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اإلنسان الكامل

المقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

الخلق محّمد وعلى اآله الأخيار المنتجبين.

مهمـــا تغّيرت الظـــروف فـــاإّن الفكر الأ�سيـــل يبقى على 

اأ�سالته، ومهما تبّدلت الأحوال فاإّن الكالم المحكم بالدليل 

يبقـــى علـــى اإحكامـــه، فالأ�سالة والإحـــكام اأ�سا�ـــس الثبات 

والـــدوام، ومـــن هنا نجـــد الإمـــام الخمينـــّي الراحل} 

يو�سي: 

�ألاّ  ي���ن  �لجامعياّ ب  و�لط����اّ ���رة  �لمفكاّ »...�لطبق���ة 

َيَدع���و� ق���ر�ءة كت���ب �لأ�ضت���اذ �لعزي���ز )�ل�ضهي���د مرت�ض���ى 

�ء �لد�ضائ�س �لمبغ�ضة  ���ري(، ول يجعلوها ُتن�ضى جراّ مطهاّ

ل�إ�ض�م،...

فق���د كان عالم���اً بالإ�ض����م و�لق���ر�آن �لكري���م و�لفن���ون 
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و�لمع���ارف �لإ�ض�مياّة �لمختلف���ة، فريد�ً من نوعه... و�إناّ 

كتاباته وكلماته كلاّها ب� �أياّ ��ضتثناء �ضهلٌة ومربِّية«.

وكذلك نجد قائـــد الثورة الإ�سالمّية �سماحة ال�سّيد علّي 

�س �لفك���رياّ لنظام  الخامنئـــّي { ي�سفـــه باأّنـــه: »�لموؤ�ضاّ

���ة،... و�أناّ �لخطاّ �لفك���رياّ ل�أ�ضتاذ  ���ة �لإ�ض�مياّ �لجمهورياّ

���ري هو �لخطاّ �لأ�ضا�س ل�أفكار �لإ�ض�مياّة �لأ�ضيلة  مطهاّ

�لاّذي يقف في وجه �لحركات �لمعادية...

�إناّ �لخطاّ �لاّذي ي�ضتطيع �أن يحفظ �لثورة من �لناحية 

���ة ه���و خ���طاّ �ل�ضهيد مطه���رياّ يعني خ���طاّ �لإ�ض�م  �لفكرياّ

... �لأ�ضيل غير �لإلتقاطياّ

ت���ي �أن ل َتَدع���و� ك�م هذ� �ل�ضهيد �لاّذي هو ك�م  و�ضياّ

�ل�ضاحة �لمعا�ضرة،... و�جعلو� كتبه محور بحثكم وتبادل 

�ضوها ب�ضكل �ضحيح...«. �آر�ئكم و�در�ضوها ودراّ

�لكامل«  »�لإن�ضان  كتاب  من  منتقاة  المحا�سرة  هذه 

.Mلل�سهيد مرت�سى المطّهري



الإن�سان الكامل

1- ما هي طرق معرفة الإن�سان الكامل؟

2- ما المراد من الإن�سان الكامل؟ 

وكمال  الإن�سان  كمال  بين  الفرق  ما   -3

المالئكة؟

4- كيف يكون الألم معيارًا للقيم الإن�سانّية؟

اأم  هلل  الألم  الآخر:  من  ينبثق  الألمين  اأّي   -5

الألم لخلق اهلل؟

6- ِلَم كان علّي Q تج�سيدًا تاّمًا لالإن�سان 

الكامل؟
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تمهيد

اأو  النموذجّي  الإن�سان  اأو  الكامل  الإن�سان  معرفة  اإّن 

الأ�سمى واجبة علينا كم�سلمين؛ لأّنه بحكم المثال والقدوة 

اّلتي ينبغي اأن ُيقتدى بها، ولي�س بحثنا هذا مجّرد بحث علّمي 

بحت واإّنما له فائدة عملّية كبيرة، اإذ من خالله ن�ستطيع اأن 

ن�سّخ�س الطريق اّلذي اأراد الإ�سالُم من الإن�سان والأّمة اأن 

ي�سُلكاه للو�سول اإلى الإن�سان الكامل اّلذي يريده الإ�سالم.

طرق معرفة اإلنسان الكامل

وِلمعرفة الإن�سان الكامل يوجد طريقان:

ل: الرجوع اإلى القراآن وال�سّنة النبوّية: �لأواّ

ِلنرى الأو�ساف اّلتي ذكرها لالإن�سان الكامل، ولو بتعبير 

الإن�سان  هو  منهما  المراد  اإذ  الكامل،  الموؤمن  اأو  الم�سلم 

وفي  الإ�سالم.  تعاليم  �سوء  على  الكمال  اإلى  ي�سل  اّلذي 
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ال�ستفادة  يمكن  اّلتي  الّن�سو�س  من  الكثير  يوجد  المقام 

منها، و�سن�سير اإلى بع�سها اإن �ساء اهلل.

�لثاني: البحث عن نماذج كاملة لالإن�سانّية:

فنقوم  والقراآن،  الإ�سالم  تعاليم  �سوء  على  وِجدت  قد 

بدرا�سة �سخ�سّياتها بكّل اأبعادها.

 Qعلّي الإمام  وو�سّيه   Pالأكرم النبّي  وُيعتبُر 

نموذجين بارزين لالإن�سان الكامل. ودرا�سة �سخ�سّية الإن�سان 

وتاريخ  ن�سبه  كمعرفة  فقط،  هوّيته  درا�سة  تعني  ل  الكامل 

ولدته، واإّنما تعني ما هو اأعمق من ذلك بكثير، تعني التعّرف 

ت�سخي�س  ذلك  خالل  من  لن�ستطيع  �سخ�سّيته  حقيقة  على 

القدوة، ونكون بالتالي قادرين على القتداء بها.

اأتباع  باأّننا  لالت�ساف  م�ستحّقين  نكون  القتداء  وبهذا 

 Q فاإّن اّلذين ي�سايعون علّيًا .Qو�سيعة علّيPمحّمد

هم اّلذين ي�سيرون على دربه قوًل وعماًل ل قوًل فقط.

معنى كلمة اإلنسان الكامل

ولكن  الكلمة،  هذه  فهم  في  �سعوبة  يجد  ل  الكثير  لعّل 
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بالتمّعن بها نجد اأّنها تحتاج اإلى تو�سيح و�سرٍح اأكثر.

