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مقدمة

مقدمة
ل �ق��د اج �ت �م �ع��ت ف ��ي م���ؤل��ف��ات ال �ع�لام��ة ال ���ّ�ش �ه �ي��د م��رت���ض��ى
مطهري{م ّيزات ع ّدة� ،أه ّمها الأ�صالة الإ�سالم َّية التي َّ
تتغذى
من فهمه العالي لأ�س�س ال ّدين الإ�سالمي ،وم��ن �إدراك��ه للآفاق
إ�سالم
المعرف َّية والروح َّية واالجتماع َّية الوا�سعة التي فتحها ال ُ
للإن�سان َّية .والح ُّق ُيقال ،ب�أنَّ ِّ
االطالع على الأثر الكبير الذي تر َك ُه
رائع وببيان َّ
جذاب،
هذا الفكر ال ّثري والمتين والمق ّدم ب� ٍ
أ�سلوب ٍ
بين ال�شباب والمثقفين ،يوقفنا على حقيقة الفائدة التي يمكن �أن
نح ِّق َقها من خالل �إعادة ن�شر هذا الفكر ب�أكثر من طريق ٍة وقالب.
وه��ذا الكتاب ،وال��ذي هو عبار ٌة عن مجموع ٍة من ال ُّن�صو�ص
المقتطفة من فكر َّ
ال�شهيد مط َّهري{ ،والتي ت�ضيء على جوانب
مه ّم ٍة من �سيرة حياة ال ّر�سول الأعظم Pوالإمام علي Qفي
�أقوالهما و�أفعالهما وتطبيقهما للقر�آن الكريم ،ي�ش ِّكل �إ�سهام ًا ج ّيد ًا
في تعريف فئ ٍة من َّ
ال�شباب على هذين العظيمين اللذين قام الدين
الإ�سالمي ب�صبرهما وجهادهما.
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الموجهة
ففي هذا الكتاب ،تم طرح مجموع ٍة من الأ�سئلة َّ
َّ
لل�شباب في المدار�س والمهنيات ،لي�صار �إلى الإجابة عليها من
ن�صو�ص مختار ٍة م��ن كتابين َّ
خ�لال
لل�شهيد مط َّهري{ من
ٍ
«�سل�سلة تراث و�آثار ال�شهيد مرت�ضى مطهري»((( ،وهما :محمد
وعلي (النبي والإم��ام) ،والفكر الإ�سالمي وعلوم القر�آن الكريم.
على �أ َّننا قمنا بنقل ال ُّن�صو�ص كما هي من دون ت�ص ُّر ٍف ُيذكر في
المتن ،اللهم �إال َّ
لل�ضرورة في موا�ضع ي�سيرة.
ونحن في مركز نون للت�أليف والترجمة ،ن�س�أل اهلل �سبحانه
تعم الفائدة على ّ
ال�شباب الر�ساليين ببركة هذا الفكر
وتعالى �أن ّ
النوراني ّ
لل�شهيد العالمة مرت�ضى مطهري{.
ّ

((( ال�صادرة عن دار الإر�شاد ،ط  ،1بيروت.2009 ،
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أسئلة
من كتاب محمدP
وعليQ

أسئلة من كتاب محمد P

وعليQ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

}ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﯾﯿ{(((.

�إنّ �أحد منابع المعرفة التي ينبغي على كل م�سلم �أن ي�ستقي منها
ال�ستكمال �صالحه وت�صحيح نظره هو ال�سيرة المباركة لر�سول اهلل
 .Pوقبل الدخول في المو�ضوع ،ال ب ّد من �إيراد مقدمة ق�صيرة
�أذكركم بها ،وهي �أنّ واحدة من نعم اهلل علينا  -نحن الم�سلمين ،-
ومفخرة من مفاخرنا على �أتباع الأديان الأخرى ،هي �أن قدر ًا كبير ًا
من �أقوال الر�سول و�أحاديثه المتواترة والموثوق بها ما زالت م�صونة
ومتداولة بيننا .وهذا ما ال ي�ستطيع �أن يدعيه �أتباع الأديان الأخرى،
�إذ لي�س ب�إمكانهم �أن يقولوا �إنّ العبارة الفالنية ،مث ّال ،هي ما قاله
مو�سى �Qأو عي�سى Qفع ًال� .صحيح �أنّ بين �أيدينا الكثير
م ّما ين�سب �إليهما ،ولكن ال �أحد ي�ستطيع �أن يقطع بذلك.
والأم��ر الآخ��ر هو �أنّ حياة نبينا وا�ضحة ومدعومة بالإ�سناد
الموثقة ،حتى �إنها في دقائقها وجزئياتها لي�ست خافية علينا ،وال
((( �سورة الأحزاب ،الآية .21
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يعتورنا ال�شك في �صحتها .وهذا ما ال ي�صدق على �أي نبي �آخر� .إ ّننا
نعرف �سنة والدته ،بل يوم والدته ،وفي �أي يوم من الأيام كان ذلك،
ونعرف فترة ر�ضاعته ،والزمن الذي �أم�ضاه في ال�صحراء ،وفترة
ما قبل بلوغه ،وكذلك الأ�سفار التي قام بها �إلى خارج الجزيرة،
والأعمال التي قام بها قبل �أن يبعث نبي ًا ،وفي �أي �سن تزوج ،وما
رزق به من الأوالد ،والذين توفوا قبل ،و�أعمارهم وتواريخ وفياتهم،
و�أمثال ذلك ،حتى ي�صل �إلى مرحلة البعثة والنبوة ،وهي مرحلة
�أجلى و�أو�ضح ،لأ ّنها كانت حدث ًا �ضخم ًا �سجلت بكل دقائقها :من �أول
من �آمن به ،ومن كان الثاني ،ومن كان الثالث .حتى �آمن فالن ،وما
هي الأحاديث التي جرت بينه وبين الآخرين؟ ..ما كانت �أعماله،
وكيف كانت �سيرته؟ ..كل ذلك وا�ضح في �أدق تفا�صيله.
�أما النبي عي�سى  Qوهو �أقرب الأنبياء العظام و�أ�صحاب
ال�شرائع �إلينا ـ ف�إ ّنه لوال ت�أييد القر�آن ولوال اعتقاد الم�سلمين ب�صدق
ما جاء عنه في القر�آن و�أ ّن��ه نبي �إلهي حقيقي ،لما كان بالإمكان
معرفته و�إثبات وجوده في العالم� .إنّ الم�سيحيين �أنف�سهم يعتقدون
�أنّ تاريخ ميالد الم�سيح تاريخ مو�ضوع ،و�أنّ القول ب�أ ّنه قد م ّرت الآن
� 1975سنة على ميالده ال دليل عليه ولي�س في التاريخ ما يثبته،
بل قد يكون ميالد الم�سيح قد ح��دث قبل ذل��ك بثالثمائة �سنة،
�أو بعد ذلك بمائتين �أو ثالثمائة �سنة .ولك ّننا �إذا قلنا قد م�ضى
على هجرة نبينا � 1395سنة قمرية �أو � 1354سنة �شم�سية ،ف�إنّ
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ذلك ال يعتوره �أدنى �شك .هنالك بع�ض الم�سيحيين ـ و�أعني بهم
الم�سيحيين الجغرافيين ال الم�سيحيين الم�ؤمنين ـ ينكرون �أ� ً
صال
�إن كان �أحد في العالم با�سم الم�سيح ،ويقولون� :إنّ حكاية الم�سيح
�أ�سطورة م�صطنعة .فه�ؤالء ي�شكون حتى في وجود الم�سيح �أ� ً
صال.
بديهي �أنّ هذه المزاعم مردودة في نظرنا ،لأنّ القر�آن �أكد وجود
عي�سى Qول ّما ك ّنا ن�ؤمن بالقر�آن؛ فال يمكن �أن ن�شك ب�أن عي�سى
Qكان نبي ًا من �أنبياء اهلل المر�سلين� .إنّ م�سائل من قبيل من
هم حواريو عي�سى؟ ومتى ظهر الإنجيل ب�صورة كتاب؟ وكم �إنجي ًال
هناك؟ تعتبر م�سائل غام�ضة عند الم�سيحيين� .أما نحن الم�سلمين
ف�إنّ م�صادر �أقوال نبينا وم�صادر �سيرته بينة ال يعتورها �أي غمو�ض
�أو �إبهام ،ويمكن االعتماد عليها اعتماد ًا قطعي ًا ،ال ظني ًا.
�إنّ ما يلزمنا �أن ن�ستفيده من حياة نبينا هو ما في �أحاديثه ،وما
في �سيرته كليهما� .أي �إنّ �أقواله و�أفعاله ينبغي �أن تكون هادية لنا في
م�سيرتنا و�سند ًا لنا نعتمد ونتكئ عليه.
في البدء �سوف �أتكلم عن الأقوال النبوية ال�شريفة من ثم �أتناول
�أفعاله Pبالدر�س والتعليق.
�أهم ما يتعلق ب�أقوال العظماء و�أحاديثهم هو �أ ّنها تت�ضمن �أمور ًا
دقيقة مطلوب من الأف��راد �إدراك�ه��ا ،وعلى الأخ�ص �أق��وال نبينا
الكريم التي قال عنها« :لقد �أعطيت جوامع الكلم»((( �أي �إنّ اهلل
((( �أمالي ال�شيخ الطو�سي ،ج� ،2ص.99-98
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قد وهبني القدرة على �أن �أ�ضع في مقولة ق�صيرة عالم ًا من العلوم.
وقد �أظهر النبي Pذلك في �أفعاله �أي�ض ًا .كان الجميع ي�سمعون
كالم الر�سول الكريم ،ولكن ..هل كان الجميع قادرون على الو�صول
�إل��ى �أع�م��اق كالمه كما ينبغي؟ ال� ..أب ��د ًا .ولع ّل خم�سة وت�سعين
بالمائة من ال�سامعين� ،أو �أكثر من ذلك ،لم يكونوا يبلغون مداها.
�إنّ النبي نف�سه قد تنب�أ بذلك ،فقال في الحديث المعروف الذي
ذكرته الكتب المعتبرة ،مثل «الكافي» و«تحف العقول» ونقله الرواة
وال�سنةَّ :
«ن�ضر اهلل امرءاً �سمع مقالتي فوعاها ،وب ّلغها من
ال�شيعة ُّ
لم ي�سمعها»(((.
«ورب حامل فقه �إلى من هو
1.1ماذا يعني الر�سول Pبقولهّ :
�أفقه منه»؟

ورب حامل
«فرب حامل فق ٍه غير فقيهٍّ ،
عن النبي� Pأنه قالّ :
فق ٍه �إلى من هو �أفقه منه»(((.
ففي «رب» هذه �إ�شارة �إلى الم�ستقبل الذي يكون و�سيلة �إي�صال
الحديث �إليه ،هذا ال�شخ�ص الذي قد يحمل قو ًال عميق المغزى؛
ولك ّنه نف�سه لي�س بم�ستوى العمق الذي ينطوي عليه ذلك الكالم.
وقد تجد �أُنا�س ًا يحفظون تلك الأقوال الفقهية()1التي ال ي�ستطيعون
ب�أنف�سهم بلوغ �أغ��واره��ا ،فينقلونها �إل��ى �أنا�س �آخرين �أدق منهم
((( الكافي ،ج � ،1ص.4-3
((( الكافي ،ج � ،1ص.403
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فهم ًا و�أعمق �إدراك � ًا ،فيكون ه��ؤالء �أق��در على �أن ي�ستخل�صوا من
تلك الأقوال معاني و�أ�سرار ًا لم يكن يفهمها الناقل .ولهذا نالحظ
�أنّ �أقوال الر�سول Pتكت�شف فيها  -كل حين � -أعما ٌق �أخرى ،وال
�أقول تزداد عمق ًا .لقد تحدث ر�سول اهلل :Pعن مو�ضوعات �شتى،
كالأخالق ،والفقه ،والزهد ،والمعارف ،والفل�سفة� .إنّ تاريخ العلوم
الإ�سالمية يك�شف بجالء �أنّ المف�سرين الذين ج��ا�ؤوا في �أدوار
مت�أخرة كانوا �أقدر فع ًال على التو�صل �إلى المعاني الحقيقية في
�أحاديث الر�سول� .Pإن علماء القرن الأول والثاني لم يبلغوا مبلغ
علماء القرن الثالث في الو�صول �إلى �أعماق �أحاديثه Pوعلماء
القرن الثالث كانوا �أقل و�صو ًال من علماء القرن الرابع ،وهكذا ..وها
هنا موطن �إعجاز الر�سول .Pبديهي  -كما تعلمون � -أنّ �أو�صياء
النبي الكريم الأئمة الأطهار Rيختلف حالهم ،وكالمهم من
كالم الر�سول .Pو�إ ّنما ين�سحب قولنا على الأف��راد العاديين ال
على الأئمة المع�صومين .ف�إذا �أخذنا فقهنا كمثال ،نرى �أنّ ال�شيخ
مرت�ضى الأن�صاري  -الذي جاء مت�أخر ًا بعد ال�شيخ الطو�سي وال�شيخ
المفيد وال�شيخ ال�صدوق بت�سعمائة �سنة � -أقدر منهم على �شرح
�أقوال الر�سول Pوتف�سيرها.
2.2فه��ل يعني ه��ذا � ّأن ال�شي��خ الأن�ص��اري كان �أنبغ م��ن ال�شيخ
الطو�سي؟

اّ
كل ،بل �إنّ علم زمانه كان �أو�سع من علم زمان ال�شيخ الطو�سي.
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فتقدم العلوم يمكن الو�صول �إلى �أعماق �أبعد الأحاديث ال�شريفة.
كذلك الأمر �سيكون في الم�ستقبل .ففي القرن �أو القرنين المقبلين
قد يظهر �أ�شخا�ص ي�ستطيعون �شرح �أقوال الر�سول خير ًا م ّما �شرحها
ال�شيخ الأن�صاري بالنظر لتمكنهم من الغو�ص �أعمق في �أ�سرارها
ومعانيها.
وكما �أنّ لكالم الر�سول معنى وا�ضح ًا ومعاني و�أ�سرار ًا �أعمق،
كذلك �أفعاله لها معانيها التي يجب التعمق فيها.
3.3هل تغي��رت حياة النبي Pوت�صرفاته بعد �أن �سيطر على
الحجاز؟

و�أقول ،لي�ست حياة علي هي وحدها التي نق�ضتها ،بل �إنّ حياة
محمد قد نق�ضتها قبل ذلك .من كان محمد في �أول �أيام البعثة؟
ثم نتقدم قلي ًال لنرى النبي في �شعب �أبي طالب ،ومن ثم نراه يوم
وفاته� .إ ّن��ه في �شعب �أب��ي طالب مع رهط في �صحبه محبو�سين،
ال ي�صل �إليهم طعام ،ولي�س لديهم � اّإل القليل من الماء ،وتعوزهم
حاجات �أخ��رى كثيرة تلح عليهم �ضرورتها �أحيان ًا �إلحاح ًا يحمل
بع�ض الم�سلمين في ال�شعب م ّمن كانت لهم رابطة مع علي Q
�أن يت�سللوا تحت غطاء الليل الداجي �إلى �أطراف البلد حيث كانوا
يتبلغون بما يح�صلون عليه من طعام ال يكاد ي�سد رمقهم ..هذا هو
النبي يوم كان في �شعب �أبي طالب.
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هذا النبي نف�سه ي�صل �إلى ال�سنة العا�شرة من الهجرة ،حيث
تح�سب له دول العالم ح�ساب ًا ،وي�ست�شعرون الخطر من وج��وده،
فجزيرة العرب لي�ست وحدها التي تقع برمتها تحت �سيطرته
�سيا�سي العالم يتنب�أون بانت�شار تلك الق ّوة  -قريب ًا -
ونفوذه ،بل �إن
ّ
�إلى خارج جزيرة العرب وو�صولها �إليهم .فالنبي بعد ع�شر �سنوات
من الهجرة ،والنبي في ال�سنة العا�شرة من البعثة ،هو هو ال يختلف
في الحالين قيد �شعرة .يح�ضر �أعرابي من البادية  -يوم ًا  -للقاء
النبي ،ولك ّنه عندما يراه يتلعثم رهبة من هيبة النبي ،في�ستاء النبي
لذلك ،في�أخذ الرجل بين ذراعيه ويحت�ضنه ويقول له� :أيها الأخ،
ما الذي يخيفك م ّني ،ف�أنا ل�ست من تظن ،بل �أنا ابن تلك المر�أة
التي تحلب العنزة بيديها ،و�إ ّن��ي لك ك��الأخ ،فقل ما في قلبك!..
فهل ا�ستطاعت تلك القدرة والمكانة والعزة �أن تغير �شيئ ًا من روح
محمد؟ ال� ،أبد ًا فمحمد وعلي مقامهما �أرفع من هذا.
4.4ما معنى الآية }ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ{؟

}ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ{((( فما معنى «وال
تعتدوا»؟ هنا تذكر التفا�سير ،وكذلك الفقه� ،أنّ النبي Pوكذلك
الإمام علي Qكانا في كل الحروب يو�صيان الجنود بعدم الإجهاز
على الجريح من الأعداء ،وبعدم التعر�ض لل�شيوخ الذين لم ي�شتركوا
في الحرب ،وال لأطفالهم ،وبعدم منع الماء عنهم ـ هذه الأعمال
((( �سورة البقرة ،الآية .190
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الم�ألوفة اليوم ،و�إ ّنه لعمل مناف للإن�سانية �أن يمنعوا الماء� ،أو �أن
يلقوا القنابل ال�سامة� ..إنه اعتداء وتجاوز ـ اقر�أ في القر�آن و�صاياه
ب�ش�أن كفار قري�ش ،على الرغم من كونهم كانوا �ألد �أعداء الر�سول
 .Pفهم لم يكونوا م�شركين وعبدة �أ�صنام و�أع��داء فح�سب ،بل
كانوا قد حاربوا النبي ع�شرين �سنة ،لم يتورعوا خاللها عن التو�سل
بكل ما كان يمكنهم التو�سل به� .إ ّنهم الذين قتلوا عم النبي و�أعزاءه،
ول�شد ما �آذوا النبي يوم كان في مكة وعذبوا �أ�صحابه .وهم الذين
ك�سروا �سن النبي و�شجوا جبينه .ومع ذلك ففي فترة فتح مكة تنزل
�سورة المائدة� ،آخر �سور القر�آن نزو ًال ،في الوقت الذي كان قد بقي
من الم�شركين عدد قليل ،وكانت ال�سلطة بيد الم�سلمين ،فتقول:
}ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ{((( �أي ال تتجاوزوا
حدود العدل .فهل يمكن القول ب�أن تخطي حدود العدل جائز بعد
هذا؟ �أم �أ ّنه غير جائز �إطالق ًا؟ �إنّ لكل �شيء ميزان ًا واحد ًا ،ف�إذا
بلغنا ذلك علينا � اّأل نتعداه .فما هو هذا الحد؟ لماذا ال نحارب
العدو؟ الحرب مرة تكون للتنفي�س عن العقد النف�سية ،وهذه حرب
ال تمت �إلى الإ�سالم ب�صلة .وم ّرة تقول� :إ ّنك تحارب �أعداء الب�شرية
وتريد �أن تزيل الأ�شواك عن طريق الإن�سانية .ف�إذا رفعت الأ�شواك
ّ
فكف ،وال تتعر�ض للأغ�صان التي ال �أ�شواك فيها هذا هو الحد.
((( �سورة المائدة ،الآية .8
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5.5كيف ي�صف الإم��ام علي Qالر�سول Pفي الدعوة �إلى
اهلل؟

«طبيب د ّوار بط ّبه»((( في�شبهه بالطبيب� ،أي �إنّ �أ�سلوب الر�سول
الكريم �أ�شبه ب�أ�سلوب الطبيب المعالج لمري�ض .فمن جملة
خ�صو�صيات الطبيب بالن�سبة �إلى مري�ضه �أنه يترحم على حاله،
كما يقول الإمام علي Qفي نهج البالغة« :و�إ ّنما ينبغي لأهل
الع�صمة ،والم�صنوع �إليهم في ال�سالمة �أن يرحموا �أهل الذنوب
والمع�صية»(((.
والمذنبون حقيقون بالرحمة� ،إال �أنّ هذا ال يعني تركهم و�ش�أنهم..
ف�إذا كان المري�ض حقيق ًا بالترحم عليه ،فال تهمله ،بل عليك �أن
تعالجه .ف�سلوك النبي Pكان �سلوك الطبيب المداوي.
ولكن ثمة ف��رق بين طبيب وطبيب .فهناك الطبيب الثابت،
وهناك الطبيب ال�سيار .فذاك طبيب قد افتتح عيادة جل�س فيها
ينتظر المر�ضى ،فمن يراجعه يطببه ويكتب له الدواء� .أما �إذا لم
يتطبب عنده �أحد ،فال يذهب للبحث عن مر�ضى .غير �أنّ الطبيب
ال�سيار ال يقنع بذلك بل يذهب بنف�سه ليعالج المر�ضى.
كان النبي Pيذهب بنف�سه ليعالج مر�ضى الأخالق والمعنويات.
كان هذا ديدنه على امتداد حياته لماذا �سافر �إلى الطائف؟ وما
((( نهج البالغة ,الخطبة .107
((( م.ن ,الخطبة .140
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كان دخوله الم�سجد الحرام �إال بحث ًا عن هذا وذاك ،يقر�أ القر�آن
فيجذب النا�س ويدعوهم �إلى الإ�سالم؟ عند حلول الأ�شهر الحرم
كانت تزداد م�س�ؤوليته ،فقد كانت القبائل العربية تقدم للحج على
وفق طريقتهم في عبادة الأ�صنام ،فكانوا يتجمعون في عرفات
ومنى ،وكان النبي Pي�ستفيد من تلك الفر�صة ليختلط بالنا�س.
وكان «�أبو لهب» يتبعه ويقول للنا�س :ال ت�سمعوا له� ،إ ّنه ابن �أخي و�أنا
�أعرفه و�أعرف �أنه ك ّذاب (العياذ باهلل) �إ ّنه مجنون ،وما �إلى ذلك.
� اّإل �أنّ ال ّنبي لم يكن ليكف ع ّما كان فيه ..فلماذا كل هذا؟
ي�ق��ول الإم ��ام علي � :Qإنّ �سلوك النبي Pك��ان �سلوك
الطبيب ،الطبيب ال�سيار ال الطبيب القابع في عيادته ،ال يجيب � اّإل
من ي�س�أله ،وال يرى م�س�ؤوليته تتعدى ذلك .كال ،كان الر�سول الأكرم
يرى م�س�ؤوليته �أكبر من ذلك بكثير .لقد جاء في بع�ض الروايات
�أنّ بع�ضهم ر�أى الم�سيح عي�سى Qيخرج من دار امر�أة �س ّيئة
ال�سمعة .ف�سئل :يا روح اهلل ،ما كنت ت�صنع في دار هذه؟ فقال� :أنا
طبيب وكنت في دار مري�ضة ..والكالم يطول.
ي�شير الإمام علي Qفي �سيرة النبي Pو�سلوكه في العالج
بقوله« :ق��د �أحكم مراهمه و�أح�م��ى موا�سمه» هل كان النبيP
يعامل النا�س بالح�سنى �أم بالخ�شونة؟ يقول علي� :إ ّنه كان يعاملهم
باالثنين ،ولك ّنه ك��ان يعرف مو�ضع كل منهما ،فمرة ك��ان عنده
«المرهم» و�أخرى عنده «المي�سم» ،فالمرهم في يد ،والمي�سم � -أو
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�آلة الو�سم المحمية  -في اليد الأخرى .فحيثما �أمكنت المعالجة
بالمرهم كانت هي العالج ،ف ��إذا لم يكن المرهم مجدي ًا وكان
الع�ضو فا�سد ًا ،كان ال ب ّد من الكي �أو البتر لعالجه� .إذن فثمة ظرف
يقت�ضي المالينة والرفق ،وثمة ظرف يقت�ضي ّ
ال�شدة والحزم ،وكان
النبي Pي�ستعمل كال في مو�ضعه ووقته.
6.6ما هو الحدث الذي ح�صل عند وفاة �إبراهيم بن النبيP

وما كان موقفه منه؟

جاء في الأحاديث في كتبنا وكتب �أهل ال�سنة �أنّ �إبراهيم ابن
ر�سول اهلل Pمن زوجته مارية القبطية ،قد توفي وعمره ثمانية
ع�شر �شهر ًا ،فيت�أثر الر�سول الكرم ،الذي كان يحبه � ،أ�شد الت�أثر
ويبكي ويقول� :إ ّن��ه على حرقة قلبه وذرف��ه الدموع على �إبراهيم
وحزنه ال�شديد عليه ،ف�إ ّنه ال اعترا�ض له على ق�ضاء اهلل .ويدين
الحزن على قلوب جميع الم�سلمين لأنّ غبار ًا من الحزن قد غلف
قلب ر�سول اهلل Pالمبارك .وي�صادف �أن تك�سف ال�شم�س في ذلك
اليوم ،فال ي�شك الم�سلمون في �أنّ ذلك دليل على تعاطف العالم
الأعلى مع ر�سول اهلل� ،Pأي �إنّ ال�شم�س ك�سفت حزن ًا على موت
ابن ر�سول اهلل.
وانت�شر هذا في المدينة ،واتفق النا�س على �أنّ ذلك الك�سوف
كان ب�سبب حزن النبي .Pوقد �أ ّدى هذا االعتقاد �إلى زيادة �إيمان
النا�س وتقويته ،والنا�س ال تخلو عقولهم من التفكير في �أمثال
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هذه الأم��ور ..ولكن ما ر�أي النبي نف�سه؟ �إ ّنه ال يرت�ضي ا�ستغالل
�ضعف ال ّنا�س لهدايتهم ،بل يريد اال�ستفادة من نقاط قوتهم لذلك
الهدف� .إنه ال يريد �أن يكون جهل النا�س هو ال�سبب في هدايتهم
�إلى الإيمان ،لأن القر�آن يقول} :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ{(((.
فقد يقول قائل :ح�سن ،ما الذي ناله النا�س من ذلك؟ خذ الغايات
واترك المبادئ ،فقد كانت النتيجة ح�سنة ،ونحن لزمنا ال�صمت
ولم نقل �شيئ ًا� .أ ّما النبي Pفلم ي�سكت على ذلك .جاء �إلى الم�سجد
و�صعد المنبر و�أراح خواطر النا�س ،وبين لهم �أنّ ك�سوف ال�شم�س
لم يكن من �أجل موت ابنه� ..إنّ من ال يريد �أن ُي�ستغ ّل حتى �سكوته،
ينبغي �أن يكون هكذا ،فلماذا؟ لأنّ الإ�سالم ال حاجة له بمثل ذلك.
 7.7ما معنى «ي�سر وال تع�سر وب�شر وال تنفر(((»...؟

يو�صي النبي Pقائ ًال :اعبدوا بقدر ما في �أرواحكم من ن�شاط
للعبادة� .أي �أ ّدو العبادات برغبة وميل� .أما �إذا �أ َّد ْي� َ�ت العبادات،
أقمت ال�صالة ،و�أ َّد ْي َت الم�ستحبات ،وقر�أْت القر�آن ،و�سهرتَ ال ّليل،
و� َ
حتى �أح�س�ست �أنّ ذلك �أ�صبح يثقل عليك و�أ ّنك تجد فيه �صعوبة� ،أي
�إ ّنك بد�أت تحمل نف�سك حم ًال على ذلك ،فاترك ذلك ،وال تحمل
نف�سك على العبادة حم ًال .لأ ّنك باال�ستمرار في حملها على ذلك

