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مقدمة

مقدمة

��ه��ي��د م��رت�����س��ى  ل��ق��د اج��ت��م��ع��ت ف���ي م���وؤل���ف���ات ال��ع��لم��ة ال�����سّ

ى  تتغذَّ التي  ة  الإ�سلميَّ الأ�سالة  اأهّمها  عّدة،  مطهري}مّيزات 

للآفاق  اإدراك���ه  وم��ن  الإ�سلمي،  الّدين  لأ�س�س  العالي  فهمه  من 

الإ�سلُم  فتحها  التي  الوا�سعة  ة  والجتماعيَّ والروحيَّة  ة  المعرفيَّ

لع على الأثر الكبير الذي ترَكُه  للإن�سانيَّة. والحقُّ ُيقال، باأنَّ الطِّ

اب،  جذَّ وببيان  رائٍع  باأ�سلوٍب  والمقّدم  والمتين  الّثري  الفكر  هذا 

بين ال�سباب والمثقفين، يوقفنا على حقيقة الفائدة التي يمكن اأن 

َقها من خلل اإعادة ن�سر هذا الفكر باأكثر من طريقٍة وقالب. نحقِّ

النُّ�سو�س  من  مجموعٍة  عن  عبارٌة  هو  وال��ذي  الكتاب،  وه��ذا 

ري}، والتي ت�سيء على جوانب  هيد مطهَّ المقتطفة من فكر ال�سَّ

الّر�سول الأعظمP والإمام عليQ في  مهّمٍة من �سيرة حياة 

ل اإ�سهامًا جّيدًا  اأقوالهما واأفعالهما وتطبيقهما للقراآن الكريم، ي�سكِّ

باب على هذين العظيمين اللذين قام الدين  في تعريف فئٍة من ال�سَّ

الإ�سلمي ب�سبرهما وجهادهما.
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هة  الأ�سئلة الموجَّ الكتاب، تم طرح مجموعٍة من  ففي هذا   

من  عليها  الإجابة  اإلى  لي�سار  والمهنيات،  المدار�س  في  باب  لل�سَّ

من  ري}  مطهَّ هيد  لل�سَّ كتابين  م��ن  مختارٍة  ن�سو�ٍس  خ��لل 

، وهما: محمد 
(1(

ال�سهيد مرت�سى مطهري« واآثار  تراث  »�سل�سلة 

الكريم.  القراآن  وعلوم  الإ�سلمي  والفكر  والإم��ام(،  )النبي  وعلي 

ُيذكر في  ٍف  النُّ�سو�س كما هي من دون ت�سرُّ اأنَّنا قمنا بنقل  على 

رورة في موا�سع ي�سيرة. المتن، اللهم اإل لل�سَّ

ونحن في مركز نون للتاأليف والترجمة، ن�ساأل اهلل �سبحانه   

الفكر  هذا  ببركة  الر�ساليين  ال�ّسباب  على  الفائدة  تعّم  اأن  وتعالى 

النورانّي لل�ّسهيد العلمة مرت�سى مطهري}.

)1)  ال�سادرة عن دار الإر�ساد، ط 1، بيروت، 2009.
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Qوعلي P أسئلة من كتاب محمد

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 {وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ 

.
(1(

ی                ی ی ی          }

اإّن اأحد منابع المعرفة التي ينبغي على كل م�سلم اأن ي�ستقي منها 

ل�ستكمال �سلحه وت�سحيح نظره هو  ال�سيرة المباركة لر�سول اهلل 

اإيراد مقدمة ق�سيرة  بّد من  المو�سوع، ل  الدخول في  وقبل   .P

اأذكركم بها، وهي اأّن واحدة من نعم اهلل علينا - نحن الم�سلمين -، 

ومفخرة من مفاخرنا على اأتباع الأديان الأخرى، هي اأن قدرًا كبيرًا 

من اأقوال الر�سول واأحاديثه المتواترة والموثوق بها ما زالت م�سونة 

ومتداولة بيننا. وهذا ما ل ي�ستطيع اأن يدعيه اأتباع الأديان الأخرى، 

اإذ لي�س باإمكانهم اأن يقولوا اإّن العبارة الفلنية، مثّل، هي ما قاله 

الكثير  اأيدينا  بين  اأّن  Qفعًل. �سحيح  Qاأو عي�سى  مو�سى 

مّما ين�سب اإليهما، ولكن ل اأحد ي�ستطيع اأن يقطع بذلك.

بالإ�سناد  ومدعومة  وا�سحة  نبينا  حياة  اأّن  هو  الآخ��ر  والأم��ر 

الموثقة، حتى اإنها في دقائقها وجزئياتها لي�ست خافية علينا، ول 

)1)  �سورة الأحزاب، الآية 21.
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يعتورنا ال�سك في �سحتها. وهذا ما ل ي�سدق على اأي نبي اآخر. اإّننا 

نعرف �سنة ولدته، بل يوم ولدته، وفي اأي يوم من الأيام كان ذلك، 

ونعرف فترة ر�ساعته، والزمن الذي اأم�ساه في ال�سحراء، وفترة 

الجزيرة،  خارج  اإلى  بها  قام  التي  الأ�سفار  وكذلك  بلوغه،  قبل  ما 

اأي �سن تزوج، وما  نبيًا، وفي  اأن يبعث  التي قام بها قبل  والأعمال 

رزق به من الأولد، والذين توفوا قبل، واأعمارهم وتواريخ وفياتهم، 

مرحلة  وهي  والنبوة،  البعثة  مرحلة  اإلى  ي�سل  حتى  ذلك،  واأمثال 

اأجلى واأو�سح، لأّنها كانت حدثًا �سخمًا �سجلت بكل دقائقها: من اأول 

من اآمن به، ومن كان الثاني، ومن كان الثالث. حتى اآمن فلن، وما 

اأعماله،  بينه وبين الآخرين؟.. ما كانت  التي جرت  الأحاديث  هي 

وكيف كانت �سيرته؟.. كل ذلك وا�سح في اأدق تفا�سيله.

واأ�سحاب  العظام  الأنبياء  اأقرب  وهو   Q عي�سى  النبي  اأما 

ال�سرائع اإلينا � فاإّنه لول تاأييد القراآن ولول اعتقاد الم�سلمين ب�سدق 

بالإمكان  كان  لما  اإلهي حقيقي،  نبي  واأّن��ه  القراآن  ما جاء عنه في 

معرفته واإثبات وجوده في العالم. اإّن الم�سيحيين اأنف�سهم يعتقدون 

اأّن تاريخ ميلد الم�سيح تاريخ مو�سوع، واأّن القول باأّنه قد مّرت الآن 

يثبته،  ما  التاريخ  في  ولي�س  عليه  دليل  ل  ميلده  على  �سنة   1975

�سنة،  بثلثمائة  ذل��ك  قبل  ح��دث  قد  الم�سيح  ميلد  يكون  قد  بل 

م�سى  قد  قلنا  اإذا  ولكّننا  �سنة.  ثلثمائة  اأو  بمائتين  ذلك  بعد  اأو 

فاإّن  �سم�سية،  �سنة   1354 اأو  قمرية  �سنة   1395 نبينا  هجرة  على 
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بهم  واأعني   � الم�سيحيين  بع�س  هنالك  �سك.  اأدنى  يعتوره  ل  ذلك 

اأ�سًل  ينكرون   � الموؤمنين  الم�سيحيين  ل  الجغرافيين  الم�سيحيين 

اإن كان اأحد في العالم با�سم الم�سيح، ويقولون: اإّن حكاية الم�سيح 

اأ�سًل.  الم�سيح  ي�سكون حتى في وجود  اأ�سطورة م�سطنعة. فهوؤلء 

اأّن هذه المزاعم مردودة في نظرنا، لأّن القراآن اأكد وجود  بديهي 

عي�سى Qولّما كّنا نوؤمن بالقراآن؛ فل يمكن اأن ن�سك باأن عي�سى 

Qكان نبيًا من اأنبياء اهلل المر�سلين. اإّن م�سائل من قبيل من 

هم حواريو عي�سى؟ ومتى ظهر الإنجيل ب�سورة كتاب؟ وكم اإنجيًل 

هناك؟ تعتبر م�سائل غام�سة عند الم�سيحيين. اأما نحن الم�سلمين 

فاإّن م�سادر اأقوال نبينا وم�سادر �سيرته بينة ل يعتورها اأي غمو�س 

اأو اإبهام، ويمكن العتماد عليها اعتمادًا قطعيًا، ل ظنيًا.

اإّن ما يلزمنا اأن ن�ستفيده من حياة نبينا هو ما في اأحاديثه، وما 

في �سيرته كليهما. اأي اإّن اأقواله واأفعاله ينبغي اأن تكون هادية لنا في 

م�سيرتنا و�سندًا لنا نعتمد ونتكئ عليه.

في البدء �سوف اأتكلم عن الأقوال النبوية ال�سريفة من ثم اأتناول 

اأفعالهP بالدر�س والتعليق.

اأهم ما يتعلق باأقوال العظماء واأحاديثهم هو اأّنها تت�سمن اأمورًا 

نبينا  اأق��وال  الأخ�س  وعلى  اإدراك��ه��ا،  الأف���راد  من  مطلوب  دقيقة 

 اأي اإّن اهلل 
(1(

الكريم التي قال عنها: »لقد اأعطيت ج�امع الكلم«

)1)  اأمالي ال�سيخ الطو�سي، ج2، �س99-98.
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قد وهبني القدرة على اأن اأ�سع في مقولة ق�سيرة عالمًا من العلوم. 

ي�سمعون  الجميع  كان  اأي�سًا.  اأفعاله  في  ذلك   Pالنبي اأظهر  وقد 

كلم الر�سول الكريم، ولكن.. هل كان الجميع قادرون على الو�سول 

وت�سعين  خم�سة  ولعّل  اأب���دًا.  ل..  ينبغي؟  كما  كلمه  اأع��م��اق  اإل��ى 

بالمائة من ال�سامعين، اأو اأكثر من ذلك، لم يكونوا يبلغون مداها. 

الذي  المعروف  الحديث  في  فقال  بذلك،  تنباأ  قد  نف�سه  النبي  اإّن 

ذكرته الكتب المعتبرة، مثل »الكافي« و»تحف العق�ل« ونقله الرواة 

ر اهلل امرءاً �سمع مقالتي ف�عاها، وبّلغها من  نة: »ن�سَّ ال�سيعة وال�سُّ

.
(1(

لم ي�سمعها«

ماذ� يعني �لر�سولP بقوله: »ورّب حامل فقه �إلى من هو . 1

�أفقه منه«؟

عن النبيP اأنه قال: »فرّب حامل فقٍه غير فقيٍه، ورّب حامل 

.
(2(

فقٍه اإلى من ه� اأفقه منه«

اإي�سال  اإلى الم�ستقبل الذي يكون و�سيلة  اإ�سارة  »رب« هذه  ففي 

المغزى؛  عميق  قوًل  يحمل  قد  الذي  ال�سخ�س  هذا  اإليه،  الحديث 

الكلم.  ذلك  عليه  ينطوي  الذي  العمق  بم�ستوى  لي�س  نف�سه  ولكّنه 

التي ل ي�ستطيعون 
(1(

نا�سًا يحفظون تلك الأقوال الفقهية
ُ
وقد تجد اأ

منهم  اأدق  اآخرين  اأنا�س  اإل��ى  فينقلونها  اأغ��واره��ا،  بلوغ  باأنف�سهم 

)1)  الكافي، ج 1، �س4-3.

)2)  الكافي، ج 1، �س403.
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من  ي�ستخل�سوا  اأن  على  اأق��در  ه��وؤلء  فيكون  اإدراك��ًا،  واأعمق  فهمًا 

تلك الأقوال معاني واأ�سرارًا لم يكن يفهمها الناقل. ولهذا نلحظ 

اأّن اأقوال الر�سولP تكت�سف فيها - كل حين - اأعماٌق اأخرى، ول 

اأقول تزداد عمقًا. لقد تحدث ر�سول اهللP: عن مو�سوعات �ستى، 

كالأخلق، والفقه، والزهد، والمعارف، والفل�سفة. اإّن تاريخ العلوم 

اأدوار  في  ج��اوؤوا  الذين  المف�سرين  اأّن  بجلء  يك�سف  الإ�سلمية 

في  الحقيقية  المعاني  اإلى  التو�سل  على  فعًل  اأقدر  كانوا  متاأخرة 

اأحاديث الر�سولP. اإن علماء القرن الأول والثاني لم يبلغوا مبلغ 

وعلماء   Pاأحاديثه اأعماق  اإلى  الو�سول  في  الثالث  القرن  علماء 

القرن الثالث كانوا اأقل و�سوًل من علماء القرن الرابع، وهكذا.. وها 

هنا موطن اإعجاز الر�سولP. بديهي - كما تعلمون  - اأّن اأو�سياء 

من  وكلمهم  حالهم،  Rيختلف  الأطهار  الأئمة  الكريم  النبي 

ل  العاديين  الأف��راد  على  قولنا  ين�سحب  واإّنما   .Pالر�سول كلم 

على الأئمة المع�سومين. فاإذا اأخذنا فقهنا كمثال، نرى اأّن ال�سيخ 

مرت�سى الأن�ساري - الذي جاء متاأخرًا بعد ال�سيخ الطو�سي وال�سيخ 

�سرح  على  منهم  اأقدر   - �سنة  بت�سعمائة  ال�سدوق  وال�سيخ  المفيد 

اأقوال الر�سولP وتف�سيرها.

فه��ل يعني ه��ذ� �أّن �ل�سي��خ �لأن�س��اري كان �أنبغ م��ن �ل�سيخ . 2

�لطو�سي؟

كّل، بل اإّن علم زمانه كان اأو�سع من علم زمان ال�سيخ الطو�سي. 
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ال�سريفة.  الأحاديث  اأبعد  اأعماق  اإلى  الو�سول  يمكن  العلوم  فتقدم 

كذلك الأمر �سيكون في الم�ستقبل. ففي القرن اأو القرنين المقبلين 

قد يظهر اأ�سخا�س ي�ستطيعون �سرح اأقوال الر�سول خيرًا مّما �سرحها 

اأ�سرارها  اأعمق في  الغو�س  لتمكنهم من  بالنظر  الأن�ساري  ال�سيخ 

ومعانيها.

اأعمق،  واأ�سرارًا  ومعاني  وا�سحًا  معنى  الر�سول  لكلم  اأّن  وكما 

كذلك اأفعاله لها معانيها التي يجب التعمق فيها.

هل تغي��رت حياة �لنبيP وت�سرفاته بعد �أن �سيطر على . 3

�لحجاز؟

اإّن حياة  واأقول، لي�ست حياة علي هي وحدها التي نق�ستها، بل 

اأيام البعثة؟  اأول  محمد قد نق�ستها قبل ذلك. من كان محمد في 

ثم نتقدم قليًل لنرى النبي في �سعب اأبي طالب، ومن ثم نراه يوم 

محبو�سين،  �سحبه  في  رهط  مع  طالب  اأب��ي  �سعب  في  اإّن��ه  وفاته. 

وتعوزهم  الماء،  القليل من  اإّل  لديهم  ولي�س  اإليهم طعام،  ل ي�سل 

يحمل  اإلحاحًا  اأحيانًا  �سرورتها  عليهم  تلح  كثيرة  اأخ��رى  حاجات 

Q بع�س الم�سلمين في ال�سعب مّمن كانت لهم رابطة مع علي

اأن يت�سللوا تحت غطاء الليل الداجي اإلى اأطراف البلد حيث كانوا 

يتبلغون بما يح�سلون عليه من طعام ل يكاد ي�سد رمقهم.. هذا هو 

النبي يوم كان في �سعب اأبي طالب.
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حيث  الهجرة،  من  العا�سرة  ال�سنة  اإلى  ي�سل  نف�سه  النبي  هذا 

وج��وده،  من  الخطر  وي�ست�سعرون  ح�سابًا،  العالم  دول  له  تح�سب 

�سيطرته  تحت  برمتها  تقع  التي  وحدها  لي�ست  العرب  فجزيرة 

ونفوذه، بل اإن �سيا�سّي العالم يتنباأون بانت�سار تلك القّوة - قريبًا - 

اإلى خارج جزيرة العرب وو�سولها اإليهم. فالنبي بعد ع�سر �سنوات 

من الهجرة، والنبي في ال�سنة العا�سرة من البعثة، هو هو ل يختلف 

في الحالين قيد �سعرة. يح�سر اأعرابي من البادية - يومًا - للقاء 

النبي، ولكّنه عندما يراه يتلعثم رهبة من هيبة النبي، في�ستاء النبي 

الأخ،  اأيها  له:  ويقول  ويحت�سنه  ذراعيه  بين  الرجل  فياأخذ  لذلك، 

اأنا ابن تلك المراأة  ما الذي يخيفك مّني، فاأنا ل�ست من تظن، بل 

قلبك..!  في  ما  فقل  ك��الأخ،  لك  واإّن��ي  بيديها،  العنزة  تحلب  التي 

فهل ا�ستطاعت تلك القدرة والمكانة والعزة اأن تغير �سيئًا من روح 

محمد؟ ل، اأبدًا فمحمد وعلي مقامهما اأرفع من هذا. 

ما معنى �لآية {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ      ۈئ ېئېئ  }؟. 4

 فما معنى »ول 
(1(

{وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ      ۈئ ېئېئ  }

تعتدوا«؟ هنا تذكر التفا�سير، وكذلك الفقه، اأّن النبيP وكذلك 

الإمام علي Qكانا في كل الحروب يو�سيان الجنود بعدم الإجهاز 

على الجريح من الأعداء، وبعدم التعر�س لل�سيوخ الذين لم ي�ستركوا 

الأعمال  � هذه  الماء عنهم  منع  وبعدم  لأطفالهم،  ول  الحرب،  في 

)1)   �سورة البقرة، الآية 190.
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الماألوفة اليوم، واإّنه لعمل مناف للإن�سانية اأن يمنعوا الماء، اأو اأن 

يلقوا القنابل ال�سامة.. اإنه اعتداء وتجاوز � اقراأ في القراآن و�ساياه 

ب�ساأن كفار قري�س، على الرغم من كونهم كانوا األد اأعداء الر�سول

بل  فح�سب،  واأع��داء  اأ�سنام  وعبدة  م�سركين  يكونوا  لم  فهم   .P

كانوا قد حاربوا النبي ع�سرين �سنة، لم يتورعوا خللها عن التو�سل 

بكل ما كان يمكنهم التو�سل به. اإّنهم الذين قتلوا عم النبي واأعزاءه، 

ول�سد ما اآذوا النبي يوم كان في مكة وعذبوا اأ�سحابه. وهم الذين 

ك�سروا �سن النبي و�سجوا جبينه. ومع ذلك ففي فترة فتح مكة تنزل 

�سورة المائدة، اآخر �سور القراآن نزوًل، في الوقت الذي كان قد بقي 

فتقول:  الم�سلمين،  بيد  ال�سلطة  وكانت  قليل،  عدد  الم�سركين  من 

ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ   ھ  ھ        ھ  ہ  {ہ 

تتجاوزوا  ل  اأي   
(1(

ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ  }
حدود العدل. فهل يمكن القول باأن تخطي حدود العدل جائز بعد 

اإّن لكل �سيء ميزانًا واحدًا، فاإذا  اأّنه غير جائز اإطلقًا؟  اأم  هذا؟ 

نحارب  ل  لماذا  الحد؟  هذا  هو  فما  نتعداه.  اأّل  علينا  ذلك  بلغنا 

العدو؟ الحرب مرة تكون للتنفي�س عن العقد النف�سية، وهذه حرب 

ل تمت اإلى الإ�سلم ب�سلة. ومّرة تقول: اإّنك تحارب اأعداء الب�سرية 

وتريد اأن تزيل الأ�سواك عن طريق الإن�سانية. فاإذا رفعت الأ�سواك 

فكّف، ول تتعر�س للأغ�سان التي ل اأ�سواك فيها هذا هو الحد.

)1)   �سورة المائدة، الآية 8.
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كيف ي�سف �لإم��ام علي Q�لر�سولP في �لدعوة �إلى . 5

اهلل؟

 في�سبهه بالطبيب، اأي اإّن اأ�سلوب الر�سول 
(1(

»طبيب دّوار بطّبه«

جملة  فمن  لمري�س.  المعالج  الطبيب  باأ�سلوب  اأ�سبه  الكريم 

اأنه يترحم على حاله،  اإلى مري�سه  بالن�سبة  خ�سو�سيات  الطبيب 

»واإّنما ينبغي لأهل  Qفي نهج البلغة:  كما يقول الإمام علي 

الع�سمة، والم�سن�ع اإليهم في ال�سالمة اأن يرحم�ا اأهل الذن�ب 

.
(2(

والمع�سية«

والمذنبون حقيقون بالرحمة، اإل اأّن هذا ل يعني تركهم و�ساأنهم.. 

اأن  بل عليك  تهمله،  بالترحم عليه، فل  المري�س حقيقًا  فاإذا كان 

تعالجه. ف�سلوك النبيP كان �سلوك الطبيب المداوي.

الثابت،  الطبيب  فهناك  وطبيب.  طبيب  بين  ف��رق  ثمة  ولكن 

فيها  جل�س  عيادة  افتتح  قد  طبيب  فذاك  ال�سيار.  الطبيب  وهناك 

ينتظر المر�سى، فمن يراجعه يطببه ويكتب له الدواء. اأما اإذا لم 

يتطبب عنده اأحد، فل يذهب للبحث عن مر�سى. غير اأّن الطبيب 

ال�سيار ل يقنع بذلك بل يذهب بنف�سه ليعالج المر�سى.

كان النبيP  يذهب بنف�سه ليعالج مر�سى الأخلق والمعنويات. 

وما  الطائف؟  اإلى  �سافر  لماذا  امتداد حياته  ديدنه على  كان هذا 

)1)   نهج البلغة، الخطبة 107.

)2)   م.ن، الخطبة 140.
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كان دخوله الم�سجد الحرام اإل بحثًا عن هذا وذاك، يقراأ القراآن 

اإلى الإ�سلم؟ عند حلول الأ�سهر الحرم  النا�س ويدعوهم  فيجذب 

كانت تزداد م�سوؤوليته، فقد كانت القبائل العربية تقدم للحج على 

عرفات  في  يتجمعون  فكانوا  الأ�سنام،  عبادة  في  طريقتهم  وفق 

بالنا�س.  ليختلط  الفر�سة  تلك  ي�ستفيد من   Pالنبي وكان  ومنى، 

وكان »اأب� لهب« يتبعه ويقول للنا�س: ل ت�سمعوا له، اإّنه ابن اأخي واأنا 

اأعرفه واأعرف اأنه كّذاب )العياذ باهلل( اإّنه مجنون، وما اإلى ذلك. 

اإّل اأّن الّنبي لم يكن ليكف عّما كان فيه.. فلماذا كل هذا؟

�سلوك  ك��ان   Pالنبي �سلوك  اإّن   :Q علي  الإم���ام  ي��ق��ول 

الطبيب، الطبيب ال�سيار ل الطبيب القابع في عيادته، ل يجيب اإّل 

من ي�ساأله، ول يرى م�سوؤوليته تتعدى ذلك. كل، كان الر�سول الأكرم 

الروايات  بع�س  لقد جاء في  بكثير.  اأكبر من ذلك  م�سوؤوليته  يرى 

�سّيئة  امراأة  دار  من  Qيخرج  عي�سى  الم�سيح  راأى  بع�سهم  اأّن 

ال�سمعة. ف�سئل: يا روح اهلل، ما كنت ت�سنع في دار هذه؟ فقال: اأنا 

طبيب وكنت في دار مري�سة.. والكلم يطول.

ي�سير الإمام علي Qفي �سيرة النبيP و�سلوكه في العلج 

 Pالنبي كان  هل  م�ا�سمه«  واأح��م��ى  مراهمه  اأحكم  »ق��د  بقوله: 

يعامل النا�س بالح�سنى اأم بالخ�سونة؟ يقول علي: اإّنه كان يعاملهم  

عنده  ك��ان  فمرة  منهما،  كل  مو�سع  يعرف  ك��ان  ولكّنه  بالثنين، 

»المرهم« واأخرى عنده »المي�سم«، فالمرهم في يد، والمي�سم - اأو 
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المعالجة  اأمكنت  فحيثما  الأخرى.  اليد  في   - المحمية  الو�سم  اآلة 

وكان  مجديًا  المرهم  يكن  لم  ف��اإذا  العلج،  هي  كانت  بالمرهم 

الع�سو فا�سدًا، كان ل بّد من الكي اأو البتر لعلجه. اإذن فثمة ظرف 

يقت�سي الملينة والرفق، وثمة ظرف يقت�سي ال�ّسدة والحزم، وكان 

النبيP ي�ستعمل كل في مو�سعه ووقته.

6 . Pما هو �لحدث �لذي ح�سل عند وفاة �إبر�هيم بن �لنبي

وما كان موقفه منه؟

ابن  اإبراهيم  اأّن  ال�سنة  اأهل  وكتب  كتبنا  الأحاديث في  في  جاء 

ثمانية  وعمره  توفي  قد  القبطية،  مارية  زوجته  ر�سول اهللP من 

التاأثر  اأ�سد   ، يحبه  كان  الذي  الكرم،  الر�سول  فيتاأثر  �سهرًا،  ع�سر 

اإبراهيم  على  الدموع  وذرف��ه  قلبه  حرقة  على  اإّن��ه  ويقول:  ويبكي 

ويدين  ق�ساء اهلل.  له على  اعترا�س  ل  فاإّنه  عليه،  ال�سديد  وحزنه 

الم�سلمين لأّن غبارًا من الحزن قد غلف  الحزن على قلوب جميع 

قلب ر�سول اهللP المبارك. وي�سادف اأن تك�سف ال�سم�س في ذلك 

العالم  تعاطف  على  دليل  ذلك  اأّن  في  الم�سلمون  ي�سك  فل  اليوم، 

موت  على  ك�سفت حزنًا  ال�سم�س  اإّن  اأي   ،Pر�سول اهلل مع  الأعلى 

ابن ر�سول اهلل.

الك�سوف  ذلك  اأّن  على  النا�س  واتفق  المدينة،  في  هذا  وانت�سر 

كان ب�سبب حزن النبيP. وقد اأّدى هذا العتقاد اإلى زيادة اإيمان 

اأمثال  في  التفكير  من  عقولهم  تخلو  ل  والنا�س  وتقويته،  النا�س 
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ا�ستغلل  يرت�سي  ل  اإّنه  نف�سه؟  النبي  راأي  ما  ولكن  الأم��ور..  هذه 

�سعف الّنا�س لهدايتهم، بل يريد ال�ستفادة من نقاط قوتهم لذلك 

ال�سبب في هدايتهم  النا�س هو  اأن يكون جهل  اإنه ل يريد  الهدف. 

اإلى الإيمان، لأن القراآن يقول: {ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ 

.
(1(

ھھ ے ے ۓ ۓڭ  }
فقد يقول قائل: ح�سن، ما الذي ناله النا�س من ذلك؟ خذ الغايات 

ال�سمت  لزمنا  ونحن  ح�سنة،  النتيجة  كانت  فقد  المبادئ،  واترك 

ولم نقل �سيئًا. اأّما النبيP فلم ي�سكت على ذلك. جاء اإلى الم�سجد 

ال�سم�س  ك�سوف  اأّن  لهم  وبين  النا�س،  خواطر  واأراح  المنبر  و�سعد 

لم يكن من اأجل موت ابنه.. اإّن من ل يريد اأن ُي�ستغّل حتى �سكوته، 

ينبغي اأن يكون هكذا، فلماذا؟ لأّن الإ�سلم ل حاجة له بمثل ذلك.

؟. 7
(2(

 ما معنى »ي�سر ول تع�سر وب�سر ول تنفر...«

يو�سي النبيP قائًل: اعبدوا بقدر ما في اأرواحكم من ن�ساط 

العبادات،  ْي��َت  اأدَّ اإذا  اأما  وميل.  برغبة  العبادات  اأّدو  اأي  للعبادة. 

ت القراآن، و�سهرَت الّليل، 
ْ
ْيَت الم�ستحبات، وقراأ واأقمَت ال�سلة، واأدَّ

حتى اأح�س�ست اأّن ذلك اأ�سبح يثقل عليك واأّنك تجد فيه �سعوبة، اأي 

نف�سك حمًل على ذلك، فاترك ذلك، ول تحمل  بداأت تحمل  اإّنك 

ذلك  على  في حملها  بال�ستمرار  لأّنك  العبادة حمًل.  على  نف�سك 

)1)   �سورة النحل، الآية 125.

)2)   ال�سيرة النبوية، ابن ه�سام، ج 4، �س1010.
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تثير فيها بالتدرج حالة من النفور والفرار، حتى ي�سل بك الأمر اإلى 

ئة  �سيِّ فكرة  تتولد في ذهنك  وعندئٍذ  الدواء  ك�سرب  التعبد  اعتبار 

ر  عن العبادات. ولذلك يو�سي النبيP معاذ بن جبل فيقول: »ي�سِّ

ر وب�ّسر ول تنّفر«. ثم قال ما مفاده: يا معاذ، الإ�سلم دين  ول تع�سِّ

متين. فعامل نف�سك بالح�سنى. يا معاذ، اإّن من يظن اأّنه بالتع�سير 

مق�سده..  بلوغ  في  اأ�سرع  يكون  معها  الت�ساهل  وبعدم  نف�سه  على 

مخطئ، فهو لن ي�سل اإليه. اإّن مثله مثل الراكب الذي يق�سد مدينة 

في  اأ�سرع  يكون  على مطيته  ال�سرب  بت�سديد  اأّنه  فيح�سب  خ��رى، 
ُ
اأ

الو�سول اإليها، ولكّنه �سرعان ما يجد اأّنه قد جرح المطية، واأنهكها 

تعبًا فحزنت في مكانها ل تريم. فيرى اأّنه ف�سًل عن كونه لم ي�سل 

اإلى مق�سده اأ�ساب مطيته واأقعدها.

