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المق ّدمة
وصل الله عىل س ّيدنا مح ّمد ،Pوعىل آله الطاهرين ،وبعد...
رب العاملنيّ ،
الحمد لله ّ
ۡ َُ ٗ
ۡ
لقد بعث الله األنبياء Rلغرض تعليم اإلنسان وتزكيته َ
﴿ر َّب َنا َو ۡٱب َعث فِي ِهم رسول
ّ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َ ۡ ۡ َ َ ٰ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ۡ َ ٰ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ َ ّ ۡ َّ َ
ك أَ َ
ٱلك ُ
نت ۡٱل َعز ُ
يز ۡ َ
ِيم﴾(((،
مِنهم يتلوا علي ِهم ءايتِك ويعل ِمهم ٱلكِتب وٱل ِكمة ويزك ِي ِهمۖ إِن
ِ
فأ ّدى األنبياء وأوصياؤهم هذه امله ّمة متج ّرعني الشدائد واملحن من أجلها؛ أل ّن تحقّق
الواقعي متوقّف عىل أمرين أساس ّيني؛ هام الرتبية
الحقيقي وكاملها
مفهوم اإلنسان ّية
ّ
ّ
عب القرآن الكريم عن الرتبية يف هذه اآلية مبفردة «التزكية».
والتعليم .وقد ّ
وبالعود إىل اإلنسان ،نالحظ فيه ثالث ميّزات مه ّمة؛ فهو من جهة كائن عاقل مفكّر،
وهذه الق ّوة فيه غذاؤها العلم .ومن جهة ثانية هو صاحب روح ونفس ،كاملهام بالفضائل
األخالق ّية والصفات الحميدة .ومن جهة ثالثة ،وكام هو معلوم بالبداهة ،اإلنسان كائن
أي دليل وبرهان،
مختار؛ مبعنى أ ّن ّ
كل شخص ميكن أن يدرك أنّه مختار دون الحاجة إىل ّ
رس كرامة ورشافة اإلنسان وعل ّو منزلته عند الله؛ ألنّه تعاىل أىب
وهذا االختيار اإلنسا ّين هو ّ
أن يكون وصول اإلنسان الذي اصطنعه الله لنفسه إال مبحض إرادته واختياره؛ وذلك لعل ّو
الكامل اإلنسا ّين املوعود ورفعة درجته .فكانت الرشيعة مبثابة املو ّجه للفعل واالختيار
اإلنسا ّين لبلوغ غاية الشكر والوفاء لله تعاىل عىل نعمه وإحسانه.
((( سورة البقرة ،اآلية .129
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وألجل هذه امليزات كلّها ،وألجل ضامن وصول اإلنسان إىل الغرض والهدف من جوده،
بكل ما يعينه عىل الوصول ،وس ّخر له ما يف الساموات واألرض لهذا
ج ّهزه  -ع ّز اسمه ّ -
الهدف املأمول ،وأرشده إىل نهج الص ّديقني واألبرار ،بل وجعلهم قدوته وأمئّته يهدونه يف
سريه وسلوكه حتى يوم القرار ،وجعل عامد هذا الطريق أمرين أساس ّيني:
ُّ َۡ ّ ُۡ ۡ َ ٓ َ ٞ
َََۡ ََ َ
ك ف ِرقةٖ مِنهم طائِفة
األ ّول :التعلّم وطلب العلوم واملعارف اإللهية ﴿فلول نفر مِن ِ
ّ َ َ َ َّ ُ ْ
ّ
ِين﴾((( ،والثاين :تربية النفس وتهذيبها من األمراض األخالقية واملعنوية
ِلتفقهوا ِف ٱدل ِ
َّ
ٓ
َۡ
َۡ
َ
﴿ج َّنٰ ُ
تت ِ َها ۡٱلَنۡ َه ٰ ُر َخ ٰ ِل َ
ِين ف َِيها ۚ َو َذٰل َِك َج َزا ُء َمن تَ َز ٰك﴾((( .ومن دون هاتني
ت َع ۡد ٖن ترِي مِن
اإللهي يف األرض ،وسوف يصبح إرسال األنبياء والرسل لغوا ً،
الدعاماتني لن يتحقّق املرشوع
ّ
وبتبعها تغدو التعاليم واألحكام الرشعية عبثاً ،وينتفي الغرض من س ِّنها وترشيعها.
والسوي ال يفقه سوى لغ ًة واحد ًة وال يتّبع إال
الحقيقي
فالحديث عن صناعة اإلنسان
ّ
ّ
منهجاً واحدا ً هو؛ تربية اإلنسان وتعليمه وفق قوانني السامء السمحاء ،ال األرض املثقلة
بالشهوات واألهواء...وهو ما نستهدفه من هذا الكتاب الذي يركّز عىل مبادئ الرتبية
اإلميانية للفرد ،وبناء العالقة الصحيحة مع الله تعاىل.
واحلمد هلل رب العاملني

((( سورة التوبة ،اآلية.122
((( سورة طه ،اآلية.76

الدرس األوّل

القرب من اهلل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

حب الكامل أم ٌر فطري.
1 .1يدرك أ َّن َّ
الحقيقي يف القرب من الله.
2 .2يعرف أ َّن الكامل
ّ
يبي أ َّن طريق القرب من الله وتحقيق السعادة
ّ 3 .3
يكمن يف التقوى.

فطريّة ّ
حب الكمال
هناك عالقة حقيقيّة وواضحة يكشفها لنا القرآن الكريم بني ال ِّدين الحنيف وبني
َ ََ
َ َّ َّ َ
ٗ
ََ ۡ َ ۡ َ َ
كل ّ
ِدل
الفطرة اإلنسانيّة ،حني يقول﴿ :فأق ِم وجه
ِين َحن ِيفا ۚ ف ِۡط َرت ٱللِ ٱل ِت ف َط َر ٱنلَّاس عل ۡي َها ۚ
ِ
َ
َ
َ َۡ َ َۡ
َ
َ
َ
َّ َ ٰ َ ّ ُ ۡ َ
َۡ ُ َ
ۡ
ك َ
ل تبدِيل ِ
ث ٱنلَّ ِ
ون ﴾((( .فإقامة الوجه،
اس ل يعلم
ك َّن أ
لل ِق ٱللِۚ ذل ِك ٱدل
ِين ٱلق ّي ِ ُم َول ٰ ِ
واإلقبال نحو الدين الحنيف ،الذي هو دين التوحيد ،ودين معرفة الله ،ودين العبوديّة
رس وجوده ومعنى
لله ،مي ّر من خالل قناة الفطرة اإلنسانيّة .فإذا أراد اإلنسان أن يكتشف ّ
وجوده يف هذا العامل ،عليه أن يرجع إىل خلقته وفطرته التي خلقه الله تعاىل عليها.
الحقيقي لوجوده ،بعد
نبي الله إبراهيم Qعندما و ّجه وجهه نحو الهدف
ّ
لذا نرى ّ
شخصه بدقة ،فإنّه استعان بهذه الفطرة اإللهيّة التي أودعها الباري أمانة يف أعامق
أن
ّ
ّ َ َّ ۡ ُ َ ۡ َ َّ
َ َ َ َّ َ ٰ َ َ ۡ َ َ َ ٗ َ َ ٓ
ت وٱلۡرض حن ِيفاۖ وما
وجودنا لتهدينا إليه تعاىل ،فقال﴿ :إ ِ ِن وجهت وج ِه ل ِلِي فطر ٱلسمو ٰ ِ
ََ۠ َ ُۡ ۡ
شك َِني﴾(((.
أنا مِن ٱلم ِ
وإذا رجعنا إىل هذه الفطرة لنتف ّحصها ونعلم حقيقة مرادها ومبتغاها فسوف نكتشف
أم ًرا بالغ األه ّميّة ،إذ سوف نالحظ بشكل ال لبس فيه وال ّ
شك عىل اإلطالق أ ّن ما تريده
هذه الفطرة ميكن أن نحرصه بكلمة واحدة هي «الكامل».

((( سورة الروم ،اآلية .30
((( سورة األنعام ،اآلية .79

14

ل
ةيبرتا
ّيناميإلا

للرقي والكامل،
فمن هذه اآليات الكرمية وغريها يستفاد أ ّن يف نفس اإلنسان استعدا ًدا ّ
فطري ،وليس
واستعدا ًدا للسقوط واالنحدار ،وأ ّن الناس بأجمعهم ينشدون الكامل بشكل
ّ
وفطري أل ْن يزداد
غريزي
كل إنسان يسعى بشكل
رسه الخلل بوجوده ،بل إ ّن ّ
ّ
ّ
مث ّة إنسان ي ّ
كامل يو ًما بعد يوم ،وال يوجد شخص واحد يف قلبه رغبة أن يتوقّف تكامله أو يزداد
ً
وضعه سو ًءا يو ًما بعد يوم.
فإذا ما علم اإلنسان بأ ّن هنالك إمكاني ًة لبلوغ مرتبة من الكامل ،فإنّه يتم ّنى بلوغها،
الفطري نحو الكامل موهبة أودعها الله سبحانه وتعاىل يف كيان
وهذه الرغبة واالندفاع
ّ
اإلنسان ،وواحدة من النعم اإلله ّية الكربى ،ولوال وجود هذه النزعة يف كيان اإلنسان،
أي حركة؛ فهذه
النطوينا جان ًبا ،تسيطر علينا حالة من الخمود والخمول ،دون أن نبدي ّ
النزعة نحو الكامل هي مح ّركنا ملزيد من السعي والعمل ،وإ ّن غاية الباري تعاىل من
خلق اإلنسان هي أن يسلك طريق التكامل بإرادته؛ لذلك فقد أودع يف فطرته ِمثل هذه
النزعة.
إ ّن بعض مصاديق الكامل جل ّية وواضحة متا ًما ،وال ّ
كامل،
أي إنسان بكونها ً
شك لدى ّ
والعلم من بني هذه املوارد؛ فالجميع يعلم ،وال ّ
شك ألحد ،بأ ّن العلم َح َس ٌن وكامل،
حب العلم وطلبه ،ويسعون
والجهل س ِّي ٌئ ونقص .من هنا ،فإ ّن الناس جمي ًعا ُجبلوا عىل ّ
علم يو ًما بعد يوم ،وتتّضح الحقائق أمامهم أكرث ،وليس مث ّة إنسان يطلب
ألن يزدادوا ً
الجهل ،بل بالعكس ،فهو يهرب ويت ّربأ منه ما استطاع.
لكل إنسان أ ّن الق ّوة كامل وأ ّن الضَّ عف والعجز
والق ّوة كالعلم أيضً ا ،فمن الواضح ّ
نقصا .ليس من أحد يرغب يف أن يكون عاج ًزا ضعيفًا ،ال قدرة له عىل فعل يشء؛
يُع ّدان ً
فالناس جمي ًعا ينشدون الق ّوة والقدرة ،والعلم والقدرة من صفات الله الكامل ّية.
من األمور األخرى التي ينشدها اإلنسان بفطرته هي «السعادة»؛ فالناس جمي ًعا
يحب التعاسة والشقاء ،وليس هنالك من
حب السعادة ،وليس من أحد ّ
مجبولون عىل ّ

هللا نم برقلا
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يرغب بأن يُبتىل باألمل والعذاب والش ّدة ،وما يسعى من أجله اإلنسان هي الدعة واللذّة
والطأمنينة والسكينة والراحة ،وبكلمة واحدة «السعادة» .بنا ًء عىل هذا ،فقد جعل الله
سبحانه وتعاىل يف اإلنسان أصل النزعة نحو الكامل من ناحية ،وأودع لديه النزعة نحو
مصاديق الكامل من ناحية أخرى.
وال ب ّد من االلتفات إىل أ ّن اإلنسان قد يخطئ أحيانًا يف مقام العمل عند تشخيص
مصداق الكامل.
التحصن من مثل هذه األخطاء ،وهب الله اإلنسان العقل .والعقل مرش ٌد يف
ولغرض
ّ
هذا املجال إىل ح ٍّد بعيد ،لك ّنه ال يجدي نف ًعا دون مد ٍد من الوحي .من هنا فقد بعث
الله األنبياء ليب ّينوا للناس طريق الحياة الصحيحة ،وإنّهم يستخدمون وسيلتَي «التبشري»
و«اإلنذار» لغرض إثارة الحوافز لدى الناس من أجل سلوك الطريق ،واالبتعاد عن املط ّبات،
َ َ َ َ َّ ُ َّ ّ َ ُ َ ّ
ش َين َو ُمنذِرِ َين﴾(((.
﴿فبعث ٱلل ٱنلب ِ ِ 
يۧن مب ِ ِ
ّ
الحقيقي في القرب من الله
الكمال
كل إنسان ،كام م ّر معنا ،فام هو ذاك الكامل الذي
وإذا كان الكامل فطريًّا وينشده ّ
متكامل حقًّا؟
ً
ينبغي أن ينشده إذًا؟ ومتى ُيكن القول إ ّن وجود اإلنسان أصبح
ما يُستفاد من تعاليم األنبياء هو أ ّن تكامل اإلنسان يكون يف القرب من الله ،وهذا
مفهوم علّمه جميع األنبياء أتبا َعهم ،وميكن اعتباره أم ًرا فطريًّا ،حتّى أ ّن املرشكني وع ّباد
َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َّ ُ َ ّ ُ َ ٓ َ َّ ۡ
ٱللِ ُزل َ ٰٓ
األصنام كانوا ينشدون القرب من الله أيضً ا﴿ ،ما نعبدهم إِل ِلق ِربونا إِل
ف﴾((( ،وهذا
الكالم دليل عىل شمول ّية هذا املفهوم للمؤمن واملرشك؛ فعابد الوثن يطلب القرب أيضً ا،
لك ّنه اختار مسا ًرا خاطئًا.

((( سورة البقرة ،اآلية .213
((( سورة الزمر ،اآلية .3
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القرب املكا ّين
لقد اعتدنا استخدام مفهوم (ال ُق ْرب) من األمور املا ّديّة ،ومرادنا من ذلك ُ
أو القرب الزما ّين ،ولكن هل إ ّن هذا املعنى من القرب متص َّو ٌر وممك ٌن بشأن الله أيضً ا؟
وعندما نقول إنّنا نقرتب من الله ،فهل املراد تقلُّص بُعدنا املكا ّين أو الزما ّين عن الله؟
يخص الله سبحانه؛ فال
ِمن املسلَّم به أ ْن ال معنى للقرب والبعد املكا ّين والزما ّين فيام ّ
عالقة لله تعاىل بالزمان واملكان يك يزداد قربًا أو بع ًدا من زمان أو مكان ما .وبعض الناس
يتص ّور أ ّن الله يف السامء ،وكلّام ازددنا ارتفا ًعا يف السامء ازددنا قربًا من الله! وهذا التص ّور
ناجم عن ضعف معرفتهم بالله سبحانه وتعاىل ،وهؤالء يشريون أحيانًا إىل معراج رسول
الله Pلتأييد كالمهم ،حيث ارتقى الله سبحانه به Pإىل الساموات ،ث ّم عرج من
َ َ َ
هناك ،حيث يقول تعاىلُ ﴿:ث َّم َدنَا َف َت َد َّ ٰل  ٨فَ َك َن قَ َ
اب قَ ۡو َس ۡ ِي أ ۡو أ ۡد ٰن﴾((( ،فيقولون :إ ّن القرآن
النبي Pقد اقرتب من الله بحيث كانت املسافة
ص َّور ال ُبعد بع ًدا مكان ًّيا ،و ّ
رصح بأ ّن ّ
أقل من قوسني!
بينهام ّ
يخص عدم جسم ّية الله وعدم محدوديّته بزمان
يف ضوء األدلّة القطع ّية املتوفّرة لدينا فيام ّ
أو مكان ،فإ ّن هذا الكالم يعترب باطلً  ،ومن املتيقَّن أ ّن املراد من القرب يف هذه اآلية ليس قربًا
مكان ًّيا ،وهذا التعبري من قبيل «تشبيه املعقول باملحسوس» حيث تكرث نظائره يف القرآن.
طريق القرب من الله
إ ّن التم ّعن يف الروايات واآلثار التي يرد فيها الحديث عن القرب من الله ،يعيننا عىل
الحقيقي لهذا القرب والطريق املؤ ّدية إليه.
إدراك املعنى
ّ
ثَ ّة رواية مشهورة يف أصول الكايف ،ولها أسانيد عديدة ،وتح ّدث عنها الشيخ البها ّيئ
أيضً ا يف كتابه «األربعني» ،تتض ّمن هذه الرواية معارف سامية ،وقد اهت ّم األعالم من علامء
الكليني يف أصول الكايف ،عن اإلمام
ونص هذه الرواية طبقًا لنقل الشيخ
األخالق بها كث ًرياُّ .
ّ
النبي األكرم ،Pكام ييل:
الصادق Qعن ّ
((( سورة النجم ،اآليتان .9 – 8
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إلي عبدٌ بشيء
«قال الله ع ّز ّ
وجلَ :من أهان لي ول ًّيا فقد أرصد لمحاربتي ،وما تق ّرب َّ
كنت
إلي بالنافلة ح ّتى أح َّبه ،فإذا أحبب ُته ُ
ُ
إلي م ّما
َّ
افترضت عليه ،وإنّه ليتقرب َّ
أحب َّ
ينطق به ،ويَدَ ه التي ِ
بصر به ،ولسانَه الذي ِ
سم َعه الذي يسمع به ،وبص َره الذي يُ ِ
يبطش
بها ،إنْ دعاني أجب ُته ،وإن سألني أعطي ُته.(((»...
إ ّن العبارات الواردة يف هذا الحديث كناية عن ش ّدة قرب الله سبحانه وتعاىل من العبد،
هذا العبد الذي وصل إىل مرتبة الطاعة من خالل أداء الفرائض والواجبات اإللهيّة بإخالص،
فإنّه سيكون مؤ َّهال للفوز مبقام القرب من الله .والله تعاىل ح ّدد لنا هذا األمر يف كتابه
ََٓ
الكريم ،فلم يكن أمره وطلبه سوى الطاعة والعبوديّة لله بقيد اإلخالص ،حيث قال﴿ :وما
ْ ٓ َّ
َ َّ
ُ ُ ٓ ْ َّ َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ ُ ۡ
مل ِص َ
ني َ ُل ّ
ٱدل َ
ِين ُح َن َفا ٓ َء﴾((( ،وقالَ ﴿ :وقَ ٰ َ
ض َر ُّب َك أل َت ۡع ُب ُد ٓوا إِل إِيَّاهُ﴾(((.
أمِروا إِل ِلعبدوا ٱلل
ِ
كل آن ،وسوف يكون
خاصة من الله يف ّ
ومثل هذا اإلنسان سوف يكون موضع عناية ّ
كل حال ،يهديه ويؤيّده ويفتح له باب القرب منه،
كل مكان ،وعىل ّ
الله إىل جانبه يف ّ
الخاصة محدودة بالنسبة للعاديِّني من الناس ،غري أ ّن مثل هذا العبد
فإ ّن عنايات الله
ّ
َّ
ُ ُ ُ ََُۡ ْ ََ ََ
ع َّ
ٱلر ُسو ِل إِل
وجل القائل ﴿ِإَون ت ِطيعوه تهتد ۚوا وما
يشمله لطف الله وعنايته ،وهو ع ّز ّ
ۡ َ ۡ
ٱلَل ٰ ُغ ٱل ُمبِ ُني﴾(((.
إذًاُ ،خلق اإلنسان ليصل إىل السعادة والكامل ،والطريق الوحيدة التي تضمن لإلنسان
الوصول إىل هذا الهدف السامي هي الطاعة ،والعبوديّة لله ،وأداء ما افرتضه عىل عباده،
ُۡ ْ َ ُ ْ ۡ ُ
وهو الذي يُصطَلح عليه يف الدين الحنيف بـ «التقوى»ِ﴿ ،إَون تؤم ُِنوا َوت َّتقوا يُؤت ِك ۡم
ُ ُ َُ
ورك ۡم﴾(((.
أج
ّاري ،طهران-إيران ،دار الكتب اإلسالم ّية ،ط ،4ج ،2ص،352
((( الكليني ،الشيخ مح ّمد يعقوب ،الكايف ،تحقيقّ :
عيل أكرب الغف ّ
باب الظلم ،ح.2
((( سورة الب ّينة ،اآلية .5
((( سورة اإلرساء ،اآلية .23
((( سورة النور ،اآلية .54
((( سورة مح ّمد ،اآلية .36
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يلَ Q
مالك األشرت ،حيث يف وص ّيته أبل ُغ
ونختم الكالم مبا ّ
وص به أمري املؤمنني ع ٌّ
علي أمي ُر
الكالم وأقلُّه ،فقد ّ
وصاه عندما ّوله عىل مرص ،فقال« :هذا ما أَ َمر به عبدُ الله ٌّ
المؤمنين مالكَ بن الحارث األشتر في عهده إليه ...فقد أمره بتقوى الله وإيثار طاعته،
واتّباع ما أمر به في كتابه ،من فرائضه وسننه التي ال يسعد أحد ّإل باتّباعها ،وال يشقى
ّإل مع جحودها وإضاعتها .(((»...التقوى والطاعة لله هي الطريق الوحيدة املؤ ّدية إىل
تتجل وتظهر من خالل ات ّباع رشيعته
كامل اإلنسان وقربه من الله تعاىل ،وهذه الطاعة ّ
بكل تفاصيلها يف حياة اإلنسان.
ّ

عيل ،)Qتحقيق صبحي الصالح ،ال.م ،ال.ن1967-1387 ،م ،ط ،1ص.54
((( السيد الريض ،نهج البالغة (خطب اإلمام ّ
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المفاهيم الرئيسة

 - 1إقامة الوجه ،واإلقبال نحو الدين الحنيف ،يم ّر من خالل قناة الفطرة اإلنسانيّة.
َ َ َ َ
َ ٗ ۡ َ َ َّ
ََ ۡ َ ۡ َ َ
ٱللِ َّٱلت َف َط َر ٱنلَّ َ
كل ّ
اس َعل ۡي َها ۚ ل ت ۡبدِيل
ت
ر
ِط
ف
ا
ِيف
ن
ح
ِين
ِدل
يقول تعالى﴿ :فأق ِم وجه
ۚ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َۡ ُ َ
َ ۡ َّ َ ٰ َ ّ ُ ۡ َ ّ ُ َ ٰ َّ ۡ
كََ
ث ٱنلَّ ِ
ون﴾(((.
اس ل يعلم
كن أ
ِلل ِق ٱللِۚ ذل ِك ٱدلِين ٱلقيِم ول ِ
للرقي والكمال ،واستعدا ًدا للسقوط واالنحدار،
 - 2إ َّن في نفس اإلنسان استعدا ًدا ّ
فطري.
وأ ّن الناس بأجمعهم ينشدون الكمال بشكل
ّ
 - 3إ ّن بعض مصاديق الكمال واضحة وجليّة كطلب العلم ،والق ّوة ،والسعادة ...لك َّن
اإلنسان قد يخطئ أحيانًا في مقام العمل عند تشخيص مصداق الكمال .ولغرض
التحصن من مثل هذه األخطاء ،وهب الله تعالى اإلنسان العقل ،وبعث إليه
ّ
الرسل واألنبياء.R
 - 4ما يستفاد من تعاليم األنبياء هو أ ّن تكامل اإلنسان يكون في القرب من الله،
وهذا مفهوم علّمه جمي ُع األنبياء أتبا َعهم ،ويمكن اعتباره أم ًرا فطريًّا.
يخص الله
المكاني
ِ - 5من المسلَّم به أ ْن ال معنى للقرب والبعد
والزماني فيما ّ
ّ
ّ
سبحانه ،وذلك بنا ًء على األدلّة القطعيّة على عدم جسميّة الله وعدم محدوديّته
بزمان أو مكان.
ُ - 6خلق اإلنسان ليصل إلى السعادة والكمال ،والطريق الوحيدة التي تضمن لإلنسان
الوصول إلى هذا الهدف السامي هي الطاعة ،والعبوديّة لله ،وأداء ما افترضه على
ُ ۡ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ
عباده ،وهو الذي يُصطَلح عليه في الدين الحنيف بـ «التقوى»ِ﴿ ،إَون تؤمِنوا وتتقوا
ُۡ ُ ۡ ُ ُ َُ
ورك ۡم﴾(((.
يؤت ِكم أج
((( سورة الروم ،اآلية .30
((( سورة مح ّمد ،اآلية .36

الدرس الثاني

عبود ّية اهلل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يدرك أ َّن غاية التكامل هي التعلّق الكامل بالله.
يبي أ ّن العبوديّة هي طريق الوصول إىل مقام
ّ 2 .2
التعلّق.

3 .3يح ّدد سبيل الوصول إىل مرتبة العبوديّة ويذكر
مراتب العبوديّة.

ُ
ّ
التعلق الكامل بالله غاية التكامل
تكامل باملستوى
ً
كلّام ازداد اإلنسان ُرق ًّيا يف مراتب القرب من الله ،فإ ّن روحه تزداد
نفسه ،وأسمى مراتب هذا القرب هي أن يبلغ اإلنسان منزلة بحيث ال يرى حجابًا بينه
يل Qيف املناجاة
وبني الله ،بل ال يرى «نفسه» بتاتًا ،وهي املرتبة التي وصفها اإلمام ع ٌّ
الشعبانيّة« :إلهي َه ْب لي كمال االنقطاع إليك ،وأنِر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك،
ح ّتى تخرق أبصا ُر القلوب حجب النور ،فتصل إلى معدن العظمة ،وتصير أرواحنا معلّقة
بع ّز قدسك»(((.
هذه املرتبة التي طلبها أمري املؤمنني وأمئّة الهدى Rمن الله تعاىل يف املناجاة
الشعبانيّة« :إلهي وألحقني بنور ع ّزك األبهج ،فأكون لك عارفًا وعن سواك منحرفًا»،
كل ما سواه ،وال يرى شيئًا أو أح ًدا غريه.
حيث يلتحق اإلنسان بنور الله ،وينقطع أمله عن ّ
وحسب تعبري املناجاة الشعبان ّية ،فإ ّن أعىل املراتب الوجوديّة لإلنسان هو «عين
التعلّق»« ،وتصير أرواحنا معلّقة بع ِّز ُقدسك» ،فإ ّن أش ّد مرتبة وجوديّة لإلنسان وأقواها
تكون عندما يدرك أنّه ال استقالليّة له ،وهو متعلِّق وتاب ٌع متا ًما؛ فإدراك غاية التبعيّة بلوغ
ق ّمة الكامل اإلنسا ّين ،فإذا ما حصلت لدى اإلنسان مثل هذه املعرفة بأن يلمس حاجته
املطلقة للذات اإلله ّية املق َّدسة ،حينها يكون قد نال أعىل مراتب كامله.

البهبودي ،بريوت-لبنان ،دار إحياء الرتاث
((( املجليس ،الشيح مح ّمد باقر ،بحار األنوار ،تحقيق :إبراهيم امليانجي ومح ّمد باقر
ّ
العر ّيب1403 ،ه1983-م ،ط ،2ج ،91ص ،99باب أدعية املناجاة ،ح.13
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ّ
العبوديّة طريق الوصول إلى مقام التعلق
كيف يتس ّنى لإلنسان الوصول إىل حيث تصبح روحه «معلّق ًة بع ِّز قدسك» وينال أعىل
مراتب التق ّرب إىل الله؟
يف ضوء ما يستفاد من اآليات والروايات أ ّن الطريق األوحد لبلوغ مثل هذا الكامل
ََ َ َۡ ُ ۡ
ٱل َّن َو ۡ َ َّ ۡ ُ ُ
ون﴾((( ،فإذا عبدنا الله ،نكون قد بلغنا
ٱلنس إِل ِلَعبد ِ
هو «العبوديّة»﴿ ،وما خلقت ِ
ِ
الهدف النها ّيئ الذي يريده الله من خلق اإلنسان ،وال وجود لطريق غري ذلك ،وإ ّن التعبري
بـ «ماّ ...إل »...يف هذه اآلية يفيد هذا املعنى.
رصفاته االختياريّة ،بدافع الطاعة
فالعبادة إنّ ا تعني أن يؤ ّدي اإلنسان أعامله كافّة ،وت ّ
لله ،ومن أجل رضاه والتق ّرب إليه .هذه هي الطريق الوحيدة ،وما عداها طريق الشيطان؛
َ
َ َ
َ
َ َ
ۡ
َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ ٓ َ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ ْ َّ ۡ َ ٰ َ َّ ُ َ ُ
ك ۡم َع ُد ّ ٞو ُّمب ٞ
ٱع ُب ُ
ني َ ٦٠
د
ن
أ
و
﴿ألم أعهد إِلكم يب ِن ءادم أن ل تعبدوا ٱلشيطنۖ إِنهۥ ل
ون ۚ هٰذا
ِ
ِ
ِ
ص َر ٰ ٞط ُّم ۡس َتقِ ٞ
يم﴾((( .فالرصاط املستقيم وجا ّدة الصواب التي توصل اإلنسان إىل الكامل،
ِ
َ
ُُۡ
َ
سبيل وطريقًا لعبادة الله فهي
ون ۚ ﴾ ،وإذا مل تكن ً
ٌ
طريق واحدة ال أكرث ،وهي ﴿وأ ِن ٱعبد ِ

عبادة الشيطان.
فإذا ما أراد اإلنسان الحصول عىل جدارة تلقّي أسمى فيوضات الوجود ،فإ ّن طريقه
الوحيدة هي أن يكون أُذنًا صاغية ألوامر الله ويتح ّرك وفقًا ملشيئته وإرادته.

سبيل الوصول إلى مرتبة العبوديّة
ات ّضح لح ّد اآلن أ ّن الكامل النها ّيئ لإلنسان هو يف قربه املتزايد من الله تعاىل ،وأ ّن
طريق تق ّربه إىل الله ،هي العبادة والعبوديّة ،وأ ّن حقيقة العبوديّة – كام هو واضح من
الكلمة نفسها – هي صريورة اإلنسان «عب ًدا»؛ عب ٌد باملعنى الذي يقول عنه الله يف القرآن
َ ۡ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
ع َ ۡ
وك َّل َي ۡقد ُِر َ َ ٰ
﴿عبدا ممل
شءٖ﴾((( .وإ ّن أ ّول خطوة لبلوغ مرتبة كهذه هي أن نسعى
ألن نجعل إرادتنا تب ًعا إلرادة الله ،من خالل اتّباع الرشيعة اإلله ّية التي فيها أوام ُر الله
((( سورة الذاريات ،اآلية .56
((( سورة يس ،اآليتان .61 – 60
((( سورة النحل ،اآلية .75
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ونواهيه ،والتي من خاللها نتل ّمس ونتع ّرف إىل إرادة الله ،وما يريده م ّنا .أ ّما َمن يرى
لنفسه إرادة مستقلّة يف مقابل إرادة الله ،فيقول :إ ّن الله أراد هذا وإنّني أريد شيئًا آخر،
َّ َّ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ
بون ع ۡن
ًّ
إنّ ا يرى نفسه
مستقل ،وهو مستعلٍ عىل الله الذي خلقه؛ ﴿إِن ٱلِين يستك ِ
َ َ َ َۡ ُ ُ َ
الحقيقي هو الذي يرجع إىل رشيعة مواله
ون َج َه َّن َم َداخ ِِر َين ﴾((( .فالعبد
عِباد ِت سيدخل
ّ
أي قرار أو موقف ،ليتع ّرف إىل مراده .ويف املقابل ،من ال يسلك طريق العبوديّة
قبل ات ّخاذ ّ
لله ،فإنّه يرسع إىل ات ّخاذ القرارات ،والقيام باألعامل من تلقاء نفسه ،ومن دون الرجوع
الحقيقي لهالك اإلنسان ،وهو الرجوع
إىل ربّه ملعرفة حالله وحرامه .وهذا هو السبب
ّ
الحقيقي لله فال يبيح لنفسه شيئًا ّإل
إىل النفس ،واالجتهاد يف اتّخاذ املواقف .أ ّما العبد
ّ
بعد أن يعرضه عىل األحكام الرشع ّية لله ،فيتّخذ القرار املوافق إلرادة الله ،وال يخالفه،
َ َ َّ
َّ َ َ َ
َ
ليتسمى عندها «عب ًدا لله» ،ال عب ًدا لنفسه وأهوائه؛ ﴿أَفَ َر َءيۡ َ
ت َم ِن ٱتذ إِل ٰ َه ُهۥ ه َوى ٰ ُه َوأضل ُه
ّ

ََۡ
َّ َ َ َ
َٰ ٗ َ
َ َ َ َ َ َٰ َ َ
َّ ُ َ َ ٰ ۡ َ َ َ َ َ َ ٰ َ ۡ
ِش َوة ف َمن َي ۡهدِيهِ ِم ۢن َب ۡع ِد ٱللِۚ أفل
صه ِۦ غ
ٱلل ع عِل ٖم وختم ع سمعِهِۦ وقلبِهِۦ وجعل ع ب ِ
َ َ َّ ُ َ
ون﴾(((.
تذكر

مراتب العبوديّة
إ ّن العبوديّة يف منظار التعاليم اإلسالم ّية ليست ذات درجة واحدة بسيطة ،فهي ذات
مراتب متع ّددة ال حرص لها ،وهي مراتب مطلوبة .ومن أشهر التقسيامت لتلك املراتب
هو القول املعروف عن أمري املؤمنني Qالذي ص ّنف فيه عبادة العباد إىل عبادة العبيد
وعبادة الت ّجار وعبادة األحرار .قال أمري املؤمنني« :Qإنّ قو ًما عبدوا الله رغب ًة فتلك
عبادة ال ّت ّجار ،وإنّ َق ْو ًما عبدوا الله رهب ًة فتلك عبادة العبيد ،وإنّ قو ًما عبدوا الله شك ًرا
فتلك عبادة األحرار»(((.
واإلسالم ال يرفض أيًّا من تلك العبادات الثالث ،أل ّن املطلوب هو أن يجعل العبد إرادته
تابعة إلرادة الله ،وقد تحصل التبع ّية هذه طم ًعا بالج ّنة ،أو خوفًا من النار أو أ ّن العبد
((( سورة غافر ،اآلية .60
((( سورة الجاثية ،اآلية .23
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،41ص.14
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بأي درجة أو مرتبة ،وعدم
يجد ربّه ً
أهل للعبادة فيعبده .فاملطلوب الطاعة والعبوديّة ّ
االستقالل والتم ّرد عىل إرادة الله ،أل ّن االستقالل يكشف عن عدم اكرتاث اإلنسان بإرادة
الله ،وهذا ما يعاكس العبوديّة متا ًما.
فالعبوديّة لله هي فقدان املشيئة واإلرادة الذات ّية؛ فث ّمة إرادة واحدة هي التي تجري،
وال ب ّد أن تجري ،وهي إرادة الله تعاىل .وعليه ،فإ ّن االستقالل ال ينسجم مع العبوديّة،
فكلّام تكامل اإلنسان يف العبوديّة ،تضاءل االستقالل الذي يراه لنفسه ،حتّى يصل إىل
كامل ،ويف تلك املرحلة ال يرى ذ ّر ًة من االستقالل.
العبوديّة املحضة ،ويغدو عب ًدا ً
القلب
من هنا ،إذا أردنا سلوك طريق العبوديّة ،فإ ّن أ ّول فعل نقوم به هو أن نُقْيص
َ
ورغباتِه جان ًبا ،ونجعل إرادة الله محو ًرا ألعاملنا وسلوكنا .وألجل هذا ،جاء َس ُّن الواجبات
واملح ّرمات يف الرشيعة ،فأداء الواجبات وترك املح ّرمات متري ٌن يك نستطيع شيئًا فشيئًا أداء
أعاملنا عىل أساس إرادة الله ،وال نكرتث ملا سوى إرادته.
عدم حاجة الله إلى عبادة اإلنسان
ماذا يعني قولنا إ ّن الله خلق اإلنسان ليعب َده؟ هل هذا يعني أ ّن الله بحاجة إىل عبادة،
وهو متعطّش ألن يخشع املرء ويخضع أمامه ،وقد خلق اإلنسان ليفعل ذلك أمامه؟
ولو أنّنا مل نعبد الله ،فهل سينزعج ألنّنا مل نكرتث للهدف الذي يتو ّخاه من الخلق؟ هل
الحاجة إىل االحرتام والتقدير هي التي تس ّببت يف أن يخلق اإلنسانَ ،كام يرغب اإلنسا ُن
أناس بالرتاب أمامه ،وهكذا يُشبع
بأن يحرتمه اآلخرون ،وإ ّن الله يرغب بدوره بأن يتم ّرغ ٌ
بحب االحرتام لديه-والعياذ بالله-؟
الشعو َر ّ
إ ّن مثل هذه التص ّورات بشأن الله سبحانه وتعاىل ،هي يف غاية السذاجة والجهل،
فالله كامل مطلق ،وال معنى ملفردة «الحاجة» بالنسبة إليه ،فهو ال حاجة إليه يك يحاول
َ ۡ ُ ُ ْ َ َّ َّ َ َ ٌّ َ ُ
نك ۡمۖ َو َل يَ ۡر َ ٰ
القائل ﴿إِن تكفروا فإِن ٱلل غ ِن ع
ض
وجلُ ،
س ّدها بخلقه لإلنسان ،وهو ،ع ّز ّ
ۡ ُۡ
َۡ ُ ُ ْ َۡ َ ُ َ ُ
ك ۡمۗ﴾(((.
لِعِ َبادِه ِ ٱلكف َر ۖ ِإَون تشكروا يرضه ل
((( سورة الزمر ،اآلية .7
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فال ينقص من الله يشء أو يزيد نتيجة عبادة الخلق له ،وال تصيبه بهجة أو لذّة،
أنيسا له يف
وكذلك ال توحشه الوحدة وفقدا ُن املؤنس والجليس ،يك يخلق اإلنسان ليكون ً
لم يُكَ ِّونْ َها لِ َتشْ ِدي ِد ُسلْطَانٍ َ ،و َل لِ َخ ْو ٍف ِم ْن َز َوالٍ
يلَ « :Qو ْ
وحدته ،كام يقول اإلمام ع ّ
َونُق َْصانٍ َ ،و َل لِ ِل ْس ِت َعانَ ِة ِب َها َعلَى نِدٍّ ُمكَاثِرٍَ ،و َل لِ ِل ْح ِت َرا ِز ِب َها ِم ْن ِضدٍّ ُمثَا ِورٍَ ،و َل لِ ِل ْز ِد َيا ِد ِب َها
ِفي ُملْ ِك ِهَ ،و َل لِ ُمكَاثَ َر ِة شَ ر ٍ
ِيك ِفي ِش ْر ِك ِهَ ،و َل لِ َو ْحشَ ٍة كَان َْت ِم ْنهُ َفأَ َرا َد أَنْ يَ ْس َتأْنِ َس إِلَ ْي َها،
ثُ َّم ُه َو يُ ْف ِني َها بَ ْعدَ تَكْوِي ِن َهاَ ،ل لِ َسأَ ٍم َدخ ََل َعلَ ْي ِه ِفي ت َْصرِي ِف َها َوتَدْ بِي ِر َهاَ ،و َل لِ َرا َح ٍة َو ِاصلَ ٍة
إِلَ ْي ِهَ ،و َل لِ ِثقَلِ شَ ْي ٍء ِم ْن َها َعلَ ْي ِهَ ،ل يُ ِملُّهُ طُ ُول بَقَائِ َها َف َيدْ ُع َو ُه إِلَى ُس ْر َع ِة إِ ْف َنائِ َهاَ ،ولَ ِك َّنهُ
ُس ْب َحانَهُ َد َّب َر َها ِبلُطْ ِف ِهَ ،وأَ ْم َسكَ َها ِبأَ ْم ِر ِهَ ،وأَتْ َق َن َها ِب ُقدْ َرتِ ِه ،ثُ َّم ُي ِعيدُ َها َب ْعدَ الْ َف َنا ِءِ ،م ْن َغ ْي ِر
َحا َج ٍة ِم ْنهُ إِلَ ْي َهاَ ،و َل ْاس ِت َعانَ ٍة بِشَ ْي ٍء ِم ْن َها َعلَ ْي َها»(((.
يل Qأيضا يف خطبة
رضه مت ُّردنا ،كام يقول اإلمام ع ّ
فالله ال يحتاج إىل عبادتنا ،وال ي ّ
أخرى« :أَ َّما بَ ْعدُ َ ،فإِنَّ اللَّهَ ُس ْب َحانَهُ َخل ََق الْ َخل َْق ِحي َن َخلَ َق ُه ْم َغ ِن ًّيا َع ْن طَا َع ِته ِْم ،آ ِم ًنا ِم ْن
َم ْع ِص َي ِته ِْمِ ،لَنَّهُ َل تَضُ ُّر ُه َم ْع ِص َي ُة َم ْن َع َصاهَُ ،و َل تَ ْن َف ُعهُ طَا َع ُة َم ْن أَطَا َعه»(((.
إ ّن الله ال يتلذّذ حينام نعبده ،وال ينقص من كربيائه يشء عندما نربز لحربه ونتم ّرد
عليه! وإذا ما وردت مثل هذه العبارات يف اآليات والروايات وبعض النصوص األخرى،
فينبغي إرجاعها إىل الله بعد تشذيب مواطن النقص عن هذه املفاهيم ،كام يف سائر
املوارد؛ ففي أبحاث التوحيد واملواضيع ذات الصلة بصفات الله ،يت ّم التذكري بهذه املسألة،
مثل – :إ ّن الله «عامل» أو «قادر» ،فينبغي أن ال نتص ّور أ ّن علم الله
وهي :إذا ما قلنا – ً
وقدرته كعلمنا وقدرتنا نحن البرش؛ فعل ُمنا حصو ّيل وطارئ عىل الذات ،أ ّما علم الله فهو
الحسيّة والحركيّة...
ع ُني الذات ،و«القدرة» لدينا تعني امتالك الق ّوة العضليّة واألعصاب ّ
إلخ ،ولكن هل إ ّن الله ميتلك ي ًدا وساع ًدا وعضالت؟ من هنا فإنّنا نقول :إ ّن علم الله
يخص سائر املفاهيم التي ننسبها إىل الله
ليس كعلمنا (عاملٌ ال كعلمنا) ،وهكذا األمر فيام ّ
سبحانه وتعاىل.
عيل( Qتحقيق صالح) ،نهج البالغة ،الخطبة .186
((( خطب اإلمام ّ
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،64ص.315
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وكذا تعبري «الرضا» و«الغضب» وما شابهها ،التي نستخدمها بشأن الله ،فإذا قلنا إ ّن
العمل الفال ّين مدعاة لرضا الله ،فليس معناه أ ّن حالة من البهجة والرسور تحصل لدى
الله سبحانه وتعاىل! فنحن نقرأ يف دعاء عرفة« :إلهي تقدّ س رضاك أن يكون له علّ ٌة
منك ،فكيف يكون له علّة م ّني» ،فليس األمر أنك تفتقد الرضا يف بادئ األمر ث ّم تخلقه
بنفسك لنفسك ،ناهيك عن أن أكون أنا سب ًبا يف رضاك ،أو أن نقول إ ّن شيئًا ما يثري غضب
الله وسخطه ،أو إ ّن الله قد غضب عىل فالنٍ من الناس أو عىل قوم مع ّينني ،فليس معناه
تتغي؛ فاإلنسان وما سواه
يتغي حاله! فليس لله حالة يك ّ
أ ّن الله يغضب كغضبنا بحيث ّ
أعجز ِمن أن يُحدث شيئًا بالنسبة لله سبحانه وتعاىل ،أو يؤث ّر يف ذاته ،إنّ ا هي التي يقول
ٌ
عنها اإلمام الباقر« :Qك ُُّل ما م ّيزتموه بأوهامكم في ّ
مخلوق مصنوع
أدق معانيه
مثلكم مردود إليكم»((( .فالكثري ممّ ننسبه لله سبحانه ،وتص ّوراتنا عنه تعاىل ،إنّا هي
فعل ما ،ربطْنا مبارشة بني الفاعل
واهية وتأيت من باب املقا َرنة مع النفس .فنحن إذا رأينا ً
وغايته الشخص ّية ومصلحته الذات ّية .وهذا يف الحقيقة ينطبق عىل املخلوق ،واملخلوقات
كل يشء .وما األمر بطاعته وعبوديّته وات ّباع
التي نراها من حولنا ،ال عىل الله خالقِ وبارئ ّ
أحكامه إلّ أل ّن فيها كامل اإلنسان ،ورفعة مقامه ،ووصوله إىل سعادته الحقيق ّية؛ فالله
تعاىل مل يأمر بيشء ّإل ملصحلة اإلنسان ومنفعته ،ألنه هو الذي أوجده وهو أعلم بتكوينه
وما يناسب خلقته.