((( �سورة النحل ،الآية .125
((( ال�سيرة النبوية ،ابن ه�شام ،ج � ،4ص.1010
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تثير فيها بالتدرج حالة من النفور والفرار ،حتى ي�صل بك الأمر �إلى
وعندئذ تتولد في ذهنك فكرة �س ِّيئة
اعتبار التعبد ك�شرب الدواء
ٍ
«ي�سر
عن العبادات .ولذلك يو�صي النبي Pمعاذ بن جبل فيقولِّ :
تع�سر ّ
وب�شر وال تن ّفر» .ثم قال ما مفاده :يا معاذ ،الإ�سالم دين
وال ِّ
متين .فعامل نف�سك بالح�سنى .يا معاذ� ،إنّ من يظن �أ ّنه بالتع�سير
على نف�سه وبعدم الت�ساهل معها يكون �أ�سرع في بلوغ مق�صده..
مخطئ ،فهو لن ي�صل �إليه� .إنّ مثله مثل الراكب الذي يق�صد مدينة
�أُخ��رى ،فيح�سب �أ ّنه بت�شديد ال�ضرب على مطيته يكون �أ�سرع في
الو�صول �إليها ،ولك ّنه �سرعان ما يجد �أ ّنه قد جرح المطية ،و�أنهكها
تعب ًا فحزنت في مكانها ال تريم .فيرى �أ ّنه ف� ً
ضال عن كونه لم ي�صل
�إلى مق�صده �أ�صاب مطيته و�أقعدها.
فمن ي�شتد على نف�سه ويحملها فوق طاقتها ،يخطئ �إذا ظنّ �أ ّنه
يكون �أ�سرع في بلوغ ما يريد ،بل �إ ّنه قد ال ي�صل �أ� ً
صال ،وتعود روحه
كالمطية الحرون من التعب ،ال ترفع قدم ًا عن قدم.
لذلك كان ر�سول اهلل Pيو�صي معاذ بن جبل وغيره ب�أن يب�شروا
وال ينفروا  ..يي�سر وال يع�سر .ال يكن حديثك كله عن الم�شكالت
وال�صعاب ،ف�إ ّنك بذلك تخيف ال ّنا�س .يقول ر�سول اهللُ « :Pبعثت
�إليكم بالحنفية ال�سمحة ال�سهلة البي�ضاء»((( .فهل في الدين
ت�سامح؟ نعم� ،إن الدين �سمح ومت�سامح ،ولكن لذلك �أ�صوله .فكيف؟
((( بحار الأنوار ،ج � ،30ص.548
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يقول الدين :تو�ض�أ .ولكن ه��ذا الدين نف�سه يقول� :إذا كنت
مري�ض ًا ..م�صاب ًا بجرح وتخ�شى ال�ضرر (وال يقول �إن كنت موقن ًا من
ال�ضرر ،وال �إن كان في �ضرر حتم ًا) من الماء ،فتيمم بدل الو�ضوء.
هذا يعني ال�سماحة ،يعني ال ّدين ،فال ّدين لي�س خالي ًا من الت�سامح،
بل فيه كل الت�سامح.
8.8م��ا هم��ا ال�شرطان الل��ذان يجب توافرهما ف��ي من يت�صدى
للدعوة �إلى الدين؟
ومن الم�سائل الأخرى في الدعوة للدين قول القر�آن} :ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ {(((.
هذه �آية من الآيات التي تق�صم ظهر الدعاة �إلى ال ّدين والمبلغين
لر�ساالت اهلل.
تبين الآي��ة �أنّ ثمة �شرطين يجب توافرهما في من يت�صدى
للدعوة �إلى الدين.
الأول :هو �أنهم يخ�شون اهلل ،قلوبهم ملأى بالخ�شية من اهلل.
}ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ{((( .لقد جاء في دعاء النبي ـ كان
النبي Pيدعو به ـ « :اللهم اق�سم لنا من خ�شيتك ما يحول بيننا
وبين مع�صيتك ،ومن طاعتك ما تبلغنا به ر�ضوانك ،ومن اليقين
م��ا ي�ه��ون علينا م��ن م�صيبات ال��دن�ي��ا .اللهم امتعنا ب�أ�سماعنا
((( �سورة الأحزاب ،الآية .39
((( �سورة فاطر ،الآية .28
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و�أب�صارنا وقوتنا ما �أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ث�أرنا على
من ظلمنا وان�صرنا على من عادانا ،وال تجعل م�صيبتنا في ديننا
وال تجعل الدنيا �أكبر همنا وال مبلغ علمنا وال ت�س ّلط علينا من ال
يرحمنا ،برحمتك يا �أرحم الراحمين»(((.
هذا دعاء كان ر�سول اهلل Pيقر�ؤه ،فمن �شاء فليحفظه ويقر�ؤه،
وليرجعوا �إلى (مفاتيح الجنان) �أو (زاد المعاد) ليروا �أعمال ليلة
الن�صف من �شعبان حيث يقر�أ هذا الدعاء ،كما �أنه يقر�أ في �أوقات
�أخرى �أي�ض ًا ،لأ ّنه دعاء جامع لم�صالح الإن�سان في الدنيا والآخرة.
فال�شرط الأول ال��ذي يطلبه ال�ق��ر�آن من حامل الدعوة ومبلغ
الر�سالة �إذن فما هي خ�شية اهلل؟ هي �أن تكون هيبة اهلل وعظمته
قوية الح�ضور في قلبه بحيث ال يم ّر بذلك القلب مجرد ت�صور الإثم
� اّإل وتكون الخ�شية من اهلل هي الرادعة.
وال�شرط الثاني هو «وال يخ�شون �أح��داً �إال اهلل»� .أنّ «الخ�شية»
تختلف عن «الخوف» .فالخوف هو القلق على العاقبة والم�ستقبل،
والتفكير في نتيجة عمل ما لتدبيره �أما الخ�شية فهي حالة ت�سلط
الرعب على الإن�سان بحيث ال يجر�ؤ على �أمر �أو على تنفيذ ما يريد،
وهذا يعني �أ ّنه يفقد �شجاعته .فالتفكير في عاقبة �أمر ما لتدبيره
يختلف عن فقدان ال�شجاعة.
((( �إقبال الأعمال ،ابن طاوو�س ،ج � ،3ص.321
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9.9ما الفرق بين التذكر والتفكر؟

في القر�آن �أمران يردان متقاربين «التذكر والتفكر».
والتفكر هو محاولة الك�شف عن �شيء ال تعرفه� ،إعمال الفكر
للو�صول �إل��ى ما ال تعرف .والتذكر هو ا�سترجاع ما �سبق لك �أن
عرفته .فما معنى هذا؟
هنالك �أم��ور كثيرة موجودة في فطرة الإن�سان ولكن الإن�سان
غافل عنها ،فهو بحاجة �إلى التذكير ليتذكرها.
وبعبارة �أخرى ،للب�شر حالتان :حالة يكون فيها جاه ًال ،وحالة
يكون فيها نائم ًا .كثير ًا ما يحدث �أال نكون على علم بما يدور
حولنا ،فنحن م�ستيقظون ولكننا ال نعلم .ومرة �أخرى ال نكون على
علم بما يدور حولنا ال لأ ّننا نائمون فع ًال ،فالنائم يعرف كثير ًا من
الأمور ،ولك ّنه واقع تحت ت�أثير حالة ال ي�ستطيع معها اال�ستفادة م ّما
يعرف .هذا هو النوم الحقيقي� .إال �أنّ للب�شر نوم ًا �آخر يطلقون
عليه ا�سم (نوم الغفلة) .فاهلل في خطابه للر�سول Pيقول� :أ ُّيها
النبي ،ال تظنن �أ ّنك تواجه الجاهل فح�سب ،بل �إ ّنك تواجه الغافل
�أي�ض ًا .فاحمل الجاهل على التفكر ،والغافل على التذكر .والنا�س
يغفلون �أكثر م ّما هم يجهلون� .إ ّنهم نائمون ف�أيقظ النيام ،ون ّبه
الغافلين ،ف�إنهم �إذا تنبهوا �ساروا ،كالقافلة التي �أخذت ت�سير
وعندئذ �سيدرك بنف�سه الخطر
وبقي �أحد �أفرادها نائم ًا ف�أيقظه،
ٍ
المحدق به ،ول�سوف يلتحق بالقافلة بغير حاجة �إلى من يدفعه
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�إليها.ا�ستنه�ض م�شاعر النا�س النائمة ،فبع�ض الإيمان من يقظة
الم�شاعر النائمة.
1010هل كانت �أخالق النب��ي Pعامل جذب للم�سلمين؟ اذكر
�أمثلة على ذلك؟

�إنّ من �شروط الزعيم القائد الذي يدعو النا�س �إلى الإ�سالم �أن
تكون �أخالقه الخا�صة لينة عطوف ًا.
ينبغي �أن �أو�ضح هذا الجانب بع�ض ال�شيء لكي �أكون قد �أجبت
عن �س�ؤال قد يدور في الأذهان فيما يتعلق ب�أخالق النبي ،Pفنحن
عندما نقول� :إنّ �أخالقه لينة عطوفة� ،إ ّنما نق�صد �أ ّنها كذلك في
الأمور الفردية وال�شخ�صية ،ال في الم�سائل المبدئية الكلية التي كان
فيها �أ�شد ما يكون �صالبة .فقد ي�ؤذي بع�ضهم �شخ�ص النبي Pبقول
�أو �إهانة �أحيان ًا ،وقد يخالف بع�ضهم التعاليم الإ�سالمية ،ب�سرقة
مث ًال .فما الق�صد من قولنا� :إنّ النبي كان هين ًا؟ �أيعني ذلك �أ ّنه �إذا
�شرب �أحد الخمر كان النبي يغ�ض الطرف عنه؟ وال يقيم الحد عليه؟
وال يعاقبه؟ هذه المخالفة لي�ست م ّما يتعلق ب�شخ�ص النبي نف�سه ،بل
بتعاليم الإ�سالم� ..أو �إذا �سرق �أحدهم ،فهل كان النبي يت�ساهل معه
وال يقت�ص منه؟ �أكان الأمر هكذا؟ كال� ،أبد ًا ففي الأمور ال�شخ�صية
وال�سلوك الفردي كان النبي Pلين ًا مت�ساه ًال ،ولك ّنه في االلتزامات
والم�س�ؤوليات االجتماعية كان في منتهى ّ
ال�شدة والخ�شونة.
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و�إليكم هذا المثال :يزعم �أحد اليهود �أنّ النبي مدين له ببع�ض
المال ،في�سد عليه الطريق مطالب ًا �إ ّياه بت�سديد الدين .فيقول له
النبي� :إنّ ادعاءك هذا غير �صحيح ،و�إ ّني ل�ست مدين ًا لك ب�شيء،
فاتركني �أذهب �إلى حال �سبيلي ّ ،ثم �إ ّني ال �أحمل ما ًال معي فيرد
اليهودي :ك�لا ،ال �أدع��ك تنقل قدم ًا عن ق��دم .ك��ان النبي ذاهب ًا
لل�صالة � اّإل �أنّ هذا اليهودي كان ي�صر على �أال يدع النبي يتحرك
قبل �أن يدفع له دينه .وك ّلما �أظهر النبي اللين واللطف ازداد
اليهودي فظاظة وخ�شونة ،حتى يبلغ الأمر بالرجل �أن ي�أخذ بخناق
النبي ويختطف عباءته من ف��وق كتفه ويلفها ح��ول رقبته ب�ش ّدة
بحيث يظهر �أثرها على رقبته .و�إذ ي�ستبطئ الم�صلون قدوم النبي،
يقومون للبحث عنه ،فيرون الم�شهد المذكور ،ويحاولون التدخل � ،اّإل
�أن النبي يمنعهم من ذلك ،ويزداد في مالينة اليهودي ومالطفته
حتى يحمله على النطق بال�شهادتين ،ويعترف له بالنب ّوة ،ويقول� :إنّ
تحملك هذا ال يقدر عليه النا�س العاديون ،بل هو من �شيم الأنبياء.
وثمة مثال �آخر عند دخول النبي Pمكة ،والظاهر �أ ّنه كان عند فتح
مكة ..امر�أة من �أ�شراف قري�ش ترتكب جريمة ال�سرقة ،والإ�سالم
يق�ضي بقطع يد ال�سارق .وقد ثبتت ال�سرقة على المر�أة واعترفت هي
بها ،فكان ال مندوحة من �إنزال الق�صا�ص بها .وهنا تبد�أ الو�ساطات
بالعمل ويتقدم الوجهاء بالتو�صية والرجاء من ر�سول اهلل � Pاّأل
يقيم الحد عليها ،فهي ابنة فالن وهو �شخ�ص محترم .و�إنّ �إنزال
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الق�صا�ص بابنته �سوف يهدر كرامة القبيلة كلها.
فير ّد النبي Pعليهم :لن يكون هذا �أبد ًا .كيف يمكن �أن �أتغا�ضى
عن �إقامة حدود الإ�سالم؟! لو لم تكن هذه المر�أة من النخبة ،ولو لم
يكن لها قبيلة وع�شيرة ،لكنتم جميع ًا تطالبونني ب�إنزال الق�صا�ص
بها .فالفقير الذي قد ي�سرق لفقره يجب �أن ينال العقاب ،ولكن
هذه المر�أة ذات الأ�صل ال�شريف ينبغي �أن تعفى من العقاب لأنّ
ذلك يهين كرامة �أهلها .ال يمكن تعطيل حدود اهلل! ورف�ض ر�سول
اهلل Pالو�ساطات وال�شفاعات� .إ ّنه لم يكن يلين مطلق ًا في ق�ضايا
المبد�أ ،ولك ّنه على العك�س من ذلك كان في منتهى اللين والتعطف
في الق�ضايا الخا�صة ،كثير العفو فيها.
 1111لم��اذا طلب اهلل �سبحان��ه وتعالى من نبيه }ﭭ ﭮ
ﭯ{(((؟

وهذا �أي�ض ًا من مظاهر ليونة النبي Pح�سن �أخالقه� .إنّ المطلوب
منه �أن ي�ست�شير الم�سلمين في الأمور .عجب ًا� ،أينبغي على النبي �أن
ي�ست�شير؟ �إنّ المرء قد ي�ست�شير لحاجته �إلى طلب الم�شورة .ولكن
النبي ال تكون به حاجة �إلى الم�شورة من حيث المبد�أ � ،اّإل �أ ّنه لكي ال
يجعل من عدم الم�شورة �سنة متبعة في�أتي كل حاكم ويطلب من النا�س
الطاعة العمياء ،كان ي�شاور النا�س .كذلك كان يفعل علي .Q
((( �سورة �آل عمران ،الآية .159
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�إ ّنهم لم تكن بهم حاجة �إلى الم�شورة ،ولك ّنهم لكي يعلموا الآخرين
عليها �أو ًال ،ولكي يمنحوا �أتباعهم ال�شخ�صية والمكانة ثاني ًا ،كانوا
ي�شاورونهم .كيف ترى يكون �شعور �أتباع ال ي�ست�شيرهم قائدهم في
�أمورهم ،حتى و�إن يكن ر�أيه الخا�ص �صحيح ًا مئة بالمئة؟ ال �شك
�أ ّنهم يرون �أنف�سهم مجرد �أدوات ال غير .ولك ّنهم �إذا وجدوا �أنف�سهم
ي�سهمون في ت�سيير الأم��ور ،و�أنّ لهم ر�أي � ًا ي�ؤخذ به ،الزدادوا ثقة
ب�أنف�سهم وارتفعت مكانتهم في �أعينهم ،ولأ�صبحوا خير �أتباع.
}ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ{ ولكن عليك � -أ ُّيها النبي -
�أن ال تجعلك الم�شورة ذا قلبين ك�سائر النا�س .ف�إذا �شاورت واتخذت
القرار ،فيجب �أن يكون القرار قاطع ًا ..الم�شورة قبل القرار ،والبت
بعد القرار ،وال�شروع بالعمل بعد االتكال على اهلل .تقدم و�أنت
ت�ستعين باهلل.
�1212ألي���س انت�ش��ار الإ�س�لام بف�ضل مال خديج��ة و�سيف علي
�إكراه ًا في الدين؟

�أفي القر�آن ما ي�شير �إلى �أن الإ�سالم قد تقدم بالذهب والق ّوة؟!
�أقال علي Qيوم ًا� :إنّ الإ�سالم قد انت�شر ب�سيفه وبذهب خديجة؟!
ما من �شك في �أنّ �أموال خديجة قد �أفادت الم�سلمين ،ولكن هل
�صرفت تلك الأم��وال لن�شر الدعوة؟ كانت �أم��وال خديجة كثيرة،
فهل دفعت هذه الأموال لأ�شخا�ص لكي ي�سلموا؟ �أفي التاريخ �شيء
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من هذا؟ ال �أح�سبكم واجدين �شيئ ًا من ذلك في التاريخ .عندما
كان النبي و�أتباعه يمرون بظروف معا�شية �صعبة ،و�ضعت ال�س ّيدة
خديجة �أموالها تحت ت�ص ّرف الم�سلمين ل�س ّد حاجاتهم اليومية،
ولي�س لكي ير�شو النبي (والعياذ باهلل) النا�س للدخول �إلى الإ�سالم.
ثم �إنّ ذلك المال لم يكن بذلك المقدار الذي ينفع في �أمثال
ذل��ك الغر�ض� .صحيح �أ ّنها كانت تعد من �أ�صحاب ال�ث��روات في
مكة ال�صغيرة ،ولك ّنها بالطبع لم تكن تبلغ مبلغ �أ�صحاب الماليين
والباليين في طهران اليوم .و�صحيح �أ ّن��ه كان في مكة عدد من
التجار و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال ،ولكن �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال في
ني�شابور ،ال مثل �أ�صحاب ر�ؤو�س الأم��وال في طهران وم�شهد .لوال
�أموال خديجة فلر ّبما كان الفقر والإمالق يق�ضيان على الم�سلمين..
�أم ��وال خديجة ك��ان لها ف�ضل �إدام ��ة حياة الم�سلمين ،ال لأنها
ا�ستخدمت لر�شوة النا�س لإدخالهم في الإ�سالم� .إنّ �أموال خديجة
�أبقت على رمق الم�سلمين.
كما �أنّ �سيف علي Qال �شك قد خدم الإ�سالم ،ولوال �سيف
علي لكان م�صير الإ�سالم غير هذا ،ولكن علي ًا لم ي�صلت �سيفه فوق
رقبة �أحد طالب ًا منه الدخول في الإ�سالم� ،إ ّنما ارتفع �سيف علي
حينما كانت �سيوف �أخرى قد ارتفعت لتقتلع الإ�سالم من جذوره.
1313ما معنى الع�صمة عند الأنبياء؟

�إنّ من جملة مخت�صات الأنبياء هي الع�صمة ،والع�صمة تعني
31

قدوة الشباب()2

ال�صيانة من الذنب والخط�أ� .أي �إنّ الأنبياء ال يقعون تحت ت�أثير
�أهوائهم النف�سية ،وال يرتكبون ذنب ًا ،وال يخط�ؤون في �أعمالهم.
وتجنبهم هذا للأخطاء وال ّذنوب ي�ضفي عليهم �أ�سمى مرتبة من
قابلية االعتماد .والآن لنرى كيف تكون هذه ال�صيانة .هل �إ ّنها
بحيث عندما يريدون �أن يرتكبوا ذنب ًا ي�أتي م�أمور غيبي ويمنعهم
من ذلك كالأب الذي يمنع ولده من االنزالق (في المعا�صي)؟ �أو
بهذه ال�صورة ،وهي �أنّ جبلة الأنبياء وطينتهم هي ب�صورة بحيث ال
يتمكن منها الخط�أ واال�شتباه ،كما �أنّ الملك ال يزني لأ ّنه خال من
ال�شهوة الجن�سية� ،أو �أنّ الآلة الحا�سبة ال تخطئ لأ ّنها ال ذهن فيها؟
�أم �إنّ عدم ارتكاب الأنبياء لل ّذنوب وعدم ا�شتباههم معلول لنوع من
نظرتهم ودرجة يقينهم و�إيمانهم .وبالطبع ،ف�إنّ هذا ال�شق وحده
هو ال�صحيح ،والآن نذكر اّ ً
كل من هاتين ال�صيانتين على حدة:
�أما ال�صيانة من الذنب� :إنّ الإن�سان موجود مختار ويختار �أعماله
على �أ�سا�س المنافع والم�ضار والم�صالح والمفا�سد التي يم ّيزها،
لذا ف�إنّ للتمييز الدور المهم في اختيار الأفعال .ومن الم�ستحيل �أن
يختار الإن�سان �شيئ ًا عديم الفائدة� ،أو �أ ّنه �ضار من جهة �أخرى بنا ًء
على تمييزه  -فمث ًال � -إنّ الإن�سان العاقل الذي يهوى الحياة ال يرمي
نف�سه من الجبل عالم ًا ،وال يتجرع ال�سم القاتل.
�إنّ الأ�شخا�ص يختلفون من ناحية الإيمان واالنتباه �إل��ى �آثار
الذنوب ،فك ّلما كان �إيمانهم �أقوى وانتباههم �إلى �آثار ال ّذنوب �أكثر
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كان اجتنابهم عن الذنب �أكثر وارتكابهم له �أقل .و�إذا كانت درجة
الإيمان ت�صل �إلى حد ال�شهود والعيان �إلى الحد الذي يت�صور الإن�سان
نف�سه حين ارتكاب الذنب كال�شخ�ص الذي يريد �أن يرمي نف�سه من
الجبل �أو يتجرع ال�سم القاتل ،فاحتمال اختيار الذنب هنا ي�صل �إلى
ال�صفر� .أي �إ ّنه ال يتجه نحو الذنب �أبد ًا .ومثل هذه الحالة ن�سميها
الع�صمة �إذ ًا فالع�صمة من الذنب ناتجة من كمال الإيمان و�صالبة
التقوى .وال �ضرورة للإن�سان في ق ّوة خارجة ت�صده عن الذنب جبر ًا
من �أجل و�صوله �إلى حد «ال�صيانة» و»الع�صمة» من الذنب� ،أو �أن
يكون ال�شخ�ص المع�صوم بحكم جبلته وطينته م�سلوب القدرة .ف�إذا
كان الإن�سان ال يتمكن من ارتكاب الذنب �أو �أنّ ق ّوة ت�صده عن الذنب
دائم ًا ،فعدم ارتكابه للذنب ال يعتبر له كما ًال ،لأ ّنه ي�شبه ال�شخ�ص
ال�سجين ال��ذي ال يتمكن من المخالفة ،وع��دم مخالفة مثل هذا
ال�شخ�ص ال يمكن �أن ت�ضعه في �سجل ال�صدق والأمانة.
�أما ال�صيانة من الخط�أ� :إنّ ال�صيانة من الخط�أ وليدة نوع من
نظرة الأنبياء �أي�ض ًا .فالخط�أ يحدث دائم ًا من حيث يواجه الإن�سان
واقعة عن طريق الح�س الباطني �أو الخارجي ،ويكون لها عدد ،من
ال�صور الذهنية في ذهنه ،ويقوم بتحليلها وتركيبها بق ّوة عقله،
ويت�صرف فيها ب�صور مختلفة فيخطئ �أحيان ًا في مطابقة ال�صور
الذهنية مع الواقعيات الخارجية ،وفي ترتيب تلك ال�صور .ولكن
عندما يواجه الإن�سان مبا�شرة وقائع عينية عن طريق ح�س خا�صة،
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و�أنّ �إدراك الواقع هو نف�س االت�صال بالواقع .ال �صورة ذهنية عن
االت�صال بالواقع ،فال معنى للخط�أ واال�شتباه بعد ذلك.
والأنبياء الإلهيون لهم ات�صال بواقع الوجود في باطنهم ،فال
يفتر�ض الخط�أ في ن�ص الواقع ،فمث ًال لو و�ضعنا مئة حبة من عقد
«�سبحة» في �إناء ،ثم مئة حبة �أخرى ونعيد هذا العمل مئة مرة فمن
الممكن �أن يخطئ ذهننا ويت�صور �أنّ هذا العمل ّتم ات�سع وت�سعين
مرة �أو مئة مرة ومرة ،ولكن من الم�ستحيل �أن يخطئ الواقع نف�سه،
وبالنظر �إلى كون العملية قد تكررت مئة مرة فيكون مجموع الحبات
�أكثر �أو �أقل ،فالأ�شخا�ص الذين يكونون في ن�ص مجرى الواقع من
حيث الوعي ،ويت�صلون ب�أ�صل الوجود وج��ذره الحوادث ويكونون
وحدة واحدة �سيع�صمون من كل �أنواع الأخطاء وي�صانون.
1414م��ا هو الفرق بي��ن الأنبياء والعباقرة ف��ي النبوغ الفكري؟

فالعباقرة �أ�شخا�ص ال يمتلكون طاقة تفكير وتعقل وتدبير قوية،
�أي �إ ّنهم يت�صلون بالأ�شياء عن طريق حوا�سهم ،ويعملون بقوة عقلهم
المدبر حول معطيات �أذهانهم ،وي�صلون �إلى نتيجة ،ويخط�ؤون
�أحيان ًا .والأنبياء الإلهيون بالإ�ضافة �إلى تمتعهم بق ّوة العقل والتفكير
والتدبير الذهني مجهزون بق ّوة �أُخرى با�سم «الوحي» ،والعباقرة
ال يتمتعون بهذه ال�ق� ّوة .ولهذا ال�سبب ال يمكن مقاي�سة الأنبياء
بالعباقرة ب�أي وجه ،لأنّ المقاي�سة تكون �صحيحة عندما يكون عمل
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الطرفين من نوع واحد ومن �سنخ واحد ،ولكن عندما يكون نوعان
و�سنخان فالمقاي�سة خط�أ  -فمث ًال  -ت�صح المقاي�سة بين اثنين
في الق ّوة البا�صرة �أو ال�سامعة �أو التفكير ،ولكن ال ي�صح القيا�س
بين ق ّوة البا�صرة عند �شخ�ص وق ّوة ال�سامعة عند الآخر ،ثم نقول:
�أ ّيهما �أقوى� .إنّ نبوغ العباقرة له �صلة بق ّوة التفكير والت�أ ّمل الب�شري،
وخارقية الأنبياء لها �صلة بق ّوة �أخرى ُت�سمى «الوحي» واالت�صال
بمبد�أ الوجود ،ولهذا فمن الخط�أ القيا�س بينهما.
1515ب ّين �أهمية الإخال�ص في النية في عمل الأنبياء؟

�إنّ الأنبياء  -بحكم �أنّ لهم �سند ًا �إلهي ًا  -لم ين�سوا �أنّ على
عاتقهم ر�سالة ي�ؤدونها من قبل اهلل ،ويقومون بعمله (هو) يخل�صون
غاية الإخال�ص في عملهم� ،أي �إ ّنهم ال غاية لهم وال هدف �سوى
هداية الب�شر وهي ما يريدها اهلل ،وال يريدون «�أج��راً» من النا�س
لإنجاز ر�سالتهم .وقد نقل القر�آن الكريم في �سورة ال�شعراء �أقوال
كثيرة من الأنبياء في مجابهة �أقوامهم ب�صورة موجزة .وبالطبع،
ف�إنّ كل نبي كانت له ر�سالة خا�صة �إلى قومه تتنا�سب والم�شكلة �أو
الم�شكالت التي يواجهها في طريقه .ولكن �إحدى المو�ضوعات التي
تتكرر في ر�ساالت جميع الأنبياء هي} :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎ{((( لذا ف�إنّ الإخال�ص وعدم الغاية ال�شخ�صية هما
((( �سورة ال�شعراء ،الآية .145
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من مميزات النبوة ،ولهذا ال�سبب ف�إنّ ر�سالة الأنبياء تمتاز دائم ًا
بطابع «ج��ازم» ال نظير له .والأنبياء؛ بحكم �أ ّنهم ي�شعرون ب�أ ّنهم
«مبعوثون» ،ال يخطر ببالهم �أدنى �شك في ر�ساالتهم .بجزم قاطع
ويدافعون عنها ب�شكل ال يمكن العثور على مثله� .إنّ مو�سى بن عمران
و�أخ��اه ه��ارون بالوقت ال��ذي كانا فيه يرتديان الثياب ال�صوفية
ويم�سكان الع�صا ب�أيديهما ،وك��ان كل �أثاثهما الظاهري يقت�صر
على هذا ،دخال على فرعون ودعواه ،وقالوا له بجزم وحزم� :إن لم
تقبل دعوتنا ،ف�إنّ زوال حكمك حتمي ،و�إن قبلت دعوتنا وتدخل في
الطريق الذي نريده؛ ف�إ ّننا ن�ضمن لك العزة .فقال فرعون م�ستغرب ًا:
انظروا �إلى هذين اللذين يتحدثان عن �ضمان عزتي �إن �أتبعتهما
و� اّإل فزوال حكومتي(((.
والنبي الكريم Pفي �سنوات البعثة الأولى ـ وقد كان الم�سلمون
يتجاوزون عدد �أ�صابع الكفين جمع بني ها�شم في مجل�س �سجله
التاريخ بـ»يوم الإنذار»وبلغهم ر�سالته ،و�أعلن بجزم و�صراحة :ب�أنّ
ال ّدين �سوف ي�سود العالم ،و�سعادتكم تكمن في اتباعكم وقبولكم
دعوتي .فكان القول هذا ثقي ًال عليهم ،وال يمكن ت�صديقه �إلى حد
بحيث كان ينظر بع�ضهم بع�ض ًا ،وتفرقوا دون الإجابة عليه .وعندما
بلغ �أبو طالب عم النبي الكريم قول قري�ش ب�أ ّننا م�ستعدون لنختاره
ملك ًا علينا ،ونز ِّوجه �أجمل بناتنا ،ونجعله �أثرى �شخ�ص فينا ب�شرط
((( نهج البالغة ،الخطبة .190
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�أن يترك �أقواله .قال في جوابهم« :واهلل لو و�ضعت يا عم ،ال�شم�س
في يميني ،والقمر في ي�ساري ما تركت هذا الأمر �أبداً من �أنفذه
�أو �أهلك في طلبه �إلى الطاعة لر ّبي»((( .نعم ،كما �أنّ الع�صمة من
الذنب في قيادة النا�س من م�ستلزمات الت�سلح بق ّوة الوحي واالت�صال
باهلل ،ف�إنّ الإخال�ص والحزم �أي�ض ًا من م�ستلزمات النبوة.
1616ما هي �أهمية البناء والجهاد في حركة النبوة؟
البناء:

�إنّ الأنبياء الذين يحركون الطاقات وينظمونها ،يكون ذلك
لمجرد بناء الفرد وبناء المجتمع الإن�ساني .وبعبارة �أخرى بق�صد
ال�سعادة الب�شرية .ومن الممتنع والم�ستحيل �أن يتم ذلك لغر�ض
ف�ساد المجتمع الإن�ساني �أو فنائه .و�إذا كانت دعوة مدعي النبوة
تف�سد النا�س ،وتبطل طاقاتهم ،وتجرهم �إلى الفح�شاء والرذيلة،
وفناء المجتمع الإن�ساني وانحطاطه فهي الدليل القاطع على �أنّ هذا
المدعي غير �صادق في دعوته .و»لإقبال الالهوري» هنا قول قيم
�أي�ض ًا ،يقول« :والطريق الآخ��ر للحكم حول قيمة تجربة دينية
يقوم بها نبي �أي (كون ر�سالته حقيقية ،وات�صاله الباطني باهلل
واقعياً) هو تجربة �أنواع الإن�سانيات التي �أوجدها ،واالهتمام �أي�ضاً
بذلك العالم هو الثقافة والمدنية التي نبعت من ر�سالته»(((.
((( �أن�ساب الأ�شراف ،ج � ،1ص.230
((( �إحياء الفكر الديني في الإ�سالم� ،ص.144
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النزاع والجهاد:

�إن النزاع مع ال�شرك والخرافات والجهل والتخيالت والمظالم
والجور هو �أح��د العالئم الأخ��رى ل�صدق نبوة مدعي النبوة� .أي
من الم�ستحيل �أن ينتخب �شخ�ص نبي ًا واقعي ًا من قبل اهلل وي�شم
في ر�سالته رائحة ال�شرك� ،أو �أ ّنه ي�سارع �إلى م�ساعدة الظالم� ،أو
�أ ّنه ي�ؤيد الظلم وعدم العدالة� ،أو �أنه ي�سكت �أمام ال�شرك والجهل
والخرافات والمظالم ،وال ي�شن الحرب لمجاهدتها.
�إنّ التوحيد والعقل والعدل من �أ�صول دعوة جميع الأنبياء .ودعوة
بع�ض الأ�شخا�ص فقط الذين يدعون في هذا ال�سبيل يمكن درا�ستها
ومطالبتها بالدليل والمعجزة� ،أي لو جاء �شخ�ص في ر�سالته بما
خالف التوحيد �أو يخالف العدل وي�ؤيد الظلم ،ف�إنّ ر�سالته ال ت�ستحق
الدرا�سة وطلب الدليل �أي�ض ًا ،ك�أن يرتكب مدعي النبوة ذنب ًا �أو خط�أ،
�أو �أ ّنه يعجز عن قيادة النا�س ،و�إن كان م�صدر عجزه مر�ض ًا ج�سمي ًا،
ومر�ض ًا ممقوت ًا كالجذام� ،أو �أنّ دعوته ال تكون في خط بناء النا�س،
ف�إنّ ر�سالته ال ت�ستحق مطالبتها بالدليل والمعجزة .وعلى هذا ف�إنّ
مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص حتى لو فر�ض (بفر�ض الم�ستحيل) �أ ّنهم ي�أتون
بالمعجزة ،ويعر�ضون معاجز كثيرة ،ال يجوز العقل متابعتهم.
1717هل الجانب الب�شري موجود عند الأنبياء؟

�إنّ الأنبياء بكل جوانبهم الخارقة للعادة من قبيل المعجزة،
والع�صمة من الذنب والع�صمة من الخط�أ ،القيادة المنقطعة
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النظير ،البناء الفريد ،نزاعهم المنقطع النظير م��ع ال�شرك
والخرافات والمظالم ،فهم من جن�س الب�شر �أي �إ ّنهم يمتلكون كل
م�ستلزمات الب�شرية ،ي�أكلون وينامون ويم�شون ويتوالدون وبالتالي
يموتون كالآخرين ،وت�شملهم التكاليف التي يقومون بتبليغها للب�شر،
والحرام والحالل موجود بالن�سبة �إليهم �أي�ض ًا ويكلفون �أحيان ًا
بتكاليف �أ�شد ،كما كان التهجد في �أواخر ال ّليل ونافلة ال ّليل واجب ًا
على الر�سول الكريم .وال ي�ستثني الأنبياء �أنف�سهم من التكاليف
�أبد ًا ،ويخافون اهلل كالآخرين �أو �أ�شد خوف ًا .ويعبدون اهلل �أكثر من
الآخرين ،ي�ؤتون الزكاة ،ويح�سنون لعباد اهلل ،وي�سعون من �أجل
حياتهم وحياة الآخرين ،وال يكونون عالة على الآخرين .والفرق بين
الأنبياء والآخرين هو في مو�ضوع الوحي ومقدماته ولوازمه فقط.
والوحي ال يخرج الأنبياء من الب�شرية ،بل يجعلهم نموذج ًا للإن�سان
الكامل و�أ��س��وة للآخرين .ولهذا ال�سبب يكونون ق��ادة الآخرين
وطالئعهم.
1818اذكر بع�ض موارد ت�أثير الأنبياء في التكامل التاريخي؟

وهذه هي موارد ت�أثير تعاليم الأنبياء في التكامل التاريخي:
 -1التربية والتعليم :كان للتربية والتعليم دافع ديني في الما�ضي،
وك��ان ال��داف��ع الديني ف��ي الما�ضي ن�صير المعلمين والآب��اء
والأُ ّمهات وم�ساعدهم ،وهذا المورد من الموارد التي �أزال فيها
تكامل ال�شعور االجتماعي الحاجة �إلى الدافع الديني.
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 -2تحكيم المواثيق وال �ع �ه��ود�:إنّ حياة الإن�سان االجتماعية
قائمة على �أ�سا�س احترام العهود والمواثيق والعقود والوفاء
بالعهد .و�إنّ احترام العهد والميثاق لهو �أحد �أركان الجانب
الإن�ساني للمدنية الب�شرية .وق��د �أخ��ذ ال��دي��ن ه��ذا ال��دور
على عاتقه دائم ًا ،وال زال حتى الآن لم يح�صل على خليفة
له .يعترف «وي��ل دوران��ت» بهذه الحقيقة في كتاب درو�س
التاريخ  -مع �أ ّنه فرد ملحد فيقولّ �« :إن الدين باال�ستمداد
من �شعائره قد جعل المواثيق الب�شرية ب�صورة عالقات
مق ّد�سة بين اهلل والإن�سان ،و�أوجد الثبات واال�ستحكام عن
هذا الطريق».
كان الدين ب�صورة عامة الر�صيد الر�صين للقيم الأخالقية
والإن�سانية ،والقيم الأخالقية بال دين ت�شبه النقود الورقية التي ال
ر�صيد لها ،والتي �سرعان ما يت�ضح عدم اعتبارها.
 -3التحرر من القيود االجتماعية� :إنّ دور الأنبياء في مكافحة
اال�ستبداد وخنق الحريات ،ومقاومة مظاهر الطغيان هو من
�أكثر الأدوار �أ�سا�سية ،وي�ؤكد القر�آن كثير ًا على دور الأنبياء هذا.
ويذكر �أو ًال �إقامة العدل باعتباره هدف البعثة والر�سالة .ثاني ًا
يكرر ذكر مجابهة الأنبياء مع ظاهر اال�ستبداد في ق�ص�صه،
وي�صرح في بع�ض �آياته �أنّ الطبقة التي كانت في حرب دائبة مع
الأنبياء هي هذه الطبقة.
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1919ما هي �أ�سباب تجديد النبوة ولماذا ختمت؟

مع ك��ون النبوة مجرى مت� ً
صال واح��د ًا ،و�أنّ ر�سالة اهلل � -أي
ال ّدين  -لم يكن �سوى حقيقة واحدة ،ف�إنّ �أ�سباب تجديد النبوات
الت�شريعية والتبليغية وظهور الأنبياء على التوالي ،وتوقف كل هذه
الأمور بعد ظهور خاتم الأنبياء هو:
�أو ًال :عدم القدرة على المحافظة على الكتاب

لما كان الإن�سان القديم ب�سبب عدم بلوغه الفكري ون�ضجه غير
قادر على المحافظة على كتابه ال�سماوي ،و�أ�صبحت الكتب ال�سماوية
عادة مو�ضع تحريف وتغيير� ،أو ر ّبما ت�ؤول �إلى ال�ضياع نهائي ًا ،ولذا
كان لزام ًا �أن تتجدد الر�سالة ،و�أن ع�صر نزول القر�آن �أي قبل �أربعة
ع�شر قرن ًا كان مقارن ًا للدور الذي و�ضعت الب�شرية فيه طفولتها
خلفها ،وتتمكن فيه من المحافظة على مواريثها العلمية والدينية،
ولذا فلم يت�سرب التحريف �إلى �آخر كتاب �سماوي مق ّد�س �أي القر�آن.
وكل الم�سلمون عامة يحفظون كل �آية عند نزولها في �صدورهم �أو في
كتاباتهم ب�شكل كان ال يت�سرب �إليها �أي نوع من التحريف والتغيير �أو
الحذف �أو الإ�ضافة ،ولذا فلم يحدث التحريف والزوال في الكتاب
ال�سماوي ،وهذا �سبب من �أ�سباب انتفاء تجديد النبوة.
ثاني ًا :عدم القدرة على البرنامج الكلي للم�سير

لم تكن الب�شرية في الأدوار ال�سابقة قادرة على تلقي خطة عامة
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لم�سيرتها ،ثم ت�ستمر على �ضوء تلك الخطة في طريقها ،وذلك
ب�سبب عدم بلوغها ون�ضجها ،فكان من ال�لازم �أن توجه مرحلة
مرحلة ومنز ًال منز ًال ،و�أنّ يرافقها الأدالء دائم ًا.
ولكن القدرة على تلقي الخطة العامة قد ظهرت عند الإن�سان في
ع�صر الر�سالة الخاتمة وما بعده ،وتوقف برنامج الح�صول على الأدلة
المرحلية منز ًال منز ًال .وبالإ�ضافة �إلى ال�سبب المتقدم زوال الكتب
ال�سماوية � -أو وقوع التحريف فيها  -ف�إنّ �سبب تجديد ال�شرائع كان في
�أنّ الإن�سان لم يكن قادر ًا على تلقي خطته العامة والجامعة ومع ظهور
هذه القدرة والقابلية �أ�صبحت الخطة العامة الجامعة في متناول �أيدي
الب�شر ،وبهذا ال�سبب �أي�ض ًا انتفى تجديد النبوات وال�شرائع.
وعلماء الأم��ة هم المتخ�ص�صون الذين يدلون على الطريق
با�ستخدام الخطة العامة للهداية التي و�ضعها الإ�سالم وبتدوين
المناهج والتنظيمات.
ثالث ًا :قابلية علماء هذا الع�صر على حمل ر�سالة التبليغ والت�شريع

كان �أغلب الأنبياء  -بل �أكثريتهم التي تقارب الإجماع  -تبليغيين
ال ت�شريعيين  -ور ّبما ال يتجاوز الأنبياء الت�شريعيون عدد �أ�صابع
الكف الواحدة ،وكان عمل الأنبياء التبليغيين هو تبليغ ال�شريعة
وترويجها وتنفيذها و�شرحها ،ويتمكن علماء الأُ ّم ��ة في ع�صر
الخاتمية ال��ذي هو ع�صر العلم من تطبيق الكليات مع الظروف
والمقت�ضيات الزمانية والمكانية بمعرفة �أ�صول الإ�سالم العامة
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ومعرفة الظروف ،ثم ا�ستنباط الحكم الإلهي وا�ستخراجه ،وا�سم
هذه العملية «االجتهاد» .و�إنّ علماء الأُ ّمة الإ�سالمية الأكفاء يقومون
بكثير من واجبات الأنبياء التبيليغيين وبع�ض واجبات الأنبياء
الت�شريعيين (دون �أن يكونوا م�شرعين) عن طريق االجتهاد وواجب
هداية الأُ ّمة الخا�ص .ولهذا فقد انتفت الحاجة �إلى تجديد النبوة
ون��زول كتاب �سماوي جديد ومجيء نبي جديد �إلى الأب��د وانتهت
النبوة بنف�س الوقت الذي بقيت فيه الحاجة �إلى ال ّدين دائم ًا ،بل
ك ّلما تقدمت الب�شرية نحو المدينة تكثر الحاجة �إلى ال ّدين.
2020هل هن��اك معجزة للنبي Pغير القر�آن الكريم؟ ولماذا
لم ي�ستجب لطلبات الم�شركين؟
معجزة غير القر�آن:

هل �أنّ نبي الإ�سالم لم تكن له معجزة غير القر�آن؟ �إنّ هذا
المو�ضوع ّ
وال�س ّنة
بغ�ض النظر عن �أ ّنه غير مقبول من ناحية التاريخ ُ
والحديث المتواتر مخالف لن�ص القر�آن الكريم ،وقد جاء ان�شقاق
القمر في القر�آن نف�سه ،ولو �أ ّول �شخ�ص ان�شقاق القمر فر�ض ًا
(وبالطبع ف�إ ّنه غير قابل للت�أويل) فكيف يف�سر ق�صة المعراج
و�سورة الإ�سراء؟ يقول ب�صراحة تامة} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡﭢ {(((� .ألم يكن هذا الحادث خرق ًا للعادة ،معجزة؟!
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .1
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وج��اء في �سورة التحريم المباركة ق�صة �إي��داع النبي بع�ض
�أزواج��ه حديث ًا و�إف�شاء تلك ال�م��ر�أة الحديث �إل��ى ام��ر�أة �أُخ��رى:
}ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ{(((� .إنّ الآي��ات  93 - 90من �سورة الإ�سراء و�آيات
�أُخ��رى من هذا القبيل التي ا�ستند �إليها هي �شيء �آخ��ر ،لم يكن
هناك مو�ضوع طلب المعجزة .بمعنى «الآية» و»البينة» من قبل �أُنا�س
كانوا في �شك واقع ًا ويبحثون عن الدليل والبرهان والبينة� .إنّ هذه
الآيات والآية الخم�سين من �سورة العنكبوت()2تبين بو�ضوح منطق
الم�شركين الخا�ص في طلب المعجزة ومنطق القر�آن الخا�ص في
فل�سفة معاجز الأنبياء.
يبد�أ كالم الم�شركين في الآيات  93 - 90من �سورة الإ�سراء كما
يلي( :لن ن�ؤمن لك حتى تفجر لنا) �أي �أ ّننا لن ن�ؤمن لأجل فائدتك
و�صالحك وندخل في قومك حتى تفيدنا مقابل ذلك وتجري لنا
الماء في هذه الأر�ض القاحلة  -فهي معاملة ب�شرط � -أو تكون له
جنة تجري من تحتها الأنهار مليئة بالأ�شجار والثمار� ،أو �أن يكون له
بيت من ذهب (بحيث ن�ستفيد نحن منه �أي�ض ًا) فهي معاملة �أي�ض ًا.
ال�سماء (كما تظنّ �أنّ هذا �سيحدث يوم
�أو ت�سقط علينا قطعة من ّ
القيامة) �أي العذاب والموت ونهاية المطاف ،ال المعجزة� .أو تجيء
((( �سورة التحريم ،الآية .3
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ال�سماء وتنزل �إلينا وبا�سمنا
باهلل والمالئكة �إلينا� ،أو ت�صعد �إلى ّ
ي�ضم �أمجادنا ،فهي معاملة �أي�ض ًا (ولك ّنها لي�ست مالية ،بل فخرية
واعتبارية دون الإنتباه �إلى ا�ستحالة المو�ضوع) .ولم يقل الم�شركون:
لن ن�ؤمن بك� ..أي ما دمت لم ت�أت بالمعجزة ال ن�ؤمن بك ،بل قالوا:
لن ن�ؤمن لك� .أي ال نلتحق بجماعتك لم�صلحتك� ،أي �إ ّنه ت�صديق
م�صلحي ،بيع و�شراء بالعقيدة .وفرق بين «�آمن به» و»�آمن له» .وقد
ا�ستنبط علماء �أُ�صول الفقه هذه النكتة الظريفة في مورد الآية 61
من �سورة التوبة التي ت�صف ر�سول اهلل Pحال كونه} :ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ{((( .بالإ�ضافة �إلى �أنّ قري�ش ًا كانوا قد طلبوا
في مقابل ه��ذا الت�أييد والت�صديق الم�صلحي بتعبيرهم ق�ضية
} ...ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ{((( �أي �أج��ر لنا عين م��اء ،ومن
الوا�ضح �أن الق�ضية ق�ضية «�إجراء» ال طلب «بينة» ومعجزة ودليل.
فالنبي قد جاء ليخلق م�ؤمن ًا واقعي ًا ،ال �أ ّنه ي�شتري الر�أي والعقيدة
بثمن المعجزة.
ّ
بغ�ض النظر عن كل ه��ذه الأم��ور ذك��ر ال�ق��ر�آن معاجز الر�سل
في �آيات كثيرة ،فعندما يطلبون من النبي الكريم كما طلبوا من
الر�سل الما�ضين وقد �أجابوا ،ويقول النبي} :ﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞ{ فكيف كان من الممكن معجزات �إبراهيم ومو�سى
((( �سورة التوبة ،الآية .61
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .90
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وعي�سى مع هذا الحال؟! �أما كان لهم الحق ب�أن يقولوا� :ألم يكن
الأنبياء ال�سابقون الذي تنقل �-أنت بالذات -معاجزهم بالتف�صيل
ب�شر ًا �أولم يكونوا ر�س ًال؟ هل من الممكن �أن يكون مثل هذا التناق�ض
ال�صريح في القر�آن؟ هل من الممكن �أال ينبه الم�شركون لمثل هذا
التناق�ض؟ و�إذا كان المنطق المتنور هذا �صحيح ًا كان على النبي �أن
يقول بدل (�سبحان ربي هل كنت �إال ب�شر ًا ر�سوال)� :سبحان ر ّبي �أنا
خاتم الر�سل ،وم�ستثنى عن قاعدة الر�سل الآخرين؛ فال تطلبوا م ّني
ما طلب من �سائر الر�سل ،ال �أن تقولوا �إني ر�سول ك�سائر الر�سل.
�إذ ًا يت�ضح �إذا ما كان يريده الم�شركون من النبي لم يكن معجزة
�أي الآية والبينة لغر�ض ك�شف الحقيقة التي يريدها الباحثون عن
الحقيقة من الذين يدعون النبوة ،كان �شيئ ًا لم يكن في �ش�أن الأنبياء
ب�صورة عامة �أن ي�ستجيبوا لمثل هذه الطلبات .ولهذا قال النبي:
}ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{((( �أي �إنّ ما تريدونه لم يكن
ما يريده الباحث عن الحقيقة من الأنبياء والر�سل ،ويلتزم الر�سول
�أن يجيبوا على طلبه بالإيجاب ،و�إ ّنما هو �شيء �آخر ،اتفاق ومعاملة،
بل هو النظر �إل� ّ�ي ّ -
وغ�ض النظر عن اهلل  ،-وطلب ال�شيء م ّني
باال�ستقالل و�إبداء التكبر والأنانية ،و�إثبات الأف�ضلية للنف�س على
الآخرين ،وطلب عدد من الأمور الم�ستحيلة.
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .93
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2121م��ا ه��ي نظ��رة الق��ر�آن الكري��م �إل��ى «الغي��ب وال�شهادة»
وت�أثيرهما على الهداية؟

�إنّ م ّما يمتاز به القر�آن  -دونما ريب  -هو الدعوة �إلى درا�سة
عالم الطبيعة وال�شهادة باعتبارها �آيات �إلهية ،ولكن الدعوة �إلى
درا�سة عالم الطبيعة لم تكن بمعنى �صرف الأذه��ان عن االتجاه
لكل �أمر غير طبيعي ،بالعك�س ،ف��إنّ الدعوة �إلى درا�سة الطبيعة
باعتبارها «�آيات» و»بينات» تعني االجتياز من الطبيعة �إلى ما وراء
الطبيعة .وفي نظر القر�آن يكون االجتياز �إلى الغيب من ال�شهادة،
و�إلى ما وراء الطبيعة من الطبيعة ،و�إلى المعقول من المح�سو�س.
وتكمن �أهمية عمل النبي محمد Pفي �أ ّنه كما يدعو �إلى النظر
في الطبيعة والتاريخ والمجتمع ،ويجعل النا�س  -الذين ال ي�سلمون
� اّإل �أمام كل ما هو غير طبيعي  -ي�سلمون للعقل والمنطق والعلم،
يحاول �أن يع ِّرف فكر النا�س ـ الذين يتفوهون بالعقل والمنطق ،وال
يخ�ضعون لغير ما هو طبيعي ومح�سو�س ـ على منطق �أ�سمى و�أعلى.
�إن الميزة العالمية الأ�سا�سية التي يعر�ضها ال ّدين ب�صورة عامة
والإ�سالم ب�صورة خا�صة عن العالم الذي يعر�ض العلوم والفل�سفات
الب�شرية المح�ضة ،على حد تعبير «ويليم جيم�س» �إنّ في جهاز
عالم الدين عنا�صر بالإ�ضافة �إلى العنا�صر المادية ،وفيه قوانين
بالإ�ضافة �إلى القوانين الب�شرية المعروفة.
ال يريد القر�آن �أن يحل االهتمام بالطبيعة والمح�سو�سات محل
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االهتمام بما وراء الطبيعة وغير المح�سو�سات ،و�أهمية القر�آن في
�أ ّنه جعل الإيمان بالغيب عنوان ًا لدعوته بنف�س الوقت الذي جعل فيه
االهتمام بالطبيعة ،وبتعبير القر�آن نف�سه «ال�شهادة»} :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ{(((.
2222كيف اهتم الم�سلمون بالقر�آن الكريم؟

لقد عمل الم�سلمون في كل ع�صر ح��ول ال�ق��ر�آن بما يتنا�سب
و�إمكانياتهم الفكرية والعملية مت�أثرين ب�شوقهم وولعهم بكتابهم
ال�سماوي ،من قبيل تعلمه وحفظه في �صدورهم ،قراءته عند �أ�ساتذة
القراءة والتجويد ،تف�سير معانيه ،تو�ضيح و�شرح مفرداته في كتب
اللغة الخا�صة بهذا العمل ،ع ّد �آياته وكلماته وحتى حروفه ،التدقيق
في معانيه ،واال�ستفادة منه في الق�ضايا القانونية ،والأخالقية،
واالجتماعية ،والفل�سفية والعرفانية والعلمية ،وتلميع �أقوالهم
وكتاباتهم ب�آيات القر�آن ،والكتابات البارزة المنحوتة �أو المنقو�شة
على القا�شاني ،وكتابته بخطوط جميلة ج��د ًا ،وتذهيبه ،وتعليمه
لأوالدهم قبل كل تعليم ،وت�أليف النحو وال�صرف من �أجل القر�آن
و�إبداع علم المعاني والبيان والبديع ،وت�أليف مفردات اللغة العربية
وجمعها و�أمثال ذلك .ف�صار ولع الم�سلمين وحبهم للقر�آن �سبب ًا في
�إيجاد عدد من العلوم الأدبية والعقلية بحيث لو لم يكن القر�آن لما
وجدت هذه العلوم.
((( �سورة البقرة :الآيات .3 - 2
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2323ب ِّين الجانب الجمالي والفني الإعجازي للقر�آن الكريم؟

لم يكن �سبك القر�آن �شعر ًا وال نثر ًا� ،أ ّما عدم كونه �شعر ًا لأ ّنه ال
وزن وال قافية فيه ،بالإ�ضافة �إلى �أنّ ال�شعر ي�صحبه نوع من التخيل
الذي يدعى بالخيال ال�شعري ويتقوم ال�شعر بالمبالغة والإغراق وهو
نوع من الكذب ،وال وجود في القر�آن للتخيالت ال�شعرية والت�شبيهات
الخيالية ،وبنف�س الوقت لم يكن نثر ًا عادي ًا ،لأ ّنه يقوم على نوع من
االن�سجام والنغم والمو�سيقى الذي لم ي�شاهد في �أي كالم منثور
حتى الآن .وقد تال الم�سلمون ويتلون القر�آن ب�ألحان خا�صة به دائم ًا.
وقد جاء في الأوامر الدينية �أن �أتلو القر�آن بالألحان الرقيقة،
وك��ان الأئمة الأطهار يتلون القر�آن في بيوتهم �أحيان ًا  -ب�ألحان
جذابة  -بحيث يتوقف ال�م��ارة في الطريق ل�سماعها .ول��م يكن
�أي نثر كالقر�آن يقبل الترتيل ،وهو التراتيل والأل�ح��ان الخا�صة
المتنا�سبة مع العوالم الروحانية ال الألحان المنا�سبة لمجال�س
اللهو .وبعد اختراع الراديو ،لم يتمكن �أي كالم روحاني �أن ي�ساوي
القر�آن من حيث الجمال وقبول الألحان الروحانية .وقد �أحلت
بع�ض الدول غير الإ�سالمية بالإ�ضافة �إلى الدول الإ�سالمية القر�آن
في برامجهم الإذاعية لجماله ولحنه ،والغريب �أنّ جمال القر�آن
قد اجتاز الزمان والمكان  .ف�إنّ كثير ًا من الكالم الجميل يخت�ص
بع�صر واح��د ،وال يالئم ذوق الع�صر الآخ��ر� ،أو على الأق��ل يالئم
ذوق �شعب واحد يتمتع بثقافة خا�صة ،ولكن جمال القر�آن ال يعرف
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الزمان الخا�ص وال العن�صر الخا�ص وال الثقافة الخا�صة� .إنّ جميع
النا�س المطلعين على لغة القر�آن وجدوه منا�سب ًا لذوقهم ،وك ّلما
يم ّر الزمان وك ّلما تتعرف ال�شعوب المختلفة �إلى القر�آن تنجذب
بجمال القر�آن �أكثر ف�أكثر .وحاول اليهود والن�صارى المتع�صبون
و�أتباع الأدي��ان والمذاهب الأخ��رى خالل �أربعة ع�شر قرن ًا ب�أنواع
المعار�ضات للحط من منزلة القر�آن ،فن�سبوا له التحريف حين ًا،
و�شكك البع�ض في ق�ص�ص القر�آن حين ًا �آخر ،وقاموا ب�شكل �آخر من
الن�شاط �ضد القر�آن في حين �آخر ،ولكن لم يروا بد ًا �أن ي�ستعينوا
ببلغائهم وف�صائحهم لتلبية �صرخة القر�آن في طلب المبارزة،
و�أن ي�أتوا -على الأقل -ب�سورة �صغيرة كالقر�آن ،فيعر�ضوها لأهل
العالم .وكذلك فقد ظهر في تاريخ الإ�سالم كثير من الأ�شخا�ص
عرفوا بـ (الزنادقة) �أو (المالحدة) وكان لبع�ضهم بروز خارق،
وقد تفوهت هذه الزمرة �ضد الدين ب�صورة عامة والقر�آن خا�صة
ب�أ�شكال و�أق�سام مختلفة ،وكان البع�ض منهم يعتبر رب ًا للكالم باللغة
العربية ،وقاموا لمعار�ضة القر�آن �أحيان ًا ،ولكن العمل الوحيد الذي
قاموا به هو �أ ّنهم �أثبتوا عظمة القر�آن و�صغر �أنف�سهم ب�صورة �أكثر.
وقد �أورد التاريخ ق�ص�ص ًا في هذا المجال عن «ابن الراوندي» و»�أبي
العالء المعري» �أو»�أب��ي الطيب المتنبي» ال�شاعر العربي ال�شهير،
وكان ه�ؤالء �أ�شخا�ص ًا يريدون �أن يثبتوا ب�أنّ القر�آن من �صنع الب�شر.
وقام الكثيرون با ّدعاء النبوة ،وجا�ؤوا ب�أقوال  -بزعمهم � -شبيهة
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القر�آن ،وادعوا ب�أنّ هذه الأقوال  -كالقر�آن  -من عند اهلل ،منهم
(طليحة) ،و(م�سيلمة) و (�سجاح) ،وقد �أثبت ه�ؤالء �أي�ض ًا عظمة
القر�آن و�صغر �أنف�سهم بنوع �آخر.
والغريب �أنّ كالم النبي نف�سه الذي جرى القر�آن على ل�سانه
يختلف عن القر�آن وقد بقي عن الر�سول �أقوال كثيرة ب�صورة خطب
ودعاء وكلمات ق�صار وحديث ،وهي في قمة الف�صاحة ،ولك ّنها لم
تكن ب�صيغة القر�آن ورائحته ب�أي وجه .وهذا يثبت �أنّ القر�آن و�أقوال
النبي يجريان من منبعين منف�صلين .كان علي حافظ ًا للقر�آن،
ويتلوه دائم ًا .وعندما كان يقف للعبادة لي ًال كان يطيب له �آيات
القر�آن .ف�إذا كان من الممكن تقليد �سبك القر�آن كان حري ًا بعلي
مع تلك القابلية المنقطعة النظير؛ ومع تلك الف�صاحة والبالغة
والخطابة التي ال نظير لها بعد القر�آن� ،أن يتبع �سبك القر�آن ،وتكون
خطبه ب�أ�سلوب �آيات القر�آن تلقائي ًا ،ولك ّننا نرى في �أنّ �سبك القر�آن
يختلف تمام ًا عن �سبك علي .Q
وعندما كان علي ي�ض ّمن خطبه الغراء الف�صيحة البليغة �آية من
القر�آن كانت تختلف تمام ًا وك�أ ّنها الكوكب الزاهر جد ًا بين �سائر
ال ُّنجوم .ال نظير لهند�سة الكالم في القر�آن ،لم يتمكن �أحد من
تقديم �أو ت�أخير كلمة في القر�آن دون �أن يخد�ش جمالها ،وال تمكن
�أحد من الإتيان بمثله .فالقر�آن من هذه الناحية كالبناء الجميل
الذي ال يتمكن �أحد من �أن يجعله �أكثر جما ًال بالتغيير فيه �أو النقل،
51