المعنى  في  متقاربتان  كلمتان  العربّية  اللغة  في  يوجد 

ولي�ستا بمعنى واحد، هما »�لكمال و�لتمام«. ويقابلهما كلمة 

واحدة وهي »�لنق�ضان«، ُت�سَتعمل تارًة �سّد الكمال واأخرى 

�سّد التمام. فُيقال تارًة »هذ� كامل وذ�ك ناق�س«، واأخرى 

»هذ� تاماّ وذ�ك ناق�س«، وقد ذكرتا معًا في القراآن الكريم 

ڇ  چ  چ  {چ  تعالى:  قال  واحدٍة،  اآيٍة  في 

ولم   
(1(

ڌ} ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
يقل »�ليوم �أتممت لكم دينكم« اأو »و�أكملت عليكم نعمتي« 

ولو ذكر ذلك لما �سّح لغة فما هو الفرق بينهما؟ 

اأّما »�لتمام« فُيراد به التعبير عن تحّقق جميع الأمور الاّلزمة 

وحقيقته،  ماهّيته  جهة  من  ناق�س  غير  ال�سيء  ل�سيرورة 

ف ال�سيء بالناق�س اأي  فلو لم يتحّقق بع�س هذه الأمور ُو�سِ

اأّنه لم يوجد كلُّه. فمثاًل يتاأّلف الم�سجد من قاعة لل�سالة 

وجدراٍن و�سقف و... فاإذا ُوجدت جميع هذه الأ�سياء اأمكن 

« واإّل فاإّن البناء يبقى ناق�سًا. القول باأّن بناء الم�سجد قد »تماّ

)1) �سورة المائدة، الآية: 3.
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واأّما »�لكمال« فُيراد به التعبير عن الّدرجات اّلتي يمكن 

اأن ي�سل اإليها ال�سيء بعد تمامه، ولذلك فلو لم يكن ال�سيء 

كاماًل لم يعِن ذلك اأّنه غير تاّم، بل هو تاّم. وعندما ُيقال اأّن 

فالنًا قد كُمل عقله فال يعني اأّن عقله كان ناق�سًا والآن اأ�سبح 

تاّمًا، بل يعني اأّن عقله تاّم اإّل اأّنه قد ارتقى في �سّلم الكمال.

وعليه، فالإن�سان الكامل هو الإن�سان اّلذي و�سل اإلى اأرقى 

درجات الإن�سانّية، ذلك الحدُّ اّلذي ل يكون فوقه اإن�سان.

الكمال والنقصان في الصفات األخالقّية

ناق�س،  »معيوب«  واآخر  تاّم  »�ضالم«  اإن�سان  يوَجد 

الإن�سان  كيان  في  لجنبٍة  ُين�َسبان  الم�سطلحان  وهذان 

وهي الج�سم.

فالإن�سان المعيوب هو الم�ساب باإحدى الآفات كالعمى 

اإّنما ت�سيب الج�سم ل الّنف�س،  اأو ال�ّسلل و... وهذه جميعًا 

ولذلك فاإّنها ل ُتنِق�س من �سخ�سّية الإن�ساِن �سيئًا. فمثاًل 

طه ح�سين ال�سرير اأو �سقراط الفيل�سوف المعروف كان من 

اأقبح النا�س وجهًا ومع ذلك لم يجْد اأحد في قبحه نق�سًا 

في اإن�سانّيته و�سخ�سّيته.
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وُي�ستنتج من ذلك اأّن لالإن�سان ُبعَدين: ج�سمّي وروحّي. 

يكون  فقد  الآخر.  غير  اأحدهما  اأّن  اإّل  معًا  كانا  واإن  وهما 

الإن�سان �سليمًا من ناحية الروح اإّل اأّنه مري�س من الناحية 

اأّنه  اإّل  الج�سدّية  الناحية  من  �سليمًا  يكون  وقد  الج�سدّية. 

مري�س من الناحية النف�سانّية كالمتكّبر والح�سود وغيرها 

من الرذائل الأخالقّية اّلتي ل عالج لها بين العقاقير.

اأن  يتمّنى  الآخرين  عند  نعمًة  يرى  عندما  الح�سود  اإّن 

تزول عنهم بكّل جوارحه بغ�ّس النظر عن اإرادتها لنف�سه، 

بل ي�سل الأمُر به اأحيانًا اأن يتمّنى لنف�سه اأن ي�ساب بمائة 

�سيب من يح�سده بخم�سين.
ُ
م�سيبٍة لو اأ

اإّن الح�سد مر�س ي�سيب نف�س الإن�سان، ولي�س لالإن�سان 

ڄ  ڦ  {ڦ  تعالى:  قال  نف�سه،  بتزكية  اإّل  لدفعه  �سبيل 

.
(1(

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

المنهج القرآنّي في بناء اإلنسان الكامل

الكامل،  الإن�سان  بناء  في  القراآنّي  المنهج  هو  هذا 

)1) �سورة ال�سم�س، الآيتان: 9ـ 10.
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واأّول خطوٍة فيه هي تزكية النف�س وتنميتها وتطهيرها ِمن 

الأمرا�س الباطنية والُعقد والظلمات اأي �سيرورة الإن�سان 

اإن�سانًا حقيقًة يالئم مظهره الخارجّي واقعه الباطنّي ل 

اأن يكون اإن�سانًا من خارج وم�سخًا من داخل.

القراآن  اآيات  من  العديد  في  وردت  »َم�َضَخ«  ماّدة  اإّن 

 م�سخوا اإلى قردٍة وخنازير 
ٍ
الكريم اّلتي تحّدثت عن اأقوام

ب�سبب طغيانهم وكفرهم و�سّدهم لأنبياء اهلل تعالى.

ولو فر�سنا اأّن الإن�سان ل يم�سخ ج�سدّيًا فاإّنه مما ل �سّك 

فيه اأنه ُيم�َسخ روحّيًا ونف�سّيًا فيتحّول اإلى حيواٍن بل اإلى ما 

ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعالى:  قال  منه،  اأدون  هو 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

.
(1(

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}

المسخ الروحّي

الأخالقّية  �سفاته  في  تتجّلى  الإن�سان  �سخ�سّية  اإّن 

)1) �سورة الأعراف، الآية: 179.
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�سخ�سّية  كانت  ال�سفات  هذه  اعتدلت  فاإذا  والنف�سّية، 

انحدرت  اإذا  واأّما  الإن�سانّي،  مظهره  مع  متالئمًة  الإن�سان 

حيواٍن  ب�سفات  وات�سمت  الإن�سانّية  طور  عن  وخرجت 

مفتر�س، لم يعد �ساحب هذه ال�سفات اإن�سانًا واإّنما ي�سبح 

حيوانًا مفتر�سًا، اأي اإّن �سخ�سّيته قد ُم�ِسَخت واأ�سبحت في 

في  الناق�س  الإن�سان  هو  وهذا  بهيمًة.  والحقيقة  الباطن 

قبال الإن�سان الكامل.