((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،66ص.293
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المفاهيم الرئيسة

 - 1إ ّن أعلى المراتب الوجوديّة لإلنسان هو «عين التعلّق» ،كما ورد في المناجاة
الشعبان ّية« :لتصير أرواحنا معلّقة بع ِّز ُقدسك» ،فإ ّن أش ّد وأقوى مرتبة وجوديّة
لإلنسان تكون عندما يدرك أنّه ال استقالل ّية له ،وهو متعلِّق وتاب ٌع تما ًما ،فإدراك
اإلنساني.
التبع ّية التا ّمة يؤدي إلى بلوغ ق ّمة الكمال
ّ
 - 2يستفاد من اآليات والروايات أ ّن الطريق األوحد لبلوغ أعلى مراتب التق ّرب إلى
ََ َ َۡ ُ ۡ
ٱل َّن َو ۡ َ َّ ۡ ُ ُ
ون﴾(((.
ٱلنس إِل ِلَعبد ِ
الله هو «العبوديّة»﴿ ،وما خلقت ِ
ِ
 - 3العبادة تعني أن يؤ ّدي اإلنسان أعماله كافّذذة ،وتص ّرفاته االختياريّة ،بدافع
الطاعة لله ،ومن أجل رضاه والتق ّرب إليه.
 - 4إ َّن حقيقة العبوديّة هي صيرورة اإلنسان «عب ًدا» كما يقول عنه الله في القرآن
َ ۡ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
ع َ ۡ
وك َّل َي ۡقد ُِر َ َ ٰ
﴿عبدا ممل
الحقيقي لله فال يبيح لنفسه شيئًا إلّ بعد
ش ٖء﴾(((.العبد
ّ
أن يعرضه على األحكام الشرع ّية لله ،فيتّخذ القرار الموافق إلرادة الله ،وال يخالفه،
ل ُيس َّمى عندها «عب ًدا لله» ،ال عب ًدا لنفسه وأهوائه.
 - 5إ ّن العبوديّة في منظار التعاليم اإلسالمية ليست ذات درجة واحدة بسيطة ،فهي
ذات مراتب متعددة ال حصر لها ،وهي مراتب مطلوبة .ومن أشهر التقسيمات
لتلك المراتب هو القول المعروف عن أمير المؤمنين Qالذي ص ّنف فيه
عبادة العباد إلى عبادة العبيد وعبادة الت ّجار وعبادة األحرار.
 - 6إ َّن الله تعالى ال يحتاج إلى عبادتنا ،وال يض ّره تم ُّردنا ،كما يقول اإلمام علي:Q
«أَ َّما َب ْعدُ َ ،فإِنَّ اللَّهَ ُس ْب َحانَهُ َخل ََق الْ َخل َْق ِحي َن َخلَ َق ُه ْم َغ ِن ًّيا َع ْن طَا َع ِته ِْم ،آ ِم ًنا ِم ْن
َم ْع ِص َي ِته ِْمِ ،لَنَّهُ َل تَضُ ُّر ُه َم ْع ِص َي ُة َم ْن َع َصاهَُ ،و َل تَ ْن َف ُعهُ طَا َع ُة َم ْن أَطَا َعه».
((( سورة الذاريات ،اآلية .56
((( سورة النحل ،اآلية .75

الدرس الثالث

عبود ّية َّ
الن ْفس

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يدرك أ ّن مقابل االرتقاء والتكامل يوجد انحدار
وسقوط.
يبي أ َّن عبادة الذّات هي مصدر سقوط اإلنسان.
ّ 2 .2
السلبي لعبوديّة الذات.
3 .3يوضّ ح األثر
ّ

سقوط اإلنسان
كل يشء من الله ،وتصري روحه
يف مقابل نقطة االرتقاء التي يرى فيها اإلنسان أ ّن ّ
معلَّقة بع ّز قدسه سبحانه وتعاىل ،هنالك نقطة انحدار ،وإ ّن غاية السقوط هي أن يحاول
وأي أحد .فإنسان
كل يشء َّ
اإلنسان أن يُ ْخ ِض َع َّ
ألي يشء ّ
وكل إنسان إلرادته ،وأن ال يَتبع هو ّ
رصفون وفقًا
كهذا يسعى ألن يتسلّط عىل ّ
كل يشء وأن يصبح الجميع تابعني إلرادته ويت ّ
لرغبته ،وأنّه يتص ّور بأ ّن عليه أ ْن ال يَخضع ألحد ،وأن ال ينصت لكالم أحد ،وأن ال يستسلم
ألحد ،وأن ال تتحكّم إرادتُه عىل مصريه بل عىل العامل والبرش .وقد يصل اإلنسان بالرغم
من علمه وإدراكه بأنّه «عبد» و«مملوك» إىل حالة ينكر معها هذه الحقيقة عم ًدا وعن
علم؛ فهو ال يرى سوى نفسه ،وليس عىل استعداد ألن يرى غريه ،وتلك هي «عبادة
حب الذات واألنا ،فال يرى اإلنسان يف هذه الحالة غري
الذات»؛ فعبوديّة الذات تعني ّ
نفسه ،وال يَتّبع إلّ األوام َر الصادرة عنها.
بديل عن
وبطبيعة الحال ،فإ ّن لعبادة الذات مراتب ،أعالها أن يضع اإلنسان نفسه ً
َ
َ َ ۠ َ ُّ ُ
ك ُم ۡٱل ۡ َ ٰ
ع﴾((( .ومن النامذج
الله بشكل كامل ،ويف األمور كافّة ،وبإطالقه لنداء ﴿أنا رب
البارزة عىل التامدي حتّى أقىص درجات السقوط ،فرعو ُن الذي اعترب نفسه حائ ًزا عىل
َ
َ َ ۠ َ ُّ ُ
ك ُم ۡٱل ۡ َ ٰ
ع﴾ ا ّدعى األلوه ّية .وقد جاء موىسQ
شؤون الربوب ّية كافّة ،وبقوله ﴿أنا رب
إىل فرعون ودعاه إىل الله وإىل اإلميان ،فقال فرعونَ :من هذا اإلله الذي تتح ّدث عنه؟
كل يشء .قال فرعون :ما
وأين هو؟ فقال موىس :Qإنّه خالق الساموات واألرض ،وله ّ
((( سورة النازعات ،اآلية .24
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هو دليلك عىل وجود ِمثل هذا اإلله ،وعىل أنّك رسول منه؟ قال موىس :Qلقد وهبني
الل ُه املعجزات ،فأظهر موىس Qمعجزة العصا واليد البيضاء أمام فرعون ،ويف ذلك
املحفل ،حيث ألقى موىس Qعصاه عىل األرض فتح ّولت إىل أفعى تتح ّرك بهذا االتّجاه
فلم رأى فرعون هذا املشهد استحوذت عليه الرهبة ،ومبا أنّه مل يجرؤ عىل إنكار
وذاكّ ،
كالم موىس Qودعواه خالل ذلك املجلس ،فقد طلب إمهاله للتفكري ،ثم إنّه ،ولغرض
اإليحاء للناس عىل أنّه يزمع الكشف عن الحقيقة ،أمر وزيره هامان بأن يبني له رص ًحا
َ ۡ َّ
َ
ب َّ َ َ
ب  ٣٦أَ ۡس َبٰ َ
ل َأبۡلُ ُغ ۡٱلَ ۡس َبٰ َ
ص ٗحا ل َع ِّ ٓ
ت
يك يتح ّرى الله يف الساموات﴿ ،ي ٰ َه ٰ َم ٰ ُن ٱبۡ ِن ِل
ٱلسمٰو ٰ ِ
َ َ َّ َ َ ٰٓ َ ٰ ُ َ ٰ ّ َ َ ُ ُّ ُ َ
كٰذ ِٗبا ۚ﴾(((.
ِإَون لظنهۥ
فأطل ِع إِل إِلهِ موس ِ
ث ّم إنّه – كام ي ّدعي – قد تح ّرى عن الله يف الساموات ،فلم يجد هنالك خ ًربا عنه!
َ
َ َ ۡ ُ َ ُ
كم ّم ِۡن إِلٰ ٍه َغ ۡيِي﴾((( .وقد شهد موىس Qكالم
من هنا قال للناس﴿ :ما عل ِمت ل
َ
َ
ۡ
َّ
َ
ٓ
َ
ٓ
َ
ه ُؤلءِ إل َر ُّب َّ َ َ
فرعون هذا ،فخاطبه﴿ :لَ َق ۡد َعل ِۡم َ
ت َما أ َ
نزل ٰٓ
ت َوٱل ِ
ۡرض﴾((( ،فهوQ
ٱلسمٰو ٰ ِ
ِ
َ
فكل ِمن حرف «الالم» وحرف «قد»
قائل له﴿ :ل َق ۡد َعل ِۡم َت﴾ٌّ ،
يؤكّد لفرعون ،وبتأكي َدينً ،
تُستخدمان يف اللغة العربية للتأكيد .ويف هذه اآلية يقول :Qحقًّا حقًّا تعلم أ ّن هذه
رب الساموات واألرض.
املعجزات التي أَريتُكها ليست سوى من ّ
إ ّن قصة فرعون وما شابهها ّ
تدل عىل مدى إمكان ّية سقوط اإلنسان ،ومدى إمكان ّية أن
حب
ص من ِك ًرا بدافع ّ
يكون عب ًدا لذاته ومخاد ًعا ،فرغم انكشاف الحقيقة أمامه ناصعة ،يُ ِ ُّ
الذّات ،وطم ًعا باملنصب والرثوة وما شابه ذلك.
وبالطبع ،إ ّن عدد أمثال هؤالء الذين يُب ُدون مقاومة إىل هذا املستوى بوجه نداء
ضامئرهم وإرشاقة الحقيقة التي تسطع عىل وجودهم ،ليس بالكثري ،لك ّن القرآن يشهد
بكل ما يف الكلمة من معنى،
عىل وجود هؤالء الناس الذين انحدروا إىل أسفل السافلني ّ
((( سورة غافر ،اآليتان .37 – 36
((( سورة القصص ،اآلية .38
((( سورة اإلرساء ،اآلية .102
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وربا هنالك ِمن الناس حال ًّيا – أو أنّهم سيأتون فيام بعد –
وهذه الطريق مل تُغلق بع ُدّ ،
م ّمن يتف ّوهون مبا هو أكرث صالفة من فرعون!
مراتب ّ
رقي اإلنسان وسقوطه
هناك قطبان متعاكسان يف مسارهام يقفان أمام اإلنسان :أحدهام قطب ال يَرى فيه
َ ۡ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
ع َ ۡ
وك َّل َي ۡقد ُِر َ َ ٰ
اإلنسان شأنًا له﴿ ،عبدا ممل
شءٖ﴾(((.
وعىل الطرف اآلخر ،ويف أقىص القطب املعاكس ،نقطة ال يرى اإلنسان فيها شيئًا
َ
َ َ ۠ َ ُّ ُ
ك ُم ۡٱل ۡ َ ٰ
ع﴾((( ي ّدعي
سوى نفسه؛ نقطة يضع فيها نفسه ً
بديل عن الله ،وبندائه ﴿أنا رب
وكل إنسان له ولخدمته ،خاض ًعا خاش ًعا له ،وال يرتيض إراد ًة أو
كل يشء ّ
األلوه ّية! ويريد ّ
رغبة سوى إرادته ورغبته.
وبني هذين القطبني مراتب ال حرص لها تشري إىل نقطة الالنهاية .فلو مل يكن اإلنسان
مو ِّح ًدا يف مقام «العبد الخالص» ،وهو مقام التوحيد الخالص ،فمن الطبيعي أنّه سيكون
أي مرتبة أخرى ،وهكذا هو حال الكثري من املو ّحدين
مزي ًجا من التوحيد والرشك يف ّ
املؤمنني بالله واألنبياء والكتب ،أي تشا َهد يف إميانهم شوائب من الرشك.
متس أصل إميان اإلنسان وسعادته،
وهذه املراتب من الرشك ليست بتلك املراتب التي ُّ
تدن درجات كامله .وعاد ًة ما يجهل البسطاء من الناس هذا الرشك،
حتم يف ّ
لك ّنها تؤث ّر ً
علم منهم ،يُغادرون الدنيا يف خامتة املطاف تلفُّهم حالة
فيمضون حياتهم مرشكني دون ٍ
الخفي ،لك ّن العظامء وال ُك َّمل يف إميانهم ومعرفتهم يعرفون
الغفلة والجهل بهذا الرشك
ّ
هذه القض ّية.
ّ
«عبادة الذات» مصدر سقوط اإلنسان
أي مرتبة
إ ّن منبع رضوب السقوط كافّة هي «عبادة الذّات»؛ فلو تف ّحصنا اإلنسان يف ّ
من مراتب الرشك والكفر ،سواء أكان خف ًّيا أم جل ًّيا ،سنجده مبتل ًيا بعبادة الذّات بالدرجة
((( سورة النحل ،اآلية .75
((( سورة النازعات ،اآلية .24
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َ

َّ

َ

َ َ

َ

ً

َ َ َٰ ُ َ َ ُٰ َ َ َ ُ ُ
نفسها ﴿أ َر َءيۡ َ
ت َم ِن ٱتذ إِلههۥ هوىه أفأنت تك
ون َعل ۡيهِ َوك ِيل﴾((( .وإذا ما أردنا أن نتّخذ
الرقي والتكامل أو عىل
مالكًا مي ّيز لنا ما إذا كان ٌّ
أي من أفعالنا يسري عىل منحنى خ ّط ّ
منحنى خ ّط االنحدار والهبوط ،فيجب أن نرى هل أنّنا نقوم بهذا الفعل أل ّن الله هو الذي
ربا تكون عبادة الذّات
أراده حقًّا ،أم أنّنا نريده ألجلنا؟ ففي بعض مراتب الرشك
الخفي ّ
ّ
من الخفاء بحيث تنطيل علينا أيضً ا.
ربا
عىل ّ
أي حال ،ال ينبغي الغفلة عن تسويالت النفس؛ ومن تسويالت النفس أنّها ّ
تلج املنطق واالستدالل دفا ًعا عن عبوديّة الذّات ،وتحاول إقناع اإلنسان بأ ّن العمل الذي
يقوم به هو عني العقل واملنطق ،عىل غرار ما قام به إبليس لتربير عبوديّته لذاته،
مجادل الل َه علم ًّيا –
ً
فلغرض أن يتم ّرد عىل خ ّط العبوديّة ويسلك طريق األنانية ،انربى
بكل جرأة
منطقي يُخطّئ سجوده آلدم! فقال م ّدع ًيا األفضل ّي َة ّ
حسب زعمه – وجاء بدليل
ّ
َ
َ
َ
۠
َّ
َ َ ََۡۡ َ ُّۡ ٞ
وصالفة ،ونزع ُة األنا واالستعالء تفوح منه بشكل بغيض﴿ ،قال أنا خي مِنه خلقت ِن مِن نارٖ
َ َ ََُۡ
ِني﴾((( ،فكان عاقبته أ ْن طُرد وأُبلِس من رحمة الله ،وأصبح من امللعونني،
وخلقتهۥ مِن ط ٖ
َ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ َّ َ
ك َرج ٞ
﴿قال فٱخرج مِنها فإِن
يم﴾(((.
ِ
ّ
السلبي لعبوديّة الذات
األثر

إذا ما وضع امرؤ نفسه موضع الله ،واستبدل إرادته بإرادة الله ،وأصبح تاب ًعا لهواه،
فإ ّن الله يضلّه عىل علم.
وبطبيعة الحال ،إ ّن الله ال يناصب أح ًدا العداء ،واملراد أ ّن الله جعل الضاللة نتيجة
َّ َّ َ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ ٗ َ َ ٰ َّ َّ َ َ ُ
اس أنف َس ُه ۡم
كن ٱنل
طبيعيّة الت ّباع الهوى كام قال تعاىل﴿ :إِن ٱلل ل يظل ِم ٱنلاس ش ٔ
يا ول ِ
َۡ ُ َ
يظل ِم
ون﴾((( ،فلقد أنذر الل ُه واألنبيا ُء اإلنسا َن مبا فيه الكفاية ،وحذّروه من الطغيان
عجول،
ً
والعصيان ،ون ّبهوه إىل أنّه إن مل يلتزم الحيطة يف خض ّم هذه التقلّبات ،وسار
((( سورة الفرقان ،اآلية .43
((( سورة ص ،اآلية .76
((( سورة الحجر ،اآلية .34
((( سورة يونس ،اآلية .44
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فسيفلت زمام نفسه من يديه ،ويلقي به حصان النفس الجموح عىل األرض فيحطّم
رأسه ،فمن مل يكرتث لهذه التحذيرات ،وأرسع مباد ًرا دون مواربة يف ِخض ّم معاندة الله
والنبي Pوالقرآن ،والعصيان ض ّد الله سبحانه وتعاىل ،فستحيق به العواقب الطبيعيّة
ّ
َ َ َ َّ ُ َّ ُ َ َٰ
لذلك ،ويصل إىل مرحلة يسلك معها طريق اإلنكار بالرغم من العلم﴿ ،وأضله ٱلل ع
ۡ
عِل ٖم﴾(((.
َ ٌ َ
يز َعل ۡيهِ َما َعن ُِّت ۡم
نبي رأفة ورحمة ،وهو حريص عىل هدايتنا﴿ ،ع ِز
إ ّن ّ
النبيّ ،P
ۡ
ُۡ َ َُ ٞ
َ ُ
َحر ٌ
وف َّرح ٞ
يص َعل ۡيكم بِٱلمؤ ِمن ِني رء
ِيم﴾(((.
ِ
نفسه ،أل ّن هداية اإلنسان اختياريّة .وإ ّن
النبي ما مل يشأ اإلنسان ُ
ولكن ال جدوى من ّ
َ
َ َّ
َ ۡ ۡ
النبي Pيف القرآن بأن يدع أمثال هؤالء وشأنهم﴿ ،فأع ِرض َعن َّمن ت َو ٰل َعن
الله يخاطب ّ
ۡ
ٱل َي ٰوةَ ُّ
ذ ِۡكرنَا َول َ ۡم يُر ۡد إ ِ َّل َ
ٱدل ۡن َيا﴾((( .فهؤالء ،ونتيجة التّباعهم أهواءهم وعبوديّتهم لذواتهم ،قد
ِ
ِ
لئل يَروا الحقيقة أو
أوصدوا أمامهم جميع السبل ،وجعلوا عىل أبصارهم وأسامعهم غشاوة ّ
َ َ َ ۡ َ ۢ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ّٗ
ي أيدِي ِهم سدا
يسمعوها ،وسواء بالنسبة إليهم أحذّرهم الله ورسوله أم مل يحذّرهم﴿ :وجعلنا ِمن ب ِ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ
َ
ٓ
َ ۡ َ ۡ ۡ َ ّٗ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
صون َ ٩و َس َوا ٌء َعل ۡي ِه ۡم َءأنذ ۡرت ُه ۡم أ ۡم ل ۡم تنذ ِۡره ۡم ل
ومِن خلفِ ِهم سدا فأغشينهم فهم ل يب ِ
ُۡ ُ َ
يؤمِن
ون﴾(((.

بكل رصاحة :إنّني أتقبّل وأرتيض
ما الذي ُيكن توقُّعه م ّمن وصل به األمر أن يقول ّ
كالم «الزعيم السيايس الفالين» أكرث من كالم اإلمام الس ّجاد !Qوكيف يهدي الله مثل
النبي Pإنّ ا يؤث ّر يف من يضمر يف
هذا اإلنسان؟ ّ
النبي Pفيه؟ فإنذار ّ
وأي أثر إلنذار ّ
َّ
قلبه الخشية من الله سبحانه وتعاىل ،وليس م ْن ال يأىب التمرد عىل الله﴿ ،إ َّن َما تُنذ ُِر ٱل َ
ِين
ِ
َ
ّ
ۡ
َ ۡي َش ۡو َن َر َّب ُهم بِٱل َغ ۡي ِب﴾(((.
((( سورة الجاثية ،اآلية .23
((( سورة التوبة ،اآلية .128
((( سورة النجم ،اآلية .29
((( سورة يس ،اآليتان .10 – 9
((( سورة فاطر ،اآلية .18
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رقي اإلنسان وتكامله هو القرب من الله ،وليس لذلك سوى
وخالصة القول :إ ّن ذروة ّ
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إىل أسفل السافلني ،وله طريق واحدة أيضً ا هي عبوديّة الذّات.
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المفاهيم الرئيسة

كل شيء من الله ،هنالك
 - 1في مقابل نقطة االرتقاء التي يرى فيها اإلنسان أ ّن ّ
كل شيء إلرادته.
نقطة انحدار وسقوط تتمثّل في محاولة اإلنسان أن يُ ْخ ِض َع َّ
قصة فرعون ّ
تدل على مدى إمكان ّية سقوط اإلنسان ،ومدى إمكان ّية أن يكون
 - 2إ ّن ّ
حب الذّات،
عب ًدا لذاته ،فرغم انكشاف الحقيقة أمامه ناصعة ،يُ ِص ُّر ُمن ِك ًرا بدافع ّ
وطم ًعا بالمنصب والثروة.
 - 3يوجد قطبان متعاكسان في مسارهما يقفان أمام اإلنسان :أحدهما قطب ال
َ ۡ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
ع َ ۡ
وك َّل َي ۡقد ُِر َ َ ٰ
يَرى فيه اإلنسان شأنًا له﴿ ،عبدا ممل
شءٖ﴾((( .وفي أقصى القطب
بديل عن
المعاكس ،نقطة ال يرى اإلنسان فيها شيئًا سوى نفسه ،ويضع فيها نفسه ً
َ
َ َ ۠ َ ُّ ُ
ك ُم ۡٱل ۡ َ ٰ
ع﴾((( .وبين هذين القطبين مراتب ال حصر لها تشير إلى
الله﴿ ،أنا رب
نقطة الالنهاية.
أي
 - 4إ ّن منبع ضروب السقوط كافّة هي «عبادة الذّات»؛ فلو تف ّحصنا اإلنسان في ّ
مرتبة من مراتب الشرك والكفر ،سواء أكان خف ًّيا أم جل ًّيا ،سنجده مبتل ًيا بعبادة
ً
َ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ٰ َ ُ َ َ ٰ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
الذّات بالدرجة نفسها﴿ ،أرءيت م ِن ٱتذ إِلههۥ هوىه أفأنت تك
ون َعل ۡيهِ َوك ِيل﴾(((.
 - 5إذا ما وضع امرؤ نفسه موضع الله ،واستبدل إرادته بإرادة الله ،وأصبح تاب ًعا
لهواه ،فإ ّن الله يضلّه على علم.
َ ٌ َ
يز َعل ۡيهِ َما َعن ُِّت ۡم
نبي رأفة ورحمة ،وهو حريص على هدايتنا﴿ ،ع ِز
 - 6إ ّن ّ
النبيّ ،P
ۡ
َ
َ ٌ َ ۡ ُ
ۡ َ َ ٞ َّ ٞ
النبي ما لم
حرِيص عليكم بِٱل ُمؤ ِمنِني ر ُءوف رحِيم﴾((( .ولكن ال جدوى من إرسال ّ
نفسه؛ أل ّن هداية اإلنسان اختياريّة.
يشأ اإلنسان ُ
((( سورة النحل ،اآلية .75
((( سورة النازعات ،اآلية .24
((( سورة الفرقان ،اآلية .43
((( سورة التوبة ،اآلية .128
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رقي اإلنسان وتكامله هو القرب من الله ،وليس لذلك سوى طريق واحد
 إ ّن ذروة ّال أكثر ،هو عبوديّة الله ،والنقطة المعاكسة له هي السقوطُ ،حيث ينحدر إلى
أسفل السافلين ،وله طريق واحدة أيضً ا هي عبوديّة الذّات.

الدرس الرابع

موانع العبود ّية هلل ()1
(الغفلة)

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

يبي أثر الغفلة يف سلب الهويّة اإلنسان َّية.
ّ 1 .1

وجل.
2 .2يدرك عواقب وآثار البعد عن الله ع ّز ّ
3 .3يرشح العالقة بني معرفة النفس وبني معرفة
الله.

ّ
مقدمة
وجل وعبوديّة الذات ال تجتمعان ،كذلك فإ َّن التعلّق بالذات
كام أ َّن عبوديّة الله ع ّز ّ
عتب يف زمرة
مناقض
اإلله ّية
ٌ
ٌ
ومخالف للغفلة عنها .فمن رغب عن الله وذهب إىل غريه ،يُ َ
الغافلني ،كام أشار إىل ذلك أمري املؤمنني Qمخاط ًبا الغافلني غري املغفول عنهم« :أيّها
الناس غير المغفول عنهم ،والتاركون المأخوذ منهم ،مالي أراكم عن الله ذاهبين ،وإلى
غيره راغبين»(((.
فأمثال هؤالء عطّلوا أدواتهم املعرف ّية التي أودعها الله فيهم ،وم َّيزهم من خاللها عن
اإللهي يوم
الحق تعاىل ،لذلك هم يستحقّون العذاب
سائر خلقه ،وغرقوا يف الغفلة عن ّ
ّ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ ٗ ّ َ ۡ ّ َ ۡ
نس
ٱل ِ ۖ
القيامة ،حيثُ تو ّعدهم به تعاىل يف كتابه الكريم﴿ ،ولقد ذرأنا ِلهنم كثِريا مِن ِ
ٱل ِن و ِ

َ َّ ٞ
َ
َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ ۡ ُ َّ ٞ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َّ ٞ
َ ٓ ُ َ َ َ ۡ ََۡ
صون ب ِ َها َول ُه ۡم َءاذان ل ي َ ۡس َم ُعون ب ِ َها ۚ أ ْو ٰٓلئِك كٱلنع ٰ ِم
لهم قلوب ل يفقهون بِها ولهم أعي ل يب ِ
َ ۡ ُ ۡ َ َ ُّ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
بل هم أضل ۚ أولئِك هم ٱلغفِل
ون﴾(((.

ومن املسلّم به أنّه ليس مراد اآلية أ ّن أدىن غفلة تطرأ عىل الج ِّن أو اإلنس فإ ّن هذا
الحكم يصدق بحقّه؛ فنحن يف معظم األوقات نغفل عن الكثري من األشياء ،وإنّه الفرتاض
ناد ٌر ج ًّدا أن يكون هنالك مخلوق ذو شعور ،يتمتّع بحالة من االنتباه يف جميع أوقاته
وآناته وال تتط ّرق إليه الغفلة أب ًدا.
ومن غري املمكن أن يكون مراد اآلية الغفل ُة املطلقة ،فإ ّن الغفلة املطلقة تعني استمرار
حالة الغفلة عىل امتداد حياة املوجود ذي الشعور ،وعدم االنتباه ولو للحظة واحدة .ومن
عيل( Qتحقيق صالح) ،نهج البالغة ،الخطبة .157
((( خطب اإلمام ّ
((( سورة األعراف ،اآلية .179
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مثل بحال ٍة من اإلغامء
اض شبه محال ،إلّ أن نفرتض أ ْن يصاب اإلنسان ً
الواضح أ ّن هذا افرت ٌ
منذ بداية والدته ،ويبقى عىل هذه الحالة مل ّدة ستني عا ًما ،ث ّم يرحل عن الدنيا!
ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
بنا ًء عىل هذا ،فإ ّن املراد من الغفلة يف هذا املقطع ﴿أولئِك هم ٱلغفِل
ون﴾ غفلة
الحقيقي لإلنسان ،وهو الله سبحانه وتعاىل،
خاصة ،وهي انعدام التو ّجه إىل املقصد
ّ
ّ
واالنشغال بغريه.
يل Qمن حال الغافلني ،حيث تاهوا عن املقصد
من هنا كان تع ّج ُب اإلمام ع ّ
الحقيقي رغم ِ
منحهم نعمة اإلدراك والفهم« :عجبت لغفلة ذوي األلباب عن حسن
ّ
االرتياد ،واالستعداد للمعاد»(((.
الغفلة وأثرها في سلب الهويّة اإلنسانيَّة
وجل يت ّم عرب مجاهدة النفس وتزكيتها ،وهي أمر
إ َّن تحصيل القرب من الله ع ّز ّ
اختياري ،ميارسه اإلنسان مبلء إرادته ووعيه ،ومن دون جرب أو إكراه من أحد ،وال يحتاج
ّ
من اإلنسان ّإل قرا ًرا رصي ًحا وواض ًحا ،وثباتًا عىل الطريق.
االختياري من
وقد ثبت يف الفلسفة ،أ ّن املعرفة والعلم هام من مبادئ صدور الفعل
ّ
االنسان ،والفاعل املختار ال يقوم بفعل يشء ما مل ميتلك تص ّو ًرا وتصديقًا إزاء ذلك اليشء.
ومن هنا فإ ّن التزكية منوطة بالعلم واملعرفة ،وإ ّن أ ّول خطوة يف طريق املبارشة بهذا
االختياري هي أن تتوفّر لدى اإلنسان املعرفة بنفسه واملعرفة مببدأ التزكية ونهايتها
الفعل
ّ
ومسارها ،ولن تحصل هذه التزكية ما مل يتبلور هذا التص ّور والتصديق .فقد ورد عن اإلمام
يل« :Qمن عرف نفسه جاهدها ،ومن جهل نفسه أهملها»(((.
ع ّ
نفسه ،فمن عرف نفسه ع ِقل ،ومن جهلها
وعنه« :Qأفضل العقل معرفة اإلنسان َ
ضل»(((.
ّ
عيل( Qتحقيق صالح) ،نهج البالغة ،ص.398
((( خطب اإلمام ّ
عيل بن مح ّمد الليثي الواسطي ،عيون الحكم واملواعظ ،الشيخ حسني الحسيني البريجندي ،دار الحديث ،ال.ت ،ط،1
((( ّ
ص.453
((( م.ن ،ص.116
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وبالتايل فإ ّن أ ّول رشط النطالق اإلنسان يف حركته التكامل ّية بات ّجاه القرب من الله ،هي
الصادقQ
أن يعلم بهذه املسألة ،ويخرج عن حالة الغفلة والجهل بها .فعن اإلمام ّ
أنّه قال« :من رعى قلبه عن الغفلة ،ونفسه عن الشهوة ،وعقله عن الجهل ،فقد دخل
في ديوان ال ُم َن َّبهِي َن»(((.
زح حجاب الغفلة جان ًبا ،فلن يحصل لديه تكامل وتق ّرب من
فام دام اإلنسان مل يُ ْ
الذات املق ّدسة ،بل لن يعرث عىل موقعه يف خارطة الوجود ،وسوف يبقى حريا َن تائ ًها يف
هذا العامل .لذلك اعتُربت الغفلة يف بعض آيات القرآن سببًا يف فقدان الهويَّة اإلنسانيَّة
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ ٗ ّ َ ۡ
ٱل ّن َو ۡٱلنس ل َ ُه ۡم قُلُ ٞ
وب
واستحقاق العذاب
اإللهي .قال تعاىل﴿ :ولقد ذرأنا ِلهنم كثِريا مِن ِ ِ ِ ِ ۖ
ّ

َ َّ ٞ
َ
َّ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ ُ َّ ٞ
َ ٓ ُ َ َ َ ۡ ََۡ ۡ ُ
صون ب ِ َها َول ُه ۡم َءاذان ل ي َ ۡس َم ُعون ب ِ َها ۚ أ ْو ٰٓلئِك كٱلنع ٰ ِم بَل ه ۡم
ل يفقهون بِها ولهم أعي ل يب ِ
َ َ ُّ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
أضل ۚ أولئِك هم ٱلغفِل
ون﴾(((.

