيام بينهم أَيم يملكها، وقد ك

 النهار، وبدون أن يقتتلوا؟ 

 الشاهد الثاين: 

سكتت قليال، ثم قالت: وهكذا سمعته يف بعض املجالس يقص علينا قصة امرأة  

 :(1) ، ثم أنشد قول الشاعر[ 11]التحريم: َربِّ اْبِن يِل ِعنَْدَك َبْيتًا يِف اجْلَنَِّة﴾ : ﴿فرعون، وقوهلا 

جلواركم إنى   جاركم   ألحسد 

 

جارا   لدارك  أضحى  ملن   طوبى 

داره  من  باعني  جارك  ليت   يا 

 

دارا     بشرب  ألعطيه   شربا 

  
 ( 3/609) لطائف اإلشارات(  1)
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قال زوجها،  (1) ثم  يملكها  التي  العليا  السلطة  موقع  يف  فرعون  امرأة  كانت  لقد   :

ولذاهتا، حتت  فكانت يف مقام امللكة لشعبها، وكانت الدنيا بكل زخارفها وزينتها وشهواهتا  

قدميها، ولكنها رفضت ذلك كله عند ما اكتشفت اإليامن باهلل، وعاشت يف خط العبودية  

له، وذاقت طعم مناجاته يف حالة اخلشوع الروحي واخلضوع اجلسدي يف حلظات السجود  

الذي كان يرتفع بروحها إىل الدرجات العليا الروحانية يف رحاب اهلل، فاحتقرت زوجها  

هؤَلء اخلاضعني له، املتزلفني له، الالهثني وراء ماله وسلطانه، ليحصلوا عىل  وملكه، وكل  

يشء منهام، ورأت نفسها غريبة بينهم، ألهنا تعيش غربة الروح والفكر والشعور عن كل  

رحابة   يف  هي  التي  الواسعة  الدار  إىل  ونظرت  الكافر،  ومنطقهم  وعاداهتم  أوضاعهم 

نائن النرضة وجتري األهنار من حتتها، فشعرت باَلختناق  القصور امللكية التي حتيط هبا اجل

يشبه اَلستغاثة يف خلوهتا الروحية بني يدي اهلل الذي كانت  فيام    الروحي فيها، فرصخت

 [11]التحريم: ﴿َربِّ اْبِن يِل ِعنَْدَك َبْيًتا يِف اجْلَنَِّة﴾ تراه بعني إيامهنا القلبي،  

 .  ثم راح يسألنا: هل تعلمون رس ذلك؟. 

: ألنه البيت الذي تعيش فيه يف جنة رضوان اهلل،  (2) مل ينتظر منا أن نجيبه، بل قال

وحتس فيه بسعادة الروح إىل جانب نعيم اجلسد، فال حتس بأي حزن مما حيس به الناس يف  

الدنيا، ألنه َل يوجد هناك أي حرمان يوحي باألمل أو باحلزن الداخيل.. هذا هو احللم الكبري  

 عت من خالله امرأة فرعون إىل السعادة املطلقة. الذي تطل

فقالت:   وعمله،  فرعون  من  ينجيها  أن  اهلل  من  طلبت  فِْرَعْوَن  ثم  ِمْن  نِي  ﴿َوَنجِّ

يف علوه اَلستكباري، ويف ظلمه للمستضعفني من الناس، ويف طغيانه    [ 11]التحريم:  َوَعَملِِه﴾  
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 أطيق احلياة معه، ألين أتصوره كام يتصور  عىل احلياة واحلقيقة، ويف مترده عىل اهلل، فإين َل 

اإلنسان الوحش إذا أقبل عليه أو عاش معه، ولذا، فإن نجايت منه هي حلم حيايت الكبري..  

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي﴾   الذين يمثلون املجتمع الفرعوين الذين يزينون له    [ 11]التحريم:  ﴿َوَنجِّ

له شخصي قاعدة  طغيانه وجربوته، ويضخمون  ليكونوا  ته، ويدعمون ظلمه واستكباره، 

 يرشعون له من قوانينه، ويف ما ينفذونه من خططه ومشاريعه. فيام  الظلم الذي يامرسه 

قال ثم  قليال،  أعىل  (1)سكت  يف  عاشت  التي  املؤمنة  املرأة  هذه  يف  نجد  وهكذا   :

وتسقط معهم مبادئهم،  درجات السلم اَلجتامعي، التي يضعف األقوياء أمامها فيسقطون  

املثال احلي للمرأة القوية التي جتمعت فيها كل عنارص القوة، من الروحية العالية، واإلرادة  

الدرس   لتعطي  هبا،  حييط  الذي  الفاسد  الواقع  خلفيات  لكل  العميق  والوعي  احلديدية، 

في يعيشون  التي  الفاسدة  بالبيئة  انحرافهم  تربير  يف  يتعللون  الذين  لكل  فال  الكبري  ها، 

يملكون إَل اخلضوع لضغوطها الشديدة، لتقول هلم بأهنم مل يبلغوا يف انحراف جمتمعهم ما  

بلغه جمتمعها اخلاص والعام من خطورة اَلنحراف، ومل يعيشوا يف قلب اإلغراء كام عاشت  

فيه، ولكن الفرق بينها وبينهم، أهنم عاشوا اَلنبهار بالواقع املحيط هبم، عند ما استغرقوا  

ارتفعت بروحها وعقلها عنه، وحدقت فيه حتديق  أما هي فقد    ة فيه، فسقطوا يف أوحاله، 

اإلنسان الواعي الذي يريد أن يرى العمق الداخيل ليكتشف ما يف داخله من أوساخ وأدران  

ونقاط ضعف، ليتخذ موقفه من خالل وعي العمق، َل من خالل سذاجة السطح، وبذلك،  

ا الضعف  تتجاوز  أن  التي  استطاعت  اإليامنية  اإلنسانية  القوة  درجة  إىل  لرتتفع  ألنثوي، 

تتقدم فيها عىل الرجال يف إرادهتا القوية وقرارها احلاسم، لتكون أمثولة للرجال والنساء  
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من املؤمنني، لريتفعوا إىل مواقع السمو التي بلغتها من خالل الوعي اإليامين يف شخصيتها  

 اإلنسانية.

 تعلمون رس طلبها اجلار قبل الدار؟سكت قليال، ثم قال: هل  

 قلنا: أجل.. وقد كان ذلك من أدهبا. 

قال: ليس ذلك من األدب فقط.. بل قد عربت عن حقيقة من احلقائق الكربى..  

ذلك أنه َل لذة للجنة.. وَل ألي يشء من غري اهلل.. فلوَل اهلل، وحضور اهلل لكانت اجلنة  

ِْم  : ﴿تعاىل اجلاحدين باحلجاب، فيقول خرابا عىل أهلها، وهلذا يتوعد اهلل   ُْم َعْن َرهبِّ َكالَّ إهِنَّ

ملََْحُجوُبوَن﴾   وَل  [ 15]املطففني:َيْوَمئٍِذ  جهنم،  نار  من  خوفنا  العارفون:)ليس  قال  وهلذا   ،

 رجاؤنا للحور العني، وإنام مطالبنا اللقاء، ومهربنا من احلجاب(  

 حيتقرون النار؟قال أحدنا: أهم يستهينون باجلنة، أم تراهم 

قال: معاذ اهلل أن يفعلوا ذلك.. ولكنهم انشغلوا باهلل عن كل يشء، فلم يتصوروا  

سعادة من دون اهلل.. أَل ترون املحبني كيف يغفلون عند رؤية حمبيهم عن اآلَلم التي حتيط  

املحرقة   النار  غلبت  القلب  عىل  استولت  إذا  الفراق  نار  أن  يذكرون  ولذلك  هبم!؟.. 

، فإن نار الفراق نار اهلل املوقدة التي تطلع عىل األفئدة، ونار جهنم َل شغل هلا إَل  لألجسام 

مع األجسام.. وأمل األجسام يستحقر مع أمل الفؤاد.. وليس هذا يف اآلخرة فحسب، بل يف  

الدنيا شهادات كثرية عليه، )فقد رؤي من غلب عليه الوجد، فغدا عىل النار وعىل أصول  

لقدم وهو َل حيس به لفرط غلبة ما يف قلبه، وترى الغضبان يستويل عليه  القصب اجلارحة ا

الغضب يف القتال فتصيبه جراحات وهو َل يشعر هبا يف احلال ألن الغضب نار يف القلب،  

الفؤاد أشد من احرتاق األجساد، واألشد يبطل اإلحساس باألضعف كام تراه   واحرتاق 

النار والسيف إَل من ح يث إنه يفرق بني جزأين يرتبط أحدمها باآلخر  فليس اهلالك من 
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به   يرتبط  الذي  القلب وبني حمبوبه  يفرق بني  التأليف املمكن يف األجسام، فالذي  برابطة 

  (1) برابطه تأليف أشد إحكامًا من تأليف األجسام فهو أشد إيالمًا(

 . النظر والعناية: 5

امل  العزاء  مشاهد  من  الرابع  املشهد  انتهى  احلديث  واملساكني،  هبذا  بالفقراء  رتبط 

والذي يمكن أن يشمل غريهم أيضا.. ليبدأ املشاهد الرابع، والذي تعلمت منه معنى النظر  

 والعناية، وأثرمها يف العزاء والسلوى، َل للفقراء فقط، بل لكل الناس. 

وقد بدأ هذا املشهد بدق باب املضحك، ثم خروجه، ثم عودته إلينا، وهو يقول:  

ا اجتمع  قد  لقد  أهنم  ويبدو  إليهم،  نحرض  أن  منا  يطلبون  وهم  الساحة،  يف  مجيعا  جلريان 

 سمعوا بحضور تلميذ القرآن، ويودون احلديث إليه. 

فخرجنا مجيعا، وقد وجدنا مجعا كبريا من الناس، يتحلقون يف حلقة كبرية، فجلسنا  

القرآن    تلميذ: لقد سمعنا بحضور  يقول  أحدهم، وهو أكربهم سمعنا  إليهم، وما لبثنا أن  

إىل حينا البسيط هذا، ونحن نريد أن نديل له ببعض الشهادات التي قد يراها نافعة لينرشها  

 . وبام أين أكربكم سنا، فاسمحوا يل أن أبدأ أنا. بني قومه.

 الشاهد األول: 

اء  ثم سكت قليال، وقال: منذ كنت صغريا، وحارتنا هذه مشهورة بكوهنا حارة الفقر

واملعدمني واملساكني.. وذلك ليس بسبب كسلنا أو كسل آبائنا وأجدادنا، وإنام ألن حرفنا  

 التي تعلمناها مل تكن تسمح لنا بتجاوز هذه احلال البسيطة التي نعيشها. 

الصدقات   بصنوف  إليها  يفدون  غريها  من  أو  قريتنا  من  األثرياء  كان  ولذلك 
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نتقبله كنا  والتي  ون   ا واهلدايا،  إلينا  منهم،  قدمت  التي  اهلدايا  أعظم  شكرهم عليها.. لكن 

كانت هدايا معلمنا الكاظم، فهو عندما قصدنا كان خاوي اليدين من أي هدية أو صدقة..  

مل نلق هلا باَل يف   بالكلامت.. والتي  ثريا وَل صاحب مال، ولذلك جاء فقط  فهو مل يكن 

مجيع كنوز الدنيا، فهي التي جعلتنا    البداية، لكنا بعد ذلك عرفنا أن تلك الكلامت أفضل من

نتخلص من فقرنا.. بل نشعر أننا أغنياء يف فقرنا.. وسأقص عليكم أنا باعتباري أكربكم  

 بعض ما ذكر لنا، ثم يقص عليكم غريي من الذين تنوروا بكلامته ما سمعوه منه. 

َعَك َربَُّك َوَما قَ يف أول زيارة له إلينا قرأ قوله تعاىل:  ، ثم قال:  [ 3]الضحى:ىَل﴾ ﴿َما َودَّ

يعلم   بأنه  مجيعا  َياطبكم  تعاىل  فاهلل  عليكم..  أنزلت  وكأهنا  الكريمة،  اآلية  هذه  اقرؤوا 

 حالكم، وأن حالكم َل تدل عىل أنه قالكم أو ترككم..  

تعاىل:   قوله  علينا  قرأ  ُيرِ ثم  َواْلَعِِشِّ  بِاْلَغَداِة  ُْم  َرهبَّ َيْدُعوَن  ِذيَن  الَّ َتْطُرِد  يُدوَن  ﴿َوَل 

 َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن  
ٍ
ء  َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعَلْيِهْم ِمْن يَشْ

ٍ
ء َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن يَشْ

: يف هذه اآلية الكريمة إشارة إىل املجتمع الذي يريد اهلل  (1)، ثم قال[ 52]األنعام:الظَّاملنَِِي﴾  

بالدعو  لرسوله   التي  أن يدخل عليه  املستكربة  الالهية  إليه، وليس املجتمعات الغنية  ة 

أغلقت قلوهبا عن كل النداءات التي ترهق اإلحساس، وحترك الشعور، وتقود اإلنسان إىل  

خط املسؤولية النابضة بحركة احلياة املسؤولة، والتي ابتعدت عن كل األجواء الروحية التي  

هذه املجتمعات َل متثل يف حساب الدعوة،    تدفع اخلطوات يف طريق السالم األمني.. فإن

الكبرية،  القيمة  فيام    القيمة  يعطي  َل  اإلسالم  ألن  القيم،  حسابات  من  الناس  يتداوله 

للجهات املنتفخة بالكربياء واخليالء، بل يعطيها لتلك اجلهات اجلدية املنفتحة عىل املستقبل  
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يوج  اهلل  رأينا  لذا  املصري،  أمام قضية  اإلنسان  قلق  يف خط  يف  داعية يسري  ه رسوله، وكل 

الرسالة إىل أن ينظر اىل الناس من خالل ما حيملونه يف داخلهم من اخلوف عىل املصري، فمن  

كان سائرا يف أجواء الالمباَلة أمام ذلك، فال جمال للحديث معه إَل إلقامة احلجة عليه، أو  

يال، ألن يف ذلك تضييعا  إخراجه من هذا اجلو الالمسؤول، فال يتوقف الداعية أمامه طو

 للجهد بال فائدة، فقد أغلق هذا اإلنسان قلبه عن كل يشء. 

: أما الذين يعيشون إرشاقة اخلوف من اهلل، عند ما يذكر أمامهم اسمه،  (1)ثم قال لنا 

أو ختطر يف أفكارهم فكرة الوقوف بني يديه، ويتصورون خطورة املوقف الذي يشعرون  

َل يملكون معها وليا وَل شفيعا من دون اهلل.. فال بد للرسول    معه بالوحدة املوحشة التي 

وللداعية من أن يشعر بأن أمثال هؤَلء هم الذين تتحرك الدعوة يف حياهتم، ألن اخلوف  

من اهلل، يربطهم بالكلامت املنطلقة من وحيه يف عملية تأمل وتدبر وتفكري ويدفعهم ذلك  

 عميل للفكر اإلسالمي العميق. إىل القناعة واَللتزام الدقيق باخلط ال

قال ثم  قليال،  يرهقهم  (2) سكت  مل  الذين  الطيبون،  الفقراء  إهنم  : من هم هؤَلء؟ 

تلتقي   التي  الطاهرة  البساطة  عن  قلوهبم  حيجب  ومل  وانفعاَلته،  بمغرياته  الغنى  ترف 

التي    باحلقيقة والعفوية والطهر، هؤَلء الذين َل يشعرون بأن الرسالة تفقدهم اَلمتيازات

يملكوهنا كام يتصور األغنياء املرتفون، بل حيسون بأهنا متنحهم فرصا مل تكن هلم وتفتح هلم  

الرحبة   وباآلفاق  إلنسانيتهم،  اجلديدة  باملعاين  هلم  وتوحي  عليهم،  مغلقة  كانت  أبوابا 

واَلنساين  الروحي  لإلرشاق  كمنطلق  وعيهم،  يف  الرسالة  تربز  وبذلك  فيام    لوجودهم.. 

احل هم  يشبه  الدعوة،  بدايات  يف  الرساَلت  أن جنود  يفرس  ما  اجلميل، وهذا  الوردي  لم 
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الفقراء والبسطاء يف األغلب، ألهنم يفهموهنا جيدا من خالل ارتباطها باجلانب اإلنساين 

والروحي للحياة.. أما اآلخرون من األغنياء واملستكربين، فإهنم يقفون يف خط املواجهة  

 ة، كام لو كانت اخلطر الزاحف عىل كل وجودهم باملوت. املضاد الذي يشعر بالرسال

عن متابعة املرشكني،    ثم راح يسألنا قائال: ما تفهمون من هني اهلل تعاىل لرسوله  

وأمرهم له باحلرص عىل هؤَلء الفقراء، ووصيته هبم وثنائه عليهم، ولو عىل حساب بعض  

 املكتسبات الظرفية؟.. أَل يدل عىل يشء؟ 

 ماذا غري ما ذكرت، وما ذكر املفرسون؟ قلنا: عىل  

قال: ما حمل الشخص الذي حترصون عليه، وتغريوا أن ُيطرد أو َيان أو يرمى، ولو  

 كان يف ذلك حصول مرضة لكم؟.. ألستم تفعلون ذلك مع أحب الناس إليكم؟ 

هبؤَلء، ويأمره    أجبناه باإلجياب، فقال: ولذلك فإن اهلل تعاىل الذي يويص نبيه  

 ص عليهم، ينطبق عيه ما قلنا. باحلر

 قال أحدنا، وكان أعقلنا: إن يف هذا إشارة مجيلة. 

قال: بل سلوى عظيمة تطرب هلا نفوس الفقراء، وأغنية مجيلة تبرشهم بأهنم، وإن  

 رموا وطردوا فإهنم عند اهلل بمكان.

 الشاهد الثاين: 

قال آخر: وأذكر أنه قرأ لنا يف ذلك املجلس ما ورد يف القرآن الكريم من النهي عن  

َلَك  طرد الضعفاء والفقراء، كقوله تعاىل يف قصة لسان نوح عليه السالم:   َأُنْؤِمُن  ﴿َقاُلوا 

َبَعَك اأْلَْرَذُلوَن َقاَل َوَما ِعْلِمي باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن إِْن ِحَساهُبُْم  إَِلَّ َعىَل َرِبِّ َلْو َتْشُعُروَن َوَما  َواتَّ
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: يف هذه  (1) ، ثم عقب عليها بقوله[ 115ـ    111]الشعراء:  َأَنا بَِطاِرِد املُْْؤِمننَِي إِْن َأَنا إَِلَّ َنِذيٌر ُمبنٌِي﴾  

الرسل   إىل  السابقون  فهم  املطرودين،  املحتقرين  هؤَلء  عىل  عظيم  ثناء  الكريمة  اآليات 

اإليامن واَلستسالم.. َل يصدهم عن اهلدى كربياء فارغة، وَل خوف    والرساَلت، وإىل

عىل مصلحة أو وضع أو مكانة.. ومن ثم فهم امللبون السابقون؛ فأما املأل من الكرباء فتقعد  

هبم كربياؤهم، وتقعد هبم مصاحلهم، القائمة عىل األوضاع املزيفة، املستمدة من األوهام  

دين، ثم هم يف النهاية يأنفون أن يسوَيم التوحيد اخلالص  واألساطري، التي تلبس ثوب ال 

اإليامن   قيمة  قيمة واحدة،  الزائفة كلها، وترتفع  القيم  تسقط  الناس، حيث  باجلامهري من 

والعمل الصالح، قيمة واحدة ترفع قوما وختفض آخرين، بميزان واحد هو ميزان العقيدة  

 والسلوك القويم. 

ك أجاهبم نوح عليه السالم اجلواب الذي يقرر القيم  : ولذل (2)سكت قليال، ثم قال

الثابتة وحيدد اختصاص الرسول، ويدع أمر الناس وحساهبم هلل عىل ما يعملون.. والكرباء  

أوساط   يف  تطاق  وَل  العلية،  تريض  َل  وأخالقهم  عاداهتم  إن  الفقراء:  عن  دائام  يقولون 

ذك، فإن نوحا عليه السالم يقول  الطبقة الراقية ذات احلس املرهف والذوق اللطيف، ول

هلم: إنه َل يطلب إىل الناس شيئا سوى اإليامن.. وقد آمنوا.. فأما عملهم قبله فموكول إىل  

اهلل، وهو الذي يزنه ويقدره، وجيزَيم عىل احلسنات والسيئات، وتقدير اهلل هو الصحيح  

يزان اهلل. وما وظيفتي إَل اإلنذار  بالقيم احلقة التي ترجح يف م  [ 113]الشعراء:  ﴿َلْو َتْشُعُروَن﴾  

 [ 115]الشعراء: ﴿إِْن َأَنا إَِلَّ َنِذيٌر ُمبنٌِي﴾ واإلفصاح: 

: فلام واجههم نوح عليه السالم بحجته  (3)التفت إلينا لريى تأثري كلامته فينا، ثم قال

 
 ( 2607/ 5) (  يف ظالل القرآن1)

 ( 2608/ 5) ظالل القرآن(  يف 2)

 ( 2608/ 5) (  يف ظالل القرآن3)
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يلجأ  املستقيم وعجزوا عن امليض يف اجلدل باحلجة والربهان، جلأوا إىل ما    هالواضحة ومنطق

إليه الطغيان كلام أعوزته احلجة، وخذله الربهان.. جلأوا إىل التهديد بالقوة املادية الغليظة  

التي يعتمد عليها الطغاة يف كل زمان ومكان، عند ما تعوزهم احلجة، ويعجزهم الربهان:  

.. وأسفر الطغيان عن وجهه  [ 116ء:  ]الشعرا﴿َقاُلوا َلئِْن مَلْ َتنَْتِه َيا ُنوُح َلَتُكوَننَّ ِمَن املَْْرُجوِمنَي﴾  

الكالح، وكشف الضالل عن وسيلته الغليظة، وعرف نوح عليه السالم أن القلوب اجلاسية  

لن تلني.. هنا توجه نوح إىل الويل الوحيد، والنارص الفريد، الذي َل ملجأ سواه للمؤمنني:  

ُبونِ  َكذَّ َقْوِمي  إِنَّ  َربِّ  َوَبيْ   ﴿َقاَل  َبْينِي  املُْْؤِمننَِي﴾  َفاْفَتْح  ِمَن  َمِعَي  َوَمْن  نِي  َوَنجِّ َفْتًحا  نَُهْم 

وربه يعلم أن قومه كذبوه، ولكنه البث والشكوى إىل النارص املعني،  ..  [ 118ـ    117]الشعراء:  

األمر:   إىل صاحب  األمر  النصفة، ورد  َفْتًحا﴾  وطلب  َوَبْينَُهْم  َبْينِي    [ 118]الشعراء:  ﴿َفاْفَتْح 

والتكذيب:   للبغي  األخري  احلد  املُْْؤِمننَِي﴾  يضع  ِمَن  َمِعَي  َوَمْن  نِي  ..  [ 118]الشعراء:  ﴿َوَنجِّ

ستجاب اهلل لنبيه الذي يتهدده الطغيان بالرجم، ألنه يدعو الناس إىل تقوى اهلل، وطاعة  وا

﴿َفَأْنَجْينَاُه َوَمْن َمَعُه يِف اْلُفْلِك  رسوله، َل يطلب عىل ذلك أجرا، وَل يبتغي جاها وَل ماَل:  

هكذا يف إمجال رسيع. يصور النهاية  .. و[ 120ـ    119]الشعراء:  ُثمَّ َأْغَرْقنَا َبْعُد اْلَباِقنَي﴾    املَْْشُحونِ 

األخرية للمعركة بني اإليامن والطغيان يف فجر البرشية، ويقرر مصري كل معركة تالية يف  

 تاريخ البرشية الطويل. 

اهتمهم   الذين  الفقراء  أولئك  حيتلها  التي  القيمة  رأيتم  هل  قال:  ثم  قليال،  سكت 

ال  العقالء  هم  كانوا  لقد  أراذل؟..  بكوهنم  السالم،  قومهم  عليه  نوح  قوم  من  وحيدين 

ولذلك مّن اهلل تعاىل عليهم بالنجاة، بل بصحبة نبيه، ورشفهم بعد ذلك بذكرهم يف القرآن  

 الكريم لنتذكرهم دائام، وَل نطردهم كام يفعل البغاة والظلمة.

﴿َوَيا  قرأ عليه أحدنا ـ وكان متعلام ـ حينها قوله تعاىل عىل لسان نوح عليه السالم:  
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ُروَن﴾  قَ  يِن ِمَن اهللَِّ إِْن َطَرْدهُتُْم َأَفال َتَذكَّ ، فقال معلمنا يسأله: أتعلم وجه  [ 30]هود:ْوِم َمْن َينرُْصُ

 اإلشارة فيها؟ 

قال الرجل: يف هذه اآلية الكريمة َيرب اهلل تعاىل عن مقالة نبيه نوح عليه السالم،  

إن طردهتم وأبعدهتم عني؟(،  وأنه قال:)من يصونني منه تعاىل ويدفع عني حلول سخطه  

فاَلستفهام هنا لإلنكار، أي َل ينرصين أحد من ذلك، ويف الكالم ما َل َيفى من هتويل أمر  

 طردهم. 

 قال املعلم: أتدري السلوى التي حيملها هذا الكالم لقلوب الفقراء؟

 قال: ما هي غري ما ذكرت؟ 

 الكامل؟قال املعلم: هل تعرف الدرجة التي حيتلها النبي يف سلم 

 قال: هي درجة عظيمة َل يمكن تصورها. 

 قال املعلم: أيمكن تشبيهها بدرجة الوزراء!؟  

 قال: وأين تقع الوزارة أمام النبوة؟

أو   واَلهنيار  بالسقوط  أو  بالعزل  َيدده  وزيره  إىل  امللك  أرسل  فإذا  املعلم:  قال 

 يف نفس امللك!؟   باهلزيمة بسبب عامي من الناس، أَل يكون لذلك العامي حمال عظيام

إَل   الذي هو ساعد من سواعده َل يكون  امللك يف وزيره  تفريط  قال: أجل، ألن 

 بسبب وجيه، وأمر خطري. 

فقد   التشبيه وأكداره،  املثل األعىل.. واحذر رعونة  املعلم: فكذلك هذا، وهلل  قال 

م من املساس  أرسل اهلل ملك امللوك إىل األنبياء عليهم السالم الذين يعملون بأمره حيذره 

املكانة  التي أقامها اهلل هلم، مقابل  العظيمة  البسطاء.. وذلك َل يكون إَل للمكانة  هبؤَلء 

التي وضعها البرش هلم، فقد قال تعاىل عن موضع الفقري يف دنيا البرش عىل لسان نوح عليه  
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هللَُّ َخرْيًا اهللَُّ َأْعَلُم باَِم يِف َأْنُفِسِهْم إِينِّ  ﴿َوَل َأُقوُل لِلَِّذيَن َتْزَدِري َأْعُينُُكْم َلْن ُيْؤتَِيُهُم االسالم:  

، فقد أخرب اهلل تعاىل أن موقف البرش من هؤَلء املحرومني هو  [ 31]هود:  إِذًا ملََِن الظَّاملنَِِي﴾  

اَلزدراء، وهو اَلحتقار، وقد نسب اَلزدراء إىل األعني، مع أن احلاسة َل يتصور منها أن  

ا سبب اَلزدراء، فلرؤيتهم هلم بتلك احلالة احتقروهم، فاإلنسان عندهم  ، ألهناتعييب أحد

مكرم ملظهره، ومنبوذ به.. وذلك يدل عىل أن املزدرين من هؤَلء األغنياء َل ينظرون إىل  

 احلقائق، بل يكتفون باخليوط الواهية التي تكفن هبا احلقائق. 

لفقري، فهي دعوة له لئال ينشغل  ثم قال لنا: ويف ذلك دعوتان.. للفقري والغني.. أما ا

َل   التي  الغنى  مواطن  عن  يبحث  بل  بسببه،  الناس  ازدراه  الذي  الفقر  من  فيه  هو  بام 

يبرصوهنا.. وأما الغني، فلئال جيعل حكمه عىل الناس قارصا عىل ما متليه عينه، فقد تدله  

 نيا واآلخرة. أذنه أو جوارحه األخرى أو قلبه عىل كامَلت يف الفقري ينتفع هبا يف الد

 الشاهد الثالث: 

التي رفعت عني كل اآلَلم   الكلامت  منه تلك  أنا، فبعد أن سمعت  أما  قال آخر: 

بني   ألجلس  مدرسته،  يف  إليه  رحت  وحاجتي،  فقري  بسبب  أعانيها  كنت  التي  النفسية 

البسطاء، وقد سمعته يسأهلم عن بعض األحكام الرشعية، وقد كنت أتصور يف   تالميذه 

أنه  بالعزاء    البدء  يملؤهم  راح  بل  بأحكامها،  يكتف  مل  لكنه  أحكامها،  عن  سيتحدث 

والسلوى من خالهلا.. سأحكي لكم بعض ما جرى يف ذلك املجلس، وهو مما َل يمكنني  

 أن أنساه. 

 لقد قال هلم سائال: ما كفارة الظهار؟ 

ْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ ِمْن  َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َشْهرَ : ﴿قال أحدهم: لقد نص عليها قوله تعاىل

ا َفَمْن مَلْ َيْسَتطِْع َفإِْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسكِينًا َذلَِك لُِتْؤِمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َوتِ  ْلَك ُحُدوُد  َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ
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 [4]املجادلة:اهللَِّ َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب َألِيٌم﴾ 

 ني املعقدة؟قال املعلم: فام كفارة من حنث يف اليم 

تعاىل قوله  ذلك  لقد نص عىل  َأْياَمنُِكْم  : ﴿ قال أحدهم:  يِف  بِاللَّْغِو  اهللَُّ  ُيَؤاِخُذُكُم  َل 

ُتْطِعمُ  َما  َأْوَسِط  ِمْن  َمَساكِنَي  ِة  َعرَشَ إِْطَعاُم  اَرُتُه  َفَكفَّ اأْلَْياَمَن  ْدُتُم  َعقَّ باَِم  ُيَؤاِخُذُكْم  وَن  َوَلكِْن 

ِريُر َرَقَبٍة َفَمْن مَلْ جَيِدْ  اَرُة َأْياَمنُِكْم إَِذا َحَلْفُتْم    َأْهلِيُكْم َأْو كِْسَوهُتُْم َأْو حَتْ اٍم َذلَِك َكفَّ َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّ

ُ اهللَُّ َلُكْم آَياتِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾   [ 89]املائدة:َواْحَفُظوا َأْياَمَنُكْم َكَذلَِك ُيَبنيِّ

 قال املعلم: فام كفارة صيد املحرم؟ 

ْيَد  ﴿  :قال أحدهم: لقد نص عىل ذلك قوله تعاىل  َتْقُتُلوا الصَّ ِذيَن آَمُنوا َل  الَّ َا  َأَيُّ َيا 

بِِه َذَوا َعْدلٍ  َما َقَتَل ِمَن النََّعِم حَيُْكُم  ِمْثُل  دًا َفَجَزاٌء  َقَتَلُه ِمنُْكْم ُمتََعمِّ ِمنُْكْم    َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن 

اَرٌة َطَعاُم َمَساكِنَي أَ  ْو َعْدُل َذلَِك ِصَيامًا لَِيُذوَق َوَباَل َأْمِرِه َعَفا اهللَُّ َعامَّ  َهْديًا َبالَِغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ

 [95]املائدة:َسَلَف َوَمْن َعاَد َفَينَْتِقُم اهللَُّ ِمنُْه َواهللَُّ َعِزيٌز ُذو اْنتَِقاٍم﴾ 

وبعد أن حتدث عن األحكام الرشعية املرتبطة بتلك اآليات الكريمة، قال: إن اهلل  

ولطفه يوزع العزاء والسلوى يف كل حمل، حتى ضمن األحكام الرشعية.. ففي    تعاىل بكرمه 

التي قد  العزلة  الفقراء من  تنظيامت ترشيعية ختلص  تنبيهات حتمل  الكريمة  اآليات  هذه 

أن يرتب غرامة مالية عىل كل ذنب من  اهلل تعاىل  يرضهبا عليهم األغنياء.. فقد كان يف إمكان  

املال   لبيت  تدفع  نفس  الذنوب  جيعل  أن  إمكانه  يف  كان  أو  للفقراء..  دفعها  يتوىل  الذي 

العقوبة، ولكن جيعلها يف مسكني واحد.. ولكن شاء اهلل أن جيعل تلك الكفارات إطعام  

 ستني مسكينا ليكون البحث عن املساكني املستحقني جزءا من الكفارة. 

 ء املساكني؟ قال أحدهم: فام فائدة ذلك العناء الذي جيعل الشخص يبحث عن هؤَل

معهم   وتكافله  عليهم  تعرفه  ويف  عليهم..  منه  تعرف  عنهم  بحثه  يف  املعلم:  قال 
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 ختليص هلم من العزلة التي قد تفرض عليهم. 

لست أدري كيف قلت له حينها أعرب عام يف نفيس: سيدي.. إن الفقري يف احلقيقة َل  

رده فقد يصيب الغني من اجلوع  يؤمله فقره، بقدر ما تؤمله نظرات الناس.. وَل يؤمله جوعه وب

ما يصيب الفقري، وقد يصيب الفقري من الشبع ما يصيب الغني.. لكن تؤمله زنازن العزلة  

 التي يرى نفسه قد وضع فيها. 

قال املعلم: ولذلك إن ُرفع هذا الوهم، وقيل للفقري: فقرك ليس عالمة إبعاد.. كام  

ين لتمحيص القلوب، حينها ستزول كل  أن غنى جارك ليس عالمة ود، فكالمها ابتالء ربا 

 املعاناة النفسية.. فكل معاناتنا بسبب ما نحمله من أوهام. 

َفَيُقوُل َرِبِّ  ثم قرأ علينا قوله تعاىل:   َمُه  َوَنعَّ َفَأْكَرَمُه  ُه  َربُّ اْبَتالُه  َما  إَِذا  ْنَساُن  اأْلِ ا  ﴿َفَأمَّ

َفَقَدَر   اْبَتالُه  َما  إَِذا  ا  َوَأمَّ َأَهاَنِن﴾  َأْكَرَمِن  َفَيُقوُل َرِبِّ  ِرْزَقُه  فهذه  :  (1)ثم قال،  [ 16]الفجر:َعَلْيِه 

لنا: إن اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه يف الظاهر، يقول رِب   اآلية الكريمة تقول 

ويقنط   أهانني،  رِب  فيقول  رزقه  عليه  فقدر  ابتاله  ما  إذا  وأما  ويتكرب،  ويبطر  أكرمني، 

لي فمن شكر  ويتسخط.. كال  احلق،  من  اختبار  أنه  وليعلام  وفعلهام،  اعتقادمها  نزجرا عن 

الف اليتيم واأليم، كان من األبرار، وإن عكس القضية  قالنعم، وأطعم  ري واملسكني، وأبر 

كان من الفجار، ومن صرب عىل الفقر، وريض بالقسمة، وفرح بالفاقة، فهو من األولياء،  

فمن نظر اإلنسان القصري ظن النقمة نعمة، والنعمة  ومن عكس القضية كان من البعداء..  

حسان، وقد قال احلكيم:  إ نقمة، فبسط الدنيا عىل العبد قبل معرفته بربه هوان، وقبضها عنه  

 )ربام أعطاك فمنعك، وربام منعك فأعطاك(
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: اهلل تعاىل يعرفنا بحقائق الوجود، والقيم  (1) وعندما سألناه توضيحا أكثر لذلك قال

كمه، حتى َل نقع أرسى لغفلتنا والقيم التي ننسجها بأوهامنا، كام قال تعاىل يف صفة  التي حت

ْنَيا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغافُِلوَن﴾  الكفار اجلاحدين:   ]الروم: ﴿َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن احْلََياِة الدُّ

إِْن َأَصاَبُه َخرْيٌ اْطَمَأنَّ بِِه َوإِْن َأَصاَبْتُه فِْتنٌَة  ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اهللََّ َعىَل َحْرٍف فَ ، وقال: [ 7

 [ 11]احلج: اْنَقَلَب َعىَل َوْجِهِه﴾ 

: وهذا خطأ كبري، ومن وجوه كثرية.. أوهلا: أن سعادة الدنيا وشقاوهتا يف  (2) ثم قال

مقابلة ما يف اآلخرة من السعادة والشقاوة كالقطرة يف البحر، فاملتنعم يف الدنيا لو كان شقيا  

يف اآلخرة فذاك التنعم ليس بسعادة، واملتأمل املحتاج يف الدنيا لو كان سعيدا يف اآلخرة فذاك 

ة وَل شقاوة، إذ املتنعم يف الدنيا َل جيوز له أن حيكم عىل نفسه بالسعادة والكرامة،  ليس بإهان

واملتأمل يف الدنيا َل جيوز له أن حيكم عىل نفسه بالشقاوة واهلوان.. وثانيها: أن حصول النعمة  

  يف الدنيا وحصول اآلَلم فيها َل يدل عىل اَلستحقاق، فإنه تعاىل كثريا ما يوسع عىل العصاة

سبيل   عىل  وإما  املصلحة،  حيكم  وإما  يريد،  ما  وحيكم  يشاء  ما  يفعل  ألنه  إما  والكفرة، 

اَلستدراج واملكر، وقد يضيق عىل الصديقني ألضداد ذلك، فال ينبغي للعبد أن يظن أن  

بخواتيمها،   فاألمور  العاقبة،  عن  يغفل  أن  ينبغي  َل  املتنعم  أن  وثالثها:  ملجازاة..  ذلك 

َل ينبغي أن يغفل عام هلل عليه من النعم التي َل حد هلا من سالمة البدن    والفقري واملحتاج

والعقل والدين ودفع اآلفات واآلَلم التي َل حد هلا وَل حرص، فال ينبغي أن يقيض عىل  

نفسه باإلهانة مطلقا.. ورابعها: أن النفس قد ألفت هذه املحسوسات، فمتى حصلت هذه  

َلنقطاع عنها وعدم اَلستغراق فيها، أما إذا مل حيصل  املشتهيات واللذات صعب عليها ا
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لإلنسان يشء من هذه املحسوسات رجعت شاءت أم أبت إىل اهلل، واشتغلت بعبودية اهلل  

فكان وجدان الدنيا سببا للحرمان من اهلل، فكيف جيوز القضاء بالشقاوة واإلهانة عند عدم  

ات.. وخامسها: أن كثرة املامرسة سبب  الدنيا، مع أن ذلك أعظم الوسائل إىل أعظم السعاد

لتأكد املحبة، وتأكد املحبة سبب لتأكد األمل عند الفراق، فكل من كان وجدانه للدنيا أكثر  

وأدوم كانت حمبته هلا أشد، فكان تأمله بمفارقتها عند املوت أشد، والذي بالضد فبالضد،  

الدنيا سبب لألمل الشديد بعد املوت، وعدم حصوهلا سبب للسعادة    فإذن حصول لذات 

 الشديدة بعد املوت، فكيف يقال: إن وجدان الدنيا سعادة وفقداهنا شقاوة؟

تعيشوا معانيها، ما مل متتلئ  أن  و أ: َل يمكنكم أن تفهموا هذه الوجوه، (1)ثم قال لنا 

كام قال  قلوبكم باإليامن باليوم اآلخر، وهلذا يقرن اهلل تعاىل اإليامن به باإليامن باليوم اآلخر،  

ْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن  تعاىل:   ٌة َقائَِمٌة َيْتُلوَن آَياِت اهللَِّ آَناَء اللَّ ﴿َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ُأمَّ

َوُيَساِرُعوَن يِف   املُْنَْكِر  َوَينَْهْوَن َعِن  بِاملَْْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهللَِّ  اِت  ُيْؤِمُنوَن  اخْلَرْيَ

نَي﴾   احِلِ الصَّ ِمَن  عمران:  َوُأوَلئَِك  وقال:  [ 114ـ    113]آل  بِاهللَِّ  ،  آَمنَّا  َيُقوُل  َمْن  النَّاِس  ﴿َوِمَن 

بُِمْؤِمننَِي﴾   ُهْم  َوَما  اآْلِخِر  وقال:  [ 8]البقرة:  َوبِاْلَيْوِم  ِقَبَل  ،  ُوُجوَهُكْم  ُتَولُّوا  َأْن  اْلرِبَّ  ﴿َلْيَس 

ِق َوا  [ 177]البقرة: ملَْْغِرِب َوَلكِنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر﴾ املرَْْشِ

لتشوهت    ه ثم قال: فاإليامن باليوم اآلخر ركن من أركان العزاء والسلوى، ولوَل

معرفتنا باهلل، ألننا قد َل نرى عدالته ورْحته وحكمته يف هذا العامل، بقدر ما نراها يف ذلك  

 العامل. 

 الشاهد الرابع: 
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قال آخر: أما أنا، فقد سمعته يف بعض جمالسه التي رشفنا هبا يف حارتنا هذه يقرأ قوله  

َبَعَك إَِلَّ الَّذِ : ﴿تعاىل ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َنَراَك إَِلَّ َبرَشًا ِمْثَلنَا َوَما َنَراَك اتَّ يَن  َفَقاَل املأََْلُ الَّ

ْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم َكاِذبِنَي﴾  ُهْم َأَراِذُلنَا َبادِ  ، ثم قال  [ 27]هود:َي الرَّ

لنا: اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة َيرب عن الشبهات التي وقفت حجابا بني املأل املتاملئني  

، وبني الوصول إىل  عىل األنبياء عليهم السالم، الذين مألوا القلوب هيبة، واملجالس أهبة

احلق.. وأول تلك الشبهات كون نوح عليه السالم برشا مثلهم.. والثانية كونه ما أتبعه إَل  

ة كوهنم َل يرون هلم فضال، َل يف العقل وَل يف رعاية املصالح العاجلة  ثأراذل القوم.. والثال

 .(1)وَل يف قوة اجلدل 

باجلواب الذي رد به نوح عليه السالم عىل هذه  ثم راح يسألنا قائال: هل تعلمون  

 الشبه؟ 

ثم أجاب نفسه قائال: ألمهية ذلك اجلواب، ولكل املؤمنني، ويف كل األجيال قصه  

علينا القرآن الكريم، فقد أخربهم أنه رسول من اهلل يدعو إىل عبادة اهلل وحده، وَل يسأهلم  

ع، فمن استجاب له فقد نجا..  عىل ذلك أجرا.. وأنه مكلف بأن يدعو الرشيف والوضي

وأخربهم أنه َل قدرة له عىل الترصف يف خزائن اهلل، وَل يعلم من الغيب إَل ما أطلعه اهلل  

عليه، وليس هو بملك من املالئكة، بل هو برش مرسل مؤيد باملعجزات.. وأخربهم بأن ما  

عند اهلل فإن    يف نفوس من تصوروهم أراذل من قومه فاحتقروهم وازدروهم َل يعلم حاهلم

 كانوا مؤمنني، فلهم جزاء احلسنى. 

الفقراء   هم  الكريمة  اآليات  هلذه  العطرة  الروائح  يستنشق  من  أول  إن  قال:  ثم 
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واملستضعفون.. فانشغال النبي بالدفاع عنهم، وبيان قيمتهم وحرمتهم ومكانتهم عند اهلل،  

 يدل عىل املوضع الذي حيتله هؤَلء!؟  

 ح ما تريد. قلنا: مل نفهم بعد.. وض

قال: أَل تستشهدون باقرتان العمل الصالح مع اإليامن يف أكثر آي القرآن الكريم  

 عىل فضل العمل الصالح َلقرتانه باإليامن الذي هو أرشف األعامل؟

 قلنا: بىل. 

 قال: أَل تستشهدون بعظم حق الوالدين َلقرتاهنام بتوحيد اهلل وعبوديته؟ 

 ذلك. قلنا: بىل، كثريا ما نفعل 

قال: فكذلك هنا.. فاقرتان ذكر األنبياء عليهم السالم بذكر املستضعفني يدل عىل  

 أهنم حمل نظر وعناية خاصة من اهلل تعاىل. 

 سكت قليال، ثم قال: هل تعرفون كم لبث نوح عليه السالم يف قومه؟ 

ا ُنوحًا إىَِل  َوَلَقْد َأْرَسْلنَ: ﴿ قال أحدنا: هو ما نص عليه القرآن الكريم، فقد قال تعاىل

 [14]العنكبوت: َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إَِلَّ مَخِْسنَي َعامًا﴾ 

 قال: فكم املدة التي كان يتكلم فيها مع قومه؟ 

َقاَل َربِّ  : ﴿قال أحدنا: وهذا أيضا وارد يف القرآن الكريم، فقد قال تعاىل حاكيا عنه

َلْياًل َوهَنَ  َقْوِمي  ، وكأنه عليه السالم َلجتهاده يف الدعوة إىل اهلل َل  [ 5]نوح:ارًا﴾  إِينِّ َدَعْوُت 

 يسكت ليال أو هنارا. 

 قال: فكم ترى يكون قد تكلم من الكلامت؟ 

 قال أحدنا: لو كتب كالمه كتبا ملأل هبا سهول األرض وجباهلا.

الق يف  ليذكرها  املنبوذين  عن  املدافعة  الكلامت  هلذه  تعاىل  اهلل  فاختيار  رآن  قال: 
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التي هيأها هلم، ورشفهم هبا؟.. َل عند نوح عليه السالم   املكانة  الكريم، أَل يدلكم عىل 

فحسب، بل عند اهلل، ألن القرآن الكريم مل ينزل ليؤرخ لقوم نوح عليه السالم، وإنام أنزل  

 ليذكر احلقائق العظمى التي ينبني عليها الوجود. 

إقبا  سبب  ما  ولكن  قائال:  أسأله  حينها  املأل  رحت  وإعراض  احلق  عىل  الفقراء  ل 

أغنياءهم وكرباءهم عنه؟.. وملاذا يكون هؤَلء األراذل املستضعفون أرسع الناس إىل احلق،  

السابقة قال تعاىل يف اآليات  ْأي﴾  : ﴿فقد  الرَّ َباِدَي  َأَراِذُلنَا  ُهْم  ِذيَن  الَّ إَِلَّ  َبَعَك  اتَّ َنَراَك  َوَما 

 ؟ [ 27]هود: 

أل وقال:  إيل،  للفقراء  التفت  إَل  تكون  َل  والصدقات  اهلل،  صدقة  الفضل  ن 

 َواملََْساكِنِي﴾ : ﴿واملساكني، أمل تسمع قوله تعاىل 
ِ
َدَقاُت لِْلُفَقَراء  ؟[ 60]التوبة: إِنَّاَم الصَّ

قلت: بىل.. ولكن ما وجه اإلشارة يف اآلية الكريمة، فإين َل أفهم منها إَل أهنا تعدد  

 أصناف املستحقني للزكاة؟

: )من  ل: هي كذلك، ولكن الذي قاهلا يتصدق أيضا.. أمل تسمع قول رسول اهلل  قا 

أجر   وله  عليه،  هبا  اهلل  نومه صدقة تصدق  فإن  به،  يقوم  أن  يريد  كان  وقد  حزبه  نام عن 

  (1) حزبه(

اء الذين سامهم القرآن الكريم ]مأل[ امتألوا بغناهم وما لدَيم من  يثم قال: األغن

يستطيعون تقبل صدقات اهلل التي متتلئ هبا خزائنه، والتي تفيض عىل كل  أشياء، فلذلك َل  

الوجود، بينام الفقراء، يشعرون بفاقتهم الذاتية، وفراغهم العظيم، فلذلك كانوا مستعدين  

 لصدقات اهلل، ولذلك بمجرد أن يشع نور من أنوار اهلل يكونون أرسع الناس إليه. 
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 اإلهلي.. وواحرستاه عىل األثرياء حلرماهنم منه.  قلت: هنيئا إذن للفقراء هبذا الفضل

قال: َل تقل هذا.. فاهلل تعاىل مل حيرم األثرياء من فضله.. لكن فيهم من حيرم نفسه،  

 مثلام يفعل الفقراء الذين حيرمون أنفسهم من فضل اهلل، فيجمعون بني احلرمانني. 

 قلت: مل أفهم. 

الع  بل  ثريا،  الثري  بكون  العربة  ليست  الفقري  قال:  ترى  فقد  بثرائه،  بشعوره  ربة 

الغني   وترى  لدخول  متواضعا مستعليا،  يؤهله  الذي  باَلفتقار  الغني  يتحقق  قد  وهلذا   ،

قصور فضل اهلل، وقد حيرم الفقري الذي مأل عيني قلبه بام عجز عن حتقيقه جليوبه.. فعينه  

 بصرية، ويده قصرية. 

يكلمهم اهلل يوم القيامة وَل يزكيهم    :)ثالثة َلثم قال: ويدل لذلك قول رسول اهلل  

 (1)وَلينظر إليهم وهلم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكرب(

 الشاهد اخلامس: 

قوله   اخلاشع  بصوته اجلميل  يرتل  بعض جمالسه  فقد سمعته يف  أنا،  أما  آخر:  قال 

 َمنَّ اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمْن َبْينِنَا َأَليَْس اهللَُّ بَِأْعَلَم  َوَكَذلَِك َفَتنَّا َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لَِيُقوُلوا َأَهؤُ : ﴿ تعاىل
ِ
َلء

اكِِريَن﴾   : كان أكثر ما دخل عىل زعامء قريش وسادهتا الذين آثروا  (2)، ثم قال[ 53]األنعام:بِالشَّ

الكفر عىل اإليامن، واستحبوا العمى عىل اهلدى، وصدهم عنها، أن سبقهم إليها مجاعات  

ونوا أصحاب سيادة أو رياسة فيهم، بل كانوا من الفقراء واملستضعفني واألرقاء  ممن مل يك

من الرجال والنساء.. فأنف هؤَلء السادة أن ينضموا إىل ركب العبيد، وحسبوا أن الدين  

الدين، وبدا هلؤَلء  يف    الدنيا، فهو سيد وعزيزيف    والدنيا عىل سواء، وأن من كان عزيزا
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ليس فيه ما يرفع من مقام السادة، أو حتى حيتفظ هلم    سول اهلل  السادة أن ما جاء به ر

هذا الدين، ورصف وجوههم عنه هو املوقف،  يف    بمكاهنم الذي هم فيه.. وإذن فزهدهم

الذي ينبغى عليهم أن يلتزموه، وأن يدعو هذا الدين للعبيد واإلماء، ومن هو مثلهم ضعفا  

فقرا و إَل  الدين،  يزيدهم هذا  والزعامء من  وفقرا، فلن  السادة  تقدير  ضعفا.. هكذا كان 

 مرشكى قريش، وهكذا كان تصورهم للرسالة اإلسالمية، وما حتمل من هدى ونور. 

ِذيَن َكَفُروا  : وهذا ما حكاه اهلل تعاىل عنهم يف قوله:  (1) سكت قليال، ثم قال ﴿َوَقاَل الَّ

ا َما َسَبُقوَنا إِلَ  ]األحقاف:  ْيِه َوإِْذ مَلْ ََيَْتُدوا بِِه َفَسَيُقوُلوَن َهَذا إِْفٌك َقِديٌم﴾  لِلَِّذيَن آَمُنوا َلْو َكاَن َخرْيً

تعاىل:  [ 11 قوله  فإن  وهلذا،  بَِبْعٍض﴾  ..  َبْعَضُهْم  َفَتنَّا  هلذا    [ 53]األنعام:  ﴿َوَكَذلَِك  بيان  هو 

ىل  املوقف الذي وقفه سادة قريش وكرباؤها من دعوة اإلسالم، وأهنم إنام ضلوا الطريق إ 

اإليامن باهلل بسبب أن مجاعة من املستضعفني والفقراء قد سبقوهم إليه، فقد كان ذلك فتنة  

القرآن عنهم:   يقول ما حكاه  َبْينِنَا﴾  هلم، وكان لسان حاهلم  ِمْن  َعَلْيِهْم  اهللَُّ  َمنَّ   
ِ
﴿َأَهُؤََلء

يقولوهنا هتكام وسخرية.. إذ كيف َيتار اهلل لدينه منهم من هم أنزل الناس منزلة    [ 53]األنعام:  

اكِِريَن﴾  فيهم؟.. وقد رد اهلل عليهم بقوله:   .. فاهلل سبحانه  [ 53]األنعام:  ﴿َأَليَْس اهللَُّ بَِأْعَلَم بِالشَّ

يف    وأقامهموتعاىل هو الذي اختار هؤَلء الذين سبقوا إىل اإلسالم، ودعاهم إىل مائدته،  

لفضله   وشكرهم  لدعوته،  قبوهلم  من  وتعاىل  سبحانه  علم  ملا  منها،  األوىل  الصفوف 

يف    ونعمته.. أما هؤَلء السادة املتكربون، فليسوا أهال ألن يدعوا من اهلل، وَل أن يكونوا

ا أَلَْسَمَعُهْم  ﴿َوَلْو َعلَِم اهللَُّ فِيِهْم َخ السابقني إىل مائدة اإلسالم، واهلل سبحانه وتعاىل يقول:   رْيً

ْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن﴾   [23]األنفال: َوَلْو َأْسَمَعُهْم َلَتَولَّ
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سألناه حينها عن العزاء الذي حتمله هذه اآلية الكريمة ومثيالهتا ألمثالنا من الفقراء  

هو  واملساكني، فقال: اهلل تعاىل يف اآلية الكريمة َيرب عن القصد من بالئه واختباره لعباده، ف

املستكربون   يقول  أن  البالء  ذلك  عن  تنتج  التي  النتائج  ومن  والغنى،  بالفقر  يبتليهم 

َعَلْيِهْم ِمْن َبْينِنَا﴾  : ﴿املتعالون  َمنَّ اهللَُّ 
ِ
، فرد اهلل تعاىل عليهم بكونه أعلم  [ 53]األنعام:َأَهُؤَلء

 م من الشاكرين.  بالشاكرين.. أي إن اهلل تعاىل يعلل مننه عىل عباده الذين قرهبم بكوهن

 قلت: فلم يكون فضل اهلل ومجيل اختياره مرتبطا بالشاكرين؟ 

لو أنعمت عىل بعض إخوانك بنعم، وقدمت هلم خدمات أرهقتك،   قال: أرأيت 

فنظر بعضهم إليك شزرا، وانرصف.. وقال بعضهم: )ما هذه اخلدمات احلقرية، والعطايا  

ومسح   يديك،  فقبل  بعضهم  وجاء  يف  الصغرية؟(..  الثاين:)نحن  وقال  رجليك،  عىل 

لك   سنحت  إذا  بالعطاء  ذلك  بعد  تفضله  هؤَلء  أي  خري(..  كل  عنا  فجزيت  خدمتك، 

 السوانح، ودر عليك اللطف؟

لو   إين  بل  للجاحدين،  عطائي  يمتد  فكيف  ذلك،  يف  شك  َل  الشاكرين..  قلت: 

 لفعلت. استطعت أن أسلبهم ما أعطيتهم، وأخرج طعامي من بطوهنم أو أحوله سام 

قال   العظيم، فإنه قد يسلب هؤَلء نعمهم، كام  قال: وكذلك احلق تعاىل مع كرمه 

اهلل:   شكر  عن  أعرضوا  ملا  سبأ  قرى  عن  اْلَعِرِم  تعاىل  َسْيَل  َعَلْيِهْم  َفَأْرَسْلنَا  ﴿َفَأْعَرُضوا 

ْلنَاُهْم بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتنْيِ َذَوايَتْ ُأُكٍل مَخٍْط َوَأْثٍل وَ   ِمْن ِسْدٍر َقلِيٍل﴾ َوَبدَّ
ٍ
ء  [16]سـبأ:يَشْ

قال أحدنا: فام عالقة ذلك باملستضعفني، أليس الشكر مطلوبا من األغنياء، والصرب  

 مطلوبا من الفقراء؟  

قال: بل الشكر والصرب مطلوب منهام مجيعا.. ألن الشكر والصرب عبادتان َل ختتلفان  

 ؟ باألغنياء، والصوم خاص بالفقراء  عن الصوم والصالة، فهل قال أحد: إن الصالة خاصة
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 قلت: َل.. مل يقل أحد بذلك.. ولكن عىل ماذا يصرب األغنياء والنعم لدَيم متوافرة؟

 قال: عىل عدم استفزاز النعم هلم استفزازا جيعلهم يعبدون أنفسهم وَل يعبدون اهلل. 

 قلت: وماذا يشكر الفقراء؟ 

م مل جيعل هلم  اهلل  أن  يشكرونه  أقل يشء  تبرص  قال:  بينهم وبني  ما حيول  الغنى  ن 

بقوله السابقة  اآلية  تعاىل  اهلل  عقب  ولذلك  ﴿احلق..  اكِِريَن﴾  :  بِالشَّ بَِأْعَلَم  اهللَُّ  َأَليَْس 

 ، فالغني قد ينشغل بالنعم وما تتطلبه عن شكرها. [ 53]األنعام:

ألنبيائهم   املرتفني  مواجهة  ذكر  تعاىل  اهلل  فإن  ولذلك،  قال:  ثم  قليال،  يف  سكت 

َوَما َأْرَسْلنَا يِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر  : ﴿مواضع عدة من القرآن الكريم، كقوله تعاىل مبينا سنة ذلك

ُفوَها إِنَّا باَِم ُأْرِسْلُتْم بِِه َكافُِروَن﴾   .. ومثل ذلك ربطه بني مصري القرى  [ 34]سـبأ:إَِلَّ َقاَل ُمرْتَ

األمم واحلضارات، كام قال تعاىل مبينا هذا  واملرتفني، بل يبني أن املرتفني هم سبب هالك  

ْرَناَها: ﴿القانون فِيَها َفَفَسُقوا فِيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ  َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن هُنْلَِك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمرْتَ

  [ 16]اَلرساء:َتْدِمريًا﴾ 

 ؟قلت: ما السبب الذي جعل الرتف حائال بني املرتفني واحلق

َفَلْوَل َكاَن ِمَن  : ﴿قال: الرتف.. فاملرتف مستغرق يف ترفه مستعبد له، وقد قال تعاىل

َبَع  اْلُقُروِن ِمْن َقْبلُِكْم ُأوُلو َبِقيٍَّة َينَْهْوَن َعِن اْلَفَساِد يِف اأْلَْرِض إَِلَّ َقلِياًل مِمَّْن َأْنَجْينَا ِمنْ ُهْم َواتَّ

ُأْتِرفُ  َما  َظَلُموا  ِذيَن  جُمِْرِمنَي﴾  الَّ َوَكاُنوا  فِيِه  فاملرتف[ 116]هود:وا  ترفهم،  و،  استهواهم  ن 

أنه قال: )تعس عبد الدينار    فاستعبدهم من دون اهلل، وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  

وعبد الدرهم وعبد اخلميصة إن أعطي ريض، وإن مل يعط تعس وانتكس، وإذا شيك فال  
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.. ثم عقب عىل ذلك بذكر نواحي الفضل التي حيتوَيا الفقر واحلاجة املصاحبة  (1)(انتقش

لإليامن، فقال: )طوِب لعبد أخذ بعنان فرسه يف سبيل اهلل أشعث رأسه مغربة قدماه إن كان 

يف احلراسة كان يف احلراسة وإن يف الساقة كان يف الساقة إن استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل  

 يشفع(  

 ألنا قائال: أتدرون ما رس هذا اَلقرتان؟ثم راح يس

ترفه عمي عن   يتطلبه  بقوله: أما األول، فإنه َلنشغاله برتفه، وما  ثم أجاب نفسه 

الكون مجيعا، وعمي عن رسالته يف هذا الوجود، وأما الثاين الذي َل يملك شيئا، فقد كان  

 فقره سببا يف رؤيته األشياء عىل حقيقتها.  

ك بمثال، فقال: أرأيت إن وضع مرتف من املرتفني يف قرص  طلبت منه أن يوضح ذل

عظيم، له يف كل حلظة زينة جديدة، وطعام جديد، فهو دائام يف ظل اجلديد، أكان يمكنه أن  

 جيد الوقت لرؤية السامء، أو شعاب الوادي، أو فيايف الصحراء، أو تأمل النجوم يف الليل؟ 

 امر ليصيبه غبار الفيايف. قلت: َل يمكنه ذلك، فلن َيرج من قرصه الع

قال: فكذلك هؤَلء املرتفني الذين عصبوا عيوهنم بخيوط احلرير، وكبلوا أقدامهم  

بقيود الذهب، ووضعوا عىل رقاهبم أغالل الْللئ.. أما املستضعفون، فقد أخرب رسول اهلل  

   ن  عن الذي يمثلهم أحسن متثيل، وهو ذلك األشعث األغرب الذي إن كان يف احلراسة كا

يف احلراسة، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة، فهو َل يبايل بِشء، وَل َياف شيئا.. وهلذا  

﴿َل  كانت رؤية الفقري للحقائق أيرس.. وهلذا يقول تعاىل هلؤَلء املرتفني يف اآلخرة مستهزئا:  

، ويقول معلال  [ 13]اَلنبياء:ُتْسَأُلوَن﴾  َتْرُكُضوا َواْرِجُعوا إِىَل َما ُأْتِرْفُتْم فِيِه َوَمَساكِنُِكْم َلَعلَُّكْم  
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فِنَي﴾ : ﴿رس ما حصل هلم  ُْم َكاُنوا َقْبَل َذلَِك ُمرْتَ    [ 45]الواقعة:إِهنَّ

 . التعفف واَلستغناء: 6

بالفقراء واملساكني،   املرتبط  العزاء  انتهى املشهد اخلامس من مشاهد  هبذا احلديث 

هد السادس، والذي تعلمت منه معنى  والذي يمكن أن يشمل غريهم أيضا.. ليبدأ املشا 

عفيفا   املؤمن  جتعل  التي  واألسباب  والسلوى،  العزاء  يف  وأثرمها  واَلستغناء،  التعفف 

 مستغنيا. 

وقد بدأ هذا املشهد من ذلك املحل نفسه، وقد حتدث فيه إمام احلارة التي كنا فيها،  

احلارة أهل  بني  بتفريقها  يقوم  ثم  الصدقات،  عنده  جُتمع  بقوله:  ،  والتي  حديثه  بدأ  وقد 

بإمامتكم يف الصلوات، ولكن   باعتباري من ترشفت  أيضا، َل  أنا  اسمحوا يل أن أحتدث 

 تتلمذوا عىل يديه.   نبكوين تلميذا بسيطا ملعلمي الكاظم، وللتالميذ الذي

وقبل أن أبدأ حديثي أود أن أذكر لكم، بأين يف هذه احلارة ـ قبل أن يزورنا املعلم ـ  

كنت  كنت   حيث  الناس،  بعض  يل  جيلبها  التي  والصدقات  اهلدايا  توزيع  يف  كثريا  أعاين 

أتعرض للعتاب بل التوبيخ من الكثريين، ألين قدمت غريهم عليهم، لكن األمر اختلف  

متاما بعد زيارة املعلم، حيث كنت أحتار فيمن يقبلها، ألن الكل كان يطلب مني أن أسلمها  

 ا منه. لغريه، وَيربين أنه أوىل هب

املعلم مجيع   قبل زيارة  أتلقى منهم  الذين كنت  ما ذكره يل أربعة من  وسأذكر لكم 

أنواع التوبيخ بسبب عدم تقديمي هلم عىل غريهم، وقد سألتهم مجيعا عن رس ذلك التغري  

الذي حصل هلم.. وكل منهم ذكر يل ناحية من نواحي ضعف البرش، والتي تطهر القلب  

 من الذل هلم. 
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. وثانيها: البخل،  . الفقر.. فالبرش مجيعا فقراء.. والفقري َل يمد يده لفقري مثله  وأوهلا:

فاألغنياء يكنزون أمواهلم، وَيافون إهدارها عىل املحتاجني.. وثالثها: الظلم.. فالكرماء  

فحاجات   العجز،  ورابعها:  املحتاجني..  تصيب  َل  التي  املواضع  يف  كرمهم  يضعون  قد 

 دها فقري وظامل وبخيل وعاجز. اإلنسان أكثر من أن يس

 الشاهد األول: 

قرأ عيل عند جلويس    أما األول، فقد قال يل: أنا مدين يف هذا ملعلمنا الكاظم، فقد 

تعاىل:   قوله  أول مرة  ُخَلَفاَء  إليه  َوجَيَْعُلُكْم  وَء  السُّ َوَيْكِشُف  َدَعاُه  إَِذا  املُْْضَطرَّ  جُيِيُب  ْن  ﴿َأمَّ

ُروَن﴾   َتَذكَّ َما  َقلِياًل  اهللَِّ  َمَع  َأإَِلٌه  ، ثم قال: من أكرب نعم اهلل عليك أن َل  [ 62]النمل:اأْلَْرِض 

نية مهتك إىل غريه، فالكريم    حتتاج إَل إليه، وأن َل متد أعناق مهتك إَل إليه، وأن )َل تتعد

 َل تتخطاه اآلمال(  

 ثم قال: هل تعلم من هو الكريم احلقيقي.. ذلك الذي ينبغي أن نمد أيدينا إليه؟ 

، فقال : إنه اهلل الكريم املطلق، فهو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وىف، وإذا  (1) سكتُّ

أعطى، وإن رفعت حاجة إىل    أعطى زاد عىل منتهى الرجاء، وَل يبايل كم أعطى، وَل ملن 

غريه َل يرىض، وإذا جفي عاتب وما استقىص، وَل يضيع من َلذ به والتجا، ويغنيه عن  

الوسائل والشفعاء.. وَل يتحقق هذه الصفات بكامهلا أحد من خلق اهلل.. فمثل هذا الكرم  

امتألت ففينا  َل يمكن أن يكون إَل ممن خزائنه َل تنفذ.. أما خزائننا فرسيعة النفاذ.. ولو  

 من البخل ما يمنع التكرم هبا. 

ثم قال: لقد قال يل بعض شيوخي عندما رآين أمد يدي إىل بعض األثرياء: )َل ترفعن  
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إىل غريه حاجة هو موردها عليك، فكيف يرفع غريه ما كان هو له واضعا؟ من َل يستطيع  

 أن يرفع حاجة عن نفسه، فكيف يستطيع أن يكون هلا عن غري رافعا؟(

ثم دعاين إىل قراءة ما ورد يف القرآن الكريم عند ذكر اهلل تعاىل لإلنسان، والسلبيات  

يكون   وكيف  لغريه،  غوثا  يصبح  ألن  مؤهل  غري  جتعله  والتي  هبا،  يتصف  التي  الكثرية 

كذلك، وهو ليس غوثا لنفسه.. فقد ذكر اهلل تعاىل أنه كثري النسيان، وناكر للجميل، وأنه  

ظامل وكافر، وأنه بخيل قتور، وأنه عجول، وأنه جمادل خصيم، وأنه    موجود ضعيف، وأنه 

 موجود قليل التحمل والصرب، يبخل عند النعمة، وجيزع عند البالء، وأنه طاغية عند الغنى. 

ثم قال يل: وجيمع كل ذلك كون البرش مجيعا ـ أغنياءهم وفقراءهم ـ فقراء.. فالفقر  

من الدول، بل هو سمة الكون مجيعا.. أما الغني    ليس خاصا بفالن من الناس، وَل بدولة 

 الوحيد يف هذا العامل فهو اهلل تعاىل.

َا النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إىَِل اهللَِّ َواهللَُّ ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَِميُد﴾  : ﴿ ثم قرأ عيل قوله تعاىل  َيا َأَيُّ

قال[ 15]فاطر: ثم  هذه  (1)،  يف  لنا  يقول  الكريم  ربنا  إن  أنتم  :  الناس  أَيا  يا  الكريمة:  اآلية 

الفقراء إىل اهلل يف دقيق األمور وجليلها، ويف كل حلظة.. َل يستغني أحد عنه طرفة عني، وَل  

أقل من ذلك، إذ َل قيام للعبد إَل به، فهو مفتقر إىل اهلل، إجيادا وإمدادا.. وهلذا جاء لفظ  

شدة افتقارهم، وكثرة احتياجهم، هم  ]الفقراء[ معرفا للمبالغة يف وصف فقرهم، وكأهنم ل 

 الفقراء دون غريهم، وأن افتقار سائر اخللق باإلضافة إىل فقرهم غري معتد به. 

وطرفة،   نفس،  كل  يف  اهلل  إىل  حمتاجون  اخللق  قال:  أنه  بعضهم  عن  لنا  حكى  ثم 

  وحلظة، وكيف َل، ووجودهم به، وبقاؤهم به؟.. واهلل هو الغني عن األشياء كلها، احلميد 
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 املحمود بكل لسان.  

: ومل يسم اهلل تعاىل عباده بالفقر حتقريا هلم، بل سامهم بذلك تعظيام هلم،  (1)ثم قال لنا 

تعاىل   الغني أغناه عن أشكاله وأمثاله.. وهلذا وصف اهلل  إذا أظهر فقره لسيده  العبد  ألن 

ملنعم عليهم إذ ليس  نفسه بكونه ْحيدا ليدل به عىل أنه الغني النافع بغناه خلقه، واجلواد ا

 كل غني نافعا بغناه، إَل إذا كان الغني جوادا منعام، وإذا جاد وأنعم، ْحده املنعم عليهم. 

بقوله:   الكريمة  اآلية  تعقيب  يف  الرس  لنا  ذكر  بَِخْلٍق  ثم  َوَيْأِت  ُيْذِهْبُكْم  َيَشْأ  ﴿إِْن 

، فقال: ملا ذكر اهلل تعاىل افتقارهم إىل نعمة اإلجياد، ذكر افتقارهم إىل نعمة  [ 16]فاطر:  َجِديٍد﴾  

أي: إن يشأ يفنيكم كلكم، ويردكم إىل العدم    [ 16]فاطر:  ﴿إِْن َيَشْأ ُيْذِهبُْكْم﴾  اإلمداد، بقوله:  

فإن غناه بذاته، َل بكم، ويأت بخلق جديد يكون أطوع منكم، أو بعامل آخر غري ما تعرفون..  

ما ذلك اإلفناء واإلنشاء عىل اهلل بعزيز بممتنع.. وهلذا كان فقر اخللقة عاما لكل أحد، يف  و

ليديمه ويبقيه.. وقد أشار إىل ذلك   بقائه  ثاين حال  ليبديه وينشيه، ويف  أول حال وجوده 

نعمة   منهام:  موجود  لكل  بد  وَل  عنهام،  موجود  خال  ما  )نعمتان  فقال:  احلكامء،  بعض 

 ة اإلمداد، أنعم أوَل باإلجياد، وثانيا بتوايل اإلمداد(اإلجياد، ونعم

من   وفقر  الدين،  من  فقر  أقسام:  أربعة  عىل  أنه  فذكر  الفقر،  أنواع  عن  حدثنا  ثم 

موسوم   وصاحبهام  مذمومان،  فاألوَلن  اهلل..  سوى  مما  وفقر  املال،  من  وفقر  اليقني، 

فيها..   الدين ومن  لو ملك صاحبهام  الرضا  باإلفالس واهللع، حتى  إن صحبه  والثالث: 

فممدوح، وإَل فمذموم.. والرابع: هو مطلب القاصدين والعارفني، وهو الغيبة عام سوى  

اهلل، والغنى باهلل.. وهو ينشأ عن التحقق بالفقر ظاهرا وباطنا ألن الفقر من وصف العبد،  
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: )حتقق  والغنى من وصف الرب، فمن حتقق بوصفه أمده اهلل بوصفه، كام قال بعض احلكامء

 بوصفك يمدك بوصفه، حتقق بفقرك يمدك بغناه، حتقق بذلك يمدك بعزه( 

وقد حكى لنا يف هذا الكثري من حكم احلكامء الناجتة عن تدبر القرآن الكريم، ومنها  

: )ملا خلق اهلل اخللق حكم لنفسه بالغنى، وهلم بالفقر، فمن ادعى الغنى،  (1) قول بعضهم

إليه.. فينبغي للعبد أن يكون مفتقرا بالرس    حجب عن اهلل، ومن أظهر فقره أوصله فقره 

إليه، ومنقطعا عن الغري إليه، حتى يكون عبوديته هلل حمضة، فالعبودية هي الذل واخلضوع(،  

وقال آخر: )من استغنى باهلل َل يفتقر، ومن يتعزز باهلل َل يذل(، وقال آخر: )الفقر خري  

الكرب يف الغنى، والرجوع إىل اهلل بالتواضع والذلة خري  للعبد من الغنى ألن الذلة يف الفقر، و

من الرجوع إليه بكثرة األعامل(، وقال آخر: )صفة األولياء ثالثة: الثقة باهلل يف كل يشء،  

 والفقر إليه يف كل يشء، والرجوع إليه من كل يشء( 

ئمة إىل  : إن البرش يف حاجة دا(2) ثم ذكر يل أنه التقى به يف جملس آخر، فسمعه يقول

وأهنم حني   الغنى،  كل  غني عنهم  اهلل  وأن  اهلل،  إىل  املحاويج  الفقراء  هم  بأهنم  تذكريهم 

يدعون إىل اإليامن باهلل وعبادته وْحده عىل آَلئه فإن اهلل غني عن عبادهتم وْحدهم، وهو  

لق  املحمود بذاته، وأهنم َل يعجزون اهلل وَل يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب هبم ويأيت بخ

 جديد من جنسهم أو من جنس آخر َيلفهم يف األرض، فإن ذلك عليه يسري. 

: الناس يف حاجة إىل أن ُيذّكروا هبذه احلقيقة،  (3)وعندما سئل عن سبب ذلك، قال

لئال يركبهم الغرور، وهم يرون أن اهلل جل وعال يعنى هبم، ويرسل إليهم الرسل وجياهد  

دى، وَيرجوهم من الظلامت إىل النور.. ويركبهم  الرسل أن يردوهم عن الضاللة إىل اهل
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الغرور فيظنون أهنم يشء عظيم عىل اهلل، وأن هداهم وعبادهتم تزيد شيئا يف ملكه تعاىل،  

واهلل هو الغني احلميد، وإن اهلل سبحانه يمنح العباد من رعايته، ويفيض عليهم من رْحته،  

واحتام إليهم،  رسله  بإرسال  فضله،  بسابغ  من  ويغمرهم  حيتملون  ما  الرسل  هؤَلء  ل 

إعراضهم وإيذائهم، وثباهتم عىل الدعوة إىل اهلل بعد اإلعراض واإليذاء.. إن اهلل سبحانه  

إنام يعامل عباده هكذا رْحة منه وفضال وكرما ومنا، ألن هذه صفاته.. َل ألن هؤَلء العباد  

ينقصون من ملكه شيئا بعامهم،   أو  العباد  يزيدون يف ملكه شيئا هبداهم،  وَل ألن هؤَلء 

خملوقات نادرة عزيزة صعبة اإلعادة أو اَلستبدال، فيغتفر هلم ما يقع منهم ألهنم صنف َل  

 يعاد وَل يستبدل. 

: إن اإلنسان ليدهش وحيار يف فضل اهلل ومنه وكرمه، حني يرى نفسه،  (1)ثم قال

اهلل ورعايته كل هذا  وهو الصغري الضئيل اجلاهل القارص، الضعيف العاجز، ينال من عناية  

القدر اهلائل.. واإلنسان ساكن صغري من سكان هذه األرض، واألرض تابع صغري من  

توابع الشمس، والشمس نجم مما َل عد له وَل حرص من النجوم، والنجوم إن هي إَل نقط  

صغرية ـ عىل ضخامتها اهلائلة ـ متناثرة يف فضاء الكون الذي َل يعلم الناس حدوده.. وهذا  

ينال  ا ثم  اهلل،  خلق  بعض  إَل  هو  إن  التائهة  كالنقط  النجوم  تلك  فيه  تتناثر  الذي  لفضاء 

اإلنسان من اهلل كل هذه الرعاية.. ينشئه، ويستخلفه يف األرض، وَيبه كل أدوات اخلالفة  

ـ سواء يف تكوينه وتركيبه أو تسخري القوى والطاقات الكونية الالزمة له يف خالفته ـ لكن  

ق يضل ويتبجح حتى ليرشك بربه أو ينكره، فريسل اهلل إليه الرسل، رسوَل بعد  هذا املخلو

رسول، وينزل عىل الرسل الكتب واخلوارق، ويّطرد فضل اهلل ويفيض حتى لينزل يف كتابه  
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الناس، ويقص عليهم ما وقع ألسالفهم، وحيدثهم عن   للبرش قصصا حيدث هبا  األخري 

م فيها  عام  هلم  ويكشف  أنفسهم،  ـ  ذوات  إنه  بل  وضعف،  عجز  ومن  وطاقات،  قوى  ن 

سبحانه ـ ليحدث عن فالن وفالن بالذات، فيقول هلذا: أنت فعلت وأنت تركت، ويقول  

هو   اإلنسان  وهذا  ذلك،  كل  ضيقتك..  من  خالصا  وهاك  ملشكلتك،  حال  هاك  لذاك: 

هذا    الساكن الصغري من سكان هذه األرض، التابعة الصغرية من توابع الشمس، التائهة يف

الوجود الكبري حتى ما تكاد حتس، واهلل ـ سبحانه ـ هو فاطر الساموات واألرض، وخالق  

هذا الوجود بام فيه ومن فيه بكلمة.. بمجرد توجه اإلرادة.. وهو قادر عىل أن َيلق مثله  

 بكلمة وبمجرد توجه اإلرادة.. 

قال ليدركوا مدى فضل  (1) ثم  احلقيقة  أن يدركوا هذه  البرش خلقاء  اهلل ورعايته  : 

الفائضة   والرْحة  املجردة  والرعاية  اخلالص  للفضل  يستجيبوا  أن  وليستحيوا  ورْحته، 

باإلعراض واجلحود والنكران.. فهي من هذه الناحية ملسة وجدانية موحية، إىل جانب أهنا  

حقيقة صادقة واقعة.. والقرآن الكريم يلمس باحلقائق قلوب البرش ألن احلقيقة حني جتىل  

النفس، وألنه هو احلق وباحلق نزل، فلذلك َل يتحدث إَل باحلق، وَل يقنع إَل  أفعل   يف 

 باحلق، وَل يعرض إَل احلق، وَل يشري بغري احلق. 

ثم ذكر يل أنه سمعه يف جملس آخر، يقول: الفقر يف حقيقته هو احلاجة، وهي ليست  

الناس من أصناف احلاجات، بل هي كل يشء و هبه اهلل تعاىل  خمترصة فيام اصطلح عليه 

 لعباده ابتداء من وجودهم، وانتهاء باألرزاق التي تفاض عليهم يف كل حني. 

ثم ذكر هلم أصناف احلاجات التي حيتاج اخللق إىل سدها.. وهي كثرية جدا، ففي  
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التي يتشكل منها   الذرات  اإلنسان من احلاجات بحسب عدد خالياه.. بل بحسب عدد 

 .. ويف كل ذرة حاجة من احلاجات.. وفاقة تستدعي أن تسد. بنيانه.. ألن الفقر هو احلاجة 

ثم قال: إن كل تلك الثروات التي يمتلكها األغنياء.. واخلزائن التي يوصدوهنا..  

 واألموال التي يرصدوهنا َل يسدون هبا إَل حوجيات قليلة.. بل يف احلقيقة َل يسدون شيئا. 

دخل عليه، وبيده كوز ماء يرشبه،  ثم ذكر هلم موعظة بعضهم لبعض األمراء، حني  

فقال له: عظنى، فقال: لو مل تعط هذه الرشبة إَل ببذل مجيع أموالك وإَل بقيت عطشان،  

فهل كنت تعطيه؟.. قال: نعم.. فقال: لو مل تعط إَل بملكك كله، فهل كنت ترتكه؟.. قال:  

 نعم.. قال: فال تفرح بملك َل يساوى رشبة ماء. 

 الشاهد الثاين: 

لثاين، فقد قال يل: أنا مدين يف هذا ملعلمنا الكاظم، فقد حدثنا عن البخل الذي  أما ا

يتصف به البرش، حتى لو وفر اهلل تعاىل هلم بعض الغنى.. ولذلك فهم َل يستحقون أن نذل  

 هلم، أو نمد أيدينا إليهم. 

ثم ذكر يل أنه سمعه يف بعض جمالسه يذكر أن اهلل بحكمته أعطى األغنياء بعض ما  

:  قد متس إليه حاجة الفقري ليبتيل الغني بالفقري، والفقري بالغني، ثم استدل ذلك بقوله تعاىل

آَتاُكْم  فيام    َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالئَِف اأْلَْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِيْبُلَوُكمْ ﴿

ُه َلَغفُ  يُع اْلِعَقاِب َوإِنَّ : يف هذه  (1) ، ثم عقب عليها بقوله[ 165]األنعام:وٌر َرِحيٌم﴾  إِنَّ َربََّك رَسِ

إذ جعلهم   آدم خاصة،  لنعمة من نعم اهلل الكربى عىل بنى  بيان  الكريمة  ﴿َخاَلئَِف  اآلية 

تعاىل:  ويف    [ 165]األنعام:  اأْلَْرِض﴾   قوله  ففي  إليهم،  وإحسان  هلم،  تكريم  من  فيه  ما  هذا 
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جنسه  يف    إشارة إىل مكانة اإلنسان، وسمو قدره، وأنه ليس مكرما   [ 39]فاطر:  ﴿َخاَلئَِف﴾  

هذه األرض،  يف    كل فرد من أفراده.. فكل إنسان هو خليفة اهلل يف    وحسب، بل هو مكرم

من مقومات    ِشء فليس ذلك بالذي يذهب باملجتمع اإلنسانى ـ  يف    وأنه ـ وإن كان عضوا 

شخصيته، أو جيور عىل هذا الوضع الكريم الذي وضعه اهلل فيه.. فهو خليفة اهلل، أيا كان  

األرض،  يف    املجتمع.. غنيا أو فقريا، عاملا أو جاهال، قويا أو ضعيفا.. إنه خليفة اهلل يف    مكانه

 يديه أسباهبا ومقوماهتا.. ومن واجبه أن يعمل بمقتىض هذه اخلالفة، وجيمع إىل  

: هذا هو اإلنسان كام ينظر إليه القرآن الكريم.. إنسان كريم عىل اهلل، خلع  (1)ثم قال

عليه خلع اخلالفة، وتوجه بتاجها، وجعل درة هذا التاج هو عقله الذي يستطيع به أن يبلغ  

لوجوده، استصغاره  ومن  لنفسه،  اإلنسان  ظلم  ملن  وإنه  يشاء..  ما  السمو  يسف    من  أن 

وينحدر عن هذا املستوي الكريم الذي رفعه اهلل إليه، فيتحول إىل كائن حيوانى ذليل، ُيقاد  

السوى   العامل اإلنسانى، ويصبح عىل غري اخللق  لينعزل عن  فينقاد، ويستذل فيذل، حتى 

اهلل عليه..   َردَ الذي خلقه  ُثمَّ  َتْقِويٍم  َأْحَسِن  يِف  ْنَساَن  اإْلِ َخَلْقنَا  َسافِلِنَي﴾  ﴿َلَقْد  َأْسَفَل  ْدَناُه 

 [ 5ـ  4]التني: 

قال تعاىل:  ويف    :(2) ثم  لَِيْبُلَوُكمْ قوله  َدَرَجاٍت  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعَضُكْم  فيام    ﴿َوَرَفَع 

إشارة إىل أن هذا املستوى الكريم الذي وضع اهلل سبحانه اإلنسان فيه،    [ 165]األنعام:  آَتاُكْم﴾  

ه وإنام  واحدة،  درجة  عىل  هذه  ليس  أدنى  كان  وإن  بعض،  فوق  بعضها  درجات،  و 

الدرجات َل ينزل باإلنسان عن درجة اخلالفة التي أعده اهلل هلا، فإن نزل اإلنسان عن هذه  

الذي بني   التفاوت  أما هذا  الناس..  إنسانيته، وحتىل عن مكانه بني  نزل عن  فقد  الدرجة 

ىل مجيع الكامَلت التي متكن من  مراتب الفضل، ابتداء من درجة اخلالفة، إيف    الناس فهو
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الناس،ويف    أسباهبا وتؤكد من سلطاهنا.. الذي بني  التفاوت  التفاضل  ويف    هذا  درجات 

املقسومة بينهم، يتحرك الناس، فيلحق املتأخر باملتقدم، ويسعى املتقدم ليلحق بمن تقدم  

احلياة  يف    الناسعليه وفضله، أو ينزل عن مكانه الذي هو فيه ليأخذه غريه.. وهكذا يتحرك  

يف    صعودا وهبوطا، ويتبادلون املواقف، ويتنازعون منازل الفضل، وهبذا تظل ريح احلياة

حركة دائمة جمددة. يتنفس فيها الناس أنفاس األمل، والقوة، واحلياة، وهذا ما يشري إليه  

ليمتحنكم فيام أودع  [ 165]األنعام:  آَتاُكْم﴾  فيام    ﴿لَِيْبُلَوُكمْ قوله تعاىل:   كل منكم من  يف    أي 

هذه السوق يكون العمل، فريبح من يربح،  ويف    سوق احلياة،يف    رصيد كل منكم هي    قوى، 

 رس من َيرس. وَي

ُه َلَغُفوٌر َرِحيٌم﴾  قوله تعاىل:  ويف    :(1)ثم قال يُع اْلِعَقاِب َوإِنَّ ]األعراف: ﴿إِنَّ َربََّك َلرَسِ

الدنيا، قبل أن  يف    إشارة إىل أن كل عمل حيمل جزاءه معه، جزاء معجال، جيده اإلنسان  [ 167

يح طيبة عىل صاحبها، فيجد فيها  اآلخرة.. فاألعامل الطيبة تفوح منها ريف    يلقى اجلزاء عليه

رىض النفس، وراحة الضمري، وحسن األحدوثة، وسالمة العاقبة.. واألعامل اخلبيثة هتب  

منها عىل صاحبها ريح خبيثة تزكم أنفه، وختنق صدره، وتفسد حياته، وتضل سعيه.. هذا  

يُع االدنيا لكل عمل..  يف    هو اجلزاء الرسيع العاجل  ..  [ 167]األعراف:  ْلِعَقاِب﴾  ﴿إِنَّ َربََّك َلرَسِ

اآلخرة، فهناك احلساب واجلزاء، ألعامل اإلنسان مجيعها، حيث تسوى أعامله خريها  يف    أما 

اهلل،   معا، حتفه مغفرة  املعجل واملؤجل  اجلزاء  العادل عليها، وهذا  اجلزاء  ورشها، ويوىف 

َلْو ُيَؤاِخُذ اهللَُّ النَّاَس  ﴿وَ ومتسه رْحته، ولوَل ذلك هللك الناس مجيعا، وملا نجا منهم أحد..  

ََل   َأَجُلُهْم  َجاَء  َفإَِذا  ى  ُمَسمًّ َأَجٍل  إِىَل  ُرُهْم  ُيَؤخِّ َوَلكِْن  ٍة  َدابَّ ِمْن  َعَلْيَها  َتَرَك  َما  بُِظْلِمِهْم 
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 ، وكون اهلل بصريا بعباده، يقتىض أنه عامل بام[ 61]النحل:  َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوََل َيْسَتْقِدُموَن﴾  

، إن مل متسسهم رْحة اهلل، وحتف هبم مغفرته مل يكن للناس مجيعا  فيهم من ضعف إنساين 

سبيل إىل اخلالص والنجاة، وهذا ما يكشف عنه رس اجلمع بني ما عند اهلل من عقاب رسيع،  

ُه َلَغُفوٌر َرِحيٌم﴾ وما عنده من مغفرة ورْحة:  يُع اْلِعَقاِب َوإِنَّ  [ 167عراف: ]األ﴿إِنَّ َربََّك َلرَسِ

َوُهَو  : ﴿ثم ذكر يل أنه عندما طلب منه توضيحا أكثر لذلك، قال له: إن قوله تعاىل 

يدل عىل أن اهلل تعاىل جعل يف أيدي بعض    [ 165]األنعام:  الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلئَِف اأْلَْرِض﴾  

الناس ما يوصلون به الفضل اإلهلي لعباده، فهم خلفاء يف توصيل هذا الفضل، بدليل قوله  

بعدها  ﴿تعاىل  َدَرَجاٍت﴾  :  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعَضُكْم  يف  [ 165]األنعام:  َوَرَفَع  بينكم  فاوت  أي   ،

واألشكال واأللوان، وقد ورد مثل هذا   األرزاق واألخالق واملحاسن واملساوي، واملناظر 

تعاىل قال  كام  الكريم،  القرآن  ﴿يف  َوَرَفْعنَا  :  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  يِف  َمِعيَشَتُهْم  َبْينَُهْم  َقَسْمنَا  َنْحُن 

ُسْخِرّيًا﴾   َبْعضًا  َبْعُضُهْم  لَِيتَِّخَذ  َدَرَجاٍت  َبْعٍض  َفْوَق  وقال [ 32]الزخرف:  َبْعَضُهْم   ،﴿   اْنُظرْ : 

ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض َوَلْْلِخَرُة َأْكرَبُ َدَرَجاٍت َوَأْكرَبُ َتْفِضياًل﴾   .. لكن [ 21]اَلرساء:َكْيَف َفضَّ

البخل، كام قال تعاىل:   ملا يف طبعهم من  الفضل،  ِت  أكثر اخلالئق حيبسون هذا  ﴿َوُأْحرِضَ

 ﴾ حَّ  م يغذونه بسلوكهم املنحرف. ، أي أن الشح طبع فيه [ 128]النساء: اأْلَْنُفُس الشُّ

مل   ملاذا  الفطري،  بالشح  ملاذا غذوا  لكن  وقال:  ذلك،  أنه سأله عن رس  أخربين  ثم 

يغذوا بالكرم الفطري؟.. فأجابه املعلم بقوله: ألن الكرم الذايت من صفات الغني، وليس  

ما   نفاذ  دائام  َيشون  الالمتناهية  وحاجاهتم  فلفقرهم  اخلالئق  أما  اهلل،  إَل  عندهم،  ذلك 

 فيبخلون عىل اخلالئق به. 

ثم ذكر يل أنه حدثه عن الفرق بني كرم الصاحلني، وكرم غريهم، فقال: الصاحلون  

يكرمون من خزائن اهلل َل من خزائنهم، فلذلك َل يعرفون البخل.. ألن البخيل يبخل بام  



156 

 

أنفق  )ل:  يقو  يملك، وهم يعتقدون أهنم َل يملكون شيئا مع اهلل، وهلذا كان رسول اهلل  

التفت إىل عرش اهلل العظيم،    فرسول اهلل    ،(1)يا بالل وَل ختش من ذي العرش إقالَل(

فظهرت له األرض مجيعا كِشء َل وجود له.. ولذلك وصف اهلل تعاىل بصاحب العرش،  

 ليذكر بالَل بأنه َل ينفق من عنده، وإنام ينفق من عند اهلل. 

الذي ينشغل برؤية عرش اهلل، وخزائن اهلل َل   فالفقري ..ثم قال: ويف هذا عزاء عظيم

يمد يده ألي أحد من الناس، بل يكتفي بمدها هلل، فامذا يساوي اخللق مجيعا أمام أبسط  

خملوقات اهلل.. وهذا أيضا جيعل الفقري يشعر بفقر اخللق مجيعا، فال حيسدهم وَل يسأهلم،  

َل اهللَُّ بِِه َبْعَضُكْم  وَ : ﴿وَل يتمنى أن حيصل له ما حصل هلم، كام قال تعاىل َل َتَتَمنَّْوا َما َفضَّ

، ألن التمني يبدأ بجحود فضل اهلل، وينتهي بتمني زوال فضل اهلل،  [ 32]النساء:َعىَل َبْعٍض﴾  

فلذلك ُنصحوا بدل الغرق يف أودية األماين أن يتوجهوا إىل املعطي واملتفضل، فمن أعطى  

عجز عن العطاء لفالن، وهذا أكرب عالج للحسد  أوَل يعطي آخرا، ومن أعطى لفالن َل ي

الذي يقع من الفقراء لألغنياء، بل هو أكرب عالج ألمراض الطبقية اَلجتامعية، فالطبقية  

 ليست حمصورة يف الغنى والفقر. 

 الشاهد الثالث: 

تعلمت منه ما أترفع به    أما الثالث، فقد قال يل: أنا مدين يف هذا ملعلمنا الكاظم، فقد

يدي للخالئق، ألهنم ـ إضافة إىل فقرهم وبخلهم ـ قلام يعرفون مواضع احلاجات،  عن مد  

فقال:   بالظلم،  اإلنسان  تعاىل  اهلل  وهلذا وصف  فيها،  َعىَل  فيضعوهنا  اأْلََماَنَة  َعَرْضنَا  ﴿إِنَّا 

َباِل َفَأَبنْيَ َأْن حَيِْمْلنََها َوَأْشَفْقَن ِمنْهَ  اَمَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِ ُه َكاَن َظُلومًا السَّ ْنَساُن إِنَّ ا َوَْحََلَها اأْلِ

 
 ( 118مكارم األخالق َلبن أِب الدنيا )ص  (1)
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 [72]األحزاب:َجُهوَلً﴾ 

: األمانة هنا هي التوحيد يف الباطن، والقيام  (1) وعندما سألته عن معنى اآلية، قال

بوظائف الدين يف الظاهر، من األوامر والنواهي، فاإليامن أمانة الباطن، والرشيعة بأنواعها 

الظاهر، فمن قام هباتني اخلصلتني كان أمينا، وإَل كان خائنا.. واملعنى: إنا عرضنا  كلها أمانة  

هذه األمانة عىل هذه األجرام العظام، وهلا الثواب العظيم، إن أحسنت القيام هبا، والعقاب  

األليم إن خانت، فأبت وأشفقت واستعفت منها، خمافة أَل تقدر عليها، فطلبت السالمة،  

 عقاب. وَل ثواب وَل 

: إن هذا الوصف  (2)وعندما سألته عن الظلم واجلهل الذي وصف به اإلنسان، قال

اإلنسان،    ي ليس واقعا عىل اإلنسان يف جنسه كله، وإنام هو واقع عىل من خان األمانة من بن

ونزل عن هذا املقام الرفيع الذي له يف الكائنات، وهبذا استحق أن يوصف بأنه )ظلوم( أي  

ألنه ظلم نفسه، فلم يقدرها قدرها، ومل حيفظ عليها مكانتها.. وإنه ليس أظلم  عظيم الظلم،  

ممن يظلم نفسه، ويبخسها حقها، وهو )جهول( ألنه مل يعرف قدر نفسه، ومل حيتفظ هبذا  

 السلطان الذي له يف هذا العامل.. ومن جهل نفسه فهو أجهل اجلاهلني.. 

هو يف الواقع إشارة إىل تلك اخلسارة  : فوصف اإلنسان بأنه ظلوم جهول،  (3) ثم قال

العظيمة، التي خرسها اإلنسان بتضييع األمانة التي كانت بني يديه، والتي ـ حني ختىل عنها  

البالغة يف إظهار  يشءـ فقد كل   القاع.. وهذا أسلوب من أساليب  إىل  القمة  ، ونزل من 

ل عن إنسان كانت بني  عظمة الِشء، بذم من فرط فيه وقرص يف حفظه، وحراسته.. كام يقا 

يديه فرصة عظيمة مسعدة، فأضاعها بإمهاله وتواكله، فال جيد إَل من يلوم ويقرع بمثل هذه  

 
 ( 4/468(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )1)

 ( 11/768(  التفسري القرآين للقرآن )2)
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تعاىل:   قوله  يكون  َل  هذا  وعىل  جاهل..  غبى..  َجُهوًَل﴾  الكلامت:  َظُلوًما  َكاَن  ُه  ﴿إِنَّ

ْنَساُن﴾  تعقيبا عىل قوله تعاىل:    [ 72]األحزاب:   .. وإنام هو تعقيب عىل  [ 72حزاب:  ]األ﴿َوَْحََلَها اإْلِ

هبذا   وإنه  وجهها..  عىل  يؤدها  ومل  ْحلها،  حيسن  فلم  اإلنسان  )وْحلها  تقديره:  حمذوف، 

 التقصري كان ظلوما جهوَل( 

: ويمكنك أن تقول: إنه كان ظلوما جهوَل، أي كان من شأنه  (1) ثم استدرك قائال

ا َبنْيَ َيَدْي َرْْحَتِِه َوَأْنَزْلنَا ِمَن  ﴿َوُهَو الَِّذي َأرْ الظلم واجلهل، كام قال تعاىل:   َياَح ُبرْشً َسَل الرِّ

َطُهوًرا﴾   َماًء   
ِ
اَمء الظلم    [ 48]الفرقان:  السَّ شأنه  من  اإلنسان  فكذلك  ذلك،  شأهنا  من  أي 

قال   الظلم، كام  ترك  ما كان عليه، وبعضهم  بقي بعضهم عىل  األمانة  أودع  فلام  واجلهل، 

ِذيَن آَمُن تعاىل:   ، وترك اجلهل كام قال تعاىل يف حق  [ 82]األنعام:  وا َومَلْ َيْلبُِسوا إِياَمهَنُْم بُِظْلٍم﴾  ﴿الَّ

السالم:   عليه  ُكلََّها﴾  آدم  اأْلَْساَمَء  آَدَم  عامة:  [ 31]البقرة:  ﴿َوَعلََّم  املؤمنني  حق  يف  وقال   ،

بِِه﴾   آَمنَّا  َيُقوُلوَن  اْلِعْلِم  يِف  اِسُخوَن  عمران:  ﴿َوالرَّ ِعَباِدِه  وقال:    [ 7]آل  ِمْن  اهللََّ  ََيَْشى  ﴿إِنَّاَم 

 [ 28]فاطر: اْلُعَلاَمُء﴾ 

ثم ذكر يل أنه التقى به يف جملس آخر، وهو يذكر التربيرات التي يستعملها الظلمة  

﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َأْنِفُقوا مِمَّا  للفرار مما وجب عليهم من حقوق، ومنها ما نص عليه قوله تعاىل:  

ِذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمنُوا َأُنْطِعُم َمْن لَ  ْو َيَشاُء اهللَُّ َأْطَعَمُه إِْن َأْنُتْم إَِلَّ يِف َضالٍل  َرَزَقُكُم اهللَُّ َقاَل الَّ

قال[ 47]ّيـس:ُمبِنٍي﴾   ثم  يف  (2)،  السبب  تبني  آيات  بعد  الكريمة  اآلية  هذه  وردت  لقد   :

ُقوا َما َبنْيَ َأْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم  مقولتهم اخلاطئة هذه، وأوهلا قوله تعاىل:   ﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُُم اتَّ

أي وإذا قيل هلؤَلء املكذبني بام نزل اهلل من اآليات: احذروا ما    [ 45]يس:  َعلَُّكْم ُتْرَْحُوَن﴾  لَ 

 
 ( 23/16(  تفسري املراغي )2) ( 188/ 25) مفاتيح الغيب(  1)



159 

 

مىض بني أيديكم من نقم اهلل ومثالته التي حلت بمن قبلكم من األمم، وخافوا أن حيل بكم  

ككم  أي وما بعد هال  [ 45]يس:  ﴿َوَما َخْلَفُكْم﴾  مثلها من جراء رشككم وتكذيبكم لرسوله،  

مما أنتم قادمون عليه إن متم عىل كفركم الذي أنتم عليه، لعل ربكم يرْحكم ويغفر لكم ما  

أعرضوا   السيئات..  من  أن  واجرتحتم  بني  ثم  مستكربين..  أعقاهبم  عىل  ونكصوا  نأوا 

ِْم إَِلَّ اإلعراض ديدهنم، وليس ببدع منهم فقال:   آَيٍة ِمْن آَياِت َرهبِّ َتْأتِيِهْم ِمْن  َكاُنوا    ﴿َوَما 

ُمْعِرِضنَي﴾   جت  [ 46]يس:  َعنَْها  الدالة عىل  يأي وما  اهلل  حجج  من  حجة  املرشكني  هؤَلء  ء 

  ي توحيده وتصديق رسوله إَل بادروا بتكذيبها وأعرضوا عنها وتركوا النظر الصحيح املؤد

إىل اإليامن به، ومعرفة صدق رسوله.. واخلالصة: إنه ما ظهرت هلم آية من اآليات الناطقة  

ببدائع صنع اهلل وسوابغ آَلئه املوجبة لإلقبال عليها واإليامن هبا إَل أعرضوا عنها مكذبني  

وحدانيته   عىل  هبا  واَلستدَلل  صدقها،  يف  البحث  مشقة  أنفسهم  يكلفوا  ومل  مستهزئني، 

 وصدق رسوله. 

فقال:  (1) ثم قال املخلوقني  اخلالق بني قسوهتم عىل  أن ذكر إعراضهم عن  : وبعد 

َلْو َيَشاُء  ﴿َوإِذَ  َأُنْطِعُم َمْن  ِذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا  َقاَل الَّ َأْنِفُقوا مِمَّا َرَزَقُكُم اهللَُّ  هَلُْم  اهللَُّ  ا ِقيَل 

، وهذا جواب خبيث ماكر، يكشف عن كفر  [ 47]ّيـس:َأْطَعَمُه إِْن َأْنُتْم إَِلَّ يِف َضالٍل ُمبنٍِي﴾  

خلقه،  يف    امحكة واجلدل، يؤمنون باهلل، ويؤمنون بمشيئتهسبيل الغلب بامليف    غليظ، فهم

﴿َأْنِفُقوا  وبترصيفه املطلق لكل أمر.. فيقولون ردا عىل قول اهلل أو الرسول أو املؤمنني هلم: 

  لكأي: )إن ت  [ 47]يس:  ﴿َأُنْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اهللَُّ َأْطَعَمُه﴾  يقولون:    [ 47]يس:  مِمَّا َرَزَقُكُم اهللَُّ﴾  

هؤَلء اجلياع الذين ندعى إىل إطعامهم.. إن اهلل أراد هلم أن جيوعوا، ولو  يف    مشيئة اهلل هي  

 
 ( 12/938(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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ئنه َل تنفد، فلم يدعوننا نحن إىل إطعامهم،  اأراد أن يطعمهم ألطعمهم.. فإنه قادر، وخز

  ﴿إَِلَّ يِف وهو القادر، ونحن العاجزون، وهو الغنى ونحن الفقراء؟ إن أنتم أَيا املؤمنون  

ُمبنٍِي﴾   املرشكني    [ 47]يس:  َضاَلٍل  من  الرد  وهذا  قدره(..  تقدرونه  وَل  اهلل،  تعرفون  َل 

َل   باهلل،  اإليامن  إىل  يدعون  إذ  فهم  علم..  عىل  وأضله  اهلل،  خذله  من  رد  هو  الظاملني، 

يسمعون، وَل يعقلون.. وهم إذا دعوا إىل ما تقتضيه دواعى املروءة اإلنسانية، من اإلحسان  

واهنم الفقراء، يقيمون من اهلل، ومن علمه وقدرته حجة كيدية، يبطلون هبا الدعوة  إىل إخ

خلقه، َلستجابوا ملا  يف    التي يدعون إليها.. ولو أهنم كانوا مؤمنني باهلل، معرتفني بمشيئته

 سبيل اهلل. يف   يدعوهم اهلل إليه، من اإلنفاق

ثم ذكر يل أنه سمعه يف جملس آخر يستدل عىل الظلم الذي يقع فيه العباد بإرشاد اهلل  

تعاىل:   قال  للزكاة، كام  املستحقني  إىل  َل  تعاىل هلم  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  وا  ُأْحرِصُ ِذيَن  الَّ  
ِ
﴿لِْلُفَقَراء

بًا يِف اأْلَْرِض حَيَْسُبُهُم اجْلَاِهُل َأْغنَِياءَ  ِف َتْعِرُفُهْم بِِسياَمُهْم َل َيْسَألوَن  َيْسَتطِيُعوَن رَضْ  ِمَن التََّعفُّ

: إن اهلل تعاىل حيدد  (1) ، ثم قال[ 273]البقرة:النَّاَس إِحْلَافًا َوَما ُتنِْفُقوا ِمْن َخرْيٍ َفإِنَّ اهللََّ بِِه َعلِيٌم﴾  

صار يف  يف هذه اآلية الكريمة مخس صفات ملن يستحقون أن ُيتصدق عليهم.. وأوهلا: اإلح

اشتغلوا   لو  هم  إذ  اهلل،  مرضاة  يف  العمل  أو  للجهاد  النفس  حبس  به  واملراد  اهلل،  سبيل 

بالكسب لتعطلت املصلحة العامة التي أحرصوا فيها، وحبسوا أنفسهم هلا، وحينها جتب  

نفقتهم يف بيت املال.. وثانيها: العجز عن الكسب والرضب يف األرض للتجارة ونحوها  

ًبا  خلوف من العدو، وهذا هو املقصود بقوله تعاىل:  بسبب املرض أو ا ﴿ََل َيْسَتطِيُعوَن رَضْ

.. وثالثها: التعفف واملبالغة يف التنزه عن الطمع مما يف أيدى الناس،  [ 273]البقرة:  يِف اأْلَْرِض﴾  

 
 ( 49/ 3(  تفسري املراغي )1)
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بقوله:   سبحانه  عناه  ما  وهذا  أغنياء،  ظنهم  حاهلم  بحقيقة  اجلاهل  رآهم  ﴿حَيَْسُبُهُم  فإذا 

التََّعفُِّف﴾  اجْلَ  ِمَن  َأْغنَِياَء  .. ورابعها: أن هلم سيام خاصة ترتك معرفتها إىل  [ 273]البقرة:  اِهُل 

عىل   َيفى  َل  احلاجة  صاحب  إذ  اَلستحقاق  أهل  باإلنفاق  يتحرى  الذي  املؤمن  فراسة 

املتفرس مهام تسرت وتعفف، وَل َيتص ذلك بخشوع وتواضع، وَل برثاثة يف الثياب، فرب  

يأت أنه غنى وهو يسأل  سائل  تعرف من سيامه  الثياب،  الطرف والصوت رث  يك خاشع 

قوله،   حلن  يف  عليه  فتحكم  بزة  وحسن  وجه،  بطالقة  يقابلك  رجل  وكم  تكثرا،  الناس 

]البقرة: ﴿َتْعِرُفُهْم بِِسياَمُهْم﴾  وأمارات وجهه أنه فقري عزيز النفس، وهذا ما أشار إليه بقوله:  

وا الناس شيئا مما يف أيدَيم سؤال إحلاح كام هو شأن الشحاذين  .. وخامسها: أَل يسأل[ 273

وأهل الكدية، وقد يكون املعنى أهنم َل يسألون أحدا شيئا َل سؤال إحلاف وَل سؤال رفق  

أنه قال: )ليس املسكني الذي يطوف عىل    واستعطاف، كام ورد يف احلديث عن رسول اهلل  

والتمرتان، ولكن املسكني الذي َل جيد غنى يغنيه،    الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة

الناس يقوم فيسأل  يفطن له فيتصدق عليه، وَل  السؤال حمرم لغري  (1) (وَل  ، ولذلك فإن 

مرة    يوَل لذ  ي أنه قال: )َل حتل الصدقة لغن  رضورة، فقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  

ء، واملراد به القادر عىل الكسب.. كام  ، واملِرة القوة، والسوى هو السليم األعضا (2)(يسو

: )من سأل وعنده ما يغنيه فإنام يستكثر من مجر جهنم(، قالوا: يا رسول  قال رسول اهلل  

 ( 3) (اهلل وما يغنيه؟ قال: )ما يغديه أو يعشيه

ثم ذكر يل أنه سمعه يف جملس آخر يستدل عىل الظلم الذي يقع فيه العباد بإرشاد اهلل  

 
 . 1479البخاري، (  1)

(2   )( الرزاق  )7155عبد  والطياليس   ،  )2271( والرتمذي   ،  )652 ،  )

 . 386/ 1والدارمي 

 . 7/25( ، والبيهقي 3394( و )545ابن حبان )(  3)
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اآلداب التي ينبغي عليهم مراعاهتا عند التصدق عىل الفقراء واملحتاجني، وقد    تعاىل هلم إىل

كان يف جملسه حينها بعض األغنياء، وقد قال خماطبا له: أرأيت لو زرت طبيبا ليعالج جرحا  

أو   تشكره  أن  أردت  فداوى جرحك.. وعندما  أدواته  اجلراح  هذا  فأخذ  أصابك،  طفيفا 

لب جزاء ماديا عىل ذلك، بل جعل جزاءه أن يمسك سكينه،  تعطيه جزاء عىل خدمته، مل يط

 ويضع يف قلبك جرحا بدل اجلرح الذي يف يدك؟ 

قال الغني حينها: أقاتله إن هم بذلك، فإين أرىض أن جترح يداي مجيعا، بل مجيع  

 أطرايف، وَل أرىض أن جُيرح قلبي، فهو املحرك الذي يضخ احلياة ألعضائي وأجهزيت. 

املعلم: وهكذا يفعل املتكرم الذي يضع بعض فضالته يف يد هؤَلء املساكني،  قال  

ثم يمسك سكينه، ويقطع قلوهبم إربا إربا.. ولذلك اعترب اهلل تعاىل املن أخطر من الفقر،  

أجزاء   بعض  إَل  يصيب  َل  الفقر  بينام  اإلنسانية،  واحلقيقة  والقلب  الروح  يصيب  فاملن 

 اإلنسان الظاهرة. 

لن التي تقال للفقري  ثم قال  ا: وهلذا اعترب اهلل تعاىل القول املعروف والكلمة الطيبة 

َقْوٌل َمْعُروٌف  : ﴿تطمينا له واحرتاما لشخصه أفضل من الصدقة التي يتبعها أذى، قال تعاىل

هذا الرتجيح أنه    ، و)سبب [ 263]البقرة:َوَمْغِفَرٌة َخرْيٌ ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأذًى َواهللَُّ َغنِيٌّ َحلِيٌم﴾  

إذا أعطى، ثم أتبع اإلعطاء باإليذاء، فهناك مجع بني اإلنفاع واإلرضار، وربام مل يف ثواب  

إيصال   يتضمن  إنه  حيث  من  إنفاع  ففيه  املعروف  القول  وأما  اإلرضار،  بعقاب  اإلنفاع 

 ( 1)(الرسور إىل قلب املسلم ومل يقرتن به اإلرضار، فكان هذا خريا من األول 

قال اآلية  (2)ثم  هذه  يف  الناس  بني  املعاملة  حلسن  دستورا  تعاىل  اهلل  وضع  فقد   :

 
 ( 32/ 3(  تفسري املراغي )2) ( 7/43) مفاتيح الغيب(  1)
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الكريمة، واعترب أي كالم حسن ورد مجيل عىل السائل، وسرت ملا وقع منه من اإلحلاف يف  

السؤال وغريه أنفع لكم وأكثر فائدة من صدقة فيها األذى، ألنه وإن خيب رجاءه فقد أفرح  

. أما الصدقة التي يتبعها أذى فهى مشوبة برضر ما يتبعها من  قلبه وهون عليه ذل السؤال.

اإليذاء، ومن آذى فقد بغض نفسه إىل الناس بظهوره يف مظهر البغض هلم، والسلم والوَلء  

 خري من العداوة والبغضاء. 

َيا  : ﴿ثم قال: وهلذا هنى اهلل تعاىل عن املن واألذى، واعتربه حمبطا للصدقات، فقال

َا الَّذِ  يَن آَمنُوا َل ُتبْطُِلوا َصَدَقاتُِكْم بِاملَْنِّ َواأْلََذى َكالَِّذي ُينِْفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس َوَل ُيْؤِمُن  َأَيُّ

َكُه َصْلدًا َل َيْقدِ    ُروَن َعىَل بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َوابٌِل َفرَتَ

اْلَكافِِريَن﴾   اْلَقْوَم  ََيِْدي  َل  َواهللَُّ  َكَسُبوا  مِمَّا   
ٍ
ء تعاىل صدقاهتم  [ 264]البقرة:يَشْ اهلل  شبه  فقد   ،

الناس ترابا غنيا، ولكن مطر األذى إذا نزل   بالرتاب الذي يكون عىل صخر أملس، يراه 

امل  أعامل  وكذلك  الرتاب..  ذلك  من  عليه  يشء  َل  يابسًا،  أملس  تركه  تذهب  عليه  رائني 

 وتضمحل عند اهللّ، وإن ظهر هلم أعامل فيام يرى الناس كالرتاب. 

َأَيَودُّ َأَحُدُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن  : ﴿ثم قال: وهكذا شبه اهلل تعاىل مآل أعامهلم، فقال

الثَّ  ُكلِّ  ِمْن  فِيَها  َلُه  اأْلهَْنَاُر  تَِها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ َوَأْعنَاٍب  ٌة  َنِخيٍل  يَّ ُذرِّ َوَلُه  اْلكرَِبُ  َوَأَصاَبُه  َمَراِت 

رُ  ُ اهللَُّ َلُكُم اآْلياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ َقْت َكَذلَِك ُيَبنيِّ وَن﴾  ُضَعَفاُء َفَأَصاهَبَا إِْعَصاٌر فِيِه َناٌر َفاْحرَتَ

في[ 266]البقرة: سريه  ينعكس  ثم  أوَلً،  العمل  حيسن  ملن  تعاىل  اهلل  رضبه  مثل  وهذا  بدل  ، 

احلسنات بالسيئات، فيبطل بعمله الثاين ما أسلفه من العمل الصالح، فيخونه سلوكه هذا  

 أحوج ما يكون إليه. 

 الشاهد الرابع: 

أما الرابع، فقد قال يل: أنا مدين يف هذا ملعلمنا الكاظم، فقد تعلمت منه ما أترفع به  
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ـ ممتلئون بالعجز الذي    عن مد يدي للخالئق، ألهنم ـ إضافة إىل فقرهم وبخلهم وظلمهم 

يتصف به البرش مجيعا، حتى لو وفر اهلل تعاىل هلم بعض الغنى والكرم والعدل.. ولذلك  

العجز، صفة   أن  له  إليهم.. وعندما ذكرت  أيدينا  نمد  أو  نذل هلم،  أن  يستحقون  فهم َل 

ز  املستضعفني، وهي بالفقراء ألصق، فهم إن مل يقعد هبم عجز قواهم الصحي قعد هبم عج 

جيوهبم، فعيوهنم بصرية وجيوهبم قصرية، قال يل: بل اخللق كلهم عاجزون، َل ينفعون وَل  

لبعض أصحابه:)يا غالم إين أعلمك كلامت: احفظ اهلل حيفظك،    يرضون أمل تسمع قوله  

احفظ اهلل جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة  

 أن ينفعوك بِشء مل ينفعوك إَل بِشء قد كتبه اهلل لك، وإن اجتمعوا عىل  لو اجتمعت عىل 

وجفت   األقالم  رفعت  عليك،  اهلل  كتبه  قد  بِشء  إَل  يرضوك  مل  بِشء  يرضوك  أن 

  (1)الصحف(

هبا،   يتيهون  التي  قوهتم  فقارن  اخلالئق،  عجز  تعرف  أن  شئت  إن  يل:  قال  ثم 

 ن هبا بام تراه من مظاهر القوة يف الكون. ويتصورون أن هلم القدرة عىل مصارعة الكو

عندها قلت له: إن عقيل ليتيه عندما حياول إجراء مثل هذه املقارنة، إن الكون أعرض  

 بكثري، واإلنسان أضعف بكثري.. إنه ُيسحق سحقا. 

فقال يل: ومع ذلك ظهر فيكم من يدعي القوة التي يستعيل هبا عىل اهلل.. وقد قص  

وا يِف اأْلَْرِض  اهلل تعاىل علينا نامذج من ذلك، فذكر نموذج عاد، فقال:   ا َعاٌد َفاْسَتْكرَبُ ﴿َفَأمَّ

َيَرْوا َأنَّ اهللََّ  ًة َأَومَلْ  ًة َوَكاُنوا  بَِغرْيِ احْلَقِّ َوَقاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوَّ  الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمنُْهْم ُقوَّ

: أهنم كانوا يتمتعون بالقوة اجلسدية التي غرهتم، ذلك  (2) ، أي[ 15]فصلت:  بِآَياتِنَا جَيَْحُدوَن﴾  

 
 ( 20/103) من وحي القرآن(  2) ( 12988( ، والطرباين )2516الرتمذي )  (1)
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كانوا   الذين  اآلخرين  عىل  والعلو  بالتفوق  شعروا  وهلذا  اجلسد،  يف  بسطة  زادهم  اهلل  أن 

ما جعلهم يتحسسون ضخامة الشخصية يف مواقعهم وامتيازاهتم،    أضعف منهم قوة، وهو

إىل   تدفعهم  التي  التفوق  عقدة  لدَيم  فتحدث  أجسادهم،  ضخامة  البعض  يتحسس  كام 

اَلستكبار واَلستعالء عىل اآلخرين بام َيلقه ذلك من أنانية يف الذات ويف املوقف الفكري  

ا، ومل يكتفوا بذلك، بل وقفوا وقفة  والعقدي الذي َل َيشع لفكر اآلخرين، وإن كان حق

وهم   فقالوا،  املطلق  قوة  يملكون  أهنم  إليهم  خيل  حتى  يملكون  التي  للقوة  استعراضية 

ًة﴾   .. ولكن املسألة ـ لدَيمـ  جمرد وهم  [ 15]فصلت:  يتطلعون إىل من حوهلم: ﴿َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوَّ

الذي منحهم تلك القوة؟.. ثم ما  كبري َل أساس له.. فهم يملكون بعض القوة، ولكن من 

التي هي رس القوة يف كل يشء؟.. فال قوة ألحد مهام كانت عظمته،   قيمتها أمام قوة اهلل 

  [ 15]فصلت:  بدون قوة اهلل، وهلذا رد اهلل تعاىل عليهم بقوله: ﴿َأَومَلْ َيَرْوا َأنَّ اهللََّ الَِّذي َخَلَقُهْم﴾  

ًة﴾  من العدم وأعطاهم نعمة الوجود بكل م ِمنُْهْم ُقوَّ ]فصلت:  فرداهتا التفصيلية ﴿ُهَو َأَشدُّ 

،  [ 15]فصلت:  ألن قوته متتد يف كل يشء، وتتسع لكل يشء ﴿َوَكاُنوا بِآَياتِنَا جَيَْحُدوَن﴾    [ 15

وتلك هي مشكلتهم املعقدة وهي جحود اآليات اإلهلية يف الوجود والكلمة التي تطل عىل  

 َل يواجهوهنا بعمق وواقعية وانتباه.  احلق يف إرشاقة الوضوح، ولكنهم

ثم قال يل: وهكذا كان مصري كل من ادعوا القوة والقدرة واستكربوا هلا.. هكذا  

أن   غري  من  الكريم  القرآن  إليها  أشار  التي  الكثرية  والقرى  وفرعون،  ثمود،  مصري  كان 

ِذيَن ِمْن  : ﴿تعاىل  يسميها.. لقد هلكوا، ومل تنفعهم قواهم التي تاهوا هبا عىل اهلل، كام قال َكالَّ

ًة َوَأْكَثَر َأْمَواًَل َوَأْوََلًدا َفاْسَتْمَتُعوا بَِخاَلِقِهْم َفاْسَتْمَتْعُتمْ   بَِخاَلِقُكْم  َقْبلُِكْم َكاُنوا َأَشدَّ ِمنُْكْم ُقوَّ

ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم بَِخاَلِقِهْم َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا أُ  ْوَلئَِك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم يِف  َكاَم اْسَتْمَتَع الَّ
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وَن﴾   ْنَيا َواآْلِخَرِة َوُأْوَلئَِك ُهْم اخْلَارِسُ : أن هؤَلء وقعوا يف الفتنة بالقوة،  (1)، أي[ 69]التوبة:الدُّ

والفتنة باألموال واألوَلد.. فأما الذين اتصلت قلوهبم بالقوة الكربى فهم َل يفتنون بالقوة  

يف األرض، ألهنم َيشون من هو أقوى، فينفقون قوهتم يف طاعته  العارضة التي ختول هلم  

وإعالء كلمته، وهم َل يفتنون باألموال واألوَلد، ألهنم يذكرون من أنعم عليهم باألموال  

واألوَلد، فيحرصون عىل شكر نعمته، وتوجيه أمواهلم وأوَلدهم إىل طاعته.. وأما الذين  

فهم يبطرون ويفجرون يف األرض، ويتمتعون  انحرفت قلوهبم عن مصدر القوة والنعمة  

األنعام..   تأكل  كام  َواآْلِخَرِة﴾  ويأكلون  ْنَيا  الدُّ يِف  َأْعاَمهُلُْم  َحبَِطْت  ، [ 69]التوبة:  ﴿ُأوَلئَِك 

﴿َوُأوَلئَِك  وبطلت بطالنا أساسيا، ألهنا كالنبتة بال جذور، َل تستقر وَل تنمو وَل تزدهر.. 

وَن﴾    الذين خرسوا كل يشء عىل وجه اإلمجال بال حتديد وَل تفصيل.   [ 69ة:  ]التوبُهُم اخْلَارِسُ

سكت قليال، ثم قال: ثم ذكر اهلل تعاىل نامذج عن هؤَلء الذين اغرتوا بقوهتم، ومل  

يلتفتوا لعجزهم، ليدعو للعجب من هؤَلء الذين يسريون يف طريق اهلالكني وَل يعتربون،  

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوَقْوِم إِْبَراِهيَم َوَأْصَحاِب َمْدَينَ  فقال:   ﴿َأمَلْ َيْأهِتِْم َنَبُأ الَّ

َيظْ  َأْنُفَسُهْم  َكاُنوا  َوَلكِْن  لَِيْظلَِمُهْم  اهللَُّ  َكاَن  َفاَم  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسُلُهْم  َأَتْتُهْم  وَن﴾  لِمُ َواملُْْؤَتِفَكاِت 

: هؤَلء الذين يستمتعون غري شاعرين، ويسريون يف طريق اهللكى وَل  (2) ، أي[ 70]التوبة:  

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم﴾  يتعظون.. هؤَلء   َيْأهِتِْم َنَبُأ الَّ ممن ساروا يف نفس الطريق؟    [ 70]التوبة:  ﴿َأمَلْ 

﴿َوَعاٌد﴾  ار الفناء املرهوب  وقد غمرهم الطوفان وطواهم اليم يف تي  [ 70]التوبة:  ﴿َقْوُم ُنوٍح﴾  

عاتية    [ 70]التوبة:   رصرص  بريح  أهلكوا  الصيحة    [ 70]التوبة:  ﴿َوَثُموَد﴾  وقد  أخذهتم  وقد 

إِْبَراِهيَم﴾   إبراهيم    [ 70]التوبة:  ﴿َوَقْوُم  وأنجى  املتجرب  طاغيتهم  أهلك  ﴿َوَأْصَحاُب  وقد 
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قرى    [ 70]التوبة:  ﴿َواملُْْؤَتِفَكاُت﴾  وقد أصابتهم الرجفة وخنقتهم الظلة    [ 70]التوبة:  َمْدَيَن﴾  

الذين   هؤَلء  نبأ  يأهتم  أمل  األقلني..  إَل  دابرهم  اهلل  قطع  وقد  لوط  ُرُسُلُهْم  قوم  ﴿َأَتْتُهْم 

﴿َفاَم َكاَن اهللَُّ لَِيْظلَِمُهْم َوَلكِْن َكاُنوا  فكذبوا هبا، فأخذهم اهلل بذنوهبم:  [ 70]التوبة: بِاْلَبيِّنَاِت﴾ 

 [70]التوبة: َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن﴾ 

: إن النفس املنحرفة تبطرها القوة فال تذكر، وتعميها النعمة فال تنظر، وما  (1) ثم قال

تنفع عظات املايض وَل عربه إَل من تتفتح بصائرهم إلدراك سنة اهلل التي َل تتخلف، وَل  

لتغشى   وبالنعمة  بالقوة  اهلل  يبتليهم  ممن  كثريا  وإن  الناس..  من  أحدا  حتاِب  وَل  تتوقف، 

أبصارهم وبصائرهم غشاوة، فال يبرصون مصارع األقوياء قبلهم، وَل يستشعرون مصري  

اهلل،   سنة  فيهم  جتري  وعندئذ  اهلل،  كلمة  عليهم  حتق  عندئذ  الغابرين،  من  الطغاة  البغاة 

أخذ عزيز مقتدر، وهم يف نعامئهم يتقلبون، وبقوهتم يتخايلون، واهلل    وعندئذ يأخذهم اهلل 

 من ورائهم حميط. 

ثم ذكر يل أنه التقى به يف جملس آخر، وهو يقول ـ خماطبا امللتفني حوله ـ: لقد رضب  

اهلل لكم أمثاَل عن عجز اخلالئق، حتى َل تذلوا هلم من دون اهلل.. ومنها هذا املثل الذي  

الوا ِذيَن  قع بكل دقة.. قال تعاىل:  يعرب عن  الَّ إِنَّ  َلُه  َفاْسَتِمُعوا  َمَثٌل  َب  النَّاُس رُضِ َا  َأَيُّ ﴿َيا 

َباُب َشْيئًا َل َيْستَ  نِْقُذوُه  َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َلْن ََيُْلُقوا ُذَبابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوإِْن َيْسُلبُْهُم الذُّ

 [ 73]احلج:َواملَْْطُلوُب﴾  ِمنُْه َضُعَف الطَّالُِب 

: انظروا كيف استعمل اهلل تعاىل الذباب بدل غريه ليرضب به األمثال..  (2)ثم قال

اجتمعوا   ولو  ـ  يقدرون  َل  آهلة  يدعوهنم  الذين  هؤَلء  ولكن  حقري،  صغري  والذباب 
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وتساندوا ـ عىل خلق هذا الذباب الصغري احلقري، وخلق الذباب مستحيل كخلق اجلمل  

ل.. ألن الذباب حيتوي عىل ذلك الرس املعجز رس احلياة، فيستوي يف استحالة خلقه  والفي

مع اجلمل والفيل.. لكن األسلوب القرآين املعجز َيتار الذباب الصغري احلقري ألن العجز  

عن خلقه يلقي يف احلس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق اجلمل والفيل، دون  

التعبري.. ثم َيطو خطوة أوسع يف إبراز الضعف املزري، فيقول:  أن َيل هذا باحلقيقة يف  

َباُب َشْيًئا ََل َيْسَتنِْقُذوُه ِمنُْه﴾   .. واآلهلة املدعاة َل متلك استنقاذ  [ 73]احلج:  ﴿َوإِْن َيْسُلْبُهُم الذُّ

يشء من الذباب حني يسلبها إياه، سواء كانت أصناما أو أوثانا أو أشخاصا.. وكم من عزيز  

به الذباب من الناس فال يملكون رده، وقد اختري الذباب بالذات وهو ضعيف حقري،  يسل

وهو يف الوقت ذاته حيمل أخطر األمراض ويسلب أغىل النفائس: يسلب العيون واجلوارح،  

وقد يسلب احلياة واألرواح.. إنه حيمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاريا والرمد..  

 قاذه وهو الضعيف احلقري. ويسلب ما َل سبيل إىل استن 

: وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها األسلوب القرآين  (1)سكت قليال، ثم قال

املعجز.. ولو قال: وإن تسلبهم السباع شيئا َل يستنقذوه منها.. ألوحى ذلك بالقوة بدل  

القرآين   األسلوب  ولكنه  الذباب،  يسلبه  مما  أعظم  شيئا  تسلب  َل  والسباع  الضعف، 

َواملَْْطُلوُب﴾  َيتم ذلك املثل املصور املوحي هبذا التعقيب:  العجيب، و ﴿َضُعَف الطَّالُِب 

به إىل املشاعر والقلوب، ويف أنسب    [ 73]احلج:   املثل من ظالل، وما أوحى  ألقاه  ليقرر ما 

الظروف.. واملشاعر تفيض بالزراية واَلحتقار لضعف اآلهلة املدعاة يندد بسوء تقديرهم  

َقْدِرِه إِنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾  اهلل احلق احلقيق بأنه إله:  هلل، ويعرض قوة   َقَدُروا اهللََّ َحقَّ  ﴿َما 
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.. ما قدروا اهلل حق قدره، وهم يرشكون به تلك اآلهلة الكليلة العاجزة التي َل  [ 74]احلج:  

إياه! ما قدروا اهلل  حق قدره،    ختلق ذبابا ولو جتمعت له، بل َل تستنقذ ما يسلبها الذباب 

الذباب   خلق  يستطيعون  َل  من  به  ثم يرشكون  خملوقاته،  وبدائع  قدرته،  آثار  يرون  وهم 

احلقري.. ما قدروا اهلل حق قدره، وهم يستعينون بتلك اآلهلة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما  

سبة  يسلبها إياه الذباب، ويدعون اهلل القوي العزيز.. إنه تقرير وتقريع يف أشد املواقف منا 

 للخشوع واخلضوع. 

َُذوا ِمْن  ثم ذكر يل أنه سمعه يف جملس آخر، وهو يردد قوله تعاىل:   ِذيَن اختَّ ﴿َمَثُل الَّ

َلوْ  اْلَعنَْكُبوِت  َلَبْيُت  اْلُبُيوِت  َأْوَهَن  َوإِنَّ  َبْيتًا  ََذْت  اْلَعنَْكُبوِت اختَّ َكَمَثِل  َأْولَِياَء  َكاُنوا    ُدوِن اهللَِّ 

: أي مثل الذين اختذوا من دون اهلل أولياء يبتغون عندهم  (1)، ثم قال[ 41لعنكبوت:]اَيْعَلُموَن﴾  

النرصة، ويطلبون منهم الرعاية واحلامية، ويريدون منهم جلب النفع ودفع الرضر، ليكونوا  

العنكبوت   كمثل  إليه،  يلجأون  وملجأ  عليها،  يرتكزون  وقاعدة  إليها،  يركنون  قوة  هلم 

ه، وحتمي نفسها مما حوهلا من األخطار، لكنه َل حيمل من البيت إَل  اختذت بيتا لتأوي إلي

اسمه، ذلك أن أوهن البيوت بيت العنكبوت، لو كانوا يعلمون، ويفكرون بعقوهلم، ألنه  

والريح   متزقه،  فالشوكة  يشء،  من  يمنع  وَل  بردا،  وَل  حرا  يدفع  وَل  أساسا،  يملك  َل 

ن دون اهلل، فهم َل يرتكزون عىل أية قوة ذاتية  تنسفه.. وهكذا هو موقع هؤَلء األولياء م

من أية جهة من اجلهات، فال يملكون ألنفسهم نفعا وَل رضا وَل موتا وحياة وَل نشورا،  

طبيعة   القضية  تأخذ  فقد  املستوى،  هذا  عىل  األمر  كان  وإذا  لغريهم..  يملكونه  فكيف 

لوَلية التي يركن الناس فيها  القاعدة العامة التي تشمل كل جوانب احلياة، يف كل مواطن ا
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إىل بعض األشخاص الذين َل تلتقي وَليتهم بوَلية اهلل والرسول، بل تلتقي بمواطن الكفر  

﴿إِنَّ اهللََّ َيْعَلُم َما َيْدُعوَن ِمْن  تتخذه لسيطرهتا من مواقع ووسائل وأهداف..  فيام    والضالل، 

  ﴾
ٍ
ء ِمْن يَشْ الذي خلقه، وهو    ويعلم طبيعته،   [ 42]العنكبوت:  ُدونِِه  أمره، ألنه هو  وَل جيهل 

إليه  احْلَكِيُم﴾  هو رشط امتداد وجوده،  فيام    الذي يدبره، ويمنحه ما حيتاج  اْلَعِزيُز  ﴿َوُهَو 

 الذي َل يغلبه يشء ويتقن تدبري خلقه بأفضل طريقة، وأحسن تدبري.  [ 42]العنكبوت: 

العنكبوت التي أرتبط هبا،  ثم ذكر يل أنه سأله حينها قائال: فكيف أختلص من خيوط  

 ويرتبط الضعفاء هبا؟

فقال املعلم: بأن تعلم بأهنا خيوط عنكبوت.. أرأيت لو وقعت يف البحر، وحام بك  

املوت ليلتهمك، فرأيت حبال متينا مرتبطا بسفينة ضخمة فيها كل وسائل اإلنقاذ، أكنت  

وط عنكبوت تراها من  تتعلق بذلك احلبل الذي يوصلك إىل سفينة النجاة، أم تتعلق بخي

 بعيد كام يرى الظمآن الرساب؟

 . اإلحسان والتفضل: 7

هبذا احلديث انتهى املشهد السادس من مشاهد العزاء املرتبط بالفقراء واملساكني،  

معنى   منه  تعلمت  والذي  السابع،  املشاهد  ليبدأ  أيضا..  غريهم  يشمل  أن  يمكن  والذي 

يف   وأثرمها  والتفضل،  حمسنا  اإلحسان  املؤمن  جتعل  التي  واألسباب  والسلوى،  العزاء 

 ومتفضال. 

 الشاهد األول: 

وقد بدأ هذا املشهد بعد استيقاظي صباحا يف بيت املضحك، حيث سمعت صبيني  

يتحدثان، قال أحدمها: احلمد هلل رب العاملني، لقد متكنت اليوم من مجع املبلغ الالزم لرشاء  
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ألسلمها ملعلمي ليضعها يف خزانة القسم، لكل من حيتاج   مخسة دفاتر، ومثلها من األقالم،

 إليها. 

بيتك،   يف  هبا  حتتفظ  ثم  تشرتَيا،  َل  فلم  حمتاج،  أيضا  أنت  ولكنك  الثاين:  قال 

 لتستعملها حال احلاجة إليها؟ 

 قال األول: وأين ثواب اإلحسان؟ 

 قال الثاين: اإلحسان يكون من املحسنني الذي يملكون ما يكفيهم. 

ول: فأين اإليثار؟.. فقد أخرب اهلل تعاىل عن الصاحلني، وكوهنم ممن يؤثرون  قال األ

ياَمَن ِمْن  عىل أنفسهم ولو كانوا فقراء معوزين، كام قال تعاىل:   اَر َواإْلِ ُءوا الدَّ َتَبوَّ ِذيَن  ﴿َوالَّ

بُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َوََل جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَج 
ًة مِمَّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم  َقْبلِِهْم حُيِ

 [ 9]احلرش: َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن﴾ 

قال األول: بورك فيك، وما أعظم ما استدللت به، لكن كيف فهمت هذا املعنى من  

 اآلية الكريمة؟ 

لقد الثاين:  إىل    قال  له  زيارة  ويف  الكاظم،  معلمنا  من  فرتة  قبل  تفسريها  سمعت 

حارتنا، ومنذ ذلك احلني، وأنا أحاول كل جهدي أن أحيي هذه السنة العظيمة التي مارسها  

 أولئك الصاحلون. 

 قال األول: فهال حدثتني بام سمعت. 

اآلية   تلك  بقراءة  حديثه  الكاظم  معلمنا  بدأ  فقد  أجل..  الثاين:  ثم  قال  الكريمة، 

أولئك  (1)قال هجرة  قبل  من  اإليامن  حب  قلوهبم  وُأرشب  املدينة،  سكنوا  والذين  أي   :

 
 ( 28/43(  تفسري املراغي )1)
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 املهاجرين، هلم صفات كريمة، وشيم جليلة تدل عىل كرم النفس، ونبل الطباع. 

ثم ذكر أول صفاهتم، وهي أهنم حيبون املهاجرين ويتمنون هلم من اخلري ما يتمنون  

دور األنصار معهم،  يف    بينهم وبينهم، وأسكن املهاجرين   ألنفسهم، وقد آخى رسول اهلل  

حسن   عليهم  قدمنا  قوم  مثل  رأينا  ما  اهلل  رسول  )يا  قال:  املهاجرين  بعض  أن  روي  وقد 

املهيأ، حتى لقد  يف    كثري، لقد كفونا املئونة، وأرشكونا يف    بذلقليل، وَل حسن  يف    مواساة

 (1): )َل، ما أثنيتم عليهم ودعوتم اهلل هلم(خشينا أن يذهبوا باألجر كله(، فقال رسول اهلل  

مما أعطيه أولئك املهاجرون،    يشء ثم ذكر صفتهم الثانية، وهي أهنم َل يطمحون إىل  

ويبدؤون بسواهم قبلهم، وقد روى يف ذلك عن بعض  ويقدمون ذوى احلاجة عىل أنفسهم،  

فقال: أصابنى اجلهد، فأرسل إىل    أنه قال: أتى رجل رسول اهلل    أصحاب رسول اهلل  

: أَل رجل يضيف هذا الرجل الليلة رْحه اهلل؟ فقال  نسائه فلم جيد عندهن شيئا، فقال  

أنا يا رسول اهلل، فذهب إىل أهله فقال َلمرأته: ،  ضيف رسول اهلل    ي أكرم  أبو طلحة: 

قالت: واهلل ما عندى إَل قوت الصبية، قال: إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعاىل فأطفئى  

فقال    ففعلت، ثم غدا الرجل عىل رسول اهلل    الرساج ونطوى الليلة لضيف رسول اهلل  

وَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو  ﴿َوُيْؤثِرُ وأنزل فيهام    ،(2) (: )لقد عجب اهلل الليلة من فالن وفالنة

 [ 9]احلرش: َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة﴾ 

﴿َوَمْن  بام يبني سوء عاقبة الشح فقال:  اآلية الكريمة  ثم ذكر لنا بأن اهلل تعاىل عقب  

أي ومن حيفظوا أنفسهم من احلرص عىل    [ 16]التغابن:  ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن﴾  

املال والبخل به فأولئك هم الفائزون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه، وروى لنا يف  

 
 ( 1382/ 3البخاري )(  2) . 10/191(، وابن أِب شيبة 20/361أْحد )(  1)
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مة، واتقوا الشح  أنه قال: )اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلامت يوم القيا   ذلك عن رسول اهلل  

 (1)فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، ْحلهم عىل أن سفكوا دماءهم، واستحلوا حمارمهم(

 قال األول: هنيئا لكم هذا املجلس.. فهل سمعته يذكر فيه غري ما ذكرت؟

وصفاهتم:   األبرار  وصف  يف  تعاىل  قوله  يقرأ  سمعته  فقد  أجل..  الثاين:  قال 

الطََّعاَم   ِمنُْكْم  ﴿َوُيْطِعُموَن  ُنِريُد  ََل  اهللَِّ  لَِوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  إِنَّاَم  َوَأِسرًيا  َوَيتِياًم  ِمْسكِينًا  ُحبِِّه  َعىَل 

نَا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا﴾  ، ثم عقب عليها  [ 10ـ    8]اإلنسان:  َجَزاًء َوََل ُشُكوًرا إِنَّا َنَخاُف ِمْن َربِّ

هؤَلء األبرار أهنم يؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم    : يذكر اهلل تعاىل من صفات(2) بقوله

خصاصة.. فالطعام الذي عليه قوام احلياة ومالكها، َل يؤثرون أنفسهم به، بل جيعلون ملن  

 أشد احلاجة إليه. يف  يعوزهم هذا الطعام نصيبا منه، ولو كانوا هم أنفسهم 

إشارة إىل أن هذا الطعام ليس    [ 8]اإلنسان:  ﴿َعىَل ُحبِِّه﴾  ثم ذكر لنا أن يف قوله تعاىل:  

  أحوال الرخاء، ووفرة حاجات النفوس منه، وإنام هو الطعام يف    شيئا رخيصا مبتذَل، كشأنه

أزمان املجاعات التي تكون فيها لقمة الطعام أعز ما يملك  ويف    أحوال القحط، واجلدب،يف  

  ص كل عزيز يملكه، الناس، وأثمن ما حيرصون عليه من مال ومتاع، حتى إن املرء ليسرتخ

بُّوَن﴾  منه، كام قال تعاىل:    يشء سبيل  يف  
وهلذا    [ 92]آل عمران:  ﴿َلْن َتنَاُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتنِْفُقوا مِمَّا حُتِ

األبرار، ألهنم أنفقوا مما حيبون، ومما تشتد  يف    استحق هؤَلء املطعمون هلذا الطعام أن يكونوا 

 رغبة النفس إليه، وحرصها عليه. 

: ألن املسكني، واليتيم،  (3)وعندما سألناه عن رس ذكر املسكني واليتيم واألسري، قال

واألسري، هم أضعف أعضاء اجلسد اَلجتامعى، وهم الذين يتلقون أول الرضبات وأقساها 

 
 ( 3/323أْحد )(  1)

 ( 15/1362(  التفسري القرآين للقرآن )2)

 ( 15/1363(  التفسري القرآين للقرآن )3)
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املجاعات..  يف    وأفعلها، نار  فيه  تشتعل  حطب  أول  فيكونون  واجلدب،  املحل،  أزمان 

حال  يف    أوقات الرخاء واليرس، وهو يف    وأذله احلرمان، حتى فاملسكني قد أرضعه الفقر،  

القحط واملجاعة أشد رضاعة، وأكثر ذلة وضعفا وحرمانا.. واليتيم ـ واملراد به اليتيم الفقري  

ـ قد اجتمع عليه اليتم والفقر معا، فذهب اليتم باجلناح الذي كان يظله، وقص اجلناح الذي  

الفقر   ذهب  حني  عىل  به،  يطري  كانت كان  حبة  سجني يف    بكل  واألسري،  قيد  يف    عشه.. 

األرس.. إن كان ذا غنى فهو َل سبيل له إىل ما يملك، وإن كان قويا ذا حول وحيلة، فقد  

انقطعت   ماله من حول وحيلة.. ومثل األسري كل من  عطل األرس كل قواه، وسلبه كل 

كاملرىض وعمله،  رزقه،  مصادر  وبني  بينه  وحيل  له،  املتاحة  وأبناء  وسائله  واملساجني،   

 السبيل، وذوى العاهات، ونحوهم. 

﴿إِنَّاَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَِّ ََل  وعندما سألناه عن رس قوله تعاىل حكاية لقول األبرار:  

: ألهنم إنام يطعمون من يطعمون ابتغاء  (1)، قال[ 9]اإلنسان:  ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َوََل ُشُكوًرا﴾  

يريدون عىل ما أطعموا جزاء، وَل شكورا ممن أطعموهم.. ولو أهنم فعلوا ذلك    وجه اهلل، َل 

ملا كان هلم فضل، وملا استحقوا عند اهلل أجرا، ألهنم استوفوا جزاء ما عملوا، ممن صنعوا  

 هبم هذا الصنيع. 

املقال  بلسان  ليس  األبرار  من  القول  هذا  أن  لنا  ذكر  من  (2) ثم  به  يواجهون   ،

لو فعلوا، لكان ذلك من باب املن واألذى، الذي حيبط األعامل، ويمحق   أطعموهم، فإهنم

اإلحسان، وإنام هو بلسان احلال، ومما انطوت عليه ضامئرهم، وانعقدت عليه نياهتم، وقد  

روي عن بعضهم أنه إذا بعث بالصدقة إىل أهل بيت من الفقراء، سأل من بعثه: ماذا قالوا  

 
واهلل ما قالوا ذلك بألسنتهم، ولكن علمه )  (  قال جماهد، وسعيد بن جبري2) ( 15/1364(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( اهلل من قلوهبم، فأثنى به عليهم، لريغب ىف ذلك راغب
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 بالدعاء هلم، ليبقى عمله خالصا لوجه اهلل.  لك؟ فإن ذكر أهنم دعوا له، أخذ

لقول األبرار:   تعاىل حكاية  َيْوًما  وعندما سألناه عن رس قوله  نَا  َربِّ ِمْن  َنَخاُف  ﴿إِنَّا 

َقْمَطِريًرا﴾   قال[ 10]اإلنسان:  َعُبوًسا  بلسان  (1)،  املتصدقون،  األبرار  يقوله  مما  أيضا  وهذا   :

إنام املقال.. فهم  بلسان  يوم    احلال، َل  لقائه  ابتغاء وجه رهبم، وخوفا من  ما فعلوا  فعلوا 

القيامة، حيث مزدحم األهوال، وحيث يكثر العويل، والبكاء، ورصير األسنان.. ووصف  

بالنذر   يرمى  متجهام،  أغرب  الناس  عىل  يطلع  ألنه  القمطرير،  العبوس  هو  بأنه  اليوم 

ل الناس، فاحلزين يرى احلزن خميام  واملهلكات.. وإنه عىل صفحة األيام واللياىل تنطبع أحوا 

عىل وجه أيامه ولياليه، واملتوجع الشاكي، َل يسمع من أصداء الزمن إَل توجعا وأنينا، عىل  

تتلون   وهكذا  والضحكات..  بالبسامت،  تغازله  واللياىل،  األيام  املغتبط،  اخلىل  جيد  حني 

 ات. ساعات الزمن بألوان النفوس، وتصطبغ بام فيها من مساءات أو مرس

ثم ذكر لنا اجلزاء العظيم املعد هلؤَلء الذين آثروا عىل أنفسهم، والذي ورد يف قوله  

وًرا﴾  تعاىل:   َورُسُ ًة  َنرْضَ اُهْم  َوَلقَّ اْلَيْوِم  َذلَِك  رَشَّ  اهللَُّ  فقال[ 11]اإلنسان:  ﴿َفَوَقاُهُم  إن (2) ،   :

وقاهم اهلل رشه، ودفع عنهم  هؤَلء األبرار، الذين خافوا هذا اليوم، وأعدوا العدة له، قد  

مكارهه، وألقى عليهم نرضة النعيم، وهبجة الرضوان، ففاضت نفوسهم مرسة وحبورا،  

وا َجنًَّة َوَحِريًرا﴾   ، أي وجعل اهلل سبحانه جزاءهم عنده أن  [ 12]اإلنسان:  ﴿َوَجَزاُهْم باَِم َصرَبُ

ال النعيم يف  به أهل  دنيا، وهو احلرير، ولكنه  أدخلهم اجلنة، وكساهم فيها خري ما ُيكسى 

 حرير اجلنة الذي َل يعلم صفته إَل اهلل تعاىل. 