فمن ي�ستد على نف�سه ويحملها فوق طاقتها، يخطئ اإذا ظّن اأّنه 

يكون اأ�سرع في بلوغ ما يريد، بل اإّنه قد ل ي�سل اأ�سًل، وتعود روحه 

كالمطية الحرون من التعب، ل ترفع قدمًا عن قدم.

لذلك كان ر�سول اهللP يو�سي معاذ بن جبل وغيره باأن يب�سروا 

الم�سكلت  عن  كله  حديثك  يكن  ل  يع�سر.  ول  يي�سر   .. ينفروا  ول 

وال�سعاب، فاإّنك بذلك تخيف الّنا�س. يقول ر�سول اهللP: »ُبعثت 

الدين  في  فهل   .
(1(

البي�ساء« ال�سهلة  ال�سمحة  بالحنفية  اإليكم 

ت�سامح؟ نعم، اإن الدين �سمح ومت�سامح، ولكن لذلك اأ�سوله. فكيف؟

)1)   بحار الأنوار، ج 30، �س548.
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كنت  اإذا  يقول:  نف�سه  الدين  ه��ذا  ولكن  تو�ساأ.  الدين:  يقول 

مري�سًا.. م�سابًا بجرح وتخ�سى ال�سرر )ول يقول اإن كنت موقنًا من 

ال�سرر، ول اإن كان في �سرر حتمًا( من الماء، فتيمم بدل الو�سوء. 

هذا يعني ال�سماحة، يعني الّدين، فالّدين لي�س خاليًا من الت�سامح، 

بل فيه كل الت�سامح.

م��ا هم��ا �ل�سرطان �لل��ذ�ن يجب تو�فرهما ف��ي من يت�سدى . 8

للدعوة �إلى �لدين؟

ومن الم�سائل الأخرى في الدعوة للدين قول القراآن: {ۇ  

 .
(1(

{ ې   ې  ۉ   ۅۉ  ۅ    ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
هذه اآية من الآيات التي تق�سم ظهر الدعاة اإلى الّدين والمبلغين 

لر�سالت اهلل.

يت�سدى  من  في  توافرهما  يجب  �سرطين  ثمة  اأّن  الآي��ة  تبين 

للدعوة اإلى الدين.

اهلل.  من  بالخ�سية  ملأى  قلوبهم  اهلل،  يخ�سون  اأنهم  هو  الأول: 

كان   � النبي  دعاء  في  جاء  لقد   .
(2(

{ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې   }

النبيP يدعو به �: » اللهم اق�سم لنا من خ�سيتك ما يح�ل بيننا 

وبين مع�سيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به ر�س�انك، ومن اليقين 

باأ�سماعنا  امتعنا  اللهم  ال��دن��ي��ا.  م�سيبات  م��ن  علينا  ي��ه���ن  م��ا 

)1)   �سورة الأحزاب، الآية 39.

)2)   �سورة فاطر، الآية 28.
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واأب�سارنا وق�تنا ما اأحييتنا واجعلها ال�ارث منا واجعل ثاأرنا على 

من ظلمنا وان�سرنا على من عادانا، ول تجعل م�سيبتنا في ديننا 

ول تجعل الدنيا اأكبر همنا ول مبلغ علمنا ول ت�سّلط علينا من ل 

.
(1(

يرحمنا، برحمتك يا اأرحم الراحمين«

هذا دعاء كان ر�سول اهللP يقروؤه، فمن �ساء فليحفظه ويقروؤه، 

وليرجعوا اإلى )مفاتيح الجنان( اأو )زاد المعاد( ليروا اأعمال ليلة 

الن�سف من �سعبان حيث يقراأ هذا الدعاء، كما اأنه يقراأ في اأوقات 

اأخرى اأي�سًا، لأّنه دعاء جامع لم�سالح الإن�سان في الدنيا والآخرة.

ومبلغ  الدعوة  حامل  من  ال��ق��راآن  يطلبه  ال��ذي  الأول  فال�سرط 

الر�سالة اإذن فما هي خ�سية اهلل؟ هي اأن تكون هيبة اهلل وعظمته 

قوية الح�سور في قلبه بحيث ل يمّر بذلك القلب مجرد ت�سور الإثم 

اإّل وتكون الخ�سية من اهلل هي الرادعة.

»الخ�سية«  اأّن  اإل اهلل«.  اأح��داً  »ول يخ�س�ن  وال�سرط الثاني هو 

تختلف عن »الخ�ف«. فالخوف هو القلق على العاقبة والم�ستقبل، 

ت�سلط  الخ�سية فهي حالة  اأما  لتدبيره  ما  نتيجة عمل  والتفكير في 

الرعب على الإن�سان بحيث ل يجروؤ على اأمر اأو على تنفيذ ما يريد، 

اأّنه يفقد �سجاعته. فالتفكير في عاقبة اأمر ما لتدبيره  وهذا يعني 

يختلف عن فقدان ال�سجاعة.

)1)   اإقبال الأعمال، ابن طاوو�س، ج 3، �س321.
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ما �لفرق بين �لتذكر و�لتفكر؟. 9

في القراآن اأمران يردان متقاربين »التذكر والتفكر«.

الفكر  اإعمال  تعرفه،  ل  �سيء  عن  الك�سف  محاولة  هو  والتفكر 

اأن  لك  �سبق  ما  ا�سترجاع  هو  والتذكر  تعرف.  ل  ما  اإل��ى  للو�سول 

عرفته. فما معنى هذا؟

الإن�سان  ولكن  الإن�سان  فطرة  في  موجودة  كثيرة  اأم��ور  هنالك 

غافل عنها، فهو بحاجة اإلى التذكير ليتذكرها.

وبعبارة اأخرى، للب�سر حالتان: حالة يكون فيها جاهًل، وحالة 

يدور  بما  علم  على  نكون  األ  يحدث  ما  كثيرًا  نائمًا.  فيها  يكون 

حولنا، فنحن م�ستيقظون ولكننا ل نعلم. ومرة اأخرى ل نكون على 

علم بما يدور حولنا ل لأّننا نائمون فعًل، فالنائم يعرف كثيرًا من 

الأمور، ولكّنه واقع تحت تاأثير حالة ل ي�ستطيع معها ال�ستفادة مّما 

يطلقون  اآخر  نومًا  للب�سر  اأّن  اإل  الحقيقي.  النوم  هو  هذا  يعرف. 

عليه ا�سم )نوم الغفلة(. فاهلل في خطابه للر�سولP يقول: اأيُّها 

النبي، ل تظنن اأّنك تواجه الجاهل فح�سب، بل اإّنك تواجه الغافل 

اأي�سًا. فاحمل الجاهل على التفكر، والغافل على التذكر. والنا�س 

ونّبه  النيام،  فاأيقظ  نائمون  اإّنهم  يجهلون.  هم  مّما  اأكثر  يغفلون 

ت�سير  اأخذت  التي  كالقافلة  �ساروا،  تنبهوا  اإذا  فاإنهم  الغافلين، 

وبقي اأحد اأفرادها نائمًا فاأيقظه، وعندئٍذ �سيدرك بنف�سه الخطر 

يدفعه  من  اإلى  حاجة  بغير  بالقافلة  يلتحق  ول�سوف  به،  المحدق 
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الإيمان من يقظة  النائمة، فبع�س  النا�س  اإليها.ا�ستنه�س م�ساعر 

النائمة. الم�ساعر 

هل كانت �أخالق �لنب��يP عامل جذب للم�سلمين؟ �ذكر . 10

�أمثلة على ذلك؟

اإّن من �سروط الزعيم القائد الذي يدعو النا�س اإلى الإ�سلم اأن 

تكون اأخلقه الخا�سة لينة عطوفًا.

اأجبت  قد  اأكون  لكي  ال�سيء  بع�س  الجانب  هذا  اأو�سح  اأن  ينبغي 

عن �سوؤال قد يدور في الأذهان فيما يتعلق باأخلق النبيP، فنحن 

في  كذلك  اأّنها  نق�سد  اإّنما  عطوفة،  لينة  اأخلقه  اإّن  نقول:  عندما 

الأمور الفردية وال�سخ�سية، ل في الم�سائل المبدئية الكلية التي كان 

فيها اأ�سد ما يكون �سلبة. فقد يوؤذي بع�سهم �سخ�س النبيP بقول 

ب�سرقة  الإ�سلمية،  التعاليم  بع�سهم  يخالف  وقد  اأحيانًا،  اإهانة  اأو 

مثًل. فما الق�سد من قولنا: اإّن النبي كان هينًا؟ اأيعني ذلك اأّنه اإذا 

�سرب اأحد الخمر كان النبي يغ�س الطرف عنه؟ ول يقيم الحد عليه؟ 

ول يعاقبه؟ هذه المخالفة لي�ست مّما يتعلق ب�سخ�س النبي نف�سه، بل 

بتعاليم الإ�سلم.. اأو اإذا �سرق اأحدهم، فهل كان النبي يت�ساهل معه 

ول يقت�س منه؟ اأكان الأمر هكذا؟ كل، اأبدًا ففي الأمور ال�سخ�سية 

وال�سلوك الفردي كان النبيP لينًا مت�ساهًل، ولكّنه في اللتزامات 

والم�سوؤوليات الجتماعية كان في منتهى ال�ّسدة والخ�سونة.
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واإليكم هذا المثال: يزعم اأحد اليهود اأّن النبي مدين له ببع�س 

له  فيقول  الدين.  بت�سديد  اإّياه  مطالبًا  الطريق  عليه  في�سد  المال، 

اإّن ادعاءك هذا غير �سحيح، واإّني ل�ست مدينًا لك ب�سيء،  النبي: 

اأحمل ماًل معي فيرد  اإّني ل  ثّم   ، اإلى حال �سبيلي  اأذهب  فاتركني 

ذاهبًا  النبي  ك��ان  ق��دم.  عن  قدمًا  تنقل  اأدع��ك  ل  ك��ل،  اليهودي: 

األ يدع النبي يتحرك  اأّن هذا اليهودي كان ي�سر على  اإّل  لل�سلة 

ازداد  واللطف  اللين  النبي  اأظهر  وكّلما  دينه.  له  يدفع  اأن  قبل 

اليهودي فظاظة وخ�سونة، حتى يبلغ الأمر بالرجل اأن ياأخذ بخناق 

ب�سّدة  رقبته  ح��ول  ويلفها  كتفه  ف��وق  من  عباءته  ويختطف  النبي 

بحيث يظهر اأثرها على رقبته. واإذ ي�ستبطئ الم�سلون قدوم النبي، 

يقومون للبحث عنه، فيرون الم�سهد المذكور، ويحاولون التدخل، اإّل 

اأن النبي يمنعهم من ذلك، ويزداد في ملينة اليهودي وملطفته 

حتى يحمله على النطق بال�سهادتين، ويعترف له بالنبّوة، ويقول: اإّن 

تحملك هذا ل يقدر عليه النا�س العاديون، بل هو من �سيم الأنبياء. 

وثمة مثال اآخر عند دخول النبيP مكة، والظاهر اأّنه كان عند فتح 

اأ�سراف قري�س ترتكب جريمة ال�سرقة، والإ�سلم  مكة.. امراأة من 

يق�سي بقطع يد ال�سارق. وقد ثبتت ال�سرقة على المراأة واعترفت هي 

بها، فكان ل مندوحة من اإنزال الق�سا�س بها. وهنا تبداأ الو�ساطات 

اأّل   Pاهلل ر�سول  من  والرجاء  بالتو�سية  الوجهاء  ويتقدم  بالعمل 

اإنزال  يقيم الحد عليها، فهي ابنة فلن وهو �سخ�س محترم. واإّن 
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الق�سا�س بابنته �سوف يهدر كرامة القبيلة كلها.

فيرّد النبيP عليهم: لن يكون هذا اأبدًا. كيف يمكن اأن اأتغا�سى 

عن اإقامة حدود الإ�سلم؟! لو لم تكن هذه المراأة من النخبة، ولو لم 

يكن لها قبيلة وع�سيرة، لكنتم جميعًا تطالبونني باإنزال الق�سا�س 

ولكن  العقاب،  ينال  اأن  يجب  لفقره  ي�سرق  قد  الذي  فالفقير  بها. 

لأّن  العقاب  من  تعفى  اأن  ينبغي  ال�سريف  الأ�سل  ذات  المراأة  هذه 

ذلك يهين كرامة اأهلها. ل يمكن تعطيل حدود اهلل! ورف�س ر�سول 

اهللP الو�ساطات وال�سفاعات. اإّنه لم يكن يلين مطلقًا في ق�سايا 

المبداأ، ولكّنه على العك�س من ذلك كان في منتهى اللين والتعطف 

في الق�سايا الخا�سة، كثير العفو فيها.

 لم��اذ� طلب �هلل �سبحان��ه وتعالى من نبيه {ڤ ڦ . 11

؟
(1(

ڦ}
وهذا اأي�سًا من مظاهر ليونة النبيP ح�سن اأخلقه. اإّن المطلوب 

اأن  النبي  على  اأينبغي  الأمور. عجبًا،  في  الم�سلمين  ي�ست�سير  اأن  منه 

ولكن  الم�سورة.  طلب  اإلى  لحاجته  ي�ست�سير  قد  المرء  اإّن  ي�ست�سير؟ 

النبي ل تكون به حاجة اإلى الم�سورة من حيث المبداأ، اإّل اأّنه لكي ل 

يجعل من عدم الم�سورة �سنة متبعة فياأتي كل حاكم ويطلب من النا�س 

 .Q علي  يفعل  كان  كذلك  النا�س.  ي�ساور  كان  العمياء،   الطاعة 

)1)   �سورة اآل عمران، الآية 159.
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اإّنهم لم تكن بهم حاجة اإلى الم�سورة، ولكّنهم لكي يعلموا الآخرين 

كانوا  ثانيًا،  والمكانة  ال�سخ�سية  اأتباعهم  يمنحوا  ولكي  اأوًل،  عليها 

ي�ست�سيرهم قائدهم في  اأتباع ل  �سعور  ي�ساورونهم. كيف ترى يكون 

�سك  ل  بالمئة؟  مئة  �سحيحًا  الخا�س  راأيه  يكن  واإن  حتى  اأمورهم، 

اأّنهم يرون اأنف�سهم مجرد اأدوات ل غير. ولكّنهم اإذا وجدوا اأنف�سهم 

ثقة  لزدادوا  به،  يوؤخذ  راأي��ًا  لهم  واأّن  الأم��ور،  ت�سيير  في  ي�سهمون 

باأنف�سهم وارتفعت مكانتهم في اأعينهم، ولأ�سبحوا خير اأتباع.

{ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ  } ولكن عليك - اأيُّها النبي - 

اأن ل تجعلك الم�سورة ذا قلبين ك�سائر النا�س. فاإذا �ساورت واتخذت 

القرار، فيجب اأن يكون القرار قاطعًا.. الم�سورة قبل القرار، والبت 

واأنت  تقدم  اهلل.  على  التكال  بعد  بالعمل  وال�سروع  القرار،  بعد 

ت�ستعين باهلل.

�ألي���س �نت�س��ار �لإ�س��الم بف�سل مال خديج��ة و�سيف علي . 12

�إكر�هًا في �لدين؟

اأفي القراآن ما ي�سير اإلى اأن الإ�سلم قد تقدم بالذهب والقّوة؟! 

اأقال علي Qيومًا: اإّن الإ�سلم قد انت�سر ب�سيفه وبذهب خديجة؟! 

ولكن هل  الم�سلمين،  اأفادت  اأموال خديجة قد  اأّن  ما من �سك في 

كثيرة،  خديجة  اأم��وال  كانت  الدعوة؟  لن�سر  الأم��وال  تلك  �سرفت 

اأفي التاريخ �سيء  فهل دفعت هذه الأموال لأ�سخا�س لكي ي�سلموا؟ 



31

Qوعلي P أسئلة من كتاب محمد

عندما  التاريخ.  في  ذلك  من  �سيئًا  واجدين  اأح�سبكم  ل  هذا؟  من 

كان النبي واأتباعه يمرون بظروف معا�سية �سعبة، و�سعت ال�سّيدة 

اليومية،  حاجاتهم  ل�سّد  الم�سلمين  ت�سّرف  تحت  اأموالها  خديجة 

ولي�س لكي ير�سو النبي )والعياذ باهلل( النا�س للدخول اإلى الإ�سلم.

اأمثال  ينفع في  الذي  المقدار  لم يكن بذلك  المال  اإّن ذلك  ثم 

في  ال��ث��روات  اأ�سحاب  من  تعد  كانت  اأّنها  �سحيح  الغر�س.  ذل��ك 

مكة ال�سغيرة، ولكّنها بالطبع لم تكن تبلغ مبلغ اأ�سحاب المليين 

من  عدد  مكة  في  كان  اأّن��ه  و�سحيح  اليوم.  طهران  في  والبليين 

التجار واأ�سحاب روؤو�س الأموال، ولكن اأ�سحاب روؤو�س الأموال في 

لول  وم�سهد.  الأم��وال في طهران  روؤو�س  اأ�سحاب  مثل  ني�سابور، ل 

اأموال خديجة فلرّبما كان الفقر والإملق يق�سيان على الم�سلمين.. 

لأنها  ل  الم�سلمين،  حياة  اإدام���ة  ف�سل  لها  ك��ان  خديجة  اأم���وال 

ا�ستخدمت لر�سوة النا�س لإدخالهم في الإ�سلم. اإّن اأموال خديجة 

اأبقت على رمق الم�سلمين.

اأّن �سيف علي Qل �سك قد خدم الإ�سلم، ولول �سيف  كما 

علي لكان م�سير الإ�سلم غير هذا، ولكن عليًا لم ي�سلت �سيفه فوق 

علي  �سيف  ارتفع  اإّنما  الإ�سلم،  في  الدخول  منه  طالبًا  اأحد  رقبة 

حينما كانت �سيوف  اأخرى قد ارتفعت لتقتلع الإ�سلم من جذوره.

ما معنى �لع�سمة عند �لأنبياء؟. 13

تعني  والع�سمة  الع�سمة،  هي  الأنبياء  مخت�سات  جملة  من  اإّن 
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تاأثير  تحت  يقعون  ل  الأنبياء  اإّن  اأي  والخطاأ.  الذنب  من  ال�سيانة 

اأعمالهم.  في  يخطوؤون  ول  ذنبًا،  يرتكبون  ول  النف�سية،  اأهوائهم 

من  مرتبة  اأ�سمى  عليهم  ي�سفي  والّذنوب  للأخطاء  هذا  وتجنبهم 

اإّنها  هل  ال�سيانة.  هذه  تكون  كيف  لنرى  والآن  العتماد.  قابلية 

ويمنعهم  ماأمور غيبي  ياأتي  ذنبًا  يرتكبوا  اأن  يريدون  بحيث عندما 

اأو  من ذلك كالأب الذي يمنع ولده من النزلق )في المعا�سي(؟ 

بهذه ال�سورة، وهي اأّن جبلة الأنبياء وطينتهم هي ب�سورة بحيث ل 

يتمكن منها الخطاأ وال�ستباه، كما اأّن الملك ل يزني لأّنه خال من 

ال�سهوة الجن�سية، اأو اأّن الآلة الحا�سبة ل تخطئ لأّنها ل ذهن فيها؟ 

اأم اإّن عدم ارتكاب الأنبياء للّذنوب وعدم ا�ستباههم معلول لنوع من 

ال�سق وحده  فاإّن هذا  وبالطبع،  واإيمانهم.  يقينهم  نظرتهم ودرجة 

هو ال�سحيح، والآن نذكر كّلً من هاتين ال�سيانتين على حدة:

اأما ال�سيانة من الذنب: اإّن الإن�سان موجود مختار ويختار اأعماله 

يمّيزها،  التي  والمفا�سد  والم�سالح  والم�سار  المنافع  اأ�سا�س  على 

لذا فاإّن للتمييز الدور المهم في اختيار الأفعال. ومن الم�ستحيل اأن 

يختار الإن�سان �سيئًا عديم الفائدة، اأو اأّنه �سار من جهة اأخرى بناًء 

على تمييزه - فمثًل - اإّن الإن�سان العاقل الذي يهوى الحياة ل يرمي 

نف�سه من الجبل عالمًا، ول يتجرع ال�سم القاتل. 

اآثار  اإل��ى  والنتباه  الإيمان  ناحية  من  يختلفون  الأ�سخا�س  اإّن 

الذنوب، فكّلما كان اإيمانهم اأقوى وانتباههم اإلى اآثار الّذنوب اأكثر 
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كان اجتنابهم عن الذنب اأكثر وارتكابهم له اأقل. واإذا كانت درجة 

الإيمان ت�سل اإلى حد ال�سهود والعيان اإلى الحد الذي يت�سور الإن�سان 

نف�سه حين ارتكاب الذنب كال�سخ�س الذي يريد اأن يرمي نف�سه من 

الجبل اأو يتجرع ال�سم القاتل، فاحتمال اختيار الذنب هنا ي�سل اإلى 

ال�سفر. اأي اإّنه ل يتجه نحو الذنب اأبدًا. ومثل هذه الحالة ن�سميها 

الع�سمة اإذًا فالع�سمة من الذنب ناتجة من كمال الإيمان و�سلبة 

التقوى. ول �سرورة للإن�سان في قّوة خارجة ت�سده عن الذنب جبرًا 

اأن  اأو  الذنب،  و«الع�سمة« من  »ال�سيانة«  اإلى حد  اأجل و�سوله  من 

يكون ال�سخ�س المع�سوم بحكم جبلته وطينته م�سلوب القدرة. فاإذا 

كان الإن�سان ل يتمكن من ارتكاب الذنب اأو اأّن قّوة ت�سده عن الذنب 

دائمًا، فعدم ارتكابه للذنب ل يعتبر له كماًل، لأّنه ي�سبه ال�سخ�س 

هذا  مثل  مخالفة  وع��دم  المخالفة،  من  يتمكن  ل  ال��ذي  ال�سجين 

ال�سخ�س ل يمكن اأن ت�سعه في �سجل ال�سدق والأمانة.

اإّن ال�سيانة من الخطاأ وليدة نوع من  اأما ال�سيانة من الخطاأ: 

نظرة الأنبياء اأي�سًا. فالخطاأ يحدث دائمًا من حيث يواجه الإن�سان 

واقعة عن طريق الح�س الباطني اأو الخارجي، ويكون لها عدد، من 

عقله،  بقّوة  وتركيبها  بتحليلها  ويقوم  ذهنه،  في  الذهنية  ال�سور 

ال�سور  اأحيانًا في مطابقة  ويت�سرف فيها ب�سور مختلفة فيخطئ 

ولكن  ال�سور.  تلك  ترتيب  وفي  الخارجية،  الواقعيات  مع  الذهنية 

عندما يواجه الإن�سان مبا�سرة وقائع عينية عن طريق ح�س خا�سة، 
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بالواقع. ل �سورة ذهنية عن  نف�س الت�سال  الواقع هو  اإدراك  واأّن 

الت�سال بالواقع، فل معنى للخطاأ وال�ستباه بعد ذلك.

فل  باطنهم،  في  الوجود  بواقع  ات�سال  لهم  الإلهيون  والأنبياء 

يفتر�س الخطاأ في ن�س الواقع، فمثًل لو و�سعنا مئة حبة من عقد 

»�سبحة« في اإناء، ثم مئة حبة اأخرى ونعيد هذا العمل مئة مرة فمن 

الممكن اأن يخطئ ذهننا ويت�سور اأّن هذا العمل تّم ات�سع وت�سعين 

مرة اأو مئة مرة ومرة، ولكن من الم�ستحيل اأن يخطئ الواقع نف�سه، 

وبالنظر اإلى كون العملية قد تكررت مئة مرة فيكون مجموع الحبات 

اأكثر اأو اأقل، فالأ�سخا�س الذين يكونون في ن�س مجرى الواقع من 

ويكونون  الحوادث  وج��ذره  الوجود  باأ�سل  ويت�سلون  الوعي،  حيث 

وحدة واحدة �سيع�سمون من كل اأنواع الأخطاء وي�سانون.

م��ا هو �لفرق بي��ن �لأنبياء و�لعباقرة ف��ي �لنبوغ �لفكري؟. 14

فالعباقرة اأ�سخا�س ل يمتلكون طاقة تفكير وتعقل وتدبير قوية، 

اأي اإّنهم يت�سلون بالأ�سياء عن طريق حوا�سهم، ويعملون بقوة عقلهم 

ويخطوؤون  نتيجة،  اإلى  وي�سلون  اأذهانهم،  معطيات  حول  المدبر 

اأحيانًا. والأنبياء الإلهيون بالإ�سافة اإلى تمتعهم بقّوة العقل والتفكير 

والعباقرة  »ال�حي«،  با�سم  خرى 
ُ
اأ بقّوة  الذهني مجهزون  والتدبير 

الأنبياء  مقاي�سة  يمكن  ل  ال�سبب  ولهذا  ال��ق��ّوة.  بهذه  يتمتعون  ل 

بالعباقرة باأي وجه، لأّن المقاي�سة تكون �سحيحة عندما يكون عمل 
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الطرفين من نوع واحد ومن �سنخ واحد، ولكن عندما يكون نوعان 

اثنين  بين  المقاي�سة  ت�سح   - فمثًل   - خطاأ  فالمقاي�سة  و�سنخان 

القيا�س  ي�سح  ل  ولكن  التفكير،  اأو  ال�سامعة  اأو  البا�سرة  القّوة  في 

بين قّوة البا�سرة عند �سخ�س وقّوة ال�سامعة عند الآخر، ثم نقول: 

اأّيهما اأقوى. اإّن نبوغ العباقرة له �سلة بقّوة التفكير والتاأّمل الب�سري، 

والت�سال  »ال�حي«  ُت�سمى  اأخرى  بقّوة  �سلة  لها  الأنبياء  وخارقية 

بمبداأ الوجود، ولهذا فمن الخطاأ القيا�س بينهما.

بّين �أهمية �لإخال�س في �لنية في عمل �لأنبياء؟ . 15

على  اأّن  ين�سوا  لم   - اإلهيًا  �سندًا  لهم  اأّن  بحكم   - الأنبياء  اإّن 

عاتقهم ر�سالة يوؤدونها من قبل اهلل، ويقومون بعمله )هو( يخل�سون 

لهم ول هدف �سوى  اإّنهم ل غاية  اأي  الإخل�س  في عملهم،  غاية 

النا�س  »اأج��راً« من  الب�سر وهي ما يريدها اهلل، ول يريدون  هداية 

لإنجاز ر�سالتهم.  وقد نقل القراآن الكريم في �سورة ال�سعراء اأقوال 

اأقوامهم ب�سورة موجزة. وبالطبع،  الأنبياء في مجابهة  كثيرة من 

فاإّن كل نبي كانت له ر�سالة خا�سة اإلى قومه تتنا�سب والم�سكلة اأو 

الم�سكلت التي يواجهها في طريقه. ولكن اإحدى المو�سوعات التي 

تتكرر في ر�سالت جميع الأنبياء هي: {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ   

 لذا فاإّن الإخل�س وعدم الغاية ال�سخ�سية هما 
(1(

ژ     ڑ ڑ ک  }

)1)   �سورة ال�سعراء، الآية 145.
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الأنبياء تمتاز دائمًا  فاإّن ر�سالة  ال�سبب  النبوة، ولهذا  من مميزات 

باأّنهم  ي�سعرون  اأّنهم  بحكم  والأنبياء؛  له.   نظير  ل  »ج��ازم«  بطابع 

»مبع�ث�ن«، ل يخطر ببالهم اأدنى �سك في ر�سالتهم. بجزم قاطع 

ويدافعون عنها ب�سكل ل يمكن العثور على مثله. اإّن مو�سى بن عمران 

ال�سوفية  الثياب  يرتديان  فيه  كانا  ال��ذي  بالوقت  ه��ارون  واأخ��اه 

يقت�سر  الظاهري  اأثاثهما  كل  وك��ان  باأيديهما،  الع�سا  ويم�سكان 

على هذا، دخل على فرعون ودعواه، وقالوا له بجزم وحزم: اإن لم 

تقبل دعوتنا، فاإّن زوال حكمك حتمي، واإن قبلت دعوتنا وتدخل في 

الطريق الذي نريده؛ فاإّننا ن�سمن لك العزة. فقال فرعون م�ستغربًا: 

اأتبعتهما  اإن  يتحدثان عن �سمان عزتي  اللذين  اإلى هذين  انظروا 

.
(1(

واإّل فزوال حكومتي

والنبي الكريمP في �سنوات البعثة الأولى � وقد كان الم�سلمون 

�سجله  مجل�س  في  ها�سم  بني  جمع  الكفين  اأ�سابع  عدد  يتجاوزون 

باأّن  واأعلن بجزم و�سراحة:  ب�«يوم الإنذار«وبلغهم ر�سالته،  التاريخ 

وقبولكم  اتباعكم  في  تكمن  و�سعادتكم  العالم،  ي�سود  �سوف  الّدين 

دعوتي. فكان القول هذا ثقيًل عليهم، ول يمكن ت�سديقه اإلى حد 

بحيث كان ينظر بع�سهم بع�سًا، وتفرقوا دون الإجابة عليه. وعندما 

بلغ اأبو طالب عم النبي الكريم قول قري�س باأّننا م�ستعدون لنختاره 

جه اأجمل بناتنا، ونجعله اأثرى �سخ�س فينا ب�سرط  ملكًا علينا، ونزوِّ

)1)   نهج البلغة، الخطبة 190.
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اأن يترك اأقواله. قال في جوابهم: »واهلل ل� و�سعت يا عم، ال�سم�س 

في يميني، والقمر في ي�ساري ما تركت هذا الأمر اأبداً من اأنفذه 

. نعم، كما اأّن الع�سمة من 
(1(

اأو اأهلك في طلبه اإلى الطاعة لرّبي«

الذنب في قيادة النا�س من م�ستلزمات الت�سلح بقّوة الوحي والت�سال 

باهلل، فاإّن  الإخل�س والحزم اأي�سًا من م�ستلزمات النبوة.