رصح تعاىل أ ّن مصري الكثري من الج ّن واإلنس سيكون عذاب جه ّنم،
يف هذه اآلية ي ّ
وأنَّهم فقدوا هويّتهم اإلنسان َّية وانحدروا إىل منزلة أدىن من األنعام ،وذلك ألسباب ثالث:
 .1إ َّن لهم قلوبًا ،لك ّنهم ال يستعينون بها إلدراك الحقائق.
 .2إ ّن لهم أعي ًنا ،لك ّنهم ال يستخدمونها لرؤية مسار البصرية.
 .3إ ّن لهم آذانًا ،لك ّنهم يفتقدون السمع.
ٍ
كأدوات للمعرفة بالنسبة
إ ّن القلب والعني واألذن تُع َّرف يف قاموس القرآن الكريم
ُ
ُ
َ َّ ُ َ ۡ َ َ ُ
كم ّ ِم ۢن ُب ُ
ون أ َّم َهٰتِك ۡم
ط
إىل اإلنسان ،وبها يتم َّيز عن سائر خلق الله تعاىل﴿ ،وٱلل أخرج
ِ
َ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ٗ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
فِدة لعلكم تشكر
يا وجعل لكم ٱلسمع وٱلبصر وٱل ٔ
ون﴾((( .وما يؤ ّدي إىل
ل تعلمون ش ٔ
أقل تقدير ،هو االستخدام غري
شقاء اإلنسان ،أو ما يُع ُّد من أه ّم علل الشقاء وأسبابه عىل ّ
الصحيح ألدوات العلم واملعرفة؛ فالذين ال يستخدمون هذه األدوات للوصول إىل الحقيقة
مؤسسة آل البيت Rإلحياء الرتاث1987 - 1408 ،م،
((( مريزا حسني النوري الطربيس ،مستدرك الوسائل ،بريوت  -لبنانّ ،
ط ،1ج ،12ص.111
((( سورة األعراف ،اآلية .179
((( سورة النحل ،اآلية .78
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إنّ ا هم كاألنعام ،أل ّن الحيوانات متتلك آذانًا وعيونًا وقلوبًا ،لك ّنها ال تستطيع أن تنال بها
املعرفة اإلنسان ّية .وإذا مل يستخدم اإلنسان آالت املعرفة هذه ،التي متثّل مصدر االختالف
َ
يتدن إىل مست ًوى أدىن من الحيوان﴿ ،بَ ۡل ُه ۡم أ َض ُّل ۚ﴾.
الحقيقي بينه وبني الحيوانات ،فإنّه ّ
ّ
فإذا مل يَ َنل الحيوان معرفة الحقيقة ،فعذره يف ذلك أنّه ال ميتلك األدوات الرضوريّة لهذه
املعرفة ،ب ْيد أ ّن اإلنسان ّ
الضال ،رغم امتالكه لهذه األدوات ،فإنّه يتع ّمد إغامض عينيه وس ّد
أُذنيه وفهمه يف وجه الحقيقة.
ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
الجوهري يف املقطع األخري من اآلية هو ﴿أولئِك هم ٱلغفِل
ون﴾ ،فهؤالء إنّ ا
األمر
ّ
يقعون بهذا االبتالء ،وينحدرون ،بحيث يصبحون أدىن من الحيوان بسبب متاديهم يف
الغفلة.
لذا ينبغي للعاقل االلتفاتُ إىل هويّته اإلنسان َّية ،والحفاظ عليها ،ووقايتها من الغفلة
وجل ،حتّى ال ينحدر إىل ما دون البهائم ،كام يف حديث اإلمام
عن محرض الله ع ّز ّ
الصادق Qحيثُ سأله عبد الله بن سنان :املالئكة أفضل أم بنو آدم؟ قال:Q
وجل ركّب في المالئكة
علي بن أبي طالب« :Qإنّ الله ع ّز ّ
«قال أمير المؤمنين ّ
ً
عقل بال شهوة ،وركّب في البهائم شهوة بال عقل ،وركّب في بني آدم كلتيهما ،فمن غَلب
عقله شهوته فهو خير من المالئكة ،ومن غلبت شهوته عقله فهو ش ّر من البهائم»(((.
ُ
البعد عن اللهُ ،
وأثره على اإلنسان
عندما يعترب اإلنسان أ ّن الله تبارك تعاىل غائب عنه وبعيد ،وال يدرك أ ّن الله قريب
ۡ
َ
َۡ َۡ
ُ
وميم وجههَ ﴿ ،وه َو
منهَ ﴿ ،ون ُن أق َر ُب إِ ۡلهِ م ِۡن َح ۡب ِل ٱل َورِي ِد﴾((( ،وأنّه معه أينام ح ّط رحاله ّ
َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َّ ُ َ َ ۡ َ ُ َ
معكم أين ما كنت ۚم وٱلل بِما تعمل
ون بَ ِصري ،(((﴾ٞفإنّه سوف يغرق يف الغفلة .وإذا غرق
اإلنسان يف الغفلة تهاون يف أداء واجباته ،ومل يعنت باجتناب املح ّرمات ،أ ّما لو أدرك أ ّن
كل األعامل طبق اإلرادة
الله معه ،ووجد نفسه يف محرض الله دامئًا ،فإنّه سيسعى ألداء ّ
املرشفة1414 ،هـ.ق ،ط ،2ج ،15ص.209
مؤسسة آل البيت Rإلحياء الرتاث بق ّم ّ
((( الح ّر العاميل ،وسائل الشيعةّ ،
((( سورة ق ،اآلية .16
((( سورة الحديد ،اآلية .4

ل
ةّيدوبعا عناوممبعلا عناوم
( هلل

47

اإلله ّية .وهذه األعامل التي تؤ ّدى وفق إرادة الله هي يف الواقع ٌ
أعامل مق ِّربة إىل الله،
كل تقي»(((.
كالصالة التي هي «قربان ّ
ّ
الحق ،ليكون
والهدف من إرسال األنبياء Rهو إحياء النفوس وتوجي ُهها نحو ّ
اإلنسان ذاك ًرا له يف ّ
النبي:P
كل حركاته وسكناته .فقد ورد عن اإلمام ع ّ
يل Qيف صفة ّ
«طبيب د ّوار بط ّبه ،قد أحكم مراهمه ،وأحمى أمضى مواسمه ،يضع ذلك حيث الحاجة
صم ،وألسنة بكم ،متت ّبع بدوائه مواضع الغفلة ،ومواطن
إليه ،من قلوب عمي ،وآذان ّ
الحيرة»(((.
فام من يشء إلّ ولله فيه حكم وإرادة وحضور .واإلنسان الغافل هو الذي ينشغل
بأمور ال قيمة لها عن أداء واجباته تجاه خالقه ،تلك األعامل الصالحة التي تؤ ّهله ليكون
ّ
اللمحدودة ،فرناه ال يخشع يف صالته،
مصاف املشا ِهدين لجامل وجهه الكريم وكامالته ّ
يف
علم
وال يُقبل عىل تالوة القرآن والدعاء ،وال يهت ّم بتزكية نفسه وتهذيبها ،وال يزداد ً
الرشعي بهدف خدمة املستضع ِفني من املؤمنني ،فيقيض
ومعرفة ،وال يبحث عن تكليفه
ّ
معظم أوقاته يف اللّهو واللّعب واالنشغال باألمور التافهة التي ال طائل لها ،فيصبح مصداقًا
َّ َّ َ َ َ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ْ ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ َ َ ۡ َ َ ُّ ْ َ َ َّ َ ُ َ
َ
ِين ه ۡم ع ۡن َءايٰت ِ َنا
لقوله تعاىل﴿ :إِن ٱلِين ل يرجون ل ِقاءنا ورضوا بِٱليوة ِ ٱدلنيا وٱطمأنوا بِها وٱل
َٰ ُ َ
غفِل
ون﴾(((.
العالقة بين معرفة النفس وبين معرفة الله

َ ُ
ُ َ َ ُ
ََ َ ُ
ٱلل فَأَ َ
ِين ن َ ُسوا ْ َّ َ
كونُوا ْ َك َّٱل َ
نسى ٰ ُه ۡم أنف َس ُه ۡ ۚم أ ْو ٰٓلئِك ه ُم
قال الله تعاىل يف محكم كتابه﴿ :ول ت
ۡ َٰ ُ َ
ون﴾((( .هذه اآلية الكرمية توضّ ح لنا ارتباط النفس اإلنسان ّية بالله ،وعالقة التالزم
ٱلفسِق

بني نسيان الله وبني نسيان الذات؛ فإذا ما غفل أح ٌد عن الله تعاىل ،فسيغفل عن نفسه
كذلك ،وميكننا القول إ َّن عقوبة نسيان الله هي أن ينىس اإلنسان نفسه! ولو أنّه مل ينس
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،3ص.265
((( نهج البالغة ،الخطبة .108
((( سورة يونس ،اآلية .7
((( سورة الحرش ،اآلية .19
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الله ملا ابتُيل بهذه العقوبة ،واإلنسان الذي ال يُرى فيه عىل امتداد حياته سوى األكل
َ َُ َ َ
والنوم واللذّة والشهوة ،ويف بعض األحيان قد تسوقه نفسه إىل القتل﴿ ،ف َمثل ُهۥ ك َمث ِل
ۡ َۡ
َۡ ۡ َ َۡ ََۡ ۡ
ث أَ ۡو َت ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ
ث﴾(((.
ب إِن ت ِمل عليهِ يله
تكه يله ۚ
ٱلك ِ
ويعب أمري املؤمنني Qعن أمثال هؤالء بقوله« :كالبهيمة المربوطة ه ُّمها علفها»(((،
ّ
كل ه ّمه األكل والطعام ،ال أفضلية له عىل الحيوان!
فاإلنسان الذي هو كالحيوانّ ،
نفسه وبني معرفته ربَّه ،فلو
ويف املقابل ،يوجد عالقة تالزم ّية أخرى بني معرفة اإلنسان َ
حتم .قال اإلمام
عرف اإلنسان نفسه الحقيقيّة واإلنسانيّة ،ومل يَ ْنسها ،فهو سيعرف الله ً
يل« :Qمن ع َرف نفسه عرف ر ّبه»(((.
ع ّ
رجل اسمه مجاشع ،فقال :يا رسول الله ،كيف
ويف رواية :دخل عىل رسول اللهٌ P
الحق؟ فقال« :Pمعرفة النفس» ،فقال :يا رسول الله ،فكيف الطريق
الطريق إىل معرفة ّ
الحق؟ قال« :مخالفة النفس» ،فقال :يا رسول الله ،فكيف الطريق إىل رضا
إىل موافقة ّ
الحق؟ قال:
الحق؟ قال« :سخط النفس» ،فقال :يا رسول الله ،فكيف الطريق إىل وصل ّ
ّ
الحق؟ قال «:عصيان
«هجر النفس» ،فقال :يا رسول الله ،فكيف الطريق إىل طاعة ّ
الحق؟ قال« :نسيان النفس» ،فقال:
النفس» ،فقال :يا رسول الله ،فكيف الطريق إىل ذكر ّ
الحق؟ قال« :التباعد من النفس» ،فقال :يا رسول
يا رسول الله ،فكيف الطريق إىل قرب ّ
الحق؟ قال« :الوحشة من النفس» ،فقال :يا رسول الله،
الله ،فكيف الطريق إىل أنس ّ
بالحق على النفس»(((.
فكيف الطريق إىل ذلك؟ قال« :االستعانة
ّ
((( سورة األعراف ،اآلية .176
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْت
ْس ِبأَ ْن يُق ََال َهذَا أ ِم ُري الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َولَ أشَ ا ِركُ ُه ْم ِف َمكَا ِر ِه ال َّد ْه ِر أ ْو أكُو َن أ ْس َو ًة لَ ُه ْم ِف ُجشُ وبَ ِة الْ َعيْ ِش فَمَ ُخلِق ُ
((( «أأَقْ َن ُع ِم ْن نَف ِ
لِ َيشْ َغلَ ِني أَك ُْل الطَّ ِّي َب ِ
ات كَالْ َبهِي َم ِة الْ َم ْربُوطَ ِة َه ُّم َها َعلَ ُف َها أَ ِو الْ ُم ْر َسلَ ِة شُ ُغلُ َها تَ َق ُّم ُم َها تَك َْت ُِش ِم ْن أَ ْع َل ِف َها َوتَلْ ُهو َع َّم يُ َرا ُد ِب َها أَ ْو
َ
ُول إِذَا كَا َن َهذَا قُوتُ ابْنِ أ ِبَ
َ
َ
َ
َ
ِيق الْ َمتَا َه ِة َوكَأ ِّن ِبقَائِلِ ُك ْم يَق ُ
أُت ْ َر َك ُسدًى أَ ْو أُ ْه َم َل َعا ِبثًا أ ْو أ ُج َّر َحبْ َل الضَّ َللَ ِة أ ْو أ ْعتَ ِس َف طَر َ
العلمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،33ص 475الباب ،29
طَالِ ٍب فَ َق ْد قَ َع َد ِب ِه الضَّ ْع ُف َع ْن ِقتَا ِل الْ َقْ َرانِ َو ُم َنا َزلَ ِة الشُّ ْج َعان»ّ .
ح.686
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،58ص.91
((( م.ن ،ج ،67ص.72
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وخالصة القول ،إ ْن عرف اإلنسان نفسه فقد ظفر بالفوز األكرب ،ووصل إىل مقام معرفة
حق املعرفة ،فقد سلبها هويّتها
الله ع ّز ّ
وجل والقرب منه ،أ ّما لو غفل عنها وعن معرفتها ّ
الحق تعاىل ،وخرس الخرسان
اإلنسانيّة ،وانحدر بها إىل منزل ٍة أدىن من األنعامَّ ،
وضل عن ّ
املبني.
ونختم القول بدعاء ورد عن اإلمام الرابع« :Qواجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم،
وأيقنوا بمست َق ِّرهم ،فكانت أعمارهم في طاعتك تفنى»(((.

مؤسسة اإلمام
((( اإلمام زين العابدين ،Qالصحيفة الس ّجاديّة ،الس ّيد مح ّمد باقر املو ّحد األبطحي اإلصفهاين ،قم ،إيرانّ ،
مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش 25 ،محرم الحرام 1411هـ ،ط ،1ص .475
ّ
املهديّ / Q
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المفاهيم الرئيسة

وجل وعبوديّة الذات ال تجتمعان ،كذلك فإ َّن التعلّق
 - 1كما أ َّن عبوديّة الله ع ّز ّ
ومخالف للغفلة عنها.
مناقض
بالذات اإلله ّية
ٌ
ٌ
وجل يت ّم عبر مجاهدة النفس وتزكيتها ،وهي أمر
 - 2إ َّن تحصيل القرب من الله ع ّز ّ
اختياري ،يمارسه اإلنسان بملء إرادته ووعيه.
ّ
 - 3وبالتالي فإ ّن أ ّول شرط النطالق اإلنسان في حركته التكامليّة باتّجاه القرب من
الله ،هي أن يخرج من حالة الغفلة والجهل.
 - 4عندما يعتبر اإلنسان أ ّن الله تبارك تعالى غائب عنه وبعيد ،وال يدرك أ ّن الله
قريب منه ،فإنّه سوف يغرق في الغفلة .وإذا غرق في الغفلة تهاون في أداء
واجباته ،ولم يعتن باجتناب المح ّرمات.
نفسه وبين معرفته ربَّه ،فلو عرف
 - 5يوجد عالقة تالزمية بين معرفة اإلنسان َ
اإلنسان نفسه الحقيقية واإلنسانية ،ولم يَ ْنسها ،فهو سيعرف الله حت ًما .قال اإلمام
علي« :Qمن ع َرف نفسه عرف ربه».
 - 6إ ْن عرف اإلنسان نفسه فقد ظفر بالفوز األكبر ،ووصل إلى مقام معرفة الله ع ّز
حق المعرفة ،فقد سلبها هويّتها
ّ
وجل والقرب منه ،أ ّما لو غفل عنها وعن معرفتها ّ
الحق تعالى ،وخسر
اإلنسان ّية ،وانحدر بها إلى منزل ٍة أدنى من األنعامَّ ،
وضل عن ّ
الخسران المبين.

الدرس الخامس

موانع العبود ّية هلل ()2
(العقائد الباطلة)

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يح ّدد املعنى اللغوي واالصطالحي للعقيدة.
يبي أه ّميّة العقيدة ويرشح دورها يف تحديد
ّ 2 .2
املصري.

ويبي
3 .3يدرك اآلثار املختلفة لالعتقادات الباطلةّ ،
س ُبل معالجتها.

مقدمة
الحق
إ َّن أعظم الكامالت اإلنسان ّية هي أن يصل اإلنسان إىل الدرجة التي يصبح فيها ّ
رضا دامئًا يف حياته ،فال يغفل عنه طرفة عني أب ًدا ،وهذا هو مقام اللقاء والشهادة،
تعاىل حا ً
وأصحابه هم الشهداء ،الذين وصفهم الله تعاىل يف كتابه الكريم بأنّهم أحياء عنده يرزقون،
َّ َ ۡ َ ٰ َ ۢ َ ۡ َ ۡ َ ٓ ٌ َ َ ّ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ
يل ٱللِ أموتا ۚ بل أحياء عِند رب ِ ِهم يرزق
ون﴾(((.
﴿ول تسب ٱلِين قتِلوا ِف سب ِ ِ
ولكن ما يحول بني اإلنسان وبني بلوغه هذه املرتبة اإلنسان ّية ال ّرفيعة ،موانع ثالثة
الحق ،والعقائد الباطلة التي يحملها اإلنسان ،والرضا بالحياة الدنيا.
هي :الغفلة عن ّ
تح ّدثنا يف الدرس السابق عن الغفلة ،وسوف نتناول يف هذا الدرس املان َع الثاين ،وهو
العقائد الباطلة.
معنى العقيدة
العقيدة لغ ًة مشتقّة من املصدر« َعقْد» الذي يعني اإلحكام والش َّد والربط ،وربْ َط
اليش ِء بيش ٍء آخ َر أو شَ َّده.
والعقيدة يف معناها االصطالحي هي مجموعة من املسائل التي تشكّل الرؤية الكون ّية
لإلنسان ،والتي تُشكّل مجموعة من املعتقَدات والنظريّات الكون ّية املتناسقة حول الكون
واإلنسان ،بل وحول الوجود بصورة عا ّمة.
وميكننا تقسيم الرؤى الكونيّة ،عىل أساس اإلميان بالغيب وإنكاره ،إىل قسمني :الرؤية
الكون ّية اإلله ّية ،والرؤية الكون ّية املا ّديّة.
((( سورة آل عمران ،اآلية .169
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والعقائد الباطلة منشأُها الرؤية الكون ّية غري اإلله ّية ،أو تط ُّر ُق البِدع إىل األديان بسبب
االنحراف والجهل والعمل باألهواء واملطامع.
ومن مناذج فساد العقيدة وبطالنها :الرشك بالله تعاىل ،وعدم اإلميان بيوم الحساب،
وإنكار بعثة الرسل ،وإنكار الرساالت اإلله ّية...
أهمّيّة العقيدة ودورها في تحديد المصير
رشا عىل مصريه ،وعىل مقامه عند الله،
إ َّن العقيدة التي يحملها اإلنسان تؤث ّر تأث ًريا مبا ً
وجل؛ وذلك بسبب ارتباطها بسلوك اإلنسان وحركته يف الخارج،
وعىل درجة قربه منه ع ّز ّ
وبأسلوب تعامله مع اآلخرين ،وتفاعله مع األحداث التي تجري من حوله .فهي تحثّ
رصف والعمل بنا ًء عىل الخلف ّية االعتقاديّة التي يحملها ويعتقد بها..
اإلنسان وتدفعه للت ّ
ُۡ
فكل إنسان يف هذه الحياة إنّ ا يسري بحسب ما يعتقده .يقول تعاىل يف كتابه الكريم﴿ :قل
ّ
ُ ّٞ
َ
َ
ك َي ۡع َم ُل َ ٰ
ع َشاكِ تِهِۦ﴾(((.
فمن كان يؤمن باآلخرة وأنّه ال محالة راحل عن هذا العامل ،فسوف يسعى لها سعيها،
ََ ََ َ َ
ُ ۡ
ََ ۡ ََ َ
اد ٱٓأۡلخِرة وس ٰ
ع ل َها َس ۡع َي َها َوه َو ُمؤم ِٞن
وستكون الدار اآلخرة نصب عينيه دو ًما﴿ ،ومن أر
ُ َ
ُ
فَأ ْو ٰٓلئ ِ َك َك َن َس ۡع ُي ُهم َّم ۡشك ٗورا﴾(((.
ََ َُُۡ ُ َ
ك َّن
ومن كان يؤمن بأ ّن الله تعاىل هو املؤث ّر
الحقيقي يف هذا العامل﴿ ،فل ۡم تقتلوه ۡم َول ٰ ِ
ّ
َّ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
ك َّن َّ َ
ٱلل َر َ ٰ
لكل يشء،
الحقيقي ،واملالك ّ
م﴾((( ،وأنّه ال ّرازق
ٱلل قتله ۚم وما رميت إِذ رمي
ت َول ٰ ِ
ّ
َ
َ
َ
ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ّ َ َّ ٓ ۡ
ُۡ
ۡ َ
ۡرض أ َّمن َي ۡمل ُِك َّ
ٱلس َماءِ َوٱل ِ
ٱلس ۡم َع َوٱلبۡص ٰ َر َو َمن ي ِر ُج
واملدبّر ّ
لكل يشء﴿ ،قل من يرزقكم مِن
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ُ
ۡ َ َّ َ ۡ َ ّ َ ُ ۡ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ۡ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ َ َّ ُ َ
ح ومن يدبِر ٱلمر ۚ فسيقولون ٱللۚ فقل أفل تتق
ون﴾(((،
ٱلح مِن ٱلمي ِ ِ
ت ويخ ِرج ٱلميِت مِن ٱل ِ
كل أموره ،ولن يخىش شيئًا عىل اإلطالق ،ألنّه
فسوف يُ ْسلم وج َهه إليه ،ويتوكّل عليه يف ّ
رب رحيم ،ال يريد ّإل الخري والصالح لعباده.
عىل يقني أنّه بني يدي ّ
((( سورة اإلرساء ،اآلية .84
((( سورة اإلرساء ،اآلية .19
((( سورة األنفال ،اآلية .17
((( سورة يونس ،اآلية .31
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َ ُ َ َ ُ ۡ َۡ َ َ ُ ُ
نت ۡم َو َّ ُ
ٱلل
ميم وجهه﴿ ،وه َو معكم أين ما ك ۚ
ومن كان يؤمن بأ ّن الله تعاىل معه دامئًا أينام ّ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ ُ َ
ب ِ َما ت ۡع َملون بَ ِصري ،(((﴾ٞوأنّه تعاىل أقرب إليه من مصدر حياتهَ ﴿ ،ونَ ُن أق َر ُب إِلَهِ م ِۡن َح ۡب ِل
ۡ
َ ُ َّ َ ٌ ٰ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ
كل أعامله وحركاته وسكناته﴿ ،وٱلل ش ِهيد ع ما تعمل
ون﴾(((،
ٱل َورِيدِ﴾((( ،وأنّه شاهد عىل ّ

فسوف يستحيي من ربّه ،ولن يتج ّرأ عليه ،ولن يعصيه أو يخالف له أم ًرا أب ًدا.
َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ٗ َ ۡ َ َّ
ٱللِ َح ًّقا ۚ﴾((( ،وأنّه
جعكم جِيعاۖ وعد
ومن يعتقد بأنّه ال محالة راجع إىل ربّه﴿ ،إِلهِ مر ِ
َ َ ُّ َ ۡ
َ
َ
َ
ٱل َ ٰ
حآٰ ﴿ ،
نس ُن إِنَّ َك َكد ٌِح إِ ٰل َر ّب ِ َك ك ۡد ٗحا َف ُملٰقِيهِ﴾((( ،فإنّه لن يغفل عنه
كادح إليه كد ً
يأيها ِ
اللزمة لهذا السفر الطويل،
أب ًدا ،ولن يهدأ له بال أو يسكن له قرار قبل أن يع ّد الع ّدة ّ
كل مستلزمات اللقاء باملحبوب.
ويحض ّ
ّ
من هنا ،كان صالح اإلنسان منوطًا يف املرحلة األوىل بإصالح معتقداته ونظرته إىل
الخالق والعامل ،ورؤيته التي يحملها فيام يتعلّق بالحياة واملصري والعالقة مع الله سبحانه
وتعاىل؛ أل ّن للعقيدة التي يحملها اإلنسان الدو َر األساس يف تحديد مصريه ومدى قربه
الحق تعاىل ،وعن حقائق اإلسالم ومعانيه الراقية.
وبعده عن ّ
آثار االعتقادات الباطلة
للعقيدة التي يحملها اإلنسان تأثري عىل أفعاله وسلوكه يف هذه الدنيا ،وبالتايل عىل
قليل ،وأتينا بشخص
مصريه يف اآلخرة ،كام أسلفنا .ولو حاولنا اآلن أن نعكس الصورة ً
ال يحمل هذه املعتقدات واملبادئ اإلسالم ّية األصيلة ،التي ذكرنا بعضً ا منها آنفًا ،فامذا
ستكون النتيجة؟
فالذي ال يؤمن بالله تعاىل ،وال يعتقد بأنبيائه ورسله ،وال بالدار اآلخرة ،والذي ال يرى
نفسه يف سفر ،وأنّه راحل عن هذا العامل إىل عامل الجزاء والحساب ،فكيف ستكون عاقبته؟!
((( سورة الحديد ،اآلية .4
((( سورة ق ،اآلية .16
((( سورة آل عمران ،اآلية .98
((( سورة يونس ،اآلية .4
((( سورة االنشقاق ،اآلية .6
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األخروي ،والكامالت وال ّنعم
هذا اإلنسان الذي ال يعتقد باملعتَقدات الحقَّة ،كالحساب
ّ
اإللهي ،وال يعطي
رصف بطريقة يه ِمل معها العقاب
التي ُوعد بها يف الدار اآلخرة ،سيت ّ
ّ
أي أه ّميّة للحياة اآلخرة ،وللقائه تعاىل فيها ،وهذا األمر ال يؤ ّدي إىل الجهل والفراغ فقط،
ّ
بل يسمح أيضً ا بدخول اآلراء الفاسدة واملعتقدات الباطلة؛ ذلك أ ّن ال ّنفس ال تقبل الجهل
أب ًدا ،وال تستأنس به ،وهي ترفض أن ال يكون لديها العلم مبا تواجهه من مسائل وقضايا،
الصحيحة عن تساؤالتها ،أرسعت إىل تعبئة الفراغ مبا لديها
فإذا مل تحصل عىل األجوبة ّ
من أهواء ،ومبا يز ّودها به أصحاب الشّ بهات .وال ّ
شك أ ّن األفكار الخاطئة ستكون سببًا
للحرمان والرتكاب األخطاء واجرتاح املعايص.
ولهذا قال أمري املؤمنني« :Qالجهل أصل ّ
كل ش ّر»((( ،وهو ما يكون سب ًبا يف االبتعاد
عن الله ،والحرمان من فيضه العميم.
وجل ،يف ذكره الحكيم ،يكشف لنا بعض ما سيؤول إليه حال أصحاب هذه
والله ع ّز ّ
االعتقادات الخاطئة ،ويحذّر من عواقبها الوخيمة ،وهي:
َ
َ
َ
َ َ َّ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ
ون بِٱٓأۡلخ َِرة ِ أ ۡع َت ۡدنَا ل ُه ۡم َع َذابًا أ ِل ٗما﴾(((.
 .1العذاب األليم﴿ ،وأن ٱلِين ل يؤمِن
َ ۡ َ َ َّ َ َ َّ ُ ْ َ ٓ َّ َ َّ َ َ ٓ َ ۡ ُ ُ َّ َ ُ َ ۡ َ ٗ َ ُ ْ
 .2الخسران والندامة﴿ ،قد خ ِس ٱلِين كذبوا بِل ِقاءِ ٱللِۖ ح ٰٓ
ت إِذا جاءتهم ٱلساعة بغتة قالوا
ۡ ََ َ َٓ َ َ ُ َ
َ ٰ َ ۡ َ َ َ َ َ ٰ َ َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ٰ ُ
ع ظ ُهورِه ِۚم أل ساء ما يزِر
يحستنا ع ما فرطنا فِيها وهم ي ِملون أوزارهم
ون﴾(((.
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ ُ ْ
َٓ
َ َّ َ َ َّ ْ َ
 .3بطالن أعمالهم﴿ ،وٱل
ِين كذبُوا أَِبيٰت ِ َنا َول ِقاءِ ٱٓأۡلخِرة ِ حبِطت أعمٰله ۚم هل يزون إِل ما كنوا
ََُۡ َ
يعمل
ون﴾(((.
ۡ
ۡ
َ ُ
َ َ َ ۡ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َٓ َۡ ُ ۡ َٰ َ َ َ َ ٰ ُ
ك ُم ٱنلَّ ُ
ار َو َما لكم
 .4النسيان﴿ ،وقِيل ٱلوم ننسىكم كما نسِيتم ل ِقاء يومِكم هذا ومأوى
ّ َّ
ص َين﴾(((.
مِن نٰ ِ ِ
((( اآلمدي ،غرر الحكم ،ص.73
((( سورة اإلرساء ،اآلية .10
((( سورة األنعام ،اآلية .31
((( سورة األعراف ،اآلية .147
((( سورة الجاثية ،اآلية .34

ل
ةّيدوبعا عناومم( هلل ةّيدوبعلا عناوم
( هلل

.5
.6

57

َ َ ُّ ٓ ْ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ
َ َ َۡ
ََ َ َۡ
َ
ل َنا ل يُ ۡر َج ُعون  ٣٩فأخذنٰ ُه َو ُج ُنودهُۥ ف َن َبذنٰ ُه ۡم
العقاب
ّ
اإللهي في الدنيا﴿ ،وظنوا أنهم إ ِ
ۡ َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ٰ َ ُ َّ
ٱلظٰلِ ِم َني﴾(((.
ِف ٱلمِۖ فٱنظر كيف كن عقِبة
َّ
ْ
ْ
َّ ُ َّ َ ُ ْ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ ٞ
َّ
َ َ َ ُ َ َ ُّ َ َ
يل ٱللِ ثم ماتوا وهم كفار فلن
الحرمان من المغفرة﴿ ،إِن ٱلِين كفروا وصدوا عن سب ِ ِ
َ ۡ َ َّ ُ َ
يغفِر
ٱلل ل ُه ۡم﴾(((.

وما ينبغي التن ّبه إليه ج ّي ًدا أيضً ا ،أ ّن العقائد الباطلة ،مع ما لها من عواقب وخيمة
عىل اإلنسان املعتقد بها ،إلّ أ ّن آثارها السلب ّية ليست محصورة فيه ،بل إ ّن رضرها وتأثريها
السلبي قد يصل إىل اآلخرين أيضً ا ،وذلك عندما تدفع هذه املعتقدات الخاطئة بصاحبها،
ّ
الحق وعن رصاطه املستقيم .فعندما
من حيث يقصد أو ال يقصد ،إىل الص ّد عن سبيل ّ
يعتقد شخص ما أ ّن تهذيب النفس وتزكيتها من األهواء واألمراض الباطن ّية ليس أم ًرا
رضوريًّا ،أو ينكر ،والعياذ بالله ،مسألة لقاء الله والرجوع إليه ،أو يعتقد بأ ّن عبادة
بأي دين أم ٌر صحيح ومقبول،
الله والعبوديّة له تعاىل ليست أم ًرا أساسيًّا ،وأ ّن اإلميان ّ
وغريها من االعتقادات الخاطئة ،فمثل هذه االعتقادات إذا كان صاحبها ذا شأن أو
تأثري يف محيطه ،فمن املمكن أن يكون سب ًبا يف دفع اآلخرين إىل االعتقاد مبثل هذه
املبادئ ،وبالتايل االنحراف عن جا ّدة الصواب ،والص ّد عن سبيل الله ،ومنع الخري عن
َّ َّ ّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َّ َ
َ
ِيم﴾((( ،وهو يحسب نفسه من املهتدينِ﴿ ،إَون ُه ۡم لَ ُص ُّدون ُه ۡم
ي معت ٍد أث ٍ
عباده ﴿ ،مناعٖ ل ِلخ ِ
َ
َ
َّ
َ َ ۡ َ ُ َ َّ ُ ُّ ۡ َ ُ َ
َ َ ۡ َ ُّ َ
َ
ٱل َي ٰوةَ
َّ
ون ۡ
يل ويحسبون أنهم مهتد
حب
ون﴾(((،
والحق أنّه من الضالّنيِ ﴿ ،
ٱلين يست ِ
ّ
ع ِن ٱلسب ِ ِ
ُّ ۡ َ َ َ
ُ َ
َ
َّ
َ َ َ ُ ُّ َ َ َ
يل
ٱللِ َو َي ۡب ُغ َون َها ع َِو ًجا ۚ أ ْو ٰٓلئ ِ َك ِف َضلِٰۢل بَعِي ٖد﴾((( .والله ع ّز
ٱدلنيا ع ٱٓأۡلخِرة ِ ويصدون عن سب ِ ِ
ََ َۡ ُ ُ ْ ُّ
َ ٰ ُ ُ َ َ َ ُ ُّ َ
ون َعن َ
يل
ب
س
د
ص
ت
و
ون
ِد
ع
و
ت
ط
ر
ص
ل
ّ
ِ
ٖ
ِ
ِ
وجل قد نهى عن الص ّد عن سبيله ﴿ول تقعدوا بِك ِ
َّ
ٱللِ َم ۡن َء َام َن بِهِۦ َو َت ۡب ُغ َون َها ع َِو ٗجا ۚ﴾((( ،بل ولعن الذين يص ّدون عن رصاطه ،ووصفهم بأنّهم
((( سورة القصص ،اآليتان .40 - 39
((( سورة مح ّمد ،اآلية .34
((( سورة القلم ،اآلية .12
((( سورة الزخرف ،اآلية .37
((( سورة إبراهيم ،اآلية .3
((( سورة األعراف ،اآلية .86
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َّ ۡ َ ُ َّ َ َ َّ
ُ َ
َّ
َ
َّ َ َ ُ ُّ َ َ َ
ٱللِ َو َي ۡبغون َها ع َِو ٗجا َو ُهم بِٱٓأۡلخ َِرة ِ
يل
ظاملون﴿ ،لعنة ٱللِ ع ٱلظٰل ِ ِمني  ٤٤ٱلِين يصدون عن سب ِ ِ
َٰ ُ َ
كفِر
ون﴾(((.

عالج العقائد الباطلة
بعد معرفة َدور العقائد الفاسدة ،وتأثريها عىل سلوك اإلنسان يف الحياة الدنيا ،وبالتايل
عىل مصريه يف الحياة اآلخرة ،عىل اللبيب أن يفكّر مل ًّيا يف كيف ّية التخلّص من هذه الشبهات
وجل ،وتحرمه من لقائه ،وال يوجد طريق
العقائديّة التي تحول دون ارتباطه بالله ع ّز ّ
للتخلّص من هذا املانع والعائق الخطري سوى وسيلة واحدة ،هي التع ّرف عىل مبادئ هذا
الدين الحنيف وعقائده وتعلّمها .فالعلم واملعرفة بأسس هذا الدين ومعتقداته األصيلة
هو الذي يهدي اإلنسان إىل رصاط الله املستقيم ،وينجيه ويعصمه من الوقوع يف املهالك
الطبيعي أ ّن العلم وحده ال يكفي ،بل ال ب ّد أن يصحبه العمل بهذه املبادئ
واملزلت .ومن
ّ
ّ
َ
َّ
ْ
ُ
َُ َ
يأ ُّي َها ٱل َ
واملعتقدات اإلسالم ّية ،حتّى ال يغدو مصداقًا لقوله تعاىل ﴿ َ ٰٓ
ِين َء َام ُنوا ل َِم تقولون َما
ََُ ۡ
َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ۡ َ ُ َ
َ َۡ ُ َ
ب َمق ًتا عِند ٱللِ أن تقولوا ما ل تفعل
ل تف َعلون  ٢ك
ون﴾((( ،وأل ّن العلم ال يثبت وال ميكن أن
يستق ّر يف النفس ّإل بالعمل كام قال رسول الله « :Pالعلم يهتف بالعمل ،فإن أجابه
ّ
وإل ارتحل عنه»((( .كام أ ّن هناك بعض اآلداب واألمور التي ينبغي لإلنسان املتعلّم التنبّ ُه
إليها ومراعاتها ،وهي:
 - 1أن يعلم َّأن ما يعلمه فيما ال يعلمه قليل ،لذا عليه أن ال يجيز لنفسه إنكار ّ
كل ما
ال يرقى إلى مستوى فهمه وعقله ،بل عليه أن يذره في بقعة اإلمكان ،فعسى أن
يأتي عليه يوم يفتح الله عليه باب العلم به.
 - 2االعتراف المسبق باحتمال وجود األفكار الخاطئة ،واآلراء الفاسدة لديهّ ،
ألن ال ّثقة
المطلقة بالنفس تكون عائ ًقا ،في بعض األحيان ،دون ّ
االطالع على حقائق األمور،
((( سورة األعراف ،اآليتان .45 - 44
الصف ،اآليتان .3 - 2
((( سورة ّ
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،2ص.33
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كما في الحديث عن أمير المؤمنين ،Qقال« :ا ّتهموا عقولكم ،فإ ّنه من ال ّثقة
بها يكون الخطأ»(((.
 - 3الصدق واإلخالص في طلب المعارف اإلله ّية ،حيث يقصد بعمله وجه الله تعالى،
وامتثال أمره ،وإصالح نفسه ،وإرشاد عباده إلى معالم دينه ،وال يقصد بذلك
ع َرض الحياة الدنيا من تحصيل مال أو جاه أو شهرة .فعن اإلمام الصادقQ
قال« :من تع ّلم لله ع ّز ّ
وجل ،وعمل لله ،وع ّلم لله ُدعي في ملكوت السماوات
عظيمًا»(((.
 - 4تبادل وجهات ال ّنظر ،بعي ًدا عن التعصّ ب .فمن وص ّي ٍة ألمير المؤمنينQ
يقول« :اضربوا بعض الرأي ببعض يتو ّلد منه الصواب»((( ،وعنهً Q
أيضا« :من
استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطأ»((( ،وعن اإلمام الصادق Qقال« :من
تع ّلم العلم ليماري به السفهاء ،أَو يباهي به العلماء ،أو يصرف وجوه الناس إليه
ل ُي َر ِّئسُ وه و ُيع َّظموه ،ف ْليتبو ّْأ مقعده من النار»(((.
 - 5عدم التس ّرع في إعطاء الرأي وإبداء وجهة النظر ،واالنتظار ح ّتى تتبلور وت ّتضح
علي Qأ ّنه قال« :الرأي مع
الفكرة ،فتكون قابلة لالعتماد عليها .فعن اإلمام ّ
األناة»((( ،وم ّما أوصى به Qول َده اإلمام الحسن المجتبى« ،Qأنهاك عن
التس ّرع في القول والفعل»(((.
التوسل بأهل البيت .Rوهذا
 - 6الدعاء وطلب العناية من الله تعالى من خالل ّ
له تأثير كبير ج ًّدا في التوصّ ل إلى المعتقدات العلم ّية والمعارف الح ّقة.
((( اآلمدي ،غرر الحكم ،ص.56
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،1ص.35
((( م.ن ،ج ،1ص.1024
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،2ص.29
((( م.ن ،ج ،2ص.31
((( م.ن ،ج ،75ص.81
((( الح ّر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،27ص.167
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رس السعادة والفالح يف الدنيا واآلخرة
وعليه ،نصل إىل هذه النتيجة ،ومفادها أ ّن ّ
منوط بعالقة اإلنسان بربّه ،وبحضوره تعاىل يف حياته .فكلّام كان حضور الله تعاىل أقوى،
القرب منه أش ّد وأكرث .ورشط هذا الحضور االعتقا ُد السليم والصحيح بأنّه تعاىل معنا
كان ُ
َ ۡ َ ُ ْٓ
دامئًا ،وشاهد علينا ،وقريب م ّنا إىل الح ّد الذي يَح ْول فيه تعاىل بيننا وبني قلوبنا﴿ ،وٱعلموا
َ َّ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ َ ۡ
َۡ
َ َ َّ ُ ٓ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
ي ٱل َم ۡرءِ َوقلبِهِۦ وأنهۥ إِلهِ تش
أن ٱلل يول ب
ون﴾((( ،وأنّنا إليه راجعون .مثل هذا االعتقاد،
والقوي بالله
والعمل مبقتضاه ،مق ّدم ٌة رضوريّة وأساس ،تؤ ّهل اإلنسان لالرتباط الصحيح
ّ
ع ّز اسمه ،وتساعده عىل دوام استحضار وجوده ،وعدم الغفلة عنه أب ًدا.

((( سورة األنفال ،اآلية .24

ل
ةّيدوبعا عناومم( هلل ةّيدوبعلا عناوم
( هلل
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المفاهيم الرئيسة

 - 1العقيدة لغ ًة مشتقّة من المصدر « َعقْد» الذي يعني اإلحكام والش َّد والربط،
ورب َط الشي ِء بشيء آخر أو ش َّده .والعقيدة في معناها االصطالحي هي مجموعة
من المسائل التي تشكّل الرؤية الكون ّية لإلنسان ،والتي ت ُشكّل مجموعة من
المعتقَدات والنظريّات الكون ّية المتناسقة حول الكون واإلنسان ،بل وحول الوجود
بصورة عا ّمة.
 - 2إ َّن العقيدة التي يحملها اإلنسان تؤث ّر تأثي ًرا مباش ًرا على مصيره ،وعلى مقامه
وجل؛ وذلك بسبب ارتباطها بسلوك اإلنسان
عند الله ،وعلى درجة قربه منه ع ّز ّ
وحركته في الخارج ،وبأسلوب تعامله مع اآلخرين ،وتفاعله مع األحداث التي
تجري من حوله.
 - 3إ َّن صالح اإلنسان منو ٌط في المرحلة األولى بإصالح معتقداته ونظرته إلى الخالق
والعالم ،ورؤيته التي يحملها فيما يتعلّق بالحياة والمصير والعالقة مع الله سبحانه
وتعالى .أل ّن للعقيدة التي يحملها اإلنسان الدو َر األساس في تحديد مصيره ومدى
الحق تعالى ،وعن حقائق اإلسالم ومعانيه الراقية.
قربه وبعده عن ّ
 - 4من عواقب المعتقدات الباطلة :العذاب األليم ،الخسران والندامة ،بطالن األعمال،
اإللهي في الدنيا.
النسيان ،الحرمان من المغفرة ،العقاب
ّ
السلبي للعقائد الباطلة قد يصل إلى اآلخرين ،وذلك عندما
 - 5إ ّن الضرر والتأثير
ّ
الحق وعن صراطه
تدفع هذه المعتقدات الخاطئة بصاحبها إلى الص ّد عن سبيل ّ
المستقيم.
التحصن من المعتقدات الباطلة يكمن في التع ّرف على مبادئ الدين
 - 6إ َّن سبيل
ّ
الحنيف وعقائده وتعلّمها ،والعمل بها .قال رسول الله « :Pالعلم يهتف بالعمل،
فإن أجابه ّ
وإل ارتحل عنه»(((.
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،2ص.33
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 - 7هناك بعض اآلداب واألمور التي ينبغي لإلنسان المتعلّم التن ّب ُه إليها ومراعاتها،
وهي :الصدق واإلخالص في طلب المعارف اإلله ّية ،والدعاء وطلب العناية من
كل ما
التوسل بأهل البيت ،Rوأن ال يجيز لنفسه إنكار ّ
الله تعالى من خالل ّ
ال يرقى إلى مستوى فهمه وعقله ،بل االعتراف المسبق باحتمال وجود األفكار
التعصب ،وعدم التس ّرع في إعطاء
الخاطئة لديه ،وتبادل وجهات ال ّنظر ،بعي ًدا عن ّ
الرأي وإبداء وجهة النظر.

الدرس السادس

ّ
التوجه للمبدأ والمعاد
ّ
والنبوة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

يبي أه ّم ّية معرفة املبدأ واملعاد والنب ّوة.
ّ 1 .1
2 .2يدرك كيف ّية التع ّرف عىل املبدأ واملعاد والنب ّوة.
3 .3يوضّ ح مراحل التع ّرف عىل األصول الثالثة من
خالل امتالك املعرفة التص ّوريّة ،والتصديق
واإلذعان ألدلّتها الحقَّة.