زين  الإمام  ب�سحبة  كان  رجاًل  اأّن  الرواية  في  جاء 

واأمام  عرفات  �سحراء  وفي  الحّج،  اأّيام   Q العابدين 

م�سهد الألوف من الحجيج قال الرجُل لالإمام Q: »ما 

�أكثر �لحجيج«، فاأجابه الإمام Q: »ما �أكثر �ل�ضجيج 

تلك  اإلى  ثانيًة  الرجل  نظر  وعندما   .
(1(

�لحجيج« و�أقلاّ 

الجموع �ساهد ال�سحراء مملوءًة بالحيوانات وبينهم بع�س 

الرجل  الإمامQ عين هذا  فتح  لقد  يتحّركون.  النا�س 

من  العديد  يوجد  هذا  زماننا  وفي  الحقيقة.  باطن  على 

حقيقته  على  الإن�سان  يدركوا  اأّن  ي�ستطيعون  ن  ممَّ الأفراد 

2، �س 71، اإثبات  1، �س 157، �سفينة البحار، ج  )1) المحدث النوري، م�ستدرك الو�سائل، ج 

الهداة، ج 5، �س 39.
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واأن يروا اأّن كثيرًا من النا�س ل تختلف اأرواحهم عن اأرواح 

ذوات الأربع.

يذكر العلماء اأّن �سنفًا واحدًا من النا�س �سيح�سر على 

هيئة اإن�سان، واأّما البقّية فق�سم ُيح�َسر على هيئة العقارب، 

هيئة  على  ُيح�َسر  وق�سم  الأفاعي،  هيئة  على  ُيح�َسر  وق�سم 

القرود وهكذا. لماذا؟

في  هو  ول�سعهم  النا�س  اإيذاء  �سوى  له  هّم  ل  من  لأّن 

اأعرا�س  في  النه�س  �سوى  له  هّم  ل  ومن  عقرب،  حقيقته 

التالعب  �سوى  له  هّم  ل  ومن  كلب،  في حقيقته  هو  النا�س 

بالنا�س هو في حقيقته قرد. اإّن �سفات الإن�سان وخ�ساله في 

ُد هيئته في الآخرة. الدنيا هي اّلتي تحدِّ

تفاوت الكمال بين المخلوقات

تارًة ين�سب الكمال اإلى الإن�سان واأخرى اإلى الَمَلك وثالثًة 

واحٍد من  كّل  والكمال في  الحيوان.  اإلى  ورابعًة  الجّن  اإلى 

الأنواع المتقّدمة يختلف عن الكماِل في الآخر؛ فالمالئكة 

المح�س وهم مبّروؤون  العقل  موجودات علوّية مخلوقة من 
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غير  الحيوانات  بخالف  و�سهوانّية،  اأر�سّيٍة  جنبٍة  اأّي  من 

الإن�سان فاإّنها موجودات اأر�سّية �سرفة. واأّما الإن�سان فهو 

موجود مرّكب من جنبتين علوّية مالئكّية و�سفلّية حيوانّية.

�لموؤمنين  �أمير  ال�سادقQ قال: »قال  الإمام  عن 

�لم�ئكة  في  ب  ركاّ �هلل  �إناّ   :Rطالب �أبي  بن  علياّ 

عقل،  ب�  �ضهوًة  �لبهائم  في  وركَّب  �ضهوة،  ب�  عقً� 

�آدم كلتيهما، فمن غلب عقله �ضهوته فهو  ب في بني  وركاّ

خير من �لم�ئكة، ومن غلب �ضهوته عقله فهو �ضراّ من 

.
(1(

�لبهائم«

نتيجًة  المخلوقات  من  غيره  عن  يختلف  فالإن�سان 

ولهذا  الأخرى  المخلوقات  تركيبها عن  لختالف ذاته في 

المنت�سب  الكمال  عن  مختلفًا  اإليه  المنت�سب  الكمال  يكون 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  {ى  تعالى:  قال  اإليها. 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
.

(2(

ېئ ېئ ىئ}

النف�س،  جهاد  اأبواب  من   ،9 الباب  الجهاد،  كتاب   ،15 ج  ال�سيعة،  و�سائل  العاملي،  الحّر   (1(

الحديث الثاني.

)2) �سورة الإن�سان، الآيتان: 2ـ 3.
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اأي اإّن اهلل خلق الإن�سان من نطفٍة تحتوي على الكثير من 

القابلّيات تجعله موؤّهاًل لمواجهة المتحان والبالء وبالتالي 

ۈئ  ۈئ  {ۆئ  العقاب  اأو  الثواب  على  الح�سول 

كان  الخ�سائ�س  لهذه  ونتيجًة  ىئ}.  ېئ  ېئ  ېئ 
الإن�سان الكامل مختلفًا عن الملك الكامل، وكمال الإن�سان 

يكمن في اإقامته التوازن بين جميع قابلّياته وا�ستعداداته، 

من  المكّون  كالج�سم  الأخرى  ويهمل  بع�سها  ينّمي  اأن  ل 

واحد،  ع�سو  �سوى  فيه  ينمو  ول  و...  ورجلين  ويدين  راأ�ٍس 

اإذا نمت  اأّما  اأّنه غير متجان�س.  اإّن هكذا ج�سمًا يقال عنه 

�سيتحّقق  الكمال  فاإّن  متجان�ٍس  بنحٍو  والقابلّيات  ال�سفات 

ويرتقي اإلى اأن ي�سبح الإن�سان اإمامًا، كما حكاه تعالى عن 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  {ۀ   :Q اإبراهيم 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
.

(1(

ۈ}
عظيمة؛  وابتالءاٍت  اختباراٍت   Qاإبراهيم واجه  لقد 

منها اإلقاوؤه في النار ومنها اأمره بذبح ابنه اإّل اأّنه اجتازها من 

)1) �سورة البقرة، الآية: 124.
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خالل الت�سليم المطلق لالأمر الإلهّي ولذا كان الثواب:{ۇ 

.{پ پ پ 
(1(

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}
.

