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تقديم   

٦
ــيد   ــا   س ــيدنا   ونبين ــى   س ــام   عل ــاة   والس ــن،   والص ــد   هلل   رب   العامل احلم
 األنبيــاء   واملرســلن   حبيــب   إلــه   العاملــن   أبــي   القاســم   املصطفــى   محمــد،  

 وعلــى   أهــل   بيتــه   الطيبــن   الطاهريــن،   وصحبــه   املنتجبــن   امليامــن . 

الســام   عليــك   يــا   أبــا   عبــد   اهلل،   الســام   عليــك   يا   ابــن   رســول   اهلل،   الســام   عليك  
 وعلــى   األرواح   التــي   حّلــت   بفنائــك   وأناخــت   برحلــك،   عليــك   مّنــا   جميعــاً   ســام   اهلل  
ــم .    ــا   لزيارتك ــد   مّن ــر   العه ــه   اهلل   آخ ــار،   وال   جعل ــل   والنه ــي   اللي ــا   وبق ــا   بقين ــداً   م  أب
الســام   علــى   الحســين،   وعلــى   علــي   بــن   الحســين،   وعلــى   أوالد   الحســين،   وعلــى  

 أصحــاب   الحســين   الذيــن   بذلــوا   مهجهــم   دون   الحســين   عليــه   الســام . 
   إنّ   اإلمــام   الحســين × هــو   مدرســة   العطــاء،   والمشــروع   الحســيني   ُاطروحــة  
 إلهيــة،   جســدت   المشــروع   الســماوي   والرســالي   علــى   األرض،   فكلهــا   دروس  
ــك   ــع   تل ــي   م ــف   وجدان ــة   وتعاط ــرة،   ودمع ــين×ِعبرة   وَعب ــام   الحس ــر .  واإلم  وعب

 الظامــات . 
ــا   ــز   به ــي   تمي ــف   الت ــة   الط ــي   واقع ــية   ف ــمات   األساس ــات   والس ــدى   المحط إنّ   إح
 الحســين × وأهــل   بيتــه   وأصحابــه   هــي   ســمة   البصيــرة،   فقــد   كانــوا   مــن   أهــل  
 البصائــر .  وهــذا   مــا   شــهد   بــه   أعداؤهــم   قبــل   أوليائهــم   وأصدقائهــم،   لقــد   كانــوا   علــى  

ــرة   مــن   أمرهــم .    بصي
وتمثــل   خصلــة   البصيــرة   مفتــاح   النجــاح   والتألــق   لكمــال   اإلنســان؛   فمــن  
 يمتلــك   البصيــرة   والرؤيــة   الثاقبــة،   تكــون   لديــه   القــدرة   علــى   تحليــل   ااُلمــور   تحليــاً  
 صحيحــًا،   وبالتالــي   اتخــاذ   المواقــف   الصحيحــة   والســديدة .  ومثــل   هــذا   اإلنســان،  
ــتمر   ــل   المس ــة   التكام ــاق   وحال ــة   االنط ــش   حال ــة،   تعي ــة   وااُلم ــذه   الجماع ــل   ه  ومث

ــى .   ــارك   وتعال ــو   اهلل   تب  نح

  تقدت   
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إنّ   البصيــرة   تعنــي   الوضــوح   واليقيــن   وقــوة   اإلدراك   والفراســة   والتمكــن  
 مــن   رؤيــة   المســتقبل   وتقديــر   الموقــف   الصحيــح   والفهــم   الصحيــح   لمــا   يجــري  
ــا .  وهــي   مــن   الســمات   المهمــة   والمفاتيــح   األساســية   فــي   نجــاح   اإلنســان    حولن
ــاهلل   ــا   ب ــي   عاقته ــاراتها،   وف ــي   مس ــة   ف ــاح   ااُلم ــة   ونج ــاح   الجماع ــرد،   ونج  الف
ــار   ــي   مس ــا،   وف ــل   وع ــو   اهلل   ج ــي   نح ــارها   التكامل ــي   مس ــى،   وف ــبحانه   وتعال  س

ــاً .   ــا   أيض ــا   وبنائه ــي   حركته ــوي   ف ــا   الدني  تكامله
مــا   زلنــا   نعيــش   فــي   رحــاب   واقعــة   الطــف   األليمــة،   والثــورة   الحســينية   بــكل   ما  
 تحملــه   مــن   أبعــاد   عظيمــة   وجســيمة   تركــت   آثارهــا   ليــس   فــي   الوســط   اإلســامي  
 وحــده،   وإنمــا   علــى   اإلنســانية   جمعــاء .  ومدرســة   الحســين× مليئــة   بالــدروس  
 والعبــر،   ووقفنــا   عنــد   درس   مــن   دروس   كربــاء،  أال   وهــو ) البصيــرة(   التــي   تمتــع  

 بهــا   الحســين× وأهــل   بيتــه   وأصحابــه . 
وتعــدّ   البصيــرة   المفتــاح   الســحري   والمدخــل   المهــم   لتحقيــق   النجاحــات  
 الكبــرى،   علــى   مســتوى   اإلنســان   والجماعــة،   وســواء   فــي   عاقــة   اإلنســان  
 مــع   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   وســيره   التكاملــي   نحــو   اهلل،   أو   فــي   عاقتــه   مــع   البشــر  

 وتنظيــم   ُامــوره   وشــؤونه . 

وهــي   تعنــي   أن   تكــون   لإلنســان   القــدرة   علــى   التقــاط   اإلشــارات   والســنن  
 والعبــر   التــي   يجدهــا   حولــه،   وأن   تكــون   لــه   القــدرة   علــى   قــراءة   مــا بيــن   الســطور  

ــدث .   ــا   وراء   الح  وم

وحيثمــا   نجــد   تعثــرا   وتلكــؤا   وتراجعــا،   فهــو   ناتــج   مــن   قصــور   فــي   البصيــرة،  
ــبحانه   ــا   اهلل   س ــي   منحه ــة   الت ــة   الرابح ــة   واألداة   والورق ــذه   اآللي ــتخدام   ه ــي   اس  وف

 وتعالــى   لوجــود   اإلنســان .  

ــاب   ــن   كت ــة   م ــدة   والمنقح ــة   المزي ــة   الثالث ــارئ   الطبع ــزي   الق ــك   عزي ــن   يدي بي
 )البصيــرة(   الــذي   يضــم   محاضــرات   ســماحة   الســيد   عمــار   الحكيــم   فــي   المجالس  
 الحســينية   التــي   كانــت   تعقــد   فــي   مكتبــه   الخــاص   فــي   بغــداد،   مــن   الليلــة   األولــى  
 مــن   محــرم   الحــرام   الــى   اليــوم   العاشــر،   إذ   يكــون   اليــوم   العاشــر   مخصصــا   لقــراءة  
 المقتــل   الحســيني   بصــوت   ســماحة   الســيد   عمــار   الحكيــم،   وفــي   هــذه   النســخة  



تقدت    7

 المزيــدة   بعــد   طباعــة   الجزأيــن   األول   والثانــي   مــن   البصيــرة،   ارتأينــا   بعــد   نفادهمــا   
ــرة لهــذا  ــة   المحاضــرات   التــي   تناولــت   موضــوع   البصي ــة،   بإضاف  طبعــه   مــرة   ثالث

العــام، ليكــون جامعــا لجميــع المحاضــرات  علــى   مــدار   خمــس   ســنوات..
ومن   اهلل   التوفيق   
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تمهيد

٦
ذكرى   الشهادة 

يطــل   علينــا   شــهر   محــرم   الحــرام   مــن   جديــد،   ويتجــدد   األلــم   والمحنــة  
 والمصيبــة   والعــزاء   بذكــرى   استشــهاد   ســيد   الشــهداء   اإلمــام   أبــي   عبــد   اهلل   الحســين  
ــوم   ــا   فــي   هــذا   الي ــا   محــرم   تجــدد   المصــاب   وكأّنن ــه .  وكلمــا   جاءن  ســام   اهلل   علي
ــص   ــي   خ ــات   الت ــدى   الكرام ــذه   إح ــهداء،   وه ــيد   الش ــا   س ــنة   فقدن ــذه   الس ــي   ه  وف
 بهــا   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   أبــا   عبــد   اهلل   الحســين× ؛   فقــد   ورد   عــن   رســول  
 اهللث   قولــه  :»   إنّ   لقتــل   الحســين   فــي   قلــوب   المؤمنيــن   حــرارة   لــن   تبــرد  
ــرد   ــن   تب ــول: »ل ــل،   يق ــدًا،   ب ــرد   أب ــول: ال   تب ــول   اهللث    ال   يق ــداً «)))   ،   ورس  أب
ــي   ــي   الت ــا  »ال «    فه ــي،   وأم ــد   ال   النف ــد   التأبي ــة   تفي ــة   العربي ــي   اللغ ــداً «   ،   و ) لن ) ف  أب
 تنفــي   وقــوع   مــا   بعدهــا   اليــوم   وال   تنفــي   إمــكان   وقوعــه   غــداً .  وهــذا   يعنــي   أن   هــذه  
 الجــذوة   والحــرارة   والعاطفــة   والمشــاعر   ســتبقى   جياشــة   متجــددة   فــي   كل   عــام،  
ــن   ــول   اهللث ؛   فنح ــدق   رس ــول   اهللث  .  وص ــه   رس ــر   ب ــا   بّش ــع   كم ــو   واق  وه
 وبعــد   مــرور   ألــف   وأربعمئــة   ســنة   ونيــف،   مــا   زلنــا   نعيــش   جــذوة   المصــاب   بفقــد  

ــهداء×  .  ــيد   الش  س

المجالس   الحسينية

والمجالــس   الحســينية   كهــذا   المجلــس   الــذي   نجتمــع   فيــه   تمثــل   واحــدة  
 مــن   أهــم   الشــعائر   الحســينية   التــي   ســّنها   أئمــة   أهــل   البيــت   صلــوات   اهلل   وســامه  
ــاء   ــاً   إلحي ــاً   واضح ــت   مصداق ــى   أصبح ــهم   حت ــوها   بأنفس ــي   مارس ــم،   والت  عليه

). مستدرك الوسائل 0): 8)3، ح 3).
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ــمْ    الشــعائر   الحســينية؛   ألّنهــا   مصــداق   واضــح   لقولــه   تعالــى :  ﴿َذلِــكَ   َوَمــن   ُيَعظِّ
َهــا   ِمــن   تَْقــَوى   اْلُقُلــوِب﴾ ))).  واإلمــام   الحســين×    ثــأر   اهلل،   ِ   َفإِنَّ  َشــَعائِرَ   اهللَّ

 وبالتالــي   فهــي   تعظيــم   لشــعائر   اهلل   ســبحانه   وتعالــى .  
وإذا   أردنــا   أن   نرجــع   إلــى   تأريــخ   هــذه   المجالــس،   نجــد   أنّ   أول   مجلــس   عقــد  
 لإلمــام   الحســين×    هــو   المجلــس   الــذي   أقامــه   اإلمــام   زيــن   العابديــن   علــي   بــن  
 الحســين   صلــوات   اهلل   وســامه   عليــه   فــي   الشــام   وعلــى   مقربــة   مــن   قصــر   يزيــد   بــن  
 معاويــة،   حينمــا   دخلــت   الســبايا   إلــى   الشــام،   فقــد   كان   يزيــد   يتبجــح   ويعاملهــم  
ــوات   اهلل   ــن   صل ــن   العابدي ــا   زي ــي   خطبه ــب   الت ــن   الخط ــوارج،   ولك ــة   الخ  معامل
 وســامه   عليــه   والحــوراء   زينــب×  بــدأت   تحــرك   مشــاعر   النــاس،   وفضحــت  

 وكشــفت   وعــّرت   مخططــات   ومحــاوالت   التلبيــس   والتشــويش .  
وهــذه   قضيــة   نبتلــى   بهــا   دائمــًا،   فالباطــل   ُينّمــق،   ويصــّور   بصــورة   الحــق  
 وُيقــّدم   بصــورة   مغريــة،   وعندمــا   يســمعه   اإلنســان   يمتدحــه   ويقــول   عنــه   اّنــه   كام  
ــة   ــيرات   الباطل ــائعات   والتفس ــه   الش ــف   ب ــع   تعص ــرون   المجتم ــذا   ت ــف .  وله  لطي
 والقــراءات   المغلوطــة   والمحــاوالت   البائســة   لحــرف   أفــكار   النــاس   وتوجهاتهــم  

ــم .   ــل   إليه ــويق   الباط  وتس
ــه   بماكنتــه   اإلعاميــة   الضخمــة   وهــو   الســلطان   آنــذاك   وهــؤالء   وظــن   يزيــد   أّن
ــة   لصالحــه،   ولكــن   ــر   ويشــّوه   الحقيق  ســبايا   ليــس   بيدهــم   شــيء   يســتطيع   أن   يغّي
 تلــك   الخطــب   العظيمــة   التــي   خطبتهــا   الحــوراء   زينــب×  وإمامنــا   زيــن  
ــدأ   المــد   الشــعبي   ــة،   فب  العابديــن×    عــّرت   وكشــفت   زيــف   االدعــاءات   ااُلموي
 يرتــد   علــى   يزيــد   بــن   معاويــة،   وبــدأ   يزيــد   يشــعر   بالخــوف   والقلــق   بعــد   ثاثــة   أو  
 أربعــة   أيــام   مــن   حضــور   الســبايا،   فأخــذ   يخفــف   عنهــم   بعــض   الشــيء،   وتحولــت  
 القضيــة   مــن   أســرى   خــوارج   إلــى   ســبايا   أهــل   بيــت   رســول   اهللث ،   وأنّ   عبيــد  

ــا .   ــريء   منه ــد   ب ــة   ويزي ــذه   الخطيئ ــب   ه ــذي   ارتك ــو   ال ــاد   ه ــن   زي  اهلل   ب
وحــاول   يزيــد   أن   ينّمــق   صورتــه   بنــوع   مــن   التســاهل   مــع   ُاولئــك   الســبايا   × 
 وقــد   اســتفاد   اإلمــام   زيــن   العابديــن×    مــن   هــذه   الفرصــة،   وكمــا   تشــير   بعــض  
ــاً   لســيد   الشــهداء×    لثاثــة   أيــام    القــراءات   التأريخيــة،   فقــد   عقــد   مجلســاً   رثائي
 فــي   الشــام   وعلــى   مقربــة   مــن   قصــر   يزيــد،   ولعلــه   أول   مجلــس   حســيني   يعقــد . 

). الحج: )3.
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وبعــد   ذلــك   هنــاك   المجلــس   الــذي   أقامتــه   بعــض   أزواج   النبــيث ،  
 فقــد   حّدثنــا   التأريــخ   أنّ   ُام   ســلمة   حينمــا   عــادت   الســبايا   إلــى   مدينــة   رســول  
 اهللث   عقــدت   مجلســاً   حضــره   اإلمــام   زيــن   العابديــن×    والنــاس،   وقــد  

 أّبنــت   فيــه   ســيد   الشــهداء   عليــه   أفضــل   الصــاة   والســام .  
وكان   الهــدف   مــن   هــذه   المجالــس   التــي   انطلقــت   مــن   خلفيــة   عاطفيــة   رثائيــة  
 هــو   التعاطــف   والتفاعــل   والتضامــن   مــع   مصيبــة   ســيد   الشــهداء× ،   التــي   كانــت  
ــن   بنــت   رســول   ــذاك،   فهــل   مــن   المعقــول   أنّ   اب ــة   للمجتمــع   اإلســامي   آن  صدم
 اهللث    ُيقتــل،   وهــو   الوحيــد   فــي   العالــم   كلــه   الــذي   يحمــل   هــذا   العنــوان،   وهــو  
ــال :   ــن   ق ــوراء   حي ــوم   عاش ــي   ي ــه   ف ــي   احتجاجات ــين×    ف ــام   الحس ــه   اإلم ــا   قال  م
ــا   ابــن   بنــت   نبيكــم،   فــواهلل   مــا   بيــن   المشــرق   والمغــرب   ابــن   بنــت   نبــي   غيــري   أن

ــي؟ .! ــد   فكيــف   تقتلونن ــا   الوحي  فيكــم .. ،   أن
لقــد   كانــت   صدمــة   عنيفــة   لضميــر   المجتمــع   اإلســامي   آنــذاك،   وهــذا  
 االســتهداف   بتلــك   الطريقــة   المروعــة   مّثــل   صدمــة   حقيقيــة   وألمــاً   يعتصــر   قلــوب  
 المســلمين،   فتحولــت   المجالــس   الحســينية   إلــى   مجالــس   عواطــف   ورثــاء  

 وعــزاء .  
ــي   ــد   العاطف ــى   البع ــز   عل ــن   التركي ــس   م ــذه   المجال ــج   ه ــورت   بالتدري ــم   تط ث
 الصــرف   إلــى   أبعــاد   ُاخــرى   مهمــة   جــداً   أعطــت   أهميــة   وتأثيــرا   كبيــراً   لهــذه  
 المجالــس،   كالبعــد   الثقافــي   والبعــد   الروحــي   والبعــد   االجتماعــي   والبعــد  
 السياســي   والتعبئــة   الواســعة   التــي   تحصــل   عبــر   المجالــس   لصالــح   الحــق   وضــد  
ــرة   ومهمــة   فــي   ــا   أبعــاد   مهمــة   جعلــت   هــذه   المجالــس   مؤث  الباطــل،   وهــذه   كله
ــة   ــزة   وهيب ــن   ع ــوم   م ــده   الي ــا   نج ــذا   م ــامي،   وه ــع   اإلس ــار   المجتم ــل   مس  مجم
̂   بعقــد   هــذه    وكرامــة   فــي   المجالــس   الحســينية .   وهكــذا   اســتمر   أهــل   البيــت 
 المجالــس   فــي   شــهر   محــرم   الحــرام،   وحيثمــا   حصلــت   فرصــة   لعقــد   مثــل   هــذه  

ــنة .   ــدار   الس ــى   م ــس   عل  المجال

أهداف   المجالس   الحسينية

لقــد   حــّث   أهــل   البيــت ^   وشــّجعوا   أتباعهــم   علــى   إحيــاء   ذكــرى   استشــهاد  
 اإلمــام   الحســين×    وإقامــة   هــذه   المجالــس   الحســينية،   وحــّددوا   لهــا   مجموعــة  
ــة .  ونحــن   حينمــا   نحضــر   مجلــس   عــزاء   اإلمــام    مــن   األهــداف   المهمــة   والحيوي
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ــا   أن   نلتفــت   إلــى   هــذه   األهــداف،   وأن   نعمــل   جاهديــن   علــى    الحســين×    علين
 تحقيــق   هــذه   األهــداف   فــي   مســاراتنا،  وهــذه   األهــداف   هــي : 

   الهدف   األول :  احلفاظ   على   القضية   احلسينية

لقــد   كان   هنــاك   تعتيــم   وتشــويش   وتشــويه   كبيــر   للقضية   الحســينية   فــي   البداية،  
ــه   ــام   زمان ــى   إم ــرج   عل ــلمين   وخ ــا   المس ــق   عص ــد   ش ــين×    ق ــوا   إنّ   الحس  فقال
 وخليفــة   المســلمين،   فتعاملــوا   مــع   اإلمــام   الحســين×    وأهــل   بيتــه   وأصحابــه  

 علــى   أّنهــم   خــوارج،   أي   أّنهــم   خرجــوا   عــن   الديــن   وجماعــة   المســلمين .  
وعندمــا   فشــلت   هــذه   األكذوبــة   رجعــوا   وقالــوا   إنّ   الصــراع   بيــن   اإلمــام  
 الحســين×    ويزيــد   هــو   صــراع   عشــائر   وقبائــل،   وصــراع   علــى   كرســي   الحكــم  
 والســلطان،   وإنّ   المعركــة   بيــن   بنــي   ُاميــة   وبنــي   هاشــم   معركــة   تأريخيــة   تجــددت  
ــت   ــل،   وليس ــق   وباط ــة   ح ــت   قضي ــة   ليس ــين× ،   وإنّ   القضي ــد   الحس ــي   عه  ف
ــي   ــين×   :»إّن ــام   الحس ــول   اإلم ــا   يق ــاح   كم ــاوالت   إص ــراف   ومح ــة   انح  قضي
 لــم   أخــرج   أشــراً   وال   بطــراً   وال   مفســداً   وال   ظالمــًا،   إّنمــا   خرجــت   لطلــب  
 اإلصــاح   فــي   ُامــة   جــدي   رســول   اهللث« )3)،   بــل   القضيــة   هــي   أن   ينتصــر  
ــى   ــتولوا   عل ــن   اس ــة   الذي ــي   ُامي ــن   بن ــم   م ــي   هاش ــأر   لبن ــين×    ويث ــام   الحس  اإلم

ــم .  ــد   الحك  مقالي
وقــد   فشــلت   هــذه   األكذوبــة   أيضــًا؛   فإّنــه   إذا   كانــت   هــذه   المعركــة   ذات   طابــع  
 قبلــي   وعشــائري،   فمــا   الــذي   دعــا   جــون   العبــد   األســود،   وحبيــب   بــن   مظاهــر  
 األســدي   شــيخ   العشــيرة   القرشــي   العربــي   وأمثالهمــا   إلــى   االشــتراك   فــي   معركــة  
 بيــن   عشــيرتين؟   فُاولئــك   الذيــن   وقفــوا   مــع   اإلمــام   الحســين×    لــم   يكونــوا   مــن  

 بنــي   هاشــم،   فمــا الــذي   جمعهــم   فــي   صــراع   عشــائري؟ ! .
   وعندمــا   لــم   يجــدوا   تفســيراً   لهــا   وال   تأويــا   بحثــوا   عن   طريقــة   ُاخــرى   فقالوا:  
ــار؟ !   ــن   الكب ــم   األولي ــرف   أن   ُيقّي ــن   يع ــل   األول،   وم ــل   الرعي ــن   فع ــك   م  كان   ذل
فمعاويــة   بــن   أبــي   ســفيان   وولــده   يزيــد   مــن   الصحابــة،   وهمــا   مــن   الشــخصيات  
ــن   ــول   اهللث ،   فم ــت   رس ــن   بن ــين× ،   اب ــك   الحس ــة،   وكذل ــرة   المهم  الكبي
 األفضــل   عــدم   التدخــل   فــي   الصــراع   الدائــر   بيــن   الكبــار،   ونكتفــي   بالقــول   بــأنّ  

3. بحار األنوار 44: 9)3.
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 ســيدنا   يزيــد   قتــل   ســيدنا   الحســين،   فهــذا   ســيدنا   وذاك   ســيدنا،   واهلل   هــو   يحكــم  
ــا   أن   نحكــم .    بينهمــا،   وليــس   مــن   حقن

وهــذا   هــو   الســدّ   الدفاعــي   األخيــر،   فالحســين×    هــو   ابــن   بنــت   رســول  
 اهللث ،   ولكــن   يزيــد   يجــب   أن   ندخلــه   فــي   المعادلــة   بعنــوان   ســيدنا   ونعطيــه   نوعا  
 مــن   الحــق،   وهكــذا   تنهــار   المعركــة   التــي   قامــت   علــى   أســاس   قيــم   ومفاهيــم   النــور  
 والظلمــة   التــي   ال   تجتمــع،   وعلــى   أســاس   الحــق   والباطــل   اللذيــن   ال   يجتمعــان ،  
ولكــن   كيــف   يمكــن   لمــن   يحتــرم   عقلــه   أن   يقبــل   بتفســير   واقعــة   الطــف   بــأنّ   ســيدنا  
ــة   ــاوالت   البائس ــذه   المح ــارت   كل   ه ــذا   انه ــين؟ !  . وهك ــيدنا   الحس ــل   س ــد   قت  يزي

 فــي   تبريــر   الجريمــة   الشــنعاء   التــي   أقــدم   علــى   ارتكابهــا   يزيــد   وأعوانــه . 
وكان   للمجالــس   الحســينية   الــدور   الكبيــر   فــي   الحفــاظ   علــى   القضيــة   الحســينية  
ــة   الحســين×    وال    وشــرحها   للنــاس   وإيضاحهــا،   ليبقــى   النــاس   مرتبطيــن   بقضي

 تؤثــر   فيهــم   هــذه   المحــاوالت . 
الهدف   الثاني:   إبقاء   القضية   احلسينية   حّية   بن   الناس

الهــدف   الثانــي   مــن   أهــداف   المجالــس   الحســينية   هــو   إبقــاء   القضيــة   الحســينية  
 حّيــة   بيــن   النــاس،   ال   تبــرد   وال   تضيــع،   إذ   كثيــراً   مــا   تحظــى   قضيــة   باهتمــام   الــرأي  
ــا   ــب،   فم ــى   وتذه ــابيع   ُتنس ــام   أو   أس ــد   أي ــن   بع ــاس،   ولك ــا   الن ــم   به ــام   وتتكل  الع

 الــذي   جــرى؟   ألــم   تكــن   قبــل   أيــام   محــط   اهتمــام   اإلعــام   والــرأي   العــام؟ .
   واليــوم   مــع   األســف،   أصبحــت   قضيــة   اإلرهــاب   فــي   العــراق   مــن   هــذا  
 النــوع؛   ففــي   يــوم   يهــز   العالــم   تفجيــر   واحــد   وتصــدر   بيانــات   مــن   ااُلمــم   المتحــدة  
 وتســتنكر   الدنيــا   بأجمعهــا   هــذه   الجريمــة،   بينمــا   يقتــل   ُانــاس   أبريــاء   فــي   كل  
 يــوم   فــي   العــراق   بالمفخخــات   والعبــوات   الناســفة،   ويســقط   مئــات   الشــهداء  
ــا   ــار، بينم ــن   األخب ــير   م ــزر   اليس ــم   إال   بالن ــذه الجرائ ــى ه ــى،   ولا   تحظ  والجرح
 نــرى   فــي   شــريط  »عاجــل «      خبــر   انفجــار   عبــوة   صغيــرة   فــي   صحــراء   دولــة   عربيــة،  
 ويؤخــذ   الخبــر   فــي   نشــرات   األخبــار،   فــي   حيــن   تحــدث   عشــرات   التفجيــرات   فــي  
ــام   ــى   باهتم ــى   وال   تحظ ــهداء   والجرح ــن   الش ــات   م ــا   مئ ــب   ضحيته ــراق   ويذه  الع
 الــرأي   العــام   العالمــي،   وأصبحــت   قضيــة   روتينيــة، وهكــذا   القضيــة   الحســينية؛  
 فهنــاك   خشــية   وقلــق   مــن   أن   تتحــول   إلــى   حالــة   رتيبــة   تبــرد   وتذهــب،   فمــن   أهــداف  
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ــي   ــة   ف ــذه   الحماس ــرارة   وه ــذه   الح ــذوة   وه ــذه   الج ــاء   ه ــينية   إبق ــس   الحس  المجال
ــن .  ــوس   المؤمني  نف

وفــي   البعــد   الوجدانــي   والمشــاعري   والعاطفــي   نجــد   الخطبــاء   والشــعراء  
 وااُلدبــاء   يكتبــون   وينشــدون   ويتحدثــون   ويصــورون   القضيــة   الحســينية،   وهنــاك  
 ســؤال   مهــم   يطــرح   نفســه؛   وهــو   أّنــه   فــي   قضيــة   مهمــة   كالقضيــة   الحســينية،   عندما  
 نراجــع   كل   تراثنــا   ال   نــرى   أي   روايــة   مــن   أئمتنــا   األطهــار ^  فيهــا   ســرد   تفصيلــي  
ــن×    كان   ــن   العابدي ــام   زي ــن   أنّ   اإلم ــم   م ــف،   بالرغ ــة   الط ــي   واقع ــرى   ف ــا   ج  لم
 حاضــراً   فيهــا،   وكان   مــن   الممكــن   أن   يكتــب   كلّ   مــا   جــرى،   ولكنــه   لــم   يكتــب،  
 واكتفــى   واألئمــة   اآلخــرون   بإشــارات   وعناويــن   عامــة،   نســميها   فــي   أدبياتنــا  
 اإلعاميــة  »مانشــيتات «   ،   فلمــاذا   لــم   يذكــر   أئمتنــا ^     واقعــة   الطــف   بالتفصيــل  
ــوم   ــا   الي ــك؟   ولدين ــف   ذل ــا   خال ــل   م ــدث،   ونهم ــا   ح ــى   كل   م ــرف   عل ــي   نتع  لك
 مجموعــة   مــن   كتــب   المقاتــل   تختلــف   فــي   ســرد   بعــض   التفاصيــل،   فلمــاذا   هــذا  

ــاف؟ .      االخت
ــا   والجــواب:   إن   أئمــة   أهــل   البيــت ^     لــو   ســردوا   الواقعــة   بحذافيرهــا   لكن
 نلتــزم   بهــذا   النــص   ونتــرك   كل   مــا   عــداه،   وســنبقى   نتعاطــى   مــع   النــص   بحــدوده،  
 فيغيــب   اإلبــداع   واالبتــكار   واإلنشــاد   الــذي   يصــّور   حجــم   وفداحــة   المصيبــة  
 التــي   ألمــت   بســيد   الشــهداء ×  مــن   قبــل   النــاس،   ولهــذا   اقتصــروا   علــى   إعطــاء  
 الخطــوط   العريضــة .  ولذلــك   نــرى   اليــوم   التــراث   الشــعري   واألدبــي   الرثائــي  
 الــذي   ينقــل   واقعــة   الطــف،   قــد   يكــون   مــن   المجاميــع   األدبيــة   النــادرة   فــي   األدب  
 اإلنســاني،   وليــس   فــي   األدب   اإلســامي   فقــط،   وليــس   هنــاك   قضيــة   فــي   التأريــخ  
 ُانشــد   فيهــا   مــن   الشــعر   بقــدر   مــا   ُانشــد   فــي   قضيــة   اإلمــام   الحســين× ،   إذ   توجــد  
 مئــات   اآلالف   مــن   القصائــد   الشــعرية   المدونــة،   أعطــت   للقضيــة   الحســينية  

ــة   وأبقتهــا   متفاعلــة .  ــة   العاطفي  عمقــا،   وعّمقــت   الحال
الهدف   الثالث :  إيجاد   ثقافة   الشعور   باملسؤولية

ومــن   األهــداف   المهمــة   للنهضــة   الحســينية  إيجــاد   األرضيــة   المائمــة   لتنميــة  
ــل   ــتذكر   بالتفصي ــنة   نس ــي   كل   س ــع؛   فف ــاه   المجتم ــؤولية   تج ــل   المس ــعور   تحم  ش
 واقعــة   الطــف،   ولــو   أنّ   اإلمــام   الحســين×    أراد   العافيــة   واالمتيــازات   والعيــش  
 بــدون   ضغــوط   فإّنهــم   كانــوا   يقبلــون   منــه   الســكوت   فقــط،   ولــم   يكونــوا   يريــدون  
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 منــه   أن   يرفــع   رايــة   الــوالء   لبنــي   ُاميــة   ومبايعــة   يزيــد،   فــكان   يكفيهــم   أال   يتعــرض  
 ليزيــد   ويأخــذ   مــا   يريــد،   ويتــرك   لهــم   الحكــم   فقــط .  

ــل   ــن   أج ــض   م ــم   ينه ــين×    ل ــام   الحس ــور،   واإلم ــري   ااُلم ــت   تج ــذا   كان هك
 أهــداف   شــخصية،   بــل   نهــض   مــن   أجــل   حقــوق   ُامــة   جــّده   رســول   اهللث   
ــن   ــي   تأمي ــراف   ف ــؤونهم،   واالنح ــي   إدارة   ش ــل   ف ــراف   الحاص ــح   االنح  ولتصحي
ــم   ــت   لتنظي ــي   ُجعل ــر   الت ــط   وااُلط ــم   والضواب ــن   القي ــراف   ع ــم،   واالنح  مصالحه
 شــؤونهم   وإدارتهــم،  وهــذه   القضيــة   تســتحق   أن   يضحــي   مــن   أجلهــا   اإلمــام  
 الحســين×    بنفســه   وأهــل   بيتــه   وأصحابــه ،  وكل   هــذه   التضحيــات   الجســام   هــي  
 مــن   أجــل   تقويــم   االنحــراف   فــي   الحكــم،   وهي   تعطــي   ثقافــة   الشــعور   بالمســؤولية  

 تجــاه   النــاس   جميعــًا،   وهــذه   مســألة   مهمــة   جــداً . 
ــرة   ــاء   ونص ــة   والعط ــة   التضحي ــرة   وقضي ــة   المثاب ــار   وقضي ــة   اإليث ــذا   قضي وهك
 المظلــوم   والتعاطــف   مــع   المنكــوب   ورّقــة   القلــب   تجــاه   أي   مظلمــة  ،   ولذلــك   ترون  

 أتبــاع   أهــل   البيــت ^  لديهــم   ســمات   ال   توجــد   عنــد   أي   جماعــة   مــن   البشــر .   
: لمــاذا   تبكــون   وتحزنــون   علــى   اإلمــام   البعــض   ال   يعرفــون   ويســألون  
 الحســين× ؟ ..   ويطلبــون   مّنــا   أن   نســتمتع   بهــذه   الدنيــا   ونفــرح   فيهــا.    إنّ  
 هــؤالء   ال   يعرفــون   الحيــاة   إال   مجموعــة   مــن   اللــذات   الشــخصية،   فــإذا   أراد  
 اإلنســان   أن   يعيــش   الامبــاالة   تجــاه   الحيــاة   والمجتمــع   والمظلوميــن   وتجــاه  
ــان  ــزة   اإلنس ــإنّ   مي ــر؟،   ف ــوان   آخ ــن   أي   حي ــه   ع ــا   فرق ــم،   فم ــاكات   لحقوقه  االنته
 عــن   ســائر   الحيوانــات   ليســت   فــي   األكل   والشــرب   والمــرح،   ألنّ   الحيــوان   يفعــل  
 ذلــك   أيضــًا،   بــل   إنســانية   اإلنســان   هــي   فــي   تحمــل   المســؤولية   تجــاه   اآلخريــن،  

 وأّنــه   صاحــب   رســالة   ومشــروع   وقضيــة .  
وهــذه   الثقافــة   نحصــل   عليهــا   مــن   المجالــس   الحســينية،   ولذلــك   تضــخ  
ــدي   ــة   والتص ــوم   ااُلم ــدي   لهم ــي   التص ــا   ف ــية   لجماهيره ــة   سياس ــس   معرف  المجال
 للشــؤون   العامــة   وتحمــل   المســؤولية   تجــاه   المجتمــع،   كمــا   أراد   رســول   اهللث   
 ذلــك   للمســلمين،  ذإ  قــال  :»مــن   أصبــح   ال   يهتــم   بُامــور   المســلمين   فليــس  
 بمســلم «)4)    ، فــا   يكفــي   أن   ُاســّمي   نفســي   مســلمًا  وهنــاك   قضيــة   تحــدث   فأقــول: 

4. الكايف ): 63)، ح).
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 مــا دامــت   لــم   تصــل   إلــى   بيتــي   وعملــي   يســير   علــى   مــا   يــرام،   فالنــاس   لهــا   اهلل،  
ــام،     ــة   اإلس ــول   اهللث    صف ــه   رس ــلب   عن ــكام   يس ــذا   ال ــل   ه ــول   مث ــن   يق  وم
فيجــب   علــى   كل   مســلم   أن   يكــون   مهتمــاً   مكترثــاً   بهمــوم   المســلمين   وبقضاياهــم  

ــة .   العام
   الهدف   الرابع:   نشر   الثقافة   والوعي

إنّ   هــذا   الضــخ   المعرفــي   الكبيــر   فــي   المجالــس   الحســينية   عــن   المفاهيــم  
ــة   ــر   االجتماعي ــة   والظواه ــائل   الفقهي ــة   والمس ــات   القرآني ــير   اآلي ــامية   وتفس  اإلس
 والمواضيــع   األخاقيــة   والمشــاكل   التــي   تواجــه   المجتمــع،   وكلهــا   تعضــد  
 باآليــات   القرآنيــة   والروايــات   الشــريفة   الــواردة   عــن   رســول   اهللث    وعــن   أئمــة  
 أهــل   البيــت ^،   هــي   دروس   وعطــاء   تجتمــع   فتمثــل   خزينــاً   معرفيــاً   كبيــراً  

 ألتبــاع   أهــل   البيــت ^ . 
ولذلــك   أصبــح   أتبــاع   أهــل   البيــت ^     يخيفــون   المتشــددين   مــن   المذاهــب  
ــأي   ــكاك   ب ــاس   عــدم   االحت ــون   مــن   الن ــات   يطلب ــر   الفضائي  ااُلخــرى،   فنراهــم   عب
 شــخص   مــن   أتبــاع   أهــل   البيــت ^،  ويفعلــون   ذلــك   بعنــوان   النصــح !   وهكــذا  
 كان   الشــيطان   عندمــا   أتــى   إلــى   آدم   وحــواء   بلغــة   النصــح   وأراد   أن   يضلهمــا،  
 كمــا   حكــى   اهلل   تبــارك   وتعالــى   ذلــك   عنــه :  ﴿َوَقاَســَمُهَما   إِنِّــي   لَُكَمــا   لَِمــنَ  
ــؤالء   ــمعوا   له ــلمون   ال   تس ــا   المس ــون :  أيه ــاً   يقول ــؤالء   أيض ــَن﴾)))،   وه  النَّاِصِحي

ــم .  ــوا   منه ــم   اهرب ــا   ترونه ــم،   وعندم ــوا   منه ــحرونكم،   وال   تقترب ــم   يس  فإّنه
   ونحــن   ال   نملــك   ســوى   المنطــق   والعلــم   والمعرفــة،   صغارنــا   وكبارنــا،   ألنّ  
ــع،   وكل   ــة   للجمي ــي   مفتوح ــرى،   وه ــة   دون   ُاخ ــر   بفئ ــس   ال   تنحص ــذه   المجال  ه
 مــن   يرتــاد   هــذه   المجالــس   ويشــارك   فيهــا   يــزداد   علمــاً   ومعرفــة   وتفقهــاً   فــي   الديــن  

 وخزينــاً   معرفيــاً   كبيــراً . 
ــس   ــى   المجال ــيء   إل ــن   المج ــاس   م ــوا   الن ــرة   ويمنع ــوة   وثغ ــدوا   فج ــي   يوج    ولك
 الحســينية   واالســتفادة   مــن   المعــارف   الدينيــة،   قالــوا إن  هــذه   مجالــس   شــركية، 
 وانظــروا   الــى المنشــورات   التــي   وزعتهــا   القاعــدة   والمتطرفون   مــن   أذنابها،   والســيما  
ــروا   ــم   إذا   حض ــت ^  أّنه ــل   البي ــاع   أه ــا   أتب ــددون به ــة،   يه ــق   المختلط ــي   المناط  ف

). األعراف: )).
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 المجالــس   الحســينية   فســوف   يســتهدفونهم   بالقتــل   والتفجيــر،   ويعتقــدون   بأّنهــم  
ــاج،   ــن   الحج ــن   زم ــل   وم ــا   األوائ ــان   أجدادن ــذ   زم ــا   ومن ــون   أّن ــا،   وال   يعلم  يخيفونن
ــيدي   ــاً   س ــك   زحف ــن   نأتي ــا   واليدي ــوا   أرجلن ــو   قّطع ــا:  » ل ــا   هددون ــعارنا   حينم  كان   ش

ــا حســين «    .     ي
لذلــك   ال   يخيفنــا   التهديــد،   وال   يزعجنــا،   بــل   يحفزنــا   أكثــر،   فمــن   كان   قــد  
ــر   الفضائيــات   ســيأتي   إلــى   المجالــس   بنفســه    قــرر   أن   يتابــع   المجالــس   الحســينية   عب
ــت ^     ــل   البي ــاع   أه ــي   ألتب ــل   طبيع ــذا   ردّ   فع ــاً   ه ــورات،   ودائم ــرى   المنش ــا   ي  عندم

ــدات .   ــاه   التهدي ــينيين   تج  والحس
إن المجالــس   الحســينية   ملؤهــا   فكــر   وعظــة   وآيــات   القــرآن   الحكيــم   والســّنة  
 النبويــة   الشــريفة   والنصــح،   وهــي   مجالــس   يتعمــق   فيهــا   االنتمــاء   إلــى   اإلســام  
 الصحيــح،   وتتجســد   فيهــا   الثقافــة   اإلســامية   األصيلــة،   وهــي   ليســت   مجالــس  
 شــركية   كمــا   يزعمــون،   بــل   هــي   مجالــس   توحيديــة،   ومجالــس   معرفيــة،   ومجالــس  

ــى .  ــبحانه   وتعال ــى   اهلل   س ــا   إل ــرب   به  نتق

  المجالس   الحسينية   في   روايات   أهل   البيت ^

   نذكــر   هنــا   بعــض   الروايــات   الــواردة   فــي   فضــل   المجالــس   الحســينية   لنعــرف   مدى  
 قيمتهــا،   ونعــرف   كــم   مــن   توفيــق   عظيــم   نحــن   فيــه   حينمــا   نحضــر   هــذه   المجالس . 

قــال   اإلمــام   الرضــا×  : »مــن   تذّكــر   مصابنــا   وبكــى   لمــا   ارتكــب   منــا   كان   معنــا  
 فــي   درجتنــا   يــوم   القيامــة،   ومــن   ذّكــر   بمصابنــا   فبكــى   وأبكــى   لــم   تبــك   عينه   يــوم   تبكي  
 العيــون،   ومــن   جلــس   مجلســاً   يحيــي   فيــه   أمرنــا   لــم   يمــت   قلبــه   يــوم   تمــوت   القلــوب، 
ــاب   ــر   مص ــينية   ويذك ــس   الحس ــر   المجال ــذي   يحض ــة«)6) ،   فال ــاة طيب ــه حي » ولنحيين
 ســيد   الشــهداء×    وتأخــذه   العبــرة   وتنــزل   دمعتــه   وتتحــرك   مشــاعره   وعواطفــه   تجــاه  
 الحســين×    ومظالــم   أهــل   البيــت̂   فهــو   معهــم   وفــي   درجتهــم   فــي   الجنــة،  ومــن  
 الممكــن   أن   نتقبــل   ونتفهــم   بســهولة   أن   نكــون   معهــم   فــي   الجنــة،   ولكــن   كيــف   نكــون  

 معهــم   فــي   درجتهــم؟   وأيــن   هــي   درجــة   أهــل   البيــت ^  فــي   الجنــة؟ .   
ــر   بمــا   جــرى   عليهــم   مــن   المصائــب   فبكــى   وأبكــى   اآلخريــن   لــم   تبــك   ومــن   ذّك

6. 6. بحار األنوار 44: 78)، ح). 
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 عينــه   يــوم   تبكــي   العيــون   عنــد   الحســاب   يــوم   القيامــة،    ومــن   جلــس   مجلســاً   يحيــي  
ــس   ــذه   المجال ــوب،   فه ــوت   القل ــوم   تم ــه   ي ــت   قلب ــم   يم ــت ^  ل ــل   البي ــر   أه ــه   أم  في
ــاة   الطيبــة   التــي   يحصــل   عليهــا   بالحضــور   فــي   ــاة   القلــوب،   ثــم   يتنعــم   بالحي  فيهــا   حي
 مجالــس   الحســين×    فيتعاطــف   ويتفاعــل   مــع   الحــق    ويتمســك   بــه،   كمــا   قــال  
ُقــوا﴾)7)،   وأي   حبــل   هلل   أصــدق   مــن   ِ   َجِميًعــا   َواَل   تََفرَّ  تعالــى:    ﴿َواْعتَِصُمــوا   بَِحْبــلِ   اهللَّ

ــين×  .   ــل   الحس  حب
ــامه   ــوات   اهلل   وس ــر   صل ــر   الباق ــي   جعف ــام   أب ــن   اإلم ــرى،   ع ــة   ُاخ ــي   رواي وف
 عليــه   قــال : »كان   علــي   بــن   الحســين   الســجاد×    يقــول:   أيمــا   مؤمــن  
ــوأه   اهلل   ــه،   ب ــن   علــي   حتــى   تســيل   علــى   خدي ــاه   لقتــل   الحســين   ب  دمعــت   عين
ــاه   دمعــاً   حتــى   يســيل   ــًا،   وأيمــا   مؤمــن   دمعــت   عين ــة   يســكنها   أحقاب  فــي   الجن
ــي   ــدق   ف ــوأ   ص ــوأه   اهلل   مب ــا،   ب ــي   الدني ــا   ف ــن   عدون ــنا   م ــده   ألذى   مّس ــى   خ  عل
 الجنــة،   وأيمــا   مؤمــن   مّســه   أذى   فينــا   فدمعــت   عينــاه   حتــى   يســيل   دمعــه   علــى  
 خديــه   مــن   مظاظــة   مــا   ُاوذي   فينــا،   صــرف   اهلل   عــن   وجهــه   األذى   وآمنــه   يــوم  

ــار «)8)    .   ــخطه   والن ــن   س ــة   م  القيام
ُيعــرف   شــخص   بأّنــه   مــن   أتبــاع   أهــل   البيــت ^،   فيقولــون   لــه   إنــك  
ــى   ــه   اهلل   تعال ــاه   فيثيب ــع   عين ــه،   فتدم ــه   ويؤذون ــيئون   إلي ــي   ويس ــرك   ورافض  مش
 بدخــول   الجنــة  .  يــا   أهــل   البيــت،   ألّننــا   مــن   أتباعكــم   يهينوننــا   ويذلوننــا  
 ويقتلوننــا   ويقتلــون   نســاءنا   وأطفالنــا   ويمّثلــون   بهــم .   فهنيئــا   لكــم   يــا   شــعب  
 العــراق،   واإلرهــاب   يســتهدفكم   ال   لشــيء   إال   ألّنكــم   مــن   محبــي   أهــل   البيــت 
^،   هــذه   العاقبــة   الحســنة   وهــذا   العطــاء   الجزيــل   مــن   اهلل   ســبحانه   وتعالــى  

ــون .  ــا   تقدم ــى   م  عل
ــون   ــل :   »تجلس ــال   لفضي ــه   ق ــادق×    أّن ــد   اهلل   الص ــي   عب ــام   أب ــن   اإلم وع
ــت   ــم   جعل ــت :  نع ــم؟ «  قل ــم   ودنياك ــر   دينك ــي   أم ــا   وف ــي   مناقبن ــون   ف  وتتحدث
ــا   ــن   أحي ــم   اهلل   م ــل   رح ــا   فضي ــا،   ي ــس   ُاحبه ــك   المجال ــال :  إنّ   تل ــداك،   ق  ف
ــاح   ــل   جن ــه   مث ــده   فخــرج   مــن   عين ــا   عن ــا   أو   ُذكرن ــل   مــن   ذكرن ــا   فضي ــا،   ي  أمرن
ــه   ــر   اهلل   ل ــا    غف ــع   مظالمن ــاً   م ــا   وتعاطف ــاً   لن ــرة   حب ــة   صغي ــي   دمع  الذباب ــــ   يعن

7. آل عمران: 03).
8. بحار األنوار 44: )8)، ح4).
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 ذنوبــه   ولــو   كانــت   أكثــر   مــن   زبــد   البحــر «  )9).    اهلل   ســبحانه   وتعالــى   كريــم  
 ومعطــاء   وغفــور   ورحيــم،   والبــد   مــن   أن   نســتثمر   هــذه   المجالــس   ونتقــرب  

ــى .   ــبحانه   وتعال ــى   اهلل   س ــا   إل  به
وعــن   أبــي   عمــارة   قــال:    قــال   لــي   اإلمــام   أبــو   عبــد   اهلل   الصــادق×  : »يــا  
 أبــا   عمــارة   أنشــدني   فــي   الحســين   بــن   علــي .   قــال :   فأنشــدته   بعــض   األبيــات  
ــى   ــي   حت ــده   ويبك ــت   أنش ــا   زل ــواهلل   م ــال:    ف ــى،   ق ــدته   فبك ــم   أنش ــى،   ث  فبك
ــه   ــذي   في ــكان   ال ــن   الم ــكاء   م ــع   الب ــي   ارتف ــدار «   ،   يعن ــن   ال ــكاء   م ــمعت   الب  س
 العائلــة   وذراري   رســول   اهللث،    إذ   كــن   يســمعن   هــذا   الرثــاء   ويبكيــن   علــى  
ــين   ــي   الحس ــد   ف ــن   أنش ــارة   م ــا عم ــال:   ي ــال: »فق ــين×  .   ق ــام   الحس  اإلم
 بــن   علــي   شــعراً   فأبكــى   خمســين   فلــه   الجنــة،   ومــن   أنشــد   فــي   الحســين   شــعراً  
 فأبكــى   ثاثيــن   فلــه   الجنــة،   ومــن   أنشــد   فــي   الحســين   شــعراً   فأبكــى   عشــرين  
ــة،   ــه   الجن ــرة   فل ــى   عش ــعراً   فأبك ــين   ش ــي   الحس ــد   ف ــن   أنش ــة،   وم ــه   الجن  فل
 ومــن   أنشــد   فــي   الحســين   شــعراً   فأبكــى   واحــداً   فلــه   الجنــة،   ومــن   أنشــد   فــي  
 الحســين   شــعراً   فبكــى   فلــه   الجنــة،   ومــن   أنشــد   فــي   الحســين   شــعراً   فتباكــى  
 فلــه   الجنــة «   )0))،   أي   أراد   أن   يبكــي   فلــم   تنــزل   الدمعــة   وتظاهــر   بالبــكاء، فهــذه  
 هــي   ثقافــة   الحســينيين،   فــإن   كانــت   عنــدك   دمعــة   فابــِك،   وإن   لــم   تكــن   فأظهــر  

 الحــزن   وتبــاَك،   فــإنّ   ثــواب   البــكاء   والتباكــي   الجنــة . 
وعــن   يزيــد   الشــحام   قــال : »كنــا   عنــد   أبــي   عبــد   اهلل   الصــادق×    ونحــن  
ــاعراً   ــي «   ،   وكان   ش ــان   الطائ ــن   عف ــر   ب ــل   جعف ــن،   فدخ ــن   الكوفيي ــة   م  جماع
 معــروف   الــوالء   ألهــل   البيــت ^، »علــى   أبــي   عبــد   اهلل   فقربــه   وأدنــاه، ثــم  
 قــال :  يــا جعفــر،   قــال:  لبيــك   جعلنــي   اهلل   فــداك ،  قــال :  بلغنــي   أنــك   تقــول  
 الشــعر   فــي   الحســين   وتجيــد .   فقــال   لــه :  نعــم   جعلنــي   اهلل   فــداك  .  قــال×:     
قــل،    فأنشــده   صلــى   اهلل   عليــه   فبكــى   ومــن   حولــه   حتــى   صــارت   الدمــوع   علــى  
 وجهــه   ولحيتــه .    ثــم   قــال:   يــا جعفــر   واهلل   لقــد   شــهدُت   مائكــة   اهلل   المقربيــن  
 هاهنــا   يســمعون   قولــك   فــي   الحســين .   ولقــد   بكــوا   كمــا   بكينــا   وأكثــر،   ولقــد  
ــا  ــة   بأســرها،  ثــم   قــال:   ي ــا جعفــر   فــي   ســاعته   الجن  أوجــب   اهلل   تعالــى   لــك   ي

9. وسائل الشيعة 4): )0)، ب66من أبواب املزار، ح).
0). بحار األنوار 44: )8)، ح)).
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جعفــر   أال   أزيــدك؟   قــال:   نعــم   يــا ســيدي .    قــال:   مــا مــن   أحــد   قــال   فــي   الحســين  
 شــعراً   فبكــى   وأبكــى   بــه   إال   أوجــب   اهلل   لــه   الجنــة   وغفــر   لــه «    )))). 

ــذه   ــين×    به ــكاً   بالحس ــاً   وتمس ــاً   والتحام ــاً   ونب ــة   وعلم ــزداد   معرف ــك   ن ولذل
 المجالــس   الحســينية،   وال   نتخلــى   عنهــا،   ونحضرهــا   ونحفظهــا   ونحيــي   ذكــر  
 الحســين× ،   ونتقــرب   إلــى   اهلل   تعالــى   بهــا،   ونبنــي   مجتمعنــا   علــى   أســاس  
ــر   ــاس   الفك ــى   أس ــيني،   وعل ــج   الحس ــاس   المنه ــى   أس ــينية،   وعل ــاق   الحس  األخ
 الحســيني،   وعلــى   أســاس   التســامح   الحســيني،   وعلــى   أســاس   التعايــش  
 الحســيني،   وعلــى   أســاس   االنفتــاح   الحســيني،   ونحــن   حســينيون،   والبــد  
 مــن   أن   نبقــى   حســينيين،   ونتمســك   بالحســين× ،   والبــد   مــن   أن   نتعلــم   مــن  
ــين×    ــد   اهلل   الحس ــي   عب ــار   أب ــا   أنص ــم   ي ــاً   لك ــاة،   فهنيئ ــين×    دروس   الحي  الحس
 بحضوركــم   ومشــاعركم   ومواســاتكم   لرســول   اهللث    وألهــل   بيتــه   الكــرام ^    

 بمصيبــة   ســيد   الشــهداء×  .   

أصناف الشعائر الحسينية 

الشعائر على صنفين: 
الصنــف األول: شــعائر مســنونة، وهــي الشــعائر التــي ورد النــص عليهــا مــن 

أهــل البيــت ^، وهــي ثــاث شــعائر: 
1 البكاء على سيد الشهداء 

ــر  ــه أج ــهداء × في ــيد الش ــة س ــى مصيب ــوع عل ــتدرار الدم ــي أن اس ــك ف ال ش
عظيــم كمــا وردت بذلــك النصــوص، وهــو يعبــر عــن تعاطــف وجدانــي مــع 
القضيــة، وهــذه الشــعيرة الكبــرى مــن الشــعائر الحســينية ليســت دمعــة مــاء 
وضعفــا وجبنــا وانكســارا، كا، فهــذه الدمــوع تزيدنــا اندفاعــًا وحماســة والتحامــًا 
بالحســين × وبمشــروعه، فهــذه دمــوع الشــجعان، ودمــوع مــن يريــد أن يقتبــس 
العبــرة ويوظــف التاريــخ فــي بنــاء الحاضــر والمســتقبل، وهــي دمــوع األمــل 
ــامية.  ــه الس ــي أهداف ــين × وتبن ــو الحس ــاق نح ــة واالنط ــاؤل والحماس والتف

)). بحار األنوار 44: )8)، ح6).
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2ـ زيارة سيد الشهداء

إّن زيــارة اإلمــام الحســين × توفيــق إلهــي عظيــم، ونحــن كشــعب 
عراقــي محظوظــون بزيــارة ســيد الشــهداء × لقربــه منــا، ولكــن هنــاك مــن 
ــى أن  ــارك وتعال ــى اهلل تب ــل إل ــة ويتوس ــوق حرق ــى األرض يتش ــي أقص ــو ف ه

ــين ×.  ــارة الحس ــرزق زي ي
 3 إقامة مجالس العزاء على سيد الشهداء

ــت ^، ونســتذكر   وهــي أن نجلــس ونجتمــع ونذكــر مناقــب أهــل البي
اإلمــام الحســين × ونســكب الدمــوع عليــه وعلــى أهــل بيتــه ونحيــي 
ــاعدنا  ــا يس ــدروس بم ــر وال ــدة العب ــه الخال ــن ملحمت ــتلهم م ــم، ونس ذكراه

علــى تخطــي المحــن والصعوبــات ومواصلــة مســيرته اإلصاحيــة. 
الصنف الثاني: الشعائر املبتكرة

هنــاك شــعائر مبتكــرة لــم يــأت بهــا نــص شــرعي بشــكل مباشــر وبعنــوان 
خــاص، ولكنهــا ابتــكارات منــا، وهــي وســائل جديــدة للتعبيــر عــن التضامــن 
ــا فــي ركبــه وغاياتــه.  ــا وانصهارن ــا والتزامن مــع ســيد الشــهداء × والتصاقن
ونحــن نقــدر هــذه الشــعائر؛ ألّن المهــم فيهــا أن تكــون ممارســات شــرعية، 
وأن تكــون مــن حيــث الشــكل والمضمــون منســجمة مــع الثــورة الحســينية، 
فــأي ممارســة تبتعــد فــي شــكلها أو فــي مضمونهــا عــن أهــداف الثــورة 
الحســينية ال تكــون ضمــن الشــعائر، وأي ممارســة تنســجم مــع أهــداف 

ــينية. ــعيرة حس ــون ش ــن أن تك ــين × يمك الحس

فضيلة البكاء على الحسين 

ــى  ــرة، نقتصــر عل ــات كثي ــكاء علــى الحســين × رواي وردت فــي فضــل الب
ــام الرضــا  ــى اإلم ــال: دخلــت عل ــن شــبيب ق ــان ب ــة: عــن ري ــة التالي ذكــر الرواي
× أول يــوم مــن المحــرم، فقــال ×: يــا ابــن شــبيب إن المحــرم هــو الشــهر 
الــذي كان أهــل الجاهليــة فــي مــا مضــى يحرمــون فيــه الظلــم والقتــال لحرمتــه، 
ــي هــذا  ــوا ف ــد قتل ــة نبيهــا، لق ــة شــهرها، وال حرم ــة حرم فمــا عرفــت هــذه ااُلم
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ــوا ثقلــه، فــا غفــر اهلل لهــم ذلــك أبــدًا. الشــهر ذريتــه وســبوا نســاءه وانتهب
يــا ابــن شــبيب إن كنــت باكيــًا لشــيء فابــك للحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب 
×، فانــه ذبــح كمــا يذبــح الكبــش، وقتــل معــه مــن أهــل بيتــه ثمانيــة عشــر رجًا 

مــا لهــم فــي األرض شــبيه، ولقــد بكــت الســماوات الســبع واألرضــون لقتلــه. 
 يــا ابــن شــبيب إن بكيــت علــى الحســين حتــى تصيــر دموعــك علــى خديــك، 

غفــر اهلل لــك كل ذنــب أذنبتــه، صغيــرًا كان أو كبيــرًا، قليــًا كان أو كثيــرًا.
يــا ابــن شــبيب إن ســرك أن تلقــى اهلل عــز وجــل وال ذنــب عليــك فــزر الحســين 

.×

يــا ابــن شــبيب إن ســرك أن تســكن الغــرف المبنيــة فــي الجنــة مــع النبــي صلــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم فالعــن قتلــة الحســين ×.

ــا لمــن استشــهد  ــل م ــواب مث ــن شــبيب إن ســرك أن يكــون لــك مــن الث ــا اب ي
مــع الحســين بــن علــي × فقــل متــى ذكرتــه: يــا ليتنــي كنــت معهــم فأفــوز فــوزًا 

عظيمــًا.
يــا ابــن شــبيب إن ســرك أن تكــون معنــا فــي الدرجــات العلــى مــن الجنــان، 

ــا )))) .  ــا، وعليــك بواليتن ــا، وافــرح لفرحن فاحــزن لحزنن

سر نجاح المجتمعات 

إّن البصيــرة واليقيــن والوضــوح الــذي يحصــل لإلنســان فــي لحظــات الفتــن، 
ــة فــي حركتهــا،  ــي يمكــن أن تحــدد البوصل ســر نجــاح المجتمعــات، فهــي الت
ــع  ــرأ الواق ــة االســتراتيجية، وهــي أن نق ــا بالرؤي ــر عنه ــا نعب ــي زمانن ــرة ف والبصي
القاهــرة والصعبــة، أي هــي  الظــروف  ونكتشــف مــا علينــا فعلــه فــي ظــل 
االعتقــاد القلبــي والوضــوح والفطنــة واالستشــراف وقــراءة مــا بيــن الســطور التــي 
ــرة يخطــو  ــن، واإلنســان صاحــب البصي ــل اآلخري ــراءة ااُلمــور قب ــا مــن ق تمكنن
باالتجاهــات الصحيحــة، والفــرد الــذي هــو علــى بصيــرة مــن أمــره بإمكانــه أن 

ــي تقــف بوجهــه .  ــات الت ــر ويواجــه التحدي يحقــق الكثي

)) . بحار األنوار 4): 64) ح).
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أهمية   الرؤية   االستراتيجية   لمعالجة   األزمات

إنّ   الحســين×    حمــل   رســالة   الحيــاة   فعّلمنــا   كيــف   نعيــش،   وإذا    كانــت   حيــاة  
 ااُلمــة   تتطلــب   التضحيــة،   فقــد عّلمنــا   كيــف   نضّحــي   ليعيــش   اآلخــرون،   فثــورة 
ــم،   ــا   ونتعّل ــف   عنده ــن   أن   نق ــد   م ــاء،   والب ــة   معط ــين ×    مدرس ــام الحس اإلم
 وكلمــا   تعمقنــا   أكثــر   فــي   هــذه   الثــورة   والحركــة   وهــذا   المشــروع   الرســالي،  
 اكتشــفنا   المزيــد   مــن   الســمات   والصفــات،   وإحــدى   هــذه   الصفــات   التــي   شــهد  
 لهــا   األعــداء   والخصــوم   قبــل   األصدقــاء   والمواليــن   فــي   الحســين×    وأهــل   بيتــه 
^ وأصحابــه هــي   خصلــة   البصيــرة،   فقــد   كان   اإلمــام   الحســين×    ومــن   معــه  

 مــن   أهــل   البصائــر .  
وهــذا   مــا   نجــده   فــي   كام   عمــر   بــن   الحجــاج   الــذي   كان   يقــود   ميمنــة   جيــش  
 عبيــد اهلل   بــن   زيــاد،   حينمــا   كان   يحــرض   الجيــش   علــى   قتــل   الحســين×   
 وأصحابــه،   كان   يقــول   لهــم : »أتــدرون   مــن   تقاتلــون؟ !  تقاتلــون   فرســان   المصر،  
 وأهــل   البصائــر،   وقومــاً   مســتميتين «)3))   ،   فمــن   ســمات   الحســين×    ومــن   معــه  
 أّنهــم   كانــوا   مــن   أهــل   البصائــر،   وحيــن   يكــون   اإلنســان   علــى   بصيــرة   يكــون   قويــاً  
 وثابتــاً   ومتحديــاً   ومســتميتًا،  »ال   يبــرز   إليهــم   أحــد   منكــم   إال   قتلــوه   علــى   قّلتهــم «   ،  
  ،((4(﴾ ِ ــإِْذنِ   اهللَّ ــَرةً   بِ ــةً   َكثِي ــْت   ِفئَ ــةٍ   َغَلبَ ــةٍ   َقِليَل ــن   ِفئَ  مصداقــاً   لقولــه   تعالــى :  ﴿َكــم   مِّ
ــات   ــرك   بمنطلق ــي   تتح ــة   الت ــدى   الجماع ــق   ل ــة   والتوفي ــل   البرك ــى   يجع ــاهلل   تعال  ف

 رســالية   وضوابــط   ومعاييــر   إنســانية .  
ــم   ــو   ل ــد   يقــول  : »واهلل   ل ــادة   جيــش   يزي ــن   الحجــاج   أحــد   ق بينمــا   كان   عمــر   ب
ــد   كان   ــاءة،   فق ــة   والدن ــوا   الخس ــم «))))    .  الحظ ــارة   لقتلتموه ــم   إال   بالحج  ترموه
 اإلمــام   الحســين×    وأصحابــه   ســبعين   شــخصاً   ونيفــًا،   وكان   جيــش   العــدو  
ــم   يجــرؤوا   علــى   ــة   ُاخــرى   ســبعين   ألفــًا،   ومــع   ذلــك   ل  ثاثيــن   ألفــًا،   وفــي   رواي
 قتالهــم   وجهــاً   لوجــه،   فطلــب   منهــم   قائدهــم   أن   يرضخوهــم   بالحجــارة   ويرموهم  
ــوم   بشــعبنا،   حيــن   ــرد،   كمــا   يفعــل   اإلرهــاب   الي  مــن   حيــث   ال   يقــدرون   علــى   ال
ــو   كانــت   ــى   ل ــه   حت ــر   شــريفة،   ال   أســاليب   الخصومــة،   فإّن  يســتعمل   أســاليب   غي

3). بحار األنوار )4: 9).
4). البقرة: 49).

)). بحار األنوار )4: 9).
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ــاك   خصومــة   فــانّ   الخصــم   يقــف   بوجــه   اآلخــر   ويخاصمــه،   فيقتلــون   النــاس    هن
ــاك .   ــا   وهن ــق   هن ــة   الطري ــى   قارع ــاءهم   عل ــون   أش  ويقطع

وقبــل   أيــام   قليلــة   مــرت   ذكــرى   فاجعــة   كنيســة   ســيدة   النجــاة،   وكيــف  
 اســتهدف   اإلرهــاب   أهلنــا   وشــركاءنا   المســيحيين   فــي   هــذا   الوطــن،   وفــي   كل   يــوم  
 نســتذكر   ونعيــش   حالــة   الفجائــع   والمجــازر   التــي   يرتكبهــا   اإلرهابيــون   المتســترون  
 الخائفــون   الذيــن   يفتكــون   ويبطشــون   بأبنــاء   شــعبنا،   فهــل   هــذه   شــجاعة؟   وهــل  

ــة   أن   يأتــي   مــن   يفّجــر   األطفــال   والنســاء؟ .   هــذه   جــرأة   وصاب
إذن،   فالبصيــرة   مــن   المفاهيــم   المهمــة   ومــن   الســمات   األساســية   فــي  
ــي   ــين×    وف ــام   الحس ــي   اإلم ــدت   ف ــت   وتجس ــد   تجل ــانية،   وق ــخصية   اإلنس  الش
 أهــل   بيتــه ^  وأصحابــه .   ونســعى   فــي   هــذا   العــام   فــي   ذكــرى   عاشــوراء   الــى   أن  

ــرة .  ــأن   البصي ــاور   بش ــع   والمح ــن   المواضي ــة   م ــدث   بمجموع  نتح
المحور األول:   معنى   البصيرة 

   المحــور الثانــي :    أهميــة   أن   يكــون   اإلنســان   مــن   أهــل   البصائــر،   وأن   يكــون  
 علــى   بصيــرة   مــن   أمــره . 

المحــور الثالــث :    األدوات   والوســائل   التــي   تحقــق   لإلنســان   الوصــول   إلــى  
 مرحلــة   البصيــرة،   فيكــون   مــن   أهــل   البصائــر،   وكيــف   نســتطيع   تقويــة   هــذه  

ــع .  ــراد   وكمجتم ــا،   كأف ــي   وجودن ــنا   وف ــي   نفوس ــا   ف ــرة   وتجديده  البصي
المحور الرابع :    العوامل   والعناصر   التي   تساعد   على   تحقيق   البصيرة . 

ــار   ــا   اآلث ــر،   أي   م ــل   البصائ ــج   أه ــات   ونتائ ــار   ومعطي ــس :    آث ــور الخام المح
ــرة،   ــل   البصي ــن   أه ــون   م ــا   يك ــان   حينم ــى   اإلنس ــب   عل ــي   تترت ــات   الت  واإليجابي

ــة   البصيــرة .   ــع   البصيــر   والجماع ــذا   المجتم  وك
المحور السادس :    الموانع   التي   تمنع   من   تحقق   البصيرة   عند   اإلنسان .  

المحــور الســابع :    مصاديــق   أهــل   البصائــر   في   نظــرة   لحركــة   األنبيــاء   واألولياء  
 واألوصيــاء   علــى   مــر   التأريخ . 

هــذه   هــي   العناويــن   التــي   نســعى   للتحــدث   فيهــا   فــي   هــذا   الموســم   الكريــم   مــن  
 شــهر   محــرم   الحــرام . 

 يهيد
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   البصيــرة   يف   اللغــة   هــي   حالــة   اليقن .. حالــة   االعتقــاد   الراســخ   يف  
 القلــب ..   حالــة   الفطنــة   والتنّبــه ..  العبــرة   والنظــرة   التقييميــة   مــن  
 الســلف،   ومــن   التأريــخ،   وممــا   جــرى   علــى   األقــوام   وااُلمم   الســابقة،   وممــا  
 جــرى   علــى   اإلنســان   يف   ظــروف   ســابقة،   فمــن   ال   يقــرأ   التأريــخ   يكــون   هــو  
 عبــرة   مــن   عبــر   التأريــخ،   ومــن   ال   يقــف   عنــد   جتــارب   ااُلمم   الســابقة   يتحــول  

ــُامم   الاحقــة .   ــة   مــن   التجــارب   ل  إلــى   جترب

ــث   ــن   حي ــدأ   م ــابقين،   وال   نب ــارب   الس ــى   تج ــراً   عل ــز   كثي ــا   ال   نرّك ــكلتنا   أّنن إنّ   مش
 انتهــى   اآلخــرون،   بــل   نبــدأ   مــن   الصفــر   ونجــرب   ونقــع   فــي   مطبــات   وقــع   فيهــا  
ــا   تجــارب   الســابقين   لــكان   ــا   وراجعن ــا   ونظرن ــا   وتدبرن ــا   وتبّصرن  الســابقون،   ولــو   قرأن
 باإلمــكان   أن   نجّنــب   أنفســنا   الوقــوع   والســقوط   فــي   هــذه   المطبــات   واإلشــكاليات؛  
 ألنّ   الحيــاة   وإن   كانــت   تتجــدد   فــي   تفاصيلهــا   وفــي   رجالهــا   وطبيعــة   معطياتهــا   ولكنهــا  
ــارك   ــال   اهلل   تب ــا   ق ــر،   كم ــدة   ال   تتغي ــن   واح ــنن   وقواني ــط   وس ــر   وضواب ــع   لمعايي  تخض

ــًا﴾)6)) .  ِ   تَْحِوي ــنَّتِ   اهللَّ ــدَ   لُِس ــن   تَِج ــًا   َولَ ِ   تَْبِدي ــنَّتِ   اهللَّ ــدَ   لُِس ــن   تَِج ــى :  ﴿َفَل  وتعال
   فهنــاك   حــق   وهنــاك   باطــل،   والصــراع   دائــر   بيــن   الحــق   والباطــل،   وبيــن   النزعــات  
 الشــريرة   والنزعــات   الخيــرة   فــي   اإلنســان،   وهــذا   الصــراع   الداخلــي   بيــن   نزعــات   الشــر  
 والخيــر   والصــراع   المجتمعــي   بيــن   الشــر   والخيــر،   بيــن   الحــق   والباطــل،   قــد   تجســد  
 أيضــا   فــي   قضيــة   اإلمــام   الحســين× ،   وهــو   يتجســد   فــي   كل   زمــان   ومــكان،   ولذلــك  
ــة   عاشــوراء   التــي   وقعــت   ــوم   عاشــوراء   وكل   أرض   كربــاء؛   ألنّ   قضي  نقــول:    كل   ي
 علــى   أرض   كربــاء   هــي   قضيــة   متجــددة   فــي   كل   زمــان   ومــكان،   وهــي   قضيــة   الحــق  

 والباطــل   والصــراع   األزلــي   بينهمــا . 
إذن،   البصيــرة   هــي   قــوة   اإلدراك   وقــوة   العقيــدة   واليقيــن   والوضــوح   والفطنــة  
ــطور،   ــن   الس ــا   بي ــراءة   م ــر:   ق ــا   نعّب ــة،   وكم ــراءة   العميق ــة   والق ــة   الثاقب ــه   والرؤي  والتنّب

6). فاطر: 43.
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ــرة .   ــي   البصي ــذه   ه ــه،   وه ــي   وجه ــر   ف ــل   أن   تنفج ــق   قب ــان   الحقائ ــف   اإلنس  فيكتش
ونجــد   االســتعمال   القرآنــي   لهــذه   المفــردة   فــي   صياغــات   عديــدة   كلهــا  
 بنفــس   المعنــى،   فجــاءت  »مبصــرة «      بمعنــى   الوضــوح،   كمــا   فــي   قولــه   تعالــى : ﴿
َهــارِ   ُمْبِصــَرًة﴾)7))،   وجــاءت  »بصيــرة «      بمعنــى   الهدايــة،   كمــا   فــي   ــةَ   النَّ ــا   آيَ َوَجَعْلنَ
 قولــه   تعالى : ﴿بَــلِ   اإْلِنَســاُن   َعَلــى   نَْفِســهِ   بَِصيــَرٌة﴾)8))،   أي   هــو   ذو   علــم   وخبــرة ، 
ــه   ــي   قول ــا   ف ــرة،   كم ــب   البصي ــتبين   يطل ــى   مس ــتبصر «      بمعن ــة  »مس ــاءت   لفظ  وج
ــبِيلِ   َوَكاُنــوا   ُمْســتَْبِصِريَن﴾)9))،   ومتبّصــر   أي   متأمــل،   ُهــمْ   َعــنِ   السَّ  تعالى : ﴿َفَصدَّ
ــز   ــرة   ترك ــردة   البصي ــقيقات   لمف ــذه   التش ــد   كل   ه ــاح،    ونج ــى   إيض ــر   بمعن  وتبصي
 علــى   ذات   المعنــى   والحقيقــة،   وهــي   حالــة   الوضــوح   لــدى   اإلنســان؛   الوضــوح  
 فــي   العقيــدة،   والوضــوح   فــي   مــا   هــو   صاحــه،   والوضــوح   فــي   مــا   ينبغــي   عليــه  

ــر   الموقــف. ــي   تشــخيص   وتقدي ــه،   والوضــوح   ف  فعل
ــي   ــة   الت ــتراتيجية،   فااُلم ــة   االس ــي   الرؤي ــة   تعن ــا   الحديث ــي   مصطلحاتن ــرة   ف والبصي
ــر   عنهــا   باالســتراتيجية،   أي   التــي   ال   تتغيــر   باالنفعــاالت،    تمتلــك   رؤيــة   واضحــة   نعّب
 وال   تتأثــر   ببعــض   اإلزعاجــات   والمنغصــات،   وهــي   تختلــف   عــن   الرؤيــة  
ــد   ــح   والمفاس ــان   المصال ــى   بي ــز   عل ــة   االســتراتيجية   ترّك ــة،   فالرؤي ــة   الوقتي  التكتيكي
 واالصطفافــات،   وااُلمــة   التــي   تمتلــك   مثــل   هــذه   الرؤيــة   ال   تضيــع   وال   تتلــكأ   وال  
 تخفــق   وال   تتــردد؛   ألّنهــا   شــّخصت   مســارها   وحــددت   اتجــاه   البوصلــة   مهمــا   كانــت  
 العوائــق   كبيــرة   والتحديــات   ضخمــة   واألخطــار   جســيمة،   فهــي   قــادرة   علــى   أن   تتلمس  
 طريقهــا   وتصــل   إلــى   الهــدف،  وكــذا   الفــرد   الــذي   يمتلــك   هــذه   الرؤيــة   اإلســتراتيجية  

ــتراتيجية.  ــة   اإلس ــذه   الرؤي ــك   ه ــي   تمتل ــة   الت  والجماع
والبصيــرة   مفهــوم   قرآنــي   يرتبــط   بالعقيــدة   اإليمانيــة،   ويرتبــط   بالوضــوح   فــي   مــا  
ــة   ــى   الجن ــل   إل ــة   ويص ــعادة   األبدي ــه   الس ــق   لنفس ــى   يحق ــان   حت ــه   اإلنس ــب   أن   يفعل  يج
 ويحقــق   رضــا   اهلل   تعالــى ،  والرؤيــة   االســتراتيجية   التــي   نتحــدث   عنهــا   اليــوم   ال  
 تختــص   بالحركــة   التكامليــة   نحــو   اهلل   تعالــى   فقــط،   وإّنمــا   ترتبــط   بتنظيــم   حياتنــا  

ــد .   ــار   واح ــد   واإلط ــار   واح ــن   المعي ــا،   ولك ــة   وتفاصيله  اليومي

7). اإلسراء: )).
8). القيامة: 4).

9). العنكبوت: 38. 
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لقــد   اخترنــا   احلديــث   عــن   البصيــرة   يف   هــذا   العــام،   ألنّ   أحــد   أهــم  
ــراق   ويف   ــرة   يف   الع ــكالياتنا   املعاص ــم   إش ــدى   أه ــة   وإح ــا   املجتمعي  حتدياتن
ــم   اإلســامي   واملجتمــع   العاملــي   اإلنســاني،   هــي    الوطــن   العربــي   والعال
 حالــة   التخبــط   وحالــة   االرجتاليــة   وحالــة   املواقــف   االنفعاليــة   وحالــة   ردود  
 األفعــال   غيــر   املدروســة   بعيــداً   عــن   التقديــر   الصحيــح   للمصالــح،   فكــم  
 مــن   حركــة   يقــوم   بهــا   اإلنســان   ترتــد   عليــه   وتضــر   بواقعــه   وبحالــه،   وكــم  
ــذا   ــه   أنّ   ه ــّن   ل ــد   أن   يتب ــه   بع ــد   علي ــم   يرت ــع   ث ــذه   املجتم ــرار   يتخ ــن   ق  م
ــة   عكســية .  ــم   يتســم   باحلكمــة   واالســتقامة   فيتحــول   إلــى   حال ــرار   ل  الق

ــا   تقديــر   الموقــف   الصحيــح،   واالنطــاق   فــي   كل   موقــف   مــن      ويجــب   علين
 رؤيــة   اســتراتيجية،   والحــرص   علــى   أال   نتحــرك   اعتباطــاً   وارتجــااًل،   ونفكــر  
ــل   ــى   تكتم ــا   حت ــث   فيه ــور   ونتري ــب   ااُلم ــح   ونقّل ــل   ونصّف ــم   ونحّل ــّدر   ونقّي  ونق
 الرؤيــة،   وحينمــا   نكــون   قــد   وصلنــا   إلــى   مرحلــة   الرؤيــة   نصبــح   علــى   قناعــة  

ــاه .   ــذا   االتج ــب   به ــي   أن   نذه ــة   ه ــوة   الصحيح ــأنّ   الخط ــة   ب ــة   وتام  واضح
لمــاذا   يعيــش   المجتمــع   كل   هــذه   اإلشــكاليات   والتخبطــات؟   ولمــاذا   يعيــش  
ــم   ــا،   ث ــدم   عليه ــم   ين ــرارات   ث ــذ   ق ــه   يتخ ــه؛   ألّن ــي   حركت ــع   ف ــة   التراج ــرد   حال  الف
 يتراجــع   عنهــا،   ثــم   يقــول   ليتنــي   لــم   أقــم   بهــذه   الخطــوة،   وليتنــي   لــم   أفعــل   هــذا  

 الفعــل،   وليتنــي   لــم   أذهــب   بهــذا   االتجــاه . 
ــرة   تمّكــن   اإلنســان   مــن   اتخــاذ   المواقــف   إذن،   فالرؤيــة   الصحيحــة   أي   البصي
ــات،  ــطتها   كل   العقب ــل   بواس ــتطيع   أن   يذل ــا،   ويس ــدم   عليه ــي   ال   ين ــة   الت  الصحيح
 فهنــاك   أزمــة   اجتماعيــة   كبيــرة   نعيشــها   اليــوم   فــي   مجتمعنــا   العراقــي   وفــي  
ــة   معالجــة   هــذه   ــّدم   اإلســام   تصــوراً   واضحــاً   لكيفي  مجتمعــات   ُاخــرى،   وقــد   ق

ــان .   ــا   اإلنس ــف   به ــي   أن   يتص ــي   ينبغ ــرة   الت ــال   البصي ــن   خ ــة   م  األزم
وحينمــا   نتحــدث   عــن   أهميــة   البصيــرة   نتحــدث   عــن   المفتــاح   الســحري  
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ــرة   ــن   ظاه ــص   م ــات   وللتخل ــن   التحدي ــر   م ــة   الكثي ــح   لمواجه ــل   الصحي  والمدخ
 التخبــط   واالرتجاليــة   واالنفعــال   الــذي   نقــع   فيــه   علــى   مســتوى   الفــرد   والجماعــة ، 

البصيرة   في   القرآن

لقد   تحدث   القرآن   الكريم   عن   أهمية   البصيرة   في   مجموعة   من   اآليات : 
ــنُ   اهلّلِ   َوال   ــِدي   َخَزآئِ ــمْ   ِعن ــولُ   لَُك ــل   الَّ   أَُق ــى :  ﴿ُق ــه   تعال ــى :    قول ــة   ااُلول    اآلي
ــلْ   ــلْ   َه ــيَّ   ُق ــى   إِلَ ــا   ُيوَح ــعُ   إاِلَّ   َم بِ ــٌك   إِنْ   أَتَّ ــي   َمَل ــمْ   إِنِّ ــولُ   لَُك ــبَ   َوال   أَُق ــمُ   اْلَغْي  أَْعَل

ــُروَن﴾ )0)).   يَْســتَِوي   اأَلْعَمــى   َواْلبَِصيــرُ   أََفــاَ   تَتََفكَّ
ــن   ــاس   م ــات   الن ــوع   توقع ــريفة   موض ــة   الش ــن   اآلي ــى   م ــرة   ااُلول ــت   الفق تناول
 رســول   اهللث    لــو   كان   رســوالً   حقــاً   مــن   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   من   بــاب   التحدي،  
 فقــد   كانــت   عندهــم   توقعــات   عاليــة   وكبيــرة،   فمثــاً   كانــوا   يقولــون   لــه:  يــا محمــد  
 إذا   كنــت   رســول   اهلل   بالفعــل   فاجعــل   بيوتنــا   مــن   ذهــب ! ،   أو   يقولــون:   يــا محمــد  
ــا   ــة   فيه ــى   جن ــا   إل ــا   فحّوله ــة   بصحرائه ــإنّ   مكــة   قاحل ــاً   ف  إذا   كنــت   رســول   اهلل   حق
ــيئاً   ــب   ش ــى   ويطل ــم   يتمن ــد   منه ــذا   كان   كل   واح ــاتين ! ،   وهك ــار   وبس ــون   وأنه  عي
 مــا ،  وكان   جــواب   القــرآن   الكريــم   واضحــاً   وجليــاً :   أيهــا   النــاس   هــذا   رســول   اهلل  
 جــاء   بمشــروع،   ولــم   يــأت   ليحقــق   أمانيكــم   علــى   خــاف   نظــام   الســببية   الــذي  
 يحكــم   هــذا   الكــون،   كمــا   قــال   تعالى :  ﴿ُقــل   الَّ   أَُقــولُ   لَُكــمْ   ِعنــِدي   َخَزائـِـنُ   اهللَّ ﴾ ،  
 فاألشــياء   التــي   تطلبونهــا   هــي   عنــد   اهلل،   وأنــا   ال   أملــك   خزائــن   اهلل،   فــا   تطلبــوا  
 منــي   أشــياء   ال   يمكــن   أن   تتحقــق،   فــإنّ   النظــام   الــذي   وضعــه   اهلل   تعالــى   ال   يســمح  
ــهُ   ُل ــا   ُننَزِّ ــهُ   َوَم ــا   َخَزائُِن ــْيءٍ   إاِلَّ   ِعنَدنَ ــن   َش ــول   ﴿َوإِن   مِّ ــى   يق ــا؛   ألنّ   اهلل   تعال  بتحققه
ــي   ــه   الت ــن   خزائن ــا   م ــداراً   معين ــزل   مق ــى   ين ــوٍم﴾))))،   أي   أّن  اهلل   تعال ْعُل رٍ   مَّ ــدَ  إاِلَّ   بَِق
ــا   ــم   يجعله ــه   ل ــبحانه   بحكمت ــه   س ــا،   ولكّن ــة   له ــر   ال   نهاي ــيء   وبمقادي ــا   كل   ش  فيه
ــّدر   ســبحانه   ــا   ق ــاء   منهــم،   إال   بمقــدار   م ــاس،   حتــى   األنبي ــاول   أيــدي   الن  فــي   متن

 وتعالــى . 
وتناولــت   الفقــرة   الثانيــة   مــن   اآليــة   الكريمــة   مســألة   علــم   الغيــب،   وهــي   قولــه  
 تعالــى : ﴿ِ   َواَل   أَْعَلــمُ   اْلَغْيــَب﴾،   إذ   كانــوا   يأتــون   إلــى   النبــي   األكــرمث    ويطلبــون  

0). األنعام: 0).
)). احلجر: )).
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 منــه   معرفــة   كــم   يعمــرون،   أو   هــل   يربحــون   صفقــة   تجاريــة   معينــة،  وأمثــال   هــذه  
 الطلبــات،   يريــدون   معرفــة   خيرهــا   وشــرها   مــن   دون   أن   يســتعملوا   عقولهــم،   بــل  
ــوف   ــخصية   أو   الوق ــآرب   ش ــى   م ــول   إل ــة   للوص ــالة   اإللهي ــع   الرس ــتغلون   مواق  يس

 أمــام   أضــرار   شــخصية . 
   وقــد   أمــر   اهلل   تعالــى   رســوله بــأن يقــول  لهــم إنــي  ال   أعلــم   الغيــب،   واهلل  
 وحــده   هــو   عالــم   الغيــب   ويعلــم   كل   شــيء،   وأنــا   لــم   أقــل   لكــم   إّنــي   أعلــم  
 الغيــب،   ولكــن   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   أحيانــاً   يقــّدر   بحكمتــه   أن   يطلــع   بعــض  
 أنبيائــه   علــى   بعــض   الغيــب،   فيطلعــوا   عليــه   بــإرادة   اهلل   تعالــى،   كمــا   أخبــر   تعالــى  
 بذلــك   فــي   كتابــه   الكريــم   فقــال:   ﴿َعالِــمُ   اْلَغْيــبِ   َفــاَ   ُيْظِهــرُ   َعَلــى   َغْيبِــهِ   أََحــًدا   إاِلَّ  
ــهُ   يَْســُلُك   ِمــن   بَْيــنِ   يََدْيــهِ   َوِمــنْ   َخْلِفــهِ   َرَصــًدا﴾))))،   فــا   ُســولٍ   َفإِنَّ  َمــنِ   اْرتََضــى   ِمــن   رَّ
 أحــد   يطلــع   علــى   غيــب   اهلل   ســبحانه   إال   مــن   ارتضــاه   وأراد   أن   يطلعــه ،   وهــذا   كلــه  
 تشــكيك   وذرائــع   يحتجــون   بهــا   ألنهــم   ال   يريــدون   أن   يؤمنــوا   بالرســالة   اإلســامية  

ــق .  ــاع   للح ــة   واالنصي ــدون   الهداي  وال   يري
ــه   ــي   قول ــريتهث    ف ــة   بش ــة   حقيق ــة   الكريم ــن   اآلي ــة   م ــرة   الثالث ــت   الفق وتناول
 تعالــى : ﴿َواَل   أَُقــولُ   لَُكــمْ   إِنِّــي   َمَلــٌك ﴾،   أي   ينفــي   عــن   نفســه   صفــة   كونــه   ملــكًا،  
ــأكل   ــم   ي ــه   مثله ــه   بأّن ــوا   علي ــة،   إذ   اعترض ــالة   إلهي ــل   رس ــيّ   يحم ــر   نب ــو   بش ــل   ه  ب
ــه   إذا   ــون   ل ــوا   يقول ــم   كان ــواق،   فه ــي   األس ــي   ف ــتيقظ   ويمش ــام   ويس ــرب   وين  ويش
 كنــت   نبيــاً   حقــاً   فنريــدك   أن   تكــون   ملــكاً   أو   يمشــي   معــك   ملــك   مــن   المائكــة ! ،  
ــة   ــٌك ﴾،   وفــي   آي ــي   َمَل ــمْ   إِنِّ ــولُ   لَُك ــأن   يقــول   لهــم:   ﴿َواَل   أَُق ــى   يعّلمــه   ب  واهلل   تعال
ْثُلُكــْم﴾)3))،   وهــذه   مــن   عظمــة   َمــا   أَنـَـا   بََشــرٌ   مِّ  ُاخــرى   يأمــره   أن   يقــول   لهــم:   ﴿ُقــلْ   إِنَّ
ــالة   ــل   الرس ــه   يحم ــاناً   مثل ــان   إنس ــل   لإلنس ــأن   يرس ــه   ب ــبحانه   وحكمت ــق   س  الخال
 اإللهيــة ،   فــاهلل   تعالــى   حينمــا   يقــدم   لنــا   القــدوة   مــن   أنفســنا،   ومــن   شــخص  
ــال   ــا   ق ــه،   كم ــداء   ب ــكان   االقت ــاه   إم ــذا   معن ــإنّ   ه ــرية   ف ــا   البش ــس   صفاتن ــل   نف  يحم

ــنَةٌ ﴾)4)). ــَوةٌ   َحَس ِ   ُأْس ــولِ   اهللَّ ــي   َرُس ــمْ   ِف ــدْ   َكانَ   لَُك َق ــى :  ﴿لَّ  تعال
ــه   ال   يقــول   شــيئاً   أو   يفعــل   أمــراً   وتناولــت   الفقــرة   الرابعــة   مــن   اآليــة   الشــريفة   أّن

)). اجلن:6)- 7).
3). الكهف: 0)).
4). األحزاب: )).
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 مــن   تلقــاء   نفســه،   بــل   يتبــع   مــا   ينــزل   بــه   الوحــي   إليــه   مــن   عنــد   اهلل   تبــارك   وتعالــى،  
ــد   ــا   عب ﴾،   أي   أن ــيَّ ــى   إِلَ ــا   ُيوَح ــعُ   إاِلَّ   َم بِ ــم:   ﴿إِنْ   أَتَّ ــول   له ــى   أن   يق ــره   اهلل   تعال  فأم
 مأمــور،   وأنــا   عبــد   مرســل   يوحــى   إلــيّ   وأنــا   أنقلــه   لكــم   مــن   دون   زيــادة   أو   نقيصــة،  
 فــا   تطلبــوا   منــي   أكثــر   مــن   ذلــك،   كمــا   أخبــر   بذلــك   القــرآن   الكريــم  : ﴿َوَمــا   يَنِطــقُ  
 َعــنِ   اْلَهــَوى   إِنْ   ُهــوَ   إاِلَّ   َوْحــيٌ   ُيوَحــى﴾  ))))،  فالمســألة   ترتبــط   بــاهلل   تعالــى   وبإرادتــه  

 فــي   مــا   أقــول   وأفعــل   ليــس   إال .  
والشــاهد   الــذي   نريــد   أن   نســتفيد   منــه   هنــا   ونستشــهد   بــه   علــى   أهميــة   البصيــرة،  
 هــو   قولــه   تعالــى   بعــد   كل   ذلــك،   وبعــد   أن   جــاءت   اآليــة   لتناقــش   المنكريــن  
ــُروَن﴾،   ــاَ   تَتََفكَّ ــرُ   أََف ــى   َواْلبَِصي ــتَِوي   اأْلَْعَم ــلْ   يَْس ــلْ   َه ــركين:  ﴿ُق ــن   المش  الكافري
 فالــذي   عنــده   بصيــرة،   وعنــده   رؤيــة   ثاقبــة،   وعنــده   فطنــة   وفهــم   صحيــح،   يتلقــى  

ــه.  ــبث   ب ــق   يتش ــى   الح ــع   عل ــرد   أن   يطل ــا،   وبمج ــك   به ــالة   ويتمس  الرس
ــردد   ــاك   والت ــى   واالرتب ــة   الفوض ــش   حال ــرة   يعي ــك   البصي ــذي   ال   يمتل ــن   ال ولك
 وحالــة   التخبــط،   ال   يــدري   مــاذا   يعمــل،   وال   يعــرف   كيــف   يعالــج   ُامــوره،   وكيــف  
 يتغلــب   علــى   مشــاكله،   فلــو   كانــت   لديهــم   القــدرة   علــى   التفكــر   والتأمــل   لوصلــوا  
 إلــى   الرؤيــة   الصحيحــة،   ولوصلــوا   إلــى   البصيــرة،   ولكانــوا   يلتزمــون   بالحــق   مــن  
 دون   هــذه   االشــتراطات   التعجيزيــة،   ومــن   دون   هــذه   الحجــج   التــي   كان   يحتــج   بهــا  

 بنــو   إســرائيل   مــن   قبلهــم.  
وهــي   حجــج   وذرائــع   لــو   حققهــا   لهــم   النبــيث    لقالــوا   إنــه   ســاحر،   فلــو   غّيــر  
 هــذا   البيــت   وجعلــه   مــن   ذهــب،   أو   أخبــر   النــاس   بحقائقهــم   لمــا   انتهــت   القضيــة   ولم  
 يؤمنــوا؛   ألنّ   فــي   قلوبهــم   مرضــاً   فزادهــم   اهلل   مرضــاً ،   فالمســألة   ليســت   ذات   صلــة  
ــح   ــب   تنفت ــي   القل ــرة   ف ــاك   بصي ــت   هن ــو   كان ــة،   إذ   ل ــب   التعجيزي ــذه   المطال ــة   ه  بتلبي
 علــى   الحــق   وتتمســك   بــه   آلمنــت   بالرســاالت   اإللهيــة   مــن   دون   هــذه   االشــتراطات  
ــن   ــت   فل ــو   تحقق ــياء   ل ــذه   األش ــإنّ   كل   ه ــب،   ف ــى   القل ــن   كان   أعم ــة،   فم  التعجيزي
 يؤمــن،   كمــا   الحظنــا   ذلــك   فــي   أبــي   ســفيان   بعــد   أن   رأى   كل   الحجــج   والبينــات،  
 نجــده   يلتفــت   ويقــول   للعبــاس:   إنّ   ملــك   ابــن   أخيــك   صــار   عظيمــا،   فلــم   يؤمــن  

 بالرســالة   وال   يســتطيع،   ألنّ   حالــة   النفــاق   قــد   اســتحكمت   فــي   قلبــه . 
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فــا   عــاج   ألزماتنــا   إال   بالبصيــرة،   وإذا   لــم   تكــن   هنــاك   بصيــرة   فســتبقى  
 المشــاكل   قائمــة،   ولــو   تدخلــت   الســماء   وأنزلــت   معاجــز   بمســتوى   معاجــز   ســيد  
 األنبيــاءث    فــإنّ   النــاس   ال   يســتجيبون   لهــا   ويطلبــون   أشــياء   ُاخــرى،   إذن   يكمــن  

 الحــل   األساســي   فــي   البصيــرة . 
ــواْ   ــاتِ   َوأَْخبَُت الَِح ــواْ   الصَّ ــواْ   َوَعِمُل ــنَ   آَمُن ِذي ــى:   ﴿إِنَّ   الَّ ــه   تعال ــة     قول ــة   الثاني اآلي
ــةِ   ُهــمْ   ِفيَهــا   َخالِــُدونَ   َمثَــلُ   اْلَفِريَقْيــنِ   َكاأَلْعَمــى    إِلَــى   َربِِّهــمْ   ُأْولَـــئِكَ   أَْصَحــاُب   الَجنَّ

ــُروَن﴾)6)) .  ــاَ   تََذكَّ ــتَِويَانِ   َمثَــاً   أََف ــِميعِ   َهــلْ   يَْس ــرِ   َوالسَّ  َواأَلَصــمِّ   َواْلبَِصي
تتنــاول   الفقــرة   ااُلولــى   مــن   اآليــة   الكريمــة   الحديــث   عــن   ثــاث   ســمات  

 يترتــب   بعضهــا   علــى   البعــض   اآلخــر،   هــي :  
ِذيــنَ   ااُلولــى :    اإليمــان،   وتتمثــل   هــذه   الصفــة   فــي   قولــه   تعالــى:   ﴿إِنَّ   الَّ

 آَمُنــوْا﴾،   فاإليمــان   هــو   العقيــدة   الراســخة،   والعقيــدة   األكثــر   وضوحــاً .  
ــى :  ﴿إِنَّ   ــه   تعال ــي   قول ــمة   ف ــذه   الس ــد   ه ــح،   وتتجس ــل   الصال ــة :    العم الثاني
ــن   ــخ   بي ــاط   الراس ــن   االرتب ــوع   م ــاك   ن ــاِت﴾،  وهن الَِح ــواْ   الصَّ ــواْ   َوَعِمُل ــنَ   آَمُن ِذي  الَّ
ــة   اإليمــان   أعلــى،   كان   تجســيد    اإليمــان   والعمــل   الصالــح،   وكلمــا   كانــت   مرتب
 هــذا   اإليمــان   عبــر   العمــل   الصالــح   أوضــح ،  وكلمــا   كان   اإليمــان   أقــوى   كان  

ــر .  ــم   أكب ــر   والهم ــل   أكب  العم
الثالثــة :    اإلخبــات،   وتتضــح   هــذه   الصفــة   فــي   اآليــة   الكريمــة   فــي   قولــه  
 تعالــى :  ﴿وأخبتــوا   إلــى   ربهــم﴾،  وقــد   أشــارت   آيــة   ُاخــرى   فــي   القــرآن   الكريــم  
ــرَ   اهللَُّ   ــنَ   إَِذا   ُذِك ِذي ــنَ   الَّ ــرِ   اْلُمْخبِتِي ــى:    ﴿َوبَشِّ ــه   تعال ــي   قول ــة،   وه ــذه   الصف ــى   ه  إل
 َوِجَلــْت   ُقُلوُبُهــْم﴾)7))،  واإلخبــات   حالــة   التســليم   هلل   تعالــى،   وهــي   متفرعــة  
 علــى   اإليمــان   والعمــل   الصالــح،   فحينمــا   يكــون   اإلنســان   مؤمنــاً   ومعتقــداً   ومــن  
 أصحــاب   العمــل   الصالــح   يصــل   إلــى   مرحلــة   اإلخبــات   والتســليم   هلل   جــل   وعــا،  

ــا.  ــل   وع ــدي   اهلل   ج ــن   ي ــوع   بي ــوع   والخش ــة   الخض ــى   مرحل ــل   إل  ويص
وتتنــاول   الفقــرة   الثانيــة   مــن   اآليــة   الكريمــة   العاقبــة   التــي   يــؤول   إليهــا   أصحــاب  
ــةِ   ُهــمْ   ِفيَهــا    هــذه   الســمات   الثــاث   وهــي   الجنــة :  ﴿ُأْولَـــئِكَ   أَْصَحــاُب   الَجنَّ

6). هود: 3)-4).
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ــمات   ــذه   الس ــه   ه ــر   في ــن   تتوف ــار   م ــة   بانتظ ــعادة   األبدي ــة   والس ــُدونَ ﴾،   والجن  َخالِ
ــاث.    الث

ثــم   يضــرب   اهلل   تبــارك   وتعالــى   فــي   اآليــة   الثانيــة   مثــل   المؤمنيــن   وغيــر   المؤمنيــن  
ــر   المؤمــن،   ﴿َكاأَلْعَمــى   َواأَلَصــمِّ   ــِن﴾،   أي   المؤمــن،   وغي ــلُ   اْلَفِريَقْي ــه:   ﴿َمثَ  بقول
ــِميعِ   َهــلْ   يَْســتَِويَانِ   َمثَــًا﴾،   واألصــم   هــو   الــذي   يفقــد   القــدرة   علــى    َواْلبَِصيــرِ   َوالسَّ
 الســمع،   فهــل   حــال   األعمــى   كحــال   البصيــر؟   وهــل   حــال   مــن   ال   يســمع   كحــال   مــن  

 يســمع؟   طبعــاً   ال   يمكــن   أن   يتســاويا.  
ــة   الشــريفة   ليــس   هــو   بصــر   العيــن،   إذ   ــر   فــي   هــذه   اآلي والمقصــود   مــن   البصي
ــن   ــن   المؤم ــر   بي ــرق   الكبي ــن   الف ــرون،   ولك ــم   يبص ــن   كله ــر   المؤم ــن   وغي  المؤم
 وغيــره   أنّ   المؤمــن   لديــه   بصيــرة،   أي   بصيــرة   القلــب   وليــس   بصــر   العيــن   فقــط،  
 فهــو   يــرى   بعيــن   اهلل ،  وهــذه   البصيــرة   إنمــا   يرزقهــا   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   للمؤمنيــن  

ــات.   والمؤمن
وليــس   المقصــود   مــن   الســميع   أنّ   غيــر   المؤمــن   ليــس   لــه   ســمع،   فــا   يــراد   منــه  
ــن   ــق ،  وم ــان   الحقائ ــي   اإلنس ــو   أن   يع ــي،   وه ــه   الوع ــراد   من ــل   ي ــمع   ااُلذن،   ب  س
 لديــه   البصيــرة   يكــون   قــادراً   علــى   أن   يعــي   ااُلمــور   بشــكل   صحيــح،   ولكــن   غيــر  
 المؤمــن،   كاألصــم   ليــس   لــه   وعــي،،   وال   يســتطيع   أن   يــرى   وان   يعــي   الحقائــق .  
ثــم   تشــير   الفقــرة   األخيــرة   مــن   اآليــة   الثانيــة،   وهــي   قولــه   تعالى : ﴿أََفــاَ  
ــُروَن﴾،   إلــى   أنّ   فــي   ذلــك   تذكــرة   وانتباهــا   والتفاتــا   لمــن   لديــه   بصيــرة،   فهــو    تََذكَّ

ــرة .   ــد   البصي ــذي   يفتق ــس   كال  لي
ــة «   ،   فاإلنســان   ــاك »الغفل ــرة،   هن ــذي   يمتلــك   البصي ــر،   ال ــل   البصي وفــي   مقاب

ــق   الكــون .    الغافــل   هــو   الــذي   ال   يســتطيع   أن   يعــي   ويفقــه   ويتعاطــى   مــع   حقائ
ــلِ   اهللُّ   ــَماَواتِ   َواأَلْرِض   ُق بُّ   السَّ ــن   رَّ ــلْ   َم ــى:   ﴿ُق ــه   تعال ــة :    قول ــة   الثالث اآلي
ــلْ   ــلْ   َه ــّراً   ُق ــاً   َوالَ   َض ــِهمْ   نَْفع ــونَ   أِلَنُفِس ــاء   الَ   يَْمِلُك ــهِ   أَْولِيَ ــن   ُدونِ ــم   مِّ َخْذُت ــلْ   أََفاتَّ  ُق
ِ   ُشــَرَكاء   ــورُ   أَمْ   َجَعُلــواْ   هلِلّ ُلَمــاُت   َوالنُّ  يَْســتَِوي   اأَلْعَمــى   َواْلبَِصيــرُ   أَمْ   َهــلْ   تَْســتَِوي   الظُّ
ــدُ   ــوَ   اْلَواِح ــْيءٍ   َوُه ــقُ   ُكلِّ   َش ــلِ   اهللُّ   َخالِ ــمْ   ُق ــقُ   َعَلْيِه ــابَهَ   اْلَخْل ــهِ   َفتََش ــواْ   َكَخْلِق  َخَلُق

ــاُر﴾)8)) .    اْلَقهَّ

8). الرعد: 6).
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يأمــر   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   رســوله   الكريــم   فــي   الفقــرة   ااُلولــى   مــن   اآليــة  
 الشــريفة   أن   يســأل   الذيــن   ال   يؤمنــون   بوحدانيــة   اهلل   والذيــن   يعبــدون   األوثــان   مــن  
 رب   الســماوات   واألرض؟   أي   مــن   ينظــم   شــؤون   الســماوات   وشــؤون   األرض؟  
 فــإن   لــم   يعرفــوا   فقــل   لهــم   هــو   اهلل،   وعّرفهــم   بنفســك   هــذه   الحقيقــة،   وهــي   أنّ  

ــماوات   واألرض .   ــو   رب   الس ــى   ه ــارك   وتعال  اهلل   تب
ــؤال   ــم   الس ــرح   عليه ــة   أن   يط ــة   الكريم ــن   اآلي ــة   م ــرة   الثاني ــي   الفق ــره   ف ــم   يأم ث
 الثانــي،   وهــو   إذا   كان   اهلل   تعالــى   هــو   رب   الســموات   واألرض   فلــم   اتخذتــم   مــن  
 دونــه   أوليــاء،   وتركتــم   مدبــر   الســماء   واألرض   وتمســكتم   بغيــر   رب   العالميــن   مــن  
ــان   ــم   األوث ــد   عبدت ــبحانه؟   فلق ــادة   اهلل   س ــم   عب ــام،   وتركت ــان   واألصن ــذه   األوث  ه
 وهــي   ال   تملــك   لنفســها   نفعــاً   وال   ضــرًا،   وكيــف   يمكــن   لمــن   ال   تســتطيع   أن   تدفــع  
ــر   أن   تنفعكــم   أو   تدفــع   الضــرر   ــا   المنفعــة   والخي  عــن   نفســها   الضــر   أو   تجلــب   له
 عنكــم؟،   فهــل   هــي   قــادرة   علــى   أن   تحــل   مشــكلتها   لكــي   تحــل   مشــكلتكم؟ .  

وقــد   كانــت   األوثــان   واألصنــام   عنــد   الجاهليــة   كالــات   والعــزى   وهبــل  
 مصنوعــة   مــن   الحجــر،   يضعونهــا   أمامهــم   ويعبدونهــا،   وقــد   تكــون   هــذه  
 األوثــان   أي   شــيء   آخــر   فــي   الحيــاة   ُيبعــد   اإلنســان   عــن   اهلل   تعالــى   ويصرفــه   عــن  
ــح   ــن   ال   تصب ــه   ولك ــاة   فتعجب ــرى   فت ــخص   ي ــك   الش ــال   ذل ــه،   ومث ــه   وطاعت  عبادت
 مــن   قســمته   ونصيبــه،   فيظــل   بالــه   وفكــره   وحياتــه   ووجــوده،   وكل   شــيء   عندهــا،  
 فهــذه   صــارت   وثنــا   لــه،   وكذلــك   شــخص   لديــه   قضيــة   معينــة   أو   تجــارة   معينــة،  
ــاة   ــة،   وال   الحي ــه   حص ــن   ل ــة،   وال   الدي ــه   حص ــت   ل ــوده،   ال   البي ــح   كل   وج  فتصب
ــد   أن   ــه   عمــل   فــي   التجــارة   يري ــه   كل ــه   حصــة،   ووقت  لهــا   حصــة،   وال   المجتمــع   ل
 يجمــع   نقــوداً   أكثــر،   لمــن   تجمــع   هــذه   األمــوال؟   أليــس   الهــدف   أن   ترتــاح   بهــا،  
 فأيــن   هــي   راحتــك؟،   وأيــن   راحــة   أهلــك؟   وأيــن   فائــدة   المجتمــع   منــك؟،   ومــن  
 يســتطيع   أن   يــراك؟   إذن   فــأي   شــيء   يتخــذه   اإلنســان   شــغاً   شــاغاً   لــه   ويســتحوذ  
 علــى   وجــوده   وعلــى   اهتمامــه   مــن   دون   اهلل   بعيــداً   عــن   الطريــق   الصحيــح   يصبــح  

ــه   مــن   دون   اهلل   تعالــى .   إلهــاً   ل
إنّ   هنــاك   مــن   يجاهــد   فــي   ســبيل   اهلل   ويصــرف   كل   حياتــه   ووجــوده   لكــي  
ــى   ــل   إل ــة   ليص ــق   العبودي ــلك   طري ــى،   ويس ــى   اهلل   تعال ــي   إل ــيره   التكامل ــق   س  يحق
 اهلل   تعالــى،   ولكــن   اليــوم   هنــاك   ُانــاس   مــن   خدمــة   ســيد   الشــهداء× ،   يصرفــون  

امور   الثاني - أهمية   البصيرة



34

ــس   ــذه   المجال ــي   ه ــور   ف ــا   الحض ــي   منه ــة،   الت ــذه   الخدم ــي   ه ــد   ف ــت   والجه  الوق
 والخدمــة   الحســينية   بــكل   أنماطهــا   فــي   ســبيل   القــرب   مــن   خــال   ذلــك   إلــى  
 ســاحة   القــدس   اإللهــي،   فمــن   هــو   اإلمــام   الحســين× ؟   ولمــاذا   نخدمــه   ونقــف  
 لــه؟   ولمــاذا   نواســيه؟   ولمــاذا   نســتذكره؟   ولمــاذا   نعتلــي   المنابــر   مــن   أجلــه؟   إّننــا  
 نفعــل   كل   ذلــك   ألّنــه   ابــن   بنــت   رســول   اهللث ،   وألّنــه   حامــل   مشــروع   الرســالة  
ــم أخــرج  ــي ل ــه: »إّن ــك   بقول ــر   عــن   ذل ــى،   كمــا   عّب  ومشــروع   اهلل   ســبحانه   وتعال
ــي  ــاح ف ــب اإلص ــت لطل ــا خرج ــًا، وإّنم ــدًا وال ظالم ــرًا وال مفس ــرًا وال بط أش
ُامــة جــدي رســول اهللث، ُاريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر«)9))، 
ــة،  ــاالت اإللهي ــداد للرس ــن امت ــه م ــا يمثل ــي بم ــين× ه ــام الحس ــة اإلم فقيم
ألّنــه وريــث األنبيــاء، كمــا ورد ذلــك صريحــًا فــي زيــارة وارث:»........ 
الســام عليــك يــا وارث آدم صفــوة اهلل، الســام عليــك يــا وارث نــوح نبــي اهلل، 
ــى  ــا وارث موس ــك ي ــام علي ــل اهلل، الس ــم خلي ــا وارث إبراهي ــك ي ــام علي الس
ــا وارث  ــا وارث عيســى روح اهلل، الســام عليــك ي ــم اهلل، الســام عليــك ي كلي

ــب اهلل«)30). ــد حبي محم
ولذلــك   فــإنّ   االرتبــاط   باإلمــام   الحســين×    ارتبــاط   بــاهلل   ســبحانه   وتعالــى،  
 ولكــن   مــن   يركــز   اهتمامــه   علــى   قضيــة   مــا   ســوى   اهلل   فإّنهــا   تســتحوذ   عليــه   حتــى  
 تصيــر   إلهــا   لــه   مــن   دون   اهلل ،  وهــذا   االلــه   ال   يملــك   لنفســه   شــيئًا؛   كما   قــال   تعالى:  
ا﴾))3)،   أي   ال   يســتطيعون   أن   يدفعــوا   الضــرر    ﴿اَل   يَْمِلُكــونَ   أِلَنُفِســِهمْ   نَْفًعــا   َواَل   َضــّرً
 عــن   أنفســهم،   وال   يســتطيعون   أن   يجلبــوا   المنفعــة   ألنفســهم،   فكيــف   يســتطيعون  
 دفــع   الضــرر   عــن   غيرهــم؟ !  وهنــا   يطلــب   اهلل   تعالــى   مــن   رســوله   الكريــمث    أن  

 يقــول   هــذا   الــكام   للوثنييــن . 
ثــم   يأمــره   أن   يقــول   لهــم   أيضــًا،   وهنــا   الشــاهد  : ﴿ُقــلْ   َهــلْ   يَْســتَِوي   اأَلْعَمــى  
 َواْلبَِصيــُر﴾،   فالــذي   يعبــد   اهلل   هــو   البصيــر،   ويمتلــك   البصيــرة،   ويمتلــك   الرؤيــة  
 الواضحــة،   ويســير   فــي   االتجــاه   الصحيــح،   ولكــن   الــذي   يعبــد   األوثــان   ويوّجــه  

 اهتمامــه   لمــا   ســوى   اهلل   ســبحانه   فهــو   كاألعمــى،   وقلبــه   ليــس   فيــه   بصيــرة .  

9). بحار االنوار 44: 9)3.
30. بحار األنوار 98: 63)، ح8.

)3. الرعد: 6)
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ــّبه   األول   ــن،   فيش ــر   المؤم ــن   وغي ــر   للمؤم ــاً   آخ ــبحانه   مث ــرب   اهلل   س ــم   يض ث
ــوُر﴾،   ُلَمــاُت   َوالنُّ  بالنــور   والثانــي   بالظلمــة،   فيقــول:   ﴿أَمْ   َهــلْ   تَْســتَِوي   الظُّ
 أي   أنّ   مــن   يســير   فــي   طريــق   العبوديــة   هلل،   وقلبــه   منــّور   بذكــر   اهلل   تعالــى   وكل  
 التفاتــه   واهتمامــه   وتركيــزه   نحــو   الكمــال،   هــل   يتســاوى   مــع   الــذي   يســير   بطريــق  
 الظلمــات،   وهــي   ســكون   وجمــود،   يــراوح   فــي   مكانــه،   فــي   حالــة   اليــأس  
ــن  ــان   المؤم ــو   اإلنس ــل   ه ــيء؟..    إن   األفض ــن   كل   ش ــف   ع ــار،   والتوق  واالنكس
قطعــاً ،،  اإلنســان   المتوجــه   نحــو   اهلل ،، اإلنســان   صاحــب   المشروع ،، اإلنســان  
 الطمــوح ،،  اإلنســان   الــذي   يتحمــل   المســؤولية   تجــاه   المجتمــع،   فهــذا  
 اإلنســان   ملــيء بالطاقــة   والحيويــة   والحماســة   والنــور،   وانطاقــه   نحــو   األهــداف  

 الصحيحــة . 
ثــم   ينتقــل   الحــوار   مــع   المشــركين   إلــى   طــرح   الســؤال   التالــي   عليهــم  : ﴿أَمْ  
ــا  ــْم﴾،   أي   قــل   لهــم   ي ــابَهَ   اْلَخْلــقُ   َعَلْيِه ــهِ   َفتََش ــواْ   َكَخْلِق ِ   ُشــَرَكاء   َخَلُق ــواْ   هلِلّ  َجَعُل
رســول   اهلل   أتركتــم   رب   العالميــن   وتمســكتم   بأوثــان   صنعتموهــا   مــن   حجــر،  
 فهــل   خلقــوا   خلقــاً   كمــا   خلــق   اهلل   ســبحانه   فتشــابه   الخلــق   عليكــم   ولــم  
ــون   ــم   تعلم ــع   أّنك ــان؟!   م ــذه   األوث ــت   ه ــا   خلق ــق   اهلل   وم ــا   خل ــن   م ــزوا   بي  تمي
 أنّ   هــذه   األوثــان   لــم   تخلــق   شــيئًا،   بــل   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   هــو   الــذي   خلــق  
ــار﴾،   فالخالــق   هــو    كل   شــيء؛   ﴿ُقــلِ   اهللُّ   َخالِــقُ   ُكلِّ   َشــْيءٍ   َوُهــوَ   اْلَواِحــدُ   اْلَقهَّ
ــق   اهلل   ــن   خل ــا   م ــات   كله ــت   المخلوق ــإذا   كان ــر،  ف ــى   ال   غي ــبحانه   وتعال  اهلل   س
 ســبحانه   وتعالــى   فلــم   وقعتــم   فــي   العمــى   والظلمــة   والتشــبث   باألوثــان   وتــرك  
 اهلل   ســبحانه   وتعالــى   وتجاهــل   وحدانيتــه؟ ! ،   فانظــروا   إلــى   البصيــرة   وتأثيرهــا،  

 وآثارهــا   العظيمــة   فــي   حيــاة   اإلنســان   وحيــاة   األمــة   وحيــاة   الجماعــة . 
ُلَماُت   اآليــة   الرابعــة :    قولــه   تعالــى:   ﴿َوَمــا   يَْســتَِوي   اأْلَْعَمــى   َواْلبَِصيــرُ   َواَل   الظُّ

ورُ   َوَمــا   يَْســتَِوي   اأْلَْحيَاءُ   َواَل   اأْلَْمــَواُت﴾ ))3).  ــلُّ   َواَل   اْلَحــرُ ــورُ   َواَل   الظِّ  َواَل   النُّ
ــو   ــر   ه ــر   والكاف ــو   البصي ــن   ه ــة   أنّ   المؤم ــان   حقيق ــى   ببي ــة   ااُلول ــت   اآلي تكفل
 األعمــى،   فكيــف   يمكــن   أن   يتســاوى   مــن   يســير   فــي   طريــق   الكمــال   وطريــق   اهلل  

ــى؟ ! . ــو   أعم ــن   ه ــع   م ــر   م ــو   البصي ــى   وه ــبحانه   وتعال  س

)3. فاطر: 9)ـ )).
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وتناولــت   اآليــة   الثانيــة   بيــان   حقيقــة   عــدم   تســاوي   النــور   مــع   الظلمــة:   ﴿َواَل  
ــورُ ﴾،   فحاشــا   أن   يتســاوى   النــور   والظلمــة،   بــل   همــا   وجــودان   ُلَمــاُت   َواَل   النُّ  الظُّ
 مختلفــان   يحتــاج   الخــروج   مــن   أحدهمــا   والدخــول   إلــى   اآلخــر   إلــى   عامــل  
ــيُّ   ــى  : ﴿اهللَُّ   َولِ ــه   تعال ــي   قول ــم   ف ــرآن   الكري ــك   الق ــى   ذل ــار   إل ــا   أش ــي،   كم  خارج
ِذيــنَ   َكَفــُروا   أَْولِيَاُؤُهــمُ   ــورِ   َوالَّ ُلَمــاتِ   إِلَــى   النُّ ــنَ   الظُّ ِذيــنَ   آَمُنــوا   ُيْخِرُجُهــم   مِّ  الَّ
ــمْ   ــار   ُه ــاُب   النَّ ــكَ   أَْصَح ــاتِ   ُأولئِ ُلَم ــى   الظُّ ــورِ   إِلَ ــنَ   النُّ ــم   مِّ ــوُت   ُيْخِرُجونَُه اُغ  الطَّ
 ِفيَهــا   َخالِــُدون﴾)33)،   وقــد   ورد   النــور   هنــا   بصيغــة   المفــرد   والظلمــات   بصيغــة  
ــور   ــات؛   ألنّ   الن ــى   الظلم ــل   إل ــة   ب ــى   الظلم ــم   إل ــل   يخرجونه ــم   يق ــدد،   فل  المتع
 يتجســد   بالهــدف   الواحــد،   بــاهلل   ســبحانه   وتعالــى،   وهــو   ليــس   فيــه   تعــدد،   ولكــن  
 الظلمــات   وهــي   كل   مــا   ســوى   اهلل   كثيــرة،   لذلــك   جــاءت   الظلمــات   بصيغــة  
ــة   ــاط،   والظلم ــأس   واإلحب ــود،   والي ــكون   والرك ــؤه   الس ــام   منش ــع،   فالظ  الجم
 منشــأ   األخطــار،   فنــرى   اإلنســان   يتعثــر   فيهــا   وقــد   يقــع   فــي   بئــر   أو   حفــرة،  
ــك   ــة،   فكذل ــار   مادي ــأ   أخط ــة   منش ــة   المادي ــا   أنّ   الظلم ــك،   وكم ــن   ذل ــأذى   م  ويت
 ظلمــة   القلــب   منشــأ   األخطــار   المعنويــة   الجســيمة   والعظيمــة ،  ولكــن   النــور   منشــأ  

ــل.  ــاط   والتكام ــة   والنش ــة   والحيوي ــاة   والحرك  الحي
ثــم   تطرقــت   اآليــة   الثالثــة   إلــى   بيــان   حقيقــة   عــدم   تســاوي   الظــل   والحــرور:  
ــه   ــي   من ــمس،   ويأت ــن   الش ــد   ع ــيء   بعي ــل   أو   الف وُر﴾،   الظ ــرُ ــلُّ   َواَل   اْلَح  ﴿َواَل   الظِّ
ــموم   ــار   الس ــواء   الح ــة   واله ــمس   المحرق ــو   الش ــرور   ه ــارد،   والح ــف   ب ــواء   لطي  ه
 ذو   اللهيــب   الحــار،   فهــل   همــا   متســاويان؟   النــاس   تهــرب   مــن   الشــمس   المحرقــة  
 وتلــوذ   بمــكان   تحــت   الظــل،   فالظــل   ليس   مثــل   الحــرور ،  وكــذا   اإلنســان   الكافر،  
 واإلنســان   المنحــرف،   واإلنســان   المذنــب،   واإلنســان   العاصــي،   واإلنســان  
 الــذي   يبتعــد   عــن   جــادة   الصــواب   فــي   بعــده   الدينــي   والدنيــوي،   واإلنســان  
 الــذي   يتخبــط،،   واإلنســان   الــذي   ليــس   لديــه   رؤيــة   واضحــة،   واإلنســان   الــذي  
 ال   يعــرف   مــاذا   يفعــل،   واإلنســان   الــذي   يعيــش   حالــة   ارتجاليــة،   مثــل   هــذا  
ــار   المحرقــة   وتحــت   الشــمس   الاهبــة،   ومعــرض    اإلنســان   مكشــوف   تحــت   الن

ــوب . ــدب   وص ــن   كل   ح ــتهداف   م  لاس
وتحدثــت   اآليــة   الرابعــة   عــن   حالــة   عــدم   التســاوي   بيــن   األحياء   واألمــوات:  

33. البقرة: 7)).
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 ﴿َوَمــا   يَْســتَِوي   اأْلَْحيَــاءُ   َواَل   اأْلَْمــَواُت   ﴾،   فالحيــاة   الحقيقيــة،   هــي   حيــاة  
ــه   ــاة   اإلنســان   المتجــه   نحــو   المشــروع،   كمــا   أشــار   إلي  اإلنســان   المؤمــن،   حي
ــرات،   ــا   مؤش ــة   له ــاة   المادي ــًة﴾)34)،   الحي ــاةً   َطيِّبَ ــهُ   َحيَ ــى  : ﴿َفَلُنْحيِيَنَّ ــه   تعال  قول
ــب   ــك   الطبي ــفى   فيمس ــى   المستش ــل   إل ــرة   ينق ــة   خط ــي   حال ــذي   ف ــض   ال  فالمري
ــه   أو   موتــه،   وهنــاك   مؤشــرات   ُاخــرى   ــده   ليتحســس   نبضــه   ليعلــم   حيات  فــوراً   ي
 للحيــاة   يعــرف   مــن   خالهــا   حيــاة   اإلنســان،   وإذا   مــا   ُعدمــت   هــذه   المؤشــرات  
 فمعنــاه   أّنــه   مــات ،   وكمــا   أنّ   للحيــاة   الماديــة   مؤشــرات   فهنــاك   مؤشــرات   أيضــاً  
 للحيــاة   المعنويــة،   لحيــاة   القلــب   وحركــة   اإلنســان   التكامليــة   نحــو   اهلل   ســبحانه  

ــى .    وتعال
ــا   ــاهُ   َوَجَعْلنَ ــاً   َفأَْحيَْينَ ــن   َكانَ   َمْيت ولذلــك   يقــول   اهلل   ســبحانه   وتعالــى:   ﴿أَوَ   َم
ــا   ْنَه ــاِرجٍ   مِّ ــَس   بَِخ ُلَمــاتِ   لَْي ــهُ   ِفــي   الظُّ ثَُل ــاِس   َكَمــن   مَّ ــهِ   ِفــي   النَّ ــوراً   يَْمِشــي   بِ ــهُ   ُن  لَ
ــنَ   لِْلَكاِفِريــنَ   َمــا   َكاُنــواْ   يَْعَمُلــوَن﴾))3)،   فــاهلل   تعالــى   هــو   الــذي   يمنــح    َكَذلِــكَ   ُزيِّ
 البصيــرة   لإلنســان،   ومــن   ُهــدي   إلــى   صــراط   مســتقيم،   فبفضــل   مــن   اهلل   تبــارك  
 وتعالــى ،   ولقــد   كنــا   أمواتــاً   ال   نعلــم   أيــن   الحــق،   واهلل   ســبحانه   وتعالــى   أحيانــا  
ــا   ــاء،   وجاءتن ــاء   واألولي ــاء   واألوصي ــا   األنبي ــل   إلين ــق   وأرس ــا   الطري ــا   أران  حينم
 الحيــاة   الطيبــة،   وصــارت   عندنــا   بصيــرة   ورؤيــة   واضحــة،   وعرفنــا   أيــن   الحــق  
ــف   ــن   نصط ــع   م ــا   م ــن،   وعرفن ــد   م ــا   وبي ــع   أيدين ــن   نض ــا   أي ــل،   وعرفن  والباط

 وضــد   مــن   نقــف،   وهــذه   كلهــا   بصيــرة ،  
ــد   اهلل،   ــا   عب ــا   أب ــوم   بعــد  )004  ســنة   ونقــول:   الســام   عليــك   ي ونقــف   الي
ــا   فــي   يــوم   عاشــوراء   معــك   ــا   كن ــا   معــك   فنفــوز   فــوزاً   عظيمــًا،  أي   ليتن ــا   كن  ليتن
 فنــذب   عنــك   ونضحــي   بأرواحنــا   لئــا   يصــل   إليــك   وإلــى   أهــل   بيتــك   مكــروه ، 
 وقــد   وصلنــا   إلــى   هــذه   الدرجــة   مــن   الوضــوح   بســبب   مــا   نملكــه   مــن   بصيــرة،  
ــاِس   ﴾،  ــي   النَّ ــهِ   ِف ــي   بِ ــوراً   يَْمِش ــهُ   ُن ــا   لَ ــى: ﴿َوَجَعْلنَ ــه   تعال ــداق   قول ــي   مص  وه
ــل   ــور،   ه ــى   الن ــات   إل ــن   الظلم ــه   م ــى   وأخرج ــاه   اهلل   تعال ــذي   أحي ــان   ال  فاإلنس
 مثلــه   كمــن   هــو   فــي   الظلمــات   ليــس   بخــارج   منهــا؟   كا   طبعــًا،   فاإلنســان   الــذي 
يســير   بنــور   اهلل   ويعــرف   الطريــق   ويعــرف   واجباتــه   ومســؤولياته،   ويتحــرك  

34. النحل: 97.
)3. األنعام: )))     
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 ضمــن   إطــار   صحيــح،   وعنــده   بوصلــه   واضحــة   يتحــرك   علــى   هداهــا،   ليــس  
 مثــل   الــذي   يســير   فــي   الظلمــات   التــي   يدخــل   فيهــا   وال   يعــرف   الخــروج   منهــا . 

ــواب   ــادة   الص ــى   ج ــم   عل ــن   أّنه ــم   الكافري ــى   توه ــابقة   ال ــة   الس ــارت   اآلي وأش
ــنَ   لِْلَكاِفِريــنَ   َمــا   َكاُنــواْ   يَْعَمُلــوَن﴾،   واهلل   ســبحانه   وتعالــى    والهدايــة:   ﴿َكَذلِــَك   ُزيِّ
 جعــل   هــذه   الخصوصيــة  »البصيــرة «      ســمة   مهمــة   للمؤمنيــن،   وأمــا   الكافــرون   فقــد  
 زيــن   لهــم   الشــيطان   ســوء   أعمالهــم،   فهــم   فرحــون   بالظلمــة،   ويعتقــدون   بــأنّ   فيها  
ــا   والشــهوات   إلــى   أن   تضعــف   قــواه   ويخــرج   مــن    كل   شــيء،   فيندفــع   نحــو   الدني

 الدنيــا   صفــر   اليديــن،   ويخســر   اآلخــرة .  
ثــم   بّينــت   الفقــرة   األخيــرة   مــن   اآليــة   موضــع   البحــث   حقيقــة   أنّ   اهلل   تعالــى  
َ   ُيْســِمعُ   َمــن   يََشــاُء﴾،   فــاهلل   ُيســمع   وُيحيــي   ويهــب    هــو   واهــب   البصيــرة:   ﴿إِنَّ   اهللَّ
ــن   ِفــي   اْلُقُبــوِر﴾،   فمــن    البصيــرة   لمــن   يشــاء   مــن   عبــاده ،  ﴿َوَمــا   أَنــتَ   بُِمْســِمعٍ   مَّ
ــح   ــه   النص ــع   مع ــة،   ال   ينف ــروع   وال   رؤي ــان   وال   مش ــرة   وال   إيم ــه   بصي ــس   لدي  لي
ــم،   ــى   قلوبه ــع   عل ــد   طب ــى   ق ــك   أنّ   اهلل   تعال ــبب   ذل ــه،   وس ــت   مع ــا   تكلم  مهم
 وأنّ   فــي   قلوبهــم   مرضــا   فزادهــم   اهلل   مرضــًا،   ومهمــا   تقــل   لــه   فهــو   ال   يســمع،  
 مــع   أنّ   القضيــة   واضحــة   فلمــاذا   ال   يعرفهــا   وال   يقبلهــا   وال   يتفاعــل   معهــا،   وهــذا  
 اإلمــام   الحســين×    بعظمتــه،   كيــف   ال   يعرفــه   ويتنكــر   لــه  ؟ وهــل   يعقــل  
ــام   ــره   اإلم ــن   يك ــاك   م ــر   قرناً ، هن ــة   عش ــرور   أربع ــد   م ــي   وبع ــذا   الوع ــع   كل   ه  م

ــين× ؟.  الحس
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احملور   الثالث

أدوات   البصيرة

مــا   األدوات   التــي   ميكــن   مــن   خالهــا   أن   نحصــل   علــى   البصيــرة؟..   لقــد  
ــرة   وإيجادهــا   يف   اإلنســان :   حــّدد   القــرآن   الكــرمي   ثــاث   أدوات   لتحقيــق   البصي

األداة ااُلولى:   القلب   

ــر   ليــس   ــة   فــي   ااُلمــور،   فاإلنســان   البصي ــي   الفكــر   والتأمــل   والنظــرة   الثاقب ويعن
 إنســاناً   ســاذجًا،   وليــس   إنســاناً   انفعاليــا   يأخــذ   قراراتــه   علــى   خلفيــات   انفعاليــة  
ــل   يفكــر   ويتأمــل   وينظــر   ويدقــق   ويحلــل ،  هــذه   خصيصــة    وانطباعــات   ســريعة،   ب

ــرة.  ــق   البصي ــة   لتحقي ــل   المهم ــد   المداخ ــة   وأح  مهم
األداة الثانية:  السمع

ــرة   والوعــي،   أي   وال   نعنــي   بهــا   ااُلذن   التــي   يســمع   بهــا،   بــل   نقصــد   بهــا   البصي
 تكــون   لــه   القــدرة   علــى   أن   يصغــي   لنــداء   الحقيقــة،   ويعــي   الحقائــق   حولــه،   ويعــرف  
 أيــن   هــو،   ومــا   الــذي   يجــري   حولــه،   حتــى   يصــل   إلــى   معرفــة   الموقــف    المطلــوب  

 منــه   تجــاه   مــا   يجــري   حولــه. 
األداة الثالثة:    البصر   

ــل   ــب،   ب ــى   القل ــه   أعم ــه   ولكن ــر   بعين ــن   يبص ــر   م ــا   أكث ــن،   فم ــا   العي ــراد   به وال   ي
 نقصــد   البصــر   الــذي   يأخذنــا   إلــى   رؤيــة   مــا   وراء   الحــدث   ومــا   بيــن   الســطور،   وإلــى  

 اكتشــاف   الحقائــق   كمــا   هــي .

أدوات   البصيرة   في   القرآن   الكريم

وقد   ذكر   القرآن   الكريم   هذه   األدوات   الثاث   للبصيرة   في   عدة   آيات:  
ــنَ   اْلِجــنِّ   اآليــة   ااُلولــى :    قولــه   تعالــى  : ﴿َولََقــدْ   َذَرْأنَــا   لَِجَهنَّــمَ   َكثِيــًرا   مِّ
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 َواإْلِنــِس   لَُهــمْ   ُقُلــوٌب   الَّ   يَْفَقُهــونَ   بَِهــا   َولَُهــمْ   أَْعُيــنٌ   الَّ   ُيْبِصــُرونَ   بَِهــا   َولَُهــمْ   آَذانٌ   الَّ  
ــوَن﴾ )36). ــمُ   اْلَغاِفُل ــكَ   ُه ــلُّ   ُأولَئِ ــمْ   أََض ــلْ   ُه ــامِ   بَ ــكَ   َكاأْلَْنَع ــا   ُأولَئِ ــَمُعونَ   بَِه  يَْس

ــراً   مــن   ــم   كثي ــا   لجهن ــا   لقــد   خلقن ــي   نشــرنا،   ولعــل   المقصــود   منه ــا   يعن وذرأن
 الجــن   واإلنــس،   فــإنّ   مصيرهــم   ومســارهم   نحــو   الضــال   واالنحــراف   وبالتالــي  
ــا   ــى:   ﴿َوَم ــه   تعال ــل   كيــف   ينســجم   هــذا   مــع   قول ــد   يقــول   قائ  نحــو   الســعير ،   وق
 َخَلْقــُت   اْلِجــنَّ   َواإْلِنــَس   إاِلَّ   لِيَْعُبــُدوِن﴾)37)،   أي   ليعرفــوا   اهلل   ويعبــدوه   ويســيروا   فــي  
ــة   والطاعــة   لــه،   وإذا   كان   الهــدف   مــن   الخلــق   طاعــة   اهلل   وعبادتــه    طريــق   العبودي
ــنَ   اْلِجــنِّ   َواإْلِنــِس﴾؟ .  ــمَ   َكثِيــًرا   مِّ  فكيــف   تقــول   هــذه   اآليــة  : ﴿َولََقــدْ   َذَرْأنَــا   لَِجَهنَّ

   والجــواب   أّنــه   ال   تعــارض   بينهمــا،   فــاهلل   تعالــى   بكرمــه   ولطفــه   حينمــا   خلــق  
 النــاس   للكمــال   والطاعــة   وّفــر   لهــم   أدوات   البصيــرة   وأعطاهــم   الســريرة   الطيبــة،  
ــاف   ــي   واكتش ــى   الوع ــدرة   عل ــم   الق ــرة،   وأعطاه ــى   الفط ــد   عل ــود   يول ــكل   مول  ف
 الحقائــق   والســير   فــي   طريــق   عبوديــة   اهلل   تعالــى،   ووّفــر   لهــم   ســبل   الســعادة  

ــم.  ــو   كماله ــى   ونح ــو   اهلل   تعال ــاق   نح ــاح   واالنط  والص
   وهــذه   قضيــة   تجتمــع   عليهــا   جميــع   المخلوقــات،   مــن   الجــن   واإلنــس،   فقــد  
ــة   ــذه   العطي ــن   ه ــتفيد   م ــم   يس ــض   منه ــن   البع ــمة،   ولك ــذه   الس ــم   ه  أودع   اهلل   فيه
ــر،   ــر   ويفك ــي   ويبص ــد   أن   يع ــر   ال   يري ــض   اآلخ ــة،   والبع ــة   العظيم ــة   والنعم  اإللهي
ــي   ــخصية   وف ــؤونه   الش ــي   ش ــريعة   ف ــة   الس ــة   المرتجل ــرارات   االنفعالي ــذ   الق  ويأخ
 حياتــه   االجتماعيــة   وفــي   كل   شــيء،   فهــو   رجــل   انفعالــي   ال   يريــد   أن   يقــف  
ــه   يجــب   علــى   اإلنســان   أن   ــن   أّن ــرة   مــن   أمــره،   فــي   حي ــة   وبصي ــى   رؤي  ويصــل   إل
 يخطــط   ويفكــر   وينظــر،   ويضــع   المعاييــر   الصحيحــة،   ويمضــي   فــي   االتجاهــات  
ــه   ــه   فــي   الدعــاء   ويطلــب   مــن   اهلل   تعالــى   أن   يجعــل   رؤيت  الصحيحــة،   ويرفــع   يدي
 ومواقفــه   صحيحــة،   ويطلــب   منــه   التســديد   فــي   القــول   والعمــل   والرؤيــة   ومــا   إلــى  

 ذلــك . 
ــوكل؛   ألنّ   اهلل   ــق   والت ــه   أال   يهمــل   هــذه   األدوات   ويطلــب   مــن   اهلل   التوفي    وعلي
 هــو   الــذي   جعــل   هــذه   األدوات   وطلــب   مــن   اإلنســان   أن   يســتخدمها،   وأودع   فــي  

36. األعراف: 79).
37. الذاريات: 6)
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 الجــن   واإلنســان   مكامــن   الصــاح   والهدايــة،   ولكــن   البعــض   يأخــذ   بهــا   والبعــض  
 ال   يأخــذ،   واهلل   تعالــى   بعلمــه   الواســع   يعلــم   ســلفاً   أنّ   هــذه   الطائفــة   مــن   الجــن  
 واإلنــس   ســوف   لــن   يأخــذوا   بهــذه   األدوات   ولــن   يســتفيدوا   منهــا،   ولذلــك   حــدد  
 موقفــه   ســلفاً   وقــال،   ذرأنــا   هــؤالء   لجهنــم   بعــد   أن   أعطيناهــم   الفرصــة   ولــم  

ــا.  ــتفيدوا   منه  يس
ــوٌب   الَّ   ــمْ   ُقُل ــم؛   ﴿لَُه ــى   جهن ــم   إل ــس   مصيره ــن   واإلن ــن   الج ــة   م ــذه   الطائف وه
ــدون   أن   ــا،   وال   يري ــتفيدوا   منه ــدون   أن   يس ــوب   ال   يري ــم   قل ــا﴾،   أي   له ــونَ   بَِه  يَْفَقُه
ــرة .  ــة   كبي  يحققــوا   ســعادتهم   مــن   خالهــا،   فقــد   جمــدوا   قلوبهــم   وهــي   ذات   طاق
وكذلــك،  ﴿َولَُهــمْ   أَْعُيــنٌ   الَّ   ُيْبِصــُرونَ   بَِهــا﴾،   فقــد   أعطاهــم   اهلل   تعالــى   القــدرة  
 علــى   القــراءة   الصحيحــة   لُامــور،   وأن   ينظــروا   نظــرة   ثاقبــة،   ولكنهــم   ال   يريــدون  

 أن   يوظفــوا   هــذه   النعمــة .  
﴿َوَلُهــمْ   آَذانٌ   الَّ   َيْســَمُعونَ   بَِهــا﴾،   فقــد   أعطاهــم   اهلل   تعالــى   القــدرة   علــى   الوعي  
 أيضــًا،   ولكنهــم   ال   يريــدون   أن   يعــوا   ويفكــروا،   فمثــاً   بعــض   الشــباب   حينمــا   يســير  
 فــي   الطريــق   يضــع   ســماعات   فــي   ُاذنيــه   وأنــت   تســمع   الصــوت   مــن   بعيــد،   ألّنــه   ال  

 يريــد   أن   يفكــر،   ويبحــث   عــن   اللهــو   وإشــغال   نفســه . 
ثــم   يصفهــم   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   بالوصــف   الــذي   يســتحقونه،   فيقــول:   ﴿
ُأولَئـِـكَ   َكاأْلَْنَعــاِم﴾،   فــإنّ   مــا   يميــز   اإلنســان   عــن   الحيوانــات   هــو   البصيــرة   بأبعادهــا  
 الثاثــة،   والجــن   واإلنــس   لهــم   قلــوب   ولهــم   أعيــن   ولهــم   آذان،   أي   لديهــم   قــدرة  
 اإلدراك   والبصيــرة،   ولكــن   الحيــوان   ليــس   لــه   هــذه   القــدرة؛   ألنّ   اإلنســان   الــذي   ال  
 يوظــف   أدواتــه   اإلدراكيــة   وال   يســتخدم   الطاقــات   التــي   اودعهــا   اهلل   فيــه   حتــى   يبصــر  
ــر،   أي   ــمع   والبص ــب   والس ــان   بالقل ــانية   اإلنس ــوان ،  فإنس ــال   الحي ــه   ح ــون   حال  يك

 بالبصيــرة،   فــإذا   جمدهــا   ولــم   يســتفد   منهــا   كان   كاالنعــام .  
﴾،   أي   أنّ   ــلُّ ــمْ   أََض ــلْ   ُه ــول:   ﴿بَ ــة   فيق ــة   المقارن ــن   درج ــرآن   م ــد   الق ــم   يصّع ث
 هــؤالء   أســوأ   مــن   الحيوانــات؛   ألنّ   الحيــوان   مجبــول   علــى   الغريــزة   ال   يســتطيع   أن  
 يفكــر   ويتأمــل،   وهــو   يفتقــد   القــدرة   علــى   ذلــك،   وأمــا   اإلنســان   فــإنّ   لديــه   القــدرة  
ــإن   ــذوراً   ف ــوان   مع ــرًا،   وإذا   كان   الحي ــون   بصي ــى   أن   يك ــي   عل ــر   وبالتال ــى   التفكي  عل

 اإلنســان   ليــس   معــذورا .  
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ــا   ــوَن﴾،   في ــمُ   اْلَغاِفُل ــكَ   ُه ــول:   ﴿   أولَئِ ــؤالء   فيق ــه   له ــرآن   وصف ــم   الق ــم   يتم ث
ــم   ــة   ول ــك   اإلدراكي ــتخدم   أدوات ــم   تس ــرة   ول ــك   بصي ــت   لدي ــان   إذا   كان ــا   اإلنس  أيه
 تعمــل   علــى   تحقيــق   البصيــرة   فــي   نفســك،   فإنــك   غافــل؛   ألنّ   الغفلــة   فــي   مقابــل  

ــرة .   البصي
ــيِّئَاتِ   ّأن   ِذيــنَ   اْجتََرُحــوا   السَّ اآليــة   الثانيــة :    قولــه   تعالــى:   ﴿ًأمْ   َحِســبَ   الَّ
ْحيَاُهــم   َوَمَماُتُهــمْ   َســاء   الَِحــاتِ   َســَواء   مَّ ِذيــنَ   آَمُنــوا   َوَعِمُلــوا   الصَّ  نَّْجَعَلُهــمْ   َكالَّ
ــا   ــٍس   بَِم ــَزى   ُكلُّ   نَْف ــقِّ   َولُِتْج ــَماَواتِ   َواأْلَْرَض   بِاْلَح ــقَ   اهللَُّ   السَّ ــونَ   َوَخَل ــا   يَْحُكُم  َم
ــهُ   اهللَُّ   َعَلــى   ِعْلــمٍ   ــَواهُ   َوأََضلَّ ــهُ   َه  َكَســبَْت   َوُهــمْ   اَل   ُيْظَلُمــونَ   أََفَرأَْيــتَ   َمــنِ   اتََّخــذَ   إِلََه
  ِ  َوَختَــمَ   َعَلــى   َســْمِعهِ   َوَقْلبِــهِ   َوَجَعــلَ   َعَلــى   بََصــِرهِ   ِغَشــاَوةً   َفَمــن   يَْهِديــهِ   ِمــن   بَْعــدِ   اهللَّ

ــُروَن﴾)38) .   ــاَ   تََذكَّ  أََف
ــن   ــة   بي ــن   المقارن ــث   ع ــة   الحدي ــة   الكريم ــن   اآلي ــى   م ــرة   ااُلول ــت   الفق    تضمن
ــيِّئَاتِ   ــوا   السَّ ــنَ   اْجتََرُح ِذي ــبَ   الَّ ــن:   ﴿ًأمْ   َحِس ــيئات   والمؤمني ــوا   الس ــن   اجترح  الذي
ــرح،   ــن   الج ــوا   م ــاِت﴾،   واجترح الَِح ــوا   الصَّ ــوا   َوَعِمُل ــنَ   آَمُن ِذي ــمْ   َكالَّ  ّأن   نَّْجَعَلُه
 والجــرح   يخّلــف   أضــراراً   فــي   البــدن   والجســم،   واالجتــراح   هــو   جــرح   معنــوي  
ــدرت   ــؤالء   ص ــة ،   فه ــا   المعصي ــي   به ــان،   ويعن ــي   روح   اإلنس ــراراً   ف ــف   أض  يخّل

ــاة .  ــون   عص ــون   مجرم ــم   مذنب ــب،   فه ــة   والذن ــم   المعصي  منه
ــلوك،   ــف   وس ــى   موق ــه   إل ــّول   إيمان ــذي   ح ــن   ال ــك   المؤم ــل   هنال ــي   المقاب وف
 وإلــى   بنــاء   وخدمــة،   وإلــى   وقفــة   مــع   النفــس،   فيقــف   اإلنســان   مــع   نفســه   ومــع  
 اآلخريــن   ويدفــع   الجميــع   لتحقيــق   االزدهــار   والكمــال   اإلنســاني   فــي   بعــده  

 المــادي   وبعــده   المعنــوي .  
ــْم﴾   ــم   َوَمَماُتُه ْحيَاُه ــَواء   مَّ ــة   الكريمــة  : ﴿َس ــة   مــن   اآلي ــرة   الثاني وتطرقــت   الفق
 إلــى   بيــان   الفــرق   بيــن   حيــاة   وممــات   الذيــن   ارتكبــوا   الســيئات   والمؤمنيــن ،   
والســؤال   المطــروح   فــي   اآليــة   هــو   ســؤال   اســتنكاري   فــي   اللغــة   العربيــة،   كمــا   فــي  
ِذيــنَ   اَل   يَْعَلُمــوَن﴾)39) ،   يعنــي   ِذيــنَ   يَْعَلُمــونَ   َوالَّ  قولــه   تعالــى:  ﴿ ُقــلْ   َهــلْ   يَْســتَِوي   الَّ
 ال   يســتوون، وكذلــك   قولــه   تعالــى:   ﴿أََفَمــن   َكانَ   ُمْؤِمًنــا   َكَمــن   َكانَ   َفاِســًقا   الَّ  

38. اجلاثية: ))-3).
39.الزمر: 9.
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 يَْســتَُووَن﴾)40)،   فــا   يجــوز   المســاواة   بيــن   المذنــب   والمؤمــن؛   ألّنهمــا   مختلفــان  
 فــي   حياتهمــا   ومماتهمــا ،   وهيهــات   أن   يكــون   العالــم   والجاهــل   علــى   حــد   ســواء،  

 وهيهــات   أن   يكــون   النــور   والظلمــة   علــى   حــد   ســواء .  
الَِحــاتِ   ِذيــنَ   آَمُنــوا   َوَعِمُلــوا   الصَّ : ﴿أَمْ   نَْجَعــلُ   الَّ وكذلــك   قولــه   تعالــى  
ــاِر﴾))4)،   هيهــات   أن   يكونــوا   ِقيــنَ   َكاْلُفجَّ  َكاْلُمْفِســِدينَ   ِفــي   اأْلَْرِض   أَمْ   نَْجَعــلُ   اْلُمتَّ

 كذلــك،   وحاشــا   هلل   أن   يســاوي   بينهمــا .  
ــَف   ــمْ   َكْي ــا   لَُك ــنَ   َم ــِلِمينَ   َكاْلُمْجِرِمي ــلُ   اْلُمْس ــى:   ﴿أََفنَْجَع ــه   تعال ــك   قول    وكذل
 تَْحُكُمــوَن﴾))4)،   فمــا   هــذه   الرؤيــة   الخاطئــة !  وكيــف   يمكــن   أن   تســاووا   بيــن  
ــه   ــم   إيمان ــات   بحك ــل   الصالح ــذي   يعم ــن   ال ــن؟ ! ،   فالمؤم ــلمين   والمجرمي  المس
 ويعيــش   حالــة   االســتقرار   النفســي   يشــعر   باألمــن   والراحــة   والطمأنينــة،   إن   أصابــه  
 خيــر   شــكر   اهلل   عليــه   فــا   يصــاب   بالغــرور،   وإن   أصابتــه   مصيبــة   أو   ألــمّ   بــه   مكــروه  
 ال   ينهــار   وال   يضيــع   ويتــدارك   ويتحــدى   ويقــف   ويواجــه،   فهــذا   اإلنســان   المؤمــن  

 يعيــش   حالــة   االســتقرار . 
   وأمــا   اآلخــر   الخــارج   عــن   اإليمــان   فيعيــش   حالــة   االضطــراب   والقلــق  
 دائمــًا،   ويفقــد   حالــة   الشــعور   بالطمأنينــة   واالســتقرار،   وينهــزم   بســهولة   وال   يقــف  
 ليتحــدى   ويحقــق   إنجــازًا،   وإذا   مــا   أصابــه   الخيــر   ُاصيــب   بالغــرور   فــا   يشــكر   اهلل  
 تعالــى   علــى   ذلــك،   وال   يوظــف   هــذه   النعمــة   لخدمــة   العبــاد   والبــاد،   علــى  
 عكــس   اإلنســان   المؤمــن،   قــال   تعالــى:   ﴿لَئـِـن   َشــَكْرُتمْ   أَلَِزيَدنَُّكــمْ   َولَئـِـن   َكَفْرُتــمْ  

ــِديٌد﴾)43) .  ــي   لََش  إِنَّ   َعَذابِ
ــمٍ   ُأولَئِــكَ   ــم   بُِظْل ــوا   إِيَمانَُه ــمْ   يَْلبُِس ــوا   َولَ ِذيــنَ   آَمُن ــه   تعالــى: ﴿الَّ    وكذلــك   قول
ْهتـَـُدوَن﴾)44)،   فالمؤمــن   الــذي   لــم   يخلــط   إيمانــه   بظلم   وإســاءة    لَُهــمُ   اأْلَْمــنُ   َوُهــم   مُّ
 ومعصيــة   يجازيــه   اهلل   تعالــى   بالهدايــة   واألمــن   والطمأنينــة ،  وقــد   وعــد   اهلل   تعالــى  

40. السجدة: 8).
)4 . ص: 8).