ّ
مقدمة
وجل ،وقد أرشنا سابقًا إىل عالقة التالزم
إ َّن معرفة النفس سبيل إىل معرفة الله ع ّز ّ
واالرتباط بني املعرفتني ،وورد يف صحف إدريس« :من عرف ال َخلْق عرف الخالق ،ومن
عرف الرزق عرف الرازّق ،ومن عرف نفسه عرف ربّه»(((.
يئ للمعرفة والسري
ومعرفة النفس ليست مطلوبة لذاتها ،بل إنّ الهدف الغا ّ
يف بالشكل الكامل هو معرفة الله ،وقد تناثرت اإلشارات القرآنيّة إليها،
املعر ّ
َ
ََ َ
خل ۡق ُ
ت
وتضافرت البيانات الروائيّة يف إبرازها وتصويرها .قال الله تعاىل﴿ :وما
ۡ َّ َ ۡ َ َّ
ُۡ ُ
(((
س ذلك بأنَّهم ُخلقوا ليعرفوه .ويعضد هذا
ٱلنس إِل ِلَعبد ِ
ِ
ٱلن و ِ
ون﴾  ،حيث فُ ّ
فأحببت أن
ُ
«كنت كن ًزا مخف ًّيا،
ُ
القديس املستفيض،
املعنى ما جاء يف الحديث
ّ
فخلقت الخلق ألُعرف»((( .وقد خرج اإلمام الحسني Qإىل أصحابه،
ُ
أُعرف،
جل ذكره ما خلق الخلق ّإل ليعرفوه ،فإذا عرفوه
فقال لهم« :أيُّها ال َّناس ،إنَّ اللَّه َّ
عبدوه ،فإذا عبدوه استغ َنوا بعبادته عن عبادة ما سواه»(((.

((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،92ص.456
((( سورة الذاريات ،اآلية .56
عيل
((( موىل مح ّمد صالح املازندراين ،رشح أصول الكايف ،مع تعليقات :املريزا أبو الحسن الشعراين ،ضبط وتصحيح :السيّد ّ
عاشور ،بريوت  -لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع1421 ،هـ 2000 -م ،ط ،1ج ،1ص.22
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،5ص.312
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وأل َّن املعرفة هي الخري الكثري((( ،فإ َّن معرفته تعاىل هي أبرز مصداقٍ للخري الكثري.
والسبيل إىل ذلك الخري الكثري ،كام أسلفنا ،هو معرفة النفس .ومعرفة النفس اإلنسان َّية
ال تقترص عىل الوجود املا ّد ّي لإلنسان ،ف َم ْن يفهم من وجوده املظاه َر املا ّديّة والحيوان ّية
فقط ،ويهت ّم بها وحدها خالل حياته ،فقد غفل عن هويّته اإلنسان ّية.
َََ ۡ
خ ُ
ت
إنّ الفارق بني اإلنسان والحيوان يكمن يف أنّ اإلنسان يتم ّيز ب ُبعد ﴿ونف
فِيهِ مِن ُّر ِ
وح﴾((( ،الذي يفتقده الحيوان ،وإنّ العناية بهذا ال ُبعد هي التي ت ُخرج
اإلنسان عن الحيوان ّية ،وإنّ تنمية هذا ال ُبعد هي التي تجعل اإلنسان «إنسانًا».
َََ ۡ
خ ُ
ت فِيهِ مِن
فإذا ما أردنا أن نعرف حقيقة أنفسنا ،فيجب أن نرى ما هي ﴿ونف
ُّر ِ
وح﴾ وما هي مقتضياتها؟
ما هو مبدأ النفس؟ وأين منتهاه؟ وما هو السبيل إليه؟
ّ
والنبوة
معرفة المبدأ والمعاد
روي عن أمري املؤمنني Qقوله« :رحم اللَّه امرأً أعدّ لنفسه واستعدّ لرمسه وعلم
من أين وفي أين وإلى أين»(((.
فإذا ما اكتسب املرء ثالث معارف ،واستطاع اإلجابة عىل ثالثة أسئلة رئيسة ،فقد عرف
نفسه .واألسئلة هي:
جئت؟ وأين مبدأي؟
 .1من أين ُ
 .2أين أنا اآلن؟ وأين أقف؟
 .3إىل أين أذهب؟ وما هي غايتي؟
ُ

ٗ

َو َمن يُ ۡؤ َ
ت ِۡ
ٱل ۡك َم َة َف َق ۡد أو َ ِت َخ ۡيا َكثِريٗاۗ﴾ (سورة ابلقرة ،اآلية  )269قال« :املعرفة».
((( ورد عن االمام الباقر Qيف تفسري قوله تعاىل﴿ :
العلمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،1ص.215
أنظرّ :
((( سورة الحجر ،اآلية 29؛ سورة ص ،اآلية .72
((( الفيض الكاشاين ،الوايف ،تحقيق وتصحيح وتعليق ضياء الدين الحسيني األصفهاين ،أصفهان ،مكتبة االمام أمري املؤمنني
يل Qالعا ّمة1406 ،ه.ق ،ط ،1ج ،1ص.116
ع ّ

ل
ل
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إ ّن الجواب عن هذه األسئلة الثالثة ُيثّل ،يف الحقيقة ،املواضيع الثالثة التي تؤلّف
أصول ال ِّدين ،وهي :التوحيد ،النب ّوة واملعاد .فمعرفة أين ك ّنا وأين يكمن مصدر وجودنا
وأي وجهة نتح ّرك نحوها،
وأصله ،إنّ ا هي التوحيد ومعرفة الله ،ومعرفة إىل أين نُقبِلّ ،
إنّ ا هي معرفة املعاد ،وما يجب علينا فعله يف هذه الدنيا ،ونحن ما بني املبدأ واملعاد ،يك
نصل إىل الغاية بسالم ،إنّ ا هو يتعلّق ببعثة األنبياء والنب ّوة.
َ
أصبحت هذه األصول الثالثة أصولً لل ِّدين ،وهي منسجمة
من هنا ،ليس صدف ًة أن
ْ
بشكل تا ّم ،فال ِّدين قد جاء لتحقيق سعادة اإلنسان ،وإذا ما أراد اإلنسان نيل سعادته
الحقيق ّية ،فال ب ّد أن يضع أمام نفسه اإلجاب َة الصحيحة عن هذه األسئلة الثالثة.
إذا مل يدرك اإلنسان عالقته مع الله ،فال مجال يف أن يتمكّن من معرفة نفسه،
َ
َ ُ ْ َّ َ َ
ٱلل فَأ َنسى ٰ ُه ۡم أ ُنف َس ُه ۡ ۚم﴾((( ،فنسيان الله متالزم مع نسيان «النفس» وضياعها؛ فليس
﴿نسوا
اإلنسان سوى فعل الله ،مبعنى أنّه مخلوق من قبل الله تعاىل ،ومرتبط به ،فهو تعاىل
أصل وجوده.
الطبيعي أن يتبادر السؤال،
وبعد العلم بأنَّ اإلنسان ليس سوى فعل الله ،من
ّ
وهو :ملاذا خلق الله تعاىل اإلنسان؟ وما هو هدفه من إيجاد الخلق؟ والبحثُ
املنطقي بني املبدأ
عن اإلجابة سيوصلنا إىل مسألة املعاد ،فال ريب بوجود الرتابط
ّ
واملعاد ،لذا نرى أنّ «اإلميان بالله وباليوم اآلخر» ،أي املبدأ واملعاد ،يُذكران م ًعا
يف القرآن الكريم(((.
الله مبدأُنا ،واليوم اآلخر  -وهو يوم القيامة  -نهاية مسرينا وغايتنا .فام هو العمل
والقانون الذي يُبقينا عىل الرصاط املستقيم ما بني املبدأ واملعاد ،ويحول دون انحرافنا عن
((( سورة الحرش ،اآلية .19
َ
َ َ َ ٌ
َ َ
َ ۡ َ َ َ َّ
َ َ ٰ َّ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ َّ
ٱلل َو َ ۡ
ٱلل َو َ ۡ
ٱل ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر َو َعمِل صٰل ِٗحا فل خ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم
ٱل ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر﴾ (سورة ابلقرة ،اآلية )177؛ ﴿من ءامن ب ِ ِ
ب من ءامن ب ِ ِ
((( يقول تعاىل﴿ :ولكِن ٱل ِ
َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ
ََ ُ ۡ ََُۡ َ
َّ َ ۡ َ َ َ ُ
ُ
ۡ
َ
ۡ
َ
ٰ
جد ٱللِ من ءامن بِٱللِ وٱلو ِم ٱٓأۡلخِرِ﴾ (سورة اتلوبة ،اآلية )18؛ ﴿لقد كن لكم ِف رسو ِل
ول هم يزنون﴾ (سورة املائدة ،اآلية )69؛ ﴿إِنما يعمر مس ِ
ُ َ ٓ ُّ َ
َّ َ ُ َ ۡ ٗ ُ ۡ ُ َ َّ
َّ ُ ۡ َ ٌ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ْ ُ ۡ َ َ َ َ ّ ٞ
ون َم ۡن َحا ٓ َّد َّ َ
ٱلل َو َر ُس َ ُ
َ
ٱللِ َو ۡ َ
ولۥ﴾
ٱل ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر يواد
ٱللِ أسوة حسنة ل ِمن كن يرجوا ٱلل وٱلوم ٱٓأۡلخِر﴾ (سورة األحزاب ،اآلية )21؛ ﴿ل ِ
تد قوما يؤمِنون ب ِ
ۡ
َٰ ُ
ِك ۡم يُ َوع ُظ بِهِۦ َمن َك َن يُ ۡؤم ُِن ب ِ َّٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِرِۚ﴾ (سورة الطالق ،اآلية.)2
(سورة احلرش ،اآلية )22؛ ﴿ذل
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الطريق؟ وأين تقع دنيانا التي نعيشها اآلن من خارطة الوجود ،وما هي خصائصها؟ هل
هي مم ٌّر ومع ٌرب إىل العامل اآلخر فقط ،أم أنّها هي الغاية القصوى؟
هذه األسئلة هي التي تقودنا إىل بحث النب ّوة وبعثة األنبياء ونزول األديان السامويّة،
فاألنبياء واألوصياء بعثهم الله ليمسكوا بأيدينا يف مرحلة ما بني املبدأ واملعاد ،ويش ّخصوا
لنا الطريق الصحيحة ،والرشيعة اإلله ّية هي الربنامج والقانون الذي بعثه الله تعاىل إىل
اإلنسان عن طريق األنبياء ،ليأخذ بيده إىل الج ّنة ،وينأى به عن جه ّنم ،ويوصله إىل غايته
بسالم.
تبي لنا من خالل ما سبق ،أ َّن معرفة النفس متالزمة مع معرفة األصول الثالثة:
إذًاّ ،
التوحيد ،النب ّوة واملعاد .والنتيجة املنطقية لذلك هي أ َّن الغفلة عن النفس متالزمة أيضً ا
مع الغفلة عن جميع هذه األصول أو بعضها .بنا ًء عىل ذلك ،فإ َّن اليقظة تتطلّب حاجة
اإلنسان إىل املعرفة بحقيقة نفسه ،وقوام هذه املعرفة وأساسها ثالثة أمور هي :معرفة
الله ،معرفة اليوم اآلخر ،ومعرفة طريق األمان الذي ينتهي إىل الغاية.
ّ
والنبوة
كيفيّة التعرّ ف على المبدأ والمعاد
أي مسألة من املسائل ،هناك ثالث مراحل ينبغي اجتيازها،
يف طريقنا نحو التع ّرف عىل ّ
وهي:
أو ًّل :امتالك المعرفة التص ّوريّة األوّل َّية والمبدئ ّية للمسألة.
ثان ًيا :معرفة أه ّم ّية المسألة ،وأخذها على محمل الج ّد ،والمبادرة والتح ّرك لمتابعتها
واستجالئها.
ثال ًثا :التصديق بالمسألة ،واإلذعان ألد ّلتها الح َّقة.
ربا يكون ذنب بعض الغافلني مبستوى أنّهم يتذكّرون ،لك ّنهم ال يحملون
وبالتايل ّ
األمر عىل محمل ال ِج ّد ،وبعضهم قد يكون ذنبه أكرب ،إذ يتذكّرون ويعرفون أ ّن القضية
وحساسة ج ًّدا ،لك ّنهم يُعرِضون عنها .وهناك فئة ثالثة ذنبها أكرب من كال القسمني
ج ّديّة ّ
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ويتوصلون إىل اإلجابة الصحيحة
األ ّولني ،إذ يتذكّرون وتنكشف أمامهم أه ّم َّية القض ّية،
ّ
عن السؤال ،لك ّنهم يف الوقت نفسه يتظاهرون بالتجاهل ،ويعيشون حياتهم وكأنّهم ال
َ ُ ُّ ْ َ َۡ ُُ َ
يعلمون بوجود الله والقيامةِ﴿ ،إَوذا ذكِروا ل يذكر
ون﴾((( .وهذه املرتبة أعىل مراتب
كفران النعم اإلله ّية ،وهي التي يعقبها العذاب األليم يوم القيامة.
فهذه املخاطر قد تعرتض طريقنا نحو معرفة الله والقيامة والنبوة ،فنغفل عن أصل
املوضوع ،أو ال نحمله عىل محمل الج ّد ،أو نتش ّبث بالعناد ،بعد أن تنكشف أمامنا اإلجابة
ربا يصل اإلنسان إىل نقطة ينفر من اسم الله .قال
الصحيحة ،وننكره عىل علم م ّنا ،بل ّ
َ
َ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ ۡ ُ ُ ُ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ
ون بِٱٓأۡلخ َِرةِۖ﴾(((.
الله تعاىل بهذا الصددِ﴿ :إَوذا ذكِر ٱلل وحده ٱشمأزت قلوب ٱلِين ل يؤمِن
لذا ال ب َّد لإلنسان من التع ُّرف عىل ماه ّية الخطوات الثالث األساس ملعرفة املبدأ واملعاد
وسنفصلها وفق اآليت:
والنب ّوة،
ّ
ّ
ّ
القضية(((:
تصور أصل
.1

يف هي أن ميتلك اإلنسان تص ّو ًرا عن أصل املوضوع.
إنّ أ ّول خطوة يف السري املعر ّ
الطبيعي أنّنا ما مل منتلك تص ّو ًرا عن أصل املوضوع ،فلن نسأل عنه أب ًدا .فعن
ومن
ّ
يل Qأنّه قال« :لقاح العلم التص ّور والفهم»((( .فهنالك الكثري من
اإلمام ع ّ
القضايا التي تنطوي عليها العلوم عىل اختالفها ،ونحن نجهلها ،والسبب هو أنّنا
نجهل أساس وجود مثل هذه املوضوعات والقضايا .ويوجد ثالثة عنارص تساهم
يف إعادة تص ّور املوضوع يف ذهن اإلنسان وتذكّره ،وهي:
أ .الفطرة :قد يتبادر لبعض الناس بشكل فطريّ في مرحلة من النضوج الفكريّ ،
((( سورة الصافات ،اآلية .13
((( سورة الزمر ،اآلية .45
((( أي تص ّور قض ّية املبدأ واملعاد والنب ّوة.
((( الليثي الواسطي ،عيون الحكم واملواعظ ،ص.419
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هذا التساؤلِ :م ْن أين ُ
جئت ،وإلى أين أ ّتجه؟ ومن النماذج التي تبادر لهم هذا
نبي الله إبراهيم Qحينما كان ينظر
السؤال في مرحلة ما ،وبشكل فطريّ  ،هو ّ
ورب هذه السماوات؟
رب هذا الكونُّ ،
إلى الكون والوجود ،فأخذ يسأل :م َْن هو ُّ
الرب أيّ من الكواكب والنجوم
وبمقتضى فطرة التوحيد كان يستنكر أن يكون ّ
واألجرام ،لنقصها ومحدوديّتها وفنائها .ولقد تبلورت هذه األسئلة في ذهنهQ
طبيعي ،دون ُّ
تدخل عوامل خارج ّية ،بل من خالل أصل الخلقة
تلقائ ًّيا ،وبشكل
ّ
والتكوين الفطريّ اإلنساني .يقول تعالى في كتابه الكريم:
َۡ
َ َ َٰ َ ُ ٓ ۡ َ َ َ َ ُ
َ َ َّ َ َّ َ َ ۡ َّ ۡ ُ
َ َ ُ َ
ك َ
ون م َِن ٱل ۡ ُموقِن َ
وت َّ َ َ
ت َوٱل ِ
ٱلل
ۡرض و ِلك
﴿وكذل ِك ن ِري إِبرٰهِيم مل
ِني  ٧٥فلما جن عليهِ
ٱلسمٰو ٰ ِ
َ
َ
ُ
ََ
ٗ َ َ َ َ ّ ََ ٓ ََ
َۡ
ِب ٱٓأۡلفِل َ
َر َءا َك ۡو َك ٗباۖقَ َال َهٰ َذا َر ّب فَلَ َّما ٓ أفَ َل قَ َال َلٓ أح ُّ
ِني  ٧٦فل َّما َر َءا ٱلق َم َر بَازِغ قال هٰذا َر ِبۖفل َّما أفل
ِۖ
َ
َ َ َ َّ
َّ ّ
َ َ َّ َ َ َّ ۡ َ َ َ ٗ َ َ َ ٰ َ َ ّ َ ٰ َ ٓ
َۡ
ّ َ ُ َ
ٓال َ
ِني  ٧٧فلما رءا ٱلشمس بازِغة قال هذا ر ِب هذا
قال لئِن ل ۡم َي ۡهد ِِن َر ِب لكون َّن م َِن ٱلق ۡو ِم ٱلض
َ ۡ َ ُ َ َ َّ ٓ َ َ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ۡ ِ ّ َ ٓ َ ُ ۡ ُ َّ ّ ٞ
ه ل َِّلِي َف َط َر َّ َ َ
ون  ٧٨إ ّن َو َّج ۡه ُ
ت َو ۡج ِ َ
ت
شك
ٱلسمٰو ٰ ِ
ِِ
أكب ۖ فلما أفلت قال يقوم إ ِ ِن ب ِريء مِما ت ِ
َ ۡ َ َ َ ٗ ََ ٓ ََ۠ َ ُۡ ۡ
شك َِني﴾(((.
وٱلۡرض حن ِيفاۖ وما أنا مِن ٱلم ِ

ب .المصاعب واالبتالءاتّ :إن تعرض اإلنسان للشدائد والمصاعب قد يؤدّي أحيا ًنا
إلى إيقاظ الفطرة الكامنة لديه ،فتدفعه إلى التوجّ ه نحو الق ّوة التي لها القدرة
على ّ
حل مشاكله .وإذا ما بقي اإلنسان مؤم ًّل ومع ّو ًل على األسباب الظاهريّة،
فإ ّنه سيغفل عن عالم الغيب وعوامله ،أمّا إذا قطع األمل باألسباب الظاهريّة
والما ّديّة ،عندها ستستيقظ فطرته ويتوجّ ه نحو الق ّوة والقدرة الحقيق ّية في هذا
الوجود .ومن األمثلة القرآن ّية التي ُتلفت انتباه اإلنسان إلى دور االبتالء واألزمات
ْ
َ َ
في توجيه اإلنسان نحو الله سبحانه وتعالى ،هذه اآلية الكريمة ﴿فإِذا َرك ُِبوا ِف
ۡ ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ۡ
َ َ ُ ّ َ َ َ َّ َ َّ ٰ ُ ۡ َ ۡ َ ّ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
شك
ون﴾((( .فالرحالت في
ٱلفل ِ
ب إِذا هم ي ِ
ك دعوا ٱلل مل ِِصني ل ٱدلِين فلما نىهم إِل ٱل ِ

((( سورة االنعام ،اآليات .79 – 75
((( سورة العنكبوت ،اآلية .65
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السابق كانت عادة تجري بالسفن البسيطة بإمكان ّياتها ومع ّداتها ،لذا كانت هنالك
أخطار كثيرة تحيق بالرحالت البحريّة ،وكان الكثير من السفن يتع ّرض للغرق.
ويص ّرح القرآن في هذه اآلية ّأن هؤالء عندما كانوا يسيرون في وسط البحر أو
المحيط ،وتحاصرهم العواصف واألمواج العاتية ،كانوا يتوجّ هون إلى الله ،فيدعونه
ويتوسلون إليه.
ّ
ومن األمثلة القرآن ّية عىل عالقة التأث ّر والتأثري بني االبتالء وبني اليقظة ،قوله تعاىل
ََٓ
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ٰٓ ُ َ ّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َّ َّ ٓ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ َ
﴿ ولقد أرسلنا إِل أم ٖم مِن قبل ِك فأخذنهم بِٱلأساءِ وٱلضاءِ لعلهم يت
ض ُعون﴾((( ،وقوله ﴿وما
َ ۡ َ ّ َّ ّ َّ ٓ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َّ َّ ٓ َ َ َّ ُ ۡ َ َّ َّ ُ َ
أَ ۡر َس ۡل َ
ب إِل أخذنا أهلها بِٱلأساءِ وٱلضاءِ لعلهم يضع
ن
ِن
م
ة
ي
ر
ق
ف
ا
ن
ون﴾((( .فهذه اآليات تشري
ٖ
ِ
ٍِ
بشكل واضح إىل أ ّن الهدف من االبتالءات واملصاعب هو تو ّجه الناس ورجوعهم إىل الله
تعاىل من جديد.
ج .األنبياء والرسل ّ :Rإن ّ
لكل إنسان ميثا ًقا فطريًّا مع الله ،لك ّنه يغفل عنه،
فجاء األنبياء ليطالبوا اإلنسان بالوفاء بهذا الميثاق .يقول أمير المؤمنين:Q
َ
«فبعث فيهم رس َل ُه ،ووا َتر إليهم أنبياءه ،ليستأدوهم ميثاق فطرتهّ ،
ويذكروهم
ُ
فعمل األنبياء األساس هو التذكير؛ والتذكير يتح ّقق عندما
منسي نعمته»(((.
َّ
يم ّر اإلنسان بقض ّية لك ّنه ال يهتمّ لها ويغفل عنها ،فيصبح هناك حاجة لتذكيره
بها من جديد .وفي آيات عديدة وصف القرآن الكريم األنبيا َء والكتب بال ِّذكر
ِّ
ِوالمذكر ،وهذا التعبير إشارة إلى َّأن دورهم يكمن في التوعية واستنقاذ الناس من
ۡ
َّ ُ َ ّ َ ٰ ّ ۡ
َ
ٗ ُۡ ْ ََ ُ
َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ
ت ِلُخ ِر َج
لك ۡم ذِك ٗرا َّ ١٠ر ُسول َيتلوا عل ۡيك ۡم َءاي ٰ ِ
ت ٱللِ مبيِن ٖ
الغفلة﴿ ،قد أنزل ٱلل إ ِ
َ
َ ُّ ُ
َّٱل َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ
النبي األكرمP
ت مِن
ِين َءامنوا َوع ِملوا ٱلصٰل ِحٰ ِ
ٱلظل َمٰ ِت إِل ٱنلُّورِۚ﴾((( .فوُصف ّ
((( سورة األنعام ،اآلية .42
((( سورة األعراف ،اآلية .94
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،11ص.60
((( سورة الطالق ،اآليتان .11 – 10
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َََ ۡ َََۡ
َّ ُ
ِّ
ِّ
بأ ّنه المذكر ،كما عُ ِّبر عن سائر الكتب السماويّة باسم الذكر﴿ ،ولقد كتبنا ِف ٱلزبورِ
َّ ۡ َ ُ َ َّ َ ۡ ّ ۡ
َّ ُ
ُ
َ
ّ ۡ َ َّ ۡ َ َ
َّ
ٱذلك َر ِإَونا َلۥ
ِم ۢن َب ۡع ِد ٱذلِك ِر أن ٱلۡرض يَ ِرث َها ع َِباد َِي ٱلصٰل ُِحون﴾((( ﴿ ،إِنا نن نزلا ِ
َ َٰ ُ َ
لحفِظ
ون﴾((( .

ّ
ّ
والنبوة:
التوجه إلى المبدأ والمعاد
.2

بعد االلتفات إىل أصل املوضوع وتص ّوره ،ينقسم الناس إىل فئتني :بعض
الناس يأخذون قضيَّة املبدأ واملعاد والنب ّوة عىل محمل الج ّد ،فيهت ّمون مبسائلها
ويتو ّجهون إليها ،وتكرب فيهم روح املبادرة واالستعداد من أجل الوصول إىل
النتائج ،فإذا تح َّرك االنسان نحو القضيّة شملته الرحمة اإللهيّة ،وازداد هداي ًة
الس َّنة اإللهيّة تقيض إذا ما قوبلت النعم اإللهيّة
يف املرحلة الالحقة ،ألن ُ
َ
َ
َ َّ َ َ ٰ َ ُ ْ
َ
َ
َ َّ ُ
َ ۡ ُ ۡ
ٱلين جهدوا
يدنك ۡمۖ﴾(((﴿ ،و ِ
بج ّديّة وقُ ّدرت ،فإنّ الله يزيدها﴿ ،لئِن شكرتم لزِ
َ
َ
ف َِينا لَ ۡهد َِي َّن ُه ۡم ُس ُبل َنا ۚ﴾((( .وإنّ إرسال األنبياء وطر َحهم مسألتَي املبدأ واملعاد ،بهدف
تذكري الخلق بهام ،نعمة إلهيّة كربى ،وإذا ما تعامل اإلنسان مع هذه النعمة
بصدق ووفاء ،وأ َخذها عىل محمل الج ّد ،ومل يُعرض عنها ،فإنَّ الله يضاعف رحمته
وهدايته له.
أما لو أعرض اإلنسان عن هذه القضيّة ،وتجاهلها ومل يح ّرك ساك ًنا أمام نداء
األنبياء ،Rأو نداء الفطرة ،بل أعرض ونأى عن هذا األمر ،ففي مثل هذه الحالة
كل حدب
اإللهي من ّ
الخاصة ،وسيحيط به العذاب
لن تشمله الرحمة اإللهيّة والهداية
ّ
ّ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ٗ
ٗ
َ َّ
َ ۡ َ
َ ۡ
َ َ
ن ُ ُ
شهُۥ يَ ۡو َم ٱلقِ َيٰ َمةِ أ ۡع َ ٰ
م﴾(((.
وصوبَ ﴿ ،و َم ۡن أع َرض َعن ذِكرِي فإِن ُلۥ َمعِيشة ضنك و
((( سورة األنبياء ،اآلية .105
((( سورة الحجر ،اآلية .9
((( سورة إبراهيم ،اآلية .7
((( سورة العنكبوت ،اآلية .69
((( سورة طه ،اآلية .124

ل
ل
او داعملاو أدبملل هّجوتا
ةّوبن

73

ّ
ّ
ّ
والمنطقية:
العقلية
 .3التسليم لألدلة

يف لإلنسان نحو
يعترب التسليم لألدلّة الخطو َة الثالثة واألخرية يف رحلة السري املعر ّ
املبدأ واملعاد والنب ّوة؛ إذ ال ب ّد يف هذه املرحلة أن يَتقبّل النتيجة النهائيّة للقضيّة
املستندة إىل األدلّة والحجج والرباهني الحقَّة .والقرآن الكريم ذ َّم يف آياته َمن يرفض
األدلّة وال يذعن للحقيقة ،ويص ُّد أسامع قلبه وعقله عنها .قال تعاىل :﴿ َو َم َث ُل َّٱل َ
ِين
َ َ ْ َ َ َّ
َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ُ َّ ُ َ ٓ ٗ َ َ ٓ ٗ ُ ُّ ۢ ُ ۡ ٌ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٞ
كف ُروا ك َمث ِل ٱلِي ينعِق بِما ل يسمع إِل دعء ون ِداء ۚ صم بكم عم فهم ل يعقِل
ون﴾(((،
ويف مورد آخر نهى القرآن الكريم عن التقليد األعمى ،ودعا اإلنسان إىل إعامل عقله،
ُٓ ُ َ
َ
ٓ ََۡ
ٓ َٓ َ َ َ َ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ ۡ َ َّ
ٱلل قالوا بَل نتب ِ ُع َما ألف ۡي َنا َعل ۡيهِ َءابَا َءنا ۚ أ َول ۡو كن َءابَاؤه ۡم ل
﴿ِإَوذا قِيل لهم ٱتبِعوا ما أنزل
َۡ ُ َ َ ۡٗ ََ ََُۡ َ
ون﴾(((.
يا وليهتد
يعقِلون ش ٔ

فالتسليم لألدلّة والنتائج التي حصل عليها اإلنسان ج ّراء إعامل عقله هو من األمور
التي أوىص بها األنبياء واألوصياء واألمئّة ،Rوكانت منه ًجا إلهيًّا متَّبَ ًعا عىل مدى
الحق هو املعيار الفاصل بني الكفر واإلميان؛ فاملؤمن
التاريخ الرسا ّيل.
والتمسك بالدليل ّ
ّ
متمسكًا باألدلّة الحقّة
الحق ،والرصاط املستقيم ،ويصل إىل الهداية اإللهيّة،
يتّبع سبل ّ
ّ
َ ََّ
الحق .قال تعاىل﴿ :وأن
ومذع ًنا لها ،أ ّما الكافر فيتّبع السبُل املضلّة واملعاكسة متا ًما لسبل ّ

َ َ
َ ٰ ِ ُ ۡ َ ٗ َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ُّ َ َ َ َ
ُ
َ ُ
ُ
ٱلس ُبل ف َتف َّرق بِك ۡم َعن َسبِيلِهِۚۦ ذٰل ِك ۡم َو َّصىٰكم بِهِۦ
صرط مستقِيما فٱتبِعوه ۖ ول تتبِعوا
هٰذا ِ
َ َ َّ ُ ۡ َ َّ ُ َ
لعلكم تتق
ون﴾(((.

ويف الختام نذكر ما ورد َعنِ الْ َح َسنِ بْنِ َع َّم ٍر َع ْن أَ ِب َعبْ ِد اللَّ ِهِ Qف
َح ِد ٍ
يث طَوِيلٍ حول إعامل العقل والتسليم ألدلّته ،حيث قال:Q «إِنَّ أَ َّو َل
ْالُ ُمو ِر َو َم ْبدَ أَ َها َو ُق َّوتَ َها َو ِع َما َرتَ َها الَّ ِتي َل يُ ْن َتف َُع بِشَ ْ
ي ٍء إِ َّل ِب ِه ،الْ َعقْلُ الَّ ِذي َج َعلَهُ
ف الْ ِع َبا ُد خَالِ َق ُه ْم َوأَنَّ ُه ْم َم ْخلُو ُقونَ َوأَنَّهُ
اللَّهُ زِي َن ًة لِ َخلْ ِق ِه ونُو ًرا لَ ُه ْمَ ،فبِالْ َعقْلِ َع َر َ
((( سورة البقرة ،اآلية .171
((( سورة البقرة ،اآلية .170
((( سورة األنعام ،اآلية .153
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استَدَ لُّوا ِب ُعقُولِه ِْم َعلَى
ا ْل ُمدَ بِّ ُر َل ُه ْم َوأَنَّ ُه ُم ا ْل ُمدَ بَّ ُرونَ َوأَنَّهُ الْ َبا ِقي َو ُه ُم الْفَانُونَ َ ،و ْ
َما َرأَ ْوا ِم ْن َخلْ ِق ِه ِم ْن َس َمائِ ِه َوأَ ْر ِض ِه َوشَ ْم ِس ِه َو َق َم ِر ِه َولَ ْيلِ ِه َونَ َها ِر ِه َو ِبأَنَّ لَهُ َولَ ُه ْم
خَالِقًا َو ُمدَ بِّ ًرا ل َْم يَ َز ْل َو َل يَ ُز ُ
ولَ ،و َع َرفُوا ِب ِه الْ َح َس َن ِم َن الْ َقبِيحَِ ،وأَنَّ الظُّلْ َم َة ِفي
الْ َج ْهلِ َوأَنَّ ال ُّنو َر ِفي الْ ِعل ِْمَ ،ف َه َذا َما َدلَّ ُه ْم َعلَ ْي ِه الْ َعقْلُ».
و ِق َيل لَ ُه فَ َه ْل يَ ْكتَ ِفي الْ ِع َبا ُد بِالْ َعقْلِ ُدونَ غ ْ ِ
َي ِه؟ فق ََال « :Qإِنَّ الْ َعا ِق َل
لِدَ َللَ ِة َع ْقلِ ِه الَّ ِذي َج َعلَهُ اللَّهُ ِق َوا َمهُ َوزِي َنتَهُ َو ِهدَ ايَتَهُ َعلِ َم أَنَّ اللَّهَ ُه َو الْ َح ُّق َوأَنَّهُ
ُه َو َربُّهُ َ ،و َعلِ َم أَنَّ لِخَالِ ِق ِه َم َح َّب ًة َوأَنَّ لَهُ كَ َرا ِه َي ًة َوأَنَّ لَهُ طَا َع ًة َوأَنَّ لَهُ َم ْع ِص َي ًة،
وص ُل إِلَ ْي ِه إِ َّل بِالْ ِعل ِْم َوطَلَ ِب ِهَ ،وأَنَّهُ َل
َفل َْم يَجِ دْ َع ْقلَهُ يَدُ لُّهُ َعلَى َذلِكَ َ ،و َعلِ َم أَنَّهُ َل يُ َ
يَ ْن َت ِف ُع ِب َع ْقلِ ِه إِنْ ل َْم يُ ِص ْب َذلِكَ ِب ِعلْ ِم ِهَ ،ف َو َج َب َعلَى الْ َعا ِقلِ طَل َُب الْ ِعل ِْم َو ْالَ َد ِب
الَّ ِذي َل ِق َوا َم لَهُ إِ َّل ِب ِه»(((.

((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،1ص.26

ل
ل
او داعملاو أدبملل هّجوتا
ةّوبن

75

المفاهيم الرئيسة

 - 1إ َّن معرفة النفس متالزمة مع معرفة األصول الثالثة :التوحيد ،النب ّوة والمعاد.
والنتيجة المنطقيّة لذلك هي أ َّن الغفلة عن النفس متالزمة أيضً ا مع الغفلة عن
جميع هذه األصول أو بعضها .بنا ًء على ذلك ،فإ َّن اليقظة تتطلّب حاجة اإلنسان
إلى المعرفة بحقيقة نفسه ،وأساس هذه المعرفة ثالثة أمور هي :معرفة الله،
معرفة اليوم اآلخر ،ومعرفة طريق األمان الذي ينتهي إلى الغاية.
 - 2هناك ثالث مراحل ينبغي اجتيازها ،وهي :امتالك المعرفة التص ّوريّة األ ّوليَّة
والمبدئيّة للمسألة .معرفة أه ّميّة المسألة ،وأخذها على محمل الج ّد ،والمبادرة
والتح ّرك لمتابعتها واستجالئها ،والتصديق بالمسألة ،واإلذعان ألدلّتها الحقَّة.
 - 3يوجد ثالثة عناصر تساهم في إعادة تص ّور الموضوع في ذهن اإلنسان وتذكّره،
وهي :الفطرة ،المصاعب واالبتالءات ،األنبياء والرسل.
 - 4إذا تح َّرك اإلنسان نحو القضيّة شملته الرحمة اإللهيّة ،وازداد هداي ًة في المرحلة
الس َّنة اإللهيّة تقضي إذا ما قوبلت النعم اإللهيّة بج ّديّة وقُ ّدرت ،فإ ّن
الالحقة ،أل ّن ُ
َ
َ
َ َ َ ُ
َ َّ ُ
الله يزيدها﴿ ،لئِن شك ۡرت ۡم لزِيدن
ك ۡمۖ﴾(((.
 - 5إ َّن إرسال األنبياء وطر َحهم مسألتَي المبدأ والمعاد ،بهدف تذكير الخلق بهما،
نعمة إلهيّة كبرى ،وإذا ما تعامل اإلنسان مع هذه النعمة بصدق ووفاء ،وأ َخذها
على محمل الج ّد ،ولم يُعرض عنها ،فإ َّن الله يضاعف رحمته وهدايته له.
المعرفي لإلنسان
 - 6يُعتبر التسليم لألدلّة الخطو َة الثالثة واألخيرة في رحلة السير
ّ
نحو المبدأ والمعاد والنب ّوة؛ إذ ال ب ّد في هذه المرحلة أن يَتقبّل النتيجة النهائيّة
للقضيّة المستندة إلى األدلّة والحجج والبراهين الحقَّة.
((( سورة إبراهيم ،اآلية .7

الدرس السابع

ُّ
التفكر ودوره
في معرفة اهلل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يدرك أ َّن التو ّجه إىل الله واملعاد والنب ّوة منوط
باملعرفة.