(2(

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ}
وبهذا يّت�سح معنى قوله تعالى: {ٿ ٹ ٹ ٹ 

الو�سام  ومعنى   ،
(3(

 { ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
لقد   .

(4(

ۓ} ے  ے  {ھ  له  اأعطي  اّلذي  الإلهّي 

اأ�سبح اإن�سانًا كاماًل وعلى الآخرين اأن يّتخذوه قدوًة ويحتذوا 

حذوه اإذا اأرادوا الو�سول اإلى الكمال.

اإلفراط في التمّسك بإحدى القيم ومبادئه

اإنماء  على  العمل  �سرورة  على  الكريم  القراآن  ز  يركِّ

اإلى  يوؤّدي  ل  متوازٍن  بنحٍو  الإن�سان  كيان  في  القيم  جميع 

ٻ  {ٱ  تعالى:  يقول  الآخر.  لح�ساب  بع�سها  اإلغاء 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

)1) �سورة الأنبياء، الآية: 69.

)2) �سورة ال�ساّفات، الآيتان: 104ـ 105.

)3) �سورة النحل، الآية: 120.

)4) �سورة البقرة، الآية: 124.
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{ٱ  اآخر:  مو�سٍع  في  ويقول   .
(1(

ڤ} ڤ  ٹ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ  پ  پ  پ  پ 
.

(2(

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ }
 ففي هاتين الآيتين المباركتين وغيرهما من الآيات نجده 

تعالى يبّين �سمات المجتمع الإ�سالمّي من خالل اأفراده، فهم 

اّلذين يبتغون ف�سل اهلل ويتقّدمون يومًا بعد يوم. هم التائبون 

العابدون وهم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، وهم 

ال�سادقون. فهوؤلء  ال�سابرون  بالأ�سحار وهم  الم�ستغفرون 

قد نمت فيهم القيم ب�سكٍل متوازن بحيث لم يمنع نمو بع�سها 

من نمو بع�سها الآخر. ومن هذا البيان ندخل لت�سليط ال�سوء 

با�سم  والأفراد  المجتمع  ي�سيب  قد  اّلذي  النحراف  على 

التنّور، كذاك النحراف اّلذي ح�سل في عهد عمر.

انحراف التنّور

»حياّ  بحذف  قام  الخطاب  بن  عمر  اأّن  المعلوم  من 

)1) �سورة الفتح، الآية: 29.

)2) �سورة التوبة، الآية: 112.
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دفعه  عّما  تت�ساءل  ولعّلك  الأذان،  من  �لعمل«  خير  على 

كان  فقد  فكرّيًا،  تنّورًا  ذلك  ح�سَب  اأّنه  والجواب  لذلك؟ 

يحّققوا  اأن  الم�سلمون  ا�ستطاع  وقد  الفتوحات  عهد  عهده 

قّلة عددهم في مقابل  الرغم من  انت�ساراٍت عظيمة على 

الظروف  تلك  وفي  والفار�سّية،  الرومانّية  الإمبراطورّيتين 

راأى »عمر« اأّنه من الم�سلحة حذف »حياّ على خير �لعمل« 

من الأذان، لأّنها تدعو الم�سلم للتوّجه نحو اأف�سل الأعمال 

فاإّنهم  المقاتلين  نف�سّية  �سيف�سد  وهذا  ال�سالة،  وهي 

اأم  ال�سالة  اإلى  اأيذهبون  اأمرهم  من  حيرٍة  في  �سيقعون 

اأف�سل  فاإّنها  ال�سالة  اإلى  �سيذهبون  بالطبع  الجهاد؟  اإلى 

اإذًا فلتحذف  اإ�سعاف قّوة الم�سلمين.  الأعمال ولزم ذلك 

اإبدالها بـ»�ل�ض�ة خير من  »حياّ على خير �لعمل« وليتّم 

�لنوم« با�سم التنّور.

اإّل اأّنه قد فات عمر اأّن الم�سلمين اإّنما ا�ستطاعوا هزم 

الإمبراطورّيتين الرومانّية والفار�سّية ل بقّوة ال�سالح واإّنما 

مع  المناجاة  ومن  ال�سالة،  من  الم�ستمّدة  الإيمان  بقّوة 

الخالق وا�ست�سعار عظمته واأّنه �سبحانه اأكبر من كّل �سي ء، 
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اأي الم�ستمّدة من »حياّ على خير �لعمل«.

اإلى  يلتفت  ولم  عمله  في  ال�سواب  »عمر«  جاَنَب  لقد 

بل  يتركه  لن  فاإّنه  عليه  واجبًا  فر�سًا  الجهاُد  كان  من  اأّن 

اإ�سالمّيًة  �سالته  تكون  ولن  �سالته،  لقبول  �سرطًا  �سيجده 

اإّل بتحقيقه.

هذا هو منطق الإ�سالم، �سحيح اأّن العبادة هي اأعلى القيم، 

اإّل اأّن لها �سروطًا توؤّدي اإلى نمّو �سائر القيم معها، يقول تعالى: 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  {ۅ 

.
(1(

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ} 
انحراف العبادة

اأولى الإ�سالُم العبادَة اأهمّيًة كبرى، اإّل اأّن هذه العبادة 

اإلى الم�سجد وقراءة القراآن  قد يح�سرها بع�س بالذهاب 

الإن�سان  ن�ساطات  لت�سمل جميع  تمتّد  اأن  فح�سب، من دون 

في  والجهاد  المجتمع  وخدمة  والعيال،  للنف�س  كالتك�ّسب 

�سبيل اهلل. وهذا انحراف ي�سيب العبادة.

)1) �سورة العنكبوت، الآية: 45.
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�أنف�ضهم  على  مو�  حراّ �ل�ضحابة  من  جماعًة  �أناّ  »روي 

�لن�ضاء و�لإفطار بالنهار و�لنوم بالليل، فاأخبرت �أماّ �ضلمة 

�أترغبون عن  �أ�ضحابه فقال:  �إلى  P فخرج  ر�ضول �هلل 

�لن�ضاء؟! �إناّي �آتي �لن�ضاء، و�آكل بالنهار، و�أنام بالليل، فمن 

رغب عن �ضناّتي فلي�س مناّي، و�أنزل �هلل �ضبحانه: {ک 

ڱ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

يا  فقالو�   
)((

 { ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ڭ   } �هلل:  فاأنزل  ذلك؟  على  حلفنا  قد  �إناّا  �هلل،  ر�ضول 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ  )...( ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

.
(3(

»
)((

ىئ يئ} 

وهكذا بالن�سبة للقيم الأخرى كالزهد والجهاد والعدالة 

والحرّية وخدمة النا�س وغيرها فاإّنها قد ت�ساب بانحراف 

اإلى اختالل  يوؤّدي  القيم مّما  اإلى طغيانها على بقّية  يوؤّدي 

)1) �سورة المائدة، الآيتان: 87ـ 88.