)4 . القلم: )3- 36.
43. إبراهيم: 7.

44. األنعام: )8.
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 اإلنســان   المؤمــن   بالنصــر،   وحاشــا   هلل   أن   يخلــف   وعــده،   وقــد   قــال   تعالــى :  ﴿
ْنيَــا   َويَــْومَ   يَُقــومُ   اأْلَْشــَهاُد﴾))4) .  ِذيــنَ   آَمُنــوا   ِفــي   اْلَحيَــاةِ   الدُّ ــا   لَنَنُصــرُ   ُرُســَلنَا   َوالَّ إِنَّ

ــة   ــة   والرفع ــزة   والكرام ــر   والع ــم   اهلل   بالنص ــد   وعده ــوا   ق ــن   آمن ــاء   والذي فاألنبي
 فــي   الحيــاة   الدنيــا   والــدار   اآلخــرة،   واإلنســان   المؤمــن   يمــأ   قلبــه   نــور   اإليمــان،  
 وأمــا   اإلنســان   الكافــر   فيعيــش   حالــة   اإلحبــاط   والخــوف   والتــردد،   قــال   اهلل  
ــوِر﴾   فيعيشــون   ُلَمــاتِ   إِلَــى   النُّ ــنَ   الظُّ ِذيــنَ   آَمُنــوا   ُيْخِرُجُهــم   مِّ ــيُّ   الَّ  تعالــى: ﴿اهللَُّ   َولِ
ــورِ   ــنَ   النُّ ــم   مِّ اُغــوُت   ُيْخِرُجونَُه ــُروا   أَْولِيَاُؤُهــمُ   الطَّ ِذيــنَ   َكَف ــة،   ﴿َوالَّ ــة   النوراني  حال
ُلَمــاِت﴾)46)،   أي   أنّ   اهلل   تعالــى   قــد   جبــل   اإلنســان   علــى   الفطــرة،   والفطــرة    إِلـَـى   الظُّ
ــذي   ــر   ال ــو   األم ــر،   ه ــم   للمنك ــوت   واتباعه ــن   الطاغ ــرة،   ولك ــا   أدوات   البصي  فيه

 أخذهــم   إلــى   الظلمــات . 
   ثــم   يقــول   اهلل   تبــارك   وتعالــى   فــي   اآليــة   الثانيــة   موضــع   الشــاهد:   ﴿َوَخَلــقَ   اهللَُّ  
ــق   ــق،   والح ــيء   بالح ــق   كل   ش ــى   خل ــاهلل   تعال ﴾،   ف ــقِّ ــَماَواتِ   َواأْلَْرَض   بِاْلَح  السَّ
 ال   يمكــن   أن   يجمــع   المؤمــن   والمذنــب   والعاصــي   والمجــرم   فــي   بودقــة   واحــدة  
 وحكــم   واحــد،   بــل   يتعامــل   بالحــق،   ﴿َولُِتْجــَزى   ُكلُّ   نَْفــٍس   بَِمــا   َكَســبَْت﴾،  

ــه .   ويعطــي   كل   ذي   حــق   حقــه،   ويعطــي   كل   واحــد   نتيجــة   أعمال
   يقــول   البعــض   نحــن   نريــد   أن   نشــيع   العــدل   والمســاواة،   ودائمــاً   مــا   نســتعمل  
 العــدل   والمســاواة   معــًا،   ولكــن   فــي   الرؤيــة   القرآنيــة،   العــدل   ال   يعنــي   المســاواة،  
ــات   ــى   درج ــل   عل ــب   وحص ــن   درس   وتع ــإنّ   م ــًا،   ف ــم   أحيان ــا   ظل ــاواة   فيه  فالمس
ــم   ــدرس   ول ــم   ي ــن   ل ــع   م ــاوى   م ــدل   أن   يتس ــن   الع ــل   م ــان،   ه ــي   االمتح ــة   ف  عالي
 يحصــل   علــى   درجــات   عاليــة؟   ولذلــك   يقــول   تعالــى:   ﴿َولُِتْجــَزى   ُكلُّ   نَْفــٍس   بَِمــا  

 َكَســبَْت﴾،   فــكل   واحــد   منــا   يأخــذ   نتيجــة   أعمالــه . 
ــه،   ــق   حق ــاء   كل   ذي   ح ــي   إعط ــدل   يعن ــاواة،   والع ــي   المس ــدل   ال   يعن إذن   الع

ــان .  ــر   مــن   األحي ــم   والتعســف   فــي   كثي ــى   الظل ــؤدي   إل  والمســاواة   ت
ــا   ــذت   أهواءه ــد   اتخ ــاس   ق ــن   الن ــة   م ــن   جماع ــة   ع ــة   الكريم ــدث   اآلي ــم   تتح ث
ــهُ    إلهــاً   لهــا   مــن   دون   اهلل   تديــن   لــه   بالطاعــة:   ﴿أََفَرأَْيــتَ   َمــنِ   اتََّخــذَ   إِلََهــهُ   َهــَواهُ   َوأََضلَّ

)4. غافر: )).
46. البقرة: 7)).
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ــو   ــة   وه ــق   الهداي ــي   طري ــون   ف ــن   أن   يك ــه   ال   يمك ــه اهلل  ألّن ــٍم﴾،    يضل ــى   ِعْل  اهللَُّ   َعَل
 يعتمــد   علــى   هــواه .  

   ثــم   ذكــر   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   األدوات   الثــاث   للبصيــرة،   وهــي   الســمع  
ــاَوًة﴾ ،  ــِرهِ   ِغَش ــى   بََص ــلَ   َعَل ــهِ   َوَجَع ــْمِعهِ   َوَقْلبِ ــى   َس ــمَ   َعَل ــر:   ﴿َوَختَ ــب   والبص  والقل
ــاَ   ِ   أََف ــدِ   اهللَّ ــن   بَْع ــهِ   ِم ــاس:  ﴿َفَمــن   يَْهِدي ــة   لمثــل   هــؤالء   الن ــذ   تســتحيل   الهداي  وحينئ
ــُروَن﴾،   كمــا   جــاء   تأكيــد   ذلــك   أيضــاً   فــي   قولــه   تعالــى:   ﴿َمــن   ُيْضِلــلِ   اهللَُّ   َفــاَ    تََذكَّ
ــوَن﴾)47)،   فــاهلل   تعالــى   يضلــه   بعدمــا   علــم   ــمْ   يَْعَمُه ــي   ُطْغيَانِِه ــهُ   َويََذُرُهــمْ   ِف ــاِديَ   لَ  َه
ــاوت ؟  ــعرون   بالتف ــُروَن﴾،   أي   أال   تش ــاَ   تََذكَّ ــى:   ﴿أََف ــه   تعال ــريرته ،  وقول ــوء   س  بس

ــرة .  ــو   دور   البصي ــذا   ه وه
اُهــمُ   اْلَمَائَِكــةُ   َطيِّبِيــنَ   يَُقوُلــونَ   ِذيــنَ   تَتََوفَّ اآليــة   الثالثــة :    قولــه   تعالــى:   ﴿الَّ
ــةَ   بَِمــا   ُكنُتــمْ   تَْعَمُلــوَن﴾)48)،   فالنــاس   الذيــن   لديهــم    َســَامٌ   َعَلْيُكــمُ   اْدُخُلــوا   اْلَجنَّ
ــم   ــم،   ويطمئنونه ــد   وفاته ــة   عن ــم   المائك ــّلم   عليه ــمو   تس ــارة   والس ــة   والطه  الطيب
 بأّنهــم   مقبلــون   علــى   رب   غفــور   رحيــم،   ويطلبــون   منهــم   دخــول   الجنــة   اليــوم   جــزاء  

ــة .  ــم   الصالح  أعماله
ــةُ   ــمُ   اْلَمَائَِك اُه ــنَ   تَتََوفَّ ِذي ــاة  : ﴿الَّ ــون   العص ــاك   المذنب ــؤالء، هن ــل   ه ــي   مقاب    وف
َ   َعِليــمٌ   بَِمــا   ُكنُتــمْ   ــا   نَْعَمــلُ   ِمــن   ُســوءٍ   بََلــى   إِنَّ   اهللَّ ــَلمَ   َمــا   ُكنَّ  َظالِِمــي   أَنُفِســِهمْ   َفأَْلَقــُوا   السَّ
ــَن﴾)49)،   ــَوى   اْلُمتََكبِِّري ــَس   َمْث ــا   َفَلبِْئ ــنَ   ِفيَه ــمَ   َخالِِدي ــَوابَ   َجَهنَّ ــوا   أَْب ــونَ   َفاْدُخُل  تَْعَمُل
ــأة   ــى   النش ــم   عل ــح   أبصاره ــى   تنفت ــة،   حت ــم   المائك ــا   إن   تتوفاه ــاس   م ــؤالء   الن  فه
ــُوا   ــا   يقــال   هــو   حقيقــة،   ﴿َفأَْلَق  ااُلخــرى   ويصبحــوا   أمــام   األمــر   الواقــع،   وأنّ   كل   م
ــَلَم﴾،   فيحاولــون   أن   يتماشــوا   ويحاولــون   أن   يستســلموا   ولكــن   بعــد   فــوات    السَّ

ــة .  ــاب   الفرص ــد   ذه  األوان   وبع
   لقــد   كانــت   لديهــم   فرصــة   فــي   الدنيــا   ولكنهم   لــم   يســتفيدوا   منهــا   ولم   يستســلموا  
ــوُت﴾  )0))،  ــأَيِّ   أَْرٍض   تَُم ــٌس   بِ ــْدِري   نَْف ــا   تَ ــوت،   ﴿َوَم ــم   الم ــى   باغته ــر   اهلل   حت  ألم

47. األعراف: 86).
48. النحل: )3.

49.النحل: 8) - 9).
0). لقمان: 34.
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ــى:   ﴿ ــال   تعال ــا   ق ــيًا،   كم ــه   قاس ــون   قلب ــة   يك ــان   المعصي ــب   اإلنس ــا   يرتك وعندم
ــْيَطانُ   َمــا   َكاُنــوا   يَْعَمُلــوَن﴾))))،   فهــؤالء   لــم   َولَِكــن   َقَســْت   ُقُلوُبُهــمْ   َوَزيَّــنَ   لَُهــمُ   الشَّ
 ينصاعــوا   ألمــر   اهلل   ولــم   يتداركــوا   مــا   هــم   فيــه   عندمــا   كانــوا   شــباباً   فكانــت   جهنــم  

 عاقبــة   أمرهــم .  
أيهــا   األحبــة،   أنتــم   الشــباب،   كلمــا   أرى   هــذا   العــدد   الكبيــر   مــن   الشــباب   فــي  
ــي   ــع   عين ــاح   تدم ــاح   واإلص ــس   الص ــي   مجال ــي   ه ــين×    الت ــس   الحس  مجال
 وأشــكر   اهلل   تعالــى   أن   أعطــى   هــذه   البصيــرة   لشــعبنا   وشــبابنا   نحــو   التقــوى   والعلــم  
 والفضيلــة،   فهنيئــاً   لكــم ،  فالشــاب   عنــده   فرصــة   ال   تقــدر   بثمــن،   وعليــه   أن  
 يحــاول   الســير   فــي   الطريــق   الصحيــح،   فــإنّ   مــن   ُينهــي   حياتــه   فــي   المكــر   والخــداع  
 والكــذب   والدجــل   فإّنــه   فــي   اآلخــرة   يحــاول   أن   يمــارس   التضليــل   والخــداع  
ــا   نَْعَمــلُ   ِمــن   ــَلمَ   َمــا   ُكنَّ  أيضــًا،   كمــا   أخبــر   عنهــم   البــاري   عــز   وجــل  : ﴿َفأَْلَقــُوا   السَّ
 ُســوٍء﴾،   فقــد   أنهــى   هــؤالء   العصــاة   حياتهــم   كلهــا   بالدجــل   والتضليــل   والكــذب  

ــا   نَْعَمــلُ   ِمــن   ُســوٍء﴾ .    ثــم   جــاؤوا   يــوم   القيامــة   ليكذبــوا   ويقولــوا  : ﴿َمــا   ُكنَّ
َ   َعِليــمٌ   بَِمــا   ُكنُتــمْ   ولكــن   يأتيهــم   الــرد   اإللهــي   كالصاعقــة  : ﴿بََلــى   إِنَّ   اهللَّ
ــذه   ــٌم﴾،   ه ــْيءٍ   َعِلي ــُكلِّ   َش ــهُ   بِ ــيء،   ﴿إِنَّ ــرف   كل   ش ــى   يع ــاهلل   تعال ــوَن﴾،   ف  تَْعَمُل
 خطيئــة   ُاخــرى   يرتكبونهــا   فــي   النشــأة   ااُلخــرى   وهــي   الكــذب   والتحايــل  
 والخــداع،   وتكــون   جهنــم   هــي   النتيجــة   الحتميــة   ألعمالهــم  : ﴿َفاْدُخُلــوا   أَْبــَوابَ  

 َجَهنَّــمَ   َخالِِديــنَ   ِفيَهــا   َفَلبِْئــَس   َمْثــَوى   اْلُمتََكبِِّريــَن﴾ .  
وقــد   ورد   عــن   اإلمــام   أبــي   جعفــر   الباقــر×    قــال:  »إنّ   اهلل   عــز   وجــل   يقــول  
 وعزتــي   وجالــي   وعظمتــي   وقدرتــي   وبهائــي   وعلــوي   فــي   مكانــي   ال   يؤثــر   عبــد  
ــت   ــه،   وكفف ــي   آخرت ــه   ف ــه،   وهّم ــي   نفس ــاه   ف ــت   غن ــواه   إال   جعل ــى   ه ــواي   عل  ه

ــاً «))))    .  ــماوات   واألرض   رزق ــه   الس ــت   ل ــه،   وضمن ــه   ضيعت  عن
يقســم   اهلل   تبــارك   وتعالــى   بأيمــان   مغّلظــة   أن   يجعــل   هــمّ   مــن   يؤثــر   طاعــة   اهلل  

 ســبحانه   علــى   هــواه   فــي   أربعــة   ُامــور،   هــي : 
ــره   ــه   ويبّص ــى   نفس ــت   إل ــه   يلتف ــه،   أي   يجعل ــي   نفس ــاه   ف ــل   غن األول :    أن   يجع

)). األنعام: 43.
)). بحار األنوار 67: )7، ح).
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 بهــا،   فيجعــل   عينــه   علــى   عيوبــه   ومشــاكله،   فيحاســب   نفســه   كيــف   ارتكبــت   هــذا  
ــي   ــكان   الفان ــى   الم ــت   إل ــف   ذهب ــكام،   وكي ــذا   ال ــت   به ــف   تكلم ــأ،   وكي  الخط
ــه   ــي   نفس ــف   يبن ــه،   كي ــي   نفس ــاؤه   ف ــه   وعن ــذا،   فهّم ــت   بك ــذا   ونطق ــمعت   ك  وس
 ويربيهــا ،  ومــن   أعظــم   النعــم   علــى   اإلنســان   أنّ   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   يوّجــه   طاقتــه  
 إلــى   بنــاء   نفســه،   فيصيــر   قويــاً   ويســير   ضمــن   المســارات   التــي   أرادهــا   اهلل   ســبحانه  

 وتعالــى . 
ــى   اهلل   ــف   يرض ــه   كي ــون   كل   هّم ــه،   فيك ــي   آخرت ــه   ف ــل   هّم ــي :    أن   يجع والثان
 عنــه،   وكيــف   يضمــن   آخرتــه ،  فــإنّ   اإلنســان   إذا   مــا   انقضــى   مــن   عمــره   خمســون  
 أو   ســتون   ســنة،   فمهمــا   كان   نــوع   الطعــام   الــذي   تناولــه   مــن   لذائــذه   أو   كان   خبــزاً  
 يابســاً   يســد   بــه   رمقــه   فلــم   يمــت   مــن   الجــوع،   فقــد   تكفــل   اهلل   تعالــى   بــرزق   العباد،  

 والخالــق   هــو   الــرازق،   وحاشــا   لوجهــه   الكريــم   أن   ينســى   أحــدا   مــن   خلقــه . 
   ومــن   كانــت   هّمــه   الدنيــا   فســتأتيه   ولكــن   عليــه   أن   يعمــل   باألســباب   الطبيعيــة  
 وال   يقّصــر   بــأداء   واجباتــه   والبحــث   عــن   عمــل   والباقــي   علــى   اهلل،   فهــو   ســبحانه  
ةِ   اْلَمتِيــُن﴾)3)) ،  وعلــى   اإلنســان   أن   يجعــل   هّمــه   اآلخــرة،   اقُ   ُذو   اْلُقــوَّ زَّ  ﴿الــرَّ
ــون   ــت   أربع ــد   ذهب ــر؛   فق ــح   البص ــي   كلم ــا   تمض ــرعان   م ــر   س ــنوات   العم ــإنّ   س  ف
ــا   فــي   ــن،   فباألمــس   كّن ــا   فــي   رمشــة   عي ــاً   مــن   أعمارن  أو   خمســون   أو   ســتون   عام
 المدرســة   االبتدائيــة   نلهــو   ونلعــب،   وباألمــس   القريــب   ســقط   الطاغيــة   صــدام،  
ــا،   ــاة   الدني ــوم،   وهكــذا   تمضــي   الحي ــذ   ذلــك   الي  ولكــن   مــرت   عشــر   ســنوات   من

ــا   األبديــة   مــع   أّنهــا   األهــم؟.   ــا   لحياتن  ولكــن   مــاذا   قدمن
ــدار   اآلخــرة،   فهــو   ــه   رضــا   اهلل   تعالــى،   وأن   يبنــي   لل وهــذا   الــذي   يصبــح   هّم
 فــي   توفيــق   عظيــم   منــه   ســبحانه   وتعالــى،   ومــا   دار   الدنيــا   إال   دار   مؤقتــة   نمــر   مــن  
 خالهــا   إلــى   الــدار   الخالــدة ،  فالبعــض   منــا   حينمــا   يبنــي   بيتــًا،   يحتــاج   إلــى   بيــت  
 لإليجــار   يســكن   فيــه   إلــى   أن   ينتهــي   العمــل   فــي   البيــت   الــذي   يملكــه،   وهكــذا   هــو  

 مثــل   الحيــاة   الدنيــا   بالنســبة   إلــى   الحيــاة   ااُلخــرى . 
ومثــال   آخــر   قاعــات   الترانزيــت   فــي   المطــارات،   حيــث   توفــر   فيهــا   خدمــات  
 بســيطة   لســاعات   فقــط   اُلولئــك   الذيــن   ينزلــون   لســاعات   فــي   انتظــار   طائــرة   ُاخــرى  

3). الذاريات: )8.
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 تقّلهــم   إلــى   حيــث   يســتقر   بهــم   المقــام،   فعلــى   اإلنســان   أال   يســتعد   لــدار   المجــاز  
 كمــا   يســتعد   لــدار   القــرار   واآلخــرة   التــي   تحتــاج   إلــى   كل   الجهــود .

ــا   ــه،   وكل   م ــب   عن ــا   يغي ــل   م ــه،   أي   أن   يتكف ــه   ضيعت ــف   عن ــث:   أن   يك الثال
ــاك   مــا    يخســره   ويفقــده   يعوضــه   اهلل   ســبحانه   وتعالــى،   فهــو   الضامــن، وهــل   هن

ــده؟.  ــه   اهلل   لعب ــذي   يمنح ــن   ال ــن   التأمي ــم   م ــو   أعظ  ه
ــي   ــن،   وه ــركات   التأمي ــي   ش ــوم   ه ــم   الي ــي   العال ــاً   ف ــركات   ربح ــر   الش إنّ   أكث
 تشــمل   أنواعــاً   كثيــرة   مــن   التأميــن،   كالتأميــن   علــى   الحيــاة   والبيــوت   والســيارات  
ــرات   والبواخــر   وغيرهــا،   وهكــذا   يطمئــن   النــاس   علــى   أموالهــم،   ســواء    والطائ
ــع   ــركة   تدف ــك،   فالش ــابه   ذل ــا   ش ــزال   وم ــان   أو   الزل ــت   بالفيض ــت   أو   انهدم  احترق
 ألصحابهــا   تعويضــات   كاملــة،  فكيــف   إذا   كان   األميــن   هــو   اهلل   ســبحانه   وتعالــى  
 الــذي   يتكفــل   بالتأميــن   لإلنســان   فــي   كل   شــؤونه،  وهــو   بالنســبة   ألصحــاب  

ــن .  ــركات   التأمي ــن   ش ــم   م ــان   أه  اإليم
   الرابــع :    أن   يضمــن   الســماوات   واألرض   رزقــاً   لــه،   فــاهلل   تبــارك   وتعالــى  
ــرزق   اإلنســان   فــي   الســماوات   واألرض،   وليراجــع   كل   شــخص    هــو   الضامــن   ل
ــه   ال   ــأنّ   فيهــا   ربحــاً   ثــم   يتبيــن   أّن ــاك   أعمــال   نتعــب   بهــا   ونعتقــد   ب ــا   نفســه،   فهن  مّن
 يوجــد   فيهــا   ربــح،   بــل   يوجــد   فيهــا   خســارة،  وهنــاك   عمــل   ليــس   فــي   الحســبان  
 وفجــأة   تأتــي   فرصــة   فيهــا   ربــح،   ســواء   فــي   مــال   أو   قضيــة   فــي   شــأن   مــن   شــؤون  
 الحيــاة،   وهنــاك   مشــاريع   نخطــط   لهــا   كثيــراً   وال   تأتــي   بنتيجــة،  وهنــاك   مشــاريع  
ــمه   ــجل   اس ــن   يس ــاك   م ــع،  وهن ــى   أرض   الواق ــح   عل ــأة   تصب ــا   وفج ــط   له  ال   نخط
 للحــج،   وينتظــر   ســنوات   إلــى   أن   يخــرج   اســمه   مــع   قائمــة   الحجــاج   لهــذا   العــام،  
 وفــي   ليلــة   الســفر   يقــع   وتنكســر   رجلــه   وال   يســتطيع   أن   يذهــب،  وهنــاك   مــن   ليــس  
 فــي   خاطــره   الذهــاب   إلــى   الحــج   وفــي   الصبــاح   يتصلــون   بــه   ويقولــون   لــه   جــاءت  
ــاح،   ــي   الصب ــه   ف ــل،   يخبرون ــو   ال   يتعق ــج،   وه ــى   الح ــب   إل ــل   تذه ــة،   فه  فرص
 ويركــب   الطائــرة   ظهــرًا،   ويــرى   نفســه   فــي   المســجد   النبــوي   أو   المســجد   الحــرام  

 مســاءً . 
   فمــن   يؤثــر   هــوى   اهلل   علــى   هــواه   ضمــن   لــه   الســماوات   واألرض   رزقــًا،   ومــن  
 قــّدم   إرادة   اهلل   علــى   إرادتــه،   وغّلــب   إرادة   اهلل   ورضــا   اهلل   علــى   نزواتــه،   فســيرى  

 كيــف   تحــل   لــه   ااُلمــور،   وكيــف   تترتــب   حياتــه   تلقائيــاً . 
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الفرق   بين   الطموح   والغرق   في   األمل   

عــن   جابــر   بــن   عبــد   اهلل   األنصــاري   قــال   قــال   رســول   اهللث  :   »إنّ   أخــوف   مــا  
ــه   يصــد   عــن   الحــق،    أخــاف   علــى   أمتــي   الهــوى   وطــول   األمــل،   أمــا   الهــوى   فاّن

 وأمــا   طــول   األمــل   فينســي   اآلخــرة «)4))   . 
إنّ   أخطــر   الفايروســات   علــى   الحالــة   المعنويــة   لإلنســان   همــا   الهــوى   وطــول  
 األمــل،   فقــد   يغــرق   اإلنســان   فــي   بحــر   األمــل،   وإذا   ســئل   مــاذا   تريــد   أن   تصبــح؟  
 يقــول   أريــد   أن   أكــون   طبيبــاً   وافتــح   مستشــفى   وأعمــل   كــذا   وكــذا،   وإذا   قيــل   لــه  
 أيــن   المــوت؟،   ســيقول   أحتــاج   إلــى 00)  ســنة   حتــى   ُافكــر   بالمــوت،   بســبب   مــا  
 لديــه   مــن   آمــال   طويلــة،  وهنــاك   فــرق   بيــن   طــول   األمــل   والطمــوح   العالــي،   وعلــو  
ــان   ــل   اإلنس ــي   تجع ــات   الت ــال   والتمني ــد،   واآلم ــر   جي ــة   أم ــو   الهم ــوح   وعل  الطم

ــا   هــي   التــي   يخشــى   منهــا   رســول   اهللث    علــى   المســلمين.   متشــبثاً   بالدني
ــن   رســول   اهللث    نتيجــة   طــول   األمــل   فيقــول:  »وأمــا   طــول   األمــل   ثــم   يبّي
 فينســي   اآلخــرة «    ،  ونعــوذ   بــاهلل   تعالــى   مــن   طــول   األمــل؛   ألنّ   اإلنســان   إذا   نســي  
 اآلخــرة   لــم   يقــّدم   لهــا   شــيئاً   ويكــون   أكبــر   هّمــه   الدنيــا،   وحينئــذ   سيخســر   النعيــم  
ــرة،  ــم   اآلخ ــي   عال ــة   ف ــم   والتعاس ــا   الجحي ــب   له ــل   يجل ــة،   ب ــه   األبدي ــي   حيات  ف
 وعندمــا   تكــون   لإلنســان   مشــاريع   يســتغرق   تنفيذهــا   عشــرات   الســنين   كيــف  
 يتســّنى   لــه   أن   يفّكــر   فــي   آخرتــه   ويعمــل   ألجلهــا   شــيئًا،   وهــو   قــد   اســتنفد   طاقاتــه  
 يركــض   يمينــاً   وشــماالً   يجمــع   األمــوال   ويكنزهــا   وال   ينفقهــا   فــي   ســبيل   اهلل  
 تعالــى،   وقــد   نســي   حياتــه   وعائلتــه   وأوقــات   صاتــه   وعبادتــه،   وال   وقــت   لديــه  

ــره .  ــه   مصي ــر   فــي   مــا   يــؤول   إلي  للتفكي

طريق   نجاة   ااُلمة

عــن   اإلمــام   الصــادق× :  »إنــي   ألرجــو   النجــاة   لمــن   عــرف   حقنــا   مــن   هــذه  
 ااُلمــة،   إالّ   ألحــد   ثاثــة؛   صاحــب   ســلطان   جائــر،   وصاحــب   الهــوى،   والفاســق  

 المعلــن «    )))). 

4). بحار األنوار 67: )7، ح3.
)). الكايف 8: 8))، ح98
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يبّشــر   اإلمــام   الصــادق×    هــذه   ااُلمــة   بالنجــاة،   مّمــن   عــرف   حــقّ   أهــل  
 البيــت ^،   ولكــن   يســتثني   منهــم   ثاثــة   أصنــاف :  

األول :    صاحــب   الســلطان   الجائــر،   وهــم   المقربــون   مــن   الســلطان   الظالــم،  
 وإن   كانــوا   غيــر   راضيــن   عنــه،   وإّنمــا   اّتبعــوه   طلبــاً   للعافيــة،   ومــن   أجــل   الراتــب  
 الجيــد   واإلمكانــات   والوجاهــات،  ولكــن   الظالــم   يظلــم   بأدواتــه،   ومــن   كان   معــه  
ــّدم   ــش،   وق ــم   والبط ــى   الظل ــا   عل ــتعين   به ــي   يس ــائله   الت ــه   ووس ــن   أدوات ــح   م  يصب
 مصلحتــه   الشــخصية   علــى   مصلحــة   ااُلمــة،  كمــا   أنّ   الشــعور   بالخــوف   والرعــب  
ــرب   ــي   التق ــبباً   ف ــخ   كان   س ــر   التاري ــى   م ــة   عل ــن   الظلم ــاء   م ــاء   والوجه ــد   األثري  عن
 إليهــم   والســير   فــي   ركابهــم   وتنفيــذ   أوامرهــم،   معتــذراً   بأنــي   أخــاف   أن   يقتلونــي  
 أو   يهدمــوا   داري   أو   يأســروني   أو   يســجنوني   أو   يعذبونــي،   وهــذا   يدفعــه   ليصبــح  

 مطيــة   وأداة   للظالــم؛   حبــاً   لنفســه   وخشــية   أن   يتعــرض   إلــى   مكــروه . 
ــواه   ــه   ه ــذ   إله ــواه،   فاتخ ــاً   له ــن   كان   مّتبع ــوى،   أي   م ــب   اله ــي :    صاح الثان
ــكاب   ــى   ارت ــاً   عل ــهواته،   مقب ــاً   لش ــكان   مطيع ــى،  ف ــبحانه   وتعال ــن   دون   اهلل   س  م
 الموبقــات،   قــد   ضعفــت   إرادتــه   أمــام   ميولــه   ورغباتــه   غيــر   المشــروعة،   وصــار  

ــات. ــك   والمحرم ــق   المهال ــي   طري ــوده   ف ــهوته   تق ــداً   لش  عب
ــاد   مــع   اهلل   الثالــث :    الفاســق   المعلــن،   أي   الفاســق   المتجاهــر   بالفســق   والعن
ــا   وإياكــم،    ســبحانه   وتعالــى،  وقــد   تضعــف   نفــس   اإلنســان   أحيانــًا،   واهلل   يجيرن
ــذرف   الدمــوع   ويســأل   ــادم   عليهــا،   فيتــوب   وي ــة،   وهــو   ن ــة   معين  فيرتكــب   معصي
ــا   وال   ــدم   عليه ــوب   وال   ين ــكاب   الذن ــى   ارت ــر   عل ــن   يص ــر   م ــذا   غي ــة،  وه  اهلل   التوب
 يتــوب   منهــا،   كمــن   يخــرج   علــى   الشاشــات   والفضائيــات   ويتبجــح   أمــام   النــاس  
 ويقــول   لــم   ُاصــل   أي   صــاة   فــي   عمــري،   ومكتــوب   فــي   جنســيته   مســلم،   وهــو  
 ال   يعــرف   شــكل   الصــاة،   فهــل   هــذه   قضيــة   ُيتبجــح   بهــا   وتســمي   نفســك   مســلمًا؟  
ــبحانه،   ــع   اهلل   س ــاد   م ــاة   عن ــرك   الص ــح   بت ــك،   ألنّ   التبج ــف   ذل ــل   أخ ــي   األق  فف

 وذنبــه   أعظــم   مــن   تــرك   الصــاة . 
وفــي   روايــة   ُاخــرى   عــن   اإلمــام   الصــادق×   :»احــذروا   أهواءكــم   كمــا  
 تحــذرون   أعداءكــم،   فليــس   شــيء   أعــدى   للرجــال   مــن   اّتبــاع   أهوائهــم   وحصائــد  

 ألســنتهم «     )6)) .

6). الكايف ): )33، ح).
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ُاخاطــب   أحبتــي   الشــباب   بالدرجــة   األساســية   ألّنهــم   يمتلكــون   الحماســة  
ــة،   ــة   عويص ــاكل   اقتصادي ــوم   مش ــد   الي ــات،   وتوج ــزوات   والرغب ــوان   والن  والعنف
ــأس،   ــاط   والي ــعور   باإلحب ــد   ش ــع،   فيتول ــر   للجمي ــة   وال   تتوف ــل   قليل ــرص   عم  وف
ــاً   ردود   أفعــال   غيــر   منضبطــة   وينــدم   عليهــا؛   ألنّ    وتولــد   لديــه   هــذه   الحالــة   أحيان
 قلبــه   طاهــر،   ولذلــك   هــذا   خطــاب   للشــباب   أوالً   احــذروا   أهواءكــم   كمــا   تحذرون  
 أعداءكــم،   فإّنــه   إذا   صاحــوا   هنــاك   مفخخــة   فســيحتاط   النــاس   ألنفســهم   إذا   عرفــوا  
ــا   ــوى   كم ــوا   اله ــذا،   فتجّنب ــان   هك ــة   اإلنس ــا؛   ألنّ   طبيع ــراً   يتهدده ــاك   خط  أنّ   هن
 تتجنبــون   العــدو؛   إلّنــه   ليــس   شــيء   أعــدى   للرجــال   مــن   اّتبــاع   أهوائهــم   وحصائــد  
 ألســنتهم،   فــإنّ   اطــاق   اللســان   دون   رادع   وحاجــز   وكيفمــا   أعجبــه،   لــه   عواقــب  
 وخيمــة،  فعلــى   اإلنســان   أن   ينتبــه   لكامــه،   فالكلمــة   ستســجل   عليــه   حينمــا  
 ينطــق   بهــا   ثــم   تعــرض   عليــه   يــوم   القيامــة،   فيقــال   لــه   أنــت   قلــت   كــذا   وكــذا،   أنــت  
ــرت   ــر   صحيحــة   وعب ــن   وأســأت   لهــم،   أنــت   ذكــرت   أشــياء   غي  شــهرت   باآلخري
ــؤول   ــو   مس ــات   ه ــذه   الكلم ــر،   وه ــة   الخب ــا   صف ــور   وأعطيته ــك   لُام ــن   تحليل  ع
ــْمعَ   َواْلبََصــرَ   َواْلُفــَؤادَ   ُكلُّ   ُأولـــئِكَ   َكانَ   َعْنــهُ    عنهــا   كمــا   قــال   تعالــى:   ﴿إِنَّ   السَّ
 َمْســُؤواًل﴾)7))،   فيجــب   أن   نكــون   حذريــن،   فــإنّ   الهــوى   خطــر   عظيــم   يوقــع  

ــان .    باإلنس

7). االسراء: 36.
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احملور   الرابع

روافد   البصيرة

كيــف   نحقــق   البصيــرة   يف   أنفســنا،   ومــا   العناصــر   والعوامــل   التــي   توجــد  
ــر؟ .  ــل   البصائ ــن   أه ــرة   يف   وجــود   اإلنســان   ليكــون   م  البصي

ــز   علــى   هــذه   ــة   بالتركي ــة   والنصــوص   الشــريفة   مليئ ــر آني ــات   الق    إنّ   اآلي
 العوامــل   والعناصــر،   ولكــن   أهــم   هــذه   العوامــل   هــي   الكتــب   الســماوية  

ــور (  ــوراة   واإلجنيــل   والزب   ) القــرآن   الكــرمي   والت
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الرافد اروا-  اللا    الستاوية 55

الرافد األول

 الكتب   السماوية

وهــي   منــأ هــم   املصــادر   والروافــد   ملنــح   البصيــرة   لإلنســان،   فكلمــا   متعــن   يف  
 هــذه   الكتــب   الســماوية   ازداد   بصيــرة،  وهــذه   قضيــة   طبيعية؛   ألنّ   اهلل   أرســل  
 األنبيــاء   وأنــزل   الكتــب   الســماوية   لهدايــة   اإلنســان،   وليمنحــه   القــدرة   على  
 الوعــي   جتــاه   محيطــه   وفهــم   وإدراك   مــا   يجــري   حولــه،   لذلــك   ميثــل   القــرآن  

 الكــرمي   والكتــب   الســماوية   ااُلخــرى   رافــداً   أساســياً   مــن   روافــد   البصيــرة.

أواًل :القران  الكريم

الشــاهد   األول :    قولــه   تعالــى  : ﴿َوإَِذا   لـَـمْ   تَْأتِِهــم   بِآيـَـةٍ   َقاُلــواْ   لـَـْوالَ   اْجتَبَْيتََهــا   ُقــلْ  
بُِّكــمْ   َوُهــًدى   َوَرْحَمــةٌ   لَِّقــْومٍ   بِّــي   َهـــَذا   بََصآئـِـرُ   ِمــن   رَّ بـِـعُ   َمــا   يِوَحــى   إِلـَـيَّ   ِمــن   رَّ َمــا   أَتَّ  إِنَّ

 ُيْؤِمُنوَن﴾)8)) .
ــى   ــى   أوح ــم   اهلل   تعال ــت   له ــماء   وقل ــن   الس ــة   م ــت   بآي ــول   اهلل،   إذا   جئ ــا رس ي
 إلــّي،   ثــم   تتلــو   عليهــم   اآليــة   فإّنهــم   يكذبونهــا   وال   يقبلــون   باآليــات   إذا   حصلــت  
ــأت   ــم   ت ــن،  وإذا   ل ــن   الزم ــرة   م ــي   لفت ــل   الوح ــي   وتعط ــي   الوح ــة   ف ــة   زمني  فاصل
ــْوالَ   اْجتَبَْيتََهــا﴾   يعنــي   اخترتهــا،   أي   أنــت    بآيــة   يقولــون   أيــن   اآليــات؟   ومعنــى   ﴿لَ
ــا   شــيئاً   منهــا،   أو   أنــت   اختــر   آيــات   واقرأهــا   لنــا،  فهــل    اجمــع   كلمــات   واختــر   لن
 هــي   كلمــات   رســول   اهللث    لكــي   يلملــم   عبــارات   ويعمــل   آيــات   ويعطيهــا   لكــم  
ــات   وقــل   هــذه   جــاءت   مــن   الســماء،   فهــو   ــا   آي ــر   لن ــون     اخت ــا   يقول  ؟   وهــم   عندم
 دليــل   آخــر   علــى   إنــكار   الرســالة   اإللهيــة،   وكأّنهــم   يقولــون   إنّ   الســماء   ال   عاقــة  
 لهــا   بالموضــوع،   والمســألة   بيــدك،   فاجلــب   لنــا   آيــات   مــن   عنــدك،  فيقــول   لهــم  
ــرت   ــا،   وإن   تأخ ــماء   كذبتموه ــن   الس ــات   م ــم   بآي ــت   لك ــول   اهللث    إن   جئ  رس

 الســماء   ولــم   تنــزل   آيــة   قلتــم   أيــن   آياتــك؟! .

8). األعراف: 03).
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ثــم   يخاطــب   اهلل   تبــارك   وتعالــى   رســوله   الكريــم   ويأمــره   أن   يقــول   لهــم   حيــن  
ــي﴾،   أي   أنّ   بِّ ــن   رَّ ــيَّ   ِم ــى   إِلَ ــا   يِوَح ــعُ   َم بِ ــا   أَتَّ َم ــكام  : ﴿إِنَّ ــذا   ال ــل   ه ــه   بمث  يكلمون
 األمــر   ليــس   بيــدي،   وليــس   كمــا   اشــتهي،   وليســت   القضيــة   رغبــات   وتمنيــات،  
ــإن   شــاء   أن   يرســل   ــى،   ف ــد   اهلل   ســبحانه   وتعال ــة   وحــي،   واألمــر   بي ــل   هــي   قضي  ب
 باآليــات   فمــا   علــى   الرســول   إال   البــاغ   المبيــن،   وإذا   لــم   يشــأ   اهلل   ســبحانه  
 وتعالــى   أن   ينــزل   اآليــات   لكــم   فالقضيــة   ليســت   بيــدي،   وال   أســتطيع   أن   أجتبــي  

ــاء   نفســي.  ــات   وأنقلهــا   لكــم   مــن   تلق  لكــم   اآلي
ولقــد   أنــزل   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   لكــم   كتابــاً   مــن   عنــده   ووصفــه   بــأنّ   فيــه  
بُِّكــْم﴾،   فهــذا   القــرآن   هــو   بصائــر   مــن   ــَذا   بََصآئِــرُ   ِمــن   رَّ  بصيــرة   لكــم   فقــال:   ﴿َهـ
 ربكــم   ليمنحكــم   البصيــرة   ويوعّيكــم   ويعطيكــم   الرؤيــة   الواضحــة   ويدّلكــم   إلــى  
 الطريــق   المســتقيم،   ويرشــدكم   إلــى   المســار   الصحيــح،   لتعرفــوا   طريقكــم،  
 ومــاذا   تريــدون   أن   تعملــوا،  ثــم   يصــف   هــذا   القــرآن   بأوصــاف   ُاخــرى   فيقــول : 
بُِّكــمْ   َوُهــًدى   َوَرْحَمــةٌ   لَِّقــْومٍ   ُيْؤِمُنــوَن﴾،   وهنــا   ثــاث   صفــات    ﴿َهـــَذا   بََصآئـِـرُ   ِمــن   رَّ

ــٌة﴾.  ــًدى   ﴾   َو﴿َرْحَم ــُر﴾   َو﴿ُه ــي   ﴿بََصآئِ ــم   ه ــرآن   الكري  للق
وهنــا   تسلســل   منطقــي   بيــن   هــذه   المفــردات   الثــاث،   فــإنّ   اإلنســان   إذا   تســلح  
 بالبصيــرة   وأصبــح   مــن   أهــل   البصائــر،   رأى   الطريــق   بوضــوح،   ثــم   تأتــي   الهدايــة؛  
 ألنّ   مــن   يمتلــك   البصيــرة   يمتلــك   الهدايــة،   فيهتــدي،   وإذا   اهتــدى   اإلنســان   وســار  
 فــي   الطريــق   الصحيــح   يأتــي   الــدور   للمقــام   الثالــث   وهــو   مقــام   الرحمــة،   فتنــزل  
 الرحمــة   اإللهيــة   علــى   القــوم   المهتديــن ،  فالبصيــرة   تأتــي   بالهدايــة،   والهدايــة  

 تســتنزل   الرحمــة   اإللهيــة.
والحظــوا   هــذه   اإلشــارة   الطريفــة   والمهمــة   والعميقــة   فــي   هــذه   اآليــة  
بُِّكــْم﴾،   أي   أنّ   البصيــرة   للنــاس   جميعــًا،    الكريمــة:   ﴿َهـــَذا   بََصآئِــرُ   ِمــن   رَّ
ــرة   ــى   البصي ــول   إل ــة   الوص ــاط   واإلدراك،   وإمكاني ــدرة   االلتق ــد   أودع   اهلل   ق  فق
 فــي   الجميــع   دون   اســتثناء،   ولكــن   الهــدى   والرحمــة   ليســا   للجميــع،   إذ   قــال  
ــان   ــة   تخص ــة   والرحم ــوَن﴾،   فالهداي ــْومٍ   ُيْؤِمُن ــةٌ   لَِّق ــًدى   َوَرْحَم ــبحانه:   ﴿َوُه  س

ــط.  ــن   فق  المؤمني
وهنــاك   مــن   يســتثمر   قــوة   البصيــرة   فيصبــح   بصيــرًا،   وهنــاك   مــن   أعطــاه   اهلل  
ــر   عنهــم    تعالــى   القلــب   والســمع   والبصــر   ولكــن   لــم   يســتفد   منهــا،   كمــا   أخب
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 عــز   وجــل   بقولــه:   ﴿لَُهــمْ   ُقُلــوٌب   الَّ   يَْفَقُهــونَ   بَِهــا   َولَُهــمْ   أَْعُيــنٌ   الَّ   ُيْبِصــُرونَ   بَِهــا  
 َولَُهــمْ   آَذانٌ   الَّ   يَْســَمُعونَ   بَِهــا﴾)9))،   وقــد   مــر   شــرح   اآليــة   فــي   أدوات   البصيــرة،  
ــد   اإلدراك   ــا   يقص ــوارح،   وإنم ــا   الج ــمع   هن ــر   والس ــب   والبص ــد   بالقل  وال   يقص
ــن   ــن   المؤمني ــرت   م ــتخدمتها   ص ــإذا   اس ــوة،   ف ــذه   الق ــدك   ه ــإن   عن ــي،   ف  القلب
 وجاءتــك   الهدايــة   والرحمــة،   وإن   لــم   تســتخدمها   ضيعــت   علــى   نفســك  

ــة   والرحمــة.   الهداي
ــةٌ   ــًدى   َوَرْحَم ــاِس   َوُه ــرُ   لِلنَّ ــَذا   بََصائِ ــى:   ﴿َه ــه   تعال ــي :    قول ــاهد   الثان الش

ــوَن﴾ )60).  ــْومِ   ُيوِقُن  لَِّق
ــا   تشــير   هــذه   اآليــة   المباركــة   إلــى   حقيقــة   جديــدة،   وهــي   أنّ   البصيــرة   وهن
 للجميــع،   والقــرآن   الكريــم   فيــه   بصيــرة   والبصيــرة   للجميــع،   ولكــن   هــذه  
 البصيــرة   إذا   تحولــت   إلــى   هدايــة   ورحمــة،   فهــي   تكــون   عنــد   مــن   يصــل   إلــى  
 مرتبــة   اليقين؛ ﴿لَِّقــْومِ   ُيوِقُنــوَن﴾،   وقــد   مــر   فــي   اآليــة   الســابقة   قولــه   تعالــى  : ﴿
لَِّقــْومِ   ُيوِقُنــوَن﴾،  إذن   اإليمــان   يجلــب   الهدايــة   والرحمــة   واليقيــن   والوضــوح  

 الكامــل.  
الشــاهد   الثالــث :    ورد   عــن   أميــر   المؤمنيــن   علــي   بــن   أبــي   طالــب×    فــي  
ــه   ــه:  »فعليكــم   بالقــرآن،   فإّن ــرة   قول ــم   وكيــف   يمنــح   البصي  دور   القــرآن   الكري
 شــافع   مشــفع،   وماحــل   مصــّدق،   مــن   جعلــه   أمامــه   قــاده   إلــى   الجنــة،   ومــن  
 جعلــه   خلفــه   قــاده   إلــى   النــار،   وهــو   الدليــل   إلــى   خيــر   ســبيل،   فيــه   مصابيــح  

ــار   الحكمــة   ودالّ   علــى   الحجــة «))6)    .   الهــدى،   ومن
ــرج   ــر   ونخ ــان   نتذك ــهر   رمض ــي   ش ــا،   وف ــور   بينن ــرآن   مهج ــباب،   إنّ   الق ــا   ش ي
ــا   هكــذا   مــع   األســف   الشــديد،  صحيــح  »إنّ   لــكل   شــيء   ــر   من  المصحــف،   وكثي
 ربيعــا،   وربيــع   القــرآن   شــهر   رمضــان «   ))6)،   وربيــع   يعنــي   نقــرأ   فيــه   أكثــر،   ولكــن  
 ال   يعنــي   هــذا   أن   نهمــل   القــرآن   فــي   ســائر   أشــهر   الســنة ،  القــرآن   عندنــا   مهجــور،  

9). األعراف: 79).
60. اجلاثية : 0)

)6. الكايف ): 99)، ح).
)6. الكايف 630:)، ح0)
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َخــُذوا   َهــَذا   ُســولُ   يـَـا   َربِّ   إِنَّ   َقْوِمــي   اتَّ  سيشــكونا   فــي   يــوم   القيامــة   ويقــول:   ﴿َوَقــالَ   الرَّ
ــْرآنَ   َمْهُجــوًرا﴾ )63).    اْلُق

ــراءة   القــرآن   الكريــم   ــر   المؤمنيــن×  أن   نواظــب   علــى   ق ــا   يوصــي   أمي ومــن   هن
 كثيــرًا،   فيقــول:  »فعليكــم   بالقــرآن   فإّنــه   شــافع   مشــفع «   ،   فــإذا   كان   عنــدك   ُانــس   مــع  
ــة،   ــوم   القيام ــك   ي ــفع   ل ــافع   مشفع «   ،يش ــه  »ش ــه   فإّن ــه   وبحقائق ــاق   ب ــرآن   والتص  الق

 ويقــف   معــك،   وهــذه   هــي   الصفــة   ااُلولــى   للقــرآن   الكريــم .   
ــم   ــي   الســاعي،  أرأيت ــه  »ماحــل   مصــدق «   ،   والماحــل   يعن ــه   أّن ــة   ل ــة   الثاني والصف
ــه   يســعى   ويشــكو   أمــره   ــة   ورواهــا   لآلخريــن،   فهكــذا   القــرآن   فإّن  شــخصاً   رأى   قضي
 هلل   ســبحانه   وتعالــى،   وهــو   ُمصــّدق؛   ألّنــه   ال   يقــول   إال   الحــق،  إذا   هجرنــا   القــرآن،  
 فإّنــه   يشــكو   أمرنــا   إلــى   اهلل   ويقــول   لــه   إلهــي   هجرونــي   ومــا   قرؤونــي،   ولــم   يتدبــروا  
ــا   ــلّ   مصائبن ــي،  إنّ   ج ــدوا   عن ــي   وابتع ــي،   وتركون ــوا   بحقائق ــا   عمل ــي،   وم ــي   آيات  ف
 فــي   ابتعادنــا   عــن   القــرآن   الكريــم،   والكثيــر   مــن   المحــن   التــي   تمــر   بنــا   فــي   مجتمعاتنــا  
 اإلســامية   فــي   العــراق   وغيــره   بســبب   ابتعادنــا   عــن   قيــم   القــرآن   ومفاهيمــه   وحقيقتــه  

 وتاوتــه،   فُاصبنــا   بمــا   ُاصبنــا   بــه   مــن   إشــكاليات   كبيــرة . 
ثــم   ينتقــل   أميــر   المؤمنيــن×    لبيــان   حقيقــة   ُاخــرى   عــن   القــرآن   الكريــم   فيقــول  
ــه   ــة «   ،   أي   أّن ــى   الجن ــاده   إل ــه،  »ق ــى   مفاهيم ــير   عل ــن   يس ــه «   ،   أي   م ــه   أمام ــن   جعل »م
 يأخــذ   بيــده   إلــى   الجنــة ، »ومــن   جعلــه   خلفــه   قــاده   إلــى   النــار «   ،   ومــن   أعطــى   ظهــره  
 للقــرآن   وحقائقــه   وقيمــه   وســار   فــي   طريــق   آخــر،   فهــذا   المنهــج   يقــوده   إلــى   النــار.
ثــم   يتطــرق   أميــر   المؤمنيــن×    إلــى   حقيقــة   كــون   القــرآن   الكريــم   هاديــاً   فيقــول  
ــه   الهــادي   والمرشــد   إلــى   أفضــل   الطــرق   :»وهــو   الدليــل   إلــى   خيــر   ســبيل «   ،   أي   أّن

 التــي   تحقــق   الكمــال   لإلنســان.
ــه   ــه×:   »في ــي   قول ــل   ف ــرة   فيتمث ــث   البصي ــوع   البح ــى   موض ــاهد   عل ــا   الش وأم
 مصابيــح   الهــدى «    ،  هــل   تريــد   المصبــاح   الــذي   يضــيء   لــك   ويصــل   بــك   إلــى  
ــا   ــاح   الهــدى،  ونتذكــر   هن ــم   هــو   مصب ــة؟   إنّ   القــرآن   الكري ــق   الهداي ــرة   لتحقي  البصي
ــين   ــرش:  »إنّ   الحس ــن   الع ــى   يمي ــاً   عل ــه   مكتوب ــي   معراج ــول   اهللث    ف ــا   رآه   رس  م

 مصبــاح   الهــدى   وســفينة   النجــاة «   )64).  

63. الفرقان: 30. 
64. مدينة املعاجز 4: ))، ح33). معالي السبطني ): 87).
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وهنــا   يصــف   أميــر   المؤمنيــن×    القــرآن   بأّنــه   مصابيــح   الهــدى،   فالقــرآن  
 مصبــاح   الهــدى،   واإلمــام   الحســين×    مصبــاح   الهــدى   أيضــًا،  فكيــف   نجمــع  
ــم   ــارك   فيك ــي   ت ــول   اهللث:   »أال   واّن ــول   رس ــي   ق ــا   ف ــع   بينهم ــا؟  إن   الجم  بينهم
 الثقليــن   كتــاب   اهلل   وعترتــي   أهــل   بيتــي،   مــا   إن   تمســكتم   بهمــا   لــن   تضلــوا   بعــدي  
ــاذا   ــين× ؟   ولم ــام   الحس ــو   اإلم ــن   ه ــر،  وم ــل   اآلخ ــا   يكم ــداً «   ))6)،   فأحدهم  أب
 نحترمــه   ونؤبنــه   ونجلــس   فــي   عزائــه   للبــكاء   عليــه   بعــد   ألــف   وأربعمئــة   ســنة؟.. 
 نفعــل   ذلــك   ألّنــه   كان   القــرآن   الناطــق   والمجّســد   لقيــم   القــرآن،   وثورتــه×    هــي  
 امتــداد   وتطبيــق   لحقائــق   القــرآن   الكريــم؛   ألنّ   اإلمــام   الحســين×    مشــروع   إلهــي  
ــه   علــى   قلــب   رســولنا   الكريــمث     كمــا   أراده   اهلل   ســبحانه   وتعالــى،   وكمــا   أنزل

 عبــر   القــرآن   الكريــم،  فالقــرآن   مصبــاح   والحســين×    مصبــاح   أيضــًا. 
   ثــم   يصــف   أميــر   المؤمنيــن×    القــرآن   الكريــم   بصفــات   ُاخــرى   فيقــول:  
»ومنــار   الحكمــة،   ودالّ   علــى   الحجــة «   ،   أتريــد   الحجــة   البالغة   والطريق   المســتقيم  
 الــذي   يوصلــك   إلــى   الســعادة   األبديــة؟،   أتريــد   أن   تعــرف   بمــن   تتمســك،   وكيــف  
 تصــل،   وكيــف   تســعد،   وكيــف   تفــوز؟ ،  إنّ   كل   ذلــك   ممكــن   مــن   خــال   القــرآن  

 الكريــم،   فالقــرآن   هــو   الطريــق.
الشــاهد   الرابــع :    عــن   اإلمــام   الحســن   بــن   علــي×  :   »إنّ   هــذا   القــرآن   فيــه  

ــور،   وشــفاء   الصــدور «)66)    . ــح   الن  مصابي
ــه   ــرآن   في ــرة،   والق ــده   بصي ــل   عن ــان   ويجع ــب   اإلنس ــّور   قل ــم   ين ــران   الكري الق
 شــفاء   الصــدور   أيضــاً ،  فمــن   يريــد   لقلبــه   أن   يطمئــن   ويشــفى   مــن   كل   مــرض  
ــي   ــب   الجارح ــري   القل ــا   تعت ــم ،  فكم ــرآن   الكري ــك   بالق ــه   أن   يتمس ــي   فعلي  أخاق
 عــوارض   وأمــراض،   فكذلــك   القلــب   المعنــوي   وفكــر   اإلنســان   وروحــه   ونفســه  

ــاً .  ــرض   أيض ــانية   تم  اإلنس
ــإذن   ــة   لنشــفى   ب ــا   وصف ــة   ونذهــب   للطبيــب   فيكتــب   لن نصــاب   بأمــراض   بدني
 اهلل،   وقــد   نصــاب   بأمــراض   أخاقيــة   وروحيــة   ونفســية   ووصفــة   الشــفاء   هــي  
 التمســك   بالقــرآن   الكريــم،  إنّ   مــا   يصيبنــا   هــو   بمــا   كســبت   أيدينــا،   واهلل   ســبحانه  

)6. بحار األنوار ): 00)، 6)). مسند أحمد 3: 4)، 7)، 6).
66. بحار األنوار )7: )))، ح6.
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 وتعالــى   يتعامــل   معنــا   بمــا   نقــوم   بــه   وبمــا   نتعامــل   مــن   خالــه،   فــإذا   تعاملنــا  
 بشــكل   صحيــح   فــإنّ   اهلل   يعطينــا   الرفعــة   والشــرف   والكرامــة   فــي   الدنيــا   واآلخــرة،  
 وإذا   تجاوزنــا   وأخطأنــا   واعتدينــا   وأســرفنا،   فــإنّ   اهلل   ســبحانه   يعطينــا   مــا   يائمنــا  

ــة. ــب   والمعصي ــراف   والذن ــة   اإلس ــبنا   لحال  ويناس
الشــاهد   الخامــس :    عــن   أميــر   المؤمنيــن   علــي   بــن   أبــي   طالــب×:   »كتــاب  

 اهلل   تبصــرون   بــه،   وتســمعون   بــه،   وينطــق   بعضــه   ببعــض «    )67).
القــرآن   يعطينــا   البصيــرة،   فبالقــرآن   نبصــر،   ونــرى   الطريــق،   وبالقــرآن   نســمع  
 ونتعــرف   علــى   الحقائــق   فنصبــح   مــن   أهــل   البصائــر،  والقــرآن   ينطــق   بعضــه  
 ببعــض،   فالقــرآن   حقيقــة   واحــدة   فيــه   آيــات   متشــابهة،   وهنــاك   آيــات   ُاخــرى  
ــي   ــد   اعتمــد   العامــة   الطباطبائ ــات   المتشــابهة،   وق  محكمــة   تّفســر   وتوّضــح   اآلي
ــزان «      علــى   منهــج   تفســير   القــرآن   بالقــرآن؛   وهــو   أن    فــي   تفســيره   الشــريف  »المي
ــن   ــّدث   ع ــي   تتح ــرى   الت ــات   ااُلخ ــى   اآلي ــيرها   عل ــد   تفس ــي   يري ــة   الت ــرض   اآلي  يع
ــًا.  ــه   بعض ــّدق   بعض ــض،   ويص ــه   ببع ــق   بعض ــرآن   ينط ــوع،   ألنّ   الق ــس   الموض  نف
فالقــرآن   يشــهد   بعضــه   علــى   بعــض   مــن   غيــر   أن   تجــد   تناقضــا   واختافــا   بيــن  
ــُدوا   ِ   لََوَج ــرِ   اهللَّ ــوْ   َكانَ   ِمــنْ   ِعنــدِ   َغْي ــه   تعالــى:   ﴿َولَ  آياتــه،   كمــا   يشــهد   لذلــك   قول
 ِفيــهِ   اْختَِاًفــا   َكثِيــًرا﴾)68)،  ومــع   أنّ   القــرآن   قــد   نــزل   متفرقــاً   خــال   ثــاث   وعشــرين  
 ســنة،   وتحــدى   مــن   يجــد   فيــه   اختافــا،   فهــل   وجــد،   بعــد   تطــور   العقــل   البشــري  
ــد   أي   ــدًا،   ال   يوج ــك؟..  أب ــة   وتل ــذه   اآلي ــن   ه ــض   بي ــة،   تناق ــوم   التجريبي  والعل
 تناقــض،   بــل   القــرآن   يكمــل   بعضــه   بعضــًا،   ويفّســر   بعضــه   بعضــًا،   ويشــهد  

ــض. ــى   بع ــه   عل  بعض
الشــاهد   الســادس :    وفــي   أدعيــة   عيــد   األضحــى:  »اللهــم   إّنــي   أســألك  
ــي،   ــع   قلب ــرآن   ربي ــل   الق ــك،   أن   تجع ــو   ل ــق   ه ــكل   ح ــك،   وب ــى   خلق ــك   عل  بحق
 وجــاء   حزنــي،   وذهــاب   همــي   وغمــي،   وأن   تقضــي   لــي   كل   حاجــة   مــن   حوائــج  

ــن «)69)  .  ــم   الراحمي ــا   أرح ــك   ي ــرة   برحمت ــا   واآلخ  الدني

67. نهج الباغة: اخلطبة 33).
68. النساء: )8.

69. اإلقبال ): 8)). بحار األنوار 88: )7.
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يســأل   اإلمــام×    فــي   دعائــه   هــذا   بحــق   اهلل   تعالــى   علــى   خلقــه   وبــكل   حــق   لــه  
ــه   بالقــرآن،   ــه،   أي   أن   يجعــل   ُانســه   بالقــرآن،   وراحت  أن   يجعــل   القــرآن   ربيــع   قلب
ــرآن   ــه   بالق ــّور   بصيرت ــرآن،   وين ــرة   بالق ــه   البصي ــرآن،   وأن   يعطي ــره   بالق ــور   بص  ون

 الكريــم؛   ألنّ   القــرآن   مصــدر   مهــم   مــن   مصــادر   البصيــرة . 
ثــم   يطلــب   منــه   ســبحانه   وتعالــى   أن   يجعــل   القــرآن   جــاء   حزنــه،   أي   انتهــاء  
 حزنــه   وزوالــه،   وذلــك   بــأن   يــداوي   جــروح   قلبــه   بالقــرآن   ويحــل   مشــاكله ، 
ــى   ــن   اهلل   تعال ــب   م ــن   نطل ــه،   ونح ــه   وغّم ــب   هّم ــبحانه   أن   يذه ــه   س ــب   من  ويطل
 أيضــاً   أن   يذهــب   عــن   هــذا   الشــعب   كل   هــم   وغــم   وكل   مشــكلة   أمنيــة   واقتصاديــة  
 وخدميــة   ومشــكلة   اجتماعيــة،   ونســأله   بحــق   القــرآن   الكريــم   أن   يشــفي   جراحنــا  

ــرآن .  بالق
اليــوم   هطلــت   األمطــار   بكثافــة،   وهــي   رحمــة   ونعمــة،   ولكــن   هــل   نرفــع   أيدينا  
ــت   ــة   تحول ــذه   النعم ــاً   ال،   ألنّ   ه ــر؟،   طبع ــتمرار   المط ــب   اس ــماء   ونطل ــى   الس  إل
 إلــى   مشــكلة   وأزمــة   للنــاس،   وغرقــت   أحيــاء   فــي   مدننــا،  ثــم   ذهــب   المطــر   وجــاء  
 الجفــاف،   وهــي   مشــكلة   أيضــًا،   لقــد   أرســل   اهلل   تعالــى   إلينــا   المطــر،   وجــاء  
 المطــر   وحدثــت   مشــكلة   ولــم   نعــرف   كيــف   نســتثمر   ونوظــف   هــذه   النعــم   اإللهيــة  
 بشــكل   صحيــح،  وشــكري   وتقديــري   إلــى   كل   العامليــن   المخلصيــن   فــي   بلديــات  
 العــراق   وفــي   كل   المؤسســات   الخدميــة،   الذيــن   يقفــون   تحــت   األمطــار   ويســعون  

 لتخفيــف   المشــاكل   واألعبــاء   التــي   تصيــب   المواطنيــن.
ــه   جميــع   حوائــج   ــارك   وتعالــى   أن   يقضــي   ل ثــم   يطلــب   اإلمــام×    مــن   اهلل   تب
 الدنيــا   واآلخــرة   برحمتــه،  فقضــاء   الحوائــج   بالقــرآن،   ومعالجــة   الهمــوم   والغموم  
 والجراحــات   بالقــرآن،  كمــا   أنّ   الحصــول   علــى   البصيــرة   والرؤية   الثاقبــة   واإلدراك  

 القلبــي   إّنمــا   يكــون   بالقــرآن.  
الشــاهد   الســابع:   قــال   رســول   اهللث    إنّ   جبرائيــل×    قــال   لــه:  »والــذي  
ــاًء،   ــوراً   وضي ــه   ن ــى   قلب ــأ   اهلل   تعال ــات   م ــذه   اآلي ــرأ   ه ــن   يق ــاً   م ــق   نبي ــك   بالح  بعث
ــن   ــه   م ــو   قلب ــانه،   ويحش ــى   لس ــة   عل ــري   الحكم ــه،   ويج ــي   قلب ــام   ف ــي   اإلله  ويلق

ــن «    )70).  ــه   أحــد   مــن   العالمي ــم   يعــط   مثل ــا   ل  الفهــم   والتبصــرة،   م

70. بحار األنوار )9: ))4.
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ــى   ــل   عل ــرآن   يحص ــرأ   الق ــن   يق ــة   أنّ   م ــان   المغلظ ــل×    باإليم ــم   جبرائي يقس
ــا   مهمــة :   أربــع   عطاي

ــاًء،   فينظــر   بعيــن   اهلل   وتصبــح   لــه   ااُلولــى :    يمــأ   اهلل   تعالــى   قلبــه   نــوراً   وضي
 بصيــرة   وقــدرة   علــى   إدراك   الحقائــق. 

الثانيــة :    يلقــي   اإللهــام   فــي   قلبــه،   ومثالــه   أن   يجلــس   اإلنســان   فــي   مــكان   ما،  
ــة،   ــر   مفخخ ــن   تنفج ــد   دقيقتي ــي،   وبع ــكان   الفان ــب   للم ــه   أن   يذه ــر   ببال  ويخط
 ويقــول   الحمــد   هلل   لــو   بقيــت   فــي   مكانــي   األول   لحــدث   كــذا   وكــذا،  وكل   واحــد  
 مّنــا   لــو   يراجــع   ذاكرتــه   فإّنــه   ســيجد   الكثيــر   مــن   هــذه   االتفاقــات   قــد   حدثــت   معــه،  
 كأن   يخطــر   ببالــه   أن   يذهــب   مــن   الطريــق   الفانــي   فيلتقــي   بصديــق   مثــاً   ييســر   لــه  

 قضــاء   حاجــة   أو   القيــام   بعمــل   خيــر. 
وإلهــام   اهلل   عــز   وجــل   يعطــي   البصيــرة،   فــا   يعــرف   اإلنســان   لمــاذا   فــي   لحظــة  
 يقــرر   أن   يذهــب   إلــى   المــكان   الفانــي   وأن   يتخــذ   الموقــف   الفانــي   ويقــول  
ــال   ــوة   واالتص ــة   والخط ــف   والكلم ــذا   الموق ــن   أنّ   ه ــم   يتبّي ــة،   ث ــة   الفاني  الكلم
 دفعــت   بــاء   عظيمــاً   وأوجــدت   تأثيــرات   كبيــرة   جــدًا،  وأحيانــا   نذهــب   إلــى   عمــل  
 معيــن   بســيط   فنــرى   لــه   آثــاراً   كبيــرة،  ومــن   إلهــام   اهلل   تعالــى   أن   يلهــم   اإلنســان   أن  

 يتخــذ   قــراراً   صحيحــاً   فــي   اللحظــة   المناســبة . 
الثالثــة :    يجــري   الحكمــة   علــى   لســانه،   أي   ببصيــرة   القــرآن   الكريــم   يجــري  
ــكام   ــم   ب ــم   ويتكل ــر   حكي ــو   أم ــا   ه ــم   بم ــانه   ويتكل ــى   لس ــة   عل ــى   الحكم  اهلل   تعال
 ســديد،  وفــي   مقابــل   ذلــك   قــد   يتكلــم   شــخص   بكلمــة   ويبقــى   العمــر   كلــه   أســيراً  
ــا   ــة   فتتاقفه ــم   بكلم ــن   يتكل ــاك   م ــا،  وهن ــه   عليه ــاس   يلومون ــة   والن ــك   الكلم  لتل
 النــاس   وتتمســك   بهــا   وتتكلــم   بهــا   وتســتفيد   منهــا   كحكمــة،   واهلل   ســبحانه  
ــة   ــرة   القرآني ــاده،  فالبصي  وتعالــى   يلقــي   الحكمــة   علــى   لســان   مــن   يشــاء   مــن   عب

ــم.  ــكام   الحكي ــان   بال ــدث   اإلنس ــى   أن   يتح ــؤدي   ال  ت
الرابعــة :    يحشــو   قلبــه   مــن   الفهــم   والتبصــرة،   أي   أنّ   آيــات   الذكــر   الحكيــم  

ــرة   وفهمــاً   وإدراكًا.   تمــأ   قلــب   اإلنســان   بصي
ويعطــي   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   لمــن   يتلــو   كتابــه   الكريــم   مــا   لــم   يعــط   مثلــه   أحــداً  
ــا   بشــكل   آخــر،   كمــا   هــو   الحــال   فــي   األشــعة   التــي    مــن   العالميــن،   فيــرى   الدني
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ــل   ــن   وبالتحلي ــرى   بالعي ــياء   ال   ت ــه   أش ــه   ُيري ــة،   ألّن ــة   مختلف ــياء   بطريق ــري   األش  ُت
 العــادي،  فصاحــب   البصيــرة   يــرى   الحقيقــة   بطريقــة   ال   يراهــا   اآلخــرون. 

الشــاهد   الثامــن   قالــت   الســيدة   الزهــراء×  فــي   خطبتهــا   عــن   القــرآن  
 الكريــم:  »بّينــة   واضحــة   بصائــره،   وآي   منكشــفة   ســرائره،   وبرهــان   متجليــة  
ــى   ــؤد   إل ــه،   وم ــوان   اتباع ــى   الرض ــد   إل ــتماعه،   وقائ ــة   اس ــم   للبري ــره،   مدي  ظواه

 النجــاة   أشــياعه «    ))7). 
ــم   ــرآن   الكري ــال   الق ــن   خص ــتاً   م ــذه   س ــا   ه ــي   خطبته ــراء   ف ــّيدة   الزه ــن   الس تبّي

ــي :    ه
ااُلولــى :   »يمنحكــم   البصيــرة «   ،   إنّ   كل   فكــرة   منحرفــة   وكل   موقــف   ضــال،  
 وكل   خطــوة   ظالمــة   واعتــداء   علــى   حــق،   ناتجــة   مــن   االبتعــاد   عــن   القــرآن  

ــة .  ــه   الصحيح ــه   ومفاهيم  ومضامين
الثانيــة  »وآي   منكشــفة   ســرائره «   ،   إنّ   آيــات   الذكــر   الحكيــم   تكشــف   أســرار  
 الكــون   وأســرار   الحيــاة،   وأســرار   العاقــات   االجتماعيــة،   وأســرار   عاقــة  
 اإلنســان   بــاهلل،   وأســرار   عاقتــه   مــع   اآلخريــن ،  إنّ   هــذه   الحقائــق   والســرائر  

ــه.   ــاح   علي ــه   واالنفت ــس   ب ــرآن   وااُلن ــك   بالق ــح   بالتمس ــف   وتتض  تنكش
الثالثــة  »وبرهــان   متجليــة   ظواهــره «   ،   إنّ   فــي   ظواهــر   القــرآن   وآياتــه   براهيــن  
 وحججــا   تتجلــى   لمــن   يقــرأ   هــذه   األدلــة   والبراهيــن   والحجــج،   فيصبــح   علــى   بينــة  

 ومعرفــة   ووضــوح   مــن   أمــره . 
الرابعــة  »مديــم   للبريــة   اســتماعه «   ،   أي   أنّ   مــن   يريــد   أن   يطــول   عمــره  
 ويســتفيد   ويبقــى   صحيــح   البــدن   فعليــه   أن   يواصــل   ويــداوم   اســتماع   القــرآن  

 الكريــم   وتاوتــه   وتعاطيــه.  
الخامســة  »وقائــد   إلــى   الرضــوان   اّتباعــه «   ،   إنّ   اّتبــاع   القــرآن   واألخــذ  
 بحقائقــه   وااللتــزام   بالمنظومــة   األخاقيــة   والقيميــة   التــي   يقدمهــا   القــرآن   الكريــم  

ــة.   ــى   الجن ــود   إل  تق
ــى   ــه   إل ــذ   ب ــه   يأخ ــن   يتبع ــياعه «   ،   أي  م ــاة   أش ــى   النج ــؤد   إل ــة  »وم السادس
ــير   ــي   تش ــات   الت ــر   اآلي ــا   أكث ــم،  وم ــرآن   الكري ــك   بالق ــن   يتمس ــاً   لم  النجــاة،  فهنيئ

ــرة .  ــد   البصي ــن   رواف ــد   م ــرآن   راف ــى   أنّ   الق  إل

)7. بحار األنوار 6: 07)، ح).
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ثانياً   التوراة   

ــن  ــدًا م ــر راف ــة تعتب ــر   المحرف ــرى   غي ــماوية   ااُلخ ــب   الس ــإنّ   الكت ــك ف وكذل
روافــد البصيــرة،   ألنّ   تلــك   الكتــب   المرســلة   علــى   قلــوب   أنبيــاء   اهلل   مــن التــوراة  
 واإلنجيــل   والزبــور   شــأنها   شــأن   القــرآن   فــي   إيجــاد   البصيــرة   عنــد   اإلنســان؛   ألنّ  
ــان   ــو   اإلنس ــب   ه ــدة   والمخاط ــة   واح ــد   والحقيق ــدف   واح ــد   واله ــل   واح  المرس

 وبالتالــي   فــإنّ   النتائــج   تكــون   واحــدة. 
الشــاهد   األول   قولــه   تعالــى:   ﴿َولََقــدْ   آتَْينَــا   ُموَســى   اْلِكتَــابَ   ِمــن   بَْعــدِ   َمــا  
ــُروَن﴾))7) .  ُهــمْ   يَتََذكَّ َعلَّ ــاِس   َوُهــًدى   َوَرْحَمــةً   لَّ ولَــى   بََصائِــرَ   لِلنَّ ــا   اْلُقــُرونَ   اأْلُ  أَْهَلْكنَ

ــض   ــاس   انتف ــى   الن ــاالت   اهلل   إل ــوا   رس ــابقون   وحمل ــاء   الس ــاء   األنبي ــا   ج بعدم
ــاك   ــل   اله ــاالت،   وح ــك   الرس ــوا   تل ــاء   وأهمل ــك   األنبي ــوا   ُاولئ ــون   وقتل  الظالم
 بتلــك   ااُلمــم   كقــوم   نــوح   وعــاد   وثمــود،   جــاءت   التــوراة   لتكــون   بلســماً   ً   ولتقــدم  
ــاِس    بصائــر   إلــى   النــاس،   وآتــى   اهلل   عــز   وجــل   موســى×    الكتــاب؛   ﴿بََصائـِـرَ   لِلنَّ
ــُروَن﴾،  وهــو   نفــس   التعبيــر   الــوارد   فــي   القــرآن   فــي   ُهــمْ   يَتََذكَّ َعلَّ  َوُهــًدى   َوَرْحَمــةً   لَّ
 الشــاهد   األول،   مــع   فــارق   واحــد   وهو   أّنــه   ورد   هنــاك:   ﴿لَِّقــْومٍ   ُيْؤِمُنــوَن﴾،   وورد  
ــُروَن﴾،  أي   عندمــا   أعطــاك   البصيــرة   يريــد   منــك   أن   تكــون   من   ُهــمْ   يَتََذكَّ َعلَّ  هنــا:   ﴿لَّ
 الذاكريــن   ممــن   يبتعــدون   عــن   الغفلــة،   فــإنّ   مقابــل   يتذكــرون   يغفلــون،   والبصيــرة  

 هــي   حالــة   الذكــر   وااللتفــات،   فالتــوراة   تمنــح   البصيــرة   ألّنهــا   كتــاب   اهلل. 
الشــاهد   الثانــي :    ورد   فــي   مناجــاة   اهلل   تعالــى   لموســى×   :»يــا   موســى  
 مــا   آمــرك   بــه   فاســمع،   ومهمــا   أراه   فاصنــع،   خــذ   حقائــق   التــوراة   إلــى   صــدرك،  
 وتيقــظ   بهــا   فــي   ســاعات   الليــل   والنهــار   واجعــل   قلبــك   عامــراً   بهــا،   وال   تمّكــن  

ــر «   )73). ــه   وكــراً   كوكــر   الطي ــا   مــن   صــدرك،   فيجعلون ــاء   الدني  أبن
يأمــر   اهلل   تبــارك   وتعالــى   كليمــه   موســى×    أن   يســمع   ويطيــع   مــا   يأمــره   بــه،  
 وأن   يصنــع   ويعمــل   بمــا   يــراه   لــه   ســبحانه   مهمــا   كان،   وأن   يأخــذ   حقائــق   التــوراة  
 إلــى   صــدره؛   ألّنهــا   تمنحــه   البصيــرة،   وأن   يتيقــظ   بالتــوراة   فــي   جميــع   لحظــات  
 عمــره   مــن   ســاعات   الليــل   والنهــار،   وأن   يجعــل   قلبــه   عامــراً   ومتبصــراً   بهــا،  

)7. القصص: 43.
73. الكايف 8: 47، ح8.
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ــاء   اآلخــرة،   ــا   وليســوا   أبن ــد   الدني ــه؛   ألّنهــم   عبي ــا   مــن   قلب ــاء   الدني ــن   أبن  وأال   يمّك
 ويحــذر   اهلل   جــل   جالــه   كليمــه   موســى×    مــن   إعطائهــم   هــذه   األســرار؛   ألّنهــم  
ــتغلونها   ــر،   ويس ــر   الطي ــراً   كوك ــا   وك ــتوعبونها،   فيجعلونه ــا   وال   يس  ال   يتحملونه

ــة .  أبشــع   اســتغال   وال   يســتفيدون   منهــا   فــي   طريــق   الهداي
الشــاهد   الثالــث :    وفــي   روايــة   عــن   اإلمــام   أبــي   عبــد   اهلل   الصــادق×   
ــى،   وال   ــك   غن ــي   أمــأ   قلب ــن   آدم   تفــرغ   لعبادت ــا   اب ــوب   ي ــوراة   مكت ــي   الت ــال:  »ف  ق
 أكلــك   إلــى   طلبــك،   وعلــّي   أن   أســدّ   فاقتــك،   وأمــأ   قلبــك   خوفــاً   منــي ،  وإن   ال  
 تفــرغ   لعبادتــي،   أمــأ   قلبــك   شــغاً   بالدنيــا،   وأن   ال   أســدّ   فاقتــك،   وأكلــك   إلــى  

 طلبــك «)74).
إنّ   مــا   يرويــه   اإلمــام   المعصــوم×    مــن   هــذه   النصــوص   هــي   مــن   آيات   التــوراة  
 الحقيقيــة   غيــر   المحرفــة،   ونحــن   ال   ننقــل   عــن   كتــاب   موجــود   اليــوم   فيــه   الكثيــر  
ــد   ــماوي   الوحي ــاب   الس ــا   أنّ   الكت ــى   أخبرن ــارك   وتعال ــف؛   ألنّ   اهلل   تب ــن   التحري  م
ــة،   ــإرادة   إلهي ــط،   وب ــم   فق ــرآن   الكري ــو   الق ــف   ه ــى   التحري ــرض   إل ــم   يتع ــذي   ل  ال
ــا   لَــهُ   لََحاِفُظــوَن﴾))7)،  فقــد   ْكــرَ   َوإِنَّ ْلنَــا   الذِّ ــا   نَْحــنُ   نَزَّ  قــال   اهلل   تبــارك   وتعالــى:   ﴿إِنَّ
 أخــذ   اهلل   تعالــى   علــى   نفســه   أال   ُيحــّرف   القــرآن،   وبعــد   مــرور   ألــف   وأربعمئــة   ســنة  

 لــم   يحــرف   حــرف   واحــد   منــه. 
ــم   أن   ــب   منه ــي   آدم   ويطل ــص   بن ــذا   الن ــي   ه ــى   ف ــبحانه   وتعال ــب   اهلل   س يخاط
 يتفرغــوا   لعبادتــه،   ويركــزوا   عليهــا،   وال   يشــغلوا   أنفســهم   بمشــاغل   ُاخــرى  
 تلهيهــم   عنهــا،   ويتوجهــوا   نحــو   اهلل   ســبحانه   وتعالــى،  فــإن   فعلــوا   ذلــك   أعطاهــم  

ــا :  ــع   عطاي  أرب
ــى   ــان   غن ــب   اإلنس ــئ   قل ــم   أن   يمتل ــى،  فالمه ــم   غن ــأ   قلوبه ــى :    أن   يم ااُلول
ــوف   ــه   أج ــن   قلب ــارات   ولك ــان   الملي ــك   إنس ــد   يمل ــااًل،   فق ــه   م ــئ   جيب  ال   أن   يمتل
 ويعيــش   حالــة   الغربــة   والوحشــة   والحاجــة،  وحينمــا   يكــون   القلــب   غنيــاً   وإن   كان  
 صاحبــه   ال   يملــك   فلســاً   يكــون   ذا   كرامــة   وعــزة   ورفعــة   وســمو،   وال   يبالــي   ولــو  
ــنَ   ِذي ــة:   ﴿الَّ ــزة   والجال ــم   رّب   الع ــك   عنه ــى   ذل ــا   حك ــده،   كم ــم   ض ــف   العال  وق

74. الكايف ): 83، ح).
)7. احلجر: 9. 
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ــوا   ــا   َوَقاُل ــوا   لَُكــمْ   َفاْخَشــْوُهمْ   َفَزاَدُهــمْ   إِيَماًن ــاَس   َقــدْ   َجَمُع ــاُس   إِنَّ   النَّ ــالَ   لَُهــمُ   النَّ  َق
 َحْســُبنَا   اهللَُّ   َونِْعــمَ   اْلَوِكيــُل﴾)76)،   إنّ   اهلل   تعالــى   معهــم   فمــن   يســتطيع   أن   يؤثــر  

ــوح.   ــو   الوض ــذا   ه ــرة،   وه ــي   البصي ــذه   ه ــم؟ !    وه  فيه
   الثانيــة :    أال   يكلهــم   إلــى   طلبهــم،   بــل   يغنيهــم   اهلل   تعالــى   مــن   فضله   الواســع، 
 واألمثــال   تضــرب   وال   تقــاس،   لــو   ســئل   الطفــل   الصغيــر   مــاذا   تريــد؟   يقــول   ُاريــد  
 حلــوى،  ولــو   قيــل   لــه :  إنّ   هــذه   الدنيــا   أمامــك   فاطلــب،   يقــول )  حلــوى،   كيــك،  
 بســكويت،   نســتلة(،   وأمثــال   هــذه   األشــياء   التــي   يطلبهــا   األطفــال،   وهــذا   ســقف  
 مطالبــه،  ولــو   ســئل   شــاب   عمــا   يريــد،   لقــال   ُاريــد   عمــا   وامــرأة   صالحــة  
 ودارا،   وهــذه   مطالــب   جيــدة،   ولكــن   هــذا   ســقف   مطالبــه،  وكذلــك   األمــر  
ــا   اهلل   تعالــى   إلــى   أنفســنا   ســيكون   ســقف   ــة،   وإذا   تركن ــاة   المعنوي  فــي   عالــم   الحي
 مطالبنــا   محــدودًا،  ولذلــك   يقــول   اهلل   تعالــى   لإلنســان   إذا   توجهــت   إلــى   عبادتــي  
 فســأعطيك   وال   أكلــك   لمــا   تطلــب،   واهلل   الجــواد   الكريــم   المعطــي   حينمــا   يعطــي  
ــا   ــان   أنه ــا   اإلنس ــي   يتخيله ــيطة   الت ــب   البس ــن   المطال ــر   م ــاء   أكث ــي   العط ــزل   ف  يج

 الســقف   األعلــى   الممكــن. 
الثالثــة :    تكّفــل   بســدّ   فاقتهــم،   فــاهلل   عــز   وجــل   وعــد   عبــاده   الذيــن   يتمســكون  
ــوز،   وال   ــة   والع ــر   والفاق ــوا   الفق ــه   أال   يخاف ــق   تاوت ــه   ح ــم   ويتلون ــرآن   الكري  بالق
 يســمح   لهــم   أن   يذّلــوا   أنفســهم   بالوقــوف   علــى   أبــواب   النــاس   ويمــدوا   أيديهــم، 
ــه،   ــك   بعبادت ــبحانه   ويتمس ــع   اهلل   س ــه   م ــح   عاقت ــان   إال   أن   يصل ــى   اإلنس ــا   عل  وم
 واهلل   ســبحانه   وتعالــى   هــو   الــذي   يتكفــل   بــأال   يصــاب   بفقــر   وعــوز،   فيســدّ   فاقتهــم  

 واحتياجاتهــم. 
الرابعــة :  يمــأ   قلبــه   خوفــاً   منــه   ســبحانه،   فمــن   يقبــل   نحــو   اهلل   تعالــى   وعبادتــه  
 يمــأ   قلبــه   خشــية   ومخافــة   منــه   ســبحانه،  ومــن   كان   قلبــه   مملــوءا   بمخافــة  
ــاه   ــب   باالتج ــة   أو   يذه ــاب   بغفل ــة   أو   يص ــأ   أو   معصي ــب   خط ــبحانه   ال   يرتك  اهلل   س
ــي   ــرة،   ينبغ ــة   كبي ــذه   حقيق ــه،   وه ــب   عيني ــه   ونص ــى   أمام ــئ؛   ألنّ   اهلل   تعال  الخاط

ــا.  ــات   إليه  االلتف
ثــم   يحــّذر   البــاري   عــز   وجــل   بنــي   آدم   إن   هــم   تركــوا   عبادتــه   ولــم   يتفرغــوا   لهــا،  

 واتخــذوا   أهواءهــم   آلهــة   لهــم،   أن   يبتليهــم   بثــاث   خصال : 

76. آل عمران: 73).
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ااُلولــى :    أن   يمــأ   قلوبهــم   شــغاً   بالدنيــا،   يركضــون   وراءهــا   ويحملــون  
 هّمهــا،   كهمــوم   العمــل   والبيــت   والزوجــة   واألوالد   وعشــرات   المشــاكل   غيرهــا،  
 ولهــذا   نــرى   مثــل   هــؤالء   النــاس   متحيريــن   وكل   شــغلهم   الدنيــا،   قــد   مــأت   الدنيــا  

 قلوبهــم   ال   يــرون   غيرهــا .
ــن   كل   ــه   م ــط   ب ــداء   تحي ــة،   واألع ــاحة   المعرك ــي   س ــو   ف ــن   ه ــرى   م ــذا   ن وله
 حــدب   وصــوب،   وتتفجــر   القنابــل   أمامــه   وخلفــه   ولــو   ســئل   كيــف   أنــت،   يقــول  
 أنــا   مرتــاح   ألّنــي   قــد   أديــت   تكليفــي   الشــرعي،   فــإذا   قتلــت   فأنــا   شــهيد   فــي   ســبيل  

ــه.  ــت   ب ــد   أتي ــي   ق ــد   هلل   ألنّ   تكليف ــالماً   فالحم ــت   س  اهلل،   وإن   خرج
وهنــاك   مــن   يســكن   فــي   قصــور   ويملــك   المليــارات   وتحيــط   بــه   الخــدم  
 والحشــم،   لــو   ســئل   كيــف   أنــت،   لقــال :  أنــا   غيــر   مرتــاح،  ولــو   قيــل   لــه:  لمــاذا  
 وأنــت   تتقلــب   فــي   كل   هــذا   النعيــم؟   يقــول:   تجارتــي   فــي   المــكان   الفانــي  
 خســرت،   وبضاعتــي   فــي   المــكان   الفانــي   صــودرت،   وســفينتي   تقــف   بالمينــاء  
 الفانــي،،  وهكــذا   هــو   مهمــوم   ومرتبــك   ومشــغول   البــال،   ألّنــه   لــم   يفــرغ   قلبــه  
ــغل   ــى   يش ــبحانه   وتعال ــاهلل   س ــا،  ف ــم   الدني ــبحانه   به ــاه   اهلل   س ــه   فابت ــادة   خالق  لعب
ــادة   هــواه،   وأمــا   مــن   انشــغل   ــه   وانشــغل   بعب ــا   قلــب   كل   مــن   تجــاوز   عبادت  بالدني

ــره.  ــّهل   أم ــور   ويس ــذه   ااُلم ــه   ه ــه   يكفي ــى   فإّن ــاهلل   تعال  ب
   الثانيــة :    أال   يســدّ   فاقتــه،   أي   عندمــا   يأتيــه   فقــر،   أو   تحل   به   مصيبة   ومشــكلة،  

 فمــا   دام   قــد   تــرك   اهلل   ســبحانه   فإّنــه   يتركه   فريســة   لمشــكلته،   ثم   ال   يســدّ   فاقته .
ــل   ــب   عق ــاذا   يطل ــه،   وم ــى   عقل ــه   إل ــه،   أي   يترك ــى   طلب ــه   إل ــة :    أن   يكل الثالث
 اإلنســان   المنغمــس   بالدنيــا   والشــهوات؟   إّنــه   يتركــه   بهّمــه   مــع   نفســه،   ولــذا   نــرى  
ــك   ــا   ذل ــة،   بينم ــات   نبيل ــا   وغاي ــات   وأهداف ــم   طموح ــل   الهم ــر   وأه ــل   البصائ  أله
 اآلخــر   الــذي   ال   يملــك   بصيــرة   طموحــه   علــى   قــدر   حالــه،،   مثــل   األطفــال  
 علــى   ضفــة   بحــر   أو   نهــر   والشــجار   بينهــم،   وهــذا   بيــده   فــأس   وذاك   بيــده   فــأس،  
 ويتشــاجرون   علــى   المــاء،   مــع   أّنــه   نهــر   كبيــر   وبحر   كبيــر،   يكفــي   الجميــع   ويزيد. 

ثالثًا:  الزبور 

وكذلــك يعتبــر الزبــور غيــر المحــرف مــن روافــد إيجــاد البصيــرة عنــد 
اإلنســان، وقــد   جــاء   ذكــره   فــي   القــرآن   الكريــم   فــي   قولــه   تعالــى:   ﴿َولََقــدْ   َكتَْبنَــا  
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ــراد   ــوَن﴾)77)،   وي الُِح ــاِديَ   الصَّ ــا   ِعبَ ــرِ   أَنَّ   اأْلَْرَض   يَِرُثَه ْك ــدِ   الذِّ ــن   بَْع ــورِ   ِم ُب ــي   الزَّ  ِف
ــن :  ــم   بمعنيي ــرآن   الكري ــي   الق ــاء   ف ــر   ج ــإنّ   الذك ــوراة،   ف ــا   الت ــر   هن  بالذك

المعنــى   األول :    اســتعمل   الذكــر   وقصــد   بــه   التــوراة،   كمــا   فــي   قولــه   تعالــى: 
ِقيــَن﴾)78)،   وقــد   عّبــر   ْلُمتَّ ﴿َولََقــدْ   آتَْينَــا   ُموَســى   َوَهــاُرونَ   اْلُفْرَقــانَ   َوِضيَــاءً   َوِذْكــًرا   لِّ
ِقيــَن﴾،   إذن   التــوراة   ْلُمتَّ  اهلل   تبــارك   وتعالــى   عــن   التــوراة   هنــا   بالذكــر:   ﴿َوِذْكــًرا   لِّ

 ذكــر.  
المعنــى   الثانــي :    اســتعمل   الذكــر   وقصــد   بــه   القــرآن   الكريــم،   كمــا   فــي   قولــه  

 تعالــى :  ﴿إِنْ   ُهــوَ   إاِلَّ   ِذْكــرٌ   لِّْلَعالَِميــَن﴾)79) .  
فالذكــر   يمكــن   أن   يــراد   بــه   التــوراة،   ويمكــن   أن   يــراد   بــه   القــرآن،  ولكــن   فــي  
ْكــِر﴾،   يتحــدث   عــن   ــورِ   ِمــن   بَْعــدِ   الذِّ ُب ــا   ِفــي   الزَّ  هــذه   اآليــة   الشــريفة:  َ﴿لََقــدْ   َكتَْبنَ

 الذكــر   الــذي   كان   قبــل   الزبــور،   وهــو   التــوراة   وليــس   القــرآن   الكريــم.
الُِحــوَن﴾،      لقــد   كتــب   اهلل   تعالــى   فــي   الزبــور :  ﴿ أَنَّ   اأْلَْرَض   يَِرُثَهــا   ِعبـَـاِديَ   الصَّ
 ويعنــي   الميــراث   بمعنــاه   اللغــوي   المعــروف   أن   يحصــل   اإلنســان   علــى   شــيء   مــن  
ــع   ويشــتري،   ــارة   يعمــل   اإلنســان   تاجــراً   مثــاً   فيبي ــة،   فت ــر   اكتســاب   أو   معامل  غي
 ويســمى   مــا   يحصــل   عليــه   ربحــًا،  وتــارة   يحصــل   علــى   شــيء   دون   مقابــل،  
 ويســمى   ميراثــًا،   كاألمــوال   التــي   يحصــل   عليهــا   الوريــث   حينمــا   يمــوت   مورثــه، 

 ويــرث   فــي   اآليــة   الكريمــة   بمعنــى   يكتســب   شــيئا   بــدون   معاملــة . 
ــرآن   ــريفة؛   ألنّ   الق ــة   الش ــذه   اآلي ــي   ه ــود   ف ــذا   المقص ــون   ه ــد   ال   يك ــن   ق ولك
ــب   ــن   ويتغل ــى   الظالمي ــون   عل ــر   الصالح ــا   ينتص ــة   حينم ــتعمل   الوراث ــم   يس  الكري
 المؤمنــون   المخلصــون   علــى   المنحرفيــن،   كمــا   ورد   فــي   قولــه   تعالــى:   ﴿
تِــي   بَاَرْكنَــا   ِذيــنَ   َكاُنــوا   ُيْســتَْضَعُفونَ   َمَشــاِرقَ   اأْلَْرِض   َوَمَغاِربََهــا   الَّ َوأَْوَرْثنَــا   اْلَقــْومَ   الَّ
 ِفيَهــا﴾)80)،   والمســتضعفون   هــم     المظلومــون   والمضطهــدون،   وأورثناهــم   يعنــي  
ــا   لهــم   الســطوة   والحضــور   والقــدرة   والقــوة   فــي   ــا   لهــم   االنتصــار،   وجعلن  حققن

 مشــارق   األرض   ومغاربهــا .

77. األنبياء: )0).
78. األنبياء: 48.
79. التكوير: 7).

80. األعراف: 37).
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ْكــرِ   ُبــورِ   ِمــن   بَْعــدِ   الذِّ إذن،   معنــى   يــرث   فــي   قولــه   تعالــى  : ﴿َولََقــدْ   َكتَْبنـَـا   ِفــي   الزَّ
 أَنَّ   اأْلَْرَض   يَِرُثَهــا﴾   أي   يتغلــب   عليهــا   ويســيطر   عليهــا   ويهيمــن   عليهــا   ويتصــدى  
الُِحــوَن﴾   فالصالحــون   هــم   مــن   ســيديرون    إلدارتهــا   وقيادتهــا،   ﴿ِعبَــاِديَ   الصَّ
ــق   ــن   الح ــتمر   بي ــم   والمس ــراع   الدائ ــير   والص ــاض   العس ــذا   المخ ــذه   األرض   وه  ه
 والباطــل،   الــذي   تكــون   المحصلــة   والنتيجــة   فيــه   دائمــاً   لصالــح   المؤمنيــن  

ــن   . ــح   المخلصي  ولصال
إنّ   اإلشــارة   إلــى   هــذا   المبــدأ   القرآنــي   وإلــى   هــذه   الســّنة   اإللهيــة   وهــذا   القانــون  
 الــذي   يتحكــم   بمجــرى   التأريــخ،   تطمئــن   اإلنســان   بأّنــه   مــادام   علــى   صــاح  
 فالنتيجــة   لصالحــه،   إن   قتــل   فــي   طريــق   االنتصــار   للمشــروع   الرســالي   فهــو   شــهيد  
ــذه   ــي   ه ــر   ف ــق   النص ــة،   وإن   تحق ــعادة   األبدي ــت   الس ــد   تحقق ــبيل   اهلل،   وق ــي   س  ف
ــا   فقــد   كســب   الوعــد   اإللهــي   وانتصــر   المشــروع   بانتصــاره،   وهــذه   تعطــي    الدني
 قــوة   وعزيمــة   وبصيــرة   ورؤيــة   كبيــرة   لإلنســان   المؤمــن   حينمــا   يســير   فــي   مشــروع،  

 بــأنّ   هــذا   المشــروع   ســينتج   بــكل   تأكيــد   وســينتصر   علــى   كل   التقديــرات. 
ــام   الحســين× ،   فقــد   ــي   وجدناهــا   فــي   شــهادة   اإلم ــع   الت وهــذه   هــي   الوقائ
 كان   النظــام   األمــوي   يظــن   أن   القضيــة   انتهــت   بســقوط   اإلمــام   الحســين×    شــهيداً  
 هــو   وأهــل   بيتــه   وأصحابــه   فــي   يــوم   عاشــوراء،   فدّقــوا   طبــول   الفــرح   واالنتصــار،  
 وأخــذوا   ذراري   رســول   اهللث    ســبايا   إلــى   الكوفــة   ومنهــا   إلــى   الشــام،  ولكــن  
 بعــد   أيــام   مــن   دخــول   الســبايا   إلــى   الشــام   ارتــد   الــرأي   العــام   عليهــم،   وانكشــفت  
ــن   ــام   زي ــا   اإلم ــي   خطبه ــة   الت ــب   البليغ ــك   الخط ــور   بتل ــرت   ااُلم ــة،   وتع  الحقيق
 العابديــن×    وزينــب عليهــا الســام،  وانقلــب   الســحر   علــى   الســاحر،   وظهــر  

 اإلمــام   الحســين×    منتصــراً   فــي   تلــك   المعركــة .
   ولذلــك   مــا   دمنــا   متمســكين   بالحــق،   ومــا   دمنــا   نســير   فــي   طريــق   الحــق،   ومــا  
 دمنــا   نســير   فــي   طريــق   الصــاح،   فنحــن   علــى   ثقــة   عاليــة   بالوعــد   اإللهــي   وبالســنة  

 اإللهيــة،   أنّ   النصــر   ســيكون   حليفنــا   ال   محالــة .
   وهــذه   العقيــدة   تعطــي   قــوة،   وتهــب   النصــر   التكتيكــي   المرحلــي،   وهــذا   مــا  
ــاك   نصــر   ألهــل   الحــق   ــاك   صــراع   وهن  نجــده   فــي   مقاطــع   التأريــخ   الطويلــة،   فهن
ــذه   ــم   ه ــي   تخت ــخ،   الت ــة   التأري ــا   لحرك ــي   رؤيتن ــتراتيجي   ف ــتوى   االس ــى   المس  عل
ــثَ   اهللَُّ   ــَدةً   َفبََع ــةً   َواِح ــاُس   ُأمَّ ــى :  ﴿َكانَ   النَّ ــال   تعال ــا   ق ــاف،   كم ــة   واالخت  الحرك
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ــاِس   ــنَ   النَّ ــمَ   بَْي ــقِّ   لِيَْحُك ــابَ   بِاْلَح ــمُ   اْلِكتَ ــَزلَ   َمَعُه ــنَ   َوأَن ــِرينَ   َوُمنِذِري ــنَ   ُمبَشِّ بِيِّي  النَّ
ــِه﴾))8) .    ــوا   ِفي ــا   اْختََلُف  ِفيَم

وهــذا   االختــاف   الــذي   بــدأ   بيــن   هابيــل   وقابيــل   وإلــى   يومنــا   الحاضــر  
 وسيســتمر،   ســيتوج   فــي   نهاياتــه   بظهــور   المصلــح   األكبــر   إمــام   زماننــا عجــل اهلل 

فرجــه   ليمــأ   األرض   عــدالً   وقســطاً   كمــا   ملئــت   جــوراً   وظلمــًا .  
ــو   ــاح   فه ــى   ص ــادام   عل ــان   م ــإنّ   اإلنس ــي،   ف ــتوى   التكتيك ــى   المس إذن،   عل
 منتصــر،   وهــذه   العقيــدة   تعطيــه   قــوة   وعزيمــة   ووضوحــا   واندفاعــا،  وعلــى  
 المســتوى   االســتراتيجي   أيضــّا،   هنــاك   مشــروع   نهايتــه   إلــى   الخيــر   والصــاح  
 وســيطرة   المؤمنيــن   علــى   إدارة   شــؤون   هــذه   األرض   وهــذه   المعمــورة،   كمــا   وعــد  
ــون﴾،   الُِح ــاِديَ   الصَّ ــا   ِعبَ ــه :  ﴿أَنَّ   اأْلَْرَض   يَِرُثَه ــة   بقول  بذلــك   رّب   العــزة   والجال

ــة.    وهــذه   بشــارة   دنيوي
ــان   ــة   لإلنس ــارة   ااُلخروي ــن   البش ــت   ع ــات   تحدث ــة   آي ــذه   اآلي ــبقت   ه ــد   س وق
 الصالــح،   ومــاذا   ســيجد   فــي   اآلخــرة،  وهــذه   اآليــة   تتحــدث   عــن   بشــارة   دنيويــة،  
 فهنــا   فــي   الدنيــا   ينتصــر   المؤمنــون   الصالحــون،   ويتقدمــون   ويتغلبــون   علــى  
ــادي   ــتحقاق   الم ــة   االس ــي   طبيع ــارة   ف ــة   البش ــي   بمثاب ــك   ه ــات،   ولذل  كل   التحدي
 الدنيــوي   للصالحيــن،   ولكــن   يأتــي   الــكام   مــن   هــو   الصالــح؟   هــل   هــو   اإلنســان  

ــل؟ .  ــاة   اللي ــي   ص ــذي   يصل ــو   ال ــح   ه ــر؟   أو   الصال  الخي
ــد   ــًا،   فيتجس ــاً   عملي ــون   صاح ــب   أن   يك ــي   يج ــق   القرآن ــي   المنط ــاح   ف الص
ــاً   ــاً   وعلمي  العمــل   الصالــح   فــي   ســيرته   وعملــه   وأدائــه   وســلوكه،   وصاحــاً   نظري
 يحمــل   مشــروعا   صحيحــا   ويتحــرك   ضمــن   مقاســات   ومعاييــر   صحيحــة،  
ــم   مبنــي   علــى   نظــام   ــة   المتاحــة؛   ألنّ   العال ــات   المادي  الصــاح   باســتنفار   اإلمكان
 الســببية   التــي   أودعهــا   اهلل   تعالــى   فيــه،   فمثــاً   إذا   جلســت   فــي   بيتــي   وأقــول  
ــي،   اللهــم   أرزقنــي،   فــإنّ   اهلل   ال   يرزقنــي،   يجــب   أن   أعمــل   وأقــول   اللهــم   ارزقن
 وكــذا   مــن   كان   مريضــاً   وقعــد   فــي   بيتــه   ورفــع   يديــه   بالدعــاء   وقــال   اللهــم   أســألك  
 الشــفاء،   فــإنّ   اهلل   ال   يشــفيه،   بــل   عليــه   أن   يذهــب   إلــى   الطبيــب   ويأخــذ   العــاج،  
ــاج،   ــال   الع ــن   خ ــفاء   م ــه   الش ــى   ل ــل   اهلل   تعال ــفني،   ليجع ــم   اش ــول   الله ــم   يق  ث

ــراً .  ــاج   مؤث ــل   الع  ويجع

)8. البقرة: 3)).
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ــون   ــن   جالس ــا   ونح ــى   أعدائن ــا   عل ــم   انصرن ــول   الله ــا   أن   نق ــك   ال   ينفعن    وكذل
ــف   ــى   توظي ــاج   إل ــل   نحت ــة،   ب ــّنة   إلهي ــذه   س ــا،   وه ــإنّ   اهلل   ال   ينصرن ــا،   ف ــي   بيوتن  ف
 مقومــات   الصــاح   بــكل   إبعادهــا،   كمــا   أمرنــا   البــاري   تبــارك   وتعالــى   فــي   قولــه:  
بَــاطِ   اْلَخْيــِل﴾))8)،   فنوفــر   الصــاح   ةٍ   َوِمــن   رِّ ــن   ُقــوَّ ــا   اْســتََطْعُتم   مِّ وا   لَُهــم   مَّ  ﴿َوأَِعــدُّ
 المعنــوي   والنظــري،   والصــاح   العملــي   والســلوكي،   والصــاح   فــي   تقديــرات  
 الموقــف   والمشــروع،   والصــاح   فــي   اســتجماع   أدوات   النصــر   وتوفيــر   األدوات  
 المطلوبــة   الماديــة   لتحقيــق   النصــر،   والصــاح   فــي   االســتنفار   والجهوزيــة   والتهيــؤ  
 للمعــارك   التــي   قــد   نتعــرض   لهــا،  فــإذا   حضرنــا   جميــع   هــذه   المقدمــات   فــإنّ   اهلل  
 تعالــى   ينصرنــا   علــى   كل   تقديــر؛   ألنّ   هــذه   ســّنة   الحيــاة،   وهــذا   هــو   القانــون  

ــة   أساســية .   الــذي   يتحكــم   بمجــرى   التأريــخ،   وهــذه   قضي
إذن،   الكتــب   الســماوية   هــي   الرافــد   األول   والعامــل   األول   الــذي   يحقــق  
 البصيــرة،   ويوضــح   لنــا   الطريــق،   فنــرى   ونســير   علــى   بركــة   اهلل،   ونحقــق   الكمــال  

ــماوية. ــب   الس ــر   الكت ــنا   عب ــرة   ألنفس  والبصي

)8. األنفال: 60.
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الرافد   الثاني

 آيات   اهلل   في   األنفس   واآلفاق 

  إنّ   آيــات   اهلل   يف   أنفســنا   ويف   الكــون   الــذي   يحيــط   بنــا   كلهــا   طــرق   لتحقيــق  
ــاة،  ــه   حضــور   واع   يف   احلي ــا،   فاإلنســان   يجــب   أن   يكــون   ل ــرة   عندن  البصي
 مــاذا   تعنــي   املقولــة   التــي   تلوكهــا   ألســنة   البعــض :   »أذهــب   بدربــي   وأرجع  
 بدربــي «   ؟،،  تعنــي   أّنــه   ال   شــيء   يف   الدنيــا،   فأنــا   ال   أعــرف   عــن   أحــوال  
 الدنيــا   شــيئًا،   ومــا   يحــدث   ال   يهمنــي،   وال   أتابــع   مــا   يجــري،   واملهــم   أنــي  
 بخيــر   وبيتــي   محفــوظ   وعملــي   جيــد   وأوالدي   بخيــر،   فهــذا   مــا   يهمنــي  
ــاة؟،،  ــح   يف   احلي ــج   صحي ــذا   منه ــل   ه ــاءل؛   ه ــي،  ونتس ــره   ال   يهمن  وغي
 القــرآن   الكــرمي   يديــن   هــذه   الطريقــة   األنانيــة   واملصلحيــة   يف   احليــاة،  
 وكذلــك   الســّنة   النبويــة،   كقــول   رســول   اهللث:   »مــن   أصبــح   ال   يهتــم  
 بُامــور   املســلمن   فليــس   مبســلم «   )83)،   يجــب   علــى   اإلنســان   أن   يفتــح   عينيــه  
ــى   ــت   إل ــة،   وأن   يلتف ــور   الطبيع ــع   وُام ــور   املجتم ــاس   وُام ــور   الن ــى   ُام  عل
 الظواهــر   الطبيعيــة   كالشــجر   والنبــات   واملطــر،   وعالــم   البحــار   وأســراره . 

ــاً   ــرض   أفام ــة   تع ــة   وثائقي ــوات   تلفزيوني ــد   هلل   قن ــا   والحم ــي   زمانن ــد   ف    وتوج
 ومعلومــات   عظيمــة   عــن   أســرار   هــذا   الكــون،   ومــا   يجــري   فــي   الطبيعــة   والبحــار  
 وعالــم   الحيــوان،   ففــي   كل   هــذه   العوالــم   التــي   نعيشــها   حولنــا   أســرار   ومعــارف،  
 وكلمــا   دققنــا   فيهــا   وجدنــا   فيهــا   مدخــاً   ومعرفــة   وبصيــرة   توصلنــا   إلى   اهلل   ســبحانه  

 وتعالــى.
   ومــن   األســرار   العجيبــة   فــي   عالــم   الحيــوان،   أّننــي   كنــت   فــي   يــوم   مــن   األيــام  
 ذاهبــاً   مــع   عــدد   مــن   العلمــاء   إلــى   ماليزيــا،   وذهبنــا   وبعــض   الزمــاء   فــي   الســفرة  
 بدعــوة   مــن   المضيفيــن   فــي   ماليزيــا   إلــى   متحــف   لطيــف   جــدًا،   فقــال   بعــض  
ــا،   ــا   والدعــوة   مــن   اإلخــوان   مــن   ماليزي ــد  وصلن ــر   ذلــك،   فنحــن ق  الزمــاء:    لن
فركبنــا   وذهبنــا   إلــى   ذلــك   المــكان   لنــرى   مــا   هــو،   وعندمــا   ذهــب   الزمــاء   ليدفعــوا  

83. الكايف ): )6)، ح).
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 الفاتــورة   وجــدوا   الســعر   مرتفعــاً   بعملتهــم،   فتــرددوا   فــي   الدخــول،   ثــم   قالــوا   لقــد  
 أتينــا   والنــاس   قــد   دعونــا   ومــن   المعيــب   أن   نعــود . 

ــا   مجموعــة   مــن   العينــات   ــا   فوجدن ــا   أول   قاعــة،   نظرن    وعلــى   كل   حــال   دخلن
 مــن   خضــار   معّيــن،   تصفحنــاه   ووضعنــاه   وقلنــا :  إنّ   هــذا   نــراه   فــي   الشــارع،   فمــا  
 قيمــة   عرضــه   فــي   متحــف؟!   وخرجنــا   منزعجيــن   مــن   القاعــة،  فاحظنــا   مســؤول  
 القاعــة،   فبــادر   إلــى   الســؤال   عــن   عــدم   ارتياحنــا،   فقلنــا   لــه :  ليــس   فــي   المتحــف  
 شــيء   يســتحق   أن   ندفــع   مــن   أجلــه   مبالــغ   مــن   المــال   لنــرى   خضــارا   وغصنــا  
 نراهــا   فــي   الشــارع   فــي   كل   مــكان،   وماليزيــا   مــن   البــاد   ذات   الطبيعــة   الخضــراء  
ــم   ــال :  كا   ل ــا،  فق ــل   رأين ــا :  ب ــيئًا،  قلن ــروا   ش ــم   ت ــم   ل ــال :  إذن   أنت ــة،  فق  الجميل

 تــروا،   تعالــوا   اُلريكــم.
   فرجعنــا   علــى   مضــض   وحيــاء   مــن   هــذا   الرجــل،   وجــاء   بنــا   إلــى   أول   محطــة،  
 وضعــوا   هــذه   الخضــار   فــي   زجــاج   مثــل   حــوض   الســمك،   فســألنا :  مــاذا   تــرون؟  
 قلنــا :  نــرى   غصنــا،  فقــال:   انظــروا   بدقــة،   أنــا   أقــول   لكــم : هــذه   حشــرة   بلــون  
 الغصــن   وبشــكل   الغصــن،   انظــروا   هــذه   التي   تتحــرك،  فنظرنــا   إلى   غصن   وحشــرة  
 بلــون   هــذا   الغصــن   وحتــى   بهيئــة   هــذا   الغصــن،   مــا   هــذه   الحشــرة   الغريبــة؟ !  وجئنا  
 للحــوض   الثانــي   وغصــن   آخــر   وحشــرة   بلــون   ذلــك   الغصــن   وبهيئــة   ذلــك   الغصــن  
 أيضــّا،   وهكــذا   فــي   كل   صنــدوق   زجاجــي   أنــواع   غريبــة   مــن   الحشــرات،   فوقفنــا  
ــا   مــن   مبلــغ   لنــرى   هــذه   ــا :  ســبحان   اهلل،   كل   واحــدة   منهــا   تســاوي   مــا   دفعن  وقلن
ــرات،   وكل   ــن   الحش ــات   اآلالف   م ــذا   مئ ــق،  وهك ــون   والخل ــي   الك ــب   ف  العجائ
ــاة   خاصــة   بهــا،   ولهــا   تركيبتهــا   الفســيولوجية   الخاصــة،    حشــرة   لهــا   شــكل   وحي

 ولهــا   أهــداف   وأدوار   مشــخصة   فــي   هــذه   الحيــاة،   ونحــن   ال   نعرفهــا.  
ــذ   مئــات   الســنين   عــن   ــاء   وعلمــاء   البحــار   من ويبحــث   علمــاء   الطبيعــة   واألحي
 هــذه   الكائنــات،   ومــع   ذلــك   لــم   يكتشــفوا   واحــدا   باأللــف   مــن   أســرار   هــذه   الدنيا، 
 وكلمــا   تعمــق   اإلنســان   اكتشــف   أشــياء   جديــدة   فــي   هــذا   الكــون،   فهــذا   الغــاف  
 الــذي   جعلــه   اهلل   تعالــى   ســقفاً   لهــذه   األرض،   والــذي   نعّبــر   عنه    بـــ »الجــو «   ،   عندما  
 نعبــره   نصيــر   فــي   عالــم   آخــر،   فمثــاً   هنــا   جاذبيــة   ولكــن   عندمــا   نعبــر   الغــاف   ال  
 توجــد   جاذبيــة،   وهنــا   اوكســجين   نتنفــس   منــه   وهنــاك   ال   يوجــد   اوكســجين،   وهنــا  
 مســتوى   الحــرارة   نســتطيع   أن   نعيــش   فيــه   مــع   غيرنــا   مــن   الكائنــات،   وهنــاك   درجــة  
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 الحــرارة   أكثــر   أو   أقــل   بنحــو   ال   يســتطيع   أي   كائــن   حــي   أن   يعيــش   فيهــا،  وهــذا   مــا  
ــة   ــه   الخاص ــن   أهداف ــير   ضم ــيء   يس ــث   كل   ش ــن،   حي ــام   األحس ــه   النظ ــق   علي  نطل
 ويحقــق   النتائــج   المرجــوة   منــه،   وهــو   مــا   ورد   فــي   القــرآن   الكريــم   بعنــوان   الســير  
 فــي   اآلفــاق   والســير   فــي   األنفــس،  والســير   فــي   اآلفــاق   هــو   أن   نتحــرك   فــي   هــذه  
 المعمــورة   والكــون   وننظــر   إلــى   الحقائــق   ونــزداد   بصيــرة   وعمقــاً   ورؤيــة،  والســير  
 فــي   األنفــس   هــو   دخــول   اإلنســان   فــي   وجــوده   ونفســه   العجيبــة   والغريبة   األطــوار.  
وقــد   ورد   فــي   القــرآن   الكريــم   فــي   الحــث   علــى   الســير   فــي   اآلفــاق   آيــات  

 كثيــرة،   نذكــر   بعضــا   منهــا : 
اآليــة   ااُلولــى :    قولــه   تعالــى: ﴿َوِفــي   اأْلَْرِض   آيـَـاٌت   لِّْلُموِقنِيــنَ   َوِفــي   أَنُفِســُكمْ  
 أََفــاَ   ُتْبِصــُروَن﴾)84)،   ففــي   األرض   آيــات   لمــن   كان   بمســتوى   اليقيــن،   ومــن   كان  
 ببصيــرة   أهــل   اليقيــن،   أي   عندمــا   يلتفــت   يمينــاً   أو   شــماالً   ســيجد   مــا   يبرهــن   علــى  
ــال   ــى   الكم ــده   إل ــذ   بي ــا   يأخ ــى،   وم ــى   اهلل   تعال ــه   عل ــا   يدل ــى،   وم ــود   اهلل   تعال  وج

 فــي   كل   شــيء.
ــاّ   ــنا   أيض ــي   أنفس ــُروَن﴾،   فف ــاَ   ُتْبِص ــُكمْ   أََف ــي   أَنُفِس ــى:   ﴿َوِف ــول   تعال ــم   يق ث
 آيــات   تــدل   علــى   وجــود   البــاري   عــز   وجــل   وعلــى   حكمتــه،   ســواء   فــي   أبعادهــا  
 الماديــة   أو   أبعادهــا   المعنويــة،   فالعيــن   وااُلذن   والقلــب   والكلــى   والكبــد،،  وأي  
ــه   جهــاز   ليعوضــه   عــن   هــذا   ــا   يرّكــب   ل ــد   تعطله  واحــد   مــن   أعضــاء   اإلنســان   عن
 العضــو،   ولكــن   هنــاك   فــروق   واســعة   بينهمــا،   ففــي   البــدن   يكــون   العضــو   بســيطاً  
 وصغيــرًا،   بينمــا   الجهــاز   الــذي   يعــوض   عــن   القلــب   مثــاً   يكــون   حجمــه   بحجــم  
 نصــف   غرفــة،   وكــذا   الجهــاز   الــذي   يعــوض   عــن   الكلــى،   وهــذا   حجمــه   أضعــاف  
 حجــم   اإلنســان،   فمــع   كل   هــذا   التطــور   التكنولوجــي   والبشــري   لــم   يســتطع   أن  

 يحقــق   كل   مــا   يحققــه   الجهــاز   والعضــو   البشــري   الطبيعــي.
إنّ   القلــب   والكبــد   وكل   هــذه   األجــزاء   فــي   البــدن   شــيء   غريــب   وعالــم  
 غريــب،   فمثــاً   توجــد   فــي   العيــن   تركيبــات   معقــدة   لكــي   نســتطيع   أن   نــرى   بهــا،  
 وكــذا   األمــر   فــي   اإلذن   لكــي   نســتطيع   أن   نســمع   بها ،، وهكــذا   توجــد   فــي   كل  
ــي   ــول   ف ــرت   العق ــى   تحي ــب،   حت ــرار   وعجائ ــدن   أس ــذا   الب ــا   ه ــن   خاي ــة   م  خلي

84. الذاريات: 0)ـ )).
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 فهــم   هــذا   اإلنســان،   ســواء   فــي   أبعــاده   الماديــة   أو   فــي   قدراتــه   وهممــه   وعزيمته . 
ــي   ــل   ف ــماء   األوائ ــا   أس ــع   فيه ــس   جم ــوعة   غين ــم   موس ــوعة   باس ــاك   موس هن
 العالــم   مــن   البشــر   فــي   كل   المجــاالت،   خيرهــا   وشــرها،   صالحهــا   وطالحهــا،  
ــا   ــو   تصفحن ــا،  ول ــي   الدني ــيء   ف ــن،   وكل   ش ــلوك   المجاني ــاء   وس ــلوك   العق  س
 هــذه   الموســوعة   لرأينــا   عظــم   القــدرات   المودعــة   فــي   هــذا   اإلنســان   الصغيــر   فــي  

 جرمــه   وحجمــه،   فهــو   كمــا   قــال   الشــاعر : 
فــــيك   شــــــــــبراً   فــرّ   ميــا كلما   أقــــــــــدم   فكـــــري   
ال   يهـــــــــد   ي   الســـــــبيا))8) ناكصاً   يخــــــبط   في   عمياء   

ــدة،   ــاق   جدي ــت   آف ــان   انفتح ــذا   اإلنس ــة   ه ــي   معرف ــبراً   ف ــدم   ش ــا   أتق أي   كلم
 فأجــد   نفســي   بعيــداً   عــن   اكتشــاف   أســراره   بمســافة   ميــل،   وكلمــا   اقتربــت   أكثــر  
 أرى   أنّ   القضيــة   أعمــق   وأوســع   مــن   أن   أدركهــا،  ومهمــا   أعمــل   فكــري   فإّنــي   ال  

 أســتطيع   أن   أدرك   عمــق   هــذا   اإلنســان . 
ــات   والوقــوف   عندهــا،   ــى   الظواهــر   واآلي ــات   اهلل   والنظــر   إل ــر   فــي   آي    فالتدب
 كل   ذلــك   يمنــح   اإلنســان   بصيــرة   عظيمــة،   لذلــك   نجــد   مقولــة   رســول   اهللث: 
ــه   ــل   إمكانات ــه   ويتأم ــق   بنفس ــن   يدق ــه «)86)   ،   أي   م ــرف   رب ــه   ع ــرف   نفس ــن   ع »م
 وقدراتــه   ونعــم   اهلل   عليــه   ســيعرف   ربــه،   ومــن   عــرف   الكــون   عــرف   ربــه،   ومــن  
 عــرف   الشــجر   عــرف   ربــه،   ومــن   عــرف   البحــار   عــرف   ربــه،   ومــن   عــرف   هــذه  
 الظواهــر   الكونيــة   عــرف   ربــه؛   ألّنهــا   تمنحــه   البصيــرة،   قــال   اهلل   تعالــى:   ﴿َوِفــي  
ــتطعتم   ــل   اس ــُروَن﴾)87)،  ه ــَا   ُتْبِص ــُكمْ   أََف ــي   أَنُفِس ــنَ   َوِف ــاٌت   لِّْلُموِقنِي  اأْلَْرِض   آيَ
 أن   تحصلــوا   علــى   البصيــرة   وتفتحــوا   عيــن   القلــب   لتدركــوا   كل   هــذه   الحقائــق  
ــى   ــا   إل ــر   يوصلن ــوا   علــى   قــدر   المســؤولية؟   إنّ   هــذا   التدب  وتتمســكوا   بهــا   وتكون

 ذلــك.  
وحينمــا   ناحــظ   اآليــات   القرآنيــة   التــي   تتحــدث   عــن   هــذه   الظواهــر   الكونيــة  
ــن   ــه   يمك ــا،   فإّن ــر   فيه ــن   األول   ونتدب ــف   ع ــوان   يختل ــي   عن ــة   ف ــل   كل   آي ــم   نجع  ث

)8. شرح نهج الباغة البن أبي احلديد3): )).
86. بحار األنوار ): )3، ح)).

87. الذاريات: )). 
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ــاٌت   ــي   اأْلَْرِض   آيَ ــى:  ﴿َوِف ــه   تعال ــي   قول ــاً   ف ــات،  فمث ــى   المعطي ــل   عل  أن   نحص
 لِّْلُموِقنِيــَن﴾)88)،   يعنــي   أنّ   التدبــر   فــي   هــذه   الظواهــر   الكونيــة   يجعــل   المتدبــر   مــن  

 أهــل   اليقيــن.  
ــارَ   َه ــهِ   َوالنَّ ــُكُنوا   ِفي ــلَ   لِتَْس ْي ــمُ   اللَّ ــلَ   لَُك ــِذي   َجَع ــوَ   الَّ ــى:  ﴿ُه ــه   تعال ــي   قول وف
 ُمْبِصــًرا   إِنَّ   ِفــي   َذلـِـكَ   آَليـَـاتٍ   لَِّقــْومٍ   يَْســَمُعوَن﴾)89)،   وهنــا   التدبــر   فــي   هــذه   الظواهــر  

ــر   الســمع   والوعــي   واإلدراك   الحقيقــي.   ــة   يعطــي   المتدب  الكوني
ــِذي   َمــدَّ   اأَلْرَض   َوَجَعــلَ   ِفيَهــا   َرَواِســيَ   َوأَْنَهــاراً   وفــي   قولــه   تعالــى:  ﴿َوُهــوَ   الَّ
َهــارَ   إِنَّ   ِفــي   َذلِــكَ   ْيــلَ   النَّ ــا   َزْوَجْيــنِ   اْثنَْيــنِ   ُيْغِشــي   اللَّ َمــَراتِ   َجَعــلَ   ِفيَه  َوِمــن   ُكلِّ   الثَّ
ــُروَن﴾)90)،   أي   أنّ   النظــر   والتفكــر   فــي   هــذه   الظواهــر   والوقــوف    آَليـَـاتٍ   لَِّقــْومٍ   يَتََفكَّ

 عندهــا   تجعلنــا   مــن   أصحــاب   الفكــر   والتدبــر.
ــنَ   ــكَ   ِم ــِرجْ   َقْوَم ــا   أَنْ   أَْخ ــى   بِآيَاتِنَ ــْلنَا   ُموَس ــدْ   أَْرَس ــى:  ﴿َولََق ــه   تعال ــي   قول    وف
ــات   اهلل،   ــن   آي ــرت   م ــام   اهلل   ُاعتب ﴾،   فأي ــامِ   اهللَّ ــم   بِأَيَّ ْرُه ــورِ   َوَذكِّ ــى   النُّ ــاتِ   إِلَ ُلَم  الظُّ
ــه   والقوانيــن   ــة   معطيات  وُاعتبــرت   محطــة   نســتذكر   فيهــا   عمــق   هــذا   الكــون   وأهمي
ــارٍ   ــُكلِّ   َصبَّ  التــي   تتحكــم   بــه،   ثــم   يقــول   عــز   مــن   قائــل:  ﴿إِنَّ   ِفــي   َذلِــكَ   آَليَــاتٍ   لِّ
 َشــُكوٍر﴾))9)،   وقــد   اســتعمل   هنــا   صيغــة   المبالغــة   فــي   الصبــر   والشــكر،   فلــم   يقــل  

ــار. ــال   صّب ــر،   بــل   ق ــور   وال   صاب  صب
   أي   أنّ   التدبــر   فــي   آيــات   اهلل   يمنــح   المتدبــر   المزيــد   مــن   الصبــر،  إذ   عندمــا   نــرى  
 أحــوال   ااُلمــم   الســابقة   ونــرى   أيــام   اهلل،   وعندمــا   نــرى   االنتقــال   مــن   الظلمــات   إلى  
 النــور   ومــا   جــرى   علــى   األقــوام   الســابقة،   ال   تخيفنــا   أربــع   مفخخــات،   وال   يخيفنــا  
 اإلرهــاب،   وال   يعوقنــا   عــن   مواصلــة   طريقنــا،   وال   تعجزنــا   المشــاكل   أبــدًا،  مــاذا  
 يريــد   االرهابيــون   أن   يصبحــوا؟،   هــل   يريــدون   أن   يكونــوا   مثــل   الفراعنــة،   يقتلــون  
 األطفــال   الذكــور   ويتركــون   اإلنــاث؟  فلقــد   زادوا   عليهــم   حينمــا   لــم   يفّرقــوا   بيــن  
 األطفــال   والنســاء   والرجــال   والعجائــز   والشــيوخ،  وعندمــا   نقــرأ   التأريــخ   نــرى   أنّ  

88. الذاريات: )).
89. يونس: 67. 

90. الرعد: 3
)9. إبراهيم: ).
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 ُاممــاً   ُابيــدت   عــن   بكــرة   أبيهــا   مــن   قبــل   طواغيــت   وفراعنــة   فــي   زمانهــم،   ولكــن  
 الحيــاة   اســتمرت،   والبشــرية   تطــورت .

ــذي   ــد   هلل   ال ــاب؟   كا   واهلل،   والحم ــا   اإلره ــر   فين ــن   أن   يؤث ــل   يمك ــوم   ه والي
 زادنــا   فيهــم   بصيــرة،  إّنهــم   يقفــون   اليــوم   ويقولــون:   يزيــد   قائدنــا   والحســين  
ــال   ــد   ق ــة   رســول   اهللث    عدوكــم،   وق ــا!.. اإلمــام   الحســين×    ريحان  عدون
 فيــه   رســول   اهللث  :   »أحــب   اهلل   مــن   أحــب   حســيناً «))9)  ؟!   ولكــن   هــذه   نعمــة   أن  
 يتعــروا   وينكشــفوا   حتــى   يبتعــد   عنهــم   ويتبــرأ   منهــم   الجميــع   مــن   أصحــاب   العقــل  
ــف   ــل،   وتتكش ــن   الباط ــق   م ــز   الح ــر،   ليتمي ــده   نص ــا   بع ــر   م ــذا   نص ــن،   وه  والدي
 الحقائــق،   وُتعــرف   مظلوميــة   هــذا   الشــعب   الــذي   يتعــرض   إلــى   الحمــات  

ــنوات.  ــر   س ــذ   عش ــة   من  اإلرهابي
فهــل   تظنــون   أن   تضيــع   دمــاء   النســاء   واألطفــال   المظلوميــن   وأشــاؤهم  
 المقطعــة   ســدى   عنــد   اهلل   ســبحانه   وتعالــى؟   حاشــا   هلل   أن   يكــون   كذلــك،   ولكــن  
 اصبــروا   لتــروا   النتائــج   قريبــاً   بأعينكــم   وليــس   األجيــال   القادمــة،   وســترون  
ةُ   َولَِرُســولِهِ   ِ   اْلِعــزَّ ﴿َوهلِلَّ  مــا   يجــري   عليهــم،   والنصــر   لكــم   والعــزة   لكــم :  
 َولِْلُمْؤِمنِيــَن﴾)93)،   أيخيفوننــا؟ ..   ال   واهلل،   فشــهداؤنا   فــي   الجنــان   ونحــن  

 ســنزداد   رفعــة   وشــأنًا،   وســتتضح   ااُلمــور . 
ــَماء   َمــا   َراتٍ   ِفــي   َجــوِّ   السَّ ْيــرِ   ُمَســخَّ وفــي   ســورة   النحــل :   ﴿أَلَــمْ   يَــَرْواْ   إِلَــى   الطَّ
ــة   مــن   ــر   آي ــوَن﴾)94)،   هــذا   الطي ــْومٍ   ُيْؤِمُن ــاتٍ   لَِّق ــكَ   آَليَ ــي   َذلِ ــُكُهنَّ   إاِلَّ   اهللُّ   إِنَّ   ِف  ُيْمِس

 آيــات   اهلل،   والنظــر   فــي   آيــات   اهلل   يعطــي   اإلنســان   اإليمــان . 
اآليــة   الثانيــة :    وممــا   جــاء   فــي   القــرآن   الكريــم   فــي   الحــث   علــى   التدبــر   فــي  
 مــا   حولنــا   مــن   اآليــات   قولــه   تعالــى :  ﴿ُكُلــوا َواْرَعــْوا أَْنَعاَمُكــْم إِنَّ ِفــي َذلِــَك 
َهــى﴾))9)،   فاألنعــام   والــدواب   آيــة   مــن   آيــات   اهلل   ســبحانه   ْولِــي النُّ ُ آَليَــاٍت ألِّ
 ألصحــاب   العقــول،   فيفكــرون   فــي   عجائــب   خلقتهــا   بمــا   يتناســب   مــع   وظيفتهــا  

)9. بحار األنوار 43: 96)، ح6).
93. املنافقون: 8.
94.النحل: 79.

)9. طه: 4).



الرافد   الااي -  ايات   ا    ف    اريآس   واافا   79

 فــي   الحيــاة،   فخلــق   الجمــل   مثــاً   بنحــو   يســتطيع   أن   يتحمــل   العطــش،   وجعــل  
 لــه   ســناماً   علــى   ظهــره   يخــزن   فيــه   مــا   يحتــاج اليــه   مــن   طعــام   فــي   رحاتــه   الطويلــة  
ــن   ــراء   م ــال   الصح ــى   رم ــا   عل ــي   بهم ــتطيع   المش ــن   يس ــه   خفي ــل   ل ــاقة،   وجع  الش
 غيــر   أن   تغطــس   رجلــه   فيهــا   رغــم   ثقــل   وزنه ،، وهكــذا،  وقــد   أعطانــا   اهلل   العقــل  
 لنتدبــر   فــي   آياتــه   ونصــل   إلــى   معرفتــه   ســبحانه   ومعرفــة   عظمتــه   وحكمتــه   وعلمــه  

 ودقــة   تدبيــره   التــي   ال   حــدود   لهــا.   
﴿َفَجَعْلنَــا   اآليــة   الثالثــة :    ومــن   اآليــات   ااُلخــرى   قولــه   تعالــى : 
يلٍ   إِنَّ   ِفــي   َذلِــكَ   آَليَــاتٍ   ــن   ِســجِّ  َعالِيََهــا   َســاِفَلَها   َوأَْمَطْرنَــا   َعَلْيِهــمْ   ِحَجــاَرةً   مِّ
ــا   ــي   مصطلحاتن ــوم   ف ــميهم   الي ــن   نس ــم   الذي ــمون:   ه يَن﴾)96)،   المتوس ــمِ  لِّْلُمتََوسِّ
ــرون   ــن   ي ــاء،   وهــؤالء   هــم   الذي ــر   مــن   األذكي ــن ) ،   وهــم   أكث  الدارجــة   )الموهوبي
ــه   ــت   لدي ــن   كان ــف   أنّ   م ــابقة   وكي ــوام   الس ــة   األق ــا،   كماحظ ــون   به ــر   ويتعظ  العب
 العــزة   والقــوة   واإلمبراطوريــات   والمنعــة   والفراعنــة   قــد   اندثــرت   حضاراتهــم   وزال  

 ملكهــم   برمشــة   عيــن،   حينمــا   تفجــرت   األوضــاع   وتغيــرت   ااُلمــور .
اآليــة   الرابعــة :    ومــن   اآليــات   التــي   تحــث   علــى   التدبــر   فــي   اآلفــاق   واألنفــس  
ــَماَواتِ   َواأْلَْرِض   َواْختِــَاُف   أَْلِســنَتُِكمْ    قولــه   تعالــى : ﴿َوِمــنْ   آيَاتِــهِ   َخْلــقُ   السَّ
 َوأَْلَوانُِكــمْ   إِنَّ   ِفــي   َذلِــكَ   آَليَــاتٍ   لِّْلَعالِِميــَن﴾)97)،   فمــن   عظيــم   آياتــه   ســبحانه  
ــم   ــتطع   العل ــم   يس ــي   ل ــب   الت ــرات   والكواك ــن   المج ــا   م ــا   فيه ــموات   وم ــق   الس  خل
 إلــى   اليــوم   االحاطــة   بعددهــا   وبأســرارها،  ومــن   العجيــب   أيضــاً   اختــاف   ألــوان  
ــات   ــات   عظيمــة   مــن   آي ــا   آي ــر،   وهــي   كله  البشــر   ولغاتهــم   هــذا   االختــاف   الكبي
 اهلل   ســبحانه   التــي   تعطــي   العلــم   لإلنســان   لــو   تدبــر   فيهــا،   فيحصــل   علــى   اليقيــن  
 والســمع   والعلــم   والفطنــة   والفكــر   والصبــر   والشــكر   وكل   شــيء   مــن   خــال   ســير  

ــى .  ــبحانه   وتعال ــات   اهلل   س ــي   آي ــر   ف ــس   والنظ ــاق   واألنف  اآلف
إنّ   هــذه   اآليــات   تعطينــا   البصيــرة،   وتعطينــا   الرؤيــة   الواضحــة،   ونــرى   كــم   أن  
 اهلل   ســبحانه   وتعالــى   عظيــم،   الــذي   خلــق   لنــا   النظــام   األحســن،   وجعــل   كل   هــذه  
 الكائنــات   تتفاعــل   بعضهــا   مــع   بعــض ،  فــكل   حشــرة   وحيــوان   ونبــات   إذا   غابــت  
 عــن   الكــون   تتــرك   آثــاراً   ســلبية،   حتــى   النبــات   الســام   والحيــوان   الضــار   الــذي   فيــه  
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ــوازن   الكونــي   المطلــوب   وتوزيــع    فوائــد   عظيمــة   فــي   ظــل   النظــام   األحســن   والت
 األدوار   الدقيقــة.  