ما هي �أهمية �لبناء و�لجهاد في حركة �لنبوة؟. 16

البناء:

ذلك  يكون  وينظمونها،  الطاقات  يحركون  الذين  الأنبياء  اإّن 

لمجرد بناء الفرد وبناء المجتمع الإن�ساني. وبعبارة اأخرى بق�سد 

لغر�س  ذلك  يتم  اأن  والم�ستحيل  الممتنع  ومن  الب�سرية.  ال�سعادة 

النبوة  مدعي  دعوة  كانت  واإذا  فنائه.  اأو  الإن�ساني  المجتمع  ف�ساد 

والرذيلة،  الفح�ساء  اإلى  وتجرهم  طاقاتهم،  وتبطل  النا�س،  تف�سد 

وفناء المجتمع الإن�ساني وانحطاطه فهي الدليل القاطع على اأّن هذا 

قيم  قول  اللهوري« هنا  و«لإقبال  دعوته.  في  المدعي غير �سادق 

دينية  تجربة  قيمة  ح�ل  للحكم  الآخ��ر  »والطريق  يقول:  اأي�سًا، 

يق�م بها نبي اأي )ك�ن ر�سالته حقيقية، وات�ساله الباطني باهلل 

واقعياً( ه� تجربة اأن�اع الإن�سانيات التي اأوجدها، والهتمام اأي�ساً 

.
(2(

بذلك العالم ه� الثقافة والمدنية التي نبعت من ر�سالته«

)1)  اأن�ساب الأ�سراف، ج 1، �س230.

)2)   اإحياء الفكر الديني في الإ�سلم، �س144.
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النزاع والجهاد:

اإن النزاع مع ال�سرك والخرافات والجهل والتخيلت والمظالم 

اأي  النبوة.  مدعي  نبوة  ل�سدق  الأخ��رى  العلئم  اأح��د  هو  والجور 

وي�سم  اهلل  قبل  من  واقعيًا  نبيًا  �سخ�س  ينتخب  اأن  الم�ستحيل  من 

اأو  الظالم،  اإلى م�ساعدة  ي�سارع  اأّنه  اأو  ال�سرك،  رائحة  ر�سالته  في 

اأمام ال�سرك والجهل  اأنه ي�سكت  اأو  يوؤيد الظلم وعدم العدالة،  اأّنه 

والخرافات والمظالم، ول ي�سن الحرب لمجاهدتها.

اإّن التوحيد والعقل والعدل من اأ�سول دعوة جميع الأنبياء. ودعوة 

بع�س الأ�سخا�س فقط الذين يدعون في هذا ال�سبيل يمكن درا�ستها 

بما  ر�سالته  في  �سخ�س  جاء  لو  اأي  والمعجزة،  بالدليل  ومطالبتها 

خالف التوحيد اأو يخالف العدل ويوؤيد الظلم، فاإّن ر�سالته ل ت�ستحق 

الدرا�سة وطلب الدليل اأي�سًا، كاأن يرتكب مدعي النبوة ذنبًا اأو خطاأ، 

اأو اأّنه يعجز عن قيادة النا�س، واإن كان م�سدر عجزه مر�سًا ج�سميًا، 

ومر�سًا ممقوتًا كالجذام، اأو اأّن دعوته ل تكون في خط بناء النا�س، 

فاإّن ر�سالته ل ت�ستحق مطالبتها بالدليل والمعجزة. وعلى هذا فاإّن 

مثل هوؤلء الأ�سخا�س حتى لو فر�س )بفر�س الم�ستحيل( اأّنهم ياأتون 

بالمعجزة، ويعر�سون معاجز كثيرة، ل يجوز العقل متابعتهم. 

هل �لجانب �لب�سري موجود عند �لأنبياء؟. 17

المعجزة،  قبيل  من  للعادة  الخارقة  جوانبهم  بكل  الأنبياء  اإّن 

المنقطعة  القيادة  الخطاأ،  من  والع�سمة  الذنب  من  والع�سمة 
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ال�سرك  م��ع  النظير  المنقطع  نزاعهم  الفريد،  البناء  النظير، 

اإّنهم يمتلكون كل  اأي  والخرافات والمظالم، فهم من جن�س الب�سر 

وبالتالي  ويتوالدون  ويم�سون  وينامون  ياأكلون  الب�سرية،  م�ستلزمات 

يموتون كالآخرين، وت�سملهم التكاليف التي يقومون بتبليغها للب�سر، 

اأحيانًا  ويكلفون  اأي�سًا  اإليهم  بالن�سبة  موجود  والحلل  والحرام 

بتكاليف اأ�سد، كما كان التهجد في اأواخر الّليل ونافلة الّليل واجبًا 

التكاليف  من  اأنف�سهم  الأنبياء  ي�ستثني  ول  الكريم.  الر�سول  على 

اأبدًا، ويخافون اهلل كالآخرين اأو اأ�سد خوفًا. ويعبدون اهلل اأكثر من 

اأجل  من  وي�سعون  اهلل،  لعباد  ويح�سنون  الزكاة،  يوؤتون  الآخرين، 

حياتهم وحياة الآخرين، ول يكونون عالة على الآخرين. والفرق بين 

الأنبياء والآخرين هو في مو�سوع الوحي ومقدماته ولوازمه فقط. 

والوحي ل يخرج الأنبياء من الب�سرية، بل يجعلهم نموذجًا للإن�سان 

الآخرين  ق��ادة  يكونون  ال�سبب  ولهذا  للآخرين.  واأ���س��وة  الكامل 

وطلئعهم.

�ذكر بع�س مو�رد تاأثير �لأنبياء في �لتكامل �لتاريخي؟. 18

وهذه هي موارد تاأثير تعاليم الأنبياء في التكامل التاريخي:

1- التربية والتعليم: كان للتربية والتعليم دافع ديني في الما�سي، 

والآب���اء  المعلمين  ن�سير  الما�سي  ف��ي  الديني  ال��داف��ع  وك��ان 

ّمهات وم�ساعدهم، وهذا المورد من الموارد التي اأزال فيها 
ُ
والأ

تكامل ال�سعور الجتماعي الحاجة اإلى الدافع الديني.
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الجتماعية  الإن�سان  حياة  وال��ع��ه���د:اإّن  الم�اثيق  تحكيم   -2

والوفاء  والعقود  والمواثيق  العهود  احترام  اأ�سا�س  على  قائمة 

الجانب  اأركان  اأحد  لهو  والميثاق  العهد  احترام  واإّن  بالعهد. 

ال��دور  ه��ذا  ال��دي��ن  اأخ��ذ  وق��د  الب�سرية.  للمدنية  الإن�ساني 

خليفة  على  يح�سل  لم  الآن  حتى  زال  ول  دائمًا،  عاتقه  على 

درو�س  كتاب  في  الحقيقة  بهذه  دوران���ت«  »وي��ل  يعترف  له. 

بال�ستمداد  الدين  »اإّن  فيقول:  ملحد  فرد  اأّنه  مع   - التاريخ 

عالقات  ب�س�رة  الب�سرية  الم�اثيق  جعل  قد  �سعائره  من 

وال�ستحكام عن  الثبات  واأوجد  والإن�سان،  اهلل  بين  مقّد�سة 

الطريق«. هذا 

الأخلقية  للقيم  الر�سين  الر�سيد  عامة  ب�سورة  الدين  كان 

والإن�سانية، والقيم الأخلقية بل دين ت�سبه النقود الورقية التي ل 

ر�سيد لها، والتي �سرعان ما يت�سح عدم اعتبارها.

مكافحة  في  الأنبياء  دور  اإّن  الجتماعية:  القي�د  التحرر من   -3

من  هو  الطغيان  مظاهر  ومقاومة  الحريات،  وخنق  ال�ستبداد 

اأكثر الأدوار اأ�سا�سية، ويوؤكد القراآن كثيرًا على دور الأنبياء هذا. 

ثانيًا  والر�سالة.  البعثة  باعتباره هدف  العدل  اإقامة  اأوًل  ويذكر 

ق�س�سه،  في  ال�ستبداد  ظاهر  مع  الأنبياء  مجابهة  ذكر  يكرر 

وي�سرح في بع�س اآياته اأّن الطبقة التي كانت في حرب دائبة مع 

الأنبياء هي هذه الطبقة.
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ما  هي �أ�سباب تجديد �لنبوة ولماذ� ختمت؟. 19

اأي   - اهلل  ر�سالة  واأّن  واح���دًا،  مت�سًل  مجرى  النبوة  ك��ون  مع 

اأ�سباب تجديد النبوات  الّدين - لم يكن �سوى حقيقة واحدة، فاإّن 

التوالي، وتوقف كل هذه  الأنبياء على  والتبليغية وظهور  الت�سريعية 

الأمور بعد ظهور خاتم الأنبياء هو:

�أوًل: عدم �لقدرة على �لمحافظة على �لكتاب 

لما كان الإن�سان القديم ب�سبب عدم بلوغه الفكري ون�سجه غير 

قادر على المحافظة على كتابه ال�سماوي، واأ�سبحت الكتب ال�سماوية 

عادة مو�سع تحريف وتغيير، اأو رّبما توؤول اإلى ال�سياع نهائيًا، ولذا 

كان لزامًا اأن تتجدد الر�سالة، واأن ع�سر نزول القراآن اأي قبل اأربعة 

طفولتها  فيه  الب�سرية  و�سعت  الذي  للدور  مقارنًا  كان  قرنًا  ع�سر 

خلفها، وتتمكن فيه من المحافظة على مواريثها العلمية والدينية، 

ولذا فلم يت�سرب التحريف اإلى اآخر كتاب �سماوي مقّد�س اأي القراآن. 

وكل الم�سلمون عامة يحفظون كل اآية عند نزولها في �سدورهم اأو في 

كتاباتهم ب�سكل كان ل يت�سرب اإليها اأي نوع من التحريف والتغيير اأو 

الحذف اأو الإ�سافة، ولذا فلم يحدث التحريف والزوال في الكتاب 

ال�سماوي، وهذا �سبب من اأ�سباب انتفاء تجديد النبوة.

ثانيًا: عدم �لقدرة على �لبرنامج �لكلي للم�سير

لم تكن الب�سرية في الأدوار ال�سابقة قادرة على تلقي خطة عامة 
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وذلك  طريقها،  في  الخطة  تلك  �سوء  على  ت�ستمر  ثم  لم�سيرتها، 

مرحلة  توجه  اأن  ال��لزم  من  فكان  ون�سجها،  بلوغها  عدم  ب�سبب 

مرحلة ومنزًل منزًل، واأّن يرافقها الأدلء دائمًا.

ولكن القدرة على تلقي الخطة العامة قد ظهرت عند الإن�سان في 

ع�سر الر�سالة الخاتمة وما بعده، وتوقف برنامج الح�سول على الأدلة 

الكتب  زوال  المتقدم  ال�سبب  اإلى  وبالإ�سافة  منزًل.  منزًل  المرحلية 

ال�سماوية - اأو وقوع التحريف فيها - فاإّن �سبب تجديد ال�سرائع كان في 

اأّن الإن�سان لم يكن قادرًا على تلقي خطته العامة والجامعة ومع ظهور 

هذه القدرة والقابلية اأ�سبحت الخطة العامة الجامعة في متناول اأيدي 

الب�سر، وبهذا ال�سبب اأي�سًا انتفى تجديد النبوات وال�سرائع.

الطريق  على  يدلون  الذين  المتخ�س�سون  هم  الأم��ة  وعلماء 

وبتدوين  الإ�سلم  و�سعها  التي  للهداية  العامة  الخطة  با�ستخدام 

المناهج والتنظيمات.

ثالثًا: قابلية علماء هذ� �لع�سر على حمل ر�سالة �لتبليغ و�لت�سريع

كان اأغلب الأنبياء - بل اأكثريتهم التي تقارب الإجماع - تبليغيين 

اأ�سابع  عدد  الت�سريعيون  الأنبياء  يتجاوز  ل  ورّبما   - ت�سريعيين  ل 

ال�سريعة  تبليغ  هو  التبليغيين  الأنبياء  عمل  وكان  الواحدة،  الكف 

ع�سر  في  ّم���ة 
ُ
الأ علماء  ويتمكن  و�سرحها،  وتنفيذها  وترويجها 

الظروف  مع  الكليات  تطبيق  من  العلم  ع�سر  هو  ال��ذي  الخاتمية 

العامة  الإ�سلم  اأ�سول  بمعرفة  والمكانية  الزمانية  والمقت�سيات 
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وا�سم  وا�ستخراجه،  الإلهي  الحكم  ا�ستنباط  ثم  الظروف،  ومعرفة 

ّمة الإ�سلمية الأكفاء يقومون 
ُ
هذه العملية »الجتهاد«. واإّن علماء الأ

الأنبياء  واجبات  وبع�س  التبيليغيين  الأنبياء  واجبات  من  بكثير 

الت�سريعيين )دون اأن يكونوا م�سرعين( عن طريق الجتهاد وواجب 

ّمة الخا�س. ولهذا فقد انتفت الحاجة اإلى تجديد النبوة 
ُ
هداية الأ

وانتهت  الأب��د  اإلى  جديد  نبي  ومجيء  جديد  �سماوي  كتاب  ون��زول 

بل  دائمًا،  الّدين  اإلى  الحاجة  فيه  بقيت  الذي  الوقت  بنف�س  النبوة 

كّلما تقدمت الب�سرية نحو المدينة تكثر الحاجة اإلى الّدين.

هل هن��اك معجزة للنبيP غير �لقر�آن �لكريم؟ ولماذ� . 20

لم ي�ستجب لطلبات �لم�سركين؟

معجزة غير القراآن:

هذا  اإّن  القراآن؟  غير  معجزة  له  تكن  لم  الإ�سلم  نبي  اأّن  هل 

المو�سوع بغ�ّس النظر عن اأّنه غير مقبول من ناحية التاريخ وال�ُسّنة 

والحديث المتواتر مخالف لن�س القراآن الكريم، وقد جاء ان�سقاق 

فر�سًا  القمر  ان�سقاق  �سخ�س  اأّول  ولو  نف�سه،  القراآن  في  القمر 

المعراج  ق�سة  يف�سر  فكيف  للتاأويل(  قابل  غير  فاإّنه  )وبالطبع 

و�سورة الإ�سراء؟ يقول ب�سراحة تامة: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ    پ    ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ    
. األم يكن هذا الحادث خرقًا للعادة، معجزة؟!

(1(

ٺ ٺٿ  }

)1)   �سورة الإ�سراء، الآية 1.



44

قدوة الشباب)2(

بع�س  النبي  اإي���داع  ق�سة  المباركة  التحريم  �سورة  في  وج��اء 

خ��رى: 
ُ
اأ ام��راأة  اإل��ى  الحديث  ال��م��راأة  تلك  واإف�ساء  حديثًا  اأزواج���ه 

 

چ  چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ         {ڦ 

ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ   ڇ  ڇ        ڇ  چ 
واآيات  الإ�سراء  �سورة  من   93  -  90 الآي��ات  اإّن   .

(1(

ڑ   ک   }
يكن  لم  اآخ��ر،  �سيء  هي  اإليها  ا�ستند  التي  القبيل  هذا  من  خ��رى 

ُ
اأ

نا�س 
ُ
هناك مو�سوع طلب المعجزة. بمعنى »الآية« و«البينة« من قبل اأ

كانوا في �سك واقعًا ويبحثون عن الدليل والبرهان والبينة. اإّن هذه 

تبين بو�سوح منطق 
(2(

العنكبوت الآيات والآية الخم�سين من �سورة 

الخا�س في  القراآن  المعجزة ومنطق  الخا�س في طلب  الم�سركين 

فل�سفة معاجز الأنبياء.

يبداأ كلم الم�سركين في الآيات 90 - 93 من �سورة الإ�سراء كما 

يلي: )لن نوؤمن لك حتى تفجر لنا( اأي اأّننا لن نوؤمن لأجل فائدتك 

لنا  وتجري  ذلك  مقابل  تفيدنا  حتى  قومك  في  وندخل  و�سالحك 

اأو تكون له  الماء في هذه الأر�س القاحلة - فهي معاملة ب�سرط - 

جنة تجري من تحتها الأنهار مليئة بالأ�سجار والثمار، اأو اأن يكون له 

بيت من ذهب )بحيث ن�ستفيد نحن منه اأي�سًا( فهي معاملة اأي�سًا. 

اأو ت�سقط علينا قطعة من ال�ّسماء )كما تظّن اأّن هذا �سيحدث يوم 

القيامة( اأي العذاب والموت ونهاية المطاف، ل المعجزة. اأو تجيء 

)1)   �سورة التحريم، الآية 3.
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وبا�سمنا  اإلينا  وتنزل  ال�ّسماء  اإلى  ت�سعد  اأو  اإلينا،  والملئكة  باهلل 

ي�سم اأمجادنا، فهي معاملة اأي�سًا )ولكّنها لي�ست مالية، بل فخرية 

واعتبارية دون الإنتباه اإلى ا�ستحالة المو�سوع(. ولم يقل الم�سركون: 

لن نوؤمن بك.. اأي ما دمت لم تاأت بالمعجزة ل نوؤمن بك، بل قالوا: 

اإّنه ت�سديق  اأي  اأي ل نلتحق بجماعتك لم�سلحتك،  نوؤمن لك.  لن 

م�سلحي، بيع و�سراء بالعقيدة. وفرق بين »اآمن به« و«اآمن له«. وقد 

�سول الفقه هذه النكتة الظريفة في مورد الآية 61 
ُ
ا�ستنبط علماء اأ

من �سورة التوبة التي ت�سف ر�سول اهللP حال كونه: {ې ى 

كانوا قد طلبوا  قري�سًا  اأّن  اإلى  بالإ�سافة   .
(1(

ى ائ  }
ق�سية  بتعبيرهم  الم�سلحي  والت�سديق  التاأييد  ه��ذا  مقابل   في 

ومن  م��اء،  عين  لنا  اأج��ر  اأي   
(2(

ڈ  } ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ...}

الوا�سح اأن الق�سية ق�سية »اإجراء« ل طلب »بينة« ومعجزة ودليل. 

فالنبي قد جاء ليخلق موؤمنًا واقعيًا، ل اأّنه ي�ستري الراأي والعقيدة 

بثمن المعجزة.

الر�سل  معاجز  ال��ق��راآن  ذك��ر  الأم��ور  ه��ذه  كل  النظر عن  بغ�ّس 

من  طلبوا  كما  الكريم  النبي  من  يطلبون  فعندما  كثيرة،  اآيات  في 

النبي: {ۇ ۆ ۆ  ۈ  ويقول  اأجابوا،  وقد  الما�سين  الر�سل 

ومو�سى  اإبراهيم  معجزات  الممكن  من  كان  فكيف   { ۈ     ٴۇ ۋ  

)1)   �سورة التوبة، الآية 61.

)2)  �سورة الإ�سراء، الآية 90.
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يكن  األم  يقولوا:  باأن  الحق  لهم  كان  اأما  الحال؟!  هذا  مع  وعي�سى 

الأنبياء ال�سابقون الذي تنقل -اأنت بالذات- معاجزهم بالتف�سيل 

ب�سرًا اأولم يكونوا ر�سًل؟ هل من الممكن اأن يكون مثل هذا التناق�س 

ال�سريح في القراآن؟ هل من الممكن األ ينبه الم�سركون لمثل هذا 

التناق�س؟ واإذا كان المنطق المتنور هذا �سحيحًا كان على النبي اأن 

يقول بدل )�سبحان ربي هل كنت اإل ب�سرًا ر�سول(: �سبحان رّبي اأنا 

خاتم الر�سل، وم�ستثنى عن قاعدة الر�سل الآخرين؛ فل تطلبوا مّني 

ما طلب من �سائر الر�سل، ل اأن تقولوا اإني ر�سول ك�سائر الر�سل. 

اإذًا يت�سح اإذا ما كان يريده الم�سركون من النبي لم يكن معجزة 

اأي الآية والبينة لغر�س ك�سف الحقيقة التي يريدها الباحثون عن 

الحقيقة من الذين يدعون النبوة، كان �سيئًا لم يكن في �ساأن الأنبياء 

النبي:  قال  ولهذا  الطلبات.  هذه  لمثل  ي�ستجيبوا  اأن  عامة   ب�سورة 

 اأي اإّن ما تريدونه لم يكن 
(1(

{ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ     ٴۇ ۋ  }

ما يريده الباحث عن الحقيقة من الأنبياء والر�سل، ويلتزم الر�سول 

اأن يجيبوا على طلبه بالإيجاب، واإّنما هو �سيء اآخر، اتفاق ومعاملة، 

مّني  ال�سيء  وطلب   ،- اهلل  النظر عن  وغ�ّس   - اإل��ّي  النظر  هو  بل 

على  للنف�س  الأف�سلية  واإثبات  والأنانية،  التكبر  واإبداء  بال�ستقلل 

الآخرين، وطلب عدد من الأمور الم�ستحيلة.

)1)   �سورة الإ�سراء، الآية 93.
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م��ا ه��ي نظ��رة �لق��ر�آن �لكري��م �إل��ى »�لغي��ب و�ل�سهادة« . 21

وتاأثيرهما على �لهد�ية؟

اإلى درا�سة  اإّن مّما يمتاز به القراآن - دونما ريب - هو الدعوة 

اإلى  الدعوة  ولكن  اإلهية،  اآيات  باعتبارها  وال�سهادة  الطبيعة  عالم 

التجاه  عن  الأذه��ان  �سرف  بمعنى  تكن  لم  الطبيعة  عالم  درا�سة 

الطبيعة  درا�سة  اإلى  الدعوة  ف��اإّن  بالعك�س،  طبيعي،  غير  اأمر  لكل 

باعتبارها »اآيات« و«بينات« تعني الجتياز من الطبيعة اإلى ما وراء 

الطبيعة. وفي نظر القراآن يكون الجتياز اإلى الغيب من ال�سهادة، 

واإلى ما وراء الطبيعة من الطبيعة، واإلى المعقول من المح�سو�س. 

النظر  اإلى  يدعو  كما  اأّنه  في   Pمحمد النبي  عمل  اأهمية  وتكمن 

في الطبيعة والتاريخ والمجتمع، ويجعل النا�س - الذين ل ي�سلمون 

والعلم،  والمنطق  للعقل  ي�سلمون   - ما هو غير طبيعي  اأمام كل  اإّل 

ف فكر النا�س � الذين يتفوهون بالعقل والمنطق، ول  يحاول اأن يعرِّ

يخ�سعون لغير ما هو طبيعي ومح�سو�س � على منطق اأ�سمى واأعلى. 

عامة  ب�سورة  الّدين  يعر�سها  التي  الأ�سا�سية  العالمية  الميزة  اإن 

والإ�سلم ب�سورة خا�سة عن العالم الذي يعر�س العلوم والفل�سفات 

جهاز  في  اإّن  جيم�س«  »ويليم  تعبير  حد  على  المح�سة،  الب�سرية 

المادية، وفيه قوانين  العنا�سر  اإلى  بالإ�سافة  الدين عنا�سر  عالم 

بالإ�سافة اإلى القوانين الب�سرية المعروفة.

ل يريد القراآن اأن يحل الهتمام بالطبيعة والمح�سو�سات محل 
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الهتمام بما وراء الطبيعة وغير المح�سو�سات، واأهمية القراآن في 

اأّنه جعل الإيمان بالغيب عنوانًا لدعوته بنف�س الوقت الذي جعل فيه 

الهتمام بالطبيعة، وبتعبير القراآن نف�سه »ال�سهادة«: {ٱ ٻ ٻ 

.
(1(

ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  }

كيف �هتم �لم�سلمون بالقر�آن �لكريم؟. 22

يتنا�سب  بما  ال��ق��راآن  ح��ول  ع�سر  كل  في  الم�سلمون  عمل  لقد 

بكتابهم  وولعهم  ب�سوقهم  متاأثرين  والعملية  الفكرية  واإمكانياتهم 

ال�سماوي، من قبيل تعلمه وحفظه في �سدورهم، قراءته عند اأ�ساتذة 

القراءة والتجويد، تف�سير معانيه، تو�سيح و�سرح مفرداته في كتب 

اللغة الخا�سة بهذا العمل، عّد اآياته وكلماته وحتى حروفه، التدقيق 

والأخلقية،  القانونية،  الق�سايا  في  منه  وال�ستفادة  معانيه،  في 

اأقوالهم  وتلميع  والعلمية،  والعرفانية  والفل�سفية  والجتماعية، 

وكتاباتهم باآيات القراآن، والكتابات البارزة المنحوتة اأو المنقو�سة 

وتعليمه  وتذهيبه،  ج��دًا،  جميلة  بخطوط  وكتابته  القا�ساني،  على 

القراآن  اأجل  وال�سرف من  النحو  وتاأليف  تعليم،  لأولدهم قبل كل 

واإبداع علم المعاني والبيان والبديع، وتاأليف مفردات اللغة العربية 

وجمعها واأمثال ذلك. ف�سار ولع الم�سلمين وحبهم للقراآن �سببًا في 

اإيجاد عدد من العلوم الأدبية والعقلية بحيث لو لم يكن القراآن لما 

وجدت هذه العلوم.

)1)   �سورة البقرة: الآيات 2 - 3.
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ن �لجانب �لجمالي و�لفني �لإعجازي للقر�آن �لكريم؟. 23 بيِّ

لم يكن �سبك القراآن �سعرًا ول نثرًا، اأّما عدم كونه �سعرًا لأّنه ل 

وزن ول قافية فيه، بالإ�سافة اإلى اأّن ال�سعر ي�سحبه نوع من التخيل 

الذي يدعى بالخيال ال�سعري ويتقوم ال�سعر بالمبالغة والإغراق وهو 

نوع من الكذب، ول وجود في القراآن للتخيلت ال�سعرية والت�سبيهات 

الخيالية، وبنف�س الوقت لم يكن نثرًا عاديًا، لأّنه يقوم على نوع من 

منثور  اأي كلم  في  ي�ساهد  لم  الذي  والمو�سيقى  والنغم  الن�سجام 

حتى الآن. وقد تل الم�سلمون ويتلون القراآن باألحان خا�سة به دائمًا.

اأتلو القراآن بالألحان الرقيقة،  اأن  وقد جاء في الأوامر الدينية 

باألحان   - اأحيانًا  بيوتهم  في  القراآن  يتلون  الأطهار  الأئمة  وك��ان 

يكن  ول��م  ل�سماعها.  الطريق  في  ال��م��ارة  يتوقف  بحيث   - جذابة 

الخا�سة  والأل��ح��ان  التراتيل  وهو  الترتيل،  يقبل  كالقراآن  نثر  اأي 

لمجال�س  المنا�سبة  الألحان  ل  الروحانية  العوالم  مع  المتنا�سبة 

اللهو. وبعد اختراع الراديو، لم يتمكن اأي كلم روحاني اأن ي�ساوي 

اأحلت  وقد  الروحانية.  الألحان  وقبول  الجمال  حيث  من  القراآن 

بع�س الدول غير الإ�سلمية بالإ�سافة اإلى الدول الإ�سلمية القراآن 

القراآن  جمال  اأّن  والغريب  ولحنه،  لجماله  الإذاعية  برامجهم  في 

قد اجتاز الزمان والمكان . فاإّن كثيرًا من الكلم الجميل يخت�س 

الأق��ل يلئم  اأو على  الآخ��ر،  الع�سر  واح��د، ول يلئم ذوق  بع�سر 

ذوق �سعب واحد يتمتع بثقافة خا�سة، ولكن جمال القراآن ل يعرف 
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الزمان الخا�س ول العن�سر الخا�س ول الثقافة الخا�سة. اإّن جميع 

وكّلما  لذوقهم،  منا�سبًا  وجدوه  القراآن  لغة  على  المطلعين  النا�س 

تنجذب  القراآن  اإلى  المختلفة  ال�سعوب  تتعرف  وكّلما  الزمان  يمّر 

المتع�سبون  والن�سارى  اليهود  وحاول  فاأكثر.  اأكثر  القراآن  بجمال 

باأنواع  قرنًا  ع�سر  اأربعة  خلل  الأخ��رى  والمذاهب  الأدي��ان  واأتباع 

حينًا،  التحريف  له  فن�سبوا  القراآن،  منزلة  من  للحط  المعار�سات 

و�سكك البع�س في ق�س�س القراآن حينًا اآخر، وقاموا ب�سكل اآخر من 

الن�ساط �سد القراآن في حين اآخر، ولكن لم يروا بدًا اأن ي�ستعينوا 

المبارزة،  طلب  في  القراآن  �سرخة  لتلبية  وف�سائحهم  ببلغائهم 

لأهل  فيعر�سوها  كالقراآن،  �سغيرة  ب�سورة  الأقل-  -على  ياأتوا  واأن 

الأ�سخا�س  من  كثير  الإ�سلم  تاريخ  في  ظهر  فقد  وكذلك  العالم. 