قدوة الشباب()2

وال يتمكن من بناء بناية �أح�سن منه �أو مثله� .إنّ �أ�سلوب القر�آن
و�سبكه ال �سابق وال الحق� ،أي �إ ّنه لم يتحدث �شخ�ص بهذا ال�سبك
قب ًال وال يتحدث به بعد ًا ،ويتمكن من مناف�سته �أو تقليده مع كل
التحديات وطلب المبارز من جانب القر�آن .وال زال تحدي القر�آن
وطلبه المبارز ثابت ًا كالجبل و�سيبقى �إلى الأب��د ،واليوم يدعو كل
الم�سلمين الم�ؤمنين النا�س في العالم للم�شاركة في هذا ال�سباق،
ولو ح�صل للقر�آن مثيل �أو �شبيه ،ف�سوف يغ�ضون النظر عن دعوتهم
و�إيمانهم ،وهم واثقون من عدم وجود مثل هذا ال�شيء.
2424بين الجانب العلمي والفكري والإعجازي للقر�آن الكريم؟

يحتاج �إعجاز القر�آن من حيث المعاني �إلى بحث �أو�سع ،وعلى
الأقل يحتاج �إلى كتاب ،ولكن يمكن تهيئة المجال ب�صورة موجزة.
علينا �أن نعلم �أو ًال �أنّ القر�آن �أي كتاب هو؟ هل �إ ّنه كتاب فل�سفي؟ هل
هو كتاب علمي؟ كتاب �أدبي؟ كتاب تاريخي� ،أو �إ ّنه �أثر فني مح�ض؟
والجواب :لم يكن القر�آن �أي� ًا من هذه ،كما �أنّ النبي الكريم بل
الأنبياء عامة ،هم من نوع خا�ص ،ال هم فال�سفة وال علماء وال �أدباء
وال م�ؤرخون وال فنانون �أو �صناعيون ،وهم بنف�س الوقت يملكون
كل ذلك مع �شيء �إ�ضافي؛ فالقر�آن الذي هو كتاب �سماوي �أي�ض ًا
لي�س بفل�سفة وال علم وال تاريخ وال �أدب وال �أثر فني ،يحتوي بنف�س
الوقت على مزاياها جميع ًا ،بالإ�ضافة �إلى عدد من المزايا الأُخرى.
فالقر�آن كتاب هداية الب�شر ،وهو في الواقع  -كتاب (الإن�سان) ،-
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رب الإن�سان ،وجاء الأنبياء ليعرفوه بنف�سه،
ولكن الإن�سان كما خلقه ّ
وير�شدوه �إلى طريق �سعادته.
ولما كان كتاب الإن�سان ،فهو كتاب (اهلل) �أي�ض ًا ،لأنّ الإن�سان
ذلك الموجود الذي يبد�أ خلقته م ّما قبل هذا العالم ،وتنتهي �إلى
ما بعد هذا العالم� ،أي �إنّ الإن�سان  -من وجهة نظر القر�آن -
نفحة الروح الإلهية ،ويرجع � -شاء �أم �أبى � -إلى ر ّبه .ولذا ف�إنّ
معرفة اهلل ومعرفة الإن�سان ال ينف�صالن عن بع�ضهما ،وال زال
الإن�سان لم يعرف نف�سه لن يعرف ر ّب��ه ب�صورة �صحيحة ،ومن
جهة �أخرى ف�إن الإن�سان مع معرفة اهلل يتمكن من معرفة واقعه
الحقيقي.
�إنّ الإن�سان في مدر�سة الأنبياء التي يكون القر�آن �أكمل بيان
لها ،يختلف كثير ًا عن الإن�سان ال��ذي يعرفه الب�شر عن طريق
العلوم� ،أي �إنّ هذا الإن�سان �أو�سع بكثير ،فالإن�سان الذي يعرفه
الب�شر عن طريق العلوم يكون بين قو�سي (ال��والدة  -والممات)
ويغطي الظالم ما قبل القو�سين وم��ا بعدهما ،ومجهوالت من
وجهة نظر العلوم الب�شرية ،ولكن �إن�سان ال�ق��ر�آن ال يح�صره
هذان القو�سان� ،إ ّن��ه جاء من عالم �آخ��ر؛ وعليه �أن يكمل نف�سه
في مدر�سة ال ّدنيا .وم�ستقبله في العالم الأخر له �صلة بن�شاطه
وجهده �أو ك�سله و�ضعفه في مدر�سة هذا العالمّ .ثم �إن �إن�سان ما
بين ال��والدة والموت كما يعرفه الب�شر �أكثر �سذاجة م ّما يعرفه
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الأنبياء� .إنّ �إن�سان القر�آن يجب �أن يعلم :من �أين �أتى؟ �إلى �أين
يذهب؟ �أين هو الآن؟ كيف يجب �أن يكون؟ ماذا يجب �أن يعمل؟
�إنّ �إن�سان القر�آن عندما يجيب علني ًا عن هذه الأ�سئلة الخم�سة
ب�صورة �صحيحة ف�إنّ �سعادته الواقعية الموجودة في هذا العالم
وفي العالم الذي يجب الذهاب �إليه تكون م�أمونة.
�إنّ هذا الإن�سان عليه �أن يعرف ر ّبه من �أجل �أن يعلم من �أين
�أت��ى ومن �أي م�صدر ب��د�أ .وعليه �أن ينظر في العالم والإن�سان
باعتبارهما �آيات �آفاقية و�أنف�سية ،ويتعمق في �أعماق الوجود من
�أج��ل �أن يعرف ر ّب��ه .وعليه من �أج��ل �أن يعلم �إل��ى �أي��ن يرجع �أن
يت�أمل ويفكر فيما ي�سميه القر�آن بالرجوع �إلى اهلل� ،أي المعاد
وح�شر الأموات ،و�أهوال القيامة والنعم الخالدة ،والعذاب الأليم،
والخالد �أحيان ًا وبالتالي المراحل والمنازل المقبلة ،ويتعرف
�إليها ،ويعتقد بها وي�ؤمن ويعرف اهلل ب�أنه الآخ��ر ونقطة رجوع
الموجودات كما يعرفه الأول ونقطة بدء الموجودات .وعليه من
�أج��ل �أن يعلم �أي��ن هو �أن يعرف �سنن العلم و�أنظمته ،وي��درك
مو�ضع الإن�سان ومنزلته بين �سائر الموجودات ،ويعرف ذاته
بين الموجودات .وعليه من �أجل �أن يعلم كيف يجب �أن يكون �أن
يعرف الأخالق والطباع الإن�سانية ويبني نف�سه وفق تلك الأخالق
والطباع .بالإ�ضافة �إلى كل هذه الأمور ف�إنّ �إن�سان القر�آن عليه
�أن ي�ؤمن بعدد من الموجودات الالمح�سو�سة الالمرئية ،ويعتبر
54

أسئلة من كتاب محمد P

وعليQ

القر�آن (الغيب) باعتبارها مظاهر ومجاري للإرادة الإلهية في
نظام الوجود .وعليه �أن يعلم �أي�ض ًا �أنّ اهلل تعالى لم يهمل الإن�سان
الذي يحتاج �إلى التوجيه ال�سماوي في �أي زمان �أب��د ًا .وقد قام
�صفوة من الأ�شخا�ص الذين كانوا ر�سل اهلل وهداة الب�شر ،ف ُبعثوا
من قبل اهلل وب ّلغوا الر�سالة الإلهية .و�إن�سان القر�آن يلقي النظر
على الطبيعة باعتبارها (�آية) وعلى التاريخ باعتباره (مختبر ًا)
واقعي ًا يو�صل �صحة تعاليم الأنبياء.
�2525أذكر �أهم المو�ضوعات التي تناولها القر�آن الكريم؟

�إن المو�ضوعات التي عر�ضها القر�آن كثيرة ،وال يمكن عدها
ب�صورة جزئية ،ولكن هذه المو�ضوعات تلوح للعين في نظرة �سريعة:
•اهلل ،ذاته� ،صفاته ،توحيده ،وما يجب �أن ينزه اهلل عنه ،وما
يجب �أن يت�صف به (ال�صفات ال�سلبية والثبوتية).
•المعاد ،بعث الأم��وات وح�شرهم ،مراحل ما بين الموت
والقيامة (البرزخ).
•ال�م�لائ�ك��ة ،و��س��ائ��ط ال�ف�ي����ض ،وال �ق��وى ال��واع �ي��ة بنف�سها
وبخالقها ،والمنفذة للأوامر الإلهية.
•الأن�ب�ي��اء� ،أو الأ�شخا�ص ال��ذي��ن تلقوا ال��وح��ي الإل �ه��ي في
�ضمائرهم وبلغوه �إلى النا�س الآخرين.
•التحري�ض والحث على الإيمان باهلل ،بالمعاد ،بالمالئكة،
والر�سل والكتب ال�سماوية.
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•خلق ال���س�م��اوات ،الأر�� ��ض ،ال�ج�ب��ال ،ال�ب�ح��ار ،النباتات،
الحيوانات ،ال�سحاب ،ال��ري��ح ،المطر ،ال�ب��رد ،وال�شهب
وغيرها.
•الدعوة �إلى عبادة اهلل الأحد ،والإخال�ص في العبادة وعدم
ال�شرك باهلل في �شخ�ص �أو �شيء ،التحريم ال�شديد لعبادة
غير اهلل من �إن�سان �أو ملك �أو �شم�س �أو نجم �أو �صنم.
•ذكر نعم اهلل في هذا العالم.
•النعم الخالدة في ذلك العالم لل�صالحين والمح�سنين،
والعذاب الأليم والخالد �أحيان ًا في ذلك العلم للم�سيئين.
•االحتجاجات واال� �س �ت��دالالت ف��ي مو�ضوع اهلل والقيامة،
والنبيين وغير ذل��ك ،وبع�ض الأخ�ب��ار الغيبية خ�لال هذه
االحتجاجات.
•التاريخ والق�ص�ص باعتبارها مختبر ًا �إن�ساني ًا يو�ضح �صدق
دعوة الأنبياء وعواقب ال�صالحين الذين �ساروا على �سنن
الأنبياء ،وعاقبة مكذبيهم.
•التقوى وال�صالح وتزكية النف�س.
•االنتباه �إلى النف�س الأمارة والخطر والو�سوا�س والت�سويالت
النف�سية وال�شيطانية.
•الأخالق الح�سنة الفردية كال�شجاعة ،اال�ستقامة ،ال�صبر،
العدالة ،الإح�سان ،المحبة ،ذكر اهلل ،حب اهلل� ،شكر اهلل،
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الخوف من اهلل ،التوكل على اهلل ،الر�ضا بر�ضاء اهلل،
والت�سليم لأمر اهلل و التعقل والتفكير ،العلم والوعي ،نورانية
القلب عن طريق التقوى وال�صدق والأمانة.
•الأخالق االجتماعية كالإتحاد ،التوا�صي بالحق (التو�صية
المتقابلة) ،التوا�صي بال�صبر ،التعاون على البر والتقوى،
ترك البغ�ضاء ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والجهاد
في �سبيل اهلل بالمال والنف�س.
•الأحكام ،ال�صالة ،ال�صوم ،الزكاة ،الخم�س ،الحج ،الجهاد،
النذر ،اليمين ،البيع ،الرهن ،الإج ��ارة ،الهبة ،النكاح،
حقوق الزوجين ،حقوق الوالدين والأوالد ،الطالق ،اللعان،
الظهار ،الو�صية ،الإرث ،الق�صا�ص ،ال �ح��دود ،الدين،
الق�ضاء ،ال�شهادة ،الحلف (اليمين) ،ال�ث��روة ،الملكية،
الحكومة ،ال�شورى ،حق الفقراء ،حق المجتمع وغير ذلك.
• الحوادث والوقائع في دور بعثة الر�سول الكريم خالل ثالث
وع�شرين عام ًا.
•خ�صائ�ص الر�سول الكريم و�أح��وال��ه� ،صفاته الحميدة،
العتاب الموجه له.
•و�صف ع��ام لثالث فئات في جميع الع�صور :الم�ؤمنين،
الكافرين ،والمنافقين.
•و�صف الم�ؤمنين والكافرين والمنافقين في ع�صر البعثة.
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•ال�م�خ�ل��وق��ات ال�لام��رئ�ي��ة الأخ� ��رى غ�ي��ر ال�م�لائ�ك��ة ،الجن
وال�شاطين.
•ت�سبيح موجودات العالم وتحميدها ،ون��وع من الوعي في
باطن جميع الموجودات بالن�سبة �إلى خالقها ومبدعها.
•و�صف القر�آن نف�سه (حوالي خم�سين و�صف ًا).
•ال�ع��ال��م و�سنن ال�ع�ل��م ،ع��دم ث�ب��ات ال�ح�ي��اة ال��دن�ي��ا ،عدم
�صالحيتها لكي تكون غاية للإن�سان وكمال مطلوبه ،و�أن
اهلل والآخرة ،وبالتالي العالم الخالد ي�ستحق �أن يكون غاية
الإن�سان الق�صوى.
•ت�أييد الكتب ال�سماوية ال�سابقة ،ال �س ّيما التوراة والإنجيل،
وت�صحيح �أغالط هذين الكتابين وتحريفهما.
2626كيف ي�ص��ف القر�آن الكريم اهلل �سبحان��ه وتعالى وكيف
يبين عالقة الإن�سان باهلل؟

قد جاء القر�آن ب�أجمل العبارات حول عالقة الإن�سان باهلل ،و�أن
رب الفال�سفة لم يكن ر ّب ًا جاف ًا بال روح وغريب ًا
رب القر�آن بعك�س ّ
ّ
على الب�شر� ،إنّ اهلل �أق��رب �إل��ى الإن�سان من حبل وري��ده ،وهو مع
الإن�سان في �أخ� ٍ�ذ وعطاء ،ور�ضاء متقابل ،يجذبه �إليه وهو مادة
اطمئنان قلبه }ﰏﰐﰑﰒﰓ{((( ،ي�ألفه الإن�سان
((( �سورة الرعد ،الآية .28
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وي�أن�س به ،بل الأ�شياء كلها تريده وتدعوه ،وللموجودات جميع ًا
�شغل و�سر معه من �أعماق وجودها .يثنون عليه وي�سبحونه} :ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ {((( .ورب الفال�سفة
الذين يعرفونه با�سم المحرك الأول �أو واجب الوجود فقط موجود
رب
غريب عن الب�شر خلقه وجاء به �إلى هذا العالم فقط .ولكن ّ
القر�آن (حبيب) و�أ�صل تعلق الب�شر ،يلهب الإن�سان ويجعله م�ستعد ًا
للت�ضحية ،وي�أخذ � -أحيان ًا  -نوم ليله وراحة نهاره ،لأ ّنه يظهر ب�صورة
(فكرة) مق ّد�سة خارقة .وقد �أو�صل الفال�سفة الإ�سالميون  -على
�أثر اطالعهم بالقر�آن و�إدخال المفاهيم القر�آنية  -المو�ضوعات
الإلهية �إلى �أ�سمى مراتبها .هل من الممكن ل�شخ�ص (�أُ ّمي لم يتع ّلم،
ولم ي َر المع ّلم ،ولم يذهب �إلى المدر�سة� ،أن يتق ّدم في المو�ضوعات
الإلهية من عند نف�سه �إلى هذا الحد ،بحيث تقدم �آالف ال�سنين على
�أفكار فال�سفة ك�أفالطون و�أر�سطو.
2727ما هي م�صادر المعرفة التي �أ�شار �إليها القر�آن الكريم؟

ما هي م�صادر المعرفة؟ �إنّ م�صادر المعرفة من وجهة نظر
الإ�سالم هي عبارة عن الطبيعة �أو الآي��ات الآفاقية ،والإن�سان �أو
الآيات الأنف�سية ،والتاريخ �أو ق�صة الأقوام وال�شعوب االجتماعية،
العقل �أو الأ�صول والمبادئ الفطرية الأولية ،والقلب �أي القلب في
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .44
59

قدوة الشباب()2

م�ستوى الت�صفية والتزكية ،و�آثار الما�ضين العلمية والتحريرية.
وقد دعا القر�آن في كثير من الآيات �إلى النظر في طبيعة الأر�ض
وال�سماء} :قﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ{((( ،ودعا �أي�ض ًا �إلى
التدبر في تاريخ الأق ��وام الما�ضية للتعلم} :ﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ{((( .وكذلك يرى العقل
والمبادئ الفطرية العقلية معتبرة ،وي�ستند �إليها على ا�ستدالله:
}ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦ{(((( ،برهان التمانع)� .أو يقول:
}ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ{(((( ،برهان التن�سيق
ووح��دة اتجاه النظام) .وهكذا يعتبر القر�آن القلب مركز ًا لعدد
من الإلهامات والإيحاءات الإلهية ،فكل �إن�سان بالقدر الذي اجتهد
واحتفظ بطهارة هذا المركز وتوجيهه �إليه ،وتغذيته المعنوية عن
طريق االهتمام بالإخال�ص والعبودية ،يتمتع ب�سل�سلة من الإلهامات
والإيحاءات .ووحي الأنبياء هو المرتبة العليا لهذا النوع من المعرفة،
كما �أنّ القر�آن �أ�شار �إلى قيمة القلم والكتاب والكتابة مكرر ًا ،وقد
�أق�سم بها في بع�ض الموارد} :ﮉﮊﮋﮌﮍ{(((.
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة يون�س ،الآية .101
�سورة الحج ،الآية .46
�سورة الأنبياء ،الآية .22
�سورة الم�ؤمنون ،الآية .91
�سورة القلم ،الآيات .2-1
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2828ما هي مميزات الإ�سالم من الناحية الفكرية؟

�إنّ بيان مميزات الإ�سالم من الناحية الفكرية �صعب جد ًا بالنظر
�إلى ات�ساع �شعاع فكرة الإ�سالم �سواء من ناحية المميزات العامة �أو
من ناحية مميزات فرع خا�ص من فروع هذه الفكرة .و�إ ّننا نفهر�س
ما يتي�سر لنا الآن في هذه الفر�صة لأنّ «ما ال يدرك كله ال يترك
ج ُّله».
ال�شمول :هو من مميزات الإ�سالم بالقيا�س �إلى الأديان الأُخرى،
وبتعبير �أ�صح �إنّ من جملة مميزات ال�صورة الكاملة الجامعة لدين
اهلل بالن�سبة �إلى ال�صور االبتدائية هي جامعيته و�شموله .والم�صادر
الرباعية الإ�سالمية تكفي ليك�شف علماء الأمة وجهة نظر الإ�سالم
حول كل مو�ضوع.
قبول االج�ت�ه��اد :فالكليات الإ�سالمية قد نظمت ب�شكل يقبل
االجتهاد ،واالجتهاد يعني ك�شف الأُ�صول العامة الثابتة وتطبيقها
على الموارد الجزئية المتغيرة.
ال�سماحة وال�سهولة :فالإ�سالم  -بتعبير الر�سول الكريم «�شريعة
�سمحة �سهلة»((( فلم تو�ضع في هذه ال�شريعة  -باعتبارها �سهلة -

((( بعثت على ال�شريعة ال�سمحة» �إنّ هذا الحديث م�شهور بهذا اللفظ ،ولك ّنني لم �أذكر �أ ّني ر�أيته
بهذا اللفظ في مكان .وقد جاء في الكافي ،ج� ،5ص« :494لم ير�سلني اهلل بالرهبانية ولكن
بعثني بالحنيفية ال�سهلة ال�سمحة» .وفي كتاب الجامع ال�صغير (من كتب �أهل ال�سنة) نقله
ال�سنة) نقله عن الترمذي« :بعثت على
عن تاريخ الخطيب ،وفي كنوز الحقائق (من كتب �أهل ّ
الحنيفية ال�سمحة».
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تكاليف محرجة �شاقة} :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ{((( ،وهي
ت�سامح باعتبارها �سمحة ،وك ّلما �صار التكليف حرج ًا وع�سير ًا يلغى.
التم�سك بالحياة� :إنّ الإ�سالم دين متم�سك بالحياة ال يتهرب
م��ن الحياة ،فلذا يكافح «ال��ره�ب��ان�ي��ة» ب�ش ّدة« ،ال ره�ب��ان�ي��ة في
الإ�سالم»((( .و�إنّ (مدنية الإ�سالم و�شموله) جعل التم�سك بالآخرة
�ضمن التم�سك بالحياة ،فمن وجهة نظر الإ�سالم ُيجتاز طريق
الآخرة في و�سط الحياة وم�س�ؤولياتها الدنيوية.
اجتماعيته� :إنّ للأحكام الإ�سالمية ماهية اجتماعية ،حتى
في �أخ�ص الفرديات كال�صالة وال�صوم فقد دخ��ل فيها تطعيم
اجتماعي ،و�إنّ �أحكام الإ�سالم الكثيرة االجتماعية ،وال�سيا�سية،
واالقت�صادية ،والحقوقية والجزائية �صادرة عن هذه الخ�صلة .كما
�أنّ �أحكام ًا من قبيل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
�صادرة عن الم�س�ؤولية االجتماعية الإ�سالمية.
حقوق الفرد وحريته� :إنّ الإ�سالم بنف�س الوقت الذي هو دين
اجتماعي ويفكر بالمجتمع ويعتبر الفرد م�س�ؤو ًال عن المجتمع ،ال
يغ�ض النظر عن حقوق الفرد وحريته ،وال يعتبره غير �أ�صيل .فللفرد
من وجهة نظر الإ�سالم -حقوقه �سواء من الناحية ال�سيا�سية� ،أماالقت�صادية� ،أم الق�ضائية� ،أم االجتماعية.
((( �سورة الحج ،الآية .78
((( دعائم الإ�سالم ،ج � ،2ص.193
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تقديم حق المجتمع على حق الفرد :يتقدم حق المجتمع على
حق الفرد ،والحق العام على الحق الخا�ص فيما يح�صل التعار�ض
فيه بين حق المجتمع وحق الفرد ،والحاكم ال�شرعي هو الذي يقرر
في هذه الموارد.
�أ�صل ال�شورى� :إنّ �أ�صل ال�شورى في الق�ضايا االجتماعية �أ�صل
معتبر من وجهة النظر الإ�سالمي .يجب على الم�سلمين �أن يتخذوا
نهج ًا عملي ًا بالت�شاور والتفكير الجماعي في الموارد التي لم يرد
فيها ن�ص عن الإ�سالم.
انتفاء ال�ضرر� :إنّ الأحكام الإ�سالمية المطلقة العامة واجبة
التنفيذ ما دامت ال ت�ستلزم الإ�ضرار ،وقاعدة ال�ضرر قاعدة كلية
في الإ�سالم ،وفيها حق النق�ض «الفيتو» في كل مورد قانوني ينتهي
بال�ضرر.
�أ�صالة الفائدة :فمن وجهة نظر الإ�سالم يجب النظر بالدرجة
الأول��ى في الفائدة والنتيجة المفيدة في كل عمل فردي ًا كان �أم
اجتماعي ًا ،فكل عمل ال ي�سفر عن فائدة يعتبر «لغواً» بنظر الإ�سالم
ويكون ممنوعا» }ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ {(((.
�أ�صالة الخير في التبادل :يجب �أن ينزه تداور المال والثروة في
النقل واالنتقال من كل �أنواع العبث ،ويجب �أن يح�ص خير مادي �أو
معنوي لقاء كل نقل �أو انتقال و�إال فمداورة المال باطلة وممنوعة:
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية .3
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}ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ {((( .فانتقال الأم��وال عن طريق
القمار م�صداق لأكل المال بالباطل وهو حرام.
م���ض��ادة �ضد ال�ع�ق��ل :يحترم الإ��س�لام العقل ويعتبره النبي
الباطني ،و�أنّ �أ�صول الدين ال تقبل � اّإل بالتحقيق العقلي ،وفي فروع
ال ّدين يكون العقل �أحد م�صادر االجتهاد .ويعتبر الإ�سالم العقل نوع ًا
من الطهارة وزواله نوع ًا من «الحدث» ،لذا ف�إنّ عرو�ض الجنون �أو
ال�سكر يعتبر ناق�ض ًا للو�ضوء كالنوم �أو البول .و�إنّ مكافحة الدين
لكل نوع من �أنواع ال�سكر وتحريم المواد الم�سكرة هو ب�سبب م�ضادة
�ضد العقل الذي هو جزء من ال ّدين.
م���ض��ادة ��ض��د الإرادة :كما �أنّ العقل محترم وج��اءت بع�ض
الأحكام الإ�سالمية للمحافظة على العقل ف�إنّ الإرادة التي هي الق ّوة
التنفيذية للعقل محترمة �أي�ض ًا ،لذا ف�إنّ المانع الذي ي�سمى بلغة
الإ�سالم بـ «اللهو» حرام وممنوع.
العمل� :إنّ الإ�سالم عدو البطالة ،فالإن�سان يجب عليه  -بحكم
ا�ستفادته من المجتمع ،وبحكم �أنّ العمل �أف�ضل عوامل بناء الفرد
والمجتمع ،و�أنّ البطالة �أكبر عوامل الف�ساد � -أن ينجز عم ًال مفيد ًا.
وقد جعل كون الفرد ك ًال وطفيلي ًا على المجتمع بكل �أ�شكاله مو�ضع
اللعن« :ملعون من �ألقى كله على النا�س»(((.
((( �سورة البقرة ،الآية .188
((( �إنّ ما جاء في الن�ص النبوي «البيع الغرر» ولكن الموازين االجتهادية تتحكم ب�إلغاء الخ�صو�صية
وتعتبر مطلق الغرر ممنوع ًا.
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قد�سية الحرفة والمهنة� :إنّ الحرفة والمهنة  -بالإ�ضافة �إلى �أ ّنها
تكليف � -أمر مقد�س ومحبوب عند اهلل ،وي�شبه الجهاد « �إ ّن اهلل يحب
الم�ؤمن المحترف»« ،الكاد على عياله كالمجاهد في �سبيل اهلل»(((.
2929كيف كانت طفولة النبيP؟