يبي أ َّن التفكّر مق ّدمة املعرفة.
ّ 2 .2

 3 .3يرشح مباذا ينبغي أن يتفكَّر اإلنسان؟

المعرفة ّ
مقدمة التوجّه
ليك ال يقع اإلنسان يف الغفلة ،يجب عليه ،بالدرجة األوىل ،معرفة أسبابها ليك يتمكّن
من تج ّنبها ،ث ّم يقوم من بعدها بتنظيم برامجه لالنتفاع بعنارص التو ّجه يف حياته ،والعمل
الطبيعي أ ّن املعرفة مق ّدمة التو ّجه ،فام دمنا ال نعرف اليشء ونجهله،
عىل ضوئها .ومن
ّ
فمن
يل« :Qالناس أعداء ما جهلوا»(((.
الطبيعي أن ال نتو ّجه له ،كام قال اإلمام ع ّ
ّ
من هنا ،فإ ّن التو ّجه إىل الله واملعاد والنب ّوة منوط مبعرفتها .والتو ّجه إىل الله ،بالدرجة
األوىل ،يؤ ّدي دو ًرا مركزيًّا من بني هذه األصول الثالثة .فام دمنا ال نعرف الله ،فلن يكون
هنالك مع ًنى للتو ّجه إليه ،وبالتايل لن يتحقّق التو ّجه إىل املعاد ،والطريق ما بني املبدأ واملعاد.
مم أوىص به رسول الله  Pأبا ذ ّر (رضوان الله عليه) أن قال له« :يا أبا ذ ّر ،إنّك م ّنا
ّ
وسبلِه ،فإنّك إن
َ
أهل البيت ،وإنّي موصيك بوص ّية فاحفظها ،فإنّها جامعة لطرقِ الخير ُ
حفظتها كان لك بها كفالن .يا أبا ذ ّر ،اعبد الله كأنّك تراه ،فإن كنت ال تراه فإنّه يراك،
واعلم أن أ ّول عبادة الله المعرِف ُة به»((( .من هنا يتبادر السؤال اآليت :ما هو طريق بلوغ
معرفة الله وصفاته وأفعاله التي تنتهي إىل معرفة املعاد والنب ّوة؟
التفكّر ّ
مقدمة المعرفة
اإلميان بالله واآلخرة وصفات الله وأفعاله ليست من املعارف البديه ّية التي يحصل
عليها اإلنسان بشكل تلقا ّيئ ،ومن دون جهد أو كسب ،بل هي نوع من املعارف النظريّة
((( نهج البالغة ،ص.501
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،74ص.76
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املنطقي
التي نحتاج يف تحصيلها إىل السعي والتفكري والتحقيق .والتفكري يف االصطالح
ّ
ليس سوى ترتيب مبادئ معلومة للحصول عىل تص ّورات وتصديقات مجهولة.
الطبيعي أن نتّجه نحو التفكّر لبلوغ معرفة الله وسائر املعارف الرضوريّة لنيل
من هنا ،من
ّ
َ
َ
َ
ريا يف القرآن الكريم .قال تعاىل﴿ :كذٰل ِك
الكامل اإلنسا ّين ،وهو األمر الذي جرى التأكيد عليه كث ً
َ
َّ
ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ُ ُ َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ ((( َ ۡ َ َ َ ۡ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َ
ان ٰ َ َ
ع َج َب ٖل ل َرأ ۡي َت ُهۥ خٰشِ ٗعا
ت لعلكم تتفكرون﴾ ﴿ ،لو أنزلا هذا ٱلقرء
يب ِي ٱلل لكم ٱٓأۡلي ِ
َ
ۡ
َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ُّ َ َ ّ ٗ ّ ۡ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ
ض ُب َها ل َِّلن ِ
اس لعلهم يتفكر
ون﴾((( .وتضافرت الروايات
متصدِع مِن خشيةِ ٱللِۚ وت ِلك ٱلمثٰل ن ِ
الرشيفة يف الحثّ عليه .فعن اإلمام الحسن« :Qالتفكّر حياة قلب البصير»((( ،وعن
اإلمام الصادق« :Qكان أكثر عبادة أبي ذ ّر  Mالتفكّر واالعتبار»((( ،وعن اإلمام
يل« :Qالتفكّر في آالء الله نِ ْع َم العبادة»(((.
ع ّ
رس يف التأكيد املتعاظم من القرآن وأهل
من خالل هذا التوضيح املتق ّدمّ ،
يتجل ال ّ
البيت Rعىل التفكّر ،فالتفكّر مفتاح خزائن املعرفة اإلنسانيّة .وإذا مل يتفكّر اإلنسان،
فإنّه لن يعرف الحقائق الوجوديّة ،وسوف يغفل أيضً ا عن هويّته الحقيق ّية ،وبالتايل لن
ينال الكامل اإلنسا ّين املطلوب.
واملصريي للتفكّر يف حياة اإلنسان ،اعتَربت الروايات اإلسالم ّية
وبسبب هذا التأثري امله ّم
ّ
أ َّن «تفكّر ساعة أفضل من عبادة سنة»((( كام روي عن اإلمام الصادق .Qفتفكري
يغي مصري حياة اإلنسان بشكل تا ّم ،ولن يكون لعبادة سنة تأثري يُذكر يف تكامل
ساعة ّ
ربا ّ
الفكري .فعن الرسول
اإلنسان إذا مل تكن مع ّمقة ومقرونة باملعرفة والتعقّل والتدبّر
ّ
علي ،إذا تق ّرب العباد إلى خالقهم بالب ّر ،فتق ّرب إليه بالعقل
األكرم  Pقال« :يا ّ
سورة البقرة ،اآلية 219
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((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،1ص.28
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،22ص.431
((( الليثي ،عيون الحكم واملواعظ ،ص.29
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،68ص.337

ة
هللا فرعم يف هرودو رُّكفتلا

81

العقيل يف حقيقة ال ّنفس وتو ّجهاتها ،وبالفطرة اإلنسان ّية ،من املتوقع
تسبقهم»((( .فالتفكّر ّ
وجل ،ومعرفة الهدف والغاية من وجودنا يف هذا
أن يرشع لنا أبواب معرفة الله ع ّز ّ
العامل .فعن رسول الله« :Pإنّ التفكّر حياة قلب البصير ،كما يمشي المستنير في
ويقل التر ّبص»(((.
الظلمات بالنور ،يحسن التخلّصّ ،
بماذا نتفكّر؟
املراد من التفكّر هو التدبّر والتأ ّمل يف األمور التي لها دور أساس فاعل يف سعادة
خاصا بالله تعاىل ،وبالتايل استحضار
اإلنسان وتكامله .ومن املتوقع أن يولِد التفكّر ارتباطًا ًّ
وجوده عىل الدوام .فالتفكّر بالله وصفاته وأفعاله ونعمه وآياته يحول دون غفلة اإلنسان
عن الله ،وهو عامل مه ّم وأساس يف زيادة تو ّجهه واندفاعه نحو عبادة الله سبحانه وتعاىل.
ّ
 .1التفكر في صفات الله وأفعاله:

بعض اآليات القرآنيّة التي أمرت بالتفكّر ،حثّت بق ّوة عىل التفكّر يف صفات الله
وأفعاله .فالتفكّر يف صفات الله وأفعاله ،واملعرفة الدقيقة بها ،يعصم اإلنسان من الخلط
ٍ
خاصة بالله.
بني الله وبني سائر املخلوقات ،فال ينسب إىل املخلوقات
صفات وشؤونًا ّ
ربا يخطئ أحيانًا فيضع املخلوقات
فاإلنسان ،وإن كان مو ّح ًدا وعارفًا بالله بفطرته ،لك ّنه ّ
رصح بأ ّن مرشيك مكّة والجزيرة العربيّة ،الذين كانوا يعبدون
األخرى موضع الله .والقرآن ي ّ
الخاصة
األصنام ،مل يكونوا ينكرون الله ،بل إ ّن مشكلتهم كانت يف تحديد الصفات واألفعال ّ
َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ ۡ َ َ َ َّ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ َ َ َ َّ َ َّ
ٱلش ۡم َس َو ۡٱل َق َم َر َلَ ُقولُ َّن َّ ُ
ٱللۖ﴾((( .فالكثري
ت وٱلۡرض وسخر
بالله﴿ ،ولئِن سألهم من خلق ٱلسمو ِ
َّ
َُ ُّ َٓ
َ
ُ
منهم كانوا يعتقدون بوجوب عبادة هذه األصنام للتق ّرب إىل اللهَ ﴿ ،ما ن ۡع ُب ُده ۡم إِل ِلق ِربونا
َ َّ ۡ
ٱللِ ُزل َ ٰٓ
إِل
ف﴾(((.
عيل الطربيس ،مشكاة األنوار يف غرر األخبار ،تحقيق مهدي هوشمند ،نرش وطباعة دار الحديث1418 ،هـ ،ط  ،1ص.439
((( ّ
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،74ص.135
((( سورة العنكبوت ،اآلية .61
((( سورة الزمر ،اآلية .3
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لقد كان خطؤهم يف أنّهم كانوا يجهلون أ ّن أصنا ًما بهذه املواصفات ال ميكن أن تُعبد
وتكون سب ًبا يف قرب اإلنسان من الله .ولو أنّهم كانوا يعرفون صفات الله ج ّي ًدا ،لعرفوا أ ّن
الله ال يأمر إطالقًا بعبادة الصنم والسجود له .بنا ًء عىل هذا ،يجب التفكّر يف صفات الله
يك نتج ّنب الوقو َع يف الخطأ عند تحديد املصداق الصحيح .فعن أيب عبد الله Qقال:
«أفضل العبادة إدمان التفكّر في الله وفي قدرته»(((.
ّ
 .2التفكر في ِنعم الله:

تضافرت اآليات القرآن ّية والروايات الرشيفة التي أمرت بالتفكّر والتدبّر يف نِعم الله
وآالئه .ومث ّة آيات كثرية يف القرآن الكريم تح ّدثت عن التفكّر يف آالء الله ،نشري هنا إىل
مناذج منها:
َ
ۡ َ
ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ٗ َ َ َ ٗ َ ُ َ ّ ُ َ َّ َ ٓ َ ٓ ٗ َ ُ ۡ
َ ۡ َ َ
ُ
حۦ بِهِ ٱلۡرض
نل مِن ٱلسماءِ ماء في ِ
قوله تعاىل ﴿ومِن ءايٰتِهِۦ ي ِريكم ٱلبق خوفا وطمعا وي ِ
َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َّ
َٰ َ َ ٰ ّ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ت ل ِقو ٖم يعقِل
ون﴾((( .فلو قُ ِّدر لهذه األرض أن تبقى هامدة عىل
بعد موت ِها ۚ إِن ِف ذل ِك ٓأَلي ٖ
الدوام ،ومل يُنزل الله املاء واملطر ،فهل ستنمو األشجار والنباتات عىل سطحها؟ وماذا
سيحصل؟ فهل فكَّرنا ج ّي ًدا يف عواقب عدم وجود هذه النعمة البسيطة؟
َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ ُ ۡ َۡ
ۡ ٓ َّ
ََ
َۡ َ َ
ش ُبون َ ٦٨ءأنتم أنزلُموه مِن ٱلمز ِن أم
وجل﴿ :أف َر َء ۡي ُت ُم ٱل َما َء ٱلِي ت
ومنها أيضً ا قوله ع ّز ّ
ُ
َ
َۡ َ َ ُٓ َ َ ۡ َُٰ َ ٗ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
َۡ ُ ُۡ ُ َ
زنلون  ٦٩لو نشاء جعلنه أجاجا فلول تشكر
ون﴾((( .فام الذي مبقدور اإلنسان فعله
نن ٱلم ِ
لو كانت املياه التي عىل وجه األرض ُم ّرة أو مالحة؟ هل فكّر اإلنسان يف هذا األمر مل ّرة
واحدة؟
َ
َ
َ ۡ
َّ
ٗ
﴿وأ ۡو َ ٰ َ ُّ َ َ َّ ۡ
وقال عز اسمه أيضً ا يف آية ثالثةَ :
ٱل َبا ِل ُب ُيوتا َوم َِن
ّ
ح ربك إِل ٱنلح ِل أ ِن ٱتِذِي مِن ِ

ُ َّ ُ
ُ ّ َّ َ َ ٰ َ ۡ ُ ُ ُ َ َ ّ ُ ُ ٗ َ ۡ
َّ
ُ َ
ش ٞ
ٱلش َ
ي ُر ُج ِم ۢن ُب ُطون َِها َ َ
ك
ج ِر َوم َِّما َي ۡع ِرشون  ٦٨ثم
ِن
م
اب
ت فٱسل ِك سبل رب ِ ِ
ك ٱثلمر ِ
ك ذلل ۚ
ِ
ِ
ٗ َّ
َّ
َ َّ َ
َ َ
َ ٓ َّ ّ ٞ
ُّ ۡ َ ٌ َ ۡ َ ُ ُ
فأي بدائع أوجدها الله
متل ِف ألوٰنهۥ فِيهِ شِفاء ل ِلن ِ ۚ
اس إِن ِف ذٰل ِك ٓأَليَة لِق ۡو ٖم َي َتفك ُرون﴾(((َّ .
((( الح ّر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،11ص.153
((( سورة الروم ،اآلية .24
((( سورة الواقعة ،اآليات .70 – 68
((( سورة النحل ،اآليتان .69 – 68
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يف هذا املخلوق الصغري! حقًّا كيف ميكن لحرشة صغرية أن تقوم بإنتاج العسل بأسلوب
مذهل ،وعن طريق امتصاص رحيق األزهار والنباتات؟! هذا العسل الذي يكمن فيه
العالج والشفاء لكثري من األمراض.
والتفكّر يف نِعم الله يُحفّز أكرث عىل عبادته وشكره عىل النعم التي أسبغها علينا .قال
أمري املؤمنني« :Qالتفكّر في آالء الله نعم العبادة»((( .وروي عن أيب عبد اللهQ
يف حديثه ملفضّ ل ،وحثّه عىل التفكّر يف النعم الكثرية ،ومنها املوارد املعدن ّية والطبيع ّية
التي تخرج من األرضَ « :فكِّ ْر يَا ُمفَضَّ ُل ِفي َه ِذ ِه الْ َم َعا ِدنِ َو َما يُ ْخ َر ُج ِم ْن َها ِم َن الْ َج َوا ِه ِر
الْ ُم ْخ َتلِ َف ِة ِمثْلِ الْجِ ِّص َوالْ ِكل ِْس َوالْجِ ْب ِس َوال َّز َرانِي ِخ َوالْ َم ْرت َِك َوالقونيا [ال ُّتوتِ َيا ِء] َوال ِّزئْ َب ِق
اص َوالْ ِفضَّ ِة َوال َّذ َه ِب َوال َّزبَ ْر َج ِد َوالْ َيا ُق ِ
اس َوال َّر َص ِ
وب الْ ِح َجا َر ِة،
َوال ُّن َح ِ
وت َوال ُّز ُم ُّر ِد َوضُ ُر ِ
َوكَ َذلِكَ َما يُ ْخ َر ُج ِم ْن َها ِم َن الْقَا ِر َوالْ ُمو ِم َيا َوالْ ِك ْبر ِ
ِيت َوال ِّنف ِْط َو َغ ْي ِر َذلِكَ ِم َّما يَ ْس َت ْع ِملُهُ
اس ِفي َمآ ِر ِبه ِْمَ ،ف َه ْل يَ ْخفَى َعلَى ِذي َعقْلٍ أَنَّ َه ِذ ِه كُلَّ َها َذخَائِ ُر ُذ ِخ َر ْت لِ ْ ِلن َْسانِ ِفي
ال َّن ُ
َه ِذ ِه ْالَ ْر ِض لِ َي ْس َت ْخ ِر َج َها َف َي ْس َت ْع ِملَ َها ِع ْندَ الْ َحا َج ِة إِلَ ْي َها.(((»..
وحسب
وخالصة األمر هي أ ّن نعم الله سبحانه وتعاىل متأل حياة اإلنسان بأرسها،
ُ
قليل لريى املئات ،بل اآلالف من النعم التي تحيط به ويتمتّع بها.
اإلنسان أن يفتح عينيه ً
لكل هذه الروائع والنعم ،ويسري
والتفكّر يف هذه ال ِنعم يُع ِّرف اإلنسان إىل املبدع وامل ُوجد ّ
به نحو العبادة الصحيحة له.
ّ
ّ
اإلنسانية:
 .3التفكر في النفس

ورد يف القرآن الكريم طائفة من اآليات التي تدعو اإلنسان إىل التفكّر ،وموضوع التفكّر
هو اإلنسان :كيف يولد ،وكيف ينمو ويرتعرع ،وكيف ينقذه الله من الشدائد واملصاعب،
ويوصله إىل حيث الطأمنينة واالستقرار ،وإىل ما هنالك من أمور مرتبطة بتكوين اإلنسان
وخلقته الوجوديّة .وهنا نستقرئ مناذج من هذه اآليات:
((( الح ّر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،11ص.158
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،3ص28
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ُ
ََ َ َ
َ َ
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُّ
ج َع ۡل َنٰ ُه ف قَ َرار َّ
قكم ّمِن َّمآء َّمهني  ٢٠فَ َ
ِني  ٢١إ ِ ٰل ق َدرٖ َّم ۡعلو ٖم  ٢٢فق َد ۡرنا فن ِۡع َم
ك
م
﴿ألم نل
ٖ
ِ
ٍ
ِ ٖ
ٖ
ّۡ َ
ۡ َٰ ُ َ
ون َ ٢٣و ۡي ٞل يَ ۡو َمئ ِ ٖذ لِل ُمك ِّذبِ َني﴾((( .يف هذه اآليات ،إىل جانب تذكريه تعاىل بكيف ّية
ٱلقدِر

خلقه بيد قدرته ملخلوق معقّد كاإلنسان ،من نطفة من ماء مهني ،يدعو الله الناس بصورة
ّۡ
غري مبارشة إىل أن يتفكّروا يف هذه القض ّية ،وعبارة ﴿ َو ۡي ٞل يَ ۡو َمئ ِ ٖذ لِل ُم َك ِّذبِ َني﴾ ّ
تدل عىل أ ّن
أي مجال لإلنكار والتكذيب.
اإلنسان لو مت ّعن فقط بقض ّية خلقه وإيجاده ،ال يبقى أمامه ُّ
تخل الروايات واألحاديث الرشيفة عن ذكر خلق اإلنسان ،وكيف ّية بدء الخلق،
ومل ُ
ومراحل تط ّور اإلنسان ومن ّوه يف األرحام؛ فعن اإلمام الصادق Qيف كتابه الذي أماله إىل
مفضّ ل« :نَ ْبدَ أُ َيا ُمفَضَّ ُل ِب ِذكْ ِر َخل ِْق ْ ِ
الن َْسانِ ، فَا ْع َت ِب ْر ِب ِه؛ َفأَ َّو ُل َذلِكَ َما ُيدَ َّب ُر ِب ِه الْ َج ِني ُن ِفي
ُمات ثَ ٍ
وب ِفي ظُل ٍ
الث :ظُلْ َم ِة الْ َبطْ ِنَ ،وظُلْ َم ِة ال َّر ِح ِمَ ،وظُلْ َم ِة الْ َم ِشي َم ِة،
ال َّر ِح ِمَ ،و ُه َو َم ْح ُج ٌ
َح ْي ُث َل ِحيلَ َة ِع ْندَ ُه ِفي طَل َِب ِغ َذا ٍءَ ،و َل َد ْفعِ أَ ًذىَ ،و َل ْاس ِت ْج َل ِب َم ْن َف َع ٍةَ ،و َل َد ْفعِ َمضَ َّر ٍة.
ات ،ف ََل يَ َز ُال َذلِكَ ِغ َذاؤُه»(((.
َفإِنَّهُ يَ ْجرِي إِلَ ْي ِه ِم ْن َد ِم الْ َح ْي ِض َما يَ ْغ ُذو ُه الْ َما ُء َوال َّن َب ُ
ّ
ّ
هدفية الخلق:
 .4التفكر في

َۡ
َ ۡ
ذكر الله تعاىل يف أواخر سورة آل عمران ﴿إ َّن ف َخ ۡلق َّ َ َ
ٱخت ِ َل ٰ ِف َّ ۡ
ت َوٱل ِ
ٱل ِل
ۡرض و
ٱلسمٰو ٰ ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ َ َ ٰ ٗ َ ُ ُ ٗ َ َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َّ ُ َ
َ
ٓأَليٰت ّ ِلُ ْول ۡٱلَ ۡل َ
َ َّ َ
ٰ
ب  ١٩٠ٱلِين يذكرون ٱلل ق ِيما وقعودا وع جنوب ِ ِهم ويتفكرون ِف
ب
ٖ
ِ
ِ
وٱنلهارِ
َۡ
ٗ
َ
َخ ۡلق َّ َ َ
ت َوٱل ِ
ۡرض َر َّب َنا َما َخل ۡق َت َهٰ َذا َب ٰ ِطل﴾((( .يتّضح من مفهوم اآلية أ َّن أويل األلباب
ٱلسمٰو ٰ ِ
ِ

هم الذين يدركون ،من خالل التدبّر والتفكّر يف خلق الساموات األرض ،أ َّن الخالق تبارك
َ َ َ َ ۡ َ َّ ٓ
ٱلس َما َء
وجل يف آية آخرى﴿ :وما خلقنا
وتعاىل قد وضع هدفًا وغاية من الخلق .وقال ع ّز ّ
َّ َّ ٓ
َ
ُ َ
َ َ ۡ َ ٓ َ َّ َ َ َّ َّ َ ۡ َ
َۡ َ
يرصح
َوٱلۡرض َو َما بَ ۡي َن ُه َما لٰعِبِ َني  ١٦ل ۡو أ َردنا أن ن َّت ِخذ ل ۡه ٗوا لتذنٰ ُه مِن ُلنا إِن ك َّنا فٰعِل َِني﴾(((ّ .
تعاىل يف هذه اآلية بأنّه مل يخلق السامء واألرض بدافع اللهو أو اللعب ،بل رسم هدفًا
وغاية من الخلق.
((( سورة املرسالت ،اآليات .24 – 20
مؤسسة الوفاء1404 ،هـ 1984 -م ،ط ،2ص.48
((( املفضّ ل بن عمر الجعفي ،التوحيد ،تعليق :كاظم املظفر ،بريوت  -لبنانّ ،
((( سورة آل عمران ،اآليتان .191 – 190
((( سورة األنبياء ،اآليتان .17 – 16
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َ َ
من هنا كانت الدعوة اإلله ّية لإلنسان إىل التفكّر يف هدف ّية الخلق .قال تعاىل﴿:أ َو ل ۡم
َّ
َ َ َ َّ ُ ْ ٓ َ ُ
َّ َ َ َ َّ ُ َّ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ َ
ِإَون َكث ِ ٗ
ۡرض َو َما بَ ۡي َن ُه َما ٓ إ َّل ب ۡ َ ّ َ َ َ ُّ َ ّٗ
ريا
ت وٱل
ف أنف ِ
س ِهمۗ ما خلق ٱلل ٱلسمو ِ
يتفكروا ِ
ٱل ِق وأج ٖل مسمۗ
ِ ِ
َ
ٓ
َ
َّ ۡ َٰ ُ َ
ّم َِن ٱنلَّ ِ
اس بِل ِقا ِٕي رب ِ ِهم لكفِر
ون﴾(((.

يل
وتضافرت الروايات التي دعت إىل التفكّر يف هدف ّية الخلق .فمن وصايا اإلمام ع ّ
بن الحسني« :Qاتَّقُوا اللَّهَ ِع َبا َد اللَّ ِهَ ،وتَ َفكَّ ُروا َوا ْع َملُوا لِ َما ُخلِ ْق ُت ْم لَهُ َ ،فإِنَّ اللَّهَ ل َْم
يَ ْخلُ ْقك ُْم َع َبثًاَ ،ول َْم يَ ْت ُركْك ُْم ُسدً ى؛ َقدْ َع َّر َفك ُْم نَف َْسهُ َ ،وبَ َع َث إِلَ ْيك ُْم َر ُسولَهُ َ ،وأَنْ َز َل َعلَ ْيك ُْم
ِك َتابَهُ ِ ،في ِه َح َللُهُ َو َح َرا ُمهُ َو ُح َج ُجهُ َوأَ ْمثَالُهُ  ،فَاتَّقُوا اللَّهَ َ ،ف َق ِد ا ْح َت َّج َعلَ ْيك ُْم َربُّك ُْم َفق ََال:
َّ
ََ َ
﴿أل ۡم ۡن َعل ُلۥ َع ۡينَ ۡ ِي َ ٨ول َِس ٗانا َو َش َف َت ۡ ِي َ ٩و َه َديۡ َنٰ ُه ٱنلَّ ۡج َديۡ ِن﴾(((َ ،ف َه ِذ ِه ُح َّج ٌة َعلَ ْيك ُْم، فَاتَّقُوا
اللَّهَ َما ْاس َتطَ ْع ُت ْم، َفإِنَّهُ ال ُق َّو َة إِ َّل بِاللَّ ِه، َو َل تُك َْلنَ إِ َّل َعلَ ْي ِهَ ،و َصلَّى اللَّهُ َعلَى ُم َح َّم ٍد نَ ِب ِّي ِه
َوآلِ ِه»(((.
السا ِهي َن»(((.
وق ََال « :Qيَا أَ ْه َل ْالِي َمانِ َو َم َح َّل الْ ِك ْت َمانِ  ،تَ َفكَّ ُروا َوتَ َذكَّ ُروا ِع ْندَ غَفلَ ِة َّ

((( سورة الروم ،اآلية .8
((( سورة البلد ،اآليات .10 - 8
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،75ص.131
((( م.ن ،ج  ،75ص.258
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المفاهيم الرئيسة

الطبيعي أن
 - 1إ َّن المعرفة مق ّدمة التو ّجه ،فما دمنا ال نعرف الشيء ونجهله ،فمن
ّ
علي« :Qالناس أعداء ما جهلوا»((( .من هنا ،فإ ّن
ال نتو ّجه له ،كما قال اإلمام ّ
التو ّجه إلى الله والمعاد والنب ّوة منوط بمعرفتها.
 - 2اإليمان بالله واآلخرة وصفات الله وأفعاله ليست من المعارف البديه ّية التي
تلقائي ،ومن دون جهد أو كسب ،بل هي نوع من
يحصل عليها اإلنسان بشكل
ّ
المعارف النظريّة التي نحتاج في تحصيلها إلى السعي والتفكير والتحقيق.
المنطقي ليس سوى ترتيب مبادئ معلومة للحصول على
 - 3التفكير في االصطالح
ّ
تص ّورات وتصديقات مجهولة.
اإلنساني ،وهو األمر
 - 4إ َّن التفكّر مسأل ٌة ضروريّ ٌة لبلوغ معرفة الله ونيل الكمال
ّ
الذي جرى التأكيد عليه كثي ًرا في القرآن الكريم ،والروايات الشريفة.
 - 5المراد من التفكّر هو التدبّر والتأ ّمل في األمور التي لها دور أساس فاعل في
سعادة اإلنسان وتكامله.
 - 6التفكّر بالله وصفاته وأفعاله ونعمه وآياته يحول دون غفلة اإلنسان عن الله ،وهو
عامل مه ّم وأساس في زيادة تو ّجهه واندفاعه نحو عبادة الله سبحانه وتعالى.
 - 7التفكّر في صفات الله وأفعاله ،والمعرفة الدقيقة بها ،يعصم اإلنسان من الخلط بين
ٍ
خاصة بالله.
الله وبين سائر المخلوقات ،فال ينسب إلى المخلوقات
صفات وشؤونًا ّ
وحس ُب اإلنسان أن يفتح
 - 8إ َّن نعم الله سبحانه وتعالى تمأل حياة اإلنسان بأسرهاْ ،
قليل ليرى المئات ،بل اآلالف من النعم التي تحيط به ويتمتّع بها .والتفكّر
عينيه ً
لكل هذه الروائع والنعم،
في هذه ال ِنعم يُع ِّرف اإلنسان إلى المبدع وال ُموجد ّ
ويسير به نحو العبادة الصحيحة له.
 - 9ورد في القرآن الكريم طائفة من اآليات التي تدعو اإلنسان إلى التفكّر في النفس
اإلنسانيّة ،والتفكّر في هدفيّة الخلق.
((( نهج البالغة ،ص.501

الدرس الثامن

اإليمان وعالقته بالمعرفة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

وجل.
1 .1يدرك حقيقة اإلميان بالله ع ّز ّ
2 .2يح ّدد ما هو متعلَّق اإلميان؟ ويذكر املقصود
من التبعيض يف اإلميان.
يبي أ َّن اإلميان مراتب ودرجات ،ويرشح عالقة
ّ 3 .3
اإلميان مبعرفة الله.

حقيقة اإليمان
املنطقي واالستدال ّيل ،إىل جانب
اإلميان بالله يحصل يف النفس من خالل التصديق
ّ
الفطري الذي يحصل بإرشاد األنبياء اإلله ّيني ،ورشط تحققّه هو عدم
اإلدراك واإلحساس
ّ
نسبي.
وجود املوانع ،ولو بنحو ّ
وإذا عمل اإلنسان بلوازم اإلميان ،التي هي تنفيذ القوانني اإللهيّة ،وبذل متام قدرته
بإخالص يف تنفيذ هذه القوانني يف حياته الفرديّة واالجتامع ّية ،فسيحصل عىل مرتبة أعىل،
يل« :Qإنّ اإليمان يبدو لُمظة بيضاء في
إىل أن يصل إىل اليقني ،كام يقول اإلمام ع ّ
ابيض القلب كلّه»(((.
القلب ،فكلّما ازداد اإليمان عظ ًما ازداد البياض ،فإذا اس ُتكمل اإليمانُ َّ
اختياري ،يجب أن يتحقّق باختيار اإلنسان نفسه .والشاهد عىل اختياريّة
واإلميان أم ٌر
ّ
َ
ۡ
ُ
ٓ
َ
ُ
َ ٰٓ ُّ َ َّ ُ ۡ َ َ ُ
ك ُم َّ
ٱلر ُسول ب َ
ٱل ّ ِق مِن َّر ّبِك ۡم
اإلميان هو أ ّن الله تعاىل يأمرنا به﴿ ،يأيها ٱنلاس قد جاء
ِ
َّ َ َ
َ َ ُ ْ َ ۡ ٗ َّ ُ ۡ ((( َ َ ُ ْ َّ
ٔ
ٱل ٓي أ َنزلۡا ۚ﴾((( .فإذا كان اإلميان أم ًرا
فامِنوا ب ِ ِ
فامِنوا خيا لك ۚم﴾ ٔ ﴿ ،
ٱلل َو َر ُسو ِلِۦ َوٱنلُّورِ ِ
جربيًّا وخار ًجا عن إرادتنا ،فال معنى ألمرنا به.
إ ّن اإلميان بيشء يتبلور يف القلب عندما نق ّرر ونتع ّهد بااللتزام والعمل بلوازمه ،بعد
إدراكنا لحقيقته .أ ّما إذا علمنا بيشء ولكن مل نعزم عىل االلتزام بلوازمه ،فهنا يكون لدينا
علم فقط ،وال يتحقّق اإلميان.
عيل أكرب الغفاري ،دفرت انتشارات اسالمى وابسته
((( الفيض الكاشاين ،املحجة البيضاء يف تهذيب األحياء ،ص ّححه وعلّق عليهّ :
به جامعه مدرسني حوزه علميه قم ،ال.ت ،ط ،2ج ،5ص.108
((( سورة النساء ،اآلية .170
((( سورة التغابن ،اآلية .8
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ويكفي لبيان حقيقة اإلميان ما ذكره رسول الله Pيف قوله« :اإليمان معرفة بالقلب،
وقول باللسان ،وعمل باألركان»(((.
علي ،اكتب ،فقلت :ما
وعن اإلمام ع ّ
يل Qقوله« :قال لي رسول الله« :Pيا ّ
أكتب :فقال :اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ،اإليمان ما َو َق َر في القلوب ،وصدّ قته
األعمال»(((.
ّ
ما هو متعلق اإليمان؟
يخص اإلميان هي مسألة متعلّق اإلميان؛
من األسئلة امله ّمة التي يجدر طرحها فيام ّ
بأي يشء علينا أن نؤمن؟
ِّ
َّ
ۡ
بي متعلّق اإلميان يف العديد من آياته الكرمية ،منها قوله تعاىل﴿ :لي َس
إ َّن الله تعاىل َّ

َّ ۡ
َ
َ ۡ َ َ ٰٓ َ
َ َۡ ۡ
ۡ َّ َ ُ َ ُّ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
ك َّن ٱل ۡ َّ
ب َم ۡن َء َام َن بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر وٱلم
لئِكةِ
ب َول ٰ ِ
ِ
ش ِق وٱلمغ ِر ِ
ٱل ِب أن تولوا وجوهكم ق ِبل ٱلم ِ
ّ
َ ۡ َ
ي َۧن﴾(((.
ب َوٱنلَّب ِ ِ 
وٱلكِتٰ ِ

الوارد يف هذه اآلية أ َّن متعلّق اإلميان هو اإلميان بالله ويوم القيامة واملالئكة والكتاب
الساموي واألنبياء .Rواإلميان بسائر األمور التي تق ّدم ذكرها هو يف الواقع من لوازم
ّ
اإلميان بالله وآثاره .وإذا ما آمنا بالله ،فيجب أن نؤمن بصفاته أيضً ا .ومن صفات الله
الحكمة ،ومقتىض حكمة الله بعث األنبياء.
وعليه ،فإ َّن اإلميان بالله يثمر اإلميان باألنبياء ،واإلميان باألنبياء يورث اإلميان بالكتب
السامويّة التي يأيت بها األنبياء من عند الله ،كام أ ّن الزم اإلميان باألنبياء القبول باملالئكة
اإللهي ،ومن لوازم اإلميان بالله واألنبياء والكتب
واإلميان بوجودهم ،ألنّهم واسطة الوحي
ّ
السامويّة اإلميا ُن باملعاد ويوم القيامة.
((( نهج البالغة ،ص.508
مؤسسة آل
((( مريزا حسني النوري الطربيس ،مستدرك الوسائل ،بريوت  -لبنانّ ،
1987م ،ط ،1ج ،5ص.111
((( سورة البقرة ،اآلية .177
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ومن املوارد القرآن َّية األخرى حول متعلّق اإلميان نذكر:
ُ
ُ
َ َ َ َّ ُ ُ
َّ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ُ ٌّ
َّ َ َ َ ٰٓ َ
ول ب َما ٓ أنز َل إ ِ َ ۡ
لئِكتِهِۦ َوك ُتبِهِۦ
 ﴿ءامن ٱلرسون ك َء َام َن بِٱللِ وم
لهِ مِن ربِهِۦ وٱلمؤمِن ۚ
ِ
ِ
َو ُر ُسلِهِۦ﴾(((.
َ ۡ َ َ َ َّ ۡ
َ
َ
ٌ
ٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر َو َع ِم َل َصٰل ِٗحا فَل َخ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم﴾(((.
 ﴿من ءامن ب َِ َ ُ ْ َّ
 ﴿ ٔٱللِ َو َر ُس ِولِ﴾(((.
فامِنوا ب ِ
َّ
َ ٓ
َ ُ ۡ ُ َ َ ٰ َ َ ُ ۡ َ َٰ ٌ َ َ ۡ ُ
 ﴿ِإَوذا َجا َء َك ٱلِين يؤمِنون أَِبيتِنا فقل سلم عليك ۡمۖ﴾(((.
َّ َ ۡ
َ َ ُ ْ َّ
ٱللِ َو َر ُس ِولِۦ َوٱنلُّورِ ٱل ِٓي أ َنزلَا ۚ﴾(((.
 ﴿ ٔفامِنوا ب ِ
ۡ
َ
َ َ ُ ۡ ۢ َّ
ٱللِ َي ۡه ِد قل َب ُه ۚۥ﴾(((.
 ﴿ومن يؤ ِمن ب ِهذه النامذج القرآن ّية يعضدها الكثري من الروايات الرشيفة ،منها قول رسول الله:P
رجل طعم اإليمان ح ّتى يؤمن به ّن :أن ال إله ّإل الله ،وأنّي رسول الله
«أربع لم يجد ٌ
ثم مبعوث من بعد الموت ،ويؤمن بالقدر كلّه»(((.
بعثني
ّ
بالحق ،وأنّه م ّيت ّ
التبعيض في اإليمان
املقصود من التبعيض يف اإلميان أن يؤمن املرء ببعض الحقائق واألحكام اإلله ّية ،وينكر
أو يكفر ببعض ،كاإلميان ببعض األنبياء Rوإنكار بعض ،أو كاإلميان ببعض األحكام
وإنكار بعضها .ويُعترب التبعيض يف اإلميان من مصاديق الكفر ،ف َمن يكفر باملعاد ويؤمن
مثل هو كاف ٌر.
بالنب ّوة ً
وللداللة عىل هذه الحقيقة نعرض آيتني من آيات القرآن الكريم؛ يقول سبحانه يف
ُ ُ َ
َ ُ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ْ َ ۡ َ َّ
َّ َّ َ ۡ ُ َ َّ
ي ٱللِ َو ُر ُسلِهِۦ َو َيقولون
ِين يَكف ُرون بِٱللِ َو ُر ُسلِهِۦ وي ِريدون أن يف ِرقوا ب
واحدة منهام﴿ :إِن ٱل
((( سورة البقرة ،اآلية .285
((( سورة املائدة ،اآلية .69
((( سورة األعراف ،اآلية .158
((( سورة األنعام ،اآلية .54
((( سورة التغابن ،اآلية .8
((( سورة التغابن ،اآلية .11
((( ميزان الحكمة ،ج ،1ص.201
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َ

ْ

ً

ُ َ

ۡ

َ ۡ ُ
ْ ٰٓ َ ُ ُ َ ٰ ُ َ
ُ َ
ُۡ
َ َّ ُ َ ۡ َ َ َ
ۡ
ۡ
ي ذٰل ِك َسبِيل  ١٥٠أولئِك هم ٱلكفِر
ون﴾(((،
خذوا ب
نؤم ُِن ب ِ َبع ٖض َونكف ُر ب ِ َبع ٖض َو ُي ِريدون أن يت ِ
ٓ
َ
ََُۡ ُ َ
ۡ ُ َ َ
ون ب َب ۡعض ۡٱلك َِتٰ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ
ض ف َما َج َزا ُء َمن َيف َعل ذٰل ِك
ويف اآلية األخرى﴿ :أفتؤمِن
ِ
ب وتكف ُرون بِبع ٖ ۚ
ِ
ِ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ َ ُ َ ُّ َ ٰٓ َ ّ َ َ
ُ
ِنك ۡم إ ِ َّل خ ِۡز ٞ
اب﴾(((.
م
ل أش ِد ٱلعذ ِ ۗ
ي ِف ٱليوة ِ ٱدلنياۖ ويوم ٱلقِيمةِ يردون إ ِ
رصح القرآن يف هذه اآليات الرشيفة أ َّن َم ْن يؤمن ببعض مضمون الوحي والرسالة
ي ّ
وينكر بعضً ا منه هو الكافر حقًّا؛ أل َّن مقتىض اإلميان بالله تعاىل هو اإلميان الكامل بجميع
صفاته وأسامئه ورسله ومالئكته ،وبجميع مضامني الوحي والرساالت السامويّة.
وإذا كان املِالك يف قَبول بعض الحقائق اإلميانيّة وإنكار بعض ،موافقتُه لهواه ،فهذا
يف الحقيقة عبادة للنفس وليس عبادة لله! وهذا اإلنسان يسعى إلرضاء نفسه ،وليس
لطاعة الله وعبادته.
والذي يؤمن يف باطنه بأ ّن بعض تعاليم اإلسالم وأحكامه ليست صحيحة ،وأ ّن القرآ َن
باطني يجتمع
شأنه كسائر الكتب خاضع لالنتقاد ،فهو كافر يف الحقيقة ،وهذا الكفر كفر
ّ
الظاهري.
مع اإلسالم
ّ
والذي يستبطن الكفر هو من أهل جه ّنم والنريان ،وإ ْن عومل يف الدنيا معاملة املسلم
حسب الظاهر ،أل ّن التلفّظ بالشهادتني هو املالك يف ترتب األحكام الظاهريّة لإلسالم ،فإذا
تلفّظ شخص ما بالشهادتني ،واعتنق اإلسالم ظاهريًّا ،لن يرتتب خلل يف األحكام الظاهريّة،
النبي Pحيث كان Pيعلم بأنّهم مل يؤمنوا
وإن مل يؤمن يف باطنه ،كاملنافقني يف عهد ّ
باإلسالم يف قلوبهم ،لك ّنه كان يتعامل معهم ظاهريًّا كسائر املسلمني.
إ ّن أ ّول مراتب اإلميان هو أن نؤمن ،بدون أدىن نقص وبدون أي قيد أو رشط ،بجميع
وبكل مضامني الرشيعة اإلسالميّة وما
اإللهي الذي نزل عىل جميع األنبياءّ ،
مضامني الوحي
ّ
النبي األكرم.P
نزل عىل ّ

((( سورة النساء ،اآليتان .151 – 150
((( سورة البقرة ،اآلية .85
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فتلك هي أدىن مراتب اإلميان كام ذكر أمري املؤمنني Qيف قوله« :أدنى ما يكون به
نفسه ،فيق ّر له بالطاعة ،ويع ّرفه نب ّيه Pفيق ّر
العبد مؤم ًنا أن يع ّرفه الله تبارك وتعالى َ
له بالطاعة ،ويع ّرفه إما َمه وح ّجته في أرضه وشاهدَ ه على خلقه فيق ّر له بالطاعة» .قال
سليم :قلت له :يا أمري املؤمنني ،وإن جهل جميع األشياء ّإل ما وصفت؟ قال« :Qنعم،
إذا أُمر أطاع ،وإذا نُهي انتهى»(((.
اإليمان مراتب ودرجات
لإلميان مراتب ودرجات متع ّددة ،وليس املؤمنون عىل ح ٍّد سواء يف إميانهم بالله.
وميكننا االستدالل عىل هذه الحقيقة من خالل اآليات القرآن ّية والروايات واألحاديث
الرشيفة .ومن اآليات القرآن ّية نذكر:
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ ٰ ُ ُ َ َ
اد ۡت ُه ۡم إ َ
جلت قلوبهم ِإَوذا تل ِيت علي ِهم ءايتهۥ ز
يم ٰ ٗنا
ِ
 ﴿إِنما ٱلمؤمِنون ٱلِين إِذا ذكِر ٱلل و َِ َ َ ٰ َ ّ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
وع رب ِ ِهم يتوك
ون﴾(((.
ۡ
ْ
ُ
َ
ُ
ٱلسك َ
نز َل َّ
ِي أَ َ
 ﴿ ُه َو َّٱل ٓل
ق
ف
ة
ِين
وب ٱل ُم ۡؤ ِمن َِني ل َ ِۡي َد ُاد ٓوا إِ َيمٰ ٗنا َّم َع إِ َيمٰنِ ِه ۡمۗ﴾(((.
ِ
ِ
َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ ۡ
 ﴿ٱلِين قال لهم ٱنلاس إِن ٱنلاس قد جعوا لكم فٱخ َش ۡو ُه ۡم فَ َز َاد ُه ۡم إِ َيمٰ ٗنا﴾(((.
ُ
ُ
َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
ون ۡٱلَ ۡح َز َ
ولۥ َو َص َد َق َّ ُ
اب قَالُوا ْ َهٰ َذا َما َو َع َدنَا َّ ُ
ٱلل َو َر ُس ُ
ٱلل َو َر ُس ُ
ول ۚۥ َو َما
 ﴿ولما رءا ٱلمؤمِنَّ ٓ
َ
َز َاد ُه ۡم إِل إِ َيمٰ ٗنا َوت ۡسل ِٗيما﴾(((.
استنا ًدا إىل مثل هذه اآليات ،فإ َّن أصل القول بأ َّن اإلميان عىل درجات وهو خاضع
يقيني وال مجال ّ
للشك فيه ،ولكن ما هي مراتب اإلميان؟
للزيادة والنقصان ،أم ٌر
ّ
لقد أشارت الروايات الرشيفة إىل تفصيل ذلك األصل ،وذكرت درجات اإلميان املتع ّددة
بشكل عا ّم .فث ّمة رواية عن اإلمام الصادق Qيقول فيها« :إنّ اإليمان عشر درجات،
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،2ص.415
(((سورة األنفال ،اآلية .2
(((سورة الفتح ،اآلية .4
(((سورة آل عمران ،اآلية .173
(((سورة األحزاب ،اآلية .22
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وإنَّ سلمان في العاشرة ،وأبو ذ ّر في التاسعة ،والمقداد في الثامنة»(((.
وعن اإلمام الصادق« :Qإنّ اإليمان عشر درجات بمنزلة السلّم ،يصعد منه
لست على شيء ،ح ّتى
مرقاة بعد مرقاة ،فال يقول ّن صاحب االثنين لصاحب الواحد َ
ينتهي إلى العاشر ،فال تُس ِقط َمن هو دونك فيسقطك من هو فوقك ،وإذا رأيت من هو
أسفل منك بدرجة ،فارفعه إليك برفق ،وال تحمل ّن عليه ما ال يطيق فتكسره ،فإنَّ من
كسر مؤم ًنا فعليه جبره»(((.
ومن الواضح أ ّن مثل هذه الروايات يف مقام بيان األقسام واملراتب العا ّمة لإلميان ،وال
تتع ّرض للمراتب والتقسيامت التفصيل ّية له .فاإلميان ميكن تقسيمه إىل ما ال نهاية ،كام
ينقسم جز ٌء من خ ّط إىل أجزاء أصغر ،ث َّم إىل ما ال نهاية.
من هنا ،ليس مبالغة إذا ما قيل إ ّن مراتب اإلميان من الكرثة بحيث متيل إىل مراتب
مثل – التي تقول إ ّن اإلميان عرش درجات ،ميكن افرتاض الكثري
كثرية ج ًّدا ،فتلك الرواية – ً
كل من هذه املراتب العرش املذكورة فيها.
من املراتب الجزئ ّية ما بني ٍّ
عالقة اإليمان بمعرفة الله
للوهلة األوىل يتبادر إىل الذهن أ ّن اإلميان بالله يعني أن نعلم بأ ّن الله موجود ،ولكن
من خالل الرجوع إىل القرآن الكريم يتّضح خطأ هذه النظريّة .فالقرآن ال يرى التامثل بني
املعرفة واإلميان ،بل يستفاد من القرآن أ ّن املعرفة أوسع م ًدى من اإلميان ،فال يُستنتَج من
كل َمن علم بوجود الله آمن به ،أو إذا ما تب ّينت له
القرآن الكريم والروايات الرشيفة أن ّ
النبي ،بل عىل العكس ،القرآن الكريم يُشري
نبي من األنبياء فذلك يعني إميانه بذلك ّ
نب ّوة ّ
رص عىل
إىل موارد متع ّددة حيث علم بعض الناس ،بل أيقن بالنب ّوة ووجود الله ،لك ّنه أ َّ
كفره وجحوده:

((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،99ص ،292ح.2
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،2ص.45
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َٓ

ۡ

ُ

يقول تعاىل عن آل فرعونَ ﴿ :و َج َح ُدوا ب ِ َها َو ۡٱستَ ۡي َق َن ۡت َها أ ُنف ُس ُه ۡم ُظل ٗما َو ُعل ّٗو ۚا﴾((( ،فهذه اآلية
نبي ذلك
رصيحة بأ َّن أولئك كانوا يعلمون متام العلم أ ّن الله موجود وأ ّن موىسّ Q
اإلله ،لك ّنهم ،ونظ ًرا لروح التعايل والظلم التي كانوا عليها ،كانوا ينكرون هذه القضيّة.
َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ َ ٓ َّ
قائل﴿ :قال لقد عل ِمت ما أنزل ٰٓ
هؤلءِ إِل َر ُّب
ويف آية أخرى يخاطب موىس Qفرعون ً
َۡ
َّ َ َ
ۡرض﴾(((ّ .
ت َوٱل ِ
وتدل أدايت التأكيد «اللّم» و«قد» يف اآلية الكرمية ،أ ّن فرعون كان
ٱلسمٰو ٰ ِ
يعلم أ ّن هذه املعجزات التي تحقّقت عىل يدي موىس Qمل تنزل ّإل من عند الله
ورب الساموات واألرض.
مالك امللك ّ
رصح بأ ّن فرعون كان متي ّق ًنا بوجود الله ونب ّوة موىس ،Qولكن
إذًا ،هذه اآلية ت ِّ
َ َ
رصا عىل كفرهَ ﴿ ،وقال
هل كان مؤم ًنا؟ والجواب أنَّه ليس منك ًرا فقط ومل يؤمن ،بل َّ
ظل م ًّ
َ
ۡ َ ۡ ُ َ ٰٓ َ ُّ َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ
كم ّم ِۡن إِلٰ ٍه َغ ۡ ِيي﴾((( .ثم إنّه ،ولغرض خداع الناس ،أمر
ف ِرعون يأيها ٱلمل ما عل ِمت ل
ََ َ
وجل يف السامء﴿ ،وقال
وزيره هامان بأن يبني له بر ًجا يك يبحث ِمن أعاله عن الله ع ّز ّ
َ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ ٰ ُ َ ٰ ّ
َ ۡ َّ
َ ُ َ
ل َأبۡلُ ُغ ۡٱلَ ۡس َ
َ
ٰ
ٰٓ
ٰ
ٰ
ٰ
ص ٗحا ل َع ِّ ٓ
وس
م
ه
ِإَون
ل
إ
٣٦
ب
ب
ل
إ
ِع
ل
ط
أ
ف
ت
م
ٱلس
ب
ب
س
أ
ف ِۡرع ۡون ي ٰ َه ٰ َم ٰ ُن ٱبۡ ِن ِل
و
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ُ ُّ ُ َ
كٰذ ِٗبا ۚ﴾(((.
لظنهۥ

ومن الحوادث التاريخ ّية الدالّة عىل عدم املالزمة بني املعرفة واإلميــان ،واقعة
النبي ،Pحيث جاءت مجموعة من النصارى الذين
املباهلة التي حدثت يف عهد ّ
النبي ومناظرته ،Pوكان لهؤالء يف
كانوا يعيشون يف منطقة «نجران» ملحاورة
ّ
وعلمي ذائع الصيت ،وكان يعيش بينهم كبار
اجتامعي
نجران ق ّوة وجاه ومركز
ّ
ّ
العلمي ،وظ ّنوا أنّهم قادرون عىل التغلّب عىل
علامء النصارى ،فأغراهم هذا الرصيد
ّ
النبي Pيف البحث واملناظرة ،وظنوا أنَّهم قادرون أن يثبتوا له Pحقّانيّة املسيحيّة
ّ
مم كانوا يتص ّورون يف
النبي Pعىل املناظرة ،وعىل العكس ّ
ووجوب اتّباعها .وافق ّ
((( سورة النمل ،اآلية .14
((( سورة اإلرساء ،اآلية .102
((( سورة القصص ،اآلية .38
((( سورة غافر ،اآليتان .37 – 36
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النبي Pيف املحاورة ،ومل يكن لديهم ما يقولون،
البداية ،فإنَّهم غُلبوا وعجزوا أمام ّ
َ
ٓ َ
لك ّنهم ،رغم ذلك ،رفضوا اعتناق اإلســام ،فبان ِ
كذب دعواهم﴿ ،ف َم ۡن َحا َّجك فِيهِ

ٓ
ٓ ُ َ ُ
ٓ َ
ۡ ۡ َُۡ َ َ ْ َ ُ َ ٓ َ َ ٓ ُ
ِم ۢن َب ۡع ِد َما َجا َء َك م َِن ٱلعِل ِم فقل ت َعال ۡوا ن ۡدع أ ۡب َنا َءنا َوأ ۡب َنا َءك ۡم َون َِسا َءنا َون َِسا َءك ۡم َوأنف َس َنا
َ َ ُ َ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َّ َ ۡ
ٱللِ َع ٱل َك ٰ ِذبِ َني﴾(((.
وأنفسكم ثم نبت ِهل فنجعل لعنت

بنا ًء عىل هذا ،ليس من الرضورة أن يكون هنالك إميان إذا ما ُوجدت املعرفة ،ولكن
يف املقابل ال ب ّد من وجود نوع من العلم واملعرفة يك يحصل اإلميان ،فاإلنسان يعجز عن
جهل تا ًّما.
اإلميان بيشء وهو جاهل به ً
نبي
فمج ّرد علم اإلنسان – ً
مثل – بأ ّن الله موجود ،أو ات ّضاح حقّان ّية وصدق دعوة ّ
اإلسالم Pبالنسبة إليه ،ال يُع ُّد كاف ًيا إلسعاده ،بل باإلضافة إىل العلم ،عليه أن يؤمن
بقلبه أيضً ا ،ويعمد إىل العمل بلوازم هذا العلم ،ولهذا السبب يتعذّر اإلميان دون عمل.

(((سورة آل عمران ،اآلية .61
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المفاهيم الرئيسة

واالستداللي ،إلى
المنطقي
 - 1اإليمان بالله يحصل في النفس من خالل التصديق
ّ
ّ
الفطري الذي يحصل بإرشاد األنبياء اإلله ّيين ،وشرط
جانب اإلدراك واإلحساس
ّ
نسبي.
تحققّه هو عدم وجود الموانع ،ولو بنحو ّ
 - 2إ ّن اإليمان بشيء ،يتبلور في القلب عندما نق ّرر ونتع ّهد بااللتزام والعمل بلوازمه،
بعد إدراكنا لحقيقته؛ أ ّما إذا علمنا بشيء ولكن لم نعزم على االلتزام بلوازمه ،فهنا
يكون لدينا علم فقط ،وال يتحقّق اإليمان.
 - 3إ َّن الله تعالى ب َّين متعلّق اإليمان في العديد من آياته الكريمة ،منها قوله تعالى:
َّ ۡ
َ
َ َۡ ۡ
َّ ۡ َ ۡ َّ َ ُ َ ُّ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
ك َّن ٱل ۡ َّ
ب َم ۡن َء َام َن بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم
ر
غ
م
ٱل
و
ق
ش
ب َول ٰ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
﴿ليس ٱل ِب أن تولوا وجوهكم ق ِبل ٱلم ِ
ّ
َ ۡ َ َ ٰٓ َ َ ۡ َ
ي َۧن﴾(((.
ب َوٱنلَّب ِ ِ 
ٱٓأۡلخِرِ وٱلم
لئِكةِ وٱلكِتٰ ِ

 - 4اإليمان بالله يثمر اإليمان باألنبياء ،واإليمان باألنبياء يورث اإليمان بالكتب
السماويّة التي يأتي بها األنبياء من عند الله ،كما أ ّن الزم اإليمان باألنبياء القبول
اإللهي .ومن لوازم اإليمان
بالمالئكة واإليمان بوجودهم ،ألنّهم واسطة الوحي
ّ
بالله واألنبياء والكتب السماويّة اإليما ُن بالمعاد ويوم القيامة.
 - 5المقصود من التبعيض في اإليمان أن يؤمن المرء ببعض الحقائق واألحكام
اإلله ّية ،وينكر أو يكفر ببعض ،كاإليمان ببعض األنبياء Rوإنكار بعض ،أو
كاإليمان ببعض األحكام وإنكار بعضها .ويُعتبر التبعيض في اإليمان من مصاديق
مثل هو كاف ٌر.
الكفر ،ف َمن يكفر بالمعاد ويؤمن بالنب ّوة ً
 - 6لإليمان مراتب ودرجات متع ّددة ،وليس المؤمنون على ح ٍّد سواء في إيمانهم
بالله .ويمكننا االستدالل على هذه الحقيقة من خالل اآليات القرآن ّية والروايات
واألحاديث الشريفة.
((( سورة البقرة ،اآلية .177
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نبي
 - 7إ َّن مج ّرد علم اإلنسان بأ ّن الله موجود ،أو اتّضاح حقّان ّية وصدق دعوة ّ
اإلسالم Pبالنسبة إليه ،ال يُع ُّد كاف ًيا إلسعاده ،بل باإلضافة إلى العلم ،عليه أن
يؤمن بقلبه أيضً ا ،ويعمد إلى العمل بلوازم هذا العلم ،ولهذا السبب يتعذّر اإليمان
دون عمل.

الدرس التاسع

العمل الصالح ودوره
في اإليمان باهلل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

يبي املقصود من العمل الصالح.
ّ 1 .1

2 .2يوضّ ح عالقة اإلميان بالعمل الصالح.
3 .3يرشح أثر الذنب عىل اإلميان.

المقصود من العمل الصالح
إ ّن ما مييض قد ًما باإلنسان يف مسرية القرب إىل الله هو العمل الصالح ،والعمل الصالح
هو العمل الذي فيه مرضاة الله ،وهو حرث اآلخرة كام قال أمري املؤمنني« :Qالْ َع َملَ
الصالِ ُح َح ْر ُث ْال ِخ َرة»(((.
َّ
وورد َع ْن أَ ِب َعبْ ِد اللَّ ِه Qأنّه ق ََال« :إِنَّك ُْم َل تَكُونُونَ َصالِ ِحي َن َح ّتى تَ ْع ِرفُواَ ،و َل
تَ ْع ِرفُوا َح ّتى ت َُصدِّ ُقواَ ،و َل ت َُصدِّ ُقوا َح ّتى ت َُسلِّ ُموا أَ ْب َوا ًبا أَ ْر َب َع ًة َل َي ْصل ُُح أَ َّولُ َها إِ َّل بِآ ِخ ِر َها،
الصالِ َح،
اب الث ََّلثَ ِةَ ،وتَا ُهوا تَ ْي ًها بَ ِعيدً ا؛ إِنَّ اللَّهَ تَ َبا َركَ َوتَ َعالى َل يَ ْق َب ُل إِ َّل الْ َع َم َل َّ
ضَ َّل أَ ْص َح ُ
َو َل يَ ْق َب ُل اللَّهُ إِ َّل الْ َوفَا َء بِالشُّ ُر ِ
واس َت ْع َم َل َما
وط َوالْ ُع ُهو ِدَ ،ف َم ْن َوفى لِلَّ ِه َع َّز َو َج َّل بِشَ ْر ِطهْ ،
واس َتكْ َم َل َما َو َعدَ ه .إِنَّ اللَّه تَ َبا َركَ وتَ َعالَى أَ ْخ َب َر الْ ِع َبا َد
َو َص َ
ف ِفي َع ْه ِده ،ن ََال َما ِع ْندَ هْ ،
ّ َ َ َّ َّ ٞ
ف َي ْسلُكُونَ َ ،فق َ
ِإَون لغفار ل ِمن
ِبطُ ُرقِ الْ ُهدَ ى ،وشَ َر َع لَ ُه ْم ِفي َها الْ َم َنا َر ،وأَ ْخ َب َر ُه ْم كَ ْي َ
َالِ ﴿ :
تَ َ
اب َو َء َام َن َو َع ِم َل َصٰل ِٗحا ُث َّم ۡٱه َت َد ٰى﴾(((»(((.
ويُطلَق العمل الصالح يف املصطلح القرآ ّين عىل العمل الط ّيب والصالح يف نفسه ،الذي
يقوم به الفرد بنيّة التق ّرب إىل الله ونيل رضاه ،فمثل هذا العمل هو الذي يرتقي باإلنسان،
ويتسلّق به ُسلَّم الكامل ،ويس ّمى هذا العمل يف الثقافة اإلسالم ّية والقرآن ّية «عبادة».
كل عمل صالح
والحج وما شابهها فقط ،بل إ َّن ّ
وال ت ُطلق العبادة عىل الصالة والصيام
ّ
ح َسنٍ يف ذاته ويُفعل بن ّية نيل رىض الله ،سيكون عبادة ،كام ورد عن أيب عبد اللهQ
وَ
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،5ص.57
((( سورة طه ،آية .82
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،1ص.445

102

ل
ةيبرتا
ّيناميإلا

ثم قال :ال أعني سبحان الله
حيث قالِ « :من أشدّ ما فرض الله على خلقه ِذك ُر الله كثي ًراَّ ،
أحل وح ّرم،
والحمد لله وال إله ّإل الله والله أكبر ،وإن كان منه ،ولك ّن ذكر الله عند ما ّ
فإن كان طاعة عمل بها ،وإن كان معصية تركها»(((.
َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َّ
نس إِل
ٱل
وهذا املعنى هو املراد من العبادة يف اآلية الكرمية ﴿وما خلقت ِ
ٱلن و ِ
ُُۡ
ون﴾((( .إ ّن الهدف املرسوم لإلنسان هو القرب من الله ،وما يرفع اإلنسان إىل مقام
ِلَعبد ِ
َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َّ ّ ُ َ ۡ َ َ ُ َّ
القرب هو أعامله الصالحة﴿ ،إِلهِ يصعد ٱلك ِم ٱلطيِب وٱلعمل
ٱلصٰل ُِح يَ ۡر َف ُع ُه ۚۥ﴾(((.
األعمال التي تقرّب من الله
إ ّن اإلميان الكامل هو الذي يكون القلب معه لله وحده دون سواه ،فتكون جميع
تح ّركات هذا اإلنسان إله ّية ،وعندها يصبح يف أعىل درجات االستعداد الستقبال ألطاف
الحق ومواهبه السن ّية.
ّ
أ ّما الوسيلة الفضىل لنيل هذه الدرجة من اإلميان وتعميقها وترسيخها يف القلب،
َ ۡ
ۡ
ُ ۡ ٗ َ ۡ َ َ َّ ٰ َ ٰ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك ل َ ُه ُم َّ
ت فأول ِئ
ٱدل َر َجٰ ُت ٱل ُع َ ٰل﴾(((.
الصالحَ ﴿ ،ومن يَأتِهِۦ مؤمِنا قد ع ِمل ٱلصل ِح ِ
فهي العمل ّ
والسؤال هنا :ما هذه األعامل املق ّربة إىل الله والهادية إليه؟
ميكن اإلجابة عىل هذا السؤال من خالل معرفتنا أ ّن أعامل اإلنسان وأفعاله تُقسم إىل
ثالثة أقسام:
 .1األعمال التي محورها اإلنسان نفسه:

هناك فئة من األعامل التي نقوم بها ليس لها عالقة باآلخرين ،بل مردودها ومحورها
نفسه .ومثال ذلك :تناول الطعام ،ورشب املاء ،وأفعال من هذا القبيل؛ فهي أفعال
اإلنسان ُ
ال يلتفت اإلنسان يف أدائها إىل ما سواه ،ويضع نفسه فقط يف الحسبان.
((( املجليس ،محمد تقي ،روضة املتّقني يف رشح من ال يحرضه الفقيه ،ج ،12ص.74
((( سورة الذاريات ،اآلية .56
((( سورة فاطر ،اآلية .10
((( سورة طه ،اآلية .75
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 .2األعمال التي محورها مخلوقات الله واآلخرون:

هذا النوع الثاين من أفعالنا ميكن تصنيفه إىل ع ّدة أصناف ،مثل :التعامل مع العائلة
واألقارب ،التعامل مع األصدقاء ،التعامل مع مختلف طبقات الناس داخل املجتمع،
والتعامل مع األعداء ،بل وحتّى التعامل مع الحيوانات ومع األرض والطبيعة والبيئة وما
شابه ذلك.
 .3األعمال التي محورها الله سبحانه وتعالى:

جل وعال ،ونحن ال نقوم بها من أجل
وهي تلك املجموعة من أعاملنا التي ترتبط بالله ّ
أنفسنا أو من أجل اآلخرين بالذّات ،بل نضع الله يف نظر االعتبار .وأبرز مثال عىل هذه
تعظيم لله وعبادة له.
األفعال أداء الصالة التي نؤ ّديها
ً
محل تق ّرب وسم ّو ،فيصدق عىل
ألي فعل أو حركة تصدر عن اإلنسان أن تكون ّ
وميكن ّ
هذا الفعل مفهوم العبادة الحقّة ،ويدخل يف دائرة األعامل املق ّربة من الله ،والتي يكون
وجل وحده ،وتصدر من اإلنسان ابتغاء مرضاته.
محورها الله ع ّز ّ
عالقة اإليمان بالعمل الصالح
والعمل الصالح رشطني لنيل كامل اإلنسان وسعادته.
ُ
وجل
يُعترب اإلميا ُن بالله ع ّز ّ
واقرتن ذكرهام وجرى الرتكيز عىل تالزمهام يف الكثري من اآليات القرآن ّية ،والعديد من
الروايات الرشيفة.
ومن مناذج ذلك االقرتان يف اآليات القرآنيّة:
َ
ۡ
َ
َ
َ َ
َ َ ّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ
ٱلصٰل َِحٰ ِت أ َّن ل ُه ۡم َج َّنٰ ٖت ۡت ِري مِن ۡتتِ َها ٱلنۡ َهٰ ُر ۖ﴾(((.
ش ٱلِين ءامنوا وع ِملوا
 ﴿ وب ِ َِ
ُ
ُ
َ ۡ ۡ
َ َ ۡ َ ٰ َ ُ َ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ْ َ ٞ
َّ َ
ون ۡ َ
ت مِن ذك ٍر أو أنث وهو مؤمِن فأولئِك يدخل
ٱل َّن َة﴾(((.
 ﴿ َومن َيع َمل م َِن ٱلصٰل ِحٰ َِّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ ُ َ َ
تط ٰ
اب﴾(((.
وب ل ُه ۡم َو ُح ۡس ُن َ َٔ
 ﴿ٱلِين ءامنوا وع ِملوا ٱلصل ِح ِم ٖ
((( سورة البقرة ،اآلية .25
((( سورة النساء ،اآلية .124
((( سورة الرعد ،اآلية .29
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َّ

ْ

ُ ْ

َ

َ

َ

ً

َّ
 ﴿إ َّن ٱل َِين َء َام ُنوا َو َع ِملوا
ٱلصٰل َِحٰ ِت إِنَّا ل نُ ِض ُيع أ ۡج َر َم ۡن أ ۡح َس َن َع َمل﴾(((.
ِ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َّ
َّ
َ
ۡ
ۡ
ٗ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ ٓ َ ٗ (((
 ﴿ َومن يؤ ِم ۢن بٱللِ َويع َمل صٰل ِحا يدخِله جنٰت تري مِن تتِها ٱلنه ٰ ُر خ ٰ ِل َِين فِيها أبداۖ﴾ .
ِ
ٖ ِ
يتبي من التأ ّمل يف اآليات الكرمية عالق ُة املالزمة بني اإلميان وبني العمل الصالح ،فبعد
ّ
دل عىل يشء ،فإنَّه ّ
وجل اإلميان ،يردفه بالعمل الصالح .وهذا ،إن َّ
يدل
أن يذكر الله ع ّز ّ
عىل ارتباط اإلميان بالله بالعمل الصالح ،بل إ َّن العمل الصالح من لوازم اإلميان كام أسلفنا
سابقًا ،بل إ َّن اإلميان كلّه َع َم ٌل كام ذكر اإلمام الصادق« :Qاإليمان عمل كلّه ،والقول
بعض ذلك العمل ،بفرض من الله ب ّينه في كتابه»(((.
ويف السياق نفسه ورد عن رسول الله Pقوله« :اإليمان والعمل أخوان شريكان في
قرن ،ال يقبل الله أحدهما ّإل بصاحبه»(((.
ولكن كيف يؤ ّدي القيام باألعامل الصالحة إىل توطيد إميان اإلنسان؟
كل األعامل الصالحة تكمن يف ارتباطها بالله تعاىل ،وقد يتو ّجه اإلنسان إىل
إ ّن قيمة ّ
هذه الروح بشكل تا ّم وعن قصد ومعرفة ،وقد يكون تو ّجهه ضعيفًا وعن شبه معرفة .من
هنا ،فإ ّن روح العمل الصالح هي التو ّجه إىل الله ،وهي التي تؤ ّدي إىل زيادة إمياننا بالله.
ومن املفاهيم التي يستخدمها القرآن بخصوص اإلميان ،مفهوما النور والظلمةُ َّ ﴿ ،
ٱلل

َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ۡ ُ ُ ّ َ ُّ ُ َ ٰ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٓ ُ ُ ُ َّ ٰ ُ ُ ُ ۡ
َ
وت ي ِر ُجون ُهم ّم َِن
ت إِل ٱنلورِۖ وٱلِين كفروا أو ِلاؤهم ٱلطغ
و ِل ٱلِين ءامنوا ي ِرجهم مِن ٱلظلم ِ
ُّ َ ُّ ُ َ
ت﴾(((.
ٱنلورِ إِل ٱلظلم ٰ ِ ۗ

جل وعال يص ِّور لإلنسان عامل ًا من النور ،يقابله عاملٌ من الظالم والعتمة ،وبعض
إ ّن الله ّ
الناس ينتقلون من عامل الظالم إىل عامل النور ،وآخرون عىل العكس ينتقلون من عامل النور
إىل عامل الظلمة .و َمثَل الذي يح ّط أقدامه من عامل الظالم إىل عامل النور كالحائر يف صحراء
((( سورة الكهف ،اآلية .30
((( سورة الطالق ،اآلية .11
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،2ص.39
((( جالل الدين السيوطي ،الجامع الصغري ،بريوت ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع1401 ،هـ 1981 -م ،ط ،1ج ،1ص.479
((( سورة البقرة ،اآلية .257
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مظلمة ،وإذا ببصيص نور وضوء يش ّد انتباهه ،وبرؤيته لذلك البصيص من النور يحيا يف
قلبه األمل ،وينطلق ويتح ّرك نحو ذلك النور ،وكلّام تق ّدم إىل األمام يزداد ذلك الشعاع
حتّى يصل إىل مصدر النور نفسه.
فاملنتقل إىل اإلميان إنّ ا كان ميتًا أحياه الله بنور اإلميان ،هذا اللطف الذي َحرم الكاف ُر
ََ
َ
َ َ
نفسه منه بالظالم الذي خلقه بنفسه والطوق الذي فرضه عليها﴿ ،أ َو َمن كن َم ۡي ٗتا فأ ۡح َي ۡي َنٰ ُه
َ
َ
ۡ
َ َ َّ َ ُ
ُّ ُ َ ٰ َ ۡ َ َ
ُ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ّ ۡ َ (((
ٗ
َو َجعلنا ُلۥ نورا يم ِش بِهِۦ ِف ٱنلَّ ِاس كمن مثلهۥ ِف ٱلظلم ِت ليس ِبارِ ٖج مِنها ۚ﴾ .
ويف مقابل عامل النور يقف عامل الظالم ،فكلّام متادى اإلنسان يف سريه نحو األهواء
النفس ّية ونحو الشيطان ،ابتعد عن مصدر النور وعامله ،وانغمر يف عامل الظلامت .وإذا ما
أردنا أن يأخذ الله بأيدينا ويخرجنا من عامل الظلامت إىل عامل النور ،فإ ّن رشطه هو اإلميان
َ
َّ ُ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ۡ ُ ُ ّ َ ُّ ُ
لقوله تعاىل﴿ :ٱلل و ِل ٱلِين ءامنوا ي ِرجهم مِن
ٱلظل َمٰ ِت إِل ٱنلُّورِۖ﴾((( ،أي إ ّن ِاملالك يف أن
يتع ّهد الله والية ٍ
بعض وهدايتهم هو أنّهم «آمنوا به».
للميض قد ًما يف عامل النور ،وهو الذي ينبض فيه روح اإلميان،
رضوري
والعمل الصالح
ّ
ّ
ويكون منبثقًا عن اإلميان ،فكلّام كانت هذه الروح قويّة كان العمل الصالح أكرث ق ّوة
َۡ
وقدرة عىل التق ّدم ،مانحا اإلنسان نورانية أكرث .يقول القرآن الكريم﴿ :إ ِ َ ۡ
لهِ يَ ۡص َع ُد ٱلك ُِم
ً
ّ
َّ ّ ُ َ ۡ َ َ ُ َّ
ٱلطيِب وٱلعمل
ٱلصٰل ُِح يَ ۡر َف ُع ُه ۚۥ﴾(((.
العلمة الطباطبا ّيئ  Mمع ِّق ًبا عىل هذه اآلية« :الذي يصعد إليه تعاىل هو
يقول ّ
الكلم الط ّيب ،وهو االعتقاد والعلم ،وأ ّما العمل الصالح فشأنه رفع الكلم الط ّيب واإلمداد،
دون الصعود إليه تعاىل»(((.
إ ّن أوىل الدرجات التي ي ِر ُدها اإلنسان هي الكلم الطيّب ،أي االعتقاد والعلم بالله.
فاملقصود من الكلم الط ّيب يف اآلية هي كلمة «ال إله إلّ الله» ،كلمة التوحيد .قال رسول
((( سورة األنعام ،اآلية .122
((( سورة البقرة ،اآلية .257
((( سورة فاطر ،اآلية .10
((( العالمة الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،1ص.37
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األنصاري« :اذهب فنا ِد في الناس أنّه من شهد أنْ ال إله ّإل الله ،موق ًنا
الله Pلجابر
ّ
مخلصا ،فله الج ّنة»(((.
أو
ً
واإلميان بالتوحيد يو ّجه اإلنسان نحو الله ،وما يؤ ّدي إىل رفع هذا اإلميان هو العمل
الصالح؛ أل ّن العمل الصالح متّح ٌد مع اإلميان ،فجوهر العمل الصالح هو التو ّجه إىل الله.
كام أ ّن مراتب التو ّجه نحو الله تعاىل متفاوتة؛ فقد يكون التو ّجه عن وعي تا ّم
أي يشء سوى الله .والصلوات التي كان
ومتمركز ،ويف هذه الحالة ال يتو ّجه اإلنسان إىل ّ
كل يشء ،ويتو ّجهون
يؤ ّديها األمئّة األطهار Rمن هذا القبيل ،فهم كانوا يغفلون عن ّ
نحو الله وحده يف مثل هذه املواقف .ومثل هذا العمل الصالح مبقدوره أن يسري باإلنسان
أميالً إىل األمام يف غضون لحظة واحدة.
أثر الذنب على اإليمان
إ َّن العمل الصالح ينسجم مع جوهر اإلميان ،ويؤ ّدي إىل توطيده ،ويف املقابل يؤ ّدي
ارتكاب الذنوب واملعايص إىل تبع ّية للشيطان ،واالبتعاد عن الله ،واإلعراض عنه .فبمج ّرد
يتغي مساره ،ومع أ ّول ذنب وإعر ٍ
اض عن الله ،يكون اإلنسان
إعراض اإلنسان عن اللهّ ،
قد انزلق خطوة واحدة ،يليه الذنب الثاين والخطوة الثانية ،وهكذا كلّام استم ّر اإلنسان
بالذنب واملعصية ،يزداد االنحدار .وإذا ما تح ّول الذنب إىل َملَكة ،سيكون يف حالة سقوط
وانحدار دائم نحو جه ّنم وأسفل السافلنيّ ،إل أن تدركه بارق ٌة ويناله توفيق ،فريجع إىل
أي حال ،مثلام أ ّن العمل الصالح ين ّمي اإلميان ،فإ ّن الذنب
الله ،وتشمله التوبة .عىل ّ
يُضعفه ومي ّهد األرض ّية للكفر.
إ ّن اإلنسان ال يقع فجأة ،ودون م ِّربر ،يف الكفر بعد اإلميان ،وإنّ ا الذنب هو الذي مي ّهد
رصح بأ ّن الذين سقطوا بالكفر والنفاق
لذلك تدريج ًّيا .وهنالك موارد يف القرآن الكريم ت ّ
َ ۡ ُ َّ ۡ َ ٰ َ َ َّ َ َ
َ ۡ
َ
ٱلل لئ ِ ۡن َءاتى ٰ َنا مِن فضلِهِۦ
إنّ ا كان سقوطهم نتيجة الرتكاب الذنب﴿ ،ومِنهم من عهد

َ ُ ْ
ُ َ
َ ۡ
َ َ َّ َّ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ َّ
ََ ٓ َ
َ َّ ْ ُ
ٱلصٰلِح َ
ني  ٧٥فل َّما َءاتى ٰ ُهم ّمِن فضلِهِۦ بِلوا بِهِۦ َوت َولوا َّوهم ُّم ۡع ِرضون ٧٦
لصدقن ولكونن مِن
ِ
((( ميزان الحكمة ،ج ،1ص.195
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َٓ َ ْ

ْ

َ ٗ
ُ
َ َۡ
ۡ ٰ َ ۡ ِ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ
فأعق َب ُه ۡم ن ِفاقا ِف قلوب ِ ِهم إِل يوم يلقونهۥ بِما أخلفوا ٱلل ما وعدوه وبِما كنوا يكذِب
ون﴾((( .فهنا
رصح تعاىل بأ ّن النفاق إنّ ا ظهر يف قلوب هؤالء بسبب نكثهم للعهد ،ونقضهم للميثاق
ي ّ
الذي واثقوا به الله سبحانه وتعاىل ،وبسبب أكاذيبهم.
َ
َ
ُ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َّ َ َ ُ ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
س ُـٔوا ُّ
ٱلس ٓوأ ٰٓ
ِين أ َ ٰٓ
ت ٱللِ وكنوا
ويقول تعاىل يف آية أُخرى﴿ :ثم كن ع ٰ ِقبة ٱل
ى أن كذبُوا أَِبي ٰ ِ
َ َۡ َۡ ُ َ
بِها يسته ِزء
تكذيب آيات الله واالستهزا ُء بها .والذين
ون﴾((( ،فنهاية الذنب وارتكاب املعصية
ُ
يرتكبون الذنب تلو الذنب ومل يتوبوا ،ال يصل بهم األمر إىل فقدان الرغبة واالندفاع
للمسري نحو الله فحسب ،بل يَنربون ملواجهة الله والتكذيب بآياته واالستهزاء بها! ومن
مثل – أ ّن املرء إذا ما أراد أداء ركعتي الصالة،
مظاهر االقرتاب من مثل هذه الحالة – ً
ميل إذا ما استغرق ساعات عديدة يف
فذلك بالنسبة إليه كالجبل يف ثقله! ويف املقابل ال ّ
مشاهدة فيلم أو األحاديث البذيئة التي ال طائل منها ،بَ ْي َد أ ّن دقيقتني يقضيهام ألداء
َّ
ثقيل وصعبًا عىل نفسه! ويصف القرآن الكريم الصالة فيقولِ﴿ :إَون َها
الصالة يُع ّد أم ًرا ً
َّ َ ۡ
َ َ
لكبِ َريةٌ إِل َع ٱل َخٰشِ عِ َني﴾((( .وهذه الحالة سببها الذنوب التي يرتكبها اإلنسان.

((( سورة التوبة ،اآليات .77 – 75
((( سورة الروم ،اآلية .10
((( سورة البقرة ،اآلية .45
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المفاهيم الرئيسة

 - 1العمل الصالح هو العمل الذي فيه مرضاة الله ،وهو حرث اآلخرة كما قال أمير
الصالِ ُح َح ْر ُث ْال ِخ َرة»(((.
المؤمنين« :Qالْ َع َملَ َّ
القرآني على العمل الط ّيب والصالح في نفسه ،الذي
 - 2يُطلَق العمل الصالح في المصطلح
ّ
يقوم به الفرد بن ّية التق ّرب إلى الله ونيل رضاه ،فمثل هذا العمل هو الذي يرتقي باإلنسان،
ويتسلّق به ُسلَّم الكمال ،ويس ّمى هذا العمل في الثقافة اإلسالميّة والقرآنيّة «عبادة».
 - 3إ َّن أعمال اإلنسان وأفعاله تُقسم إلى ثالثة أقسام :األعمال التي محورها اإلنسان
نفسه ،واألعمال التي محورها مخلوقات الله واآلخرون ،واألعمال التي محورها الله
سبحانه وتعالى.
والعمل الصالح شرطين لنيل كمال اإلنسان وسعادته،
ُ
وجل
 - 4يُعتبر اإليما ُن بالله ع ّز ّ
واقترن ذكرهما وجرى التركيز على تالزمهما في الكثير من اآليات القرآن ّية ،والعديد
من الروايات الشريفة.
كل األعمال الصالحة تكمن في ارتباطها بالله تعالى .وقد يتو ّجه اإلنسان
 - 5إ ّن قيمة ّ
إلى هذه الروح بشكل تا ّم وعن قصد ومعرفة ،وقد يكون توجهه ضعيفًا وعن شبه
معرفة .من هنا ،فإ ّن روح العمل الصالح هي التو ّجه إلى الله ،وهي التي تؤ ّدي
إلى زيادة إيماننا بالله.
 - 6إ َّن العمل الصالح ينسجم مع جوهر اإليمان ،ويؤ ّدي إلى توطيده ،وفي المقابل يؤ ّدي
ارتكاب الذنوب والمعاصي إلى تبعيّة للشيطان ،واالبتعاد عن الله ،واإلعراض عنه.
فمثلما أ ّن العمل الصالح ين ّمي اإليمان ،فإ ّن الذنب يُضعفه ويم ّهد األرض ّية للكفر.
 - 7إ ّن اإلنسان ال يقع فجأة ،ودون مب ِّرر ،في الكفر بعد اإليمان ،وإنّما الذنب هو
الذي يم ّهد لذلك تدريج ًّيا .وهنالك موارد في القرآن الكريم تص ّرح بأ ّن الذين
سقطوا بالكفر والنفاق إنّما كان سقوطهم نتيج ًة الرتكاب الذنب.
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،5ص.57

الدرس العاشر

طرق تعزيز اإليمان باهلل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

وجل.
1 .1يدرك عوامل تعزيز اإلميان بالله ع ّز ّ
يبي ُسبل تعزيز العلم واملعرفة من خالل
ّ 2 .2
البحث عن األدلّــة الواضحة واملحافظة عىل
العلم املكتسب.
3 .3يرشح تأثري العمل الصالح عىل اإلميان بالله،
ويذكر مناذج قرآنيّة لتعزيز اإلميان.