اآليــة   الخامســة :    ومــن   اآليــات   ااُلخــرى   التــي   تدلنــا   علــى   دور   التأمــل   فــي  
ــاٌت   ــرة   هــي   قولــه   تعالــى:  ﴿َوِفــي   اأْلَْرِض   آيَ  اآلفــاق   واألنفــس   فــي   إيجــاد   البصي
ــُدون   ــا   ُتوَع ــمْ   َوَم ــَماءِ   ِرْزُقُك ــي   السَّ ــُرونَ   َوِف ــاَ   ُتْبِص ــُكمْ   أََف ــي   أَنُفِس ــنَ   َوِف  لِّْلُموِقنِي
ــوَن﴾)98)،   أي   ال   ينبغــي   ــمْ   تَنِطُق ــا   أَنَُّك ــلَ   َم ْث ــقٌّ   مِّ ــهُ   لََح ــَماءِ   َواأْلَْرِض   إِنَّ ــَوَربِّ   السَّ  َف
ــد   اهلل   ــو   بي ــه،   فه ــى   رزق ــل   عل ــطارته   يحص ــده   وش ــه   بجه ــد   بأّن ــان   أن   يعتق  لإلنس
 ســبحانه   وتعالــى،   فهــو   الــرزاق   ذو   القــوة   المتيــن،   وهــو   يقــول   لنــا  اطلبــوا   الــرزق،  
 وال   تجلســوا   فــي   البيــت   وتنتظــروا   أن   يأتيكــم   الــرزق،   صحيــح   أن   اهلل   تعالــى   هــو  
 الــرزاق   ولكــن   يجــب   أن   تســلكوا   المســالك   الماديــة   والطبيعيــة   للحصــول   علــى  

 الــرزق .
   ثــم   يقســم   اهلل   تبــارك   وتعالــى   قســمًا  غليظــاً   بنفســه   وبصفــة   الربوبيــة  
 للســماوات   واألرض   أن   الــرزق   منــه   ســبحانه،   فــا   ينبغــي   الشــك   فــي   ذلــك   كمــا  
 أّنكــم   ال   تشــكون   بأّنكــم   تنطقــون،   فليــس   هنــاك   مــن   يشــك   فــي   أّنــه   متكلــم،  وإن  
 كان   معنــى   النطــق   هــو   العقــل؛   فهــذه   الســمة   هــي   التــي   تميــز   اإلنســان   عــن   غيــره،  
 فكمــا   أّنكــم   ال   تشــكون   بنطقكــم   كذلــك   ال   ينبغــي   أن   تشــكوا   برزقكــم،  فمــن   هــو  
ــرزق   ــداً   فــي   مســألة   ال ــه   أن   يشــك   أب ــر   ال   يجــوز   ل ــه   علــى   التفكي  متأكــد   مــن   قدرت
ــل   ــم   أحص ــه؛   إذا   ل ــه   نفس ــوس   ل ــى   توس ــر،   وتبق ــن   الفق ــه   م ــى   نفس ــاف   عل  ويخ
 علــى   التعييــن   فــي   الوظيفــة   الفانيــة   فأيــن   أذهــب،   أو   إذا   أخرجونــي   مــن   العمــل  
ــا.  ــاً   ويفتــح   لــك   أبواب ــرزاق،   يســد   باب  فأيــن   أذهــب؟ ،  كا،   فــاهلل   تعالــى   هــو   ال

وأســوق   لكــم   مثــاً   عــن   رئيــس   شــركة   مايكروســوفت،   وهــي   مــن   الشــركات  
 العالميــة   العماقــة   التــي   يصــل   رأســمالها   إلــى   مليــارات   الــدوالرات،   قــرأت   أّنــه  
ــركة   ــًا،   والش ــركة،   وكان   مخلص ــي   ش ــة   ف ــف   برمج ــل   موظ ــه   كان   يعم ــي   حيات  ف
 التــي   يعمــل   فيهــا   انهــارت،   يقــول :  فعملــت   ليــل   نهــار   حتــى   اســتطيع   أن   أوجــد  
 نقلــة   فــي   الشــركة   وانطلقــت   فــي   مواصلــة   عملهــا   مــرة   ُاخــرى،  وعندمــا   جــاءت  
 األربــاح   وزاد   رأســمال   الشــركة   خــاف   منــه   رئيــس   الشــركة   أو   بســبب   آخــر   طــرده  
 مــن   العمــل   وقــال   لــه   اســتغنينا   عــن   خدماتــك،  وُاصيــب   بنكســة   وصدمــة؛   كيــف  
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ــاذ   ــل   إنق ــن   أج ــاص   م ــت   بإخ ــاد   وتعامل ــل   الج ــاء   والعم ــك   العط ــُت   كل   ذل  قدم
ــه   ــس   في ــرار   لي ــذا   الق ــهولة؟!  .. وكان   ه ــذه   الس ــي   به ــون   عن ــم   يتخل ــركة   ث  الش

 رجعــة. 
ــد   ــيعيش   بع ــف   س ــرف   كي ــت   ال   يع ــى   البي ــع   إل ــًا،   ورج ــاً   وحزين ــرج   محبط خ
 ذلــك،   ففكــر   أن   يفتــح   شــركة،   وفــي   غضــون   ســنوات   مــن   العمــل   حصــل   علــى  
ــت   ــول:  كن ــم،   ويق ــركات   العال ــات   ش ــن   كبري ــركته   م ــت   ش ــارات،   وأصبح  ملي
 ُافكــر   عندمــا   كنــت   عائــداً   إلــى   البيــت   بعــد   إخراجــي   مــن   العمــل   لــو   ســألوني مــن  
 أبغــض   شــخص   فــي   العالــم؟   فســأقول:  رئيــس   الشــركة،   ولكــن   اليــوم   أقــول : 
ــه   ــل   إلي ــت   أن   أص ــت   وحاول ــركة،   وذهب ــس   الش ــن   رئي ــر م ــانا   أكث ــب   إنس ال أح
 ألشــكره   ألّنــه   خدمنــي،   فقــد   كنــت   موظفــاً   بســيطاً   أتقاضــى   بضــع   عشــرات   مــن  
ــذي   ــو   ال ــى   ه ــاهلل   تعال ــارات،  ف ــاب   الملي ــن   أصح ــرت   اآلن   م ــدوالرات،   وص  ال

ــرزق .  ــواب   ال ــه   أب ــر   وفتــح   ل ــه   هــذه   القــدرة   علــى   التفكي  وهب
ويجــب   أن   نؤمــن   أنّ   الــرزق   بيــد   اهلل   تعالــى،   ونعتمــد   األســباب   الطبيعيــة   فــي  
 طلبــه،   ولكــن   يجــب   أن   نعلــم   أنّ   اهلل   تعالــى   هــو   الــرازق،   وليــس   مــا   نحصــل   عليــه  
 مــن   المــال   هــو   بشــطارتنا   وجهودنــا؛   يقــول   رســول   اهللث:    »إنّ   الــرزق   ال  
 يجــره   حــرص   الحريــص،   وال   يصرفــه   كــره   كاره «)99)   ،   فليــس   بالحــرص   والمكــر  
 والخــداع   والســرقة   تكســب   األمــوال   وتجنــى   األربــاح،   فقــد   يســرق   شــخص  
 مليــون   دوالر   مــن   أمــوال   الشــعب   ولكــن   فجــأة   يصــاب   ابنــه   بالســرطان،   أو  
 تصــاب   امرأتــه   بالمــرض   الفانــي،   أو   يبتلــى   بالقضيــة   الفانيــة   ويعطــي   المليــون  
ــي   ــه   ف ــه   وأنفق ــع   من ــم   ينتف ــه،   فل ــؤول   عن ــة   مس ــوم   القيام ــو   ي ــم   ه ــرقه   ث ــذي   س  ال

ــاج .  الع
   أمــا   إذا   وضــع   اإلنســان   كوابــح   لــه،   فيمكــن   أن   يجنبــه   اهلل   كل   هــذه   األمراض، 
ــامة   ــق   والس ــة   والتوفي ــة   والعافي ــن   الصح ــون   ولك ــض   الملي ــم   يقب ــه   ل ــح   أّن  صحي
 قــد   أتــت   كلهــا ،  فــا   تعتقــدوا   بــأنّ   المــال   الحــرام   يســعد   إنســاناً   أبــدًا،   وخذوهــا  

 حقيقــة   مــن   الحقائــق   الكونيــة.  
وكمــا   أنّ   الــرزق   ال   يأتــي   مــن   خــال   الحــرص،   فكذلــك   ال   يصرفــه   كــره  
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 كاره،   وال   تخــف   ممــن   يريــد   النيــل   منــك؛   ألنّ   الــرزق   ليــس   بيــده،  وقــد   يخــرج  
ــك   ــه   بذل ــح   ل ــد   يفت ــه   ق ــة،   ولكن ــه   بقضي ــاً   ويظلم ــل   عام ــن   المعم ــل   م  رّب   العم
 أبوابــا   مــن   الــرزق   لــم   تخطــر   علــى   بالــه،   فــا   ينبغــي   أن   نعتقــد   بــأن   الــرزق   يــزول  
 بكــره   كاره   أو   يجمــع   بحــرص   حريــص،  ويجــب   أن   يكــون   لــدى   اإلنســان   إيمــان  
 بــاهلل   ســبحانه   وتعالــى   وأّنــه   بيــده   وحــده   رزق   العبــاد،   وأّنــه   جعــل   ُامــوراً   تزيــد   مــن  

 الــرزق،   وُامــوراً   تنقــص   منــه،   كآثــار   وضعيــة   ألفعــال   اإلنســان.
يقــول   اإلمــام   الصــادق×   : »والــذي   بعــث   جــدي   بالحــق   نبيــاً   إنّ   اهلل   تبــارك  
 وتعالــى   يــرزق   العبــد   علــى   مقــدار   المــروءة،   وانّ   المعونــة   تنــزل   علــى   قــدر   شــدة  
 البــاء «   )00))،   فــاهلل   تعالــى   يعطــي   الــرزق   علــى   قــدر   مــروءة   اإلنســان،   وعلــى   قــدر  
ــة   ــره   اإلنســانية   الصحيحــة،  كمــا   أنّ   المعون ــة   ومعايي ــه   األخاقي ــه   بمنظومت  التزام
 تنــزل   علــى   قــدر   شــدة   البــاء،   فكلمــا   ازداد   البــاء   ازداد   الصبــر   وازدادت   العنايــة  
 اإللهيــة   والتوفيــق   والثبــات،   فحــال   اإلنســان   كالمســمار؛   كلمــا   طرقــت   عليــه   أكثر  

 ازداد   ثباتــاً   فــي   الجــدار.
ويعتقــد   البعــض   بــأنّ   المفخخــات   ســتجعلنا   ننهــار   ونستســلم،   وكــم   هــم  
 واهمــون،   فعلــى   العكــس   لقــد   زاد   ذلــك   مــن   درجــة   الوضــوح   لدينــا   ومــن   حقانيــة  
 المنهــج   والتماســك   واالندفــاع،   فهــذه   ااُلمــور   مــا   كانــت   لتصيــر   لــوال   هــذه  

 التحديــات .
  وفــي ذروة االزمــة الطائفيــة عــام 006) و007)وقطــع الــرؤوس فــي مثلــث 
ــكو   ــا   أش ــه:    موالن ــت   ل ــام،   وقل ــع   العظ ــد   المراج ــارة   أح ــرفت   بزي ــوت،   تش الم
 إليكــم   مظلوميــة   الشــعب،   فالنــاس   تذبــح   علــى   الهويــة،   فمــن   رأوا   أنّ   اســمه   علــي  
 أو   حســين   أو   عبــاس   ذبحــوه،  فقــال :  ﴿َفَعَســى   أَن   تَْكَرُهــوا   َشــْيًئا   َويَْجَعــلَ   اهللَُّ   ِفيــهِ  
 َخْيــًرا   َكثِيــًرا﴾))0))،   إنّ   هــذا   يزيــد   مــن   تمســك   النــاس   بالديــن   وبالشــعائر،   فلــو   لــم  
 تكــن   هنــاك   ضغــوط   وتأثيــرات   لحــزب   البعــث   لمــا   كّنــا   نعلــم   أيــن   نحــن   ذاهبــون  

 والــى أيــن   ســتصير   ااُلمــور.
   إنّ   النعمــة   والتــرف   لهمــا   ثمــن   وعــوارض،   وليســا   بــا   اســتحقاقات،  وهــذا  

00). وسائل الشيعة )): 433، ب49 من أبواب املواقيت، ح).
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ــنا،   ــئ   أنفس ــا   أن   نهي ــب   علين ــل   يج ــاس،   ب ــة   للن ــد   النعم ــا   ال   نري ــاه   أّنن ــس   معن  لي
 ونبنــي   البلــد   بنــاء   صحيحــًا،   لنحقــق   ألهلــه   الخدمــة   الصحيحــة   ويعيشــوا   الرفــاه،  
 ولكــن   يجــب   أن   نبنــي   أنفســنا   أواًل،   وبنــاء   األنفــس   كبنــاء   البلــدان   قضيــة   أساســية  
ــارك   ــة   مــن   اهلل   تب ــاء   تأتــي   المعون ــدر   شــدة   الب ــة   عنهــا،   وعلــى   ق  ال   ينبغــي   الغفل
 وتعالــى،   فهنــاك   شــعوب   وُامــم،   كثافتهــا   الســكانية   مئــات   الماييــن،   يمكــن   أن  

 يهزهــا   تفجيــر   واحــد،   وســيصاب   النــاس   بالرعــب   وتســقط   حكومــات . 
   لكــن   الشــعب   العراقــي   ومنــذ   زمــن   الدكتاتوريــة   يعيــش   المعانــاة   واإلرهــاب،  
ــة،   وهــو   ــة   الشرســة   علــى   مــدى   عشــر   ســنوات   ماضي  ويعيــش   الهجمــة   اإلرهابي
ــه،  ــه   وبدين ــه   وقيم ــه   وهويت ــروعه   ووطنيت ــز   بمش ــتقيم   ومعت ــت   ومس ــد   وثاب  صام
 وهــذه   هــي   النعمــة   التــي   نعيــش   فيهــا   وال   نراهــا،   وينظــر   إليهــا   مــن   هــو   خارجهــا،  
 وينظــر   العالــم   اليــوم   إلــى   الشــعب   العراقــي   نظــرة   انبهــار   وإعجــاب   ودهشــة  
 لقدرتــه   علــى   تحمــل   المعانــاة   واآلالم،   صحيــح   أّنــه   يتعــب   منهــا،   ولكــن   التعــب  
ــر؛   ســيدنا   ــه   يبنــي   شــعبا   ويمهــد   لظهــور   المصلــح   األكب ــار،   إّن ــه   آث ــه   ثمــار   ول  في

ــريف .   ــه   الش ــى   فرج ــل   اهلل   تعال ــان   عج ــر   والزم ــب   العص ــا   صاح  وموالن
»كــف   األذى   وقلــة   الصخــب   يزيــدان   فــي   وعــن   اإلمــام   الصــادق×:   
ــا :  ــرزق،   وهم ــادة   ال ــرق   زي ــض   ط ــادق×    بع ــام   الص ــن   اإلم ــرزق «   ))0))،   يبّي  ال

األول :    كــف   األذى،   فمــن   أراد   أن   يــزداد   رزقــه   فعليــه   أال   يــؤذي   أهلــه   وال  
 يــؤذي   اآلخريــن،  ولكــن   مــا   هــي   العاقــة   بيــن   كــف   األذى   وبيــن   زيــادة   الــرزق؟، 
 ال   يوجــد   تفســير   مــادي،   ولكــن   فــي   هــذا   العالــم   الــذي   تترابــط   بــه   الحقائــق  
ــة   ــل   محب ــام   ورج ــل   س ــان   رج ــا   كان   اإلنس ــح،   فكلم ــير   واض ــه   تفس ــة   ل  الكوني
 وخدمــة   ومنفتحــا   علــى   اآلخريــن   ويســاعدهم،   انفتحــت   أمامــه   أبــواب   الــرزق، 
ــاس   ــاعدة   الن ــيمة   ومس ــوة   والش ــًا،   فالنخ ــذا   درس ــة   ه ــا   أحب ــباب   ي ــا   ش ــذوا   ي  فخ

ــرزق  .   ــد   فــي   ال  والوقــوف   مــع   اآلخريــن   فــي   قضاياهــم   ومشــاكلهم   تزي
الثانــي :    قلــة   الصخــب،   وهــذه   ظاهــرة   مــن   الظواهــر   المنتشــرة   فــي   مجتمعنــا  
ــي   منهــا   مجتمعــات    العراقــي   وبعــض   مجتمعــات   الشــرق   األوســط،   وربمــا   تعان
ــؤذي   ــة   ممــا   ي  ُاخــرى   أيضــًا،  فالصخــب   والصــوت   المرتفــع   والســماعات   العالي

)0). التوحيد: 460، ح8).
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ــاك   ُاناســا   مرضــى   ينزعجــون   مــن   األصــوات   المرتفعــة   ــاس،   والســيما   أنّ   هن  الن
ــهم .   ــة   ألنفس ــواء   الهادئ ــر   األج ــتطيعون   توفي  وال   يس

وحتــى   إذا   كانــت   هــذه   األصــوات   العاليــة   قرآنــاً   أو   ذكــراً   لإلمــام   الحســين×   
ــي   ــبباً   ف ــون   س ــاس،   فنك ــج   الن ــماعات   ونزع ــع   س ــي   أن   نض ــا   ينبغ ــاء،   ف  أو   دع
ــرًا،   ــرم   األرض   كثي ــا   نحت ــن   أّنن ــن،  ومشــكلتنا   نحــن   المتديني  ابتعادهــم   عــن   الدي
ــا،   ــا   فيه ــح   صاتن ــة   لتص ــر   مغصوب ــة   أو   غي ــذه   األرض   مغصوب ــل   ه ــرى   ه  ونتح
ــحن   ــوت،   ونش ــى   ص ــى   أعل ــيقى   عل ــع   موس ــا،   فنض ــواء   ملكن ــر   اله ــا   نعتب  ولكنن
 الجــو   بالضجيــج،   ونحســب   أّننــا   نحســن   صنعــاً ! .   أال   ينبغــي   أن   نحاســب   أنفســنا  
 أنّ   البعــض   قــد   ال   يعجبــه   ســماعها؟   أال   يمكــن   أن   نضــع   مؤشــر   الصــوت   علــى   قــدر  
 مــا   نســمع؟   .  إنّ   كل   إنســان   يعــرف   تكليفــه،   وهــذا   شــأنه،   وهــو   يتحمــل   تبعــات  
 أعمالــه،   ولكــن   ينبغــي   لــه   أن   ياحــظ   اآلخريــن،   وأن   يســتعمل   الســماعات  
 بمقــدار   ال   يزيــد   علــى   الحاجــة   إليهــا،   وال   يــؤذي   اآلخريــن   بالصخــب   والصــوت  
ــك   ــل   مل ــد،   ب ــا   ملــكا   ألح ــاء   ليس ــواء   والفض ــع   أنّ   اله ــي،  وليعلــم   الجمي  العال

ــن .    ــوق   اآلخري ــى   حق ــاوز   عل ــوز   التج ــع،   وال   يج  الجمي
ــي   ــل   ف ــى   دور   التأم ــا   عل ــي   تدلن ــرى   الت ــات   ااُلخ ــن   اآلي ــة :    وم ــة   السادس اآلي
 اآلفــاق   واألنفــس   فــي   إيجــاد   البصيــرة   هــي   قولــه   تعالــى : ﴿أََفَلــمْ   يَنُظــُروا   إِلَــى  
اَهــا   َوَمــا   لََهــا   ِمــن   ُفــُروجٍ   َواأْلَْرَض   َمَدْدنَاَهــا   نَّ ــَماءِ   َفْوَقُهــمْ   َكْيــَف   بَنَْينَاَهــا   َوَزيَّ  السَّ
ــُكلِّ   َعْبــدٍ   ــا   ِمــن   ُكلِّ   َزْوجٍ   بَِهيــجٍ   تَْبِصــَرةً   َوِذْكــَرى   لِ ــا   ِفيَه ــا   َرَواِســيَ   َوأَنبَْتنَ ــا   ِفيَه  َوأَْلَقْينَ

نِيــٍب﴾)03))  .   مُّ
ليــس   المقصــود   بالنظــر   هنــا   نظــر   العيــن،   بــل   يــراد   بــه   البصيــرة ،  فعلــى   اإلنســان  
ــه   ويقــرأ   مــا   بيــن   الســطور،   ويحلــل   مــا   وراء   الحــدث،   ويدقــق   فــي    أن   يفتــح   عيني
 الظواهــر،  وال   ينبغــي   األخــذ   بــكل   مــا   نســمعه   أو   نقــرأه،   بــل   يجــب   التحقيــق   فــي  
 كل   معلومــة   نحصــل   عليهــا،   وال   ينبغــي   اإلســراع   فــي   نشــر   أي   معلومــة   قبــل   معرفــة  
ــه   ال   ــك   حرمت ــه   أو   نهت ــى   حريت ــدي   عل ــان   أو   نعت ــى   إنس ــا   إل ــيء   به ــد   نس ــا،   فق  دقته

 قــّدر   اهلل،   فهــذه   تحتــاج   إلــى   بصيــرة   ودقــة .  
ــاه   فســيبقى   ــا   بالمســتوى   الــذي   نتمن ــرة   مفقــودة   فــي   مجتمعن ومــا   دامــت   البصي

03). ق: 6ـ 8.
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 تتقاذفــه   األمــواج   مــن   جهــة   إلــى   ُاخــرى،   وتبقــى   النــاس   تتلقــف   مــا   يقولــه   المصــدر  
ــه   اســم؟ ! ،    المّطلــع،   وال   أحــد   يعــرف   مــن   هــو   المصــدر   المّطلــع ! ،   أال   يوجــد   ل
 وتتلقــف   النــاس   الخبــر،   ويذهــب   المســكين   صاحــب   الموضــوع   ويحلــف   بأّنــه   لــم  
 يقــل   ذلــك   أو   لــم   يفعلــه،   ولكــن   ال   أحــد   يســمعه،  ونحــن   نعلــم   بــأنّ   النــاس   تســمع  
ــذ   ــد   يأخ ــح،   وال   أح ــي   بالتوضي ــد   يعتن ــه،   وال   أح ــدق   ب ــد   وتص ــر   الجي ــكام   غي  ال
 بــه،  ويبقــى   المجتمــع   فــي   حالــة   مــن   التخبــط،   ال   يعــرف   الحــق   مــن   الباطــل،   وال  

 الصــدق   مــن   الكــذب؛   لعــدم   وجــود   البصيــرة .  
ــَماءِ   َفْوَقُهــمْ   َكْيــَف   بَنَْينَاَهــا﴾،   يقــول   اهلل   تبــارك   وتعالــى :  ﴿أََفَلــمْ   يَنُظــُروا   إِلـَـى   السَّ
ــه   أن   ينظــر   ــاك   مطــر،   بــل   علي  فــا   يكفــي   أن   يرفــع   اإلنســان   رأســه   ليقــول   ليــس   هن
 إلــى   الســماء   ليــرى   العظمــة   اإللهيــة،   واآليــات   العظيمــة   هلل   عــز   وجــل،   ويفكــر   كيف  
 بناهــا   فــوق   رأســه،   فــا   يمكــن   أن   يوجــد   ســقف   لــدار   بــا   جــدران   أو   أعمــدة   يســتند  
ــا   ــف   بناه ــا،   وكي ــتند   إليه ــدة   تس ــدون   أعم ــماء   ب ــذه   الس ــتقرت   ه ــف   اس ــا،   فكي  إليه
ــل   ــمس،   وباللي ــاء   الش ــار   بضي ــيء   بالنه ــا،   فتض ــف   زّينه ــى   وكي ــبحانه   وتعال  اهلل   س
 بنــور   النجــوم   والقمــر؟  وعندمــا   ينظــر   اإلنســان   إلــى   الســماء   ليــاً   يــرى   جمــاالً   وزينــة  
 تأخــذ   باأللبــاب،   ولــوال   هــذا   االنتشــار   للكواكــب   لــم   يكــن   للســماء   وحدهــا   زينــة .   
ثــم   ليفكــر   كيــف   أنّ   هــذه   الســماء   علــى   عظمتهــا   ال   يوجــد   فيهــا   فــروج   وشــقوق،  
ــي   ــم   ف ــرآن   الكري ــك   الق ــر   ذل ــا   ذك ــا،   كم ــة   لن ــة   وحافظ ــة   ومنيع ــة   وقوي ــي   متوازن  وه
ــاة   ــة   للحي ــي   حافظ ــا﴾)04))،   فه ْحُفوًظ ــْقًفا   مَّ ــَماءَ   َس ــا   السَّ ــى:  ﴿َوَجَعْلنَ ــول   اهلل   تعال  ق
 فــي   الدنيــا   بهــذا   القشــر   الــذي   يعبــر   عنــه   بالســماء   مجــازًا،   ولوالهــا   لمــا   كانــت   فــي  

ــاة.    األرض   حي
ثــم   ينتقــل   ســبحانه   ليتحــدث   عــن   موضــوع   األرض،   فيقــول:  ﴿َواأْلَْرَض  
 َمَدْدنَاَهــا﴾،   أي   بســطناها،   وهــا   هــو   اإلنســان   يجــوب   فيهــا   مــن   مــكان   إلــى   آخــر،   إذ  
 تتنــوع   تضاريســها،   بيــن   صحــراء   ووديــان   وجبــال   وغابــات   وانهــار   وعيــون،   وهــذه  

 األرض   كلهــا   آيــات   هلل   عــز   وجــل  .
ــة   ــا   َرَواِســَي﴾،   أي   جبــاال   ثابت ــا   ِفيَه ــال   فيقــول:  ﴿َوأَْلَقْينَ ثــم   يتحــدث   عــن   الجب

ــي   األرض .   ــدة   ف  كاألعم

04). األنبياء: )3.
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ثــم   يتحــدث   عــن   النبــات،   فيقــول :  ﴿   َوأَنبَْتنـَـا   ِفيَهــا   ِمــن   ُكلِّ   َزْوجٍ   بَِهيــٍج﴾،   ولعــل  
 النبــات   هنــا   يشــمل   مــا   ينبــت   فــي   األرض   حتــى   األشــجار،  ويشــير   اهلل   تبــارك   وتعالــى  
ــاس   ــن   الن ــم   تك ــات،  ول ــي   النبات ــة   ف ــرة   الزوجي ــى   ظاه ــة   إل ــة   الكريم ــذه   اآلي ــي   ه  ف
 تعــرف   بذلــك   يــوم   نــزل   القــرآن،   وبعــد   مئــات   الســنين   مــن   نــزول   القــرآن   أثبــت   العلــم  
 ظاهــرة   الزوجيــة   فــي   النبــات   كمــا   هــي   فــي   اإلنســان   والحيــوان،   إذ   خلقهــا   اهلل   تعالــى  
 مــن   ذكــر   وُانثــى   لكــي   تتاقــح   بينهــا،  ثــم   يصــف   هــذه   النباتــات   بالبهجــة   وهــي   التــي  
 تــروق   لإلنســان   أشــكالها   وألوانهــا،   فتدخــل   الســرور   إلــى   نفســه   عندمــا   ينظــر   إليهــا .  
وجميــع   مــا   فــي   الكون   مــن   الســماء   واألرض   والجبــال   والنبــات  ﴿تَْبِصــَرةً   َوِذْكَرى  
نِيــٍب﴾،   فهــي   تبصــرة   لنــا   لكــي   تعطينــا   البصيــرة،   فينبغــي   أن   نفتــح   عيوننــا    لـِـُكلِّ   َعْبــدٍ   مُّ
ــرة   اقتــرب   ــرة،   وكلمــا   ازداد   اإلنســان   بصي ــداً   ونفكــر   حتــى   نحصــل   علــى   البصي  جي
ــرى   ــا   ي ــا،   وعندم ــدة   وال   دين ــك   عقي ــن   ال   يمل ــاك   م ــى،   فهن ــبحانه   وتعال ــن   اهلل   س  م
ــزداد   انبهــاراً   حتــى   يصــل   ــة   ي ــة   والظواهــر   الكوني  النســق   العظيــم   فــي   الكائنــات   الحي

 إلــى   اإليمــان   بــاهلل   ســبحانه  .  
اآليــة   الســابعة :    ومــن   اآليــات   ااُلخــرى   التــي   تدلنــا   علــى   دور   التأمــل   فــي   اآلفــاق  
ــاَرًكا   بَ ــَماءِ   َمــاءً   مُّ ــا   ِمــنَ   السَّ ْلنَ  واألنفــس   فــي   إيجــاد   البصيــرة   هــي   قولــه   تعالــى:  ﴿َونَزَّ
ــادِ   ْلِعبَ ــا   لِّ ْزًق ــعٌ   نَِّضيــدٌ   رِّ ــا   َطْل َه ــاتٍ   َوَحــبَّ   اْلَحِصيــدِ   َوالنَّْخــلَ   بَاِســَقاتٍ   لَّ ــهِ   َجنَّ ــا   بِ  َفأَنبَْتنَ

ْيًتــا   َكَذلِــكَ   اْلُخــُروُج﴾))0))  .  َوأَْحيَْينَــا   بِــهِ   بَْلــَدةً   مَّ
تتحــدث   هــذه   اآليــة   الكريمــة   عــن   المطــر   كيــف   ينــزل   فينبــت   اهلل   تعالــى   به   بســاتين  
 تنمــو   بميــاه   المطــر،   وينبــت   بــه   أيضــاً   حــب   الــزرع   الــذي   يحصــد،  وتحصــل   عمليــة  
 النمــو   الزراعــي   والزراعــة   مــن   خــال   مــاء   المطــر،   وهــي   آيــة   مــن   آيــات   اهلل   تعالــى، 
ــول   ــَقاٍت﴾،   يق ــلَ   بَاِس ــول :    ﴿َوالنَّْخ ــة،   فيق ــن   النخل ــة   ع ــة   الكريم ــدث   اآلي ــم   تتح  ث
 رســول   اهللث    فيهــا: »اســتوصوا   بعمتكــم   النخلــة   خيــراً «   )06))،   هــل   وضعنــا   أعيننــا  

 عليهــا   وفكرنــا   بهــا؟ . 
   ومــن   نعــم   اهلل   علينــا   أن   جعــل   بلدنــا   العــراق   بلــد   النخيــل،   وقــد   خصهــا  
 ســبحانه   بالذكــر   ألّنهــا   تســتهوي   اإلنســان   فــي   تركيبتهــا   وخصوصياتهــا،  

)0). ق: 9- )).
06). بحار األنوار 63: 9))، ح3).
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 وباســقات:   أي   طويلــة،  ومــن   خصائــص   هــذه   النخلــة   أّنهــا   ﴿لَهــا   َطْلــعٌ   نَِّضيــٌد﴾،  
ــو   ــل   وه ــذق   النخ ــم،   فع ــد:  متراك ــه،   ونضي ــي   بدايت ــة   ف ــر   النخل ــو   ثم ــع   ه  والطل

ــر.   ــكل   كبي ــل   بش ــع   متداخ  الطل
ثــم   يبّيــن   الفائــدة   مــن   هــذه   النباتــات   التــي   أوجدهــا   المطــر   بأّنهــا   رزق   للعبــاد،  

 لكــي   توفــر   لهــم   مــا   يحتاجــون اليــه   مــن   طعــام.  
ثــم   تتطــرق   اآليــة   إلــى   بيــان   الفائــدة   الثانيــة   للمطــر   فــي   قولــه   تعالــى:  ﴿َوأَْحيَْينـَـا  
ــاء   ــي   م ــة،   يأت ــراء   يابس ــرداء   وصح ــراب   ج ــن   أرض   خ ــم   م ــا﴾،   فك ْيًت ــَدةً   مَّ ــهِ   بَْل  بِ

 المطــر   فيحييهــا   وتتحــول   إلــى   أرض   طيبــة   ذات   خضــرة   وثمــار  .
وأخيــراً   تمّثــل   اآليــة   الكريمــة   خــروج   النــاس   مــن   األجــداث   فــي   يــوم   القيامــة  
 بخــروج   النبــات   مــن   األرض   بعــد   نــزول   المطــر،   فقالــت:   ﴿َكَذلـِـكَ   اْلُخــُروُج﴾، 
ــراه   اإلنســان   فــي   كل   حيــن   علــى   مســألة   البعــث   والنشــور   فــي   ــال   حــي   ي  فهــو   مث
ــوم   القيامــة،  وهــو   جــواب   لســؤال:  كيــف   يحيــي   اهلل   تعالــى   األمــوات؟   فكمــا    ي
 أّنــه   ســبحانه   يحيــي   األرض   الميتــة   بالمــاء،   فكذلــك   يحيــي   األمــوات   ويخرجهــم  

 مــن   األجــداث   للحســاب   يــوم   القيامــة.  
اآليــة   الثامنــة :    ومــن   آيــات   اآلفــاق   واألنفــس   التــي   أشــار   لهــا   القــرآن  
ــنَ   اْلُقــُرونِ    الكريــم   هــي   قولــه   تعالــى:  ﴿أََولـَـمْ   يَْهــدِ   لَُهــمْ   َكــمْ   أَْهَلْكنـَـا   ِمــن   َقْبِلِهــم   مِّ
ــا   نَُســوقُ    يَْمُشــونَ   ِفــي   َمَســاِكنِِهمْ   إِنَّ   ِفــي   َذلـِـكَ   آَليـَـاتٍ   أََفــا   يَْســَمُعونَ   أََولـَـمْ   يـَـَرْوا   أَنَّ
ــهُ   أَْنَعاُمُهــمْ   َوأَنُفُســُهمْ   أََفــاَ   ــْأُكلُ   ِمْن  اْلَمــاء   إِلَــى   اأْلَْرِض   اْلُجــُرزِ   َفُنْخــِرجُ   بِــهِ   َزْرعــاً   تَ

 ُيْبِصــُروَن﴾)07)) .
ــابقة   ــم   الس ــاك   ااُلم ــي   ه ــة   ف ــّنة   اإللهي ــة   الس ــم   ماحظ ــاً   لهدايته ــس   كافي ألي
ــد   ــى،   بع ــارك   وتعال ــاالت   اهلل   تب ــدت   رس ــي   جح ــة   الت ــرون   الماضي ــل   الق ــن   أه  م
 أن   كانــت   لهــم   صــوالت   وجــوالت   وقــوة   وأمــوال،   وبعــد   أن   كانــوا   مؤثريــن  
ــة   مــن   ــوا   أّنهــم   يملكــون   األرض،   وأّنهــم   قــد   بلغــوا   الغاي  فــي   مجتمعاتهــم،  فظن
ــاك   مــن   يســتطيع   أن   يزلــزل   ملكهــم   وســلطانهم،    القــوة   والجبــروت،   وليــس   هن
 بــل   وصــل   الغــرور   والطغيــان   بأحــد   فراعنتهــم   أن   يقــول   لوزيــره:  ﴿َوَقــالَ  
ــانُ   ــا   َهاَم ــي   يَ ــدْ   لِ ــِري   َفأَْوِق ــهٍ   َغْي ــنْ   إِلَ ــم   مِّ ــُت   لَُك ــا   َعِلْم ــأَُ   َم ــا   اْلَم َه ــا   أَيُّ ــْونُ   يَ  ِفْرَع

07). السجدة: 6)ـ 7).
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ــهُ   ِلــعُ   إِلَــى   إِلَــهِ   ُموَســى   َوإِنِّــي   أَلَُظنُّ ــي   أَطَّ َعلِّ يــنِ   َفاْجَعــل   لِّــي   َصْرحــاً   لَّ  َعَلــى   الطِّ
ــاً   لكــي   ــه   برجــاً   عالي ــره   أن   يبنــي   ل ــَن﴾)08))،   يطلــب   الملــك   مــن   وزي ــنَ   اْلَكاِذبِي  ِم
 يصعــد   إلــى   الســماء   وينظــر   إلــى   إلــه   موســى× ،   حيــث   يزعــم   أصحابــه   أّنــه   فــي  
 الســماء،  ولــم   يكــن   هــذا   الحديــث   حديثــاً   تعجيزيــًا،   ومــا   كان   حديثــاً   عابــرًا،   ومــا  

ــان . ــة   لس  كان   لقلق
وعندمــا   يذهــب   المــرء   اليــوم   إلــى   األهرامــات   فــي   مصــر   يصــاب   باإلعجــاب  
 والدهشــة،   كيــف   اســتطاعوا   أن   ينقلــوا   هــذه   الصخــور   الضخمــة   إلــى   أعلــى  
 األهرامــات   مــع   أن   التطــور   التكنولوجــي   آنــذاك   كان   بدائيــًا،   وكانــت   اآلالت   التــي  
 ترفــع   الصخــور   وتنقلهــا   مــن   مــكان   إلــى   مــكان   بســيطة،   ولكنهــا   مــع   ذلــك   كانــت  
 تحملهــا   وتضــع   بعضهــا   علــى   بعــض   بطريقــة   هندســية   فريــدة ! ،   ممــا   ُينبــئ   بوجــود  
ــخ،   ــر   التاري ــى   م ــت   عل ــة   ُبني ــات   مخيف ــة   وإمبراطوري ــات   ضخم ــدرات   وإمكان  ق

 ومــا   زلنــا   إلــى   اليــوم   نجهلهــا،  ألــم   تــر   كيــف   أهلكناهــم؟ !  .
وفــي   كل   زمــان   هنــاك   مــن   يعتقــد   بــأنّ   أحــداً   ال   يســتطيع   التصــدي   لــه،   ولكــن  
ــرة   لديهــم   وكيــف   أّنهــا   ــة   المتوف ــات   الهائل ــوام   الســابقة   واإلمكان  النظــر   إلــى   األق
 زالــت   وذهبــت   أدراج   الريــاح،   ولــم   تنفعهــم   إمكاناتهــم   ولــم   تدفــع   عنهــم   أذى،  
 هــذه   كلهــا   تعطينــا   فرصــة   لاعتبــار   واالتعــاظ،   وأال   نقلــق   وال   نخشــى   مــن  
ــعوب   ــم   والش ــإنّ   ااُلم ــهم،   ف ــم   وبطش ــت   قوته ــا   كان ــاة   مهم ــتكبرين   والطغ  المس

ــة   التاريــخ  .   ــون   إلــى   مزبل  تبقــى   والطغــاة   يذهب
لقــد   أهلــك   اهلل   حضــارات   وُاممــاً   وإمبراطوريــات   وشــعوباً   ذات   إمكانــات  
ــا   ــذا   كافي ــس   ه ــك،   أولي ــى   ذل ــرون   إل ــياً ،  أال   ي ــياً   منس ــت   نس ــة،   وأصبح  هائل

 للهدايــة؟ !،  وهــذه   الســّنة   اإللهيــة   تتجــدد   فــي   كل   زمــان .  
ففــي   هــذه   األيــام   نســمع   أخبــار   العواصــف   التــي   عصفــت   بالفلبيــن،   وهــي  
 دولــة   تقــع   فــي   طريــق   العواصــف،   وقــد   ألفــت   ذلــك،   كمــا   أنّ   اليابــان   تقــع   فــي  
 طريــق   الــزالزل،  ولهــذا   كيفــوا   أنفســهم   ورّتبــوا   أوضاعهــم   علــى   احتــواء   هــذه  
 الصدمــات،  ولكــن   شــعب   الفلبيــن   مــع   كل   هــذا   التهيــؤ   واإلمكانــات،   وكانــوا  
 قــد   عرفــوا   أنّ   العاصفــة   التــي   ســتأتي   إليهــم   أشــدّ   وأعتــى   مــن   ســابقاتها،  

08). القصص: 38
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 فاســتعدوا   لهــا   وأجلــوا   مئــات   اآلالف   مــن   مناطــق   العاصفــة،   ومــع   ذلــك   وفــي  
 ســاعات   قليلــة   تغيــرت   مامــح   هــذا   البلــد،   وكان   الحديــث   عــن   عشــرة   آالف  
ــرت   ــد   دم ــى،   فق ــن   الجرح ــرات   اآلالف   م ــاك   عش ــاه   أنّ   هن ــذا   معن ــل،   وه  قتي

 قــرى   بأكملهــا،   وتعرضــت   مــدن   لخــراب   هائــل   وكبيــر   بطرفــة   عيــن .  
ــر   ودروس   ورســائل   لإلنســان   لكــي   يراجــع   حســاباته   مــع   وهــذه   كلهــا   عب
ــو  ــذه ه ــا   ه ــي   أيامن ــة   ف ــّنة   اإللهي ــذه   الس ــق   ه ــى   تحق ــر   عل ــال   آخ ــه،  ومث  خالق
الزلــزال   الــذي   عصــف   بأكبــر   بلــد   صناعــي   فــي   العالــم   خــال   دقائــق،   حتــى  
ــراءات   ــن   كل   اإلج ــم   م ــزاز،   بالرغ ــى   اهت ــه   إل ــت   في ــة   تعرض ــة   النووي  المحط

ــزالزل .  ــن   ال ــا   م ــذت   لحمايته ــي   اتخ ــة   الت  االحترازي
فــا   يظــن   اإلنســان   أّنــه   إذا   اســتغنى   وصــارت   لديــه   قــدرات   معينــة   وأحــاط  
 بــه   أربعــة   أو   خمســة   أشــخاص،   أّنــه   يســتطيع   أن   يقــف   أمــام   الكــون   ويتحــدى  
 الخالــق !   لقــد   جــاء   أقــوام   أقــوى   منــك   وذهبــوا،   وصــاروا   اليــوم   عبــرة  
 للتأريــخ،   ونحــن   أيضــاً   كمــا   أتينــا   نذهــب،   ولكــن   علينــا   أن   نتعلــم   كيــف  

ــدروس  .   ــر   وال ــذه   العب ــدي   به ــر   ونهت ــتثمر   ونعتب  نس
لقــد   هلكــت   تلــك   اإلمبراطوريــات   ﴿َيْمُشــونَ   ِفــي   َمَســاِكِنِهْم﴾:  
 وتحولــت   إلــى   متاحــف،   والنــاس   تقطــع   تذكــرة   وتذهــب   لتــرى   األهرامــات،  
 وتذهــب   لتــرى   المــكان   الفانــي،   وهنــا   كان   مــكان   القــوم   الفانييــن،   بقيــت  
ــك   ــتذكرون   أولئ ــاس   ويس ــا   الن ــنين،   يراه ــن   آالف   الس ــار   م ــب   وآث ــا   خرائ  منه
 األقــوام   الذيــن   لــم   يكــن   أحــد   يســتطيع   أن   يقتــرب   مــن   قاعهــم   أو   يرفــع   رأســه  
ــا   ــب   إليه ــها،   يذه ــى   عروش ــة   عل ــم   خاوي ــوم   قصوره ــت   الي ــم،   وأصبح  إليه
 النــاس   ويمشــون   فــي   مســاكنهم،   وينظــرون   إلــى   مــا   كان   لديهــم   مــن   قــوة  

ــات . ــدرة   وإمكان ــش   وق  وبط
ــَمُعوَن﴾:   وهــذه   كلهــا   آيــات   هلل   تبــارك   ــاٍت   َأَفــا   َيْس ــَك   آَلَي ﴿إِنَّ   ِفــي   َذلِ
ــا،  ــات   لن ــا   آي ــات   كله ــك   اإلمكان ــارات   وتل ــوام   والحض ــك   األق ــى،   فتل  وتعال
 فيــا   أيهــا   اإلنســان   أال   تســمع؟   أال   تعــي؟  أال   تــرى؟   أال   تعتبــر؟..   يجــب   علــى  

 اإلنســان   أن   يســتفيد   ويعتبــر   مــن   هــذه   اآليــات .  
﴿َأَوَلــمْ   َيــَرْوا   َأنَّــا   َنُســوقُ   الَْمــاء   إَِلــى   اأْلَْرِض   الُْجــُرِز﴾:   يريــد   اهلل  
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 تعالــى   أن   يقــول:  إنّ   آياتــي   ليســت   منحصــرة   فــي   هــاك   األقــوام   واندثــار  
ــد   أن   ــًا،  فبع ــاة   أيض ــث   الحي ــار   وب ــاء   واإلعم ــي   البن ــي   ف ــل   ه ــارات،   ب  الحض
 مّثــل   تبــارك   وتعالــى   بهــاك   القــرون   ااُلولــى   مّثــل   باالتجــاه   المعاكــس   أيضــاً .  
﴿الُْجــُرِز﴾:   األرض   اليابســة   الجــرداء   القاحلــة،   كيــف   يأتيهــا   المــاء   ويأتيها  
 المطــر،   فتحيــا   بــإذن   اهلل،   وتــدّب   فيهــا   الحيــاة،   وينبــت   فيهــا   الــزرع   فتتحــول  

 إلــى   أرض   حيــة   بعــد   أن   كانــت   ميتــة .  
ــل،   ــاء   ثقي ــكان،   ألنّ   الم ــى   م ــكان   إل ــن   م ــه   م ــاء﴾:   نحرك ــوقُ   الَْم ﴿َنُس
 وبحكــم   ثقلــه   يركــد   فــي   األرض   ويخترقهــا   ويســكن   فــي   أعماقهــا،   وتتحــول  
 إلــى   ميــاه   جوفيــة،  ولكــن   اهلل   تعالــى   ببركتــه   يســوق   المــاء   إلــى   أراض   ُاخــرى،  
ــه   مســاحات   أوســع   ــا   ب  وينقلــه   مــن   مــكان   إلــى   آخــر   ليعــم   االنتفــاع   منــه   وتحي

ــن   األرض .    م
وأمــا   ميــاه   البحــار   المالحــة،   فهــي   غيــر   قابلــة   للشــرب   وال   للــزرع،   ولكــن  
ــذه   ــحاب   فتأخ ــه   الس ــكل   من ــر   ويتش ــاء   يتبخ ــل   الم ــى   يجع ــبحانه   وتعال  اهلل   س
ــاء   ســائغ   شــرابه   ــم   تمطــر   فيهــا،   ويتحــول   إلــى   م ــاح   إلــى   أرض   ُاخــرى   ث  الري
 وصالــح   للــزرع،   فيحيــي   بــه   األرض   بعــد   موتهــا،  ولــوال   المطــر   لكانــت  
 مســاحات   شاســعة   مــن   األرض   ميتــة   كأعالــي   الجبــال   والتــال   المرتفعــة  
 والمناطــق   البعيــدة   عــن   األنهــار،   ولهــذا   نــرى   أنّ   مناطــق   طبيعيــة   كبيــرة  
 روافدهــا   مــن   مــاء   المطــر   فقــط،   وهنــاك   مناطــق   كبيــرة   فــي   العالــم   تعتمــد   علــى  

ــة .   ــة   اإللهي ــال   للعظم ــذا   مث ــط،   وه ــماء   فق ــر   الس  مط
﴿َفُنْخــِرجُ   بِــهِ   َزْرعــًا﴾:   فمــاء   المطــر   يســوقه   اهلل   تعالــى   مــن   البحــار  
 والمحيطــات   مئــات   وآالف   الكيلومتــرات   ليصــل   إلــى   المــكان   الفانــي  
ــه   األرض .   ــا   ب ــق   فتحي ــى   كل   المناط ــاء   عل ــوزع   الم ــذا   يت ــه،  وهك ــزل   في  وين

ــذا   ــبب   ه ــُهمْ﴾:   وبس ــمْ   َوَأنُفُس ــهُ   َأنَْعاُمُه ــأُْكلُ   ِمنْ ــاً   َت ــهِ   َزْرع ــِرجُ   بِ ﴿َفُنْخ
 المطــر   يخــرج   الــزرع   الــذي   يعيــش   عليــه   اإلنســان   واألنعــام   ويأكلــون   منــه، 
ــة   ــي   اآلي ــر   ف ــان   بالذك ــى   اإلنس ــام   عل ــّدم   األنع ــاذا   ق ــائل:  لم ــأل   س ــد   يس  وق
ــه   أشــرف   منهــا؟  والجــواب    الكريمــة؟   أليــس   مــن   حــق   اإلنســان   أن   يقــّدم   ألّن
ــزرع   ــزرع   فقــط،   بينمــا   يتغــذى   اإلنســان   علــى   ال ــاش   علــى   ال أنّ   األنعــام   تعت
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 ولحــوم   األنعــام،   أو   أنّ   الحيــوان   يــأكل   الــزرع   كيفمــا   يكــون   مــن   األعشــاب  
 والدغــل   ويتقــوت   عليــه،   بينمــا   اإلنســان   ال   يســتطيع   ذلــك،   إذ   ينتظــر   إلــى   أن  

 يتحــول   الــزرع   إلــى   ثمــر   وينضــج   ليســتطيع   أن   يأكلــه .  
﴿َأَفــَا   ُيبِْصــُروَن﴾:   أال   يفتحــون   عيونهــم   ويــزدادون   بصيــرة   بالتفكيــر   فــي  
 هــذه   الحقائــق   واآليــات؛   مــن   هــاك   األقــوام   الســابقة   والعقوبــات   اإللهيــة،  

 والمطــر   وإحيــاء   األرض،   ونمــو   الــزرع؟  .

وهاتــان   اآليتــان   فيهمــا   مداليــل   لطيفــة،   فحينمــا   تتحــدث   اآليــة   األولــى   عن  
ــَمُعوَن ﴾،   وحينمــا   تتحــدث   ــا   يَْس ــوام   الســابقة   وهاكهــم   تقــول:  ﴿ أََف  األق
 اآليــة   الثانيــة   عــن   الحيــاة   واألمطــار   تقــول:  ﴿أََفــاَ   ُيْبِصــُروَن﴾،  ولعــل   ذكــر  
 الســمع   هنــاك   والبصــر   هنــا   ألنّ   إحيــاء   األرض   وزراعــة   الــزرع   نراهمــا   بأعيننا،  
 وهــذه   األرض   جــرز   ثــم جــاء   المطــر   فنبــت   الــزرع واألشــجار   وتحولــت   إلــى  
ــا   ــل   قرأن ــم،   ب ــش   معه ــم   نع ــابقة   فل ــوام   الس ــا   األق ــا،  أم ــا   بأعينن ــاتين   نراه  بس
 وســمعنا   عنهــم،  فاســتعمل   الســمع   لأقــوام   الســابقة   والبصــر   لحقائــق   نراهــا  

 اليــوم   فــي   حياتنــا .  
وتشــير   هــذه   اآليــات   أيضــاً   إلــى   مفارقــة   مهمــة   فــي   آيــة   أخــرى   مــن   آيــات  
ــبباً   ــح   س ــار   يصب ــى   إعص ــارة   إل ــول   ت ــواء   يتح ــذا   اله ــي   أنّ   ه ــى،   وه  اهلل   تعال
ــارة   يتحــول   نفــس   هــذا   الهــواء   إلــى   ــر،   وت  للهــاك   والخــراب   والدمــار   الكبي
 ســبب   لتســير   هــذه   الغيــوم   آالف   الكيلومتــرات   وتنــزل   المطــر   وتحيــي   األرض  
 بعــد   موتهــا،  فهــذه   الريــاح   تكــون   ســببا   فــي   العقوبــة   تــارة،   وســبباً   فــي   الحيــاة  
 والنمــو   والــزرع   ومــا   إلــى   ذلــك   تــارة   أخــرى،   فهــي   بيــد   اهلل   ســبحانه   وتعالــى  

ــاء .  ــا   ش ــا   كيفم ــم   به  يتحك
ــات   اآلفــاق   واألنفــس   التــي   أشــار   لهــا   القــرآن   ــة   التاســعة :    ومــن   آي اآلي
ــهُ   ــُف   بَْينَ ــمَّ   ُيَؤلِّ ــَحاباً   ُث ــي   َس َ   ُيْزِج ــرَ   أَنَّ   اهللَّ ــمْ   تَ ــى :  ﴿أَلَ ــه   تعال ــي   قول ــم   ه  الكري
ــَماءِ   ِمــن   لُ   ِمــنَ   السَّ ــزِّ ــهِ   َوُينَ ــَوْدقَ   يَْخــُرجُ   ِمــنْ   ِخَالِ ــَرى   اْل ــهُ   ُرَكامــاً   َفتَ ــمَّ   يَْجَعُل  ُث
ــن   يََشــاءُ   يـَـَكادُ   َســنَا    ِجبـَـالٍ   ِفيَهــا   ِمــن   بـَـَردٍ   َفُيِصيــُب   بـِـهِ   َمــن   يََشــاءُ   َويَْصِرُفــهُ   َعــن   مَّ
ْولِــي   ُ ــَرةً   ألِّ ــارَ   إِنَّ   ِفــي   َذلِــكَ   لَِعْب َه ْيــلَ   َوالنَّ ــُب   اهللَُّ   اللَّ ــهِ   يَْذَهــُب   بِاأْلَْبَصــارِ   ُيَقلِّ  بَْرِق
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ــن   يَْمِشــي   َعَلــى   بَْطنِــهِ   َوِمْنُهــم   ــاء   َفِمْنُهــم   مَّ ــةٍ   ِمــن   مَّ  اأْلَْبَصــارِ   َواهللَُّ   َخَلــقَ   ُكلَّ   َدابَّ
ــن   يَْمِشــي   َعَلــى   أَْربَــعٍ   يَْخُلــقُ   اهللَُّ   َمــا   يََشــاءُ   ــن   يَْمِشــي   َعَلــى   ِرْجَلْيــنِ   َوِمْنُهــم   مَّ  مَّ

ــٌر﴾ )09)).   ءٍ   َقِدي ــيْ ــى   ُكلِّ   َش َ   َعَل  إِنَّ   اهللَّ
يســوق   اهلل   تبــارك   وتعالــى   برفــق،   قطــرات   المــاء   مــن   البحــار،   فتتحــول  
 إلــى   بخــار،   ثــم   يســوق   اهلل   ســبحانه   هــذا   البخــار   وهــذه   القطــرات   الصغيــرة  
 بعضهــا   مــع   البعــض   اآلخــر   حتــى   يتكــون   الســحاب،   ثــم   يؤلــف   بينــه،   فيجمــع  
ــذه   ــًا،   أي   أنّ   ه ــه   ركام ــم   يجعل ــض،   ث ــى   بع ــه   إل ــحاب،   بعض ــار   والس ــذا   البخ  ه
 الغيمــة   التــي   نراهــا   بأعيننــا   تتألــف   مــن   مــاء   متبخــر،   وهــي   مجموعــة   مــن   القطــرات  
 وتكــون   مرتفعــة   ال   تــرى   بالعيــن،   ولكــن   عندمــا   تتجمــع   وتتراكــم   تشــكل   ظاهــرة  
 الســحاب   وظاهــرة   الغيــوم،   وعندمــا   يتراكــم   ويتعــرض   لهــذا   الضغــط   والتراكــم  

ــزل   قطــرات   المطــر.    تن
ــِه﴾ :  أي   بعــد   أن   يتكــون   الغيــم   ويتراكــم   ﴿َفَتــَرى   الْــَوْدقَ   َيْخــُرجُ   ِمــنْ   ِخَالِ
 تنــزل   قطــرات   المطــر   فتســقي   األرض   الجــرز   فتحييهــا،   وينمــو   الــزرع   والنباتــات،  

 وتــروي   اإلنســان   والحيــوان ،،  إلــى   غيــر   ذلــك   مــن   الفوائــد.  
ــَماءِ   ِمــن   ِجَبــالٍ﴾ :  عندمــا   تتراكــم   الغيــوم   وتشــكل   جبــاال   لُ   ِمــَن   السَّ ﴿َوُيَنــزِّ
 فــي   الســماء،   ويراهــا   مــن   يركــب   الطائــرة،   فإّنــه   إذا   كانــت   هنــاك   حالــة   مــن  
 تراكــم   الغيــوم   فــإنّ   اإلنســان   يراهــا   جبــاال   مــن   الغيــم،   أي   أنّ   شــكل   هــذه   الغيــوم  
ــول   ــر،   فيتح ــد   كبي ــى   ح ــرارة   إل ــض   الح ــاك   تنخف ــال،   وهن ــل   الجب ــة   مث  المتراكم

ــَرد  »الحالــوب «    .   ــي   ظاهــرة   البَ ــى   ثلــج،   ولذلــك   تأت  المــاء   إل
ــوم   ــن   الغي ــال   م ــذه   الجب ــوب «   ،   فه ــو  »الحال ــَرد   ه ــَرٍد﴾  : البَ ــن   َب ــا   ِم    ﴿ِفيَه
 المتراكمــة   إذا   صادفــت   درجــات   حــرارة   منخفضــة   يتحــول   المــاء   إلــى   بــرد  

»حالــوب «    . 
﴿َفُيِصيــُب   بـِـهِ   َمــن   َيَشــاُء﴾:   أي   أنّ   اهلل   ســبحانه   يحــّول   هــذا   الحالــوب   إلــى  
ــزرع،  ــاء،   فيضــرب   المــزارع   ويخــرب   ال ــار   واالبت ــى   ســبب   لاختب  عــذاب   وإل
ــاس   ــل   الن ــر   فــي   العمــران   ويقت ــى   مســتوى   يؤث ــاً   إل ــوب   أحيان  وتصــل   شــدة   الحال

ــات .  والحيوان

09). النور: 43 44- )4
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ــن   َيَشــاءُ﴾:    فهــذه   الغيــوم   بيــد   اهلل   ســبحانه   يحولهــا   كيــف   ﴿َوَيْصِرُفــهُ   َعــن   مَّ
 شــاء،   إلــى   مصــدر   حيــاة   أو   إلــى   مصــدر   عــذاب   وابتــاء   واختبــار،  ونفعنــا   وضرنــا  

 بيــد   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   وليــس   بيــد   موجــود   آخــر . 
﴿َيــَكاُد َســَنا َبْرِقــِه﴾: الســنا هــو الضــوء،   الوهــج،    أمــا البــرق  فهــو   الشــعلة  
 الكهربائيــة   الصاعقــة،   وتتكــون   نتيجــة   االحتــكاك   بيــن   الغيــوم،   فتولــد   طاقــة  

ــف. ــه   المخي ــد   وصوت ــرة   الرع ــدث   ظاه ــة   وتح  كهربائي
﴿يَْذَهــُب   بِاأْلَْبَصــاِر﴾  : حينمــا   تكــون   الغيــوم   متقاربــة   يظهــر   صــوت   يثيــر  
ــور   شــعلة   وصعقــة   ــر،   مــع   ن ــة   انفجــار   كبي ــه   عملي  الرعــب   لــدى   اإلنســان،   وكأّن

ــه .   ــار   أن   تتحمل ــتطيع   األبص ــه   ال   تس ــدة   ضوئ ــن   ش ــو   م ــرة،   وه ــة   كبي  كهربائي
َهــاَر﴾  : تعاقــب   الليــل   والنهــار   آيــة   ُاخــرى   مــن   آيــات   يْــلَ   َوالنَّ ــُب   اهللَُّ   اللَّ ﴿ُيَقلِّ
 اهلل   تعالــى،   فالليــل   يدفــع   بالنهــار،   والنهــار   يدفــع   بالليــل،   وتســتمر   عمليــة  
 التعاقــب   بــا   توقــف   وانقطــاع،   وإن   طــال   النهــار   وقصــر   الليــل،   فعندمــا   يجــيء  
 الشــتاء   يقصــر   النهــار   ويطــول   الليــل،   وعندمــا   يجــيء   الصيــف   يطــول   النهــار  
 ويقصــر   الليــل،  وحينمــا   يتدافعــان   بامتــداد   الزمــن   تتكــون   الفصــول   األربعــة   فــي  

ــة .   الســنة   بهــذه   الطريق
بَْصــارِ﴾:   وكل   هــذه   الظواهــر   اإللهيــة   مــن   ْولِــي   اأْلَ ُ ﴿إِنَّ   ِفــي   َذلِــَك   َلِعبْــَرةً   ألِّ
 الرعــد   والبــرق   واألمطــار   واألرض   والســماء   والنبــات   والحيــاة   والليــل   والنهــار،  
 كلهــا   آيــات   وعبــر   اُلولــي   األبصــار،   لكــي   نعتبــر   ونحقــق   البصيــرة   فــي   نفوســنا . 

ــدواب،   ســواء   دواب   األرض   ــاء﴾:  فــكل   ال ــن   مَّ ــةٍ   ِم ــقَ   ُكلَّ   َدابَّ ُ   َخَل ﴿َواهللَّ
 أو   دواب   األنهــار   والبحــار،   مصدرهــا   مــن   نطفــة،   والنطفــة   مــاء،   ونفــس   النطفــة  
 تنتــج   حيوانــات   ودواب   متنوعــة   ومختلفــة،  فهــذه   القطــرة   مــن   المــاء   تنتــج   آالف  
ــرة   ــذه   القط ــو   ه ــد   وه ــأ   واح ــام،  فالمنش ــدواب   واألنع ــن   ال ــة   م ــواع   المختلف  األن

ــة «  .  »النطف
ــن   َيْمِشــي   َعَلــى   َبْطِنــِه﴾  : وهــي   الحيــات   وأمثالهــا   مــن   الزواحف   ﴿َفِمنُْهــم   مَّ

 التــي   ال   تملــك   أرجــًا.  
ــن   َيْمِشــي   َعَلــى   َأْرَبــعٍ   َيْخُلقُ   ــن   َيْمِشــي   َعَلــى   ِرْجَليـْـنِ   َوِمنُْهــم   مَّ ﴿َوِمنُْهــم   مَّ
ــق،   ــو   يخل ــّدر   وه ــو   يق ــى،   ه ــبحانه   وتعال ــد   اهلل   س ــق   بي ــاءُ﴾:   الخل ــا   َيَش  اهللَُّ   َم
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 وليــس   غيــر   اهلل،  ومــع   كل   هــذا   التطــور   العلمــي   لــم   يســتطع   البشــر   توليــد   الحيــاة  
 مــن   كائــن   ميــت   حتــى   هــذه   اللحظــة،   ولــم   يســتطيعوا   أن   يمنحــوا   الحيــاة   لكائــن  

 ميــت،   ولــن   يســتطيعوا،   فالحيــاة   خلــق   اهلل،   والخلــق   شــأن   اهلل.  
ــادر،   ــن   الق ــة   م ــة   مبالغ ــر   صيغ ــٌر﴾  : والقدي ءٍ   َقِدي ــيْ ــى   ُكلِّ   َش ﴿إِنَّ   اهللََّ   َعَل
ــاء   أو    يعنــي   أن   اهلل   تعالــى   قــادر   علــى   كل   شــيء   بيســر   وســهولة   ومــن دون   أي   عن

ــة. ــب   أو   صعوب  تع
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الرافد   الثالث

التسديد   اإللهي

الرافــد   الثالــث   مــن   روافــد   حتقيــق   البصيــرة   هــو   التســديد   والتوفيــق   اإللهــي  
 والرعايــة   الربانيــة،  ونتطــرق  إلــى   التســديد   اإللهــي   يف   القــرآن   الكــرمي،   ثــم 
نتحــّدث   عــن   هــذا   العامــل   ودوره   يف   تكويــن   البصيــرة   يف   الروايــات   الشــريفة  

 الــواردة   عــن   أهــل   بيــت   العصمــة   والطهــارة ^. 

التسديد اإللهي في القرآن الكريم

هنــاك الكثيــر مــن اآليــات القرآنيــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع نقتصــر علــى 
اإلشــارة إلــى بعضهــا بمــا يوضــح المقصــود مــن البحــث:

ُلَمــاِت  ــَن الظُّ ِذيــَن آَمُنــوا ُيْخِرُجُهــم مِّ ُ َولـِـيُّ الَّ اآليــة ااُلولــى: قولــه تعالــى: ﴿اهللَّ
ــوِر ﴾)0)))، ويقينــًا أن الــذي يخرجــه اهلل مــن الظلمــات إلــى النــور يكــون مــن  إِلـَـى النُّ
أهــل البصائــر، ألن مــن كان فــي النــور فهــو يــرى كل شــيء بوضــوح، وليــس كمــن 

هــو فــي الظلمــات ال يســتطيع أن يــرى شــيئًا.
ــي َعَلْيُكــْم َوَمَائَِكُتــُه لُِيْخِرَجُكــم  ــِذي ُيَصلِّ اآليــة الثانيــة: قولــه تعالى:﴿ُهــَو الَّ
ــوِر َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِيــَن َرِحيمــًا﴾)))))، إّن صــاة اهلل تبــارك  ُلَمــاِت إِلَــى النُّ ــَن الظُّ مِّ
ــى  ــة إل ــي تخرجهــم مــن ظلمــات الغفل ــن هــي الت ــى المؤمني ــه عل ــى ومائكت وتعال
ــاده  ــي يفيــض بهــا علــى عب ــة الت ــرة، وهــي مــن نفحــات الرحمــة اإللهي ــور البصي ن
الذيــن آمنــوا بــه وبرســوله، وأخلصــوا فــي هــذا اإليمــان لــه وحــده ســبحانه وتعالى. 

التسديد   اإللهي   في   الروايات

ــال :   »إنّ   ــي   طالــب×    ق ــن   أب ــي   ب ــن   عل ــر   المؤمني ــى :    عــن   أمي ــة   ااُلول الرواي

0)) . البقرة: 7)).
))) . األحزاب: 43.
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ــرب   ــى   ح ــارة   إل ــا   إش ــد «   ،   ولعله ــا   أرم ــي   وأن ــي   عين ــل   ف ــا   تف ــول   اهللث    لم  رس
ــال   ــه   أن   يخــرج   لقت ــن،   وكان   علي ــه   الكريمتي ــدق   حينمــا   أصــاب   الرمــد   عيني  الخن
 عمــرو   بــن   عبــد ود،   فأخــذ   رســول   اهللث    شــيئاً   مــن   ريقــه   الشــريف   وبّلــل  
ــر   ــا   أمي ــإذن   اهلل   تعالــى   مــن   ذلــك   الرمــد، وينقــل   لن ــه   عيــن   علــي×    فشــفيت   ب  ب
»وحينمــا   كان   رســول   اهللث    يبّلــل    المؤمنيــن×    هــذا   المشــهد   فيقــول: 
 ريقــه   ويضعــه   علــى   عينــي   كان   يدعــو   لــي   بهــذا   الدعــاء:   اللهــّم   أذهــب   عنــه  
ــرد   وال   ــه   ب ــأن   ال   يؤذي ــدعُ   ب ــم   ي ــدوه «   ،   فل ــن   ع ــه   م ــره   صديق ــرد،   وبّص ــر   والب  الح
 حــر   فقــط،   بــل   دعــا   لــه   أيضــاً   أن   يؤتيــه   بصيــرة   يســتطيع   مــن   خالهــا   تمييــز  
 عــدوه   مــن   صديقــه،   ألنّ   المؤمــن   مبتلــى   لحســن   ظّنــه   بالنــاس   بعــدم   القــدرة  
 علــى   التمييــز   بيــن   العــدو   والصديــق،   إال   أن   يكــون   مــن   أهــل   البصيــرة،  ثــم  
ــي   ــرد،   وإّن ــي   رمــد   بعــد،   وال   حــر   وال   ب ــر   المؤمنيــن×  : »فلــم   يصبن  يقــول   أمي
ــوله   ــى   لرس ــبحانه   وتعال ــتجاب   اهلل   س ــدوي «   )))))،   واس ــن   ع ــي   م ــرف   صديق  ألع

ــي×  .  ــق   عل ــي   ح ــاءه   ف ــمث    دع  الكري
ــاس؛   ــز   الن ــخيص   وتميي ــى   التش ــدرة   عل ــي   الق ــرة   ف ــر   البصي ــى   تأثي ــروا   إل فانظ
 الصالــح   مــن   الطالــح،   الصديــق   مــن   العــدو،   فكــم   مــن   شــخص   يزعــم   أّنــه   صديق  
 ولكنــه   ممــن   يطعــن   فــي الظهــر   وهــو   أخطر   األعــداء،   وكــم   من   ُانــاس   نتوهــم   أّنهم  
 أعــداء   ولكنهــم   فــي   الواقــع   أصدقــاء،   فنظلمهــم   ونبعدهــم   ونقصيهــم   ونعاديهــم  
ــا   علــى   التمييــز،   بســبب   مــا   يبتلــى   بــه   المؤمــن   عــادة    ونخاصمهــم؛   لعــدم   قدرتن
ــل   ــن   أه ــون   م ــا   يك ــن   عندم ــن   المؤم ــاس،   ولك ــرط   بالن ــن   المف ــن   الظ ــن   حس  م
 الفراســة   والبصيــرة   يصبــح   ذا   قــدرة   علــى   تشــخيص   وتمييــز   الصديــق   مــن   العــدو،  
ــا،  وحينئــذ   ــا   ومــن   ضدن  وتقديــر   الموقــف   الصحيــح   فــي   االصطفــاف،   مــن   معن
ــو   ــي   فه ــن   يمدحن ــدي،   وكل   م ــو   ض ــي   فه ــن   ينتقدن ــق   )كل   م ــن   منط ــص   م  يتخل
ــا   ــا   متزلف ــل   متملق ــا،   ولع ــاس   إلين ــرب   الن ــون   أق ــفقا   يك ــدا   مش ــل   ناق ــي(،   فلع  مع

 يســمعنا   الكثيــر   مــن   اإلطــراء   ولكنــه   يطعننــا   مــن   الخلــف. 
   ومــن   هــذه   الروايــة   الشــريفة   تتضــح   أهميــة   أن   يكــون   المؤمــن   مــن   أهــل  
 البصائــر؛   ألنّ   هــذه   البصيــرة   والقــدرة   علــى   التمييــز   هــي   مــا   دعــا   بــه   رســول  
ــدان   ــي   مي ــرة   ف ــات   الخط ــك   اللحظ ــي   تل ــن×    ف ــر   المؤمني ــه   أمي  اهللث    ألخي

))).بحار األنوار 9): 3)، ح). 
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 الحــرب،   وهــو   يســتعد   لمنازلــة   أعظــم   بطــل   عرفتــه   العــرب   فــي   تأريخهــا.  
الروايــة   الثانيــة :    فــي   األدعيــة   المرويــة   عــن   اإلمــام   الصــادق   صلــوات   اهلل  
ــا   ــرغ   فيه ــي   يتف ــات   الت ــم   األوق ــن   أه ــي   م ــل،   وه ــة   اللي ــي   نافل ــه   ف ــامه   علي  وس
ــد،   ــا   يري ــم   م ــه   أه ــب   من ــه،   ويطل ــل   وعبادت ــاء   اللي ــي   آن ــه   ف ــاة   رب ــان   لمناج  اإلنس

 ويعلمنــا   اإلمــام   الصــادق×    مــاذا   نطلــب،   يقــول  اإلمــام   الصــادق×   :  
»اللهــمّ   أعطنــي   بصــراً   فــي   دينــك «   ،   أي   يــا   إلهــي   ُاريــد   أن   ترزقنــي   عبــادة  
 واعيــة،   ُاريــد   طاعــة   واعيــة،   ُاريــد   أن   أفهــم   دينــي   بشــكل   صحيــح،   ال   ُاريــد   قــراءة  
 ســطحية   وشــكلية   عــن   الديــن،   ال   ُاريــد   رؤيــة   انغاقيــة   وتشــددية   عــن   الديــن،   ال  
 ُاريــد   رؤيــة   انفاتيــة   متســاهلة   تضّيــع   علــيّ   الديــن،   ُاريــد   الرؤيــة   الوســطية   الواقعيــة  
ــةً   َوَســًطا﴾)3)))،   ُاريــد    التســامحية   للديــن   التــي   أمرتنــا   بهــا   بقولــك:   ﴿َجَعْلنَاُكــمْ   ُأمَّ

 الوســطية   والقــراءة   الصحيحــة   للديــن.  
   فاإلســام   ديــن   الســام   والمحبــة   والتعايــش،   ديــن   االنفتــاح   علــى   اآلخــر،  
 ديــن   التعامــل   مــع   اآلخــر،   وليــس   ديــن   الذبــح   والقتــل   لــكل   مــن   يختلــف   معــك  
 فــي   رأي،   هــذه   المــدارس   والمناهــج   المتشــددة   والمتطرفــة   التــي   أصبحــت  
ــراء،   ــراء،   ومــن   ســلوكها   ومنهجهــا   ب ــواء   اإلســام،   واإلســام   منهــا   ب  تحمــل   ل
 هــذه   حالــة   بعيــدة   جــداً   عــن   اإلســام،   بــل   علــى   النقيــض   منــه،   نطلــب   مــن   اهلل  

ــرة   فــي   الديــن.   الســميع   العليــم   البصي
إنّ   ديننــا   ليــس   فيــه     » نفــذ   ثــم   ناقــش «   ، بــل   ديننــا   فيــه   مــاكات   األحــكام،   وفيــه  
ــان   فلســفة   ــواردة   عــن   رســول   اهللث    تعــج   ببي ــات   ال  فلســفة   التشــريع،   والرواي
 التشــريع؛   لمــاذا   هــذا   واجــب؟   ولمــاذا   ذاك   حــرام؟   ولمــاذا   يــرى   اإلســام   كــذا  
ــإن   ــا،   ف ــد   نجهله ــا   وق ــد   نعرفه ــة   ق ــفة   وحكم ــك   فلس ــي   ذل ــذا؟   إنّ   ف ــرى   ك  وال   ي
ــه   ــوب   في ــح   ومرغ ــذا   راج ــرام،   وه ــب   وذاك   ح ــذا   واج ــاذا   ه ــا   لم ــا   عرفن  عرفناه
 وذاك   مرجــوح   ومرغــوب   عنــه،   وإن   جهلناهــا   علينــا   أن   نتعــرف   عليهــا   وأن   نســأل  

 عنهــا.  
هــذه   هــي   النظــرة   الواعيــة   للديــن،   وهــي   أن   يعــرف   اإلنســان   لمــاذا   يصلــي،  
 ولمــاذا   يصــوم،   ولمــاذا   يحــج،   ولمــاذا   يزّكــي،   ولمــاذا   يجاهــد   فــي   ســبيل   اهلل،  

3)). البقرة: 34). 
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 ولمــاذا   يحضــر   فــي   مجالــس   اإلمــام   الحســين× ،   ولمــاذا   ولمــاذا،،  فاإلجابــة  
ــن   ــذا   الدي ــرف   أنّ   ه ــه،   ليع ــي   دين ــرة   ف ــان   بصي ــي   لإلنس ــئلة   تعط ــذه   األس ــن   ه  ع
 ليــس   مجموعــة   تعليمــات   وأوامــر   ونــواهٍ   جوفــاء   بعيــدة   عــن   المنطــق   والمصلحــة  

 الحقيقيــة   لهــذا   اإلنســان   فــي   حياتــه   الدنيويــة   وااُلخرويــة . 
ــه،   إذ   ــن   تفق ــي   ع ــون   عبادت ــد   أن   تك ــي   ُاري ــا إله ــك «   ،   وي ــي   عبادت ــاً   ف  »وفقه
ــة،   ــه   باطل ــي   وصات ــن   يصل ــاك   م ــكام،   فهن ــة   باألح ــى   معرف ــاج   إل ــادة   تحت  العب
ــه   ــوم   وصوم ــل،   ويص ــه   باط ــج   وحج ــل،   ويح ــوؤه   باط ــر   ووض ــأ   ويتطه  ويتوض
 باطــل،   ثــم   يّطلــع   بعــد   عشــرين   أو ثاثيــن   ســنة   علــى   األحــكام   الشــرعية   فيــرى  
 أنّ   صاتــه   وصومــه   وحجــه   وعبادتــه   ااُلخــرى   كانــت   غيــر   صحيحــة،   ومثــل   هــذا  
ــا   أن   ــذا   علين ــد،  ول ــم   ويتأك ــأل   ويتعّل ــم   يس ــه   ل ــذر،   ألّن ــر   ال   ُيع ــان   المقّص  اإلنس
ــا   ــي   به ــادة،   لنأت ــا   فهــم   فقهــي   للعب ــى   أن   يكــون   لن  نطلــب   مــن   اهلل   ســبحانه   وتعال
 بشــكل   صحيــح   كمــا   أمــر   عــز   وجــل،   وحينئــذ   يمكــن   أن   تكــون   مــورداً   ومحــاً  
 للقبــول   منــه   ســبحانه؛   إذ   مــن   شــروط   قبــول   العبــادات   أن   يكــون   أداؤهــا   صحيحــاً  

ــى.   ــبحانه   وتعال ــا   أراد   اهلل   س  كم
ــا   ــاً   وإدراكاً   لم ــي   فهم ــي   أن   ترزقن ــا   إله ــألك   ي ــك «   ،   وأس ــي   حكم ــاً   ف  »وفهم
 حكمــت   بــه   علــى   عبــادك،   »وكفليــن   مــن   رحمتــك «      أي   رحمــة   مضاعفــة ،  
ــور   ــراً   بن ــه   نّي ــرى   وجه ــن   ت ــخاص   م ــن   األش ــاك   م ــورك «   ،   هن ــي   بن ــض   وجه »وبّي
 اهلل،   وتــرى   شــخصاً   آخــر   قــد   غابــت   روح   اإليمــان   عــن   وجهــه،   وهــذا   أمــر   مــن  
ــذي   ــه،   فهــو   ال ــه   وعبادت ــه   مــن   يشــاء   مــن   أهــل   طاعت  اهلل   ســبحانه   واهلل   يختــص   ب
 يبّيــض   الوجــوه   بنــوره،   نســأل   اهلل   تبــارك   وتعالــى   أن   يبّيــض   وجوهنــا   جميعــاً   فــي  

ــرة. ــا   واآلخ  الدني
 »واجعــل   رغبتــي   فــي مــا   عنــدك «   ،   إلهــي   ُاريــد   أن تكــون   رغبتــي   فــي مــا   هــو  
 عنــدك   ويقّربنــي   منــك،   وال   ُاريــد   أن   أرغــب   فــي   شــيء   يبعدنــي   عنــك،   وال   تجعــل  
 رغبتــي   فــي مــا   هــو   عند   غيــرك،  وهــذه   مهمــة   التكامــل،   وهــي   أن   يتحرك   اإلنســان  
 فــي   طــول   طاعتــه   هلل   ســبحانه   وتعالــى؛   فيرغــب   بمــا   أحــل   اهلل،   وهــي   المســاحة  
 الكبيــرة،   ويحجــم   عمــا   حــرم   اهلل   وعمــا   يغضــب   اهلل،   وهــي   المســاحة   الضيقــة،  
 إذ   أنّ   مســاحة   الحــال   ومســاحة   المباحــات   مســاحة   واســعة   جــدًا،   فلمــاذا   نتركهــا  

 ونذهــب   للحــرام.  
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 »وتوفنــي   فــي   ســبيلك «)4)))   ،   أي   علــى   ملتــك   وملــة   رســولك،   فحينمــا   يغــادر  
ــاة   وهــو   علــى   الطريــق   الصحيــح،   وهــو   نهــج   اهلل   ونهــج   رســوله،    اإلنســان   الحي
ــه   ــزم   بنهــج   رســوله   الكريــمث،    فســتكون   موتت  وقــد   عمــل   هلل   وأطــاع   اهلل   والت

 انتقالــة   إلــى  الجّنــة   والســعادة   األبديــة،   وهنيئــاً   لمــن   يحظــى   بذلــك . 
الروايــة   الثالثــة :    ورد   فــي   دعــاء   اإلمــام   الحســين×    فــي   يــوم   عرفــة:    »إلهــي  
ــت   ــن   أن ــرني،   فك ــهوة   أس ــق   الش ــوى   بوثائ ــي،   وإنّ   اله ــدر   يمنين ــاء   والق  إنّ   القض
 النصيــر   لــي   تنصرنــي   وتبّصرنــي «   )))))،   إلهــي   النصــر   مــن   عنــدك،   والبصيــرة   مــن  
 عنــدك،   فانصرنــي   وبّصرنــي   بتســديدك   ورعايتــك   ولطفــك   ومحبتــك،  فالنصــر  
 مــن   اهلل   تبــارك   وتعالــى،   كمــا   ذكــر   ذلــك   فــي   القــرآن   الكريــم   بقولــه   تعالــى:  ﴿َوَمــا  
ِ   اْلَعِزيــزِ   اْلَحِكيــِم﴾)6)))، و  فــي   قولــه   تعالــى :  ﴿إِن   يَنُصْرُكــمُ    النَّْصــرُ   إاِلَّ   ِمــنْ   ِعنــدِ   اهللَّ
ــبَ   لَُكــْم﴾)7)))، ومــن   أراد   النصــر   يجــب   عليــه   أن   يبحــث   عنــه   عنــد   ــاَ   َغالِ  اهللَُّ   َف
 اهلل   ســبحانه   وتعالــى،   ال   فــي   قّوتــه،   فمهمــا   كان   اإلنســان   قويــاً   فهــي   مجــرد   قــوة  
ــة(،   والقــوي   الحقيقــي   والمطلــق   هــو   اهلل   عــز   وجــل،   ينصــر    شــكلية   و)كارتوني
 مــن   يشــاء،   ويخــذل   مــن   يشــاء،   ويعــز   مــن   يشــاء،   ويــذل   مــن   يشــاء،   ويرفــع   مــن  
 يشــاء،   ويضــع   مــن   يشــاء،  فــا   ينبغــي   لنــا   أن   نخطــئ   ونطلــب   النصــر   مــن   غيــر   اهلل  
ُهــمْ   َعلَّ ــةً   لَّ ِ   آلَِه َخــُذوا   ِمــن   ُدونِ   اهللَّ  ســبحانه،   فنكــون   مصداقــاً   لقولــه   تعالــى:  ﴿َواتَّ

ْحَضــُروَن﴾)8))) .     ُينَصــُرونَ   اَل   يَْســتَِطيُعونَ   نَْصَرُهــمْ   َوُهــمْ   لَُهــمْ   ُجنــدٌ   مُّ
الروايــة   الرابعــة :    عــن   اإلمــام   الصــادق×    قــال:   »إذا   أراد   اهلل   بعبــد   خيــراً «   ،  
 أي   إذا   أراد   اهلل   تعالــى   أن   يضــع   اإلنســان   علــى   الســكة   الصحيحــة   وأراد   بــه   خيــرًا،  

 وإذا   أراد   أن   يرفعــه،   فمــاذا   يفعــل   بــه؟..   يوفقــه   لُامــور   التاليــة : 
أوالً :  الزهد   يف   الدنيا   

 »   زّهــده   فــي   الدنيــا «   ،   أي   يخــرج   حــب   الدنيــا   مــن   قلبــه   فيصبــح   زاهــداً   فيهــا، 

4)). بحار األنوار 84: )7)، ح68.
))). بحار األنوار )9: 6)).

6)). آل عمران: 6)).
7)). آل عمران: 60)

8)). يس: 74ـ)7.
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 ولكــن   مــاذا   يعنــي   الزهــد   فــي   الدنيــا؟   هــل   هــو   أن   ال   يملــك   اإلنســان   شــيئا؟   كا  
ــل   الزهــد   هــو   أن   ال   يملكــه    طبعــًا،   فليــس   الزهــد   أن   ال   يملــك   اإلنســان   شــيئًا،   ب
 شــيء،   فهنــاك   مثــاً   مــن   لديــه   ســيارة   قديمــة،   ولكــن   قلبــه   متعلــق بهــا،   فيخــاف  
ــها،   ــا   ويحرس ــظ   عليه ــاً   ويحاف ــا   دائم ــا   يلحظه ــه   معه ــل،   فبال ــرق   أو   تتعط  أن   تس
ــم   بهــا،   ويقــول   إذا   حصــل   شــيء   ــه   ال   يهت ــة   ولكن ــه   ســيارة   حديث ــاك   مــن   لدي  وهن
ــاك   ــكات،   فهن ــم   الممتل ــة   بحج ــه   عاق ــس   ل ــد   لي ــك،  إذن   فالزه ــد   ذل ــاهلل   يري  ف
ــك   ــد   أن   ال   يمل ــى   الزه ــس   معن ــد،  فلي ــي   زاه ــاك   غن ــد   وهن ــه   زه ــس   لدي ــر   لي  فقي
 اإلنســان   مــااًل،   بــل   الزهــد   أن   ال   يملكــه   المــال   ويتحــول   إلــى   خــادم   لــه،   وأن   ال  
 يتعلــق   بُامــور   الدنيــا   فتســلب   عقلــه،   فيصبــح   عقلــه منشــغًا بهــذه   األشــياء  وفكــره  
 منصّبــا عليهــا،   وتصبــح   هــذه   األشــياء   هــي   التــي   تملكــه،   وهــذا   خــاف   الزهــد، 
 وأمــا   الزاهــد   فهــو   يملــك   كمــا   يملــك   ســائر   النــاس   ويرعــى   ويحفــظ   مــا   يملــك،  
 ولكــن   إذا   حّلــت   بــه   نازلــة   وذهــب   ذلــك   المــال   استســلم   للقضــاء   والقــدر   وقــال  
 إنــا   هلل   وإنــا   إليــه   راجعــون،   وال   يجــزع   لمــا   أصابــه،  ولكــن   غيــر   الزاهــد   إذا   نــزل  
 بســاحته   البــاء   وفقــد   مــا   يملــك،   كمــن   ســرقت   داره   أو   احترقــت،   فإّنــه   يصــاب  
ــن   ــرق   بي ــاك   ف ــه،  فهن ــّل   بأموال ــا   ح ــر   بم ــن   ال   يتأث ــد   م ــا   الزاه ــة،  بينم ــكتة   قلبي  بس
 هــذا   وذاك،   وشــتان   بينهمــا،  فالتحلــي   بالزهــد   قضيــة   أساســية   لإلنســان،   وحينئــذ  
 ســتتغير   نظرتــه   إلــى   الحيــاة   وتتغيــر   مواقفــه   إزاء   الكثيــر   مــن   األحــداث   واألشــياء.  

ثانياً :  الفقه   يف   الدين

 »وفقهــه   فــي   الديــن «   ،   أي   تكــون   لــدى   اإلنســان   رؤيــة   صحيحــه   عــن   الديــن،  
 فيعــرف   الواجبــات   فيأتــي   بهــا،   والمســتحبات   فيثــاب   إن   جــاء   بهــا   وال   ُيعاقب   على  
 تركهــا،   والمكروهــات   فيثــاب   علــى   تركهــا   وال   ُيعاقــب   إن   أتــى   بهــا،   والمحرمات  
 فيمتنــع   عنهــا.  ُســئل   أحــد   مراجعنــا   كيــف   ندخــل   الجنــة؟   فرفــع   الرســالة   العمليــة  
 التــي   تتضمــن   األحــكام   الشــرعية   وقــال :  هــذا   حــرام   ال   تعمــل   بــه،   وهــذا   واجــب  
 التــزم   بــه،   وذاك   مبــاح   يجــوز   لــك   أن   تعمــل   بــه،   وهــذا   مســتحب   حــاول   أن  

 تعملــه،  إذن   فااللتــزام   بالرســالة   العمليــة   هــو   الــذي   يدخــل   الجنــة.  
ثالثًا:  البصيرة   بعيوب   الدنيا   

ــرة   ليكتشــف   ــا   الشــاهد،   أي   منحــه   اهلل   تعالــى   البصي  »وبّصــره   عيوبهــا «   ،   وهن
 عيــوب   الدنيــا،   والــذي   يكتشــف   عيــوب   الدنيــا   هــو   اإلنســان   الــذي   أراد   اهلل   تعالــى  
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 بــه   خيــرًا،  ومــن   كان   بصيــراً   بعيــوب   الدنيــا   ال   تســتطيع   أن   تأخــذه   لذاتهــا   ونزواتهــا  
 إلــى   مــا   يوقعــه   فــي   الحــرام . 

ــاه   اهلل   ــن   أعط ــرة «)9)))   ،   أي   م ــا   واآلخ ــر   الدني ــي   خي ــد   أوت ــّن   فق ــن   أوتيه   »وم
 هــذه   الثاثــة :  الزهــد   فــي   الدنيــا،   والفقــه   فــي   الديــن،   والبصيــرة   بعيــوب   الدنيــا،  

 فقــد   جمــع   اهلل   تعالــى   لــه   خيــر   الدنيــا   واآلخــرة.  
الروايــة   الخامســة :    ورد   عــن   اإلمــام   الصــادق×    الدعــاء   التالــي   فــي  
 الصلــوات   المســتحبة   فــي   يــوم   الجمعــة   قبــل   الــزوال   ويــوم   العيــد،   والحــظ   مــاذا  

ــة:   ــوم   الجمع ــد   وي ــوم   العي ــي   ي ــان   ف ــب   اإلنس ــي   أن   يطل  ينبغ
ــن   ــة   م ــة   المبارك ــذه   الجمل ــن   ه ــتفيده   م ــا   نس ــه «   ،   أول   م ــي   إلي ــن   هدان ــا   م  »ي
 الدعــاء   هــو   أنّ   الهدايــة   مــن   اهلل   تبــارك   وتعالــى،   والهدايــة   تعنــي   أن   يتوجه   اإلنســان  
 بقلبــه   نحــو   اهلل   تبــارك   وتعالــى،  ومــن   النعــم   العظيمــة   علينــا   اليــوم   هــي   جلوســنا  
ــرًا،   ــى   كثي ــه   اهلل   تعال ــر   في ــس   ُيذك ــو   مجل ــين× ،   فه ــام   الحس ــس   اإلم ــي   مجل  ف
 وُيشــجع   فيــه   علــى   طاعــة   اهلل   تعالــى،   بينمــا   هنالــك   فــي   هــذه   اللحظــة   إنســان   فــي  
 مــكان   آخــر   حيــث   معصيــة   اهلل   ســبحانه،   فالهدايــة   إذن   هــي   توفيــق   وتســديد   مــن  

ــارك   وتعالــى.   اهلل   تب
 »ودّلنــي   حقيقــة   الوجــود   عليــه «   ،   فعندمــا   يطمئــن   قلــب   اإلنســان،   وينشــدّ   إلــى  

 اهلل   ســبحانه   وتعالــى،   فهــو   أيضــاً   تســديد   وعطــاء   إلهــي .  
 »وســاقني   مــن   الحيــرة   إلــى   معرفتــه «   ،   وهــو   ســبحانه   الــذي   وّفقنــي   لكــي   أعرفه  
 وأرى   عظمتــه   وكبريــاءه،   لكــي   أتعلــق    وأتمســك   بــه،   لتوجــد   فــّي   حالــة   العرفــان  
 والوضــوح،   وحالــة   البصيــرة،   وتتعــزز   عنــدي   العبوديــة   الخالصــة   لــه   وحــده  

 ســبحانه.  
 »وبّصرنــي   رشــدي   برأفتــه «   ،   وهــو   الــذي   مــّن   علــّي   برأفتــه   ولطفــه   فأعطانــي  
ــه   اهلل   ــا   يمنح ــي م ــي   ف ــديد   اإلله ــذا   التس ــوال   ه ــي،   ول ــرف   صاح ــرة   ألع  البصي
 تعالــى   لإلنســان   مــن   بصيــرة   فــي   تشــخيص   صاحــه،   لمــا   أفلــح   فــي   معرفــة  

ــده.    رش

9)). الكايف ): 30)، ح0).
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 »صــّل   علــى   محمــد   وآل   محمــد   واقبلنــي   عبــداً «   ،   كــم   هو   أمــر   عظيــم   أن   يكون  
ــة   هلل   ــه   صفــة   العبودي ــداً   هلل   ســبحانه   وتعالــى،   فــإنّ   مــن   تمحضــت   في  اإلنســان   عب
ــا   تكمــن   العظمــة    عــز   وجــل   كان   أمــام   النــاس   حــرًا،   وبيــن   يــدي   اهلل   عبــدًا،   وهن

 حينمــا   يكــون   اإلنســان   عبــداً   يحســن   العبوديــة   هلل   ســبحانه   وتعالــى.  
ــى   نفســي   ــي   إل ــا   اهلل،   وال   تكلن ــي   وحــدي   ي ــردا «   ،   أي   ال   تتركن ــي   ف  »وال   تذرن
 طرفــة   عيــن   أبــدًا،   فإّنــك   إن   تركتنــي   وحــدي   أضــل   وانحــرف،   إلهــي   ُاريــدك   إلــى  

 جانبــي،   وُاريــدك   معــي،   وُاريــدك   هاديــا   لــي. 
 »أنــت   أحــب   إلــّي   مــوالي «)0)))   ،   ينبغــي   أن   يكــون   أحــب   شــيء   إلــى   اإلنســان  
 هــو   اهلل   ســبحانه   وتعالــى،   وإذا   كان   عندنــا   شــيء   أحــب   إلــى   أنفســنا   مــن   اهلل  
 ســبحانه   فيجــب   أن   نشــكك   بأنفســنا،   ويجــب   أن   نراجــع   أنفســنا   ونعيــد   تقييماتنــا  
ــنا   ــى   نفوس ــب   إل ــو   األح ــى   ه ــبحانه   وتعال ــون   اهلل   س ــى   يك ــا   حت ــح   مواقفن  ونصح

ــا.     وقلوبن
هكــذا   كان   اإلمــام   الحســين×؛    فقــد   كان   اهلل   تبــارك   وتعالــى   ماثــاً  
 أمامــه،   ألّنــه   أحــب   شــيء   عنــده،  وكذلــك   كان   أهــل   بيــت   اإلمــام   الحســين×   
 وأصحابــه،   وهــذا   االرتبــاط   الــذي   كان   ألهــل   البيــت   وللحســين×    باهلل   ســبحانه  
ــي   ــي   والمنطق ــير   الطبيع ــو   التفس ــا   ه ــم،   وإالّ   فم ــد   ذكره ــذي   خّل ــو   ال ــى   ه  وتعال
 لشــهيد   ُقتــل   قبــل   نحــو   400)   ســنة،   واليــوم   يؤّبــن   بهــذا   الحجــم،   فيبكيــه   مئــات  
ــعائره،   ــون   ش ــه،   ويحي ــس   ل ــون   المجال ــه،   ويقيم ــاس   ويندبون ــن   الن ــن   م  المايي
 والتفســير   الوحيــد   لهــذه   العواطــف   والمشــاعر   والمحبــة   للحســين×    هــو   عمــق  
 عاقــة   اإلمــام   الحســين×    بــاهلل   ســبحانه   وتعالــى،   ومــدى   تجســيده   للمشــروع  
 الرســالي   واإللهــي،   فــكان   اإلمــام   الحســين×    بذلــك   مفــردة   أساســية   فــي   هــذا  

 المشــروع   وفــي   هــذا   التصميــم   الرســالي .  

0)). مصباح املتهجد: ))3، ح9)4.
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الرافد  الرابع

 اإليمان

الرافــد   الرابــع   مــن روافــد حتقيــق   البصيــرة   هــو   اإلميــان   بــاهلل   تبــارك   وتعالى،  
 وســنتطرق   إلــى   دور   هــذا   العامــل   وتأثيــره   يف   تكويــن   البصيــرة   مــن   خــال  

 القــرآن   الكــرمي   وأقــوال   املعصومــن ^ .   

دور   اإليمان   في   تحقيق   البصيرة   في   القرآن   الكريم

   أشــار   القــرآن   الكريــم   فــي   العديــد   مــن   اآليــات   الكريمــات   إلــى   دور   اإليمــان  
 فــي   تحقيــق   البصيــرة، نقتصــر   علــى   ذكــر   بعضهــا   كمثــال   علــى   هــذا   الــدور : 

ــمْ   ــا   َعَلْيِه ــاِفَلَها   َوأَْمَطْرنَ ــا   َس ــا   َعالِيََه ــى:   ﴿َفَجَعْلنَ ــه   تعال ــى:   قول ــة   ااُلول اآلي
ِقيــمٍ   إِنَّ   ِفــي   َهــا   لَبَِســبِيلٍ   مُّ ــِمينَ   َوإِنَّ يلٍ   إِنَّ   ِفــي   َذلـِـكَ   آَليـَـاتٍ   لِّْلُمتََوسِّ ــن   ِســجِّ  ِحَجــاَرةً   مِّ

 َذلِــكَ   آَليَــةً   لِّْلُمْؤِمنِيــَن﴾ ))))).  
يشــير   اهلل   تبــارك   وتعالــى   فــي   اآليــة   المباركــة   إلــى   قــوم   لــوط،   هــذه   الجماعــة  
 المنحرفــة   التــي   كانــت   تعانــي   مــن   االنحــراف   األخاقــي   كظاهــرة   عامــة   والعيــاذ  
ــه،   ــرون   ب ــه   يتجاه ــوا مع ــتوى   أصبح ــى   مس ــراف   إل ــم   االنح ــغ   به ــد   بل ــاهلل،   وق  ب
 بــل   تخطــى   التجاهــر   إلــى   مســتوى   االعتــداء   فــي   وضــح   النهــار   علــى   المــارة  
ــا   القــرآن   الكريــم   عــن   المائكــة   الذيــن   جــاؤوا   كضيــوف   ــا   يحّدثن  والنــاس،  وهن
 إلــى   لــوط×    بصفــة   رجــال   حســان   يتمتعــون   بأعلــى   مســتويات   الجمــال،   وكان  
ــزول   ــن   ن ــم   م ــد   حذره ــوم،   وق ــؤالء   الق ــع   ه ــرة  م ــاة   كبي ــش  معان ــوط×    يعي  ل
 العــذاب   اإللهــي   عليهــم   مــرات   ومــرات،   وأصبــح   فــي   قلــق   شــديد   علــى   ضيوفــه،  
 وخشــي   أن   يخــزى   أمامهــم   إذا   مــا   تعرضــوا   إلــى   اعتــداء   مــن   ُاولئــك   القــوم   الذيــن  
 يعيشــون   حالــة   الشــذوذ   الجنســي،   فــكان   فــي   حالــة   مــن   االضطــراب،   وكان  
ــوا   فــي   منطقــة   تقــع    يتمنــى   أن   ال   يــزوره   أحــد،   وكمــا   نعــرف   فــإنّ   قــوم   لــوط   كان

))). احلجر: 74- 77.
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  بيــن   يثــرب   والشــام،   فكانــت   تمــر   بيــن   هاتيــن   الحاضرتيــن   جميــع   القوافــل  
ــاً    المتجهــة   مــن   يثــرب   إلــى   الشــام   وبالعكــس   فــي   ذلــك   الوقــت،   وكانــت   طريق
ــي   ــم   ف ــوا   رحاله ــا   حط ــل   إذا   م ــاب القواف ــرًا،   وكان   أصح ــاً   كبي ــرياناً   اقتصادي  وش
 تلــك   المنطقــة   يتعرضــون   إلــى   االعتــداء،   وقيــل   إنّ   نبــي   اهلل   لــوط×    حينمــا   كان  
ــه   ــى   بيت ــم   إل ــوط   يأخذه ــى   ضغ ــرض   إل ــه   أو   يتع ــدى   علي ــكاد   يعت ــض   ي ــد   البع  يج
ــوت   ــا×    يف ــوط   أنّ   لوط ــوم   ل ــف   ق ــرة   اكتش ــد   فت ــداء،   وبع ــن   االعت ــم   ع  ليبعده
ــي   ــه   لك ــي   بيت ــد   ف ــتضافة   أح ــن   اس ــوه   م ــم،   فمنع ــة   النحرافه ــاً   مهم ــم   فرص  عليه

ــم .  ــة   النحرافه ــاحة   مفتوح ــى   الس  تبق
   وكان   لــوط×    مغلوبــا   علــى   أمــره   ماديــاً   فــي   ذلــك   المجتمــع،   ولــذا   عندمــا  
 جــاءه   هــؤالء   الضيــوف   الحســان   فــي   مظهرهــم   كان   خائفــاً   وقلقــاً   عليهــم،   ولــم  
ــة   ــزال   العقوب ــى   إلن ــلهم   اهلل   تعال ــة   أرس ــوف   مائك ــؤالء   الضي ــرف   أنّ   ه ــن   يع  يك
 اإللهيــة   بحــق   هــؤالء   القــوم،   فصــار   الضيــوف   يطمئنونــه   ويهدئونــه،   وكان   بعــض 
األفــراد مــن قومــه   قــد   شــاهدوا    هــؤالء   الضيــوف   عندمــا   دخلــوا   بيــت   لــوط× ،  
ــا   علــى   مســتوى   عــال   مــن   الجمــال   دخلــوا   ــأنّ   هنــاك   ضيوف ــروا   اآلخريــن   ب  وأخب
ــؤالء   ــوا   ه ــه   لينتزع ــون   باب ــؤالء   يطرق ــن   ه ــر   م ــدد   كبي ــاء   ع ــوط× ،   وج ــت   ل  بي
 الضيــوف   منــه   ويعتــدوا   عليهــم   والعيــاذ   بــاهلل،   الحظــوا   إلــى   أي   مســتوى   وصلــت  
 وقاحــة   هــؤالء !  فهــم   يحاولــون   االعتــداء   علــى   اآلخريــن   والتجــاوز   عليهــم   علنــاً  

 وفــي   وضــح   النهــار . 
ــرى   ــات   ُاخ ــي   آي ــم   ف ــرآن   الكري ــا   الق ــدود،   أخبرن ــوا   الح ــا   تخط ــن   حينم    ولك
 عــن   حــوار   دار   بيــن   لــوط×    وهــؤالء،   طالبــاً   منهــم   الــزواج   وتــرك   هــذه  
ــه   علــى   اســتعداد   لمــن   يتــوب   منهــم   ويعــود   إلــى   رشــده    المعصيــة   العظيمــة،   وأّن
 أن   يزوجــه   مــن   بناتــه،   لكــي   يبنــي   ُاســرة   وعاقــات   جنســية   صحيحــة   قائمــة   علــى  
 ُاســس   شــرعية،   فلمــاذا   هــذا   االنحــراف   األخاقــي   مــع   أنّ   البديــل   الصحيــح  
ــتحكمت   ــد   اس ــف   وق ــليم،   كي ــق   الس ــع   المنط ــم   ينف ــن   ل ــود؟   ولك ــف   موج  النظي
ــوط   الحمــر،   وبلغــت   ــع   الخط ــا   تجــاوزوا   جمي ــادة   الشــاذة،   وهن ــذه   الع  فيهــم   ه
 لحظــة   الحقيقــة   ولحظــة   العــذاب   اإللهــي،   فــاهلل   ســبحانه   يمهــل   وال   يهمــل، 
ــد   ــي،   وق ــذاب   اإلله ــر   الع ــل   تأخي ــات   ال   تتحم ــاص   وانحراف ــوب   ومع ــاك   ذن فهن
 بلــغ   االنحــراف   بهــؤالء   إلــى   مســتوى   ال   يتحمــل   التأجيــل،   فعّجــل   اهلل   ســبحانه  
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ــا   ــف   علين ــه :  ال   تخ ــن   ل ــًا×    قائلي ــوف   لوط ــارح   الضي ــا   ص ــذاب،  وهن ــم   الع  له
ــك   ــذ   أهل ــؤالء،   فخ ــذاب       به ــزل   الع ــه   لنن ــل   جال ــلنا   اهلل   ج ــة   أرس ــن   مائك  فنح
 والمؤمنيــن   مــن   المنطقــة   واتــرك   زوجتــك   وانطلــق   وال   تنظــر   خلفــك،   وقيــل   إّنــه  
ــراب   ورماهــا   فــي   ــة   مــن   الت  فــي   تلــك   اللحظــة   أخــذ   أحــد هــؤالء المائكــة   حفن
 وجــوه   القــوم،   فعميــت   عيونهــم   جميعــاً   وهربــوا   مــن   ذلــك   المــكان،   ثــم   طلــب  
 هــؤالء   المائكــة   مــن   لــوط   أن   يخــرج   هــو   والمؤمنــون   معــه   لكي   ينــزل   العــذاب   في  
 فجــر   ذلــك   اليــوم،   ونــزل   العــذاب   اإللهــي   عنــد   حلــول   الصبــاح، وهــذه   اآليــات  
 تتحــدث   عــن   هــذا   العــذاب   اإللهــي،  وأول   مــا   ســمعوا   صيحــة   عظيمــة،   وهــذه  
 الصيحــة   كمــا   تشــير   إلــى   ذلــك   آيــات   ُاخــرى   كانــت   إنــذاراً   بحلــول   العــذاب،   فلــم  
 يبــق   أحــد   منهــم   ســالمًا،   فهــم   بيــن   مغمــى   عليــه   أو   مقتــول،  ثــم   جاءهــم   العــذاب  
ــافاً   ــح   س ــاً   أصب ــا   كان   عالي ــافلها،   فم ــم   س ــي   مدينته ــل   عال ــزال   جع ــي؛   زل  الثان
 وبالعكــس،   وهــذا   مــا   يحصــل   فــي   الــزالزل   والهــزات   العنيفــة   ومــا   شــابه   ذلــك.
وفــي   هــذا   درس   عظيــم   كيــف   أنّ   الجماعــة   وااُلمــة   إذا   تعــّدت   فــي   انحرافهــا  
 حــدود   المعقــول،   وتجــاوزت   الخطــوط   الحمــر،   عّجــل   اهلل   ســبحانه   لهــا  
 العــذاب،  وفيهــا   درس   عظيــم   آخــر   فــي   أنّ   االنحــراف   ال   يقــف   عنــد   حــدّ   معّيــن،  
 فاإلنســان   فــي   البدايــة   يرتكــب   معصيــة   خفيــة،   ثــم   بعــد   ذلــك   يتجاهــر   بهــا،  
 فيقــف   مثــاً   ويقــول   متبجحــاً :  أنــا   أشــرب   الخمــر   منــذ   عشــرين   عامــًا،   أو   يتجاهــر  
 بتــرك   الواجــب   فيقــول   متباهيــاً :  إنــي   منــذ   عشــرين   ســنة   لــم   ُاصــلّ   أبــدًا،   أو   يقــول  
 متحديــاً :  أنــا   لــم   أصــم   يومــاً   واحــداً   فــي   حياتــي،   ويتفاخــر   بذلــك   وكأّنــه   قــد   أتــى  
ــة   ــى   حال ــل   إل ــدود   لتص ــذه   الح ــة   ه ــاوز   القضي ــك   تتج ــد   ذل ــم   بع ــن !   ث ــر   حس  بأم
 االعتــداء   علــى   اآلخريــن   مــن دون   وجــل   أو   خجــل،  وهكــذا   هــو   اإلنســان   حينمــا  
 يتــرك   مشــاعره   وأحاسيســه   وشــهواته   تندفــع   إلــى   المجهــول   فتوصلــه   إلــى   مــا   ال 

تحمــد   عقبــاه . 
ــذاب   ــن   الع ــث   م ــوع   الثال يٍل﴾: الن ــجِّ ــن   ِس ــاَرةً   مِّ ــمْ   ِحَج ــا   َعَليِْه ﴿َوَأْمَطْرَن
ــد   ــل   ق ــز   وج ــو   أنّ   اهلل   ع ــزال   ه ــة   والزل ــد   الصيح ــوط  بع ــوم   ل ــى   ق ــزل   عل ــذي   ن  ال
 أمطرهــم   حجــارة   مــن   ســجيل،   والســجيل   هــو   الطيــن   المتحجــر،   وأصبــح   كل  
ــد   ــة  ، فق ــذه   المدين ــر   له ــن   أث ــس   م ــن   ولي ــر   والطي ــوام   الحج ــرى   أك ــي   ي ــن   يأت  م
 تاشــت   بالكامــل، إذ   قلبهــا   الزلــزال،   فأتــى   المطــر   مــن   الحجــارة   فأخفــى   أثرهــا  
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ــذاب   ــو   الع ــذا   ه ــر،   وهك ــن   اعتب ــرة   لم ــون   عب ــي   تك ــود،   لك ــن   الوج ــا   م  ومحاه
ــديد .  ــي   الش  اإلله

ــِميَن﴾:   أي    فــي   هــذه   القصــة   التأريخيــة   ومــا   ﴿إِنَّ   ِفــي   َذلـِـَك   آَلَيــاٍت   لِّلُْمَتَوسِّ
 جــرى   فيهــا   علــى   قــوم   لــوط   إشــارات   ودروس  للمتوســمين،   والمتوســمون   هــم  

 المتفهمــون   المعتبــرون،   فالتوســم   يعنــي  االعتبــار . 
ِقيــٍم﴾:    كانــت   هــذه   المنطقــة   التــي   يســكن   فيهــا   قــوم   لــوط   ﴿َوإِنََّهــا   َلِبَســِبيٍل   مُّ

 علــى   طريــق   يســير   فيــه   النــاس،   وهــو   الطريــق   بيــن   الجزيــرة   العربيــة   والشــام.  
ــده   ــل   عن ــذي   تحص ــو   ال ــن   ه ــَن﴾:   فالمؤم ــةً   لِّلُْمْؤِمِني ــَك   آَلَي ــي   َذلِ ﴿إِنَّ   ِف
 البصيــرة   فيعتبــر   مــن   آيــات   اهلل   تعالــى،   والمؤمــن   هــو   الــذي   حينمــا   يــرى   مــا   جــرى  
 علــى   ااُلمــم   الســابقة   يلتقــط   الــدروس   واإلشــارات   ويعتبــر   ممــا   جــرى   علــى  

ــن.    الماضي
وعلينــا   أن   نعتبــر،   فــإنّ   مــن   ال   يســتفيد   مــن   عبــر   التأريــخ   يكــون   عبــرة   مــن   عبــر  
 التأريــخ،  ومشــكلتنا   أّننــا   ال   نقــرأ   التأريــخ،   وال   نقــف   عنــد   الســنن   اإللهيــة،   وهــي  
  ِ  ســنن   متجــددة   كمــا   أخبــر   بذلــك   الخبيــر   البصيــر   بقولــه :  ﴿َفَلــن   تَِجــدَ   لُِســنَّتِ   اهللَّ
ِ   تَْحِويــًا﴾)))))،   فالمــكان   والزمــان   يتغيــران،   ولكــن    تَْبِديــًا   َولـَـن   تَِجــدَ   لُِســنَّتِ   اهللَّ
ــه   ــاء؛   ألّن ــوراء   وكل   أرض   كرب ــوم   عاش ــذا   كان   كل   ي ــة،  ول ــة   ثابت ــّنة   اإللهي  الس
ــق   ــن   الح ــراع   بي ــاك   ص ــل،   وهن ــاك   باط ــق   وهن ــاك   ح ــان   هن ــكان   وزم ــي   كل   م  ف

 والباطــل . 
ونرفــع   أصواتنــا   ونقــول :  يــا   أبــا   عبــداهلل   يــا   ليتنــا   كّنــا   معــك   فنفــوز   فــوزاً  
 عظيمــًا،   ألنّ   صحبــة   اإلمــام   الحســين×    ونصرتــه   فــي   يــوم   عاشــوراء   ال  
 يقــاس   بهمــا   شــيء،   ولكــن   مــن   لــم   يــدرك   ذلــك   فبإمكانــه   نصرتــه   فــي   كل   مــكان  
 وزمــان؛   ألنّ   الحســين   ال   يمثــل   شــخصاً   وإنمــا   يمثــل   نهجــاً   وفكــراً   وثقافــة  
 وســلوكًا،   فبإمكاننــا   فــي   كل   زمــان   أن   نكــون   حســينيين،   وأن   نكــون   مــع   اإلمــام  

ــرة.  ــذه   البصي ــده   ه ــل   عن ــذي   تحص ــو   ال ــن   ه ــين× ،   والمؤم  الحس
ــوهُ   ــوا   اْقُتُل ــهِ   إاِلَّ   أَن   َقاُل ــَوابَ   َقْوِم ــا   َكانَ   َج ــه   تعالــى :  ﴿َفَم ــة :    قول ــة   الثاني اآلي

))). فاطر: 43. 
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ــاِر﴾)3)))،   تتحــّدث   هــذه   اآليــة   الشــريفة   عــن   شــيخ   ُقــوهُ   َفأَنَجــاهُ   اهللَُّ   ِمــنَ   النَّ  أَوْ   َحرِّ
 الموحديــن   نبــي   اهلل   إبراهيــم× ،   فهــذا   النبــي   الموحــد   العظيــم   الــذي   يتحــدث  
 عنــه   القــرآن   الكريــم   علــى   أّنــه   ُامــة،   جــاء   إلــى   قومــه   وألقــى   عليهــم   الحجــة  
 والدليــل   علــى   وحدانيــة   اهلل   تبــارك   وتعالــى،   وشــرح   لهــم   معالــم   العقيــدة   والديــن  
ــن   ــم   م ــي   أيديه ــا   ف ــقط   م ــم،   وأس ــا   له ــاد   ووّضحه ــوة   والمع ــد   والنب ــن   التوحي  م
 الشــبهات   واالعتراضــات  وبّيــن   لهــم   الحقائــق،   ولكنهــم   مــا   كانــوا   يريــدون  
ــدة   ــن   للعقي ــان   البّي ــى   البره ــم   عل ــق،   وكان   جوابه ــذا   الح ــوا   به ــوا   ويقبل  أن   يلتزم
ــذا   ــوا )  اقتلــوه   أو   حّرقــوه(،   ولــم   يكــن   عندهــم   جــواب   منطقــي،   ل  الحقــة   أن   قال
ــه   ــف   بوج ــي   تق ــلبية   الت ــوة   الس ــرف   والق ــلطوي   المنح ــق   الس ــى   المنط ــرعوا   إل  أس
ــتجيبوا   ــه   واس ــوا   ب ــم:  آمن ــن   جوابه ــم   يك ــرق،  ول ــل   أو   الح ــو   القت ــق،   وه  المنط
ــي   ــذه   ه ــٍد،   وه ــة   تح ــة   قضي ــارت   القضي ــه،  وص ــل   مع ــق   والدلي ــا دام   الح ــه   م  ل
 العاقــة   الجدليــة   بيــن   القــوة   الســلبية   والمنطــق،   فكلمــا   نمــت   هــذه   القــوة   الســلبية  

ــح .  ــل   والذب ــاد   القت ــق،   وس ــاءل   المنط ــلطوية   تض  الس
ــن   ــو   أنّ   كل   م ــم   ه ــج،   فمنهجه ــذا   المنه ــارس   ه ــن   يم ــاك   م ــا   هن ــي   زمانن وف
 يختلــف   معنــا   يجــب   قتلــه   حتــى   لــو   كان   مــن   ديننــا   أو   مــن   مذهبنــا   أو   مــن   جماعتنا،  
 وهــذا   هــو   أيضــاً   منطــق   اإلرهــاب   الداعشــي   اليــوم،   الذيــن   مــا   إن   يختلــف   معهــم  
 أحــد   مــن   جماعتهــم   أو   مــن   مذهبهــم   أو   مــن   عقيدتهــم   فــي   قضيــة   أو   علــى   غنيمــة  
 أو   أي   شــيء   آخــر   حتــى   ُيعــد عندهــم كافــرا ويقتــل  فــوراً !   فإمــا   أنْ   تكــون   عبــداً  
ــر   ــذي   يأم ــام   ال ــق   اإلس ــن   منط ــق   م ــذا   المنط ــن   ه ــر  !  وأي ــم   بالكف ــاً   أو   تته  ذلي
اُكــمْ   لََعَلــى   ُهــًدى   ــا   أَوْ   إِيَّ  رســول   اهللث    أن   يقــول   للمشــرك   والكافــر :  ﴿َوإِنَّ
ــاً   ــرمث    معصوم ــيّ   األك ــون   النب ــن   ك ــم   م ــٍن﴾)4)))،   فبالرغ بِي ــَالٍ   مُّ ــي   َض  أَوْ   ِف
ــركين   ــب   المش ــره   أن   يخاط ــى   يأم ــارك   وتعال ــن   اهلل   تب ــأ،   ولك ــن   الخط ــاً   ع  ومنزه
 بهــذا   المســتوى   مــن   اإلنصــاف   واالحتــرام،   فــا   يجــّوز   لــه   أن   يتهمهــم   بالضــال  
ــه   علــى   الهــدى   فــي   موقــع   الحــوار   معهــم،   بــل   أمــره   أن   يقــول   لهــم :   ربمــا    وأّن
 كنــت   علــى   ضــال   وأنتــم   علــى   هــدى،   أو   أنتــم   علــى   ضــال   وأنــا   علــى   الهــدى،  
ــد   ــه   ال   يوج ــا   أّن ــال،   كم ــى   ض ــون   عل ــن   أن   يك ــوم   ال   يمك ــي   المعص ــع   أنّ   النب  م

3)). العنكبوت: 4). 
4)). سبأ: 4).
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 أدنــى   احتمــال   أن   يكــون   المشــرك   أو   الكافــر   علــى   هــدى،   ولكــن   لــو   كان   النبــي  
 األكــرمث    يقــول   لهــم   مــن   أول   الــكام   إّنــي   علــى   هــدى   وأنتــم   علــى   ضــال،  
 فكيــف   يمكــن   لــه   أن   يتفاهــم   ويتحــاور   معهــم؟  فمــن   أجــل   أن   يفتــح   الحــوار  
 معهــم   ويوصــل   الحجــة   والبرهــان   إليهــم   ويقنعهــم   بالحــق   الــذي   يحملــه، أمــره  
 اهلل   تبــارك   وتعالــى  أن   يحتمــل   الصــواب   فــي   منطقهــم   وإن   كان   فــي   الواقــع   ال   يــراه  
 مصيبــًا،   وكذلــك   يحتمــل   الخطــأ   فــي   منطقــه   وإن   كان   يــرى   نفســه   مصيبــًا،   فهــذا  
ــدد   ــق   المتش ــق       والمنط ــذا   المنط ــن   ه ــرق   بي ــوا   الف ــامي،   والحظ ــق   اإلس  المنط
ــراء،  ومنطــق   التشــدد   هــو   منطــق   فــرض   ــه   ب  الــذي   يّدعــي   اإلســام   واإلســام   من
 الــرأي   بالقــوة،   ومنطــق   الظــام،   ومنطــق   قتل   النــاس   واالســتهانة   بالدم   والتســاهل  
ــه   هــو   المنطــق   ــة   وقتــل   النفــس   المحترمــة،   وهــذا   بعين  فــي   إزهــاق   األرواح   البريئ
 ااُلمــوي   اليزيــدي،   الــذي   خّيــر   اإلمــام   الحســين×    بيــن   مبايعــة   يزيــد   والدخــول  
ــن   ــه   م ــن   مع ــل   م ــول   اهللث،    وقت ــن   رس ــل   وإن   كان   اب ــه،   أو   القت ــت   طاعت  تح
 أهــل   بيتــه   وأصحابــه   وســبي   نســائه،   وفــي   المقابــل   خّيرهــم   اإلمــام   الحســين×   
 بيــن   عــدم   البيعــة   ليزيــد   أو   تركــه   يذهــب   فــي   أرض   اهلل   العريضــة   ويخــرج   مــن  
 تحــت   ســلطانهم،  فالقضيــة   إذن   لــم   تكــن   قضيــة   سياســية   فقــط،   بــل   كانــت   قضيــة  

 اســتعباد   لُامــة   ال   غيــر،   وإال   لقبلــوا   مــا   عرضــه   عليهــم   اإلمــام   الحســين×  . 
وهــذا   هــو   عيــن   المنطــق   الــذي   تحــدث   بــه   ُاولئــك   الظلمــة   مــع   إبراهيــم×  : 
ــة   ــت   القضي ــوُه﴾،   وأصبح ُق ــوهُ   أَوْ   َحرِّ ــوا   اْقُتُل ــهِ   إاِلَّ   أَن   َقاُل ــَوابَ   َقْوِم ــا   َكانَ   َج  ﴿َفَم
ــم   ــم،   ول ــن   باطله ــاع   ع ــل   الدف ــن   أج ــا   م ــع   قواه ــتنفرت   جمي ــد   اس ــلطة   ق  أنّ   الس
 يكــن   لديهــم   منطــق   يواجهــون   بــه   إبراهيــم× ،   وهــم   خائفــون   مــن   منطقــه   ومــن  
 توحيــده،   ولذلــك   حاولــوا   وضــع   الحواجــز   بينــه   وبيــن   النــاس،   فحرضوهــم  
 عليــه   بأّنــه   يســتهدف   األوثــان   التــي   عبدهــا   آباؤكــم   وأجدادكــم   ويجــب   أن   نجعلــه  
ــون   ــوا   يجمع ــه   كان ــة)))))   أنّ   قوم ــوص   التأريخي ــي   النص ــد   ورد   ف ــره،   فق ــرة   لغي  عب
ــه   ــترى   ب ــه   فُيش ــن   مال ــذا   م ــذا   وك ــي   بك ــرض   فيوص ــل   ليم ــى   إنّ   الرج ــب   حت  الحط
 حطــب، وحتــى   إنّ   المــرأة   لتغــزل   فتشــتري   بــه   حطبــًا،   حتــى   بلغــوا   مــن   ذلــك   مــا  
ــار،   فوصــل   لهيبهــا   وحرارتهــا   إلــى   درجــة   لــم   تســتطع   ــه   الن  أرادوا،   وأضرمــوا   في
 الطيــور   أن   تطيــر   فوقهــا،   وهــذا   مــا   يبــرر   إلقاءهــم   إبراهيــم×    فــي   النــار   مــن  

))). بحار األنوار )): 3).



الرافد  الرابا-  اسيتان 109

 خــال   المنجنيــق؛   ألّنهــم   ال   يســتطيعون   االقتــراب   مــن   هــذه   النــار   العظيمــة   التــي  
ــا.    أوقدوه

فالقضيــة   فيهــا   اســتعراض،   وهــذا   االســتعراض   أصبــح   تجســيداً   للصــراع   بيــن  
 الحــق   والباطــل،   بيــن   التوحيــد   والشــرك،   وحينمــا   تأخــذ   المعركــة   هــذا   الجانــب  
 ينتصــر   اهلل   تعالــى   للحــق،   فقــد   ُقتــل   الكثيــر   مــن   األنبيــاء   مــن   مجمــوع   مائــة   وأربعــة  
 وعشــرين   ألــف   نبــي،   وكان   هــذا   القتــل   الســبب   فــي   إنــزال   العــذاب   اإللهــي،  لقــد  

 كان   االســتنفار   عامــًا،   فالنــار   ملتهبــة   والقــوم   مجتمعــون،   وإّنــه   لتحــدٍ   كبيــر . 
وذكــرت   بعــض   الروايــات   أّنــه   فــي   اللحظــة   التــي   أوثقــوا   فيهــا يــدي   إبراهيم×   
ورجليــه  لكــي   يرمــوه   فــي   النــار   جــاءه   جبرائيــل×    وســأله:  »ألــك   حاجــة؟   فقــال  
ــى   ــاج   إل ــي   محت ــاج   إليــك   ولكّن ــر   محت ــا   غي  إبراهيــم× : أمــا   إليــك   فــا «   ،   أي   أن
 اهلل   تعالــى،  وذهــل   جبرائيــل×    مــن   هــذا   الجــواب،   فالنــار   تســتعر   وقــد   وصــل  
 لهيبهــا   إلــى   عنــان   الســماء،   وإبراهيــم   مقّيــد   اليديــن   والرجليــن،   وقــد   وضــع   علــى  
 المنجنيــق   ليقــذف   بــه   داخــل   النــار، »فقــال   لــه   جبرائيــل×: فاســأل   ربــك؟   فقــال  
 إبراهيــم×:  حســبي   مــن   ســؤالي   علمــه   بحالــي «)6)))   ،   أي   يكفينــي   مــن   الســؤال  
ــة   ــاك   مصلح ــت   هن ــإذا   كان ــم،   ف ــبحانه   يعل ــاهلل   س ــي،   ف ــم   بحال ــى   يعل  أنّ   اهلل   تعال
 فــي   نجاتــي   فعــل   ذلــك،  وهنــا   الحظــوا   التوحيــد   واإليمــان   المطلــق،   فهــذه   حالــة  
 مهمــة   ينبغــي   أن   يكــون   اإلنســان   عليهــا،   وهــي   حالــة   التســليم   هلل   تعالــى،   فحينمــا  
 يكــون   اإلنســان   ســائراً   فــي   طريــق   الطاعــة   هلل   تعالــى   ال   تأخــذه   فــي   اهلل   لومــة   الئــم،  

 أي   يكــون   رضــاه   برضــا   اهلل   تعالــى .  
ــي،  ــد الحقيق ــد   التوحي ــار و  جّس ــذا   االختب ــي   ه ــم×     ف ــح   إبراهي ــا   نج وحينم
ــا   جــاءه   النــداء   اإللهــي فــي   آخــر   لحظــة   قبــل   أن   يقــذف   فــي   النــار   الملتهبــة:   ﴿ُقْلنَ
ــْرًدا   َوَســَاًما   َعَلــى   إِْبَراِهيــَم﴾)7)))،   وقــد   ورد   فــي   روايــة   عــن   أبــي   ــارُ   ُكونِــي   بَ ــا   نَ  يَ
 عبــداهلل   الصــادق×:   »أنّ   إبراهيــم×    لّمــا   ُاوقــدت   لــه   النــار   أتــاه   جبرئيــل   بثــوب  
 مــن   ثيــاب   الجنــة   وألبســه   إيــاه،   فلــم   يضــره   معــه   ريــح   وال   بــرد   وال   حــر «    )8)))،  ولمــا  
 خمــدت   النــار   وهــم   مجتمعــون   حولهــا   رأوا   إبراهيــم×    ســالماً   وهــو   جالــس   على  

6)). بحار األنوار 68: 6))، ح70.
7)). األنبياء: 69.

8)). بحار األنوار )): 48)، ح4).
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 رمــاد   هــذه   النــار.  
ــن   ــل   للمؤم ــوَن﴾)9)))،   أي   أنّ   اهلل   يجع ــْومٍ   ُيْؤِمُن ــاٍت   لَِّق ــمْ   آَلَي ــي   َذلُِك ﴿إِنَّ   ِف
 بصيــرة   فيعتبــر   مــن   هــذه   الــدروس؛   نــار   محرقــة   ولكنهــا   ال   تحــرق   إبراهيــم× ،  
 فقــد   اجتمــع   قــوم   بأجمعهــم   علــى   قتــل   إبراهيــم×    وهــو   رجــل   واحد   وال   ســاح  
 لديــه،   ولكنهــم   لــم   يقــدروا علــى   أن   يفعلــوا   ذلــك   بأمــر   اهلل،  وهــذه   نتيجــة   حالــة  

 الثقــة   بــاهلل   ســبحانه   والشــعور   بالقــوة   لانتمــاء   إلــى   مدرســة   التوحيــد.  
وحينمــا   نراجــع   واقعــة   الطــف   وننظــر   إلــى   أحــوال   اإلمــام   الحســين×   
ــرى   ــا   ن ــاً   حينم ــة،   فمث ــي   المعرك ــالهم   ف ــظ   استبس ــه،   نلح ــه   وأصحاب ــل   بيت  وأه
 القاســم×    حينمــا   انقطــع   شســع   نعلــه   وهــو   وســط   األعــداء   انحنــى   إلصاحــه  
ــا   ــرة؟   إّنه ــذه   الظاه ــير   ه ــو   تفس ــا   ه ــن،   فم ــم   يك ــيئاً   ل ــوم   وكأنّ   ش ــه   بالق ــر   آب  غي
ــه،   ــبحانه   وعزت ــوة   اهلل   س ــن   ق ــتمدة   م ــزة   المس ــوة   والع ــعور   بالق ــة   والش ــة   الثق  حال
 فحينمــا   يكــون   اإلنســان   علــى   حــق   ال   يبالــي   مــا   ســينزل   بــه،   كمــا   حــدث   لعلــي  
ــه   ــا   أب ــه   الحســين×    عندمــا   ســمعه   قــد   اســترجع :  ي ــر×    حيــن   قــال   ألبي  األكب
 أولســنا   علــى   الحــق؟   قــال: بلــى   يــا بنــي   والــذي   إليــه   مرجــع   العبــاد،   فقــال:   إذن  
 ال   نبالــي   بالمــوت «   )30))،   فمــا  مصــدر   هــذا   المنطــق؟   وكيــف   يتحــول   المــوت   وهــو  
 أخطــر   شــيء   علــى   اإلنســان   إلــى   مطمــح   يطمــح   إليــه   المؤمــن،   ليقتــل   فــي   ســبيل  

ــهادة؟. ــى   بالش  اهلل   ويحظ
سبب   عدم   اإلذعان   للمعجزة   اإللهية

   مــع   أنّ   قــوم   إبراهيــم×    قــد   عاينــوا   هــذه   المعجــزة   الواضحــة،   وهــي   خــروج  
 إبراهيــم×    مــن   النــار   الملتهبــة   التــي   ألقــوه   فيهــا،   وكانــت   عليــه   بــرداً   وســامًا، 
ــم   ــروا   ول ــم   يتغي ــم   ل ــل؟   ولكنه ــذا   الدلي ــة   وه ــذه   الحج ــن   ه ــر   م ــاك   أكث ــل   هن  وه

ــون.   ــوا؛   ألنّ   اهلل   عــز   وجــل   قــد   طبــع   علــى   قلوبهــم   فهــم   ال   يؤمن  يؤمن
وفــي   هــذا   درس   كبيــر   لنــا،   فهنــاك   مــن   وصــل   إلــى   مســتوى   مــن   االنحــراف  
 لــو   جئــت   بــه   للشــمس   فــي   واضحــة   النهــار   وقلــت   لــه   هــذه   هــي   الشــمس   لــم  يقبــل  
ــمث  :  ﴿إِن   ــوله   الكري ــي   لرس ــاب   اإلله ــزل   الخط ــؤالء   ن ــي   ه ــن،   وف ــم   يؤم  ول
ةً   َفَلــن   يَْغِفــرَ   اهللَُّ   لَُهــْم﴾))3))،   وقولــه   تعالــى :  ﴿َوأَْعــِرْض    تَْســتَْغِفرْ   لَُهــمْ   َســْبِعينَ   َمــرَّ

9)). األنعام: 99.
30). بحار األنوار 44: 367.

)3). التوبة: 80. 
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 َعــنِ   اْلَجاِهِليــَن﴾))3))،   فمــن   األفضــل   اإلعــراض   عــن   مثــل   هــؤالء   وصــرف  
 الوقــت   والجهــد   مــع   مــن   يبحــث   عــن   الحقيقــة  .  

وفــي   هــذا   الصــدد   هنــاك   آيــات   ُاخــرى   كثيــرة   جــاءت   لتؤكــد   أنّ   اإليمــان   رافــد  
 ومصــدر   حقيقــي   وعامــل   أســاس   مــن   عوامــل   تحقيــق   البصيــرة،   منهــا   اآليــة   44  
ــة   68   مــن   ســورة   ــة   97   مــن   ســورة   النحــل،   واآلي  مــن   ســورة   العنكبــوت،   واآلي
ــة   ــر،   واآلي ــورة   الزم ــن   س ــة   ))   م ــروم،   واآلي ــورة   ال ــن   س ــة   73   م ــل،   واآلي  النم

ــر . ــا   كثي ــراف   وغيره ــورة   األع ــن   س  )30   م
ــا   نؤكــد   علــى   دور   اإليمــان   فــي   تحقيــق   البصيــرة،   ونســأل   اهلل   تعالــى   أن   وهن

ــر   علــى   نهــج   اإلمــام   الحســين× . ــا   مــن   أهــل   البصائ  يجعلن

دور   اإليمان   في   تحقيق   البصيرة   في   الروايات

ــة   ــت   العصم ــل   بي ــن   أه ــواردة   ع ــريفة   ال ــات   الش ــن   الرواي ــدداً   م ــتعرض   ع    نس
ــرة : ــق   البصي ــي   تحقي ــان   ف ــى   دور   اإليم ــير   إل ــي   تش ــارة   الت  والطه

الروايــة   ااُلولــى :     عــن الحســن بــن الجهــم عــن الرضــا ×، إذ ســأله عــن 
وجــه إخبارهــم ^ بمــا فــي قلــوب النــاس.. كيــف تخبرهــم عمــا فــي نفوســهم 
وقلوبهــم؟، فقــال ×: »أمــا بلغــك قــول الرســول ث: اتقــوا فراســة المؤمــن 
فإنــه ينظــر بنــور اهلل«  ، إذن فاإليمــان يــؤدي الــى فراســة، وهــذه الفراســة تجعــل 
ــه اآلخــرون، وتكــون  ــا ال يتعــرف علي ــى م ــور اهلل فيتعــرف عل المؤمــن ينظــر بن
ــور  ــه فراســة ينظــر بن ــرة، »قــال بلــى، قــال×: فمــا مــن مؤمــن إال ول ــه بصي ل
اهلل علــى قــدر إيمانــه ومبلــغ اســتبصاره«  )33))، المؤمــن لــه هــذه الفراســة وينظــر 
بعيــن اهلل، ولكــن المؤمنيــن لهــم مراتــب ودرجــات، وبقــدر مــا يشــتد اإليمــان 

ويــزداد، تشــتد هــذه الفراســة والبصيــرة وتتعمــق أكثــر فأكثــر.
»وقــد جمــع اهلل لأئمــة مــا فّرقــه فــي جميــع المؤمنيــن«  ، كل مؤمــن لــه فراســة 
ــن جميعــا باختــاف مراتبهــم  ــي منحهــا اهلل للمؤمني ــه، والفراســة الت بقــدر إيمان
جمعهــا فــي اإلمــام المعصــوم، فهــو ينظــر بنــور اهلل ولــه بصيــرة وفراســة عظيمــة، 

)3). األعراف: 99).
33). بحار األنوار 4): 8))، ح3). 
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فيكتشــف مــا فــي قلــوب النــاس ويتعــرف عليــه، »وقــال عــز وجــل فــي كتابــه: 
ــم  ــار، أتوس ــو اإلبص ــم ه ــِميَن﴾)34))«  ، والتوس ــاٍت   لِّْلُمتََوسِّ ــَك   آَليَ ــي   َذلِ ﴿إِنَّ   ِف
فــي فــان أن يكــون كــذا، وهــذه فراســة وبصيــرة ورؤيــة استشــراف للمســتقبل، 
هكــذا يفســر اإلمــام الرضــا هــذه اآليــة الشــريفة، »فــأول المتوســمين رســول اهلل 
ــم الحســن والحســين واألئمــة مــن  ــي طالــب مــن بعــده ث ــن أب ــم علــي ب ث ث
ولــد الحســين × الــى يــوم القيامــة«  ، هــذا دور اإليمــان فــي تحقيــق البصيــرة .
الروايــة   الثانيــة :    ســأل   ابــن   الكــواء   أميــر   المؤمنيــن   علــي   بــن   أبــي   طالــب×   
ــي  ــا ال   يعن ــر   هن ــار(،   والبصي ــر   بالنه ــل   بصي ــر   باللي ــن   )بصي ــة   ع ــة   طويل ــي   رواي  ف
ــة،  ــة   ثاقب ــر   ورؤي ــق   نظ ــده   عم ــن   عن ــه   م ــد   ب ــا   يقص ــه،   وإنم ــرى   بعيني ــذي   ي ــه   ال ب
 فقــال×  : »هــو   رجــل   آمــن   بالرســل   واألوصيــاء   الذيــن   مضــوا   وبالكتــب  
 وبالنبييــن «   ،   أي   اإليمــان   بالرســل   واألوصيــاء   هــو   الــذي   يســهم   فــي   تحقيــق  
ــم   ــون   له ــن   يك ــم   م ــل   ه ــتفيد   أنّ   الرس ــارك   نس ــر   المب ــذا   التعبي ــن   ه ــرة،   وم  البصي
ــاء   ــم   أوصي ــم   ه ــاء؛   ألنّ   بعضه ــم   أوصي ــون   له ــا   يك ــاء   ف ــا   األنبي ــاء،   وأم  أوصي

ــاء. ــوا   بأوصي ــم   ليس ــل   وبعضه  الرس
 »وآمــن   بــاهلل   ونبيــه   محمــدث ،   وأقــرّ   لــي   بالواليــة،   فأبصــر   فــي   ليلــه  
ــة   ــرة   بالرؤي ــن×    البصي ــر   المؤمني ــط   أمي ــير   يرب ــذا   التفس ــي   ه ــاره «   ))3))،   فف  ونه
ــذي   ــو   ال ــان   ه ــره،   فاإليم ــن   أم ــة   م ــى   بين ــان   عل ــون   اإلنس ــي   أن   يك ــة،   وه  الثاقب

 يحقــق   ويوجــد   هــذه   البصيــرة .
ــا  ــال:   » م ــول   اهللث    ق ــن   رس ــريف   ع ــي   الش ــي   الكاف ــة :    ف ــة   الثالث الرواي
أخلــص   عبــد   اإليمــان   بــاهلل   عــز   وجــل   أربعيــن   يومــاً «   ،   أي   مــن   كان   عملــه   خالصــاً  
 هلل   تعالــى   أربعيــن   يومــاً   ال   يشــوبه   شــرك   أو   شــائبة   ريــاء،   إال   آتــاه   اهلل   تبــارك   وتعالــى  

 مــا   يلــي   مكافــأة   لــه :  
 »إال   زّهــده   اهلل   عــز   وجــل   فــي   الدنيــا «   ،   يمنحــه   اهلل   عــز   وجــل   أوالً   الزهــد   فــي  
 الدنيــا،   فالزهــد   فــي   الدنيــا   هبــة   مــن   اهلل   تعالــى   للمخلصيــن،   ومعنــى   ذلــك   أنّ   غيــر  

 المخلــص   ال   يمكــن   أن   يكــون   زاهــداً   فــي   الدنيــا.  

34). احلجر: )7. 
)3). بحار األنوار 0): 83، ح).
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 »وبّصــره   داءهــا   ودواءهــا «   ،   ويمنحــه   اهلل   تبــارك   وتعالــى   البصيــرة   فــي   اكتشــاف  
 داء   هــذه   الدنيــا،   ففــي   الدنيــا   منزلقــات   ومنعطفــات   يمكــن   أن   تجــر   اإلنســان   إلــى  
ــه   ــا؛   ألّن ــذه   الدني ــي   ه ــر   ف ــن   الخط ــف   مكام ــان   أن   يكتش ــى   اإلنس ــة،   وعل  الهاوي
 إذا   اكتشــف   الخطــر   فــي   شــيء   مــا   ال   يقــدم   نحــوه،   والوقايــة   خيــر   مــن   العــاج،  
 وإذا   مــا   اكتشــفنا   داء   هــذه   الدنيــا   ومضارهــا   وأخطارهــا   ســوف   نتقــي   ونتــورع   عــن  
 الولــوج   فــي   هــذه   األخطــار،  أمــا   إذا   ارتكــب   اإلنســان   الــذي   أخلــص   هلل   اإليمــان  
ــاج،   ــدواء   والع ــى   ال ــه   إل ــل   يهدي ــز   وج ــإنّ   اهلل   ع ــة   ف ــي   المعصي ــع   ف ــأ   ووق  الخط
 بالرجــوع   عــن   الخطــأ   والتوبــة   واإلنابــة،  وممــا   ال   ريــب   فيــه   أنّ   معرفــة   داء   الدنيــا  
 ودوائهــا   ال   يملكهــا   إال   أصحــاب   البصيــرة   بتوفيــق   مــن   اهلل   تبــارك   وتعالــى،   وإال  
 فــإنّ   الراغبيــن   فــي   الدنيــا   غافلــون   عــن   أخطارهــا،   بــل   غارقــون   فــي   آثامهــا     فــا  

 يدعــون   ذنبــا   إال   ارتكبــوه   مــن   أجلهــا.
ــى   ــه   اهلل   تعال ــذي   يمنح ــث   ال ــر   الثال ــه «)36))   ،   واألم ــي   قلب ــة   ف ــت   الحكم  »فأثب
 لمــن   أخلــص   اإليمــان   أربعيــن   يومــاً   فــي   جميــع   حركاتــه   وســكناته   هــو   أن   يكــون  
 حكيمــًا،   والحكمــة   هــي   وضــع   الشــيء   فــي   موضعــه   المناســب   لــه،   فيكــون  
ــراط   ــن   اإلف ــد   ع ــه،   ويبتع ــلوكه   وأدائ ــه   وس ــه   ومواقف ــكاره   وأقوال ــي   أف ــاً   ف  حكيم

ــرف.   ــور   والتط ــط   والته  والتفري
ــة   الرابعــة   التــي   يتحفــه   اهلل   ســبحانه   بهــا   هــو   أن    »وأنطــق   بهــا   لســانه «   ،   والهدي
ــذا   ــم،   وه ــث   الحكي ــدث   بالحدي ــانه،   فيتح ــى   لس ــه   عل ــن   قلب ــة   م ــري   الحكم  يج

ــارك   وتعالــى .  ــاهلل   تب ــاج   اإليمــان   ب  كلــه   مــن   نت
الروايــة   الرابعــة :    عــن   اإلمــام   الصــادق×    قــال   : »مــا   أنتــم   والبــراءة،   يبــرأ  
ــاذا   ــم؟   ولم ــم   بينك ــذا   التخاص ــاذا   ه ــون   لم ــا   المؤمن ــض !« ، أيه ــن   بع ــم   م  بعضك
 يتكلــم   أحدكــم   بســوء   تجــاه   اآلخــر؟   ولمــاذا   ال   تتعايشــون   وال   تتحابــون؟   ولمــاذا  
 كل   جماعــة   تلعــن   ااُلخــرى؟   ولماذا   هــذه   النزاعات   والصراعات   والشــجارات؟.    
 »إنّ   المؤمنيــن   بعضهــم   أفضــل   مــن   بعــض «   ،   فالمؤمنــون   علــى   درجــات  
 متفاوتــة،   إذ هنــاك   مؤمــن   بمســتوى   معّيــن   وهنــاك   مؤمــن   بمســتوى   أعلــى،  

 بحســب   درجــة   إيمانــه   وعلمــه   وعملــه . 

36). الكايف ): 6)، ح6.
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 »وبعضهــم   أكثــر   صــاة   مــن   بعــض «   ،   فهنــاك   مــن   يكتفــي   فــي   صاتــه  
 بالفرائــض   اليوميــة،   وهنــاك   مــن   يضيــف   إليهــا   بعــض   النوافــل   اليوميــة،   وهنــاك  
 مــن   يأتــي   بجميــع   نوافــل   الليــل   والنهــار،   ولــذا   هــم   علــى   درجــات   متفاوتــة   فــي  

 صاتهــم.

 »وبعضهــم   أنفــذ   بصــراً   مــن   بعــض «   ،   وكمــا   يتفــاوت   المؤمنــون   فــي   إيمانهــم  
 وصاتهــم   فكذلــك   يتفاوتــون   فــي   درجــات   بصائرهــم،   فهنــاك   مؤمــن   أكثــر  
 بصيــرة   مــن   مؤمــن   آخــر،   بحســب   اختافهــم   بمراتــب   اإليمــان،   وهــذه   البصيــرة  

 تتســع   وتتعمــق   بعمــق   اإليمــان. 

 »وهــي   الدرجــات «)37))   ،   فمــن   كان   أفضــل   مــن   أخيــه   المؤمــن   فــي   درجــة  
 إيمانــه   فــا   يعنــي   هــذا   أن   يســيء   إلــى   اآلخريــن   ممــن   هــم   دون   درجتــه   فــي  
ــه   ــل   علي ــم،   ب ــتهين   به ــن   أو   يس ــة   اآلخري ــن   قيم ــل   م ــي   أن   يقّل ــان،   وال   يعن  اإليم
 أن   يتعايــش   معهــم   ويحــاول   أن   يســاعد   ويرفــع   مــن   يســتطيع   منهــم   إلــى   درجتــه،  
ــوا   ــان   أن   يتحاب ــي   اإليم ــم   ف ــاوت   مراتبه ــى   تف ــاً   عل ــن   جميع ــى   المؤمني ــذا   عل  وله
ــي   أن   ال   ــادق× ،   فينبغ ــام   الص ــا   اإلم ــذا   يعّلمن ــًا،   هك ــم   بعض ــل   بعضه  ويتحم
 يــؤدي   اختافهــم   فــي   مراتــب   اإليمــان   إلــى   أن   يتصاغــر   البعــض   فــي   عيــون   اآلخــر  

ــر.  ــى   اآلخ ــض   عل ــر   البع  ويتكب

وكــم   نحــن   بحاجــة   إلــى   مثــل   هــذه   التوصيــات   والتعليمــات   الدينيــة   النابعــة   مــن  
 عمــق   الرؤيــة   اإلســامية   الصحيحــة   فــي   حــل   مشــاكلنا،   وفــي   إذابــة   الجليــد   بيــن  
ــاء   العقيــدة   الواحــدة   ــاء   الديــن   الواحــد،   وبيــن   أبن ــاء   الوطــن   الواحــد   وبيــن   أبن  أبن
 فــي   دائــرة   المؤمنيــن،   وكيــف  نتعايــش   ونتحابــب   ونعّمــق   أواصــر   العاقــة    بيننــا،  

 وهــذه   مســؤولية   كبيــرة   فــي    أعناقنــا   كمــا   يشــير   إليهــا   اإلمــام   الصــادق×   .  

37). الكايف ): )4، ح4.
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الرافد   اخلامس

  التقوى

التقــوى   مــن   عوامــل   وأســباب   حتقيــق   البصيــرة   عنــد   اإلنســان،   والتقــوى  
 هــي   الــورع   عــن   محــارم   اهلل،   واإلنســان   التقــي   هــو   الــذي   يتجنــب   الوقــوع  
 يف   املعصيــة   والذنــب   والرذيلــة،   والتقــوى   هــي   التــي   توفــر   لإلنســان  
ــرآن   الكــرمي   ــد   أشــار   الق ــر،  وق ــد   النظ ــرة   وُبع ــه   البصي ــق   ل ــة   وحتّق  احلصان

ــا :   ــدة   نكتفــي   بذكــر   بعضه ــات   عدي ــة   يف   آي ــى   هــذه   احلقيق  إل

ــْزغٌ   َفاْســتَِعذْ   ــْيَطانِ   نَ ــكَ   ِمــنَ   الشَّ ــا   يَنَزَغنَّ اآليــة   ااُلولــى :    قولــه   تعالــى:    ﴿َوإِمَّ
ــُروا   ــْيَطانِ   تََذكَّ ــنَ   الشَّ ــٌف   مِّ ــُهمْ   َطائِ ــْوا   إَِذا   َمسَّ َق ِذيــنَ   اتَّ ــِميعٌ   َعِليــمٌ   إِنَّ   الَّ ــهُ   َس ِ   إِنَّ ــاهللَّ  بِ
ْبِصــُروَن﴾)38))،   أي   إذا   أصابــك   الشــيطان   ببعــض   وساوســه   أو   حــّرك   ــإَِذا   ُهــم   مُّ  َف
 فيــك   النفــس   األمــارة   بالســوء   ودفعــك   نحــو   المعصيــة   واإلثــم   والرذيلــة،   أو  
 أغــراك   بحــب   الدنيــا   والشــهوات   والنــزوات   المنفلتــة   وغيــر   المنضبطــة،   أو  
ــر   المشــروعة،   أو   شــجعك    دفعــك   نحــو   حــّب   المــال   والســلطة   والوجاهــات   غي
 علــى   اعتمــاد   الوســائل   غيــر   المشــروعة   لتحقيــق   األهــداف   والغايــات   المشــروعة  
ــس   ــائل   لي ــيلة   وأنّ   الوس ــرر   الوس ــة   تب ــأنّ   الغاي ــك   ب ــك   ويقنع ــرر   ل ــاول   أن   يب  وح
ــيطان،   ــن   الش ــزغ م ــك ن ــإذا   أصاب ــات،   ف ــس   الغاي ــن   جن ــون   م ــرورة   أن   تك  بالض
 أي   إذا   وســوس   لــك   الشــيطان،   فاســتعذ   بــاهلل   تعالــى،   وعليــك   أن   تســتجير  
 بــه،   وأن   تلــوذ   بــه،   وتســلم   أمــرك   إليــه،   و   تعــود   إليــه   وتطلــب   النجــدة   منــه   فــي  
ــرمث ،   ــي   األك ــه   للنب ــاب   موّج ــذا   الخط ــاوس،  وه ــذه   الوس ــن   ه ــذك   م  أن   ينق
 إذن   حتــى   األنبيــاء   يتعرضــون   إلــى   الوســاوس   الشــيطانية   وعليهــم   أن   يكونــوا  
 حذريــن،   وال   يوجــد    أحــد   بمأمــن   ومنــأى   عــن   وســاوس   الشــيطان   الرجيــم،  
 وهــذا   ال   يتنافــى   مــع   العصمــة،   ألنّ   النبــي   عندمــا   يتعــرض   للوســاوس   الشــيطانية  
 يلــوذ   بــاهلل   تعالــى   ويتعــوذ   بــه   فيعيــذه   منــه،   كمــا   ناحــظ   ذلــك   فــي   قصــة   نبــي   اهلل  
أَى   ــْت   بـِـهِ   َوَهــمَّ   بَِهــا   لـَـْواَل   أَن   رَّ  يوســف×    وزليخــا   فــي   قولــه   تعالــى:   ﴿َولََقــدْ   َهمَّ

38). األعراف: 00) ـ)0)
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 ُبْرَهــانَ   َربِّــِه﴾)39))،   يعنــي   لــوال   أنّ   اهلل   تعالــى   أعــاذه   وأجــاره   وأســعفه   فــي   اللحظــة  
 الحرجــة   لهــّم  يوســف×   بالمعصيــة،   ولكــن   اهلل   تعالــى   قــّدم   لــه   البرهــان   ونّبهــه  

ــة .   ــى   المعصي ــدم   عل ــم   يق  فل
﴿إِنَّــهُ   َســِميعٌ   َعِليــٌم﴾،   أي   أن   اهلل   تعالــى   ســميع   يســمع   اســتجارتنا   واســتنجادنا  
 بــه   مــن   وســاوس   الشــيطان،   وهــو   عليــم   بأســرارنا   وعليــم   بمكائــد   الشــيطان   وطــرق  
 نفــوذه   وأســاليبه   للنفــوذ   إلــى   أنفســنا   لتحقيــق   هدفــه   وغايتــه   فــي   حرفنــا   عــن   مســار  

 طاعــة   اهلل   تبــارك   وتعالــى .  
ثــم   يتنــاول   فــي   اآليــة   التــي   تليهــا،   وهــي   موضــع   الشــاهد،   تأثيــر   التقــوى   فــي  
ــْوا﴾،   الــكام   مــع   المتقيــن   الذيــن   لــم   يندفعــوا   َق ِذيــنَ   اتَّ  إيجــاد   البصيــرة:   ﴿إِنَّ   الَّ
 نحــو   المعصيــة،   وكانــت   التقــوى   حاجــزاً   لهــم عــن   ارتــكاب   الذنــوب،   ﴿إَِذا  
ْبِصــُروَن﴾)40))،   فالمتقــي   عنــده   ــُروا   َفــإَِذا   ُهــم   مُّ ــْيَطانِ   تََذكَّ ــنَ   الشَّ ــُهمْ   َطائِــٌف   مِّ  َمسَّ
 مناعــة   وحصانــة   مــن   وســاوس   الشــيطان؛   ألّنــه   حينمــا   يمســه   طائــف   من   الشــيطان  
ــذاب   ــر   الع ــه،   ويتذك ــا   علي ــي   أنعمه ــة   الت ــم   اإللهي ــر   النع ــى   ويتذك ــر   اهلل   تعال  يذك
 اإللهــي   الــذي   يتعــرض   لــه   لــو   ارتكــب   مــا   يوســوس   بــه   الشــيطان   لــه   ووقــع   فــي  
 المعصيــة،   ويحصــل   عنــده   بفضــل   التقــوى هــذا   التذكــر   وااللتفــات   الــذي   يجعــل  

ــة   والحــرام.  ــة   ويحفظــه   مــن   الوقــوع   فــي   المعصي  لإلنســان   مناعــة   وحصان
ــُهمْ   َطائِــٌف«  ، مــن الطــواف، فالوســاوس  الحظــوا التعبيــر القرآنــي: »إَِذا   َمسَّ
ــره  ــط بفك ــان؛ تحي ــط باالنس ــف، أي تحي ــرآن بالطائ ــا الق ــر عنه ــيطانية يعب الش
وتبحــث عــن منفــذ لكــي تنفــذ منــه وتحرفــه عــن مســاره.. تحاصــر اإلنســان وال 
ــر  ــة أال بذك ــتقامة والطاع ــات واالس ــى الثب ــاظ عل ــا والحف ــص منه ــال للتخل مج
اهلل، فــإذا مســهم طائــف مــن الشــيطان تذكــروا؛ أي تذكــروا اهلل ونعمــه ونقمتــه 

ــن.  ــه للمنحرفي وعقاب
بــل فــي جميــع  بفئــة عمريــة معينــة،  الشــيطان ال تنحصــر  إن وســاوس 
المراحــل، فقــد يكــون العنفــوان والشــهوة الهائجــة عنــد الشــباب ســببًا لجعلهــم 
ــع، وال تنحصــر  ــر، ولكــن التحــدي للجمي بمرمــى ســهام الشــيطان بشــكل اكب

39). يوسف: 4).
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لهــذه  يتعــرض  فالــكل  آخــر،  دون  إيمانــي  بمســتوى  الشــيطانية  الوســاوس 
ــل  ــا وص ــان مهم ــي أن اإلنس ــذا يعن ــلفنا، وه ــا أس ــاء كم ــى األنبي ــاوس حت الوس
فــي كمالــه فهــو يتعــرض الــى وســاوس الشــيطان وكيــده، ونســأل اهلل أن يجيرنــا 

ــيطان. ــاوس الش ــن وس ــا م جميع
الملوثــة، فالذنــب معــٍد مثــل  البيئــة  أننــا يجــب أن نتجنــب  هــذا يؤكــد 
ــي  ــوم ف ــريع، والي ــكل س ــرض بش ــا الم ــر فيه ــة ينتش ــة الملوث ــروس، والبيئ الفاي
العالــم هنــاك أمــراض خطيــرة، بعضهــا مؤخــرا فــي افريقيــا، وأي شــخص يأتــي 
مــن هــذه البلــدان ويدخــل الــى أي بلــد يجــب أن يفحــص قبــل أن يدخــل، فقــد 
يكــون حامــا للفايــروس، وكذلــك فــي الجانــب المعنــوي والروحــي؛ فالبيئــة 
الملوثــة، بيئــة المعصيــة والتحلــل، بيئــة رفــاق الســوء الذيــن يدفعــون االنســان 
ــان  ــا كان إيم ــا، وكلم ــب تجنبه ــة، يج ــى المعصي ــجعونه عل ــة ويش ــى الرذيل ال
ــه  ــون بنيت ــذي تك ــة أكبر، وال ــروس المعصي ــه لفاي ــت مقاومت ــر كان ــان أكب االنس
ــة،  ــة ينســاق نحــو المعصي ــه ضعيف ــذي تكــون بنيت ــة يتحمــل، وال ــة قوي اإليماني
فلذلــك يجــب أن نوجــد فــي أنفســنا المناعــة مــن الوقــوع فــي الحــرام، ويجــب 
ــة،  ــرة والمضلل ــب المثي ــب الكت ــب تجن ــة، ويج ــة الملوث ــذه البيئ ــب ه أن نتجن
ــا  ــع قيمن ــجم م ــا ال تنس ــث أفام ــي تب ــة الت ــر المنضبط ــات غي ــذف الفضائي وح
ــا. ــنا ودينن ــى أنفس ــا عل ــة حافظن ــة الملوث ــن البيئ ــا ع ــا ابتعدن ــة،  وكلم األخاقي
ــة،  ــة والمناع ــد الحصان ــى توج ــر اهلل تعال ــم ذك ــة ث ــم المراقب ــوى ث إذن فالتق
والتقــوى لهــا دور كبيــر فــي تحقيــق البصيــرة، إذ يكتشــف اإلنســان حقيقــة الذنب 
والمعصيــة ومآالتهــا ومــا يتعــرض لــه االنســان نتيجــة ســلوكه طــرق االنحــراف 
ــرة توجــد لانســان مناعــة مــن الوقــوع فــي االنحــراف  والضــال، وهــذه البصي

والحــرام، »فــإذا هــم مبصــرون«  ، التقــوى تحقــق هــذه البصيــرة.
 نســأل اهلل تعالــى أن يجعلنــا مــن أهــل البصائــر، وان يوفقنــا للعمــل الصالــح، 
وأن يرزقنــا المزيــد مــن الثبــات واإلصــرار والعزيمــة علــى أن نمضــي فــي طريــق 
الحــق وندافــع عنــه ونتمســك بــه، وهــذا مــا فعلــه ســيد الشــهداء اإلمــام الحســين 
× الــذي لخــص أهدافــه بقولــه: »لــم أخــرج أشــرا وال بطــرا وال مفســدا وإنمــا 
خرجــت لطلــب االصــاح فــي أمــة جــدي رســول اهلل ث، أريــد أن آمــر 
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بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر«))4))  ، الهــدف إصاحــي، هــو األمــر بالمعــروف 
ــاء  ــة وبن ــة عادل ــاء دول ــق اإلنجــاز الحقيقــي فــي بن والنهــي عــن المنكــر، وتحقي
مجتمــع علــى أســاس القيــم والمبــادئ، وتحقيــق الحريــة الحقيقيــة ألولئــك 
النــاس، هــذا هــو المشــروع الحســيني، ويجــب أن يبقــى خالــدا ورمــزا، ويجــب 
أن نســير فــي طريــق تحقيــق هــذا المشــروع. نســأل اهلل أن يجعلنــا حســينيين حقــا، 
فكــرا وقــوال وســلوكا وأداء، وأن يحقــق العــدل اإللهي بعــودة إمامنــا المنتظر الذي 

يأخــذ بالثــأر إلمامنــا الحســين ولــكل المظلوميــن، نســأل اهلل أن يحقــق ذلــك.
َ   يَْجَعــل   لَُّكــمْ   ُقــوا   اهللَّ ِذيــنَ   آَمُنــوا   إِن   تَتَّ َهــا   الَّ اآليــة   الثانيــة :    قولــه   تعالــى:   ﴿يَــا   أَيُّ
ــرْ   َعنُكــمْ   َســيِّئَاتُِكمْ   َويَْغِفــرْ   لَُكــمْ   َواهللَُّ   ُذو   اْلَفْضــلِ   اْلَعِظيــِم﴾))4))،   تشــير    ُفْرَقاًنــا   َوُيَكفِّ
 هــذه   اآليــة   الشــريفة   إلــى   دور   التقــوى   فــي   تكويــن   البصيــرة   عنــد   اإلنســان،   وهــي  
ــار   التقــوى،   أي   لمــن   يتجنــب   الذنــوب   والمعاصــي   ــار   مــن   آث  تشــير   إلــى   أربعــة   آث

 ويحقــق   لنفســه   الطهــارة   المعنويــة،   وهــي :  
   األثر األول:   القدرة   على   التمييز

ُكــمْ   أشــارت   إلــى   هــذا   المعنــى   الجملــة   ااُلولــى   مــن   اآليــة   الكريمــة:  ﴿ يَْجَعــل   لَّ
ــن  ــق م ــه الح ــز في ــتوى يمي ــى مس ــان إل ــل اإلنس ــو أن يص ــان   ه ــا ﴾،  والفرق  ُفْرَقاًن
ــز  ــن تميي ــان م ــن اإلنس ــذي يمّك ــور ال ــدى والن ــك اله ــو ذل ــان ه ــل، فالفرق الباط
الحــق مــن الباطــل، واإلنســان المتقــي، يجعــل اهلل لــه فرقانــا، فتكــون عنــده قــدرة 
ــر  ــد المض ــي تحدي ــواب، ف ــن الص ــأ م ــد الخط ــز وتحدي ــخيص والتميي ــى التش عل
مــن النافــع، فــي تحديــد الجيــد مــن الســيئ والــرديء، وفــي تمييــز الصديــق مــن 
ــاة، مــن أجــل  ــي الحي ــي مســيرته ف ــة لإلنســان ف ــة األهمي ــي غاي العــدو، وهــذه ف
ــه وتقــف فــي طريقــه  ــه ويصــل إلــى أهدافــه وغاياتــه، إذ تعتري أن يحقــق طموحات
ــرف  ــور، وال يع ــه األم ــس علي ــات، وتلتب ــف ومنزلق ــات وعواص ــدات ومطب مص
ــق يتخــذ، هــل يقــدم أو يحجــم، يتقــدم أو يتأخــر، يصــادق أو يعــادي،  أي طري
يحــب أو يبغــض، ينفعــل أو يهــدأ ويســتقر، يتعامــل بحــزم أو بليــن؟.. وهكــذا 
تلتبــس األمــور علــى االنســان فــي منعطفــات الحيــاة وال يعــرف أي موقــف عليــه أن 

)4). بحار األنوار 44: 9)3.