مات �أبوه في المدينة في �سفر تجارة �إلى ال�شام وهو في رحم
�أ ّمه ،وتعهد جده عبد المطلب بكفالته ،وكانت �آثار العظمة وخرق
العادة تظهر على وجهه ومن �سلوكه وقوله منذ الطفولة .وقد �أدرك
عبد المطلب بفرا�سته �أنّ لحفيده م�ستقب ًال زاهر ًا.
وك��ان في الثامنة من عمره عندما ق�ضى جده عبد المطلب،
وتكفله عمه الكبير �أبو طالب وفق ًا لو�صية جده .وكان �أبو طالب
ي�ستغرب �أي�ض ًا من �سلوك هذا الطفل الذي لم ي�شبه �سائر الأطفال.
ولم ي�شاهد �أبد ًا ك�سائر الأطفال الذين في عمره �أن يحر�ص على
الطعام �أو يبدي له رغبة ،ك��ان يكتفي بطعام قليل ،ويمتنع من
الزيادة خالف ًا للأطفال الذين في �سنه ،وخالف ًا للعادة والتربية في
ذلك الع�صر كان يم�شط �شعره ،ويحافظ على نظافة ر�أ�سه ووجهه.
�أراد �أبو طالب منه ذات يوم �أن ينزع ثيابه بح�ضرته ويذهب
�إلى فرا�شه ،فتلقى هذا الأمر منه بكراهية ،ولما كان ال يرغب في
التمرد على عمه ،قال له� :أدر بوجهك لأتمكن من نزع ثوبي ،فتعجب
((( المقنع ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.361
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�أبو طالب من كالم الطفل هذا ،لأنّ العرب في ذلك الع�صر كانوا -
تعر �أع�ضاء الج�سم .يقول �أبو طالب:
حتى كبارهم  -ال يتمنعون من ِ
(لم �أ�سمع منه كذبة �أبد ًا ،ولم �أر منه عم ًال منافي ًا �أو �ضحك ًا تافه ًا،
لم يرغب في �ألعاب الأطفال ،وكان يحب الوحدة والخلوة ،وكان
متوا�ضع ًا في ك ّل حال)(((.
3030تح��دث عن كراه��ة النبي Pللباط��ل و�أمانته ومكافحة
الظلم؟
كراهة البطالة:

كان يكره البطالة ،ويقول« :اللهم �إن��ي �أع��وذ ب��ك م��ن الك�سل
والكلل ،ومن ال�ضعف والعجز والخنوع» وكان ي�شجع الم�سلمين
على العمل ويقول« :للعبادة �سبعون جزءاً �أف�ضلها الك�سب الحالل».
الأمانة:

قد قام ب�سفرة تجارية �إلى ال�شام من قبل خديجة التي �أ�صبحت
زوجته وذلك قبل بعثته ،وات�ضح في تلك ال�سفرة �أكثر من ذي قبل
قابليته و�أمانته وا�ستقامته ،وكان م�شهور ًا باال�ستقامة بين النا�س
�إلى درجة بحيث لقب بـ(مح ّمد الأمين) ،وكانوا ي�سلمون الأمانات
بيده .ولذا �أبقى علي ًا Qبعد هجرته �إلى المدينة �أيام ًا لي�ؤ ّدي
الأمانات �إلى �أهلها.
((( مناقب �آل �أبي طالب ،ج� ،1ص.26
66

أسئلة من كتاب محمد P

وعليQ

مكافحة الظلم:

تحالف في الع�صر الجاهلي مع الجماعة الذين كانوا يت�ألمون
من الظلم �أي�ض ًا ،للدفاع عن المظلومين والوقوف بوجه الظالمين،
وقد عقد هذا الحلف في دار عبد اهلل بن جدعان من �شخ�صيات
مكة البارزين و�سمي بـ(حلف الف�ضول) وكان يذكر ذلك الحلف بعد
ذلك في ع�صر الر�سالة ،ويقول :ال �أر�ضى بنق�ض ذلك الحلف ،و�أنا
الآن م�ستعد للم�شاركة في مثل هذا الحلف(((.
3131تحدث عن �أخالق النبي Pالعائلية؟

كان �شفيق ًا في عالقته ،لم يبد عنف ًا بالن�سبة �إلى �أزواجه �أبد ًا.
وكان هذا مخالف ًا لأعراف المكيين ،وكان يتحمل الألفاظ البذيئة
من بع�ض �أزواج��ه �إل��ى حد بحيث ك��ان الآخ��رون يت�ألمون من هذا
التحمل ،فكان يو�صي بح�سن المعا�شرة مع الن�ساء ويقول :لكل النا�س
خ�صال ح�سنة و�س ّيئة ،على الرجل �أال يرى جوانب زوجته ال�س ّيئة فقط
ويتركها ،لأ ّنه و�إذا انزعج من �إحدى خ�صالها ف�سير�ضى عن خ�صلية
�أخ��رى ،وعليه �أن يح�سب الخ�صلتين .كان عطوف ًا ج ّد ًا على �أوالده
و�أ�سباطه ،يح�سن لهم ويجل�سهم في حجره ،ويركبهم على عاتقه،
يقبلهم وكل هذه الأمور مخالفة للأخالق والطباع ال�سائدة في ذلك
الع�صر ،كان ذات يوم يقبل �سبطه (الح�سن المجتبى Qبح�ضور
�أحد الأ�شراف ،فقال ذلك الرجل لي ولدان لم �أقبل �أحدهما حتى الآن
((( تاريخ اليعقوبي ،ج� ،2ص.17
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فقال« :من ال يرحم ال ُيرحم»((( .وكان يعطف على �أوالد الم�سلمين
يجل�سهم على فخذه ويم�سح بيده اللطيفة على ر�ؤو�سهم ،وكانت
الأمهات يقدمن �أطفالهنّ ال�صغار ليدعوا لهم �أحيان ًا ،وكان يتفق
�أن يب ّول بع�ض الأطفال على ثوبه ،فكانت الأمهات يخجلن ويت�ألمن،
ويحاولن منع ا�ستمرار بول الطفل ،فكان يمنعنهن ب�ش ّدة ويقول :ال
تمنعن ا�ستمرار بول الطفل ،فنجا�سة ثوبي غير مهمة� ،أط ّهره(((.
3232كيف كانت معا�شرته للنّا�س؟

كان في معا�شرته مع ال ّنا�س عطوف ًا ه�ش ًا ب�ش ًا ،وي�سبق في ال�سالم
على الجميع حتى على الأرقاء والأطفال ،ولم يمد رجله بح�ضور �أي
�شخ�ص ،ولم يتكئ ،بح�ضور �أحد وكان يجل�س على ركبته (كجل�سة
ال�صالة) غالب ًا ،وكان يجل�س في المجل�س كالحلقة لكيال يكون للمجل�س
�صدر ومدخل ويكون للجميع مت�سا ٍو .ويتفقد �أ�صحابه ،ف�إن لم ير �أحد ًا
منهم ثالثة �أيام ،يطلب �أخباره ،ف�إذا كان مري�ض ًا يعوده ،و�إذا كان
مبتلى ي�ساعده ،ولم ينظر في المجل�س �إلى �شخ�ص معين فقط ،ولم
يخاطب �شخ�ص ًا واحد ًا ،بل كان يوزع نظراته بين الحا�ضرين ،كان
يكره الجلو�س بينما يخدمه الآخرون ،فكان يقوم وي�شارك في الأعمال،
ويقول� :إنّ اهلل يكره �أن يرى العبد يميز نف�سه عن الآخرين(((.
((( رو�ضة الواعظين ،الفتال الني�سابوري� ،ص.369
((( راجع :ميزان الحكمة ،ج � ،4ص.3231
((( راجع :بحار الأنوار ،ج � ،16ص.298
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3333كيف كان النبي يتعامل مع الق�ضايا ال�شخ�صية؟

كان �سمح ًا عفو ًا مع لين الجانب في الق�ضايا ال�شخ�صية وما
يتعلق به ،وك��ان عفوه و�سماحته التاريخية العظيمة �أح��د عوامل
تقدمه ،ولك ّنه في الق�ضايا الأ�صولية العامة يظهر بحزمه و�صالبته
و�شدته في �إطار القانون ،ولم ير ال�سماح هناك.
وقد غ�ض النظر  -بعد فتح مكة وانت�صاره على قري�ش  -عن
كل �س ّيئات قري�ش بالن�سبة �إليه خالل ع�شرين �سنة ،وعفا عنهم
جميع ًا .وقبل توبة قاتل ع ّمه الحبيب حمزة ،وفي فتح مكة ،عندما
�سرقت ام��ر�أة من بني مخزوم وثبتت جريمتها ،وك��ان �أهلها من
�أ�شراف قري�ش ،وكانوا يرون تنفيذ الحد عليها �إهانة لهم وحاولوا
كثير ًا لي�صرفوا ر�سول اهلل عن تنفيذ الحد ،و�أثاروا بع�ض ال�صحابة
لل�شفاعة ،ولكن ر�سول اهلل كان قد �أحمر وجهه من الغ�ضب ،وقال �أي
�شفاعة هذه� ،أيعطل حكم اهلل من �أجل الأ�شخا�ص ،فقام ع�صر ذلك
اليوم خطيب ًا وقال (ما م�ضمونه) :انقر�ض الأقوام والأمم ال�سالفة
لأ ّنهم كانوا يميزون في تنفيذ �أحكام اهلل ،كانوا يعفون عن الأقوياء،
�إذا ارتكبوا جريمة ،ويعاقبون ال�ضعفاء �إذا ارتكبوها ،والذي نف�سي
بيده ال �أتقاع�س عن تطبيق (العدل) في حق �أي �شخ�ص لو كان من
�أخ�ص الأقرباء(((.
((( بحار الأنوار ،ج � ،95ص.167
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3434كيف كانت عبادة لى اهلل عليه و�آله و�سلم؟

كان يتعبد اهلل بع�ض ال ّليل وتارة ن�صفه �أو ثلثه ،وتارة ثلثيه ،مع �أ ّنه
كان يق�ضي كل نهاره في ال�سعي ال �س ّيما �أيام مكوثه في المدينة ،ولم
يحد من وقت عبادته ،وكان يجد راحته وهدوءه التام في عبادة اهلل
ومناجاته ومناداته ،ولم تكن عبادته طمع ًا في الج ّنة �أو خ�شية من
النار ،بل كانت على �أ�سا�س الحمد والحب ،قالت له �إحدى �أزواجه
ذات يوم� :أنت لماذا تعبد اهلل �إلى هذا الحب وقد غفر اهلل لك؟
ف�أجابها� :أال �أكون عبد ًا �شاكر ًا((( .كان ي�صوم بالإ�ضافة �إلى �شهر
رم�ضان وبع�ض �شهر �شعبان كان ي�صوم يوم ًا ويفطر يوم ًا ،وكان ال
يفر�ش له فرا�ش �أبد ًا في الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان ،ويعتكف
في الم�سجد ويتعبد((( ،ولك ّنه كان يقول للآخرين يكفي �أن ت�صوموا
ثالثة �أيام من كل �شهر ،واعبدوا اهلل على قدر �إمكانكم ،وال تحملوا
�أنف�سكم ما ال طاقة لها ف�إنّ له �أثر ًا عك�سي ًا ،وكان يخالف الرهبانية
واالنعزال وترك الأهل والعيال و�أ�صبح بع�ض الأ�صحاب القائمين
بذلك مو�ضع مالمة وتقريع .وكان يقول�:إنّ لأبدانكم و�أزواجكم
و�أوالدكم و�أ�صحابكم عليكم حقوق ًا يجب عليكم رعايتها(((.

((( الكافي ،ج � ،2ص.95
((( الكافي ،ج � ،4ص.175
((( دعائم الإ�سالم ،ج � ،2ص .193الكافي ،ج � ،5ص.496
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وك��ان يطيل عبادته في حال االن�ف��راد ،وك��ان ين�شغل بالتهجد
ل�ساعات عديدة .ولك ّنه كان يخت�صر ذلك في الجماعة ويرعى حال
�أ�ضعف الم�أمومين ،ويو�صي بذلك.
3535كيف كان زهد النبي Pو�إرادته وا�ستقامته؟

كان الزهد والب�ساطة من مبادئ حياته ،يتناول الطعام الب�سيط،
ويلب�س الثياب الب�سيطة ،ويتحرك بب�ساطة ،ويفر�ش تحته ح�صير ًا
غالب ًا ،وكان يجل�س على الأر�ض ،ويحلب المعزى بيده ،ويركب على
غير �سرج �أو جالل ،وكان يمنع من االحتفاف به ب�ش ّدة ،وكان طعامه
غالب ًا خبز ال�شعير والتمر ،ويرقع ثوبه وخفه بيده ،كان مع ب�ساطته
ال ي�ؤيد فل�سفة الفقر ،ويعتبر ال�ث��روة واجبة لم�صلحة المجتمع
و�صرفها في الطرق الم�شروعة ،ويقول« :نعم المال ال�صالح للرجل
ال�صالح» ،وقال« :نعم العون على تقوى اهلل الغنى(((».
3636كيف كانت قيادته ونظمه وان�ضباطه؟
القيادة والإدارة والم�شورة:

لم ي�ستبد بر�أيه مع العلم ب�أنّ �أمره كان نافذ ًا فور ًا بين ال�صحابة،
وكرروا القول ب�أ ّننا ل ّما ك ّنا ن�ؤمن بك �إيمان ًا قاطع ًا فلو �أ ّنك ت�أمرني
ب�أن نرمي �أنف�سنا في البحر �أو النار لفعلنا ،وكان ي�ست�شير �أ�صحابه
((( الكافي ،ج � ،5ص.71
71

قدوة الشباب()2

في الق�ضايا التي لم ي�أت بها حكم من قبل اهلل ،ويحترم �آراءهم،
وكان يرفع من معنوياتهم عن هذا الطريق .وقد و�ضع في بدر مو�ضع
االقدام على الحرب وتعيين المو�ضع ،وكيفية معاملة �أ�سراء الحرب
مو�ضع الت�شاور ،وكذلك في �أحد مو�ضوع جعل المدينة مقر ًا للحرب
�أو خارجها ،و�شاور �أ�صحابه في غزوة الأحزاب وتبوك �أي�ض ًا.
وكان لين النبي وعطفه ،وعفوه و�سماحته ،وا�ستغفاره لأ�صحابه،
وت�ألمه م��ن �أج��ل غ�ف��ران ذن��وب �أُ ّم �ت��ه ،وك��ذل��ك اعتبار �أ�صحابه
و�أن�صاره في الح�سبان ،وا�ست�شارتهم ورفع معنوياتهم من �أ�سباب
نفوذه وتغلغله العظيم عند جميع �أ�صحابه وي�شير القر�آن الكريم �إلى
هذه الناحية فيقول} :ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ{(((.
النظم واالن�ضباط:

كان النظم واالنتظام ي�سود �أعماله ،وقد قام بتق�سيم �أوقاته،
و�أو� �ص��ى ب��ذل��ك ،وك��ان �أ�صحابه يطبقون االن�ت�ظ��ام واالن�ضباط
تمام ًا ب�إ�شرافه ورعايته .وكان يرى من الواجب �أال ي�صرح ببع�ض
القرارات ،فلم ي�صرح بها لكيال يطلع عليها العدو ،وكان �أ�صحابه
ينفذون قراراته من دون كم وكيف.
((( �سورة �آل عمران ،الآية .159
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فمث ًال كان ي�أمر بالت�أهب للتحرك غد ًا ،فكان الجميع ي�سيرون
معه نحو الجهة المقررة دون �أن يعلموا بالمق�صد النهائي ،وكانوا
في اللحظات الأخيرة يطلعون على ذلك ،وكان تارة ي�أمر جماعة
بالتحرك �إلى جهة وي�سلم قائدهم ر�سالة مغلقة ويقول له :افتحها
عندما ت�صل �إلى النقطة الفالنية بعد ع ّدة �أيام ونفذ ما فيها .وكانوا
يعملون بذلك ،وقبل و�صولهم �إلى النقطة المعينة لم يكونوا يعرفون
�أين هو المق�صد النهائي ،ولأي �أمر يتوجهون ،وعلى هذا الترتيب
كان لم يطلع الأعداء وجوا�سي�سهم بالخبر ،ويفاجئهم �أحيان ًا.
3737كي��ف كان النب��ي Pي�ستوع��ب االنتق��اد ويكاف��ح نقاط
ال�ضعف؟

كان يواجه اعترا�ض بع�ض الأ�صحاب ،ولك ّنه يجلب ر�ضاهم
وموافقتهم لما يقرره هو من دون �أن يغلظ القول معهم ،وكان يبر�أ
من �سماع المدح والتملق ويقول� :أُحثوا التراب على وجه المداحين
والمتملقين وك��ان يحب الإتقان في العمل ،ويرغب في �أن ينجز
العمل متقن ًا �إلى درجة بحيث عندما توفي �صاحبه المخل�ص (�سعد
بن معاذ) وو�ضعوه في القبر نظم ال�صخور بيده و�أحكم و�ضعها ثم
قال� :أنا �أعلم ب�أال يم ُّر وقت طويل عليها � اّإل وتنهدم ولكن اهلل يحب
العبد �إذا عمل عم ًال �أن يتقنه.
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مكافحة نقاط ال�ضعف:

لم ي�ستغل نقاط �ضعف النا�س وجهلهم ،وبالعك�س كان يكافحها
ويوقف النا�س على جهلهم ،عندما توفي �إبراهيم الذي كان يبلغ من
العمر ثمانية ع�شر �شهر ًا ،وكان من ال�صدف �أن انك�سفت ال�شم�س
في ذلك اليوم ،فقال النا�س� :إنّ �سبب ك�سوف ال�شم�س الم�صيبة التي
وردت على ر�سول اهلل Pفلم ي�سكت �أمام خيال النا�س الباطل هذا،
ولم ي�ستغل نقطة ال�ضعف هذه ،بل �صعد المنبر ،وقال�« :أ ُّيها النا�س
� ّإن ال�شم�س والقمر �آيتان من �آيات اهلل ولم يك�سفا لوفاة �أحد»(((.
3838كيف ينظر الإ�سالم �إلى المجتمع من الناحية الطبقية؟

على الرغم من �أنّ الإ�سالم دين اجتماعي ،يعترف ب�شخ�صية
المجتمع ،بحياته ومماته ،ب�سعادته و�شقائه ،ب�صالحه وف�ساده ،بتقديم
م�صلحة الجماعة على م�صلحة الفرد ،وب�إلغاء االمتيازات الطبق ّية،
� اّإل �أ ّنه مع ِّ
كل ذلك ال يغ�ض الطرف عن حقوق الأفراد وامتيازاتهم
الحقة ،فهو ال ينظر �إلى الفرد على �أ ّنه ال �شيء في قبال المجتمع ،و�أنّ
الحق للمجتمع ال للفرد ،و�أن المالك هو المجتمع ال الفرد ،والمجتمع
هو الأ�صل ال الفرد.،ال ّ
الخا�صة،
�شك �أنّ الإ�سالم يعترف بالحقوق
ّ
الخا�صة ،وب�أنّ للفرد ا�ستقالله و�أ�صالته ،وال يرى عدالة في
وبالملك ّية
ّ
الق�ضاء على كيان الفرد في المجتمع ،بل يرى العدالة في توافر كامل
((( المحا�سن ،ج � ،2ص.313
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ودائم لظروف التناف�س ال�شريف ،وفي منح الأفراد حقوق ًا وامتيازات
خا�صة بموجب نتائج ذلك التناف�س الذي يجري في ميادين العمل
ّ
ّ
والتكليف والف�ضيلة .ولكن ال��ذي ال يعتريه
ال�شك مطلق ًا هو �أنّ
الإ�سالم يقف ب�ش ّدة في وجه تلك الحقوق واالمتيازات التي ال تمنح
على �أ�سا�س من العمل والتقوى والعلم واالجتهاد والحقّ � .إ ّنه يرف�ض
ذلك لي�س فيما ورد من ت�شريع فح�سب ،بل في �أعمال كبار رجاالت
الإ�سالم وفي �سلوكهم �أي�ض ًا� .إنّ المجتمع الالطبقي في الإ�سالم هو
المجتمع الخالي من التمايز ،المجتمع الذي ال يقيم وزن ًا لالمتيازات
الموهومة ،ال المجتمع ال��ذي يهمل متعمد ًا المواهب والمكت�سبات
والكفاءات ،وال ي�أخذها بنظر االعتبار.
3939الم�س�ؤولية الدينية على نوعين� ،أذكرهما؟
الم�س�ؤولية نوعان:

في الكالم الذي قلناه في مو�ضوع «الأم��ر بالمعروف والنهي
عن المنكر» �أ�شرنا �إلى م�س�ألة �أكرر قولها الآن ،وهي �أنّ الم�س�ؤولية
الدينية على نوعين :نوع ي�شمل عم ًال معين ًا ي�ؤدى في �صورة معينة،
والإ�سالم هو الذي يعين تفا�صيل �أمثال هذه الأعمال و�أجزا�ؤها
وكيفية �أدائها ومواقيتها ،ومن الطبيعي �أن تكون هذه الأعمال قد
فر�ضت للو�صول �إلى نتيجة معينة ،ولكننا ل�سنا م�س�ؤولين عن تلك
النتائج ،وهذه الأعمال هي التعبديات ،ويمكن �أن ن�سميها م�س�ؤوليات
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ال�شكل والهيئة .فلل�صالة ،مث ًال ،مقدمات ومقارنات معينة ،ولها
�شروط ،و�أجزاء وموانع ،وقواطع ،والأوام��ر ال�صادرة هي �أن تقام
ال�صالة دائم ًا على هذه ال�صورة المعينة ،وهي �أوامر تعبدية مح�ضة،
ولهذا العمل بالطبع نتائج� ،إذ} :ﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩ{((( ،ولكننا م�س�ؤولون عن المقدمات فقط ال النتائج ،ف�إننا
�إذا �أدينا ال�صالة ب�صورة �صحيحة وبح�سب التعليمات المفرو�ضة،
ف�إنّ النتيجة ت�أتي في �أعقابها.
هنالك نوع �آخر من الم�س�ؤولية التي ن�سميها م�س�ؤولية النتيجة� ،أي
�إنّ م�س�ؤولية النتيجة ملقاة على عاتق الإن�سان ،فالمطلوب هو النتيجة،
�أما الو�سيلة ،والمقدمة ،وال�شروط ،والظروف ،وال�صيغة ،ف�إنها جميع ًا
متغيرة ولي�ست ثابتة ،بل تختلف باختالف حاالتها الخا�صة بها.
ولن�ضرب لذلك مث ًال� :إذا افتر�ضنا �أن لك م�شكلة ،ك�أن يكون
�أحد معارفك في ال�سجن ،فقد تحتاج مرة �أن تطلب من �شخ�ص
ما عم ًال معين ًا بخ�صو�ص هذه الم�شكلة ،ك�أن تطلب منه �أن يو�صل
ر�سالة معينة وفي وقت معين �إلى �شخ�ص معين.
ال �شك �إن��ك ما كتبت تلك الر�سالة وم��ا بعثت بها � اّإل ابتغاء
الو�صول �إلى نتيجة ،ولكن حامل الر�سالة تنح�صر م�س�ؤوليته ب�إي�صال
الر�سالة ،ومرة �أخرى تريد النتيجة من هذا ال�شخ�ص مبا�شرة ،دون
النظر �إلى المقدمة .تقول له �إنك تريد خال�ص �صاحبك من ال�سجن
((( �سورة العنكبوت ،الآية .45
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دون �أن تعين له �سبيل الو�صول �إلى ذلك ،فعليه هو �أن يذهب ليرى
ويعثر على �أف�ضل و�سيلة لتحقيق هذا المطلب.
هذه الم�س�ؤوليات تقع عادة عندما ال تكون الو�سائل مت�شابهة،
ب��ل مختلفة ،فقد تنفع و�سيلة هنا ،وال تنفع ه�ن��اك� ،إذ تختلف
الخ�صو�صيات الزمانية �أو المكانية �أو غير ذلك ،ففي �أمثال هذه
الحاالت ينبغي الت�أمل وتقليب الأمور للوقوع على الو�سيلة المنا�سبة.
كال الم�س�ؤوليتان موجودتان في الإ��س�لام :ال�صالة وال�صوم
والتعبديات الأخرى من النوع الأول� .أما الجهاد فمن النوع الثاني،
فالم�سلمون مفرو�ض عليهم �أن يدافعوا عن الإ�سالم وعن ا�ستقالل
الم�سلمين ،ولكن ب�أي و�سيلة؟ بال�سيف �أم بالبندقية� ،أم بو�سائل
�أخرى ،فهذا لم يعينه الإ�سالم� .إذ �أن ذلك متعذر التعيين من قبل،
�إنما الم�سلمون هم الم�س�ؤولون عن تعيين �أح�سن الو�سائل و�أف�ضلها
لتحقيق ذلك} :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{((( ينبغي معرفة ما
هي �أف�ضل الو�سائل في كل زمان.
وم�س�ألة القيادة والإر�شاد من النوع الثاني ،فالم�سلمون م�س�ؤولون
عن �إر�شاد بع�ضهم بع�ض ًا وكل جيل م�س�ؤول عن �إر�شاد الجيل الذي
بعده ،وعلى الأخ�ص �أولئك الذين هم في مركز القيادة ،فم�س�ؤولية
ه�ؤالء �أكبر ،ومهما يكن ينبغي الو�صول �إلى الغاية� ،أي الهداية� ،أما
الو�سيلة فلي�ست متعينة ولي�ست هي مما يمكن تعيينها.
((( �سورة الأنفال ،الآية .60
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}ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

لقد جاء في الآي��ة الكريمة:
ﯤ{((( فالمطلوب هنا هو الغاية ،دون تعيين الو�سيلة.
والإ�سالم ال يعين للهداية والقيادة بعينها بحيث ت�أخذ بعين
االعتبار الظروف والموانع والمقدمات والمقارنات ،فهذا ال يمكن
تقديرها من قبل ،ب�سبب اختالفها باختالف الأزمنة وغير ذلك.
فالقيادة لي�ست مثل ال�صالة �أمر ًا تعبدي ًا ي�سير على وتيرة واحدة،
فهي مث ًال ،لي�ست من طراز الأوراد التي تقر�أ على الملدوغ والمل�سوع،
بحيث �إن حافظ الورد يقر�أه على كل من ل�سعته عقرب �أو لدغته
�أفعى وفي جميع الحاالت.
4040م��ا ه��و تف�سي��ر

}ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ {(((؟

يتفق المف�سرون على �أن هذه الآي��ة تذكر ثالثة طرق مختلفة
لدعون النا�س �إلى الهداية ،وكل طريق قد خ�ص�ص لظرف معين.
حيثما ترد كلمة «رب» فثمة عناية بالتربية� ،أي ادع النا�س �إلى طريق
ربك ،الطريق الذي يربي النا�س ،ب�أي و�سيلة؟ بالحكمة ،والحكمة
هي القول المتقن المحكم الذي ال يناله خد�ش وال ت�شكيك ،والحكمة
بح�سب ا�صطالح المناطقة والحكماء هي القول الذي تكون مقدماته
((( �سورة التحريم ،الآية .6
((( �سورة النحل ،الآية .125
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يقينية مئة بالمئة� ،أي ادع النا�س �إلى طريق اهلل بالبرهان والحكمة
والعلم الخال�ص والعقل الخال�ص .يقول المف�سرون� :إن الدعوة
بطريق البرهان والدليل العقلي والعلمي يخت�ص بفريق من النا�س
لهم اال�ستعداد لذلك.
و»الموعظة الح�سنة»� ،أي �أدع �ه��م �إل��ى طريق رب��ك بالوعظ
الجيد الطيب والن�صائح اللطيفة المقبولة[ ،هنالك] �أفراد لي�س
لهم اال�ستعداد لتقبل البيان العقلي والعلمي ،فطرح الم�سائل
العقلية والعلمية يربك ر�ؤو�سهم� .إن طريق هداية ه�ؤالء هو الوعظ
والن�صيحة ،بالتمثيل والحكاية ،و�أي و�سيلة يمكن �أن تلين قلوبهم.
�إن الوعظ والن�صيحة يتحدثان مع القلب ،بينما تتحدث الحكمة
والبرهان مع العقل والفكر� .إن معظم النا�س �أق��رب �إل��ى مرحلة
القلب والم�شاعر منهم �إلى مرحلة العقل والفكر.
}ﮮﮯﮰﮱﯓ {� ،إذا اعتر�ضكم معتر�ض لي�س
من �أهدافه اكت�شاف الحقيقة وال ي�سعى لفهم الحقيقة� ،إنما قد
جاءكم للمجادلة والكالم والنقد ،يترب�ص اللتقاط كلمة يتخذ منها
م�ستم�سك ًا للمماحكة والجدل ،فجادلهم ،ولكن على خير ما ت�ستطيع
من مجادلة ،وال تخرج في جدالك عن محجة الحق ،وكن من�صف ًا،
وال تتعام عن الحق ،وال تكذب .ه��ذه الآي��ة تذكر طرق ًا مختلفة
للإر�شاد والهداية ،وتبين لكل ظرف طريق ًة و�أ�سلوب ًا� ،أي �إن و�سائل
الهداية متنوعة.
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4141ما هي علة اختالف معاجز الأنبياء؟

هنالك رواي��ة معروفة ت�ؤيد هذا القول ،فعلى الرغم من �أنها
تخت�ص بمعاجز الأنبياء التي لم تكن على وتيرة واحدة في مختلف
الع�صور ،ولكنها ت�ؤكد م ّدعانا ،وهذه الرواية هي جواب �س� ٍؤال طرحه
ابن ال�س ّكيت على الإمام الهادي.Q
وابن ال�س ّكيت من الأدباء المعروفين الذين يتردد ذكر ا�سمهم
في الكتب كثير ًا ،وقد عا�صر الإمام الهادي � ،Qأي عا�ش في
ع�صر المتوكل .كان �شيعي المذهب ،وقد قتله المتوكل ،ويقال� :إن
�سبب قتله هو �أنه كان معلم ولدي المتوكل :المعتز والم�ؤيد.
كان المتوكل يعلم �أنَّ ابن ال�س ّكيت من الموالين للعلويين ،وفي
يوم من الأي��ام عندما كان ابن ال�س ّكيت عند المتوكل ،دخل ابنا
المتوكل فالتفت المتوكل  -المعروف ب�سفك الدماء � -إل��ى ابن
ال�س ّكيت و�س�أله� :أيهما �أف�ضل؟ ابناي �أم ابنا علي الح�سن والح�سين؟
فثار غ�ضب هذا الرجل العالم من وقاحة المتوكل ،فر ّد عليه قائ ًال:
�إنه يف�ضل قنبر غالم علي ،على ابني المتوكل وعلى المتوكل نف�سه،
ف�أمر المتوكل غلمانه الأتراك �أن ي�ستخرجوا ل�سان ابن ال�س ّكيت من
قفاه ،فقتل على هذه الحال.
على كل حال ،كان ابن ال�س ّكيت قد �س�أل الهادي  :Qيا بن
ر�سول اهلل ،عندما ُبعث مو�سى نبي ًا كانت معاجزه من قبيل تحول
الع�صا حية ،واليد البي�ضاء ،و�أمثالهما ،بينما كانت معاجز عي�سى
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مختلفة� ،إذ كان يعالج الأعمى والأكمه ويحي الموتى ،و�أمثاله� ،أما
معاجز نبينا فتختلف عن هذه كلها� ،إنها الكالم ،القر�آن ،فلماذا؟
ف�أجابه الإمام� :إن ذلك كان ب�سبب اختالف الأزمنة والع�صور،
ففي ع�صر مو�سى كان ال�سحر و�أعمال ال�سحرة هي التي ت�سيطر
على العقول وتملأ العيون والقلوب ،فكانت معاجز مو�سى �شبيهة له،
ولكنها كانت معاجز حقيقية ،ال ال�سحر الذي كان عندهم� ،أما في
ع�صر عي�سى ،فقد كان هناك عدد من الأطباء الم�شهورين الذين
كانوا يقومون بمعالجات محيرة ت�شبه المعجزات ،فكانت �أعناق
ت�شرئب �إلى من ي�ستطيع القيام ب�أمثال تلك الأعمال ،فجعل
النا�س
ُّ
اهلل معاجز عي�سى من ذاك اللون� .أما ع�صر خاتم الأنبياء فقد كان
ع�صر الكلمة .كان النا�س ينجذبون ب�سحر الكالم البليغ الف�صيح،
لذلك جاء القر�آن ب�أعلى �صور الكالم الرفيع في �إطار من البالغة
والف�صاحة الكاملين .ف�أعجب ابن ال�س ّكيت بجواب الإمام ،وقال:
�إنه بهذا قد ا�ستبانت له حقيقة الكالم ،ثم �س�أل الإمام :يابن ر�سول
اهلل ،ما هي حجة اهلل اليوم ،فقال الإمام� :إنها العقل ،فقال :واهلل
هو الجواب!(((.
وعلى ذلك يتبين �أن �سبب اختالف معاجز الأنبياء هو اختالف
�سبل الهداية في كل ع�صر وزمان ،و�إال لكانت معاجز الأنبياء من
�آدم �إلى خاتم الأنبياء واحدة  -هذا �إذا كان لآدم معاجز ،و�إذا كان
((( الكافي ،ج � ،1ص.24
81

قدوة الشباب()2

من الأنبياء� ،إذ يقول بع�ضهم� :إنه لم يكن نبي ًا  -ولكن الأمر لم
يكن كذلك ،بل كان لكل نبي معاجز تتنا�سب والع�صر الذي بعث فيه
النبوة.
4242م��ا هو الفرق بين �أ�سلوب الأنبي��اء و�أ�سلوب الفال�سفة في
دعوة النا�س؟

ثمة حديث معروف ،ورد في «الكافي» ،وكذلك الحظت بعد
التحقيق� ،أنه قد ورد في كتب �أهل ال�سنة �أي�ض ًا .يقول الحديث�« :إ ّنا
معا�شر الأنبياء �أُمرنا �أن نكلم النا�س على قدر عقولهم»(((� ،أي:
�إننا عندما نكلم �أح��د ًا من النا�س ،ينبغي �أن ن�أخذ بعين االعتبار
م�ستواه العقلي والفكري ،فمن كان ذا عقل �أرجح ،نكلمه بم�ستوى
�أرفع ،ومن كان �أقل من ذلك م�ستوى كلمناه ب�أقل من ذلك .فال نكلم
من كان على م�ستوى العامة من النا�س ،بكالم ملكوتي رفيع يدير
ر�أ�سه ،وال نجيب الحكيم بما نجيب به على �س�ؤال امر�أة �أم ّية عجوز.
�إن الفرق الوحيد الذي يميز كالم الأنبياء عن كالم الفال�سفة هو
�أن م�ستوى كالم الفال�سفة م�ستوى معين واحد في كل الأحوال� ،إذ
�أنهم ال يملكون �سوى ب�ضاعة واحدة يعر�ضونها ،كما �إن زبائنهم من
طبقة معينة واحدة ،وهذا ينبئ عن عجزهم� ،إذ �أنهم ال ي�ستطيعون
بيان مقا�صدهم بغير هذه المجموعة من اال�صطالحات والتعابير
((( الكافي ،ج � ،1ص.23
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الخا�صة ،وعلى ذلك فال يفهم لغتهم �سوى طبقة معينة.
يقال� :إنه كان قد كتب على باب مدر�سة �أفالطون المعروفة -
وكانت هذه ب�ستان ًا تقع خارج مدينة �أثينا يطلق عليها ا�سم �أكاديمي ًا،
وهو اال�سم الذي يطلق اليوم على المجامع العلمية �أي�ض ًا  -بيت من
ال�شعر ،مفاده:
�إن م��ن ل��م ي �ق��ر�أ الهند�سة ال مكان له في هذه المدر�سة
�أما مدر�سة الأنبياء ففيها مكان لكال �أنواع التالميذ الذين يجدون
فيها كل �أن��واع الب�ضائع ،ب�ضائع رفيعة ،على �أفالطون �أن يجل�س
على مقاعد التلمذة لي�ستوعبها ،وب�ضائع �أخرى تنفع حتى المر�أة
العجوز .لم يكتب على باب المدر�سة النبوية� :إنّ من يريد اال�ستفادة
من هذا المكان عليه �أن يكون على كذا مقدار من المعرفة .ال ّ
�شك
�أن لمدى معرفته �أثر ًا في ا�ستيعابه ،فكلما كان �أعلم و�أكثر ا�ستعداد ًا
كان �أقدر على الإدراك واال�ستفادة ،ومن كانت معرفته �أقل ا�ستطاع
�أن يفهم على قدر معرفته� ،إذ «�إنا معا�شر الأنبياء �أُمرنا �أن نكلم
النا�س على قدر عقولهم».
4343ما هو الفرق بين تالميذ الأنبياء وتالميذ الفال�سفة؟

يت�ضح من ه��ذا �أن خير تالميذ الفال�سفة هم �أول�ئ��ك الذين
ح�ضروا الدرو�س عليهم �أنف�سهم ،بخالف الأنبياء والأول�ي��اء� .إن
خير تالميذ �أفالطون �أو �أر�سطو هم الذين تلقوا الدرو�س منهم
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بدون وا�سطة� .إن خير من فهم كالم ابن �سينا هو بهمنيار �أو عبيد
الجوزجاني ،ولكن خير تالميذ الر�سول الأكرم هو علي بن �أبي طالب
�أو جعفر ال�صادق .كيف؟ �أفلي�س خير تالمذته هم الذين عا�صروه؟
كال ،لي�س الأمر هذا.
هناك �أمر �أ�شار �إليه الر�سول الأكرم Pقد يت�ضمن هذا المعنى،
ولع ّل الذين �سمعوا ه��ذا منه في حينه لم يدركوا الق�صد منه،
با�ستثناء عدد قليل من �أ�صحابه ،مثل �سلمان ،و�أبي ذر والمقداد.
قال الر�سول« :Pن�صر اهلل عبداً �سمع مقالتي» و�أ�ضاف« :رب
حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه �إلى من هو �أفقه منه»(((.
الفقه ،ا�صطالح ًا ،حقيقة دينية� ،أو حكمة دينية ،ت�ستوجب
التعمق في التفكير .والمق�صود هنا هو الحقائق والكلمات التي
كان النا�س ي�سمعونها من الر�سول .يقول :قد ي�سمع النا�س مني
هذه الكلمات والحقائق ويحفوظنها ،ولكنهم لي�سوا من �أهل الفكر
والتعمق والتحليل ،فكثير منهم ينقلون هذه الكلمات والحقائق �إلى
الآخرين الذين هم �أقدر من �أولئك لفهم هذه الحقائق و�إدراكها.
من ذلك مث ًال� ،أن ي�سمع �أحدهم من النبي Pقوله« :ال �ضرر
وال �ضرار»((( ،ولكنه ال ي�ستطيع �أن يدرك مفهوم هذه الجملة ،ولكنه
ينقلها �إلى الجيل الذي بعده ،وهذا �إلى الذي بعده ،وقد يكون الجيل
((( الكافي ،ج � ،1ص.403
((( المقنع� ،ص.537
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الع�شرون ،مث ًال� ،أقدر على �إدراك مفهوم تلك الجملة.
كذلك هو القر�آن ،ال يمكن القول �إن القدامى كانوا �أقدر على
فهمه ،بل العك�س هو ال�صحيح� .إن من �إعجاز القر�آن هو �أنه دائم ًا
متقدم على التفا�سير التي تكتب له ويتجاوزها� ،أي �إن التفا�سير قد
كتبت للقر�آن في كل زمان ،ثم عندما تقدم العلم والمعرفة في الزمان
التالي ،وجدوا �أن القر�آن �أعلى من ذاك التف�سير ،و�أنه يتجاوزه.
4444ما هي موا�صفات كل من الجيل ال�صالح والجيل الفا�سد؟

ثمة �آيات من �سورة الأحقاف المباركة تر�سم �صورتين لجيلين،
جيل �صالح و�آخر منحرف ،ولكن ال يمكن القول ب�أن الجيل التالي
يكون دائم ًا �أكثر ف�ساد ًا من الجيل ال�سابق له ،و�أن الدنيا ت�سير نحو
الف�ساد ،وال يمكن القول كذلك ب�أن الجيل التالي �أكمل من جيله
ال�سابق ،و�أنه ال يناله االنحطاط.
ه���ذه الآي � � ��ات} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ{(((.
ت�صف هذه الآيات طراز تفكير الجيل ال�صالح .يقال� :إن هذه
الآيات جاءت بخ�صو�ص �سيد ال�شهداء Qو�أنه بالطبع م�صداق

((( �سورة الأحقاف ،الآية .15
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كامل لها ،غير �أنها جاءت عامة ،وهي ت�شير �إلى عدد من مميزات
الجيل ال�صالح .منها روح ال�شكر والعرفان بالجميل على نعم اهلل
وهباته} :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ{ �إنه
يرى هذه النعم التي �أنعم اهلل بها عليه وعلى جيله ال�سابق ،فيطلب
من اهلل القوة على �إيفائه ال�شكر والتقدير ،وعلى الإفادة من تلك
النعم بما ير�ضي اهلل ،و�شكر النعمة هو �أن ن�ستفيد من تلك النعمة
بما هو خليق بها.
ومنها �أنه يطلب من اهلل �أن يوفقه �إلى العمل الذي يفيد وير�ضاه
اهلل} :ﭳﭴﭵﭶ{ .ومنها �أي�ض ًا اهتمامه بالجيل التالي
لكي يكون �صالح ًا ،فيطلب م��ن اهلل} :ﭷﭸﭹﭺﭻ{.
والميزة الرابعة هي روح التوبة والندم على تق�صيره وق�صوره في
الما�ضي( :ﭼﭽﭾ{ .و�أخير ًا الت�سليم بما يق ّره اهلل وي�شرعه،
�إذ �أنّ التخلف عن ذلك مدعاة للهالك} :ﭿﮀﮁ{ .ويقول
اهلل عن هذا الجيل} :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ{((( .هنا ت�أتي
�صيغة الجمع� ،أي �إن المق�صود لي�س فرد ًا معين ًا بذاته .والآية التي
تليها تتحدث عن جيل فا�سد منحرف }ﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

((( �سورة الأحقاف ،الآية .16
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ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ{(((.
هذا هو الجيل المغرور ،الجيل غير النا�ضج ،الجيل الفج .ما �إن و�صلت
�أذنيه كلمتان حتى لم يعد يلتزم �شيئ ًا ،لي�س عبد ًا هلل ،يت�أفف من والديه،
يحقرهما ،ي�ستهزئ ب�أفكارهما ومعتقداتهما ،وي�ضحك من قولهما �إن
هناك يوم قيامة ،وبعث ًا وعالم ًا �آخر ،وحياة �أخرى ،مع ان الأجيال ال�سابقة
جاءت وعا�شت ،وماتت ،وما عادت .والده المتدينان اللذان ال يطيقان �سماع
ما يخالف الدين ،ي�سمعان عزيزهما يواجههما بكالم من هذا القبيل،
يحزنهما ذلك ،وي�صرخان فيه} :ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ{� .إن من �أ�شد
الحاالت �إيالم ًا هو �أن يرى الوالدان فلذة كبدهما وقد كفر بدينه وارت ّد
عنه ،فيرفعان �أ�صواتهما نحو ال�سماء }ﮤﮥﮦ{ وهو يقول:
}ﮮﮯﮰ ﮱﯓ{ .هذه �آيات تبين حال جيلين مختلفين ،جيل
�صالح ،و�آخر فا�سد.

((( �سورة الأحقاف ،الآية .17
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ع��دد بع�ض�� ًا م��ن مواطن الخط���أ التي يق��ع فيه��ا الإن�سان
ّ 4545
بح�سب القر�آن الكريم؟

من مواطن الخط�أ التي يذكرها القر�آن :اتّخاذ الإن�سان الظنّ
بدل اليقين.
فلو ق ّيد الإن�سان نف�سه ليتّبع اليقين في جميع الم�سائل ،ولم يقبل
الظنّ بدل اليقين ،فلن ُيخطئ �أبد ًا(((.
لقد �ش َّدد القر�آن كثير ًا حول هذا المو�ضوع ،وقد �ص َّرح في �إحدى
الآيات �أنَّ �أكبر خط�أ للفكر الب�شري هو اتّباع الظن.
وفي مقام �آخ��ر يخاطب الر�سول} :Pﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ{(((.
ويقول في �آية �أُخرى} :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ{(((؛ �إ َّنها �أ َّول
ذكرى للب�شر طوال التاريخ الفكري ،ذكرها له القر�آن ونهى الب�شر
مثل هذه الأخطاء.
عن ِ
((( ال ب َّد من مالحظة �أ َّن��ه في الأم��ور الظ ّنية واالحتمالية ،وفي الموارد التي ال يمكن الح�صول
على اليقين ،يجب الأخذ ذلك الظن �أو االحتمال نف�سه .ولكن يجب قبول الظن واالحتمال بدل
االحتمال ،وال يمكن الأخذ بالظنّ واالحتمال بدل اليقين .هذا المورد الثاني الذي يدعو �إلى
الخط�أ.
((( �سورة الأنعام ،الآية .116
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .36
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الموطن الثاني للخط�أ في م��ادة اال��س�ت��دالل ،وخ�صو�ص ًا في
الم�سائل االجتماعية هو م�س�ألة التَّقليد.
يعتقد كثي ٌر من النا�س بالأُمور التي يعتقدها المجتمع� ،أي �إنَّ
المو�ضوع الذي يتق َّبله المجتمع� ،أو تقبله الأجيال ال�سالفة ،يقبلونه
بدليل �أنَّ الأجيال ال�سالفة قد ر�ضيت و�آمنت به(((.
� اّإل �أنَّ القر�آن يدعونا لكي نقي�س ك ّل م�س�أل ٍة بمعيار العقل ،وال
نعتبر بما �صنعه الأجداد الأقدمون� ،أو �أن نتركها تمام ًا.
فكم من �أمو ٍر كانت معتبرة في الما�ضي مع �أ َّنها خاطئة ولكن
النا�س قبلوها ،وكم من �أم��و ٍر �صحيح ٍة في الأزمنة البعيدة ولكن
ال َّنا�س امتنعوا عن االعتراف بها ب�سبب جهلهم.
في قبول هذه الم�س�ألة ال ب َّد من اال�ستعانة بالعقل والفكر ،وعدم
اتّباع التَّقليد الأعمى .والقر�آن يقارن كثير ًا بين �أتباع الآباء والأجداد
وبين العقل والفكر.
قال تعال ��ى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ{(((.
ي�ؤ ّكد القر�آن �أنَّ قدم فكر ما ،لي�س دلي ًال على خطئه وال يوجب
�صحته ،و�إنَّ ال ِقدم يجري في الأًُمور الما ّدية ،ولكن حقائق الوجود
َّ
لن ت�صبح قديم ًة متروك ًة مهما م�ضى عليها الزّمان.
((( يوجد هذا الأمر في �أحد �أقوال «بيكن» ،وعندما يع ّرف �أحد الأ�صنام التي يتحدّث عنها بال�صنم
االجتماعي �أو ال�صنم ال ُعرفي ،ف�إنَّ غر�ضه هذا التقليد الأعمى.
((( �سورة البقرة ،الآية .170
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فحقيقة مثل} :ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ{((( ،تكون
�صادق ًة محكم ًة ثابت ًة طوال عمر ال ُّدنيا.
يقول ال�ق��ر�آن� :إ َّن��ه ال ب� َّد من مواجهة الم�سائل ب�سالح العقل
بدليل مخالفة
والفكر ،ويجب �أنْ ال يترك الإن�سان عقيد ًة �سليم ًةِ ،
الآخ��ري��ن ل��ه ،كما يجب �أنْ ال يقبل عقيد ًة ،بمج َّرد تع ّلقها بهذه
ّ
ال�شخ�صية المعروفة� ،أو تلك ال�شخ�ص ّية الكبيرة ،وال ب َّد �أن يح ّقق
الإن�سان بنف�سه في ِّ
كل الم�سائل(((.
العامل الآخر الذي ي�ؤ ّثر في تك ّون الخط�أ ويذكره القر�آن ،هو اتّباع
هوى ال ّنف�س والميول النف�س َّية ،يقول مولوي َّ
(ال�شاعر)« :عندما جاء
الغر�ض (هوى ال َّنف�س) احتجب الفنّ  ،وانتقلت مئات الحجب من
القلب �إلى العين».
أمر  -من �ش ّر الأغرا�ض النف�س ّية،
لو لم يتخ ّل الإن�سان  -في �أي ّ � ٍ
العقل ي�ستطيع َ
َ
العمل
ال ي�ستطيع �أنْ يتف َّكر تفكير ًا �سليم ًا؛ �أي� :إنَّ
ال�صحيح ،في بيئ ٍة ال توج ُد فيها الأهواء ال ّنف�سية.
وللقر�آن �إ�شاراتٌ كثير ٌة في مو�ضوع متابعة هوى ال ّنف�س ،نكتفي
�ورد واح�� ٍ�د ،ي�ق��ول ال �ق��ر�آن} :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ب��ذك��ر م � ٍ
ﯴﯵ{(((.
((( �سورة الرعد ،الآية .11
((( يجب �أنْ ال ي�شتبه بين مو�ضوع تقليد الآباء والأجداد� ،أو المو�ضة الع�صرية� ،أو �صبغة المجتمع
التي نهى عنها القر�آن ب�شدّة ،وبين مو�ضوع تقليد المجتهد الأعلم العادل في الفقه؛ لأ َّنه �أمر
التخ�ص�ص واال�ستفادة من العلم التخ�ص�صي.
واجب ديني على رعاية
ّ
((( �سورة النجم ،الآية .23
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4646ما هي خ�صائ�ص القلب من وجهة نظر القر�آن؟

ُيعتبر القلب من وجهة نظر القر�آن و�سيلة للمعرفة �أي�ض ًا .و�إنَّ
الق�سم الأك�ب��ر من ن��داءات ال�ق��ر�آن ُتخاطب قلب الإن���س��ان .تلك
ال ّنداءات التي ال طاقة ل�سماعها � اَّإل بوا�سطة �إذن القلب .ولذلك،
ف�إنَّ القر�آن ي�ؤ ّكد كثير ًا بالمحافظة على هذه الو�سيلة ،والعمل على
تكاملها ،نلتقي في القر�آن كثير ًا ب�أُمو ٍر مثل تزكية ال ّنف�س و�صفاء
القلب.
}ﭰ ﭱﭲﭳ {(((و}ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ {(((.
وحول �إنارة القلب يقول} :ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ{((( و}ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥ{(((.
وفي مقابل ذل��ك ،ف ��إنَّ الأعمال القبيحة ُت�س ّود روح الإن�سان،
وت�سلب منه االتجاهات ّ
الظاهرة ال ّنقية ،وقد تك ّرر هذا الحديث في
ل�سان الم�ؤمنين} :ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ{(((.
القر�آن .يقول عن ِ
وفي و�صف الم�سيئين يقول} :ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ{(((.
}ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ{(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة ال�شم�س ،الآية .9
�سورة المطففّين ،الآية .14
�سورة الأنفال ،الآية .29
�سورة العنكبوت ،الآية .29
�سورة �آل عمران ،الآية .8
�سورة المطففين ،الآية .14
�سورة ال�صف ،الآية .5
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}ﭝ ﭞ ﭟ

ويتح َّدث ال�ق��ر�آن عن ق�ساوة القلوب وتختّمها:
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ {(((}،ﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ{((( .و}ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ{((( ،و}ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬ{(((.
ُك ُّل هذ ِه الت�أكيدات تب ّين �أنَّ القر�آن يريد ج ّو ًا روح ّي ًا ،ومعنوي ًة
فرد �أنْ ُيحافظ على �سالمة ونقاء
عالي ًة للإن�سان ،و ُيوجب على ك َّل ٍ
هذا الجو.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ففي الج ّو االجتماعي المري�ض ،وحيث
ت�صبح �أكثر جهود الإن�سان لنظافة البيئة عقيم ًة غير مو ّفقة؛ ي�ؤ ّكد
القر�آن على �أنْ ي�ستغ ّل الب�شر ك ّل طاقاته في �سبيل ت�صفية وتزكية
بيئته االجتماعية.
والتوجهات
ي�ص ِّرح القر�آن ب�أنَّ ذلك الإيمان والع�شق والمعرفة،
ّ
ال�سامية ،وت�أثيرات القر�آن ،وقبول ن�صائحه؛ ك ّل ذلك يرتبط بابتعاد
ّ
الإن�سان والمجتمع الإن�ساني عن الدنايا ،والرذائل والأهواء النف�س َّية
وال�شهوات.
مكتوب في كتب ال�سيرة �أنَّ �شخ�ص ًا ح�ضر عند ر�سول اهللP
ٌ
وقال� :إنَّ لي �أ�سئلة �أريد �أن �أعر�ضها عليكم ،ف�س�أل الر�سول ،Pهل
((( �سورة البقرة ،الآية .7
((( �سورة الأنعام ،الآية .25
((( �سورة الأعراف ،الآية .101
((( �سورة الحديد ،الآية .16
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تريد �أنْ ت�سمع �أجوبة �أم ترغب في طرح الأ�سئلة فقط .ف�أجاب �أ َّنه
يريد الجواب.
فقال النبي (ما معناه) :جئت ت�س�أل عن الب ّر والإح�سان والإثم
والعدوان؟ �أجاب :نعم؛ فجمع النبي Pثالثة �أ�صابعه وو�ضعها على
�صدر الرجل براح ٍة قائ ًال« :ا�ستفتِ قلبك و� ْإن �أفتاك المفتون»(((.
ث��م �أ� �ض��اف (م��ا م�ع�ن��اه) لقد ُخ�ل��ق القلب بحيث يرتبط مع
الح�سنات ويرتاح معها ،ولك ّنه ي�ضطرب وينزجر من ال�س ِّيئات
والقبائح ،تمام ًا مثل بدن الإن�سان ،ف�إذا ورده �شيء ال يتجان�س معه
يغ ّير نظامه وهكذا روح الإن�سان تتع َّر�ض لالختالل واال�ضطراب
بوا�سطة الأعمال ال�س ِّيئة.
4747ه��ل يمك��ن للإن�س��ان العادي غي��ر المع�ص��وم �أن ي�صل �إلى
اليقين؟ اذكر ق�صة من حياة النبي.P