خارق،  بروز  لبع�سهم  وكان  )الملحدة(  اأو  )الزنادقة(  ب�  عرفوا 

وقد تفوهت هذه الزمرة �سد الدين ب�سورة عامة والقراآن خا�سة 

باأ�سكال واأق�سام مختلفة، وكان البع�س منهم يعتبر ربًا للكلم باللغة 

العربية، وقاموا لمعار�سة القراآن اأحيانًا، ولكن العمل الوحيد الذي 

قاموا به هو اأّنهم اأثبتوا عظمة القراآن و�سغر اأنف�سهم ب�سورة اأكثر. 

وقد اأورد التاريخ ق�س�سًا في هذا المجال عن »ابن الراوندي« و«اأبي 

ال�سهير،  العربي  ال�ساعر  المتنبي«  الطيب  اأو«اأب��ي  المعري«  العلء 

وكان هوؤلء اأ�سخا�سًا يريدون اأن يثبتوا باأّن القراآن من �سنع الب�سر.

وقام الكثيرون باّدعاء النبوة، وجاوؤوا باأقوال - بزعمهم - �سبيهة 
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القراآن، وادعوا باأّن هذه الأقوال - كالقراآن - من عند اهلل، منهم 

اأي�سًا عظمة  اأثبت هوؤلء  )طليحة(، و)م�سيلمة( و )�سجاح(، وقد 

القراآن و�سغر اأنف�سهم بنوع اآخر.

ل�سانه  على  القراآن  جرى  الذي  نف�سه  النبي  كلم  اأّن  والغريب 

يختلف عن القراآن وقد بقي عن الر�سول اأقوال كثيرة ب�سورة خطب 

ودعاء وكلمات ق�سار وحديث، وهي في قمة الف�ساحة، ولكّنها لم 

تكن ب�سيغة القراآن ورائحته باأي وجه. وهذا يثبت اأّن القراآن واأقوال 

للقراآن،  حافظًا  علي  كان  منف�سلين.  منبعين  من  يجريان  النبي 

اآيات  له  يطيب  كان  ليًل  للعبادة  يقف  كان  وعندما  دائمًا.  ويتلوه 

القراآن. فاإذا كان من الممكن تقليد �سبك القراآن كان حريًا بعلي 

والبلغة  الف�ساحة  تلك  ومع  النظير؛  المنقطعة  القابلية  تلك  مع 

والخطابة التي ل نظير لها بعد القراآن، اأن يتبع �سبك القراآن، وتكون 

خطبه باأ�سلوب اآيات القراآن تلقائيًا، ولكّننا نرى في اأّن �سبك القراآن 

.Q يختلف تمامًا عن �سبك علي

وعندما كان علي ي�سّمن خطبه الغراء الف�سيحة البليغة اآية من 

�سائر  بين  الزاهر جدًا  الكوكب  وكاأّنها  تمامًا  القراآن كانت تختلف 

من  اأحد  يتمكن  لم  القراآن،  في  الكلم  لهند�سة  نظير  ل  النُّجوم. 

تقديم اأو تاأخير كلمة في القراآن دون اأن يخد�س جمالها، ول تمكن 

الجميل  كالبناء  الناحية  فالقراآن من هذه  بمثله.  الإتيان  من  اأحد 

الذي ل يتمكن اأحد من اأن يجعله اأكثر جماًل بالتغيير فيه اأو النقل، 
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القراآن  اأ�سلوب  اإّن  مثله.  اأو  منه  اأح�سن  بناية  بناء  من  يتمكن  ول 

اإّنه لم يتحدث �سخ�س بهذا ال�سبك  اأي  و�سبكه ل �سابق ول لحق، 

كل  مع  تقليده  اأو  مناف�سته  من  ويتمكن  بعدًا،  به  يتحدث  ول  قبًل 

التحديات وطلب المبارز من جانب القراآن. ول زال تحدي القراآن 

كل  يدعو  واليوم  الأب��د،  اإلى  و�سيبقى  كالجبل  ثابتًا  المبارز  وطلبه 

ال�سباق،  للم�ساركة في هذا  العالم  النا�س في  الموؤمنين  الم�سلمين 

ولو ح�سل للقراآن مثيل اأو �سبيه، ف�سوف يغ�سون النظر عن دعوتهم 

واإيمانهم، وهم واثقون من عدم وجود مثل هذا ال�سيء.

بين �لجانب �لعلمي و�لفكري و�لإعجازي للقر�آن �لكريم؟. 24

اأو�سع، وعلى  اإلى بحث  المعاني  القراآن من حيث  اإعجاز  يحتاج 

الأقل يحتاج اإلى كتاب، ولكن يمكن تهيئة المجال ب�سورة موجزة. 

علينا اأن نعلم اأوًل اأّن القراآن اأي كتاب هو؟ هل اإّنه كتاب فل�سفي؟ هل 

هو كتاب علمي؟ كتاب اأدبي؟ كتاب تاريخي، اأو اإّنه اأثر فني مح�س؟ 

بل  الكريم  النبي  اأّن  كما  هذه،  من  اأي��ًا  القراآن  يكن  لم  والجواب: 

الأنبياء عامة، هم من نوع خا�س، ل هم فل�سفة ول علماء ول اأدباء 

يملكون  الوقت  بنف�س  وهم  �سناعيون،  اأو  فنانون  ول  موؤرخون  ول 

اأي�سًا  �سماوي  كتاب  هو  الذي  فالقراآن  اإ�سافي؛  �سيء  مع  ذلك  كل 

لي�س بفل�سفة ول علم ول تاريخ ول اأدب ول اأثر فني، يحتوي بنف�س 

خرى. 
ُ
الوقت على مزاياها جميعًا، بالإ�سافة اإلى عدد من المزايا الأ

فالقراآن كتاب هداية الب�سر، وهو في الواقع - كتاب )الإن�سان( -، 
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ولكن الإن�سان كما خلقه رّب الإن�سان، وجاء الأنبياء ليعرفوه بنف�سه، 

وير�سدوه اإلى طريق �سعادته.

ولما كان كتاب الإن�سان، فهو كتاب )اهلل( اأي�سًا، لأّن الإن�سان 

ذلك الموجود الذي يبداأ خلقته مّما قبل هذا العالم، وتنتهي اإلى 

 - القراآن  نظر  وجهة  من   - الإن�سان  اإّن  اأي  العالم،  هذا  بعد  ما 

فاإّن  ولذا  رّبه.  اإلى   - اأبى  اأم  �ساء   - ويرجع  الإلهية،  الروح  نفحة 

زال  ول  بع�سهما،  عن  ينف�سلن  ل  الإن�سان  ومعرفة  اهلل  معرفة 

ومن  �سحيحة،  ب�سورة  رّب��ه  يعرف  لن  نف�سه  يعرف  لم  الإن�سان 

واقعه  معرفة  يتمكن من  اهلل  معرفة  مع  الإن�سان  فاإن  اأخرى  جهة 

الحقيقي.

بيان  اأكمل  القراآن  يكون  التي  الأنبياء  مدر�سة  في  الإن�سان  اإّن 

طريق  عن  الب�سر  يعرفه  ال��ذي  الإن�سان  عن  كثيرًا  يختلف  لها، 

يعرفه  الذي  فالإن�سان  بكثير،  اأو�سع  الإن�سان  هذا  اإّن  اأي  العلوم، 

والممات(   - )ال��ولدة  قو�سي  بين  يكون  العلوم  طريق  عن  الب�سر 

من  ومجهولت  بعدهما،  وم��ا  القو�سين  قبل  ما  الظلم  ويغطي 

يح�سره  ل  ال��ق��راآن  اإن�سان  ولكن  الب�سرية،  العلوم  نظر  وجهة 

نف�سه  يكمل  اأن  وعليه  اآخ��ر؛  عالم  من  جاء  اإّن��ه  القو�سان،  هذان 

بن�ساطه  �سلة  له  الأخر  العالم  في  وم�ستقبله  الّدنيا.  مدر�سة  في 

اإن�سان ما  اإن  اأو ك�سله و�سعفه في مدر�سة هذا العالم. ثّم  وجهده 

يعرفه  مّما  �سذاجة  اأكثر  الب�سر  يعرفه  كما  والموت  ال��ولدة  بين 
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اأين  اإلى  اأتى؟  اأين  يعلم: من  اأن  القراآن يجب  اإن�سان  اإّن  الأنبياء. 

اأن يعمل؟  اأن يكون؟ ماذا يجب  اأين هو الآن؟ كيف يجب  يذهب؟ 

الخم�سة  الأ�سئلة  هذه  عن  علنيًا  يجيب  عندما  القراآن  اإن�سان  اإّن 

العالم  هذا  في  الموجودة  الواقعية  �سعادته  فاإّن  �سحيحة  ب�سورة 

وفي العالم الذي يجب الذهاب اإليه تكون ماأمونة.

اأين  اأن يعلم من  اأجل  اأن يعرف رّبه من  اإّن هذا الإن�سان عليه 

والإن�سان  العالم  في  ينظر  اأن  وعليه  ب��داأ.  م�سدر  اأي  ومن  اأت��ى 

الوجود من  اأعماق  في  ويتعمق  واأنف�سية،  اآفاقية  اآيات  باعتبارهما 

اأن  يرجع  اأي��ن  اإل��ى  يعلم  اأن  اأج��ل  من  وعليه  رّب��ه.  يعرف  اأن  اأج��ل 

المعاد  اأي  اهلل،  اإلى  بالرجوع  القراآن  ي�سميه  فيما  ويفكر  يتاأمل 

وح�سر الأموات، واأهوال القيامة والنعم الخالدة، والعذاب الأليم، 

ويتعرف  المقبلة،  والمنازل  المراحل  وبالتالي  اأحيانًا  والخالد 

رجوع  ونقطة  الآخ��ر  باأنه  اهلل  ويعرف  ويوؤمن  بها  ويعتقد  اإليها، 

من  وعليه  الموجودات.  بدء  ونقطة  الأول  يعرفه  كما  الموجودات 

وي��درك  واأنظمته،  العلم  �سنن  يعرف  اأن  هو  اأي��ن  يعلم  اأن  اأج��ل 

ذاته  ويعرف  الموجودات،  �سائر  بين  ومنزلته  الإن�سان  مو�سع 

اأن  يكون  اأن  يعلم كيف يجب  اأن  اأجل  وعليه من  الموجودات.  بين 

الإن�سانية ويبني نف�سه وفق تلك الأخلق  يعرف الأخلق والطباع 

عليه  القراآن  اإن�سان  فاإّن  الأمور  هذه  كل  اإلى  بالإ�سافة  والطباع. 

ويعتبر  اللمرئية،  اللمح�سو�سة  الموجودات  من  بعدد  يوؤمن  اأن 
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في  الإلهية  للإرادة  ومجاري  مظاهر  باعتبارها  )الغيب(  القراآن 

نظام الوجود. وعليه اأن يعلم اأي�سًا اأّن اهلل تعالى لم يهمل الإن�سان 

قام  وقد  اأب��دًا.  زمان  اأي  في  ال�سماوي  التوجيه  اإلى  يحتاج  الذي 

�سفوة من الأ�سخا�س الذين كانوا ر�سل اهلل وهداة الب�سر، فُبعثوا 

النظر  يلقي  القراآن  واإن�سان  الإلهية.  الر�سالة  وبّلغوا  اهلل  قبل  من 

باعتباره )مختبرًا(  التاريخ  وعلى  )اآية(  باعتبارها  الطبيعة  على 

واقعيًا يو�سل �سحة تعاليم الأنبياء.

�أذكر �أهم �لمو�سوعات �لتي تناولها �لقر�آن �لكريم؟. 25

عدها  يمكن  ول  كثيرة،  القراآن  عر�سها  التي  المو�سوعات  اإن 

ب�سورة جزئية، ولكن هذه المو�سوعات تلوح للعين في نظرة �سريعة:

اهلل، ذاته، �سفاته، توحيده، وما يجب اأن ينزه اهلل عنه، وما 	•

يجب اأن يت�سف به )ال�سفات ال�سلبية والثبوتية(.

الموت 	• بين  ما  مراحل  وح�سرهم،  الأم���وات  بعث  المعاد، 

والقيامة )البرزخ(.

ال��واع��ي��ة بنف�سها 	• وال��ق��وى  ال��ف��ي�����س،  ال��م��لئ��ك��ة، و���س��ائ��ط 

وبخالقها، والمنفذة للأوامر الإلهية.

في 	• الإل��ه��ي  ال��وح��ي  تلقوا  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  اأو  الأن��ب��ي��اء، 

�سمائرهم وبلغوه اإلى النا�س الآخرين.

بالملئكة، 	• بالمعاد،  باهلل،  الإيمان  على  والحث  التحري�س 

والر�سل والكتب ال�سماوية.
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النباتات، 	• ال��ب��ح��ار،  ال��ج��ب��ال،  الأر�����س،  ال�����س��م��اوات،  خلق 

وال�سهب  ال��ب��رد،  المطر،  ال��ري��ح،  ال�سحاب،  الحيوانات، 

وغيرها.

الدعوة اإلى عبادة اهلل الأحد، والإخل�س في العبادة وعدم 	•

ال�سرك باهلل في �سخ�س اأو �سيء، التحريم ال�سديد لعبادة 

غير اهلل من اإن�سان اأو ملك اأو �سم�س اأو نجم اأو �سنم.

ذكر نعم اهلل في هذا العالم.	•

والمح�سنين، 	• لل�سالحين  العالم  ذلك  في  الخالدة  النعم 

والعذاب الأليم والخالد اأحيانًا في ذلك العلم للم�سيئين.

والقيامة، 	• اهلل  مو�سوع  ف��ي  وال���س��ت��دللت  الحتجاجات 

هذه  خ��لل  الغيبية  الأخ��ب��ار  وبع�س  ذل��ك،  وغير  والنبيين 

الحتجاجات.

التاريخ والق�س�س باعتبارها مختبرًا اإن�سانيًا يو�سح �سدق 	•

�سنن  على  �ساروا  الذين  ال�سالحين  وعواقب  الأنبياء  دعوة 

الأنبياء، وعاقبة مكذبيهم.

التقوى وال�سلح وتزكية النف�س.	•

النتباه اإلى النف�س الأمارة والخطر والو�سوا�س والت�سويلت 	•

النف�سية وال�سيطانية.

ال�سبر، 	• ال�ستقامة،  كال�سجاعة،  الفردية  الح�سنة  الأخلق 

العدالة، الإح�سان، المحبة، ذكر اهلل، حب اهلل، �سكر اهلل، 
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اهلل،  بر�ساء  الر�سا  اهلل،  على  التوكل  اهلل،  من  الخوف 

والت�سليم لأمر اهلل و التعقل والتفكير، العلم والوعي، نورانية 

القلب عن طريق التقوى وال�سدق والأمانة.

)التو�سية 	• بالحق  التوا�سي  كالإتحاد،  الجتماعية  الأخلق 

والتقوى،  البر  على  التعاون  بال�سبر،  التوا�سي  المتقابلة(، 

ترك البغ�ساء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد 

في �سبيل اهلل بالمال والنف�س.

الأحكام، ال�سلة، ال�سوم، الزكاة، الخم�س، الحج، الجهاد، 	•

النكاح،  الهبة،  الإج���ارة،  الرهن،  البيع،  اليمين،  النذر، 

حقوق الزوجين، حقوق الوالدين والأولد، الطلق، اللعان، 

الدين،  ال��ح��دود،  الق�سا�س،  الإرث،  الو�سية،  الظهار، 

الملكية،  ال��ث��روة،  )اليمين(،  الحلف  ال�سهادة،  الق�ساء، 

الحكومة، ال�سورى، حق الفقراء، حق المجتمع وغير ذلك.

 الحوادث والوقائع في دور بعثة الر�سول الكريم خلل ثلث 	•

وع�سرين عامًا.

الحميدة، 	• �سفاته  واأح��وال��ه،  الكريم  الر�سول  خ�سائ�س 

العتاب الموجه له.

الموؤمنين، 	• الع�سور:  جميع  في  فئات  لثلث  ع��ام  و�سف 

الكافرين، والمنافقين.

و�سف الموؤمنين والكافرين والمنافقين في ع�سر البعثة.	•
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ال��م��خ��ل��وق��ات ال��لم��رئ��ي��ة الأخ����رى غ��ي��ر ال��م��لئ��ك��ة، الجن 	•

وال�ساطين.

في 	• الوعي  من  ون��وع  وتحميدها،  العالم  موجودات  ت�سبيح 

باطن جميع الموجودات بالن�سبة اإلى خالقها ومبدعها.

و�سف القراآن نف�سه )حوالي خم�سين و�سفًا(.	•

ال��دن��ي��ا، عدم 	• ال��ح��ي��اة  ث��ب��ات  ال��ع��ل��م، ع��دم  ال��ع��ال��م و�سنن 

واأن  مطلوبه،  وكمال  للإن�سان  غاية  تكون  لكي  �سلحيتها 

اهلل والآخرة، وبالتالي العالم الخالد ي�ستحق اأن يكون غاية 

الإن�سان الق�سوى.

والإنجيل، 	• التوراة  �سّيما  ل  ال�سابقة،  ال�سماوية  الكتب  تاأييد 

وت�سحيح اأغلط هذين الكتابين وتحريفهما.

كيف ي�س��ف �لقر�آن �لكريم �هلل �سبحان��ه وتعالى وكيف . 26

يبين عالقة �لإن�سان باهلل؟

قد جاء القراآن باأجمل العبارات حول علقة الإن�سان باهلل، واأن 

رّب القراآن بعك�س رّب الفل�سفة لم يكن رّبًا جافًا بل روح وغريبًا 

مع  وهو  وري��ده،  الإن�سان من حبل  اإل��ى  اأق��رب  اهلل  اإّن  الب�سر،  على 

مادة  وهو  اإليه  يجذبه  متقابل،  ور�ساء  وعطاء،  اأخ��ٍذ  في  الإن�سان 

الإن�سان  ياألفه   ،
(1(

{ىت يت    جث مث ىث  } قلبه  اطمئنان 

)1)  �سورة الرعد، الآية 28.
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جميعًا  وللموجودات  وتدعوه،  تريده  كلها  الأ�سياء  بل  به،  وياأن�س 

وي�سبحونه: {ڱ  يثنون عليه  اأعماق وجودها.  و�سر معه من  �سغل 

الفل�سفة  ورب   .
(1(

ڻۀ  } ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
الذين يعرفونه با�سم المحرك الأول اأو واجب الوجود فقط موجود 

العالم فقط. ولكن رّب  اإلى هذا  به   الب�سر خلقه وجاء  غريب عن 

القراآن )حبيب( واأ�سل تعلق الب�سر، يلهب الإن�سان ويجعله م�ستعدًا 

للت�سحية، وياأخذ - اأحيانًا - نوم ليله وراحة نهاره، لأّنه يظهر ب�سورة 

اأو�سل الفل�سفة الإ�سلميون - على  )فكرة( مقّد�سة خارقة. وقد 

المو�سوعات   - القراآنية  المفاهيم  واإدخال  بالقراآن  اطلعهم  اأثر 

ّمي لم يتعّلم، 
ُ
الإلهية اإلى اأ�سمى مراتبها. هل من الممكن ل�سخ�س )اأ

ولم يَر المعّلم، ولم يذهب اإلى المدر�سة، اأن يتقّدم في المو�سوعات 

الإلهية من عند نف�سه اإلى هذا الحد، بحيث تقدم اآلف ال�سنين على 

اأفكار فل�سفة كاأفلطون واأر�سطو.

ما هي م�سادر �لمعرفة �لتي �أ�سار �إليها �لقر�آن �لكريم؟. 27

نظر  وجهة  من  المعرفة  م�سادر  اإّن  المعرفة؟  م�سادر  هي  ما 

اأو  والإن�سان  الآفاقية،  الآي��ات  اأو  الطبيعة  عن  عبارة  هي  الإ�سلم 

الجتماعية،  وال�سعوب  الأقوام  ق�سة  اأو  والتاريخ  الأنف�سية،  الآيات 

القلب في  اأي  الأولية، والقلب  اأو الأ�سول والمبادئ الفطرية  العقل 

)1)   �سورة الإ�سراء، الآية 44.
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م�ستوى الت�سفية والتزكية، واآثار الما�سين العلمية والتحريرية.

وقد دعا القراآن في كثير من الآيات اإلى النظر في طبيعة الأر�س 

اإلى  اأي�سًا  ودعا   ،
(1(

{قڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڑک  } وال�سماء: 

{ې ې ې ې    للتعلم:  الما�سية  الأق���وام  تاريخ  في  التدبر 

العقل  . وكذلك يرى 
(2(

ى ى ائ ائ ەئ ەئ      وئ وئ ۇئۇئ  }
ا�ستدلله:  على  اإليها  وي�ستند  معتبرة،  العقلية  الفطرية   والمبادئ 

يقول:  اأو  التمانع(.  )برهان   ،
(3(

 {ۋ ۅ    ۅ      ۉ ۉ   ې ېې  }

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  پ  پ    {پ 

، )برهان التن�سيق 
(4(

ٹ  ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  }
لعدد  مركزًا  القلب  القراآن  يعتبر  وهكذا  النظام(.  اتجاه  ووح��دة 

من الإلهامات والإيحاءات الإلهية، فكل اإن�سان بالقدر الذي اجتهد 

اإليه، وتغذيته المعنوية عن  واحتفظ بطهارة هذا المركز وتوجيهه 

طريق الهتمام بالإخل�س والعبودية، يتمتع ب�سل�سلة من الإلهامات 

والإيحاءات. ووحي الأنبياء هو المرتبة العليا لهذا النوع من المعرفة، 

اأ�سار اإلى قيمة القلم والكتاب والكتابة مكررًا، وقد  اأّن القراآن  كما 

.
(5(

اأق�سم بها في بع�س الموارد: {ڈژ ژ ڑ ڑ    }

)1)   �سورة يون�س، الآية 101.

)2)   �سورة الحج، الآية 46.

)3)   �سورة الأنبياء، الآية 22.

)4)   �سورة الموؤمنون، الآية 91.

)5)   �سورة القلم، الآيات 2-1.
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ما هي مميز�ت �لإ�سالم من �لناحية �لفكرية؟. 28

اإّن بيان مميزات الإ�سلم من الناحية الفكرية �سعب جدًا بالنظر 

اإلى ات�ساع �سعاع فكرة الإ�سلم �سواء من ناحية المميزات العامة اأو 

من ناحية مميزات فرع خا�س من فروع هذه الفكرة. واإّننا نفهر�س 

ما يتي�سر لنا الآن في هذه الفر�سة لأّن »ما ل يدرك كله ل يترك 

جلُّه«.

خرى، 
ُ
ال�سم�ل: هو من مميزات الإ�سلم بالقيا�س اإلى الأديان الأ

وبتعبير اأ�سح اإّن من جملة مميزات ال�سورة الكاملة الجامعة لدين 

اهلل بالن�سبة اإلى ال�سور البتدائية هي جامعيته و�سموله. والم�سادر 

الرباعية الإ�سلمية تكفي ليك�سف علماء الأمة وجهة نظر الإ�سلم 

حول كل مو�سوع. 

يقبل  ب�سكل  نظمت  قد  الإ�سلمية  فالكليات  الج��ت��ه��اد:  قب�ل 

وتطبيقها  الثابتة  العامة  �سول 
ُ
الأ ك�سف  يعني  والجتهاد  الجتهاد، 

على الموارد الجزئية المتغيرة.

ال�سماحة وال�سه�لة: فالإ�سلم - بتعبير الر�سول الكريم »�سريعة 

 فلم تو�سع في هذه ال�سريعة - باعتبارها �سهلة - 
(1(

�سمحة �سهلة«

)1)   بعثت على ال�سريعة ال�سمحة« اإّن هذا الحديث م�سهور بهذا اللفظ، ولكّنني لم اأذكر اأّني راأيته 

»لم ير�سلني اهلل بالرهبانية ولكن  بهذا اللفظ في مكان. وقد جاء في الكافي، ج5، �س494: 

نقله  ال�سنة(  اأهل  ال�سغير )من كتب  الجامع  ال�سمحة«. وفي كتاب  ال�سهلة  بالحنيفية  بعثني 

عن تاريخ الخطيب، وفي كنوز الحقائق )من كتب اأهل ال�ّسنة( نقله عن الترمذي: »بعثت على 

الحنيفية ال�سمحة«.
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، وهي 
(1(

�ساقة: {ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓۓ} تكاليف محرجة 

ت�سامح باعتبارها �سمحة، وكّلما �سار التكليف حرجًا وع�سيرًا يلغى.

بالحياة ل يتهرب  الإ�سلم دين متم�سك  اإّن  التم�سك بالحياة: 

في  ره��ب��ان��ي��ة  »ل  ب�سّدة،  »ال��ره��ب��ان��ي��ة«  يكافح  فلذا  الحياة،  م��ن 

. واإّن )مدنية الإ�سلم و�سموله( جعل التم�سك بالآخرة 
(2(

الإ�سالم«

طريق  ُيجتاز  الإ�سلم  نظر  وجهة  فمن  بالحياة،  التم�سك  �سمن 

الآخرة في و�سط الحياة وم�سوؤولياتها الدنيوية.

حتى  اجتماعية،  ماهية  الإ�سلمية  للأحكام  اإّن  اجتماعيته: 

تطعيم  فيها  دخ��ل  فقد  وال�سوم  كال�سلة  الفرديات  اأخ�س  في 

وال�سيا�سية،  الجتماعية،  الكثيرة  الإ�سلم  اأحكام  واإّن  اجتماعي، 

والقت�سادية، والحقوقية والجزائية �سادرة عن هذه الخ�سلة. كما 

المنكر  والنهي عن  بالمعروف  والأمر  الجهاد  قبيل  اأحكامًا من  اأّن 

�سادرة عن الم�سوؤولية الجتماعية الإ�سلمية.

حق�ق الفرد وحريته: اإّن الإ�سلم بنف�س الوقت الذي هو دين 

ل  المجتمع،  عن  م�سوؤوًل  الفرد  ويعتبر  بالمجتمع  ويفكر  اجتماعي 

يغ�س النظر عن حقوق الفرد وحريته، ول يعتبره غير اأ�سيل. فللفرد 

-من وجهة نظر الإ�سلم- حقوقه �سواء من الناحية ال�سيا�سية، اأم 

القت�سادية، اأم الق�سائية، اأم الجتماعية. 

)1)   �سورة الحج، الآية 78.

)2)   دعائم الإ�سلم، ج 2، �س193.
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على  المجتمع  يتقدم حق  الفرد:  على حق  المجتمع  تقديم حق 

حق الفرد، والحق العام على الحق الخا�س فيما يح�سل التعار�س 

فيه بين حق المجتمع وحق الفرد، والحاكم ال�سرعي هو الذي يقرر 

في هذه الموارد.

اأ�سل ال�س�رى: اإّن اأ�سل ال�سورى في الق�سايا الجتماعية اأ�سل 

معتبر من وجهة النظر الإ�سلمي. يجب على الم�سلمين اأن يتخذوا 

يرد  لم  التي  الموارد  في  الجماعي  والتفكير  بالت�ساور  عمليًا  نهجًا 

فيها ن�س عن الإ�سلم.

واجبة  العامة  المطلقة  الإ�سلمية  الأحكام  اإّن  ال�سرر:  انتفاء 

كلية  قاعدة  ال�سرر  وقاعدة  الإ�سرار،  ت�ستلزم  ل  دامت  ما  التنفيذ 

في الإ�سلم، وفيها حق النق�س »الفيت�« في كل مورد قانوني ينتهي 

بال�سرر.

اأ�سالة الفائدة: فمن وجهة نظر الإ�سلم يجب النظر بالدرجة 

اأم  كان  فرديًا  عمل  كل  في  المفيدة  والنتيجة  الفائدة  في  الأول��ى 

اجتماعيًا، فكل عمل ل ي�سفر عن فائدة يعتبر »لغ�اً« بنظر الإ�سلم 

.
(1(

ويكون ممنوعا« {ڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ  }

اأ�سالة الخير في التبادل: يجب اأن ينزه تداور المال والثروة في 

النقل والنتقال من كل اأنواع العبث، ويجب اأن يح�س خير مادي اأو 

اأو انتقال واإل فمداورة المال باطلة وممنوعة:  معنوي لقاء كل نقل 

)1)  �سورة الموؤمنون، الآية 3.



64

قدوة الشباب)2(

طريق  عن  الأم��وال  فانتقال   .
(1(

{ ں   ں   ڱ  ڱ  {ڱ 

القمار م�سداق لأكل المال بالباطل وهو حرام.

النبي  ويعتبره  العقل  الإ���س��لم  يحترم  ال��ع��ق��ل:  �سد  م�����س��ادة   

الباطني، واأّن اأ�سول الدين ل تقبل اإّل بالتحقيق العقلي، وفي فروع 

الّدين يكون العقل اأحد م�سادر الجتهاد. ويعتبر الإ�سلم العقل نوعًا 

من الطهارة وزواله نوعًا من »الحدث«، لذا فاإّن عرو�س الجنون اأو 

الدين  مكافحة  واإّن  البول.  اأو  كالنوم  للو�سوء  ناق�سًا  يعتبر  ال�سكر 

لكل نوع من اأنواع ال�سكر وتحريم المواد الم�سكرة هو ب�سبب م�سادة 

�سد العقل الذي هو جزء من الّدين.

بع�س  وج���اءت  محترم  العقل  اأّن  كما  الإرادة:  ���س��د  م�����س��ادة 

الأحكام الإ�سلمية للمحافظة على العقل فاإّن الإرادة التي هي القّوة 

بلغة  ي�سمى  الذي  المانع  فاإّن  لذا  اأي�سًا،  محترمة  للعقل  التنفيذية 

الإ�سلم ب� »الله�« حرام وممنوع.