ثم ختم حديثه بام ورد من اجلزاء العظيم املعد هلؤَلء، وهو قوله تعاىل: ﴿َوَجَزاُهْم  

 
 ( 15/1365(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 15/1365(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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َيَرْوَن فِيَها َشْمًسا َوََل  ُمتَّكِئنَِي فِيَها َعىَل اأْلََرائِِك ََل  وا َجنًَّة َوَحِريًرا  َزْمَهِريًرا َوَدانَِيًة    باَِم َصرَبُ

ٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَوا َلْت ُقُطوُفَها َتْذلِياًل َوُيَطاُف َعَلْيِهْم بِآنَِيٍة ِمْن فِضَّ ِريَرا  َعَلْيِهْم ظاَِلهُلَا َوُذلِّ

ُروَها َتْقِديًرا َوُيْسَقْوَن فِيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها َزْنجَ  ٍة َقدَّ ى  َقَواِريَر ِمْن فِضَّ بِياًل َعْينًا فِيَها ُتَسمَّ

َرَأْيَت  َوإَِذا  َمنُْثوًرا  ُلْؤُلًؤا  َحِسْبَتُهْم  َرَأْيَتُهْم  إَِذا  خُمَلَُّدوَن  ِوْلَداٌن  َعَلْيِهْم  َوَيُطوُف  َثمَّ  َسْلَسبِياًل   

َوُح  ٌق  َوإِْسَترْبَ ُخرْضٌ  ُسنُْدٍس  ثَِياُب  َعالَِيُهْم  َكبرًِيا  َوُمْلًكا  َنِعياًم  ٍة  َرَأْيَت  فِضَّ ِمْن  َأَساِوَر  لُّوا 

َمْشُكوًرا﴾   َوَكاَن َسْعُيُكْم  َجَزاًء  َلُكْم  َكاَن  َهَذا  إِنَّ  اًبا َطُهوًرا  ُْم رَشَ ـ    12]اإلنسان:  َوَسَقاُهْم َرهبُّ

، وقد فصل لنا معلمنا الكاظم املعاين الواردة يف هذه اآليات الكريمة مما زادنا ترغيبا يف  [ 22

 الصفات العظيمة. اَلتصاف بتلك 

قال األول: هنيئا لكم هذا املجلس.. أهذا ما سمعته منه يف هذه املعاين مما رغبك يف  

 اإليثار أم سمعت غريها؟

قال الثاين: بل سمعت منه كذلك الكثري من األحاديث الرشيفة يف فضل اإليثار،  

 ، أو أئمة اهلدى من بعده..  سواء تلك الواردة عن رسول اهلل 

ما حدثنا به عن عائشة قالت: جاءتني مسكينة حتمل ابنتني هلا فأطعمتها  ومن ذلك  

ثالث مترات، فأعطت كل واحدة منهام مترة ورفعت إىل فيها مترة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها 

الذي صنعت   فذكرت  فأعجبني شأهنا،  بينهام،  تأكلها  أن  تريد  كانت  التي  التمرة  فشقت 

 ( 1) د أوجب هلا هبا اجلنة أو أعتقها هبا من النار()إن اهلل ق فقال:  لرسول اهلل 

اهلل   رسول  قول  ذلك  كايف  ومثل  الثالثة  وطعام  الثالثة،  كايف  اَلثنني  )طعام   :

األربعة(، ويف رواية: )طعام الواحد يكفي اَلثنني، وطعام اَلثنني يكفي األربعة، وطعام  

 
 ( 2630( مسلم)1)
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 ( 1) األربعة يكفي الثامنية(

ومثل ذلك ما حدثنا به عن اإلمام عيل أنه رأى مجاعة فقال: )من أنتم؟( قالوا: نحن  

أكلنا، وإذا فقدنا صربنا،  قوم متوكلون، فقال: )م إذا وجدنا  قالوا:  ا بلغ بكم توكلكم؟( 

فقال: )هكذا يفعل الكالب عندنا؟( فقالوا: كيف نفعل يا أمري املؤمنني؟ فقال: )كام نفعله،  

 ( 2)إذا فقدنا شكرنا، وإذا وجدنا آثرنا(

عمران  .. وروي أن موسى بن  ومثل ذلك قوله: )كان اإليثار من شعار رسول اهلل  

قال: يا رب، أرين بعض درجات حممد وأمته، قال: يا موسى، إنك لن تطيق ذلك، لكني  

أريك منزلة من منازله، جليلة عظيمة، فضلته هبا عليك وعىل مجيع خلقي، قال: فكشف له  

عن ملكوت الساموات، فنظر إىل منزلة كادت أن تتلف نفسه من أنوارها وقرهبا من اهلل،  

ذا بلغت به إىل هذه الكرامة؟ قال تعاىل: بخلق اختصصته به من بينهم،  فقال: يا رب، بام  

به وقتا من عمره إَل استحييت من   يأتيني أحد منهم قد عمل  يا موسى، َل  وهو اإليثار 

 ( 3) حماسبته، وبوأته من جنتي حيث يشاء(

لنا عنه أن أنه كان يسقي بيده لنخل قوم من َيود املدينة حتى جملت يده،    وروى 

 .(4)يتصدق باألجرة ويشد عىل بطنه حجراو

وأفضل   الكرم،  مراتب  أعىل  )اإليثار  قوله:  القصار  وكلامته  حكمه  من  لنا  وذكر 

وقوله: )عند اإليثار عىل    ، (6) )اإليثار سجّية األبرار، وشيمة األخيار(  ، وقوله: (5)الشيم(

 (7)النفس تتبنّي جواهر الكرماء(

 
 ( 2059، 2058ومسلم)(، 5392( البخاري ) 1)

 عن تفسري أِب الفتوح.  1/540(  مستدرك الوسائل 2)

 . 2/119(  جامع السعادات 3)

 .  1/7، رشح هنج البالغة:  9/92(  بحار األنوار: 4)

  (395(  غرر احلكم )5)

  (395(  غرر احلكم )6)

  (395(  غرر احلكم )7)
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الص اإلمام  ذلك حدثنا عن  أنه سئلومثل  أفضلادق  الصدقة  أي  )جهد  :  قال:  ؟ 

﴿َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن  املقّل، أما سمعت قول اهلل عّز وجّل:  

 (1) ؟([ 9]احلرش: ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن﴾ 

لنا أنه سئل   عن الرجل ليس عنده إَل قوت يومه، أيعطف من عنده قوت  وروى 

يومه عىل من ليس عنده يشء، ويعطف من عنده قوت شهر عىل من دونه، والسنة عىل نحو  

ذلك أم ذلك كله الكفاف الذي َل يالم عليه؟ فقال: )هو أمران، أفضلكم فيه أحرصكم  

ُيْؤثُِروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم  ﴿وَ عىل الرغبة واألثرة عىل نفسه، فإن اهلل عز وجل يقول:  

، واألمر اآلخر َل يالم عىل  [ 9]احلرش: َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن﴾ 

 (2)الكفاف، واليد العليا خري من اليد السفىل وابدأ بمن تعول(

 الشاهد الثاين: 

حديثه عن اإليثار وفضله، قال للثاين: أنا أعلم أنك أنت  بعد أن انتهى األول من  

أيضا قد جلست مع معلمنا الكاظم، وأنك أيضا تريد أن تكون من املحسنني، فام الباب  

 الذي تريد أن تدخل معهم منه؟

قال الثاين: األبواب التي يمكنني الدخول معهم إليها كثرية جدا، وأنت تشاركني  

أبواب اخلري لعباده، ليسارعوا إليها وّفر  يع من يرغب، فاهلل تعاىل فيها، بل يشاركني فيها مج

 بام أطاقوا. 

 قال األول: فاذكر يل أحدها. 

تعاىل:   قوله  يقرأ  مرة  الكاظم  لقد سمعت معلمي  الثاين:  اْلرِبِّ  قال  َعىَل  ﴿َوَتَعاَوُنوا 

 
 .  4/18(  الكايف 2) . 2/119(  جامع السعادات 1)
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ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ  ، ثم  [ 2]املائدة:    ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ َوالتَّْقَوى َوََل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِ

: لقد أمر احلق ـ جل جالله ـ بحفظ حرمة عباده كيف كانوا، فاخللق كلهم عيال اهلل،  (1)قال

وأحب اخللق إىل اهلل أنفعهم لعياله، فيجب عىل العبد كف أذاه عنهم وْحل اجلفا منهم، وأَل  

ينتقم لنفسه ممن آذاه منهم، وَل حيمله ما أصابه منهم عىل أن يعتدي عليهم ولو بالدعاء، بل  

باملعرفة قابلهم باإلحسان، ودعا لعدوه بصالح حاله حتى يأخذ اهلل  إن وسع   اهلل صدره 

بيده، وهذا مقام الصديقية العظمى والوَلية الكربى، وهذا غاية الرب والتقوى الذي أمر اهلل  

اَلنتصار   اَلثم والعدوان، وهو  إليه، دون اَلجتامع عىل  بالتعاون عليه، واَلجتامع  تعاىل 

 من األعداء، فإن هذا من شأن الذين هم يف طرف مقام اإلسالم.    للنفس واَلنتقام

قال ذلك  توضيح  عن  سألناه  للحياة  (2)وعندما  اإلسالمي  الشعار  هو  التعاون   :

يوحيه قوله تعاىل:  فيام    والناس، املرتكز عىل الرب الذي يمثل اخلري يف العقيدة والعمل، وذلك

ِق َواملَْْغِرِب َوَلكِنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر  ﴿َلْيَس اْلرِبَّ َأْن   ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املرَْْشِ

وَ  َواملََْساكنَِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي  ُحبِِّه  َعىَل  املَْاَل  َوآَتى  َوالنَّبِيِّنَي  َواْلكَِتاِب  اْبَن َواملاََْلئَِكِة 

بِيلِ  َعاَهُدوا  السَّ إَِذا  بَِعْهِدِهْم  َواملُْوُفوَن  َكاَة  الزَّ َوآَتى  اَلَة  الصَّ َوَأَقاَم  َقاِب  الرِّ َويِف  ائِلِنَي  َوالسَّ  

ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقوَن﴾  اْلَبْأِس ُأوَلئَِك الَّ  َوِحنَي 
ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
اْلَبْأَساء ابِِريَن يِف    َوالصَّ

فإهنا اعتربت القاعدة الفكرية العقدية مظهرا من مظاهر الرب، ألن اَلنحراف    [ 177]البقرة:  

عن اخلط الصحيح، واَلبتعاد عن القاعدة الصلبة للفكر، يؤديان إىل اهتزاز احلياة وحتوهلا  

ـ إىل الوقوع يف قبضة الباطل والرش، ألن بداية   ـ بالتايل  عن أهدافها السليمة، وينتهي هبا 

ة، كام أن منطلق الباطل خاطرة فاسدة، وهبذا كان اإليامن باهلل واليوم اآلخر  الرش فكرة رشير

 
 ( 8/25) من وحي القرآن(  2) ( 2/5(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )1)
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والكتاب والنبيني منطلق خري للحياة بام يمثله من ختطيط للمشاريع اخلرية املنفتحة عىل اهلل  

اإلسالمية   الشخصية  بناء  يستهدف  ترشيع  الواسعة، ومن  وآفاقها  وخطواهتا  دوافعها  يف 

ة التي حيبها اهلل لإلنسان، ويوحي بالتايل باَلطمئنان الروحي والنفيس  اإلنسانية عىل الصور

 والثقة باحلارض واملستقبل يف حركة احلياة. 

ثم ذكر لنا أن التعاون عىل الرب َل يقف عند حدود الفكر، بل إنه ينطلق يف خط العمل  

إليه حيتاج  من  لكل  حبه  عىل  املال  إيتاء  من  الكريمة  اآلية  عنه  حتدثت  الفئات    فيام  من 

املحرومة، ومن إقامة الصالة التي تويص بطهارة الروح والقلب واجلسد، وإيتاء الزكاة التي  

بالكلمة   اَللتزام  من  يمثله  بام  بالعهد  والوفاء  اإلنسان،  شخصية  يف  العطاء  روحية  متثل 

واملوقف، والصرب يف مجيع احلاَلت الذي يرتكز عىل صالبة اإلرادة وقوة العزيمة وثبات  

املوقف، والصدق الذي ينطلق من قاعدة اإلخالص للحقيقة، والتقوى التي تنفتح آفاقها  

 عىل املراقبة الدقيقة هلل، وبذلك ينفتح الرب عىل آفاق حياة اإلنسان الداخلية واخلارجية. 

ثم ذكر لنا الكثري من مظاهر ذلك التعاون، وأورد لنا الكثري من األحاديث التي تدل  

: )املسلم أخو املسلم َل يظلمه وَل يسلمه، ومن كان  قول رسول اهلل  عليها، ومن ذلك  

يف حاجة أخيه كان اهلل عز وجل يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهلل عز وجل عنه  

 ( 1) كربة من كربات يوم القيامة ومن رس مسلام رسه اهلل تعاىل يوم القيامة(

عز وجل يف الدنيا واآلخرة، ومن فك  : )من سرت مسلام سرته اهلل  ومثل ذلك قوله  

عن مكروب كربة، فك اهلل عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن كان يف حاجة  

 (2)أخيه كان اهلل يف حاجته(

 
 . 1/375(  عوايل الْللئ 2) .  41(  نزهة الناظر/1)
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: )من أكرم أخاه املؤمن بكلمة يلطفه هبا، أو قىض له حاجة، أو  ومثل ذلك قوله  

ما  الرْحة ظال عليه ممدودا  النظر يف حاجته.. أَل    فرج عنه كربة، مل تزل  كان يف ذلك من 

أنبئكم مل سمي املؤمن مؤمنا؟ إليامنه الناس عىل أنفسهم وأمواهلم. أَل أنبئكم من املسلم؟  

من سلم الناس يده ولسانه، أَل أنبئكم باملهاجر؟ من هجر السيئات وما حرم اهلل عليه، ومن  

أمرا يكرهه، لعنته املالئكة حتى يرضيه    دفع مؤمنا دفعة ليذله هبا، أو لطمه لطمة، أو آيت إليه 

من حقه ويتوب ويستغفر، فإياكم والعجلة إىل أحد، فلعله مؤمن وأنتم َل تعلمون وعليكم  

األناة   من  اهلل  إىل  أحب  يشء  من  وما  الشياطني،  سالح  من  والترسع  واللني،  باألناة 

   (1) واللني(

يا، فرج اهلل عنه اثنتني  : )من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنومثل ذلك قوله  

 ( 2) وسبعني كربة من كرب اآلخرة واثنتني وسبعني كربة من كرب الدنيا أهوهنا املغص(

: )اخللق عيال اهلل، فأحب اخللق إىل اهلل من نفع عيال اهلل، وأدخل  ومثل ذلك قوله  

ين  عىل أهل بيت رسورا، ومشى مع أخ مسلم يف حاجة أحب إىل اهلل تعاىل من اعتكاف شهر

 ( 3) يف املسجد احلرام(

: )إذا رأيتم طالب احلاجة يطلبها فأرفدوه، وَل يقبل الثناء إَل  ومثل ذلك قوله  

 ( 4)عن مكافئ(

: )أوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل داود عليه السالم: يا داود إن العبد  ومثل ذلك قوله  

يا رب وما هذا العبد الذي   القيامة فأحكمه هبا يف اجلنة.. قال داود:  ليأتيني باحلسنة يوم 

يأتيك باحلسنة يوم القيامة فتحكمه هبا يف اجلنة؟ قال: عبد مؤمن سعى يف حاجة أخيه املؤمن  

 
 . 523(  علل الرشائع/1)

 .  422(  أمايل الصدوق/2)

 . 193(  األشعثيّات ص 3)

 . 15(  مكارم األخالق ص 4)
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 ( 1) م مل تقض(أحب قضاءها، قضيت له أ

: )لكل يشء حيلة وحيلة الرسور يف اآلخرة أربع خصال: مسح  ومثل ذلك قوله 

للفقراء   والتفقد  املؤمنني،  حوائج  يف  والسعي  األرامل،  عىل  والتعطف  اليتامى،  رؤوس 

 ( 2) واملساكني..(

ومثل ذلك حدثنا عن بعضهم قال: كنا عند اإلمام الصادق اذ تذاكروا عنده الفتوة  

الفتوة طعام موضوع    فقال: إنام  والفجور.. كال  بالفسوق  أهنا  تظنون  لعلكم  الفتوة،  )ما 

 (3) ونائل مبذول ويرس مقبول وعفاف معروف وأذى مكفوف، وأما تلك فشطارة وفسوق(

 
 .  229ص  2(  أمايل الشيخ الطويس ج 1)

 .  153(  الفضائل َلبن شاذان ص 2)

 .  1/307(  أمايل الطويس 3)



183 

 

 ثالثا ـ القرآن.. وعزاء املستضعفني 

اء  هذه هي املشاهد السبعة التي تعلمت فيها بعض ما ورد يف القرآن الكريم من العز

باإلضافة إليها يرس  اخلاص بالفقراء واملساكني واملحرومني.. وهي تشمل غريهم أيضا..  

التعرف عىل معاين أخرى ترتبط بالعزاء والشفاء.. وكان منها هذه   اهلل يل يف هذه الرحلة 

 املشاهد اخلاصة بعزاء املستضعفني واملظلومني. 

 . التمحيص والتمييز: 1

هذا   بدأ  وقد  العني،  رأي  والتمييز  التمحيص  نعمة  فيه  رأيت  الذي  املشهد  وأوهلا 

بعد   أولئك  املشهد  فيها  يسكن  كان  التي  احلارة  تلك  ومن  املضحك،  بيت  من  خروجي 

 الفقراء الطيبون، فقد ودعوين يف صباح ذلك اليوم منرصفني إىل أعامهلم. 

و منرصف إىل عمله: لعلك تتصور  ومل أدر حينها أين أسري لكن أحدهم، قال يل، وه 

أن معلمنا الكاظم مل يكن َيتم سوى بنا، وبعزائنا.. َل.. فقد كانت مهامه أكرب وأكثر.. وإن  

شئت أن تتعلم املزيد منها، فعليك أن تسري خلف هذا اجلبل، فستجد قوما من الناس، وهم  

مع منهم الكثري من  كثريون جدا، وهم يدينون بحياهتم وسالمتهم ملعلمنا، ويمكنك أن تس 

 األحاديث التي حدثهم هبا معلمنا. 

التي وصفها يل، وكانت طريقا شاقة جدا، واجلبل كان يف غاية   فرست يف الطريق 

التحصني.. وقد كان أول من التقيته رجالن كانا حيرسان يف ذلك اجلبل، وعندما رأياين،  

يا  أرسعا إيل، فخفت منهام، بسبب السالح الذي   حيمالنه، لكن أحدمها قال يل: َل ختف 

 تلميذ القرآن، فقد كنا ننتظرك.. ولنا إليك حديث نريد أن نبثه إليك. 
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 قلت: كيل آذان صاغية.. فحدثاين بام شئتام.  

 الشاهد األول: 

ثم حيدثك رفيقي عن   الكاظم،  أوهلام: سأحدثك أوَل عن قصتي مع معلمي  قال 

 لكتابك هذا.قصته.. ولعلك جتد فيها ما يصلح 

قلت: يرسين اَلستامع إليكام.. لكن أنتام تعلامن أين َل أسجل إَل ما يرتبط بالقرآن  

 الكريم، فلذلك َل تتحدثا عن التفاصيل التي َل عالقة هلا به. 

قال أوهلام: معاذ اهلل.. أن نفعل ذلك.. فنحن أيضا قد فنينا عن كل يشء إَل عن كالم  

 عن كل يشء.   ربنا، فلذلك ترانا منشغلني به

بكل   الظلم  أعاين  حمتقرا  مستضعفا  قومي  مثل  كنت  لقد  وقال:  قليال،  سكت  ثم 

اهتام رِب سبحانه  إىل  ألوانه، وقد جرين ذلك َل إىل اهتام من ظلمني بالعتو والتجرب، وإنام  

من   لكثري  فريسة  أشعر  َل  حيث  من  ذلك  جعلني  وقد  عباده..  بني  عدالته  بعدم  وتعاىل 

اإل شياطني  رّس وساوس  بلقاء  فيه  ترشفت  الذي  اليوم  جاء  أن  إىل  واجلن..  عقده  نس  ي 

 معلمنا الكاظم يف بعض هذه اجلبال. 

لقد حدثنا حينها عن أن اهلدف من البالء الذي حصل لنا ليس العقوبة، وإنام متييز  

الصادقني من الكاذبني، واخلبثاء من الطيبني، وأخربنا أننا لن نخرج من ضعفنا، ما مل نضع  

 سنا يف املحل املناسب هلا.. حمل الطيبني أو حمل اخلبثاء. أنف

ظاملني..   ولستم  مظلومون،  أنكم  عىل  اهلل  اْحدوا  لنا:  قاهلا  هلا  كلمة  أول  وكان 

فاملظلوم إن عرف كيف يتعامل مع ما وقع فيه من البالء سيكون صاحب مكانة رفيعة يف  

 الدنيا واآلخرة. 

ِذيَن َجاَهُدوا  ﴿َأْم َحِس ثم قرأ علينا قوله تعاىل:   الَّ ْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا َيْعَلِم اهللَُّ 
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ابِِريَن﴾   الصَّ َوَيْعَلَم  الكريمة بعد  (1)، ثم قال[ 142]آل عمران:ِمنُْكْم  أنزل اهلل هذه اآلية  لقد   :

القتل واهلزيمة، حيث    غزوة أحد، وقد أصاب املسلمني القرح يف هذه الغزوة، وأصاهبم 

صحابيًا،   سبعون  منهم  قتل  فقد  كثري،  بأذى  أبداهنم  يف  وأصيبوا  أرواحهم  يف  أصيبوا 

وُشج وجهه الرشيف، وأرهقه املرشكون، وُأثخن أصحابه    وكرست رباعية رسول اهلل  

باجلراح.. وكان من نتائج هذا كله هزة يف النفوس، وصدمة لعلها مل تكن متوقعة بعد النرص  

بعض املسلمني حني أصاهبم ما أصاهبم: )أنى هذا؟ وكيف جتري   العجيب يف بدر، حتى قال

قال تعاىل حيكي عنهم: ﴿َأَوملََّا َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة  األمور معنا هكذا ونحن املسلمون!؟(، كام 

 َقِديٌر﴾    َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَلْيَها ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسُكْم إِنَّ اهللََّ َعىَل 
ٍ
ء ]آل عمران:  ُكلِّ يَشْ

165 ] 

  وبعد أن ذكرنا بأن واقعنا َل َيتلف كثريا عن ذلك الواقع الذي عاشه رسول اهلل 

: والقرآن الكريم يرد املسلمني هنا إىل سنن اهلل يف األرض،  (2) وأصحابه فرتة من الزمن، قال

بدع ليسوا  األمور، فهم  التي جتري وفقها  إىل األصول  التي  يردهم  فالنواميس  احلياة  ًا يف 

حتكم احلياة جارية َل تتخلف، واألمور َل متيض جزافًا، إنام هي تتبع هذه النواميس، فإذا  

هلم   وتبينت  األحداث،  وراء  من  احلكمة  هلم  تكشفت  مغازَيا،  وأدركوا  درسوها،  هم 

الوقائع، واطمأنوا إىل ثبات النظام الذي تتبعه األحداث، و إىل وجود  األهداف من وراء 

احلكمة الكامنة وراء هذا النظام، واسترشفوا خط السري عىل ضوء ما كان يف مايض الطريق،  

ومل يعتمدوا عىل جمرد كوهنم مسلمني، لينالوا النرص والتمكني بدون األخذ بأسباب النرص،  

 . ويف أوهلا طاعة اهلل وطاعة رسول اهلل 

اهلل   رسول  عرص  يف  املسلمني  هبا  اهلل  ذّكر  التي  السنن  بعض  لنا  ذكر  وهي  ثم   ،

 
 ( 478/ 1) (  يف ظالل القرآن2) ( 478/ 1) (  يف ظالل القرآن1)
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فقال العصور،  كل  يف  هبا  للتذكري  الكريمة،  (1)صاحلة  اآليات  إليها  تشري  التي  والسنن   :

بني   األيام  ومداولة  التاريخ..  مدار  املكذبني عىل  عاقبة  هي:  إليها  املؤمنني  أبصار  وتوجه 

لتمحيص الرسائر، وامتحان قوة الصرب عىل الشدائد، واستحقاق النرص  الناس.. واَلبتالء  

﴿إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه  للصابرين واملحق للمكذبني، كام قال تعاىل:  

ِذيَن آَمُنوا  اُم ُنَداِوهُلَا َبنْيَ النَّاِس َولَِيْعَلَم اهللَُّ الَّ ََل حُيِبُّ    َوتِْلَك اأْلَيَّ ِمنُْكْم ُشَهَداَء َواهللَُّ  َوَيتَِّخَذ 

اْلَكافِِريَن﴾   َوَيْمَحَق  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ اهللَُّ  َص  َولُِيَمحِّ خالل  [ 141ـ    140]آل عمران:  الظَّاملنَِِي  ويف   ،

استعراض تلك السنن حتفل اآليات بالتشجيع عىل اَلحتامل، واملواساة يف الشدة، والتأسية  

ح، الذي مل يصبهم وحدهم، إنام أصاب أعدائهم كذلك، وهم أعىل من أعدائهم  عىل القر

 عقيدة وهدفًا، وأهدى. 

: التمحيص درجة بعد الفرز والتمييز،  (2)وعندما سألناه عن معنى التمحيص، قال

ملكنونات   كشف  عملية  إهنا  الضمري..  مكنون  ويف  النفس،  داخل  يف  تتم  عملية  فهو 

الضوء   وتسليط  والدغل  الشخصية،  الدخل  إلخراج  متهيدًا  املكنونات،  هذه  عىل 

واألوشاب، وتركها نقية واضحة مستقرة عىل احلق، بال غبش وَل ضباب، فكثريًا ما جيهل  

اإلنسان نفسه، وخمابئها ودروهبا ومنحنياهتا، وكثريًا ما جيهل حقيقة ضعفها وقوهتا، وحقيقة  

يف هذا التمحيص الذي يتوَله اهلل سبحانه  ما استكن فيها من رواسب، َل تظهر إَل بمثري، و

يكونوا   مل  ما  أنفسهم  من  املؤمنون  يعلم  والرخاء،  الشدة  بني  الناس  بني  األيام  بمداولة 

 يعلمونه قبل هذا املحك املرير: حمك األحداث والتجارب واملواقف العملية الواقعية. 

القدرة والشجاعة    : قد يظن اإلنسان يف نفسه(3)ثم رضب لنا أمثلة عىل ذلك، فقال

 
 ( 478/ 1) (  يف ظالل القرآن1)

 ( 482/ 1) (  يف ظالل القرآن2)

 ( 482/ 1) (  يف ظالل القرآن3)
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والتجرد واخلالص من الشح واحلرص.. ثم إذا هو يكشف ـ عىل ضوء التجربة العملية،  

ويف مواجهة األحداث الواقعيةـ  أن يف نفسه عقابيل مل متحص، وأنه مل يتهيأ ملثل هذا املستوى  

عىل  من الضغوط، ومن اخلري أن يعلم هذا من نفسه، ليعاود املحاولة يف سبكها من جديد، 

مستوى الضغوط التي تقضيها طبيعة هذه الدعوة، وعىل مستوى التكاليف التي تقتضيها  

 هذه العقيدة. 

اآلية   به  تعاىل  اهلل  افتتح  الذي  اَلستنكاري  السؤال  هذا  معنى  عن  سألناه  وعندما 

ِذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم  ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا َيْعَلِم اهللَُّ :  (1)الكريمة حني قال  الَّ

ابِِريَن﴾   عمران:  الصَّ يف  [ 142]آل  اهلل  سنة  عن  املسلمني  تصورات  يصحح  تعاىل  اهلل  قال:   ،

حمفوف   اجلنة  طريق  أن  هلم  ويبني  واجلزاء،  العمل  ويف  واهلزيمة،  النرص  ويف  الدعوات، 

تمني واألماين الطائرة التي َل تثبت  باملكاره، وزاده الصرب عىل مشاق الطريق، وليس زاده ال 

عىل املعاناة والتمحيص.. وصيغة السؤال اَلستنكارية ُيقصد هبا التنبيه بشدة إىل خطأ هذا  

استعداد   عىل  وأنا  أسلمت  باللسان:  كلمة  يقوهلا  أن  اإلنسان  يكفي  أنه  تصور  التصور: 

ىل اجلنة والرضوان، إنام  للموت، فيبلغ هبذه الكلمة أن يؤدي تكاليف اإليامن، وأن ينتهي إ

الصرب عىل   ثم  البالء،  اجلهاد ومالقاة  وإنام هو  العميل،  الواقعية، واَلمتحان  التجربة  هي 

 تكاليف اجلهاد، وعىل معاناة البالء. 

: ولذلك فإن اآلية الكريمة تشري إىل أنه َل يكفي أن جياهد املؤمنون، إنام  (2) ثم قال

عليهم الصرب عىل تكاليف هذه الدعوة أيضًا، والتكاليف املستمرة املتنوعة التي َل تقف عند  

هلا  ُيطلب  التي  الدعوة  هذه  تكاليف  أخف  امليدان  يف  اجلهاد  كان  فربام  امليدان،  يف  اجلهاد 

 
 ( 482/ 1) (  يف ظالل القرآن2) ( 483/ 1) القرآن(  يف ظالل 1)
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ا اإليامن.. إنام هنالك املعاناة اليومية التي َل تنتهي: معاناة اَلستقامة عىل  الصرب، وَيترب هب

عىل   ذلك  أثناء  يف  والصرب  والسلوك،  الشعور  يف  مقتضياته  عىل  واَلستقرار  اإليامن،  أفق 

الضعف اإلنساين: يف النفس ويف الغري، ممن يتعامل معهم املؤمن يف حياته اليومية.. والصرب  

ي يستعيل فيها الباطل وينتفش ويبدو كاملنترص، والصرب عىل طول الطريق عىل الفرتات الت

وبعد الشقة وكثرة العقبات، والصرب عىل وسوسة الراحة وهفوة النفس هلا يف زْحة اجلهد  

يف   منها،  واحدًا  إَل  امليدان  يف  اجلهاد  ليس  كثرية  أشياء  عىل  والصرب  والنضال،  والكرب 

 اجلنة التي َل تنال باألمايّن وبكلامت اللسان.  الطريق املحفوف باملكاره، طريق

، رصت أحن إىل كلامته، وأشعر أهنا العالج الوحيد  قال لنا املعلم هذه الكلامتومنذ  

تعاىل:   قوله  يقرأ  أخرى  مناسبة  يف  وقد سمعته  والفتنة،  الضعف  ﴿َأْم  الذي َيرجني من 

ُكوا َوملََّا َيْعَلِم اهللَُّ ا  ِذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َومَلْ َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَل َرُسولِِه َوَل  َحِسْبُتْم َأْن ُترْتَ لَّ

َتْعَمُلوَن﴾ باَِم  َولِيَجًة َواهللَُّ َخبرٌِي  تنبيه  (1) ، ثم قال[ 16]التوبة:  املُْْؤِمننَِي  : يف هذه اآلية الكريمة 

اهلل وكتبه ورسله، ثم يعيش  يف    املؤمن،للمؤمنني إىل أن اإليامن ليس جمرد عقيدة يعتقدها  

باطن األرض، َل يصيبها وابل أو طل، وَل  يف    كيانه، كام تضمر احلبةيف    هبذه املعاين مضمرة 

ة أضواء الوجود.. وإنام اإليامن هو وصل هذه  ححيركها شوق إىل كشف وجهها، ومصاف

يف    الت، ومن جهادصورة سلوك وأعامل، من عبادات ومعاميف    احلقائق باحلياة، وصوغها 

سبيل اهلل، وْحاية لراية اإليامن أن تسقطها يد البغاة املعتدين، من أهل الرشك والضالل..  

الوفاء هبذه األعباء وتلك التكاليف، تتحد مواقف املؤمنني،  ويف    فلإليامن أعباؤه وتكاليفه،

 وتكون منازهلم ودرجاهتم. 

 
 ( 714/ 5(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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ُكوا﴾  ﴿َأْم َحِسْبُتمْ : ويف قوله تعاىل:  (1)ثم قال دعوة إىل استبعاد هذا    [ 16]التوبة:    َأْن ُترْتَ

عليه   تنطوى  ما  إيامهنم  من  حسبهم  يكون  أن  من  املؤمنني  بعض  يداخل  الذي  الشعور 

قلوهبم،  يف    صدورهم من حقائقه.. كال فإهنم مبتلون بام يكشف عن معدن هذا اإليامن الذي

ُكوا  كام قال تعاىل:   ِذيَن ِمْن  ﴿َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَ َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ََل ُيْفَتُنوَن َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ

ِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِنَي﴾    .. ففى اإليامن رشيعة، [ 3ـ    2]العنكبوت:    َقْبلِِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اهللَُّ الَّ

يمتثل األوويف   بأن  أوامر ونواه، واملؤمن مطالب  النواهي  الرشيعة  ويأتيها، ويتجنب  امر 

وحيذر التلبس هبا.. واإليامن عقيدة وعمل.. وَل معترب لعقيدة إذا مل يزكها العمل، وحيقق  

 املعاين املضمرة فيها. 

قال تعاىل:  (2) ثم  قوله  ويف  ِمنُْكْم﴾ :  َجاَهُدوا  ِذيَن  الَّ اهللَُّ  َيْعَلِم  ما   [ 16]التوبة:    ﴿َوملََّا 

املؤمنني تبعات  عن  ابتالء  يكشف  غري  من  هكذا  ترتكوا  أن  املؤمنون  أَيا  أحسبتم  أي   ،

جهاد من  منكم،  واقع  علم  موضع  ذلك  يكون  حتى  وابتالءيف    واختبار،  اهلل  يف    سبيل 

تلك التجربة،  يف  أموالكم وأنفسكم.. بمعنى أنه مل يظهر منهم بعد هذا العمل، ومل يدخلوا

بحانه وتعاىل فهو علم شامل لكل ما وقع وما  ويصربوا عىل ما يصيبهم منها.. أما علم اهلل س

هذا الوقت الذي َياطبون  يف    مل يقع.. فاملراد بعلم اهلل هنا، هو علمه الواقع عىل حال املؤمنني 

ِذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم﴾قوله تعاىل:  ويف    فيه هبذا اخلطاب..  إشارة   [ 16]التوبة:    ﴿َوملََّا َيْعَلِم اهللَُّ الَّ

اهلل علم  أن  بكل    إىل  كان حميطا  َل  يشء وإن  املكلفني  أن  إَل  املكلفني  من  يقع..  أن  قبل   ،

حياسبون عىل ما يقع منهم إَل بعد أن يقع.. وهبذا حُياسب املكلف عىل ما وقع منه فعال،  

 علم اهلل.. يف  وصار علام واقعا له، بعد أن كان

 
 ( 715/ 5(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 715/ 5(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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تعاىل:   قوله  معنى  عن  سألناه  َوََل  وعندما  َرُسولِِه  َوََل  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َيتَِّخُذوا  ﴿َومَلْ 

: الوليجة هي امللجأ، واملعتمد، الذي يلجأ إليه اإلنسان،  (1)، قال[ 16]التوبة:    املُْْؤِمننَِي َولِيَجًة﴾ 

سبيل اهلل، ومواَلة  يف    اجلهادويتخذ منه جنة ووقاية له.. واملعنى، أن املطلوب من املؤمن هو  

اهلل ورسوله واملؤمنني، واَلعتامد عىل كفاية اهلل ورسوله واملؤمنني له، دون أن يقوم بينه وبني  

حلف، وَل يلج هلم أمرا يلتمس منه خريا لنفسه، أو  يف    املرشكني وَلء، فال يدخل معهم

 ألن يدخل اجلنة التي وعدها  سالمة مما يتوقع من بالء.. فإذا مل يقع منه هذا، مل يكن أهال 

َتْعَمُلوَن﴾اهلل املتقني من عباده.. وقوله تعاىل:   باَِم  حتذير للمؤمنني    [ 16]التوبة:    ﴿َواهللَُّ َخبرٌِي 

من هذه املشاعر، التي تقيم بينهم وبني املرشكني صلة عىل حساب    يشءصدورهم  يف    الذين

 سالمتها. دينهم، أو عىل حساب اجلامعة اإلسالمية، وأمنها و

وعندما سألناه عن رس متحيص اهلل لعباده ومتييزه هلم، قال: اهلل تعاىل بحكمته جعل  

هذه الدار حمال َلختبار عباده، لينزل كل واحد منهمـ  يف النشأة اآلخرةـ  املحل الذي ينسجم  

سن  مع طبيعته، وتربزه أهليته، فلذلك كانت هذه الدار هي دار التمييز التي يتميز فيها املح 

َوجَيَْعَل  من املفسد، والرايض من الساخط، كام قال تعاىل:   الطَّيِِّب  ِمَن  اخْلَبِيَث  ﴿لَِيِميَز اهللَُّ 

وَن﴾  ُكَمُه مَجِيًعا َفَيْجَعَلُه يِف َجَهنََّم ُأوَلئَِك ُهُم اخْلَارِسُ  [37]األنفال:    اخْلَبِيَث َبْعَضُه َعىَل َبْعٍض َفرَيْ

لَِيَذَر املُْْؤِمننَِي َعىَل َما َأْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَما  ﴿َما َكاَن اهللَُّ وقال: 

َيَشاُء َفآِمنُوا بِاهللَِّ َوُرُس  َتبِي ِمْن ُرُسلِِه َمْن  لُِيْطلَِعُكْم َعىَل اْلَغْيِب َوَلكِنَّ اهللََّ جَيْ لِِه َوإِْن  َكاَن اهللَُّ 

َأْجٌر َعظِيٌم﴾ُتْؤِمُنوا َوَتتَّ  : ما كان اهلل ليرتككم عىل ما أنتم  (2)، أي[ 179]آل عمران:    ُقوا َفَلُكْم 

عليه من اختالط، َل يعرف خملصكم من منافقكم، بل َل بد أن َيتربكم حتى يتميز املنافق 
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كبذل   املخلصون،  إَل  عليها  يصرب  َل  التي  الشاقة،  بالتكاليف  أو  بالوحي  املخلص،  من 

نفس يف سبيل اهلل، ليخترب به بواطنكم، ويستدل به عىل عقائدكم، وما كان اهلل  األموال واأل

ليطلعكم عىل الغيب حتى تعرفوا ما يف القلوب من كفر أو إيامن، أو تعرفوا: هل تغلبون أو  

ُتغلبون.. ولكن اهلل جيتبي لرسالته من يشاء، فيوحي إليه وَيربه ببعض املغيبات، أو ينصب  

عليها  يدل  ما  الذين  له  برسله  وآمنوا  احلقيقي،  الغيب  بعلم  اختص  الذي  باهلل  فآمنوا   ،

 اختارهم ألرسار الغيوب، َل يعلمون إَل ما علمهم. 

ن  : من سنة اهلل يف املتوجهني إليه إذا كثروا، وظهرت فيهم دعوى القوة، أ(1) ثم قال

اهلل ليذرهم    رسل عليهم ريح التصفية، فيثبت الصحيح، واخلاوي تذروه الريح، وما كان ي

عىل ما هم عليه من غري اختبار، حتى يميز اخلبيث من الطيب، أي: من مهته اهلل ومن مهته  

 سواه. 

: هذه سنة إهلية دائمة أن يعرف املخلص من غري املخلص،  (2) سكت قليال، وقال  ثم

من   الطيبة  واألعامل  الكاذب،  من  الصادق  واملجاهد  الطاهر،  غري  من  األعامل  والطاهر 

اخلبيثة، فال يبقى أي من ذلك جمهوَل أبدا، بل َلبد يف النهاية من أن متتاز الصفوف بعضها  

عن بعض ويسفر احلق عن وجهه، وهذا األمر يتحقق ـ طبعا ـ عندما يكون أتباع احلق يف  

 مستوى كاف من التضحية والوعي. 

 قلنا: فام الفرق بني اخلبيث والطيب؟

 يصلح هلل، والطيب ما يصلح هلل.. واخلبيث ما حكم الرشع  : اخلبيث ما َل(3)قال  

بقبحه وفساده، والطيب ما شهد العلم بحسنه وصالحه.. واخلبيث ما شغل صاحبه عن  

 
 ( 1/441املديد يف تفسري القرآن املجيد )(  البحر 1)

 ( 5/422) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)
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اهلل، والطّيب ما أوصل صاحبه إىل اهلل.. واخلبيث ما يأخذه املرء وينفقه حلّظ نفسه، والطيب  

احد يصّور له ويعّذب بإلقائه عليه، والطّيب  ما ينفقه بأمر ربه.. واخلبيث عمل الكافر اجل

 صورة مجيلة فيحمل املؤمن عليه. يف  عمل املؤمن يصور له

 قلنا: فلم مل يتح للخبيث ما أتيح للطيب؟ 

قال: اهلل أعدل من أن يتيح لبعض عباده ما مل يتح لغريهم.. كرم اهلل وعدالته تأبى 

قوله:   بعد  قال  ولذلك  اهللَُّ  ذلك..  َعىَل  ﴿لَِيِميَز  َبْعَضُه  اخْلَبِيَث  َوجَيَْعَل  الطَّيِِّب  ِمَن  اخْلَبِيَث 

وَن﴾   اخْلَارِسُ ُهُم  ُأوَلئَِك  َجَهنََّم  يِف  َفَيْجَعَلُه  مَجِيًعا  ُكَمُه  َفرَيْ لِلَِّذيَن  :  [ 37]األنفال:  َبْعٍض  ﴿ُقْل 

لنَِي﴾ َكَفُروا إِْن َينَْتُهوا ُيْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلَف َوإِْن َيُعوُدوا   [38]األنفال:  َفَقْد َمَضْت ُسنَُّت اأْلَوَّ

ميدان  يف    : أي إن كبحوا جلام التمرد، وأقلعوا عن الركض(1) ثم سكت قليال، وقال

العناد والتجرب أزلنا عنهم صغار اهلوان، وأوجبنا هلم روح األمان.. وإن حلوا نطاق العناد  

م جدنا عليهم بإصالح أحواهلم.. وإن  أطلقنا عنهم عقال البعاد.. وإن أبرصوا قبح فعاهل

حسن   هلم  أبحنا  التنصل  إىل  عادوا  وإن  اَلغتفار..  حالة  عليهم  ألقينا  لالعتذار  جنحوا 

 التفضل. 

 ثم راح ينشد بصوت مجيل:  

عنا  أعرضوا   أناس 

 

 بال جرم وَل معنى   

فينا   ظنهم   أساءوا 

 

 فهال أحسنوا الظنا   

كنا،   لنا  كانوا   فإن 

 

 وإن عادوا لنا عدنا   

 وإن كانوا قد استغنوا  

 

أغنى    عنهم   فإنا 

قال أحدنا: لكن اهلل يعلم بأحوال عباده حمسنهم ومسيئهم، وراضيهم وساخطهم..   

 
 ( 1/624) لطائف اإلشارات(  1)
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 فكيف َيتربهم ليعلم ذلك؟

تعاىل   اهلل  أو  ـ  لعدله  ـ  قال:  هلم  العباد حجة  أعامل  جيعل من  بل  بعلمه،  يكتفي  َل 

 عليهم. 

 وجه كون التمييز نعمة؟قلنا: فام 

: دخل مجاعة عىل بعض الصاحلني، وهو يف مارستان قد ُحبس فيه، وقد مجع  (1)قال

بـني يديه حجارة، فقال: من أنتم؟ فقالوا: حمبوك، فأقبل عليهم يرميهم باحلجارة فتهاربوا  

 فقال: ما بالكم ادعيتم حمبتي، إن صدقتم فاصربوا عىل بالئي. 

تذكر شيئا، ثم قال: سمعت معلمنا رْحه اهلل ذات ليلة، حيكي  ثم سكت برهة، وكأنه ي

يل أنه ورد يف بعض اآلثار أن اهلل تعاىل قال: )خلقت اخللق فكلهم ادعى حمبتي، وخلقت  

تسعة   مني  فهرب  اجلنة  وخلقت  العرش،  معي  وبقي  أعشارهم،  تسعة  مني  فهرب  الدنيا 

من البالء، فهرب مني تسعة    أعشار العرش، وبقي معي عرش العرش، فسلطت عليهم ذرة

النار   الدنيا أردتم، وَل اجلنة أخذتم وَل من  أعشار عرش العرش، فقلت للباقني: معي، َل 

هربتم، فامذا تريدون، قالوا: إنك تعلم ما نريد، فقلت هلم: فاين مسلط عليكم من البالء  

كنت   إذا  قالوا:  أتصربون؟  الروايس  اجلبال  له  تقوم  َل  ما  أنفاسكم  لنا،  بعدد  املبتيل  أنت 

  (2) (فافعل ما شئت.. فهؤَلء عبادي حقا 

 قلت: َل يزال عقيل كاَل دون فهم وجه كون التمييز نعمة. 

قال: لقد قال بعض الصاحلني يذكر علة ذلك: )الناس ما داموا يف عافية مستورون،  

 إىل نفاقه( فإذا نزل هبم بالء صاروا إىل حقائقهم؛ فصار املؤمن إىل إيامنه، وصار املنافق 

 
 ( 501/ 1(  صفة الصفوة )2) ( 440/ 3(  إحياء علوم الدين )1)
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 ثم قال: أرأيت لو جاورك يف بيتك األدنى من َل تطيق عرشته.. أترىض بذلك؟

 قلت: َل.. بل إين سأرحل عنه.  

 قال: ولو خرست مالك. 

 قلت: ولو خرست مايل..  

 قال: مل؟ 

 قلت: طلبا للراحة منه. 

  قال: فهذا منزل حمدود.. ألمد معدود.. فكيف باملجاورة املستمرة الدائمة التي َل 

 حدود هلا. 

 قلت: الكامل َل يرىض صحبة الناقص، والطيب َل يطيق معارشة اخلبيث. 

قال: ولذلك كان التمييز الذي حيصل يف اآلخرة بني األجناس واألنواع نعمة من  

النعم العظمى التي يستشعرها املؤمنون، فال يدخل اجلنة إَل الطيبون، بل إهنم يف نفس اجلنة  

مراتبهم ودرجاهتم.. وهلذا يبني القرآن الكريم املواقف املختلفة من أنواع  متميزون بحسب  

البالء، ففي موقف اخلوف مثال َيرب تعاىل عن صنفني من الناس: أما األول، وهو الناجح  

ِذيَن  : ﴿يف اَلختبار، فيذكر تعاىل وقوفه كالطود األشّم أمام كل املخاوف، كام قال تعاىل الَّ

النَّ هَلُُم  َونِْعَم  َقاَل  اهللَُّ  َحْسُبنَا  َوَقاُلوا  إِياَمنًا  َفَزاَدُهْم  َفاْخَشْوُهْم  َلُكْم  مَجَُعوا  َقْد  النَّاَس  إِنَّ  اُس 

تعاىل يف  [ 173]آل عمران:اْلَوكِيُل﴾   قال  فقد  الساقطني يف اَلختبار  اجلبناء  ، وأما غريهم من 

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض ُيَسارِ : ﴿شأهنم ُعوَن فِيِهْم َيُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتِصيَبنَا َدائَِرٌة﴾  َفرَتَى الَّ

 [52]املائدة:

سكت قليال، ثم قال: وقد أخرب اهلل تعاىل عن الناجحني يف اَلختبار بأنه من املنعم  

ِذيَن ََيَاُفوَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَليِهاَم اْدُخُلوا عَ : ﴿عليهم، كام قال تعاىل  َلْيِهُم اْلَباَب  َقاَل َرُجالِن ِمَن الَّ
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ُلوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي﴾  ، وهذا يف مقابلة  [ 23]املائدة:َفإَِذا َدَخْلُتُموُه َفإِنَُّكْم َغالُِبوَن َوَعىَل اهللَِّ َفَتَوكَّ

ََيُْرُجوا    َيا ُموَسى إِنَّ فِيَها َقْومًا َجبَّاِريَن َوإِنَّا َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى : ﴿الساقطني اجلبناء الذين قالوا

َداِخُلوَن﴾   َفإِنَّا  ِمنَْها  ََيُْرُجوا  َفإِْن  تبجح[ 22]املائدة:ِمنَْها  بكل  وقالوا   ،﴿ َلْن  :  إِنَّا  ُموَسى  َيا 

، وهكذا  [ 24]املائدة:َنْدُخَلَها َأَبدًا َما َداُموا فِيَها َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاتاِل إِنَّا َهاُهنَا َقاِعُدوَن﴾ 

املو كل  ونجد  يف  البالء،  من  عليهم  به  أنعم  فيام  الناجحني  الصادقني  املؤمنني  نجد  اقف، 

َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اهللََّ َعىَل  : ﴿الراسبني الساقطني يف اَلمتحان الذين قال تعاىل يف شأهنم 

اْنَقَلَب  فِْتنٌَة  َأَصاَبْتُه  َوإِْن  بِِه  اْطَمَأنَّ  َخرْيٌ  َأَصاَبُه  َفإِْن  َواآْلِخَرَة    َحْرٍف  ْنَيا  الدُّ َعىَل َوْجِهِه َخرِسَ 

اُن املُْبنُِي﴾   ، فهذا اخلارس َل يعبد اهلل يف احلقيقة وإنام يعبد أهواءه  [ 11]احلج:َذلَِك ُهَو اخْلرُْسَ

يبتىل بام يظهر   أنه يعبد اهلل، فلذلك  به اهلل، فيتوهم اخللق  يأمر  تتفق أحيانا مع ما  التي قد 

 يرته. حقيقته، ويكشف عن رس 

 الشاهد الثاين: 

بعد أن انتهى األول من حديثه، قال الثاين: أما أنا فقد كان أول ما سمعته من معلمي  

تعاىل:   لقوله  قراءته  إِْن  الكاظم  ُمْؤِمننَِي  ُكنُْتْم  إِْن  اأْلَْعَلْوَن  َوَأْنُتُم  َزُنوا  حَتْ َوََل  هَتُِنوا  ﴿َوََل 

ِذيَن  َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقوْ  اُم ُنَداِوهُلَا َبنْيَ النَّاِس َولَِيْعَلَم اهللَُّ الَّ َم َقْرٌح ِمْثُلُه َوتِْلَك اأْلَيَّ

، ثم قال: لقد أخرب اهلل  [ 140ـ    139]آل عمران:  آَمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهَداَء َواهللَُّ ََل حُيِبُّ الظَّاملنَِِي﴾  

حصل   الذي  البالء  يف  العلة  أن  احلال  تعاىل  البالء  علة  أن  كام  متحيصهم،  هو  للمؤمنني 

إن يمسسكم يا معرش املتأملني قرح    :(1)بغريهم هو حمقهم.. وكأهنا تقول من باب اإلشارة

كمرض أو حبس أو رضب أو سجن أو حرج أو جالء، فقد مس العموم مثل ذلك، غري  

 
 ( 1/413(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )1)
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ل هلم  سري  َل  وهم  فيه،  ملعرفتكم  تعاىل  اهلل  إىل  به  تسريون  إن  أنكم  أو  معرفتهم..  عدم 

يمسسكم قرح فقد مس القوم املتقدمني من أهل اخلصوصية مثل ما أصابكم، ففيهم أسوة  

لكم، وهذه عادة اهلل يف أوليائه، يديل عليهم حتى يتطهروا ويتخلصوا، ثم يديل هلم، وإنام  

لب من  أديل عليهم أوَل ليتطهروا من البقايا وتكمل فيهم املزايا، وليعلم الصادق يف الط

 الكاذب، فإن حمبة اهلل مقرونة بالبالء. 

ِذيَن  : لذلك قال تعاىل بعدها:  (1) ثم قال ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا َيْعَلِم اهللَُّ الَّ

ابِِريَن﴾     ، أي إن بالء املؤمنني وجهادهم، هو الذي [ 142]آل عمران: َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم الصَّ

يكشف عن إيامهنم، ويعطى الدليل العميل هلم وللناس، أهنم مؤمنون حقا، وأهنم أدوا حق  

  هذا اإليامن، بالء وجهادا.. ويف اآلية الكريمة عزاء مجيل من اهلل سبحانه وتعاىل للنبى  

:  (2) وللمؤمنني بعدما أصاهبم ذلك البالء العظيم يوم أحد.. وهي تقول لنا من باب اإلشارة

حسبتم يا معرش املؤمنني أن تدخلوا جنة املعارف، وملا يعلم اهلل الذين جاهدوا نفوسهم،  أم  

 ويعلم الصابرين عىل إيذاية من آذاهم. 

ثم قال: لقد قال يل معلمي ذات مرة، وقد رآين أشكو بعض ما حصل يل من ظلم:  

 احلكمة التي  العجب كل العجب، ممن يطلب معرفة اهلل، فإذا تعرف إليه أنكره.. ثم ذكر يل 

تقول: )إذا فتح اهلل لك وجهة من التعرف فال تبال معها، وإن قل عملك، فإنه ما فتحها إَل  

وهو يريد أن يتعرف إليك فيها، أمل تعلم أن التعرف هو مورده عليك، واألعامل أنت مهدَيا  

 إليه، وأين ما هتديه إليه مما هو مورده عليك؟( 

نا أن التمحيص هو التنقية والتطهري والتمييز لتظهر  حينها سأله أحدنا، فقال: قد عرف

 
 ( 1/414(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )2) ( 601/ 2التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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 أهلية كل واحد منهم ما يستحقه من جزاء.. فام يظهر تلك األهلية؟

قال: َل تربز األهلية إَل بأسياف البالء، ورياح الفتن، وأنواع التمحيص، فالدعاوى 

األمر سهال، تكفي فيه  سهلة، ولكن الصعب إثباهتا، ولذلك رد اهلل تعاىل عىل من حسبوا  

ِذيَن َخَلْوا ِمْن  : ﴿ جمرد الدعاوى، فقال تعاىل  َيْأتُِكْم َمَثُل الَّ َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا 

ِذيَن آَمُنوا َمَعهُ  ُسوُل َوالَّ اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ َّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالرضَّ َمَتى َنرْصُ اهللَِّ    َقْبلُِكْم َمسَّ

 [ 214]البقرة:َأَل إِنَّ َنرْصَ اهللَِّ َقِريٌب﴾ 

: ما قرأت هذه اآلية الكريمة إَل شعرت بقشعريرة من تصور  (1) سكت قليال، ثم قال

بالرسول   يبلغ  الذي  اهلواجس،    اهلول  هذه  يف  الكامن  اهلول  تصور  ومن  املبلغ،  هذا 

الرسول   نفس  يرج  الذي  املزلزل  هذه  والكرب  مثل  يف  النفسية  وحالته  الرجة،  هذه 

اللحظات، وما حيس به من أمل َل يطاق.. يف هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب، ويأخذ  

فيها الضيق بمخانق الرسل، وَل تبقى ذرة من الطاقة املدخرة.. تلك سنة اهلل يف الدعوات..  

ن جهد وَل بقية من طاقة، ثم  َل بد من الشدائد، وَل بد من الكروب، حتى َل تبقى بقية م 

جييء النرص بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق هبا الناس، جييء النرص من عند  

اهلل، فينجو الذين يستحقون النجاة، ينجون من اهلالك الذي يأخذ املكذبني، وينجون من  

دمرًا ماحقًا  البطش والعسف الذي يسلطه عليهم املتجربون، وحيل بأس اهلل باملجرمني، م

 َل يقفون له، وَل يصده عنهم ويل وَل نصري. 

 قلنا: مل كان األمر كذلك؟

: ذلك كي َل يكون النرص رخيصًا فتكون الدعوات هزَلً، فلو كان النرص  (2)قال

 
 ( 2036/ 4) (  يف ظالل القرآن2) ( 2036/ 4) (  يف ظالل القرآن1)
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رخيصًا لقام يف كل يوم دعيٌّ بدعوة َل تكلفه شيئًا، أو تكلفه القليل.. ودعوات احلق َل  

لعبًا، ألهنا قواعد للحياة البرشية ومناهج، ينبغي صيانتها وحراستها    جيوز أن تكون عبثًا وَل 

فإذا   عوها،  يدَّ أن  يشفقون  لذلك  الدعوة،  تكاليف  حيتملون  َل  واألدعياء  األدعياء..  من 

َل   التي  الشدائد  عىل حمك  الباطل  من  احلق  وتبني  ْحلها وطرحوها،  عن  عجزوا  ادَّعوها 

لذين َل يتخلون عن دعوة اهلل، ولو ظنوا أن النرص َل  يصمد هلا إَل الواثقون الصادقون ا 

 جييئهم يف هذه احلياة. 

 قال أحدنا: ولكن هذه اآلية نزلت يف حمل خاص. 

قال: أجل.. ولكنها يف حقيقتها تفرس سنة اهلل يف متحيص عباده ليربز كل شخص ما  

َما يِف  وَ : ﴿كام قال تعاىل  يف صدره من تسليم أو اعرتاض، أو عبودية أو ربوبية،  لَِيْبَتيِلَ اهللَُّ 

ُدوِر﴾   الصُّ بَِذاِت  َعلِيٌم  َواهللَُّ  ُقُلوبُِكْم  يِف  َما  َص  َولُِيَمحِّ عمران:ُصُدوِرُكْم  فالقلب  [ 154]آل   ،

اخلبيث،   عن  الطيب  متيز  التي  والفتن  واملحن  البالء  أنواع  إىل  حيتاج  كالمها  كاملجتمع 

 والطاهر من النجس. 

 الجا مشخصا لألدواء؟ قلت: أهلذا كان األمل ع

قال: أجل.. وهو يف ذلك كتلك املحاليل الكاشفة التي متيز أنواع العنارص، ليتبني  

األصيل من الدخيل، وتتميز الصحة عن املرض.. وَل يمكن العالج إَل بالتشخيص، فمن  

 السهل ادعاء الصرب، ومن الصعب التحقق به، فلذلك كان التمحيص مقدمة للتأديب. 

 والثبات:   . املواجهة 2

باملستضعفني   املرتبط  العزاء  مشاهد  من  األول  املشهد  انتهى  احلديث  هبذا 

واملظلومني، والذي يمكن أن يشمل غريهم أيضا.. ليبدأ املشهد الثاين، والذي تعلمت منه  
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معنى الثبات واملواجهة، وأثرمها يف العزاء والسلوى، واألسباب التي جتعل املؤمن صامدا  

 َل يركن. ثابتا َل يتزعزع وَل يضعف و 

، بعد سامح ذينك الرجلني يل باملرور إىل أرضهم، وقد كان أول  وقد بدأ هذا املشهد 

ما صادفته فيها، وبعد أن رست خطوات قليلة مجعا من الشباب يتدربون عىل بعض الفنون  

مدرهبم أن يتوقفوا، ثم راح يقدمهم يل قائال: وأخريا    همالقتالية، وعندما رأوين طلب من

ا تلميذ  أنكم  جاء  دليل عىل  لكم.. وجميئه  وزيارته  الذي وعدتكم سابقا بحضوره  لقرآن 

 تسريون يف اخلط الصحيح، خط القرآن الكريم الذي تعلمناه من معلمنا الكاظم. 

ثم طلب من اجلميع اجللوس، وقال: لعل خري استقبال هلذا التلميذ، أن ختربوه بام  

كم وما تنعمون به من الراحة، وتلتحقون  استفدمتوه من املعلم، والذي جعلكم ترتكون أهلي

 هبذا اجلبل، وتتدربون هذه التدريبات القاسية. 

 الشاهد األول: 

قام أحدهم، وقال: ائذنوا يل أنا أن أحتدث، فأنا أكربكم.. وأنا أول من التقى املعلم،  

  نا وبحمد اهلل، كنت أول من دللتكم عليه.. سأقص عليكم قصتي مع املعلم، وفيها عربة ل

 لكل املستضعفني.. وعسى أن ينتفع هبا من يكتب هلم تلميذ القرآن كتابه هذا. و

لقد كنت أول من التقى املعلم يف أرضنا هذه، لقد جاء متخفيا، وعندما رآين، وكنت  

أْحل أثقاَل شديدة، ألوصلها لبعض املستكربين، الذين كانوا يسخروننا يف كل يشء، من  

جور.. حينها ناداين باسمي نوح، فتعجبت كثريا أن يعرف  غري أن يعطونا ما نستحقه من األ

 اسمي، فقلت: من أنت؟ وكيف عرفت اسمي؟

السالم، فلذلك رجوت أن   لقد تذكرت برؤيتي لصربك وجلدك نوحا عليه  قال: 

 هتتدي به، وتقتدي. 
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ُسوِل  ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف رَ قلت: أنا أهتدي بالذي أمرنا اهلل تعاىل باَلهتداء به، فقال:  

 [21]األحزاب: اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكثرًِيا﴾ 

ِذيَن   قال: أجل.. وقد قال تعاىل كذلك: ﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يِف إِْبَراِهيَم َوالَّ

ِذيَن َهَدى اهللَُّ﴿، وقال بعد ذكره لألنبياء عليهم السالم:  [ 4]املمتحنة:  َمَعُه﴾   َفبُِهَداُهُم    ُأوَلئَِك الَّ

َفاْصرِبْ َكاَم  ﴿، وقال:  [ 90]األنعام:    ﴾ إِْن ُهَو إَِلَّ ِذْكَرى لِْلَعاملَنِيَ   ُقْل ََل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا   اْقَتِدهْ 

ُسلِ  .. ولوَل أنه يف قصة نوح عليه السالم ما يستحق  [ 35]األحقاف:   ﴾َصرَبَ ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

 اَلهتداء واَلقتداء ملا وردت سورة كاملة باسمه. 

لنتربك بحضوره، وهناك مجعت   بيتي،  يزور  أعجبني حديثه كثريا، فطلبت منه أن 

األهل واألوَلد، وبعض اجلريان، وراح يقص علينا قصة نوح عليه السالم، والعزاء الذي  

 فيها ألمثالنا من املستضعفني. 

﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إىَِل َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إَِلَّ  وقد بدأ حديثه بقوله تعاىل:  

َظاملُِوَن﴾ َوُهْم  الطُّوَفاُن  َفَأَخَذُهُم  َعاًما  قال[ 14]العنكبوت:    مَخِْسنَي  ثم  اآلية  (1)،  هذه  يف   :

صور الرصاع بني احلق والباطل، لتواجه هبذه الصورة الرصاع القائم  صورة من  الكريمة  

بني املؤمنني واملعتدين الظاملني، ويف كل األجيال.. ويف هذه الصورة، يرى املعتدون أنفسهم  

يف قوم نوح عليه السالم، الذي طول مقامه فيهم حتى بلغ ألف سنة إَل مخسني عاما، فلم  

ي وقفوا فيه إزاء دعوة احلق، ومل تلتق طريقهم مع طريقه..  ينفعهم هذا الزمن الطويل، الذ 

فكان أن أخذهم الطوفان، وهم متلبسون بكفرهم، حيملونه معهم إىل يوم اجلزاء.. أما نوح  

 عليه السالم ومن آمن معه، فقد نجاهم اهلل، وكان يف نجاته آية للعاملني.. 

 
 ( 10/414(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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قال املرشكني  (1) ثم  مع  املواجهة  من  األول  الدور  متثل  السالم  عليه  نوح  وقصة   :

اهلل   رسول  فهجرة  اهلجرة..  قبل  مكة  يف  أشبه    املعتدين  كانت  أصحابه،  مع  املدينة  إىل 

بسفينة نوح، حيث وجد املسلمون يف املدينة أمنا وسالما، وحيث غرق املرشكون يف موقعة  

لقتال، مات غرقا يف بحر الكفر والضالل، قبل أن يدركه  بدر، ومن مل يغرق منهم يف ميدان ا

 اإلسالم يوم الفتح. 

ثم قرأ علينا مشاهد مما ورد يف القرآن الكريم من قصة هذا النبي العظيم، لنتعلم من  

الوسائل   كل  استعامل  مع  الزمن،  طال  مهام  املعتدين،  مع  واملواجهة  الثبات  خالهلا 

﴿َقاَل َربِّ إيِنِّ َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل  قراءته لقوله تعاىل:  واألساليب املؤدية لذلك، ومن ذلك  

يِف آَذاهِنِْم    َوهَنَاًرا َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعائِي إَِلَّ فَِراًرا َوإِينِّ ُكلَّاَم َدَعْوهُتُْم لَِتْغِفَر هَلُْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهمْ 

َواْسَتْكرَبُ  وا  َوَأرَصُّ ثَِياهَبُْم  هَلُْم  َواْسَتْغَشْوا  َأْعَلنُْت  إيِنِّ  ُثمَّ  ِجَهاًرا  َدَعْوهُتُْم  إِينِّ  ُثمَّ  اْستِْكَباًرا  وا 

اًرا﴾  ْرُت هَلُْم إرِْسَ : لقد دعا نوح عليه السالم قومه،  (2)، ثم قال تعقيبا عليها [ 9ـ    5]نوح:    َوَأرْسَ

أخذهم بالعذاب    فلم يسمعوا له، ومل حيفلوا به، فجاء إىل ربه شاكيا عنادهم، طالبا من اهلل 

بلغوا فالقوم  له..  أهل  هم  مطاياه  يف    الذي  أرشس  اجلهل  من  وركبوا  غايتها،  السفاهة 

وأألمها.. فهم كلام سمعوا رصيخ النذير، ازدادوا فرارا منه، وقربا من موقع اخلطر الذي 

أصابعهم جعلوا  النذير،  هذا  رصيخ  سمعوا  كلام  وهم  منه..  كأنام  يف    حيذرهم  آذاهنم، 

منكرا، يسدون عليه املنافذ أن يصل إىل آذاهنم، وهم مل يقفوا عند هذا، بل غطوا    يسمعون

وجه  يف    أي جعلوها غاشية حتجبهم عن أن ينظروا   [ 7]نوح:    ﴿َواْسَتْغَشْوا ثَِياهَبُْم﴾وجوههم،  

  هذا النذير، حتى َل يروا منه أية إشارة تشري إليهم، وحتذرهم من اخلطر الزاحف عليهم.. 

 
 ( 15/1195(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 10/415(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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نفوسهم من جفاء هلذا  يف    إشارة إىل ما وقع  [ 7]نوح:    ﴿َواْسَتْغَشْوا ثَِياهَبُْم﴾ قوله تعاىل:  ويف  

يطلع   األطفال شبحا خميفا  يتقى  كام  يتقونه  إهنم  له..  من عداوة  أضمروا  ما  وإىل  النذير، 

أحالم اليقظة، فال جيدون سبيال إىل اهلرب منه، إَل بحجز حواسهم عنه، وإغالق  يف    عليهم

املنافذ التي بينهم وبينه، من برص أو سمع.. إهنم يغطون وجوههم بثياهبم، ويدخلون    كل

 سامء ليلهم املظلم البهيم.  يف   جيوهبم، خوفا وهلعا من هذا النور الذي يطلع يف  رؤوسهم

ِجَهاًراثم قرأ علينا قوله تعاىل:   َدَعْوهُتُْم  إِينِّ  َوأَ   ﴿ُثمَّ  هَلُْم  َأْعَلنُْت  إِينِّ  هَلُْم  ُثمَّ  ْرُت  رْسَ

اًرا﴾ عليها [ 9ـ    8]نوح:    إرِْسَ تعقيبا  وقال  لألسال(1)،  بيان  الكريمتني  اآليتني  هاتني  يف  ب  ي: 

املختلفة التي اختذها نوح عليه السالم، لينفذ بدعوته من هذه احلجب الصفيقة التي أقامتها  

ن يتحدث إىل  القوم عىل أسامعهم، وأبصارهم.. فهو تارة يدعوهم جهارا، صارخا رصاخ م

أصم َل يسمع، حتى َيرتق برصاخه العاصف، هذا السد الذي أقاموه عىل آذاهنم.. فلام مل  

تنفع هذه الوسيلة، معهم، أمسك لسانه، وزم شفتيه، حتى إذا اطمأن القوم إىل أنه قد كف  

إىل   تصل  عابرة  كلمة  لعل  يسمع،  يكاد  َل  خافتا،  مهسا  إليهم  مهس  إليهم،  احلديث  عن 

 إرسار.. يف  من هذه النذر التي ينذرهم هبا.. فهذا إعالن أسامعهم

ُثمَّ إِينِّ َأْعَلنُْت    ﴿ُثمَّ إِينِّ َدَعْوهُتُْم ِجَهاًراقوله تعاىل:  يف    [ثم ـ ] العطف ب  : ويف(2)ثم قال

اًرا﴾ إرِْسَ هَلُْم  ْرُت  َوَأرْسَ تلك األحوال كانت    [ 9ـ    8]نوح:    هَلُْم  أن كل حال من  ما يشري إىل 

تستغرق وقتا طويال، يقف فيه نوح عليه السالم، حتى يمل الوقوف، وحتى يستيئس من  

 أن أحدا يسمعه.. إنه ينادى أمواتا، وَيتف بعوامل من اجلامد.. 

تعاىل:   قوله  قرأ  اًراثم  َغفَّ َكاَن  ُه  إِنَّ َربَُّكْم  اْسَتْغِفُروا  َعَلْيُكْم  يُ   ﴿َفُقْلُت  اَمَء  السَّ ْرِسِل 
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َأهْنَاًرا﴾   ِمْدَراًرا َلُكْم  َوجَيَْعْل  َجنَّاٍت  َلُكْم  َوجَيَْعْل  َوَبننَِي  بَِأْمَواٍل  ، ثم  [ 12ـ    10]نوح:    َوُيْمِدْدُكْم 

: هذا بيان ملا كان يدعو نوح عليه السالم قومه إليه، وَيتف فيهم به.. إنه ينادَيم،  (1)قال

أن يستغفروا رهبم، إنه كان غفارا، يغفر ملن يستغفره، ويرجع إليه تائبا    ويرس إليهم القول 

نادما.. وإهنم إن فعلوا هذا رزقهم اهلل رزقا حسنا، وأرسل السامء عليهم مدرارا، أي باملطر  

الكثري، حيث ختصب األرض، وتكثر الثمرات واخلريات، فحيث كان املاء، كان اخلصب  

 ألنفس. األموال وايف  واخلري الكثري

ثم ذكر لنا إنكار نوح عليه السالم الشديد عىل اخلرافات التي تعلق هبا قومه، وذلك  

َوَقاًرا عند بيانه ملعنى قوله تعاىل:   َتْرُجوَن هللَِِّ  ََل  َلُكْم  َأْطَواًرا﴾   ﴿َما  َخَلَقُكْم  ـ   13]نوح:    َوَقْد 

قال[ 14 اإلي(2)، حيث  إىل  قومه،  السالم  عليه  نوح  دعوة  من  هو  وهو :  باهلل..  هذا  يف    امن 

اَلستفهام ينكر عليهم ما هم فيه من غفلة عن اهلل، واستخفاف بجالله وعظمته.. إهنم َل  

يوقرون له، وَل ينظرون إليه نظر من يرجو ثوابه، وَيشى عقابه.. إهنم َل يعرفون اهلل، وَل  

ة.. أي  مجلة حال، من لفظ اجلالل [ 14]نوح:  ﴿َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواًرا﴾ يقدرونه قدره.. وقوله: 

ما لكم َل توقرون اهلل، واحلال والشأن أنه قد خلقكم أطوارا.. أي خلقا من بعد خلق.. إذ  

بطون أمهاتكم، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم كسيت هذه العظام حلام..  يف  كنتم نطفة

ثم خرجتم من بطون أمهاتكم أطفاَل.. ثم لبستم خارج أرحام أمهاتكم أطوارا من احلياة،  

تم من الطفولة إىل الصبا، إىل الشباب، إىل الكهولة، إىل الشيخوخة.. وهكذا كانت يد  فتنقل

القدرة القادرة تنتقل بكم من طور إىل طور، وبني الطور األول واألخري مراد فسيح لذوى  

األبصار، يرون فيه قدرة اخلالق، وعظمته وحكمته، فتخشع األبصار جلالله، وتعنوا اجلباه  
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 لقدرته. 

حدث وعدم  ثم  وجتربهم  قومه  طغيان  ربه  إىل  السالم  عليه  نوح  شكوى  عن  نا 

﴿َقاَل  استجابتهم لكل احلجج والرباهني التي أتاهم هبا، وذلك عند بيانه ملعنى قوله تعاىل: 

َبُعوا َمْن مَلْ َيِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه إَِلَّ َخَساًرا﴾ ُْم َعَصْويِن َواتَّ : يف  (1) ثم قال،  [ 21]نوح:    ُنوٌح َربِّ إِهنَّ

هذه اآلية الكريمة شكوى ضارعة من نوح عليه السالم إىل ربه، يشكو فيها قومه، الذي  

أصموا آذاهنم عنه، وأعرضوا عن اَلستجابة له، عىل حني أهنم استجابوا ملن يدعوهنم إىل  

  الغواية والضالل، من أولئك الذين َل يزيدهم ما يمدهم اهلل به من نعمه، وما يزدادون به 

 أمواَل، وأوَلدا، إَل خرسانا، وضالَل، وبعدا عن طريق اهلدى، وحمادة هلل، وألولياء اهلل. 

: يذكر اهلل تعاىل  (2)وقال  ،[ 22]نوح:  ﴿َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّاًرا﴾  ثم قرأ علينا قوله تعاىل:  

ب  يف هذه اآلية الكريمة كيف كان قوم نوح عليه السالم َيططون بكل ما لدَيم من أسالي

وامتدت   حوهلا،  التهاويل  من  الكثري  وأثاروا  وصاحبها،  الرسالة  عىل  لإلجهاز  شيطانية 

عقول   إىل  يمتد  اإليامين  باملنطق  شعروا  ألهنم  وجودها،  كل  لتحارص  واملؤامرات  احليل 

الناس البسطاء الطيبني، فأرادوا باملكر الكبري جدا أن يعطلوا ذلك اَلمتداد، ويبطلوا تأثريه  

 لواقع اجلديد.  عىل صعيد ا

عن  للدفاع  تستثريهم  التي  العاطفية  اإلثارة  حماولة  األساليب  تلك  من  لنا  وذكر 

أصنامهم التي ارتبطوا هبا بوحي األلفة والعادة، ألهنم عاشوا طفولتهم يف رحاب عبادهتم  

لكبار التي هي  التي متثل اآلهلة ا [ 23]نوح: ﴿َوَقاُلوا ََل َتَذُرنَّ آهِلََتُكْم﴾ إياها، وخضوعهم هلا، 

ا﴾ يف موقع األمهية الكبرية،  ا َوََل ُسَواًعا َوََل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنرْسً ، [ 23]نوح: ﴿َوََل َتَذُرنَّ َودًّ
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النبي   عهد  إىل  تعبد  ظلت  اخلمسة  هلذيل،    وهذه  وسواعا  كلب،  لقبيلة  كان  ودا  وأن 

ا ما  إىل  باإلضافة  حلمري،  ونرسا  هلمدان،  ويعوق  لغطيف،  هبل  ويغوث  من  ستحدثوه 

والالت ومناة والعزى.. وهكذا كان أسلوهبم العاطفي يستهدف الوقوف ضد األسلوب  

التأميل اهلادئ املتوازن الذي كان نوح عليه السالم يطرحه عىل هؤَلء لينطلقوا يف أوضاعهم  

املنحرف يف حياهتم،   الفكرية والعملية، يف حماكمة عقلية واعية، من أجل تصحيح اخلط 

م العادات العوجاء يف تارَيهم، كام هي قضية الرساَلت اإلهلية التي تريد أن تقود  وتقوي

اآلخرين   تفكري  عن  بعيدا  ويعمل  يفكر  عام  مسئوليته  خالل  من  مصريه  إىل  اإلنسان 

،  [ 7]الزمر:  ﴿َوََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴾  وسلوكهم، ألن املسؤولية يف دائرة اإليامن فردية  

 يكسب اإلنسان عمل غريه، إَل من الناحية التي يمثل فيها مقدمة لعمل اآلخرين. وَل 

لنا  قال  عند  (1)ثم  املرتفني  الرؤساء  هؤَلء  السالم  عليه  نوح  مشكلة  تكن  ومل   :

﴿َوَقْد َأَضلُّوا َكثِرًيا﴾  أنفسهم، بل كانت املشكلة هي وقوفهم حجر عثرة يف طريق الدعوة..  

هلم، فمنعوهم من اَلستجابة للحق ملا جاءهم، فظلموا أنفسهم  من الناس بضال  [ 24]نوح:  

]نوح: ﴿َوََل َتِزِد الظَّاملنَِِي إَِلَّ َضاَلًَل﴾  وظلموا الناس معهم، مما جعل نوحا يدعو عليهم ربه،  

ختتزنه كلمة الضالل من معنى اهلالك بلحاظ ما تؤدي إليه، وذلك قوله  فيام    أي هالكا   [ 24

 [ 47]القمر: ْجِرِمنَي يِف َضاَلٍل َوُسُعٍر﴾ ﴿إِنَّ املُْ تعاىل:  

 الشاهد الثاين: 

إبراهيم..   فأنا  دوري،  جاء  لقد  وقال:  آخر،  قام  حديثه،  من  نوح  انتهى  أن  بعد 

وقصتي يمكنها أن تكون تكملة لقصة أخي وصديقي وجاري نوح، فقد حدثني بمجرد  
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هبا، وقد جعلني هذا أجتمع    أن غادر معلمنا أرضنا عن زيارته له، واألحاديث التي حدثهم 

مع مجع من الرفاق للسؤال عن هذا املعلم، وبمجرد أن عرفنا البلدة التي جاء منها، أرسعنا  

للقاءات كثرية،   املتواضع، مقدمة  بيته  به يف  إليه من غري أن يفطن قومنا، وقد كان لقاؤنا 

ا، ونجتهد أن نوصلها، كام  حيث كان يبث إلينا معارفه القرآنية، وكنا بدورنا نلقيها بني قومن

 أخربنا هبا من غري أن نزيد أو ننقص. 

وكيف   السالم،  عليه  إبراهيم  قصة  علينا  قص  به  لنا  لقاء  أول  يف  أنه  جيدا  وأذكر 

ت قومه، حتى استحق أن يصفه ربه بأنه أمة وحده، كام قال  و استطاع لوحده أن يواجه جرب

ًة َقا تعاىل:   كنَِي َشاكًِرا أِلَْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه  ﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ نًِتا هللَِِّ َحنِيًفا َومَلْ َيُك ِمَن املرُْْشِ

نَي﴾ احِلِ ْنَيا َحَسنًَة َوإِنَُّه يِف اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ اٍط ُمْسَتِقيٍم َوآَتْينَاُه يِف الدُّ ،  [ 122ـ  120]النحل:  إِىَل رِصَ

إن إبراهيم عليه السالم كان أمة، أي كان جمتمعا وحده،  :  (1)اها وقد قال معلمنا يف بيانه ملعن

أمة مميزة عن   الصفة يمثل  يؤمن باهلل، بني جمتمعات كلها عىل الرشك والكفر.. فهو هبذه 

غريها، باإليامن، تقابل تلك األمم التي متثل الكفر.. فهو اإلنسان املؤمن، الذي يقابل بإيامنه  

له.. وكان  الكفر والكافرين مجيعا، و أمره  قانتا، أي خاشعا هلل، مسلام  باهلل  إيامنه  كان مع 

كنَِي﴾حنيفا مائال عن طرق الضالل والكفر..   أي مل يرشك    [ 120]النحل:    ﴿َومَلْ َيُك ِمَن املرُْْشِ

باهلل أبدا، ومل تستجب فطرته ألن يعبد ما كان يعبد أبوه وقومه، فنشأ جمانبا هلذه الضالَلت،  

 عازفا عنها.

وصف إبراهيم عليه السالم بأنه كان حنيفا، إشارة إىل أن املجتمع    : ويف(2) ثم قال

لكأن ذلك    الذي كان يعيش فيه إبراهيم كان جمتمعا يسري عىل طرق الكفر والرشك، حتى
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زمنه، وحتى لكأن اخلروج عىل هذه الوجهة، يعد ميال وانحرافا.. وهذا  يف    هو وجهة احلياة

قدره ويرفع  السالم،  عليه  إبراهيم  شأن  من  يعظم  وأهل  يف    مما  احلق،  أتباع  بني  العاملني، 

يف    ا اإليامن.. فقد خرج إبراهيم عليه السالم بإيامنه عن هذا اإلمجاع املطلق، وشق لنفسه ثقب

بأن   استحق  وهلذا  النور،  عامل  إىل  ونفذ  الكفر،  من  املرضوب حوله  الصفيق،  احلائط  هذا 

يوصف هذا الوصف الكريم من ربه، بأن كان حنيفا.. واحلنيف هو املائل.. ولكنه ميل إىل  

احلق واهلدى واإليامن.. وهلذا أيضا اختص هبذا الوصف دون سائر األنبياء.. إذ كان أمة  

لفظ حيتمل أنه يعدل أمة كاملة بام فيها من خري وطاعة وبركة.. وحيتمل أنه  وحده.. )وال

كان إمامًا يقتدى به يف اخلري.. ومها قريبان، فاإلمام الذي َيدي إىل اخلري هو قائد أمة وله  

 (1)(أجره وأجر من عمل هبدايته فكأنه أمة من الناس يف خريه وثوابه َل فرد واحد

: ثم ذكر اهلل تعاىل فضله عليه، فذكر أنه اجتباه واختاره للنبوة  (2)سكت قليال، ثم قال

.. وأنه هداه  [ 51]األنبياء:    ﴿َوَلَقْد آَتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكنَّا بِِه َعاملنَِِي﴾ كام قال تعاىل:  

الدعوة  إىل رصاط مستقيم، وهو عبادة اهلل وحده َل رشيك له، مع إرشاد اخللق إىل ذلك و

وَيودهم   ونصاراهم  مسلميهم  األديان،  أهل  فجميع  اخللق،  مجيع  إىل  حببه  وأنه  إليه.. 

﴿َواْجَعْل يِل  قوله:  يف    يعرتفون به، وكفار قريش َل فخر هلم إَل به، وقد أجاب اهلل دعاءه

يف    الصاحلني، وهو معهمزمرة  يف    اآلخرةيف    .. وإنه [ 84]الشعراء:    لَِساَن ِصْدٍق يِف اآْلِخِريَن﴾

تعاىل:   قال  كام  لدعوته،  إجابة  اجلنة،  من  العىل  ْقنِي  الدرجات  َوَأحْلِ ُحْكاًم  يِل  َهْب  ﴿َربِّ 

نَي﴾ احِلِ  [ 83]الشعراء:  بِالصَّ

: بعد أن وصف اهلل تعاىل إبراهيم عليه السالم هبذه الصفات الرشيفة التي  (3)ثم قال
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إَِلْيَك َأِن  باتباعه فقال:    نه أمر نبيه حممدا  علو املرتبة أخرب أيف    بلغت الغاية  َأْوَحْينَا  ﴿ُثمَّ 

كِنَي﴾ َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن املرُْْشِ بِْع ِملَّ أي ثم أوحينا إليك أَيا الرسول    [ 123]النحل:    اتَّ

داد التي يعبدها  وقلنا لك: اتبع ملة إبراهيم احلنيفية املسلمة الربيئة من عبادة األوثان واألن

قومك، كام تربأ إبراهيم من مثلها من قبل، فأنت متبع له وسائر عىل طريقه، وقومك ليسوا  

﴿ُقْل إِنَّنِي َهَدايِن َرِبِّ إِىَل  كذلك، ألهنم حيللون وحيرمون من عند أنفسهم، كام قال تعاىل:  

َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا  اٍط ُمْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَياًم ِملَّ كنَِي﴾  رِصَ  [ 161]األنعام:  َوَما َكاَن ِمَن املرُْْشِ

وبعد أن انتهى معلمنا الكاظم من ترغيبنا يف اتباع إبراهيم عليه السالم، راح حيكي  

لنا قصته مع قومه، وكيف استطاع أن يواجههم من غري خوف، وَل وجل، وقد بدأ ذلك  

اجُّ بقراءة قوله تعاىل:  ُه َقْوُمُه َقاَل َأحُتَ ُكوَن بِِه  ﴿َوَحاجَّ وينِّ يِف اهللَِّ َوَقْد َهَداِن َوََل َأَخاُف َما ُترْشِ

ْكُتمْ  ُروَن َوَكْيَف َأَخاُف َما َأرْشَ  ِعْلاًم َأَفاَل َتَتَذكَّ
ٍ
ء  َوََل  إَِلَّ َأْن َيَشاَء َرِبِّ َشْيًئا َوِسَع َرِبِّ ُكلَّ يَشْ

يُ  َما مَلْ  ْكُتْم بِاهللَِّ  ْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا َفَأيُّ اْلَفِريَقنْيِ َأَحقُّ بِاأْلَْمِن إِْن ُكنُْتْم  خَتَاُفوَن َأنَُّكْم َأرْشَ نَزِّ

َيْلبُِسوا إِياَمهَنُْم بُِظْلٍم ُأوَلئَِك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن﴾   ِذيَن آَمُنوا َومَلْ  ـ   80]األنعام:  َتْعَلُموَن الَّ

مه منه، حاولوا التأثري عليه بأساليب التخويف من غضبة  : وبعد أن يئس قو(1)، ثم قال[ 82

األصنام عليه، كام يوحي جوابه يف اآلية، وما يظهر من الكالم الذي نقله اهلل ـ يف آية أخرى  

﴾  عنهم ـ  
ٍ
اَك َبْعُض آهِلَتِنَا بُِسوء ، وربام يبدو من جو هذه اآليات  [ 54]هود: ﴿إِْن َنُقوُل إَِلَّ اْعرَتَ

ون وجود اهلل، بل كانوا يرشكون به يف العقيدة واَللتزام، إذ كانوا يريدون له  أهنم َل ينكر

 أن يتفادى النتائج السلبية من كفره باألصنام، باَلنتقال إىل اإليامن هبا كرشكاء هلل. 

العقيدة  لنا  ثم ذكر   القوى يف  يناقشهم من موقع  السالم  إبراهيم عليه  كيف وقف 
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توحيد اهلل قضية فكرية تأخذ جماهلا يف احلوار والنقاش، بل    واَللتزام، فهو َل يعترب قضية 

يف   ويعيشها  األمور  ببدَييات  حيس  كام  فكره  يف  اإلنسان  هبا  حيس  وجدانية  قضية  هي 

إحساسه، كام حيس باألشياء من حوله، ألهنا تتحرك يف كيانه كإرشاقة النور يف العيون، َل  

ألشياء من دون حجاب أو تعقيد، لتوازن يف يقظة  حتتاج إَل إىل الفطرة السليمة التي تواجه ا

لتخرج   اهلل،  املطلق يف ذات  املوجودات، والغنى  املطلق يف كل  الفقر  ما هو  وجدانية بني 

بنتيجة واضحة أنه هو اخلالق للكل، من دون أن يكون له منازع يعادله وَل شبيه يشاكله  

 وَل ظهري يعاضده، هو مصدر احلياة والقوة يف كل يشء. 

م ذكر لنا املعلم الفرق بني إبراهيم عليه السالم، وقوة اإليامن التي حيملها مقارنة  ث

: ويف ضوء هذا، أراد إبراهيم عليه السالم أن يوحي إليهم بأن توحيده هلل،  (1) بقومه، فقال

ليدخل يف حوار حوله، ألن سبيله يف اإليامن، ليس سبيل   الشك،  إليه  يرقى  َل يمكن أن 

يف   هلل  كله  اهلدى  عاشت  التي  والروحية  الفكرية  املعاناة  سبيل  هو  بل  الالواعي،  التقليد 

أم املطلقة..  للحقيقة  عن  وعيها  إحساسهم  عطلوا  ألهنم  َيتدوا  مل  أهنم  فمشكلتهم  هم  ا 

إليهم ببساطة، ومجدوا   القادمة  اَللتقاء ببدَييات األفكار، وأغلقوا وجداهنم عن احلقيقة 

فطرهتم عن احلركة يف آفاق احلياة، ولذلك فإن عليهم الرجوع إىل فطرهتم، ورفع الغشاوة  

ليجدوا اهلدى بانتظارهم يف بداية الطريق، َل    عن بصريهتم، واَلنطالق إىل احلقيقة بصفاء، 

واردا عىل سبيل اإلحياء بالوضوح   [ 80]األنعام: ﴿َوَقْد َهَداِن﴾ يف هنايته، وبذلك يكون قوله:  

 الذي يعيشه يف مواجهة الضباب الذي حييط هبم. 

وتنفع،   ترض  وكوهنا  باألصنام،  له  قومه  هتديدات  أمام  وخوفه  ثباته  لنا  ذكر  ثم 
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: أما اخلوف من األصنام، فهو من األمور التي مل ترد يف حسابه، ألنه يعرف جيدا  (1)فقال

ُكوَن بِِه﴾  طبيعتها اخلالية من كل حياة، أو إحساس، أو قوة..   ]األنعام:  ﴿َوََل َأَخاُف َما ُترْشِ

باآلخرين؟..  [ 80 اإلرضار  متلك  فكيف  سلبية،  أو  إجيابية  قوة  أية  لنفسها  متلك  َل  فهي   ،

، [ 80]األنعام:  ﴿إَِلَّ َأْن َيَشاَء َرِبِّ َشْيًئا﴾  يواجه موضوع التخويف باحتقار واستهانة  وهكذا  

 ِعْلاًم﴾ ولكنه َياف اهلل من خالل إدراكه لعظمته املطلقة 
ٍ
ء ..  [ 80]األنعام: ﴿َوِسَع َرِبِّ ُكلَّ يَشْ

لق من الشعور  وهلذا أراد أن يوحي بأن هذا اإلحساس باألمن أمام األصنام وغريها َل ينط

يكون   أن  يمكن  ما  كل  من  التي حتميه  اإلهلية  بالرعاية  اإلحساس  من  بل  الذاتية،  بالقوة 

مصدرا للرضر، بشكل واقعي أو افرتايض من خالل ما يتومهه الناس، فإذا أراد اهلل اإلرضار  

اإلنسان   إحساس  عند  األمن  مصدر  فهو  للدفاع،  جمال  فال  منها،  يشء  أي  خالل  من  به 

يمكن أن يكون أساسا للخوف، ألنه املحيط بكل يشء،  فيام    ، وهو مصدر اخلوف باألمن

فيعرف منها ما َل نعرف، فيسلطها عىل من يشاء، ويمنعها عمن يشاء، وهكذا نجد يف هذا  

اَلستثناء ما يشبه اَلستثناء املنقطع الذي َل يرتبط بمدلول الكلمة بل يتصل بإحياءاهتا بام  

ُروَن﴾ ضايا حوهلا من األشياء والق   [4]السجدة: ﴿َأَفاَل َتَتَذكَّ

ثم ذكر لنا األسلوب الذي استعمله إبراهيم عليه السالم يف مواجهة قومه باحلقيقة  

التي عليهم مراعاهتا، فقال بالدعوة إىل أن  (2)وببيان املخاوف احلقيقية  الفكرة،  : ثم َيتم 

تقاليد، ليلتقوا باحلقيقة من أقرب  يتذكروا من خالل التفكري الواعي املستقل غري اخلاضع لل

ْكُتْم﴾  طريق..   ، ثم يبدأ عملية اهلجوم بإثارة اخلوف من [ 81]األنعام:  ﴿َوَكْيَف َأَخاُف َما َأرْشَ

أرشكوا به، ويف ما متردوا عليه، ليوحي  فيام    غضب اهلل الذي َل تقوم له الساموات واألرض 
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ْكُتْم بِاهللَِّ﴾  ﴿َوََل خَتَاُفوَن َأنَّ إليهم بأن القضية عكسية   ، فهم الذين جيب أن  [ 81]األنعام:  ُكْم َأرْشَ

ْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا﴾  َيافوا، َل هو، ألهنم قد أرشكوا باهلل   ، من دون  [ 81]األنعام:  ﴿َما مَلْ ُينَزِّ

حجة وَل برهان، أما هو، فقد آمن به وأطاعه، فمن الذي حيميهم من اهلل، ومن هو الذي  

اإل  َل  يعيش  الذين  هم  أو  املطلقة،  القوة  بمصدر  يرتبط  الذي  هو  هل  باألمن؟  حساس 

 [81]األنعام: ﴾ إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُمونَ يرتبطون بأية قوة؟ وتنتهي اآلية باَلستنكار: ﴿

تعاىل:   قوله  عليها  نص  التي  وهي  القصة،  هذه  من  املستنتجة  القاعدة  لنا  ذكر  ثم 

َيْلبِ  َومَلْ  آَمنُوا  ِذيَن  ُمْهَتُدوَن﴾  ﴿الَّ َوُهْم  اأْلَْمُن  هَلُُم  ُأوَلئَِك  بُِظْلٍم  إِياَمهَنُْم  ، [ 82]األنعام:  ُسوا 

: لقد حدد اهلل تعاىل الفريق اآلمن، إهنم الذين آمنوا باهلل ومل َيلطوا إيامهنم بظلم..  (1)فقال

من    هؤَلء هم أصحاب اإليامن الصايف الذي َل يشوبه يشء.. والظلم هنا يف اآلية ينطلق

خالل مفهومه العام الذي يمثل الترصف الذي َل يملك اإلنسان معه أي حق أو رشعية،  

َك َلُظْلٌم َعظِيٌم﴾  وهبذا أطلق الظلم عىل الرشك يف قوله تعاىل:   ْ ، وأطلق  [ 13]لقامن:  ﴿إِنَّ الرشِّ

التوحيد  عىل املعصية وعىل العدوان، ألن كل هذه األمور متثل التعدي عىل ما هلل من حق يف  

ويف الطاعة، كام متثل التعدي عىل حقوق العباد، أما مصداقه هنا ـ يف موضوع اآلية ـ فهو  

يريده اهلل  فيام    الرشك، ولكن اآلية توحي باملعنى األوسع الذي حيتوي املوقف اإليامين كله 

  من الصفاء والنقاء يف العقيدة ويف العمل، فهذا هو الذي يوحي باألمن، وهو الذي يلتقي 

 بخط اهلدى. 

ويف جملس آخر، اجتمع فيه معه الكثري من قومنا الذين هاجروا للتلمذة عىل يديه،  

﴿َأمَلْ َتَر  ذكر لنا مواجهته للملك املتجرب الطاغية من دون خوف وَل وجل، كام قال تعاىل:  
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ِه َأْن آَتاُه اهللَُّ املُْْلَك إِْذ قَ  َ الَِّذي حُيْيِي َوُيِميُت َقاَل  إِىَل الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم يِف َربِّ اَل إِْبَراِهيُم َرِبِّ

ِق َفْأِت هِبَا ِمَن املَْْغِرِب  ْمِس ِمَن املرَْْشِ َفُبِهَت    َأَنا ُأْحيِي َوُأِميُت َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللََّ َيْأيِت بِالشَّ

ََل ََيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي﴾   : إن  (1)، ومما ذكره لنا يف بيانه ملعناها [ 258لبقرة:  ]االَِّذي َكَفَر َواهللَُّ 

.. وما أكثر  [ 258]البقرة:  ﴿َأْن آَتاُه اهللَُّ املُْْلَك﴾  ذلك اجلبار متلكه الغرور والكرب وأسكره امللك  

عندما   ولكن  ومؤمنني،  معتدلني  أفرادا  الطبيعية  احلاَلت  يف  نجدهم  الذين  األشخاص 

 ة فإهنم ينسون كل يشء، ويسحقون كل املقدسات..  يصلون إىل مقام أو ينالون ثرو

ثم ذكر لنا كيف سأل ذلك اجلبار إبراهيم عن ربه، أي: من هو اإلله الذي تدعوين  

َ الَِّذي حُيْيِي َوُيِميُت﴾ إليه؟.. فأجابه إبراهيم عليه السالم بقوة ورباطة جأش:  ]البقرة: ﴿َرِبِّ

قضية اخللقة، يعني قانون احلياة واملوت الذي  ، والواقع أن أعظم قضية يف العامل هي  [ 258

املجادلة والسفسطة   اختذ طريق  اجلبار  نمرود  لكن  اهلل وقدرته..  آية عىل علم  هو أوضح 

﴿َأَنا وتزييف احلقائق إلغفال الناس واملأل من حوله فقال: إن قانون احلياة واملوت بيدي  

ذه الدعوى الكاذبة استخدم حيلة كام ورد  .. ومن أجل إثبات ه[ 258]البقرة:  ُأْحيِي َوُأِميُت﴾  

يف الرواية املعروفة حيث أمر بإحضار سجينني أطلق رساح أحدمها، وأمر بقتل اآلخر، ثم  

قال إلبراهيم عليه السالم واحلارضين: أرأيتم كيف أحيي وأميت؟.. لكن إبراهيم عليه  

َل يمكنه بعد ذلك  السالم قدم دليال آخر إلحباط هذه احليلة وكشف زيف املدعي بحيث  

املَْْغِرِب﴾  من إغفال الناس فقال:   ِمَن  هِبَا  ِق َفْأِت  املرَْْشِ ِمَن  ْمِس  بِالشَّ َيْأيِت  ]البقرة: ﴿َفإِنَّ اهللََّ 

]البقرة: ﴿َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللَُّ ََل ََيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي﴾  وهنا ألقم هذا املعاند حجرا    [ 258

وهبذا [ 258 احلي،    ،  إبراهيم  منطق  أمام  الكالم  املغرور، وعجز عن  العدو  يدي  يف  أسقط 
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 وهذا أفضل طريق َلسكات كل عدو عنيد. 

قال الشمس  (1)ثم  حركة  قضية  من  أهم  واملوت  احلياة  مسألة  أن  من  بالرغم   :

ورشوقها وغروهبا من حيث كوهنا برهانا عىل علم اهلل وقدرته، وهلذا السبب أورده إبراهيم  

ال أول، ولو كان يف ذلك املجلس عقالء ومتفكرون َلكتفوا هبذا الدليل واقتنعوا به، إذ  دلي

أن كل شخص يعرف أن مسألة اطالق رساح سجني وقتل آخر َل عالقة هلا بقضية اإلحياء  

السذج،   هؤَلء  ألمثال  كاف  غري  الدليل  هذا  يكون  قد  ولكن  أبدا،  الطبيعيتني  واإلماتة 

تأث  السالم  وحيتمل وقوعهم حتت  إبراهيم عليه  قدم  املكار، فلهذا  اجلبار  ري سفسطة ذلك 

دليله اآلخر وهو مسألة طلوع وغروب الشمس لكي يتضح احلق للجميع.. وما أحسن ما  

صنع إبراهيم عليه السالم من تقديمه مسألة احلياة واملوت كدليل عىل املطلوب حتى يدعي  

، ثم طرح مسألة طلوع وغروب الشمس بعد  ذلك اجلبار مشاركة اهلل تعاىل يف تدبري العامل 

 ذلك ليتضح زيف دعواه وحيجم عن دعوى املشاركة. 

وهكذا ذكر لنا يف ذلك املجلس مواجهة إبراهيم عليه السالم لكل املرشكني، وكيف  

عانى يف ذلك األمرين إىل أن نرصه اهلل تعاىل عليهم، وجعله قدوة لكل الصاحلني، ويف مجيع  

ِة إِْبَراِهيَم إَِلَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْينَاُه يِف  األجيال، كام قال   تعاىل: ﴿َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

نَي﴾  احِلِ ْنَيا َوإِنَُّه يِف اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ  [ 130]البقرة: الدُّ

 الشاهد الثالث: 

بعد أن انتهى إبراهيم من حديثه، قام آخر، وقال: لقد جاء دوري، فأنا أيضا كنت  

إليه،   دعا  ملا  بالدعوة  كذلك  وترشفوا  الكاظم،  معلمنا  عىل  بالتلمذة  ترشفوا  الذي  من 
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 وترشفوا بعد ذلك بأن أصيبوا ببعض آثار مواجهتنا مع الظاملني واملستبدين. 

منه مما م أوائل ما سمعت  لنا من قصة  وقد كان من  ما رواه  بالقوة واإليامن،  ألين 

﴿ُقتَِل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد إِْذ  أصحاب األخدود املذكورة يف قوله تعاىل:  

يُ  َأْن  إَِلَّ  ِمنُْهْم  َنَقُموا  َوَما  ُشُهوٌد  بِاملُْْؤِمننَِي  َيْفَعُلوَن  َما  َعىَل  َوُهْم  ُقُعوٌد  َعَلْيَها  بِاهللَِّ  ُهْم  ْؤِمنُوا 

 َشِهيٌد﴾  
ٍ
ء اَمَواِت َواأْلَْرِض َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ ،  [ 9ـ    4]الربوج:  اْلَعِزيِز احْلَِميِد الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ

َفَتُنوا   ِذيَن  الَّ والتي ذكر اهلل تعاىل فيها جزاء الفريقني من الظاملني واملظلومني، فقال: ﴿إِنَّ 

َوا آَمنُوا  املُْْؤِمننَِي  ِذيَن  الَّ إِنَّ  احْلَِريِق  َعَذاُب  َوهَلُْم  َجَهنََّم  َعَذاُب  َفَلُهْم  َيُتوُبوا  مَلْ  ُثمَّ  ملُْْؤِمنَاِت 

تَِها اأْلهَْنَاُر َذلَِك اْلَفْوُز اْلَكبرُِي﴾  ِري ِمْن حَتْ احِلَاِت هَلُْم َجنَّاٌت جَتْ  [ 11ـ  10]الربوج: َوَعِمُلوا الصَّ

: أصحاب األخدود، هم قوم كافرون باهلل،  (1)يثه يف هذا قولهومما أذكره من أحاد

كل زمان  يف    هذا شأن كل الكافرين مع املؤمنني يف    كان هلم موقف مع املؤمنني باهلل، شأهنم 

ومكان.. لكن أصحاب األخدود هؤَلء، قد جاءوا بمنكر مل يأته أحد من إخواهنم من أهل  

، يستدعى هلا الوجود كله، ليشهد حماكمتهم،  الضالل، وهلذا كانت جريمتهم أشنع جريمة 

أخاديد  خدوا  لقد  عليهم..  اهلل  حكم  عميقة يف    وليسمع  حفرا  حفروا  أي  يف    األرض، 

األرض، وملؤوها حطبا، وأوقدوا فيها النار، حتى تسعرت، وعال هليبها، واشتد رضامها،  

يرسفو باهلل  باملؤمنني  وجاءوا  عليها،  جيلسون  حوهلا  كراسى  نصبوا  أغالهلم  يف    نثم 

يعرضوهنم عىل النار واحدا بعد واحد، ويلقوهنم فيها مؤمنا إثر مؤمن.. واملؤمنون يرون  

الذي   دينهم  عن  يردهم  أو  إيامهنم،  من  العذاب  هذا  ينال  أن  دون  عليه،  ويقدمون  هذا 

النفوس.. إنه  يف    هذا شاهد من شهود اإليامن املتمكن من القلوب، الراسخويف    ارتضوه..
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 يات العواصف. تن اجلبال الراسيات، َل تنال منها األعاصري، وَل تزحزحها عا أقوى م

﴿َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم  ثم ذكر اهلل تعاىل سبب هذه اجلريمة العظيمة التي ارتكبوها، فقال:  

احْلَِميدِ  اْلَعِزيِز  بِاهللَِّ  ُيْؤِمُنوا  َأْن  ُمْلُك    إَِلَّ  َلُه    الَِّذي 
ٍ
ء يَشْ ُكلِّ  َعىَل  َواهللَُّ  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ

: أنه ليس بني أصحاب األخدود هؤَلء، وبني املؤمنني، من  (1)، أي[ 9ـ    8]الربوج:    َشِهيٌد﴾

ذنب يأخذوهنم به، إَل إيامهنم باهلل العزيز احلميد.. إهنم يؤمنون باهلل الذي َلقوة إَل قوته،  

أنفسهم من  يف    يملكه أصحاب األخدود من قوة، وما جيدونه وَل عزة إَل عزته، وأن ما  

حمقر مهني إىل جانب عزة اهلل، التي يلوذ هبا املؤمنون.. وهم ـ أي املؤمنون ـ    يشء عزة، هو  

يف    حيمدون اهلل عىل الرساء كام حيمدونه عىل الرضاء، فهو سبحانه املستحق وحده للحمد

وات واألرض وما فيهن، من عتاة وجبارين  مجيع األحوال.. وهو سبحانه، له ملك السم 

كل   ويعلم  يرى  وهو  اعتدى  يشءومتكربين،  ممن  بحقهم  هلم  ويأخذ  ألوليائه،  فينتقم   ،

 عليهم.. 

قال املفرسون،  :لقد كثرت  (2)وعندما طلبنا من أن يقص علينا قصتهم كام ذكرها 

ينتسبون إليه..    الزمان الذي كانوا فيه، والوطن الذيويف    أصحاب األخدود،يف    األقوال 

وكثرة هذه األقوال وتعارضها يفقدها األثر الذي هلا، وجيعل كل قول غريها ـ ولو كان من  

النظر إليه عند تصور احلدث.. والقرآن الكريم،  يف    واردات الظن واَلفرتاض ـ مثلها متاما 

  خاصة   َل يذكر أسامء األشخاص، أو حتديد األماكن أو األزمان، إَل إذا كان للشخص دَللة

احلدث الذي حدث  يف    غريه، وإَل إذا كان للمكان أو الزمان، أثر خاصيف    ذاته، َل ترى يف  

مكان آخر، أو زمن غري هذا الزمن، أما حني َل يكون للشخص  يف    فيه، أو صفات َل توجد 
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خاص وزن  الزمان  أو  املكان  احلدث،يف    أو  بطابعه  ويف    ميالد  وطبعه  صورته،  تكوين 

الزمان..    اخلالص، فال يعنى القرآن بذكر ذات الشخص، وَل موضع املكان، وَل حدود 

وذلك ليكون احلدث مطلقا من أي قيد، ليعطى دَللة وحكمة، حيث يلتقى بام يشبهه من  

 ذوات األشخاص، ومالمح الزمان واملكان. 

 الشاهد الرابع:  

دوري، فأنا أيضا  بعد أن انتهى الشاهد الثالث من حديثه، قام آخر، وقال: لقد جاء 

ترشفت بام ترشف به رفاقي الذين جعلهم اهلل تعاىل سببا خلروج بلدتنا من نري املستضعفني،  

 وتنعمها باَلنضامم لصفوف املنترصين برهبم. 

الذين   السحرة  قصة  عن  ذكره  ما  الكاظم  بمعلمنا  يل  لقاء  أول  يف  سمعت  وقد 

كان إيامهنم سببا يف ذلك، مع كونه  استطاعوا أن يواجهوا فرعون الطاغية بكل قوة، وكيف 

 مل يتجاوز عمره حينها اللحظات. 

القرآنية املشاهد  لنا بطريقته اخلاصة يف تصوير  قال  ألقى موسى عليه  (1) لقد  لقد   :

السالم ما يف يده، فإذا هي حية تسعى تتحرك باجتاه ما صنعوا، فأكلت كل احلبال والعيص،  

رة هبا، ثم بدأوا يمسحون عيوهنم.. هل هناك  فلم يبق منها يشء.. وحدقت عيون السح 

  غشاوة عليها؟ أو أن ما يرونه حقيقة؟.. إن هذا ليس سحرا، فهم يعرفون جيدا فنون السحر 

يعلمونه منه أو يعلمونه للناس.. وبدأوا يستذكرون كالمه عن اهلل وعن اإليامن به، وعام  فيام  

قارنة بني ما سمعوه منه يف البداية، وما  ينتظره املفرتون عليه من العذاب، وبدأت عملية امل

رأوه اآلن، فآمنوا بأن هذا الرجل رسول من اهلل، وليس ساحرا مثلهم، وتعاظم شعورهم  
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 باإليامن، وباملستقبل وباملصري، وأعلنوا املوقف بشكل مفاجئ رسيع. 

ًدا﴾ ثم قرأ بخشوع قوله تعاىل:  َحَرُة ُسجَّ : أمام هذه  (1)، ثم قال[ 70]طه: ﴿َفُأْلِقَي السَّ

﴿َقاُلوا آَمنَّا بَِربِّ َهاُروَن  اآلية الواضحة العظيمة الدالة عىل أهنا من عند اهلل، َل من البرش،  

الطاغية  [ 70]طه:  َوُموَسى﴾   وفوجئ  اهلل..  غري  عبادة  من  به  يأمرنا  وبام  بفرعون  وكفرنا   ،

إظهار ضعفه أمام قوة  اجلبار، وأسقط يف يديه، فقد أراد أن يسخر من موسى عليه السالم ب

السحرة، ليدفع الناس بعيدا عنه من خالل ذلك.. لقد أراد أن يربح الشوط عىل موسى  

عليه السالم يف ساحة املعركة، فإذا بموسى يربح املعركة كلها عليه، وها هو يفقد قوته أمام  

من هذا  الشعب كله، وَيشى أن يفقد موقعه األلوهي أو امللكي عىل األقل، فيتحرر العبيد  

الشعب، ويتجرأ السادة األحرار عليه، وهلذا أراد أن يقوم بعملية استعراض للسلطنة أمام  

هؤَلء السحرة الذين أعلنوا إيامهنم قبل أن يستأذنوه، فهو كان يعتقد أن كل يشء َل بد أن  

ن  يمر بساحته وأن حيظى بموافقته، ألنه يملك الفكر واإلنسان واحلياة، فال بد أن يمنح اإلذ

الرشعية، واستحق عىل   قانونيا، وإَل فقد صفته  إيامهنم رشعيا  ليكون  للمؤمنني  الرسمي 

 ذلك العقاب األليم. 

، ثم راح يصور  [ 71]طه:  ﴿َقاَل آَمنُْتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم﴾  ثم قرأ بخشوع قوله تعاىل:  

طاغية: )كيف فعلتم ذلك؟..  : لقد قال هلم فرعون ال(2)، فقاللنا ذلك وكأننا نراه رأي العني

إهنا اجلرأة عىل اإلله السيد العظيم الذي َل جيوز ألحد مهام كانت رتبته أن يقوم بأي عمل،  

أو يعلن أي موقف يتعلق بنفسه أو باآلخرين، إَل بعد أن حيصل عىل موافقته، فهو الذي  

عرفون من أمور  حيدد هلم ما يصلحهم، وما يفسد حياهتم، ألنه الذي يعرف من ذلك ما َل ي
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احلياة(.. ثم حاول أن يغطي فشله وضعفه، ويمنع تأثر الناس بموقف السحرة اإليامين أمام  

موسى عليه السالم، فحاول أن َيرب من املسألة بتصويرها بصورة احلالة التآمرية اخلفية  

بفرعون،   لإليقاع  املرسحية،  التمثيلية  هبذه  للقيام  السحرة  وبني  موسى  بني  احلاصلة 

ْحَر﴾  ضعاف ملكه، وإخراج أهل مرص من مرصهم.. ووإ ُه َلَكبرُِيُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ ﴿إِنَّ

ألستاذهم [ 71]طه:   َيضعون  الذين  التالميذ  دور  دوركم  كان  وبذلك  به،  فيام    ،  يأمرهم 

 وينهاهم عنه، ويف ما يوجههم إليه. وهكذا أوحى أن دورهم كان امتدادا لدوره. 

ع املستبدين الذي كنا نعيشه، والذي كان املستبدون يمثلون فيه  ثم ربط ذلك بواق

: وبذلك حاول أن يستوعب مشاعر اجلامهري ملصلحته،  (1) دور فرعون بكل براعة، فقال

متاما كالكثريين من الطغاة الذين حياولون أن يدرسوا مع األجهزة اإلعالمية الفنية ما هي  

الفئ أمام  يثريوهنا  التي  الواجهات  وحكمهم،  أفضل  سياستهم  هتدد  التي  املعارضة  ات 

التهم التي حتارصهم يف الساحة اجلامهريية لتخفف من تأثريهم عىل   ليلصقوا هبم خمتلف 

أَلعيبهم   فهم  عن  عجزها  مستغلني  األمة  عن  عزهلم  يف  ينجحون  وبذلك  اآلخرين.. 

أس نواجه  كيف  الفرعوين  األسلوب  هذا  من  نستوحي  جيعلنا  ما  وهذا  لوب  وأرسارهم، 

يضللون به شعوهبم جتاه التحديات التي  فيام   الكثريين من الفراعني املعارصين واملستقبلني 

 توجه إليهم من املصلحني الرساليني. 

: ثم بدأت عملية  (2)ثم ذكر لنا التهديدات التي تعرض هلا السحرة املؤمنني، فقال

م عن  الرتاجع  إىل  لدفعهم  فرعونية  حماولة  يف  بالعقاب،  عن  التهديد  واَلبتعاد  وقفهم، 

اجلامهري..   أمام  املعنوية  القوة  من  فقده  ما  بعض  عىل  احلصول  بذلك  ليضمن  موسى، 
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نَ َبنَُّكْم يِف ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ َأيُّ ا َأَشدُّ  ﴿َفأَلَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَلٍف َوأَلَُصلِّ

أنا أو موسى، لتعرفوا من هو األقوى، ومن هو األبقى.. وستندمون    [ 71]طه:  َعَذاًبا َوَأْبَقى﴾  

ألن موسى َل يملك أي يشء من سلطة الدنيا وسطوهتا، فلن حتصلوا منه عىل يشء، بينام  

أشاء،   من  وأمنع  أشاء  من  فأعطى  والنفوذ،  القوة  مواقع  حويل وكل  يشء من  كل  أملك 

 وأقتل من أريد، وأعفوا عمن أريد. 

: لكن القوم قد  (1)لنا ثبات السحرة املؤمنني، وأسباب ذلك الثبات، فقالثم ذكر  

دخلوا يف عامل آخر.. فقد التقوا باهلل يف روحية اإليامن به، وقد انفتحوا من خالله عىل عامل  

القدس والطهارة، وعاشوا مع عامل الغيب املطلق الذي َل حتده أية حدود، ومل تعد الدنيا 

غناها وفقرها، ورفعتها وضعتها، وقوهتا وضعفها، بل أصبحت اآلخرة    متثل هلم أي يشء يف 

أكرب مههم وأفضل طموحاهتم، ولذلك كانت مواجهتهم له من موقع القوة الكبرية املتحدية  

 يف روحيتهم اهلادئة الصافية املطمئنة. 

ذلك   أن نحفظ  منا  يريد  فيها، وكأنه  مقولتهم، وراح يفصل ويطنب  لنا  ثم حكى 

﴿َقاُلوا َلْن ُنْؤثَِرَك َعىَل  : ولذلك (2)لنخاطب به الطغاة الذين استبدوا بنا.. لقد قالونتعلمه  

اْلَبيِّنَاِت﴾   ِمَن  َجاَءَنا  أو شبهة،    [ 72]طه:  َما  احلقيقة من دون شك  لنا  تؤكد  التي  الواضحة 

اإليامن؟. أمام حقيقة  لنا  أنت  متثل  وماذا  أساس؟..  من دون  ونرتكها  هلا،  نتنكر  .  فكيف 

هي   وما  رشيعتك؟..  هي  وما  قيمك؟..  هي  ما  احلياة؟..  يف  طريقتك  متثل  وماذا 

مفاهيمك؟.. هل تثبت باملقارنة أمام قيم اإليامن ورشائعه ومفاهيمه؟.. إن احلقيقة تفرض  

نفسها علينا وهي ان رشيعة اهلل هي الرشيعة احلقة، وأن رشيعة البرش هي رشيعة الباطل،  
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ق، مهام كانت اإلغراءات، ومهام كانت التهديدات، ولن نؤثرك  ولن نؤثر الباطل عىل احل

وخلقنا وأوجدنا، وما زال يرعى حياتنا بنعمه ولطفه    [ 72]طه:  ﴿َوالَِّذي َفَطَرَنا﴾  عىل اهلل ربنا  

ورْحته.. فمن أنت أمام اهلل؟.. وما حجمك، وما قيمتك؟.. وما هي قوتك؟.. وما دورك  

، ليكون لك علينا وعىل الناس حق الطاعة؟.. من أنت؟.. إنك  بالنسبة إلينا وإىل بقية الناس

وما   باهلل.  إَل  موتا  وَل  حياة  وَل  رضا  وَل  نفعا  لنفسك  متلك  َل  ضعيف  خملوق  جمرد 

قدرتك؟.. ومن أين لك كل هذه اإلمكانات والوسائل؟.. إهنا من اهلل، فقد أعطاك إياها  

ذا تستطيع أن تفعل؟.. إنك قد متلك  حلكمة، وسيسلبك إياها يف أي وقت، فامذا تريد وما 

السيطرة الغاشمة عىل أجسادنا، ولكنك لن متلك السلطة عىل أفكارنا وأرواحنا ومشاعرنا 

التي ترفضك وترفض كل طريقتك وكل الواقع املنحرف الكافر الذي تتحرك فيه وتتحكم  

هل تريد أن تقتلنا؟.. هل    [ 72]طه:  ْنَيا﴾  ﴿َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض إِنَّاَم َتْقيِض َهِذِه احْلََياَة الدُّ به،  

عندك أكثر من التمثيل والصلب والقتل؟.. إننا لن نخرس الكثري، إهنا حياتنا الدنيا نفقدها،  

الكبرية، فهناك   ونفقد شهواهتا ومنافعها وملذاهتا، ونخرسها، ولكنها لن تكون اخلسارة 

فيها رْحة   املؤمنني، هلم  تنتظر  التي  اآلخرة  اجلنة وسعادة  فيام    اهللالدار  نعيم  هلم من  أعد 

 الرضوان. 

: لقد  (1) ثم ذكر لنا ما ذكروه من الرغبة يف اهلل، وفيام عنده من الفضل العظيم، فقال

َلنَا َخَطاَياَنا﴾  قالوا بلسان حاهلم ومقاهلم:   لَِيْغِفَر  نَا  بَِربِّ آَمنَّا  التي أسلفناها يف    [ 73]طه:  ﴿إِنَّا 

ارستنا الذاتية جتاه أنفسنا، ويف معاونتنا لك يف تضليل الناس وحرفهم  مايض حياتنا يف مم

عن رصاط احلق، وها نحن نتوب إليه من موقع اإليامن به واَللتزام بخطه املستقيم يف احلياة،  
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لنا ذلك كله،   ْحِر﴾  ليغفر  السِّ ِمَن  َعَلْيِه  َأْكَرْهَتنَا  أداة من أدوات   [ 73]طه:  ﴿َوَما  الذي كان 

فرضته  فيام    واحليلة والضالل، واستعراض القوة ملصلحتك، ولكننا كنا مستكرهني اخلداع  

علينا من سلطة، وأغرقتنا فيه من ضالل، وحددته لنا من دور، وهددتنا به من قوة غاشمة،  

وأغريتنا به من مال وجاه وسلطة.. وها نحن نرضع إىل اهلل أن يغفر لنا واقعنا املنحرف كله،  

ل ملكك إن عاجال أو آجال، وسيزول كل هؤَلء الذين من حولك،  وستزول أنت، وسيزو

ممن يزينون لك الباطل ويشوهون لك احلق، ويساعدونك يف ظلم الناس، ويمنعونك عن 

لإلنسان يف الدنيا واآلخرة،    [ 73]طه:  ﴿َواهللَُّ َخرْيٌ َوَأْبَقى﴾  العدل، ويبقى اهلل.. ويبقى ملكه..  

لقه ويرعاهم، وَييئ هلم سعادة الدنيا واآلخرة إذا أطاعوه  ألنه الرب العظيم الذي يرحم خ

 وعملوا بام حيب. 

ثم ذكر لنا ما ذكروه من اهتاممهم باملصري الذي سيصريون إليه، والذي َل تساوي  

ُه جُمِْرًما﴾  : لقد قالوا بلسان حاهلم ومقاهلم:  (1)الدنيا أمامه شيئا، فقال ُه َمْن َيْأِت َربَّ ]طه:  ﴿إِنَّ

﴿َفإِنَّ َلُه َجَهنََّم  صيا منحرفا من دون أن يتوب إىل اهلل من ذنوبه، أو يصحح طريقه،  عا   [ 74

ألنه لن يذوق فيها لذة احلياة، ولن يسرتيح فيها يف هدأة   [ 74]طه: ََل َيُموُت فِيَها َوََل حَيَْيى﴾ 

اهلل  عىل  مترده  عىل  جزاء  واحلياة،  املوت  بني  متحرك  عذاب  يف  يظل  بل  وراحته،    املوت 

احِلَاِت﴾  وانحرافه عنه من دون حجة وَل هدى..     [ 75]طه:  ﴿َوَمْن َيْأتِِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل الصَّ

فكان إيامنه متحركا يف مواقع الفكر والروح والشعور، ومتجسدا يف حركة الواقع العميل يف  

وحياهت  مستوى حياته  ويرفع  وأمرهم،  أمره  يصلح  بام  حوله،  الناس من  م،  حياته وحياة 

لرضاه،   اْلُعىَل﴾  طاعة هلل، وطلبا  َرَجاُت  الدَّ هَلُُم  لعباده    [ 75]طه:  ﴿َفُأوَلئَِك  اهلل  أعدها  التي 
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اآلخرة   يف  درجة  فكل  واَللتزام،  والتقوى  اَليامن  يف  لدرجاهتم  تبعا  الصاحلني،  املؤمنني 

تَِها  تقابل درجة يف اإليامن يف الدنيا،   ِري ِمْن حَتْ اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَذلَِك  ﴿َجنَّاُت َعْدٍن جَتْ

ى﴾   وطهر فكره وروحه من كل أرجاس الباطل والشهوات واملطامع   [ 76]طه:  َجَزاُء َمْن َتَزكَّ

 والضالل، وذلك هو الفوز العظيم. 

بقوله عنهم  حديثه  ختم  الذي  (1)ثم  املوقف  يقفوا  أن  هؤَلء  استطاع  وهكذا   :

ومتردهم عىل كل التهديدات القاسية التي وجهها إليهم فرعون،  يؤكدون من خالله إيامهنم  

ونقاط   اخلوف  مواقع  كل  عن  الغيب،  عامل  عىل  وانفتاحهم  باهلل،  بإيامهنم  ارتفعوا  ألهنم 

 الضعف، وانطلقوا مع قوة اهلل التي َل قوة فوقها أو معها.. إَل من خالهلا.. 

املشاهد   تلك  إعادة  إىل  يدعونا  وكأنه  لنا،  قال  احلياةثم  إىل  هو  (2)القرآنية  وهذا   :

الدرس العظيم الذي يقدمه القرآن للمجاهدين الذين قد يقفون مثل هذا املوقف أمام طغاة  

وليرتكوا   مواقفهم،  ليتنازلوا عن  والصلب،  والقتل  بالسجن  التهديد  فيواجهون  زماهنم، 

السحرة الذين رفضوا كل  مواقعهم، وليسقطوا أمام التجربة الصعبة، فيتعلمون من هؤَلء 

اختاروا   ألهنم  وجاه،  مال وسطوة  من  فرعون  حكم  يف  يملكوهنا  كانوا  التي  اَلمتيازات 

اإليامن عىل الكفر، واهلدى عىل الضالل، والتزموا باهلل وتركوا فرعون، فلم تعد الدنيا متثل  

 هلم أي يشء، أمام اآلخرة التي متثل هلم كل يشء. 

 الشاهد اخلامس: 

تهى الشاهد الرابع من حديثه، قام آخر، وقال: لقد جاء دوري، فأنا أيضا بعد أن ان

ترشفت بام ترشف به رفاقي الذين جعلهم اهلل تعاىل سببا خلروج بلدتنا من نري املستضعفني،  
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 وتنعمها باَلنضامم لصفوف املنترصين برهبم. 

الكه  ما ذكره عن قصة أصحاب  الكاظم  بمعلمنا  لقاء يل  أول  ف  وقد سمعت يف 

 الذين استطاعوا أن يواجهوا طغاة زماهنم بكل قوة، وكيف كان إيامهنم سببا يف ذلك. 

القرآنية لنا بطريقته اخلاصة يف تصوير املشاهد  : إن هذه القصة تعرض  (1)لقد قال 

ومتاعها،   األرض  زينة  وتؤثره عىل  به،  تطمئن  كيف  املؤمنة،  النفوس  يف  لإليامن  نموذجا 

يعز عليها أن تعيش به مع الناس، وكيف يرعى اهلل هذه النفوس    وتلجأ به إىل الكهف حني

 املؤمنة، ويقيها الفتنة، ويشملها بالرْحة. 

قال الكريم،  القرآن  يف  يرد  مل  ما  التفاصيل  من  لنا  يذكر  أن  سألناه  يف  (2)وعندما   :

القصة روايات شتى، وأقاويل كثرية، فقد وردت يف بعض الكتب القديمة بصور شتى..  

نقف فيها عند حد ما جاء يف القرآن الكريم، فهو املصدر الوحيد املستيقن، ونطرح  ونحن  

سائر الروايات واألساطري التي اندست يف التفاسري بال سند صحيح، وبخاصة أن القرآن  

 الكريم قد هنى عن استفتاء غري القرآن فيها، وعن املراء فيها واجلدل رمجا بالغيب. 

ِقيِم َكاُنوا  ىل:  ثم قرأ بصوت خاشع قوله تعا  ﴿َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

نَا آتِنَا ِمْن َلُدْنَك َرْْحًَة َوَهيِّْئ َلنَ ا ِمْن َأْمِرَنا  ِمْن آَياتِنَا َعَجًبا إِْذ َأَوى اْلِفْتَيُة إىَِل اْلَكْهِف َفَقاُلوا َربَّ

ْبنَا َعىَل آَذاهِنِْم يِف اْلَكهْ  ْزَبنْيِ َأْحىَص ملَِا َلبُِثوا  َرَشًدا َفرَضَ ِف ِسننَِي َعَدًدا ُثمَّ َبَعْثنَاُهْم لِنَْعَلَم َأيُّ احْلِ

: هذا تلخيص جُيمل القصة، ويرسم خطوطها الرئيسية،  (3) ، ثم قال[ 12ـ    9]الكهف:  َأَمًدا﴾  

فنعرف أن أصحاب الكهف فتية ـ َل نعلم عددهم ـ آووا إىل الكهف وهم مؤمنون، وأنه  

عىل آذاهنم يف الكهف ـ أي ناموا ـ سنني معدودة ـ َل نعلم عددها ـ وأهنم بعثوا من    رضب
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فبعثوا   الكهف  يف  لبثوا  ثم  يف شأهنم،  يتجادَلن  فريقان  هناك  كان  وأنه  الطويلة،  رقدهتم 

ليتبني أي الفريقني أدق إحصاء، وأن قصتهم عىل غرابتها ليست بأعجب آيات اهلل، ويف  

العجائب ويف ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف    صفحات هذا الكون من

 والرقيم. 

: وبعد هذا التلخيص املشوق للقصة يأخذ القرآن الكريم يف  (1) سكت قليال، ثم قال

الروايات   يف  اخلطاب  فصل  هو  منها  اهلل  سيقصه  ما  بأن  التفصيل  هذا  ويبدأ  التفصيل، 

ِْم َوِزْدَناُهْم  ﴿َنْحُن َنُقصُّ املتضاربة، وهو احلق اليقني:   ُْم فِْتَيٌة آَمنُوا بَِرهبِّ  َعَلْيَك َنَبَأُهْم بِاحْلَقِّ إهِنَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِهِ  نَا َربُّ السَّ  إهَِلًا  ُهًدى َوَرَبْطنَا َعىَل ُقُلوهِبِْم إِْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربُّ

َهُؤََل  إًِذا َشَطًطا  ُقْلنَا  َفَمْن  َلَقْد   ٍ
بُِسْلَطاٍن َبنيِّ َعَلْيِهْم  َيْأُتوَن  َلْوََل  آهِلًَة  ِمْن ُدونِِه  َُذوا  َقْوُمنَا اختَّ  

ِ
ء

َكْهِف َينرُْشْ  َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذًبا َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن إَِلَّ اهللََّ َفْأُووا إِىَل الْ 

.. هذا هو املشهد األول  [ 16ـ  13]الكهف: ُكْم ِمْن َرْْحَتِِه َوَُيَيِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمْرَفًقا﴾ َلُكْم َربُّ 

ِْم﴾  من مشاهد القصة،   ُْم فِْتَيٌة آَمُنوا بَِرهبِّ   [ 13]الكهف:  ﴿َوِزْدَناُهْم ُهًدى﴾  ..  [ 13]الكهف:  ﴿إهِنَّ

فإذا هي ثابتة راسخة،    [ 14]الكهف:  ﴿َوَرَبْطنَا َعىَل ُقُلوهِبِْم﴾  بإهلامهم كيف يدبرون أمرهم،  

اختارت   الذي  باإليامن  معتزة  عرفت،  الذي  احلق  إىل  َقاُموا﴾  مطمئنة  ..  [ 14]الكهف:  ﴿إِْذ 

اَمَواِت َواأْلَ والقيام حركة تدل عىل العزم والثبات،   نَا َربُّ السَّ ،  [ 14]الكهف:  ْرِض﴾  ﴿َفَقاُلوا َربُّ

إهَِلًا﴾  فهو رب هذا الكون كله   ِمْن ُدونِِه  َنْدُعَو  .. فهو واحد بال رشيك،  [ 14]الكهف:  ﴿َلْن 

.. وجتاوزنا احلق وحدنا عن الصواب.. ثم يلتفتون إىل ما  [ 14]الكهف:  ﴿َلَقْد ُقْلنَا إًِذا َشَطًطا﴾  

  كونه يف تكوين العقيدة:  عليه قومهم فيستنكرونه، ويستنكرون املنهج الذي يسل
ِ
﴿َهُؤََلء
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  ﴾ ٍ
َبنيِّ بُِسْلَطاٍن  َعَلْيِهْم  َيْأُتوَن  َلْوََل  آهِلًَة  ُدونِِه  ِمْن  َُذوا  اختَّ فهذا هو طريق  [ 15]الكهف:  َقْوُمنَا   ،

النفوس   عىل  سلطان  له  وبرهان  إليه،  يستند  قوي  دليل  لإلنسان  يكون  أن  اَلعتقاد: 

﴿َفَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ  ، ألنه الكذب عىل اهلل:  والعقول، وإَل فهو الكذب الشنيع

 [15]الكهف: َكِذًبا﴾ 

: وإىل هنا يبدو موقف الفتية واضحا رصحيا حاسام، َل تردد  (1) سكت قليال، ثم قال

فيه وَل تلعثم.. إهنم فتية، أشداء يف أجسامهم، أشداء يف إيامهنم، أشداء يف استنكار ما عليه  

قومهم.. ولقد تبني الطريقان، واختلف املنهجان، فال سبيل إىل اَللتقاء، وَل للمشاركة يف  

بالعقيدة   فيواجهوهم  قومهم  إىل  رسال  ليسوا  إهنم  بالعقيدة..  الفرار  من  بد  وَل  احلياة، 

الصحيحة ويدعوهم إليها، ويتلقوا ما يتلقاه الرسل، إنام هم فتية تبني هلم اهلدى يف وسط  

ر، وَل حياة هلم يف هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدهتم وجاهروا هبا، وهم َل يطيقون  ظامل كاف

كذلك أن يداروا القوم ويداروهم، ويعبدوا ما يعبدون من اآلهلة عىل سبيل التقية وَيفوا  

عبادهتم هلل، واألرجح أن أمرهم قد كشف، فال سبيل هلم إَل أن يفروا بدينهم إىل اهلل، وأن  

﴿َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم  ف عىل زينة احلياة، وقد أمجعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم: َيتاروا الكه 

أَ  ِمْن  َلُكْم  َوَُيَيِّْئ  َرْْحَتِِه  ِمْن  َربُُّكْم  َلُكْم  َينرُْشْ  اْلَكْهِف  إىَِل  َفْأُووا  اهللََّ  إَِلَّ  َيْعُبُدوَن  ْمِرُكْم  َوَما 

 ..  [ 16]الكهف: ِمْرَفًقا﴾ 

: وهنا  (2)ريمة مرات متعددة، وكأنه ينبهنا إىل التدبر اجليد فيها، ثم قالردد اآلية الك

ينكشف العجب يف شأن القلوب املؤمنة، فهؤَلء الفتية الذين يعتزلون قومهم، وَيجرون  

ديارهم، ويفارقون أهلهم، ويتجردون من زينة األرض ومتاع احلياة، هؤَلء الذين يأوون  
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، هؤَلء يسرتوحون رْحة اهلل، وحيسون هذه الرْحة ظليلة  إىل الكهف الضيق اخلشن املظلم

﴾  ولفظة    [ 16]الكهف:  ﴿َينرُْشْ َلُكْم َربُُّكْم ِمْن َرْْحَتِِه﴾  فسيحة ممتدة،   تلقي    [ 16]الكهف:  ﴿َينرُْشْ

فيه   تنترش  وسيع  رحيب  فسيح  فضاء  الكهف  فإذا  واَلنفساح،  والبحبوحة  السعة  ظالل 

هلا، وتشملهم بالرفق واللني والرخاء.. إن احلدود الضيقة  الرْحة وتتسع خيوطها ومتتد ظال

والرفق   الرْحة  فإذا  لتشف،  املوغلة  الوحشة  وإن  لرتق،  الصلدة  اجلدران  وإن  لتنزاح، 

واألوضاع   القيم  قيمة  وما  الظواهر؟  قيمة  وما  اإليامن..  إنه  واَلرتفاق..  والراحة 

ضية؟.. إن هنالك عاملا آخر يف جنبات  واملدلوَلت التي تعارف عليها الناس يف حياهتم األر

واَلطمئنان   والرفق  الرْحة  تظلله  عاملا  بالرْحن،  املأنوس  باإليامن،  املغمور  القلب 

 والرضوان. 

تعاىل:   قوله  خاشع  بصوت  يردد  راح  َعْن  ثم  َتَزاَوُر  َطَلَعْت  إَِذا  ْمَس  الشَّ ﴿َوَتَرى 

اَمِل َوُهْم يِف َفْجَوٍة ِمنُْه َذلَِك ِمْن آَياِت اهللَِّ  َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوإَِذا َغَرَبْت َتْقرِ  ُضُهْم َذاَت الشِّ

َوُهمْ  َأْيَقاًظا  َسُبُهْم  َوحَتْ ُمْرِشًدا  َولِيًّا  َلُه  جَتَِد  َفَلْن  ُيْضلِْل  َوَمْن  املُْْهَتِد  َفُهَو  اهللَُّ  ََيِْد  ُرُقوٌد    َمْن 

ُبُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت ال  ْيَت  َوُنَقلِّ اَمِل َوَكْلُبُهْم َباِسٌط ِذَراَعْيِه بِاْلَوِصيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّ شِّ

: هذا مشهد تصويري عجيب،  (1) ، ثم قال[ 18ـ    17]الكهف:  ِمنُْهْم فَِراًرا َوملَُلِْئَت ِمنُْهْم ُرْعًبا﴾  

و متحرك،  رشيط  يلتقطها  كام  الكهف،  يف  الفتية  هيئة  بالكلامت  عىل  ينقل  تطلع  الشمس 

تصور مدلوهلا وتلقي ظل    [ 17]الكهف:  ﴿َتَزاَوُر﴾  الكهف فتميل عنه كأهنا متعمدة، ولفظ  

أن   وقبل  منه،  يف فجوة  الشامل وهم  إىل  فتجاوزهم  تغرب  يف عملها.. والشمس  اإلرادة 

القرآنية التي تتخلل   يكمل نقل املشهد العجيب يعلق عىل وضعهم ذاك بأحد التعليقات 
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ال املناسبة  سياق  اللحظة  يف  القلوب  لتوجيه  اهللَِّ﴾  قصص  آَياِت  ِمْن  ..  [ 17]الكهف:  ﴿َذلَِك 

يف   وهم  بضوئها،  منهم  وتقرب  بأشعتها  تناهلم  َل  والشمس  الكهف  يف  هكذا  وضعهم 

يتحركون..   َولِيًّا  مكاهنم َل يموتون وَل  َلُه  جَتَِد  َفَلْن  ُيْضلِْل  َوَمْن  املُْْهَتِد  َفُهَو  اهللَُّ  ََيِْد  ﴿َمْن 

.. وللهدى والضالل ناموس، فمن اهتدى بآيات اهلل فقد هداه اهلل وفق  [ 17]الكهف:  ُمْرِشًدا﴾  

ناموسه وهو املهتدي حقا، ومن مل يأخذ بأسباب اهلدى ضل، وجاء ضالله وفق الناموس  

 أضله اهلل إذن، ولن جتد له من بعد هاديا.   اإلهلي فقد

: ثم يميض السياق يكمل املشهد العجيب، وهم يقلبون من  (1) سكت قليال، ثم قال

جنب إىل جنب يف نومتهم الطويلة، فيحسبهم الرائي أيقاظا وهم رقود، وكلبهم ـ عىل عادة 

هم يف هيئتهم هذه  الكالب ـ باسط ذراعيه بالفناء قريبا من باب الكهف كأنه حيرسهم، و

يثريون الرعب يف قلب من يطلع عليهم، إذ يراهم نياما كاأليقاظ، يتقلبون وَل يستيقظون،  

وذلك من تدبري اهلل كي َل يعبث هبم عابث، حتى حيني الوقت املعلوم.. وفجأة تدب فيهم  

َلبِْثُتْم َقاُلوا  ﴿َوَكَذلَِك َبَعْثنَاُهْم لَِيَتَساَءُلوا َبْينَُهْم قَ احلياة، فلننظر ولنسمع:   اَل َقائٌِل ِمنُْهْم َكْم 

إِ  َهِذِه  بَِوِرِقُكْم  َأَحَدُكْم  َفاْبَعُثوا  َلبِْثُتْم  باَِم  َأْعَلُم  َربُُّكْم  َقاُلوا  َيْوٍم  َبْعَض  َأْو  َيْوًما  املَِْدينَِة  َلبِْثنَا  ىَل 

َا َأْزَكى َطَعاًما َفْلَيْأتُِكْم بِِرْزٍق ِمنْ  ُْم إِْن َيْظَهُروا  َفْلَينُْظْر َأَيُّ ُه َوْلَيَتَلطَّْف َوََل ُيْشِعَرنَّ بُِكْم َأَحًدا إِهنَّ

 [ 20ـ  19]الكهف: َعَلْيُكْم َيْرمُجُوُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم يِف ِملَّتِِهْم َوَلْن ُتْفلُِحوا إًِذا َأَبًدا﴾ 

قال ثم  خاشع،  بصوت  الكريمتني  اآليتني  باملفاجأ(2) قرأ  حيتفظ  السياق  إن  يف  :  ة 

لبثوا منذ أن   القصة، فيعرض هذا املشهد، والفتية يستيقظون وهم َل يعرفون كم  عرض 

أدركهم النعاس.. إهنم يفركون أعينهم، ويلتفت أحدهم إىل اآلخرين فيسأل: كم لبثتم؟  
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﴿َقاُلوا َلبِْثنَا َيْوًما  كام يسأل من يستيقظ من نوم طويل، وَل بد أنه كان حيس بآثار نوم طويل،  

ثم رأوا أن يرتكوا هذه املسألة التي َل طائل وراء البحث فيها،    [ 113]املؤمنون:   َبْعَض َيْوٍم﴾  َأوْ 

ويدعوا أمرها هلل ـ شأن املؤمن يف كل ما يعرض له مما جيهله ـ وأن يأخذوا يف شأن عميل،  

اَم َلبِْثُتْم َفاْبَعُثوا  ﴿َقاُلوا َربُُّكْم َأْعَلُم بِ فهم جائعون، ولدَيم نقود فضية خرجوا هبا من املدينة:  

َا َأْزَكى َطَعاًما َفْلَيْأتُِكْم بِِرْزٍق ِمنُْه﴾   ..  [ 19]الكهف:  َأَحَدُكْم بَِوِرِقُكْم َهِذِه إِىَل املَِْدينَِة َفْلَينُْظْر َأَيُّ

أمرهم   ينكشف  أن  وهم حيذرون  منه..  فليأتكم بِشء  املدينة  يف  أطيب طعام  فليخرت  أي 

خذهم أصحاب السلطان يف املدينة فيقتلوهم رمجا ـ بوصفهم خارجني  ويعرف خمبؤهم، فيأ

عىل الدين ألهنم يعبدون إهلا واحدا يف املدينة املرشكةـ  أو يفتنوهم عن عقيدهتم بالتعذيب..  

لبقا:   حذرا  يكون  أن  الرسول  يوصون  لذلك  يتقوهنا،  التي  هي  َوََل  وهذه  ﴿َوْلَيَتَلطَّْف 

ُْم إِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرمُجُوُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم يِف ِملَّتِِهْم َوَلْن ُتْفلُِحوا إًِذا    ُيْشِعَرنَّ بُِكْم َأَحًدا  إِهنَّ

 .. فام يفلح من يرتد عن اإليامن إىل الرشك، وإهنا للخسارة الكربى. [ 20ـ  19]الكهف: َأَبًدا﴾ 

هم، حذرين خائفني،  : وهكذا نشهد الفتية يتناجون فيام بين(1)سكت قليال، ثم قال

َل يدرون أن األعوام قد كرت، وأن عجلة الزمن قد دارت، وأن أجياَل قد تعاقبت، وأن  

مدينتهم التي يعرفوهنا قد تغريت معاملها، وأن املتسلطني الذين َيشوهنم عىل عقيدهتم قد  

اخللف  دالت دولتهم، وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم يف عهد امللك الظامل قد تناقلها  

عن السلف وأن األقاويل حوهلم متعارضة حول عقيدهتم، وحول الفرتة التي مضت منذ  

وبني   آخر،  مشهد  عىل  لريفع  الكهف  يف  مشهدهم  عىل  الستار  يسدل  وهنا  اختفائهم.. 

املشهدين فجوة مرتوكة يف السياق القرآين.. ونفهم أن أهل املدينة اليوم مؤمنون، فهم شديد  
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ا بالفتية  الطعام، وعرف  واحلفاوة  لرشاء  أحدهم  بذهاب  أمرهم  انكشف  أن  بعد  ملؤمنني 

 الناس أنه أحد الفتية الذين فروا بدينهم منذ عهد بعيد. 

فقال لنا ما حصل،  نتصور ضخامة  (1) ثم راح حياول بكل جهده يصور  أن  ولنا   :

الطويل منذ    املفاجأة التي اعرتت الفتية، بعد أن أيقن زميلهم أن املدينة قد مىض عليها العهد

أن فارقوها وأن الدنيا قد تبدلت من حوهلم فلم يعد لِشء مما ينكرونه وَل لِشء مما يعرفونه  

وجود، وأهنم من جيل قديم مضت عليه القرون، وأهنم أعجوبة يف نظر الناس وحسهم،  

فلن يمكن أن يعاملوهم كبرش عاديني، وأن كل ما يربطهم بجيلهم من قرابات ومعامالت  

باألشخاص  ومشاعر   منهم  احلية  بالذكرى  أشبه  فهم  تقطع،  قد  كله  وتقاليد..  وعادات 

الواقعية.. فريْحهم اهلل من هذا كله فيتوفاهم.. لنا أن نتصور هذا كله، أما السياق القرآين  

فيعرض املشهد األخري، مشهد وفاهتم، والناس خارج الكهف يتنازعون يف شأهنم: عىل أي  

وحيفظون ذكراهم لألجيال، ويعهد مبارشة إىل العربة املستقاة    دين كانوا، وكيف َيلدوهنم 

اَعَة ََل  من هذا احلادث العجيب:   ﴿َوَكَذلَِك َأْعَثْرَنا َعَلْيِهْم لَِيْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َوَأنَّ السَّ

ِذيَن َغَلُبوا  َرْيَب فِيَها إِْذ َيَتنَاَزُعوَن َبْينَُهْم َأْمَرُهْم َفَقاُلوا اْبُنوا َعلَ  ُْم َأْعَلُم هِبِْم َقاَل الَّ ْيِهْم ُبنَْياًنا َرهبُّ

َمْسِجًدا﴾   َعَلْيِهْم  َلنَتَِّخَذنَّ  َأْمِرِهْم  هي  ..  [ 21]الكهف:  َعىَل  الفتية  هؤَلء  خامتة  يف  العربة  إن 

دَللتها عىل البعث بمثل واقعي قريب حمسوس، يقرب إىل الناس قضية البعث، فيعلموا أن  

هلل بالبعث حق، وأن الساعة َل ريب فيها.. وعىل هذا النحو بعث اهلل الفتية من نومتهم  وعد ا

 وأعثر قومهم عليهم. 

بقوله عنهم  حديثه  ختم  لنسمع  (2) ثم  يرفع  ثم  املشهد،  هذا  عىل  الستار  ويسدل   :
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الروايات واألخبار، ويزيدون   يتناقلون  الناس  ـ عىل عادة  الكهف  اجلدل حول أصحاب 

فيها وينقصون، ويضيفون إليها من خياهلم جيال بعد جيل، حتى تتضخم وتتحول، وتكثر  

القرون:   مرت  كلام  الواحد  احلادث  أو  الواحد  اخلرب  حول  َثاَلَثٌة  األقاويل  ﴿َسَيُقوُلوَن 

 َوَيُقوُلوَن مَخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرمْجًا بِاْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثاِمنُُهْم َكْلُبُهْم  َرابُِعُهْم َكْلُبُهمْ 

َتْسَت  ِمَراًء َظاِهًرا َوََل  إَِلَّ  فِيِهْم  مُتَاِر  َفاَل  َقلِيٌل  إَِلَّ  َيْعَلُمُهْم  َما  هِتِْم  بِِعدَّ َأْعَلُم  فِيِهْم  ُقْل َرِبِّ  ْفِت 

.. فهذا اجلدل حول عدد الفتية َل طائل وراءه، وإنه ليستوي أن  [ 22]الكهف:  ُهْم َأَحًدا﴾  ِمنْ

يكونوا ثالثة أو مخسة أو سبعة، أو أكثر.. وأمرهم موكول إىل اهلل، وعلمهم عند اهلل، وعند  

إذن   الصحيحة، فال رضورة  روايته  من  أو  وقوعه  عند  احلادث  من  تثبتوا  الذين  القليلني 

الط بالقليل وبالكثري، لذلك يوجه  للجدل  ويل حول عددهم، والعربة يف أمرهم حاصلة 

إىل ترك اجلدل يف هذه القضية، وإىل عدم استفتاء أحد من املتجادلني يف    القرآن الرسول  

شأهنم، متشيا مع منهج اإلسالم يف صيانة الطاقة العقلية أن تبدد يف غري ما يفيد، ويف أَل  

به علم وثيق، وهذا احلادث الذي طواه الزمن هو من الغيب املوكول  يقفو املسلم ما ليس له  

 إىل علم اهلل، فليرتك إىل علم اهلل.

 . البذل والتضحية:  3

هبذا احلديث انتهى املشهد الثاين من مشاهد العزاء املرتبط باملستضعفني واملظلومني،  

والذي   الثالث،  املشاهد  ليبدأ  أيضا..  غريهم  يشمل  أن  يمكن  معنى  والذي  منه  تعلمت 

 البذل والتضحية، وأثرمها يف العزاء والسلوى. 

، بعد انتهائي من اَلستامع ألحاديث أولئك الفتية الذين كانوا  وقد بدأ هذا املشهد

يتدربون، وقد طلبوا مني بعدها أن أسري إىل بلدهتم لنلتقي من نشاء من أهلها، وقد كان  
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ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ  تعاىل:    أول ما مررت به مقربة ُكتب عىل باهبا قوله ِذيَن  َسَبنَّ الَّ ﴿َوََل حَتْ

ِْم ُيْرَزُقوَن﴾     [ 169]آل عمران: َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ

 الشاهد األول: 

فدخلت إليها، وقمت بام ورد يف السنن من اآلداب املرتبطة هبا، ثم اقرتبت من أحد  

ختاطب ابنها الشهيد بقوله: لست أدري ما أقول لك يا بني.. هل  القبور، فسمعت امرأة  

 أفرح بك، أم أحزن عليك؟

الذي   أحزن عليك، وأنت  عينيها، وقالت: وكيف  الدموع من  ثم مسحت بعض 

دماؤك ودماء رفاقك   لقد كانت  الناس..  تغيري حيايت وحياة من حويل من  كنت سببا يف 

دالة وإحسان.. لقد رصنا نامرس شعائر ديننا بكل  الزكية، هي سبب ما ننعم به من رْحة وع

واملساكني   الفقراء  عدا  ما  أحد  فيه  يشاركنا  أن  غري  من  زرعنا  ثامر  نجني  ورصنا  حرية، 

 واملحرومني الذين استشهدت واستشهد رفاقك، وأنت تدافع عنهم. 

سكتت قليال، ثم قالت: نسيت أن أخربك أن معلمنا الكاظم، زارنا بعد استشهادك  

ة قصرية.. زارنا يف بيتنا.. وعزانا فيك، وكان مناسبة ألن نسمع منه الكثري من املعاين  بفرت

 التي كانت العزاء األكرب لنا. 

ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد  لقد قرأ علينا قوله تعاىل:  َسَبنَّ الَّ ﴿َوََل حَتْ

ِْم ُيْرَزُقوَن َفِرحِ  ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم  َرهبِّ وَن بِالَّ نَي باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه َوَيْسَتْبرِشُ

َوَأنَّ اهللََّ ََل ُيِضيُع   َوَفْضٍل  بِنِْعَمٍة ِمَن اهللَِّ  وَن  َيْسَتْبرِشُ حَيَْزُنوَن  ُهْم  َعَلْيِهْم َوََل  َأْجَر  َأَلَّ َخْوٌف 

: اهلل تعاىل يعزينا ويعزيكم يف هذه اآليات الكريمة،  (1)، ثم قال[ 171ـ    169]آل عمران:  ﴾  املُْْؤِمننِيَ 

 
 ( 640/ 2(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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الدنيا، ومل يذهب القتل  يف    سبيل اهلل، قد استوفوا آجاهلميف    وَيربنا بأن هؤَلء الذين قتلوا

ثم إن  بساعة من أعامرهم، فام ُقتل منهم قتيل إَل بعد أن انتهى أجله املقدور له عند اهلل..  