�سمعت �أبا عبد اهلل Qيقول�« :إ َّن
عن �إ�سحاق بن ع َّمار قال:
ُ
ال�صبح ،فنظر �إلى �شاب في الم�سجد
ر�سول اهلل� Pص َّلى بالنا�س ُّ
وهو يخفق ويهوي بر�أ�سه ،م�صف ّراً لونه ،قد نحف ج�سمه وغارت
عيناه في ر�أ�سه ،فقال له ر�سول اهلل :Pكيف �أ�صبحت يا فالن؟
قال� :أ�صبحت يا ر�سول اهلل موقن ًا ،فعجب ر�سول اهلل من قوله،
وقال�« :Pإن ل ُكل يقين حقيقة ،فما حقيقة يقينك؟»
((( تاريخ مدينة دم�شق ،ج � ،10ص.111
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فقال� :إنَّ يقيني يا ر�سول اهلل ،هو الذي �أحزنني و�أ�سهر ليلي،
و�أظم�أ هو اج��ري؛ فعزفت نف�سي عن ال ُّدنيا وما فيها ،حتى ك�أ ِّني
وح�شر الخالئق لذلك و�أنا
�أنظر �إلى عر�ش ر ِّبي وقد ُن�صب للح�سابُ ،
فيهم؛ وك�أ ِّني �أنظر �إلى �أهل الج َّنة يتنعمون في الج َّنة ويتعارفون،
على الأرائك متَّكئون ،وك�أني �أنظر �إلى �أهل ال َّنار وهم فيها َّ
معذبون
م�صطرخون ،وك�أ ّني الآن �أ�سمع زفير ال َّنار يدور في م�سامعي.
ف�ق��ال ر� �س��ول اهلل Pلأ��ص�ح��اب��ه« :ه� ��ذا ع �ب � ٌد ن � � َّور اهلل قلبه
بالإيمان»؛ ثم قال له�« :إلزم ما �أنت عليه»(((.
فقال ال�شاب :اد ُع اهلل لي يا ر�سول اهلل �أنْ �أرزق ال�شهادة معك،
فدعا له ر�سول اهلل Pفلم يلبث �أنْ خرج في بع�ض غزوات النبي،
فا�ست�شهد بعد ت�سعة نفر وكان هو العا�شر(((.
4848ما معنى }ﮥﮦﮧﮨ{؟

}ﮥﮦﮧﮨ{(((� ،إ َّنني �أ�ؤكد كلمة ّ
ال�شرح لكي نعرف معنى
(�شرح ال�صدر) .لقد وردت هذه الكلمة في القر�آن في �صور مختلفة،
من ذلك �إنَّ القر�آن يقول عن مو�سى بن عمران �إ َّنه عندما بعث وقيل
طلب له من اهلل
له� :إ ّنك ر�سول اهلل ،اذهب �إلى فرعون ...كان �أ َّول ٍ
تعالى �أن قال }:ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
((( تف�سير القر�آن العظيم ،ابن �أبي حاتم ،ج � ،1ص.287
((( �أ�صول الكافي( ،كتاب الإيمان والكفر)،ج� ،2ص.53
((( �سورة ال�شرح ،الآية .1
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ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ{(((.
ونقر�أ في مكان �آخ��ر} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ{(((.
كانت الآية الأُول��ى تتع َّلق ب�شخ�ص الر�سول ،Pو�آية }ﯗﯘ
ﯙﯚﯛ{ طلب مو�سى .فمو�سى يطلب من ر ّب��ه �أن ي�شرح له
�صدره .ف�شرح ال�صدر ال يخت�ص بالر�سول ،Pوا�ستجاب اهلل له،
بالإ�ضافة �إلى �أن من يهتدي للإ�سالم ف�إن اهلل ي�شرح له �صدره كما
ن�صت الآي��ة الثانية فيكون وا�ضح ًا �أنَّ (�شرح ال�صدر) لي�س م َّما
يقت�صر على الأنبياء ،فك ُّل من اهتدى �إلى الإ�سالم ،وك ُّل من �أ�شرق
نور الإ�سالم على قلبه ،يكون قد (�شرح �صدره) في الواقع ،فما هو
�شرح ال�صدر هذا؟
�سعة ال�صدر تعني كثير التح ُّمل ،فهي كناية عن قدرة المرء على
�شخ�ص �أن ي�صبح رئي�س ًا ،كثير التعامل
وال�صبر� .أي �إذا �أراد
ٌ
التح ّمل َّ
مع النا�س ،يد ِّبر �ش�ؤونهم ،فعليه �أن يكون وا�سع ال�صدر ،قادر ًا على
التح ُّملَّ .
ال�سريع الت�أثير والته ّيج،
فال�شخ�ص الذي ال يتَّ�سع �صدرهّ ،
�أي ت�أ ّثر الأع�صاب ،ال يمكن �أن ي�صبح مدير ًا وال رئي�س ًا ،يدير
جماع ًة من ال َّنا�س ،مهما يكن نوع هذه الإدارةُ ،خ ْذ مدير ًا لمدر�سة،
((( �سورة طه ،الآية .34
((( �سورة الأنعام ،الآية .125
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ّ
ال�صف يدير التالميذ ،ف�إذا لم يتَّ�سم ب�سعة ال�صدر،
�أو معلم ًا في
رب الأ�سرة �إذا �أراد �أن يدي َر �ش�ؤون
لم ي�ستطع �إدارتهم .والرجل ّ
�أ�سرته الداخلية ،يلزمه �أن يكون وا�سع ال�صدر .وك َّلما كان مجال
�إدارة الرجل �أو�سع ،تط َّلب منه ذلك �صدر ًا �أو�سع ،وحلم ًا �أكبر .وهذا
هو ـ على وجه العموم ـ المعنى الذي يف�سر به المف�سرون هذه الكلمة،
�إذ يقولون �إنَّ اهلل قد منَّ بها على ال َّر�سول الكريم ،Pفهو يذكره
بهذه النعمة ،نعمة ال�صبر الوافر ،نعمة �سعة ال�صدر.
4949ما معنى }ﮪﮫﮬ{؟

}ﮪﮫﮬ{(((� ،أي �إ َّننا رفعنا عنك الحمل الذي يثقل
عليك ،وهذه نعمة اهلل ال ّثانية .فما هو الحمل الثقيل هذا؟ �إذا ما
و�ضعنا �سورة ال�شرح �إلى جانب تلك الآيات التي خاطب بها مو�سى
ربه نجد �أ َّنها ت�صدق بع�ضها بع�ض ًا .لقد قال مو�سى} :ﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ{ �أي ْ
اجعل مه َّمتي �سهل ًة .فما هي مه َّمة
مو�سى؟ مه َّمته ال َّدعوة ،دعوة النا�س وهدايتهم ،وهي مهمة �صعبة.
ْ
اجعل
}ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ{ �أي
كالمي ي�سير ًا ،يفهم النا�س منه ق�صدي� ،أي �إ َّنهم �إذا فهموني
و�أدركوا ماذا �أقول ،و�إلى �أين �أريد �أن �أقودهم ،فهذا يكفي.
}ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
((( �سورة ال�شرح ،الآية .2
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ﯹ{ فما معنى الوزير؟ لقد ا�ستعملت هذه الكلمة مع الملوك
ا�ستعما ًال كثير ًا جعل معناها يقت�صر على ال�سائر خلف الملك
والممتثل لأوامره � .اَّإل �أنَّ معنى الكلمة غير ذلك� .إنَّ معناها المعين،
�أي الذي يعين غيره على رفع حمل ثقيل� .أنتم �أي�ض ًا لو �أتيتم في
محل عملكم بمن ي�ساعدكم على تخفيف �أعباء العمل عن كواهلكم،
يكون هذا وزير ًا لكم .وهذا هو المعنى نف�سه الذي و�صف به الر�سول
الكريم Pعل ّي ًاQباعتباره وزير ًا له� ،أي �إ َّنه ي�ساعده في حمل
«علي َوزي��ريَ ،وو�صيي،
هذا العبء الثقيل ،ولذلك قال في حقهّ :
َوقا�ضي دَيني».
}ﮪﮫﮬ{ بعلي ،فلذلك هو الحق ال��واق��ع� .أي �إ َّننا
خففنا عنك هذا العبء بهذا الرجل الذي هو منك بمنزلة هارون
من مو�سى ،فيه رفعنا عنك الحمل� .أولم يقل الر�سول الكريم« :Pيا
علي� ،أنت م ِّني بمنزلة هارون من مو�سى»((( .وهذا من الأحاديث
المتواترة عن ال�شيعة وال�س َّنة.
5050بم��اذا �أج��اب النب��ي Pالإم��ام عليQعندم��ا ل��م
ي�صطحبه معه �إلى تبوك؟

فقد روي �أنَّ النبي كان ي�صطحب عل ّي ًا في كل حرب يخو�ضها
�ضد الم�شركين ،ولك ّنه عندما عزم على التوجه �إلى حرب تبوك،
((( عيون �أخبار الر�ضا ،ج � ،2ص.13
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لم ي�أخذ علي ًا معه ،وذلك لأ َّنها لم تكن حرب ًا فعلية ،بل كانت حرب ًا
ا�ستعرا�ضية ،لإظهار ق َّوة الم�سلمين و�شوكتهم �أمام �شمال جزيرة
العرب في �سورية .فذهبوا وعادوا ،وكان النبي قد �أبقى علي ًا بمكانه في
المدينة ،ف�أظهر علي �إ َّنه كان يف�ضل لو ذهب معه ،فقال الر�سول:P
«يا علي �أال تحب �أن تكون خليفتي ،ف�أنت م ِّني بمنزلة هارون من
مو�سى» باختالف واح��د ،هو «� اّإل �أ َّن��ه ال نبي بعدي» .وهذا يعني
�إنَّ هارون كان نبي ًا� ،إذ �إ َّنه كان بمقدوره �أن يكون نبي ًا بعد مو�سى.
ولك َّنك ال تكون نبي ًا لأ َّنه ال نبي بعدي ،فكل ما بيني وبينك من روابط
فعلي وزي ُر الر�سول.(((P
هي ما كانت بين مو�سى وهارونٌّ .
5151م��ا هو القانون الذي ن�ستنتجه من �آية }ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝﯞ ﯟ{؟

}ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ{((( :المعنى الكلي هو �أنَّ ال�صعوبة
ت�أتي ومعها ال�سهولة ،وال�سهولة في ال�صعوبة .وت�شير الآيتان �إلى
مهمة النبي :كم كانت �صعب ًة في البدء ،وكم كان حملك ثقي ًال حتى
فرقعت عظام ظهرك .وكان العدو ي�سعى لأن يمحو ا�سمك محو ًا،
ف�صار العك�س .هذا هو قانون اهلل.
}ﯗﯘﯙﯚ{ مع ال�صعوبة �سهولة ،و�إنَّ ال�صعوبة تليها ال�سهولة،
((( الأمالي ،ال�شيخ المفيد� ،ص.57
((( ال�شرح ،الآيات .6-5
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نهاية ظالم ال َّليل �صبا ٌح �أبي�ض ،ولكن ماذا يع ِّبر القر�آن عن ذلك
بقوله �إنَّ ال�صعوبة مع ال�سهولة؟ المق�صود هو القول �إنَّ لي�س هناك
تعاقب� ،أي لي�س هناك �أمر �صعب ،ثم يعقبه �أمر �سهل بالتناوب ،لي�س
الأمر كذلك ،بل �إنَّ ال�سهولة وليدة ال�صعوبة ،وال�صعوبة �أو ال�سهولة.
�أي �إ َّنكم �إذا �أردتم بلوغ الي�سر والرفاه ،وال�سعادة ،فال يتاح لكم ذلك
ما لم تعبروا طريق ّ
ال�شدائد� .إ َّنه لتعبي ٌر عجيب ،وهي كل ّية عجيبة.
فعلى ال ّرغم من �أنَّ البدء يخ�ص �شخ�ص الر�سول ،Pوال ّنعم التي
�أنعم اهلل بها عليه� ،شرح �صدره ،ورفع عنه ال ّثقل ،ورفع ا�سمه ،ولكن
على � ّأي قانون؟ � ُ
وال�سنن،
أعمال اهلل كلُّها تجري على وفق القوانين ُّ
وال�سنن؟
فما هذه القوانين ُّ
}ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ{ :هذا هو القانون ،ونقر�أ في
�سورة ال�سجدة} :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄ َ{(((.
�أي �إ َّننا ع ّينا منهم قاد ًة ير�شدون ال ّنا�س ب�أمرنا .لماذا؟ لأ ّنهم
�صبروا في ال�شدائد ،و�آمنوا ب�آياتنا .الإيمان مع العمل في ّ
ال�شدائد.
5252ه��ل ليل��ة الق��در م�ستم��رة حت��ى يومن��ا ه��ذا؟ وه��ل هي
مخت�صة بالأنبياء فقط؟ ولماذا لم تحدد بيوم معين؟

نعود الآن �إلى «ليلة القدر» فبح�سب قول القر�آن ،ليلة القدر
((( �سورة ال�سجدة ،الآية .24
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هذه التي هي خي ٌر من �ألف �شهر ،هي ليل ٌة واحد ٌة في الحياة ك ّلها،
وهي تلك ال َّليلة التي نزل فيها القر�آن على ال ّر�سول .Pيقول كثي ٌر
من �أهل الت�س ُّنن �إنَّ الأمر لي�س كذلك ،و�إنَّ ليلة القدر �أكثر من ليلة
واحدة ،تعود ك ّل �سن ٍة طيلة حياة الر�سول ،Pوعندما رحل الر�سول
 Pرحلت ليلة القدر �أي�ض ًا (هذا كالم ال �أ�سا�س له).
�إذن فليلة القدر م�ستمرة .هل كانت ليلة قدر للنبي؟ يقول النبي،
نعم كانت ،وكل الأنبياء كانت لهم ليالي قدر .ترى هل كانت ليلة
قدر قبل �أن يوجد �إن�سان �أو نبي على وجه الأر�ض؟ هذا �أمر م�شكوك
فيه .ليلة القدر تعني ليلة الإن�سان الكامل ،ليلة الولي الكامل .ولكن
ما الذي نفهمه من القر�آن نف�سه؟ بعد �أن قال القر�آن }ﭑﭒ
ﭓﭔﭕ{ ثم بعد ذلك يقول }ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ{ ولم
يقل ليلة القدر كانت خير ًا من �ألف �شهر .والأهم من هذا هو �إنَّ
}ﭑﭒﭓﭔﭕ{ جاء فيها الفعل ب�صيغة الما�ضي ،ولك َّنه
بعد ذلك ي�ستعمل الم�ضارع ليد ُّل على الدوام واال�ستمرار ،فيقول
}ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ{((( �أي �إنَّ المالئكة والروح
ينزلون ب�أمر ربهم �إلى الأر���ض ،فهي ليلة لم نقطع فيها االرتباط
ال�سماء والأر�ض ،حيث
بين ال�سماء والأر�ض� ،إ َّنها ليلة االرتباط بين َّ
ال ينزل ملك واحد �أو اثنان ،بل المالئكة والروح (ينزلون) ،ب�صيغة
الم�ضارع ولي�س (نزلوا) ب�صيغة الما�ضي.
((( �سورة القدر ،الآيات ( 4-1الآيات المتقدمة).
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�إنَّ الذين ال يقولون با�ستمرارية ليلة القدر قليلون.
يقول الأئ َّمةRا�س�ألوا ه�ؤالء ،عندما ت ْنزل المالئكة والروح
ليلة القدر� ،إلى �أين تنزل؟ هل ت ْنزل �إلى الأر�ض� ،أم �أ َّنها تنزل على
القلب؟ �إنَّ المالئكة تنزل على الإن�سان ،على قلبه ،فينبغي �أن يكون
قلب الإن�سان قلب ًا جدير ًا بنزول المالئكة عليه� .إنَّ ال ُّنزول ال معنى
له غير هذا .فالق�ضية هي �أنَّ ليلة القدر ليلة الإن�سان الكامل .ولكن
لماذا تكون ليلة القدر في �شهر رم�ضان؟ في الإ�سالم ،ال معنى لأن
تكون ليلة القدر في غير �شهر رم�ضان.
�أما � ّأي ليل ٍة من ليالي �شهر رم�ضان هي ليلة القدر ،ف�إنَّ الروايات
لم تب ِّين ذلك ،وفي ذلك بع�ض التع ُّمد .هل ليلة القدر هي الليلة
التّا�سعة ع�شرة؟ �أم الليلة الحادية والع�شرون؟ �أم الليلة الثالثة
والع�شرون؟ �أم �إنَّ بع�ض الم�سائل تتهي�أ في الليلة التا�سعة ع�شرة ،ثم
تبرم في الليلة الحادية والع�شرين ،ثم ت�صل مث ًال ،مرحلة التوقيع
عليها في الليلة الثالثة والع�شرين؟ وهناك احتمال �آخر في عدم
تعيين ليلة القدر ،وذلك �إنَّ ليلة القدر في كل �سنة تخ�ص الإمام
وتتعلق بحالته في تلك ال�سنة فقد ينهي الإمام دورته ال�سنوية في
الليلة الحادية والع�شرين� ،أو في الليلة الثالثة والع�شرين� .أي �إنَّ
الدورة ال تقل عن  19يوم ًا ،وهي تنتهي في واحدة من هذه الليالي،
وعندئذ هل يكون للإن�سان الكامل يد في مقدرات العالم �أو النا�س؟
ٍ
قليلون �أولئك الذين ي�صدقون �أن تكون روح هذا الجرم ال�صغير
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لوح ًا للتقديرات الإلهية� ،إ ّنما نحن ال ن�صدق ،لأ َّننا ال نعرف الإن�سان،
فال نعرف �إنَّ لوح روح الإن�سان الكامل هو لوح التقدير الإلهي ،و�إ َّنه
ههنا يتحقق النزول والتقدير.
وبنا ًء على ذلك ف�إنَّ ليلة القدر هي ليلة الإن�سان الكامل ،و�إنَّ
القر�آن قد نزل في تلك الليلة ،و�إنَّ النبي كانت له ليلة قدر في كل
�سنة ،وكذلك الإمام ،و�إنَّ الأر�ض ال تخلو �أبد ًا من الإن�سان الكامل،
و�إنَّ ال�سنة ال تخلو من ليلة القدر ،و�إنَّ ليلة القدر ال تخرج عن �شهر
رم�ضان.
5353ما هو �سبب نزول �سورة العاديات؟

جاء في الأخبار �أنَّ هذه الآية نزلت في �إحدى الغزوات ،وتدعى
«ذات ال���س�لا��س��ل» وه��ي غ��زوة وق�ع��ت عندما ه��اج��م الم�شركون
الم�سلمين ،ف�أر�سل الر�سول Pالم�سلمين لقتالهم بقيادة �أبي بكر
مرة ،وبقيادة عمر مرة �أُخرى .واقترح عمرو بن العا�ص على الر�سول
� Pأن يلج�أوا �إلى المكر والخديعة لإنهاء الحرب .غير �أنَّ هذا لم
يفلح �أي�ض ًا .و�أخير ًا عهد الأمر �إلى عليQفاختار طريق ًا غير
مطروق عبر الجبال ،فعبروها لي ًال ،وعند ال�صبح ،بين الطلوعين،
انق�ضوا على العدو ،وق�ضوا عليه(((.
وفي اليوم نف�سه جاء الر�سول� Pإلى الم�سجد في المدينة -
((( مناقب �آل �أبي طالب ،ج � ،2ص.129
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وهي تبعد عن موقع المعركة كثير ًا  -لأداء ال�صالة ،فقر�أ �سورة
العاديات بعد �سورة الفاتحة.
في هذه ال�سورة ،كما في �سورة الزلزال ،تذكير بيوم القيامة،
و�إيقاظ لل�شعور بالرجعى �إلى اهلل في الإن�سان .نثير هذه ال�سورة في
الإن�سان روح الجالد والحرب ب�شكل عجيب.
وانتبه الم�سلمون الذين كانوا ي�ص ّلون مع النبي �أ َّنه بعد �سورة
الفاتحة �أخذ يقر�أ �آيات جديدة لم ترد على ل�سانه من قبل:
يم }ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ِب ْ�س ِم ا ِ
هلل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ{.(((...
قالوا له بعد انتهاء ال�صالة :يا ر�سول اهلل! لم ن�سمع بهذا من
قبل� .إ َّنها الم َّرة الأُولى التي ن�سمع منك فيها هذه الآيات!
علي جبرائيل و�أخبرني ب�أنَّ عل ّي ًا
فقال ر�سول اهلل  :اليوم نزل َّ
قد قاد الم�سلمين من النقطة الفالنية ،و�أ َّنه �سيعود منت�صر ًا .وكان
النا�س يعلمون �أنَّ الم�سلمين كانوا هناك في محنة(((.
5454م��ا معن��ى

}ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ {(((؟

}ﮦﮧﮨﮩ{� :أي ما �أكفر الإن�سان بنعمة ر ّبه ،فبد ًال

((( �سورة العاديات ،الآيات .5-1
((( مجمع البيان ،ج � ،10ص.422
((( �سورة العاديات ،الآيات .8-6
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من �أن يحمد اهلل على نعمه ،يجحد بها .مثل الطفل الذي يريد له
�أبواه تمام ال�صحة وال�شفاء ،فيع َّدان له دوا ًء �أو طعام ًا ،فيرف�ضه
ويريد �أن يحطم كل �شيء.
يقول المف�سرون ،وه��م على ح��ق� ،إنَّ �آي��ة} :ﮦﮧﮨ
ﮩ{ �إ�شارة �إلى النا�س الذين يريدون مهاجمة الم�سلمين في
المدينة ،بد ًال من �أن يتقبلوا الدعوة التي يدعوهم بها الر�سول.P
فهذه النعمة التي يهبها اهلل لهم يرف�ضونها ويحملون على المدينة.
�أهكذا ن�شكر النعم؟ }ﮦﮧﮨﮩ{.
(كنود) نعني (كفور)� :أي الكفر بالنعمة ،والتنكر لها.
}ﮫﮬﮭﮮ{ :يمكن تف�سير هذه الآية على وجهين:
الأ َّول� :إن }ﮱﯓﯔ{ تعني �إ َّنه �شديد الحب للمال.
والثاني :هو �أ َّنه �شديد جد ًا� ،أي بخيل ،لماذا؟ لأ ّنه يحب المال حب ًا
جم ًا ،وقد ع َّبر القر�آن هنا عن المال بالخير ،وهو تعبير كثير
وروده في القر�آن ،حيث يعبر عن الثروة بالخير }ﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ{(((.
�أي �إنَّ الثروة بحدِّ ذاتها لي�ست �شر ًا� ،إ َّنما االنهماك بها هو ال�شر،
على الإن�سان �أن يكون حر ًا .و�أال يكون تعلقه ب�شيء في الوجود � اَّإل
باهلل .العالقة قيد وتقيد ،مثل الحبل في رقبة الفر�س ،فيربط بمكان
((( �سورة البقرة ،الآية .180
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ما في الإ�سطبل �أو ب�شجرة .على الإن�سان � اَّأل يربط نف�سه ب�شيء� .إنَّ
تعلق الإن�سان باهلل هو الحرية عينها .لماذا؟ لأنَّ الإن�سان كائن غير
متناه فما دام الإن�سان مع اهلل ،بقي الطريق �أمامه مفتوح ًا ،وك َّلما
�سار انفتح الطريق �أكثر ،ولو �سار �إلى الأبد لما انتهى الطريق �أمامه.
ولكن المال ،بخالف الأُم��ور الأُخ��رى ،يثبت المرء في مكانه،
ح�سب القول ال�سائد ،فيوقفه عن التحرك ،وي�سد �أمامه طريق
ال�سير نحو التكامل .والقر�آن يعبر عن الثروة بالخير ،لأنَّ الثروة
لي�ست �شر ًا بذاتها ،فال ينبغي القول ب�أنَّ الثروة �شر ،فلماذا يمنحها
اهلل للنا�س؟ الجواب ،كال� ،إنَّ الثروة لي�ست �شر ًا ،بل تعلقك بها،
حب المال الذي فيك (وهو الحب والعالقة) هو ال�شر .فعليك �أال
تطوق رقبتك به.
حب الخير حب ًا مطلق ًا .والخير
َّثم �إنَّ اهلل قد خلق في الإن�سان ّ
تتم�سك
المطلق هو اهلل ،ف�أنت قد تركت الخير المطلق ،وجئت ّ
محدود ال ينفع � اَّإل كو�سيلة ،ون�سيت الغاية.
ب�شيءٍ
ٍ
5555ما هو المق�صود من «الع�صر» في �سورة الع�صر؟

�إنَّ الآي��ة الأُول��ى تت�أ َّلف من كلمتين ،ال��واو و(الع�صر) ،ال��واو
معروفة .والكالم على (الع�صر) .ف� ُّأي ع�صر هو المق�صود؟
هنالك احتماالن من بين االحتماالت المذكورة ،و�أح��د هذين
االحتمالين يرد �أكثر من الآخر:
االحتمال الأول :هو هذه الفترة المعينة من النهار ،وهي الربع
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الأخير من النهار ،وهي الفترة التي تقابل ال�ضحى(((.
واالحتمال الثاني :ال ُيعتبر الع�صر كجزء من النهار ،بل كجزء من
التاريخ ،ك��أن نقول (ع�صر الر�سول ،)Pوه��ذا يعني فتر ًة
باعتبارات
من التاريخ ت�شمل فتر َة دورة حياة ال َّر�سول� ،Pأو
ٍ
تقوم ك ُّل مجموع ٍة بتق�سيم التَّاريخ �إلى
مختلفة �أُخ��رى ،ك��أنْ َ
ع�صر العبودية� ،أو ع�صر الإقطاع� ،أو ع�صر الر�أ�سمالية� ،أو
قد يق�سم بع�ضهم الآخر التاريخ �إلى ع�صر حجري ،وع�صر
الحديد ،وع�صر الذ َّرة ،وع�صر الف�ضاء ،الخ...
والحالة التي نحن ب�صددها هي ع�صر النبي� ،Pأي �أق�سم
بع�صر الر�سول.P
لطالما قلنا �إنَّ الزّمان من حيث كونه زمان ًا ال يختلف جزء منه
عن جزء �آخر .فالزّمان امتداد واحد من الأزل �إلى الأبد ،وال فرق
بين �أجزائه ،ولكن االختالف ي�أتي من حيث وجهة نظر الإن�سان �إلى
� ّأي جزءٍ من �أجزاء الزّمان ،فالزّمان من حيث ارتباطه بالإن�سان،
ومن حيث ارتباط الإن�سان به ،يتفاوت في االختالف ،فث َّمة ع�صر
هو ع�صر الإن�سان ّية والتَّفتح ،ع�صر الإن�سان الكامل ،فلهذا الع�صر
مث ًال ،لو ٌن من القد�س ّية.
ف�إذا �أراد القر�آن �أن يب ِّين �أهم َّية ذاك الع�صر ،يق�سم به ،فيقول:
ال�سماء ،يطلق على هذه الفترة ا�سم «ال�ضحى» .ثم �إذا
((( عندما ترتفع ال�شم�س كثير ًا في َّ
�أخذنا الن�صف الثاني من النهار بعد الظهر ،وق�سمناه �إلى ق�سمين ،ي�سمى الق�سم الثاني با�سم
«الع�صر».
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�أق�سم بع�صر الر�سول Pوقد يكون زمان ًا ما ،من هذا المنظور� ،إ َّما
لزمان �آخر� ،أي �إ َّنه ي�ؤثر في خلق زمان �آخر ،مهما كان ذاك الع�صر
�س ّيئ ًا �أم رديئ ًا� .أي قد يظهر ع�صر طيب ،يكون خالل دورة التاريخ
�أُ ّم ًا� ،أو �أر�ضية للطيبة والخير على امتداد التاريخ.
�أي �إنَّ الإن�سان عندما ينظر �إلى ذلك الع�صر ،ويمعن النظر
فيه ،يرى �أنَّ كل ما كان في ذلك الع�صر يلهمه الخيرِّ ،
والطيبة،
وال�سعادة� ،أو قد يكون على عك�س ذلك تمام ًا� ،أي قد يكون ع�صر ًا
َّ
ظالم وحلك ٍة �آ�سن ٍة قذر ٍة،
من الع�صور المظلمة في التاريخ ،ع�ص ُر ٍ
�سود �س ّيئة.
ومع ذلك يكون �أُ ّم ًا لع�صور ٍ
ّ
الم�سخر للب�شر،
}ﭑ{ ،ق�سم بذاك الع�صر الن ّير ،الع�صر
الع�صر المبارك الكثير الخير الذي بزغ على الب�شر� .أي ع�صر يبلغ
من حيث قدرته على ا�ستيالد البركة �ش�أن تلك ال�سنوات الثالث
والع�شرين من ع�صر الر�سول .Pذلك الع�صر ال��ذي يق�سم به
القر�آن.
5656م��ا ه��و العم��ل ال�صال��ح ف��ي قول��ه تعال��ى:
ﭜ{(((؟