ّ ّ
عوامل تعزيز اإليمان بالله عز وجل
تبي أ ّن اإلميان مراتب ودرجات ،وأ ّن اإلنسان مبقدوره ارتقاء هذه املراتب
بعد أن ّ
بالعمل عىل تكامل إميانه ،يتبادر إىل أذهاننا السؤال اآليت :ما هي طريق االرتقاء باإلميان،
وبلوغ مراتبه العليا؟ وما الذي علينا فعله إن أردنا االرتقاء بإمياننا ،والسم ّو دامئًا يف مراتب
القرب والتكامل؟
حري بنا أن نتع ّرف إىل األمور التي تؤ ّدي إىل تبلور اإلميان،
لإلجابة عىل هذا السؤالٌّ ،
ليك نعمل عىل تعزيزه أكرث فأكرث يف نفوسنا.
تدريجي ،فننطلق من العوامل
ال ب ّد من معرفة عنارص اإلميان من أجل تقويتها بشكل
ّ
األكرث بساط ًة ،وبعد تعزيزها نتح ّول تدريجيًّا إىل العوامل الصعبة واألكرث تعقي ًدا ،فنعمل
عىل تقويتها.
األقل :أحدهام يتعلّق مبقولة العلم واملعرفة،
لقد أرشنا آنفًا أ َّن يف اإلميان عنرصين عىل ّ
واآلخر بالعمل الصالح ،وتقوية اإلميان .واالرتقاء يف مراتب اإلميان ودرجاته ره ٌن بتقوية
هذين العاملَني.
تعزيز العلم والمعرفة
عىل اإلنسان املؤمن أن يعمل عىل توطيد معرفته وعلمه أكرث فأكرث بالله سبحانه
بالنبي األكرمP
وتعاىل وصفاته وأفعاله ،يك يزداد إميانًا ،كام أ ّن تعميق املعرفة واالرتباط
ّ
واألمئّة األطهار Rمؤث ّ ٌر يف ازدياد اإلميان أيضً ا؛ فكلّام تح ّولت معرفته اإلجامل ّية بهذه
األصول الدين ّية إىل معرفة تفصيل ّية ،يغدو متعلّق اإلميان أكرث شفافية ووضو ًحا بالنسبة
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إليه ،ويكون مبقدوره اإلميا ُن به بسهولة أكرث.
وللحصول عىل علم ومعرفة تفصيل ّية مبق ّدمات اإلميان ،ينبغي القيام بأعامل ع ّدة
ربا يكونان األه َّم من بني سائر األعامل ،هام:
إلنجاز هذا األمر ،ولكن مث ّة عمالن ّ
ّ
 .1البحث عن األدلة الواضحة:

ينبغي أن نسعى ألن نعرث عىل أدلّة وبراهني أكرث وضو ًحا وإتقانًا عىل األمور التي نؤمن
بها لنتعلّمهاً ،
عمل بوص ّية اإلمام أَيب َج ْع َف ٍر« :Qيَا أَبَا َح ْم َز َة ،يَ ْخ ُر ُج أَ َحدُ ك ُْم َف َر ِاسخَ
الس َما ِء أَ ْج َه ُل ِم ْنكَ ِبطُ ُرقِ ْالَ ْر ِض ،فَاطْل ُْب لِ َنف ِْسكَ
َف َيطْل ُُب لِ َنف ِْس ِه َدلِ ًيلَ ،وأَن َْت ِبطُ ُرقِ َّ
َدلِ ًيل»(((.
إ ّن اكتساب العلم ،وإيجاد األدلّة عىل متعلّقات اإلميان ،أي العلم بالله والعلم بالقيامة
والعلم بال َح َسن والقبيح ،هي من آل ّيات تكامل اإلميان وسبل تعزيزه .ومن هنا ،فإ ّن
طلب العلم يحظى بأه ّم ّية فائقة .وقد ُخ َّص العلم والعالِم وطالب العلم مبكانة وأه ّم ّية
متميّزة يف املعارف اإلسالميّة .فعن رسول الله« :Pفضل العالم على العابد كفضلي على
أدناكم» (((.وعنه« :Pالعلم رأس الخير كلّه ،والجهل رأس الش ّر كلّه» (((.وعنه Pأيضً ا
قال« :طالب العلم تَبسط له المالئك ُة أجن َحتها رضً ى بما يطلب»(((.
 .2المحافظة على العلم المكتسب:

يجب أن نويل املزيد من التو ّجه للموارد التي عرفناها ،ونحيطَها بالعناية الدامئة يك
ال ننساها ،فإ ّن الكثريين يغفلون عن هذا األمر .فنحن نتص ّور أنّنا عندما نعالج قض ّية،
أي مشكلة ومسؤول ّية ،يف
ويتّضح الجواب عنها أمامنا ،فقد انتهى األمر ،ومل تعد أمامنا ّ
واملحصلة.
حني أ ّن األمر ليس كذلك ،إذ ينبغي الحفاظ عىل هذه النتائج العلم ّية املكتسبة
َّ
((( العلّمة املجليس ،مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،قدّم له :السيّد مرتىض العسكري - ،تصحيح السيّد هاشم ال ّرسويل،
دار الكتب اإلسالم ّية1404 ،هـ  1363 -ش ،ط ،2ج ،2ص.320
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،61ص.245
((( م.ن ،.ج  ،74ص.175
((( جالل الدين السيوطي ،الجامع الصغري ،ج ،2ص.129
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من أرسار التأكيد عىل تكرار األلفاظ واملفاهيم يف العبادات الرشع ّية هو أ ْن تكون
مثل،
يخص ذكر «الله أكرب»ً ،
هذه العلوم واملعارف عرضة الهتاممنا
الفكري دامئًا .ففيام ّ
ّ
مث ّة افرتاضان:
بأن نتو ّجه م ّرة واحدة يف حياتنا إىل هذا األمر ونثبت بالدليل والربهان أ ّن الله أكرب من
كل يشء ،أو أ ّن الله أعىل وأعظم من أن يوصف ،وأن تكون حقيقة صفاته ممكنة اإلدراك،
ّ
ويف هذه الحالة لن يكون للتكبري تأثري يُذكَر عىل روحنا وشخص ّيتنا وسلوكنا.
كل
واالفرتاض اآلخر هو أن نك ّرر هذا الذكر ع ّدة م ّرات بوعي وتو ّجه ،بل وحتّى يف ّ
وكل يوم ،وسيكون حينها لذكر «الله أكرب» تأثريات ملموسة ج ًّدا يف حياتنا.
صالة ّ
ومن هنا ،ومبا أ ّن الله سبحانه وتعاىل يريد تكامل اإلنسان ،فقد اختار االفرتاض الثاين؛
الهوي للركوع،
املستحب تكرارها عند
كل صالة «الله أكرب» ،ومن
فنحن نقول يف بداية ّ
ّ
ّ
وكذلك بعد رفع الرأس من السجود ،ويف التسبيحات األربعة .والخالصة ،إ ّن هذا الذكر
يتك ّرر يف ع ّدة موارد من الصالة الواحدة.
إذًا ،لتعزيز املعرفة والعلم ،ال ب َّد من القيام بأمرين :البحث عن أدلّة وبراهني واضحة
ومتقَنة ،واملحافظة عىل تلك املعرفة ح ّية طريّة .واألمر األ ّول يحظى مبزيد من األه ّم ّية،
حيث تكرث وتزداد الشبهات العقائديّة عىل مدى العصور ،ونحن نواجه مثل هذا الوضع
كل يوم شبهة تُثار يف جريدة أو كتاب أو درس ...حول الله أو
يف زماننا الراهن ،إذ نشهد ّ
النبي أو األحكام أو معارف القرآن .ولو اكتفينا يف هذا الزمان مبا تعلّمناه مل ّرة
القرآن أو ّ
واحدة من علم واستدالل ،فمن املحتمل ج ًّدا أن نعجز عن املقاومة يف مواجهة عواصف
الشبهات ،وسوف تتزعزع قواعد عقائدنا ،ويعرتينا ّ
الشك إزاءها ،ويف مثل هذه الحالة
سوف يضعف اإلميان روي ًدا روي ًدا ،وبالتايل يزول نهائ ًّيا.
تعزيز العمل الصالح
يرتسخ اإلميان
العامل الثاين لتقوية اإلميان هو تعزيز العمل الصالح ،فمن خالله ّ
ويتجذّر يف النفس لينمو ويقوى ،ومعه يصبح اإلنسان مؤ َّه ًل للدخول إىل الج َّنة .فعن
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اإلمام الصادق« :Qاإليمان ال يكون ّإل بعمل ،والعمل منه ،وال يثبت اإليمان ّإل
بالعمل»((( .وميكننا تعزيز العمل الصالح من خالل تقوية اإلرادة اإلنسان ّية التي ال ت ُكتسب
بالعلم واملعرفة فقط ،بل تحتاج إىل التمرين واملامرسة ،ومن هنا جاءت الرياضة الرشع ّية،
أي أ ّن اإلنسان يقوم مبجموعة من التامرين لتوطيد األبعاد املعنويّة لديه.
و ِمن فلسفة بعض الواجبات الرشع ّية وآثارها امله ّمة تقوي ُة اإلرادة ،كالصالة الواجبة
إجامل تُع ُّد
ً
وصيام شهر رمضان .كام أ َّن سائر العبادات والواجبات الدين ّية وأعامل الخري
متاري َن لتقوية إرادة السري نحو الكامل والقرب إىل الله.
اختياري من
إ ّن إرادة التق ّرب إىل الله ،يف الحقيقة ،هي نوع من الحركة الذات ّية ،وهي أمر
ّ
تغي
شأنها تق ُّدم روح اإلنسان نحو مقصدها ،ويف تقوية إرادة القرب من الله واستمرارها يحصل ّ
َۡ َ
ه ل َِّلِي َف َط َر َّ َ َ
تدريجي يف داخل اإلنسان ،ويتوجه قلبه نحو الله﴿ ،إ ّن َو َّج ۡه ُ
ت َو ۡج ِ َ
ت َوٱلۡرض
ٱلسمٰو ٰ ِ
ِِ
ّ
ٌّ
َ ٗ (((
حنِيفاۖ﴾ .
وهذا التو ّجه يعني عزم االنسان عىل إحداث تغيريٍ يف داخله ،وتلك هي الحركة
التكامل ّية للروح .وكلّام تجلّت هذه اإلرادة يف صورة وهيئة أعامل متع ّددة ،ستتّخذ تلك
الحركة م ًدى ِ
وسع ًة ورسع ًة أكرث.
من هنا ،إ ّن أ ّول عمل ينبغي عىل اإلنسان القيام به خالل مسرية حياته ،ولغرض سلوك
االلهي ،هو أن يح ّدد اتّجاه حركته ،والطريق بطبيعة الحال لها اتّجاهان
طريق القرب
ّ
ليس أكرث :أحدهام الله ،واآلخر الشيطان؛ الج ّنة أو النار؛ النور أو الظالم ،ومبقدور اإلنسان
ٓ َّ َ
ً
َ
﴿ف َمن َشا َء ٱتَ َذ إِ ٰل َر ّبِهِۦ َسبِيل﴾(((.
أن يتح ّرك نحو الله،
وجل ،وتبدأ التح ّديات،
وبعد تحديد االت ّجاه الصحيح ،تبدأ مسرية القرب من الله ع ّز ّ
يتعي علينا إضعاف الرغبات واألهواء التي تخلق
فليك نجعل القلب يسلِّم للحقيقةّ ،
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،2ص.81
(((سورة األنعام ،اآلية .79
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التزاحم يف قلوبنا ،ونعمل بشكل عا ّم عىل إضعاف الحاالت التي ال تنسجم مع االعتقاد
والقرب من الله.
يتعي علينا السعي لكبح جامح النفس وضبطها
من هنا ،ولغرض تقوية العنرص الثاينّ ،
وإضعاف من ِّفرات اإلميان بالله ،وهو ليس باألمر السهل ،بل يحتاج إىل توفري مق ّدمات.
وإلنجاز هذه امله ّمة ،ال ب ّد من مبارشة األعامل البسيطة والتق ّدم تدريج ًّيا .فإذا أرهق
اإلنسان النفس ،منذ البداية ،باألعامل واملامرسات الثقيلة ،فإنّه حتّى لو نجح أليّام ع ّدة،
لك ّنه لن يستطيع االستمرار ،وستطغى النفس وتجمح أكرث فأكرث ،فيجب أن نقمع ونض ِّعف
األهواء الحيوان ّية والشيطان ّية يف نفوسنا تدريج ًّيا ألنّها ت ُِض ُّل اإلنسان عن اتّباع سبيل الله،
َّ
ِين يَ ِ ُّ َ َ َ
ى َف ُي ِ َّ َ َ َ
ٱللِ إ َّن َّٱل َ
كام ورد يف قوله تعاىل ﴿ َو َل تَ َّتبِعِ ٱل ۡ َه َو ٰ
يل
يل ۚ ِ
ضلون عن سب ِ ِ
ضلك عن سب ِ ِ
َّ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ْ ُ َ َ ۢ ُ َ ٞ
ٱل َ
ِس
ٱللِ لهم عذاب شدِيد بِما نسوا يوم
اب﴾(((.
ِ
وطبقًا لربنامج منظَّم ومدروس ،نجعل النفس تشتاق لألنس بالله والذكر والقرآن
واملناجاة .وال ب َّد للمؤمن دو ًما من طلب العون من الله تعاىل للوصول إىل العمل الصالح
والدخول يف زمرة الصالحني ،كام ذكر أبو عبد الله Qيف دعائه «اللَّ ُه َّم َح ِّب ْب إِل ََّي
ِالصالِ ِحي َنَ ،و َل تُ َؤ ِّخ ْرنِي
لِقَا َءكَ َ ،وا ْج َع ْل لِي ِفي لِقَائِكَ َخ ْي َر ال َّر ْح َم ِة َوالْ َب َركَ ِةَ ،وأَلْ ِح ْق ِني ب َّ
َم َع ْالَشْ َرارَِ ،وأَلْ ِح ْق ِني ب َِصالِحِ َم ْن َمضىَ ،وا ْج َعلْ ِني َم َع َصالِحِ َم ْن بَ ِق َيَ ،و ُخ ْذ بِي َسب َِيل
الصالِ ِحي َن َعلى أنفسهم»(((.
الصالِ ِحي َنَ ،وأَ ِع ِّني َعلى نَف ِْسي ِب َما تُ ِعي ُن ِب ِه َّ
َّ
القرآن ونماذج من عناصر تعزيز اإليمان
أشارت اآليات القرآن ّية يف العديد من املوارد إىل تعزيز اإلميان وترسيخه يف النفس ،منها:
 .1إرادة المؤمنين وتأثيرها في ازدياد إيمانهم:

من املوارد التي جرت اإلشارة فيها إىل زيادة اإلميان وتعزيزه ،هذه اآلية الكرمية

َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ
اد ُه ۡم إ َ
يم ٰ ٗنا َوقَالُوا ْ َح ۡسبُ َنا َّ ُ
﴿ٱلِين قال لهم ٱنلاس إِن ٱنلاس قد جعوا لكم فٱخشوهم فز
ٱلل َون ِۡع َم
ِ
((( سورة ص ،اآلية .26
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،4ص.561
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َ
ۡ ُ
َ
ۡ ۡ
ٱل َوك ِيل﴾((( .وهناك آية أخرى يف سورة األحزاب تشابه هذه اآلية ،تقولَ ﴿ :ول َّما َر َءا ٱل ُمؤم ُِنون
َّ ٓ
ۡٱلَ ۡح َز َ
ولۥ َو َص َد َق َّ ُ
اب قَالُوا ْ َهٰ َذا َما َو َع َدنَا َّ ُ
ٱلل َو َر ُس ُ ُ
ٱلل َو َر ُس ُ ُ
ول ۚۥ َو َما َز َاد ُه ۡم إِل إِ َيمٰ ٗنا َوت َ ۡسل ِٗيما﴾(((.

نزلت هذه اآلية يف معركة األحزاب .فبعد ظهور اإلسالم ،قام املرشكون وأعداء اإلسالم
وبطي صفحة اإلسالم واملسلمني،
مبختلف املؤامرات للقضاء عىل هذا ال ِّدين الجديد
والفتيِّ ،
ّ
وكان من أه ّم مؤامراتهم ومخطّطاتهم تدبري معركة األحزاب .وقد اتّحد يف هذه املعركة
أعداء اإلسالم كافّة من مرشكني ووثن ّيني ويهود ونصارى ومنافقني ،واجتمعوا تحت قيادة
واحدة ،وتضافروا ليك يطووا بساط اإلسالم واملسلمني يف هذه امل ّرة ،وحشدوا يف هذه
الحرب إمكان ّياتهم وطاقاتهم كافّة ،واستعانوا ،باإلضافة إىل ذلك ،بالحرب النفس ّية .هذه
االسرتاتيج ّية الرائجة اليوم يف العامل كانت يومذاك ذات طابع بسيط.
النبي األكرم Pعىل معرفة بهذا األسلوب ،وكانوا
كان أعــداء اإلســام يف عهد ّ
وتعويل عىل هذا األسلوب ،أشاع أولئك – لغرض زعزعة قلوب املسلمني
ً
يستخدمونه.
وإرعابهم – أ ّن جيش العد ّو وإمكان ّياته يف هذه امل ّرة يف غاية الق ّوة والكرثة ،وإ ّن هزمية
حتمي يف هذه املعركة ،وأخذت األفواه تتناقل هذه الشائعة ،وأصبح
اإلسالم واملسلمني أمر
ّ
هذا الكالم يُس َمع يف ّ
النبي،P
كل األرجاء ،من أ ّن هذه األيّام هي األيّام األخرية من حياة ّ
وما أرسع أن يُقتل Pعىل أيدي جيوش األعداء ،ويفنى اإلسالم واملسلمون.
ثقيل لضعاف اإلميان ،واستحوذ عليهم الرعب ،وأذعنوا
فخلقت هذه الشائعة ج ًّوا ً
مسبقًا بهزميتهم وهزمية اإلسالم ،ولكن كان هنالك مؤمنون ،وقفوا كالطود الشامخ ،ومل
تستطع هذه اإلشاعات زرع الوهن والضعف فيهم ،بل أ ّدت إىل أن تقوى أرواحهم،
قبل ،وأكرث استعدا ًدا ملواجهة العد ّو ومجاهدته .يقول
وأصبحوا أكرث ق ّوة واندفا ًعا من ذي ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ۡ ۡ
اس ق ۡد َ َ
اس إ َّن ٱنلَّ َ
ِين قال ل ُه ُم ٱنلَّ ُ
القرآن الكريم بهذا الخصوصَّ ﴿ :ٱل َ
ج ُعوا لكم ف
ٱخ َش ۡو ُه ۡم﴾،
ِ
فلقد كان الناس يقولون لهم :إ ّن األعداء قد اجتمعوا عليكم بأرسهم ،واتّحدوا ض ّدكم،
(((سورة آل عمران ،اآلية .173
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ومن املحتّم أنّكم لن تستطيعوا املقاومة يف مواجهتهم ،وأ ّن هزميتكم ُم َسلَّ ٌم بها ،فكان
ۡ
ََ َ
اد ُه ۡم إ َ
يم ٰ ٗنا َوقَالُوا ْ َح ۡسبُ َنا َّ ُ
ر ُّد فعلهم إزاء هذا الكالم ﴿فز
ٱلل َون ِۡع َم ٱل َوك ُِيل﴾ .فهم ليسوا ثابتني
ِ
فقط ومل يخافوا ومل تتد َّن معنوياتهم ،بل ازدادوا إميانًا .ونتيجة لصمود هذه الثلّة من
املسلمني ،كانت اإلمدادات اإلله ّية الغيب ّية تتواىل عليهم ،وكانت النتيجة يف هذه املعركة:
َّ َ ُ ْ ۡ َ َ َّ
َ َ َُ ْ ۡ ّ
ٱللِ َو َّ ُ
َّ َ ۡ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ُ
ٱلل ُذو فَ ۡض ٍل َع ِظ ٍيم﴾(((.
﴿فٱنقلبوا بِن ِع َمةٖ م َِن ٱللِ َوفض ٖل ل ۡم يمسسه ۡم س ٓوءَ ٞوٱتبعوا رِضوٰن ۗ
 .2ذكر الله وأثره في زيادة اإليمان:

َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ َ
ِإَوذا تُل َِي ۡ
ت
جلت قلوبهم
يقول تعاىل يف محكم كتابه﴿ :إِنما ٱلمؤمِنون ٱلِين إِذا ذكِر ٱلل و ِ
َ
َعل ۡي ِه ۡم َء َاي ٰ ُت ُهۥ َز َاد ۡت ُه ۡم إِ َيمٰ ٗنا﴾((( .يف البداية ،تصف اآلية املؤمنني الحقيقيّني ،وليس أولئك
الذين ي ّدعون اإلميان بالظاهر ،فكلمة ﴿ إِ َّن َما ﴾ من أدوات الحرص ،وتفيد الحرص يف اللغة
ٱلل َوجلَ ۡ
ِين إ َذا ُذك َِر َّ ُ
َّ َ
ت
العرب ّية ،فيقول :إنّ ا املؤمنون ،أي املؤمنني الحقيق ّيني هم﴿ :ٱل ِ
ِ
ُ
قُل ُوب ُه ۡم ﴾ ،أي إ ّن قلوبهم تهت ّز حينام يُذكر الله .فقد تب ُدر منهم ذنوب ،وبحلول ذكر الله

يتذكّرون املعايص التي ارتكبوها فيستحوذ االضطراب عليهم ،نتيجة معرفتهم بعظمة الله،
ونحن بأجمعنا قد ج ّربنا هذه الحالة نو ًعا ما؛ فعندما نقف أمام شخص ّية كبرية ،يعرتينا
وكل ذلك
االضطراب ،وتزداد نبضات قلوبنا ،ويستحوذ علينا االرتباك ،وتنعقد ألسنتناّ ،
يحصل تأث ّ ًرا بعظمة ذلك الشخص وهيبته ،وهو مل يو ّجه لنا توبي ًخا أو تهدي ًدا ،وال مشكلة
لنا معه ،وإنّ ا هيبته وعظمته هي التي ترتك مثل هذا التأثري فينا.
الحقيقي يدرك العظمة اإلله ّية مبا يتناسب مع معرفته ،ولهذا السبب يستحوذ
فاملؤمن
ّ
عىل فؤاده نوع من االضطراب عندما يسمع باسم الله ،ويتذكّر الله سبحانه وتعاىل،
َ
ُ
﴿ َو ِجل ۡت قُل ُوب ُه ۡم﴾ .فهل نحن كذلك؟ لو أ ّن حقيقة نور اإلميان قد أرشقت عىل قلوبنا
الهت ّزت أبداننا إذا ما ذُكر الله!

((( سورة آل عمران ،اآلية .174
((( سورة األنفال ،اآلية .2

118

ل
ةيبرتا
ّيناميإلا

الحقيقي ،ومن
ويواصل القرآن الكريم َع ْرضه للمزيد من عالمات اإلميان واملؤمن
ّ
َ
َ
﴿ِإَوذا تُل َِي ۡت َعل ۡي ِه ۡم َء َاي ٰ ُت ُهۥ َز َاد ۡت ُه ۡم إِ َيمٰ ٗنا﴾ ،فاستامع آيات الله من شأنها تقوية إميانهم
بينها:
َ
ُ
َّ
َ َ ٰ َّ ۡ َََ َ
وزيادته .ويذكر القرآن عالمة ثالثة أيضً ا﴿ ،وع رب ِ ِهم يتوك
ون﴾(((.
رصح بأ ّن
ما يُع ّد شاه ًدا عىل بحثنا يف هذه اآلية الكرمية ،هذا املقطع من اآلية ،الذي ي ّ
من األمور التي تؤ ّدي إىل زيادة اإلميان وتعزيزه هو االستامع آليات الله والقرآن ،فالذين
تتم ّيز أرواحهم بالتأ ّهب لإلذعان للحقيقة والتسليم أمام الله ،وليس إميانهم قرشيًّا وال
سطحيًّا ،يزداد إميانهم بسامع آيات القرآن .بنا ًء عىل هذا ،فإ ّن إحدى الطرق لتقوية اإلميان
هو التو ّجه إىل آيات الله ومعانيها وحقائقها.
لو تأ ّملنا يف املوارد السابقة ألدركنا أ َّن الجامع ووجه االشرتاك لجميع هذه املوارد
القرآن ّية هو أنّها أسباب تزيد يف تو ّجه اإلنسان نحو الله .وإذا ما ازداد تو ّجه اإلنسان نحو
الله سيدرك وجوده أكرث وبشكل أفضل ،وبالتايل سيزداد إميانه .كام ينبغي أن ال ننىس س ّنة
الله من أ ّن الذي يتق ّرب إىل الله خطوة واحدة فإ ّن الله سيتق ّرب إليه أضعافًا مضاعفة،
ۡ َ َ ََُ َ ۡ َ
ٱلسنةِ فلهۥ ع ُ
ويهيئ له مقومات قربهَ ﴿ ،من َجا ٓ َء ب َ
ش أ ۡم َثال َِهاۖ﴾(((.
ِ
ّ
ّ

((( سورة األنفال ،اآلية .2
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المفاهيم الرئيسة

 - 1على اإلنسان المؤمن أن يعمل على توطيد معرفته وعلمه أكثر فأكثر بالله سبحانه
بالنبي األكرم Pواألئ ّمة األطهارR؛
وتعالى وصفاته ،وتعميق المعرفة واالرتباط ّ
فكلّما تح ّولت معرفته اإلجمال ّية إلى معرفة تفصيل ّية ،يغدو متعلّق اإليمان أكثر
شفافية ووضو ًحا بالنسبة إلى االنسان ،ويكون بمقدوره اإليما ُن به بسهولة أكثر.
 - 2للحصول على علم ومعرفة تفصيليّة بمق ّدمات اإليمان ،ينبغي البحث عن األدلّة
الواضحة والمحافظة على تلك المعرفة المكتسبة ح ّية طريّة.
 - 3لو اكتفينا في هذا الزمان بما تعلّمناه لم ّرة واحدة من علم واستدالل ،فمن
المحتمل ج ًّدا أن نعجز عن المقاومة في مواجهة عواصف الشبهات ،وسوف
تتزعزع قواعد عقائدنا ،ويعترينا ّ
الشك إزاءها ،وفي مثل هذه الحالة سوف يضعف
اإليمان روي ًدا روي ًدا ،وبالتالي يزول نهائ ًّيا.
يترسخ
 - 4إ َّن العامل الثاني لتقوية اإليمان هو تعزيز العمل الصالح ،فمن خالله ّ
اإليمان ويتجذّر في النفس لينمو ويقوى ،ومعه يصبح اإلنسان مؤ َّه ًل للدخول
إلى الج َّنة.
 - 5يمكن تعزيز العمل الصالح من خالل تقوية اإلرادة اإلنسان ّية التي ال تُكتسب
بالعلم والمعرفة فقط ،بل تحتاج إلى التمرين والممارسة.
 - 6إ ّن إرادة التق ّرب إلى الله ،في الحقيقة ،هي نوع من الحركة الذات ّية ،وهي أمر
اختياري من شأنها تق ُّدم روح اإلنسان نحو مقصدها ،وفي تقوية إرادة القرب من
ّ
تدريجي في داخل اإلنسان ،ويتو ّجه قلبه نحو الله،
الله واستمرارها يحصل تغ ّير
ٌّ
َ
ّ َ َّ ۡ ُ َ ۡ َ َّ
َ َ َ َّ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ
ۡرض َحن ِٗيفاۖ﴾(((.
ت وٱل
ه ل ِلِي فطر ٱلسمو ِ
﴿إ ِ ِن وجهت وج ِ
 - 7أشارت اآليات القرآن ّية في العديد من الموارد إلى تعزيز اإليمان وترسيخه في
النفس.
((( سورة األنعام ،اآلية .79

الدرس الحادي عشر

الصالة ودورها
في القرب من اهلل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يدرك حقيقة الصالة.
يبي أ َّن الصالة أفضل وسيلة لذكر الله تعاىل،
ّ 2 .2
وأنَّها أحب األعامل إليه تعاىل.

3 .3يح ّدد العامل الرئيس يف أفضليّة الصالة.

ّ
مقدمة
من لــوازم إميــان اإلنسان بالله تعاىل قيا ُمه باألعامل الصالحة .وتُعترب الصالة يف
وجل .وعندما ُس ِئل
الرشيعة اإلسالم َّية خري األعامل وأفضلها وسيلة للتق ّرب من الله ع ّز ّ
اإلمام الصادق Qعن أفضل األعامل وأح ّبها إىل الله ،قال« :Qما أعلم شي ًئا بعد
المعرفة أفضل من هذه الصالة ،أال ترى أنّ العبد الصالح عيسى بن مريم قال« :أوصاني
ووصفها بأنَّها خري العمل« :أوصيكم
بالصالة .(((»...وقد أوىص أمري املؤمنني Qبحفظهاَ ،
بالصالة وحفظها ،فإنّها خير العمل ،وهي عمود دينكم»((( .وعندما سأل أبو ذ ّر الرسولP
عن الصالة ،قال« :Pخير موضوع ،فمن شاء أَ َق ّل ومن شاء أكثر»((( .ويف الرواية عن اإلمام
الصادق« :Qإنّ طاعة الله خدمته في األرض ،فليس شيء من خدمته يعدل الصالة»(((.
وأقل وطأ ًة من
أخف مؤون ًةُ ،
عىل مستوى الجهد واملشقّة البدن َّية ،نالحظ أ َّن الصالة ّ
سائر العبادات.
عمل ٌّ
شاق ج ًّدا ،يتخلّله الكثري من اآلالم والجهد
قياسا للصالةٌ ،
فالجهاد يف سبيل اللهً ،
املصل قراء ُة بعض األلفاظ ،واالنحناء
واألخطار ،أ ّما بالنسبة للصالة ،فإ َّن أقىص ما يقوم به ّ
والقيام ،ومع ذلك ُص ّنفت الصالة بأنَّها خري األعامل وبأنَّها أوثق سبب لقرب العبد من
وجل وه َو ساجد،
الله .عن اإلمام ال ِّرضَ ا« :Qأقرب ما يكون العبد من الله ع ّز ّ
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،3ص.264
((( م.ن.
((( م.ن.
((( م.ن.
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ۡ

َ َ
وذلك قوله عز ّ َ
كل
«الصالة قربان ّ
ّ
تب﴾» (((((( ،وعنه Qأيضً ا قالّ :
وجل ﴿وۤۡدُجۡسٱ وٱق ِ
خري األعامل وأح ّبها إىل الله ،وأفضل وسيلة
تقي»((( .فام هي حقيقة الصالة ،وملاذا اعتُربت َ
ّ
لذكره تعاىل ،وأوثق أسباب القرب من ذاته املق َّدسة؟

حقيقة الصالة
كل مسلم أن يفقه معانيها وأحكامها،
الصالة عبادة من أه ّم العبادات التي يجب عىل ّ
درسا وتطبيقًا ،ل ِعظَم قدرها ،وسم ّو مكانتها يف اإلسالم .وهي لغ ًة :الدعاء(((،ومن ذلك قوله
ً
َ َ ّ َ َ ۡ ۡ َّ َ َ ٰ َ َ َ َ َّ َ ۡ ُ َّ ٞ
َ
ٌ َ ٌ (((
ُ
تعاىل ﴿وص ِل علي ِهمۖ إِن صلوتك سكن لهمۗ وٱلل س ِميع علِيم﴾  ،واصطال ًحا :ع َّرفها الفقهاء
بأنَّها أفعال مفتتَحة بالتكبري ،مختتَمة بالتّسليم ،للقربة ،مرشوطة بطهور(((.
الصالة عمود الدين ،إن قُبلت قُبل ما سواها ،وإن ُر ّدت ر ّد ما سواها ،كام يف الحديث
الصالة ،وهي أ ّول ما يُنظَر فيه من عمل ابن آدم؛
عن رسول الله« :Pإنّ عمود الدين ّ
فإن ص ّحت ن ُِظ َر في عمله ،وإن لم ت َِص َّح لم يُنظَر في بق ّية عمله»(((.
الصالة عمود الدين مبعنى أنّها قوامه ،وموضعها من الدين كموضع الرأس من الجسد.
املتوسلون للتق ّرب إليه،
توسل به
ّ
وهي أفضل األعامل وأح ّبها إىل الله سبحانه ،وأفضل ما ّ
افتض الله سبحانه عىل
وهي معراج املؤمنني والعارفني ،وسفر العاشقني .والصالة أ ّول ما َ
الناس ،وأ ّول ما يجب تعلّمه من الفرائض ،وأ ّول ما يُنظر فيه من عمل ابن آدم ،وأ ّول ما
يُحاسب به ،وآخر وصيّة للرسول األكرم مح ّمد ،Pفإنّه كان من آخر وصاياه« :الصالة،
الصالة ،الصالة.(((» ...
((( سورة العلق ،اآلية .19
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،3ص.265
((( م.ن.
املرصي ،لسان العرب ،ج ،14ص ،464طبعة ،1دار صادر ،بريوت.
األفريقي
منظور
بن
مكرم
بن
د
م
مح
انظر:
(((
ّ
ّ
ّ
((( سورة التوبة ،اآلية .103
مؤسسة
طبعة
الصالة،
كتاب
،
6
ص
،
2
ج
القواعد،
رشح
يف
املقاصد
جامع
،
الكريك
ّ
الحسني
بن
عيل
ّ
الشيخ
((( انظر :املحقّق الثاين
ّ
يل أيضً ا.
آل البيت إلحياء الرتاث؛ وهو قول املحقّق األردبي ّ
العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،4ص.34
ّ
((( الح ّر
الكليني ،الكايف ،ج.51 ،7
((( الشيخ
ّ
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والصالة هي التي تطرد الشياطني ،ومتنع من ال َبطَر والطغيان ،وتنهى عن الفحشاء
واملنكر ،وتزيل الكرب وأنواع الرذائل القلب ّية ،وتُذهب الس ّيئات ،وتط ّهر النفس .وهي
كل خري ،يُن َّور بها الوجه والقلب ،وتَطم ّنئ بها النفس ،وت ُستنزل بها الرحمة ،وت ُب ّدل
مفتاح ّ
بها الس ّيئات بالحسنات ،ويُستعان بها عىل الجهاد األكرب واألصغر.
يصل خمس مرات يف اليوم؛ فعن أمري
املصل الذي ّ
وهي مثل عني املاء الزالل ،تط ّهر ّ
املؤمنني Qعن رسول الله Pأنّه قال« :إنّما مثل الصالة فيكم كمثل السري (وهو
النهر) على باب أحدكم ،يخرج إليه في اليوم والليلة ،يغتسل منه خمس م ّرات ،فلم يبق
الدرن مع الغسل خمس م ّرات ،ولم تبق الذنوب مع الصالة خمس م ّرات»(((.
الصالة أفضل وسيلة لذكر الله تعالى
الصالة هي ذكر العبد لله وحده ،وهي رمز العبوديّة لله ،ودليل التسليم ،وعالمة اإلميان،
َّ ٓ َ َ َّ ُ َ ٓ َ ٰ َ َّ ٓ َ َ ۠
وآية اإلخالص .لذا قال الله سبحانه مخاطبًا نبيّه الكليم موىس﴿ :Qإِن ِن أنا ٱلل ل إِله إِل أنا
َ
ۡ
َّ َ
َ ۡ
ٱلصل ٰوةَ ِلِك ِر ٓي﴾((( ،وهذه آية من املحكَامت التي تُب ّي مصداقًا من أبرز
فٱع ُب ۡد ِن َوأق ِ ِم
مصاديق وجوه أه ّم ّية الصالة ،وهي أ ّن اإلنسان يحتاج يف حياته يف هذا العامل إىل عمل
يذكّره بالله والقيامة ودعوة األنبياء وهدف الخلق ،يف فرتات زمن ّية مختلفة ،يك يحفظه
من الغرق يف د ّوامة الغفلة والجهل ،وتقوم الصالة بهذه الوظيفة امله ّمة.
إ َّن هذا األمر ّ
جل وعال ،وأ ّن
يدل عىل عناية الله سبحانه بهذه الصالة ،و ِعظَم قدرها عنده ّ
حق
املسلم ال يُطالَب بفعل هذه الصالة كيفام اتُّفق ،وإنّ ا املطلوب من املسلم أن يُقيمها ّ
صل الصالة الرشع ّية برشوطها وأركانها وواجباتها وخشوعها ومستح ّباتها وروحها،
القيام ،ف ُي ّ
وجل .لذلك قال تعاىل:
حتّى يكون لها األثر يف حياته وسلوكه واستقامته عىل أمر الله ع ّز ّ
َ َ
ۡ َّ
ۡ ۡ َ َ َُ َ َ ُ
َْ ُۡ ُ َ ُ ُ َٓ َ َ ُ
يأ ُّي َها َّٱل َ
﴿ ٰٓ
ِين َء َام ُنوا ل تل ِهك ۡم أ ۡم َوٰلك ۡم َول أ ۡول ٰ ُدك ۡم َعن ذِك ِر ٱللِۚ َو َمن َيف َعل ذٰل ِك فأ ْو ٰٓلئِك ه ُم
ۡ َٰ ُ َ
ٱلخ ِس
ون﴾((( ،قال املفسون :املراد (بذكر الله) يف هذه اآلية الصلواتُ الخمس.

ّ

((( الشيخ الصدوق ،من ال يحرضه الفقيه ،ج ،1ص.208
((( سورة طه ،اآلية .14
((( سورة املنافقون ،اآلية .9
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فمع توزُّع الصلوات الواجبة عىل أوقات اليوم املختلفة ،فإ ّن العبد يغسل بها غبار الغفلة الذي
استق ّر عىل قلبه .ومن هنا يقول الله سبحانه لنب ّيه موىس Qيف أ ّول األوامر يف بداية الوحي:
َ َ
َ َ ۡ َّ
﴿وأَقِم َّ
ٱلل َت ۡط َمئ ُّن ۡٱل ُقلُ ُ
ٱلصلَ ٰوةَ ِل ِۡكر ٓ
وب﴾((( ،و﴿ ٰٓ
يأ َّي ُت َها
ي﴾((( ،ويف آيات أخرى نقرأ﴿ :أل بِذِكرِ ِ
َ ِ
ِ
ِ
َّ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ
ٱرج ٓ َ ّ
ۡ
اض َي ٗة َّم ۡر ِض َّي ٗة  ٢٨فَ ۡٱد ُخ ِل ِف ع َِبٰدِي َ ٢٩و ۡٱد ُخ ِل َج َّن ِت﴾(((.
ك َر ِ
ع إ ِ ٰل َرب ِ ِ
ٱنلفس ٱلمطمئِنة ِ ِ ٢٧
فإذا جعلنا هذه اآليات الثالث جن ًبا إىل جنب ،فسنفهم ج ّي ًدا أ ّن الصالة تذكّر اإلنسان
ونفسه املطمئ ّنة ستوصله إىل مقام العباد املخلصني،
بالله ،وذكر الله يجعل نفسه مطمئ ّنةُ ،
والج ّنة الخالدة.
الصالة ّ
أحب األعمال إلى الله تعالى
إ َّن يف الصالة كثري من األرسار ِ
والحكَم واملقاصد والغايات التي ال يعقلها كثري م ّمن
أحب األعامل إىل الله ورسوله وأوليائه،
يؤ ّديها ،ومن بني هذه األرسار والحكم أ ّن الصالة ّ
كل
وخري األعامل وأفضلها ،فاملؤمن ال ه ّم لديه ّإل رىض الله تعاىل ،فلذلك تراه مسار ًعا إىل ّ
عمل يُح ّبه الله ورسوله.
أحب إىل الله؟ قال رسول
قال عبد الله بن مسعودُ :
سألت رسول الله ّ :P
أي األعامل ُّ
أي يشء؟
أي يشء؟ قال« :ب ّر الوالدين» ،ق ُ
الله« :Pالصالة لوقتها» ،ق ُ
ُلت :ث ّم ّ
ُلت :ث ّم ّ
ّاري (ريض الله
قال« :الجهاد في سبيل الله»((( .وروى أبو األسود الد َؤ ّيل عن أيب ذ ّر الغف ّ
عنه) ،قال :قال رسول الله« :Pيا أبا ذ ّر ،إنّ الله جعل ق ّرة عيني في الصالة ،وح ّببها
إلي ،كما ح ّبب إلى الجائع الطعام ،وإلى الظمآن الماء ،وإنّ الجائع إذا أكل الطعام شبع،
ّ
(((
والظمآن إذا شرب الماء روي ،وأنا ال أشبع من الصالة» ،

((( سورة طه ،اآلية .14
((( سورة الرعد ،اآلية .28
((( سورة الفجر ،اآليات .30 - 27
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،71ص.70
((( الشيخ الطويس ،األمايل ،ص.528
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وروى زيد الش ّحام عن حفيد س ّيد املرسلني اإلمام أيب عبد الله الصادق ،Qقال:
وجل الصالة ،وهي آخر وصايا األنبياء ،Rفما أحسن
«أحب األعمال إلى الله ع ّز ّ
ّ
ثم يتن ّحى حيث ال يراه أنيس ،فيشرف عليه
الرجل يغتسل أو يتوضّ أ ،فيسبغ الوضوءّ ،
وهو راكع أو ساجد .إنّ العبد إذا سجد ،فأطال السجود ،نادى إبليس :يا وياله أطاع
وعصيت ،وسجد وأبيت»(((.
أحب إلى الله
وقال موالنا اإلمام الصادق« :Qقال أمير المؤمنين :Qليس عمل ّ
وجل ذ ّم
وجل من الصالة ،فال يشغل ّنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا ،فإنّ الله ع ّز ّ
ع ّز ّ
َّ
َ
ۡ َ ُ َ
َ ُ
ِين ه ۡم َعن َصلت ِ ِهم ساه
أقوا ًما ،فقال﴿ :ٱل
ون﴾((( يعني أنّهم غافلون استهانوا بأوقاتها»(((.
ويف حديث آخر ذكر فيه Qصفات لقامن الحكيم ،ووصاياه البنه ،فقال:Q
وصم صو ًما يقطع شهوتك ،وال تصم صو ًما يمنعك من الصالة ،فإنّ الصالة
«قال لقمانْ :
أحب إلى الله من الصيام»((( .ويف قوله داللة واضحة عىل مكانة الصالة عند الله تعاىل
ّ
ِمن بني فرائض اإلسالم .وعليه ،ف َمن صام وترك الصالة ،فقد ترك األه َّم يف ِشعة اإلسالم.
العامل الرئيس في أفضليّة الصالة
إلهي جام ٌع يتكفّل بسعادة البرش،
ليس يف العبادات ما يضاهي الصالة ،فهي مره ٌم ٌ
لرب
فإ ّن متام الصالة ّ
بكل ما تحويه من ذكر وركوع وسجود وتو ّجه ،هو إذعان بالعبوديّة ّ
املصل جان ًبا األناني َة وعبادة النفس ،ويسلّم كيانه بأجمعه لله تعاىل،
العاملني ،حيث يلقي ّ
َ
َ
ّ َ َّ ۡ ُ َ ۡ َ َّ
َ َ َ َّ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ َ ٗ َ َ ٓ َ ۠ َ ۡ ُ ۡ
شك َِني﴾((( ،فيقف
ه ل ِلِي فطر ٱلسمو ِ
﴿إ ِ ِن وجهت وج ِ
ت وٱلۡرض حن ِيفاۖ وما أنا مِن ٱلم ِ
املصل بني يدي الله متواض ًعا ،ويهوي برأسه إىل تراب ّ
الذل واملسكنة ،ويعلن التسليم
ّ
الكامل واإلذعان والخضوع له تعاىل.
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،3ص.264
((( سورة املاعون ،اآلية .5
((( ال ُحر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،4ص.107
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،13ص.408
((( سورة األنعام ،اآلية .79
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ل
ةيبرتا
ّيناميإلا

الخاص ّية للصالة هي ما يعطيها موقعها املم َّيز بني سائر العبادات؛ فالصالة
وهذه
ّ
الظاهري ،أي البد ّين ،وانتها ًء
بإمكانها أن تك ّرس كيان اإلنسان بأرسه ،بد ًءا من البعد
ّ
باألبعاد الباطن ّية (كالعقل ّية والقلب ّية) يف ربقة العبوديّة ،فليس من عبادة أخرى ت ُعنى
يومي يغطّي ُج َّل أوقات
بجميع أبعاد وجود اإلنسان الظاهريّة والباطن ّية يف برنامج
ّ
رس يف
املكلَّف غريها .ولذا ،فإ ّن الصالة هي خري وسيل ٍة تربط اإلنسان بربّه ،وهذا هو ال ّ
كون الصالة «خري العمل».
الخاص ّية نفسها هي ما يجعل الصالة أكمل وسيلة للتق ّرب إىل الله تعاىل،
وهذه
ّ
وأه ّم وسيلة لبلوغ الهدف األعىل لإلنسان ّية .وذلك أ ّن األنانية والعجب والزه ّو  -وهي أ ّم
جل وعال حني أىب
املصائب البرشيّة  -هي من مواريث الشيطان الذي طغى وعىص ربّه ّ
كل إنسان أن يجاهد
الخضوع لوليّه وصفيّه ،وخرج بذلك عن العبوديّة لله تعاىل .وعىل ّ
كل يشء
لقمع هذه املواريث يف باطنه وظاهره ،وهذا هو الجهاد الذي لو أفلح فيه فإ ّن ّ
سيصلح يف الحياة.
تجل لحالة العبوديّة
والصالة هي السبيل إىل بلوغ هذا الهدف ،والسبب يف ذلك أنّها ٍّ
وتجل للربوبيّة من جهة الله سبحانه وتعاىل :فبالصالة تتحقّق العبوديّة،
من جهة العبدٍّ ،
وتتجل الربوب ّية؛ كام يقول اإلمام الرضا« :Qإنّما أُمروا بالصالة ألنّ في الصالة اإلقرار
ّ
بالربوب ّية»((( ،وعن اإلمام الصادق« :Qالعبوديّة جوهرة كنهها الربوب ّية ،فما فُقد في
العبوديّة ُوجد في الربوب ّية ،وما خَفي من الربوب ّية أُصيب في العبوديّة»(((.