هؤَلء القتىل )شهداء( أي حضور، مل يغيبوا، ومل يصريوا إىل عامل الفناء والعدم، وإنام هم  

أحياء حياة باقية خالدة، َل يذوقون فيها املوت.. وهذا هو الذي يصري إليه كل من يموت  

  املوت يف    من الناس. من مؤمنني وكافرين.. وهذا هو الذي يؤمن به املؤمنون باهلل، فال يرون 

الوجود، وإنام يرون املوت رحلة من عامل إىل عامل، ونقلة من  يف   خامتة اإلنسان وانتهاء دوره 

دار إىل دار.. من دار الفناء والزوال إىل دار البقاء واخللود، ومن عامل التكليف واَلبتالء،  

 إىل عامل احلساب واجلزاء. 

لنا الفرق بني املؤمنني وغريهم يف هذا، فقال ومن أجل هذا يستخف  :  (1)ثم ذكر 

املؤمنون باملوت، وَل يكرب عليهم خطبه، ألهنم ينظرون إىل احلياة اخلالدة بعده، ويعملون  

هلا، ليسعدوا فيها، ولينعموا بنعيمها املعد لعباده اهلل الصاحلني.. أما غري املؤمنني باهلل، فإهنم  

ياة، وأهنم إذا ماتوا صاروا إىل  َل يؤمنون باليوم اآلخر، وَل يعتقدون أن وراء احلياة الدنيا ح

تراب وعدم.. وهلذا يشتد حرصهم عىل احلياة، ويعظم جزعهم من املوت، إذ كان العدم ـ  

ـ هو الذي ينتظرهم بعده.. فتتضاعف حرسهتم عىل من مات منهم، ويشتد   كام يتصورن 

 حزهنم عليه، ألهنم ـ حسب معتقدهم ـ َل يلتقون به أبدا. 

لنا احلقيقة ا جلميلة التي يدلنا عليها القرآن الكريم، والتي جتعلنا َل نحزن  ثم ذكر 

فقال هبم،  ونفرح  نستبرش  بل  هذه(2) للشهداء،  ليسوا  هي    :  مجيعا،  األموات  احلقيقة.. 

العامل اآلخر.. والقرآن الكريم مل يكشف هذه احلقيقة  يف    بأموات عىل احلقيقة، وإنام هم أحياء

 
 ( 641/ 2(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 641/ 2(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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يف     قلوب الكافرين واملنافقني حرسة وأملا، وإَل ما يبعث كلها، ومل يظهر منها إَل ما يمأل

َسَبنَّ  قلوب املؤمنني العزاء والرضا، إذ ينظر هؤَلء وأولئك مجيعا إىل قوله تعاىل:   ﴿َوََل حَتْ

ِْم ُيْرَزُقوَن﴾   ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ فيجدون هؤَلء    [ 169]آل عمران:  الَّ

﴿َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم  العامل العلوي، يرزقون من نعيمه، ويطعمون من طيباته  يف    القتىل أحياء

.. فهؤَلء القتىل الذين ينظر إليهم املرشكون واملنافقون نظر  [ 170]آل عمران:  اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه﴾  

ينظر إليهم إخواهنم   التي  شامتة وتشف، عىل حني  امليتة  وأحباهبم نظرة حزن وأسى هلذه 

ماتوا عليها، هؤَلء القتىل قد أرشفوا عىل الدنيا من عليائهم، ينعمون بام أتاهم اهلل من فضله،  

واملنافقون،   املرشكون  لذلك  فيحزن  ومرسة..  هبجة  القلوب  يمأل  عميم،  لفضل  وإنه 

 ويتعزى به، ويستبرش املؤمنون.

َيْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم  اىل:  ثم قرأ بصوت خاشع قوله تع ِذيَن مَلْ  وَن بِالَّ ﴿َوَيْسَتْبرِشُ

: يف هذه اآلية الكريمة بيان  ( 1) ، ثم قال[ 170]آل عمران:  َأَلَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنوَن﴾  

  تة، بل هم لكامل هذا النعيم الذين ينعم به هؤَلء الشهداء، وأهنم ليسوا جمرد أحياء حياة باه

حياة قوية كاملة، بحيث تشمل عاملهم العلوى الذي نقلوا إليه، وعاملهم األرىض الذي  يف  

فضل من  يف    ، إذ ينظرون إىل أنفسهم فيجدون أهنميهذا العامل العلويف    انتقلوا منه.. فهم

  هم سبيل اهلل، وباستشهاديف    اهلل ونعمة، وأهنم إنام نالوا هذا الفضل وتلك النعمة بجهادهم 

هذه السبيل، يعودون فينظرون إىل إخواهنم املؤمنني الذين مل يلحقوا هبم بعد، وأهنم عىل  يف  

طريق اجلهاد واَلستشهاد، فيستبرشون لذلك، وتتضاعف فرحتهم إذ سيلقى إخواهنم هذا  

اجلزاء الذي جوزوا هم به، وينعمون هبذا النعيم الذي هم فيه، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:  

 
 ( 642/ 2التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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َأْجَر املُْْؤِمننَِي﴾  ﴿يَ  َوَفْضٍل َوَأنَّ اهللََّ ََل ُيِضيُع  وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهللَِّ    .. فكام[ 171]آل عمران:  ْسَتْبرِشُ

سبيل اهلل، سيوىف الذين مل يستشهدوا بعد أجرهم، فاهلل  يف    اهلل هؤَلء الذين استشهدواويف  

   املجاهدين.سبحانه وتعاىل َل يضيع أجر املؤمنني، وَل يبخس ثواب 

:  التي تؤكد ذلك، وتفصله، منها قوله    ثم حدثنا بالكثري من أحاديث رسول اهلل  

مأكلهم   طيب  وجدوا  فلام  اجلنة،  يف  أرواحهم  اهلل  جعل  بأحد  إخوانكم  أصيب  ملا  )إنه 

ومرشهبم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء يف اجلنة؛ لئال يزهدوا يف اجلنة، وَل  

ِذيَن ُقتُِلوا يِف  لوا عند احلرب، فقال اهلل تعاىل: أنا أبلغهم عنكم فأنزل اهلل ﴿ينك َسَبنَّ الَّ َوََل حَتْ

َوَيْستَ  َفْضلِِه  ِمْن  اهللَُّ  آَتاُهُم  باَِم  َفِرِحنَي  ُيْرَزُقوَن  ِْم  َرهبِّ ِعنَْد  َأْحَياٌء  َبْل  َأْمَواًتا  اهللَِّ  وَن  َسبِيِل  ْبرِشُ

ِذيَن مَلْ يَ  وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهللَِّ  بِالَّ ْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأَلَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنوَن َيْسَتْبرِشُ

 (1)([ 171ـ  169]آل عمران:  املُْْؤِمننَِي﴾َوَفْضٍل َوَأنَّ اهللََّ ََل ُيِضيُع َأْجَر 

ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل  سئل عن قوله تعاىل: ﴿  ثم حدثنا أن رسول اهلل   َسبَنَّ الَّ َوََل حَتْ

و ِْم ُيْرَزُقوَن َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه َوَيْسَتْبرِشُ ِذيَن مَلْ  اهللَِّ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ َن بِالَّ

وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهللَِّ َوَفْضٍل  َيْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأَلَّ   َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنوَن َيْسَتبرِْشُ

فقال: )أرواحهم ترسح من اجلنة حيث    [ 171ـ    169]آل عمران:    املُْْؤِمننَِي﴾َوَأنَّ اهللََّ ََل ُيِضيُع َأْجَر  

ن نرسح من اجلنة  شاءت، فقال هلم رهبم: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي يشء نشتهي ونح

حيث شئنا؟ ففعل، ذلك هبم ثالث مرات، فلام رأوا أهنم لن يرتكوا من أن يسألوا قالوا: يا  

ا السالم  نرب نريد، أن ترد أرواحنا يف أجسادنا حتى نقتل يف سبيلك مرة أخرى، وتقرأ نبي 

 ( 2) وختربه أن قد رضينا وريض عنا، فلام رأى أن ليس هلم حاجة تركوا(

 
 ( 1887( مسلم )2) ( 2520( أبو داود )1)
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قال: )ما أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وله ما    رسول اهلل  وحدثنا أن  

عىل األرض من يشء إَل الشهيد، يتمنى أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عرش مرات ملا يرى من  

 ( 1)فضل الشهادة(

  وأخربنا عن رضوان اهلل وحمبته التي تنال الشهداء، حيث حدثنا عن رسول اهلل  

أنه قال: )ليس يشء أحب إىل اهلل من قطرتني وأثرين: قطرة دموع من خشية اهلل، وقطرة دم  

 (2)هتراق يف سبيل اهلل، وأما األثران، فأثر يف سبيل اهلل وأثر يف فريضة من فرائض اهلل(

ئز العظيمة التي يناهلا الشهيد بمجرد شهادته، فقال: )للشهيد عند  ثم ذكر لنا اجلوا 

اهلل ست خصال: يغفر له أول دفعة، ويرى مقعده من اجلنة، وجيار من عذاب القرب، ويأمن  

من الفزع األكرب، ويوضع عىل رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها، ويزوج  

 (3) العني، ويشفع يف سبعني من أقاربه(اثنتني وسبعني زوجة من احلور 

: )للشهيد سبع خصال من اهلل: أول قطرة من دمه  ويف حديث آخر قال رسول اهلل  

مغفور له كل ذنب، والثانية يقع رأسه يف حجر زوجتيه من احلور العني، ومتسحان الغبار  

كسوة اجلنة،    عن وجهه، وتقوَلن: مرحبا بك، ويقول هو مثل ذلك هلام، والثالثة يكسى من 

منزله،   يرى  أن  واخلامسة  معه،  يأخذه  أَيم  طيبة  ريح  بكل  اجلنة  خزنة  تبتدره  والرابعة 

والسادسة يقال لروحه: ارسح يف اجلنة حيث شئت، والسابعة أن يرىض اهلل عنه وإهنا لراحة  

 (4)لكل نبي وشهيد(

هي ما عرب عنه  ومن تلك اجلوائز هذه اجلائزة العظيمة التي جعلتنا نفرح ونستبرش، و

 
 ( 1877(، ومسلم )2817( البخاري ) 1)

 ( 1669( الرتمذي ) 2)

 (  1663( الرتمذي ) 3)

 . 6/121/208( التهذيب  4)
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.. لقد جعلتنا هذه اجلائزة  (1) بقوله: )يشفع الشهيد يف سبعني من أهل بيته(   رسول اهلل  

نشعر بأن اليد التي مددهتا إلينا يف الدنيا لتنقذنا هبا، ستمدها إلينا أيضا يف اآلخرة، حني يأذن  

 اهلل لك أن تشفع يف عباده. 

الشهداء، والتي جعلتنا نشعر بالفرح  وهكذا سمعنا منه األحاديث الكثرية يف فضل 

 والرسور والسعادة، بدل اآلَلم واألحزان. 

 الشاهد الثاين: 

بعد أن استمعت إىل تلك املرأة، وحديثها مع ابنها، اقرتبت من قرب آخر، وجدت فيه  

بعض الفتية يقفون أمام قرب، ويف حالة جتمع بني احلزن والفرح، وقد قال أحدهم خماطبا  

صاحب القرب: هنيئا لك يا رفيق دربنا.. لقد آثرك اهلل علينا، واختارك إىل جواره،  الشهيد  

وتركنا للمسؤوليات العظيمة التي تنوء هلا اجلبال.. فنحن مطالبون بأن نظل أوفياء لدمائك  

 التي سقيت هبا شجرة حريتنا. 

غري من  والظلمة،  الطغاة  أمام  البطويل  موقفك  جيدا  نذكر  نزال  َل  آخر:  أن    قال 

ختافهم، وَل أن حتسب هلم أي حساب، لذلك مل جيدوا سوى أن يصلبوك كام ُصلب من  

 قبلك الكثري من الشهداء والصاحلني. 

قال آخر: إن كلامتك التي قلتها، وأنت عىل الصليب، وبمرأى مجيع الناس، كانت  

سني:  وقودا أحرق عروشهم وممالكهم واستبدادهم.. لقد رددت حينها ما قاله اإلمام احل

)ليس شأين شأن من َياف املوت.. ما أهون املوت عىل سبيل نيل العز وإحياء احلق، ليس  

املوت يف سبيل العز إَل حياة خالدة، وليست احلياة مع الذل إَل املوت الذي َل حياة معه..  
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أفباملوت ختوفني هيهات طاش سهمك وخاب ظنك، لست أخاف املوت، إن نفيس ألكرب  

عىل من أن أْحل الضيم خوفا من املوت، وهل تقدرون عىل أكثر من  من ذلك، ومهتي أل

قتيل؟.. مرحبا بالقتل يف سبيل اهلل ولكنكم َل تقدرون عىل هدم جمدي وحمو عزي ورشيف،  

 (1)فإذا َل أبايل بالقتل(

ثم خاطبت مجوع احلارضين بام قاله اإلمام عيل: )أَيا الناس إن املوت َل يفوته املقيم،  

اهلارب، ليس عن املوت حميص، ومن مل يمت يقتل، وإن أفضل املوت القتل،    وَل يعجزه 

.. وقوله يف بعض  (2)والذي نفيس بيده، أللف رضبة بالسيف أهون عيل من ميتة عىل فراش(

خطبه: )إن اجلهاد باب من أبواب اجلنة فتحه اهلل خلاصة أوليائه.. وهو لباس التقوى، ودرع  

قة، فمن تركه ألبسه اهلل ثوب الذل، وشمله البالء، وديث بالصغار  اهلل احلصينة، وجنته الوثي 

والقامءة، ورضب عىل قلبه باإلسداد، وأديل احلق منه بتضييع اجلهاد، وسيم اخلسف، ومنع  

النصف.. وأديل احلق بتضييع اجلهاد وغضب اهلل عليه برتكه نرصته وقد قال اهلل عّز وجّل  

َا الَّ يف حمكم كتابه: ﴿  ُكْم َوُيَثبِّْت َيا َأَيُّ وا اهللََّ َينْرُصْ  (3)([ 7]حممد:  َأْقَداَمُكْم﴾ِذيَن آَمُنوا إِْن َتنْرُصُ

وقد بادر الطواغيت حينها إىل قتلك يف غري املوعد املحدد لذلك، بعد أن رأوا تأثري  

باملخافة، لكنهم ملؤوهم   ليملؤوهم  كلامتك يف احلارضين.. فقد طلبوا منهم أن حيرضوا 

 عة والقوة. بالشجا 

قال آخر: بعد شهادتك بأيام زارنا معلمنا الكاظم، وراح يربط واقعنا بالواقع الذي  

﴿َوملََّا َرَأى املُْْؤِمُنوَن اأْلَْحَزاَب  ، وقد قدم لذلك بقراءة قوله تعاىل:  عاش فيه رسول اهلل  

وُلُه َوَما َزاَدُهْم إَِلَّ إِياَمًنا َوَتْسلِياًم ِمَن املُْْؤِمننَِي  َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اهللَُّ َوَرُس 

 
   .1/581، أعيان الشيعة 11/601إحقاق احلق ( 1)

 .  5/53/4( الكايف  2)
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ُلوا َتبْ  ِدياًل  ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقىَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ

اِدِقنَي بِِصْدِقِهْم َوُيعَ  َب املُْنَافِِقنَي إِْن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم إِنَّ اهللََّ َكاَن َغُفوًرا  لَِيْجِزَي اهللَُّ الصَّ ذِّ

قال[ 24ـ    22]األحزاب:  َرِحياًم﴾   ثم  غزوة  (1) ،  يف  املسلمون  واجهه  الذي  اهلول  كان  لقد   :

األحزابـ  والتي َل ختتلف عن األهوال التي تواجهوهناـ  من الضخامة، وكان الكرب الذي  

واجهوه من الشدة، وكان الفزع الذي لقوه من العنف، بحيث زلزهلم زلزاَل شديدا، كام  

..  [ 11]األحزاب:  نُوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًَل َشِديًدا﴾  ﴿ُهنَالَِك اْبُتيِلَ املُْْؤمِ قال عنهم أصدق القائلني: 

لقد كانوا ناسا من البرش. وللبرش طاقة. َل يكلفهم اهلل ما فوقها. وعىل الرغم من ثقتهم  

هلم، تلك البشارة التي تتجاوز املوقف كله إىل فتوح    بنرص اهلل يف النهاية وبشارة الرسول  

الذي كان حارضا    اليمن والشام واملغرب واملرشق..  الرغم من هذا كله، فإن اهلول  عىل 

يواجههم كان يزلزهلم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم.. لكن كان إىل جانب الزلزلة، وزوغان  

األبصار، وكرب األنفاس.. كان إىل جانب هذا كله الصلة التي َل تنقطع باهلل واإلدراك  

هذه السنن وحتقق أواخرها متى    الذي َل يضل عن سنن اهلل والثقة التي َل تتزعزع بثبات 

حتققت أوائلها.. ومن ثم اختذ املؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا يف انتظار النرص، ذلك  

ِذيَن  أهنم صدقوا قول اهلل سبحانه من قبل:   ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَّ

ِذيَن آَمنُوا َمَعُه َمَتى  َخَلْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ  ُسوُل َوالَّ اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ َّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالرضَّ

.. وها هم أوَلء يزلزلون، فنرص اهلل إذن منهم  [ 214]البقرة:  َنرْصُ اهللَِّ َأََل إِنَّ َنرْصَ اهللَِّ َقِريٌب﴾  

..  [ 22]األحزاب:  هللَُّ َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اهللَُّ َوَرُسوُلُه﴾  ﴿َهَذا َما َوَعَدَنا اقريب، ومن ثم قالوا:  

َوَتْسلِياًم﴾   إِياَمًنا  إَِلَّ  َزاَدُهْم  َوَرُسوُلُه﴾  ..  [ 22]األحزاب:  ﴿َوَما  اهللَُّ  َوَعَدَنا  َما  ]األحزاب:  ﴿َهَذا 
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ال بد  .. هذا اهلول، وهذا الكرب، وهذه الزلزلة، وهذا الضيق، وعدنا عليه النرص.. ف[ 22

النرص:   جييء  َوَرُسوُلُه﴾  أن  اهللَُّ  األمارة  [ 22]األحزاب:  ﴿َوَصَدَق  يف  ورسوله  اهلل  صدق   ..

﴿َوَما َزاَدُهْم  وصدق اهلل ورسوله يف دَللتها.. ومن ثم اطمأنت قلوهبم لنرص اهلل ووعد اهلل:  

 [22]األحزاب: إَِلَّ إِياَمًنا َوَتْسلِياًم﴾ 

اسا من البرش، َل يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البرش،  : لقد كانوا ن(1)ثم قال لنا 

وضعف البرش.. وليس مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البرشي وَل أن َيرجوا  

من اطار هذا اجلنس ويفقدوا خصائصه ومميزاته، فلهذا خلقهم اهلل.. خلقهم ليبقوا برشا،  

يمة وَل حجرا.. كانوا ناسا من البرش  وَل يتحولوا جنسا آخر. َل مالئكة وَل شياطني، وَل هب

يفزعون، ويضيقون بالشدة، ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة، ولكنهم كانواـ  مع هذا  

فيهم األمل،   السقوط وجتدد  اهلل ومتنعهم من  إىل  التي تشدهم  الوثقى  بالعروة  مرتبطني  ـ 

يف   بلغوا  أهنم  امتيازهم  منشأ  فإن  القنوط.. وهلذا،  من  قمة  وحترسهم  أعىل  برشيتهم هذه 

بعروة   اَلستمساك  مع  األرض  يف  البرش  بخصائص  اَلحتفاظ  يف  اإلنسان،  لبني  مهيأة 

 السامء. 

ثم حدثنا عن نموذج هلؤَلء الصادقني، وهو ما حدث به ثابت قال: )عمي أنس بن  

  يوم بدر، فشق عليه، وقال: أول مشهد شهده رسول اهلل    النرض مل يشهد مع رسول اهلل  

لريين اهلل عز وجل ما أصنع،    عنه، لئن أراين اهلل تعاىل مشهدا فيام بعد مع رسول اهلل    غبت

يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ، فقال له    فهاب أن يقول غريها.. فشهد مع رسول اهلل  

أنس: يا أبا عمرو.. أين واها لريح اجلنة.. إين أجده دون أحد.. فقاتلهم حتى ُقتل.. فوجد  

 
 ( 2844/ 5) (  يف ظالل القرآن1)



240 

 

ضع وثامنون بني رضبة وطعنة ورمية، فقالت أخته: فام عرفت أخي إَل ببنانه،  يف جسده ب

 [23]األحزاب: ﴿ِمَن املُْْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه﴾ فنزلت هذه اآلية: 

: وهذه الصورة الوضيئة هلذا النموذج من املؤمنني تذكر هنا تكملة لصورة  (1)ثم قال

، يف مقابل صورة النفاق والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق، لتتم املقابلة يف  اإليامن

معرض الرتبية باألحداث وبالقرآن.. ويعقب عليها ببيان حكمة اَلبتالء، وعاقبة النقض  

َب  والوفاء وتفويض األمر يف هذا كله ملشيئة اهلل:   َوُيَعذِّ اِدِقنَي بِِصْدِقِهْم  ﴿لِيَْجِزَي اهللَُّ الصَّ

َرِحياًم﴾   َغُفوًرا  َكاَن  اهللََّ  إِنَّ  َعَلْيِهْم  َيُتوَب  َأْو  َشاَء  إِْن  هذا  [ 24]األحزاب:  املُْنَافِِقنَي  ومثل   ..

يتخلل تصوير احلوادث واملشاهد، لريد األمر كله إىل اهلل، ويكشف عن حكمة   التعقيب 

كمة مقدرة، وتدبري  األحداث والوقائع، فليس يشء منها عبثا وَل مصادفة.. إنام تقع وفق ح

قاصد، وتنتهي إىل ما شاء اهلل من العواقب، وفيها تتجىل رْحة اهلل بعباده، ورْحته ومغفرته  

 [ 24]األحزاب: ﴿إِنَّ اهللََّ َكاَن َغُفوًرا َرِحياًم﴾ أقرب وأكرب: 

﴿إِنَّ  قال آخر: ويف ذلك املساء، عقدنا جملسا للعزاء، وبعدما قرأ القارئ قوله تعاىل:  

َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن  اهللََّ اْشرَتَى ِمَن املُْْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ  

َأْوىَف بَِعْهِدِه مِ  ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن  ا يِف التَّْوَراِة َواإْلِ بَِبْيِعُكُم  َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ وا  َن اهللَِّ َفاْسَتْبرِشُ

: هكذا تكون احلياة يف  (2)، قال املعلم[ 111]التوبة:  الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾  

كل جماَلهتا ورصاعاهتا، عملية بيع ورشاء مع اهلل أو مع الشيطان، فال تعطي شيئا، إَل لتأخذ  

مقابال له، وهي يف ذلك، قد تربح إذا كانت النتائج جيدة يف مصلحة البائع واملشرتي،  شيئا  

 وقد خترس إذا مل تكن النتائج يف مصلحتهام. 
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ي َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاِت اهللَِّ  ثم قرأ بصوت خاشع قوله تعاىل:   ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيرْشِ

اَرٍة ُتنِْجيُكْم  ، وقوله:  [ 207:  ]البقرةَواهللَُّ َرُءوٌف بِاْلِعَباِد﴾   ُكْم َعىَل جِتَ ِذيَن آَمنُوا َهْل َأُدلُّ َا الَّ ﴿َيا َأَيُّ

اِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم َذلِ  ُكْم َخرْيٌ  ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم ُتْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َوجُتَ

 [ 11ـ  10]الصف:  ُموَن﴾ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعلَ 

املنحرفني،   للضالني  العظيمة  اخلسارة  تعاىل  اهلل  يذكر  هؤَلء  مقابل  ويف  قال:  ثم 

اُن  فيقول:   وا َأْنُفَسُهْم َوَأْهلِيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأََل َذلَِك ُهَو اخْلرُْسَ ِذيَن َخرِسُ يَن الَّ ﴿ُقْل إِنَّ اخْلَارِسِ

ويق[ 15]الزمر:  املُْبِنُي﴾   اهللَِّ  ول:  ،  َسبِيِل  َعْن  وا  لَِيُصدُّ َأْمَواهَلُْم  ُينِْفُقوَن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

وَن لَِيمِ  ِذيَن َكَفُروا إِىَل َجَهنََّم حُيْرَشُ ُيْغَلُبوَن َوالَّ ُثمَّ  ًة  َتُكوُن َعَلْيِهْم َحرْسَ ُثمَّ  يَز اهللَُّ  َفَسُينِْفُقوهَنَا 

ُكَمُه مَجِيًعا َفَيْجَعَلُه يِف َجَهنََّم ُأوَلئَِك  اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِِّب وَ  جَيَْعَل اخْلَبِيَث َبْعَضُه َعىَل َبْعٍض َفرَيْ

وَن﴾   [37ـ  36]األنفال: ُهُم اخْلَارِسُ

الفائزون من   يتميز به  ثم قال: وقد حدثنا اهلل تعاىل عن الفوز يف اآلخرة كمقياس 

ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن  ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة  اخلارسين، فقال:   املَْْوِت َوإِنَّاَم ُتَوفَّ

ْنَيا إَِلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر﴾  ﴿َوَعَد  ، وقال:  [ 185]آل عمران: النَّاِر َوُأْدِخَل اجْلَنََّة َفَقْد َفاَز َوَما احْلََياُة الدُّ

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساكَِن َطيَِّبًة يِف َجنَّاِت  اهللَُّ املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت   ِري ِمْن حَتْ َجنَّاٍت جَتْ

 [ 72]التوبة: َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اهللَِّ َأْكرَبُ َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾ 

قال مجيعا  الكريمة  اآليات  هذه  قرأ  أن  ا(1) بعد  مع  ورشاء  بيع  عملية  هناك  هلل،  : 

فاملؤمن هو البائع الذي باع نفسه وماله هلل، واهلل هو املشرتي الذي جعل اجلنة عوضا عن  

هذه؟..   البيع  مسألة  نتصور  فكيف  ونفسه،  ماله  يف  اإلنسان  يملك  اهلل  كان  وإذا  ذلك.. 
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يترصف به  فيام    ويمكن اجلواب عن ذلك بأن اهلل أراد اإلحياء لإلنسان بأنه يرتك له احلرية 

ه ونفسه، ليحدد هو طبيعة ترصفاته فيهام، وملن يكون البيع، هل هو للاملك األصيل  من مال

احلقيقي؟.. أو هو للاملكني الطارئني الذين َل يملكون شيئا من نفسه وماله؟.. ويف هذا  

اجلو، يتمثل إيامن اإلنسان، يف مدلوله العميق، بيعا للامل والنفس، هلل تعاىل، وهذا ترمجة  

ة احلقة هلل تعاىل، هذا املعنى الذي يؤكد معنى اململوكية املطلقة هلل، حيث َل  ملعنى العبودي 

يملك العبد، يف جنب اهلل، حرية الترصف يف ماله ونفسه وكل ما حتت يديه يف غري املجال  

الذي أراده اهلل منه، وهو خط اجلهاد، ويف املقابل، فإن العبد سيفوز باجلنة لقاء ما يدفعه ثمنا  

 هلا.

: وهكذا تكون احلياة يف كل جماَلهتا ورصاعاهتا، عملية بيع  (1) قليال، ثم قالسكت 

ورشاء مع اهلل أو مع الشيطان، فال تعطي شيئا، إَل لتأخذ شيئا مقابال له، وهي يف ذلك، قد  

تربح إذا كانت النتائج جيدة يف مصلحة البائع واملشرتي، وقد خترس إذا مل تكن النتائج يف  

أخذوا    مصلحتهام، وعىل  الطواغيت واملجرمني، فهم قد  ضوء ذلك، نعرف طبيعة جتارة 

الِشء أو املوقف الذي َيرسون به مصريهم يف الدنيا واآلخرة، والذي يضعهم يف تيه َل  

القوة والفالح   يعطيهم  الذي  اهلدى  ذلك  مقابل  يف  والتمزق، وتركوا  احلرية  له من  هناية 

لك كانت جتارهتم غري رابحة من خالل ما كانوا  والسالم الروحي يف الدنيا واآلخرة، وبذ

يأملونه من األرباح، يف الوقت الذي خرسوا فيه هدى الطريق، مما جعلهم يف ضياع دائم  

القلوب   أعامق  من  يتفجر  الذي  النور  رؤية  عنهم  حيجب  داخيل  وظالم  مستمر،  وختبط 

 هلل. املؤمنة السابحة أبدا يف ينابيع الضياء الروحي املنهمر من روح ا
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الناس برضورة   إقناع  القرآين يف  استعامل هذا األسلوب  إىل  ينبهنا  إلينا،  التفت  ثم 

: من هنا، ينبغي عليكم أن تتوفروا عىل استيحاء هذا األسلوب  (1)الثورة عىل الطغاة، فقال

قضايا   يعيشون  الذين  باألشخاص  تلتقون  فقد  اهلل،  إىل  الدعوي  عملكم  القرآين يف جمال 

ل حسابات الربح واخلسارة، فتحتاجون إىل إثارة هذه القضايا يف حياهتم يف  احلياة من خال

انسجامهم مع خط اهلل أو ابتعادهم عنه، ودراسة سلبيات الضالل وإجيابية اهلدى يف احلياة  

العملية يف الدنيا، ثم اَلجتاه هبم إىل قضية الدار اآلخرة، كمجال حيوي من املجاَلت التي  

الربح واخلسارة، والرتكيز عىل اعتبارها النقطة احلاسمة يف ذلك، كام  تتحرك فيها حسابات 

 حدثنا اهلل عن ذلك يف مواضع خمتلفة من القرآن الكريم. 

﴿َتبَّْت َيَدا َأِِب هَلٍَب َوَتبَّ َما َأْغنَى َعنُْه َماُلُه َوَما َكَسَب  سكت قليال، ثم قرأ قوله تعاىل:  

َوا هَلٍَب  َذاَت  َناًرا  َمَسٍد﴾َسَيْصىَل  ِمْن  َحْبٌل  ِجيِدَها  يِف  احْلََطِب  َْحَّاَلَة  ثم  [ 5ـ    1]املسد:    ْمَرَأُتُه   ،

التي  (2)قال اجلاهلية،  معامل  من  معلم  أبرز  كان  هلب،  فأبو  ذلك..  عىل  قرآين  مثال  هذا   :

واجهتها الدعوة اإلسالمية، بام كان عليه هذا اجلهول من طيش طاغ، وضالل مبني.. ومع  

، وكان مما تقىض به التقاليد العربية اجلاهلية اَلنتصار للقريب، ظاملا أو  أنه كان عم النبي 

، وأشدهم  ان ذلك شأهنم، فإن هذا الشقي كان من أسفه السفهاء عىل النبي  مظلوما، كام ك

يف    عدوانا عليه، وأكثرهم أذى له، حتى إنه ـ وعىل غري تقاليد اجلاهلية ـ يدخل معه امرأته

لرجل  ا، وهلذا كان  هذه العداوة، وجيرها جرا إىل تلك املعركة التي َيوضها ضد النبى  

الذي ذكر القرآن باسمه، وأعلنالوحيد من قريش  العاملني عداوته هلل، وغضب اهلل  يف    ه 

الدين، َل يذكر   يوم  لعنة عىل كل لسان إىل  ليكون  به، وذلك  عليه، ووقوع بأسه وعذابه 
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اسمه إَل ُذكر مدموغا باللعنة، مرجوما بالشامتة واَلزدراء، تتبعه امرأته مشدودة إليه بحبل  

 ، وحسدمها له.. دنيا بحبل عداوهتام للنبى اليف  من مسد، كام كانت مشدودة إليه

﴾ ثم قرأ قوله تعاىل:   : هذا دعاء عىل أبى (1)، ثم قال[ 1]املسد:    ﴿َتبَّْت َيَدا َأِِب هَلٍَب َوَتبَّ

هلب من اهلل سبحانه وتعاىل، بقطع يديه، أي قطع القوى العاملة فيه، املمكنة له من الرش  

مظهر آثار اإلنسان، هبا يأخذ،  هي   ، إذ كان اليد دائاموالعدوان، ومها يداه اللتان يبطش هبام

أصبح   اليدان  ذهبت  فإذا  مقامها،  اليرسى  قامت  اليمنى،  اليد  ذهبت  فإذا  يعطى..  وهبا 

اإلنسان معطل احلركة، عاجزا عن أن حيصل خريا، أو يتناول خريا، أشبه بالطائر الذي فقد  

﴾ قوله تعاىل:    جناحيه، إنه هالك َل حمالة، وهلذا جاء بعد ذلك أي هلك    [ 1]املسد:    ﴿َوَتبَّ

 هو، بعد أن قطعت يداه. 

قليال، ثم قال : بل هذا خرب عىل حقيقته، وهو خرب مطلق، مل َيرج عن  (2)سكت 

حقيقته إىل الدعاء.. فأبو هلب قد وقع عليه اهلالك فعال، وحل به البالء منذ اختذ من النبي  

  األثيم الضال، لقد ركب الطريق الذي َل نجاة  ، ومن الدعوة اإلسالمية، هذا املوقف

لسالكه، وَل سالمة لسائر فيه، وكذلك امرأته التي ركبت معه هذا الطريق، وعلقت فيه  

  حباهلا بحباله.. واإلخبار باملايض عام مل يقع بعد، إشارة حتقق وقوعه، وأنه وإن مل يقع فهو 

ويف    تدفع به دفعا إىل الواقع املحتوم..  حكم الواقع، إذ تقدمته أسبابه، وقامت علله، التييف  

هذا اخلرب إلفات لألنظار إىل هذا الطاغية األثيم، وهو يلبس رداء اهلالك والضياع، عىل حني  

 َل يزال شبحا يتحرك بني الناس.. إنه أشبه باملحكوم عليه باملوت، ينتظر ساعة التنفيذ فيه. 

: هذا تعقيب  (3) ، ثم قال[ 2]املسد:   َماُلُه َوَما َكَسَب﴾﴿َما َأْغنَى َعنُْه  ثم قرأ قوله تعاىل:  

 
 ( 16/1704(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 16/1704(  التفسري القرآين للقرآن )2)

 ( 16/1705(  التفسري القرآين للقرآن )3)



245 

 

عىل هذا اخلرب، فقد هلك أبو هلب، ونزل به ما نزل من هوان وخرسان، دون أن ينفعه هذا  

لقد ختىل عنه ماله   الذين اشتد ظهره هبم..  الذي مجعه، واعتز به، وَل هؤَلء األبناء  املال 

قيد اهلالك وهو بني أيدَيم.. فهل  يف    صائر إليه.. إنهوولده مجيعا، وتركوه ملصريه الذي هو  

السامء.. إن سقط من  يف    يستطيع أحد أن يمد يده إىل نجاته؟.. إنه بني خمالب عقاب حملق به

بني خمالبه هلك، وإن مىض به هلك.. وقد قيل: إن أبا هلب قد أصيب بداء يسمى العدسة ـ  

ء، وتتحاشى املصاب به، وكان ذلك بعد  ولعله الطاعون ـ وكانت العرب ختشى هذا الدا 

الرتاب، خوفا يف    غزوة بدر ببضعة أيام، فلام مات بدائه هذا، مل يقرتب أحد من أبنائه ملواراته 

من هذا الداء، بل ألقوا عليه احلجارة من بعيد حتى أخفوا جثته، وكأهنم يرمجونه، ويشيعونه  

 هبذه الرجوم، وهم يذرفون الدمع احلزين عليه. 

: هذا وعيد من  (1).. ثم قال[ 3]املسد:    ﴿َسَيْصىَل َناًرا َذاَت هَلٍَب﴾ رأ قوله تعاىل:  ثم ق 

الدنيا، وأن كل ما  يف    اآلخرة، بعد أن عرف مصريهيف    اهلل سبحانه وتعاىل ملا سيلقى أبو هلب 

للنبى   به  يكيد  بعينيهكان  فرأى  إليه،  ردت سهامه  قد  اهلزيمة  يف    ،  كيف حلت  الدنيا، 

وصف النار بأهنا ذات هلب،  ويف  وم بدر، وكيف ُقتل صناديدها، وأرس زعامؤها.. بقريش ي 

إشارة إىل شؤم هذا اَلسم الذي تسمى به، أو الكنية التي تكنى هبا )أبو هلب(، فقد ولد،  

منه وقودا يشتعل، ويتلهب، وكأنه شارة من   الذي جعل  الناري،  الثوب  يلبس هذا  وهو 

ي التي  اللهب  إنه من هلب، وإىل  يف    لقاها شارات جهنم ذات  اآلخرة، ويصىل جحيمها.. 

 . اللهب

َْحَّاَلَة احْلََطِب﴾ ثم قرأ قوله تعاىل:   : ْحالة احلطب،  (2).. ثم قال[ 4]املسد:    ﴿َواْمَرَأُتُه 
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هي ْحالة الفتنة، التي تؤجج هبا نار العداوة، وتسعى هبا بني الناس، لتثري النفوس عىل النبي  

رشكني له.. فقد كانت امرأة أبى هلب ـ واسمها أم مجيل بنت حرب،  ، وهتيج عداوة امل

، وسالطة لسان، وسوء قالة فيه،  أخت أبى سفيان ـ من أشد نساء قريش عداوة للنبى  

كام كان ذلك شأن زوجها أبى هلب من بني مرشكى قريش كلهم.. وهكذا تتآلف النفوس  

 زاوج، وتتوافق، وتتجاذب. تاخلبيثة، وت

: تأملوا جيدا يف وصف امرأة أبى هلب، وسعيها بالفتنة، وإغراء الصدور  (1) ثم قال

بأهنا ْحالة احلطب.. فهذا احلطب الذي حتمله، مع جماورته للهب الذي هو    عىل النبي  

لنار   وقودا  وزوجه  الرجل  فأصبح  كان..  وقد  يوما،  يشتعل  أن  بد  َل  كله،  زوجها  كيان 

التفرقة بني أبى هلب وْحالة احلطب.. إنه  يف    عجازجهنم.. وتأملوا مرة أخرى إىل هذا اإل

هو الذي أوقد فيها هذه النار، بام تطاير من رشره إىل هذا احلطب الذي حتمله، وهو الذي  

أوقع هبا هذا البالء.. إهنا كانت حتمل حطبا، وحسب.. وهذا احلطب ـ وإن كان من وقود  

علق هبا.. وأما وقد خالطها أبو هلب فال بد أن  النار ـ إَل أنه قد يسلم منها، لو مل َيالطها، وي

 تشتعل، وحترتق. 

تعليق هذا  يف    :(2)ثم قال  [ 5]املسد:    ﴿يِف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد﴾ ثم قرأ قوله تعاىل:  

تشويه خلقها.. فام أبشع  ويف   جيد أم مجيل، تصوير بليغ معجز لشناعة هذه املرأة،يف   احلبل

أن يتحىل بعقد من كريم اجلواهر، يشد إليه حبل من ليف.. إنه  )جيد( امرأة كان من شأنه  

إهانة لعزيز، وإذَلل لكريم.. وإن اإلهانة للعزيز، واإلذَلل للكريم، ألقتل للنفس، وأنكى  

للقلب، من إهانة املهني، وإذَلل الذليل! فكلمة )جيد( هنا مقصودة لذاهتا، إنه يراد هبا ما  
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هنا تنزل امرأة من عقائل قريش، ومن بيوتاهتا املعدودة فيها،  َل يراد بلفظ رقبة، أو عنق.. إ 

عرض الطريق، وهى حتمل عىل ظهرها حزم احلطب، وتشدها إىل جيدها بحبل  يف    لتلقى هبا 

من ليف.. وهلذا فزعت املرأة، وولولت حني سمعت هذا الوصف الذي وصفها القرآن  

الذي    ر، تستعدى قريشا عىل النبي  جنون مسعويف    الكريم به، فخرجتـ  كام يقول الرواة ـ 

 هجاها ـ كام تزعم ـ هذا اهلجاء الفاضح، وعرضها عارية عىل املأل. 

 . اَلستعاذة واَلستعانة: 4

باملستضعفني   املرتبط  العزاء  مشاهد  من  الثالث  املشهد  انتهى  احلديث  هبذا 

الرابع، والذي تعلمت  واملظلومني، والذي يمكن أن يشمل غريهم أيضا.. ليبدأ املشاهد  

 منه معنى اَلستعاذة واَلستعانة، وأثرمها يف العزاء والسلوى. 

يف    تلك األم، وأولئك الفتية بعد انتهائي من اَلستامع حلديث    وقد بدأ هذا املشهد 

 مقربة الشهداء. 

وقد كان أول ما صادفني بعد مغادريت هلا دارا كبرية ُكتب عليها ]دار احلكمة[، وقد  

بعض املارين عنها، فقال: كانت هذه الدار يف عهد املستبدين والظلمة ُيطلق عليها  سألت  

]دار الندوة[، حيث كان أكابر املجرمني جيتمعون فيها ليتسلطوا عىل الضعفاء واملحرومني..  

وقد رأى حكامؤنا الذين حقق اهلل عىل أيدَيم التخلص من كل أولئك الطغاة، اإلبقاء عليها  

يل اسمها إىل ]دار احلكمة[، وقد كان أول من افتتحها هبذا اَلسم اجلديد  كام هي مع تبد 

 معلمنا الكاظم. 

 قلت: فمتى تفتح ألرى احلكامء الذين يتولون إدارهتا؟

ُيغلق.. هذه الدار مفتوحة ليل هنار..   ابتسم، وقال: وهل يمكن لباب احلكمة أن 



248 

 

آتاه اهلل شيئا م لينري  وليس هلا مدير وَل مسؤول، بل كل من  إليها  العلم واحلكمة يأيت  ن 

 أصحابه بام علمه اهلل، وقد يصححوا له، أو يوجهوه. 

 قلت: فهل يمكنني أن أدخل إليها؟

قال: بل جيب أن تدخل إليها.. ألست تلميذ القرآن الذي ُكلف بأن يعرف العزاء  

 الذي وفره اهلل لنا وألمثالنا يف القرآن الكريم؟ 

 قلت: أجل.. فكيف عرفتني؟

ال: َل تسأل عام َل يعنيك.. وادخل إىل الدار.. وَل تنس أن تكتب كل ما تسمع،  ق

السلوى إَل من رشب من   العزاء وَل  ينال  التي َل يمكن أن  فلن تسمع فيها إَل احلكمة 

 منابعها الصافية.

الدار، فوجدت شيوخا وكهوَل وشبابا وصبية جمتمعني.. يستمع بعضهم   دخلت 

 لبعض. 

 الشاهد األول: 

أكثر  قا  من  كنت  بأين  لكم  أشهد  أن  يل  اسمحوا  كبريا:  شيخا  وكان  أحدهم،  ل 

املتأخرين عن إجابة معلمنا الكاظم، َل لشكي يف علمه ودينه ونصحه، ولكن خلويف من  

 ا، فقد كانوا َل يرْحون أحدا. نأولئك الطغاة الذين كانوا يتسلطون علي

، زال عني  ا لوس إليه فيهلكني، ويف املجلس األول من املجالس التي ترشفت باجل

كل ذلك اخلوف، ألين أيقنت أن اهلل تعاىل لن يضيع املظلومني وَل املستضعفني إن جدوا يف  

 مواجهة من ظلمهم واستضعفهم. 

منه قوله تعاىل إِنَّ  عىل لسان موسى عليه السالم:    وقد كان أول ما سمعت  ﴿َكالَّ 

ال: هذه اآلية خترب عن موقف موسى عليه السالم  ، ثم ق[ 62]الشعراء:  َمِعَي َرِبِّ َسَيْهِديِن﴾  
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عندما خرج بصحبة بني إرسائيل، فاشتد حنق فرعون عليهم، فأرسل يف املدائن حارشين  

﴿َفَلامَّ َتَراَءى اجْلَْمَعاِن  جيمعون له جنوده من أقاليمه، فركب وراءهم يف أهبة عظيمة وجيوش  

، وذلك ألهنم )عاشوا القهر واَلستعباد من  [ 61]الشعراء: َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِنَّا ملَُْدَرُكوَن﴾

الثقة   ففقدوا  قلوهبم،  يف  منه  الرعب  وتعمق  نفوسهم،  يف  اخلوف  تأصل  حتى  فرعون 

 (1)(بأنفسهم، وابتعدوا عن التفكري يف قوة اهلل

]الشعراء: َكالَّ إِنَّ َمِعَي َرِبِّ َسَيْهِديِن﴾  : ﴿: حينها قال موسى عليه السالم(2)ثم قال لنا 

.. كال، يف شدة وتوكيد.. كال لن نكون مدَركني.. كال لن نكون هالكني.. كال لن نكون  [ 62

َسَيْهِديِن﴾  مفتونني.. كال لن نكون ضائعني..   َرِبِّ  َمِعَي  إِنَّ  هبذا اجلزم    [ 62]الشعراء:  ﴿َكالَّ 

ظة األخرية ينبثق الشعاع املنري يف ليل اليأس والكرب، وينفتح  والتأكيد واليقني.. ويف اللح

حيتسبون:   َل  حيث  من  النجاة  اْلَبْحَر﴾  طريق  بَِعَصاَك  ْب  ارْضِ َأِن  ُموَسى  إىَِل  ﴿َفَأْوَحْينَا 

إنام  [ 63]الشعراء:   البحر، فهذا مفهوم،  ، وَل يتمهل السياق القرآين ليقول إنه رضب بعصاه 

، ووقعت املعجزة،  [ 63]الشعراء:  َفَلَق َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعظِيِم﴾  ﴿َفانْ يعجل بالنتيجة:  

وحتقق الذي يقول عنه الناس: مستحيل، ألهنم يقيسون سنة اهلل عىل املألوف املكرور.. واهلل  

الذي خلق السنن قادر عىل أن جيرَيا وفق مشيئته عند ما يريد.. وقعت املعجزة وانكشف  

املاء طريق، ووقف املاء عىل جانبي الطريق كالطود العظيم، واقتحم بنو إرسائيل،  بني فرقي  

ووقف فرعون مع جنوده مبغوتا مشدوها بذلك املشهد اخلارق، وذلك احلادث العجيب..  

وَل بد أن يكون قد وقف مبهوتا فأطال الوقوف ـ وهو يرى موسى وقومه يعربون اخلضم  

 وده باَلقتحام وراءهم يف ذلك الطريق العجيب.. يف طريق مكشوف ـ قبل أن يأمر جن

 
 ( 2599/ 5) (  يف ظالل القرآن2) ( 17/118) من وحي القرآن(  1)
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حمياه تعلو  والبسمة  قال،  الشاطئ  ( 1)ثم  من  إرسائيل  بنو  فخرج  اهلل،  تدبري  وتم   :

اآلخر، بينام كان فرعون وجنوده بني فرقي املاء أمجعني، وقد قرهبم اهلل ملصريهم املحتوم:  

َأْغَرْقنَا اآْلَخِريَن﴾  ﴿َوَأْزَلْفنَا َثمَّ اآْلَخِريَن َوَأْنَجْينَا ُموَس  َأمْجَِعنَي ُثمَّ  َمَعُه  ـ   64]الشعراء:  ى َوَمْن 

﴿إِنَّ يِف َذلَِك  ، ومضت آية يف الزمان، تتحدث عنها القرون، فهل آمن هبا الكثريون؟..  [ 66

حتام، وإن  ، فاآليات اخلارقة َل تستتبع اإليامن  [ 190]الشعراء:  آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننَِي﴾  

القلوب..   يف  هدي  اإليامن  إنام  قرسا،  الناس  هلا  ِحيُم﴾  خضع  الرَّ اْلَعِزيُز  هَلَُو  َربََّك  ﴿َوإِنَّ 

 [191]الشعراء: 

 الشاهد الثاين: 

الشيخ من حديثه، قام آخر، وقال: لقد ذكرين حديثك هذا بحديث  بعد أن انتهى  

و السالم،  عليه  بموسى  مرتبطا  ليس  لكن  منه،  سمعته  السالم،  آخر  عليه  بإبراهيم  إنام 

 واملكايد التي دبرها له قومه ليقتلوه وحيرقوه، لكن اهلل نجاه منهم. 

لقد ذكر لنا ذلك يف بعض زياراته لنا، وقدم لهـ  كعادتهـ  بقراءته بصوته اخلاشع لقوله  

َعىَل  تعاىل:   َوَساَلًما  َبْرًدا  ُكويِن  َناُر  َيا  ُقْلنَا  َفاِعلِنَي  ُكنُْتْم  إِْن  آهِلََتُكْم  وا  َواْنرُصُ ُقوُه  َحرِّ ﴿َقاُلوا 

تِي َباَرْكنَا فِيَها إِْبَراِهيَم َوَأَراُدوا بِِه َكْيًدا َفَجَعْلنَ  ْينَاُه َوُلوًطا إِىَل اأْلَْرِض الَّ يَن َوَنجَّ اُهُم اأْلَْخرَسِ

ََيْدُ  ًة  مَّ
َأئِ َوَجَعْلنَاُهْم  نَي  َصاحِلِ َجَعْلنَا  َوُكالًّ  َنافَِلًة  َوَيْعُقوَب  إِْسَحاَق  َلُه  َوَوَهْبنَا  وَن  لِْلَعاملَنَِي 

َكاِة َوَكاُنوا َلنَا َعابِِديَن﴾  بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِ  اَلِة َوإِيَتاَء الزَّ اِت َوإَِقاَم الصَّ ]األنبياء:  ْعَل اخْلرَْيَ

 [ 73ـ  68

وا آهِلََتُكْم إِْن ُكنُْتْم  :  (2) ثم ألقى نظرة حانية علينا مجيعا، ثم قال ُقوُه َواْنرُصُ ﴿َقاُلوا َحرِّ

جز، أمام حجة العقل واملنطق.. إنه َل يملك إَل  .. هذا هو موقف العا [ 68]األنبياء: َفاِعلِنَي﴾ 

 
 ( 917/ 9(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 2599/ 5) (  يف ظالل القرآن1)



251 

 

أن يتحول إىل حيوان، ينطح بقرونه، وينهش بمخالبه وأنيابه.. لقد اهتموا إبراهيم، وأدانوه،  

ُقوُه﴾  وأصدروا حكمهم عليه:   .. هكذا بكلمة واحدة يقضون قضاءهم  [ 24]العنكبوت:  ﴿َحرِّ

حرقوه.. عليه..  اهجموا  آهِلََتُكْم﴾  ﴿َوانْ قوهلم:  ويف    فيه..  وا  عىل    [ 68]األنبياء:  رُصُ حتريض 

إمضاء هذا احلكم وإنفاذه، فهو انتصار َل ألشخاصهم، وإنام هو انتصار آلهلتهم.. فمن مل  

معهم بيدهيف    يقف  يرضب  مل  ومن  اآلهلة،  املدافعة عن  اجلبهة  املعتدى  يف    هذه  هذا  وجه 

]األنبياء:  ﴿إِْن ُكنُْتْم َفاِعلِنَي﴾ قوهلم:   ويف عليها، فلينتظر غضب اآلهلة، وما حيل به من بالء..

كنتم    [ 68 إن  أي  إبراهيم..  عىل  به  حكموا  الذي  احلكم  إنفاذ  عىل  حتريض،  بعد  حتريض 

منترصين آلهلتكم، غري خاذلني هلا، فحرقوا إبراهيم، وانرصوا آهلتكم.. أما إذا خذلتموها..  

 ، فأوقدوا نارا عظيمة، وألقوه فيها..  إبراهيميف    فهذا أمر آخر.. وهكذا أمىض القوم حكمهم 

: لكن رْحة اهلل التي أدركت موسى عليه السالم فنجا من  (1) سكت قليال، ثم قال

فرعون هي نفسها التي تداركته، وأحاطت به، فلم َيلص إليه من النار أذى، بل كانت بردا  

قوله تعاىل:  ويف    ..[ 69]األنبياء:  إِْبَراِهيَم﴾  ﴿ُقْلنَا َيا َناُر ُكويِن َبْرًدا َوَساَلًما َعىَل  وسالما عليه..  

.. بذكر إبراهيم، بدَل من الضمري، تكريم إلبراهيم، ورفع  [109]الصافات:  ﴿َعىَل إِْبَراِهيَم﴾  

 لقدره، ومتجيد َلسمه.. 

قال بإبراهيم(2)ثم  يلقى  اجلاْحة،  املتأججة  النار  اهلل..  قدرة  إىل  انظروا  هليبها  يف    : 

املترضم دون أن جيد هلذه النار أثرا من احلرارة.. بل لقد حتولت إىل برد حيتاج املرء معه إىل  

تعاىل:   قوله  فكان  تدفئه،  النار    [ 75]الفرقان:  ﴿َوَساَلًما﴾  نار  له  صدعت  الذي  األمر  هو 

.. ثم  فأعطت بردا لطيفا َل تقشعر منه األبدان.. بل هو أشبه بنسائم العشى بعد هنار قائظ 

 
 ( 918/ 9(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 918/ 9(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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يَن﴾  عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقوله:   .. أي  [ 70]األنبياء:  ﴿َوَأَراُدوا بِِه َكْيًدا َفَجَعْلنَاُهُم اأْلَْخرَسِ

منهم،   اهلل  فنجاه  الشنعاء،  امليتة  هبذه  عليه  يقضوا  وأن  إلبراهيم،  يكيدوا  أن  أرادوا  إهنم 

إبراهيم منيف    وألبسهم ثوب اخلرسان ينالوا من  مل  إذ  اآلخرة  يف    اَل، وأعد اهلل هلمالدنيا، 

تِي َباَرْكنَا فِيَها لِْلَعاملَنَِي﴾  عذابا عظيام..   ْينَاُه َوُلوًطا إِىَل اأْلَْرِض الَّ .. أي أن  [ 71]األنبياء:  ﴿َوَنجَّ

اهلل سبحانه وتعاىل بعد أن خلص إبراهيم من النار، خلصه كذلك من يد هؤَلء الضالني،  

، وقد نجى اهلل معه لوطا، ألن  [ 99]الصافات:  اِهٌب إىَِل َرِبِّ َسَيْهِديِن﴾  ﴿َوَقاَل إِينِّ ذَ فاعتزهلم، 

﴿َفآَمَن َلُه ُلوٌط  لوطا عليه السالم، هو وحده الذي استجاب له، وآمن به، كام قال تعاىل:  

ُه ُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾   [26]العنكبوت: َوَقاَل إيِنِّ ُمَهاِجٌر إِىَل َرِبِّ إِنَّ

: ثم يذكر اهلل تعاىل كيف صب النعم عىل عبده إبراهيم عليه  (1)ال، ثم قالسكت قلي

نَي﴾ السالم صبا، فقال:  ، [ 72]األنبياء: ﴿َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َنافَِلًة َوُكالًّ َجَعْلنَا َصاحِلِ

وأقام له من نسله  أي أن اهلل سبحانه وتعاىل بعد أن نجى إبراهيم من قومه، أكرمه اهلل تعاىل،  

ويف   قوما، فوهب له إسحق، ثم وهب له إلسحق يعقوب، وبارك نسله وكثره، فكان أمة.. 

تعاىل:   َلبنه    [ 72]األنبياء:  ﴿َنافَِلًة﴾  قوله  ولد  وإنام  إلبراهيم،  يولد  مل  يعقوب  أن  إىل  إشارة 

ويف    وهوب.. إسحق.. فهو ابن ابن له وليس ابنا.. فهو هبذا نافلة، أي زيادة عىل الولد امل 

نَي﴾  قوله تعاىل:   إشارة إىل أن إسحق ويعقوب مل يكونا جمرد    [ 72]األنبياء:  ﴿َوُكالًّ َجَعْلنَا َصاحِلِ

ولدين، بل كانا ولدين صاحلني، من عباد اهلل الصاحلني، كام كان أبومها إبراهيم، صاحلا من  

وَ الصاحلني..   بَِأْمِرَنا  ََيُْدوَن  ًة  َأئِمَّ اَلِة  ﴿َوَجَعْلنَاُهْم  الصَّ َوإَِقاَم  اِت  اخْلَرْيَ فِْعَل  إَِلْيِهْم  َأْوَحْينَا 

َكاِة َوَكاُنوا َلنَا َعابِِديَن﴾   أنفسهم وحسب،  يف    ، أي ومل يكونوا صاحلني[ 73]األنبياء:  َوإِيَتاَء الزَّ

 
 ( 919/ 9القرآين للقرآن )(  التفسري 1)
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 بل كانوا دعاة صالح، وأئمة هدى، يدعون الناس إىل اخلري، وَيدوهنم إىل طريق الفالح. 

التفسري أن  (1)لم إىل بعض شبابنا الصغار، وقالنظر املع : لقد جاء يف بعض كتب 

إبراهيم عليه السالم ملا ألقي يف النار مل يكن عمره يتجاوز ست عرشة سنة، وذكر آخرون  

( سنة.. عىل كل حال فإنه كان يف عمر الشباب، ومع أنه مل يكن  26أن عمره عند ذاك كان )

املواجهة يف وجه طاغوت زمانه الكبري الذي كان حاميا    معه أحد يعينه، فإنه رمى بسهم

بكل   واستهزأ  والرشك،  واخلرافات  اجلهل  ملقارعة  بمفرده  وهّب  اآلخرين،  للطواغيت 

مقدسات املجتمع اخليالية الواهية، ومل يدع للخوف من غضب وانتقام الناس أدنى سبيل  

وتوكله عىل اهلل تعاىل فحسب..    إىل نفسه، ألن قلبه كان مغمورا بعشق اهلل، وكان اعتامده 

 أجل.. هكذا هو اإليامن، أينام وجد وجدت الشهامة، وكل من حل فيه فال يمكن أن يقهر. 

قال القوى  (2) ثم  ملقارعة  هبا  اَلهتامم  مجيعا  علينا  ينبغي  التي  األسس  أهم  إن   :

وهو اإليامن،    الشيطانية الكربى يف دنيا اليوم املضطربة، هو هذا األساس والرأسامل العظيم،

وقد قال اإلمام الصادق يف هذا: )إن املؤمن أشد من زبر احلديد، إن زبر احلديد إذا دخل  

  (3)(النار تغري، وإن املؤمن لو قتل ثم نرش ثم قتل مل يتغري قلبه 

قال ثم  ابتسامة مجيلة،  املعلم عن  ثغر  أنه  (4) افرت  التاريخ  لقد جاء يف بعض كتب   :

عندما ألقوا إبراهيم عليه السالم يف النار، كان نمرود عىل يقني من أن إبراهيم قد أصبح  

رمادا، أما عندما دقق النظر ووجده حيا، قال ملن حوله: إين أرى إبراهيم حيا، لعيل َييل  

إبراهي يا  م إن ربك عظيم، وقد  إيل.. فصعد عىل مرتفع ورأى حاله جيدا فصاح نمرود: 

أوجد بقدرته حائال بينك وبني النار.. ولذلك فإين أريد أن اقدم قربانا له، وأحرض أربعة  

 
 ( 10/199) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 10/200) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

 . 37، ص1(  سفينة البحار، ج3)

 ( 10/200) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  4)
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آَلف قربان لذلك، فأعاد إبراهيم القول عليه بأن أي قربان ـ وأي عمل ـ َل يتقبل منك إَل  

كاين  أن تؤمن أوَل.. غري أن نمرود قال: فسيذهب سلطاين وملكي سدى إذن، وليس بإم

 أن أحتمل ذلك..  

سكت قليال، ثم قال: طبعا.. نحن َل نصدق هذا، وَل نكذبه.. لكن هذا يدل عىل  

أن من أعظم نعم اهلل علينا ترشيفنا بكوننا عبيدا له.. فمن كان عبدا هلل، كان موضع عناية  

ا قال  احلقرية، فلن تفوته اآلخرة، وهلذ  تامة، ويف كل األحوال، وإن فاتته بعض شؤون الدنيا 

ُكوَن﴾ تعاىل:   ا ُيرْشِ ِذيَن اْصَطَفى آهللَُّ َخرْيٌ َأمَّ  [ 59]النمل: ﴿ُقِل احْلَْمُد هللَِِّ َوَساَلٌم َعىَل ِعَباِدِه الَّ

 الشاهد الثالث: 

انتهى   أن  لقد ذكرين حديثكم هذا  بعد  آخر، وقال:  قام  الثاين من حديثه،  الشاهد 

بمو مرتبطا  ليس  لكن  منه،  سمعته  آخر  وإنام  بحديث  السالم،  عليهام  بإبراهيم  وَل  سى 

، فقد حدثنا معلمنا الكاظم بتفصيل عن الكثري من اآلَلم التي عاشها رسول  برسول اهلل  

 ، وكيف أنقذه اهلل تعاىل منها.اهلل 

ومن ذلك حديثه عن أحرج املواقف التي مر هبا، حني كان يف غار ثور، ولو أن أحدا  

إَِلّ  : ﴿ ذلك املوقف العظيم الذي قصه اهلل تعاىل علينا فقال  من الرشكني رمى ببرصه لرآه.. 

ا يِف اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل  ِذيَن َكَفُروا َثايِنَ اْثننَْيِ إِْذ مُهَ ُه اهللَُّ إِْذ َأْخَرَجُه الَّ وُه َفَقْد َنرَصَ لَِصاِحبِِه َل    َتنْرُصُ

َتَرْوَها وَ  مَلْ  َدُه بُِجُنوٍد  َفَأْنَزَل اهللَُّ َسكِينََتُه َعَلْيِه َوَأيَّ َمَعنَا  َزْن إِنَّ اهللََّ  ِذيَن َكَفُروا  حَتْ َجَعَل َكلَِمَة الَّ

ْفىَل َوَكلَِمُة اهللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا َواهللَُّ َعِزيٌز َحكِيٌم﴾    [ 40]التوبة:السُّ

: إننا نحتاج كثريا إىل التدبر يف  (1) فقد قرأ معلمنا الكاظم هذه اآلية الكريمة، ثم قال
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يام ينرص به رسله، ويدعم به رساَلته، فاهلل املعنى اإليامين العميق الذي يوحيه اإليامن باهلل، ف

َل حيتاج إىل أي عبد من عباده يف حتقيق إرادته بالنرص، ألنه ويل القوة يف احلياة كلها، فال قوة  

ألحد إَل بإرادته، وَل سبب للقوة إَل منه.. وقد يكون السبب متصال بالنواميس الطبيعية  

مرتبطا   يكون  وقد  األشياء،  يف  أودعها  األسباب..  التي  حركة  يف  املألوفة  غري  باألوضاع 

وبذلك، فال جمال ألحد أن يتصور، أن الناس إذا ابتعدوا عن نرصة النبي، فإنه يفقد مربرات  

النرص، ليبقى يف مجيع الظروف حتت رْحة الناس، فيستطيعون من خالل ذلك ممارسة كل  

يريدون، فإن اهلل قادر عىل أن    يريدون منه، وما َلفيام    ألوان الضغط املادي واملعنوي عليه

حيقق القوة من أكثر من سبب غري مألوف، ألنه هو الذي أعطى لألسباب املألوفة سببيتها..  

وهذا ما أكده يف كثري من املواقف التي نرص اهلل هبا نبيه يف ساعات الشدة، يف الوقت الذي  

 كانت كل الظروف العادية منطلقة يف أجواء اهلزيمة. 

يف ليلة    وهذا ما تثريه هذه اآلية الكريمة يف حديثها عن موقف النبي    :(1)ثم قال

اهلجرة، فقد حارصته قريش من كل جانب، وسدت عليه كل نوافذ اخلروج من بيته بعيدا  

عن رقابتهم من أجل أن تقيض عليه، ولكن اهلل أنقذه منهم بطريقة غري عادية، عند ما خرج  

ت يف فراشه، ليومههم أنه َل يزال هناك، فأغلق اهلل أبصارهم  من بيته، تاركا ابن عمه عليا يبي 

﴿َوَجَعْلنَا ِمْن َبنْيِ َأْيِدَيِْم  عنه، عند ما رمى الرتاب فوق رؤوسهم وقرأ عليهم قوله تعاىل:  

وَن﴾   ُيْبرِصُ ََل  َفُهْم  َفَأْغَشْينَاُهْم  ا  َسدًّ َخْلِفِهْم  َوِمْن  ا  بينهم فلم يبرصه [ 9]يس:  َسدًّ   ، ومر من 

أحد.. وسار بعد ذلك حتى دخل الغار ـ غار ثور ـ يف الطريق إىل املدينة، وردهم اهلل عىل  

 أعقاهبم خارسين، من خالل ما دبره اهلل من أسباب غري مألوفة. 
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وُه﴾  : وهلذا قال تعاىل:  (1)ثم قال أي إن امتنعتم عن نرصه، فإن    [ 40]التوبة:  ﴿إَِلَّ َتنْرُصُ

ُه اهللَُّ﴾  فعل يف ليلة اهلجرة،    اهلل َل يعجز عن ذلك، كام وخلصه من    [ 40]التوبة:  ﴿َفَقْد َنرَصَ

عليه   لتهجم  الصباح  وانتظرت  بيته  عىل  أطبقت  التي  قريش  ِذيَن  أيدي  الَّ َأْخَرَجُه  ﴿إِْذ 

﴾  من موطنه    [ 40]التوبة:  َكَفُروا﴾   ، فقد كان معه أبو بكر الذي تواعد  [ 40]التوبة:  ﴿َثايِنَ اْثننَْيِ

  ىل اخلروج معا حتى دخال الغار، وأقبلت قريش حتى وقفت عىل بابه، وبدأ احلواروإياه ع

بينهم، بني قائل حيثهم عىل الدخول، وقائل يدفعهم إىل الرجوع.. وحينها اشتد الضغط  فيام  

كان يعيش آفاق النرصة التي وعده اهلل هبا، واهلل َل َيلف    عىل مشاعر أِب بكر.. لكن النبي  

الثبات يف املوقف، وعىل اَلطمئنان لنرص اهلل  وعده، فكان يش أبا بكر عىل  َيُقوُل  جع  ﴿إِْذ 

َمَعنَا﴾   اهللََّ  إِنَّ  َزْن  حَتْ ََل  اهلل    [ 40]التوبة:  لَِصاِحبِِه  اإلنسان وكان  بأمجعهم مع  الناس  فلو كان 

 ضده، مل ينفعه ذلك شيئا، ولو كان اهلل معه وكان الناس ضده مل يرضه ذلك شيئا. 

: ألن اهلل هو الذي يملك القوة كلها، فال قوة ألحد إَل من  (2)يال، ثم قالسكت قل

أراد   فإذا  نفسه،  يملكه اإلنسان من  ما َل  اإلنسان  الذي يملك من  فهو  أعطاه،  ما  خالل 

اهلل،   القوة من خالل  أسباب  يأخذ بكل  فإنه  برْحته وقوته ولطفه،  رعاية عبد من عباده، 

ال الروحية  األجواء  هي  عليه  وتلك  تشتد  ما  عند  اهلل  ملكوت  يف  باإلنسان  تطوف  تي 

األهوال، وتضيق عليه السبل، وتكثر حوله التحديات، وَيجم عليه أهل البغي والطغيان،  

فإذا أحس من نفسه ضعفا أمام ذلك كله، وشعر باحلزن يزحف إىل قلبه، وباخلوف يسيطر  

اإلنسان امللتجئ إليه املعتصم به،    عىل روحه، رجع إىل اهلل يف روحية العبد اخلاشع، وذهنية 

فعاش معه يف ابتهاَلته ودعواته وروحية الصالة يف ضمريه، فإذا بالضعف يتبدل إىل القوة،  
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وباخلوف يتحول إىل شعور باألمن، وباحلزن ينطلق إىل الفرح الروحي، ليوحي لنفسه بأن 

هتزاز الروحي والفكري  اهلل معه، ليثبت أمام الزلزال، وليقول إلخوانه الذين يعيشون اَل

 والعميل أمام عواصف املحنة والبالء: َل حتزنوا إن اهلل معنا. 

: وهذا هو الشعار الذي ينبغي لنا أن نثريه يف وعينا وحياتنا ومسريتنا يف  (1)ثم قال

القوة   عنارص  فيه  لنا  تتمثل  الذي  باملستوى  وجودنا،  كل  يف  اهلل  بحضور  عميق  إحساس 

حتركاتنا ومنطلقاتنا، انطالقا من وعي الرسالة يف الرسول، وقوة اإليامن  كأروع ما تكون، يف  

يف النبي، وحركة القوة يف املوقف النبوي املتجسد روحا وشعورا وحياة يف أجواء الرسول  

 العظيم. 

َعَلْيِه﴾  سكت قليال، ثم قرأ بصوت خاشع قوله تعاىل:   َسكِينََتُه  ]التوبة:  ﴿َفَأْنَزَل اهللَُّ 

: هذا هو جزاء من كان اهلل معه.. لقد أنزل اهلل تعاىل عليه السكينة فيام متثله  (2)قال، ثم  [ 40

من طمأنينة روحية، وسكون نفيس، وهدوء شعوري، فال اهتزاز وَل خوف وَل ضياع، بل  

هو الثبات واألمن واهلدى الواضح.. إهنا سكينة اإليامن الواثق باهلل من موقع اإلحساس  

كل زمان ومكان كام لو كان حيسه ويراه. ويتقلب يف ألطافه ورضوانه    باحلضور اإلهلي يف 

َدُه بُِجنُوٍد مَلْ َتَرْوَها﴾   بسبب ما أرسله إليه من مالئكته أو من القوى اخلفية    [ 40]التوبة:  ﴿َوَأيَّ

احلسية،   املعرفة  أدوات  من  نملك  ما  من خالل  نعلمه  مل  مما  وتقويه وحتميه،  تدعمه  التي 

َّْت َكلَِمُت َربَِّك  لمه من خالل قدرته التي َل يعجزها يشء وإن عظم.. وولكن اهلل يع ﴿َومَت

َوَعْدًَل﴾   يف  [ 115]األنعام:  ِصْدًقا  النجاة  شاطئ  إىل  ووصل  مسريته،  يف  الرسول  وانترص   ،

الكافر كيد  كل  وأحبط  مكائدهم  يرحلته  كل  وحطم  َكَفُروا  ن،  ِذيَن  الَّ َكلَِمَة  ﴿َوَجَعَل 
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ْفىَل﴾   فيام    ألهنم َل يملكون أية وسيلة يرتفعون هبا إىل األعىل أمام إرادة اهلل  [ 40التوبة:  ] السُّ

يريده من النزول هبا إىل األسفل، إذ ليس ثمة كلمة أخرى تعلو كلمته، مهام حاول الكافرون  

قها وحركتها  يف مضموهنا ومدلوهلا وآفا   [ 40]التوبة:  ﴿َوَكلَِمُة اهللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا﴾  وتآمر املتآمرون  

وسموها، ألهنا حتمل يف داخلها كل املعاين الكبرية التي أراد اهلل للحياة أن تنطلق هبا وتعيش  

معها، يف ساموات الوحي واإلبداع التي حتلق باإلنسان إىل األعىل فتنقذه من وهدة السقوط  

 َعِزيٌز َحكِيٌم﴾  ﴿َواهللَُّ ومن وحل اَلنحطاط، ليعيش مع اهلل يف رحابه الواسعة وآفاقه العليا،  

فإذا أراد شيئا أوجده وخلقه، وإذا أراد شيئا، فإنه يصنعه بحكمته عىل خري ما    [ 40]التوبة:  

 يمكن أن يكون الوجود وبأفضل ما تنطلق به احلياة، سبحانه وتعاىل عام يرشكون. 

وُه  : ﴿سكت قليال، ثم قال: أتعلمون قدر البشارات التي حيملها قوله تعاىل إَِلَّ َتنرُْصُ

ُه اهللَُّ﴾   [40]التوبة: َفَقْد َنرَصَ

 قلنا: إهنا بشارة عظيمة وَل شك.

، ومن كان اهلل معه  قال: لكن َل يمكن تصورها.. إهنا جواز ْحاية من اهلل لرسوله  

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَكانَ : ﴿كانت جنود الدنيا مجيعا معه، قال تعاىل اهللَُّ َعِزيزًا    َوهللَِِّ ُجُنوُد السَّ

  [ 7]الفتح:َحكِياًم﴾ 

 إذن من جنود.  قال أحدنا: ما أكثر ما يملك رسول اهلل 

قال: بل ما أعظم ما يملك كل مستغن باهلل فقري إىل اهلل من جنود، أمل تسمعوا قوله  

ُكْم َوُيَثبِّْت تعاىل:   وا اهللََّ َينرُْصْ ِذيَن آَمُنوا إِْن َتنْرُصُ َا الَّ  ؟[ 7]حممد:َأْقَداَمُكْم﴾  ﴿َيا َأَيُّ

 قلنا: بىل.. ومن كان اهلل يف نرصته َل يغلب. 

ُكْم  قال: أجل..   ُكُم اهللَُّ َفال َغالَِب َلُكْم َوإِْن ََيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي َينرُْصُ ﴿إِْن َينرُْصْ

ِل املُْْؤِمُنوَن﴾   .. ومن ختىل اهلل عنه َل ينرص، ولو ملك  [ 160عمران:]آل  ِمْن َبْعِدِه َوَعىَل اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ
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األرض..   جيوش  إِِن  مجيع  ْْحَِن  الرَّ ُدوِن  ِمْن  ُكْم  َينْرُصُ َلُكْم  ُجنٌْد  ُهَو  الَِّذي  َهَذا  ْن  ﴿َأمَّ

   [ 20]امللك:اْلَكافُِروَن إَِلَّ يِف ُغُروٍر﴾ 

 . النرص واملدد: 5

الع مشاهد  من  الرابع  املشهد  انتهى  احلديث  باملستضعفني  هبذا  املرتبط  زاء 

واملظلومني، والذي يمكن أن يشمل غريهم أيضا.. ليبدأ املشاهد اخلامس، والذي تعلمت  

منه مكافأة اهلل تعاىل لعباده املستضعفني بالنرص والتأييد العاجل أو اآلجل، وأثرمها يف العزاء  

 والسلوى. 

بني الذين اجتمعوا يف ]دار  بعد انتهائي من اَلستامع ألولئك الطي  وقد بدأ هذا املشهد 

احلكمة[، ليتحدثوا عن التعاليم التي تعلموها من القرآن الكريم، وعىل يد معلمهم الذي  

 عرف كيف يصل إىل قلوهبم بحكمته ولينه وأنواره. 

وعند خروجي، وسريي يف تلك البلدة اجلميلة التي اجتمع فيها اجلامل احليس مع  

بري، قد علقت يف وسطه راية ُكتب عليها قوله تعاىل:  املعنوي، مررت عىل ميدان كاجلامل  

   [ 13]الصف:  ﴾ َنرْصٌ ِمَن اهللَِّ َوَفْتٌح َقِريٌب ﴿

اهلل   الذين كتب  الشهداء  املحل ُصلب  فقال يل: يف هذا  املارة،  فسألت عنها بعض 

وأهل   للنرص..  ميدانا  امليدان  هذا  اعتربنا  فلذلك  الطواغيت..  مجيع  عىل  نرصنا  بدمائهم 

 لدة يزورونه كل حني، ليتذكروا نعمة اهلل تعاىل عليهم بالنرص. الب

 قلت: أهذه الكرايس الكثرية امللتفة حول هذه الراية، جمالس لكم إذن؟ 

قال: أجل.. فهذا املكان مقدس عندنا، ونحن نوفر فيه بالتعاون مع بعضنا كل ما  

 ئنا.يزيد التحامنا وألفتنا؛ فلوَلمها مل يتحقق لنا النرص عىل أعدا
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 قلت: لكني أراها اآلن فارغة. 

قال: انتظر حلظات فقط، وسرتى كيف متتلئ بأهل هذه البلدة.. وستسمع منهم ما  

يمكنك تسجيله يف كتابك، فال يمكن ألحد يريد أن يتحدث عن العزاء اإلهلي، أَل يتحدث  

 عن النرص اإلهلي. 

 الشاهد األول:  

ما هي إَل حلظات، حتى رأيت مجوعا جتتمع، لتجلس عىل تلك الكرايس، املحيطة  

﴿إَِذا َجاَء  براية النرص.. ثم ما لبثت أن رأيت أحدهم يقرأ بصوت خاشع مجيل قوله تعاىل:  

ُه  َنرْصُ اهللَِّ َواْلَفْتُح َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يِف ِديِن اهللَِّ َأْفَواًجا َفَسبِّْح بِحَ  ْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَّ

اًبا﴾   [ 3ـ  1]النرص: َكاَن َتوَّ

السورة   هذه  قرأت  كلام  وقال:  عينيه،  من  الدموع  يمسح  وهو  أحدهم،  قام  ثم 

الكريمة تذكرت معلمنا الكاظم، فقد كان كثري التذكري لنا هبا، ويف أعز األزمات وأشدها،  

بنرص اهلل والفتح    .. كام حتمل البرشى لرسول اهلل  : هذه السورة القصرية (1)وكان يقول لنا 

ودخول الناس يف دين اهلل أفواجا، وكام توجهه حني يتحقق نرص اهلل وفتحه واجتامع الناس  

عىل دينه إىل التوجه إىل ربه بالتسبيح واحلمد واَلستغفار.. تكشف يف الوقت ذاته عن طبيعة  

ما   ومدى  املنهج،  هذا  وحقيقة  العقيدة،  والكرامة  هذه  الرفعة  من  بالبرشية  يبلغ  أن  يريد 

تبلغها   مل  التي  الوضيئة،  السامقة  القمة  هذه  والتحرر..  واَلنطالق  واخللوص،  والتجرد 

العلوي   تلبي هذا اهلدف  تبلغها إَل وهي  البرشية قط إَل يف ظل اإلسالم، وَل يمكن أن 

 الكريم. 
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معني إلنشاء تصور خاص، عن  : يف مطلع اآلية األوىل من السورة إحياء  (1)ثم قال

حقيقة ما جيري يف هذا الكون من أحداث، وما يقع يف هذه احلياة من حوادث، وعن دور  

ودور املؤمنني يف هذه الدعوة، وحّدهم الذي ينتهون إليه يف هذا األمر.. هذا    الرسول  

و نرص اهلل جييء به اهلل يف  .. فه[ 1]النرص:  ﴿إَِذا َجاَء َنرْصُ اهللَِّ﴾  اإلحياء يتمثل يف قوله تعاىل:  

وَل    الوقت الذي يقدره، ويف الصورة التي يريدها، وللغاية التي يرسمها.. وليس للنبي  

ألصحابه من أمره يشء، وليس هلم يف هذا النرص يد، وليس ألشخاصهم فيه كسب، وليس  

بدو أو  هبم  حيققه  اهلل  أمر  هو  إنام  حظ..  منه  لنفوسهم  وليس  نصيب،  منه  هنم،  لذواهتم 

وحسبهم منه أن جيريه اهلل عىل أيدَيم، وأن يقيمهم عليه حراسا، وجيعلهم عليه أمناء.. هذا  

 هو كل حظهم من النرص ومن الفتح ومن دخول الناس يف دين اهلل أفواجا. 

ينشئه من تصور خاص حلقيقة  (2)سكت قليال، ثم قال بناء عىل هذا اإلحياء وما   :

ومن معه بإزاء تكريم اهلل هلم، وإكرامهم بتحقيق نرصه عىل    األمر يتحدد شأن رسول اهلل  

حلظة   يف  واَلستغفار  وباحلمد  بالتسبيح  اهلل  إىل  اَلجتاه  هو  ـ  معه  ومن  ـ  شأنه  إن  أيدَيم، 

أمناء عىل دعوته حراسا   بأن جعلهم  منة  أوَلهم من  ما  التسبيح واحلمد عىل  اَلنتصار.. 

ة بنرصه لدينه، وفتحه عىل رسوله ودخول الناس  لدينه، وعىل ما أوىل البرشية كلها من رْح

واَلستغفار   واخلرسان..  والضالل  العمى  بعد  العميم،  الفائض  اخلري  هذا  يف  أفواجا 

ملالبسات نفسية كثرية دقيقة لطيفة املدخل.. اَلستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب  

بعد طول العناء، وهو  أو يتدسس إليه من سكرة النرص بعد طول الكفاح، وفرحة الظفر  

البرشي، فمن هذا يكون اَلستغفار.. واَلستغفار مما قد   القلب  مدخل يصعب توقيه يف 
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يكون ساور القلب أو تدسس إليه يف فرتة الكفاح الطويل والعناء القايس، والشدة الطاغية  

ا يف  والكرب الغامر.. من ضيق بالشدة، واستبطاء لوعد اهلل بالنرص، وزلزلة كالتي قال عنه

ْتُهُم  موضع آخر:   َقْبلُِكْم َمسَّ َيْأتُِكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن  ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا 

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنرْصُ اهللَِّ َأََل إِنَّ  ُسوُل َوالَّ اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ َّ  َنرْصَ اهللَِّ  اْلَبْأَساُء َوالرضَّ

اهلل    [ 214]البقرة:  َقِريٌب﴾   ْحد  يف  التقصري  من  واَلستغفار  اَلستغفار..  يكون  هذا  فمن 

واهلمالن..   الفيض  دائمة  اهلل  وآَلء  كان، ضعيف حمدود،  مهام  اإلنسان،  وشكره، فجهد 

وا نِْعَمَة اهللَِّ ََل حُتُْصوَها﴾   يكون اَلستغفار.   .. فمن هذا التقصري[ 18]النحل: ﴿َوإِْن َتُعدُّ

قال ثم  شيئا،  يتذكر  وكأنه  البعيد،  األفق  إىل  حلق  أخرى  (1) ثم  لطيفة  هناك   :

لالستغفار حلظة اَلنتصار.. ففيه إحياء للنفس وإشعار يف حلظة الزهو والفخر بأهنا يف موقف  

التقصري والعجز، فأوىل أن تطامن من كربيائها، وتطلب العفو من رهبا، وهذا يصد قوى  

الشعور بالزهو والغرور.. ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصري واَلجتاه إىل اهلل  

طلبا للعفو والسامحة واملغفرة يضمن كذلك عدم الطغيان عىل املقهورين املغلوبني، لريقب  

اهلل   املقرص، وإهنا سلطة  القارص  العاجز  الذي سلطه عليهم، وهو  فيهم، فهو  اهلل  املنترص 

اهلل تصري  عليهم حتقي دينه، وإىل  يريده هو، والنرص نرصه، والفتح فتحه، والدين  قا ألمر 

 األمور. 

قال ثم  قليال،  الكريم  (2)سكت  القرآن  َيتف  الذي  الكريم،  الويضء  األفق  إنه   :

بالنفس البرشية لتتطلع إليه، وترقى يف مدارجه، عىل حدائه النبيل البار، األفق الذي يكرب  

امن من كربيائه، وترف فيه روحه طليقة ألهنا تعنو هلل.. إنه اَلنطالق  فيه اإلنسان ألنه يط
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من قيود الذات ليصبح البرش أرواحا من روح اهلل، ليس هلا حظ يف يشء إَل رضاه، ومع  

هذا اَلنطالق جهاد لنرصة اخلري وحتقيق احلق وعمل لعامرة األرض وترقية احلياة وقيادة  

 ، بانية عادلة خرية..، اَلجتاه فيها إىل اهلل. للبرشية قيادة رشيدة نظيفة معمرة

قال مقيد  (1) ثم  ذاته،  إىل  مشدود  وهو  والتحرر  اَلنطالق  اإلنسان  حياول  وعبثا   :

برغباته، مثقل بشهواته، عبثا حياول ما مل يتحرر من نفسه، ويتجرد يف حلظة النرص والغنم  

اتسمت به النبوة دائام، يريد اهلل أن  من حظ نفسه ليذكر اهلل وحده.. وهذا هو األدب الذي  

 ترتفع البرشية إىل آفاقه، أو تتطلع إىل هذه اآلفاق دائام. 

القرآن الكريم عن األنبياء عليهم السالم وآداهبم مع نرص اهلل   ثم ذكر لنا ما ذكره 

: كان هذا هو أدب يوسف عليه السالم يف  (2)تعاىل هلم، وبدأ بيوسف عليه السالم، فقال

﴿َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعىَل اْلَعْرِش  التي تم له فيها كل يشء، وحتققت رؤياه، كام قال تعاىل:   اللحظة

ا َوَقْد َأْحَسنَ  ًدا َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َرِبِّ َحقًّ وا َلُه ُسجَّ ِِب    َوَخرُّ

ْجِن َوَج  ْيَطاُن َبْينِي َوَبنْيَ إِْخَويِت إِنَّ  إِْذ َأْخَرَجنِي ِمَن السِّ اَء بُِكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّ

ُه ُهَو اْلَعلِيُم احْلَكِيُم﴾   .. ففي هذه اللحظة نزع يوسف عليه  [ 100]يوسف:  َرِبِّ َلطِيٌف ملَِا َيَشاُء إِنَّ

جه إىل ربه يف تسبيح الشاكر الذاكر،  السالم نفسه من الصفاء والعناق والفرحة واَلبتهاج ليت

األحالم:   حتقيق  فرحة  ويف  السلطان  أهبة  يف  وهو  دعوته  املُْْلِك  كل  ِمَن  آَتْيَتنِي  َقْد  ﴿َربِّ 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َتوَ  اَمَواِت َواأْلَْرِض َأْنَت َولِيِّي يِف الدُّ نِ َوَعلَّْمَتنِي ِمْن َتْأِويِل اأْلََحاِديِث َفاطَِر السَّ ي  فَّ

نَي﴾   احِلِ ْقنِي بِالصَّ .. وهنا يتوارى اجلاه والسلطان، وتتوارى فرحة  [ 101]يوسف:  ُمْسلاًِم َوَأحْلِ

اللقاء وجتمع األهل وملة اإلخوان، ويبدو املشهد األخري مشهد إنسان فرد يبتهل إىل ربه أن  
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 كرمه،. حيفظ له إسالمه حتى يتوفاه إليه، وأن يلحقه بالصاحلني عنده، من فضله ومنه و

: وكان هذا هو أدب سليامن عليه السالم وقد  (1)ثم ثنى بسليامن عليه السالم، فقال

﴿َقاَل الَِّذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن  رأى عرش ملكة سبأ حارضا بني يديه قبل أن يرتد إليه طرفه:  

ا ِعنَْدُه َقاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َرِبِّ  اْلكَِتاِب َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ إَِلْيَك َطْرُفَك َفَلامَّ َرآ ُه ُمْسَتِقرًّ

]النمل: يٌم﴾  لَِيْبُلَويِن َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر َفإِنَّاَم َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ َرِبِّ َغنِيٌّ َكرِ 

40 ] 

ه كلها، ويف موقف  يف حيات  : وهذا كان أدب حممد  (2)، فقالثم ثلث برسول اهلل  

النرص والفتح الذي جعله ربه عالمة له.. انحنى هلل شاكرا عىل ظهر دابته ودخل مكة يف  

الوقفة   تلك  الدعوة  طريق  يف  ووقفت  وحاربته  وأخرجته  آذته  التي  مكة  الصورة..  هذه 

العنيدة.. فلام أن جاءه نرص اهلل والفتح، نيس فرحة النرص وانحنى انحناءة الشكر، وسبح  

د واستغفر كام لقنه ربه، وجعل يكثر من التسبيح واحلمد واَلستغفار كام وردت بذلك  وْح

اآلثار.. وهكذا ارتفعت البرشية باإليامن باهلل، وهكذا أرشقت وشفت ورفرفت، وهكذا  

 بلغت من العظمة والقوة واَلنطالق. 

 الشاهد الثاين: 

الشاهد األول من حديثه عن ذكرياته مع معلم انتهى  الكاظم، قام آخر،  بعد أن  ه 

وقال: لقد ذكرين حديثك هذا بسورة القمر التي كان يقرؤها لنا معلمنا الكاظم كثريا ليعزينا  

هذه السورة  :  (3)هبا، ويبرشنا بنرص اهلل الذي لن يتخلف.. وعندما سألناه عن رس ذلك قال

، بقدر ما هي  من مطلعها إىل ختامها ْحلة رعيبة مفزعة عنيفة عىل قلوب املكذبني بالنذر
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طمأنينة عميقة وثيقة للقلوب املؤمنة املصدقة.. وهي مقسمة إىل حلقات متتابعة، كل حلقة  

البرشي   باحلس  ختامها  يف  السياق  يأخذ  للمكذبني،  التعذيب  مشاهد  من  مشهد  منها 

  ، ثم يرسله بعد الضغط [ 30]القمر:  ﴿َفَكْيَف َكاَن َعَذاِِب َوُنُذِر﴾  فيضغطه وَيزه ويقول له:  

كٍِر﴾ واهلز ويقول له:   ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ َنا اْلُقْرآَن لِلذِّ ْ  [ 40]القمر: ﴿َوَلَقْد َيرسَّ

: ويف السورة عرض رسيع ملصارع قوم نوح، وعاد وثمود، وقوم لوط،  (1)ثم قال لنا 

وفرعون وملئه.. وهي تعرضها عرضا خاصا، حييلها جديدة كل اجلدة، فهي تعرضها عنيفة  

عاصفة، وحاسمة قاصمة يفيض منها اهلول، ويتناثر حوهلا الرعب، ويظللها الدمار والفزع  

رة أن كال منها يمثل حلقة عذاب رهيبة رسيعة  واَلنبهار.. وأخص ما يميزها يف سياق السو

إيقاعات   وحيسون  فيها،  أنفسهم  يشهدون  وكأنام  املكذبون،  يشهدها  مكروبة،  َلهثة 

حلقة   عاجلتهم  املكروبة  الالهثة  أنفاسهم  يسرتدون  وبدأوا  احللقة،  انتهت  فإذا  سياطها، 

اجلو املفزع اخلانق،  جديدة أشد هوَل ورعبا.. وهكذا حتى تنتهي احللقات السبعة يف هذا  

األمن   هو  وإذا  أخرى،  ظالل  ذو  آخر،  جو  هو  وإذا  السورة،  يف  األخري  املشهد  فيطل 

﴿إِنَّ املُْتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوهَنٍَر يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد  والطمأنينة والسكينة، وهو مشهد املتقني:  

الراجف، والفزع املزلزل، والعذاب املهني    يف وسط ذلك اهلول   [ 55ـ    54]القمر:  َملِيٍك ُمْقَتِدٍر﴾  

َسَقَر﴾  للمكذبني:   َمسَّ  ُذوُقوا  ُوُجوِهِهْم  َعىَل  النَّاِر  يِف  ُيْسَحُبوَن  فأين  [ 48]القمر:  ﴿َيْوَم   ..

 وأين؟ مشهد من مشهد؟ ومقام من مقام؟ وقوم من قوم؟ ومصري من مصري؟ 

قال الكريمة بدأت جو (2)ثم  السورة  انتهاء مطلع  لة قرآنية يف تاريخ األمم  : وبعد 

نوح عليه   قوم  فنالت عذاهبا من اهلل جزاء عىل ذلك، وأوهلا  التي كذبت رسلها  السابقة، 
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ُبوا َعْبَدَنا﴾  السالم، كام قال تعاىل:   َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َفَكذَّ جاءهم  فيام    نوحا   [ 9]القمر:  ﴿َكذَّ

اَل وإىل  توحيده  إىل  الداعية  اهلل  رسالة  من  عليه،  به  فتمردوا  التقوى،  خط  عىل  ستقامة 

فاهتموه يف    [ 9]القمر:  ﴿َوَقاُلوا جَمُْنوٌن﴾  وواجهوه بمختلف األساليب املتعسفة الالمعقولة،  

عقله، ألنه دعاهم إىل ما مل يألفوه، أو أنكر عليهم ما ألفوه من عبادة األصنام، ليبطلوا تأثريه  

زمان ومكان عند ما تواجههم الدعوات التغيريية    يف النفوس، وهذا ما يفعله املرتفون يف كل

ويتبنونه،   يلتزمونه  ما  هو  لدَيم  املعقول  أن  باعتبار  بذلك،  الرد  َلختصار  واإلصالحية، 

أي ازدجره القوم وردعوه عن اَلنطالق يف رسالته، فلم يتمكن من    [ 9]القمر:  ﴿َواْزُدِجَر﴾  

 الوصول إىل النتيجة احلاسمة. 

ُه َأينِّ َمْغُلوٌب﴾  وله تعاىل:  ثم قرأ بصوت خاشع ق : (1) ، ثم قال[ 10]القمر:  ﴿َفَدَعا َربَّ

بعد أن استنفد نوح عليه السالم كل جتاربه يف دعوهتم إىل رسالته، فلم يزدادوا إَل عنادا  

وإرصارا عىل الكفر، إىل درجة أن شيئا مل يبق لديه ليقوله، وبالتايل أصبحت جتربة احلديث  

بأين مغلوب، معهم جمددا جتربة   ربه  نادى  لذا  استنفدهتا يف  فيام    عبثية،  قدرات  أملكه من 

﴾  حيايت معهم، ويف ما واجهوين به من قهر وغلبة وتعسف وإنذار،   يل    [ 10]القمر:  ﴿َفاْنَترِصْ

 فإنك نارص من َل نارص له، َل سيام إذا كان املغلوب املستضعف من رسلك. 

: لقد قال: رب..  (2)   ليه السالم، فقال ثم رفع صوته، وكأنه حيكي لنا دعاء نوح ع

أمري،   قويت، وغلبت عىل  انتهت  انتهى جهدي،  طاقتي،  ﴾  انتهت  َفاْنَترِصْ َمْغُلوٌب  ﴿َأينِّ 

.. انترص أنت يا رِب، انترص لدعوتك، انترص حلقك، انترص ملنهجك، انترص أنت،  [ 10]القمر:  

 فاألمر أمرك، والدعوة دعوتك، وقد انتهى دوري. 
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ما تكاد هذه الكلمة تقال، وما يكاد الرسول يسلم األمر  :  (1)قليال، ثم قالسكت  

لصاحبه اجلليل القهار، حتى تشري اليد القادرة القاهرة إىل عجلة الكون اهلائلة الساحقة..  

ْرَنا اأْلَ فتدور دورهتا املدوية املجلجلة:    ُمنَْهِمٍر َوَفجَّ
ٍ
 باَِمء

ِ
اَمء ْرَض ُعُيوًنا  ﴿َفَفَتْحنَا َأْبَواَب السَّ

ُقِدَر﴾   َقْد  َأْمٍر  َعىَل  املَْاُء  ، وهي حركة كونية ضخمة غامرة تصورها  [ 12ـ    11]القمر:  َفاْلَتَقى 

مبارشة:   اهلل  إىل  الفعل  بإسناد  تبدأ  خمتارة،  فيحس    [ 11]القمر:  ﴿َفَفَتْحنَا﴾  ألفاظ وعبارات 

تفتح   اجلبار  يد  ﴾  القارئ 
ِ
اَمء السَّ اجلمع،  [ 11]القمر:  ﴿َأْبَواَب  وهبذا  اللفظ  هبذا   ..  

ٍ
﴿باَِمء

نفسها..  [ 11]القمر:  ُمنَْهِمٍر﴾   وباحلركة  ذاهتا  وبالقوة  متوال،  غزير  اأْلَْرَض  ..  ْرَنا  ﴿َوَفجَّ

.. وهو تعبري يرسم مشهد التفجر وكأنه ينبثق من األرض كلها، وكأنام [ 12]القمر:  ُعُيوًنا﴾  

ء املنهمر من السامء باملاء املتفجر من األرض..  األرض كلها قد استحالت عيونا.. والتقى املا 

.. التقيا عىل أمر مقدر، فهام عىل اتفاق لتنفيذ هذا األمر املقدر،  [ 12]القمر:  ﴿َعىَل َأْمٍر َقْد ُقِدَر﴾  

األرض،   وجه  ويغمر  ويعم،  يطم  طوفانا  صار  إذا  حتى  للقدر..  حمققان  لألمر،  طائعان 

وقد يئس الرسول من تطهريه، وغلب عىل أمره يف  ويطوي الدنس الذي يغشى هذا الوجه،  

عالجه، امتدت اليد القوية الرحيمة إىل الرسول الذي دعا دعوته، فتحرك هلا الكون كله،  

ِري بَِأْعُينِنَا َجَزاًء  امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم:   ﴿َوَْحَْلنَاُه َعىَل َذاِت َأْلَواٍح َوُدرُسٍ جَتْ

، وظاهر من العبارة تفخيم السفينة وتعظيم أمرها، فهي ذات  [ 14ـ    13]القمر:  ﴾  ملَِْن َكاَن ُكِفرَ 

بمالحظة   اهلل  رعاية  يف  جتري  وهي  وقيمتها،  لفخامتها  تذكر  وَل  توصف  ودرس،  ألواح 

، وُجحد وازدجر، وهو جزاء يمسح بالرعاية عىل  [ 14]القمر:  ﴿َجَزاًء ملَِْن َكاَن ُكِفَر﴾  أعينه،  

عىل اَلستهزاء، ويصور مدى القوة التي يملك رصيدها من يغلب يف    اجلفاء، وبالتكريم 
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سبيل اهلل، ومن يبذل طاقته، ثم يعود إليه يسلم له أمره وأمر الدعوة ويدع له أن ينترص.. إن  

 قوى الكون اهلائلة كلها يف خدمته ويف نرصته، واهلل من ورائها بجربوته وقدرته. 

قال ثم  قليال،  احلاسم    :(1)سكت  واملحق  الكامل  اهلائل  اَلنتصار  مشهد  وعىل 

بلمسة   إليها  يتوجه  تراه،  املشهد كأهنا  التي شهدت  القلوب  إىل  تعاىل  اهلل  يتوجه  الشامل، 

كٍِر﴾  التعقيب، لعلها تتأثر وتستجيب:   ، أي أن هذه  [ 15]القمر:  ﴿َوَلَقْد َتَرْكنَاَها آَيًة َفَهْل ِمْن ُمدَّ

ا بمالبساهتا  لألجيال  الواقعة  آية  تركناها  كٍِر﴾  ملعروفة،  ُمدَّ ِمْن  يتذكر    [ 15]القمر:  ﴿َفَهْل 

﴿َفَكْيَف َكاَن َعَذاِِب  ويعترب؟.. ثم سؤال إليقاظ القلوب إىل هول العذاب وصدق النذير:  

.. ولقد كان كام صوره القرآن، كان عذابا مدمرا جبارا، وكان نذيرا صادقا  [ 16]القمر:  َوُنُذِر﴾  

 ب. هبذا العذا

وقال بيده،  املصحف  رفع  ميرس  (2) ثم  التناول،  سهل  حارضا،  القرآن  هو  وهذا   :

الفطرة،   وموافقة  والبساطة،  الصدق  جاذبية  فيه  ويتدبر،  ليقرأ  جاذبية  فيه  اإلدراك، 

واستجاشة الطبع، َل تنفد عجائبه، وَل َيلق عىل كثرة الرد، وكلام تدبره القلب عاد منه بزاد  

ْكِر َفَهْل ِمْن  ﴿وَ جديد، وكلام صحبته النفس زادت له ألفة وبه أنسا:   َنا اْلُقْرآَن لِلذِّ ْ َلَقْد َيرسَّ

كٍِر﴾   ، وهذا هو التعقيب الذي يتكرر، بعد كل مشهد يصور.. ويقف السياق  [ 17]القمر:  ُمدَّ

عنده بالقلب البرشي يدعوه دعوة هادئة إىل التذكر والتدبر، بعد أن يعرض عليه حلقة من  

 العذاب األليم الذي حل باملكذبني.

ا َأْرَسْلنَا  بصوت خاشع قوله تعاىل:  ثم قرأ   َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِِب َوُنُذِر إِنَّ ﴿َكذَّ

ُْم َأْعَجاُز َنْخٍل ُمنَْقِعٍر َفَكْيَف   ا يِف َيْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ َتنِْزُع النَّاَس َكَأهنَّ رَصً َكاَن  َعَلْيِهْم ِرحًيا رَصْ
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 ْ كٍِر﴾  َعَذاِِب َوُنُذِر َوَلَقْد َيرسَّ ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ : هذه هي  (1)، ثم قال[ 22ـ    18]القمر:  َنا اْلُقْرآَن لِلذِّ

احللقة الثانية، أو املشهد الثاين من مشاهد التعذيب العنيف واملرصع الذي يقف عليه بعد  

وقفته عىل مرصع قوم نوح، أول املهَلكني.. ويبدأ باإلخبار عن تكذيب عاد، وقبل أن يكمل  

.. أي كيف  [ 18]القمر:  ﴿َفَكْيَف َكاَن َعَذاِِب َوُنُذِر﴾  يسأل سؤال التعجيب والتهويل:    اآلية 

الرعيب:   اخلاطف  الوصف  ذلك  يصفه  كام  كان  جييب:  ثم  عاد؟  تكذيب  بعد  ﴿إِنَّا  كان 

 ُ َتنِْزُع النَّاَس َكَأهنَّ ا يِف َيْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ  رَصً ْم َأْعَجاُز َنْخٍل ُمنَْقِعٍر﴾  َأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِرحًيا رَصْ

الريح..  [ 20ـ    19]القمر:   نوع  يصور  اللفظ  وجرس  العنيفة،  الباردة  الرصرص:  والريح   ..

والنحس: الشؤم، وأي نحس يصيب قوما أشد مما أصاب عاد، والريح تنزعهم وجتذهبم  

يف،  وحتطمهم، فتدعهم كأهنم أعجاز نخل مهشمة مقلوعة من قعورها.. واملشهد مفزع خم

وعاصف عنيف، والريح التي أرسلت عىل عاد هي من جند اهلل، وهي قوة من قوى هذا  

الكون، من خلق اهلل، تسري وفق الناموس الكوين الذي اختاره، وهو يسلطها عىل من يشاء،  

بينام هي ماضية يف طريقها مع ذلك الناموس، بال تعارض بني خط سريها الكوين، وأدائها  

﴿َفَكْيَف َكاَن َعَذاِِب َوُنُذِر﴾  يئة اهلل، صاحب األمر وصاحب الناموس: ملا تؤمر به وفق مش

بالتعقيب  [ 21]القمر:   احللقة  َيتم  ثم  اجلواب..  هو  واملشهد  املشهد،  عرض  بعد  يكررها   ،

كٍِر﴾  املكرر يف السورة وفق نسقها اخلاص:   ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ َنا اْلُقْرآَن لِلذِّ ْ ر: ]القم﴿َوَلَقْد َيرسَّ

22 ] 

ا ِمنَّا َواِحًدا َنتَّبُِعُه  ثم قرأ بصوت خاشع قوله تعاىل:   َبْت َثُموُد بِالنُُّذِر َفَقاُلوا َأَبرَشً ﴿َكذَّ

اٌب َأرِشٌ َسَيْعَلُموَن َغدً  ْكُر َعَلْيِه ِمْن َبْينِنَا َبْل ُهَو َكذَّ ا إًِذا َلِفي َضاَلٍل َوُسُعٍر َأُأْلِقَي الذِّ ا َمِن  إِنَّ

ا ْينَُهْم ُكلُّ  ُب اأْلرَِشُ إِنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة فِْتنًَة هَلُْم َفاْرَتِقْبُهْم َواْصَطرِبْ َوَنبِّْئُهْم َأنَّ املَْاَء ِقْسَمٌة بَ اْلَكذَّ
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َعلَ  َأْرَسْلنَا  ا  إِنَّ َوُنُذِر  َعَذاِِب  َكاَن  َفَكْيَف  َفَعَقَر  َفَتَعاَطى  َصاِحَبُهْم  َفنَاَدْوا  حُمَْترَضٌ  ٍب  ْيِهْم رِشْ

كٍِر﴾  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ َنا اْلُقْرآَن لِلذِّ ْ ـ    23]القمر:    َصْيَحًة َواِحَدًة َفَكاُنوا َكَهِشيِم املُْْحَتظِِر َوَلَقْد َيرسَّ

: وثمود كانت القبيلة التي خلفت عادا يف القوة والتمكني يف جزيرة العرب..  (1)، ثم قال[ 32

غري   عاد،  كذبت  كام  بالنذر  ثمود  وكذبت  الشامل،  يف  ثمود  كانت  اجلنوب  يف  عاد  كانت 

ا ِمنَّا َواِحًدا َنتَّبُِعُه إِنَّا إِذً معتربة بمرصعها املشهور املعلوم يف أنحاء اجلزيرة..   ا  ﴿َفَقاُلوا َأَبرَشً

اٌب َأرِشٌ َسَيْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّ  ْكُر َعَلْيِه ِمْن َبْينِنَا َبْل ُهَو َكذَّ اُب  َلِفي َضاَلٍل َوُسُعٍر َأُأْلِقَي الذِّ

﴾ ، وهي الشبهة املكررة التي حتيك يف صدور املكذبني جيال بعد جيل:  [ 26ـ  24]القمر:   اأْلرَِشُ

ْكُر َعَلْيِه مِ  ؟ كام أهنا الكربياء اجلوفاء التي َل تنظر إىل حقيقة  [ 25]القمر:    ْن َبْينِنَا﴾﴿َأُأْلِقَي الذِّ

ا ِمنَّا َواِحًدا َنتَّبُِعُه﴾الدعوة، إنام تنظر إىل شخص الداعية:   !؟ وماذا يف أن  [ 24]القمر:    ﴿َأَبرَشً

الوحي  َيتار اهلل واحدا من عباده.. واهلل أعلم حيث جيعل رسالته.. فيلقي عليه الذكر ـ أي 

وما حيمله من توجيهات للتذكر والتدبرـ  ماذا يف هذا اَلختيار لعبد من عباده يعلم منه هتيؤه  

واستعداده، وهو خالق اخللق، وهو منزل الذكر؟ إهنا شبهة واهية َل تقوم إَل يف النفوس  

  املنحرفة، النفوس التي َل تريد أن تنظر يف الدعوى لرتى مقدار ما فيها من احلق والصدق 

ولكن إىل الداعية فتستكرب عن اتباع فرد من البرش، خمافة أن يكون يف اتباعها له إيثار وله  

ا ِمنَّا َواِحًدا  تعظيم، وهي تستكرب عن اإلذعان والتسليم.. ومن ثم يقولون ألنفسهم:   ﴿َأَبرَشً

ا إًِذا َلِفي َضاَلٍل َوُسُعٍر﴾ ا األمر املستنكر!.. وأعجب  .. أي لو وقع منا هذ[ 24]القمر:    َنتَّبُِعُه إِنَّ

يشء أن يصفوا أنفسهم بالضالل لو اتبعوا اهلدى، وأن حيسبوا أنفسهم يف سعر ـ َل يف سعري  

واحد ـ إذا هم فاءوا إىل ظالل اإليامن، ومن ثم يتهمون رسوهلم الذي اختاره اهلل ليقودهم  
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اٌب  يف طريق احلق والقصد، يتهمونه بالكذب الطمع:   ﴾ ﴿َبْل ُهَو َكذَّ [..  25]القمر:    َأرِشٌ

كذاب مل يلق عليه الذكر، أرش: شديد الطمع يف اختصاص نفسه باملكانة، وهو اَلهتام الذي  

يواَجه به كل داعية، اهتامه بأنه يتخذ الدعوة ستارا لتحقيق مآرب ومصالح، وهي دعوى  

 املطموسني الذين َل يدركون دوافع النفوس وحمركات القلوب. 

: وبينام جيري السياق عىل أسلوب احلكاية لقصة غريت يف  (1)سكت قليال، ثم قال

سيكون،   عام  فيتحدث  جارية،  واألحداث  حارض،  األمر  وكأنام  فجأة  يلتفت  التاريخ.. 

﴾وَيدد هبذا الذي سيكون:   اُب اأْلرَِشُ وهذه إحدى    [ 26]القمر:    ﴿َسَيْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّ

قة تنفخ روح احلياة الواقعية يف القصة، وحتيلها طرق العرض القرآنية للقصص، وهي طري

من حكاية حتكى، إىل واقعة تعرض عىل األنظار، يرتقب النظارة أحداثها اآلن، ويرتقبوهنا  

﴾يف مقبل الزمان..   اُب اأْلرَِشُ .. وسيكشف هلم الغد  [ 26]القمر:    ﴿َسَيْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّ

وقع هذه احلقيقة، فستكشف عن البالء املدمر للكذاب    عن احلقيقة، ولن يكونوا بمنجاة من

 األرش. 

تعاىل:   قوله  خاشع  بصوت  قرأ  َواْصَطرِبْ  ثم  َفاْرَتِقْبُهْم  هَلُْم  فِْتنًَة  النَّاَقِة  ُمْرِسُلو  ﴿إِنَّا 

  ﴾ ٍب حُمَْترَضٌ : يقف القارئ هلذه  (2) ، ثم قال[ 28ـ    27]القمر:  َوَنبِّْئُهْم َأنَّ املَْاَء ِقْسَمٌة َبْينَُهْم ُكلُّ رِشْ

اآليات الكريمة يرتقب ما سيقع، عند ما يرسل اهلل الناقة فتنة هلم، وامتحانا مميزا حلقيقتهم،  

ويقف الرسولـ  رسوهلم عليه السالمـ  مرتقبا ما سيقع، مؤمترا بأمر ربه يف اَلصطبار عليهم  

لقبيلة قسمة بينهم وبني الناقة  حتى تقع الفتنة ويتم اَلمتحان، ومعه التعليامت.. أن املاء يف ا 

ـ وَل بد أهنا كانت ناقة خاصة ذات خصائص معينة جتعلها آية وعالمة ـ فيوم هلا ويوم هلم ـ  
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 حترض يومها وحيرضون يومهم، وتنال رشهبا وينالون رشهبم. 

: ثم يعود السياق إىل أسلوب احلكاية، فيقص ما كان بعد  (1) سكت قليال، ثم قال

منهم:   َفَعَقَر﴾  ذلك  َفَتَعاَطى  َصاِحَبُهْم  الرهط  [ 29]القمر:  ﴿َفنَاَدْوا  أحد  هو  وصاحبهم   ،

﴿َوَكاَن يِف املَِْدينَِة تِْسَعُة َرْهٍط  املفسدين يف املدينة، الذين قال اهلل تعاىل عنهم يف سورة النمل:  

ُيْصلُِحوَن﴾    ُيْفِسُدونَ  َوََل  اأْلَْرِض  الشمس:  [ 48]النمل:  يِف  قال عنه يف سورة  الذي  .. وهو 

، وقيل: إنه تعاطى اخلمر فسكر ليصري جريئا عىل الفعلة  [ 12]الشمس:  ﴿إِِذ اْنَبَعَث َأْشَقاَها﴾  

التي هو مقدم عليها، وهي عقر الناقة التي أرسلها اهلل آية هلم وحذرهم رسوهلم أن يمسوها  

أليم..  ب عذاب  فيأخذهم  َفَعَقَر﴾  سوء  َفَتَعاَطى  َصاِحَبُهْم  الفتنة    [ 29]القمر:  ﴿َفنَاَدْوا  ومتت 

، وهو سؤال التعجيب والتهويل، قبل  [ 30]القمر:  ﴿َفَكْيَف َكاَن َعَذاِِب َوُنُذِر﴾  ووقع البالء..  

النذير:   بعد  العذاب  من  حل  ما  َصْيَحةً ذكر  َعَلْيِهْم  َأْرَسْلنَا  ا  َكَهِشيِم  ﴿إِنَّ َفَكاُنوا  َواِحَدًة   

.. وَل يفصل القرآن هذه الصيحة، وإن كانت يف موضع آخر يف سورة  [ 31]القمر: املُْْحَتظِِر﴾ 

﴿َفإِْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل  )فصلت( توصف بأهنا صاعقة، كام قال تعاىل:  

وقد تكون كلمة صاعقة وصفا للصيحة، فهي صيحة  ..  [ 13]فصلت:  َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد﴾  

صاعقة، وقد تكون تعبريا عن حقيقتها، فتكون الصيحة والصاعقة شيئا واحدا، وقد تكون  

الصيحة هي صوت الصاعقة، أو تكون الصاعقة أثرا من آثار الصيحة التي َل ندري من  

م ما فعلت، مما  صاحبها.. وعىل أية حال فقد أرسلت عىل القوم صيحة واحدة، ففعلت هب

 [ 31]القمر: ﴿َكَهِشيِم املُْْحَتظِِر﴾ جعلهم 

فقال معناها،  عن  حينها  سألناه  أنا  جيدا  وهو  (2)أذكر  احلظرية،  صانع  املحتظر   :

 
 ( 3433/ 6) القرآن(  يف ظالل 2) ( 3433/ 6) (  يف ظالل القرآن1)



273 

 

يصنعها من أعواد جافة، فهم صاروا كاألعواد اجلافة حني تيبس وتتحطم وتصبح هشيام..  

الناشف، وقد صار  أو أن املحتظر جيمع ملاشيته هشيام تأكله من األ عواد اجلافة والعشب 

القوم كهذا اهلشيم بعد الصيحة الواحدة.. وهو مشهد مفجع مفزع، يعرض ردا عىل التعايل  

هذا   وأمام  املحتظر!..  كهشيم  مهني..  وهشيم  هشيم،  املتكربون  املتعالون  فإذا  والتكرب، 

ويتدبرو ليتذكروا  القرآن  إىل  قلوهبم  يرد  املخيف،  العنيف  للتذكر  املشهد  ميرس  وهو  ا، 

كٍِر﴾ والتدبر:   ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ َنا اْلُقْرآَن لِلذِّ ْ  [ 32]القمر: ﴿َوَلَقْد َيرسَّ

: ويسدل الستار عىل اهلشيم املهني، ويف العني منه مشهد،  (1) سكت قليال، ثم قال

ة تالية  ويف القلب منه أثر، والقرآن يدعو من يذكر ويتفكر، ثم يرفع الستار عن حلقة جديد

ا َأْرَسْلنَا ـ بعد ذلك ـ يف التاريخ، يف حميط اجلزيرة العربية كذلك:   َبْت َقْوُم ُلوٍط بِالنُُّذِر إِنَّ ﴿َكذَّ

َوَلَقْد   َشَكَر  َمْن  َنْجِزي  َكَذلَِك  ِعنِْدَنا  ِمْن  نِْعَمًة  بَِسَحٍر  ْينَاُهْم  َنجَّ ُلوٍط  آَل  إَِلَّ  َحاِصًبا  َعَلْيِهْم 

َشَتنَا َفَتاَمَرْوا بِالنُُّذِر َوَلَقْد َراَوُدوُه َعْن َضْيِفِه َفَطَمْسنَا َأْعُينَُهْم َفُذوُقوا َعَذاِِب َوُنُذِر  َأْنَذَرُهْم َبطْ 

ْكِر َفَهْل  َنا اْلُقْرآَن لِلذِّ ْ  ِمْن  َوَلَقْد َصبََّحُهْم ُبْكَرًة َعَذاٌب ُمْسَتِقرٌّ َفُذوُقوا َعَذاِِب َوُنُذِر َوَلَقْد َيرسَّ

 [ 40ـ  33]القمر: كٍِر﴾ ُمدَّ 

: وقصة قوم لوط عليه السالم وردت مفصلة يف مواضع أخرى من القرآن  (2)ثم قال

إنام العربة من عاقبة التكذيب، واألخذ  والكريم، واملقصود بعرضها هنا ليس تفصيالهتا،  

بالنذر:   تكذيب  من  منهم  وقع  ما  بذكر  تبدأ  ثم  من  الشديد،  َقْوُم  األليم  َبْت  ُلوٍط  ﴿َكذَّ

النكال:  [ 33]القمر:  بِالنُُّذِر﴾   من  هبم  نزل  ما  يصف  اإلشارة  هذه  إثر  وعىل  َأْرَسْلنَا  ..  ا  ﴿إِنَّ

ْينَاُهْم بَِسَحٍر نِْعَمًة ِمْن ِعنِْدَنا َكَذلَِك َنْجِزي َمْن َشَكَر﴾   ]القمر: َعَلْيِهْم َحاِصًبا إَِلَّ آَل ُلوٍط َنجَّ

 [ 35ـ  34
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الريح حتمل احلجارة، ويف مواضع  (1)قال  وعندما سألناه عن معناها،  : احلاصب: 

وقع   كأنه  جرس  ذات  احلاصب  ولفظة  طني..  من  حجارة  إليهم  أرسل  أنه  ورد  أخرى 

احلجارة، وفيه شدة وعنف تناسب جو املشهد، ومل ينج إَل آل لوط ـ إَل امرأته ـ نعمة من  

، فننجيه وننعم عليه  [ 35قمر:  ]ال﴿َكَذلَِك َنْجِزي َمْن َشَكَر﴾  عند اهلل جزاء إيامهنم وشكرهم..  

 يف وسط املهالك واملخاوف. 

قال التكذيب وطرف األخذ  (2) ثم  القصة من طرفيها: طرف  : واآلن وقد عرض 

الشديد، فإنه يعود لِشء من التفصيل فيام وقع بني الطرفني.. وهذه إحدى طرق العرض  

ا النسق، وهذه التفصيالت  القرآنية للقصة حني يراد إبراز إحياءات معينة من إيرادها يف هذ

وا  ﴿َوَلَقْد َأْنَذَرُهْم َبْطَشَتنَا َفتاََمَرْوا بِالنُُّذِر َوَلَقْد َراَوُدوُه َعْن َضْيِفِه َفَطَمْسنَا َأْعُينَُهْم َفُذوقُ هي: 

  ﴾ ُمْسَتِقرٌّ َعَذاٌب  ُبْكَرًة  َصبََّحُهْم  َوَلَقْد  َوُنُذِر  أنذر[ 38ـ    36]القمر:  َعَذاِِب  فطاملا  عليه    ..  لوط 

بالنذر، وشكوا فيها وارتابوا،   يأتونه، فتامروا  الذي كانوا  الشاذ  املنكر  السالم قومه عاقبة 

الفجور   منهم  وبلغ  فيه،  نبيهم  وجادلوا  وتداولوه،  بينهم  فيام  واَلرتياب  الشك  وتبادلوا 

فهاج  واَلستهتار أن يراودوه هو نفسه عن ضيفهـ  من املالئكةـ  وقد حسبوهم غلامنا صباحا  

غري   ضيوفه،  عىل  املنكر  اَلعتداء  يريدون  لوطا  وساوروا  القذر،  امللوث  الشاذ  سعارهم 

وأنذرهم   حذرهم  الذي  نبيهم  حرمة  انتهاك  من  متحرجني  وَل  مستحيني،  وَل  حمتشمني 

عاقبة هذا الشذوذ القذر املريض.. عندئذ تدخلت يد القدرة، وحترك املالئكة ألداء ما كلفوه  

أجله: من  َأْعُينَُهْم﴾    وجاءوا  ومل    [ 37]القمر:  ﴿َفَطَمْسنَا  أحدا  وَل  شيئا  يرون  يعودوا  فلم 

يعودوا يقدرون عىل مساورة لوط وَل اإلمساك بضيفه.. واإلشارة إىل طمس أعينهم َل ترد  
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﴿َقاُلوا َيا ُلوُط إِنَّا ُرُسُل َربَِّك َلْن  إَل يف هذا املوضع هبذا الوضوح، ففي موضع آخر ورد:  

.. فزاد هنا ذكر احلالة التي صارت متنعهم من أن يصلوا إليه، وهي  [ 81]هود: ا إَِلْيَك﴾ َيِصُلو

انطامس العيون.. وبينام السياق جيري جمرى احلكاية، إذا به حارض مشهود، وإذا اخلطاب  

  .. فهذا هو العذاب الذي حذرتم منه، [ 39]القمر:  ﴿َفُذوُقوا َعَذاِِب َوُنُذِر﴾  يوجه إىل املعذبني:  

وهذه هي النذر التي متاريتم فيها، وكان طمس العيون يف املساء.. يف انتظار الصباح الذي  

مجيعا:   ألخذهم  اهلل  ﴾  قدره  ُمْسَتِقرٌّ َعَذاٌب  ُبْكَرًة  َصبََّحُهْم  ذلك  [ 38]القمر:  ﴿َوَلَقْد  وهو   ،

العذاب الذي عجل بذكره يف السياق، وهو احلاصب الذي طهر األرض من تلك اللوثة  

 ن ذلك الفساد. وم

كأنه   املشهد  العرض، ويستحرض  تتغري طريقة  قال: ومرة أخرى  ثم  قليال،  سكت 

،  [ 39]القمر:  ﴿َفُذوُقوا َعَذاِِب َوُنُذِر﴾  اللحظة واقع، وينادى املعذبون وهم يعانون العذاب:  

العنيف:   املشهد  عقب  املألوف،  التعقيب  جييء  كْ ثم  لِلذِّ اْلُقْرآَن  َنا  ْ َيرسَّ ِمْن  ﴿َوَلَقْد  َفَهْل  ِر 

كٍِر﴾   ؟[ 40]القمر: ُمدَّ

عن   احلديث  يواصل  أن  منه  طلبنا  ولذلك  جدا..  مؤثرا  املعلم  حديث  كان  لقد 

: وختتم هذه احللقات بحلقة خارج اجلزيرة، ومرصع من املصارع املشهورة  (1) السورة، فقال

خاطفة:   رسيعة  إشارة  يف  النُّاملذكورة،  فِْرَعْوَن  آَل  َجاَء  ُكلَِّها  ﴿َوَلَقْد  بِآَياتِنَا  ُبوا  َكذَّ ُذُر 

.. وهكذا ختترص قصة فرعون وملئه يف طرفيها:  [ 42ـ    41]القمر:  َفَأَخْذَناُهْم َأْخَذ َعِزيٍز ُمْقَتِدٍر﴾  

النذر آلل فرعون وتكذيبهم باآليات التي جاءهم هبا رسوهلم، وأخذهم بعد ذلك   جميء 

ار تلقي ظالل الشدة يف األخذ وفيها تعريض  أخذ عزيز مقتدر، واإلشارة إىل العزة واَلقتد
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اَلقتدار   وسقط  الباطلة،  العزة  ضاعت  فقد  والظلم،  البغي  عىل  واقتداره  فرعون  بعزة 

املوهوم.. وأخذه اهلل ـ هو وآله ـ أخذ عزيز حقا مقتدر صدقا، أخذهم أخذا شديدا يناسب  

خرية عىل مرصع  ما كانوا عليه من ظلم وغشم وبطش وجربوت.. وعىل هذه احللقة األ 

واملكذبون   والنكال،  العذاب  مشاهد  من  مشهد  آخر  عىل  الستار  يسدل  اجلبار،  فرعون 

 يشهدون ويتلقى حسهم إيقاع هذه املشاهد. 

ُبِر  ثم قرأ بصوت خاشع قوله تعاىل:   اُرُكْم َخرْيٌ ِمْن ُأوَلئُِكْم َأْم َلُكْم َبَراَءٌة يِف الزُّ ﴿َأُكفَّ

مَجِ  َنْحُن  َيُقوُلوَن  اَعُة  َأْم  َوالسَّ َمْوِعُدُهْم  اَعُة  السَّ َبِل  ُبَر  الدُّ َوُيَولُّوَن  اجْلَْمُع  َسُيْهَزُم  ُمنَْترِصٌ  يٌع 

َأْدَهى َوَأَمرُّ إِنَّ املُْْجِرِمنَي يِف َضاَلٍل َوُسُعٍر َيْوَم ُيْسَحُبوَن يِف النَّاِر َعىَل ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ  

َخ   
ٍ
ء إِنَّا ُكلَّ يَشْ َأْشَياَعُكْم  َسَقَر  َأْهَلْكنَا  َوَلَقْد  بِاْلَبرَصِ  َكَلْمٍح  َواِحَدٌة  إَِلَّ  َأْمُرَنا  َوَما  بَِقَدٍر  َلْقنَاُه 

ُمْسَتَطٌر﴾   َوَكبرٍِي  َصِغرٍي  َوُكلُّ  ُبِر  الزُّ يِف  َفَعُلوُه   
ٍ
ء يَشْ َوُكلُّ  كٍِر  ُمدَّ ِمْن  ثم  [ 53ـ    43]القمر:  َفَهْل   ،

املتت(1)قال واملصارع  اآلن  إليهم  :  يتوجه  حسهم  عىل  ضاغطة  خياهلم،  يف  حارضة  الية 

باخلطاب حيذرهم مرصعا كهذه املصارع، وينذرهم ما هو أدهى وأفظع.. إنه اإلنذار بعذاب  

الدنيا وعذاب اآلخرة وإسقاط كل شبهة وكل شك يف صدق هذا اإلنذار وسد كل ثغرة  

والفرار احلساب  يف  املغالطة  أو  والفكاك  اهلرب  يف  طمع  كانت    وكل  تلك  اجلزاء..  من 

املصري؟   ذلك  مثل  من  أنتم  يمنعكم  فام  املكذبني،  ُأوَلئُِكْم﴾  مصارع  ِمْن  َخرْيٌ  اُرُكْم  ﴿َأُكفَّ

ُبِر﴾  ؟.. وما ميزة كفاركم عىل أولئكم؟  [ 43]القمر:   تشهد هبا    [ 43]القمر:  ﴿َأْم َلُكْم َبَراَءٌة يِف الزُّ

فر والتكذيب؟.. َل هذه وَل تلك، فلستم خريا  الصحائف املنزلة، فتعفوا إذن من جرائر الك

من أولئكم، وليست لكم براءة يف الصحائف املنزلة، وليس هنالك إَل لقاء املصري الذي  

 
 ( 3435/ 6) (  يف ظالل القرآن1)



277 

 

لقيه الكفار من قبلكم يف الصورة التي يقدرها اهلل لكم.. ثم يلتفت عن خطاهبم إىل خطاب  

﴾  ﴿َأْم َيُقوُلوَن َنْحُن مَجِيعام، يعجب فيه من أمرهم:  ، وذلك حني يرون  [ 44]القمر: ٌع ُمنَْترِصٌ

وَل   لنا  هازم  َل  منترصون  إنا  فيقولون:  بتجمعهم،  ويغرتون  قوهتم،  فتعجبهم  مجعهم 

ُبَر﴾  غالب؟.. هنا يعلنها عليهم مدوية قاضية حاسمة:   ]القمر: ﴿َسُيْهَزُم اجْلَْمُع َوُيَولُّوَن الدُّ

 والذي يعلنها عليهم هو القهار اجلبار.  ، فال يعصمهم جتمعهم، وَل تنرصهم قوهتم،[ 45

﴾  ثم راح يردد قوله تعاىل:   اَعُة َأْدَهى َوَأَمرُّ اَعُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّ ،  [ 46]القمر:  ﴿َبِل السَّ

يقول ثم  متعددة،  مرات  يف هذه  (1) ويكررها  يرونه  أو  رأوه  كل عذاب  من  وأمر  أدهى   :

األرض، وأدهى وأمر من كل مشهد رأوه مرسوما فيام مر.. من الطوفان، إىل الرصرص، إىل  

الصاعقة، إىل احلاصب، إىل أخذ فرعون وآله أخذ عزيز مقتدر.. ثم يفّصل كيف هي أدهى  

ْجِرِمنَي يِف َضاَلٍل َوُسُعٍر َيْوَم  ﴿إِنَّ املُْ وأمر، يفصل هذا يف مشهد عنيف من مشاهد القيامة:  

.. يف ضالل يعذب العقول  [ 48ـ    47]القمر:  ُيْسَحُبوَن يِف النَّاِر َعىَل ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر﴾  

والنفوس، ويف سعر تكوي اجللود واألبدان.. يف مقابل ما كانوا يقولون هم وأمثاهلم من  

َواِحًداقبل:   ِمنَّا  ا  َوُسُعٍر﴾    ﴿َأَبرَشً َضاَلٍل  َلِفي  إًِذا  ا  إِنَّ يكون  [ 24]القمر:  َنتَّبُِعُه  أين  ليعرفوا   ،

الضالل وأين تكون السعر، وهم يسحبون يف النار عىل وجوههم يف عنف وحتقري، يف مقابل  

اَلعتزاز بالقوة واَلستكبار، وهم يزادون عذابا باإليالم النفيس، الذي كأنام يشهد اللحظة  

 [ 48]القمر: ﴿ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر﴾ عىل األسامع واألنظار:  حارضا معروضا 

: ويف ظل هذا املشهد املروع املزلزل يتجه بالبيان إىل الناس  (2) سكت قليال، ثم قال

كافة، وإىل القوم خاصة، ليقر يف قلوهبم حقيقة قدر اهلل وحكمته وتدبريه.. إن ذلك األخذ  
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ا كان قبلهام من رساَلت ونذر، ومن قرآن وزبر..  يف الدنيا، وهذا العذاب يف اآلخرة، وم

وما حول ذلك كله من خلق ووجود وترصيف هلذا الوجود.. إن ذلك كله، وكل صغرية  

وكبرية خملوقة بقدر، مرصفة بقصد، مدبرة بحكمة، َل يشء جزاف، َل يشء عبث، َل يشء  

متحرك وكل  خلقناه بقدر.. كل يشء.. كل صغري وكل كبري، كل ناطق وكل صامت، كل  

]القمر: ﴿َخَلْقنَاُه بَِقَدٍر﴾  ساكن، كل ماض وكل حارض، كل معلوم وكل جمهول، كل يشء..  

.. قدر حيدد حقيقته، وحيدد صفته، وحيدد مقداره، وحيدد زمانه، وحيدد مكانه، وحيدد  [ 49

 ارتباطه بسائر ما حوله من أشياء، وتأثريه يف كيان هذا الوجود.

﴾  تعاىل:  ثم قرأ بصوت خاشع قوله   ،  [ 50]القمر:  ﴿َوَما َأْمُرَنا إَِلَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبرَصِ

التي تفعل أعظم األحداث بأيرس اإلشارات..  (1)ثم قال القدرة  التقدير والتدبري،  : ومع 

فهي إشارة واحدة، أو كلمة واحدة يتم هبا كل أمر: اجلليل والصغري سواء، وليس هنالك  

إنام   ملح  جليل وَل صغري،  يعادل  ما  زمن وَل  وليس هنالك  البرش لألشياء..  تقدير  ذلك 

البرص، إنام هو تشبيه لتقريب األمر إىل حس البرش، فالزمن إن هو إَل تصور برشي ناشئ  

التصورات   هذه  من  املطلق  اهلل  حساب  يف  له  وجود  وَل  الصغرية،  أرضهم  دورة  من 

تبدل فيه وتغري، وواحدة تذهب به    املحدودة.. واحدة تنشئ هذا الوجود اهلائل، وواحدة

كام يشاء اهلل، وواحدة حتيي كل حي، وواحدة تذهب به هنا وهناك، وواحدة ترده إىل املوت،  

وواحدة تبعثه يف صورة من الصور، وواحدة تبعث اخلالئق مجيعا، وواحدة جتمعهم ليوم  

فيها القدرة ومعها    احلرش واحلساب.. واحدة َل حتتاج إىل جهد، وَل حتتاج إىل زمن، واحدة 

التقدير، وكل أمر معها مقدر ميسور.. وبواحدة كان هالك املكذبني عىل مدار القرون، ويف  
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 هذه يذكرهم بمصري أمثاهلم من املكذبني. 

 َفَعُلوُه  ثم قرأ بخشوع قوله تعاىل:  
ٍ
ء كٍِر َوُكلُّ يَشْ ﴿َوَلَقْد َأْهَلْكنَا َأْشَياَعُكْم َفَهْل ِمْن ُمدَّ

الزُّ  ُمْسَتَطٌر﴾  يِف  َوَكبرٍِي  َصِغرٍي  َوُكلُّ  قال[ 53ـ    51]القمر:  ُبِر  ثم  املكذبني،  (1)،  مصارع  فهذه   :

كٍِر﴾ معروضة يف احللقات التي تضمنتها السورة من قبل..  ، يتذكر  [ 51]القمر: ﴿َفَهْل ِمْن ُمدَّ

﴿َوُكلُّ    ويعترب.. ومل ينته حساهبم بمصارعهم األليمة، فوراءهم حساب َل يفلت منه يشء: 

ُبِر﴾    َفَعُلوُه يِف الزُّ
ٍ
ء ﴿َوُكلُّ َصِغرٍي َوَكبرٍِي  .. مسطر يف الصحائف ليوم احلساب..  [ 52]القمر:  يَشْ

 .. َل ُينسى منه يشء وهو مسطور يف كتاب.[ 53]القمر: ُمْسَتَطٌر﴾ 

: وعند هذا احلد من العرض والتعقيب، يلتفت  (2)ثم ختم حديثه عن السورة بقوله

ىل صفحة أخرى غري صفحة املكذبني، ويعرض صورة أخرى يف ظل وادع أمني،  السياق إ 

،  [ 55ـ    54]القمر:  ﴿إِنَّ املُْتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوهَنٍَر يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد َملِيٍك ُمْقَتِدٍر﴾  صورة املتقني:  

ويلذعون    ذلك بينام املجرمون يف ضالل وسعر، يسحبون يف النار عىل وجوههم يف مهانة، 

، وهي صورة للنعيم بطرفيه:  [ 48]القمر: ﴿ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر﴾ بالتأنيب كام يلذعون بالسعري:  

.. نعيم احلس  [ 55]القمر:  ﴿يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد َملِيٍك ُمْقَتِدٍر﴾  ،  [ 54]القمر:  ﴿يِف َجنَّاٍت َوهَنٍَر﴾  

يلقي ظالل النعامء واليرس    [ 54]القمر:  ﴿يِف َجنَّاٍت َوهَنٍَر﴾  واجلوارح يف تعبري جامع شامل:  

بفتح    [ 54]القمر:  ﴿هَنٍَر﴾  حتى يف لفظه الناعم املنساب.. وليس ملجرد إيقاع القافية جتيء كلمة  

عبري.. ونعيم القلب  اهلاء، بل كذلك إللقاء ظل اليرس والنعومة يف جرس اللفظ وإيقاع الت

والتكريم:   القرب  نعيم  ُمْقَتِدٍر﴾  والروح،  َملِيٍك  ِعنَْد  ِصْدٍق  َمْقَعِد  فهو  [ 55]القمر:  ﴿يِف   ..

مقعد ثابت مطمئن، قريب كريم، مأنوس بالقرب، مطمئن بالتمكني، ذلك أهنم املتقون،  
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ال دنيا، وخوفها يوم  اخلائفون، املرتقبون.. واهلل َل جيمع عىل نفس خوفني: خوفها منه يف 

القيامة، فمن اتقاه يف العاجلة أمنه يف اآلجلة، ومع األمان يف أفزع موطن، يغمره باألنس 

 والتكريم. 

: وعند هذا اإليقاع اهلادئ، يف هذا الظل اآلمن، تنتهي السورة التي حفلت  (1)ثم قال

ادئ طعم وروح حلقاهتا بالفزع والكرب واألخذ والتدمري، فإذا للظل اآلمن واإليقاع اهل

أعمق وأروح.. وهذه هي الرتبية الكاملة، تربية العليم احلكيم بمسارب النفوس ومداخل  

 القلوب، وهذا هو التقدير الدقيق خلالق كل يشء بقدر، وهو اللطيف اخلبري. 

ا عىل  ما انتهى معلمنا الكاظم من قراءته للسورة الكريمة وبيانه ملعانيها، وتطبيقه هل

ر حتى  التي  واقعنا،  الدموع  تلك  كانت  وقد  متأثرة..  تبكي  كلها  احلارضة،  اجلموع  أيت 

ذرفت يف ذلك اليوم طوفانا كاسحا قىض عىل الطواغيت واملستبدين الذين كانوا َييمنون  

   علينا.
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 رابعا ـ القرآن.. وعزاء املخطئني 

اء  هذه هي املشاهد اخلمسة التي تعلمت فيها بعض ما ورد يف القرآن الكريم من العز

باإلضافة إليها يرس اهلل يل يف  اخلاص باملستضعفني واملظلومني.. وهي تشمل غريهم أيضا..  

املشاهد   هذه  منها  والشفاء.. وكان  بالعزاء  ترتبط  أخرى  معاين  التعرف عىل  الرحلة  هذه 

 اخلاصة بعزاء املخطئني واملرسفني عىل أنفسهم. 

 . التوبة والغفران: 1

وأوهلا املشهد الذي رأيت فيه نعمة العفو والتوبة رأي العني، وقد بدأ هذا املشهد  

انتهاء جولتي يف بلدة املستضعفني التي حتولت بفضل اهلل تعاىل، وبسبب متسكها بالقرآن  بعد  

 الكريم إىل بلدة األقوياء املنترصين. 

اجلميلة، وهناك    وقد بدأ هذا املشهد بعد خروجي إىل بعض احلدائق يف تلك البلدة

وجدت رجال يطلب مني أن أْحل معه حقيبته، وهو يقول يل: أنا من مدينة املخطئني، وأريد  

إليها، فإن شئت أن تسري معي إلي لنتداول عىل ْحل هذه احلقيبة..  أعني  ، فهيا  ها أن أعود 

 لعلك تنال معي بعض األجر. 

التي تريد أن تسري إليها..  قلت: َل مشكلة لدي يف إعانتك.. لكن املشكلة يف الوجهة  

فأنا تلميذ قرآن، وجئت هنا ألتتلمذ عىل هؤَلء الصاحلني، وَل عالقة يل باملخطئني املرسفني  

اختاروه   ما  إىل  بنا  يزيغوا  َل  حتى  نتجنبهم  أن  الضعفاء  نحن  ُأمرنا  فقد  أنفسهم..  عىل 

 ألنفسهم. 

تعاىل  فاهلل  فهلم معي..  للقرآن  حقيقيا  تلميذا  كنت  إن  الصاحلني    قال:  ما خاطب 



282 

 

 فقط، بل خاطب املخطئني واخلطائني أيضا. 

 ذن يل يف املسري إليهم؟قلت: لك احلق يف هذا.. لكن كيف أعرف أنه قد أُ 

قال: معلمنا الكاظم.. لقد أخربين يف جملس من املجالس أنه سيفد إلينا بعض تالميذ  

 القرآن، وأمرنا أن نحسن استقباهلم. 

إذن مع كون الكاظم معلمكم، أم أنكم تالميذ سوء،    قلت: فكيف ظللتم خمطئني

 تأخذون العلم، وَل تأخذون العمل؟ 

 قال: فهل شققت عىل قلوبنا لتعرف ذلك؟ 

 قلت: ألست قد ذكرت يل أن مدينتكم هي مدينة املخطئني؟ 

قال: بىل.. هي ُتسمى كذلك، ألهنا كانت كذلك.. واَلسم َل يرض باملسمى حتى لو  

 لصق بنا هذا اَلسم من قديم. لصق به.. وقد  

 قلت: فهي مدينة التائبني إذن.. َل مدينة املخطئني؟ 

قال: هكذا كان يسميها معلمنا الكاظم، ويدعونا إىل تسميتها بذلك.. لكن اسمها  

من   للمزيد  حلاجتنا  ذلك  يكون  وربام  بعد..  استبداله  نستطع  ومل  علينا،  غلب  القديم 

 ق معه هذا اَلسم العظيم عليها. املجاهدات حتى تصدق توبتنا، ويصد

 قلت: لكن ما عالقتها بمدينة املستضعفني؟ 

قال: لقد جعل اهلل مدينتنا بعد أن مّن عليها بالتوبة سندا صاحلا ألهل هذه املدينة يف  

مواجهة أعدائهم املستكربين.. وقد كان ملعلمنا الكاظم دور كبري يف ذلك.. فهو الذي كان  

 وبينهم إىل أن تم القضاء عليهم. يرشف عىل التنسيق بيننا 

قلت: ما دمت قد ذكرت هذا.. فأنا اآلن مستعد متاما للسري معك حيث أردت..  

 الكاظم أن يغريكم إىل هذه احلال. معلمكم وأرجو أن ترشح يل يف الطريق كيف استطاع 
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 الشاهد األول: 

أن  الكاظم  معلمنا  استطاع  وكيف  فقط..  نفيس  عن  لك  أشهد  أن  يمكنني    قال: 

َيلصها من احلجب التي كانت حتول بينها وبني التوبة.. وعندما تصل إىل مدينتنا ستجد  

 غريي ممن يوفر لك املزيد من الشهادات. 

 قلت: فأسمعني شهادتك.. فكيل آذان صاغية. 

 قال: فاْحل احلقيبة عني، ليتيرس يل احلديث بسهولة.. وهيا بنا نسري ونتحدث. 

خفيفة جدا عىل عكس ما توقعت.. وراح حيدثني قائال: قبل  ْحلت حقيبته، وكانت  

أن ألتقي بمعلمي الكاظم كنت امرؤا مرسفا عىل نفيس مثل أكثر أهل مدينتي.. وقد كان 

احلائل بيني وبني التوبة إىل اهلل، خويف أَل يقبلني، ولذلك كانت كل أحاديث معلمي معي  

 حول قبول اهلل لتوبة عباده. 

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن  عته منه قراءته اخلاشعة لقوله تعاىل:  وقد كان أول ما سم ﴿َوإَِذا َجاَءَك الَّ

ُه َمْن َعِمَل ِمنُْكْم ُسوًءا بَِجَها  ْْحََة َأنَّ َلٍة ُثمَّ  بِآَياتِنَا َفُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعىَل َنْفِسِه الرَّ

: تأملوا جيدا قوله تعاىل:  (1)، ثم قال[ 54]األنعام:  وٌر َرِحيٌم﴾  َتاَب ِمْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَُّه َغفُ 

ْْحََة﴾  ﴿ .. فاهلل سبحانه هو املالك الذي َل ينازعه منازع،  [ 54]األنعام:  َكَتَب َربُُّكْم َعىَل َنْفِسِه الرَّ

عليه   يوجبها  َل  ومشيئته  بإرادته  كتبها  الرْحة..  نفسه  عىل  كتب  ـ  ومنة  منه  فضال  ـ  لكنه 

ب وَل يقرتحها عليه مقرتح وَل يقتضيها منه مقتض إَل إرادته الطليقة، وإَل ربوبيته  موج 

 الكريمة. 

الدنيا  (2)ثم قال تعاىل يف خلقه، وقاعدة معاملته هلم يف  قاعدة قضاء اهلل  : والرْحة 
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واآلخرة.. واَلعتقاد هبذه القاعدة يدخل يف صلب اإليامن، فرْحة اهلل بعباده هي األصل،  

ابتالئه هلم أحيانا بالرضاء.. فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم هبذا اَلبتالء حلمل أمانته،    حتى يف 

اَلبتالء،   هذا  طريق  عن  والتهيؤ  واَلستعداد  والوعي  واملعرفة  والتجرد  اخللوص  بعد 

عقبيه،   عىل  ينقلب  ممن  الرسول  يتبع  من  وليعلم  الصف،  يف  الطيب  من  اخلبيث  وليميز 

ة وحييا من حي عن بينة.. والرْحة يف هذا كله ظاهرة.. عىل أن  وليهلك من هلك عن بين 

وتغمر   إَل  حلظة  من  فام  واألجيال،  األعامر  يستغرق  ومظاهرها  اهلل  رْحة  مواضع  تلمس 

 العباد فيها الرْحة..  

: والذي يستوقف النظر يف هذا هو تفضل اخلالق املالك ذي  (1) سكت قليال، ثم قال

. بأن جيعل رْحته بعباده يف هذه الصورة.. مكتوبة عليه.. كتبها  السلطان القاهر فوق عباده. 

هو عىل نفسه وجعلها عهدا منه لعباده.. بمحض إرادته ومطلق مشيئته.. وهي حقيقة هائلة  

َل يثبت الكيان البرشي لتمليها وتأملها وتذوق وقعها حني يقف لتدبرها يف هذه الصورة  

هناك تفضل آخر يتجىل يف إخباره لعباده بام كتبه ـ  العجيبة.. باإلضافة إىل ذلك التفضل..  

سبحانه ـ عىل نفسه من رْحته، فإن العناية بإبالغهم هذه احلقيقة هي تفضل آخر، َل يقل  

عن ذلك التفضل األول، فمن هم العباد حتى تبلغ العناية هبم أن يبلغوا ما جرت به إرادة  

بحانه حيملها إليهم رسوله؟.. إَل أنه الفضل  اهلل يف املأل األعىل؟ وأن يبلغوا بكلامت منه س

العميم، الفائض من خلق اهلل الكريم!؟.. إن تدبر هذه احلقيقة عىل هذا النحو ليدع القلب  

يف عجب ويف دهش كام يدعه يف أنس ويف روح َل تبلغ الكلامت أن تصور جوانبه وحواشيه،  

كوَل إىل التعبري البرشي ليبلغ  ومثل هذه احلقائق، وما تثريه يف القلب من مشاعر ليس مو 
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 شيئا يف تصويره وإن كان القلب البرشي مهيأ لتذوقه، َل لتعريفه. 

: ورْحة اهلل تفيض عىل عباده مجيعا، وتسعهم مجيعا وهبا يقوم وجودهم،  (1) ثم قال

وتقوم حياهتم.. وهي تتجىل يف كل حلظة من حلظات الوجود أو حلظات احلياة للكائنات..  

ابتداء يف وجود البرش ذاته، ويف نشأهتم من حيث َل يعلمون، ويف إعطائهم هذا  وهي تتجىل  

من   كثري  عىل  اإلنسان  هبا  يتفضل  خصائص  من  فيه  ما  بكل  الكريم  اإلنساين  الوجود 

العاملني.. ويف تسخري ما قدر اهلل أن يسخره لإلنسان، من قوى الكون وطاقاته.. وهذا هو  

الذي يتقلب اإلنسان يف بحبوحة منه يف كل حلظة من    الرزق يف مضمونه الواسع الشامل

حلظات حياته.. وتتجىل يف تعليم اهلل لإلنسان، بإعطائه ابتداء اَلستعداد للمعرفة وتقدير  

التوافق بني استعداداته هذه وإحياءات الكون ومعطياته.. هذا العلم الذي يتطاول به بعض  

من رزق اهلل بمعناه الواسع الشامل كذلك..    املناكيد عىل اهلل، وهو الذي علمهم إياه وهو

إليه   الرسل  إرسال  بمواَلة  األرض،  يف  استخالفه  بعد  اخللق  هلذا  اهلل  رعاية  يف  وتتجىل 

باهلدى، كلام نيس وضل وأخذه باحللم كلام لج يف الضالل ومل يسمع صوت النذير، ومل يصغ  

ي متهله، وحلم اهلل وحده هو  للتحذير، وهو عىل اهلل هني، ولكن رْحة اهلل وحدها هي الت 

 الذي يسعه. 

: وتتجىل يف جتاوز اهلل ـ سبحانه ـ عن سيئات اإلنسان  (2) ثم نظر إلينا بحنان، وقال

ثم   أذنب  ملن  املغفرة  يف  ممثلة  نفسه  عىل  الرْحة  وبكتابة  تاب،  ثم  بجهالة  السوء  عمل  إذا 

حلسنة بعرش أمثاهلا، واملضاعفة  أناب.. وتتجىل يف جمازاته عن السيئة بمثلها، وجمازاته عىل ا

بعد ذلك ملن يشاء.. وحمو السيئة باحلسنة.. وكله من فضل اهلل، فال يبلغ أحد أن يدخل اجلنة  
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 بعمله إَل أن يتغمده اهلل برْحته.