)2) �سورة المائدة، الآية: 89.

)3) الحّر العاملّي، و�سائل ال�سيعة: ج 14، كتاب النكاح الباب 2 من اأبواب مقدمات النكاح، �س 

9، ح 9.
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المجتمع، ولهذا فاإذا اأردنا اإحياء قيمة خدمة النا�س مثاًل 

اهلل  عباد  اإكرام  ح�ساب  على  ذلك  يكون  اأن  ينبغي  فال 

ال�سالحين واإّل فاإّن هذه الخدمة �ستكون كخدمة اأّي حيواٍن 

اآخر غير الإن�سان.

هذه قيم والإن�سان الكامل لي�س هو العابد فقط اأو الزاهد 

اإّنه ذاك اّلذي تربَّت فيه كّل هذه  فقط اأو المجاهد فقط؛ 

القيم ونمت اإلى حدودها العليا في ان�سجام والتئام.

معيار القيم اإلنسانّية )))

الن�سو�س  في  ورد  ما  وبح�سب  بالألم  الإح�سا�س  ُيعَتبر 

اإلى  يحتاج  ما  وهذا  الإن�سانّية،  للقيم  معيارًا  الإ�سالمّية 

بع�س التو�سيح:

عند الحديث عن الألم فاإّن اأّول ما يتبادر اإلى الذهن هو 

كيفّية عالجه ل جعله معيارًا للقيم، اإّل اأن هذا ال�ستغراب 

�سيزول اإذا علمنا من�ساأ الألم.

)1) على الرغم من الختالف الكبير بين الروؤية الروحّية والروؤية المادّية حول ماهّية الإن�سان.

اّلتي تهب  المعنوّية  الأمور  تّتفقان معًا على وجود جملٍة من  اأّنهما  اإّل  بالج�سد،  اأم  بالروح 

د الإن�سان منها ارتفع الفرق بينه وبين الحيوان. وي�سطلح  اإن ُجرِّ لالإن�سان القيمة، واّلتي 

على هذه الأمور بـ»القيم الإن�سانّية«.
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من الأمور اّلتي ينبغي اللتفات اإليها اأّن الألم حّتى الآلم 

ولول  المتاألّم.  كيان  في  ما  خلٍل  وجود  على  ه  ينبِّ الع�سوّية 

اإلى  بادر  ولما  الخلل  وجود  المتاألّم  اأدرك  لما  التنبيه  هذا 

عالجه. ن�ستنتج من ذلك اأّن الألم نعمة واإح�سا�س وتيّقظ. 

فالإن�سان من خالل الألم يدرك وجود نق�سٍ عنده، فيندفع 

للبحث عن عالجه وعّما يرفعه.

اآلمًا  لديه  يوّلد  وق�سوره  بجهله  الإن�سان  اإح�سا�س  اإّن 

تدفعه نحو البحث عّما يرفعهما. والقائل باأّن العقل والذكاء 

عدّوان له هو فاقد لالإح�سا�س بالتعا�سة وال�سقاء الناتجين 

من الجهل. ومن حاله كذلك فهو تعي�س و�سّيء الحّظ، حاله 

يتطّور  حّتى  يوؤلمه  ل  ج�سمه  في  بمر�ٍس  الم�ساب  كحال 

وي�سبح ميئو�س العالج.

للقيم  معيارًا  ُيعَتبر  اّلذي  الألم  ماهّية  عن  ت�ساأل  وقد 

الإن�سانّية، فهل هو األم ال�سداع اأم األم الظهر اأم اأّي نوع من 

الآلم الع�سوية؟

و�لجو�ب: اإّنه لي�س من جن�س هذه الآلم فاإّن الحيوان، 

ي�سترك مع الإن�سان فيها، بل هو األم من نوٍع اآخر اإّنه »�ألم 
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�لبحث عن �هلل«.

الن�سو�س  ر  ُتعبِّ وكما  الإن�سان  اإّن  الألم،  هذا  ومن�ساأ 

ولذلك  الدنيا.  اإلى  نزلت  اهلل  روح  من  نفخة  الإ�سالمّية 

ما  ُكّل  اإّن  بالغربة.  يح�ّس  بل  معها  تمامًا  ين�سجم  ل  فاإّنه 

في الدنيا زائل وفاٍن ولي�س جديرًا بالتعلُّق به. اإّنه الإن�سان 

يحّن لخالقه ولذلك فاإّنه يبحث عنه ليعبده ويبثُّه �سجونه 

ب اإليه. ويتقرَّ

ومن اأجمل الأمثلة اّلتي يذكرها العرفاء لتقريب هذه الفكرة 

الإن�سان  ه  ي�سبِّ فاإنه  مثنوي،  كتابه  مطلع  في  مولوّي  يذكره  ما 

دائم  فاإّنه  ولذلك   الق�سب  مزرعة  من  اقُتِطع  اّلذي  بالناي 

ل عن اأ�سله. الأنين من األم الفراق. اإّنه ينوح لأّنه قد ُف�سِ

هذا هو الألم العرفانّي؛ اإّن الإن�سان يتاألّم من فراق اهلل 

 Q ولذلك فاإّنه يناجيه طالبًا و�ساله. يقول الإمام علّي

في حديٍث له مع كميل بن زياد: »�للاّهماّ بلى! ل تخلو �لأر�س 

خائفاً  ا  و�إماّ م�ضهور�ً،  ظاهر�ً  ا  �إماّ ة،  بحجَّ هلل  قائٍم  من 

�أولئك و�هلل �لأقلاّون عدد�ً، و�لأعظمون   )...( 
)((

مغمور�ً 

)1) غمره الظلم حّتى غّطاه فهو ل يظهر.
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حتاّى  وبياّناته،  حججه  بهم  �هلل  يحفظ  قدر�ً،  �هلل  عند 