)4). بحار األنوار 44: 9)3.
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يتخــذ، والمتقــي هــو الــذي تكــون لــه القــدرة والبصيــرة والفرقــان، فيميــز ويختــار 
الطريــق الصحيــح، فــإذا اختــار الطريــق الصحيــح ضمــن الوصــول إلــى األهــداف 

ــة والمشــروعة . ــات النبيل والغاي
مشــكلتنا فــي الحيــاة مشــكلة قــرار، فالقــرار الصحيــح ينتــج نتائــج صحيحــة، 
ــًا، وكان مــن قــادة الجيــش فــي  ــد الرياحــي كان تاريخــه أموي ــن يزي فــإن الحــر ب
حــزب الســلطة الجائــرة، وحينمــا جــاء إلــى كربــاء، جــاء ليقطــع الطريــق علــى 
الحســين× وهــذا كان الهــدف مــن العمليــة العســكرية التــي أرســل اليهــا، 
ولكــن الحــر أصبحــت لديــه بصيــرة فــي لحظــة، فجعلتــه قــادرا علــى التمييــز، 
وعلــى اتخــاذ القــرار الصحيــح، وكان قــرارا صحيحــا نابعــا مــن تشــخيص 
ــر  ــال: »أخي ــرار، إذ ق ــق الق ــي تطبي ــح إرادة ف ــرار الصحي ــت الق ــح، وتبع صحي
نفســي بيــن الجنــة والنــار«)43))، فاختــار الجنــة علــى النــار بــأن وقــف فــي صــف 

ــين ×. ــام الحس اإلم
 وفــي   الجانــب   اآلخــر   كان   هنــاك   الشــمر   بــن   ذي   الجوشــن   صاحــب   التأريــخ  
 الملــيء   بالمواقــف   واإلنجــازات،   فقــد   قاتــل   مــع   أميــر   المؤمنيــن×    فــي   صفين،  
 وكان   محســوباً   علــى   معســكر   أهــل   البيــت̂   فــي   تأريخــه،   ولكــن   كانــت   نهايتــه  
  أن   اختــار  الموقــف   الخاطــئ،   واتخــذ   القــرار   غيــر   الصحيــح ،   وكذلــك   عمــر   بــن  
 ســعد   بــن   أبــي   وقــاص   قائــد   المعركــة،   الــذي   قال   لــه   اإلمام   الحســين×    فــي   أحد  
 حواراتــه   معــه:  »ويلــك   يــا   ابــن   ســعد   أمــا   تتقــي   اهلل   الــذي   إليــه   معــادك،   أتقاتلنــي  
ــه   أقــرب   لــك   إلــى   اهلل    وأنــا   ابــن   مــن   علمــت   ؟   ذر   هــؤالء   القــوم   وكــن   معــي،   فإّن
ــح   وطموحــات،   وكان   دافعــه   الحقيقــي   ــن   ســعد   مصال ــى «    ،  وطبعــاً   كان   الب  تعال
 هــو   ملــك   الــري،   ولكنــه   لــم   يبــدأ   ببيــان   الحقيقــة،   بــل   أخفــى   طموحــه   الحقيقــي،  
»فقــال: أخــاف   أن   يهــدم   داري،   فقــال   لــه   اإلمــام   الحســين×:     أنــا   أبنيهــا   لــك، 
ــا   أخلــف   ــه   اإلمــام   الحســين×:  أن  فقــال:   أخــاف   أن   تؤخــذ   ضيعتــي،   فقــال   ل
 عليــك   خيــراً   منهــا   مــن   مالــي   بالحجــاز،  فقــال:    لــي   عيــال   وأخــاف   عليهــم،   ثــم  
 ســكت   ولــم   يجبــه   إلــى   شــيء،   فانصــرف   عنــه   الحســين×    وهــو   يقــول: مــا   لــك  
 ذبحــك   اهلل   علــى   فراشــك   عاجــًا،   وال   غفــر   لــك   يــوم   حشــرك «    )44))،  وهكذا   ســدّ  

43). بحار األنوار )4: )).
44). بحار األنوار 44: 388ـ 389.
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ــرة   يــوم   عاشــوراء   عندمــا   ــه   الحجــة   كاملــة،  وبعــد   ظهي ــه   الطــرق   وألقــى   علي  علي
ــه   قال :»أيــن   عمــر   بــن   ســعد؟    بقــي   اإلمــام   الحســين×    وحيــداً   وقــد   أحاطــوا   ب
 ادعــوا   لــي   عمــر، فُدعــي   لــه،   وكان   كارهــاً   ال   يحــب   أن   يأتيــه،   فقــال:    يــا   عمــر  
 أنــت   تقتلنــي !  تزعــم   أّنــه   يوّليــك   الّدعــي   ابــن   الّدعــي   بــاد   الــري   وجرجــان،   واهلل  
ــرح   ــك   ال   تف ــع،   فإّن ــت   صان ــا   أن ــع   م ــود،   فاصن ــد  معه ــدًا،   عه ــك   أب ــأ   بذل  ال   تتهّن
 بعــدي   بدنيــا   وال   آخــرة،   ولكأّنــي   برأســك   علــى   قصبــة   قــد   نصــب   بالكوفــة   يترامــاه  
ــذه  ــى، فيأخ ــك   ويرم ــع   رأس ــم «   ))4))،   أي   يقط ــاً   بينه ــه   غرض ــان   ويتخذون  الصبي

األطفــال     ليلعبــوا   بــه   ، وهــذا   مــا   حصــل   بالفعــل . 
ــف  ــز نص ــد أنج ــون ق ــح يك ــف الصحي ــخص الموق ــتطيع أن يش ــن يس  إن م
ــذه  ــق وه ــن التطبي ــي حس ــه إرادة ف ــون ل ــرار وتك ــذ الق ــه أن يأخ ــة، فعلي المهم
بيــده، وهــذا التشــخيص والتمييــز، وهــو الفرقــان، يمنحــه اهلل ســبحانه وتعالــى 
ــذه  ــوى، فه ــخيص بالتق ــز والتش ــة التميي ــا عاق ــل م ــول قائ ــد يق ــن، وق للمتقي
قضيــة ترتبــط بتشــخيصات فــي الحيــاة وفــي المواقــف، وتلــك قضيــة شــخصية 
نفســية وتزكيــة للــروح، فمــا عاقــة هــذه بتلــك؟.. لمــاذا يكــون لــدى االنســان 
ذا بصيــرة؟..  التمييــز ويكــون  قــدرة علــى  لديــه  فرقــان، وتكــون  المتقــي 
والجــواب أن اإلنســان بعقلــه قــادر علــى ادراك الحقيقــة، واهلل ســبحانه وتعالــى 
جعــل فــي عقــل االنســان وفكــره، مــا يمكنــه مــن الوصــول إلــى الحقيقــة، واهلل 
ــُة  ــِه اْلُحجَّ ســبحانه وتعالــى يفتــح الطريــق أمامــه ليصــل إلــى الحقيقــة؛ ﴿َفِللَّ
ــم  ــا اذا ل ــا ويعاقبن ــاده، فكيــف يجازين ــم الحجــة علــى عب ــُة﴾)46))  ، اهلل يقي اْلبَالَِغ
ُيلــق الحجــة علينــا؟  لذلــك فعقــل االنســان مصمــم بطريقــة تجعلــه، اذا أزيحــت 
ــا  ــا بســوء اختيارن العوائــق، يســتطيع أن يكتشــف الحقيقــة ويصــل اليهــا، ولكنن

ــل. ــذا العق ــام ه ــتائر أم ــع الحجب والس نض
 أزح الســتائر لتــرى الغرفــة مضيئــة بالشــمس، واذا وضعــت الســتائر فلــن تعــرف 
الليــل مــن النهــار،  وقلوبنــا كذلــك؛ فــإن الهرولــة خلــف المعاصــي والذنــوب 
والشــهوات والتعلقــات الدنيويــة غيــر المشــروعة، واللــذات غيــر المنضبطــة، 
ــد  ــة ُتوج ــذه الهرول ــروعة، ه ــر المش ــات غي ــلطة والوجاه ــرام، والس ــال الح والم

)4). بحار األنوار )4: 0).
46). األنعام: 49).



الرافد   الاامس-   الااو  121

دخانــًا يحيــط باإلنســان فيعتقــد أنــه يعيــش فــي حالــة طيبــة، وفــي الواقــع، فــإن هــذه 
التعلقــات الدنيويــة غيــر المشــروعة تقــف عائقــا يمنعــه مــن أن يــرى الحقيقــة، فــا 
يســتطيع تقييــم األمــور تقييمــًا صحيحــًا، ولكــن حينمــا يــزاح هــذا الدخــان وترفــع 
هــذه الســتائر بطهــارة القلــب وتزكيــة النفــس، ويصبــح القلــب ســليمًا، يكــون 
اإلنســان حينئــذ قــادرا علــى أن يــرى الحقيقــة، ويشــخص مــا يعجــز عنــه اآلخــرون، 
ويصبــح عنــده تقديــر صحيــح للمواقــف، ألن أدواتــه أصبحــت نظيفــة، واألداة 
النظيفــة قــادرة علــى أن توصــل صاحبهــا الــى المطلــوب، فحيــن يكــون لديــك 
ناظــور مشــوش فلــن تــرى بــه، ولكــن حيــن يكــون نظيفــًا فســوف تــرى بوضــوح، 
وكذلــك المتقــي؛ فــإن طهــارة قلبــه تجعلــه ينظــر بعيــن اهلل ونــوره، فيــرى الحقيقــة، 

ــر المتقــي فــا يــرى ذلــك. ــده قــدرة علــى التشــخيص، أمــا غي وتصبــح عن
إن اإلجابــة الصحيحــة عــن الســؤال الــذي مفــاده: لماذا يتمتــع المتقــي بالفرقان، 
وبقــدرة التمييــز بيــن الحــق والباطــل، أن الكمــال هــو مــا يجنــح إليــه اإلنســان، فهــو 
يرغــب فــي أن يكــون عالمــا، أو مالــكا لثــروة ووجاهــة وتأثيــر، فهــو دائمــا يرغــب 
بالمزيــد، والكمــال اإلنســاني هــو انعــكاس للكمــال المطلــق هلل ســبحانه وتعالــى، 
وعلــم االنســان ليــس إال اقتبــاس مــن علــم اهلل العالــم المطلــق، فــإذا كان العلــم هلل 
والكمــال هلل، ونحــن فــي حركتنــا نجنــح إلــى أن نكــون  تجســيدا وانعكاســًا لكمــال 
اهلل وعلمــه، وكل شــيء مــن اهلل، فبنــاء علــى هــذا يكــون اإلنســان المتقــي هــو 
األقــرب إلــى اهلل، وكلمــا كان اإلنســان أقــرب كان أقــدر علــى االقتبــاس، وتنفتــح 

بوجهــه أنــوار المعــارف اإللهيــة، فينظــر بنــور اهلل، ويتعــرف علــى الحقائــق.
 القلــب كالمــرآة، فهــذه المــرآة قــد تتصــدع، أو تغطــى بالغبــار وأشــياء كثيــرة فــا 
تعكــس، ونفــس المــرآة، حيــن نصقلهــا ونبعــد الغبــار عنهــا ســتصبح مــرآة كاشــفة 
ــه  ــت عن ــا أزيح ــرى، وإذا م ــا ي ــدع ف ــا يتص ــو أحيان ــك، فه ــب كذل ــرة، والقل معب
ــه الحقائــق، لذلــك فالتقــوى  هــذه التصدعــات فســوف يــرى بوضــوح وتنكشــف ل
تــؤدي إلــى الفرقــان والــى التمييــز بيــن الحــق والباطــل، ولذلــك نجــد علــى طــول 
الخــط التاريخــي لإلنســانية الكثيــر مــن العظمــاء الذيــن تميــزوا عــن غيرهــم بموقــف 
صحيــح فــي وقــت صحيــح، ومــا يميــز النــاس بعضهــم عــن بعــض، هــو تشــخيص 
ــرار، فتتراكــم اإلنجــازات  ــق الق ــة لتحقي ــح، وخطــوات جريئ ــرار صحي مبكــر، وق

ــات. واإليجابي
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 أمــا التشــخيص الخاطــئ فينتــج عنــه قــرار خاطــئ يبعــد االنســان عــن النجــاح 
ــت  ــي وق ــذت ف ــي اتخ ــة الت ــرارات المفصلي ــر الق ــا أكث ــلبيات، وم ــم الس وتتراك
ــم،  ــعوب وأم ــارات ش ــن مس ــرت م ــي غي ــانية، والت ــخ االنس ــي تاري ــح ف صحي
ــوق  ــن ف ــم م ــا ألكلت ــا علي ــو وليتموه ــدي: »واهلل ل ــلمان المحم ــال س ــك ق لذل
ــى  ــادر عل ــا× ق ــاذا؟.. ألن علي ــم«  )47))، لم ــت أرجلك ــن تح ــكم وم رؤوس
أن يشــخص تشــخيصا صحيحــًا، وأن يتخــذ قــرارا صحيحــا، وأن ينفــذ القــرار 

ــرة. ــات الكبي ــم اإليجابي ــعادة وتتراك ــل الس ــح، فتحص الصحي
ــم   اهلل   تعالــى،   ــة   ُاخــرى   ربطــت   بيــن   التقــوى   وتعلي وهــذا   مــا   ناحظــه   فــي   آي
ــٌم﴾)48))،   ــْيءٍ   َعِلي ــُكلِّ   َش ُ   بِ ُ   َواهللَّ ــُم   اهللَّ ُمُك َ   َوُيَعلِّ ــوا   اهللَّ ُق ــى:   ﴿َواتَّ ــه   تعال ــي   قول  وه
«  ، تنتــج بصيــرة ومعرفــة، وتشــخيصا صحيحــا  ُ ُمُكــُم   اهللَّ  فالتقــوى تعليــم؛ »َوُيَعلِّ
ــن اإلمــام علــي  ــر المؤمني ودقيقــا لأمــور، وقــد ورد فــي نهــج الباغــة عــن أمي
×: »أكثــر مصــارع العقــول تحــت بــروق المطامــع«  )49))، مصــرع العقــل 
تحــت بريــق المطامــع، إذ يطمــع فيندفــع مــن غيــر أن يحســب لأمــور حســابها 

ــر. ــع وينكس ــل ويتراج ــكأ ويفش ــق ويتل ــه، فيخف ــع بتفاصيل ــرى الواق وال ي
ــق  ــع، بري ــق الطم ــا، بري ــق الدني ــق؛ بري ــذه البري ــا يأخ ــل حينم ــرع العق  مص
الحــرص، بريــق الشــهوة، فيصبــح غيــر قــادر علــى تحليــل األمــور بشــكل 
ــتحواذ،  ــكار، االس ــرص، االحت ــع، الح ــع، الطم ــي، فالجش ــح ومنطق صحي
ــزل  ــن وينع ــن اآلخري ــد ع ــان يبتع ــل االنس ــة، تجع ــراض قاتل ــا أم ــة، كله االناني
كــدودة القــز التــي تشــتغل ليــل نهــار وتعتقــد أنهــا تعمــل شــيئا مهمــا، وال تعــرف 
أنهــا تحيــط نفســها بهــذا الخيــط، حتــى يكتمــل فتمــوت، حيــن ُيغلــق أي منفــذ 
لدخــول الهــواء، ويســتفيد اآلخــرون مــن نتاجهــا بعــد موتهــا، بينمــا كانــت تظــن 

أنهــا تعمــل شــيئا مهمــا لنفســها.
ِذيــنَ   ــا   الَّ َه ــا   أَيُّ ــة الشــريفة: «   يَ هــذا األثــر األول، وهــو الشــاهد فــي هــذه اآلي
ُكــمْ   ُفْرَقاًنــا«  ، إذا اتقيتــم فــإن اهلل يعطيكــم التمييــز بيــن  َ   يَْجَعــل   لَّ ُقــوا   اهللَّ  آَمُنــوا   إِن   تَتَّ

الحــق والباطــل ويمنحكــم البصيــرة. 

47). بحار األنوار 9:80)، ح).
48). البقرة - اآلية )8)

49). نهج الباغة 4: 49، ح9)).
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األثر   الثاني:    محو   السيئات

ــرْ   أشــارت   إلــى   هــذا   المعنــى   الجملــة   الثانيــة   مــن   اآليــة   الكريمــة:   ﴿َوُيَكفِّ
 َعنُكــمْ   َســيِّئَاتُِكْم﴾،   أي   أنّ   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   يخفــي   ســيئاتكم  ويمحــو   آثارهــا،  

 بشــرط   أن   تتقــوه .
األثر الثالث  : غفران   الذنوب   

أشــارت   إلــى   هــذا   المعنــى   الجملــة   الثالثــة   مــن   اآليــة   الكريمــة  : ﴿َويَْغِفــرْ  
فقــط،    بــل   يغفرهــا   لكــم،    لَُكــْم﴾،   أي   أنّ   اهلل   تعالــى   ال  يخفــي   ســيئاتكم 

 ويشــملكم   برحمتــه،   وال   يعرضكــم   لعقوبتــه.  
ــْر َعنُكــْم َســيِّئَاتُِكْم﴾ و )يغفــر لكم(؟.   وقــد يقــول قائــل مــا الفرق بيــن ﴿َوُيَكفِّ
بعــض المفســرين قــال إن تكفيــر الســيئات هــو إخفاؤهــا فــي الدنيــا والمغفــرة فــي 
اآلخــرة، والبعــض اآلخــر قــال إن تكفيــر الســيئات يعنــي إخفاءهــا وإلغــاء آثارهــا 
النفســية واالجتماعيــة، فالذنــب لــه آثــار وضعيــة، وحينمــا يذنب اإلنســان تترتب 
علــى ذلــك آثــار فــي هــذه الدنيــا، وال يظــن البعــض منــا أنــه اذا كــذب والعيــاذ باهلل 
ــه ال شــيء  فــإن األمــر ســيمر، والنــاس ستنســى وتذهــب القضيــة، فالحقيقــة أن
ــك أن  ــل اآلخــرة، وعلي ــا قب ــدار الدني ــي ال ــار وتبعــات ف ــا آث ــا له يذهــب، وكله
تتحمــل، أمــا المغفــرة فهــي العفــو اإللهــي والخــاص مــن العقوبــة فــي اآلخــرة، 

وهــذا هــو األثــر الثالــث .
األثر الرابع:   الثواب   ااُلخروي

ــة   الكريمــة :  ﴿َواهللَُّ   ُذو   ــة   الرابعــة   مــن   اآلي وأشــارت   إلــى   هــذا   المعنــى   الجمل
 اْلَفْضــلِ   اْلَعِظيِم﴾ ، فالمتقــي   يترقــب   الجــزاء   العظيــم   الــذي   ال   ُيعــد   وال   ُيحصــى،  

 وال   يعــرف   قيمتــه   ومقــداره   إالّ   اهلل   تبــارك   وتعالــى .

   دور   التقوى   في   تكوين   البصيرة   في   الروايات

هنــاك   الكثيــر   مــن   الروايــات   التــي   تطرقــت   إلــى   بيــان   دور   التقــوى   فــي   إيجــاد  
 البصيــرة   عنــد   اإلنســان،   نتبــرك   بذكــر   إحداهــا : 

ــإنّ   تقــوى   اهلل   دواء   داء   قلوبكــم،   وبصــر   عمــى   ــر   المؤمنيــن× : »ف قــال   أمي
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 أفئدتكــم،   وشــفاء   مــرض   أجســادكم،   وصــاح   فســاد   صدوركــم،   وطهــور  
ــكم «    )0))).  ــزع   جأش ــن   ف ــكم   وأم ــس   أنفس  دن

ــار   ــه   المباركــة   ســبعة   آث ــر   المؤمنيــن×    فــي   هــذه   الفقــرة   مــن   خطبت ذكــر   أمي
 مهمــة   للتقــوى،   هــي : 

األثر األول  :  دواء   أمراض   القلوب 

   أشــارت   إلــى   هــذا   األثــر   الجملــة   ااُلولــى   مــن   هــذه   الفقــرة   المباركــة   مــن   كام  
 أميــر   المؤمنيــن× :      »فــإنّ   تقــوى   اهلل   دواء   داء   قلوبكــم  «    ،  والمقصــود   بأمــراض  
 القلــوب   هنــا   األمــراض   غيــر   البدنيــة   التــي   تصيــب   اإلنســان،   ويطلــق   عليهــا  
 األمــراض   الروحيــة، فالــروح   تمــرض   كمــا   يمــرض   البــدن، ولكــن   اإلنســان    يهتم 
عــادة   باألمــراض   البدنيــة   دون   الروحيــة،   بســبب   مــا   تســببه   لــه   مــن   آالم   وأعــراض  
ــرض   ــا   يتع ــن   عندم ــا،   ولك ــاد   عليه ــي   اعت ــه   الت ــة   أعمال ــن   مزاول ــه   ع ــرى   تعيق  ُاخ
ــاراً   ــرك   آث ــه،   وإن   ت ــي   عاج ــر   ف ــه   وال   يفك ــم   ب ــي   ال   يهت ــرض   روح ــان   لم  اإلنس
 فــي   روحــه   أو   نفســه   أو   أخاقــه،  وتقديــم   أميــر   المؤمنيــن×    لهــا   بالذكــر   علــى  
ــرح   ــا   يط ــاج،   وهن ــى   بالع ــا   أول ــا   وأّنه ــى   أهميته ــل   عل ــدية   دلي ــراض   الجس  األم
ــروح   ــس   وال ــب   والنف ــراض   القل ــع   ألم ــاج   ناج ــوى   كع ــن×    التق ــر   المؤمني  أمي
 التــي   يصــاب   بهــا   اإلنســان،  فــإنّ   التقــوى   تطهــر   القلــب   وتنظفــه وتشــفيه،   فحينمــا  
ــي   ــراض   الت ــة   باألم ــن   اإلصاب ــاً   م ــة   أيض ــه   مناع ــون   لدي ــاً   تك ــان   متقي ــون   اإلنس  يك

ــق   وإن   كانــت   واضحــة .  تصيــب   القلــب   وتســبب   عمــاه   عــن   إدراك   الحقائ
األثر الثاني:   إيجاد   البصيرة

ــرة   المباركــة   مــن   ــة مــن   هــذه   الفق ــة   الثاني ــر   الجمل ــى   هــذا   األث    أشــارت   إل
 كام   أميــر   المؤمنيــن× :   »وبصــر   عمى   أفئدتكــم«   ،   أي   أنّ   التقــوى   تعطيكم  
َهــا    البصيــرة   فــا    تكــون   قلوبكــم   عميــًا،   وقــد   قــال   اهلل   تبــارك   وتعالــى :   ﴿َفإِنَّ
ــُدور﴾)))))،   فالقلــب   تـِـي   ِفــي   الصُّ  اَل   تَْعَمــى   اأْلَْبَصــارُ   َولَِكــن   تَْعَمــى   اْلُقُلــوُب   الَّ
ــز   ــه   الباصــرة   ويمّي ــرى   اإلنســان األشــياء بعين ــن،   إذ ي  يعمــى   كمــا   تعمــى   العي
ــل..  ــذا   طوي ــر   وه ــل،   وذاك   قصي ــذا   لي ــار   وه ــذا   نه ــرى   أن ه ــو   ي ــا،   فه  بينه

0)). نهج الباغة ): 73)،خطبة 98). بحار األنوار 67: 84)، ح6.
))). احلج: 46.
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ــق   وال   ــرى   الحقائ ــا   ي ــاء   ف ــون   عمي ــد   تك ــرة   ق ــن   البصي ــن   عي ــذا،   ولك وهك
 يذعــن   للبراهيــن   والعيــاذ   بــاهلل،   والتقــوى   هــي   التــي   تزيــل   العمــى   عــن   القلــب  

ــض.  المري
األثر الثالث: شفاء   أمراض   البدن

ــة   مــن   هــذه   الفقــرة   المباركــة   مــن   ــة   الثالث ــر   الجمل ــى   هــذا   األث   أشــارت   إل
ــم   ــر   عظي ــا   س ــادكم «   ،   وهن ــرض   أجس ــفاء   م ــن×: »وش ــر   المؤمني  كام   أمي
 يكشــفه   أميــر   المؤمنيــن×  ؛  إذ   مــن   يســتطيع   غيــر   المعصــوم   أن   يعلــم   أنّ  
 التقــوى   شــفاء   لمــا   يصيــب   بــدن   اإلنســان   مــن   أمــراض   أيضــًا؟   ولكــن   كيــف  
 تكــون   التقــوى   شــفاء   لأمــراض   الجســدية؟   والجــواب:    كمــا   أنّ   للطاعــات  
 واألعمــال   الصالحــة   آثــارا   وضعيــة،   فمثــاً   صلــة   الرحــم   والصدقــة   تطيــان  
 العمــر،   وفــي   الصــوم   صحــة   البــدن،   فكذلــك   للذنــوب   آثــار   وضعيــة   أيضــًا،  
 فبعضهــا   يــورث   الفقــر،   وبعضهــا   يحبــس   المطــر،   وبعضهــا   يمــرض   البــدن . 
ومــن   جانــب   آخــر   فــإنّ   للجانــب   الروحــي   للمريــض   أثــرا   كبيــرا   فــي   ســرعة  
 العــاج   وبطئــه   فــي   كل   اإلمــراض   البدنيــة،   فهنــاك   مريــض   يعانــي   مــن   مــرض  
 شــديد   ولكــن   معنوياتــه   عاليــة،   فتكــون   مقاومتــه   للمــرض   قويــة   ويســتطيع   أن  
ــاك   مريــض   يعانــي   مــن   مــرض   بســيط    يصمــد   ويتغلــب   علــى   المــرض،   وهن
 ولكننــا نــراه   ينهــار   ويفقــد   القــدرة   علــى   مقاومتــه،  هــذا   باإلضافــة   إلــى   أّنــه   إذا  
ــد   ــوة   عن ــة   والق ــة   والطمأنين ــب   الثق ــذي   يوج ــو   ال ــى   ه ــر   اهلل   تعال ــا   أنّ   ذك  عرفن
ِ   تَْطَمئِــنُّ   اْلُقُلــوُب﴾)))))؛    اإلنســان   الذاكــر،   كمــا   قــال   تعالــى:  ﴿أاََل   بِِذْكــرِ   اهللَّ

 ســنعرف   ســر   التقــوى   فــي   شــفاء   األمــراض.
األثر الرابع:  صاح   النّيات

   أشــارت   إلــى   هــذا   األثــر   الجملــة   الرابعــة   مــن   هــذه   الفقــرة   المباركــة  
ــود   ــم «   ،   والمقص ــاد   صدورك ــاح   فس ــن×: »وص ــر   المؤمني ــن   كام   أمي  م
 بالصــدور   هنــا   النّيــات،   فالنّيــة   تفســد   كمــا   يفســد   البــدن،   وعندمــا   تفســد   النّيــة  
 يفســد   العمــل   وإن   كان   فــي   ظاهــره   صالحــًا،   والتقــوى   هــي   الضمــان   لصــاح  

))). الرعد: 8). 
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 النّيــات   وتخليصهــا   مــن   شــوائب   الريــاء   والعمــل   لغيــر   اهلل   ســبحانه   وتعالــى.  
األثر اخلامس:  تزكية   النفس 

وقــد   أشــارت   إلــى   هــذا   األثــر   الجملــة   الخامســة    مــن   هــذه   الفقــرة   المباركــة   مــن  
 كام   أميــر   المؤمنيــن×: »وطهــور   دنــس   أنفســكم «   ،   فالتقــوى   هــي   التــي   تطّهــر  
ــكاب   ــان   بارت ــر   اإلنس ــا   تأم ــس   بطبعه ــاس،   ألنّ   النف ــن   األدران   واألدن ــوس   م  النف
ْفــَس    األعمــال   الســيئة،   كمــا   قــّرر   ذلــك   القــرآن   الكريــم   فــي   قولــه   تعالــى:  ﴿إِنَّ   النَّ
ــي﴾)3)))،  وبفضــل   التقــوى   يســتطيع   اإلنســان   أن   ــوءِ   إاِلَّ   َمــا   َرِحــمَ   َربِّ ــاَرةٌ   بِالسُّ  أَلَمَّ

 يســيطر   علــى   نفســه . 
األثر السادس:  جاء   البصيرة

وقــد   أشــارت   إلــى   هــذا   األثــر   الجملــة   السادســة    مــن   هــذه   الفقــرة   المباركــة   مــن  
ــرة   قــد   تتعــرض   ــر   المؤمنيــن×: »وجــاء   غشــاء   أبصاركــم «   ،   فالبصي  كام   أمي
 إلــى   الصــدأ   بمــا   يلوثهــا   مــن   آثــار   الذنــوب،   وتصبــح   عليهــا   غشــاوة   تمنعهــا   مــن  
 إدراك   الحقائــق   كمــا   هــي،   والتقــوى   جــاء   لهــذا   الصــدأ   وإزالــة لهــذه الغشــاوة،  

 فيعيــد   لهــا   نقاوتهــا   وصفاءهــا   فتســتطيع   حينئــذ   النظــر   إلــى   الواقــع   كمــا   هــو . 
األثر السابع:  األمن   من   الفزع

ــة   ــرة   المبارك ــذه   الفق ــن   ه ــابعة    م ــة   الس ــر   الجمل ــذا   األث ــى   ه ــارت   إل ــد   أش وق
 مــن   كام   أميــر   المؤمنيــن×: »وأمــن   فــزع   جأشــكم «   ،   فالتقــوى   توجــد   رباطــة  
 الجــأش،   وقــوة   فــي   القــرار،   وثقــة   بــاهلل   وبالنفــس،   وهــذه   القــوة   تجعــل   اإلنســان  
ــه   ــدي،   وتجعل ــة   والتح ــى   المواجه ــدرة  عل ــه الق ــداء،   وتمنح ــه   األع ــف   بوج  يق
 بمســتوى   المســؤولية   فــي   المنعطفــات   الخطيــرة   التــي   يمــر   بهــا   فــي   الحيــاة،  إذن  

 فالتقــوى   تعطــي   اإلنســان   رباطــة   الجــأش  واألمــن   واالســتقرار   والثقــة . 

3)). يوسف: 3).
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الرافد   السادس

  طاعة   اهلل   تعالى

   تعتبــر   طاعــة   اهلل   عــز   وجــل   وطلــب   رضوانــه   مــن   العوامــل   التــي   تســاعد  
ــة   ــات   القرآني ــن   اآلي ــد   م ــاك   العدي ــرة ،  وهن ــق   البصي ــى   حتقي  اإلنســان   عل
 التــي   أشــارت   إلــى   دور   هــذه   الطاعــة   يف   تكويــن   البصيــرة   عنــد   اإلنســان، 

منهــا:

ــٌن  بِي ــاٌب   مُّ ــورٌ   َوِكتَ ِ   ُن ــنَ   اهللَّ ــم   مِّ ــدْ   َجاَءُك ــى:   ﴿َق ــه   تعال ــى:   قول ــة   ااُلول اآلي
ــى   ــاتِ   إِلَ ُلَم ــنَ   الظُّ ــم   مِّ ــَامِ   َوُيْخِرُجُه ــُبلَ   السَّ ــهُ   ُس ــعَ   ِرْضَوانَ بَ ــنِ   اتَّ ــهِ   اهللَُّ   َم ــِدي   بِ يَْه

ْســتَِقيٍم﴾)4))) . ــورِ   بِإِْذنِــهِ   َويَْهِديِهــمْ   إِلَــى   ِصــَراطٍ   مُّ  النُّ
ــارك   وتعالــى   ــٌن﴾،   أي   أنّ   اهلل   تب ِبي ــاٌب   مُّ ــورٌ   َوِكَت ِ   ُن ــنَ   اهللَّ ــم   مِّ ــدْ   َجاَءُك ﴿   َق
 أرســل   لكــم   النــور،   وهــو   رســول   اهللث ،   وأنــزل   لكــم   الكتــاب   المبيــن   وهــو  

 القــرآن   الكريــم.
ــَاِم ﴾،   الــذي   يطيــع   اهلل   ــُبلَ   السَّ ــهُ   ُس ــعَ   ِرْضَواَن ــنِ   اتََّب ــهِ   اهللَُّ   َم ــِدي   بِ ﴿ َيْه
 تبــارك   وتعالــى   ويقتفــي   رضــاه،       يهديــه   ويمنحــه   البصيــرة   والرؤيــة   الثاقبــة،  
ــل   ــح   ويحص ــرار   الصحي ــذ   الق ــح،   ليتخ ــاه   الصحي ــخيص   االتج ــن   تش ــه   م  ويمّكن
 علــى   النجــاة   فــي   الدنيــا   واآلخــرة،  فطاعــة   اهلل   ســبحانه   تجســيد   لمــا   يرضيــه   جــل  
 وعــا،    وتطبيــق مــا يحقــق رضــاه ســبحانه يــؤدي الــى الهداية الى ســبل الســام، 
وهــي جميــع الطــرق الموصلــة الــى رضــا اهلل فــي الدنيــا واآلخــرة، والســامة مــن 
العــذاب والعقوبــة اإللهيــة، فالتشــخيص الصحيــح نصــف العــاج، والمشــكلة 
فــي التشــخيص، ومــا أكثــر مــن يمــرض ويجهــل األطبــاء تشــخيصه الصحيــح. 
إذن فطاعــة اهلل تعالــى واقتفــاء رضوانــه، تثمــران الهدايــة اإللهيــة لســبل الســام، 
ــة  ــن العقوب ــذه م ــذي ينق ــح ال ــق الصحي ــخيص الطري ــي تش ــه ف ــى يعين ــاهلل تعال ف

ويحقــق لــه الســعادة.
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ــورِ   بِإِْذنِــِه﴾،    اهلل تعالــى يخــرج  ُلَمــاِت   إَِلــى   النُّ ــَن   الظُّ ﴿َوُيْخِرُجُهــم   مِّ
ــرك  ــات الش ــن ظلم ــم م ــرة، يخرجه ــم البصي ــات ويمنحه ــن الظلم ــن م المطيعي
والجهــل والظلــم والفرقــة والنفــاق والتشــرذم، والخــواء والفــراغ الروحــي 
والنفســي، وهــو القاتــل لأمــم والشــعوب، فاألمــة الجوفــاء الخاويــة معنويــا، 
ــر  ــذوب، وتتكس ــع وت ــة تضي ــذه األم ــرار، ه ــة واإلص ــد روح العزيم ــي تفتق الت
ــو  ــوي ه ــر المعن ــاة، فالعنص ــي الحي ــا ف ــي تواجهه ــات الت ــور التحدي ــى صخ عل
األســاس فــي تحقيــق االنتصــارات، وهــو يحتــاج الــى بصيــرة وهدايــة مــن اهلل، 
ويحتــاج الــى النــور، وأن ينتقــل االنســان مــن ظلمــات الشــرك والكفــر والبغــي 
وكل أخــاق ذميمــة الــى نــور التوحيــد، نــور العبوديــة هلل، نــور العلــم والمعرفة، 
ــور الصــاح واإلصــاح،  ــش مــع اآلخــر، ن ــور التعاي ــة، ن ــور الوحــدة واأللف ن
النــور الــذي يتمثــل بــكل مــكارم األخــاق، فــكل ذميمــة أخاقيــة ظلمــة، وكل 
ــن  ــه م ــرة ويخرج ــان البصي ــح اإلنس ــاهلل يمن ــة اهلل،   ف ــور بطاع ــة ن ــة أخاقي مكرم
ــا  ــانًا متخلق ــون إنس ــاق، فيك ــكارم األخ ــى م ــور، ال ــى الن ــاق ال ــم األخ ذمائ
بأخــاق اهلل، ويســير فــي ســبل الســام، فــي الطــرق الموصلــة الــى الســعادة فــي 

ــي تحقــق ذلــك. ــرة هــي الت ــا واآلخــرة، والبصي الدني
ْســَتِقيٍم﴾، مــن آثــار طاعــة اهلل الهدايــة الــى  ﴿َوَيْهِديِهــْم إَِلــى ِصــَراٍط مُّ
ــر  ــي الفك ــراف ف ــه انح ــس في ــذي لي ــراط ال ــك الص ــتقيم، ذل ــراط المس الص
والعقيــدة، وليــس فيــه انحــراف فــي العمــل والســلوك، وقــد يمتلك االنســان 
ــة  ــه منحرف ــون عقيدت ــد تك ــرف، وق ــلوكه منح ــن س ــة ولك ــدة صحيح عقي
والعيــاذ بــاهلل، ولكنــه يعتقــد بأنــه علــى صــواب؛ كمــا قــال اهلل تعالــى: ﴿ُقــْل  
ْنيـَـا   َوُهــمْ   ِذيــنَ   َضــلَّ   َســْعُيُهمْ   ِفــي   اْلَحيـَـاةِ   الدُّ  َهــْل   ُننَبُِّئُكــم   بِاأْلَْخَســِرينَ   أَْعَمــااًل   الَّ
ــن  ــك الذي ــم أولئ ــاس ه ــر الن ــا﴾)))))  ، أخس ــُنونَ   ُصْنًع ــمْ   ُيْحِس ُه ــُبونَ   أَنَّ  يَْحَس
ــبون  ــرف ويحس ــدد والتط ــراف والتش ــال واالنح ــق الض ــي طري ــيرون ف يس
أنــه هــو الطريــق الــى الجنــة، فيقطعــون رؤوس النــاس لكــي يدخلــوا الجنــة! 
ــة وتشــدد وتطــرف، ويحســبون أنهــم يصنعــون حســنا وأنهــم  ــدة باطل بعقي
النظــرة  بهــذه  أخرويــة،  ســعادة  ويحققــون ألنفســهم  اهلل  الــى  يتقربــون 

ــدة الفاســدة، وهــذا الســلوك المشــين . ــة والعقي الظامي

))). الكهف:03)- 04).



الرافد   السادا-   ااة   ا    تاال  129

ــذه  ــرة، ه ــق البصي ــي تحقي ــر ف ــا دور كبي ــى له ــة اهلل تعال ــإن طاع إذن، ف
ــح . ــخيص الصحي ــز والتش ــى التميي ــدرة عل ــا الق ــي تمنحن ــرة الت البصي

ــا   ُســولِ   َوأََطْعنَ ِ   َوبِالرَّ ــا   بِــاهللَّ اآليــة   الثانيــة :    قولــه   تعالــى:  ﴿َويَُقوُلــونَ   آَمنَّ
ــن   بَْعــدِ   َذلـِـكَ   َوَمــا   ُأولَئـِـكَ   بِاْلُمْؤِمنِيــنَ   َوإَِذا   ُدُعــوا   إِلـَـى   ْنُهــم   مِّ ــى َفِريــقٌ   مِّ  ُثــمَّ   يَتََولَّ
ُهــمُ   اْلَحــقُّ   ْعِرُضــونَ   َوإِن   يَُكــن   لَّ ْنُهــم   مُّ ِ   َوَرُســولِهِ   لِيَْحُكــمَ   بَْينَُهــمْ   إَِذا   َفِريــقٌ   مِّ  اهللَّ
ــَرٌض   أَمِ   اْرتَاُبــوا   أَمْ   يََخاُفــونَ   أَن   يَِحيــَف   اهللَُّ    يَْأُتــوا   إِلَْيــهِ   ُمْذِعنِيــنَ   أَِفــي   ُقُلوبِِهــم   مَّ

الُِمــوَن﴾ )6))).    َعَلْيِهــمْ   َوَرُســوُلهُ   بـَـلْ   ُأولَئـِـكَ   ُهــمُ   الظَّ
ــك  ــردد والش ــة الت ــن حال ــور( ع ــورة )الن ــن س ــع م ــذا المقط ــدث ه يتح
والغمــوض التــي تجعــل اإلنســان يبتعــد عــن طاعة اهلل، فــي مقابــل البصيرة، 
فكمــا أن طاعــة اهلل تــؤدي الــى البصيــرة، فــإن غيــاب البصيــرة يربك اإلنســان 
ويبعــده عــن الطاعــة، وهــذه اآليــات الشــريفة تتحــدث عــن ظاهــرة النفــاق، 
وهــي مــن األمــراض المتجــذرة فــي المجتمــع اإلســامي منــذ الصــدر األول 
فــي اإلســام، لذلــك كــرس القــرآن الكريــم عشــر آياتــه للتصــدي لهــا، أي 
أكثــر مــن 600 آيــة فــي القــرآن الكريــم وردت فــي النفــاق، وهــذا يعنــي أن 
هــذه الظاهــرة كانــت مســتحكمة وتربــك صفــو المجتمــع، وكانــت تعــرض 
ــه  ــر آيات ــرآن عش ــتنفر الق ــى اس ــرة، حت ــة وخطي ــزات عنيف ــى ه ــع ال المجتم

لمعالجتهــا. 
وقد   ورد   في هذا   المقطع   الشريف   السمات التالية   للمنافقين:

السمة   ااُلولى:  اّدعاء   اإلميان   باهلل   ورسوله

  ِ ــا   بِــاهللَّ وتتضــح   هــذه   الســمة   مــن   قولــه   تعالــى:  ﴿َويَُقوُلــونَ   آَمنَّ
علــى   ُســوِل﴾،   فالمنافقــون   مؤمنــون   بــاهلل   ورســوله   األكــرمث    َوبِالرَّ
 مســتوى   االدعــاء   والــكام   األجــوف، وبذلــك   امتــازوا   عــن   المشــركين  
ــوله   ــاهلل   ورس ــن   ب ــع   المؤمني ــهم   م ــوا   أنفس ــك،   وخلط ــون   ذل ــن   ال   يقول  الذي
 حقــًا،   ومــن   هنــا   كان   مــن   الصعــب   تمييزهــم   عــن   المؤمنيــن   الواقعييــن،  
ــن   ــن   ع ــون   لآلخري ــم   يتحّدث ــي   أّنه ــم   وه ــم   تفضحه ــمة   فيه ــذه   الس  إال   أنّ   ه

 إيمانهــم   المزعــوم.
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السمة   الثانية:   اّدعاء   الطاعة   هلل   ورسوله   

وتتبّيــن   هــذه   الســمة   مــن   ســماتهم   مــن   قولــه   تعالــى:   ﴿َوأََطْعنَــا﴾،   فهــم  
 يزعمــون   أّنهــم   ليســوا   ممــن   آمــن   بــاهلل   ورســوله   فقــط،   بــل   هــم   ممــن   بــادر  
ــذا   فهــم   علــى   مســتوى   االّدعــاء   مــن   الصــف    إلــى   طاعــة   اهلل   ورســوله   أيضــًا،  ول
 األول   مــن   المؤمنيــن   العامليــن   بطاعــة   اهلل   ورســوله،   ولكــن   نفــس   هــذا   االّدعــاء  

ــن. ــم   صادقي ــي   كونه ــك   ف ــرة   الش ــي   دائ ــم   ف  يجعله
السمة   الثالثة  : التولي   عن   طاعة   اهلل   ورسوله

ــى َفِريــقٌ   ويكشــف   هــذه   الســمة   مــن   ســمات   المنافقيــن   قولــه   تعالــى:   ﴿ُثــمَّ   يَتََولَّ
ــا   يعــرض   فريــق   منهــم   عــن   ــا   وأطعن ــوا   آمن ــَك﴾،   فبعــد   أن   قال ــدِ   َذلِ ــن   بَْع ــم   مِّ ْنُه  مِّ
 هــذا   اإليمــان   والطاعــة،   أي   أنّ   حبــل   اّدعائهــم   هــذا   قصيــر   يتبّيــن   زيفــه   بعــد   مــرور  
ــط،   ــم   فق ــض   منه ــمة   بع ــذه   س ــن   ه ــة،   ولك ــم   الحقيقي ــف   هويته ــام،   فتنكش  األي
 أمــا   البعــض   اآلخــر   فيســتمر   فــي   هــذا   االّدعــاء   حتــى   نهايــة   المطــاف،   وال   يتولــى  
 عــن   زعــم   اإليمــان   والطاعــة،  وهنــا   يخبــر   اهلل   جــل   جالــه   بقولــه:   ﴿َوَمــا   ُأولَئـِـكَ  
 بِاْلُمْؤِمنِيــنَ   ﴾،   بعــدم   صدقهــم   فــي   دعواهــم   لتراجعهــم   عنهــا،   ولــو   كانــوا   مؤمنين  
 حقــاً   لبقيــت   هــذه   الســمة   مازمــة   لهــم   إلــى   منتهــى   حياتهــم،   بــل   تــزداد   وتترســخ  
 مــع   مــرور   األيــام،  وشــتان   بيــن   مــن   يّدعــي   اإليمــان   والطاعــة، ومــن   هــو   مؤمــن  
 ومطيــع   حقــًا،   فالمنافقــون   يّدعــون   اإليمــان   ولكنهــم   فــي   الواقــع   ليســوا   كذلــك.

تعريف النفاق وجذوره
مــاذا تعنــي ظاهــرة النفــاق هــذه؟، النفــاق حالــة االزدواجيــة والتلــون 
والوجــوه المتعــددة، فيظهــر أمامــك بشــكل ووراءك بشــكل آخــر، واإلنســان 
الســوي غيــر المريــض وغيــر المعقــد، هنــاك تكامليــة بيــن جســمه وروحــه؛ 
أمــا مؤمــن فيكــون ســلوكه ســلوك المؤمنيــن، وأمــا منحــرف فيكــون ســلوكه 
ســلوك المنحرفيــن، أمــا أن يكــون ظاهــره اإليمــان وباطنــه االنحــراف، فهــذا 
تلــون وازدواجيــة يعبــر عنهــا بالنفــاق،   وقــد   أشــار   القــرآن   الكريــم   إلــى   هــذه  
ــْومِ   اآْلِخــرِ   َوَمــا   ِ   َوبِاْليَ ــا   بِــاهللَّ ــاِس   َمــن   يَُقــولُ   آَمنَّ  الحالــة   بقولــه   تعالــى:   ﴿َوِمــنَ   النَّ

ــة   يعيشــها   المنافــق .    ــَن﴾)7)))،   فهــذه   ازدواجي ــم   بُِمْؤِمنِي  ُه

7)). البقرة: 8.
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والنفــاق مــن أخطــر األمــراض فــي المجتمــع اإلســامي، والمنافقــون أخطــر 
ــوا  ــع ليس ــي الواق ــم ف ــح؛ ألنه ــبب واض ــع، والس ــل المجتم ــي داخ ــداء ف األع
أصدقــاء وفــي الظاهــر ليســوا أعــداء،  ألنهــم منافقــون ويكنــون العــداء والحقــد 
والكراهيــة والمكــر والخديعــة، فــي الظاهــر يســتغلون امتيــازات المؤمنيــن وثقــة 
النــاس بهــم، وفــي الباطــن يكيــدون ويتحايلــون ويتآمــرون علــى األمــة وعلــى 
ــدو  ــه ع ــروف أن ــدو مع ــاب، الن الع ــن العق ــون م ــم محصن ــع، ولكنه المجتم
فتقاتلــه، أمــا هــذا فيأتــي بشــكل صديــق، ولكنــه ليــس صديقــا إنمــا يخفــي نفســه 
ــاهلل  ــن ب ــى يؤم ــاص حت ــك اإلخ ــا يمتل ــم، ف ــره عظي ــذا خط ــاس، وه ــن الن بي
إيمانــا حقيقيــا، وال يمتلــك الجــرأة والشــجاعة حتــى يعلــن عــن نفســه بأنــه غيــر 
مؤمــن، فــا هــذه وال تلــك، فيخلــط بيــن األمريــن ويتظاهــر بشــيء ولكنــه يبطــن 

شــيئا آخــر.
وتبــدأ جــذور النفــاق مــن تقاطــع المصالح، فهنــاك مصالح وهناك مســتفيدون 
مــن البيئــة المنحرفــة، ويأتــي المشــروع اإلصاحــي فيقطــع خيــوط الفســاد 
ــن  ــؤالء االنتهازيي ــح ه ــدم بمصال ــاح، فيصط ــروع إص ــه مش ــراف، ألن واالنح
ــا،  ــور بأيدين ــف، واألم ــحابة صي ــا س ــون إنه ــة يقول ــي البداي ــن، وف والمنحرفي
فيكــون موقفهــم موقــف الســخرية، هكــذا يعبــر القــرآن الكريــم، يســخرون 
ــرون أن المشــروع اإلصاحــي  ــرة ي ــة، ولكــن بعــد فت مــن المشــاريع اإلصاحي
ــق  ــعرون بالقل ــاء، فيش ــاء وحلف ــب أصدق ــة ويكس ــي األم ــدد ف ــع ويتم ــدأ يتس ب
ويخافــون علــى مصالحهــم فيبــدؤون بحــرب شــعواء علــى مشــروع اإلصــاح، 
ــج  ــض وتهيي ــية، تحري ــة ونفس ــكرية وإعامي ــة وعس ــية واقتصادي ــرب سياس ح
إذ يضغطــون  المشــروع اإلصاحــي،  مــن  بالضــد  العــام  والــرأي  المشــاعر 
لكســر المشــروع وتعطيلــه وقلــب النظــام لكســر هيبــة الدولــة ومــا شــابه، وإمــا 
أن ينجحــوا ويحققــوا غرضهــم، أو يصمــد المشــروع اإلصاحــي أمــام هــؤالء 
ويتجــذر ويقــوى وتتحقــق انتصــارات للمشــروع، فيبــدؤون بالتظاهــر باالنســجام 
مــع المشــروع والتســليم لــه، ولكــن فــي واقعهــم يكيــدون ويتآمــرون ويمكرون، 

وهــذا هــو النفــاق.
  لقــد تجلــى هــذا واضحــًا فــي عهــد رســول اهلل ث، فــي مكــة عندمــا 
كان اإلســام فتيــا؛ إذ ســخروا منــه واســتهزؤوا، ولكــن بعــد ثاثــة عشــر 
عامــا، انتقــل الرســول الــى المدينــة وأســس الدولــة اإلســامية الفتيــة، فبــدؤوا 
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ــدؤوا يتحركــون ويضغطــون عليهــا سياســيا  بالتحريــض والتجييــش ضدهــا، وب
وعســكريا، بالحــروب والمشــاكل والفتــن والحــرب النفســية والــرأي العــام 
ومحاولــة التنكيــل برســول اهلل إلضعــاف المســلمين، حتــى جــاءت غــزوة بــدر، 
هــذه الغــزوة العظيمــة التــي أرســت دعائــم اإلســام، وأصبــح يملــك دولــة 
قويــة ال يمكــن أن تهــزم، وهنــا جــاؤوا ليدعــوا االنســجام مــع رســول اهلل ومــع 
اإلســام، لكــي تتهيــأ لهــم بيئــة التحــرك فــي داخــل المجتمــع اإلســامي للنيــل 

ــلمين . ــن المس م
لقــد اشــتق مصطلــح النفــاق مــن النفــق، والنفــق هــو القنــاة التــي تمتــد داخــل 
األرض وتســتخدم للتســتر والهــروب، وتســتخدم للتنقــل مــن مــكان الــى آخــر 
دون أن يشــعر اآلخــرون، والمنافــق يتظاهــر باإليمــان والصــاح ويتعاطــى علــى 
ــي  ــه وطن ــى ان ــه عل ــر نفس ــن ويظه ــروع والوط ــل المش ــن أج ــرق م ــه يحت أن قلب
ــيء  ــل ش ــي اللي ــيء وف ــار ش ــي النه ــك، فف ــر ذل ــو غي ــر ه ــع األم ــي واق ــن ف ولك
آخــر وبســلوك آخــر، هــذه هــي حالــة النفــاق، ولذلــك هــو غيــر مشــخص وغيــر 
ــن   ــض   م ــان   بع ــرض   بي ــي   مع ــك   ف ــون«    ذل ــورة  »  المنافق ــت   س ــا   بّين ــح، كم واض
ــةً   ﴾،    أقســموا أنهــم  َخــُذوا   أَْيَمانَُهــمْ   ُجنَّ  ســماتهم؛   إذ قــال   اهلل   تبــارك   وتعالــى:   ﴿اتَّ
ــًة  ــة ومصــدا وســترا وقاي ــون واتخــذوا هــذا القســم والتظاهــر باإليمــان ُجّن مؤمن
 ،(((8(﴾ِ وا   َعــن   َســبِيلِ   اهللَّ ألنفســهم، لكــي يقولــوا إنهــم مــن الوطنييــن، ﴿َفَصــدُّ

ولكــن عملهــم فــي الســر تعطيــل المشــروع وتخريبــه .  
السمة   الرابعة:   اإلعراض

ِ   َوَرُســولِهِ   لِيَْحُكــمَ   أشــار   إلــى   هــذه   الســمة   قولــه   تعالــى:   ﴿َوإَِذا   ُدُعــوا   إِلَــى   اهللَّ
ْعِرُضــوَن﴾)9)))،   فظاهــر المنافقيــن غيــر واقعهــم، فهــم ال  ْنُهــم   مُّ  بَْينَُهــمْ   إَِذا   َفِريــٌق   مِّ
يطيعــون وال يلتزمــون بمــا يحكــم بــه اهلل ورســوله، وهــم أصحــاب كام واّدعــاء 
فقــط، وواقعهــم ليــس واقعــا إيمانيــا، وقــد ورد فــي شــأن نــزول هــذه اآليــة أن 
أحــد المســلمين فــي الظاهــر )منافــق( اختلــف مــع يهــودي فــي قضيــة وتنازعــا، 
فاليهــودي قــال للمســلم فــي الظاهــر، فلنذهــب إلــى نبيكــم ث ونترافــع عنده، 

8)). املنافقون: ).
9)). النور - اآلية 48
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ــه، لكــن هــذا المســلم بــدال مــن أن يفــرح بقبــول  ــا أقبــل ب ــه النبــي فأن ومــا يقول
ــى رســول اهلل،  ــا أرفــض أن نذهــب إل ــه أن ــال ل اليهــودي برســول اهلل حكمــا، ق
ولنذهــب إلــى كعــب بــن أشــرف الــذي هــو مــن زعمــاء اليهــود ونترافــع عنــده، 
ــودي وال  ــد اليه ــع عن ــة، إذ يتراف ــرة النفاقي ــذه الظاه ــق ه ــة بح ــذه اآلي ــت ه فنزل

يقبــل بالترافــع عنــد رســول اهلل ويدعــي اإليمــان.
ــق  ــن اذا كان الح ــَن﴾ ،  ولك ــهِ   ُمْذِعِني ــوا   إَِليْ ــقُّ   َيأُْت ــمُ   الَْح ــن   لَُّه ﴿   َوإِن   َيُك
معــه، والحكــم يعطــى لــه الحــق وال يأخــذ منــه، فإنــه يركــض ويهــرول ويقبــل، 
ــه  ــك بمصالح ــذا متمس ــط، وه ــه فق ــل بنفس ــول اهلل ب ــن برس ــر مؤم ــذا غي إذن ه
وال يتمســك بالرســالة، وهــذا يدافــع عــن إســام يكــون هــو )حجــة اإلســام( 
فيــه، أمــا اإلســام الــذي فيــه )حجــة اإلســام( شــخص آخــر فــا يريــده، فهــو 
ــروع اذا كان  ــي مش ــع ف ــض يندف ــه، فالبع ــن نفس ــل ع ــام ب ــن اإلس ــع ع ال يداف
ــه،  ــع اتجاه ــا يندف ــره ف ــة غي ــع الراي ــن رف ــا اذا كان م ــروع، أم ــيد المش ــو س ه
وهــذه مشــكلة، فيمــا أن اإليمــان الحقيقــي فــي قبــال النفــاق هــو حالــة التســليم، 
التســليم للحجــة الشــرعية، والتســليم لرســول اهلل ســواء كان الحكــم لــه أو 
عليــه، فمهمــا كان الحكــم يقبــل بــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿َفــَا َوَربِّــَك اَل ُيْؤِمُنــوَن 
ــا َقَضْيــَت  مَّ ُمــوَك ِفيَمــا َشــَجَر بَْينَُهــْم ُثــمَّ اَل يَِجــُدوا ِفــي أَنُفِســِهْم َحَرًجــا مِّ ــى ُيَحكِّ َحتَّ

ــج. ــت النتائ ــق مهمــا كان ــة التســليم المطل ــِليًما﴾)60))، أي حال ُموا تَْس ــلِّ َوُيَس
ثــم يتعــرض القــرآن إلــى ثاثــة أســباب محتملــة لعــدم قبولهــم االحتــكام الــى 
ــمْ   ــَف   اهللَُّ   َعَلْيِه ــونَ   أَن   يَِحي ــوا   أَمْ   يََخاُف ــَرٌض   أَمِ   اْرتَاُب ــم   مَّ ــي   ُقُلوبِِه ــول اهلل: أَِف رس

ــوَن﴾))6)): الُِم ــمُ   الظَّ ــكَ   ُه ــلْ   ُأولَئِ ــوُلهُ   بَ  َوَرُس
مرضــى  يكونــوا  أن  أي  ــَرٌض﴾،  األول: ﴿َأِفــي   ُقُلوبِِهــم   مَّ االحتمــال 
ــل بالحــق. ــه مريــض فــا يقب القلــوب، فالنفــاق مــرض عضــال، والمنافــق قلب
ــي  ــم ف ــن ولكنه ــر منافقي ــم غي ــوا﴾، أي أنه ــي: ﴿َأمِ   اْرَتاُب ــال الثان االحتم
حالــة مــن الشــك والحيــرة وليســت عندهــم بصيــرة، فــا يطيعــون، ألن غيــاب 

ــى عــدم الطاعــة. ــع اإلنســان إل ــرة تدف ــردد والحي ــرة والشــك والت البصي

60). النساء - اآلية )6.
)6). النور - اآلية 0).
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ُ   َعَليِْهــمْ   َوَرُســوُلُه﴾، أي   االحتمــال الثالــث: ﴿َأمْ   َيَخاُفــونَ   َأن   َيِحيــَف   اهللَّ
هــم غيــر منافقيــن وال متحيريــن، بــل هــم مؤمنــون، ولكنــه مؤمــن قلــق يخــاف 
أن يظلمــه رســول اهلل وال يعطيــه حقــه، وهــذا األمــر فيــه تناقــض كبيــر؛ فكيــف 
ــَوى   إِنْ   ــنِ   اْلَه ــُق   َع ــا   يَنِط ــه: )َوَم تؤمــن برســول اهلل الــذي وصفــه اهلل تعالــى بقول
ــتقر وال  ــل وال تس ــم ال تقب ــرعية، ث ــة الش ــه الحج ــى(،  وبأن ــٌي   ُيوَح ــوَ   إاِلَّ   َوْح  ُه
ــف  ــك؟. كي ــد يظلم ــه ق ــن أن ــول اهلل، وتظ ــدره رس ــذي يص ــم ال ــن للحك تطمئ
يظلــم رســول اهلل، والظلــم نابــع مــن الجهــل أو الحاجــة أو األنانيــة، وكلهــا منــزه 

ــول اهلل ث؟.  ــا رس عنه
الُِمــونَ﴾،    يــا مــن تتهــم رســول اهلل اعــرف أنــك أنــت  ﴿َبــلْ   ُأوَلِئــَك   ُهــمُ   الظَّ
ــد أن  ــه مــا كنــت لتقلــق، لكنــك تري ــل ب ــع بحقــك وتقب ــو كنــت تقن الظالــم، ول
تتمــدد علــى حقــوق اآلخريــن وتعــرف أن رســول اهلل ال يعطيــك إال حقــك، 
وهــذا القلــق ناتــج مــن أنــك تريــد كســب المعركــة ظالمــا أو مظلومــا، محقــا أو 

ــه.  مبطــا، وهــذا هــو الظلــم بعين
ــرة   ــى   ظاه ــريفة   إل ــه   الش ــن   آيات ــر   م ــي   كثي ــم   ف ــرآن   الكري ــرض   الق ــد   تع وق
  َ ــونَ   اهللَّ ــرة:   ﴿ُيَخاِدُع ــورة   البق ــن   س ــي   م ــي   اآلت ــع   القرآن ــا   المقط ــاق،   منه  النف
ــَرٌض   ــم   مَّ ــي   ُقُلوبِِه ــُعُرونَ   ِف ــا   يَْش ــُهمْ   َوَم ــونَ   إاِلَّ   أَنُفَس ــا   يَْخَدُع ــوا   َوَم ــنَ   آَمُن ِذي  َوالَّ
ــمْ   اَل   ــلَ   لَُه ــونَ   َوإَِذا   ِقي ــوا   يَْكِذُب ــا   َكاُن ــمٌ   بَِم ــَذاٌب   أَلِي ــمْ   َع ــا   َولَُه ــمُ   اهللَُّ   َمَرًض  َفَزاَدُه
ــُدونَ   ــمُ   اْلُمْفِس ــمْ   ُه ــونَ   أاََل   إِنَُّه ــنُ   ُمْصِلُح ــا   نَْح َم ــوا   إِنَّ ــي   اأْلَْرِض   َقاُل ــُدوا   ِف  ُتْفِس
ــا   ــنُ   َكَم ــوا   أَُنْؤِم ــاُس   َقاُل ــنَ   النَّ ــا   آَم ــوا   َكَم ــمْ   آِمُن ــلَ   لَُه ــُعُرونَ   َوإَِذا   ِقي ــن   الَّ   يَْش  َولَِك
ِذيــنَ   آَمُنــوا   ــَفَهاءُ   َولَِكــن   الَّ   يَْعَلُمــونَ   َوإَِذا   لَُقــوا   الَّ ــَفَهاءُ   أاََل   إِنَُّهــمْ   ُهــمُ   السُّ  آَمــنَ   السُّ
ــا   نَْحــنُ   ُمْســتَْهِزُئونَ   َم ــا   َمَعُكــمْ   إِنَّ ــوا   إِنَّ ــْوا   إِلَــى   َشــيَاِطينِِهمْ   َقاُل ــا   َوإَِذا   َخَل ــوا   آَمنَّ  َقاُل
ُهــمْ   ِفــي   ُطْغيَانِِهــمْ   يَْعَمُهــوَن﴾))6))،   تتحــدث   هــذه    اهللَُّ   يَْســَتْهِزئُ   بِِهــمْ   َويَُمدُّ
 اآليــات   الكريمــة   عــن   بعــض   ســمات   وصفــات   المنافقيــن،   نتعــرض   لهــا  

 بشــكل   ومضــات   ســريعة   :
أوال:   املكر   واخلديعة   

  َ    أشــار   إلــى   هــذه   الســمة   مــن   اآليــة   الكريمــة   قولــه   تعالــى:   ﴿ُيَخاِدُعــونَ   اهللَّ

)6). البقرة: )).
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ــان   ــق   إنس ــُعُروَن﴾،   المناف ــا   يَْش ــُهمْ   َوَم ــونَ   إاِلَّ   أَنُفَس ــا   يَْخَدُع ــوا   َوَم ــنَ   آَمُن ِذي  َوالَّ
ــأن   يظهــر   اإليمــان   ويبطــن   الكفــر،   ويخــادع   اهلل   ــن   ب  مخــادع؛   يخــادع   المؤمني
 ســبحانه   أيضــاً   بــأن   يأتــي   بمــا   ُفــرض   عليــه   مــن   العبــادات   وإن   كان   يؤديهــا  
ــوَ   َ   َوُه ــونَ   اهللَّ ــنَ   ُيَخاِدُع ــى:   ﴿إِنَّ   اْلُمنَاِفِقي ــه   تعال ــك   فــي   قول ــاء،   كمــا   ورد   ذل  ري
ــاَس   َواَل   يَْذُكــُرونَ   ــَراُءونَ   النَّ ــَاةِ   َقاُمــوا   ُكَســالَى   ُي  َخاِدُعُهــمْ   َوإَِذا   َقاُمــوا   إِلَــى   الصَّ
﴾،  وأمــا   مخادعتهــم   للمؤمنيــن   فــإنّ   لديهــم   تكتيــكات،   ويقومــون  َ   إاِلَّ   َقِليــاً  اهللَّ
ذلــك،  تفهــم  ال  النــاس  وأن  شــطارة  أنهــا  ويحســبون  معينــة،  بخطــوات 
ويتوهمــون أن الحقيقــة لــن تنكشــف، فيخططــون ويتلونون ويغيــرون مواقفهم 
ويركبــون الموجــات، هكــذا يقــول عنهــم القــران الكريــم، يحســنون التمثيل، 
وفــي كل عــزاء تجدهــم هــم أصحــاب العــزاء، وفــي كل قضيــة هــم محــور هذا 
الموضــوع، ويظهــرون أنفســهم بحماســة واندفــاع فــي كل قضيــة، ويكرســون 
كل إمكاناتهــم ووجودهــم فــي الخديعــة، فــي الطريــق الخاطــئ، فــي مســار 
ليــس فيــه مصداقيــة وليــس فيــه واقعيــة، ونتيجتهــم الفشــل وانكشــاف أمرهــم 
وافتضاحــه،  ولذلــك  تشــير اآليــة: )َوَمــا   يَْخَدُعــونَ   إاِلَّ   أَنُفَســُهْم(، يعتقــدون 

أنهــم شــطار وفجــأة يكتشــفون أنهــم قــد كشــفوا علــى حقيقتهــم.
ثانيا:   الكذب

ــي   ــه   تعالــى:   ﴿ِف    أشــار   إلــى   هــذه   الســمة   مــن   المقطــع   القرآنــي   أعــاه   قول
ــَرٌض   َفَزاَدُهــمُ   اهللَُّ   َمَرًضــا   َولَُهــمْ   َعــَذاٌب   أَلِيــمٌ   بَِمــا   َكاُنــوا   يَْكِذُبــوَن﴾،    ُقُلوبِِهــم   مَّ
 وأشــارت   آيــات   قرآنيــة   ُاخــرى   إلــى   هــذه   الحقيقــة   أيضــًا،   كمــا   فــي   قولــه   تعالــى  
ِ   َمــا   دُ   إِنَّ   اْلُمنَاِفِقيــنَ   لََكاِذُبــوَن﴾،   وقولــه   تعالــى:   ﴿يَْحِلُفــونَ   بِــاهللَّ : ﴿َواهللَُّ   يَْشــهَ
 َقاُلــوا   َولََقــدْ   َقاُلــوا   َكِلَمــةَ   اْلُكْفــرِ   َوَكَفــُروا   بَْعــدَ   إِْســَاِمِهمْ   ﴾،   فالمنافــق   كــذاب،  
ــان   ــن   إبط ــو يتضم ــة،    فه ــاق   ازدواجي ــذاب؛   ألنّ   النف ــر   ك ــا   غي ــرى   منافق  وال ت
ــر   ــض   الكبي ــذا   التناق ــى   ه ــة   عل ــن   التغطي ــه   م ــدّ   ل ــر،   والب ــر   آخ ــار   أم ــر   وإظه  أم

 والتســتر   عليــه،   وليــس   مــن   ســبيل   أمامــه   غيــر   الكــذب   والتبريــر.
   ثالثًا:   رفع   شعارات   اإلصاح 

أشــار   إلــى   هــذه   الســمة   فــي   المقطــع   القرآنــي   المذكــور   أعــاه   قولــه   تعالــى:  
َمــا   نَْحــُن   ُمْصِلُحــوَن﴾،    ﴿   َوإَِذا   ِقيــلَ   لَُهــمْ   اَل   ُتْفِســُدوا   ِفــي   اأْلَْرِض   َقاُلــوا   إِنَّ
براقــة  شــعارات  ويحملــون  مصلحــون،  أنهــم  علــى  أنفســهم   يظهــرون 
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يخدعــون النــاس مــن خالهــا، ويدعــون أنهــم أصحــاب اإلصــاح وحملــة 
الذنــوب  كثــرة  مــن  وقلوبهــم  عيونهــم  عميــت  اإلصاح، فقــد  مشــروع 
ــل  ــرى الحقيقــة، ب ــرة ال ي ــه بصي ــذي ليــس ل ــرة، واإلنســان ال وفقــدوا البصي
أحيانــا يــرى مــا ليــس حقيقــة علــى أنــه الحقيقــة، كمــا وصفهــم اهلل ســبحانه: 
ُهــمْ   ُهــُم   اْلُمْفِســُدونَ   َولَِكــن   الَّ   يَْشــُعُروَن﴾، فهــو المفســد ولكنــه ال  ﴿أاََل   إِنَّ
يعــرف ذلــك، بــل يحســب أنــه مصلــح ويصــدق نفســه،  وأخطــر شــيء 
ــر  ــة التغيي ــدأ معهــا عملي عندمــا يصــل اإلنســان الــى درجــة مــن االنحــراف يب
فــي القيــم واألعــراف،   فتصبــح   مــكارم   األخــاق   رذائلهــا،   ورذائــل   األخــاق  
ــة  ــًا، والنزاه ــرًا طبيعي ــًا وأم ــطارة وحق ــاد ش ــح الفس ــوم أصب ــا،    والي  مكارمه
ــه  ــى أن ــه عل ــر الي ــوة، ُينظ ــذ رش ــذي ال يأخ ــيط ال ــف البس ــذاجة، فالموظ س

ــاذج!. ــيط وس بس
رابعًا: اإلعجاب بالنفس وتسفيه اآلخرين

    أشــار   إلــى   هــذه   الســمة   فــي   المقطــع   القرآنــي   المذكور   أعــاه   قولــه   تعالى:  
ــَفَهاُء﴾،   ــنَ   السُّ ــا   آَم ــُن   َكَم ــوا   أَُنْؤِم ــاُس   َقاُل ــنَ   النَّ ــا   آَم ــوا   َكَم ــمْ   آِمُن  ﴿َوإَِذا   ِقيــلَ   لَُه
 فالمنافــق   ال يــرى   إال   نفســه،   وال   يقبــل اآلخــر وال   يعتــرف بــه،    وال   يقبــل  
 االنســياق   مــع   األجــواء   العامــة   لإليمــان،   فــإذا   قيــل للمنافقيــن آمنــوا   كمــا   آمــن  
 النــاس   عندمــا   رأوا   معاجــز   الســماء، قالــوا   ال   نؤمــن   كمــا   آمــن   هؤالء   الســفهاء،  
ــر   ــن   يحتك ــم   م ــم   وحده ــيئًا،   وه ــون   ش ــفهاء   وال   يفهم ــاس   س ــرون   الن ــم   ي  فه
ــّخفهم  ــن ويس ــّفه     اآلخري ــق يس ــرى المناف ــل ت ــة،   ب ــة   والثقاف ــم   والمعرف  العل
  ويــرى   نفســه   عاقــاً   وذكيــًا،   وال يعــرف   أن   األمــر   علــى   عكــس   ذلــك   كمــا   قــّرر  
ــن   الَّ   ــَفَهاءُ   َولَِك ــُم   السُّ ــمْ   ُه ُه ــة   الكريمــة:   ﴿أاََل   إِنَّ  القــرآن   الكريــم   فــي   ذيــل   اآلي
 يَْعَلُمــوَن﴾،   فهــل   هنــاك   ســفاهة   أكبــر مــن أن يعيــش اإلنســان هــذه االزدواجيــة 
الكبيــرة، فيظهــر شــيئا ويبطــن شــيئا آخــر؟، فــإذا كنــت تظهــر شــيئا صحيحــا 
فلمــاذا ال تؤمــن بــه؟، وإذا كنــت تبطــن شــيئا صحيحــا فلمــاذا ال تؤمــن به؟.. 
النفــاق جبــن وضعــف وعــدم جــرأة فــي بيــان الــرأي المخالــف، فــإذا كنــت 
تعتقــد بصــواب رأيــك فلمــاذا ال تعلنــه؟. القضيــة ليســت إال تقاطــع مصالــح 
وليســت بيــان رأي، هــذه جــذور النفــاق كمــا أســلفت، تســفيه وتقليــل قيمــة 

اآلخريــن، ومــرض يصــاب بــه اإلنســان .
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تسفيه   الشعائر   الحسينية

ــزاء  ــة الع ــا إقام ــب علين ــاك مــن يســفه الشــعائر الحســينية ويعي ــا هن ــي زمانن ف
ــاط  ــا أنم ــب علين ــين )×(، أو يعي ــعائر الحس ــاء ش ــهداء وإحي ــيد الش ــى س عل
وأســاليب هــذه الشــعائر ، ويقولــون بعــد ألــف وأربعمئــة ســنة وأنتــم علــى 
حالكــم، وقــد وصــل اإلنســان الــى القمــر، وانتــم ال تزالــون هكــذا علــى حالكــم 
، عجبــا!، ال عاقــة لهــذه بتلــك، حياتنــا بهــذه الشــعائر ، وفخرنــا بهــذه 
الشــعائر وبناءاتنــا األخاقيــة والقيميــة بهــذه الشــعائر، والمبدئيــة واإلصــرار 
علــى الثوابــت تتعمــق فينــا بهــذه الشــعائر، والحماســة والمشــاعر الملتهبــة تجــاه 
الحــق إنمــا نحصــل عليهــا مــن خــال الشــعائر، وهــذه الحيويــة وهــذا العنفــوان 
ــال  ــن خ ــا م ــا نحصــل عليه ــة، إنم ــا األم ــي قضاي ــل ف ــور الفاع ــذا الحض وه
إحيائنــا لهــذه الشــعائر، ففيهــا األبعــاد الفكريــة والمعرفيــة واألخاقيــة والروحيــة 
والثقافيــة واالجتماعيــة، فالشــعائر مدرســة، ومســلك ومســار ومنهــاج نعتمــده 

ــل مــن قيمتهــا . ــا، فــا يمكــن أن نقل فــي حياتن
خامسًا : التلون

    أشــار   إلــى   هــذه   الســمة   فــي   المقطــع   القرآنــي   المذكــور   أعــاه   قولــه   تعالــى:  
ــمْ   ــا   َمَعُك ــوا   إِنَّ ــيَاِطينِِهمْ   َقاُل ــى   َش ــْوا   إِلَ ــا   َوإَِذا   َخَل ــوا   آَمنَّ ــوا   َقاُل ــنَ   آَمُن ِذي ــوا   الَّ  ﴿َوإَِذا   لَُق
َمــا   نَْحــُن   ُمْســتَْهِزُئوَن﴾،   إنّ   هــؤالء كالحربــاء، يســمعون كل طــرف مــا يناســبه   إِنَّ
ومــا يرضيــه ومــا يقنعــه، هــذه طريقتهــم، فــإذا لقــوا المؤمنيــن قالــوا لهــم نحــن 
مؤمنــون مثلكــم، وإذا لقــوا شــياطينهم مــن اإلنــس الذيــن يدينــون لهــم بالــوالء 
ــكام  ــن، وال ــى المؤمني ــك عل ــا نضح ــم إنن ــوا له ــم، قال ــون لمصلحته ويعمل
ونســخر  ونتلــون  نتظاهــر  فنحــن  الكفــار،  أيهــا  معكــم  أننــا  هــو  الصحيــح 
ونســتهزئ بهــؤالء المؤمنيــن الســذج،  لكــي   نســتطيع   أن   نخترقهــم   ونعمــل   مــن  

ــاق. ــمة   النف ــذه   س ــم،   وه ــل   صفوفه  داخ
ــن   ــن   المؤمني ــع   ع ــذي   يداف ــو   ال ــاد،   فه ــن   بالمرص ــى   للمنافقي ــن اهلل تعال      لك
ُ   يَْســتَْهِزُئ   بِِهــمْ    ويرصــد   للمنافقيــن   الحــرب،   كمــا   قــال   عــزّ   مــن   قائــل:   ﴿اهللَّ
ُهــمْ   ِفــي   ُطْغيَانِِهــمْ   يَْعَمُهــوَن﴾،   فــاهلل   ســبحانه وتعالــى هــو مــن يســخر   َويَُمدُّ
منهــم، وهــو مــن يمنعهــم ويحرمهــم مــن البصيــرة، فيبقــون فــي فســاد فكرهــم 

ــن. ــس المؤم ــر ولي ــن يخس ــم م ــم، وه ــم ومنهجه وعقيدته
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وهنــاك ســمات تعرضــت   لهــا آيــات   قرآنيــة   ُاخــرى، منهــا   مــا   ورد   فــي   ســورة  
»المنافقــون«، حيــث قــال اهلل تعالــى: ﴿َوإَِذا َرأَْيتَُهــْم ُتْعِجُبــَك أَْجَســاُمُهْم َوإِن 
َدٌة يَْحَســُبوَن ُكلَّ َصْيَحــٍة َعَلْيِهــْم ُهــُم  َســنَّ ُهــْم ُخُشــٌب مُّ ــْم َكأَنَّ يَُقوُلــوا تَْســَمْع لَِقْولِِه
ُ أَنَّــى ُيْؤَفُكــوَن﴾)63))، والســمات الــواردة هنــا هــي: اْلَعــُدوُّ َفاْحَذْرُهــْم َقاتََلُهــُم اهللَّ

الظاهر اللطيف للمنافق 
     أشــار   إلــى   هــذه   الســمة   مــن   اآليــة   الكريمــة   قولــه   تعالــى:     ﴿َوإَِذا   َرأَْيتَُهــمْ   ُتْعِجُبــكَ  
 أَْجَســاُمُهْم﴾،   فالمنافــق   ذو   مظهــر   مغــٍر،   وشــكل   مرّتــب   ولطيــف،   والخطــاب   موجه  
 لرســول   اهللث ،   أي   يــا   رســول   اهلل،   لــو   رأيــت   المنافــق   ألعجبــك   مظهــره   اللطيــف  
 وظاهــره   األنيــق، فهــو يحــرص   جــداً   علــى   الظواهــر   اإليمانيــة   التــي   يظهــر   بهــا  
ــة ومســبحة وخاتــم،    ومــع أن هــذا   هــو   مظهــر   اإليمــان    المؤمنــون   عــادة، مــن لحي
ــارك   وتعالــى،    ولكــن   ال   يمكــن   ــاهلل   تب ــه   ب ــر   رؤيت  الحقيقــي، فالمؤمــن  هــو   مــن   تذّك
 مــن   خــال   المظاهــر   فقــط   أن   نحكــم   علــى   إنســان   بأّنــه   مؤمــن،   فليــس   كل   مــن   لبــس  
 خاتمــا   وحمــل   مســبحة   وأطلــق   لحيــة   معناهــا   أنــه   مؤمــن،   وإن   كانــت   هــذه   األشــياء 
مــن   المســتحبات   التــي   حثــت   عليهــا   الشــريعة   المقدســة،    فيلتــزم   بهــا   المؤمــن   غالبــًا،  
 ولكــن   ليــس   كل   مــن   وضعهــا   هــو   مؤمــن،   ولــذا   نحتــاج   إلــى   دقــة   فــي   تمييــز   المؤمــن  
 مــن   غيــره،   وال   نكتفــي   فــي   التقييــم     بالمظاهــر   فقــط،   لكــي   ال   ُنســتغل   ونؤخــذ   علــى  
 حيــن   غــرة،   كمــا   أّنــه   ال   يمكــن   اختــزال   التديــن   واإليمــان   بالظواهــر   الشــكلية   فقــط،  

 بــل   يجــب   أن   نــرى   ســلوكه؛   هــل   هــو   منســجم   مــع   ظاهــره   أو   ال؟ . 

الحديث المنمق 
ــْم﴾،   حديــث   ــَمعْ   لَِقْولِِه ــوا   تَْس أشــار   إلــى   هــذه   الســمة   قولــه   تعالــى:   ﴿َوإِن   يَُقوُل
ــا   ــة،   فعندم ــدو   مقنع ــة   تب ــور   بطريق ــورون   ااُلم ــم   يص ــع،   وه ــر   ومقن ــن   مؤث  المنافقي
 يتحدثــون   تنصــت   لقولهــم،   لمــا   فــي   حديثهــم   مــن   اللباقــة   واللياقــة   والمنطقيــة  
 الظاهريــة   وترتيــب   الكلمــات   بطريقــة   تجلــب   النظــر،   ولــذا    يجــب الحــذر، فليــس 
ــا  ــذر، فم ــكك ونح ــب أن نف ــق، ويج ــى ح ــو عل ــا ه ــا جمي ــم كام ــن يتكل كل م
ــاع  ــي الدف ــى الشاشــات ويتحــدث بأحاديــث ويظهــر حماســة ف ــر مــن يظهــر عل أكث
ــا بالتناقضــات، ويجــب أن نحــذر مــن مثــل هــذا  ــه مليئ عــن قضايــا، ويكــون حديث

ــاس.  ــن الن ــف م الصن

63). املنافقون: 4.
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الخواء   الروحي

َســنََّدةٌ   ﴾،   واقــع       أشــار   إلــى   هــذه   الســمة   قولــه   تعالــى:   ﴿َكأَنَُّهــمْ   ُخُشــٌب   مُّ
 المنافقيــن   خــاف   ظاهرهــم،   فظاهرهــم   اإليمــان   ولكــن   باطنهــم   أجــوف   خــال  
 مــن   اإليمــان،   فهــم   أجســام   بــا   روح،   وهيــاكل   فارغــة،   كالخشــب   المســندة   علــى  

 الجــدار . 

حالة الخوف من افتضاح أمرهم 

    أشــار   إلــى   هــذه   الســمة   قولــه   تعالــى:   ﴿يَْحَســُبونَ   ُكلَّ   َصْيَحــةٍ   َعَلْيِهــْم﴾،   يعيــش 
ــبون كل  ــم، ويحس ــاح أمره ــن افتض ــوف م ــق والخ ــع والقل ــة الهل ــون حال المنافق
ــل  ــد التضلي ــة ويعتم ــة االزدواجي ــش حال ــق يعي ــهم، فالمناف ــا تمس ــال أنه ــة تق كلم
والخــداع، لذلــك تــراه يعيــش هاجــس أن يفتضــح أمــره ويحســب أي كام عليــه، 
ــة الخــوف والهلــع مــن صفــات المنافــق. ــة: »الخائــن خائــف«، فحال وفــي الرواي

  طبع اهلل على قلوبهم

ــة  ــي اآلي ــن، ف ــن   المنافقي ــم   م ــذي   جعله ــبب   ال ــم   الس ــرآن   الكري ــن   الق ــد بّي وق
ُهــْم آَمُنــوا  ــَك بِأَنَّ الســابقة لهــذه اآليــة مــن ســورة )المنافقــون(، إذ قــال تعالــى: ﴿َذلِ
ــوَن﴾)64))، فهــم   بســبب   كفرهــم   بعــد   ــْم اَل يَْفَقُه ــْم َفُه ــى ُقُلوبِِه ــَع َعَل ــُروا َفُطبِ ــمَّ َكَف ُث
 اإليمــان   عاقبهــم   اهلل   ســبحانه   وتعالــى   بالطبــع   علــى   قلوبهــم،   ولــذا  فهــم   ال   يفهمون،  
ــى  ــرون عل ــة ويظه ــة والوطني ــخصية اإليماني ــون الش ــون ويتقمص ــترون ويتحايل  يتس
أنهــم حريصــون، ويتغلغلــون فــي مواقــع الدولــة الحساســة ويصلــون الــى المواقــع 
ــي  ــات ف ــكلون مافي ــا ويش ــم بعض ــر بعضه ــة، ويناص ــذه اليافط ــت ه ــرة تح الخطي
مواقــع النفــوذ والســلطة، لهــدم المشــروع وإفســاده، بــل يزايــدون علــى اآلخريــن 
فــي دعــوى اإليمــان والوطنيــة ويحرجــون اآلخــر، فالمنافــق يتهــم المؤمــن والوطني 
الحقيقــي، وكل هــذه االتهامــات لآلخــر لكــي يبــرئ نفســه ويكــون فــوق الشــبهات، 
ــه  ــروع ويلغي ــل المش ــع ليعط ــذا الموق ــخ ه ــدم  ويرس ــئ ق ــه موط ــد لنفس ــذا يج وبه
ويفككــه،   ولذلــك   فهــم   مكمــن   الخطــر   األكبــر،   كمــا   أنبــأ   عنهــم   اهلل   تبــارك   وتعالــى  

ــى   ُيْؤَفُكــوَن﴾))6)) .   ــُدوُّ   َفاْحَذْرُهــمْ   َقاتََلُهــمُ   اهللَُّ   أَنَّ  بقولــه:   ﴿ُهــمُ   اْلَع

64). املنافقون: 3.
)6). املنافقون: 4. 
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   دور طاعة   اهلل   بتحقيق البصيرة   في   الروايات

قــال أميــر المؤمنيــن × فــي إحــدى خطبــه: »فطوبــى لمــن لــه قلــب ســليم«  ، 
هنيئــا لمــن لــه قلــب طاهــر، »أطــاع مــن يهديــه«  ، أطــاع اهلل تعالــى والتــزم باألوامــر 
اإللهيــة، »وانتهــى عــن نواهيــه وتجنــب مــا يرديــه«  ، ابتعــد عــن الضالــة واالنحراف 
ولــم يضــر نفســه بمعصيــة اهلل تعالــى، بــل أطــاع اهلل، والنتيجــة المتحققــة مــن هــذه 
الطاعــة هــي: » فيدخــل مدخــل الكرامــة «  ، كرامــة اإلنســان ورفعتــه وســموه وقــدره 
فــي طاعــة اهلل تعالــى، والعــز كل العــز فــي الوقفــة الذليلــة بيــن يــدي اهلل تعالــى، فــاهلل 
تعالــى يمنــح اإلنســان الكرامــة الحقيقيــة مــن خــال هــذه الطاعــة، والــذل والهــوان 

لمــن يعصــي ويتمــرد علــى أمــر اهلل.
»فأصــاب ســبيل الســامة «  ، بهــذه الطاعــة يصــل الــى طريــق الســامة، وهــذا 
ــَاِم﴾)66))  ،  بـَـعَ   ِرْضَوانَهُ   ُســُبلَ   السَّ ُ   َمــنِ   اتَّ اقتبــاس مــن قــول اهلل تعالــى: ﴿يَْهــِدي   بـِـهِ   اهللَّ
فــإن طريــق الخــاص واألمــان والســام وســعادة الدنيــا واآلخــرة، بطاعــة اهلل 

تعالــى.       
»ســيبصر ببصــره«  ، طاعــة اهلل تمنــح االنســان بصيــرة ورؤيــة ثاقبــة، وقــدرة 
علــى تشــخيص األهــداف والمســارات، وتحديــد الطريــق الصحيــح الــذي عليــه أن 
يســير فيه،»وأطــاع هــادي أمــره «  ، حينمــا يحظــى بالبصيــرة تتعمــق عنــده الطاعــة هلل 

تعالــى.
 » دّل أفضــل الداللــة «  ، الــى حيــث الســعادة فــي الداريــن، فــإن أفضــل الداللــة 
وأفضــل الطــرق مــن خــال طاعــة اهلل التــي تحقــق البصيــرة، والبصيــرة تجعــل 
ــرص  ــن ف ــام وم ــبل الس ــن س ــد م ــق المزي ــة فيحق ــر بالطاع ــك أكث ــان يتمس اإلنس
ــة«)67))  ،  ــة الملهي ــة المضل ــاء الجهال ــف غط ــرة، »وكش ــا واآلخ ــي الدني ــعادة ف الس
البصيــرة تكشــف غطــاء الجهــل واالنحــراف والضالــة والخــروج عــن الطريــق 
القويــم، فالطاعــة هلل تعالــى تحقــق هــذه البصيــرة، والبصيــرة تمنــح اإلنســان 

ــرة . ــا واآلخ ــي الدني ــعادة ف الس

66). املائدة: 6).
67). بحار األنوار 3): 80، ح86.
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الرافد السابع

 طاعة رسول اهلل)ص(  وأهل بيته)ع(

ــرة هــو طاعــة رســول اهللث وأهــل  ــق البصي ــد الســابع يف حتقي إن الراف
بيتــه الكــرام^، وهــذا مــا نعبــر عنــه باحلجــة الشــرعية، وطاعــة رســول 
ــكام رســول اهللث  ــة اهلل، ف ــن طاع ــزل ع ــه ليســت مبع ــل بيت اهلل وأه
هــو كام اهلل كمــا قــال تعالــى: ﴿َوَمــا   َينِطــُق   َعــنِ   الَْهــَوى   إِنْ   ُهــوَ   إاِلَّ  
ــر أهــل البيــت ^،  ــك أم ــر اهلل، وكذل ــره أم ــٌي   ُيوَحــى﴾)68))، فأم  َوْح
ــول  ــة الرس ــى، فطاع ــر اهلل تعال ــو أم ــذي ه ــول ال ــر الرس ــم أم ــإن أمره ف
وطاعــة أهــل بيــت الرســول كطاعــة اهلل يف آثارهــا، ويف أنهــا متنــح البصيــرة 

لانســان.

دور طاعة الرسول ث بتحقيق البصيرة في القرآن

ُســوُل   َفُخــُذوهُ   َوَمــا   نََهاُكــمْ   َعْنــهُ   ﴿َوَمــا   آتَاُكــُم   الرَّ تعالــى:  اهلل  قــال   
ــه الرســول  ــا ينهــى عن ــه الرســول هــو قــول اهلل، وم ــا يقول ــوا﴾)69))، ألن م  َفانتَُه
ــن   ُيِطــعِ   هــو مــا ينهــى عنــه اهلل تعالــى، كمــا ورد صريحــًا فــي قولــه تعالــى: ﴿َم
ــى   َ﴾، طاعــة الرســول هــي طاعــة هلل تعالــى، ﴿َوَمــن   تََولَّ ُســولَ   َفَقــدْ   أََطــاعَ   اهللَّ  الرَّ
ــا   أَْرَســْلنَاكَ   َعَلْيِهــمْ   َحِفيًظــا﴾)70))، أي: يــا رســول اهلل إذا أعرضــوا وعصــوك   َفَم
ــبتهم،  ــؤولية محاس ــك مس ــا نحمل ــك، ف ــك وتعليمات ــوا بتوجيهات ــم يلتزم ول

ــا . ــابهم علين ــؤالء؛ ألن حس ــبة ه ــن محاس ــؤول ع ــر مس ــت غي فأن
ِ   َوَرُســولِهِ   َمــا   َكانَ   َقــْولَ   اْلُمْؤِمنِيــنَ   إَِذا   ُدُعــوا   إِلَــى   اهللَّ  وقــال اهلل تعالــى ﴿إِنَّ
 لِيَْحُكــمَ   بَْينَُهــمْ   أَن   يَُقوُلــوا   َســِمْعنَا   َوأََطْعنـَـا   َوُأولَئـِـَك   ُهــُم   اْلُمْفِلُحــوَن﴾))7))، )إنمــا( 
ــب  ــول ث، فالواج ــة الرس ــن إال طاع ــام المؤمني ــبيل أم ــر، أي ال س أداة حص

68). النجم: 3- 4.
69). احلشر: 7. 

70). النساء: 80.
)7). النور: )).
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تجــاه النبــي هــو الســمع والطاعــة، فاالســتماع ألوامــره والطاعــة لهــذه األوامــر 
ســمة المؤمنيــن، وكل مــا يقولــه الرســول يجــب أن يقــول المؤمــن إزاءه ســمعا 
وطاعــة، وهــي كلمــة واحــدة ولكنهــا ذات مدلــول كبيــر؛ فإنهــم إن قالــوا ذلــك 
كانــوا مــن المفلحيــن، كمــا قــال تعالــى: ﴿َوُأولَئـِـَك   ُهــُم   اْلُمْفِلُحــوَن﴾  ، فالفــاح 
ــا لمــن  ــا، وهنيئ والنجــاح والفــوز فــي هــذه الطاعــة، فــي قولهــم ســمعنا وأطعن

ــا لمــن يطيــع أمــر رســول اهلل ث. يســمع مــن رســول اهلل، وهنيئ
 ثــم   جــاء   قولــه   تعالــى   بعــد   آيتيــن   مــن   اآليــة   الســابقة   وهــي   فــي   الســياق نفســه: 
ــَل﴾، فرســول  َمــا   َعَلْيــهِ   َمــا   ُحمِّ ــْوا   َفإِنَّ ُســولَ   َفــإِن   تََولَّ َ   َوأَِطيُعــوا   الرَّ  ﴿ُقــْل   أَِطيُعــوا   اهللَّ
ْلُتــْم«  ،  ــا   ُحمِّ اهلل يتحمــل تبليــغ الرســالة وال يتحمــل أكثــر مــن ذلــك، »َوَعَلْيُكــم   مَّ
وأنتــم تتحملــون مســؤوليتكم فــي الطاعــة لرســول اهلل،﴿ َوإِن   ُتِطيُعــوهُ   تَْهتـَـُدوا﴾  ، 
إذا أطعتــم رســول اهلل ث فــان اهلل يعطيكــم البصيــرة، لتبصروا الطريــق وتصلوا 
ــل  ــة هلل ج ــي الطاع ــا ه ــرة كم ــق البصي ــول اهلل تحق ــة لرس ــة، فالطاع ــى الهداي ال
ُســولِ   إاِلَّ   اْلبـَـَاغُ   اْلُمبِيــُن﴾))7))  ، إذن، فطاعــة الرســول هــي  وعــا، َ﴿َمــا   َعَلــى   الرَّ

طاعــة اهلل تعالــى . 
وورد هــذا المعنــى أيضــًا فــي قــول اهلل تعالــى: ﴿ُيْصِلــْح   لَُكــمْ   أَْعَمالَُكــمْ  
َ   َوَرُســولَهُ   َفَقــدْ   َفــازَ   َفــْوًزا   َعِظيًمــا﴾  )73))،   َويَْغِفــرْ   لَُكــمْ   ُذُنوبَُكــمْ   َوَمــن   ُيِطــعِ   اهللَّ
ــا   ــى: »َوَم ــال تعال ــا ق ــب؛ كم ــح الطي ــل الصال ــى للعم ــه اهلل تعال ــن يوفق فالمؤم
ــوب  ــل ذلــك العمــل الصالــح ويغفــر ذن ــى يتقب ِ«)74))  ، واهلل تعال ــاهللَّ ــي   إاِلَّ   بِ  تَْوِفيِق
ــي  ــا ف ــا ذكرن ــول اهلل ث كم ــة رس ــة اهلل، وطاع ــم بطاع ــوز العظي ــاده، فالف عب

ــا . ــي عرضه ــت ف ــة اهلل وليس ــول طاع ط

طاعة أهل البيت من طاعة الرسول 

ثــم تأتــي آيــات أخــرى تلحــق أهــل البيــت برســول اهلل، فطاعــة أهــل البيــت 
كطاعــة رســول اهلل، وطاعــة رســول اهلل كطاعــة اهلل تعالــى، كمــا ورد فــي قــول 
ــرِ   ــي   اأْلَْم ــولَ   َوُأولِ ُس ــوا   الرَّ َ   َوأَِطيُع ــوا   اهللَّ ــوا   أَِطيُع ــنَ   آَمُن ِذي ــا   الَّ َه ــا   أَيُّ ــى: ﴿يَ اهلل تعال

)7). النور: 4). 
73). األحزاب: )7.

74). هود: 88.
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 ِمنُكــْم﴾  ، األئمــة العــدول المعصومــون عليكــم أن تطيعوهــم كمــا تطيعــون 
ُســوِل إِن ُكنُتــْم ُتْؤِمُنــوَن  وُه إِلـَـى اهلّلِ َوالرَّ رســول اهلل، ﴿َفــإِن تَنَاَزْعُتــْم ِفــي َشــْيٍء َفــُردُّ
بِــاهلّلِ َواْليَــْوِم اآلِخــِر َذلِــَك َخْيــٌر َوأَْحَســُن تَْأِويــًا﴾))7))، الطاعــة ألهــل بيــت 
الرســول كالطاعــة لرســول اهلل، ولهــا نفــس األثــر فــي منــح البصيــرة لإلنســان. 

دور طاعة الرسول ث بتحقيق البصيرة في الروايات

   وكذلــك ورد فــي بعــض الروايــات أن طاعــة رســول اهللث تزيــد فــي 
البصيــرة:

الروايــة األولــى: جــاء فــي الدعــاء المــروي عــن اإلمــام الصــادق × بحــق 
رســول اهلل، إذ يقــول بعــد أن يذكــر عــددا مــن األوصــاف لرســول اهلل ويدعــو لــه 
ــده بعــد ذلــك«  ، إلهــي بعــد كل مــا  بالرفعــة فــي كل هــذه األوصــاف: »وأن تزي
طلبتــه لرســول اهلل أســألك أن تزيــده »ممــا أنــت أعلــم بــه وأوســع لــه«  ، أي منزلــة 
رفيعــة وأي مكانــة عظيمــة أنــت أعلــم بهــا، فأعطهــا لرســول اهلل ث، »وترينــي 
ذلــك حتــى أزداد فــي اإليمــان بــه بصيــرة«  ، هنــا الشــاهد، فاإلمــام الصــادق يدعو 
ــه  ــه ب ــا زاد إيمان ــه، وكلم ــا ب ــتد إيمان ــى يش ــول اهلل حت ــات رس ــه مقام اهلل أن يري

وطاعتــه لــه زادت بصيرتــه، فالطاعــة لرســول اهلل تزيــد فــي البصيــرة.
 »حتــى أزداد فــي اإليمــان بــه بصيــرة وفــي محبتــه ثباتــا وحجــة«  )76))، المحبــة 
يجــب أال تكــون محبــة مشــاعر فحســب، بــل يجــب أن تتحــول هــذه المحبــة الــى 
إيمــان ودليــل وحجــة ووعــي، أي الطاعــة الواعيــة، والمعرفــة الواعيــة العميقــة 

برســول اهلل وأهــل بيتــه. 
الروايــة الثانيــة: ورد أن رســول اهلل ث ُســئل عمــن يســتحق الــزكاة، 
فقــال: »المســتضعفون مــن شــيعة محمــد وآلــه الذيــن لــم تقــَو بصائرهم«  ، شــيعة 
رســول اهلل وأهــل بيتــه هــم مــن يجــب أن تدفــع لهــم الــزكاة، ولكــن أولئــك الذين 
ليســت لديهــم بصائــر قويــة، وإيمانهــم ليــس قويــًا، »فأمــا مــن قويــت بصيرتــه «  ، 
أهــل البصائــر وذوو الرؤيــة العميقــة منهــم، »وحســنت بالواليــة ألوليائــه والبــراءة 
مــن أعدائــه معرفتــه«  ، لديهــم معرفــة حقيقيــة بالــوالء ألهــل البيــت والبــراءة مــن 

)7). النساء: 9).
76). بحار األنوار 83: 7)3، ح67.
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أعدائهــم، ولديهــم التــزام وطاعــة ألهــل البيــت، فهــؤالء مــن أصحــاب البصائــر 
العميقــة، »فذلــك أخوكــم فــي الديــن فــا تعطــوه زكاة وال صدقــة«  ، إذا وصــل 
ــو  ــه، فه ــل بيت ــول اهلل وأله ــة لرس ــة الطاع ــرة نتيج ــتوى البصي ــى مس ــان ال اإلنس

أخوكــم وكالجســد منكــم، فــا تعطــوه الــزكاة.
 »فــإن موالينــا وشــيعتنا منــا كالجســد الواحــد«  ، يحــرم علــى جماعتنــا الــزكاة 
ــر«  )77))، أكرموهــم  ــه إخوانكــم المســتبصرين الب والصدقــة، »وليكــن مــا تعطون
وأحســنوا اليهــم بعنــوان اإلحســان واإلكــرام، وليــس بعنــوان الــزكاة والصدقــة، 
فكمــا هــو معــروف فــي فلســفة الــزكاة والصدقــة أنهــا تطهــر المــال، ويعبــر عنهــا 
بالروايــات بوســخ المــال)78))، واإلنســان ُيطّهــر مالــه بالــزكاة،  والشــاهد أن 

البصيــرة تأتــي مــن التولــي والتبــري والطاعــة لرســول اهلل وأهــل بيتــه .
الروايــة الثالثــة: ورد عــن أميــر المؤمنيــن × فــي حــق نفســه: »إنــه ال يبلــغ 
أحــد مــن شــيعتنا حــد االســتبصار حتــى يعرفنــي بالنورانيــة«  ، حتــى يعــرف حقيقــة 
أميــر المؤمنيــن النورانيــة، »فــإذا عرفنــي بهــا كان مســتبصرا«)79))  ، حينــذاك 
البيــت ^ حــق معرفتهــم تحقــق  أهــل  البصيــرة، فمعرفــة  يحصــل علــى 
ــى  ــم وارتق ــن العل ــرا م ــاض بح ــد خ ــا ق ــا كام ــتبصرا بالغ ــرة، »كان مس البصي
درجــة مــن الفضــل واطلــع علــى ســر مــن أســرار اهلل ومكنــون خزائنــه«  ، حينمــا 
يتعــرف اإلنســان علــى حقيقــة أهــل البيــت يكــون قــد اكتشــف ســرا مــن أســرار 
اهلل، فتحصــل لــه البصيــرة، فيتمســك بهــم ويطيعهــم ويلتــزم بأوامرهــم فيــزداد 

ــرة وتمســكا بهــم . بصي
الروايــة الرابعــة: جــاء عــن رســول اهلل ث فــي علــي ×: »علــي ديــان هــذه 
األمــة«  ، لفــظ )ديــان( صيغــة مبالغــة، فهــو راهــب هــذه األمــة، »والشــاهد عليهــا«  ، 
علــي× يشــهد علــى هــذه األمــة، »والمتولــي لحســابها، وهــو صاحــب الســنام 
األعظــم«  ، صاحــب الدرجــة الرفيعــة العاليــة، »وطريــق الحــق األبهــج، والســبيل 
وصــراط اهلل المســتقيم، بــه يهــدي بعــدي مــن الضالــة«  ، يــا مــن تريــد أن تهتــدي 
مــن الضالــة، يقــول رســول اهللث إن اهلل يهــدي بعلــي× مــن الضالــة، وهنــا 

77). بحار األنوار 93: 68، ح40.
78). بحار األنوار )4: ))).

79). بحار األنوار 6): 7.
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ــل  ــة أله ــزام والطاع ــي.. بااللت ــة عل ــى «  ، بطاع ــن العم ــه م ــر ب ــاهد، »ويبص الش
البيــت ^، يبصــر مــن العمــى، فيحصــل اإلنســان علــى البصيــرة والرؤيــة الثاقبــة 

العميقــة.
»بــه ينجــو الناجــون«)80))  ، النجــاة والهدايــة والبصيــرة بعلــي، والســعادة بنهــج 

رســول اهلل وأهــل بيتــه، علــي واألئمــة األطهــار × . 
الروايــة الخامســة: جــاء فــي زيــارة اإلمــام الحســين ×: » أتيتــك يــا حبيــب 
رســول اهلل وابــن رســوله وإنــي لــك عــارف «  ، هنــاك مــدارس تمنــع اإلنســان مــن 
ــؤال  ــرك وأي س ــأّي كام ش ــص، ف ــؤال والتفح ــه الس ــر علي ــي تحظ ــة؛ فه المعرف
كفــر، وليــس للمنتمــي اليهــا حــق فــي أن يســأل ويستفســر ويســتوضح، ولكن 
ــب  ــه ×، توج ــل بيت ــول اهلل ث وأه ــة رس ــل، مدرس ــام األصي ــة اإلس مدرس
ــك،  ــي قلب ــبهة ف ــى الش ــي ال تبق ــتيضاح، لك ــار واالس ــؤال واالستفس ــك الس علي
فيجــب أن تعــرف وتتعمــق وتغــور وتعــي وتفكر، وقيمــة الــوالء ألهــل البيــت 
أن يكــون هــذا الــوالء عــن معرفــة وبّينــة ودليــل وحجــة لكــي تتمســك بــه، لذلــك 
فالــوالء ألهــل البيــت يــؤدي الــى البصيــرة ألنــه معرفــة، لذلــك قــال هنــا: »وإنــي 

لــك عــارف«  .
 »وبحقــك مقــر«  ، متمســك بالحــق الــذي أنــت عليــه، »وبفضلــك مســتبصر«  ، 
ــا  ــك أن ــزام بنهج ــك وااللت ــك وطاعت ــك ومحبت ــين، بفضل ــا حس ــاهد؛ ي ــا الش هن

ــه.  ــزام بنهج ــين وااللت ــة الحس ــرة بطاع ــتبصر، فالبصي مس
»وبضالــة مــن خالفــك موقــن«  ، هنــاك منطــق آخــر يقــول: مــا لنــا والدخــول 
بيــن هــؤالء؛ فســيدنا يزيــد قتــل ســيدنا الحســين! فالقاتــل ســيدنا والمقتــول ســيدنا! 
فكيــف يصــح مثــل هــذا المنطــق؟.. إن المنطــق الصحيــح هــو أن الحســين حــق 
ــذا  ــل، وه ــى باط ــو عل ــه فه ــف بوجه ــن يق ــق، وم ــى ح ــو عل ــه فه ــف مع ــن يق وم
التعويــم والتبســيط غيــر مقبــول ويجــب أن نضــع النقــاط علــى الحــروف، وأن 
نعــرف أيــن هــو الحــق ونتمســك بــه، وأين هــو الباطــل ونتخذ موقفــا منــه، ونتجنب 
المواقــف المهلهلــة والمســاحات الرماديــة، فــإذا كنــت مبدئيــا فابحــث عــن الحــق 

وكــن معــه، وقــف بوجــه الباطــل دفاعــا عــن الحــق، هكــذا يجــب أن تكــون .

80). بحار األنوار 40: 97، ح6).
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ــا ســيد واحــد   إن منطــق ســيدنا يزيــد وســيدنا الحســين غيــر صحيــح، فلدين
هــو الحســين ×، ألنــه الحــق، إذن فــإن منهــج الحســين منهــج الموقــف وليــس 
ــأن تشــخص الحــق وتقــف الــى جانبــه، هــذه هــي ثقافــة  منهــج الــا موقــف، ب

الحســين.
 » عــارف بالهــدى الــذي أنــت عليــه «  ، أعــرف يقينــًا أنــك علــى هــدى وعلــى 
حــق، وانــك دافعــت عــن اإلســام والقيــم وعــن المظلوميــن، وانــك حملــت 
شــعار اإلصــاح ولــم تطلــب شــيئا لنفســك ولعائلتــك،  »بأبــي أنــت وأمــي 
ــه  ــرف أن ــين، وتع ــو الحس ــن ه ــرة م ــى بصي ــح عل ــد أن تصب ــي«  ))8))، بع ونفس
الحــق والمبدئيــة والعقيــدة والصــراط المســتقيم الــذي نســير فيــه، حينــذاك تقــدم 
ــرة،  ــة للبصي ــي نتيج ــداء يأت ــادئ، فالف ــم والمب ــل القي ــن اج ــة م ــك رخيص نفس

ــين × . ــج الحس ــزام بنه ــة وااللت ــة الطاع ــرة نتيج والبصي
الروايــة السادســة: وّجــه أبــو حنيفــة النعمــان ســؤاال لإلمــام الصــادق × 
قــال فيــه: » جعلــت فــداك أخبرنــي عــن قــول اهلل عــز وجــل: ﴿ُثــمَّ لَُتْســأَُلنَّ يَْوَمئـِـٍذ 
ِعيــِم﴾))8)) «  )83))، مــا المقصــود بالنعيــم؟ » فقــال ×: النعيــم نحــن أهــل  َعــِن النَّ
البيــت «  ، يعنــي أن اإلنســان ُيســأل يــوم القيامــة عــن أهــل البيــت، »نحــن الذيــن 
أنقــذ النــاس بنــا مــن الضالــة «  ، وهنــا الشــاهد، » وبّصرهــم بنــا مــن العمــى«  ، 
بأهــل البيــت وبطاعتهــم وااللتــزام بنهجهــم منــح اهلل تعالــى النــاس البصيــرة مــن 
ــذ  ــل«  ، نأخ ــن الجه ــا م ــم بن ــت، »وعلمه ــل البي ــة أه ــرة بطاع ــم، فالبصي أمره
علمنــا مــن أهــل البيــت وهــم أخــذوه مــن رســول اهلل، ورســول اهلل هــو الطريــق 

الواضــح القويــم الــذي ال لبــس فيــه .
الروايــة الســابعة: عــن علــي بــن ســويد الســائي قــال: كتــب إلــي أبــو 
الحســن اإلمــام موســى بــن جعفــر × وهــو فــي الحبــس: »فإنــك امــرؤ نّزلــك 
اهلل مــن آل محمــد بمنزلــة خاصــة«  ، هنيئــا لــه هــذه البشــارة، »بمــا ألهمــك مــن 
رشــدك «  ، ألن اهلل أعطــاك الرشــد والوعــي والفهــم العميــق، »وبّصــرك مــن أمــر 
دينــك بتفضيلهــم «  ، منحــك البصيــرة بتفضيلهــم، » لمــا تعتقــد بــه مــن أفضليتهــم 

)8). كامل الزيارات: 373.
)8). التكاثر - اآلية 8.

83). بحار األنوار 0): 09)، ح 0).
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ورد االمــور اليهــم والرضــا بمــا قالــوا«)84))  ، ألنــك تطيــع أهــل البيــت أصبحــت 
لديــك بصيــرة، وهــذه البصيــرة أخذتــك الــى المنزلــة الخاصــة، إذ أصبحــت ذا 

منزلــة رفيعــة عنــد اهلل تعالــى .
الروايــة الثامنــة: عــن اإلمــام العســكري: »الفقــر معنــا خيــر مــن الغنــى مــع 
عدونــا«  ، البعــض يعيــب علينــا ويقــول إنكــم تدفعــون ضريبــة النتمائكــم ألهــل 
البيــت؛ مــن مفخخــات وقتــل، فتخلــوا عــن هــذه القضيــة، ال واهلل لــن نتخلــى 
عــن أهــل البيت مهمــا كانــت الضريبــة قاســية، وســنبقى متمســكين بوالئنــا 
ــا  ــرة، وألنن ــة وأصحــاب البصي ــدة الحق ــا أصحــاب العقي ــي، ألنن ــي وآل عل لعل
تربينــا فــي مدرســة علــي× الــذي كان يقــول ألتباعــه وشــيعته حيــن كان خليفــة 
ــل  ــا أه ــن أحبن ــا، م ــر جلباب ــذ للفق ــت فليتخ ــل البي ــا أه ــن أحبن ــلمين: »م للمس

ــا«))8))  . ــه البــاء دّع البيــت دّع
ــه أن يوطــن  ــى الحــق فعلي ــق المســتقيم ويتبن ــى الطري  مــن أراد أن يكــون عل
نفســه، فســوف يصقــل ويمتحــن ويختبــر ويجــرب، وعليــه أن يكــون بمســتوى 
ــاع مدرســة علــي×،  ــه أتب ــذي يتعــرض ل ــاء ال عــال مــن االداء، كل هــذا الب
ــاة علــى عواتقهــم تجــاه  ــة وإعــداد  للمســؤوليات العظيمــة الملق ــاء وتربي هــو بن

األمــة .
 »ونحــن كهــف لمــن التجــأ إلينــا«  ، نحــن فــي العــراق أمــام شــعب منكــوب، 
ــا،  ــون أيض ــي منكوب ــاب الداعش ــر االره ــت اس ــم تح ــي دياره ــوا ف ــن بق والذي
ــا  ــى بنيته ــا عل ــرة وضغوط ــاء كبي ــل أعب ــن وتتحم ــي آوت النازحي ــق الت والمناط
التحتيــة ومواردهــا وإمكانياتهــا تتحمــل مشــاكل كبيــرة أيضــا، فالشــعب العراقــي 
اليــوم كلــه شــعب منكــوب، واالرهــاب يســعى الــى أن يفتــك ويبطــش، والعــدد 
ــول  ــوذ برس ــا أن نل ــة، وعلين ــر اعتيادي ــروف غي ــي ظ ــعبنا ف ــاء ش ــن ابن ــر م األكب
ــات،  ــذه الكرب ــا ه ــرج عن ــى أن يف ــى اهلل تعال ــل ال ــه ونتوس ــل بيت اهلل ث وأه
وليعلــم أبنــاء شــعبنا أن كل هــذه المحــن واآلالم ســتتحول الــى رافــد حقيقــي فــي 
عزتهــم وكرامتهــم وقوتهــم، وفــي نصــر اهلل لهــم، فــا يمكــن للعــراق وللشــعب 
العراقــي أخــذ األدوار الكبيــرة فــي حركــة التاريــخ مــا لــم يتحمــل هــذا الشــعب 

84). بحار األنوار ): 09)، ح04)
)8). نهج الباغة 4: 6)، ح))).
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هــذه األعبــاء ومــا لــم يمحــص بالبــاء، لنســتعد للمنازلــة الكبــرى وتحمــل 
ــى. ــؤولياتنا العظم مس

 » ونــور لمــن اســتبصر بنــا «  ، هــذا الشــاهد؛ مــن يســتبصر بنــا، بــأن يحصــل 
ــم، »  ــق القوي ــى الطري ــه عل ــه وندل ــور ل ــن ن ــا، فنح ــن خالن ــرة م ــى البصي عل
ــى«  )86))،  ــنام األعل ــي الس ــا ف ــا كان معن ــن أحبن ــا، م ــم بن ــن اعتص ــة لم وعصم
فــي الدرجــات العاليــة الرفيعــة، »ومــن انحــرف عنــا فإلــى النــار«  ، اللهــم ارزقنــا 

ــتهم . ــم ومدرس ــم وفكره ــى نهجه ــا عل ــد واجعلن ــد وآل محم ــة محم محب

86). بحار األنوار ): 99)، ح)7. 
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الرافد الثامن

 التفكر

الرافــد الثامــن الــذي يســاعد علــى حتقيــق البصيــرة هــو التفكــر، 
إذ يعطــي اإلنســان قــدرة علــى تشــخيص األمــور وفرزهــا؛ الحظــوا 
ــى   ِ   َمثَْن ــوا   هلِلَّ ــَدٍة   َأن   َتُقوُم ــم   بَِواِح ــا   َأِعُظُك َ ــلْ   إِنَّ ــريفة: ﴿ُق ــة الش ــذه اآلي ه
ــٍة   إِنْ   ــن   ِجنَّ ــُروا   َمــا   بَِصاِحِبُكــم   مِّ  َوُفــَراَدى﴾، أفــرادا وجماعــات، ﴿ُثــمَّ   َتَتَفكَّ
 ُهــوَ   إاِلَّ   َنِذيــرٌ   لَُّكــم   َبــْنَ   َيــَدْي   َعــَذاٍب   َشــِديٍد﴾  )87))، هــذه اآليــة الشــريفة 
تشــير إلــى أهميــة التفكــر والتدبــر، وأن هــذا التفكــر يحقــق البصيــرة، 
ــإذا أردت  ــوع يف العــذاب األخــروي، ف وبذلــك يقــي اإلنســان مــن الوق
ــرة  ــرة، والبصي ــك بصي ــذاب فيجــب أن تكــون لدي ــن الع ــص م أن تتخل

ــن خــال التفكــر.                       ــق م تتحق

 لنقــف عنــد مفــردات هــذه االيــة الشــريفة القصيــرة، ولكــن ذات المغــزى 
والمدلــول الكبيــر: 

ــا َأِعُظُكــم﴾، الموعظــة تكــون  ــْل﴾: يــا رســول اهلل، أخبــر أمتــك، ﴿إِنََّم ﴿ُق
فــي أمــور تخــص مصالــح النــاس، وليســت للواعــظ مصلحــة فيهــا، أي مــا أريــد 
أن أخبركــم بــه قضيــة تعنيكــم وتصــب فــي مصلحتكــم وليســت لــي مصلحــة فيها، 

بــل كلهــا لكــم؛ فهــذا ســر مــن أســرار النجــاح أريــد أن أعطيكــم إيــاه.
﴿بَِواِحــَدٍة﴾  : أريــد أن أحــرص علــى مصالحكــم فــي شــيء واحــد يمثــل 
ــذا  ــي، وه ــردي والجماع ــتوى الف ــى المس ــاح، عل ــكل إص ــاس ل ــذر األس الج
الشــيء الواحــد تمســكوا بــه فهــو مفتــاح لــكل شــيء، أال وهــو التفّكــر، فالتفكيــر 
ــي  ــة الت ــعادة، واألم ــكل س ــة، ول ــوة صحيح ــكل خط ــاح، ول ــكل إص ــل ل مدخ
تعيــش حالــة الغفلــة والســهو، وحالــة التفــكك والغمــوض والضبابيــة، األمــة 
التــي ال تفكــر، تقــع ضحيــة لمــن يغزوهــا، فقــد ُتغــزى عســكريا فتختــل الســيادة 

87). سبأ: 46.
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ــا  ــد هويته ــا فتفق ــزى فكري ــد تغ ــل األرض، وق ــدو ويحت ــي الع ــرم، إذ يأت وتنخ
الفكريــة، وقــد تغــزى ثقافيــا فتتبعثــر العــادات واألعــراف والتقاليــد الطيبــة التــي 
تجمــع هــذه األمــة، فهنــاك الغــزو الثقافــي والغــزو الفكــري والغــزو العســكري 
ــا  ــزى عقائدي ــد تغ ــم، وق ــي ال تعل ــا وه ــب ثرواته ــادي، إذ تنه ــزو االقتص والغ
ويضيــع دينهــا وهــي ال تعــرف، كل ذلــك نتيجــة الغفلــة وعــدم التفكيــر، ولكــن 
ــة  ــص، األم ــر وتمح ــق وتفك ــي تدق ــة الت ــرة، األم ــة المفك ــة، األم ــة الواعي األم
التــي تقــف بعمــق عنــد كل ظاهــرة وقضيــة، هــذه األمــة ال تضيــع وال تهــزم مهمــا 
كان العــدو متمكنــا ومســلحا بأســلحة متطــورة، فاألمــة المفكــرة تقــف بوعيهــا 

ــع التحديــات. فــي وجــه جمي
َمــا أَِعُظُكــم بَِواِحــَدٍة﴾  :  هــي القضيــة   يــا رســول اهلل، قــل ألمتــك: ﴿إِنَّ
األساســية، القضيــة المركزيــة، القضيــة المحوريــة، التــي إن تمســكتم بهــا فلــن 
تهزمــوا، ولــن تكســروا، ولــن تغلبــوا، فيكــون النصــر والظفــر لكــم دائمــا، أال 

ــر. ــي التفكي وه
﴿َأن َتُقوُمــوا﴾  : يعنــي أن تنهضــوا بتحمــل واجباتكــم ومســؤولياتكم، وهــذا 
يعنــي أن التفكيــر يحتــاج إلــى تحضيــرات واســتعداد، وإلــى توفيــر الدافــع الــذي 
يدفــع نحــو الفكــر، فمــن أجــل أن تفكــر يجــب أن يكــون لديــك دافــع يدفعــك 
نحــو التفكيــر ويشــجعك عليــه، فتحصــل اإلرادة ويحصــل العزم علــى أن تفكر، 
فــإذا لــم نهيــئ األرضيــة المناســبة للتفكيــر فلــن نســتطيع أن نفكــر تفكيــرا صائبــا، 
إذ نحتــاج إلــى بيئــة تســاعد علــى دوران الفكــر وعلــى العصــف الفكــري، والــى 
أن نفتــح المجــاالت ونســمح بالحــوار لننمــي القــدرة علــى التفكيــر فــي شــعوبنا 

وأممنــا.
 لكــي تكــون هنــاك أمــة واعيــة ال بــد مــن أن تكــون األرضيــة مناســبة، ال بــد 

مــن أن تكــون هنــاك ثقافــة التفكيــر والنظــرة العميقــة والمعرفيــة لأمــور. 
ِ﴾، فكركــم يجــب أن يكــون فكــرًا إلهيــًا، فحينمــا يفكــر  ﴿َأن َتُقوُمــوا هلِلَّ
ــور  ــي األم ــل ف ــق ويتأم ــا يتعم ــة، وحينم ــة ومبدئي ــات إلهي ــن منطلق ــان م اإلنس
بدوافــع إلهيــة وقيميــة، تكــون عمليــة التفكيــر عمليــة ناجحــة ومؤثــرة ومنتجــة، 
وعمومــا، فــإن اإلخاص فــي التفكيــر والقــول والعمــل، وفــي كل شــيء، 
يكــون منتجــًا؛ ألن مــا كان هلل ينمــو، واهلل يجعــل الخيــر والبركــة والتوفيــق فيــه، 
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إذن » قومــوا هلل«   أي تهيــؤوا للتفكيــر بدوافــع إلهيــة، بدوافــع رســالية، بمنطلقــات 
ــة. ــة وقيمي مبدئي

﴿َمثَْنــى َوُفــَراَدى﴾: فكــروا كأفــراد، وكل فــرد عليــه أن يفكــر ويتأمــل 
ويدقــق وينظــر ويتفحــص، أي تكــون لديــه قــدرة تحليليــة، و »مثنــى«  ، أي 

بشــكل جماعــي، أن يفكــر االثنــان معا، والجميــع يفكــرون معــا.
الفــردي  التفكيــر  الفــردي والتفكيــر الجماعــي؟..  التفكيــر  مــاذا يعنــي 
أن تكــون لــك شــخصية مســتقلة، وقــدرة ذاتيــة علــى التحليــل والغــور فــي 
ــى أن  ــدرة عل ــك الق ــة، أي لدي ــروج بنتيج ــداث والخ ــتنباط األح ــور واس األم
تحلــل وتفكــر وتخطــط كفــرد، والتفكيــر الجماعــي ينمــي فينــا عــدم االحتــكار 
وعــدم االســتبداد بالــرأي وإشــراك اآلخريــن والتشــاور معهــم واالســتفادة 
ــي كل  ــق ف ــز ويتأل ــا يتمي ــن من ــيء؟ وم ــم كل ش ــا يعل ــن من ــم، وم ــن خبراته م
شــيء؟.. ال يوجــد، فــكل واحــد منــا ينظــر لأمــور مــن زاويتــه ولــه معطيــات 
ــى أفضــل النتائــج، وال  ــرات وتجــارب، فحينمــا تستشــير اآلخــر تصــل إل وخب

ــك. ــتبد برأي تس
بعيــدا عــن  فكــروا  أي  النــاس،  مــن  آخــر  مــع عــدد  أو  فــرادى  فكــروا 
ــدة  ــام واألجن ــرأي الع ــرات ال ــن تأثي ــي، وع ــب المجتمع ــاء، والصخ الضوض
التــي تدخــل وتفــرض شــيئا عليكــم وتدفعكــم باتجاهــات محــددة، أي عليــك 
أن تنتهــج الموضوعيــة والشــفافية والصدقيــة فــي التفكيــر، أي فكــر بالمصلحــة 
كمــا هــي، وليــس بتأثيــر االجــواء التــي تصنــع حتــى تشــوش عليــك وتدفعــك 

ــك. ــن مصالح ــدا ع ــا بعي ــرار م ــاذ ق التخ
فكــروا مثنــى وفــرادى، بعيــدا عــن هــذا الصخــب، وعــن الشــائعات، وإثــارة 
الــرأي العــام فــي اتجاهــات عامــة قــد تكــون علــى خــاف المصلحــة، فــا تتأثــر 
ــاس  ــى أس ــرارك عل ــذ ق ــة وخ ــي المصلح ــا ه ــر م ــل انظ ــت تفكر، ب ــك وأن بذل
المصلحــة، وليــس علــى أســاس الضغــوط، بعيــدا عــن التصلــب والتعنــت 
والعــزة بالــرأي، ألن اإلنســان حينمــا يطــرح رأيــا علــى عــدد كبيــر مــن النــاس، 
فمــن الصعــب أن يتراجــع ويبــدو منكســرا أمــام اآلخريــن، ومــن الصعــب علــى 

الكثيــر أن يقــول: أرجــو المعــذرة فقــد توهمــت.
 يقــول فكــروا فــرادى ومثنــى مــع عــدد محــدود، لكــي تســتطيع تصــور 
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الفكــرة حســب معطيــات الحــوار والعصــف الفكــري، وإذا رأيــت نفســك 
ــك،  ــتطور فكرت ــوار، فس ــال الح ــن خ ــد م ــق جي ــك أف ــح ل ــد فت ــا، وق مخطئ
فإنــك إن طرحتهــا علــى الــرأي العــام وتبيــن أن هنــاك خلــا، فمــن الصعــب أن 

ــة. ــا خاطئ ــم أنه ــت تعل ــرة وأن ــق بالفك ــد تتعل ــع، وق تتراج
 إن ﴿َمْثنَــى َوُفــَراَدى﴾  ، فيهــا جميــع المداليــل؛ فالتفكيــر يجــب أن يبــدأ مــن 
الفــرد وينتهــي بالمستشــارين والخبــراء الذيــن يتشــاور اإلنســان معهــم، ويجــب 
أن يبقــى فــي دوائــر مغلقــة بعيــدا عــن التأثيــر والتأثــر بالــرأي العــام الذي يعاكســه.
ــأت  ــبة وتهي ــة المناس ــب والبيئ ــاخ المناس ــرت المن ــُروا﴾  : إذا وف ــمَّ َتَتَفكَّ  ﴿ُث
ــة إطــاق؛ فــا يقــول ﴿ ــر، فعليــك أن تجلــس وتفكــر، وفــي هــذه اآلي للتفكي
ــُروا﴾ فــي اهلل، أو فــي اآلخــرة أو فــي ســعادتكم، بــل يقول:﴿ُثــمَّ  ُثــمَّ تَتََفكَّ
ــع  ــمل جمي ــب أن يش ــر يج ــى أن التفكي ــل عل ــاق دلي ــذا اإلط ــُروا﴾،  وه تَتََفكَّ
المجــاالت، فــي الدنيــا واآلخــرة؛ أي نفكــر فــي شــؤونا الحياتيــة، وفــي شــؤوننا 
الدينيــة.. نفكــر فــي مصالحنــا العامــة، وفــي مصالحنــا الخاصــة.. نفكــر فــي 
األســرة، وفــي شــؤون المجتمــع، ففــي كل شــيء يجــب أن نفكــر، إذ يجــب أن 
يكــون اإلنســان مفكــرا، ال تحركــه العواطــف واالنفعاالت، وال يتحرك بمشــاعر 
ســرعان مــا يتبيــن انــه مخطــئ فيهــا، بــل ينظــر ويتفحــص ويتعمــق ويتحمــل ثــم 

يقــرر ثــم ُيقــدم، هــذا منهــج اإلســام ومنهــج القــران.
وّفــر أجــواء التفكيــر الصحيــح ثــم فكــر مع نفســك ومــع اآلخرين، وأشــركهم 
ــة الصحيحــة  ــرة والرؤي ــى أفضــل النتائــج، وتحصــل علــى البصي لكــي تصــل إل
نتيجــة هــذا التفكيــر، ومــا أحوجنــا إلــى الرؤيــة، فالكثيــر مــن اإلشــكاالت 
والتخبــط فــي مجــاالت الحيــاة التــي نعيشــها ناتجــة مــن غيــاب الرؤيــة؛ أي مــاذا 
نريــد، ومــن أيــن نبــدأ وإلــى أيــن ننتهــي، ومــا هــي أهدافنــا المرحليــة، ومــا هــي 
أهدافنــا اإلســتراتيجية، وكيــف نحقــق هــذه األهــداف، ومــا هــي خططنــا، ومــا 
هــي خارطــة الطريــق، ومــا هــي األســقف الزمنيــة المطلوبــة، ومــن هــم الرجــال 
الذيــن نعتمدهــم فــي تحقيــق هــذه األهــداف؟.. اذا فقدنــا الرؤيــة يصبح اإلنســان 
بــا بوصلــة، تتلقفــه الريــاح ويذهــب يمينــا وشــماال؛ يعمــل ويعمــل ولكــن بــا 
ــى  ــروا ال ــج، انظ ــر منت ــو غي ــة، فه ــات مختلف ــل باتجاه ــذا العم ــة، ألن ه نتيج
المثقــب )الدريــل( الــذي يثقــب األشــياء الصلبــة حتــى الصخــر، إذ يكــون مركــزا 
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علــى نقطــة محــددة، ثــم يأتــي الضغــط علــى هــذه النقطــة، وحينمــا تضغــط علــى 
نقطــة مهمــا كانــت صلبــة، فســيكون المثقــب قــادرا علــى أن يحفرهــا ويثقبهــا، 
ولكــن اذا فقــد التركيــز علــى نقطــة محــددة فلــن يســتطيع أن يثقــب، واإلنســان 
ــد؟  ــا يري ــق م ــف يحق ــد، وكي ــاذا يري ــز؛ م ــه تركي ــون لدي ــب أن يك ــك يج كذل
ــة  ــرة والرؤي ــي البصي ــذه ه ــد؟ ه ــا يري ــق م ــة لتحقي ــوات المطلوب ــي الخط ــا ه وم

ــة اإلســتراتيجية لتحقيــق األهــداف والغايــات. العميقــة، الرؤي
ــة تقــول صاحبكــم، وال تقــول رســول  ــٍة﴾: اآلي ــن ِجنَّ ــم مِّ ــا بَِصاِحِبُك ﴿َم
األمانــة  منــه  والــذي عرفتــم  مــدة طويلــة،  معكــم  عــاش  الــذي  فهــذا  اهلل، 
ــة والحكمــة،  ــه الدراي ــم من ــذي عرفت ــن، هــذا ال والصــدق، فهــو الصــادق األمي
ــف  ــذ ســنين، وكي ــه من ــذي تعرفون ــون، وهــو صاحبكــم ال ــه بالجن ــف تتهمون كي
َمــا أَِعُظُكــم بَِواِحــَدٍة﴾،  ويعتبــر محــور  لمجنــون أن يلخــص رســالته ويقولــك ﴿إِنَّ
ــوا  ــيروا وناقش ــرادى أو استش ــوا، ف ــروا وتأمل ــُروا﴾ ، أي فك ــمَّ تَتََفكَّ ــالته ﴿ُث رس
ــذي  ــي ال ــا، فالنب ــوا قيمته ــي تعرف ــالة لك ــادئ الرس ــى مب ــوا عل ــوا، وتعرف وتعمق
يختــزل رســالته فــي التفكيــر وفــي العلــم والمعرفــة والمشــورة والصدقيــة، كيــف 
يكــون مجنونــا؟ بــل هــذا أكبــر دليــل علــى عقلــه، وأنــه ال يقبــل أن يتبعــه أحــد إال 

ــة.  ــل والدراي بالعق
 ﴿إِْن ُهــَو إاِلَّ َنِذيــٌر لَُّكــم﴾  : هــذه اآليــة تختزل الرســالة اإلســامية بأنها رســالة 
 ،((88(﴾ ــوَنٌ ــْوٍم ُيْؤِمُن َق ــيٌر لِّ ــا إاِلَّ نَِذيــٌر َوبَِش إنــذار، وورد فــي آيــات أخــرى: ﴿إِْن أَنَ
ــذار، الن  ــالة باإلن ــزل الرس ــة تخت ــذه اآلي ــي ه ــن ف ــذار، ولك ــارة وإن ــي بش أي ه
اإلنــذار يحقــق دافعــا أقــوى مــن البشــارة؛ فالبشــارة مصلحــة يحققهــا اإلنســان، 
أمــا اإلنــذار فهــو خطــر يدفعــه، ودفــع الضــرر ُيقــّدم دائمــا علــى جلــب المصلحــة 

والمنفعــة، لذلــك فالرســالة اإلســامية رســالة إنــذار .
ــا   ــى: ﴿َوَم ــه تعال ــا قول ــرة، منه ــات كثي ــي آي ــك ف ــى ذل ــد عل ــد ورد التأكي  وق
بِيــٌن﴾)89))، أي أنذركــم مــن الوقــوع فــي العــذاب اإللهــي، وقولــه  ــا   إاِلَّ   نَِذيــرٌ   مُّ  أَنَ
ــاُر﴾)90))  ، فاإلنــذار  ُ   اْلَواِحــدُ   اْلَقهَّ َمــا   أَنـَـا   ُمنــِذرٌ   َوَمــا   ِمــْن   إِلـَـهٍ   إاِلَّ   اهللَّ تعالــى: ﴿ُقــْل   إِنَّ

88). األعراف: 88).
89). األحقاف: 9.

90). ص: )6.
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يمثــل ركيــزة أساســية فــي الرســالة اإلســامية، ثــم تتــوج هــذه اآليــة الشــريفة 
ــَدْي   َعــَذاٍب   َشــِديٍد﴾  ، والمقصــود مــن قولــه ســبحانه:  ــنَ   يَ بقولــه تعالــى:               ﴿بَْي
ــَن يَــَدْي﴾، أن العــذاب اإللهــي فــي اآلخــرة قريــب، فــا تظــن أيهــا اإلنســان  ﴿بَْي
ــد اهلل فحســاب الزمــن  ــة، أمــا عن أن يــوم القيامــة بعيــد، فهــذه بحســاباتنا الدنيوي
ــْومٍ   َكانَ   ــي   يَ ــهِ   ِف وُح   إِلَْي ــةُ   َوالــرُّ ــُرُج   اْلَمَائَِك مختلــف، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿تَْع
 ِمْقــَداُرهُ   َخْمِســينَ   أَْلــَف   َســنٍَة﴾  ))9))، فيــوم واحــد مــن أيــام اآلخــرة يعــادل خمســين 
ألــف ســنة مــن أيــام الحيــاة الدنيــا، واليــوم   الواحــد   عنــد   اهلل   تعالــى   يعــادل   ألــف  
ــَك   ــدَ   َربِّ ــا   ِعن ــى : ﴿َوإِنَّ   يَْوًم ــه   تعال ــي   قول ــاء ف ــا   ج ــا،   كم ــاة   الدني ــن   الحي ــنة   م  س
وَن﴾))9))،   ولــذا   فهــو   قريــب   بحســاب   الزمــن   عنــد   اهلل   عــز   ــدُّ ــا   تَُع مَّ ــِف   َســنَةٍ   مِّ  َكأَْل
ــا يتجــاوز عمــره  ــا يمــر الوقــت ســريعا، فالبعــض من ــى فــي الدني ــل حت  وجــل، ب
الخمســين، وهــو يقــول: باألمــس كان عمــري خمــس عشــرة ســنة، وهكــذا يمــر 

الوقــت ســريعا.
ــي  ــد ورد ف ــا رســول اهلل مــن هــذا العــذاب الشــديد القريــب، وق إذن، ينذرن
الروايــة عنــهث أنــه قــال: »بعثــت أنــا والســاعة«   يــوم القيامــة » كهاتيــن، 
وجمــع بيــن ســبابتيه«)93))  ، كنايــة عــن القــرب، فاألصابــع متاصقــة، فمــا بيــن 
بعثــة الرســول ويــوم القيامــة وقــت قصيــر وإن رأينــاه طويــا، فــا تقــل إن الوقــت 
طويــل وأنــا مــا زلــت شــابًا، ألســتمتع بحياتــي، وأتخفف مــن االلتــزام بالضوابط 
الشــرعية، واهلل كريــم، وعندمــا يبلــغ عمــري ســتين أو ســبعين عامــًا ســأتوب، 
كا، فــاهلل يقــول: ﴿بَْيــنَ   يَــَدْي   َعــَذاٍب   َشــِديٍد﴾  )94))، أي   أنّ   اإلنســان   علــى  
ــا   بذلــك   العليــم   الخبيــر    مشــارف   الوقــوع   فــي   أحضــان   يــوم   القيامــة، كمــا   أخبرن
ــاَعةَ   آتِيَــةٌ   أََكادُ   ُأْخِفيَهــا   لُِتْجــَزى   ُكلُّ   نَْفــٍس   بَِمــا   تَْســَعى﴾  ))9))،   بقولــه: ﴿إِنَّ   السَّ
ــى   ــه   إل ــيمتد   ب ــر   س ــكام   أنّ   العم ــذا   ال ــق   به ــذي   ينط ــرور   ال ــذا   المغ ــا   أدرى   ه وم
 الســتين   أو   الســبعين؟  واهلل   تبــارك   وتعالــى   يأمرنــا   بالمبــادرة   إلــى   العمــل   الصالــح  

)9). املعارج: 4.
)9). احلج: 47.

93). بحار األنوار 6): 6))، ح36.
94). سبأ: 46.
)9). طه: )).
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ــيَ   ــلِ   أَن   يَْأتِ ــن   َقْب ــم   مِّ ــا   َرَزْقنَاُك ــن   مَّ ــوا   ِم ــول   األجــل،   إذ   يقــول:   ﴿َوأَنِفُق ــل   حل  قب
ــنَ   قَ   َوأَُكــن   مِّ ــدَّ ْرتَنـِـي   إِلـَـى   أََجــلٍ   َقِريــٍب   َفأَصَّ  أََحَدُكــُم   اْلَمــْوُت   َفيَُقــولَ   َربِّ   لـَـْواَل   أَخَّ
ــى   يمــوت   وكيــف   يمــوت   وفــي   أي   أرض   ــم   مت ــَن﴾)96))  ،   فــا   أحــد   يعل الِِحي  الصَّ
ــْدِري   ــا   تَ ــًدا   َوَم ــُب   َغ ــاَذا   تَْكِس ــٌس   مَّ ــْدِري   نَْف ــا   تَ ــى:  ﴿َوَم ــال تعال  يمــوت، كمــا ق
ــتقيمًا،   ــون   مس ــان   أن   يك ــى   اإلنس ــك   عل ــوُت﴾  )97))، ولذل ــأَيِّ   أَْرٍض   تَُم ــٌس   بِ  نَْف
 ويســير   علــى   طريــق   الطاعــة   هلل   ســبحانه   وتعالــى،   لكــي   ال   ينــدم   فــي   يــوم   القيامــة  
 الــذي   أســماه   المولــى   الجليــل   بيــوم   الحســرة:  ﴿َوأَنِذْرُهــمْ   يـَـْومَ   اْلَحْســَرةِ   إِذْ   ُقِضــيَ  
 اأْلَْمــُر﴾)98))،   حينمــا   ينــدم   اإلنســان   علــى   تفريطــه   وتســويفه   لإلنابــة   والتوبــة،   كمــا 
ــا   ْطنَ ــا   َحْســَرتَنَا   َعَلــى   َمــا   َفرَّ ــةً   َقاُلــوا   يَ ــاَعةُ   بَْغتَ ــى   إَِذا   َجاَءْتُهــُم   السَّ قــال تعالــى:   ﴿  َحتَّ

ــا﴾ )99)).   ِفيَه

التفّكر جوهر الرسالة اإلسالمية

هــذه اآليــة الشــريفة دليــل قاطــع علــى بطــان مــا يدعيــه البعــض مــن أن الديــن 
أفيــون الشــعوب، وأنــه يخــدر الشــعوب ويســتغل بســاطة النــاس ومشــاعرهم، 
ــا،  ــور والتكنولوجي ــة والتط ــع العصرن ــة، ويتقاطــع م ــل الرجعي ــن يمث أو أن الدي
فاإلســام يقــول: »أعظكــم بواحــدة... «   حتــى يقــول: »ثــم تتفكــروا«  ، 
ــر؛ اســتعمل عقلــك وتأمــل ودقــق وتعمــق  فجوهــر رســالة اإلســام هــو التفكي
ــم  ــاس ويجّهله ــدر الن ــق يخ ــر والتعم ــى التفّك ــو إل ــن يدع ــل م ــور، فه ــي االم ف
ويســتغل بســاطتهم؟ فــاهلل تعالــى يأمــر اإلنســان بــأن يفكــر، ويقــول لــه ال تفكــر 
وحــدك، بــل شــارك اآلخريــن المختصيــن، وال تفكــر فــي أجــواء الســخط خشــية 
أن تتأثــر، فاذهــب إلــى األماكــن الهادئــة المغلقــة وفكــر بشــكل عميــق بعيــدا عــن 
ــر،  ــع البش ــن صن ــون م ــي تك ــالة الت ــل الرس ــة، فه ــف الحقيق ــرات لتكتش المؤث
ــون،  ــى الذق ــك عل ــم والضح ــاس وإضاله ــر بالن ــا التغري ــدف منه ــون اله ويك

تفتــح عقــول النــاس وتقــول لهــم فكــروا؟.. أي منطــق هــذا؟.

96). املنافقون: 0).
97). لقمان: 34.

98). مرت: 39.
99). األنعام: )3.
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أردت  وإذا  التفكــر،  هــي  والمحوريــة  المركزيــة  يعتبــر رســالته  اإلســام 
أن تكــون مســلمًا حقيقيــا فعليــك أن تكــون مفكــرا متعمقــا ومتدبــرا متســائا 
ــق،  ــداول أو تدقي ــاش أو ت ــدون نق ــور ب ــل األم ــة، وأن ال تقب ــن الحقيق ــا ع باحث
هــذا هــو اإلســام، وهــذه حقيقــة يركــز عليهــا القــرآن الكريــم بشــكل مكثــف؛ 
ــذي   ــُروَن﴾)00))     ال ــْومٍ   يَتََفكَّ ــةً   لَِّق ــَك   آَليَ ــي   َذلِ ــى:   ﴿ إِنَّ   ِف ــه   تعال ــاً   قول ــوا   مث الحظ
ــْومٍ   ــاٍت   لَِّق ــَك   آَليَ ــي   َذلِ ــى:  ﴿إِنَّ   ِف ــه   تعال ــم،   وقول ــرآن   الكري ــي   الق ــن   ف  ورد   مرتي
ــُروَن﴾))0))     الــذي   ورد   ثــاث   مــرات   فــي   القــرآن   الكريــم،   وقولــه   تعالــى:   ﴿  يَتََفكَّ

ــه   تعالــى:   ــم،   وقول ــن   فــي   القــرآن   الكري ــُرون﴾))0))     الــذي   ورد   مرتي ــمْ   يَتََفكَّ ُه لََعلَّ
ــي   ــن   ف ــذي   ورد   مرتي ــُروَن﴾)03))   ال ــمْ   تَتََفكَّ ُك ــاِت   لََعلَّ ــُم   اآْليَ ُ   لَُك ــُن   اهللَّ ــَك   ُيبَيِّ  ﴿  َكَذلِ
 القــرآن   الكريــم   أيضــًا، فانظــروا الــى التأكيــد علــى التفّكــر، وعلــى التعمــق 

ــور.  ــي األم ــر ف والتدب
 وكذلــك اآليــات التــي جــاءت لتؤكــد علــى التفقــه، والتفقــه هــو الفهــم 
العميــق ونمــط مــن أنمــاط التفكيــر، واآليــات التــي أكدت علــى العقــل والتعقل، 
ومــا أكثرهــا فــي القــران الكريــم، واآليــات التــي جــاءت لتــذم بشــدة عــدم 
ــات عندمــا نجمعهــا  ــة، كل هــذه اآلي ــر والتفكــر، وهــي ســت وأربعــون آي التدب
ــا  ــر ودوره ــة التفكي ــة، حقيق ــة القرآني ــذه الحقيق ــرة وه ــذه الظاه ــق ه ــرى عم ن
ــر مــن صفــات  ــم يعــّد عــدم التفّك ــى ان القــرآن الكري ــرة، حت ــق البصي فــي تحقي
ــا   نَْســَمُع أَوْ   نَْعِقــُل﴾، لــو  أصحــاب النــار، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿َوَقاُلــوا   لـَـوْ   ُكنَّ
كنــا نصغــي إلــى مــا ســمعناه، وكان اســتماعنا حقيقيــا، ولــو كنــا نفكــر ونتأمــل، 
ــِعيِر﴾  )04))، هــذه الكلمــات عــن أهــل النــار؛  يقولــون  ــا   ِفــي   أَْصَحــاِب   السَّ ﴿َمــا   ُكنَّ
ــة  ــى حقيق ــل كان ســيأخذنا إل ــار، ألن الدلي ــا مــن أهــل الن ــا نفكــر لمــا كن ــو كن ل

ــى.   ــبحانه وتعال ــة هلل س الطاع
 وفــي آيــات أخــرى يعــّد مــن ال يفكــر مرشــحًا الــى أن يكــون مــن أصحــاب 

00). النحل: )) و 69. 
)0). الرعد: 3، الزمر: )4، اجلاثية: 3).

)0). احلشر: ))، األعراف: 76).
03). البقرة: 9))، 66).

04). امللك: 0).
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أوجدنــا،  أي  ــَم﴾  ،  ﴿لََقــدْ   َذَرْأنَــا   لَِجَهنَّ تعالــى:  اهلل  قــول  فــي  كمــا  النــار، 
ــن  ــر م ــم الكثي ــا لجهن ــِس﴾  ، هيأن ــنِّ   َواإْلِن ــنَ   اْلِج ــًرا   مِّ ــا، ﴿َكثِي ــا، وهيأن وأعددن
ــوٌب   ــمْ   ُقُل ــة ثــاث صفــات لهــؤالء، هــي: ﴿لَُه الجــن واإلنــس، ثــم تذكــر اآلي
 الَّ   يَْفَقُهــونَ   بَِهــا﴾  ، لديهــم عقــول ال يفكــرون بهــا وال يتأملــون، وال يســتفيدون 
ــرة  ــم بصي ــس لديه ــر ولي ــم بص ــا﴾  ، لديه ــُرونَ   بَِه ــٌن   الَّ   ُيْبِص ــمْ   أَْعُي ــا، ﴿َولَُه منه
ــف  ــَمُعونَ  بَِها﴾، ال يق ــمْ   آَذاٌن   الَّ   يَْس ــرة، ﴿َولَُه ــدون بصي ــم ب ــة، فه ــة عميق ورؤي
عنــد المســائل ويعــي ويســتوعب ويحتــوي المعلومــات والحقائــق التــي عرضــت 
عليــه، بــل يأخــذ األمــور ببســاطة، ﴿ُأولَئِــَك   َكاأْلَْنَعــاِم﴾  ، كالبهائــم، فشــكلهم 
شــكل إنســان، إذ يمشــون علــى رجليــن، ولكــن واقعهــم كاألنعــام، كمــن 
﴾، أســوأ مــن البهيمــة، فالبهيمــة ليســت  ــلُّ ــمْ   أََض ــْل   ُه ــع، ﴿بَ ــى أرب يمشــي عل
ــك  ــع ذل ــر وم ــى التفكي ــدرة عل ــه الق ــذا فلدي ــا ه ــر، أم ــى التفكي ــدرة عل ــا الق له
ــون  ــوَن﴾))0))  ، يعيش ــُم   اْلَغاِفُل ــَك   ُه ــة، ﴿ُأولَئِ ــن البهيم ــوأ م ــو أس ــر، فه ال يفك
حالــة الغفلــة التــي تحصــل لإلنســان اذا لــم يفكــر،  وكأّنهــم   ُخلقــوا   لكــي   يأكلــوا  
 ويتمتعــوا   كمــا   تفعــل   األنعــام؛   فأهملــوا   اســتعمال   هــذه   األدوات، وهــي العقــول 
واألبصــار واألســماع،   التــي   منحهــا   اهلل   تعالــى   لهــم   لكــي   يصلــوا مــن خالهــا الــى 

ــة. ــي   تدخلهــم الجن ــرة   الت  البصي

دور التفّكر بتحقيق البصيرة في الروايات

ــي اإلنســان، وبعــد اســتعراضنا عــددا مــن  ــرة ف ــر ينمــي ويعمــق البصي التفّك
ــي  ــة الت ــد بعــض النصــوص الروائي ــي هــذا الشــأن، نقــف عن ــات الشــريفة ف اآلي

ــرة: ــق البصي ــي تحقي ــى دور التفكــر ف تشــير ال
الروايــة األولــى: ورد عــن اإلمــام الصــادق × أنــه قــال: )كان أميــر 
المؤمنيــن × يقــول: نّبــه بالتفّكــر قلبــك(، إذا كنــت تريــد أن ينتبــه قلبــك 
لتحصــل علــى البصيــرة فعليــك بالتفكيــر، الن التفكيــر يحــرك العقــل والشــعور 
وينظــم المســار ويوضــح الرؤيــة ويوصلنــا الــى البصيــرة، واإلنســان حينمــا يكون 
علــى بصيــرة مــن أمــره، وتكــون لــه رؤيــة واضحــة وتشــخيص دقيــق للموقــف، 
ــاح  ــق النج ــرة ويحق ــه كبي ــون انطاقت ــذاك تك ــون، حين ــه أن يك ــي علي ــا ينبغ وم

)0). األعراف: 79).
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المطلــوب، )وجــاِف عــن الليــل جنبــك(، فــي الليــل يكــون الخلــود الــى النــوم 
والراحــة، ولكــن أن ترفــع رأســك عــن الوســادة وتخــرج مــن فراشــك الدافــئ، 
وتســبغ الوضــوء وتتوجــه نحــو اهلل تعالــى وتقــوم فــي آنــاء الليــل، فــإن فــي ذلــك 
ــام الليــل،  ــة الشــريفة؛ وهــي قي ــزم بهــذه الســنة النبوي لــذة ال يعرفهــا إال مــن يلت
ويعيــش التأثيــرات العظيمــة لذلــك، )واتــق اهلل ربــك()06))، التقــوى والــورع عــن 
محــارم اهلل وتجنــب المعصيــة والذنــب والرذيلــة، هــذه توصيــات علــي × .
الروايــة الثانيــة: عــن الحســن الصيقــل قــال: )ســألت أبــا عبــد اهلل × عمــا 
يــروي النــاس أن تفكــر ســاعة )يعنــي لحظــة( خيــر مــن قيــام ليلــة(، أي أن ثــواب 
هــذا التفّكــر أعظــم مــن قيــام ليلــة كاملــة، )قلــت: كيــف يتفّكــر، قــال ×: يمــر 
بالخربــة أو بالــدار فيقــول أيــن ســاكنوك(، أيــن مــن ســكن هــذه الديــار؟.. لقــد 
كانــت لديهــم طموحــات وتطلعــات، ولكنهــم ذهبــوا وخربــت ديارهــم، )أيــن 
بانــوك(، أيــن هــذا المقــاول الــذي بنــى هــذا البيــت وتباهــى أمــام العالــم بأنــه بنــى 
هــذا الصــرح؟ )مــا بالــك ال تتكلميــن()07))، لمــاذا ال ترديــن علــى أســئلتي؟.. 
ــراءة  ــة، وق ــة العميق ــرة الواعي ــاعة؛ أي النظ ــر س ــن تفّك ــوب م ــو المطل ــذا ه ه
ــن أرى  ــة، فحي ــن كل قضي ــار م ــدث، واالعتب ــتنطاق الح ــطور واس ــن الس ــا بي م
مريضــًا أشــكر اهلل علــى نعمــة الصحــة التــي تفضــل علــّي بهــا، فــإن فايروســات 
ال تــرى بالعيــن يمكــن أن تنهــي كل هــذه الطموحــات والرغبــات واآلمــال، هــذه 
هــي النظــرة الواعيــة، وعندمــا أرى عظمــة اهلل أقــول مــن أوجــد هــذا وأيــن أنــا مــن 

هــذا؟ وأســتغفر مــن الحــاالت الســلبية واألخطــاء. 
ــا  ــا عم ــث صاحبه ــي يبح ــة الت ــة والعميق ــرة المتفحص ــي النظ ــر يعن  إن التفّك
وراء الحــدث، وال يقتنــع بمــا يــراه بعينــه مــن الشــكليات والظواهــر، بــل يريــد مــا 
وراء الظاهــر، هــذه النظــرة يطلــق عليهــا البصيــرة، وال يحصــل عليهــا اإلنســان 

إال بالتفكــر وأخــذ العبــر مــن الحيــاة .
ــرة  ــادة كث ــت العب ــال: )ليس ــه ق ــا × أن ــن الرض ــة: ورد ع ــة الثالث  الرواي
الصــاة والصــوم، إنمــا العبــادة التفكــر فــي أمــر اهلل عــز وجــل()08))، هــذه 

06). الكايف ): 4)، ح).