قال كريم من  (1)ثم  لوجه  بيان  ففيها  الكريمة،  اآلية  اقرؤوا  املعاين  هذه  بناء عىل   :

وجوه تعامل اإلسالم مع املخالفني له، بل املحاربني.. فاهلل تعاىل َيرب أنه َل يصد أحدا يرد  

ومن أصحابه ذلك    رشيعته، ويريد اَلرتواء منها.. حتى أولئك الذين وقفوا من النبى  

.. لن يغلق اإلسالم بابه دوهنم، ولن يقبض اهلل يد رْحته عنهم..  العنيف   ي املوقف العناد

بل هم حيث طرقوا باب اإلسالم فتح هلم عىل مرصاعيه، واستقبلتهم عىل عتباته رْحة اهلل  

مواليد جدد هم  وإذا  آثام وسيئات،  من  هبم  ما علق  كل  اإلسالم،  يف    ومغفرته، فمحت 

وء.. وأهنم منذ اليوم هم الذين يملون ما  يدخلونه وصفحات كتاهبم بيضاء مل يمسسها س 

 هذه الصفحات، من خري أو رش. يف  يكتب

ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِآَياتِنَا َفُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب  ثم قرأ بخشوع قوله تعاىل:   ﴿َوإَِذا َجاَءَك الَّ

ْْحََة﴾   لكلامت النورانية استدعاء ألولئك  هذه ايف    :(2) ثم قال  ،[ 54]األنعام:  َربُُّكْم َعىَل َنْفِسِه الرَّ

يكونوا َل  حتى  يسبقوا  أن  عىل  خلطاهم  وحث  اإلسالم،  عن  ختلفوا  مؤخرة  يف    الذين 

الذي يدل عىل احلال  [ 54]األنعام: ﴿ُيْؤِمنُوَن﴾ التعبري بقوله تعاىل  يف  الركب.. وهذا هو الرس

هو التحية    [ 54]األنعام:   َعَلْيُكْم﴾  ﴿َفُقْل َساَلمٌ قوله تعاىل:  ويف    املستقبل املمتد.. يف    املتجددة

اإلسالم..  عتبة  وهم عىل  لسان رسوله،  اهلل عىل  هبا  يلقاهم  التي  املباركة  هذا  ويف    الطيبة 

﴿َساَلٌم  خري وعافية:  ويف    أمن وسالم، يف    الرتحيب هبم أنس هلم، وطمأنينة ملستقبلهم، فهم 

ظ[ 54]األنعام:  َعَلْيُكْم﴾   عليكم،  يشتمل  سالم  أي  التحية  ..  هلذه  أنسوا  فإذا  وباطنا..  اهرا 

ْْحََة﴾  الكريمة، تلقوا حتية أعظم وأكرم..   فهذه الرْحة    [ 54]األنعام:  ﴿َكَتَب َربُُّكْم َعىَل َنْفِسِه الرَّ
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وفضال،  وكرما  منه  رْحة  نفسه،  عىل  اهلل  أوجبها  تضفهي    التي  الداخلني   يالتي  يف    عىل 

قرتفوا من قبل من آثام.. فهم أبناء إلسالم منذ اليوم  األمن والسالم، بالتجاوز عام  ااإلسالم  

 عليهم مما اقرتفوه من قبل.  يشءالذي دخلوا فيه، وَل 

ُه َمْن َعِمَل ِمنُْكْم ُسوًءا  ثم قرأ بخشوع قوله تعاىل:   ْْحََة َأنَّ ﴿َكَتَب َربُُّكْم َعىَل َنْفِسِه الرَّ

: وهذا السوء  (1)، ثم قال[ 54]األنعام:  َب ِمْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َتا 

الذي فعلوه بجهالة، هو ما كان منهم من حرب عىل اإلسالم، وأذى للمسلمني، األمر الذي  

املنكرات تقض مضاجعهم، وتكاد تفسد عليهم   يدخلون اإلسالم وأشباح هذه  جعلهم 

مع   َلعتبارهم،  حياهتم  ردا  هذا  الكريمة  اآلية  هذه  فكانت  فيه..  دخلوا  الذي  الدين 

 وتصحيحا لوجودهم، وسكنا لنفوسهم، وبردا وسالما عىل قلوهبم. 

اخلطباء   بعض  شدة  من  عرفناه  ما  ختالف  والتي  هذه،  كلامته  من  تعجبنا  وعندما 

إىل اهلل(2)والواعظني، قال الداعني  األولياء،  األكابر من  إليهم  : من شأن  أتى  إكرام من   ،

ويوسعون   فيؤنسوهنم،  اَلنكسار  أهل  والربور، وخصوصا  املرسة  وإظهار  اللقاء  بحسن 

رجاءهم، ويفرحوهنم بام يسمعون منهم من سعة فضل اهلل وكرمه، وقد كان بعض شيوخي  

إذا دخل عليه أحد من أهل العصيان، قام إليهم، وفرح هبم، وأقبل عليهم، وإذا أتى إليه  

فقراء  غريه يأتوننا  العصيان  )أهل  فقال:  ذلك،  يف  له  فقيل  باألولني،  اعتناءهم  يعتن  مل  م 

منكرسين من أجل ذنوهبم، َل يرون ألنفسهم مرتبة، فأردت أن أجرب كرسهم، وهؤَلء أهل  

 الطاعة يأتوننا أغنياء معتمدين عىل طاعتهم، فال حيتاجون إىل ما عندنا(

م عليه السالم واستغفاره لقريبه، كام قال تعاىل:  ثم رضب لنا املثل عىل ذلك بإبراهي
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ُه َكاَن ِِب َحِفيًّا﴾   عىل الرغم من أنه هدده    [ 47]مريم:  ﴿َقاَل َساَلٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َرِبِّ إِنَّ

َتنَْتِه أَلَْرمُجَنَّ يًّا﴾  قبل ذلك بقوله: ﴿َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آهِلَتِي َيا إِْبَراِهيُم َلئِْن مَلْ 
َك َواْهُجْريِن َملِ

 [ 46]مريم: 

 الشاهد الثاين: 

مدينة   إىل  اآلخر  هو  يسري  كان  رجل،  طريقنا  يف  صادفنا  حتى  ذلك،  قال  إن  ما 

بتلميذ   يقول: مرحبا  رآنا قصدنا، وهو  للتائبني، وعندما  إىل مدينة  التي حتولت  املخطئني 

أول ما سمعت من معلمنا  القرآن.. نحن مشتاقون جدا إليك.. إن أذنت يل أن أسمعك  

 الكاظم، فعلت. 

 قلت: مرحبا بك.. ويرسين ذلك كثريا. 

قال: يف أول لقاء يل به سمعته يقرأ علينا بعض ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات  

ُكْم  الكريمة الدالة عىل مغفرة اهلل تعاىل لعباده، كقوله تعاىل: ﴿ََل ُيَؤاِخُذُكُم اهللَُّ بِاللَّْغِو يِف َأْياَمنِ 

َغُفوٌر َحلِيٌم﴾   ُقُلوُبُكْم َواهللَُّ  ُيَؤاِخُذُكْم باَِم َكَسَبْت  ، وقوله: ﴿ُقْل إِْن ُكنُْتْم  [ 225]البقرة:َوَلكِْن 

بِْبُكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾   بُِعويِن حُيْ بُّوَن اهللََّ َفاتَّ
:  ، وقوله[ 31]آل عمران:حُتِ

ُب َمْن َيَشاُء َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحي اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َيْغِفُر ملَِْن َيَشاُء َوُيَعذِّ ٌم﴾  ﴿َوهللَِِّ َما يِف السَّ

َغُفوٌر  [ 129]آل عمران: اهللََّ  َأنَّ  َفاْعَلُموا  َعَلْيِهْم  َتْقِدُروا  َأْن  َقْبِل  ِمْن  َتاُبوا  الَِّذيَن  ، وقوله: ﴿إَِلَّ 

إِنَّ اهللََّ  [ 34]املائدة:يٌم﴾  َرحِ  َعَلْيِه  َيُتوُب  َفإِنَّ اهللََّ  َوَأْصَلَح  ُظْلِمِه  َبْعِد  ِمْن  َتاَب  ، وقوله: ﴿َفَمْن 

َرِحيٌم﴾   َرِحيٌم﴾  [ 39]املائدة:َغُفوٌر  َغُفوٌر  َواهللَُّ  َوَيْسَتْغِفُروَنُه  اهللَِّ  إِىَل  َيُتوُبوَن  ﴿َأَفال  وقوله:   ،

، وقوله:  [ 98]املائدة:، وقوله: ﴿اْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ [ 74]املائدة:

ُيْؤِمنُوَن بِآياتِنَ ِذيَن  ُه َمْن  ﴿َوإَِذا َجاَءَك الَّ َأنَّ ْْحََة  ا َفُقْل َسالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعىَل َنْفِسِه الرَّ

، وقوله:  [ 54]األنعام:َعِمَل ِمنُْكْم ُسوءًا بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  
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َا النَّبِيُّ ُقْل ملَِْن يِف َأْيِديُكمْ  ى إِْن َيْعَلِم اهللَُّ يِف ُقُلوبُِكْم َخرْيًا ُيْؤتُِكْم َخرْيًا مِمَّا    ﴿َيا َأَيُّ ِمَن اأْلرَْسَ

، وقوله: ﴿ُثمَّ َيُتوُب اهللَُّ ِمْن َبْعِد َذلَِك  [ 70]ألنفال:ُأِخَذ ِمنُْكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  

َرِحيمٌ  َغُفوٌر  َواهللَُّ  َيَشاُء  َمْن  َخَلُطوا  [ 27]التوبة:﴾  َعىَل  بُِذُنوهِبِْم  ُفوا  اْعرَتَ ﴿َوآَخُروَن  وقوله:   ،

، وقوله:  [ 102]التوبة:َعَماًل َصاحِلًا َوآَخَر َسيِّئًا َعَسى اهللَُّ َأْن َيُتوَب َعَلْيِهْم إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  

ِمنٍي َوِشاَمٍل ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلُه  ﴿َلَقْد َكاَن لَِسَبأٍ يِف َمْسَكنِِهْم آَيٌة َجنََّتاِن َعْن يَ 

ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َوآِمنُوا بَِرُسولِِه ُيْؤتُِكْم  [ 15]:َبْلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر﴾   َا الَّ ، وقوله: ﴿َيا َأَيُّ

  [ 28]احلديد:بِِه َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  كِْفَلنْيِ ِمْن َرْْحَتِِه َوجَيَْعْل َلُكْم ُنورًا مَتُْشونَ 

ثم قال لنا: انظروا كيف َيلص اهلل تعاىل عباده من كل حرج.. إنه َل يطلب منهم أن يلجأوا  

ألي كاهن وَل ألي رجل دين ليعرتفوا بذنوهبم.. بل يكفيهم أن يتوبوا إىل اهلل ويستغفروه.. فليس  

إَل هلل.. كام قال تعاىل: ﴿َأمَلْ َيْعَلُموا َأنَّ اهللََّ ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْأُخُذ   ألحد سلطان املغفرة 

ِحيُم﴾   اُب الرَّ َدَقاِت َوَأنَّ اهللََّ ُهَو التَّوَّ ِذي َيْقَبُل التَّوَبَة َعْن ِعَباِدِه    ، [ 104]التوبة:الصَّ وقوله: ﴿َوُهَو الَّ

يَِّئاِت َوَيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن﴾  َوَيْعُفو َعِن   ، أما البرش.. فإن سلطاهنم الوحيد الذي أتيح  [ 25]الشورى:السَّ

هلم يف هذا الباب أن يستغفر بعضهم لبعض.. ويعفو بعضهم عن بعض.. لقد خول اهلل تعاىل  

له  ذلك لرسول اهلل كام خوله لكل مؤمن بغض النظر عن رتبته ووظيفته، قال تعاىل َياطب رسو 

وا ِمْن َحْولَِك    يف شأن أصحابه: ﴿َفِباَم َرْْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب ََلْنَفضُّ

ْل َعىَل اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ حُيِ  ِلنَي﴾  َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ بُّ امْلَُتَوكِّ

، وقال َياطبه يف شأن أعدائه: ﴿َفباَِم َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا ُقُلوهَبُْم َقاِسَيًة  [ 159]آل عمران:

ِلُع َعىَل َخا  ُروا ِبِه َوَل َتَزاُل َتطَّ ُفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحّظًا مِمَّا ُذكِّ ِئَنٍة ِمْنُهْم ِإَلَّ َقِلياًل ِمْنُهْم  حُيَرِّ

.. بل إن اهلل تعاىل قد منع رسوله مع عظيم  [ 13]املائدة:َفاْعُف َعنُْهْم َواْصَفْح إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ املُْْحِسننَِي﴾  

هَلُْم ِإْن  مرتبته وقربه من حق اَلستغفار يف بعض املحال، فقال تعاىل: ﴿اْسَتْغِفْر هَلُْم َأْو َل َتْسَتْغِفْر  
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ِباهللَِّ َوَرُسولِِه َواهللَُّ  َكَفُروا  ُْم  ِبَأهنَّ َذلَِك  هَلُْم  َيْغِفَر اهللَُّ  َفَلْن  ًة  َمرَّ هَلُْم َسْبِعنَي  اْلَقْوَم  َتْسَتْغِفْر  ََيِْدي   َل 

اْسِتْغَفاُر  ، ومثلام ذلك أخرب عن إبراهيم عليه السالم:  [ 80]التوبة:اْلَفاِسِقنَي﴾   ِإْبَراِهيَم  ﴿َوَما َكاَن 

َأ ِمْنُه ِإنَّ ِإ  َ َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ هلِلَِّ َترَبَّ اُه َفَلامَّ َتَبنيَّ اٌه َحِليٌم﴾  أِلَِبيِه ِإَلَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّ ]التوبة:  ْبَراِهيَم أَلَوَّ

114 ] 

، والتي تدل عىل سعة رْحة اهلل  ثم ذكر لنا الكثري من األحاديث عن رسول اهلل  

تعاىل ومغفرته لعباده، وعدم رده ملن جاء منهم تائبا، ومنها ما روي أن رجال جاء إىل النبي  

    :فقال: يا رسول اهلل أحدنا يذنب، قال: )يكتب عليه( قال: ثم يستغفر منه ويتوب، قال

عليه(،   )فيكتب  قال:  فيذنب،  فيعود  قال:  عليه(،  ويتاب  له  منه  )يغفر  يستغفر  ثم  قال: 

 ( 1)ويتوب، قال: )يغفر له ويتاب عليه، وَل يمل اهلل حتى متلوا(

: )إّن العبد إذا أخطأ نكتت يف قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر  ومنها قوله  

﴿َكالَّ َبْل َراَن  وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيه حّتى تعلو قلبه وهو الّران اّلذي ذكر اهلل

 ( 2) ([ 14]املطففني: ُلوهِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾ َعىَل قُ 

ء النّهار، ويبسط  : )إّن اهلل ـ عّز وجّل ـ يبسط يده بالّليل ليتوب ميسومنها قوله  

 (3) ء الّليل، حّتى تطلع الّشمس من مغرهبا(يده بالنّهار ليتوب ميس 

 ( 4)  تبتم لتاب عليكم(لو أخطأتم حّتى تبلغ خطاياكم الّسامء، ثمّ : )ومنها قوله 

لو كان َلبن آدم واد من ذهب أحّب أّن له واديا آخر، ولن يمأل فاه  : ) ومنها قوله  

 (5)إَّل الرّتاب، واهلل يتوب عىل من تاب(

 
 ( 10/200الطرباين يف الكبري ، املجمع )( 1)

 ( 3334( الرتمذي)2)

 ( 2759( مسلم)3)

 ( 4248ماجة) ( ابن 4)

 ( 1048(، ومسلم)6439( البخاري ) 5)
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للجنّة ثامنية أبواب، سبعة مغلقة وباب مفتوح للّتوبة حّتى تطلع  : )ومنها قوله  

 (1)الّشمس من مغرهبا(

: )التائب من الذنب كمن َل ذنب له واملستغفر عن الذنب وهو مرص  ومنها قوله 

 ( 2) عليه كاملستهزئ برّبه ومن أذى مؤمنا كان عليه مثل ما أنبت النيل(

منه، وقيل  ومنها قوله   ما علموا  اهلل عليه وأنسى احلفظة  تاب  العبد  تاب  )إذا   :

 ( 3)ا عليه أبدا(لألرض وجوارحه اكتموا عليه مساويه وَل تظهرو

يشاء من خلقه، واهلل    : )إّن هللّ عّز وجّل فضوَل من رزقه ينحله من ومنها قوله  

باسط يديه عند كّل فجر ملذنب الليل هل يتوب فيغفر له، ويبسط يديه عند مغيب الشمس  

 (4)ملذنب النهار هل يتوب فيغفر له(

يناديان يقوَلن: يا باغي اخلري هلم، ويا  : )ما من صباح إَل وملكان  ومنها قوله  

باغي الرش انته، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب  

 ( 5) عليه، هل من مغموم فيكشف عنه؛ فهذا دعاؤمها حتى تغرب الشمس(

: )إن اهلل سبحانه يقول: أهل ذكري يف ضيافتي وأهل طاعتي يف نعمتي  ومنها قوله  

أجيبهم وإن  وأ فأنا  تابوا  إن  أؤيسهم من رْحتي  زياريت وأهل معصيتي َل  هل شكري يف 

 (6)مرضوا فأنا طبيبهم أداوَيم باملحن واملصائب ألطهرهم من الذنوب واملعايب(

 ( 7) : )ليس يشء أحب إىل اهلل من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة(ومنها قوله 

الضمآن الوارد، واملضل الواجد، والعقيم   : )اهلل أفرح بتوبة العبد منومنها قوله 

 
 ( 4/89أبو يعىل والطرباين الرتغيب والرتهيب) ( 1)

 .  1/6( تنبيه اخلواطر 2)

 . 2/347( لب اللباب )املستدرك( 3)

 . 214( ثواب األعامل/4)

 . 2/329( روضة الواعظني 5)

 .  58( إرشاد القلوب/6)

 .  2/29( عيون األخبار 7)
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 ( 1) الوالد(

فيدخل به اجلنة( قيل له: وكيف ذلك بأِب    : )إن العبد ليذنب الذنب ومنها قوله  

أنت وأمي يا رسول اهلل؟ قال: )يكون ذلك الذنب نصب عينيه تائبا منه فارا إىل اهلل عز وجل  

 (2)حتى يدخل اجلنة(

قال: كان رجل من األنصار أسلم ثم    اهلل  وحدثنا عن بعض أصحاب رسول  

، هل يل من توبة؟ فجاء  ارتد وحلق بالرشك ثم تندم فأرسل إىل قومه سلوا يل رسول اهلل 

  فقالوا: إّن فالنا قد ندم وإّنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت   قومه إىل رسول اهلل  

ُسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم اْلَبيِّنَاُت َواهلل ََل  ﴿َكْيَف ََيِْدي اهلل َقْوًما َكَفُروا َبْعَد إي امهِنْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَّ

ِديَن  ََيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي أولئك َجَزاُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعنََة اهلل َواملاََْلئَِكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي َخالِ 

ُف َعنُْهُم اْلَعَذاُب َوََل  ِذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَأْصَلُحوا َفإِنَّ اهلل  فِيَها ََل َُيَفَّ  ُهْم ُينَْظُروَن إَِلَّ الَّ

 ( 3)، فأرسل إليه فأسلم([ 89ـ  86]آل عمران: َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ 

كثريا حتى    وحدثناعن اإلمام الباقر أنه قال: )كان غالم من اليهود يأيت رسول اهلل  

أستخفه )استحقه( وربام أرسله يف حاجة، وربام كتب له الكتاب إىل قوم فافتقده أياما فسأل  

يف ناس من أصحابه،    عنه فقال: له قائل تركته يف آخر يوم من أيام الدنيا، فأتاه رسول اهلل  

ركة َل يكاد يكلم أحدا إَل أجابه فقال: يا فالن ففتح عينيه وقال: لبيك يا أبا القاسم  وكان ب

قال: أشهد أن َل إله اَل اهلل وإين رسول اهلل فنظر الغالم إىل أبيه فلم يقل له شيئا ثم ناداه  

م  الثانية وقال له: مثل قوله األول فالتفت الغالم إىل أبيه فلم يقل له شيئا ث  رسول اهلل  

الثالثة فالتفت الغالم إىل أبيه فقال أبوه: إن شئت فقل وأن شئت فال،    ناداه رسول اهلل  

 
 .  2/436( أصول الكايف 1)

 . 462( مكارم األخالق/2)

 ( 7/107( النسائي ) 3)
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فقال الغالم: أشهد أن َل إله إَل اهلل وانك حممد رسول اهلل ومات مكانه، فقال رسول اهلل  

    رسول اهلل  قال  ألبيه: اخرج عنا ثم    ،ألصحابه: أغسلوه وكفنوه، وائتوين به أصيل عليه

 ( 1)خرج وهو يقول: احلمد هلل الذي أنجى ِب اليوم نسمة من النار(ثم 

يا رسول اهلل إين رجل    وحدثنا أن حبيب بن احلارث جاء إىل رسول اهلل   فقال: 

معرض للذنوب، قال: )فتب إىل اهلل يا حبيب( قال: يا رسول اهلل إين أتوب ثم أعود؟ قال:  

تكثر ذنوِب قال: )عفو اهلل أكثر من ذنوبك يا    )فكلام أذنبت فتب( قال: إذا يا رسول اهلل  

حبيب بن احلارث(، وقال: )ما من حافظني يرفعان إىل اهلل ما حفظا فريى اهلل تبارك وتعاىل  

يف أول الصحيفة خريا، ويف آخرها خريا إَل قال: للمالئكة اشهدوا إين قد غفرت لعبدي  

 (2)ما بني طريف الصحيفة(

 الشاهد الثالث:  

نا إىل مدينة التائبني التقينا رجال ثالثا، وقد رحب ِب هو اآلخر، وكأنه يعرفني  يف طريق

من زمن طويل، ثم قال: شهاديت َل ختتلف عن شهادة أصدقائي يف التوبة.. وقد كان سببها  

منة اهلل العظمى علينا بزيارة معلمنا الكاظم ملدينتنا عىل الرغم من سمعتها السيئة حينذاك،  

النبي الكريم الذي    وعندما سألناه عن ذلك قال: لست خريا من لوط عليه السالم ذلك 

عىل   خشية  إليها  الذهاب  يف  يرتدد  فلم  القاسية،  الظاملة  البلدة  تلك  إىل  تعاىل  اهلل  أرسله 

 سمعته، بل أدى كل ما طلب منه، وبإخالص وصدق..  

م، وحتى  ثم ابتسم، وقال: ومعاذ اهلل أن أقصدكم بحديثي هذا، فأنتم أرشف وأكر

 لو وقعتم يف بعض الذنوب، فإن إيامنكم باهلل وباليوم اآلخر هو الذي سيطهركم منها. 

 
 .  120( مشكاة األنوار/2) .  397( أمايل الصدوق/1)



294 

 

ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم ََل َتْقنَُطوا ِمْن َرْْحَِة  ثم قرأ علينا قوله تعاىل:   ِذيَن َأرْسَ ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

ُنوَب مَجِيًعا إِنَّ  ِحيُم﴾  اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْغِفُر الذُّ   العقبات : من  (1)، ثم قال[ 53]الزمر:  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

التي تقف عائقا يف طريق التوبة واهلداية، إحساس اإلنسان بعقدة الذنب من جراء األعامل  

التي ارتكبها، خاصة إذا كانت هذه الذنوب كبرية، إذ أن الذي يستحوذ   القبيحة السابقة 

عىل ذهن اإلنسان إن أراد التوجه نحو الطهارة والتقوى والعودة إىل اهلل، أنه كيف يتخلص  

لذنوب الكبرية السابقة.. وهذا التفكري يبقى كابوسا يرافقه كالظل، فكلام خطا  من أعباء ا

خطوة نحو تغيري منهاج حياته وسعى نحو الطهارة والتقوى، حتدثه نفسه: ما الفائدة من  

التوبة، فسالسل أعاملك السابقة تطوق يديك ورجليك، لقد اصطبغت ذاتك بلون الذنب،  

؟.. ولذلك، فإن القرآن الكريم حيل هذه املشكلة عندما  وهو لون ثابت وَل يمكن إزالته

يذكر أن التوبة واإلنابة يمكن أن تكون أداة قاطعة وحازمة لالنفصال عن املايض، وبدء  

 حياة جديدة، أو حتى يمكن أن تكون بمثابة )وَلدة جديدة( للتائب إذا حتققت برشوطها.

تعاىل يبقي أبواب اللطف اإلهلي مفتحة أمام  : وهلذا، فإن اهلل  (2)سكت قليال، ثم قال

كل الناس مهام كانت ظروفهم، واملثال عىل ذلك هذه اآليات الكريمة التي تدعو املجرمني  

واملذنبني بلطف للعودة إىل اهلل، وتعدهم بإمكانية حمو املايض، ألن اهلدف الرئييس هو الرتبية  

 واهلداية وليس اَلنتقام والعنف. 

قراءة   أعاد  قالثم  ثم  الكريمة،  اآلية  (3)اآلية  هذه  وعبارات  كلامت  يف  التدقيق   :

فشموليتها   للمذنبني،  األمل  تعطي  التي  الكريم  القرآن  آيات  أكثر  من  أهنا  يبني  الكريمة 

وسعتها وصلت إىل درجة قال بشأهنا اإلمام عيل: )ما يف القرآن آية أوسع من ﴿َيا ِعَباِدَي  

 
 ( 15/123) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)

 ( 15/123) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2)

 ( 464/ 27) مفاتيح الغيب(  3)
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ُفوا﴾   َأرْسَ ِذيَن  (.. والدليل عىل ذلك واضح من وجوه كثرية.. منها أنه سمى  [ 53:  ]الزمرالَّ

املذنب بالعبد، والعبودية مفرسة باحلاجة والذلة واملسكنة، والالئق بالرحيم الكريم إفاضة  

اخلري والرْحة عىل املسكني املحتاج.. ومنها أنه تعاىل أضافهم إىل نفسه بياء اإلضافة فقال:  

ِذيَن   ُفوا﴾  ﴿َيا ِعَباِدَي الَّ ، ورشف اإلضافة إليه يفيد األمن من العذاب.. ومنها  [ 53]الزمر:  َأرْسَ

ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم﴾   ، ومعناه أن رضر تلك الذنوب ما عاد إليه،  [ 53]الزمر:  أنه تعاىل قال: ﴿َأرْسَ

إليهم، وَل حاجة إىل إحلاق   إليهم، فيكفيهم من تلك الذنوب عود مضارها  بل هو عائد 

هب  آخر  اهللَِّ﴾  رضر  َرْْحَِة  ِمْن  َتْقنَُطوا  ﴿ََل  قال:  أنه  ومنها  هناهم عن [ 53]الزمر:  م..  حيث   ،

القنوط فيكون هذا أمرا بالرجاء والكريم، وإذا أمر بالرجاء فال يليق به إَل الكرم.. ومنها  

ي(،  وكان يمكن أن يقول: )َل تقنطوا من رْحت  [ 53]الزمر:  أنه تعاىل قال أوَل: ﴿َيا ِعَباِدَي﴾  

ألن قولنا اهلل أعظم أسامء    [ 53]الزمر:  لكنه ترك هذا اللفظ وقال: ﴿ََل َتْقنَُطوا ِمْن َرْْحَِة اهللَِّ﴾  

اهلل وأجلها، فالرْحة املضافة إليه جيب أن تكون أعظم أنواع الرْحة والفضل.. ومنها أنه ملا  

ن أن يقول: )إنه يغفر الذنوب مجيعا(،  كان يمك  [ 53]الزمر:  قال: ﴿ََل َتْقنَُطوا ِمْن َرْْحَِة اهللَِّ﴾  

ولكنه مل يقل ذلك، بل أعاد اسم اهلل وقرن به لفظة ]إن[ املفيدة ألعظم وجوه التأكيد، وكل  

ُنوَب﴾   لكان    [ 53]الزمر:  ذلك يدل عىل املبالغة يف الوعد بالرْحة.. ومنها أنه لو قال: ﴿َيْغِفُر الذُّ

، وهذا أيضا  [ 53]الزمر:  عىل التأكيد فقال ﴿مَجِيًعا﴾    املقصود حاصال، لكنه أردفه باللفظ الدال 

من املؤكدات.. ومنها أنه وصف نفسه بكونه غفورا، ولفظ الغفور يفيد املبالغة.. ومنها أنه  

وصف نفسه بكونه رحيام والرْحة تفيد فائدة عىل املغفرة فكان قوله إنه هو الغفور إشارة إىل  

إشارة إىل حتصيل موجبات الرْحة والثواب.. ومنها  إزالة موجبات العقاب، وقوله الرحيم 

ِحيُم﴾   ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ يفيد احلرص، ومعناه أنه َل غفور وَل رحيم إَل    [ 53]الزمر:  أن قوله ﴿إِنَّ

هو، وذلك يفيد الكامل يف وصفه سبحانه بالغفران والرْحة.. فهذه الوجوه العرشة جمموعة  
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 ة عىل كامل الرْحة والغفران. يف هذه اآلية، وهي بأرسها دال 

أنه قال: )النادم ينتظر من اهلل الرْحة،   ثم حدثنا بام ورد يف احلديث عن رسول اهلل 

واملعجب ينتظر املقت، واعلموا عباد اهلل أن كل عامل سيقدم عىل عمله وَل َيرج من الدنيا  

وال والليل  بخواتيمها،  األعامل  وإنام  عمله،  وسوء  عمله  حسن  يرى  مطيتان،  حتى  نهار 

يغرتن   بغتة، وَل  يأيت  املوت  فإن  التسويف،  اآلخرة، واحذروا  إىل  عليهام  السري  فأحسنوا 

قرأ   ثم  نعله(،  إىل أحدكم من رشاك  أقرب  والنار  اجلنة  فإن  اهلل عز وجل،  أحدكم بحلم 

ا َيَرُه َوَمْن  : ﴿رسول اهلل   ٍة َخرْيً ا َيَرُه﴾ َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٍة رَشًّ  (1)(]الزلزلة[   َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

إليه    ومثله قوله   حكاية عن اهلل تعاىل: )من تقرب إىل اهلل عز وجل شربا تقرب 

إليه   أقبل  ماشيا  اهلل عز وجل  إىل  أقبل  باعا ومن  إليه  تقرب  إليه ذراعا  تقرب  ذراعا ومن 

أعىل وأجل واهلل قال:  (2) أعىل وأجل(مهروَل واهلل أعىل وأجل واهلل  .. ويف حديث آخر 

  (3))قال اهلل عز وجل يابن آدم قم إيل أمش إليك وامش إيل أهرول إليك(

: )إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل احلسنات كمثل  ويف حديث آخر قال  

رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى  

  (4)حتى خترج إىل األرض(  فانفكت أخرى

 الشاهد الرابع:  

وكأنه   اآلخر،  هو  ِب  رحب  وقد  رابعا،  رجال  التقينا  التائبني  مدينة  إىل  طريقنا  يف 

يعرفني من زمن طويل، ثم قال: شهاديت َل ختتلف عن شهادة أصدقائي يف التوبة.. وقد  

نفيس، وكان يعلم ذلك  كان سببها أين التقيت بمعلمنا الكاظم ألول مرة، وكنت مرسفا عىل  

 
   (442/ 1الرتغيب والرتهيب لقوام السنة )(  1)

   (1646(، و الطرباين يف الكبري )301/ 35أْحد )(  2)

  (  273/ 25أْحد )(  3)

   (170ابن املبارك يف الزهد ) (  4)
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مني، لكنه مل يتعامل معي بأي قسوة أو شدة، كام كان يفعل غريه، بل قابلني بكالم طيب  

 ووجه بشوش، بل رحب ِب يف ذلك املجلس الذي كان يضم صاحلي مدينتنا. 

ُر  وكان مما سمعته فيه قراءته لقوله تعاىل:   ُه َيَتَذكَّ   َأْو ََيَْشى﴾ ﴿َفُقوََل َلُه َقْوًَل َليِّنًا َلَعلَّ

أمرنا [ 44]طه:   بل  املخطئني،  عىل  نقسو  بأن  أبدا  ُنطالب  مل  نحن  معه:  من  خماطبا  قال  ثم   ،

بالتعامل اللني معهم، حتى َل نكون حجابا بينهم وبني رهبم، ومن أدرانا.. لعلهم يتوبون  

 ويصلح حاهلم، ونصبح نحن أنفسنا حمتاجني إىل شفاعتهم ومواعظهم. 

: )كان  كان له األثر الكبري يف نفيس، فقد قال فيه   رسول اهلل  ثم روى لنا حديثا عن  

رجالن يف بني إرسائيل متواخيني، فكان أحدمها يذنب، واآلخر جمتهد يف العبادة، فكان َل  

يزال املجتهد يرى اآلخر عىل الذنب فيقول: أقرص، فوجده يوما عىل ذنب فقال له: أقرص،  

أبعثت عيل رقيبا؟ فقال: واهلل َل يغفر اهلل لك، أو َل يدخلك اهلل اجلنة،    فقال: خلني ورِب

فقبض أرواحهام، فاجتمعا عند رب العاملني فقال هلذا املجتهد: أكنت ِب عاملا، أو كنت عىل  

ما يف يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل اجلنة برْحتي، وقال لْلخر: اذهبوا به إىل  

 ( 1) النار[

قال:   تستهينوا  ثم  فال  صاحبها..  مصري  يف  املتشددة  املواقف  تلك  تأثري  رأيتم  هل 

بذلك، وَل تتومهوا أن ذلك خمالف للعدالة؛ فال يقول ذلك إَل من َل يعرف العدالة؟..  

فأول اجلرائم التي ارتكبها ذلك املتأيل عىل اهلل، املحتقر ألخيه ادعاؤه أنه الديان، وأنه من  

واجلنة والنار، وبذلك يكون قد انتحل منصبا َل يستحقه، وليس  يملك املغفرة والرْحة،  

أهال له، بل جعل نفسه رشيكا هلل تعاىل.. وثاين اجلرائم هو النظر إىل أخيه بعني اَلهتام، َل  

 
 (  4/275( أبو داود )1)
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إىل دعوة،   تعليم، وعاصيا حيتاج  إىل  باعتباره جاهال حيتاج  إليه  نظر  أنه  ولو  الرْحة،  بعني 

ملا  طبيب،  إىل  حيتاج  أنه    ومريضا  هو  وأخطرها  اجلرائم  وثالث  املوقف..  ذلك  منه  وقف 

أعطى صورة سيئة للدين والتقوى والصالح، جتعل النفوس تنفر منها.. فالفطرة اإلنسانية  

جمبولة عىل القبول من أصحاب اللني والرفق، والنفور من التشدد واملتشددين، وهلذا دعا  

ني مع فرعون، عىل الرغم من قسوة فرعون  اهلل تعاىل موسى عليه السالم إىل التعامل بالل

وشدته، بل ادعاؤه األلوهية نفسها.. فهل نحن أفضل من موسى، أم هؤَلء الذين ندعوهم  

 إىل التوبة أقسى من فرعون؟ 

ليقعوا فيه.. لكن    ثم ذكر لنا أن أعرابيا بال يف املسجد، فقام أصحاب رسول اهلل  

اهلل   ـ كان يف حالة خاصة..  أدرك حاله من اجلهل، وأدرك    رسول  ـ يف ذلك احلني  أنه 

التي كان   احلالة اخلاصة  بالتعليم.. وعالج  يناسب حاله.. فعالج جهله  بام  ولذلك عاجله 

عليها بتأخريه حتى يفرغ من بوله، ولو كان يف املسجد، ألن مفسدة قطعه من بوله أعظم  

ى أصحابه أن يتعرضوا له،  بمعاجلة حاله، وهن  من مفسدة ما يفعل.. لذلك بدأ رسول اهلل  

بل منعهم من أن يقطعوا عليه بوله، فقال: )َل ُتزِرُموه(.. ثم ما إن انتهت حاله هذه حتى  

بمعاجلة حاله األصلية، وهي اجلهل، فبدأ ُيعلُِّمُه بكل ِرفق، وبكل سهولة،    بدأ رسول اهلل  

هم ارْحني وحممًدا،  : )اللحتى قال األعراِب قولته املشهورة، التي أضحكت رسول اهلل  

  (1)(وَل ترحم معنا أحداً 

إذ    قال: بينا أنا أصيل مع رسول اهلل    ثم حدثنا عن بعض أصحاب رسول اهلل  

عطس رجل من القوم فقلت: يرْحك اهلل، فرماين القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه ما  

 
  (1667( ، والطرباين يف الكبري )4885أبو داود )( 1)
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م يصمتونني لكني  شأنكم تنظرون إيل، فجعلوا يرضبون بأيدَيم عىل أفخاذهم فلام رأيته

فبأِب هو وأمي ما رأيت معلام قبله وَل بعده أحسن تعليام منه،    سكت فلام صىل رسول اهلل  

فواهلل ما كهرين وَل رضبني وَل شتمني قال: )إن هذه الصالة َل يصلح فيها يشء من كالم  

 ( 1)(الناس، إنام هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن 

مع هذا الرجل املبتدئ يف اإلسالم سببا ألن    رسول اهلل    ثم قال لنا: لقد كان سلوك

يقول هذه الشهادة التي ظلت األجيال حتفظها: )ما رأيت معلاًم قبله وَل بعده أحسن تعلياًم  

 (2)منه، فواهلل ما كهرين وَل رضبني وَل شتمني(

ثم قال لنا: لتتعمق يف نفوسكم هذه املعاين عليكم أن تعلموا أن اهلداية هبة إهلية،  

وفضل رباين، وأن الذي أعطاها يمكن أن يمنعها، وأن أوىل الناس باحلرمان منها أولئك  

الذين يستكربون هبا، وَل يتواضعون هلا، فلذلك كان أدبكم مع ربكم، أن ترتكوا عباده له؛  

يمكن هداكم  تعاىل    فكام  اهلل  قال  لقد  يصلحهم..  أن  يمكن  أصلحكم  وكام  َيدَيم،  أن 

اهلل   لرسول  وإنام  لكم..  وَل  يل..  َل  هداية  ذلك..  عىل  احلريص  املنري  الرساج  ذلك   ..

ْر بِاْلُقْرآنِ اخللق.. لقد قال اهلل له:   َمْن    ﴿َنْحُن َأْعَلُم باَِم َيُقوُلوَن َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم بَِجبَّاٍر َفَذكِّ

﴿َوَلْو َشاَء اهللَُّ  ، وقال:  [ 22]الغاشية:  ﴿َلْسَت َعَلْيِهْم بُِمَصْيطٍِر﴾، وقال:  [ 45]ّق:  ََيَاُف َوِعيِد﴾

بَِوكِيٍل﴾ َعَلْيِهْم  َأْنَت  َوَما  َعَلْيِهْم َحِفيظًا  َجَعْلنَاَك  َوَما  ُكوا  َأرْشَ .. وقد حرص  [ 107]األنعام:  َما 

ُسوِل إَِلَّ  ذين معه عىل البالغ، قال تعاىل:  وال  القرآن الكريم دعوة الرسول   ﴿َما َعىَل الرَّ

َتْكُتُموَن﴾ ُتْبُدوَن َوَما  َيْعَلُم َما  َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم  ..  [ 99]املائدة:  اْلَبالُغ َواهللَُّ  َأْعَرُضوا َفاَم  ﴿َفإِْن 

  ترصيح بأن دور رسول اهلل   ، ففي هذه اآليات[ 48]الشورى:    َحِفيظًا إِْن َعَلْيَك إَِلَّ اْلَبالُغ﴾

 
 (  930، وأبو داود )1749( وص537( مسلم )2)   (930، وأبو داود )1749وص(  537مسلم )( 1)
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إيامهنم   عن  مسؤوَل  عليهم،  حفيظا  يرسل  ومل  مبلغا،  أرسل  وأنه  التبليغ،  عىل  مقصور 

فإذا كان هذا حال   نفسه إلقباهلم عليه؛  يمنعهم عن اإلعراض، ويتعب  وطاعتهم، حتى 

 ووظيفته، فكيف حالنا نحن؟ رسول اهلل 

لتبليغ فقط، وإنام كلفنا باهلداية أيضا؛  سكت قليال، ثم قال: لنفرض أننا مل ُنكلف با 

فهل ترون أن ذلك التشدد يمكنه أن يؤدي دوره يف إصالحهم، أم أنه سيتحول إىل حجاب  

الدعاء عليهم   أم  باهلداية والصالح أوىل  الدعاء هلم  بينهم وبني اهلداية؟.. وهل ترون أن 

دون أن تقربوهم منه، وقد  بالويل والثبور، والذي لن يزيدهم إَل بعدا عن رهبم الذي تري

قالوا له ـ بعد األذى الشديد الذي أصاهبم من    روي يف احلديث أن أصحاب رسول اهلل  

.. (1) (ثقيف ـ: )يا رسول اهلل أحرقتنا نبال ثقيف، فادع اهلل عليهم(، فقال: )اللهم اهد ثقيفا 

إنام  )إين  فقال:  املرشكني، ويلعنهم،  يدعو عىل  أن  منه  أهنم طلبوا  بعثت رْحة، ومل  وروي   

 ( 2)(أبعث لعانا 

أنه   الصاحلني  بعض  عن  لنا  حكى  عليهم  ثم  يظهر  شباب  فيه  زورق  بجانبه  مر 

ـ وكان   له أصحابه  املجون، وكانوا يغنون ويرقصون، وقد لعبت اخلمر برؤوسهم، فقال 

ـ: ادع عليهم؛ فرفع الصالح كفه، وقال: )اللهم كام أفرحتهم يف   الدنيا  مستجاب الدعوة 

عليهم   ادع  لك  نقول  له:  يقولون  معرتضني،  أصحابه  به  فصاح  اآلخرة(؛  يف  فأفرحهم 

 فتدعوا هلم، فقال هلم: )وما يضريكم.. إن أفرحهم يف اآلخرة تاب عليهم يف الدنيا(

التغري قال هلم: َل بأس.. إن استشكلتم   وعندما رأى يف وجوه من حيدثهم بعض 

بها، فاقرؤوا قصة إبراهيم عليه السالم مع قريبه، وكيف  هذه احلكاية، ورحتم تلومون صاح
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كانت معاملته له، ولوَل أنه هني عن الدعاء له واَلستغفار ملا كف عن ذلك.. ومثله رسول  

 الذي كان يعرف املنافقني ومع ذلك ظل يدعو ويستغفر هلم إىل أن هناه اهلل عن ذلك.   اهلل  

ف هذا،  يكفكم كل  مل  وإن  قال:  ق ثم  دخلوا عىل  اذكروا  الذين  السحرة  أولئك  صة 

ِة فِْرَعْوَن إِنَّا َلنَْحُن اْلَغالُِبوَن﴾فرعون، وهم يقولون:  لكنهم ما لبثوا حتى   [ 44]الشعراء:  ﴿بِِعزَّ

وإيامن:   بكل عزة  لفرعون  يقولون  َوالَِّذي  صاروا  اْلَبيِّنَاِت  ِمَن  َجاَءَنا  َما  َعىَل  ُنْؤثَِرَك  ﴿َلْن 

َلنَا َخَطاَياَنا َوَما  َفَطَرَنا َفاْقِض   لَِيْغِفَر  نَا  بَِربِّ آَمنَّا  إِنَّا  ْنَيا  َتْقيِض َهِذِه احْلََياَة الدُّ إِنَّاَم  َأْنَت َقاٍض  َما 

ْحِر َواهللَُّ َخرْيٌ َوَأْبَقى﴾  ، يف نفس الوقت الذي حتول فيه ذلك  [ 73،  72]طه:    َأْكَرْهَتنَا َعَلْيِه ِمَن السِّ

عليه السالم، وكان مقربا منه إىل داعية للضاللة والرشك..    الصحاِب الذي صحب موسى 

َلشك أنكم تعرفونه.. إنه السامري.. ذلك الذي استغل غياب موسى عليه السالم ليخلفه  

َقاَل  رش خالفة، كام قال تعاىل:   َأِسًفا  َقْوِمِه َغْضَباَن  إِىَل  اِمِريُّ َفَرَجَع ُموَسى  ﴿َوَأَضلَُّهُم السَّ

 َيِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا َأَفَطاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأْم َأَرْدُتْم َأْن حَيِلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب ِمْن  َياَقْوِم َأمَلْ 

ِزينَ َأْوَزاًرا ِمْن  ُْحِّْلنَا  َوَلكِنَّا  بَِمْلكِنَا  َمْوِعَدَك  َأْخَلْفنَا  َما  َقاُلوا  َمْوِعِدي  َفَأْخَلْفُتْم  اْلقَ َربُِّكْم  ْوِم  ِة 

اِمِريُّ َفَأْخَرَج هَلُْم ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َفَقاُلوا َهَذا إِهَلُُكْم َوإِ  َلُه  َفَقَذْفنَاَها َفَكَذلَِك َأْلَقى السَّ

ا َوََل َنْفًعا﴾ ،  [ 89ـ    85]طه:    ُموَسى َفنيَِسَ َأَفاَل َيَرْوَن َأَلَّ َيْرِجُع إَِلْيِهْم َقْوًَل َوََل َيْملُِك هَلُْم رَضًّ

بل إن األمر مل يكن قارصا عىل ذلك السامري، وَل عىل أولئك النفر الذين اتبعوه، بل إن  

البحر   تعاىل أخرب عن بني إرسائيل أهنم بعد أن اجتازوا  َعىَل  اهلل  َيْعُكُفوَن  َقْوٍم  َعىَل  ﴿َأَتْوا 

َهُلوَن﴾ َأْصنَاٍم هَلُْم َقاُلوا َياُموَسى اْجَعْل َلنَا إهَِلًا َكاَم هَلُمْ   [ 138]األعراف:  آهِلٌَة َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم جَتْ

اهلل   رسول  سنة  عن  تعاىل  اهلل  أخرب  وهلذا  قال:  املخطئني    ثم  مع  تعامله  يف 

فقال:   َأَسًفا﴾ واملنحرفني،  احْلَِديِث  هِبََذا  ُيْؤِمُنوا  مَلْ  إِْن  آَثاِرِهْم  َعىَل  َنْفَسَك  َباِخٌع    ﴿َفَلَعلََّك 

اٍت﴾ وقال:    ،[ 6]الكهف:   َحرَسَ َعَلْيِهْم  َنْفُسَك  َتْذَهْب  وقال:  [ 8]فاطر:  ﴿َفال  َزْن  ،  حَتْ ﴿َوَل 
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.. فتعلموا  [ 3]الشعراء:  ﴿َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َأَل َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي﴾، وقال:  [ 127]النحل:  َعَلْيِهْم﴾

نبينا   من  بالرْحة  املمتلئ  الصادق  احلزن  واألسوهذا  القدوة  فهو  أولئك  ..  وليس  ة.. 

إيامنية..   إذن إهلي، وَل بصرية  أنفسهم دعاة للخلق من غري  الذين نصبوا  الشداد  الغالظ 

 فراحوا يرصفون الناس عن الدين، وهم يظنون أهنم يدعوهنم إليه. 

ثم ختم حديثه بقوله: واعلموا أنكم لن ترتقوا إىل املقامات التي أتيحت للصاحلني  

النبوية، فلن يقرب اهلل أحدا إَل إذا كان يسري عىل قدمي رسول  ما مل تكن فيكم هذه اخللة  

﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك  .. وعىل منهاجه منهاج النبوة التي هي رْحة للعاملني.. كام قال تعاىل:  اهلل  

:  ، بل إن اهلل تعاىل سامه باسمني من أسامء رْحته، فقال تعاىل [ 107]اَلنبياء:  إَِلَّ َرْْحًَة لِْلَعاملَنَِي﴾

َرُؤوٌف   بِاملُْْؤِمننَِي  َعَلْيُكْم  َحِريٌص  َعنِتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  ﴿َلَقْد 

.. ومما ييرس لكم هذا أن تنظروا إىل العاصني مثل قوم اقرتبت النريان من  [ 128]التوبة:  َرِحيٌم﴾ 

ترسعوا إليهم لتنقذوهم، َل أن تنظروا    بيوهتم، تريد أن حترقهم؛ فلذلك تقتيض الرْحة أن

اهلل   رسول  ذكر  لقد  وحقد..  بشامتة  املنحرفني    إليهم  مع  التعامل  عند  إليه  ونبه  هذا، 

واملخطئني؛ فقال: )إن اهللّ مل حيرم حرمة إَل وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، أَل وإين  

   (1)آخذ بحجزكم أن هتافتوا يف النار كتهافت الفراش والذباب(

أول رجل أقيم عليه احلد يف اإلسالم،  ثم حكى لنا ما ورد يف يف السنة النبوية عن  

  ، فقيل: )يا رسول اهلل، إن هذا رسق(، فكأنام أسف وجه رسول اهلل  حيث ُأيت به النبي  

رمادا، فقال بعضهم: مالك يا رسول اهلل، فقال: )وما يمنعني؟ وأنتم أعوان الشيطان عىل  

عز وجل عفو حيب العفو، وَل ينبغي لوايل أمر أن يؤتى بحد إَل أقامه، ثم    صاحبكم، واهلل 
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بُّوَن َأْن َيْغِفَر اهللَُّ َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ قرأ: 
 ( 1) ([ 22]النور:  ﴿َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأََل حُتِ

مر بإقامة  ُأيت برجل قد رشب اخلمر، قال: ارضبوه، فأ  ويف حديث آخر أن النبي  

القوم: )أخزاك اهلل(، فقال رسول اهلل   : )َل تقولوا  احلد عليه، فلام انرصف، قال بعض 

 ( 2)(هكذا، َل تعينوا عليه الشيطان 

 .التوبة والنصح:  2

ما انتهى الشاهد الرابع من حديثه حتى وصلنا إىل تلك البلدة التي تعجبت كثريا من  

الرغم م املخطئني عليها عىل  لقب  التي كانت  إطالق  العظيمة  اإليامن والتقوى  ن مظاهر 

معلمنا   كان  لقد  نعم..  قال:  ذلك،  رس  عن  أحدهم  سألت  وعندما  أرجائها،  بني  تسود 

لقبها   عىل  احلفاظ  عىل  أرصرنا  ذلك،  مع  لكنا  التائبني[  ]مدينة  بلدتنا  عىل  يطلق  الكاظم 

 القديم، َل حلبنا للخطايا، ولكن حتى َل نغرت بالتوبة. 

 كنكم تعصون معلمكم بذلك. فقلت: ول

اإلمام   خلوته دعاء  يوما يف  يردد  عندما سمعناه  ولكنا  نعصيه..  أن  اهلل  معاذ  قال: 

بذنوِب  احلسني   املعرتف  إهلى  يا  )أنا  وترضع:  وخضوع  بخشوع  يبكي  وهو  عرفة،  يوم 

فاغفرها يل، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أغفلت، أنا الذي جهلت، أنا الذي مهمت، أنا الذي  

سهوت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذى تعمدت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخلفت، أنا الذي  

عرتف بنعمتك عندي، وأبوء بذنوِب فاغفر يل يا من َل ترضه  نكثت، أنا الذي أقررت، إهلى أ 

ذنوب عباده، وهو الغني عن طاعتهم، واملوفق من عمل منهم صاحلا بمعونته ورْحته، فلك  

احلمد إهلى أمرتني فعصيتك، وهنيتني فارتكبت هنيك، فأصبحت َل ذا براءة فأعتذر، وَل  
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يا موَلي، أبس أم برجيل؟  ذا قوة فأنترص، فبأي شئ أستقبلك  أم بلساين  أم ببرصي  معى 

من  يا  والسبيل عيل،  احلجة  فلك  موَلي،  يا  عصيتك  وبكلها  نعمك عندي،  كلها  أليس 

ومن   يعريوين،  أن  واَلخوان  العشائر  ومن  يزجروين،  أن  واَلمهات  اَلباء  من  سرتين 

أنظرو ما  إذا  مني،  عليه  اطلعت  ما  عىل  موَلي  يا  اطلعوا  ولو  يعاقبوين  أن  ين  السالطني 

 (1)ولرفضوين وقطعوين(

له شكري فلم حيرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآين    وقوله: )يا من قّل 

 (2)عىل املعايص فلم َيذلني(

يف تلك القطعة املنسوبة إليه من دعاء عرفة: )إهلي منِّي ما يليق بلؤمي، ومنك  وقوله  

لام آيستني أوصايف اطمعتني  ما يليق بكرمك.. إهلي كلام أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وك

كانت   ومن  مساوىء،  مساوئه  تكون  َل  فكيف  مساوىء  حماسنه  كانت  َمن  إهلي  مننك.. 

  (3)حقائقه دعاوى فكيف َل تكون دعاواه دعاوى؟(

فلم   وأبليتني  فلم جتدين شاكرًا،  نّعمتني  بالكعبة: )إهلي  دعائه  قوله يف  ومثل ذلك 

رتك الشكر، وَل أدمت الشدة لرتك الصرب، إهلي ما  جتدين صابرًا، فال أنت سلبت النعمة ل

  (4) يكون من الكريم إَلّ الكرم(

اإلمام السجاد يف دعائه: )أنا يا رب الذي مل أستحيك يف اخلالء ومل  ومثل ذلك قول 

أراقبك يف املأل أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي عىل سيده اجرتا، أنا الذي عصيت  

عطيت عىل معايص الدليل الُرشى، أنا الذي حني ُبرشت هبا خرجت  جبار السام، أنا الذي أ

أنا الذي أمهلتني فام ارعويت وسرتت عيلَّ فام استحييت وعملت باملعايص   إليها أسعى، 
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  (1)فتعديت(

عندما سمعنا منه هذه األدعية الرقيقة، سألناه عنها، قال: هذه األدعية الواردة عن  

وقوعهم عىل  تدل  َل  اهلدى  بيت    أئمة  أهل  عىل  يستحيل  فذلك  واملعايص؛  اخلطايا  يف 

الطهارة، الذين جعلهم اهلل قدوة وأسوة للناس، وإنام تعني شفافية أرواحهم وعظم أدهبم  

مع اهلل إىل الدرجة التي يشعرون فيها أهنم مقرصون يف حقه غاية التقصري.. وهم يطبقون  

ا  عليهم  األنبياء  عن  الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  عىل  بذلك  األمة  اتفقت  والذين  لسالم، 

إليه أن يغفر هلم، كام حكى اهلل   يبتهلون إىل اهلل، ويترضعون  عصمتهم، ومع ذلك نراهم 

السالم  نوح  تعاىل عن   َبْيِتَي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمننَِي  : ﴿ قوله عليه  َربِّ اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ َوملَِْن َدَخَل 

املنَِِي ِإَلَّ َتَباراً   َوامْلُْؤِمَناِت َوَل َتِزدِ  َنا  : ﴿ قوله عليه السالم  وحكى عن إبراهيم  ،  [ 28]نوح:﴾  الظَّ َربَّ

َساُب  :  قوله   وحكى عن رسول اهلل  ،  [ 41]ابراهيم:﴾  اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمننَِي َيْوَم َيُقوُم احْلِ

َنا  ﴿   [ 285]البقرة:﴾ َوِإَلْيَك املَِْصريُ َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ

حينها استأذناه يف أن يبقى اسم مدينتنا القديم.. حتى نسعى ألن نكون ناصحني يف  

 توبتنا وصادقني فيها.. وحتى نتذكر دائام تقصرينا يف حق ربنا، فنعود إليه كل حني. 

كل  بعد أن سمعت منه هذا احلديث مررت عىل بعضهم، وهو يقود عربة، يضع فيها  

ما يراه من قاذورات يف الطريق، وكلام رأى شجرة حتيط هبا احلشائش الضارة أخذ معوهلا،  

النظافة عندنا، لكني علمت بعد   أنه مثل عامل  البداية  وراح يطهرها منها.. فتصورت يف 

ذلك أنه من أكرب أثرياء املدينة، وهذا ما دعاين إىل اَلقرتاب منه وسؤاله عنه، فقال: شكرا  

ا تلميذ القرآن لترشيفك يل باحلديث معي.. فأنا أقل من أن ُيذكر اسمي يف كتابك..  جزيال ي
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لكني مع ذلك سأحكي لك حكايتي مع معلمي الكاظم الذي أخرجني من تيهي وغروري  

 وكربيائي إىل ما تراه اآلن من حايل. 

قارون  سكت قليال، ثم قال: يف الوقت الذي التقيت فيه بمعلمي الكاظم، كنت مثل  

متاما، أخرج بني قومي بكامل زينتي، وكان كربيائي جيعلني أستقذر الناس مجيعا.. وأتصور  

بقاذورايت احلسية واملعنوية.. لقد   الشوارع  بينهم.. مع أين كنت أمأل  النظيف  أين وحدي 

كنت مهتام فقط بمظهري احليس، ومل أكن أهتم أبدا بتلك احليات والعقارب واملزابل التي  

 اطني، وتسد كل منافذ اهلداية من أن تترسب يل. متأل ب

ِذيَن آَمنُوا ُتوُبوا إِىَل اهللَِّ َتْوَبًة َنُصوًحا  وكان أول ما سمعته منه قوله تعاىل:   َا الَّ ﴿َيا َأَيُّ

تَِها اأْلَ  ِري ِمْن حَتْ َر َعنُْكْم َسيَِّئاتُِكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت جَتْ هْنَاُر َيْوَم ََل َُيِْزي  َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفِّ

 ِ َأمْت نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  َوبَِأْياَمهِنِْم  َأْيِدَيِْم  َبنْيَ  َيْسَعى  ُنوُرُهْم  َمَعُه  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ النَّبِيَّ  ُنوَرَنا  اهللَُّ  َلنَا  ْم 

 َقِديٌر﴾ 
ٍ
ء  [8]التحريم: َواْغِفْر َلنَا إِنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ

التأثري الكبري يف نفيس، لكنه مل يكتف    ا ة هلذه اآلية الكريمة وحدهكان لقراءته اخلاشع

: يف اآلية الكريمة دعوة إىل املؤمنني عامة، أن يتوبوا  (1)، بل راح يقول يل وللملتفني حولها هب

إىل اهلل، وأن يرجعوا إليه كلام بعدوا قليال أو كثريا عنه، بام اقرتفوا من آثام، وما اجرتحوا من  

به   ويفتح  ربه،  العبد  به  يصالح  الذي  األسلوب  احلوبة، وهى  تغسل  التوبة  فإن  سيئات، 

التوبة الصادرة عن قلب مفعم بالندم، وعن  هي    أبواب رْحته ورضوانه.. والتوبة النصوح، 

ضمري مثقل بام خالطه من إثم، ومن وراء ذلك عزيمة صادقة، ونية منعقدة عىل عدم العودة  

 . ملا كان منه التوبة
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َر َعنُْكْم َسيَِّئاتُِكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت جَتِْري  ثم قرأ قوله تعاىل:   ﴿َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفِّ

تَِها اأْلهَْنَاُر﴾   : عسى، وإن كانت أسلوبا يفيد الرجاء، فإن هذا (1)، ثم قال[ 8]التحريم:  ِمْن حَتْ

ال وجوب، والوقوع.. ألن الرجاء إنام األسلوب إذا تعلق باهلل سبحانه وتعاىل، كان معناه 

  .. أما استعامل أسلوب الرتجى يشء حق من َل يقدر، واهلل سبحانه قادر عىل كل  يف    يكون 

جانب اهلل سبحانه وتعاىل، فهو منظور فيه إلينا، وإىل أنه ينبغى أن نقيم أمرنا مع اهلل عىل  يف  

يكون العبد املؤمن عىل صلة   رجاء، فال يأس من رْحته، وَل قطع بالنجاة من عذابه، وهبذا

َيْبَتُغوَن إِىَل  دائمة باهلل، يرجو رْحته، وَيشى عذابه، كام قال تعاىل:   ِذيَن َيْدُعوَن  ﴿ُأوَلئَِك الَّ

حَمُْذورً  َكاَن  َربَِّك  َعَذاَب  إِنَّ  َعَذاَبُه  َوََيَاُفوَن  َرْْحََتُه  َوَيْرُجوَن  َأْقَرُب  ُْم  َأَيُّ اْلَوِسيَلَة  ُِم    ا﴾َرهبِّ

 [ 57]اإلرساء: 

تعاىل:   قوله  قرأ  َمَعُه﴾  ثم  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ النَّبِيَّ  اهللَُّ  َُيِْزي  ََل  ثم  [ 8]التحريم:  ﴿َيْوَم   ،

  : ونفى اخلزي عن النبى والذين آمنوا معه، هو إدخاهلم اجلنة، وعرضهم يوم القيامة (2)قال

واهلوان.. وقد كان    معرض الترشيف والتكريم، حيث يعرض الكافرون معرض اخلزي يف  

ِزَنا  قوله:  يف    من دعاء املؤمنني ما أشار إليه تعاىل نَا َوآتِنَا َما َوَعْدَتنَا َعىَل ُرُسلَِك َوََل خُتْ ﴿َربَّ

إِنََّك ََل خُتْلُِف املِْيَعاَد﴾   اْلِقَياَمِة  ، وهو الدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه  [ 194]آل عمران:  َيْوَم 

﴿َوََل خُتِْزيِن َيْوَم ُيْبَعُثوَن َيْوَم ََل َينَْفُع َماٌل َوََل َبُنوَن إَِلَّ  تعاىل عىل لسانه:  قوله  يف    السالم ربه 

 [ 89ـ  87]الشعراء: َمْن َأَتى اهللََّ بَِقْلٍب َسلِيٍم﴾ 

ِ ثم قرأ قوله تعاىل:   َأمْت نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  َوبَِأْياَمهِنِْم  َأْيِدَيِْم  َبنْيَ  َيْسَعى  ُنوَرَنا ﴿ُنوُرُهْم  َلنَا  ْم 

 َقِديٌر﴾  
ٍ
ء يف    : هو حال من أحوال املؤمنني (3)، ثم قال[ 8]التحريم:  َواْغِفْر َلنَا إِنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ

 
 ( 14/1033(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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  هذا اليوم، وذلك أهنم وهم سائرون إىل اجلنة، يتقدمهم نور يسعى بني أيدَيم، ونور يشع 

أعامهلم، فكانيف   فيه  الذي سجلت  الكتاب  نورا  أيامهنم، وهو  ـ  ـ حلسنها  ت تلك األعامل 

طريقهم إىل اجلنة، مع هذا النور الذي يسعى بني أيدَيم  يف    يسعى بني أيدَيم.. ثم إهنم وهم

الطريق إىل  يف    كام يسعى اخلدم بني يدى الضيوف القادمني عىل مضيف كريم ـ إهنم وهم 

نَا  رهبم قائلني:  اجلنة، يكونون عىل إشفاق من أن ينقطع عنهم النور اهلادي، فيسألون   ﴿َربَّ

صحف أعاملنا من سيئات، فإنك عىل كل  يف    ما نجد  [ 8]التحريم:  َأمْتِْم َلنَا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلنَا﴾  

هلم    يشء  وأتم  هلم،  اهلل  غفر  وقد  واملغفرة..  والصح،  العفو  القادر  شأن  من  وإن  قدير، 

 نورهم، فمىض معهم نورهم إىل أن دخلوا جنات النعيم. 

حينها راح بعض احلارضين يرفع صوته باَلستغفار، فقال له املعلم: بورك فيك ويف  

نح نحن  بل  يكفي..  َل  وحده  باللسان  اَلستغفار  لكن  نحرك  استغفارك..  أن  إىل  تاج 

 جوارحنا مجيعا لتطبق ذلك اَلستغفار يف الواقع.. فالكالم وحده َل جيدي شيئا. 

ثم حدثنا عن اإلمام عيل، وأنه قال لقائل قال بحرضته أستغفر اهلل: )ثكلتك أمك  

أتدري ما اَلستغفار؟ إن اَلستغفار درجة العليني، وهو اسم واقع عىل ستة معان: أوهلا  

مىض.. والثاين العزم عىل ترك العود إليه أبدا.. والثالث أن تؤدي إىل املخلوقني  الندم عىل ما  

حقوقهم حتى تلقى اهلل أملس ليس عليك تبعة.. والرابع أن تعمد إىل كل فريضة عليك  

فتذيبه   السحت  عىل  نبت  الذي  اللحم  إىل  تعمد  أن  واخلامس  حقها..  فتؤدي  ضيعتها 

ينشأ بينهام حلم جديد.. والسادس أن تذيق اجلسم أمل  باألحزان حتى تلصق اجللد بالعظم و

 ( 1)الطاعة كام أذقته حالوة املعصية، فعند ذلك تقول: أستغفر اهلل(
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باللسان،   واستغفار  بالقلب،  ندم  دعائم:  أربعة  عىل  )التوبة  قال:  أنه  عنه  وحدثنا 

واجتناب    وعمل باجلوارح، وعزم أن َل يعود، وثالث من عمل األبرار: إقامة الفرائض، 

 ( 1) املحارم، واحرتاس من الغفلة يف الدين(

وأنه قال: )التوبة ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وترك باجلوارح، وإضامر أن َل  

 ( 2)يعود(

وأنه قال: )التائب إذا مل يستبن عليه أثر التوبة فليس بتائب، يريض اخلصامء، ويعيد  

النهار،    الصلوات، ويتواضع بني اخللق، ويتقي نفسه عن الشهوات، وَيزل رقبته بصيام 

ويصفر لونه بقيام الليل، وَيمص بطنه بقلة األكل، ويقوس ظهره من خمافة النار، ويذيب  

بتفكر   بدنه  عىل  جلده  وَيفف  املوت،  ملك  هول  من  قلبه  ويرق  اجلنة،  إىل  شوقا  عظامه 

 (3)ناصح لنفسه( اآلخرة، فهذا أثر التوبة، وإذا رأيتم العبد عىل هذه الصفة فهو تائب

األمراء    وأنه قال: )ستة أشياء حسن، ولكن من ستة أحسن العدل حسن وهو من

أحسن،   العلامء  وهو من  حسن  والورع  أحسن،  الفقراء  من  والصرب حسن وهو  أحسن، 

والسخاء حسن وهو من األغنياء أحسن، والتوبة حسنة وهي من الشاب أحسن، واحلياء  

مري َل عدل له كغيم َل غيث له، وفقري َل صرب له كمصباح  حسن وهو من النساء أحسن، وأ

له،   له كمكان َل نبت  له كشجرة َل ثمرة هلا، وغني َل سخاء  له، وعامل َل ورع  َل ضوء 

 (4)وشاب َل توبة له كنهر َل ماء له، وامرأة َلحياء هلا كطعام َل ملح له(

نفسه أن يكون    يرض منثم حدثنا عن اإلمام الصادق أنه قال: )رحم اهلل عبدا مل  

إىل   ودليل  العمى،  من  وبصرية  الردى،  من  نجاة  اهلل  كتاب  ويف  دينه،  يف  له  نظريا  إبليس 

 
 عن كشف الغّمة.   75/81( بحار األنوار 1)

 .  194( غرر احلكم، 2)

 . 87( جامع األخبار/3)
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ِذيَن إَِذا  اهلدى، وشفاء ملا يف الصدور فيام أمركم اهلل به من اَلستغفار مع التوبة، قال:   ﴿َوالَّ

َأْو َظَلُموا أنفسُهْم َذَكُروا اهلل َفاْس  ُنوَب إَِلَّ اهلل  َفَعُلوا َفاِحَشًة  َيْغِفُر الذُّ َتْغَفُروا لُِذُنوهِبِْم َوَمْن 

وا َعىَل َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن﴾  ﴿َوَمْن َيْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظلِْم  ، وقال: [ 135]آل عمران: َومَلْ ُيرِصُّ

، فهذا ما أمر اهلل به من اَلستغفار،  [ 011]النساء:  َنْفَسُه ُثمَّ َيْسَتْغِفِر اهلل جَيِِد اهلل َغُفوًرا َرِحياًم﴾  

﴿إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكلُِم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل  واشرتط معه بالتوبة واإلقالع عاّم حّرم اهلل، فإّنه يقول: 

َيْرَفُعُه﴾   الُِح  ، وهذه اآلية تدّل عىل أّن اَلستغفار َل يرفعه إىل اهلل إَّل العمل  [ 10]فاطر:  الصَّ

 (1)(والتوبةالصالح 

لست أدري كيف كان لكلامته ذلك التأثري العجيب يف نفيس، فبعد أن عدت إىل بيتي  

رحت أتذكرها حرفا حرفا.. ومنذ ذلك اليوم عقدت العزم عىل التوبة النصوح، ورحت  

 أرد احلقوق إىل أصحاهبا، وأسأل اهلل أن يكون قد تقبلها مني. 

 نت لست بحاجة إليه. قلت: لكن مل ترهق نفسك هبذا العمل.. وأ

قال: أنا أقوم هبذا العمل، لعل اهلل يكافئني عىل تطهريه ألرضه بتطهري قلبي.. لقد  

أنه كان يف عرص اإلمام الكاظم يف بغداد  سمعت حكاية يف هذا من معلمي، حيث حدثنا  

الكاظم  رجل معروف يقال له برش، وكان ممن يشار إليه بالبنان، وحدث يوما أن كان اإلمام  

مارا من أمام بيت برش، فاتفق أن فتح بعضهم باب الدار إللقاء بعض الفضالت، وحني  

فأجابه:    .. رمى هبا يف الطريق سأله اإلمام قائال: يا جارية هل صاحب الدار حر أم عبد!؟

بل هو حر.. فقال اإلمام: )صدقت لو كان عبدا خلاف من موَله(.. ثم ذكر يل كيف أثرت  

برش عندما ُأخرب هبذا، وأنه ذهب إىل منزل اإلمام، فتاب عىل يده واعتذر،    تلك الكلمة يف
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ثم حكى يل بلسان حاله قوله: )سيدي أريد من هذه الساعة أن أصبح عبدا، ولكن عبدا هلل،  

َل أريد هذه احلرية املذلة التي تأرس اإلنسانية يف، وتطلق العنان للشهوة احليوانية، َل أريد  

اجلاه واملنصب، َل أريد حرية اخلوض يف مستنقع الذنوب وأغدو أسريا  حرية السعي وراء 

هلا، َل أريد أن تؤرس يف الفطرة السليمة والعقل السليم، من هذه الساعة أريد أن أصبح  

 (1)(عبدا هلل وهلل وحده، حرا جتاه غريه

وطئتها    قد  وجل،  عز  اهلل  اسم  فيه  مكتوبا  كاغدا  الطريق  يف  أصاب  أنه  وحدثنا 

قدام، فأخذها واشرتى بدرهم كان معه غالية، فطيب هبا الكاغد، وجعلها يف شق حائط،  األ

اسمك يف الدنيا  ألطيبن  طيبت اسمي    ، يقول له: )يا برش  ،فرأى فيام يرى النائم كأن قائال 

 ( 2) (واآلخرة

 . التوبة واإلصالح: 3

رست يف تلك البلدة املضمخة بعطر التوبة، وقد تعجبت من صالح حاهلا، فليس  

إصالح   عىل  يتزاْحون  رأيتهم  بل  املحال..  من  حمل  أي  يف  عيب  أي  وَل  ثغرة،  أي  هناك 

 العيوب، وسد الثغرات، ومن املشاهد التي رأيتها يف هذا..  

 الشاهد األول: 

ألوان   بكل  مزينا  كبريا  حمال  رأيت  طريقي،  األلعاب  يف  نوادي  يشبه  وكان  الزينة، 

الفخمة، لكن مل يكن رواده من تعودت أن أراهم يف تلك النوادي، وإنام شباب يقفون أمام  

 سبورة، وأستاذ يعلمهم. 

أمام   الواقف  إىل  رحت  وإنام  أستاذهم،  وقت  وَل  الطلبة،  وقت  أضيع  أن  أشأ  مل 

 
 ( 1/48(  الرسالة القشريية )2) ( 2 )صمطهري  ،(  اهلجرة واجلهاد1)
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ادي، فقال: هذا النادي يل..  الباب، والذي كان يرحب بكل داخل، أسأله عن رس هذا الن

وهو واحدة من جمموعة نواد كثرية كانت تنترش يف هذه املدينة لتنرش الغفلة واخلراب بني  

 أهلها.. لكني بحمد اهلل بعد توبتي حولتها مجيعا إىل أقسام تدرس كل أصناف العلوم. 

قلت: لقد أحسنت صنعا.. فتجارة التدريس أهم من جتارة األلعاب، واملدرسون  

 اخلصوصيون عندنا ينالون فوائد أكثر بكثري من فوائد أصحاب نوادي األلعاب. 

يا تلميذ القرآن.. ما كنت أظنك تيسء   بأخيك.. أمل تسمع  الظن  قال: ساحمك اهلل 

ِذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثِرًيا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثمٌ ﴿قوله تعاىل:  َا الَّ  ؟[ 12جرات: ]احل ﴾َيا َأَيُّ

قلت: أستغفر اهلل.. وأنا مل أعاتبك عىل ما فعلت.. فحتى لو نويت التجارة، وربحت  

 منها، فأنت مأجور عند اهلل كذلك، ألنك تنرش املعرفة والعلم، بدل الغفلة واللهو. 

قال: ما أفعله هو جزء بسيط مما توجبه عيل توبتي.. ذلك أين كنت مسامها يف الغفلة  

 فشل الطلبة ورسوهبم، وهلذا رحت أعوض عن ذلك اإلفساد بنرش العلم  واللهو، وسببا يف

واملعرفة، وخاصة بني الذين كنت سببا يف فشلهم يف دراستهم.. واحلمد هلل، فهؤَلء الطلبة  

جوائز   بإعطاء  أشجعهم  ـ  رزقه  من  عيل  اهلل  فتح  بام  ـ  أنا  بل  باملجان،  يدرسون  وغريهم 

مد هلل، لقد نجح الكثري منهم، وبتفوق، ومن الذين كانوا  للممتازين واملتميزين منهم.. واحل

 قد رسبوا سابقا.. فأرجو أن أكون قد عوضت عام فعلته من جرائم. 

 قلت: فكيف بدا لك أن تتغري إىل هذه احلال؟

قال: اهلل أكرم من أن يرتكني ونفيس.. فعندما أذن بتوبتي وهدايتي أرسل إيل معلمي  

النادي، وهو مملوء بالصياح والضجيج، وقال: ما شاء اهلل.. ليت  الكاظم الذي مر عىل هذا  

هذا النادي حتول إىل مركز من مراكز العلم واملعرفة.. إذن ألفاد الناس كثريا.. ولنال صاحبه  

 أجرا وفريا.. وأكثر بكثري مما يناله اآلن. 
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،  ضحكت حينها ساخرا من مقولته.. لكنه مل يأبه بضحكتي.. وراح يستمر يف سريه

لينرش النور واهلداية.. حينها تبعته إىل أن جلس يف بعض املجالس، وراح يقرأ قوله تعاىل:  

ُسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم اْلَبيِّنَاُت َواهللَُّ  ََل  ﴿َكْيَف ََيِْدي اهللَُّ َقْوًما َكَفُروا َبْعَد إِياَمهِنِْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَّ

َلئَِك َجَزاُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعنََة اهللَِّ َواملاََْلئَِكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي َخالِِديَن  ََيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي ُأو

ِذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَأْصَلُحوا َفإِ  ُف َعنُْهُم اْلَعَذاُب َوََل ُهْم ُينَْظُروَن إَِلَّ الَّ نَّ اهللََّ  فِيَها ََل َُيَفَّ

كيف يسلك اهلل بمثل هؤَلء سبيل املهتدين  : أي  (1) ، ثم قال[ 89ـ    86]آل عمران:  ﴾  َغُفوٌر َرِحيمٌ 

بإثابتهم والثناء عليهم، وقد كفروا بعد إيامهنم، وبعد أن شهدوا أن الرسول حق وجاءهتم  

الرسول   النبوة؟.. وشهادهتم أن  تثبت  التي بمثلها  املعجزات  القرآن وسائر  الشواهد من 

ب بمعرفتهم  األنبياء بمحمد  حق كانت  إذا جاء يف  شارات  اتباعه  ، وكانوا عازمني عىل 

زمنهم وانطبقت عليه العالمات وظهرت فيه البشارات، لكنهم بعد أن جاءهم بالبينات  

 وظهرت اآليات عىل يديه كفروا به وعاندوه.

ى  : ويف اآلية استبعاد هلدايتهم بحسب سنن اهلل تعاىل يف البرش، وإيئاس للنب(2) ثم قال

    من إيامهنم، فمن سنن اهلل تعاىل يف هداية البرش إىل احلق أن يقيم هلم الدَلئل والبينات مع

إزالة املوانع من النظر فيها عىل الوجه الذي يؤدى إىل املطلوب، وقد مكن هلم اهلل من كل  

أي إن اهلل َل   [ 86عمران:  ]آل﴿َواهللَُّ ََل ََيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي﴾ هذا من قبل، ومن ثم آمنوا به.. 

َيدى أمثال هؤَلء الظاملني ألنفسهم اجلانني عليها ألهنم تنكبوا عن الطريق القويم وتركوا  

﴿ُأوَلئَِك َجَزاُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعنََة  هداية العقل بعد أن ظهر نور النبوة وعرفوه بالبينات..  

َأمْجَعِ  َوالنَّاِس  َواملاََْلئَِكِة  عمران:  نَي﴾  اهللَِّ  وغضبه،    [ 87]آل  اهلل  سخط  يستحقون  هؤَلء  أي 
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وسخط املالئكة والناس، إذ هم متى عرفوا حقيقة حاهلم لعنوهم، ألهنا جملبة للعن بطبعها  

َبْينُِكْم يِف احْلَيَ لكل من عرفها كام قال تعاىل:   َة  َأْوَثاًنا َمَودَّ َْذُتْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ  إِنَّاَم اختَّ اِة  ﴿َوَقاَل 

َبْعًضا﴾   َبْعُضُكْم  َوَيْلَعُن  بَِبْعٍض  َبْعُضُكْم  َيْكُفُر  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُثمَّ  ْنَيا  ..  [ 25]العنكبوت:  الدُّ

ُف  أي خالدين يف اللعنة مسخوطا عليهم إىل األبد..    [ 88]آل عمران:  ﴿َخالِِديَن فِيَها﴾   ﴿ََل َُيَفَّ

أي َل ينقصون من العذاب شيئا، وَل هم    [ 88]آل عمران:    َعنُْهُم اْلَعَذاُب َوََل ُهْم ُينَْظُروَن﴾

والعناد   اجلحود  ظلامت  من  قلوهبم  عىل  ران  ما  سببه  ألن  هبا،  يعتذرون  ملعذرة  يمهلون 

 وسخط اهلل وغضبه، وهو معهم َل يفارقهم أينام كانوا. 

ثم قال لتوبتهم، فقال:  (1)سكت قليال،  الباب  يذكر اهلل تعاىل أنه فتح  : ومع ذلك 

ِذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَأْصَلُحوا َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾   أي إَل الذين    [ 89]آل عمران: ﴿إَِلَّ الَّ

تابوا من ذنوهبم وثابوا إىل رهبم، وتركوا ذلك الكفر الذي دنسوا به أنفسهم نادمني عىل ما  

ا تغذى  التي  األعامل  بصالح  نفوسهم  وأصلحوا  منه،  صفحة  أصابوا  من  ومتحو  إليامن 

 القلب ما كان قد ران عليها من ذميم األخالق والصفات. 

: ويف هذا إيامء إىل أن التوبة التي َل أثر هلا يف العمل َل يعتد  (2)نظر إلينا بجد، وقال

هبا يف نظر الدين، إذ كثري من الناس يظهرون التوبة بالندم واَلستغفار والرجوع عن الذنب،  

  أن يعودوا إىل مثل ما كانوا قد اجرتحوا من السيئات، ألن التوبة مل يكن هلا أثر ثم َل يلبثون 

نفوسهم ينبههم إذا غفلوا، وَيدَيم إىل اختاذ الطرق املوصلة إلصالح شئوهنم، وتقويم  يف  

املعوج من أمورهم، فإذا هم فعلوا ذلك ناهلم من مغفرة رهبم ما يؤهلهم لدخول جنته،  

 والفوز برْحته. 
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تعاىل:   قوله  يقرأ بخشوع  ثم راح  قليال،  مَلْ  ﴿سكت  ُثمَّ  املُْْحَصنَاِت  َيْرُموَن  ِذيَن  َوالَّ

َوُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن    َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم َثاَمننَِي َجْلَدًة َوََل َتْقَبُلوا هَلُْم َشَهاَدًة َأَبًدا

مِ  َتاُبوا  ِذيَن  الَّ َغُفوٌر  إَِلَّ  اهللََّ  َفإِنَّ  َوَأْصَلُحوا  َذلَِك  َبْعِد  إِنَّ  ﴿، وقوله:  [ 5ـ    4]النور:    َرِحيٌم﴾ْن 

ِذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا وَ  ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جَتَِد هَلُْم َنِصرًيا إَِلَّ الَّ اْعَتَصُموا  املُْنَافِِقنَي يِف الدَّ

]النساء:  َعظِياًم﴾ َوَسْوَف ُيْؤِت اهللَُّ املُْْؤِمننَِي َأْجًرا  ينَُهْم هللَِِّ َفُأوَلئَِك َمَع املُْْؤِمننِيَ بِاهللَِّ َوَأْخَلُصوا دِ 

   [ 146ـ  145

وإنام  وحدها،  بالتوبة  تكتف  مل  فهي  وواضحة،  رصحية  الكريمة  اآليات  قال:  ثم 

وإَل   يصلحه..  أن  فتوبته  شيئا،  أفسد  فمن  اإلصالح..  كلامت  اشرتطت  جمرد  توبته  فإن 

 جوفاء، ومشاعر كاذبة. 

 الشاهد الثاين:  

لشهادته،   استامعي  سريي  بعد  أثناء  فوجدت  التائبني،  مدينة  يف  طريقي  يف  رست 

رجال َيرول برسعة نحو اثنني يتخاصامن، ثم يقول هلام: أنا مستعد لفعل أي يشء ألجل أن  

أحتمله دونه.. أو كان أي يشء أنا مستعد  تتصاحلا.. إن كان ألحدكام دين عىل أخيه، فأنا  

 ألحتمله.. فقط أرجو أن تتصاحلا.

وهكذا بقي يستعمل كل األساليب والوسائل حتى وصل األمر به إىل تقبيل رأسيهام  

ويدَيام، إىل أن تصاحلا.. وقد أهدامها بمناسبة صلحهام بعضا من ماله.. وقد تعجبت كثريا،  

 كانه ليستأنف طريقه، وكأنه َل يعرفهام وَل يعرفانه. إذ رأيت املتخاصمني يسريان، ويرت

 فاقرتبت منه، وقلت: هل هذان اخلصامن من أقربائك؟

 قال: َل.. مل أرمها إَل اليوم. 

مالك   بذلت  إنك  بل  بينهام،  الصلح  إلقامة  احلامس  شديد  كنت  ولكنك  قلت: 
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 ووجهك يف سبيل ذلك.. فام الداعي لذلك؟

يغفر اهلل خطاياي الكثرية.. فأنا قبل توبتي التي أرجو  قال: لقد قمت بذلك رجاء أن  

أن يتقبلها اهلل مني، كنت ْحال حطب ومشاء بالنميمة، ولذلك أخربين معلمي الكاظم أن  

وفاء توبتي أن أقيض حيايت يف إصالح ذات البني ما استطعت إىل ذلك سبيال.. وقد بدأت  

يف بلديت أو غريها إَل أرسعت    بالذين أسأت إليهم.. ثم رصت َل أجد فرصة لإلصالح 

 إليها.. وأرجو أن أكون قد كفرت بذلك عن بعض سيئايت، ألترك باقيها لكرم اهلل ولطفه. 

 قلت: فكيف استطاع معلمك أن يؤثر فيك هذا التأثري؟ 

قال: لقد وفدت إليه مع بعض الرفاق تائبا إىل اهلل، بعد أن سمعت بعض مواعظه  

لتني أرامها رأي العني.. وقد كنت أتوهم أن التوبة جمرد ألفاظ  حول اجلنة والنار.. والتي جع

ُتردد، لكنه قرأ عيل من القرآن الكريم ما جعلني أشعر بأهنا تعني تغيري احلياة متاما، لتتوافق  

 مع مقتضيات اإليامن. 

يديه،   بني  جتمعوا  الذين  التائبني  بعض  يقول،خماطبا  املجالس  بعض  يف  سمعته  ثم 

من عالمة صدق التوبة أن تتمكن مرارة الذنوب من قلب التائب  :  (1)عظهمطالبني منه أن ي

قال   تعاىل  اهلل  أن  روي  وقد  نفرة..  وبالرغبة  كراهية،  بامليل  فيستبدل  حالوهتا،  عن  بدَلً 

لبعض أنبيائه ـ وقد سأله قبول توبة عبد بعد أن اجتهد سنني يف العبادة ومل ير قبول توبته  

شف لو  وجاللتي  ذلك  ـ:)وعزيت  وحالوة  توبته  قبلت  ما  واألرض  السموات  أهل  فيه  ع 

 الذنب الذي تاب منه يف قلبه( 

حينها قال له بعض احلارضين لذلك املجلس: الذنوب هي أعامل مشتهاة بالطبع فكيف جيد  
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 مرارهتا؟  

: من تناول عساًل كان فيه سم ومل يدركه بالذوق واستلذه، ثم مرض  ( 1) فرد عليه معلمنا 

وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه، فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم وهو يف غاية  وطال مرضه  

 اجلوع والشهوة للحالوة، فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم َل؟  

قال الرجل: َل شك أن نفسه تنفر منه.. بل إن نفسه ربام تنفر عن العسل الذي ليس فيه سم  

 لشبهه به. 

.. فإن كل ذنب ذوقه ذوق العسل وعمله عمل السم،  قال املعلم: فهكذا األمر مع التائب 

 وَل تصح التوبة وَل تصدق إَل بمثل هذا اإليامن. 

 قال الرجل: فحدثني كيف أطهر نفيس من ذنوِب املاضية؟ 

: لقد ذكر الناصحون أن التائب الناصح هو من يرد فكره إىل أول يوم بلغ فيه،  ( 2) املعلم قال  

ويفتش عام مىض من عمره سنة سنة وشهرًا شهرًا ويومًا يومًا ونفسًا نفسًا، وينظر إىل الطاعات ما  

الذي قرص فيه منها؟ وإىل املعايص ما الذي قارفه منها؟ فإن كان قد ترك صالة أو صالها يف ثوب  

و صالها بنية غري صحيحة جلهلة برشط النية فيقضيها عن آخرها، فإن شك يف عدد ما  نجس أ 

فاته منها حسب من مدة بلوغه وترك القدر الذي يستيقن أنه داء ويقيض الباقي وله أن يأخذ فيه  

بغالب الظن ويصل إليه عىل سبيل التحري واَلجتهاد.. وأما الصوم فإن كان قد تركه يف سفر ومل  

أفطر عمدًا أو نيس النية بالليل ومل يقض؛ فيتعرف جمموع ذلك بالتحرى واَلجتهاد    يقضه أو 

ويشتغل بقضائه.. وأما الزكاة فيحسب مجيع ماله وعدد السنني من أول ملكهـ  َل من زمان البلوغ  

 فإن الزكاة واجبة يف مال الصبي ـ فيؤدي ما علم بغالب الظن أنه يف ذمته.  
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 تفتيش عن الطاعات وتداركها.. فكيف أفتش عن املعايص؟ قال الرجل: هذا طريق ال 

: جيب عىل التائب الناصح يف توبته أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه وبرصه  ( 1) قال املعلم 

ولسانه وبطنه ويده ورجله وسائر جوارحه، ثم ينظر يف مجيع أيامه وساعاته ويفصل عند نفسه  

وكبائرها ثم ينظر فيها، فام كان من ذلك بينه وبني  ديوان معاصيه حتى يطلع عىل مجيعها صغائرها  

اهلل تعاىل من حيث َل يتعلق بمظلمة العباد، كنظر إىل غري حمرم واعتقاد بدعة، ورشب مخر وغري  

ذلك مما َل يتعلق بمظامل العباد، فالتوبة عنها بالندم والتحرس عليها، وبأن حيسب من حيث الكرب  

منها حسنة تناسبها فيأيت من احلسنات بمقدار تلك السيئات  ومن حيث املدة ويطلب لكل معصية  

﴿َوَأِقِم  بل من قوله تعاىل:  ..  ( 2) ( :)اتق اهلل حيث كنت واتبع السيئة احلسنة متحها أخذًا من قوله  

يَِّئاِت َذلَِك   ْيِل إِنَّ احْلََسَناِت ُيْذِهْبَن السَّ اَلَة َطَريَفِ النََّهاِر َوُزَلًفا ِمَن اللَّ اِكِريَن﴾ الصَّ ]هود:    ِذْكَرى لِلذَّ

، فيكفر سامع املالهي الفاسقة بسامع القرآن وبمجالس الذكر، ويكفر الرغبة عن املسجد  [ 114

باَلعتكاف فيه مع اَلشتغال بالعبادة، ويكفر رشب اخلمر بالتصدق برشاب حالل هو أطيب منه  

 وأحب إليه. 

فقال  ذلك،  يف  الرس  لنا  ذكر  أن  ( 3) ثم  ذلك  ورس  ظلمة  :  فكل  بضده،  ُيعالج  إنام  املرض 

ارتفعت إىل القلب بمعصية فال يمحوها إَل نور يرتفع إليها بحسنة تضادها، واملتضادات هي  

املتناسبات، فلذلك ينبغي أن متحى كل سيئة بحسنة من جنسها لكن تضادها، فإن البياض يزال  

 بالسواد َل باحلرارة والربودة. 

عقدت العزم عىل أن أبذل كل جهدي ألحتقق بالتوبة   وعندما سمعت كل هذه األحاديث 

النصوح، فرحت أبحث عن ذنوين، وقد رأيت أن أخطرها وأعظمها هو ما كنت أقوم به من  

 
 ( 35/ 4(  إحياء علوم الدين )1)

 ( 1904الرتمذي )(  2)

 ( 35/ 4إحياء علوم الدين )(  3)
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 نميمة وإفساد للعالقات اَلجتامعية. 

 قلت: فكيف عرفت أن ذلك أخطر ذنوبك؟

الكثرية، رست    قال: بعد أن امتأل قلبي باملخافة من اهلل تعاىل، ومن مالقاته بذنوِب

إليه، سألت اهلل تعاىل أن جيعل   البلدة التي يقيم فيها معلمي الكاظم.. وقبل أن أصل  إىل 

 حديثه خاصا بتحقيق حاجتي وإمتام توبتي. 

اٍز  وبمجرد أن دخلت جملسه سمعته يقرأ قوله تعاىل:   ٍف َمِهنٍي مَهَّ ﴿َوََل ُتطِْع ُكلَّ َحالَّ

 بِنَِميٍم َمنَّاٍع لِلْ 
ٍ
اء هذه مالمح، وصفات، تشني  :  (1) ، ثم قال[ 12ـ    10]القلم:  َخرْيِ ُمْعَتٍد َأثِيٍم﴾  َمشَّ

الناس، فال يوزن بميزان اإلنسان السوى، الذي يطمئن  يف    من يتصف هبا، وحتط من قدره 

ثقة واطمئنان.. إنه َل يتصف هبذه الصفات إنسان له عىل  يف    إليه الناس، ويتعاملون معه 

 هؤَلء املرشكني الضالني..  يف  ن.. وهى صفات جتتمع وتتفرقميزان اإلنسانية وز

الصفات كلها  قال: وسواء اجتمعت هذه  ثم  قليال،  أو  يف    سكت  شخص واحد، 

مجيعها َل تصدر  هي    ظهرت عليه أعراض بعضها، فإن أي صفة منها تدعو إىل غريها، إذ 

احللف: كذوب، منافق..  إَل من طبع لئيم، وَل تنضح إَل من نفس خبيثة فاسدة.. فكثري  

يدارى كذبه ونفاقه هبذا الستار األسود، من كثرة األيامن الكاذبة الفاجرة.. وهلذا وصف  

دين حقري  أي  مهني،  الثمن  بأنه  هبذا  يبيعها  أن  عن  هبا  يرتفع  وَل  نفسه،  حيرتم  َل  ألنه  ء، 

ها إَل  سوق النفاق والكذب، سلعة رخيصة، َل جتد من ينظر إلييف    البخس، حيث يعرضها 

 إذا جلجلت من حوهلا صيحات األيامن الكاذبة..  

بالنميم، هو وجه قبيح من وجوه أهل  (2) ثم نظر إيل مبتسام، وقال املشاء  : واهلامز 

 
 ( 15/1086(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 15/1085التفسري القرآين للقرآن )(  1)
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والنفاق،   بالسوء، الكذب  ويناهلم  يعيبهم،  أي  الناس  َيمز  وراء  يف    حيث  ومن  غيبتهم، 

مواجهة.. وهو إذ يرمى الناس  فهو جبان، مهني، َل جيرؤ عىل أن يلقى الناس  ظهورهم..  

باملساءات من وراء ظهورهم، يمشى كذلك بينهم بالنميمة، فينقل إليهم من املقوَلت ما  

 وقع العداوة والبغضاء بينهم، سواء أكان ما ينقله حقا أو باطال.. ي

يده، ضنني به، ألنه يرى  يف  : واملناع للخري: شخص مهني ذليل، ممسك بام (1)ثم قال

اهلالك والضياع، إن هو مل حيصن نفسه باملال، ومل يقم عليها حارسا منه.. إن    وجه يف    أنه

آخر حتتمى به، وهو املال،   يشء ذاتيته أضعف من أن حتمى ذاهتا، ومن ثم كان َل بد هلا من 

املهينة، كام هو   الضعيفة  النفوس  وكل ما يمكن أن يكون مصدر نفع مادى.. وهذا شأن 

والذر.. إهنا ختتزن طعامها أليام وشهور، وربام لسنني، كام    شأن ضعاف احليوان، كالنمل

 حاجة إليه أم مل يكن هلا به حاجة..  يف  أهنا جتر كل ما يصادفها إىل بيتها، سواء أكانت

قال واملعتد(2) ثم  بالنميم،    ي:  املشاء  اهلامز،  املنافق،  الكذوب،  هذا  هو  األثيم، 

كل هذه الصفات حيمل عدوانا، ويقرتف إثام.. عدوانا عىل الناس  يف    الضنني باخلري، ألنه 

بالكذب عليهم، وهنش أعراضهم من وراء ظهورهم، والسعى بالنميمة بينهم، وبالضن بام  

هلم من حق فيام بني يديه من خري.. وإثام عىل نفسه، بام ْحل من أوزار هبذا العدوان عىل  

الطب الغليظ  اجلايف،  هو  والعتل:  ينهشع  الناس..  الذي  الطبيعة،  أعراض  يف    الوحشى 

  الناس، ويقطع أوارص األخوة بينهم، دون أن تتأثر لذلك مشاعره، أو تأمل لذلك نفسه، شأنه 

 هذا شأن احليوان املفرتس. يف 

حينها طلب منه بعض احلارضين أن يروي له من األحاديث ما يردع عن النميمة،  

 
 ( 15/1086(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 15/1086(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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ت أرددها كل يوم، ألصلح كل ما قمت به  فروى لنا بعض األحاديث يف ذلك.. والتي رص 

 من أخطاء. 

(  ؟)أَل أخربكم برشاركم  سائال أصحابه:  ومن تلك األحاديث قول رسول اهلل  

للربآء   الباغون  بالنميمة  املشاؤون  األحبة  بني  )املفسدون  قال:  اهلل،  رسول  يا  بىل  قالوا: 

 ( 1) العنت(

 ( 2) م بغري حق(وقوله: )من أربى الربا اَلستطالة يف عرض املسل  

 (3)وقوله: )َل يدخل اجلنة نامم(

وقوله بعد أن مر عىل قربين: )إهنام ليعذبان، وما يعذبان يف كبري. ثم قال: )بىل، أما  

  (4)أحدمها فكان يسعى بالنميمة. وأما اآلخر فكان َل يسترت من بوله(

الوجهني الذي يأيت هؤَلء بوجه،  وقوله: )جتد من رشار الناس يوم القيامة عند اهلل ذا  

  (5) (وهؤَلء بوجه

وغريها من األحاديث الكثرية التي َل تنطبق عىل أحد من الناس كام تنطبق  ثم قال: 

 .  األفراد واجلامعاتالكراهية بني  وننرشيعىل أولئك الذين  

عليه السالم  لقامن ثم ذكر لنا ما ورد يف احلكم مما يردع عن ذلك، ومنها ما رواه عن 

قال َلبنه: )يا بني، أوصيك بخالل، إن متسكت هبن مل تزل سيدا: ابسط خلقك للقريب  

أقاربك، وآمنهم   والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، واحفظ إخوانك، وصل 

يريد فسادك، ويروم خداعك، وليكن إخوانك من إذا    من قبول قول ساع، أو سامع باغ،

 
 ( 459/ 6( أْحد )1)

( ، والطرباين 230( و )208( و )205( ، والشايش )4876أبو داود )(  2)

(357 ) 

 ( 168( )105(، و مسلم )351/ 38أْحد ) (3)

 ( 292، ومسلم )1378/ 3( البخاري: 4)

 ( 2526، ومسلم )6058/ 10( البخاري: 5)



322 

 

  (1)فارقتهم وفارقوك مل تعبهم ومل يعيبوك(

عن اإلمام عيل أن رجال سعى إليه برجل فقال له: )يا هذا، نحن نسأل  منها ما رواه  و

وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك(    ،عام قلت، فإن كنت صادقا مقتناك

املؤمنني(  أمري  يا  )أقلني  بني  ..  (2) فقال:  املفرقون  بالنميمة  املشاءون  )رشاركم  قال:  وأنه 

 (3) األحبة املبتغون للربآء املعايب( 

رواه  و   ما  واملشاءين  منها  املغتابني  عىل  حمرمة  )اجلنة  قال:  أنه  الباقر  اإلمام  عن 

 ( 4)ة(بالنميم

عن بعض احلكامء أنه زاره بعض إخوانه، وأخربه بخرب عن غريه، فقال  منها ما رواه  و

له احلكيم: )قد أبطأت عن الزيارة وأتيتني بثالث جنايات بغضت إيل أخي وشغلت قلبي  

 الفارغ، واهتمت نفسك األمينة(

هلل    بعدها عدت إىل بلديت، وقد تغريت حيايت متاما بسبب ذلك املجلس.. واحلمد 

 رب العاملني. 

 الشاهد الثالث: 

رست يف طريقي يف مدينة التائبني، فوجدت أثناء سريي بناء  بعد استامعي لشهادته، 

يف    ينفخام، فيه من كل املرافق، فتخيلت أنه قرص لبعض األثرياء، لكني رأيت أوَلدا كثري

هذا البناء من  حديقته، يمرحون ويلعبون.. فدعاين ذلك إىل أن أسأل البواب عنه، فقال:  

فضل اهلل عيل، وقد كان قبل توبتي مسكنا يسكنه حريص وجشعي وأنانيتي، لكنه حتول بعد  

توبتي إىل بيت لليتامى واملرشدين، والذين َل جيدون كافال يكفلهم.. لقد مّن اهلل عيل بأن 

 
 ( 3/167( إحياء علوم الدين، )1)

 . 142( املفيد يف اَلختصاص، ص 2)

 . 369ص  2( الكايف ج 3)

 . 369ص  2، ج الكايف( 4)
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نني بذلك.. وقد وجدت يف ذلك سعاديت التي  ورصت أبا هلم مجيعا.. وهم بحمد اهلل يناد

 افتقدهتا إبان سيطرة أنانيتي عيل.

 قلت: فكيف بدا لك أن تتوب؟.. وملاذا كانت توبتك هبذا الشكل؟  

من   جملس  إىل  هداين  هدايتي  أراد  فعندما  يشاء..  ومتى  يشاء،  من  َيدي  اهلل  قال: 

إىل   ويدعو  واملرشدين،  اليتامى  عن  يتحدث  حينها  رأيته  وقد  الكاظم..  معلمنا  جمالس 

ن إليهم.. وَيرب عن العقاب الشديد الذي ينال من ينهرهم أو يؤذَيم..  رعايتهم واإلحسا 

وقد جعلني ذلك أتذكر موقفا سيئا يل صفعت فيه بعض اليتامى املرشدين، لكونه مد يده  

 ي اكتشفت أنه مل يكن ينوي ذلك..  نإىل بعض شؤوين، وقد تصورت أنه أراد رسقته، لك

ذكرنا معلمنا الكاظم، قررت أن أحول قرصي  وبعد تفكري طويل يف موقفي، وفيام  

الذي كان حمل فخري وكربيائي، إىل حمل هلؤَلء الذين آذيتهم، وقد وفرت فيه من املعلمني  

واألساتذة واملربني، ما جيعل منهم أفرادا صاحلني مؤمنني ناجحني يف كل الشؤون.. واحلمد  

ن فيها لذلك املجلس املبارك من  هلل أنا اآلن أعيش أفضل أيام حيايت وأسعدها.. وأنا مدي

 جمالس معلمنا. 

 قلت: فهال حكيت يل عنه.. 

مناسبا   جتده  لعلك  حديثه،  لك  ألحكي  أنتظرك  كنت  أنا  بل  رسور..  بكل  قال: 

لكتابك.. فله ارتباط كبري بالقرآن الكريم، فلوَل تعاليمه السامية لكنت اآلن َل أزال سادرا  

 يف غيي. 

ا عندما  قال:  ثم  قليال،  حيييني  سكت  أشار  يتحدث  وهو  جملسه،  يف  منه  قرتبت 
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ا اْلَيتِيَم َفاَل َتْقَهْر﴾  بابتسامة، ثم قرأ قوله تعاىل:   : هذا تعقيب عىل  (1)، ثم قال[ 9]الضحى:  ﴿َفَأمَّ

نبيه   الذي أفاضه اهلل وما سيفيضه عىل  َعَك  ، والوارد يف قوله تعاىل:  اإلحسان  َودَّ ﴿َما 

ىَض َأمَلْ جَيِْدَك َيتِياًم َفآَوى  َربَُّك َوَما َقىَل َوَلْْل  ِخَرُة َخرْيٌ َلَك ِمَن اأْلُوىَل َوَلَسْوَف ُيْعطِيَك َربَُّك َفرَتْ

َفَأْغنَى﴾   َعائاًِل  َوَوَجَدَك  َفَهَدى  ، ومن حق هذا اإلحسان أن  [ 8ـ    3]الضحى:  َوَوَجَدَك َضاَلًّ 

سبحانه وتعاىل هذا احلمد، وذلك    يقاَبل باحلمد والشكران هلل رب العاملني.. وقد رصف اهلل

إليهم،   باإلحسان  وشكره،  ْحده  فيكون  عباده،  من  واملحتاجني  الضعفاء،  إىل  الشكران 

فمه.. وإن  يف    والرعاية هلم.. فال هنر لليتيم، وَل كرس خلاطره، وَل ترك ملرارة اليتم تنعقد 

.. وإنه َل هنر أي َل  أوىل الناس برعاية اليتيم، وجرب خاطره، من عرف اليتم، ثم كفله اهلل

زجر للسائل، وهو من يقف موقف من يسأل، عام هو حمتاج إليه، من طعام يسد به جوعه،  

أو علم يغذى به عقله، أو هدى يعرف به طريق اخلالص لروحه.. فإن السائل ضعيف أمام  

  أن يتلطف معه ويرفق به.. إنه أشبه بالضال الذي َل يعرف  ي املسئول، ومن حقه عىل القو

أن َيرجه من هذا الضالل، وأن يقيمه  يف    الطريق، واملسئول هو موضع أمله، ومعقد رجائه، 

 عىل الطريق املستقيم. 

: إن أطفال اليوم هم اللبنات الرطبة التي يشاد عىل كاهلها ـ يف املستقبل ـ  (2)ثم قال

يكون لألمة    بناء املجتمع، هم رجال الغد، وبقدر ما ُيبذل يف تربيتهم وتقويمهم، بقدر ما 

من مكانة وعزة، وبقدر ما َُيملون فتتمكن من قلوهبم أساليب اَلنحراف يكون لألمة من  

 اختالل وضعف يف القوى املوجهة هلا، القائمة بشئوهنا. 

وقال إيل،  نظر  الذي  (3)ثم  والعائل  أباه،  فقد  قد  األطفال  بني  من  طفل  واليتيم   :

 
 ( 16/1602(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 68منهج القرآن يف بناء املجتمع، حممود شلتوت، )ص(  2)

 ( 68(  منهج القرآن يف بناء املجتمع، حممود شلتوت، )ص3)
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ح الذي كان حيوطه ويرعاه فتقوى أعصابه وتنمو  يرعاه.. فقد القلب الذي حينو عليه، والرو

جوارحه، ويرشح صدره، وتبتسم له احلياة.. فقد بموت أبيه كل ذلك، وأسلمته املقادير إىل  

الكآبة وتشتت البال واحلرمان.. فام أحوجه إىل عناية من الرؤوف الرحيم، تنتشله من تلك  

إىل ترشيع حكيم، ووصية كريمة  الوحدة، وجتعل له متنفسا يرسي به عن نفسه ما أحوجه  

من رب رحيم، حتفظ عليه نفسه، وحتفظ له ماله، وتعده رجال عامال يف احلياة، ليس كال  

 عىل غريه، وَل عبئا عىل أمته، وَل عنرص رش ينفث سمومه يف أمثاله األطفال. 

: هلذا كله، عنى القرآن الكريم بأمر اليتيم واحلث عىل تربيته واملحافظة عىل  (1)ثم قال

نفسه وماله، وقد ظهرت عناية القرآن الكريم بشأن اليتيم منذ أن نزل، إىل أن أكمل اهلل دينه،  

بعد أن    وأتم عىل املؤمنني ترشيعه، ظهرت يف اآليات املكية حينام عاد الوحي إىل النبي  

طويلة، توجس الرسول منها أن يكون اهلل قد قاله وأبغضه، فاجأه الوحي وهو  فرت عنه مدة  

يف هذا التوجس مؤكدا له حسن رعاية اهلل إياه، وأخذ يثبت ذلك يف نفسه، ويذكر بعناية اهلل  

يرها   التي فقدها ومل  ما يكون إىل عطف األبوة  النبوة وهو أحوج  قبل  َيتِياًم  له  جَيِْدَك  ﴿َأمَلْ 

، ثم يطلب منه الشكر عىل تلك النعمة، وأن يكون شكرها من جنسها،  [ 6لضحى:  ]اَفآَوى﴾  

ا اْلَيتِيَم َفاَل َتْقَهْر﴾  عطف عىل اليتيم ورْحة به   .. وظهرت يف املكي أيضا إذ  [ 9]الضحى:  ﴿َفَأمَّ

تعاىل:   قال  كام  الدين،  بيوم  التكذيب  آيات  من  آية  أمره،  وإمهال  اليتيم  ازدراء  اهلل  جعل 

يِن َفَذلَِك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيتِيَم﴾  ﴿َأَرأَ  ُب بِالدِّ وإذ جيعل الوصية به    [ 2ـ    1]املاعون:  ْيَت الَِّذي ُيَكذِّ

إحدى الوصايا العرش التي مل تنسخ يف ملة من امللل؛ وينظمها مع اإليامن باهلل يف سلك واحد  

َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم﴾   ﴿َوََل َتْقَرُبوا َماَل اْلَيتِيِم إَِلَّ  إىل أن يقول    [ 151]األنعام:  ﴿ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرَّ

 
 ( 68(  منهج القرآن يف بناء املجتمع، حممود شلتوت، )ص1)
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تِي ِهَي َأْحَسنُ  ُه﴾   بِالَّ  [34]اإلرساء: َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ

: وقد تأثرت نفوس املؤمنني هبذه الوصايا املكية التي جاءت  (1)سكت قليال، ثم قال

يف شأن اليتيم، وصاروا من أمره يف حرج وحرية؛ أيرتكون القيام عليه فيفسد أمره وَيتل  

مأكله ومرشبه أبنائهم يف  يقومون عليه ويعزلونه من  أم  أم    شأنه،  بالذلة واملسكنة  فيشعر 

َيالطونه فيعرضون أنفسهم ألكل يشء من ماله؟ أم ماذا يفعلون؟.. والتمست نفوسهم ما  

ينقذهم من هذه احلرية، وَيفف عنهم عبء هذه املسؤولية التي ثقل هبا كاهلهم، وعندئذ  

هَلُْم َخ نزل قوله تعاىل:   إِْصاَلٌح  ُقْل  اْلَيَتاَمى  َفإِْخَواُنُكْم  ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعِن  خُتَالُِطوُهْم  َوإِْن  رْيٌ 

، فأفهمهم أن املخالطة مع العدل واإلصالح من  [ 220]البقرة:  َواهللَُّ َيْعَلُم املُْْفِسَد ِمَن املُْْصلِِح﴾  

 مقتىض ما بينهم من األخوة اإلنسانية والدينية والرحم. 

: ثم جاءت سورة  (2)الثم راح يذكر ما ورد يف سور القرآن الكريم حول اليتامى، فق

النساء وبرزت فيها عناية خاصة باليتيم يف شأنه كله، ومهدت هلذه العناية بطلب تقوى اهلل  

واألرحام، وبيان أن الناس مجيعا ُخلقوا من نفس واحدة، فاليتيم حتى وإن كان من غري  

بوا  أرستكم، أخوكم ورْحكم، فقوموا له بحق األخوة وحق الرحم واحفظوا أمواله، وهذ

نفسه، واحذروا اغتياهلا وأكلها، واحذروا إمهاله وإلقاء حبله عىل غاربه، ويف ذلك يقول  

تعاىل:   إِىَل  اهلل  َأْمَواهَلُْم  َتْأُكُلوا  َوََل  بِالطَّيِِّب  اخْلَبِيَث  ُلوا  َتَتَبدَّ َوََل  َأْمَواهَلُْم  اْلَيَتاَمى  ﴿َوآُتوا 

ُه َكاَن ُحوًبا َكبِريً  إِنَّ َبَلُغوا النَِّكاَح  ، ويقول:  [ 2]النساء:  ا﴾  َأْمَوالُِكْم  إَِذا  اْلَيَتاَمى َحتَّى  ﴿َواْبَتُلوا 

اًفا َوبَِداًرا َأْن َيْكرَبُ  وا َوَمْن َكاَن َفإِْن آَنْسُتْم ِمنُْهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا إَِلْيِهْم َأْمَواهَلُْم َوََل َتْأُكُلوَها إرِْسَ

اَن َفِقرًيا َفْلَيْأُكْل بِاملَْْعُروِف َفإَِذا َدَفْعُتْم إَِلْيِهْم َأْمَواهَلُْم َفَأْشِهُدوا َعَلْيِهْم  َغنِيًّا َفْلَيْسَتْعِفْف َوَمْن كَ 

 
 ( 69شلتوت، )ص(  منهج القرآن يف بناء املجتمع، حممود 2) ( 69(  منهج القرآن يف بناء املجتمع، حممود شلتوت، )ص1)
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 [6]النساء: َوَكَفى بِاهللَِّ َحِسيًبا﴾ 

: هذا بعض ما نقرأ يف القرآن من وجوه العناية باليتيم، يف  (1) سكت قليال، ثم قال

د يف اهلدي النبوي الوعود الكثرية برفع الدرجات فيام َيتص  ماله وتربيته وهتذيبه.. وقد ور

بكفالة اليتيم، والقيام بحقه وواجبه وحسب من كفل اليتيم ورعاه وقام بوصايا اهلل فيه، أن  

يف اجلنة صاحبا وقرينا، يتمتع بام فيها من النعيم، كام متع اليتيم برعايته،   يكون مع النبي  

 ه. وحسن معاملته، واإلرشاف علي

قوله   أزال أحفظها  لنا، والتي َل  التي رواها  : )أنا وكافل  ومن تلك األحاديث 

.. وقوله: )من قبض  (2) اليتيم يف اجلنة هكذا(، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهام شيئا 

يتيام من بني املسلمني إىل طعامه ورشابه، أدخله اهلل اجلنة البتة، إَل أن يكون قد عمل ذنبا َل  

.. وقوله: )خري بيت يف املسلمني، بيت فيه يتيم حيسن إليه، ورش بيت يف املسلمني،  (3)(يغفر 

.. وقوله: )ما قعد يتيم مع قوم عىل قصعتهم فيقرب قصعتهم  (4) بيت فيه يتيم يساء إليه(

وقوله:  (5)شيطان( ورحم  ..  اليتيم،  آوى  من  اجلنة:  يف  بيتا  له  اهلل  بني  فيه  كن  من  )أربع 

وأ بمملوكه(الضعيف،  والديه، ورفق  يتيم  (6) شفق عىل  منزله  يف  كان  من  )أَل  وقوله:   ..

.. وقوله: )من ضم يتيام بني أبوين  (7) فأشبعه أو كساه، ومل يؤذه ومل يرض به، يقبل منه عمله(

 (8)مسلمني حتى يستغني فقد وجبت له اجلنة البتة(

: )إذا بكى اليتيم  ومن تلك األحاديث التي جعلتني أفكر يف القيام بام قمت به قوله  

يف   أباه  أو  أبويه  غيبت  الذي  اليتيم  هذا  عبدي  أبكى  من  وجل:  عز  اهلل  قال  األرض  يف 

 
 ( 70(  منهج القرآن يف بناء املجتمع، حممود شلتوت، )ص1)

 ( 1918(، والرتمذي ) 5150(، وأبو داود )5304( البخاري ) 2)

 (  1917( الرتمذي ) 3)

 (  3679( ابن ماجة )4)

 (  7165) 164-7/163( الطرباين يف األوسط 5)

 .  4/254( من َل حيرضه الفقيه 6)

 .  168و 167( مشكاة األنوار ص 7)

 .  168و 167( مشكاة األنوار ص 8)
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األرض؟ فتقول املالئكة: سبحانك َل علم لنا إَل ما علمتنا، فيقول اهلل عز وجل: أشهدكم  

ه برضاه فأنا ضامن لرضاه من اجلنة(، قيل: يا رسول اهلل، وما يرضيه؟  مالئكتي أن من أسكت

.. وقوله: )أشبع اليتيم واألرملة، وكن لليتيم كاألب  (1)قال: )يمسح رأسه أو يطعمه مترة(

وما   الدنيا  من  خري  قرص  كل  اجلنة،  يف  قرصا  الدنيا  يف  تنفست  نفس  كل  تعط  الرحيم، 

جل عىل بر اليتامى َلنقطاعهم عن آبائهم، فمن صاهنم  .. وقوله: )حث اهلل عز و(2) فيها(

صانه اهلل، ومن أكرمهم أكرمه اهلل، ومن مسح يده برأس يتيم رفقا به جعل اهلل له يف اجلنة  

الدنيا بام فيها، وفيها ما تشتهي األنفس وتلذ   بكل شعرة مرت حتت يده قرصا أوسع من 

ء حيلة وحيلة الرسور يف اآلخرة أربع:  .. وقوله: )لكل يش(3) األعني، وهم فيها خالدون(

مسح رؤوس اليتامى، والتعطف عىل األرامل، والسعي يف حوائج املؤمنني، والتفقد للفقراء  

 ( 4) واملساكني(

القرآنية   الوصايا  لتلك  الدعوة  من  اهلدى  أئمة  عن  روي  بام  حدثنا  ذلك  ومثل 

ضعيف وارتفق عىل والده ورفق  والنبوية، ومنها قول اإلمام عيل: )من آوى اليتيم ورحم ال

عىل ولده ورفق مملوكه أدخله اهلل تعاىل يف رضوانه ويرس عليه رْحته، ومن كف غضبه وبسط  

يوم   األعظم  نوره  يف  تعاىل  اهلل  جعله  أمانته  وأدى  رْحه  ووصل  معروفه  وبذل  رضاه 

 ( 5) القيامة(

وأعني عىل إيامنه،   الباقر أنه قال: )أربع من كن فيه كمل إسالمه،  وحدثنا عن اإلمام

وحمصت ذنوبه، ولقي ربه وهو عنه راض، ولو كان فيام بني قرنه إىل قدمه ذنوب حطها اهلل  

 
 .  168و 167( مشكاة األنوار ص 1)

 .  168و 167( مشكاة األنوار ص 2)

 .  12ص  72( بحار األنوار ج 3)

 .  153( فضائل ابن شاذان ص 4)

 . 166( األشعثيّات ص 5)
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تعاىل عنه، وهي: الوفاء بام جيعل اهلل عىل نفسه، وصدق اللسان مع الناس، واحلياء مما يقبح  

ا الناس، وحسن اخللق مع األهل والناس.. وأربع من كن فيه من  ملؤمنني  عند اهلل وعند 

له   اليتيم ونظر  أسكنه اهلل يف أعىل عليني يف غرف يف حمل الرشف، كل الرشف: من آوى 

فكان له أبا، ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه، ومن أنفق عىل والديه ورفق هبام وبرمها ومل  

 ( 1) حيزهنام، ومل َيرق ململوكه وأعانه عىل ما يكلفه ومل يستسعه فيام مل يطيق به(

يف هتيئة اللبنات التي تبني    : هذا هو إرشاد اهلل ورسوله  (2)يثه بقولهثم ختم حد

ا  املجتمع اإلسالمي والتي يشاد عليها رصحه، فريتفع بناؤه، ويعظم ظله، وتكثر ثامره، في

اهلل،   غضب  من  حذر  يف  اليتامى  عىل  اإلرشاف  يف  كونوا  األوصياء  أَيا  ويا  األعامم،  أَيا 

واعلموا أن إمهال اليتيم َل يقف رضره عند اليتيم، بل هو رضر، تتفشى جراثيمه، وتنترش  

سمومه يف جسم األمة كلها، فيعرتَيا الضعف واَلنحالل، وتبوء باخلزي والدمار، ورش  

ـ بيت فيه يتيم يساء إليه، واألمة بيت، فرش أمة، أمة فيها يتامى    رسول  بيت ـ كام يقول ال 

لبنات   إليهم فيهمل أمرهم، وتفسد أخالقهم، وتنقطع صلتهم بخالقهم، ويكونون  يساء 

 هزيلة يف بناء األمة، فتسقط من عليائها وتصبح أثرا بعد عني. 

: إن الدهر ُقّلب، والناس يف سفينة تتقاذفها أمواج احلياةـ  ترفعها  (3) ثم نظر إيل، وقال

تارة وختفضها أخرى، وَل عاصم إَل من رحم اهلل، وَل يرحم اهلل إَل من امتثل أمره، واتبع  

هداه، ومن كان حتت يده يتيم فليذكر غرية اهلل عىل اليتيم، وليذكر أن ما نزل بغريه فرتك  

ب ينزل  قد  أيتاما  أيتاما:  أوَلده  اآلخر  هو  أوَلده  فيرتك  ِمْن  ه،  َتَرُكوا  َلْو  ِذيَن  الَّ ﴿َوْلَيْخَش 

ِذيَن َيْأكُ  ًة ِضَعاًفا َخاُفوا َعَلْيِهْم َفْلَيتَُّقوا اهللََّ َوْلَيُقوُلوا َقْوًَل َسِديًدا إِنَّ الَّ يَّ ُلوَن َأْمَواَل  َخْلِفِهْم ُذرِّ

 
 . 192ص  1( أمايل الطويس ج 1)

 ( 70املجتمع، حممود شلتوت، )ص(  منهج القرآن يف بناء 2)

 ( 70(  منهج القرآن يف بناء املجتمع، حممود شلتوت، )ص3)
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 [10ـ  9]النساء: يِف ُبُطوهِنِْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعرًيا﴾ اْلَيَتاَمى ُظْلاًم إِنَّاَم َيْأُكُلوَن 

 . التوبة والبيان: 4

مل يقترص التائبون من أهل تلك املدينة عىل تلك األنواع من اإلصالح وشبيهاهتا، بل  

تعداه إىل اإلصالح الفكري، حيث رأيت يف كثري من املحال منشورات ألشخاص، يذكرون  

 نوا ينرشوهنا، أو آراء كانوا يرصحون هبا.توبتهم من أفكار كا 

 الشاهد األول: 

ومن املشاهد ما رأيته عن رجل يف الطريق، يضع عىل طاولة كتبا، تصورت يف البداية  

أنه يبيعها، أو يعرف هبا، لكني فوجئت به حيذر منها، فتقدمت إليه، وسألته عن صاحبها،  

 فقال: أنا هو صاحبها. 

 قصد مالكها. قلت: قصدت مؤلفها.. ومل أ 

 قال: أنا مؤلفها. 

قراءهتا،   إىل  القراء  ويدعون  مؤلفاهتم،  يف  يرغبون  باملؤلفني  عهدي  عجبا..  قلت: 

 ويستعملون كل الوسائل لذلك.

 قال: لكني لست مؤلفا عاديا.. أنا مؤلف تائب. 

 قلت: ما تعني؟ 

الشبهات والضالَلت والبدع   الكثري من  لقد نرشت بكتبي هذه  واألهواء..  قال: 

 فلذلك رحت أحذر منها قبل أن تتحول إىل نريان حترقني. 

 قلت: لكنها أفكارك.. وَل بأس أن يرتاجع الشخص عن بعض أفكاره.

قال: َل.. بل هي وساوس شيطانية، فلم يدفعني إليها َل بحث وَل نظر وَل عقل  
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اه ما مل يتح للكتاب  وَل فكر.. وإنام رغبتي يف الشهرة، ويف أن آيت بجديد جيعل يل من اجل

 العاديني. 

 قلت: فكيف بدا لك أن تتوب؟

قال: اهلل تعاىل هو الذي يرس يل ذلك.. وقد أرسل يل عبده الصالح معلمي الكاظم..  

فسمعت منه من الكلامت النورانية ما راح يزيح الظلامت التي كنت أسكن فيها.. وأدعو  

 غريي إىل السكن فيها. 

 عه. م بحديثك قلت: فهال حدثتني 

قال: أجل.. فلعله إن رأيته مناسبا أن تضعه يف كتابك.. ويكون ذلك كفارة يل عن  

 بعض ذنوِب. 

قلت: سأفعل إن شاء اهلل برشط واحد، وهو أن يكون له عالقة بالقرآن الكريم، فأنا 

 مل يؤذن يل يف أن أسجل سوى ما يرتبط بالقرآن الكريم أو ما يبينه من اهلدى والنور. 

الكاظم مل يكن حيدثنا إَل بالقرآن الكريم، فكل أحاديثه تبدأ به وتنتهي  قال: معلمنا  

إليه.. وقد كان أول جملس حرضت إليه فيه بعد أن سمعت بحضوره لبلدتنا قراءته اخلاشعة  

ُم بِاملُْْعَتِديَن﴾  ﴿َوإِنَّ َكثرًِيا َلُيِضلُّوَن بَِأْهَوائِِهْم بَِغرْيِ ِعْلٍم إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعلَ املؤثرة لقوله تعاىل:  

: يف هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل أن كثريا من الناس يثريون  (1)، ثم قال[ 119]األنعام:  

الشبهات أمام أحكام اهلل وتعاليمه، ملجرد إرباك املوقف، وتضليل اخلطى.. وهي شبهات  

ألهن حوهلا،  احلوار  إلدارة  جمال  وَل  والشهوات،  األهواء  أساس  عىل  إىل  تثار  تستند  َل  ا 

أساس لألخذ والرد، بل كل ما حيمله دخوهلا هو املزيد من األوهام والضباب والدخان،  
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 الذي حيجب الرؤية قليال، ثم يضيع يف اهلواء. 

﴿َوِمَن النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يِف اهللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم َوَيتَّبُِع ُكلَّ َشْيَطاٍن َمِريٍد﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:  

َثايِنَ  ، وقوله:  [ 3ج:  ]احل ُمنرٍِي  ِعْلٍم َوََل ُهًدى َوََل كَِتاٍب  بَِغرْيِ  جُيَاِدُل يِف اهللَِّ  َمْن  النَّاِس  ﴿َوِمَن 

َذلَِك   احْلَِريِق  َعَذاَب  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوُنِذيُقُه  ِخْزٌي  ْنَيا  الدُّ يِف  َلُه  اهللَِّ  َسبِيِل  َعْن  لُِيِضلَّ  باَِم  ِعْطِفِه 

َمْت  لِْلَعبِيِد﴾  َقدَّ ٍم  َليَْس بَِظالَّ َوَأنَّ اهللََّ  َيَداَك  : هذه اآليات الكريمة  (1)، ثم قال[ 10ـ    8]احلج:   

املجادلني بغري علم.. أما أوهلام، فهو من يتصدى بجهله، لكل رأى،  تتحدث عن صنفني من  

بعقله،  كل قضية، آخذا الطرف املنحرف منها، دون أن يكون له رأى نظر فيه  يف    ويدخل

وهدى إليه بتفكريه، وإنام هو اخلالف عن هوى وعمى، ليثبت وجوده أمام نفسه، ويعلن  

 عن ذاته بأنه من أصحاب الرأى، وأنه إذا كان للعلامء ما يقولون، فإن له هو ما يقول. 

: أما الصنف الثاين، فهو يشمل من جيادلون بغري علم من  (2)سكت قليال، ثم قال

أيدَيم، ليجمع الواحد منهم هذه  يف    من غريهم، أو عن كتاب صحيح أنفسهم، أو هبدى  

ثم  يف    الضالَلت كلها.. فيكون جاهال العلم،  إىل  يدعوه  متأبيا عىل من  ثم يكون  نفسه، 

احلق، ويدفعه بيديه دفعا،  يف    كتاب صحيح.. ومع هذا فهو جيادليف    يكون مع هذا غري ناظر

، ولكنه يردد كلامت سمعها من غريه دون أن  وقد جيادل أحدهم وهو جاهل َل علم عنده

يعقلها، ويتعرف إىل ما فيها من هدى وضالل.. ثم يتخذ من هذه الكلامت مادة للجدل..  

جدله إىل كتاب قد دخل عليه اَلفرتاء والكذب، فاختلط فيه احلق  يف    وقد يستند أحدهم 

زيويف    بالباطل، الذين  ـ  اليهود  وخاصة  ـ  الكتاب  بأهل  تعريض  ثم  ذلك  التوراة،  فوا 

اجونه بام فيها من أحكام وأخبار، وهذا ما يشري إليه قوله  جيادلونه، وحي  استقبلوا هبا النبى  
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.. فالكتاب الذي كان منحرفا، غري ملتزم طريق احلق،  [ 20]لقامن:  ﴿َوََل كَِتاٍب ُمنرٍِي﴾  تعاىل:  

 ظالم.  كان قوة عاتية من قوى الضالل والفساد. إنه يقود إىل الضالل وال

﴿َثايِنَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل  عندها سأله بعض احلارضين عن معنى قوله تعاىل:  

ْنَيا ِخْزٌي َوُنِذيُقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب احْلَِريِق﴾   : إن هذا املجادل  (1)، فقال[ 9]احلج:  اهللَِّ َلُه يِف الدُّ

ه، تيها وكربا، واستنكافا عن أن يسمع دعوة  اجلهول، جيادل، وهو ثان عطفه، أي مائل بجنب

  الكرب، ومبالغة يف    احلق، وهو مقبل عليها بوجهه، بل يعطيها ظهره، أو يلقاها بجنبه، إمعانا 

إشارة إىل أنه بفعله هذا قد أراد    [ 9]احلج:  ﴿لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل اهللَِّ﴾  قوله تعاىل:  ويف    العناد..يف  

أمرا، هو إضالل نفسه، وإبعادها عن اخلري.. إنه حيسب أنه يكيد هبذا ملن يدعوه إىل اهلل،  

الواقع إنام يكيد لنفسه، ويوردها موارد اهلالل، كام يورد الذين اتبعوه هذا املورد..  يف    وهو 

ْنَيا ِخْزٌي﴾   من إعزاز اهلل للنبى واملؤمنني، ومن خذَلنه    وذلك بام يرى  [ 9]احلج:  ﴿َلُه يِف الدُّ

يف   سبحانه وإذَلله جلبهة الكافرين واملرشكني، الذين كان هذا الضال مظاهرا هلم، وحماربا 

  حسابه أن يف    وكام أنه مل يكن يقع   [ 9]احلج:  ﴿َوُنِذيُقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب احْلَِريِق﴾  جبهتهم..  

ة الكفر، وتتعفر فيه جباه الكافرين بالرتاب، وقد جاء هذا اليوم  اليوم الذي تنهار جبهجييء  

يقع  يكن  مل  كذلك  وأذله،  أخزاه  وأنيف    الذي  ُيبعث،  أن  وأن  جييء    تقديره  القيامة،  يوم 

حياسب عىل ما قدم من آثام ـ أَل فليعلم أن هذا اليوم آيات َل ريب فيه، وسيلقى العذاب  

 الدنيا. يف  اهلوان اآلخرة، كام لقى اخلزي ويف  املهني

ٍم لِْلَعبِيِد﴾  ثم راح يقرأ بخشوع قوله تعاىل:   َمْت َيَداَك َوَأنَّ اهللََّ َلْيَس بَِظالَّ ﴿َذلَِك باَِم َقدَّ

ثم قال[ 10]احلج:   إنام هو  (2)،  الضال وأمثاله،  إليه هذا  الذي يساق  العذاب  ذلك  أن  أي   :
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السوء حارضا  يداه من سوء، فوجد هذا  ما قدمت  ينتظره عىل مشارف جهنم..  بسبب   ،

ٍم لِْلَعبِيِد﴾   ﴿لَِيْجِزَي  .. بل جيزَيم بام عملوا من حسن أو سوء:  [ 10]احلج:  ﴿َوَأنَّ اهللََّ َليَْس بَِظالَّ

ِذيَن َأْحَسنُوا بِاحْلُْسنَى﴾   ِذيَن َأَساُءوا باَِم َعِمُلوا َوجَيِْزَي الَّ يف    نفى املبالغة ويف    ..[ 31]النجم:  الَّ

ٍم لِْلَعبِيِد﴾ قوله تعاىل: يف   عن اهلل الظلم  إشارة إىل أن ما يلقى   [ 10]احلج: ﴿َوَأنَّ اهللََّ َلْيَس بَِظالَّ

اآلخرة، جزاء ما عملوا هو عذاب شديد، وبالء عظيم،  يف  الضالون، واآلثمون من عذاب 

، ويرى  حياهتم الدنيا.. وحتى أن الناظر إىل سوء هذا العذاب ليستكثره يف    مل يعرفه الناس

نفسه أن ظلام  يف    أن َل ذنب ـ وإن عظم ـ يستحق به صاحبه بعض هذا العذاب، وحتى ليقع

السنني   مدى  عىل  هكذا  جهنم،  بنار  يشوى  الذي  املنكود،  اإلنسان  هذا  عىل  وقع  شديدا 

ظلم، وإنام هو احلق،  يف    والدهور.. َل يموت فيها وَل حييا.. وكال، فإنه َل ظلم، وَل مبالغة

 هذا العذاب. يف  وإن كان عذاب السعري، واخللود   والعدل،

تعاىل:   قوله  قرأ  الضالَلت،  تلك  مصدر  َشْيَطاٍن  وعندها سألناه عن  ُكلَّ  ﴿َوَيتَّبُِع 

: هذه اآلية الكريمة تشري إىل أن هذا الصنف من الناس، َل يسعى  (1) ، ثم قال[ 3]احلج:  َمِريٍد﴾  

فيه، ويف    إىل حتصيل علم  الذي جيادل  أن  األمر  يريد  يعنيه، وَل  أمر َل  البعث، وكأنه  هو 

يدخل عىل نفسه أى شعور به، يزحزح تلك املشاعر التي ارتبط هبا بالدنيا.. فهو منقاد هلواه،  

بالنسبة هلذا اإلنسان األْحق، الذي التقى هواه مع هوى    يمتبع لشيطانه.. وهو شيطان قو

ِعرِي﴾  ﴿ُكتَِب َعَلْيِه َأنَّ الشيطان.. وهلذا قال تعاىل:   ُه ُيِضلُُّه َوََيِْديِه إِىَل َعَذاِب السَّ ُه َفَأنَّ ُه َمْن َتَوَلَّ

، هو وصف للشيطان، وهو أنه قد كتب عليه، أي حكم عليه من اهلل سبحانه وتعاىل  [ 4]احلج:  

تعاىل:   له، إَل الضالون اخلارسون من عباده، كام قال  ِعَباِدي  أَل يتوَله، ويستجيب  ﴿إِنَّ 
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َبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن﴾  َلْيَس لَ  ﴿اْذَهْب َفَمْن َتبَِعَك  ، وقال:  [ 42]احلجر:  َك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن إَِلَّ َمِن اتَّ

 [ 63]اإلرساء: ِمنُْهْم َفإِنَّ َجَهنََّم َجَزاُؤُكْم َجَزاًء َمْوُفوًرا﴾ 

يستعم املضللون  كان  التي  األهواء  تلك  عن  كثرية  نامذج  لنا  ذكر  حلجب  وهنا  ل ثم 

 اهلداية، وقد كنت أحدهم، وقد شعرت أن كل كلمة يقوهلا كانت موجهة يل شخصيا. 

﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َماَذا َأْنَزَل َربُُّكْم َقاُلوا َأَساطرُِي  ومن ذلك قراءته اخلاشعة لقوله تعاىل: 

لنَِي لَِيْحِمُلوا َأْوَزاَرُهْم َكاِمَلًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِمنْ  ِذيَن ُيِضلُّوهَنُْم بَِغرْيِ ِعْلٍم َأََل َساَء  اأْلَوَّ  َأْوَزاِر الَّ

قْ  السَّ َعَلْيِهُم  َفَخرَّ  اْلَقَواِعِد  ِمَن  ُبنَْياهَنُْم  اهللَُّ  َفَأَتى  َقْبلِِهْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ َمَكَر  َقْد  َيِزُروَن  ِمْن  َما  ُف 

َيْشُعرُ  ََل  َحْيُث  ِمْن  اْلَعَذاُب  َوَأَتاُهُم  قال[ 26ـ    24]النحل:  وَن﴾  َفْوِقِهْم  ثم  اآليات  (1)،  هذه   :

الكريمة تتحدث عن منطق املستكربين املضللني يف مواجهتهم للحقائق.. وهي تذكر أنه  

إذا قيل هلم: ما ذا أنزل ربكم؟.. وهل فكرتم يف مضمونه؟.. وهل حاولتم اَلنفتاح عليه  

كامنة فيه؟.. فاَلنطالق من موقع  من موقع التأمل واحلوار لتصلوا إىل احلقيقة الكاملة ال

مس  موقع  وهو  وثباتا،  وعمقا  نضجا  للفكرة  يؤمن  التأمل  أو  يعتمده  ؤاحلوار  مل  ول 

التنازل عن مواقعهم املوروثة   املستكربون املضللون يف مواجهة الرسالة لعدم رغبتهم يف 

للتغيري، لذا  عن آبائهم، وعن تقاليدهم وعاداهتم املرتكزة عىل مفاهيم اجلاهلية، الرافضة  

ما   إذا  حتى  وكلامهتم،  بسلوكهم  عنها  يعربون  انفعالية  بمواقف  احلقائق  يواجهون  فإهنم 

الفكرية،   قيمته  وعن  ـ  رسوله  خالل  من  ـ  عليهم  اهلل  أنزل  عام  َأَساطِرُي  سئلوا  ﴿َقاُلوا 

لنَِي﴾   اخلرافات واألساطري، وما يذكرهفيام    [ 24]النحل:  اأْلَوَّ تشبه  عن    يقصه من حكايات 

وقضايا   ومواقف  أجواء  من  عليه  تشتمل  ما  كل  ويف  وجحيمها،  نعيمها  يف  اآلخرة، 
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 ومفاهيم.  

: لكن ما هو مفهومهم عن األسطورة؟.. هل هي القصة أو الفكرة  (1)نظر إيل، وقال

هي   وما  الواقع؟..  مقاييس  مع  يتناسب  َل  ما  هي  أو  مألوفاهتم،  مع  تتناسب  َل  التي 

وهل يمكن اعتبار أية قضية غيبية خرافة، حتى لو كان للغيب  مفاهيمهم حول الغيب؟..  

أساس يقر العقل بواقعيته؟.. إهنا عالمات استفهام ترتسم أمام الذهن، عند ما يسمع مثل  

هذا احلكم اَلنفعايل الرسيع الذي يلتقي فيه أولئك املستكربون، مع كثري ممن يطلقون عىل  

)األسطورة( دون الدخول يف حوار فكري حول  التفكري الديني، أو القصص الديني، صفة  

 مفهوم الكلمة، وطبيعة القصة ودائرة الفكر..  

قال ثم  قليال،  الرسالة،  (2)سكت  طروحات  حماربة  هدفها  شتائم  يطلقوهنا  إهنم   :

التي هتزم الفكرة عرب خلق حالة انفعال تثري الدخان الذي حيجب الفكرة   بإثارة األجواء 

الذي حيمل أصحابه املسؤولية  عن أجواء الصفاء واهلد السلبي  وء.. وهذا هو األسلوب 

أمام اهلل، ألهنم بذلك َل َيطئون يف قضية شخصية ضد شخص آخر، بل يتحول اخلطأ إىل  

جريمة يف حق األمة التي يبتعد هبا هذا األسلوب عن الوعي والروحية والرشعية التي حتكم  

 الية تقريره بشكل حاسم. حركة الواقع للناس، وهذا ما أرادت اآلية الت

تعاىل:   قوله  قرأ  اْلِقَياَمِة﴾  ثم  َيْوَم  َكاِمَلًة  َأْوَزاَرُهْم  قال:  [ 25]النحل:  ﴿لَِيْحِمُلوا  ثم   ،

العقيدة   إىل أنفسهم يف اَلنحراف عن خط اَلستقامة يف جانب  ليتحملوا أوزار إساءهتم 

بَِغرْيِ والعمل،   ُيِضلُّوهَنُْم  ِذيَن  الَّ َأْوَزاِر  ِعْلٍم﴾  ﴿َوِمْن  احلق،  فيام    [ 25]النحل:    عن  يبعدوهنم 

فيتحولون ـ من خالل ذلك ـ إىل عنارص كافرة أو ضالة، بكل ما يمثله الكفر والضالل من  

 
 ( 13/212) من وحي القرآن(  2) ( 13/212) من وحي القرآن(  1)



337 

 

جريمة بحق مصريهم يف الدنيا واآلخرة، من دون أن يرجع ذلك إىل أساس من علم، بام  

﴿َأََل َساَء َما  يقتضيه العلم من حجة تتحرك يف خط احلوار أو برهان ينطلق يف حركة العقل  

بام يعنيه الوزر من الثقل الذي يطبق بنتائجه السلبية، وبعواقبه الوخيمة،    [ 25]النحل:  َيِزُروَن﴾  

 الروح واحلياة واملصري.. وأي وزر أكثر سوءا من هذا الوزر الذي يدفع باإلنسان إىل  عىل 

 نار جهنم، وغضب اهلل وسخطه!؟

ثم راح يذكر املصري الذي ينتظر هؤَلء، والذي مألين باملخافة، بل جعلني أراه رأي  

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفأَ العني.. لقد قرأ قوله تعاىل:   ُبنَْياهَنُْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ  ﴿َقْد َمَكَر الَّ َتى اهللَُّ 

َُيِْزَيِمْ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُثمَّ  َيْشُعُروَن  ََل  َحْيُث  ِمْن  اْلَعَذاُب  َوَأَتاُهُم  َفْوِقِهْم  ِمْن  ْقُف  السَّ   َعَلْيِهُم 

ِذيَن ُكنُْتْم ُتَشاقُّوَن فِيِهْم َقاَل الَّ  َكائَِي الَّ وَء  َوَيُقوُل َأْيَن رُشَ ْزَي اْلَيْوَم َوالسُّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم إِنَّ اخْلِ

َلَم َما ُكنَّا َنْعَمُل مِ  اُهُم املاََْلئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َفَأْلَقُوا السَّ ِذيَن َتَتَوفَّ  َبىَل  َعىَل اْلَكافِِريَن الَّ
ٍ
ْن ُسوء

يَن﴾  إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن َفادْ  ِ ُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها َفَلبِْئَس َمْثَوى املَُْتَكربِّ

 [ 29ـ  26]النحل: 

أي إن حال من قبلهم وقد دبروا احليل ونصبوا احلبائل ليمكروا هبا رسل  :  (1) ثم قال

باألساطني، وعمدوه  بنيانا  بنوا  قوم  كحال  هلالكهم،  سبيال  وجعلها  اهلل  فأبطلها   اهلل 

فضعضعت أساطينه، وسقط عليهم السقف، فهلكوا حتته من حيث َل يشعرون بسقوطه،  

البنيان صار سبب اهلالك، كذلك  يف    فام نصبوه من األساطني وظنوه سبب القوة والتحصني

يف    هؤَلء كانت عاقبة مكرهم وباَل عليهم.. وبعد أن بني سبحانه ما حل بأصحاب املكر

﴿ُثمَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َُيِْزَيِْم َوَيُقوُل َأْيَن  اآلخرة فقال:  يف  ني حاهلمالدنيا من العذاب واهلالك، ب 

ِذيَن ُكنُْتْم ُتَشاقُّوَن فِيِهْم﴾   َكائَِي الَّ أي ثم إن ربك يوم القيامة َيزَيم بعذاب    [ 27]النحل:  رُشَ
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كن  الذين  أين  والسخرية:  اَلستهزاء  سبيل  عىل  عليه  ورودهم  حني  هلم  ويقول  تم  أليم، 

رشكائ يف    تزعمون أهنم  من  يالدنيا  بكم  حيل  ما  عنكم  ليدفعوا  اليوم  حترضوهنم  وهال   ،

املشاقة    الدنيا وتتولوهنم، والويليف    العذاب، فقد كنتم تعبدوهنم  ينرص وليه.. واملراد من 

شأهنم وزعمهم أهنم رشكاء حقا حني بينوا هلم ذلك،  يف    فيهم خماصمة األنبياء وأتباعهم

واملراد باَلستفهام عن ذلك اَلستهزاء والتبكيت واَلحتقار لشأهنم، إذ كانوا يقولون: إن  

 صح ما تدعون إليه من عذابنا فاألصنام تشفع لنا. 

قال ثم  قليال،  واملرسلني(1)سكت  األنبياء  مقال  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  يوم  يف    :  شأهنم 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ القيامة، فقال:   وَء َعىَل اْلَكافِِريَن﴾    ﴿َقاَل الَّ ْزَي اْلَيْوَم َوالسُّ ،  [ 27]النحل:  إِنَّ اخْلِ

أي قال الذين أوتوا العلم بدَلئل التوحيد وهم األنبياء صلوات اهلل عليهم واملؤمنون الذين  

الدنيا إىل دينهم، فيجادلون وينكرون عليهم: إن الذل واهلوان والعذاب  يف    كانوا يدعوهنم 

لكافرين باهلل وآياته ورسله.. ومرادهم هبذه املقالة الشامتة وزيادة اإلهانة  يوم الفصل عىل ا

للكافرين.. ثم بني أن الكافرين الذين يستحقون هذا العذاب هم الذين استمر كفرهم إىل  

اُهُم املاََْلئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسهِ أن تتوفاهم املالئكة وهم ظاملوا أنفسهم فقال:   ِذيَن َتَتَوفَّ ْم﴾  ﴿الَّ

أنفسهم    [ 28]النحل:   ظاملوا  وهم  أرواحهم  املوت  مالئكة  تقبض  الذين  الكافرين  أي 

ومعرضوها للعذاب املخلد بكفرهم، وأي ظلم للنفس أشد من الكفر؟.. ثم ذكر حاهلم  

فقال:   واملذلة  اخلضوع  من  ﴾  حينئذ 
ٍ
ُسوء ِمْن  َنْعَمُل  ُكنَّا  َما  َلَم  السَّ أي    [ 28]النحل:  ﴿َفَأْلَقُوا 

تسلموا وانقادوا حني عاينوا العذاب قائلني: ما كنا نرشك بربنا أحدا، وهم قد كذبوا  فاس

﴿َبىَل إِنَّ اهللََّ  عىل رهبم واعتصموا بالباطل رجاء النجاة.. ثم أكذهبم سبحانه فيام قالوا فقال:  
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اآلثام واهلل عليم    أي بل كنتم تعملون أعظم السوء وأقبح   [ 28]النحل:  َعلِيٌم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾  

اإلنكار واهلل جمازيكم بأفعالكم.. ثم بني ما يرتتب عىل قبيح أفعاهلم  يف    بذلك، فال فائدة لكم 

يَن﴾  فقال:   ِ املَُْتَكربِّ َمْثَوى  َفَلبِْئَس  فِيَها  َخالِِديَن  َجَهنََّم  َأْبَواَب  أي   [ 29]النحل:  ﴿َفاْدُخُلوا 

ا من  ألوانا  وذوقوا  جهنم،  طبقات  اإلرشاك  فادخلوا  من  أنفسكم  به  دنستم  بام  لعذاب، 

بربكم، واجرتاحكم عظيم املوبقات واملعايص ـ خالدين فيها أبدا، وبئس املقيل واملقام دار  

الذل واهلوان ملن كان متكربا عن اتباع الرسل واَلهتداء باآليات التي أنزلت عليهم، وما  

ُف َعنُْهْم ِمْن َعَذاهِبَا﴾  ﴿ََل ُيْقىَض َعَليْ أفظعها من دار، وصفها ربنا بقوله:   ِهْم َفَيُموُتوا َوََل َُيَفَّ

 [ 36]فاطر: 

سكت الكاتب قليال، ثم قال: وهكذا، ومنذ تلك اجللسة، رصت أحرض جملسه كل  

حني، بل إين زرته يف مدينته، واستضافني يف بيته أياما.. وقد سمعت منه ما جعلني أقرر  

هلل هو يؤيت أكله كل حني.. وأنا أشعر أين أكثر سعادة    هذا القرار الذي تراين أفعله.. واحلمد

بكثري مما كنت عليه.. بل إين وجدت القراء أكثر احرتاما يل، وأكثر إقباَل عىل الكتب اجلديدة  

التي ألفتها، والتي مل يكن هلا من دور سوى الرد عىل كتبي القديمة.. وأرجو أن يتقبل اهلل  

 مني توبتي، ويغسل حوبتي. 

 الثاين: الشاهد  

يصيح   رجال  رأيت  أين  التوابني،  بلدة  يف  الطريق  يف  صادفتها  التي  املشاهد  ومن 

بصوت عال، خمتلط بحزن شديد: أرجو من كل شخص أفتيته يف أي مسألة من مسائل  

الفتوى   عىل  جريئا  كنت  قد  فأنا  األمر..  حقيقة  له  ألذكر  ِب  يتصل  أن  العلم،  أو  الدين 

لك كل من تعرفون.. وستجدوين كل يوم يف هذا املحل..  والعلم.. وأرجو أن ختربوا بذ 

وكل من يأتيني لن أكتفي بتصحيح اخلطأ الذي أوقعته فيه فقط، بل سأتكفل له بكل ما  
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 انجر عن خطئي من مشاكل ومصائب. 

بقيت أتبع الرجل، وهو يردد هذا الكالم مرات عديدة إىل أن تعب، وجلس حتت  

وقلت: هون من شأنك، وامسح الدموع عن عينيك،    ظل شجرة، وهو يبكي، فاقرتبت منه،

 فاهلل تعاىل قد قبل توبتك ما دمت قد ندمت.. فالندم توبة. 

ِذيَن  ﴿   غضب، وقال: ما تقول يا رجل.. لو كان الندم وحده توبة، ملا قال تعاىل: إَِلَّ الَّ

َعَلْيِهمْ  َأُتوُب  َفُأوَلئَِك  َوَبيَّنُوا  َوَأْصَلُحوا  ِحيمُ   َتاُبوا  الرَّ اُب  التَّوَّ ، فقد كان  [ 160]البقرة:    ﴾ َوَأَنا 

 يكفيه أن يذكر التوبة وحدها. 

 قلت: ولكني أراك بحمد اهلل تفعل ما مل أعهد من التائبني فعله؟

 قال: فهل ترى تقصريهم يعفيني من مسؤوليتي؟

 قلت: َل.. ولكن طلبت منك فقط أن حتسن ظنك بربك. 