العمل: اإّن الإ�سلم عدو البطالة، فالإن�سان يجب عليه - بحكم 

ا�ستفادته من المجتمع، وبحكم اأّن العمل اأف�سل عوامل بناء الفرد 

والمجتمع، واأّن البطالة اأكبر عوامل الف�ساد - اأن ينجز عمًل مفيدًا. 

وقد جعل كون الفرد كًل وطفيليًا على المجتمع بكل اأ�سكاله مو�سع 

.
(2(

اللعن: »ملع�ن من األقى كله على النا�س«

)1)   �سورة البقرة، الآية 188.

)2)   اإّن ما جاء في الن�س النبوي »البيع الغرر« ولكن الموازين الجتهادية تتحكم باإلغاء الخ�سو�سية 

وتعتبر مطلق الغرر ممنوعًا.
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قد�سية الحرفة والمهنة: اإّن الحرفة والمهنة - بالإ�سافة اإلى اأّنها 

تكليف - اأمر مقد�س ومحبوب عند اهلل، وي�سبه الجهاد » اإّن اهلل يحب 

.
(1(

الم�ؤمن المحترف«، »الكاد على عياله كالمجاهد في �سبيل اهلل«

كيف كانت طفولة �لنبيP؟. 29

ال�سام وهو في رحم  اإلى  المدينة في �سفر تجارة  اأبوه في  مات 

اآثار العظمة وخرق  اأّمه، وتعهد جده عبد المطلب بكفالته، وكانت 

العادة تظهر على وجهه ومن �سلوكه وقوله منذ الطفولة. وقد اأدرك 

عبد المطلب بفرا�سته اأّن لحفيده م�ستقبًل زاهرًا.

المطلب،  عبد  جده  ق�سى  عندما  عمره  من  الثامنة  في  وك��ان 

طالب  اأبو  وكان  جده.  لو�سية  وفقًا  طالب  اأبو  الكبير  عمه  وتكفله 

ي�ستغرب اأي�سًا من �سلوك هذا الطفل الذي لم ي�سبه �سائر الأطفال. 

اأن يحر�س على  الذين في عمره  الأطفال  ك�سائر  اأبدًا  ي�ساهد  ولم 

من  ويمتنع  قليل،  بطعام  يكتفي  ك��ان  رغبة،  له  يبدي  اأو  الطعام 

الزيادة خلفًا للأطفال الذين في �سنه، وخلفًا للعادة والتربية في 

ذلك الع�سر كان يم�سط �سعره، ويحافظ على نظافة راأ�سه ووجهه.

ويذهب  بح�سرته  ثيابه  ينزع  اأن  يوم  ذات  منه  طالب  اأبو  اأراد 

اإلى فرا�سه، فتلقى هذا الأمر منه بكراهية، ولما كان ل يرغب في 

التمرد على عمه، قال له: اأدر بوجهك لأتمكن من نزع ثوبي، فتعجب 

)1)   المقنع، ال�سيخ ال�سدوق، �س361.
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اأبو طالب من كلم الطفل هذا، لأّن العرب في ذلك الع�سر كانوا - 

حتى كبارهم - ل يتمنعون من تعِر اأع�ساء الج�سم. يقول اأبو طالب: 

)لم اأ�سمع منه كذبة اأبدًا، ولم اأر منه عمًل منافيًا اأو �سحكًا تافهًا، 

وكان  والخلوة،  الوحدة  يحب  وكان  الأطفال،  األعاب  في  يرغب  لم 

.
(1(

متوا�سعًا في كّل حال(

تح��دث عن كر�ه��ة �لنبيP للباط��ل و�أمانته ومكافحة . 30

�لظلم؟

كر�هة �لبطالة:

الك�سل  م��ن  ب��ك  اأع����ذ  اإن��ي  »اللهم  ويقول:  البطالة،  يكره  كان 

الم�سلمين  ي�سجع  وكان  والخن�ع«  والعجز  ال�سعف  ومن  والكلل، 

على العمل ويقول: »للعبادة �سبع�ن جزءاً اأف�سلها الك�سب الحالل«.

�لأمانة:

قد قام ب�سفرة تجارية اإلى ال�سام من قبل خديجة التي اأ�سبحت 

زوجته وذلك قبل بعثته، وات�سح في تلك ال�سفرة اأكثر من ذي قبل 

النا�س  بين  بال�ستقامة  م�سهورًا  وكان  وا�ستقامته،  واأمانته  قابليته 

اإلى درجة بحيث لقب ب�)محّمد الأمين(، وكانوا ي�سلمون الأمانات 

ليوؤّدي  اأيامًا  المدينة  اإلى  Qبعد هجرته  عليًا  اأبقى  ولذا  بيده. 

الأمانات اإلى اأهلها.

)1)   مناقب اآل اأبي طالب، ج1، �س26.
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مكافحة �لظلم:

يتاألمون  كانوا  الذين  الجماعة  مع  الجاهلي  الع�سر  في  تحالف 

من الظلم اأي�سًا، للدفاع عن المظلومين والوقوف بوجه الظالمين، 

وقد عقد هذا الحلف في دار عبد اهلل بن جدعان من �سخ�سيات 

مكة البارزين و�سمي ب�)حلف الف�سول( وكان يذكر ذلك الحلف بعد 

ذلك في ع�سر الر�سالة، ويقول: ل اأر�سى بنق�س ذلك الحلف، واأنا 

.
(1(

الآن م�ستعد للم�ساركة في مثل هذا الحلف

تحدث عن �أخالق �لنبيP �لعائلية؟. 31

اأبدًا.  اأزواجه  اإلى  بالن�سبة  يبد عنفًا  لم  �سفيقًا في علقته،  كان 

البذيئة  الألفاظ  يتحمل  وكان  المكيين،  لأعراف  مخالفًا  هذا  وكان 

هذا  من  يتاألمون  الآخ���رون  ك��ان  بحيث  حد  اإل��ى  اأزواج���ه  بع�س  من 

التحمل، فكان يو�سي بح�سن المعا�سرة مع الن�ساء ويقول: لكل النا�س 

خ�سال ح�سنة و�سّيئة، على الرجل األ يرى جوانب زوجته ال�سّيئة فقط 

ويتركها، لأّنه واإذا انزعج من اإحدى خ�سالها ف�سير�سى عن خ�سلية 

اأولده  على  جّدًا  عطوفًا  كان  الخ�سلتين.  يح�سب  اأن  وعليه  اأخ��رى، 

عاتقه،  على  ويركبهم  حجره،  في  ويجل�سهم  لهم  يح�سن  واأ�سباطه، 

يقبلهم وكل هذه الأمور مخالفة للأخلق والطباع ال�سائدة في ذلك 

الع�سر، كان ذات يوم يقبل �سبطه )الح�سن المجتبى Qبح�سور 

اأحد الأ�سراف، فقال ذلك الرجل لي ولدان لم اأقبل اأحدهما حتى الآن 

)1)   تاريخ اليعقوبي، ج2، �س17.
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. وكان يعطف على اأولد الم�سلمين 
(1(

فقال: »من ل يرحم ل ُيرحم«

وكانت  روؤو�سهم،  على  اللطيفة  بيده  ويم�سح  فخذه  على  يجل�سهم 

يتفق  وكان  اأحيانًا،  لهم  ليدعوا  ال�سغار  اأطفالهّن  يقدمن  الأمهات 

اأن يبّول بع�س الأطفال على ثوبه، فكانت الأمهات يخجلن ويتاألمن، 

ل  ويقول:  ب�سّدة  يمنعنهن  فكان  الطفل،  بول  ا�ستمرار  منع  ويحاولن 

.
(2(

تمنعن ا�ستمرار بول الطفل، فنجا�سة ثوبي غير مهمة، اأطّهره

كيف كانت معا�سرته للّنا�س؟. 32

كان في معا�سرته مع الّنا�س عطوفًا ه�سًا ب�سًا، وي�سبق في ال�سلم 

اأي  على الجميع حتى على الأرقاء والأطفال، ولم يمد رجله بح�سور 

)كجل�سة  ركبته  على  يجل�س  وكان  اأحد  بح�سور  يتكئ،  ولم  �سخ�س، 

ال�سلة( غالبًا، وكان يجل�س في المجل�س كالحلقة لكيل يكون للمجل�س 

�سدر ومدخل ويكون للجميع مت�ساٍو. ويتفقد اأ�سحابه، فاإن لم ير اأحدًا 

كان  واإذا  يعوده،  مري�سًا  كان  فاإذا  اأخباره،  يطلب  اأيام،  ثلثة  منهم 

مبتلى ي�ساعده، ولم ينظر في المجل�س اإلى �سخ�س معين فقط، ولم 

كان  الحا�سرين،  بين  نظراته  يوزع  كان  بل  واحدًا،  �سخ�سًا  يخاطب 

يكره الجلو�س بينما يخدمه الآخرون، فكان يقوم وي�سارك في الأعمال، 

.
(3(

ويقول: اإّن اهلل يكره اأن يرى العبد يميز نف�سه عن الآخرين

)1)   رو�سة الواعظين، الفتال الني�سابوري، �س369.

)2)   راجع: ميزان الحكمة، ج 4، �س3231.

)3)   راجع: بحار الأنوار، ج 16، �س298.
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كيف كان �لنبي يتعامل مع �لق�سايا �ل�سخ�سية؟. 33

وما  ال�سخ�سية  الق�سايا  في  الجانب  لين  مع  عفوًا  �سمحًا  كان 

عوامل  اأح��د  العظيمة  التاريخية  و�سماحته  عفوه  وك��ان  به،  يتعلق 

تقدمه، ولكّنه في الق�سايا الأ�سولية العامة يظهر بحزمه و�سلبته 

و�سدته في اإطار القانون، ولم ير ال�سماح هناك.

عن   - قري�س  على  وانت�ساره  مكة  فتح  بعد   - النظر  غ�س  وقد 

عنهم  وعفا  �سنة،  ع�سرين  خلل  اإليه  بالن�سبة  قري�س  �سّيئات  كل 

جميعًا. وقبل توبة قاتل عّمه الحبيب حمزة، وفي فتح مكة، عندما 

من  اأهلها  وك��ان  جريمتها،  وثبتت  مخزوم  بني  من  ام��راأة  �سرقت 

اأ�سراف قري�س، وكانوا يرون تنفيذ الحد عليها اإهانة لهم وحاولوا 

كثيرًا لي�سرفوا ر�سول اهلل عن تنفيذ الحد، واأثاروا بع�س ال�سحابة 

لل�سفاعة، ولكن ر�سول اهلل كان قد اأحمر وجهه من الغ�سب، وقال اأي 

�سفاعة هذه، اأيعطل حكم اهلل من اأجل الأ�سخا�س، فقام ع�سر ذلك 

اليوم خطيبًا وقال )ما م�سمونه(: انقر�س الأقوام والأمم ال�سالفة 

لأّنهم كانوا يميزون في تنفيذ اأحكام اهلل، كانوا يعفون عن الأقوياء، 

اإذا ارتكبوا جريمة، ويعاقبون ال�سعفاء اإذا ارتكبوها، والذي نف�سي 

بيده ل اأتقاع�س عن تطبيق )العدل( في حق اأي �سخ�س لو كان من 

.
(1(

اأخ�س الأقرباء

)1)   بحار الأنوار، ج 95، �س167.
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كيف كانت عبادة لى �هلل عليه و�آله و�سلم؟. 34

كان يتعبد اهلل بع�س الّليل وتارة ن�سفه اأو ثلثه، وتارة ثلثيه، مع اأّنه 

كان يق�سي كل نهاره في ال�سعي ل �سّيما اأيام مكوثه في المدينة، ولم 

يحد من وقت عبادته، وكان يجد راحته وهدوءه التام في عبادة اهلل 

ومناجاته ومناداته، ولم تكن عبادته طمعًا في الجّنة اأو خ�سية من 

النار، بل كانت على اأ�سا�س الحمد والحب، قالت له اإحدى اأزواجه 

الحب وقد غفر اهلل لك؟  اإلى هذا  تعبد اهلل  لماذا  اأنت  يوم:  ذات 

اإلى �سهر  . كان ي�سوم بالإ�سافة 
(1(

اأكون عبدًا �ساكرًا األ  فاأجابها: 

رم�سان وبع�س �سهر �سعبان كان ي�سوم يومًا ويفطر يومًا، وكان ل 

يفر�س له فرا�س اأبدًا في الع�سر الأواخر من �سهر رم�سان، ويعتكف 

، ولكّنه كان يقول للآخرين يكفي اأن ت�سوموا 
(2(

في الم�سجد ويتعبد

ثلثة اأيام من كل �سهر، واعبدوا اهلل على قدر اإمكانكم، ول تحملوا 

اأنف�سكم ما ل طاقة لها فاإّن له اأثرًا عك�سيًا، وكان يخالف الرهبانية 

القائمين  الأ�سحاب  بع�س  واأ�سبح  والعيال  الأهل  وترك  والنعزال 

واأزواجكم  لأبدانكم  يقول:اإّن  وكان  وتقريع.  ملمة  مو�سع  بذلك 

.
(3(

واأولدكم واأ�سحابكم عليكم حقوقًا يجب عليكم رعايتها

)1)   الكافي، ج 2، �س95.

)2)   الكافي، ج 4، �س175.

)3)   دعائم الإ�سلم، ج 2، �س193. الكافي، ج 5، �س496.
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بالتهجد  ين�سغل  وك��ان  الن��ف��راد،  حال  في  عبادته  يطيل  وك��ان 

ل�ساعات عديدة. ولكّنه كان يخت�سر ذلك في الجماعة ويرعى حال 

اأ�سعف الماأمومين، ويو�سي بذلك. 

كيف كان زهد �لنبيP و�إر�دته و��ستقامته؟. 35

كان الزهد والب�ساطة من مبادئ حياته، يتناول الطعام الب�سيط، 

بب�ساطة، ويفر�س تحته ح�سيرًا  الب�سيطة، ويتحرك  الثياب  ويلب�س 

غالبًا، وكان يجل�س على الأر�س، ويحلب المعزى بيده، ويركب على 

غير �سرج اأو جلل، وكان يمنع من الحتفاف به ب�سّدة، وكان طعامه 

غالبًا خبز ال�سعير والتمر، ويرقع ثوبه وخفه بيده، كان مع ب�ساطته 

المجتمع  لم�سلحة  واجبة  ال��ث��روة  ويعتبر  الفقر،  فل�سفة  يوؤيد  ل 

و�سرفها في الطرق الم�سروعة، ويقول: »نعم المال ال�سالح للرجل 

.»
)1(

ال�سالح«، وقال: »نعم الع�ن على تق�ى اهلل الغنى

كيف كانت قيادته ونظمه و�ن�سباطه؟. 36

القيادة والإدارة والم�شورة:

لم ي�ستبد براأيه مع العلم باأّن اأمره كان نافذًا فورًا بين ال�سحابة،  

وكرروا القول باأّننا لّما كّنا نوؤمن بك اإيمانًا قاطعًا فلو اأّنك تاأمرني 

باأن نرمي اأنف�سنا في البحر اأو النار لفعلنا، وكان ي�ست�سير اأ�سحابه 

)1)   الكافي، ج 5، �س71.
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في الق�سايا التي لم ياأت بها حكم من قبل اهلل، ويحترم اآراءهم، 

وكان يرفع من معنوياتهم عن هذا الطريق. وقد و�سع في بدر مو�سع 

القدام على الحرب وتعيين المو�سع، وكيفية معاملة اأ�سراء الحرب 

مو�سع الت�ساور، وكذلك في اأحد مو�سوع جعل المدينة مقرًا للحرب 

اأو خارجها، و�ساور اأ�سحابه في غزوة الأحزاب وتبوك اأي�سًا.

وكان لين النبي وعطفه، وعفوه و�سماحته، وا�ستغفاره لأ�سحابه، 

اأ�سحابه  اعتبار  وك��ذل��ك  ّم��ت��ه، 
ُ
اأ ذن��وب  غ��ف��ران  اأج��ل  م��ن  وتاألمه 

اأ�سباب  من  معنوياتهم  ورفع  وا�ست�سارتهم  الح�سبان،  في  واأن�ساره 

نفوذه وتغلغله العظيم عند جميع اأ�سحابه وي�سير القراآن الكريم اإلى 

هذه الناحية فيقول: {پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ 

ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ   ٹ   ٿ  ٿ 
.

(1(

ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄڃ  }

النظم والن�شباط:

اأوقاته،  بتق�سيم  قام  وقد  اأعماله،  ي�سود  والنتظام  النظم  كان 

والن�سباط  الن��ت��ظ��ام  يطبقون  اأ�سحابه  وك���ان  ب��ذل��ك،  واأو���س��ى 

ببع�س  األ ي�سرح  الواجب  يرى من  وكان  ورعايته.  باإ�سرافه  تمامًا 

القرارات، فلم ي�سرح بها لكيل يطلع عليها العدو، وكان اأ�سحابه 

ينفذون قراراته من دون كم وكيف.

)1)   �سورة اآل عمران، الآية 159.
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ي�سيرون  الجميع  فكان  غدًا،  للتحرك  بالتاأهب  ياأمر  كان  فمثًل 

اأن يعلموا بالمق�سد النهائي، وكانوا  معه نحو الجهة المقررة دون 

ياأمر جماعة  تارة  وكان  ذلك،  على  يطلعون  الأخيرة  اللحظات  في 

بالتحرك اإلى جهة وي�سلم قائدهم ر�سالة مغلقة ويقول له: افتحها 

عندما ت�سل اإلى النقطة الفلنية بعد عّدة اأيام ونفذ ما فيها. وكانوا 

يعملون بذلك، وقبل و�سولهم اإلى النقطة المعينة لم يكونوا يعرفون 

اأمر يتوجهون، وعلى هذا الترتيب  اأين هو المق�سد النهائي، ولأي 

كان لم يطلع الأعداء وجوا�سي�سهم بالخبر، ويفاجئهم اأحيانًا.

كي��ف كان �لنب��يP ي�ستوع��ب �لنتق��اد ويكاف��ح نقاط . 37

�ل�سعف؟

ر�ساهم  يجلب  ولكّنه  الأ�سحاب،  بع�س  اعترا�س  يواجه  كان 

وموافقتهم لما يقرره هو من دون اأن يغلظ القول معهم، وكان يبراأ 

حثوا التراب على وجه المداحين 
ُ
من �سماع المدح والتملق ويقول: اأ

ينجز  اأن  في  ويرغب  العمل،  في  الإتقان  يحب  وك��ان  والمتملقين 

العمل متقنًا اإلى درجة بحيث عندما توفي �ساحبه المخل�س )�سعد 

بن معاذ( وو�سعوه في القبر نظم ال�سخور بيده واأحكم و�سعها ثم 

قال: اأنا اأعلم باأل يمرُّ وقت طويل عليها اإّل وتنهدم ولكن اهلل يحب 

العبد اإذا عمل عمًل اأن يتقنه.
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مكافحة نقاط ال�شعف:

لم ي�ستغل نقاط �سعف النا�س وجهلهم، وبالعك�س كان يكافحها 

ويوقف النا�س على جهلهم، عندما توفي اإبراهيم الذي كان يبلغ من 

ال�سم�س  اأن انك�سفت  العمر ثمانية ع�سر �سهرًا، وكان من ال�سدف 

في ذلك اليوم، فقال النا�س: اإّن �سبب ك�سوف ال�سم�س الم�سيبة التي 

وردت على ر�سول اهللP فلم ي�سكت اأمام خيال النا�س الباطل هذا، 

ها النا�س  ولم ي�ستغل نقطة ال�سعف هذه، بل �سعد المنبر، وقال: »اأيُّ

.
(1(

اإّن ال�سم�س والقمر اآيتان من اآيات اهلل ولم يك�سفا ل�فاة اأحد«

كيف ينظر �لإ�سالم �إلى �لمجتمع من �لناحية �لطبقية؟. 38

ب�سخ�سية  يعترف  اجتماعي،  دين  الإ�سلم  اأّن  من  الرغم  على 

المجتمع، بحياته ومماته، ب�سعادته و�سقائه، ب�سلحه وف�ساده، بتقديم 

م�سلحة الجماعة على م�سلحة الفرد، وباإلغاء المتيازات الطبقّية، 

اأّنه مع كلِّ ذلك ل يغ�س الطرف عن حقوق الأفراد وامتيازاتهم  اإّل 

الحقة، فهو ل ينظر اإلى الفرد على اأّنه ل �سيء في قبال المجتمع، واأّن 

الحق للمجتمع ل للفرد، واأن المالك هو المجتمع ل الفرد، والمجتمع 

ة،  الخا�سّ بالحقوق  يعترف  الإ�سلم  اأّن  �سّك  الفرد،.ل  ل  الأ�سل  هو 

ة، وباأّن للفرد ا�ستقلله واأ�سالته، ول يرى عدالة في  وبالملكّية الخا�سّ

الق�ساء على كيان الفرد في المجتمع، بل يرى العدالة في توافر كامل 

)1)   المحا�سن، ج 2، �س313.
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ودائم لظروف التناف�س ال�سريف، وفي منح الأفراد حقوقًا وامتيازات 

العمل  ميادين  في  يجري  الذي  التناف�س  ذلك  نتائج  بموجب  ة  خا�سّ

اأّن  هو  مطلقًا  ال�سّك  يعتريه  ل  ال��ذي  ولكن  والف�سيلة.  والتكليف 

الإ�سلم يقف ب�سّدة في وجه تلك الحقوق والمتيازات التي ل تمنح 

اإّنه يرف�س  على اأ�سا�س من العمل والتقوى والعلم والجتهاد والحّق. 

ذلك لي�س فيما ورد من ت�سريع فح�سب، بل في اأعمال كبار رجالت 

الإ�سلم وفي �سلوكهم اأي�سًا. اإّن المجتمع اللطبقي في الإ�سلم هو 

المجتمع الخالي من التمايز، المجتمع الذي ل يقيم وزنًا للمتيازات 

والمكت�سبات  المواهب  متعمدًا  يهمل  ال��ذي  المجتمع  ل  الموهومة، 

والكفاءات، ول ياأخذها بنظر العتبار.

�لم�سوؤولية �لدينية على نوعين، �أذكرهما؟. 39

الم�شوؤولية نوعان:

والنهي  بالمعروف  »الأم��ر  مو�سوع  في  قلناه  الذي  الكلم  في 

عن المنكر« اأ�سرنا اإلى م�ساألة اأكرر قولها الآن، وهي اأّن الم�سوؤولية 

الدينية على نوعين: نوع ي�سمل عمًل معينًا يوؤدى في �سورة معينة، 

واأجزاوؤها  الأعمال  هذه  اأمثال  تفا�سيل  يعين  الذي  هو  والإ�سلم 

قد  الأعمال  تكون هذه  اأن  الطبيعي  ومواقيتها، ومن  اأدائها  وكيفية 

ل�سنا م�سوؤولين عن تلك  اإلى نتيجة معينة، ولكننا  للو�سول  فر�ست 

النتائج، وهذه الأعمال هي التعبديات، ويمكن اأن ن�سميها م�سوؤوليات 



76

قدوة الشباب)2(

ولها  معينة،  ومقارنات  مقدمات  مثًل،  فلل�سلة،  والهيئة.  ال�سكل 

تقام  اأن  ال�سادرة هي  والأوام��ر  وقواطع،  وموانع،  واأجزاء  �سروط، 

ال�سلة دائمًا على هذه ال�سورة المعينة، وهي اأوامر تعبدية مح�سة، 

ولهذا العمل بالطبع نتائج، اإذ: {ۉ ې ې ې ې    

، ولكننا م�سوؤولون عن المقدمات فقط ل النتائج، فاإننا 
(1(

ىى  }
اإذا اأدينا ال�سلة ب�سورة �سحيحة وبح�سب التعليمات المفرو�سة، 

فاإّن النتيجة تاأتي في اأعقابها.

هنالك نوع اآخر من الم�سوؤولية التي ن�سميها م�سوؤولية النتيجة، اأي 

اإّن م�سوؤولية النتيجة ملقاة على عاتق الإن�سان، فالمطلوب هو النتيجة، 

اأما الو�سيلة، والمقدمة، وال�سروط، والظروف، وال�سيغة، فاإنها جميعًا 

متغيرة ولي�ست ثابتة، بل تختلف باختلف حالتها الخا�سة بها.

يكون  كاأن  م�سكلة،  لك  اأن  افتر�سنا  اإذا  مثًل:  لذلك  ولن�سرب 

�سخ�س  من  تطلب  اأن  مرة  تحتاج  فقد  ال�سجن،  في  معارفك  اأحد 

ما عمًل معينًا بخ�سو�س هذه الم�سكلة، كاأن تطلب منه اأن يو�سل 

ر�سالة معينة وفي وقت معين اإلى �سخ�س معين.

ابتغاء  اإّل  بها  بعثت  وم��ا  الر�سالة  تلك  كتبت  ما  اإن��ك  �سك  ل 

الو�سول اإلى نتيجة، ولكن حامل الر�سالة تنح�سر م�سوؤوليته باإي�سال 

الر�سالة، ومرة اأخرى تريد النتيجة من هذا ال�سخ�س مبا�سرة، دون 

النظر اإلى المقدمة. تقول له اإنك تريد خل�س �ساحبك من ال�سجن 

)1)  �سورة العنكبوت، الآية 45.
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دون اأن تعين له �سبيل الو�سول اإلى ذلك، فعليه هو اأن يذهب ليرى 

ويعثر على اأف�سل و�سيلة لتحقيق هذا المطلب.

مت�سابهة،  الو�سائل  تكون  ل  عندما  عادة  تقع  الم�سوؤوليات  هذه 

تختلف  اإذ  ه��ن��اك،  تنفع  ول  هنا،  و�سيلة  تنفع  فقد  مختلفة،  ب��ل 

اأمثال هذه  ففي  اأو غير ذلك،  المكانية  اأو  الزمانية  الخ�سو�سيات 

الحالت ينبغي التاأمل وتقليب الأمور للوقوع على الو�سيلة المنا�سبة.

وال�سوم  ال�سلة  الإ���س��لم:  في  موجودتان  الم�سوؤوليتان  كل 

والتعبديات الأخرى من النوع الأول. اأما الجهاد فمن النوع الثاني، 

فالم�سلمون مفرو�س عليهم اأن يدافعوا عن الإ�سلم وعن ا�ستقلل 

بو�سائل  اأم  بالبندقية،  اأم  بال�سيف  و�سيلة؟  باأي  ولكن  الم�سلمين، 

اأخرى، فهذا لم يعينه الإ�سلم. اإذ اأن ذلك متعذر التعيين من قبل، 

اإنما الم�سلمون هم الم�سوؤولون عن تعيين اأح�سن الو�سائل واأف�سلها 

 ينبغي معرفة ما 
(1(

لتحقيق ذلك: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  }

هي اأف�سل الو�سائل في كل زمان.

وم�ساألة القيادة والإر�ساد من النوع الثاني، فالم�سلمون م�سوؤولون 

عن اإر�ساد بع�سهم بع�سًا وكل جيل م�سوؤول عن اإر�ساد الجيل الذي 

بعده، وعلى الأخ�س اأولئك الذين هم في مركز القيادة، فم�سوؤولية 

هوؤلء اأكبر، ومهما يكن ينبغي الو�سول اإلى الغاية، اأي الهداية، اأما 

الو�سيلة فلي�ست متعينة ولي�ست هي مما يمكن تعيينها.

)1)   �سورة الأنفال، الآية 60.
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{ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ   الكريمة:  الآي��ة  في  جاء  لقد 

 فالمطلوب هنا هو الغاية، دون تعيين الو�سيلة.
(1(

ې  }
بعين  تاأخذ  بحيث  بعينها  والقيادة  للهداية  يعين  ل  والإ�سلم 

العتبار الظروف والموانع والمقدمات والمقارنات، فهذا ل يمكن 

وغير ذلك.  الأزمنة  باختلف  اختلفها  ب�سبب  قبل،  تقديرها من 

فالقيادة لي�ست مثل ال�سلة اأمرًا تعبديًا ي�سير على وتيرة واحدة، 

فهي مثًل، لي�ست من طراز الأوراد التي تقراأ على الملدوغ والمل�سوع، 

لدغته  اأو  ل�سعته عقرب  من  كل  على  يقراأه  الورد  اإن حافظ  بحيث 

اأفعى وفي  جميع الحالت.

ھھ . 40 ھ  ھ   ہ  ہ  ہ   {ہ  تف�سي��ر  ه��و  م��ا 

؟
(2(

ے ے ۓ ۓڭ  }
مختلفة  طرق  ثلثة  تذكر  الآي��ة  هذه  اأن  على  المف�سرون  يتفق 

اإلى الهداية، وكل طريق قد خ�س�س لظرف معين.  لدعون النا�س 

حيثما ترد كلمة »رب« فثمة عناية بالتربية، اأي ادع النا�س اإلى طريق 

بالحكمة، والحكمة  باأي و�سيلة؟  النا�س،  الذي يربي  الطريق  ربك، 

هي القول المتقن المحكم الذي ل يناله خد�س  ول ت�سكيك، والحكمة 

بح�سب ا�سطلح المناطقة والحكماء هي القول الذي تكون مقدماته 

)1)   �سورة التحريم، الآية 6.

)2)   �سورة النحل، الآية 125.
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يقينية مئة بالمئة، اأي ادع النا�س اإلى طريق اهلل بالبرهان والحكمة 

الدعوة  اإن  المف�سرون:  يقول  الخال�س.  والعقل  الخال�س  والعلم 

بطريق البرهان والدليل العقلي والعلمي يخت�س بفريق من النا�س 

لهم ال�ستعداد لذلك. 