}ﭛ

ما هو العمل ال�صالح .و�أي تعبير ه��ذا؟ �إنَّ للفقهاء وعلماء
الأُ�صول م�صطلحات ،منها :العناوين الأولية والعناوين الثانوية،
((( �سورة الع�صر ،الآية .3
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�أي ما يذكرونه �أحيان ًا بعنوانه الأ�صلي ،مث ًال ال�صالة ،وهو العنوان
الذي يطلق على هذا العمل� ،أو الإح�سان �إلى النا�س ،وهو ا�سم لهذا
ال�صوم ،والجهاد،
العمل ،ونقول الزكاة ا�سم ًا لهذا العمل ،وهكذا ّ
وال�صداقة
وال�صدقّ ،
والأمر بالمعروف وال ّنهي عن المنكر ،والإنفاق ّ
الخ ...ولكن الأعمال ،كما تعلمون ،تختلف باختالف المو�ضوعات،
وباختالف ّ
الظروف الزّمانية ،وبح�سب �أحوال الفرد .كيف؟ �أي �إنَّ
�أم��ر ًا ما في لحظة ما يكون واجب ًا عليك ،وفي لحظة �أُخ��رى يكون
الم�ستحب نف�سه مختلف ًا.
م�ستحب ًا ،وفي لحظ ٍة ثالث ٍة يكون
ُّ
لدائن
مثال :لنفر�ض �إ َّنك مدينٌ �إلى دائن ،مدينٌ دين ًا �شرعي ًا ٍ
�شرعي ي�صر على ت�سديد دينه ،قائ ًال �إ َّن��ه محتاج وال ب َّد لك من
ٍّ
ت�سديد المبلغ ،فتقول له :انتظر حتى �أقيم ال�صالة ،ثم �أدفع لك
المبلغ .فيقول :ال انتظر� .أعطني حقي ثم �ص ّل� .أو لنفر�ض �أ َّنك
وقفت تريد ال�صالة ،و�إذا بمري�ض في بيتك في حالة حرجة ،فماذا
تفعل ،فيما �إذا لم يكن وقت ال�صالة قد فات؟ فهل ال�صالة في
ال�صالة عم ًال �صالح ًا �إذا �سددت
هذين الظرفين عمل �صالح؟ تكون ّ
دينك �أ َّو ًال ثم �أقمت ال�صالة.
ال�صالح،
ولهذا ي�ستعمل القر�آن تعابيره الخا�صة ،مثل العمل ّ
وهو العمل الالئق ،وللياقة َّ
ن�سبي ،متغ ِّي ٌر ،يختلف
بالطبع مفهو ٌم ٌّ
باختالف الأزمنة ،ويختلف باختالف الأ�شخا�ص.
فلنفر�ض �أنَّ ع ��دد ًا م��ن ال�ط�لاب ي��ري��دون ال��ذه��اب للدر�س،
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فيخ�ضعونهم �إلى امتحان التّقدير للتع ّرف �إلى ميولهم وا�ستعداداتهم،
فمنهم من يميل �إلى الآداب ،ومنهم من يريد الريا�ضيات ،و�آخر
الطبيعيات.
والعمل ال�صالح هو �أن ي�سلك الطالب ذلك الم�سلك الذي يجد
�إ َّن��ه �أكثر ا�ستعداد ًا لتق ُّبله من غيره .ف ��إذا ق��ال ال��ذي ا�ستعداده
للريا�ضيات �إ َّنه يريد درا�سة الأدب ،فال يكون هذا عم ًال �صالح ًا.
العمل ال�صالح هو �أن ت�سير على وفق ا�ستعدادك .وعلى ذلك ف�إنَّ �آية
}ﭛﭜ{ تبين �أنَّ على الإن�سان �أن يعمل ،و�أنَّ عمله يجب
�أن يكون منا�سب ًا� ،أي يجب �أن يزن ّ
الظروف التي يعي�ش فيها ،فيختار
العمل الذي يكون �أ�صلح لل َّنا�س والمجتمع.
بال�صبر؟
5757ما هو معنى التَّوا�صي بالحقّ والتّوا�صي ّ

}ﭝﭞ{((( :وتوا�صوا من الو�صية ،والو�صية في اللغة
تعني العهد والإي�صاء ،وتكون في حياة الرجل �أو بعد مماته ،فهي
الو�صية.
�أمير الم�ؤمنين كثير ًا ما يردِّد في نهج البالغة «�أو�صيكم عباد
اهلل» �أي �أعهد �إليكم �أ ًّيها النا�س ،و�أن�صحكم ،وال يعني �إ َّنكم �أو�صيائي
من بعدي.
و»توا�صوا» من �أفعال الم�شاركة ،من باب تفاعل� ،أي �أن يقوم
((( �سورة الع�صر ،الآية .3
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بالفعل طرفان يتبادالن الفعل ،ففي العربية �إذا قلنا (�ضرب) .يكون
هناك �شخ�ص �ضارب ،و�شخ�ص �آخر (�أو �شيء �آخ��ر) م�ضروب.
ولكن بقولنا ت�ضارب الرجالن ،تعني �إنَّ ك ًال من الرجلين كان �ضارب ًا
�ضرب الآخر وبالعك�س.
وم�ضروب ًا� ،أي �إنَّ �أحدهما َ
و»توا�صوا» تعني التو�صية المتقابلة ،فما معنى التو�صية المتقابلة؟
معناها مراقبة النا�س ،ك�أن �أراقبك دائم ًا و�أالحظ �أعمالك ،و�ألفت
الحظت منك غفل ًة :انتبه! وكذلك تقولها �أن��ت لي
نظرك ك َّلما
ُ
ولغيري ،وهكذا يتبادل النا�س التحذير والتنبيه.
�إنَّ الأفراد �أ�شبه ما يكونون بالجنود الذين يحاربون في �ساحة
واح��دة؟ فيح�سون لو �أنَّ �أح��د ًا من الأع��داء ان�س َّل �إل��ى �صفوفهم،
لأنزلوا به �ضرب ًة قا�صمة.
�إذن }ﭝﭞ{ تقول� :أ ُّيها الإن�سان �إ َّنك في خ�سران ما
لم تبن نف�سك بالإيمان والعمل ،ال منفرد ًا ،بل عليك �أن ت�سعى لبناء
الآخرين معك ،ويكون كل منكم عون ًا للآخر.
}ﭝﭞ{ :تعني �إنَّ الم�ؤمنين يملك �أحدكم الآخر ،لي�س
للمنفعة المادية ،بل كل منهم ظهير للآخر في �سبيل الحق.
}ﭟﭠ{ :عليه �أن يعرف �أ َّنه لكي يثابر وي�ستمر ،ال ب َّد له
من ال�صبر ،وال ب َّد له من المقاومة ،وال ب َّد له �أن يتح َّمل الكثي َر حتَّى
تناله ُن�صرة اهلل.
ِّ
بالحق دائم ًا و�أر�شدكم ،و�أنتم كذلك� .إ َّنه لمن
�إ َّنني �أو�صيكم
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الخط�أ �أن ننظر �إلى الوعظ على �أ َّنه مج َّر ُد مهن ٍة من المهن .وال �أعني
بهذا �إنَّ الحاجة منتفية لها� .إ َّنما نحن نريد من ين�صحنا وير�شدنا.
�سنوات يدر�س
وهذا ال يتط َّلب حتم ًا �أن يكون هذا �شخ�ص ًا ق�ضى
ٍ
العربية ،معمم ًا ي�صعد المنبر ،ثم يقول� :أعوذ باهلل من ال�شيطان
الرجيم ،ثم يبد�أ بالوعظ والإر�شاد! لي�س الأمر هكذا .علينا جميع ًا
�أن نكون وعاظ ًا }ﭝﭞ{ ولير�شد بع�ضكم بع�ض ًا �إلى الحق.
}ﭟﭠ{ :بالإ�ضافة �إلى التو�صية بالحق ،يو�صي القر�آن
بال�صبر على ال�شدائد :البقاء على العمل �أ�صعب من العمل.
5858كيف كان ت�شجيع الر�سول Pعلى طلب العلم؟

«طلب العلم فري�ض ٌة على ك� ِّل م�سلم»(((،
الحديث الأول هو:
ُ
َ
ٌ
الرجل وال�م��ر�أ َة دون ا�ستثناء .وهناك
تحري�ض عام ي�شمل
وه��ذا
ُ
بع�ض كتب ال�شيعة ،مثل كتاب (بحار الأن��وار) حيث ُت�ضاف كلمة
(وم�سلمة) على الحديث المذكور.
يقول هذا الحديث� :إن فري�ضة العلم عامة ،ال تخت�ص بطبقة �أو
جن�س .هناك ما يمكن �أن يكون فر�ض ًا على ال�شبان دون ال�شيوخ،
�أو على الحاكم دون المحكوم� ،أو على المحكوم دون الحاكم،
�أو من وظائف الرجل دون ال�م��ر�أة ،مثل الجهاد و�صالة الجمعة
المفرو�ضتان على الرجل دون المر�أة� .أما هذه الفري�ضة التي ا�سمها
((( ب�شائر الدرجات� ،ص.22
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فري�ضة العلم ،فهي واجبة على كل م�سلم دون ا�ستثناء.
والحديث الآخر هو»�أُطلبوا العلم من المهد �إلى اللحد»(((� .أي �إن
طلب العلم ال يقت�صر على ف�صل �أو زمان معين ،فهو فري�ضة واجبة
في كل وقت وزمان.
ومثلما نفى الحديث الأول اقت�صار طلب العلم على جن�س �أو
�صنف �أو طبقة من النا�س ،وجعله فر�ض ًا على الجميع ،ي�أتي هذا
الحديث ليعمم طلب العلم من حيث الزّمان لي�شمل جميع الأوقات.
والحديث الآخ��ر يقول�« :أُط� ُل�ب��وا العلم ول��و بال�صين»((( وهذا
�إ�شارة �إلى �ضرورة طلب العلم حتى ولو كان في مكان بعيد من �أرجاء
الدنيا ،مثل ال�صين.
والظاهر �أن �سبب ذكر ال�صين هو االعتقاد يومئذ ب�أن ال�صين
�أبعد مكان في العالم كان الإن�سان قادر ًا على الو�صول �إليه يومذاك،
�أو لعل ال�صين كانت حينذاك معروفة ب�أ َّنها مهد العلوم وال�صناعات.
هنالك العديد من الأحاديث التي ت�شيد بف�ضل الهجرة في �سبيل
تح�صيل العلم �إلى � َّأي نقطة من نقاط العالم ،بل هناك �آية كريمة
تقول} :ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷ{(((.
((( العلم والحكمة في الكتاب وال�سنة ،الري�شهري� ،ص.206
((( العلم والحكمة في الكتاب وال�سنة ،الري�شهري� ،ص.205
((( �سورة الن�ساء ،الآية .100
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وقد ف�سر ذلك بالهجرة في طلب العلم ،وجاء في حديث معتبر:
«لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو ب�سفك المهج وخو�ض
ال ّلجج»(((.
والحديث ال��راب��ع من �أح��ادي��ث الر�سول Pيقول« :الحكمة
�ضالة الم�ؤمن ي�أخذها �أينما وجدها»((( �أو برواية �أخرى« :كلمة
الحكمة �ضالة الم�ؤمن فحيث وجدها فهو �أحق بها»((( الحكمة
هي المو�ضوع المحكم المتقن المنطقي ال�سليم يعني البحث عن
الحقيقة� ،إنَّ كل قانون �أو قاعدة تتفق مع الحقيقة ،ولي�ست �صنيعة
الوهم والتخيالت ،فهي الحكمة.
5959ه��ل العلوم الت��ي ندر�سه��ا اليوم له��ا �أهمية م��ن الناحية
الإ�سالمية؟

لقد جرى اال�صطالح على القول� :إنَّ هناك علوم ًا دينية و�أخرى
غير دينية ،ويق�صد بالعلوم الدينية تلك التي تدور مبا�شرة حول
م�سائل الدين االعتقادية �أو الأخالقية �أو العملية� ،أو تلك العلوم التي
تعتبر مقدمة لتعلم المعارف الدينية و�أحكامها ،مثل الأدب العربي
�أو المنطق.
قد يظن بع�ضهم �أن باقي العلوم الأخ��رى غريبة على الدين
((( الكافي ،ج � ،1ص.35
((( عوالي اللئالي ،ج � ،4ص.81
((( بحار الأنوار ،ج � ،2ص.99
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تمام ًا ،و�إن كل ما قيل في الإ�سالم في ف�ضل العلم وث��واب طلبه
و�أجره ينح�صر بتلك العلوم التي ا�صطلحنا عليها بالعلوم الدينية،
�أو �إذا �أطلق الر�سول� Pصفة الفري�ضة على العلم ،ف�إ ّنه ق�صد بها
تلك العلوم المذكورة.
الواقع �إنَّ هذا لي�س �سوى م�صطلح فح�سب ،ففي نظره ،تنح�صر
العلوم الدينية بتلك المتون الدينية الأولى� ،أي القر�آن و�سنة الر�سول
 Pو�أو�صيائه ،ففي �صدر الإ��س�لام ،يوم لم يكن الم�سلمون قد
تعرفوا �إلى الإ�سالم بعد على خير وجه ،كان من الواجب عليهم
�أن يبد�أوا بتعلم تلك المتون الأول َّية ،ويومئذ لم تكن هناك علوم
كعلوم الكالم والفقه والأ�صول والمنطق وتاريخ الإ�سالم وغيرها،
�إنما الحديث المنقول عن النبي� Pأنه قال�« :إ َّنما العلم ثالثة:
�آية محكمة ،وفري�ضة عادلة ،و�س َّنة قائمة»((( ،فهو �إنما كان ينظر
�إلى تكاليف الم�سلمين و�أحوالهم يومذاك .ولكن الم�سلمين ،بعد �أن
�أتقنوا تلك المتون الأول ّية الأ�سا�س ،اعتبروا العلم مطلق ًا ،بحكم
القر�آن و�أحاديث الر�سول ،Pفري�ضة مفرو�ضة على الم�سلم ،ومن
ثم ظهرت علوم ودونت ،وفي نظرة �أخرى ،كل علم ينفع الم�سلمين،
ويحل عقدة من عقدهم يعتبر فري�ضة دينية وعلم ًا ديني ًا .ترى لماذا
نعتبر النحو وال�صرف واللغة العربية من العلوم الدينية؟ �ألي�س لأن
فيها نفع ًا وفائدة تتفق مع النظرة الإ�سالم ّية؟
((( بقية الباحث عن زوائد م�سند الحارث ،الهيثمي� ،ص.36
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لماذا ندر�س �شعر ام��رئ القي�س عن الحب و�شعر �أب��ي ن ّوا�س
عن الخمر باعتبار ذلك طلب ًا للعلم؟ ذلك لأنه ينفعنا في فهم لغة
القر�آن.
�إذن ،كل علم ينفع الم�سلمين و�ش�ؤونهم والزم لهم ،يعتبر من
العلوم الدينية .فلو �أخل�ص امر�ؤ نيته لخدمة الإ�سالم والم�سلمين
وتعلم علم ًا ،ل�شمله الثواب والأج��ر اللذين قيال لتح�صيل العلم،
ولكان ممن ينطبق عليهم الحديث «و�إ َّن المالئكة لت�ضع �أجنحتها
لطالب العلم»(((� .أما �إذا لم تخل�ص نيته ،فال ثواب على تح�صيل
ب�أن يكون كل علم نافع للمجتمع الإ�سالمي والزم له ،علم ًا ديني ًا.
6060ما هي �شروط التعرف على القر�آن الكريم؟

تحتاج معرفة القر�آن �إلى مقدِّ مات و�شروط نذكرها ب�إيجاز:
ُ
�أحد ال�شروط ال�ضرور ّية لمعرفة القر�آن :معرفة اللغة العربية.
وكما ال ُيمكن معرفة (�أ�شعار) حافظ و�سعدي ،دون الإلمام باللغة
الفار�س َّية ،ف�إنَّ معرفة القر�آن المكتوب باللغة العربية دون معرفة
اللغة العربية �أمر محال.
ال�شرط الآخر :هو الإلمام بتاريخ الإ�سالم ،لأنَّ القر�آن لي�س مثل
التوراة �أو الإنجيل� ،إذا ُع َ
ر�ض ُك ٌّل منهما (و ُب ِّلغ �إلى النا�س) م َّرة
واحدة من قبل الر�سول( Pمو�سى وعي�سى)؛ بل� ،إنَّ هذا الكتاب
((( الكافي ،ج � ،1ص.34
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نزل طوال � 23سنة من حياة الر�سول الأعظم ،Pمن البعثة حتى
الوفاة ،وخالل الأو�ضاع المختلفة لت�أريخ الإ�سالم المملوءة حرك ًة
�ات القر�آن ،و�سبب
أ�سباب لنزول �آي� ِ
وث��ورة ،ولهذا ُنالحظ هناك � ٌ
النزول ال ُيحدِّ د معنى الآية؛ بل ،وبالعك�س ف�إنَّ معرفة �سبب النزول،
م�ضمون الآيات.
ُير�شد وي�ؤ ّثر كثير ًا في تو�ضيح
ِ
ال�شرط الثالث :هو الإلمام بكلمات و�أقوال ال ّر�سول الأعظمP؛
مف�سر لهذا الكتاب؛ حيث جاء في
فالر�سولّ P
بن�ص القر�آن� ،أ َّول ّ
القر�آن} :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ{(((.
ويقول في �آية �أُخرى} :ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫ{(((.
ومف�سر
الر�سول الأكرم - Pمن ِ
نظر القر�آن  -بنف�سه مب ّين ِّ
لهذا الكتاب ،وما جاءنا من الر�سولُ Pيعيننا على تف�سير القر�آن.
�أ َّما بالن�سبة �إلينا  -نحن ال�شيعة  -الذين نعتقد بالر�سولP
والأئ َّمة الأطهارRونعتقد �أنَّ ما كان للر�سول من قبل اهلل ،فقد
نق َل ُه �إلى �أو�صيائه المك َّرمين ،ف�إنَّ الأحاديث المعتبر َة التي و�صل ْت َنا
نف�س اعتبار الأحاديث المعتبرة نف�سها الوا�صلة من
من الأئ َّمة ،لها ُ
ر�سول اهلل؛ ف�إنَّ الروايات المو َّثقة من الأئ َّمة ،ت�ساعدنا كثير ًا في
معرفة القر�آن.
((( �سورة النحل ،الآية .44
((( �سورة الجمعة ،الآية .2
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ّ 6161
و�ضح تف�سير القر�آن بالقر�آن؟

نهتم بها في التحقيق َ
حول القر�آن ،وهي �أنْ
هناك نقطة ال ُب َّد �أنْ ّ
نتع َّرف �إلى القر�آن باال�ستعانة بالقر� ِآن نف�سه .والغر�ض من ذلك �أنَّ
مترا�ص ًا؛ ولكن لو �أ َّننا
مجموعة �آيات القر�آن تك ّون مع بع�ضها بنا ًء
ّ
فهم هذه الآية
�أخذنا �آي ًة واحد ًة من �آيات القر�آن ،وقلنا �إ َّننا نريد َ
فقط ،يعتبر هذا �أُ�سلوب خاطئ ،وبالطبع يحتمل �أنْ يكون فهمنا
ٌ
مخالف لالحتياط ،ف�آيات
لتلك الآية فهم ًا �صحيح ًا ،ولكنَّ هذا عم ٌل
تف�سر بع�ضها بع�ض ًا؛ وكما قال ُ
المف�سرين الكبار ،ف�إنَّ
بع�ض ِّ
القر�آن ّ
الأئ َّمة الأطهار �أ َّيدوا هذا الأُ�سلوب من التف�سير.
وبيان الم�سائل ،ففي
خا�ص بنف�سه في تو�ضيح ِ
القر�آن له �أُ�سلوب ّ
موارد كثيرة �إذا �أخذت �آي ًة واحد ًا من القر�آن ،دون عر�ضها على
الآيات الم�شابهة ،ف�إ َّنها ت� ُأخ ُذ مفهوم ًا يختلف ك ّلي ًا عن مفهوم الآية
بجانب الآيات التي ُت�شابهها في الم�ضمون.
و�ضعت
نف�سها� ،إذا
ْ
ِ
6262هل يمكن معرفة القر�آن الكريم للإن�سان العادي؟

�إنَّ �أ َّول �س� ٍؤال يطرح نف�سه لدى التحقيق في مو�ضوعات القر�آن،
ه��و :ه��ل يمكن � -أ��ص� ً
لا  -معرفة ال �ق��ر�آن؟ وه��ل هناك �إمكانية
التحقيق في القر�آن؟ وهل يمكن التف ُّكر والتد ُّبر في مو�ضوعات
وم�سائل القر�آن؟ �أم �إنَّ هذا الكتاب لم ُيعر�ض �أ�سا�س ًا للمعرفة؟ بل
فقط للتالوة والقراءة والتب ُّرك والتي ُّمن و�أخذ الثواب؟
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القر�آن يدعو الم�ؤمنين ،بل وحتى المخالفين بالتف ُّكر في �آياته،
ويدعوهم ب�أنْ يت�أ ّملوا في �آياته بد ًال عن �ص ّدها و�إنكارها.
خطاب مع المخالفين} :ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
يقول في
ٍ
ﮗ{(((.
يقول في �آي ٍة �أُخ��رى} :ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ٌ
مبارك مثمر �أر�سلناه �إليك ،لماذا؟ لم
كتاب
ﭹﭺ{(((� .إ َّنه ٌ
نر�سله ليق ّبلوه وي�ضعوه فوق الرفوف ،بل �أر�سلناه ليف ِّكروا ويد َّبروا
في �آياته.
هذه الآيات وع�شرات الآيات الأُخرى التي ت�ؤ ّكد على تد ُّبر القر�آن،
تج ّوز وت�ؤ ّيد تف�سير القر�آن ،ولكن لي�س تف�سير ًا على الهوى والميل
النف�سي ،بل على �أ�سا�س ال�صدق والإن�صاف ،بعيد ًا عن الأغرا�ض
إن�صاف ومن دون غر�ض ،فال
ال�شخ�ص َّية .عندما نت�أ َّمل في القر�آن ب� ٍ
�ضرورة لنا في �إمكانية معرفة ُك ِّل م�سائله.
ال�ق��ر�آن من ه��ذه الجهة ي�شبه الطبيعة ،فكم من �أ� �س��را ٍر في
الطبيعة لم تنك�شف بعدُ ،ولي�س هناك �أم � ٌل في اكت�شافها ،في
الظروف الحال َّية ،ولك َّنها �سوف ُتك�شف في الم�ستقبل.
و�إ�ضافة على ذلك ،بالن�سبة �إلى معرفة طبيعة الإن�سان ،ال ُب َّد من
مطابقة التف ُّكر مع الطبيعة كيفما كانت.
((( �سورة محمد ،الآية .24
((( �سورة �ص ،الآية .29
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لزمن واحد ،و�إذا كان
القر�آن �أي�ض ًا كتاب مثل الطبيعة لم ينزَّل ٍ
غير ذلك فقد كانوا يكت�شفون غوام�ضها في الما�ضي ،وكان هذا
الكتاب ال�سماوي يفقد جاذبيته وطراوته وت�أثيره.
�إنَّ اال�ستعداد للتد ُّبر والتف ُّكر ،وك�شف غوام�ض القر�آن ،موجود
دائم ًا ،وهذه نقطة َّ
و�ضحها النبي والأئ َّمة (عليهم ال�سالم) ،في
حديث
منقول عن الر�سول Pيقول فيه (ما معناه)َ « :مث ُل القر�آن
ٍ
ٍ
مثل ال�شم�س والقمر ،يتح َّرك مثلهما با�ستمرار؛ �أي �إ َّن��ه لي�س
ثابتاً وال يبقى في مكانٍ واحد»؛ وقال� Pأي�ض ًا« :القر�آن ظاهره
�أنيق وباطنه عميق»(((.
في عيون �أخبار ال ِّر�ضا ،ننقل عن قول الإمام ال ِّر�ضا �« :Qأ َّنه
�سئل الإم��ام ال�صادق  :Qما هو ال�س ّر في بقاء ال�ق��ر�آن على
طراوته ُك َّلما ُيتلى �أكثر ،و ُك َّلما يم�ضي عليه ال ّزمان زمناً �أطول؟
ولنا�س دون
ف�أجاب الإمام« :لأ َّن القر�آن لم ينزل لزمانٍ دون زمان
ٍ
نا�س»(((.
لقد �أوجده اهلل لي�سبق الأفكار والأزمنة في � ِّأي زمان ،مع وجود
االختالفات الكثيرة ،في المعلومات و�أن��واع التف ُّكر وم��دى ات�ساع
مجهوالت ل ُق َّرا ِئه في ُك ِّل زمان ،ولك َّنه يعر�ض
الفكر ،مع �أ َّنه يحوي
ٍ
((( هذه الجملة جاءت �ضمن حديث طويل للر�سول الأعظم Pفي ف�ضل القر�آن  -الكافي ،ج،4
�ص.399
((( عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،2ص.93
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مقدار ًا كبير ًا من المعاني والمفاهيم ،القابلة للإدراك ،بحيث ي�شبع
حاجة الزّمان.
يعرف القر�آن نف�سه؟
6363كيف ِّ

عندما نبحث ع َّما ي�شتمل عليه القر�آن ،من الأح�سن �أن نرى ر�أي
ق�صة ُي�ص ِّرح بها القر�آن
القر�آن عن نف�سه وكيف يع ِّرف نف�سه؟ �إنَّ �أ َّول َّ
كالم اهلل.
 لدى التَّعريف عن نف�سه � -إنَّ هذه الكلمات والجمل هي ُوي�ص ّرح القر�آن �أ ّنه لي�س من تعبير و�إن�شاء ال ّنبي؛ بل� ،إنَّ ال ّنبي يب ِّين -
إذن من اهلل  -ما ُيلقى عليه بوا�سطة روح القد�س جبرائيل.
ب� ٍ
والتو�ضيح الآخ��ر ال��ذي يعر�ضه القر�آن في تعريف نف�سه ،هو
تو�ضيح ر�سالته التي هي عبارة عن هداية �أبناء الب�شر ،و�إر�شادهم
للخروج من ّ
الظلمات �إلى ال ُّنور} :ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬ{(((.
وال ّ
�شك �أنَّ الجهل والمجهوالت من م�صاديق هذه الظلمات ،و�أنَّ
القر�آن ُيخرج الب�شر من هذه الظلمات ،و ُيدخلهم �إلى �أنوار العلم.
ولكن �إذا كانت هذه الظلمات تنح�صر في المجهوالت ،فكان
الفال�سفة �أي�ض ًا يتم َّكنون من �إج��راء هذه المه َّمة � ،اّإل �أنَّ هناك
ظلمات �أُخرى �أخطر كثير ًا من ظلمات الجهل ،وال يتم َّكن العلم من
مقاومتها.
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.1
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وحب الذات
حب الم�صلحة (ال�شخ�صية)ّ ،
ومن هذه الظلماتّ :
وهوى النف�س ،و ...التي ُتعتبر ظلمات فردية ُ
وخلق َّية.
وتوجد ظلمات اجتماعية مثل الظلم والتفرقة وغيرهما.
�إنَّ لفظة (الظلم) م�أخوذة من مادة ُ
(الظلمة) وتب ّين نوع ًا من
ال�سماوية
الظلمة المعنو َّية واالجتماعية؛ و�أنَّ القر�آن و�سائر الكتب َّ
بالن�ضال من �أج��ل رف��ع الظلمات؛ يقول ال�ق��ر�آن مخاطب ًا
تتع َّهد
ِ
مو�سى ب��ن ع�م��ران }Qﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ{(((.
هذه الظلمة هي ظلمة ظلم فرعون والفراعنة ،وال ُّنور هو نور
المف�سرون هي �أنَّ القر�آن
الحرية والعدالة؛ و�إنَّ النقطة التي الحظها ّ
يذكر الظلمات دائم ًا ب�صيغة الجمع ،ومع الألف اَّ
واللم لكي ُتفيد
اال�ستغراق ،وت�شمل جميع �أن��واع ّ
الظلمات؛ في الوقت الذي يذكر
ال ُّنور ب�صيغة الإفراد ،ويعني �أنَّ ال�صراط الم�ستقيم طري ٌق واح ٌد ال
غير � ،اّإل �أنَّ طرق ّ
ال�ضالل واالنحراف متع ّددة.
وبهذا الترتيب يب ّين القر�آن هدفه وه��و :تحطيم قيود الجهل
وال�ضالل والظلم ،والف�ساد الخلقي واالجتماعي؛ وفي كلم ٍة واحدة:
الق�ضاء على الظلمات ،والهداية نحو العدل والخير وال ُّنور.

((( �سورة �إبراهيم ،الآية .5
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