يودعوها نظر�ءهم، ويزرعوها في قلوب �أ�ضباههم. هجم 

�ليقين،  روح  وبا�ضرو�  �لب�ضيرة،  حقيقة  على  �لعلم  بهم 

و��ضت�نو� ما ��ضتوعره �لمترفون، و�أن�ضو� بما ��ضتوح�س 

معلاّقة  �أرو�حها  باأبد�ٍن  �لدنيا  و�ضحبو�  �لجاهلون،  منه 

بالمحلاّ �لأعلى، �أولئك خلفاء �هلل في �أر�ضه، و�لدعاة �إلى 

.
(1(

دينه. �آٍه �آٍه �ضوقاً �إلى روؤيتهم!«

فهوؤلء كما ي�سفهم الأميرQ يتاأّلمون ب�سبب البعد 

عن اهلل وال�سوق اإليه، فما لم ي�سل الإن�سان اإلى اهلل فلن 

دواًء  له  يكون  الذّكر  فاإن  ولذا  ال�سطراب،  حالة  تفارقه 

{مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 

.
(2(

مث ىث}
الإمام علّي Q كان كذلك، كان يغيب عن كّل ما حوله 

اإذا دخل في ال�سالة، مندمجًا بكلِّه في مع�سوقه حّتى اأّنهم 

ي�ستخرجونه  كانوا  ج�سمه،  من  ال�سهم  اقتالع  اأرادوا  اإذا 

حال ال�سالة. اإّن هكذا األمًا هو خير من ملك الدنيا.

)1) نهج البالغة، الحكمة 147.

)2) �سورة الرعد، الآية: 28.
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األلم لخلق اهلل

الإن�سان  عند  الموجود  الألم  اأّن  المدار�س  بع�س  ترى 

الإن�سان  باألم  للقول  الألم لخلق اهلل ول معنى  اإلى  مرجعه 

اأّن هذا الكالم غير �سحيح و�سن�ستعين بما يذكره  اإّل  هلل. 

العرفاء لبيان اأّن الألم من اأجل العباد ل معنى له ما لم يكن 

منبثقًا من الألم هلل.

األسفار األربعة

يرى العرفاء اأّن م�سيرة الإن�سان نحو الكمال تنق�سم اإلى 

اأ�سفاٍر اأربَعة:

1- ال�سفر من الخلق اإلى الحّق.

2- ال�سفر بالحّق في الحّق )اأي معرفة اهلل(.

3- ال�سفر من الحّق اإلى الخلق بالحّق اأي مع اهلل.

4- ال�سفر بالحّق في الخلق، اأي �سير الإن�سان مع اهلل بين 

خلق اهلل.

وُيظهر هذا التق�سيم اأّن اأّول الخطوات اّلتي ينبغي على 

يعرف  لم  وما  اهلل.  اإلى  ال�سفر  هي  بها  القيام  الإن�سان 
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ب اإليه فلن يكون قادرًا على اإنقاذ الخلق  ه ويتقرَّ الإن�سان ربَّ

وهدايتهم. وبعبارٍة مخت�سرٍة ما لم ي�ستطع الإن�سان تخلي�س 

نف�سه فلن يكون قادرًا على توفير الخال�س لالآخرين، وما 

لم يتغّلب على نف�سه الأّمارة بال�سوء، والعبودّية للهوى فلن 

يكون قادرًا على اإزالة الأغالل عن اأعناق الآخرين.

من هذا المنظور فالإن�سان الم�سلم هو اّلذي يحمل األم 

اهلل، ومن خالله يحمل اآلم الآخرين.

كيف عبَّر القرآن الكريم عن األلم للخلق؟

يقول تعالى: {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

اآخر: {ھ  ، ويقول في مو�سٍع 
(1(

چ ڇ ڇ ڇ} 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
.

(2(

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ }

ور فيه حالة الألم عند  وما اأجمله من تعبير قراآنّي ي�سّ

ر�سول اهلل P كيف كان P يحمل األم خلق اهلل، فيوؤلمه 

ما يوؤلمهم وي�سووؤه ما ي�سووؤهم، اإّل اأّن كّل ذلك كان ب�سبب 

)1) �سورة طه، الآيات: 1ـ 2ـ 3.

)2) �سورة التوبة: الآية: 128.
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حر�سه على هدايتهم.

كيف عبَّر اإلمام علّي Q عن األلم للخلق؟

نقراأ كتابًا لأمير الموؤمنينQ يخاطب فيه َوالَيه على 

الب�سرة عثمان بن حنيف وقد بلغهQ اأّنه ح�سر وليمًة 

لأحد الأغنياء ُدعَي اإليها وجهاء القوم دون فقراءهم.

بلغني  فقد  حنيف:  �بن  يا  بعد،  ا  »�أماّ  :Qيقول

فاأ�ضرعت  ماأدبٍة  �إلى  دعاك  �لب�ضرة  فتية  من  رجً�  �أناّ 

وما   
)((

�لجفان �إليك  وُتنَقل  �لألو�ن  لك  ت�ضتطاب  �إليها 

 ،
)((

مجفواّ   
)((

عائلهم  قوٍم  طعاِم  �إلى  تجيب  �أناّك  ظننت 

وغنياّهم مدعواّ )...( �إل و�إناّ لكلاّ ماأموٍم �إماماً يقتدي به 

وي�ضت�ضي ء بنور علمه، �أل و�إناّ �إمامكم قد �كتفى من دنياه 

�ضئت  ولو   )...(  
)((

 بقر�ضيه 
)((

ُطعمه  ، ومن 
)((

بُطْمريه 

هذ�  ولباب  �لع�ضل،  هذ�  ى  م�ضفاّ �إلى  �لطريق  لهتديت 

)1) جمع جفنة وهي الق�سعة.

)2) محتاجهم.

)3) مطرود.

)4) الطمر هو الثوب البالي، والمراد من الطمرين الرداء والإزار.

)5) ما يطعمه ويفطر عليه.