بالوعظ  رب��ك  طريق  اإل��ى  اأدع��ه��م  اأي  الح�سنة«،  و«الموعظة 

لي�س  اأفراد  ]هنالك[  المقبولة،  اللطيفة  والن�سائح  الطيب  الجيد 

الم�سائل  فطرح  والعلمي،  العقلي  البيان  لتقبل  ال�ستعداد  لهم 

العقلية والعلمية يربك روؤو�سهم. اإن طريق هداية هوؤلء هو الوعظ 

والن�سيحة، بالتمثيل والحكاية، واأي و�سيلة يمكن اأن تلين قلوبهم. 

الحكمة  تتحدث  بينما  القلب،  مع  يتحدثان  والن�سيحة  الوعظ  اإن 

مرحلة  اإل��ى  اأق��رب  النا�س  معظم  اإن  والفكر.  العقل  مع  والبرهان 

القلب والم�ساعر منهم اإلى مرحلة العقل والفكر.

لي�س  معتر�س  اعتر�سكم  اإذا   ،{ {ے ے ۓ ۓڭ  

قد  اإنما  الحقيقة،  لفهم  ي�سعى  ول  الحقيقة  اكت�ساف  اأهدافه  من 

جاءكم للمجادلة والكلم والنقد، يترب�س للتقاط كلمة يتخذ منها 

م�ستم�سكًا للمماحكة والجدل، فجادلهم، ولكن على خير ما ت�ستطيع 

من مجادلة، ول تخرج في جدالك عن محجة الحق، وكن من�سفًا، 

مختلفة  طرقًا  تذكر  الآي��ة  ه��ذه  تكذب.  ول  الحق،  عن  تتعام  ول 

للإر�ساد والهداية، وتبين لكل ظرف طريقًة واأ�سلوبًا، اأي اإن و�سائل 

الهداية متنوعة.



80

قدوة الشباب)2(

ما  هي علة �ختالف معاجز �لأنبياء؟. 41

اأنها  من  الرغم  فعلى  القول،  هذا  توؤيد  معروفة  رواي��ة  هنالك 

تخت�س بمعاجز الأنبياء التي لم تكن على وتيرة واحدة في مختلف 

الع�سور، ولكنها توؤكد مّدعانا، وهذه الرواية هي جواب �سوؤاٍل طرحه 

.Qابن ال�سّكيت على الإمام الهادي

وابن ال�سّكيت من الأدباء المعروفين الذين يتردد ذكر ا�سمهم 

اأي عا�س في   ،Q الهادي  الإمام  وقد عا�سر  كثيرًا،  الكتب  في 

ع�سر المتوكل. كان �سيعي المذهب، وقد قتله المتوكل، ويقال: اإن 

�سبب قتله هو اأنه كان معلم ولدي المتوكل: المعتز والموؤيد.

للعلويين، وفي  الموالين  ال�سّكيت من  ابن  اأنَّ  يعلم  المتوكل  كان 

ابنا  دخل  المتوكل،  عند  ال�سّكيت  ابن  كان  عندما  الأي��ام  من  يوم 

ابن  اإل��ى   - الدماء  ب�سفك  المعروف   - المتوكل  فالتفت  المتوكل 

ال�سّكيت و�ساأله: اأيهما اأف�سل؟ ابناي اأم ابنا علي الح�سن والح�سين؟ 

فثار غ�سب هذا الرجل العالم من وقاحة المتوكل، فرّد عليه قائًل: 

اإنه يف�سل قنبر غلم علي، على ابني المتوكل وعلى المتوكل نف�سه، 

فاأمر المتوكل غلمانه الأتراك اأن ي�ستخرجوا ل�سان ابن ال�سّكيت من 

قفاه، فقتل على هذه الحال.

Q: يا بن  على كل حال، كان ابن ال�سّكيت قد �ساأل الهادي 

نبيًا كانت معاجزه من قبيل تحول  ُبعث مو�سى  ر�سول اهلل، عندما 

الع�سا حية، واليد البي�ساء، واأمثالهما، بينما كانت معاجز عي�سى 
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مختلفة، اإذ كان يعالج الأعمى والأكمه ويحي الموتى، واأمثاله، اأما 

معاجز نبينا فتختلف عن هذه كلها، اإنها الكلم، القراآن، فلماذا؟

فاأجابه الإمام: اإن ذلك كان ب�سبب اختلف الأزمنة والع�سور، 

ت�سيطر  التي  هي  ال�سحرة  واأعمال  ال�سحر  كان  مو�سى  ع�سر  ففي 

على العقول وتملأ العيون والقلوب، فكانت معاجز مو�سى �سبيهة له، 

ولكنها كانت معاجز حقيقية، ل ال�سحر الذي كان عندهم، اأما في 

ع�سر عي�سى، فقد كان هناك عدد من الأطباء الم�سهورين الذين 

اأعناق  فكانت  المعجزات،  ت�سبه  محيرة  بمعالجات  يقومون  كانوا 

النا�س ت�سرئبُّ اإلى من ي�ستطيع القيام باأمثال تلك الأعمال، فجعل 

اهلل معاجز عي�سى من ذاك اللون. اأما ع�سر خاتم الأنبياء فقد كان 

ع�سر الكلمة. كان النا�س ينجذبون ب�سحر الكلم البليغ الف�سيح، 

لذلك جاء القراآن باأعلى �سور الكلم الرفيع في اإطار من البلغة 

وقال:  الإمام،  بجواب  ال�سّكيت  ابن  فاأعجب  الكاملين.  والف�ساحة 

اإنه بهذا قد ا�ستبانت له حقيقة الكلم، ثم �ساأل الإمام: يابن ر�سول 

اهلل، ما هي حجة اهلل اليوم، فقال الإمام: اإنها العقل، فقال: واهلل 

.
(1(

هو الجواب!

وعلى ذلك يتبين اأن �سبب اختلف معاجز الأنبياء هو اختلف 

�سبل الهداية في كل ع�سر وزمان، واإل لكانت معاجز الأنبياء من 

اآدم اإلى خاتم الأنبياء واحدة - هذا اإذا كان لآدم معاجز، واإذا كان 

)1)   الكافي، ج 1، �س24.
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لم  الأمر  ولكن   - نبيًا  يكن  لم  اإنه  بع�سهم:  يقول  اإذ  الأنبياء،  من 

يكن كذلك، بل كان لكل نبي معاجز تتنا�سب والع�سر الذي بعث فيه 

النبوة.

م��ا هو �لفرق بين �أ�سلوب �لأنبي��اء و�أ�سلوب �لفال�سفة في . 42

دعوة �لنا�س؟

بعد  لحظت  وكذلك  »الكافي«،  في  ورد  معروف،  حديث  ثمة 

التحقيق، اأنه قد ورد في كتب اأهل ال�سنة اأي�سًا. يقول الحديث: »اإّنا 

، اأي: 
(1(

اأن نكلم النا�س على قدر عق�لهم« مرنا 
ُ
اأ معا�سر الأنبياء 

العتبار  بعين  ناأخذ  اأن  ينبغي  النا�س،  من  اأح��دًا  نكلم  عندما  اإننا 

بم�ستوى  نكلمه  اأرجح،  والفكري، فمن كان ذا عقل  العقلي  م�ستواه 

اأرفع، ومن كان اأقل من ذلك م�ستوى كلمناه باأقل من ذلك. فل نكلم 

النا�س، بكلم ملكوتي رفيع يدير  العامة من  من كان على م�ستوى 

راأ�سه، ول نجيب الحكيم بما نجيب به على �سوؤال امراأة اأمّية عجوز. 

اإن الفرق الوحيد الذي يميز كلم الأنبياء عن كلم الفل�سفة هو 

اأن م�ستوى كلم الفل�سفة م�ستوى معين واحد في كل الأحوال، اإذ 

اأنهم ل يملكون �سوى ب�ساعة واحدة يعر�سونها، كما اإن زبائنهم من 

طبقة معينة واحدة، وهذا ينبئ عن عجزهم، اإذ اأنهم ل ي�ستطيعون 

والتعابير  المجموعة من ال�سطلحات  بيان مقا�سدهم بغير هذه 

)1)   الكافي، ج 1، �س23.
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الخا�سة، وعلى ذلك فل يفهم لغتهم �سوى طبقة معينة.

المعروفة -  اأفلطون  اإنه كان قد كتب على باب مدر�سة  يقال: 

وكانت هذه ب�ستانًا تقع خارج مدينة اأثينا يطلق عليها ا�سم اأكاديميًا، 

وهو ال�سم الذي يطلق اليوم على المجامع العلمية اأي�سًا - بيت من 

ال�سعر، مفاده: 

الهند�سة ي��ق��راأ  ل��م  م��ن  ل مكان له في هذه المدر�سةاإن 

اأما مدر�سة الأنبياء ففيها مكان لكل اأنواع التلميذ الذين يجدون 

يجل�س  اأن  اأفلطون  على  رفيعة،  ب�سائع  الب�سائع،  اأن��واع  كل  فيها 

المراأة  حتى  تنفع  اأخرى  وب�سائع  لي�ستوعبها،  التلمذة  مقاعد  على 

العجوز. لم يكتب على باب المدر�سة النبوية: اإّن من يريد ال�ستفادة 

من هذا المكان عليه اأن يكون على كذا مقدار من المعرفة. ل �سّك 

اأن لمدى معرفته اأثرًا في ا�ستيعابه، فكلما كان اأعلم واأكثر ا�ستعدادًا 

كان اأقدر على الإدراك وال�ستفادة، ومن كانت معرفته اأقل ا�ستطاع 

اأن نكلم  مرنا 
ُ
اأ »اإنا معا�سر الأنبياء  اأن يفهم على قدر معرفته، اإذ 

النا�س على قدر عق�لهم«.

ما هو �لفرق بين تالميذ �لأنبياء وتالميذ �لفال�سفة؟. 43

الذين  اأول��ئ��ك  هم  الفل�سفة  تلميذ  خير  اأن  ه��ذا  من  يت�سح 

اإن  والأول��ي��اء.  الأنبياء  بخلف  اأنف�سهم،  عليهم  الدرو�س  ح�سروا 

منهم  الدرو�س  تلقوا  الذين  هم  اأر�سطو  اأو  اأفلطون  تلميذ  خير 
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بدون وا�سطة. اإن خير من فهم كلم ابن �سينا هو بهمنيار اأو عبيد 

الجوزجاني، ولكن خير تلميذ الر�سول الأكرم هو علي بن اأبي طالب 

اأو جعفر ال�سادق. كيف؟ اأفلي�س خير تلمذته هم الذين عا�سروه؟ 

كل، لي�س الأمر هذا.

هناك اأمر اأ�سار اإليه الر�سول الأكرمP قد يت�سمن هذا المعنى، 

منه،  الق�سد  يدركوا  لم  حينه  في  منه  ه��ذا  �سمعوا  الذين  ولعّل 

واأبي ذر والمقداد.  اأ�سحابه، مثل �سلمان،  با�ستثناء عدد قليل من 

»رب  واأ�ساف:  مقالتي«  �سمع  عبداً  اهلل  »ن�سر   :Pالر�سول قال 

.
(1(

حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه اإلى من ه� اأفقه منه«

ت�ستوجب  دينية،  حكمة  اأو  دينية،  حقيقة  ا�سطلحًا،  الفقه، 

التي  والكلمات  الحقائق  هو  هنا  والمق�سود  التفكير.  في  التعمق 

مني  النا�س  ي�سمع  قد  يقول:  الر�سول.  من  ي�سمعونها  النا�س  كان 

هذه الكلمات والحقائق ويحفوظنها، ولكنهم لي�سوا من اأهل الفكر 

والتعمق والتحليل، فكثير منهم ينقلون هذه الكلمات والحقائق اإلى 

الآخرين الذين هم اأقدر من اأولئك لفهم هذه الحقائق واإدراكها.

»ل �سرر  من ذلك مثًل، اأن ي�سمع اأحدهم من النبيP قوله: 

، ولكنه ل ي�ستطيع اأن يدرك مفهوم هذه الجملة، ولكنه 
(2(

ول �سرار«

ينقلها اإلى الجيل الذي بعده، وهذا اإلى الذي بعده، وقد يكون الجيل 

)1)   الكافي، ج 1، �س403.

)2)   المقنع، �س537.
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الع�سرون، مثًل، اأقدر على اإدراك مفهوم تلك الجملة.

على  اأقدر  كانوا  القدامى  اإن  القول  يمكن  ل  القراآن،  هو  كذلك 

فهمه، بل العك�س هو ال�سحيح. اإن من اإعجاز القراآن هو اأنه دائمًا 

متقدم على التفا�سير التي تكتب له ويتجاوزها، اأي اإن التفا�سير قد 

كتبت للقراآن في كل زمان، ثم عندما تقدم العلم والمعرفة في الزمان 

التالي، وجدوا اأن القراآن اأعلى من ذاك التف�سير، واأنه يتجاوزه.

ما هي مو��سفات كل من �لجيل �ل�سالح و�لجيل �لفا�سد؟. 44

ثمة اآيات من �سورة الأحقاف المباركة تر�سم �سورتين لجيلين، 

جيل �سالح واآخر منحرف، ولكن ل يمكن القول باأن الجيل التالي 

يكون دائمًا اأكثر ف�سادًا من الجيل ال�سابق له، واأن الدنيا ت�سير نحو 

جيله  من  اأكمل  التالي  الجيل  باأن  كذلك  القول  يمكن  ول  الف�ساد، 

ال�سابق، واأنه ل يناله النحطاط.

پ       پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  الآي�������ات:  ه����ذه 

ٹ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
 .

(1(

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چچ چ  چ ڇ   ڇ ڇ ڇ  }
اإن هذه  يقال:  ال�سالح.  الجيل  تفكير  الآيات طراز  ت�سف هذه 

الآيات جاءت بخ�سو�س �سيد ال�سهداء Qواأنه بالطبع م�سداق 

)1)   �سورة الأحقاف، الآية 15.
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كامل لها، غير اأنها جاءت عامة، وهي ت�سير اإلى عدد من مميزات 

الجيل ال�سالح. منها روح ال�سكر والعرفان بالجميل على نعم اهلل 

اإنه   { {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ   وهباته: 

يرى هذه النعم التي اأنعم اهلل بها عليه وعلى جيله ال�سابق، فيطلب 

الإفادة من تلك  ال�سكر والتقدير، وعلى  اإيفائه  القوة على  من اهلل 

النعم بما ير�سي اهلل، و�سكر النعمة هو اأن ن�ستفيد من تلك النعمة 

بما هو خليق بها.

ومنها اأنه يطلب من اهلل اأن يوفقه اإلى العمل الذي يفيد وير�ساه 

اهلل: {ڄ ڄ ڄ ڃ  }. ومنها اأي�سًا اهتمامه بالجيل التالي 

{ڃ ڃ ڃ  چچ  }.  اهلل:  م��ن  فيطلب  �سالحًا،  يكون  لكي 

والندم على تق�سيره وق�سوره في  التوبة  الرابعة هي روح  والميزة 

}. واأخيرًا الت�سليم بما يقّره اهلل وي�سرعه،  الما�سي: )چ  چ ڇ    

اإذ اأّن التخلف عن ذلك مدعاة للهلك: {ڇ ڇ ڇ  }.  ويقول 

اهلل عن هذا الجيل:  {ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

تاأتي  . هنا 
(1(

ژ ڑ ڑ ک   کک ک گ گ گ       گ  }
�سيغة الجمع، اأي اإن المق�سود لي�س فردًا معينًا بذاته. والآية التي 

تليها تتحدث عن جيل فا�سد منحرف {ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

)1)   �سورة الأحقاف، الآية 16.
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 .
(1(

ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ       ۓ ڭ    }
هذا هو الجيل المغرور، الجيل غير النا�سج، الجيل الفج. ما اإن و�سلت 

اأذنيه كلمتان حتى لم يعد يلتزم �سيئًا، لي�س عبدًا هلل، يتاأفف من والديه، 

اإن  قولهما  من  وي�سحك  ومعتقداتهما،  باأفكارهما  ي�ستهزئ  يحقرهما، 

هناك يوم قيامة، وبعثًا وعالمًا اآخر، وحياة اأخرى، مع ان الأجيال ال�سابقة 

جاءت وعا�ست، وماتت، وما عادت. والده المتدينان اللذان ل يطيقان �سماع 

ما يخالف الدين، ي�سمعان عزيزهما يواجههما بكلم من هذا القبيل، 

يحزنهما ذلك، وي�سرخان فيه: {ہ ہ ہ ھ ھ ھ  }. اإن من اأ�سد 

الحالت اإيلمًا هو اأن يرى الوالدان فلذة كبدهما وقد كفر بدينه وارتّد 

يقول: وهو   { {ۀ ۀ ہ   ال�سماء  نحو  اأ�سواتهما  فيرفعان   عنه، 

 {ے ے ۓ       ۓ ڭ    }. هذه اآيات تبين حال جيلين مختلفين، جيل 

�سالح، واآخر فا�سد.

)1)   �سورة الأحقاف، الآية 17.
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ع��ّدد بع�س��ًا م��ن مو�طن �لخط��اأ �لتي يق��ع فيه��ا �لإن�سان . 45

بح�سب �لقر�آن �لكريم؟

الظّن  الإن�سان  اّتخاذ  القراآن:  يذكرها  التي  الخطاأ  مواطن  من 

بدل اليقين.

فلو قّيد الإن�سان نف�سه ليّتبع اليقين في جميع الم�سائل، ولم يقبل 

.
(1(

الظّن بدل اليقين، فلن ُيخطئ اأبدًا

ح في اإحدى  د القراآن كثيرًا حول هذا المو�سوع، وقد �سرَّ لقد �سدَّ

الآيات اأنَّ اأكبر خطاأ للفكر الب�سري هو اّتباع الظن. 

{ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ   :Pالر�سول يخاطب  اآخ��ر  مقام  وفي 

.
(2(

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې      ې ې ې  ى ى ائ ائ  }
ل  اأوَّ اإنَّها  ؛ 

(3(

{وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ   } خرى: 
ُ
اأ اآية  في  ويقول 

ذكرى للب�سر طوال التاريخ الفكري، ذكرها له القراآن ونهى الب�سر 

عن مثِل هذه الأخطاء.

الح�سول  يمكن  ل  التي  الموارد  وفي  والحتمالية،  الظّنية  الأم��ور  في  ��ه  اأنَّ بدَّ من ملحظة   ل 
 

 (1(

على اليقين، يجب الأخذ ذلك الظن اأو الحتمال نف�سه. ولكن يجب قبول الظن والحتمال بدل 

اإلى  يدعو  الذي  الثاني  المورد  هذا  اليقين.  بدل  والحتمال  بالظّن  الأخذ  يمكن  ول  الحتمال، 

الخطاأ.

 �سورة الأنعام، الآية 116.
 

 (2(

 �سورة الإ�سراء، الآية 36.
 

 (3(
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قدوة الشباب)2(قدوة الشباب)2(

في  وخ�سو�سًا  ال���س��ت��دلل،  م��ادة  في  للخطاأ  الثاني  الموطن 

الم�سائل الجتماعية هو م�ساألة التَّقليد.

اإنَّ  اأي  المجتمع،  يعتقدها  التي  مور 
ُ
بالأ النا�س  من  كثيٌر  يعتقد 

له المجتمع، اأو تقبله الأجيال ال�سالفة، يقبلونه  المو�سوع الذي يتقبَّ

.
(1(

بدليل اأنَّ الأجيال ال�سالفة قد ر�سيت واآمنت به

ول  العقل،  بمعيار  م�ساألٍة  كّل  نقي�س  لكي  يدعونا  القراآن  اأنَّ  اإّل 

نعتبر بما �سنعه الأجداد الأقدمون، اأو اأن نتركها تمامًا.

ولكن  اأنَّها خاطئة  مع  الما�سي  في  معتبرة  كانت  اأموٍر  فكم من 

ولكن  البعيدة  الأزمنة  في  �سحيحٍة  اأم��وٍر  من  وكم  قبلوها،  النا�س 

ا�س امتنعوا عن العتراف بها ب�سبب جهلهم. النَّ

في قبول هذه الم�ساألة ل بدَّ من ال�ستعانة بالعقل والفكر، وعدم 

اّتباع التَّقليد الأعمى. والقراآن يقارن كثيرًا بين اأتباع الآباء والأجداد 

وبين العقل والفكر.

{ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   تعال���ى:  قال 

.
(2(

ٺٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ  }
يوؤّكد القراآن اأنَّ قدم فكر ما، لي�س دليًل على خطئه ول يوجب 

مور الماّدية، ولكن حقائق الوجود 
ًُ
ته، واإنَّ الِقدم يجري في الأ �سحَّ

لن ت�سبح قديمًة متروكًة مهما م�سى عليها الّزمان.

)1)   يوجد هذا الأمر في اأحد اأقوال »بيكن«، وعندما يعّرف اأحد الأ�سنام التي يتحّدث عنها بال�سنم 

الجتماعي اأو ال�سنم الُعرفي، فاإنَّ غر�سه هذا التقليد الأعمى.

)2)   �سورة البقرة، الآية 170.
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، تكون 
(1(

فحقيقة مثل: {ھ   ھ ے  ے ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ ڭۇ   }

نيا. �سادقًة محكمًة ثابتًة طوال عمر الدُّ

العقل  ب�سلح  الم�سائل  مواجهة  من  ب��دَّ  ل  ��ه  اإنَّ ال��ق��راآن:  يقول 

بدليِل مخالفة  �سليمًة،  عقيدًة  الإن�سان  يترك  ل  اأْن  ويجب  والفكر، 

بهذه  تعّلقها  د  بمجرَّ عقيدًة،  يقبل  ل  اأْن  يجب  كما  ل��ه،  الآخ��ري��ن 

اأن يحّقق  اأو تلك ال�سخ�سّية الكبيرة، ول بدَّ  ال�ّسخ�سية المعروفة، 

.
(2(

الإن�سان بنف�سه في كلِّ الم�سائل

العامل الآخر الذي يوؤّثر في تكّون الخطاأ ويذكره القراآن، هو اّتباع 

اعر(: »عندما جاء  هوى الّنف�س والميول النف�سيَّة، يقول مولوي )ال�سَّ

الغر�س )ه�ى النَّف�س( احتجب الفّن، وانتقلت مئات الحجب من 

القلب اإلى العين«.

لو لم يتخّل الإن�سان - في اأي ّ اأمٍر - من �سّر الأغرا�س النف�سّية، 

العمَل  ي�ستطيع  العقَل  اإنَّ  اأي:  �سليمًا؛  تفكيرًا  ر  يتفكَّ اأْن  ي�ستطيع  ل 

ال�سحيح، في بيئٍة ل توجُد فيها الأهواء الّنف�سية.

اإ�ساراٌت كثيرٌة في مو�سوع متابعة هوى الّنف�س، نكتفي  وللقراآن 

{وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ال���ق���راآن:  ي��ق��ول  واح����ٍد،  م���ورٍد  ب��ذك��ر 

.
(3(

ۈئۈئ}

)1)   �سورة الرعد، الآية 11.

)2)   يجب اأْن ل ي�ستبه بين مو�سوع تقليد الآباء والأجداد، اأو المو�سة الع�سرية، اأو �سبغة المجتمع 

اأمر  ه  لأنَّ الفقه؛  العادل في  الأعلم  المجتهد  تقليد  وبين مو�سوع  ب�سّدة،  القراآن  التي نهى عنها 

�س وال�ستفادة من العلم التخ�س�سي. واجب ديني على رعاية التخ�سّ

)3)   �سورة النجم، الآية 23.



9494

قدوة الشباب)2(قدوة الشباب)2(

ما هي خ�سائ�س �لقلب من وجهة نظر �لقر�آن؟. 46

واإنَّ  اأي�سًا.  للمعرفة  و�سيلة  القراآن  نظر  وجهة  من  القلب  ُيعتبر 

تلك  الإن�����س��ان.  قلب  ُتخاطب  ال��ق��راآن  ن���داءات  من  الأك��ب��ر  الق�سم 

ولذلك،  القلب.  اإذن  بوا�سطة  اإلَّ  ل�سماعها  ل طاقة  التي  الّنداءات 

فاإنَّ القراآن يوؤّكد كثيرًا بالمحافظة على هذه الو�سيلة، والعمل على 

و�سفاء  الّنف�س  تزكية  مثل  موٍر 
ُ
باأ كثيرًا  القراآن  في  نلتقي  تكاملها، 

القلب.

 .
(2(

{ ڍ   ڇ         ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  و{ڃچ 
(1(

{ ڄ   ڄ  ڦ  {ڦ  

 و{ڻ  
(3(

وحول اإنارة القلب يقول: {ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ  }

.
(4(

ڻ ڻ ڻ ۀۀ  }
الإن�سان،  روح  ُت�سّود  القبيحة  الأعمال  ف��اإنَّ  ذل��ك،  مقابل  وفي 

وت�سلب منه التجاهات الّظاهرة الّنقية، وقد تكّرر هذا الحديث في 

.
(5(

القراآن. يقول عن ل�ساِن الموؤمنين: {ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ  }

 .
(6(

وفي و�سف الم�سيئين يقول: {ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ}

.
(7(

{ى  ائ ائ ەئ ەئوئ  }

)1)   �سورة ال�سم�س، الآية 9.

)2)   �سورة المطفّفين، الآية 14.

)3)   �سورة الأنفال، الآية 29.

)4)   �سورة العنكبوت، الآية 29.

)5)   �سورة اآل عمران، الآية 8.

)6)   �سورة المطففين، الآية 14.

)7)   �سورة ال�سف، الآية 5.
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{ڀ ٺ ٺ  وتخّتمها:  القلوب  ق�ساوة  عن  ال��ق��راآن  ث  ويتحدَّ

،{ى ى  ائ ائ ەئ 
(1(

ٺ ٺ ٿٿ ٿ  ٿ ٹٹ  }
و{ې   ،

(3(

و{ھ   ھ    ے ے ۓ ۓ   }  .
(2(

ەئ}
.

(4(

ىى ائ  ائ ەئ  }
ومعنويًة  روحّيًا،  جّوًا  يريد  القراآن  اأنَّ  تبّين  التاأكيدات  هذِه  ُكلُّ 

عاليًة للإن�سان، وُيوجب على كلَّ فرٍد اأْن ُيحافظ على �سلمة ونقاء 

هذا الجو.

وحيث  المري�س،  الجتماعي  الجّو  ففي  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 

ت�سبح اأكثر جهود الإن�سان لنظافة البيئة عقيمًة غير موّفقة؛ يوؤّكد 

اأْن ي�ستغّل الب�سر كّل طاقاته في �سبيل ت�سفية وتزكية  القراآن على 

بيئته الجتماعية.

ح القراآن باأنَّ ذلك الإيمان والع�سق والمعرفة، والتوّجهات  ي�سرِّ

ال�ّسامية، وتاأثيرات القراآن، وقبول ن�سائحه؛ كّل ذلك يرتبط بابتعاد 

ة  الإن�سان والمجتمع الإن�ساني عن الدنايا، والرذائل والأهواء النف�سيَّ

وال�سهوات.

 Pر�سول اهلل �سخ�سًا ح�سر عند  اأنَّ  ال�سيرة  مكتوٌب في كتب 

وقال: اإنَّ لي اأ�سئلة اأريد اأن اأعر�سها عليكم، ف�ساأل الر�سولP، هل 

)1)  �سورة البقرة، الآية 7.

)2)  �سورة الأنعام، الآية 25.

)3)  �سورة الأعراف، الآية 101.

)4)  �سورة الحديد، الآية 16.
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ه  تريد اأْن ت�سمع اأجوبة اأم ترغب في طرح الأ�سئلة فقط. فاأجاب اأنَّ

يريد الجواب.

فقال النبي )ما معناه(: جئت ت�ساأل عن البّر والإح�سان والإثم 

والعدوان؟ اأجاب: نعم؛ فجمع النبيP ثلثة اأ�سابعه وو�سعها على 

.
(1(

�سدر الرجل براحٍة قائًل: »ا�ستفِت قلبك واإْن اأفتاك المفت�ن«

مع  يرتبط  بحيث  القلب  ُخ��ل��ق  لقد  م��ع��ن��اه(  )م��ا  اأ���س��اف  ث��م 

ئات  ال�سيِّ من  وينزجر  ي�سطرب  ولكّنه  معها،  ويرتاح  الح�سنات 

والقبائح، تمامًا مثل بدن الإن�سان، فاإذا ورده �سيء ل يتجان�س معه 

وال�سطراب  للختلل  �س  تتعرَّ الإن�سان  روح  وهكذا  نظامه  يغّير 

ئة. بوا�سطة الأعمال ال�سيِّ

ه��ل يمك��ن لالإن�س��ان �لعادي غي��ر �لمع�س��وم �أن ي�سل �إلى . 47

.Pليقين؟ �ذكر ق�سة من حياة �لنبي�

ار قال: �سمعُت اأبا عبد اهلل Qيقول: »اإنَّ  عن اإ�سحاق بن عمَّ

بح، فنظر اإلى �ساب في الم�سجد  ر�س�ل اهللP �سلَّى بالنا�س ال�سُّ

وه� يخفق ويه�ي براأ�سه، م�سفّراً ل�نه، قد نحف ج�سمه وغارت 

عيناه في راأ�سه، فقال له ر�س�ل اهللP: كيف اأ�سبحت يا فالن؟

قال: اأ�سبحت يا ر�سول اهلل موقنًا، فعجب ر�سول اهلل من قوله، 

وقالP: »اإن لُكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟«

)1)  تاريخ مدينة دم�سق، ج 10، �س111.
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ليلي،  واأ�سهر  اأحزنني  الذي  ر�سول اهلل، هو  يا  يقيني  اإنَّ  فقال: 

كاأنِّي  حتى  فيها،  وما  نيا  الدُّ عن  نف�سي  فعزفت  اج��ري؛  هو  واأظماأ 

ي وقد ُن�سب للح�ساب، وُح�سر الخلئق لذلك واأنا  اأنظر اإلى عر�س ربِّ

ويتعارفون،  ة  الجنَّ في  يتنعمون  ة  الجنَّ اأهل  اإلى  اأنظر  ي  وكاأنِّ فيهم؛ 

بون  ار وهم فيها معذَّ على الأرائك متَّكئون، وكاأني اأنظر اإلى اأهل النَّ

ار يدور في م�سامعي. م�سطرخون، وكاأّني الآن اأ�سمع زفير النَّ

ر اهلل قلبه  ن�����َّ »ه����ذا ع��ب��ٌد  ف��ق��ال ر���س��ول اهللP لأ���س��ح��اب��ه: 

.
(1(

بالإيمان«؛ ثم قال له: »اإلزم ما اأنت عليه«

فقال ال�ساب: ادُع اهلل لي يا ر�سول اهلل اأْن اأرزق ال�سهادة معك، 

فدعا له ر�سول اهللP فلم يلبث اأْن خرج في بع�س غزوات النبي، 

.
(2(

فا�ست�سهد بعد ت�سعة نفر وكان هو العا�سر

ما معنى {ۀ  ہ ہ ہ}؟. 48

، اإنَّني اأوؤكد كلمة ال�ّسرح لكي نعرف معنى 
(3(

{ۀ  ہ ہ ہ  }

)�سرح ال�سدر(. لقد وردت هذه الكلمة في القراآن في �سور مختلفة، 

من ذلك اإنَّ القراآن يقول عن مو�سى بن عمران اإنَّه عندما بعث وقيل 

ل طلٍب له من اهلل  له: اإّنك ر�سول اهلل، اذهب اإلى فرعون... كان اأوَّ

اأن قال:{ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   تعالى 

)1)  تف�سير القراآن العظيم، ابن اأبي حاتم، ج 1، �س287.