07). الكايف ): 4)، ح).

08). الكايف ): ))، ح4.
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المقاربــة بيــن الكــم والنــوع؛ هــل أقــرأ جــزءا مــن القــرآن الكريــم وانتباهــي فــي 
ــا  ــة وأطلبه ــات الرحم ــرأ آي ــل؛ فأق ــر وتأم ــن بتدب ــرأ صفحتي ــر، أو أق ــكان آخ م
لنفســي وللمؤمنين،  وأقــف عنــد آيــات العــذاب وأعــوذ بــاهلل منهــا لنفســي 
ــر وخشــوع وخضــوع وتوجــه،  ــرة وتأمــل وتدب وللمؤمنيــن؟. إن ركعتيــن ببصي
ــادة  ــول اهلل ث، فالعب ــر رس ــا يعب ــراب كم ــر الغ ــة كنق ــين ركع ــادالن خمس تع

ــدد. ــم والع ــى الك ــّدم عل ــك ُتق ــرة، لذل ــق البصي ــي تحق ــي الت ــة ه الواعي
 الروايــة الرابعــة: ورد عــن أميــر المؤمنيــن ×: )التفّكــر يدعــو الــى البــر 
ــرة  ــرة، والبصي ــد البصي ــر يوج ــه()09))، ألن التفك ــل ب ــح( والعم ــل الصال )العم
تشــخص البــر، وإذا شــخص اإلنســان البــر اندفــع اليــه وعمــل بــه، فــكل عمــل 

ــرة تأتــي مــن التفكــر . ــرة، والبصي صالــح مرهــون بالبصي
ــه  ــر فإن ــم بالتفّك ــن ×: )عليك ــام الحس ــن اإلم ــة: ورد ع ــة الخامس الرواي
ــه  ــا قلب ــر ال يحي ــر، ألن البصي ــب البصي ــاة لقل ــر حي ــر(، التفك ــب البصي ــاة قل حي
ــة()0)))، إذا  ــواب الحكم ــح أب ــر، )ومفاتي ــرة إال بالتفك ــى البصي ــل عل وال يحص
تفكــرت فســوف تنفتــح اآلفــاق أمامــك، وتســتطيع أن تكتشــف الحقائــق وتصــل 

الــى الحكمــة .

09). الكايف ): ))، ح).
0)). بحار األنوار )7: )))، ح)).
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الرافد التاسع

 العلم

العلــم يحقــق البصيــرة لــدى اإلنســان أيضــًا، ونســتعرض يف هــذا الشــأن 
بعــض الشــواهد مــن القــرآن الكــرمي، والروايــات الــواردة عــن النبــيث 

وأهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن×. 

دور العلم بتحقيق البصيرة في القرآن

ــُم  ــْن يَْعَل ــد: ﴿أََفَم ــورة الرع ــن س ــع م ــي الرائ ــهد القرآن ــذا المش ــوا ه  الحظ
ــاِب  ــو اأْلَْلبَ ــُر ُأوُل ــا يَتََذكَّ َم ــى إِنَّ ــَو أَْعَم ــْن ُه ــقُّ َكَم ــَك اْلَح ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إِلَْي ــا ُأْن َم أَنَّ
ُ بِــِه أَْن  ِذيــَن يَِصُلــوَن َمــا أََمــَر اهللَّ ِ َواَل يَْنُقُضــوَن اْلِميثَــاَق َوالَّ ِذيــَن ُيوُفــوَن بَِعْهــِد اهللَّ الَّ
ــاَء َوْجــِه  ــُروا اْبتَِغ ِذيــَن َصبَ ُهــْم َويََخاُفــوَن ُســوَء اْلِحَســاِب َوالَّ ُيوَصــَل َويَْخَشــْوَن َربَّ
ا َوَعَانِيـَـًة َويـَـْدَرُؤوَن بِاْلَحَســنَِة  ــا َرَزْقنَاُهــْم ِســّرً ــَاَة َوأَْنَفُقــوا ِممَّ َربِِّهــْم َوأََقاُمــوا الصَّ
ــاُت َعــْدٍن يَْدُخُلونََهــا َوَمــْن َصَلــَح ِمــْن آبَائِِهــْم  اِر َجنَّ ــيِّئََة ُأولَئـِـَك لَُهــْم ُعْقبـَـى الــدَّ السَّ
ــُة يَْدُخُلــوَن َعَلْيِهــْم ِمــْن ُكلِّ بَــاٍب َســَاٌم َعَلْيُكــْم  ــْم َواْلَمَائَِك اتِِه يَّ َوأَْزَواِجِهــْم َوُذرِّ

اِر﴾ ))))).  ــى الــدَّ ــَم ُعْقبَ ــْم َفنِْع ــا َصبَْرُت بَِم
ــَك الَْحــقُّ َكَمــْن ُهــَو َأْعَمــىٰ ﴾:  ــَك ِمــْن َربِّ ﴿َأَفَمــْن َيْعَلــُم َأنََّمــا ُأنْــِزَل إَِليْ
ــه وآلــه، وهــي تقــارن  هــذه اآليــات الكريمــة خطــاب لرســول اهلل صلــى اهلل علي
بيــن نوعيــن مــن النــاس بالنســبة إلــى موقفهــم مــن التصديــق بمــا ُانــزل إليــه 
ــه الحــق، وهــي علــى  مــن ربــه، وهــو القــرآن الكريــم. فالفئــة ااُلولــى تعلــم أن
بصيــرة مــن أمرهــا، والفئــة الثانيــة علــى عمــى مــن أمرهــا، فهــي تجهــل أّن القرآن 
الكريــم نــازل مــن اهلل تبــارك وتعالــى علــى رســوله الكريــم. إذن مــن لــه العلــم 
ــرة،  ــه علــم يفقــد البصي ــرة ويعــرف أّن القــرآن حــق، ومــن ليــس ل فهــو ذو بصي
فهــو كاألعمــى ال بصيــرة لــه، ونتيجــة عــدم العلــم هــي فقــدان البصيــرة، فالعلــم 

ــرة. ــرة، وغيــاب العلــم ُيفقــد اإلنســان البصي ُيحقــق البصي

))) . الرعد: 9)  4).
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ــن  ــم كم ــن يعل ــول: أفم ــو ال يق ــي؛ فه ــر القرآن ــذا التعبي ــال ه ــوا جم الحظ
ــة  ــم بحقاني ــي عــدم العل ــم كاألعمــى؟. يعن ــم، وإنمــا يقــول: أفمــن يعل ال يعل
ــي  ــمس ف ــو كالش ــن، وه ــوٌر ُمبي ــم ن ــرآن الكري ــى؛ ألّن الق ــاوي العم ــرآن ُيس الق
وضــح النهــار، فمــن ال ُيــدرك حقانيــة القــرآن فهــو أعمــى، ومــن ُينكــر حقانيــة 
القــرآن ومــا أنــزل علــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه كاألعمــى الــذي ال يــرى 

ــة. ــق الخارجي الحقائ
ــر  ــذي يعتب ــر، أي أّن ال ــا« أداة حص ــاِب﴾: »إنم لَْب ــو اأْلَ ــُر ُأوُل ــا َيَتَذكَّ ﴿إِنََّم
ويتعــظ هــم ُاولــو األلبــاب فقــط، وهــم ذوو العقــول، فمــن يحمــل عقــًا وفكــرًا 

وبصيــرًة هــو الــذي يعتبــر ويتعــظ بهــذه اآليــات الشــريفة.
فاآليــة الكريمــة تحــث علــى طلــب العلــم ونبــذ الجهــل؛ ألّن العلــم يحقــق 
البصيــرة لإلنســان، والجهــل يجعــل القلــب أعمــى، ويكــون صاحبــه فاقــدًا 

ــة. ــة الصحيح ــرة والرؤي للبصي
ثــم يســتعرض هــذا المقطــع القرآنــي ثمانــي ســمات وخصائــص اُلولــي 
األلبــاب، وكــم نحــن بحاجــة إلــى اســتذكار هــذه الصفــات فــي تقويــم الشــخصية 
اإلنســانية، وفــي تقويــم الشــخصية الرســالية، لكــي نحققهــا فــي وجودنــا، وهــي 

كالتالــي: 
السمة ااُلولى: الوفاء بالعهد وامليثاق

ــاَق﴾،  ــوَن الِْميَث ِ َواَل َينُْقُض ــِد اهللَّ ــوَن بَِعْه ــَن ُيوُف ــه تعالى:﴿الَِّذي ــي قول وه
فأولــى هــذه الســمات فــي شــخصية ُاولــي األلبــاب هــي الوفــاء بعهــد اهلل ســبحانه 
ــن  ــن م ــع اآلخري ــهم م ــى أنفس ــا عل ــي يقطعونه ــق الت ــاء بالمواثي ــى، والوف وتعال

أفــراد النــوع اإلنســاني. 
ــى  ــان عل ــه اإلنس ــا قطع ــزام بم ــو االلت ــق ه ــود والمواثي ــاء بالعه ــى الوف ومعن
ــي  ــامل، فه ــع وش ــى واس ــا معن ــن. وله ــع اآلخري ــّل وم ــز وج ــه ع ــع رب ــه م نفس

ــي: ــق ه ــود والمواثي ــن العه ــة م ــمل مجموع تش
أواًل: العهــود الفطريــة، فاإلنســان بفطرتــه ُيــدرك ويلتــزم بالعديــد مــن 
الحقائــق، كمبــدأ توحيــد اهلل ســبحانه وتعالــى فــي العقيــدة، ومبــدأ العدالــة 
ــزام الحــق والوقــوف إلــى جانــب الحــق،  ــدأ الت ــة فــي الســلوك، ومب االجتماعي
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ــم  ــا ل ــليمة م ــه الس ــان بفطرت ــا اإلنس ــية ُيدركه ــة وأساس ــادئ مهم ــا مب ــذه كله فه
ُتدنــس وُتغّيــر، ألنــه بفطرتــه يتفاعــل ويتعاطــف مــع هــذه الحقائــق، وهــي عهــود 
فطريــة لــم يأخذهــا مــن أحــد، ولكــن اإلنســان بالفطــرة منســجم ومتفاعــل معها.
ــه  ــان بمدركات ــا اإلنس ــل إليه ــور يتوص ــاك ُام ــة، فهن ــود العقلي ــًا: العه ثاني
العقليــة، كالحقائــق الكونيــة التــي يدركهــا عقــل اإلنســان وتدلــه علــى اإليمــان 

ــق. ــه تجــاه هــذه الحقائ ــل عهــودًا والتزامــات من بهــا، وهــي تمث
ــن اهلل  ــرعية م ــة الش ــا الحج ــي تحدده ــي الت ــرعية، وه ــود الش ــًا: العه ثالث
ــون الموقــف  ــن يبّين ــاء واألئمــة، الذي ــاس، وهــم األنبي ــى الن ــى عل ــارك وتعال تب
ــب، أي  ــذا واج ــه، وه ــزام بترك ــاك الت ــرام، أي هن ــذا ح ــون: ه ــرعي فيقول الش
ــه  ــن في ــر ولك ــاك تخيي ــروه، أي هن ــتحب أو مك ــذا مس ــه، وه ــزام بفعل ــاك الت هن
علــى  شــرعية  عهــودًا  تمثــل  الشــرعية  فاألحــكام  تركــه.  أو  بفعلــه  ترجيــح 

اإلنســان.
ــه  ــة، وهــي العهــود التــي يقطعهــا اإلنســان مــع نظرائ ــًا: العهــود البيني رابع
ــًا بهــذا  ــه أن يكــون ملتزمــًا ووفي ــُد أخــاه بشــيء، فعلي مــن بنــي البشــر، كمــن يَِع
الوعــد الــذي قطعــه مــع اآلخريــن. هــذه هــي الســمة األولــى؛ الوفــاء والمواثيق. 

السمة الثانية: حفظ العاقات واألواصر 

ُ بِــِه َأْن ُيوَصــَل﴾،  وهــي قولــه تعالــى: ﴿َوالَِّذيــَن َيِصُلــوَن َمــا َأَمــَر اهللَّ
ــرك  ــن يتح ــو كائ ــل ه ــن، ب ــن اآلخري ــًا ع ــًا ومنقطع ــًا منزوي ــس كائن ــان لي فاإلنس
بحالــة مدنيــة واجتماعيــة ويحــب أن يتواصــل مــع اآلخريــن، وتكــون لــه منظومــة 
ذوي  مــن  المتكاملــة  اإلنســانية  الشــخصية  ســمات  فمــن  معهــم.  عاقــات 
األلبــاب، هــي أن يكــون اإلنســان قــادرًا علــى أن يصــل مــا أمــر اهلل بــه أن يوصــل، 
أي يحقــق حالــة متكاملــة فــي بنــاء منظومــة العاقــات، وهــذه المنظومــة تشــمل 

أيضــًا مســاحات عــدة: 
المساحة ااُلولى: عاقة اإلنسان مع اهلل سبحانه وتعالى، وفيها ُبعدان: 

األول: الُبعــد التكوينــي، إذ أّن وجــود اإلنســان مرتبــط بــاهلل ســبحانه 
وتعالــى؛ ألنــه خالقــه وموجــده مــن العــدم، وكذلــك فــإّن بقــاء اإلنســان مرتبــط 

ــة. ــة تكويني ــذه عاق ــل، وه ــز وج ــإرادة اهلل ع ب
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تبــارك  اهلل  بطاعــة  ترتبــط  فهنــاك عاقــة  التشــريعي،  الُبعــد  الثانــي: 
وتعالــى، تتمثــل بوجــوب التــزام أوامــره وتجنــب نواهيــه، وهــذه عاقــة تشــريعية 

ــه.  ــان ورب ــن اإلنس بي
المســاحة الثانيــة: عاقــة اإلنســان مــع الحجــة الشــرعية، أي مــع الرســول 
ــى اهلل  ــول اهلل صل ــد، فرس ــع القائ ــة م ــوم بالعاق ــميه الي ــا نس ــي م ــام، وه واإلم
عليــه وآلــه هــو قائدنــا، وأئمــة أهــل البيــت ^ هــم قادتنــا، فمــن يقــّدم الحجــة 
ــه  ــع ويتي ــة، ويضي ــد البوصل ــد يفق ــدون القائ ــان ب ــا، واإلنس ــو قائدن ــرعية ه الش
ويتخبــط وُيــراوح فــي مكانــه، وااُلمــة التــي ُتريــد أن تتقــّدم عليهــا أن ُتحــدد موقفًا 
ــددة.  ــداف مح ــو أه ــي نح ــة وتمض ــا البوصل ــّدد له ــرعية ليح ــة ش ــرعيًا وحج ش
إذن هــذه العاقــة القياديــة بيــن اإلنســان والرســول أو اإلمــام هــي نمــط ثــان مــن 

أنمــاط العاقــة.
ــع  ــيما م ــر، والس ــي البش ــع بن ــاس، م ــع الن ــة م ــة: العاق ــاحة الثالث المس
الحقــوق  وذوي  واألقربــاء،  واالوالد،  والزوجــة،  كالوالديــن،  أرحامــه، 
كاألســاتذة والمربيــن، ومــن قــّدم لنــا وأســهم فــي تطويرنــا، فــكل هــؤالء 

يندرجــون ضمــن هــذه المســاحة مــن الحقــوق.
المســاحة الرابعــة: عاقــة اإلنســان مــع نفســه، إذ يجــب علــى اإلنســان أن 
ــه؛ ألّن  ــرار بنفس ــه اإلض ــوز ل ــار، وال يج ــه االنتح ــوز ل ــا يج ــه، ف ــظ نفس يحف
مــن حــق البــدن علــى صاحبــه أن يحفظــه، ويحفــظ حقوقــه، وكذلــك مــن حــق 
نفســه عليــه أن ينّميهــا ويطّورهــا ويصقــل مهاراتهــا فــي طاعــة اهلل ســبحانه وتعالــى 
وخدمــة اإلنســان وفــي األهــداف التــي وضعــت لــه. فحــق النفــس وعاقــة 

اإلنســان مــع نفســه هــي مــن مســاحات العاقــة أيضــًا. 
ــة مــن ســمات الشــخصية الرســالية - كمــا ُتشــير اآليــات  إذن، فالســمة الثاني
القرآنيــة تتمثــل فــي العاقــة مــع اهلل عــز وجــل، والعاقــة مــع الرســول واإلمــام، 

والعاقــة مــع البشــر، والعاقــة مــع النفــس.
السمة الثالثة: اخلشية من اهلل 

أي  اللــب،  ذو  فاإلنســان  َربَُّهــْم﴾،  ﴿َوَيْخَشــْوَن  تعالــى:  قولــه  وهــي 
ــى،  ــة، يخشــى اهلل ســبحانه وتعال ــرة والعقــل والحكمــة والدراي صاحــب البصي
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والخشــية مــن اهلل ســبحانه وتعالــى هــي حالــة الخــوف المقــرون بالعلــم واليقيــن 
ــاب شــخص شــخصًا  واالحتــرام، فمــن الممكــن علــى مســتوى البشــر أن يه
آخــر، كمــا لــو كان عالمــًا ذا شــخصية كريمــة، فخشــية الهيبــة هــي نتيجة الشــعور 
ونســتحضر  وتعالــى،  اهلل ســبحانه  نســتحضر عظمــة  بالمســؤولية، وحينمــا 
ــا شــعور  ــة اهلل جــل وعــا، ينتابن المســؤولية العظيمــة التــي نتحملهــا فــي عبودي
بالخشــية، والخشــية تنتــاب العالــم، كمــا ورد فــي قولــه تعالــى: )إنمــا يخشــى 
اهلل مــن عبــاده العلمــاء()))))، أي أّن العلمــاء يخشــون اهلل ســبحانه وتعالــى؛ ألّن 

ــن اهلل جــل وعــا. ــه وبي ــة بين ــة العاق ــدرك حقيق ــم ُي العال
السمة الرابعة: اخلوف من سوء احلساب

ــاب  ــه الحس ــد ب ــاِب﴾، وُيقص ــوَء اْلِحَس ــوَن ُس ــى: ﴿َويََخاُف ــه تعال ــي قول  وه
ــا  ــِفِقيَن ِممَّ ــَن ُمْش ــَرى اْلُمْجِرِمي ــى: ﴿َفتَ ــه تعال ــي قول ــك ف ــا ورد ذل ــق، كم الدقي
ِفيــِه َويَُقوُلــوَن يَــا َوْيَلتَنَــا َمــاِل َهــَذا اْلِكتَــاِب اَل ُيَغــاِدُر َصِغيــَرًة َواَل َكبِيــَرًة إاِلَّ 
أَْحَصاَهــا﴾)3)))، فســوء الحســاب يعنــي الحســاب الدقيــق مــع التوبيــخ والتقريــع 
وانتــزاع األخطــاء واإلســاءات، وقــال بعــض المفســرين: ســوء الحســاب يعنــي 
ــت  ــًا، وكان ــلوكه خاطئ ــن كان س ــًا، وم ــه خاطئ ــن كان عمل ــزاء، فم ــوء الج س
الذنــوب والمعاصــي - والعيــاذ بــاهلل- هــي الســمة العامــة فــي ســلوكه، ســُيجازى 

ــوب. ــذي ينســجم مــع هــذه الذن بالجــزاء ال
السمة اخلامسة: الثبات واالستقامة

ــوا  ــْم﴾، أي ثبت ــِه َربِِّه ــاَء َوْج ــُروا ابِْتَغ ــَن َصَب ــى: ﴿َوالَِّذي ــه تعال ــي قول وه
واســتقاموا فــي طريــق طاعــة مــا أمــر بــه اهلل ســبحانه وتعالــى، وتجنــب مــا نهــى 
عنــه، كل ذلــك فــي ســبيل اهلل عــز وجــل ورغبــة بمــا أعــّد مــن الثــواب الجزيــل. 
ــًا ومســتقيمًا  ــورًا علــى طاعــة اهلل، أي يكــون ثابت فيجــب أن يكــون اإلنســان صب
فــي أداء واجباتــه الرســالية، وفــي جهــاد العــدو، وفــي مكافحــة الفســاد، وفــي 
مواجهــة الظالميــن. فالصبــر إذن ســمة مهمــة فــي الشــخصية اإلنســانية، ولكــن 
ينبغــي أن يكــون هــذا الصبــر ابتغــاء لوجــه ربهــم، فالصبــر وحــده ال يكفــي، بــل 

))) . فاطر: 8).
3)) . الكهف: 49.



المحور الرابع - روافد البصيرة166

ــه،  ــب مرضات ــه اهلل وطل ــاء وج ــر ابتغ ــون الصب ــة، أي يك ــر مهم ــي الصب ــة ف الني
ــواه عظيمــة.  ــاس ليقــال إن بل ــاًء ويتظاهــر أمــام الن ــر ويثبــت ري ــاك مــن يصب فهن
ــًا تكــون عيــن اإلنســان علــى النــاس ال علــى اهلل، فيصبــر صبــرًا أســطوريا  أحيان
مــن أجــل أن يتحــدث النــاس بصبــره وثباتــه واســتقامته، والبعــض يصبــر حتــى 
ــتعطف  ــوم ليس ــر المظل ــر بمظه ــر ليظه ــن يصب ــاك م ــدو، وهن ــه الع ــمت ب ال يش
ــورًا  ــس صب ــو لي ــر، وه ــر الصب ــوره بمظه ــاعرهم بظه ــتدرج مش ــاس، أي يس الن
حقيقيــًا. كل هــذه الحــاالت فيهــا صبــر، ولكــن ليــس فيهــا ابتغــاء وجــه اهلل 

ــى.  ــد اهلل ســبحانه وتعال ــى، فلذلــك ال قيمــة لهــا عن ســبحانه وتعال
السمة السادسة: إقامة الصاة 

ــح  ــم وملم ــاة معل ــة الص ــَاَة﴾، فإقام ــوا الصَّ ــى: ﴿َوَأَقاُم ــه تعال ــي قول وه
وســمة مهمــة مــن شــخصية ذوي األلبــاب، وقــد يقــول قائــل: إذا كان مــن 
ــود، وإذا  ــذه العه ــد ه ــاة أح ــإّن الص ــق، ف ــود والمواثي ــزام بالعه ــماتهم االلت س
كان الصبــر واالســتقامة مــن ســماتهم أيضــًا، فــإّن الصــاة مــن مصاديــق ذلــك، 
ــه أن يوصــل، فالصــاة هــي ممــا  ــزام بمــا أمــر اهلل ب وإذا كان مــن ســماتهم االلت
ــا  ــع أنه ــا، م ــاة دون غيره ــردت الص ــاذا ُاف ــًا، فلم ــل أيض ــه أن يوص ــر اهلل ب أم
ــة الصــاة،  ــن الســابقة؟ والجــواب: أّن هــذا دليــل علــى أهمي مشــمولة بالعناوي
ــن،  ــك العناوي ــمولة بتل ــت مش ــى وإن كان ــا حت ــاة، فإنه ــة الص ــى محوري وعل
ولكنهــا بعنوانهــا الخــاص ُتمثــل ســمة مهمــة فــي شــخصية اإلنســان الرســالي؛ 
ألنهــا عاقــة متجــددة بيــن اإلنســان وربــه، فالصــاة مناجــاة بيــن العبــد وربــه، 
والصــاة إزالــة لــأدران، أي أوســاخ الذنــوب والمعاصــي ومخلفاتهــا، والصاة 
تأخــذ اإلنســان إلــى الفضــاء النــوري، فتشــعره بنــور اهلل ســبحانه وتعالــى حينمــا 
يمــارس هــذه الشــعيرة بشــكٍل صحيــح، وحينمــا ال تتحــول الصــاة إلــى عــادة، 

ــادة علــى أنهــا عــادة. ــا نتعاطــى مــع العب ــًا هــي أنن فمشــكلتنا أحيان
ــه وآلــه: » الصــاة عمــود الديــن، وهــي أول  قــال رســول اهلل صلــى اهلل علي
مــا ُينظــر فيــه مــن عمــل بنــي آدم، فــإن صحــت ُنظــر فــي عملــه، وإن لــم تصــح 
لــم ُينظــر فــي بقيــة عملــه«)4)))، وقــال صلــى اهلل عليــه وآلــه أيضــًا: » اهلل اهلل اهلل 

4)) . وسائل الشيعة 4: )3 باب 9 من أبواب الصاة، ح3).
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فــي الصــاة، فإنهــا عمــود الديــن، فمــن تركهــا فقــد هــدم الديــن«)))))، فالديــن 
ُيهــدم بتــرك الصــاة.

فلذلــك نجــد فــي عاشــوراء، أن المعركــة كان ُيفتــرض وقوعهــا فــي الليــل، 
وقــد اســتعد األعــداء للقتــال ليــًا تجنبــًا لذلــك الحــر الاهــب فــي النهــار، ولكــن 
الحســين × طلــب مــن أصحابــه أن يطلبــوا منهــم تأجيــل الحــرب إلــى صبــاح 
يــوم عاشــوراء، وقــد بّيــن × الســبب بقولــه: »حتــى نصلــي لربنــا«)6)))، فــكان 
ــوم  ــة عاشــوراء)7)))، وفــي ظهــر الي ــه دوٌي كــدويِّ النحــل فــي ليل ــه وألصحاب ل
الثانــي طلــب الحســين × أن ُيوقفــوا الحــرب حتــى يصّلــي، فلــم يســمحوا لــه 

بالصــاة، فصّلــى هــو وأصحابــه صــاة الخــوف وهــو ُيقاتــل)8))).
ــا ربمــا أجــل أو أّخــر صاتــه ألجــل أمــر تافــه،  أيــن نحــن مــن ذلــك وأحدن
ولكــن الحســين × أراد أن ُيصلــي الفريضــة فــي أول وقتهــا، حتــى لــو كانــت 

ــى االهتمــام بالصــاة. صــاة الخــوف، فانظــروا إل
السمة السابعة: اإلنفاق والعطاء 

ا َوَعَانَِيــًة﴾، فمن ســمات  ــا َرَزقَْناُهــْم ِســّرً وهــي قولــه تعالــى: ﴿َوَأنَْفُقــوا ِممَّ
الشــخصية الرســالية اإلنفــاق والعطــاء، وهــذه تكامليــة غريبــة بيــن الصــاة 
ــَاَة  والــزكاة، ونجدهــا تتكــرر فــي القــرآن الكريــم كقولــه تعالــى: ﴿َوأََقاُمــوْا الصَّ
ــا َرَزْقنَاُهــْم﴾، فالصــاة  ــَاَة َوأَْنَفُقــوا ِممَّ َكاَة﴾)9))) و ﴿َوأََقاُمــوا الصَّ َوآتَــُوْا الــزَّ
واإلنفــاق نجدهمــا فــي آيــات القــرآن الكريــم بشــكل واســع؛ ألّن الصــاة عاقــة 
بيــن اإلنســان وربــه، والــزكاة واإلنفــاق عاقــة بيــن اإلنســان وبنــي البشــر، فكمــا 
ــة  ــاد اهلل مهم ــع عب ــة م ــإّن العاق ــة، ف ــى مهم ــبحانه وتعال ــع اهلل س ــة م أّن العاق

أيضــًا، أي أّن الشــخصية الرســالية تكتمــل بالصــاة وباإلنفــاق معــًا. 
ــا َرَزقَْناُهــْم﴾، أّن اإلنفــاق واســع   ويســتفاد مــن قولــه تعالــى: ﴿َوَأنَْفُقــوا ِممَّ

))) . عوالي الآللىء ): ))3 ح)).
6)) . بحار األنوار 44: )39.
7)) . بحار األنوار 44: 394.

8)) . بحار األنوار )4: )).
9)) . البقرة 77)، التوبة )، التوبة ))، احلج )4، فاطر 9). 
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ــا  ــكل م ــواع النعــم، ف ــه اإلنســان مــن أن ــى ب ــارك وتعال ــا رزق اهلل تب يشــمل كل م
ــه، وإن  ــق من ــك أن تنف ــااًل فعلي ــإن كان م ــه، ف ــق من ــك أن تنف ــه علي ــك اهلل ب رزق
كان علمــًا فعليــك أن تنفــق مــن علمــك، كمــا ورد فــي األثــر: »زكاة العلــم 
نشــره«)0)))، فاإلنفــاق ال يخــص المــال وحــده، بــل يشــمل كل مــا يتوفــر، مــن 

ــم. ــال، وعل ــلطة، وم ــي، وس ــوذ اجتماع ــة، ونف وجاه
ا َوَعَانَِيــًة﴾، أّن اهلل تبــارك وتعالــى  ويســتفاد أيضــًا مــن قولــه تعالــى: ﴿ ِســّرً
ال يتدخــل فقــط بطبيعــة الموقــف أو طبيعــة العمــل، بــل يتدخــل حتــى فــي كيفيــة 
العمــل، فهنــاك ُامــور يجــب إنفاقهــا فــي الســر، وهــي تقديــم المســاعدة إلنســان 
بطريقــة ال تحرجــه أمــام اآلخريــن، وهــي تقــي صاحبهــا مــن أن ُيصــاب بالريــاء، 
فيبقــى أجرهــا ثابتــًا لــه، ويجــب أن يكــون اإلنفــاق أحيانــًا بالعلــن؛ لكــي ُتشــجع 
ــر  ــا، فينتش ــرة ويطبقوه ــذه الفك ــك ه ــذوا من ــر ويأخ ــل الخي ــى فع ــن عل اآلخري
ــن  ــر م ــإذا كان األم ــَراِت﴾))))). ف ــتَبُِقوا اْلَخْي ــدة ﴿َفاْس ــى قاع ــر، عل ــيع الخي ويش

هــذا النــوع، فُيحبــذ أن يكــون فــي العلــن.
السمة الثامنة: دفع السيئة باحلسنة 

َئَة﴾، فالشــخصية الرســالية  ــيِّ ــْدَرُؤوَن بِالَْحَســَنِة السَّ وهــي قولــه تعالــى: ﴿َوَي
تدفــع الســيئة بالحســنة، فــإذا صــدر منهــا فعــل قبيــح - والعيــاذ بــاهلل- ال تكتفــي 
بالنــدم أو التوبــة أو االســتغفار فحســب، بــل تعــوض هــذا الفعــل الخاطــئ بفعــِل 
خيــٍر، وكلمــا كان الخطــأ كبيــرًا والذنــب عظيمــًا، كان فعــل الخيــر الــذي ُيقدمــه 
ــر  ــل الخي ــول فع ــم، فيتح ــر وأعظ ــأ أكب ــك الخط ــح ذل ــر ومس ــض ولتطهي للتعوي
إلــى منصــة حقيقيــة لتطهيــر النفــس والمجتمــع، وقــد ُيفســر بتفســير آخــر؛ هــو أّن 
اآلخــر إذا أســاء إليــك فــا تدفــع إســاءته بإســاءة، وال تبادلــه باإلســاءة، بــل بادلــه 
ــة الشــريفة،  ــي هــذه اآلي ــد يكــون مقصــودًا أيضــًا ف ــى ق باإلحســان، فهــذا المعن
ــِذي بَْينـَـَك َوبَْينَُه  تـِـي ِهــَي أَْحَســُن َفــإَِذا الَّ كمــا ورد ذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿اْدَفــْع بِالَّ
ــُه َولِــيٌّ َحِميــٌم﴾)))))، حينمــا ُتحســن للمســيئين لــك، فهــذا اإلحســان  َعــَداَوٌة َكأَنَّ

يحــّول العــداوة إلــى صداقــة، فمواجهــة اإلســاءة باإلحســان شــيء مهــم.

0)) . عيون احلكم واملواعظ: 76).
))) . املائدة: 48.

))) . فصلت: 34.
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قــال معــاذ بــن جبــل مخاطبــًا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه: أوصنــي، فقــال 
صلــى اهلل عليــه وآلــه: » وإذا عملــت الســيئة فاعمــل بجنبهــا حســنة، الســر بالســر 
والعانيــة بالعانيــة«)3)))، وهــذه ُتشــير إلــى المعنــى األول، فــإذا اقترفــت الســيئة 
فــي الســر، فافعــل الحســنة إزاءهــا فــي الســر أيضــًا، فــإن اقترفتهــا فــي العانيــة، 

فاعمــل الحســنة فــي العانيــة أيضــًا.
وورد فــي نهــج الباغــة عــن أميــر المؤمنيــن × فــي كلماتــه القصــار: 
ه باإلنعــام عليــه«)4)))، وهــي ُتشــير إلى  »عاتــب أخــاك باإلحســان إليــه، واردد شــرَّ
المعنــى الثانــي، وطبعــًا هــذا فــي الجانــب األخاقــي للحكــم، وهنــاك الجانــب 
الشــرعي، وهــو أّن للذنــوب والمعاصــي حــدودًا، والحكــم األخاقــي ال يرفــع 

الحــد الشــرعي.
ــوات  ــوم بخط ــو يق ــًا، فه ــًا إيجابي ــان خّط ــي لإلنس ــط البيان ــون الخ ــًا يك أحيان
جيــدة وُيشــيع الخيــر، ولكــن فجــأة يأتــي بهفــوة تهــدم كل اإلحســان الــذي بنــاه، 
وأحيانــا بالعكــس؛ أن يكــون هنــاك رجــل ســيئ الصيــت - والعيــاذ بــاهلل- أخاقــه 
ســيئة، وســلوكه ســيئ، وحياتــه مليئــة بالشــر، وفجــأة يكــون لــه موقــف يمحــو 

جميــع ســيئاته، حتــى قيــل: إّن الحيــاة موقــف.
الحظــوا هــذه المقارنــة الغريبــة بيــن الشــمر بــن ذي الجوشــن، وكان مــن 
ــجدات  ــه س ــت ل ــن، وكان ــي صفي ــه ف ــل مع ــٍي ×، وقات ــام عل ــاب اإلم أصح
ــت  ــل البي ــرة أله ــا نص ــاة فيه ــمر حي ــاة الش ــت حي ــرع، فكان ــاء وتض ــة ودع طويل
^، ولكنــه ختــم هــذه الحيــاة فــي يــوم عاشــوراء بأبشــع المواقــف فصــار لعنــة 
للعالميــن، فالنــاس ال يذكــرون عبادتــه وتضرعــه إلــى اهلل تعالــى، وإنمــا يذكــرون 
موقفــه األخيــر، كيــف أســاء لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه بهتــك حرمــة 

ــين ×. ــتهدف الحس ــف اس ــه، وكي ذريت
وفــي مقابــل ذلــك الحــر بــن يزيــد الرياحــي، فقــد كان تأريخــه فــي المعســكر 
المعــادي، بعيــدًا عــن أهــل البيــت ^، وفــي يــوم عاشــوراء وقبــل أن ُيستشــهد 
اإلمــام الحســين × بســاعة انكشــفت لــه الحقيقــة، فقــرر أن ينتقــل مــن خنــدق 

3)) . ميزان احلكمة 4: 37)3.
4)) . نهج الباغة 4: )4 احلكمة 8)).
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ــى  ــا إن انتقــل حت ــام الحســين ×، وم ــدق اإلم ــى خن ــاد إل ــن زي ــد اهلل ب عبي
ــين ×،  ــة الحس ــت راي ــهد تح ــى اسُتش ــل حت ــرة، وقات ــراز مباش ــب البِ طل

فًأصبــح الجميــع يذكــر موقفــه إلــى جانــب الحســين ×.
ثــم يبّشــر اهلل تبــارك وتعالــى ُاولــي األلبــاب الذيــن تجســدت بهــم الســمات 
اِر﴾، أي لهــم  الثمــان، بالعاقبــة المحمــودة، فقــال: ﴿ُأولئِــَك لَُهــْم ُعْقبَــى الــدَّ
ــة  ــعادة األبدي ــي الس ــة ه ــا﴾، الجن ــْدٍن يَْدُخُلونََه ــاُت َع ــة، ﴿َجنَّ ــعادة األبدي الس
لهــؤالء، فيدخلونهــا ويدخــل معهــم أيضــًا ﴿َوَمــْن َصَلــَح ِمــْن آبَائِِهــْم َوأَْزَواِجِهْم 
﴾؛ ألّن اإلنســان الصالــح ُيشــيع الصــاح حتــى تكتمــل الســعادة  اتِِهــمْ يَّ َوُذرِّ
ــة عليهــم  ــاء التحي ــان الخلــد، ويحــف بهــم المائكــة ويتســابقون بإلق فــي جن
ويهنئونهــم بالجنــة التــي نالوهــا بصبرهــم وثباتهــم علــى الطاعــة: ﴿َواْلَمَائَِكــُة 
اِر﴾.  يَْدُخُلــوَن َعَلْيِهــْم ِمــْن ُكلِّ بـَـاٍب َســَاٌم َعَلْيُكــْم بَِمــا َصبَْرُتــْم َفنِْعــَم ُعْقبـَـى الــدَّ
هــذه هــي الســمات التــي يحددهــا القــرآن الكريم في الشــخصية الرســالية، 

شــخصية ذوي األلباب. 

دور العلم بإيجاد البصيرة في الروايات

نســتعرض بعــض الروايــات التــي تشــير إلــى أّن العلــم يوجــد البصيــرة 
اإلنســان: لــدى  ويعمقهــا 

الروايــة األولــى: الحديــث القدســي المعــروف بحديــث المعــراج، 
الــذي يخاطــب بــه اهلل ســبحانه وتعالــى رســوله الكريــم صلــى اهلل عليــه 
وآلــه، فالخطــاب اإللهــي الــذي يأتــي فــي القــرآن الكريــم هــو آيــة مــن الذكــر 
ــمى  ــم فُيس ــرآن الكري ــن الق ــس م ــذي لي ــي ال ــاب اإلله ــا الخط ــم، أم الحكي

ــه:  ــاء في ــل ج ــث طوي ــذا الحدي ــي. وه ــث القدس الحدي
)يــا أحمــد، إّن العبــد إذا أجــاع بطنــه، وحفــظ لســانه، عّلمتــه الحكمــة، 
وإن كان كافــرًا، تكــون حكمتــه حجــٌة عليــه ووبــااًل، وإن كان مؤمنــًا تكــون 
حكمتــه لــه نــورًا، وبرهانــًا، وشــفاًء، ورحمــًة، فيعلــم مــا لــم يكــن يعلــم، 
ويبصــر مــا لــم يكــن يبصــر. فــأول مــا أبّصــره عيــوب نفســه حتــى يشــتغل عن 
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عيــوب غيــره، وأبّصــره دقائــق العلــم حتــى ال يدخــل عليــه الشــيطان())))).
 الروايــة الثانيــة: ورد فــي خطبــة ألميــر المؤمنيــن علــي ×: )أما بعد، 
فمنصــٌت ســامٌع لواعــظ نفعــه إنصاتــه، وصامــٌت ذو ُلــبٍّ شــغل قلبــه بالفكــر 
بأمــر اهلل حتــى أبصــر، فعــرف فضــل طاعتــه علــى معاصيــه()6)))، فاإلنســان 
عندمــا تكــون لديــه بصيــرة يعــرف قيمــة الطاعــة هلل ســبحانه وتعالــى، ويعرف 

الخطــر المحــدق الــذي يصيــب اإلنســان نتيجــة المعصية.
الروايــة الثالثــة: ورد عــن اإلمــام الكاظــم × قولــه: )تفقهــوا فــي ديــن 
ــازل  ــى المن ــبب إل ــادة، والس ــام العب ــرة، وتم ــاح البصي ــه مفت ــإّن الفق اهلل، ف
الرفيعــة، والرتــب الجليلــة فــي الديــن والدنيــا، وفضــل الفقيــه علــى العابــد 
كفضــل الشــمس علــى الكواكــب، ومــن لــم يتفقــه فــي دينــه لــم يــرض اهلل له 
عمــًا()7)))، التفقــه فــي الديــن يجعــل اإلنســان فــي موقــع القيــام بواجباتــه 
ومســؤولياته الصحيحــة، وأداء التكليــف بشــكل صحيــح، وهــو يــؤدي إلــى 

قبــول األعمــال مــن اهلل ســبحانه وتعالــى.
ــم  ــظ أّن العل ــتعرضناها، ناح ــي اس ــات الت ــذه الرواي ــع ه ــي جمي إذن ف

ــان. ــود اإلنس ــي وج ــرة ف ــق البصي ــل تحقي ــن عوام ــل م عام

))) . مستدرك الوسائل 6): 8)) ح3).
6)) . بحار األنوار )7: ) ح0).

7)) . بحار األنوار 0): 47) ح3).
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الرافد العاشر

 الزهد بالدنيا والقناعة فيها

ــإّن هــذا  ــا وقانعــًا بنصيبــه منهــا، ف  حينمــا يكــون اإلنســان زاهــدًا بالدني
الزهــد والقناعــة يحققــان لــه البصيــرة، وقــد حتــّدث القــرآن الكــرمي 
والروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت ^ كثيــرًا عــن دور الزهــد والقناعــة 

ــرة. يف إيجــاد البصي

الزهد والقناعة في القرآن

الحظــوا هــذا المقطــع القرآنــي الرائــع، وقــد ورد فــي شــأن نــزول هــذه 
اآليــات أنهــا نزلــت فــي المؤلَّفــة قلوُبهــم: 

ُهــم بِاْلَغــَداِة َواْلَعِشــيِّ ُيِريــُدوَن َوْجَهــُه  ِذيــَن يَْدُعــوَن َربَّ ﴿َواْصبِــْر نَْفَســَك َمــَع الَّ
ــُه َعــن  ــا َقْلبَ ــْن أَْغَفْلنَ ــْع َم ــا َواَل ُتِط ْنيَ ــاِة الدُّ ــَة اْلَحيَ ــُد ِزينَ ــْم ُتِري ــاَك َعْنُه ــُد َعْينَ َواَل تَْع
بُِّكــْم َفَمــن َشــاء َفْلُيْؤِمــن  ــِل اْلَحــقُّ ِمــن رَّ ــُرُه ُفُرطــًا َوُق ــَع َهــَواُه َوَكاَن أَْم بَ ــا َواتَّ ِذْكِرنَ
الِِميــَن نـَـارًا أََحــاَط بِِهــْم ُســَراِدُقَها َوإِن يَْســتَِغيُثوا  ــا أَْعتَْدنـَـا لِلظَّ َوَمــن َشــاء َفْليَْكُفــْر إِنَّ
ــَن  ِذي ــَراُب َوَســاءْت ُمْرتََفقــًا إِنَّ الَّ ــَس الشَّ ــِوي اْلُوُجــوَه بِْئ ــِل يَْش ــاء َكاْلُمْه ــوا بَِم ُيَغاُث
ــْم  ــَك لَُه ــًا ُأْولَئِ ــَن َعَم ــْن أَْحَس ــَر َم ــُع أَْج ــا اَل ُنِضي ــاِت إِنَّ الَِح ــوا الصَّ ــوا َوَعِمُل آَمُن
ــٍب  ــن َذَه ــاِوَر ِم ــْن أََس ــا ِم ــْوَن ِفيَه ــاُر ُيَحلَّ ــُم اأْلَْنَه ــن تَْحتِِه ــِري ِم ــْدٍن تَْج ــاُت َع َجنَّ
ــَم  ــَن ِفيَهــا َعَلــى اأْلََرائِــِك نِْع ِكئِي تَّ ــن ُســنُدٍس َوإِْســتَْبَرٍق مُّ َويَْلبَُســوَن ثِيَابــًا ُخْضــرًا مِّ

ــًا﴾)8))). ــنَْت ُمْرتََفق ــَواُب َوَحُس الثَّ
ــن، مــن خــال  ــًا للمؤمني ــي المقــدس توجيه يســتعرض هــذا المقطــع القرآن
توجيــه الخطــاب لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، مــن بــاب )إيــاك أعنــي 
ــن فــي بعــض  ــم فــي خطــاب المؤمني ــا جــارة(، كعــادة القــرآن الكري فاســمعي ي
ااُلمــور التــي تتضمــن نوعــًا مــن االنتقــاد والتوبيــخ، وهــو يعكــس األدب اإللهــي 

8)) . الكهف: 8)  )3.
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ــن ذوي  ــاء م ــض العق ــد بع ــع عن ــرٌف مّتب ــو ُع ــم، وه ــاء والتقوي ــي البن ــع ف الرفي
الخلــق الرفيــع فــي إيصــال النقــد إلــى مــن يريــدون انتقــاده، مــن خــال توجيــه 
ــه مباشــرة  الخطــاب إلــى أعــز شــخص فيهــم وأقربهــم إليــه، فيوجــه الــكام إلي

ــره مــن الحاضريــن. ــه يقصــد غي مــع أن
ــع  ــا أوق ــو م ــاب، وه ــن الخط ــوع م ــذا الن ــن ه ــرة م ــة كثي ــرآن أمثل ــي الق  وف
البعــض مــن ذوي الفهــم الســطحي والســاذج للخطــاب اإللهــي، فــي االلتبــاس 
وســوء الفهــم، وتصــور أّن مثــل هــذه الخطابــات موجهــة لرســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وآلــه، وهــو المقصــود بهــا، مــع أّن القــرآن الكريــم يصــرح فــي آيــات 
ُاخــرى بأنــه صلــى اهلل عليــه وآلــه علــى ُخلــق عظيــم، ومــن البديهــي أن صاحــب 
هــذا الخلــق العظيــم ال يمكــن أن يصــدر منــه فعــٌل يتنافــى مــع هــذه الدرجــة مــن 
ــي  ــدب ف ــت ت ــة كان ــرة مَرِضّي ــم ظاه ــع الكري ــذا المقط ــاول ه ــد تن ــق. وق الُخل
أوصــال مجتمــع المســلمين، وكان مــن شــأنها لــو ُتركــْت بــدون عــاج أن تهــّدد 

ــامتها. ــة وس ــة المؤمن ــدة الجماع وح
إّن هــذه اآليــات الشــريفة جــاءت لتخاطــب رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه 
وتحــذره مــن االســتجابة لنــداء أولئــك المشــركين، من األغنيــاء والوجهــاء الذين 
اشــترطوا عليــه أن يبعــد الفقــراء والزهــاد مــن حولــه، لكــي يأتــوا ويجتمعــوا معه، 
فجــاء التحذيــر اإللهــي مــن االســتجابة لذلــك؛ ألّن عاقــة هــؤالء المســتضعفين 
بــاهلل عظيمــة، ولــذا يطلــب ســبحانه وتعالــى منــه أاّل يتخلــى عــن قواعــده الشــعبية 
هــؤالء  يطيــع  وأاّل  الرســالة،  بمشــروع  الملتزميــن  المخلصيــن  الفقــراء  مــن 
ــدة عــن ذكــر اهلل ســبحانه وتعالــى، ألّن  ــن قلوبهــم بعي ــاس الذي ــاء مــن الن األثري
ــا  ــور، والدني ــه ن ــل جال ــر اهلل ج ــة، وذك ــور والظلم ــه الن ــع في ــب ال يجتم القل
بلذاتهــا وشــهواتها وميولهــا الخاطئــة ظلمــة، والنــور والظلمــة ال يجتمعــان فــي 
محــل واحــد وفــي زمــان واحــد، وألّن اإلنســان كلمــا ابتعــد عــن ذكــر اهلل تبــارك 
وتعالــى، وقــع فــي الهــوى والشــهوات والرذائــل والعيــاذ بــاهلل، ومــن يتبــع هــواه 
يقــع فــي اإلفــراط والتفريــط، ويوغــل فــي الرذيلــة، ويندفــع نحــو اللــذات غيــر 
المشــروعة واألفعــال المنحرفــة، وال يقــف عنــد حــّد وال يشــبع مــن الدنيــا 

وملذاتهــا، حينمــا يكــون أنانيــًا ويعتمــد الدنيــا فــي حركتــه وســلوكه. 
قولــه تعالــى: ﴿َواْصِبــْر َنْفَســَك َمــَع الَِّذيــَن َيْدُعــوَن َربَُّهــم بِالَْغــَداِة 
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َوالَْعِشــيِّ ُيِريــُدوَن َوْجَهــُه﴾: يــا رســول اهلل، اصبــر نفســك والتــزم هــؤالء 
الفقــراء وتمســك بهــم، ونفهــم مــن هــذا الــكام حجــم الضغــوط التــي كانــت 
تمــارس علــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، لكــي يتخلــى عــن هــذه القاعــدة 
الشــعبية ويذهــب لمجالســة األكابــر، وكذلــك نفهــم مــن هــذه اآليــة أّن المعيــار 
ــة وال الوجاهــة، بــل معيــار  الحقيقــي فــي قيمــة اإلنســان ليــس الثــروة وال الَمَكنَ
قيمــة اإلنســان هــو قربــه إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى وعاقتــه بــه، وتوجهــه نحــوه، 
وعلــى ضــوء ذلــك تكــون لإلنســان اإللهــي قيمــة كبيــرة، بينمــا ذاك اآلخــر ليــس 

لــه قيمــة كهــذه. 
قولــه تعالــى: ﴿َواَل َتْعــُد َعيَْنــاَك َعنُْهــْم﴾: تأكيــد لمــا تقــّدم، أي يــا رســول 
اهلل، هــؤالء قاعــدة المؤمنيــن والمخلصيــن مــن الزهــاد والفقــراء، فــا تصــرف 

عينيــك عنهــم، وتمســك بهــم وارعهــم.
ــريفة  ــة الش ــذه اآلي ــا﴾: إذن فه نَْي ــاِة الدُّ ــَة الَْحَي ــُد ِزيَن ــى: ﴿ُتِري ــه تعال قول
ليســت ضــد كل غنــي ووجيــه، وهــي أيضــًا ال تمنــع مــن اإلرشــاد والوعــظ 
والتواصــل مــع األغنيــاء والوجهــاء، إذا كانــت هنــاك فرصــة الســتمالتهم لطريــق 

ــق.  الح
 قولــه تعالــى: ﴿َواَل ُتِطــْع َمــْن َأْغَفلَْنــا َقلَْبــُه َعــن ِذْكِرَنــا﴾: يــا رســول اهلل، 
هــؤالء الذيــن أغفلنــا قلوبهــم عــن ذكرنــا ال تطعهــم، وال تجلــس معهــم، وابتعــد 
عنهــم، ألّن الغفلــة عــن ذكــر اهلل عــز وجــل توجــد اّتبــاع الهــوى وتــرك اّتبــاع اهلل 

تبــارك وتعالــى وطاعتــه.
قولــه تعالــى: ﴿َواتََّبــَع َهــَواُه﴾: أي مــا إن ينقطــع اإلنســان عــن ذكــر اهلل 
وشــهواته،  لهــواه،  عبــدًا  يكــون  حتــى  نحــوه،  والتوجــه  وتعالــى  ســبحانه 

الخاصــة . وميولــه  ونزواتــه، 
 قولــه تعالــى:﴿َوَكاَن َأْمــُرُه ُفُرطــًا﴾: وحيــن ذاك يتعامــل بطريقــة مفرطــة، أي 
بإســراف وإيغــال فــي االنحــراف. إذن فالــذي يغفــل عن ذكــر اهلل ســبحانه وتعالى 
يصــاب بالهــوى، والهــوى يــؤدي إلــى حالــة اإلفــراط واإليغــال واإلســراف فــي 
الدنيــا وشــؤونها، فتكــون النفــس اإلنســانية علــى مفتــرق طــرق؛ إمــا مــع اهلل، أو 
ــه  ــا، كمــا ورد ذلــك فــي قول مــع الهــوى، وال يمكــن لهذيــن الطريقيــن أن يلتقي
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اَها َفأَْلَهَمَهــا ُفُجوَرَهــا َوتَْقَواَهــا﴾)9)))، فعلــى اإلنســان  تعالــى: ﴿َونَْفــٍس َوَمــا َســوَّ
أن يختــار أحــد هذيــن الطريقيــن. 

 إّن الهــوى والشــهوات والميــول الذاتيــة، تــدق إســفينًا بيــن اإلنســان ومــكارم 
األخــاق، فيصبــح اإلنســان أنانيــًا ال يفكــر إال في نفســه وماله وشــهواته، ويطّور 
تلــك الوســائل المنحرفــة والعيــاذ بــاهلل، ويطلــب المزيــد منهــا حتــى يصــل الــى 
حــد اإلفــراط، وأمــا لــو تحدثــت أمامــه عــن التضحيــة واإليثــار والعطــاء والتعاون 
مــع اآلخريــن والحــرص علــى المصالــح العامــة وتحّمــل همــوم ااُلمــة، فســيقول 
ــا  ــه، وهــذه كله ــه أن يفهمــه أو يعي ــه كام شــعري، وال يمكــن ل ــك: هــذا كل ل
مســائل ال يســتطيع إدراكهــا مثــل هــذا اإلنســان الــذي يذهــب فــي ذلــك العالــم. 

ــة الكريمــة تشــير إلــى أّن الغفلــة تســتتبع الهــوى، والهــوى يســتتبع  إذن فاآلي
اإلفــراط واإلســراف واإليغــال فــي الرذيلــة وفــي الدنيــا. وطبعــًا فــإّن الســر فــي 
ذلــك واضــح؛ فاإلنســان تــواق للكمــال، وعندمــا يكــون فــي طريــق الخيــر يجــد 
الكمــال فــي الخيــر، ويحــب الكمــال فــي طاعــة اهلل تبــارك وتعالــى، وكلمــا جــاء 
بمصاديــق أكثــر للطاعــة، اشــتّد اشــتياقه اليهــا أكثــر، وأمــا ذاك الــذي يريــد الهوى 
ويندفــع نحــو دنيــاه، فــا يقــف عنــد حــدٍّ أيضــًا، ويــرى الكمــال فــي االنحــراف، 

فحــب الكمــال يدفعــه لطلــب الزيــادة فــي مــا يــراه كمــااًل لــه فــي لحظــة مــا. 
ونجــد فــي هــذه اآليــة الشــريفة المقارنــة الافتــة والرائعــة بيــن المؤمــن 
ــه  ــان، ولدي ــه اإليم ــذي لدي ــا، ال ــاع الدني ــن مت ــل م ــع بالقلي ــد القان ــر الزاه الفقي
ــه  ــن ذلــك الوجي ــة الواضحــة، ويدافــع عــن الحــق، وبي ــه الرؤي ــرة، ولدي البصي
الثــري المتعجــرف المتغطــرس، البعيــد عــن اإليمــان والتديــن، المســتكبر 
علــى اآلخريــن، والمســتعلي عليهــم، الــذي يســتنكف حتــى مــن الجلــوس مــع 

ــا. ــي فيه ــهوات، ويغال ــوى والش ــو اله ــع نح ــر، ويندف الفقي
 إذن فالزهــد والقناعــة توجــدان البصيــرة، وحالــة االســتعاء والرفاهيــة 
الكبيــرة غيــر المقننــة والمــال غيــر الشــرعي، توجــد عمــى القلــب وعــدم القــدرة 
علــى التعاطــي والتفاعــل مــع الحقيقــة. فهــذه اآليــة تشــير بوضــوح إلــى أّن الزهــد 
ــن  ــب م ــى طل ــبحانه وتعال ــإن اهلل س ــك ف ــان، ولذل ــدى اإلنس ــرة ل ــد البصي يوج

9)) . الشمس: 7 8.
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رســوله صلــى اهلل عليــه وآلــه أن يتمســك بهــؤالء الزاهديــن الفقــراء، وال يتخلــى 
عنهــم.

وهــذا يجرنــا إلــى الحديــث عــن الطبقيــة فــي اإلســام، عــن الغنــي والفقير، 
وهــل يعتــرف اإلســام بالطبقيــة؟ ومــا رؤيــة اإلســام عــن الطبقية؟.

مفهوم الطبقية في اإلسالم 

إّن لإلســام مدخــًا مهمــًا فــي تفســير ظاهــرة الطبقــات االجتماعيــة؛ فهــو 
ال يفســرها علــى أســاس اقتصــادي، بــل يفســرها علــى أســاس مهنــي، فيقــول 
ــة  ــؤالء طبق ــال، وه ــال األعم ــة رج ــؤالء طبق ــن، وه ــة المجاهدي ــؤالء طبق ه
شــيوخ العشــائر، وهــؤالء طبقــة األطبــاء، فالطبقــات تكــون علــى أســاس 
المهــن والواجبــات والمســؤوليات الملقــاة علــى عواتقهــم، فهنــاك طبقــة 
مهندســين، وطبقــة أطبــاء، وطبقــة محاميــن، وطبقــة علمــاء، وطبقــة رجــال 
ــة علــى أســاس  ــر ذلــك، وهــذه الطبقي أعمــال، وطبقــة مجاهديــن.. إلــى غي
المهــن تعنــي حاجــة كل طبقــة إلــى الطبقــة ااُلخــرى، فــكل فــرد مــن أي طبقــة 
يحتــاج الــى اآلخــر، وأي إنســان مهمــا كانــت درجــة أهميتــه فــي واجباتــه 
ومســؤولياته واختصاصــه، يحتــاج إلــى المهمــات ااُلخــرى، فالطبقيــة فــي 
ــة مــن الترابــط والتماســك المجتمعــي، وتشــّد المجتمــع  اإلســام توجــد حال
بعضــه إلــى البعــض اآلخــر، ألنهــا ليســت طبقيــة علــى أســاس المــال، أي أنهــا 
ليســت طبقيــة اقتصاديــة؛ ألّن الطبقيــة االقتصاديــة يــرى فيهــا بعــض األشــخاص 
أنهــم أفضــل مــن اآلخريــن، وأعلــى منهــم، ولديهــم مــال أكثــر منهــم، وينتــج 

مــن هــذا ُامــور: 
أواًل: الحســد، إذ تظهــر حالــة مــن الحســد والغيــرة والحقــد إلــى آخــره.. 

توجــد هــذه الحالــة مــن الفجــوة بيــن النــاس.
ــول  ــعى للحص ــرد يس ــكل ف ــروع، ف ــر المش ــع غي ــن التداف ــة م ــًا: حال ثاني
ــذه  ــى، وه ــة أعل ــي طبق ــح ف ــي يصب ــا كان، لك ــال كيفم ــن الم ــد م ــى المزي عل

ــدًا. ــرة ج ــة خطي ــًا قضي أيض
لذلــك نجــد أّن اإلســام يقــّدم رؤيــة عميقــة فــي الطبقيــة، تزيــل هــذا التدافع 
واالحتقــان والشــعور بالغبــن عنــد الفقيــر، والشــعور باالســتعاء والكبــر عنــد 
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ــن  ــل بي ــن التكام ــة م ــد حال ــا، وتوج ــع تداعياته ــى جمي ــي عل ــي، وتقض الغن
الطبقــات االجتماعيــة.

ــة الشــريفة  ــم عــن هــذه الظاهــرة نفســها، فــي اآلي ــا القــرآن الكري وقــد حّدثن
ــَأُ  ــاَل اْلَم ــا وآلــه الســام: ﴿َفَق ــة التــي تتحــّدث عــن نــوح عليــه وعلــى نبين اآلتي
ِذيــَن ُهــْم  بََعــَك إاِلَّ الَّ ِذيــَن َكَفــُروا ِمــْن َقْوِمــِه َمــا نـَـَراَك إاِلَّ بََشــًرا ِمْثَلنـَـا َوَمــا نـَـَراَك اتَّ الَّ
ــى  ــك بن ــة، ولذل ــس طبقي ــى أس ــاس عل ــى الن ــرون إل ــذا ينظ ــا﴾)30))، هك أََراِذُلنَ
ــن  ــراء المؤمني ــؤالء الفق ــم به ــروعه العظي ــه مش ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل رس
ــك المجتمــع الجاهلــي  ــن، واعتمــد عليهــم، واســتطاع أن يحــول ذل المخلصي
ــْم  ــى: ﴿ُكْنُت ــه تعال ــم قول ــزل فيه ــى ن ــور، حت ــي متط ــري مدن ــع عص ــى مجتم إل
ــوَن  ــِر َوُتْؤِمُن ــِن اْلُمْنَك ــْوَن َع ــُروِف َوتَْنَه ــُروَن بِاْلَمْع ــاِس تَْأُم ــٍة ُأْخِرَجــْت لِلنَّ ــَر ُأمَّ َخْي
ِ﴾))3)). وهكــذا اســتطاع أن يوجــد هــذا التحــول العظيــم بهــذه القاعــدة  بِــاهللَّ
ــا  ــا لزهده ــز به ــل اعت ــا، ب ــد به ــم يزه ــدة، إذ ل ــرة الزاه ــة الفقي ــعبية المؤمن الش

ــا. ــا وملذاته بالدني
ــاء  ــن َش ــن َوَم ــاء َفلُْيْؤِم ــن َش ــْم َفَم بُِّك ــن رَّ ــقُّ ِم ــِل الَْح ــى: َ﴿ُق ــه تعال قول
َفلَْيْكُفــْر﴾: أي مــن يلتــزم بهــذا المشــروع ويقبــل علــى اهلل ســبحانه وتعالــى 
ويتوجــه نحــوه، فهــو األقــرب إليــك، فمــا عليــك إال أن تطــرح المشــروع 
الرســالي، وهــذا المشــروع ســيتقوم بهــؤالء الفقــراء وبهــذه القاعــدة الشــعبية.
ــَراِدُقَها﴾:  ــْم ُس ــاَط بِِه ــارًا َأَح ــَن َن الِِمي ــا لِلظَّ ــا َأْعَتْدَن ــى: ﴿إِنَّ ــه تعال قول
ــن  ــؤالء الذي ــار، وه ــي وللن ــذاب اإلله ــتعد للع ــروع فليس ــذا المش ــر به ــن يكف م
ــم.  ــا األلي ــار وعذابه ــتعدوا للن ــاد ليس ــراء والزه ــع الفق ــوا م ــتنكفوا أن يجلس اس
والســرادق: الخيمــة الكبيــرة، فهــذه النــار تحيــط بهــم كمــا يحيــط الســرادق بمــن 

فــي داخلــه. 
قولــه تعالــى: ﴿َوإِن َيْســَتِغيُثوا ُيَغاُثــوا بَِمــاء َكالُْمْهــِل﴾: المهــل هــو المعدن 
حينمــا يــذوب، أي حينمــا يشــتّد بهــم العطــش يصرخــون ويرجــون مائكــة 
العــذاب أن يســقوهم شــربة مــن مــاء، فيأتونهــم بمــاء يغلــي مــن شــدة حرارتــه. 

30) . هود: 7).
)3) . آل عمران: 0)).
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قولــه تعالــى: ﴿َيْشــِوي الُْوُجــوَه﴾: أي يحــرق وجوههــم البخــار الــذي 
ــربوه.  ــم ليش ــى أفواهه ــه إل ــا يقربون ــاء عندم ــك الم ــن ذل ــد م يتصاع

ــَراُب َوَســاءْت ُمْرَتَفقــًا﴾: أي بئــس المقــام  قولــه تعالــى: ﴿بِئْــَس الشَّ
والمقــر لرفــاق الســوء. أيهــا المتعجرفــون واالنتهازيــون، يــا مــن تــرون أنفســكم 
أفضــل مــن الفقــراء والمســاكين وبســطاء النــاس، يــا مــن تترفعــون عــن النــاس، 
ــا مــن تضعــون بينكــم وبيــن النــاس فواصــل، اعلمــوا أّن النتيجــة هــي: ﴿َوإِن  ي

ــِل﴾.  ــاء َكاْلُمْه ــوا بَِم ــتَِغيُثوا ُيَغاُث يَْس
انظــروا لهــذا االقتــران والتشــبيه بيــن النشــأة الدنيويــة والنشــأة ااُلخرويــة فــي 
ــذاب،  ــي الع ــدة ف ــون والش ــاف المضم ــع اخت ــن م ــريفة، ولك ــة الش ــذه اآلي ه
وهــذا مــا نعبــر عنــه بـــ )تجســيم األعمــال(، ففــي الــدار اآلخــرة تتجســم األعمــال 

لإلنســان بمــا ينســجم مــع ســلوكه. 
ــا اَل ُنِضيــُع َأْجــَر  الَِحــاِت إِنَّ قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ الَِّذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ
ــاُر  نَْه ــاُت َعــْدٍن َتْجــِري ِمــن َتْحِتِهــُم اأْلَ َمــْن َأْحَســَن َعَمــًا ُأْوَلِئــَك َلُهــْم َجنَّ
ــنُدٍس  ــن ُس ــرًا مِّ ــًا ُخْض ــوَن ثَِياب ــٍب َوَيلَْبُس ــن َذَه ــاِوَر ِم ــْن َأَس ــا ِم ــْوَن ِفيَه ُيَحلَّ
ــَواُب َوَحُســَنْت ُمْرَتَفقــًا﴾:  ــَم الثَّ ــِك نِْع َرائِ ِكِئيــَن ِفيَهــا َعَلــى اأْلَ تَّ َوإِْســَتبَْرٍق مُّ
ــم  ــن، وأماكنه ــاء والمؤمني ــون الصلح ــب، يجالس ــر الطي ــذا المق ــم ه ــًا له هنيئ
فاخــرة وعظيمــة، هكــذا تتجســد أعمالهــم، وهكــذا يجــزون هــذا الجــزاء 

ــم. العظي
ــف  ــاس؛ صن ــن الن ــان م ــا صنف ــريفة، هن ــات الش ــذه اآلي ــى ه ــاًء عل إذن، بن
األغنيــاء المتعجرفيــن البعيديــن عــن الديــن، وأمــا اإلنســان الــذي لديــه إمكانــات 
ويدفــع مــا عليــه مــن الحقــوق الشــرعية، فــإّن الباقي حــال لــه، وليس هو مــوردًا 
لآليــة الشــريفة، ألنهــا تتكلــم عــن ُانــاس مســتكبرين ومتعجرفيــن يســتنكفون أن 

يخالطــوا الفقــراء، فهــؤالء هــم المذمومــون فــي هــذه اآليــة.
وهنــا حينمــا يجــري الحديــث عــن كل هــذه النعــم اإللهيــة، قــد يقــول 
ــاذا  ــرة؟ لم ــي اآلخ ــة ف ــا وممدوح ــي الدني ــة ف ــم مذموم ــذه النع ــاذا ه ــل: لم قائ
تتغيــر الصــورة فــي اآلخــرة؟ لمــاذا ليــس هنــاك محــذور مــن القصــور والجنــان 
ــرًا  ــواب: أّن كثي ــر؟. الج ــس الحري ــب ولب ــن الذه ــاور م ــس األس ــار ولب واألنه
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مــن حــاالت الغنــى والثــراء فــي الدنيــا يأتــي مــن االســتحواذ علــى أمــوال الفقــراء 
وســلب حقوقهــم، والقليــل مــن النــاس يلتــزم بالحكــم الشــرعي ويحلــل الحال 
ويحــرم الحــرام، وهــذه الثــروات الكبيــرة تأتــي فــي األعــم األغلــب بوســائل غيــر 
ــا  ــر إاّل بم ــاع فقي ــا ج ــي ×: )م ــن عل ــر المؤمني ــول أمي ــك يق ــروعة، ولذل مش
ُمّتــع بــه غنــي())3))، يعنــي أّن هــذا الغنــي ســرق أمــوال اآلخريــن فأصبــح غنيــًا، 
وأصبــح هــؤالء فقــراء، ولــو قســمت الثــروة بشــكل صحيح لــكان الجميــع أغنياء 
ولــم يكــن هنــاك فقــراء، ولَقــلَّ التفــاوت كثيــرأ بيــن النــاس، وتشــير اإلحصــاءات 
العالميــة اليــوم إلــى أّن نســبة مئويــة ضئيلــة جــدًا تســتحوذ علــى نســبة كبيــرة مــن 
ثــروات هــذه الدنيــا، واألغلبيــة الســاحقة مــن النــاس فــي العالــم يحصلــون علــى 
النســبة القليلــة مــن الثــروة، وهــذا التوزيــع للثــروات تنعــدم فيــه العدالــة، ويقــل 
فيــه تكافــؤ الفــرص. وهــذا الثــراء الفاحــش يأتــي فــي حــاالت كثيــرة بطــرق غيــر 

مشــروعة، فتنتــج منهــا مشــكلتان:
ااُلولــى: تولــد احتجاجــًا واعتراضــًا مــن األكثريــة المحرومــة، وتتــرك فجــوة 
بيــن مــن يمتلــك هــذه اإلمكانــات وبيــن مــن يفقدهــا، وتوجــد حالــة مــن الحقــد 

والحســد واالنتقــام.
الثانيــة: إّن الرفــاه واإلمكانــات واألمــوال والقصــور - وإْن كانــت الوســائل 
مشــروعة - تبعــد اإلنســان عــن اهلل ســبحانه وتعالــى، وتخلــق لــه أجــواء بعيــدة 

عــن أجــواء الطاعــة واالندفــاع نحــو اهلل ســبحانه وتعالــى.
وهاتــان المشــكلتان الناتجتــان مــن هــذه النعــم الماديــة فــي الدنيــا، ترتفعــان 

فــي اآلخــرة: 
أمــا ارتفــاع المشــكلة ااُلولــى فســببه أن اآلخــرة نشــأة واســعة، ولســَت وحدك 
مــن تمتلــك فيهــا قصــورًا وأنهــارًا، بــل جميــع أهــل الجنــة لديهــم قصــور وأنهــار 

وجميــع النعــم ااُلخــرى، فيمتنــع حصــول الحســد والحقــد.
 وأمــا ارتفــاع المشــكلة الثانيــة فســببه أّن النشــأة األخرويــة فــي الجنــان 
للمؤمــن، فهــي متوجهــة نحــو اهلل ســبحانه وتعالــى، وهــذه اللــذات ال تعيــق هــذا 
ــه  ــان وتوجه ــلوك اإلنس ــام س ــًا أم ــون عائق ــع وال تك ــا تداف ــس فيه ــه، فلي التوج

)3) . نهج الباغة 4: 78 احلكمة 8)3.
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ــى. ــبحانه وتعال ــو اهلل س نح
لذلــك نجــد هــذه النعــم تتوافــر بشــكل واســع وكبيــر فــي تلــك الــدار وفــي 

تلــك النشــأة ااُلخرويــة.
إذن هنــاك األعمــى البعيــد عــن التوجــه هلل ســبحانه وتعالــى، الــذي ليــس 
لــه بصيــرة فــي أمــره، وهنــاك الصنــف الثانــي، ويمثلــه البصيــر الــذي يزهــد 
ــاه  ــؤولية تج ــل المس ــى ويتحم ــبحانه وتعال ــى اهلل س ــرب إل ــا، ويتق ــي الدني ف

المشــروع الرســالي، وهــو علــى بصيــرة مــن أمــره.

الزهد بالدنيا في الروايات
ــد  ــي الزه ــه ف ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــن رس ــات ع ــض الرواي ــرأ بع نق

ــرة: ــق البصي ــي تحقي ــد ف ودور الزه
الروايــة ااُلولــى: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه ألبــي ذر: )يــا أبــا 
ذر، مــا زهــد عبــد فــي الدنيــا إال أنبــت اهلل لــه الحكمــة فــي قلبــه، وأنطــق بهــا 
لســانه، وبّصــره عيــوب الدنيــا وداءهــا ودواءهــا، وأخرجــه منهــا ســالمًا إلــى 
دار الســام()33))، أي أّن الزاهــد فــي الدنيــا يعطيــه اهلل ســبحانه وتعالــى هــذه 

البصيــرة، وتكــون لــه هــذه اآلثــار العظيمــة. 
الروايــة الثانيــة: عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه أيضــًا قــال: )مــن 
يرغــب فــي الدنيــا فطــال فيهــا أملــه، أعمــى اهلل قلبــه علــى قــدر رغبتــه فيهــا. 
ــدى  ــم، وه ــر تعّل ــًا بغي ــاه اهلل علم ــه، أعط ــا أمل ــر فيه ــا فقص ــد فيه ــن زه وم
بغيــر هدايــة، وأذهــب عنــه العمــى وجعلــه بصيــرًا()34))، أي أّن الزهــد يوجــد 

البصيــرة عنــد اإلنســان. 
ــة  ــي صف ــال ف ــه ق ــي ×، أن ــن عل ــر المؤمني ــن أمي ــة: ع ــة الثالث الرواي
ــن  ــوا كم ــا، فكان ــن أهله ــوا م ــا وليس ــل الدني ــن أه ــًا م ــوا قوم ــاد: )كان الزه
ليــس منهــا، عملــوا فيهــا بمــا يبصــرون، وبــادروا فيهــا مــا يحــذرون، تتقلــب 
ــا  ــل الدني ــرون أه ــا، ي ــي الدني ــم ف ــرة وه ــل اآلخ ــي أه ــن ظهران ــم بي أبدانه

33) . بحار األنوار 74: 80، قطعة من ح3.
34) . بحار األنوار 74: 63)، ح87).
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يعظمــون مــوت أجســادهم وهــم أشــد إعظامــًا لمــوت قلــوب أحبائهــم())3)).
ــة الرابعــة: عــن أبــي الحســن الرضــا × قــال فــي حديــث لــه:  الرواي
ــه  ــن ظن ــن َحُس ــول: م ــد اهلل × كان يق ــا عب ــإّن أب ــاهلل، ف ــن ب ــن الظ )فأحس
بــاهلل كان اهلل عنــد ظنــه بــه، ومــن رضــي بالقليــل مــن الــرزق قبــل منــه اليســير 
مــن العمــل، ومــن رضــي باليســير مــن الحــال خّفــت مؤونتــه، ونعــم أهلــه، 
وبّصــره اهلل داء الدنيــا ودواءهــا()36)). إذن فالزهــد مدخــل آخــر وعامــل آخــر 

مــن عوامــل البصيــرة.
  

)3) . نهج الباغة ): ))) اخلطبة 30) .
36) . وسائل الشيعة )): 9)) ب6) من أبواب جهاد النفس، ح).
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الرافد احلادي عشر

 كمال اإلنسان

ــي  ــر الت ــي العناص ــرة، وه ــل البصي ــن عوام ــر م ــادي عش ــل احل  العام
تعــزز وتعمــق البصيــرة يف وجــود اإلنســان، هــو كمــال اإلنســان وإنســانية 
اإلنســان، فاإلنســان حينمــا تتكامــل مامــح شــخصيته اإلنســانية يف 
بعدهــا القيمــي، ويف بعدهــا الرســالي، يحصــل علــى البصيــرة، وكلمــا 
ــرة،  ــد البصي ــرى، فق ــات ُاخ ــرف يف اجتاه ــانيته وانح ــن إنس ــد ع ابتع
ــة  ــو حال ــان ه ــود اإلنس ــرة يف وج ــزز البصي ــذي يع ــر ال ــار والعنص فاملعي
ــانية يف  ــر اإلنس ــز عناص ــخصية، وتعزي ــح الش ــتكمال مام ــال واس الكم
؛ إذ يــأكل ويشــرب وينــام ويتنفــس  اإلنســان، ففــي اإلنســان ُبعــٌد مــاديٌّ
ــن  ــره م ــع غي ــترك م ــك يش ــو يف ذل ــة، وه ــانية مادي ــااًل إنس ــارس أعم ومي
ــام  ــرب وين ــأكل ويش ــًا ي ــوان أيض ــات، فاحلي ــة كاحليوان ــات احلي الكائن
ويــزاول بعــض األعمــال واألنشــطة احلياتيــة، ولكــن مــا مييــز اإلنســان عــن 
غيــره مــن احليوانــات هــو إنســانيته، وهــذه املامــح املهمــة يف شــخصيته، 
وحينمــا تتعمــق هــذه املامــح يحصــل علــى البصيــرة ويكــون مــن أهــل 

ــر. البصائ

كمال اإلنسان في القرآن

هنــاك شــواهد عــدة فــي القــرآن الكريــم علــى أثــر البصيــرة فــي المســار 
التكاملــي لإلنســان نشــير إلــى بعضهــا.

ِ بَِغْيــِر ُســْلَطاٍن أَتَاُهــْم  ِذيــَن ُيَجاِدُلــوَن ِفــي آيـَـاِت اهللَّ منهــا: قولــه تعالــى: ﴿ إِنَّ الَّ
ــِميُع اْلبَِصيــُر  ــُه ُهــَو السَّ ِ إِنَّ ــا ُهــم بِبَالِِغيــِه َفاْســتَِعْذ بِــاهللَّ إِن ِفــي ُصُدوِرِهــْم إاِلَّ ِكْبــٌر مَّ
ــاِس اَل يَْعَلُموَن  ــاِس َولَِكــنَّ أَْكثـَـَر النَّ ــَماَواِت َواأْلَْرِض أَْكبـَـُر ِمــْن َخْلــِق النَّ لََخْلــُق السَّ
الَِحــاِت َواَل اْلُمِســيُء  ِذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ َوَمــا يَْســتَِوي اأْلَْعَمــى َواْلبَِصيــُر َوالَّ

ــُروَن﴾)37)). ــا تَتََذكَّ َقِليــًا مَّ

37) . غافر: 6) 8).
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ــة  ــن مــن األمــراض االجتماعي ــى اثني ــم إل ــي الكري يشــير هــذا المقطــع القرآن
والمشــاكل التــي تواجهنــا فــي كل مجتمــع: األول: هــو مــرض الجــدال، 
ــرط -  ــد أو ش ــدون قي ــع - ب ــاء، أي يطي ــة العمي ــة التبعي ــر: حال ــرض اآلخ والم
ــاء  ــة العمي الشــخص أو الجهــة التــي يرتبــط بهــا فــي كل مــا تقــول، وهــذه التبعي
هــي مــرض كالتشــكيك والمجادلــة فــي كل شــيء، والشــيء المتــزن والصحيــح 
ــدي  ــة يب ــر للحقيق ــذي ينتص ــان ال ــة، فاإلنس ــة والمصداقي ــة الموضوعي ــو حال ه
ــذر،  ــه ويعت ــازل عــن رأي ــح فيتن ــًا ويناقشــه اآلخــر، فينظــر هــل نقاشــه صحي رأي
أو يــرى نقاشــه خطــأ فيتصلــب فــي رأيــه، فعليــه أن يكــون موضوعيــًا وال ينتصــر 
لذاتــه، وال تكــون عنــده عقــدة وأزمــة ثقــة بنفســه فينتصــر لآلخــر بــكل شــيء، 
بــل ينتصــر للحقيقــة، فيتمســك برأيــه تمســكًا بالحقيقــة، ال تمســكًا برأيــه ألنــه 
ــر ويتنــازل  رأيــه، وإن كان الحــق عنــد غيــره يتمســك بالحقيقــة ويقــف مــع الغي
عــن رأيــه الشــخصي ويتراجــع، وهــذه هــي الموضوعيــة والمصداقيــة واالنتصــار 
للحقيقــة، وهــذا هــو الشــيء الصحيــح الــذي يجــب أن يكــون، ولذلــك قالــوا: 
االعتــراف بالخطــأ فضيلــة، ألنــه مهمــا كانــت التبريــرات واألدلــة غيــر الواقعيــة 
فلــن تجعــل الباطــل حقــًا، والخطــأ هــو صحيحــًا، بــل ســيكون ذلــك إيغــاال فــي 

ــن. ــا للنفــس ولآلخري الخطــأ وتضلي
ِ﴾، هنــاك طائفــة مــن النــاس تنحصــر  ــاِت اهللَّ ــوَن ِفــي آَي ﴿إِنَّ الَِّذيــنَ ُيَجاِدُل
كل خصوماتهــم وجدالهــم ونقاشــهم فــي آيــات اهلل ســبحانه وتعالــى، وفــي مــا 
أنزلــه اهلل علــى قلــب رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، فيجادلــون فــي آيــات اهلل 
عــز وجــل ويســخرون منهــا ويشــككون فيهــا بغيــر ســلطان أتاهــم، أي مــن دون 

أن يكــون لديهــم دليــل وبرهــان وحجــة. 
ــم  ــرآن الكري ــل الق ــِه﴾: يحل ــم بَِبالِِغي ــا ُه ــٌر مَّ ــْم إاِلَّ ِكبْ ــي ُصُدوِرِه ﴿إِن ِف
ظاهــرة الجــدال والنقــاش بالباطــل بــا دليــل، واالعتــراض علــى كل شــيء 
ال ينســجم مــع أهوائهــم ورغباتهــم، ويعــزو ذلــك إلــى التكبــر، األنانيــة، 
النرجســية، االعتــداد بالــذات، حــب الــذات، علــى حســاب كل قيمــة وكل 
حقيقــة. فاإلنســان حينمــا يتكبــر، ويســتعلي، ويتعجــرف، ال يقبــل أي حقيقــة، 
ــع  ــارض م ــر يتع ــه، وأي فك ــع قناعت ــع م ــة تتقاط ــرم أي قناع ــي ال يحت إذ األنان

ــه.  ــرض علي ــك ويعت ــل ذل ــا يقب ــه، ف ــف رؤيت ــة تخال ــره، وأي رؤي فك
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ــد الحســد، فلذلــك يقــول القــرآن الكريــم:  إن الكبــر واألنانيــة والغــرور توّل
ــر حاســد،  ــرون، والمتكب ــر ســلطان أتاهــم متكب ــون بغي ــن يجادل إّن هــؤالء الذي
فهــم حّســاد أيضــًا، ﴿إِن ِفــي ُصُدوِرِهــْم﴾، واســتخدام )إْن( فــي اآليــة الشــريفة 
ــي الوصــول  ــر واالســتعاء ف ــدور الحصــري والنوعــي للتكب ــى هــذا ال إشــارة إل
ــْم إاِلَّ  إلــى حالــة المجادلــة والنقــاش والرفــض لــكل حقيقــة؛ ﴿إِن ِفــي ُصُدوِرِه
ــل  ــب والعق ــو: القل ــدر ه ــم، والص ــي صدوره ــر ف ــر التكب ــذا يؤث ــٌر﴾، هك ِكْب
ــا ُهــم بِبَالِِغيــِه﴾، يــا مرضــى النفــوس والعقــول، ويــا مــن تشــككون  والنفــس. ﴿مَّ
ــم  ــوا أنك ــة، اعلم ــون أي حقيق ــن ال تتقبل ــا م ــيء، وي ــى كل ش ــون عل وتعترض
ستفشــلون فــي تحقيــق مــا تطمحــون إليــه، ولــن تســود شــخوصكم، فــا 
الشــخص يصمــد وال الفكــرة تصمــد، وهكــذا يقــرر القــرآن الكريــم هــذه النتيجــة 
والســنة اإللهيــة؛ وهــي أنــه ينبغــي أاّل يتصــور مشــكك فــرح قــد اتهــم اآلخريــن 
فــي لحظــة مــا وأخــذت التهمــة مدياتهــا، أن ااُلمــور انتهــت وأّن كل شــيء علــى 
مــا يــرام، كا لــم تنتــه بعــد، وإّن أمامــه مشــوارًا طويــًا وجــوالت كثيــرة عليــه أن 

يتجــرع غصــص هزيمتهــا النكــراء. 
﴾: الخطــاب لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، ولكــن  ﴿َفاْســَتِعْذ بِــاهللَّ
بوصفــه الرســالي، أي مــن موقعــه كرســول، إذن فهــي تشــمل جميــع المتصديــن 
للمهمــة الرســالية، وكل مــن يتصــدى للخدمة العامــة ضمن المعاييــر الصحيحة. 
﴾ خطــاب مــن اهلل تبــارك وتعالــى لرســوله الكريــم صلــى اهلل عليــه  َ﴿اْســتَِعْذ بِــاهللَّ
وآلــه، ومــن خــال الرســول يخاطــب المتصديــن ويقــول لهــم: إّن الحــل هــو أن 
تدافعــوا عــن أنفســكم وتشــرحوا الحقيقــة وتوضحــوا ااُلمــور، وتبينــوا الحــق من 
الباطــل، ولكنكــم مــع ذلــك لــن تســتطيعوا بهــذه اإلمكانــات، مهمــا بذلتــم مــن 
جهــد، تصحيــح هــذه االنطباعــات باالعتمــاد علــى أنفســكم، إذن مــاذا ينبغــي أن 
﴾، يعنــي أيهــا المصلــح،  يفعلــوا باإلضافــة إلــى ذلــك؟ الجــواب: َ﴿اْســتَِعْذ بـِـاهللَّ
أيهــا المخلــص، يــا مــن تقــدم جهــدًا رســاليًا، يــا مــن تقــوم بواجباتــك والنــاس 
ال تتفهــم: اســتعذ بــاهلل ســبحانه وتعالــى، فهــو كفيــل بــأن يصحــح ااُلمــور وأن 
َ ُيَداِفــُع َعــِن  يدافــع عنكــم، كمــا وردت اإلشــارة إليــه فــي قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ اهللَّ

ِذيــَن آَمُنــوا﴾)38)). الَّ

38) . احلج: 38.
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انظــروا إلــى إمامكــم علــي بــن أبــي طالــب × كيــف كان ُيســب علــى منابــر 
ــل،  ــا بالتفصي ــة تعرفونه ــه مظلومي ــي حيات المســلمين عشــرات الســنين)39))، وف
ــر فــي الشــام أّن  ــه، وانتشــر الخب ــه × عندمــا ُقتــل فــي محــراب صات ــى اّن حت
ــي  ــن أب ــي ب ــل كان عل ــام: وه ــل الش ــال أه ــه، ق ــراب صات ــي مح ــل ف ــًا ُقت علي
ــًا ×  ــّبون علي ــوا يس ــه؟. وظّل ــراب صات ــي مح ــل ف ــى ُيقت ــي حت ــب يصل طال
علــى المنابــر عشــرات الســنين، وكان مــن تمــام صــاة الجمعــة وخطبــة الجمعــة 

ــي ×.  ــب عل أن ُيس
ومثــال آخــر، أن الحســين بــن علــي عليهمــا الســام قالــوا عنــه: بــاغ خــرج 

علــى إمــام زمانــه)40))، هكــذا فّســروا الثــورة الحســينية.
﴾، أي أّن اهلل تبارك وتعالى ينصرك على جميع هؤالء. ﴿َفاْسَتِعْذ بِاهللَّ

ــِميُع الَْبِصيــُر﴾: فــاهلل ســبحانه وتعالــى يســمع كلمــات  ﴿إِنَّــُه ُهــَو السَّ
الســيئة. بأعمالهــم  بصيــر  وهــو  والمجادليــن،  والمبطليــن  المرجفيــن 

االستعاذة باهلل سبيل المصلحين

ــا  ــم عندم ــرآن الكري ــي الق ــى نجدهــا ف ــاهلل ســبحانه وتعال وهــذه االســتعاذة ب
يحدثنــا عــن األنبيــاء والمرســلين، فكانــت ســمة لــكل المخلصيــن والمصلحيــن 
الذيــن ســاروا علــى طريــق الهدايــة، فكانــوا دائمــًا يســتعيذون بــاهلل ســبحانه 

ــى. وتعال
 كمــا ورد ذلــك فــي قصــة يوســف عليــه وعلــى نبينــا وآلــه الســام، فــي قولــه 
َقــِت اأَلْبــَواَب َوَقالـَـْت َهْيَت  ْفِســِه َوَغلَّ تـِـي ُهــَو ِفــي بَْيتَِهــا َعــن نَّ تعالــى: ﴿َوَراَوَدْتــُه الَّ
ــْت بـِـِه  الُِمــوَن َولََقــْد َهمَّ ــُه اَل ُيْفِلــُح الظَّ ــُه َربِّــي أَْحَســَن َمْثــَواَي إِنَّ لـَـَك َقــاَل َمَعــاَذ اهلّلِ إِنَّ

أَى ُبْرَهــاَن َربِّــِه ... ﴾))4)). َوَهــمَّ بَِهــا لـَـْوال أَن رَّ
﴿َوَراَوَدتْــُه الَِّتــي ُهــَو ِفــي َبيِْتَهــا َعــن نَّْفِســِه﴾: أي عرضــت زليخــا نفســها 

علــى يوســف، وطلبــت منــه الرذيلــة واقترحــت عليــه أن يقــوم بالمعصيــة.

39) . الغارات ): 843.
40). انظر: نيل األوطار للشوكاني 7: )36.

)4). يوسف: 3) 4).
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َقِت اأَلبَْواَب﴾: أي وفرت له مناخ المعصية. ﴿َوَغلَّ
﴿َوَقاَلــْت َهيْــَت َلــَك﴾: أي أقــدم علــى المعصيــة، فاألبــواب مغلقــة، 
ــك،  ــها علي ــرض نفس ــي تع ــي الت ــناء ه ــرأة الحس ــذه الم ــأة، وه ــواء مهي واألج
ــاَل َمَعــاَذ اهلّلِ(: أي عندمــا رأى تحديــًا كبيــرًا وخطيــرًا تعــّوذ بــاهلل جــل  ولكنــه )َق

ــه. جال
الُِمــوَن َوَلَقــْد  ــُه اَل ُيْفِلــُح الظَّ ــي َأْحَســَن َمثْــَواَي إِنَّ ــُه َربِّ ﴿َقــاَل َمَعــاَذ اهلّلِ إِنَّ
َأى ُبْرَهــاَن َربِّــِه ... ﴾: انظــروا إلــى آثــار التــوكل  ــْت بـِـِه َوَهــمَّ بَِهــا َلــْوال َأن رَّ َهمَّ
علــى اهلل ســبحانه وتعالــى، وانظــروا إلــى تأثيــر االســتعاذة بــاهلل عــز وجــل. فقــد 
)رأى برهــان ربــه(، وحصــل علــى المناعــة مــن الوقــوع فــي الحــرام، وأصبحــت 

لديــه حصانــة مــن الذنــب والمعصيــة.
ــاهلل  ــى االســتعاذة ب ــه الســام إل ــا وآل ــه وعلــى نبين  وكذلــك لجــأ موســى علي
ــل أعــداء اهلل، ونجــد  ــه مــن قب ــد علــى حيات ــى عندمــا واجــه التهدي ــارك وتعال تب
ــٍر  ــن ُكلِّ ُمتََكبِّ ذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿َوَقــاَل ُموَســى إِنِّــي ُعــْذُت بَِربِّــي َوَربُِّكــم مِّ
الَّ ُيْؤِمــنُ بِيـَـْوِم اْلِحَســاِب﴾))4))، والمتكبــر يعنــي المجــادل، وقــد استشــهد اإلمام 
الحســين × بهــذه اآليــة فــي يــوم عاشــوراء حينمــا خاطــب جيــش يزيــد، وهــذا 
يؤكــد أّن هــذا هــو موقــف جميــع القــادة الرســاليين والمصلحيــن، فاعلــم أيهــا 
المتصــدي مــن موقــع رســالي أّن هنــاك مــن ســيقف بوجهــك ويشــكك فيــك وفــي 
مواقفــك، واعلــم أّن الطريــق الــى الدفــاع عــن نفســك ومشــروعك يكمــن فــي 

االســتعاذة بــاهلل ســبحانه وتعالــى.
ــنَّ  ــاِس َولَِك ــِق النَّ ــْن َخْل ــُر ِم ــَماَواِت َواأْلَْرِض أَْكبَ ــُق السَّ ــى: ﴿لََخْل ــه تعال قول
ــاِس اَل يَْعَلُمــوَن﴾: يشــير القــرآن الكريــم هنــا إلــى ســبب آخــر مــن  أَْكثَــَر النَّ
ــى  ــه إل ــان يدفع ــل اإلنس ــل، فجه ــو الجه ــم وه ــاش العقي ــدال والنق ــباب الج أس
النقــاش واالعتــراض والتشــكيك واالســتهانة بــكل شــيء؛ ألّن الكبــر والجهــل 
متازمــان، والجهــل هــو الــذي يســبب حالــة الكبــر واالســتعاء عنــد اإلنســان.

ثــم يأتــي االســتنتاج وهــو الشــاهد فــي هــذا المقطــع القرآنــي لمــا نريــد 
ِذيــَن  الوصــول إليــه وهــو قولــه تعالــى: ﴿َوَمــا يَْســتَِوي اأْلَْعَمــى َواْلبَِصيــُر َوالَّ

)4) . غافر: 7).
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ــُروَن﴾: انظــروا الــى هــذه  ــا تَتََذكَّ الَِحــاِت َواَل اْلُمِســيُء َقِليــًا مَّ آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ
ــر  ــيء، والمتكب ــع المس ــاوى م ــرة ال يتس ــه بصي ــذي لدي ــح ال ــة، فالمصل المقارن
ــر، إذن مــن  ــر حــق هــو أعمــى، فــا يتســاوى مــع البصي الجاهــل المجــادل بغي
ــرة،  ــى ســيمنحه البصي ــإّن اهلل ســبحانه وتعال كان إنســانًا متكامــل الشــخصية، ف
ــر  ــى بالكب ــوف تبتل ــك س ــان، فإن ــل وال بره ــر دلي ــاداًل بغي ــون مج ــاك أن تك فإي
ــذا  ــرة، وله ــدًا للبصي ــب، فاق ــى القل ــك أعم ــك ذل ــل، ويجعل ــرور والجه والغ
ــح اإلنســان  ــي تمن ــة أّن الشــخصية اإلنســانية المســتقيمة هــي الت تؤكــد هــذه اآلي

ــرة. البصي
كمال اإلنسان في الروايات

ــا روايــة واحــدة فــي هــذا الســياق، يرويهــا العامــة المجلســي فــي  نذكــر هن
كتــاب )بحــار األنــوار(، عــن النبــي األكــرم صلــى اهلل عليــه وآلــه، قــال: » خلــق 
اهلل اإلنــس ثاثــة أصنــاف: صنــف كالبهائــم، لهــم قلــوب ال يفقهــون بهــا، 
ولهــم آذان ال يســمعون بهــا، ولهــم أعيــن ال يبصــرون بهــا. وصنــف أجســادهم 
أجســاد بنــي آدم وأرواحهــم أرواح الشــياطين. وصنــف كالمائكــة فــي ظــل اهلل 

يــوم ال ظــّل إاّل ظلــه«)43)).
ــى: ﴿ ــه تعال ــي قول ــاء ف ــا ج ــا م ــه هن ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــتعير رس يس
ــَن اْلِجــنِّ َواإِلنــِس لَُهــْم ُقُلــوٌب الَّ يَْفَقُهــوَن بَِهــا  ــَم َكثِيــرًا مِّ َولََقــْد َذَرْأنَــا لَِجَهنَّ
ــْل  ــاِم بَ ــئَِك َكاأَلْنَع ــا ُأْولَـ ــَمُعوَن بَِه ــْم آَذاٌن الَّ يَْس ــا َولَُه ــٌن الَّ ُيْبِصــُروَن بَِه ــْم أَْعُي َولَُه
ُهــْم أََضــلُّ ُأْولَـــئَِك ُهــُم اْلَغاِفُلــوَن﴾)44))، ومــا جــاء فــي قولــه تعالــى أيضــًا: ﴿إِْن 
ــرى أن اإلنســان حينمــا  ــبِيًا﴾))4))، ولهــذا ن ــلُّ َس ــْم أََض ــْل ُه ــاِم بَ ــْم إاِلَّ َكاأْلَْنَع ُه
يخــرج عــن إنســانيته يتحــول إلــى حيــوان، وحينمــا يعــود إلنســانيته يحصــل علــى 

ــان. ــد اإلنس ــرة عن ــق البصي ــانية يحق ــاف باإلنس ــرة، إذن فاالتص البصي

43) . بحار األنوار 60: )9).
44) . األعراف: 79).

)4) . الفرقان: 44. 
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الرافد الثاني عشر

 إقبال القلب

 العامــل األخيــر مــن عوامــل حتقيــق البصيــرة وإيجادهــا عنــد اإلنســان هــو 
ــال القلــب، وهــو ُيعمــق وُيعــزز البصيــرة يف وجــود اإلنســان. إقب

إقبال القلب في القرآن
هنــاك شــواهد فــي القــرآن الكريــم علــى أّن إقبــال قلــب اإلنســان نحــو اهلل تبــارك 

وتعالــى ومشــروعه الرســالي يوجــد عنــده البصيــرة.
منهــا: قولــه تعالــى: ﴿َمــن َكَفــَر بـِـاهلّلِ ِمــن بَْعــِد إيَمانـِـِه إاِلَّ َمــْن ُأْكــِرَه َوَقْلُبــُه ُمْطَمئـِـنٌّ 
ــَذاٌب  ــْم َع ــَن اهلّلِ َولَُه ــْم َغَضــٌب مِّ ــْدرًا َفَعَلْيِه ــِر َص ــَرَح بِاْلُكْف ــن َش ــِكن مَّ ــاِن َولَـ بِاإِليَم
ــْوَم  ــِدي اْلَق ــَرِة َوأَنَّ اهلّلَ اَل يَْه ــى اآلِخ ــا َعَل ْنيَ ــاَة اْلدُّ وْا اْلَحيَ ــتََحبُّ ــُم اْس ُه ــَك بِأَنَّ ــٌم َذلِ َعِظي
ِذيــَن َطبـَـَع اهلّلُ َعَلــى ُقُلوبِِهــْم َوَســْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهــْم َوُأولَـــئَِك ُهــُم  اْلَكاِفِريــَن ُأولَـــئَِك الَّ

ُهــْم ِفــي اآلِخــَرِة ُهــُم اْلَخاِســروَن﴾)46)).  اْلَغاِفُلــوَن اَل َجــَرَم أَنَّ
ذكــر المفســرون فــي شــأن نــزول هــذه اآليــة، أّنهــا نزلــت فــي عمــار بــن ياســر 
ــى اهلل  ــول اهلل صل ــة رس ــن صحاب ــدد م ــاب وع ــب وخب ــمية، وصهي ــه س ــه وأم وأبي
عليــه وآلــه، الذيــن اعتقلهــم المشــركون وعذبوهــم عذابــًا شــديدًا، فاستشــهد ياســر 
وســمية تحــت التعذيــب ولــم ينطقــا بكلمــة الكفــر، وأمــا عمــار فقــد صــدرت منــه 
كلمــات فــي مديــح أوثانهــم، فخلــوا ســبيله، وجــاء باكيــًا إلــى رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وآلــه يخبــره بمــا تفــوه بــه، فنزلــت هــذه اآليــات الكريمــة، وقــد َطْمأَنــه رســول 

اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه أّن الخطــوة التــي اتخذهــا كانــت خطــوة صحيحــة.
قولــه تعالــى: ﴿َمــن َكَفــَر بـِـاهلّلِ ِمــن َبْعــِد إيَمانـِـِه إاِلَّ َمــْن ُأْكــِرَه َوَقلُْبــُه ُمْطَمِئــنٌّ 
ــْم  ــَن اهلّلِ َوَلُه ــٌب مِّ ــْم َغَض ــْدرًا َفَعَليِْه ــِر َص ــَرَح بِالُْكْف ــن َش ــِكن مَّ ــاِن َوَلـ بِاإِليَم
ــَذاٌب َعِظيــٌم﴾: المســلم إذا ارتــدَّ عــن إســامه وصــدر منــه كام الكفــر، فهــذا  َع

يمكــن أن يكــون علــى نحويــن: 

46) . النحل: 06) 09).
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النحــو األول: يصــدر منــه هــذا الــكام نتيجــة الضغــوط، والتعذيــب، 
والتنكيــل، واإلكــراه، فيتلفــظ بكلمــات ولكنــه ال يقصدهــا، وقلبــه ملــيء 
باإليمــان، فهــذا ال شــيء عليــه وعملــه صحيــح، وال يعتبــر مرتــدًا عن اإلســام.
ــر  ــكر الكف ــى معس ــود إل ــر، ويع ــدره للكف ــرح ص ــن ينش ــي: م ــو الثان النح
ــدأ، والمشــروع  حينمــا تتقاطــع مصالحــه الخاصــة مــع القيمــة الرســالية، والمب

ــدًا عــن اإلســام. ــر مرت ــه، فيعتب ــذي تمســك ب ال
ــَرِة﴾:  ــى اآلِخ ــا َعَل نَْي ــاَة الْدُّ ــَتَحبُّواْ الَْحَي ــُم اْس ــَك بَِأنَُّه قولــه تعالــى: ﴿َذلِ
فيرجــح الحيــاة الدنيــا ومصالحــه الخاصــة علــى اآلخــرة، علــى قيمــه الرســالية، 

علــى المبــدأ، علــى المشــروع الرســالي. 
قولــه تعالــى: ﴿ُأوَلـــِئَك الَِّذيَن َطَبــَع اهلّلُ َعَلــى ُقُلوبِِهْم َوَســْمِعِهْم َوَأبَْصاِرِهْم 
ــوَن﴾: هــؤالء الذيــن ُاصيبــوا بالغفلــة، وتخلــوا عــن ذكــر  ــُم الَْغاِفُل ــِئَك ُه َوُأوَلـ
ــا  ــى، وإنم ــبحانه وتعال ــو اهلل س ــم نح ــل قلوبه ــم ُتقب ــو اهلل، ول ــه نح اهلل والتوج
ــة،  ــح الخاص ــات والمصال ــا واألناني ــي الدني ــاس ف ــاع، واالنغم ــوا باالندف ُأصيب
هــؤالء طبــع اهلل علــى قلوبهــم وســمعهم وأبصارهــم، ففقــدوا البصيــرة ووقعــوا 

فــي الغفلــة.
إذن إقبــال القلــب يوجــد حالــة البصيــرة، وإدبــار القلــب وانغماســه فــي 
الدنيــا يوجــدان حالــة الغفلــة وعمــى القلــب، فاإلنســان يســمع ولكنــه ال يعــي، 
وُيبصــر ولكنــه يفقــد البصيــرة، فالعيــن تنظــر ولكــن القلــب أعمــى ال ينفتــح علــى 

الحقيقــة.
ــُم الَْخاِســروَن﴾: هــذه هــي  ــي اآلِخــَرِة ُه ــْم ِف قولــه تعالــى: ﴿اَل َجــَرَم َأنَُّه
الخســارة بعينهــا، وهــي أن يكــون اإلنســان أمــام فرصــة للســعادة، فيفقــد هــذه 

الفرصــة وُيصــاب بــداء الغفلــة وعمــى القلــب.

التقية منهج قرآني وإنساني

ــة  ــاِن﴾، مــن األدل ــنٌّ بِاإِليَم ــُه ُمْطَمِئ ــِرَه َوَقلُْب ــْن ُأْك ــه تعالــى: ﴿إاِلَّ َم إن قول
التــي ُيســتدل بهــا علــى موضــوع التقيــة، ألّن التقيــة هــي إخفاء جــزء مــن العقيدة، 
جــزء مــن التفاصيــل، جــزء مــن المواقــف الفقهيــة، جــزء مــن الشــعائر، حينمــا 
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يكــون اإلنســان مســتهدفًا، بنفســه أو مالــه أو عرضــه، ويتعــرض للخطــر إذا مــا 
ُعــِرف أنــه ينتمــي إلــى مدرســة أهــل البيــت^، ويتعــرض لــأذى، فحينــذاك 

ُيخفــي هــذه الهويــة لكــي يحافــظ علــى نفســه. 
وهــذه اآليــة الشــريفة تــدل علــى منهــج قرآنــي، وهــو منهــٌج إنســاني أيضــًا، 
فــإّن أي إنســاٍن مــن أي ديانــٍة، إذا تعــرض إلــى التعذيــب، وإذا تعــرض إلــى 
ــى  ــه، وحت ــى نفس ــظ عل ــده ليحاف ــة معتق ــي حقيق ــه يخف ــرر، فإن ــر والض الخط
ُاولئــك الذيــن يعيبــون علينــا، يمارســون هــذه التقيــة حينمــا يتعرضــون للخطــر، 

ــي ومنهــج إنســاني. فهــو منهــج قرآن
ومــن الافــت، وممــا ُيثيــر االســتغراب، أّن ُاولئــك الذيــن عابــوا علينــا 
ــى  ــل عل ــات ُتدل ــوص ورواي ــذوا بنص ــهم أخ ــم أنفس ــة، ه ــدأ التقي ــا مب اعتمادن
ضــرورة مهادنــة الحاكــم الظالــم ومســايرته، ووجــوب طاعتــه، بــرًا كان أو 
ــس  ــم، ولي ــي حياته ــدوه ف ــًا اعتم ــًا وثابت ــدًأ اعتيادي ــة مب ــوا التقي ــرًا، فجعل فاج
للضــرورة فقــط ؛ أي عندمــا يتعــرض اإلنســان للخطــر أو الضــرر فُيخفــي جانبــًا 
ــا  ــدة، أم ــى العقي ــة، وعل ــى الجماع ــه، وعل ــى نفس ــظ عل ــة ليحاف ــن الحقيق م
ــا  ــون علين ــى مــع عــدم وجــود الضــرر، فيعيب ــة حت ــى التقي ــوا إل ُاولئــك فقــد ذهب

ــه. ــا نمارس ــع مم ــاٍق أوس ــي نط ــونها ف ــم ُيمارس ــة، وه ــدأ التقي ــا بمب التزامن
والســؤال الكبيــر الــذي ُيطــرح بشــأن التقيــة: لمــاذا نعتمد مبــدأ التقيــة؟ ولماذا 
نلتــزم نحــن أتبــاع أهــل البيــت ســام اهلل عليهــم هــذا المنهــج؟. لكــي ُنجيــب عن 
ذلــك علينــا أن نعــرف خياراتنــا؛ مــا هــي خياراتنــا فــي ظــرف الظلــم، والطغيــان، 
واالســتبداد، واإلرهــاب، والتطــرف، والقمــع، حينمــا يقتــل اإلنســان ألنــه مــن 

أتبــاع أهل البيــت ^؟. 
الجواب: أّن أمامنا ثاثة خيارات، نستعرضها ونناقشها في ما يلي:

ســائر  عــن  اإلســامي،  المجتمــع  عــن  العزلــة  خيــار  األول:  الخيــار 
عقيدتنــا،  ويســفهون  ويقتلوننــا،  يســتهدفوننا،  ال  دامــوا  مــا  المســلمين، 
ويســخفون آراءنــا، ففــي هــذه الحالــة يكــون األفضــل أن ننعــزل، وننكفــئ عــن 
ــن  ــى الظ ــم عل ــاس ويقتله ــق الن ــم ياح ــد؛ ألّن الظال ــك بأح ــا نحت ــنا ف أنفس
ــل، وبعزلتنــا نكــون  ــل البيــت ^ يتعــرض للقت ــة، وكل مــن يتبــع أه والتهم

بمأمــن مــن هــذا الســلطان الظالــم.
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وقــد عمــل بهــذا الخيــار رهبــان المســيحية أيضــًا، كمــا حّدثنــا بذلــك القــرآن 
ــِن  ــا بِِعيَســى اْب ْينَ ــا َعَلــى آثَاِرِهــم بُِرُســِلنَا َوَقفَّ ْينَ ــمَّ َقفَّ الكريــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ُث
ــًة  بَُعــوُه َرْأَفــًة َوَرْحَمــًة َوَرْهبَانِيَّ ِذيــَن اتَّ َمْريـَـَم َوآتَْينـَـاُه اإْلِنِجيــَل َوَجَعْلنـَـا ِفــي ُقُلــوِب الَّ
ــا  ــقَّ ِرَعايَتَِه ــا َح ــا َرَعْوَه ِ َفَم ــَواِن اهللَّ ــاء ِرْض ــْم إاِلَّ اْبتَِغ ــا َعَلْيِه ــا َكتَْبنَاَه ــا َم اْبتََدُعوَه
ْنُهــْم َفاِســُقوَن﴾)47))، والرهبانيــة هــي  ــٌر مِّ ِذيــَن آَمُنــوا ِمْنُهــْم أَْجَرُهــْم َوَكثِي َفآتَْينَــا الَّ
اعتــزال النســاء، فقالــوا ال نتــزوج، وبالغــوا فــي العبــادة. وهــم الذيــن اخترعوهــا 
ــارك وتعالــى عليهــم، فهــي إذن ليســت منهجــًا  وأوجدوهــا ولــم يفرضهــا اهلل تب
رســاليًا، وليســت منهجــًا ربانيــًا، ولكــن اهلل ســبحانه وتعالــى أقرهــم عليهــا، مــن 
أجــل الحصــول علــى رضوانــه تعالــى، فلــم يرعوهــا حــق رعايتهــا كمــا ينبغــي، 
ــن  ــوا مخلصي ــم كان ــل منه ــواذًا، إال القلي ــللون ل ــا ويتس ــون منه ــذوا يتنصل وأخ
وصادقيــن فــي مــا فرضــوه علــى أنفســهم والتزمــوا بــه، فآتاهــم أجرهــم، ولكــن 
أكثــر الباقيــن كانــوا فاســقين، وهــم الذيــن خالفــوا رســالة الســماء وُاصيبــوا 

باالنحــراف، هكــذا ُيقــّوم القــرآن الكريــم هــذا المشــهد.
إن خيــار العزلــة مرفــوض مــن وجهــة نظــر أهــل البيــت^، لأســباب 

التاليــة: 
عــن  واالنعــزال  العزلــة  منهــج  اعتمــاد  إمكانيــة  عــدم  األول:  الســبب 
النــاس والمجتمــع، ونتــرك  نتــرك  ليــس خيــارًا عمليــًا أن  المجتمــع، ألنــه 
مصالحنــا وننعــزل بعيــدًا عــن كل مــا تتقــوم بــه الحيــاة، وســتتعطل الحيــاة وتندثــر 
ــوع  ــتمرار الن ــة باس ــانية القاضي ــرة اإلنس ــارض الفط ــر يع ــو أم ــات، وه المجتمع

ــك.  ــى ذل ــارك وتعال ــد اهلل تب ــا يري ــاني كم اإلنس
ــراف  ــر االنح ــى خط ــت ^ إل ــل البي ــاع أه ــرض أتب ــي: تع ــبب الثان الس
والضــال، فالجماعــة المنعزلــة حينمــا تبتعــد عــن مراكــز الهــدى ومراكــز 
ــاب  ــا أص ــذا م ــدع، وه ــرأي والب ــاد بال ــرة االجته ــا ظاه ــى فيه ــة، تتفش المعرف

المــدارس الباطنيــة عمومــًا.
فالماحــظ أّن المــدارس الباطنيــة التــي تبتعــد وتنعــزل، يــدب فيهــا االنحراف 
شــيئًا فشــيئًا، وإن بقــي الجيــل األول أو الرعيل األول متمســكًا بالعلــم والمعرفة، 

47) . احلديد: 7).
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ولكــن عندمــا يأتــي الجيــل الثانــي والجيــل الثالــث، يكــون كل جيــل أضعــف مــن 
ســابقه، وهكــذا ُترّقــق المبــادئ واالفــكار والعقائــد وتضيــع وتصــاب الجماعــة 
باالنحــراف. إذن فهــذا الخيــار ُيعــرض أتبــاع أهــل البيــت إلــى خطــر االنحــراف 

والضــال والضيــاع الفكــري والعقيــدي. 
الســبب الثالــث: لقــد اعتمــد أئمــة أهــل البيــت ^ سياســة تقــوم بشــكل 
ســائر  مــع  واالنســجام  والتواصــل،  والتعايــش،  االنفتــاح،  علــى  أســاس 
المســلمين، واالنــدكاك مــع المســلمين مــن المذاهــب ااُلخــرى، فمنهــج أهــل 
البيــت ^ هــو االنفتــاح، ولذلــك كانــوا يشــّددون علــى حضــور مجالــس 
ــمٍّ  ــود ك ــك وج ــد ذل ــاجدهم، ويؤك ــي مس ــاة ف ــم، والص ــن، وجنائزه اآلخري
، علــى الحضــور بيــن أبناء  كبيــر مــن الروايــات التــي تحــث أتبــاع أهــل البيــت̂ 
المجتمــع اإلســامي مــن المذاهــب ااُلخــرى آنــذاك، فهنــاك توصيــة باالندمــاج، 
والتعايــش، والتواصــل مــع هــذه الجماعــات الواســعة، وخيــار العزلــة ُيعــارض 

هــذه السياســة اإلســتراتيجية ألئمــة أهــل البيــت ســام اهلل عليهــم.
الســبب الرابــع: إّن جماعــة أهــل البيــت ^ ليــس هّمهــا نفســها فقــط، ألّن 
ــوات اهلل عليهــم، تتضمــن  ــل أئمتهــم صل ــي وضعــت لهــم مــن قب األهــداف الت
تحميلهــم المســؤولية تجــاه المجتمــع اإلســامي، وتجــاه ااُلمة اإلســامية، وأن 
يكونــوا حاضريــن ومؤثريــن فــي هــذه ااُلمــة، وأن يكونــوا قــدوًة صالحــة، وأنــه 
ــه  ــاع أهــل البيــت، فيجــب أن ُيشــار ل ــاك واحــد فــي العشــيرة مــن أتب إذا كان هن
بالبنــان وُيقــال: هــذا مــن شــيعة جعفــر، رحــم اهلل جعفــرا، انظــروا إلــى ســلوكه، 
ــع  ــه م ــى تعامل ــى ســعة صــدره، إل ــه، إل ــى صدق ــه، إل ــى أمانت ــه، إل ــى أخاق إل

اآلخريــن. 
إذن ُاريــد لجماعــة أهــل البيــت أن يكونــوا فــي موضــع القــدوة والتأثيــر 
ــوا  ــزم، وأن ُيمارس ــي الملت ــلم الواع ــان المس ــح لإلنس ــوذج الصال ــم النم وتقدي
الــدور التوعــوي بيــن أبنــاء ااُلمــة اإلســامية، وأن يلتزمــوا بمواقــف مبدئيــة لكــي 
ُيكرســوها وُيقننوهــا فــي ذلــك المجتمــع، وخيــار العزلــة يتقاطــع مــع هــذا الــدور 

ــر فــي المجتمــع اإلســامي. ــي التأثي المهــم ف
ولهــذه األســباب األربعــة، فــإّن خيــار العزلة ليــس خيــارًا واردًا، وليــس خيارًا 

ممكنــًا، وليــس خيــارًا صحيحــًا، وهــو مرفــوض مــن أئمة أهــل البيت^.
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الخيــار الثانــي: خيــار المواجهــة، وذلــك بــأن ننــزل بعقيدتنــا بكامــل 
ونطرحهــا  العقيديــة،  ومتبنياتنــا  الفقهيــة،  وآرائنــا  وشــعائرنا،  تفاصيلهــا، 
بوضــوح مــن غيــر تراجــع، ونمضــي علــى بركــة اهلل ســبحانه وتعالــى وليكــن مــا 

ــج.  ــو المنه ــذا ه ــون، ه يك
وقــد يقــول قائــل: مــن قــال إننــا ســنصطدم باآلخريــن بمجــرد أن نذكــر ونبيــن 

ــعائرنا؟. عقائدنا وش
ــال ذلــك هــو حجــم االحتقــان الروحــي والسياســي  ــذي ق والجــواب: أّن ال
الــذي عاشــه المجتمــع اإلســامي فــي تأريخــه الطويــل، ممــا جعــل المســائل ال 
ُينظــر لهــا علــى أنهــا تنــوع فكــري وعقيــدي، فالمســلم مــن المذاهــب األخــرى 
ال يتحســس مــن طقــوس المســيحي واليهــودي واإليزيــدي والصابئــي، وهــو ال 
ــي تختلــف مــع  يتحســس أيضــًا مــن طقــوس المذاهــب اإلســامية ااُلخــرى الت
مــا يمارســه مــن طقــوس، كالزيديــة واالســماعيلية والعلويــة والصوفيــة، ويراهــا 

شــيئًا واحــدًا فــي اإلطــار العــام، ولكنــه يتحســس مــن أتبــاع أهــل البيــت.
وال  ااُلخــرى،  والديانــات  الطوائــف  مــع  االختافــات  يتحمــل  فلمــاذا   
ــة  ــي هــذه القضي ــاع أهــل البيــت؟ والجــواب: ألّن ف يتحمــل االختــاف مــع أتب
ــذا  ــم به ــط مصالحه ــن ترتب ــاك م ــادة، فهن ــة مض ــية وروحي ــة نفس ــًا وتعبئ تجييش
ــاس،  ــن الن ــة، وإيجــاد الوقيعــة بي ــارة النعــرات الطائفي ــي، وإث الخــاف المذهب
هكــذا الحــال بالنســبة للبعــض. إذن فــإن قضيــة التجييــش الطائفــي والتعبئــة 
ــر كل  ــاف، فذك ــل الخ ــر ال يتحم ــت اآلخ ــادة جعل ــة المض ــة والعقائدي الروحي
ــة  ــدام والمواجه ــى الص ــؤدي إل ــة ي ــورة المحتقن ــواء الموت ــي األج ــل ف التفاصي
بشــكل طبيعــي، حتــى وصــل التعصــب والتطــرف إلــى مســتوى ُيبــرر اســتخدام 
ــرد  ــت، لمج ــل البي ــاع أه ــق أتب ــة بح ــة والطائفي ــات اإلرهابي ــف والممارس العن
ــة بحجــة أنهــم روافــض،  ــرأي، فُيذبحــون علــى الهوي االختــاف معهــم فــي ال
ونــرى أّن هنــاك تعاطفــًا مــع هــذا المبــدأ فــي ظــل هــذه األجــواء المتطرفــة. 
إذن فخيــار المواجهــة مرفــوض أيضــًا مــن أئمــة أهــل البيــت ســام اهلل عليهــم، 

ــة:  ــباب التالي لأس
واالنفتــاح،  بالتعايــش،  اإلســتراتيجية  السياســة  مــع  يتقاطــع  إنــه  أواًل: 
واالنــدكاك، ولعــب األدوار المهمــة والحيويــة داخــل ااُلمــة اإلســامية وداخــل 



الرافد الااي  لر-  لقباا الاا  195

ــام  ــو الع ــش. والج ــة التعاي ــر بسياس ــار يض ــذا الخي ــامي، وه ــع اإلس المجتم
ــة القــوم، ومثقفيهــم،  ــاع أهــل البيــت، ومرجعياتهــم، وعلمائهــم، وعلي ألتب
وأكابرهــم، هــو جــو وحــدوي تقريبــي، ُيريــد الوئــام، وُيريــد المحبــة، وُيريــد 
االنســجام، وينبــذ الطائفيــة، وينبــذ التجييــش المقيــت، ولكــن نجــد أيضــًا 
ــرون عــن  ــاع أهــل البيــت، يعب ــي اتجــاه أتب ــات ف ــي بعــض الفضائي أشــخاصًا ف
آراء شــخصية وليــس عــن آراء المذهــب، وقــد أصــدر المراجــع بيانــًا أدانــوا فيــه 

ــا. ــؤالء ال يمثلونن ــوا: ه ــكار واآلراء وقال ــذه األف ه
إذن فمنهــج الصــدام والخصومــة الطائفيــة والمذهبيــة يأخذنا إلــى المجهول، 
إذ ُيفقــد جماعــة أهــل البيــت رســالتهم، وهدفهــم، وروحيتهــم، وأخاقيتهــم، 

واإلســتراتيجيات التــي رســمها أئمــة أهــل البيــت لهم.
ــًا: إّن الــذي يجعــل هــذا الخيــار مرفوضــًا مــن أئمــة أهــل البيــت ســام  ثاني
ــت،  ــل البي ــة أه ــر بجماع ــكٍل كبي ــر بش ــج ُيض ــذا المنه ــو أّن ه ــم، ه اهلل عليه
وُيضــر بجماعــة المســلمين اآلخريــن أيضــًا، فــإّن هــذا الخطــاب الموتــور 
يجعــل جماعــة أهــل البيــت موتوريــن، وفــي مرمــى الســهام دائمــًا، ومتهميــن 
فــي عقيدتهــم، ومتهميــن فــي ســلوكهم، ومتهميــن فــي متبنياتهــم، ومتهميــن 
فــي شــعائرهم، وُينظــر لهــم وكأنهــم ُانــاس منحرفــون، بينمــا هــم ُيمثلــون قمــة 
ــرة لجماعــة  الفهــم اإلســامي الناصــع. فهــذا المنهــج إذن يســبب أضــرارًا كبي
أهــل البيــت مــن ناحيــة، ويســبب إضــرارًا لجماعــة المســلمين مــن ناحيــة 

ــرى. أخ
 إن وجــود هــذا الشــد الطائفــي داخــل ااُلمــة اإلســامية ُيضيــع الكثيــر 
ــة  ــامية الفكري ــة اإلس ــات ااُلم ــون طاق ــب أن تك ــن يج ــي حي ــرص، ف ــن الف م
ــدو  ــلمين وع ــدو المس ــدو، ع ــو الع ــة نح ــا متوجه ــتية كله ــا اللوجس وإمكاناته
ــض  ــن البع ــم م ــل بعضه ــى ني ــود ال ــذه الجه ــول ه ــة دون تح ــة، والحيلول ااُلم

اآلخــر، ســواء علــى مســتوى الكتــب والمنشــورات، أو الفضائيــات.
ربمــا كنــا فــي وقــٍت مــن األوقــات ننّظــر لهــذا الــكام، وأمــا اليوم فــا نحتاج 
إلــى هــذا التنظيــر؛ ألننــا نــراه فــي يوميــات حياتنــا، فانظــروا إلــى هــذا التجييــش 
الطائفــي الــى أيــن أخــذ العــراق والمنطقــة؟ وكــم مليــار دوالر ُتصــرف فــي الســنة 
الواحــدة فقــط علــى الســاح لهــذه الجبهــة أو تلــك؟ مــع أّن هــذا مســلم وذاك 
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مســلم أيضــًا، وهــذه أمــوال المســلمين، وتلــك أمــوال المســلمين أيضــًا، وكــم 
مــن النــاس ُيقتلــون مــن الجبهتيــن وهــم مســلمون؟. 

نــرى بعــض التصريحــات لقيــادات الكيــان الصهيونــي تقــول: يجــب أن نمنــع 
األســد مــن االنتصــار فــي هــذه المعركــة، وفــي الوقــت نفســه يجــب أن نمنعــه 
مــن االنهيــار فــي هــذه المعركــة، فهــم ُيريــدون اســتمرار القتــال بيننــا، واســتنزاف 
ــوم،  ــات ااُلمــة اإلســامية، هــذا هــو منطــق األعــداء الي ــع طاقــات وإمكان جمي

وهــذا مــا يحصــل اليــوم مــع األســف الشــديد.
إذن فــإن خيــار المواجهــة ليــس خيــارًا مطروحــًا، وهــو خيــار مرفــوض مــن 

أئمــة أهــل البيــت ســام اهلل عليهــم، فلــم يبــَق أمامنــا إاّل الخيــار الثالــث.
ــة، أي أن نبقــى حاضريــن بقــوة، ونتواصــل،  ــار التقي ــار الثالــث: خي الخي
ونتعايــش، ونتكامــل، وننســجم مــع ســائر المســلمين، ونتحــرك ضمــن الخــط 
العــام، ونعبــر عــن هويتنــا، ونعبــر عــن شــعائرنا، ونعبــر عــن عقيدتنــا، ولكــن 
بالمقــدار الــذي ال يــؤدي إلــى الصــدام والمواجهــة واالســتفزاز الــذي يمنــع 
إيصــال رســالتنا لهــؤالء المســلمين، وهــذا مــا نجــده اليــوم فــي ســلوك مراجعنــا 
العظــام، وتوجيههــم، وإرشــاداتهم، ويجــب أن يكــون ذلــك حاضــرًا فــي مســار 
الشــعائر الحســينية، ليكــون مســارًا ُيعــزز هــذا االنتمــاء والهويــة، ويعــزز االنتمــاء 
للحســين وألهــل البيــت ســام اهلل عليهــم، ولكــن مــن غيــر أن يوجــد قطيعــة مــع 
ــر  ــو األم ــذا ه ــر، وه ــع اآلخ ــة م ــًا ومواجه ــد صدام ــر أن يوج ــن غي ــر، وم اآلخ

المطلــوب.
إذن فاإلنســان عليــه، مــن ناحيــة، أن ُيحافــظ علــى نفســه، وعلــى جماعتــه، 
ــة  ــن ناحي ــة، وم ــب التقي ــا يتطل ــذا م ــه، وه ــاء مذهب ــى أبن ــه، وعل ــى عقيدت وعل
ــة  ــا بالتقي ــر عنه ــا يعب ــذه م ــن، وه ــى اآلخري ــح عل ــه أن ينفت ــب علي ــرى، يج ُاخ
المداراتيــة، أي أن نبقــى نــداري مشــاعر اآلخــر، ونمــّد الجســور معــه لكــي نؤثــر 

فيــه وندفــع بــه إلــى الرؤيــة اإلســامية الصحيحــة والحقــة.
ــم  ــم ل ــام اهلل عليه ــت س ــل البي ــة أه ــل أئم ــن قب ــة م ــار التقي ــاد خي إّن اعتم
ــة مــن الُجبــن - ال ســمح اهلل -  ــرًا عــن حال يكــن بســبب الضغــوط، وليــس تعبي
ــام اهلل  ــت س ــل البي ــة أه ــوي لجماع ــي والمعن ــار الروح ــوف أو االنكس أو الخ
عليهــم، فأخــاق جماعــة أهــل البيــت وثقافتهــم هــي أخــاق وثقافــة التضحيــة 



الرافد الااي  لر-  لقباا الاا  197

والفــداء والعطــاء، والوفــاء بالعهــود والمواثيــق، والتــزام الحــق فــي جميــع 
الظــروف، وهــذا الضــخ المفاهيمــي وهــذه األخاقيــة يمثــان منهــج أئمــة أهــل 
البيــت ســام اهلل عليهــم فــي تربيــة أتباعهــم، بــل نجدهــم قــد ذهبــوا إلــى أكثــر 
ــاء. ــوان المحــن والب ــا ســيصيب أتباعهــم مــن أل ــا توقعــوا م مــن ذلــك، عندم
ــن  ــًا: »م ــس معارض ــًا ولي ــا كان حاكم ــه عندم ــي × ألتباع ــام عل ــال اإلم ق
أحبنــا أهــل البيــت فليســتعد للفقــر جلبابــًا«)48))، »مــن أحبنــا أهــل البيت فليســتعد 

عــدة للبــاء«)49)).
ــج  ــاد منه ــا اعتم ــة، وإنم ــار أو هزيم ــن أو انكس ــوف أو جب ــد خ إذن ال يوج
التقيــة يســتند إلــى رؤيــة موضوعيــة واضحــة لطبيعــة الحيــاة السياســية، والواقــع 
ااُلمــة  داخــل  فــي  القائــم  االجتماعــي  الصــراع  إلــى  ويســتند  المجتمعــي. 
اإلســامية، وإلــى تقويــم موضوعــي وواقعــي لطبيعــة المصالــح والمفاســد فــي 
ااُلمــة اإلســامية، ويســتند إلــى تحديــد األولويــات وتقديــم األهــم علــى المهم. 
إن هــذه الرؤيــة العلميــة والموضوعيــة العميقــة ألئمــة أهــل البيــت ســام اهلل 
عليهــم، دعتهــم إلــى اعتمــاد هــذا المنهــج، ولذلــك أصبــح اعتمــاد منهــج التقيــة 

ُيمثــل ملمحــًا مــن مامــح التديــن.
الحظــوا هــذه الروايــات عــن أئمــة أهــل البيــت ســام اهلل عليهــم، قــال اإلمــام 

الباقــر ×: »التقيــة دينــي وديــن آبائــي، وال إيمــان لمــن ال تقيــة لــه«)0))).
وقــال اإلمــام الصــادق × لحبيــب بــن بشــر: »ال واهلل مــا علــى وجــه األرض 
ــا  ــة رفعــه اهلل، ي ــه تقي ــه مــن كانــت ل ــا حبيــب إن ــة، ي شــيء أحــّب إلــي مــن التقي

حبيــب مــن لــم تكــن لــه تقيــة وضعــه اهلل«))))).
كيــف يمكــن أن نفســر هــذه ااُلمــور وننظــر إليهــا؟ وكيــف نفســر إعطــاء التقيــة 
هــذا الموقــع الكبيــر فــي الفهــم الدينــي؟. إن ذلــك يكمــن فــي النظــرة إلــى طبيعــة 
الحقائــق والوقائــع فــي حيــاة المجتمــع اإلســامي، إضافــة إلــى ذلــك، فــإّن مبــدأ 

48) . نهج الباغة 4: 6) احلكمة ))).
49) . بحار األنوار 34: 336.

0)) . الكايف ): 9)) ح)).
))) . الكايف ): 7)) ح4.
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التقيــة ُيعّبــر بشــكٍل واضــح عــن مراعــاة مبــدأ التــوازن فــي الشــخصية الرســالية، 
وكمــا قلنــا فــإّن منهــج أهــل البيــت ^ فيــه ضــخ، وعطــاء، وفــداء، وشــهادة 
ــزام، وهــذا ضــخ  ــاء، والت فــي ســبيل اهلل، وتصــٍد، وتحمــل للمســؤولية، ووف
ــم،  ــكون بعقيدته ــت متمس ــل البي ــاع أه ــدان، وأتب ــي المي ــلوكًا ف ــد س ــر يول كبي
ومســتعدون ألن ُيقحمــوا أنفســهم فــي كل شــيء دفاعــًا عــن العقيــدة، كمــا هتفت 
حناجرهــم فــي أشــد أجــواء القمــع والتنكيــل: )لــو قّطعــوا أرجلنــا واليديــن .. 

نأتيــك زحفــًا ســيدي يــا حســين(.
هــذا الضــخ المفاهيمــي والمبدئــي والروحــي والسياســي فــي الوقــوف، وفــي 
الثبــات، وفــي العطــاء، وفــي التضحيــة، وفــي التــزام العهــود، وفــي التــزام 
المشــروع، وفــي تبنــي منهــج أهــل البيــت ^، هــذا يــؤدي إلــى ســلوك وإلــى 
اندفــاع، ونحــن ال نتكلــم عــن عــدد مــن العلمــاء أو النخــب، وإنمــا نتكلــم عــن 
ــم  ــد لديه ــذا يول ــر، وه ــن البش ــن م ــات المايي ــم مئ ــت، وه ــل البي ــة أه جماع
اندفاعــًا قــد يتقاطــع مــع مبــدأ التعايــش، وقــد يتقاطــع مــع مبــدأ القــدوة الصالحــة 

فــي داخــل ااُلمــة اإلســامية. 
وفــي ِقبــال هــذا الضــخ المفاهيمــي مــن هــذا النــوع، نحتــاج إلــى ضــخ 
يــوازن  مفاهيمــي وعقيــدي ومبدئــي وسياســي فــي االتجــاه اآلخــر، حتــى 
الشــخصية، وهنــا يأتــي مبــدأ التقيــة لُيعّبــر عــن هــذه التربيــة، وعــن إعــداد 
الشــخصية الرســالية ألتبــاع أهــل البيــت بمــا يجعلهــم قادريــن علــى تحمــل 
ــة  مســؤولياتهم فــي ااُلمــة، وقادريــن علــى أن ُيمثلــوا القــدوة الصالحــة والواعي
ــا  ــة فيه ــوازن. إذن فالتقي ــي الت ــج ف ــذا منه ــامية، وه ــة اإلس ــي ااُلم ــرة ف والمؤث
ُبعــد تكتيكــي يرتبــط بحفــظ الجماعــة، وهــو إذا كان هنــاك ضــرر أو خطــر يهــدد 
حيــاة اإلنســان أو الجماعــة، فيجــب أاّل يذكــر اإلنســان الحقيقــة كلهــا، مــن أجــل 

ــه. ــه، ومال ــه، وعرض ــه، وعقيدت ــى نفس ــظ عل أن ُيحاف
وهنــاك جانــب آخــر يرتبــط بطبيعــة التــوازن فــي الشــخصية الرســالية ألتبــاع 
ــم  ــا يحت ــاء بواجباتهــم، وهــذا م ــى الوف ــن عل ــوا قادري أهــل البيــت، لكــي يكون
التقيــة، ولكــن التقيــة ليســت مطلقــة، وال نمارســها دائمــًا، بــل لهــا حــدود 

ــي: ــود، وه وقي
أواًل: االقتصار على حاالت الضرورة، كما مرت اإلشارة إليه. 
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ثانيــًا: إنمــا شــّرعت التقيــة لحفــظ الدمــاء، فــإذا كانــت التقيــة ســببًا فــي إراقــة 
الدمــاء، فحينــذاك ال تقيــة.

الحظــوا هــذه الروايــة التــي يرويهــا الحــر العاملــي فــي وســائل الشــيعة، عــن 
اإلمــام الباقــر ×: »إنمــا ُجِعلــت التقيــة لُيحقــن بهــا الــدم، فــإذا بلــغ الــدم فليس 

تقيــة«)))))، أي ال معنــى للتقيــة إذا تســببت بإراقــة الدمــاء.
ــرة  ــي نص ــاون ف ــن الته ــة م ــى حال ــؤدي إل ــة ي ــتخدام التقي ــًا: إذا كان اس ثالث
اإلســام والمســلمين، وإلــى تضييــع الحقــوق، وتضييــع الجهــاد فــي ســبيل اهلل 
فــي مــوارده الشــرعية، فحينــذاك ال تقيــة فــي هــذه المــوارد، لئــا تصبــح التقيــة 
عــكازة للبعــض ليتخلــى عــن الجهــاد، ويتخلــى عــن الدفــاع عــن قيمــه الدينيــة.
روي عــن اإلمــام الصــادق ×، أنــه قــال: »وأيــم اهلل لــو ُدعيتــم لتنصرونــا 
قلتــم ال نفعــل، إنمــا نتقــي«)3)))، كمــا لــو أتــى زمــان تكــون فيــه واعيــة كواعيــة 
الحســين ×: أال مــن ناصــر ينصرنــا؟ أال مــن ُمغيــث ُيغيثنــا؟ أال مــن ذاٍب عــن 
ُحــرم رســول اهلل يــذّب عنــا؟ ففــي مثــل هــذه المــوارد يجــب التصــدي والتحــدي 
ــدة  ــون العقي ــا تك ــس، وحينم ــي والنفي ــم الغال ــد وتقدي ــذل الجه ــة وب والمواجه
فــي خطــر يجــب أن نهــّب هبــًة واحــدة لــدرء الخطــر عنهــا، كمــا الحظنــا ذلــك 
فــي فتــوى المرجعيــة التــي شــخصت هــذا بأنــه مــورد مــن مــوارد التصــدي، وإذا 
بمئــات األلــوف مــن الشــباب يهبــون ويتصــدون، واليــوم نجــد العزيمــة فــي 
ــائر،  ــاء العش ــي أبن ــرطة، وف ــش والش ــي الجي ــعبي، وف ــد الش ــي الحش ــبابنا ف ش

وفــي البيشــمركة، نجدهــا أكثــر ممــا كانــت قبــل ســنة أو قبــل ســتة أشــهر.
ــر  ــة أمي ــي وصي ــه: » كان ف ــامه علي ــوات اهلل وس ــادق صل ــام الص ــال اإلم ق
المؤمنيــن × ألصحابــه: إذا حضــرت بليــة فاجعلــوا أموالكــم دون أنفســكم، 
وإن نزلــت نازلــة فاجعلــوا أنفســكم دون دينكــم، واعلمــوا أّن الهالــك مــن هلــك 
دينــه، والحريــب مــن حــرب دينــه، أال وإنــه ال فقــر بعــد الجنــة، أال وإنــه ال غنــى 

بعــد النــار، ال ُيفــك أســيرها وال يبــرأ ضريرهــا«)4))).

))) . وسائل الشيعة 6): 334 ب)3 ح).
3)) . وسائل الشيعة 6): )3) ب)3 ح)3.

4)) . وسائل الشيعة 6): )9) ب)) ح).
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»إذا حضــرت بليــة فاجعلــوا أموالكــم دون أنفســكم«: يــا أبنــاء العــراق، 
ــأن  ــمحوا ب ــدة وال تس ــة واح ــوا وقف ــه، قف ــي كل محافظات ــائر ف ــيوخ العش ــا ش ي
ُيــراق الــدم العراقــي البــريء بســبب خافــات عشــائرية هنــا وهنــاك، فهــذه 
ــة دون  ــوال للحيلول ــذل األم ــا ب ــال، وعلين ــة بالم ــى معالج ــاج إل ــاكل تحت المش

ــوس.   ــاق النف إزه
»وإن نزلــت نازلــة فاجعلــوا أنفســكم دون دينكــم«: ولكــن إذا كان هنــاك 
ــى  ــًا عل ــوس واألرواح حفاظ ــدم النف ــب أن نق ــدة، فيج ــن والعقي ــدد الدي ــا يه م

ــدة.  ــام والعقي اإلس
»واعلمــوا أّن الهالــك مــن هلــك دينــه«: ال تقولــوا نخشــى المــوت، 
فالميــت الحقيقــي هــو مــن مــات دينــه، وأمــا إذا كان الديــن حيــًا، ومات اإلنســان 
فــي ســبيله، فحينــذاك يكــون شــهيدًا فــي ســبيل اهلل، وهنيئــًا لــه الحيــاة األبديــة.

ــه،  ــذي يعيــش ب ــه ال ــة الرجــل: مال ــه«: حريب ــن حــرب دين ــب م »والحري
فــإذا ُســلب لــم يقــم بعــده. فالمعــدم والفقيــر الحقيقــي ليــس مــن ُســلب مالــه، 

بــل مــن ُســلب دينــه. 
ــه إلــى  ــرًا مــن كانــت عاقبت ــة«: أي ال يعــّد فقي ــه ال فقــر بعــد الجن »أال وإن

ــى الحقيقــي. ــل هــو الغن ــا، ب ــل المــال فــي الدني ــة، وإن كان قلي الجن
ــا«:  ــرأ ضريره ــيرها وال يب ــك أس ــار، ال ُيف ــد الن ــى بع ــه ال غن »أال وإن
ــار، فالفقــر الحقيقــي هــو  ــة أمــره إلــى الن ــًا مــن كانــت عاقب وكذلــك ال يعــّد غني
فقــر أهــل النــار، إذ ال أمــل ألصحابهــا بالغنــى، وال ألســراها بالحريــة، وال 

لمرضاهــا بالشــفاء.
كان هــذا حديثــًا عــن التقيــة، وأهميتهــا، وخلفيــة التزامنــا بمنهجهــا، وهــي 
فــي الحقيقــة ليســت قضيــة عابــرة، وإنمــا هــي رؤيــة عميقــة ومنهجيــة اســتراتيجية 
ــن  ــدية م ــات الجس ــر التصفي ــن خط ــة م ــة المؤمن ــرد والجماع ــى الف ــاظ عل للحف

قبــل األعــداء.
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هنــاك مجموعــة مــن اآلثــار تترتــب علــى وجــود البصيــرة عنــد اإلنســان، 
نذكرهــا يف مــا يلــي:

األثر األول

 التمسك بالحجة الشرعية والحق

حينمــا يكــون اإلنســان علــى بصيــرة مــن أمــره، يكــون متمســكًا باحلجــة 
ــواء  ــى، س ــبحانه وتعال ــن اهلل س ــه م ــه طاعت ــة علي ــرعية، املفروض الش
ــُم اهلّلُ  ُك ــا َولِيُّ َ ــه تعالــى: ﴿إِنَّ ــًا، كمــا جــاء ذلــك يف قول ــًا أو وصي كان نبي
ــْم  َكاَة َوُه ــزَّ ــوَن ال ــَاَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ــَن ُيِقيُم ــواْ الَِّذي ــَن آَمُن ــوُلُه َوالَِّذي َوَرُس

َراِكُعــوَن﴾))))). 