أن   منها  وأطلب  بنفيس..  الظن  أيسء  أنا  بل  برِب..  الظن  أن أيسء  اهلل  معاذ  قال: 

َلْيَس  ﴿تصحح ما وقعت فيه من أخطاء.. فالتوبة ليست جمرد دعوى.. أمل تسمع قوله تعاىل:  

اْلكَِتاِب  َأْهِل  َأَمايِنِّ  َوََل  َوََل    بَِأَمانِيُِّكْم  بِِه  جُيَْز  َيْعَمْل ُسوًءا  َوََل  َمْن  َولِيًّا  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َلُه  جَيِْد 

َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َوََل  ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك  َأْو  احِلَاِت ِمْن َذَكٍر    َنِصرًيا َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

 ؟ [ 124ـ  123]النساء:  ﴾ ُيْظَلُموَن َنِقرًيا

 قلت: بىل.. ولكن.. 

لتي كانت تكثر دائام من قول )لكن( عندما تسمع احلقائق،  قال: أنت تذكرين بنفيس ا

 فبدل أن ختضع هلا جتادل فيها. 

مل أجد ما أقول له، فقال: سأقص عليك قصتي، لتعذرين.. ولعلك جتدها صاحلة  

 لكتابك.. وَل ختف، فليس فيها إَل القرآن والنور واهلدى. 
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 قلت: يرسين ذلك كثريا. 

ثري، لكني رأيت أن املال وحده َل جيلب يل اجلاه  كنت امرؤا صاحب مال ك  قال: لقد

والعز والسلطان عىل القلوب، فلذلك رحت أدعي أين أمجع بني العلم واملال، ورصت أفتي  

يف كل يشء.. حتى أين رصت قبلة للزوار، لست أدري هل كانوا يقصدون مايل الذي كنت  

ظللت عىل هذا مدة من  .. وقد  ؟أبذله هلم بسخاء، أم علمي الذي كنت أكذب به عليهم

 الزمن إىل أن حرض معلمنا الكاظم هلذه املدينة. 

تعاىل:   قوله  يقرأ  فسمعته  بعلمي،  أمامه  ألتباهى  رحت  به  سمعت  ﴿َفَلامَّ  وعندما 

َيْستَ  بِِه  َكاُنوا  َما  هِبِْم  َوَحاَق  اْلِعْلِم  ِمَن  ِعنَْدُهْم  باَِم  َفِرُحوا  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسُلُهْم  ْهِزُئوَن﴾  َجاَءهْتُْم 

: يف هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل أن املنحرفني عن اهلداية حني  (1)، ثم قال[ 83]غافر:  

بام واغرتوا  معهم،  وبام  هبم  استخفوا  بالبينات،  رسلهم  أباطيل،  يف    جاءهتم  من  أيدَيم 

َلستهزائهم  وفرحوا هبا، واطمأنوا إليها.. فأحاطت هبم خطيئتهم، ووقع هبم البالء، جزاء  

إشارة إىل   [ 83]غافر:  ﴿َفِرُحوا باَِم ِعنَْدُهْم ِمَن اْلِعْلِم﴾  قوله تعاىل:  ويف    هبذه اآليات البينات.. 

،  [ 75]غافر:  ﴿َذلُِكْم باَِم ُكنُْتْم َتْفَرُحوَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِّ َوباَِم ُكنُْتْم مَتَْرُحوَن﴾  قوله تعاىل:  

﴿َفَلامَّ َرَأْوا َبْأَسنَا  باطل الذي بأيدَيم، وعدوه كل حظهم من احلياة،  فهم قد فرحوا هبذا ال

كنَِي﴾   أي: حني رأى هؤَلء املكذبون    [ 84]غافر:  َقاُلوا آَمنَّا بِاهللَِّ َوْحَدُه َوَكَفْرَنا باَِم ُكنَّا بِِه ُمرْشِ

، َل رشيك، وكفرنا  برسل اهلل نذر العذاب تطلع عليهم آمنوا باهلل، وقالوا: آمنا باهلل وحده 

التي كنا بسبب عبادهتا مرشكني باهلل..   َرَأْوا  بتلك املعبودات  ملََّا  إِياَمهُنُْم  َينَْفُعُهْم  َيُك  ﴿َفَلْم 

اْلَكافُِروَن﴾   ُهنَالَِك  ِعَباِدِه َوَخرِسَ  َقْد َخَلْت يِف  تِي  الَّ .. هبذه اآلية  [ 85]غافر:  َبْأَسنَا ُسنََّت اهللَِّ 
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ال السورة  يرون بأس اهلل  ويف    كريمة، ختتم  الضالني مجيعا، حني  هذا اخلتام عرض ملوقف 

حييط هبم.. إهنم إذ ذاك يقولون: آمنا باهلل ولكن َل يقبل منهم هذا اإليامن، وقد حل هبم  

لذى ينفع هو حني يكون  اغري وقته، وإنام  يف    سنة اهلل.. إنه َل ينفع إيامنهي    البالء. فتلك

قدرة عىل امتالك األمر فيام َيتار من إيامن أو كفر، أما هذا  ويف    ه، سعة من أمريف    اإلنسان

اإليامن الذي يقع حتت حكم اَلضطرار والقهر، فهو إيامن باطل، َل إرادة لإلنسان فيه..  

َيْأيِت َبْعُض آَياِت َربَِّك ََل  ومن ثم فال حيسب له، وَل يعد من كسبه، كام قال تعاىل:   ﴿َيْوَم 

ا﴾  َينَْفُع َنْفًسا   [158]األنعام: إِياَمهُنَا مَلْ َتُكْن آَمنَْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت يِف إِياَمهِنَا َخرْيً

ْمَع َواْلَبرَصَ   ثم قرأ بصوت خاشع قوله تعاىل: ﴿َوََل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

هذه قاعدة قرآنية يف منهج    :( 1) ، ثم قال[ 36رساء:  ]اإلَواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئوًَل﴾  

املجال   إىل  يتحول  الذي  السلبي  املجال  يف  والعمل،  لإليامن  أساسا  يكون  الذي  املعرفة 

اإلجياِب، وذلك باَلبتعاد عن املجال األول.. وقد أكد القرآن عليها يف أكثر من آية، وواجه  

ادعوه من إيامن، وفيام أثاروه  فيام    رافهم عنها الكافرين واملنحرفني باملسؤولية، من خالل انح

بل   للمعرفة،  املرشوعة  بالوسائل  يأخذوا  مل  ألهنم  مشاريع،  من  به  قاموا  أو  حركة،  من 

 ارتكزوا عىل ما َل قيمة له يف حساب املسؤولية. 

، وكررها  [ 36]اإلرساء: ﴿َوََل َتْقُف َما َليَْس َلَك بِِه ِعْلٌم﴾ ثم نظر إيل، وقرأ قوله تعاىل: 

قال أو  (2) مرات متعددة، وكأنه يوجه اخلطاب يل، ثم  تتبع يف قولك أو عقيدتك  : أي َل 

وجتلو   احلقيقة،  تكشف  التي  باحلجة  يتمثل  علم  من  أساس  عىل  فيه  ترتكز  مل  ما  عملك 

ن املستقر الثابت يف عمق الفكر والشعور.. وهذا  الغموض، وتثبت الفكر، وتؤدي إىل اإليام
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ما يتمثل يف اليقني القاطع الذي َل جمال معه ألي احتامل مضاد، أو يف اَلطمئنان النفيس أو  

الفكري للفكرة بحيث َل يمثل اَلحتامل املضاد شيئا مهام أمام املستوى الكبري من الرجحان  

أو الرشعية التي اعتمدها العقالء أو صاحب  يف جانب اإلجياب، أو يف الوسائل العقالنية  

 الرشيعة كأساس للمعرفة، بحيث متثل احلجة املقبولة أمام اهلل.

جاء يف القرآن  فيام    : ولعل هذا هو املراد من كلمة )العلم( ـ(1)سكت قليال، ثم قال

لفكرة  من هذه الكلمةـ  فقد َل يكون املقصود هبا القطع الذي َل حيتمل اخلالف، بل الوعي ل

باملستوى الذي َل قيمة فيه هلذا اَلحتامل، إما لضعفه بحيث َل يعتنى به يف حركة الوجدان،  

وإما لقيام الدليل يف بناء العقالء ويف تعليامت الرشع، عىل عدم اَللتفات إليه، ويقابله الشك  

م يكن  مل  وإذا  أو جعلية..  ذاتية  ناحية  من  فيه  حجة  ما َل  أطلقا عىل  اللذان  قلنا  والظن  ا 

 مضمونا وضعيا للكلمة، فال أقل من أن يكون اللفظ منرصفا إليه، لكثرة استعامله فيه. 

: وعىل ضوء ذلك، أنكر القرآن العلم عىل امللحدين واملرشكني واملنكرين  (2)ثم قال

للنبوة والرافضني للمعاد، ألهنم مل يرتكزوا يف أفكارهم ورفضهم عىل أساس من احلجة  

النقد، وتكشف احلقيقة، وتواجه الفكرة املؤمنة بالفكر العلمي املنفتح، بل  التي تثبت أمام  

اعتمدوا يف ذلك عىل بعض الوسائل التي َل متثل شيئا يف حساب القيمة العلمية، كاَلستناد  

إىل عقائد اآلباء الذين َل يعقلون شيئا وَل َيتدون، واَلرتكاز عىل عنرص اَلستبعاد لبعض  

فوها ألهنا َل تدخل يف نطاق احلس يف الوقت الذي تؤكدها املعادَلت  األفكار التي مل يأل

العقلية، أو الوقوف أمام األفكار اجلديدة التي يثريها األنبياء أمامهم، بشأن مسألة النبوة أو  

الوحي أو املضمون الفكري أو الترشيعي للرساَلت، من دون أن يدرسوا الرباهني التي  
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تي يدعمون هبا رساَلهتم ويدعون الناس إىل الدخول معهم يف  يقدمها األنبياء، واحلجج ال

حوار حوهلا ليتأملوا فيها، أو يفكروا هبا، وليناقشوها من موقع الفكر والوعي، فريفضون  

وأبصارهم   عقوهلم  وجيمدون  واملواجهة،  واإلنكار  الرفض  إىل  ويبادرون  كله،  ذلك 

لقرآن عنهم بأهنم َل يعلمون، ألهنم َل  وأسامعهم عن احلركة يف هذا اَلجتاه.. وهلذا عرب ا 

يرفضون، فليست املشكلة لدَيم هي احلجة  فيام    يؤمنون به أوفيام    يملكون أساس العلم

 املضادة، بل هي عدم استنادهم يف األمرين معا إىل احلجة البالغة الواضحة. 

قال ثم  قليال،  األخذ  (1)سكت  إىل  اإلنسان  توجيه  هو  الكريمة  اآلية  ومقصود   :

بأسباب العلم، من خالل النهي عن اتباع ما ليس له به علم، فإن نفي األخذ بالسلب يؤكد  

رضورة األخذ باإلجياب.. وهذا ما ينبغي أن يلتزمه املسلمون يف فكرهم العقدي والعميل  

يؤكدون   العملية واألسس واألخالقية، بحيث  العامة والترشيعات  املفاهيم  عىل مستوى 

لذي يمثل جانب احلجة املقنعة أو الدامغة، متاما كام لو كانت املسألة  عىل األساس العلمي ا

احلكم   عن  احلديث  بني  فرقا  نجد  َل  ألننا  بالتحريم،  أو  بالوجوب  رشعية  فتوى  مسألة 

الرشعي واحلديث عن املفهوم اإلسالمي العقيدي واألخالقي يف اعتباره حكام إسالميا عىل  

الفتوى، غري أن تلك فتوى يف   الترشيع، وهذه فتوى يف العقيدة واألخالق، فهام  مستوى 

سواء يف مسئولية انتساب الرأي إىل اهلل ورسوله، مما َل جيوز إَل بحجة قوية واضحة، وربام  

كان التسامح يف تفاصيل العقيدة أو يف مفردات األخالق أكثر خطورة وتأثريا عىل اإلسالم  

 جاَلت العبادية اخلاصة. من التسامح يف حكم رشعي جزئي عىل مستوى بعض امل

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئوًَل﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:   ]اإلرساء: ﴿إِنَّ السَّ
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: وذلك باعتبار أن هذه هي وسائل املعرفة احلسية والعقلية التي تعترب احلجة  (1)، ثم قال[ 36

وكيف سمع، وما النتائج الصحيحة لذلك؟ ويسأل    عىل احلقيقة، فيسأل السمع عام سمع، 

البرص، عام رأى، وكيف رأى، وما النتائج؟ ويسأل الفؤادـ  وهو العقلـ  عام وعاه من حقائق  

تفاصيل وعيه،   كانت  املالحظة، وكيف  وتكتشفها  اخلمس  احلواس  ترصدها  التي  احلياة 

ثا  عقلية  معادلة  إىل  ليحوله  كله  ذلك  حيتوي  أن  استطاع  للمعرفة  وكيف  كأساس  بتة 

 واإليامن؟

: إن اهلل سيسأل هذه الوسائل الداخلية واخلارجية عن طبيعة  (2)ثم التفت يل، وقال

  النتائج التي اختزهنا اإلنسان يف وعيه، مما يتصل بدورها يف عامل املعرفة لديه، فهل هو صادق 

ة املوضوعية يف  يملكه من مصادر املعرفة، أو غري صادق يف ذلك؟ وستجيب باحلقيق فيام  

التي   املسؤولية  ونوعية  لقناعته،  التقييم  طبيعة  ـ  كله  ذلك  خالل  من  ـ  وتتحدد  حياته، 

يواجهها عىل هذا األساس، ولن يستطيع أن ينكر شيئا من ذلك، ألن الشهادة َل تأتيه من  

 اخلارج، بل من الداخل الذي يرصخ باحلقيقة من أقرب طريق.

وهكذا التقيت به يف جملس آخر، وهو يقرأ قوله تعاىل: ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل  

َب بِآَياتِِه إِنَُّه ََل ُيْفلُِح الظَّاملُِوَن﴾   ، وقوله: ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى  [ 21]األنعام:  اهللَِّ َكِذًبا َأْو َكذَّ

ٌء َوَمْن َقاَل َسُأْنِزُل ِمْثَل َما َأْنَزَل اهللَُّ َوَلْو َتَرى  َعىَل اهللَِّ َكِذًبا َأْو َقاَل أُ  وِحَي إيَِلَّ َومَلْ ُيوَح إَِلْيِه يَشْ

َزْونَ  َعَذاَب    إِِذ الظَّاملُِوَن يِف َغَمَراِت املَْْوِت َواملاََْلئَِكُة َباِسُطو َأْيِدَيِْم َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم اْلَيْوَم جُتْ

وَن﴾  اهْلُوِن باَِم  ، وقوله:  [ 93]األنعام:   ُكنُْتْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َغرْيَ احْلَقِّ َوُكنُْتْم َعْن آَياتِِه َتْستَْكرِبُ

َب بِآَياتِِه ُأوَلئَِك َينَاهُلُْم َنِصيُبُهْم ِمَن اْلكِتَ  اِب َحتَّى  ﴿َفَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذًبا َأْو َكذَّ
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ْوهَنُْم َقاُلوا َأْيَن َما ُكنُْتْم َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َقاُلوا َضلُّوا َعنَّا وَ إِذَ  َشِهُدوا  ا َجاَءهْتُْم ُرُسُلنَا َيَتَوفَّ

ُْم َكاُنوا َكافِِريَن﴾   ًبا ، وقوله: ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكذِ [ 37]األعراف:  َعىَل َأْنُفِسِهْم َأهنَّ

َب بِاحْلَقِّ ملََّا َجاَءُه َأَلْيَس يِف َجَهنََّم َمْثًوى لِْلَكافِِريَن﴾   ، وقوله: ﴿َفَمْن َأْظَلُم  [ 68]العنكبوت:  َأْو َكذَّ

َأَليَْس يِف َجَهنََّم َمْثًوى لِْلَكافِِريَن﴾   إِْذ َجاَءُه  ْدِق  َب بِالصِّ ،  [ 32]الزمر:  مِمَّْن َكَذَب َعىَل اهللَِّ َوَكذَّ

ْساَلِم َواهللَُّ ََل ََيِْدي اْلقَ و ْوَم  قوله: ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب َوُهَو ُيْدَعى إِىَل اإْلِ

 [ 7]الصف:  الظَّاملنَِِي﴾ 

قال الكذب،  (1)ثم  اهلل  عىل  افرتوا  للذين  هتديد ووعيد  الكريمة  اآليات  هذه  يف   :

آيات كتابه ما شاءت هلم أهواؤهم..  ويف    رسول اهلل  يف    ه، وقالوا فحرفوا كلامته، وبدلوا 

 وهي تنطبق عىل كل من يتكلم يف دين اهلل بغري علم. 

  : ثم ذكر لنا ما ورد يف األحاديث النبوية مما يدل عىل ذلك، وحيذر منه، ومنها قوله  

َل علم لك  )إذا سئلت عن علم َل تعلمه فقل َل أعلمه تنج من تبعته، وَل تفت الناس بام  

.. وقوله: )من أفتى بفتيا من غري تثبت ـ ويف لفظ: بغري  (2) به تنج من عذاب يوم القيامة( 

..  (4).. وقوله: )أجرؤكم عىل الفتوى أجرؤكم عىل النار((3) علم ـ فإنام إثمه عىل من أفتاه(

.. وقوله:  (5)وقوله: )من أفتى الناس بغري علم كان ما يفسده من الدين أكثر مما يصلحه(

)أشد الناس عذابا يوم القيامة: رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغري علم،  

.. وقوله: )من أفتى الناس بغري علم لعنته مالئكة السموات  (6)أو مصور يصور التامثيل(

يقبض  .(7)واألرض( ولكن  الناس،  من  ينتزعه  انتزاعا  العلم  يقبض  َل  اهلل  )إن  وقوله:   .
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رالع الناس  اختذ  يبق عاملا،  مل  إذا  العلامء حتى  بقبض  بغري  ؤلم  فأفتوا  وسا جهاَل، فسئلوا 

 (1)علم، فضلوا وأضلوا(

 الشاهد الثالث: 

باكيا يف بعض   التوابني، أين رأيت رجال َيتىل  التي صادفتها يف بلدة  املشاهد  ومن 

َل زلت حتاسبني  الساحات، وهو يردد بصوت خافت جدا: يا رب.. هل تراك غفرت يل، أم  

عىل تفريطي وتقصريي؟.. يا رب.. أعوذ بك أن جتعلني كبلعم بن باعوراء، أو كأولئك  

الذين مل يعملوا بام علموا، فلم ينفعهم علمهم شيئا؟.. يارب.. أتوب إليك فاقبلني.. لقد  

قمت بكل ما طلبه مني معلمي الكاظم، فتربأت من كل أفعايل الشنيعة، التي كان يقتدي  

يها غريي، بحجة أين من أهل العلم، فلم أترك بيتا إَل طرقته وحذرهتم من كل سلوكايت  ِب ف

 املاضية املتنافية مع قيم الدين الفاضلة الكريمة.  

يا رب.. فأرسل يل تلميذ   بقوله:  السامء، وأخذ يرفع صوته  إىل  ثم رفع يديه عاليا 

غريي من أن يقع يف نفس فعيل..  القرآن، ألحكي له حكايتي، لعله يسجلها يف كتابه، فيحذر  

 وأكون بذلك قد أديت بعض ما جيب عيل من النصح. 

ما قال هذا الكالم، حتى شعرت بقشعريرة ترسي يف بدين، ثم اقرتبت منه، وقلت:  

 أمل عيل ما شئت.  .. إن كنت تقصدين، فها أنذا بني يديك

ئي.. فاجعلني  مسح بيديه عىل وجهه، ثم قال: احلمد لك يا رب عىل استجابتك لدعا 

 أهال ملرضاتك وقبولك وقربك.

ثم أقبل عيل، وقال: لن أطيل عليك.. حكايتي تبدأ من نفيس األمارة بالسوء، والتي  
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حسنت يل طلب العلم، َل َلبتغاء األجر العظيم الذي هيأه اهلل ألهله.. وإنام ألكون ممن  

العلامء أو  بقوله: )من تعلم علام ليامري به السفه  أخرب عنهم رسول اهلل   اء أو جيادل به 

)َل تطلبوا العلم لتباهوا به العلامء،  ، وقوله:  (1) ليدعو الناس إىل نفسه فهو من أهل النار(

وَل لتامروا به السفهاء، وَل لترصفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو يف النار،  

علام ليرصف به وجوه الناس إليه  ، وقوله: )من طلب  (2)ولكن تعّلموه هللّ وللدار اآلخرة(

  (3) مل جيد ريح اجلنّة(

بدأه   وقد  الكاظم،  ملعلمي  جملسا  حرضت  حيث  بلطفه،  تداركني  تعاىل  اهلل  لكن 

ْيَطاُن َفَكاَن ِمنَ بقراءة قوله تعاىل:     ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْينَاُه آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

الْ  َكَمَثِل  َفَمَثُلُه  َهَواُه  َبَع  َواتَّ إِىَل اأْلَْرِض  َأْخَلَد  هِبَا َوَلكِنَُّه  َلَرَفْعنَاُه  ِشْئنَا  َوَلْو  إِْن  اْلَغاِويَن  َكْلِب 

َفاْقُصصِ  بِآَياتِنَا  ُبوا  َكذَّ ِذيَن  الَّ اْلَقْوِم  َمَثُل  َذلَِك  َيْلَهْث  ْكُه  َترْتُ َأْو  َيْلَهْث  َعَلْيِه  ِمْل  اْلَقَصَص    حَتْ

ُبوا بِآَياتِنَا َوَأْنُفَسُهْم َكاُنوا َيْظلُِموَن﴾  ِذيَن َكذَّ ُروَن َساَء َمَثاًل اْلَقْوُم الَّ   175]األعراف: َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

 [ 177ـ 

وقال إيل،  نظر  الذي    :(4)ثم  اإلنسان  خرب هذا  عليك من  نقص  ما  اتل عليهم  أي 

، واطلع عىل علو متنزهلا، وأهنا من اهلل رب العاملني..  أسمعناه آياتنا، فعرف وجه احلق فيها 

فآمن هبا، وسجد بني يدَيا، ولكن التوفيق مل يكن رفيقه، إذ رسعان ما نكص عىل عقبيه،  

وأسلم نفسه لشياطني قومه، فاستجاب ملا دعوه إليه، وانسلخ من آيات اهلل بعد أن كانت  

ْيَطاُن﴾  مستولية عليه..   أي جرى وراءه، يوسوس له بالضالل،    [ 175]األعراف:  ﴿َفَأْتَبَعُه الشَّ

بالكفر..   ويغويه  الباطل،  له  اْلَغاِويَن﴾  ويزين  ِمَن  ِشْئنَا  ..  [ 175]األعراف:  ﴿َفَكاَن  ﴿َوَلْو 

 
 .  254ص  4(  من َل حيرضه الفقيه ج 1)

 .  215ص 2(  تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج 2)

 .  140ص  2(  أمايل الطويس ج 3)
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َبَع َهَواُه﴾   .. أي لصق باألرض، ونزل  [ 176]األعراف:  َلَرَفْعنَاُه هِبَا َوَلكِنَُّه َأْخَلَد إِىَل اأْلَْرِض َواتَّ

زل احلرشات واهلوام فيها، ومل يرد أن يسمو بنفسه، ويرتفع بوجوده ويعلو بإنسانيته..  من

الذي   املستقيم،  الطريق  به عىل  أنه فعل ألعانه اهلل عىل ذلك، وسدد خطاه، وأمسك  ولو 

وضع قدمه عليه.. فمطلوب من اإلنسان أن تكون له إرادة عاملة، تلتقى مع إرادة اهلل..  

ََل  مل له، ومتسك به، أراد له اخلري، وأعانه عليه، ووفقه له..  فإن أراد خريا، وع ﴿إِنَّ اهللََّ 

وا َما بَِأْنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد اهللَُّ بَِقْوٍم ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلُه َوَما  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ هَلُْم ِمْن ُدونِِه    ُيَغريِّ

 [ 11]الرعد: ِمْن َواٍل﴾ 

بخشو قرأ  تعاىل:  ثم  قوله  ْكُه  ع  َترْتُ َأْو  َيْلَهْث  َعَلْيِه  ِمْل  حَتْ إِْن  اْلَكْلِب  َكَمَثِل  ﴿َفَمَثُلُه 

منهم إَل  جييء    : ذلك هو مثل أهل الزيغ والضالل.. َل(1) ، ثم قال [ 176]األعراف:  َيْلَهْث﴾  

لدعواهم  ما هو رش وضالل.. إهنم عىل تلك احلال دائام.. لو مل يدعهم أحد إىل الضالل  

كل حال.. سواء أترك  يف    أنفسهم إليه.. فحاهلم كحال الكلب: يلهث دائام، ويدلق لسانه

دائام..  يلهث  كهذا..  إنه  وأجهده..  أحد  طارده  أو  بسوء،  أحد  له  يعرض  فلم  يف    لشأنه 

جريه وجهده.. والتشبيه لإلنسان الضال بالكلب، تشبيه يصيب  يف    سكونه واستقراره، أو

يف    خسار سعيه، وضياع جهده، حيث يرىيف    ه.. ظاهرا وباطنا.. فهو كلبكبد احلقيقة من

صورة الكلب يلهث دائام كأنه موكل بعمل مثمر.. ولكنه يلهث، وَل عمل، ويعمل وَل  

ُبوا بِآَياتِنَا﴾  ثمرة لعمل..  ِذيَن َكذَّ أي ذلك املثل، هو مثل    [ 176]األعراف:  ﴿َذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم الَّ

﴿َفاْقُصِص اْلَقَصَص  كذبوا بآيات اهلل، حيث كل ما يعملون إىل تباب وضياع..    القوم الذين

ُروَن﴾   ،ففى هذا القصص عربة ملن تفكر واعترب. [ 176]األعراف: َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ
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ًة َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر  ثم سمعته يف جملس آخر يقرأ قوله تعاىل:   ﴿َفَلامَّ َجاَءهْتُْم آَياُتنَا ُمْبرِصَ

ا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املُْْفِسِديَن﴾  مُ  ]النمل: بِنٌي َوَجَحُدوا هِبَا َواْسَتْيَقنَْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلاًم َوُعُلوًّ

هذه اآلية الكريمة تدل عىل اجلهل العظيم الذي يقع فيه من َل يعلمون  :  (1)، ثم قال[ 14ـ    13

ىل كثرية العدد، كاشفة عن احلق، حتى ليبرصه  بمقتضيات علمهم.. فمع أن آيات اهلل تعا 

كل من له عينان.. ومع هذا فقد قالوا عنها: إهنا سحر مبني.. قالوا ذلك َل عن اقتناع به،  

ا﴾  وَل عن شبهة فيه إنام قالوه   وقد استيقنت نفوسهم أهنا احلق الذي    [ 14]النمل:  ﴿ُظْلاًم َوُعُلوًّ

َأنْ َل شبهة فيه:   يريدون    [ 14]النمل:  ُفُسُهْم﴾  ﴿َواْسَتْيَقنَْتَها  قالوا جحودا ومكابرة، ألهنم َل 

اَلستعالء   هبذا  وألنفسهم  له  وظلام  احلق  عىل  استعالء  الربهان..  يطلبون  وَل  اإليامن، 

 الذميم. 

سكت قليال، ثم قال: وهكذا حال كل من يستقبلون القرآن، ويستيقنون أنه احلق،  

إياهم إىل اهلل الواحد، أو جيحدون ما يقتضيه    ولكنهم جيحدونه، وجيحدون دعوة النبي  

هذا اإليامن من العمل.. ذلك أهنم يريدون اإلبقاء عىل عقائدهم وأهوائهم، ملا وراءها من  

أوضاع تسندهم، ومغانم تتوافد عليهم، وهي تقوم عىل تلك العقائد الباطلة، التي حيسون  

تتزلزل حتت أقدامهم، وترت ج يف ضامئرهم.. ومطارق احلق  خطر احلق عليها، وحيسوهنا 

املبني تدمغ الباطل الواهي املريب، وكذلك احلق َل جيحده اجلاحدون ألهنم َل يعرفونه، بل  

ألهنم يعرفونه جيحدونه وقد استيقنته نفوسهم، ألهنم حيسون اخلطر فيه عىل وجودهم، أو  

مكابرين، وهو  اخلطر عىل أوضاعهم، أو اخلطر عىل مصاحلهم ومغانمهم، فيقفون يف وجهه  

 [ 14]النمل: ﴿َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املُْْفِسِديَن﴾ واضح مبني.. 
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من أحاديث حتذر من علامء السوء، أولئك الذين    ثم حدثنا بام ورد عن رسول اهلل  

)يكون يف آخر الزمان رجال َيتلون الدنيا بالدين  :  َل يعملون بام يعلمون، ومنها قوله  

يلبسون للناس جلود الضأن من اللني ألسنتهم أحىل من العسل، وقلوهبم قلوب الذئاب،  

ألبعثن عىل أولئك منهم فتنة تدع  يقول اهلل تعاىل: أِب يغرتون أم عيل جيرتئون، فبي حلفت  

، وقوله: )مثل الذي يعلم الناس اخلري، وينسى نفسه، كمثل الرساج  (1)احلليم منهم حريانا(

، وقوله: )يظهر اإلسالم حتى ختتلف التجار يف البحر، ثم  ( 2)ييضء للناس، وحيرق نفسه(

من   منا؟  أعلم  من  منا؟  أقرأ  من  يقولون  القرآن،  يقرؤون  قوم  قال  يظهر  ثم  منا؟(  أفقه 

ألصحابه: )هل يف أولئك من خري!(، قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: )أولئك منكم، من  

، وقوله: )إن أناسا من أمتي سيتفقهون يف الدين،  (3)هذه األمة، وأولئك هم وقود النار(

ذلك    ويقرؤون القرآن، ويقولون نأيت األمراء فنصيب من دنياهم، ونعتزهلم بديننا وَل يكون 

، وقوله: )من  (4) كام َل جيتنى من القتاد إَل الشوك كذلك َل جيتنى من قرهبم إَل اخلطايا(

تعلم العلم ومل تعمل بام فيه حرشه اهلل يوم القيامة أعمى، ومن تعلم العلم رئاء وسمعة يريد  

 نفسه فقد  به الدنيا نزع اهلل بركته وضيق عليه معيشته ووكله اهلل إىل نفسه، ومن وكله اهلل إىل 

ِه  هلك، قال اهلل تعاىل:   ْك بِِعَباَدِة َربِّ ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َوََل ُيرْشِ ﴿َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ

أمناؤه عليه، فمن  (5)([ 110]الكهف:  َأَحًدا﴾   أرضه، والعلامء  اهلل يف  )العلم وديعة  ، وقوله: 

 (6)بعلمه كتب يف ديوان اخلائنني( عمل بعلمه أدى أمانته، ومن مل يعمل

ثم حدثنا عن اإلمام عيل أنه قال يف بعض خطبه: )أَيا الناس إذا علمتم فاعملوا بام  

 
 ( 2404( الرتمذي ) 1)

 (  1685) 167/ 2( الطرباين 2)

 ( 173)99- 1/98( البزار )كشف األستار( 3)

 ( 255( ابن ماجة )4)

 .  451(  مكارم األخالق ص 5)

 ، كتاب الدّرة الباهرة.  36ص  2(  بحار األنوار ج 6)
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علمتم لعلكم هتتدون، إن العامل العامل بغريه كاجلاهل احلائر الذي َل يستفيق عن جهله بل  

لخ من علمه منها عىل هذا  قد رأيت أن احلجة عليه أعظم واحلرسة أدوم عىل هذا العامل املنس

وَل   فتكفروا  تشكوا  وَل  فتشكوا  ترتابوا  َل  بائر،  حائر  وكالمها  جهله  يف  املتحري  اجلاهل 

ترخصوا ألنفسكم فتدهنوا وَل تدهنوا يف احلق فتخرسوا، وإن من احلق أن تفقهوا ومن  

، ومن  الفقه أن َل تغرتوا، وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه وأغشكم لنفسه أعصاكم لربه 

 ( 1)يطع اهلل يأمن ويستبرش، ومن يعص اهلل َيب ويندم(

َيتف   والعلم  عمل،  علم  فمن  بالعمل:  مقرون  )العلم  آخر:  حديث  يف  وقال 

.. وقال: )تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم اهلل  (2)بالعمل، فإن أجابه وإَل ارحتل عنه(

.. وقال: )إنام  (3) الرعاية، والسفهاء مهتهم الرواية(بالعلم حتى تعملوا به ألن العلامء مهتهم  

انتفاع من علم بال عمل( .. وقال: )العلم  (4) زهد الناس يف طلب العلم ملا يرون من قلة 

علامن علم باللسان وهو احلجة عىل صاحبه، وعلم بالقلب وهو النافع ملن عمل به وليس  

.. وقال: )لو أن ْحلة العلم  ( 5) اجلوارح(اإليامن بالثمن ولكنه ما ثبت يف القلب وعملت به 

الدنيا،   ْحلوه بحقه، ألحبهم اهلل ومالئكته وأهل طاعته من خلقه، ولكنهم ْحلوه لطلب 

 (7).. وقال: )العامل من شهدت بصحة أقواله أفعاله((6) فمقتهم اهلل وهانوا عىل الناس( 

علامء، ومنها قوله  وأئمة اهلدى لل  ثم حدثنا يف جملس آخر عن تصنيف رسول اهلل  

  العلامء رجالن عامل آخذ بعلمه فهذا ناج، وعامل تارك لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار( :

ليتأذون من ريح العامل التارك لعلمه، وإن أشد أهل النار ندامة وحرسة رجل دعا عبدا إىل  

 
 . 45ص  1(  اصول الكايف ج 1)

 .  1256ص  358(  هنج البالغة حكمة 2)

 . 76(  عّدة الداعي ص 3)

 .  15(  ارشاد القلوب ص 4)

 .  15(  ارشاد القلوب ص 5)

 ، وكنز الكراجكي. 2/37( بحار األنوار: 6)
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الن الداعي  اجلنة وأدخل  اهلل  فأدخله  اهلل  فأطاع  منه  له وقبل  ار برتكه علمه  اهلل فاستجاب 

ينيس   األمل  وطول  احلق،  فيصدعن  اهلوى  اتباع  أما  األمل،  وطول  اهلوى  واتباعه 

، وقوله: )علامء هذه األمة رجالن رجل آتاه اهلل علام، فطلب به وجه اهلل والدار  (1) اآلخرة(

  اآلخرة وبذله للناس، ومل يأخذ عليه طمعا، ومل يشرت به ثمنا قليال، فذلك يستغفر له من يف 

البحور ودواب الرب والبحر، والطري يف جو السامء، ويقدم عىل اهلل سيدا رشيفا، ورجل اتاه  

اهلل علام فبخل به عىل عباد اهلل وأخذ عليه طمعا، واشرتى به ثمنا قليال، فذلك يلجم يوم  

القيامة بلجام من نار، وينادى ملك من املالئكة عىل رؤوس اَلشهاد، هذا فالن ابن فالن  

 ( 2) هلل علام يف دار الدنيا فبخل به عىل عباده حتى يفرغ من احلساب(آتاه ا

وحدثنا عن اإلمام عيل أنه قال: )طلبة هذا العلم عىل ثالثة أصناف، أَل فاعرفوهم  

يتعلمون   منهم  وصنف  واجلهل،  للمراء  يتعلمون  منهم  صنف  وأعياهنم:  بصفاهتم 

ل؛ فأما صاحب املراء واجلهل تراه  لالستطالة واخلتل، وصنف منهم يتعلمون للفقه والعق 

مؤذيا مماريا للرجال يف أندية املقال، قد ترسبل بالتخشع، وختىل من الورع، فدق اهلل من هذا  

حيزومه، وقطع منه خيشومه، وأما صاحب اَلستطالة واخلتل فإنه يستطيل عىل أشباهه من  

ه حاطم، فأعمى اهلل  أشكاله، ويتواضع لألغنياء من دوهنم، فهو حللوائهم هاضم، ولدين

من هذا برصه، وقطع من آثار العلامء أثره. وأما صاحب الفقه والعقل تراه ذا كأبة وحزن،  

قد قام الليل يف حندسه، وقد انحنى يف برنسه، يعمل وَيشى خائفا وجال من كل أحد إَل  

 ( 3) من كل ثقة من إخوانه، فشد اهلل من هذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه(

قال يف حديث آخر: )من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل  و
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تعليم غريه، وليكن تأديبه بسريته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدهبا أحق باإلجالل  

قال: )إن أوضع العلم ما وقف عىل اللسان، وأرفعه ما  .. و(1) من معلم الناس ومؤدهبم(

قال: )العامل من عرف قدره، وكفى باملرء جهال أن َل  .. و(2)ن(ظهر يف اجلوارح واألركا 

يعرف قدره.. وإن أبغض الرجال إىل اهلل العبد وكله اهلل إىل نفسه جائرا عن قصد السبيل  

سائرا، إن دعي إىل حرث الدنيا عمل، وإىل حرث اآلخرة كسل، كأن ما عمل له واجب  

 (3)عليه، وكأن ما ونى فيه ساقط عنه(

 الشاهد الرابع: 

ومن املشاهد التي صادفتها يف الطريق يف بلدة التوابني، أين رأيت رجال جيلس عىل  

أمره   فأمهني  حني..  كل  إليها  يرجع  كتب  وأمامه  برسعة..  يكتب  احلدائق  بعض  كرايس 

كثريا، خاصة وأنه كان مثل الطالب الذي جيري امتحانا، فهو َل يضيع دقيقة واحدة، وهذا  

 جعلني أخشى أن أسأله عن شأنه.ما 

 لكنه فجأة نظر إيل، ووضع قلمه، وقال: مرحبا بك.. يل مدة وأنا أنتظرك. 

 قلت: من أنت؟.. ومل تنتظرين؟

قال: أنا أحاول أن أكون من الذين يفصحون عام كتموا، وينرشونه، حتى َل يلجموا  

القيامة.. وأنا أنتظرك ألحكي لك قصت يوم  النار  تراها َلئقة بكتابك..    ، فلعلكيبلجام 

 ليكون ذلك رادعا ملن وقع فيام وقعت فيه، ليتوب بمثل ما تبت به. 

قلت: فكيل آذان صاغية، ما دامت مرتبطة بالقرآن الكريم، فأنا تلميذ القرآن، وَل  

 أسجل إَل ما له به عالقة. 

 
 ، والنهج. 2/56( بحار األنوار: 1)

 ، والنهج. 2/56( بحار األنوار: 2)
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القرآن بغري  يربينا  الكاظم  ذلك  ؟قال: أجل.. وهل كان معلمي  لقد قصدته يف   ..

حلني، بعد أن رأيت كثرة التائبني يف بلدتنا عىل يديه، وكثرة ما سمعت منهم من التذكريات  ا

واملواعظ، وعندما دخلت عليه استقبلني بحفاوة شديدة، وقال: صدرك خمزن من خمازن  

 العلم.. ليتك نرشته بني الناس، لينتفعوا به. 

من األعداء ما َل طاقة  قلت: لكني أخاف عىل نفيس، فالكثري من معاريف قد جتلب يل  

 يل بمواجهته. 

قال: وجتلب لك مع ذلك حمبة اهلل ورضوانه.. وحمبة املالئكة والصاحلني.. أمل تسمع  

دُّوَن إِىَل َعامِلِ اْلَغْيِب  قوله تعاىل:   ى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْْؤِمُنوَن َوَسرُتَ ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَ

َهاَدِة فَ   ؟[ 105]التوبة: ُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾ َوالشَّ

 قلت: بىل.. فام فيها من العلم؟

ومشاهدة الصاحلني من عباده عن أي  قال: اهلل تعاىل يدعونا إىل أن نكتفي بمشاهدته  

 مشاهدة أخرى، فام ينفعنا من مواقف الناس منا، إن ريض اهلل عنا.

َتْلبُِسوا  ما إن قال هذا حتى اجتمع لديه نفر كثريون، فراح يقرأ قوله تعاىل:   ﴿َوََل 

: يف هذه اآلية الكريمة  (1)، ثم قال[ 42]البقرة:  احْلَقَّ بِاْلَباطِِل َوَتْكُتُموا احْلَقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن﴾  

وذلك ألن ذلك الغري    أمر برتك اإلغراء واإلضالل، وإضالل الغري َل حيصل إَل بطريقني، 

إن كان قد سمع دَلئل احلق، فإضالله َل يمكن إَل بتشويش تلك الدَلئل عليه، وإن كان  

إليها..   الوصول  من  ومنعه  عنه،  الدَلئل  تلك  بإخفاء  يكون  إنام  فإضالله  سمعها،  ما 

ة إىل القسم األول،  إشار  [ 42]البقرة:  ﴿َوََل َتْلبُِسوا احْلَقَّ بِاْلَباطِِل﴾  ولذلك، فإن قوله تعاىل:  

 
 ( 3/485) مفاتيح الغيب(  1)
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﴾  وهو تشويش الدَلئل عليه، وقوله:   إشارة إىل القسم الثاين،    [ 42]البقرة:  ﴿َوَتْكُتُموا احْلَقَّ

 وهو منعه من الوصول إىل الدَلئل. 

: هذه اآلية الكريمة تتوجه  (1)وعندما طلب منه بعض احلارضين توضيحا أكثر، قال

تبعون يف مواجهة اإلسالم أسلوبني.. أوهلام أسلوب  بالدرجة األوىل إىل اليهود الذين كانوا ي

قضايا   يف  واَللتباسات  الشبهات  وإثارة  بالباطل،  احلق  بتلبيس  وذلك  والتمويه،  اخلداع 

احلق   بني  اإلنسان  يقف  بحيث  الناس،  عىل  خفيا  احلق  جيعلوا  حتى  والترشيع،  اإليامن 

من يامرسون أساليب التشكيك يف  والباطل، فال يقدر عىل التمييز بينهام.. وهذا ما حياوله  

فكر اإلسالم وطبيعته، ويف انتصار اإلسالم وإمكانيات وصوله إىل اهلدف الكبري يف احلياة..  

وثانيهام: أسلوب كتامن احلقيقة وإخفائها، فقد كانوا يملكون الكثري من املعلومات واألدلة  

الناس ألهنم َل يريدون   يف رسالته، ولكنهم كانوا َيفوهنا عن  التي تؤكد صدق الرسول 

لإلسالم أن يأخذ مكانه الطبيعي كقوة رسالية إهلية يف احلياة، حسدا وبغيا من عند أنفسهم..  

وهذا األسلوب هو ما نواجهه متاما يف رصاعنا مع الكفر واإلحلاد، عند ما ينكرون كثريا من  

 ويف ما يرفضونه منه. يقبلونه فيام   دَلئل احلق التي يعلموهنا، لئال يكون منه حجة عليهم

﴿َأْم َتُقوُلوَن إِنَّ إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباَط  ثم قرأ قوله تعاىل: 

 َوَما اهللَُّ  َكاُنوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى ُقْل َأَأْنُتْم َأْعَلُم َأِم اهللَُّ َوَمْن َأْظَلُم مِمَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَْدُه ِمَن اهللَِّ 

: أي أتقولون: إن اختصاصكم بالقرب من اهلل  (2)، ثم قال[ 140]البقرة:  بَِغافٍِل َعامَّ َتْعَمُلوَن﴾  

دوننا هو من اهلل وهو ربنا وربكم.. أم تقولون إن امتيازكم باليهودية أو النرصانية التي أنتم  

ليها، فإن كان هذا ما تدعون فأنتم  عليها إنام كان بأن هؤَلء األنبياء عليهم السالم كانوا ع

 
 ( 229/ 1(  تفسري املراغي )2) ( 2/16) من وحي القرآن(  1)
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كاذبون فيام تقولون، فإن هذين اَلسمني إنام حدثا فيام بعد، فام حدث اسم اليهودية إَل بعد  

موسى، وما حدث اسم النرصانية إَل بعد عيسى، فكيف تزعمون أن إبراهيم كان َيوديا  

أي أأنتم أعلم    [ 140]البقرة:  ِم اهللَُّ﴾  ﴿ُقْل َأَأْنُتْم َأْعَلُم أَ أو نرصانيا، والعقل شاهد بكذبكم؟..  

بذلك   العليم  هو  اهلل  أن  َل شك  يتقبله؟..  وما  يرضيه  بام  أعلم  اهلل  أم  اهلل،  عند  باملريض 

دونكم، وقد ارتىض للناس ملة إبراهيم وأنتم تعرتفون بذلك، وكتبكم تصدقه قبل أن جتىء  

 لة؟ اليهودية والنرصانية، فلامذا َل ترضون ألنفسكم هذه امل

تعاىل:   قوله  قرأ  اهللَِّ﴾  ثم  ِمَن  ِعنَْدُه  َشَهاَدًة  َكَتَم  مِمَّْن  َأْظَلُم  ثم  [ 140]البقرة:  ﴿َوَمْن   ،

: أي َل أحد أشد ظلام ممن يكتم شهادة مثبتة يف كتاب اهلل تبرش بأن اهلل يبعث فيهم  (1)قال

ن ذلك، فينكرون  نبيا من بنى إخوهتم وهم العرب أبناء إسامعيل، وهم َل يزالون يكتمو

 عىل غري املطلع عىل التوراة، وحيرفون عىل املطلع عليها. 

َأْبنَاَءُهْم َوإِنَّ َفِريًقا  ثم قرأ قوله تعاىل:   ِذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكاَم َيْعِرُفوَن  ﴿الَّ

: أي إن هؤَلء الذين جيادلون  (2)، ثم قال[ 146]البقرة:  ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن احْلَقَّ َوُهْم َيْعَلُموَن﴾  

امءهم ـ يعرفون صدق هذا  ويكذبون به وبرسالته، من أهل الكتاب ـ وخاصة عل  النبى  

، ولكنهم  يشءالتوراة واإلنجيل، بحيث َل يلتبس عليهم من أمره  يف    النبى، إذ جيدون صفته 

من   بعده  ما  ضالل  وذلك  وبغيا،  حسدا  اليقني،  علم  يعلمونه  الذي  احلق  هذا  ينكرون 

ََذ إِهَلَُه َهَواُه  ضالل، واهلل سبحانه وتعاىل يقول:  َوَأَضلَُّه اهللَُّ َعىَل ِعْلٍم َوَخَتَم  ﴿َأَفَرَأْيَت َمِن اختَّ

ِه ِغَشاَوًة َفَمْن ََيِْديِه ِمْن َبْعِد اهللَِّ﴾   ، وهلذا عقبها  [ 23]اجلاثية:  َعىَل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعىَل َبرَصِ

بقوله:   تعاىل  يَن﴾  اهلل  املُْْمرَتِ ِمَن  َتُكوَننَّ  َفاَل  َربَِّك  ِمْن  ، ويف ذلك تطمني  [ 94]يونس:  ﴿احْلَقُّ 
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للنبى الكريم، وتثبيت له عىل ما عنده من آيات اهلل، فهى احلق من عند اهلل، فال جدال فيها  

 وَل امرتاء، كام جيادل ويامرى الذين بأيدَيم مثل هذا احلق من أهل الكتاب، ويكتمونه. 

ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلنَا ِمَن اْلبَ ثم قرأ قوله تعاىل:   يِّنَاِت َواهْلَُدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ﴿إِنَّ الَّ

ِعُنوَن﴾   : اهلل تعاىل  (1)، ثم قال[ 159]البقرة: لِلنَّاِس يِف اْلكَِتاِب ُأوَلئَِك َيْلَعنُُهُم اهللَُّ َوَيْلَعنُُهُم الالَّ

احلق   أنصار  كل  أن  أي  احلق،  يكتم  من  يلعنون  املقربون  ومالئكته  الصاحلون  وعباده 

ىل من كتم احلق.. وأي خيانة للعامل أكرب من كتامن آيات اهلل املودعة عندهم من  يغضبون ع

﴿ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف  أجل مصاحلهم الشخصية ولتضليل الناس.. ويف قوله تعاىل:  

ليهم  إشارة إىل أن هؤَلء األفراد يصادرون يف الواقع جهود األنبياء ع  [ 159]البقرة: اْلكَِتاِب﴾  

الفعل )يلعن( يف   أولياء اهلل الصاحلني، وهو ذنب عظيم.. وقد تكرر  السالم وتضحيات 

لعنة اهلل ولعنة   اللعن، وهلذا، فإن  لبيان استمرار  للتأكيد، واستعمل بصيغة املضارع  اآلية 

العقاب..   صور  أقسى  وذلك  باستمرار،  اهلل  آليات  الكامتني  هؤَلء  تالحق  الالعنني 

و)اهل وسائل  و)البينات(  كل  يشمل  واسع  معنى  هلام  الكريمة،  اآلية  يف  املذكورتان  دى( 

 اهلداية والتوعية واإليقاظ وإنقاذ الناس.. 

: وملا كان القرآن كتاب هداية، فإنه َليغلق منافذ األمل والتوبة  (2) التفت إيل، وقال

 اآلية التالية  وب، لذلك تبنينأمام األفراد، وَل يقطع أملهم يف العودة مهام ارتكسوا يف الذ

وتقول:   الكبري  الذنب  هذا  من  النجاة  َفُأوَلئَِك  طريق  َوَبيَّنُوا  َوَأْصَلُحوا  َتاُبوا  ِذيَن  الَّ ﴿إَِلَّ 

ِحيُم﴾   الرَّ اُب  التَّوَّ َوَأَنا  َعَلْيِهْم  تعاىل:  [ 160]البقرة:  َأُتوُب  وقوله  ِحيُم﴾  ..  الرَّ اُب  التَّوَّ ﴿َوَأَنا 

للدَللة عىل كثرة حمبة اهلل،    [ 160]البقرة:  ﴿َفُأوَلئَِك َأُتوُب َعَلْيِهْم﴾  ه:  جاء بعد قول  [ 160]البقرة:  

 
 ( 1/458) املنزلاألمثل يف تفسري كتاب اهلل (  2) ( 1/458) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)



359 

 

وسبق عطفه عىل عباده التائبني.. أي: إن تبتم، وعدتم إىل نرش احلقائق، فأنا أعود أيضا إىل  

 إغداق الرْحة واملواهب عليكم.

يقبل التوبة ممن تاب،  : ومن امللفت للنظر، أن اهلل مل يقل أنه  (1)سكت قليال، ثم قال

بل قال: من تاب فأنا أيضا أتوب عليه، والفرق يف التعبريين واضح، فالثاين فيه من التودد  

)أنا( يف هذا املوضع   اللطف ما َل يمكن وصفه.. ثم استعامل الضمري  والتحنن وإغداق 

ذا قال عظيم  َيدف إىل نوع من التودد وبيان اَلرتباط املبارش بني املتكلم والسامع، وخاصة ا

من العظامء: )أنا أتكفل لك بالعمل الفالين(، حيث َيتلف عام لو قال: )سنقوم نحن بانجاز 

العمل(، فاملحبة الكامنة يف األسلوب األول غري خافية عىل أحد.. وكلمة )تواب( صيغة  

مبالغة تبعث األمل يف نفوس املذنبني ومتزق أستار اليأس عن سامء أرواحهم خاصة وأهنا  

 رتنت بكلمة )رحيم( التي تشري إىل الرْحة اَلهلية اخلاصة. اق

: كتامن احلقائق  (2)ثم حدثنا يف ذلك املجلس عن مفاسد كتامن احلق، وكان مما قاله لنا 

من األمور اخلطرية التي عانت منها املجتمعات البرشية عىل مر التاريخ، وكان هلا دوما آثار  

أولئك   شك  دون  املساويء  هذه  تبعة  ويتحمل  واعصارا..  قرونا  استمرت  عميقة  سيئة 

ة كام  العلامء الذين يعلمون تلك احلقائق ويكتموهنا.. وهلذا مل َيدد القرآن الكريم أو يذم فئ

إىل   متعاقبة  أجياَل  فإن عمل هؤَلء جير  للحقائق.. ومل َل؟..  الكامتة  الفئة  هدد وذم هذه 

والصالح،   اهلداية  طريق  إىل  باألمم  يدفع  احلقائق  نرش  أن  كام  والفساد،  الضالل  طريق 

فالبرشية متيل للحقائق بفطرهتا، وكتامن احلقائق عنها يعني صد البرشية عن طريق تكاملها  

اليهود والنصارى أعلنوا ما عندهم من حقائق بشأن    الفطري  املرسوم هلا.. فلو أن علامء 
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، ونرشوا ما جاء يف العهدين من بشائر حول رسول اإلسالم، َلنضوى أهل  النبي اخلاتم  

 الكتاب حتت راية اإلسالم، وألصبحوا مع املسلمني أمة واحدة.

دون شك يف كتامن عالمات النبوة    : وكتامن احلقائق َل ينحرص(1) ثم التفت يل، وقال

بالنبي اخلاتم   الفهم  والبشائر  الناس إىل  ، بل يشمل كتامن كل حقيقة تستطيع أن تدفع 

الصحيح باملعنى الواسع هلذه الكلمة.. والسكوت يف مواضع جيب فيها البيان قد يكون من  

ف إىل  بشدة  فيها  الناس  حيتاج  موارد  يف  يكون  وذلك  احلق،  كتامن  احلقائق،  مصاديق  هم 

 ويستطيع العلامء فيها أن يلبوا هذه احلاجة. 

قال له بعض احلارضين: سمعنا من بعضهم أن كتامن احلق قارص عىل من سئل عن  

 مسألة، فكتم اإلجابة عنها. 

: هذا غري صحيح.. فنرش احلقائق التي حيتاجها الناس َل يتوقف عىل  (2) قال املعلم

القرآن الكري  م َل يتحدث عن كتامن احلقائق فحسب، بل يتحدث  السؤال، ولذلك، فإن 

أمام   الصمت  جانب  يلتزمون  الذين  أولئك  عىل  يرد  وهذا  أيضا،  احلقائق  تبيني  عن 

اَلنحرافات بحجة عدم وجود سائل يطرح عليهم سؤاَل بشأن تلك اإلنحرافات، كام قال  

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتا تعاىل:   ،  [ 187]آل عمران:  َب َلُتَبيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َوََل َتْكُتُموَنُه﴾  ﴿َوإِْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق الَّ

األساسية   املسائل  عن  أنظارهم  لرصف  الفرعية،  باملسائل  الناس  إهلاء  أن  بالذكر  وجدير 

احلياتية نوع من كتامن احلقائق، إذا مل يشمله فرضا تعبري )كتامن احلقائق( فهو مشمول حتام  

 . بمالك وفلسفة كتامن احلق 

َقاُلوا َما  وقد سمعته يف جملس آخر يردد قوله تعاىل:   إِْذ  َقْدِرِه  َحقَّ  َقَدُروا اهللََّ  ﴿َوَما 

 
 ( 1/460) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 1/460) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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لِلنَّاِس   َأْنَزَل اْلكَِتاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى ُنوًرا َوُهًدى  ُقْل َمْن   
ٍ
ء َأْنَزَل اهللَُّ َعىَل َبرَشٍ ِمْن يَشْ

ُتْبُدوهَنَ  َقَراطِيَس  َعُلوَنُه  ُثمَّ  جَتْ اهللَُّ  ُقِل  آَباُؤُكْم  َوََل  َأْنُتْم  َتْعَلُموا  مَلْ  َما  َوُعلِّْمُتْم  َكثِرًيا  َوخُتُْفوَن  ا 

َيْلَعُبوَن﴾   َخْوِضِهْم  يِف  قال[ 91]األنعام:  َذْرُهْم  ثم  مجيع  (1)،  ومع  اليهود،  مع  حديث  هذا   :

 ترتكز عىل أي أساس  يثريون من كلامت غري مسئولة، َلفيام    املنحرفني عن خط اَلستقامة، 

 من فكر وعقل. 

تعاىل:   قوله  قرأ  َقْدِرِه﴾  ثم  َحقَّ  اهللََّ  َقَدُروا  قال[ 91]األنعام:  ﴿َوَما  ثم  أهنم  (2)،  أي   :

توحيه ذاته  فيام    لغرورهم وكربهم وقفوا من اهلل تعاىل وقفة الذي َل حيس بأجواء العظمة

ذا ـ كمن يستهني بعظمة اهلل وسطوته  من اخلشية والرهبة واخلضوع، فكانوا ـ يف موقفهم ه

يواجهون به رسله من التحديات، أو يؤمنون به  فيام   وقوته وقدرته، فلم يشعروا باملسؤولية 

من أفكار، ويف ما يثريونه من شبهات ويتخذونه من مواقف، ومل َيافوا من نتائج مواقفهم  

 تلك. 

يقدرون ترصفاهتم جلهة ما  : إن الذين َيافون اهلل هم الذين  (3) ثم التفت يل، وقال

يأخذون وما يرتكون، تبعا للمواقع التي ينتظروهنا يف مواقفهم أمامه يف اللحظات احلاسمة  

للحساب، أما الذين َل يبالون بام يصدر منهم من قول أو فعل، من حيث ارتباطه بحركة  

موقف هؤَلء   املسؤولية يف حياهتم، فهم الذين َل يقدرون اهلل حق قدره، وهذا ما يتمثل يف

  ﴾
ٍ
ء يَشْ ِمْن  َبرَشٍ  َعىَل  اهللَُّ  َأْنَزَل  َما  َقاُلوا  عىل [ 91]األنعام:  ﴿إِْذ  يدلل  القول  هذا  مثل  ألن   ،

افتقادهم للوعي املسؤول، ألهنم َل يملكون أية حجة عليه، مما يعرضهم لسخط اهلل وعذابه  

 األليم.الذي توعد القائلني عليه بغري علم، بالعقاب والعذاب 

 
 ( 9/219) من وحي القرآن(  1)

 ( 9/220) من وحي القرآن(  2)

 ( 9/220) من وحي القرآن(  3)
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قال ثم  قليال،  النفي،(1) سكت  عىل  احلجة  يملكون  وكيف  يستطيعون  فيام    :  َل 

اإلحاطة به من فعل اهلل!؟.. فإن صعوبة إقامة احلجة عىل النفي تزيد كثريا عن إقامتها عىل  

اإلثبات، ألن اإلجياب حمدود بحدود الفعل من حيث الزمان واملكان، بينام يشمل السلب  

املوضوع.. وربام كان املعنى أن تقدير اهلل حق قدره يفرض إيامهنم بحقيقة  املطلق كل آفاق  

األلوهية يف خصائصها الربوبية من حيث إرسال الرسل وإنزال الكتب التي تقود الناس إىل  

يملكون   َل  التي  العالية  واملعارف  واألخالقية،  الروحية  وشؤوهنم  أمرهم  يصلح  ما 

اهلل إَل من خالل وحي  إىل طريق  احلصول عليها  الذي َيدي خلقه  اهلادي  اهلل هو  ، ألن 

سعادهتم، فإذا مل يفعل ذلك، فإنه يكون مقرصا يف حركة لطفه ورْحته، ويف ضوء ذلك فإن 

إنكار إرسال الرسل وإنزال الكتاب، يوحي بأن هؤَلء َل يعرفون قدر اهلل ومنزلته يف مواقع  

 رْحته وهدايته، واهلل العامل. 

قال ثم  قليال،  باَلحتجاج  (2)سكت  ملواجهتهم  املوقف  الكريم  القرآن  ويتابع   :

صارخ:   سؤال  بصورة  ولكن  ُنوًرا  املضاد،  ُموَسى  بِِه  َجاَء  الَِّذي  اْلكَِتاَب  َأْنَزَل  َمْن  ﴿ُقْل 

فهم يؤمنون بالتوراة، أو هكذا توحي به اآلية، وربام كان هؤَلء    [ 91]األنعام:  َوُهًدى لِلنَّاِس﴾  

ينتسبون إىل التوراة، ولعل هذا ما جعل اآلية تؤكد عىل هذا الكتاب دون   من اليهود الذين

اإلنجيل الذي َل يؤمنون به، أو ألن النرصانية التي تتمسك باإلنجيل مل يكن هلا تأثري يف  

الذهنية العربية عىل أرض الدعوة، التي أراد القرآن أن يقتحمها ليغري تفكريها أو طريقتها  

توحي من التأكيد القرآين عىل ما استهدفه توراة موسى عليه السالم،  يف التفكري.. وقد نس

من النور الذي ييضء للناس آفاق املعرفة، واهلدى الذي يدهلم عىل طريق احلق واإليامن،  

 
 ( 9/221) من وحي القرآن(  2) ( 9/220) من وحي القرآن(  1)
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أن اهلل يريد أن يوحي هلؤَلء بأن قضية الوحي ليست انتامء تقليديا َل يغري شيئا من واقع  

اَلنفتاح   بل هي قصة  كيانا الشخصية،  اإلنسان  التي جتعل من  عىل إرشاقة احلق وهداه، 

 َيطط من طريق، ويسري إليه من هدف. فيام  واعيا جادا،

: ولكن هؤَلء مل حيصلوا من ذلك عىل يشء، بل اختذوه وسيلة لشهواهتم  (1)ثم قال

إليه قوله تعاىل:   ُتْبُدوهَنَا﴾  وأطامعهم وهذا ما أشار  َقَراطِيَس  َعُلوَنُه  فيام َل   [ 91نعام:  ]األ﴿جَتْ

مما يكون حجة عليهم، مما يثبت    [ 91]األنعام:  ﴿َوخُتُْفوَن َكثِرًيا﴾  يرض مكاسبهم وامتيازاهتم،  

.. ومن الواضح أن الذم لليهود مل يكن لكتابتهم  صحة اإلسالم وواقعية النبوة ملحمد  

ا آيات  توزيع  من  النوع  هبذا  تتصل  املسألة  ألن  بل  القراطيس،  يف  عىل  التوراة  لتوراة 

القراطيس املتفرقة َل يف كتاب واحد، مما يمكنهم من إبداء البعض وإخفاء اآلخر إذا طالبهم  

 الناس باحلجة عىل بعض ما َيتلفون فيه معهم مما أثبتته التوراة وأنكروه. 

:  (2)، ثم قال[ 91]األنعام: ﴿َوُعلِّْمُتْم َما مَلْ َتْعَلُموا َأْنُتْم َوََل آَباُؤُكْم﴾  ثم قرأ قوله تعاىل: 

فقد جاء الكتاب ليضع بني أيدَيم األسس الصحيحة للعلم الذي َل يملكون هم وآباؤهم  

تنظم لإلنسان حياته من   املعارف والعلوم واألخالق والرشائع  فرصة ذاتية له، ألن هذه 

إليها،   يصل  أن  الذاتية  جتاربه  بحسب  اإلنسان  يملك  التي  احليوية  مصاحله  عمق  خالل 

فيام    وحي هو الذي يعلمهم ذلك بكل قواعده وتفاصيله.. لكنهم مل ينتفعوا بذلك،ولكن ال

 توحي به كلامهتم هذه. 

: (3)، ثم قال[ 91]األنعام:    ﴿ُقِل اهللَُّ ُثمَّ َذْرُهْم يِف َخْوِضِهْم َيْلَعُبوَن﴾ ثم قرأ قوله تعاىل: 

شف هلم الطريق إليه..  أن حيدث هؤَلء املرشكني عن اهلل، وأن يك  ويف هذا دعوة للنبى  

 
 ( 9/222) من وحي القرآن(  1)

 ( 9/222) من وحي القرآن(  2)

 ( 238/ 4(  التفسري القرآين للقرآن )3)
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ضالل،  يف    أي قل: هذا هو اهلل الذي أدعوكم إليه، فإن آمنوا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنام هم 

 خوضهم يلعبون. يف   َيوضون فيه خوضا.. فذرهم

وهكذا رصت مدمنا عىل حضور جمالسه، ملا رأيت من تأثريها الكبري يف نفيس، وقد  

ينبغي  سمعته يف بعض جمالسه يردد قوله   ينبغي للعامل أن يسكت عىل علمه، وَل  : )َل 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ََل  ﴿للجاهل أن يسكت عىل جهله، قال اهلل تعاىل:   َتْعَلُموَن﴾  َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

 (1) ([ 43نحل: ]ال

العمل به، وصيانته   العلم نرشه، وثمرته  قال: )مجال  ثم حدثنا عن اإلمام عيل أنه 

، وقال: )ما أخذ اهلل سبحانه عىل اجلاهل أن يتعلم حتى أخذ عىل العامل  (2) وضعه يف اهله(

منها ولكن  ، وقال: )إن النار َل تنقصها ما أخذ (4)، وقال: )مالك العلم نرشه((3) أن يعلم(

له سبب   احلاملني  اَلقتباس ولكن بخل  يغنيه  العلم َل  أن َل جتد حطبا وكذلك  َيمدها 

 (5)عدمه(

عمري..   من  طويال  دهرا  كتمتها  التي  احلقائق  كل  أكتب  وأنا  احلني،  ذلك  ومنذ 

 وأرجو أن يتقبل اهلل مني، ويعفو عني. 

ته، فسألته عنه، فقال:  ما إن قال ذلك، حتى جاء رجل، وأخذ بعض ما انتهى من كتاب

هذا نارش تائب.. كان قبل توبته ينرش من الكتب ما يدر عليه األرباح الكثرية، وقد جعله  

ذلك يقع فيام يقع فيه الكامتون من عدم نرش الكتب النافعة.. وهو اآلن يعوض عام فاته بنرش  

 ا يرضهم. الكتب النافعة، بل إهداء الكثري منها ملن كان قد أضلهم سابقا بتوفري م

 
 ( 5365) 5/298( الطرباين يف )األوسط( 1)

 .  44( غرر احلكم ص2)

 .  44( غرر احلكم ص3)

 .  44( غرر احلكم ص4)

 .  44( غرر احلكم ص5)



365 

 

 خامسا ـ القرآن.. وعزاء املحبطني 

املشاهد الكثرية يف بالد اخلطائني التي حتولت إىل بلد للتوابني، بل  تلك  بعد أن رأيت  

الناصحني يف توبتهم، رأيت يف أطراف البلدة رجال من بعيد يطلب مني أن أقرتب منه، فلام 

واملساكني   املتأملني  زرَت  لقد  قال:  املحبطني  اقرتبت،  بزيارة  تفكر  أفال  واملخطئني.. 

 واليائسني؟ 

ينطقون   يكادون  َل  أنفسهم،  عىل  متقوقعني  واليائسني  باملحبطني  عهدي  قلت: 

بكلمة، وأنا جئت ألسجل الكالم النافع الذي يملؤنا بالعزاء والسلوى، َل الذي يملؤنا  

 بالتشاؤم واألمل. 

 رأيت توابني صاحلني؟ قال: فهل رأيت يف مدينة املخطئني خطائني، أم

 قلت: بل رأيت من التوابني ما مل أر مثلهم يف حيايت مجيعا. 

املتفائلني   من  واملكتئبني  واليائسني  املحبطني  بلدة  إىل  رست  إن  وكذلك  قال: 

 والسعداء ما مل تر يف حياتك مجيعا.

 قلت: فكيف حصل هذا؟ 

 متفائلني ومطمئنني.  قال: الذي جعل املخطئني توابني هو نفسه الذي جعل املحبطني

 قلت: اهلل. 

قال: اهلل الكريم الرحيم.. فقد أنزل علينا يف كلامته املقدسة، ما يشفينا من كل داء،  

 وما يرفع عنا كل بالء، وما جيعلنا من السعداء. 

 قلت: ولكن الكثريين يقرؤونه، ومع ذلك يظلون يتأملون. 

هبم.. ولذلك يظل مثل الدواء  قال: ألهنم يقرؤونه بألسنتهم َل بعقوهلم، وَل بقلو 
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 الذي نذكر اسمه بألسنتنا من غري أن نستعمله. 

َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعىَل ُقُلوٍب  ﴿ قلت: صحيح، وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال: 

 [ 24]حممد:  ﴾َأْقَفاهُلَا 

 قال: فهل ستسري معي؟ 

فأنا ما جئت هذه البالد إَل    قلت: إن كان هناك عزاء وسلوى، فإين سأسري طبعا..

 هلذا الغرض. 

بلدة  أمري  اهلل  بحمد  فأنا  شأين..  عن  سأحدثك  الطريق  ويف  معي..  فهلم  قال: 

 املحبطني، وَل يصح أن تسمع حديث الرعية قبل أن تسمع أمريها. 

 . اإليامن واألمل: 1

مجال   من  كثريا  تعجبت  وقد  ذكرها،  التي  البلدة  إىل  األمري  مع  الطريق،  رست 

وأصناف األشجار والثامر التي كانت حتف بجانبيه.. والتي يكفي النظر إليها لتمتلئ النفس  

 بكل ألوان األمل والتفاؤل. 

 الشاهد األول: 

فيها كلمة واحد، رحت أسأله   يتحدث  أن  الطريق دون  قطعنا مسافة من  أن  بعد 

 الطريق، ليخففوا عني ْحل السري. قائال: عهدي بمن يطلبون السري معي أن حيدثوين يف 

قال: كنت أنوي أن أفعل هذا، لكني عندما رأيتك تنظر إىل هذه املناظر اجلميلة مل  

 أشأ أن أقطع عليك عبوديتك. 

 قلت مستغربا: عبوديتي.. 

﴿َوُهَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن  قال: أجل.. لقد كنت من حيث َل تشعر تطبق قوله تعاىل:  
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 َماًء فَ 
ِ
اَمء اكًِبا َوِمَن النَّْخِل  السَّ ا ُنْخِرُج ِمنُْه َحبًّا ُمرَتَ  َفَأْخَرْجنَا ِمنُْه َخرِضً

ٍ
ء َأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ُكلِّ يَشْ

اَن ُمْشَتبًِها َوَغرْيَ ُمَتَشابٍِه انْ  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ   ُظُروا إِىَل ِمْن َطْلِعَها ِقنَْواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعنَاٍب َوالزَّ

   [ 99]األنعام: َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوَينِْعِه إِنَّ يِف َذلُِكْم آَلَياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾ 

قلت: أسأل اهلل أن أكون قد فعلت ذلك.. أخاف أن أكون من الذين انشغلوا بالظواهر عن  

 الظاهر، وباملبدعات عن البديع. 

ألن بيده كل يشء، ولذلك لن يعز عليه    قال: ما دام اهلل موجودا، فكل ما تأمله موجود، 

شيئ.. ولذلك متنيت لو أنك بدل ذكر خمافتك أن تسأل ربك بأن جيعلك من الذين َل يشغلهم  

 يشء عنه، بل يستدلون بكل يشء عليه. 

 قلت: صدقت.. فاإليامن بكرم اهلل هو الذي جيعلنا نعيش األمل بكل معانيه. 

 نعيش األمل بكل معانيه.   قال: بل اإليامن باهلل هو الذي جيعلنا 

 قلت: ما الفرق بني ما ذكرُت أنا، وما ذكرَت أنت؟ 

قال: الفرق عظيم جدا، أنت ربطت األمل بكرم اهلل، وأنا ربطته باهلل.. واهلل أعظم من أن  

 خُتترص صفاته يف الكرم وحده. 

َتْيَأُسوا ِمْن  ﴿َوََل  ما إن قال هذا حتى َلحت لنا قمة جبل عال، وقد ُكتب عليها قوله تعاىل:  

 [ 87]يوسف:  َرْوِح اهللَِّ ِإنَُّه ََل َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اهللَِّ ِإَلَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن﴾  

فتعجبت من كتابتها عىل اجلبل، وبذلك الوضوح واجلامل، فسألته عنها، فقال: من  

ذهبوا أو مهوا    ن الذيتلك القمة تبدأ قصة مدينتنا.. فكل أهلها كانوا يف يوم من األيام من  

 بالذهاب إليها. 

 قلت: أفيها من اجلامل ما نراه هنا؟

القمة من اجلامل ما َل يقل عن اجلامل   قال: اجلامل موجود يف كل حمل.. ويف تلك 
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املوجود هنا، لكن الذين ذهبوا إليها أو مهوا بالذهاب، كانوا يقصدوهنا حتى حيرموا أنفسهم  

 من ذلك اجلامل. 

 قلت: ومل؟ 

: لكل واحد وسواس خاص دعاه لذلك.. وبام أين أمري تلك البلدة، فقد كنت  قال

أسبقهم إىل تلك القمة، وكنت أيضا بفضل اهلل من الذين نذروا حياهتم لرصف كل من يريد  

 الذهاب إليها عن الذهاب. 

 قلت: فكيف مهمت بذلك؟.. وما الذي رصفك عن التنفيذ؟

وآَلم ركبتني، جعلتني أرى احلياة أقل من    قال: أما الذي دعاين إىل ذلك فهو مهوم

أن حتتاج إىل ذلك األمل.. وقد كنت حينها ضعيف اإليامن، بل أكاد أكون معدوم اإليامن..  

وكنت متأثرا بفيلسوف يطلق عليه ]شوبنهاور[ املعروف بفيلسوف التشاؤم، وكنت أردد  

نسان كلها ليست إَل نضاَل  دائام مقوَلته، بل أحفظها عن ظهر قلب، ومنها قوله: )حياة اإل

النهاية[.. وقوله:   بأنه سيهزم يف  الكامل  يقينه  قيد احلياة مع  البقاء عىل  مستميتا من أجل 

أو   الرغبة يف احلياة،  أو  إرادة احلياة،  املمكنة،  )ينبغي أن ندمر يف داخلنا، وبكل األشكال 

ا فعلنا يف احلياة الدنيا.. وأنا حب احلياة(.. وقوله: )ُيقال أن السامء حتاسبنا بعد املوت عىل م

أظن أنه بإمكاننا أن نحاسبها أوًَل عن املزحة الثقيلة للوجود الذي ُفرض علينا من دون أن  

 (1)نعلم ملاذا؟ وإىل أي هدف؟(

 قلت: فكيف ختلصت من تأثري هذه املقوَلت فيك؟ 

تطلب  قال: بل قل كيف خلصني اهلل منها.. ألين عندما أصغيت إىل نفيس وجدهتا  

 
 ( 232 )ص(  عن: كيف تناظر ملحدا 1)
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مني أن أختلص من احلياة، وزينت يل بأن أذهب إىل هذا اجلبل ألرمي نفيس من قمته.. لكن  

اهلل قيض يل يف طريقي معلمي الكاظم الذي استطاع أن َيرجني من كل تلك الوساوس..  

 وبكلامت معدودة. 

لقد لقيته حينها يف حمل قريب من هنا، يصيل، فتعجبت من صالته يف مكان منقطع  

: إهلي، أذهلني عن إقامة  (1) ثم رأيته يرفع يديه إىل السامء، وبخشوع عظيم، ويقول كهذا،  

شكرك تتابع طولك، وأعجزين عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكر حمامدك  

مقام من اعرتف بسبوغ   أياديك، وهذا  توايل  ترادف عوائدك، وأعياين عن نرش عوارفك 

بالتقصري، وشهد ع الرحيم،  النعامء، وقابلها  الرؤوف  ىل نفسه باإلمهال والتضييع، وأنت 

رحال   حتط  بساحتك  آمليه،  فنائه  عن  يطرد  وَل  قاصديه،  َييب  َل  الذي  الكريم،  الرب 

وَل   واإلياس،  بالتخييب  آمالنا  تقابل  فال  املسرتفدين،  آمال  تقف  وبعرصتك  الراجني، 

 تلبسنا رسبال القنوط واإلبالس. 

: إهلي، تصاغر عند تعاظم آَلئك شكري، وتضاءل  (2)ثم بكى بكاء شديدا، ثم قال

يف جنب إكرامك إياي ثنائي ونرشي، جللتني نعمك من أنوار اإليامن حلال، ورضبت عيل  

لطائف برك من العز كلال، وقلدتني مننك قالئد َل حتل، وطوقتني أطواقا َل تفل، فآَلؤك  

قرص   كثريٌة  ونعامؤك  إحصائها،  عن  لساين  ضعف  عن  مجٌة  فضال  إدراكها  عن  فهمي 

قلت: لك   إىل شكر؟، فكلام  يفتقر  إياك  الشكر وشكري  بتحصيل  استقصائها، فكيف يل 

 احلمد وجب عيل لذلك أن أقول: لك احلمد. 

قائال دعاءه،  ُيسمعني  أن  يريد  وكأنه  عال،  بصوت  يترضع  راح  كام  (3)ثم  إهلي،   :

 
 .94/146(  من دعاء اإلمام السجاد يف مناجاة الشاكرين، بحار األنوار:  1)

 .94/146(  من دعاء اإلمام السجاد يف مناجاة الشاكرين، بحار األنوار:  2)

 .94/146السجاد يف مناجاة الشاكرين، بحار األنوار:  (  من دعاء اإلمام  3)
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نعم، وادفع عنا مكاره النقم، وآتنا من  غذيتنا بلطفك، وربيتنا بصنعك، فتمم علينا سوابغ ال

وسبوغ   بالئك،  حسن  عىل  احلمد  ولك  وآجال،  عاجال  وأجلها  أرفعها  الدارين  حظوظ 

نعامئك، ْحدا يوافق رضاك، ويمرتي العظيم من برك ونداك، يا عظيم يا كريم، برْحتك يا  

 أرحم الراْحني. 

ا  ما أمجل هذا  منه، وقلت:  اقرتبت  انتهى من دعائه،  تراه  عندما  لدعاء.. لكن هل 

 جيدي عنك شيئا؟ 

الذي   وباألمل  عنها،  البحث  من  يئسَت  التي  بالسعادة  يملؤين  هو  أجل..  قال: 

 أومهك الشيطان وتلميذه النجيب شوبنهاور أنه غري موجود. 

تعجبت من ذكره لشوبنهاور، وقد كنت أتوهم أن شيخا مثله َل يمكن أن يعرفه، أو  

: لو أنك اختذت أستاذا غريه ملا احتجت للذهاب لتلك القمة..  أن َيطر بباله.. لكنه قال يل 

ألنك ستعيش حينها يف أعىل قمة السعادة.. ومن كان يعيش يف القمم َل حيتاج إىل أن يتعب  

 قدميه يف التنقل إليها. 

 تعجبت من أمره كثريا، ومن معرفته بحايل وقصدي، فقلت: من أنت؟ 

يل إَل إرضاء رِب، ألن رىض نفيس متوقف عىل  قال: أنا عبد من عبيد اهلل.. َل هم  

 رضا رِب، فإن ريض عني رِب أرضاين.

 قلت: فإن سخط عليك؟ 

 قال: حينها سيسخط كل يشء عيل، حتى جوارحي التي أتوهم أين أملكها.

 قلت: فكيف تعرف رضا ربك؟

قال: عندما أرىض عنه أعلم أنه ريض عني.. لقد قال رِب يف كلامته املقدسة عمن  

ِة َجَزاُؤُهْم  ريض عنهم من عباده:   يَّ احِلَاِت ُأوَلئَِك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ﴿إِنَّ الَّ
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تَِها اأْلهَْنَارُ  ِري ِمْن حَتْ ِْم َجنَّاُت َعْدٍن جَتْ  َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه  ِعنَْد َرهبِّ

 [8ـ  7]البينة: َذلَِك ملَِْن َخِِشَ َربَُّه﴾ 

كان لقراءته اخلاشعة تأثريها الكبري يف نفيس، وكأين ألول مرة أسمع القرآن الكريم،   

األساتذة الذين كنت    وهذا ما جعلني أستأنس كثريا حلديثه، وأرى الفرق الكبري بينه وبني

 أتتلمذ عىل مستنقعاهتم اآلسنة.

عندما آنس ذلك مني، قال يل: هل تأذن يل أن أسري معك إىل القمة.. فأنا أزورها كل  

سنة ألتنعم بجامل الكون، وأختيل هناك باهلل تعاىل أياما معدودات تأسيا بسيدي رسول اهلل  

  .الذي كان َيتيل يف غار حراء 

كثريا.. فهيا بنا.. لكن عليك أن تستمر يف حديثك، فقد أشعرين  قلت: يرسين ذلك  

 بالكثري من األنس. 

من   لك  عرض  الذي  وأن  نفسك..  وطهارة  قلبك  سالمة  عىل  يدل  وهذا  قال: 

 أساتذتك ليس سوى طالء رسعان ما يزول.. وإن شاء اهلل لن نصل إىل القمة حتى يزول. 

في أين سأختم حيايت هبذه اللحظات  ابتسمت، وقلت: َل بأس.. حتى لو مل يزل.. يك

 اجلميلة يف صحبتك. 

﴿َذلَِك اْلكَِتاُب ََل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي  كان أول ما بدأين به، أن قرأ قوله تعاىل:  

ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب﴾   ِذيَن  ، ثم قال: الفرق بيني وبني مجيع أساتذتك مذكور يف  [ 3ـ    2]البقرة:  الَّ

لكريمة، فأنا أؤمن بالغيب، بل أعيشه، وأراه رأي العني، وأساتذتك َل يؤمنون  هذه اآلية ا

لبعض   رؤيتهم  نتيجة  الكون،  يف  مجال  كل  عن  حيجبون  فلذلك  حواسهم،  تراه  بام  إَل 

 الدمامة. 
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: إن كنَت تريد أن تعرف مدى ما يف اإليامن بالغيب من سعادة ونعمة،  (1)ثم قال

 ستمع إىل هذه احلكاية القصرية:  ومدى ما فيه من لذة وراحة، فا 

 قلت: كيل آذان صاغية. 

والتجارة..  (2)قال اَلستجامم  أجل  من  يوم،  ذات  يف سياحة  مثلنا  رجالن  خرج   :

أنانيا شقيا إىل جهة، ومىض اآلخر وهو رباين سعيد إىل جهة ثانية..   فمىض أحدمها وكان 

سوء والشؤم يف نظره، جزاء وفاقا عىل  فاألناين املغرور الذي كان متشائام لقي بلدا يف غاية ال 

أينام اجته ـ عجزة مساكني يرصخون ويولولون من رضبات   ـ  تشاؤمه، حتى إنه كان يرى 

أيدي رجال طغاة قساة ومن أعامهلم املدمرة، فرأى هذه احلالة املؤملة احلزينة يف كل ما يزوره  

، فلم جيد لنفسه عالجا  من أماكن، حتى اختذت اململكة كلها يف نظره شكل دار مأتم عام

حلاله املؤمل املظلم غري السكر، فرمى نفسه يف نشوته لكيال يشعر بحاله، إذ صار كل واحد  

من أهل هذه اململكة يرتاءى له عدوا يرتبص به، وأجنبيا يتنكر له، فظل يف عذاب وجداين  

 مؤمل ملا يرى فيام حوله من جنائز مرعبة ويتامى يبكون بكاء يائسا مريرا. 

فقلت:  ش ذلك،  عن  أرصفه  أن  فأردت  شديدة،  بدقة  حالتي  يصور  كأنه  عرت 

 والرجل اآلخر.. كيف كان ينظر إىل األشياء. 

: الرجل اآلخر.. أقصد الرباين العابد هلل، والباحث عن احلق، كان ذا أخالق  (3)قال

الرجل  حسنة بحيث لقي يف رحلته مملكة طيبة هي يف نظره يف منتهى الروعة واجلامل.. فهذا  

قدم   قائمة عىل  بارعة  رائعة ومهرجانات  احتفاَلت  التي دخلها  اململكة  يرى يف  الصالح 

وساق، ويف كل طرف سـرورا، ويف كل زاويـة حبورا، ويف كل مكان حماريب ذكر.. حتى  

 
 . 10(  الكلامت، النوريس، ص 1)

 . 10(  الكلامت، النوريس، ص 2)

 . 10(  الكلامت، النوريس، ص 3)
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لقد صار يرى كل فرد من أفراد هذه اململكة صديقا صدوقا وقريبا حبيبا له، ثم يرى أن  

يف حفل الترسيح العام هتافات الفرح بصيحة مصحوبة بكلامت الشكر  اململكة كلها تعلن  

مقرتنة   احلامسية  أحلاهنا  تقدم  وهي  املوسيقية  اجلوقة  أصوات  أيضا  فيهم  ويسمع  والثناء، 

 بالتكبريات العالية والتهليالت احلارة بسعادة واعتزاز للذين يساقون إىل اخلدمة واجلندية. 

 شك أن مشاكل احلياة التهمتهام مجيعا ليأويا يف  قلت: فام الذي حصل لكليهام.. َل

 األخري إىل حفرة مثل مجيع البرش. 

: بينام كان ذلك الرجل األول املتشائم منشغال  (1)مل يلتفت لكالمي، بل راح يقول

بأمله وآَلم الناس كلهم، كان الثاين السعيد املتفائل مرسورا مع رسور الناس كلهم فرحا مع  

أنه غنم لنفسه جتارة حسنة مباركة فشكر ربه وْحده.. ولدى عودته إىل  فرحهم، فضال عن  

أهله، يلقى ذلك الرجل فيسأل عنه وعن أخباره، فيعلم كل يشء عن حاله فيقول له: )يا  

هذا لقد جننت!.. فإن ما يف باطنك من الشؤم انعكس عىل ظاهرك، بحيث أصبحت تتوهم  

وإجازة هنب وسلب، عد إىل رشدك، وطهر  أن كل ابتسامة رصاخ ودموع، وأن كل ترسيح  

وجهها   عىل  احلقيقة  تبرص  أن  وعسى  عينيك،  عن  ينزاح  النكد  الغشاء  هذا  لعل  قلبك، 

األبلج، فإن صاحب هذه اململكة ومالكها وهو يف منتهى درجات العدل واملرْحة والربوبية  

ال  من  الدرجة  هذه  بمثل  مملكة  وإن  والرفق..  املبدع  والتنظيم  مما  واَلقتدار  والسمو  رقي 

 تريك من آثار بأم عينيك.. َل يمكن أن تكون بمثل ما تريه أوهامك من صور( 

: وبعد ذلك بدأ هذا الشقي يراجع نفسه ويرجع إىل  (2)ثم التفت إيل مبتسام، وقال

صوابه رويدا رويدا، ويفكر بعقله ويقول متندما: )نعم لقد أصابني جنون لكثرة تعاطي  

 
 . 10(  الكلامت، النوريس، ص 2) . 10(  الكلامت، النوريس، ص 1)
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 اخلمر.. لريض اهلل عنك، فلقد أنقذتني من جحيم الشقاء( 

قال ثم  قليال،  أن  (1)سكت  فاعلم  الرجالن،  هذان  مها  من  تعرف  أن  شئت  إن   :

هو مثال عن أستاذك شوبنهاور، وكل تالميذه، فهذه الدنيا يف نظرهم بمثابة  الرجل األول  

أما   الفراق..  وصفعات  الزوال  رضبات  من  تأملا  يبكون  أيتام  األحياء  ومجيع  عام،  مأتم 

اإلنسان واحليوان فمخلوقات سائبة بال راع وَل مالك، تتمزق بمخالب األجل وتعترص  

كا  الضخام  املوجودات  وأما  اهلامدة  بمعرصته،  اجلنائز  حكم  يف  فهي  والبحار  جلبال 

والنعوش الرهيبة، وأمثال هذه األوهام املدهشة املؤملة الناشئة من كفر اإلنسان وضاللته  

 تذيق صاحبها عذابا معنويا مريرا. 

 قلت: والثاين؟ 

: هو املؤمن الذي يعرف خالقه حق املعرفة ويؤمن به، فالدنيا يف نظره دار ذكر  (2)قال

، وساحة تعليم وتدريب البرش واحليوان، وميدان ابتالء واختبار لإلنس واجلان، أما  رْحاين

الوفيات كافة من حيوان وإنسان فهي إعفاء من الوظائف، وإهناء من اخلدمات، فالذين  

أهنوا وظائف حياهتم، يودعون هذه الدار الفانية وهم مرسورون معنويا، حيث إهنم ينقلون  

لق، خال من أوضار املادة وأوصاب الزمان واملكان ورصوف الدهر  إىل عامل آخر غري ذي ق

أما   مهامهم..  يف  للسعي  يأتون  جدد  ملوظفني  واسعا  املجال  لينفسح  احلدثان،  وطوارق 

املواليد كافة من حيوان وإنسان فهي سوقة جتنيد عسكرية، وتسلم سالح، وتسنم وظائف  

مأمور مستقيم راض قانع، وأما  وواجبات، فكل كائن إنام هو موظف وجندي مرسور، و

األصوات املنبعثة واألصداء املرتدة من أرجاء الدنيا فهي إما ذكر وتسبيح لتسنم الوظائف  

 
 . 10(  الكلامت، النوريس، ص 2) . 10(  الكلامت، النوريس، ص 1)



375 

 

العمل   شوق  من  صادرة  أنغام  أو  منها،  باَلنتهاء  إيذانا  وهتليل  شكر  أو  فيها،  والرشوع 

الء، وكتب  وفرحته.. فاملوجودات كلها يف نظر هذا املؤمن خدام مؤنسون، وموظفون أخ

 حلوة لسيده الكريم ومالكه الرحيم. 

: وهكذا يتجىل من إيامنه كثري جدا من أمثال هذه احلقائق التي  (1) ثم التفت يل، وقال

هي يف غاية اللطف والسمو واللذة والذوق، فاإليامن إذن يضم حقا بذرة معنوية منشقة من  

 ته )زقوم جهنم( )طوبى اجلنة(، أما الكفر فإنه َيفي بذرة معنوية قد نفث

لست أدري كيف شعرت بأن مها ثقيال ينزاح حينها عن صدري، ثم أشعر ببرصي  

 يرى من اجلامل مامل يكن يراه، ويسمع من األحلان ما مل يكن يسمعه. 

وعندما وصلنا إىل القمة، استأذنني يف أن َيتيل يف بعض خلواهتا.. ثم قرأ عيل قوله تعاىل:  

 [ 87]يوسف:  ِح اهللَِّ ِإنَُّه ََل َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اهللَِّ ِإَلَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن﴾  ﴿َوََل َتْيَأُسوا ِمْن َروْ 

حينها، وبدل أن أرمي نفيس من قمة ذلك اجلبل، رحت أكتب هذه اآلية الكريمة  

به.. ومل أكتف بذلك، بل رصت أكرر ما كرره معي   ليقرأها كل من َيم بمثل ما مهمت 

أست  به لديه.. وعندما  املعلم، حيث  تتلمذت  ما  يائس وحمبط ومكتئب، ألسمعه  قبل كل 

اجتمع نفر كثري من الناس، رحنا نبني بلدتنا بالشكل الذي يتناسب مع آمالنا وإيامننا، ألننا 

مدة   إَل  متض  مل  هلل،  واحلمد  علينا..  اليسء  تأثريها  فيها  نعيش  كنا  التي  للبيئة  أن  وجدنا 

بلدتنا ع السعداء  قصرية، حتى أصبحت  ]بلدة  ينادوهنا  اجلميع  حتى صار  باإليامن،  امرة 

بل إن بعضهم راح يطلق عليها لقب اجلمهورية الفاضلة.. وقد اختاروين أمريا    ،واملتفائلني[ 

 سوى خادم هلم. لست عليهم.. وإن كنت يف احلقيقة 
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 الشاهد الثاين: 

بعض   إىل  ينتقل  أن  يف  استأذنني  حتى  املوضع  هذا  إىل  حديثه  من  األمري  انتهى  ما 

 القرى القريبة، وطلب مني أن أكمل سريي إىل البلدة..  

به بعد فراقي رجل عجوز، يغرس أشجارا، وبإتقان شديد،   وكان أول ما مررت 

ذكر ربه، راح  فقلت يف نفيس: ما أعجب حرص اإلنسان.. إنه بدل أن يشغل قلبه ولسانه ب

 يشغل يديه بشؤون الدنيا.

 عندها، سمعت الشيخ يناديني قائال: تعال يا تلميذ القرآن.. فأنا أحتاجك.

 اقرتبت منه، وقلت: ها أنذا بني يديك. 

 قال: أمل تعلم أن الغيبة َل تكون باللسان فقط.. بل حتقق باجلنان أيضا؟

اغتبتك يف  فقد  إليك بشدة،  أعتذر  أن    قلت: بىل.. وأنا  أرجو  لكن  نفيس ورسي، 

أنفسهم يف هذا   الذين أعرفهم، والذين حيرضون  املشايخ  أر يف  مل  رأيته منك  فام  تعذرين، 

 العمر للقاء اهلل بكثرة التسبيح والذكر. 

قال: وهذا من التسبيح والذكر.. والذي يشغله العمل عن الذكر ومعرفة ربه غافل  

قيقي هو الذي َل يغفل عن اهلل أبدا، ويف أي  استحوذ عليه الشيطان، وإَل فإن الذاكر احل

 وضع يكون فيه. 

قلت: فام رس اهتاممك بغرس األشجار، وأنت يف هذا العمر، ولن يمكنك أبدا أن  

 تأكل من ثامرها؟

اهلل   رسول  قول  تسمع  أمل  فسيلٌة  قال:  أحدكم  يد  ويف  الساعة  قامت  )إن   :
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 ؟ (1)فليغرسها(

 قلت: بىل.

 يغرسها أن يأكل منها؟قال: فهل يرجو من 

األرض   غري  األرض  ستبدل  وحينها  ستقوم،  فالقيامة  ذلك..  يستحيل  قلت: 

 والسموات. 

 قال: فلذلك نحن نقوم بعبادة ربنا، وأداء ما كلفنا به.. ثم نرتك ما عدا ذلك هلل تعاىل. 

أملك   أبدا مع  يتناسب  التي متتلئ باملحبطني َل  البلدة  قلت: أرى أن سكنك هبذه 

 . العريض 

قال: أنا سكنت فيها مثل ما سكن فيها اجلميع بعد أن بلغ ِب اإلحباط إىل الدرجة  

التي مل أعد أطيق فيها احلياة.. لكن اهلل أرسل يل حينها معلمي الكاظم، وكان بصحبته أمرينا  

الصادق.. وقد تلقيت عنه من املعارف ما جعلني أعيش األمل، وأنا يف هناية عمري.. بل  

 كل يوم ألن ما عند اهلل خري وأبقى.  إن أميل يزداد 

 قلت: فهال حدثتني بحديث من أحاديث معلمك. 

ما   فاكتب  أبدا من حضورك..  أيأس  مل  لكني  أنتظرك..  وأنا  قال: أجل.. ويل مدة 

 سأقصه عليك. 

 صاغية.  ن قلت: كيل آذا

قال: لعلك تعرف قصة أرمخيدس، وصيحته بعد أن اكتشف بعض احلقائق البسيطة  

 وجدهتا(  )وجدهتا..

 
 ( 1251(  البزار كام يف )كشف األستار( )1)
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قلت: أجل.. لقد درسناها يف مدارسنا، فقد ذكر لنا أساتذتنا أنه كان يغتسل يف ْحام  

عام، فالحظ أن منسوب املاء ارتفع عندما انغمس يف املاء، فخرج إىل الشارع جيري ويصيح  

)يوريكا. يوريكا(، أي وجدهتا وجدهتا، ألنه حتقق من أن هذا اَلكتشاف سيحل معضلة  

التاج.. ذلك أنه ُكلِّف بإثبات أن التاج اجلديد هلريون، ملك سرياكيوز، مل يكن من الذهب  

 . اخلالص كام ادعى الصائغ

وهكذا   اهلل..  عن  الكاظم  معلمي  أحاديث  سمعت  عندما  أنا  فعلت  كذلك  قال: 

  يفعل من يسري إىل اهلل؛ فهو يف كل خطوة يتقدم هبا إليه يكتشف شيئا جديدا مل يكن يعرفه 

عنه، أو كانت معرفته به جمرد معلومة ذهنية مل تتمكن من نفسه؛ فإذا ما متكنت امتأل رسورا  

وطربا، وراح يصيح بوجدان عظيم معظام ربه، فرحا به.. ذلك أن احلياة كلها رحلة إىل اهلل  

وَل   ومعادهنا..  األرض  حلجارة  وَل  وقوانينه..  الكون  لسنن  َل  اكتشافات..  رحلة  هي 

ء ونجومها، وإنام ملن يملك كل ذلك، ويدبر أمورها، وأمور كل يشء.. فهل  ألفالك السام

 يمكن أن يتسع صدر أحد من الناس لذلك الوجدان العظيم؟ 

عليهام   ملريم  زكريا  سؤال  تذكر  لعلك  يعظني:  وهو  الكاظم،  معلمي  يل  قال  لقد 

وقد أجابته    السالم عن رس الطعام الذي وجده عندها، والذي مل ير طعاما مثله من قبل، 

 [ 37]آل عمران: ﴿ُهَو ِمْن ِعنِْد اهلل إِنَّ اهللََّ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾ بكل بساطة: 

: أجل.. وهي كلمة تصور حال املؤمن مع ربه، واحتفاظه بالرس الذي بينه  (1)قلت

 وبينه، والتواضع يف احلديث عن هذا الرس، َل التنفج به واملباهاة.

اهلل  قال:   بقدرة  الشعور  السالم:  لدى زكريا عليه  الشعوران  امتزج  يف ذلك احلني 
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فهو   العظيم،  اهلل  بفضل  املستحيل، والشعور  الزمن، وَل  يقف يف وجهها  التي َل  املطلقة 

يتصوره   كان  ما  طالبا  هلل  توجه  الشعوران  امتزج  وعندما  حساب..  بغري  يشاء  من  يرزق 

 قه. مستحيال يستحي أن يسأل اهلل حتقي

ثم قال: لقد قال تعاىل مؤرخا لتلك اللحظة التي كانت فتحا عظيام عىل زكريا عليه  

﴾  السالم: 
ِ
َعاء ًة َطيَِّبًة إِنََّك َسِميُع الدُّ يَّ ُه َقاَل َربِّ َهْب يِل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ ا َربَّ ﴿ُهنَالَِك َدَعا َزَكِريَّ

ا زكريا عليه السالم ذلك اَلكتشاف  ، ويف نفس تلك اللحظة التي اكتشف فيه[ 38]آل عمران:

العظيم جاءته املالئكة عليهم السالم بالبشارة، وبتحقيق األمل الذي كان حبيس القلب،  

﴿َفنَاَدْتُه املاَْلئَِكُة َوُهَو َقائٌِم ُيَصيلِّ يِف املِْْحَراِب َأنَّ  واستحيا اللسان من إبرازه، كام قال تعاىل: 

َك بَِيْحيَ  ُ نَي﴾  اهللََّ ُيَبرشِّ احِلِ قًا بَِكلَِمٍة ِمَن اهلل َوَسيِّدًا َوَحُصورًا َوَنبِّيًا ِمَن الصَّ  [ 39]آل عمران:ى ُمَصدِّ

سكت قليال، ثم قال: وحينها كذلك انحلت عقدة لسان زكريا عليه السالم متعجبا  

من هذا، َل منكرا له، فسأل اهلل عن كيفية ذلك كام سأله اخلليل عليه السالم من قبل عن  

﴿َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن يِل ُغالٌم  يفية إحياء املوتى، فرده اهلل إىل مشيئته املطلقة، قال تعاىل:  ك

رَبُ َواْمَرَأيِت َعاِقٌر﴾  
﴿َكَذلَِك اهللَُّ َيْفَعُل َما  .. وحينها أجابه امللك:  [ 40]آل عمران:َوَقْد َبَلَغنَِي اْلكِ

 [ 40]آل عمران:َيَشاُء﴾ 

ما  يل  حيكي  راح  ظل    ثم  وهكذا  فقال:  وولده،  السالم،  عليه  يعقوب  مع  جرى 

يعقوب عليه السالم منتظرا لولده، عىل الرغم من سخرية اجلميع منه، ألنه كان يعرف عن  

﴿َقاُلوا َتاهلل َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن  اهلل ما َل يعرفونه، قال تعاىل:  

..  [ 86،  85]يوسف:  َقاَل إِنَّاَم َأْشُكو َبثِّي َوُحْزيِن إىَِل اهلل َوَأْعَلُم ِمَن اهلل َما ََل َتْعَلُموَن﴾    اهْلَالِكِنيَ 

﴿َأمَلْ َأُقْل َلُكْم إِينِّ َأْعَلُم ِمَن اهلل َما  وعندما رد اهلل إليه ولده، قال هلم بلهجة الواثق املستيقن: 

 [96]يوسف: ََل َتْعَلُموَن﴾ 
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تقيت به يف جملس آخر، وقد زار بالدنا، وأذكر جيدا أنا طلبنا منه حينها أن  وهكذا ال

ا  حيدثنا عن اهلل، فقرأ قوله تعاىل:   ِذيَن اْصَطَفى آهللَُّ َخرْيٌ َأمَّ ﴿ُقِل احْلَْمُد هللَِِّ َوَساَلٌم َعىَل ِعَباِدِه الَّ

ُكوَن﴾   ول الكلمة التي تليق أن يفتتح هبا  أن يق   : يأمر اهلل رسوله  ( 1)، ثم قال[ 59]النمل:  ُيرْشِ

.. املستحق  [ 25]لقامن:  ﴿ُقِل احْلَْمُد هللَِِّ﴾  املؤمن حديثه ودعوته وجداله، وأن َيتمه كذلك:  

للحمد من عباده عىل آَلئه، ويف أوهلا هدايتهم إليه، وإىل طريقه الذي َيتاره، ومنهجه الذي  

حلمل رسالته وتبليغ دعوته، وبيان    [ 59]النمل:  ْصَطَفى﴾  ﴿َوَساَلٌم َعىَل ِعَباِدِه الَِّذيَن ايرضاه..  

منهجه.. وبعد هذا اَلفتتاح يأخذ يف توقيعاته عىل القلوب املنكرة آليات اهلل، مبتدئا بسؤال  

املدعاة:   اآلهلة  باهلل هذه  به أن يرشكوا  يستنكر  إَل إجابة واحدة،  ا  َل حيتمل  َأمَّ َخرْيٌ  ﴿آهللَُّ 

ُكوَن﴾   .. وما يرشكون أصنام وأوثان، أو مالئكة وجن، أو خلق من خلق اهلل  [ 59]النمل:  ُيرْشِ

عىل أية حال، َل يرتقي أن يكون شبيها باهلل ـ سبحانه ـ فضال عىل أن يكون خريا منه.. وَل  

َيطر عىل قلب عاقل أن يعقد مقارنة أو موازنة.. ومن ثم يبدو هذا السؤال هبذه الصيغة  

وتوبيخ رصف، ألنه غري قابل أن يوجه عىل سبيل اجلد، أو أن يطلب  وكأنه هتكم حمض،  

عنه جواب.. ومن ثم يعدل عنه إىل سؤال آخر، مستمد من واقع هذا الكون حوهلم، ومن  

 مشاهده التي يروهنا بأعينهم.. 

اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَأْنَزَل َلُكمْ قرأ معلمي بصوت خاشع قوله تعاىل:   ْن َخَلَق السَّ   ﴿َأمَّ

 َماًء َفَأْنَبْتنَا بِِه َحَدائَِق َذاَت هَبَْجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن ُتنْبُِتوا َشَجَرَها َأإَِلٌه َمَع اهللَِّ
ِ
اَمء  َبْل ُهْم  ِمَن السَّ

َيْعِدُلوَن﴾   قال[ 60]النمل:  َقْوٌم  ثم  أحد  (2)،  يملك  َل  قائمة  حقيقة  واألرض  والساموات   :

أن يدعي أن هذه اآلهلة املدعاة خلقتها.. وهي أصنام أو  إنكار وجودها، وَل يملك كذلك  
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أوثان، أو مالئكة وشياطني، أو شمس أو قمر.. أو طبيعة أو صدفة.. فالبداهة ترصخ يف  

بنفسه، خملوق   قائم  الكون  أن هذا  يزعم  أحد من املرشكني  وجه هذا اَلدعاء.. ومل يكن 

يف القرون األخرية؛ فكان جمرد التذكري  بذاته، كام وجد من يدعي مثل هذا اَلدعاء املتهافت  

احلجة،   بإلزام  كفيال  خلقها،  فيمن  التفكري  إىل  والتوجيه  واألرض،  الساموات  بوجود 

الساموات   خلق  فإن  قائام  السؤال  هذا  يزال  وما  املرشكني..  وإفحام  الرشك،  ودحض 

التدبري، ويظهر فيه النحو الذي يبدو فيه القصد، ويتضح فيه  التناسق    واألرض عىل هذا 

املطلق الذي َل يمكن أن يكون فلتة وَل مصادفة، ملجئ بذاته إىل اإلقرار بوجود اخلالق  

الواحد، الذي تتضح وحدانيته بآثاره، ناطق بأن هناك تصميام واحدا متناسقا هلذا الكون َل  

دة  تعدد يف طبيعته وَل تعدد يف اجتاهه؛ فال بد أنه صادر عن إرادة واحدة غري متعددة.. إرا

 قاصدة َل يفوهتا القصد يف الكبري وَل يف الصغري. 

معلمي فقال  املطر،  من  زخات  حينها  حقيقة  (1) سقطت  السامء  من  النازل  واملاء   :

كذلك مشهودة يستحيل إنكارها، ويتعذر تعليلها بغري اإلقرار بخالق مدبر، فطر الساموات  

قدر، الذي توجد به احلياة،  واألرض وفق هذا الناموس الذي يسمح بنزول املطر، هبذا ال

عىل النحو الذي وجدت به، فام يمكن أن يقع هذا كله مصادفة، وأن تتوافق املصادفات هبذا  

الرتتيب الدقيق، وهبذا التقدير املضبوط.. املنظور فيه إىل حاجة األحياء وبخاصة اإلنسان..  

بقوله:   الكريم  القرآن  عنه  يعرب  الذي  التخصيص  َلكُ هذا  والقرآن  [ 6]الزمر:  ْم﴾  ﴿َوَأْنَزَل   ،

يوجه القلوب واألبصار إىل اآلثار املحيية هلذا املاء املنزل للناس وفق حاجة حياهتم، منظورا  

احلية   اآلثار  تلك  إىل  واألبصار  القلوب  يوجه  إىل وجودهم وحاجاهتم ورضوراهتم.  فيه 

 
 ( 2656/ 5) (  يف ظالل القرآن1)



382 

 

غافلون:   عنها  وهم  حياهلم  َذاَت القائمة  َحَدائَِق  بِِه  هَبَْجٍة﴾  ﴿َفَأْنَبْتنَا  حدائق  [ 60]النمل:     ..

والنشاط   البهجة  القلب  يف  يبعث  احلدائق  ومنظر  مفرحة..  مجيلة  حية  نارضة  هبيجة 

القلوب..   بإحياء  يبعثها كفيل  الذي  النارض احلي  البهجة واجلامل  واحليوية.. وتأمل هذه 

العجيب.. وإن  وتدبر آثار اإلبداع يف احلدائق كفيل بتمجيد الصانع الذي أبدع هذا اجلامل  

تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البرش.. وان متوج األلوان  

وتداخل اخلطوط وتنظيم الوريقات يف الزهرة الواحدة ليبدو معجزة تتقارص دوهنا عبقرية  

ـ وهي الرس األكرب   النامية يف الشجر  القديم واحلديث. فضال عىل معجزة احلياة  الفن يف 

، ورس احلياة كان  [ 60]النمل:  ﴿َما َكاَن َلُكْم َأْن ُتنْبُِتوا َشَجَرَها﴾  لذي يعجز عن فهمه البرش ـ:  ا

وما يزال مستغلقا عىل الناس، سواء أكان يف النبات أم يف احليوان أم يف اإلنسان، فام يملك  

من    أحد حتى اللحظة أن يقول: كيف جاءت هذه احلياة، وَل كيف تلبست بتلك اخلالئق 

 نبات أو حيوان أو إنسان، وَل بد من الرجوع فيها إىل مصدر وراء هذا الكون املنظور. 

: وعند ما يصل اإلنسان العاقل يف هذه الوقفة أمام احلياة  (1) سكت قليال، ثم قال

النامية يف احلدائق البهيجة إىل إثارة التطلع واَلنتباه وحتريك التأمل والتفكري، َيجم عليهم  

اهللَِّ﴾  ﴿بسؤال:   َمَع  اإلقرار  [ 64]النمل:  َأإَِلٌه  من  مفر  وَل  اَلدعاء  هذا  ملثل  جمال  وَل   ..

واإلذعان.. وعندئذ يبدو موقف القوم عجيبا، وهم يسوون آهلتهم املدعاة باهلل، فيعبدوهنا  

أي   .. ويعدلون، إما أن يكون معناها يسوون، [ 60]النمل: ﴿َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلوَن﴾ عبادة اهلل: 

احلق   عن  حييدون  أي  حييدون..  معناها:  يكون  أن  وإما  العبادة،  يف  باهلل  آهلتهم  يسوون 

العبادة وهو وحده اخلالق الذي مل يشاركه أحد يف   الواضح املبني بإرشاك أحد مع اهلل يف 

 
 ( 2656/ 5) (  يف ظالل القرآن1)



383 

 

 اخللق.. وكال األمرين ترصف عجيب َل يليق. 

ْن َجَعَل اأْلَْرَض  :  مررنا حينها ببعض األهنار، فقرأ بصوت خاشع قوله تعاىل ﴿َأمَّ

]النمل:   َقَراًرا َوَجَعَل ِخاَلهَلَا َأهْنَاًرا َوَجَعَل هَلَا َرَوايِسَ َوَجَعَل َبنْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا َأإَِلٌه َمَع اهللَّ﴾

: وهذه معادلة أخرى، يوازن فيها املرشكون بني اهلل، وبني آهلتهم.. أي أحق  (1) ، ثم قال[ 61

باأللوهة، وأوىل بالعبادة؟.. أآهلتكم تلك اخلرساء الصامء، أم اهلل الذي جعل األرض قرارا؟  

أي   [ 61]النمل: ﴿َوَجَعَل ِخاَلهَلَا َأهْنَاًرا﴾ أي موضعا صاحلا حلياة اإلنسان، واستقراره عليها،  

ى بني شعاب األرض أهنارا، ختلل أجزاءها، بحيث يأخذ كل جزء منها حظه من هذه  وأجر

﴾  األهنار   أي جباَل راسية، متسك هبا أن متيد أو تضطرب..    [ 61]النمل:  ﴿َوَجَعَل هَلَا َرَوايِسَ

اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا﴾   َبنْيَ  البحار، وماء األهنار، حيث   [ 61]النمل:  ﴿َوَجَعَل    أي فصل بني ماء 

يلتقيان، فال يطغى أحدمها عىل اآلخر.. بل يبقى ماء األهنار عذبا سائغا، ويظل ماء البحار  

ملحا أجاجا.. هذا هو صنع اهلل، وتلك آيات قدرته، وسوابغ رْحته.. فأين ما لْلهلة التي  

الضالون؟..   املرشكون  أَيا  اهللَِّ﴾  تعبدوهنا،  َمَع  أج[ 61]النمل:  ﴿َأإَِلٌه  وقد  أجيبوا..  ابوا  .. 

من العلم، ألنار هلم علمهم    يشءجواب الذين َل حظ هلم من علم.. ولو أهنم كانوا عىل  

الطريق إىل احلق، ولنطقوا بام ينبغى أن ينطق به أهل العلم، وهو أنه )َل إله إَل اهلل(.. ولكن  

 [ 61]النمل: ﴿َبْل َأْكَثُرُهْم ََل َيْعَلُموَن﴾ أتى هلم هذا، وهم يف هذا اجلهل املظلم.. 

تعاىل:   قوله  خاشع  بصوت  قرأ  وَء  ثم  السُّ َوَيْكِشُف  َدَعاُه  إَِذا  املُْْضَطرَّ  جُيِيُب  ْن  ﴿َأمَّ

ُروَن﴾   َتَذكَّ َما  َقلِياًل  اهللَِّ  َمَع  َأإَِلٌه  اأْلَْرِض  ُخَلَفاَء  قال[ 62]النمل:  َوجَيَْعُلُكْم  ثم  ومعادلة  (2) ،   :

ذه املعبودات من دون اهلل.. أفهذه اآلهلة، التي َل متلك  ثالثة.. بني ما هلل، وبني ما يكون هل
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رضا وَل نفعا، أم اإلله الواحد، القادر السميع، البصري، الذي تفزعون إليه ـ أَيا الضالون  

الرض   ويكشف  لكم،  فيستجيب  شدة،  كل  عند  وتدعونه  كرب،  كل  عند  ـ  املكذبون 

يُكْم مِ عنكم؟.. كام قال تعاىل:   ًعا َوُخْفَيًة  ﴿ُقْل َمْن ُينَجِّ ْن ُظُلاَمِت اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُه َترَضُّ

َأنْ  ُثمَّ  َكْرٍب  ُكلِّ  َوِمْن  ِمنَْها  يُكْم  ُينَجِّ اهللَُّ  ُقِل  اكِِريَن  الشَّ ِمَن  َلنَُكوَننَّ  َهِذِه  ِمْن  َأْنَجاَنا  ُتْم  َلئِْن 

ُكوَن﴾   ب العاملني، الذي أعطاكم هذه الصورة  .. أآهلتكم هذه؟ أم اهلل ر[ 64ـ    63]األنعام:  ُترْشِ

البرشية السوية، ومنحكم العقل، واملنطق، وأقامكم عىل هذه األرض خلفاء هلل فيها؟.. أَل  

تذكرون فضل اهلل عليكم، وَل تنظرون إىل نعمه إليكم؟.. أَل تشكرون له أن أخرجكم من  

خلق فيه؟.. أجيبوا..  العدم إىل الوجود، ثم أعطاكم من الوجود األرىض أحسن وأكرم ما  

املكذبون، اجلاحدون؟.. وقد أجابوا بام جييب به كل جاحد لنعمة اهلل.. َل   الضالون  أَيا 

﴿َنيِسَ َما َكاَن َيْدُعو إَِلْيِه ِمْن َقْبُل  يذكر اهلل إَل عند الشدة، فإذا انجىل الكرب، وذهبت الشدة  

َسبِيلِهِ  َعْن  لُِيِضلَّ  َأْنَداًدا  هللَِِّ  اآلية:  [ 8]الزمر:  ﴾  َوَجَعَل  فاصلة  جاءت  وهلذا  َما  ..  ﴿َقلِياًل 

ُروَن﴾   لتسجل عليهم هذا التنكر لنعمة اهلل عليهم، وإحسانه إليهم.. فهم َل    [ 62]النمل: َتَذكَّ

 يذكرون هلل هذه النعمة، وَل يتذكرون هذا اإلحسان.. 

ْن ََيِْديُكْم يِف ُظُلاَمِت  ثم قرأ بصوت خاشع قوله تعاىل:   اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَمْن ُيْرِسُل  ﴿َأمَّ

ُكوَن﴾   ا َبنْيَ َيَدْي َرْْحَتِِه َأإَِلٌه َمَع اهللَِّ َتَعاىَل اهللَُّ َعامَّ ُيرْشِ َياَح ُبرْشً : معادلة  (1)، ثم قال[ 63]النمل:  الرِّ

بحر،  أو موازنة رابعة.. أآهلتكم هذه اجلاثمة اجلامدة، أم اهلل الذي َيديكم يف ظلامت الرب وال

وجهتكم،  هبا  تتعرفون  واألرض،  السامء  يف  معامل  من  لكم  أقام  ظهر  يف    بام  عىل  تنقلكم 

فتثري   الرياح  يرسل  الذي  اإلله  أم  العاجزة،  املستخزية  أآهلتكم هذه  البحر؟..  أو  األرض 

 
 ( 10/268(  التفسري القرآين للقرآن )1)



385 

 

ماذا   عليها؟..  ومن  األرض  فيحيى  السامء،  من  ماء  ينزل  حيث  إىل  وتدفعه  السحاب، 

أَيا الالهون الغافلون.. وجييبون هبذا الصمت الغبي.. وجييب الوجود  تقولون؟.. أجيبوا..  

والصاحبة   الرشيك،  عن  هلل  املنزه  اهلل،  بوحدانية  الناطق  اجلواب،  هبذا  حوهلم،  من  كله 

ُكوَن﴾ والولد..    [ 63]النمل: ﴿َتَعاىَل اهللَُّ َعامَّ ُيرْشِ

ْن َيْبَدُأ اخْلَ ثم قرأ بصوت خاشع قوله تعاىل:      ﴿َأمَّ
ِ
اَمء ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ

ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾   إِْن  ُبْرَهاَنُكْم  ُقْل َهاُتوا  َمَع اهللَِّ  َأإَِلٌه  : وهذه  (1)، ثم قال[ 64]النمل:  َواأْلَْرِض 

نشئه  معادلة أو موازنة خامسة.. أآهلتكم هذه العجامء، الصامء.. أم اهلل الذي يبدأ اخللق، وي

ماذا   معامله؟..  وتذهب  يبىل،  أن  بعد  بدأه،  كام  آخر  خلقا  يعيده  ثم  مثال،  غري  عىل  ابتداء 

هذا  يف    تقولون؟.. أتقولون بعد هذا.. إن مع اهلل إهلا، يصنع ما يصنع اهلل، ويترصف معه

.. فأين  [ 64لنمل:  ]ا﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾  الوجود، أو يشاطره بعضا منه؟..  

احلجة عىل ما بني أيديكم؟ وأين الربهان عىل ما تقولون من أن مع اهلل إهلا أو آهلة أخرى؟..  

إن القول بال حجة يستند إليها، وبال دليل يقوم عليهـ  هو كالم، َل معقول له، وَل حياة فيه،  

ِه إِنَُّه ََل  ﴿َوَمْن َيْدُع َمَع اهللَِّ إِهَلًا آَخَر  وَل نفع ملن يتعلق به:  ََل ُبْرَهاَن َلُه بِِه َفإِنَّاَم ِحَساُبُه ِعنَْد َربِّ

 [ 117]املؤمنون: ُيْفلُِح اْلَكافُِروَن﴾ 

: ويف هذا العرض املمتد، املختلف الصور واأللوان، آليات  (2) سكت قليال، ثم قال

ن، سبيال إىل اإلفالت  اهلل يف األرض ويف السامء، ويف الرب والبحر، َل جيد املكابرون واملعاندو

واهلروب من اإلقرار بوحدانية اهلل.. إذ كانوا كلام أخذوا وجها من وجوه الضالل، لقيهم  

معرض من معارض قدرة اهلل.. حتى إذا كان آخر املطاف كانت كل ظنوهنم وأوهامهم يف  
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الذي  آهلتهم قد ضلت عنهم، وفرت من بني أيدَيم، فوقفوا يف حرية، بني اَلجتاه إىل اهلل  

حيجبهم عنه كربهم وعنادهم، وبني اجلري وراء آهلتهم بعد أن انكشف هلم أمرها.. وهنا َل  

يطالبهم القرآن بأكثر من أن يستعملوا شيئا من العقل واملنطق، وأن حيرتموا إنسانيتهم، فال  

أن عىل  برهان  منه  للعقل  يقوم  بام  وإَل  القلب،  إليه  ويطمئن  العقل،  يقبله  بام  إَل  ه  يؤمنوا 

احلق!.. لقد أقامهم القرآن يف هذا العرض مقام الشك، والشك ـ كام يقولون ـ أول مراتب  

 اليقني. 

بعد أن حدثني الشيخ بكل هذا، قال: لقد كانت يل جمالس كثرية مع معلمي الكاظم،  

وقد وفقني اهلل لزيارته يف بيته، وسمعت منه من أحاديث اإليامن ما جعلني َل أشعر بكل  

التي يعيش فيها من هم يف مثل سني.. وأصدقك القول بأين اآلن أكثر شبابا   تلك اآلَلم

مني يف وقت شباِب، ذلك ألين حينها كنت مملوء بالتشاؤم الذي نرشه يف اإلحلاد واجلهل،  

 وأنا اآلن مملوء باإليامن الذي نرشه يف اإليامن والعلم. 

 الشاهد الثالث: 

يعود لعمله، فأذنت له، وقد رحت أراقبه  بعد أن انتهى من حديثه استأذنني يف أن  

من بعيد ألرى مدى اهتاممه بعمله، فوجدت أنه مل َيتم بعمله فقط، بل كان يذكر اهلل بشوق  

 عظيم عند كل حركة يقوم هبا يف عمله. 

رست يف الطريق إىل أن بدت يل أطراف البلدة، وقد بدا يل من مجاهلا ما مل أعهد مثله،  

 احلدائق موزعة يف كل حمل.. والبيوت بسيطة جدا، لكنها ممتلئة باجلامل. فقد كانت 

وقد   شديد،  بحامس  يتحدثون  الشيوخ،  من  جمموعة  طريقي  يف  صادفت  وقد 

 تصورت يف البداية أن حديثهم حديث هلو وتسلية، لكني وجدته غري ذلك متاما. 
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َياطبهم أحدهم  قال  سن  :  (1)لقد  بلغتم  من  يا  الشيوخ..  إنني  إخواين  الكامل.. 

مثلكم شيخ كبري، سأذكر لكم بعض ما مر عيل من أحوال، وما وجدته بني حني وآخر من  

السلوة   أنوار  يف  تشاركونني  لعلكم  الشيخوخة،  عهد  يف  الرجاء  وبوارق  األمل،  أبواب 

 املشعة من تلكم الرجايا واآلمال.  

أيام اخلريف، ويف  : حينام شارفت عىل الشيخوخة، ويف أحد  (2) سكت قليال، ثم قال

الرقة   غاية  يف  حالة  فجأة  فشعرت  جبل،  ذروة  فوق  من  الدنيا  إىل  نظرت  العرص،  وقت 

عتيا،   العمر  من  بلغت  أنني  نفيس:  رأيت  أعامقي..  يف  تدب  يكتنفها،  ظالم  مع  واحلزن 

والنهار قد غدا شيخا، والسنة قد اكتهلت، والدنيا قد هرمت.. فهزين هذا اهلرم الذي يغشى  

حويل هزا عنيفا، فقد دنا أوان فراق الدنيا، وأوشك أوان فراق األحباب أن حيل..    كل يشء

وبينام أمتلمل يائسا حزينا إذا بالرْحة اإلهلية تنكشف أمامي انكشافا حول ذلك احلزن املؤمل  

النفس   املؤمل لألحباب إىل عزاء ييضء جنبات  الفراق  إىل فرحة قلبية مرشقة، وبدل ذلك 

 كلها.

قليال قالسكت  ثم  الذي  (3) ،  إن اهلل سبحانه وتعاىل  الشيوخ..  أمثايل من  يا  نعم   :

يقدم ذاته اجلليلة إلينا، ويعرفها لنا يف أكثر من مائة موضع يف القرآن الكريم، بصفة )الرْحن  

الرحيم(.. والذي يرسل رْحته بام يسبغ عىل وجه األرض دوما من النعم، مددا وعونا ملن  

اة، والذي يبعث هبداياه من عامل الغيب فيغمر الربيع كل سنة بنعم َل  اسرتْحه من ذوي احلي

رْحته   جتليات  بجالء  هبا  مظهرا  الرزق،  إىل  املحتاجني  نحن  إلينا  يبعثها  حتىص،  وَل  تعد 

هذه   الرحيم  فرْحة خالقنا  فينا،  الكامنة  العجز  الضعف ودرجات  مراتب  وفق  العميمة، 
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تنا هذه، بل هي أسطع نورا لنا.. إن إدراك تلك  أعظم رجاء، وأكرب أمال يف عهد شيخوخ

الرْحة والظفر هبا، إنام يكون باَلنتساب إىل ذلك )الرْحن( باإليامن، وبالطاعة له سبحانه  

 بأداء الفرائض والواجبات. 

: بورك فيك..ومثلك أنا.. فحينام أفقت عىل صبح املشيب، من نوم ليل  (1)قال آخر

فيها، فوجدهتا كأهنا تنحدر نزوَل من عل إىل سواء القرب،    الشباب، نظرت إىل نفيس متأمال

إثر حجر عىل مر األيام..   الذي هو مأوى روحي، بدأ يتداعى ويتساقط حجرا  فجسمي 

وآمايل التي كانت تشدين بقوة إىل الدنيا، بدأت أوثاقها تنفصم وتنقطع، فدب يف شعور بدنو  

أخذت أبحث عن ضامد هلذا اجلرح  وقت مفارقة من َل حيىص من األحبة واألصدقاء، ف

املعنوي الغائر، الذي َل يرجى له دواء ناجع كام يبدو.. وبينام كنت يف هذه احلالة إذا بنور  

الذي هو رْحة اهلل عىل العاملني، ومثاهلا الذي يعرب عنها، والداعي إليها،   الرسول الكريم 

إىل البرشية، يصبح بلسام شافيا، ودواء  والناطق هبا، وإذا بشفاعته، وبام أتاه من هدية اهلداية  

ناجعا لذلك الداء الوخيم الذي ظننته بال دواء، ويبدل ذلك اليأس القاتم الذي أحاطني  

 إىل نور الرجاء الساطع. 

: أجل، أَيا الشيوخ.. إننا راحلون وَل مناص من ذلك..  (2)قال آخر بحامس شديد

النفس وإغ هنا بمخادعة  باملكوث  لنا  ُيسمح  املصري  ولن  إىل  ُمساقون  العني، فنحن  امض 

املحتوم، لكن عامل الربزخ، ليس هو كام يرتاءى لنا بظلامت األوهام الناشئة من الغفلة، وبام  

قد يصوره أهل الضاللة، فليس هو بعامل الفراق، وَل بعامل مظلم، بل هو جممع األحباب،  

ا  رب  حبيب  طليعتهم  ويف  واألخالء،  األحبة  مع  اللقاء  يوم  مللعا وعامل  عنده  وشفيعنا  ني 
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املنري وبمن حوله من  القيامة   الرساج  بنور ذلك  استنار  الذي  العامل  إىل  إننا راحلون   ..

 نجوم األصفياء واألولياء الذين َل حيرصهم العد. 

لقد مرت ِب يف حيايت آَلم كثرية.. وعندما رصخت من أعامقي أطلب    (1)قال آخر:  

إذا بالقرآن احلكيم املعجز البيان يمدين، ويسعفني، ويفتح  إمداد العون، وضياء الرجاء..  

يزيل   أن  يستطيع  والرجاء  األمل  من  ساطعا  نورا  ويمنحني  عظيم،  رجاء  باب  أمامي 

أضعاف أضعاف يأيس، ويمكنه أن يبدد تلك الظلامت القامتة من حويل.. نعم، أَيا الشيوخ  

دنيا مثيل.. إن الصانع ذا اجلالل  املحرتمون، يا من بدأت أوثاق صلتهم باَلنفصام عن ال

الذي خلق هذه الدنيا أكمل مدينة وأنظمها، حتى كأهنا قرص منيف، هل يمكن هلذا اخلالق  

الكريم أَل يتكلم مع أحبائه وأكرم ضيوفه يف هذه املدينة أو يف هذا القرص؟.. وهل يمكن  

بإر بعلم، ونظمه  الشامخ  القرص  قد خلق هذا  دام  فام  يقابلهم؟..  باختيار،  أَل  ادة، وزينه 

فالبد أنه يتكلم؛ إذ كام أن الباين يعلم، فالعامل يتكلم، وما دام قد جعل هذا القرص دار ضيافة  

مجيلة هبيجة، وهذه املدينة متجرا رائعا، فالبد أن يكون له كتب وصحف يبني فيها ما يريده  

 منا، ويوضح عالقاته معنا. 

: أجل.. فال شك أن أكمل كتاب من تلك الكتب املقدسة التي أنـزهلا،  (2) قال آخر

إنام هو القرآن احلكيم املعجز، والذي ُيتىل يف كل دقيقة بألسنة ماليني األشخاص، والذي  

ينرش النور وَيدي السبيل، والذي يف كل حرف من حروفه عرش حسنات، وعرش مثوبات  

ثالثني ألف حسنة، كام يف ليلة القدر، وهكذا يمنح  يف األقل، وأحيانا عرشة آَلف حسنة، بل  

من ثامر اجلنة ونور الربزخ ما شاء اهلل أن يمنح، فهل يف الكون أمجع كتاب يناظره يف هذا  
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 املقام؟.. وهل يمكن أن يدعي ذلك أحد قط؟ 

بيده، وقال املصحف  آخر  أيدينا هو  (1)رفع  الذي بني  الكريم  القرآن  دام هذا  ما   :

العاملني، وهو أمره املبلغ إلينا، وهو منبع رْحته التي وسعت كل يشء، وهو صادر  كالم رب  

عظمة   جهة  ومن  املطلقة،  ربوبيته  جهة  من  اجلالل،  ذي  واألرض  الساموات  خالق  من 

به واعتصموا، ففيه دواء لكل   الواسعة، فاستمسكوا  ألوهيته، ومن جانب رْحته املحيطة 

ي لكل  ورجاء  ظالم،  لكل  ونور  اإليامن  داء،  إَل  األبدية  اخلزينة  هذه  مفتاح  وما  أس.. 

 والتسليم، واَلستامع إليه، واَلنقياد له، واَلستمتاع بتالوته. 

: لقد بحثت من خالل احلرسات الغائرة التي مررت هبا عن باب رجاء،  (2)قال آخر

ب بنور  يغيثني ويمدين  بنور اإليامن باآلخرة  نافذة نور، أسىل هبا نفيس، فإذا  إنه  وعن  اهر، 

ما دامت   الشيوخ..  يا إخواين  أبدا، ورجاء َل َييب مطلقا.. أجل  منحني نورا َل ينطفئ 

اآلخرة موجودة، وما دامت هي باقية خالدة، وما دامت هي أمجل من الدنيا، وما دام الذي  

خلقنا حكيام ورحيام؛ فام علينا إذن إَل عدم الشكوى من الشيخوخة، وعدم التضجر منها؛  

الشيخوخة املرشبة باإليامن والعبادة، واملوصلة إىل سن الكامل، ما هي إَل عالمة    ذلك ألن

انتهاء واجبات احلياة ووظائفها، وإشارة ارحتال إىل عامل الرْحة للخلود إىل الراحة، فالبد  

 إذن من الرضا هبا أشد الرضا. 

خيار وهم  : نعم، إن إخبار مائة وأربعة وعرشين ألفا من املصطفني األ(3) قال آخر

الدار   وجود  عن  ـ  احلديث  عليه  نص  كام  ـ  والسالم  الصالة  عليهم  ـ  واملرسلون  األنبياء 

اخلالق سبحانه وتعاىل سيأيت   إليها، وأن  الناس سيساقون  أن  باإلمجاع  اآلخرة، وإعالهنم 
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بالدار اآلخرة بال ريب، مثلام وعد بذلك وعدا قاطعا.. وكذا، فإن جتليات مجيع األسامء  

ى خلالق الكون املتجلية يف أرجاء العامل كله، تقتيض بالبداهة وجود عامل آخر خالد،  احلسن

التي َل   وتدل دَللة واضحة عىل وجود اآلخرة.. وكذا القدرة اإلهلية وحكمتها املطلقة، 

إرساف فيها وَل عبث، والتي حتيي جنائز األشجار امليتة وهياكلها املنتصبة، حتييها وهي َل  

 [68]غافر: ﴿ُكْن َفَيُكوُن﴾ عىل سطح األرض يف كل ربيع، ويف كل سنة، بأمر  تعد وَل حتىص

النباتات   البعث بعد املوت، فتحرش مئات آَلف األنواع من طوائف  وجتعلها عالمة عىل 

وأمم احليوانات وتنرشها، مظهرة بذلك مئات األلوف من نامذج احلرش والنشور ودَلئل  

الوا الرْحة  وكذا  اآلخرة..  إىل  وجود  املحتاجة  األرواح  ذوي  مجيع  حياة  تديم  التي  سعة 

الرزق، وتعيشها بكامل الرأفة عيشة خارقة للغاية، والعناية الدائمة التي تظهر أنواع الزينة  

واملحاسن بام َل يعد وَل حيىص، يف فرتة قصرية جدا يف كل ربيع، َل شك أهنام تستلزمان 

 وجود اآلخرة بداهة. 

ق البقاء، والشوق إىل األبدية وآمال الرسمدية املغروزة غرزا  : وكذا عش(1)قال آخر

إىل   الكون، وأحب خملوق  ثمرة هلذا  أكمل  الذي هو  اإلنسان  هلا يف فطرة هذا  انفصام  َل 

خالق الكون، وهو أوثق صلة مع موجودات الكون كله، َلشك أنه يشري بالبداهة إىل وجود  

 د عامل اآلخرة ودار السعادة األبدية. عامل باق بعد هذا العامل الفاين، وإىل وجو

: فجميع هذه الدَلئل تثبت بقطعية تامة ـ إىل حد يستلزم القبول ـ وجود  (2) قال آخر

اآلخرة بمثل بداهة وجود الدنيا، فام دام أهم درس يلقننا القرآن إياه هو اإليامن باآلخرة،  

نو اإليامن  ذلك  ويف  الدرجة،  هذه  إىل  ومتني  رصني  الدرس  شديد  وهذا  ورجاء  باهر  ر 
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وسلوان عظيم ما لو اجتمعت مائة ألف شيخوخة يف شخص واحد لكفاها ذلك النور،  

نفرح   أن  الشيوخ  نحن  علينا  لذا  اإليامن؛  هذا  من  النابع  السلوان  وذلك  الرجاء،  وذلك 

 بشيخوختنا ونبتهج قائلني: احلمد هلل عىل كامل اإليامن. 

آخر األخري(1) قال  األيام  من  يوم  ذات  التي  :  اجلبل  قمة  إىل  صعدت  للخريف،  ة 

أصاهبا الكرب والبىل أكثر مني، فتمثلت تلك القلعة أمامي كأهنا حوادث تارَيية متحجرة،  

أنا..   اخلريف، ومن شيبي  موسم  السنة يف  من شيب  وأسى عميق  حزن شديد  واعرتاين 

املايض وشواهق    فاضطرتني تلك احلالة إىل النظر من ذروة تلك القلعة املرتفعة إىل أودية 

املستقبل، أنقب عن نور، وأبحث عن رجاء وعزاء ينري ما كنت أحس به من أكثف الظلامت  

التي غشيت روحي هناك وهي غارقة يف ليل هذا اهلرم املتداخل املحيط، فحينام نظرت إىل  

اليمني الذي هو املايض باحثا عن نور ورجاء، بدت يل تلك اجلهة من بعيد عىل هيئة مقربة  

إىل  ك نظرت  ثم  تسليني..  أن  من  بدَل  فأوحشتني  اإلنساين،  والنوع  وأجدادي  ألِب  ربى 

اليسار الذي هو املستقبل مفتشا عن الدواء، فرتاءى يل عىل صورة مقربة كربى مظلمة يل  

وألمثايل وللجيل القابل، فأدهشني عوضا من أن يؤنسني.. ثم نظرت إىل زمني احلارض بعد 

من اليمني واليسار، فبدا ذلك اليوم لنظري احلسري ونظريت التارَيية    أن امتأل قلبي بالوحشة 

عىل شكل نعش جلنازة جسمي املضطرب كاملذبوح بني املوت واحلياة.. فلام يئست من هذه  

اجلهة أيضا، رفعت رأيس ونظرت إىل قمة شجرة عمري، فرأيت أن عىل تلك الشجرة ثمرة  

جنازيت هي  تلك  إيل،  تنظر  وهي  فقط،  شجرة  واحدة  جذور  إىل  ناظرا  رأيس  فطأطأت   ،

قد   خلقتي  مبدأ  وتراب  عظامي،  رميم  إَل  هو  ما  هناك  الذي  الرتاب  أن  فرأيت  عمري، 
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اختلطا معا وامتزجا، ومها يداسان حتت األقدام، فأضافا إىل دائي داء من دون أن يمنحاين  

ال الدنيا  هذه  أن  فرأيت  ورائي،  ما  إىل  مضض  عىل  نظري  حولت  ثم  الزائلة  دواء..  فانية 

تتدحرج يف أودية العبث وتنحدر يف ظلامت العدم، فسكبت هذه النظرة السم عىل جروحي  

 بدَل من أن تواسيها باملرهم والعالج الشايف. 

: وملا مل أجد يف تلك اجلهة خريا وَل أمال، وليت وجهي شطر  (1)سكت قليال، ثم قال

يل باملرصاد عىل قارعة الطريق، فاغرا    األمام ورنوت بنظري بعيدا، فرأيت أن القرب واقف

فاه، حيدق ِب، وخلفه الرصاط املمتد إىل حيث األبد، وترتاءى القوافل البرشية السائرة عىل  

ذلك الرصاط من بعيد، وليس يل من نقطة استناد أمام هذه املصائب املدهشة التي تأتيني  

ن اإلرادة اجلزئية، فليس  من اجلهات الست، وَل أملك سالحا يدفع عني غري جزء ضئيل م

يل إذن أمام كل أولئك األعداء الذين َل حرص هلم، واألشياء املرضة غري املحصورة، سوى  

السالح اإلنساين الوحيد وهو اجلزء اَلختياري، ولكن ملا كان هذا السالح ناقصا وقارصا  

يستطيع  وعاجزا، وَل قوة له عىل إجياد يشء، وليس يف طوقه إَل الكسب فحسب، حيث َل  

إىل   ينطلق  أن  يمكنه  وَل  ويسكتها،  األحزان  عني  ويذب  املايض  الزمان  إىل  يميض  أن 

املستقبل حتى يمنع عني األهوال واملخاوف الواردة منه، أيقنت أَل جدوى منه فيام حييط  

 ِب من آَلم وآمال املايض واملستقبل. 

وقال ابتسم،  تتواىل(2)ثم  الست  اجلهات  وسط  مضطربا  كنت  وفيام  منها  :  عيل   

القرآن   وجه  يف  املتألقة  اإليامن  بأنوار  إذا  والظلمة،  واليأس  والدهشة  الوحشة  صنوف 

املعجز، متدين وتيضء تلك اجلهات الست وتنورها بأنوار باهرة ساطعة ما لو تضاعف ما  
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كافية ووافية   األنوار  مائة مرة، لكانت تلك  الظلامت  الوحشة وأنواع  انتابني من صنوف 

بدلت ـ تلك األنوار ـ السلسلة الطويلة من الوحشة إىل سلوان ورجاء، وحولت  إلحاطته، ف

كل املخاوف إىل أنس القلب، وأمل الروح الواحدة تلو األخرى.. نعم، إن اإليامن قد مزق  

تلك الصورة الرهيبة للاميض وهي كاملقربة الكربى، وحوهلا إىل جملس منور، وإىل ملتقى  

 ليقني وحق اليقني.. األحباب، وأظهر ذلك بعني ا 

: إن اإليامن قد أظهر بعلم اليقني أن املستقبل الذي يرتاءى  (1) ثم قال بحامس شديد

لنا بنظر الغفلة، كقرب واسع كبري ما هو إَل جملس ضيافة رْحانية أعدت يف قصور السعادة  

الغفلة،   بنظر  هكذا  تبدو  التي  احلارض  للزمن  والنعش  التابوت  صورة  وحطم  اخلالدة.. 

واإليامن  و للرْحن..  رائعة  ضيافة  ودار  أخروي،  متجر  هو  إنام  احلارض  اليوم  أن  أشهدين 

برصين بعلم اليقني أن ما يبدو بنظر الغفلة من الثمرة الوحيدة التي هي فوق شجرة العمر  

عىل شكل نعش وجنازة، أهنا ليست كذلك، وإنام هي انطالق لروحيـ  التي هي أهل للحياة  

لل ومرشحة  للسياحة  األبدية  النجوم  آفاق  حيث  إىل  القديم  وكرها  من  ـ  األبدية  سعادة 

ليسا عظاما   خلقتي،  بداية  وتراب  أن عظامي ورميمها  بأرساره  بني  واإليامن  واَلرتياد.. 

اجلنة..   للرْحة، وستار لرسادق  باب  الرتاب  ذلك  وإنام  األقدام،  تداس حتت  فانية  حقرية 

ريم أن أحوال الدنيا وأوضاعها املنهارة يف ظلامت  واإليامن أراين بفضل أرسار القرآن الك

العدم بنظر الغفلة، َل تتدحرج هكذا يف غياهب العدم ـ كام ظن يف بادئ األمر ـ بل إهنا نوع  

أمتت   قد  السبحانية  لألسامء  نقوش  وصحائف  صمدانية،  ومكاتيب  ربانية  رسائل  من 

د، فأعلمني اإليامن بذلك ماهية  مهامها، وأفادت معانيها، وأخلفت عنها نتائجها يف الوجو
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 الدنيا علم اليقني. 

أن ذلك القرب  اآلية الكريمة  : إن اإليامن قد أوضح يل بنور  (1) سكت قليال، ثم قال

ذلك   وأن  النور،  لعامل  باب  هو  وإنام  بئر،  بفوهة  هو  ليس  ومنتظرا  ناظرا  ِب  أحدق  الذي 

ومنتهيا بالظلامت والعدم، بل إنه سبيل سوي إىل  الطريق املؤدي إىل األبد ليس طريقا ممتدا  

دواء   األحوال  هذه  أصبحت  وهكذا  اخلالدة..  السعادة  وعامل  الوجود  وعامل  النور،  عامل 

لدائي، ومرمها له، حيث قد بدت واضحة جلية فأقنعتني قناعة تامة.. ثم، إن اإليامن يمنح  

جزئيا للغاية، وثيقة يستند هبا  ذلك اجلزء الضئيل من اجلزء اَلختياري الذي يملك كسبا  

األعداء   من  الكاثرة  الكثرة  تلك  ضد  واسعة،  رْحة  إىل  هبا  وينتسب  مطلقة،  قدرة  إىل 

والظلامت املحيطة، بل إن اإليامن نفسه يكون وثيقة بيد اجلزء اَلختياري، ثم إن هذا اجلزء  

قارصا، إَل أنه إذا    اَلختياري الذي هو السالح اإلنساين، وإن كان يف حد ذاته ناقصا عاجزا 

استعمل باسم احلق سبحانه، وبذل يف سبيله، وألجله، يمكن أن ينال به ـ بمقتىض اإليامن ـ  

فإنه  الدولة  باسم  اجلزئية  استعمل قوته  إذا  اجلندي  مثل  املؤمن يف ذلك  أبدية.. مثل  جنة 

 يسهل له أن يؤدي أعامَل تفوق قوته الشخصية بألوف املرات. 

أَيا اإلخوان الشيوخ، يا من تتأملون مثيل من تعب املشيب.. ما دمنا  : يا  (2) قال آخر

واحلمد هلل من أهل اإليامن، واإليامن فيه خزائن حلوة نرية لذيذة حمبوبة إىل هذا احلد، وأن  

لنا التشكي من الشيخوخة إذن، بل جيب   شيبنا يدفعنا إىل هذه اخلزائن دفعا أكثر، فليس 

 ر إىل اهلل عز وجل، وأن نحمده تعاىل عىل شيبنا املنور باإليامن. علينا أن نقدم ألف شكر وشك

ما إن انتهوا من حديثهم هذا، واململوء باألمل والتفاؤل، حتى قال أحدهم: فهلم يا  
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الظلامت   غياهب  يف  لعشنا  فلوَله  الكاظم،  معلمنا  روح  عىل  نرتحم  الشيوخ،  إخواين 

السبب يف ختلصنا من كل تلك العقد النفسية  واجلهل.. لقد كانت أحاديثه اإليامنية لنا هي  

 التي كانت تستحوذ علينا، وحتيط بنا، ومتنعنا من كل أمل وسعادة.

 قالوا ذلك.. ثم رفعوا أيدَيم إىل السامء يدعون اهلل له، ويبكون ويترضعون. 

 الشاهد الرابع: 

مسجد بسيط    ا تركتهم، ورست إىل داخل البلدة اجلميلة، وكان أول ما صادفني فيه

وعندما   فيه..  بالصالة  املدينة  لتلك  زياريت  أبدأ  أن  فأردت  اجلامل..  منتهى  ويف  متواضع 

دخلت وصليت ما كتب اهلل يل.. رأيت مجعا من الناس، يلتفون حول بعض الشيوخ، وكأنه  

التي ضاقت عيل فيها   الشديدة  منه قوله: يف تلك األيام  حيكي هلم ذكرياته، وقد سمعت 

 سعتها.. وأتيت قاصدا ذلك اجلبل الذي َل يقصده إَل من يئسوا من كل يشء،  الدنيا عىل 

 وجدت معلمي الكاظم.. كان هناك يعبد اهلل، وبخشوع مل أر له نظريا. 

بعد أن انتهى من صالته، ناداين، فهرعت إليه، فقال: قبل أن تفكر فيام أزمعت القيام  

 به هل بحثت يف وجود اهلل؟ 

 بل أنا ورثت إيامين باهلل.. ومل يتطرق إيل أبدا الشك فيه.  قلت: َل.. مل أبحث..

 ابتسم، وقال: هنيئا لك وراثتك إليامنك.. لكن هل تعلم معنى قولك هذا؟

 قلت: ما معناه؟

عنها،   سئل  فعندما  للزراعة،  صاحلة  واسعة  أرضا  ورث  شخصا  يشبه  هو  قال: 

ه، أم أن عليه أن حيرثها ويزرعها  أخربهم أنه ورثها.. فهل وراثتها تكفي ألن تنتج ما حيتاج

 ويعتني هبا؟

 قلت: بل عليه أن يفعل كل ذلك حتى ينال نتاجها.
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ومشاعر   نعيشها،  حياة  هو  بل  نرثه،  يشء  جمرد  ليس  إنه  اإليامن..  فهكذا  قال: 

 نتذوقها.

 قال ذلك، ثم أعاد السؤال عيل: هل تعرف ما معنى كون اهلل موجودا؟

اهلل موجود هو أن العدل موجود، والرْحة موجودة،    إن معنى أن:  (1) سكّت، فقال

ويزول   الفؤاد،  ويسكن  النفس،  وترتاح  القلب،  يطمئن  أن  معناه  موجودة..  واملغفرة 

يميض   ولن  سدى،  الدموع  تذهب  لن  أنه  معناه  ألصحابه..  واصل  َلبد  فاحلق  القلق.. 

ع، ولن تفلت اجلريمة  الصرب بال ثمرة، ولن يكون اخلري بال مقابل، ولن يمر الرش بال راد

طبع   من  وليس  البخل..  وليس  الوجود،  حيكم  الذي  هو  الكرم  أن  معناه  قصاص..  بال 

الكريم أن يسلب ما يعطيه.. فإذا كان اهلل منحنا احلياة، فهو َل يمكن أن يسلبها باملوت..  

ت، ثم  فال يمكن أن يكون املوت سلبا للحياة.. وإنام هو انتقال هبا إىل حياة أخرى بعد املو

 حياة أخرى بعد البعث، ثم عروج يف الساموات إىل ما َل هناية.

: معنى  (2)عندها تذكرت أصدقائي الذين كانوا يذكرون يل عبثية احلياة، فقال املعلم

كون اهلل موجودا أنه َل عبث يف الوجود، وإنام هناك حكمة يف كل يشء.. وحكمة من وراء  

األمل حكمة.. ويف املرض حكمة.. ويف العذاب  كل يشء.. وحكمة يف خلق كل يشء.. يف  

حكمة.. ويف املعاناة حكمة.. ويف القبح حكمة.. ويف الفشل حكمة.. ويف العجز حكمة..  

 ويف القدرة حكمة. 

: معنى كون اهلل موجودا أَل يكف اإلعجاب، وأَل متوت الدهشة،  ( 3) سكت قليال، ثم قال 

وأَل يفرت اَلنبهار، وأَل يتوقف اإلجالل.. فنحن أمام لوحة متجددة ألعظم املبدعني.. معناه أن  
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تسّبح العني وتكرّب األذن وحيمد اللسان ويتيه الوجدان ويبهت اجلنان.. معناه أن يتدفق القلب  

 سيس بكل حلظة وتزف الروح كل يوم جديد كأنه عرس جديد. باملشاعر وحتتفل األحا 

: معنى كون اهلل موجودا أَل نعرف اليأس وَل نذوق القنوط..  ( 1) التفت إيل بحنان، وقال 

وأن تذوب مهومنا يف كنف رْحة الرحيم ومغفرة الغفار.. وأن يذوب ضيقنا وأملنا وإحباطنا يف  

ا :  فرج اهلل وفضله وكرمه.. أمل يقل لنا ربنا  ا﴾   ﴿َفِإنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسً  ؟ [ 6ـ    5]الرشح:    ِإنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسً

يده عىل كتفي، وقال هب   طلب مني أن آخذ بيده ليقوم، فأخذت  : ألن اهلل  ( 2) ا، ثم وضع 

أنفسنا.. ولن   الوجود إله آخر ينقض وعده.. ولن ننقسم عىل  سبحانه واحد.. فلن يوجد يف 

لن نتشتت بني وَلء لليمني ووَلء لليسار، وتزلف للرشق وتزلف للغرب،  تتوزعنا اجلهات.. و 

وتوسل لألغنياء وارمتاء عىل أعتاب األقوياء.. فكل القوة عنده، وكل الغنى عنده، وكل العلم  

عنده، وكل ما نطمح إليه ين يديه.. واهلرب ليس منه، بل إليه.. فهو الوطن واحلمى، وامللجأ  

باب والرحاب.. وذلك اإلحساس معناه السكن والطمأنينة وراحة البال  واملستند، والرصيد وال 

والتفاؤل واهلمة واإلقبال والنشاط والعمل بال ملل وبال فتور وبال كسل.. وتلك ثمرة )َل إله إَل  

اهلل( يف نفس قائلها الذي يشعر هبا ويتمثلها، ويؤمن هبا ويعيشها.. وتلك هي أخالق املؤمن بال  

وتلك هي الصيدلية التي تداوي كل أمراض النفوس، وتشفى كل علل العقول    إله إَل اهلل.. 