)2)   اأ�سول الكافي، )كتاب الإيمان والكفر(،ج2، �س53.

)3)   �سورة ال�سرح، الآية 1.



9898

قدوة الشباب)2(قدوة الشباب)2(

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ   وئ  ەئ     ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې    

.
(1(

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ  ی          ی ی ی       جئ  }

{ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  اآخ��ر:  مكان  في  ونقراأ 

.
(2(

ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿٹ  }
{ۇ  ۇ  واآية   ،Pالر�سول ب�سخ�س  تتعلَّق  ول��ى 

ُ
الأ الآية  كانت 

له  ي�سرح  اأن  رّب��ه  من  يطلب  فمو�سى  مو�سى.  طلب   { ۆ ۆ ۈ  

�سدره. ف�سرح ال�سدر ل يخت�س بالر�سولP، وا�ستجاب اهلل له، 

بالإ�سافة اإلى اأن من يهتدي للإ�سلم فاإن اهلل ي�سرح له �سدره كما 

ا  ممَّ لي�س  ال�سدر(  )�سرح  اأنَّ  وا�سحًا  فيكون  الثانية  الآي��ة  ن�ست 

يقت�سر على الأنبياء، فكلُّ من اهتدى اإلى الإ�سلم، وكلُّ من اأ�سرق 

نور الإ�سلم على قلبه، يكون قد )�سرح �سدره( في الواقع، فما هو 

�سرح ال�سدر هذا؟

ل، فهي كناية عن قدرة المرء على  �سعة ال�سدر تعني كثير التحمُّ

بر. اأي اإذا اأراد �سخ�ٌس اأن ي�سبح رئي�سًا، كثير التعامل  التحّمل وال�سَّ

ر �سوؤونهم، فعليه اأن يكون وا�سع ال�سدر، قادرًا على  مع النا�س، يدبِّ

خ�س الذي ل يتَّ�سع �سدره، ال�ّسريع التاأثير والتهّيج،  ل. فال�سَّ التحمُّ

يدير  رئي�سًا،  ول  مديرًا  ي�سبح  اأن  يمكن  ل  الأع�ساب،  تاأّثر  اأي 

ا�س، مهما يكن نوع هذه الإدارة، ُخْذ مديرًا لمدر�سة،  جماعًة من النَّ

)1)  �سورة طه، الآية 34.

)2)  �سورة الأنعام، الآية 125.
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ال�سدر،  ب�سعة  يتَّ�سم  لم  فاإذا  التلميذ،  ال�سّف يدير  اأو معلمًا في 

�سوؤون  يديَر  اأن  اأراد  اإذا  الأ�سرة  رّب  والرجل  اإدارتهم.  ي�ستطع  لم 

مجال  كان  وكلَّما  ال�سدر.  وا�سع  يكون  اأن  يلزمه  الداخلية،  اأ�سرته 

اإدارة الرجل اأو�سع، تطلَّب منه ذلك �سدرًا اأو�سع، وحلمًا اأكبر. وهذا 

هو � على وجه العموم � المعنى الذي يف�سر به المف�سرون هذه الكلمة، 

�سول الكريمP، فهو يذكره  اإذ يقولون اإنَّ اهلل قد منَّ بها على الرَّ

بهذه النعمة، نعمة ال�سبر الوافر، نعمة �سعة ال�سدر.

ما معنى {ھ ھ ھ}؟. 49

نا رفعنا عنك الحمل الذي يثقل  ، اأي اإنَّ
(1(

{ھ ھ ھ  }

اإذا ما  عليك، وهذه نعمة اهلل الّثانية. فما هو الحمل الثقيل هذا؟ 

و�سعنا �سورة ال�سرح اإلى جانب تلك الآيات التي خاطب بها مو�سى 

ربه نجد اأنَّها ت�سدق بع�سها بع�سًا. لقد قال مو�سى: {ۇ  ۇ ۆ 

ة  تي �سهلًة. فما هي مهمَّ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  } اأي اجعْل مهمَّ

عوة، دعوة النا�س وهدايتهم، وهي مهمة �سعبة. ته الدَّ مو�سى؟ مهمَّ

اجعْل  اأي   { {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې    ې ې ې ى  

فهموني  اإذا  اإنَّهم  اأي  ق�سدي،  منه  النا�س  يفهم  ي�سيرًا،  كلمي 

واأدركوا ماذا اأقول، واإلى اأين اأريد اأن اأقودهم، فهذا يكفي.

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ   وئ  ەئ     ەئ  ائ  ائ  {ى 

)1)  �سورة ال�سرح، الآية 2.
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الملوك  مع  الكلمة  هذه  ا�ستعملت  لقد  الوزير؟  معنى  فما   { ىئ  

الملك  خلف  ال�سائر  على  يقت�سر  معناها  جعل  كثيرًا  ا�ستعماًل 

والممتثل لأوامره. اإلَّ اأنَّ معنى الكلمة غير ذلك. اإنَّ معناها المعين، 

في  اأتيتم  لو  اأي�سًا  اأنتم  ثقيل.  رفع حمل  على  غيره  يعين  الذي  اأي 

محل عملكم بمن ي�ساعدكم على تخفيف اأعباء العمل عن كواهلكم، 

يكون هذا وزيرًا لكم. وهذا هو المعنى نف�سه الذي و�سف به الر�سول 

اإنَّه ي�ساعده في حمل  الكريمP علّيًاQباعتباره وزيرًا له، اأي 

َوو�سيي،  َوزي��ري،  »علّي  في حقه:  قال  ولذلك  الثقيل،  العبء  هذا 

َوقا�سي َديني«.

نا  اإنَّ اأي  ال��واق��ع.  الحق  هو  فلذلك  بعلي،   { {ھ ھ ھ  

العبء بهذا الرجل الذي هو منك بمنزلة هارون  خففنا عنك هذا 

من مو�سى، فيه رفعنا عنك الحمل. اأولم يقل الر�سول الكريمP: »يا 

. وهذا من الأحاديث 
(1(

علي، اأنت منِّي بمنزلة هارون من م��سى«

ة. المتواترة عن ال�سيعة وال�سنَّ

ل��م . 50 عليQعندم��ا  �لإم��ام   Pلنب��ي� �أج��اب  بم��اذ� 

ي�سطحبه معه �إلى تبوك؟

يخو�سها  كل حرب  في  علّيًا  ي�سطحب  كان  النبي  اأنَّ  روي  فقد 

تبوك،  اإلى حرب  التوجه  على  ولكّنه عندما عزم  الم�سركين،  �سد 

)1)   عيون اأخبار الر�سا، ج 2، �س13.
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لم ياأخذ عليًا معه، وذلك لأنَّها لم تكن حربًا فعلية، بل كانت حربًا 

جزيرة  �سمال  اأمام  و�سوكتهم  الم�سلمين  ة  قوَّ لإظهار  ا�ستعرا�سية، 

العرب في �سورية. فذهبوا وعادوا، وكان النبي قد اأبقى عليًا بمكانه في 

 :Pالر�سول فقال  معه،  لو ذهب  يف�سل  كان  اإنَّه  علي  فاأظهر  المدينة، 

»يا علي األ تحب اأن تك�ن خليفتي، فاأنت منِّي بمنزلة هارون من 

يعني  وهذا  بعدي«.  نبي  ل  ��ه  اأنَّ »اإّل  هو  واح��د،  باختلف  م��سى« 

اإنَّ هارون كان نبيًا، اإذ اإنَّه كان بمقدوره اأن يكون نبيًا بعد مو�سى. 

ولكنَّك ل تكون نبيًا لأنَّه ل نبي بعدي، فكل ما بيني وبينك من روابط 

.
(1(
Pهي ما كانت بين مو�سى وهارون. فعليٌّ وزيُر الر�سول

م��ا هو �لقانون �لذي ن�ستنتجه من �آية {ۇ ۇ ۆ        ۆ       ۈ ۈ    . 51

ٴۇ ۋ         ۋ}؟
: المعنى الكلي هو اأنَّ ال�سعوبة 

(2(

{ۇ ۇ ۆ        ۆ       ۈ ۈ    ٴۇ ۋ         ۋ     }

اإلى  الآيتان  وت�سير  ال�سعوبة.  في  وال�سهولة  ال�سهولة،  ومعها  تاأتي 

مهمة النبي: كم كانت �سعبًة في البدء، وكم كان حملك ثقيًل حتى 

ا�سمك محوًا،  ي�سعى لأن يمحو  العدو  فرقعت عظام ظهرك. وكان 

ف�سار العك�س. هذا هو قانون اهلل.

{ۇ ۇ ۆ        ۆ        } مع ال�سعوبة �سهولة، واإنَّ ال�سعوبة تليها ال�سهولة، 

)1)   الأمالي، ال�سيخ المفيد، �س57.

)2)   ال�سرح، الآيات 6-5.
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القراآن عن ذلك  ر  يعبِّ اأبي�س، ولكن ماذا  اللَّيل �سباٌح  نهاية ظلم 

بقوله اإنَّ ال�سعوبة مع ال�سهولة؟ المق�سود هو القول اإنَّ لي�س هناك 

تعاقب، اأي لي�س هناك اأمر �سعب، ثم يعقبه اأمر �سهل بالتناوب، لي�س 

الأمر كذلك، بل اإنَّ ال�سهولة وليدة ال�سعوبة، وال�سعوبة اأو ال�سهولة. 

اأي اإنَّكم اإذا اأردتم بلوغ الي�سر والرفاه، وال�سعادة، فل يتاح لكم ذلك 

ما لم تعبروا طريق ال�ّسدائد. اإنَّه لتعبيٌر عجيب، وهي كلّية عجيبة. 

فعلى الّرغم من اأنَّ البدء يخ�س �سخ�س الر�سولP، والّنعم التي 

اأنعم اهلل بها عليه، �سرح �سدره، ورفع عنه الّثقل، ورفع ا�سمه، ولكن 

نن،  على اأّي قانون؟ اأعماُل اهلل كلُّها تجري على وفق القوانين وال�سُّ

نن؟ فما هذه القوانين وال�سُّ

في  ونقراأ  القانون،  هو  }: هذا  {ۇ ۇ ۆ        ۆ       ۈ ۈ    ٴۇ ۋ         ۋ    ۅ  

{چ چ چ چ   ڇ ڇ ڇڇ ڍ  ال�سجدة:  �سورة 

.
(1(

ڍ ڌ َ }
لأّنهم  باأمرنا. لماذا؟  الّنا�س  نا عّينا منهم قادًة ير�سدون  اإنَّ اأي 

�سبروا في ال�سدائد، واآمنوا باآياتنا. الإيمان مع العمل في ال�ّسدائد.

ه��ل ليل��ة �لق��در م�ستم��رة حت��ى يومن��ا ه��ذ�؟ وه��ل هي . 52

مخت�سة بالأنبياء فقط؟ ولماذ� لم تحدد بيوم معين؟

القدر  ليلة  القراآن،  قول  فبح�سب  القدر«  »ليلة  اإلى  الآن  نعود 

)1)  �سورة ال�سجدة، الآية 24.
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هذه التي هي خيٌر من األف �سهر، هي ليلٌة واحدٌة في الحياة كّلها، 

وهي تلك اللَّيلة التي نزل فيها القراآن على الّر�سولP. يقول كثيٌر 

من اأهل الت�سنُّن اإنَّ الأمر لي�س كذلك، واإنَّ ليلة القدر اأكثر من ليلة 

واحدة، تعود كّل �سنٍة طيلة حياة الر�سولP، وعندما رحل الر�سول

P رحلت ليلة القدر اأي�سًا )هذا كلم ل اأ�سا�س له(.

اإذن فليلة القدر م�ستمرة. هل كانت ليلة قدر للنبي؟ يقول النبي، 

ليلة  ترى هل كانت  ليالي قدر.  لهم  الأنبياء كانت  وكل  نعم كانت، 

قدر قبل اأن يوجد اإن�سان اأو نبي على وجه الأر�س؟ هذا اأمر م�سكوك 

فيه. ليلة القدر تعني ليلة الإن�سان الكامل، ليلة الولي الكامل. ولكن 

{ٱ ٻ  القراآن  قال  اأن  بعد  نف�سه؟  القراآن  من  نفهمه  الذي  ما 

ولم   { {ڀ ٺ        ٺ ٺ ٺ ٿ    يقول  ذلك  بعد  ثم   { ٻ ٻ ٻ  

اإنَّ  والأهم من هذا هو  �سهر.  األف  القدر كانت خيرًا من  ليلة  يقل 

ه  ولكنَّ الما�سي،  ب�سيغة  الفعل  فيها  جاء   { {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  

فيقول وال�ستمرار،  الدوام  على  ليدلُّ  الم�سارع  ي�ستعمل  ذلك   بعد 

 اأي اإنَّ الملئكة والروح 
(1(

 {ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ           ڤ     }

الرتباط  فيها  نقطع  لم  ليلة  الأر���س، فهي  اإلى  ربهم  باأمر  ينزلون 

ماء والأر�س، حيث  بين ال�سماء والأر�س، اإنَّها ليلة الرتباط بين ال�سَّ

ل ينزل ملك واحد اأو اثنان، بل الملئكة والروح )ينزلون(، ب�سيغة 

الم�سارع ولي�س )نزلوا( ب�سيغة الما�سي.

)1)   �سورة القدر، الآيات 1-4 )الآيات المتقدمة(.



104104

قدوة الشباب)2(قدوة الشباب)2(

اإنَّ الذين ل يقولون با�ستمرارية ليلة القدر قليلون.

والروح  الملئكة  تْنزل  عندما  هوؤلء،  ةRا�ساألوا  الأئمَّ يقول 

ليلة القدر، اإلى اأين تنزل؟ هل تْنزل اإلى الأر�س، اأم اأنَّها تنزل على 

القلب؟ اإنَّ الملئكة تنزل على الإن�سان، على قلبه، فينبغي اأن يكون 

قلب الإن�سان قلبًا جديرًا بنزول الملئكة عليه. اإنَّ النُّزول ل معنى 

له غير هذا. فالق�سية هي اأنَّ ليلة القدر ليلة الإن�سان الكامل. ولكن 

لماذا تكون ليلة القدر في �سهر رم�سان؟ في الإ�سلم، ل معنى لأن 

تكون ليلة القدر في غير �سهر رم�سان.

اأما اأّي ليلٍة من ليالي �سهر رم�سان هي ليلة القدر، فاإنَّ الروايات 

الليلة  هي  القدر  ليلة  هل  د.  التعمُّ بع�س  ذلك  وفي  ذلك،  تبيِّن  لم 

الثالثة  الليلة  اأم  والع�سرون؟  الحادية  الليلة  اأم  ع�سرة؟  الّتا�سعة 

والع�سرون؟ اأم اإنَّ بع�س الم�سائل تتهياأ في الليلة التا�سعة ع�سرة، ثم 

تبرم في الليلة الحادية والع�سرين، ثم ت�سل مثًل، مرحلة التوقيع 

عدم  في  اآخر  احتمال  وهناك  والع�سرين؟  الثالثة  الليلة  في  عليها 

الإمام  �سنة تخ�س  كل  في  القدر  ليلة  اإنَّ  وذلك  القدر،  ليلة  تعيين 

ال�سنوية في  الإمام دورته  ينهي  ال�سنة فقد  تلك  وتتعلق بحالته في 

اإنَّ  اأي  والع�سرين.  الثالثة  الليلة  في  اأو  والع�سرين،  الحادية  الليلة 

الدورة ل تقل عن 19 يومًا، وهي تنتهي في واحدة من هذه الليالي، 

وعندئٍذ هل يكون للإن�سان الكامل يد في مقدرات العالم اأو النا�س؟

قليلون اأولئك الذين ي�سدقون اأن تكون روح هذا الجرم ال�سغير 
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لوحًا للتقديرات الإلهية، اإّنما نحن ل ن�سدق، لأنَّنا ل نعرف الإن�سان، 

فل نعرف اإنَّ لوح روح الإن�سان الكامل هو لوح التقدير الإلهي، واإنَّه 

ههنا يتحقق النزول والتقدير.

واإنَّ  الكامل،  الإن�سان  ليلة  هي  القدر  ليلة  فاإنَّ  ذلك  على  وبناًء 

القراآن قد نزل في تلك الليلة، واإنَّ النبي كانت له ليلة قدر في كل 

�سنة، وكذلك الإمام، واإنَّ الأر�س ل تخلو اأبدًا من الإن�سان الكامل، 

واإنَّ ال�سنة ل تخلو من ليلة القدر، واإنَّ ليلة القدر ل تخرج عن �سهر 

رم�سان.

ما هو �سبب نزول �سورة �لعاديات؟. 53

جاء في الأخبار اأنَّ هذه الآية نزلت في اإحدى الغزوات، وتدعى 

الم�سركون  ه��اج��م  عندما  وق��ع��ت  غ���زوة  وه��ي  ال�����س��ال���س��ل«  »ذات 

اأبي بكر  الم�سلمين، فاأر�سل الر�سولP الم�سلمين لقتالهم بقيادة 

خرى. واقترح عمرو بن العا�س على الر�سول
ُ
مرة، وبقيادة عمر مرة اأ

P اأن يلجاأوا اإلى المكر والخديعة لإنهاء الحرب. غير اأنَّ هذا لم 

غير  اإلى عليQفاختار طريقًا  الأمر  واأخيرًا عهد  اأي�سًا.  يفلح 

مطروق عبر الجبال، فعبروها ليًل، وعند ال�سبح، بين الطلوعين، 

.
(1(

انق�سوا على العدو، وق�سوا عليه

 - المدينة  في  الم�سجد  اإلى   Pالر�سول جاء  نف�سه  اليوم  وفي 

)1)  مناقب اآل اأبي طالب، ج 2، �س129.
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�سورة  فقراأ  ال�سلة،  لأداء   - كثيرًا  المعركة  موقع  عن  تبعد  وهي 

العاديات بعد �سورة الفاتحة.

القيامة،  بيوم  تذكير  الزلزال،  �سورة  في  كما  ال�سورة،  في هذه 

واإيقاظ لل�سعور بالرجعى اإلى اهلل في الإن�سان. نثير هذه ال�سورة في 

الإن�سان روح الجلد والحرب ب�سكل عجيب.

�سورة  بعد  اأنَّه  النبي  مع  ي�سّلون  كانوا  الذين  الم�سلمون  وانتبه 

الفاتحة اأخذ يقراأ اآيات جديدة لم ترد على ل�سانه من قبل:

ِحيِم {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اهلِل  ِب�ْسِم 

.
(1(

ڱ ڱ  ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ  }...
بهذا من  ن�سمع  لم  يا ر�سول اهلل!  ال�سلة:  انتهاء  بعد  له  قالوا 

ولى التي ن�سمع منك فيها هذه الآيات!
ُ
ة الأ قبل. اإنَّها المرَّ

علّيًا  باأنَّ  واأخبرني  جبرائيل  عليَّ  نزل  اليوم   : اهلل  ر�سول  فقال 

قد قاد الم�سلمين من النقطة الفلنية، واأنَّه �سيعود منت�سرًا. وكان 

.
(2(

النا�س يعلمون اأنَّ الم�سلمين كانوا هناك في محنة

ے . 54 ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ    ہ  ہ   {ہ  معن��ى  م��ا 

؟
(3(

ۓ ۓ   ڭ ڭ  }
{ہ ہ  ہ ہ    }: اأي ما اأكفر الإن�سان بنعمة رّبه، فبدًل 

)1)  �سورة العاديات، الآيات 5-1.

)2)  مجمع البيان، ج 10، �س422.

)3)  �سورة العاديات، الآيات 8-6.
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من اأن يحمد اهلل على نعمه، يجحد بها. مثل الطفل الذي يريد له 

فيرف�سه  طعامًا،  اأو  دواًء  له  ان  فيعدَّ وال�سفاء،  ال�سحة  تمام  اأبواه 

ويريد اأن يحطم كل �سيء.

{ہ ہ  ہ  اآي���ة:  اإنَّ  ح��ق،  على  وه��م  المف�سرون،  يقول 

في  الم�سلمين  مهاجمة  يريدون  الذين  النا�س  اإلى  اإ�سارة  ہ} 
 .Pالمدينة، بدًل من اأن يتقبلوا الدعوة التي يدعوهم بها الر�سول

فهذه النعمة التي يهبها اهلل لهم يرف�سونها ويحملون على المدينة. 

اأهكذا ن�سكر النعم؟ {ہ ہ  ہ ہ    }.

)كنود( نعني )كفور(: اأي الكفر بالنعمة، والتنكر لها.

{ھ ھ ھ ے  }: يمكن تف�سير هذه الآية على وجهين:

ل: اإن {ۓ   ڭ ڭ  } تعني اإنَّه �سديد الحب للمال. الأوَّ

والثاني: هو اأنَّه �سديد جدًا، اأي بخيل، لماذا؟ لأّنه يحب المال حبًا 

ر القراآن هنا عن المال بالخير، وهو تعبير كثير  جمًا، وقد عبَّ

وروده في القراآن، حيث يعبر عن الثروة بالخير {ٴۇ ۋ  

.
(1(

ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې  }
اأي اإنَّ الثروة بحدِّ ذاتها لي�ست �سرًا، اإنَّما النهماك بها هو ال�سر، 

اإلَّ  الوجود  ب�سيء في  تعلقه  يكون  واأل  يكون حرًا.  اأن  الإن�سان  على 

باهلل. العلقة قيد وتقيد، مثل الحبل في رقبة الفر�س، فيربط بمكان 

)1)  �سورة البقرة، الآية 180.
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ما في الإ�سطبل اأو ب�سجرة. على الإن�سان األَّ يربط نف�سه ب�سيء. اإنَّ 

تعلق الإن�سان باهلل هو الحرية عينها. لماذا؟ لأنَّ الإن�سان كائن غير 

متناه فما دام الإن�سان مع اهلل، بقي الطريق اأمامه مفتوحًا، وكلَّما 

�سار انفتح الطريق اأكثر، ولو �سار اإلى الأبد لما انتهى الطريق اأمامه.

مكانه،  في  المرء  يثبت  خ��رى، 
ُ
الأ م��ور 

ُ
الأ بخلف  المال،  ولكن 

طريق  اأمامه  وي�سد  التحرك،  عن  فيوقفه  ال�سائد،  القول  ح�سب 

الثروة  لأنَّ  بالخير،  الثروة  عن  يعبر  والقراآن  التكامل.  نحو  ال�سير 

لي�ست �سرًا بذاتها، فل ينبغي القول باأنَّ الثروة �سر، فلماذا يمنحها 

بها،  تعلقك  بل  �سرًا،  لي�ست  الثروة  اإنَّ  كل،  الجواب،  للنا�س؟  اهلل 

األ  ال�سر. فعليك  الذي فيك )وهو الحب والعلقة( هو  المال  حب 

تطوق رقبتك به.

ثمَّ اإنَّ اهلل قد خلق في الإن�سان حّب الخير حبًا مطلقًا. والخير 

تتم�ّسك  وجئت  المطلق،  الخير  تركت  قد  فاأنت  اهلل،  هو  المطلق 

ب�سيٍء محدوٍد ل ينفع اإلَّ كو�سيلة، ون�سيت الغاية.

ما هو �لمق�سود من »�لع�سر« في �سورة �لع�سر؟. 55

ال��واو  و)الع�سر(،  ال��واو  كلمتين،  من  تتاألَّف  ول���ى 
ُ
الأ الآي��ة  اإنَّ 

معروفة. والكلم على )الع�سر(. فاأيُّ ع�سر هو المق�سود؟

هذين  واأح��د  المذكورة،  الحتمالت  بين  من  احتمالن  هنالك 

الحتمالين يرد اأكثر من الآخر:

الربع  وهي  النهار،  من  المعينة  الفترة  هذه  هو  الأول:  الحتمال 
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.
(1(

الأخير من النهار، وهي الفترة التي تقابل ال�سحى

والحتمال الثاني: ل ُيعتبر الع�سر كجزء من النهار، بل كجزء من 

فترًة  يعني  وه��ذا   ،)Pالر�سول )ع�سر  نقول  ك��اأن  التاريخ، 

�سولP، اأو باعتباراٍت  من التاريخ ت�سمل فترَة دورة حياة الرَّ

اإلى  التَّاريخ  بتق�سيم  مجموعٍة  كلُّ  تقوَم  ك��اأْن  خ��رى، 
ُ
اأ مختلفة 

اأو  الراأ�سمالية،  ع�سر  اأو  الإقطاع،  ع�سر  اأو  العبودية،  ع�سر 

وع�سر  حجري،  ع�سر  اإلى  التاريخ  الآخر  بع�سهم  يق�سم  قد 

ة، وع�سر الف�ساء، الخ... الحديد، وع�سر الذرَّ

اأق�سم  اأي   ،Pالنبي ع�سر  هي  ب�سددها  نحن  التي  والحالة 

.Pبع�سر الر�سول

لطالما قلنا اإنَّ الّزمان من حيث كونه زمانًا ل يختلف جزء منه 

عن جزء اآخر. فالّزمان امتداد واحد من الأزل اإلى الأبد، ول فرق 

بين اأجزائه، ولكن الختلف ياأتي من حيث وجهة نظر الإن�سان اإلى 

اأّي جزٍء من اأجزاء الّزمان، فالّزمان من حيث ارتباطه بالإن�سان، 

ة ع�سر  ومن حيث ارتباط الإن�سان به، يتفاوت في الختلف، فثمَّ

هو ع�سر الإن�سانّية والتَّفتح، ع�سر الإن�سان الكامل، فلهذا الع�سر 

مثًل، لوٌن من القد�سّية.

ن اأهميَّة ذاك الع�سر، يق�سم به، فيقول:  فاإذا اأراد القراآن اأن يبيِّ

اإذا  ثم  »ال�سحى«.  ا�سم  الفترة  هذه  على  يطلق  ماء،  ال�سَّ في  كثيرًا  ال�سم�س  ترتفع  )1)   عندما 

اأخذنا الن�سف الثاني من النهار بعد الظهر، وق�سمناه اإلى ق�سمين، ي�سمى الق�سم الثاني با�سم 

»الع�سر«.
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ا  اأق�سم بع�سر الر�سولP وقد يكون زمانًا ما، من هذا المنظور، اإمَّ

لزمان اآخر، اأي اإنَّه يوؤثر في خلق زمان اآخر، مهما كان ذاك الع�سر 

�سّيئًا اأم رديئًا. اأي قد يظهر ع�سر طيب، يكون خلل دورة التاريخ 

ّمًا، اأو اأر�سية للطيبة والخير على امتداد التاريخ.
ُ
اأ

النظر  ويمعن  الع�سر،  ذلك  اإلى  ينظر  عندما  الإن�سان  اإنَّ  اأي 

يبة،  والطِّ الخير،  يلهمه  الع�سر  ذلك  في  كان  ما  كل  اأنَّ  يرى  فيه، 

عادة، اأو قد يكون على عك�س ذلك تمامًا، اأي قد يكون ع�سرًا  وال�سَّ

 وحلكٍة اآ�سنٍة قذرٍة، 
ٍ
من الع�سور المظلمة في التاريخ، ع�سُر ظلم

ّمًا لع�سور �سوٍد �سّيئة.
ُ
ومع ذلك يكون اأ

{ٱ  }، ق�سم بذاك الع�سر النّير، الع�سر الم�سّخر للب�سر، 

الع�سر المبارك الكثير الخير الذي بزغ على الب�سر. اأي ع�سر يبلغ 

الثلث  ال�سنوات  تلك  �ساأن  البركة  ا�ستيلد  على  قدرته  حيث  من 

به  يق�سم  ال��ذي  الع�سر  ذلك   .Pالر�سول ع�سر  من  والع�سرين 

القراآن.