التمسك بالحجة والحق في القرآن

يشــير إلــى هــذا األثــر المهــم مــن آثــار البصيــرة عــدد مــن اآليــات القرآنيــة نبّيــن 
ــًا منها: بعض

ِ ُأْســَوٌة َحَســنٌَة لَِّمــن َكاَن يَْرُجو  الشــاهد األول: ﴿ لََقــْد َكاَن لَُكــْم ِفــي َرُســوِل اهللَّ
ــا َرأَى اْلُمْؤِمُنــوَن اأْلَْحــَزاَب َقاُلــوا َهــَذا َمــا  َ َكثِيــرًا َولَمَّ َم اآْلِخــرَ َوَذَكــَر اهللَّ َ َواْليَــوْ اهللَّ
ــَن  ــِليمًا ِم ــًا َوتَْس ــْم إاِلَّ إِيَمان ــا َزاَدُه ــوُلُه َوَم ُ َوَرُس ــَدَق اهللَّ ــوُلُه َوَص ُ َوَرُس ــا اهللَّ َوَعَدنَ
ــُه َوِمْنُهــم  ــن َقَضــى نَْحبَ ــِه َفِمْنُهــم مَّ َ َعَلْي ــا َعاَهــُدوا اهللَّ ــَن ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َم اْلُمْؤِمنِي
َب اْلُمنَاِفِقيــَن  اِدِقيــَن بِِصْدِقِهــْم َوُيَعــذِّ ُ الصَّ ُلــوا تَْبِديــًا لِيَْجــِزَي اهللَّ ــن يَنتَِظــُر َوَمــا بَدَّ مَّ
ِذيــَن َكَفــُروا بَِغْيِظِهــْم  ُ الَّ ِحيمــًا َوَردَّ اهللَّ َ َكاَن َغُفــورًا رَّ إِن َشــاء أَْو يَُتــوَب َعَلْيِهــْم إِنَّ اهللَّ

ُ َقِوّيــًا َعِزيــزًا﴾)6))). ُ اْلُمْؤِمنِيــَن اْلِقتـَـاَل َوَكاَن اهللَّ لَــْم يَنَاُلــوا َخْيــرًا َوَكَفــى اهللَّ
ُتشــير هــذه اآليــات الشــريفة إلــى واحــد مــن أعظــم التحديــات التــي مــرت 
ــة الشــريفة، أال وهــي معركــة األحــزاب،  علــى المســلمين بعــد الهجــرة النبوي

))) . املائدة: )).
6)) . األحزاب: )) )).
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التــي كانــت معركــة حاســمة وفاصلــة ونوعيــة بجميــع المعاييــر، حيــث اجتمــع 
حلــف الشــر، واجتمعــت قــوى الضــال واالنحــراف مــن المشــركين ويهــود 
ــي  ــم، ف ــم ومقاتليه ــم وقبائله ــم وإمكاناته ــوا كل طاقاته ــة، وجمع ــي قريظ بن
عمليــة تحشــيد وتعبئــة واســعة، ليخرجــوا بجيــٍش جــرار مــن أجــل أن يطفئــوا 

نــور الرســالة.
كانــت المعركــة فاصلــة، وفــي تعبيرنــا اليــوم، كانــت الورقــة األخيــرة التــي 
ــي  ــيرة ف ــات عس ــلمون مخاض ــهد المس ــد أن ش ــة، بع ــى الطاول ــا عل يضعونه
ــرر  ــة، فق ــزوات المهم ــن الغ ــدد م ــي ع ــد، وف ــدر وُاح ــي ب ــابقة ف ــزوات س غ
المشــركون أن يحســموا الموقــف وُينهــوا الرســالة بتعبئــة واســعة، ولذلــك 
العشــائر  أي  األحــزاب،  ألّن  األحــزاب؛  بمعركــة  المعركــة  هــذه  ُســميت 
ــذه  ــي ه ــت ف ــد اجتمع ــة، ق ــي قريظ ــود بن ــرب ويه ــركي الع ــن مش ــل م والقبائ
المعركــة واتفقــت علــى هــذا األمــر، ومــا أشــبه اليــوم بالبارحــة؛ إذ نجــد هــذا 
ــة  ــا دموي ــا وأكثره ــا وأصعبه ــر أوراقه ــدم آخ ــي ُتق ــر، وه ــوى الش ــع لق التجم
ــي  ــو ف ــلوك وه ــذا الس ــل ه ــان مث ــّدق اإلنس ــكاد ُيص ــا ي ــة، ف ــية وبربري ووحش

القــرن الحــادي والعشــرين.
كنــا نقــرأ فــي الكتــب أنــه قبــل آالف الســنين كان منهــج البرابــرة وأمثالهــم هو 
الذبــح والقتــل، ولكــن أن ُيتَبّنــى هــذا المنهــج فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 
ــذا  ــي ه ــاس ف ــي ُان ــأن يأت ــي، ب ــاري والتكنولوج ــور الحض ــذا التط ــد كل ه بع
الزمــان ويّتبعــوا هــذه الطريقــة - كمــا نجــده فــي ســلوك الدواعــش لعنهــم اهلل 
أمــٌر لــم نكــن نتصــوره. وقــد كانــت الحالــة آنــذاك مــن هــذا النــوع، أي كانــت 

حالــة اســتنفار وتعبئــة شــاملة فــي مواجهــة المســلمين.
لقــد كان عــدد المشــركين فــي تلــك الظــروف وفــي تلــك المســاحات 
ــوا أهــمَّ مقاتليهــم، أي قواتهــم الخاصــة  الضيقــة عشــرة آالف مقاتــل، إذ جلب
كمــا نعّبراليــوم، فــي ِقبــال ثاثــة آالف مقاتــل مــن المســلمين، وقــد وقعــت هذه 
المعركــة فــي الســنة الخامســة للهجــرة النبويــة الشــريفة، وكان مــن التكتيــكات 
العســكرية التــي فاجــأت العــدو، الفكــرة التــي طرحهــا ســلمان المحمــدي 
فــي حفــر خنــدٍق يفصــل بيــن المســلمين والمشــركين، لحمايــة المدينــة بهــذا 

ــرات. ــو مت ــه ســتة كيل ــذي كان طول ــدق ال الخن
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 وفــي ظــل تلــك اإلمكانــات البســيطة، مــع شــح فــي الغــذاء والســاح، وقعــت 
الحــرب فــي البــرد القــارص والعواصــف الرمليــة فــي تلــك الصحــراء، ولكــن كان 
حفــر الخنــدق تكتيــكًا للوقــوف أمــام هــؤالء المشــركين، وقبــل وصول المشــركين 
بثاثــة أيــام انتهــى حفــر هــذا الخنــدق الكبيــر، فكانــت هــذه واحــدة مــن المفاجآت 
التــي أعدهــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه والمســلمون لمواجهــة حلــف الشــر. 
لقــد مّثــل هــذا االختبــار الشــديد فــي معركــة األحــزاب فرصــة مهمــة لكشــف 
ــدن  ــن مع ــي تبّي ــي الت ــت ه ــا زال ــيرة وم ــات العس ــت المخاض ــد كان ــق، وق الحقائ
ــوا  ــم أاّل يبق ــون، وكان هدفه ــركون قادم ــدق، والمش ــرب ُت ــول الح ــاس، فطب الن
ألهــل بيــت النبــي باقيــة، وهــي نفــس الشــعارات التــي ســمعناها قبــل ســنة، حيــن 

ــا بغــداد(. هتفــوا: )قادمــون ي
 كان المســلمون ُامــة فتيــة ضعيفــة، وكان األعــداء قــد اجتمعــوا بــكل إمكاناتهم 
وبهرجتهــم ووســائلهم اإلعاميــة وقدراتهــم التضليليــة، لينالــوا مــن الرســالة 

ــه، ومــن المســلمين جميعــًا. ــه وآل اإلســامية، ومــن رســول اهلل صلــى اهلل علي
وهنــا بــدأت تتكشــف الحقائــق، فقــد كان بيــن المســلمين منافقــون يتظاهــرون 
باإلســام، ولكــن كانــت قلوبهــم ومشــاعرهم وجهودهــم فــي مــكان آخــر، 
ــون  ــم المنافق ــا عل ــداء، وحينم ــى األع ــرار إل ــات واألس ــربون المعلوم ــوا يس فكان
بوصــول المشــركين ظنــوا أنهــم ســينتصرون علــى المســلمين حتمــًا، فكشــفوا عــن 

ــة.  ــروا عــن هويتهــم المخفي حقيقتهــم وعّب
فــي  المتزلزلــون  وهــم  اإليمــان،  ضعــاف  أيضــًا  الحــرب  هــذه  وكشــفت 
يكــن  لــم  مواقــف  منهــم  وصــدرت  تهتــز،  أحوالهــم  وبــدأت  شــخصيتهم، 
الصادقــون  المخلصــون  أيضــًا  ظهــر  المقابــل  وفــي  يراهــا،  أن  يتوقــع  أحــد 
ــم،  ــتد عوده ــة، ويش ــوم المحن ــي ي ــم ف ــوى انتماؤه ــن يق ــر(، الذي ــل البصائ )أه
وُيظهــرون والءهــم، هكــذا هــم المخلصــون، الثابتــون، أهــل البصائــر، فنراهــم 
ــذه  ــرزت ه ــة ف ــذه المعرك ــالة، فه ــوة وبس ــدان بق ــي المي ــن ف ــات واقفي ــي األزم ف

األصنــاف مــن النــاس. 
لقــد أتــى المشــركون فــي هــذه المعركــة ببعــض أبطالهــم المعروفيــن فــي 
القتــال، يتقدمهــم عمــرو بــن عبــد ود العامــري، وكان لديهــم أيضــًا أبطــال آخــرون 
ــن  ــل ب ــب، ونوف ــي وه ــن أب ــرة ب ــل، وهبي ــي جه ــن أب ــة ب ــل عكرم ــون، مث معروف
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أبــي عبــد اهلل، وضــرار بــن الخطــاب، وقــد لبســوا لبــاس القتــال، ووضعــوا الخــوذ 
ــة علــى الــرؤوس، إليقــاع الهلــع فــي قلــوب المســلمين.  الحديدي

ووجــد هــؤالء الفرســان ثغــرة فــي الخنــدق يســتطيعون عبورهــا إلــى الجانــب 
اآلخــر مــن الخنــدق، فتقدمهــم عمــرو بــن عبــد ود، وتذكــر التواريــخ أنــه وقــف 
ينــادي: هــل مــن مبــارز؟ فوقــع الخــوف فــي قلــوب المســلمين، حينمــا شــاهدوا 
الكبيــر والمعــروف، واقفــًا بهــذه الصــورة  هــذا الشــجاع والقائــد العســكري 

ــراز.  ــب الب ــه يطل ــى وجه ــة عل ــوذة الحديدي ــة والخ المخيف
فقــام علــٌي × وقــال: يــا رســول اهلل أنــا لــه، فأجلســه رســول اهلل صلــى اهلل 
ــده  ــيرفع ي ــن س ــر م ــلمين وينتظ ــوه المس ــح وج ــول يتصف ــه، وكان الرس ــه وآل علي
ويقــول: أنــا ســأخرج لــه يــا رســول اهلل، ولكــن كان الجميــع مطأطئيــن رؤوســهم 
خائفيــن، وعندمــا لــم يــَر عمــرو بــن عبــد ود مجيبــًا، تجــرأ ونــادى مــن جديــد: 
أال رجــل؟ وصــار يؤنبهــم ويســبهم، فقــام علــي × أيضــًا مــن جديــد وقــال: أنــا 
لــه يــا رســول اهلل، فأجلســه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه مــرة ُاخــرى، فتجــرأ 

عمــرو بــن عبــد ود أكثــر وقــال: 
مبــارز مــن  هــــــــــل  بجمعكــــــم  ولقد بحــحت من النداء  
المناجــز البطــــل  موقـــــف  المشـــجع  ووقــفت إذ جـــــــــــبن  
الغــــرائز خـــــــير  الفــــــتى  فـــــــي  إّن السماحة والشجاعة  

فقــام علــي × ثالــث مــرة، وقــال: يــا رســول اهلل أنــا لــه، فــأذن لــه رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وآلــه، وألبســه درعــه وأعطــاه ســيفه ذا الفقــار، إذ كان ذو الفقــار 
ســيف رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، أعطــاه لعلــي × فــي معركــة األحــزاب، 
ولمــا تحــرك علــٌي × نحــو عمــرو بــن عبــد ود رفــع رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وآلــه يديــه بالدعــاء قائــًا: اللهــم احفظــه مــن بيــن يديــه ومــن خلفــه، وعــن يمينــه 
وعــن شــماله، ومــن فــوق رأســه ومــن تحــت قدميــه. ومشــى إليــه أميــر المؤمنيــن 

× وهــو يرتجــز ويقــول: 
ال تعجلنَّ فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز

ذو نيٍة وبصيرٍة والصدق منجي كل فائز
إني ألرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز
من ضربٍة نجاء يبقى ذكرها عند الهزائز
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فقــال لــه عمــرو بــن عبــد ود: مــن أنــت؟ فقــال لــه أميــر المؤمنيــن صلــوات اهلل 
وســامه عليــه: أنــا علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد 
منــاف، فقــال لــه عمــرو: غيــرك يــا ابــن أخــي مــن أعمامــك مــن هــو أســّن منــك، 
ــق  ــا أكــره أن أري ــي واهلل م ــٌي ×: لكن ــه عل ــال ل ــق دمــك، فق ــي أكــره أن أري فإن
دمــك، وخّيــره بيــن ثاثــة خيــارات لينجــو بنفســه، وهــي إمــا أن ُيســلم، فقــال لــه: 
ال يكــون ذلــك، فقــال لــه ×: ارجــع مــن حيــث أتيــت، فقــال عمــرو: هــذا ال 
يكــون، فقــال ×: إذن ترّجــل مــن فرســك لنتقاتــل وجهــًا لوجــه، فنــزل عمــرو 
بــن عبــد ود العامــري مــن فرســه ورفــع ســيفه وضــرب بــه رأس علــي × ضربــة 
واحــدة، فاتقــى علــٌي × هــذه الضربــة بدرعــه، ولكــن شــدة الضربــة تجــاوزت 
ــرب  ــه ×، وض ــى وجه ــاء عل ــالت الدم ــي ×، فس ــجت رأس عل ــدرع وش ال
أميــر المؤمنيــن × عمــرو بــن عبــد ود بســيفه علــى رجليــه ضربــة أســقطته أرضــًا، 
وثــارت بينهمــا عجاجــة، فُســمع صــوت علــي × وهــو ُيكّبــر. فقــال رســول اهلل 

صلــى اهلل عليــه وآلــه: قتلــه والــذي نفســي بيــده. 
وحينمــا جلــس علــٌي × علــى صــدر عمــرو ليحــز رأســه، بصــق عمــرو فــي 
ــن  ــاد م ــة وع ــه هنيه ــدره، وترك ــى ص ــن عل ــي × م ــام عل ــي ×، فق ــه عل وج
جديــد وجلــس علــى صــدره وحــز رأســه. فُســئل علــي × عــن ســبب قيامــه مــن 
علــى صــدره، فقــال: حينمــا بصــق فــي وجهــي غضبــت، ومــا أردت أن أدخــل 
غضبــي الشــخصي فــي ذبحــه، وإنمــا أردت أن أقتلــه خالصــًا لوجــه اهلل، فقمــت 
مــن علــى صــدره حتــى هــدأ غضبــي قليــًا، ثــم عــدت مــن جديــد ألقتلــه في ســبيل 
ــي  ــال النب ــل، فق ــه يتهل ــه ووجه ــه وآل ــى اهلل علي ــل نحــو رســول اهلل صل اهلل. وأقب
صلــى اهلل عليــه وآلــه: أبشــر يــا علــي، فلــو ُوِزَن اليــوم عملــك بعمــل ُامــة محمــد 
ــه لــم يبــق بيــٌت مــن بيــوت المشــركين  لرجــح عملــك علــى عملهــم، وذلــك ألن
إاّل وقــد دخلــه وهــٌن بقتــل عمــرو، ولــم يبــق بيــٌت مــن بيــوت المســلمين إاّل وقــد 
ــرز علــي × لعمــرو  ــل عمــرو)7))). وفــي تلــك األجــواء حينمــا ب ــه عــٌز بقت دخل
بــن عبــد ود قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه: »بــرز اإليمــان كلــه إلــى الشــرك 

كلــه«)8))). 

7)) . انظر: بحار األنوار 0): )0).
8)) . بحار األنوار 0): ))) ح).
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ولنراجع اآليات في هذا المقطع القرآني الرائع:
ِ ُأْســَوٌة َحَســنٌَة(، أيهــا المســلمون  قولــه تعالــى: )لََقــْد َكاَن لَُكــْم ِفــي َرُســوِل اهللَّ
ــه،  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــوا برس ــزاب، تأس ــة األح ــي معرك ــاركون ف المش
وانظــروا كيــف يتعامــل فــي هــذه الحــرب، وبالطبــع فــإن التأســي برســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وآلــه، وإْن كان قــد جــاء فــي ســياق معركــة األحــزاب، ووّجــه الخطــاب 
إلــى المســلمين المشــاركين فــي هــذه المعركــة، ولكنــه ال يختــص بهــذه المعركــة 
دون غيرهــا، فالتأســي برســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه مبــدأ مــن المبــادئ العامة، 
ــه  ــا التأســي ب ــه يجــب علين ــه فــي هــذه المعركــة ليــس إال نمــوذج، ألن والتأســي ب

صلــى اهلل عليــه وآلــه فــي كل خطــوة وفــي كل موقــف. 
لقــد اســتعرضنا كيــف كان الحــال فــي معركــة األحــزاب، فهــي المعركــة 
المصيريــة التــي ال يوجــد فيهــا تكافــؤ فــي القــوى، إذ كان المشــركون ممتديــن على 
نطــاق واســع، وقــد جــاؤوا بقّضهــم وقضيضهــم، وبشــجعانهم وأبطالهــم، فــي 
حيــن كان المســلمون يعانــون شــحًا فــي الســاح والطعــام، فضــا عــن ذلــك البــرد 
ــول  ــات رس ــت معنوي ــه، كان ــك كل ــع ذل ــة، وم ــروف الصعب ــك الظ ــارص وتل الق
اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه عاليــة، واســتطاع أن يبعــث هــذه المعنويــات فــي نفــوس 
ــك  ــة تل ــي مواجه ــتقامته ف ــره واس ــه وصب ــي ثبات ــه ف ــى ب ــك نتأس ــلمين، لذل المس
التحديــات الخطيــرة والكبيــرة فــي الحيــاة، ونتأســى بــه فــي حكمتــه ودرايتــه وعدم 
ــة، وإنمــا يحســب حســابًا لــكل خطــوة ولــكل  االنســياق وراء المواقــف االنفعالي
ــح  ــذي كان لصال ــوى ال ــوازن الق ــي ت ــال ف ــول االخت ــتطاع أن يح ــف، واس موق
المشــركين، إلــى عنصــر قــوة لصالــح المســلمين، نتيجــة هــذه الحكمــة والدرايــة، 
ــى  ــبحانه وتعال ــى اهلل س ــوكل عل ــاص والت ــي اإلخ ــدوًة ف ــذا وذاك كان ق ــل ه وقب
وذكــره، وتذكيــر المســلمين بهــذا المنبــع العظيــم الكبيــر، ومركــز الثقــل وعنصــر 

القــوة األساســية، الــذي يحســم جميــع المعــارك ويواجــه جميــع التحديــات. 
التأســي برســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه فــي قدرتــه العاليــة علــى القيــادة 
ــل  ــة التعام ــي كيفي ــًا ف ــه بارع ــه وآل ــى اهلل علي ــد كان صل ــات، فق وإدارة األزم
مــع تلــك األزمــات والشــدائد واحتوائهــا، والتأســي برســول اهلل فــي تواضعــه، 
وكيــف كان يتعامــل مــع المســلمين كأحدهــم، وفي حفــر الخندق كان يمســك 
المعــول ويحفــر األرض، حالــه كحــال أي فــرد مــن المســلمين، ويحمــل 
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التــراب علــى ظهــره وكتفــه ويرمــي بــه خــارج الخنــدق، حتــى أســهم بشــخصه 
فــي حفــر الخنــدق. إن حالــة المواســاة والتواضــع والترابيــة مــن القائــد تجــاه 
أتباعــه، مســألة فــي غايــة األهميــة، وهــي منهــج رســالي تجلــى بشــكل واضــح 
فــي شــخصية رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، فبعــث الهــدوء والســكينة 

واالســتقرار النفســي فــي نفــوس عامــة المســلمين.
ــا  ــا َوَعَدَن ــَذا َم ــوا َه ْحــَزاَب َقاُل ــوَن اأْلَ ــا َرَأى الُْمْؤِمُن قولــه تعالــى: ﴿َوَلمَّ
ــه  ــى اهلل علي ــد كان رســول اهلل صل ــوُلُه﴾، فق ُ َوَرُس ــَدَق اهللَّ ــوُلُه َوَص ُ َوَرُس اهللَّ
ــه  ــوم تجتمــع في ــال لهــم: اســتعدوا فســيأتي ي ــل وق ــد وعدهــم مــن قب ــه ق وآل
جميــع قبائــل العــرب علــى قتالكــم لكــي يقضــوا عليكــم، ولكــن اهلل ســبحانه 
وتعالــى ســينصركم فــي هــذه المعركــة، فقالــوا: إذن صدقــت نبــوءة الرســول، 

وســيصدق وعــده كذلــك فــي انتصارنــا عليهــم. 
إّن النجــاح فــي االختبــارات اإللهيــة أمــر ال بــد منــه لدخــول الجنــة، كمــا 
ا  ــَة َولَمَّ بّيــن القــرآن الكريــم ذلك فــي قولــه تعالــى: ﴿أَْم َحِســْبُتْم أَن تَْدُخُلوْا اْلَجنَّ
ــى  اء َوُزْلِزُلــوْا َحتَّ ــرَّ ــْتُهُم اْلبَْأَســاء َوالضَّ سَّ ِذيــَن َخَلــْوْا ِمــن َقْبِلُكــم مَّ ثَــُل الَّ يَْأتُِكــم مَّ
ِذيــَن آَمُنــوْا َمَعــُه َمتـَـى نَْصــُر اهلّلِ أاَل إِنَّ نَْصــَر اهلّلِ َقِريــٌب﴾)9)))،  ُســوُل َوالَّ يَُقــوَل الرَّ
فــا يكفــي أن نقــول: نحــن مســلمون ومؤمنــون ومــن أتبــاع أهــل البيــت، إذن 
ســندخل الجنــة، بــل ال بــّد مــن أن يمــر علينــا مــا مــر علــى مــن كان قبلنــا مــن 
ــى اهلل  ــول اهلل صل ــى رس ــر عل ــا م ــدائد، وم ــن والش ــن المح ــاء م ــاع األنبي أتب
عليــه وآلــه ومــن آمــن معــه، حتــى وصــل الضــرر بهــم والضغــط عليهــم إلــى 
مســتوى قالــوا فيــه: متــى نصــر اهلل؟ وهــذا القــول ليــس قــول البســطاء والنــاس 
العادييــن، بــل كان قــول الخلــص منهــم. وفــي تلــك اللحظــة التــي يصــل فيهــا 
الضغــط والشــدة إلــى مســتوى الثلــة المخلصــة اإليمانيــة، فتضيــق صدورهــم 
ويقولــون: متــى نصــر اهلل؟ فــي تلــك الشــدة يصبحــون أقــرب مــا يكونــون إلــى 

الفــرج.
كنــا فــي العــام الماضــي نجلــس فــي هــذا المجلــس ونتحــدث، وكانــت 
داعــش علــى أبــواب بغــداد، واليــوم أيــن هــي داعــش؟ ففــي خــال هــذه المــدة 
مــن ذلــك المجلــس إلــى هــذا المجلــس مضــت ســنة كاملــة، وقــد تحــرر أكثــر 

9)) . البقرة: 4)).
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مــن مائــة ألــف كيلــو متــر مــن األراضــي المحتلــة مــن قبــل داعــش، وهــذا الثبــات 
واإلصــرار والوضــوح فــي الرؤيــة والشــجاعة واإلقــدام تترتــب علــى وجــود 

ــي تتمخــض عــن هــذه النتائــج.  ــرة، الت البصي
هــذه  جميــع  َوَتْســِليمًا﴾:  إِيَمانــًا  إاِلَّ  َزاَدُهــْم  ﴿َوَمــا  تعالــى:  قولــه 
االصطفافــات والضغــوط تزيدهــم وضوحــًا وإصــرارًا وثباتــًا علــى الحــق، كمــا 
 َ ورد بيــان ذلــك فــي قولــه تعالــى: )ِمــَن اْلُمْؤِمنِيــَن ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َمــا َعاَهــُدوا اهللَّ
ُلــوا تَْبِديــًا(، فبعضهــم  ــن يَنتَِظــُر َوَمــا بَدَّ ــن َقَضــى نَْحبَــُه َوِمْنُهــم مَّ َعَلْيــِه َفِمْنُهــم مَّ
أكرمــه اهلل ســبحانه وتعالــى بالشــهادة، وبعضهــم مــن ينتظــر الشــهادة، وإذا لــم 
يكــن هنــاك خــوف فــإّن اإلنســان ســيتحول إلــى صاحــب إرادة حديديــة صلبــة، 
ــاة،  ــي الحي ــرى ف ــازات الكب ــارات واالنج ــق االنتص ــى تحقي ــادرًا عل ــون ق ويك

ــه.  ــون حال ــذا يك ــن هك ــالي والمؤم ــان الرس واإلنس
وكــم نحــن فخــورون فــي هــذه األيــام؛ ونحــن نــزف شــهداء ســماتهم 
كســمات أصحــاب أبــي عبــد اهلل الحســين ×، وســمات الشــهداء الذيــن قاتلــوا 
تحــت رايــة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه. أيهــا الشــعب العراقــي، أيهــا 
المؤمنــون، اعلمــوا أّن اهلل ســبحانه وتعالــى ســينزل رحمتــه علــى هــذا الشــعب 
الــذي يحمــل هــذه الــروح، وهــذه األخــاق، وهــذا اإلخــاص، وهــذه الدمــاء 
الطاهــرة النقيــة التــي ســالت دفاعــًا عــن العقيــدة والوطــن وكرامــة هــذا الشــعب، 
ــا  ــًا لن ــال، وهنيئ ــباب األبط ــؤالء الش ــة به ــكم مرفوع ــون، إّن رؤوس ــا العراقي أيه

بهــم.
ــُر  ــن َينَتِظ ــم مَّ ــُه َوِمنُْه ــى َنْحَب ــن َقَض ــم مَّ ــة: ﴿َفِمنُْه ــت هــذه اآلي لقــد كان
ــا كان  ــهداء × حينم ــيد الش ــان س ــى لس ــرة عل ــًا﴾، حاض ــوا َتبِْدي ُل ــا َبدَّ َوَم
ــن  ــف بي ــم يق ــد منه ــد كان كل واح ــال، فق ــم للقت ــد خروجه ــه عن ــودع أصحاب ي
يــدي الحســين × ويقــول لــه: الســام عليــك يــا ابــن رســول اهلل، أي يطلــب 
اإلذن للبــراز، فــكان اإلمــام الحســين × يجيبهــم قائــًا: وعليــك الســام 
ــق  ــي طري ــؤالء ف ــى ه ــد مش ــريفة. لق ــة الش ــذه اآلي ــو ه ــم يتل ــك، ث ــن خلف ونح
الحــق، والتزمــوا طريــق الحــق، وقاتلــوا ببســالة، ودافعــوا بشــجاعة عــن رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، وعــن المشــروع الرســالي، وبقــوا ثابتيــن لــم يبّدلــوا ولــم 

ــوا. يتراجع
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وكان هنــاك المنافقــون وقــد ذكرنــا دورهــم فــي معركــة األحــزاب الذيــن كانــوا 
يظهــرون التماشــي مــع المشــروع، ولكــن قلوبهــم لــم تكــن معــه، بــل كانــت مــع 
ــا زاد  ــر، كلم ــاب البصائ ــن أصح ــال م ــجعان األبط ــؤالء الش ــا كان ه ــره، بينم غي
ــه،  ــم عن ــه ودفاعه ــم ل ــروع وانتماؤه ــم بالمش ــر، زاد تعلقه ــم أكث ــط عليه الضغ

ــر فــي االنتصــار للمشــروع.  واتضحــت رؤيتهــم أكث
َب الُْمَناِفِقيــَن  اِدِقيــَن بِِصْدِقِهــْم َوُيَعــذِّ ُ الصَّ قولــه تعالــى: ﴿لَِيْجــِزَي اهللَّ
ِحيمــًا﴾: أي أّن اهلل ســبحانه  َ َكاَن َغُفــورًا رَّ إِن َشــاء َأْو َيُتــوَب َعَليِْهــْم إِنَّ اهللَّ
وتعالــى لــن يضّيــع لهــؤالء صدقهــم ووفاءهــم وثباتهــم وشــجاعتهم وإصرارهــم، 
وســيجازيهم ويكافئهــم، فهنيئــًا لهــم. وفــي االتجــاه اآلخــر، فــإّن مــن يبــّدل رأيــه 
ســيعذبه اهلل ســبحانه وتعالــى ويعاقبــه إن شــاء، أو يتــوب عليــه، فانظــروا إلــى ســعة 
ِحيمــًا(،  َ َكاَن َغُفــورًا رَّ رحمــة رب العالميــن. ثــم يعّقــب ذلــك بقولــه: )إِنَّ اهللَّ
وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق حافــزًا ودافعــًا حتــى عنــد المنافــق والمتــردد والضعيــف 
والمتخــاذل، وحتــى عنــد الخائــن والغــادر أيضــًا، بــأن يتــرك لــه طريقــًا للرجعــة، 
لعلــه يتعــظ مــن هــذا الموقــف الذليــل البائــس، ويــرى أّن هنــاك فرصــة ليعــود إلــى 
ــى هــزات، ويضعــف أمــام  ــًا إنســانًا يتعــرض إل ــرى أحيان ــق الحــق، ولهــذا ن طري
ــذا  ــد ه ــره، ويوج ــه ضمي ــك يؤنب ــد ذل ــم بع ــًأ، ث ــًا أو خط ــب ذنب ــدي ويرتك التح
الذنــب وهــذا الخطــأ وهــذا الخــذالن واالنكســار فــي لحظــة عنــده دافعــًا ورّد فعــل 
إيجابيــًا، فيحســن إيمانــه ويعــود إلــى دائــرة اإلســام والتديــن وااللتــزام والتمســك 
بالمشــروع اإللهــي. وهنــا يريــد اهلل تبــارك وتعالــى أن يتــرك فرصــة لهــؤالء، وكــم 

مــن عــاٍص ومذنــٍب تغّيــر فجــأًة وحســن التزامــه.
ُ الَِّذيــَن َكَفــُروا بَِغيِْظِهــْم﴾: أي أّن اهلل ســبحانه وتعالى  قولــه تعالــى: ﴿َوَردَّ اهللَّ
كســر وأرجــع أولئــك المشــركين بــكل حشــودهم وادعاءاتهــم الكبيــرة، خائبيــن 

مكبوتيــن غاضبيــن بعــد هــذا االنكســار الفاضــح والكبيــر الــذي تعرضــوا لــه.
ــق أهدافهــم،  ــم يســتطيعوا تحقي ــرًا﴾: أي ل ــوا َخيْ ــْم َيَناُل ــه تعالــى: ﴿َل قول
وكان هدفهــم هــو النيــل مــن الرســالة، وهــو ليــس خيــرًا، بــل هــو شــر، ولكــن 
القــرآن الكريــم يتحــدث بمنطقهــم هــم، إذ كانــوا يــرون أن المصلحــة والخيــر في 
القضــاء علــى الرســالة اإلســامية، ولكــن خابــت كل أهدافهــم وكل ظنونهــم، 

ورّد اهلل ســبحانه وتعالــى كيدهــم إلــى نحورهــم.
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ُ الُْمْؤِمِنيــَن الِْقَتــاَل﴾: هــذه المعركــة التــي  قولــه تعالــى: ﴿َوَكَفــى اهللَّ
ــن  ــدد م ــر ع ــا أكب ــع فيه ــارك، ويق ــرس المع ــن أش ــون م ــا أن تك ــع له كان يتوق
الضحايــا، قــّدر اهلل ســبحانه وتعالــى أن تنتهــي بــا قتــال وال دمــاء، وإنمــا 
بانتصــار معنــوي كبيــر للمســلمين ولرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، فقــد ســّلط 
ــي  ــديدة الت ــف الش ــارص والعواص ــرد الق ــن الب ــة م ــروف المناخي ــم الظ اهلل عليه
ــتعدين  ــوا مس ــم يكون ــك ل ــم، وكذل ــا خيامه ــذ معه ــام وتأخ ــب الطع ــت تقل كان
لمعركــة طويلــة، وعندمــا نظــروا إلــى الخنــدق وإلــى االســتعدادات فوجئــوا 
ــه،  ــه وآل ــى اهلل علي ــي دبرهــا لهــم رســول اهلل صل ــرات الت مــن كل هــذه التحضي
ودبرهــا لهــم المســلمون، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ُاخــرى، كانــت هنــاك 
ــدة؛  ــكات الجدي ــام التكتي ــوي أم ــار المعن ــة واالنكس ــوف والرهب ــن الخ ــة م حال
حيــن رأوا خندقــًا واســعًا وكبيــرًا، وحيــن رأوا طريقــة تجحفــل جيــش المســلمين 
ــال وســينقضون عليهــم بشــكل  ــأّن المســلمين مســتعدون للقت ــذي أشــعرهم ب ال
مفاجــئ فــي أي لحظــة، فــكان لهــذه الحــرب النفســية التــي مارســها رســول 
ــر  ــة، وكان العنص ــة المعرك ــم نتيج ــي حس ــم ف ــه دور مه ــه وآل ــى اهلل علي اهلل صل
األســاس والمحــوري والحاســم فــي هــذه المعركــة، هــو ضربــة علــي بــن أبــي 
ــي وصفهــا رســول اهلل صلــى اهلل  ــد ود العامــري، الت ــن عب طالــب × لعمــرو ب
عليــه وآلــه بقولــه: » ضربــة علــي يــوم الخنــدق أفضــل مــن عبــادة الثقليــن«)60))، 
وقولــه صلــى اهلل عليــه وآلــه أيضــًا: »بــرز اإليمــان كلــه إلــى الشــرك كلــه«))6))، 

ــد ود. ــن عب ــرو ب ــل عم ــة ومقت ــذه الضرب ــًا به ــة معنوي ــمت المعرك فحس
ُ َقِوّيــًا َعِزيــزًا﴾: أي أّن القــوة هلل ســبحانه وتعالــى،  قولــه تعالــى: ﴿َوَكاَن اهللَّ
ــزة،  ــا الع ــد معه ــن ال توج ــوة، ولك ــد الق ــد توج ــه ق ــل؛ ألن ــز وج ــزة هلل ع والع
فُيقهــر صاحبهــا أحيانــًا ويــذل، ولكــن اهلل ســبحانه وتعالــى هــو القــوي، وقوتــه 
مطلقــة، وهــو فــي الوقــت نفســه العزيــز الــذي ال يقهــر، فبتســديد من اهلل ســبحانه 

وتعالــى تحقــق هــذا اإلنجــاز العظيــم.
الشــاهد الثانــي مــن القــرآن الكريــم علــى دور البصيــرة فــي التمســك بالحجــة 
ُســوٍل َواَل  الشــرعية وبالحــق، هــو قولــه تعالــى: ﴿َوَمــا أَْرَســْلنَا ِمــن َقْبِلــَك ِمــن رَّ

60) . ينابيع املودة ): ))4.
)6) . بحار األنوار 0): ))) ح).
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ــمَّ  ــْيَطاُن ُث ــي الشَّ ــا ُيْلِق ُ َم ــُخ اهللَّ ــِه َفيَنَس تِ ــي ُأْمنِيَّ ــْيَطاُن ِف ــى الشَّ ــى أَْلَق ــيٍّ إاِلَّ إَِذا تََمنَّ نَبِ
ــي  ــَن ِف ِذي ــًة لِّلَّ ــْيَطاُن ِفْتنَ ــي الشَّ ــا ُيْلِق ــَل َم ــٌم لِيَْجَع ــمٌ َحِكي ُ َعِلي ــِه َواهللَّ ُ آيَاتِ ــُم اهللَّ ُيْحِك
ــٍد﴾))6)). أي  ــَقاٍق بَِعي ــي ِش ــَن لَِف الِِمي ــْم َوإِنَّ الظَّ ــيَِة ُقُلوُبُه ــَرٌض َواْلَقاِس ــم مَّ ُقُلوبِِه
أّن اهلل ســبحانه وتعالــى يســدد ويثبــت الــكام الحــق ورجــال الحــق، فــكل 
ــًا؛ ألّن اهلل  ــره قلي ــاس، أو يجعــل تأثي ــي الن ــر ف ــكام والتشــويش ال يؤث هــذا ال
تبــارك وتعالــى هــو المســدد، وقــد أخــذ علــى نفســه أن يمنــع مــن تأثيــر الشــائعات 
والشــبهات فــي المصلحيــن الحقيقييــن وأهــل الحــق، وفــي المشــاريع األساســية 
ــى  ــله، وال يتخل ــه ورس ــن أنبيائ ــى ع ــى ال يتخل ــبحانه وتعال ــاهلل س ــة، ف الصادق
عــن المصلحيــن، وال يتخلــى عــن المخلصيــن، مهمــا تعرضــوا للشــبهات 
وســهام االتهامــات، وإن أخــذت مأخذهــا فــي وقــت محــدود، ولكنهــا ســتضيع 

ــى. وتتاش
واليــوم عندمــا نســتذكر مراجعنــا الماضيــن، الذيــن كان منهــم قيــادات مهمــة 
ــر  ــث كثي ــدل وحدي ــار ج ــم مث ــي زمنه ــوا ف ــد كان ــم ق ــرى أنه ــرة، ن ــوز كبي ورم
ــم  ــل فيه ــا قي ــد اآلن م ــر أي أح ــا، وال يتذك ــت كله ــن تاش ــال، ولك ــل وق وقي
مــن الشــائعات، وبقيــت وجوههــم الناصعــة، فقــد ُســّمي اإلمــام الحســين × 
باغيــًا، وكان اإلمــام علــي × ُيســب علــى منابــر المســلمين عشــرات الســنين، 
وكانــت صــاة الجمعــة وخطبــة الجمعــة ال تتــم إال بســب علــي ×)63)). 
ولكــن أيــن هــذه الكلمــات اآلن؟ لقــد أصبحــت تاريخــًا ال يعبــأ بهــا أحــد، وبقــي 
ــف  ــام الحســين × بعــد أل ــك بقــي اإلم ــي × شــامخًا كّلمــا ُذكــر، وكذل عل
وأربعمائــة ســنة بهــذا الشــموخ العظيــم، ولكــن أيــن أولئــك المتقولــون؟ وأيــن 
أولئــك المرجفــون؟ وأيــن تلــك الشــبهات؟ وأيــن تلــك اإلســاءات؟ وأيــن ذلــك 
ــع،  ــه الناص ــذا الوج ــي ه ــا وبق ــت كله ــد ذهب ــف؟ لق ــئ للمواق ــير الخاط التفس

ــة الشــريفة.  وهكــذا هــو الوعــد اإللهــي فــي هــذه اآلي
ــى  ُســوٍل َواَل َنِبــيٍّ إاِلَّ إَِذا َتَمنَّ قولــه تعالــى: ﴿َوَمــا َأْرَســلَْنا ِمــن َقبِْلــَك ِمــن رَّ
 ُ ــمَّ ُيْحِكــُم اهللَّ ــيَْطاُن ُث ــا ُيلِْقــي الشَّ ُ َم ــِه َفَينَســُخ اهللَّ ِت ــيَْطاُن ِفــي ُأْمِنيَّ َألَْقــى الشَّ

)6) . احلج: )) 3).
63) . انظر: مناقب اإلمام أمير املؤمنني ممد بن سليمان الكويف: 09)، 47) . الغارات ): 
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آَياتِــِه﴾: التمّنــي هــو تقديــر االنســان وجــود مــا يحبــه، كتمّنــي الفقيــر أن يكــون 
ــاب  ــت الكت ــال: تمني ــاوة، يق ــراءة والت ــى الق ــاء بمعن ــا ج ــل: ربم ــًا، وقي غني
ــا  ــن صرافته ــا ع ــا يخرجه ــا بم ــة فيه ــة: المداخل ــي ااُلمني ــاء ف ــه، واإللق أي قرأت

ويفســد أمرهــا .
ــب: كل  ــي القل ــي تمن ــون التمن ــو ك ــى األول، وه ــى المعن ــة عل ــى اآلي ومعن
رســول أو نبــي أرســلناه قبلــك، كان إذا تمنــى وقــّدر بعــض مــا يتمنــاه مــن توافــق 
ــه، ألقــى الشــيطان  ــه وإيمانهــم ب ــاس علي ــال الن ــه وإقب األســباب علــى تقــدم دين
فــي ُامنيتــه وتدخــل فيهــا بوسوســة النــاس وتهييــج الظالميــن وإغــراء المفســدين، 
فأفســد األمــر علــى ذلــك الرســول أو النبــي وأبطــل ســعيه، فينســخ اهلل ويزيــل مــا 
يلقــي الشــيطان، ثــم يحكــم اهلل آياتــه بإنجــاح ســعي الرســول أو النبــي وإظهــار 

الحــق.
ــي  ــى الثانــي: مــا أرســلنا قبلــك مــن رســول وال نب ــة علــى المعن ــى اآلي ومعن
إال إذا تــا وقــرأ آيــات اهلل، ألقــى الشــيطان شــبهًا مضلــة علــى النــاس بالوسوســة 
ليجادلــوه بهــا ويفســدوا علــى المؤمنيــن إيمانهــم، فيبطــل اهلل مــا يلقــي الشــيطان 

مــن الشــبهات ويذهــب بهــا بتوفيــق النبــي لردهــا أو بإنــزال مــا يردهــا. 
ــم  ــرف مكائده ــم يع ــى علي ــارك وتعال ــٌم﴾: أي أّن اهلل تب ــمٌ َحِكي ُ َعِلي ﴿َواهللَّ
ــادئ،  ــي وه ــكل طبيع ــد بش ــذه المكائ ــل ه ــف يبط ــرف كي ــم يع ــدًا، وحكي جي
ــي اأَلْرِض()64))،  ــُث ِف ــاَس َفيَْمُك ــُع النَّ ــا يَنَف ــا َم ــاء َوأَمَّ ــُب ُجَف ــُد َفيَْذَه بَ ــا الزَّ )َفأَمَّ

ــاس.  ــن الن ــًا بي ــي قائم ــالي والحقيق ــروع الرس ــى المش ويبق
ــن  ــبهات، وم ــن ش ــاوس، وم ــن وس ــيَْطاُن﴾: م ــي الشَّ ــا ُيلِْق ــَل َم ﴿لَِيْجَع

تشــكيك.
﴿ِفتَْنــًة﴾: هــذه الدنيــا دار اختبــار ليميــز الخبيــث مــن الطيــب، ولكــي يتبيــن 
عندمــا تأتــي هــذه الشــائعات مــن يصّدقهــا ويضيــع، ومــن ال يقبلهــا ويبقــى 
متمســكًا بالرســول أو المصلــح، فــاهلل ســبحانه وتعالــى يريــد أن يعرضنــا للفتنــة، 

ــاذ بــاهلل. أي لاختبــار واالمتحــان، لكــي يــرى مــن يفــوز ومــن ينحــرف والعي

64) .الرعد: 7).
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ــَرٌض َوالَْقاِســَيِة ُقُلوُبُهــْم﴾: هــؤالء مرضــى النفوس  ِذيــنَ ِفــي ُقُلوبِِهــم مَّ ﴿لِّلَّ
ــة  ــة، وحال ــاق واالزدواجي ــة النف ــون حال ــن يعيش ــم الذي ــوب، وه ــى القل ومرض
ــان  ــة، واإلنس ــى الهاوي ــق إل ــع وينزل ــف يضي ــان الضعي ــردد، فاإلنس ــك والت الش
القــوي يتلقــى هــذه الصدمــات ويتأمــل فيهــا ويتحــرى ويتأكــد، وال يظلــم أحــدًا 
ــؤولية  ــان بمس ــل اإلنس ــب أن يتعام ــذا يج ــد، هك ــيء ألح ــاس، وال يس ــن الن م
مــع اآلخريــن، وأمــا الذيــن فــي قلوبهــم مــرض فهــم مهيــؤون ألن يصدقــوا أي 

ــة، أو اتهــام. شــائعة، أو كذب
الِِميــنَ َلِفــي ِشــَقاٍق َبِعيــٍد﴾: أي خافاتهــم عميقــة، وهــذا يوجــد  ﴿َوإِنَّ الظَّ
ُبعــدًا بينهــم وبيــن المصلحيــن والمشــروع الرســالي، وهــو نمــط مــن االختبــار، 
ــا  ــار. وأم ــي االختب ــلون ف ــم يفش ــية قلوبه ــرض والقاس ــم م ــي قلوبه ــن ف والذي
الجانــب اآلخــر اإليجابــي، فهــم الذيــن يفــوزون، وهــم الشــاهد فــي مــورد 

ــا. حديثن
ــَم﴾: وهــم أهــل العلــم والبصيــرة، فــا تهتــز  ــوا الِْعلْ ــَن ُأوُت ــَم الَِّذي ﴿َولَِيْعَل
ــة  ــن نتيج ــل والمصلحي ــاء والرس ــق باألنبي ــي التصدي ــرددون ف ــم، وال يت قناعاته
الشــبهات والشــكوك، ألنهــم مــن أهــل البصائــر، الذيــن كلمــا ازدادت الشــبهات 
ــر  ــبهات أث ــذه الش ــون له ــم، ويك ــولهم ونبيه ــروعهم ورس ــكهم بمش ازداد تمس
ــروع  ــذا المش ــكهم به ــزداد تمس ــر، وي ــوح أكث ــم وض ــون لديه ــي؛ إذ يتك عكس

وهــذا المصلــح.
ــن لديهــم  ــر أنهــم هــم الذي ــم أهــل البصائ ــَك﴾: ليعل بِّ ــن رَّ ــقُّ ِم ــُه الَْح ﴿َأنَّ
القــدرة علــى الفــرز والتفكيــك بيــن مــا هــو حــق ومــا هــو باطــل، ولديهــم القــدرة 

علــى أن ينزهــوا المشــروع الرســالي والمصلحيــن مــن هــذه الشــبهات.
ــذا  ــي وله ــذا النب ــم له ــع قلوبه ــْم(: أي تخش ــُه ُقُلوُبُه ــَت لَ ــِه َفُتْخبِ ــوا بِ )َفُيْؤِمُن

ــه. ــون ب ــكون ويلتزم ــالي، فيتمس ــروع الرس المش
ــبحانه  ــاهلل س ــَتِقيٍم﴾: ف ْس ــَراٍط مُّ ــى ِص ــوا إَِل ــنَ آَمُن ــاِد الَِّذي َ َلَه ﴿َوإِنَّ اهللَّ
وتعالــى ال يتــرك عبــاده الصالحيــن، بــل يريهــم الحقيقــة، ليتمســكوا بهــا بشــكل 

ــر وأكثــر. أكث
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التمسك بالحجة الشرعية والحق في الروايات

ــن أن  ــان ال يمك ــت ^ أّن اإلنس ــل البي ــن أه ــة ع ــات المروي ــي الرواي ورد ف
يكــون ســائرًا فــي طريــق اهلل ســبحانه وتعالــى، ومتمســكًا بطريــق الحــق، إال إذا 
ــه  ــع ب ــذا الزخــم، وتدف ــي تعطــي اإلنســان ه ــي الت ــرة ه ــرة . فالبصي كان ذا بصي

ــى اهلل ســبحانه وتعالــى. للتمســك بالصــراط القويــم، وهــو الســبيل إل
»وّســعوا  قــال:  أنــه   × الصــادق  اإلمــام  عــن  ورد  ااُلولــى:  الروايــة 
صدوركــم، ولتبصــر أعينكــم، ولتــِع قلوبكــم، فنحــن حجــة اهلل تعالــى فــي 

.((6((« خلقــه 
»وّســعوا صدوركــم«: يأمرنــا اإلمــام الصــادق × بســعة الصــدر، أي 
بالصبــر الكبيــر لتحمــل اآلخريــن، وتجــاوز بعــض االشــكاليات التــي تســمع مــن 

ــا.  ــف عنده ــاك، وأاّل نق ــا وهن هن
ــا  ــب هم ــي القل ــن ووع ــر العي ــم«: ونظ ــِع قلوبك ــم، ولت ــر أعينك »ولتبص

البصيــرة بالمعنــى الــذي نتحــدث عنــه. 
»فنحــن حجــة اهلل فــي خلقــه«: عندمــا تقــول لــدّي بصيــرة فســتكون أنــت 
حجــة اهلل، فالبصيــرة مدخــل مهــم للتمســك بالحجــة، لــكل مؤمــن قــوي، 
فالتمســك بالحجــة واإليمــان بإمامــة أهــل البيــت̂  يحتاجــان إلــى قلــب قوي، 
قوتــه كقــوة جبــال تهامــة. والتمســك والتشــبث بالحجــة وااللتفــاف والتمحــور 
حولــه والدفــاع عنــه، ال تتــم إال مــن خــال البصيــرة والوضــوح. فقــد ورد فــي 
ــن  ــة م ــأنكم وبضال ــتبصر بش ــادي ×: »مس ــام اله ــن اإلم ــة ع ــارة الجامع الزي
خالفكــم«)66))، فالــوالء ألهــل البيــت ^ والتبــري مــن أعدائهــم ال يتمــان إال 

بالبصيــرة. 
الروايــة الثانيــة: روى الســيد عبــد العظيــم الحســني عــن أبــي جعفــر الثانــي 
اإلمــام الهــادي × عــن آبائــه ^ عــن أميــر المؤمنيــن علــي × قــال: »قلــت 
ــوء تحــت  ــه. قلــت: المــرء مخب ــى تصديقــي بهــا فــي كتاب ــزل اهلل تعال أربعــة أن
ُهــْم ِفــي لَْحــِن اْلَقــْوِل﴾. وقلــت:  لســانه فــإذا تكلــم ظهــر، فأنــزل اهلل: ﴿َولَتَْعِرَفنَّ

)6) بحار األنوار 6): 8) ح8).
66) .بحار األنوار 99: 30) ح4.
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ــِه﴾.  ــوا بِِعْلِم ــْم ُيِحيُط ــا لَ ــوا بَِم ُب ــْل َكذَّ ــزل اهلل: ﴿بَ ــاداه، فأن ــيئًا ع ــل ش ــن جه م
وقلــت: قــدر أو قيمــة كل امــرئ مــا يحســن، فأنــزل اهلل فــي قصــة طالــوت:﴿إِنَّ 
ــِم َواْلِجْســِم﴾. وقلــت: القتــل يقــل  ــَطًة ِفــي اْلِعْل ــاُه َعَلْيُكــْم َوَزاَدُه بَْس اهلّلَ اْصَطَف
ــاِب﴾«)67)).  ــي اأْلَْلبَ ــا ُأولِ ــاٌة يَ ــاِص َحيَ ــي اْلِقَص ــْم ِف ــزل اهلل: ﴿َولَُك ــل، فأن القت
ومعنــى مخبــوء تحــت لســانه، أي أّن اإلنســان ال يعــرف كمالــه وال نقصــه، وال 

صدقــه ويقينــه، وال ذنبــه وال نفاقــه، إال إذا تكلــم.
الروايــة الثالثــة: قــال اإلمــام الصــادق ×: »يســتدل بكتــاب الرجــل علــى 
عقلــه وموضــع بصيرتــه، وبرســوله علــى فهمــه وفطنتــه«)68))، أي ُيشــّخص 
اإلنســان مــن خــال كتابــه، فُيعــرف مســتوى عقلــه ومســتوى بصيرتــه ومســتوى 
عمقــه وفهمــه لُامــور، وقدرتــه علــى تحليــل األحــداث التــي تحيــط بــه. 
ويشــّخص كذلــك مــن خــال الرســول الــذي يرســله، وإذا أردت أن تعــرف 
ــال  ــن خ ــه، فم ــن ينتدب ــه وم ــوب عن ــل لين ــن يرس ــر م ــان فانظ ــم إنس ــدار فه مق
ــه وذكاءه وفهمــه لُامــور. هــذا  ــدوب تســتطيع أن تكتشــف فطنت الرســول والمن
ــق.  ــرعية والح ــة الش ــك بالحج ــو التمس ــرة وه ــار البصي ــن آث ــر األول م إذن األث

67) . بحار األنوار ): 66) ح).
68) . بحار األنوار ): 30) ح)).
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األثر الثاني

 الهداية

 البصيــرة تقــود اإلنســان إلــى الهدايــة، بــل هي األثــر الطبيعــي للبصيرة. 
وقــد وردت لذلــك شــواهد كثيــرة يف القــرآن وروايات أهــل البيت ^.

الهداية في القرآن

هنــاك شــواهد كثيــرة فــي القــرآن الكريــم تشــير إلــى أثــر البصيــرة فــي هدايــة 
اإلنســان، نذكــر بعضــًا منهــا فــي مــا يلــي:

الشــاهد األول: قولــه تعالــى ﴿َولَُكــْم ِفــي اْلِقَصــاِص َحيَــاٌة يَــا ُأولِــي اأْلَْلبَــاِب 
بُِعــوَن  ِذيــَن يَْســتَِمُعوَن اْلَقــْوَل َفيَتَّ ــْر ِعبَــاِد الَّ ِ لَُهــُم اْلُبْشــَرى َفبَشِّ َوأَنَاُبــوا إِلَــى اهللَّ

ــاِب﴾)69)). ــوا اأْلَْلبَ ــْم ُأْوُل ــَك ُه ُ َوُأْولَئِ ــُم اهللَّ ــَن َهَداُه ِذي ــَك الَّ ــنَُه ُأْولَئِ أَْحَس
لَْبــاِب﴾: الذيــن تركــوا عبــادة  ــا ُأولِــي اأْلَ ــاٌة َي ﴿َوَلُكــْم ِفــي الِْقَصــاِص َحَي

الطاغــوت.
ــبحانه  ــاهلل س ــوا ب ــدوه، وارتبط ــه، ووح ــوا إلي ِ﴾: رجع ــى اهللَّ ــوا إَِل ﴿َوَأَناُب

وتعالــى.
ــُم الُْبْشــَرى﴾: البشــارة لمــن اجتنــب عبــادة الطاغــوت وأنــاب إلــى اهلل  ﴿َلُه
ــان هــو التعــدي، وهــو تجــاوز  ــان، والطغي ــه. والطاغــوت مــن الطغي وعــاد إلي
الحــدود، فهــو يشــمل كل حــاالت التجــاوز للحــدود، وكل التعديــات يعّبــر 
عنهــا بالطاغــوت، وليــس األوثــان وحدهــا، وانمــا كل شــيء فيــه التعــدي 
المنطــق  فــي  طاغــوت  هــو  اآلخريــن  علــى  والتجــاوز  والتعســف  والظلــم 
ــم المســيء طاغــوت،  ــر طاغــوت، والشــخص الظال ــي، فالحاكــم الجائ القرآن
وكل هــذه مــن مصاديــق الطاغــوت، فــكل مــا يــؤدي إلــى التعــدي علــى الحــدود 
ــت،  ــن طواغي ــس والج ــياطين اإلن ــم، فش ــران الكري ــي الق ــوت ف ــمى الطاغ يس

69) . الزمر: 7) 8).
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ــوْا  ــُدوْا اهلّلَ َواْجتَنُِب ــواًل أَِن اْعُب ُس ــٍة رَّ ــي ُكلِّ ُأمَّ ــا ِف ــْد بََعْثنَ ــى: ﴿َولََق ــول اهلل تعال يق
اُغــوَت﴾)70)). الطَّ

الطاغــوت يمتــد إلــى جميــع التعلقــات الماديــة والدنيويــة والهوى والشــهوات 
التــي تبعــد اإلنســان عــن اهلل ســبحانه وتعالــى؛ ألنهــا أنمــاط للتجــاوز، فالهــوى 
طاغــوت، والشــهوات غيــر المنضبطــة طاغــوت، والســلوك غيــر المنضبــط 
ــم  ــي الفه ــوت ف ــوم الطاغ ــوت، فمفه ــدود اهلل طاغ ــى ح ــاوز عل ــه تج ــذي في ال

القرآنــي واســع جــدًا.
﴿أن يعبدوهــا﴾: العبــادة ليســت فقــط كل تعلــق وتمســك واّتبــاع، بــل هــذا 
ــادة، فــكل ظالــم وكل متجــاوز  ــادة، فالخضــوع عب ــواع العب يمثــل نمطــًا مــن أن
ــه  ــى مع ــه ونتماش ــاع ل ــا ننص ــي، وحينم ــج القرآن ــي المنه ــوت ف ــف طاغ متعس

ــادة للطاغــوت.  ــه، فهــذه عب ــى أفعال ــه ونغطــي عل ــق ل ونصف
وعــن اإلمــام الصــادق × قــال: »كل حاكــم يحكــم بغيــر قولنــا أهــل البيــت 
ــُروْا أَن  ــْد ُأِم ــوِت َوَق اُغ ــى الطَّ ــوْا إِلَ ــُدوَن أَن يَتََحاَكُم ــرأ: ﴿ُيِري ــوت، وق ــو طاغ فه

ــِه﴾))7))«))7)). ــُروْا بِ يَْكُف
 إّن الذيــن رجعــوا إلــى اهلل تبــارك وتعالــى جســدوا روح التقــوى واإليمــان، 
وقامــوا بالعمــل الصالــح. إذن فهــذه اآليــة تجمــع بيــن اإليمــان والعمــل الصالح؛ 
اُغــوَت﴾ عقيــدة وإيمــان، وقولــه تعالــى: ﴿َوأَنَاُبوا  فقولــه تعالــى: ﴿َواْجتَنُِبــوْا الطَّ
ــات  ــوا الصالح ــوا وعمل ــن آمن ــول: الذي ــا تق ــح، وكأنه ــل الصال ِ﴾ العم ــى اهللَّ إِلَ
لهــم البشــرى، وهنيئــًا لهــم، إذ لــم تقيــد البشــرى فــي هــذه اآليــة، فهــي تشــمل 
البشــارة بالنعــم اإللهيــة أيضــًا، فالــذي يجتنــب الطاغــوت ويصطــف بالضــد 
مــن التعســف، ويعــود إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى ويعمــل صالحــًا، لــه البشــرى، 
ولــه اآلثــار العظيمــة، ماديــًا ومعنويــًا، فــكل هــذه المجــاالت مشــمولة باطــاق 

البشــرى. 
ــن يســمعون الكلمــة  ــَنُه﴾: حي ــوَن َأْحَس ِبُع ــْوَل َفَيتَّ ــَتِمُعوَن الَْق ــَن َيْس ﴿الَِّذي

70) . النحل: 36.
)7) . النساء: من اآلية 60.

)7) . مستدرك الوسائل 7): 44) ح7. 



ارار الااي -  اللداية 221

تكــون لديهــم القــدرة علــى تمييــز وتفكيــك المعلومــة ووزنهــا ومعرفــة الصحيــح 
مــن الخطــأ، ومــن لــه القــدرة علــى التفكيــك والتقويــم كان مــن أهــل البصائــر، 
ــن  ــول: الذي ــا ال تق ــريفة أنه ــة الش ــذه اآلي ــي ه ــف ف ــرى. اللطي ــه البش ــت ل وكان
ــي أن  ــل تقــول: ﴿فيتبعــون أحســنه﴾، يعن يســتمعون القــول فيتبعــون حســنه، ب
هــؤالء يميــزون بيــن الــكام الصائــب والــكام الخاطــئ، بيــن الــكام الحســن 
ــن  ــن، بي ــن واألحس ــن الحس ــز بي ــدرة التميي ــم ق ــن، ولديه ــر الحس ــكام غي وال
ــرة، وهــذا  ــة وكبي ــدرة عالي ــكام األحســن، فلديهــم إذن ق ــكام الحســن وال ال
يعنــي أّن الذيــن يســتمعون القــول آذانهــم مفتوحــة لمــن يتحــدث، وليســوا 
ــن علــى أنفســهم، وليــس لديهــم خــوف داخلــي  ــن ومنطوي ــن ومتحجري منغلقي
مــن أن يســمعوا لاخــر، وليســت لديهــم عقــدة حقــارة، وليســت لديهــم مشــكلة 

فــي أن يســمعوا مــن اآلخــر حتــى لــو اختلــف معهــم. 
ــْوَل﴾، هــذا منهــج قرآنــي عظيــم؛ االنفتــاح فــي االســتماع  ــَتِمُعوَن الَْق ﴿َيْس
إلــى اآلخــر، فيســمع ويغربــل ويأخــذ الــذي يفيــده، وهــذا يشــبه شــبكة الصيــاد، 
فالــذي يصطــاده ليــس كلــه نافعــًا، وانمــا يأخــذ الــذي يــؤكل، وكذلــك اإلنســان 
صاحــب البصيــرة؛ يســتمع ويّطلــع ويتابــع ثــم يمّيــز ويقــّوم، وال يأخــذ ااُلمــور 
ــا  ــه يهمله ــي ال تنفع ــده، والت ــي تفي ــع الت ــا، فيتب ــا ويقّومه ــل يحّلله ــًا، ب اعتباط

ويتركهــا.
ــة  ــميه سياس ــن أن نس ــي يمك ــج قرآن ــن منه ــر ع ــريفة تعّب ــة الش ــذه اآلي إذن فه
البــاب المفتــوح، فعلينــا أن نســمع، وال نقلــق مــن االســتماع إلــى اآلخــر حتــى 
لــو اختلفنــا معــه، وال توجــد مشــكلة فــي ذلــك، ونتــرك 90٪ مــن كامــه غيــر 
النافــع، ونأخــذ الـــ 0)٪ التــي مــن الممكــن أن نســتفيد منهــا بشــأن ديننــا ودنيانا . 
فاإلنســان صاحــب البصيــرة ليــس منغلقــًا، وإنمــا هــو منفتــح، يســمع ويأخــذ 
الكلمــات ويدقــق فيهــا ويختــار مــا يــراه مناســبًا وصحيحــًا، ومثــل هــذا اإلنســان 
إنســان غيــر متعصــب، وأينمــا يجــد الحــق يتمســك بــه، ونحــن أصحــاب الدليــل 
ــا  ــن أن نجده ــن الممك ــي م ــة الت ــن الحقيق ــث ع ــن نبح ــل. نح ــال نمي ــا م أينم
ــون عــن  ــر يبحث ــا يناســبنا. وذوو البصائ ــه، فنأخــذ م ــن نســمع من ــد أحــد حي عن
ــن  ــتان بي ــودة، وش ــم المنش ــي ضالته ــا، فه ــا أخذوه ــا وجدوه ــة، وأينم الحقيق
مــن يضــع أصابعــه فــي آذانــه حــذرًا مــن االســتماع، وبيــن مــن يســتمع ويصغــي 
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ــن  ــة م ــة واثق ــج مدرس ــن خري ــون إاّل م ــذا ال يك ــرون. وه ــه اآلخ ــا يقول ــى م إل
ــن  ــاوي م ــر الخ ــى اآلخ ــا تخش ــا، ف ــا وحقانيته ــن منهجه ــة م ــا، وواثق منطقه
ــوا  ــْو َكاُن ــوِت لَ ــُت اْلَعنَكُب ــوِت لَبَْي ــَن اْلُبُي ــى: ﴿َوإِنَّ أَْوَه ــال تعال ــا ق ــل، كم الداخ
ــة هشــة تنهــار وتــذوب. فــا تخــف مــن كام  يَْعَلُمــوَن﴾)73))، فالفكــرة الخاطئ
ــا يناســب واهمــل الكلمــات ااُلخــرى  ــه م ــزه، وخــذ من ــه ومّي اآلخــر واســتمع ل

ــر المناســبة.  غي
ــر،  ــل البصائ ــج أه ــي، منه ــج القرآن ــو المنه ــذا ه ــَنُه﴾، ه ــوَن َأْحَس ِبُع ﴿َفَيتَّ
ــكام  ــذون ال ــن يأخ ــن، الذي ــى اآلخري ــتماع إل ــق واالس ــق والتحقي ــل التدقي أه

ــب. ــر المناس ــكام غي ــون ال ــب ويهمل ــد والمناس المفي
قــال أميــر المؤمنيــن علــي × فــي كلماتــه القصــار فــي نهــج الباغــة: 
»الحكمــة ضالــة المؤمــن، فخــذ الحكمــة ولــو مــن أهــل النفــاق«)74))، فالمؤمــن 
ــو كان منافقــًا، فــإذا تكلــم  يبحــث عــن الحكمــة، فيســتمع إلــى هــذا وذاك، ول

ــه.  ــه حكمــة أخذهــا من بــكام في
ــال  ــا ق ــى م ــر إل ــه: »انظ ــي × قول ــن عل ــر المؤمني ــن أمي ــك ع وورد كذل
وال تنظــر إلــى مــن قــال«))7))، فالمنافــق حيــن يكــون كامــه جيــدًا نســتفيد 
ــا  ــي الشــخوص، فــا يخيفن ــي المضمــون والفكــرة وليســت ف ــرة ف ــه، فالعب من
ــرة  ــون الفك ــم أن تك ــه، فالمه ــتماع إلي ــي االس ــون ف ــن يك ــًا م ــخص كائن أي ش
ــرة  ــد الفك ــة ض ــا مناع ــت لدين ــا كان ــة، طالم ــرة صحيح ــه فك ــا من ــي نأخذه الت
غيــر الصحيحــة مــن أن تؤثــر فينــا، وهــذا أمــر مهــم جــدًا، لذلــك نــرى القــرآن 
الكريــم يديــن بشــدة الكفــار والمشــركين الذيــن لــم يكونــوا يســتمعون إلــى كام 
ــي  ــاَل َربِّ إِنِّ ــو أنهــم ســمعوه لقبلــوا بــه، وقــد وصفهــم بقولــه: ﴿َق الحــق، ول
َمــا َدَعْوُتُهــْم  ــي ُكلَّ ــَرارًا َوإِنِّ ــْم يَِزْدُهــْم ُدَعائِــي إاِلَّ ِف ــارًا َفَل ــًا َونََه َدَعــْوُت َقْوِمــي لَْي
وا َواْســتَْكبَُروا  لِتَْغِفــَر لَُهــْم َجَعُلــوا أََصابَِعُهــْم ِفــي آَذانِِهــْم َواْستَْغَشــْوا ثِيَابَُهــْم َوأََصــرُّ
ــى  ــوح × إل ــكوى ن ــة ش ــات الكريم ــذه اآلي ــا ه ــّص علين ــتِْكبَارًا﴾)76))، تق اْس

73) .العنكبوت: )4.
74) . نهج الباغة 4: 8) احلكمة 80.

)7) . املعيار واملوازنة: )).
76) . نوح: ) 7.
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ــم يزدهــم دعــاؤه  ــًا ونهــارًا، فل ــه مــن قومــه، بعــد أن دعاهــم 0)9 ســنة لي رب
ــاهلل  ــوا ب ــم إاّل أن يؤمن ــه له ــن دعوت ــم تك ــرارًا، ول ــًا وف ــورًا وإعراض ــم إال نف له
تعالــى ليغفــر لهــم، ولكنهــم كانــوا يهربــون منــه ويضعــون أصابعهــم فــي آذانهــم 
لكــي ال يســمعوه، ويغطــون وجوههــم بثيابهــم كي ال يــروه، ألّن مجــرد رؤيتهم 
ــى عــدم  ــه ســابقًا، وأصــروا عل ــي ســمعوها من ــه الت ــت تذكرهــم بكلمات ــه كان ل
االســتماع. ثــم يصــف نــوح × فعلهــم هــذا بأنــه اســتكبار كبيــر: »واســتكبروا 
اســتكبارًا«، فالقــرآن الكريــم يديــن ظاهــرة عــدم االســتماع إلــى الطــرف اآلخــر. 
إّن سياســة البــاب المفتــوح واالســتماع للــرأي اآلخــر يجــب أن تكــون 
ألهــل البصيــرة، الذيــن يســتطيعون التمييــز بيــن الصحيــح والخطــأ، وبيــن 
الغــث والســمين، فيتبعــون أحســنه، ولكــن إذا لــم يكــن اإلنســان يمتلــك هــذه 
ــه ااُلمــور، وال يمتلــك  القــدرة علــى التمييــز فــي بعــض األحيــان وتختلــط علي
ــق  ــال كام منم ــن خ ــل، م ــة للتضلي ــع فريس ــن أن يق ــن الممك ــة، وم الحصان
لكــن واقعــه باطــل، فــا ينبغــي لــه أن يســّلم لمــا يســمع، وعليــه البحــث 
ــة  ــل بصح ــن الكام ــى اليقي ــل عل ــى أن يحص ــث، إل ــف والتري ــؤال والتوق والس

ــل.  ــرف المقاب ــوى الط دع
إن االســتماع لآلخــر يقتــرن باحتمــال وجــود حكمــة أو كام مفيــد لــدى 
هــذا اآلخــر، وليــس كامــًا يقطــر ســّمًا، أو كام مــن ال يعــرف إال الرذيلــة 
واالنحــراف والضــال، فهنــا ال ينبغــي أن نســتمع لــه حتــى لــو كان لدينــا القــدرة 
علــى التمييــز، ألّن الــكام الضــال كالســم علينــا أن نتجنبــه، ولذلــك يحــرم بيــع 
ــرة ووصفهــم لهــا بأنهــا  كتــب الضــال وقراءتهــا، ونكتفــي بقــراءة أهــل البصي
ــد  ــه الجي ــاب في ــاك كت ــن إذا كان هن ــّم، ولك ــر كالس ــذا يعتب ــال، فه ــب ض كت
والــرديء، وكانــت لديــك القــدرة علــى التمييــز وأخــذ النافــع منــه، فــا ضيــر 

فــي قراءتــه. 
ــل  ــاِب﴾: إّن أه لَْب ــوا اأْلَ ــْم ُأْوُل ــَك ُه ُ َوُأْوَلِئ ــُم اهللَّ ــَن َهَداُه ــَك الَِّذي ﴿ُأْوَلِئ
البصائــر هــم الذيــن يتمتعــون بالهدايــة اإللهيــة، ومــن كان مــن أهــل البصيــرة فلــه 
ــا لديهــم  ــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، بســبب م البشــرى، وهــم الذي
مــن القــدرة علــى التمييــز بفضــل الهدايــة اإللهيــة، وهــؤالء هــم أهــل العقــول.

ــة هــي العقــل  ــة الظاهري ــة، والهداي ــة باطني ــة وهداي ــة ظاهري ــاك هداي إذن هن
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ــة  ــة الباطني ــا الهداي ــاب. وأم ــو األلب ــم ُاول ــؤالء ه ــر، وه ــق النظ ــر وعم والتدب
فهــي النــور والتســديد اإللهــي والمــدد الغيبــي لإلنســان حينمــا يكــون مــن ذوي 

ــدد. ــك الم ــى ذل ــارة إل ــة إش ــُم﴾، فالهداي ــَن َهَداُه ِذي ــَك الَّ ــرة؛ ﴿ُأْولَئِ البصي
ــم  ــة، وه ــة الظاهري ــى الهداي ــارك وتعال ــم اهلل تب ــر له ــر يوف ــل البصائ إذن أه
أصحــاب العقــل والتدبــر. والهدايــة الباطنيــة، وهــم مــن يشــملهم التســديد 

اإللهــي والهدايــة اإللهيــة.  
بُِّكــْم َفَمــْن أَْبَصــَر  الشــاهد الثانــي: قولــه تعالــى: ﴿َقــْد َجاءُكــم بََصآئـِـُر ِمــن رَّ
ــاِت  ُف اآليَ ــرِّ ــَك ُنَص ــٍظ َوَكَذلِ ــم بَِحِفي ــْا َعَلْيُك ــا أَنَ ــا َوَم ــَي َفَعَلْيَه ــْن َعِم ــِه َوَم َفِلنَْفِس

ــْوٍم يَْعَلُمــوَن﴾()77)). ــُه لَِق نَ ــوْا َدَرْســَت َولُِنبَيِّ َولِيَُقوُل
يؤكــد هــذا المقطــع القرآنــي المبــارك أّن البصائــر التــي هــي البراهيــن والحجج 
تفتــح أمامنــا اآلفــاق، وتوضــح لنــا الحقائــق، وتقيــم علينــا الحجــة، لكــي نعرف 
ــُة اْلبَالَِغــُة﴾)78))،  الحــق وتصبــح الحجــة بالغــة، كمــا قــال تعالــى: ﴿َفِلّلــِه اْلُحجَّ

لكــي ال يقــول أحــد: ال أعــرف.
بُِّكــْم﴾: يعنــي أّن هــذه البراهيــن  قولــه تعالــى: ﴿َقــْد َجاءُكــم َبَصآئِــُر ِمــن رَّ
ــات  ــاع واالتجاه ــم األوض ــن تقوي ــم م ــرة، وتمكنك ــم البصي ــج تمنحك والحج

بشــكل صحيــح ودقيــق. 
ــج  ــذه الحج ــن ه ــتفاد م ــن اس ــِه﴾: م ــَر َفِلَنْفِس ــْن َأبَْص ــى: ﴿َفَم ــه تعال قول
والبراهيــن واإلشــارات اإللهيــة، ومــن امتثــل للمشــروع اإللهــي واألوامــر التــي 
ــل هــذا اإلنســان يهتــدي لنفســه، ويحقــق مــا  أمــر بهــا اهلل ســبحانه وتعالــى، مث

ــرة. ــا واآلخ ــي الدني ــد ف يري
قولــه تعالــى: ﴿َوَمــْن َعِمــَي َفَعَليَْهــا﴾: والــذي ال يريــد أن يأخــذ بهــذه 
الحجــج والبراهيــن واإلشــارات اإللهيــة، وال يريــد أن يكــون مع مشــروع الســماء 
ــة  ــاريع الحق ــع المش ــذي ال يتفاعــل م ــا، وال ــاء إلين ــل واألنبي ــه الرس ــذي حمل ال
اإلصاحيــة التــي تنطلــق وتنيــر الــدرب للنــاس وتوضــح لهــم، مثــل هذا اإلنســان 
هــو أعمــى القلــب، فــي قبــال البصيــرة. فإمــا أن يكــون لدينــا بصيــرة، فقلوبنــا 

77) . األنعام: 04) )0).
78) . األنعام: 49).
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تبصــر وآذاننــا تســمع وأعيننــا تــرى، وليــس المقصــود الرؤيــة العاديــة، بــل المراد 
تحليــل ااُلمــور بشــكل عميــق ودقيــق، وإمــا أن ال يكــون لدينــا بصيــرة، فيصــاب 
ــى  ــى: ﴿أَْم َعَل ــارك وتعال ــال اهلل تب ــا ق ــاهلل كم ــاذ ب ــى والعي ــذ بالعم ــب حينئ القل
ُقُلــوٍب أَْقَفاُلَهــا﴾)79))، أي قلــوب ال تــرى الحقائــق وال تتفاعــل معهــا، واإلنســان 
هــو الــذي يتحمــل التبعــات بشــكل كامــل، ألّن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه 
ُســوِل إاِلَّ  ال يســتطيع أن يرغمنــا علــى اإليمــان، كمــا قــال تعالــى: ﴿َوَمــا َعَلــى الرَّ
ــُن﴾)80))، فمهمــة الرســول تنحصــر فــي التبليــغ والتوضيــح وتبييــن  ــَاُغ اْلُمبِي اْلبَ
الطريــق، واإلنســان مخيــر بــأن يذهــب إلــى البصيــرة ومــن ثــم إلــى الهدايــة، وإذا 
لــم يســتجب فهــذا شــأنه. إذن فاإلنســان فــي حــاالت كهــذه يكــون مصابــًا بعمــى 

القلــب، وال يســتطيع أن يســتفيد مــن الحجــج والبراهيــن اإللهيــة . 
ــى  ــبحانه وتعال ــّدم اهلل س ــاِت﴾: يق ُف اآلَي ــرِّ ــَك ُنَص ــى: ﴿َوَكَذلِ ــه تعال قول
ــون؛  ــًا مختلف ــاس أساس ــتى؛ ألّن الن ــاط ش ــور وأنم ــات بص ــه اآلي ــه وكرم بفضل
أعلــى، وهنــاك طبقــات وشــرائح ذات  ثقافيــًا  يمتلــك مســتوى  مــن  فهنــاك 
مســتويات أدنــى، وهنــاك مشــارب مختلفــة ومتنوعــة. ومــن أجــل إيصــال هــذه 
ــة التــي هــي  الحجــج والبراهيــن التــي تمنــح اإلنســان البصيــرة، وبالتالــي الهداي
مــن ثمــرات البصيــرة، فــإّن اهلل عــز وجــل يبّينهــا بصــور متنوعــة، لكــي يســتطيع 
ــه  ــاحته وثقافت ــه ومس ــه بحجم ــك ب ــق ويتمس ــرى الح ــه أن ي ــن موقع ــرد م كل ف

ــر ذلــك.  ــى غي ــه إل وبيئت
ــق  ــرض ويختل ــاك مــن ينكــر ويعت ــَت﴾: هن ــواْ َدَرْس ــى: ﴿َولَِيُقوُل ــه تعال قول
ــد  ــق، فق ــول بالح ــالي والقب ــروع الرس ــع المش ــجم م ــل أاّل ينس ــن أج ــع م الذرائ
ــه قــد تعلــم مــا جــاء بــه مــن اآليــات  اتهمــوا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه بأن
ــه كاذب والعيــاذ بــاهلل  مــن اليهــود والنصــارى، وأنــه لــم ينــزل عليــه وحــي، وأّن
بمــا يّدعيــه مــن نــزول القــرآن الكريــم علــى قلبــه. هكــذا كانــوا يشــككون فــي مــا 

جــاء بــه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه. 
لقــد كانــت هنــاك مجموعــة صغيــرة مــن أهــل الكتــاب فــي الجزيــرة العربيــة، 
ولكــن لــم تكــن الجزيــرة العربيــة محطــة لتبــادل معرفــي وعقيــدي فــي خصــوص 

79) . محمد: 4).
80) . النور: 4).
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أهــل الكتــاب حتــى يأخــذ منهــم رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، وكذلــك 
ــم،  ــرى ليتعل ــن ُاخ ــى أماك ــافر إل ــم يس ــه ل ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــإّن رس ف
ــن  ــيًا ع ــًا أساس ــف اختاف ــة تختل ــة والنصراني ــد اليهودي ــون العقائ ــن ك ــًا ع فض
ــى الســماء،  ــه ونســبها إل ــه وآل ــى اهلل علي ــي جــاء بهــا رســول اهلل صل ــد الت العقائ
ــه لــم يكــن عــن طريــق التلقــي  ــة واضحــة علــى أّن مــا جــاء ب فهــذه جميعهــا أدل
مــن آخريــن، وإنمــا هــو وحــي مــن اهلل ســبحانه وتعالــى نــزل علــى قلــب رســول 
ــد أن  ــرض وال يري ــر ويعت ــن كان ينك ــاك م ــن هن ــه، ولك ــه وآل ــى اهلل علي اهلل صل
ــن  ــكام م ــذا ال ــل ه ــم بمث ــالي، فيتكل ــروع الرس ــع المش ــل م ــتجيب ويتفاع يس

ــر.  ــن ال أكث ــكيك اآلخري ــاب تش ب
َنــُه لَِقــْوٍم َيْعَلُمــوَن﴾: ولكــن الــذي يتفاعــل ويصــل إلــى  قولــه تعالــى: ﴿َولُِنَبيِّ
مقــام العلــم والبصيــرة ويتلقــى مشــروع الســماء، فنحــن نبينــه لــه، أي أّن الهدايــة 

اإللهيــة هــي نتيجــة لهــذه البصيــرة. 
ْحَمــِن ُنَقيِّــْض لـَـُه  الشــاهد الثالــث: قولــه تعالــى : ﴿َوَمــن يَْعــُش َعــن ِذْكــِر الرَّ
ْهتـَـُدوَن  ُهــم مُّ ــبِيِل َويَْحَســُبوَن أَنَّ ونَُهــْم َعــِن السَّ ُهــْم لَيَُصدُّ َشــْيَطانًا َفُهــَو لـَـُه َقِريــٌن َوإِنَّ
ــن  ــُن َولَ ــَس اْلَقِري ــِرَقْيِن َفبِْئ ــَد اْلَمْش ــَك ُبْع ــي َوبَْينَ ــَت بَْينِ ــا لَْي ــاَل يَ ــا َق ــى إَِذا َجاءنَ َحتَّ
ــمَّ أَْو  ــَت ُتْســِمُع الصُّ ُكــْم ِفــي اْلَعــَذاِب ُمْشــتَِرُكوَن أََفأَن ــْم أَنَّ َلْمُت ــْوَم إِذ ظَّ يَنَفَعُكــُم اْليَ

بِيــٍن﴾))8)).  تَْهــِدي اْلُعْمــَي َوَمــن َكاَن ِفــي َضــَاٍل مُّ
يتحــدث هــذا المقطــع الشــريف عــن اآلثــار المدمــرة للتعلــق بالدنيــا، وهــذه 
ــي  ــه، وه ــراض عن ــى واإلع ــارك وتعال ــر اهلل تب ــن ذك ــة ع ــى بالغفل ــار تتجل اآلث

ــرة يصــاب بهــا اإلنســان. ــة كبي مصيب
ــارك  ــر اهلل تب ــن ذك ــد ع ــرض ويبتع ــُش﴾: أي يع ــن َيْع ــى: ﴿َوَم ــه تعال قول

وتعالــى.
ْحَمــِن﴾: يعنــي اهلل الــذي هــو الرحمــن،  قولــه تعالــى: ﴿َعــن ِذْكــِر الرَّ
ــع  ــد أن يخض ــذي ال يري ــه، وال ــم كل ــمل العال ــى تش ــبحانه وتعال ــه س ورحمانيت

ــن. ــر الرحم ــن ذك ــًا ع ــون معرض ــى، يك ــبحانه وتعال ــة اهلل س لرحم
ــه الشــيطان  ــٌن﴾: يازم ــُه َقِري ــَو َل ــيَْطانًا َفُه ــُه َش ــْض َل ــى: ﴿ُنَقيِّ ــه تعال قول

)8) . الزخرف: 36 40.
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ويهيمــن عليــه وال يفتــرق عنــه. أي أّن حالــة المازمــة وااللتصــاق التــي تكــون 
للشــيطان، هــي مــع اإلنســان المبتعــد والمعــرض عــن ذكــر اهلل ســبحانه وتعالــى، 
ــة  ــي الحقيق ــو ف ــره، ه ــن ذك ــراض ع ــى واإلع ــبحانه وتعال ــن اهلل س ــاد ع فاالبتع
ابتعــاد عــن البصيــرة وســبب لهيمنــة الشــياطين عليــه. وذهــب بعــض المفســرين 
ــا إلــى أّن المقصــود بمازمــة الشــيطان هــو االرتبــاط بالطاغــوت، كالحاكــم  هن
الجائــر، وكل ظالــم هــو طاغــوت، واإلنســان الضــال المضــل طاغــوت أيضــًا، 
فمجاملــة هــؤالء تجعلــك مــن فريقهــم، وهــم شــياطين يبعدونــك عــن ذكــر اهلل 

ســبحانه وتعالــى.
ــْض َلــُه َشــيَْطانًا َفُهــَو َلــُه  قــد يقــول قائــل: يقــول اهلل ســبحانه وتعالــى: ﴿ُنَقيِّ
َقِريــٌن﴾، فيضلــه ويغويــه، ومــن يســتطيع أن يقــف أمــام اإلرادة اإللهيــة ويتخلص 
مــن هــذا القريــن؟ فاإلنســان مجبــور إذن علــى الضــال الــذي هــو فيــه، بســبب 

ذلــك الشــيطان الــذي وضعــه اهلل معــه. 
والجــواب: أّن القضيــة ليســت كذلــك، ألّن اإلنســان بســوء فعلــه واختيــاره 
وإعراضــه عــن ذكــر اهلل عــز وجــل وعــدم تفاعلــه مــع المشــروع الرســالي، هــو 
ــذه  ــد ه ــا توج ــمعه، وحينم ــه وس ــى عين ــة عل ــن الغفل ــاوة م ــل غش ــذي يجع ال
ــيَِة  ــٌل لِّْلَقاِس ــى: ﴿َفَوْي ــال تعال ــى قســوة القلــب، كمــا ق ــؤدي إل ــا ت الغشــاوة فإنه
﴾))8))، وعندمــا يقســو القلــب تكــون البيئــة شــيطانية  ِذْكــِر اهللَّ ــن  ُقُلوُبُهــم مِّ

ــيطان .  ــه الش ــن علي ويهيم
اذن نســبة الفعــل إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى هــي مــن بــاب أّنه ســبب األســباب، 
ولكــن الســبب فــي هيمنــة الشــيطان هــو فعــل اإلنســان نفســه، وحاشــا هلل تبــارك 
وتعالــى أن يظلــم فيقّيــض لإلنســان شــيطانًا يرغمــه علــى الضــال واالنحــراف، 
بــل اإلنســان بســوء فعلــه، عندمــا يعــرض عــن ذكــر اهلل تعالــى وال يتفاعــل مــع 
ــيطان  ــباك الش ــي ش ــع ف ــالي، يق ــروع الرس ــة والمش ــاح الحقيقي ــاريع اإلص مش
فيهيمــن عليــه، وهــذا كلــه نتــاج لفعــل اإلنســان، ولذلــك نجــد فــي آيــات قرانيــة 
ُاخــرى نســبة ذلــك إلــى تزييــن الشــيطان، وليــس إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى. كمــا 
ــْوَم﴾)83))،  ــُم اْليَ ُه ــَو َولِيُّ ــْم َفُه ــْيَطاُن أَْعَمالَُه ــُم الشَّ ــَن لَُه ــى: ﴿َفَزيَّ ــه تعال ــي قول ف

)8) . الزمر: )).
83) . النحل: 63.
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ــن  ــا الذي ــوا، وأم ــن آمن ــّي الذي ــى ول ــاهلل تعال ــم، ف ــون ولّيه ــيطان يك أي أّن الش
يعرضــون عــن ذكــر اهلل عــز وجــل فــإّن الشــيطان هــو ولّيهــم، ويصبحــون تحــت 

واليــة الشــيطان.
ــِبيِل﴾: يصرفونهــم ويمنعونهــم  وَنُهــْم َعــِن السَّ قولــه تعالى:﴿َوإِنَُّهــْم َلَيُصدُّ
مــن العــودة إلــى اهلل. تأتــي لحظــات ينبــض فيهــا قلــب اإلنســان بذكــر اهلل تعالــى، 
وفــي مقطــع زمنــي معيــن وفــي أجــواء معينــة، ينتبــه إلــى حجــم االنحــراف الــذي 
هــو فيــه، فيأســف وتدمــع عينــه ويرغــب بالعــودة إلــى طريــق طاعــة اهلل ســبحانه 
وتعالــى، ولكــن الشــيطان يقطــع عليــه الطريــق ويجعــل لــه مصــدات ليجــره مــن 

جديــد.
والبعــض منــا ربمــا يقــع فــي المعاصــي والذنــوب، ويألــف المعصيــة، 
ولكــن تأتــي لحظــات صحــوة ضميــر، ويريــد أن يرجــع إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى 
ــا  ــان حينم ــهواته، ألّن اإلنس ــام ش ــًا أم ــه ضعيف ــرى نفس ــم ي ــه، ث ــل نفس وينتش
ينحــرف ويهيمــن عليــه الشــيطان، كلمــا أراد أن يرجــع يمنعــه الشــيطان مــن 

ــى. ــبحانه وتعال ــى اهلل س ــوع إل الرج
ْهَتــُدوَن﴾: فــا يكتفــي بمنعــه مــن  قولــه تعالــى: ﴿َوَيْحَســُبوَن َأنَُّهــم مُّ
الرجــوع، بــل يجــد لــه مبــررات لأفعــال المنحرفــة ويزّينهــا لــه، كمــا قــال 
ــْيَطاُن  ــُم الشَّ ــَن لَُه ــاِكنِِهْم َوَزيَّ َس ــن مَّ ــم مِّ ــَن لَُك بَيَّ ــد تَّ ــوَد َوَق ــادًا َوثَُم ــى: )َوَع تعال
ــوا مــن أهــل  ــتَْبِصِريَن()84)): أي كان ــوا ُمْس ــبِيِل َوَكاُن ــِن السَّ ــْم َع ُه ــْم َفَصدَّ أَْعَمالَُه
البصيــرة، ولكــن نتيجــة التماشــي مــع الشــيطان انحرفــوا وابتعــدوا، فهنــا أيضــًا 

ــه. ــودة إلي ــدم الع ــى، وع ــبحانه وتعال ــن اهلل س ــاد ع ــراف واالبتع ــد االنح نج
ْهَتــُدوَن﴾ إلــى اللحظــة التــي  تســتمر عندهــم حالــة ﴿َوَيْحَســُبوَن َأنَُّهــم مُّ
يعــودون فيهــا إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى، وهــي لحظــة المــوت ومفارقــة الحيــاة، 
حيــث تنكشــف الحقائــق، وينكشــف لهــم مــا ارتكبــوه مــن موبقــات، ويشــمون 
ــى  ــور عل ــرون ااُلم ــن ي ــون، حي ــزز فيصعق ــكلها المق ــرون ش ــة وي ــا النتن رائحته

ــا. حقيقته
ــى إَِذا َجاءَنــا َقــاَل َيــا َليْــَت َبيِْنــي َوَبيَْنــَك ُبْعــَد  قولــه تعالــى: ﴿َحتَّ

84) . العنكبوت: 38.
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ــَس الَْقِريــُن﴾))8)): مــا أســوأك مــن قريــن. هــذا اإلنســان الضــال  الَْمْشــِرَقيِْن َفِبئْ
يخاطــب الشــيطان ويقــول لــه: كنــت أمشــي فــي طريــق الطاعــة إلــى اهلل ســبحانه 
ــم  ــدأ اإلنســان يكل ــة، ويب ــة والرذيل ــي فــي المعصي ــى أتيــت وأوقعتن ــى، حت وتعال
ــزز،  ــن ومق ــيء نت ــى ش ــان إل ــذا اإلنس ــول ه ــذ يتح ــه، وحينئ ــازم ل ــيطانه الم ش
وال يســتطيع قرينــه تركــه، فهــو مــازم لــه، وبعــد أن تنكشــف الحقائــق ال يطيــق 
اإلنســان هــذا الشــيطان، ويتمنــى أن يبتعــد عنــه بعــد المشــرقين، ويعنــي الُبعــد بيــن 
المشــرق والمغــرب، ويســّمى مشــرقين ألّنــه فــي اللغــة العربيــة إذا كان لدينــا أمــران 
وأردنــا تثنيتهمــا، فإننــا نختــار أحدهمــا ونثّنيــه، كمــا فــي المشــرق والمغــرب 
فنقــول المشــرقين. أو ربمــا كان ذلــك إشــارة إلــى كرويــة األرض، إذ تكــون 
المســافة بيــن المشــرق األول للشــمس ومشــرقها فــي اليــوم التالــي ضعــف المســافة 

ــن المشــرق والمغــرب. بي
ومــع كل هــذا العــذاب فــإّن الشــيطان الــذي أضــل هــذا اإلنســان يبقــى مازمــًا 

لــه وال ينفــك عنــه حتــى بعــد اتضــاح الحقيقــة. 
ــدم  ــم الن ــْم﴾: أي ال يفيدك َلْمُت ــْوَم إِذ ظَّ ــُم الَْي ــن َينَفَعُك ــى: ﴿َوَل ــه تعال قول
فــي اآلخــرة، بعــد ذلــك الظلــم الــذي ارتكبتمــوه فــي الدينــا، فاإلنســان يتمنــى 
العــودة إلــى الدنيــا بمجــرد خــروج روحــه مــن بدنــه. فعلينــا أن نبــادر إلــى 
ــار  ــة هلل عــز وجــل، وذلــك باختي ــق العبودي تصحيــح مســاراتنا ونكــون فــي طري

مشــاريع اإلصــاح الحقيقيــة والصحيحــة.
قولــه تعالــى: ﴿َأنَُّكــْم ِفــي الَْعــَذاِب ُمْشــَتِرُكوَن﴾: أي أّن اإلنســان شــريك 

لقرينــه فــي العــذاب، ولــكل منهمــا مــا يســتحقه مــن العــذاب.
ــي  ــن َكاَن ِف ــَي َوَم ــِدي الُْعْم ــمَّ َأْو َتْه ــِمُع الصُّ ــَت ُتْس ــى: ﴿َأَفَأن ــه تعال قول
ِبيــٍن﴾: هنــا تنتقــل اآليــة الــى توجيــه الخطــاب إلــى رســول اهلل صلــى  َضــَاٍل مُّ
ــى فقــد  ــه: إّن المنحــرف فقــد الســمع والبصــر، بمعن ــه، وتقــول ل ــه وآل اهلل علي
ــه  ــمع، وعين ــه ال تس ــن ُاذن قلب ــمع، ولك ــرة تس ــه الظاه ــه، فُاذن ــه وعين ُاذن قلب
ــب  ــى القل ــده عم ــن كان عن ــر، وم ــه ال تبص ــن قلب ــن عي ــر، ولك ــرة تبص الظاه
وصمــم القلــب، فليــس لديــه القــدرة علــى أن يتلّقــى الحقائــق ويعيهــا قلبــه، وال 

)8) . الزخرف: 38.
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ــة، وهــو فــي ضــال مبيــن. إذن مــن  ــة اإللهي يســتطيع أن يكــون معرضــًا للهداي
ــة الشــريفة.  ــه هــذه اآلي ــة، وهــذا مــا تشــير إلي ــرة يفقــد الهداي يفقــد البصي

وعلــى غــرار هــذه اآليــة هنــاك آيــات ُاخــرى فــي هــذا الســياق، كقولــه تعالى: 
ــك أن  ــن ل ــف يمك ــوَن﴾)86))، أي كي ــوا اَل يَْعِقُل ــْو َكاُن ــمَّ َولَ ــِمُع الصُّ ــَت ُتْس ﴿أََفأَن

ُتســمع مــن ال يســمع وال يعقــل وليــس لديــه بصيــرة؟. 
ــْوا  ــاَء إَِذا َولَّ َع ــمَّ الدُّ ــى َواَل ُتْســِمُع الصُّ ــَك اَل ُتْســِمُع اْلَمْوتَ وقولــه تعالــى: ﴿إِنَّ
ُمْدبِِريــَن﴾)87))، أي كيــف تســتطيع أن تســمع الموتــى؟ في إشــارة إلى أّن اإلنســان 
الحــي عندمــا ينحــرف يكــون حالــه كحال الميــت، وال يمكــن أن يتأثر بالمشــروع 
الرســالي، حينمــا يعــرض ويبتعــد عنــه. إذن فهــذه اآليــات تعتبــر الهدايــة أثــرًا مــن 

آثــار البصيــرة.

 الهداية في الروايات 

ــتخلص  ــد اس ــال: »إّن اهلل ق ــادق × ق ــام الص ــن اإلم ــى: ع ــة ااُلول الرواي
ــْن  الرســل ألمــره، ثــم اســتخلصهم مصّدقيــن لذلــك فــي ُنــُذره، فقــال: ﴿َوإِن مِّ
ــٍة إاِلَّ َخــاَ ِفيَهــا نَِذيــٌر﴾، تــاه مــن جهــل، واهتــدى مــن أبصــر وعقــل، إّن اهلل  ُأمَّ
ــي  ــي ِف تِ ــوُب الَّ ــى اْلُقُل ــن تَْعَم ــاُر َولَِك ــى اأْلَْبَص ــا اَل تَْعَم َه ــول: ﴿َفإِنَّ ــل يق ــز وج ع
ــُدوِر﴾، وكيــف يهتــدي مــن ال يبصــر؟ وكيــف يبصــر مــن لــم ُينــذر؟«)88)).  الصُّ

أي مــن لديــه بصيــرة يحظــى بالهدايــة، إذن فالهدايــة أثــر مــن آثــار البصيــرة.
رُتــم إْن أبصرتــم،  الروايــة الثانيــة: قــال أميــر المؤمنيــن علــي ×: »قــد ُبصِّ
وُاســِمعُتم إن اســتمعتم، وُهِديُتــم إن اهتديتــم«)89))، نــرى الحقيقــة ونّطلــع عليها 

ونتقّبلها. 
وقــال اإلمــام الصــادق ×: »العامــل علــى غيــر بصيــرة كالســائر علــى غيــر 

86) . يونس: )4.

87) . النمل: 80.
88) . الكايف ): 48 ح3.

89) . نهج الباغة ): 8) اخلطبة 0).
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الطريــق، ال تزيــده ســرعة الســير إال ُبعــدًا«)90))، الــذي ال يمتلــك البصيــرة يســير 
فــي الطريــق الخطــأ، وكلمــا ســار أســرع ابتعــد أكثــر، وال يحصــل علــى الهدايــة، 

فالبصيــرة هــي التــي تحقــق الهدايــة . 
الروايــة الثالثــة: »روي أّن رجــًا قــال للحســين بــن علــي عليهمــا الســام: 
اجلــس حتــى نتناظــر فــي الديــن. فقــال ×: يــا هذا أنــا بصيــر بديني، مكشــوف 
علــي هــداي، فــإن كنــت جاهــًا بدينــك فاذهــب واطلبــه، مــا لــي وللممــاراة، 
وإّن الشــيطان ليوســوس للرجــل ويناجيــه ويقــول: ناظــر النــاس فــي الديــن كــي 
ــم المــراء ال يخلــو مــن أربعــة أوجــه: إمــا أن  ــوا بــك العجــز والجهــل. ث ال يظن
ــًا، أو  ــا جه ــه فأظهرتم ــان، أو تجهان ــا تعلم ــي م ــك ف ــت وصاحب ــارى أن تتم
تعلمــه أنــت فظلمــت صاحبــك، أو يعلمــه صاحبــك فتركــت حرمتــه ولــم تنزلــه 

ــه«))9)).  منزلت
ــة مكشــوف وواضــح  ــق الهداي ــة المباركــة بوضــوح أّن طري ــن هــذه الرواي تبّي
لمــن يمتلــك البصيــرة بالديــن، أي أّن البصيــرة تحقــق الهدايــة، وهــذه البصيرة ال 
تتحقــق بالمناظــرات الفكريــة العقيمــة، التــي ال توصــل صاحبهــا إلــى الحقيقــة، 
ألنهــا مــن وســاوس الشــيطان الرجيــم، ليبقــى صاحــب العقيدة الفاســدة متمســكًا 
ــة، فتأخــذ المدافــع عنهــا  ــة مشــحونة بالبغضــاء والكراهي بهــا فــي أجــواء عاطفي
العــزة باإلثــم، وال يســتطيع التنــازل عنهــا أمــام الحــق وإن كان جليــًا وصريحــًا، 
ومثــل هــذه المناظــرات فــي حقيقتهــا داخلــة فــي بــاب الممــاراة، التــي ال تخلــو 
مــن أحــد وجــوه أربعــة هــي: إمــا أن تتمــارى أنــت وصاحبــك فــي مــا تعلمــان، 
وتتناقشــا فــي قضيــة مــن أجــل التباهــي بعلمكمــا والظهــور بمظهــر الغالــب 
ــه،  ــم ب ــا عل ــس لديكم ــًا ولي ــه مع ــر تجهان ــي أم ــا ف ــاس، أو أن تتماري ــام الن أم
فتكونــان قــد فضحتمــا نفســيكما بجهلكمــا، أو أن تتماريــا فــي أمــر تعلمــه أنــت 
ــاس، أو أن  ــام الن ــقاطه أم ــد إس ــك تري ــه، ألن ــد ظلمت ــون ق ــر فتك ــه اآلخ ويجهل
تتماريــا فــي أمــر تجهلــه أنــت ويعلمــه صاحبــك، فتكــون قــد تركــت حرمتــه ولــم 
تنزلــه منزلتــه، ومعنــى ذلــك أنــه عالــم يجــب أن تتعلــم منــه وتشــهد لــه بالفضــل 

والعلــم. 

90) . الكايف ): 43 ح).
)9) . بحار األنوار ): )3) ح)3.
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األثر الثالث

العبرة واالعتبار

ــرة  ــة والوضــوح اإلنســان علــى العب ــة الثاقب ــرة وهــي الرؤي تســاعد البصي
ــن يف  ــن جتــارب اآلخري ــه وم ــدور حول ــا ي ــر مم ــار، فيســتلهم العب واالعتب
ــه القــدرة علــى اقتنــاص هــذه  أزمــان ســابقة وأماكــن ُاخــرى، وتكــون ل

ــن. ــاة اآلخري ــه وحي ــي حتصــل يف حيات ــر مــن احلــوادث الت العب

العبرة في القرآن

هنــاك مجموعــة مــن اآليــات الكريمــة فيهــا إشــارة إلــى أّن أخــذ العبــرة هــو أثــر 
مــن آثــار البصيــرة، نذكــر بعضــًا منهــا: 

الشــاهد األول: ﴿َقــْد َكاَن لَُكــْم آيـَـٌة ِفــي ِفئَتَْيــِن اْلتََقتـَـا ِفئـَـٌة ُتَقاتـِـُل ِفــي َســبِيِل اهلّلِ 
ــاُء إِنَّ ِفــي  ــِرِه َمــن يََش ــُد بِنَْص ــِن َواهلّلُ ُيَؤيِّ ــْم َرْأَي اْلَعْي ْثَلْيِه ــم مِّ ــَرٌة يََرْونَُه َوُأْخــَرى َكاِف

ْولـِـي اأَلْبَصــاِر﴾))9)). ُ َذلـِـَك لَِعْبــَرًة ألَّ
آثــار  مــن  المهــم  األثــر  إلــى هــذا  بشــكل واضــح  الكريمــة  اآليــة  ُتشــير 
البصيــرة، وقــد ســبق هــذه اآليــة عــدٌد مــن اآليــات التــي ُيحــّذر اهلل ســبحانه 
وتعالــى فيهــا الكافريــن مــن االعتــداد بكثرتهــم وأموالهــم وإمكاناتهــم والتعويــل 
عليهــا، ويبّيــن لهــم خطــأ تصورهــم أّن جميــع األمــور ُتنجــز بالمــال والرجــال، 
ــَن اهلّلِ َشــْيئًا  ِذيــَن َكَفــُروْا لـَـن ُتْغنـِـَي َعْنُهــْم أَْمَواُلُهــْم َواَل أَْواَلُدُهــم مِّ إذ يقــول: ﴿إِنَّ الَّ
ــاِر﴾)93))، فــا المــال وال األوالد تغنــي أولئــك الكافريــن  َوُأولَـــئَِك ُهــْم َوُقــوُد النَّ
ــرون، ليكــن  ــا الكاف ــا أيه ــار، في ــود الن ــى، وهــم وق ــر اهلل ســبحانه وتعال مــن أم
عندكــم مــا عندكــم مــن األمــوال واإلمكانــات، وليكــن لديكــم مــا لديكــم مــن 
الرجــال والجيــوش واألبنــاء، فهــذا ال ينقذكــم مــن عــذاب اآلخــرة، وال يحســم 

)9) . آل عمران: 3).

93) . آل عمران: 0).
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لكــم االنتصــار فــي ســاحة المعركــة؛ ألّن عوامــل االنتصــار ليســت كلهــا ماديــة، 
والعنصــر المــادي هــو أحــد عناصــر االنتصــار، ولكــن هنــاك عناصــر ُاخــرى قــد 

ــات والجيــوش. ــروات واإلمكان تتغلــب علــى عنصــر المــال والث
وبعــد أن ذكــر القــرآن الكريــم ذلــك وحّذرهــم مــن التعويــل علــى إمكاناتهــم 
وأموالهــم ورجالهــم، يأتــي لهــم بشــاهد، ويذكــر لهــم مقطعــًا عاشــوه وعرفــوه 
ورأوا كيــف أّن العــدد والعــدة واإلمكانــات لــم تســعفهم فــي تحقيــق االنتصــار، 

ويشــير لهــم إلــى معركــة بــدر فــي قولــه تعالــى: 
قولــه تعالــى: ﴿َقــْد َكاَن َلُكــْم آَيــٌة ِفــي ِفَئَتيْــِن الَْتَقَتــا﴾: نذّكركــم بحــدٍث 
حصــل لكــم حينمــا التقــى الفريقــان؛ المؤمنــون مــن ناحيــة تحــت لــواء رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، والكافــرون بأعدادهــم الكبيــرة التــي جــاؤوا بهــا مــن 

الناحيــة األخــرى.
وتذكــر لنــا النصــوص التاريخيــة أّن عــدد المســلمين الذيــن قاتلــوا مــع رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه فــي بــدر كان 3)3 رجــًا، 77 مــن المهاجريــن و)63 
مــن األنصــار، وكانــت كل إمكاناتهــم العســكرية ســبعين ناقــة، والناقــة ال ُيقاتــل 
عليهــا وإنمــا ُيقاتــل علــى الخيــول، وكان لديهــم فرســان فقــط، وســت دروع، 
وثمانيــة ســيوف، ففضــا عــن قلــة عددهــم، تــكاد األســلحة أن تكــون معدومة، 
فكانــت اإلمكانــات المطلوبــة لانتصــار فــي هــذه المعركــة بحكــم المعدومــة. 
وأمــا الكفــار فقــد جــاؤوا بألــف مقاتــل مدججيــن بالســاح والعتــاد واإلمكانــات 
المطلوبــة، وكان لديهــم مائــة مــن الخيالــة، وكان الجميــع مســلحًا، ومــع ذلــك 
ــا  ــد كان ضحاي ــع، فق ــاف المتوق ــى خ ــة عل ــذه المعرك ــي ه ــج ف ــاءت النتائ ج
ــة مــن  ــن وثماني ــن وعشــرين شــهيدًا، أربعــة عشــر مــن المهاجري المســلمين اثني
ــًا وســبعين أســيرًا، وُهِزمــوا  األنصــار، وكانــت خســائر المشــركين ســبعين قتي

شــرَّ هزيمــة.
ــرى أّن المعركــة  ــى العــدة والعــدد ن ــة العســكرية إل ــا ننظــر مــن الناحي وعندم
محســومة لصالــح الكفــار، ولكنهــا ُحِســمت بشــكل قاطــع وكبيــر لصالــح 

المســلمين.
ثم يشرح القرآن الكريم لماذا حسم االنتصار لتلك الفئة القليلة: 
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قولــه تعالــى: ﴿ِفَئــٌة ُتَقاتِــُل ِفــي َســِبيِل﴾: فالمســلمون كانــوا ُيقاتلــون عــن 
ــة  ــق لطبيع ــق وعمي ــم دقي ــان، وفه ــدة، وإيم ــم عقي ــم، ولديه ــن أمره ــرة م بصي
هــذه المعركــة وخلفياتهــا، فهــم يقاتلــون قربــة إلــى اهلل تعالــى بســاح العقيــدة، 

أي كانــت لديهــم عقيــدة تجعلهــم أصلــب مــن الجبــال الرواســي. 
قولــه تعالــى: ﴿َوُأْخــَرى َكاِفــَرٌة﴾: أمــا الجماعــة ااُلخــرى فلــم تكــن لديهــا 

بصيــرة أو عقيــدة صحيحــة.
ثَْليِْهــْم َرأَْي الَْعيْــِن﴾: يعنــي أّن اهلل ســبحانه  قولــه تعالــى: ﴿َيَرْوَنُهــم مِّ
وتعالــى ســدد خطاهــم، وألقــى الرعــب فــي قلــوب أولئــك المشــركين حتــى رأوا 

ــتمائة. ــة س الثاثمائ
ونســتطيع أن نفّســر هــذا األمــر تفســيرا طبيعيــا أيضــًا، فالتســديد اإللهــي 
موجــود، وطبيعــة العقيــدة وتأثيراتهــا تحقــق االنتصــار أيضــًا؛ ألّن اإلنســان 
حينمــا يدافــع عــن عقيــدة، فإنــه يقــف ويقاتــل بشراســة ويدافــع عــن قيمــه 

وأرضــه ِوعرضــه ومقدســاته ووطنــه، دفاعــًا مســتميتًا. 
ــا التــي عشــناها فــي الســنتين  ــا وفــي تجربتن ــا مــاذا جــرى فــي بادن وقــد رأين
ــر  ــم غي ــة وه ــداء المرجعي ــة ن ــال لتلبي ــن األبط ــدد م ــبَّ ع ــد ه ــن؛ فق الماضيتي
مدربيــن، ولــم يخوضــوا حربــًا مــن قبــل، ومــع ذلــك جــاؤوا يقاتلــون بعقيدتهــم 
حتــى اســتطاعوا أن يهزمــوا ذلــك الجيــش الجــرار المدجــج بالســاح، وبالماكنــة 
ــال بشراســة،  ــه مــن القت ــدة تمكن ــة الضخمــة، وبتجــارب حــروب عدي اإلعامي
ولكنــه ُهــِزم أمــام العقيــدة الحقــة ألبنائنــا فــي الجيش والشــرطة والحشــد الشــعبي 

وغيرهــا.
وفــي جانــب التســديد اإللهــي نقــرأ قولــه تعالــى أيضــًا: ﴿َوإِْذ ُيِريُكُموُهــْم إِِذ 
ــرًا َكاَن َمْفُعــواًل  ــْم لِيَْقِضــَي اهلّلُ أَْم ــي أَْعُينِِه ُلُكــْم ِف ــًا َوُيَقلِّ ــْم َقِلي ــي أَْعُينُِك ــْم ِف اْلتََقْيُت
َوإِلـَـى اهلّلِ ُتْرَجــُع األُمــوُر ﴾)94))، أي أّن اهلل تبــارك وتعالــى كان ُيــري عــدد الكفــار 
قليــًا فــي أعيــن المســلمين حيــن يشــتبكون معهــم، فلذلــك تكــون لديهــم عزيمة 
فــي إلحــاق الهزيمــة بالعــدو. وفــي الوقــت نفســه كان اهلل تبــارك وتعالــى ُيقلــل 
ــوا،  ــال ويهرب ــاحة القت ــوا س ــى ال يترك ــار، حت ــن الكف ــي أعي ــلمين ف ــدد المس ع

94) . األنفال: 44.
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وليتشــجعوا علــى خــوض المعركــة، ليقتلــوا وُيؤســروا وُيهزمــوا وينكســروا، 
فيتحقــق مــا يريــده اهلل تبــارك وتعالــى مــن انتصــار المســلمين علــى الكافريــن، 
فــاهلل ســبحانه وتعالــى يؤيــد بنصــره مــن يريــد، وإن كان عــدد المســلمين ثلــث 

عــدد المشــركين فــي بــدر. 
وطبعــًا فــإّن المشــيئة اإللهيــة ترتبــط بالحكمة، وال تتعلق مشــيئة اهلل ســبحانه 
ــو  ــن ه ــتحقاق، والمؤم ــط باالس ــة ترتب ــم، والحكم ــر حكي ــيء غي ــى بش وتعال
الــذي يســتحق النصــر، ولذلــك فــإن تعلــق المشــيئة اإللهيــة بنصــرة المســلمين 
لــم يكــن ُجزافــًا واعتباطــًا، وإنمــا كان ناشــئًا مــن حكمــة اهلل تعالــى، وحكمتــه 
تتطلــب أن ُيعطــي النصــر لمــن يســتحقه، واإلنســان المؤمــن صاحــب العقيــدة 
ــدر نصــران: نصــٌر عســكري  ــي معركــة ب ــق ف هــو مــن يســتحق النصــر، فتحق
الوعــد  المســلمين، ونصــٌر معنــوي هــو تحقــق  المعركــة لصالــح  بحســم 
ــر،  ــلمين بالنص ــى المس ــبحانه وتعال ــد اهلل س ــدر وع ــة ب ــل معرك ــي، فقب اإلله

ــرة. ــوا علــى بصي وانتصــروا ألنهــم كان
ــي اأَلبَْصــاِر﴾: فالــذي يمتلــك  ْولِ ُ ــَرًة ألَّ ــَك َلِعبْ قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ ِفــي َذلِ
البصيــرة، ومــن يمتلــك الرؤيــة، يكــون قــادرًا علــى االعتبــار، فصاحــب العقــل 
ــار  ــن آث ــٌر م ــرة إذن أث ــتفادة، فالعب ــار واالس ــى االعتب ــادر عل ــو الق ــرة ه والبصي

البصيــرة.
ــَن  ــا َقْبَلُهــم مِّ ــْم َكــْم أَْهَلْكنَ ــِد لَُه ــْم يَْه الشــاهد الثانــي: قولــه تعالــى: ﴿أََفَل

َهــى﴾))9)). ــي النُّ ْولِ ُ ــاٍت ألِّ ــَك آَليَ ــي َذلِ ــي َمَســاِكنِِهْم إِنَّ ِف ــُروِن يَْمُشــوَن ِف اْلُق
والنظــرة  البصيــرة،  يمتلــك  الــذي  أّن  إلــى  الشــريفة  اآليــة  هــذه  ُتشــير 
الفاحصــة، ومــن لديــه القــدرة علــى مراجعــة التاريــخ، وينظــر إلــى األمــم 
الســابقة ومــا جــرى عليهــا مــن محــٍن وآالٍم وعــذاٍب، تكــون لديــه القــدرة علــى 

أن يعتبــر.
فالبصيــرة فــي مراجعــة ســير ااُلمــم الســابقة علينــا، ومــا جــرى عليهــا مــن 

ــار مــن هــذا الواقــع.  الهــاك والعــذاب، تجعــل اإلنســان فــي موقــع االعتب
ــَن الُْقــُروِن﴾: أي ألم  قولــه تعالــى: ﴿َأَفَلــْم َيْهــِد َلُهــْم َكــْم َأْهَلْكَنــا َقبَْلُهم مِّ

)9) . طه: 8)).
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يعتبــروا مــن ااُلمــم الســالفة التــي أبادهــا اهلل ســبحانه وتعالــى، ولــم تبــق منهــم 
ســوى آثــار تدلــل علــى وجودهــم فــي تلــك األماكــن فــي القــرون الماضيــة.

قولــه تعالــى: ﴿َيْمُشــوَن ِفــي َمَســاِكِنِهم﴾: أي عندمــا يمشــون فــي مســاكن 
األقــوام الســابقين، فــي قصورهــم الســابقة ومدنهــم، عندمــا يذهبــون إلــى اليمــن 
ويــرون آثــار قــوم عــاد، وعندمــا يذهبــون إلــى الشــام ويــرون آثــار قــوم ثمــود، 

وعندمــا يذهبــون إلــى فلســطين ويــرون آثــار قــوم لــوط. 
ــي النَُّهــى﴾: فــي جميــع هــذه  ْولِ ُ ــاٍت ألِّ ــَك آَلَي ــي َذلِ ــه تعالــى: ﴿إِنَّ ِف قول
ــذه  ــع ه ــي جمي ــا، ف ــون فيه ــي يمش ــن الت ــذه األماك ــع ه ــي جمي ــص، وف القص
ــا بااُلمــم الســابقة، آيــات للعبــرة واالعتبــار لــذوي العقــل  الشــواهد التــي تذكرن
والبصيــرة، أي مــن لديــه بصيــرة يجــد فــي ذلك محــًا لاعتبــار فيعتبر ويســتفيد؛ 

ــار. ــرة تحقــق االعتب ألّن البصي
ويمكــن أن نجــد هــذا المعنــى فــي آيــات ُاخــرى فيهــا إشــارات إلــى أّن االعتبار 
أثــٌر مــن آثــار البصيــرة، كقولــه تعالــى: ﴿يقّلــب اهلل الليــل والنهــار إّن فــي ذلــك 
ِذيــَن َكَفــُروا  ــِذي أَْخــَرَج الَّ لعبــرة اُلولــي األبصــار﴾)96))، وقولــه تعالــى: ﴿ُهــَو الَّ
ُهــم  ــوا أَنَّ ِل اْلَحْشــِر َمــا َظنَنُتــْم أَن يَْخُرُجــوا َوَظنُّ ِمــْن أَْهــِل اْلِكتـَـاِب ِمــن ِديَاِرِهــْم أِلَوَّ
ُ ِمــْن َحْيــُث لَــْم يَْحتَِســُبوا َوَقــَذَف ِفــي  ِ َفأَتَاُهــُم اهللَّ ــَن اهللَّ انَِعُتُهــْم ُحُصوُنُهــم مِّ مَّ
ــا ُأولِــي  ــُروا يَ ــَن َفاْعتَبِ ــِدي اْلُمْؤِمنِي ْعــَب ُيْخِرُبــوَن ُبُيوتَُهــم بِأَْيِديِهــْم َوأَْي ــُم الرُّ ُقُلوبِِه
ــِر  ــمِّ َواْلبَِصي ــى َواأَلَص ــِن َكاأَلْعَم ــُل اْلَفِريَقْي ــه تعالى:﴿َمثَ ــاِر﴾)97))، وقول اأْلَْبَص

ــُروَن﴾)98)).  ــَا تََذكَّ ــًا أََف ــتَِويَاِن َمثَ ــِميِع َهــْل يَْس َوالسَّ

العبرة في الروايات

تنــاول أهــل البيــت ^ فــي أحاديثهــم هــذا األثــر للبصيــرة، نســتعرض بعضــًا 
: منها

الروايــة ااُلولــى: عــن اإلمــام الصــادق ×، عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليه 

96) . النور: 44.
97) . احلشر: ).
98) . هود: 4).
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وآلــه قــال: )فالعبــرة تــورث صاحبهــا ثاثــة أشــياء: العلــم بمــا يعمــل، والعمــل 
بمــا يعلــم، وعلــم مــا لــم يعلــم. والعبــرة أصلهــا أول ُيخشــى آِخــره، وآِخــر ُيحقــق 

الزهــد فــي أولــه. وال يصــح االعتبــار إاّل ألهــل الصفــا والبصيــرة()99)).
ــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه فــي هــذا الحديــث المبــارك ثاثــة آثــار  يبّي

ــرة:  للعب
األثــر األول: العلــم بمــا يعمــل، أي حينمــا يعتبــر اإلنســان تصبــح لديــه رؤيــة 
واضحــة عمــا يعملــه، وقــدرة علــى تحليــل مواقفــه، وتحليــل الظواهــر المحيطــة 
بــه؛ ألن ســنن الحيــاة تتكــرر، كمــا ورد ذلــك فــي قولــه تعالــى: )فلــن تجــد لســنة 
اهلل تبديــًا ولــن تجــد لســنة اهلل تحويــًا()300)، أي أّن ســّنة اهلل تعالــى ثابتــة ال تتغير، 

وإن تغيــرت األســماء والوجــوه واألزمنــة، فســنن الحيــاة ثابتــة ال تتغيــر. 
األثــر الثانــي: العمــل بمــا يعلــم، أي نتيجــة هــذه العبــرة يتولــد لديــه الدافــع 
للعمــل، ولذلــك علينــا أن نعمــل بمــا نعلــم، لكــي ال نقــع فــي مــا وقــع فيــه ُاولئــك 

الذيــن لــم يعملــوا.
ــه  ــح لدي ــار تصب ــال االعتب ــن خ ــم: أي م ــم يعل ــا ل ــم م ــث: عل ــر الثال  األث
معرفــة جديــدة؛ ألّن االعتبــار مدرســة ُتعرفنــا الكثيــر مــن الحقائــق التــي علينــا أن 

ــا ونعيهــا.  نعرفه
ثــم يتطــرق رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه إلــى أصــل العبــرة، وأنهــا تتألــف 
ــًا  ــا، فمث ــور بخواتيمه ــره(، أي أّن ااُلم ــى آِخ ــي )أول ُيخش ــر، فه ــن أول وآِخ م
كان الشــمر بــن ذي الجوشــن مــن أصحــاب أميــر المؤمنيــن ×، قاتــل معــه فــي 
ــذا  ــم ه ــه خت ــاء، ولكن ــة والعط ــاد والتضحي ــر بالجه ــخ زاخ ــه تاري ــن، ولدي صفي
التاريــخ بــأّن قــاد الجيــش ااُلمــوي لحــرب ســيد الشــهداء ×، ثــم نزولــه بنفســه 

ــه النــاس. لذبحــه بعــد أن أحجــم عن
ومثــال علــى خــاف المثــال االول؛ هــو الحــر بــن يزيــد الرياحــي، فقــد تربــى 
وترعــرع فــي أكنــاف بنــي ُاميــة، وكان محســوبًا علــى الجيــش األمــوي، وتــدرج 
فــي هــذا الجيــش حتــى أصبــح قائــدًا عســكريًا كبيــرًا، ولكنــه فــي يــوم عاشــوراء 

99) . بحار األنوار 68: 6)3 ح)).
300 . فاطر: 43.
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حصــل علــى البصيــرة وانتقــل إلــى ضفــة الحســين × وقاتــل معــه حتى اسُتشــهد.
والعبــرة أيضــًا )آِخــر ُيحقــق الزهــد فــي أولــه(، أي حينمــا نكــون فــي النهايــات 
ــن  ــا حريصي ــا كن ــي م ــذ ســنزهد ف ــات، وحينئ ــى البداي ــا ال يجــب أن يكــون نظرن
عليــه فــي االبتــداء، ولــذا يجــب علينــا أن نعمــل بطريقــة، بحيــث حينمــا نعــود 
إلــى الــوراء وننظــر إلــى أفعالنــا الســابقة ال ننــدم عليهــا، فمــن يتســلح باالعتبــار 
ــات، ألّن  ــى النهاي ــه أن يكــون نظــره دائمــًا ال ــي أول الفعــل، يجــب علي وكان ف

ااُلمــور بخواتيمهــا.
ثــم يبّيــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه أّن االعتبــار ال يتحقــق لــكل أحــد، 
بــل هــو خــاص بأهــل الصفــاء والبصيــرة، كمــا قــال اهلل عــز وجــل: ﴿َفاْعتَبِــُروا 
ــا اَل تَْعَمــى اأْلَْبَصــاُر َولَِكــن  َه ــي اأْلَْبَصــاِر﴾))30)، وقــال جــّل اســمه: ﴿َفإِنَّ ــا ُأولِ يَ
ــُدوِر﴾))30)، أي أّن القلــب فيــه عيــن، فالــذي يفتــح  تـِـي ِفــي الصُّ تَْعَمــى اْلُقُلــوُب الَّ
ــب  ــو القل ــب، وه ــى القل ــن كان أعم ــراه م ــا ال ي ــر م ــرى ويبص ــه ي ــن قلب اهلل عي
الــذي ُطبــع عليــه والعيــاذ بــاهلل، فهنــاك قلــوب مقفلــة دون ذكــر اهلل عــز وجــل، 

وهنــاك قلــوب منفتحــة علــى الحقيقــة.
الروايــة الثانيــة: عــن علــٍي × قــال: )أحــذروا الدنيــا، ففــي حالهــا 
ــا  ــاء، مــن صــح فيه ــاء، وآخرهــا فن ــا عن ــا عقــاب، وأوله ــي حرامه حســاب، وف
ــزن  ــا ح ــر فيه ــن افتق ــن، وم ــا ُفت ــتغنى فيه ــن اس ــدم وم ــا ن ــرض فيه ــن م ــرم وم ه
ومــن أتاهــا فاتتــه، ومــن بعــد عنهــا أتتــه، ومــن نظــر إليهــا أعمتــه، ومــن بصــر بهــا 

بصرتــه، إن أقبلــت غــرت، وإن أدبــرت ضــرت()303).
ــا لمــا  ــة الكريمــة مــن الدني ــن × فــي هــذه الرواي ــر المؤمني يحــّذر اإلمــام أمي

ــة منهــا كاآلتــي: ــع عشــرة خصل ــن أرب ــم يبّي فيهــا مــن الخصــال المذمومــة، ث
ــذي  ــه ال ــى مال ــة عل ــوم القيام ــب ي ــان ُيحاس ــاب: فاإلنس ــا حس ــي حاله ف
كســبه بطــرق مشــروعة فيــَم أنفقــه، فيثــاب إن كان قــد أنفقــه فــي الحــال، ويعاقب 

إن أنفقــه فــي الحــرام. 
فــي حرامهــا عقــاب: أي إذا كان اإلنســان قــد حصــل علــى مــال بطريــق غيــر 

)30 . احلشر: ).
)30 . احلج: 46.

303 . بحار األنوار )7: 3) ح88.
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مشــروع فإنــه يعاقــب عليــه وإن أنفقــه فــي الحــال.
 أولهــا عنــاء: فمســيرة الدنيــا مليئــة بالعنــاء والتعــب والشــقاء، وهــي ال تصفــو 

ألحــد وإن ملــك الدنيــا.
آخرهــا فنــاء: إن الدنيــا مصيرهــا إلــى االنتهــاء والفنــاء، وهــي ال تــدوم ألحد، 

وال بــد لمــن جاءهــا مــن أن يخــرج منهــا.
مــن صــح فيهــا هــرم: أي مــن كان فيهــا ســليم البــدن معافــى مــن األمــراض، 
ــًا ال يقــوى علــى إدارة  ــرًا ضعيف طــال عمــره ونّكــس فــي خلقــه وصــار شــيخًا كبي

شــؤون حياتــه. 
من مرض فيها ندم: يتحسر على ما فاته منها أيام صحته.

مــن اســتغنى فيهــا ُفتــن: يعنــي يعــّرض فيهــا لامتحــان، فُيبتلــى بالوجاهــة 
ــات والفــرص. واإلمكان

مــن افتقــر فيهــا حــزن: فــإن عــاش فقيــرًا قليــل المــال كان حزينــًا كئيبــًا لعجــزه 
عــن تحقيــق الســعادة فيها.

مــن أتاهــا فاتتــه: فطبيعــة الدنيــا أنهــا كلمــا كرســت لهــا وقتــك أكثــر ابتعــدت 
عنــك.

من بعد عنها أتته: كلما زهدت فيها أكثر أتتك طائعة.
من نظر إليها أعمته: أي من اهتم بها أعمت قلبه.

مــن بصــر بهــا بّصرتــه: أي أعطتــه العبــرة واالعتبــار، فمــن امتلــك البصيــرة 
فــي التعامــل مــع الدنيــا، مّكنتــه مــن أخــذ العبــرة منهــا.

إن أقبلت غرت: إذا أقبلت الدنيا على أحد أصابته بالغرور.
إن أدبــرت ضــرت: وفــي إدبارهــا ضــرر باإلنســان؛ ألنــه يــرى نفســه معــزواًل 

عــن الفــرص التــي يطمــح اليهــا ويتمناهــا.
ولكــن ليــس معنــى ذلــك أن نتــرك االســتمتاع بالدنيــا ولذاتهــا، بــل المقصــود 
هــو أاّل تكــون الدنيــا أكبــر هّمنــا، وأن يكــون ســعينا فيهــا ضمــن الموازيــن 
الشــرعية والصحيحــة. إذن فالبصيــرة هــي التــي تحقــق العبــرة واالعتبــار، وهــذا 

ــٌر مــن آثارهــا. أث
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األثر الرابع

الحكمة

ــع  ــن يتمت ــح، وينظــر م ــه الصحي احلكمــة هــي وضــع الشــيء يف موضع
بهــا إلــى ااُلمــور بطريقــة عقانيــة، وليســت انفعاليــة، وهــي أثــر عظيــم 
مــن آثــار البصيــرة، ويــدل عليــه عــدد مــن اآليــات والروايــات نقــف عنــد 

بعضهــا.

الحكمة في القرآن
 تطــرق القــرآن الكريــم فــي مجموعــة مــن آياتــه إلــى الحكمــة باعتبارهــا أثــرًا 

مــن آثــار البصيــرة.
ــَك بِاْلِحْكَمــِة َواْلَمْوِعَظــِة  الشــاهد األول: قولــه تعالــى: ﴿اْدُع إِلِــى َســبِيِل َربِّ
ــَك ُهــَو أَْعَلــُم بَِمــن َضــلَّ َعــن َســبِيِلِه  تِــي ِهــَي أَْحَســُن إِنَّ َربَّ اْلَحَســنَِة َوَجاِدْلُهــم بِالَّ
ــْم  ــِه َولَئِــن َصبَْرُت ــِل َمــا ُعوِقْبُتــم بِ ــوْا بِِمْث ــْم َفَعاِقُب ــُم بِاْلُمْهتَِديــَن َوإِْن َعاَقْبُت َوُهــَو أَْعَل
ابِريــَن َواْصبـِـْر َوَمــا َصْبــُرَك إاِلَّ بـِـاهلّلِ َواَل تَْحــَزْن َعَلْيِهــْم َواَل تـَـُك ِفــي  لَُهــَو َخْيــٌر لِّلصَّ

ْحِســُنوَن﴾)304). ِذيــَن ُهــم مُّ الَّ َقــوْا وَّ ِذيــَن اتَّ ــا يَْمُكــُروَن إِنَّ اهلّلَ َمــَع الَّ مَّ َضْيــٍق مِّ
يتحــدث هــذا المقطــع القرآنــي الكريــم عــن الخطــوات العشــر المطلوبــة 
فــي الدعــوة إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى، فاإلنســان حينمــا يتحمــل أعبــاء الرســالة 
ويدعــو اآلخريــن إليهــا، فهنــاك عشــر خطــوات يســتعرضها القــرآن الكريــم ينبغي 

ــا مراعاتهــا: علين
ــرّوج  ــق وت ــى الح ــو إل ــد أن تدع ــا تري ــة: حينم ــى: الحكم ــوة ااُلول الخط
للمشــروع الرســالي، وتوصــل مشــروعك وأفــكارك إلــى النــاس، عليــك أن 
تطرحهــا باعتمــاد الحكمــة، أي تكــون حكيمــًا فــي طرحــك، وتســتدل عليهــا، 
ــل  ــة، وأن تعم ــع المنظوم ــل م ــم وتتفاع ــن تخاطبه ــاس الذي ــول الن ــم عق وتناغ
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جاهــدًا فــي إيصــال هــذا المشــروع بطريقــة يتفاعــل النــاس معهــا. وعليــك تجّنب 
االنفعــاالت، وتجّنــب األســاليب الرخيصــة فــي الدفــاع عــن أفــكار حقــة، فهــذا 
ال يصــح. إذا كان مشــروعك راقيــًا وأفــكارك راقيــة ومتبنياتــك حقــة، فعليــك أن 
تســّوقها وتعــّرف اآلخريــن بهــا بطريقــة راقيــة، ومــن خــال الحكمــة واعتمادهــا 

فــي التعاطــي. 
الخطــوة الثانيــة: الموعظــة الحســنة: عليــك أن تعــظ النــاس وتحفــز 
ــتنفار  ــي اس ــذي يعن ــي ال ــب العاطف ــن الجان ــر ع ــة تعّب ــاعرهم، ألّن الموعظ مش
المشــاعر واألحاســيس وتحريكهــا وتجييشــها فــي االتجــاه الصحيــح نحــو 
المشــروع الرســالي واالصاحــي. وإذا كانــت الحكمــة تشــد العقــل، فــإّن 
ــف  ــع وتثق ــي المجتم ــرًا ف ــون مؤث ــذا إذا أردت أن تك ــب. وله ــد القل ــة تش العظ
الحكمــة  اســتعمال  فعليــك  الصحيــح،  والرســالي  اإلصاحــي  بمشــروعك 
والموعظــة معــًا، فالشــعائر الدينيــة التــي نقيمهــا وفــي طليعتهــا الشــعائر الحســينية 
صممــت فــي الرســالة اإلســامية علــى أســاس التوفيــق بيــن العقــل والقلــب، ألّن 
فيهــا مضمونــًا وتحليــًا وبيانــًا للمعلومــات، باإلضافــة إلــى الجانــب العاطفــي.

ــرح  ــاة، يش ــن للص ــود خطبتي ــا وج ــن قوامه ــي م ــد الت ــاة العي ــك ص  وكذل
فيهمــا إمــام الصــاة للنــاس شــؤون دينهــم ودنياهــم، وكذلــك شــعائر المجلــس 
الحســيني، إذ نــرى الجانــب العقانــي حاضــرًا فيهــا مــن حيــث المضمــون 
والرســالة والرؤيــة والفهــم العميــق الــذي يضــخ للنــاس، باإلضافــة إلــى الجانــب 
ــهداء  ــيد الش ــّل بس ــا ح ــان م ــمع اإلنس ــا يس ــم عندم ــزن واألل ــن الح ــي م العاطف

ــل.  ــاب جل ــن مص ــين × م ــام الحس اإلم
الرســالة  إلــى  ننجــذب  التعاطــف اإلنســاني والوجدانــي يجعلنــا  إن هــذا 
ــه  ــه وأصحاب ــل بيت ــقط وأه ــين ×، فس ــام الحس ــا اإلم ــن أجله ــى م ــي ضح الت
شــهداء فــي كربــاء، والحســين × لــم يذهــب ليقتــل صدفــة، وإنمــا عّبــر عــن 
مشــروعه حينمــا قــال: )إنــي لــم أخــرج أشــرًا وال بطــرًا، وإنمــا خرجــت لطلــب 
ــروف  ــر بالمع ــه، آلم ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــدي رس ــة ج ــي ُام ــاح ف اإلص
ــرًا  ــة وتغيي ــة اجتماعي ــد صدم ــد أوج ــروع ق ــو مش ــر())30)، فه ــن المنك ــى ع وأنه
ــد  ــع، وق ــّم بالمجتم ــذي أل ــراف ال ــم االنح ــى تقوي ــدف إل ــًا يه ــًا ونوعي جوهري
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جــرت مفاوضــات كثيــرة مــع ســيد الشــهداء × للتنــازل عــن مشــروعه، مقابــل 
أن يحظــى بــكل االمتيــازات واإلمكانــات والوجاهــات التــي كان الحاكم مســتعدًا 
ألن يقّدمهــا، لكــن اإلمــام الحســين × رفــض التنــازل والتضحيــة بمشــروعه. 
هــذا باإلضافــة إلــى أن الشــعائر الحســينية تهــدف إلــى اســتنفار العاطفــة. ولذلــك 
فــإّن معيارنــا دائمــًا فــي الشــعائر هــو أّنــا ال نســّمي الممارســة شــعائرية إال إذا توفــر 

فيهــا أمــران: 
األول: الرسالة الهادفة، وهي تمثل البعد العقلي.

الثانــي: تعبيــر ينســجم مــع طبيعــة المأســاة التــي مــرت علــى ســيد الشــهداء 
.×

وأي ممارســة تفتقــد ألحــد هذيــن الركنيــن ال تعــد مــن الشــعائر، كمــا لــو كان 
فيهــا عقلنــة وفلســفة وليــس فيهــا عاطفــة، أو كان فيهــا عاطفــة ولكنهــا خاليــة مــن 

ــائل الهادفة. الرس
ــَك بِاْلِحْكَمــِة َواْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســنَِة﴾ أيُّ  إذن ال يكفــي فــي ﴿اْدُع إِلِــى َســبِيِل َربِّ
موعظــة، بــل ناحــظ أّن القــرآن الكريــم يقّيــد الموعظــة بالحســنة، وليســت أي 

موعظــة، بــل يجــب أن تكــون الموعظــة حســنة . 
ولعــل وصــف الموعظــة بالحســنة إشــارة إلــى شــروط التأثيــر فــي الموعظــة، 
وتكــون الموعظــة مؤثــرة حينمــا تصــدر مــن إنســان متعــظ، كمــا وقعــت اإلشــارة 
ــرِّ َوتَنَســْوَن أَنُفَســُكْم﴾)306)،  ــاَس بِاْلبِ ــُروَن النَّ إلــى ذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿أَتَْأُم
ــي  ــه ف ــر موعظت ــن أن تؤث ــا ال يمك ــو به ــظ ه ــور ال يتع ــاس بُام ــظ الن ــن يع ــإّن م ف

النــاس. 
ويجــب أن تطــرح الموعظــة بطريقــة لينــة، فإنهــا إذا كانــت شــديدة فلــن تؤثــر 
فــي النــاس، ولــن تجــدي الموعظــة نفعــًا إذا كان صاحبهــا يحمــل الســوط فــي 
يــده، وهــو يقــول لهــم: توقفــوا عــن فعــل هــذا األمــر، أو افعلــوا ذلــك األمــر، 
لذلــك نحتــاج إلــى موعظــة تقــدم بأســلوب يســير للمتلقــي والمتعــظ لكــي تدخــل 

إلــى قلبــه ويقتنــع بهــا ويؤمــن بهــا ويأخــذ بهــا.

306 . البقرة: 44.



المحور الخامس - آثار البصيرة244

ويجــب أن تبتعــد الموعظــة عــن حــاالت التهكــم والتحقيــر للمتلقــي، وإنمــا 
ــى  ــن عل ــخص معي ــة لش ــون الموعظ ــب أن تك ــا يج ــن هن ــره، وم ــب أن توق يج
انفــراد، وليــس أمــام اآلخريــن، كمــا لــو كنــت تريــد أن تعــظ شــخصًا وتنصحــه 
بإقامــة الصــاة، فإنــك لــو فعلــت ذلــك أمــام الناس فقــد كســرته اجتماعيــًا، فهذه 
ليســت موعظــة ناجحــة ومؤثــرة، بــل يجــب الخلــوة بــه بمعــزل عــن النــاس، أو 
تهمــس فــي ُاذنــه بنحــو ال يمّكــن اآلخريــن مــن ســماع مــا تقولــه لــه، وتشــرح لــه 
ــن لــه الخطــأ الــذي يرتكبــه بتركــه لهــا،  أهميــة الصــاة وضــرورة إقامتهــا، وتبّي

وعاقبــة ذلــك فــي اآلخــرة. 
ــر، وكل  ــروط التأثي ــم بش ــي تتس ــة الت ــي الموعظ ــنة ه ــة الحس إذن فالموعظ
ــنة  ــة الحس ــنة، فالموعظ ــة حس ــّمى موعظ ــًا ال تس ــر معدوم ــل التأثي ــوة تجع خط
ــا  ــل بعضه ــر، ب ــد التأثي ــي تفق ــظ الت ــر المواع ــا أكث ــرة، وم ــة المؤث ــي الموعظ ه
يتــرك أثــرًا عكســيًا، وربمــا جــاءت فــي ظــروف تدفــع اآلخــر الــى العــزة باإلثــم 
ــظ  ــر الواع ــا لكس ــأ، وإنم ــًا بالخط ــس حب ــه، لي ــى خطئ ــرار عل ــاج واإلص واللج

ــه.  ــره وأهان ــع وحّق ــام المجتم ــة أم ــة خاطئ ــه بطريق ــذي وعظ ال
الخطــوة الثالثــة: ﴿َوَجاِدلُْهــم بِالَِّتــي ِهــَي َأْحَســُن﴾: أي ناظرهــم، 
ــع شــخص خالــي الذهــن مــن أي عقيــدة  ــون م ــة تــارة تك والمطارحــة الفكري
ــة  ــر بالموعظ ــن أن يتأث ــن الممك ــه، فم ــه ب ــات خاص ــه قناع ــس لدي ــيئة، ولي س
الحســنة، وتــارة ُاخــرى تكــون مــع شــخص مشــبع بقناعــات معينــة، وتصطــدم 
أي موعظــة بقناعاتــه الشــخصية فــا يتأثــر بالواعــظ المتاكــه رؤيــة معينــة، ومــن 
ــم  ــب أن يت ــا يج ــة، وهن ــذ بالنصيح ــه ال يأخ ــاف قناعت ــى خ ــه عل ــم نصيحت تت
ــي نقيمهــا معــه،  ــة والمناظــرة الت تفكيــك القناعــة مــن خــال المطارحــة الفكري
ونقــوم بتفكيــك قناعتــه الخاطئــة وتهديمهــا حتــى تــزول، فيــزول الظــام ويحــل 

ــه.  ــه وعقل ــي قلب ــات ف ــر الكلم ــذ تؤث ــة، وحينئ ــور محل الن
ــان  ــة لضم ــة ومتعاقب ــب متكامل ــنة مرات ــة الحس ــة والموعظ ــل والعاطف فالعق
ــك أواًل  ــرى فعلي ــات ُاخ ــاك قناع ــت هن ــل، وإذا كان ــرف المقاب ــي الط ــر ف التأثي
بالمناظــرة الفكريــة إلزالــة الخطــأ مــن أجــل التأثيــر فيــه بالحكمــة، ولكــن 
ــن،  ــدال باألحس ــًا، أي الج ــن أيض ــي أحس ــي ه ــون بالت ــب أن يك ــدال يج الج
ويعنــي الجــدال باألحســن أن تكــون عــاداًل وحقانيــًا حتــى بالمطارحــة الفكريــة، 
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ويجــب أن تتجنــب االتهامــات الباطلــة وقــول غيــر الحــق ولــو كان لغايــة حقــة، 
فليــس فــي قاموســنا )الغايــة تبــرر الوســيلة(، بــل نحــن نقــول: يجــب أن تكــون 
الوســائل مــن جنــس الغايــات، فالغايــة النبيلــة يجــب أن تتحقــق بوســائل ســامية 
وشــريفة، ولــذا يجــب أن يكــون الجــدال علــى ُاســس صحيحــة، وليــس علــى 
ــرة  ــن بالفك ــه وآم ــات علي ــذه المغالط ــت ه ــى إن انطل ــات، حت ــاس المغالط أس
ــة  ــرة صحيح ــان بفك ــى اإليم ــه إل ــد دفعت ــة، وق ــى مغالط ــا تبق ــة، لكنه الصحيح

ــة.  ــر صحيح ــائل غي بوس
فالمجادلــة بالتــي هــي أحســن يجــب أن تكــون بوســائل صحيحــة، وتراعــى 
األمانــة العلميــة، واألمانــة العلميــة تتطلــب أن تكــون صادقــًا حتــى عندمــا تتعامــل 
ــا  ــام علماؤن ــك ق ــة، ولذل ــة ومنحرف ــة ومضّل ــا ضال ــا وتعتبره ــكار تعاديه ــع أف م
ــكار  ــرح األف ــفتنا( بط ــا( و )فلس ــه )اقتصادن ــي كتابي ــدر ف ــهيد الص ــام الش كاإلم
ــن بهــا أنفســهم، ألنهــم  ااُلخــرى وشــرحها بطريقــة أبهــرت أصحابهــا والمؤمني
لــم يكونــوا قادريــن علــى توضيحهــا بهــذا الشــكل، وكانــوا حينمــا يقــرؤون مــا 
يقولــه الشــهيد الصدرعــن نظرياتهــم يشــعرون بأنــه كان أمينــًا فــي نقــل أفكارهــم، 
ــم يفندهــا  ــدة، ث ــة جدي ــوا يعتقــدون باالســتدالل لهــم بأدل ــا كان ــى م ــل زاد عل ب
وينقضهــا نقضــًا علميــًا علــى ُاســس منطقيــة متينــة، ال يســع المنصــف إال التســليم 

بهــا، وهــذه هــي األمانــة العلميــة . 
الجــدال يجــب تجنــب اإلهانــة والتحقيــر واإلســاءة والمغالطــات  وفــي 

والتعامــل بتعــاٍل مــع اآلخــر الــذي نجادلــه.
ويجــب علينــا أن نتحلــى بهــذه الصفــات الثــاث؛ ألنهــا روافــد أساســية فــي 
ــبيل اهلل  ــى س ــوة إل ــي: أواًل: الدع ــي، وه ــروع اإلصاح ــالة والمش ــاغ الرس إب
بالحكمــة، وثانيــًا: الدعــوة إلــى ســبيل اهلل بالموعظــة الحســنة، وثالثــًا: الدعــوة 

إلــى ســبيل اهلل بالجــدال بالتــي هــي أحســن.
ــكَ ُهــَو َأْعَلــُم بَِمــن َضــلَّ َعــن َســِبيِلِه َوُهــَو َأْعَلــُم بِالُْمْهَتِديــَن﴾:  ﴿إِنَّ َربَّ
أي أّن اهلل ســبحانه وتعالــى أعــرف بمــن يمتلــك البصيــرة ليكــون حكيمــًا ومتعظــًا 

وقــادرًا علــى الجــدال بالتــي هــي أحســن. 
إذن فالحكمــة أثــر مــن آثــار البصيــرة والوضــوح فــي الرؤيــة، وحينمــا يكــون 

اإلنســان بصيــرًا يكــون قــادرًا علــى أخــذ الحكمــة والتعامــل معهــا. 
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ــِه﴾: إذا  ــم بِ ــا ُعوِقبُْت ــِل َم ــواْ بِِمثْ ــْم َفَعاِقُب ــة: ﴿َوإِْن َعاَقبُْت ــوة الرابع الخط
لــم تنفــع الحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال مــع العــدو، وشــهر بوجوهنــا 
الســيف وظلمنــا، فحينئــذ ندخــل مرحلــة جديــدة مــا دامــت الوســائل الســلمية 
ــا دون جــدوى،  ــه، واســتنفدت هــذه الوســائل أغراضه ــر في ــة التأثي ــر ممكن غي
ــًا  ــاء منتقم ــدال، وج ــة والج ــل والعاطف ــن العق ــث ع ــدو البح ــرف الع ــم يع ول
ومتشــفيًا ليقاتلنــا، فعلينــا أن نقــف بوجهــه، ولكــن حتــى عنــد الوقــوف بوجهــه 
هنــاك ضوابــط شــرعية وأخاقيــة وإنســانية فــي التعاطــي مــع العــدو تجــب 
علينــا مراعاتهــا، فــا يجــوز أن نجــور عليــه، وعلينــا أن نضبــط إيقاعنــا، 
ــداء،  ــل االعت ــا فع ــس لدين ــه لي ــه؛ ألن ــن فعل ــد م ــا أش ــون ردود أفعالن وأاّل تك
ــا،  ــتعملونها ضدن ــن يس ــن الذي ــد اآلخري ــل ض ــرّد فع ــوة إال ك ــتخدم الق وال نس
وليــس لنــا أن نبــادر باســتعمالها إاّل عندمــا ندافــع عــن أنفســنا، ألّن جهادنــا هــو 
جهــاد دفاعــي ال ابتدائــي، فاألســاس هــو أن نثقــف َحَمَلــة مشــروعنا باســتعمال 
ــتخدم  ــا اس ــن، وإذا م ــي أحس ــي ه ــدال بالت ــنة والج ــة الحس ــة والموعظ الحكم
اآلخــر الوســائل العنفيــة والمســلحة، فعلينــا أن نــرّده بمقــداره، ال أن نــرّد الصاع 
ــو: )وإن  ــامي ه ــج اإلس ــل المنه ــاميًا، ب ــًا إس ــس منهج ــذا لي ــن، فه بصاعي
عاقبتــم فعاقبــوا بمثــل مــا عوقبتــم بــه(، ليــس أكثــر، فيجــب أن تكــون دفاعاتنــا 
بقــدر الفعــل، ويجــب أن تكــون ردود أفعالنــا بقــدر اإلســاءة التــي نتعــرض لهــا. 
ــانية  ــم اإلنس ــة والقي ــاة العدال ــس ومراع ــى النف ــيطرة عل ــاع والس ــط اإليق إّن ضب

مســألة مهمــة جــدًا فــي المنهــج اإلســامي. 
ــَن﴾: أي أّن  ابِري ــٌر لِّلصَّ ــَو َخيْ ــْم َلُه ــن َصَبْرُت ــة: ﴿َوَلِئ ــوة الخامس الخط
األفضــل مــن الــرّد بالمثــل ومواجهــة االعتــداء باالعتــداء، هــو الصبــر علــى مــن 
اعتــدى علينــا ولــم تنفــع معــه الحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بالتــي هــي 

أحســن، وأن نــرّد الســيئة باإلحســان.
ابِريــَن﴾ فــي   وقــد نزلــت هــذه اآليــة الشــريفة ﴿َولَئِــن َصبَْرُتــْم لَُهــَو َخْيــٌر لِّلصَّ
ــدد  ــر، وكان ع ــكري كبي ــار عس ــلمون بانكس ــي المس ــا ُمن ــد، عندم ــزوة ُاح غ
الضحايــا البشــرية كبيــرًا، وكانــت الخســائر المادية كبيــرة أيضــًا، وكان أحد أهم 
الشــهداء فــي معركــة ُاحــد هــو حمــزة بــن عبــد المطلــب عــم رســول اهلل صلــى 
ــر ذو الشــخصية  ــد العســكري الكبي ــه وآلــه، هــذا الرجــل العظيــم والقائ اهلل علي
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ــروا  ــه وبق ــوا ب ــل مثل ــه، ب ــدو بقتل ــف الع ــم يكت ــلمين، ول ــن المس ــة بي المرموق
ــروف  ــات، والمع ــاف الرواي ــى اخت ــه)308) عل ــده)307) أو قلب ــوا كب ــه وأخرج بطن
ــه، وقطعــوا  ــد حمــزة والكت ــي أخرجــت كب ــي ســفيان هــي الت ــد( زوج أب أّن )هن
ــه ورآه  ــه ووقــف علي ــه وآل ــى اهلل علي ــا جــاء رســول اهلل صل ــه وأنفــه، وعندم ُاذن
بهــذه الحالــة، تحــرك الــدم الهاشــمي فــي عروقــه ث وقــال: )مّثلــوا بحمــزة، 
اُلمثلــّن بثاثيــن منهــم()309)، وفــي روايــة ُاخــرى: )بســبعين منهــم()0)3)، فنزلــت 
هــذه اآليــة الشــريفة، فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه: )بــل أصبــر()))3). 
وقــد وفــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه بوعــده، عندمــا دخــل مكــة فاتحــًا 
منتصــرًا علــى المشــركين الذيــن حاربــوه فــي ُاحــد وغيرهــا، وقتلــوا وأســاؤوا، 
فلــم يعاقبهــم ولــم يــرّد عليهــم بمثــل مــا فعلــوا، وكل مــا فعلــه معهــم بعــد دخولــه 
مكــة فاتحــًا أنــه قــال: )مــن دخــل دار أبــي ســفيان فهــو آمــن()))3)، فجعــل ألبــي 
ســفيان الــذي كان زعيــم المشــركين فــي مكــة منزلــة تكريــم فــي الظاهــر، وإهانــة 
وإذالل فــي الباطــن، ألّن الزعيــم يبقــى آخــر المقاوميــن، ال أول المستســلمين . 
لقــد قضــي األمــر الــذي احتــدم النــزاع حولــه بيــن قريــش والمســلمين، 
وانتهــى باستســام ذليــل لقريــش أمــام جيــش المســلمين الزاحــف نحــو مكــة، 
ودخــل رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه البيــت الحــرام ورفــع اإلمــام علــي 
ــم  ــرغ ُانوفه ــم، وم ــم أصنامه ــريف وحّط ــه الش ــى كتف ــب × عل ــي طال ــن أب ب
ــرارة  ــي ح ــم ف ــارى، وأوقفوه ــة ُاس ــاالت مك ــلمون برج ــاء المس ــراب، وج بالت
الشــمس الاهبــة أذالء أمــام رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، فقــال لهــم: )مــاذا 
ــوا  ــال: اذهب ــم. فق ــن أخ كري ــم واب ــوا: أخ كري ــم؟ فقال ــل بك ــي فاع ــون أن تظن
فأنتــم الطلقــاء()3)3)، وانتهــى إلــى األبــد جبــروت الشــرك وكبريــاؤه، ولــم يعــد 

307 . بحار األنوار 0): ))، الطبقات الكبرى 3: )).
308 . نور البراهني ): 9)4.
309 . ذخائر العقبى: 83).

0)3 . بحار األنوار 0): 63، شرح األخبار للقاضي املغربي 3 :)3).
))3 . امرر الوجيز 3: )43.

))3 . بحار األنوار )): 9)).