)6) تثنية قر�س وهو الرغيف.
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، ولكن هيهات �أن يغلبني هو�ي،  �لقمح، ون�ضائج هذ� �لقزاّ

ر �لأطعمة، ولعلاّ بالحجاز �أو   �إلى تخيُّ
)((

ويقودني ج�ضعي

�ليمامة من ل طمع له في �لقر�س، ول عهد له بال�ضبع 

؟! 
)((

ى  و�أكباد حراّ
)((

بيُت مبطاناً وحولي بطون غرثى 
َ
َو�أ

َ
�أ

و �أكون كما قال �لقائل: 
َ
�أ

ببطنٍة ت����ب����ي����ت  �أن  د�ًء  وح���������ض����ب����ك 

.
(5(

»...
)((

�لِقدِّ �إل��ى  تحناّ  �أك��ب��اد  وحولك 

اإليه.  ة �سوقه  �سدِّ يتاألَّم لخلق اهلل من   Qالأمير اإّن 

والراحة،  بال�سفاء  الإن�سان  ُي�سعر  لأّنه  لذيذ  الألم  وهذا 

كالحزن اّلذي ي�سيب الإن�سان عند ا�ستماعه لم�سيبة �سّيد 

.Qال�سهداء

اإّن الروح اّلتي تتاأّلم للخلق لكونها تتاأّلم هلل، روح عظيمة، 

علّي  »نظر  الأبدان:  لجميع  روحًا  اأ�سحت  حّتى  كبرت  لقد 

)1) �سدة الحر�س.

)2) جائعة.

)3) عط�سى.

)4) قطعٌة من جلد غير مدبوغ.

)5) نهج البالغة، الكتاب 45.
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القربة  منها  فاأخذ  ماء،  قربة  كتفها  على  امراأة  اإلى   Q

فحملها اإلى مو�سعها، و�ساألها عن حالها فقالت: بعث علّي بن 

اأبي طالب �ساحبي اإلى بع�س الثغور فقتل، وترك علّي �سبيانا 

يتامى، ولي�س عندي �سي ء، فقد األجاأتني ال�سرورة اإلى خدمة 

اأ�سبح حمل  فلّما  قلقًا،  ليلته  وبات   Qفان�سرف النا�س، 

زنبياًل فيه طعام، فقال بع�سهم: اأعطني اأحمله عنك، فقال: 

من يحمل وزري عناّي يوم �لقيامة؟!

فاأتى وقرع الباب، فقالت: من هذا؟ قال: �أنا ذلك �لعبد 

�لاّذي حمل معك �لقربة، فافتحي فاإناّ معي �ضيئاً لل�ضبيان، 

اأبي  بن  علّي  وبين  بيني  وحكم  عنك  اهلل  ر�سي  فقالت: 

طالب، فدخل وقال: �إناّي �أحببت �كت�ضاب �لثو�ب، فاختاري 

بين �أن تعجني وتخبزي وبين �أن تعلاّلي �ل�ضبيان لأخبز 

�ساأنك  ولكن  اأقدر،  وعليه  اأب�سر  بالخبز  اأنا  فقالت:  �أنا، 

وال�سبيان، فعّللهم حّتى اأفرغ من الخبز، قال: فعمَدت اإلى 

فطبخه،  اللحم  اإلى   Q علّي  وعمد  فعجنته،  الدقيق 

وجعل يلقم ال�سبيان من اللحم والتمر وغيره، فكّلما ناول 

ال�سبيان من ذلك �سيئًا قال له: يا بنياّ �جعل علياّ بن �أبي 
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ا �ختمر �لعجين  ا �أمر في �أمرك، فلماّ طالب في حلاّ مماّ

قالت: يا عبد اهلل اأ�سجر التّنور فبادر ل�سجره فلّما اأ�سعله 

ولفح في وجهه جعل يقول: ذق يا علياّ هذ� جز�ء من �ضياّع 

�لأر�مل و�ليتامى، فر�أته �مر�أة تعرفه فقالت: ويحِك هذا 

اأمير الموؤمنين، قال: فبادرت المراأة وهي تقول: واحياِئي 

�أمة  يا  الموؤمنين، فقال: بل و�حيائي منك  اأمير  يا  منك 

.
(1(

رت في �أمرك« �هلل فيما ق�ضاّ

اإلمام علّي Q اإلنسان الكامل

تلو  الدر�س  منه  لناأخذ  اأخرى  مّرًة   Q علّي  اإلى  نّتجه 

رجل  نخاله  فمّرًة  اأمره  في  لنتحّير  نقراأه  حينما  واإّننا  الدر�س. 

حرٍب ل هّم له �سوى قرع ال�سيوف، وتارًة نجده �سوفّيًا ل �سغل له 

�سوى مناجاة مع�سوقه. واإليك نموذجان يحكيان �سدق ما نقول:

 Qعلّي جي�س  بين  تما�ٍس  اأّول  في  ل:  �لأواّ �لنموذج 

عن  الماء  بقطع  جي�سه  اإلى  معاوية  يوعز  معاوية،  وجي�س 

 Qقبل اأن ي�سلوا اإليه. فيحاول الإمام Q جي�س علّي

حّل الأمر في البدء عن طريق التفاو�س اإّل اأّن معاوية يبقى 

)1) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 14، �س 52.
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م�سّرًا على فعله، فيقف الإمامQ اأمام جي�سه ويخاطبه 

بكلماٍت توؤّثر اأكثر من األف طبٍل واألف بوق واألف لحٍن ع�سكرّي: 

ٍة، وتاأخير محلاٍّة،  و� على مذلاّ »قد ��ضتطعموكم �لقتال فاأِقراّ

�أو روو� �ل�ضيوف من �لدماء تروو� من �لماء، فالموت في 

.
(1(

حياتكم مقهورين، و�لحياة في موتكم قاهرين...«

الماء،  �سريعة  على  وي�ستولي   Qعلّي جي�س  فيندفع 

لجي�سه  الماء  معاوية  يطلب  وعندما  معاوية.  جي�س  ويطرد 

 Q اإي�سال الماء اإليهم ولكّن علّيًا Qيرف�س جند علّي

ياأبى ذلك فلي�س هذا من �سيمه ول من�سجمًا مع مروءته.

ق�ساء  من  علّي  ينتهي  كان  عندما  �لثاني:  �لنموذج 

�سجواه  فيبّثه  اهلل  مع  بنف�سه  يختلي  كان  النا�س،  حوائج 

 �لآِن�ضين لأوليائك، و�أح�ضرهم 
)((

ودعاءه »�للاّهماّ �إناّك �أن�س

�ضر�ئر�هم  في  ت�ضاهدهم  عليك،  لين  للمتوكاّ بالكفاية 

ب�ضائرهم،  مبلغ  وتعلم  �ضمائرهم،  في  عليهم  متطلاّع 

)1) نهج البالغة، الخطبة 51.