((( الح ّر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،4ص.10
((( اإلمام الصادق( Qمنسوب) ،مصباح الرشيعة ،الباب األ ّول يف العبوديّة ،ص.5
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المفاهيم الرئيسة

 - 1من لوازم إيمان اإلنسان بالله تعالى قيا ُمه باألعمال الصالحة .وت ُعتبر الصالة في
وجل.
الشريعة اإلسالم َّية خير األعمال وأفضلها وسيلة للتق ّرب من الله ع ّز ّ
كل مسلم أن يفقه معانيها
 - 2الصالة عبادة من أه ّم العبادات التي يجب على ّ
درسا وتطبيقًا ،ل ِعظَم قدرها ،وسم ّو مكانتها في اإلسالم .وهي لغ ًة:
وأحكامهاً ،
َّ
َ
َ
َ َ ّ َ ۡ ۡ َّ َ ٰ َ َ َ َ
ك ٞن ل ُه ۡم َو َّ ُ
ٱلل َس ِم ٌ
يع
الدعاء ،ومن ذلك قوله تعالى ﴿وص ِل علي ِهمۖ إِن صلوتك س
ۗ
َعل ٌِيم﴾((( ،واصطال ًحا :ع َّرفها الفقهاء أنَّها أفعال مفتتَحة بالتكبير ،مختتَمة بالتّسليم،
للقربة ،مشروطة بطهور.
 - 3الصالة هي ذكر العبد لله وحده ،وهي رمز العبوديّة لله ،ودليل التسليم ،وعالمة
اإليمان ،وآية اإلخالص .لذا قال الله سبحانه مخاطبًا نبيّه الكليم موسى:Q
َ
ۡ
َّ َ
َّ ٓ َ َ َّ ُ َ ٓ َ َّ ٓ َ َ ۠ َ ۡ
ٱلصل ٰوةَ ِلِك ِر ٓي﴾(((.
ٱلل ل إِل ٰ َه إِل أنا فٱع ُب ۡد ِن َوأق ِ ِم
﴿إِن ِن أنا
أحب األعمال إلى الله ورسوله وأوليائه ،وخير األعمال
 - 4من أسرار الصالة أنّها ّ
كل
وأفضلها ،فالمؤمن ال ه ّم لديه ّإل رضى الله تعالى ،فلذلك تراه مسار ًعا إلى ّ
عمل يُحبّه الله ورسوله.
إلهي جام ٌع يتكفّل بسعادة
 - 5ليس في العبادات ما يضاهي الصالة ،فهي مره ٌم ٌ
بكل ما تحويه من ذكر وركوع وسجود وتو ّجه ،هو إذعان
البشر ،فإ ّن تمام الصالة ّ
لرب العالمين ،حيث يلقي المصلّي جان ًبا األناني َة وعبادة النفس ،ويسلّم
بالعبوديّة ّ
الخاصيّة للصالة هي ما يعطيها موقعها المميَّز
كيانه بأجمعه لله تعالى ،وهذه
ّ
بين سائر العبادات.

((( سورة التوبة ،اآلية .130
((( سورة طه ،اآلية .14

الدرس الثاني عشر

الجهاد ودوره
في القرب من اهلل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يُدرك معنى الجهاد وحقيقته ،وفضله وأه ّم ّيته
يف اآليات والروايات.

يبي العالقة بني اإلميان بالله والجهاد يف سبيله،
ّ 2 .2
ويــرح ما الحكمة من وجــوب القتال مع

كراهيته؟
 3 .3يعرف الرشوط العقائديّة واملعنويّة للجهاد.

ّ
المقدمة
تتجل مصاديق العبوديّة والعمل الصالح يف محاور ثالثة :عالقة اإلنسان بنفسه،
ّ
وجل .تح ّدثنا يف الدرس السابق عن الصالة ،وهي أحد
وعالقته بالخلق وعالقته بالله ع ّز ّ
مصاديق العبوديّة التي محورها العالقة مع الله تعاىل ،وسوف نتناول يف هذا الدرس
وجل ،حيث يُعترب
مصداقًا عمليًّا آخر لإلميان بالله تعاىل ،وهو الجهاد يف سبيل الله ع ّز ّ
الجهاد من أبرز مصاديق العبوديّة وأرشفها ،ومن أفضل األعامل الصالحة وأح ّبها إىل الله
جبل ليعبد الله فيه ،فجاء به أهله إىل الرسول ،Pفنهاه
رجل أىت ً
تعاىل .ففي رواي ٍة أ ّن ً
عن ذلك ،وقال« :إنّ صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد يو ًما واحدً ا خير له من عبادة
أربعين سنة»(((.
معنى الجهاد وحقيقته
الجهاد لغ ًة من الجهد ،وهو بذل الوسع والطّاقة ،أو تح ّمل العناء واملشقّة .أ ّما اصطال ًحا،
فقد ع ّرف الفقهاء مصطلح الجهاد بأنّه« :بذل النفس وما يتو ّقف عليه من المال في
محاربة المشركين أو الباغين على وج ٍه مخصوص ،أو بذل النفس والمال والوسع في
إعالء كلمة اإلسالم ،وإقامة شعائر اإليمان»(((.
وقد استخدم القرآن املجيد يف آياته التي تح ّدثت عن موضوع بذل الجهد والوسع يف
ْ َ ٗ
قتال العد ّو ،استخدم مفردتني اثنتني ،هام :الجهاد والقتال ،يف قوله تعاىل ﴿ٱنفِ ُروا خِفافا
((( املريزا النوري ،مستدرك الوسائل ،ج ،11ص.21
((( الشيخ الجواهري ،جواهر الكالم ،تحقيق وتعليق :الشيخ ع ّباس القوچاين ،طهران ،دار الكتب اإلسالم ّية 1365 ،ش ،ط،2
ج ،21ص.3

ل
ةيبرتا
ّيناميإلا

134

ٗ

ْ َ

َ

َّ

ُ

َ

َ َ
َۡ ُ ۡ َ ُ
ُۡ َۡ ُ َ
َّ َ ُ َ
ُ
َ َٰ ُ
َ
ُ ۡ
يل ٱللِۚ ذٰل ِك ۡم خ ۡي ٞلك ۡم إِن كنتم تعلم
ون﴾(((،
وث ِقال وج ِهدوا بِأموٰل ِكم وأنفسِكم ِف سب ِ ِ
َّ َ ۡ
ٱعلَ ُم ٓوا ْ أَ َّن َّ َ
ّ َ َ ُ ْ َ
ٱلل َس ِم ٌيع َعل ِٞيم﴾(((.
وقوله ع ّز
يل ٱللِ و
وجل ﴿وقٰتِلوا ِف سب ِ ِ
املفسين أ ّن آيات الجهاد الواردة يف القرآن الكريم ناظرة يف الواقع إىل
واعترب ُ
بعض ِّ
الطربيس
فس العالمة
نوعني من الجهاد :جهاد النفس وجهاد العد ّو .فعىل سبيل املثالّ ،
ّ
َ َّ َ َ ٰ َ ُ ْ َ َ
َّ َّ َ َ
َ
ٱلل ل َم َع
(قده) معنى الجهاد يف قوله تعاىل ﴿وٱلِين جهدوا ف
ِينا لَ ۡهد َِي َّن ُه ۡم ُس ُبل َنا ۚ ِإَون
ۡ
ٱل ُم ۡح ِسن ِ َني﴾((( بجهاد الكفّار ،ومبجاهدة أهواء النفس((( .أ ّما كلمة القتال فهي مبعنى
الظاهري
الحرب ،ومل تستعمل يف القرآن املجيد سوى لإلشارة إىل الحرب مع العد ّو
ّ
والخارجي.
ّ

فضل الجهاد وأهمّيّته في اآليات والروايات
عندما ننظر إىل آيات القرآن الكريم ،نجد أنّه قَلّام نزلت آيات بشأن فر ٍع من فروع
اإلسالمي كام هو الحال بشأن الجهاد ،ث ّم نجد أنّه َ
بعض منها بلسانٍ رصي ٍح،
الدين
نزل ٌ
ّ
وبعض آخر بلسانٍ غري مبارش ،يتع ّرض إىل املسائل الجانب ّية
ينص عىل الجهاد والقتال،
ٌ
ّ
املتعلّقة به.
يبي القرآن املجيد أه ّميّة الجهاد ،عمد إىل مقارنته بخدمة الحجاج وعامرة
وألجل أن ّ
رصح بأفضل ّية الجهاد
املسجد الحرام اللَّذَين كانا ًّ
محل لالفتخار واملباهاة يف الجاهل ّية ،ث ّم ّ
َ َ َ ُۡۡ َ ََ ۡ
َ
َّ
ارةَ ٱل ۡ َم ۡ
ٱلا ٓ ِ ّج َوع َِم َ
ج ِد ۡ َ
َ
س
عليهام ،حيث قال تعاىل﴿ :أجعلتم سِقاية
ٱل َر ِام ك َم ۡن َء َام َن بِٱللِ
ِ

َ َّ َ َّ ُ َ
َّ َ
ۡ َ ۡ َ َّ
َ
ٱلظٰلِم َ
َ ََٰ َ
َ
َ َۡۡ
ني َّ ١٩ٱل َ
ِين
ٱلل ل َي ۡهدِي ٱلقوم
يل ٱللِۚ ل ي َ ۡس َت ُوۥن عِند ٱللِۗ و
ِ
وٱلو ِم ٱٓأۡلخ ِِر وجهد ِف سب ِ ِ
َ ۡ َ َ ً
َ ُ
َ َّ ُ َ َ ُ
َّ َ ۡ
اج ُروا ْ َو َ
َء َام ُنوا ْ َو َه َ
ج ٰ َه ُدوا ْ ف َ
ِند ٱللِۚ َوأ ْو ٰٓلئِك ه ُم
س ِه ۡم أعظ ُم د َر َجة ع
ب
س
يل ٱللِ بِأم َوٰل ِ ِه ۡم َوأنف ِ
ِ
ِ
ِ
َۡ ٓ ُ َ
ٱلفائِز
ون﴾(((.
((( سورة التوبة ،اآلية .41
((( سورة البقرة ،اآلية .244
((( سورة العنكبوت ،اآلية .69
مؤسسة
((( الشيخ الطربيس ،تفسري مجمع البيان ،تحقيق وتعليق :لجنة من العلامء واملحقّقني
ّ
األخصائيّني ،بريوت  -لبنانّ ،
األعلمي للمطبوعات1995 - 1415 ،م ،ط ،1ج ،8ص.41
((( سورة التوبة ،اآليتان .20 - 19
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ِ
ويالحظ املرء أ َّن كل اآليات التي تح ّدثت عن فضل وعل ّو منزلة املجاهدين يف سبيل
الله ،تحيك يف الوقت نفسه عن أه ّم ّية الجهاد وفضله ،حيث إ ّن الجهاد يتق ّوم باملجاهدين،
َ ََۡ ۡ ََ ُ ۡ ََ
ينفك عنهم ،كام يف قوله تعاىل ﴿فَ َّض َل َّ ُ ۡ َ
ع ۡٱل َقٰعِد َ
وال ّ
ِين
س ِهم
ٱلل ٱل ُمجٰ ِهدِين بِأموٰل ِ ِهم وأنف ِ
َ
ٗ
ۡ
َ
ۡ
ّ
ۡ
َ
َ
َ
َ َ َ ٗ َ ُ َ َ َ َّ ُ ُ ۡ َ ٰ َ َّ
َّ ُ ُ َ
ِين ع ٱل َقٰ ِعد َ
جٰهد َ
ِين أ ۡج ًرا َع ِظ ٗيما﴾(((.
درجة ۚ وك وعد ٱلل ٱلس
ن ۚ وفضل ٱلل ٱلم ِ
مشرتي أروا ِح املؤمنني املجاهدين وأموالهم ،يف صور ٍة
ويف آية أخرى ،جعل الله تعاىل نفسه
َ
تدلّل عىل قبول الله تعاىل لجهاد املجاهدين املؤمنني ،فهو تعاىل ميتدحهم ويق ّدم الوعد الجميل،
َّ َّ َ ۡ َ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ َ َّ َ ُ ُ ۡ َ َّ َ ُ َ ٰ ُ َ
َّ
ون ف َ
ب
س
حيث يقول تعاىل﴿ :إِن ٱلل ٱشتى مِن ٱلمؤ ِمن ِني أنفسهم وأمولهم بِأن لهم ٱلنة ۚيقتِل
يل ٱللِ
ِ
ِ
ِ

َ
َّ ۡ َ ٰ َ ۡ
َ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ْ
َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ ۡ َ ُ َ َ ۡ ً َ َ ۡ َ ّٗ
ُۡ
ان َو َم ۡن أ ۡو َ ٰ
ف ب ِ َع ۡه ِده ِۦ مِن ٱللِۚ فٱستب ِشوا
يل َوٱلق ۡر َء ِ ۚ
ٱل ِ
فيقتلون ويقتلونۖ وعدا عليهِ حقا ِف ٱتلورىةِ و ِ
جن ِ
َ ۡ ُ َّ
ۡ
ۡ
ك ُم ٱلِي بَ َاي ۡع ُتم بِهِۚۦ َو َذٰل َِك ُه َو ٱل َف ۡو ُز ٱل َع ِظ ُيم﴾(((.
بِبيعِ
َّ
َ َ ُ َ
ٱلل ُي ُّ
كام أشار تعاىل إىل أ ّن املجاهدين هم أحباؤه واقعا﴿ ،إ َّن َّ َ
ِين يُقٰتِلون ِف
ِب ٱل
ً
ِ
ّ
َ
ۡ
َ ُ َٰ ۡ
َ
َ ٗ ّ َ َّ ُ ُ ۡ َ ((( ٞ ُ ۡ َّ ٞ
ف
سبِيلِهِۦ صفا كأنهم بنيٰن مرصوص﴾  ،ووعدهم باألجر العظيم والجزيل﴿ ،فليقتِل ِ
َ َ
َ َ َ َُٰ ۡ
َّ َ ۡ ۡ َ ۡ
َ
َ
َّ َّ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ٰ َ ُّ ۡ َ
يل ٱللِ ف ُيق َتل أ ۡو َيغل ِۡب ف َس ۡوف
يل ٱللِ ٱلِين يشون ٱليوة ٱدلنيا بِٱٓأۡلخِرة ِۚ ومن يقتِل ِف سب ِ ِ
سب ِ ِ
نُ ۡؤتِيه أَ ۡج ًرا َ
ٗ (((
شهم برحم ٍة منه ورضوان،
وب
العامل،
هذا
يف
الفائزين
واعتربهم
،
﴾
ا
يم
ظ
ع
ِ
ِ
ّ
َّ
َ َ َُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ََٰ ُ ْ
وج ّن ٍ
وخصهم بها دون العالَمني﴿ ،ٱلِين ءامنوا وهاجروا وجهدوا
ات تجري من تحتها األنهارّ ،
َ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ٓ
ۡ َ َ َ ً
َ
ُ
َ
َ َّ
َُ ّ ُ ُ
َ ُ
َّ ۡ
َ
شه ۡم َر ُّب ُهم
يل ٱللِ بِأم َوٰل ِ ِه ۡم َوأنف ِ
س ِه ۡم أعظ ُم د َرجة عِند ٱللِۚ َوأ ْو ٰٓلئِك ه ُم ٱلفائ ِ ُزون  ٢٠يب ِ
ِف سب ِ ِ
َۡ
حة ّم ِۡن ُه َور ۡض َوٰن َو َج َّنٰت ل َّ ُه ۡم ف َ
ِيها نَ ِع ٞ
يم ُّم ِق ٌيم﴾(((.
ب ِ َر ٖ
ٖ
ِ ٖ

هذه اآليات القرآن ّية وغريها من اآليات التي وردت يف فضل وأه ّم ّية الجهاد ،يُعاضدها
النبي ،Pأنّه قال« :الخير كلّه في
الكثري من الروايات؛ ففي حديث آخر ُروي عن ّ
ظل السيف»(((.
السيف ،وتحت ّ
((( سورة النساء ،اآلية .95
((( سورة التوبة ،اآلية .111
الصف ،اآلية .4
((( سورة ّ
((( سورة النساء ،اآلية .74
((( سورة التوبة ،اآليتان .21 - 20
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،5ص.2
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النبي األكرم Pأنّه قال« :من لقي الله بغير أث ٍر من جهاد ،لقي الله وفيه
و ُروي عن ّ
ثلمة»(((.
وعنه Pأيضً ا أنّه قال« :من مات ولم يغ ُز ،ولم يحدّ ث به نفسه ،مات على شعب ٍة
من نفاق»(((.
العالقة بين اإليمان بالله والجهاد في سبيله
إ َّن الجهاد يف سبيل الله أحد أبرز مصاديق العمل الصالح وأح ّبها إىل الله تعاىل ،ففي
وجل؟
أحب إلى الله ع ّز ّ
«أي األعمالِ ُّ
الرواية أ ّن أبا ذ ّر الغف ّ
النبي األكرمُّ :P
ّاري سأل ّ
فأي الجهاد أفضل؟ قال :من عق َر
فقال :إيمان بالله ،وجها ٌد في سبيله ،قالُ :
قلتّ :
هريق د ُمهُ في سبيل الله»(((.
جواده ،وأُ َ
وعليه ،فالعالقة بني اإلميان وبني الجهاد عالقة تالزم ّية؛ فاملجاهد يف سبيل الله ينبغي
أن ميتلك البصرية والوعي واالعتقاد الصحيح ،وهو اإلميان الصادق بالله تعاىل .يقول أمري
يبي فيها حال املجاهدين األوائل زمن رسول الله:P
يل Qيف خطبة ّ
املؤمنني ع ّ
«حملوا بصائرهم على أسيافهم ،ودانوا لربّهم بأمر واعظهم»(((.
إ ّن املجاه َد الذي ينظر إىل هذا العامل بعني مخلوقٍ يعرتف ويُق ّر بوجود الخالق ،ال
يربط ظهور العامل بلطفه وفيضه فحسب ،بل يعترب أ ّن دميومة الوجود والحياة مرتبطة به
تعاىل يف امتداد الزمن لحظة بلحظة أيضً ا ،ألنّه الخالق ،وال يوجد منبع للقدرة والكامل يف
رص املؤمنني واملجاهدين يف
العامل سواه ،وال معت َمد غ ُري ُه ،وهو الذي َ
وصف نفسه بأنّه نا ُ
سبيله ،هو عد ُّو الظاملني واملرشكني يف آنٍ  ...إلخ.
فاملجاهد الذي ميتلك مثل هذه االعتقادات الواعية ،سوف يكون من عشّ اق الوصال،
قرب الله وجلب رضاه .وما اإلميانُ ،وأدا ُء األعامل الصالحة  -ومن جملتها
وتكون غايته َ
((( الحاكم النيسابوري ،املستدرك ،إرشاف :يوسف عبد الرحمن املرعشيل ،ال.م ،ال.ن ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،2ص.79
((( م.ن.
((( العلّمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،97ص.11
((( نهج البالغة ،خطبة .150
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الحق سبحانه ،ولقائه.
ذهابُه إىل الجبهة وقتالُه ّ -إل ألجل نيل جوار ِّ
ومن خالل هذا املفهوم االرتقا ّيئ ،ال يسعى هذا املجاهد وراء األهداف املا ّديّة الرخيصة،
وال يحول يشء من مغريات الدنيا دون عشق الوصال إىل املحبوب ،وتكون تطلّعاته دو ًما
َّ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ ٰ ُ َ
َ
ِين كف ُروا يُقٰتِلون ِف
يل ٱللِۖ وٱل
منحرصة يف سبيل الله تعاىل﴿ ،ٱلِين ءامنوا يقتِلون ِف سب ِ ِ
َ َ ٰ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٓ َ َّ ۡ َ ٰ َّ َ ۡ َ َّ
َّ ُ
َ
وت فقتِلوا أو ِلاء ٱلشيط ِنۖ إِن كيد
ٱلش ۡي َطٰ ِن َك َن َضعِ ًيفا﴾(((.
يل ٱلطٰغ ِ
سب ِ ِ
ومثل هذا املجاهد قد ريض بقضاء الله وقدره ،ألنّه أحكم الحاكمني وأرحم الراحمني،
وأمله الوحيد يف مصاعب الحرب وشدائدها هو الله الذي كتب عىل نفسه الرحمة ،وعليه
كل ما
يتوكّل ،وهو نعم املوىل ونعم النصري؛ فال يستم ّد العون من غريه ،بل يعتقد أ ّن ّ
يظهر يف ساحة الوجود ليس سوى إرادة املوىل تبارك وتعاىل﴿ ،قُل َّلن يُ ِصيبَ َنا ٓ إ َّل َما َك َت َ
ب
ِ
َّ ُ َ َ ُ َ َ ۡ َ ٰ َ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ ُ ۡ ُ َ
ك ٱلمؤمِن
العميل يف حياة
ّ
ون﴾((( ،وهذا هو معنى التوحيد
ٱلل لا هو مولىنا ۚ وع ٱللِ فليتو ِ
اإلنسان املؤمن املجاهد.
رصا ،فإنّهم يرونه من عند الله ،ويعتربون
واملجاهدون يف عقيدتهم التوحيديّة ،لو نالوا ن ً
سبب ،وال سبيل إىل ذلك إلّ بهَ ﴿ ،و َما َج َعلَ ُه َّ ُ
ٱلل إ َّل ب ُ ۡ َ
ش ٰ
ى
أ ّن الله هو النارص ومن وراء ّ
كل ٍ
ِ
ۡ
َّ
َّ
َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َّ ُ ُ ُ ُ
كم بهِۦ َو َما ٱنلَّ ۡ ُ
ٱللِ ۡٱل َعزيز َ
لكم ولِ طمئِن قلوب
ص إِل م ِۡن عِن ِد
ٱلكِي ِم﴾(((.
ِۗ
ِ ِ
وعليه ،فإ ّن بصرية هؤالء املجاهدين قد أوصلتهم إىل مرحلة ال يُبتلَون معها بالغرور
كل األسباب
والعجب واملفاسد األخالق ّية ،ألنّهم – وبنا ًء عىل التوحيد األفعا ّيل – يرون َّ
الحق وسلطته ،ويعتقدون بأ ّن جميع األمور هي بيد الله
واملس ّببات يف العامل تحت نظر ّ
تعاىل ،وأنّهم ليسوا سوى وسائط قبِلها الله برحمته ،فإن َهزموا العد ّو يف الحرب ،كانوا
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َّ َّ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
ك َّن
كن ٱلل قتله ۚم وما رميت إِذ رمي
ت َول ٰ ِ
مج ّرد عباد منفِّذين إلرادته﴿ ،فلم تقتلوهم ول ِ
ل ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِني م ِۡن ُه بَ َلٓ ًء َح َس ًنا ۚ إ َّن َّ َ
َّ َ
ٱلل َر َ ٰ
م َو ِلُ ۡب ِ َ
ٱلل َس ِم ٌيع َعل ِٞيم﴾(((.
ِ
((( سورة النساء ،اآلية .76
((( سورة التوبة ،اآلية .51
((( سورة آل عمران ،اآلية .126
((( سورة األنفال ،اآلية .17

138

ل
ةيبرتا
ّيناميإلا

ما الحكمة من وجوب القتال مع كراهيته؟

ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ َ ُ َ ُ ۡ ٗ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
يا
س أن تك َرهوا ش ٔ
قال تعاىل يف محكم كتابه﴿ :كتِب عليكم ٱلقِتال وهو كره لكمۖ وع
َ
َ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ ُ َّ ٞ ّ َ َ ُ َ ٗ ۡ َ ْ ُّ ُ َ ٰٓ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
يا وهو ش لك ۚم وٱلل يعلم وأنتم ل تعلم
وهو خي لكمۖ وعس أن تِبوا ش ٔ
ون﴾(((.

الشيعة املق َّدسة ،واألحكام اإلله ّية ،فكيف أصبح مكرو ًها
إذا كان الجهاد أحد أركان ّ
يف طبع اإلنسان ،مع أنّنا نعلم أ ّن األحكام اإلله ّية أمور فطريّة وتتوافق مع الفطرة؟!
فاملفروض يف األمور التي تتوافق مع الفطرة أن تكون مقبولة ومطلوبة؟!
يف البداية ،يجب أن نعرف أ ّن األمور الفطريّة إنّ ا تنسجم وتتوافق مع طبع اإلنسان
فيام لو اقرتنت باملعرفة .فصحيح أ ّن اإلنسان يطلب ال ّنفع ويتج ّنب الرضر بفطرته ،ولك ّن
هذا يتحقّق يف املوارد التي يعرف اإلنسان فيها مصاديق النفع والرضر .أ ّما لو اشتبه عليه
األمر يف تشخيص املصداق ،ومل مي ّيز بني املوارد النافعة والضّ ا ّرة ،فمن الواضح يف هذه
والعكس صحيح أيضً ا.
الحالة أ ّن فطرته ،وبسبب هذا االشتباه ،سوف تكره األمر النافع،
ُ
ويف مورد الجهاد ،فإ ّن الذين ال يرون فيه سوى اآلالم واملصائب ،والقتل والجرح ،من
الطبيعي أن يكون مكرو ًها لديهم.
ّ
أ ّما بالنسبة إىل األفراد الّذين ينظرون إىل أبعد من هذا املدى املحدود ،فإنّهم يعلمون
أ ّن رشف اإلنسان وكرامته وحريّته تكمن يف الجهاد ،لذا هم ير ّحبون به ،ويستقبلونه
بفر ٍح وشوق .كام هو حال الّذين ال يعرفون آثار األدوية امل ّرة واملنفّرة ،فهم يف أ ّول األمر
يُظهرون عدم رغبتهم فيها ،إلّ أنّهم بعد أن يروا تأثريها اإليجا ّيب عىل سالمتهم وص ّحتهم،
يتق ّبلونها برحابة صدر.
الحق تعاىل يف هذه اآلية الكرمية إىل مبدأ ٍ
أساس حاكم عىل القوانني
من هنا ،يشري ّ
َ َ َ َ َ ۡ ُ ْ َ ۡ ٗ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
التكوين ّية والترشيع ّية اإلله ّية ،فيقول﴿ :وع ٰٓ
يا وه َو خي لكمۖ وع ٰٓ
س أن تك َرهوا ش ٔ
س أن
ُ ُّ ْ َ ۡ ٗ َ ُ َ َ ّ ُ َّ ٞ
يا وهو
تِبوا ش ٔ
ربا تخطئون الواقع لجهلكم،
ش لك ۡ ۚم﴾ .فال عربة بكرهكم وح ّبكم ألنّكم ّ
فال تقدرون عىل االهتداء بأنفسكم إىل حقيقة األمر.
((( سورة البقرة ،اآلية .216
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جل وعال بشكلٍ حاسم أنّه ال ينبغي للبرش
ويف ختام اآلية الرشيفة ،يؤكّد الخالق ّ
الخاصة يف األمور املتعلّقة مبصريهم ،أل ّن علمهم محدود
أن يحكّموا أذواقهم ومعارفهم
ّ
وجل:
كل جانب ،وما علموه بالنسبة إىل ما يجهلونه كقطر ٍة يف بحر ،لذا يقول ع ّز ّ
من ّ
َ
َ
َ
َ
َ َّ ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
﴿وٱلل يعلم وأنتم ل تعلم
ون﴾ .فالناس ،ألنّهم مل يدركوا ّإل القليل من أرسار الخلقة ومن
القوانني التكوين ّية اإلله ّية ،تجدهم ،يف بعض األحيان ،يهملون أم ًرا ما ،وال يعريونه االهتامم
املطلوب ،يف حني أ ّن أهم ّيته وفائدته قد تكون كبرية.
يحق لإلنسان ،مع االلتفات إىل علمه املحدود والناقص ،أن يعرتض عىل علم
وعليه ،فال ّ
الحق الالمحدود ،وال عىل أحكامه اإلله ّية ،بل عليه أن يعلم يقي ًنا أ ّن الله تعاىل ،الرحمن
ّ
رشعه ّإل ألنّه يرى فيه الخري
رشع ترشي ًعا ما كالجهاد ً
مثل ،فإنّه ال ي ّ
والرحيم ،عندما ي ّ
والسعادة والنجاة .لذا ،عىل املؤمن أن ينظر إىل األوامر واألحكام اإلله ّية عىل أنّها كاألدوية
الشافية له من كل علّة ،وعليه أن يطبّقها مبنتهى الرضا والقبول والتسليم.
وإن التزم اإلنسان بأحكام الحق ،فالنفع يعود إليه ال إىل الحق ،كام أخرب تعاىل يف قولهَ :
﴿و َمن
ّ
ّ

َ َ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ ۡ
ني َ ٦و َّٱل َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ
ن َعن ۡٱل َعٰلَم َ
سهِۦٓ إ َّن َّ َ
ٱلل لَ َغ ٌّ
ت
ِين َءامنوا َوع ِملوا ٱلصٰل ِحٰ ِ
ِ
جٰهد فإِنما يجٰ ِهد لِ ف ِ ۚ ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َ ُ ْ ََُۡ َ
ّ
َ َ ّ َّ َ
لُك ِف َرن ع ۡن ُه ۡم َس ِ َٔ
يات ِ ِه ۡم َولَ ۡج ِز َي َّن ُه ۡم أ ۡح َس َن ٱلِي كنوا يعمل
ون﴾(((.

فاللّه تبارك وتعاىل وجو ٌد غري متنا ٍه من جميع الوجوه ،وهو الكامل املطلَق ،وغري
كل ما عندهم منه ،وليس
ألي يشء ،وال ينقصه يشء حتّى يكمله اآلخرون ،بل ّ
مفت ِقر ّ
لهم يشء من أنفسهم .إذًا ،فجميع منافع الجهاد ترجع إىل الشخص املجاهد نفسه ،فهو
بجهاده سيفوز بخري الدنيا واآلخرة.

الشروط العقائديّة والمعنويّة للجهاد
تحقيق إحدى الحسنيني :إ ّما ال َّنرص والغلبة عىل العد ّو،
إ ّن الجهاد عمل ّي ٌة هدفها
ُ
وبالتايل رفع ظلمه ،ور ّد عدوانه ،وبسط العدالة ،ورفع لواء الح ّريّة عال ًيا ،وإ ّما الفوز بوسام
الشهادة يف سبيل الله .وليك تت ّم هذه العمل ّية بأبهى صور النجاح والكامل ،كان ال ب ّد
((( سورة العنكبوت ،اآليتان .7 - 6
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من وجود مجموعة من الرشوط والظروف املعنويّة والعقائديّة ،بحيث يصري الوصول إىل
متيسا بفعل هذه الرشوط مجتمعة .وأبرز هذه الرشوط هي:
األهداف اإلله ّية الكربى ّ ً
 .1اإلخالص لله تعالى:

املجاهد يف سبيل الله ،عند أدائه لواجباته وتكاليفه الرشعيّة ،هو يف حالة عبادة،
إلهي ميكن أن يرفعه إىل أعىل عل ّيني ،ويق ّربه من الحق نج ًّيا ،يف حال اتّسمت
وألعامله بُع ٌد ّ
أعامله ونواياه باإلخالص .أ ّما إذا مل تكن النوايا خالص ًة ،ومل يكن الدافع األساس من وراء
الرشعي ،فلن تكون األعامل مقبول ًة ،وبالتايل لن ينال األجر
الجهاد رضا الله وأدا َء التكليف
ّ
املروي عن اإلمام الصادق Qقال:
القديس
والثواب الذي يستحقّه .ففي الحديث
ّ
ّ
وجل :أَنا خير شريك ،من أَشرك معي غيري في عملٍ عمله لم أَقبلهّ ،إل
«يقول اللَّه ع ّز ّ
خالصا»(((.
ما كان لي ً
ّ
 .2التحلي بالصبر:

بالصرب ،وقد ورد عن اإلمام
من العوامل امله ّمة للتوفيق يف الجهاد هو ِّ
تحل املجاهد َّ
يل Qأنّه قال« :الصبر أن يحتمل الرجل ما َي ُنوبه ،ويكظم ما ُيغضبه»(((.
ع ّ
ّ
 .3التحلي بالشجاعة:

الشجاعة صفة يف النفس تدفع باملجاهد إىل الثبات يف ميادين الحرب والجهاد يف
مواجهة أعداء الله تعاىل وأعداء اإلنسان ّية ،وتؤ ّهله لتح ُّمل الشدائد والصعاب وأعباء
القتال ولوازمه.
َ
َ
َّ
ۡ
ُ
ٓ
ٓ
ُ
ُّ
َ
َّ
ِين َم َع ُه ٓۥ أش َِّدا ُء ع ٱلك َّفار ُر َ َ
َ َّ ُ َّ ٞ
ٱللِ َوٱل َ
حا ُء بَ ۡي َن ُه ۡمۖ﴾(((.
قال تعاىل ﴿ممد رسول ۚ
ِ
ّ
الولي وأداء التكليف:
 .4طاعة

املعتبة ،وهي يف مستوى
إ َّن الطاعة لإلمام يف زمن الغيبة هي للفقيه الجامع للرشائط َ
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،2ص.295
((( الليثي الواسطي ،عيون الحكم واملواعظ ،ص.56
((( سورة الفتح ،اآلية .29
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َ َ
َ ُ
ٱلل َوأَط ُ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ أَط ُ
ِيعوا ْ َّ َ
يأ ُّي َها َّٱل َ
ِيعوا ْ َّ
طاعة اإلمام املعصوم نفسه .قال الله تعاىلٰٓ ﴿ :
ٱلر ُسول َوأ ْو ِل
َۡ
ُ
ٱل ۡم ِر م
ِنك ۡمۖ﴾(((.

العسكري الذي يقيمه الو ّيل الفقيه قائم عىل وجود القائد لهذه املجموعة
والنظام
ّ
رس ال َّنجاح وتحقيق ال َّنرص ،ومن دون
أو تلك ،والطاعة للقيادة العسكريّة يكمن فيها ُّ
الطَّاعة ،ال ب ّد أن يقع التنازع والفشل والخسارة((( .من هنا ،وجب عىل املجاهد طاع ُة
الو ّيل وااللتزام بأداء التكليف.
ّ
السياسية:
.5امتالك الوعي والبصيرة

لكل عرص ،ومعرفة الصديق من العد ّو ،ومعرفة
الخاصة ّ
إ َّن معرفة الزمان والظروف
ّ
خطط العد ّو الشيطان ّية ،وامتالك الوعي والبصرية ،تع ُّد كلُّها جز ًءا من الربامج األساس
خاصة .يقول اإلمام الرضا« :Qالمؤمن العارف
للمؤمن بصورة عا ّمة ،واملجاهد بصورة ّ
بأهل زمانه ال تهجم عليه اللوابس»(((.

((( سورة النساء ،اآلية .59

الخميني {« :يُلحظ أحيانًا أ ّن بعض اإلخوة املقاتلني ال يراعون بدقَّة املق ّررات املعيّنة من قبل
((( يف سؤال ُو ِّجه لإلمام
ّ
الخاصة وما شابه ذلك .وعد ُم االعتناء هذا يؤول
القادة ،وال يستخدمون الوسائل املؤ ِّمنة والواقية كخوذتهم ونظّاراتهم
َّ
عمل صحيح ألنّه يؤدّي إىل الشهادة،
أحيانًا إىل الشهادة وجرح هؤالء أو مقاتلني آخرين غريهم ،وهم يتص َّورون أ ّن ذلك ٌ
فهل هذا العمل جائز أم ال؟ نتم َّنى بيان رأيكم املبارك.
قال يف الجواب :يجب عىل املقاتلني األع َّزاء العمل بحسب مق ّررات الجبهة وأوامر مسؤوليها ،ومراعاة الوسائل املؤ ِّمنة والواقية،
وال يجوز التخلُّف».
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،1ص.27

ل
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المفاهيم الرئيسة

 - 1الجهاد لغ ًة من الجهد ،وهو بذل الوسع والطّاقة ،أو تح ّمل العناء والمشقة .أ ّما
اصطال ًحا ،فقد ع ّرف الفقهاء مصطلح الجهاد بأنّه« :بذل النفس وما يتوقّف عليه
من المال في محاربة المشركين أو الباغين على وج ٍه مخصوص ،أو بذل النفس
والمال والوسع في إعالء كلمة اإلسالم ،وإقامة شعائر اإليمان».
 - 2عندما ننظر إلى آيات القرآن الكريم ،نجد أنّه قَلّما نزلت آيات بشأن فر ٍع من
اإلسالمي كما هو الحال بشأن الجهاد ،ث ّم نجد أنّه َ
بعض منها
فروع الدين
نزل ٌ
ّ
وبعض آخر بلسانٍ غير مباشر ،يتع ّرض
ينص على الجهاد والقتال،
ٌ
بلسانٍ صري ٍحّ ،
إلى المسائل الجانب ّية المتعلّقة به.
 - 3إ َّن الجهاد في سبيل الله أحد أبرز مصاديق العمل الصالح وأح ّبها إلى الله تعالى،
وعليه ،فالعالقة بين اإليمان وبين الجهاد عالقة تالزم ّية؛ فالمجهاد في سبيل الله ينبغي
أن يمتلك البصيرة والوعي واالعتقاد الصحيح ،وهو اإليمان الصادق بالله تعالى.
الحق
يحق لإلنسان ،مع االلتفات إلى علمه المحدود والناقص ،أن يعترض على علم ّ
 - 4ال ّ
الالمحدود ،وال على أحكامه اإلله ّية ،بل عليه أن يعلم يقي ًنا أ ّن الله تعالى ،الرحمن
والرحيم ،عندما يش ّرع تشري ًعا ما ،كالجهاد مثلً  ،فإنّه ال يش ّرعه إلّ ألنَّه يرى فيه الخير
والسعادة والنجاة؛ لذا ،على المؤمن أن ينظر إلى األوامر واألحكام اإلله ّية على أنّها
كل علّة ،وعليه أن يط ّبقها بمنتهى الرضا والقبول والتسليم.
كاألدوية الشافية له من ّ
تحقيق إحدى الحسنيين :إ ّما ال َّنصر والغلبة على العد ّو،
 - 5إ ّن الجهاد عمل ّي ٌة هدفها
ُ
وبالتالي رفع ظلمه ،ور ّد عدوانه ،وبسط العدالة ،ورفع لواء الح ّريّة عال ًيا ،وإ ّما
الفوز بوسام الشهادة في سبيل الله.
 - 6إ َّن أبرز الشروط العقائديّة والمعنويّة للجهاد هي :اإلخالص لله تعالى ،التحلّي بالصبر،
الولي وأداء التكليف ،امتالك الوعي والبصيرة السياس ّية.
التحلّي بالشجاعة ،طاعة ّ