3)3 . بحار األنوار )): 06).
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أحــد مــن المشــركين يســتطيع الوقــوف أمــام انتشــار اإلســام فــي ربــوع الجزيــرة 
العربيــة، ودخــل النــاس فــي ديــن اهلل أفواجــًا، وهكــذا انتشــر اإلســام وانتشــر 

ــالي.  ــروع الرس المش
؟ وهــل نبحــث عــن ثــأر ألنفســنا  ولكــن هــل نحــن أهــل انتقــام وتشــفٍّ
وشــخوصنا؟ حاشــا لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه أن يثــأر لنفســه، فهــو 
أعظــم مــن ذلــك، ولــم يكــن يصــدر منــه فــي نشــوة االنتصــار العظيــم إاّل العفــو. 
ــَك  وقــد كان أســاس موقفــه هــذا، هــو هــذه اآليــة الكريمــة:﴿اْدُع إِلِــى َســبِيِل َربِّ
ــُم  ــَو أَْعَل ــَك ُه ــَي أَْحَســُن إِنَّ َربَّ ــي ِه تِ ــم بِالَّ ــنَِة َوَجاِدْلُه ــِة اْلَحَس ــِة َواْلَمْوِعَظ بِاْلِحْكَم
ــا  ــِل َم ــوْا بِِمْث ــْم َفَعاِقُب ــَن َوإِْن َعاَقْبُت ــُم بِاْلُمْهتَِدي ــَو أَْعَل ــبِيِلِه َوُه ــن َس ــلَّ َع ــن َض بَِم
ابِريــَن  َواْصبِــْر َوَمــا َصْبــُرَك إاِلَّ بـِـاهلّلِ َواَل  ُعوِقْبُتــم بِــِه َولَئِــن َصبَْرُتــْم لَُهــَو َخْيــٌر لِّلصَّ
ــا يَْمُكــُروَن﴾، ولكــن عندمــا قاتلــوه قاتلهــم  مَّ تَْحــَزْن َعَلْيِهــْم َواَل تـَـُك ِفــي َضْيــٍق مِّ
ــى  ــة ومض ــح مك ــام، وفت ــى األم ــًا إل ــالي قُدم ــروعه الرس ــي مش ــي ف ــي يمض لك
ــي ســفيان مــع عــدد مــن زعمــاء المشــركين عقــدة مــن  ــت ألب المشــروع، وكان
اإلســام، ولكــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه لــم تكــن لديــه أي مشــكلة مــع 
هــؤالء، فتعامــل معهــم بُاســلوب اســتطاع مــن خالــه أن يحــّول طاقتهــم الســلبية 
إلــى طاقــة إيجابيــة، وكان لســهم المؤلفــة قلوبهــم تأثيــر فــي تحييدهــم، وعلينــا 

ــة. ــدروس القرآني ــم هــذه ال أن نتعل
ــاهلّل﴾: تشــير هــذه اآليــة  ــُرَك إاِلَّ بِ ــا َصبْ ــْر َوَم الخطــوة السادســة: ﴿َواْصِب
الكريمــة إلــى األثــر الســحري للصبــر، بشــرط أن يكــون الصبــر هلل ســبحانه 
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــتطاع رس ــد اس ــاءات. لق ــروط وإم ــدون ش ــى ب وتعال
وآلــه أن يصــل إلــى هــذه الدرجــة الرفيعــة مــن الصبــر، فصبــر وهــو يــرى ُاولئــك 
المســلمين الذيــن قتلــوا كاألضاحــي علــى أيــدي المشــركين قبــل الهجــرة، 
كياســر وســمية وغيرهمــا مــن ضعفــاء المســلمين، وصبــر وقــد مّثلــوا بعمــه 
حمــزة وأخرجــوا قلبــه والكــوه بأفواههــم القــذرة، ولكــن كان هــذا هــو تكليفــه 

ــر. ــاع وصب فأط
قولــه تعالــى: ﴿اْدُع إِلـِـى َســِبيِل َربِّــَك بِالِْحْكَمــةِ﴾، الحكمــة هــي المنطق، 
واالســتدالل، واعتمــاد العقــل، أي اســتنفر المنظومــة الفكريــة فــي المجتمــع، 

وخاطــب عقــول النــاس، واشــرح لهــم مشــروعك لكــي يأخــذوا بــه.
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قولــه تعالــى: ﴿َوالَْمْوِعَظــِة الَْحَســَنِة﴾، الموعظــة ترتبــط بالبعــد العاطفــي؛ 
الحالــة  وهــذه  الصحيــح،  الهــدف  باتجــاه  والمشــاعر  العواطــف  تجييــش 
تكامليــة بيــن العقــل والقلــب، بيــن الحكمــة والعظــة، فالحكمــة منهــٌج عقلــي، 
والموعظــة منهــٌج عاطفــي، إذن فاإلنســان عليــه أن يســتنفر وســائل العقــل 
ــويق  ــل تس ــن أج ــة، م ــة بالعاطف ــب المتمثل ــائل القل ــة، ووس ــة بالحكم المتمثل

ــاه. ــذي يتبن ــالي ال ــي والرس ــروع اإلصاح المش
قولــه تعالــى: ﴿َوَجاِدلُْهــم بِالَِّتــي ِهــَي َأْحَســُن﴾، هنــاك مجموعــات مشــبعة 
برؤيــة، ولديهــا انطباعــات ومعتقــدات ومتبنيــات، وال تتقبــل الفكــرة حينمــا 
تطرحهــا عليهــم، وعليــك أن ُتفــكك تلــك المتبنيــات الخاطئــة، وأن تشــعرهم 
بــأّن انطباعاتهــم وقناعاتهــم ليســت صحيحــة، وكثيــرًا مــا يحدثنــا القــرآن الكريــم 
فــي قصــص األنبيــاء عــن المخالفيــن مــن ااُلمــم، الذيــن يتمســكون بمــا وجــدوا 
عليــه آباءهــم، وينغلقــون علــى موروثهــم، وهنــا نحتــاج إلــى تفكيــك؛ ﴿
ــَي أَْحَســُن﴾، مــن أجــل تفكيــك هــذه القناعــات، ثــم ُيشــير  ــي ِه تِ ــم بِالَّ َوَجاِدْلُه

ذيــل اآليــة إلــى الدليــل لهــذه المســارات الثاثــة: 
ــُم  ــَو َأْعَل ــِبيِلِه َوُه ــن َس ــلَّ َع ــن َض ــُم بَِم ــَو َأْعَل ــَك ُه ــى: ﴿إِنَّ َربَّ ــه تعال قول
ــي  ــي ه ــدال بالت ــة والج ــة والموعظ ــار الحكم ــم بمس ــا يتحك ــَن﴾، م بِالُْمْهَتِدي
أحســن هــو حالــة الهدايــة أو الضــال، فالبصيــرة هــي التــي تدفــع اإلنســان 
ــر بهــا،  ــر بهــا ويتأث ليســتخدم أســلوب وأدوات الحكمــة والمنهــج العقلــي ويؤث
إذن فالبصيــرة، أو الرؤيــة الثاقبــة، هــي التــي ُتمكــن اإلنســان مــن اعتمــاد الحكمة 

ــن. ــي أحس ــي ه ــدال بالت ــة والج والموعظ
ــِه﴾، هنــا ينتقــل  ــم بِ ــا ُعوِقبُْت ــِل َم ــواْ بِِمثْ ــْم َفَعاِقُب قولــه تعالــى: ﴿َوإِْن َعاَقبُْت
القــرآن الكريــم إلــى تطــور الموقــف؛ فــإذا لــم تنفــع الحكمــة والموعظــة الحســنة 
والجــدال بالتــي هــي أحســن أو تؤثــر، فعليــك أن تــرده، وأن ُتدافــع عن نفســك، 
ــل  ــاويًا للفع ــل مس ــون رد الفع ــب أن يك ــن، إذ يج ــاع بصاعي ــرد الص ــن ال ت ولك
ــائل  ــاد الوس ــج اعتم ــم منه ــرآن الكري ــع الق ــك يض ــاوز، ولذل ــي المتج االعتدائ
الســلمية فــي تحقيــق الغايــات، فاألســاس هــو الحكمــة، والموعظــة الحســنة، 
ــلمية  ــائل الس ــع الوس ــر م ــجم اآلخ ــم ينس ــن، وإذا ل ــي أحس ــي ه ــدال بالت والج
واســتخدم الوســائل العنفيــة أو المســلحة فعليــك أن تواجهــه، ولكــن حتــى فــي 
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المواجهــة يجــب أن تكــون هــذه المواجهــة منســجمة فــي حجمهــا وفــي طبيعــة 
تفاصيلهــا مــع طبيعــة العــدوان، وال تكــون أكثــر مــن ذلــك. 

ــام  ــًا، فاالنتق ــت ثأري ــك لس ــن ألن ــاع بصاعي ــي رد الص ــادى ف ــب أاّل تتم يج
والتشــفي والثــأر ليســت مــن شــيم اإلســام، ونحــن ال نثــأر ألنفســنا بــل ُنوقــف 
اعتــداء األعــداء، وحينمــا ُنريــد أن نوقــف االعتداء فعلينا أن نســتخدم قــوة توازي 
قــوة الطــرف اآلخــر، ليعرفــوا أنهــم غيــر قادريــن علــى تحقيــق غرضهــم ويعــودوا 
إلــى رشــدهم، فحتــى حمــل الســاح والقتــال ضــد اآلخــر هدفــه إرجاعــه إلــى 

رشــده وهدايتــه.
ــَن﴾، حتــى فــي مــوارد  ابِري ــٌر لِّلصَّ ــَو َخيْ ــْم َلُه ــن َصَبْرُت قولــه تعالــى: ﴿َوَلِئ
االعتــداء، إذا كانــت هنــاك فرصــة أن تصبــر علــى هــذا االعتــداء وتتحملــه، 
وتســتخدم وســائل ســلمية إليقــاف هــذا االعتــداء، فهــذا أفضــل مــن أن تذهــب 
ــة  ــداء، إاّل إذا كنــت عاجــزًا عــن ذلــك، ووصلــت القضي ــداء باعت ــى رد االعت إل
إلــى لحظــة ال تســتطيع فيهــا أن تدفــع االعتــداء بوســائل ســلمية، فحينــذاك 

ــوة. ــتخدام الق ــى اس ــب إل تذه
قولــه تعالــى: ﴿َواْصِبــْر َوَمــا َصبـْـُرَك إاِلَّ بـِـاهلّلِ﴾، إّن هــذا الصبــر، والصفح، 
والتســامح، يجــب أن يكــون هلل ســبحانه وتعالــى، وليــس لضعــٍف، أو جبــٍن، أو 
بســبب قلــة الحيلــة وعــدم القــدرة علــى الــرد، وإنمــا تصفــح وتتســامح مــن موقــع 
االقتــدار والتأثيــر، والعفــو عنــد المقــدرة، فحينمــا تكــون متمكنــا مــن النيــل مــن 

العــدو، حينــذاك تلتــزم طريــق العفــو، والصفــح، والتســامح.
لقــد قاتــل رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه المشــركين قتــااًل شــديدًا فــي 
غزواتــه حتــى وصــل إلــى فتــح مكــة، وحينمــا فتحهــا انهــارت حصــون األعــداء، 
ــه: )مــن  ــه وآل ــال صلــى اهلل علي ــا ق ــق لهــم حصــٌن مــن الحصــون، وهن ــم يب ول
ــوا  ــه: )اذهب ــه وآل ــى اهلل علي ــال صل ــا ق ــن(، وهن ــو آم ــفيان فه ــي س ــل دار أب دخ
فأنتــم الطلقــاء(، فــكان العفــو بعــد المقــدرة وليــس قبلهــا، فمــا دام العــدو قويــًا 
ومتشــبثًا ويحمــل الســاح بوجهــك، عليــك أن ُتقاتلــه ببســالة، ولكــن فــي 
اللحظــة التــي تنتصــر عليــه فيهــا، عليــك أن تمضــي فــي المشــروع الرســالي وال 

ــة.  ــل الثأري ــي التفاصي ــغل ف تنش
قولــه تعالــى: ﴿َواَل َتْحــَزْن َعَليِْهــْم﴾، أمــا إذا لــم تنفــع الحكمــة معهــم، وال 
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الموعظــة، وال الجــدال، وال الصفــح، وال التســامح، وكان اآلخــر مصــّرًا علــى 
ــا يجــب  ــت بمشــاريعه االســتفزازية، هن اإلســاءة واالســتمرار والتصلــب والتعن
أاّل ُتصــاب باليــأس واإلحبــاط، وال تقــع فــي االنفعــال، بــل يجــب أن تواصــل 
مشــروعك، وتتبنــى أهدافــك، وتوســع صــدرك، وتصبــر وتتحمــل وتمضــي فــي 

الدفــاع عــن مشــروعك. 
ــا َيْمُكــُروَن﴾، خصمــك يتصــور أنــه  مَّ قولــه تعالــى: ﴿َواَل َتــُك ِفــي َضيـْـٍق مِّ
ــب  ــن التاع ــه ُيحس ــور أن ــع، ويتص ــر الواق ــرض األم ــه أن يف ــى، وبإمكان األذك
بالعبــارات والصياغــات، ويعتقــد أن بإمكانــه أن يكيــدك ويتآمــر عليــك ويجهــض 
ــروع  ــل المش ــر، وتواص ــت وتصب ــك أن تثب ــة علي ــذه الحال ــي ه ــروعك، وف مش
ــه، هــذا هــو المنهــج، وهكــذا  ــي الســاحة ل ــه، وال تخل ــاه وال تتراجــع عن وتتبن
ــا، وال  ــن قيمن ــى ع ــا، وال نتخل ــن مبادئن ــى ع ــم؛ أاّل نتخل ــرآن الكري ــا الق علمن
نتخلــى عــن دفاعنــا عــن األرض والِعــرِض والمقدســات. نمــد يــد المحبــة 
واإلخــاء للجميــع، ونكلــم اآلخريــن بالحكمــة، والموعظة الحســنة، ونجادلهم 
بالتــي هــي أحســن، ونصبــر، ونصفــح، ونتســامح، ولكــن ليــس علــى حســاب 
ــا كان  ــم، ومهم ــت مكائده ــا كان ــة. مهم ــاب القضي ــى حس ــروع، وال عل المش
مكرهــم، ومهمــا كانــت وســائلهم وقدراتهــم، فــإّن ثباتــك علــى المشــروع 
وعلــى حقــك، وتبنيــك لحقــك وإصــرارك عليــه، قــادر علــى أن ُيغيــر المســارات 
والتوازنــات ولــو بعــد حيــن. قــد تتأخــر، وقــد يحبــس اهلل النصــر علينــا لفتــرة، 
وقــد تحصــل معرقــات ومعوقــات، وقــد تبــدو الصــورة قاتمــة للحظــٍة مــا، وقــد 
تشــعر ااُلمــة بالتعــب واإلعيــاء فــي لحظــٍة مــا، والقــرآن ُيكلمنــا عــن هــذا اإلعيــاء 
ــِد  ــا َوِمــن بَْع ــِل أَن تَْأتِينَ ــن َقْب ــا ِم ــوْا ُأوِذينَ اُلمــة موســى ×، بقولــه تعالــى: ﴿َقاُل
ُكــْم َويَْســتَْخِلَفُكْم ِفــي اأَلْرِض َفيَنُظــَر  ُكــْم أَن ُيْهِلــَك َعُدوَّ َمــا ِجْئتَنَــا َقــاَل َعَســى َربُّ
َكْيــَف تَْعَمُلــوَن﴾)4)3)، فهــذه هــي ســنن الحيــاة وال بــد مــن أن نصبــر ونتحمــل، 
ونوصــل المشــروع إلــى خــط النهايــة، مهمــا كانــت المكائــد، فــكل واحــدٍة مــن 
ــد كان ُيعتقــد أنهــا قــادرة علــى أن تهــدم المشــروع، ولكــن ُهِزمــوا  تلــك المكائ

وبقــي المشــروع. 
جميــع الرهانــات تحطمــت وتاشــت علــى صخــور إرادة العراقييــن وعزمهــم 

4)3 . األعراف: 9)).
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مرجعياتهــم،  بفضــل  بهــا  تمتعــوا  التــي  والبصيــرة  وإصرارهــم،  وثباتهــم 
ــام اهلل  ــت س ــل البي ــين × وبأه ــم بالحس ــجاعتهم، وارتباطه ــم، وش وقيادته
ــوم  ــن الي ــا نح ــراق، وه ــي الع ــت وبق ــرات تاش ــك المؤام ــع تل ــم. جمي عليه
ــن  ــي ُنعل ــة الت ــن المعرك ــم، م ــة الحس ــن معرك ــر، م ــة المصي ــن معرك ــرب م نقت
فيهــا للعالــم كلــه أّن العــراق بــات خاليــًا مــن االحتــال الداعشــي، بعــد أن 
ــة،  ــة عراقي ــوى محافظ ــع؛ إّن نين ــا للجمي ــوى، وأقوله ــة نين ــا محافظ ــرر فيه نح
كانــت عراقيــة وهــي اليــوم عراقيــة وســتبقى عراقيــة، وســيقف العراقيــون جميعــًا 
ــيحييهم  ــلميهم ومس ــم، بمس ــم وتركمانه ــم وكرده ــنتهم، بعربه ــيعتهم وُس بش
ــررون  ــدًا ويح ــًا واح ــيقفون صف ــع س ــبكهم، الجمي ــم وش ــم وصابئته وإيزيدييه
محافظــة نينــوى، ويعيدونهــا إلــى أحضــان الوطــن، ومــن ينظــر إلــى نينــوى علــى 
أنهــا ُســنية ســيجد المعارضــة مــن الُســنِة قبــل الشــيعة، والــذي يقــول إن نينــوى 
ــرى  ــي ت ــن الت ــك العي ــنة، ال يمتل ــان الس ــنة والتركم ــرد الس ــنة والك ــرب الس للع
التركمــان الشــيعة، والشــبك الشــيعة، والمســيحيين، واإليزيدييــن، هــذه الرؤيــة 
ــام إرادة  ــد أم ــتطيع أن تصم ــن، وال تس ــاعد العراقيي ــتطيع أن ُتس ــة ال تس الناقص

ــن. العراقيي
ليكــن واضحــًا للجميــع أّن العراقييــن ســيجتمعون جميعــًا صفــًا واحــدًا 
ويحــررون هــذه المدينــة، وأبنــاء نينــوى بجميــع تاوينهــم سيشــاركون فــي 
داعمــًا  خطواتهــم  فــي  معهــم  ســيكون  كلــه  والعــراق  وإدارتهــا،  إعمارهــا 

ومســاعدًا.
ــروع،  ــويٍق للمش ــي أي تس ــواْ﴾، ف ــَن اتََّق ــَع الَِّذي ــى: ﴿إِنَّ اهلّلَ َم ــه تعال قول
وفــي أي تبــنٍّ لقضيــة حقــة، يجــب أن تكــون التقــوى حاضــرة، والتقــوى ليســت 
قضيــة شــخصية - أي مخافــة اهلل فــي شــأن شــخصي- فهــذا الجانــب الشــخصي 
ُيمثــل معلمــًا وملمحــًا مــن مامــح التقــوى، والتقــوى لهــا مفهــوم واســع يشــمل 
التقــوى السياســية؛ كيــف تتعامــل مــع منافســيك وخصومــك السياســيين. حتــى 
مــع الخصــم هنــاك حــدود، وال يجــب أن تتجــاوز هــذه الحــدود، وهــي مراعــاة 
ــدم  ــة، وع ــات الباطل ــب االتهام ــة، وتجن ــاد الحقيق ــاف، واعتم ــدل واإلنص الع
ــة، هــذه كلهــا مــن التقــوى السياســية،  ــرأي العــام فــي اتجاهــاٍت خاطئ ــارة ال إث

ويجــب أن تكــون التقــوى حاضــرة بيننــا فــي بعدهــا السياســي أيضــًا.
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ال يحــق لــك أن تحــرق بيتــًا، وال يحــق لــك أن تقلــع غرســة أو نبتــة أو 
شــجرة، وال يحــق لــك أن تمنعــه مــن شــرب المــاء، فهــذا حــق إنســاني وهــو 
إنســان وإن كان عــدوًا لــك، هــذه هــي الوثيقــة التاريخيــة التــي أطلقهــا اإلمــام 
الســيد علــي السيســتاني دام ظلــه الــوارف بعشــرين فقــرة، وُتمثــل رؤية اإلســام 
ــن،  ــي الموازي ــذه ه ــة، ه ــوى الجهادي ــب التق ــدو بحس ــع الع ــي م ــي التعاط ف
وهــذه هــي المعاييــر، وجميــع النظــم والقوانيــن المشــرعة دوليــًا فــي مــا يخــص 
حقــوق اإلنســان فــي المعــارك، تنحنــي تصاغــرًا أمــام رؤيــة اإلســام، وعدالــة 
اإلســام فــي التعاطــي مــع اإلنســان، وهــذه العشــرون فقــرة تمثــل اختــزال هــذه 
ــا أن  ــلمين، وعلين ــن المس ــه نح ــر ب ــر نفتخ ــم وكبي ــيء عظي ــي ش ــة، وه الرؤي
ــير؟  ــع األس ــى م ــف تتعاط ــي كي ــكرية، تعن ــة العس ــوى الجهادي ــه. التق ــزم ب نلت
ــاءات  ــذب واالدع ــب الك ــف تتجن ــة؟ وكي ــي المعرك ــدو ف ــف الع ــف ُتنص وكي

الباطلــة حتــى علــى أعدائــك؟. 
ــة  ــرة والمهم ــوة األخي ــُنوَن﴾، الخط ْحِس ــم مُّ ــَن ُه الَِّذي ــى: ﴿وَّ ــه تعال قول
واألساســية هــي اإلحســان؛ دفــع الســيئة بالحســنة، وأن تجلــد مــن أســاء 
ــا ال  ــر م ــن األث ــًا م ــؤدي أحيان ــراض ي ــامح، فاإلع ــدل والتس ــياط الع ــك بس ل
ــى: ﴿ ــال اهلل تعال ــد ق ــم؛ فق ــر ومه ــي كبي ــج قرآن ــذا منه ــدام، وه ــه اإلق يؤدي

ــتَِوي  ــال ســبحانه: ﴿َواَل تَْس ــَامًا﴾)))3)، وق ــوا َس ــوَن َقاُل ــُم اْلَجاِهُل َوإَِذا َخاَطبَُه
ــَداَوٌة  ــُه َع ــَك َوبَْينَ ــِذي بَْينَ ــإَِذا الَّ ــُن َف ــَي أَْحَس ــي ِه تِ ــْع بِالَّ ــيِّئَُة اْدَف ــنَُة َواَل السَّ اْلَحَس
ــُه َولِــيٌّ َحِميــٌم﴾)6)3)، دفــع الســيئة بالحســنة يجعــل العــدو يتصاغــر أمامــك  َكأَنَّ

ــق. ــى صدي ــول إل ويتح
الحظــوا كيــف تعامــل رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه مــع المشــركين فــي 
فتــح مكــة، وكيــف تعامــل فــي معركــة بــدر حينمــا أســر ســبعين شــخصًا منهــم، 
ــة  ــراءة والكتاب ــلمين الق ــض المس ــوا بع م ــر أن ُيَعِلّ ــن األس ــم م ــل فداءه إذ جع
فيطلــق ســراحهم)7)3)، وكيــف تعامــل مــع المجموعــات اليهوديــة التــي كانــت 
ــم  ــم ومخططاته ــم تآمره ــون حج ــم تعرف ــة، وأنت ــرة العربي ــي الجزي ــكن ف تس

))3 . الفرقان: 63 .
6)3 . فصلت: 34.

7)3 . انظر: الطبقات الكبرى البن سعد ): )).
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الخبيثــة فــي النيــل مــن شــخص رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه ومــن الرســالة 
تعامــل  كيــف  منهــم  تمكــن  المســلمين جميعــًا، وحيــن  ومــن  اإلســامية 

ــي التعامــل. ــر ف ــارق الكبي معهــم؟.. الحظــوا الف
بالمنطــق واالســتدالل  العــدو  التعامــل مــع  لذلــك ال يحصــر اإلســام 
ــدو  ــك الع ــا كان ذل ــًا، إذا م ــك أساس ــر ذل ــن يعتب ــة، ولك ــة والموعظ والحكم
مســتعدًا ألن ينســجم ويتماشــى مــع هــذا المنهــج، أو كان التســامح قــادرًا 
علــى تفكيــك صفــوف األعــداء، فــإّن الهــدف األســاس للمســلمين ليــس قتــل 
ــق  ــي وتحقي ــالي واإلصاح ــروع الرس ــار للمش ــم االنتص ــا هدفه ــر، وإنم اآلخ
ــي المواجهــة، فمــا  ــة، واألســاس عندهــم الوســائل الســلمية ف ــات النبيل الغاي
أمكنــت فهــي المعتمــدة وهــي التــي يجــب أن ُتراعــى فــي هــذه المعركــة وهــذا 

ــراع. الص

الحكمة في الروايات

لنقــرأ بعــض الروايــات علــى وجــه الســرعة التــي تؤكــد أّن الحكمــة، كمــا 
أشــرنا، مــن آثــار البصيــرة.

ــال:  ــي × ق ــن عل ــر المؤمني ــن أمي ــر × ع ــن الباق ــى: ع ــة ااُلول الرواي
)فمــن أبصــر الفطنــة عــرف الحكمــة()8)3)، مــن اتصــف بالبصيــرة، ومــن 
أصبحــت لديــه رؤيــة ثاقبــة، عــرف الحكمــة، إذن فالحكمــة أثــٌر مــن آثــار 

البصيــرة.
ــاس أكيــس؟ قــال:  ــن ×: )أّي الن ــر المؤمني ــئل أمي ــة: ُس ــة الثاني الرواي
ــي  ــي ف ــة تأت ــة والحكم ــي الفطن ــة ه ــه()9)3)، الكياس ــن غي ــده م ــر رش ــن أبص م
نســٍق واحــد، واألكيــس هــو مــن كانــت لــه القــدرة علــى الغربلــة، والتمييــز، 

ــأ. ــن الخط ــح م ــخيص الصحي ــك، وتش والتفكي
ــين  ــن الحس ــي ب ــن عل ــن العابدي ــام زي ــاة لإلم ــي مناج ــة: ف ــة الثالث الرواي
ــى محمــد  ــمَّ صــلِّ عل ــه يقــول فيهــا: )اللُه ــوات اهلل وســامه علي الســجاد صل

8)3 . الكايف ): 0) ح).
9)3 . بحار األنوار 67: 06) ح).
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ــيم  ــروا جس ــر، فأبص ــرآة الفك ــي م ــروا ف ــن نظ ــن الذي ــا م ــد واجعلن وآل محم
الفطنــة، ولبســوا ثــوب الحكمــة()0)3)، أي تمتعــوا بالبصيــرة والوعــي، فحــازوا 

ــة. ــة والحكم ــى الفطن عل
إذن فالحكمــة أثــٌر عظيــم مــن آثــار البصيــرة، ونســأل اهلل أن يرزقنــا البصيــرة 
فــي ديننــا ودنيانــا، وأن يجعلنــا قادريــن علــى تحليــل الظواهــر بشــكٍل صحيــح.

0)3 . بحار األنوار 88: 7)).
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األثر اخلامس

الشجاعة

ــروع  ــن املش ــاع ع ــدام يف الدف ــات واإلق ــجاعة والثب ــد الش ــرة تول البصي
ــان.  ــاه اإلنس ــذي يتبن ــق ال ــن احل ــي، وع ــالي واإلصاح الرس

الشواهد في القرآن الكريم

هنــاك شــواهد عديــدة فــي القــرآن الكريــم علــى أّن الثبــات والشــجاعة أثــٌر مــن 
ــار البصيرة. آث

ــَربِّ  ــا بِ ــوا آَمنَّ دًا َقاُل ــجَّ ــَحَرُة ُس ــَي السَّ ــى: ﴿َفُأْلِق ــه تعال ــاهد األول: قول الش
ــُم  َمُك ــِذي َعلَّ ــُم الَّ ــُه لََكبِيُرُك ــْم إِنَّ ــَل أَْن آَذَن لَُك ــُه َقْب ــْم لَ ــاَل آَمنُت ــى َق ــاُروَن َوُموَس َه
ُكــْم ِفــي ُجــُذوِع  بَنَّ َصلِّ ــْن ِخــَاٍف َوأَلُ َعــنَّ أَْيِديَُكــْم َوأَْرُجَلُكــم مِّ َقطِّ ــْحَر َفَأُ السِّ
ــَن  ــا ِم ــا َجاءنَ ــى َم ــَرَك َعَل ْؤثِ ــن نُّ ــوا لَ ــى َقاُل ــًا َوأَْبَق ــدُّ َعَذاب ــا أََش نَ ــنَّ أَيُّ ْخــِل َولَتَْعَلُم النَّ
ــا  ْنيـَـا  إِنَّ َمــا تَْقِضــي َهــِذِه اْلَحيـَـاَة الدُّ ــِذي َفَطَرنـَـا َفاْقــِض َمــا أَنــَت َقــاٍض إِنَّ اْلبَيِّنـَـاِت َوالَّ
ــُه  ُ َخْيــٌر َوأَْبَقــى  إِنَّ ــْحِر َواهللَّ ــا بَِربِّنـَـا لِيَْغِفــَر لَنـَـا َخَطايَانـَـا َوَمــا أَْكَرْهتَنـَـا َعَلْيــِه ِمــَن السِّ آَمنَّ
ــَم اَل يَُمــوُت ِفيَهــا َواَل يَْحيــى َوَمــْن يَْأتِــِه ُمْؤِمنــًا  ــُه ُمْجِرمــًا َفــإِنَّ لَــُه َجَهنَّ َمــن يَــْأِت َربَّ
ــاُت َعــْدٍن تَْجــِري ِمــن  َرَجــاُت اْلُعَلــى َجنَّ ــُم الدَّ ــَك لَُه الَِحــاِت َفُأْولَئِ ــْد َعِمــَل الصَّ َق

ــى﴾)))3). ــن تََزكَّ ــَزاء َم ــَك َج ــا َوَذلِ ــَن ِفيَه ــاُر َخالِِدي ــا اأْلَْنَه تَْحتَِه
ــه  ــذي حقق ــم ال ــؤزر والعظي ــر الم ــن النص ــع ع ــع الرائ ــذا المقط ــدث ه يتح
ــه الســام فــي مواجهــة  ــا وآل ــه وعلــى نبين ــه موســى علي اهلل ســبحانه وتعالــى لنبي
ــر بيــن فرعــون المدعــي للربوبيــة، وموســى  الســحرة، فــي ذلــك الصــدام الكبي
ــبحانه  ــة اهلل س ــاس لعبودي ــو الن ــذي كان يدع ــام ال ــه الس ــا وآل ــى نبين ــه وعل علي
وتعالــى، وقــد كانــت بعــض معاجــز موســى × هــي العصــا التــي كان يرميهــا 
ــه  ــا وآل ــى نبين ــه وعل ــى علي ــزم موس ــون أن يه ــأراد فرع ــان، ف ــى ثعب ــول إل فتتح

))3 . طه: 70 76.
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ــذاك  ــرة آن ــر الكبي ــن مص ــحرة م ــع الس ــل، فجم ــذا المدخ ــال ه ــن خ ــام م الس
ودعاهــم إلــى التحــدي والمواجهــة، وكان مطمئنــًا أّن كل أولئــك الســحرة بــكل 
مــا يمتلكــون مــن أدوات قــادرون علــى أن يهزمــوا موســى ×، فحشــد عــددا 
كبيــرا مــن النــاس لذلــك اللقــاء، وكان الــرأي أن مــن ينتصــر فــي هــذه المنازلــة 
ــذا  ــرس ه ــد ك ــاره، فق ــًا النتص ــون كان مطمئن ــا أّن فرع ــق، وبم ــى ح ــو عل فه
االنطبــاع عبــر أدواتــه وأجهزتــه، وبتعبيرنــا اليــوم بوســائله اإلعاميــة، واجتمــع 
النــاس ووقــف الســحرة، فحّذرهــم موســى × فــي البــدء مــن ســخط اهلل 
ســبحانه وتعالــى وأنهــم ســيعرضون النــاس إلــى الضــال واالنحــراف، فالنــاس 
ال يعرفــون طبيعــة ســحركم، ويــرون الحبــال التــي ترمونهــا تتحــول إلــى ثعابيــن 
وأمثالهــا فــي عيونهــم، مــع أنهــا ليســت أمــرًا واقعيــًا وحقيقيــًا، بــل هــي مجــرد 
خيــال محــض، ولكنكــم تعرفــون أنــه ســحر وليــس حقيقــة، وهــي ليســت 
ثعابيــن، وأنكــم تســحرون عيــون النــاس وتخيلــون ذلــك. وعندمــا حانــت لحظة 
النــزال قالــوا لــه: ارم عصــاك. قــال: بــل أنتــم أرمــوا أواًل. فرمــوا حبالهــم 
وعصيهــم التــي كانــت بأيديهــم، فتحولــت إلــى ثعابيــن كبيــرة، فدهــش موســى 
× وشــعر بالقلــق، ألنهــم جــاؤوا بســحر عظيــم يشــبه إلــى حــد كبيــر المعجــزة 
اإللهيــة التــي ســّلحه بهــا اهلل تبــارك وتعالــى، فقــال لــه اهلل عــز وجــل مطمئنــًا: ﴿

ــى﴾)))3).  ــَت اأْلَْعَل ــَك أَن ــْف إِنَّ اَل تََخ
ــي  ــإذا ه ــه ف ــي يمين ــا ف ــى × م ــى موس ــبة وألق ــة المناس ــاءت اللحظ ــم ج ث
ثعبــان عظيــم، يبتلــع مــا أتــوا بــه مــن الكــذب والخــداع، كمــا تشــير إليــه اآليــة 
ــاِحٍر  ــُد َس ــوا َكْي ــا َصنَُع َم ــوا إِنَّ ــا َصنَُع ــْف َم ــَك تَْلَق ــي يَِمينِ ــا ِف ــِق َم ــة: ﴿َوأَْل الكريم
ــا  ــأّن م ــل ب ــوح الكام ــم الوض ــل له ــى﴾)3)3)، فحص ــُث أَتَ ــاِحُر َحْي ــُح السَّ َواَل ُيْفِل
ــًا، وحصلــت  ــه موســى × ليــس ســحرًا، وإنمــا هــو إعجــاز إلهــي حق جــاء ب
لهــم البصيــرة، وانكشــفت لهــم الحقيقــة، فتولــدت عندهــم الشــجاعة وأعلنــوا 
إيمانهــم بالحــق، وأذعنــوا بشــكل كامــل ومطلــق حينمــا جســدوا ذلــك بالســجود 
الجماعــي لموســى ×، ولــم يكتفــوا بمجــرد الــكام بأحقيــة مــا جــاء بــه، أو 
أن يتركــوا للنــاس تقويــم الموقــف فينجــوا مــن عقــاب فرعــون لهــم، بــل ســجدوا 

))3 . طه: 68.
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ليــرى جميــع مــن حضــر أنهــم قــد أســلموا، إذ الســجود يعنــي الخضــوع الكامل. 
ــرًا علــى الحقيقــة التــي  لقــد كانــوا شــجعانًا وُأناســًا يطلبــون الحقيقــة، فرتبــوا أث

ــفوها.  اكتش
ا  دًا َقاُلــوا آَمنَّ ــَحَرُة ُســجَّ وهنــا يبــدأ المقطــع القرآنــي بقولــه تعالــى: ﴿َفُأْلِقــَي السَّ
بـِـَربِّ َهــاُروَن َوُموَســى﴾، فاآليــة لــم تقــل ســجدوا، بــل قالــت: )ُالقــي الســحرة 
ــي  ــة الت ــذاب والدهش ــم االنج ــارة لحج ــول إش ــا للمجه ــاء فيه ــجدًا(، إذ البن س
حصلــت لهــم، واالنصيــاع التــام إلــى الحــق الــذي عاشــوه فــي تلــك اللحظــة، 

فســرعان مــا اســتجابوا وســجدوا. 
ــًا  ــذوا موقف ــم ليأخ ــف دفعته ــؤالء؟ وكي ــرة له ــت البصي ــاذا صنع ــوا م فاحظ
صحيحــًا عنــد ســلطان جائــر بحجــم فرعــون؟. وحينمــا آمنــوا لــم يكتفــوا 
بإيمانهــم، بــل قامــوا بخطــوات ليشــعروا كل مــن ضــل بضالهــم أنــه كان علــى 
ــة  ــان بإلوهي ــى اإليم ــون إل ــة فرع ــان بإلوهي ــن اإليم ــم م ــروا قناعته ــأ، وغي خط
ــاُروَن  ــَربِّ َه ــا بِ ــوا آَمنَّ ــوا: ﴿َقاُل ــه، فســجدوا وأذعن اهلل ســبحانه وتعالــى وربوبيت
للضــال  إيقافــًا  كان  العقيــدة  عــن  واإلفصــاح  اإلعــان  وهــذا  َوُموَســى﴾، 
واالنحــراف وإيصــال رســالة لجميــع المغــرر بهــم، أننــا فــي ظــرف ســابق غررنــا 
بكــم، واســتخدمنا الســحر وســيلة لربطكــم بفرعــون، واليــوم تكشــفت لنــا 
ــن  ــي أوجدناهــا بي ــة الت ــدد كل تلــك االنطباعــات الخاطئ ــا أن نب الحقيقــة، فعلين
ــروا عــن ذلــك بالفعــل والقــول، والفعــل هــو الســجود، والقــول  ــاس. وعّب الن
هــو التعبيــر بأنهــم آمنــوا بــرب هــارون وموســى، لكــي ال يبقــى لبــس وال 
التبــاس، وال تبقــى شــبهة لــدى أي شــخص مــن أولئــك الذيــن تعرضــوا للتغريــر 

ــابقة . ــروف س ــي ظ ــحرهم ف ــة س نتيج
ــورًا،  ــم ف ــي أتته ــرة الت ــبب البصي ــحرة بس ــتجابة الس ــرعة اس ــت س ــد كان لق
ألنهــم كانــوا مــن ذوي االختصــاص، فعرفــوا أّن هــذا ليــس ســحرًا بــل معجــزة، 
وأّن موســى × نبــي. وقــد أصابــت ســرعة اســتجابتهم فرعــون وجماعتــه 
وأزالمــه بالصدمــة والذهــول، وكان هــذا التحــول المفاجــئ مــن عبوديــة فرعــون 
ــه  ــر عن ــد والتعبي ــف الجدي ــهار للموق ــى، واإلش ــبحانه وتعال ــة اهلل س ــى عبودي إل
ــع  ــديد، فرف ــب الش ــن الغض ــة م ــون بحال ــت فرع ــد أصاب ــول، ق ــجود والق بالس
صوتــه باالســتنكار واالتهــام والتهديــد، ألّن مشــروعه تفــكك، وأصبحــت 
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الحقيقــة واضحــة لجميــع النــاس أّن اهلل ســبحانه وتعالــى حقيقــة، وأّن مــا يدعيــه 
فرعــون هــو الباطــل.

ــر  ــم وتغي ــر العظي ــرك األث ــف تت ــرة، وكي ــا الكبي ــرة وتأثيراته ــي البصي ــذه ه ه
المســارات وتربــك الطغــاة حتــى مــن كان بحجــم فرعــون وتفشــل مخططاتهــم 
بالكامــل، مــن خــال هــذه الشــجاعة التــي تتولــد عنــد مــن يحصــل علــى 
ــاة، وأن  ــه الطغ ــوا بوج ــى أن يقف ــن عل ــا قادري ــل أصحابه ــي تجع ــرة، الت البصي

ــى. ــبحانه وتعال ــاهلل س ــم ب ــأ إيمانه ــام الم ــوا أم يعلن
إن هــذا يحمــل فــي طياتــه رســالة واضحــة إلــى مــن يقــول إّن اإلنســان يتأثــر 
بالبيئــة والمحيــط الخارجــي إلــى حــد اإلكــراه واإلجبــار، وكلنا خاضعــون إلرادة 
ــه  ــي أن ــه ويّدع ــاء لنفس ــرر األخط ــن يب ــر م ــا أكث ــي، وم ــل الجمع ــة للعق مجتمعي
ليــس بمقــدوره مخالفــة البيئــة االجتماعيــة واالنطباعــات العامــة فــي المجتمــع، 
والكثيــر مــن العــادات الخاطئــة والمــوروث الخاطــئ، والســلوكيات والكلمــات 
الخاطئــة، وعندمــا نســأل عــن الســبب يقــال إّن المجتمــع هكــذا، يعنــي إذا كان 

المجتمــع هكــذا فمــن حقنــا أن نكــون كســائر النــاس.
وتبرهــن قضيــة الســحرة بشــكل واضــح علــى أّن اإلنســان بإمكانه أن يكتشــف 
الحقيقــة حتــى لــو كان الجميــع يجهلهــا، إذن هنــاك فرصــة حقيقيــة ألي إنســان 
أن يكتشــف الحــق ويتمســك بــه ويعلنــه حتــى لــو كان الــرأي العــام الســائد علــى 
خــاف ذلــك، وهــذا مــا يعنيــه أميــر المؤمنيــن صلــوات اهلل وســامه عليــه حينمــا 
قــال: )ال تستوحشــوا فــي طريــق الهــدى لقلــة أهلــه()4)3)، فالكثــرة أو القلــة 
ــيء  ــل الش ــه، ب ــدم حقانيت ــيء أو ع ــة الش ــت حقاني ــي تثبي ــة ف ــا مدخلي ــت له ليس
ــون  ــاس، ويك ــع الن ــره جمي ــان وإن أنك ــل والبره ــه الدلي ــًا إذا دل علي ــون حق يك
باطــًا إذا لــم ينهــض الدليــل بإثباتــه وإن قبــل بــه جميــع النــاس، فحقانيــة الشــيء 
ترتبــط بالحجــة والدليــل الــذي يســاق لهــذا الشــيء، وبالشــواهد واتســاقها مــع 
المبانــي وااُلطــر العامــة، وال عاقــة لهــا بقبــول النــاس أو عــدم قبولهــم لهــا فــي 

لحظــة مــا.
ثــم ينتقــل المقطــع القرآنــي إلــى بيــان شــاهد آخــر علــى الثبــات الــذي حصــل 

4)3 . نهج الباغة ): )8) اخلطبة )0).
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عنــد الســحرة، كأثــر مــن آثــار البصيــرة لّمــا رأوا المعجــزة اإللهيــة وهــو: ﴿َقاُلــوا 
ــاٍض  ــَت َق ــا أَن ــِض َم ــا َفاْق ــِذي َفَطَرنَ ــاِت َوالَّ نَ ــَن اْلبَيِّ ــا ِم ــا َجاءنَ ــى َم ــَرَك َعَل ْؤثِ ــن نُّ لَ
ــرة  ــا علــى بصي ــل وأصبحن ــا الدلي ــا﴾، فقــد جاءن ْنيَ ــاَة الدُّ ــِذِه اْلَحيَ ــا تَْقِضــي َه َم إِنَّ
ــن  ــا، ول ــا عليه ــي حصلن ــرة الت ــى البصي ــك عل ــن أن نقدم ــا، وال يمك ــن أمرن م
ــت  ــا كان ــالي مهم ــروعنا الرس ــكين بمش ــنبقى متمس ــا، وس ــن عقيدتن ــى ع نتخل
النتائــج، ولــن نؤثــرك علــى اهلل تعالــى الــذي خلقنــا وأوجدنــا، فافعــل مــا تريــد 

فلــن نتراجــع. 
وقولهــم: )والــذي فطرنــا( إشــارة للفطــرة، فقــد ورد فــي الحديــث المبــارك 
عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه قولــه: )كل مولود يولــد على الفطــرة()))3)، 
ويبقــى علــى الفطــرة إلــى أن تأتيــه العناصــر الخارجيــة وتشــوش فطرتــه، ثــم يعود 

ويرجــع إلــى فطرتــه، فأصلنــا جميعــًا موحــدون هلل تبــارك وتعالــى.
فهــذه هــي البصيــرة عندمــا تحصــل لإلنســان وتتضــح لــه الحقائــق، وهــذا هــو 
ــي يحصــل عليهــا  ــة واإلقــدام الت ــر فــي الشــجاعة والبطول أثرهــا الســحري الكبي
ــن  ــي: ﴿لَ ــة ه ــات مهم ــاث كلم ــوا ث ــد قال ــحرة ق ــد الس ــك نج ــا، ولذل صاحبه
ْؤثـِـَرَك َعَلــى َمــا َجاءنـَـا ِمــَن اْلبَيِّنـَـاِت﴾، أي لــن نتخلــى عــن المشــروع، وااُلخــرى  نُّ
َمــا  هــي: ﴿َفاْقــِض َمــا أَنــَت َقــاٍض﴾ أي افعــل مــا تســتطيع، واألخيــرة هــي: )إِنَّ
ْنيَــا(، وأمامنــا اآلخــرة الخالــدة الواســعة العظيمــة. وأمــا  تَْقِضــي َهــِذِه اْلَحيَــاَة الدُّ
هــذه الدنيــا فنتقاســمها معــك، وقــد تغلــب فيهــا مــرة ونغلــب مــرات، وقــد 
تكســب جولــة ولكننــا نكســب المعركــة كمــا وعدنــا الحــق تبــارك وتعالــى بهــذا 
ــًة  ــْم أَئِمَّ ــي اأْلَْرِض َونَْجَعَلُه ــُتْضِعُفوا ِف ــَن اْس ِذي ــى الَّ ــنَّ َعَل ُم ــُد أَن نَّ ــه: ﴿َوُنِري بقول
ــا  ــا، ومحســومة لن ــا فــي الدني ــَن﴾)6)3)، فالنتيجــة محســومة لن ــُم اْلَواِرثِي َونَْجَعَلُه

فــي اآلخــرة أيضــًا.
ــاهلل  ــا ب ــا آمن ــا﴾: أي أنن ــا َخَطاَياَن ــَر َلَن ــا لَِيْغِف ــا بَِربَِّن ــا آَمنَّ ــى: ﴿إِنَّ ــه تعال قول

ــاس. ــا الن ــحر وأضللن ــتخدمنا الس ــد اس ــا، فق ــن خطايان ــر ع ــى لنكّف تعال
ــأ  ــراف بالخط ــْحِر﴾: االعت ــَن السِّ ــِه ِم ــا َعَليْ ــا َأْكَرْهَتَن ــى: ﴿َوَم ــه تعال قول

))3 . الكايف ): 3) ح3.
6)3 . القصص: ).
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ــيء  ــوب ش ــي والذن ــن المعاص ــى اهلل م ــة إل ــأ والتوب ــن الخط ــع ع ــة، والتراج فضيل
ــم.  عظي

ــٌر َوَأبَْقــى﴾: هنيئــًا لمــن يعقــد صفقــة مــع اهلل ســبحانه  ُ َخيْ قولــه تعالــى: ﴿َواهللَّ
وتعالــى، وهنيئــًا لمــن يحســن العبوديــة هلل ســبحانه وتعالــى، وهنيئــًا لمــن يتحمــل 
المحــن واآلالم وال يتخلــى عــن مشــروعه وعــن عقيدتــه ومتبنياتــه. هنيئــًا لمثــل هــذا 

اإلنســان وهــذه الجماعــة.
ــا  ــَم اَل َيُمــوُت ِفيَه ــُه َجَهنَّ ــإِنَّ َل ــُه ُمْجِرمــًا َف ــأِْت َربَّ ــن َي ــُه َم قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ
َواَل َيْحيــى﴾: وهنــا ينتهــي حديــث الســحرة، وينتقــل الحديــث إلــى اهلل جــل 
وعــا بنــاء علــى بعــض اآلراء التفســيرية التــي ربمــا تكــون هــي األرجــح، فبعــد أن 
اســتعرض القــرآن الكريــم هــذا الحــوار بيــن فرعــون والســحرة، وبّيــن فيــه شــجاعة 
هــؤالء الســحرة بعــد أن تحولــوا إلــى اإليمــان وحصلــوا علــى البصيــرة، يأتــي هنــا 
ــُه ُمْجِرمــًا﴾،  ــُه َمــن يـَـْأِت َربَّ ويضــع الضابطــة العامــة فــي دخــول جهنــم، فيقــول: ﴿إِنَّ
والمــراد مــن )مجرمــًا( بقرينــة آيــات ُاخــرى الكفــر، وليــس عمــوم المعاصــي، ﴿َفإِنَّ 
ــَم اَل يَُمــوُت ِفيَهــا َواَل يَْحيــى﴾، لــه جهنــم خالــدًا فيهــا، فالخلــود للكفــار،  لَــُه َجَهنَّ
ــه تعالــى عندمــا يتحــدث عــن قــوم لــوط الذيــن كفــروا ولــم  ويــدل علــى ذلــك قول
َطــرًا َفانُظــْر َكْيــَف َكاَن َعاِقبـَـُة اْلُمْجِرِميــَن﴾)7)3)،  يؤمنــوا بنبيهــم: ﴿َوأَْمَطْرنـَـا َعَلْيِهــم مَّ

حيــث اســتعمل كلمــة )المجــرم( بحــق الكافــر.
ــَن  ــُدّوًا مِّ ــيٍّ َع ــُكلِّ َنِب ــا لِ ــَك َجَعلَْن ويــدل عليــه كذلــك قولــه تعالــى: ﴿َوَكَذلِ
الُْمْجِرِميــَن﴾)8)3)، أي مــن الكافريــن، وهــذه ســّنة إلهيــة جــرت مــع جميــع األنبياء؛ 
فــا يوجــد مشــروع رســالي يمشــي بــدون مشــاكل وال مطبــات أو مصــدات، فجميــع 
المشــاريع اإلصاحيــة يقــف بوجههــا أعــداء يشوشــون ويربكــون ويزعجــون، 
وجميــع هــذه المخاضــات تجــري ألن الدنيــا دار فتنــة وابتــاء، لكــي يميــز اهلل تبــارك 

وتعالــى الخبيــث مــن الطيــب. 
الَِحــاِت َفُأْوَلِئــَك َلُهــُم  قولــه تعالــى: ﴿َوَمــْن َيأْتِــِه ُمْؤِمنــًا َقــْد َعِمــَل الصَّ
ــا  ــَن ِفيَه ــاُر َخالِِدي نَْه ــا اأْلَ ــن َتْحِتَه ــِري ِم ــْدٍن َتْج ــاُت َع ــى َجنَّ ــاُت الُْعَل َرَج الدَّ

7)3 . األعراف: 84.
8)3 . الفرقان: )3.
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ــى﴾، بيــان لمصيــر أصحــاب األعمــال الصالحــة فــي  َوَذلِــَك َجــَزاء َمــن َتَزكَّ
الدنيــا، وهــو الخلــود فــي الجنــة.

الشــاهد الثانــي: قولــه تعالــى: ﴿َوَمــا َجَعَلــُه اهلّلُ إاِلَّ ُبْشــَرى َولِتَْطَمئِــنَّ بِــِه 
ــًة  َعــاَس أََمنَ ــيُكُم النُّ ْصــُر إاِلَّ ِمــْن ِعنــِد اهلّلِ إِنَّ اهلّلَ َعِزيــٌز َحِكيــٌم إِْذ ُيَغشِّ ُقُلوُبُكــْم َوَمــا النَّ
ــْيَطاِن  ــَز الشَّ ــْم ِرْج ــَب َعنُك ــِه َوُيْذِه ــم بِ َرُك ــاء لُِّيَطهِّ ــَماء َم ــن السَّ ُل َعَلْيُكــم مِّ ــزِّ ــُه َوُينَ ْن مِّ
ــَك إِلـَـى اْلَمآلئَِكــِة أَنِّــي َمَعُكــْم  َولِيَْربـِـَط َعَلــى ُقُلوبُِكــْم َوُيثَبِّــَت بـِـِه اأَلْقــَداَم إِْذ ُيوِحــي َربُّ
ْعــَب َفاْضِرُبــوْا َفــْوَق اأَلْعنـَـاِق  ِذيــَن َكَفــُروْا الرَّ ِذيــَن آَمُنــوْا َســُأْلِقي ِفــي ُقُلــوِب الَّ ُتــوْا الَّ َفثَبِّ

ــاٍن﴾)9)3). ــْم ُكلَّ بَنَ ــوْا ِمْنُه َواْضِرُب
ــي  ــيُروْا ِف ــنٌَن َفِس ــْم ُس ــن َقْبِلُك ــْت ِم ــْد َخَل ــى: ﴿َق ــه تعال ــث: قول ــاهد الثال الش
ــٌة  ــًدى َوَمْوِعَظ ــاِس َوُه ــاٌن لِّلنَّ ــَذا بَيَ ــَن َهـ بِي ــُة اْلُمَكذَّ ــَف َكاَن َعاِقبَ ــُروْا َكْي اأَلْرِض َفاْنُظ

ْؤِمنِيــَن﴾)330). ِقيــنَ َواَل تَِهُنــوا َواَل تَْحَزُنــوا َوأَنُتــُم اأَلْعَلــْوَن إِن ُكنُتــم مُّ ْلُمتَّ لِّ
ــا َرأَى اْلُمْؤِمُنــوَن اأْلَْحــَزاَب َقاُلــوا َهــَذا َمــا  الشــاهد الرابــع: قولــه تعالــى: ﴿َولَمَّ

ُ َوَرُســوُلُه َوَمــا َزاَدُهــْم إاِلَّ إِيَمانــًا َوتَْســِليمًا﴾))33).  ُ َوَرُســوُلُه َوَصــَدَق اهللَّ َوَعَدنـَـا اهللَّ
ــَوٍء  ــا بُِس ــُض آلَِهتِنَ ــَراَك بَْع ــوُل إاِلَّ اْعتَ ُق ــه تعالــى: ﴿إِن نَّ الشــاهد الخامــس: قول
ــا ُتْشــِرُكوَن ِمــن ُدونـِـِه َفِكيُدونـِـي َجِميعــًا  مَّ َقــاَل إِنِّــي ُأْشــِهُد اهلّلِ َواْشــَهُدوْا أَنِّــي بـَـِريٌء مِّ
ــٍة إاِلَّ ُهــَو آِخــٌذ بِنَاِصيَتَِها  ــا ِمــن َدآبَّ ْلــُت َعَلــى اهلّلِ َربِّــي َوَربُِّكــم مَّ ُثــمَّ اَل ُتنِظــُروِن إِنِّــي تََوكَّ

ْســتَِقيٍم﴾))33). إِنَّ َربِّــي َعَلــى ِصــَراٍط مُّ
ــا َفَصــَل َطاُلــوُت بِاْلُجُنــوِد َقــاَل إِنَّ  الشــاهد الســادس: قولــه تعالــى: ﴿َفَلمَّ
ــِن  ــي إاِلَّ َم ــُه ِمنِّ ــْم يَْطَعْمــُه َفإِنَّ ــي َوَمــن لَّ ــَس ِمنِّ ــُه َفَلْي ــٍر َفَمــن َشــِرَب ِمْن اهلّلَ ُمْبتَِليُكــم بِنََه
ِذيــَن آَمُنــوْا َمَعــُه  ــا َجــاَوَزُه ُهــَو َوالَّ ْنُهــْم َفَلمَّ اْغتـَـَرَف ُغْرَفــًة بِيـَـِدِه َفَشــِرُبوْا ِمْنــُه إاِلَّ َقِليــًا مِّ
َاُقــو اهلّلِ َكــم  ُهــم مُّ ــوَن أَنَّ ِذيــَن يَُظنُّ َقاُلــوْا اَل َطاَقــَة لَنَــا اْليَــْوَم بَِجاُلــوَت َوُجنــوِدِه َقــاَل الَّ

ابِِريــَن﴾)333). ــَع الصَّ ــإِْذِن اهلّلِ َواهلّلُ َم ــَرًة بِ ــًة َكثِي ــْت ِفئَ ــٍة َغَلبَ ــٍة َقِليَل ــن ِفئَ مِّ

9)3 . األنفال: 0) )).
330 . آل عمران: 37) 39).

)33 . األحزاب: )).
)33 . هود: 4) 6).
333 . البقرة: 49).
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ــْن ِخــَاٍف  َعــنَّ أَْيِديَُكــْم َوأَْرُجَلُكــم مِّ الشــاهد الســابع: قولــه تعالــى: ﴿أُلَقطِّ
ــا  ــا إاِلَّ أَْن آَمنَّ ــُم ِمنَّ ــا تَنِق ــوَن َوَم ــا ُمنَقِلُب ــى َربِّنَ ــا إِلَ ــوْا إِنَّ ــَن َقاُل ُكــمْ أَْجَمِعي بَنَّ ــمَّ أُلَصلِّ ُث

ــا ُمْســِلِميَن﴾)334). نَ ــرًا َوتََوفَّ ــا َصْب ــِرْغ َعَلْينَ ــا أَْف نَ ــا َربَّ ــا َجاءْتنَ ــا لَمَّ ــاِت َربِّنَ بِآيَ
هــذا مــا أحصيتــه، ولعــل هنــاك آيــات ُاخــرى تشــير إلــى هــذا األثــر المهــم مــن 

ــار البصيرة. آث

الشجاعة والثبات في الروايات

ــذا  ــى ه ــت ^ إل ــل البي ــن أه ــواردة ع ــريفة ال ــات الش ــت الرواي ــد تعرض لق
األثــر المهــم مــن آثــار البصيــرة، أال وهــو مــا تولــده مــن شــجاعة وثبــات وإقــدام 

وتضحيــة، نذكــر فــي مــا يلــي بعضــًا منهــا:
ــا لــم نكــن نقاتــل علــى عهــد رســول  الروايــة ااُلولى:عــن علــي ×: )فإّن

ــا نقاتــل بالبصيــرة())33). اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه بالكثــرة، وإنمــا كّن
الروايــة الثانيــة: مــن خطبــة لعلــي × قــال: )إنــي واهلل لــو لقيتهــم واحــدًا 
وهــم طــاع األرض كلهــا مــا باليــت وال استوحشــت، وإنــي مــن ضالهــم الــذي 
هــم فيــه، والهــدى الــذي أنــا عليــه، لعلــى بصيــرة مــن نفســي، ويقيــن مــن ربــي، 

وإنــي للقــاء ربــي لمشــتاق، ولحســن ثوابــه لمنتظــر()336).
الروايــة الثالثــة: ورد فــي زيــارة لإلمــام العســكري × زار بهــا اإلمــام أميــر 
المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب × فــي يــوم غديــر خــم، قــال فيهــا: )شــهدت 
مــع النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه جميــع حروبــه ومغازيــه، تحمــل الرايــة أمامــه، 
وتضــرب بالســيف قدامــه، ثــم لحزمــك المشــهور وبصيرتــك فــي األمــور، أمــرك 

فــي المواطــن..()337).

334 . األعراف: 4)) 6)).
)33 . بحار األنوار 40: ))) ح 8). 

336 . نهج الباغة 3: 0)) كتاب 63.
337 . بحار األنوار 97: )36 ح6.
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األثر السادس

األمانة وكتمان األسرار

ــًا  ــانًا كتوم ــون إنس ــره، يك ــن أم ــرة م ــى بصي ــون عل ــذي يك ــان ال  اإلنس
ــرار. ــف األس ــة وال يكش ــون األمان ــًا، ال يخ وأمين

األمانة وكتمان األسرار في القرآن

أشــارت مجموعــة مــن اآليــات القرآنيــة إلــى هــذا األثــر المهــم مــن آثــار 
البصيــرة منهــا:

ُكــْم أَْولِيَــاء  ي َوَعُدوَّ ِخــُذوا َعــُدوِّ ِذيــَن آَمُنــوا اَل تَتَّ َهــا الَّ الشــاهد األول: ﴿يَــا أَيُّ
ــوَل  ُس ــوَن الرَّ ــقِّ ُيْخِرُج ــَن اْلَح ــم مِّ ــا َجاءُك ــُروا بَِم ــْد َكَف ِة َوَق ــَودَّ ــم بِاْلَم ــوَن إِلَْيِه ُتْلُق
ِ َربُِّكــْم إِن ُكنُتــْم َخَرْجُتــْم ِجَهــادًا ِفــي َســبِيِلي َواْبتَِغــاء  اُكــْم أَن ُتْؤِمُنــوا بِــاهللَّ َوإِيَّ
ِة َوأَنـَـا أَْعَلــُم بَِمــا أَْخَفْيُتــْم َوَمــا أَْعَلنُتــْم َوَمــن يَْفَعْلــُه  وَن إِلَْيِهــم بِاْلَمــَودَّ َمْرَضاتـِـي ُتِســرُّ

ــبِيِل﴾)338). ــَواء السَّ ــْد َضــلَّ َس ــْم َفَق ِمنُك
تتحــدث هــذه اآليــة المباركــة عــن قضيــة ترتبــط بشــخص اســمه حاطــب بــن أبــي 
بلتعــة، والقصــة أّن هنــاك مغنيــة فــي مكــة جــاءت قاصــدة النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه 
فــي المدينــة، وهــي معروفــة باســمها ومهنتهــا فــي مكــة، وكان رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وآلــه قــد ســمع بهــا حينمــا كانــت هنــاك، فقالــوا لــه: هــذه ســارة جــاءت تريــد 
لقــاءك يــا رســول اهلل، فدخلــت عليــه، فســألها: أمســلمًة جئــِت؟ قالــت: ال، قــال: 
أمهاجــرًة جئــِت؟ قالــت: ال، قــال: مــا جــاء بــك؟ قالــت: كنتــم األصــل والعشــيرة 
والموالــي، وقــد ذهــب موالــيَّ واحتجــت حاجــة شــديدة فقدمــت عليكــم لتعطونــي 
وتكســوني وتحملونــي، فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه: فأيــن أنــِت مــن شــبان 
مكــة؟ قالــت: مــا طلــب منــي بعــد وقعــة بــدر، فحــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه 
بنــي عبــد المطلــب فكســوها وحملوهــا وأعطوهــا نفقــة، وكان رســول اهلل صلــى اهلل 

338 . املمتحنة: ).
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عليــه وآلــه يتجهــز لفتــح مكــة، فحملــت أغراضهــا ومــا أعطيــت مــن الكســوة ومــن 
ــا  ــا أتاه ــة، وهن ــى مك ــوع إل ــد الرج ــت تري ــك، وكان ــر ذل ــات وغي ــوال واإلمكان األم
حاطــب بــن أبــي بلتعــة وقــال: لــدّي رســالة وأريــد أن توصليهــا إلــى مشــركي قريــش، 

وأعطاهــا عشــرة دراهــم وكســاها ُبــردًا. 
ــة، إّن  ــل مك ــى أه ــة إل ــي بلتع ــن أب ــب ب ــن حاط ــالته: م ــي رس ــب ف ــد كت  وكان ق
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه يريدكــم فخــذوا حذركــم. فكشــف توقيــت المعركة، 
وأرســل هــذه الرســالة بيــد ســارة، فخرجــت ســارة عائــدًة إلــى مكــة وأخفــت الرســالة 
ــه بمــا فعــل  ــه وآل ــر النبــي صلــى اهلل علي فــي مــكان أميــن، ونــزل جبرائيــل × فأخب
حاطــب، فبعــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه عليــًا وعمــارًا وعمــر والزبيــر وطلحــة 
والمقــداد وأبــا مرثــد وقــال لهــم: انطلقــوا حتــى تأتــوا روضــة خــاخ، فــإن بهــا امــرأة 
ــى  ــرعين إل ــوا مس ــا، فخرج ــذوه منه ــركين فخ ــى المش ــب إل ــن حاط ــاب م ــا كت معه
ــذه  ــم أّن ه ــو يعل ــه وه ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــب أّن رس ــكان. والغري ــك الم ذل
المــرأة قــد خانــت بعــد أن كســوها وأعطوهــا المــال وأخــذت رســالة معينــة توصلهــا 
إلــى المشــركين، ومــع ذلــك لــم يقــل لهــم عاقبوهــا أو اســترجعوا الهبــات منهــا، بــل 
أمرهــم فقــط بــأن يأتــوا بالرســالة، فخرجــوا حتــى أدركوهــا فــي ذلــك المــكان الــذي 
ذكــره رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، فقالــوا لهــا: أيــن الكتــاب؟ فحلفــت بــاهلل مــا 
معهــا مــن كتــاب، فنحوهــا وفتشــوا متاعهــا فلم يجــدوا معهــا كتابــًا، فهّمــوا بالرجوع، 
فقــال علــي ×: واهلل مــا كّذبنــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، وســلَّ ســيفه وقــال 
ــن  ــه م ــد أخرجت ــا رأت الِج ــك. فلم ــنَّ عنق ــاب وإاّل واهلل ألضرب ــي الكت ــا: أخرج له
ذؤابتهــا، وكانــت قــد خبأتــه فــي شــعرها، ورجعــوا بالكتــاب إلــى رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وآلــه، فأرســل إلــى حاطــب فأتــاه فقــال لــه: هــل تعــرف الكتــاب؟ قــال: نعــم. 
قــال صلــى اهلل عليــه وآلــه: مــا حملــك علــى مــا صنعــت؟ قــال: يــا رســول اهلل واهلل 
مــا كفــرت منــذ أســلمت، وال غششــتك منــذ صحبتــك، وال أجبتهــم منــذ فارقتهــم، 
ولكــن لــم يكــن أحــد مــن المهاجريــن إاّل ولــه بمكــة مــن يمنــع عشــيرته وكنــت عزيــزًا 
ــن ظهرانيهــم، فخشــيت علــى أهلــي، فــأردت أن  ــًا، وكان أهلــي بي فيهــم، أي غريب
اتخــذ عندهــم يــدًا، وقــد علمــت أّن اهلل ينــزل بهــم بأســه، وأّن كتابــي ال يغنــي عنهــم 

شــيئًا. فصّدقــه رســول اهلل وعــذره()339).

339 . بحار األنوار )): 93.
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ُكــْم  ي َوَعُدوَّ ِخــُذوا َعــُدوِّ قولــه تعالــى: ﴿َيــا َأيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا اَل َتتَّ
أعــداء اهلل وأعداءكــم. تحبــوا وال تجاملــوا  ُتــواّدوا وال  َأْولَِيــاء﴾، أي ال 

ِة﴾، ترســلون إليهــم أخبــار المســلمين  قولــه تعالــى: ﴿ُتلُْقــوَن إَِليِْهــم بِالَْمــَودَّ
وتكشــفون أســرار الحــروب.

ــروا  ــم كف ﴾، إنه ــقِّ ــَن الَْح ــم مِّ ــا َجاءُك ــُروا بَِم ــْد َكَف ــى: ﴿َوَق ــه تعال قول
ــا. ــم به ــي آمنت ــدة الت ــق والعقي بالح

ــْم﴾،  ِ َربُِّك ــاهللَّ ــوا بِ ــْم َأن ُتْؤِمُن ــوَل َوإِيَّاُك ُس ــوَن الرَّ ــى: ﴿ُيْخِرُج ــه تعال قول
هّجروكــم وأخرجوكــم أنتــم ورســولكم ألنكــم آمنتــم بــاهلل تعالــى شــأنه. 

هنــاك ثاثــة فــوارق بيــن المســلمين وهــؤالء المشــركين تتحــدث عنهــا اآليــة 
ــًا قــد اصطفــوا لقتالكــم،  الشــريفة: فــأواًل هــم يخالفونكــم فــي العقيــدة، وثاني
ــه جريمــة  ــاهلل عــز وجــل يعتبرون ــه مــن اإليمــان ب ــا تفتخــرون ب ــًا إّن أهــمَّ م وثالث
ــوا  ــؤالء لتتعامل ــن ه ــم وبي ــترك بينك ــم المش ــط والقاس ــو الراب ــا ه ــرى، إذن م كب

ــة إليهــم؟. معهــم بليــن وتمــدوا يــد المحب
قولــه تعالــى: ﴿إِن ُكنُتــْم َخَرْجُتــْم ِجَهادًا ِفي َســِبيِلي َوابِْتَغــاء َمْرَضاتِي﴾، 
التولــي ال يصــُدق إاّل مــع التبــّري، فهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، فــإن كنــت مــن 
المواليــن هلل ســبحانه وتعالــى فيجــب عليــك أن تتبــرأ مــن أعــداء اهلل، ألّن الــوالء 
ــوالء  ــادق ال ــت ص ــإن كن ــان، ف ــة ال يجتمع ــور والظلم ــه كالن ــوالء ألعدائ هلل وال
فعليــك أن تكــون صــادق البــراء وتتبــرأ مــن األعــداء، وهــذا تعبيــر عــن صدقيــة 
العقيــدة، فــإذا كنــت صادقــًا فــي العقيــدة وتبّنيهــا، فــا يصــح أن تحابــي وتجامــل 

أعــداء اهلل ســبحانه وتعالــى.
ِة﴾، تكشــفون عــن ثغــرات المســلمين  وَن إَِليِْهــم بِالَْمــَودَّ قولــه تعالــى: ﴿ُتِســرُّ

وأســرارهم وتوقيتــات المعركــة بين المســلمين والمشــركين.
ــا  ــر )بم ــْم﴾، التعبي ــا َأْعَلنُت ــْم َوَم ــا َأْخَفيُْت ــُم بَِم ــا َأْعَل ــى: ﴿َوَأَن ــه تعال قول
ــى أّن اإلخفــاء أشــد حفظــًا مــن الســر،  ــدل )بمــا أســررتم( إشــارة إل ــم( ب أخفيت
ــة؟ . ــون األمان ــف تخون ــه، فكي ــه أو نعلن ــيء نخفي ــكل ش ــم ب ــى يعل واهلل تعال

ــا  ــِبيِل﴾، وهن ــَواء السَّ ــلَّ َس ــْد َض ــْم َفَق ــُه ِمنُك ــن َيْفَعلْ ــه تعالــى: ﴿َوَم قول
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ــرة،  ــده بصي الشــاهد، أي مــن يكشــف األســرار هــو إنســان ضــال ال توجــد عن
ــم علــى األســرار،  ــرة يتكت ــه بصي ــة، ألّن مــن لدي ــد للبوصل وهــو منحــرف وفاق
الســبيل يكشــف  ليــس لديــه بصيــرة وضــّل ســواء  ويحفــظ األمانــة، ومــن 

ــرة. ــار البصي ــن آث ــر م ــرار أث ــان األس ــرار، إذن فكتم األس
ُســوَل َوتَُخوُنــوْا  ِذيــَن آَمُنــوْا اَل تَُخوُنــوْا اهلّلَ َوالرَّ َهــا الَّ الشــاهد الثانــي: ﴿يَــا أَيُّ
ــٌة َوأَنَّ اهلّلَ ِعنــَدُه  َمــا أَْمَواُلُكــْم َوأَْواَلُدُكــْم ِفْتنَ ــْم تَْعَلُمــوَن َواْعَلُمــوْا أَنَّ أََمانَاتُِكــْم َوأَنُت

أَْجــٌر َعِظيــٌم﴾)340).
نزلــت هــذه اآليــة فــي أبــي لبابــة، عندمــا حاصــر رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وآلــه بنــي قريظــة، وكانــت مــن القبائــل اليهوديــة المشاكســة والمســيئة والمتآمــرة 
ــم  ــم، فل ــه وحذره ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــم رس ــام، فنصحه ــى اإلس عل
يقبلــوا نصيحتــه، فحاصرهــم واســتمر الحصــار واحــدًا وعشــرين يومــًا فانهاروا، 
ــأن  ــون ب ــم يرض ــره أنه ــن يخب ــه م ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــى رس ــلوا إل وأرس
يعاملهــم كمــا عامــل يهــود بنــي النضيــر، فرفــض رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه 
ذلــك؛ ألنــه لــم يلمــس الصــدق منهــم، وقــال لهــم: ال أرضــى إاّل بــأن تحتكمــوا 
ــم  ــي منطقته ــه كان ف ــة ألّن منزل ــا لباب ــون أب ــوا يعرف ــاذ، وكان ــن مع ــعد ب ــى س إل
وكانــت بينهــم مصالــح حقيقيــة، لذلــك طلبــوا أن يرســل إليهــم رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وآلــه أبــا لبابــة ليتشــاوروا معــه، واســتجاب لهــم وأرســل أبــا لبابــة 
إليهــم، وعندمــا وصــل أبــو لبابــة إلــى اليهــود ســألوه: مــا تــرى فــي هــذا االقتــراح 
ــا  ــة؟ هــل نقبــل باالحتــكام الــى ســعد بــن معــاذ؟ وهن ــا لباب ــا أب مــن رســول اهلل ي
ــة ســرًا عندمــا وضــع يــده علــى رقبتــه، يعنــي إذا قبلتــم بتحكيــم  ــو لباب أفشــى أب
ــون  ــد أن كادوا يقبل ــوا بع ــم، فتراجع ــرارًا بإعدامك ــيتخذ ق ــه س ــل فإن ــذا الرج ه
بتحكيــم ســعد بــن معــاذ، بســبب هــذه المناصحــة مــن أبــي لبابــة، فنــزل جبرائيــل 

× علــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وأخبــره بذلــك.
ــي  ــت أن ــى عرف ــا حت ــن مكانهم ــاي م ــت قدم ــا زال ــواهلل م ــة: ف ــو لباب ــال أب  ق
قــد خنــت اهلل ورســوله، فنزلــت اآليــة فيــه، فلمــا نزلــت شــّد نفســه الــى ســاريٍة 
ــوب اهلل  ــى يت ــرابًا حت ــًا وال ش ــال: واهلل ال أذوق طعام ــجد وق ــواري المس ــن س م
ــل أن  ــم يقب ــف، ول ــن الضع ــه م ــي علي ــى غش ــام حت ــبعة أي ــتمر س ــّي، واس عل

340 . األنفال: 7)  8).
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يــأكل وال يشــرب حتــى يتــوب اهلل عليــه، وعندمــا وجــد اهلل ســبحانه وتعالــى فيــه 
اإلخــاص والصــدق قبــل منــه توبتــه، وأتتــه البشــارة، وقيــل لــه: هنيئــًا لــك يــا 
أبــا لبابــة لقــد قبلــت توبتــك، فقــال: ال واهلل ال أحــّل نفســي حتــى يكــون رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه هــو الــذي يحلنــي، فأخبــروا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وآلــه بذلــك، فحلــه بيــده ولــم يكتــف أبــو لبابــة بذلــك، حتــى قــال: إّن مــن تمــام 
توبتــي أن أهجــر دار قومــي التــي أصبــت فيهــا الذنــب، وأن أنخلــع مــن مالــي، 
ــك  ــه: يجزي ــه وآل ــى اهلل علي ــي صل ــال النب ــب، فق ــك الذن ــن ذل ــر ع ــى أكّف حت
الثلــث أن تصــّدق بــه())34)، هــذه الروايــة يرويهــا اإلمــام الباقــر واإلمــام الصــادق 

صلــوات اهلل وســامه عليهمــا. 
ُســوَل َوَتُخوُنــواْ  قولــه تعالــى: ﴿َيــا َأيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــواْ اَل َتُخوُنــواْ اهلّلَ َوالرَّ
ــوَن﴾، ال تعطــوا أســرار المســلمين للكافريــن، ألّن فــي  ــْم َتْعَلُم ــْم َوَأنُت َأَماَناتُِك
ذلــك خيانــة هلل ورســوله، فــا تفشــوا األســرار العســكرية، وال تقــّووا أعداءكــم 
ــة أداء  ــدم الخيان ــة وع ــن األمان ــإّن م ــرار، ف ــات واألس ــال المعلوم ــم بإيص عليك
ــا  ــى، فحينم ــبحانه وتعال ــر اهلل س ــا أم ــل بم ــات والعم ــرك المحرم ــات وت الواجب
ــد  ــه فق ــن وضّعف ــن الدي ــيئًا م ــرك ش ــن ت ــة يقــول: إّن م ــاس الخيان ــن عب يفســر اب

ــة. ــر خيان خــان اهلل ورســوله))34)، فــأيُّ تجــاوز للحــق يعتب
ــي  ــج القرآن ــي المنه ــة ف ــن األمان ــال، ولك ــرف للم ــت تنص ــة وإن كان واألمان
واســعة وشــاملة لــكل الشــؤون الحياتيــة واالجتماعيــة والسياســية واألخاقيــة، 
ــة  ــاالت، فاألمان ــن المج ــال م ــي أي مج ــرعيًا ف ــًا ش ــارًا وميزان ــد إط ــا يع وكل م
تعنــي الحفــاظ علــى ذلــك الحــق، والتفريــط بــه يعنــي الخيانــة، ولذلــك يقــال: 
)المجالــس باألمانــات()343)، وقــد ورد فــي الروايــة: )إذا حــّدث الرجــل بحديٍث 

ثــم التفــت فهــو أمانــة()344).
ولذلــك تشــمل األمانــة األرض والعــرض، فنحــن مؤتمنــون علــى أرضنــا، 
وعلــى عرضنــا، ونحــن مؤتمنــون علــى هــذا الوطــن، فيجــب أن نحافــظ عليه، 

)34 . بحار األنوار )): 6) 7).
)34 . تفسير مجمع البيان 4: 6)4.
343 . بحار األنوار 48: 7)) ح).

344 . غريب احلديث البن سام ): 4)).
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فهــو أمانــة، وأي تفريــط بشــبر مــن هــذا الوطــن وبوحدتــه خيانــة لهــذا الوطــن.
ــف نحفظهــم ونربيهــم وندفعهــم نحــو  ــة األوالد أيضــًا؛ كي وتشــمل األمان
الصــاح، وكيــف نبعــد صديــق الســوء عنهــم. وكذلك تشــمل األمانــة العائلة، 
والعشــيرة، والمجتمــع: )كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه())34)، هــذه 
أمانــة يجــب أن ترعاهــا وتحفظهــا. وتعتبــر خيانــة األمانــة مــن أشــد المعاصــي 
وأســوئها، ولذلــك اعتبــرت الخيانــة مــن النفــاق، كمــا ورد ذلــك عــن رســول 
ــًا وإن  ــه كان منافق ــنَّ في ــن ك ــاٌث م ــال: )ث ــا ق ــه حينم ــه وآل ــى اهلل علي اهلل صل
صــام وصّلــى: إذا حــّدث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا اؤتمــن خــان()346). 
ــا  ــب علين ــذا يج ــا، ول ــظ أوطانن ــعوبنا، وحف ــظ ش ــًا حف ــة أيض ــن األمان وم
ــل  ــي التعام ــة ف ــن األمان ــل ع ــاك أاّل نتغاف ــا وهن ــري هن ــي تج ــروب الت ــي الح ف
حتــى مــع مــن نقاتلــه، ففــي جميــع الحــاالت يجــب مراعــاة األمانــة، ومــع أّن 
ــع جوانبهــا وحاالتهــا، ولكــن األبشــع مــن  الحــروب كريهــة وبشــعة فــي جمي
ــة  ــذه قم ــاء، وه ــافك للدم ــل وس ــى قات ــل إل ــول المقات ــو أن يتح ــروب ه الح
البشــاعة واالنســاخ اإلنســاني، فعندمــا ُيقصــف معســكر فهــذا أمــر متوقــع فــي 
ــي ومســلم بقصــف قاعــة عــزاء، فهــل  ــاٌر عرب ــوم طي الحــروب، ولكــن أن يق
ــن  ــي كا الحالتي ــه؟ وف ــن قيادت ــر م ــو أم ــه؟ أو ه ــار نفس ــن الطي ــاد م ــذا اجته ه
ــكري  ــا العس ــن عقاله ــت م ــد خرج ــن ق ــي اليم ــرب ف ــًا أّن الح ــذا إعان ــد ه ُيع
ــد  ــى بع ــة حت ــدة طويل ــتبقى م ــي س ــة الت ــاعة والكراهي ــاع البش ــى ق ــت إل ووصل

ــاء هــذه الحــرب. انته
 إّن الضحايــا فــي االســتهداف األخيــر يعــّدون بالمئــات بيــن شــهيد وجريح، 
ــع بوجــود  ــاك توق ــو كان هن ــى ل ــة عــزاء، وحت ــي صال ــن ف ــوا مجتمعي ــد كان وق
بعــض القــادة السياســيين أو العســكريين، فهــل هــذا يبــرر القســوة فــي قتــل هــذا 
العــدد الكبيــر مــن المدنييــن؟. ونحــن ال نكتفــي بإدانــة وشــجب هــذا الحــادث 
البشــع، وإنمــا نخجــل مــن الســوء الــذي وصلــت اليــه العاقــات بيــن الشــعوب 
والحكومــات العربيــة، وال يوجــد مــا يســتحق كل هذا الدمــار والكره والبشــاعة 
فــي المواقــف والتصرفــات، ومهمــا طالــت هــذه الحــروب فســيجلس الجميــع 

)34 . بحار األنوار )7: 38 ح36.
346 . الكايف ): )9) )9) ح8.
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علــى طاولــة واحــدة فــي نهايــة المطــاف، ويبحثــون عــن المخــارج والحلــول، 
وســتبقى أرواح الضحايــا األبريــاء تطــوف عليهــم وتذكرهــم بحجــم القســوة 
ــي اتخذوهــا وبشــاعة  ــي مارســوها ضدهــم، وتذكرهــم بقســوة القــرارات الت الت
ــر  ــى والصب ــامة للجرح ــهداء والس ــة للش ــوها. الرحم ــي مارس ــات الت الممارس

والســلوان لليمــن وشــعبه الطيــب األصيــل.
ــٌة﴾، هــذه إشــارة  ــْم ِفتَْن ــْم َوَأْواَلُدُك ــا َأْمَواُلُك ــواْ َأنََّم ــه تعالــى: ﴿َواْعَلُم قول
إلــى العنصريــن الكبيريــن فــي هــذه الدنيــا: األمــوال واألوالد، والفتنــة هــي 
ــن  ــن م ــن المؤم ــر ليتبي ــي ُيختب ــن، يعن ــذي يفت ــان ال ــي، واإلنس ــار اإلله االختب
الكافــر، وَمــن الــذي يمتلــك شــخصية قويــة ومــن الــذي يضعــف أمــام المنزلقــات 
والمخاطــر، وليتبيــن مــدى اإلنســانية ومراعــاة قيمــة اإلنســان، أو االنحــدار نحــو 
الهاويــة ليكــون أّمعــة وورقــة يلعــب بهــا اآلخــرون مــن ذوي األجنــدة المشــبوهة.
الفتنــة فــي المــال، هــي كيفيــة الحصــول علــى المــال، وكيفيــة إنفاقــه، ومدى 
التعلــق بــه، أي هــل أنــت الــذي تملــك المــال، أو المــال هــو الــذي يملــكك؟ 

هــذا هــو الســؤال الكبيــر الــذي يطــرح نفســه فــي هــذا الســياق.
ــى  ــدور إل ــي ال ــا يأت ــن عندم ــزام، ولك ــن وااللت ــر بالتدي ــن يتظاه ــر م ــا أكث م
المــال يضعــف، وتجــده مســتعدًا الرتــكاب كل موبقــة وتجــاوز جميــع الحــدود 
واالعتــداء علــى كل حــق مــن أجــل أن يحصــل علــى المــال، ولذلــك ورد فــي 
ــوم، ألّن  ــاة والص ــي الص ــة()347)، وال يكف ــن المعامل ــريفة: )الدي ــة الش الرواي
العبــادة حالــة متكاملــة فــي شــخصية اإلنســان. وكذلــك األمــر بالنســبة لــأوالد، 

فهنــاك مــن هــو مســتعد ألن يضحــي بــكل شــيء مــن أجــل أوالده.
قولــه تعالــى: ﴿َوَأنَّ اهلّلَ ِعنــَدُه َأْجــٌر َعِظيــٌم﴾، هنيئــًا لمــن يفــوز فــي هذيــن 

العنصريــن، فيكــون ذا منزلــة عظيمــة ورفيعــة عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى.
ــَن  ِذي ــِم اهلّلُ الَّ ــا يَْعَل ــوْا َولَمَّ ــْبُتْم أَن ُتْتَرُك ــى: ﴿أَْم َحِس ــه تعال ــة: قول ــة الثالث اآلي
ِخــُذوْا ِمــن ُدوِن اهلّلِ َواَل َرُســولِِه َواَل اْلُمْؤِمنِيــَن َولِيَجــًة َواهلّلُ  َجاَهــُدوْا ِمنُكــْم َولـَـْم يَتَّ

ــا تَْعَمُلــوَن﴾)348).  ــٌر بَِم َخبِي

347 . عجائب اآلثار 3: 03).
348 . التوبة: 6).
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كتمان األسرار في الروايات

وردت مجموعــة مــن الروايــات عــن أهــل البيــت ^ فــي كــون كتمــان 
األســرار أثــرًا مــن آثــار البصيــرة، منهــا مــا روي عــن اإلمــام الباقــر صلــوات اهلل 
ــدًا إاّل  نا أح ــرِّ ــى س ــع عل ــي: )وال ُتطِل ــحاق الليث ــا إس ــًا أب ــه مخاطب ــامه علي وس
ــك  ــك وأهل ــك ومال ــي نفس ــت ف نا ُبلي ــرَّ ــت س ــك إن أذع ــتبصرًا، فإن ــًا مس مؤمن
ــرة العــوارض فــي بعــض المجتمعــات  وولــدك()349)، ولعــل إحــدى أســباب كث

ــر ×. ــام الباق ــول اإلم ــا يق ــي كم ــر وضع ــذا أث ــرار، وه ــي األس ــا تفش أنه

349 . بحار األنوار ): 33) ح6.
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األثر السابع

ترك الذنوب والمعاصي واآلثام

حينمــا يكــون اإلنســان علــى بصيــرة مــن أمــره، ال ينزلــق الــى الشــهوات 
واملعاصــي واآلثــام، وتكــون لديــه القــدرة علــى ضبــط النفس، والســيطرة 

علــى الســلوك، والتعاطــي بطريقــة مســؤولة مــع القضايــا املختلفــة.

ترك الذنوب في القرآن

هنــاك مجموعــة مــن الشــواهد مــن آيــات الذكــر الحكيــم، تتحــدث بشــأن أثــر 
البصيــرة فــي تــرك الذنــوب والمعاصــي.

نُكــْم اَل  ــٌة مِّ ِذيــَن َجــاُؤوا بِاإْلِْفــِك ُعْصبَ الشــاهد األول: قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ الَّ
ــا اْكتََســَب ِمــَن اإْلِْثــِم  ْنُهــم مَّ ُكــْم لِــُكلِّ اْمــِرٍئ مِّ ُكــم بَــْل ُهــَو َخْيــٌر لَّ تَْحَســُبوُه َشــّرًا لَّ
ــوَن  ــنَّ اْلُمْؤِمُن ــِمْعُتُموُه َظ ــْواَل إِْذ َس ــٌم لَ ــَذاٌب َعِظي ــُه َع ــْم لَ ــَرُه ِمْنُه ــى ِكْب ــِذي تََولَّ َوالَّ
ــِة  ــِه بِأَْربََع ــاُؤوا َعَلْي ــْواَل َج ــٌن لَ بِي ــٌك مُّ ــَذا إِْف ــوا َه ــرًا َوَقاُل ــِهْم َخْي ــاُت بِأَنُفِس َواْلُمْؤِمنَ
 ِ ِ ُهــُم اْلَكاِذُبــوَن َولـَـْواَل َفْضــُل اهللَّ ــَهَداء َفُأْولَئـِـَك ِعنــَد اهللَّ ُشــَهَداء َفــإِْذ لـَـْم يَْأُتــوا بِالشُّ
ــُكْم ِفــي َمــا أََفْضُتــْم ِفيــِه َعــَذاٌب َعِظيــٌم   ْنيـَـا َواآْلِخــَرِة لََمسَّ َعَلْيُكــْم َوَرْحَمُتــُه ِفــي الدُّ
ــُبونَُه  ــٌم َوتَْحَس ــِه ِعْل ــم بِ ــَس لَُك ــا لَْي ــم مَّ ــوَن بِأَْفَواِهُك ــنَتُِكْم َوتَُقوُل ــُه بِأَْلِس ْونَ إِْذ تََلقَّ
ــَم  تََكلَّ ــا أَن نَّ ــوُن لَنَ ــا يَُك ــم مَّ ــِمْعُتُموُه ُقْلُت ــْواَل إِْذ َس ــٌم َولَ ِ َعِظي ــَد اهللَّ ــَو ِعن ــًا َوُه َهيِّن
ــم  ــدًا إِن ُكنُت ــِه أَبَ ــوُدوا لِِمْثِل ُ أَن تَُع ــُم اهللَّ ــٌم  يَِعُظُك ــاٌن َعِظي ــَذا ُبْهتَ ــْبَحانََك َه ــَذا ُس بَِه

ــَن﴾)0)3) ْؤِمنِي مُّ
هــذا المقطــع القرآنــي هــو أحــد الشــواهد القرآنيــة علــى هــذا األثــر المهــم مــن 

آثــار البصيــرة، وتتحــدث هــذه اآليــات بقصــة حادثــة اإلفــك. 
وملخــص هــذه الحادثــة أنــه كان مــن عــادة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه 
- كمــا يبــدو ذلــك مــن الروايــات أيضــًا أنــه كان يصطحــب إحــدى زوجاتــه 

0)3 . النور: )) 7).
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ــا  ــات - كم ــدة زوج ــه ع ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــه، وكان لرس ــي غزوات ف
هــو معــروف- وكان يعتمــد القرعــة فــي اختيارهــا فــي كل غــزوة، حتــى جــاء 
االســتعداد للذهــاب إلــى غــزوة بنــي المصطلــق فــي الســنة الخامســة للهجــرة، 
فكانــت القرعــة علــى الســيدة عائشــة، فاصطحبهــا معــه فــي هــذه الغــزوة، وفــي 
فــت المســلمات  الســنة الخامســة للهجــرة كانــت آيــات الحجــاب قــد نزلــت وُكِلّ
ــذا  ــذ ه ــى بتنفي ــه أول ــه وآل ــى اهلل علي ــي صل ــات النب ــاب، وزوج ــداء الحج بارت
الحكــم الشــرعي، وكانــت العــادة أن توضــع زوج النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه 

فــي هــودج لكــي ال يراهــا أحــد مــن المســلمين أو غيرهــم.
وقــد انتصــر المســلمون فــي تلــك الغــزوة، وفــي طريــق العــودة إلــى المدينــة 
وصلــوا إلــى مــكان قبــل المدينــة وباتــوا فيــه، وكانــت الســيدة عائشــة فــي آخــر 
الليــل قــد ابتعــدت عــن القافلــة لقضــاء حاجــٍة، ثــم عــادت فانتبهــت أّن قادتهــا 
قــد ســقطت منهــا أثنــاء الذهــاب واإليــاب، فقــررت أن تعــود وتبحــث عــن تلــك 
القــادة فــي الصحــراء، واقتــرب الفجــر فصّلــى المســلمون ثــم ركبــوا ومضــوا 
ــا  ــة أنه ــيدة عائش ــة الس ــادة ناق ــن قي ــؤواًل ع ــن كان مس ــن م ــة، وظ ــى المدين إل

جالســة فــي داخــل الهــودج، وتحركــت القافلــة.
وبعدمــا عــادت الســيدة عائشــة وجــدت أّن القافلــة قــد تحركــت، فقــررت 
أن تبقــى فــي نفــس المــكان، وتحدثــت فــي نفســها أّن المســلمين ســيلتفتون فــي 

وقــٍت مــا الــى أنهــا ليســت فــي الهــودج فيرجعــون ويأخذونهــا.
المقاتليــن واســمه  أحــد  المــكان  بذلــك  مــّر  الشــمس  أشــرقت  وحيــن 
صفــوان، وكان قــد تأخــر عــن القافلــة أيضــًا لســبٍب مــن األســباب، فــرأى امــرأة 
جالســة فــي الصحــراء وحدهــا، فتبينهــا مــن بعيــد فعرفهــا، فاقتــرب مــن الســيدة 
ــه  ــا إلي ــا هلل وإن ــال: إن ــها - وق ــى األرض - أي أجلس ــة إل ــأ الناق ــة وطأط عائش
ــام،  ــن األم ــة م ــود الناق ــل يق ــة والرج ــة الناق ــيدة عائش ــت الس ــون، فركب راجع
ولــم ينطــق ببنــت شــفة حتــى وصــل إلــى المدينــة، وحيــن دخلــوا المدينــة فــي 

ــاس الســيدة عائشــة. منتصــف النهــار، عــرف الن
وهنــا اســتغل هــذه الحادثــة عــدد مــن المنافقيــن يتقدمهــم عبــد اهلل بــن 
ــن واتهمــوا  ــًا مــن المنافقي ــن، فكــّون فريق ســلول، وكان أحــد وجــوه المنافقي
ــار فــي الهشــيم،  ــه بزوجــه، فانتشــرت الشــائعة كالن ــه وآل النبــي صلــى اهلل علي
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ــه  ــى مســامع رســول اهلل صلــى اهلل علي ــر إل ــاس حتــى وصــل الخب وتداولهــا الن
ــه.  وآل

ومــرت أســابيع وهــذه القضيــة لــم تــزل حديــث الســاعة بيــن أولئــك النــاس، 
ورســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه فــي إحــراٍج شــديد، حتــى نزلــت هــذه اآليــات 

القرآنيــة الشــريفة مــن ســورة النــور.
لقــد جــاءت هــذه اآليــات لتضــع مامــح رؤيــة تجــاه إحــدى الظواهــر الهدامــة 
ــذي يأخــذ  ــكاذب ال ــر ال ــي المجتمــع، أال وهــي ظاهــرة الشــائعة، وهــي الخب ف
مأخــذه بيــن النــاس مــن دون التحقــق مــن صحتــه، فهــذا المقطــع القرآنــي 
يتحــدث بشــأن الشــائعة بــكل هــذه األبعــاد، نتيجــة هــذه القصــة التــي حصلــت 

ــه.  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــد رس ــى عه عل
قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ الَِّذيــَن َجــاُؤوا بِاإْلِفْــِك﴾، اإلفــك: الخــروج مــن الحــق 
إلــى الباطــل، واإلفــك أشــد مــن الكــذب، فالكــذب بيــان أمــر خــاف الواقــع، 

ولكــن اإلفــك هــو التجنــي واالفتــراء.
نُكــْم﴾، فالشــائعة تولــد في داخــل المجتمــع وليس  قولــه تعالــى: ﴿ُعْصَبــٌة مِّ
خارجــه، وهــي مــن األمــراض الداخليــة، فهــي تحــدٍّ داخلــي وليــس خارجيــًا. 
وكلمــة )عصبــة(، هــي مــن العصــب، والعصــب هــو مــا يشــد العضــات، 
ــد شــلل تلــك األعصــاب تتوقــف العضــات عــن الحركــة فيصــاب  ــك عن ولذل
ــدة،  ــى التآمــر، والخطــة، والمكي ــة( فيهــا إشــارة إل اإلنســان بالشــلل، و)عصب
أي أّن حادثــة اإلفــك كانــت تخطيطــا تآمريــا مــن المنافقيــن، تعاونــوا مــع بعضهــم 

لكــي يخلقــوا هــذه الشــائعة وينشــروها بهــذه الطريقــة.
النقطــة الثانيــة الافتــة فــي هــذه اآليــة هــي قولــه تعالــى: ﴿اَل َتْحَســُبوُه َشــّرًا 
ــي اتهامــات  ــٍر ف ــد يســأل ســائل: أي خي ــا ق ــْم﴾، وهن ــٌر لَُّك ــَو َخيْ ــْل ُه ــم َب لَُّك
كهــذه تــدب فــي المجتمــع، وتعصــف بــه، وتزلــزل قناعــة النــاس تجــاه رســول 

ــه ؟.  ــه وآل اهلل صلــى اهلل علي
والجــواب: أّن هــذه الشــائعات واالتهامــات بقــدر مــا فيهــا مــن إســاءة وهتــك 
ــا تهــز شــخصية بعــض  ــن، وبقــدر م ــة للمؤمني ــا فيهــا مــن إهان ــم، وبقــدر م وأل
األبريــاء والطيبيــن الذيــن ُيكــذب عليهــم وُيشــوش عليهــم مــن خــال هــذه 
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ــر  ــا غي ــة؛ ألنه ــى فقاع ــاف تبق ــة المط ــي نهاي ــا ف ــقيط، ولكنه ــائعات والتس الش
واقعيــة، فتنفجــر فــي لحظــة مــا وتنكشــف الحقيقــة، وعندمــا تنكشــف الحقيقــة 

ــا هــي دوافعهــم؟ فتكــون ســببًا فــي فضحهــم. ــن مــن كان وراءهــا؟ وم يتبي
فالشــائعة بقــدر مــا تكــون هدامــة فــي المجتمــع، ولكــن بعــد ظهــور الحقائــق 

يكــون لهــا مــردود عكســي وهائــل تجــاه فاعليهــا.
وقــد جعــل اهلل ســبحانه وتعالــى دار الدنيــا فتنــة، فهــذه الحيــاة فتنــة وابتــاء، 
والمجتمــع فــي فتنــة، ويدخــل هــذه المخاضــات ثــم يكتشــف الحقائــق ويفتــح 
عينيــه، ويعــرف مــن الصديــق ومــن العــدو، وربمــا يتعاطــف مــع المســيء إليــه 
فــي لحظــة مــا، ولكــن عندمــا تنكشــف الحقيقة تبــدأ عمليــة الفــرز واالصطفاف، 
ولذلــك نقــول إن أهــل الباطــل قد يكســبون جولــة، ولكنهــم بالتأكيد سيخســرون 

المعركــة، وااُلمــور بخواتيمهــا.
ــفت  ــة كش ــه بالرذيل ــه وآل ــى اهلل علي ــي صل ــزوج النب ــرى ل ــة الكب ــذه التهم وه
حقيقــة المنافقيــن، وكشــفت حقدهــم علــى النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وعلــى 
المســلمين جميعــًا، وكشــفت عــن مســتوى خططهــم الدنيئــة، وهــذه الفضيحــة 
ــا  ــي تحمله ــاة الت ــك المعان ــة لتل ــي النتيج ــن ه ــت للمنافقي ــي حصل ــرة الت الكبي
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وزوجتــه والمســلمون جميعــًا في حادثــة اإلفك.

وشــعر المســلمون بأنهــم حينمــا ينســاقون وراء الشــائعات التســقيطية فســوف 
يصلــون إلــى الحضيــض، ويفقــدون كل عزتهــم وكرامتهــم، فعرفــوا قيمــة 

ــن. ــن الظ ــة حس ــة، وقيم المبدئي
قولــه تعالــى: ﴿اَل َتْحَســُبوُه َشــّرًا لَُّكــم﴾ ولــم يقــل: ال تحســبوه شــرًا للنبــي 
صلــى اهلل عليــه وآلــه وال شــرًا لزوجتــه، بــل ال تحســبوه شــرًا لكــم جميعــًا؛ ألّن 
ــي  ــه زوج النب ــم ب ــا ُتته ــم، وم ــيء لك ــه ُيس ــه وآل ــى اهلل علي ــي صل ــيء للنب ــا ُيس م
صلــى اهلل عليــه وآلــه هــو ُتهمــة لكــم جميعــًا؛ ألّن المؤمنيــن كالجســد الواحــد، 

وهــم كلهــم فــي قــارٍب واحــد، ويجمعهــم مصيــٍر واحــد.
ــَن  ــَب ِم ــا اْكَتَس ــم مَّ نُْه ــِرٍئ مِّ ــُكلِّ اْم ــْم لِ ــٌر لَُّك ــَو َخيْ ــْل ُه ــه تعالــى: ﴿َب قول
اإْلِثـْـِم﴾، أي كل مــن شــارك فــي هــذه الحملــة الدنيئــة التســقيطية لــزوج رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وآلــه مــدان، وكل مــن نشــر شــائعة وتحــدث بشــائعة تســقيطية هــو 
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شــريك فيهــا، كٌل بمقــدار مســاهمته بتســقيط المؤمنيــن ونشــر الشــائعات الكاذبــة، 
ويتحمــل الــوزر والقســط مــن العقوبــة اإللهيــة بنفــس ذلــك المقــدار.

ــَرُه ِمنُْهــْم﴾، يعنــي مــن قــاد هــذه الشــائعة،  ــى ِكبْ ــِذي َتَولَّ قولــه تعالى:﴿َوالَّ
وهــو مــن ابتــدع هــذه الشــائعات، ومــن وّظــف النــاس وجّندهــم بهــذا االتجــاه.

قولــه تعالــى: )لَــُه َعــَذاٌب َعِظيــٌم(، مــا نــوع هــذا العــذاب الــذي هــو فــي نظــر 
اهلل عظيــم؟. إّن العظمــة حســب مدركاتنــا ومعطياتنــا شــيء آخــر غيــر العظمــة عنــد 
اهلل ســبحانه وتعالــى، أمــا اهلل العليــم بــكل شــيء حينمــا يقــول )عظيــم(، فيجــب 

أن نعــرف نــوع هــذه العظمــة.
ــِهْم  ــاُت بَِأنُفِس ــوَن َوالُْمْؤِمَن ــنَّ الُْمْؤِمُن ــِمْعُتُموُه َظ ــْواَل إِْذ َس ــه تعالــى: ﴿َل قول
مــن  إلــى  وليــس  المؤمنيــن،  إلــى  والخطــاب  التقريــع  ينتقــل  هنــا  َخيْــرًا﴾، 
ــن  ــنون الظ ــاذا ال تحس ــم؟ ولم ــا غيرك ــم بدني ــون دينك ــاذا تبيع ــائعة؛ لم ــر الش نش
بالمؤمنيــن؟. لمــاذا تصدقــون بهــذه الشــائعة؟. المنافقــون لهــم عذابهــم الخاص، 
ولكــن العتــب عليكــم أنتــم أيهــا المؤمنــون، أّي مؤمــن ُيســّقط فــي المجتمــع فهــذا 
تســقيط لنــا جميعــًا، وأّي إســاءة تتوجــه لبــريء وُتشــاع فهــي إســاءة لنــا جميعــًا.

ِبيــٌن﴾، ال يكفــي أن تقــول أنــت فقــط:  ــٌك مُّ قولــه تعالــى: ﴿َوَقاُلــوا َهــَذا إِفْ
ــع،  ــًا أن ُتداف ــك ثاني ــب علي ــيًا، ويج ــائعة نفس ــض الش ــب أواًل أن ترف ــل يج ال، ب
ــون  ــاذا ال تعترض ــول: لم ــا تق ــة هن ــن، فاآلي ــر المؤم ــرح، وتناص ــب، وتش وتكت

ــدوام الشــائعة بتداولهــا.  علــى صاحــب الشــائعة؟ ف
إلــى هنــا ينتهــي الحديــث بعتــاب المؤمنيــن فــي البعــد األخاقــي والمعنــوي، 
ــاُؤوا  ــْواَل َج ــوا: ﴿لَ ــم أن يقول ــي، فيعلمه ــد القضائ ــى البع ــث إل ــل الحدي ــم ينتق ث
ــون  ــه أن يك ــب علي ــة يج ــا بالرذيل ــخصًا م ــم ش ــن يته ــَهَداء﴾، فم ــِة ُش ــِه بِأَْربََع َعَلْي

ــه أربعــة شــهود عــدول يشــهدون بأنهــم اطلعــوا علــى هــذه الرذيلــة. لدي
ِ ُهــُم الَْكاِذُبوَن﴾،  ــَهَداء َفُأْوَلِئَك ِعنــَد اهللَّ  قولــه تعالــى: ﴿َفــإِْذ َلــْم َيأُْتــوا بِالشُّ
يعنــي أّن المدعــي إذا لــم يكــن لديــه بينــة شــرعية فهــو كاذب، ويجــري عليــه حــد 
ــة  ــت بالبين ــح، إاّل إذا ثب ــر صحي ــل غي ــز وج ــد اهلل ع ــه عن ــر كام ــذف، وُيعتب الق
ــن  ــات المؤمني ــأن حرم ــرعي بش ــب الش ــي الجان ــر ف ــدد كبي ــاك تش ــرعية، فهن الش

وعــدم تســقيطها.
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ــا َواآْلِخــَرِة  نَْي ــي الدُّ ــُه ِف ــْم َوَرْحَمُت ِ َعَليُْك ــْواَل َفْضــُل اهللَّ قولــه تعالــى: ﴿َوَل
ــُكْم ِفــي َمــا َأَفْضُتــْم ِفيــِه َعــَذاٌب َعِظيــٌم﴾، هــذا التســقيط والــكام الــذي  َلَمسَّ
ــقيط  ــم، فالتس ــذاب العظي ــببه الع ــم بس ــزل اهلل عليك ــتحق أن ين ــه، يس ــم ب نطقت
والشــائعات الكاذبــة وذكــر النــاس بســوء وتســقيطهم علــى غيــر وجــه حــق، فيهــا 

أثــر وضعــي، وهــو اســتحقاق نــزول العــذاب اإللهــي.
و﴿َأَفْضُتــْم﴾ مــن اإلفاضــة، واإلفاضــة هــي خــروج المــاء، وانغماس الشــيء 
بالمــاء ُيســمى أيضــًا إفاضــة، وقــد اســتعمل القــرآن الكريــم مصطلــح اإلفاضــة، 
ــه قــد اتســعت وأخــذت  ــه وآل ألّن هــذه الشــائعة تجــاه زوج النبــي صلــى اهلل علي
مديــات حتــى صّدقهــا المؤمنــون، أو فــي األقــل تعاطــوا معهــا وتداولوهــا، 
والمجتمــع كلــه صــدق بقضيــة جائــرة وظالمــة فيهــا هتــك لرســول اهلل وزوجــه.

ثم تأتي اآليات القرآنية ااُلخرى لتؤكد الموقف المطلوب. 
ْوَنــُه بَِألِْســَنِتُكْم﴾، أي تأخــذون الشــائعة مــن األلســن،  قولــه تعالــى: ﴿إِْذ َتَلقَّ

وهــذه إدانــة أواًل لقبول الشــائعة.
ــا َليْــَس َلُكــم بِــِه ِعلْــٌم﴾، أي  قولــه تعالــى: ﴿َوَتُقوُلــوَن بَِأفَْواِهُكــم مَّ
تنشــرونها بيــن النــاس ألنكــم ال تملكــون البصيــرة، ولذلــك تنشــرون الشــائعات 
فتقعــون فــي المعاصــي واآلثــام، ولــو كانــت لكــم بصيــرة، ولــو عملتــم بتحّقــٍق 
وتثّبــٍت لمــا تفّوهتــم بهــا، ولمــا أذنبتــم، ولمــا عصيتــم اهلل ســبحانه وتعالــى فــي 

تســقيط بعضكــم لبعــض.
إذن فالبصيــرة هــي التــي ُتعطــي اإلنســان هــذه المناعــة مــن الوقــوع فــي 

المعاصــي.
ِ َعِظيــٌم﴾، أي تقللــون مــن  نــًا َوُهــَو ِعنــَد اهللَّ قولــه تعالــى: ﴿َوَتْحَســُبوَنُه َهيِّ

قيمــة هــذه الشــائعة وتأثيرهــا.
ــَم بَِهَذا﴾،  ــا َيُكــوُن َلَنــا َأن نََّتَكلَّ قولــه تعالــى: ﴿َوَلــْواَل إِْذ َســِمْعُتُموُه ُقلُْتــم مَّ

أي تقولــون: ال يجوز أن نســمع الشــائعة ونشــيعها بيــن الناس.
ــذٌب  ــٌب وك ــذا ذن ــٌم﴾، أي ه ــاٌن َعِظي ــَذا ُبْهَت ــبَْحاَنَك َه ــى: ﴿ُس ــه تعال قول

ــت.  ــث وتثب ــمعه دون تري ــا نس ــاس م ــى الن ــول عل ــم أن نق عظي
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ُ َأن َتُعــوُدوا لِِمثِْلــِه َأَبــدًا﴾، يحذركــم اهلل  قولــه تعالــى: ﴿َيِعُظُكــُم اهللَّ
ســبحانه وتعالــى مــن التعاطــي والتعاطــف مــع الشــائعة بعــد هــذه الحادثــة.
ْؤِمِنيــَن﴾، أي مــن يتــداول الشــائعة ُيســلب منــه  ــم مُّ قولــه تعالــى: ﴿إِن ُكنُت

اإليمــان والعيــاذ بــاهلل. 
وهناك شواهد قرآنية ُاخرى على أّن ترك الذنوب أثر من آثار البصيرة:

منهــا: قولــه تعالــى: ﴿َوالَِّذيــَن َيْجَتِنُبــوَن َكَبائـِـَر اإْلِثـْـِم َوالَْفَواِحــَش َوإَِذا َمــا 
ــُروَن﴾)))3). ــْم َيْغِف َغِضُبوا ُه

ــَش إاِلَّ  ــِم َوالَْفَواِح ــَر اإْلِثْ ــوَن َكَبائِ ــَن َيْجَتِنُب ــى: ﴿الَِّذي ــه تعال ــا: قول ومنه
َمــَم﴾)))3). اللَّ

ترك الذنوب في الروايات 

ــى  ــارة ^، إل ــة والطه ــت العصم ــل بي ــن أه ــة ع ــات الكريم ــت الرواي تطرق
أّن تــرك المعاصــي والذنــوب هــو أثــر مــن آثــار البصيــرة، نذكــر منهــا مــا رواه أبــو 
إســحاق الليثــي قــال: قلــت ألبــي جعفــر اإلمــام الباقــر ×: يــا ابــن رســول اهلل، 
أخبرنــي عــن المؤمــن المســتبصر إذا بلــغ فــي المعرفــة وكمــل، هــل يزنــي؟ قــال: 
اللهــم ال. قلــت: فيلــوط؟ قــال ×: اللهــم ال. قلــت: فيســرق؟ قــال ×: 
ال. قلــت: فيشــرب الخمــر؟ قــال: ال. قلــت: فيأتــي كبيــرة مــن هــذه الكبائــر أو 

فاحشــة مــن هــذه الفواحــش؟ قــال: ال()3)3).
ويظهــر مــن هــذه الروايــة المباركــة بشــكل واضــح أّن البصيــرة ُتعطــي اإلنســان 

المناعــة مــن ارتــكاب الذنــوب، فــا يصــدر الذنــب مــن ذوي البصائــر.

))3 . الشورى: 37.
))3 . النجم: )3.

3)3 . بحار األنوار ): 8)) ح6.
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األثر الثامن

استجابة الدعاء

ــًا هلل   إن الــذي ميتلــك البصيــرة يســير بخطــى ثابتــة، ويكــون عبــدًا مقرب
ســبحانه وتعالــى، فــإذا مــا دعــا ُاســتجيب دعــاؤه. 

استجابة الدعاء في القرآن

ــي اســتجابة  ــرة ف ــر البصي ــى أث ــم عل ــرآن الكري ــي الق ــدة ف ــاك شــواهد عدي هن
ــاء. الدع

ــْردًا  ــي َف ــُه َربِّ اَل تََذْرنِ ــاَدى َربَّ ــا إِْذ نَ ــى: ﴿َوَزَكِريَّ ــه تعال الشــاهد األول: قول
ُهــْم  ــُه َزْوَجــُه إِنَّ ــا لَ ــُه يَْحيَــى َوأَْصَلْحنَ ــا لَ ــُه َوَوَهْبنَ ــُر اْلَواِرثِيــَن َفاْســتََجْبنَا لَ َوأَنــَت َخْي
َكاُنــوا ُيَســاِرُعوَن ِفــي اْلَخْيــَراِت َويَْدُعونَنَا َرَغبــًا َوَرَهبــًا َوَكاُنوا لَنَا َخاِشــِعيَن﴾)4)3). 
يتنــاول هــذا المقطــع القرآنــي الشــريف الحديــث عــن زكريــا عليــه وعلــى نبينــا 
ــادرة  ــر ق ــًا غي ــه عقيم ــت زوج ــرًا، وكان ــيخًا كبي ــا ش ــد كان زكري ــام، فق ــه الس وآل
ــن اهلل  ــب م ــد، فطل ــرزق بول ــم ُي ــاة ول ــارق الحي ــتعد ليف ــاب، وكان يس ــى اإلنج عل
ــة ليبقــى مــن يواصــل مشــروعه ويحفظــه مــن بعــده، وكمــا  ــى الذري ســبحانه وتعال
هــو معــروف فــإّن المــرء يحفــظ فــي ولــده، فاإلنســان الــذي ال ذريــة لــه ينتهــي ذكــره 

ــة فيســتمر ذكــره بعــد وفاتــه. ــه ذري بوفاتــه، وأمــا اإلنســان الــذي لدي
ــط  ــب يرتب ــام جان ــه الس ــا وآل ــى نبين ــه وعل ــا علي ــي اهلل زكري ــدى نب ــد كان ل  لق
ــالي  ــب رس ــه جان ــه، ولدي ــد وفات ــن بع ــره م ــينقطع ذك ــة س ــدون ذري ــخصه؛ فب بش
مــن اهلل ســبحانه وتعالــى، فهــو صاحــب مشــروع، لذلــك طلــب مــن اهلل عــز وجــل 
الذريــة، ويبــدو أّن طلبــه كان مســتحيًا، فالرجــل عندمــا يكــون شــيخًا كبيــرًا يفقــد 
ــم يســتطع أن  ــت زوجــه عقيمــا أيضــًا، فهــو ل ــى اإلنجــاب عــادًة، وكان القــدرة عل
ــي هــذا العمــر المتقــدم؟  ــه أن ُينجــب ف ــف ل ــه وشــبابه، فكي ــي فتوت ــا ف ُينجــب منه

4)3 . األنبياء: 89 90.



المحور الخامس - آثار البصيرة282

لذلــك ال توجــد ظــروف ومناخــات اســتجابة الدعــاء لهذه الموانــع والعوائــق الطبيعية 
والماديــة، ولكــن تذكــر اآليتــان الشــريفتان أّن اهلل ســبحانه وتعالــى اســتجاب دعــاء 
زكريــا عليــه وعلــى نبينــا وآلــه الســام ورزقــه ولــدًا اســمه يحيــى لــم يجعــل اهلل له من 
قبــل شــبيهًا، ممــا ُيشــير إلــى أّن َمــْن كان علــى بصيــرٍة مــن أمــره ُيســتجاب دعــاؤه، 

حتــى لــو كان هــذا الدعــاء يبــدو صعبــًا بحســب المقاييــس والمعاييــر الماديــة.
ــْردًا﴾: أي ال تتركنــي  ــُه َربِّ اَل َتَذْرنِــي َف ــاَدى َربَّ ــا إِْذ َن قولــه تعالــى: ﴿َوَزَكِريَّ

بــدون أوالد.
قولــه تعالــى: ﴿َوَأنــَت َخيْــُر الَْواِرثِيــَن﴾: مــا أجمــل هــذا الدعــاء، ومــا أجمــل 
هــذا ااُلســلوب فــي الخطــاب مــع اهلل ســبحانه وتعالــى، فهــو ال يقــول )اللهــم(، بــل 
يقــول )ربــي(، وهــذا ُيعبــر عــن وجــود عاقــة وثيقــة بيــن اإلنســان وربــه، فحينمــا 
ُينــادي اإلنســاُن اهللَ ســبحانه وتعالــى بقولــه )ربــي(، ينســبه إلــى نفســه، ويســتحضر 

هــذه العاقــة الوثيقــة بينــه وبيــن اهلل ســبحانه وتعالــى.
وكذلــك فــإّن اهلل ســبحانه وتعالــى فــي خطابــه لعبــاده يســتخدم أســاليب متعــددة 
فــي الخطــاب، فهنــاك: )يــا أيهــا النــاس(، وهنــاك: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا(، وهنــاك 
ِذيــَن أَْســَرُفوا َعَلــى  تعبيــٌر مختلــف فيــه إشــارة إلــى القــرب: ﴿ُقــْل يَــا ِعبَــاِدَي الَّ
ــُه ُهــَو اْلَغُفــوُر  ُنــوَب َجِميعــًا إِنَّ َ يَْغِفــُر الذُّ ِ إِنَّ اهللَّ ْحَمــِة اهللَّ أَنُفِســِهْم اَل تَْقنَُطــوا ِمــن رَّ
ــة الشــريفة ال ُيكلــم المهتديــن،  ــى فــي هــذه اآلي ــُم﴾)))3)، اهلل ســبحانه وتعال ِحي الرَّ
وال يكلــم مــن ســار فــي طريــق الصــاح، وإنمــا يوجــه خطابــه للمذنبيــن، وحينمــا 
يتحــدث مــع المذنبيــن يخاطبهــم: )يــا عبــادي(، يعنــي مــع أنكــم أســرفتم وأذنبتــم 
ــادي ال أتخلــى عنكــم، فــا تيأســوا مــن  ــم ولكنكــم عب ــم وأثمت ــم وعصيت وأخطأت

ــة اهلل. رحم
إذن فالنســبة إلــى الــذات والنفــس )ربــي( هــي إشــارة إلــى هــذا القــرب، ثــم ال 
يقــول: )إلهــي( وإنمــا يقــول: )ربــي(؛ ألّن الــرب مــن التربيــة، أي الــذي ربانــي، 
وأعطانــي، وأكرمنــي، ومنحنــي، ورعانــي، ربــي أنــت الــذي ربيتنــي، وأنــت 
الــذي رعيتنــي، وأنــت الــذي حظيــُت فــي جميــع المراحــل برعايتــك، ومحبتــك، 

ــك. وحنان

))3 . الزمر: 3).
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قولــه تعالــى: ﴿َربِّ اَل َتَذْرنِــي َفــْردًا﴾، أي أخشــى أن أضيــع ويغيــب 
ذكــري إن لــم تكــن لــي ذريــة، وأخشــى أن يضيــع مشــروعي الرســالي بغيابــي 
ــا قلــق  ــًا ويأخــذه ذاك شــمااًل، وأن حينمــا تتاقفــه األهــواء، ويأخــذه هــذا يمين

ــي.  ــى نفس ــروع وعل ــى المش عل
ــك  ــاء ل ــرف أّن البق ــي، أع ــَن﴾، إله ــُر الَْواِرثِي ــَت َخيْ ــى: ﴿َوَأن ــه تعال قول
وحــدك وأننــا كلنــا فانــون؛ ألّن )ُكلُّ َمــْن َعَلْيَهــا َفــاٍن()6)3)، فكلنــا ذاهبــون إلــى 
ــا ربــي  ــا أعــرف ذلــك، وأعــرف ي ــاة، أن الفنــاء، وال يبقــى أحــد فــي هــذه الحي
أنــك ســترث وتحفــظ المشــروع وســتحفظ أنبيــاءك ورســلك، ولكــن أتحــدث 
عــن الســبب الطبيعــي فــي الحفــظ. يــا إلهــي، إنــي أعــرف أنــك خيــر الوارثيــن، 
وأنــك مــن ســيحفظ المشــروع الرســالي، ولكــن علــّي أن أســير ضمــن األســباب 

الطبيعيــة، والســبب الطبيعــي أن تكــون لــي ذريــة.
ــوكل()7)3)،  ــا وت ــه: )أعقله ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــن رس ــد ورد ع لق
ــائل واألدوات  ــار الوس ــأن نخت ــة؛ ب ــباب الطبيعي ــن األس ــير ضم ــا أن نس فواجبن
الطبيعيــة فــي تحقيــق النتائــج، ثــم نتــوكل علــى اهلل ســبحانه وتعالــى، ونطلــب 

ــق أهدافهــا. ــرة فــي تحقي ــه أن يجعــل هــذه األســباب مؤث من
قولــه تعالــى: ﴿َفاْســَتَجبَْنا َلــُه﴾، اســتجبنا لــه ألنــه كان مــن أهــل البصيــرة، 

وكان علــى هدايــة، وصاحــب رؤيــٍة واعيــة، وكان متحمــًا للمشــروع. 
ــذا  ــى. ه ــمه يحي ــدًا اس ــاه ول ــى(، أي رزقن ــُه يَْحيَ ــا لَ ــى: )َوَوَهْبنَ ــه تعال قول
الدعــاء الصــادق المشــفوع بالبصيــرة وبالثقــة بــاهلل ســبحانه وتعالــى، هــو الــذي 
ــى  ــن عل ــى ونح ــبحانه وتعال ــو اهلل س ــا ندع ــة، فحينم ــج الطيب ــذه النتائ ــي به يأت
ــا، وعلــى ثقــٍة عاليــة بــاهلل ســبحانه وتعالــى، تأتــي  ــرٍة مــن أمرن ــٍي وبصي وع

ــة. اإلجاب
ولكــن المشــكلة أّن البعــض منــا يدعــو اهلل ســبحانه وتعالــى اختبــارًا وليــس 
ثقــة بــاهلل، يدعــو ليــرى ويختبــر اهلل؛ أيســتجيب لــه أم ال؟ وكأنــه يشــك فــي قدرة 
ــه  ــا وآل ــى نبين ــه وعل ــا علي ــة، ولقــد كان زكري ــى علــى اإلجاب اهلل ســبحانه وتعال

6)3 . الرحمن: 6).
7)3 . مشكاة األنوار: ))).
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الســام وهــو الشــيخ الكبيــر فــي الســن وزوجــه غيــر قادريــن علــى اإلنجــاب، 
ومــع ذلــك دعــا اهلل عــز وجــل واثقــًا بقدرتــه فجــاءت االســتجابة.

ــُه(، زوجــه التــي كانــت عقيمــا جعلناهــا  ــُه َزْوَج ــا لَ ــه تعالــى: )َوأَْصَلْحنَ قول
ــه  ــة بفضل ــى حالتهــا الصحي ــارك وتعال ــى اإلنجــاب، أي أصلــح اهلل تب ــادرة عل ق

ــه. ــدًا، وتحققــت ُامنيت ــه ول ــه، فاســتطاعت أن ُتنجــب ل وإرادت
ثــم تنتقــل اآليــة الكريمــة الــى ذكــر ثــاث خصــال كانــت لزكريــا × 
وزوجــه، وبســبب هــذه الخصــال اســتجاب اهلل ســبحانه وتعالــى دعــاءه، وقــد 
ــم  ــك ل ــا؟ والجــواب: ألن ــا ُيســتجاب لن ــا: لمــاذا ندعــو ف يتســاءل البعــض من
توفــر شــروط اســتجابة الدعــاء فــي نفســك فــا تأتــي اإلجابــة، بينمــا دعــا زكريــا 
ــه وهــو يتســم بهــذه الخصــال الثــاث، فاســتجاب اهلل ســبحانه وتعالــى  × رب

ــال؟. ــذه الخص ــا ه ــاءه، فم دع
ــا  ــَراِت﴾، عندم ــي الَْخيْ ــاِرُعوَن ِف ــوا ُيَس ــْم َكاُن ــى: ﴿إِنَُّه ــة ااُلول الخصل
جاءتهــم النعمــة اإللهيــة، وعندمــا جاءهــم المــال، والوجاهــة االجتماعيــة، 
ــم  ــاء اهلل، ل ــن أنبي ــًا م ــا × نبي ــح زكري ــى وأصب ــبحانه وتعال ــن اهلل س ــوة م والنب
تتغيــر نفوســهم وســلوكهم وتعاملهــم مــع النــاس، ولم يصبهــم الغــرور والغفلة، 
ــًا  ــًة، ازدادوا تواضع ــا ازدادوا مكن ــة، وكلم ــق الطاع ــى طري ــن عل ــوا ثابتي ــل بق ب

ــاًء. وعط
وقــد ورد طلــب هــذه الخصلــة الكريمــة فــي دعــاء )مــكارم األخــاق( لإلمــام 
ــد  ــي عن ــًة إاّل حططتن ــاس درج ــي الن ــي ف ــّم ال ترفعن ــن ×: )الله ــن العابدي زي
نفســي مثلهــا()8)3)، أي إذا رفعتنــي درجــة بيــن النــاس فاجعلنــي أشــعر بالتواضــع 
بنفــس الدرجــة، لكــي يوجــد التــوازن بيــن التأثيــر االجتماعــي المتصاعــد، 
والتواضــع وخفــض الجنــاح النفســي والروحــي. ولــوال هــذا التــوازن فســُيبتلى 
ــا  ــا كلم ــي علين ــذا ينبغ ــاس، ل ــى الن ــتعاء عل ــر واالس ــرور والكب ــان بالغ اإلنس
ازددنــا مكنــًة ماليــة واجتماعيــة وجاهــة فــي النــاس علينــا أن نزيــد فــي عطائنــا إلــى 
النــاس، وال ننســى الفقــراء والمحتاجيــن، وال ننســى دورنــا فــي خدمــة النــاس.
الخصلــة الثانيــة: ﴿َوَيْدُعوَنَنــا َرَغبــًا َوَرَهبًا﴾، فقــد كان زكريــا × وزوجه 

8)3 .الصحيفة السجادية: دعاء مكارم األخاق.
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يدعــوان اهلل عــز وجــل ليــس عنــد الحاجــة فقــط، بــل يدعوانــه رغبــة فــي ثوابــه 
وخوفــًا مــن عقابــه، فاإلنســان عندما يتعــرض أحيانًا للشــدائد والمــرض يذكر اهلل 
ســبحانه وتعالــى، وعندمــا ُيصــاب أحيانــًا بانتكاســة ماليــة وفقــر يذكر اهلل ســبحانه 
وتعالــى، ولكنــه ال يذكــر اهلل ســبحانه وتعالــى فــي حــاالت الرخــاء، وأمــا زكريــا 
× وزوجــه فقــد كانــا يدعوانــه رغبــًا ورهبــًا، وفــي جميــع األحــوال؛ فــي 
ــرض  ــي الم ــامة، وف ــة والس ــي الصح ــر، ف ــى واليس ــي الغن ــة، وف ــر والفاق الفق
ــا،  ــا وإدباره ــال الدني ــاالت إقب ــي ح ــى ف ــارك وتعال ــوان اهلل تب ــف، فيدع والضع
إذن همــا يدعــوان اهلل تعالــى فــي كل حالــة، وهكــذا يجــب أن تكــون عاقتنــا مــع 
اهلل تبــارك وتعالــى ليســت عاقــة مصلحيــة، أو مرحليــة، أو انتقاليــة، أو آنيــة، أو 

ظرفيــة، وإنمــا يجــب أن ندعــو اهلل تبــارك وتعالــى فــي جميــع األحــوال.
ــه  ــا × وزوج ــِعيَن﴾، كان زكري ــا َخاِش ــوا َلَن ــة: ﴿َوَكاُن ــة الثالث الخصل
متواضعيــن وخاشــعين، وعلــى بصيــرٍة مــن أمرهمــا، ويتســمان برؤيــة واضحــة، 
ومهمــا عــا شــأنهما يبقيــان عبديــن خاشــعين هلل عــز وجــل، وُيحســنان العبوديــة 
لــه ســبحانه وتعالــى، إذن فالبصيــرة هــي التــي تســببت فــي اســتجابة دعــاء زكريــا 

عليــه وعلــى نبينــا وآلــه الســام.
َواأَلْرِض  ــَماَواِت  السَّ َخْلــِق  ِفــي  ﴿إِنَّ  تعالــى:  قولــه  الثانــي:  الشــاهد 
ِذيــَن يَْذُكــُروَن اهلّلَ ِقيَامــًا َوُقُعودًا  ْولـِـي األْلبَاِب الَّ ُ َهــاِر آليـَـاٍت ألِّ ْيــِل َوالنَّ َواْختـِـَاِف اللَّ
نـَـا َمــا َخَلْقــَت َهــذا  ــَماَواِت َواأَلْرِض َربَّ ــُروَن ِفــي َخْلــِق السَّ َوَعَلــَى ُجُنوبِِهــْم َويَتََفكَّ
ــاَر َفَقــْد أَْخَزْيتَــُه َوَمــا  ــَك َمــن ُتْدِخــِل النَّ نَــا إِنَّ ــار َربَّ بَاِطــًا ُســْبَحانََك َفِقنَــا َعــَذاَب النَّ
ــْم  ــوْا بَِربُِّك ــاِن أَْن آِمُن ــاِدي لإِِليَم ــًا ُينَ ــِمْعنَا ُمنَاِدي ــا َس نَ ــا إِنَّ نَ بَّ ــاٍر رَّ ــْن أَنَص ــَن ِم الِِمي لِلظَّ
نَــا َوآتِنَــا َمــا  نَــا َمــَع األْبــَراِر َربَّ ــا َســيِّئَاتِنَا َوتََوفَّ ــْر َعنَّ نَــا َفاْغِفــْر لَنَــا ُذُنوبَنَــا َوَكفِّ ــا َربَّ َفآَمنَّ
ــَك اَل ُتْخِلــُف اْلِميَعــاَد َفاْســتََجاَب  نـَـا َعَلــى ُرُســِلَك َواَل ُتْخِزنـَـا يـَـْوَم اْلِقيَاَمــِة إِنَّ َوَعدتَّ
ــن  ــم مِّ ــى بَْعُضُك ــٍر أَْو ُأنثَ ــن َذَك ــم مِّ نُك ــٍل مِّ ــَل َعاِم ــُع َعَم ــي اَل ُأِضي ــْم أَنِّ ُه ــْم َربُّ لَُه
ِذيــَن َهاَجــُروْا َوُأْخِرُجــوْا ِمــن ِديَاِرِهــْم َوُأوُذوْا ِفــي َســبِيِلي َوَقاتَُلــوْا  بَْعــٍض َفالَّ
ــا اأَلْنَهــاُر  ــاٍت تَْجــِري ِمــن تَْحتَِه ُهــْم َجنَّ ــَرنَّ َعْنُهــْم َســيِّئَاتِِهْم َوأُلْدِخَلنَّ ــوْا أُلَكفِّ َوُقتُِل

ــَواِب﴾)9)3). ــُن الثَّ ــَدُه ُحْس ــِد اهلّلِ َواهلّلُ ِعن ــن ِعن ــًا مِّ ثََواب
ــير  ــة، وُتش ــن األدعي ــدد م ــى ع ــريف عل ــي الش ــع القرآن ــذا المقط ــوي ه يحت

9)3 . آل عمران: 90) )9).
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الروايــات إلــى أّن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه كان ملتزمــًا بتــاوة هــذه 
اآليــات الخمــس حينمــا يصلــي نافلــة الليــل)360). وكذلــك ورد عــن أئمــة أهــل 
ــل))36). ــاء اللي ــي آن ــام ف ــد القي ــا عن ــتحباب قراءته ــم اس ــام اهلل عليه ــت س البي

 إذن ُيحبــذ لإلنســان أن يلتــزم بقــراءة هــذه اآليــات الخمــس فــي أهــم األوقات 
قربــة هلل تعالــى والتماســًا الســتجابة دعائــه، وُيســتحب لإلنســان أن ُيوقــت صــاة 

الليــل ُقبيــل الفجــر، ألنهــا أوقــات اســتجابة الدعــاء.
يْــِل  ــَماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتــَاِف اللَّ قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ ِفــي َخلْــِق السَّ
ْولـِـي األلَْبــاِب﴾، يعنــي أّن فــي تعاقــب الليــل والنهــار بانتظــام  ُ َهــاِر آلَيــاٍت ألِّ َوالنَّ
وضمــن منظومــة دقيقــة، آيــات ألصحــاب األلبــاب، وهــم أصحــاب البصيــرة، 
الكونيــة  الظواهــر  فهــذه  الوعــي،  والدرايــة، وأصحــاب  العقــل  وأصحــاب 
واالنتظــام العظيــم والكبيــر فــي الســماوات واألرض والليــل والنهــار، فيهــا 
إشــارة ودليــل، وفيهــا رســائل عميقــة ومهمــة، ألصحــاب البصائــر، فيعرفونهــا 
ويلتقطونهــا، ويــزدادون عقيــدة بــاهلل ســبحانه وتعالــى حينمــا يــرون هــذا النظــام 

ــم.  العظي
إذن فيهــا رســالة واضحــة، وحينمــا نتلــو القــرآن الكريــم فليســت التــاوة هــي 
الهــدف الكلــي، وإنمــا الهــدف األســاس هــو التدبــر، فمــا قيمــة أن نقــرأ القــرآن 
ــه؟  ــر فــي مضامين ــه، وال نتأمــل ونتدب ــد آيات ــاه؟ وال نقــف عن وال نعــرف مــا معن
ــي  ــة ف ــة الحقيقي ــن القيم ــر، ولك ــا أج ــم، فيه ــة؟ نع ــاوة الخاطف ــة الت ــا قيم وم
ــل  ــرة وتفحــص فــي مدالي ــر وتأمــل وبصي ــي يعقبهــا تدب ــاوة الت ــاوة هــي الت الت

ــات الشــريفة. ــن اآلي ومضامي
ــاألرض  ــم ب ــذي يتحك ــق ال ــام الدقي ــذا النظ ــة، وه ــر الكوني ــذه الظواه إن ه
والســماوات والليــل والنهــار، وحركــة هــذه األرض، فيهــا دروس عظيمــة. 
كٌل مّنــا بقــدر وعائــه المعرفــي، وقدرتــه علــى االلتقــاط، يســتطيع أن يأخــذ 
الــدروس والعبــر الكبيــرة مــن هــذه الظواهــر الكونيــة، ويصــل إلــى نتيجــة 
ــام  ــذا النظ ــل كل ه ــذي جع ــو ال ــدًا ه ــرًا واح ــًا وُمدب ــاك خالق ــي أّن هن ــدة ه واح

360 . الكايف 3: )44 ح3).

)36 . الكايف 3: )44 ح)).
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لعمــل هــذه المنظومــة بعضهــا مــع بعــض، لتتكامــل فــي نســٍق واحــد، وُتشــكل 
ــا المــادي الملــيء  ــا وفــي عالمن النظــام األحســن واألكمــل الممكــن فــي حياتن

بالتناقضــات والتقاطعــات.
ــذي اســتطاع أن يوجــد كل هــذا النظــام  ــق ال ــى هــو الخال اهلل ســبحانه وتعال
فــي حركــة األرض، وكل هــذه الظواهــر الكونيــة بنســٍق واحــد لتتكامــل بعضهــا 

مــع بعــض.
ــْم﴾،  ــَى ُجُنوبِِه ــودًا َوَعَل ــًا َوُقُع ــُروَن اهلّلَ ِقَيام ــَن َيْذُك ــى: ﴿الَِّذي ــه تعال قول
ــؤالء  ــة، ه ــل والدراي ــاب العق ــرة، أصح ــاب البصي ــاب، أصح ــو األلب ــم أول ه
يذكــرون اهلل فــي قيامهــم فــي صلواتهــم، وقعــودًا فــي مجالســهم، وعلــى 
جنوبهــم حينمــا يرقــدون. يذكــرون اهلل ســبحانه وتعالــى دائمــًا فــي جميــع 

األحــوال، وفــي جميــع الظــروف والفــرص.
ــم  ــَماَواِت َواأَلْرِض﴾، نظرته ــِق السَّ ــي َخلْ ــُروَن ِف ــى: ﴿َوَيَتَفكَّ ــه تعال قول
فيتدبــرون،  الكــون؛  لظواهــر  ومتفحصــة  واعيــة،  نظــرة  عميقــة،  نظــرة 
ويتأملــون، ويدققــون، لكــي يســتفيدوا الــدروس والعبــر مــن كل هــذه الظواهر.

ــًا﴾، جميــع هــذه المعطيــات  ــذا َباِط ــَت َه ــا َخَلْق ــا َم َن قولــه تعالــى: ﴿َربَّ
المدهشــة فــي الظواهــر الكونيــة، تجعــل اإلنســان ُيذعــن أّن هنــاك ُمدبــرًا 
وخالقــًا جعــل الهدفيــة الكبيــرة فــي جميــع هــذه التفاصيــل والجزئيــات الكونيــة، 
ــًا  ــًا أو باط ــس عبثي ــددة، ولي ــة مح ــن هدفي ــير ضم ــه يس ــون بأكمل ــل الك وجع
ــه حســابه،  ــّدر ومحســوب ل ــا توجــد فوضــى، وكل شــيء مق ــًا، ف أو فوضوي
ــون  ــف ال يك ــرة، فكي ــة كبي ــة لهدفي ــات خاضع ــل والجزئي ــت التفاصي ــإذا كان ف
المجمــوع خاضعــا لهــذه الهدفيــة؟ وإذا كان كل جــزٍء مهمــا كان صغيــرًا فــي هــذا 
العالــم يخضــع لــكل هــذه الهدفيــة وهــذه المنظومــات المعقــدة التــي ُجمعــت مع 
بعضهــا لُتحقــق هــذا الهــدف، فكيــف ال يســير العالــم كلــه بهدفيــة واضحــة؟.
ــه  ــر ينتقلــون مــن هــذه الظواهــر الكونيــة، لاعتقــاد بأن لذلــك فأهــل البصائ
ال يوجــد شــيء عبثــي فــي هــذا الكــون، وكل شــيء لــه حســاب، حتــى بعــض 
ــه دور،  ــر ول ــه تأثي ــرة، فــكل شــيء ل ــل الحشــرات الخطي ــة مث الظواهــر المؤذي
ــه  ــاك نظامــًا دقيقــًا، وكل شــيء ل ــأّن هن ــر ويعتقــدون ب هكــذا ينظــر أهــل البصائ
تقديــر، وال يوجــد شــيء عبثــي أو باطــل، بــل يخضــع كل شــيء لهدفيــة محــددة 
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ويشــير إلــى وحدانيــة الخالــق والمدبــر الــذي ربــط هــذه ااُلمــور في نســٍق واحد.
ــذه  ــن ه ــون م ــم ينتقل ــاِر﴾، ث ــَذاَب النَّ ــا َع ــبَْحاَنَك َفِقَن ــى: ﴿ُس ــه تعال قول
الظواهــر وعمقهــا إلــى خلقــة اإلنســان وهدفيــة اإلنســان، وأنــه ليــس أمــرًا عبثيــًا، 
وأن هنــاك أهدافــًا مرجــوة مــن حيــاة اإلنســان ووجــوده، ويطلبــون مــن اهلل 
ســبحانه وتعالــى الهدايــة والتوفيــق لكــي يحظــوا بالرضــا منــه، وال يســيروا فــي 
ــذاب  ــم الع ــه فُيصيبه ــى إرادت ــرد عل ــى أو التم ــبحانه وتعال ــان اهلل س ــق عصي طري
اإللهــي، لذلــك يطلبــون مــن اهلل تبــارك وتعالــى التوفيــق كلمــا تدبــروا فــي 
ــا  هــذا الكــون، وكلمــا ازدادت عقيدتهــم التوحيديــة، واهلل تعالــى يقــول: ﴿َوَم
ــال  ــه، واالتص ــة اهلل وعبادت ــُدوِن﴾))36)، فمعرف ــَس إاِلَّ لِيَْعُب ــنَّ َواإْلِن ــُت اْلِج َخَلْق
بــه، والتمســك بــه ســبحانه وتعالــى، هــي الهــدف األســاس المرجــو والمطلــوب 

ــه. لإلنســان فــي حيات
الِِميــَن  ــاَر َفَقــْد َأْخَزيَْتــُه َوَمــا لِلظَّ َنــا إِنَّــَك َمــن ُتْدِخــِل النَّ قولــه تعالــى: ﴿َربَّ
ــو  ــة، أول ــة العميق ــل الرؤي ــر، أه ــل البصائ ــاه أه ــا يخش ــم م ــاٍر﴾، أه ــْن َأنَص ِم
ــبحانه  ــدي اهلل س ــن ي ــزي بي ــة والخ ــو الفضيح ــول، ه ــاب العق ــاب، أصح األلب
وتعالــى، وأمــام عبــاد اهلل، فالكرامــة اإلنســانية وهيبــة اإلنســان وســمعته أعظــم 
ــة  ــا قيم ــة؟ وم ــا كرام ــت فيه ــي ليس ــاة الت ــة الحي ــا قيم ــان، وم ــد اإلنس ــيء عن ش

ــي المجتمــع؟. ــر ف اإلنســان حينمــا ُيحتق
ــوم  ــي ي ــر ف ــاب البصائ ــاب وأصح ــي األلب ــر اُلول ــس األكب ــك كان الهاج لذل
القيامــة مــا هــو أخطــر مــن العــذاب اإللهــي والعقوبــة، فحيــن قالــوا: )رّبنــا إنــك 
َمــن ُتدخــل النــار(، لــم يقولــوا )عذبتــه( وإنمــا قالــوا: )فقــد أخزيتــه(. هــذا هــو 

الشــغل الشــاغل الــذي ُيثيــر مخــاوف وهواجــس أصحــاب البصيــرة.
ــا ُينقــذ  ــدًا أن م ــون جي ــرة يعرف ــاٍر(، أهــل البصي ــْن َأنَص ــَن ِم الِِمي ــا لِلظَّ  )َوَم
اإلنســان هــو عملــه الصالــح، فالعمــل الصالــح هــو المنقــذ، وهــو الــذي ينصــر 
ــِليٍم﴾)363)،  ــٍب َس َ بَِقْل ــى اهللَّ ــْن أَتَ ــوَن إاِلَّ َم ــاٌل َواَل بَُن ــُع َم ــْوَم اَل يَنَف ــان، ﴿يَ اإلنس

ــرك عمــًا صالحــًا، أو أحــدًا يقــف معــه. ــم يت ــم بظلمــه ل والظال

)36 . الذاريات: 6) .
363 . الشعراء: 88.
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َنــا َســِمْعَنا ُمَناِديــًا ُيَنــاِدي لإِِليَمــاِن َأْن آِمُنــواْ بَِربُِّكــْم  َنــا إِنَّ بَّ قولــه تعالــى: ﴿رَّ
ــا﴾، الحظــوا هــذه االنتقالــة: مــا إن تعرفــوا علــى هــدف الخلقــة، فالخلقــة  َفآَمنَّ
لهــا هــدف، واإلنســان لــه هــدف، والطريــق شــائك فيــه منزلقــات، ونــزوات، 
ومصــدات، وعوائــق أمــام اإلنســان فــي ســيره نحــو طريــق الهدايــة، مــا إن عرفــوا 
هــذه ااُلمــور، حتــى عرفــوا أنهــم بحاجــة إلــى القيــادة الرســالية التــي تدلهــم علــى 

الطريــق، وتســاعدهم علــى عبــور المنعطفــات.
ــا،  ــا، ودققن ــا، وتدبرن ــان فحققن ــى اإليم ــا إل ــن يدعون ــمعنا م ــد س ــوا لق قال
ــه وبرســالته، فأخــذ  ــه وبنبوت ــا وتمســكنا ب ــم آمّن ــه، ث ــا مــن صحــة ادعائ وتأكدن
ــن  ــذر م ــوب الح ــى وج ــير إل ــة ُتش ــاد، إذن فاآلي ــة والرش ــق الهداي ــى طري ــا إل بن
األدعيــاء، ســواء مــن ادعــى أنــه نبــي أو قائــد إصاحــي أو قائــد يحمــل مشــروعًا 
حقــًا، فهنــاك مــن يدعــي النبــوة، وهنــاك مــن يدعــي اإلمامــة، وهنــاك مــن يدعــي 
البابيــة؛ أي أنــه بــاب لإلمــام وســفيٌر لــه، وهنــاك مــن يدعــي القيــادة الحقــة وأنــه 
ــق فــي هــذه االدعــاءات، فمــن كان  حامــٌل لمشــروع اإلصــاح، فيجــب التدقي
ــًا وليــس صادقــًا نتجنبــه  صادقــًا يؤخــذ بكامــه وُيلتــف حولــه، ومــن كان ُمدعي

ونحــذر منــه.
َنــا َســِمْعَنا ُمَناِديــًا ُيَنــاِدي لإِِليَمــاِن﴾، فــا يكفــي أنــه نــادى فقــط،  َنــا إِنَّ بَّ  ﴿رَّ
بــل ســمعناه ينــادي لإليمــان، وكان صادقــًا فــي ادعائــه، وُيمــارس هــذا الــدور 
ــا﴾، وال يقــول التفــوا حولــي، بــل كان  عمليــًا، ويقــول: ﴿أَْن آِمُنــوْا بَِربُِّكــْم َفآَمنَّ

يربــط النــاس بالمشــروع وليــس بشــخصه.
ــَع  ــا َم َن َئاتَِنا َوَتَوفَّ ــيِّ ــا َس ــْر َعنَّ ــا َوَكفِّ ــا ُذُنوَبَن ــْر َلَن ــا َفاْغِف َن ــى: ﴿َربَّ ــه تعال قول
األبـْـَراِر﴾، ربنــا إننــا آمنــا بــكل وجودنــا بهــذا المشــروع، ولكــن هــذا اإليمــان لــم 
يمنــع مــن أن نتعــرض إلــى العواصــف، والمنزلقــات، والنــزوات، والشــهوات، 
ــة،  ــه المعصي ــدر من ــًا وتص ــف أحيان ــن يضع ــان المؤم ــا، فاإلنس ــا أحيان وضعفن
لذلــك نقــول: ربنــا إننــا صادقــون فــي إيماننــا، ولكــن صــدق اإليمــان لــم يمنــع 
ــا  ــام، فندعــو اهلل أن يغفــر لن ــا فــي بعــض النــزوات والمعاصــي واآلث مــن وقوعن
ــر، لذلــك  ــر، والســيئة هــي الذنــب الصغي الذنــوب، والذنــب هــو الذنــب الكبي
نطلــب مــن اهلل ســبحانه وتعالــى غفــران الذنــوب الكبيــرة، وأن يســتر علينــا 

ــا فــي الذنــوب الصغيــرة. ويصفــح عن
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ــْر َعنُكــْم  ــُه ُنَكفِّ ــْوَن َعنْ ــَر َمــا ُتنَْه الحظــوا قولــه تعالــى: ﴿إِن َتْجَتِنُبــواْ َكَبآئِ
ــًا َكِريمــا﴾)364)، إذن يجــب أن نركــز علــى أن ال  ْدَخ ــم مُّ َئاتُِكْم َوُنْدِخلُْك ــيِّ َس

يصــدر منــا الذنــب الكبيــر، ليأتــي مــن بعدهــا الصفــح عــن الذنــب الصغيــر.
نَــا َعَلــى ُرُســِلَك﴾، ربنــا نحــن قمنــا  نَــا َوآتِنَــا َمــا َوَعدتَّ قولــه تعالــى: ﴿َربَّ
ــا العمــل الصالــح،  ــا بنبيــك وعملن ــا بــك ووحدنــاك، وآمّن ــا، فقــد آمّن بمــا علين
ــا، واآلن نتوقــع  ــا ذنوبن ــا وتغفــر لن ــاك أن تصفــح عّن ــا، ودعون ــا بواجباتن والتزمن
منــك يــا ربنــا أن ترزقنــا مــا وعدتنــا علــى لســان ُرســلك مــن المســاعدة والتوفيــق 

ــي اآلخــرة. ــا، والســعادة ف ــي الدني ف
قولــه تعالــى: ﴿َواَل ُتْخِزَنــا َيــْوَم الِْقَياَمــِة﴾، الخــزي، والعــار، والفضيحــة، 
وذهــاب الســمعة، واختــال الكرامــة، هــذا مــا ُيثيــر قلــق أهــل البصائــر والعقــول 

فــي يــوم القيامــة.
قولــه تعالــى: ﴿إِنَّــَك اَل ُتْخِلــُف الِْميَعــاَد﴾، إنــك صــادق الوعــد، ﴿َفاْســتََجاَب 
ــة،  ــكل هــذه األدعي ــر ودعــوا ب ــْم﴾، حينمــا كان هــؤالء مــن أهــل البصائ ُه ــْم َربُّ لَُه
ــه اهلل  ــوا ب ــا دع ــي كل م ــم ف ــتجابة له ــاءت االس ــد ج ــم، فق ــم دعاءه ــتجاب ربه اس

ســبحانه وتعالــى ألنهــم كانــوا مــن أهــل البصيــرة. 
ــى  ــٍر َأْو ُأنَث ــن َذَك ــم مِّ نُك ــٍل مِّ ــَل َعاِم ــُع َعَم ــي اَل ُأِضي ــى: ﴿َأنِّ ــه تعال قول
ــي  ــْم َوُأوُذواْ ِف ــن ِدَياِرِه ــواْ ِم ــُرواْ َوُأْخِرُج ــَن َهاَج ــٍض َفالَِّذي ــن َبْع ــم مِّ َبْعُضُك
ــاٍت َتْجــِري  ُهــْم َجنَّ َئاتِِهْم َوأُلْدِخَلنَّ ــَرنَّ َعنُْهــْم َســيِّ َســِبيِلي َوَقاَتُلــواْ َوُقِتُلــواْ أُلَكفِّ
ــَواِب﴾،  ــُن الثَّ ــَدُه ُحْس ــِد اهلّلِ َواهلّلُ ِعن ــن ِعن ــًا مِّ ــاُر َثَواب ــا اأَلنَْه ــن َتْحِتَه ِم
إّن عملكــم ال يضيــع، فالــذي يكــون مســتقيمًا فــي عملــه، ملتزمــًا بواجباتــه 
ومســؤولياته، متحمــًا مــا يقتضيــه رضــا اهلل مــن العنــاء والتضحيــات، يســتجيب 

ــة. ــعادة ااُلخروي ــه الس ــى، ويرزق ــبحانه وتعال ــه اهلل س ل

استجابة الدعاء في الروايات

هنــاك روايــات عديــدة وردت فــي أثــر البصيــرة فــي اســتجابة الدعــاء، منهــا مــا 
روي عــن اإلمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق × قال: )وأّمــا دعاء المســتبصرين 

364 . النساء: )3.
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فليــس فــي شــيٍء مــن ذلــك دعــاء مؤّقــت؛ ألّن المســتبصرين البالغيــن دعاؤهــم 
ال  البصيــرة،  يطلبــون  الذيــن  البصيــرة،  أصحــاب  أن  أي  ُيحجــب())36).  ال 
يحتاجــون إلــى أوقــات خاصــة لُيســتجاب دعاؤهــم، ألّن المســتبصر الــذي يبلــغ 
حــد البصيــرة دعــاؤه ُمســتجاب فــي كل وقــت وفــي كل زمــان وال ُيحجــب. إذن 

فأصحــاب البصيــرة ُيســتجاب لهــم الدعــاء.
إّن الحســين × كان مــن أهــل البصيــرة، ولذلــك كان مقدامًا وثابتــًا ومصّرًا، 
وناحــظ أّن موضــوع الدعــاء كان حاضــرًا وماثــًا عنــد ســيد الشــهداء × وأهــل 
بيتــه وأصحابــه فــي أحلــك الظــروف، فليلــة عاشــوراء قضوهــا بالدعــاء والصــاة 

وبالتوجــه نحــو اهلل ســبحانه وتعالى.
وفــي صبيحــة عاشــوراء، بــدأ خطبــه اُلولئــك القــوم وهــم مســتعدون لقتالــه، 
بدأهــا بالدعــاء، وســعى جاهــدًا الــى أن يهــدي أولئــك النــاس وينقذهــم ويقربهــم 
إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى، وحينمــا حــان وقــت الصــاة، طلــب منهــم فــي 
خضــم الحــرب أن يوقفــوا القتــال حتــى ُيصلــوا صــاة الظهــر، ولكــن اآلخــر لــم 
يســتجب، فصلــوا صــاة الخــوف، ويســتمر هــذا النهــج حتــى النهايــة، فحيــن 
وقــع ســيد الشــهداء × صريعــًا علــى رمضــاء كربــاء، وفــي اللحظــات األخيــرة 
قبــل أن يغــادر الحيــاة، كان هنــاك الدعــاء إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى أيضــًا، بتلــك 

األدعيــة العاليــة المضاميــن. 