واألرجل   األيدي  أغالل  حتطم  التي  التحرير  صيحة  هي  وتلك  القلوب..  أدواء  كل  وتربئ 

واألعناق.. وهي أيضا مفتاح الطاقة املكنوزة يف داخلنا، وكلمة الرس التي حترك اجلبال وتشق  

 البحور وتغري ما َل يتغري. 

: مل َيلق إىل اآلن العقار السحري الذي حيدث ذرة واحدة من هذا  ( 3) ت قليال، ثم قال سك 
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األثر يف النفس.. وكل عقاقري األعصاب تداوي شيئا وتفسد معه ألف يشء آخر.. وهي تداوي  

بالوهم وتريح اإلنسان بأن تطفئ مصابيح عقله وتنومه وختدره وتلقى به إىل قاع البحر موثوقا  

عليه شبه جثة.. أما كلمة )َل إله إَل اهلل( فإهنا تطلق اإلنسان من عقاله وحترره من  بحجر مغمى 

مجيع العبوديات الباطلة، وتبرشه باملغفرة وتنجيه من اخلوف وحتفظه من الوسواس وتؤيده باملأل  

األعىل وجتعله أطول من السامء هامة وأرسخ من األرض ثباتا.. فمن استودع مهه وغمه عند اهلل  

 ت عىل ثقة، ونام ملء جفنيه. با 

بحنان  وقال َياطبني  الصخور،  بعض  عىل  ومقدر  ( 1) جلس  الكون  خالق  هو  اهلل  ألن   :

األقدار وحمرك املصائر.. فليس يف اإلمكان أبدع مما كان.. ألنه املبدع بال شبيه.. َل يفوقه يف صنعته  

ن دروس احلكمة.. وألن اهلل  أحد.. فلن تعود الدنيا مرسحا دمويا للرشور، وإنام درسا رفيعا م 

موجود فإننا لسنا وحدنا.. وإنام حتف بنا العناية حيث رسنا، وحتركنا املشيئة حيث حللنا.. وذلك  

وَل   ضياع..  وَل  غدر..  وَل  هجر..  َل  واألمان..  والصحبة  باإلئتناس  مستمر  شعور  معناه 

إهنم يذوقون شميم اجلنة يف  وحدة.. وَل وحشة وَل اكتئاب، وذلك حال أهل )َل إله إَل اهلل(..  

الدنيا قبل أن يدخلوها يف اآلخرة.. وهم امللوك بال عروش وبال صوجلان.. وهم الراسخون  

 املطمئنون الثابتون َل تزلزهم الزَلزل، وَل حتركهم النوازل. 

: تلك هي الصيدلية اإلهلية لكل من دامهه القلق.. فيها عالجه  ( 2) ثم ختم حديثه يل بقوله 

الوحيد.. وفيها اإلكسري والرتياق وماء احلياة الذي َل يظمأ بعده شاربه.. وفيها الرصيد الذهبي  

واملستند لكل ما نتبادل عىل األرض من عمالت ورقية زائلة متبدلة.. وفيها البوصلة واملؤرش  

 والدليل.. وفيها الدواء لكل داء. 
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توضأ من ذلك النبع، وارشب من مائه، فهو  قال ذلك، ثم انرصف لصالته.. فتبعته.. فقال:  

 طاهر. 

أحد  ورشبت   توضأت  اليوم رصت  .. ورحت أشاركه يف الصالة والدعاء.. ومنذ ذلك 

تالميذه، وقد طلب مني أن أسكن هذه البلدة، وأن أبني هذا املسجد، وأن أهتم بتعليم القرآن  

يع أصدقائي الذين ضاقت هبم  الكريم قراءة وحفظا وتدبرا.. واحلمد هلل كنت سببا يف إحضار مج 

احلياة، لنسكن هذه املدينة الطيبة اململوءة بالسعادة، وقد عوضنا اهلل من فضله أضعاف ما فاتنا يف  

 البالد التي كنا نسكن فيها. 

 . السكينة والطمأنينة: 2

أنحاء   الكاظم، رست يف  إمام املسجد، وقصته مع معلمه  بعد أن سمعت حلديث 

دين إليها مجاهلا فقط، بل شدين أكثر هدوؤها وسكينتها وسكينة أهلها  البلدة.. التي مل يش

﴿ََل َيْسَمُعوَن فِيَها َلْغًوا َوََل  وطمأنينتهم.. وكأين كنت أسري يف اجلنة التي قال اهلل تعاىل فيها:  

 [ 26ـ  25]الواقعة: َتْأثِياًم إَِلَّ ِقياًل َساَلًما َساَلًما﴾ 

 الشاهد األول: 

الشباب جمتمعني يلعبون من دون ضجة وَل جلبة كعادة الشباب الذين  رأيت بعض  

أعرفهم، فتعجبت كثريا من حاهلم، فاقرتبت منهم، وقلت: عهدي بالشباب أصحاب قوة  

 وجلبة، َل أصحاب هدوء وسكينة. 

 قال أحدهم: فعباد الرْحن إذن قارصون عىل الشيوخ، وليس فيهم شباب؟

 يشملون كل األعامر.   قلت: معاذ اهلل.. فعباد الرْحن

ِذيَن َيْمُشوَن َعىَل اأْلَْرِض َهْوًنا َوإَِذا  قال: فقد قال تعاىل يف شأهنم:   ْْحَِن الَّ ﴿َوِعَباُد الرَّ
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َساَلًما﴾   َقاُلوا  اجْلَاِهُلوَن  السكينة  [ 63]الفرقان:  َخاَطَبُهُم  أن  إىل  تشري  الكريمة  اآلية  فهذه   ،

 َلها ملا حتققوا بباقي الصفات. والوقار واهلدوء هو أول صفاهتم، ولو

 قلت: ما شاء اهلل.. أنت شاب، ولكنك بارع يف اَلستنباط.. من أين تعلمت هذا؟

إليه   تصل  َل  ما  العلوم،  من  اهلل  فسيعلمك  للقرآن،  تلمذتك  يف  صدقت  إن  قال: 

 بعقلك أبدا.

حتة  قلت: لقد ذكرتني بقول اإلمام عيل: )لو شئت ألوقرت سبعني بعريًا من تفسري فا 

 (1)(الكتاب

قال: وأنت ذكرتني بذكرك هذا بمعلمنا الكاظم.. لقد كان يكرر هذه الكلمة كثريا..  

 وكان يعلمنا املفاتيح التي نتدبر هبا القرآن الكريم. 

 قلت: ما شاء اهلل.. هذا مجيل جدا.. إذن سأجلس إليكم لتعلموين هذه املفاتيح. 

لتتعلم  بعد  أوانك  يئن  مل  ما ها قال:  وأنت  زرهتا    ..  بل  ذلك..  ألجل  بلدتنا  زرت 

 .. ومن القرآن الكريم، وتالميذ القرآن الكريم. والسلوى لتتعلم العزاء 

 قلت: أجل.. فهل لديكم من ذلك علم؟ 

 قال: احلمد هلل.. فلوَل تلك العلوم لكنا يف عامل آخر غري هذا العامل..  

 قلت: فحدثوين إذن. 

كم بام سمعته من معلمي الكاظم.. لقد  قال أحدهم: بام أين أكربكم سنا.. فسأحدث

: من أول صفات املؤمنني التي ذكرها القرآن الكريم  (2)حدثنا مرة ـ معرش الشباب ـ وقال

أهنم أهل حلم وصرب وتواضع وتسامح وحياء.. تعرفهم بطول الصمت وتواصل الفكر  

 
 . 10(  علم نفس قرآين جديد، مصطفى حممود، ص2) ( 283/ 1(  إحياء علوم الدين )1)
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واَلتقا  بالتأين  وتعرفهم  والتالعن..  والصخب  اهلرج  عن  والبعد  الصوت  ن  وخفض 

والوفاء   والصدق  الطبع  ولني  بالدماثة  وتعرفهم  أعامل،  من  إليهم  يعهد  فيام  واإلحسان 

 واَلعتدال يف األخذ من كل يشء. 

: وإذا كان َلبد من اختيار صفة واحدة جامعة لطابع املؤمن  (1) سكت قليال، ثم قال

تطاع أن يسود  لقلت هي السكينة.. فالسكينة هي الصفة املفردة التي تدل عىل أن اَلنسان اس

انسجام عنارص   التي تدل عىل  املفردة  الصفة  الداخلية وحيكمها ويسوسها.. وهي  مملكته 

النفس والتوافق بني متناقضاهتا وانقيادها يف خضوع وسالسة لصاحبها وهي أمر َل يوهب  

 إَل ملؤمن. 

صفحة الوجه..  : يمكننا أن نقرأ هذه السكينة يف هدوء  ( 2) ثم نظر إلينا مجيعا بحنان، وقال 

ليس هدوء السطح، بل هدوء العمق.. هدوء الباطن.. وليس هدوء اخلواء وَل سكون البالدة،  

وإنام هدوء الرتكيز والصفاء واجتامع اهلمة ووضوح الرؤية.. وكأنام الذي تراه أمامك يضم البحر  

قه حلظة بعد  بني جنبيه.. والبحر ساكن، ولكنه جياش يطرح اآللئ واألصداف واملراجني من أعام 

 حلظة، فهو غني الغنى الالهنائي. 

قال  متميزة خمتلفة..  ( 3) وعندما سألناه عن رس ذلك،  بامحوله عالقة  املؤمن  ألن عالقة   :

 عالقته باألمس والغد وعالقته باملوت.. وعالقته بالناس.. وعالقته بعمله ونظرته لألخالق. 

: األخالق باملعنى  ( 4) دأ باألخالق، فقال ثم حدثنا عن عالقة السكينة هبذه املعاين مجيعا، وب 

املادي الواقعي هي أن تشبع رغباتك بام َل يتعارض مع حق اآلخرين يف إشباع رغباهتم هم أيضا،  

فهي مفهوم مادي اجتامعي بالدرجة األوىل وهدفها حسن توزيع اللذات.. أما األخالق باملعنى  
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نفسك وختالف هواك وحتكم شهواتك  القرآين، فهي بالعكس.. هي أن تقمع رغباتك وختضع  

لتتحقق برتبتك ومنزلتك العظيمة كخليفة عن اهلل ووارث للكون املسخر من أجلك.. فأنت َل  

تستحق هذه اخلالفة والسيادة عىل العامل، إَل إذا استطعت أوَل أن تسود نفسك وحتكم مملكتك  

امله وإن كانت هناك ثمرة  الداخلية.. ومفهوم األخالق هنا فردي، وهدفه بلوغ الفرد درجة ك 

اجتامعية جينيها ذلك الفرد فإهنا تأيت بالتبعية.. فاملجتمع الذي يتألف من مثل هؤَلء األفراد َلبد  

 أن يسوده الوئام والسالم واملحبة. 

فقال  التامة،  السكينة  عىل  وحصوله  اإلنسان  ترقي  يف  األخالق  دور  عن  حدثنا  :  ( 1) ثم 

من عبودية النفس إىل مرتبة عليا.. خروج من الرغبة يف يشء  األخالق هبذا املعنى هي خروج  

مادي إىل الرغبة يف حرضة اإلله.. خروج من اجلزء إىل الكل.. من النسبي إىل املطلق، حيث جيب  

أن تطلع كل العيون.. وهذا َل يمكن أن يتم إَل إذا تم تصحيح وتكميل برص العني.. فأصبحت  

  حتجبها لذة دنيوية عن رؤية الكامَلت اإلهلية. ترى كل يشء بحقيقة حجمه ونسبته َل 

ثم رد عىل تلك اإلشاعات التي كنا نسمعها إبان جاهليتنا، والتي كانت تنحرف باألخالق  

فقال  اهلل،  أراده  الذي  معناها  حتى  ( 2) عن  الشهوات  بمجاهدة  القرآنية  األخالق  تبدأ  وهلذا   :

ها كام هو شائع، فهي ليست دعوة إىل حسن  حتكمها وختضعها، وَل تبدأ بالتسليم هلا وبإشباع 

توزيع اللذات، وإنام هي دعوة إىل اخلروج من أرس امللذات، وهكذا ختتلف النظرتان متاما وتؤدي  

املادي   واملقابل  الفورية  واللذة  النزوة  يستهدف  املادي  فاَلنسان  انسان خمتلف..  إىل  منهام  كل 

اة الدنيوية، وهو هلذا جيري وراء اللحظة، ويلهث  العاجل ألنه َل يعتقد يف وجود يشء وراء احلي 

وراء )اآلن(، ولكن اللحظة متفلتة و)اآلن( هارب والفوت واحلرسة تالحقانه يف أعقاب كل  

 
 . 12(  علم نفس قرآين جديد، مصطفى حممود، ص2) . 12(  علم نفس قرآين جديد، مصطفى حممود، ص1)



404 

 

خطوة َيطوها، وهو مرتوك دائام ويف حلقه غصة، ويف لبه حرسة، وكلام أشبع شهوته ازدادت  

كوم عليه باملوت َل يعرف متى وكيف  جوعا، وهو يراهن كل يوم بال ضامن وبال رصيد فهو حم 

وأين، فهو يعيش يف قلق وتوتر مشتت القلب متوزع اهلمة بني الرغبات َل يعرف للسكينة طعام  

 حتى يدمهه املوت رغم أنفه. 

: أما اَلنسان املؤمن فهو تركيب  (1) ثم ذكر لنا الفرق بني املؤمن وغريه يف هذا، فقال

يرى اللذات الدنيوية زائلة، وأهنا َل تساوي شيئا، وأهنا  نفيس خمتلف وأخالقية خمتلفة، فهو  

جمرد امتحان إىل منازل ودرجات وراءها، وأن الدنيا جمرد عبور إىل تلك املنازل والدرجات  

الباقية.. وأن الدنيا كاخليال، وأن اهلل هو الضامن الوحيد يف رحلة الدنيا واآلخرة.. وأنه َل  

هذا عند حديثه عن احلفظ اإلهلي، فقال:    سول اهلل  حاكم وَل مقدر سواه.. وقد ذكر ر

)واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بِشء مل ينفعوك إَل بِشء قد كتبه اهلل لك، وإن  

األقالم   رفعت  عليك،  اهلل  كتبه  قد  بِشء  إَل  يرضوك  مل  بِشء  يرضوك  أن  عىل  اجتمعوا 

وَل ييأس عىل خرسان، وإذا دمهه    .. وهلذا فإن املؤمن َل يفرح لكسب (2)وجفت الصحف(

بُّوا  ما يكره ردد يف نفسه قوله تعاىل:  
﴿َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حُتِ

َيْعَلُم َوَأْنُتْم ََل َتْعَلُموَن﴾   َلُكْم َواهللَُّ  حكيم  ، وهلذا، فإن اهلل عنده  [ 216]البقرة:  َشْيًئا َوُهَو رَشٌّ 

 عادل رحيم َل يقيض بالرش إَل بسبب وحلكمة أو لفائدة واستحقاق عادل. 

: واملؤمن َل حيسد أحدا وَل  ( 3) فقال   ثم ذكر فروقا أخرى كثرية بني املؤمن وغريه يف هذا، 

ِذينَ يغبط أحدا، بل هو مشفق عىل الناس مما هم فيه من غفلة، يقول له قلبه:   نََّك َتَقلُُّب الَّ   ﴿ََل َيُغرَّ

﴿َأحَيَْسُبوَن  ، ويقول:  [ 197ـ    196]آل عمران:  َكَفُروا يِف اْلِباَلِد َمَتاٌع َقِليٌل ُثمَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس امْلَِهاُد﴾  
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اِت َبْل ََل َيْشُعُروَن﴾   ُهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوَبننَِي ُنَساِرُع هَلُْم يِف اخْلرَْيَ اَم ُنِمدُّ ، ويقول:  [ 65ـ    55]املؤمنون:  َأنَّ

﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يِف اأْلَْرِض َوََل يِف  ، ويقول:  [ 178]آل عمران: ﴿ِإنَّاَم ُنْميِل هَلُْم لَِيْزَداُدوا ِإْثاًم﴾  

َتْأَسْوا َعىَل َما  لَِكْياَل  َيِسرٌي  إِنَّ َذلَِك َعىَل اهللَِّ  َأَها  َنرْبَ َأْن  َقْبِل  ِكَتاٍب ِمْن  َفاَتُكْم َوََل    َأْنُفِسُكْم ِإَلَّ يِف 

﴿ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا ِإَلَّ َما  ، ويقول:  [ 23ـ  22]احلديد:  َفُخوٍر﴾  َتْفَرُحوا باَِم آَتاُكْم َواهللَُّ ََل حُيِبُّ ُكلَّ خُمَْتالٍ 

 [ 51]التوبة:  َكَتَب اهللَُّ َلَنا﴾  

: ثمرة تلك اآليات عند  (1) وبعد أن قرأ تلك اآليات الكريمة بصوت خاشع، قال

ورْحته  وعدله  اهلل  حكمة  يف  والثقة  البال  واطمئنان  النفيس  واهلدوء  السكينة  هي    املؤمن 

وترصيفه.. ومثل هذا املؤمن كلام ترك شهوة من شهواته، وجد عوضا هلا حالوة يف قلبه،  

يرتك   وهو  يف بصريته..  النور  من  ومما جيد  نفسه  أغالل  الداخيل من  التحرر  من  يلقى  مما 

السعي إىل احلظوظ للسعي إىل احلقوق ويرتك الدعاوى إىل األوامر.. ويرتك أهواء النفس  

يكف عن التلهف واحلركة وراء األغراض واملناصب والرياسات واملغانم  إىل وجه احلق.. و

 ويسكن إىل جنب اهلل.. وهل بعد اهلل مغنم!؟ 

: ومن صفات هذا املؤمن العامل لوجه اهلل أنه ناهض باهلمة  (2)سكت قليال، ثم قال

يع  من  ويفرت  لألجر  يعمل  من  يفرت  بينام  يتواكل،  وَل  يكسل  وَل  يفرت  َل  الدوام  مل  عىل 

القاصد  أما  بالتمني..  نفسه  الثاين  باَلستكفاء، وَيدع  نفسه  األول  للخوف، حيث َيدع 

وجه ربه فإنه َل يفرت ألنه مل يربط جهاده بأجر، وهو َل يكسل متواكال عىل مغفرة، ألنه َل  

يتحرك باخلوف من عقاب، وإنام هو عبد حمب متطوع، العمل عنده سعادة، هلذا َل جتده  

سخطا، وإنام هو دائام طلق الوجه مرشق البسمة متفائل، ْحاد لربه يف مجيع  متربما وَل مت 
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 احلاَلت َل يسب الدهر وَل ينسب لربه نقصا وَل قصورا. 

قال آخر: لقد كان معلمنا الكاظم يذكر لنا هذه املعاين، وغريها لريفعناـ  معرش الشبابـ  إىل  

ني إبعادنا عنها بحجة كوننا شبابا.. وكان يربط لنا  آفاق اإلنسانية الرفيعة احلقيقية التي أراد الشياط 

هذه املعاين بالقرآن الكريم، وكان عند تقريره لكل قضية يذكر لنا اآليات الكريمة الكثرية الدالة  

 عليها. 

: إن الرتكيبة النفسية النادرة  ( 1) قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك أنه قال لنا يف بعض مواعظه 

، وهي ثمرة التوحيد.. والتوحيد جيمع عنارص النفس،  الكريم  ن بالقرآن للمؤمن هي ثمرة اَليام 

ويوحد اجتاه املشاعر نحو مصدر واحد للتلقي، فيؤدي بذلك إىل أثر تركيبي بنائي يف الشخصية  

بعكس تعدد اآلهلة وتعدد مصادر اخلوف والنفع والرضر فإنه يؤدي إىل توزع املشاعر وانقسام  

 ىل العديد من اجلهات، ويؤدي بذلك إىل تفكيك رباط الشخصية. النفس وتشتت اَلنتباه إ 

املعلم قال  قوله،  النفسية  باملدارس  متأثرا  كان  ممن  بعضنا  استغرب  : (2) وعندما 

القارئ الصادق املتدبر للقرآن الكريم َيرج بعلم نفس قرآين متميز بديع ومنفرد يف تربيته  

وصنع تارَيا.. فإنه قبل ذلك أقام إنسانا للمسلم.. وليس عجيبا أن القرآن أقام حضارة،  

وربى نفسا بديعة سوية متفردة يف تكاملها وأرشق عليها بسكينة َل مثيل هلا.. ومثل تلك  

 الرتبية الفذة تشهد للقرآن بأنه خرج من املشكاة اإلهلية.. فال مرب مثل الرب. 

النفس القرآين، وقد  ثم ذكر له نامذج عن اَلختالفات بني علم النفس البرشي وعلم  

استغربنا كثريا علمه باملدارس النفسية املختلفة، وقد فصل لنا يف ذلك بام َل طاقة لنا بذكره  

: وهلذا َيتلف علم النفس البرشي وعلم النفس  (3)هنا، ومما قاله لنا كنتيجة لتلك التفاصيل

 
 . 15(  علم نفس قرآين جديد، مصطفى حممود، ص1)

 . 15(  علم نفس قرآين جديد، مصطفى حممود، ص2)

 . 21(  علم نفس قرآين جديد، مصطفى حممود، ص3)



407 

 

النفس أو تغيريها    القرآين يف عالج األمراض النفسية، فعلم النفس َل يرى إمكانا لتبديل

الطفولة.. وَل   السنوات اخلمس األوىل من  النهائي يف  تأخذ شكلها  النفس  جوهريا ألن 

يبقى للطبيب النفيس دور سوى إخراج املكبوت فيها إىل الوعي.. أو فتح نوافذ للتنفيس  

إىل   النفيس  الطبيب  يلجأ  ذلك  إىل  الوصول  وهبدف  الداخيل..  الغليان  وختفيف  والتعبري 

أو  العال واللعب  والفن  والتعبري  بالتنفيس  أو  باإلحياء  العالج  أو  املغناطييس  بالتنويم  ج 

العالج باَلستغراق يف عمل آيل أو العالج باإلشباع املبارش.. وكل هذه الصور أشبه بعالج  

األمراض املستعصية باملراهم أو املسكنات، ألهنا َل حتاول أن تغري من النفس شيئا، فكلها  

الدمل النفيس عىل حاله ثم تقول للمريض.. ارصخ أو تأوه أو ارقص أو غّن تقبل وجود  

لتنفس عن آَلمك.. أو تضع يده عىل الدمل وتقول له.. هنا الدمل.. وهذا كل جهدهم..  

بإمكانية   ويقول  جوهريا،  وتغيريها  النفس  تبديل  بإمكانية  فيقول  الكريم  القرآن  أما 

أنوار   إىل  البهيمية  إىل ذروة  إخراجها من ظلمة  الشهوات  اإلهلية، ومن حضيض  احلرضة 

 الكامَلت اخللقية، وذلك بالرياضة واملجاهدة. 

أن نطبق علم   يعلمنا  بذلك، وكأنه  املرتبطة  التفاصيل  الكثري من  لنا  يذكر  ثم راح 

: ويكون التغيري عىل مراحل.. أوهلا: ختلية  (1)النفس القرآين عىل أنفسنا، ومما قاله لنا يف ذلك

النفس من عاداهتا املذمومة وذلك باَلعرتاف بالذنوب والعيوب وإخراج هذه العيوب إىل  

قتل املرصي خطأ:   بعد  لربه  السالم  قال موسى عليه  َنْفيِس  النور، كام  َظَلْمُت  إِينِّ  ﴿َربِّ 

﴿ََل إَِلَه إَِلَّ َأْنَت  ادى يونس عليه السالم يف الظلامت:  ، وكام ن[ 16]القصص:  َفاْغِفْر يِل َفَغَفَر َلُه﴾  

 [ 87]األنبياء: ُسْبَحاَنَك إِينِّ ُكنُْت ِمَن الظَّاملنَِِي﴾ 
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: واملرحلة الثانية.. هي التوبة وقطع الصلة باملايض،  ( 1) ثم حدثنا عن املرحلة الثانية، فقال 

 مور وحماسبتها عىل الفعل واخلاطر. والندم عىل ما فات، ومراقبة النفس فيام يستجد من أ 

: واملرحلة الثالثة.. هي جماهدة امليول النفسية  (2)ثم حدثنا عن املرحلة الثالثة، فقال

املريضة بأضدادها، وذلك برياضة النفس الشحيحة عىل اإلنفاق وإكراه النفس الشهوانية  

واإليثار،   والتضحية  البذل  إىل  األنانية  النفس  ودفع  التعفف،  املختالة  عىل  النفس  وحث 

املزهوة عىل التواضع واَلنكسار، واستنهاض النفس الكسولة إىل العمل.. وبمعاجلة الضد  

من   الصاحلني  حظ  وهو  احلكمة..  رصاط  وهو  العدل..  الوسط  إىل  النفس  تصل  بالضد 

 البرش. 

: وَل تنجح تلك الرياضة دون طلب املدد والعون من اهلل، ودون الصالة  (3)ثم قال

شوع واخلضوع والفناء يف حمبة اهلل ركوعا وسجودا يف توحيد كامل.. وتوحيد اهلل َل  واخل

يكون إَل بطاعته الكاملة واَلسرتسال معه.. َل تريد لنفسك إَل ما يطلبه هو لك.. وهنا  

وطهارة..   عفة  الشهوانية  واخلسة  طمأنينة  والفزع  سكينة  القلق  فيتبدل  املعجزة..  حتدث 

 َلت. والنواقص النفسية كام

: وذروة العالج النفيس هي الذكر.. ذكر اهلل  ( 4) ثم حدثنا عن دور الذكر يف كل ذلك، فقال 

بالقلب واللسان واجلوارح والسلوك والعمل.. واستشعار احلرضة اإلهلية عىل الدوام وطوال  

الصلة   يعيد  الذكر  ألن  وطمأنينة،  وأمن  ووقاية  شفاء  الذكر  ويف  وفعل..  قول  كل  يف  الوقت 

طوعة بني العبد والرب، ويربط النفس بمنبعها، ويرد الصنعة إىل صانعها.. حيث هو األعلم  املق 

]البقرة:  ﴿َفاْذُكُرويِن َأْذُكْرُكْم﴾  ..  [ 60]غافر:  ﴿اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم﴾  بعيوهبا واألقدر عىل عالجها..  
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 اخلراب. .. فيعود النور ليغمر ظالم النفس وحيل العامر مكان  [ 152

: يف الوقت الذي يرى فيه فرويد )الطيبة( ختاذَل وسلبية وينصح  (1) ابتسم، ثم قال

ربنا  ويأمرنا  إجيابية..  قوة  الطيبة  نحن  نرى  مأكول(،  فأنت  وإَل  )كل  له:  قائال  مريضه 

َواْصَفُحوا﴾  بالصفح:   اجْلَِميَل﴾  ..  [ 109]البقرة:  ﴿َفاْعُفوا  ْفَح  الصَّ ..  [ 85]احلجر:  ﴿َفاْصَفِح 

لِلتَّْقَوى﴾   َأْقَرُب  َتْعُفوا  عىل  [ 237]البقرة:  ﴿َوَأْن  مايساعد  األعامل  من  فرويد  يرى  وبينام   ..

تفريغ وتنفيس الغليان النفيس يعلمنا القرآن الكريم العمل الصالح.. وبينام يرى أن مايض  

إننا  الطفولة حاكم عىل كل إنسان وموجه ألفعاله َل نقول نحن بحاكم إَل اهلل.. ونقول  

التحطيم   يقول بفطرة عدوانية وبغريزة  بفضل اهلل يمكن أن نخرج من أي حكم.. وبينام 

واهلدم وبالطاقة الشهوانية كدوافع رئيسية، يقول لنا ربنا: إن اإلنسان ُفطر حرا خمتارا بني  

َلُه َعْيننَْيِ وَ النوازع السالبة واملوجبة َيتار ما يشاء منذ البداية..   َنْجَعْل  لَِساًنا َوَشَفَتنْيِ  ﴿َأمَلْ 

 [10ـ  8]البلد: َوَهَدْينَاُه النَّْجَدْيِن﴾ 

البرشي،   النفس  علم  فيها  وقع  التي  اَلنحرافات  تلك  كل  يف  السبب  عن  أحدنا  سأله 

يمكن  ( 2) فقال  مادة وجسد  أهنا  اإلنسانية عىل  النفس  مع  يتعاملون  أهنم  : سبب كل ذلك هو 

اقتحامه بالترشيح والتجربة.. وهم يفعلون هذا عن إيامن بأنه َل روح هناك وَل ذات وَل نفس..  

وإنام جمموعة مركبات كيميائية وجينات وراثية اسمها اإلنسان، وتلك هي خطيئة احلضارة املادية،  

تصور أبعد ما يكون عن الصواب ألن النفس اإلنسانية )ذات( قبل كل يشء، وَل يمكن  فهذا ال 

إحالتها إىل موضوع جمرد.. وهي كاحلياة إذا أعملت فيها مبضع الترشيح ماتت يف يدك.. والنفس  

دائام تستخفي عىل النظرة التحليلية وتتنكر بام تطرح يف الظاهر من ردود أفعال سلوكية، وهي َل  
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ها أبدا حتى لصاحبها إذا بدأ يتدبرها كموضوع، ألهنا ليست موضوعا، بل هي يف  تعطي رس 

جوهرها )ذات( بكر إذا حاولت أن تقتحمها بالنظرة املوضوعية استعصت عليك وتفلتت منك  

بمجموعة من البدائل السلوكية اخلادعة وحتولت إىل يشء آخر.. ومل تعد )هي(.. ويظل دائام  

ا يف الظاهر وما خفى عليك من حقيقتها، كالفارق اهلائل بني اجلسد الظاهر  الفارق بني ما ترى منه 

والروح التي تسكنه.. وأنت لن تصل أبدا إىل كنه الروح بترشيح اجلسد.. وإنام أنت عىل أحسن  

الفروض سوف تفهم اجلسد أكثر فأكثر، ولكنك تظل دائام بعيدا كل البعد عن إدراك رس الروح  

وُح ِمْن َأْمِر َرِبِّ َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَلَّ َقِلياًل﴾  ﴿َوَيْسَألُ ولغزها..   وِح ُقِل الرُّ ]اإلرساء:  وَنَك َعِن الرُّ

85 ] 

 الشاهد الثاين: 

يف   أسري  رحت  املؤمنني  الشباب  أولئك  من  األحاديث  تلك  كل  سمعت  أن  بعد 

أربع رأيت  طرقاهتا  أحد  ويف  اهلادئة،  اجلميلة  البلدة  تلك  قال  شوارع  يتحدثون،  رجال  ة 

أوهلم: لقد كان أول ما سمعته من معلمنا الكاظم من الكلامت التي أثرت يف، بل غريت  

﴿ُهَو اهللَُّ الَِّذي  حيايت مجيعا، إجابته يل عن سؤايل حول اسم اهلل اجلبار الوارد يف قوله تعاىل: 

املُْؤْ  اَلُم  السَّ وُس  اْلُقدُّ املَْلُِك  ُهَو  إَِلَّ  إَِلَه  َعامَّ  ََل  اهللَِّ  ُسْبَحاَن   ُ املَُْتَكربِّ اجْلَبَّاُر  اْلَعِزيُز  املَُْهْيِمُن  ِمُن 

ُكوَن﴾   ، والذي كان يثري يف نفيس الكثري من املخاوف.. حينها قال يل: اسم  [ 23]احلرش:  ُيرْشِ

فذ  اهلل تعاىل اجلبار َل يعني فقط أن اهلل )تنفذ مشيئته عىل سبيل اإلجبار يف كل واحد، وَل تن 

، (1) (فيه مشيئة أحد، وأنه الذي َل َيرج أحد من قبضته، وتقرص األيدي دون ْحى حرضته

من جيرب الكرس، فيصلحه.. ولذلك فإن اهلل هو اجلبار الوحيد الذي يصلح  وإنام يعني أيضا 

 كل ما فسد منا. 
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أحوالك  مجيع  يف    : إذا علمت ذلك.. ففوض أمورك إليه، وتوكل(1)ثم قال َياطبني

منه   ينجيك  أنه  علمت  رضا  كان  وإن  ومتحفه،  مسديه  أنه  علمت  خريا  كان  إن  عليه، 

 ويكشفه. 

ثم حكى يل أن رجال كان كثري العيال، وأنه ضاقت عليه أسباب املعيشة، فهم أن  

ىل  طريا  تسقى  أن  تأجرنى عىل  هل  له:  فقال  فاستقبله شخص،  عنهم،  القفص  يف    َيرب 

دينارا،  منى  وتأخذ  وقال:    فرتويه  بئر،  عىل  فدله  إليه،  وأجابه  ذلك،  الرجل  فاسرتخص 

إىل   هناره  طول  الطائر  يسقى  الرجل  يزل  فلم  الطائر،  هذا  وتروى  البئر،  هذا  من  تستقى 

لست  إين    املساء، والطائر مل ُيرو، فلام أمسى ضاق صدر الرجل، فقال له ذلك الشخص:

إنك مل تقدر أن تروى طائرا، فكيف  ببرش، وإنام أنا ملك بعثنى اهلل إليك لرييك ضعفك،  

 ترزق عيالك!.. ارجع إليهم وانتظر الرزق من اهلل تعاىل، فإنه هو الرزاق َل أنت. 

كنت رجال دهقانا  إين    وحكى يل عن بعض الصاحلني أنه سئل عن سبب توبته، فقال:

ا ىل،  ـ أي رئيس قرية ـ فاجتمع عيل أشغال ليلة من اللياىل، كنت أحتاج إىل أن أسقى زرع

وكنت ْحلت حنطة إىل الطاحونة فوثب ْحارى وضل، فقلت: إن اشتغلت بطلب احلامر  

ليلة اجلمعة،   الطحني واحلامر، وكان ذلك  بالسقى ضاع  الزرع، وإن اشتغلت  فات سقى 

وبني قريتى وبني اجلامع مسافة بعيدة، فقلت: أترك هذه األمور كلها وأمىض إىل القصبة  

اجلمعة،   صالة  غدا  قد  ألدرك  هو  فإذا  بالزرع  اجتزت  انرصفت  فلام  وصليت،  فمضيت 

سقى، فقلت من سقى هذا؟ فقيل: إن جارك أراد أن يسقى زرعه فغلبته عيناه وانفتق السد  

أنا باحلامر عىل املعلف، فقلت: من رد هذا   فدخل املاء زرعك، فلام وافيت باب الدار إذا 
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ت، فلام دخلت الدار إذا أنا بالدقيق موضوع احلامر؟ فقالوا: صال عليه الذئب والتجأ إىل البي

هناك، فقلت: كيف سبب هذا؟ فقالوا: إن الطحان طحن هذا بالغلط، فلام علم أنه لك رده  

إىل املنزل، فقلت: ما أصدق ما قيل: من كان هلل كان اهلل له، ومن أصلح هلل أمرا أصلح اهلل  

 تعاىل. أموره، حينها تركت اَلنشغال بالدنيا، وتبت إىل اهلل 

ثم ذكر يل أنه قرأ يف بعض الكتب: )عبدى تريد وأريد، فال يكون إَل ما أريد، فإن  

رضيت بام أريد كفيتك ما تريد، وإن مل ترض بام أريد أتعبتك فيام تريد، ثم َل يكون إَل ما  

 (1)(أريد

قال الثاين: بورك فيك وفيه، ويف مواعظه وسامعك.. واسمح يل اآلن أن أذكر لكم  

: من معاين  (2)أنا أيضا سألته عن اسم اهلل املؤمن، الوارد يف تلك اآلية الكريمة، فقالبأين  

هذا اَلسم العظيم أنه يؤمن عباده وجيريهم.. وإجارته وأمانه لعباده عىل قسمني: مؤجل  

ُأوَلئَِك هَلُُم اأْلَْمُن﴾  : ﴿اجلنة، كام قال تعاىل عن أهل اجلنة يف    القيامة يف    ومعجل.. فاملؤجل

.. واملعجل عىل أقسام، ولكل عبد عىل حسب ما يليق بوقته، فمنهم من يؤمنه  [ 82]األنعام:  

تقدح التى  الشيطان  خواطر  ويتيح  يف    من  الربهان،  واضح  من  لقلوهبم  يتيح  بام  اإليامن 

واضحات،  ألرسارهم من َلئح البيان، حتى إذا عارضهم بوارح الشكوك، ردوا باحلجج ال 

وَن﴾  : ﴿كام قال تعاىل ُروا َفإَِذا ُهْم ُمْبرِصُ ْيَطاِن َتَذكَّ ُهْم َطائٌِف ِمَن الشَّ َقْوا إَِذا َمسَّ ِذيَن اتَّ إِنَّ الَّ

َل يتداخلهم شك، وَل يتخاجلهم ريب، وَل تعارضهم مرية، وَل تنازعهم  .. [ 201]األعراف: 

روح اليقني والنور  يف    وامتداد الظلمة، وهم أرس التهمة، وكرب الغمة،  يف    شبهة.. الناس

 املبني. 
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: ومما يؤمن  (1) ثم ذكر يل تأمني اهلل تعاىل لعباده الصاحلني من نزغات النفس، فقال

اهلل تعاىل أولياءه منه هواجس النفوس ودواعى الزَلت ونوازع املخالفات، حتى َل تدعوه  

 ملخالفات ميل نفس ونوازع طبع. نفسه إىل ارتكاب حمظور، وَل يكون له إىل اقتحام ا

: ومما يؤمن اهلل  (2)ثم ذكر يل تأمني اهلل تعاىل لعباده الصاحلني من خوف الفقر، فقال

تعاىل أولياءه منه خوف الفقر ورعب حلوق الرض، حتى يكون فارغ الكف طيب النفس  

 ساكن الرس، يثق بموعود ربه كام يثق أرباب الغفلة بمعلوم النفس ومكاسبها.

كى يل يف هذا عن بعض الصاحلني أنه سئل عن سبب معيشته، وكان قد صىل  وح

شككت  حيث  خلفك  صليت  التى  الصالة  أعيد  حتى  اصرب  فقال:  أرزاق  يف    خلفه 

 املخلوقني. 

يف    وذكر يل عن بعضهم أنه قيل: من أين يأكل فالن؟ فقال: من عرف خالقه مل يشك

 لثقة بالرب نتيجة اإليامن. رازقه، وإن خوف الفقر قرينة الكفر، وإن حسن ا

الثالث: بورك فيكام وفيه، ويف مواعظه وسامعكام.. واسمحا يل اآلن أن أذكر   قال 

لكم بأين أنا أيضا سألته عن تأثري اسم اهلل الرزاق، الوارد يف آيات كثرية من القرآن الكريم  

ْنَس إَِلَّ لَِيْعُبُدوكقوله تعاىل:   نَّ َواإْلِ ِن َما ُأِريُد ِمنُْهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأِريُد َأْن  ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ِة املَْتِنُي﴾   اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ ، وقوله: ﴿ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن  [ 58ـ  56]الذاريات: ُيْطِعُموِن إِنَّ اهللََّ ُهَو الرَّ

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َوَمْن َُيْ  ْن َيْملُِك السَّ  َواأْلَْرِض َأمَّ
ِ
اَمء ِرُج احْلَيَّ ِمَن املَْيِِّت َوَُيِْرُج املَْيَِّت ِمَن  السَّ

ُر اأْلَْمَر َفَسَيُقوُلوَن اهللَُّ َفُقْل َأَفاَل َتتَُّقوَن﴾   ْن َهَذا الَِّذي  [ 31]يونس:  احْلَيِّ َوَمْن ُيَدبِّ ، وقوله: ﴿َأمَّ

 يف املوقنني به.  [ 21]امللك: ﴾ َيْرُزُقُكْم إِْن َأْمَسَك ِرْزَقُه َبْل جَلُّوا يِف ُعُتوٍّ َوُنُفورٍ 
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فذكر يل الكثري من أخبار الصاحلني الذين جعلهم إيامهنم هبذا اَلسم العظيم يعيشون  

: من (1) يف سكينة وطمأنينة، َل َيافون وَل جيزعون.. ومما حكاه يل عن بعضهم أنه قيل له

 رازقه. يف   أين يأكل فالن؟ فقال: مذ عرفت خالقه ما شككت

: ُيلقى عليك  عن بعضهم أنه سئل: من أين تأكل؟ فقال: من خزائنه، فقال وذكر يل  

اخلبز من السامء، فقال: لو مل تكن األرض له لكان يلقى عيل اخلبز من السامء، فقال الرجل:  

أنتم تقولون الكالم، فقال: إنه مل ينزل من السامء إَل الكالم، فقال: أنا َل أقوى عىل جمادلتك،  

 طل َل يقوم مع احلق. فقال: ألن البا 

وذكر يل عن بعضهم أنه قيل له: من أين تأكل؟ فقال: من خزائن ملك، َل تدخلها  

 اللصوص وَل يأكلها السوس. 

أريد أن أسافر، فكم حتتاجني من  إين    وذكر يل عن بعضهم أنه دخل عىل امرأته فقال:

درينى كم تعيشني؟  النفقة حتى أضعها لك؟ فقالت: بقدر ما نخلف من احلياة، فقال: وما ي

فقالت له: كِله إىل من يعلمه.. فلام خرج إىل السفر دخل النساء عليها يظهرن اَلهتامم لشأهنا  

 وأنه تركها بال نفقة، فقالت املرأة: إنه كان كياَل للرزق، ومل يكن رزاقا. 

: اعلم أن اهلل سبحانه خص األغنياء بوجود األرزاق، وخص الفقراء  (2) ثم قال يل

الرزاق، ومن سعد بوجود الرزاق ما رضه ما فاته من وجود األرزاق، ومن عرف  بشهود  

أنه هو الرزاق رجع إليه فيام يسنح له من جليل خطب، ودقيق شغل، ألنه علم أنه َل رشيك  

 خلقه. يف   رزقه كام َل رشيك لهيف  له

يوما  قال  السالم،  عليه  موسى  أن  حدثني  احلاجة  يف    ثم  ىل  لتعرض  إنه  مناجاته: 
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إليه َل تسل غريى،   الصغرية أحيانا أفأسأهلا منك أم أطلبها من غريك؟ فأوحى اهلل تعاىل 

 وسلنى حتى ملح عجينك وعلف شاتك. 

وحدثني عن بعض شيوخه أنه قال له: من عالمات املعرفة أن َل تسأل حوائجك،  

قلبية، فقال:  قّلت أو كثرت، إَل من اهلل تعاىل، مثل موسى عليه السالم، اشتاق إىل الرؤية ال 

َربِّ إِينِّ ملَِا َأْنَزْلَت إيَِلَّ ِمْن َخرْيٍ  : ﴿ واحتاج إىل رغيف، فقال  [ 143]األعراف:  ﴿َأِريِن َأْنُظْر إَِلْيَك﴾  

 طلب القليل والكثري من اهلل.  [ 24]القصص: َفِقرٌي﴾ 

التي يدل عليها هذا اَلسم، والتي نغفل عنها    ثم ذكر يل الكثري من املعاين اجلليلة 

يل  قاله  ومما  األجساد،  رزق  يف  الرزق  انحصار  نتوهم  يرزق  (1) حني  تعاىل  اهلل  أن  اعلم   :

األرواح والرسائر كام يرزق األشباح والظواهر، وأرزاق القلوب األذواق واملعانى، كام أن  

 أرزاق األجساد الطعام والشارب. 

قوت، فقال: اهلل  ثم حكى يل عن بعضهم أنه أصابه اجلوع، فقال ألستاذه: يا أستاذ ال

احلى الذي َل يموت، ثم قال له بعد مدة: يا أستاذ َل بد من القوت فقال سهل: َل بد من  

 اهلل احلى الذي َل يموت. 

 ء القوت؟.. فقال: ذكر احلى الذي َل يموت. وذكر يل أنه قيل لبعضهم: أى يش 

ق عىل  ويضيقها  الظواهر،  أرزاق  يقبض  وتعاىل  سبحانه  احلق  أن  يل  ذكر  وم،  ثم 

أرزاق القلوب يرددها بني قبض وبسط، وقبول ورد،  يف    ويبسطها عىل آخرين، كذلك سنته

وإنام يعطيهم إذا شاء ما شاء كام شاء، َل بعلة استحقاق، وَل بسبب إجياب، ولكن بحسب  

 ما تقتضيه حكمته وعدله وربوبيته عىل عباده وعلمه بمصاحلهم. 
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جائع، فأوحى  إين    مناجاته: إهلىيف    يوما ثم حكى يل عن موسى عليه السالم أنه قال  

 أعلم ذلك، فقال: أطعمنى، فقال سبحانه: إىل أن أريد. إين   اهلل إليه:

: كام أن للظواهر طعاما ورشابا، كذلك للرسائر طعام ورشاب، وهذا  (1) ثم قال يل

، فهو مل يرش إىل طعام  [ 79]الشعراء:  َوالَِّذي ُهَو ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقنِي﴾  : ﴿ما يشري إليه قوله تعاىل

 معهود، وَل إىل رشاب مألوف، وإنام أشار إىل كل طعام، بام فيه طعام املعرفة ورشاب املحبة. 

 ثم أنشدين قول بعضهم:  

كأس بعد  كأسا  احلب   رشبت 

 

رويت   وَل  الرشاب  نفد   فال 

 وقول اآلخر:  

فؤادى أحيا  رشبة   سقانى 

 

التناد   يوم  إىل  أسلو   فال 

ثم حكى يل عن بعضهم، قال: دخلت عىل بعض الصاحلني فرأيته منبسطا، وكنت   

ء حالك؟ فقال: سقانى البارحة رشاب أنسه  إذا دخلت عليه أراه منقبضا، فقلت: أى يش 

حتى تفطر؟ فقال:    فأردت أن أجعل اليوم يوم عيد، فقلت: أتأذن ىل أن أْحل إليك طعاما 

موجب لطف  يف    لست أشري إىل هذا، وشتان بني رشاب ُيدار عىل الكف، ورشاب يكون

 وروية كشف. 

قال الرابع: بورك فيكم وفيه، ويف مواعظه وسامعكم.. واسمحوا يل اآلن أن أذكر  

ْلنَا َعىَل اهللَِّ تَ ﴿الفتاح، الوارد يف قوله تعاىل:    لكم بأين أنا أيضا سألته عن اسم اهلل نَا اْفَتْح   َوكَّ َربَّ

﴿َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ  وقوله:  ،  [ 89]األعراف:    ﴾ َبْينَنَا َوَبنْيَ َقْوِمنَا بِاحْلَقِّ َوَأْنَت َخرْيُ اْلَفاحِتِنيَ 

 َحتَّى إَِذا َفِرُحوا باَِم ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم َبْغَتًة﴾ 
ٍ
ء : الفتاح هو الذي ينفتح  (2)، فقال[ 44]األنعام: يَشْ

بعنايته كل منغلق، وهبدايته ينكشف كل مشكل، فتارة يفتح املاملك ألنبيائه وَيرجها من  
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ا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا ُمبِينًا﴾  ىل:  أيدي أعدائه، كام قال تعا  ، وتارة يرفع احلجاب عن  [ 1]الفتح:  ﴿إِنَّ

﴿َما َيْفَتِح اهللَُّ  قلوب أوليائه، ويفتح هلم األبواب إىل ملكوت سامئه، ومجال كربيائه، ويقول 

الرزق فباحلري    ومن بيده مفاتح الغيب ومفاتيح  ..[ 2]فاطر:  لِلنَّاِس ِمْن َرْْحٍَة َفاَل مُمِْسَك هَلَا﴾  

 أن يكون فتاحا. 

الفتاح والقاىض بني عباده جتنب سبل الظلم،  (1) ثم قال يل : إذا علم العبد أنه هو 

 وتنكب عن مجيع اجلور، حتققا بأنه حياسب عىل الصغري والكبري، ويطالب بالنقري والقطمري. 

ما هى؟  و  فقال: ثم حكى يل عن بعض الصاحلني أنه قال لولده يوما: ىل إليك حاجة،  

قال: أن تقول باملساء كل ما قلته بالنهار، فتكلف اَلبن ذلك اليوم، وحفظ ما قاله للناس،  

وأعاد إىل أبيه، فلام أصبح قال له أبوه مثل ذلك، فقال له اَلبن: عذبنى بام شئت، وَل تكلفنى  

ليوم واحد، مع هذا  هذا، فإنى َل أطيقه، فقال األب: يا بنى، إذا كنت َل تطيق حماسبة أبيك  

اللطف، فكيف تطيق حماسبة عمرك يوم َل يسمع من اجلواب إَل ما كان صادقا.. أمل تعلم  

أن اهلل تعاىل يأمر مناديا يوم القيامة ينادى: إن اهلل تعاىل يقول: أنا ظامل إن جاوزنى اليوم ظلم  

 ظامل. 

يل قال  امليرس(2)ثم  لألبواب  الفتاح  هو  تعاىل  اهلل  أن  علم  من  الكاىف  :  لألسباب   

املصلح  منه    للخطوب  يعيش  فكره،  بدون  يشتغل  وَل  بغريه،  قلبه  يتعلق  َل  فإنه  لألمور 

بحسن اَلنتظار، وَل يزداد بالء إَل ويزداد بربه ثقة ورجاء، كيعقوب عليه السالم قال لبنيه  

ُسوا ِمْن  ﴿َيا َبنِيَّ اْذَهُبوغري مرة خائبني:  بعد ما طال األمد ومتادت الغيبة ورجعوا   ا َفَتَحسَّ

 [87]يوسف: ُيوُسَف َوَأِخيِه َوََل َتْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اهللَِّ﴾ 
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الفتاح أن يكون حسن اَلنتظار  (1)ثم قال يل آداب من علم أن اهلل تعاىل هو  : من 

لوجود لطفه، دائم الرتقب حلصول فضله، مستديم التطلع لنيل كرمه، تاركا لالستعجال  

جريان احلكم، عاملا بأنه َل يقدم ما حكم بتأخريه، وَل يؤخر ما حكم  عليه، ساكنا حتت  

 بتقديمه. 

 الشاهد الثالث: 

بعد أن سمعت هذه األحاديث املرتبطة بأسامء اهلل احلسنى والسكينة التي تبعثها يف  

البلدة إىل أن وجدت مجعا من الكهول والشباب   نفوس املؤمنني، رحت أسري يف شوارع 

: بعد أن من اهلل عيل كام مّن عليكم بصحبة معلمنا الكاظم، كان  (2) هميتحدثون، قال أحد

أول ما بدأت به حيايت اجلديدة حماولة حفظ القرآن الكريم، ذلك أين كنت أسمعه يردد آياته  

 وما يمكن أن يستفاد منها يف كل املحال..   ،كثريا، ويبني معانيها 

بل كنت أعالج نفيس فيه من    لكني وجدت أين مل أكن أحفظ القرآن الكريم فقط، 

﴿َوإِْن َيْمَسْسَك  حيث َل أشعر.. ومن األمثلة عىل ذلك أين عندما كنت أردد قوله تعاىل:  

رُضٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه إَِلَّ ُهَو َوإِْن ُيِرْدَك بَِخرْيٍ َفاَل َرادَّ لَِفْضلِِه ُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء ِمنْ 
 ِعَباِدِه  اهللَُّ بِ

ِحيُم﴾  َوُهَو الْ  وجدت أن هذه اآلية الكريمة عاجلت كل ما عندي من    [ 107]يونس:  َغُفوُر الرَّ

 حزن وكآبة وقلق وخوف وتردد. 

 قال أحدهم: كيف ذلك؟ 

: لقد كانت هناك أشياء كثرية تسبب يل احلزن والكآبة بسبب اإلحباطات التي  (3)قال

ف معني، أو ترسعي يف كلمة  أتعرض هلا أحيانا نتيجة فشيل يف عمل ما، أو خطئي يف ترص 
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أقوهلا، ثم أكتشف أين خمطئ.. وعندما علمت أن أي رض يصيبني إنام هو من اهلل تعاىل، وهو  

أمر مقدر من قبل أن ُأخلق، وهذا الرض َل يمكن ألحد أن يذهبه ويكشفه إَل اهلل تعاىل،  

رحم الراْحني، هو  رصت أقول: إذن ملاذا أنا حزين وقلق وحمبط؟.. إذا كان اهلل تعاىل وهو أ

 من مسني هبذا الرض، وهو من سيكشف هذا الرضر، فهل هنالك أمجل من هذا األمر؟ 

قال ثم  قليال،  حيايت،  (1) سكت  يف  كثرية  أشياء  اجلديدة  القناعة  هذه  غريت  لقد   :

فتحول الوقت الذي كنت أمضيه يف التفكري فيام سبق من أخطاء ومشاكل إىل وقت فعال  

 أو أتعلم فيه شيئا جديدا من أمور العلم. أقرأ فيه القرآن، 

: هذه (2) ، ثم قال[ 107]يونس:  ﴿َوإِْن ُيِرْدَك بَِخرْيٍ َفاَل َرادَّ لَِفْضلِِه﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:  

الكلامت املليئة بالرْحة والتفاؤل واحليوية كان هلا دورها الكبري يف نفيس أيضا.. حيث كنت  

من   أعاين  األوقات  من  كثري  أهنا  يف  أختيل  أو  حتدث،  سوف  أشياء  حول  وخوف  قلق 

ستحدث، مثل توقع الفشل يف عمل ما، أو توقع اخلطأ يف ترصف ما.. بل كنت أتردد كثريا 

يف عمل يشء ما: هل أفعله أم َل؟.. وعندما قرأت هذه الكلامت اإلهلية أدركت بأن أي خري  

كت أيضا بأن أي خري سيأيت،  سيصيبني َل يمكن أن يأيت خارج إرادة اهلل عز وجل، وأدر

 لن يستطيع أن يرده أو يبعده عني أحد إَل اهلل تعاىل! 

لنفيس  أقول  هذا  جعلني  قلق  (3) وقد  أنا  فلامذا  اهلل،  عند  من  كله  اخلري  كان  إذا   :

أحد من   يمنعه  ولن  اخلري،  الذي سيعطيني  وهو  اهلل،  بيد  النتائج  كانت  وإذا  وخائف؟.. 

فعل هذا األمر مادام األمر فيه اخلري ورضا اهلل؟.. ونتيجة لذلك  ذلك، إذن ملاذا الرتدد يف  

هذه  أحدثت  لقد  والقلق..  واخلوف  الرتدد  عىل  القضاء  يف  الكريمة  اآلية  هذه  سامهت 
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الكلامت الربانية تغيريا يف سلوكي أيضا، فلم يعد لدي حسابات كثرية أجرَيا قبل القيام  

توفري يف الوقت أيضا، لقد أصبح لدي وقت كبري  بعمل ما.. ماذا يعني ذلك؟.. إنه يعني ال

 أستطيع اَلستفادة منه يف تطوير معرفتي وعلمي. 

الكبري يف إحالل   التأثري  التي كان هلا  الكريمة  أنا.. فمن اآليات  قال آخر: ومثلك 

ُكُم اهللَُّ َفاَل َغالَِب َلُكْم َوإِْن ََيُْذْلكُ   السكينة يف نفيس قوله تعاىل: ْم َفَمْن َذا الَِّذي  ﴿إِْن َينْرُصْ

املُْْؤِمُنوَن﴾   ِل  َفْلَيَتَوكَّ اهللَِّ  َوَعىَل  َبْعِدِه  ِمْن  ُكْم  اآلية  [ 160]آل عمران:  َينْرُصُ هذه  جعلتني  لقد   ..

الكريمة أشعر بأن القادر الوحيد يف هذا الكون هو اهلل.. ولذلك زالت عني كل املخاوف  

 التي كانت تعرتيني ألتفه األسباب. 

: إن ينرصكم  (1)أين سمعتها أول مرة عىل لسان معلمنا الذي قرأها، ثم قالوأذكر  

إىل   باإلضافة  اخلفية،  األسباب  من  لكم  يوفره  ما  خالل  من  ولطفه  ورعايته  بتأييده  اهلل 

الكوين   النظام  نطاق  يف  للنرص  الطبيعية  بالنتائج  يرتبط  مما  هبا  تأخذون  التي  األسباب 

ياة، فإن اهلل إذا رأى عباده املؤمنني منفتحني عىل مواقع حمبته  واإلنساين يف سنن اهلل يف احل

ورضاه، آخذين بمواقع إرادته يف حركة سننه لدَيم، فال بد له من أن يمنحهم نرصه بطريقة  

أو بأخرى، فال جمال ألية هزيمة يف ساحتهم، فإذا انطلقتم يف هذا اَلجتاه ﴿َفاَل َغالَِب َلُكْم﴾  

اهلل َل يغلب يف إرادته مهام كانت األمور واألوضاع.. ﴿َوإِْن ََيُْذْلُكْم﴾  ألن    [ 160]آل عمران:  

عمران:   بالوحدة    [ 160]آل  اإلحساس  وفقدتم  ونواهيه  ألوامره  الطاعة  عن  ابتعدتم  ألنكم 

الَِّذي   َذا  ﴿َفَمْن  وجودكم  يف  األسباب  حركة  وفق  عىل  السري  ورفضتم  بينكم،  اإليامنية 

َبْعدِ  ِمْن  ُكْم  يستعني هبم    [ 160]آل عمران:  ِه﴾  َينْرُصُ ممن  القوة  يملكون  الذين  هؤَلء  كل  من 

 
 ( 6/349) من وحي القرآن(  1)



421 

 

الناس عىل حتقيق اَلنتصار يف ساحة احلرب أو الوصول إىل األهداف يف مواقع التحدي،  

فهو وحده الذي َل بد للمؤمنني من أن يلجأوا إليه ويستعينوا به ويتوكلوا عليه، ليحصلوا  

إَل إليه، وَل استعانة إَل به، وَل توكل إَل عليه، ﴿َوَعىَل اهللَِّ    عىل النتائج الكربى، فال ملجأ

ِل املُْْؤِمنُوَن﴾   فهو نعم الوكيل ونعم املوىل ونعم النصري.  [13]التغابن: َفْلَيَتَوكَّ

: وهكذا ترون كيف يقرر القرآن الكريم  (1)ثم قال َياطب الذين حرضوا موعظته

التي   اإليامنية  احلقيقة  من  للمؤمنني  معركة  كل  يف  أعامقهم  يف  يتمثلوها  أن  هلم  ينبغي 

من   عليه  تشتمل  ما  كل  يف  احلياة  عىل  املهيمنة  املطلقة  القوة  هو  اهلل  أن  وهي  معاركهم، 

انتصارات وهزائم، فهو من وراء ذلك كله، فإذا شاءت إرادته هلم النرص فلن تستطيع كل  

باب العادية وغري العادية لألشياء،  قوى األرض أن تغلبهم وهتزمهم، ألنه الذي يملك األس 

دون   من  ينترصوا  أن  لْلخرين  يمكن  فكيف  خالله،  من  النرص  أسباب  حتركت  فإذا 

سبب!؟.. وإذا شاءت إرادته اخلذَلن هلم، ألهنم انحرفوا عن اخلط املستقيم الذي يسري هبم  

 أن يفقدوا  نحو النرص، واعتمدوا عىل أنفسهم وعىل اآلخرين بعيدا عن اهلل، فأدى ذلك إىل

لطف اهلل ورْحته ورعايته، فمن هذا الذي يملك أسباب النرص من بعد اهلل ليحققوه من  

خالله، وهو َل يملك لنفسه نفعا وَل رضا إَل بإذن اهلل، فكيف يملكه لْلخرين!؟.. ويف  

يريده اهلل لإلنسان من خالل سنته يف الكون،  فيام    هذا اجلو اإليامين املتحرك يف خط الواقع

القوة، وليشعروا بالثقة من   تنطلق الدعوة للتوكل عىل اهلل يف حياة املؤمنني ليستمدوا منه 

 عنده، فإنه َل جمال للقوة إَل منه وَل للثقة إَل به. 

التأثري الكبري يف إحالل   أنا.. فمن اآليات الكريمة التي كان هلا  قال آخر: ومثلكام 
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مَّ َمالَِك املُْْلِك ُتْؤيِت املُْْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنِْزُع املُْْلَك مِمَّْن  السكينة يف نفيس قوله تعاىل: ﴿ُقِل اللَّهُ 

َتَشاُء﴾   َمْن  َوُتِذلُّ  َتَشاُء  َمْن  َوُتِعزُّ  عمران:  َتَشاُء  معلمنا  [ 26]آل  من  مرة  أول  سمعتها  لقد   ،

الدعاء، ويف ظالله  : هذا نداء خاشع.. يف تركيبه اللفظي إيقاع  (1) الكاظم، وقد قال بعدها 

التفاتاته إىل كتاب الكون املفتوح استجاشة للمشاعر يف رفق   املعنوية روح اَلبتهال، ويف 

وإيناس، ويف مجعه بني تدبري اهلل وترصيفه ألمور الناس وألمور الكون إشارة إىل احلقيقة  

والناس، وحقيقة أن شأن الكون  القّوامة عىل  الواحدة  األلوهية  اإلنسان    الكبرية: حقيقة 

الذي يرصفه اهلل، وأن الدينونة هلل وحده هي شأن   الكبري  الكون  ليس إَل طرفًا من شأن 

 الكون كله كام هي شأن الناس، وأن اَلنحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف. 

: إهنا احلقيقة الناشئة من حقيقة األلوهية  (2)ثم أعاد قراءهتا بتمهل وخشوع، ثم قال

بال رشيك.. ثم    [ 26]آل عمران:  ه واحد فهو املالك الواحد.. هو ﴿َمالَِك املُْْلِك﴾  الواحدة.. إل

هو من جانبه ُيمّلك من يشاء ما يشاء من ملكه، ُيمّلكه إياه متليك العارية يسرتدها صاحبها  

ممن يشاء عند ما يشاء، فليس ألحد ملكية أصيلة يترصف فيها عىل هواه، إنام هي ملكية  

عة لرشوط اململك األصيل وتعليامته، فإذا ترصف املستعري فيها ترصفًا خمالفًا  معارة له خاض

لرشط املالك وقع هذا الترصف باطاًل، وحتتم عىل املؤمنني رده يف الدنيا، أما يف اآلخرة فهو  

امللك األصيل.. وكذلك هو يعز من   اململك صاحب  حماسب عىل باطله وخمالفته لرشط 

معقب عىل حكمه، وبال جمري عليه، وبال راد لقضائه، فهو صاحب  يشاء، ويذل من يشاء بال  

 األمر كله بام أنه سبحانه هو اهلل.. وما جيوز أن يتوىل هذا اَلختصاص أحد من دون اهلل. 

: ويف قوامة اهلل هذه اخلري كل اخلري.. فهو يتوَلها سبحانه  (3)سكت قليال، ثم قال
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ع امللك ممن يشاء بالقسط والعدل، ويعز من يشاء  بالقسط والعدل، يؤيت امللك من يشاء وينز

ويذل من يشاء بالقسط والعدل، فهو اخلري احلقيقي يف مجيع احلاَلت وهي املشيئة املطلقة  

 َقِديٌر﴾  
ٍ
ء والقدرة املطلقة عىل حتقيق هذا اخلري يف كل حال: ﴿بَِيِدَك اخْلرَْيُ إِنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ

 [ 26]آل عمران: 

احْلَيَّ ِمَن    ثم قرأ قوله  َوخُتِْرُج  ْيِل  اللَّ النََّهاَر يِف  َوُتولُِج  النََّهاِر  ْيَل يِف  اللَّ تعاىل: ﴿ُتولُِج 

: وتلك (1) ، ثم قال[ 27]آل عمران:  املَْيِِّت َوخُتِْرُج املَْيَِّت ِمَن احْلَيِّ َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾  

القوامة عىل شؤون البرش، وذلك التدبري ألمرهم باخلري، ليس إَل طرفًا من القوامة الكربى 

عىل شؤون الكون واحلياة عىل اإلطالق.. والتعبري التصويري هلذه احلقيقة الكبرية، يمأل هبا  

يف  الليل  إيالج  حركة  املتداخلة،  اخلفية  احلركة  هذه  واحلواس:  والبرص  واملشاعر    القلب 

النهار، وإيالج النهار يف الليل، وإخراج احلي من امليت، وإخراج امليت من احلي.. احلركة  

التي تدل عىل يد اهلل بال شبهة وَل جدال، متى ألقى القلب إليها انتباهه، واستمع فيها إىل  

صوت الفطرة الصادق العميق.. وسواء كان معنى إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف  

ل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند دورة الفصول.. أو كان هو دخول هذا  اللي

يف هذا عند دبيب الظلمة ودبيب الضياء يف األمساء واألصباح.. سواء كان هذا أو ذاك فإن 

الكرة   أمام تلك  املعتمة  الكرة  اهلل وهي حترك األفالك، وتلف هذه  يد  يكاد يبرص  القلب 

مواضع   وتقلب  إىل  املضيئة،  الليل  غبش  يترسب  فشيئًا  شيئًا  الضياء..  ومواضع  الظلمة 

وضاءة النهار، وشيئًا فشيئًا يتنفس الصبح يف غيابة الظالم.. شيئًا فشيئًا يطول الليل وهو  

يأكل من النهار يف مقدم الشتاء، وشيئًا فشيئًا يطول النهار وهو يسحب من الليل يف مقدم  

يدع َل  حركة  تلك  أو  وهذه  اخلفية  الصيف..  بخيوطها  يمسك  الذي  هو  أنه  اإلنسان  ي 
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 الدقيقة وَل يدعي كذلك عاقل أهنا متيض هكذا مصادفة بال تدبري!

قال ثم  قليال،  بطء  (1)سكت  يف  اآلخر  يف  أحدمها  يدب  واملوت،  احلياة  كذلك   :

وتدرج، كل حلظة متر عىل احلي يدب فيه املوت إىل جانب احلياة، ويأكل منه املوت وتبنى  

احلياة.. خاليا حية منه متوت وتذهب، وخاليا جديدة فيه تنشأ وتعمل، وما ذهب منه    فيه

ميتا يعود يف دورة أخرى إىل احلياة، وما نشأ فيه حيا يعود يف دورة أخرى إىل املوت.. هذا  

يف كيان احلي الواحد.. ثم تتسع الدائرة فيموت احلي كله، ولكن خالياه تتحول إىل ذرات  

آخر، ثم تدخل يف جسم حي فتدب فيها احلياة.. وهكذا دورة دائبة يف كل    تدخل يف تركيب

حلظة من حلظات الليل والنهار.. وَل يدعي اإلنسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله شيئا،  

وَل يزعم عاقل كذلك أهنا تتم هكذا مصادفة بال تدبري.. حركة يف كيان الكون كله ويف  

قة لطيفة هائلة، تربزها هذه اإلشارة القرآنية القصرية  كيان كل حي كذلك، حركة خفية عمي 

للقلب البرشي والعقل البرشي وهي تِش بيد القادر املبدع اللطيف املدبر.. فأنى حياول  

البرش أن ينعزلوا بتدبري شأهنم عن اللطيف املدبر؟ وأنى َيتارون ألنفسهم أنظمة من صنع  

ا  ينظمه  الذي  الكون  قطاع من هذا  يتخذ بعضهم  أهوائهم وهم  أنى  ثم  حلكيم اخلبري؟.. 

 بعضا عبيدا، ويتخذ بعضهم بعضا أربابا، ورزق اجلميع بيد اهلل وكلهم عليه عيال. 

: (2) ، ثم قال[ 27]آل عمران: ﴿َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾  قرأ بخشوع قوله تعاىل:  

حقيقة األلوهية الواحدة، حقيقة  إهنا اللمسة التي ترد القلب البرشي إىل احلقيقة الكربى،  

املالكية   وحقيقة  الواحد،  التدبري  وحقيقة  الواحدة  الفاعلية  وحقيقة  الواحدة،  القوامة 

الواحدة وحقيقة العطاء الواحد، ثم حقيقة أن الدينونة َل تكون إَل هلل القيوم، مالك امللك،  
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ن والناس بالقسط واخلري عىل كل  املعز املذل، املحيي املميت، املانح املانع، املدبر ألمر الكو

 حال. 

﴿ََل َيتَِّخِذ املُْْؤِمُنوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننَِي َوَمْن  قرأ بخشوع قوله تعاىل:  

ُرُكُم اهللَُّ   إَِلَّ َأْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاًة َوحُيَذِّ
ٍ
ء  َنْفَسُه َوإِىَل اهللَِّ املَِْصرُي﴾  َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس ِمَن اهللَِّ يِف يَشْ

، ثم قال: لقد استجاش القرآن الكريم يف اآليات الكريمة السابقة الشعور بأن [ 28]آل عمران:  

األمر كله هلل، والقوة كلها هلل، والتدبري كله هلل، والرزق كله بيد اهلل.. فام وَلء املؤمن إذن  

حقيقة اإليامن باهلل ومواَلة أعدائه الذين يدعون   ألعداء اهلل؟.. إنه َل جيتمع يف قلب واحد

إىل كتاب اهلل ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون.. ومن ثم جاء هذا التحذير الشديد، وهذا  

التقرير احلاسم ملن واىل من َل يرتيض أن حيكم كتاب اهلل يف احلياة، سواء كانت املواَلة بمودة  

 القلب، أو بنرصه، أو باستنصاره سواء. 

 شاهد الرابع: ال 

حت يف  ودورها  الكريمة  اآليات  بتلك  املرتبطة  األحاديث  هذه  سمعت  أن  يق  قبعد 

وأخرى   عجوزا،  امرأة  فوجدت  اجلميلة،  احلدائق  بعض  إىل  رست  والطمأنينة،  السكينة 

فذهبت   العجوز،  إيل  فأشارت  يتحدثن،  صغرية،  وفتاة  الكهولة،  سن  يف  وأخرى  شابة، 

لميذ القرآن َل متر سوى عىل الرجال، هل ترى القرآن الكريم  إليها، فقالت: ما بالك يا ت

 .. أم َل ترانا أهال ألن تسجل أحاديثنا؟ ؟حكرا عليهم

 قلت: معاذ اهلل.. لقد خشيت أن يكون كالمكن خاصا، فلم أشأ التطفل عليكن. 

تراه مناسبا لكتابك، واحذر أن   ما  قالت: فاجلس إذن واستمع حلديثنا.. وسجل 

ال بني  َل  تفرق  حيث  من  الشيطان،  أولياء  من  فتصري  والنساء،  والرجال  واإلناث،  ذكور 

 تشعر. 
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حديثهن أسمع  ناحية  يف  راحت  وأسجله  قعدت  التي  العجوز  تلك  بدأته  وقد   ،

تقول: سنكمل حديثنا فيام كنا فيه.. لقد ذكرت لكم سابقا أين كنت يف شباِب الباكر ضحية  

لباس الدين.. والتي جعلتني أتصور أن للشيطان  لكثري من املعتقدات الباطلة التي تلبس  

األمر كله.. وأن بيده سعادتنا وشقاءنا.. ولذلك كنت أخاف منه أكثر من خيفتي هلل نفسه،  

وقد جرين ذلك إىل املشعوذين الذين أومهوين أن بقدرهتم حتصيني من الشيطان بتعويذاهتم  

ذلك   جاء  أن  إىل  أبدا..  السكينة  أعش  مل  لكني  اخلروج  ورقاهم،  فيه  قررت  الذي  اليوم 

قررت ذلك مع بعض   الشيطان.. وقد  يتسلط عليها  التي  احلياة  إراديت من هذه  بمحض 

 صديقايت. 

ويف طريقي، التقيت بمعلمنا الكاظم، وقد رأيته واقفا مع جمموعة من املشعوذين  

حيدثهم، وقد تصورت يف البداية أنه أحدهم، لكن عرفت بعد استامعي له أنه كان ينهاهم  

اقرؤوا القرآن الكريم جيدا، وتدبروه  عام يامرسونه من تضليالت، وقد بدأ حديثه بقوله:  

لذي يمس به الشيطان َل يعدو هذه الوساوس التي يلقيها، فتمأل  بتمعن، فسرتون أن املس ا

يف   ليست  واملشكلة  وأنينا،  مرضا  اجلوارح  إىل  تأثريها  يمتد  وقد  وحزنا،  مها  القلوب 

 املوسِوس وإنام يف الذي أذعن لتلك الوسوسة، ومل يفر منها إىل ذكر اهلل. 

ْيطَ   ثم قرأ بخشوع قوله تعاىل:  اَم َذلُِكُم الشَّ اُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن  ﴿ِإنَّ ُف َأْولَِياَءُه َفال خَتَ اُن َُيَوِّ

ُمْؤِمننَِي﴾   عمران:ُكْنُتْم  قال [ 175]آل  ثم  خالل  ( 1) ،  من  إَل  لإلنسان  حيدث  الذي  اخلوف  ليس   :

تسويالت الشيطان الذي يوحي له باملشاعر السلبية، التي تعطي األشياء من حوله صورة غري  

ه القضايا الصغرية، وتصغر القضايا الكبرية، وتضع أمامه صورة املوت  واقعية، فُتضخم يف وعي 
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الذي يلغي أطامعه وشهواته؛ فيضعف أمام ذلك كله، ويتضاءل ويصغر ويرتاجع عن مواقفه،  

وينسحب من مواقع اجلهاد الصعب حتت تأثري عامل اخلوف الناتج من ذلك كله.. وذلك هو  

هبم لوسوسته.. أما أولياء اهلل فهم الذين َل يرتبطون  شأن أولياء الشيطان يصغون بمسامع قلو 

باحلياة إَل من خالل اإليامن باهلل الذي يمسك مقاليدها بيده، وحيركها بقدرته، ويضع خططها  

بحكمته، فهو الذي ينفع ويرض، وهو الذي حييي ويميت وإليه املصري.. وليست احلياة الدنيا هناية  

 اية يف صورة املوت، بل هي بداية حلياة جديدة أخرى. املطاف، ليسقطوا أمام صورة النه 

: وهلذا فإن املوت َل يمثل حالة سلبية يف عمق الشعور اإلنساين  ( 1) سكت قليال، ثم قال 

املطيع هلل، بل حيدث له حالة عكسية من الشعور اإلجياِب بالشوق للقاء اهلل للحصول عىل رضوانه  

﴿ُقْل  حدثنا اهلل عنه يف قوله تعاىل:  فيام    املؤمنني يف املعركة ونعيمه يف الدار اآلخرة، وهذا هو شعار  

  ﴾ ﴿َفاَل  ؛ النرص أو الشهادة.. ولذلك قال تعاىل:  [ 52]التوبة:  َهْل َتَربَُّصوَن ِبَنا ِإَلَّ ِإْحَدى احْلُْسَنَينْيِ

َخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم  ﴿وَ ألهنم َل يملكون القوة الذاتية التي ختيف املؤمنني،    [ 175]آل عمران:  خَتَاُفوُهْم﴾  

بالوقوف أمام حدود اهلل يف الثبات عىل خط اجلهاد بكل جماَلته وعدم    [ 175]آل عمران: ُمْؤِمننَِي﴾  

اَلهنزام أمام حتديات األعداء، فإن اإليامن موقف حلساب اهلل، وليس كلمة عبارة تنطلق به الشفاه  

 يف حالة شعورية سلبية يف حركة الذات. 

ْك بِاهللَِّ َفَقْد َضلَّ َضاَل ثم قرأ قوله تعاىل:   ًَل َبِعيًدا إِْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه إَِلَّ  ﴿َوَمْن ُيرْشِ

َمْفُروًض  َنِصيًبا  ِعَباِدَك  ِمْن  َِذنَّ  أَلخَتَّ َوَقاَل  اهللَُّ  َلَعنَُه  َمِريًدا  َشْيَطاًنا  إَِلَّ  َيْدُعوَن  َوإِْن  ا  إَِناًثا 

آَذانَ  َفَلُيَبتُِّكنَّ  ُْم  َوآَلُمَرهنَّ َوأَلَُمنَِّينَُّهْم  نَُّهْم  َوَمْن    َوأَلُِضلَّ اهللَِّ  َخْلَق  نَّ  ُ َفَلُيَغريِّ ُْم  َوآَلُمَرهنَّ اأْلَْنَعاِم 

َيِعُدهُ  َوَما  َوُيَمنِّيِهْم  َيِعُدُهْم  ُمبِينًا  اًنا  ُخرْسَ َخرِسَ  َفَقْد  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َولِيًّا  ْيَطاَن  الشَّ ُم  َيتَِّخِذ 
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َمْأَواُهْم َجَهنَّ ُأوَلئَِك  إَِلَّ ُغُروًرا  ْيَطاُن  يًصا﴾  الشَّ َعنَْها حَمِ ، ثم  [ 121ـ    116]النساء:  ُم َوََل جَيُِدوَن 

بيان واضح للطريق املهلك الذي ركبه املرشك برشكه، وأنه  : يف هذه اآليات الكريمة  (1)قال

الضالل، وبعدا عن  يف    قد بعد عن طريق النجاة والسالمة، ولن يزيده املىض فيه إَل إمعانا 

 مظان النجاة.. طريق احلق، ورشودا عن  

: أي أن هؤَلء الذين أرشكوا باهلل، وعبدوا من عبدوا من  (2) سكت قليال، ثم قال

دونه، مل يكن تقديرهم هلؤَلء املعبودين، إَل عن نظر سقيم، وقلب مريض، وعقل سفيه..  

أي   إناث..  إَل  ـ  اهلل  دون  من  هلم  أربابا  املرشكون  اختذهم  الذين  املعبودون  هؤَلء  فام 

صورة أوثان وأصنام، ثم يزينوهنا باملالبس  يف    من املصنوعات، يعملوهنا بأيدَيم، معبودات  

واحلىل، كام تتزين النساء.. وعبادة مثل هذه املصنوعات سفه ليس وراءه سفه، وضالل ليس  

أمر وجودها شيئا..   تبرص، وَل متلك من  ميتة، َل تسمع، وَل  أشياء  بعده ضالل.. ألهنا 

  لغريها، أو يرجى منها العون ملن يقوم عىل أمرها، وحيفظ وجودها؟..   فكيف ُيراد منها اخلري

 الكشف عن هذا اجلانب الضعيف من هذه األوثان واألصنام، وعرضها لنظر عابدَيا ويف  

تسفيه هؤَلء السفهاء الذين عبدوها، وختاضعوا بني يدَيا.. إذ  يف    هذه الصورة إمعان يف  

إليها   كيف يستقيم هذا مع تفكريهم، وما أخذوا به أنفسهم من امتهان األنثى، ونظرهتم 

وكيف يكون موقفهم مع األنثى هذا املوقف الذي ذكره  تلك النظرة املنكرة املتكرهة؟..  

ا َوُهَو َكظِيٌم  قوله تعاىل: ﴿َوإِذَ يف    القرآن الكريم عنهم َ َأَحُدُهْم بِاأْلُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ ا ُبرشِّ

اِب﴾   َ الرتُّ يِف  ُه  َيُدسُّ َأْم  ُهوٍن  َعىَل  َأُيْمِسُكُه  بِِه   َ َما ُبرشِّ  
ِ
ِمْن ُسوء اْلَقْوِم  ِمَن  ـ    58]النحل:  َيَتَواَرى 

فلذات أكبادهم،    .. كيف يكون هذا موقفهم من اإلناث وهن خلق سوى، وفلذة من[ 59
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واملعدن،   واخلشب،  احلجر،  من  يتخذوهنا  التي  الصور  تلك  مع  شأهنم  هذا  يكون  ثم 

يف    ويلبسوهنا زي اإلناث، ويغرقوهنا باحلىل والزينة؟.. أهذا مما يستقيم مع منطق، أو يصح 

 عقل؟ 

ثم التفت إلينا معرش النسوة، وقال: إياكن أن تفهمن أن يف هذا أي إساءة للمرأة،  

هو تعجب من تلك العقول التي تؤذي املرأة ومتتهنها مع أهنا رشيكتهم يف اإلنسانية، يف  بل 

 نفس الوقت الذي يعبدون فيه اإلناث املنحوتة من اخلشب واحلجارة.  

: هذه صورة من الصورتني، اللتني يعبدمها املرشكون  (1) ثم التفت للجميع، وقال

معها  يتعامل  حسية،  صورة  وهى  اهلل..  دون  أما    من  ومشاعرهم..  بحواسهم  املرشكون 

يف    الصورة األخرى، فهى )الشيطان املريد(.. وهو وإن كان شيئا غري حمسوس، فإنه يتمثل 

النفس،  عىل  املتسلطة  الرش،  ويف    األهواء  لإلنسان  تزين  التي  الضالة  الوسوسات  تلك 

يتخذون هلا تلك وتغزيه بالضالل.. وليست تلك املعبودات، التي يعبدها املرشكون باهلل، و 

إغرائه   مظاهر  من  مظهرا  وإَل  هلم،  الشيطان  وساوس  من  إمالء  إَل  واألشكال  الصور 

فام هذه    فهؤَلء الذين يعبدون األوثان من دون اهلل، هم عابدون للشيطان أيضا..  وإغوائه..

ُه  تفكريهم.. وقوله تعاىل: ﴿َلَعنَيف    صدورهم، ونفثاتهيف    الصور املعبودة إَل بنات وسوساته

  صفة هلذا الشيطان املريد، الذي اختذه هؤَلء املرشكون وليا من دون اهلل..   [ 60]املائدة:  اهللَُّ﴾  

هذا ضالل إىل ضالل، وسفه إىل سفه.. إذ أهنم أعطوا وَلءهم ملن كان عدوا هلل، واقعا  ويف 

 حتت لعنته.. فهم ـ واألمر كذلك ـ أعداء هلل، واقعون حتت لعنته. 

كايد التي يستعملها الشيطان للتضليل، وكأن الكالم كان موجها  ثم حدثنا عن امل
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َنِصيًبا   ِعَباِدَك  ِمْن  َِذنَّ  أَلخَتَّ ﴿َوَقاَل  تعاىل:  قوله  اخلاشع  بصوته  قرأ  لقد  متاما،  لنا  فيها 

قال[ 118]النساء:  َمْفُروًضا﴾   ثم  املأخوذ  (1)،  اهلل،  املتمرد عىل  الشيطان  : عرض فاضح هلذا 

ما يشري إىل أن هذا القول اآلثم من هذا   [ 118]النساء: يف قوله تعاىل: ﴿َلَعنَُه اهللَُّ﴾ بلعنة اهلل.. و

  عباده.. يف  الشيطان املريد هو لعنة أخرى من لعنات اهلل عليه، ملا فيه من حتد هلل، وحماربة له

ِعَباِدَك﴾  ويف   ﴿ِمْن  تعاىل:  ا  [ 118]النساء:  قوله  الشيطان  هذا  مترد  إىل  أخرى  ملريد،  إشارة 

حمادة اهلل وحماربته.. إذ كيف تسول له نفسه أن يدخل ْحى اهلل، وأن يفسد عباد  يف    وإمعانه

 اهلل، الذين خلقهم وكّرمهم، وأضافهم إىل ذاته؟ 

: ومن جهة أخرى، فإن هؤَلء الذين خلقهم اهلل وكّرمهم،  (2)سكت قليال، ثم قال

جبهة الشيطان، فتفلتوا من هذا احلمى  يف    اهللوأضافهم إىل ذاته، هم الذين كانوا حربا عىل  

الفرصة   وأعطوه  املريد،  الشيطان  هذا  إىل  أيدَيم  ومدوا  فيه..  اهلل  أقامهم  الذي  الكريم، 

فيهم، ليفسد عليهم هذه الفطرة السليمة التي أودعها اهلل كياهنم، ولُيضل عقوهلم عن هذا  

شأن هذا  يف    التي وصاهم اهلل هبا،   يا لوصا الطريق الذي أراه اهلل هلم، غري ملتفتني إىل تلك ا 

ُِذوُه  العدو الراصد هلم، واملرتبص هبم، حيث كان قول اهلل هلم:   يَْطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَّ ﴿إِنَّ الشَّ

ِعرِي﴾  ا إِنَّاَم َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَّ   [ 6]فاطر: َعُدوًّ

هذا املوضع الذي وضع اهلل اإلنسان فيه،  ويف    :(3)التفت إلينا معرش النسوة، وقال

تكريم هلذا اإلنسان، وإشعار له بأنه أهل ألن حيرس نفسه من هذه اآلفة املتسلطة عليه، وأن  

حيتفظ بتلك اهلبات العظيمة التي منحها اهلل إياه، تلك اهلبات التي لو التفت إليها، وأحسن  

الشيطان وخداعه، ولكان له منها  استخدامها، والقيام عليها، لكانت قوة ح له من  ارسة 
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تناله وساوسه ومغوياته.. ولكن غفل كثري من الناس عن هذا العدو، بل وسامله   ْحى َل 

 وأسلم زمامه له، فكان ضياعه وهالكه جزاء وفاقا له. 

َمْفُروًضا﴾  ويف    :(1) ثم قال إشارة إىل أن الشيطان    [ 118]النساء:  قوله تعاىل: ﴿َنِصيًبا 

هم فقط    ا وَيضع هل  ،يعلم بعجزه عن إغواء مجيع عباد اهلل، ألن من يستسلم إلرادة الشيطان

أولئك املنجرفون وراء األهواء والنزوات، والذين َل إيامن هلم، أو ضعاف اإليامن.. ويف  

طان  وصف النصيب بأنه نصيب مفروض ما يكشف عن أنه قدر حمدد، أي أن أولياء الشي 

هؤَلء، هم فريق حمصور بعدده وصفته، كام أن أولياء اهلل، هم فريق آخر مقابل هلذا الفريق،  

وصفته..   بعدده  والسعيد،  معروف  منهم  الشقى  مجيعا..  الناس  هم  الفريقني  وجمموع 

 وأصحاب النار وأصحاب اجلنة.. أولياء الشيطان، وأولياء الرْحن. 

ُْم َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن اأْلَْنَعاِم  ﴿َوأَلُ : ويف قوله تعاىل:  (2) ثم قال نَُّهْم َوأَلَُمنَِّينَُّهْم َوآَلُمَرهنَّ ِضلَّ

اهللَِّ﴾   َخْلَق  نَّ  ُ َفَلُيَغريِّ ُْم  هذا    [ 119]النساء:  َوآَلُمَرهنَّ أن  أي  ومكايده..  الشيطان  خلطط  بيان 

كئوس املودة  النصيب املفروض هم الذين سيتخذهم الشيطان أولياء له، وسيتعاطى معهم  

يد  يف   والصفاء، وهى كئوس تدور برؤوس شاربيها، وتفسد عليهم عقوهلم، وحتوهلم دمى

الشيطان، يعبث هبا كيف يشاء.. وهلذا كان واثقا من أنه قادر عىل نفاذ أمره وإمضاء مشيئته  

نَُّهْم﴾   إليهم جازما مؤكدا: ﴿َوأَلُِضلَّ أمره  يلقى   [ 119]النساء:  فيهم.. وهلذا جاء  يف    هبم   أي 

  أي يمد هلم   [ 119]النساء:  مهاوى الضالل، والظالم.. بعيدا عن اهلدى والنور، ﴿َوأَلَُمنَِّينَُّهْم﴾  

الرشور واآلثام.. وبام َييل هلم من األوهام  يف   يزين هلم من  بام  والغرور،  األمانى  حبال 

 ُ َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن  واألباطيل.. فريون الرش خريا، والقبيح حسنا، والبعيد قريبا.. ﴿َوآَلُمَرهنَّ ْم 

 
 ( 906/ 3(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 3/459) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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من السخف والضالل، الذي زينه هلم الشيطان وأغواهم    يشء، وذلك  [ 119]النساء:  اأْلَْنَعاِم﴾  

به، وهو أهنم كانوا إذا ولدت الناقة مخسة بطون، وكان آخرها ذكرا احتفوا هبا وأكرموها،  

أو يشقومها ﴿َفَلُيَبتِّكُ  أذنيها  يقطعوا  أن  اأْلَْنَعاِم﴾  وكان مظهر ذلك  آَذاَن  ثم    [ 119]النساء:  نَّ 

فال يركب ظهرها، وَل حيمل عليه يشء.. أفليس ذلك هو غاية السفه، ومنتهى    يرسلوهنا،

نَّ َخْلَق اهللَِّ﴾  الضالل؟..   ُ ُْم َفَلُيَغريِّ وذلك بتقطيع آذان األنعام هذه،    [ 119]النساء:  ﴿َوآَلُمَرهنَّ

 ونحو هذا من املراسم التي تصورها هلم األوهام واألباطيل. 

اًنا ُمبِينًا﴾   ْيَطاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفَقْد َخرِسَ ُخرْسَ ثم قرأ قوله تعاىل: ﴿َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ

ة الشنعاء التي ينتهى إليها أمر  : يف هذه اآلية الكريمة عرض للصور(1) ، ثم قال[ 119]النساء:  

وراء   وَل  خرسان،  خرساهنم  بعد  فليس  هبم..  واستبد  الشيطان،  استذهلم  الذين  هؤَلء 

يَْطاُن إَِلَّ ُغُروًرا﴾   ]النساء:  ضياعهم ضياع.. وقوله تعاىل: ﴿َيِعُدُهْم َوُيَمنِّيِهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّ

لشيطان.. إهنا ليست إَل أمانى باطلة، ورسابا كشف هلذا املحصول الذي جينيه أتباع ا  [ 120

يًصا﴾   حَمِ َعنَْها  جَيُِدوَن  َوََل  َجَهنَُّم  َمْأَواُهْم  ﴿ُأوَلئَِك  عاقبة  هي    فتلك  [ 121]النساء:  خادعا.. 

الظاملني الغاوين.. مصريهم جهنم وساءت مصريا، َل متحول هلم عنها، وَل إفالت هلم  

 منها. 

تعاىل قوله  قرأ  ثم  قليال،  َسنُْدِخُلُهْم  :  سكت  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  ﴿َوالَّ

ِقي ِمَن اهللَِّ  َوَمْن َأْصَدُق  ا  َحقًّ َوْعَد اهللَِّ  َأَبًدا  فِيَها  اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن  تَِها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ اًل﴾  َجنَّاٍت 

. بني أن نكون من أولياء اهلل،  ، ثم قال: هذه اآلية الكريمة تعطينا اخليار الثاين. [ 122]النساء:  

﴿َلْيَس  أو نكون من أولياء الشيطان.. وكل ذلك َل يكون إَل بالعمل، كام قال تعاىل بعدها:  

 
 ( 907/ 3(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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َولِ  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َلُه  جَيِْد  َوََل  بِِه  جُيَْز  َيْعَمْل ُسوًءا  َمْن  اْلكَِتاِب  َأْهِل  َأَمايِنِّ  َوََل  َوََل  بَِأَمانِيُِّكْم  يًّا 

َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َوََل  َنِص  ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك  َأْو  احِلَاِت ِمْن َذَكٍر  رًيا َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

 [ 124ـ  123]النساء: ُيْظَلُموَن َنِقرًيا﴾ 

عىل  سلطان  للشيطان  أن  تتومهوا  أن  من  احذروا  وهلذا  وقال:  إلينا،  التفت  ثم 

ك.. وتدبروا جيدا خطبته التي خطبها يف املوالني له يف جهنم،  حياتكم، فهو أضعف من ذل

ْيَطاُن ملََّا ُقيِضَ اأْلَْمُر  فقد قال تعاىل يذكرها وينبهنا إىل أن نضعها دائام بني أعيننا:  ﴿َوَقاَل الشَّ

عَ  يِلَ  َكاَن  َوَما  َفَأْخَلْفُتُكْم  َوَوَعْدُتُكْم  احْلَقِّ  َوْعَد  َوَعَدُكْم  اهللََّ  َأْن  إِنَّ  إَِلَّ  ُسْلَطاٍن  ِمْن  َلْيُكْم 

ِخيَّ  َأْنُتْم بُِمرْصِ ِخُكْم َوَما    َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم يِل َفاَل َتُلوُمويِن َوُلوُموا َأْنُفَسُكْم َما َأَنا بُِمرْصِ

ْكُتُموِن ِمْن َقْبُل إِنَّ الظَّاملنَِِي هَلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ   [ 22]إبراهيم: ﴾ إِينِّ َكَفْرُت باَِم َأرْشَ

: اهلل! اهلل!.. أما إن الشيطان حقًا لشيطان!..  (1) ثم قال، وهو يبتسم  ،سكت قليال 

وإن شخصيته لتبدو هنا عىل أمتها كام بدت شخصية الضعفاء وشخصية املستكربين.. إنه  

الشيطان الذي وسوس يف الصدور، وأغرى بالعصيان، وزين الكفر، وصدهم عن استامع  

يتدخل كطرف ثالث، ليربئ نفسه من مسئولية ضالل كال الطرفني،    (2)الدعوة.. لكنه هنا 

اإلنسان   اهلل  التي فطر  اإلرادة  تقرر حرية  التي  الدينية  الفكرة  التابعني واملتبوعني، مؤكدا 

 عليها، فليست هناك قوة قاهرة تشلها بدون اختيار صاحبها. 

يْطَ ثم قرأ قوله تعاىل:   : حسمت  (3)، ثم قال[ 22]إبراهيم:  اُن ملََّا ُقيِضَ اأْلَْمُر﴾  ﴿َوَقاَل الشَّ

إىل   املؤمنني  النار، وتقود  الكافرين والعاصني إىل  تقود  التي  إرادة اهلل  املواقف، وانطلقت 

ثقل   بعض  من  ليتخفف  إبليس  جاء  فقد  لالعتذار،  أو  للدفاع  جمال  هناك  يبق  ومل  اجلنة، 

 
 ( 2097/ 4) (  يف ظالل القرآن1)

 ( 13/101) من وحي القرآن(  2)

 ( 13/101) من وحي القرآن(  3)
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له   الناس  التي حيملها  الناس  املسؤولية  يف عملية اإلغواء واإلضالل، ليجعلها عىل عاتق 

﴾  الضالني:   احْلَقِّ َوْعَد  َوَعَدُكْم  اهللََّ  وبالنار  [ 22]إبراهيم:  ﴿إِنَّ  املؤمنني،  للطائعني  باجلنة   ،

منيتكم به ودفعتكم إليه، مما  فيام    ،[ 22]إبراهيم:  ﴿َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم﴾  للعاصني املتمردين 

حقق، ألن األمر كان جمرد خدعة وتضليل، من أجل حتقيق ما أريده من إضاللكم، وقد  مل يت

والتزيني   اإلغراء واخلديعة  به يف حياتكم، وهو دور  أقوم  الذي  الدور  اهلل طبيعة  عرفكم 

الصورة اجلميلة، وجتميل   والباطل بصورة احلق، وتشويه  الباطل،  وتصوير احلق بصورة 

ه من وسائل وأدوات.. وهذا هو كل يشء يف دوري معكم، وَل  الصورة املشوهة، بام أملك

﴿َوَما َكاَن يِلَ  أملك معه أية قوة إضافية متكنني من الضغط عىل إرادتكم بطريقة قاهرة..  

، بام تتضمنه أساليب الدعوة  [22]إبراهيم:  َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن إَِلَّ َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم يِل﴾  

ألنني   [ 22]إبراهيم:  ﴿َفاَل َتُلوُمويِن َوُلوُموا َأْنُفَسُكْم﴾  ها من عنارص اإلغراء واإلغواء،  وأجواؤ

أحترك يف وسائيل وأهدايف من خالل اخلط الواضح الذي أعلنت السري فيه أمام اهلل، منذ  

اليبي  طلبت منه اإلنظار إىل يوم القيامة.. ولكن ماذا عن دوركم أنتم، ملاذا مل تلتفتوا إىل أس

ووسائيل وغايايت التي عرفكم اهلل إياها، وقد أرسل إليكم الرسل ليحذروكم مني، وخلق  

لكم العقل الذي يستطيع أن حياكم كل الدعوات التي أثريها يف حياتكم، وكل التهاويل  

واألحاسيس التي أعمل يف سبيل الضغط عىل مشاعركم من خالهلا؟ فليتحمل كل واحد  

نفسه،   مسئولية  ِخُكْم﴾  ﴿مَ منا  بُِمرْصِ َأَنا  فلن    [ 22]إبراهيم:  ا  العذاب،  من  ِب  استغثتم  فإذا 

عنكم   أدافع  أن  ﴾  أستطيع  ِخيَّ بُِمرْصِ َأْنُتْم  إذا    [ 22]إبراهيم:  ﴿َوَما  شيئا  يل  متلكون  فال 

ْكُتُموِن ِمْن َقْبُل﴾  استرصختكم واستغثت بكم،   ، فأنا َل أقر  [ 22]إبراهيم: ﴿إِينِّ َكَفْرُت باَِم َأرْشَ

 [22]إبراهيم: ﴿إِنَّ الظَّاملنَِِي هَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾ وَل أعرتف بجعلكم إياي رشيكا هلل يف العبادة، 
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: وهكذا أغلق امللف الذي يمثل هذه احلالة التي تتحرك فيها  (1) سكت قليال، ثم قال

تأثري الناس، حتت  إرادة فريق من  لتلغي  أو اجلسدية  النفسية  الداخلية    الضغوط  العوامل 

واخلارجية ليواجه كل مسئوليته، من موقع حرية اإلرادة التي تستطيع أن تعرب عن نفسها  

بألف طريقة وطريقة، كام لو مل يكن هناك ضغط، َل من املستكربين، وَل من الشيطان نفسه  

يف   سلطة  هناك  فليس  لذلك..  ويلعنونه  إضالهلم،  مسئولية  كلهم  الناس  حيمله  الذي 

الل حتى للشيطان، بل كل دوره هو أن يوسوس ويثري ويدعو اإلنسان إىل اَلستجابة  اإلض

له، بعيدا عن دعوة اهلل، وتلك هي مهمته األساسية، ويبقى، بعد ذلك، لإلنسان دوره يف  

التفكري واملقارنة بني دعوة اهلل، ودعوة الشيطان، فإذا سار مع دعوة اهلل، كان ذلك باختياره،  

طريق الشيطان، فبإرادته سارت خطواته، فلام ذا يلقون اللوم عىل الشيطان،    وإذا انطلق يف

وَل يلقون اللوم عىل أنفسهم، يف الوقت الذي مل يكن منه إَل إثارة مكامن الشهوة، وتزيينها  

 للنفس، بينام كان منهم التصميم واإلرادة والعمل!؟ 

وقال إلينا،  التفت  األخرية  (2) ثم  الكلمة  يف  الطبيعي  جماهلا  الفكرة  تأخذ  وهكذا   :

التي يقرر فيها ْحل اإلنسان ملسؤولية إرادته، يف مقابل ْحل الشيطان ملسؤولية   للشيطان، 

وسوسته وإضالله، دون أن يستطيع أحدمها ختليص اآلخر.. ويربز يف خامتة املطاف العنرص  

ياه باهلل، ليبقى اإلنسان املنحرف املتمرد عىل اهلل،  املثري الذي جيعل الشيطان يكفر بإرشاكهم إ

النار، ويبقى هناك فريق واحد، مل يستسلم   وحده، دون نارص أو معني.. ويدخل اجلميع 

كل   عىل  يتمرد  أن  خالله  من  يستطيع  الذي  املوقف  قوة  يملك  كان  ألنه  للمستكربين، 

يستسلم للشيطان، بعد    طروحاهتم، ويتحدى كل ضغوطاهتم، ويواجه كل أَل عيبهم، ومل 

 
 ( 13/103) من وحي القرآن(  2) ( 13/102) وحي القرآنمن (  1)
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ما اكتشف خداعه وتضليله، وعرف كل النتائج السلبية التي حتصل من اتباعه والسري معه،  

واستطاع هذا الفريق أن يكتشف الطريق املستقيم الذي يؤدي به إىل اهلل، ويربطه باجلانب  

 اخلري من احلياة. 

جديدا بالنسبة    ايالدبعد أن انتهت املرأة من حديثها، قالت: لقد كان ذلك اليوم م

الشيطان وكيده ومكره.. ورصت أعبد اهلل وحده َل   إذ أين ختلصت فيه كل من عقد  يل، 

 أرشك به شيئا.. وَل أخاف إَل من تفريطي وتقصريي. 

 الشاهد اخلامس: 

بعد أن سمعت حلديث املرأة العجوز، أردت اَلنرصاف، فقالت يل الفتاة الشابة: ما  

 أن العلم حمصور يف الكبار؟ م أيدَيم.. أ عىل  مر من تتعلم بك.. هل حدد لك معلموك ع 

كان   إن  َيمني  َل  الكريم،  القرآن  عىل  تتلمذ  من  كل  تلميذ  فأنا  اهلل..  معاذ  قلت: 

 عجميا. أصغريا أو كبريا، أو ذكرا أو أنثى، أو عربيا أو 

 قالت: فاستمع حلديثي إذن، فهو حقيق بأن ُيدرج يف مشاهد كتابك.

 عالقة بالقرآن الكريم، فأنا طوع أمرك.  قلت: إن كان له

قالت: لقد علمنا معلمنا الكاظم أن ننهل كل علومنا وحياتنا من القرآن الكريم، فال  

 ختف. 

ثم سكتت قليال، وقالت: قصتي تبدأ من تلك املخاوف التي كانت متأل عيل كياين،  

لنا الكبار،    فقد كنت أخاف من كل يشء، حتى من القصص واألساطري التي كان حيكيها 

أو خمادعا.. وقد كنت أعيش   أو كاذبا  وكنت َل أثق يف أي أحد خوفا من أن يكون لصا 

عن السكينة والطمأنينة واألمن، وهل يمكن للخائف املذعور أن يسكن أو    ةلذلك بعيد

 يطمئن أو يأمن. 
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من   غريي  يستعمله  كان  ما  استعامل  املخاوف  تلك  من  للتخلص  حاولت  وقد 

فقد   فلم  وسائل،  واألوهام،  املخاوف  تلك  من  ليخلصوين  املشعوذين  إىل  أذهب  كنت 

واملوت،   اجلنون  بني  باخليار  ورصت  عقيل..  أفقد  كدت  أن  إىل  بلة..  إَل  طينها  يزيدوا 

 فاخرتت املوت.. لكن اهلل شاء أن َيبني احلياة.. ألولد مرة أخرى وعىل يد معلمنا الكاظم. 

: (1) يقرأ بصوته اخلاشع سورة الفلق، ثم يقوللقد التقيت به، وهو يف بعض جمالسه  

هذه سورة مميزة يف إحياءاهتا النفسية التي يعيش املؤمن معها، عند ما جيد يف حياته، يف مدى  

التصور أو يف مدى الواقع، بعض املخاوف والتهاويل التي تزرع يف نفسه القلق واحلرية،  

ىل من يستجري به من رش ذلك، وَل سيام  فيشعر باحلاجة إىل من يستعني به عىل دفع ذلك، وإ

إذا كان الِشء خارجا عن قدرته أو عن قدرة البرش، فكانت هذه السورة مع سورة الناس،  

فقد أراد اهلل من اإلنسان املؤمن أن يقرأمها ويستوحيهام يف اَلستعاذة باهلل من كل ما َيافه 

 حتى سميتا ب )املعوذتني( 

هذه السورة لتعلم اإلنسان أن يستعيذ برب الفلق  : تنطلق  (2)سكت قليال، ثم قال

أن   يمكن  التي  املخلوقات  قلبه، من رش كل  النور من  ليخرج  بقدرته  الظالم  يفلق  الذي 

الكون فيام َيتزنه من خماوف وأخطار،   الذي يطبق عىل  الليل  له بسوء، ومن رش  تعرض 

يعملن عىل حله وربطه  يام  ف  ومن رش الساحرات الاليت َيدعن الناس، من النفاثات يف العقد

من العالقات بني الناس بغري حق، ومن رش احلاسد الذي يبغي عىل الناس من خالل حسده  

الذي يمثل عقدة مستحكمة يف النفس بحيث تتحرك من موقع الروح الضيقة املختنقة..  

وهكذا تعمل السورة عىل أن تقول لإلنسان أن َل َيشى الرش من كل ما حوله ومن حوله،  
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ن اهلل الذي يستجري به هو رب الكون كله وهو املهيمن عىل كل خملوق فيه، فال يملك أن أل

 ييسء إىل الناس إذا مل يرد اهلل ذلك.

املختزنة   املعاين، واألرسار  هلذه  توضيح  زيادة  عن  احلارضين  بعض  سأله  وعندما 

قال مقسام:  (1)فيها،  بقوله  السورة  تعاىل  اهلل  بدأ  بِرَ :  َأُعوُذ  اْلَفَلِق﴾  ﴿ُقْل  أي    [ 1]الفلق:  بِّ 

الصباح الذي يفلق الظالم ويشقه، فينفذ إىل داخله ليخرتق احلاجز الذي حيجز الكون عن  

النور يف ختييل الصورة الظاهرة.. ويف هذا املعنى تنطلق اَلستعاذة من وحي القدرة اإلهلية  

لرش لتحول اإلنسان إىل  التي تفلق الظالم لتحول الكون إىل النور، وبذلك تفلق كل مواقع ا

 يثريه يف النفس من اَلنفتاح، كام حيدث للنور أن يثري اَلنفتاح يف الكون.  فيام  مواقع اخلري

: هذا هو املستعاذ باهلل من  (2)، ثم قال[ 2]الفلق:  ﴿ِمْن رَشِّ َما َخَلَق﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:  

بحانه، وهى من صنعة يده،  رشه، وهو املخلوقات عىل إطالقها.. واملخلوقات كلها هلل س

وهو وحده سبحانه القادر عىل دفع رشها، ورد بأسها، سواء أكانت من قوى الطبيعة، أو  

نظام  ويف    ذاهتا، يف    خريهي    من احليوان أو اإلنسان.. وليست املخلوقات رشا مطلقا، وإنام

أخىل   ولو  بنائه،  من  كل خملوق مكانه  فيه  يأخذ  الذي  العام،  نظام  الوجود  َلختل  مكانه 

كل   ليس  فإنه  املخلوقات،  إىل  اإلنسان  نظر  جهة  ومن  مسريته..  واضطربت  الوجود 

نعم به، وحتى ما يراه هو من بعض  ياملخلوقات رشا، بل إن معظمها هو خري، يعيش فيه، و

املخلوقات رشا خالصا، ليس بالرش اخلالص، فلو أنعم النظر فيه لوجد بعض اخلري قائام إىل  

ذاته، قليل..  يف    ذا الرش.. فاملخلوقات خريها كثري، ورشها باإلضافة إىل اإلنسانجانب ه

   فاملستعاذ منه هو هذا الرش القليل إىل جانب اخلري الكثري.
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قال هذا،  من  احلكمة  عن  سألناه  املتعلق  (1)وعندما  الرش  من  باَلستعاذة   :

رشها، الذي يستعيذ باهلل    خريها اخلالص، دونيف    باملخلوقات، يلقى اإلنسان املخلوقات 

أو احليوان حيلة يكون لإلنسان،  فليحتل حيلته، وليبذل  يف    منه.. وقد  الرش،  دفع بعض 

وسعه، ولكن هذا َل يمنع اإلنسان العاقل من أن جيعل معاذه هو اهلل سبحانه، كام أن معاذه  

عال فيه، وهى  ه وقواه، فتلك وسائل أودعها اخلالق جل وتباهلل، َل حيمله عىل تعطيل ملكا 

اَلستعاذة باهلل، واللجأ إليه.. فام يملكه اإلنسان من قدرات عىل دفع ما يدفع به  يف    داخلة

أسلحة من عند اهلل سلحه هبا، فال يعظلها، وليذكر فضل املنعم هبا  هي    من رشور، ومكاره،

 عليه، فإهنا عند املؤمن استعاذة باهلل.

ذاته، ألن اهلل سبحانه ما خلق  يف    منه، هو رش : وليس الرش املستعاذ باهلل  (2)ثم قال

، وذلك باإلضافة إىل من وقع عليه، والذي يعده رشا  يرشا، وإنام هو رش إضاىف، أو نسب

النظام العام للوجود، هو خري مطلق، كام قلنا.. وأما الرش املستعاذ  يف  بالنسبة له هو، ولكنه 

أشبه بالرشر املتطاير من احتكاك   به، فهو رش يقع من احتكاك املوجودات بعضها ببعض،

ذاته  يف    احلياة؛ فاإلنسانيف    الزناد بالصوان، بل هو أشبه بآَلم املخاض مليالد حياة متجددة

يشعر بآَلم املرض، واجلوع، وجيد لذعة احلرمان والفقر، ومرارة فقد األحباب واألعزاء،  

به اإلنس الفرص، إىل غري ذلك مما يساء  ان، ويأمل منه، ويعده رشا وخيبة اآلمال، وضياع 

غري   كله  وهذا  به..  وإحساسه  له،  مشاعره  تلقيات  عىل  مضبوطا  ذاته..  بمقياس  مقيسا 

منكور، ومن حق اإلنسان أن يلجأ إىل ْحى ربه، وأن يستعيذ به، وأن يطلب منه اللطف  

 والعافية..  
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، وعن معرفة  : واملستعيذ باهلل الالجئ إىل ْحاه، عن إيامن وثيق(1)التفت إيل، وقال

دائام  نفسه  جيد  وسلطان  وقدرة،  وحكمة،  علم،  من  وتعاىل،  سبحانه  هلل  بام  هذا  يف    تامة، 

هذه   وأن  ُيغلب،  َل  الذي  القوى  السلطان  هذا  ظل  وحتت  ينال،  َل  الذي  العزيز  احلمى 

الرشور التي استعاذ بربه منها، قد انرصفت عنه مجلة، أو خفت وطأهتا، وذلك حني يعيد  

إليه فهيا  يف    النظر  التي لقى هبا ربه، وفوض  هذه الرشور عىل ضوء هذه املشاعر اجلديدة 

أمره؛ فريى كثريا من هذه الرشور أوهاما وختيالت، كام يرى كثري منها أقرب إىل اخلري منها  

ـ ـ يصبحيف    إىل الرش، ثم ما كان منها رشا خالصا  ظل التفويض هلل، والتسليم  يف    تقديره 

عم، خفيف احلمل، ملا يرى من حسن املثوبة عند اهلل، عىل ما أصابه،  حلكمه، مستساغ الط

 وصرب عليه، حمتسبا عند اهلل أجره. 

يف  :(2) ، فقال[ 3]الفلق: ﴿َوِمْن رَشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب﴾ ثم سألناه عن معنى قوله تعاىل: 

التي ترد عىل اإلنسان  آلية السابقة كانت اَلستعاذة باهلل، استعاذة عامة من مجيع الرشور  ا

وما بعدها من   [ 3]الفلق:  ﴿َوِمْن رَشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب﴾  قوله تعاىل:  ويف    من املخلوقات كلها..

اآليات إىل آخر السورة، استعاذة من رشور بعض املخلوقات، البادي رشها.. فالليل حني  

، التي تطل عليه من وراء  َيجم عىل الكائنات، وحيتوى اإلنسان، يثري فيه كثريا من املخاوف

هذا العامل املجهول، املحجب هبذا الستار الكثيف من الظالم.. من عدو مرتبص، أو حيوان  

وحشة الظالم، والسكون، والوحدة،  ويف    الليل،ويف    مفرتس، أو حرشة سامة، ونحو هذا.. 

حت يئن  مؤرقا  فيبيت  وأشجانه،  آَلمه  عليه  وتتوارد  ووساوسه،  مهومه  اإلنسان  ت  تطرق 

 وطأة هذه اهلموم، وتلك الوساوس. 
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اَثاِت يِف اْلُعَقِد﴾  ثم سألناه عن معنى قوله تعاىل:   :  (1) ، فقال[ 4]الفلق:  ﴿َوِمْن رَشِّ النَّفَّ

اإلخاء،  يف    النفث  عقد  بذلك  فتنحل  والنميمة،  بالوشاية  الناس  بني  السعى  هو  العقد، 

النفث بينهم.. وأصل  فيه.. ويف    واملودة  النفخ  أي  الِشء  نفثت سمومها  للحية  يقال  منه 

جسد الضحية التي وقعت هلا.. وهذه استعاذة باهلل من رش جزئى، من  يف    ألقت هبا من فمها 

رشور املخلوقات، وهو الرش الذي الذي ينجم من مثريى الفتن والقالقل، ومن مهيجى  

وت بينهم،  اإلخاء  روابط  بذلك  فتنحل  الناس،  بني  العداوة  نار  وإيقاد  عقد  النفوس  نفك 

التواصل والرتاحم بني املتواصلني واملرتاْحني.. وإن أكثر ما يقع بني الناس من رش، وما  

العقد، من الرجال والنفاثات فيها  يف    يقوم بينهم من رصاع، هو من حصاد هؤَلء النفاثني

 من النساء، ابتغاء الفتنة، ومتزيق الوحدة، وتشتيت الشمل. 

وأمثا  هذا،  نواجه  كيف  علمنا  فقالثم  هنا (2) له،  الكلمة  كانت  وإذ  األداة  هي    : 

املشاعر، وتعكري صفو  يف    هذا املجال، يف    العاملة النفوس، وبلبلة  إيغار الصدور، وإثارة 

سبحانه   اهلل  نصح  فقد  املضللة؛  والشائعة  املفرتاة،  والقلة  الكاذب  باحلديث  العواطف، 

العقد املوثقة بيننا  يف    ي تنفث سمومها وتعاىل لنا، باَلستفادة من رش تلك األفواه اآلثمة الت

وبني أهلنا، وأصدقائنا، أبناء جمتمعنا الذي نعيش فيه.. والنصيحة هنا ذات شقني: أن نأخذ  

حذرنا من هؤَلء الساعني بالنميمة، املتنقلني بني الناس بالفتنة، فنحذرهم كام نحذر احليات  

عىل رد كيدهم، ودفع أذاهم، واهلل  واألفاعى، ونعوذ باهلل من رشهم، ونستعني به سبحانه  

يقول:   وتعاىل  َقْوًما  سبحانه  ُتِصيُبوا  َأْن  َفَتَبيَُّنوا  بِنََبإٍ  َفاِسٌق  َجاَءُكْم  إِْن  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َا  َأَيُّ ﴿َيا 

.. ومن جهة أخرى، نحذر من أنفسنا  [ 6]احلجرات:  بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي﴾  
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ن توردنا هذا املورد، وأن تدفع بنا إىل هذا الطريق الذي يلبسنا ثوب الرش الذي يستعاذ  أ

 باهلل منه. 

اَلستعاذة باهلل من النفاثات، استعاذة ضمنية أيضا من  ويف    :(1) سكت قليال، ثم قال

وراء  هذا املجال أكثر من الرجال عددا، وأثرا، وإذ كان غالبا  يف    النفاثني، إذ كانت النساء

كل رجل يثري فتنة، امرأة تغريه هبا، وتدفع به إليها، وحسبنا أن نذكر هنا امرأة أبى هلب ْحالة  

اخلبيثة، واألرواح  النفوس  بالنفاثات:  املقصود  يكون  قريب.. وربام  احلطب، والعهد هبا 

 الفاسدة، سواء تعلقت بالرجال أو بالنساء. 

إَِذا َحَسَد﴾  ﴿َوِمْن رَشِّ ثم سألناه عن معنى قوله تعاىل:   :  (2)، فقال[ 5]الفلق:   َحاِسٍد 

بالكذب  يف    احلسد،  املغرى  فتنة،  لكل  املوقد  عداوة،  كل  إىل  الدافع  هو  األغلب  األعم 

واَلفرتاء عىل الناس، حلل عقد الوئام والوفاق بينهم، ولنزع البسمة التي تعلو الشفاه بني  

تفيض من وجوه أهل النعمة والرضا..  املتحابني، وإلطفاء إرشاقة البشاشة والرضا التي  

يده،  يف    يد أحد خريا ليسيف    قلبه ضيق وحرسة، حني يرىيف    فاحلسد، وهو ما جيده احلاسد

ثم َل َيدأ له بال، وَل تسرتيح له نفس، حتى يغرب وجه هذا اخلري هو داء يغتال كل معانى  

متحركةيف    اإلنسانية عداوة  فيصبح  بيف    اإلنسان،  ترميهم  العداوة  الناس،  من  رجوم 

تأكل   كالنار  يموت..  أو  يميت  حتى  والضغينة،  احلقد  سموم  فيهم  وتنفث  والبغضاء، 

إن مل جتد ما تأكله.. واحلسد ـ وليس غريه ـ هو الذي أغرى أهل الكتاب ـ وخاصة   ..نفسها 

اهلل   اآلثم، من رسالة رسول  الضال  املوقف  ـ هبذا  بأنه   اليهود  وكتامهنم احلق عن علم 

﴿َيا  التوراة واإلنجيل، كام قال تعاىل فيهم:  يف    اهلل، وأنه الذي جيدونه مكتوبا عندهم  رسول
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، وقال  [ 71]آل عمران:  َأْهَل اْلكَِتاِب مِلَ َتْلبُِسوَن احْلَقَّ بِاْلَباطِِل َوَتْكُتُموَن احْلَقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن﴾  

ِذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْعِرفُ عنهم:   وَنُه َكاَم َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهْم َوإِنَّ َفِريًقا ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن احْلَقَّ  ﴿الَّ

﴿َودَّ َكثرٌِي ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد  ، وقال فيهم:  [ 146]البقرة:  َوُهْم َيْعَلُموَن﴾  

اًرا َحَسًدا ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسهِ  ﴾  إِياَمنُِكْم ُكفَّ َ هَلُُم احْلَقُّ نار احلسد  ويف    .. [ 109]البقرة:  ْم ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ

صدور اليهود، ذابت كل معامل احلق الذي كان معهم من أمر النبي، فكفروا  يف    التي تأججت 

 به، واختذوا طريق الضالل مركبا إىل عذاب اجلحيم.. 

يف    ذي أغرق مرشكى قريش: واحلسد ـ وليس غريه ـ هو ال(1)ثم سكت قليال، وقال

، حتى كان عمه أبو  م الذي وقفوه من النبي  ث الضالل، وأغراهم هبذا املوقف اللئيم اآل

من   وكان  عليه،  وتشنيعا  لدعوته،  وتصديا  له،  حسدا  الناس  أشد  من  وامرأته  هو  هلب 

ْكُر َعَلْيِه ِمْن َبْينِنَا﴾  مقوَلت املرشكني ما ذكره اهلل عنهم من قوهلم:   ،  [ 25]القمر:  ﴿َأُأْلِقَي الذِّ

َل َهَذا اْلُقْرآُن َعىَل َرُجٍل ِمَن اْلَقرْ و ا ِمنَّا َواِحًدا  ، و[ 31]الزخرف:  َيَتنْيِ َعظِيٍم﴾  ﴿َلْوََل ُنزِّ ﴿َأَبرَشً

ا إًِذا َلِفي َضاَلٍل َوُسُعٍر﴾   [ 24]القمر: َنتَّبُِعُه إِنَّ

: أي ونستعيذ بك  (2) ، فقال[ 5]الفلق:  ﴿إَِذا َحَسَد﴾  ثم سألناه عن معنى قوله تعاىل:  

بالسعي واجلد  أنفذ حسده،  إذا  نعمة من حيسده، فهو يعمل    إزالةيف    ربنا من رش احلاسد 

  الرضر، بأدق الوسائل، وَل يمكن إرضاؤه، وَل يف    احليلة، وينصب شباكه، إليقاع املحسود 

الطوق دفع  يف  اَلستطاعة الوقوف عىل ما يدبره، فهو َل يرىض إَل بزوال النعمة، وليسيف 

ادر عىل رد كيده،  كيده، ورد عواديه، فلم يبق إَل أن نستعني عليه باخلالق األكرم، فهو الق

 ودفع أذاه، وإحباط سعيه. 

 
 ( 30/268(  تفسري املراغي )2) ( 16/1726(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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من   النرية  الكلامت  لتلك  كان  لقد  من حديثها:  انتهت  أن  بعد  الشابة  الفتاة  قالت 

معلمي الكاظم آثارها الكبرية عىل نفيس.. لقد تغريت بعدها متاما.. ألين رصت أشعر أين  

 ؟يف ْحاية اهلل وحفظه.. وهل يمكن ألحد أن يكيدين واهلل معي 

 اهد السادس: الش 

بعد أن سمعت حلديث الفتاة الشابة، أردت اَلنرصاف، فقالت يل الفتاة الصغرية:  

تسمع  أن  بد  إليك حديث َل  القرآن.. فلدي  تلميذ  يا  الفلق عليه أن  ه مهال  .. فمن سمع 

 يسمع الناس.. فهام املعوذتان، وَل جيوز أن تقترص عىل إحدامها.

 أنك صغرية.. وربام مل متري بام مر به غريك. قلت: كيل آذان صاغية لك.. لكني أرى  

قالت: اهلل يعلم كل صادق من عباده صغريا أو كبريا.. ورب شيخ يف عقل طفل..  

ةٍ ﴿ ورب طفل يف عقل شيخ.. أمل تسمع قوله تعاىل:   َوآَتْينَاُه احْلُْكَم    َيا حَيَْيى ُخِذ اْلكَِتاَب بُِقوَّ

 ؟ [ 12]مريم:  ﴾َصبِيًّا 

 فحدثينا. قلت: بىل.. 

الوسا  بعض  لوالداي  شكوت  حني  عيل  وقالت:  وتنغص  تنتابني  كانت  التي  س 

حيايت، أخذاين إىل معلمي الكاظم، وقبل أن يعلامه بحالتي، قال: أكثروا من قراءة سورة  

قال هلا،  قراءتنا  حني  نستذكرها  التي  املعاين  لنا  يبني  أن  منه  طلبنا  وعندما  : (1) الناس.. 

لوساوس الشيطان.. وشياطني اجلن واإلنس يسعون دائام للنفوذ يف    اإلنسان معرض دائام

قلبه وروحه.. ومقام اإلنسان يف العلم مهام ارتفع، ومكانته يف املجتمع مهام سمت، فسيبقى  

  متعرضا لوساوس الشياطني ليبعدوه عن جادة احلق.. ولذلك حني يأمر اهلل تعاىل نبيه  

 
 ( 20/577) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)
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اخلنا  )الوسواس  رش  من  به  يستعيذ  رشاك  أن  يف  الوقوع  إمكان  دليل عىل  ذلك  فإن  س( 

النبي   أن  مع  اخلناسني،  الغيبي    املوسوسني  ومدده  اهلل  بفضل  اَلنحراف  من  مأمن  يف 

وخضوعة التام هلل، فاآليات تأمره أن يستعيذ باهلل من رش الوسواس اخلناس، فام بالك بغريه  

 من الناس. 

أس أمام خماوف املوسوسني، فمالئكة  : َل جيوز لإلنسان أن يي(1)ثم نظر إيل، وقال

اهلل هتب لألخذ بناصية املؤمنني والسائرين عىل طريق اهلل.. واملؤمنون ليسوا وحيدين يف  

نَا  ﴿ساحة رصاع احلق مع الباطل، بل مالئكة اهلل يف عوهنم، كام قال تعاىل:   ِذيَن َقاُلوا َربُّ إِنَّ الَّ

اْسَتَقاُموا   ُثمَّ  ُكنُْتْم  اهللَُّ  تِي  الَّ بِاجْلَنَِّة  وا  َوَأْبرِشُ َزُنوا  حَتْ َوََل  خَتَاُفوا  َأَلَّ  املاََْلئَِكُة  َعَلْيِهُم  ُل  َتَتنَزَّ

ْنَيا َويِف اآْلِخَرةِ  َوَلُكْم فِيَها َما َتْشَتِهي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم فِيَها    ُتوَعُدوَن َنْحُن َأْولَِياُؤُكْم يِف احْلََياِة الدُّ

ُعوَن﴾تَ َما   . ولكن، عىل أي حال، َل جيوز لإلنسان أن يغرت وأن حيسب  .[ 31ـ    30]فصلت:    دَّ

نفسه غنيا عن املوعظة والتذكري واإلمداد اإلهلي.. بل جيب اإلستعاذة به سبحانه دائام وجيب  

 أن يكون اإلنسان عىل وعي وحذر باستمرار. 

قائال معناها  لنا  يرشح  راح  هذه  (2)ثم  يف  اَلستعاذة  ملك  :  الناس،  برب  السورة 

إله الناس.. واملستعاذ منه هو: رش الوسواس اخلناس، الذي يوسوس يف صدور   الناس، 

الناس، من اجلنة والناس.. واَلستعاذة بالرب، امللك، اإلله، تستحرض من صفات اهلل تعاىل  

اعي  ما به يدفع الرش عامة، ورش الوسواس اخلناس خاصة.. فالرب هو املرِب واملوجه والر

واحلامي، وامللك هو املالك احلاكم املترصف، واإلله هو املستعيل املستويل املتسلط.. وهذه  

الصفات فيها ْحاية من الرش الذي يتدسس إىل الصدور.. وهي َل تعرف كيف تدفعه ألنه  

 
 ( 4010/ 6) (  يف ظالل القرآن2) ( 20/582) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  1)



446 

 

 مستور. 

: واهلل رب كل يشء، وملك كل يشء، وإله كل يشء.. ولكن ختصيص  (1)ثم قال

جيعلهم حيسون بالقربى يف موقف العياذ واَلحتامء.. واهلل ـ برْحة منه ـ يوجه  ذكر الناس هنا  

وأمته إىل العياذ به واَللتجاء إليه، مع استحضار معاين صفاته هذه، من رش خفي      رسوله

الدبيب الذي َل قبل هلم بدفعه إَل بعون من الرب امللك اإلله؛ فهو يأخذهم من حيث َل  

 ث َل حيتسبون.. يشعرون، ويأتيهم من حي 

: اَلستعاذة  (2)، ثم قال[ 4]الناس:  ﴿ِمْن رَشِّ اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:  

يثريه يف النفس من أفكار رشيرة، وخياَلت معقدة، وأحالم كاذبة،  فيام    هنا من الوسواس

ومشاعر حادة، بحيث تؤدي إىل إثارة الفتنة يف حركة الناس يف عالقاهتم العامة واخلاصة،  

من خالل اإلحياءات التي يثريها يف داخل الكلامت ليعقد األوضاع من حوهلم، وإىل إضالل  

تي حيركها أمام العقيدة، ليدفع الناس إىل الكفر  العقل واإلحساس من خالل الشبهات ال

منطقة   يف  تدخل  التي  القضايا  أمام  املعقدة  اَلستفهام  عالمات  خالل  من  أو  والضالل، 

الشهوات يف اجلسد يف   الغريزة يف حركة  إثارة  العاطفة، وإىل  دائرة  تتحرك يف  أو  الشعور 

املسيطرة   الذهنية  حتريك  وإىل  واإلغواء،  اإلغراء  واَلستكبار  أجواء  العلو  أجواء  يف 

والسيطرة التي يعيشها السالطني عىل األرض يف خط الظلم والفساد، وغري ذلك مما يثريه  

الوسواس الذي يكمن لإلنسان يف مواقع الغفلة، فيدفع بالكلمة إىل السمع، وباللمسة إىل  

ا موقع  يف  الكلامت  ليرتك  يبتعد وَيتفي،  ثم  الذهن،  إىل  وبالفكرة  لتفاعل يف  اإلحساس، 

الذات، ويف اإلحساس، ويف العقل، ثم يعود من جديد إىل الوسوسة التي ترتك تأثرياهتا يف  

 
 ( 24/501) من وحي القرآن(  2) ( 4010/ 6) (  يف ظالل القرآن1)
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 الكيان الروحي لإلنسان.

أنه قال: )إن الشيطان واضع خطمه عىل قلب ابن آدم،    ثم حدثنا عن رسول اهلل  

إن الشيطان  .. وقال: )(1)(اخلناسالوسواس  فإن ذكر خنس، وإن نيس التقم قلبه، فذلك  

ليجثم عىل قلب بني آدم له خرطوم كخرطوم الكلب، إذا ذكر العبد اهلل عزوجل خنس أي  

.. وقال: )ما من مؤمن إَل ولقلبه يف  (2)(رجع عىل عقبيه وإذا غفل عن ذكر اهلل وسوس

صدره أذنان، أذن ينفث فيها امللك وأذن ينفث فيها الوسواس اخلناس، فيؤيد اهلل املؤمن  

َدُهْم بُِروٍح ِمنُْه﴾ هو قوله سبحانه: بامللك و  (3) ( [ 22]املجادلة: ﴿َوَأيَّ

تعاىل:   قوله  خاشع  بصوت  قرأ  نَِّة  ثم  اجْلِ ِمَن  النَّاِس  ُصُدوِر  يِف  ُيَوْسِوُس  ﴿الَِّذي 

: قد يكون الوسواس اخلناس من اجلن الذين قد يزينون  (4) ، ثم قال [ 6ـ    5]الناس:  َوالنَّاِس﴾  

حدثنا اهلل عنه يف القرآن من حركة الشيطان يف حياة  فيام  الكفر واملعصية والضالللإلنسان 

  اإلنسان، ولكنه َل يملك السيطرة عىل اإلنسان الذي يلتفت إىل نفسه، ويتصل بربه، وذلك 

 ، [ 65]اإلرساء: ﴿إِنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن﴾ كرره اهلل من قوله تعاىل: فيام 

وإحساسه  سأ عقله  إىل  يدخل  وكيف  لإلنسان،  الشيطان  وسوسة  كيفية  عن  لناه 

: إننا مل نجد وسيلة لنتعرف إىل ذلك بطريقة مادية، ولكننا نعيش النتائج يف  (5)وحياته، فقال

الوسواس   هذا  يكون  وقد  والوجدان..  واإلحساس  الفكر  يف  حركته  خالل  من  أنفسنا، 

يعيشون مع   الذين  التأثري عليه، من خالل  اخلناس من اإلنس  اإلنسان، ويملكون بعض 

ذلك،   ونحو  السلطان  أو  الشهوة  أو  املصلحة  أو  الصداقة  أو  القرابة  أو  املزاج  عالقات 

 
 ( 7/278،279(  مسند أِب يعىل )1)

 .33، ص 67بحار األنور، ج (  2)

 .33، ص 67(  بحار األنور، ج 3)

 ( 24/503) من وحي القرآن(  4)

 ( 24/503) من وحي القرآن(  5)
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فيستغلون اجلانب العاطفي أو الغريزي، أو الضعف الذايت، للنفاذ إىل داخل شخصيته من  

 أجل إغوائه وإغرائه وتوجيهه إىل مواقع الضالل. 

لنا راح يكرر علينا الدعوة لالهتامم بقراءة هذه السورة الكريمة والتدبر  وعند وداعه  

لنا  قال  ثم  معانيها،  السورة(1)يف  هذه  هذا    الكريمة  :  من  ليستعيذ  اإلنسان  إىل  دعوة 

الوسواس اخلناس الذي يشكل خطرا عىل التزامه الفكري والعميل، وعىل سالمته يف الدنيا 

، ليجد فيه  [ 3ـ    1]الناس:  بَِربِّ النَّاِس َملِِك النَّاِس إَِلِه النَّاِس﴾  ﴿واآلخرة.. وليتطلع إىل اهلل  

أمام اهلل،   القوة، وليستشعر ضعف هذا الوسواس اخلناس  العون، والقوة كل  العون كل 

وأمام الوسائل التي وضعها بني يدي اإلنسان ليحميه من رشه، ولينقذه من حبائله ومن  

 ، ومن كل مكائده. مكره وخداعه ووسوسته وتثبيطه

:  ثم حدثنا عن بعضهم أنه عثر به ْحاره، فقال: تعس الشيطان، فقال له رسول اهلل  

)َل تقل: تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت: تعس الشيطان، تعاظم، وقال: بقويت رصعته، وإذا  

، ثم ذكر لنا أن يف هذا دَللة عىل أن  (2)(قلت: بسم اهلل، تصاغر حتى يصري مثل الذباب 

 قلب متى ذكر اهلل تصاغر الشيطان وغلب، وإن مل يذكر اهلل تعاظم وغلب. ال

: وهذا هو أسلوب الرتبية الروحية الوجدانية التي يريد القرآن الكريم أن  (3) ثم قال

نفسه   يف  اإليامن  وثبات  لديه،  املوقف  قوة  ليؤكد  املؤمن،  اإلنسان  شخصية  يف  يؤكدها 

يرجع إىل اهلل يف إحساس عميق بقوته التي حتميه من  واستقامة الطريق يف حياته.. وهو أن  

تفيض عىل روحه حبا وأمانا وسالما وخريا وبركة، فتمنحه   التي  قوة اآلخرين، وبرْحته 

 الطمأنينة الروحية والثبات الواقعي يف احلياة. 

 
 ( 24/503) من وحي القرآن(  1)

 ( 5/59(  أْحد )2)

 ( 24/504) من وحي القرآن(  3)
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بعد أن حكت الفتاة الصغرية حكايتها مع املعلم، قالت: ومنذ ذلك احلني، وأنا أقرأ  

اس، بل أجعلها وردا من أورادي األساسية.. وقد خلصني اهلل تعاىل هبا من كل  سورة الن

 الوساوس التي كانت تعرتيني. 

 الشاهد السابع: 

بعد أن سمعت حلديث الفتاة الصغرية، أردت اَلنرصاف، فقالت يل املرأة التي يف  

 تمع يل. سن الكهولة: مهال يا تلميذ القرآن.. لقد سمعت من اجلميع، وَل يليق أَل تس

 قلت: كيل آذان صاغية، فحدثيني بحديثك. 

من   باملخاوف  فيها مملوءة  التي عشت  بلدتنا  يف  الناس  أكثر  مثل  كنت  لقد  قالت: 

الشياطني والعفاريت وغريها.. إىل أن تنغصت حيايت كلها بأنواع املنغصات، ومل ينقذين من  

 ذلك إَل ذلك اللقاء املبارك بمعلمنا الكاظم. 

سمعته، وهو يردد يف بعض احلارضين الذين كانوا عىل مثل حايل: َل ختافوا أبدا  لقد  

 من الشيطان، فهو ضعيف جدا، أمام الذاكرين املتواصلني مع رهبم، اخلاضعني له. 

ْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ثم طلب منا أن نداوم عىل قراءة قوله تعاىل:   ا َينَْزَغنََّك ِمَن الشَّ ﴿َوإِمَّ

ُروا َفإَِذا ُهْم ُمْبرِصُ  بِاهللَِّ ْيَطاِن َتَذكَّ ُهْم َطائٌِف ِمَن الشَّ َقْوا إَِذا َمسَّ ِذيَن اتَّ وَن  إِنَُّه َسِميٌع َعلِيٌم إِنَّ الَّ

وَن﴾  وهَنُْم يِف اْلَغيِّ ُثمَّ ََل ُيْقرِصُ  [ 202ـ  200]األعراف: َوإِْخَواهُنُْم َيُمدُّ

معناها   لنا  يوضح  أن  منه  طلبنا  قالوعندما  يف  (1) ومقاصدها،  الشيطان  يثري  قد   :

داخل اإلنسان بعض املشاعر السلبية، وقد َيلق حالة من التوتر النفيس الذي يبعث عىل  

الغضب يف الترصف، ويدفع إىل املامرسة اَلنفعالية عىل أساس الثأر لكرامة الذات، أو ملا  

 
 ( 10/312) من وحي القرآن(  1)
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يوحي به معناه من الدخول يف أمر    فيام  َييل إليه أنه كرامة الرسالة، وهذا هو النزغ الشيطاين 

الذي يعيذ اإلنسان    [ 200]األعراف:  ﴿َفاْسَتِعْذ بِاهللَِّ﴾  ألجل إفساده، أو اإلغراء، أو الوسوسة..  

من وسوسته ويبعث يف روحه الشعور بالسكينة الروحية التي حتول األجواء الداخلية إىل  

  [ 200]األعراف:  ﴿إِنَُّه َسِميٌع َعلِيٌم﴾    ساحة للمحبة والسالم ليعود له وضوح الرؤية لألشياء.. 

دعاءك لك  السفاهة  فيام    يستجيب  أهل  من  تواجهه  الذي  الصعب  املوقف  من  يعلمه 

 واجلهالة. 

يف حالته اخلاصة، عىل أساس    : وقد َل تكون اآلية موجهة إىل الرسول  (1) ثم قال

املؤمنني ملواجهة كل األوضاع  عاشه يف جتربته، بل هي موجهة لكل  فيام    وضع سلبي معني 

 املتشنجة. 

ُروا َفإَِذا ُهْم  ثم قرأ قوله تعاىل:   ْيَطاِن َتَذكَّ ُهْم َطائٌِف ِمَن الشَّ َقْوا إَِذا َمسَّ ِذيَن اتَّ ﴿إِنَّ الَّ

وَن﴾   : وهذه حقيقة إنسانية إيامنية يف حركة النفس يف املوقف  (2)، ثم قال[ 201]األعراف:  ُمْبرِصُ

واخلا  حول  الداخيل  الطواف  من  اَلنفعالية  السلبية  األفكار  متنع  َل  التقوى  فإن  رجي، 

املشاعر واملواقف لتفسدها ولتوجهها إىل اَلجتاهات اخلاطئة، ألن ذلك هو شأن الطبيعة  

تتحرك به غرائزها يف حركة ذاتية عفوية،  فيام    اإلنسانية التي تتأثر بكل األوضاع املحيطة هبا، 

يمنع استقرار تلك األفكار يف داخل النفس، أو حتويلها إىل موقف  ولكن دور التقوى هو أن  

عميل منحرف، وهلذا فإهنا تقف أمام كل تلك األفكار والتهاويل واملشاعر الشيطانية التي  

تطوف باإلنسان، لتجد زاوية ختتبئ فيها، من أجل إمتام عملية اإلغواء واإلضالل، فتعمل  

يمثله ذلك من انفتاح عىل كل آفاق اخلري  فيام    ىل اهلل، عىل طردها بإعادة الوعي اإلنساين إ 
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والصالح، وذلك عند ما يتذكر اإلنسان ربه، فتزول الغشاوة الشيطانية عن برصه وبصريته،  

 فيبرص درب احلق من جديد. 

وَن﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:   وهَنُْم يِف اْلَغيِّ ُثمَّ ََل ُيْقرِصُ ، ثم  [ 220]األعراف:  ﴿َوإِْخَواهُنُْم َيُمدُّ

فإن  (1)قال وعبادة،  وأخوة  مودة  عالقة  يف  الشياطني  مع  انطلقوا  الذين  املرشكون  أما   :

إخواهنم يشجعوهنم عىل الغي والضالل بام يمدوهنم به من أسباهبام وَل يكفون عن ذلك..  

وهذا هو الفرق بني املؤمنني الذين يرعاهم اهلل فينقذهم من الضالل كلام طاف هبم طائف  

 ان، وبني املرشكني الذين تتوَلهم الشياطني يف عملية إغواء وإضالل. من الشيط

وبعد أن انتهى من بيان معنى اآلية الكريمة راح حيذرنا من مكايد الشيطان املختلفة،  

والتي َل هتدف إىل يشء كام هتدف إىل تكدير صفو عالقتنا بربنا، أو منعنا من أداء ما كلفنا  

 به.

ْيَطاِن لَِيْحُزَن  وقد قرأ يف ذلك قوله تعاىل يف النهي عن النجوى:   ﴿إِنَّاَم النَّْجَوى ِمَن الشَّ

ِل املُْْؤِمنُوَن﴾   ِهْم َشْيئًا إَِلَّ بِإِْذِن اهللَِّ َوَعىَل اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ ِذيَن آَمُنوا َوَلْيَس بَِضارِّ ، ثم  [ 10]املجادلة:الَّ

النجوى املؤذية، وليست مطلق النجوى، وهي التي أشار  هي    ى هنا،: املراد بالنجو(2)قال

ْثِم  إليها قوله تعاىل:   ِذيَن هُنُوا َعِن النَّْجَوى ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا هُنُوا َعنُْه َوَيَتنَاَجْوَن بِاإْلِ ﴿َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ

ُسوِل﴾   الرَّ َوَمْعِصَيِت  ال[ 8]املجادلة:  َواْلُعْدَواِن  الشيطان وكيده  هي    نجوى، فهذه  تدبري  من 

هذه   عىل  هؤَلء  جيمع  حيث  املؤمنني،  به  حيارب  سالحا  هؤَلء  من  يتخذ  إذ  للمؤمنني، 

املجالس اآلثمة، فيتناجون فيام بينهم، ويتهامسون ويتغامزون عىل مأل من املؤمنني، فيخيل  

ون للمؤمنني هبذه  للمؤمنني أن القوم يدبرون هلم كيدا، أو يظهرون هبم شامتة ألحداث حييل 
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املناجاة أهنا وقعت، ومل يعلمها املؤمنون بعد، أو ألحداث ستقع مل يكن عند املؤمنني حساب  

نفوس املؤمنني، فتذهب هبم الظنون  يف    دث هذه النجوى بلبلة واضطرابا حتهلا.. وهكذا  

الضيق واحلزن، ويشتمل عليهم ضباب كثيف، مما   كل مذهب، وتتداعى عليهم دواعى 

الشفا   تتلمظ هذه  نظرات    هبه  من  الزائغة  العيون  به  تتغامز  وما  منكرات،  من  اآلثمة 

 وإشارات.. 

ِهْم َشْيًئا ِإَلَّ ِبِإْذِن اهللَِّ﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:   : أي أن  ( 1) ، ثم قال [ 10]املجادلة:  ﴿َوَلْيَس بَِضارِّ

يقع للمؤمنني من رض فهو مما  الشيطان لن يرض املؤمنني هبذا الكيد الذي يكيده هلم، وأن ما قد  

هذا الرضر عن طريق الشيطان أو غريه، ولكن َل الشيطان  جييء    قدره اهلل هلم، وشاءه فيهم.. وقد 

ِل  مستطيع أن يرض أحدا إَل من شاء اهلل له هذا الرض.. وقوله تعاىل:  ب وَل غريه   ﴿َوَعىَل اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ

ة للمؤمنني أَل حيفلوا بام يتناجى به هؤَلء املنافقون، وأَل يعملوا له  هو دعو   [ 13]التغابن:  امْلُْؤِمُنوَن﴾  

حسابا، فإن ذلك لن يأتيهم رش منه، إَل ما كان قد قدره اهلل عليهم.. وإذن فليتوكلوا عىل اهلل، وهو  

 حسبهم ونعم الوكيل. 

ثم قال لنا: وهكذا يذكر اهلل تعاىل أن الشيطان َيوف معتنقي وساوسه من الفقر،  

 َواهللَُّ  : ﴿يأمرهم لذلك بالفحشاء، كام قال تعاىل و
ِ
ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم بِاْلَفْحَشاء الشَّ

: أي إن الشيطان َيوف  (2)، ثم قال[ 268]البقرة:َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمنُْه َوَفْضاًل َواهللَُّ َواِسٌع َعلِيٌم﴾  

بالبخل، وَييل إليهم أن اإلنفاق يذهب باملال، وَل بد من إمساكه  املتصدقني الفقر ويغرَيم  

هو   والوعد  ـ  وعدا  التخويف  ذلك  وسمى  الزمان،  حلاجات  استعدادا  عليه  واحلرص 

اإلخبار  يف  اإلخبار بام سيكون من جهة املخرب، والشيطان مل يضف جمىء الفقر إليه ـ مبالغة
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وطوع  إرادته  بحسب  جميئه  وكأن  وقوعه،  ِمنُْه  مشيئته..    بتحقق  َمْغِفَرًة  َيِعُدُكْم  ﴿َواهللَُّ 

الفطر السليمة  يف    ، أي إن اهلل وعدكم ـ عىل لسان نبيكم، وبام أودعه[ 268]البقرة:  َوَفْضاًل﴾  

الدنيا من جاه عريض،  يف    من حب اخلري والرغبة يف الربـ  مغفرة لكثري من خطاياكم، وخلفا 

﴿َوَما َأْنَفْقُتْم  أنفق، كام يرشد إىل ذلك قوله تعاىل:  وصيت حسن بني الناس، ومال أزيد مما  

اِزِقنَي﴾    َفُهَو َُيْلُِفُه َوُهَو َخرْيُ الرَّ
ٍ
ء   ، وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  [ 39]سبأ:  ِمْن يَشْ

قال: )ما من يوم يصبح فيه العباد إَل ملكان ينزَلن، يقول أحدمها: اللهم أعط منفقا  أنه  

أي إن اهلل    [ 32]النور:  ﴿َواهللَُّ َواِسٌع َعلِيٌم﴾  ..  (1)(خر: اللهم أعط ممسكا تلفا خلفا، ويقول اآل 

واسع الرْحة والفضل، فيحقق ما وعدكم به من املغفرة وإخالف ما تنفقون، وهو عليم بام  

 تنفقون، فال يضيع أجركم، بل جيازيكم أحسن اجلزاء. 

:  الشيطان هي اإلضالل وتوابعه، كام قال تعاىل ثم قال لنا: إن الغاية الكربى من وساوس  

ْيَطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالَلً َبِعيدًا﴾  ﴿  ُه َلُكْم  : ﴿ ، وقال [ 60]النساء:َوُيِريُد الشَّ ْيَطاُن ِإنَّ نَُّكُم الشَّ َوَل َيُصدَّ

بُِعوا َما َأْنَزَل اهللَُّ: ﴿ ، وقال [ 62]الزخرف:َعُدوٌّ ُمِبنٌي﴾    َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا  َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَّ

ِعرِي﴾   ْيَطاُن َيْدُعوُهْم ِإىَل َعَذاِب السَّ ُِذوُه  : ﴿ ، وقال [ 21]لقامن:َأَوَلْو َكاَن الشَّ ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَّ إِنَّ الشَّ

اَم َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب ا  ِعرِي﴾  َعُدّوًا إِنَّ    [ 6]فاطر:لسَّ

قالت املر أة بعد أن انتهت من حديثها عن ذكرياهتا مع معلمها الكاظم: لقد كان  

كانت   التي  املخاوف  تلك  عني كل  ابتعدت  إذ  نفيس،  الكبري عىل  تأثريها  الكلامت  لتلك 

تنترش يف البيئة التي كنت أعيش فيها، والتي مألت حياتنا باَلضطراب واخلوف والقلق..  

رصت بعدها أرى أن الوحيد الذي يترصف يف الكون ويدبر أموره هو اهلل، وليس له  لقد  
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رشيك يف ذلك.. وهذا ما جعلني أجلأ إليه وحده وأتوكل عليه وحده.. وهو حسبي ونعم  

 الوكيل.  

 . اليرس والفرج: 3

أن   إىل  املدينة  تلك  باإليامن، رست يف  املمتلئة  إىل تلك األحاديث  أن سمعت  بعد 

تعاىل:  مررت عىل  قوله  باهبا  كتب عىل  حديقة مجيلة  اْلُعرْسِ  ﴿  َمَع  إِنَّ  ا  ُيرْسً اْلُعرْسِ  َمَع  َفإِنَّ 

ا ، ثم وجدت مجاعات من الناس، ومن خمتلف األعامر، يتحدثون حلقا [ 6ـ    5]الرشح:    ﴾ُيرْسً

 حلقا..  