{ڀ . 56 تعال��ى:  قول��ه  ف��ي  �ل�سال��ح  �لعم��ل  ه��و  م��ا 

؟
(1(

ڀ}
وعلماء  للفقهاء  اإنَّ  ه��ذا؟  تعبير  واأي  ال�سالح.  العمل  هو  ما 

الثانوية،  والعناوين  الأولية  العناوين  منها:  م�سطلحات،  �سول 
ُ
الأ

)1)   �سورة الع�سر، الآية 3.
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اأي ما يذكرونه اأحيانًا بعنوانه الأ�سلي، مثًل ال�سلة، وهو العنوان 

الذي يطلق على هذا العمل، اأو الإح�سان اإلى النا�س، وهو ا�سم لهذا 

والجهاد،  وم،  ال�سّ وهكذا  العمل،  لهذا  ا�سمًا  الزكاة  ونقول  العمل، 

داقة  دق، وال�سّ والأمر بالمعروف والّنهي عن المنكر، والإنفاق وال�سّ

الخ... ولكن الأعمال، كما تعلمون، تختلف باختلف المو�سوعات، 

وباختلف الّظروف الّزمانية، وبح�سب اأحوال الفرد. كيف؟ اأي اإنَّ 

خ��رى يكون 
ُ
اأ اأم��رًا ما في لحظة ما يكون واجبًا عليك، وفي لحظة 

م�ستحبًا، وفي لحظٍة ثالثٍة يكون الم�ستحبُّ نف�سه مختلفًا.

لدائٍن  دينًا �سرعيًا  اإلى دائن، مديٌن  اإنَّك مديٌن  لنفر�س  مثال: 

من  لك  بدَّ  ول  محتاج  ��ه  اإنَّ قائًل  دينه،  ت�سديد  على  ي�سر  �سرعيٍّ 

لك  اأدفع  ثم  ال�سلة،  اأقيم  انتظر حتى  له:  فتقول  المبلغ،  ت�سديد 

اأنَّك  لنفر�س  اأو  �سّل.  ثم  حقي  اأعطني  انتظر.  ل  فيقول:  المبلغ. 

وقفت تريد ال�سلة، واإذا بمري�س في بيتك في حالة حرجة، فماذا 

في  ال�سلة  فهل  فات؟  قد  ال�سلة  وقت  يكن  لم  اإذا  فيما  تفعل، 

لة عمًل �سالحًا اإذا �سددت  هذين الظرفين عمل �سالح؟ تكون ال�سّ

ًل ثم اأقمت ال�سلة. دينك اأوَّ

الح،  ال�سّ العمل  مثل  الخا�سة،  تعابيره  القراآن  ي�ستعمل  ولهذا 

يختلف  ٌر،  متغيِّ  ، ن�سبيٌّ مفهوٌم  بع  بالطَّ وللياقة  اللئق،  العمل  وهو 

باختلف الأزمنة، ويختلف باختلف الأ�سخا�س.

للدر�س،  ال��ذه��اب  ي��ري��دون  ال��ط��لب  م��ن  ع���ددًا  اأنَّ  فلنفر�س 
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فيخ�سعونهم اإلى امتحان الّتقدير للتعّرف اإلى ميولهم وا�ستعداداتهم، 

واآخر  الريا�سيات،  يريد  من  ومنهم  الآداب،  اإلى  يميل  من  فمنهم 

الطبيعيات.

اأن ي�سلك الطالب ذلك الم�سلك الذي يجد  والعمل ال�سالح هو 

ا�ستعداده  ال��ذي  ق��ال  ف��اإذا  غيره.  من  لتقبُّله  ا�ستعدادًا  اأكثر  ��ه  اإنَّ

�سالحًا.  عمًل  يكون هذا  فل  الأدب،  درا�سة  يريد  اإنَّه  للريا�سيات 

العمل ال�سالح هو اأن ت�سير على وفق ا�ستعدادك. وعلى ذلك فاإنَّ اآية 

{ڀ ڀ  } تبين اأنَّ على الإن�سان اأن يعمل، واأنَّ عمله يجب 

اأن يكون منا�سبًا، اأي يجب اأن يزن الّظروف التي يعي�س فيها، فيختار 

ا�س والمجتمع. العمل الذي يكون اأ�سلح للنَّ

بر؟ . 57 ما هو معنى �لتَّو��سي بالحّق و�لّتو��سي بال�سّ

اللغة  في  والو�سية  الو�سية،  من  وتوا�سوا   :
(1(

{ڀ ٺ  }

اأو بعد مماته، فهي  العهد والإي�ساء، وتكون في حياة الرجل  تعني 

الو�سية.

»اأو�سيكم عباد  البلغة  نهج  د في  يردِّ الموؤمنين كثيرًا ما  اأمير 

اهلل« اأي اأعهد اإليكم اأيًّها النا�س، واأن�سحكم، ول يعني اإنَّكم اأو�سيائي 

من بعدي.

يقوم  اأن  اأي  تفاعل،  باب  من  الم�ساركة،  اأفعال  من  و«توا�سوا« 

)1)   �سورة الع�سر، الآية 3.
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بالفعل طرفان يتبادلن الفعل، ففي العربية اإذا قلنا )�سرب(. يكون 

م�سروب.  اآخ��ر(  �سيء  )اأو  اآخر  و�سخ�س  �سارب،  �سخ�س  هناك 

ولكن بقولنا ت�سارب الرجلن، تعني اإنَّ كًل من الرجلين كان �ساربًا 

وم�سروبًا، اأي اإنَّ اأحدهما �سرَب الآخر وبالعك�س.

و«توا�سوا« تعني التو�سية المتقابلة، فما معنى التو�سية المتقابلة؟ 

معناها مراقبة النا�س، كاأن اأراقبك دائمًا واألحظ اأعمالك، واألفت 

لي  اأن��ت  تقولها  وكذلك  انتبه!  غفلًة:  منك  لحظُت  كلَّما  نظرك 

ولغيري، وهكذا يتبادل النا�س التحذير والتنبيه.

اأ�سبه ما يكونون بالجنود الذين يحاربون في �ساحة  اإنَّ الأفراد 

�سفوفهم،  اإل��ى  ان�سلَّ  الأع��داء  من  اأح��دًا  اأنَّ  لو  فيح�سون  واح��دة؟ 

لأنزلوا به �سربًة قا�سمة.

ما  اإنَّك في خ�سران  الإن�سان  اأيُّها  تقول:   { اإذن {ڀ ٺ  

لم تبن نف�سك بالإيمان والعمل، ل منفردًا، بل عليك اأن ت�سعى لبناء 

الآخرين معك، ويكون كل منكم عونًا للآخر.

{ڀ ٺ  }: تعني اإنَّ الموؤمنين يملك اأحدكم الآخر، لي�س 

للمنفعة المادية، بل كل منهم ظهير للآخر في �سبيل الحق.

{ٺ ٺ    }: عليه اأن يعرف اأنَّه لكي يثابر وي�ستمر، ل بدَّ له 

ل الكثيَر حتَّى  من ال�سبر، ول بدَّ له من المقاومة، ول بدَّ له اأن يتحمَّ

تناله ُن�سرة اهلل.

لمن  اإنَّه  كذلك.  واأنتم  واأر�سدكم،  دائمًا  بالحقِّ  اأو�سيكم  اإنَّني 
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ُد مهنٍة من المهن. ول اأعني  الخطاأ اأن ننظر اإلى الوعظ على اأنَّه مجرَّ

بهذا اإنَّ الحاجة منتفية لها. اإنَّما نحن نريد من ين�سحنا وير�سدنا. 

يدر�س  �سنواٍت  ق�سى  �سخ�سًا  هذا  يكون  اأن  حتمًا  يتطلَّب  ل  وهذا 

اأعوذ باهلل من ال�سيطان  العربية، معممًا ي�سعد المنبر، ثم يقول: 

الرجيم، ثم يبداأ بالوعظ والإر�ساد! لي�س الأمر هكذا. علينا جميعًا 

اأن نكون وعاظًا {ڀ ٺ  } ولير�سد بع�سكم بع�سًا اإلى الحق.

{ٺ ٺ    }: بالإ�سافة اإلى التو�سية بالحق، يو�سي القراآن 

بال�سبر على ال�سدائد: البقاء على العمل اأ�سعب من العمل.

كيف كان ت�سجيع �لر�سولP على طلب �لعلم؟. 58

 ،
(1(

م�سلم« ك��لِّ  على  فري�سٌة  العلم  »طلُب  هو:  الأول  الحديث 

وهناك  ا�ستثناء.  دون  وال��م��راأَة  الرجَل  ي�سمل  عام  تحري�ٌس  وه��ذا 

كلمة  ُت�ساف  حيث  الأن��وار(  )بحار  كتاب  مثل  ال�سيعة،  كتب  بع�ُس 

)وم�سلمة( على الحديث المذكور. 

يقول هذا الحديث: اإن فري�سة العلم عامة، ل تخت�س بطبقة اأو 

ال�سيوخ،  دون  ال�سبان  على  فر�سًا  يكون  اأن  يمكن  ما  جن�س. هناك 

الحاكم،  دون  المحكوم  على  اأو  المحكوم،  دون  الحاكم  على  اأو 

الجمعة  و�سلة  الجهاد  مثل  ال��م��راأة،  دون  الرجل  وظائف  من  اأو 

المفرو�ستان على الرجل دون المراأة. اأما هذه الفري�سة التي ا�سمها 

)1)  ب�سائر الدرجات، �س22.



115115

أسئلة من كتاب الفكر اإلسالمي وعلوم القرآن

فري�سة العلم، فهي واجبة على كل م�سلم دون ا�ستثناء.

. اأي اإن 
(1(

طلبوا العلم من المهد اإلى اللحد«
ُ
والحديث الآخر هو«اأ

طلب العلم ل يقت�سر على ف�سل اأو زمان معين، فهو فري�سة واجبة 

في كل وقت وزمان.

اأو  جن�س  على  العلم  طلب  اقت�سار  الأول  الحديث  نفى  ومثلما 

هذا  ياأتي  الجميع،  على  فر�سًا  وجعله  النا�س،  من  طبقة  اأو  �سنف 

الحديث ليعمم طلب العلم من حيث الّزمان لي�سمل جميع الأوقات.

وهذا   
(2(

بال�سين« ول���  العلم  ط��ُل��ب���ا 
ُ
»اأ يقول:  الآخ��ر  والحديث 

اإ�سارة اإلى �سرورة طلب العلم حتى ولو كان في مكان بعيد من اأرجاء 

الدنيا، مثل ال�سين.

اأن �سبب ذكر ال�سين هو العتقاد يومئذ باأن ال�سين  والظاهر 

اأبعد مكان في العالم كان الإن�سان قادرًا على الو�سول اإليه يومذاك، 

اأو لعل ال�سين كانت حينذاك معروفة باأنَّها مهد العلوم وال�سناعات.

هنالك العديد من الأحاديث التي ت�سيد بف�سل الهجرة في �سبيل 

تح�سيل العلم اإلى اأيَّ نقطة من نقاط العالم، بل هناك اآية كريمة 

{ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ  تقول: 

.
(3(

ۈئ ېئېئ  }

)1)   العلم والحكمة في الكتاب وال�سنة، الري�سهري، �س206.

)2)   العلم والحكمة في الكتاب وال�سنة، الري�سهري، �س205.

)3)   �سورة الن�ساء، الآية 100.
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وقد ف�سر ذلك بالهجرة في طلب العلم، وجاء في حديث معتبر: 

»ل� علمتم ما في طلب العلم لطلبتم�ه ول� ب�سفك المهج وخ��س 

.
(1(

الّلجج«

»الحكمة  يقول:    Pالر�سول اأح��ادي��ث  من  ال��راب��ع  والحديث 

»كلمة  اأخرى:  برواية  اأو   
(2(

اأينما وجدها« ياأخذها  الم�ؤمن  �سالة 

الحكمة   
(3(

بها« اأحق  فه�  وجدها  فحيث  الم�ؤمن  �سالة  الحكمة 

عن  البحث  يعني  ال�سليم  المنطقي  المتقن  المحكم  المو�سوع  هي 

الحقيقة، اإنَّ كل قانون اأو قاعدة تتفق مع الحقيقة، ولي�ست �سنيعة 

الوهم والتخيلت، فهي الحكمة.

ه��ل �لعلوم �لت��ي ندر�سه��ا �ليوم له��ا �أهمية م��ن �لناحية . 59

�لإ�سالمية؟

لقد جرى ال�سطلح على القول: اإنَّ هناك علومًا دينية واأخرى 

حول  مبا�سرة  تدور  التي  تلك  الدينية  بالعلوم  ويق�سد  دينية،  غير 

م�سائل الدين العتقادية اأو الأخلقية اأو العملية، اأو تلك العلوم التي 

تعتبر مقدمة لتعلم المعارف الدينية واأحكامها، مثل الأدب العربي 

اأو المنطق.

الدين  على  غريبة  الأخ��رى  العلوم  باقي  اأن  بع�سهم  يظن  قد 

)1)   الكافي، ج 1، �س35.

)2)  عوالي اللئالي، ج 4، �س81.

)3)   بحار الأنوار، ج 2، �س99.
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طلبه  وث��واب  العلم  ف�سل  في  الإ�سلم  في  قيل  ما  كل  واإن  تمامًا، 

واأجره ينح�سر بتلك العلوم التي ا�سطلحنا عليها بالعلوم الدينية، 

اأو اإذا اأطلق الر�سولP �سفة الفري�سة على العلم، فاإّنه ق�سد بها 

تلك العلوم المذكورة.

الواقع اإنَّ هذا لي�س �سوى م�سطلح فح�سب، ففي نظره، تنح�سر 

العلوم الدينية بتلك المتون الدينية الأولى، اأي القراآن و�سنة الر�سول

قد  الم�سلمون  يكن  لم  يوم  الإ���س��لم،  �سدر  ففي  واأو�سيائه،   P

عليهم  الواجب  من  كان  وجه،  خير  على  بعد  الإ�سلم  اإلى  تعرفوا 

علوم  هناك  تكن  لم  ويومئذ  الأوليَّة،  المتون  تلك  بتعلم  يبداأوا  اأن 

وغيرها،  الإ�سلم  وتاريخ  والمنطق  والأ�سول  والفقه  الكلم  كعلوم 

العلم ثالثة:  »اإنَّما  قال:  اأنه   Pالنبي المنقول عن  الحديث  اإنما 

، فهو اإنما كان ينظر 
(1(

اآية محكمة، وفري�سة عادلة، و�سنَّة قائمة«

اإلى تكاليف الم�سلمين واأحوالهم يومذاك. ولكن الم�سلمين، بعد اأن 

بحكم  مطلقًا،  العلم  اعتبروا  الأ�سا�س،  الأولّية  المتون  تلك  اأتقنوا 

القراآن واأحاديث الر�سولP، فري�سة مفرو�سة على الم�سلم، ومن 

ثم ظهرت علوم ودونت، وفي نظرة اأخرى، كل علم ينفع الم�سلمين، 

ويحل عقدة من عقدهم يعتبر فري�سة دينية وعلمًا دينيًا. ترى لماذا 

نعتبر النحو وال�سرف واللغة العربية من العلوم الدينية؟ األي�س لأن 

فيها نفعًا وفائدة تتفق مع النظرة الإ�سلمّية؟

)1)  بقية الباحث عن زوائد م�سند الحارث، الهيثمي، �س36.
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نّوا�س  اأب��ي  و�سعر  الحب  عن  القي�س  ام��رئ  �سعر  ندر�س  لماذا 

عن الخمر باعتبار ذلك طلبًا للعلم؟ ذلك لأنه ينفعنا في فهم لغة 

القراآن.

من  يعتبر  لهم،  ولزم  و�سوؤونهم  الم�سلمين  ينفع  علم  كل  اإذن، 

والم�سلمين  الإ�سلم  لخدمة  نيته  امروؤ  اأخل�س  فلو  الدينية.  العلوم 

العلم،  لتح�سيل  قيل  اللذين  والأج��ر  الثواب  ل�سمله  علمًا،  وتعلم 

ولكان ممن ينطبق عليهم الحديث »واإنَّ المالئكة لت�سع اأجنحتها 

. اأما اإذا لم تخل�س نيته، فل ثواب على تح�سيل 
(1(

لطالب العلم«

باأن يكون كل علم نافع للمجتمع الإ�سلمي ولزم له، علمًا دينيًا.

ما هي �سروط �لتعرف على �لقر�آن �لكريم؟. 60

مات و�سروط نذكرها باإيجاز: تحتاُج معرفة القراآن اإلى مقدِّ

العربية.  اللغة  القراآن: معرفة  ال�سرورّية لمعرفة  ال�سروط  اأحد 

وكما ل ُيمكن معرفة )اأ�سعار( حافظ و�سعدي، دون الإلمام باللغة 

دون معرفة  العربية  باللغة  المكتوب  القراآن  معرفة  فاإنَّ  ة،  الفار�سيَّ

اللغة العربية اأمر محال.

ال�سرط الآخر: هو الإلمام بتاريخ الإ�سلم، لأنَّ القراآن لي�س مثل 

ة  مرَّ النا�س(  اإلى  )وُبلِّغ  منهما  ُكلٌّ  ُعر�َس  اإذا  الإنجيل،  اأو  التوراة 

واحدة من قبل الر�سولP )مو�سى وعي�سى(؛ بل، اإنَّ هذا الكتاب 

)1)  الكافي، ج 1، �س34.
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نزل طوال 23 �سنة من حياة الر�سول الأعظمP، من البعثة حتى 

المملوءة حركًة  الإ�سلم  لتاأريخ  المختلفة  الأو�ساع  وخلل  الوفاة، 

و�سبب  القراآن،  اآي��اِت  لنزول  اأ�سباٌب  هناك  ُنلحظ  ولهذا  وث��ورة، 

د معنى الآية؛ بل، وبالعك�س فاإنَّ معرفة �سبب النزول،  النزول ل ُيحدِّ

ُير�سد ويوؤّثر كثيرًا في تو�سيح م�سموِن الآيات.

ال�سرط الثالث: هو الإلمام بكلمات واأقوال الّر�سول الأعظمP؛ 

ل مف�ّسر لهذا الكتاب؛ حيث جاء في  فالر�سولP بن�ّس القراآن، اأوَّ

.
(1(

القراآن: {ٿ  ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   }

خرى: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٹ 
ُ
ويقول في اآية اأ

.
(2(

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  }

ر  ومف�سِّ مبّين  بنف�سه   - القراآن  نظِر  من   -  Pالأكرم الر�سول 

لهذا الكتاب، وما جاءنا من الر�سولP ُيعيننا على تف�سير القراآن.

 Pبالر�سول نعتقد  الذين   - ال�سيعة  نحن   - اإلينا  بالن�سبة  ا  اأمَّ

ة الأطهارRونعتقد اأنَّ ما كان للر�سول من قبل اهلل، فقد  والأئمَّ

مين، فاإنَّ الأحاديث المعتبرَة التي و�سلْتَنا  نقَلُه اإلى اأو�سيائه المكرَّ

ة، لها نف�ُس اعتبار الأحاديث المعتبرة نف�سها الوا�سلة من  من الأئمَّ

في  كثيرًا  ت�ساعدنا  ة،  الأئمَّ من  الموثَّقة  الروايات  فاإنَّ  اهلل؛  ر�سول 

معرفة القراآن.

)1)   �سورة النحل، الآية 44.

)2)   �سورة الجمعة، الآية 2.
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ح تف�سير �لقر�آن بالقر�آن؟. 61 و�سّ

هناك نقطة ل ُبدَّ اأْن نهتّم بها في التحقيق حوَل القراآن، وهي اأْن 

ف اإلى القراآن بال�ستعانة بالقراآِن نف�سه. والغر�س من ذلك اأنَّ  نتعرَّ

نا  اأنَّ ًا؛ ولكن لو  مجموعة اآيات القراآن تكّون مع بع�سها بناًء مترا�سّ

نا نريد فهَم هذه الآية  اإنَّ اآيات القراآن، وقلنا  اآيًة واحدًة من  اأخذنا 

فهمنا  يكون  اأْن  يحتمل  وبالطبع  خاطئ،  �سلوب 
ُ
اأ هذا  يعتبر  فقط، 

لتلك الآية فهمًا �سحيحًا، ولكنَّ هذا عمٌل مخالٌف للحتياط، فاآيات 

رين الكبار، فاإنَّ  القراآن تف�ّسر بع�سها بع�سًا؛ وكما قال بع�ُس المف�سِّ

�سلوب من التف�سير.
ُ
ة الأطهار اأيَّدوا هذا الأ الأئمَّ

�سلوب خا�ّس بنف�سه في تو�سيح وبياِن الم�سائل، ففي 
ُ
القراآن له اأ

على  عر�سها  دون  القراآن،  من  واحدًا  اآيًة  اأخذت  اإذا  كثيرة  موارد 

الآيات الم�سابهة، فاإنَّها تاأُخُذ مفهومًا يختلف كّليًا عن مفهوم الآية 

نف�سها، اإذا و�سعْت بجانِب الآيات التي ُت�سابهها في الم�سمون.

هل يمكن معرفة �لقر�آن �لكريم لالإن�سان �لعادي؟. 62

ل �سوؤاٍل يطرح نف�سه لدى التحقيق في مو�سوعات القراآن،  اإنَّ اأوَّ

اإمكانية  هناك  وه��ل  ال��ق��راآن؟  معرفة   - اأ���س��ًل   - يمكن  ه��ل  ه��و: 

مو�سوعات  في  والتدبُّر  ر  التفكُّ يمكن  وهل  القراآن؟  في  التحقيق 

وم�سائل القراآن؟ اأم اإنَّ هذا الكتاب لم ُيعر�س اأ�سا�سًا للمعرفة؟ بل 

ن واأخذ الثواب؟ ك والتيمُّ فقط للتلوة والقراءة والتبرُّ
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ر في اآياته،  القراآن يدعو الموؤمنين، بل وحتى المخالفين بالتفكُّ

ويدعوهم باأْن يتاأّملوا في اآياته بدًل عن �سّدها واإنكارها.

يقول في خطاٍب مع المخالفين: {ک گ گ  گ  گ ڳ 

.
(1(

ڳ  }
{ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ   خ��رى: 

ُ
اأ اآيٍة  في  يقول 

لم  لماذا؟  اإليك،  اأر�سلناه  مثمر  مبارٌك  كتاٌب  اإنَّه   .
(2(

ڃ  چ  }
ويدبَّروا  روا  ليفكِّ اأر�سلناه  بل  الرفوف،  فوق  وي�سعوه  ليقّبلوه  نر�سله 

في اآياته.

خرى التي توؤّكد على تدبُّر القراآن، 
ُ
هذه الآيات وع�سرات الآيات الأ

والميل  الهوى  تف�سيرًا على  لي�س  ولكن  القراآن،  تف�سير  وتوؤّيد  تجّوز 

الأغرا�س  بعيدًا عن  والإن�ساف،  ال�سدق  اأ�سا�س  النف�سي، بل على 

ل في القراآن باإن�ساٍف ومن دون غر�س، فل  ال�سخ�سيَّة. عندما نتاأمَّ

�سرورة لنا في اإمكانية معرفة ُكلِّ م�سائله.

في  اأ���س��راٍر  من  فكم  الطبيعة،  ي�سبه  الجهة  ه��ذه  من  ال��ق��راآن 

في  اكت�سافها،  في  اأم��ٌل  هناك  ولي�س  بعُد،  تنك�سف  لم  الطبيعة 

ها �سوف ُتك�سف في الم�ستقبل. الظروف الحاليَّة، ولكنَّ

واإ�سافة على ذلك، بالن�سبة اإلى معرفة طبيعة الإن�سان، ل ُبدَّ من 

ر مع الطبيعة كيفما كانت. مطابقة التفكُّ

)1)  �سورة محمد، الآية 24.

)2)  �سورة �س، الآية 29.
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ل لزمٍن واحد، واإذا كان  القراآن اأي�سًا كتاب مثل الطبيعة لم ينزَّ

هذا  وكان  الما�سي،  في  غوام�سها  يكت�سفون  كانوا  فقد  ذلك  غير 

الكتاب ال�سماوي يفقد جاذبيته وطراوته وتاأثيره.

القراآن، موجود  ر، وك�سف غوام�س  والتفكُّ للتدبُّر  اإنَّ ال�ستعداد 

في  ال�سلم(،  )عليهم  ة  والأئمَّ النبي  حها  و�سَّ نقطة  وهذه  دائمًا، 

حديٍث منقوٍل عن الر�سولP يقول فيه )ما معناه(: »َمثُل القراآن 

لي�س  ��ه  اإنَّ اأي  با�ستمرار؛  مثلهما  ك  يتحرَّ والقمر،  ال�سم�س  مثل 

ثابتاً ول يبقى في مكاٍن واحد«؛ وقالP اأي�سًا: »القراآن ظاهره 

.
(1(

اأنيق وباطنه عميق«

�سا Q: »اأنَّه  �سا، ننقل عن قول الإمام الرِّ في عيون اأخبار الرِّ

ال��ق��راآن على  بقاء  ال�سّر في  Q: ما ه�  ال�سادق  الإم��ام  �سئل 

طراوته ُكلَّما ُيتلى اأكثر، وُكلَّما يم�سي عليه الّزمان زمناً اأط�ل؟ 

فاأجاب الإمام: »لأنَّ القراآن لم ينزل لزماٍن دون زمان ولنا�ٍس دون 

.
(2(

نا�س«

لقد اأوجده اهلل لي�سبق الأفكار والأزمنة في اأيِّ زمان، مع وجود 

ات�ساع  وم��دى  ر  التفكُّ واأن��واع  المعلومات  في  الكثيرة،  الختلفات 

ه يعر�س  اِئه في ُكلِّ زمان، ولكنَّ الفكر، مع اأنَّه يحوي مجهولٍت لُقرَّ

)1)   هذه الجملة جاءت �سمن حديث طويل للر�سول الأعظمP في ف�سل القراآن - الكافي، ج4، 

�س399.

)2)  عيون اأخبار الر�سا، ج2، �س93.
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أسئلة من كتاب الفكر اإلسالمي وعلوم القرآن

مقدارًا كبيرًا من المعاني والمفاهيم، القابلة للإدراك، بحيث ي�سبع 

حاجة الّزمان.

ف �لقر�آن نف�سه؟. 63 كيف يعرِّ

ا ي�ستمل عليه القراآن، من الأح�سن اأن نرى راأي  عندما نبحث عمَّ

ح بها القراآن  ة ُي�سرِّ ل ق�سَّ ف نف�سه؟ اإنَّ اأوَّ القراآن عن نف�سه وكيف يعرِّ

- لدى التَّعريف عن نف�سه - اإنَّ هذه الكلمات والجمل هي كلُم اهلل. 

وي�سّرح القراآن اأّنه لي�س من تعبير واإن�ساء الّنبي؛ بل، اإنَّ الّنبي يبيِّن - 

باإذٍن من اهلل - ما ُيلقى عليه بوا�سطة روح القد�س جبرائيل.

هو  نف�سه،  تعريف  في  القراآن  يعر�سه  ال��ذي  الآخ��ر  والتو�سيح 

تو�سيح ر�سالته التي هي عبارة عن هداية اأبناء الب�سر، واإر�سادهم 

النُّور: {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  اإلى  الّظلمات  للخروج من 

.
(1(

ٹ ڤ  ڤ ڤ  }

ول �سّك اأنَّ الجهل والمجهولت من م�ساديق هذه الظلمات، واأنَّ 

القراآن ُيخرج الب�سر من هذه الظلمات، وُيدخلهم اإلى اأنوار العلم.

فكان  المجهولت،  في  تنح�سر  الظلمات  هذه  كانت  اإذا  ولكن 

هناك  اأنَّ  اإّل  ة،  المهمَّ هذه  اإج��راء  من  نون  يتمكَّ اأي�سًا  الفل�سفة 

ن العلم من  خرى اأخطر كثيرًا من ظلمات الجهل، ول يتمكَّ
ُ
ظلمات اأ

مقاومتها.

)1)  �سورة اإبراهيم، الآية1.
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ومن هذه الظلمات: حّب الم�سلحة )ال�سخ�سية(، وحّب الذات 

وهوى النف�س، و... التي ُتعتبر ظلمات فردية وُخلقيَّة.

وتوجد ظلمات اجتماعية مثل الظلم والتفرقة وغيرهما.

اإنَّ لفظة )الظلم( ماأخوذة من مادة )الُظلمة( وتبّين نوعًا من 

ماوية  ة والجتماعية؛ واأنَّ القراآن و�سائر الكتب ال�سَّ الظلمة المعنويَّ

مخاطبًا  ال��ق��راآن  يقول  الظلمات؛  رف��ع  اأج��ل  من  بالن�ساِل  د  تتعهَّ

Q{ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ  ع��م��ران  ب��ن  مو�سى 

.
(1(

ۇ}

نور  هو  والنُّور  والفراعنة،  فرعون  ظلم  ظلمة  هي  الظلمة  هذه 

الحرية والعدالة؛ واإنَّ النقطة التي لحظها المف�ّسرون هي اأنَّ القراآن 

ُتفيد  لكي  م  واللَّ الألف  ومع  الجمع،  ب�سيغة  دائمًا  الظلمات  يذكر 

يذكر  الذي  الوقت  في  الّظلمات؛  اأن��واع  جميع  وت�سمل  ال�ستغراق، 

النُّور ب�سيغة الإفراد، ويعني اأنَّ ال�سراط الم�ستقيم طريٌق واحٌد ل 

لل والنحراف متعّددة. غير، اإّل اأنَّ طرق ال�سّ

الجهل  قيود  تحطيم  وه��و:  هدفه  القراآن  يبّين  الترتيب  وبهذا 

وال�سلل والظلم، والف�ساد الخلقي والجتماعي؛ وفي كلمٍة واحدة: 

الق�ساء على الظلمات، والهداية نحو العدل والخير والنُّور.

)1)  �سورة اإبراهيم، الآية 5.