)2) اأ�سّد اأن�سًا.
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.
(2(

»...
)((

فاأ�ضر�رهم لك مك�ضوفة، وقلوبهم �إليك ملهوفة

اإّن هذا الدعاء وغيره من اأدعيتهQتحكي عن عالقة 

عبد عا�سٍق باإلٍه مع�سوق، فال جّنة ول نار في المقام واإّنما 

طلب للقرب والو�سال.

Q نهج البالغة مرآة علّي

خطب  من  خطبًة   241 دفتيه  بين  البالغة  نهج  ي�سّم 

نلحظ  الكتاب  هذا  نطالع  وعندما   .Qعلّي الإمام 

اأخرى،  تارًة  الحرّية  ورائد  ال�سجاع  والبطل  تارًة  العارف 

والزاهد العابد ثالثًة. وبما اأّن الل�سان مراآة النف�س ن�ستطيع 

اأن ندرك عظمة علّي Q في كّل منقبة من مناقبه.

نقراأ علّيًاQ وهو ي�سف العرفاء وهو �سّيدهم بقوله: 

»... هجم بهم �لعلم على حقيقة �لب�ضيرة، وبا�ضرو� روح 

 �لمترفون و�أن�ضو� بما 
)((

�ليقين، و��ضت�نو� ما ��ضتوعره 

��ضتوح�س منه �لجاهلون، و�ضحبو� �لدنيا باأبد�ٍن �أرو�حها 

)1) الملهوف هو الم�سطر ي�ستغيث ويتح�ّسر.

)2) نهج البالغة، الخطبة 227.

)3) عدّوه وعرًا وخ�سنًا.
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.
(1(

معلاّقة بالمحلاّ �لأعلى...«

ت�سنع  ل   Qعلّي يعي�سها  اّلتي  الروحّية  هذه  اأّن  اإّل 

الوجه  �ساحب  هو  بل  الوجه،  ب  مقطَّ عبو�سًا  اإن�سانًا  منه 

لم  عندما  اأعداءه  اأّن  لدرجة  الح�سنة  وال�سحبة  الب�سو�س 

يجدوا فيه ما ي�سينه عابوا عليه ب�سا�سته لظّنهم اأّن الخالفة 

تتطّلب الوجه العبو�س والمنطق الحاّد.

 يزعم لأهل �ل�ضام 
)((

يقول Q: »عجباً لبن �لنابغة

 !
)((

و�أمار�س �أعاف�س   :
)((

ِتلعابة �مروؤ  و�أناّي  دعابة،  فياّ  �أناّ 

.
(5(

لقد قال باطً� ونطق �إثماً«

اجتماعها  يندر  �سفات   Qعلّي في  اجتمعت  لقد 

معًا اإّل في �سخ�سٍ مثله. فهو الحاكم الحكيم، وهو الحليم 

ال�سجاع، وهو العابد الزاهد، وهو الفقير الجواد.

:Q ين �لحلاّي في و�ضفه يقول �ضفياّ �لدِّ

)1) نهج البالغة، الحكمة 147.

)2) يق�سد به عمرو بن العا�س.

)3) كثير اللعب.

)4) اأعاف�س اأي اأعالج النا�س واأ�ساربهم مزاحًا والممار�سة كالمعاف�سة.

)5) نهج البالغة، الخطبة 84.
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ــــــداُد ــــــس ـــفـــاتـــك الأ� ُجـــمـــعـــت فـــــي �ـــس

ولـــــــهـــــــذا عــــــــــــّزت لـــــــك الأنـــــــــــــــــداُد

ــــم �ـــســـجـــاع ــــي زاهــــــــــــــٌد حــــــاكــــــم حــــل

نـــــا�ـــــســـــك فـــــــاتـــــــك فـــــقـــــيـــــر جــــــــواد

اإلمام علّي Q وشوقه إلى اهلل

في الليلة التا�سعة ع�سر من �سهر رم�سان، ليلة اللقاء، 

يرى الإمام علّي Q ر�سول اهلل P في المنام، في�سكو 

اإليه ما هو فيه من التذّلل والأذى من اأّمته: »فقال لي: �دع 

و�أبدلني بهم خير�ً   ً� �أبدلهم بي �ضراّ عليهم، فقلت: �للهماّ 

منهم، فقال لي: قد ��ضتجاب �هلل دعاءك، �ضينقلك �إلينا 

بعد ث�ث...«. كّل �سي ٍء في تلك الليلة كان له طعم خا�ّس 

اأّي �سي ٍء عن  Q ليقبل اأن يمنعه  ووقع خا�ّس. لم يكن 

مت و�هلل �أركان  الذهاب اإلى ق�سائه، واإذا بمناٍد ينادي »تهداّ

�لعروة  و�نف�ضمت  �لتقى  �أع�م  و�هلل  و�نطم�ضت  �لهدى 

�لمجتبى  �لو�ضياّ  قتل  �لم�ضطفى  عم  �بن  ُقِتل  �لوثقى، 

.
(1(

قتل علياّ �لمرت�ضى قتله �أ�ضقى �لأ�ضقياء« 

)1) منتهى الأمال، ج 1، �س 338.
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الخالصة
هناك طريقان لمعرفة الإن�سان الكامل:

ل: بالرجوع اإلى القراآن الكريم وال�سّنة النبوّية. �لأواّ

�لثاني: درا�سة �سخ�سّيات تعتبر نماذج لالإن�سان الكامل.

هو  الكامل  والإن�سان  والكمال،  التمام  بين  فرق  ويوجد 

اّلذي و�سل اإلى اأرقى درجات الإن�سانّية. وُتعتبر تزكية النف�س 

الخطوة الأولى في بناء الإن�سان الكامل في المنهج القراآني.

الإن�سان  وكمال  واآخر،  مخلوق  بين  يتفاوت  والكمال 

د في اإقامته التوازن بين جميع قابلّياته وا�ستعداداته،  يتج�سَّ

والمتاأّمل قلياًل في �سفات الإمام علّي Q يقطع اأّنه هو 

الإن�سان الكامل.

الإن�سانّية.  القيم  معيار  هو  بالألم  الإح�سا�س  اأّن  كما 

باأّنه  والألم لخلق اهلل منبثق عن الألم هلل ول معنى للقول 

هو معيار القيم الإن�سانّية.

باإحدى  التم�ّسك  نتيجة  الم�ساوئ  من  الكثير  وتظهر 

على  اأم  الفرد  �سعيد  على  �سواء  الأخرى،  واإهمال  القيم 

�سعيد المجتمع.

و�لحمد هلل رباّ �لعالمين 
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