 الشاهد األول: 

قال   الشيوخ،  من  مجع  فيها  وكان  منها،  حلقة  من  تعلمون  اقرتبت  هل  أحدهم: 

 ؟ اآليات الكريمة التي أثرت يف حيايت مجعيا.. بل قلبتها رأسا عىل عقب

 قال أحدهم: ما هي؟

ُه نَِداًء َخِفيًّا َقاَل َربِّ إِينِّ  قال: قوله تعاىل:   ا إِْذ َناَدى َربَّ ﴿ِذْكُر َرْْحَِت َربَِّك َعْبَدُه َزَكِريَّ

ا  َواْشَتَعَل  ِمنِّي  اْلَعْظُم  ِمْن  َوَهَن  املََْوايِلَ  ِخْفُت  َوإِينِّ  َشِقيًّا  بُِدَعائَِك َربِّ  َأُكْن  َومَلْ  َشْيًبا  ْأُس  لرَّ

بِّ  َوَرائِي َوَكاَنِت اْمَرَأيِت َعاِقًرا َفَهْب يِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه رَ 

ا إِنَّا ُنبَ  َك بُِغاَلٍم اْسُمُه حَيَْيى مَلْ َنْجَعْل َلُه ِمْن َقْبُل َسِميًّا َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن يِل  َرِضيًّا َيا َزَكِريَّ ُ رشِّ

 ٌ يًّا َقاَل َكَذلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو َعيَلَّ َهنيِّ
 َوَقْد  ُغاَلٌم َوَكاَنِت اْمَرَأيِت َعاِقًرا َوَقْد َبَلْغُت ِمَن اْلكِرَبِ ِعتِ

.. لقد كانت هذه اآليات الكريمة سببا فيام أنعم  [ 9ـ    2]مريم:  َقْبُل َومَلْ َتُك َشْيًئا﴾  َخَلْقُتَك ِمْن  

اهلل عيل به من نعمة األوَلد الصاحلني.. فقد كنت قبلها يا ئسا متاما.. لكن اهلل تعاىل وفقني  

 ألن أدعوه مثلام دعاه عبده زكريا عليه السالم، وقد أنالني ما أناله.
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 ف بدا لك أن تدعو هبا؟ قال أحدهم: فكي 

غاية   يف  حينها  كنت  لقد  الكاظم..  بمعلمنا  لاللتقاء  تعاىل  اهلل  وفقني  عندما  قال: 

اليأس واإلحباط.. لكن حديثه جعلني أطرح كل ذلك اليأس، وأرفع يدي بالدعاء إىل اهلل  

آتاين ما طلبته.. بل فوق ما طلبته بكثري.. لقد كنت أطلب الو  إليه.. إىل أن  لد،  والترضع 

 لكني بعد أن تعلمت الترضع إىل اهلل صار الترضع نفسه نعمة.. وصار الولد بعدها نافلة.

 قالوا: فبم حدثك؟ 

قال: مل يكن حديثه يل وحدي، لكن نظراته يل كانت توحي يل بأن كل ذلك احلديث  

قال ثم  الكريمة،  اآليات  تلك  قرأ  لقد  خصوصا..  إيل  موجها  اآليات  (1)كان  هذه  يف   :

أمههم من  فيام    الكريمة يذكرنا اهلل تعاىل بكيفية رْحته لعباده الصاحلني الذين يبتهلون إليه 

أمر دنياهم وآخرهتم، من خالل نموذج مميز هو عبد اهلل الصالح زكريا عليه السالم الذي  

كان يعيش املحبة هلل، كأعمق ما يعيشه اإلنسان املؤمن الصالح أمام ربه، وكان موضعا لرْحة  

  يف تفاصيل قصته املثرية للتفكري ولإليامن، اهلل

: لقد بدأت قصة زكريا عليه السالم يف هذه اآليات الكريمة  (2) سكت قليال، ثم قال

ُه نَِداًء َخِفيًّا﴾  بقوله تعاىل:   ، أي أنه كان يعيش اإلحساس بحضور اهلل  [ 3]مريم: ﴿إِْذ َناَدى َربَّ

ى بشكل طبيعي، كام ينادي أي موجود حي يف  يف حياته وهيمنته عىل وجدانه، بحيث يناد

عامل احلس والشهود، ألن غياب اهلل عن العيان َل حيجب رؤيته يف عامل الوجدان.. وهكذا  

وقف زكريا لينادي ربه، ويسمعه حاجته، ولكنه مل يطلق صوته عاليا، بل حتدث بام يشبه  

ا بأن  وإدراكه  معه،  احلديث  عند  باخلشوع  لشعوره  اخلفي،  اجلهر  اهلمس  إىل  حيتاج  َل  هلل 
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بالصوت، ليسمع نداء عبده، ألنه يعلم الرس وأخفى، ويسمع وساوس الصدور، فكيف َل  

 يسمع متتامت الشفاه!؟ 

: (1) ، ثم قال[ 4]مريم:  ﴿َقاَل َربِّ إيِنِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي﴾  ثم قرأ بخشوع قوله تعاىل:  

إليه حاله: لقد ض عف جسدي، واختلت قواه، ومل يعد هذا  أي أنه قال خماطبا ربه شاكيا 

العظم الذي يعتمد عليه البدن يف حركته وسكونه قادرا عىل ْحيل، ألنه فقد القوة والصالبة  

ْأُس َشْيًبا﴾  اللتني يتوقف عليهام نشاطه،   ، فقد انترش الشيب يف رأيس،  [ 4]مريم:  ﴿َواْشَتَعَل الرَّ

النار، فقد بلغت سن الشيخوخة التي تعطل  كام ينترش اللهب يف اهلشيم عند ما تشتعل فيه  

ونشاط  وقوة  حيوية  كل  احلياة،  فيام    يف  من حركة  به  القيام  َربِّ  أريد  بُِدَعائَِك  َأُكْن  ﴿َومَلْ 

، فقد عودتني أن تستجيب يل كلام دعوتك فأنت الرب العظيم القادر الذي  [ 4]مريم: َشِقيًّا﴾ 

سهال، ولذلك مل يضعف األمل يف قلبي ومل َيتز، أمام  َل يضيق بأي دعاء مهام كان صعبا أو  

اليأس طريقه إىل وجداين املنفتح عىل رْحتك وقدرتك، وتلك   كل هذا الضعف، ومل جيد 

باهلل، املتصلة  الروح  سعادة  بالشقاء  فيام    هي  لإلحساس  جمال  فال  تريده،  ما  ويف  حتبه، 

 الداخيل، مهام كانت األوضاع والظروف. 

: بعد أن أدى زكريا عليه السالم ما جيب من الوَلء لربه،  (2) السكت قليال، ثم ق

واللجأ إىل فضله وإحسانه، بدأ يعرض حاجته، ويكشف عن احلال الداعية إىل هذا الطلب،  

الذي مد به يده إىل ربه.. إنه َل ولد له، والولد رغبة هتفو إليها نفوس اآلباء واألمهات، َل  

إنسان وإنسان،  يف    فرق املرء هذا بني  لروحه،  يف    حيث جيد  امتدادا حلياته، وروحا  الولد 

وأنسا لقلبه.. وقد كان زكريا عليه السالم ـ شأنه شأن كل رجل ـ يرجو أن يكون له ولد من  
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يتلقى عنه رسالته  يرزق  يف    صلبه،  عتيا، ومل  الكرب  بلغ من  بعده، وها هوذا قد  احلياة من 

ينتظ من  وقرابته،  أهله  من  يرى  وهو  بنى  الولد،  رشار  وكانوا  خملفاته،  لريث  موته  ر 

رغبته واشتدت  هلذا،  فحزن  فيه،  يف    إرسائيل..  الطامعني  هؤَلء  عىل  به  ليقطع  الولد، 

واملتعجلني موته ـ آماهلم.. ولكن أين يكون له ولد، وقد بلغ من الكرب ما بلغ، إىل ما عليه  

صدره، ويتعزى هبا  يف    يرددها امرأته من عقم؟.. ومل يكن بني يدى زكريا إَل هذه اخلواطر،  

 يده. يف   بينه وبني نفسه، ويدعو ربه أن جيعل من هذه اخلواطر، واقعا 

: وقد استجاب اهلل له دعاءه كأفضل ما تكون اَلستجابة، وأراد أن  (1)نظر إيل، وقال

يبرشه بذلك يف جو من اإلعزاز والتكريم، فأرسل إليه املالئكة لتزف إليه البشارة بالوليد  

نتظر الذي أراد اهلل له أن يكون يف املستوى العظيم يف الطهارة والنقاوة الرسالية والروحية  امل

النبوة، كام ورد ذلك يف قوله تعاىل:   ُيَصيلِّ يِف  املتحركة يف خط  َقائٌِم  َوُهَو  املاََْلئَِكُة  ﴿َفنَاَدْتُه 

ًقا بِكَ  َك بَِيْحيَى ُمَصدِّ ُ نَي﴾  املِْْحَراِب َأنَّ اهللََّ ُيَبرشِّ احِلِ لَِمٍة ِمَن اهللَِّ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنبِيًّا ِمَن الصَّ

، فالبشارة تتحدث عن احللم املنتظر كام تتحدث عن الواقع احلي.. فهي تعني  [ 39]آل عمران: 

أنزل اهلل من   ملا  التي جعلها اهلل سمة لألنبياء، فقد جاء مصدقا  املميزة،  له اسمه، وصفته 

أرسل من رسل، وتلك صفة َل يوصف هبا إَل الذين يريد اهلل هلم أن يكملوا  رساَلت، وملا  

الطريق التي بدأها اآلخرون من قبله، من األنبياء الذين شقوا للناس طريق احلق املستقيم..  

وسيدا لنفسه كام هو شأن عباد اهلل الذين حيكمون أنفسهم من خالل إيامهنم، ويسيطرون  

م، ويسودون الناس يف نطاق مبادئهم احلقة، وَل َيضعون  عىل شهواهتم من خالل عقوهل 

يريد ويف ما َل يريد، فهم أحرار أمام أنفسهم وأمام اآلخرين،  فيام    ألية سلطة غري سلطة اهلل
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يملكون كلمة الرفض من موقع القناعة ويملكون كلمة القبول من موقع اَلختيار، وعبيد  

حرص   [ 39]آل عمران: ﴿َوَحُصوًرا﴾ بأمره يعملون.. أمام اهلل الواحد َل يسبقونه بالقول وهم 

نَي﴾  شهواته، فال يدعها تتحرك يف نطاق اإلشباع واَلرتواء..   احِلِ ]آل عمران: ﴿َوَنبِيًّا ِمَن الصَّ

الذين أراد اهلل هلم أن يتقبلوا وحيه بأرواحهم وحيملوها للناس رسالة وهدى وإيامنا..    [ 39

ة، أن ذلك قد كان بكلمة منه، والكلمة تعني القدرة التي َل  وقد أكد اهلل له يف هذه البشار

 حتتاج يف تعلقها باألشياء إىل أسباب مألوفة مما تعارف عند الناس من أسباب. 

َك بُِغاَلٍم اْسُمُه حَيَْيى مَلْ َنْجَعْل َلُه ِمْن َقْبُل َسِميًّا﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:   ُ ا إِنَّا ُنَبرشِّ ﴿َيا َزَكِريَّ

: فقد أراد اهلل أَل َييب أملك فيه، ورجاؤك يف رْحته، فرزقك ولدا ذكرا  (1)، ثم قال[ 7]مريم:  

سويا، ومنحه اسام مل حيمله أحد من قبله، فام ذا تريد بعد ذلك وقد منحك اهلل كرامته التي  

 َيص هبا عباده الصاحلني، وأنبياءه املرسلني؟ 

حينها مدهوشا مما يسمعه، وأخذته  : وقف زكريا عليه السالم  (2)ثم التفت إيل، وقال

من   أم هي يشء  الرْحن  كلامت  هل هي  يقظة؟  أم  حلم  هو يف  هل  كله،  ذلك  من  احلرية 

التخييل؟ إنه يفكر يف احلواجز الطبيعية التي حتول بينه وبني ذلك، لقد مىض عليه مدة طويلة  

حت فكيف  بولد،  يرزق  ومل  حتمل،  َل  عاقر  وامرأته  الشيخوخة  مبلغ  بلغ  تلك  حتى  دث 

يشبه اإلغاثة التي تريد أن خترجه من احلرية.. حينها  فيام    املفاجأة بمثل هذا التفصيل.. حتدث

﴿َربِّ َأنَّى َيُكوُن يِل ُغاَلٌم َوَكاَنِت اْمَرَأيِت َعاِقًرا َوَقْد َبَلْغُت ِمَن اْلكرَِبِ  قال زكريا عليه السالم:  

يًّا﴾  
الزمان إىل ح[ 8]مريم:  ِعتِ مل يبق يل معها يشء من احليوية فرصت متاما  ، فقد غريين  الة 

كالعود اليابس الذي َل خرضة فيه وَل حياة، فكيف يمكن أن أهب احلياة لغريي يف مثل  
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هذه الظروف الصعبة؟ وكأن زكريا قد فوجئ بأمر مل يكن ينتظره ألنه مل حيسب أن اإلنجاب  

وأن ما كان مستحيال يف نظره    يتم بمثل هذه السهولة، وأن الدعاء يستجاب هبذه الرسعة،

أصبح واقعا يف حياته.. وربام كان يتصور أن دعاءه بالولد يدخل يف نطاق التمنيات التي  

يتحدث هبا اإلنسان إىل ربه، دون أن يكون له طمع كبري يف حتققها، َل ألنه يشك يف قدرة  

مبارش األمور بشكل  يتدخل يف  اهلل  أن  يعتقد  بل ألنه َل  ملصلحة شخص    اهلل عىل ذلك، 

العامة   حركتها  وجودها ويف  يف  الكونية  للسنن  خاضعة  كلها  احلياة  جعل  أن  بعد  معني، 

 يشبه الرصاخ العنيف، كام توحي اآلية. فيام   واخلاصة.. وهذا ما جعل السؤال ينطلق منه

: وجاء اجلواب: إنك تتحدث مع اهلل الذي إذا أراد شيئا فإنام  (1)سكت قليال، ثم قال

يقول له كن فيكون، فهو الذي خلق األشياء وخلق معها القوانني واألسباب الطبيعية، وهو  

القادر عىل أن يغريها يف أي وقت يريد يف ظل قوانني جديدة، فام قيمة احلواجز الطبيعية أمام  

]آل عمران: ﴿َقاَل َكَذلَِك اهللَُّ َيْفَعُل َما َيَشاُء﴾  ا اإلنسان املؤمن؟  قدرة اهلل املطلقة حتى يفكر فيه

، وكأن زكريا عليه السالم قد  [ 117]البقرة:  ﴿َوإَِذا َقىَض َأْمًرا َفإِنَّاَم َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾  ،  [ 40

أراد  لكنه  يشء..  كل  يف  هلل  التسليم  من  إيامنه  يوحيه  ما  إىل  ورجع  بذلك  يشعر    اقتنع  أن 

بالطمأنينة القلبية إىل أن هذا الوحي الذي يلقى إليه ـ بواسطة هذا الصوت الذي سمعه ومل  

ير صاحبهـ  هو وحي اهلل، وأراد أن يستوثق لقناعته، فطلب آية َل يستطيع غري اهلل أن حيققها،  

ترتاح إليها   [ 10: ]مريم ﴿َربِّ اْجَعْل يِل آَيًة﴾ ألهنا تتصل بوحدانية القدرة لديه، فلذلك قال: 

نفيس ويطمئن هلا قلبي، فأعرف أن هذه البشارة، املعجزة، هي منك، وحدك، حيث تكون  

القادمة،   املعجزة  عىل  أكيدا  دليال  املعجزة  َلَياٍل  هذه  َثاَلَث  النَّاَس  ُتَكلَِّم  َأَلَّ  آَيُتَك  ﴿َقاَل 
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ا﴾   النطق طو[ 10]مريم:  َسِويًّ ال هذه املدة، دون أن  ، وذلك بأن حيتبس لسانك وتعجز عن 

يكون وراء ذلك علة أو صدمة، سوى قدرة اهلل، ويف عجزك ذاك آية دالة عىل أن كل ما بك  

وما ينتظرك هو من اهلل، وذلك مماثل لصوم الصمت الذي كان الناس يقومون به وفاء لنذر،  

هلل يف قصته،  أو اختيارا.. وهكذا تم له ما أراد، حيث عرف رس قدرة اهلل يف نفسه، ورس رْحة ا

وتفاعل الشعور بعظمة اهلل يف نفسه حتى حتول املوقف النفيس عنده، إىل موقف عميل يف  

يوحي به التسبيح من التعبري عن عظمة اهلل يف  فيام    الدعوة إىل تسبيح اهلل يف الصباح واملساء، 

َقْوِمِه ِمَن املِْْحَراِب﴾  الكون،   ﴿َفَأْوَحى  رحة الكربى،  يشبه الففيام    [ 11]مريم:  ﴿َفَخَرَج َعىَل 

ألن التسبيح بام يعينه من استلهام عظمة اهلل من    [ 11]مريم:  إَِلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّا﴾  

الواعي باخلط   السبيل لاللتزام  عظمة خلقه، وبام يشيعه من إحساس باخلشية من اهلل هو 

 املستقيم. 

ديت إىل بيتي حاولت أن أعيش نفس  بعد أن انتهى الرجل من حديثه، قال: بعد عو

احلالة التي عاشها زكريا عليه السالم، وترضعت إىل اهلل كثريا.. وقد استجاب اهلل دعائي  

 ه وكرمه. بفضله ومنّ

 الشاهد الثاين: 

قام رجل آخر من احلارضين، وقال: قصتك تشبه كثريا قصتي.. والفرق بيني وبينك  

وقصتي تشبه قصة يعقوب عليه السالم وحزنه  أن قصتك تشبه قصة زكريا عليه السالم،  

الشديد عىل فراق ولده، وقصة أم موسى عليه السالم عند غياب ابنها عنها، فقد حصل يل  

 ما حصل هلام إىل أن ضاقت الدنيا عيل ضيقا شديدا. 

﴿َوَأْوَحْينَا إِىَل  وحينها يرس اهلل يل لقيا معلمنا الكاظم، وقد وجدته يقرأ قوله تعاىل:  

إِ ُأمِّ  َرادُّوُه  إِنَّا  َزيِن  حَتْ َوََل  خَتَايِف  َوََل  اْلَيمِّ  يِف  َفَأْلِقيِه  َعَلْيِه  ِخْفِت  َفإَِذا  َأْرِضِعيِه  َأْن  ُموَسى  َلْيِك   
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َوَهاَمانَ  فِْرَعْوَن  إِنَّ  َوَحَزًنا  ا  َعُدوًّ هَلُْم  لَِيُكوَن  فِْرَعْوَن  آُل  َفاْلَتَقَطُه  املُْْرَسلِنَي  ِمَن    َوَجاِعُلوُه 

ُت َعنْيٍ يِل َوَلَك ََل َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َينَْفعَ  ا َكاُنوا َخاطِئِنَي َوَقاَلِت اْمَرَأُت فِْرَعْوَن ُقرَّ نَا  َوُجُنوَدمُهَ

َأْن    َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوُهْم ََل َيْشُعُروَن َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا إِْن َكاَدْت َلُتْبِدي بِِه َلْوََل 

ََل   َوُهْم  ُجُنٍب  َعْن  بِِه  ْت  َفَبرُصَ يِه  ُقصِّ أِلُْختِِه  َوَقاَلْت  املُْْؤِمننَِي  ِمَن  لَِتُكوَن  َقْلبَِها  َعىَل  َرَبْطنَا 

ُكْم َعىَل َأْهِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه َلُكمْ  ْمنَا َعَلْيِه املََْراِضَع ِمْن َقْبُل َفَقاَلْت َهْل َأُدلُّ  َوُهْم  َيْشُعُروَن َوَحرَّ

 [ 12ـ  7]القصص: َلُه َناِصُحوَن﴾ 

هذه اآليات الكريمة، يكشف اهلل سبحانه وتعاىل عن األسباب التي  يف    :(1) ثم قال

يقيمها، لتمىض هبا إرادته، وتتحقق مشيئته.. وإذا كان اهلل تعاىل يف غنى عن هذه األسباب  

)كن( فيكون؛ فإنه سبحانه، يرينا هبذا التدبري أن   ِشء التي تتصل باملسببات، حيث يقول لل

هناك أسبابا يتوسل هبا إىل املسببات، وأن علينا أن نأخذ كل أمر بأسبابه التي تقع يف حسابنا 

وتقديرنا.. وأول سبب من تلك األسباب التي تقع هبا إرادة اهلل يف هالك فرعون، هو ميالد  

هالك فرعون.. فهذا هو السبب األول الذي  موسى عليه السالم، الذي سيكون عىل يده  

كان   السالم،  عليه  موسى  ولد  وحني  فرعون..  هالك  إىل  املؤدية  األسباب  عليه  ستدور 

فرعون يمىض حكمه يف أبناء بني إرسائيل، فيرتصد جنوده لكل مولود ذكر ليذبحوه.. وقد  

إرضاعه من لبنها،  أوحى اهلل تعاىل إىل أم موسى أن متسك وليدها، وأن ترضعه، أي تتوىل  

َل أن تدعه ملرضع غريها، وذلك ألمر سيتضح فيام بعد، حني يقع الوليد يف يد امرأة فرعون،  

فتلتمس له املراضع، فال يقبل غري الثدي الذي رضع منه، أول رضعات، وهو ثدى أمه..  

 األسباب إىل غاياهتا.  ميضت وبذلك جيتمع الوليد وأمه، ل
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اهلل، باإلهلام القلبي الذي يعيش فيه اإلنسان يف حلظات  : وجاء الوحي من  (1)ثم قال

حيدث اإلنسان به نفسه عند الوقوع يف مشكلة صعبة حتارص وجدانه،  فيام    الصفاء الروحي، 

وَل جيد هلا حال مما حييط به من األوضاع، كام هو احلال مع أم موسى التي كانت َل جتد مكانا 

من كل جانب حتى أصبحت يف حالة من الذهول  ختبئ فيه ولدها، ألن العيون حتيط هبا  

الذي أربكها ومل تعرف معه أن عليها أن ترضع وليدها حتى َل يموت من اجلوع.. وكان  

حتى يشبع،    [ 7]القصص:  ﴿َأْن َأْرِضِعيِه﴾  اإلهلام اإلهلي يلمع يف وجداهنا، كمثل إرشاقة النور  

 [7]القصص:  ﴿َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه﴾  ية،  ليكون ذلك زادا له حيفظ به حياته يف هذه الرحلة اخلف

عيوهنم،   عن  بمأمن  فيه  تضعينه  مكانا  جتدي  ومل  ويقتلوه  يأخذوه  أن  فرعون  جنود  من 

  ﴾ ]القصص: ﴿َوََل خَتَايِف﴾  وهو البحر، أو النهر، يف زورق صغري    [ 7]القصص:  ﴿َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ

َزيِن﴾ عليه من الغرق،   [ 7  عىل فراقه.  [ 7 ]القصص:﴿َوََل حَتْ

: وكانت تستغرق يف هذه الفكرة، متاما كام لو كانت تستمع إىل  (2) التفت إيل، وقال

شخص يكلمها من داخل شخصيتها، وتتلقى منه التعليامت يف صورة اخلطة املرسومة التي  

يف وقت قصري، يف وضح    [ 7]القصص:  ﴿إِنَّا َرادُّوُه إَِلْيِك﴾  جتعلها تشعر باألمن والطمأنينة..  

﴿َوَجاِعُلوُه  ي خطر عند ما تصل اخلطة إىل غايتها،  النهار بحيث َل جمال ألي خوف وأل

املُْْرَسلِنَي﴾   متهيدا    [ 7]القصص:  ِمَن  العليا  والفكرية  الروحية  املواقع  يف  اهلل  جيعلهم  الذين 

ملنحهم رشف تبليغ الرسالة.. وربام كانت هذه الفقرة مما أهلم اهلل به أم موسى عليه السالم  

ليعرفها خطورة موقعها الكبري يف ساحة الرساَلت، وربام كانت مما اقتضاه حديث النهايات  

  يف شأن موسى. العظيمة التي اقتضاها لطف اهلل
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: وتتحرك األسباب  (1)، ثم قال[ 8]القصص:  ﴿َفاْلَتَقَطُه آُل فِْرَعْوَن﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:  

إىل غايتها، خطوة خطوة.. فهذا موسى )الوليد( ينتقل من يد أمه إىل صدر النهر، ثم ينتقل  

س من أمره  طريقه، َل يدرى النا يف    من صدر النهر إىل بيت فرعون.. وهكذا يمىض القدر

شيئا، حتى لريبى فرعون يف حجره، العدو الذي كان يطلبه، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:  

َوَحَزًنا﴾   ا  َعُدوًّ هَلُْم  عدوا  [ 8]القصص:  ﴿لَِيُكوَن  لفرعون  ليكون  التقط  ُيلتقط حني  مل  فهو   ،

امرأة فرعون:   تقول  ليكون هلم قرة عني، كام  آل فرعون  التقطه  وإنام  َتْقُتُلوُه  ﴿وحزنا،  ََل 

، ولكن للقدر طريقا غري هذا  [ 9]القصص:  َعَسى َأْن َينَْفَعنَا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوُهْم ََل َيْشُعُروَن﴾  

﴿إِنَّ  قال تعاىل:  الطريق.. لقد أراد فرعون أمرا، وأراد اهلل أمرا، وَل مرد ملا أراد اهلل.. ثم  

ا كَ  جهل وعمى عام  يف    ،أي أهنم كانوا[ 8]القصص:  اُنوا َخاطِئِنَي﴾  فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَ

ينكشف عن هذا األمر الذي فعلوه بأيدَيم، ويف هذا ما يكذب ادعاء فرعون لأللوهية،  

الوليد   املواليد كلها هذا  ملا اختار من بني  إهلا،  أنه كان  ويكشف زيف هذا اَلدعاء.. فلو 

 تلك امليتة الشنعاء. الذي يكون عىل يديه هالكه، وموته عىل 

ُت َعنْيٍ يِل َوَلَك ََل َتْقُتُلوُه  قرأ بصوته اخلاشع قوله تعاىل:   ﴿َوَقاَلِت اْمَرَأُت فِْرَعْوَن ُقرَّ

: وتتحرك أحداث  (2)، ثم قال[ 9]القصص: َعَسى َأْن َينَْفَعنَا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوُهْم ََل َيْشُعُروَن﴾  

و ذا الوليد بني يدى فرعون.. إنه الوليد الذي يطلبه ذبحا ممن يذبح  القدر إىل غاياهتا، وها ه 

من أبناء إرسائيل.. فالطفل إرسائيىل بال ريب.. إذ ما من أم تلقى بابنها يف اليم، إَل أن تكون 

من اإلرسائيليات، فرارا به من موت حمقق إىل موت حمتمل.. إذ ربام يلتقطه رجل أو امرأة  

عون، من الصيادين، أو الفالحني، فيجد الطفل من يربيه ابنا، أو عبدا..  ممن َل يعنيهم أمر فر
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هكذا كانت نظرة فرعون واملأل حوله إىل هذا الوليد.. إنه إرسائيىل.. وإذن فليذبح كام ُيذبح  

أبناء جنسه.. ولكن القدر حيرك سببا، فيفسد عىل فرعون ومالئه هذا الرأى، حيث تتطلع  

ـ وكانت غري ولودـ  فتتحرك فيها غريزة األمومة، وترصخ يف أعامقها  امرأة فرعون إىل الوليد  

عواطف األم نحو هذا الطفل، وإذا هو لعينيها الطفل الذي ولدته، لساعتها فتتشبث به،  

..  [ 9]القصص: ﴿ََل َتْقُتُلوُه﴾  وترصخ يف األيدى املمتدة لذبحه: ولدي.. كبدى وقرة عينى..  

الوليد، امرأته عجبا دهشا.. وَل متهله حتى    وترتفع األيدى عن مهد  إىل  ويتطلع فرعون 

ينطق باألمر القاطع يف هذا الوليد.. فتلقاه متوددة متعطفة، مسرتْحة لنفسها ـ وقد حرمت  

ـ أن يدع هلا فرعون هذا الولد، من بني آَلف األوَلد الذين أراق دماءهم، وأزهق   الولد 

يؤخ يقدم وَل  واحدا، َل  ولدا  وإن  الذي  أرواحهم..  األمر  يف  قتل  يقصده  ر  من  فرعون 

َينَْفَعنَا َأْو  ودد وتلطف واسرتحام:  تهؤَلء األطفال، ولذلك تقول لفرعون يف   ﴿َعَسى َأْن 

 [ 9]القصص: َنتَِّخَذُه َوَلًدا﴾ 

: وتقع هذه الكلامت من قلب فرعون موقعا، فيجيب امرأته  (1)سكت قليال، ثم قال

﴿َوُهْم ََل َيْشُعُروَن﴾  لتشبع به جوع أمومتها.. وقوله تعاىل:    إىل ما طلبت، ويرتك هلا الوليد، 

مجلة حالية، من فاعل فعل حمذوف، دل عليه سياق الكالم.. والتقدير.. تركوا   [ 66]الزخرف: 

 الوليد، واستثنوه من الذبح، وهم َل يشعرون بام سيأتيهم من هذا الوليد، مما كانوا حيذرون. 

َبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا إِْن َكاَدْت َلُتْبِدي بِِه َلْوََل َأْن َرَبْطنَا  ﴿َوَأْص ثم قرأ قوله تعاىل: 

اآلية لفتة جانبية إىل أم موسى،  يف    :(2) ، ثم قال[ 10]القصص:  َعىَل َقْلبَِها لَِتُكوَن ِمَن املُْْؤِمننَِي﴾  

وإىل ما تعانى من آَلم نفسية، بعد أن ألقت بوليدها يف اليم.. ويف هذه اللفتة تتصل خيوط  
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األحداث التي ينسج منها القدر هذا احلدث الكبري، الذي سيولد بعد قليل.. وأم موسى  

ُأمِّ  :  هلا دورهام يف األحداث املقبلة.. سينكشف فيام بعد.. ويف قوله تعاىل ﴿َوَأْصَبَح ُفَؤاُد 

َفاِرًغا﴾   كبري،  [ 10]القصص:  ُموَسى  فراغ  من  يدها،  من  الولد  ضياع  ترك  ما  إىل  يف    إشارة 

األم   هبا  تغذى  التي  العواطف  كل  عنها  بذهابه  تعطلت  فلقد  وأحاسيسها..  مشاعرها، 

وصمته، ويف    طفلها، من سهر عليه، ومناغاة له، واشتغال به يف نومه، ويقظته، ويف بكائه، 

حركته وسكونه.. إن جوارحها كلها التي ترصدها األم لطفلها، قد أصبحت أدوات معطلة  

َل   فارغا،  كيانا  ـ  واملشاعر  العواطف  مركز  وهو  ـ  قلبها  جعل  قد  بدوره  وهذا  تعمل،  َل 

يستقبل من الطفل ما يصل األم به، من مشاعر وعواطف، إَل تلك العواطف السلبية.. من  

وأسى، املعجز:    قلق،  التعبري  هذا  يف  الرس  هو  وهذا  ُموَسى  ولوعة..  ُأمِّ  ُفَؤاُد  ﴿َوَأْصَبَح 

 [10]القصص: َفاِرًغا﴾ 

إشارة إىل أن هذا الوليد، قد    [ 10]القصص:  ﴿ُأمِّ ُموَسى﴾  : ويف قوله تعاىل:  (1) ثم قال

ط الذي  رعاية اهلل، ويف ضامن وعده بحفظه ـ ذا وجود معرتف به يف هذا املحييف    أصبح ـ

ضاعت فيه معامل األطفال، وأهدرت فيه دماؤهم.. إنه اآلن شخصية معروفة، وعلم ظاهر،  

﴿إِْن َكاَدْت  يأخذ مكانه يف هذه األحداث، متاما كام يأخذ فرعون مكانه فيها.. وقوله تعاىل:  

يف سويداء    .. أي أهناـ  وقد فرغ قلبها من هذا املهد الذي كان لوليدها [ 10]القصص:  َلُتْبِدي بِِه﴾  

القلب ـ أو شكت أن ترصخ وتندب هذا الوليد، وتنادى يف الناس: إن هذا الطفل الذي  

وجد ملقى يف اليم والذي التقطه آل فرعون هو وليدها.. وإهنا لتود أن تلقى عليه ولو نظرة  

 َقْلبَِها﴾  ﴿َلْوََل َأْن َرَبْطنَا َعىَل واحدة، قبل أن يصري إىل هذا املصري املجهول.. وقوله تعاىل:  
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ما فيه من نوازع تريد اَلنطالق إىل الكشف عن وجه    [ 10]القصص:   قلبها  أي أمسكنا عىل 

املُْْؤِمننَِي﴾  الوليد، وفضح أمره.. وقوله تعاىل:   ِمَن  تعليل هلذا لربط    [ 10]القصص:  ﴿لَِتُكوَن 

تعلم أن ما  الذي ربط اهلل سبحانه، به عىل قلبها، وهو أهنا بعد أن تتكشف هلا األمور، س

وعدها اهلل حق، وهبذا يتأكد إيامهنا باهلل، ويقوى يقينها به ويف هذا إشارة إىل أن ما ُيبتىل به  

لقواعد هذا اإليامن يف   تثبيت إليامهنم، وترسيخ  أرزاء وحمن، هو  الصابرون من  املؤمنون 

بري  قلوهبم، حيث ينكشف هلم وراء كل رزء، وعقب كل حمنة، أن ذلك مل يكن إَل عن تد

احلكيم العليم، وأهنم لو استقبلوا من أمورهم ما استدبروا، ملا أقاموها إَل عىل هذا الوجه  

ينتقلون من حال القلق، واجلزع يف مواجهة املصائب   الذي أقامه اهلل رب العاملني، وهبذا 

 واملحن، إىل حال التسليم، والرضا.. وهذا هو اإليامن يف أرفع مقاماته، وأعىل منازله. 

ْت بِِه َعْن ُجُنٍب َوُهْم  قرأ بصوته اخلاشع قوله تعاىل:  ثم  يِه َفَبرُصَ ﴿َوَقاَلْت أِلُْختِِه ُقصِّ

: وبعد أن أوشكت أم موسى أن تطرق باب فرعون،  (1)، ثم قال[ 11]القصص: ََل َيْشُعُروَن﴾ 

  وتسترصخ هناك، ربط اهلل عىل قلبها، فرجعت إىل صواهبا، وأخذت تنظر إىل األمور بعني 

احلكمة والروية، فطلبت إىل ابنتها أن تتحسس أخباره من بعيد، وأن تتسمع ما يتحدث به  

املتحدثون من حاشية فرعون من أمر هذا الوليد الذي التقطوه.. ما شأنه؟ وماذا حل به؟  

وهل هو حي أم ميت؟.. وتسللت األخت يف خفة ولطف، حتوم حول بيت فرعون، وَل  

تساقطة من أفواه القوم، وَل تستخربهم عنها.. حتى َل يفتضح  تلم به، وتلتقط األخبار امل 

ْت بِِه َعْن ُجُنٍب﴾  أمرها، وأمر الوليد معها.. ويف قوله تعاىل:   ، ما يدل  [ 11]القصص:  ﴿َفَبرُصَ

عىل أن تلك األخت مل تبحث عن أخيها، بعينيها، ومل تتسمع أخباره بأذنيها، وإنام كانت  
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بح واحليطة،  احلذر  من  واأللغاز؛  كيانا  الرموز  وتتأول  واإلشارات،  احلركات  تقرأ  يث 

﴿َقاَل َفاَم َخْطُبَك َيا َساِمِريُّ  فالبرص هنا، برص علم، أقرب ما يكون إىل اإلهلام، كام قال تعاىل:  

وا بِِه﴾   ُت باَِم مَلْ َيْبرُصُ إشارة إىل    [ 11]القصص:  ﴿َعْن ُجُنٍب﴾  .. ويف كلمة:  [ 96ـ    95]طه:  َقاَل َبرُصْ

لقاء  ا األمر  تلقى  إهنا مل تكن  تأخذه هذه األخت من موقع احلدث..  الذي كانت  ملوقف 

﴿َوُهْم ََل َيْشُعُروَن﴾  مواجها، وإنام كانت تلقاه عرضا، كأنه من غري قصد.. ويف قوله تعاىل:  

تصفية هذا املوقف، املحاذر، املجانب، من أن يدخل عليه ما يدخل عىل موقف    [ 66]الزخرف:  

املحاذرين املجانيني من أخطاء، َل يلتفتون إليها، وَل يعملون حسابا هلا، فتكون  كثري من  

 سببا يف كشف أمرهم، وفضح سرتهم.. 

ُكْم  ثم قرأ بصوته اخلاشع قوله تعاىل:   ْمنَا َعَلْيِه املََْراِضَع ِمْن َقْبُل َفَقاَلْت َهْل َأُدلُّ ﴿َوَحرَّ

: وتتحرك األحداث  (1)، ثم قال[ 12]القصص:  َوُهْم َلُه َناِصُحوَن﴾  َعىَل َأْهِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه َلُكْم  

مرة أخرى إىل الوليد، وقد أصبح يف آل فرعون، تلتمس له املراضع، ويعرض عليه واحدة  

واحدة، فال يقبل امرأة منهن.. لقد كان من تدبري اهلل سبحانه وتعاىل أن أهلم أمه أن ترضعه  

َأْن َأْرِضِعيِه﴾  ﴿وَ من ثدَيا، كام قال تعاىل:   ، وهبذا التدبري  [ 7]القصص:  َأْوَحْينَا إىَِل ُأمِّ ُموَسى 

ألف الوليد ثدى أمه، وألف اللبن الذي رضعه من هذا الثدي.. فلام عرض عليه ثدى غري  

أمر طبيعى، فكثري من األطفال َل   لبنه.. وهذا  منه، رده، وأبى أن يطعم من  الذي رضع 

رضع الذي  الثدي  عن  عىل  يتحولون  الوليد  تأبى  يبدو  وهنا  األوىل..  الرضعات  منه  وا 

صور وأشكال شتى..  يف    املراضع، أمرا جاريا عىل املألوف.. وهنا أيضا تلتمس له املراضع،

كلها  الدولة  وإن  فرعون..  ابن  التي  يف    إنه  املرضع،  عن  البحث  لذلك  فيكثر  خدمته.. 
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لتحقيق هذا األمر.. وعندئذ َل ترى  يستجيب هلا ويقبل عليها، وتعمل أجهزة الدولة كلها 

القوم، ولعلها   أخت موسى بأسا من أن تعرض ما عندها من بضاعة لعلها تروق ألعني 

]القصص: ﴿َهْل َأُدلُُّكْم َعىَل َأْهِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن﴾  حتقق هلم ما يريدون..  

العرض.. ويتم اللقاء بني موسى وأمه، ويعرض عليه  ، وَل يرتدد القوم يف قبول هذا  [ 12

 فرعون، مرضعا هلذا الوليد.  ةثدَيا، فيقبله.. وتصبح األم يف حاشي

َزَن َولَِتْعَلَم َأنَّ  ثم التفت إيل، وقرأ قوله تعاىل:   ِه َكْي َتَقرَّ َعْينَُها َوََل حَتْ ﴿َفَرَدْدَناُه إِىَل ُأمِّ

: وتنتهى األحداث هبذا  (1)، ثم قال[ 13]القصص:  َأْكَثَرُهْم ََل َيْعَلُموَن﴾  َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َوَلكِنَّ  

إىل موقف من مواقف احلدث الكبري.. فيعود الطفل إىل أمه، ويتحقق ما وعدها اهلل سبحانه  

به قوله:   إَِليِْك﴾  وتعاىل  َرادُّوُه  ، وهبذا تعلم أن وعد اهلل حق.. وكثري من  [ 7]القصص:  ﴿إِنَّا 

 َل يعلمون هذا، وَل يقدرون اهلل حق قدره. الناس 

ثم قص علينا قصة يوسف عليه السالم، وكيف رده اهلل تعاىل إىل والده معززا مكرما  

السالم،   يعقوب عليه  يقني  الطوال، ويف أحسن األحوال، وأخربنا عن  السنني  تلك  بعد 

 وحسن صربه لفقده لولده إىل أن رده اهلل عليه..  

اىل عىل لسان يعقوب عليه السالم، وهو يف عز البالء بفقد ولده:  وقرأ علينا قوله تع

ُس  َفَتَحسَّ اْذَهُبوا  َبنِيَّ  َيا  َتْعَلُموَن  ََل  َما  اهللَِّ  ِمَن  َوَأْعَلُم  اهللَِّ  إِىَل  َوُحْزيِن  َبثِّي  َأْشُكو  ِمْن  ﴿إِنَّاَم  وا 

]يوسف: ََل َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اهللَِّ إَِلَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِروَن﴾    ُيوُسَف َوَأِخيِه َوََل َتْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اهللَِّ إِنَّهُ 

قال[ 87ـ    86 ثم  بامللك  (2) ،  اهلمة عن اخللق، واَلكتفاء  لرفع  الكريمتني دعوة  اآليتني  : يف 

 احلق، وعدم الشكوى فيام ينزل إىل اخللق. 

 
 ( 2/622(  البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )2) ( 10/319(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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قال قالوا(1)ثم  ملا  أبنائه،  عىل  السالم  عليه  يعقوب  رد  لقد  َتْذُكُر  له:    :  َتْفَتُأ  ﴿َتاهللَِّ 

، بأن األمر َل يعنيهم، وأنه َل  [85]يوسف:  ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن اهْلَالِكِنَي﴾  

يشكو إليهم أمره، ألهنم َل يفهمون مشاعره وآَلمه أوَل، وَل يستطيعون أن يقدموا له شيئا  

ش يسمع  من  إىل  أمره  يشكو  بل  مشكلته،  ثانيا،  حيل  أن  ويملك  َبثِّي﴾  كواه  َأْشُكو  ﴿إِنَّاَم 

﴿َوُحْزيِن إِىَل اهللَِّ َوَأْعَلُم ِمَن اهللَِّ  وهو اهلم الذي َل يقدر صاحبه عىل كتامنه فيبثه،   [ 86]يوسف: 

ألن معرفتي باهلل، وما يفيضه عىل عباده من رْحته، وما يتسع له   [ 86]يوسف: َما ََل َتْعَلُموَن﴾ 

جيعلني كبري الثقة بمصري يوسف، ألنه إذا ابتعد عن رعايتي له، فإن رعاية اهلل ولطفه  لطفه،  

يفوق كل ما أختزنه له يف قلبي من حب ورْحة.. وإذا كنت أحزن، أو أعيش اهلم، فألن 

تثري   بالتفاصيل، مشاعر سلبية  التفكري  لديه، من خالل  اإلنسان َيلق  الضعف يف  جانب 

النفيس.. وهكذا بدأ األمل َيرض يف نفسه، وينمو مع روحانية  شجونه، وتدمر استقراره  

احلديث الذي كان يعيشه يف مناجاته هلل، حتى كاد أن يالمس مصري يوسف املرشق، كام لو  

كان يراه، وهلذا طلب من أوَلده، أن يعودوا إىل مرص من جديد ليبحثوا عنه، حيث تركوا  

، بأن يوسف قد التقى بأخيه، وأنه من املمكن  أخاه، ألن يف داخله إحساسا َل يعرف حقيقته

 أن جيدوه حيث يوجد أخوه. 

َوَأِخيِه﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:   ُيوُسَف  ُسوا ِمْن  َفَتَحسَّ اْذَهُبوا  َبنِيَّ  ، ثم  [ 87]يوسف:  ﴿َيا 

: أي اطلبوه بكل ما تستطيعون توسله من أساليب تتحرك فيها حواسكم السمعية  (2)قال

َتْيَأُسوا ِمْن َرْوِح  والبرصية، فلعلكم تواجهون املفاجأة التي َل ختطر لكم عىل بال،   ﴿َوََل 

عليه    [ 87]يوسف:  اهللَِّ﴾   ضاقت  مهام  أموره  كل  يف  باهلل  واثقا  يبقى  املؤمن  ألن  وفرجه، 
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ومهام  الظروف،    األحوال،  حوله  من  اْلَقْوُم  تعقدت  إَِلَّ  اهللَِّ  َرْوِح  ِمْن  َيْيَأُس  ََل  ﴿إِنَُّه 

ألن اليأس من الفرج َل َيلو من أحد أمرين، إما الشك بقدرة اهلل،   [ 87]يوسف: اْلَكافُِروَن﴾ 

وإما الشك بعلمه، ألن الذي يمنع من حل املشكلة هو العجز عنها، أو عدم معرفة أبعادها،  

 مها كفر باهلل. وكال

: اليأس من رْحة اهلل َل حيصل إَل إذا اعتقد اإلنسان أن اإلله  (1)ثم التفت إيل، وقال

غري قادر عىل الكامل، أو غري عامل بجميع املعلومات، أو ليس بكريم، بل هو بخيل، وكل  

  من هذه الثالثة يوجب الكفر، فإذا كان اليأس َل حيصل إَل عند حصول أحد هذه الثالثة، 

 وكل واحد منها كفر، ثبت أن اليأس َل حيصل إَل ملن كان كافرا. 

وعندما انفض اجلمع، دعاين إليه، وقال: إن شئت أن يرد اهلل تعاىل عليك ما ضاع 

منك، فاصرب مثل صرب أم موسى، ومثل صرب يعقوب.. وَل تيأس من روح اهلل.. وسيأتيك  

 من اهلل ما مل تكن حتتسب. 

بيتي،   إىل  عدت  لقد  وبعدما  العجاب..  العجب  وجدت  اجلميل..  الصرب  بذلك 

رحاب   يف  يل  جديدة  وَلدة  بداية  ذلك  وكان  انتظاري..  يف  أضعتهم  من  كل  أن  وجدت 

 الرْحة اإلهلية. 

 الشاهد الثالث: 

بيني   والفرق  قصتي..  كثريا  تشبه  قصتكام  وقال:  احلارضين،  من  آخر  رجل  قام 

السالم.. وقصتي تشبه   وبينكام أن قصتكام تشبه قصة زكريا ويعقوب وأم موسى عليهم 

واهلم   الغم  من  له  اهلل  بإنجاء  له  حصلت  التي  واألعجوبة  السالم،  عليه  يونس  قصة 
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 العظيمني، حصلت يل بفضل اهلل وكرمه. 

تبدأ من اهلموم والغموم الكثرية التي أرسلها اهلل لتحيط ِب لتخرجني من أرس  وهي  

نفيس األمارة بالسوء، إىل عامل النفس املطمئة الساكنة الراضية برهبا.. لقد كنت يف البداية  

أكن   مل  التي  إىل وَلديت اجلديدة،  فقد كانت وسيلتي  اهلل عليها،  أْحد  لكني اآلن  أنكرها، 

 ة لو مل أخرج إليها. يقألحيا حياة حقي 

لقد كانت تلك اهلموم وسيلتي للقيا معلمي الكاظم، بعد أن سمعت بقدرته عىل  

شفاء اجلراح، وبث العزاء.. لكني تومهت يف البداية أنه َل َيتلف عن أولئك املشعوذين  

من   منه  رأيت  بل  حكيام..  تقيا  عابدا  زاهدا  رأيته  فقد  ذلك،  يف  ظني  أخطأ  وقد  التجار، 

 مات ما جعلني أوقن متاما باملدد اإلهلي لعباده الصاحلني.الكرا

﴿َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن  لقد كان أول ما سمعته منه قراءته لقوله تعاىل:  

ِمَن الظَّاملنَِِي َفاْسَتَجْبنَا    َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنَاَدى يِف الظُُّلاَمِت َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِينِّ ُكنُْت 

ْينَاُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذلَِك ُننِْجي املُْْؤِمننَِي﴾   : أي واذكر نبأ يونس  (1)، ثم قال[ 88ـ    87]األنبياء:  َلُه َوَنجَّ

يف    عليه السالم حني بعثه اهلل إىل قومه، فدعاهم إىل توحيد اهلل وعبادته، فأبوا عليه ومتادوا

من بني ظهرانيهم مغاضبا هلم، وأوعدهم بالعذاب، فلام حتققوا أنه كائن َل  كفرهم، فخرج 

حمالة، وعلموا أن النبي َل يكذب، خرجوا إىل الصحراء، ثم ترضعوا إىل اهلل وجأروا إليه،  

َقْوَم ُيوُنَس  ﴿َفَلْوََل َكاَنْت َقْرَيٌة آَمنَْت َفنََفَعَها إِياَمهُنَا إَِلَّ  فرفع اهلل عنهم العذاب كام قال تعاىل:  

ْنَيا َوَمتَّْعنَاُهْم إىَِل ِحنٍي﴾   ْزِي يِف احْلََياِة الدُّ .. وأما  [ 98]يونس:  ملََّا آَمنُوا َكَشْفنَا َعنُْهْم َعَذاَب اخْلِ

قوم  مع  فركب  ذهب  فإنه  السالم  عليه  هبم  يف    يونس  تكفأت  اللجة  وصلوا  فلام  سفينة، 
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منهم رجل  عىل  فاقرتعوا  الغرق،  عىل  فوقعت  يف    يلقونه  وأرشفوا  منه،  يتخففون  البحر 

القرعة عىل يونس فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوها فوقعت القرعة عليه أيضا فأبوا، ثم أعادوها  

، [ 141]الصافات:  ﴿َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن املُْْدَحِضنَي﴾  فوقعت عليه أيضا كام يرشد إىل ذلك قوله:  

 البحر، فأرسل اهلل إليه حوتا يشق البحر فالتقمه. يف    ثم قام يونس عليه السالم وألقى بنفسه 

: يف هذا إشارة (1)، فقال[ 87]األنبياء:  ﴿ُمَغاِضًبا﴾  سأله بعضنا حينها عن قوله تعاىل:  

إىل غضب يونس عليه السالم عىل قومه الكافرين، وكان مثل هذا الغضب يف هذه الظروف  

ة والتعب سنني طويلة من أجل هداية القوم  طبيعيا متاما، إذ حتمل هذا النبي املشفق املشق

الضالني، إَل أهنم مل يلبوا دعوته اخلرية.. ومن جهة أخرى، فإن يونس عليه السالم ملا كان 

يعلم أن العذاب اإلهلي سينزل هبم رسيعا، ترك تلك املدينة، ومل يكن ذلك معصية، ولكن  

حت يرتكها  أَل  السالم  عليه  كيونس  عظيم  لنبي  األوىل  التي  كان  اللحظة  ـ  حلظة  آخر  ى 

سيعقبها العذاب اإلهلي ـ ولذلك آخذه اهلل عىل هذه العجلة، وإعترب عمله تركا لألوىل، كام  

﴿َفاْصرِبْ حِلُْكِم َربَِّك َوََل َتُكْن َكَصاِحِب احْلُوِت إِْذ َناَدى َوُهَو َمْكُظوٌم َلْوََل َأْن  قال تعاىل:  

نَي﴾   َتَداَرَكُه نِْعَمٌة ِمْن َربِّهِ  احِلِ ُه َفَجَعَلُه ِمَن الصَّ  َوُهَو َمْذُموٌم َفاْجَتَباُه َربُّ
ِ
ـ    48]القلم:  َلُنبَِذ بِاْلَعَراء

50 ] 

: إن ذلك  (2)، فقال[ 88]األنبياء: ﴿َوَكَذلَِك ُننِْجي املُْْؤِمننَِي﴾ ثم سألناه عن قوله تعاىل: 

مل يكن حكام خاصا، بل هو    يدل عىل أن ما أصاب يونس عليه السالم من البالء والنجاة 

املؤملة   احلوادث  من  كثريا  أن  ذلك  واملراتب..  الدرجات  تسلسل  حفظ  مع  عام  حكم 

واَلبتالءات الشديدة واملصائب هي نتيجة لذنوبنا ومعاصينا، وهي سياط لتنبيه األرواح  

ر التي  الغافلة، أو هي مواقد لتصفية معادن أرواح اآلدميني فمتى ما تنبه اإلنسان إىل األمو
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 انتبه إليها يونس عليه السالم يف مثل هذا الظرف، فإنه سينجو حتام.. 

النجاة،   له  لتتحقق  السالم،  انتبه هلا يونس عليه  التي  وقد سألناه عن تلك األمور 

 ،[ 87: ]األنبياء﴿ََل إَِلَه إَِلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِينِّ ُكنُْت ِمَن الظَّاملنَِِي﴾ فقال: هي ما عرب عنه بقوله: 

: أنه َل ملجأ ألي هارب أو ضائع أو حائر إَل إليك، وَل مالذ إَل أنت، فأنت (1)وهي تعني

القادر عىل كل يشء، والرحيم لكل خملوق، والعليم بكل اخلفايا واملهيمن عىل األمر كله،  

والغافر لكل ذنب، واملستجيب لكل داع، واملغيث لكل ملهوف، واملفرج عن كل مهموم  

وسيدي    ومكروب..  رِب  فأنت  أمري،  يف  والنظر  رضي  كشف  أسأله  غريك  يل  وليس 

إذ َيتزن قلبي وعقيل ووجداين    [ 87]األنبياء:  ﴿ُسْبَحاَنَك﴾  وموَلي ومالذي يف كل األمور،  

اإلحساس بعظمتك يف كل مواقع العظمة يف جماَلت التصور، ويف حركة القدرة يف الواقع،  

﴿إِينِّ ُكنُْت  ذلك إىل تسبيح منفتح خاشع مبتهل إىل اهلل،  يف مظاهر اخللق واإلبداع.. فيتحول  

فقد ظلمت نفيس يف حتركي، أو تقصريي يف سبيل الدعوة، من    [ 87]األنبياء:  ِمَن الظَّاملنَِِي﴾  

غري قصد، وَل عمد، وها أنا ذا ـ يا رب ـ راجع إليك بكل قلبي وعقيل وحيايت، لتتقبلني  

ولتكشف  ورْحتك،  ورضوانك  لطفك  تغمرين    بكل  التي  والغم  احلرية  أجواء  كل  عني 

 باآلَلم واملشاكل، فهل تستجيب يل؟ إنك أنت الذي تستجيب كل الدعوات ملن دعاك. 

ثم حدثنا بام ورد يف فضل ما قاله، وأمهيته يف األحاديث الرشيفة، ومنها قول رسول  

بحانك إين كنت من  : )دعوة ذي النون التي دعا هبا يف بطن احلوت: َل إله إَل أنت ساهلل 

.. وقوله: )هل أدلكم عىل اسم  (2)؛ مل يدع هبا مسلٌم يف كربة، إَلاستجاب اهلل له(الظاملني 

اهلل األعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى؟ الدعوة التي دعا هبا يونس، حيث  
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ِمَن  ﴿ ناداه يف الظلامت الثالث:   ُكنُْت  إِينِّ  َأْنَت ُسْبَحاَنَك  إَِلَّ  إَِلَه  ،  [ 87]األنبياء:  الظَّاملنَِِي﴾  ََل 

:  فقال رجٌل: يا رسول اهلل، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنني عامة؟ فقال رسول اهلل  

وجل:   عز  اهلل  قول  تسمع  نُ ﴿أَل  َوَكَذلَِك  اْلَغمِّ  ِمَن  ْينَاُه  َوَنجَّ َلُه  املُْْؤِمننَِي﴾  نِْجي  َفاْسَتَجْبنَا 

 .(1)   ؟[ 88]األنبياء: 

، قال: كنا جلوسا عند رسول اهلل  ومنها ما روي عن بعض أصحاب رسول اهلل  

   ء إذا نزل برجل منكم كرٌب أو بالٌء من بالء الدنيا، دعا به فرج  فقال: أَل أخربكم بِش

  ْنَت ُسبَْحاَنَك إِينِّ ُكنُْت ِمَن الظَّاملنَِِي﴾ ﴿ََل إَِلَه إَِلَّ أَ ، قال: دعاء ذي النون:  عنه؟ قيل له: بىل 

 ( 2) ([ 87]األنبياء: 

ومنها ما حدث به عن اإلمام الصادق، أنه قال: )عجبت ملن فزع من أربع كيف َل  

]آل   ﴿َحْسُبنَا اهلل َونِْعَم اْلَوكِيُل﴾ يفزع إىل أربع: عجبت ملن خاف كيف َل يفزع إىل قوله:  

ْمَسْسُهْم ُسوٌء  ﴿َفاْنَقَلُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن اهلل َوَفْضٍل مَلْ يَ فإيّن سمعت اهلل يقول بعقبها:    [ 173عمران:  

َبُعوا ِرْضَواَن اهلل َواهلل ُذو َفْضٍل َعظِيٍم﴾ وعجبت ملن اغتّم كيف َل يفزع    [ 174]آل عمران:    َواتَّ

فإيّن سمعت اهلل يقول    [ 87]األنبياء:    ﴿ََل إَِلَه إَِلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِينِّ ُكنُْت ِمَن الظَّاملنَِِي﴾ إىل قوله:  

ْينَاُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذلَِك ُننِْجي املُْْؤِمننَِي﴾﴿َفاْسَتَجْبنَبعقبها:   وعجبت ملن    [ 88]األنبياء:    ا َلُه َوَنجَّ

ُض َأْمِري إِىَل اهلل إِنَّ اهلل َبِصرٌي بِاْلِعَباِد﴾مكر به كيف َل يفزع إىل قوله:   فإيّن   [ 44]غافر:    ﴿ُأَفوِّ

وعجبت ملن أراد الدنيا   [ 45]غافر:    ا َمَكُروا﴾ ﴿َفَوَقاُه اهلل َسيَِّئاِت مَ سمعت اهلل يقول بعقبها:  

َة إَِلَّ بِاهلل﴾وزينتها كيف َل يفزع إىل قوله:   فإيّن سمعت اهلل    [ 39]الكهف:    ﴿َما َشاَء اهلل ََل ُقوَّ

يقول بعقبها:   َوَوَلًداعّز وجّل  َماًَل  ِمنَْك  َأَقلَّ  َأَنا  َتَرِن  ُيْؤتنَِيِ َخرْيً   ﴿إِْن  َأْن  َرِبِّ  ِمْن  َفَعَسى  ا 
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 (1)(وعسى موجبة  [ 40، 39]الكهف:  َجنَّتَِك﴾

﴿ََل إَِلَه إَِلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنُْت  ثم سألناه عن رس كون قول يونس عليه السالم:  

سببا لنجاته، ونجاة أمثاله ممن يرددوهنا، فقال: هذه الكلامت، ويف    [ 87]األنبياء:  ِمَن الظَّاملنَِِي﴾  

التي مر هبا يونس عليه السالم مدرسة كاملة يف اإليامن والتزكية.. وأول ما  تلك الظروف  

فيها أن يونس عليه السالم يف تلك اللحظات الصعبة تذكر ربه، ودعاه وحده.. ومن مد  

إِهَلًا  يده بالدعاء هلل وحده، فقد مد يده إىل الفرج اإلهلي، كام قال تعاىل:   َتْدُع َمَع اهللَِّ  ﴿َفاَل 

بِنَي﴾  آَخَر فَ  ﴿َوَمْن َيْدُع َمَع اهللَِّ إهَِلًا آَخَر ََل ُبْرَهاَن َلُه بِِه  ، وقال:  [ 213]الشعراء:  َتُكوَن ِمَن املَُْعذَّ

ِه إِنَُّه ََل ُيْفلُِح اْلَكافُِروَن﴾   ﴿َوََل َتْدُع َمَع اهللَِّ إِهَلًا آَخَر  ، وقال:  [ 117]املؤمنون:  َفإِنَّاَم ِحَساُبُه ِعنَْد َربِّ

ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ََل َيْسَتِجيُبوَن  ، وقال:  [ 88]القصص:  ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو﴾   ﴿َلُه َدْعَوُة احْلَقِّ َوالَّ

 لَِيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهَو بَِبالِغِ 
ِ
ْيِه إىَِل املَْاء  إَِلَّ َكَباِسِط َكفَّ

ٍ
ء ِذيَن ََل  ، وقال:  [ 14]الرعد:  ِه﴾  هَلُْم بَِِشْ ﴿َوالَّ

َم اهللَُّ إَِلَّ بِاحْلَقِّ َوََل َيْزُنوَن﴾   تِي َحرَّ  [ 68]الفرقان:  َيْدُعوَن َمَع اهللَِّ إهَِلًا آَخَر َوََل َيْقتُُلوَن النَّْفَس الَّ

 [77]الفرقان: ﴿ُقْل َما َيْعَبُأ بُِكْم َرِبِّ َلْوََل ُدَعاُؤُكْم﴾ وقال: 

قوله:  ثم   رس  عن  الظَّاملنَِِي﴾  سألناه  ِمَن  ُكنُْت  فقال[ 87]األنبياء:  ﴿إيِنِّ  ذلك  (2)،  يف   :

بصيغة   يسأل  تارة  السائل  الطالب  فإن  املغفرة،  طلب  يتضمن  وهو  بالتقصري،  اعرتاف 

وإما   املسؤول،  حال  بوصف  وإما  حاله،  يوصف  إما  اخلرب،  بصيغة  يسأل  وتارة  الطلب، 

﴿َربِّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس يِل بِِه ِعْلٌم  عليه السالم:    بوصف احلالني كقول نوح

يَن﴾   ، فهذا ليس صيغة طلب وإنام هو إخبار  [ 47]هود:  َوإَِلَّ َتْغِفْر يِل َوَتْرَْحْنِي َأُكْن ِمَن اخْلَارِسِ

ملغفرة.. ومثل ذلك  عن اهلل أنه إن مل يغفر له ويرْحه خرس، ولكن هذا اخلرب يتضمن سؤال ا
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يَن﴾  قول آدم عليه السالم:   نَا َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا َوإِْن مَلْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَْحْنَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اخْلَارِسِ ﴿َربَّ

   [ 23]األعراف: 

: ووصف احلاجة واَلفتقار هو سؤال باحلال، وهو أبلغ من جهة العلم  (1)ثم قال

ة القصد واإلرادة، فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاين،  والبيان، وذلك أظهر من جه 

ألن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال باملطابقة والقصد  

تضمن   فإن  واملسؤول،  السائل  حلال  وصف  فيه  يكن  مل  وإن  باللفظ،  به  وترصيح  األول 

 والعلم املقتىض للسؤال واإلجابة،  وصف حاهلام كان أكمل من النوعني، فإنه يتضمن اخلرب 

ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال، فيتضمن السؤال واملقتىض له واإلجابة،  

ملن قال له: علمني دعاء أدعو به يف صاليت، فقال: )قل اللهم إين ظلمت    كقول النبي  

ارْحني إنك أنت  نفيس ظلام كثريا، وَل يغفر الذنوب إَل أنت، فاغفر يل مغفرة من عندك، و

الرحيم وفيه  (2) (الغفور  املغفرة  إىل  حاجته  املقتيض  نفسه  حلال  العبد  وصف  فيه  فهذا   ..

وصف ربه الذي يوجب أنه َل يقدر عىل هذا املطلوب غريه، وفيه الترصيح بسؤال العبد  

أكمل  ملطلوبه، وفيه بيان املقتىض لإلجابة، وهو وصف الرب باملغفرة والرْحة، فهذا ونحوه  

 أنواع الطلب. 

كثريا من األدعية الواردة يف القرآن الكريم يتضمن بعض ذلك، كقول  ثم ذكر لنا أن  

اْلَغافِِريَن﴾  موسى عليه السالم:   َخرْيُ  َوَأْنَت  َواْرَْحْنَا  َلنَا  َفاْغِفْر  َولِيُّنَا  ،  [ 155]األعراف:  ﴿َأْنَت 

﴿َربِّ إِينِّ َظَلْمُت َنْفيِس  قوله:  فهذا طلب ووصف للموىل بام يقتيض اإلجابة، ومثل ذلك  

﴿إِينِّ ملَِا َأْنَزْلَت  ، ففيه وصف حال النفس والطلب، ومثل ذلك قوله:  [ 16]القصص:  َفاْغِفْر يِل﴾  

 
( 3835( ، وابن ماجه )2705( ، ومسلم )6326( و )834البخاري )(   2) ( 2/363(  دقائق التفسري )1)

 ( 3531، والرتمذي )



477 

 

 ، ففيه الوصف املتضمن للسؤال باحلال. [ 24]القصص: إِيَلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي﴾ 

بصيغة الوصف واخلرب    وقد سأله بعضهم حينها عن رس دعاء يونس عليه السالم

: ألن املقام مقام اعرتاف بأن ما أصابني من الرش كان بذنبي،  (1)دون صيغة الطلب، فقال

يذكر   الثاين، فلم  بالقصد  الذنب، واملقصود دفع الرض، واَلستغفار جاء  فأصل الرش هو 

صيغة طلب كشف الرض، َلستشعاره أنه ميسء ظامل، وهو الذي أدخل الرض عىل نفسه،  

سب حاله أن يذكر ما يرفع سببه من اَلعرتاف بظلمه، ومل يذكر صيغة طلب املغفرة ألنه  فنا 

حال   يف  له  مقصود  فإنه  الكرب،  الثاين، بخالف كشف  بالقصد  املكروب  للعبد  مقصود 

وجوده بالقصد األول، إذ النفس بطبعها تطلب ما هي حمتاجة إليه من زوال الرضر احلاصل  

ما ختاف وجوده من الرضر يف املستقبل بالقصد الثاين، واملقصود  من احلال قبل طلبها زوال  

األول يف هذا املقام هو املغفرة وطلب كشف الرض، فهذا مقدم يف قصده وإرادته وأبلغ ما  

 ينال به رفع سببه فجاء بام حيصل مقصوده. 

إن  :  (2)، فقال[ 87]األنبياء:  ﴿ُسْبَحاَنَك﴾  ثم حدثنا عن رس قول يونس عليه السالم:  

بغري   والعقوبة  الظلم  تنزَيه عن  يقتيض  واملقام  وتنزَيه،  الرب  تعظيم  يتضمن  اللفظ  هذا 

الذي   الظامل  أنا  بل  بغري ذنب،  يا رب مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي  أنت  أي  ذنب، 

،  [ 181]النحل:  ﴿َوَما َظَلْمنَاُهْم َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن﴾  ظلمت نفيس، كام قال تعاىل:  

َأْنُفَسُهْم﴾  وقال:   َوَلكِْن َظَلُموا  َظَلْمنَاُهْم  َوَلكِْن    ، وقال:[ 101]هود:  ﴿َوَما  َظَلْمنَاُهْم  ﴿َوَما 

نَا َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا﴾  ، وقال حكاية عن آدم عليه السالم:  [ 76]الزخرف:  َكاُنوا ُهُم الظَّاملنَِِي﴾   ﴿َربَّ

يف دعاء اَلستفتاح: )اللهم أنت امللك َل إله إَل أنت،    ، ومثل ذلك قال النبي  [ 23]األعراف:  
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أنت رِب، وأنا عبدك، ظلمت نفيس، واعرتفت بذنبي، فاغفر يل ذنوِب مجيعا، فإنه َل يغفر  

، ويف حديث آخر أن سيد اَلستغفار أن يقول العبد: )اللهم أنت رِب  (1)(الذنوب إَل أنت 

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من رش    َل إله إَل أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عىل 

، (2) (ما صنعت، أبوء لك بنعتمك عيل، وأبوء بذنبي، فاغفر يل فإنه َليغفر الذنوب إَل أنت

وقد ورد يف فضلها أن )من قاهلا إذا أصبح موقنا هبا فامت من يومه دخل اجلنة، ومن قاهلا  

 ( 3) (إذا أمسى موقنا هبا فامت من ليلته دخل اجلنة

: فالعبد عليه أن يعرتف بعدل اهلل وإحسانه، فإنه َليظلم الناس شيئا، فال  (4)الثم ق

يعاقب أحدا إَل بذنبه، وهو حيسن إليهم، فكل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل.. فقوله:  

فيه إثبات انفراده باإلهلية، وهي تتضمن كامل علمه وقدرته    [ 87]األنبياء:  ﴿ََل إَِلَه إَِلَّ َأْنَت﴾  

يتضمن    [ 87]األنبياء:  ﴿ُسْبَحاَنَك﴾  رْحته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إىل العباد.. وقوله و

 تعظيمه وتنزَيه عن الظلم وغريه من النقائص. 

ثم ذكر لنا الكثري من األحاديث التي تدل عىل عالقة املعرفة باهلل ودعائه هبا يف حتقيق  

ألسامء بنت عميس: )أَل أعلمك  أنه قال    املطالب املختلفة، ومنها ما روي عن رسول اهلل  

وقال: )من قال: َل إله إَل  ..  (5) كلامت تقولينهن عند الكرب؟ اهلل اهلل رِب َل أرشك به شيئا(

)ما قال  .. وقال:  (6) من اهلم واحلزن(  ء.. عويف ء، وَل إله إَل اهلل بعد كل يش اهلل قبل كل يش 

عبد: اللهم رب الساموات السبع ورب العرش العظيم، اكفني كل مهم من حيث شئت،  

شئت و أين  تعاىل   ،من  اهلل  و(7)مهه(  إَلأذهب  رْحتك  ..  اللهم  املكروب:  )دعوات  قال: 

 
 ( 185/ 2مسلم )(  1)

 ( 580( و )464)( ، عمل اليوم والليلة 10298النسائي يف الكربى )(  2)

 ( 292/ 7املعجم الكبري للطرباين )(  3)

 ( 2/364(  دقائق التفسري )4)

 . 2/1277، ابن ماجة: 2/87(  أبو داود: 5)

 .1 10/290(  املعجم الكبري: 6)

 عن اخلرائطي يف مكارم األخالق.  2/122(  كنز العامل: 7)
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.. وقال:  (1)نفيس طرفة عني، وأصلح يل شأين كله، َل إله إَل أنت(  أرجو، فال تكلني إىل 

إذا أصابه هم وحزن: )اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي  ما قال عبد قط  )

بيدك، ماض يف حكمك، عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو  

أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل  

وذهاب مهي(، إَل أذهب اهلل عز وجل مهه  ، وجالء حزين،  القرآن ربيع قلبي، ونور صدري

لنا أن نتعلم هؤَلء الكلامت؟ قال:   وأبدله مكان حزنه فرحا، قالوا: يا رسول اهلل، ينبغي 

 .(2) أجل، ينبغي ملن سمعهن أن يتعلمهن

كان إذا حزبه أمر، قال: َل إله إَل اهلل احلليم العظيم،    ومنها ما روي أن رسول اهلل  

إله إَل اهلل رب   الكريم، َل  العرش  إله إَل اهلل رب  العظيم، َل  العرش  إله إَل اهلل رب  َل 

أمر    كان إذا كربه   وروي أنه .  .(3)الساموات ورب األرض رب العرش العظيم.. ثم يدعو

 .(4)قال: يا حي يا قيوم، برْحتك أستغيث

وقبل انرصايف من جملسه، دعاين، وطلب مني أن أكثر من قول ما قاله يونس عليه  

التزمت   وقد  عليه،  تنزل  ما  مثل  عيل  سيتنزل  العظيم  اهلل  فضل  أن  وأخربين  السالم، 

 بنصيحته، ورسعان ما رأيت من فضل اهلل تعاىل ما مل َيطر يل عىل بال.

 الشاهد الرابع: 

وقا  احلارضين،  من  آخر  رجل  بيني  قام  والفرق  قصتي..  كثريا  تشبه  قصتكم  ل: 

وبينكم أن قصتكم تشبه قصة زكريا ويعقوب وأم موسى ويونس عليهم السالم.. وقصتي  

 
 .210، األدب املفرد: ص 7 6/167، النسائي: 4/324(  أبو داود: 1)

أْحد:  2) حبان:  2/168(   ابن  صحيح  احلاكم:  3/253،  ؛ 1/690، 

 .95/279، بحار األنوار: 54الدعوات: ص 

 .312، الدعاء للطرباين: ص 1/575، أْحد: 8 6/167(  النسائي: 3)

 .1/689، احلاكم: 5/539(  الرتمذي: 4)
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األسقام   من  له  اهلل  بشفاء  له  حصلت  التي  واألعجوبة  السالم،  عليه  أيوب  قصة  تشبه 

 الشديدة حصلت يل. 

الب  أنواع  التي نغصت عيل  وهي تبدأ من علة شديدة أصبت هبا، ومعها بعض  الء 

وقد   املستشفيات،  لبعض  زيارته  ويف  الكاظم،  معلمي  أرى  أن  يل  اهلل  قدر  حينها  حيايت، 

ُه َأينِّ  : ﴿عن أيوب عليه السالمسمعته يقرأ عىل بعض املرىض قوله تعاىل   َوَأيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ

اِْحنَِي َفاْسَتَجْبنَ ُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّ نَِي الرضُّ ا َلُه َفَكَشْفنَا َما بِِه ِمْن رُضٍّ َوآَتْينَاُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم  َمسَّ

: يف هذه اآليات الكريمة  (1)، ثم قال[ 85ـ    83]األنبياء:    ﴾َمَعُهْم َرْْحًَة ِمْن ِعنِْدَنا َوِذْكَرى لِْلَعابِِدينَ 

التي كانت حتوط األنبياء   الرعاية اإلهلية  تعاىل بعض  والصاحلني، ويف حاجاهتم  يذكر اهلل 

اخلاصة والعامة، حتى يف املفردات الصغرية من الواقع، لتوحي من خالل ذلك، أن اهلل َل  

يرتك عباده ورسله الذين أخلصوا له اإليامن والعمل، وَل َيمل أوضاعهم، بل هو يسمع  

من   الكثري  حتمل  رسيعة  بطريقة  كله،  لذلك  ليستجيب  وشكاواهم،  ومناجاهتم  دعاءهم 

 للطف، والكثري من احلنان. ا

: أيوب ذلك النبي الكريم الذي ابتاله اهلل بأشد أنواع  (2) ثم التفت إيل بحنان، وقال

البالء، فذهب ماله ومات أوَلده، وابتيل بمرض شديد، مدة طويلة، من دون أن يتأفف أو  

جعله مثال  يتضجر، أو يعرتض عىل اهلل يف حكمه، أو يتعقد من ذلك يف حركة إيامنه، مما  

يرضب به للصرب، عند ما يتحدث الناس عن الصرب، فيذكرون صرب أيوب، ولكن ذلك مل  

يمنعه من اَلستغاثة باهلل، واَلبتهال إليه ألن ذلك ما يريده اهلل من عباده الصاحلني الذين  

 يستشعرون اإلحساس باحلاجة املطلقة إليه، َل سيام يف حال البالء. 

 
 ( 15/254) من وحي القرآن(  2) ( 15/254) من وحي القرآن(  1)
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قال أ(1) ثم  رفع  نوازع  : وهكذا  كل  مترد عىل  أن  بعد  اهلل،  إىل  بالدعاء  يوب صوته 

ُه َأينِّ  اجلزع يف نفسه، وارتفع عن كل عوامل اإلشفاق من حوله، كام قال تعاىل:   ﴿إِْذ َناَدى َربَّ

  ﴾ ُّ نَِي الرضُّ َأْرَحُم  فقد أكل املرض كل مظاهر العافية يف جسدي،    [ 83]األنبياء:  َمسَّ ﴿َوَأْنَت 

اِْحنَِي﴾   ، وليس هناك من يرْحني غريك، وأنت الذي خلقت عبادك، وأنعمت  [ 83األنبياء:  ] الرَّ

ولطفك،   برْحتك  كله  الوجود  هلم  وسخرت  َلُه﴾  عليهم،  دعاءه    [ 90]األنبياء:  ﴿َفاْسَتَجْبنَا 

الذي يتضمن اإلخالص واخلشوع واَلنقطاع واَلنفتاح اإليامين عىل اَلستعانة باهلل دون 

﴾  ﴿َفَكَشْفنَا مَ غريه،   ﴿َوآَتْينَاُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم  فرجع إىل صحته وعافيته،    [ 84]األنبياء:  ا بِِه ِمْن رُضٍّ

اهلل    [ 84]األنبياء:  َمَعُهْم﴾   باحلنان حيث رزقه  الغنية  بالعاطفة  املليئة  العائلية  إىل حياته  وعاد 

ر الرْحة التي حتركت بإرادة اهلل  يتمثل فيه من مظاهفيام    [ 84]األنبياء:  ﴿َرْْحًَة ِمْن ِعنِْدَنا﴾  ذلك،  

﴿َوِذْكَرى  بطريقة غري عادية، يف شبه معجزة، ليظهر عنايته ورعايته لعبده الذي أخلص له،  

التي تتحرك يف    [ 84]األنبياء:  لِْلَعابِِديَن﴾   العبادة ليتذكروا احلقيقة اإلهلية  الذين أخلصوا هلل 

ينزل   الذي  البالء  بأن  إليهم  لتوحي  الناس،  هبم ليس عقوبة هلم دائام، بل قد يكون  حياة 

امتحانا إليامهنم واختبارا لصربهم، وإظهارا لْلخرين بأن املؤمن َل يسقط أمام البالء، وَل  

يرتاجع عن مواقفه.. ثم يلطف اهلل به ويرْحه ويكشف ما به من رض وحيسن إليه ألنه َل  

قيقة املزدوجة يف البالء الذي  يضيع لديه أجر من أحسن إليه عمال.. وقد أراد اهلل هلذه احل 

يرتكز عىل الصرب، ويف كشف الرض الذي ينطلق من الرْحة، يف هذا النموذج اإليامين الرائع  

الذي يريد للمؤمنني أن يتمثلوه يف كل زمان ومكان، ليعرفوا بأن املؤمن َل جيزع من البالء،  

يلطف به وحيول عرسه إىل يرس  مهام كان شديدا وقاسيا، وبأن اهلل َل َيذل عبده، بل يرْحه و

 
 ( 15/255) من وحي القرآن(  1)



482 

 

 يف هناية املطاف. 

اهلل   رسول  سنة  أخربنا عن  يف    ثم  عنهم  التي وردت  والدعوات  اهلدى،  وأئمة 

ذلك، وكلها مما حفظته، ودعوت اهلل به.. وقد كان هلا تأثري كبري، َل يف معاجلة أدواء جسدي  

فقط، بل يف معاجلة أدواء روحي ونفيس.. والتي كانت حتمل من اآلَلم أضعاف ما كان  

 حيمله جسدي. 

)إذا أصابك مرض، فقل: َل  قال:    أنه  ومن تلك األدعية ما روي عن رسول اهلل  

يموت،   َل  حي  وهو  ويميت  حييي  احلمد،  وله  امللك  له  له،  رشيك  َل  وحده  اهلل  إَل  إله 

كل حال، اهلل أكرب    وسبحان رب العباد، ورب البالد، واحلمد هلل كثريا طيبا مباركا فيه عىل 

كتبت عيل فيه املوت    كبريا، إجالَل هلل وكربيائه، وقدرته وعظمته بكل حال، اللهم إن كنت 

 ( 1) فاغفر يل، وأخرجني من ذنوِب، وأسكني جنة عدن(

ذلك الوجع، ثم ليقل: بسم اهلل وباهلل،    أحدكم، فليضع يده عىل   وقال: )إذا اشتكى 

  (2) أعوذ بعزة اهلل وقدرته، من رش وجعي هذا(

من  وعافه  بدوائك،  وداوه  بشفائك،  اشفه  اللهم  فتقول:  للمريض  )تدعو    وقال: 

 ( 3)بالئك(

: ما  أبطأ عنه، ثم أتاه فقال له رسول اهلل    من أصحاب النبي  رجال  وحدثنا أن  

أبطأ بك عنا؟ فقال: السقم والفقر، فقال له: أفال أعلمك دعاء يذهب اهلل عنك بالسقم  

يا رسول اهلل، فقال: قل: )َل حول وَل قوة إَلباهلل العيل العظيم، توكلت    والفقر؟ قال: بىل 

 
 .120(  املرض والكفارات َلبن أِب الدنيا: ص 1)

الصغري:  2) املعجم  ص  1/181(   للطرباين:  الدعاء  الرتمذي:  343،   ،

5/574 . 

 . 228(  الدعوات: ص 3)
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احلي الذي َل يموت، واحلمد هلل الذي مل يتخذ صاحبة وَل ولدا، ومل يكن له رشيٌك يف  عىل  

فقال: يا رسول    امللك، ومل يكن له ويٌل من الذل وكربه تكبريا(.. فام لبث أن عاد إىل النبي  

 .(1)اهلل، قد أذهب اهلل عني السقم والفقر

اهلل    وحدثنا   رسول  عىل   أن  يا    دخل  فقال:  يعوده،  مريض  األنصار  من  رجل 

: )قل: أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم، وأسأل اهلل  ، فقال  رسول اهلل، ادع اهلل يل 

 .(2)الكبري(.. فقاهلا ثالث مرات، فقام كأنام نشط من عقال

متغري اللون، فقال: يا أمري    عن اإلمام عيل أنه كان جالسا، فدخل عليه رجٌل   وحدثنا 

ذلك، فقال: اعلمك    ؤمنني، إين رجٌل مسقاٌم كثري األوجاع، فعلمني دعاء أستعني به عىل امل

يف مرض احلسن واحلسني، وهو هذا الدعاء:    دعاء علمه جربيل عليه السالم لرسول اهلل  

عندها   لك  قل  ببلية  ابتليتني  عندها شكري، وكلام  لك  قل  بنعمة  أنعمت عيل  كلام  )إهلي 

كري عند نعمه فلم حيرمني، ويا من قل صربي عند بالئه فلم َيذلني،  صربي، فيا من قل ش

ويا من رآين عىل املعايص فلم يفضحني، ويا من رآين عىل اخلطايا فلم يعاقبني عليها، صل  

 ( 3)ء قديٌر(كل يش  حممد وآل حممد واغفر يل ذنبي، واشفني من مريض، إنك عىل  عىل 

وأنا عليٌل، فقال: )يا سلامن، شفى    عن سلامن، قال: عادين رسول اهلل    وحدثنا 

 (4)مدة أجلك( وجسمك إىل  اهلل سقمك، وغفر ذنبك، وعافاك يف بدنك

البأس رب    كان إذا أتى   أن رسول اهلل    وحدثنا  مريضا أو أيت به، قال: )أذهب 

 (5)ر سقام(الناس، اشف وأنت الشايف، َل شفاء إَلشفاؤك، شفاء َل يغاد 

 
 . 229، األمايل للمفيد: ص 2/551(  الكايف: 1)

 . 181(  مسند زيد: ص 2)

 . 201املصباح للكفعمي: ص ، 8(  مهج الدعوات: ص 3)

 .41، املرض والكفارات َلبن أِب الدنيا: ص 1/734(  احلاكم: 4)

البخاري:  5) النسائي:  4/1722، مسلم:  5/2148(   ؛ األمايل 358/ 4، 

 . 638للطويس: ص 
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وبه من الوجع ما َل يعلم شدته    عن بعضهم أنه قال: دخلت عىل النبي    وحدثنا 

إَل اهلل، ثم دخلت عليه بالعِش، فقلت: يا رسول اهلل، إين دخلت عليك بالغداة وبك من  

الوجع ما َل يعلمه إَل اهلل، ثم دخلت عليك بالعِش وقد برأك، قال: إن جربيل رقاين برقية،  

يا رسول اهلل، قال: بسم اهلل أرقيك واهلل يشفيك من حسد    مكها يا عبادة؟ قلت: بىل أفال أعل

 .( 1)كل حاسد وعني، اهلل يشفيك

وهكذا ذكر لنا الكثري من أدعية أئمة اهلدى، ورشح لنا معانيها العظيمة، ومنها ما  

أو بليٌة: )اللهم  رواه لنا عن اإلمام السجاد أنه كان يقول يف دعائه إذا مرض أو نزل به كرٌب  

ما أحدثت ِب من    ما مل أزل أترصف فيه من سالمة بدين، ولك احلمد عىل   لك احلمد عىل 

باحلمد    علة يف جسدي، فام أدري يا إهلي أي احلالني أحق بالشكر لك؟ وأي الوقتني أوىل 

مرضاتك   َلبتغاء  هبا  ونشطتني  رزقك،  طيبات  فيها  هنأتني  التي  الصحة  أوقت  لك؟ 

ما وفقتني له من طاعتك؟ أم وقت العلة التي حمصتني هبا،    وفضلك، وقويتني معها عىل 

والنعم التي أحتفتني هبا ختفيفا ملا ثقل به عيل ظهري من اخلطيئات، وتطهريا ملا انغمست فيه  

وتنبيها لتناول التوبة، وتذكريا ملحو احلوبة بقديم النعمة؟ ويف خالل ذلك ما  من السيئات،  

به، وَل جارحٌة   لساٌن نطق  فيه، وَل  قلٌب فكر  ما َل  الكاتبان من زكي األعامل،  كتب يل 

عىل  فصل  اللهم  إيل..  صنيعك  من  وإحسانا  عيل،  منك  إفضاَل  بل  وآله،    تكلفته،  حممد 

يل ما أحللت ِب، وطهرين من دنس ما أسلفت، وامح عني  وحبب إيل ما رضيت يل، ويرس  

  رش ما قدمت، وأوجدين حالوة العافية، وأذقني برد السالمة، واجعل خمرجي عن علتي إىل 

جتاوزك، وخاليص من كرِب إىل روحك، وسالمتي من    عفوك، ومتحويل عن رصعتي إىل

 
، أْحد:  2  6/249، النسائي:  59(  املرض والكفارات َلبن أِب الدنيا: ص  1)
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متنان، الوهاب الكريم، ذو  فرجك، إنك املتفضل باإلحسان، املتطول باَل  هذه الشدة إىل 

 (1)اجلالل واإلكرام(

وعندما أراد اَلنرصاف، جاء إيل، وسلم عيل، ثم وضع يده عىل رأيس، وراح يدعو  

ببكاء وخشوع، وقد شعرت حينها بقشعريرة اإليامن هتز بدين.. وقد كانت تلك القشعريرة  

الي ذلك  منذ  هلل،  واحلمد  استعملتها..  التي  األدوية  كل  من  بالصحة  أفضل  أنعم  وأنا  وم 

 والعافية التي مل أنعم بمثلها يف قويت وشباِب. 

 الشاهد اخلامس:  

بيني   والفرق  قصتي..  كثريا  تشبه  قصتكم  وقال:  احلارضين،  من  آخر  رجل  قام 

وبينكم أن قصتكم تشبه قصة زكريا ويعقوب وأم موسى ويونس وأيوب عليهم السالم..  

عليه   موسى  قصة  تشبه  إغاثة    ،السالم وقصتي  من  يديه  عىل  حصلت  التي  واألعاجيب 

 الناس بالقطر، وْحايتهم من اجلفاف الذي كاد يقيض عليهم.

اجلفاف   أصاب  أن  بعد  قريتي  وبأهل  ِب  أحاط  الذي  اليأس  ذلك  من  تبدأ  وهي 

 أرضنا، والتي كان كل عيشنا منها، ومما تدره علينا من خريات وبركات..  

اظم، فرحت إليه مع بعض أهل قريتي، فسمعته أمام  وحينها سمعت بمعلمنا الك

ْب بَِعَصاَك  مجع من الناس يقرأ عليهم قوله تعاىل:   ﴿َوإِِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه َفُقْلنَا ارْضِ

هَبُْم ُكُلوا َوارْشَ  َة َعْينًا َقْد َعلَِم ُكلُّ ُأَناٍس َمرْشَ ُبوا ِمْن ِرْزِق اهللَِّ  احْلََجَر َفاْنَفَجَرْت ِمنُْه اْثنََتا َعرْشَ

ُمْفِسِديَن﴾   اأْلَْرِض  يِف  َتْعَثْوا  ُأمَمًا  [ 60]البقرة:  َوََل  َأْسَباًطا  َة  َعرْشَ اْثنََتْي  ، وقوله: ﴿َوَقطَّْعنَاُهُم 

ْب بَِعَصاَك احْلََجَر َفاْنَبَجَسْت ِمنُْه اثْ  َقْوُمُه َأِن ارْضِ إِِذ اْسَتْسَقاُه  إِىَل ُموَسى  َة  َوَأْوَحْينَا  نََتا َعرْشَ
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لْ  ْلنَا َعَلْيِهُم اْلَغاَمَم َوَأْنَزْلنَا َعَلْيِهُم املَْنَّ َوالسَّ هَبُْم َوَظلَّ َوى ُكُلوا ِمْن  َعْينًا َقْد َعلَِم ُكلُّ ُأَناٍس َمرْشَ

  [ 601]األعراف: َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن﴾ 

: يف هاتني اآليتني الكريمتني يذكر اهلل تعاىل استسقاء موسى عليه السالم  (1) ثم قال

لقومه يف مسرية التيه، حني أرادوا منه أن يسقيهم املاء يف الوقت الذي مل تكن هناك أية بوادر  

املوقع  توحي بوجود املاء يف املناطق املحيطة هبم، ألهنم شاهدوا يف جتربتهم معه أنه يملك  

املميز عند اهلل بالدرجة التي يستطيع أن يطلب فيها من ربه احلصول عىل ما يريده بطريقة  

غيبية عىل أساس املعجزة، كام حدث يف عبورهم البحر ونحوه، وهكذا أرادوا له أن حيقق  

 هلم ما يريدونه بمعجزة. 

وقال إلينا،  التفت  ودعاءه،  :  (2) ثم  نداءه  اهلل  بَِعَصاَك  ﴿َفُقْلنَا  واستجاب  ْب  ارْضِ

املعجزة،    [ 60]البقرة:  احْلََجَر﴾   يؤكد  ما  وهذا  معينا،  حجرا  به  املراد  فليس  كان،  حجر  أي 

باعتبار أن القضية ليست حتديد مكان معني يوجد فيه املاء دون مكان آخر، بل هي خلق  

َة َعْينًا﴾ املاء من العدم؛   لكل مجاعة منهم عني معينة يف   [ 06]البقرة: ﴿َفاْنَفَجَرْت ِمنُْه اْثنََتا َعرْشَ

عملية توزيع عادلة متنع النزاع واَلختالف، وكانوا ـ كام يقال ـ اثني عرش سبطا وهم ذرية  

هَبُْم﴾  أبناء يعقوب اَلثني عرش..   َمرْشَ ُأَناٍس  َعلَِم ُكلُّ  التحديد    [ 60]البقرة:  ﴿َقْد  من خالل 

ُبوا  حلصص فيام بينهم..  الذي حدده هلم موسى عليه السالم يف قضية توزيع ا  ﴿ُكُلوا َوارْشَ

اهللَِّ﴾   ِرْزِق  اهلل من غري جهد وعناء، واشكروا اهلل عىل ذلك يف    [ 60]البقرة:  ِمْن  مما رزقكم 

لتوظفوا نعم اهلل الكثرية يف هذا ويف غريه فيام   أمركم يف اإليامن والقول والفعل،  إصالح 

، ألن اهلل  [ 60]البقرة:  َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن﴾  ﴿َوََل  يرضاه اهلل من إصالح البالد والعباد،  
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 َل يريد لإلنسان أن حيرك طاقاته يف الفساد واإلفساد يف كل جماَلت احلياة. 

ْلنَا َعَليِْهُم اْلَغاَمَم﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:   : أي وسخرنا هلم  (1)، وقال[ 160]األعراف:  ﴿َوَظلَّ

وحرها   نورها  فائدة  حيرمون  َل  حيث  من  الشمس  لفح  فيقيهم  ظله  عليهم  يلقى  الغامم 

املعتدل، ولوَل السحاب يف التيه ألحرقتهم حرارهتا إذ مل يكن هناك من الشجر ما يستظلون  

ْلَوى﴾  به..   الطعام والرشاب عىل  ، فسهلنا عليهم  [ 160]األعراف:  ﴿َوَأْنَزْلنَا َعَلْيِهُم املَْنَّ َوالسَّ

وتقوم   الناس،  من  األلوف  ويكفى  عندهم  اخلبز  مقام  يقوم  املن  وكان  الوجوه  أحسن 

،  [ 160]األعراف:  ﴿ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم﴾  السامنى مقام اللحوم والطيور األخرى..  

تنبيه وتذكري بام   أي وأنزلنا عليهم ما ذكر قائلني هلم كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويف ذلك

النعم..   هذه  شكر  من  عليهم  جيب  َيْظلُِموَن﴾  كان  َأْنُفَسُهْم  َكاُنوا  َوَلكِْن  َظَلُموَنا  ﴿َوَما 

أي وما ظلمونا بكفرهم هبذه النعم، بل ظلموا أنفسهم وأرضوها هبذا اجلحود    [ 160]األعراف:  

 واإلنكار، وقد كان ذلك من دأهبم وعادهتم آنا بعد آن. 

حدثنا   األنبياء  ثم  كل  يف  عام  هو  بل  السالم،  عليه  بموسى  خاصا  ليس  هذا  بأن 

والصاحلني، ويف كل األزمنة واألماكن، وحكى لنا يف ذلك األحاديث واحلكايات الكثرية،  

عهد رسول اهلل    قال: حمل الناس عىل أنه    ومنها ما رواه لنا عن بعض أصحاب رسول اهلل  

  يا رسول فقالوا:  املسلمون  فأتاه  املوايش،  ،  وهلكت  الشجر،  ويبس  املطر،  قحط  اهلل، 

ك، فقال: إذا كان يوم كذا وكذا فاخرجوا وأخرجوا معكم  الناس، فاستسق لنا رب   وأسنت 

اهلل   رسول  خرج  اليوم،  ذلك  كان  فلام  عليهم    بصدقات،  ويمشون،  يمِش  والناس، 

النبي  أتوا املصىل   السكينة والوقار، حتى  تني جيهر فيهام بالقراءة  هبم ركع  فصىل   ، فتقدم 
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﴿َسبِِّح  بفاحتة الكتاب و  يقرأ يف العيدين واَلستسقاء، يف الركعة األوىل  وكان رسول اهلل  

اأْلَْعىَل﴾   َربَِّك  و[1]األعىل:  اْسَم  الكتاب  بفاحتة  الثانية  الركعة  ويف  َحِديُث  ،  َأَتاَك  ﴿َهْل 

 عىل   صالته استقبل القوم بوجهه، وقلب رداءه، ثم جثى   ، فلام قىض[ 1]الغاشية:  اْلَغاِشَيِة﴾  

ركبتيه، ورفع يديه وكرب تكبرية قبل أن يستسقي، ثم قال: )اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا  

مرتعا، وابال شامال،   مريئا، مريعا  هنيئا  ربيعا، وجدا غدقا، طبقا مغدقا،  مغيثا رحبا  غيثا 

غري نافعا  دررا،  دائام  جملال،  البالد،  مسبال  به  حتيي  اللهم  غيثا  رائث،  غري  عاجال  ضار،   

وتغيث به العباد، وجتعله بالغا للحارض منا والباد، اللهم أنزل علينا يف أرضنا زينتها، وأنزل  

ميتة، واسقه مما   به بلدة  السامء ماء طهورا، فأحي  أنزل علينا من  اللهم  يف أرضنا سكنها، 

 (1) خلقت لنا أنعاما وأنايس كثريا( 

إىل  جاء  رجال  أن  اهلل    وحدثنا  املوايش    رسول  هلكت  اهلل،  رسول  يا  فقال: 

 مجعة، فجاء رجٌل إىل   ، فمطروا من مجعة إىل ، فدعا رسول اهلل وانقطعت السبل، فادع اهلل

فقال: يا رسول اهلل، هتدمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت املوايش، فقال    رسول اهلل  

اهلل   عىل رسول  )اللهم  الشجر(،    :  ومنابت  األودية،  وبطون  واآلكام،  اجلبال  رؤوس 

 .(2) عن املدينة انجياب الثوب فانجابت

ملا انرصف من خيرب راجعا إىل املدينة، أرشف عىل واد عظيم    وحدثنا أن رسول اهلل  

وقال: )اللهم أعطنا    قد امتأل باملاء، فقاسوا عمقه برمح فلم يبلغ قعره، فنزل رسول اهلل  

يوم آية من آيات أنبيائك ورسلك(، ثم رضب املاء بقضيبه واستوى عىل راحلته ثم قال:  ال

رواحلهم   عىل  الناس  واتبعه  املاء  وجه  عىل  راحلته  فمضت  اهلل،  اسم  عىل  خلفي  سريوا 
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 .(1)ودواهبم، فلم ترتطب أخفافها وَل حوافرها 

قال: )اللهم اسق عبادك وهبائمك، وانرش    كان إذا استسقى   رسول اهلل  وحدثنا أن  

 .(2)رْحتك، وأحي بالدك امليتة(.. يرددها ثالث مرات

دعا هبذا الدعاء يف اَلستسقاء: )اللهم انرش    اإلمام عيل أن رسول اهلل  وحدثنا عن  

الفتيق  والسحاب  العميق  بالغيث  رْحتك  عىل علينا  ومن  وأشهد    ،  القطر،  ببلوغ  عبادك 

م السفرة سقيا منك نافعة دائمة غزره، واسعة دره، وابال رسيعا وحيا مريعا،  مالئكتك الكرا

حتيي به ما قد مات، وترد به ما قد فات، وخترج به ما هو آت، وتوسع لنا يف األقوات، سحابا 

 (3) برقه(  ، وَل خلب مرتاكام هنيئا مريئا طبقا دفقا، غري مرض ودقه 

يف   قوله  ذلك  اَلستسقا ومثل  يف  ممرعا  الدعاء  رسيعا  مغيثا  غيثا  اسقنا  )اللهم  ء: 

 ( 4) عريضا واسعا غزيرا، ترد به النهيض، وجترب به املريض(

الرحاب الدعاء يف اَلستسقاء:  ومثل ذلك قوله يف   منه  ،  )اللهم اسقنا سقيا تسيل 

اجلباب  به  مجيع  ومتأل  يف  األسعار  به  وترخص  األشجار،  به  وتنبت  األهنار،  به  وتفجر   ،

 وتنعش به البهائم واخللق، وتنبت به الزرع، وتدر به الرضع، وتزيدنا به قوة إىل األمصار،  

برده علينا حسوما، وَل جتعل صعقه علينا   اللهم َل جتعل ظله سموما، وَل جتعل  قوتنا، 

 .(5)رجوما، وَل جتعل ماءه بيننا أجاجا، اللهم ارزقنا من بركات الساموات واألرض

يف   قوله  ذلك  السحاب،  ومثل  ومنشئ  الرقاب،  معتق  )اللهم  لالستسقاء:  دعائه 

، وخمرج النبات، وجامع  ومنزل القطر من السامء إىل األرض بعد موهتا، فالق احلب والنوى 
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الرضع،   به  وتدر  الزرع،  به  تنبت  مريئا  هنيئا  مغدودقا،  غدقا  مغيثا،  غيثا  اسقنا  الشتات، 

وأنايس كثريا، اللهم اسق عبادك وهبائمك، وانرش رْحتك وأحي    وحتيي به مما خلقت أنعاما 

 ( 1) بالدك امليتة(

فرج اهلل    يفوعندما ذكر لنا هذه األحاديث وغريها، شعرنا كثريا باألمل والطمأنينة  

ولطفه، وحينها طلبنا منه أن يسري إىل أرضنا، ويدعو اهلل لنا، وقد استجاب دعوتنا.. وسار  

وم بالدنا،  إىل  امتألت  معنا  حيث  متاما،  أحوالنا  فيه  يغري  أن  استطاع  أسبوعا،  عندنا  كث 

بتلك   اهلل  ودعا  اَلستسقاء،  بنا صالة  عنا، صىل  انرصافه  وقبل  والتقوى..  باإليامن  قريتنا 

األدعية، وما انتهى من دعائه، حتى نزل علينا من اخلري ما مل نر مثله من قبل.. وقد كانت  

 ي العام الذي ولدت فيه قريتنا، بل رصنا َل نؤرخ إَل هبا. تلك السنة بفضل اهلل تعاىل ه

 الشاهد السادس: 

بيني   والفرق  قصتي..  كثريا  تشبه  قصتكم  وقال:  احلارضين،  من  آخر  رجل  قام 

وبينكم أن قصتكم تشبه قصة زكريا ويعقوب وأم موسى ويونس وأيوب وموسى عليهم  

السالم، ولغريه من األنبياء والصاحلني، والذي  السالم.. وقصتي تشبه دعاء إلبراهيم عليه  

وأغالها،   احلاجات،  أهم  تلك  كانت  فقد  والتقوى..  والصالح  باهلداية  تعاىل  اهلل  دعوا 

 وأغناها.

وهي تبدأ من ذلك الضعف الذي كنت أعانيه أمام نفيس األمارة بالسوء، وشيطاين  

 أستطع.. إىل أن جاء ذلك  املرتبص ِب، وقد حاولت أن أختلص منهام بكل الطرق لكني مل 

اليوم الذي التقيت فيه معلمي الكاظم، وعلمني أن أستغيث برِب يف إصالح نفيس، مثلام  
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السند   وجدت  ألين  عيل،  كبرية  بركة  ذلك  كان  هلل  واحلمد  حاجايت..  كل  يف  به  أستغيث 

 العظيم الذي أحتمي به من كل الرشور. 

لسا كان يقص فيه عىل احلارضين  وقد كان أول جملس تعلمت منه هذه املعاين، جم

حيث قال  قصة إبراهيم عليه السالم إىل أن بلغ إىل دعائه الطويل الوارد يف سورة إبراهيم،  

له قراءته  إليه :  (1) بعد  للعودة  عباده  فيه  يدعو  الذي  اإلهلي  النداء  مع  اإليامن،  أجواء    يف 

خط الرساَلت الذي يبدأ من  واَللتزام بأوامره ونواهيه عىل اخلط املستقيم، الذي يمثله  

يف هذه األجواء النابضة بالروح اخلاشع أمام اهلل، واملتحرك يف سبيله،    ..اهلل، وينتهي اليه 

املشاعر   موقع  يف  وحياته،  وعقله  روحه  بكل  اهلل  عىل  انفتح  الذي  النبي  بإبراهيم  نلتقي 

نموذج، الذي يرجع إىل اهلل  إنه اإلنسان ال.  الذاتية، ويف ملتقى املسؤوليات الكبرية يف احلياة.

واهتزاز   العمل،  ومشاكل  احلياة،  صعوبات  ملواجهة  إليه  ويبتهل  وكبرية،  صغرية  كل  يف 

وَل يتعقد من سيطرة    .. اخلطى يف الطريق، وهو َل حيمل مها للذات، بل كل مهه الرسالة

قا بعيدا عن اهلموم املتنوعة عليه، بل ينفتح عىل اهلل يف مهومه، ليخفف منها ويعود حرا طلي

. إهنا قصة السائرين مع  .كل األغالل النفسية التي تقيد حرية انطالق الروح يف رحاب اهلل

الرسالة، فال مشكلة هلم مع الناس إَل من خالل حركة الرسالة يف احلياة، وهذا ما متثله قصة  

 عىل أكثر من صعيد. عليه السالم إبراهيم 

تعاىل:   قوله  قرأ بصوت خاشع  آِمنًا﴾  ﴿َوإِْذ  ثم  اْلَبَلَد  َهَذا  اْجَعْل  َربِّ  إِْبَراِهيُم  َقاَل 

بعد أن وضع احلجر  : لقد قال إبراهيم عليه السالم هذا الدعاء الرقيق  (2)ثم قال،  [ 35]إبراهيم:  

األساس لبناء هذا البلد، وهو مكة، وأقام فيه البيت احلرام، ليكون املنطلق للمجتمع اجلديد  
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. ومل يفكر يف البداية إَل  . الذي يلتقي به من قاعدة اإليامن باهلل، وتوحيد العقيدة والعبادة له

لبلدان، فقد أراده أن  يف الطابع الروحي الذي يريد أن يصبغ هذا البلد، ويميزه عن بقية ا

يكون بلد سالم يشعر فيه الناس، مع كل خالفاهتم ونزاعاهتم، باألمان بني يدي اهلل، فال  

يعتدي إنسان عىل آخر، بل يعيش جتاهه أحاسيس السالم الروحي القادم من اهلل، من خالل  

بع هذا البلد  وإذا كان السالم هو طا .  املامرسة بإشاعة جو السالم وترشيع حتريم القتال فيه.

الذي أراده إبراهيم له، فال بد هلذا السالم من أن يرتكز عىل قاعدة يف الروح ويف الفكر،  

اهلل ورفض عبادة   توحيد  الثبات، من  قوة عىل  النفس، وأكثر  تأثريا يف  أعظم  قاعدة  وأي 

العامة   مشاريعه  كل  منه  تنطلق  الذي  املنهج  لإلنسان  ختطط  التي  القاعدة  ألهنا  غريه، 

خلاصة، يف عالقاته باحلياة وباآلخرين، حيث يتأكد شعوره بالتقوى يف كل يشء، يف أجواء  وا

 . العقيدة الرافضة لرشك الفكر واَلنتامء، ويف أجواء العمل الرافض لرشك العبادة

حكاه اهلل عنه ـ  فيام    وهذا ما عرب عنه إبراهيم عليه السالم ـ:  (1) سكت قليال، ثم قال

، حيث متثل عبادة األصنام استجابة  [ 35]إبراهيم: ي َوَبنِيَّ َأْن َنْعبَُد اأْلَْصنَاَم﴾  ﴿َواْجُنْبنِ  بقوله:

لتسويالت الشيطان وما يثريه يف مكامن الذات ومشاعرها احلميمة، من دافع لالنسجام مع  

احلق   عن  البعيدة  اخلارجية  األجواء  جتعل  بطريقة  الرشك،  عليه  يسيطر  الذي  العام  اجلو 

اآلفاق الداخلية للذات، فتنحرف عن اخلط املستقيم، طلبا لرىض أو تأييد هذا    مسيطرة عىل 

الفريق أو ذاك، وهذا الشخص أو ذاك، ألهنم يملكون السلطة واملوقع اَلجتامعي املتقدم  

الذي تضعف مقدرة الذات عىل الرفض أمامه إَل إذا توفر هلا تأييد اهلل ورعايته له، وهو أمر  

يه أن يمنح اإلنسان القوة يف املوقف الرافض احلاسم، كام يمنح بنيه يف  يتحقق باَلبتهال إل
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احلارض واملستقبل مثل هذه القوة يف مواجهة كل رشك يف العقيدة أو يف العبادة، من دون  

فرق بني األصنام البرشية أو احلجرية أو اخلشبية، أو غري ذلك مما اعتاد الناس عىل عبادته  

ُنَّ َأْضَلْلَن  ..  وى من مستويات العالقة النفسية والعملية واَلرتباط به عىل كل مست ﴿َربِّ إهِنَّ

ممن كانوا َل يملكون الوعي املنفتح عىل حقائق احلياة، وَل    [ 36]إبراهيم:  َكثِرًيا ِمَن النَّاِس﴾  

يدققون يف األفكار املطروحة عليهم، فال يلتفتون إىل اخلرافة وهي تتحرك يف هذه الفكرة أو  

الظواهر أو األشياء، وغري ذلك من أساليب التضليل    خيام لبعض األشخاص أو تلك، تض

الفكري والروحي والشعوري، الذي َيضع اإلنسان ملؤثرات داخلية أو خارجية متلك عليه  

 كيانه وتتوه به. 

ُه ِمنِّي﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:   من هؤَلء  : أي  (1)، ثم قال[ 36]إبراهيم:  ﴿َفَمْن َتبَِعنِي َفإِنَّ

املؤمنني الواعني الذين يدرسون الوقائع من موقع خصائصها احلقيقية التي تكشف أن اهلل  

هو خالق كل يشء، وأن كل من عداه يف الكون خملوق له، وأن بني حقيقة اخلالق واملخلوق  

مستوى  إىل  باخلالق  النزول  وَل  اخلالق،  صفة  املخلوق  ملنح  معه  جمال  َل  شاسعا  فرقا 

أمام مثل هذه األضاليل َل يربر اَلنحراف، وَل يمثل حجة أمام    املخلوق، وأن الضعف 

اهلل، بل َل بد لإلنسان من أن يأخذ بأسباب القوة املتوفرة بكثرة َلكتشاف احلقيقة، واتباع  

دعوة األنبياء يف توحيد اهلل يف كل يشء، واَلندماج الروحي هبم، من خالل اَللتزام الكامل  

، ألن املسألة َل تتعلق باجلانب  [ 36]إبراهيم:  َفإِنََّك َغُفوٌر َرِحيٌم﴾    ﴿َوَمْن َعَصايِن .  بدعوهتم. 

وبذلك فإن املسألة    ، ليعود األمر إيل كشخص، بل تتعلق باجلانب الرسايل املتصل باهلل  الذايت

تعود إىل اهلل، فهو الذي يملك عقاهبم عىل معصيتهم له وابتعادهم عن خط طاعته، وهو  
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لرْحة هلم، إما هبدايتهم إىل الرصاط املستقيم ليملكوا الرْحة من خالل  الذي يملك املغفرة وا 

القرآن  يف    ذكر وإذا كان اهلل قد    .أسباهبا، وإما بالتفضل عليهم هبا تبعا ملقتضيات احلكمة. 

أنه َل يغفر ملن يرشك به، فإن ذلك َل يعني استحالة ذلك منه، كام َل يعني أن طلب  الكريم 

ذلك منه يمثل انحرافا، ألنه خاطب اهلل بإرجاع األمر إليه، من موقع    عليه السالم إبراهيم  

القلب املفتوح املتسامح الذي تنفتح فيه الروح النبوية عىل احلياة كلها وعىل اآلخرين بكل  

 رحابة.

قد بدأ إقامة البلد اجلديد عىل  عليه السالم  وإذا كان إبراهيم  :  (1)سكت قليال، ثم قال

، ليكون قاعدة روحية لعبادة اهلل، للطائفني والركع السجود، فقد فكر  أساس البيت احلرام

أن يستعني باهلل يف حتويل قلوب الناس إليه، وإىل هذه األرسة الصغرية التي هي جزء من 

األرض   هذه  ظروف  مثل  يف  العادية،  غري  اإلهلية  الرعاية  إىل  حتتاج  املسألة  ألن  أرسته، 

نَا  ، ولذلك قال:  يغري باملجيء إليها والسكن فيها الصعبة، حيث َل زرع فيها وَل كأل ﴿َربَّ

ِم﴾   املَُْحرَّ َبْيتَِك  ِعنَْد  َزْرٍع  ِذي  َغرْيِ  بَِواٍد  تِي  يَّ ُذرِّ ِمْن  َأْسَكنُْت  أجل  [ 37]إبراهيم:  إِينِّ  من  َل   ،

نَا  احلصول عىل مكاسب دنيوية مادية أو معنوية، ألن األرض َل توفر الفرصة لذلك،   ﴿َربَّ

اَلَة﴾   الصَّ الناس مناسكهم،    [ 37]إبراهيم:  لُِيِقيُموا  بالعبادة، وليعلموا  البيت احلرام  ليعمروا 

  . من اهلل إليه.  فيألف الناس من خالهلم احلج إىل هذا البيت استجابة لنداء إبراهيم الصادر

أهله هناك دون أية رعاية مادية مبارشة، ليكونوا  عليه السالم  وهكذا كان ترك النبي إبراهيم  

األرسة األوىل التي متثل قاعدة احلج للبيت احلرام، وكان ذهابه إىل أرض أخرى من أجل  

 ِمَن النَّاِس هَتِْوي ﴿َفاْجَعْل َأْفئَِدةً   ..إكامل رسالته الشاملة لكل الناس تضحية رسالية من قبله
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جتارية    [ 37]إبراهيم:  إَِلْيِهْم﴾   قاعدة  لتكون  األرض،  هذه  إىل  الروحية  بعاطفتها  وتنجذب 

كوهنا  إىل  باإلضافة  للرزق،    وثقافية،  طلبا  إليها  للمجيء  الناس  تدفع  روحية  قاعدة 

الناس وتكاثر الوفود،  التي حتصل من خالل توارد    [ 37]إبراهيم:  ﴿َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت﴾  

ليطمئنوا إىل رعاية اهلل هلم، جزاء إلخالصهم وطاعتهم، وليعرفوا موقع نعمة اهلل عليهم،  

فيزدادوا عبادة هلل وإخالصا له، من موقع الشكر العميل    ،[ 37]إبراهيم:  ﴿َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن﴾  

 املتجسد يف حركة احلياة املؤمنة املخلصة. 

إبراهيم عليه السالم:  ثم قرأ قوله تعاىل ع َوَما  ىل لسان  ُنْخِفي  َما  َتْعَلُم  إِنََّك  نَا  ﴿َربَّ

من نوايا وأفكار وتطلعات وحاجات ختتفي  : أي تعلم ما فينا  (1)، ثم قال[ 38]إبراهيم:  ُنْعلُِن﴾  

يف زوايا قلوبنا ومشاعرنا أو تظهر يف كلامتنا وأفعالنا، فال نحتاج إىل الكالم الكثري معك من  

. وإذا كنا ندعوك  .أن نظهر لك ما نريد أو نفرس لك ما نخفي، ألنك العامل بكل يشء   أجل

ونبتهل إليك، ونزيد يف اإلحلاح بطلباتنا، عليك، فألننا نعرف أنك حتب منا ذلك ملا يمثله  

إىل   فقرها  يف  العبودية  حقيقة  من  إلينا  يوحيه  وملا  واخلضوع،  واخلشوع  العبادة  معنى  من 

فليس عندنا ما نخفيه عنك ألنه    ،ها املطلقة إليه، بمقدار غناه املطلق عنها املعبود، وحاجت

 يِف  ليس هناك يف أية زاوية من زوايا الوجود ما َيفى عليك،  
ٍ
ء ﴿َوَما ََيَْفى َعىَل اهللَِّ ِمْن يَشْ

  ﴾
ِ
اَمء عاىل اهلل  ، فكيف ختفى عليه حاجاتنا اخلفية والظاهرة، ت[ 38]إبراهيم:  اأْلَْرِض َوََل يِف السَّ

 عن ذلك علوا كبريا. 

يِل َعىَل  ثم قرأ قوله تعاىل عىل لسان إبراهيم عليه السالم:   الَِّذي َوَهَب  ﴿احْلَْمُد هللَِِّ 

بعد أن انقطع األمل أو كاد، فاستجاب  :  (2)، ثم قال[ 39]إبراهيم:  اْلكِرَبِ إِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق﴾  
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الدُّ لدعائي،   َلَسِميُع  ﴾  ﴿إِنَّ َرِبِّ 
ِ
لعباده الذين جيد يف قلوهبم اإلخالص له    [ 39]إبراهيم:  َعاء

اَلِة  .  ويف حياهتم احلاجة إليه، يف أجواء اَلعتامد الكيل عليه روحيا.  ﴿َربِّ اْجَعْلنِي ُمِقيَم الصَّ

يَّتِي﴾   بام متثله الصالة من إخالص عميق هلل مصدره اإلحساس الواعي    [ 40]إبراهيم:  َوِمْن ُذرِّ

له، واَلنفعال اإليامين، فكرا وشعورا، بالنداء اإلهلي الذي يدعوه للسري عىل اخلط    بالعبودية 

املستقيم الذي حدده اهلل يف كتبه وعرب رسله، إهنا اللهفة احلارة اخلاشعة احلميمة التي تنساب  

﴾  بكل خشوع املؤمن وخضوعه بني يدي اهلل،  
ِ
نَا َوَتَقبَّْل ُدَعاء ك هو  ألن ذل  [ 40]إبراهيم:  ﴿َربَّ

 احلي لرضاك، ولإلحساس الروحي، بأنك تقبل عبدك يف ساحة رْحتك ولطفك.  املظهر

بقوله:   دعاءه  السالم  عليه  إبراهيم  ختم  كيف  ذكر  َولَِوالَِديَّ  ثم  يِل  اْغِفْر  نَا  ﴿َربَّ

َساُب﴾   احْلِ َيُقوُم  َيْوَم  ما  :  (1)فقال  ،[ 41]إبراهيم:  َولِْلُمْؤِمننَِي  الدعاء  هذا  انفتاح  ويف  يعكس 

زاوية ضيقة، حتددها حاجاته   يعيش يف  الناس كلهم، فهو َل  املسلم عىل  اإلنسان  روحية 

ومصاحله الذاتية، بل يمتد إىل اآلخرين، ليطلب من اهلل الرْحة واملغفرة هلم يف الدار اآلخرة،  

 . ويتطلع إىل والديه من موقع عرفان اجلميل 

لنا الكثري من األدعية    وعندما طلبنا منه أن يعلمنا من األدعية  ما يرتبط هبذا، ذكر 

أنه    ، وأئمة اهلدى من بعده.. ومنها ما رواه عن رسول اهلل  املأثورة عن رسول اهلل  

باسم اهلل، رب أعوذ بك من أن أزل، أو أضل، أو أظلم أو  )كان إذا خرج من بيته قال:  

 ( 2) (ظلم، أو أجهل أو جيهل عيل أ

قوله   دعائه   ومنها  َل  ا):  يف  علم  من  بك  وأعوذ  نافعا،  علام  أسألك  إين  للهم 

اللهم إين أعوذ بك من علم َل ينفع، وعمل َل يرفع، وقلب َل َيشع،  . وقوله: ).(3) (ينفع
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بزينة  . وقوله: ).(1) (وقول َل يسمع اللهم زينا  أعوذ بك من رضاء مرضة، وفتنة مضلة، 

اللهم ارزقني عينني هطالتني يبكيان بذروف  . وقوله: ).(2)(اإليامن، واجعلنا هداة مهتدين

:  . وقوله.(3)(الدموع، ويشفيان من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما، واألرضاس مجرا 

وجهك، وشوقا    أسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد املامت، ولذة النظر إىل )

أنفسنا ما َل نملكه إَلبك، اللهم فأعطنا منها  اللهم إنك سألتنا من  . وقوله: ).(4) (لقائك  إىل

بالئك، وبارك يل يف    اللهم رضني بقضائك، وصربين عىل . وقوله: ).(5)(ما يرضيك عنا 

  (6)(ء عجلته ء أخرته، وَل أحب تأخري يش َل أحب تعجيل يش  أقدارك، حتى 

واألعامل  اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق  ومثل ذلك قوله يف اَلستعاذة: )

).(7)(واألهواء  وقوله:  األخالق .  وسوء  والنفاق  الشقاق  من  بك  أعوذ  إين  .  . (8)(اللهم 

اللهم إين أعوذ بك من الذنوب التي متنع إجابتك، اللهم إين أعوذ بك من الذنوب  وقوله: )

اللهم إين  . وقوله: ).(9)(التي متنع رزقك، اللهم إين أعوذ بك من الذنوب التي حتل النقم 

قل: اللهم أهلمني  )يويص بعض أصحابه:  . وقوله  .(10)(عوذ بك من رش ما عملته نفيسأ

نفيس رش  من  وأعذين  ).(11)(رشدي،  وقوله:  سخطك،  .  من  برضاك  أعوذ  اللهم 

عىل   أثنيت  كام  أنت  عليك،  ثناء  أحيص  َل  منك،  بك  وأعوذ  عقوبتك،  من  وبمعافاتك 

اللهم إين أعوذ بك من العجز، والكسل، واجلبن، والبخل، واهلرم،  . وقوله: ).(12)(نفسك

وعذاب القرب، اللهم آت نفيس تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموَلها،  
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اللهم إين أعوذ بك من علم َل ينفع، ومن قلب َل َيشع، ومن نفس َل تشبع، ومن دعوة  

وذ بك من كل عمل َيزيني، وأعوذ بك من كل  اللهم إين أع. وقوله: ).(1)(َل يستجاب هلا 

صاحب يرديني، وأعوذ بك من كل أمل يلهيني، وأعوذ بك من كل فقر ينسيني، وأعوذ  

 (3)(اللهم إين أعوذ بك من رش ما عملته نفيس. وقوله: ).(2)(بك من كل غنى يطغيني 

إين أعوذ بك  اللهم )يف دعائه: وأنه كان يقول اإلمام عيل ومثل ذلك ما رواه لنا عن 

لك سخطا أبدا، اللهم من صليت عليه    أن أعادي لك وليا، أو أوايل لك عدوا، أو أرىض 

لعنته فلعنتنا علي الفصالتنا عليه، ومن  املسلمني  ه،  لنا وجلميع  لهم من كان يف موته فرٌح 

 أدياننا  ترينا من علم اإلجابة ما نتعرفه يف  فأرحنا منه، وأبدل لنا به من هو خرٌي لنا منه، حتى 

اللهم إين أعوذ بك من جور كل جائر، وبغي كل  . وقوله: ).(4) (ومعايشنا يا أرحم الراْحني

. وقوله:  .(5) (باغ، وحسد كل حاسد، بك أصول عىل األعداء، وبك أرجو وَلية األحباء

سخطك  ) الرش؛  رش  من  منك  وأعوذ  واجلنة،  رضوانك  اخلري؛  خري  أسألك  إين  اللهم 

اللهم َل جتعل الدنيا يل سجنا، وَل فراقها عيل حزنا؛ أعوذ بك من دنيا  وقوله: ).  .(6)(والنار

املامت خري  حترمني  حياة  ومن  العمل،  حيرمني  أمل  ومن  اآلخرة،  وقوله:  .(7) (حترمني   .

اللهم إين أعوذ بك أن أقول حقا ليس فيه رضاك، ألتمس به أحدا سواك، وأعوذ بك أن  )

ندك، وأعوذ بك أن أكون عربة ألحد من خلقك، وأعوذ بك  ء يشينني عأتزين للناس بِش 

 ( 8)(أن يكون أحٌد من خلقك أسعد بام علمتني مني 

اللهم أعذين فيه  )يف دعائه:  وأنه كان يقول    السجاد اإلمام  ومثل ذلك ما رواه لنا عن  
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من الشيطان الرجيم، ومهزه وملزه، ونفثه ونفخه، ووسواسه وكيده، ومكره وحيله، وأمانيه  

وأتباعه، وأخدانه وأشياعه، وأوليائه   وخدعه، وغروره وفتنته، ورجله ورشكه، وأعوانه 

إنا نعوذ بك من نزغات. وقوله: ).(1)(ورشكائه، ومجيع كيدهم الشيطان الرجيم،    اللهم 

يف   نفسه  يطمع  وأن  ومصائده،  وغروره  ومواعيده،  بأمانيه  الثقة  ومن  ومكائده،  وكيده 

هاننا بمعصيتك، أو أن حيسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا  إضاللنا عن طاعتك، وامت

عنا بعبادتك، واكبته بدؤوبنا يف حمبتك، واجعل بيننا وبينه سرتا    ما كره إلينا، اللهم اخسأه 

اللهم اشغل الشيطان الرجيم عنا ببعض  . وقوله: ).(2) (َل َيتكه، وردما مصمتا َل يفتقه

عايتك، واكفنا خرته، وولنا ظهره، واقطع عنا إثره، وأمتعنا  أعدائك، واعصمنا منه بحسن ر

من اهلدى بمثل ضاللته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خالف سبيله  

اللهم َل جتعل للشيطان يف قلوبنا مدخال وَل توطنن له فيام لدينا  . وقوله: ).(3) (من الردى

باطل   لنا من  اللهم وما سول  به،  منزَل..  نكايده  ما  فقناه، وبرصنا  فعرفناه، وإذا عرفتناه 

.  .(4)(وأهلمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه 

( وحول  وقوله:  حيله،  نقض  يف  لنا  والطف  الشيطان،  عمل  إنكار  قلوبنا  أرشب  اللهم 

اللهم احلل ما عقد  . وقوله: ).(5) (بنا   سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع

أبرم، واهزم جنده،   ما  إذا عزم، وانقض  ما دبر، وثبطه  ما رتق، وافسخ  الشيطان، وافتق 

اللهم اجعلنا يف نظم أعداء الشيطان،  . وقوله: ).(6)(وأبطل كيده واهدم كهفه، وأرغم أنفه 

ستجيب له إذا دعانا، نأمر بمناوأته،  واعزلنا عن عداد أوليائه، َل نطيع له إذا استهوانا، وَل ن
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 .(1)(من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا 

اللهم إين أعوذ  )يف دعائه: وأنه كان يقول  الصادق اإلمام ومثل ذلك ما رواه لنا عن 

اللهم إين أسألك حسن  . وقوله: ).(2)(وذي جاراأظلم، أو أقطع رْحا، أو  أبك أن أظلم أو  

عوذ بك أن تبتليني ببلية حتملني رضورهتا عىل  ك، وأبك، والصدق يف التوكل عليالظن  

ء من معاصيك، وأعوذ بك أن تدخلني يف حال ـ كنت أو أكون فيها يف عرس أو  التعوذ بِش 

يرس ـ أظن أن معاصيك أنجح يل من طاعتك، وأعوذ بك أن أقول قوَل حقا من طاعتك  

ي عظة لغريي، وأعوذ بك أن يكون أحٌد أسعد بام  ألتمس به سواك، وأعوذ بك أن جتعلن

آتيتني به مني، وأعوذ بك أن أتكلف طلب ما مل تقسم يل، وما قسمت يل من قسم، أو رزقتني  

ء زحزح بيني  من رزق، فائتني به يف يرس منك وعافية، حالَل طيبا، وأعوذ بك من كل يش 

أو رصف حظي عندك،  به  نقص  أو  وبينك،  بيني  وباعد  عني،    وبينك،  الكريم  بوجهك 

عىل  وإرسايف  جرمي  أو  ظلمي،  أو  خطيئتي  حتول  أن  بك  هواي    وأعوذ  واتباع  نفيس، 

وموعودك   وبركاتك  ونائلك،  وثوابك  ورضوانك،  مغفرتك  دون  شهويت،  واستعجال 

 .(3)نفسك احلسن اجلميل عىل 

 الشاهد السابع:  

قصتي..  كثريا  تشبه  قصتكم  وقال:  احلارضين،  من  آخر  رجل  بيني    قام  والفرق 

وبينكم أن قصتكم تشبه قصة زكريا ويعقوب وأم موسى ويونس وأيوب وموسى وإبراهيم  

بعد   مجيعا  عليهم  تنزلت  التي  والربكات  مجيعا،  قصصهم  تشبه  وقصتي  السالم..  عليهم 

 دعائهم وترضعهم هلل تعاىل. 

 
 . 45(  الصحيفة السجادية: ص 1)

 . 4/467(  الكايف: 2)

األحكام:  3) هتذيب  ص  3/74(   املتهجد:  مصباح  اإلقبال:  546،   ،
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كدت   أن  إىل  حزينا،  مهموما  جعلتني  يل،  عرضت  كثرية  حاجات  من  تبدأ  وهي 

 سلم لشياطني اإلنس واجلن، الذين زينوا يل كل منكر، وحثوين عىل كل رذيلة.. أست

حينها، رست إىل معلمي الكاظم، بعد أن سمعت به، فسمعته يف جملسه يردد قوله  

ُه َربِّ ََل َتَذْريِن َفْرًدا َوَأْنَت َخرْيُ اْلَواِرثِنَي َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَوَهْبنَا لَ تعاىل:   ا إِْذ َناَدى َربَّ ُه  ﴿َوَزَكِريَّ

اِت َوَيْدُعوَننَا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنو ُْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن يِف اخْلرَْيَ َلنَا  ا  حَيَْيى َوَأْصَلْحنَا َلُه َزْوَجُه إِهنَّ

لِْلَعاملَنَِي﴾   آَيًة  َواْبنََها  َوَجَعْلنَاَها  ُروِحنَا  ِمْن  فِيَها  َفنََفْخنَا  َفْرَجَها  َأْحَصنَْت  تِي  َوالَّ َخاِشِعنَي 

: يف هذه اآليات الكريمة يذكر اهلل تعاىل نامذج عن التجاء األنبياء  (1)، ثم قال[ 91ـ  89]األنبياء: 

جات املختلفة منه، ومنهم زكريا عليه السالم الذي كان  عليهم السالم لرهبم، وطلبهم احلا 

مبتىل باحلرمان من الولد، وقد طال انتظاره له، وتطلعه إليه، حتى بلغ من الكرب عتيا.. فلام 

بلغ احلد الذي يقع عنده اليأس، مل يكن من اليائسني من روح اهلل، فدعا ربه، وناجاه فيام  

قوله:  ويف    ..[ 89]األنبياء:  َذْريِن َفْرًدا َوَأْنَت َخرْيُ اْلَواِرثِنَي﴾  ﴿َربِّ ََل تَ بينه وبني نفسه، فقال:  

أي إن   [ 89]األنبياء:  ﴿ََل َتَذْريِن َفْرًدا﴾  تعقيب عىل قوله:    [ 89]األنبياء:  ﴿َوَأْنَت َخرْيُ اْلَواِرثِنَي﴾  

فتلك الولد،  من  ويرثنى  يؤنسنى،  ىل من  تستجب ىل، وهتب  منى  هي    مل  مشيئتك، وهى 

بموضع اَلستسالم والرضا، فإذا مل يكن ىل الولد الذي يرثنى، فأنت خري الوارثني.. ترث  

 إشارة إىل ما كان   [ 90]األنبياء:  ﴿َوَأْصَلْحنَا َلُه َزْوَجُه﴾  قوله تعاىل:  ويف    األرض ومن عليها.. 

حانه  امرأته من عقم، وأهنا هبذا العقم مل تكن صاحلة للحمل والوَلدة، فأصلحها اهلل سبيف 

 وتعاىل، وجعل من املرأة العقيم امرأة ولودا..  

التفت إيل، وقرأ قوله تعاىل:   َرَغًبا  ثم  َوَيْدُعوَننَا  اِت  اخْلَرْيَ ُيَساِرُعوَن يِف  َكاُنوا  ُْم  ﴿إهِنَّ

 
 ( 948/ 9(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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َخاِشِعنَي﴾   َلنَا  َوَكاُنوا  قال[ 90]األنبياء:  َوَرَهًبا  ثم  حال  (1)،  كانوا عىل  مجيعا  هؤَلء  أن  أي   :

رْحته، واخلوف من عذابه واخلشوع لعظمته وجالله..  يف  بة من اإليامن باهلل، والطمعمتقار

واخلري مل يكن يف حياهتم حالة طارئة، أو انفعاَل رسيعا، بل كان قيمة روحية تتحرك يف خط  

العقيدة، وحركة الرسالة عىل أساس املسؤولية املنفتحة عىل الناس كلهم، الذين حيتاجون  

ك عىل  اخلري،  اخلدمات  مواقع  كانت  وبذلك  واحلياتية..  والروحية  الفكرية  مستوياهتا  افة 

أو   لذة،  املسألة مسألة  لو كانت  الروحي يف شخصيتهم، كام  الفرح  فرصة كبرية، تالمس 

شهوة، أو منفعة، ولذا يسارعون إىل اغتنام الفرصة التي تفتح أبواب اخلري أمامهم.. وكان  

ش عمق  يف  يتحرك  الذي  اخلري  وهم  هذا  عليه،  واَلنفتاح  باهلل،  لإليامن  نتيجة  خصيتهم، 

يعتربونه أساسا للمسؤولية يف مواجهتهم لقضايا احلياة التي يريد اهلل هلا أن تنطلق من قاعدة  

آفاقه، كام يريد لعباده أن يأخذوا به، وينفتحوا عليه   اخلري وتتحرك يف طريقه، وتعيش يف 

رسالية مسئولة، وذلك يف أجواء اللقاء الكامل باهلل،  ويعملوا من أجل تأكيده كقيمة إنسانية  

حتى يستلهم اإلنسان روحيته يف كل حال، يف أوقات الرغبة، والرهبة، ألن ذلك هو التعبري  

القوة   بأن اهلل هو مصدر  احلي عن اَلنشداد إىل اهلل يف كل األمور، بحيث يشعر اإلنسان 

داخل شخصية اإلنسان ويف خارجها إَل  واحلياة، فليس هناك أي يشء ساكن أو متحرك يف  

وهو مرتبط باهلل، حمتاج إليه، مما يوحي بالشمول يف اإلحساس بالعبودية املطلقة أمام اهلل.  

 وهذا ما عاشه هؤَلء الذين يسارعون يف اخلريات. 

الدعاء هو  : ألن  (2)، ثم قال[ 90]األنبياء:  ﴿َوَيْدُعوَننَا َرَغًبا َوَرَهًبا﴾  ثم قرأ قوله تعاىل:  

طبيعتها،  النظر عن  بقطع  احلاجة،  التعبري عن  يف  أو َيافونه،  فيام    األساس  الناس  يرجوه 

 
 ( 15/262) من وحي القرآن(  2) ( 15/261) من وحي القرآن(  1)
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َلنَا َخاِشِعنَي﴾   يف رهافة احلس اَليامين يف حياهتم، ويف عمق الشعور    [ 90]األنبياء:  ﴿َوَكاُنوا 

 وقلوهبم.  الروحي يف ذواهتم، ويف انسحاقهم أمام عظمة اهلل، التي يتمثلوهنا يف أفكارهم

تعاىل:   قوله  قرأ  املأََْلَ  ثم  إِنَّ  ُموَسى  َيا  َقاَل  َيْسَعى  املَِْدينَِة  َأْقىَص  ِمْن  َرُجٌل  ﴿َوَجاَء 

ُب َقاَل َربِّ نَ  قَّ نِي  َيْأمَتُِروَن بَِك لَِيْقُتُلوَك َفاْخُرْج إيِنِّ َلَك ِمَن النَّاِصِحنَي َفَخَرَج ِمنَْها َخائًِفا َيرَتَ جِّ

بِيِل َوملََّا َوَردَ ِمَن اْلَقوْ  َه تِْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َرِبِّ َأْن ََيِْدَينِي َسَواَء السَّ  َماَء  ِم الظَّاملنَِِي َوملََّا َتَوجَّ

َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبكُ  َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوهِنُِم اْمَرَأَتنْيِ  ًة ِمَن النَّاِس  ُأمَّ اَم  َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه 

َعاُء َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكبِرٌي َفَسَقى هَلاَُم ُثمَّ َتَوىلَّ إىَِل الظِّلِّ َفَقا  َل َربِّ إيِنِّ  َقاَلَتا ََل َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرِّ

، ثم قال: يف هذه اآليات الكريمة نموذج حي  [ 24ـ   20]القصص:  ملَِا َأْنَزْلَت إِيَلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي﴾  

 ء الدائم إىل اهلل تعاىل، ويف كل األحوال، ويف أصعب الظروف وأيرسها.  لاللتجا 

الكريمة،   اآلية  يف  املذكورة  الظروف  أول  قال:  ذلك،  توضيح  منه  طلبنا  وعندما 

وأصعبها عىل موسى عليه السالم، هو بحث أعدائه عنه لقتله، حينها، مل يرتبك موسى عليه  

الواث بلسان  قال  بل  يضطرب،  ومل  ربه:  السالم،  عىل  املتوكل  اْلَقْوِم  ق  ِمَن  نِي  َنجِّ ﴿َربِّ 

، )وهذا يدل عىل أن قتله لذلك القبطي مل يكن ذنبا، وإَل لكان هو  [ 21]القصص:  الظَّاملنَِِي﴾  

 (1) (الظامل هلم وما كانوا ظاملني له بسبب طلبهم إياه ليقتلوه قصاصا 

َه تِْلَقاَء مَ ثم قال: وثانيها أنه   بِيِل﴾  ﴿َوملََّا َتَوجَّ ْدَيَن َقاَل َعَسى َرِبِّ َأْن ََيِْدَينِي َسَواَء السَّ

السالم:  [ 22]القصص:   عليه  إبراهيم  جده  قول  نظري  هو  َسَيْهِديِن﴾  ،  َرِبِّ  إِىَل  َذاِهٌب  ﴿إيِنِّ 

 [99]الصافات: 

﴿َعَسى َرِبِّ َأْن ََيِْدَينِي  : أَل يشري قول موسى  (2)حينها سأله أحد احلارضين، وقال

بِيِل﴾  َسوَ  إىل أن هذا القول كان مقيدا بالوقت الذي أخذ فيه وجهته إىل    [ 22]القصص:  اَء السَّ
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هذه   يف  إَل  السبيل  سواء  هبدايته  ربه  يدع  مل  السالم  عليه  موسى  أن  يعنى  وهذا  مدين.. 

احلالة.. وكيف يكون هذا، وموسى عليه السالم وإن مل يكن نبيا بعد، فإنه كان عىل دين  

 هيم، وإسحق، ويعقوب عليهم السالم؟ آبائه، إبرا

: موسى عليه السالم كسائر األنبياء عليهم السالم كان عىل ذكر دائم لربه..  (1)قال

وذكر العبد لربه ليس عىل صورة واحدة.. فتارة يسبح ربه، وتارة حيمده، وتارة يستجري به،  

عليه   فموسى  خالقه،  مع  اإلنسان  أحوال  من  ذلك  غري  إىل  يستغفره..  أو  يستهديه..  أو 

.. وسليامن عليه السالم حني رأى  [ 35]ص: اَل َربِّ اْغِفْر يِل﴾  ﴿قَ السالم حني قتل املرصي:  

تِي َأْنَعْمَت  عظمة ملكه، وعرض له ملك النملة، قال:   ﴿َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ

َتْرَضاُه﴾   َصاحِلًا  َأْعَمَل  َوَأْن  َوالَِديَّ  َوَعىَل  نفس[ 15]األحقاف:  َعيَلَّ  موسى  جيد  وهنا  عىل  ..  ه 

طريق غربة، موحشة، َل يدرى إىل أين تسوقه قدماه، وَل ما يلقاه عىل طريقه من أحداث..  

إنه يف حرية من أمره، بعد أن خرج من مرص، كام َيرج راكب سفينة غرقت، فألقت براكبيها  

يف املاء، وكان أسعدهم حظا من وضع رجله عىل اليابسة، ولو كان يف مورد الوحوش..  

عليه السالم مل يكن يعرف أن وجهته مدين، وإنام اختذ الوجهة التي تؤدى  ذلك أن موسى  

به إليها.. وهنا كان دعاؤه إىل ربه أن َيديه سواء السبيل، ويقيم خطوه عىل طريق األمن،  

 ويدفع به إىل شاطئ السالمة. 

ًة مِ قرأ بخشوع قوله تعاىل:   َن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد  ﴿َوملََّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمَّ

َوَأُبوَنا َشيْ  َعاُء  الرِّ ُيْصِدَر  َنْسِقي َحتَّى  َقاَلَتا ََل  َما َخْطُبُكاَم  َقاَل  َتُذوَداِن  اْمَرَأَتنْيِ  ٌخ  ِمْن ُدوهِنُِم 

: وهنا نجد موسى عليه السالم قد بلغ يف مسريته مدين التي  (2) ، ثم قال[ 23]القصص:  َكبِرٌي﴾  
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إليها ـ بقصد أو بغري قصد ـ بعد أن خرج من مرص.. وعىل مقربة من املدينة وجد  كان وجهه  

العني التي يستقى منها أهلها.. وهناك كانت مجاعات الرعاة ترد املاء، وتستقى منه، وتسقى  

ماشيتها.. وعىل املاء، لفت نظر موسى عليه السالم، منظر فتاتني، قد انحازتا بامشيتهام مكانا 

، ومل  [ 23]القصص:  ﴿َما َخْطُبُكاَم﴾  اء.. وقد عجب هلذا، وبدا له أن يسأل الفتاتني:  قصيا عن امل

أنتام هكذا بعيدتني عن املاء؟ أَل تسقيان كام يسقى القوم؟.. وليس األمر عىل ما قدر موسى،  

وإن اخلطب ألهون من هذا، فام بني الفتاتني وبني القوم ما يدعو إىل هذه القطيعة البادية  

.. ولكن هكذا كانت احلياة يف هذه اجلامعة التي يعيشون فيها.. لقد وقفوا من أبيهم  لعينيه 

الرجل الصالح موقف اخلصومة، والقطيعة.. فلم يكن لفتاتيه من يمد إليهام يدا.. وأبومها  

كبري..   َكبِرٌي﴾  شيخ  َشيٌْخ  َوَأُبوَنا  َعاُء  الرِّ ُيْصِدَر  َحتَّى  َنْسِقي  ََل  وهذا  [ 32]القصص:  ﴿َقاَلَتا   ،

ومن رهطه بنى هاشم وبنى املطلب، لقد عقد القوم فيام    يذكرنا بموقف قريش من النبي  

 بينهم عقدا عىل مقاطعة بنى هاشم وبنى املطلب، كام هو معروف يف السرية النبوية.. 

ا َأْنَزْلَت إيَِلَّ ِمْن َخرْيٍ  ﴿َفَسَقى هَلاَُم ُثمَّ َتَوىلَّ إِىَل الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ إِينِّ ملَِ ثم قرأ قوله تعاىل:  

ثم قال[ 24]القصص:  َفِقرٌي﴾   السالم، مثل سائر األنبياء والصاحلني،  (1) ،  : كان موسى عليه 

رجال ذا مروءة، وهلذا مل جيد بدا من أن يسقى للفتاتني، وقد شهدتا منه قوة، وعفة.. فلم  

يعلق نظره هبام، ومل يتبعهام نفسه، بىل سقى هلام.. ثم توىل إىل الظل، حيث كان جيلس من  

اهلل أن ساق إليه هذا الرزق الذي وجده فيام أسدى    قبل.. وهناك رفع وجهه إىل السامء، حيمد 

إىل هاتني الفتاتني الضعيفتني من عون، وإحسان.. وإنه لفقري إىل مثل هذه األعامل الطيبة،  

ليكفر هبا ما كان منه من قتل املرصي، والذي قتله من غري جرم.. وبمجرد أن دعا اهلل تعاىل  
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 َقاَلْت  عاىل:  أتاه اجلواب اإلهلي الذي عرب عنه قوله ت
ٍ
ا مَتِِْش َعىَل اْستِْحَياء ﴿َفَجاَءْتُه إِْحَدامُهَ

خَتَْف   ََل  َقاَل  اْلَقَصَص  َعَلْيِه  َوَقصَّ  َجاَءُه  َفَلامَّ  َلنَا  َسَقْيَت  َما  َأْجَر  لَِيْجِزَيَك  َيْدُعوَك  َأِِب  إِنَّ 

 [ 25]القصص: َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي﴾ 

لنا   ذكر  أن  كل  وبعد  ويف  برهبم،  السالم  عليهم  األنبياء  استغاثة  عن  األمثلة  هذه 

من األدعية التي تركها ألمته، حتى يتأدبوا    احلاجات، ذكر لنا نامذج مما ورد عن رسول اهلل  

األدعية هي   تلك  لقد كانت  إليه.. واحلمد هلل  الترضع  كيفية  يف دعائهم لرهبم، ويتعلموا 

مل يداو جراحي احل الذي  سية فقط، بل داوى مجيع جراحي احلسية واملعنوية، بل  البلسم 

 حتى تلك التي تتعلق باملجتمع الذي كنت فيه. 

من األحاديث يف    وقبل أن يذكر لنا تلك األدعية حدثنا بام روي عن رسول اهلل  

: )إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة؛ فإنه َل يتعاظم  فضل الدعاء وحب اهلل له، ومنها قوله 

، وقوله:  (2)، وقوله: )سلوا اهلل من فضله؛ فإن اهلل عز وجل حيب أن يسأل((1)يشء(عىل اهلل  

، وقوله: )سلوا اهلل  (3))ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع(

، (4) عز وجل ما بدا لكم من حوائجكم، حتى شسع نعل أحدكم؛ فإنه إن مل ييرسه مل يتيرس(

وقوله:)من نزلت به فاقة فأنزهلا بالناس مل تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزهلا باهلل فيوشك  

 ( 6)، وقوله:)الدعاء مفتاح الرْحة((5)اهلل له برزق عاجل أو آجل(

وقوله يف احلديث القديس العظيم: )يقول اهلل تعاىل: يا عبادي كلكم ضال إَل من  
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كم فقري إَل من أغنيت؛ فسلوين أرزقكم، وكلكم مذنب  هديته؛ فسلوين اهلدى أهدكم، وكل

إَل من عافيت؛ فمن علم منكم أين ذو قدرة عىل املغفرة فاستغفرين غفرت له وَل أبايل..  

ولو أن أولكم وآخركم، وحيكم وميتكم، ورطبكم ويابسكم، اجتمعوا عىل أتقى قلب عبد  

لكم وآخركم، وحيكم وميتكم،  من عبادي، ما زاد ذلك يف ملكي جناح بعوضة.. ولو أن أو

ما نقص ذلك من ملكي   ورطبكم ويابسكم، اجتمعوا عىل أشقى قلب عبد من عبادي، 

جناح بعوضة.. ولو أن أولكم وآخركم، وحيكم وميتكم، ورطبكم ويابسكم، اجتمعوا يف  

صعيد واحد، فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته، فأعطيت كل سائل منكم، ما نقص  

إَل كام لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه؛ ذلك بأين    ذلك من ملكي

جواد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كالم، وعذاِب كالم، إنام أمري لِشء إذا أردته أن أقول  

 (1)له: كن، فيكون(

وقوله يف احلديث القديس اآلخر: )قال اهلل تبارك وتعاىل: يا عبادي، كلكم جائع إَل   

أطع إَل من كسوته، فاستكسوين  من  يا عبادي، كلكم عار  أطعمكم..  مته، فاستطعموين 

فاستغفروين   الذنوب مجيعا،  أغفر  وأنا  والنهار  بالليل  إنكم ختطئون  عبادي،  يا  أكسكم.. 

يا   فتنفعوين..  نفعي  تبلغوا  تبلغوا رضي فترضوين، ولن  إنكم لن  يا عبادي،  لكم..  أغفر 

نسكم وجنكم كانوا عىل أتقى قلب رجل واحد منكم،  عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإ

ما زاد ذلك يف ملكي شيئا.. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا عىل  

أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا.. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم،  

مسألته، ما نقص ذلك    وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد، فسألوين فأعطيت كل إنسان
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مما عندي إَل كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر.. يا عبادي، إنام هي أعاملكم أحصيها لكم  

 .(1)ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خريا فليحمد اهلل، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إَل نفسه

األ ومنها  املختلفة،  باحلاجات  ترتبط  والتي  األدعية،  من  الكثري  لنا  ذكر  دعية  ثم 

املرتبطة بقضاء الدين وضيق الرزق.. ومنها ما رواه عن بعضهم أن مكاتبا جاء اإلمام عيل،  

؟  فقال: إين قد عجزت عن كتابتي فأعني، قال: أَل أعلمك كلامت علمنيهن رسول اهلل 

ك، قل: )اللهم اكفني بحاللك عن  لو كان عليك مثل جبل ثبري دينا أداه اهلل عز وجل عن

 (2)ي بفضلك عمن سواك(حرامك، وأغنن

أنه قال يويص بعض أصحابه: )أكثر أن تقول: رِب    ومنها ما رواه عن رسول اهلل  

 (3)اقض عني الدين، وأغنني من الفقر(

أنه قال ألصحاب الصفة عندما شكوا إليه احلاجة:    ومنها ما رواه عن رسول اهلل  

ا العظيم،  العرش  السبع ورب  الساموات  رب  اللهم  من  )قولوا:  وأغننا  الدين،  عنا  قض 

 (4)الفقر(

يوما مل أصل معه    عن معاذ بن جبل، قال: احتبست عن رسول اهلل  ومنها ما رواه   

: يا معاذ، ما منعك عن صالة اجلمعة؟ قلت: يا رسول اهلل، ليوحنا اليهودي  اجلمعة، فقال  

:  باِب يرصدين، فأشفقت أن حيبسني دونك، فقال رسول اهلل    عيل أوقية من بر، وكان عىل 

ُقِل اللَُّهمَّ َمالَِك املُْْلِك  ﴿ ، قال:  أحتبـ  يا معاذـ  أن يقيض اهلل دينك؟ قلت: نعم، يا رسول اهلل

َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اخْلرَْيُ إِنََّك  ُتْؤيِت املُْْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنِْزُع املُْْلَك مِمَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ  

ْيِل َوخُتِْرُج احْلَيَّ ِمَن املَْ  ْيَل يِف النََّهاِر َوُتولُِج النََّهاَر يِف اللَّ  َقِديٌر ُتولُِج اللَّ
ٍ
ء يِِّت َوخُتِْرُج  َعىَل ُكلِّ يَشْ
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، يا رْحن الدنيا واآلخرة  [ 27ـ    26ان:  ]آل عمرِحَساٍب﴾  املَْيَِّت ِمَن احْلَيِّ َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغرْيِ  

حممد وآل حممد، اقض عني   ورحيمهام، تعطي منهام ما تشاء، ومتنع منهام ما تشاء، صل عىل 

 .(1) ء األرض ذهبا ألداه اهلل عنكديني يا كريم.. فلو كان عليك مل 

اهلل   رسول  عن  رواه  ما  وآمن    ومنها  عوريت،  اسرت  )اللهم  دعائه:  يف  قال  أنه 

 ( 2) عتي، واقض عني ديني(رو

أنه قال يف دعائه لقضاء الدين: )اللهم فارج اهلم،    ومنها ما رواه عن رسول اهلل  

ترْحني،   أنت  ورحيمهام،  واآلخرة  الدنيا  رْحان  املضطرين،  دعوة  جميب  الغم،  كاشف 

 (3)فارْحني برْحة تغنيني هبا عن رْحة من سواك(

أنه قال: )ما يمنع أحدكم إذا عرس عليه أمر معيشته    ومنها ما رواه عن رسول اهلل  

نفيس ومايل وديني، اللهم رضني بقضائك، وبارك    ا خرج من بيته: بسم اهلل عىل أن يقول إذ

 (4)َل أحب تعجيل ما أخرت وَل تأخري ما عجلت( يل يف قدرك، حتى 

ما رواه عن رسول اهلل  وهكذا علمنا الكثري من األدعية، ويف املحال املختلفة، ومنها  

   يف دعائه: )اللهم إين أعوذ بك من اجلوع؛ فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من    أنه قال

 ( 5)اخليانة؛ فإهنا بئست البطانة(

أنه قال لبعض أصحابه: أَل أعلمك كالما إذا أنت    ومنها ما رواه عن رسول اهلل   

عنك دينك؟.. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: )اللهم    قلته أذهب اهلل عز وجل مهك، وقىض 

اجلبن  إين من  بك  وأعوذ  والكسل،  العجز  من  بك  وأعوذ  واحلزن،  اهلم  من  بك  أعوذ   

 
 .20/155، املعجم الكبري: 54(  عدة الداعي: ص 1)

 . 4/82(  املعجم الكبري: 2)

 .317، الدعاء للطرباين: ص 1/696احلاكم:  ( 3)

 . 126، عمل اليوم والليلة َلبن السني: ص 147(  الدعاء للطرباين: ص 4)

 .4/452، النسائي: 2/1113، ابن ماجة: 2/91(  أبو داود: 5)
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 (1)والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال(

أنه قال: )من أصابه هم أو غم أو كرب أو بالء أو   ومنها ما رواه عن رسول اهلل   

 ( 2) يموت( ألواء فليقل: اهلل رِب وَل أرشك به شيئا، توكلت عىل احلي الذي َل

أنه قال: )أمان ألمتي من اهلم: َل حول وَل قوة    ومنها ما رواه عن رسول اهلل  

 (3)من اهلل إَلإليه( إَلباهلل العيل العظيم، َل ملجأ وَل منجى 

أنه شكا إليه رجل الوحشة، فقال له: أكثر من أن    ومنها ما رواه عن رسول اهلل  

رب   القدوس،  امللك  رِب  )سبحان  وهي:  الوحشة،  عنه  اهلل  فأذهب  فقاهلن  هذا،  تقول 

 ( 4) العزة واجلربوت( املالئكة والروح، خالق الساموات واألرض، ذي 

اهلل   رسول  عن  رواه  ما  العافية،    ومنها  أسألك  إين  )اللهم  دعائه:  من  كان  أنه 

 ( 5) شكر العافية، ومتام العافية يف الدنيا واآلخرة(و

أنه قال: )ما من عبد َياف زوال نعمة أو فجاءة    ومنها ما رواه عن رسول اهلل  

نقمة أو تغري عافية ويقول: )يا حي يا قيوم، يا واحد يا جميد، يا بر يا كريم، يا رحيم يا غني،  

عا  وألبسنا  كرامتك،  لنا  وهب  نعمتك،  علينا  تعاىل متم  اهلل  إَلأعطاه  الدنيا    فيتك(  خري 

 ( 6) واآلخرة(

وغريها من األدعية الكثرية التي كان هلا التأثري الكبري يف حيايت مجيعا.. ذلك أهنا مل  

لزيادة القرب من اهلل.. وهل هناك بعد كانت أدعية  تكن أدعية لقضاء احلاجات فقط، وإنام  

 القرب نعمة؟

 
 . 2/93(  أبو داود: 1)

؛ الفرج بعد الشدة َلبن أِب  260، عدة الداعي: ص  2/556(  الكايف:  2)

 .39الدنيا: ص 

 . 4/371(  من َل حيرضه الفقيه: 3)

؛ املعجم الكبري:  340/ 95، بحار األنوار:  2/155(  مكارم األخالق:  4)

 . 227، عمل اليوم والليلة َلبن السني: ص 2/24

 . 2/157(  مكارم األخالق: 5)

 عن خط الشهيد األول.  95/194(  بحار األنوار: 6)
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 : الرسور والسعادة . 4

معت إىل تلك األحاديث املمتلئة باإليامن يف حديقة اليرس والفرج، رست  بعد أن س

من الشيوخ، يتحدثون، وهم يف غاية    أربعة إىل حمل آخر يف تلك املدينة إىل أن مررت عىل  

 الفرح والرسور، وكأهنم أطفال أو شباب َل يزالون يف مقتبل العمر. 

: هل تصدقون بأين يف كل يوم أرى يف أحالمي تلك اجلنان اجلميلة التي  أوهلمقال  

إليها.. فام أشد شوقي   أنا أعد كل يوم، وكل ساعة ألرحل  حدثنا عنها معلمنا الكاظم.. 

 حينها سنخلع كل آَلمنا وأمراضنا، لنلبس ثوب الشباب الدائم يف دار النعيم املقيم. إليها..  

الكوابيس  الثاينقال   يف  لعشنا  به  يعظنا  كان  وما  الكاظم،  معلمنا  فلوَل  أجل..   :

املخيفة املرعبة.. لقد كنا ننظر إىل احلياة مثل أولئك اليهود الذين ذكرهم اهلل تعاىل، فقال:  

 ُ ُر َأْلَف َسنٍَة﴾  ﴿َوَلَتِجَدهنَّ ُكوا َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ ِذيَن َأرْشَ ْم َأْحَرَص النَّاِس َعىَل َحَياٍة َوِمَن الَّ

 [ 96]البقرة: 

أن  و الكاظم  معلمنا  لنا  ذكر  أو  قد  احلياة،  عىل  حرصهم  عىل  يعاتبهم  مل  تعاىل  اهلل 

له، و خلقوا  انشغاهلم هبا عام  وإنام عىل  للموت،  بقوله:  كراهيتهم  ذلك  لذلك عقب عىل 

َر َواهللَُّ َبِصرٌي باَِم َيْعَمُلوَن﴾   ، أي أن طلبهم  [ 96]البقرة:  ﴿َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن ُيَعمَّ

للعمر الطويل ليس للقيام باألعامل الصاحلة التي تزحزحهم عن العذاب، وإنام لالنشغال  

 باحلياة، أي حياة، رغبة فيها. 

ومثل ذلك أخرب اهلل تعاىل عن إبليس، وأنه دعا آدم عليه السالم  : أجل  الثالث ل  قا 

َفَوْسَوَس  ﴿لألكل من الشجرة، حتى يتحقق له اخللود، ألنه علم حبه له فطريا، قال تعاىل: 

َيْبىَل  ََل  َوُمْلٍك  اخْلُْلِد  َشَجَرِة  َعىَل  َأُدلَُّك  َهْل  َياآَدُم  َقاَل  ْيَطاُن  الشَّ وقال:  [ 120]طه:    ﴾إَِلْيِه   ،
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ْيَطاُن لُِيْبِدَي هَلاَُم َما ُووِرَي َعنُْهاَم ِمْن َسْوآهِتاَِم َوَقاَل َما هَنَاُكاَم َربُُّكاَم  َعْن َهِذِه    ﴿َفَوْسَوَس هَلاَُم الشَّ

َجَرِة إَِلَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ َأْو َتُكوَنا ِمَن اخْلَالِِديَن﴾   [ 20]األعراف:  الشَّ

؛ ذلك أننا نجد الشيخ الكبري، والذي قد  (1) والواقع كله يدل عىل هذا:  بعالراقال  

الشباب   مهم  كل  ومشاعره  نفسه  يف  يملك  يزال  َل  خالياه  أكثر  وانحل  جسده،  هرم 

ورغباهتم.. بل إننا قد نجده َيطط ويدخر لسنوات كثرية َل يطمع ألن يعيش هلا.. ولو أن  

 هذا التفكري، وَل هم بمثل هذه اهلمم. نفسه كانت تابعة جلسده، ملا فكر مثل  

ومن  :  األولقال   املوت،  من  للفرار  الوسائل  كل  يستعمل  اإلنسان  نرى  وهكذا 

أسبابه.. وهذه الرغبة َل يمكن أن تكون ناشئة عن فراغ، ذلك أن لكل رغبة من الرغبات  

عىل وجود  املوجودة يف النفس ما يغطيها، ويلبي حاجتها؛ فالعطش والرغبة يف املاء دلتنا  

املاء.. والرغبة يف الطعام دلتنا عىل وجود كل األطعمة التي نشتهيها، وبحسب األذواق التي  

ركبت يف طباعنا.. وهكذا نجد كل الرغبات هلا ما يلبيها يف الواقع، وبأنواع كثرية جدا..  

 تفوق حد الرضورة واحلاجة. 

والسعادة  :  الثاينقال   اخللود  يف  الرغبة  هذا  فينا،  ومثل  موجودة  فهي  األبدية.. 

ويكذب عىل نفسه من يزعم عدم إحساسه هبا.. ولذلك كانت هذه الرغبة دليال عىل وجود  

بل إن  .  ما يمثلها يف الواقع.. مثلام نستدل بوجود املاء والطعام وكل ما نشعر بحاجتنا إليه.

وَل كل العلوم  الشعور بالرغبة يف اخللود أعظم من كل الرغبات.. ولذلك مل يؤسس الطب  

 املرتبطة به إَل للسعي لتحقيق بعض متطلبات تلك الرغبة. 

 
( ذكرنا األدلة الكثرية عىل ذلك يف كتاب: أرسار ما بعد املوت بني الدين  1)

اَلختصار 19  )صوالعقل   وببعض  منه،  مقتبس  أدلة  من  هنا  نذكره  وما   ،)

 والتلخيص. 
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 الشاهد األول: 

التفت أحدهم إيل، ثم قال خماطبا أصحابه: ها قد حرض تلميذ القرآن.. وهي فرصة  

لنا لنتحدث عن ذكرياتنا مع معلمنا الكاظم، وكيف أخرجنا من الكوابيس واألوهام التي  

 ن القرآن، ويمأل حياتنا بالسعادة. كنا نعيشها، ليدخلنا جنا 

: بام أين أكربكم سنا، ومل يبق يل من احلياة إَل القليل، فاسمحوا يل أن  أكربهم سنا قال  

 أبدأ احلديث. 

وافق اجلميع عىل طلبه، فقال: أنتم تعلمون بأين قبل أن ألتقي بمعلمنا الكاظم كنت  

احلياة جمرد مزحة ثقيلة، َل قيمة  كلام تذكرت املوت أشعر أن  امرؤا متشائام كئيبا حزينا، ألين  

هلا.. لكني بعد أن التقيت معلمي ختلصت من كل ذلك.. ورصت أرى احلياة أوسع بكثري  

، ورصت أرى املوت جمرد وسيلة للتنقل لعامل أمجل  ة التي كنت أقيم فيها من تلك الزنزان

 وأكمل وأفضل. 

لقد كان سبب لقائي به أين رأيت يف بعض اجلدران إعالنا يذكر بأن معلمنا الكاظم،  

حول   موعظة  اخلالدة[،  سيقدم  الفضول  ]احلياة  فاستحثني  العنوان،  هذا  من  فتعجبت 

اَلست بنية  َل  لالستامع  تلك  ألذهب  تكون  أن  اهلل  شاء  لكن  السخرية..  بنية  وإنام  فادة، 

املوعظة موعدا لوَلديت اجلديدة، والتي حتولت فيها إىل شخص خمتلف عن الشخص الذي  

 كان يرتدي حيايت. 

لقد مألنا معلمنا الكاظم يف تلك املوعظة بالتفاؤل واألمل.. كام مألنا بحب اخلري  

 نفسنا تلك السعادة األبدية يف دار اخللود. والسعي إليه بكل الوسائل حتى نضمن َل

وبام أن حديثه كان طويال، فسأقترص عىل ما ذكره من اآليات الكريمة التي استدل  

 هبا، والتي حوت تلك احلقائق بأمجل صورة، وبأعظم األدلة. 
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ومنها ما ذكره عند حديثه عن قصة ذلك املؤمن الذي كان يكتم إيامنه، والذي وردت  

﴿َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيْكُتُم إِياَمَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجاًل َأْن َيُقوَل  ه تعاىل: قصته يف قول

َ اهللَُّ َوَقْد َجاَءُكْم بِاْلَبيِّنَاِت ِمْن َربُِّكْم َوإِْن َيُك َكاِذًبا َفَعَلْيِه َكِذُبُه َوإِْن َيُك َصاِدًقا  ُيِصْبُكْم    َرِبِّ

اٌب﴾ َبْعُض الَّ  ٌف َكذَّ  [28]غافر: ِذي َيِعُدُكْم إِنَّ اهللََّ ََل ََيِْدي َمْن ُهَو ُمرْسِ

وقد ذكر لنا أن هذا املؤمن استعمل كل احلجج والبينات إلقناع املأل من قوم فرعون  

نْ بصحة ما جاء به موسى عليه السالم، ومن ذلك قوله هلم:   إِنَّاَم َهِذِه احْلََياُة الدُّ َيا  ﴿َيا َقْوِم 

ِمْثَلَها َوَمْن َعِمَل َصاحِلًا   اْلَقَراِر َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفاَل جُيَْزى إَِلَّ  ِمْن  َمَتاٌع َوإِنَّ اآْلِخَرَة ِهَي َداُر 

مَ  َقْوِم  َوَيا  ِحَساٍب  بَِغرْيِ  فِيَها  ُيْرَزُقوَن  اجْلَنََّة  َيْدُخُلوَن  َفُأوَلئَِك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأْنَثى  َأْو  يِل  َذَكٍر  ا 

َك بِِه َما َلْيَس يِل بِ  ِه ِعْلٌم َوَأَنا َأْدُعوُكْم إىَِل النََّجاِة َوَتْدُعوَننِي إىَِل النَّاِر َتْدُعوَننِي أِلَْكُفَر بِاهللَِّ َوُأرْشِ

اِر ََل َجَرَم َأنَّاَم َتْدُعوَننِي إَِلْيِه َلْيَس َلُه َدْعَوٌة يِف  ْنَيا َوََل يِف اآْلِخَرِة  َأْدُعوُكْم إِىَل اْلَعِزيِز اْلَغفَّ  الدُّ

النَّاِر﴾   َأْصَحاُب  ُهْم  فنَِي  املرُْْسِ َوَأنَّ  اهللَِّ  إىَِل  َنا  َمَردَّ قراءته  [ 43ـ    39]غافر:  َوَأنَّ  بعد  قال  وقد   ،

حقارة حال الدنيا وكامل  مؤمن آل فرعون لقومه  بني  : يف هذه اآليات الكريمة  (1)اخلاشعة هلا 

ْنَيا َمَتاٌع﴾    :حقارة الدنيا فهي قولهحال اآلخرة، أما   أي   [ 39]غافر: ﴿َيا َقْوِم إِنَّاَم َهِذِه احْلََياُة الدُّ

أنه يستمتع هبذه احلياة الدنيا يف أيام قليلة، ثم تنقطع وتزول، وأما اآلخرة فهي دار القرار  

والدا .. أي  والبقاء والدوام منقرضة،  منقضية  والدنيا  دائمة،  باقية  ئم خري من  أن اآلخرة 

لو كانت الدنيا ذهبا فانيا، واآلخرة خزفا باقيا، لكانت اآلخرة خريا من الدنيا،  و  ..املنقيض

 فكيف والدنيا خزف فان، واآلخرة ذهب باق. 

﴿َمْن َعِمَل َسيَِّئًة  ، فقال:  قرر هلم قاعدة احلساب واجلزاء يف دار القرار: ثم  (2) ثم قال

 
 ( 3083/ 5) (  يف ظالل القرآن2) ( 518/ 27) مفاتيح الغيب(  1)
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ِمْثَلَها وَ  َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة  َفاَل جُيَْزى إَِلَّ  ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك  َأْو  َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن َذَكٍر 

فضل اهلل اقتىض أن تضاعف احلسنات، وَل  أي أن    .. [ 40]غافر:  ُيْرَزُقوَن فِيَها بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾  

وامل  وللجواذب  لضعفهم،  وتقديرا  بعباده،  اهلل  من  رْحة  السيئات،  يف  تضاعف  هلم  وانع 

. فإذا هم وصلوا  .طريق اخلري واَلستقامة، فضاعف هلم احلسنات، وجعلها كفارة للسيئات 

 إىل اجلنة بعد احلساب، رزقهم اهلل فيها بغري حساب. 

،  [ 41]غافر:  ﴿َوَيا َقْوِم َما يِل َأْدُعوُكْم إىَِل النََّجاِة َوَتْدُعوَننِي إِىَل النَّاِر﴾    ثم قرأ قوله تعاىل: 

دعوة.. موقف الرجل املؤمن من  ومناظرة بني موقف وموقف، ودعوة  : يف هذا  (1) قالثم  

يف    الدنيا، وعذابه يف    إنه يدعوهم إىل اخلالص والنجاة من نقمة اهلل   قومه، وموقفهم منه..

الناريف    وهم يدعونه إىل نقمة اهلل  اآلخرة.. اآلخرة.. إهنم يدعونه  يف    الدنيا، وإىل عذاب 

باهلل الواحد األحد، وأن يعبد مع اهلل آهلة أخرى َل يعلم هلا حقيقة يطمئن إليها عقله،  ليكفر  

منه،   الوجود، ويمسك كل ذرة  يقوم عىل هذا  إله  ويستسيغها منطقة.. وهو يدعوهم إىل 

حفظا وعلام.. فهو سبحانهـ  )العزيز( الذي تذل لعزته اجلبابرة.. )الغفار( الذي يغفر ذنوب  

وي له..املسيئني،  وجههم  ووجهوا  إليه،  رجعوا  هم  إذا  توبتهم،  دعوة    قبل  تستوى  فهل 

 ودعوة؟ وهل يستوى الضالل واهلدى؟

ْنَيا َوََل يِف اآْلِخَرِة َوَأنَّ    قوله تعاىل:قرأ   ﴿ََل َجَرَم َأنَّاَم َتْدُعوَننِي إَِلْيِه َلْيَس َلُه َدْعَوٌة يِف الدُّ

َنا إِىَل اهللَِّ َوَأنَّ املُْ  فِنَي ُهْم َأْصَحاُب النَّاِر﴾  َمَردَّ تعقيب من الرجل    ذاه:  (2)ثم قال  ،[ 43]غافر:  رْسِ

﴿َليَْس  إن ما يدعونه إىل عبادته من آهلتهم:  املؤمن، عىل هذا املوقف الذي بينه وبني قومه..

ْنَيا َوََل يِف اآْلِخَرِة﴾   يستجيب له، سواء    إنه َل يسمع دعاء داع وَل  ..[ 43]غافر:  َلُه َدْعَوٌة يِف الدُّ
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َنا إِىَل اهللَِّ﴾  اآلخرة..  يف    هذه الدنيا، أويف    أكان ذلك ، أي مرجع مجيع  [ 43]غافر:  ﴿َوَأنَّ َمَردَّ

املخلوقات إىل اهلل، فهو املالك هلا وحده، يبسطها ويقبضها، وينرشها ويطوَيا.. والناس  

فِنَي ُهْم َأْصَحاُب النَّاِر﴾  ﴿َوَأنَّ اآلخرة..  يف    مجيعا سريجعون إىل اهلل، للحساب واجلزاء  املرُْْسِ

هذا، ومل يذكر    حيث يلقون جزاء كفرهم، وضالهلم، وإرسافهم عىل أنفسهم..  ،[ 43]غافر:  

ألن املوقف موقف إنقاذ، وختليص،    هنا جزاء املحسنني، وهو الفوز باجلنة ونعيمها.. وذلك 

من النار، فذلك كسب عظيم  هلؤَلء اهللكى من هذا الضالل الذي هم فيه.. فإذا خلصوا  

هلم.. ثم يكون هلم بعد هذا أن يتطلعوا إىل املنزل الذي ينزلونه، بعد أن خلصوا بجلدهم  

أكثر من أن يتخلص من هذا    يشء الذي تعلق به النار، َل يعنيه  فمن هذا البالء املحيط هبم..  

الثوب الذي يلبسه بعد أن  يف    أن يفكر   يشء يف    الثوب الذي أمسكت به النار، وليس يعنيه 

كام  دفع املضار مقدم عىل جلب املصالح،  فينزع هذا الثوب عنه، ويرتكه وقودا للنار تأكله..  

 ..  [ 185]آل عمران: ﴿َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اجْلَنََّة َفَقْد َفاَز﴾ قال تعاىل: 

لَ ثم قرأ قوله تعاىل:   َأُقوُل  َما  إِنَّ اهللََّ َبِصرٌي  ﴿َفَسَتْذُكُروَن  إِىَل اهللَِّ  َأْمِري  ُض  َوُأَفوِّ ُكْم 

أي ستعلمون علم اليقني ما أحدثكم به، وما أدعوكم إليه  :  (1)، ثم قال[ 44]غافر:  بِاْلِعَباِد﴾  

من اإليامن باهلل الواحد الغفار، وما أحذركم به من عذابه يوم القيامة، إذا أنتم مل ترجعوا إىل  

اآلخرة..  يف    الدنيا وَليف    بادة ما تعبدون من آهلة، ليس هلا حول وَل طول،اهلل، وتدعوا ع

. ثم ختم  إنكم ستذكرون هذا، وترونه عيانا، يوم القيامة، يوم َل ينفع تذكر، وَل يغنى علم.

ُض َأْمِري إِىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد﴾  نصيحته لقومه بقوله:   خامتة    يهو  [ 44]غافر:  ﴿َوُأَفوِّ

واتبعوا سبيله  ف،  نصيحته له،  استجابوا  فإن  النجاة،  وأراهم طريق  اهلدى،  إىل  دعاهم  قد 
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نجوا معه، وإن هم أبوا أن ينزعوا عام هم فيه، تركهم وشأهنم، وأخذ هو طريقه الذي استقام  

أمره  الذي يكفيه، وحيميه  إين    عليه، مفوضا  به وحده، فهو  له وجهه، مستعينا  اهلل، مسلام 

نَّ اهللَُّ  يعلم من هم أولياؤه، ومن هم أعداؤه:    [ 44]غافر:  ﴿إِنَّ اهللََّ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد﴾   ﴿َوَلَينرُْصَ

ُه إِنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾   [ 40]احلج: َمْن َينرُْصُ

اهلل له يف هذا التفويض، حيث وقاه سيئات مكرهم،  استجاب  : كيف  (1)ثم ذكر لنا 

نتائج   واجهوا  القرارجرائمهم بينام  وبئس  النار،  إىل  فانتهوا  َما    ..،  َسيَِّئاِت  اهللَُّ  ﴿َفَوَقاُه 

حريته،    [ 45]غافر:  َمَكُروا﴾   ومصادرة  وحمارصته  عليه،  الضغط  يف  تدبريهم  كل  وأبطل 

﴿النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها  وهو  [ 45]غافر:  ُسوُء اْلَعَذاِب﴾ ﴿َوَحاَق بِآِل فِْرَعْونَ وهزيمة موقفه، 

َوَعِشيًّا﴾   ا  النفيس    [ 46]غافر:  ُغُدوًّ العذاب  فيه  يعيشون  الربزخ  عامل  يف  مستمر  عذاب  يف 

اَعُة﴾   ﴿َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْوَن  حيث ينطلق نداء اهلل القوي احلاسم    [ 46]غافر:  ﴿َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

 الذي يستحقونه لطغياهنم وكفرهم.  [ 46]غافر: َشدَّ اْلَعَذاِب﴾ أَ 

ثم ذكر لنا دَللة اآلية الكريمة عىل الربزخ، والنعيم والعذاب املرتبط به، وأخربنا أن  

تدنس   مل  التي  السليمة  والفطر  واألديان  والعلامء  العقالء  فكل  عليه..  تدل  الدَلئل  كل 

 اإلنسان وحقيقته لن تفنى بموته. بالفلسفات املادية تدل عىل أن رس 

وأخربنا أن هذا العامل يبدأ من وفاة اإلنسان، أو قبل وفاته بلحظات معدودة، وينتهي  

﴿َحتَّى إَِذا َجاَء  بالبعث، وبميالد النشأة اآلخرة.. وأن اهلل تعاىل ذكر بداية هذا العامل، فقال:  

َا َكلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمْن  َأَحَدُهُم املَْْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن َلَعيلِّ   َأْعَمُل َصاحِلًا فِياَم َتَرْكُت َكالَّ إهِنَّ

، وقد قال يف حديثه عن معناها ودَلَلهتا:  [ 100،  99]املؤمنون:  َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾  
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اللحظة التي تنزع    هاتان اآليتان الكريمتان تذكران أن اإلنسان عندما يأتيه املوت، أي يف

 فيها روحه، يشعر باملصري الذي سيصري إليه.. ولذلك يطلب الرجوع. 

من حلظة املوت تبدأ حرسات املجرمني وآهاهتم، وتشتعل  : (1) سكت قليال، ثم قال

وقد ذكر اهلل    يف قلوهبم رغبة الرجوع إىل الدنيا، ويرصخون ويدعون، وَلت حني مناص..

الق  من  مواضع  يف  ذلك  تعاىل:  تعاىل  قوله  منها  الكريم،  ُقُلوِب  رآن  يِف  َسَلْكنَاُه  ﴿َكَذلَِك 

وُلوا َهْل  املُْْجِرِمنَي ََل ُيْؤِمنُوَن بِِه َحتَّى َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيَم َفَيْأتَِيُهْم َبْغَتًة َوُهْم ََل َيْشُعُروَن َفَيقُ 

َتَرى إِْذ ُوِقُفوا َعىَل النَّاِر َفَقاُلوا َيا َلْيَتنَا ُنَردُّ   ﴿َوَلوْ ، وقوله: [ 203ـ  200]الشعراء: َنْحُن ُمنَْظُروَن﴾ 

رُ  َوَلْو  َقْبُل  ِمْن  َُيُْفوَن  َكاُنوا  َما  هَلُْم  َبَدا  َبْل  املُْْؤِمننَِي  ِمَن  َوَنُكوَن  نَا  َربِّ بِآَياِت  َب  ُنَكذِّ دُّوا  َوََل 

ُْم َلَكاِذُبوَن﴾   ﴿َيْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم يِف النَّاِر  ، وقوله:  [ 28ـ    27األنعام:  ] َلَعاُدوا ملَِا هُنُوا َعنُْه َوإهِنَّ

ُسوََل﴾   َوَأَطْعنَا الرَّ َأَطْعنَا اهللََّ  َلْيَتنَا  َيا  َأَحَدُهُم  ، وقوله:  [ 66]األحزاب:  َيُقوُلوَن  إَِذا َجاَء  ﴿َحتَّى 

َا َكلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمْن َوَرائِِهْم    املَْْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن َلَعيلِّ َأْعَمُل َصاحِلًا فِياَم  َتَرْكُت َكالَّ إهِنَّ

ستمر  .. فهذه اآليات الكريمة تذكر أن هذا الطلب ي [ 100ـ    99]املؤمنون:  َبْرَزٌخ إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾  

إَل أن هذه العودة لن تتحقق،  ،  وقوف املجرمني عىل حافة النارعند  حتى  يف كل املراحل،  

ا سنة اهلل سبحانه، ولن جتد لسنة اهلل تبديال، ولن جتد لسنة اهلل حتويال، فلو قطعت ثمرة  ألهن

مه قبل اكتامله، ثم عاد اىل  أغري ناضجة من الشجرة ثم عادت، ولو سقط اجلنني من بطن  

هؤَلء..ربام  مكن    أل،  الرحم يعود  هو    أن  املعقول،  الوحيد  الطريق  فإن  ذلك،  عىل  بناء 

حرسة ما بعد املوت بالتوبة من الذنب، واألعامل الصاحلة، ما دامت الفرصة  التوقي من  

 . سانحة وإَل فال ينفع الندم بعد فوات األوان
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ثم ذكر لنا النهاية التي ينتهي إليها عامل الربزخ، فقال: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:  

وِر َفاَل َأْنَساَب َبْينَُهْم َيوْ  ، وهي النفخ يف  [ 101]املؤمنون: َمئٍِذ َوََل َيَتَساَءُلوَن﴾ ﴿َفإَِذا ُنِفَخ يِف الصُّ

 الصور، الذي يكون بمثابة دق جرس هناية الدنيا بملكها وملكوهتا. 

ثم ذكر لنا بعض ما ورد يف القرآن الكريم من املشاهد التي يراها اإلنسان يف ساعة  

ََل إَِذا َبَلَغِت احْلُْلُقوَم َوَأْنُتْم  َفَلوْ ﴿احتضاره، وقبل موته، وقد قدم لذلك بقراءة قوله تعاىل:  

َمِديننَِي   َغرْيَ  ُكنُْتْم  إِْن  َفَلْوََل  وَن  ُتْبرِصُ ََل  َوَلكِْن  ِمنُْكْم  إَِلْيِه  َأْقَرُب  َوَنْحُن  َتنُْظُروَن  ِحينَئٍِذ 

بِنَي َفَروْ  ا إِْن َكاَن ِمَن املَُْقرَّ ا إِْن َكاَن  َتْرِجُعوهَنَا إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي َفَأمَّ ٌح َوَرحْيَاٌن َوَجنَُّت َنِعيٍم َوَأمَّ

الِّنَي َفُن بِنَي الضَّ ا إِْن َكاَن ِمَن املَُْكذِّ ُزٌل  ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي َفَساَلٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي َوَأمَّ

،  [ 96ـ  83الواقعة: ] بِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعظِيِم﴾ ِمْن َْحِيٍم َوَتْصلَِيُة َجِحيٍم إِنَّ َهَذا هَلَُو َحقُّ اْلَيِقنِي َفَس 

لمنكرين للبعث، أن يمتحنوا قواهم كلها،  لاستدعاء  يف هذه اآليات الكريمة  :  (1) ثم قال

وأن جييئوا بكل ما يملكون من حول وحيلة، وهم بني عزيز كريم لدَيم ممن قد حرضه  

حزن قاتل، وحرسة  يف    ينظرون إليه املوت، وحرشجت روحه حتى بلغت احللقوم، وهم  

فليجربوا هذا وليحاولوه،   ..فهل يستطيعون رد هذه الروح إىل مكاهنا من اجلسد؟  ..حمرقة 

يقبل حيلة! أو  لتجربة،  يتسع  األمر  املحترض    .. إن كان  إىل هذا  إن اهلل سبحانه هو أقرب 

 ا.. منهم، ولكنهم جلهلهم وكفرهم، َل يدركون هذه احلقيقة، وَل يتصوروهن

بِنَي َفَرْوٌح َوَرحْيَاٌن َوَجنَُّت    قوله تعاىل:ثم قرأ بصوت خاشع   ا إِْن َكاَن ِمَن املَُْقرَّ ﴿َفَأمَّ

قال[ 89ـ    88]الواقعة:  َنِعيٍم﴾   ثم  اهلل، وأصبح :  (2)،  فيه قضاء  نفذ  قد  املحترض،  عامل  يف    هذا 

سينقل إىل العامل اآلخر، وتلبسه  ولكنه َل يرتك كهذا ليد الفناء ـ كام يظنون ـ بل إنه    املوتى.. 

 
 ( 14/741(  التفسري القرآين للقرآن )2) ( 14/740(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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فإن كان من    الدنيا..يف    هذا العامل، حسب عملهيف    احلياة هناك مرة أخرى، ويأخذ منزله

اآلخرة، يلقاه لقاء األولياء  يف    الدنيا، فاهلل سبحانه هو وليه يف    املقربني إىل اهلل، ومن أولياء اهلل 

النعيم.. وجنة  والرحيان  بالروح  به،  والروح:    األحباب  وتطيب  النفوس،  تسرتوحه  ما 

 . وتسعد فيه

تعاىل:   قوله  قرأ  َأْصَحاِب  ثم  ِمْن  َلَك  َفَساَلٌم  اْلَيِمنِي  َأْصَحاِب  ِمْن  َكاَن  إِْن  ا  ﴿َوَأمَّ

سالم، وهم يتهادون التحية والسالم فيام  يف    أي أهنم:  (1)ثم قال  ،[ 91ـ    90]الواقعة:  اْلَيِمنِي﴾  

  هذه الدنيا.. يف    إخواهنم الذين مل يلحقوا هبم ممن َل يزالون   بينهم، ويبعثون بتحاياهم إىل 

أن يكون من أصحاب اليمني.. وهى  يف    )لك( يراد به كل مؤمن باهلل، طامعيف    فالضمري

الدنيا، حتى  يف    العامل اآلخر، ينقلها اهلل سبحانه وتعاىل، إىل املؤمنني يف    حتية من أهل اليمني

 اآلخر، ويردوا هذه التحية الطيبة بأحسن منها أو مثلها. العامل يف  يلقوا إخواهنم 

تعاىل:   قوله  قرأ  َوَتْصلَِيُة  ثم  َْحِيٍم  ِمْن  َفنُُزٌل  نَي  الِّ الضَّ بِنَي  املَُْكذِّ ِمَن  َكاَن  إِْن  ا  ﴿َوَأمَّ

أي وأما إن كان هذا امليت من هؤَلء املدهنني املكذبني،  :  (2)ثم قال  ،[ 94ـ    92]الواقعة:  َجِحيٍم﴾  

 فمنزله احلميم، الذي ختتنق النفوس بسمومه، وداره اجلحيم التي يشوى عىل مجرها. 

وهكذا الناس بعد املوت، حيث ينقلون إىل الدار اآلخرة،  :  (3) ثم التفت إيل، وقال

ثالثة.. أزواجا  املقربون..   فيكونون  وهم  اليمني..   السابقون،  وأصحاب    وأصحاب 

 هذه الدار، وجزاؤه الذي جيزاه فيها. يف  ولكل منزله الذي ينزله الشامل..

اُهُم املاََْلئَِكُة َطيِّبنَِي َيُقوُلوَن َساَلٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اجْلَنََّة  ثم قرأ قوله تعاىل:   ِذيَن َتَتَوفَّ ﴿الَّ

َتْعَمُلوَن﴾   ُكنُْتْم  : لقد وصف اهلل تعاىل هؤَلء الصاحلني يف اآلية  (4) ، ثم قال[ 32]النحل:  باَِم 

 
 ( 14/742(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 ( 14/742التفسري القرآين للقرآن )(  2)

 ( 14/742(  التفسري القرآين للقرآن )3)

 ( 202/ 20( تفسري الرازي )4)
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كلمة خمترصة جامعة للمعاين الكثرية، وذلك ألنه يدخل فيه  الكريمة بكوهنم طيبني، وهي 

موصوفني   كوهنم  فيه  ويدخل  عنه،  هنوا  ما  كل  عن  واجتناهبم  به،  أمروا  ما  بكل  إتياهنم 

يه كوهنم مربئني عن العالئق  ويدخل ف  .. باألخالق الفاضلة مربئني عن األخالق املذمومة

ويدخل فيه أنه طاب هلم قبض األرواح    .. اجلسامنية متوجهني إىل حرضة القدس والطهارة

َل يتأمل    وأهنا مل تقبض إَل مع البشارة باجلنة حتى صاروا كأهنم مشاهدون هلا ومن هذا حاله

 .  باملوت

ل املوت  أن  تبني  الكريمة وغريها  اآليات  لنا: إن هذه  قال  يس سوى حلظة من  ثم 

حلظات السعادة، بل من أمجل حلظاهتا، ذلك أن املؤمنني الصاحلني يف تلك اللحظة تزاح  

للحياة   ملفارقتهم  أمل  بأي  أبدا  يشعرون  َل  ولذلك  واألحزان،  واآلَلم  اهلموم  كل  عنهم 

 الدنيا، وكيف يشعر باألمل من وصل إىل مبتغاه الذي ظل طول عمره يسعى إليه؟ 

هو للمؤمنني  ): صف لنا املوت؟ فقال:  أنه سئللصادق  هذا عن اإلمام اثم حدثنا يف  

وللكافر كلسع األفاعي،    ،كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه، فينقطع التعب واألمل كله عنه

العقارب وأشد باملناشري، وقرض  له   قيل(، فوكلدغ  قومًا يقولون هو أشد من نرش  : فإن 

كذلك هو  .. فقال: )األرحية يف األحداق؟باملقاريض، ورضخ باحلجارة، وتدوير قطب  

عىل بعض الكافرين والفاجرين، أَل ترون منهم من يعاين تلك الشدائد، فذلك الذي هو  

الدنيا  لنا نرى كافرًا  له  قيل   (،أشد من هذا، إَل عذاب اآلخرة، فإنه أشد من عذاب  : فام 

املؤمنني   يتحدث ويضحك ويتكلم، ويف  فينطفئ وهو  النزع  أيضًا  يسهل عليه  يكون  من 

ما  .. فقال: ) ويف املؤمنني والكافرين من يقايس عند سكرات املوت هذه الشدائد؟  ،كذلك

وما كان من شدة فهو متحيصه من ذنوبه،    ، كان من راحة هناك للمؤمنني فهو عاجل ثوابه

ناك  وما كان من سهولة ه  ،مانع دونه  لريد إىل اآلخرة نقيًا نظيفًا مستحقًا لثواب اهلل، ليس له 
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،  عىل الكافر، فليوىف أجر حسناته يف الدنيا، لريد اآلخرة وليس له إَل ما يوجب عليه العذاب 

وما كان من شدة عىل الكافر هناك، فهو ابتداء عقاب اهلل عند نفاد حسناته. ذلكم بأن اهلل  

  (1)(َعْدٌل َل جيور 

عن حدثنا  احلسني    ثم  قال  اإلمام  عاشوراء  أنه  يوم  مدى  ألصحابه  عاين  بعدما 

صربًا بني الكرام، فام املوت إَلّ قنطرة تعرب بكم عن البؤس والرّضاء  صدقهم وتضحياهتم: )

هو   وما  قرص؟  إىل  سجن  من  ينتقل  أن  يكره  فأّيكم  الدائمة،  والنعيم  الواسع  اجلنان  إىل 

:  ي عن رسول اهلل  ألعدائكم إَلّ كمن ينتقل من قرص إىل سجن وعذاب، اّن أِب حدثن

ّن الدنيا سجن املؤمن وجنّة الكافر، واملوت جرس هؤَلء إىل جناهنم، وجرس هؤَلء إىل  )إ

 (2)جحيمهم، ما كذبت وَل ُكذبت(

من األحاديث التي تؤكد وتفصل ما ورد يف    ثم حدثنا بام ورد عن رسول اهلل  

القرآن الكريم من النعيم والعذاب الذي يلقاه امليت بعد موته بحسب طيبته وخبثه، ومنها  

إذا ُحرِضَ املؤمن أتت مالئكة الرْحة بحريرة بيضاء  ) أنه قال:    ما رواه لنا عن رسول اهلل  

ورحيا  اهلل  روح  إىل  عنك  مرضية  راضية  اخرجي  فتخرج  فيقولون:  غضبان  غري  ورب  ن 

كأطيب ريح املسك، حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا، حتى يأتوا به أبواب السامء، فيقولون:  

ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من األرض فيأتون به أرواح املؤمنني، فلهم أشد فرحا به  

قولون: دعوه  من أحدكم بغائبه فيقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فالٌن؟ ماذا فعل فالٌن، في

ذهب به إىل أمه اهلاوية، وإن الكافر    : فإنه كان يف غم الدنيا فيقول: قد مات أما أتاكم؟ قالوا

إىل   عليك  مسخوطا  ساخطة  اخرجي  فيقولون:  بمسح،  العذاب  مالئكة  أتته  احترض  إذا 

 
 . 154/ 6( بحار األنوار: 2) .274/ 1( عيون أخبار الرضا: 1)
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يأتوا به باب األرض، فيقولون: ما أنتن هذه   عذاب اهلل، فتخرج كأنتن ريح جيفة، حتى 

 ( 1)(؟ حتى يأتوا به أرواح الكفارالريح

إن املؤمن يؤمر بقربه يوسع سبعني طوَل  )  أنه قال:  اهلل  رسول  ومنها ما رواه لنا  

وسبعني عرضا، ويفرش ويطيب وينور، وفيه باب إىل اجلنة، وإن الكافر يضيق عليه قربه  

د  ويكأل حيات كأعناق البخت، ويرسل عليه مالئكة صم عمي معهم فطاطيس من حدي

النار إذا نظر منه مقعده  ْح َل يبرصونه فري ونه وَل يسمعون صوته فريمجونه وفيه باب إىل 

 ( 2) (سأل اهلل أن يديم ذلك عليه، فال يصل إىل ما وراءه

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده  )  أنه قال:   اهلل  رسول  ومنها ما رواه لنا  

اجلنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار  بالغداة والعِش إن كان من أهل اجلنة فمن أهل  

  (3) فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اهلل يوم القيامة(

لنا   ما رواه  قال:  اهلل  رسول  ومنها  لفي روضة خرضاء  )  أنه  قربه  املؤمن يف  إن 

أتدرون فيام أنزلت    (، ثم قال: فريحب له قربه سبعون ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر

ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى﴾    هذه اآلية  أتدرون ما املعيشة    ،[ 124طه:  ] ﴿َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًْكا َوَنْحرُشُ

عذاب الكافر يف قربه، والذي نفيس بيده إنه يسلط  )قال:    ،الضنك؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم

أتدرون ما التنني؟ سبعون حية لكل حية سبع رؤوس يلسعونه    ،عليه تسعة وتسعون تنينا 

 ( 4) وَيدشونه إىل يوم القيامة(

إن امليت  ..  تعوذوا باهلل من عذاب القرب)  أنه قال:  اهلل  رسول  ومنها ما رواه لنا  

.  يسمع خفق نعاهلم إذا ولوا مدبرين حني يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟.

 
 . 10-9/ 4( النسائي 1)

 الطرباين يف )الكبري( /، وقال2/328( ذكره اهليثمي 2)

 ( 2866)( ، ومسلم 1379البخاري ) ( 3)

 . 4/362( أبو يعىل وابن حبان، الرتغيب والرتهيب: 4)
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يجلسانه، فيقوَلن له: من ربك؟ فيقول: رِب اهلل، فيقوَلن له: وما دينك؟  ويأتيه ملكان ف

فيقول: ديني اإلسالم، فيقوَلن له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اهلل،  

﴿ُيَثبُِّت  فذلك قوله:  ،  فيقوَلن له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب اهلل وآمنت وصدقت

آَمنُوا   ِذيَن  الَّ اآْلِخَرِة﴾  اهللَُّ  َويِف  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  يِف  الثَّابِِت  مناد من    ،[ 27إبراهيم:  ] بِاْلَقْوِل  فينادي 

اجلنة   إىل  بابا  له  اجلنة، وافتحوا  اجلنة، وألبسوه من  فافرشوه من  أن صدق عبدي  السامء: 

جسده،  تعاد روحه يف    فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له يف قربه مد برصه، وإن الكافر

ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوَلن: من ربك؟ فيقول: هاه هاه َل أدري: فيقوَلن: ما دينك؟  

فيقول: هاه هاه َل أدري، فيقوَلن له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه َل  

أدري فينادي مناد من السامء: أن قد كذب فافرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا  

ثم  ،  با إىل النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قربه حتى ختتلف فيه أضالعهله با 

يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو رضب هبا جبال لصار ترابا فيرضبه هبا رضبة  

 (1)يسمعها من بني املرشق واملغرب إَل الثقلني فيصري ترابا ثم تعاد فيه الروح(

إن العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا  )  أنه قال:   اهلل  رسول  ومنها ما رواه لنا  

وإقبال من اآلخرة نزل إليه مالئكة سود الوجوه معهم املسوح فيجلسون منه مد البرص، ثم  

جييء ملك املوت؛ حتى جيلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس اخلبيثة اخرجي إىل سخط من  

 ينتزع السفود من الصوف املبلول فيأخذها، فإذا  اماهلل، وغضب فتفرق يف جسده فينتزعها ك

كأنتن جيفة    أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حتى جيعلوها يف تلك املسوح، وخترج منها 

وجدت عىل وجه األرض، فيصعدون هبا فال يمرون هبا عىل مأل من املالئكة إَل قالوا: ما  

 
 4/365( أبو داود، وأْحد، الرتغيب والرتهيب: 1)
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سامئه التي كان يسمى هبا يف الدنيا؛ حتى  هذه الريح اخلبيثة؟ فيقولون: فالن ابن فالن بأقبح أ

﴿ََل ُتَفتَُّح هَلُْم  :  ينتهى هبا إىل السامء الدنيا، فيستفتح له فال يفتح له، ثم قرأ رسول اهلل  

َياِط﴾    َوََل َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحتَّى َيلَِج اجْلََمُل يِف َسمِّ اخْلِ
ِ
اَمء فيقول اهلل    ،[ 40األعراف:  ] َأْبَواُب السَّ

﴿َوَمْن عز وجل: اكتبوا كتابه يف سجني يف األرض السفىل، ثم تطرح روحه طرحا، ثم قرأ:  

يُح يِف َمَكاٍن َسِحيٍق﴾   رْيُ َأْو هَتِْوي بِِه الرِّ  َفَتْخَطُفُه الطَّ
ِ
اَمء ْك بِاهللَِّ َفَكَأنَّاَم َخرَّ ِمَن السَّ احلج:  ] ُيرْشِ

ملكان فيجلسانه فيقوَلن له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه    فتعاد روحه يف جسده، ويأتيه  ،[ 31

فيقوَلن له: ما هذا الرجل الذي  ،  فيقوَلن له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه َل أدري،  َل أدري 

بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه َل أدري، فينادي مناد من السامء: أن كذب فأفرشوه من النار،  

النار إىل  بابا  له  فيه  فيأتيه من حر   ؛وافتحوا  قربه حتى ختتلف  ها وسمومها، ويضيق عليه 

أضالعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبرش بالذي يسوؤك،  

هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه القبيح جييء بالرش فيقول: أنا 

  (1)(عملك اخلبيب، فيقول: رب َل تقم الساعة 

إذا مات العبد الصالح فوضع يف قربه أيت  )  أنه قال:  اهلل رسول  لنا  ومنها ما رواه  

بفراش من اجلنة، وقيل له: نم هنيئًا لك قرة العني، فريض اهلل عنك، قال ويفسح له يف قربه  

مد برصه ويفتح له باب إىل اجلنة، فينظر إىل حسنها وجيد رحيها وحتتوشه أعامله الصاحلة:  

والرب،   والصالة،  بحيث  الصيام،  اليوم  فنحن  وأسهرناك  واظمأناك  أنصبناك  له:  فتقول 

  (2)(حتب، نحن أنساؤك حتى تصري إىل منزلك من اجلنة

إذا وضع العبد الصالح يف قربه احتوشته  )  أنه قال:  اهلل  رسول  ومنها ما رواه لنا  

 
 (  4753، رقم 4/239( وأبو داود )18557، رقم 287/ 4( أْحد )1)

رجب، 2) َلبن  النشور،  إىل  أهلها  وأحوال  القبور  أهوال  عن:  نقال   )

 ( 31/)ص
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العذاب من  أعامله الصاحلة الصالة والصيام واحلج واجلهاد والصدقة، قال: وجتيء مالئكة  

قال: فيأتون من قبل رأسه    ،قبل رجليه فتقول الصالة: إليكم عنه فقد أطال القيام هلل عليهام

فيقول الصيام: َل سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه هلل تعاىل يف الدنيا، قال فيأتون من قبل  

جسده فيقول اجلهاد واحلج: إليكم عنه فقد أنصب نفسه، وأتعب بدنه، وحج وجاهد هلل  

عز وجل َل سبيل لكم عليه، قال: فيأتون من قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي  

فكم من صدقة خرجت من هاتني اليدين حتى وقعت يف يد اهلل عز وجل ابتغاء وجهه فال  

سبيل لكم عليه، فيقال: هنيئًا طيبًا حيًا وميتًا، قال: ويأتيه مالئكة الرْحة فتفرشه فراشًا من  

 من اجلنة ويفسح له يف قربه مد البرص، ويؤتى بقنديل من اجلنة فيستيضء بنوره  اجلنة ودثاراً 

  (1) (إىل يوم يبعثه اهلل من قربه

ا قيس، إن مع  )يلقيس بن عاصم:  يف وصيته    أنه قال   اهلل  رسول  ومنها ما رواه لنا  

وعىل كل يشء  العز ذَلً، وإن مع احلياة موتًا، وإن مع الدنيا آخرة، وان لكّل يشء حسيبًا،  

وإنه ـ يا قيس ـ َلبد  ،  رقيبًا، وإن لكل حسنة ثوابًا، ولكّل سيئة عقابا، وإن لكل أجل كتاباً 

لك من قرين، يدفن معك وهو حيُّ وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كرياًم أكرمك، وإن  

عث  رش إَل معك، وَل حترش إَل معه، وَل تسأل إَل عنه، وَل تبكان لئياًم أسلمك، ثم َل حي

فإنه صاحلًا،  إَل  جتعله  فال  معه،  مل    إَل  فاحشًا  كان  وإن  به،  إَل  تأنس  مل  صاحلًا  كان  إن 

  (2)تستوحش إَل منه وهو عملك(

)ُيفتح لويل اهلل من منزله من    عيل، أنه قال يصف ما بعد املوت:وحدثنا عن اإلمام  

اجلنة إىل قربه تسعة وتسعون بابًا، يدخل عليها روحها ورحياهنا وطيبها ولذهتا ونورها إىل  

 
أهوال  1) عن:  نقال  )ص (  رجب،  َلبن  النشور،  إىل  أهلها  القبور وأحوال 

31 ) 
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فيقول: يا رب عجل عيلَّ قيام الساعة حتى  ،  يوم القيامة، فليس شئ أحب إليه من لقاء اهلل 

مست قربه  من  خرج  القيامة  صيحة  كانت  فإذا  ومايل،  أهيل  إىل  مسكنًة  أرجع  عورته،  ورًة 

بالرضوان والرْوح والرحيان واخلريات احلسان،   روعته، قد أعطي األمن واألمان، وبرش 

اللذان كانا معه يف احلياة الدنيا، فينفضان الرتاب عن وجهه وعن رأسه   فيستقبله امللكان 

  (1)وَل يفارقانه، ويبرشانه ويمنيانه(

أنه   عنه  عىل  قال  وحدثنا  الرد  ذلكيف  الثواب  ) :  منكري  أنكر  من  عىل  الرد  وأما 

﴿َيْوَم َيْأِت ََل َتَكلَُّم َنْفٌس إَِلَّ بِإِْذنِِه  والعقاب يف الدنيا بعد املوت قبل القيامة فيقول اهلل تعاىل:  

ِذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر هَلُْم فِيَها َزفرٌِي َوَشِهيٌق َخ  ا الَّ الِِديَن فِيَها َما َداَمِت  َفِمنُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد َفَأمَّ

اجْلَ  ِذيَن ُسِعُدوا َفِفي  الَّ ا  ُيِريُد َوَأمَّ ملَِا  اٌل  َفعَّ َربََّك  إِنَّ  َربَُّك  َما َشاَء  إَِلَّ  اَمَواُت َواأْلَْرُض  نَِّة  السَّ

اَمَواُت َواأْلَْرُض إَِلَّ َما َشاَء َربَُّك َعَطاًء َغرْيَ  ـ    105]هود:   جَمُْذوٍذ﴾  َخالِِديَن فِيَها َما َداَمِت السَّ

رض،  رض قبل القيامة، فإذا كانت القيامة بدلت الساموات واأليعني الساموات واأل  [ 108

وهو أمر بني أمرين،    [ 100]املؤمنون:  ﴿َوِمْن َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾  ومثل قوله تعاىل: 

ا  قوله تعاىل:  وهو الثواب والعقاب بني الدنيا واآلخرة، ومثله   ﴿النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّ

والغدو والعِش َل يكونان يف القيامة التي هي دار اخللود، وإنام يكونان    [ 46]غافر:  َوَعِشيًّا﴾  

والبكرة    [ 62]مريم:  ﴿َوهَلُْم ِرْزُقُهْم فِيَها ُبْكَرًة َوَعِشيًّا﴾  يف الدنيا، وقال اهلل تعاىل يف أهل اجلنة:  

القيامة، قال اهلل تعاىل:  وال قبل يوم  الليل والنهار يف جنة احلياة  إنام يكونان من  ﴿ََل  عِش 

ِذيَن ُقتُِلوا  ومثله قوله سبحانه:    [ 13]اإلنسان:  َيَرْوَن فِيَها َشْمًسا َوََل َزْمَهِريًرا﴾   َسَبنَّ الَّ ﴿َوََل حَتْ

 ِ وَن  يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ ْم ُيْرَزُقوَن َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه َوَيْسَتْبرِشُ
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ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأَلَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنوَن﴾    (1)([ 170،  169]آل عمران:  بِالَّ

آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من  )إن ابن آدم إذا كان يف  قال:  وحدثنا عنه أنه  

أيام اآلخرة ُمثَِّل له ماله وولده وعمله، فيلتفت إىل ماله فيقول: واهلل إين كنت عليك حريصًا  

.قال: فيلتفت إىل ُولده فيقول: واهلل إين كنت  . شحيحًا فام يل عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك

فيقولون: نؤديك إىل حفرتك نواريك  لكم حمبًا وإين كنت عليكم حانيًا فامذا يل عندكم؟  

فيلتفت إىل عمله فيقول: واهلل إين كنت فيك لزاهدًا وإن كنت عيلَّ لثقياًل فامذا عندك؟  .  فيها.

عرض أنا وأنت عىل ربك، فإن كان هلل وليا أحتى    فيقول: أنا قرينك يف قربك ويوم نرشك

ول: ابرش بروح من اهلل ورحيان  أتاه أطيب الناس رحيا، وأحسنهم منظرا، وأزينهم رياشا، فيق 

وجنة نعيم، قد قدمت خري مقدم، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، ارحتل من  

الدنيا إىل اجلنة، وإنه ليعرف غاسله، ويناشد حامله أن يعجله، فإذا ادخل قربه أتاه ملكان  

ام كالرعد القاصف،  رض بأنياهبام، وأصواهتومها فتانا القرب، جيران أشعارمها، ويبحثان األ

وأبصارمها كالربق اخلاطف، فيقوَلن له: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيقول: اهلل رِب،  

﴿ُيَثبُِّت  وحممد نبيي، واَلسالم ديني، فيقوَلن: ثبتك اهلل فيام حتب وترىض، وهو قول اهلل:  

نْ  ِذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت يِف احْلََياِة الدُّ َيا َويِف اآْلِخَرِة َوُيِضلُّ اهللَُّ الظَّاملنَِِي َوَيْفَعُل اهللَُّ َما  اهللَُّ الَّ

، فيفسحان له يف قربه مد برصه، ويفتحان له بابا إىل اجلنة، ويقوَلن له:  [ 27إبراهيم:  ] َيَشاُء﴾  

ا َوَأْحَسُن  ﴿َأْصَحاُب اجْلَنَِّة َيْوَمئٍِذ َخرْيٌ ُمْسَت نم قرير العني نوم الشاب الناعم، وهو قوله:  َقرًّ

وإذا كان لربه عدوا فإنه يأتيه أقبح خلق اهلل رياشا، وأنتنه رحيا، فيقول   ،[ 24الفرقان: ] َمِقياًل﴾ 

برش بنزل من ْحيم، وتصلية جحيم، وإنه ليعرف غاسله، ويناشد حامله أن حيبسه، فإذا  أله:  
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نبيك؟ وما دينك؟    ربك؟ ومن  دخل قربه أتياه ممتحنا القرب فألقيا عنه أكفانه، ثم قاَل له: من

فيقول: َل أدري فيقوَلن له: ما دريت وَل هديت، فيرضبانه بمرزبة رضبة ما خلق اهلل دابة  

إَل وتذعر هلا ما خال الثقلني، ثم يفتحان له بابا إىل النار، ثم يقوَلن له: نم برش حال، فهو  

ظفره وحلمه، ويسلط اهلل   من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج حتى أن دماغه َيرج من بني

ليتمنى قيام   يبعثه اهلل من قربه، وإنه  عليه حيات اَلرض وعقارهبا وهوامها فتنهشه حتى 

 (1)(الساعة مما هو فيه من الرش

يعظ الناس يزهدهم يف الدنيا، ويرغبهم يف أعامل  وحدثنا عن اإلمام السجاد أنه كان  

وحفظ عنه وكتب، وكان يقول: )أَيا  اآلخرة هبذا الكالم يف كل مجعة يف مسجد الرسول  

ا َوَما  الناس اتقوا اهلل واعلموا أنكم إليه ترجعون فـ   ﴿جَتُِد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حُمرَْضً

 َتَودُّ 
ٍ
ُرُكُم اهلل َنْفَسُه َواهلل َرُءوٌف بِاْلِعَباِد﴾  َعِمَلْت ِمْن ُسوء  َلْو َأنَّ َبْينََها َوَبْينَُه َأَمًدا َبِعيًدا َوحُيَذِّ

إن أجلك أرسع شئ  [ 30]آل عمران:   آدم  ابن  بمغفول عنه،  الغافل وليس  آدم  ابن  .. وحيك 

وقبض  إليك، قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك، ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك، 

امللك روحك، ورصت إىل منزل وحيدا فرد إليك فيه روحك، واقتحم عليك فيه ملكاك  

أَل وإّن أول ما يسأَلنك عن ربك الذي كنت  .  منكر ونكري ملساءلتك، وشديد امتحانك.

تعبده، وعن نبيك الذي ُأرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي  

الذي   إمامك  وعن  تتلوه،  أين  كنت  من  ومالك  أفنيته،  فيام  عمرك  عن  ثم  تتوَله،  كنت 

اكتسبته وفيام أتلفته، فخذ حذرك وانظر لنفسك، وأعّد للجواب قبل اَلمتحان واملساءلة  

ولياء اهلل لقاك اهلل  واَلختبار؛ فإن تك مؤمنا تقيا عارفا بدينك، متبعا للصادقني، مواليا أل
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اجلواب فأحسنت  بالصواب  لسانك  وأنطق  اهلل  حجتك،  من  والرضوان  باجلنة  ، فبرشت 

واخلريات احلسان واستقبلتك املالئكة بالروح والرحيان وإن مل تكن كذلك تلجلج لسانك،  

ودحضت حجتك، وعييت عن اجلواب وبرشت بالنار، واستقبلتك مالئكة العذاب، بنزل  

آدم أن من وراء هذا ماهو أعلم وأفظع وأ.  من ْحيم وتصلية جحيم. ابن  يا  وجع  واعلم 

َيْوٌم جَمُْموٌع َلُه النَّاُس َوَذلَِك َيْوٌم َمْشُهوٌد﴾  للقلوب يوم القيامة   ، وجيمع  [ 103]هود:  ﴿َذلَِك 

﴿َيْوَم اآْلِزَفِة إِِذ  اهلل فيه اَلولني واَلخرين ذلك يوم ينفخ يف الصور وتبعثر فيه القبور، ذلك  

ذلك يوم َل    [ 18]غافر:  نَي ِمْن َْحِيٍم َوََل َشِفيٍع ُيَطاُع﴾  اْلُقُلوُب َلَدى احْلَنَاِجِر َكاظِِمنَي َما لِلظَّاملِِ 

تقال فيه عثرة، وَل تؤخذ من أحد فيه فدية، وَل تقبل من أحد فيه معذرة، وَل َلحد فيه  

مستقبل توبة، ليس إَل اجلزاء باحلسنات، واجلزاء بالسيئات، فمن كان من املؤمنني عمل يف  

وجده ومن كان عمل من املؤمنني يف هذه الدنيا مثقال ذرة  هذه الدنيا مثقال ذرة من خري  

 (1)من رش وجده(

فرعون:   آل  حق  يف  تعاىل  قوله  عن  سئل  أنه  الصادق  اإلمام  عن  ﴿النَّاُر  وحدثنا 

اْلَعَذاِب﴾ َأَشدَّ  فِْرَعْوَن  آَل  َأْدِخُلوا  اَعُة  السَّ َتُقوُم  َوَيْوَم  َوَعِشيًّا  ا  ُغُدوًّ َعَلْيَها  ]غافر:    ُيْعَرُضوَن 

وهم َل يعذبون فيام   ، يقولون إهنا يف نار اخللدفقيل له:   (،ما تقول الناس فيها؟) : ، فقال [ 46

إنام هذا يف الدنيا، وأما يف  )فكيف هذا؟ فقال:  : فقيل  (فهم من السعداء؟: )فقال، بني ذلك

اَعُة َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْوَن أَ نار اخللد فهو قوله:   (2) ([ 46]غافر: َشدَّ اْلَعَذاِب﴾ ﴿َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

أرواح املؤمنني يف حجرات  )، فقال: والكافرين أرواح املؤمنني عن  وحدثنا أنه سئل 

يف اجلنة، يأكلون من طعامها، ويرشبون من رشاهبا، ويتزاورون فيها، ويقولون: ربنا أقم لنا  
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وعدتنا  ما  لنا  لتنجز  طعامها،  و  .. الساعة  من  يأكلون  النار،  حجرات  يف  الكفار  أرواح 

لتنج الساعة  لنا  تقم  َل  ربنا  ويقولون:  فيها،  ويتزاورون  رشاهبا  من  ما  ويرشبون  لنا  ز 

 (1)(وعدتنا 

من مات وهو  ) عمن مات يف هذه الدار أين تكون روحه؟ فقال:  وحدثنا أنه سئل  

ماحض لاليامن حمضا أو ماحض للكفر حمضا نقلت روحه من هيكله إىل مثله يف الصورة،  

إىل   روحه  ورد  جسمه  أنشأ  القبور  يف  من  اهلل  بعث  فإذا  القيامة،  يوم  إىل  بأعامله  وجوزي 

ينتقل روحه من جسده إىل مثل جسده يف الصورة  جسده وحرش ه ليوفيه أعامله، فاملؤمن 

فيجعل يف جنات من جنان الدنيا يتنعم فيها إىل يوم املآب، والكافر ينتقل روحه من جسده  

إىل مثله بعينه وجيعل يف نار فيعذب هبا إىل يوم القيامة، وشاهد ذلك يف املؤمن قوله تعاىل:  

،  26]يس:  نََّة َقاَل َياَلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن باَِم َغَفَر يِل َرِبِّ َوَجَعَلنِي ِمَن املُْْكَرِمنَي﴾  ﴿ِقيَل اْدُخِل اجْلَ 

ا َوَعِشيًّا َوَيْوَم َتُقوُم  وشاهد ما ذكرناه يف الكافر قوله تعاىل:  ،  [ 27 ﴿النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّ

اَعُة َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْونَ  فأخرب سبحانه أن مؤمنا قال بعد موته    ،[ 46]غافر:  َأَشدَّ اْلَعَذاِب﴾    السَّ

دخل اجلنة: ياليت قومي يعلمون، وأخرب أن كافرا يعذب بعد موته غدوا وعشيا ويوم  أ وقد  

تقوم الساعة َيلد يف النار، والرضب اآلخر من يلهى عنه ويعدم نفسه عنه فساد جسمه،  

مل يمحض اَليامن حمضا، وَل الكفر حمضا، وقد بني اهلل  فال يشعر بشئ حتى يبعث، وهو من  

فبني أن قوما    ،[ 104]طه:  ﴿إِْذ َيُقوُل َأْمَثُلُهْم َطِريَقًة إِْن َلبِْثُتْم إَِلَّ َيْوًما﴾  تعاىل ذلك عند قوله:  

عند احلرش َل يعلمون مقدار لبثهم يف القبور حتى يظن بعضهم أن ذلك كان عرشا، أو يظن  

بعضهم: أن ذلك كان يوما، وليس جيوز أن يكون ذلك من وصف من عذب إىل بعثه ونعم  

 
 (  178( املحاسن، )ص 1)
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ن من مل يزل منعام أو معذبا َل جيهل عليه حاله فيام عومل به، وَل يلتبس عليه  إىل بعثه، أل

 ( 1) (مر يف بقائه بعد وفاتهاَل

بعد أن انتهى من حديثه أرسعت إليه، وقلت: ها أنذا بني يديك، وأنا َل أريد فيام  

 بقي يل من حياة إَل أن أعمل ألكون من أولئك الصاحلني الذين ذكرهتم.. فمرين بام تشاء. 

ذلك،  حينها طلب مني أن أقرأ القرآن الكريم، وأتدبره، وأعيش معانيه.. وقد فعلت  

ورصت أتردد عليه كل حني، ليفرس يل أي معنى يصعب عيل فهمه، أو تطبيقه.. وقد شعرت  

منذ ذلك اليوم أن احلياة الدنيا ليست بالسوء الذي كنت أراها به، َل لكوهنا مجيلة يف ذاهتا،  

 وإنام لكوهنا وسيلة لتحقيق كل مجيل.  

 الشاهد الثاين: 

بورك فيك أخي الكريم، واحلمد هلل، فأنا ثاين:  بعد أن انتهى األول من حديثه، قال ال

تلميذك يف هذا، فقد كان أول ما فعلته بعد عودتك من زيارتك ملعلمنا الكاظم أن قصدت  

ل كل تلك املعاين السامية.. والتي جعلتني شديد الشوق للقيا  ي بيتي، ورحت ترشح يل بتفص

 املعلم. 

ب، حيث أين عندما خرجت من  واحلمد هلل، يرس اهلل يل ذلك، ومن حيث َل أحتس

بيتي يف ذلك الصباح، سمعت نفرا كثريا من الناس يتحدثون عن رجل غريب زار بلدتنا،  

الذين تعودوا زيارتنا، ألخذ   الدجالني واملشعوذين  البداية أنه من أولئك  وقد تومهت يف 

 د والوقار. أموالنا واللعب عىل عقولنا، لكني وجدته خمتلفا متاما.. لقد كان يف غاية الزه

من   ألرشب  وَل  طعامكم،  من  آلكل  آتكم  مل  أنا  قوله:  منه  سمعته  ما  أول  وكان 

 
 . 90( تصحيح اعتقادات اإلمامية، الشيخ املفيد، ص 1)
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جئتكم   بل  ذلك..  كل  عن  تعاىل  اهلل  أغناين  فقد  أموالكم..  من  آلخذ  وَل  رشابكم، 

 ألجلكم.. وألجل دَللتكم عىل اخلري الذي تسعدون به يف الدنيا واآلخرة. 

ْنَيا َمَتاٌع َوإِنَّ اآْلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر﴾  ﴿َيا َقْوِم إِنَّ ثم قرأ قوله تعاىل:   اَم َهِذِه احْلََياُة الدُّ

نحن موجودون  فدنيانا هذه،  : هذه اآلية الكريمة َل تنهانا أن نعيش  (1) ، ثم قال[ 39]غافر:  

شاب  دار يُ .. ولكن مع ذلك فكلنا نعرف أهنا  َل يمكننا الفكاك عنها وفيها ومتلبسون هبا،  

وهذا أمر حمتوم َلبد    .. وراحتها تعب، وصحتها سقم، وحياهتا مهددة بفناء  ،نعيمها بؤس

أما الدار اآلخرة فإهنا إما أن تكون نعيام َل بؤس معه، وإما أن تكون بؤسا َل نعيم    ..منه

 . معه

قال ثم  قليال،  بالدار  الدار  فإن  وأيضا،  :  (2) سكت  قيست  ما  إذا  حمدودة  الدنيا 

  يف واإلنسان يف الدنيا عمره حمدود، وَييل لنفسه أنه سيعيش معمرا، ولكن أمده  .  اآلخرة. 

ة حمدود، فمن خيل إليه بأنه سيعيش عمرا مديدا فإن ما يتخيله من العمر َل يزيد عىل  احلقيق

إن كان ابن عرشين فإنه مل يبق  مائة عام تقريبا، ولينظر فيام مىض من هذا العمر وما بقي، ف

له من هذه املائة التي يتخيل أنه سيعيشها إَل ثامنون، وإن كان ابن ثالثني فإنه مل يبق له منها  

إَل سبعون، وإن كان ابن األربعني فإنه مل يبق له منها إَل ستون، وإن كان ابن مخسني فإنه مل  

 هذه املدة التي يتخيل إنه سيعيشها، ما  ولينظر اإلنسان إىل.  يبق له منها إَل مخسون؛ وهكذا.

هي؟ وذلك من خالل إىل األمور الدورية التي تتكرر يف كل عام؛ كشهر رمضان املبارك،  

ومطلع العام، وشهر ربيع األول، إىل غري ذلك مما يتكرر كل عام، لينظر من مناسبة يف عام  

 ن اللحظات. إىل مناسبة يف عام يليه، جيد أن هذا العام كأنام هو حلظة م

 
 . 1(  الدنيا واآلخرة يف امليزان ألْحد اخللييل، ص 2) . 1(  الدنيا واآلخرة يف امليزان للخلييل، ص 1)
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ْرُه  قال تعاىل:  كام  واإلنسان إن أمهله األجل مل يمهله اهلرم،  :  (1)ثم قال ﴿َوَمْن ُنَعمِّ

ْسُه يِف اخْلَْلِق َأَفاَل َيْعِقُلوَن﴾   فاإلنسان مثله مثل نبتة األرض، التي تنرض صغرية،    [ 68]يس:  ُننَكِّ

وهكذا    ..ذ يف الذبول شيئا فشيئا وتأخذ يف النامء شيئا فشيئا إىل أن تستويف نامءها، ثم تأخ

اإلنسان تأخذ قواه وملكاته تتنامى شيئا فشيئا إىل أن تنتهي إىل احلد الذي حده اهلل تبارك  

وتعاىل لإلنسان، ثم تأخذ بعد ذلك يف اَلنتكاس، فينقص من اإلنسان كل ما أويت؛ سمعه  

 ظهر هذا الكوكب املظلم. وبرصه وقواه البدنية والفكرية؛ وهكذا، إىل أن ينتهي وجوده عىل  

بحار،    ا ثالثة أرباع مساحته  ه األرض التي نعيش فيها هذ:  (2)سكت قليال، ثم قال

َل   مساحة  وفيه  حياهتم،  ومرافق  وحدائقهم  مزارعهم  وفيه  للبرش،  سكن  الباقي  والربع 

ا  لننظر إىل هذا القدر من املساحة مع قدر الدار اآلخرة التي أعده  .. يستهان هبا من القفار

﴿َوَساِرُعوا إِىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة  :  والتي يقول اهلل تعاىل فيها اهلل تبارك وتعاىل للمتقني،  

لِْلُمتَِّقنَي﴾   ْت  ُأِعدَّ َواأْلَْرُض  اَمَواُت  السَّ عمران:  َعْرُضَها  وتعاىل  .  .[ 133]آل  سبحانه  اهلل  وعد 

جنة، ومعنى ذلك أهنا مجيعا ذات ظالل  ـ  كام أراد سبحانه  ـ  عباده جنة، وقد سمى هذه الدار  

وارفة، إذ أشجارها باسقة ملتفة بعضها ببعض، هذه اجلنة قدرها قدر السموات واألرض  

السموات!؟  .. مجيعا  قدر  هو  فام  األرض  قدر  علمنا  إن  أن   .. نحن  يمكن  َل  أمر    ذلك 

وما ذكرت األرض هنا يف مقام التشويق إىل اجلنة بجانب ذكر السموات إَل من    .. نتصوره

عد أمرا  أجل أن األرض قرارنا، فنحن أعرف هبا من السامء، وإَل فاألرض بجانب السامء تُ 

 ، إذ أن إبعاد هذه السموات َل يمكن أن نتصورها. بسيطا َل قيمة له

يتساءل قائالثم  سكت قليال،   أمام اجلنة،  :  (3)راح  الدنيا  قيمة هذه  يف  لقد ورد  ما 

 
 . 1(  الدنيا واآلخرة يف امليزان ألْحد اخللييل، ص 1)

 . 2لييل، ص (  الدنيا واآلخرة يف امليزان ألْحد اخل2)

 . 4(  الدنيا واآلخرة يف امليزان ألْحد اخللييل، ص 3)
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اهلل  احلديث عن   قال   رسول  وما  أنه  الدنيا  اجلنة خري من  يف  أحدكم  )موضع سوط   :

﴿َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما  اهلل تعاىل يقول:  أن  َل يتصوره العقل، إذ    .. وما هو نعيمها؟..  (1) (فيها 

  ﴾ ِة َأْعنُيٍ َل تعلم نفس ما أخفى اهلل تبارك وتعاىل لعباده  أي    ، [ 17لسجدة:  ]اُأْخِفَي هَلُْم ِمْن ُقرَّ

وإذا جئنا  .  من النعم يف تلك اجلنة، إذ األمر أعظم من أن تتصوره عقول البرش املحدودة. 

يصب  اهلل تعاىل إىل جانب بؤس الدار اآلخرة نجد أن األمر َل يقف عند حد، وناهيكم أن  

صهر به ما يف بطوهنم واجللود، وهلم مقامع من حديد، فمن  فوق رؤوس الكافرين احلميم، يُ 

)يؤتى بأنعم أهل الدنيا من احلديث:  الذي يطيق ـ والعياذ باهلل ـ ذلك العذاب، وقد جاء يف 

أهل النار يوم القيامة، فيصبغ يف النار صبغة، ثم يقال: يا بن آدم؛ هل رأيت خريا قط؟ هل  

. ويؤتى بأشد الناس بؤسا يف الدنيا من أهل اجلنة،  . مر بك نعيم قط؟ فيقول: َل واهلل يا رب

مر بك شدة قط؟   هل  بؤسا قط؟  رأيت  هل  آدم  بن  يا  له:  فيقال  اجلنة،  يف  فيصبغ صبغة 

 (2) ( وَل رأيت شدة قط  ، هلل يا رب ما مر ِب بؤس قطفيقول: َل وا

وقال إيل،  رأسا   ذاوإ:  (3)نظر  نرتكها  أننا  هذا  يعني  فهل  القدر؛  هبذا  الدنيا  كانت 

عنى هبا بقدر ما نتزود منها للدار اآلخرة، إذ الدنيا  َل؛ إنام علينا أن نُ   .. ونتخىل عنها هنائيا؟

مل، وإنام  وسيلة إىل الدار اآلخرة، فيجب أن َل هُت هي أدنى من أن تكون غاية، ولكنها أيضا  

نمنحها من عنايتنا بقدر ما نتزود منها للدار اآلخرة، بحيث نجعلها يف أيدينا، َل يف قلوبنا،  

عنى بالدار الدنيا عناية جتعله يؤثرها عىل الدار اآلخرة،  واهلل تبارك وتعاىل إنام أنكر عىل من يُ 

يقول:    اآلخرة نصيبا ملن آثر احلياة الدنيا عىل اآلخرة، فاهلل تعاىل  ولذلك مل جيعل اهلل تعاىل يف 

ْلنَا َلُه فِيَها َما َنَشاُء ملَِْن ُنِريُد ُثمَّ َجَعْلنَا َلُه َجَهنََّم َيْصاَلَها   َمْذُموًما  ﴿َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

 
 ( 6052(  البخاري )1)

 ( 2807(  مسلم )2)

 . 5(  الدنيا واآلخرة يف امليزان ألْحد اخللييل، ص 3)
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َسعْ  هَلَا  َوَسَعى  اآْلِخَرَة  َأَراَد  َوَمْن  َمْشُكوًرا﴾  َمْدُحوًرا  َسْعُيُهْم  َكاَن  َفُأوَلئَِك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  َيَها 

ْنَيا َوِزينََتَها ُنَوفِّ إَِلْيِهْم َأْعاَمهَلُْم فِيَها َوُهْم  ويقول:    ، [ 19ـ    18]اإلرساء:   ﴿َمْن َكاَن ُيِريُد احْلََياَة الدُّ

ِذيَن َلْيَس هَلُْم يِف اآْل  ِخَرِة إَِلَّ النَّاُر َوَحبَِط َما َصنَُعوا فِيَها َوَباطٌِل َما  فِيَها ََل ُيْبَخُسوَن ُأوَلئَِك الَّ

﴿َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآْلِخَرِة َنِزْد َلُه يِف َحْرثِِه َوَمْن  ويقول:    ،[ 16ـ    15]هود:  َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾  

ْنَيا ُنْؤتِِه ِمنَْها َوَما َلُه يِف اآْلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب﴾  ا  ويقول:   ،[ 20]الشورى: َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّ ﴿َفَأمَّ

ْنَيا َفإِنَّ اجْلَِحيَم ِهَي ا ِه َوهَنَى النَّْفَس َعِن  َمْن َطَغى َوآَثَر احْلََياَة الدُّ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ ملَْْأَوى َوَأمَّ

 [41ـ  37]النازعات: اهْلََوى َفإِنَّ اجْلَنََّة ِهَي املَْْأَوى﴾ 

واهلل تعاىل صور لعباده حقيقة زينة احلياة الدنيا عندما قال:  سكت قليال، ثم قال:  

َكاَم  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  َمَثُل  النَّاُس  ﴿إِنَّاَم  َيْأُكُل  مِمَّا  اأْلَْرِض  َنَباُت  بِِه  َفاْخَتَلَط   
ِ
اَمء السَّ ِمَن  َأْنَزْلنَاُه   

ٍ
ء

َأتَ  َعَلْيَها  َقاِدُروَن  ُْم  َأهنَّ َأْهُلَها  َوَظنَّ  نَْت  يَّ َوازَّ ُزْخُرَفَها  اأْلَْرُض  َأَخَذِت  إَِذا  َحتَّى  اَها  َواأْلَْنَعاُم 

هَنَاًرا   َأْو  َلْياًل  لَِقْوٍم  َأْمُرَنا  اآْلَياِت  ُل  ُنَفصِّ َكَذلَِك  بِاأْلَْمِس  َتْغَن  مَلْ  َكَأْن  َحِصيًدا  َفَجَعْلنَاَها 

ُروَن﴾   اَلِم َوََيِْدي َمْن  قال:  ف  ،ثم بني ما يدعو إليه   ،[ 24]يونس:  َيَتَفكَّ ﴿َواهللَُّ َيْدُعو إىَِل َداِر السَّ

اٍط ُمْسَتِقيٍم﴾   ر مصري الناس يف اآلخرة بحسب ما قدموه يف  ثم ذك   [ 25]يونس:  َيَشاُء إِىَل رِصَ

ٌة ُأوَلئَِك  هذه الدنيا، فقال:  ﴿لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسنَى َوِزَياَدٌة َوََل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ َوََل ِذلَّ

يَِّئاِت َجَزاُء َسيِّئَ  ِذيَن َكَسُبوا السَّ ٌة َما  َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهْم فِيَها َخالُِدوَن َوالَّ ٍة بِِمْثلَِها َوَتْرَهُقُهْم ِذلَّ

ْيِل ُمْظلاًِم ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّ اِر  هَلُْم ِمَن اهللَِّ ِمْن َعاِصٍم َكَأنَّاَم ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطًعا ِمَن اللَّ

ْب هَلُْم َمَثَل احْلََياِة الوقال:    ،[ 27ـ    26]يونس:  ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾    َأْنَزْلنَاُه ِمَن  ﴿َوارْضِ
ٍ
ْنَيا َكاَمء دُّ

 ُمقْ 
ٍ
ء َياُح َوَكاَن اهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ  َفاْخَتَلَط بِِه َنَباُت اأْلَْرِض َفَأْصَبَح َهِشياًم َتْذُروُه الرِّ

ِ
اَمء َتِدًرا السَّ

َخرْيٌ  احِلَاُت  الصَّ َواْلَباِقَياُت  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  ِزينَُة  َواْلَبُنوَن  َأَماًل﴾  املَْاُل  َوَخرْيٌ  َثَواًبا  َربَِّك  ِعنَْد   

ْنَيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوِزينٌَة َوَتَفاُخٌر َبْينَُكْم َوَتَكاُثٌر يِف  وقال:  ،[ 46ـ   45]الكهف:   ﴿اْعَلُموا َأنَّاَم احْلََياُة الدُّ
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ُثمَّ  َنَباُتُه  اَر  ا ُثمَّ َيُكوُن ُحَطاًما    اأْلَْمَواِل َواأْلَْوََلِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ اُه ُمْصَفرًّ ََيِيُج َفرَتَ

َوِرْضَواٌن﴾   اهللَِّ  ِمَن  َوَمْغِفَرٌة  َشِديٌد  َعَذاٌب  اآْلِخَرِة  إىل  ،  [ 20]احلديد:  َويِف  املسابقة  ثم دعا إىل 

بقوله:   وَ اجلنة  اَمَواُت  السَّ َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  َربُِّكْم  ِمْن  َمْغِفَرٍة  إِىَل  ْت  ﴿َوَساِرُعوا  ُأِعدَّ اأْلَْرُض 

   [ 133]آل عمران:  لِْلُمتَِّقنَي﴾ 

هكذا نجد أن اهلل تبارك وتعاىل يرضب لنا  :  (1) اتكأ عىل شجرة كانت بجانبه، ثم قال

األمثال يف هذه الدنيا لنكون عىل بينة من أمرها، فهي وإن راقت للناظر وأهبجت النفس إَل  

اضمحالل   من  وراءها  ما  البهجة  هذه  وراء  بحيث  أن  عقب،  عىل  رأسا  األمر  وانقالب 

انكامش. النضارة إىل ذهول والزهرة إىل  الدار  .  تتحول  الدنيا بخالف  وهكذا شأن احلياة 

اآلخرة التي أعدها اهلل تعاىل للمتقني، فإن اإلنسان َل يتوصل إىل تلك الدار باألماين فاهلل  

َز بِِه َوََل جَيِْد َلُه ِمْن  ﴿َلْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َوََل َأَمايِنِّ أَ تعاىل يقول:   ْهِل اْلكَِتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا جُيْ

َفُأوَلئَِك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأْنَثى  َأْو  َذَكٍر  ِمْن  احِلَاِت  الصَّ ِمَن  َيْعَمْل  َوَمْن  َنِصرًيا  َوََل  َولِيًّا  اهللَِّ    ُدوِن 

 [ 124ـ  123ء: ]النسا َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َوََل ُيْظَلُموَن َنِقرًيا﴾ 

لعباده   اهلل  هيأها  التي  اجلنة  وخسارة  التسويف،  من  وحذرنا  التوبة،  إىل  دعانا  ثم 

واسرتسال اإلنسان يف املعايص وعدم حماسبته للنفس جيعل  :  (2)الصاحلني، وكان مما قال

يبايل بام يرتكب إذ َل   إليها موعظة وَل تتخللها نصيحة، ولذلك َل  نفسه مغلفة فال تنفذ 

حيسب حسابا لْلخرة، وهذا هو الذي يؤثر دنياه عىل آخرته، فإن الذي أخلد إىل هواه وآثر  

ْلنَا  اهلل تعاىل فيهم:  دنياه ونيس الدار اآلخرة هو من الذين قال   ﴿َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

ألنه أمهل    [ 18]اإلرساء:  َلُه فِيَها َما َنَشاُء ملَِْن ُنِريُد ُثمَّ َجَعْلنَا َلُه َجَهنََّم َيْصاَلَها َمْذُموًما َمْدُحوًرا﴾  

 
 . 14(  الدنيا واآلخرة يف امليزان ألْحد اخللييل، ص 2) . 7(  الدنيا واآلخرة يف امليزان ألْحد اخللييل، ص 1)
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 املوت، وَل  النظر يف آخرته رأسا، وبقي يفكر يف شهوات نفسه العاجلة، فهو َل يفكر يف

يفكر يف اهلرم إن أمهله املوت، إنام حسبه أن يشبع رغبات نفسه العاجلة حتى يريح نفسه  

حسبام يتصور ويتخيل، أما من كان يريد اآلخرة فإنه باستمرار يدين نفسه ويعمل ملا بعد  

: )الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد  أنه قال  عن رسول اهلل    املوت كام جاء يف احلديث

 (1) ( ملوت، واألْحق من أعطى نفسه هواها ومتنى عىل اهلل األماينا

قال أيضا  :  (2) ثم  بالرجاء  واإلنسان يف خضم هذه األحوال عليه أن يكون متعلقا 

إذ   تبارك وتعاىل وَل يرجو أعامله،  إنام يرجو اهلل  مشفقا من عذاب اهلل، فهو عندما يرجو 

ن عليه أن جيتهد، واهلل تبارك وتعاىل هو املوفق،  أعامل اإلنسان َل تصل به إىل أي قدر، ولك

وعندما َيشى إنام َيشى سوء ما ارتكب من األعامل السيئة، واملؤمن دائام يكون مشفقا عىل  

تعاىل:  نفسه،   قال  ِْم  كام  َرهبِّ بِآَياِت  ُهْم  ِذيَن  َوالَّ ُمْشِفُقوَن  ِْم  َرهبِّ َخْشَيِة  ِمْن  ُهْم  الَِّذيَن  ﴿إِنَّ 

ِمْ   ُيْؤِمُنونَ  إِىَل َرهبِّ ُْم  آَتْوا َوُقُلوهُبُْم َوِجَلٌة َأهنَّ َما  ُيْؤُتوَن  ِذيَن  ُكوَن َوالَّ ِْم ََل ُيرْشِ ِذيَن ُهْم بَِرهبِّ   َوالَّ

يكون مشفقا عىل    [ 60ـ    57]املؤمنون:  َراِجُعوَن﴾   الصاحلات؛  يعمل  املؤمن عندما  فهذا شأن 

هو الباعث عىل فعل الطاعات، والشفقة من  الرجاء فنفسه راجيا من اهلل تعاىل قبول عمله، 

عذاب اهلل تعاىل هي التي تباعد اإلنسان من عمل السيئات، عىل اإلنسان دائام أن يكون بني  

فاهلل تعاىل  تعليق اخلري كله باخلشية من اهلل تعاىل،  القرآن الكريم  نجد يف  ، وهلذا  خوف ورجاء

ُر َمْن ََيَْشى﴾  يقول:   كَّ ْر بِاْلُقْرآِن َمْن ََيَاُف َوِعيِد﴾  ويقول:    ،[ 10]األعىل:  ﴿َسَيذَّ   ، [ 45]ق:  ﴿َفَذكِّ

ُه بَِمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِريٍم﴾ ويقول:   ْ ْْحََن بِاْلَغْيِب َفبرَشِّ ْكَر َوَخِِشَ الرَّ َبَع الذِّ ]يس: ﴿إِنَّاَم ُتنِْذُر َمِن اتَّ

ُْم بِاْلَغْيِب    ﴿إِنَّ ، فيقول:  وهكذا يعد اهلل تعاىل عباده الذين َيشونه.  .[ 11 ِذيَن ََيَْشْوَن َرهبَّ الَّ

 
 . 15(  الدنيا واآلخرة يف امليزان ألْحد اخللييل، ص 2) ( 7639(  احلاكم )1)
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:  قد قال رسول اهلل  فاإلنسان مطالب بأن َيشى اهلل، و  ،[ 12]امللك:  هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكبرٌِي﴾  

 ،(1) ()من خاف أدلج ومن أدلج بلغ املنزل، إَل أن سلعة اهلل غالية، إَل أن سلعة اهلل اجلنة

خاف أدلج، أي أرسع؛ فتلقاه دائام مرسعا حتى َل يدركه العدو الذي  َيرب بأن من    النبي  ف

َيشاه، ومن أدلج؛ أي من أرسع بلغ املنزل، وهكذا من كان خائفا من معاصيه بحق اهلل  

تبارك وتعاىل أرسع إىل طاعته عز وجل، ومن أرسع إىل طاعته سبحانه بلغ املنزل بحيث  

 . وصل إىل ما يبتغيه من جنة

نا هبذه األحاديث وأمثاهلا، طلبنا منه أن يبيت عندنا، فاستجاب لنا،  وبعد أن حدث  

تأثريها   ألحاديثه  كان  وقد  ونعيمها..  اجلنة  عن  كثرية  بأحاديث  حدثنا  السمر  وقت  ويف 

الكبري يف نفيس، بل يف أهل قريتنا مجيعا.. وكلهم بحمد اهلل حسن دينه وحاله، وقد توطدت  

كل بيننا، وزالت  بعدها  غفلتنا    العالقات  مستغال  فينا  الشيطان  يزرعها  كان  التي  اإلحن 

 واستغراقنا يف احلياة الدنيا.

﴿َهْل  ومما حدثنا به قوله: لقد أشار اهلل تعاىل إىل القانون الذي حيكم اجلزاء، فقال:  

ْحَساُن﴾ اإْلِ إَِلَّ  ْحَساِن  اإْلِ القانون اإلهل[ 60]الرْحن:    َجَزاُء  الكريمة تنص عىل  ي  ، فهذه اآلية 

الذي يرسي عىل كل يشء يف الدنيا واآلخرة، وهو يتضمن عكسه أيضا، فال جزاء لإلساءة  

.. وقد وصف اهلل تعاىل بعض ذلك اجلزاء، وتوافقه  [ 26]النبأ:    ﴿َجَزاًء ِوَفاًقا﴾ إَل اإلساءة،  

نَا اهللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا فَ : ﴿مع أنواع العمل الصالح ِذيَن َقاُلوا َربُّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم  إِنَّ الَّ

َيْعَمُلوَن﴾  َكاُنوا  باَِم  َجَزاًء  فِيَها  َخالِِديَن  اجْلَنَِّة  َأْصَحاُب  ُأوَلئَِك  ،  [ 14،  13]األحقاف:    حَيَْزُنوَن 

تِي ُوِعَد املُْتَُّقوَن َكاَنْت هَلُْم َجَزاًء َوَمِص وقال:   رًيا هَلُْم فِيَها َما  ﴿ُقْل َأَذلَِك َخرْيٌ َأْم َجنَُّة اخْلُْلِد الَّ

 
 ( 2450(  الرتمذي )1)
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﴿َوَما َأْمَواُلُكْم َوََل  ، وقال:  [ 16،  15]الفرقان:    َيَشاُءوَن َخالِِديَن َكاَن َعىَل َربَِّك َوْعًدا َمْسُئوًَل﴾

ُبُكْم ِعنَْدَنا ُزْلَفى إَِلَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َفُأوَلئَِك هَلُْم َجَزاءُ  تِي ُتَقرِّ ْعِف باَِم    َأْوََلُدُكْم بِالَّ الضِّ

َق بِِه ُأوَلئَِك  ، وقال:  [ 37]سبأ:    َعِمُلوا َوُهْم يِف اْلُغُرَفاِت آِمنُوَن﴾ ْدِق َوَصدَّ ﴿َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ

َر اهللَُّ َعنُْهْم َأْسَوأَ  ِْم َذلَِك َجَزاُء املُْْحِسننَِي لُِيَكفِّ الَِّذي َعِمُلوا    ُهُم املُْتَُّقوَن هَلُْم َما َيَشاُءوَن ِعنَْد َرهبِّ

َيْعَمُلوَن﴾  َكاُنوا  الَِّذي  بَِأْحَسِن  َأْجَرُهْم  ِزََيُْم  َلُكْم  ، وقال:  [ 35ـ    33]الزمر:    َوجَيْ َكاَن  ﴿إِنَّ َهَذا 

َمْشُكوًرا﴾ َسْعُيُكْم  َوَكاَن  التي نرى فيها  [ 22]اإلنسان:    َجَزاًء  الكريمة  .. وغريها من اآليات 

 املرتبطة بأنواع اجلزاء، وأنواع األعامل املسببة هلا. التفاصيل الكثرية 

ملا خلق اهلل اجلنة قال جلربيل: اذهب فانظر  )  أنه قال:   اهلل  رسول  ثم حدثنا عن  

إليها، فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك َل يسمع هبا أحٌد إَل دخلها، فحفها باملكاره، فقال:  

تك خلشيت أن َل يدخلها أحٌد، وملا خلق  اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: وعز 

اهلل النار، قال جلربيل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك َل يسمع هبا أحٌد  

فيدخلها، فحفها بالشهوات، فقال: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، فلام رجع قال:  

 (1)وعزتك لقد خشيت أن َل يسلم منها أحد إَل دخلها(

عنه  وح قال:  دثنا  مثل  )  أنه  والنار  نعله،  رشاك  من  أحدكم  إىل  أقرب  اجلنة 

 (2)ذلك(

ما بناؤها؟ قال: لبنة فضة ولبنة ذهب، ومالطها  ، و اجلنة  عن  وحدثنا عنه أنه سئل:

وَل   ينعم  يدخلها  من  الزعفران،  وتربتها  والياقوت،  اللؤلؤ  وحصباؤها  األذفر،  املسك 

 (3)تبىل ثياهبم وَل يفنى شباهبم(يبأس، وَيلد وَل يموت، وَل  

 
 ( 2560( الرتمذي ) 1)

 ( 6488( البخاري ) 2)

 (  2526( الرتمذي ) 3)
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إن يف اجلنة شجرٌة يسري الراكب يف ظلها مائة عام، واقرءوا إن  )  وحدثنا عنه أنه قال:

مَمُْدوٍد﴾ شئتم   عليه    ، [ 30]الواقعة:    ﴿َوظِلٍّ  طلعت  مما  خرٌي  اجلنة  يف  أحدكم  قوس  ولقاب 

  (1)الشمس أو تغرب(

اهلل أو روحٌة خرٌي من الدنيا وما فيها، ولقاب  غدوٌة يف سبيل  )  وحدثنا عنه أنه قال:

قوس أحدكم أو موضع قده يف اجلنة، خرٌي من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل  

اجلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضاءت الدنيا وما فيها، وملألت ما بينهام رحيا، ولنصيفها،  

  (2)يعني مخارها خرٌي من الدنيا وما فيها(

لو أن ما يقل ظفٌر مما يف اجلنة بدا، لتزخرفت له ما بني خوافق  )  نا عنه أنه قال:وحدث

السموات واألرض، ولو أن رجال من أهل اجلنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس  

 ( 3) (كام تطمس الشمس ضوء النجوم

إن أهل اجلنة يأكلون فيها ويرشبون وَل يتفلون وَل يبولون  )  وحدثنا عنه أنه قال:

جشاٌء ورشٌح كرشح املسك،  ) قال:    فام بال الطعام؟  : ، قالوا( وَل يتغوطون وَل يتمخطون

 (4)يلهمون التسبيح والتحميد كام يلهمون النفس(

من مات من أهل اجلنة وهو صغرٌي أو كبرٌي يدخلون اجلنة بني  )  وحدثنا عنه أنه قال: 

نى لؤلؤة منها تيضء ما بني املرشق  إن عليهم التيجان، إن أد.. وثالثني َل يزيدون عليها أبدا

 (5)(واملغرب 

إن أدنى أهل اجلنة منزلة ملن ينظر إىل جنانه، وأزواجه، ونعيمه،  )  وحدثنا عنه أنه قال:

 
 ( 3292(، والرتمذي )2826(، ومسلم )3252( البخاري ) 1)
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  (1)(وخدمه، ورسره، مسرية ألف سنة

كان يتحدث وعنده رجٌل من أهل البادية: )أن رجال استأذن    أن النبي  وحدثنا  

ربه يف الزرع، فقال: ألست فيام شئت؟ يقول: بىل، ولكن أحب ذلك، فيؤذن له فيبذر فيبادر  

الطرف نباته واستحصاده وتكويره أمثال اجلبال، فيقول الرب تعاىل: دونك يا ابن آدم فإنه  

جتده إَل قرشيا أو أنصاريا فإهنم أصحاب زرع،  َل يشبعك يشٌء، فقال األعراِب: إنك لن  

   .(2)حتى بدت نواجذه فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول اهلل 

)أَل كلكم يدخل اجلنة إَل من رشد عىل اهلل رشاد البعري عىل    وحدثنا عنه أنه قال: 

﴾﴿ََل َيْصاَلَها إَِلَّ اأْلَْش   : فمن مل يصدقني فإن اهلل تعاىل يقول ؛  أهله َب َوَتَوىلَّ   َقى الَِّذي َكذَّ

 ( 3)([ 16، 15]الليل: 

يا رسول اهلل!وحدثنا   قال:  أم تنسج    أن رجال  ثياب اجلنة أخلٌق ختلق  أخربنا عن 

فقال   القوم،  بعض  فضحك  أين  بنسج؟  عاملا؟  يسأل  جاهل  من  تضحكون  )مم   :

 ( 4)قال: )تنشق عنها ثامر اجلنة(  ،السائل؟( قال: أنا ذا يا رسول اهلل

أينام أهل اجلنة؟ فقال: )النوم أخو املوت، وأهل اجلنة َل  سئل   النبي وحدثنا أن 

 ( 5) ينامون(

إن الدنيا قد آذنت برصم وولت حذاء ومل يبق منها إَل صبابة  : )وحدثنا عنه أنه قال 

كصبابة اإلناء يصطبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إىل دار َل زوال هلا، فانتقلوا بخري ما  

 (6)ما بني مرصاعني يف اجلنة كمسرية أربعني سنة(وإن حيرضنكم، 

 
 (  333، 2553( الرتمذي ) 1)

 (  2348( البخاري ) 2)

 (  8/175/7730(، الطرباين يف الكبري )22226/ 528/ 5أْحد ) (3)

 ( 2434/ 408/ 6( مسند البزار )4)

 (  920/ 1/282( الطرباين يف األوسط )5)

 . 4/498والرتهيب: ( مسلم، الرتغيب 6)
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ر هلا هي ورب الكعبة  أَل هل مشمر للجنة فإن اجلنة َل حظ : )وحدثنا عنه أنه قال

مجيلة   حسناء  وزوجة  نضيجة  وثمرة  مطرد،  وهنر  مشيد،  وقرص  هتتز  ورحيانة  يتألأل  نور 

،  (وحلل كثرية، ومقام يف أبد يف دار سليمة وفاكهة وخرضة وحربة ونعمة يف حملة عالية هبية

إن شاء    : وم، فقال الق (قولوا إن شاء اهلل)  : نعم يا رسول اهلل نحن املشمرون هلا، قال  : قالوا

 ( 1)(اهلل

إن اهلل عز وجل يقول ألهل اجلنة: يا أهل اجلنة فيقولون: لبيك  : )وحدثنا عنه أنه قال

ربنا وسعديك واخلري يف يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا َل نرىض يا ربنا وقد  

فيقولون: وأي يشء  أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك فيقول أَل أعطيكم أفضل من ذلك؟  

 (2)أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا(

قال اهلل عز وجل: أعددت لعبادي الصاحلني ما َل عني رأت  : )وحدثنا عنه أنه قال 

﴿َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم  وَل أذن سمعت وَل خطر عىل قلب برش، واقرؤوا إن شئتم:  

ِة َأْعنُيٍ َجَزاًء باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾  ِمنْ   (3)([ 17]السجدة: ُقرَّ

قال أنه  عنه  من وحدثنا  وباطنها  باطنها،  من  ظاهرها  ُيرى  غرفا  اجلنة  يف  )إن   :

وصىل   السالم،  وأفشى  الطعام،  وأطعم  الكالم،  أطاب  َمن  أمتي:  من  يسكنها  ظاهرها، 

 (4)بالليل والناس نيام(

اجلنة إَّل وله جنان كثرية معروشات وغري  يف    : )ليس من مؤمنأنه قالوحدثنا عنه  

معروشات، وأهنار من مخر وأهنار من ماء وأهنار من لبن وأهنار من عسل، فاذا دعا وىّل اهللّ  

بغذائه أتى بام تشتهى نفسه عند طلبه الغذاء من غري أن يسّمى شهوته، ثم يتخىّل مع إخوانه  

 
 .514/ 4( ابن ماجة، وابن أِب الدنيا والبزار، الرتغيب والرتهيب: 1)

 ( 2829( ، ومسلم )7518البخاري ) ( 2)

 ( 2824( ، ومسلم )4779( ، )3244البخاري ) ( 3)

 . 198، عن: أمايل الصدوق ص119/ 8( بحار األنوار: 4)
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مثل ما بني طلوع الفجر، إىل  يف    ظّل ممدود يف    جنّاهتم يف    عمونويزور بعضهم بعضا ويتن

 (1)ر بعضهم اىل بعض(ظ طلوع الشمس متكئا ين

: )من قال: سبحان اهلل غرس اهلل له هبا شجرًة يف اجلنة، وَمن  وحدثنا عنه أنه قال

له هبا   إله إَل اهلل غرس اهلل  له هبا شجرًة يف اجلنة، ومن قال: َل  قال: احلمد هلل غرس اهلل 

شجرًة يف اجلنة، ومن قال: اهلل أكرب غرس اهلل له هبا شجرًة يف اجلنة(، فقال رجٌل من قريش:  

ا يف اجلنة لكثرٌي! قال: )نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نريانا  يا رسول اهلل، إّن شجرن

ُسوَل  فتحرقوها، وذلك أّن اهلل عّز وجّل يقول:   ِذيَن آَمُنوا َأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ َا الَّ ﴿َياَأَيُّ

 ( 2)([ 33]حممد:  َوََل ُتْبطُِلوا َأْعاَمَلُكْم﴾ 

من ثياب أهل اجلنة، ُألقي عىل أهل الدنيا مل حيتمله    : )لو أّن ثوباً وحدثنا عنه أنه قال

 ( 3) أبصارهم وملاتوا من شهوة النظر إليه(

قال أنه  عنه  من  وحدثنا  وكّل يشء  من عيانه،  أعظم  الدنيا سامعه  من  )كّل يشء   :

 (4) اآلخرة عيانه أعظم من سامعه( 

، وَل خطَر  : )أعددت لعبادي ما َل عني رأت، وَل أذن سمعتوحدثنا عنه أنه قال

 (5)بقلب برش(

ُيذّكر الناس، فذكر اجلنة وما فيها من األزواج والنعيم  كان    رسول اهلل  أن  وحدثنا  

ويف القوم أعراِب فجثا لركبتيه وقال: يا رسول اهلل، هل يف اجلنة من سامع؟ قال: )نعم، إّن  

تسمع اخل بأصوات مل  يتغنني  بيضاء  أبكاٌر من كل  لنهرًا حافتاه  اجلنة  بمثلها قط،  يف  الئق 

 
 .  8/95( الكاىف: 1)

 . 362أمايل الصدوق ص، عن: 187/ 8( بحار األنوار: 2)

 ، عن: العدة. 191/ 8( بحار األنوار: 3)

 ، عن: العدة. 191/ 8( بحار األنوار: 4)

 ، عن: العدة. 191/ 8( بحار األنوار: 5)
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 ( 1)فذلك أفضل نعيم اجلنة(، فسئل: بَم يتغنّني؟ قال: )بالتسبيح(

 الشاهد الثالث: 

الثالث: بورك فيكام وفيام ذكرمتاه من أسباب   قال  الثاين من حديثه،  انتهى  بعد أن 

السعادة، وقد كنت مثلكام، جذبتني تلك األحاديث إىل اهلداية، وحولت حيايت عن مسارها 

متاما.. لكن الذي جذبني أكثر هو تلك األحاديث التي كان حيدثنا هبا معلمنا الكاظم عن  

أغري كل مسار حيايت  تلك األحاديث  عباده الصاحلني.. لقد جعلتني  واهلل    املحبة املتبادلة بني

.. ذلك أن أحدنا قد يفرح بمحبة رئيس ووزير، فكيف بمن  املحبة املقدسة لينسجم مع تلك  

 حيبه اهلل تعاىل؟  

وقد كان أول ما حرك قلبي هلذه املعاين اجلميلة الراقية أين رأيت أحد أصحابنا يوما  

   قائال:يردد 

مفرقةٌ  أهواء  لقلبي   كانت 

 

 فاستجمعت مذ رأتك العني أهوائي    

أحسده  كنت  من  حيسدين   فصار 

 

رصت     مذ  الورى  موىل  ورصت 

 موَلئي  

 

ودينهم  دنياهم  للناس   تركت 

 

ودنيائي   ديني  يا  بذكرك   شغاًل 

وشهواهتا وأهوائها..  كنت أراه هائام يف الدنيا  خاصة وأين  فتعجبت من قوله هذا،   

فاقرتبت منه، وسألته عن رس التغري الذي حصل له، فحدثني أنه أحب امرأة حبا شديدا،  

وبذل هلا كل ما يملك، لكنها بعد أن أخذت كل ما لديه هجرته إىل غريه.. ثم حدثني كيف  

  أيس من احلياة، حتى هم باَلنتحار إىل أن لقي معلمنا الكاظم، فحدثه من األحاديث ما 

 أزال عنه كل تلك اآلَلم التي كان يشعر هبا. 

وقد جعلني هذا أسري إىل معلمنا الكاظم، وبمجرد أن دخلت جملسه سمعته يقرأ  

 
 . 196/ 8( بحار األنوار: 1)
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ُوّدًا﴾  قوله تعاىل:   ْْحَُن  الرَّ هَلُُم  احِلَاِت َسَيْجَعُل  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِذيَن  الَّ ، ثم  [ 96]مريم:﴿إِنَّ 

بحيث تفيض عليهم من بني أيدَيم  فاهلل تعاىل يرسلها للصاحلني  املودة وهي املحبة،  :  (1)قال

ومن خلفهم، وتعيش يف داخلهم، وتنزل عليهم من رهبم، وذلك هو غاية ما يتمناه اإلنسان  

 يف إيامنه ويف عمله. 

ن لإليامن والعمل الصالح جاذبية خارقة، فإن اإلعتقاد بوحدانية اهلل،  : إ(2)ثم قال

واإليامن بدعوة األنبياء، والذي يتجىل نوره يف روح اإلنسان وفكره، وقوله وعمله، بصورة  

أخالق إنسانية عالية، وكذلك يتجىل يف التقوى والطهارة، والصدق واألمانة، والشجاعة  

وخاطفة.  جاذبة  عظيمة  مغناطيسية  قوة  فيها  فإهنم  .  واإليثار،  امللوثون،  األفراد  وحتى 

ن الصاحلني، ويتنفرون من القذرين أمثاهلم، ولذلك فإنا نراهم ـ مثال ـ  يرتاحون للطاهري

رة واألمانة والصدق يف  ا إذا أقدموا عىل الزواج فإهنم يؤكدون عىل توفر جانب العفة والطه

وهذا أمر طبيعي، وهو يف احلقيقة أول مكافأة يعطيها اهلل للمؤمنني والصاحلني يف  .  الزوجة.

لقد رأينا بأم أعيننا كثريا من هؤَلء األتقياء  .   عامل اآلخرة أيضا.هذه الدنيا وتصحبهم إىل

عندما حيني أجلهم ويرحتلون عن هذه الدنيا، فإن الناس يبكوهنم، بالرغم من أهنم مل يكن  

فقدهم، ويعتربون أنفسهم رشكاء  بهلم منصب وَل مركز اجتامعي، ولكن الناس يشعرون  

   يف مصاب هؤَلء وعزائهم. 

.. فال حيرك اَلستقامة مثل  األعظم   اَلستقامة ولذلك كان احلب اإلهلي هو حمرك  :  ا لن   قال ثم  

احلب.. فاهلل َل حيبه إَل املستقيمون.. وحمبة اهلل َل تورث يف أصحاهبا إَل اَلستقامة.. لقد أشار  

بُُّهْم    إىل ذلك، فقال:   اهلل تعاىل 
ِذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأيِت اهللَُّ ِبَقْوٍم حُيِ َا الَّ ﴿َيا َأَيُّ

 
 ( 9/512) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 15/80) من وحي القرآن(  1)
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اُفونَ  اِهُدوَن يِف َسِبيِل اهللَِّ َوََل ََيَ ٍة َعىَل اْلَكاِفِريَن جُيَ ٍة َعىَل امْلُْؤِمننَِي َأِعزَّ بُّوَنُه َأِذلَّ
 َذلَِك  َلْوَمَة ََلِئمٍ   َوحُيِ

َعِليٌم﴾   َواِسٌع  َيَشاُء َواهللَُّ  َمْن  ُيْؤِتيِه  اآلية  ، وعندما طلبنا منه توضيح معنى  [ 54]املائدة:  َفْضُل اهللَِّ 

  م عن دينه فسيلقى ما ه من يرتد من املؤمنني بأن   اآلية الكريمة يف   اهلل تعاىل : يذّكر  ( 1) ، قال الكريمة 

بالء وسوء مصري، ثم إنه لن يرض اهلل شيئا، ولن يضري  لقى املنافقون الذين ارتدوا، من نكال و 

اإلسالم، ليأخذه من هو أوىل به منه، وأكرم  يف    ، ألنه سيخىل مكانه، الذي كان له يشء يف    املسلمني 

﴿َفَسْوَف  اإلسالم.. وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:  يف    عند اهلل، وأكثر نفعا للمسلمني، وأعظم غناء 

بُّوَنُه﴾  َيْأيِت اهللَُّ ِبقَ 
بُُّهْم َوحُيِ

 [ 54]املائدة:  ْوٍم حُيِ

  الذين سيأتى اهلل هبم، ويدخلهم   ثم ذكر لنا ما ذكرته اآلية الكريمة من صفات أولئك 

إنه تعاىل حيبهم، وحبه تعاىل  . أوهلا  ت. ا صف  هم اهلل تعاىل بخمسقد وصف: ل(2) فقالدينه،  يف  

هنم حيبون اهلل تعاىل،  . وثانيها أكيفيته. ونه َل نبحث عن كنهه، وَل عن ؤوبغضه شأن من ش

َيتَِّخُذ ِمْن  ، كام قال تعاىل:  ضع من القرآنا موذكر يف  وحب املؤمنني هلل   َمْن  النَّاِس  ﴿َوِمَن 

ِذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا هللَِِّ﴾   بُّوهَنُْم َكُحبِّ اهللَِّ َوالَّ
عن  يث داحلويف  ،[ 165]البقرة: ُدوِن اهللَِّ َأْنَداًدا حُيِ

)ثالثة من كن فيه وجد حالوة اإليامن: أن يكون اهلل ورسوله أحب  أنه قال:   رسول اهلل 

الكفر بعد إذ أنقذه اهلل  يف    إليه مما سوامها، وأن حيب املرء َل حيبه إَل هلل، وأن يكره أن يعود

،  عىل الكافرينعزة  أذلة عىل املؤمنني و.. وثالثها كوهنم أ(3) ( الناريف    منه كام يكره أن يلقى 

اِر ُرَْحَاُء َبْينَُهْم﴾ كام قال تعاىل يف وصفهم:   اُء َعىَل اْلُكفَّ كوهنم َل  .. ورابعها [ 29]الفتح: ﴿َأِشدَّ

جزاء أو ثناء من الناس، بل يعملون العمل إلحقاق  يف    َيافون لومة َلئم، إذ هم َل يرغبون

الباطل  وإبطال  ااحلق  سبيل  يف  جياهدون  كوهنم  وخامسها  والظاملني..  ..  املعتدين  كل  هلل 

 
 ( 1119/ 3للقرآن )(  التفسري القرآين 1)

 ( 142/ 6(  تفسري املراغي )2)

 ( 14/ 1البخاري )(  3)



548 

 

َيَشاُء﴾   َمْن  ُيْؤتِيِه  اهللَِّ  َفْضُل  الذي تقدم من الصفات فضل اهلل    [ 4]اجلمعة:  ﴿َذلَِك  أي ذلك 

من عباده وبه يمتازون عن غريهم، وهذه املشيئة وفق السنن التي أقام هبا    ء يعطيه من يشا 

فعلينا أَل نغفل عن فضله ومنته،    [ 4]اجلمعة:  ظِيِم﴾  ﴿َواهللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلعَ .  خلقه.يف    أمر النظام 

 . وَل عام يقتضيه ذلك من الشكر له واإلنابة إليه، واإلخبات والعبادة له 

يترشفون بأعظم  ثم ذكر لنا اآليات الكريمة التي يذكر اهلل تعاىل فيها صفات الذين  

حبه  كام قال تعاىل يف ذكر  ومنها صفة اإلحسان، حمبة يف الوجود، وهي حمبة اهلل تعاىل ووده، 

﴿للمحسنني املُْْحِسننَِي﴾  :  حُيِبُّ  اهللََّ  إِنَّ  ﴿وقال،  [ 195]البقرة:َوَأْحِسنُوا  يِف  :  ُينِْفُقوَن  ِذيَن  الَّ

املُْْحِسننَِي﴾   حُيِبُّ  َواهللَُّ  النَّاِس  َعِن  َواْلَعافِنَي  اْلَغْيَظ  َواْلَكاظِِمنَي   
ِ
اء َّ َوالرضَّ  

ِ
اء َّ ]آل الرسَّ

ْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اآْلِخَرِة َواهللَُّ حُيِبُّ املُْْحِسننَِي﴾  : ﴿وقال،  [ 134ن:عمرا ]آل َفآَتاُهُم اهللَُّ َثَواَب الدُّ

   [ 148عمران:

أخرب  وم تعاىل  فاهلل  الطهارة..  صفة  الطهارة  نها  أنواع  بكل  للمتطهرين  حبه  عن 

ِريَن﴾  فقال:  حسيها ومعنوَيا،   ابِنَي َوحُيِبُّ املَُْتَطهِّ َل َتُقْم  : ﴿ل ا ، وق]البقرة[ ﴿إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ التَّوَّ

ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم فِيِه فِيِه رِ  َس َعىَل التَّْقَوى ِمْن َأوَّ ُروا  فِيِه َأَبدًا ملََْسِجٌد ُأسِّ بُّوَن َأْن َيَتَطهَّ
َجاٌل حُيِ

ِريَن﴾   [ 108]التوبة:َواهللَُّ حُيِبُّ املُْطَّهِّ

﴿َبىَل َمْن َأْوىَف بَِعْهِدِه  :  فقال عن حبه للمتقني،  نها صفة التقوى.. فاهلل تعاىل أخرب  وم

كنَِي ُثمَّ مَلْ  إَِلَّ الَّ : ﴿وقال،  [ 76]آل عمران:َواتََّقى َفإِنَّ اهللََّ حُيِبُّ املُْتَِّقنَي﴾   ِذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن املرُْْشِ

هِتِْم إِنَّ اهللََّ  ُّوا إَِلْيِهْم َعْهَدُهْم إىَِل ُمدَّ حُيِبُّ املُْتَِّقنَي﴾    َينُْقُصوُكْم َشْيئًا َومَلْ ُيَظاِهُروا َعَليُْكْم َأَحدًا َفَأمِت

 [4]التوبة:

تعاىل أخرب  وم فاهلل  الصرب..  َنبِيٍّ  : ﴿فقالرين،  عن حبه للصابنها صفة  ِمْن  ْن  َوَكَأيِّ

يُّوَن َكثرٌِي َفاَم َوَهنُوا ملَِا َأَصاهَبُْم يِف َسبِيِل اهلل َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َواهللَُّ   حُيِبُّ  َقاَتَل َمَعُه ِربِّ
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ابِِريَن﴾   [ 146]آل عمران:الصَّ

َفباَِم َرْْحٍَة ِمَن اهلل  : ﴿فقالعن حبه للمتوكلني،  نها صفة التوكل.. فاهلل تعاىل أخرب  وم

هَلُْم   َواْسَتْغِفْر  َعنُْهْم  َفاْعُف  َحْولَِك  ِمْن  وا  ََلْنَفضُّ اْلَقْلِب  َغلِيَظ  َفّظًا  ُكنَْت  َوَلْو  هَلُْم  لِنَْت 

لِنَي[ ]آل عمران:َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ   [ 159ْل َعىَل اهلل إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ املَُْتَوكِّ

أخرب  وم تعاىل  فاهلل  والقسط..  العدل  صفة  حبه  نها  ﴿فقالللمقسطني،  عن  َوإِْن  : 

َينَْهاُكُم    َل : ﴿وقال   [ 42]املائدة: من اآليةَحَكْمَت َفاْحُكْم َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ املُْْقِسطنَِي﴾  

وُهْم َوُتْقِسُطوا  يِن َومَلْ َُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ إَِلْيِهْم إِنَّ  اهللَُّ َعِن الَّ

   [ 8]املمتحنة:اهللََّ حُيِبُّ املُْْقِسطِنَي﴾ 

فسهم يف سبيل نرصة  عن حبه للمضحني بأن نها صفة التضحية.. فاهلل تعاىل أخرب وم

ُْم ُبنَْياٌن َمْرُصوٌص﴾ : فقالاحلق،  ِذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيلِِه َصّفًا َكَأهنَّ  [ 4]الصف:﴿إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ الَّ

﴿ُقْل  :  فقال ،  عن حبه للمتبعني لرسول اهلل  نها صفة اَلتباع.. فاهلل تعاىل أخرب  وم

بُّوَن اهللََّ َفاتَّ 
 [ 31]آل عمران:بُِعويِن حُيْبِبُْكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ إِْن ُكنُْتْم حُتِ

إىل رشوط املحبوبية، وطريق التحقق    حديث عظيم يشري فيه رسول اهلل  ثم حدثنا ب

حاكيا عن ربه تعاىل:)من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إيل    هبا، وهوقوله  

عبدي بِشء أحب إيل مما افرتضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه،  

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبرصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش هبا، ورجله  

ينه، وإن استعاذين ألعيذنه، وما ترددت عن يشء أنا فاعله  التي يمِش هبا، وإن سألني ألعط

 ( 1)ترددي عن قبض نفس املؤمن: يكره املوت، وأنا أكره مساءته(

 
 ( 2385/ 5البخاري )  (1)
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سكت الشاهد الرابع قليال، ثم قال: لقد كان لتلك الكلامت التي سمعتها من معلمنا  

حيول بيني وبني  ا  مالكاظم، تأثريها الكبري عىل نفيس، وقد ختلصت بسببها بحمد اهلل من كل  

الطهارة وتلك املعاين السامية، وهو ما أدخلني يف جنة السعادة يف الدنيا قبل اآلخرة.. فحب  

 اهلل هو اجلنة احلقيقية الكربى التي َل تساوي أمامها اجلنان شيئا.

 الشاهد الرابع: 

بعد أن انتهى الثالث من حديثه، قال الرابع: بورك فيكم وفيام ذكرمتوه من أسباب  

السعادة، وقد كنت مثلكم، جذبتني تلك األحاديث إىل اهلداية، وحولت حيايت عن مسارها  

معها   جذبني  وقد  الصحبة  متاما..  عن  حديثه  من  الكاظم  معلمي  من  مرارا  سمعته  ما 

 دار اجلزاء وغريها، عندما يتميز اخلبيث من الطيب.  الصاحلة التي جيدها املؤمنون يف

وقد جعلني ألتذ هبذا املعنى خصوصا، كوين مررت يف حيايت ببعض رفقاء السوء،  

،  هلم  الذين استعملوا كل الوسائل ليكيدوا يل، ويمكروا ِب عىل الرغم من خدمايت الكثرية

الذين َيلصون الصحبة، وَل يسيئون  لذلك كانت كل أماين أن أعيش مع الفضالء الطيبني  

 إىل من يصحبهم. 

﴿َوَمْن ُيطِِع  وقد رأيت حتقق رغبتي عندما سمعت معلمي الكاظم يقرأ قوله تعاىل:  

 
ِ
َهَداء َوالشُّ يِقنَي  دِّ َوالصِّ النَّبِيِّنَي  ِمَن  َعَلْيِهْم  اهللَُّ  َأْنَعَم  الَِّذيَن  َمَع  َفُأوَلئَِك  ُسوَل  َوالرَّ   اهللََّ 

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا َذلَِك اْلَفْضُل ِمَن اهللَِّ َوَكَفى بِاهللَِّ َعلِياًم﴾  َوالصَّ  ، ثم  [ 70ـ    69]النساء:  احِلِ

إهنا اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلب، فيه ذرة من خري وفيه بذرة من صالح  : (1)قال

اهلل الكريم.. وهذه الصحبة  وفيه أثارة من التطلع إىل مقام كريم يف صحبة كريمة، يف جوار 

 
 ( 699/ 2) (  يف ظالل القرآن1)
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فام يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها أن    ، هلذا الرهط العلوي.. إنام هي من فضل اهلل

 يناهلا.. إنام هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم. 

اآليتان   هاتان  نزلت  عندما  املؤمنون  عاشها  التي  العظيمة  الفرحة  عن  حدثنا  ثم 

وهو    قال: جاء رجل من األنصار إىل النبي  أنه  سعيد بن جبري  عن  الكريمتان، فروى لنا  

قال: يا نبي اهلل يشء فكرت فيه؟    (، أراك حمزونا؟  يا فالن، ما يل ) :  حمزون، فقال له النبي  

قال: نحن نغدو عليك ونروح، ننظر إىل وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع    قال: ما هو؟

﴿َوَمْن ُيطِِع اهللََّ  ليه شيئا، فأتاه جربيل هبذه اآلية:  ع  فلم يرد النبي    ،النبيني فال نصل إليك

 َوالصَّ 
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ ِذيَن َأْنَعَم اهللَُّ  ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَّ نَي  َوالرَّ احِلِ

 .(1)فبرشه فبعث النبي  [ 69]النساء:  ﴾َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا 

ُء َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إَِلَّ املُْتَِّقنَي﴾  ثم التفت إيل، وقرأ قوله تعاىل:   ﴿اأْلَِخالَّ

تنفصم عرى العالقات األخوية والصداقة  الشديد  اليوم  : يف ذلك  (2)، ثم قال[ 67]الزخرف:  

تبدل مثل هذه املودة إىل عداوة يف  . و  وباسمه.والرفقة، إَل العالقات التي قامت هلل ويف اهلل 

عاقبته وسوء  تعاسته  أساس  صاحبه  يرى  منهم  كال  ألن  طبيعي،  أمر  اليوم  وذلك  من  .. 

عني بعضهم بعضا يف أمور احلياة، فإن كانت خلتهم عىل أساس الرش  الطبيعي أن األخالء يُ 

أساس عىل  كانت  وإن  واجلريمة،  الذنب  يف  رشكاء  فهم  فهم    والفساد،  والصالح  اخلري 

القسم   اخلليل من  يتبدل  أن  للعجب من  والعطية، وعىل هذا فال جمال  الثواب  رشكاء يف 

، وقد قال  األول إىل عدو، ومن القسم الثاين إىل خليل يشتد حبه ومودته أكثر من ذي قبل

عداوة  اإلمام الصادق: )أَل كل خلة كانت يف الدنيا يف غري اهلل عز وجل فإهنا تصري  يف ذلك  

 
 ( 16/90) األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل(  2) ( 535/ 8(  تفسري الطربي )1)
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 ( 1) (يوم القيامة

املراحل   كل  ويف  حيبوهنم،  من  كل  مع  للمؤمنني  الدائمة  الصلة  عن  حدثنا  ثم 

من األمثلة عىل ذلك إخباره تعاىل عن إحلاق اهلل تعاىل للذرية الصاحلة  ذكر لنا  ووالنشآت،  

للجميع،   تكريام  تعاىل:  بآبائها،  قوله  ذلك  عىل  يدل  بَ كام  َواتَّ آَمنُوا  ِذيَن  ُتُهْم  ﴿َوالَّ يَّ ُذرِّ َعْتُهْم 

 ُكلُّ اْمِرٍئ باَِم َكَسَب َرِهنيٌ 
ٍ
ء َتُهْم َوَما َأَلْتنَاُهْم ِمْن َعَملِِهْم ِمْن يَشْ يَّ ]الطور:  ﴾  بِإِياَمٍن َأحْلَْقنَا هِبِْم ُذرِّ

املنزلة فضال  يف  اإليامن يلحقهم رهبم بآبائهميف  إن املؤمنني إذا اتبعتهم ذريتهم  :(2)أي ،[ 21

هبم أعينهم، ويكمل هبم فرحهم وحبورهم،    وكرما، وإن مل يبلغوا بأعامهلم منزلتهم، لتقر   منه

﴾  .  لوجودهم بينهم.
ٍ
ء أي وما أنقصنا مثوبات    [ 21]الطور:  ﴿َوَما َأَلْتنَاُهْم ِمْن َعَملِِهْم ِمْن يَشْ

 اآلباء وحططنا درجاهتم، بل رفعنا منزلة األبناء تفضال منا وإحسانا.

عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إىل منزلة  اهلل تعاىل  وبعد أن أخرب  :  (3)ثم قال

﴿ُكلُّ    اآلباء من غري عمل هلم، أخرب عن مقام العدل وهو أَل يؤاخذ أحد بذنب أحد فقال: 

أي كل امرئ مرهتن بعمله، َل حيمل عليه ذنب غريه من    ،[ 21]الطور:  باَِم َكَسَب َرِهنٌي﴾    اْمِرئٍ 

دَ  العمل كأنه  ابنا، وقد جعل  أو  أبا  به، والرهن َل  الناس، سواء كان  ين واملرء كأنه رهن 

ينفك ما مل يؤد الدين، فإن كان العمل صاحلا فقد أدى الدين، ألن العمل الصالح يقبله اهلل  

، ومثل  عد إليه، وإن كان غري صالح فال أداء وَل خالص، إذ َل يصعد إليه غري الطيبويص

أي إن    [ 39ـ    38]املدثر:  ﴿ُكلُّ َنْفٍس باَِم َكَسَبْت َرِهينٌَة إَِلَّ َأْصَحاَب اْلَيِمنِي﴾  ذلك قوله تعاىل:  

ه رقاهبم  كل نفس رهن بعملها عند اهلل َل يفك رهنها إَل أصحاب اليمني، فإهنم فكوا عن

   .بام أطاعوه من عملهم وكسبهم 

 
 .612، صفحة 4(  نور الثقلني، ج 1)

 ( 27/26(  تفسري املراغي )2)

 ( 27/26تفسري املراغي )(  3)
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﴿َجنَّاُت َعْدٍن  قال تعاىل:  كام  ،  يف اجلنة  الصاحلةاملؤمن سيجتمع بعائلته  أن  ثم أخربنا  

اهِتِْم﴾   يَّ َوُذرِّ َوَأْزَواِجِهْم  آَبائِِهْم  ِمْن  َصَلَح  َوَمْن  عباد  ،  [ 23]الرعد:  َيْدُخُلوهَنَا  يكتف  مل  وهلذا 

الرْحن بالدعاء ألنفسهم بدخول اجلنة، وإنام راحوا يطلبون أن جيتمعوا مع أرسهم مجيعا  

تعاىل:   قال  َواْجَعْلنَا  فيها،  َأْعنُيٍ  َة  ُقرَّ اتِنَا  يَّ َوُذرِّ َأْزَواِجنَا  ِمْن  َلنَا  َهْب  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِذيَن  ﴿َوالَّ

نَا  وأخرب عن دعاء املالئكة عليهم السالم هلم هبذا، فقال:  ،  [ 74قان:  ]الفرلِْلُمتَِّقنَي إَِماًما﴾   ﴿َربَّ

اهِتِْم إِنََّك أَ  يَّ تِي َوَعْدهَتُْم َوَمْن َصَلَح ِمْن آَبائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ ْنَت  َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّ

احْلَكِيُم﴾   مبارشة بعد احلساب، ليعود املؤمن إىل  وأخرب بأن ذلك حيصل  ،  [ 8]غافر:  اْلَعِزيُز 

ا َمْن ُأويِتَ  نفس أرسته التي كانت يف الدنيا، برشط أن يكونوا من الصاحلني، قال تعاىل:   ﴿َفَأمَّ

وًرا﴾   ، وهذا  [ 9ـ    7]اَلنشقاق:  كَِتاَبُه بَِيِمينِِه َفَسْوَف حُيَاَسُب ِحَساًبا َيِسرًيا َوَينَْقلُِب إِىَل َأْهلِِه َمرْسُ

 عىل أن ألهل اجلنة أرسا مثلام كان هلم يف الدنيا. يدل 

إنه   الصاحلني َل يقف عند ذلك احلد، بل  الفضل اإلهلي عىل عباده  لنا أن  ثم ذكر 

أخرب اهلل تعاىل عن التواصل احلاصل بني اإلخوان  يتعداه إىل ما هو أعظم من ذلك، فقد  

الطباع، و الدرجة واملتشاكلني يف  املتساوين يف  هو ما عربت عنه آيات كثرية،  واألصدقاء 

وأنواع   ومواقفهم  طباعهم  اتفاق  عىل  بناء  واحدة،  درجة  يف  يكونون  القرناء  أن  تذكر 

َجْت﴾  جزائهم، كام قال تعاىل:   ِذيَن َظَلُموا  ، وقال:  [ 7]التكوير:﴿َوإَِذا النُُّفوُس ُزوِّ وا الَّ ﴿اْحرُشُ

ننَِي َدَعْوا ُهنَالَِك ُثُبورًا﴾  ﴿َوإَِذا ُألْ ، وقال:  [ 22]الصافات:  َوَأْزَواَجُهْم﴾   ُقوا ِمنَْها َمَكانًا َضيِّقًا ُمَقرَّ

 [ 13]الفرقان:

عىل    تكون العالقات اَلجتامعية التي تقام بني أهل اجلنة أو أهل النار  وذكر لنا أن  

النار تضم أصنافا معينني، بحسب   أو  بينهم، ذلك أن كل مرتبة يف اجلنة  التشاكل  أساس 

تعاىل:   قال  كام  ومراتبهم،  َأْكرَبُ  أعامهلم  َوَلْْلِخَرُة  َبْعٍض  َعىَل  َبْعَضُهْم  ْلنَا  َفضَّ َكْيَف  ﴿اْنُظْر 
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َتْفِضياًل﴾   َوَأْكرَبُ  يرتقي الشخص إىل مرتبة    لكن مع ذلك يمكن أن،  [ 21]اإلرساء:  َدَرَجاٍت 

ِذيَن  أخرى، إن كان له عالقة هبا، كام قال تعاىل:   الَّ َمَع  َفُأوَلئَِك  ُسوَل  َوالرَّ ُيطِِع اهللََّ  ﴿َوَمْن 

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا﴾   احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ ساء:  ]النَأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ

69 ] 

، فقال: يا رسول اهلل متى قيام  أن رجال جاء إىل رسول اهلل  ثم روى لنا يف هذا  

إىل الصالة، فلام قىض صالته قال: أين السائل عن قيام الساعة؟،    الساعة؟ فقام النبي  

فقال الرجل: أنا يا رسول اهلل قال: ما أعددت هلا؟ قال: يا رسول اهلل ما أعددت هلا كبري  

)املرء مع من أحب، وأنت     صوم إَل أين أحب اهلل ورسوله، فقال رسول اهلل صالة وَل

  (1) (مع من أحببت

اهلل  وحدثنا عن   قال  رسول  )أنه  يغبطهم  :  بأنبياء  ليسوا  عبادا  اهلل  عباد  من  إن 

األنبياء والشهداء. قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم حتابوا بنور اهلل من غري أرحام  

وَل أنساب، وجوههم نور عىل منابر من نور. َل َيافون إذا خاف الناس، وَل حيزنون إذا  

 ( 2) [[ 62]يونس:  ََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزُنوَن﴾ ﴿ََل إِنَّ َأْولَِياَء اهللَِّ حزن الناس، ثم قرأ: 

قال اهلل عز وجل: املتحابون بجاليل يف ظل عريش يوم َل ظل  )  وحدثنا عنه أنه قال:

 (3)(إَل ظيل 

قال: أنه  عنه  منابر  )  وحدثنا  عىل  النور  وجوههم  يف  القيامة  يوم  أقواما  اهلل  ليبعثن 

أعراِب عىل ركبتيه، فقال يا رسول    ا ، فجث(ليسوا بأنبياء وَل شهداءاللؤلؤ يغبطهم الناس  

هم املتحابون يف اهلل من قبائل شتى، وبالد شتى جيتمعون عىل  )اهلل: جلهم لنا نعرفهم، قال:  

 
 ( 2639( ، ومسلم )3688( البخاري ) 1)

 . 20/ 4( النسائي وابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب: 2)

 .  4/21( أْحد، الرتغيب والرتهيب: 3)
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 (1)(ذكر اهلل يذكرونه 

يا أَيا الناس اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن هلل عز وجل عبادا  )  وحدثنا عنه أنه قال:

، فجثى  (بأنبياء، وَل شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء عىل منازهلم وقرهبم من اهللليسوا  

يا رسول اهلل: ناس    : فقال  ،رجل من األعراب من قاصية الناس، وألوى بيده إىل النبي  

من الناس ليسوا بأنبياء وَل شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء عىل جمالسهم، وقرهبم من اهلل،  

بسؤال األعراِب، فقال:    أنعتهم لنا جلهم لنا: يعني صفهم لنا شكلهم لنا، فرس وجه النبي  

متقاربة، ) أرحام  بينهم  تصل  مل  القبائل  ونوازع  الناس،  أفناء  من  ناس  اهلل    هم  يف  حتابوا 

وتصافوا يضع اهلل هلم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا،  

وثياهبم نورا، يفزع الناس يوم القيامة وَل يفزعون وهم أولياء اهلل َل خوف عليهم، وَل هم  

 (2)(حيزنون

رجد هلا أبواب  إن يف اجلنة لعمدا من ياقوت عليها غرف من زب)  وحدثنا عنه أنه قال: 

املتحابون  )يا رسول اهلل: من يسكنها؟ قال: قيل:   (مفتحة تيضء كام ييضء الكوكب الدري 

 ( 3)(يف اهلل، واملتباذلون يف اهلل، واملتالقون يف اهلل 

قال: أنه  عنه  من  )  وحدثنا  وبواطنها  بواطنها  من  ظواهرها  ترى  غرفا  اجلنة  يف  إن 

 ( 4) (واملتزاورين فيه، واملتباذلني فيهظواهرها، أعدها اهلل للمتحابني فيه، 

)لو أن رجلني حتابا يف اهلل، أحدمها باملرشق واآلخر باملغرب،    وحدثنا عنه أنه قال:

  (5) جلمع اهلل بينهام يوم القيامة، يقول: هذا الذي أحببته يف(

 
 .  4/21( الطرباين، الرتغيب والرتهيب: 1)

 . 4/22( أْحد وأبو يعىل واحلاكم، الرتغيب والرتهيب: 2)

 . 4/22( البزار، الرتغيب والرتهيب: 3)

 .  4/22( الطرباين يف األوسط، الرتغيب والرتهيب: 4)

 ( 79/ 27( خمترص تاريخ دمشق َلبن منظور )5)
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عيل وحدثنا   اإلمام  أحد  أنه    عن  فتويف  كافران،  وخليالن  مؤمنان،  )خليالن  قال: 

املؤمنني وبرش باجلنة فذكر خليله، فقال: اللهم، إن فالنا خلييل كان يأمرين بطاعتك وطاعة 

اللهم فال تضله بعدي  أين مالقيك،  الرش، وينبئني  باخلري وينهاين عن  رسولك، ويأمرين 

حتى تريه مثل ما أريتني، وترىض عنه كام رضيت عني. فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له  

ثم يموت اآلخر، فتجتمع أرواحهام، فيقال:  عندي لضحكت كثري قال:  قليال.  ا وبكيت 

ليثن أحدكام عىل صاحبه، فيقول كل واحد منهام لصاحبه: نعم األخ، ونعم الصاحب، ونعم  

. وإذا مات أحد الكافرين، وبرش بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم إن خلييل فالنا كان  . اخلليل

وي رسولك،  ومعصية  بمعصيتك  غري  يأمرين  أين  وَيربين  اخلري،  عن  وينهاين  بالرش  أمرين 

مالقيك، اللهم فال هتده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني، وتسخط عليه كام سخطت عيل.  

قال: فيموت الكافر اآلخر، فيجمع بني أرواحهام فيقال: ليثن كل واحد منكام عىل صاحبه.  

 ( 1) (بئس اخلليلفيقول كل واحد منهام لصاحبه: بئس األخ، وبئس الصاحب، و

ولذلك فإن جمتمع أهل اجلنة مملوء بأهل  ثم عقب عىل هذه األحاديث مجيعا بقوله:  

العلم والتقوى واحلكمة، َل كام يشيع املنحرفون، من أن اجلنة حمل للشهوات احلسية، َل  

والصاحلني   واألولياء  األنبياء  وفيها  كذلك،  تكون  وكيف  والروحية،  العقلية  للمعاين 

 .. وكلهم يبقى بنفس اهتامماته ورغباته التي رحل هبا من الدنيا. ؟والعلامء

وفضل اهلل تعاىل عىل املؤمنني بذلك َل يقترص عىل اآلخرة، بل إنه وفر له  ثم قال لنا:  

يف الدنيا كل ما يدعمه ويقويه، ولذلك يذكر اهلل تعاىل فضله عىل أنبيائه والصاحلني من عباده  

﴿َفَأْنَجْينَاُه َوَأْهَلُه  معهم، كام قال تعاىل عن لوط عليه السالم:  بردهم إىل أهلهم، ونجاهتم  

 
 ( 2/164( تفسري عبد الرزاق )1)
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﴿َوُنوًحا إِْذ  وذكر نوحا عليه السالم، فقال:  ،  [ 83]األعراف:  إَِلَّ اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغابِِريَن﴾  

ْينَاُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب الْ  وذكر أيوب عليه  ،  [ 76]األنبياء:  َعظِيِم﴾  َناَدى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبنَا َلُه َفنَجَّ

 [ 43]ص: ﴿َوَوَهْبنَا َلُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرْْحًَة ِمنَّا َوِذْكَرى أِلُويِل اأْلَْلَباِب﴾ السالم، فقال:  

  م مجيع عالقاتكجتعلوا  عىل أن    وااحرص ثم ختم حديثه لنا حول هذا املوضوع بقوله:  

حتى   باهلل  الدنيا  انقطع يف  اهلل  لغري  كان  وما  واتصل،  دام  هلل  كان  )ما  فـ  وتدوم،  تتصل 

يف ذلك بام كان عليه األنبياء والصاحلون من عدم اَلكتفاء بصالحهم،    واوتأس(،  وانفصل

أهليهم،   إصالح  يف  جيتهدون  السالم:  كام  وإنام  عليه  إسامعيل  عن  تعاىل  يِف  قال  ﴿اْذُكْر 

ُه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوًَل َنبِيًّا اْلكَِتاِب   َكاِة    إِْساَمِعيَل إِنَّ اَلِة َوالزَّ َوَكاَن َيْأُمُر أهلُه بِالصَّ

ِه َمْرِضيًّا﴾   َربِّ أن يأمر أهله هبا، فقال:    نبيه  اهلل تعاىل  أمر  كام  و،  [ 55،  54]مريم:  َوَكاَن ِعنَْد 

وَ  اَلِة  بِالصَّ َأْهَلَك  لِلتَّْقَوى﴾  ﴿َوْأُمْر  َواْلَعاِقَبُة  َنْرُزُقَك  َنْحُن  ِرْزًقا  َنْسَأُلَك  ََل  َعَلْيَها  اْصَطرِبْ 

  [ 132]طه:
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 النهاية 

التي عاينت فيها أثر القرآن الكريم العظيم    اجلميلة   بعد أن رأيت كل تلك املشاهد 

حاجتي    يف مأل النفوس بكل ألوان العزاء والسلوى، وتأملت كثريا ألين مل أستعملها وقت 

ثم   أغادرها..  مل  التي كنت أسكن فيها، وكأين  احلارة  إليها، وجدت نفيس أسري يف نفس 

 وجدت اإلمام واجلريان وذلك الذي أقرضني كلهم جمتمعون حول باب بيتي يدقونه. 

أن   خشيت  فقد  غياِب،  هلم  أبرر  وكيف  سأفعله،  الذي  ما  أدر  مل  رأيتهم،  وعندما 

ومن احلق الذي وجب يل عليهم.. لكني عندما وصلت إليهم،  يتومهوا أنه كان فرارا منهم،  

وحييتهم، وجدهتم حييونني بحرارة، بل عانقني بعضهم، ومنهم ذلك الذي أقرضني، وقد  

قال يل، والدموع تتنزل من عينيه: أنا أعتذر إليك بشدة.. لقد كنت قاسيا معك، فال أحكام  

 والنبل.  الرشيعة راعيت، وَل ما تتطلبه األخالق واملروءة 

قلت: َل حرج عليك.. فأنت أيضا معذور، فلوَل احلاجة التي أصابتك، ملا جئتني  

لتطلب ما أقرضتني.. ولكني أصارحك بأين مل أستطع توفريه لك بعد.. وسأحاول توفريه  

 يف أقرب وقت. 

 قال: َل تقلق.. فقد زالت حاجتي إليه، وقد أنزل اهلل عيل من فضله ما أغناين عنه. 

يف ذمتي، وأنت تعرف أن روح املؤمن    كحتى ولو أثريت، فإنه َل يزال حققلت:  

 قىض عنه. معلقة بدينه حتى يُ 

 قال: لقد قىض اهلل عنك بام هو أفضل وأعظم. 

 قلت: كيف؟

قال: لقد كان حلمي يف كل حيايت أن أرى الرؤى التي يراها الصاحلون، والتي تثبتهم  
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لليلة التي ارتكبت فيها ْحاقتي معك.. لقد زراين  وتزيد إيامهنم.. وقد حصل ذلك يف نفس ا

حينها بعض الصاحلني، ذكر يل أن اسمه الكاظم.. ثم حتدث معي بأحاديث كثرية يف اإليامن  

واألخالق، جعلتني أحتقر نفيس، وأحتقر سلوكي معك.. ومنذ استيقظت من نومي وأنا  

 أن فقدت األمل يف ذلك.   أبحث عنك.. واحلمد هلل ها قد يرس اهلل يل أن ألتقي بك بعد

أن يصف يل الرجل الصالح الذي رآه، فإذا    ه تعجبت كثريا من رؤياه، ثم طلبت من

 هبا نفس مواصفات املعلم.. فقلت من حيث َل أشعر: إهنا صفات املعلم. 

 عند تعريفه بنفسه أنه معلم.  تعجب من قويل، وقال: أجل.. لقد ذكر يل

 قلت: فهل حتفظ ما ذكره لك يف رؤياك؟

القرآ من  مقتبسا  كله  كثريا.. وكان  كالما  ذكر يل  لقد  املعاين  قال:  ومن  الكريم،  ن 

العظيمة الواردة فيه.. وأنا اآلن أشعر هبا وأعيشها، لكني مل أستطع أن أحفظها بحروفها،  

 لذلك.   اوقد تأسفت كثري

قال اإلمام: أنا أعتذر إليك أيضا، فقد رحت أعاتبك، بل أوبخك  بعد أن قال هذا، 

أن تربئ هذا املسكني  من غري أن أعلم حقيقة ما حصل، فأرجو أن تربئ ذمتي، وأرجو  

أيضا، فمنذ صباح تلك الليلة، وهو يأيت إىل املسجد، ليذكر لكل من يعرفك بأنه أخطأ يف  

 حقك.. 

وهكذا تكلم مجيع من حرض، واعتذروا يل، فعذرهتم وشكرهتم.. ثم دخلت بيتي،  

، إىل أن اكتمل يف هذا الكتاب الذي  وبدأت أعيد تسجيل كل ما حصل، وتنظيمه وترتيبه

 ؤونه. تقر

يف   النسخ  بعض  أضع  رحت  يعرفون قصتي،  قريتي، ألهنم  أهل  أحرج  وحتى َل 

الذي   ذلك  إىل  ثم  مسجدنا،  إمام  إىل  بعضها  يصل  أن  اهلل  شاء  وقد  املجاورة..  القرى 
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أقرضني، وقد جعلهم ذلك يدقون عيل باب بيتي، ويف وقت متأخر من الليل، وقد خشيت  

متاما، فام إن    ا ة عنهم.. لكني وجدت األمر خمتلفأن يكون ذلك بسبب ما ذكرته يف البداي

هذه   كل  هلل..  احلمد  ويقول:  ورأيس،  يدي  يقبل  أقرضني  الذي  ذاك  راح  حتى  خرجت 

الكلامت التي كتبتها هي التي سمعتها من معلمي الكاظم، والتي تأسفت كثريا أين نسيتها  

 بعد استيقاظي. 

جنب عىل  اإلمام  ِب  انتحى  أثم  تعرف  أنت  وقال:  القرية  ،  يشبه  اآلن  العامل  ن 

واألهواء   والنحل  امللل  أصحاب  مع  يتواصلون  قريتنا  أهل  بعض  صار  فقد  الصغرية، 

املختلفة، وينخدعون بأفكارهم وآرائهم وحيتقرون اإلسالم والقرآن لذلك.. ولذلك أرجو  

إن أتيحت لك فرصة لقاء معلمك أن تطلب منه أن يعلمك ما قد يفيدنا يف هذا اجلانب،  

ى يعلم اجلمع أن اهلل أقام حجته البالغة عىل خلقه.. وأنه َل يشذ عنها إَل من عطل عقله  حت

 ومجيع لطائفه. 

يدعوين   وهو  معلمي،  رأيت  حتى  بيتي  دخلت  إن  وما  ذلك..  أفعل  بأن  وعدته 

 ( 1) لتجهيز نفيس لرحلتي اجلديدة إىل ]القرآن.. واحلجة البالغة[

 
 ( هو عنوان الكتاب السابع من السلسلة.1)
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 هذا الكتاب 

الثانية من خصائص  هلذه السلسلة، ويتناول    السابعةهذا الكتاب هو املقدمة   اخلاصية 

القرآن الكريم، خاصية العزاء والسلوى وشفاء ما يف األنفس والصدور، والتي يشري إليها  

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْْحٌَة لِْلُمْؤِمننَِي َوََل َيِزيُد الظَّاملنَِِي إَِلَّ قوله تعاىل:   َخَساًرا﴾  ﴿َوُننَزِّ

ورسالته بكوهنا رسالة بشارة،    ، إضافة إىل أن اهلل تعاىل يصف رسول اهلل  [ 82]اإلرساء:  

مبرشا ورْحة للعاملني.. وهذا املعنى هو نفسه املعنى الذي حيمله العزاء    وكون رسول اهلل  

 والسلوى والشفاء. 

ي تعرتي النفوس، ثم  وبناء عىل هذا حاولنا يف هذه الرواية أن نحيص اآلَلم الكربى الت

األدوية القرآنية التي ُتعالج هبا، مع تبسيطها وتيسريها وتوضيحها باملشاهد والشواهد التي  

 تيرس التعامل معها. 

 وقد قسمنا الكتاب بحسب اآلَلم التي تعرتي النفوس إىل مخسة أقسام، هي: 

 . املتأملون، سواء كانوا مرىض، أو ممن فقدوا أحباءهم، وغريهم. 1

 لفقراء واملساكني الذين يتأملون بسبب فاقاهتم وحاجاهتم املادية. . ا2

 . املستضعفون الذين يتأملون بسبب ضعفهم وهواهنم وتسلط املتكربين عليهم. 3

 .املخطئون الذين يتأملون بسبب أخطائهم، وقد يتومهون أهنا َل ُتغفر. 4

 ذلك. .املحبطون واليائسون واملكتئبون، والذين يتأملون بسبب كل 5

األدوية   يستعمل  أن  يستطيع  الذي  واملبنّي  املبّلغ  إىل  حتتاج  املعاين  هذه  أمثال  أن  وبام 

القرآنية بطريقة صحيحة، فقد جعلنا بطل هذه الرواية هو من يقوم بذلك.. والرواية حتمل  

الكثري من املشاهد التي رآها تلميذ القرآن يف رحلته إىل تلك البالد التي عاين فيها أولئك  
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كان  ا والتي  الكاظم،  معلمهم  ومواعظ  تعليامت  بفعل  سعداء  إىل  حتولوا  وكيف  ملتأملني، 

 يستقيها من القرآن الكريم. 
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