)36 . بحار األنوار 90: )36 ح0).
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احملور السادس

موانع البصيرة

 هنــاك مجموعــة مــن املوانــع التــي متنــع اإلنســان مــن أن يكــون بصيــرًا، 
وميكــن تلخيصهــا كاآلتــي:

المانع األول: وساوس الشيطان

ــر  ــن النظ ــه وبي ــول بين ــان فيح ــب اإلنس ــى قل ــاوة عل ــل غش ــيطان يجع إّن الش
بنظــرة ثاقبــة إلــى حقائــق ااُلشــخاص واألحــداث، فيفقــد البصيــرة التــي يجــب 

ــرة. ــق البصي ــع مــن تحقي ــع بهــا، وهــذا األمــر حاجــز ومان أن يتمت
وساوس الشيطان يف القرآن

وردت آيات قرآنية كثيرة في هذا الشأن نشير إلى بعض منها: 
ِ بَِغْيــِر ِعْلــٍم  ــاِس َمــن ُيَجــاِدُل ِفــي اهللَّ الشــاهد األول: قولــه تعالــى: ﴿َوِمــَن النَّ
ِريــٍد﴾)366)، جــاءت هــذه اآليــة بعــد آيــات عّبــرت عــن أهــوال  بـِـُع ُكلَّ َشــْيَطاٍن مَّ َويَتَّ
قيــام الســاعة، وعــن شــعور الهلــع والرعــب والخــوف الــذي ينتــاب البشــر 
عندمــا تبــدأ أحــداث يــوم القامــة، فتأملــوا اآليــات التــي ســبقت هــذه اآليــة: ﴿يـَـا 
ــا تَْذَهــُل ُكلُّ  ــْوَم تََرْونََه ــاَعِة َشــْيٌء َعِظيــٌم يَ ــَة السَّ ُكــْم إّن َزْلَزلَ ُقــوا َربَّ ــاُس اتَّ َهــا النَّ أَيُّ
ــَكاَرى  ــاَس ُس ــَرى النَّ ــا َوتَ ــٍل َحْمَلَه ــُع ُكلُّ َذاِت َحْم ــْت َوتََض ــا أَْرَضَع ــٍة َعمَّ ُمْرِضَع

ِ َشــِديٌد﴾)367) .  ــَكاَرى َولَِكــنَّ َعــَذاَب اهللَّ ــا ُهــم بُِس َوَم
ِ بَِغْيــِر ِعْلــٍم«  : هنــاك مــن يجــادل ويشــكك  ــاِس َمــن ُيَجــاِدُل ِفــي اهللَّ »َوِمــَن النَّ
فــي وحدانيــة اهلل، أو يجــادل ويشــكك فــي قــدرة اهلل علــى إحيــاء الموتــى 
ــب  ــى التعص ــد عل ــان، ويعتم ــن دون بره ــكك م ــو يش ــور، وه ــث والنش والبع

366 . احلج: 3.
367 . احلج: )ـ ).
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الجاهلــي ويســتند إلــى التقليــد األعمــى واألوهــام والخرافــات التــي ســمعها مــن 
النــاس مــن هنــا وهنــاك، ويتنصــل مــن الحــق ليــس لدليــل وســبب واضــح ســوى 

ــم. ــت والعــزة باإلث التعن
ير، أي شــيطان  ــرِّ ــد هــو المتمــّرد الشِّ ــٍد﴾  : المري ِري ــيَْطاٍن مَّ ــُع ُكلَّ َش ِب  ﴿َوَيتَّ
ــق  ــن أن يحق ــاعدة وال يمك ــر ومس ــكل خي ــد ل ــيطان فاق ــاٍص، فالش ــرد وع متم
ــل  ــق والدالئ ــون الح ــرد، وال يتبع ــيطان متم ــون كل ش ــؤالء يتبع ــيء، وه أي ش
والحجــج التــي تقودهــم اليــه؛ » وهلل الحجــة البالغــة«  ، هــذا هــو اإلنســان الــذي 
يجــادل فــي اهلل بغيــر علــم، والــذي يقــع أســير التعصــب الجاهلــي والخرافــات 

واألوهــام، ويتحجــر فكــره علــى الباطــل .
اآليــة تقــول: ﴿ُكلَّ َشــيَْطان﴾  ، وهــذا دليــل علــى تعــدد وتنــوع هــؤالء 
ــاس،  ــال الن ــي إض ــاص ف ــه الخ ــلوبه ونمط ــه أس ــيطان ل ــكل ش ــياطين، ف الش
ولــه شــباكه الخاصــة التــي مــن خالهــا يجــر النــاس إلــى مــا يريــد مــن الضــال 
ُاســلوبه  لديــه  منهــم  واحــد  متعــددون، وكل  فالشــياطين  إذن  واالنحــراف، 
ــاس بواســطة المــال، وآخــر مــن  ــاك مــن يضــل الن ــل، فهن ــي التضلي الخــاص ف
خــال الشــهوات، وثالــث مــن خــال الجــاه، وآخــرون مــن خــال ُامــور 

ُاخــرى. 
مــاذا تريــد هــذه اآليــة أن تقــول؟ إنهــا تقــول: أيهــا اإلنســان ال تشــعر باالرتياح 
ــرع  ــط الش ــة لضواب ــكلة مخالف ــي مش ــا ف ــدًا واقع ــت أح ــوة إذا رأي ــر والنش والكب
وأنــت محصــن منهــا، بــل كــن علــى حيطــة وحذر مــن الوقــوع فيهــا، وكــن متوثبًا 
وجاهــزًا دائمــًا لانقضــاض علــى الشــيطان والقضــاء علــى كل دسائســه وحيلــه، 
ــعير، أي  ــذاب الس ــى ع ــوده إل ــه ويق ــه يضل ــه فإن ــر بوساوس ــواله ويتأث ــذي يت فال
ــرف  ــرة، وينح ــد البصي ــه يفق ــر بوساوس ــيطان ويتأث ــباك الش ــي ش ــع ف ــن يق أّن م
عــن جــادة الصــواب ويقــع فــي الضــال، وتكــون نتيجتــه عــذاب الســعير، إذن 
بوجــود الوســاوس الشــيطانية يفقــد اإلنســان البصيــرة، ومــن أراد أن يكــون علــى 
بصيــرة فعليــه أن يواجــه وســاوس الشــيطان وال يستســلم لهــا، نســأل اهلل أن يقينــا 

وســاوس الشــيطان.
ــا  ــاُه آيَاتِنَ ــِذي آتَْينَ ــأَ الَّ ــْم نَبَ ــُل َعَلْيِه الشــاهد الثانــي: اآليــات الشــريفة: ﴿َواْت
ــُه  ــْيَطاُن َفــَكاَن ِمــَن اْلَغاِويــَن، َولـَـْو ِشــْئنَا لََرَفْعنـَـاُه بَِهــا َولَِكنَّ َفانَســَلَخ ِمْنَهــا َفأَْتبََعــُه الشَّ
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ــِه يَْلَهــْث أَْو  ــِل اْلَكْلــِب أن تَْحِمــْل َعَلْي ــُه َكَمثَ ــَع َهــَواُه َفَمثَُل بَ ــَد إلــى اأْلَْرِض َواتَّ أَْخَل
ُهــْم  ــا َفاْقُصــِص اْلَقَصــَص لََعلَّ ــوا بَِآيَاتِنَ ُب ِذيــَن َكذَّ ــْوِم الَّ ــُل اْلَق ــَك َمثَ تَْتُرْكــُه يَْلَهــْث َذلِ

ــُروَن﴾  )368)،  يَتََفكَّ
ــا﴾،  ــَلَخ ِمنَْه ــا َفانَس ــاُه آَياتَِن ــِذي آَتيَْن ــَأ الَّ ــْم َنَب ــُل َعَليِْه ــه تعالــى: ﴿َواتْ قول
ــم  ــاه اهلل العل ــذي أعط ــخص ال ــك الش ــة ذل ــول اهلل بقص ــا رس ــك ي ــر قوم أي أخب
والمعرفــة، والحديــث فــي اآليــة الكريمــة عــن شــخص كان عالمــًا، وقولــه 
تعالــى: »آتينــاه آياتنــا«  ، أي أّن اهلل ســبحانه وتعالــى قــد أعطــاه مــن العلــم الشــيء 
الكثيــر، وكان فــي صفــوف المؤمنيــن والعلمــاء الربانييــن، وعنصــرًا أساســيًا فــي 
ــيطان  ــاوس الش ــه لوس ــبب تعرض ــرة بس ــد البصي ــه فق ــالي، ولكن ــروع الرس المش
وتأثــره بهــا، فتنصــل مــن ذلــك االلتــزام الرســالي وفقــد البصيــرة وُاصيــب 
بالضــال واالنحــراف، وكــم هــي عبــرة عظيمــة لنــا فــي هــذا اإلنســان ومــا كان 
عليــه وأيــن أصبــح؛ فقــد كان عالمــًا آتــاه اهلل تبــارك وتعالــى مــن اآليــات مــا لــم 

يعــِط غيــره.
املصالح أقوى شراك الشيطان 

وتذكــر الروايــات أّن هــذه اآليــة الشــريفة تشــير إلــى بلعــم بــن باعــوراء الــذي 
كان مــن مشــاهير علمــاء بنــي إســرائيل، وكان علــى حــظ وافــر مــن العلــم اإللهــي 
الــذي أهلــه الــى أن يكــون لــه دور مهــم فــي المشــروع الرســالي، وكان موســى 
ــروع  ــًا بالمش ــالة، وكان ملم ــغ الرس ــاس وتبلي ــاد الن ــي إرش ــه ف ــد علي × يعتم
ــام  ــى مق ــاه اهلل تعال ــد أعط ــًا، فق ــوة أيض ــتجاب الدع ــه، وكان مس ــًا عن ومدافع
ــدأ يطلــب  ــق وب ــه مــع كل ذلــك انزل ــه، ولكن ــه لعلمــه وتضحيات اســتجابة دعوات
ــح  ــه، وأصب ــاز إلي ــه وينح ــدأ يجامل ــون، فب ــدة فرع ــى مائ ــا عل ــا، ووجده الدني
ضمــن الفريــق اآلخــر، وكلمــا اقتــرب مــن فرعــون، فقــد مــن مقاماتــه المعنويــة، 
وفقــد القــرب اإللهــي والحظــوة الروحيــة والمعنويــة التــي منحهــا اهلل تعالــى لــه، 
حتــى أصبــح معارضــًا لموســى ×، ثــم أخــذ يشــكك بموســى × ومشــروعه 
ــه تــرى وتتعجــب ممــا صــار إليــه، ولــم يتحــرك  ويســتهدفه، والنــاس مــن حول

نبــي اهلل موســى × ضــده منتظــرًا األمــر اإللهــي بحقــه.
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ــرعية  ــكك بش ــوة وش ــن الدع ــوراء ع ــن باع ــم ب ــر بلع ــاذا تغي ــؤال: لم والس
موســى ×؟.. لمــاذا تبدلــت مواقفــه وتحولــت مــن الدفــاع والتأييــد إلــى حالــة 

ــى ×؟.  ــي اهلل موس ــتهانة بنب ــراض واالس ــكيك واالعت التش
ــي  ــه: )إّن األصــل ف ــة قول ــي تفســير هــذه اآلي ــر × ف ــام الباق ورد عــن اإلم
ــدى  ــى ه ــواه عل ــر ه ــكل مؤث ــًا ل ــه اهلل مث ــم ضرب ــوراء، ث ــن باع ــم ب ــك بلع ذل
ــي كل  ــرر ف ــوراء يتك ــن باع ــم ب ــرة()369)، فبلع ــه عب ــة، وجعل ــل القبل ــن أه اهلل م
زمــان، وعلــى المســلمين الحــذر مــن أمثــال بلعــم بــن باعــوراء الذيــن تدعوهــم 
ــر مواقفهــم مــن المشــروع اإللهــي ومــن القيميــن  مصالحهــم ودنياهــم إلــى تغيي
ــإّن مــن المســلمين مــن يتســم بهــذه الســمات  ــاء، ف ــاء واألوصي ــه مــن األنبي علي

ــر×.  ــام الباق ــول اإلم ــذا يق ــة، هك ــة الكريم ــذه اآلي ــمواًل به ــون مش ويك
ومــا أكثــر الشــواهد التاريخيــة علــى مثــل هــذه الحــاالت؛ ففــي واقعــة كربــاء 
هنــاك مقاربــة الفتــة للنظــر، فقــد كان الشــمر مــن أصحــاب اإلمــام علــي بــن أبــي 
ــروع  ــرا بالمش ــواء، ومنصه ــًا لل ــن، وكان حام ــي صفي ــل ف ــب ×، وقات طال
ومدافعــًا عنــه، وعــن القائــم علــى هــذا المشــروع وهــو اإلمــام علــي ×، 
ولكــن عاقبتــه أن أصبــح لعنــة للتاريــخ، وقــد حــدث هــذا التحــول حينمــا صــارت 
ــن  ــد اهلل ب ــة وعبي ــن معاوي ــد ب ــع يزي ــف م ــر، فاصط ــاه اآلخ ــي االتج ــه ف مصالح
زيــاد وعمــر بــن ســعد يطلــب الدنيــا، وتحــول مــن مؤيــد إلــى معــاد يتنافــس مــع 
اآلخريــن فــي معــاداة الحســين×، بــل زاد عليهــم حتــى أصبــح رمــزًا مــن رمــوز 
ــد  ــي ق ــد الرياح ــن يزي ــر ب ــر كان الح ــاه اآلخ ــي االتج ــين ×. وف ــداء الحس أع
ــواؤه  ــه وأج ــت بيئت ــكرهم، وكان ــدًا لعس ــة، وكان قائ ــي ُامي ــاف بن ــي أكن ــى ف ترب
ــذ  ــت من ــادي آلل البي ــكر المع ــي المعس ــى ف ــد ترب ــت ^، فق ــة آلل البي معادي
ــه  ــا من ــة وجدن ــة الحرج ــي اللحظ ــد وف ــّد الج ــا ج ــن عندم ــه، ولك ــح عيني أن فت
فجــأة موقفــًا مغايــرًا، فانحــاز إلــى صــف الحســين × وحظــي بإشــادته ودعائــه 
ووقوفــه علــى جثمانــه الطاهــر، وخّلــد اســمه فــي ســجل المستشــهدين بيــن يــدي 

اإلمــام الحســين × . 
ــوم،  ــه الي ــن علي ــا نح ــر وم ــن الحاض ــد م ــي، والب ــده ال يكف ــخ وح فالتاري
ــو  ــا ه ــم م ــل المه ــًا، ب ــن عام ــل ثاثي ــذا قب ــت ك ــل كن ــول قائ ــي أن يق ــا يكف ف
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ــا  ــة، ف ــه اإللهي ــالي وقيادت ــروع الرس ــن المش ــه م ــو موقف ــا ه ــوم، وم ــه الي علي
ــى  ــرار عل ــادئ واإلص ــى المب ــات عل ــوج بالثب ــم تت ــابقة إذا ل ــف الس ــع المواق تنف

المشــروع واالســتمرار فيــه. 
إّن بلعــم بــن باعــوراء آتــاه اهلل تبــارك وتعالــى العلــم وحّملــه المشــروع 
فانســلخ منــه، واالنســاخ هــو االنفصــال بعــد االلتصــاق، وهــذا يعنــي أّن بلعــم 
بــن باعــوراء كان معجونــًا بالعلــوم اإللهيــة ومنصهــرًا بالمشــروع الرســالي، 
ولكنــه بعــد هــذا االلتصــاق واالنصهــار انســلخ منــه، وغّيــر مســاره وابتعــد عــن 

ــه.  ــل من ــم وتنص ــي القوي ــروع اإلله المش
ــَن الَْغاِويــَن﴾: يعنــي لحقــه وأدركــه، وأثــرت  ــَكاَن ِم ــيَْطاُن َف ــُه الشَّ ﴿َفَأتَْبَع
وســاوس الشــيطان فــي بلعــم بــن باعــوراء فكان مــن الغاويــن، وأفقدتــه البصيرة، 

وتحــول إلــى إنســان غــاٍو ومعــاٍد للمشــروع اإللهــي بعــد أن كان منصهــرًا فيــه. 
ــى  ــه عل ــئنا أن نبقي ــو ش ــا﴾، أي ل ــاُه بَِه ــئَْنا َلَرَفْعَن ــْو ِش ــى: ﴿َوَل ــه تعال  قول
الصــراط المســتقيم لفعلنــا، ولكنهــا ســّنة اهلل ســبحانه وتعالــى فــي الحيــاة القائمــة 
ــا  علــى أســاس االختيــار وليــس اإلكــراه، كمــا بّيــن ذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ
ــا َكُفــوًرا﴾)370)، أي أّن اهلل تبــارك وتعالــى يمكن أن  ــا َشــاِكًرا َوإِمَّ ــبِيَل إِمَّ َهَدْينـَـاُه السَّ
يرغــم اإلنســان علــى الهدايــة، ولكــن خصوصيــة الدنيــا أنهــا دار بــاء وابتــاء، 
وبلعــم بــن باعــوراء لــم يطــق تحمــل المنزلــة العظيمــة التــي وهبهــا اهلل لــه، 
ــتيعابها،  ــل الس ــر مؤه ــاء غي ــي وع ــت ف ــًا إذا أصبح ــة أحيان ــات المعنوي فالمقام
ــى  ــر واالســتعاء، فيتحــول علمــه ال ــى الكب ــؤدي بهــذا الشــخص إل يمكــن أن ت

ــة . ــه، وكذلــك المقامــات الدنيوي ــال علي وب
ــِب أن  ــِل الَْكلْ ــُه َكَمَث ــَواُه َفَمَثُل ــَع َه َب ْرِض َواتَّ ــى اأْلَ ــَد إل ــُه َأْخَل  ﴿َوَلِكنَّ
ــوا  ُب ــَن َكذَّ ــْوِم الَِّذي ــُل الَْق ــَك َمَث ــْث َذلِ ــُه َيلَْه ــْث َأْو َتتُْرْك ــِه َيلَْه ــْل َعَليْ َتْحِم
بَِآَياتَِنــا﴾، فاإلنســان المنغمــس فــي الدنيــا والشــهوات غيــر المشــروعة، والغارق 
فــي المصالــح الشــخصية، ال يــرى إال نفســه، ومثلــه كمثــل الكلــب، ألّن عــدم 
ــر  ــة غي ــول الدنيوي ــب والمي ــقف للطموحــات، والســعي وراء المكاس وجــود س
المشــروعة، مــرض يصــاب بــه البعــض، والقاعــدة القرآنيــة ال تنحصــر فــي بلعــم 
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ــى عــن  ــكل إنســان تخل ــًا بهــذا الشــخص ل ــن باعــوراء، وإنمــا ضــرب اهلل مث ب
مشــروعه مــن أجــل طموحــات دنيويــة غيــر مشــروعه، ففقــد البصيــرة وضــل عــن 

ســواء الســبيل. 
ــُروَن﴾، يــا رســول اهلل بّيــن هــذه القصص  ُهــْم َيَتَفكَّ ﴿َفاقُْصــِص الَْقَصــَص َلَعلَّ
للنــاس لتعــرف أمثــال بلعــم، ولتعلــم أّن هنــاك مــن يغّيــر قيمــه ومبادئــه ويســلك 
طريقــًا آخــر لطلــب الدنيــا، ولــذا يجــب أن تقــص القصــص لعــل فــي ذلــك اعتبارًا 
للنــاس، فهنــاك مــن يتنصــل مــن المشــروع الرســالي، وهنــاك مــن يتنصــل مــن 

المشــروع الوطنــي ووحــدة شــعبه، وهــذا شــيء خطيــر أيضــًا.  
أثر وسوسة الشيطان في الروايات

تطرقــت الروايــات الشــريفة الــواردة عــن أهــل البيــت ^ الــى الحديــث 
عــن وســاوس الشــيطان، باعتبارهــا أحــد الموانــع التــي تمنــع اإلنســان مــن 
ــب  ــي قل ــه ف ــي بوساوس ــن يلق ــيطان اللعي ــور، فالش ــق ااُلم ــب لحقائ ــر الثاق النظ
اإلنســان، فتكــون كالســتائر والحجــب التــي تجعلــه غيــر قــادر علــى النظــر إلــى 

حقيقــة األشــخاص واألحــداث.
فقــد ورد عــن اإلمــام الصــادق × أنــه قــال: )ال يتمكن الشــيطان بالوسوســة 
مــن العبــد، إاّل وقــد أعــرض عــن ذكــر اهلل، واســتهان بأمــره، وســكن إلــى 
ــدن  ــارج الب ــن خ ــون م ــا يك ــة م ــره، فالوسوس ــى س ــه عل ــي اّطاع ــه، ونس نهي
ــك  ــب فذل ــي القل ــن ف ــا إذا تمك ــع، وأم ــاورة الطب ــل، ومج ــة العق ــارة معرف بإش
ــم  ــوة، وعّرفه ــف دع ــاده باللط ــا عب ــل دع ــز وج ــر، واهلل ع ــة وكف ــّي وضال غ
ــْيَطاَن  بِيــٌن﴾ وقــال: ﴿إِنَّ الشَّ ــُه لَُكــْم َعــُدوٌّ مُّ عداوتــه، فقــال عــز مــن قائــل: ﴿إِنَّ
ا﴾، فكــن معــه كالغريــب مــع كلــب الراعــي، يفــزع  ــُدّوً ِخــُذوُه َع ــُدوٌّ َفاتَّ ــْم َع لَُك
إلــى صاحبــه فــي صرفــه عنــه، وكذلــك إذا أتــاك الشــيطان موسوســًا ليصــّدك عــن 
ــق  ــد الح ــه يؤي ــه، فإن ــه من ــك ورب ــتعذ برب ــر اهلل فاس ــيك ذك ــق، وينس ــبيل الح س
ــْلَطاٌن  ــُه ُس ــَس لَ ــُه لَْي ــل: ﴿إِنَّ ــز وج ــه ع ــوم؛ لقول ــر المظل ــل، وينص ــى الباط عل
ــة  ــذا ومعرف ــى ه ــدر عل ــن تق ــوَن﴾، ول ُل ــْم يَتََوكَّ ــى َربِِّه ــوا َوَعَل ــَن آَمُن ِذي ــى الَّ َعَل
إتيانــه ومذهــب وسوســته إاّل بــدوام المراقبــة، واالســتقامة علــى بســاط الخدمــة، 
ــد الشــيطان ال  ــه فهــو صي ــرة الذكــر، وأمــا الُمهِمــل ألوقات ــة المّطلــع، وكث وهيب

ــة. محال
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واعتبــْر بمــا فعــل بنفســه مــن اإلغــراء واالســتكبار، مــن حيــث غــّره وأعجبــه 
عملــه وعبادتــه وبصيرتــه ورأيــه، قــد أورثــه عملــه ومعرفتــه واســتدالله بمعقولــه 
عليــه اللعنــة إلــى األبــد، فمــا ظنــك بنصيحتــه ودعوتــه غيــره، فاعتصــم بحبــل 
اهلل األوثــق، وهــو االلتجــاء واالضطــرار بصحــة االفتقــار إلــى اهلل فــي كل نََفــس، 
ــًا مــن  ــك تســعة وتســعين باب ــح ل ــه يفت ــه الطاعــات عليــك، فإن ــك تزيين وال يغرن
ــبيله،  ــن س ــد ع ــاف والص ــه بالخ ــة، فقابل ــام المائ ــد تم ــك عن ــر ب ــر ليظف الخي

والمضــادة باســتهزائه())37).
إّن اإلنســان الــذي يســكن إلــى مــا نهــى اهلل ســبحانه وتعالــى عنــه يصبــح 
عرضــة لوســاوس الشــيطان، ويوســوس لــه بعــدم االلتــزام بنواهــي اهلل ســبحانه 
ــم  ــية قلوبه ــن القاس ــح م ــوف يصب ــة فس ــه المعصي ــت في ــا إذا عشش ــى، أم وتعال
ــم  ــوة وعّرفه ــف دع ــاده بألط ــا عب ــل دع ــز وج ــًا، واهلل ع ــخًا كام ــخ مس وُيمس
ــم،  ــدوًا له ــه ع ــدوًا لكون ــذوه ع ــم أن يتخ ــب منه ــم، وطل ــيطان له ــداوة الش ع
ــال  ــد أن ين وأن ال يصادقــوه ألّن فــي ذلــك خســارة فادحــة لهــم، ألن العــدو يري
مــن عــدوه وينــكل بــه، فكيــف يمكــن أن يكــون صديقــًا لــه، ولــذا يجــب علينــا 

ــة.  ــاط الخدم ــى بس ــتقامة عل ــا واالس ــا ونوايان ــا وأفعالن ــى أقوالن ــيطرة عل الس
وفــي هــذه األيــام يســتعد أبناؤنــا لخــوض عــام دراســي جديــد، بعــد االنتهــاء 
مــن عطلــة اســتغرقت ثاثــة أشــهر، ولــو ســألنا الطــاب عــن كيفيــة انقضــاء أيــام 
العطلــة، لوجدنــا اإلجابــة مــن بعضهــم بأنهــا كانــت عامــرة بالنشــاط العلمــي أو 
المهنــي أو الفكــري، ويكــون بذلــك قــد خــرج بيــد مملــوءة بشــيء، وفــي مقابــل 

هــؤالء نــرى آخريــن قــد قضــوا هــذه العطلــة مــن دون شــيء مفيــد .
ــيئًا،  ــز ش ــل أن ينج ــن أج ــابًا م ــوم حس ــاعة وللي ــب للس ــض يحس ــد البع نج
ونجــد آخريــن تذهــب أعمارهــم ســدى مــن دون أن ينتبهــوا، ولــذا يقــول اإلمــام 
الصــادق × عــن أمثــال هــؤالء: )أمــا المهِمــل ألوقاتــه فهــو صيــد الشــيطان ال 

ــة())37).  محال
ــى  ــس عل ــث نجل ــرام، حي ــرم الح ــهر مح ــا ش ــل علين ــام يه ــذه األي ــي ه وف

)37 . بحار األنوار 69: ))) ح).

)37 . بحار األنوار 69: 4)) ح).



المحور السادس - موانع البصيرة300

مائــدة الحســين ×، فلنتخــذ قــرارًا بــأن ندقــق فــي أقوالنــا وأفعالنــا وســلوكنا 
ــا  ــق، فكلن ــبة وتدقي ــة محاس ــا مراجع ــكناتنا ونراجعه ــا وس ــا وحركاتن ونوايان
إلــى مراقبــة وتدقيــق واســتثمار  نعلــم الصحيــح مــن الخاطــئ، ونحتــاج 
للوقــت، فهنــاك عــدم اســتثمار للوقــت فــي البلــدان العربيــة، وأصبحنــا شــعوبًا 
مســتهلكة فــي كل شــيء، ونســتورد لنــأكل ونلبــس، وشــعب العــراق، حيــث 
واإلمكانــات  والطاقــات  والمعرفــة  بالعلــم  الملــيء  والتاريــخ،  الحضــارة 
تبعثــرت جهــوده، ونــرى المنتج ال يتناســب مع الخزيــن المعرفــي والتاريخي. 

المانع الثاني: الغفلة

أثر الغفلة يف القرآن

ــى  ــه، كمــا وردت اإلشــارة إل ــا يحصــل حول ــل ال يعــرف م اإلنســان الغاف
ذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿َقــاَل اْهبَِطــا ِمْنَهــا َجِميًعــا﴾)373)، حينمــا غفــا لحظــة 
واحــدة، فــي إشــارة إلــى أكل آدم وحــواء مــن الشــجرة، مــع أن آدم × كان 
ــذي  ــي ال ــن النه ــك، ولك ــي ذل ــا يناف ــه م ــدر عن ــن أن يص ــًا، ال يمك معصوم
ــد  ــاديًا، وق ــًا إرش ــجرة كان نهي ــن أكل الش ــا ع ــل لهم ــز وج ــن اهلل ع ــدر م ص
أخبرهمــا اهلل ســبحانه وتعالــى أيضــًا بأنهمــا لــو عصيــا أمــره وأكا منهــا فانهمــا 
ســيخرجان مــن الجنــة، فمخالفــة آدم وحــواء النهــي وأكلهمــا مــن ثمــرة تلــك 
الشــجرة لــم تكــن ذنبــًا ومعصيــة، وإنمــا كانــت مــن بــاب تــرك األولــى، فلقــد 

ــا فــي الجنــة. كان األولــى أن ال يــأكا لكــي يبقي
ــواء  ــمل آدم وح ــة ال يش ــن الجن ــروج م ــر بالخ ــًا﴾ أن األم ــى ﴿َجِميع ومعن
ــه لهمــا  ــه بســبب إغوائ ــه أن يخــرج منهــا أيضــًا؛ ألن ــل الشــيطان علي فقــط، ب
ــو  ــى األرض ه ــش عل ــق ليعي ــروف أن آدم خل ــن المع ــة، وم ــن الجن ــردا م ط
ــة التــي ُاخرجــوا منهــا ليســت هــي  ــه، لذلــك يقــول المفســرون إن الجن وذريت
جنــة الفــردوس، وإنمــا هــي جنــة دنيويــة، أي منطقــة خابــة مــن جنــان األرض 

ــا. ــا أن يغادراه ــب منهم ًطل
﴿اْهِبَطــا﴾: الهبــوط تــارة يكــون مــن مــكان أعلــى إلــى مــكان أدنــى، 

373 . طه: 3)).
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وتــارة ُاخــرى يكــون هبوطــًا معنويــًا، أي هبطــا مــن منزلتهمــا بســبب تركهمــا 
األولــى، ولــو لــم يــأكا مــن الثمــرة لكانــت منزلتهمــا أعلــى، ولكنهمــا فقــدا 
مقامــًا معنويــًا عندمــا أكا مــن ثمــرة تلــك الشــجرة، وكان مــن عــوارض هــذا 
ــك  ــي تل ــا ف ــد كان ــا، فق ــاءات الدني ــى ابت ــرض إل ــو التع ــوي ه ــوط المعن الهب
الجنــة الدنيويــة بعيديــن عــن المشــاكل والمحــن، وعندمــا ُاخرجــا منهــا 

ــة. ــارات إلهي ــام اختب أصبحــا أم
أعــداء  وذريتهمــا  وحــواء  آدم  أّن  أي  َعــُدوٌّ﴾:  لَِبْعــٍض  ﴿َبْعُضُكــْم 

. ن للشــيطا
نِّــي ُهــًدى(: المقصــود بهــذا الهدى هــو إرســال األنبياء  ُكــم مِّ ــا َيأْتَِينَّ ﴿َفإِمَّ
وإنــزال الكتــب الســماوية لهدايــة البشــر إلــى الطريــق القويــم، أي لينصحوهــم 
ويرشــدوهم ويوضحــوا لهــم المســارات الصحيحــة، بذلــك يقيمــون الحجــة 

ــُة اْلبَالَِغــُة﴾)374) . عليهــم؛ ﴿َفِلّلــِه اْلُحجَّ
َبــَع ُهــَداَي َفــَا َيِضــلُّ َواَل َيْشــَقى﴾: أي الــذي يســلك طريــق  ﴿َفَمــِن اتَّ
ــح  ــذه النصائ ــذ به ــن ال يأخ ــرة، وم ــا واآلخ ــي الدني ــعد ف ــي يس ــدى اإلله اله

فســوف يشــقى فــي الدنيــا واآلخــرة.
ــر اهلل  ــن ذك ــرض ع ــل وأع ــن غف ــِري﴾: أي م ــْن ِذْك ــَرَض َع ــْن َأْع ﴿َوَم
ــاء  ســبحانه وتعالــى، ولــم يلتفــت ولــم يصــغ للبينــات اإللهيــة وأقــوال األنبي

ــره هــي: ــة أم ــه وعاقب ــإّن نتيجت ــب الســماوية، ف والكت
ــك  ــى﴾: الضن ــِة َأْعَم ــْوَم الِْقَياَم ــُرُه َي ــكًا َوَنْحُش ــًة َضن ــُه َمِعيَش ــإِنَّ َل ﴿َف
هــو الضيــق والشــدة، والمعيشــة الضنــك ال تقتصــر علــى الفقــر، وإنمــا 
تشــمل األغنيــاء أيضــًا، فهنــاك مــن األغنيــاء مــن يقتــر علــى نفســه ويعيــش فــي 
الضنــك ليدخــر المــال، ويقــول أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب × عــن 
هــؤالء: )عجبــت للبخيــل يســتعجل الفقــر الــذي منــه هــرب، ويفوتــه الغنــى 
الــذي إيــاه طلــب، فيعيــش فــي الدنيــا عيــش الفقــراء، ويحاســب فــي اآلخــرة 

ــاء())37). حســاب األغني

374 . األنعام: 49).
)37 . نهج الباغة 4: 9) حكمة 6)).
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بن ذكر اهلل واإلعراض عنه 

وعليــه فاإلنســان الــذي يلهــج بذكــر اهلل عــز وجــل ويرتبــط بــه يســعد بســعادة 
الداريــن، واإلنســان المعــرض عــن ذكــر اهلل عــز وجــل يعيــش حيــاة األلــم 
والرعــب، إذ الغفلــة واإلعــراض عــن اهلل ســبحانه وتعالــى يؤديــان إلــى انغمــاس 
ــر المشــروعة، فيتكالــب علــى  ــه غي ــه وطموحات ــا ونمــو ميول اإلنســان فــي الدني
الدنيــا، وحينمــا يتكالــب علــى الدنيــا يصــاب قلبــه بالعمــى ويبتعــد عــن اهلل عــز 

ــا واآلخــرة.  وجــل، فيخســر الدني
ــا فانــه يفقــد القناعــة ويريــد المزيــد، ويفقــد  وإذا مــا انغمــس اإلنســان بالدني
الجانــب الروحــي فيشــعر بالفــراغ النفســي الكبيــر، ولكــن حينمــا يعمــر القلــب 
ــل  ــى، ويحص ــارك وتعال ــاهلل تب ــة ب ــزداد ثق ــه وي ــن قلب ــل يطمئ ــز وج ــر اهلل ع بذك
عنــده الشــعور باالرتبــاط القــوي بــه عــز وجــل، وعندمــا تحصــل الغفلــة ترتبــك 
لديــه المنظومــة األخاقيــة التــي تحصنــه أمــام الشــهوات والمنزلقــات والتحديات 
ــي  ــوي، وف ــراط الس ــى الص ــوده إل ــا يق ــد م ــوف ال يج ــا س ــر، وحينه والمخاط
مقابلــه نجــد أّن مــن يذكــر اهلل تعالــى تكــون لديــه محــددات، وقــد أكــد القــرآن 
الكريــم فــي كثيــر مــن المواقــف أّن الشــعور بالفــراغ هــو حالــة معنويــة أكثــر مــن 
ــك أو  ــعور بالضن ــي الش ــر ف ــر كبي ــا أث ــة له ــة المعنوي ــة، والحال ــة مادي ــه حال كون

الراحــة . 
 إن اإلنســان الغافــل عــن ذكــر اهلل عــز وجــل حيــن يكــون فاقــدًا للنعمــة نــراه 
يعمــل مــن أجــل الحصــول عليهــا، وحيــن يكــون حاصــًا عليهــا نــراه قلقــًا فــي 
الحفــاظ عليهــا، بينمــا اإلنســان المتــوكل علــى اهلل تعالــى نــراه راضيــا بقضــاء اهلل 

ســبحانه وتعالــى، ولديــه ثقــة بربــه بأنــه هــو الــذي يرزقــه ولــو بعــد حيــن. 
وقــد تتعــرض ااُلمــم والشــعوب إلــى الضنــك والضيــق بســبب إعراضهــا عــن 
ذكــر اهلل تبــارك وتعالــى، بينمــا ااُلمــة التــي تعيــش حيــاة القــرب مــن اهلل عــز وجــل 
ــذا  ــة، وه ــى المواجه ــادرة عل ــون ق ــعائر تك ــاء الش ــر اهلل وإحي ــبب ذك ــا بس فإنه
اليــوم عندمــا نــرى الشــعب العراقــي كمــا يقّيمــه اآلخــرون يمتلــك إمكانــات 
هائلــة بســبب مــا تعــرض لــه مــن الهــزات العنيفــة طــوال حياتــه المريــرة، فنــراه ال 
يبالــي بمــا يتعــرض لــه مــن محــن وامتحانــات شــديدة، فــي حيــن يتــم فــي بعــض 
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البلــدان االوربيــة إعــان الطــوارئ بســبب حادثــة طعــن أو دهــس، وترتبــك 
شــعوبها وتعيــش حالــة مــن الذعــر والهلــع، بينمــا يواجــه الشــعب العراقــي 
اإلرهــاب بأقســى أنواعــه مــن داعــش وأخواتهــا، ونــراه حيــًا متوثبــًا ومليئــًا باألمل 
والنشــاط، وكل هــذا مــن فضــل اهلل تبــارك وتعالــى، ألّن حالــة الضنــك تحولــت 
إلــى حالــة مــن الثبــات واالســتقامة، وذلــك بســبب إشــاعة ذكــر اهلل عــز وجــل فــي 

المجتمــع . 
أثر الغفلة يف الروايات

ــى دور  ــارة إل ــت ^ اإلش ــل البي ــن أه ــواردة ع ــوص ال ــي النص ــاء ف ــد ج لق
ــا صاحــب  ــارة ســيدنا وموالن ــي زي ــا ورد ف ــرة، منهــا م ــاب البصي ــي غي ــة ف الغفل
العصــر والزمــان عّجــل اهلل تعالــى فرجــه الشــريف لإلمــام الحســين ×، وهــي 
الزيــارة المعروفــة بزيــارة الناحيــة المقدســة: )اللهــم إنــك أمرتنــا فعصينــا، 
وذّكــرت فتناســينا، وبّصــرت فتعامينــا، وحــّذرت فتعدينــا، ومــا كان ذلــك جــزاء 

ــا()376). ــانك إلين إحس
ــى  ــل اهلل تعال ــان عّج ــب الزم ــير صاح ــا(: يش ــا فعصين ــك أمرتن ــم إن )الله
فرجــه الشــريف إلــى طبيعــة عاقــة العبــد مــع ربــه، وكيــف يقّصــر، وكيــف أّن 
ــير  ــرة ليس ــه البصي ــه ويمنح ــه وينبه ــة علي ــي الحج ــه، ويلق ــل يمهل ــز وج اهلل ع
ــة، فحينمــا نعصــي ونتمــرد علــى أوامــر اهلل ســبحانه وتعالــى  فــي اتجــاه العبودي
ــة،  ــرعية واضح ــكام الش ــكام؛ ألّن األح ــل باألح ــبب الجه ــك بس ــل ذل ال نفع
وليــس هنــاك مشــكلة فــي وصولهــا إلينــا، بــل المشــكلة فــي أننــا نتجاهــل األوامــر 
ونعصيهــا، إذ تنهانــا فــا ننتهــي، فهنــاك محرمــات نعرفهــا ولكــن ال ننتهــي 
عــن ركوبهــا، إذ نعــرف أن االســتماع لهــذه ااُلمــور محــرم ونســتمع، ونعــرف 
أن الحديــث بهــذه ااُلمــور محــرم ونتحــدث، ونعلــم أن الذهــاب إلــى األماكــن 

ــا بهــا.  ــة محــرم ونذهــب، ونحــن نقتحــم المحرمــات مــع علمن الفاني
)وذّكرت فتناسينا(: نحن نتغافل مع تذكيرك المستمر لنا.

)وبّصــرت فتعامينــا(: تظاهرنــا بعــدم البصــر بالرغــم مــن أنــك بّصرتنــا 
وأريتنــا الصالــح مــن الطالــح، والهــدى مــن الضــال.

376 . بحار األنوار 98: 7)3 .
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)وحّذرت فتعدينا(: قمت بتحذيرنا فلم نسمع وتجاوزنا حدودك.
)ومــا كان ذلــك جــزاء إحســانك إلينــا(: يــا رّب نحــن لــم نجــد منــك إال 
ــل  ــم نمتث ــل، فل ــم نفع ــا ل ــانك، ولكنن ــكر إحس ــي أن نش ــان، وكان ينبغ اإلحس
ولــم نتوقــف عــن محرماتــك ومناهيــك، ولــم نبصــر مــا بّصرتنــا إيــاه، ولــم نســر 
ــى  ــة عل ــى الحج ــد ألق ــل ق ــز وج ــا، واهلل ع ــكلة فين ــة، فالمش ــق الهداي ــي طري ف

العبــاد.
)وأنــت أعلــم بمــا أعلّنــا وأخفينــا(: ال يوجــد شــيء يخفــى عليــك يــا رّب، 
ــرر  ــتطيع أن نب ــيء، وال نس ــكل ش ــم ب ــت أعل ــذار، فأن ــك األع ــي علي وال تنطل

أفعالنــا.
ــا رّب،  ــك ي ــوف أمام ــيء مكش ــكل ش ــا(: ف ــا أتين ــي وم ــا نأت ــر بم )وأخب

ــه. ــزم ب ــا ال نلت ــد ولكنن ــا تري ــرف م ــن نع ــا، ونح ــة علين ــة قائم والحج
ــا ونســينا،  ــا أخطأن ــا بم ــد وال تؤاخذن ــد وآل محم ــى محم )فصــلِّ عل
وهــب لنــا حقوقــك لدينــا، وأتــم إحســانك إلينــا، وأســبل رحمتــك 
ــك  ــا بعدل ــك إذا أردت أن تعاملن ــا رّب، فإن ــا ي ــح عن ــا واصف ــر لن ــا(: اغف علين
فحجتــك قائمــة علينــا ونســتحق عقابــك، وإذا أردت أن تعاملنــا بإحســانك فهــذا 

ــا. ــا وارحمن ــاهل معن ــه، فتس ــا نطلب م

المانع الثالث: األماني وطول األمل

األماني وطول األمل يف القرآن 

ــام  ــا بأوه ــان غارق ــل اإلنس ــة تجع ــة والعريض ــام الطويل ــات واألح إّن ااُلمني
ــاب  ــبب غي ــذا يس ــة، وه ــا اليومي ــاة بمجرياته ــن الحي ــدة ع ــة، وبعي ــر واقعي غي
البصيــرة، ويمثــل ســتارًا يحجــز اإلنســان عــن الســير فــي طريــق الطاعــة هلل 

ســبحانه وتعالــى.
ِذيــَن  ــَودُّ الَّ ــا يَ بََم ومــن اآليــات التــي تشــير إلــى هــذا المانــع قولــه تعالــى: ﴿رُّ
ــْو َكاُنــوا ُمْســِلِميَن﴾)377)، وفــي ســياق اآليــة تحذيــر للكفــار ومــن ينكــر  َكَفــُروا لَ

377 . احلجر: ).
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ــة  ــات الواضح ــى اآلي ــراض عل ــل واالعت ــي الباط ــاج ف ــال اللج ــن خ ــق م الح
والبينــة هلل تعالــى، إذ يصــر هــؤالء علــى االعتــراض وتجاهــل اآليــات، وعلــى 
انتهــاج الطريــق الخاطــئ، فهــم مــن أهــل اإلنــكار والتعصــب واللجــاج، واآليــة 
ــي  ــا تأت ــم عندم ــن أنه ــف ع ــق، وتكش ــن للح ــار والمنكري ــؤالء الكف ــذر ه تح
ــذا  ــز، أي أن ه ــو( أداة تعجي ــلمين، و)ل ــوا مس ــو كان ــون ل ــة يتمن ــة الحقيق لحظ
ــل  ــرون أه ــا ي ــك عندم ــه، وذل ــه لتحقيق ــال في ــت ال مج ــي وق ــون ف ــي يك التمن
الحــق فــي يــوم القيامــة فيقولــون: يــا ليتنــا كنــا مســلمين، فــا رجعــة فــي ذلــك 
اليــوم، وكان علــى الكافــر أن يســير فــي الدنيــا بشــكل صحيــح ويختــار الحــق، إذ 
ال رجــوع فــي يــوم القيامــة إلــى الحيــاة الدنيــا ليصحــح المســار، نعــم يتمنــون أن 
يكونــوا مســلمين، ولكــن ال فائــدة لهــذا التمنــي؛ ألنــه كان بعــد غلــق األبــواب . 
وطبعــًا هــذا ال يمنــع مــن أن تشــمل هــذه اآليــة بعــض الكفــار فــي عالــم 
الدنيــا، ممــن لديــه نقطــة بيضــاء فــي قلبــه، فعلــى الرغــم مــن كونــه كافــرا 
وملحــدا، ولكــن لديــه موضوعيــة، وتنكشــف لــه الحقيقــة فــي لحظــة مــا، 
فيعــرف أّن اإلســام ديــن الحــق واالســتقامة والســعادة والســام، وأنــه المنهــج 
الــذي يوصــل إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى، ولكنــه يغــرق فــي بحــر الكلمــات؛ مــاذا 
ســيقال عنــه إذا اعتنــق اإلســام؟ وكيــف سيســير فــي مســار إصاحــي صحيــح؟ 
إنــه ال يســتطيع أن يذعــن، وقلبــه ال يطيعــه؛ لوجــود تبعــات ال يســتطيع تحملهــا، 
فهــذه اآليــة تشــمل هــؤالء الذيــن ينكشــف لهــم الحــق فــي لحظــة، ولكنهــم ال 

ــم.  ــق الحــق وتأخذهــم العــزة باإلث ــي طري يســيرون ف
اإلذعان للحق شجاعة

ــرة  ــى فك ــق عل ــت أو منغل ــر متعن ــًا وغي ــان موضوعي ــون اإلنس ــب أن يك يج
ــا  ــا، فربم ــق فيه ــور ويدق ــي ااُلم ــث ف ــر ويبح ــمع ويفك ــب أن يس ــة، ويج معين
يكــون اإلنســان فــي وهــم والــكام اآلخــر هــو الحــق، والتصلــب فــي التمســك 
بالمواقــف الخاطئــة ليــس شــجاعة، واالعتــراف بالخطــأ فضيلــة وشــجاعة 
وبســالة، ويتحقــق ذلــك حينمــا يكــون اإلنســان موضوعيــًا، ومــن أتبــاع الدليــل 
أينمــا مــال يميــل، ويقــف حيثمــا أوصلــه الدليــل، ويســتمع إلــى الــكام الحــق، 
ــة  ــأ، وفضيل ــراف بالخط ــالة االعت ــة، وبس ــجاعة المراجع ــك ش ــه أن يمتل وعلي

ــوى. ــا يه ــاف م ــى خ ــو كان عل ــى ل ــق حت ــاق بالح االلتح
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 نجــد بعــض المراجــع والفقهــاء قــد أفتــى النــاس فــي قضيــة وقلــدوه فيهــا، 
ولكــن بعــد عشــرين ســنة راجــع النصــوص الشــرعية ووصــل إلــى قناعــة ُاخــرى 
ــن  ــه م ــل إلي ــا توص ــوء م ــى ض ــواه عل ــر فت ــى، وغّي ــه ااُلول ــن قناعت ــة ع مختلف
ــّر  ــب أن نص ــن المعي ــئ، ولك ــًا أن نخط ــس معيب ــدة، فلي ــة جدي ــات علمي معطي
علــى الخطــأ، ومــن المعيــب أن نكــرر الخطــأ بعــد أن عرفنــا أنــه خطــأ، فيجــب 
االعتــراف بالخطــأ والتراجــع عنــه بشــجاعة، والشــجاعة والفضيلة فــي االعتراف 
بالخطــأ اذا مــا تبيــن لنــا، وهــذا ال يعنــي الســير وراء كل مــن لديــه فكــرة، فالثبــات 
علــى ااُلصــول والثوابــت أمــر مهــم، ولكــن إذا تبيــن أّن مــا تصــوره مــن الثوابــت 
لــم يكــن كذلــك، فيجــب عليــه أن يغيرهــا، ويبقــى ُاذنــًا مفتوحــة فيســمع الــكام 
ويدقــق فيــه، وال يكــون ذلــك إال بالنظــر إلــى مــا قيــل، وليــس إلــى مــن قــال، 

فقــد تجــري الحكمــة علــى ألســنة الخصــوم واألعــداء والمعانديــن. 
طول األمل.. تاريخ من املآسي

ــُم األمــل َفَســْوَف  ــوا َوُيْلِهِه ُع ــوا َويَتََمتَّ ــْم يَْأُكُل اســتكمال الشــاهد: ﴿َذْرُه
ــاب  ــى أصح ــق عل ــرّد الصاع ــو ال ــذا ه ــول اهلل ه ــا رس ــوَن﴾)378)، أي ي يَْعَلُم
العصبيــة، وهــذا هــو الــرّد اإللهــي علــى كل إنســان مصــّر علــى رؤيــة باطلــة، 
ــا،  ــا علفه ــم، هّمه ــال البهائ ــؤالء كح ــال ه ــول اهلل، ألّن ح ــا رس ــم ي فاتركه
فهــم يعتقــدون بــأّن الشــهوات والدنيــا هــي كل شــيء، فدعهــم ضائعيــن فــي 
اآلمــال، يتمنــون ُامنيــات بعيــدة المنــال، فتفقدهــم البصيــرة وينحرفــون عــن 
الطريــق المســتقيم، فأيــن هــم الطغــاة والفراعنــة الذيــن ملــؤوا التاريــخ ظلمــًا 
وجــورًا؟ لقــد أهلكهــم اهلل ســبحانه وتعالــى الــذي يقــول للشــيء كــن فيكــون.
ــب  ــى قل ــل عل ــة تجع ــة والطويل ــر الواقعي ــات غي ــل وااُلمني ــول األم إّن ط
اإلنســان غشــاوة، وتمنــع عنــه اإليمــان بالمشــروع اإللهــي، فينحــرف ويضيــع 

ويغــوي؛ ألنــه فاقــد للبصيــرة ومصــاب بطــول األمــل. 
ــي  ــم الت ــتى الجرائ ــدام ش ــب ص ــد ارتك ــتهون، وق ــا يش ــون م ــاة يعمل إّن الطغ
ينــدى لهــا جبيــن اإلنســانية، وكان يعتقــد بأّنــه ال يوجــد مــا يوقفــه عنــد حــده، وبعد 
ــه ســينجح فيهــا، ولكــن اختلــف األمــر وانهــار  مغامــرة دخــول الكويــت توقــع أّن

378 . احلجر: 3:
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ــع  ــرت جمي ــام )99)، وتغي ــي ع ــدام الحقيق ــقوط ص ــه، وكان س ــع جميع الوض
حســاباته منــذ ذلــك العــام، وتتكــرر اليــوم نفــس القضيــة مــع اإلخــوة فــي القيــادات 
الكرديــة؛ فبعــد الحكــم الذاتــي ورفــع العلــم توقعــوا أن كل شــيء يعملونــه ســوف 
يمــر، فقلنــا لهــم: إّن هــذا األمــر يختلــف عــن باقــي ااُلمــور واإلنجــازات جميعــًا 
فلــم يســمعوا، وســوف يأتــي اليــوم الــذي يندمــون فيــه علــى هــذه الخطــوة، ألّن 
هــذه الخطــوة غيــر ســابقاتها، لمــا فيهــا مــن تجــاوز علــى الخطــوط الحمــر، فــا 
العــراق يزهــد فــي ترابــه، وال المنطقــة تقبــل قــرارًا خاطئــًا، وكل هــذا كان نتيجــة 
ــي الطويلــة تجعــل علــى قلــب اإلنســان  لطــول األمــل والغــرور والغفلــة، فاألمان
غشــاوة تحجــب عنــه الرؤيــة الصحيحــة وتفقــده البصيــرة، وإذا فقــد البصيــرة أســاء 
ــم  ــف حج ــة يكتش ــة الحقيق ــي لحظ ــا تأت ــعر، وعندم ــث ال يش ــن حي ــه م ــى نفس إل

الخطــأ، وحينهــا ال يجنــي إال العقــاب والعــذاب اإللهــي.
إّن المشــروع الرســالي واإلصاحــي ال يحظــى بالتأييــد والدعــم مباشــرة، 
ــهوات  ــخصية والش ــح الش ــاب المصال ــع أصح ــاض م ــر بمخ ــن أن يم ــد م ــل الب ب
الدنيويــة، فهــؤالء يمارســون عمليــة االحتجــاج واالعتــراض والتشــكيك وإثــارة 
ــاء  ــخ األنبي ــون المشــروع الرســالي ويقفــون فــي وجهــه، وتاري الشــبهات، فيعطل
ملــيء بــاآلالم والمحــن، وتاريــخ المصلحيــن ملــيء بالتخويــن، ولكــن فــي 
ــا  بـَـُد َفيَْذَهــُب ُجَفــاء َوأَمَّ ــا الزَّ النهايــة ال يصــح إال الصحيــح، كمــا قــال تعالــى: ﴿َفأَمَّ
ــاَس َفيَْمُكــُث ِفــي اأَلْرِض َكَذلـِـَك يَْضــِرُب اهلّلُ اأَلْمثـَـاَل﴾)379)، وســيأتي  َمــا يَنَفــُع النَّ
اليــوم الــذي ســينهار فيــه الباطــل ويبقــى المشــروع اإلصاحــي والرســالي ماضيــًا 

ــه الصحيحــة. بقــوة فــي اتجاهات
ــٍة أََجَلَهــا  ــا تَْســبُِق ِمــْن ُأمَّ ْعُلــوٌم مَّ ﴿َوَمــا أَْهَلْكنَــا ِمــن َقْريَــٍة إال َولََهــا ِكتَــاٌب مَّ
َوَمــا يَْســتَْأِخُروَن﴾)380): إّن اهلل عــز وجــل يمهــل اإلنســان ويجعلــه أمــام تحديــات 
ــه فــرص النجــاة، مــن أجــل  ــر ل ــواب، ويوف ــه األب ــح ل ــق، ويفت مــن أجــل أن يفي
أن يشــكره علــى تلــك النعــم، وتوّعــد عبــاده وأنذرهــم وحّفزهــم وشــّجعهم 
واســتخدم جميــع الوســائل إلتمــام الحجــة عليهــم، حتــى إذا جــاءت لحظــة 

ــات .  ــا ف ــى م ــة عل ــن أي ندام ــذ م ــدة حينئ ــا فائ ــة ف الحقيق

379 . الرعد: 7).
380 . احلجر: 4 ).
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والقــرآن الكريــم ملــيء بالقصــص عــن تاريــخ البشــرية، ليوّضــح للناس أّن الســنن 
اإللهيــة ثابتــة والســيناريو واحــد، وأّن البشــر أمــام اختيــارات؛ فــكل يــوم عاشــوراء 

وكل أرض كربــاء . 
طول األمل يف الروايات 

ورد عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب × قولــه: )أيهــا النــاس إّن أخوف 
مــا أخــاف عليكــم اثنــان: اّتبــاع الهــوى وطــول األمــل، أمــا اّتبــاع الهــوى فيصــّد عــن 

الحــق، وأمــا طــول األمــل فينســي اآلخــرة())38).
وورد فــي دعــاء أميــر المؤمنيــن × الــذي رواه كميــل بــن زيــاد: )وحبســني عــن 

نفعــي طــول أملــي())38). 
إذن، فطــول األمــل هــو الــذي يغّيــب البصيــرة، أمــا األمــل نفســه فهــو الطمــوح 
وأكســير الحيــاة والمحفــز األساســي باتجــاه الفعــل واإلنجــاز، وفقــدان األمــل 
ــع مقومــات التقــدم  ــي تفقــد األمــل تفقــد جمي ــي فقــدان التطــور، والجماعــة الت يعن

ــور.  والتط
وقــد ورد عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه أنــه قــال: )األمــل رحمــة اُلمتــي، 
ــع  ــجرًا()383)، فجمي ــارس ش ــرس غ ــا، وال غ ــت ااُلم ولده ــا رضع ــل م ــوال األم فل
اإلنجــازات تأتــي مــن األمــل والطمــوح، ولكنــه األمــل الواقعــي والطمــوح واآلفــاق 
المعقولــة التــي يضعهــا اإلنســان لنفســه؛ ألّن األمــل إذا تجــاوز حــدوده أصبــح 

ــه .  ــع اإلنســان ويدمــر حيات خطــرًا، فطــول األمــل يضي

المانع الرابع: ترك الحجة الشرعية
ترك احلجة الشرعية يف القرآن

حينمــا يتخلــى اإلنســان عــن الحجــة الشــرعية فإّنــه يفقــد البصيــرة ويصــاب 
باالنحــراف والضــال، ومــن الشــواهد علــى هــذا األمــر مــا ورد فــي قــول اهلل تعالــى: 

ــا﴾)384). بِّيً ــا نَّ يًق ــُه َكاَن ِصدِّ ــم إِنَّ ــاِب إبراهي ــي اْلِكتَ ــْر ِف ﴿َواْذُك

)38 . الكايف 8: 8) ح)).
)38 . مصباح املتهجد: 844- 0)9.

383 . بحار األنوار 74: 73) ح8.
384 . مرت: )4.
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ــه بالصــدق،  ــم × وصف ــا أراد اهلل ســبحانه أن يصــف ويمــدح إبراهي عندم
اإلنســان،  فــي  المطلوبــة  واالســتقامة  الصــدق  أهميــة  عــن  يكشــف  وهــذا 
والســيما فــي األنبيــاء، فقــوام الرســالة اإللهيــة أن يكــون الرســول صادقــًا؛ لكــي 
يوصــل الرســالة بشــكل صحيــح إلــى النــاس، ولهــذا يشــترط فــي النبــي أن يكــون 
صادقــًا، وقــد كان مــن ســمات إبراهيــم ×، بــل وجميــع األنبيــاء، الصــدق، 
ــاد،  ــى العب ــل إل ــز وج ــن اهلل ع ــا م ــي يوصله ــالة الت ــة الرس ــتتبع صدقي ــذي يس ال
ــديدًا  ــدًا ش ــد تأكي ــرًا بموضــوع الصــدق، وال نج ــم كثي ــرآن الكري ــم الق ــد اهت وق
فــي قضيــة كمــا نجــده فــي التأكيــد علــى الصــدق، كمــا ورد صريحــًا فــي قولــه 
َل َعَلْينـَـا بَْعــَض اأْلََقاِويــِل﴾، أي إذا لــم يكــن صادقــًا فــي نقــل  تعالــى: ﴿َولـَـْو تََقــوَّ
مــا قلنــا، ﴿أَلََخْذنَــا ِمْنــُه بِاْليَِميــِن﴾، أي النتقمنــا منــه بالقــوة، ﴿ُثــمَّ لََقَطْعنَــا ِمْنــُه 
اْلَوتِيــَن﴾، أي لقطعنــا نيــاط قلبــه وأفقدنــاه حياتــه لــو تقــّول بكلمــة غيــر مــا قلنــا 
لــه، ســواء كان منقوصــًا، أو فيــه إضافــات نســبها إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى وهــي 
ممــا لــم يــأت بــه الوحــي، وحاشــا لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه أن ينطــق عــن 
ــْن أََحــٍد َعْنــُه َحاِجِزيــَن﴾))38) أي لــو تقــّول بكلمــة خــارج  الهــوى، ﴿َفَمــا ِمنُكــم مِّ
ــة  الســياق، فــا أحــد يســتطيع أن ينقــذه، إذن موضوعــة الصــدق تحظــى بأهمي

بالغــة لــدى األنبيــاء، بــل وقّدمــت علــى النبــوة.
ــا﴾: أي اّن الصــدق مقدمــة لمقــام النبــوة، و)صّديــق(  ِبّيً يًقــا نَّ ــُه َكاَن ِصدِّ ﴿إِنَّ
مبالغــة فــي الصــدق، يعنــي أّنــه ال يكــذب أبــدًا، وتحولــت حالــة الصــدق عنــده 
إلــى ملكــة، فهــو صــادق دائمــًا مــع نفســه ومــع اآلخريــن ومــع ربــه، وال يمكن أن 
يكــون غيــر صــادق فــي حــال مــن األحــوال، وال يمكــن أن يصــدر عنــه الكــذب.

الصدق عنوان االستقامة

وكمــا يكــون الصــدق فــي القــول ينبغــي أن يكــون الصــدق فــي الفعــل، فاإلنســان 
الصــادق فــي قولــه يجــب أن يكــون صادقــًا فــي فعلــه، أي أن اإلنســان الصــادق هــو 
اإلنســان الصــادق فــي قولــه وفعلــه، فــا يقــول إال الصــدق وال يفعــل إال الصــدق، 
وهــذه صفــة مهمــة ومطلوبــة لنــا جميعــًا؛ ألّن الصــدق أســاس فــي زرع الثقــة، 
فاإلنســان الصــادق يثــق الجميــع بكامــه وإخبــاره عــن قضيــة مــا، وهــذا أمــر مهــم، 

)38 . احلاقة: 44 47.
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إذن يجــب أن يكــون اإلنســان صادقــًا حتــى فــي أحلــك الظــروف، ألّن النــاس تثــق 
باإلنســان الصــادق، ويجــب أن يكــون اإلنســان صادقــًا فــي كل شــيء. 

ــاس والسياســيين واألوســاط  ــن الن ــر مــن المشــاكل والنزاعــات بي إّن منشــأ كثي
المختلفــة فــي المجتمــع هــو عــدم الصــدق فــي النقــل واقتطــاع كلمــة أو التهويــل، 
فهنــاك مــن يقتطــع كلمــة مــن كام أحــد األشــخاص، أو قــد يبالــغ فــي نقــل كلمــة 
عــن شــخص فيتغيــر المعنــى، وممــا يؤســف لــه أّن بعــض وســائل اإلعــام تمــارس 
هــذا النــوع مــن الخبــث، وحينمــا نعــود إلــى كلمــة القائــل ال نجــد هــذه الكلمــة فــي 
قولــه مــن قريــب أو بعيــد، وعندمــا نعــود إلــى أصحــاب هــذه الوســائل اإلعاميــة 
يعترفــون بذلــك ويقولــون نريــد اإلثــارة، وهكــذا يتــم ترتيــب خصومــات وعــداوات 
علــى أســاس المانشــيت، وأساســه هــو نقــل مغلــوط وبعيــد عــن الصدقيــة، ولــذا 
يجــب أن يكــون اإلنســان صادقــًا وينقــل الــكام واألحــداث كمــا هــي وال يحّمــل 

الــكام مــن المعانــي علــى غيــر مقصــود متحدثهــا. 
ــا،  ــع أطفالن ــدق م ــدأ بالص ــود، ونب ــي الوع ــن ف ــون صادقي ــب أن نك ــا يج كم
ويجــب أن نعّلمهــم الصــدق، ويجــب أن نكــون صادقيــن مــع النــاس الذيــن نتعامــل 
ــي  ــن ف ــون صادقي ــب أن نك ــه، ويج ــد ب ــا يع ــان م ــذ اإلنس ــب أن ينّف ــم، ويج معه
ــح  ــا الشــخصية أو مصال ــا ومشــورتنا لآلخريــن، ال أن نبحــث عــن مصالحن نصحن
جماعتنــا أو حزبنــا، وهــذا أمــر فــي غايــة الخطــورة ينبغــي االلتفــات إليــه، ويجــب 
أن يكــون هنــاك صــدق فــي األفعــال وفــي كل شــيء، وأن نشــيع الصــدق فينــا 
ــر  ــا نجــد مــع األســف الشــديد فــي المجتمــع الكثي كأشــخاص وكمجتمــع، ولكنن
مــن االلتباســات، وأنــه قــد قــّل فيــه منســوب الثقــة، ويترتــب علــى ذلــك الكثيــر مــن 
النتائــج الســلبية، علــى خــاف المجتمــع الــذي يشــيع فيــه الصــدق، إذ نــرى النــاس 

فيــه مســتعدة ألن تعطــي المليــارات علــى خلفيــة كلمــة واحــدة . 
دواعي العبادة

ــي  ــُر َواَل ُيْغِن ــَمُع َواَل ُيبِْص ــا اَل َيْس ــُد َم ــَم َتْعُب ــِت لِ ــا َأَب ــِه َي بِي ــاَل أِلَ ﴿إِْذ َق
ــه انحــراف  ــاز، ولدي ــًا بامتي ــيًْئا﴾)386): كان آزر عــّم إبراهيــم × وثني ــَك َش َعن
عقيــدي غريــب، إذ كان يعمــل بصناعــة األوثــان وبيعهــا، وكان يعبدهــا، فاألمــر 

شــرك فــي شــرك فــي شــرك .

386 . مرت: )4.
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لقــد اســتطاع إبراهيــم × أن يبرهــن آلزر بعبــارة قصيــرة بطــان الشــرك 
ــإّن أهــم  ــْيًئا﴾، ف ــَك َش ــي َعن ــَمُع َواَل ُيْبِصــُر َواَل ُيْغنِ ــا اَل يَْس ــُد َم ــَم تَْعُب ــه: ﴿لِ بقول
دواعــي العبــادة، كمــا هــو معــروف، الرغبــة فــي دفــع الضــرر عــن النفــس 
وجلــب المنفعــة لهــا، وأغلــب النــاس يعتمــدون هــذا المنهــج، فإّنــك لــو 
ســألت أكثرهــم: لمــاذا تعبــد اهلل؟ ألجابــك: لطلــب الــرزق وحــل المشــاكل، 
فــاّن ارتبــاط أغلــب النــاس باألوليــاء واألوصيــاء والصالحيــن وأهــل البيــت هــو 
ارتبــاط لمتطلبــات، ولــذا نــرى كثيــرًا مــن النــاس يدعــون اهلل عــز وجــل فــي حــرم 
اإلمــام الحســين × لقضــاء حوائجهــم بشــفاعة اإلمــام الحســين ×، وهــذا 
ــبحانه  ــن اهلل س ــيء م ــان كل ش ــب اإلنس ــو أن يطل ــًا، وه ــرًا معيب ــس أم ــر لي األم
وتعالــى، ولكــن ليــس مــن الصحيــح أن يكــون منشــأ عبــادة اهلل ســبحانه وتعالــى 
ــه  ــل ألن ــز وج ــد اهلل ع ــب أن نعب ــا يج ــة، وإنم ــج الدنيوي ــب والحوائ ــو المطال ه
أهــٌل للعبــادة، كمــا كان يقــول اإلمــام علــي ×: )اللهــم إنــي مــا عبدتــك خوفــًا 
ــك وابتغــاء  ــك أهــٌل لذل ــي عبدتــك ألن ــًا فــي جنتــك، ولكن ــارك وال طمع مــن ن

ــك(. ــك ورحمت مغفرت
 وهــذا موجــود أيضــًا فــي ثقافتنــا فــي الدعــاء، أي أن ندعــو ألنفســنا وأهلينــا 
وشــعبنا ولإلنســانية بالخيــر والبركــة، وندعــو لشــبابنا باألخــاق الحســنة، وأن 
ــار  ــدق واإليث ــه الص ــيع في ــة، وأن يش ــادئ اإللهي ــم والمب ــا بالقي ــى مجتمعن يتحل
والتعاضــد والتعــاون بعضنــا مــع البعــض اآلخــر، ونطلــب مــن اهلل ســبحانه 
وتعالــى علــو الدرجــات والقــرب منــه، إضافــة إلــى أشــيائنا وحاجاتنــا اليوميــة، 
ــات  ــى الدرج ــول عل ــعي للحص ــبحانه والس ــادة اهلل س ــس بعب ــي أن نأن ــذا ينبغ ول
الرفيعــة، علــى خــاف مــا عليــه أغلــب النــاس الذيــن تكــون عبادتهــم للمنفعــة.
ــدة  ــد عب ــا يعتق ــاء، فبينم ــن الدع ــوع م ــذا الن ــم × ه ــتخدم إبراهي ــد اس  لق
األوثــان أن اإللــه الــذي يعبدونــه هــو الــذي يخدمهــم ويقــدم لهــم المنفعــة، قــال 
لهــم إبراهيــم × إن هــذه األصنــام التــي تعبدونهــا ال تقــدم أي منفعــة، وإن اهلل 

عــز وجــل هــو القــادر علــى كل شــيء.
 معيار االتباع

ــِدَك  ــي َأْه ــَك َفاتَِّبْعِن ــْم َيأْتِ ــا َل ــِم َم ــَن الِْعلْ ــي ِم ــْد َجاَءنِ ــي َق ــِت إِنِّ ــا َأَب ﴿َي
ــا الشــاهد، أي أنــي أمتلــك البصيــرة وأدلــك علــى طريــق  ــِوّيًا﴾: هن ــا َس ِصَراًط
الســعادة، ألنــي أمتلــك مــن العلــم مــا لــم تملــك، وأنــت تركــت الحجة الشــرعية 
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وهــو اهلل ســبحانه وتعالــى واالرتبــاط بــه، لهــذا فقــدت البصيــرة، بينمــا اتصلــت 
أنــا بالحجــة الشــرعية وعبــدت اهلل ســبحانه وتعالــى فمنحنــي العلــم والبصيــرة، 
فاتبعنــي لكــي أهديــك صراطــًا ســويًا، فــإّن مــن يتصــل بالحجــة الشــرعية يحصــل 

علــى البصيــرة، وآزر تــرك الحجــة الشــرعية.
 إن المعيــار فــي االتبــاع ليــس هــو العمــر والمكانــة االجتماعيــة، بــل المعيــار 
هــو االرتبــاط بالحجــة الشــرعية ومــا ينتــج عنــه مــن علــم وبصيــرة، وهــذا المعيار 
ــة  ــة عقائي ــاب رجــوع الجاهــل إلــى العالــم، وهــذه قضي ــاع هــو مــن ب فــي االتب
متســالم عليهــا، ونمارســها كل يــوم فــي حياتنــا اليوميــة؛ كمــا فــي رجوعنــا إلــى 
األطبــاء األخصائييــن مــن أجــل العــاج، وكذلــك فــي مســألة الهدايــة؛ إذ تقتضي 
الضــرورة الرجــوع إلــى الحجــة الشــرعية، مــن أجــل الحصــول علــى البصيــرة. 

ْحَمــِن َعِصّيــًا﴾: انتقــل  ــيَْطاَن َكاَن لِلرَّ ــيَْطاَن إِنَّ الشَّ ﴿َيــا َأَبــِت اَل َتْعُبــِد الشَّ
بِْعنِــي أَْهــِدَك ِصَراًطــا  إبراهيــم × فــي خطابــه مــن خطــاب اإليجــاب: )َفاتَّ
َســِوّيًا(، إلــى التحذيــر مــن الشــيطان الــذي ال يوفــر العلــم النافــع وتحقيــق 
الســعادة فــي الدنيــا أو اآلخــرة، فالعبــادة ليســت الصــاة والصــوم والحــج فقــط، 
بــل العبــادة بمعناهــا الواســع هــي الطاعــة واالتبــاع، فمــن يســمع كام شــخص 
بنيــة األخــذ بــه والعمــل بــه، فهــذه عبــادة بالمعنى الواســع، ومــن يعترف بشــرعية 
فكــرة أو شــخص فهــذا نمــط مــن أنمــاط العبــادة فــي معناهــا الواســع، ومــن يلتــزم 
ــول  ــن الرس ــة ع ــي رواي ــع، وف ــى الواس ــادة بالمعن ــذه عب ــخص فه ــات ش بتعليم
ــده، فــإن كان الناطــق عــن اهلل  ــى ناطــق فقــد عب األكــرم ث: )مــن أصغــى إل
ــد إبليــس(، إذا  عــز وجــل فقــد عبــد اهلل، وإن كان الناطــق عــن إبليــس فقــد عب
كان المضمــون إلهيــًا فقــد عبــدت اهلل، فابــد مــن أن ندقــق كثيــرا فــي مــا نســمع 
ونــرى والبيئــة التــي نحضــر فيهــا، إذ يجــب أن نحصــن أنفســنا وأهلينــا مــن البيئــة 
ــرة فــي جهــاز التلفــاز الــذي يحتــوي علــى آالف  ــاك ســلبيات كثي ــة، وهن الملوث
القنــوات الفضائيــة التــي قــد يشــاهدها األطفــال فــي المنــزل، ويجــب أن نحــذف 
ــار أو  ــار أو الكب ــواء للصغ ــيء، س ــاول كل ش ــمح بتن ــيئة وال نس ــوات المس القن
العوائــل، وهــذا أمــر حســاس، خصوصــا فــي العــراق بلــد العشــائر والقيــم 
واإلســام، فــإن ظواهــر االنحــراف األخاقــي والفكــري واإللحــاد تنتشــر 
ــا االنترنــت ال قيــود عليــه، والــكل  ــر الشــيطان عامــرة، وعندن حيــن تكــون مناب
ــر محصنيــن،  ــات مفتوحــة علــى كل شــيء، ونحــن غي لديهــم هواتــف وفضائي
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فــا نســتغرب ظهــور انحرافــات أخاقيــة خطيــرة فــي المجتمــع يجــري الحديــث 
عنهــا فــي تقاريــر، وهــذه المشــاكل نتيجــة وليســت ســببًا؛ فهــي نتيجــة تســاهلنا 

فــي االســتماع إلــى منابــر إبليــس.
 لقــد أراد إبراهيــم × أن يقــول لعمــه آزر عليــك أن تختــار أحــد طريقيــن؛ 
طريــق الشــيطان أو طريــق الرحمــن، وألقــى الحجــة عليــه وبــذل قصــارى جهــده 

لهدايتــه.
ْحَمــِن َفَتُكــوَن  ــَن الرَّ ــَك َعــَذاٌب مِّ  ﴿َيــا َأَبــِت إِنِّــي َأَخــاُف أن َيَمسَّ
ــا﴾: يــا آزر إنــك ذاهــب إلــى العــذاب واالنحــراف ألنــك ال تملــك  ــيَْطاِن َولِّيً لِلشَّ
البصيــرة، وفــي ذلــك درس عظيــم، فإبراهيــم النبــي العظيــم يخاطــب شــخصًا 
مــن أعمــدة الوثنيــة واالنحــراف وهــو آزر بهــذا الخطــاب الــذي يتضمــن احترامــًا 
ــي،  ــة، وهــذا منهــج إنســاني وقرآن ــة ومرون ــًا وحرصــًا وليون ــة وشــفقة وأدب ورق
وحتــى المنحــرف ال يجــب أن نتعامــل معــه بقســوة وجفــاء، وال ســيما إذا كانــت 
هنــاك فرصــة لهدايتــه، ويجــب أن ُنشــعر اإلنســان مهمــا انحــرف بــأن هنــاك مجااًل 
للعــودة إلــى الطاعــة، ولــذا ينبغــي أن تكــون لدينــا ســعة صــدر مــع المنحرفيــن مــا 

دامــت هنــاك فرصــة لإلصــاح . 
إذن فاالتصــال بالحجــة الشــرعية يعنــي العلــم والبصيــرة، ووجــود البصيــرة 

يضمــن الســعادة لإلنســان، وإذا غابــت البصيــرة فقدنــا ســعادة التقــرب هلل. 
االرتباط باحلجة الشرعية

الحجــة الشــرعية لهــا خــط طولــي؛ إذ تبــدأ مــن اهلل ســبحانه وتعالــى ثــم 
رســوله الكريــم ثــم آل البيــت ^، كمــا نــص علــى ذلــك قولــه تعالــى: ﴿
َكاَة  ــَاَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ ــوا الَّ ِذيــَن آَمُن ُ َوَرُســوُلُه َوالَّ ُكــُم اهللَّ َمــا َولِيُّ إِنَّ
ِ ُهــُم  ِذيــَن آَمُنــوا َفــإِنَّ ِحــْزَب اهللَّ َ َوَرُســولَُه َوالَّ َوُهــْم َراِكُعــوَن، َوَمــن يَتَــَولَّ اهللَّ
ــة  ــي الحج ــي ف ــط الطول ــذا الخ ــاع ه ــة إال باتب ــم الغلب ــوَن﴾)387)، أي ال تت اْلَغالُِب
ــى: ﴿ ــه تعال ــي قول ــًا ف ــا ورد أيض ــر، كم ــو األم ــول، ُاول ــرعية: اهلل، الرس الش
ــك  ــب أن نتمس ــْم﴾)388)، ويج ــِر ِمنُك ــي اأَلْم ــوَل َوُأْولِ ُس ــوْا الرَّ ــوْا اهلّلَ َوأَِطيُع أَِطيُع

387 . املائدة: )).

388 . النساء: 9).
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ــدر  ــذي يص ــف ال ــد بالموق ــه، ونتعب ــق ب ــه، ونلتص ــير بهدي ــط، ونس ــذا الخ به
عنــه، فــإذا التزمنــا بــه فقــد حصلنــا علــى العلــم والبصيــرة، وهــذه البصيــرة هــي 

ــن. ــعادة الداري ــى بس ــة فنحظ ــات النبيل ــق الغاي ــا لتحقي ــي تدفعن الت
ــل  ــر عّج ــة المنتظ ــا الحج ــوم، إذ أن إمامن ــام المعص ــاب اإلم ــن غي ــي زم وف
اهلل فرجــه الشــريف فــي غيبتــه الكبــرى، تتمثــل الحجــة الشــرعية فــي المرجعيــة 
الدينيــة، أي الفقيــه الجامــع لشــرائط الفقاهــة والفتيــا، بنــاء علــى التوقيــع الصــادر 
مــن إمــام زماننــا ×: )فأمــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلــى رواة حديثنا، 
فانهــم حجتــي عليكــم وأنــا حجــة اهلل علــى الخلــق()389)، واســتنادًا إليــه يجــب 
علينــا أن نعــود إلــى المرجــع ونتعبــد بفتــواه، وهــذه الفتــوى توصلنــا إلــى الســعادة 

ااُلخرويــة.
 وهــذه العاقــة بيننــا وبيــن الحجــة الشــرعية هــي العاقــة بيننــا وبيــن اهلل 
ســبحانه وتعالــى والرســول صلــى اهلل عليــه وآلــه، وبيننــا وبيــن أئمــة أهــل البيــت 
^، ومصداقهــا فــي هــذا الزمــان هــو إمــام زماننــا عجــل اهلل فرجــه الشــريف، 
واالرتبــاط بإمــام زماننــا يمثــل تجســيدًا لهــذه العاقــة مــع الحجــة الشــرعية، وهو 
خــط طولــي وارتبــاط بجميــع أهــل البيــت ^، وارتبــاط برســول اهلل صلــى اهلل 
ــى اهلل، وكلمــا  ــق إل ــاهلل ســبحانه وتعالــى، ألنهــم الطري ــاط ب ــه، وارتب ــه وآل علي
ــم  ــم ومــن ث ــا برســولنا الكري ــق، كانــت عاقتن ــا أوث ــا بإمــام زمانن كانــت عاقتن
عاقتنــا بــاهلل جــل جالــه أوثــق، فهــؤالء هــم وســيلتنا فــي تعبدنــا هلل ســبحانه، 
وهــم ليســوا فــي عــرض االرتبــاط بــاهلل ســبحانه، بــل هــم فــي طــول ارتباطنــا بــه 
ــه أن  ــت، فعلي ــل البي ــوله وأه ــاهلل ورس ــط ب ــد أن يرتب ــن يري ــى، فم ــارك وتعال تب

يرتبــط بإمــام زمانــه، وهــذه المســألة فــي غايــة األهميــة.
تعميق العاقة مع إمام الزمان 

ولكــن كيــف نعمــق هــذه العاقــة؟ وكيــف نعيــش حالــة االرتبــاط واالتصــال 
الروحــي والمعنــوي بإمــام زماننــا؟.

ــي  ــراءات لك ــوات واإلج ــن الخط ــد م ــى العدي ــاج إل ــا نحت ــو أنن ــواب ه الج
نحقــق هــذه العاقــة الوثيقــة واالرتبــاط بالحجــة الشــرعية المتمثلــة بإمــام زماننــا 

389 . بحار األنوار 3): )8) ح0).
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عّجــل اهلل فرجــه الشــريف، ومنهــا نحصــل علــى اختيــار الطريــق الصحيــح 
ــي: ــن، وه ــعادة الداري ــى س وعل

اخلطوة األولى: تعميق اجلانب العاطفي واحملبة

ــام  ــر إم ــم نذك ــق؛ ك ــي أوث ــاط العاطف ــر كان االرتب ــة أكب ــت المحب ــا كان كلم
ــل اهلل  ــا عّج ــام زمانن ــا بإم ــي تربطن ــة الت ــة العاطفي ــم العاق ــو حج ــا ه ــا؟ م زمانن
ــة عندمــا ينكســر القلــب  تعالــى فرجــه؟ هــل نذكــره بالدعــاء وفــي مظــان اإلجاب
ــا  ــو ألهلن ــا ندع ــه كم ــو ل ــاء، وندع ــتجابة الدع ــة اس ــي لحظ ــن، ف ــع العي وتدم
وأنفســنا؟ وهــل هــو فــي بالنــا، حينمــا نســتيقظ فــي الصبــاح ونخــرج إلــى العمــل 
وننغمــس فــي قضايانــا الماديــة وشــؤوننا اليوميــة؟ وهــل نذكــر إمــام الزمــان 
ونناجيــه ونتحــدث معــه طــوال الليــل والنهــار؟ هــل هــو حاضــر معنــا فــي يومياتنــا 

ــن المشــاعر. ــا تتبي ــا؟ هن ــب عن أو هــو غائ
 مــن يــزور ســيد الشــهداء × نيابــة عــن اإلمــام الحجــة ×، هــل تــرد 
ــارة مقبولــة جزمــًا؛ ألنهــا عــن اإلمــام المعصــوم إلــى  زيارتــه أو تقبــل؟ هــذه زي
اإلمــام المعصــوم، وإذا زرت الزيــارة المقبولــة كان لــك أجرهــا، وكيفما تشــتهي 
لنفســك وأهلــك مــن الطعــام والمــكان يجــب أن تتمنــاه إلمــام زماننــا عّجــل اهلل 
تعالــى فرجــه، وهــل نقــرأ فــي كل يــوم بضــع آيــات مــن القــرآن الكريــم ونهديهــا 
ــا  ــف لن ــا، إذ كي ــا أن نفعله ــور فعلين ــذه ااُلم ــل ه ــم نفع ــا؟ وإذا ل ــام زمانن ــى إم إل
ــروز  ــور وب ــاط ظه ــذا االرتب ــون له ــن دون أن يك ــرعية م ــة الش ــط بالحج أن نرتب
فــي حياتنــا اليوميــة؟ ولذلــك يجــب علينــا أن نأتــي بالصــاة والصيــام والطــواف 
والدعــاء وتــاوة القــرآن نيابــة عــن اإلمــام المعصــوم، والدعــاء الــذي نــرى 
فيــه خشــوعا وخضوعــا يجــب أن نهــدي ثوابــه إلمــام الزمــان، وقــد شــّبه أحــد 
المراجــع العظــام هــذا األمــر تشــبيها لطيفــا، قــال: إذا كان لديــك جــار وطــرق 
عليــك البــاب وقــت الغــداء، وأحضــر لــك طبقــًا مــن الطعــام، وفــي اليــوم الثانــي 
ــد منــك شــيئًا، مــاذا  فعــل الشــيء نفســه، وعندمــا يســافر يذكــرك، وهــو ال يري

ســيكون انطباعــك عــن هــذا اإلنســان؟. 
إذا كنــت قــد أهديــت جميــع هــذه األعمــال إلــى إمــام زمانــك صاحــب العصــر 
والزمــان ثــم وجــدك فــي حيــرة مــن أمــرك فــي يــوم القيامــة فهــل ســيتركك؟ هكــذا 
تؤثــر هــذه القضيــة المعنويــة فــي تعميــق االرتبــاط العاطفــي وتقويــة مشــاعرنا مــع 

إمــام زماننــا ×، وهــذا أمــر مهــم جــدًا.
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اخلطوة الثانية: االلتزام والطاعة

ورد فــي الحديــث القدســي: )أنــا جليــس مــن ذكرنــي، ومحــب مــن أحبنــي، 
تبــارك وتعالــى تتمثــل  ومطيــع مــن أطاعنــي()390)، أي أّن حقيقــة حــب اهلل 
بااللتــزام والطاعــة والتمســك بمنهــج اهلل ســبحانه وتعالــى، وهــو منهــج رســول 

ــت ^.  ــه، ومنهــج أهــل البي ــه وآل ــى اهلل علي اهلل صل
إّن الــذي ال يرضــى عنــه اإلمــام ال يرضــى عنــه اهلل ســبحانه وتعالــى، إذ كيــف 
يمكــن أن نكــون مواليــن ألهــل البيــت وإلمــام زماننــا ويصــدر منــا مــا ال يرضــي 
اهلل ونقصــر فــي أداء الواجبــات؟ إذا كنــا مواليــن حقــًا ومتصليــن بالحجــة الشــرعية 
حقــًا، فعلينــا أن نكــون ملتزميــن بنهجهــم ومنوالهــم وأوامرهــم ونواهيهــم، كمــا 
ــا  ــُذوُه َوَم ــوُل َفُخ ُس ــُم الرَّ ــا آتَاُك ــه: )َوَم ــي قول ــك ف ــى بذل ــارك وتعال ــا اهلل تب أمرن
نََهاُكــْم َعْنــُه َفانتَُهــوا())39)، وقولهــم ^: )كونــوا لنــا دعــاة صامتيــن())39)، 
ــا  ــوا علين ــًا وال تكون ــا زين ــوا لن ــر ألســنتكم()393)، )كون ــاس بغي ــوا دعــاة للن )كون

شــينًا()394) .
وإذا رأى النــاس أّن أتبــاع أهــل البيــت يعطــون الصــورة الحقيقيــة عنهــم 
ــك  ــذي يمل ــرض وال ــكك والمعت ــإّن المش ــم، ف ــل بنهجه ــال العم ــن خ ^ م
عقيــدة ُاخــرى، عندمــا يجدنــا نســير علــى نهــج صحيــح، ســيتقرب إلــى مدرســة 
ــام  ــت ^ وإم ــل البي ــه وأه ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــل ورس ــام األصي اإلس

ــه.  ــى فرج ــل اهلل تعال ــا عّج زمانن
ــا، ونســّوقه وننشــره  ــه إمــام زمانن ــى الفكــر الــذي يحمل ــا أن نتبن  يجــب علين
وندافــع عنــه ونوّضحــه وندعــو النــاس إليــه ونزيــل االلتباســات والشــبهات عنــه، 

وهــذه قضيــة حيويــة ومهمــة. 
 إّن النصــرة واإلســناد، وتبنــي مشــروع اإلمــام والدفــاع عنــه، والوقــوف ســدًا 

390 . جامع أحاديث الشيعة )): 0)3 ح08)). 
)39 . احلشر: 8.

)39 . شرح األخبار 3: 06) ح))4).
393 . الكايف ): 78 ح4).

394 . بحار األنوار )6: ))) ح6.
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منيعــًا بوجــه أعدائــه والمشــككين بــه والصاديــن عــن نهجــه، هــذا كلــه يمتــد إلــى 
ــا أن  ــواب اإلمــام أيضــًا، وهــم المراجــع العظــام، فهــذه الســمات يجــب علين ن

ناحظهــا أيضــًا بعاقتنــا مــع مراجعنــا. 
ــب  ــة، فيج ــة واقعي ــه عاق ــا ب ــًا، وعاقتن ــا حق ــام زمانن ــا إلم ــا أتباع ــإذا كن ف
علينــا أن نكــون كمــا يريــد وكمــا يطلــب منــا، ولكــن مــا الــذي يريــده اإلمــام منــا؟ 
لعــل هــذا المقطــع مــن أول مــا يقولــه اإلمــام × عنــد ظهــوره يبّيــن ذلــك: )يــا 
أيهــا النــاس إنــا نســتنصر اهلل، ومــن أجابنــا مــن النــاس())39) أي إننــا نطلــب النصرة 
مــن اهلل، ونطلــب النصــرة ممــن يجيبنــا مــن النــاس، فإمــام زماننــا يطلــب النصــرة 
ــه  ــوره، ولكن ــد ظه ــرة عن ــذه النص ــيطلب ه ــه س ــح أن ــره؟ صحي ــل ننص ــا فه من
طلــب مســتمر، فيجــب علينــا أن ننصــر إمــام الزمــان اليــوم وفــي كل يــوم، قبــل 
ــلطانه  ــة س ــده ومقوي ــه وجن ــاره وأعوان ــن أنص ــا م ــوره، إذا كن ــد ظه ــوره وبع ظه
والمســارعين إليــه فــي قضــاء حوائجــه، كمــا وردت هــذه المضاميــن فــي الدعــاء 

ــه ×)396). ل
)إنــا أهــل بيــت نبيكــم محمــد صلــى اهلل عليــه وآلــه، ونحــن أولــى النــاس بــاهلل 
وبمحمــد، فأنشــد اهلل مــن ســمع كامــي اليــوم لّمــا بّلــغ الشــاهد منكــم الغائــب، 
وأســألكم بحــق اهلل ورســوله وبحقــي(: مــا يريــده صاحــب العصــر والزمــان هــو 

مــا يريــده اهلل ســبحانه وتعالــى.
)فــإّن لــي عليكــم حــق القربــى مــن رســول اهلل، إاّل أعنتمونــا ومنعتمونــا ممــن 
يظلمنــا()397)، واإلرهــاب الداعشــي ظلــم، ويجــب علينــا أن نعيــن إمــام زماننــا 

بالوقــوف بوجــه هــؤالء الظلمــة.
)فقــد أخوفنــا وظلمنــا وطردنــا مــن ديارنــا وأبنائنــا(، فقــد هّجــروا أهــل البيــت 
^، واليــوم ياحقــون أبناءهــم ويقتلونهــم، ولــوال الوقفــة المشــرفة للجيــش 
والشــرطة والحشــد الشــعبي وكل القــوى التــي حققــت النصــر بتلبيــة هــذا النــداء 

لــم يبقــوا لنــا بقيــة.

)39 . بحار األنوار )): 38) ح)0).
396 . مصباح املتهجد: 409ح)3)/)4).

397 . بحار األنوار 38: 39) ح)0).
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)وبغــي علينــا ودفعنــا عــن حقنــا فأوتــر أهــل الباطــل علينــا، فــاهلل اهلل فينــا، 
ــاندة  ــد والمس ــا التأيي ــب من ــام يطل ــم اهلل(، فاإلم ــا ينصرك ــا وانصرون ال تخذلون

ــرة.  والنص
كل هــذه الكلمــات: )ظلمنــا، بغــي علينــا، هّجرنــا(، كلهــا دليــل علــى 
ــاج  ــدي، ويحت ــاء والتص ــى العن ــاج إل ــي يحت ــالي واإلصاح ــروع الرس أّن المش
ــا، والمشــروع الحــق  إلــى التحــدي وتحمــل المســؤولية، فااُلمــور تؤخــذ غاب
ــدي  ــى أي ــواع العــذاب عل ــل وأن ــاء تعرضــوا للقت ال يتحقــق مــع الراحــة، واألنبي
الظلمــة والجاديــن، وقــد ورد عــن األئمــة األطهار قولهــم: )ما منــا إال مقتول أو 
مســموم()398)، وتعرضــوا لاســتهداف، والمشــروع الرســالي يحتــاج إلــى وقفة، 
ــت،  ــروع ويثب ــن المش ــع ع ــن يداف ــاك م ــة، فهن ــزات عنيف ــى ه ــرض إل ــه يتع ألن
وهنــاك مــن يضعــف ويهتــز أمــام التحديــات، وهــو اختبــار إلهــي عســير، وحينمــا 
ــاح،  ــروع اإلص ــالي ومش ــروع الرس ــاه المش ــبهات تج ــات والش ــدأ الضغوط تب
ــن  ــنرى آخري ــات، وس ــتطيع الثب ــا وال تس ــر قناعاته ــف وتغي ــًا تضع ــنرى ُاناس س
يقفــون كالجبــل األشــم وينجحــون فــي االختبــار، وهــذا مــن ســنن الحيــاة؛ أن 
نتعــرض لاختبــار اإللهــي حتــى يتبيــن مــدى التزامنــا بالمشــروع اإللهــي وتحملنــا 
لمســؤوليتنا تجاهــه، ومــدى تحملنــا لموقــف النصــرة واإلســناد إلمــام زماننــا، 
ــاج إلــى وقفــة رجــال بمواصفــات خاصــة، أنقلهــا لكــم  والمهمــة خطيــرة وتحت
علــى لســان إمامنــا الصــادق × حيــن يصــف أصحــاب اإلمــام المنتظــر عّجــل 
اهلل تعالــى فرجــه، فيقــول ×: )ورجــال كأن قلوبهــم زبــر الحديــد، ال يشــوبها 
شــك فــي ذات اهلل، أشــد مــن الحجــر، لــو حملــوا علــى الجبــال ألزالوهــا، ال 
يقصــدون براياتهــم بلــدة إال خربوهــا )فتحوهــا(، كأن علــى خيولهــم العقبــان، 
يتمســحون بســرج اإلمــام يطلبــون بذلــك البركــة، ويحّفــون بــه، يقونــه بأنفســهم 
ــي  ــم دوي ف ــل، له ــون اللي ــال ال ينام ــد، رج ــا يري ــه م ــروب، ويكفون ــي الح ف
صاتهــم كــدوي النحــل، يبيتــون قيامــًا علــى أطرافهــم، ويصبحــون علــى 
ــه مــن األمــة لســيدها،  ــان بالليــل، ليــوث بالنهــار، هــم أطــوع ل خيولهــم، رهب
ــون  ــفقون، يدع ــية اهلل مش ــن خش ــم م ــل، وه ــم القنادي ــح كأن قلوبه كالمصابي
بالشــهادة، ويتمنــون أن يقتلــوا فــي ســبيل اهلل، شــعارهم: يــا لثــارات الحســين، 

398 . بحار األنوار 7): 7)) ح8).
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إذا ســاروا يســير الرعــب أمامهــم مســيرة شــهر، يمشــون إلــى المولــى إرســااًل، 
بهــم ينصــر اهلل إمــام الحــق ..()399) . 

إّن هــؤالء لديهــم بصيــرة ووضــوح، ومــن لديــه البصيــرة ال يضّيــع البوصلــة، 
وهــم أشــد مــن الحجــر فــي صابتهــم وقوتهــم واســتقامتهم، وإرادتهــم أقــوى 
ــع  ــم، وم ــام زمانه ــرة إم ــي نص ــة ف ــم النبيل ــون أهدافه ــار، ويحقق ــن أي اعتب م
كل هــذه الصابــة واإلقــدام والشــجاعة يتمســحون بســرج اإلمــام × يطلبــون 
بذلــك البركــة، وهــم متواضعــون بيــن يــدي إمــام زمانهــم، وهــم أشــداء علــى 
الكفــار رحمــاء بينهــم، ويلتفــون حــول إمــام زمانهــم وال يســمحون بــأن يصــل 

ــده منهــم. ــه مــا يري ــه أذى، ويتلقــون الســهام بصدورهــم، ويكفون إلي
إّن إمــام الزمــان ينتصــر بأســباب طبيعيــة، وهــذه هــي صفــات أنصــاره، فمــا 
مــدى قربنــا أو بعدنــا منهــا؟ فــإن كنــا قريبيــن نحمــد اهلل ونقــوي هــذه الصفــات، 
وإن كنــا بعيديــن فعلينــا أن نعمــل علــى أن نقــوي أنفســنا علــى هــذه الصفــات . 

المانع الخامس: التشكيك والتردد

ــة التشــكيك فــي المشــروع الرســالي،  ــًا حال يعيــش اإلنســان المهــزوز داخلي
وهــذا التشــكيك يمنــع مــن البصيــرة، وإذا فقــد البصيــرة فقــد البوصلــة واالتجــاه 
الصحيــح والقــدرة علــى اتخــاذ الموقــف الصحيــح، فينحــرف عــن جــادة 

ــواب. الص
شاهد قرآني

مــن الشــواهد علــى هــذا المانــع قــول اهلل تعالــى: ﴿َولََقــْد َجاَءُكــْم ُيوُســُف ِمــن 
ــى إذا َهَلــَك ُقْلُتــْم لـَـن يَْبَعــَث  ــا َجاَءُكــم بـِـِه َحتَّ مَّ َقْبــُل بِاْلبَيِّنـَـاِت َفَمــا ِزْلُتــْم ِفــي َشــكٍّ مِّ

ْرتـَـاٌب﴾)400). ُ َمــْن ُهــَو ُمْســِرٌف مُّ ُ ِمــن بَْعــِدِه َرُســواًل َكَذلـِـَك ُيِضــلُّ اهللَّ اهللَّ
ينقــل لنــا القــرآن الكريــم فــي هــذه اآليــة ضمــن مقطــع قرآنــي قصــة مؤمــن آل 
فرعــون، فــي حــوار مــن ضمــن حــوارات لــه مــع قومــه، وكان فــي زمــن فرعــون 
وموســى ×، وهــم نفــس القــوم الذيــن ُارســل لهــم يوســف ×، فقــال 

399 . بحار األنوار )): 304 ح)8.
400 . املؤمن: 43.
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لهــم مذكــرًا إياهــم بمــا جاءهــم بــه نبــي اهلل يوســف ×: لقــد جاءكــم نبــي اهلل 
يوســف بالحجــج والبراهيــن واألدلــة الواضحــة، جاءكــم بمشــروع مــن الســماء 
مشــفوع ومقــرون بالحجــة والبرهــان والدليــل، وكان عليكــم أن تتمســكوا بــه، 
ولكنكــم خالفتــم ومــا زلتــم فــي شــك ممــا جاءكــم بــه، ورفضتــم ذلك المشــروع 
المشــفوع باألدلــة الدامغــة الواضحــة، ولــم يكــن هــذا التشــكيك بذلك المشــروع 
ــه نبــي اهلل يوســف × مــن رســالة الســماء يســتند  الرســالي والرفــض لمــا حمل
إلــى تعقيــد فــي خطابــه ومشــروعه، ألّن هــذا المشــروع كان مشــفوعًا بالبينــات 
التــي ال يختلــف عليهــا اثنــان، فلــم تكــن لديكــم أزمــة فــي الشــرعية وال أزمــة فــي 
الحجيــة، بــل كانــت لديكــم أزمــة فــي قبــول الحــق، فشــككتم فــي الحــق مــع أن 
القضيــة كانــت واضحــة، فأنتــم لــم ترغبــوا بااللتــزام بهــا؛ النغماســكم فــي الدنيا 
والشــهوات ومصالحكــم الخاصــة، والمشــروع الرســالي يضــرب هــذه المصالــح 
ويتقاطــع معهــا، وحفاظــًا علــى دنياكــم ومصالحكــم ضربتــم المشــروع الرســالي 

وشــككتم بــه؛ لإلبقــاء علــى مصالحكــم وأوضاعكــم الخاصــة.
التشكيك صٌد عن احلق

وهــذه مشــكلة كبيــرة تحصــل فــي حياتنــا دائمــًا، فقــد يطــرح علــى اإلنســان 
أحيانــًا شــيء يكــون واضحــًا فيقبــل بــه ألنــه حــق، وإن كان خــاف مصالحــه، 
ــر  ــار، وال ضي ــؤال واالستفس ــم الس ــوض فيت ــه غم ــيء في ــه ش ــرح علي ــارة يط وت
فــي ذلــك للباحــث عــن الحقيقــة، ألن الخــوف مــن التســاؤالت والتشــكيكات 
ليــس ناشــئا مــن البحــث عــن الحقيقــة، ولكنهــا تكــون أحيانــًا إلحــراج اآلخــر، 
ــن والســخرية واالســتهزاء مــن  ــة، أو لغــرض التهوي أو إلظهــار القــدرات العلمي
خــال حــركات وإيمــاءات معينــة لتســخيف الفكــرة واآلراء الصائبــة، وفــي 
أحيــان ُاخــرى يــراد منهــا إنــكار المشــروع فتثــار إشــكاليات لتثبيــط الطــرف اآلخــر 
ــؤالء  ــم ه ــن عل ــم م ــى الرغ ــروع، عل ــذا المش ــاق به ــن االلتح ــاس م ــع الن ومن
ــة  ــي حال ــان ف ــها اإلنس ــكلة يعيش ــذه مش ــق، وه ــروع ح ــأن المش ــككين ب المش

ــكيك.  التش
وهكــذا شــككوا بنبــوة يوســف × بالرغــم مــن قدومــه باألدلــة والبراهيــن، 
وبعــد أن توفــي يوســف ×، قالــوا انتهــت الرســالة، لكــي ال يؤمنــوا بمــن يأتــي 

بعــده، ويســتمروا بملذاتهــم وشــهواتهم.
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ْرَتــاٌب﴾: إن المســرف مــن يتجاهــر  ُ َمــْن ُهــَو ُمْســِرٌف مُّ ﴿َكَذٰلـِـَك ُيِضــلُّ اهللَّ
بالمعصيــة ويســتغل كل فرصــة للقيــام بهــا، والمنغمــس فــي الدنيــا مســرف 
ومرتــاب ودأبــه التشــكيك وإثــارة الشــبهات؛ لكــي ال يســمح للنــاس بااللتحــاق 
بالمشــروع الحــق، فيأخــذ اهلل ســبحانه تعالــى البصيــرة مــن هــؤالء النــاس، وإذا 
ــم  ــإن قمت ــون، ف ــيضلون وينحرف ــا س ــة، وحينه ــدوا البوصل ــرة فق ــدوا البصي فق
بنفــس الخطــوة وشــككتم ورفضتــم فستســلب منكــم البصيــرة وتضلــون، كمــا 

ــم عــن رســالة يوســف × .  ــرة وضللت ــم البصي فقدت
مرض نفسي

 ِ ِ بَِغيـْـِر ُســلَْطاٍن َأَتاُهــْم َكُبــَر َمْقًتــا ِعنــَد اهللَّ ﴿الَِّذيــَن ُيَجاِدُلــوَن ِفــي آَيــاِت اهللَّ
ــاٍر﴾: أي  ــٍر َجبَّ ُ َعَلــىٰ ُكلِّ َقلْــِب ُمَتَكبِّ َوِعنــَد الَِّذيــَن آَمُنــوا َكَذٰلِــَك َيْطَبــُع اهللَّ
يجــادل فــي آيــات اهلل مــن دون حجــة وبرهــان ودليــل مقنــع، ويشــكك ويحــرض 
ويشــوش األجــواء، وإن كان يعــرف أنهــا صحيحــة، ولكنــه يهدف إلى التشــكيك 
فــي الشــرعية والنيــات، مــن دون أن تكــون لــه حجــة وبرهــان ودليــل، وشــغله 
ــض  ــان، والمري ــي كل زم ــد ف ــي يوج ــرض نفس ــذا م ــض، وه ــكيك والرف التش
نفســيًا يشــكك فــي كل شــيء إيجابــي، فيتهــم الجميــع بالســرقة مثــًا، وال يذكــر 
أي شــيء إيجابــي، والمتصــدي ال يســتطيع إرضــاء النــاس، فــإن خــرج للعمــل 
انتقــدوه، وإن لــم يخــرج اتهمــوه بعــدم الخــروج لخدمــة النــاس، وإن ظهــر 
ــه متكبــر،  بمظهــر البســاطة قالــوا يتكلــف، وإن ظهــر بالمظهــر المتأنــق قالــوا إن
فينتقــد فــي كل خطــوة يخطوهــا، والمشــكك ال يقتنــع بــأي مشــروع، فهــو 

يشــكك بــأي خطــوة، ويســّخف ويهــّون جميــع القضايــا. 
هنــاك مــن دأبــه إثــارة اإلشــكاالت بيــن األصدقــاء والتشــكي واالنتقــاد، 
فــي جميــع  التشــكيك  يألــف  كهــذا  وإنســان  نفســية مرضيــة،  وهــذه حالــة 
ــلبية،  ــخصية س ــون ذا ش ــرف، ويك ــرة وينح ــد البصي ــوال ويفق ــروف واألح الظ
ــه  ــه أمــل بشــيء، ويعشــش في ــس لدي ــط، ولي ــد الهــدام الســلبي المثب شــأنه النق
الرعــب، وال يريــد أن يســمع شــيئًا إيجابيــا، وال يريــد أن يتفاعــل مــع أي قضيــة 
إيجابيــة، وأحيانــًا تكــون لديــه مصلحــة فيندفــع للتشــكيك فــي جميــع الخطــوات 
والمشــاريع لكــي يقــول فقــط أنــا الــذي أعمــل وأقــّدم، والمقطــع القرآنــي 
ــم مــن  ــوا﴾، غضــب عظي ــَن آَمُن ِذي ــَد الَّ ِ َوِعن ــَد اهللَّ ــا ِعن ــَر َمْقًت يصــف ذلــك: ﴿َكُب
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ــرون الشــبهات، والذيــن ال  ــن يثي ــن علــى هــؤالء الذي اهلل ســبحانه ومــن المؤمني
يملكــون أي فكــرة صحيحــة وال يتجاوبــون مــع األفــكار ااُلخــرى، فينحرفــون 

ــرة.  ــدوا البصي ــم فق ــون ألنه ويضل
وكمــا تنطبــق هــذه القاعــدة القرآنيــة علــى مــن يشــكك فــي المشــروع ويفقــد 
البوصلــة فيضــل وينحــرف، كذلــك تنطبــق علــى مشــاريعنا الوطنيــة؛ فاإلنســان 
ــتور  ــج والدس ــات والحج ــل بالبين ــق وال يقب ــى الح ــتمع إل ــد أن يس ــذي ال يري ال
والقانــون وهــي المعاييــر التــي تنتظــم فيهــا الحيــاة ومــن ال يريــد أن يلتــزم بهــا، 

تــراه يشــكك فــي الدســتور وفــي جميــع المواقــف.
شاهد روائي

لقــد ورد فــي مقطــع مــن مقاطــع مناجــاة المطيعيــن مــا يشــير إلــى هــذا النــوع 
مــن موانــع البصيــرة، وهــي المناجــاة الســابعة لإلمــام زيــن العابديــن ×: 

ــَك،  ــا َمْعِصيَتَ ْبن ــَك، َوَجنِّ ــا طاَعتَ ــمَّ أَْلِهْمن ُه ــم، أَللَّ ــن الرحي ــم اهلل الرحم »بس
ــَك،  ــَة ِجنانِ ــا ُبْحُبوَح ــَك، َوأَْحِلْلن ــآِء ِرْضوانِ ــِن اْبتِغ ــى ِم ــا نَتََمّن ــوَغ م ــا ُبُل ــْر لَن َويَسِّ
ــِة  ــيََة اْلِمْريَ ــا أَْغِش ــْن ُقُلوبِن ــْف َع ــاِب، َواْكِش ــحاَب االْرتِي ــا َس ــْن بَصائِرن ــْع َع َواْقَش
ــإنَّ  ــِت اْلَحــقَّ ِفــي َســرائِِرنا، َف َواْلِحجــاِب، َوأَْزِهــِق اْلباِطــَل َعــْن َضمآئِِرنــا، َوأَْثبِ

ــِن. ــِح َواْلِمنَ ــِو اْلَمنآئِ َرٌة لَِصْف ــدِّ ــِن، َوُمَك ــُح اْلِفتَ ــوَن لَواِق ُن ــُكوَك َوالظُّ الشُّ
َوأَْوِرْدنــا  ُمناجاتِــَك،  بَِلِذْيــِذ  َوَمتِّْعنــا  نَجاتِــَك،  ُســُفِن  ِفــي  اْحِمْلنــا  ُهــمَّ  أَللَّ
ــا  ن ــَك، َوَهمَّ ــا ِفي ــْل ِجهاَدن ــَك، َواْجَع َك َوُقْربِ ــاَوَة ُودِّ ــا َح ــَك، َوأَِذْقن ــاَض ُحبِّ ِحي
ــا  ــَك، َوال َوِســيَلَة لَن ــَك َولَ ــا بِ ــَك، َفإنَّ ــي ُمعاَمَلتِ ــا ِف اتِن ــْص نِيَّ ــَك، َوأَْخِل ِفــي طاَعتِ

ــَت«. ــَك إالَّ أَْن إلَْي
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احملور السابع

نماذج من أهل البصائر

نتطــرق هنــا إلــى عــدد مــن أهــل البصائــر الذيــن ملعــت أســماؤهم علــى 
الســاحة التأريخيــة، ونبــدأ باحلديــث عــن بعــض األنبيــاء الذيــن ذكرهــم 
القــرآن الكــرمي ونعتهــم بالبصيــرة، ثــم نتنــاول باحلديــث بعضًا مــن أوصياء 
األنبيــاء ممــن وصفهــم اهلل تبــارك وتعالــى بالبصيــرة يف كتابــه العزيــز، ثــم 
ــن  ــم م ــة واعتبره ــم العام ــرآن بعناوينه ــم الق ــار إليه ــن أش ــدث عم نتح
ــن،  ــن واملتفكري ــن واملقرب ــن واملتق ــوان املؤمن ــر، كعن ــاب البصائ أصح
وأخيــرًا نذكــر أنوذجــًا مــن أهــل البصائــر مــن أنصــار احلســن × ممــن 

حضــر واقعــة الطــف.  

أواًل: األنبياء

ــاء جميعــًا هــم مــن أهــل البصائــر، ألّن وظيفتهــم هــي  ال شــك فــي أن األنبي
ــا  ــور، ولكنن ــى الن ــات إل ــن الظلم ــدى وم ــى اله ــة إل ــن الضال ــاس م ــراج الن إخ

ــرة. ــم بالبصي ــرآن الكري ــى بعــض مــن وصفهــم الق نقتــص عل
 1ــ نبي اهلل إبراهيم ×

ــي  ــد حظ ــاء، وق ــن األنبي ــن بي ــزًا م ــًا متمي ــم × نبي ــي اهلل إبراهي ــد كان نب لق
بقســط وافــر مــن الذكــر فــي القــرآن الكريــم، فهــو مــن ُاولــي العــزم الخمســة، 
وهــو أبــو األنبيــاء، وهــو جــّد النبــي األكــرم صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، وهــو 
الــذي أســكن ولــده إســماعيل فــي قلــب الجزيــرة العربيــة فــي مكــة المكرمــة عنــد 
ــه  ــي كتاب ــى ف ــا اهلل تعال ــي ذكره ــة الت ــه المعروف ــا بدعوت ــق، ودع ــت اهلل العتي بي
ِم  تـِـي بـِـَواٍد َغْيــِر ِذي َزْرٍع ِعنــَد بَْيتـِـَك اْلُمَحــرَّ يَّ نـَـا إِنِّــي أَْســَكنُت ِمــن ُذرِّ بَّ الكريــم: ﴿رَّ
ــَن  ــاِس تَْهــِوي إِلَْيِهــْم َواْرُزْقُهــم مِّ ــَن النَّ ــَاَة َفاْجَعــْل أَْفئِــَدًة مِّ نَــا لُِيِقيُمــوْا الصَّ َربَّ
ُهــْم يَْشــُكُروَن﴾، وهــو أبونــا الــذي ســّمانا المســلمين مــن قبــل))40). َمــَراِت لََعلَّ الثَّ

)40 . إبراهيم: 37.
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ــى:  ــه تعال ــي قول ــر ف ــل البصائ ــن أه ــه م ــم × بأن ــف إبراهي ــد ورد وص وق
ــَن  ــَماَواِت َواأَلْرِض َولِيَُكــوَن ِمــَن اْلُموِقنِي ــِري إِْبَراِهيــَم َمَلُكــوَت السَّ ــَك ُن ﴿َوَكَذلِ
ــاَل ال ُأِحــبُّ اآلِفِليــَن  ــَل َق ــا أََف ــي َفَلمَّ ــَذا َربِّ ــاَل َهـ ــُل َرأَى َكْوَكبــًا َق ْي ــِه اللَّ ــا َجــنَّ َعَلْي َفَلمَّ
ــي ألُكونَــنَّ  ــْم يَْهِدنِــي َربِّ ــا أََفــَل َقــاَل لَئِــن لَّ ــي َفَلمَّ ــا َرأَى اْلَقَمــَر بَاِزغــًا َقــاَل َهـــَذا َربِّ َفَلمَّ
ــا أََفَلــْت  ــْمَس بَاِزَغــًة َقــاَل َهـــَذا َربِّــي َهـــَذا أَْكبـَـُر َفَلمَّ ــا َرأَى الشَّ الِّيــَن َفَلمَّ ِمــَن اْلَقــْوِم الضَّ
ــَماَواِت  ــِذي َفَطــَر السَّ ْهــُت َوْجِهــَي لِلَّ ــي َوجَّ ــا ُتْشــِرُكوَن إِنِّ مَّ ــي بَــِريٌء مِّ ــْوِم إِنِّ ــا َق ــاَل يَ َق

ــِرِكيَن﴾))40). ــَن اْلُمْش ــْا ِم ــا أَنَ ــًا َوَم َواأَلْرَض َحنِيف
إّن كــون إبراهيــم × مــن أهــل اليقيــن يعنــي أنــه مــن أهــل البصيــرة، ألنــه عندمــا 
يريــه اهلل تبــارك وتعالــى ملكــوت الســماوات واألرض ويــرى الواقــع والحقائــق كمــا 
هــي، فلــن يبقــى أمــام عينيــه أي مانــع يحجبــه عــن رؤيــة حقائــق األشــياء واألحداث، 
ــة الكريمــة أّن  ــة مــن أمــره، والمســتفاد مــن اآلي ــرة كامل ــذ ســيكون علــى بصي وحينئ
إراءة ملكــوت الســماوات واألرض إلبراهيــم × كانــت مقدمــة إلفاضــة اليقيــن 

عليــه مــن اهلل تبــارك وتعالــى. 
ــَماَواِت َواأَلْرِض﴾:  ــوَت السَّ ــَم َمَلُك ــِري إِبَْراِهي ــَك ُن ــى: ﴿َوَكَذلِ ــه تعال قول
الملكــوت مبالغــة فــي الُملــك، والُملــك بضــم الميــم هــو حــق الســلطنة فــي التصــرف 
ــى اهلل  ــه حقيقــي بالنســبة إل ــا بالنســبة للبشــر، ولكن باألشــياء، وهــو وإن كان اعتباري
تبــارك وتعالــى؛ ألنــه المالــك الحقيقــي لهــا، فهــو خالقهــا وموجدهــا مــن العــدم، 
فالملــك إذن هــو معنــى مشــترك بيــن اهلل تبــارك وتعالــى واإلنســان، بينمــا الملكــوت 
ــر ال  ــذا أم ــه، وه ــا ب ــى وقيامه ــى اهلل تعال ــابها إل ــة انتس ــن جه ــياء م ــود األش ــو وج ه
يقبــل الشــركة ويختــص بــه ســبحانه وحــده، ولذلــك كان النظــر فــي ملكــوت األشــياء 
يهــدي إلــى التوحيــد هدايــة قطعيــة، كمــا بّيــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿أََولـَـْم يَنُظــُروْا ِفــي 

ــن َشــْيٍء﴾)403). ــَق اهلّلُ ِم ــا َخَل ــَماَواِت َواأَلْرِض َوَم َمَلُكــوِت السَّ
فــي اآليــة الكريمــة دقائــق ولطائــف ال بــأس مــن اإلشــارة إلــى بعضهــا، منهــا: أّن 
دخــول اإلنســان فــي حضــرة القــدس اإللهيــة يفتــح لــه بابــًا إلــى ملكــوت الســماوات 
ــد  ــى، وق ــارك وتعال ــات اهلل تب ــن آي ــره م ــى غي ــي عل ــا خف ــه م ــاهد من واألرض، يش
ــوال أّن  ــه: )ل ــه وآل ــى اهلل علي ــي األكــرم صل ــا روي عــن النب ــي م ــى ف ورد هــذا المعن

)40 . األنعام: )7 79.
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الشــياطين يحومــون حــول قلــوب بنــي آدم لــرأوا ملكــوت الســماوات واألرض()404). 
قولــه تعالــى: ﴿َولَِيُكــوَن ِمــَن الُْموِقِنيــَن﴾: يعنــى أّن الحصــول علــى اليقيــن 
ــار  ــاك آث ــل هن ــد، ب ــر الوحي ــار إراءة الملكــوت، وليــس هــو األث ــر مــن آث هــو أث
ــر )واو  ــن غي ــون( م ــال )ليك ــو ق ــة، ول ــة الكريم ــذه اآلي ــا ه ــم تذكره ــرى ل ُاخ
العطــف( لــكان اليقيــن هــو األثــر الوحيــد، واليقيــن هــو العلــم الــذي ال يشــوبه 
شــك بوجــه مــن الوجــوه، ومــن كان علــى يقيــن فهــو مــن أهــل البصيــرة قطعــًا. 

2ــ نبي اهلل إسحاق ونبي اهلل يعقوب^

ــي  ــرة ف ــل البصي ــن أه ــا م ــن بأنهم ــن الكريمي ــن النبيي ــف هذي ــاء وص ــد ج لق
اأْلَْيــِدي  ُأْولِــي  َويَْعُقــوَب  َوإِْســَحاَق  إْبَراِهيــَم  ِعبَاَدنَــا  قولــه تعالــى: ﴿َواْذُكــْر 
ُهــْم ِعنَدنـَـا لَِمــَن اْلُمْصَطَفْيــَن  اِر َوإِنَّ ــا أَْخَلْصنَاُهــم بَِخالَِصــٍة ِذْكــَرى الــدَّ َواأْلَْبَصــاِر إِنَّ

اأْلَْخيَــاِر﴾))40). 
فــي هــذه اآليــات الكريمــة تصريــح بــأّن هــؤالء األنبيــاء الثاثــة هــم مــن أهــل 
البصائــر، والمــراد مــن األبصــار هنــا البصائــر، إذ ال خصوصيــة بــأن يكونــوا مــن 
أصحــاب األيــدي واألعيــن وجميــع البشــر يتمتعــون بهــذه النعــم، بــل المقصــود 
هــو كونهــم مــن أهــل القــوة والبصيــرة، وهــو تعبيــر كنائــي عــن القــوة فــي طاعــة 

اهلل تبــارك وتعالــى، وتبصرهــم فــي إصابــة الحــق فــي االعتقــاد والعمــل.
3ــ رسول اهلل محمدث

ورد وصــف الرســول األكــرم بأنــه مــن أهــل البصائــر فــي مواضــع عــدة فــي 
القــرآن الكريــم نذكــر بعضــًا منهــا:

بِّــِه َويَْتُلــوُه َشــاِهٌد  ــن رَّ الموضــع األول: قــال تعالــى: ﴿أََفَمــن َكاَن َعَلــى بَيِّنـَـٍة مِّ
ــئَِك ُيْؤِمُنــوَن بِــِه َوَمــن يَْكُفــْر بِــِه  ــُه َوِمــن َقْبِلــِه ِكتَــاُب ُموَســى إََمامــًا َوَرْحَمــًة ُأْولَـ ْن مِّ
بِّــَك َولَـــِكنَّ  ــُه اْلَحــقُّ ِمــن رَّ ْنــُه إِنَّ ــاُر َمْوِعــُدُه َفــَا تـَـُك ِفــي ِمْريـَـٍة مِّ ِمــَن اأَلْحــَزاِب َفالنَّ

ــاِس اَل ُيْؤِمُنــوَن()406). أَْكثَــَر النَّ

404 . بحار األنوار 60: )33.
)40 . سورة ص: )4 47.

406 . هود: 7).
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ــه  ــى اهلل علي ــد صل ــول اهلل محم ــو رس ــه ه ــن رب ــة م ــى بّين ــن كان عل ــراد بم الم
وآلــه، وبالشــاهد منــه هــو ابــن عمــه أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ×، 
وقــد ســّمى اهلل تبــارك وتعالــى البصيــرة اإللهيــة الخاصــة باألنبيــاء بّينــة؛ كمــا فــي 
ــْوِم  ــا َق ــاَل يَ ــام: ﴿َق ــه الس ــا وآل ــى نبين ــه وعل ــوح علي ــن ن ــة ع ــى حكاي ــه تعال قول
ــك  ــِدِه﴾)407)، وكذل ــْن ِعن ــًة مِّ ــي َرْحَم ــَي َوآتَانِ بِّ ــن رَّ ــٍة مِّ نَ ــى بَيِّ ــُت َعَل ــْم إِن ُكن أََرأَْيُت
ســّمى مطلــق البصيــرة اإللهيــة بّينــة؛ كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿أََفَمــن َكاَن َعَلــى بَيِّنـَـٍة 
بَُعــوا أَْهَواءُهــْم﴾)408)، فــإن كان المــراد مــن  ــَن لـَـُه ُســوُء َعَمِلــِه َواتَّ ــِه َكَمــن ُزيِّ بِّ ــن رَّ مِّ
البّينــة فــي اآليــة محــل الشــاهد المعنــى العــام، بقرينــة قولــه تعالــى بعــد ذلــك: ﴿

ُأْولَـــئَِك ُيْؤِمُنــوَن بـِـِه﴾، فالمقصــود بهــا هنــا هــو النبــي األكــرم صلــى اهلل عليــه وآلــه 
ْنــُه﴾.  أيضــًا؛ ألّن الــكام مســوق ليتفــرع عليــه قولــه تعالــى: ﴿َفــَا تـَـُك ِفــي ِمْريـَـٍة مِّ
نـْـُه﴾: المــراد بالشــاهد منــه هــو الشــاهد الــذي  قولــه تعالــى: ﴿َوَيتُْلــوُه َشــاِهٌد مِّ
ينتســب إلــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه انتســابًا نســبيًا، وأبنــاء أبــي طالــب هــم 
ــد اهلل  ــب شــقيق عب ــا طال ــه؛ ألّن أب ــه وآل ــى اهلل علي ــاس لرســول اهلل صل ــرب الن أق
والــد الرســول األكــرم، فهــو أخــوه ألبيــه وُامــه دون ســائر أوالد عبــد المطلــب، 
واإلمــام علــي بــن أبــي طالــب هــو أول مــن آمــن برســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، 
وكان علــى بصيــرة مــن ربــه وشــهد بــأن مــا أتــى بــه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه 
ــاء  ــل أعب ــل الشــهادة مــن بعــده، أي تحّم ــه، فيكــون أهــًا لتحّم ــب في حــق ال ري
ــه وآلــه، والدليــل علــى أن المــراد  ــة بعــد رســول اهلل صلــى اهلل علي الدعــوة اإللهي
هنــا هــو تحّمــل الشــهادة ال مجــرد تأديتهــا الــذي يفيــد صحــة األمــر المشــهود لــه، 
والــذي ال محصــل لــه فــي مثل هــذا المقام، هــو قولــه تعالــى: ﴿َوَكَذلـِـَك َجَعْلنَاُكْم 
ُســوُل َعَلْيُكــْم َشــِهيدًا﴾)409)،  ــاِس َويَُكــوَن الرَّ ــًة َوَســطًا لِّتَُكوُنــوْا ُشــَهَداء َعَلــى النَّ ُأمَّ
ــوا  ــْم َواْفَعُل ُك ــُدوا َربَّ ــوا َواْســُجُدوا َواْعُب ــوا اْرَكُع ــَن آَمُن ِذي ــا الَّ َه ــا أَيُّ ــه تعالى:﴿يَ وقول
ــَل  ــا َجَع ــْم َوَم ــَو اْجتَبَاُك ــاِدِه ُه ــقَّ ِجَه ِ َح ــي اهللَّ ــُدوا ِف ــوَن َوَجاِه ــْم ُتْفِلُح ُك ــَر لََعلَّ اْلَخْي
اُكُم اْلُمْســِلميَن ِمــن َقْبــُل  ــَة أَبِيُكــْم إِْبَراِهيــَم ُهــَو َســمَّ لَّ يــِن ِمــْن َحــَرٍج مِّ َعَلْيُكــْم ِفــي الدِّ

ــاِس﴾)0)4). ُســوُل َشــِهيدًا َعَلْيُكــْم َوتَُكوُنــوا ُشــَهَداء َعَلــى النَّ َوِفــي َهــَذا لِيَُكــوَن الرَّ

407 . هود: 8).
408 . محمد: 4).

409 . البقرة: 43).
0)4 . احلج: 77 78.
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ــد روى  ــذا؛ فق ــى ه ــدل عل ــا ي ــة م ــة والعام ــن الخاص ــان م ــد روى الفريق وق
الشــيخ الكلينــي بســنده عــن أحمــد بــن عمــر الخــال قــال: )ســألت أبــا الحســن 
× عــن قــول اهلل عــز وجــل: )أفمــن كان علــى بّينــة...(، فقــال: أميــر 
ــه وآلــه، ورســول اهلل  المؤمنيــن × هــو الشــاهد مــن رســول اهلل صلــى اهلل علي
علــى بّينــة مــن رّبــه()))4)، وروى الســيوطي ذلــك أيضــًا قــال: )أخــرج ابــن أبــي 
ــن أبــي طالــب قــال:  ــم فــي المعرفــة عــن علــي ب ــو نعي ــه وأب حاتــم وابــن مردوي
مــا مــن رجــل مــن قريــش إاّل نــزل فيــه طائفــة مــن القــرآن، فقــال لــه رجــل: مــا 
بِّــِه َويَْتُلــوُه  ــن رَّ نــزل فيــك؟ قــال: أمــا تقــرأ ســورة هــود: ﴿أََفَمــن َكاَن َعَلــى بَيِّنـَـٍة مِّ

ــا شــاهد منــه()))4).  ــه وأن ــُه﴾، رســول اهلل علــى بّينــة مــن رب ْن َشــاِهٌد مِّ
الموضــع الثانــي: قولــه تعالــى: ﴿ُقــل الَّ أَُقــوُل لَُكــْم ِعنــِدي َخَزآئـِـُن اهلّلِ َوال 
بـِـُع إاِلَّ َمــا ُيوَحى إِلـَـيَّ ُقْل َهْل يَْســتَِوي  أَْعَلــُم اْلَغْيــَب َوال أَُقــوُل لَُكــْم إِنِّــي َمَلــٌك إِْن أَتَّ
ــُروَن﴾)3)4)، يعّلــم اهلل تبــارك وتعالــى رســوله األكــرم  اأَلْعَمــى َواْلبَِصيــُر أََفــَا تَتََفكَّ
ــه أن يقــول  ــه كيــف يخاطــب المشــركين، ومــاذا يجــب علي ــه وآل صلــى اهلل علي
ــز،  ــرية والعج ــي البش ــم ف ــت مثلك ــي وإن كن ــة: إن ــة الكريم ــى اآلي ــم، ومعن له
ولكــن ذلــك ليــس مانعــًا لكــم مــن اّتباعــي؛ ألّن اهلل تبــارك وتعالــى قــد جعلنــي 
ــر؛  ــى والبصي ــم كاألعم ــي ومثلك ــم، ومثل ــّي دونك ــي إل ــا ُاوح ــرة بم ــى بصي عل
ــب  ــم، إذ يج ــي الحك ــان ف ــا مختلف ــرية، ولكنهم ــي البش ــاويا ف ــا وإن تس فإنهم
علــى األعمــى أن يقتفــي أثــر البصيــر ويّتبعــه فــي ســيره ويمســك بيــده ليصــل إلــى 
المــكان الــذي يريــده، وعليــه يجــب عليكــم اّتباعــي ألنــي علــى بصيــرة مــن ربــي 

ألهديكــم إلــى الطريــق الــذي يوصلكــم إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى.

ثانيًا: أهل البيت ^
ــي  ــكام ف ــّر ال ــد م ــون، وق ــد المعصوم ــد وآل محم ــم محم ــود منه المقص
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، وبقــي الــكام فــي األئمــة االثنــي عشــر، وهــم 
ــن  ــون م ــعة المعصوم ــين والتس ــن والحس ــداه الحس ــب وول ــي طال ــن أب ــي ب عل

))4 . الكايف ): 90) ح3.

))4 . الدر املنثور 3: 4)3.
3)4 . األنعام: 0).
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ذريــة الحســين ^: علــي بــن الحســين زيــن العابديــن ومحمــد بــن علــي الباقــر 
ــى  ــن موس ــي ب ــم وعل ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــادق وموس ــد الص ــن محم ــر ب وجعف
الرضــا ومحمــد بــن علــي الجــواد وعلــي بــن محمــد الهــادي والحســن بــن علــي 

ــن المهــدي. ــن الحس العســكري ومحمــد ب
 ُ َمــا ُيِريــُد اهللَّ وقــد ورد ذكرهــم فــي القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ
َرُكــْم تَْطِهيــرًا﴾)4)4)، وقــد كانــوا مــن  ــِت َوُيَطهِّ ــَل اْلبَْي ْجــَس أَْه لُِيْذِهــَب َعنُكــُم الرِّ
أصحــاب البصائــر يقينــًا؛ ألّن مــن طّهــره اهلل تطهيــرًا ال توجــد أي موانــع تحجبــه 

عــن رؤيــة الحقائــق كمــا هــي.
ِذيــَن  ُكــُم اهلّلُ َوَرُســوُلُه َوالَّ َمــا َولِيُّ وكذلــك ورد ذكرهــم فــي قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ
َكاَة َوُهــْم َراِكُعــوَن﴾)))4)، ومــن نصبــه  ــَاَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ آَمُنــوْا الَّ
ــه  ــى اهلل علي ــد مــن أن يكــون كرســول اهلل صل ــن الب ــًا للمؤمني اهلل عــز وجــل ولي
وآلــه مــن أهــل البصيــرة، لكــي يســتطيع أن يجعــل غيــره مــن أصحــاب البصيــرة.
ــَن  ِذي ــا الَّ َه ــا أَيُّ ــه تعالــى: ﴿يَ وورد ذكرهــم أيضــًا فــي القــرآن الكريــم فــي قول
ــد مــن أن  ــْم﴾)6)4)، والب ــِر ِمنُك ــي اأَلْم ــوَل َوُأْولِ ُس ــوْا الرَّ ــوْا اهلّلَ َوأَِطيُع ــوْا أَِطيُع آَمُن
ــه  يكــون ُاولــو األمــر الذيــن يأمــر اهلل بطاعتهــم بمنزلــة رســول اهلل صلــى اهلل علي
وآلــه، ومــن كان بهــذه المنزلــة البــد مــن أن يكــون معصومــًا، ومــن لــوازم 

ــر. ــل البصائ ــن أه ــا م ــون صاحبه ــة أن يك العصم
وقد وردت روايات عدة بشأن البصيرة عند أهل البيت ^:

منهــا: )قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه لعلــي ×: يــا علــي أنــت منــي 
بمنزلــة الســمع والبصــر والــرأس من الجســد والــروح مــن البــدن...()7)4). 

ومنهــا: )قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه: علــي أفضلكــم، وفــي الديــن 
أفقهكم، وبســنتي أبصركــم..()8)4). 

ومنهــا: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه: )فاطمــة بهجة قلبــي، وأبناؤها 

4)4 . األحزاب: 33.
))4 . املائدة: )).
6)4 . النساء: 9).

7)4 . بحار األنوار 9): )8.
8)4 . بحار األنوار 40: )4 ح76.
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ثمــرة فــؤادي، وبعلهــا نــور بصــري، واألئمــة من ولدهــا ُامناء ربــي()9)4).
ومنهــا: قــال اإلمــام الباقــر × ألبــي الصبــاح الكنانــي: )لقــد ظننتــم أّن هــذه 

الجــدران تحجــب أبصارنــا كما تحجــب أبصاركــم؟!()0)4).
ــال: ســمعت أبــا ثابــت مولــى أبــي ذر  ومنهــا: عــن أبــي ســعيد التيمــي ق
يقــول: ســمعت ُام ســلمة تقــول: ســمعت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه فــي 
مرضــه الــذي قبــض فيــه يقــول وقــد امتــأت الحجــرة مــن أصحابــه: )أيهــا النــاس 
يوشــك أن ُاقبــض قبضــًا ســريعًا فينطلــق بــي، وقــد قدمــت إليكــم القــول معــذرة 
إليكــم، أال إنــي مخلــف فيكــم كتــاب ربــي وعترتــي أهــل بيتــي، ثــم أخــذ بيــد 
علــي فرفعهــا وقــال: هــذا علــي مــع القــرآن والقــرآن مــع علــي، خليفتــان بصيران 

ال يفترقــان حتــى يــردا علــّي الحــوض، فأســألهما مــاذا خلفــت فيهمــا()))4). 

ثالثا: المتقون

ــي  ــر ف ــن بأنهــم مــن أصحــاب البصائ ــى وصــف المتقي ــارك وتعال ذكــر اهلل تب
ــَك  ــا يَنَزَغنَّ قولــه تعالــى: ﴿ُخــِذ اْلَعْفــَو َوْأُمــْر بِاْلُعــْرِف َوأَْعــِرْض َعــِن اْلَجاِهِليــَن َوإِمَّ
ــُهْم  ــوْا إَِذا َمسَّ َق ــَن اتَّ ِذي ــٌم إِنَّ الَّ ــِميٌع َعِلي ــُه َس ــاهلّلِ إِنَّ ــتَِعْذ بِ ــْزٌغ َفاْس ــْيَطاِن نَ ــَن الشَّ ِم
ونَُهــْم ِفــي اْلَغــيِّ  ْبِصــُروَن َوإِْخَواُنُهــْم يَُمدُّ ــُروْا َفــإَِذا ُهــم مُّ ــْيَطاِن تََذكَّ ــَن الشَّ َطائـِـٌف مِّ
بـِـُع َمــا يِوَحــى  َمــا أَتَّ ُثــمَّ اَل ُيْقِصــُروَن َوإَِذا لـَـْم تَْأتِِهــم بِآيـَـٍة َقاُلــوْا لـَـْواَل اْجتَبَْيتََهــا ُقــْل إِنَّ

َقــْوٍم ُيْؤِمُنــوَن﴾)))4). بُِّكــْم َوُهــًدى َوَرْحَمــٌة لِّ ــي َهـــَذا بََصآئِــُر ِمــن رَّ بِّ إِلَــيَّ ِمــن رَّ
تتحــدث اآليــات الكريمــة عــن مجموعــة مــن التوجيهــات التــي يأمــر اهلل 
تبــارك وتعالــى نبّيــه الكريــم بهــا فــي التعامــل مــع النــاس، والتعامــل مــع وســاوس 
الشــيطان الرجيــم، وكيفيــة مواجهــة المشــركين والــرد علــى شــبهاتهم، وموضــع 
الشــاهد فيهــا هــي اآليــة الثالثــة، وهــي تحكــي عــن صفــة مــن صفــات المتقيــن 
حيــن يتعرضــون لوســاوس الشــيطان فيفقــدون بصيرتهــم، إذ يتذكــرون اهلل 
عــز وجــل فترجــع إليهــم بصيرتهــم علــى الفــور، وتفشــل محــاوالت الشــيطان 

9)4 . بحار األنوار 3): 0)) ح6).

0)4 . بحار األنوار 46: 48) ح40.

))4 . بحار األنوار 38: 8)) ح)6.
))4 . األعراف: 99) 03). 
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الرجيــم إلضالهــم، وكذلــك اآليــة األخيــرة التــي تضمنــت وصــف القــرآن 
ــن. ــر للمؤمني ــه بصائ ــم بأن الكري

والبصائــر جمــع بصيــرة، وهــي اإلدراك المصيــب للواقــع، والمــراد بهــا مــا 
يبصــر بــه، وإنمــا كان القــرآن الكريــم بصائــر للمؤمنيــن لمــا تضمنــه مــن قصــص 
وعبــر وأحــكام وقوانيــن تعّيــن الوظائــف العمليــة للمؤمــن، ويــؤدي االلتــزام بهــا 
إلــى االهتــداء إلــى الطريــق الحــق، الــذي هــو ســبيل اهلل تبــارك وتعالــى، وهــو 

ســبيل الســعادة فــي الدنيــا واآلخــرة.

رابعًا: المنيبون

ــْم  ــى: ﴿أََفَل ــه تعال ــي قول ــر ف ــل البصائ ــن أه ــم م ــن بأنه ــف المنيبي ورد وص
اَهــا َوَمــا لََهــا ِمــن ُفــُروٍج  َواأْلَْرَض  نَّ ــَماء َفْوَقُهــْم َكْيــَف بَنَْينَاَهــا َوَزيَّ يَنُظــُروا إِلـَـى السَّ
ــا ِفيَهــا ِمــن ُكلِّ َزْوٍج بَِهيــٍج  تَْبِصــَرًة َوِذْكــَرى  ــا ِفيَهــا َرَواِســَي َوأَنبَْتنَ َمَدْدنَاَهــا َوأَْلَقْينَ

ــٍب﴾)3)4) . نِي ــٍد مُّ ــُكلِّ َعْب لِ
تمردهــم  بعــد  الطاعــة  طريــق  إلــى  الراجعــون  التائبــون  هــم  المنيبــون 
وعصيانهــم ألوامــر اهلل عــز وجــل ونواهيــه، ويحتــاج المنيبــون لرجوعهــم إلــى 
الصــراط وتــرك المعاصــي والذنــوب إلــى التفكــر فــي آيــات اهلل ســبحانه وتعالــى 
ــي يســتطيعون عــن  ــرة الت ــد عندهــم البصي ــي الســماوات واألرض، لكــي تتول ف
طريقهــا العــودة إلــى طاعــة اهلل تبــارك وتعالــى، وكمــا كان القــرآن الكريــم بصائــر 
للمؤمنيــن خاصــة؛ ألنهــم يقرؤونــه ويطلعــون علــى مــا فيــه كمــا مــرَّ فــي الفقــرة 
الســابقة، فــإّن التفّكــر فــي آيــات اهلل فــي الســماوات واألرض ســبيل للحصــول 
علــى البصيــرة؛ ألنهــا كتــاب مفتــوح ينظــر إليــه كل إنســان ويتأمــل مــا فيــه مــن 

ــم. ــق حكي ــى خال ــل هــو بحاجــة إل ــة، ب ــي صدف إتقــان ال يمكــن أن يأت

خامسًا: المقربون

 هــم األشــخاص الذيــن قربهــم اهلل تبــارك وتعالــى مــن قــدس حضرتــه بســبب 
مــا يتمتعــون بــه مــن صفــات أخاقيــة عاليــة ومقامــات معنويــة رفيعــة، بعــد جهــاد 
طويــل فــي التقــرب منــه ســبحانه، وقــد جــاء وصفهــم بأهــل البصائــر فــي قولــه 

3)4 . ق: 6 8.
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ِذيــَن يَْمُشــوَن َعَلــى اأْلَْرِض َهْونــًا َوإَِذا َخاَطبَُهــُم  ْحَمــِن الَّ تعالــى: ﴿َوِعبَــاُد الرَّ
ــوَن  ــَن يَُقوُل ِذي ــًا َوالَّ دًا َوِقيَام ــْم ُســجَّ ــوَن لَِربِِّه ــَن يَبِيُت ِذي ــَامًا َوالَّ ــوا َس ــوَن َقاُل اْلَجاِهُل
َهــا َســاءْت ُمْســتََقّرًا  ــَم إِنَّ َعَذابََهــا َكاَن َغَرامــًا إِنَّ ــا َعــَذاَب َجَهنَّ نَــا اْصــِرْف َعنَّ َربَّ
ِذيــَن  ِذيــَن إَِذا أَنَفُقــوا لـَـْم ُيْســِرُفوا َولـَـْم يَْقُتــُروا َوَكاَن بَْيــَن َذلـِـَك َقَوامــًا َوالَّ َوُمَقامــًا َوالَّ
ــقِّ َواَل  ُ إاِلَّ بِاْلَح َم اهللَّ ــرَّ ــي َح تِ ــَس الَّ ْف ــوَن النَّ ــَر َواَل يَْقُتُل ــًا آَخ ِ إِلَه ــَع اهللَّ ــوَن َم اَل يَْدُع
ــْد  ــِة َويَْخُل ــْوَم اْلِقيَاَم ــَذاُب يَ ــُه اْلَع ــْف لَ ــًا ُيَضاَع ــَق أَثَام ــَك يَْل ــْل َذلِ ــن يَْفَع ــوَن َوَم يَْزُن
ُ َســيِّئَاتِِهْم  ُل اهللَّ ِفيــِه ُمَهانــًا إاِلَّ َمــن تَــاَب َوآَمــَن َوَعِمــَل َعَمــًا َصالِحــًا َفُأْولَئِــَك ُيبَــدِّ
 ِ ــُه يَُتــوُب إِلـَـى اهللَّ ِحيمــًا َوَمــن تـَـاَب َوَعِمــَل َصالِحــًا َفإِنَّ ُ َغُفــورًا رَّ َحَســنَاٍت َوَكاَن اهللَّ
ــُروا  ِذيــَن إَِذا ُذكِّ وا ِكَرامــًا َوالَّ ْغــِو َمــرُّ وا بِاللَّ وَر َوإَِذا َمــرُّ ِذيــَن اَل يَْشــَهُدوَن الــزُّ َمتَابــًا َوالَّ
نـَـا َهــْب لَنـَـا ِمــْن  ِذيــَن يَُقوُلــوَن َربَّ وا َعَلْيَهــا ُصّمــًا َوُعْميَانــًا  َوالَّ بِآيـَـاِت َربِِّهــْم لـَـْم يَِخــرُّ

ِقيــَن إَِمامــًا﴾)4)4). ــا لِْلُمتَّ ــٍن َواْجَعْلنَ َة أَْعُي ــرَّ ــا ُق اتِنَ يَّ ــا َوُذرِّ أَْزَواِجنَ
تتحــدث اآليــات الكريمــة عــن صنــف مــن النــاس تتوفر فيهــم صفــات أخاقية 
ــزام  ــن االلت ــى وم ــارك وتعال ــة اهلل تب ــن طاع ــة م ــة عالي ــى درج ــم عل ــة، وه رفيع
ــم  ــد توعده ــن، وق ــة للمتقي ــوا أئم ــم أن يكون ــة، وكان دعاؤه ــكام اإللهي باألح
اهلل ســبحانه وتعالــى بمضاعفــة العــذاب يــوم القيامــة والخلــود فــي النــار لــو دعــوا 
ــن  ــوا، وم ــق أو زن ــّرم اهلل إاّل بالح ــي ح ــس الت ــوا النف ــر، أو قتل ــًا آخ ــع اهلل إله م
الواضــح أّن هــذا الحــال مــن االلتــزام العالــي بالشــريعة، وهــذه الدرجــة الرفيعــة 
مــن العبــادة والخضــوع بنحــو يبيتــون فيــه هلل ســجدًا وقيامــًا، يســتحق هــذا المقــام 
الرفيــع وهــو مقــام اإلمامــة للمتقيــن، ومــن كان إمامــًا للمتقيــن يســتحق أن يكــون 
ــن  ــًا ع ــون فض ــاس، وإذا كان المؤمن ــع الن ــًا لجمي ــل إمام ــن، ب ــًا للمؤمني إمام
المتقيــن مــن أهــل البصائــر، فابــد مــن أن يكــون أئمــة المؤمنيــن والمتقيــن مــن 
أصحــاب البصيــرة أيضــًا، وقــد روى الشــيخ المجلســي فــي معنــى قولــه تعالــى: 
ِقيــَن إَِمامــًا﴾ قــال: )فــي الجوامــع: عــن الصــادق × قــال: إيانــا  ﴿َواْجَعْلنـَـا لِْلُمتَّ
ــادق ×  ــن الص ــم ع ــن إبراهي ــي ب ــا، وروى عل ــي فين ــة: ه ــي رواي ــى، وف عن

قــال: نحــن أهــل البيــت()))4).
ــَن إَِذا  ِذي ــى: ﴿َوالَّ ــه تعال ــي هــو قول ــي هــذا المقطــع القرآن موضــع الشــاهد ف

4)4 . الفرقان: 63 74.
))4 . بحار األنوار 66: 63).
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وا َعَلْيَهــا ُصّمــًا َوُعْميَانــًا﴾، والخــرور علــى األرض  ــُروا بِآيـَـاِت َربِِّهــْم لـَـْم يَِخــرُّ ُذكِّ
هــو الســقوط عليهــا، وهــي فــي اآليــة الكريمــة كنايــة عــن مازمــة الشــيء 
واالنكبــاب عليــه، أي أنهــم إذا ذّكــروا بحكمــة أو موعظــة قرآنيــة لــم يقعــوا 
ــل يتلقونهــا  ــذي ال يبصــر، ب عليهــا وقــوع األصــم الــذي ال يســمع واألعمــى ال
ــم  ــى واألص ــاب األعم ــا انكب ــون عليه ــم ينكب ــرة، فه ــي وإدراك وبصي ــن وع ع
ولكــن عــن بصيــرة، فــا تزلزلهــم بعدهــا الشــبهات وال تعتريهــم الشــكوك، وقــد 
ورد هــذا المعنــى فــي روايــة عــن أبــي بصيــر قــال: )ســألت اإلمــام الصــادق × 
وا َعَلْيَهــا ُصّمــًا  ــُروا بِآيـَـاِت َربِِّهــْم لـَـْم يَِخــرُّ ِذيــَن إَِذا ُذكِّ عــن قولــه عــز وجــل: ﴿َوالَّ

ــّكاك()6)4).  ــوا بش ــتبصرين ليس ــال مس ــًا﴾، فق َوُعْميَان
سادسًا: المؤمنون

ــن  ــم م ــة بأنه ــص معين ــازوا بخصائ ــن امت ــن الذي ــض المؤمني ــف بع ورد وص
ــع: ــدة مواض ــي ع ــم ف ــرآن الكري ــي الق ــر ف ــل البصائ أه

الَِحــاِت  ِذيــَن آَمُنــوْا َوَعِمُلــوْا الصَّ الموضــع األول: قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ الَّ
ــِن  ــُل اْلَفِريَقْي ــُدوَن َمثَ ــا َخالِ ــْم ِفيَه ــِة ُه ــئَِك أَْصَحــاُب الَجنَّ ــْم ُأْولَـ ــى َربِِّه ــوْا إِلَ َوأَْخبَُت
ــُروَن﴾)7)4). ــِميِع َهــْل يَْســتَِويَاِن َمثـَـًا أََفــَا تََذكَّ َكاأَلْعَمــى َواأَلَصــمِّ َواْلبَِصيــِر َوالسَّ

وصــف اهلل ســبحانه هنــا اإلنســان الــذي اجتمــع فيــه اإليمــان والعمــل الصالــح 
واإلخبــات إلــى اهلل عــز وجــل بأنــه مــن أهــل البصيــرة؛ إذ مقتضــى وصفــه 
بالســميع البصيــر هــو ذلــك، فــي مقابــل مــن لــم يكــن كذلــك إذ وصفــه باألعمــى 

ــم. واألص
واإلخبات إلى اهلل هو االطمئنان إليه والخشوع له سبحانه وتعالى.

قولــه تعالــى: ﴿َمَثــُل الَْفِريَقيْــِن﴾: أي مثـَـُل الكفــار والمؤمنيــن، وقــد تكــرر 
هــذا االســتعمال كثيــرًا فــي القــرآن الكريــم.

ــِميِع﴾(: أي أن الكافــر  قولــه تعالــى: ﴿َكاأَلْعَمــى َواأَلَصــمِّ َوالَْبِصيــِر َوالسَّ
ــى  ــر كاألعم ــميع، أو أن الكاف ــر والس ــن كالبصي ــم، والمؤم ــى وكاألص كاألعم

األصــم، وأن المؤمــن كالبصيــر الســميع.

6)4 . الكايف 8: 78). 
7)4 . هود: 3) 4).
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وقــد وصــف الكافــر بهــذا الوصــف لتعاميــه عــن آيــات اهلل تعالــى وتصاّمــه عن 
االســتماع إلــى كامــه، بينمــا وصــف المؤمــن بعكــس ذلــك ألنــه يتبّصــر بآيــات 

اهلل ســبحانه ويســتمع إليهــا ويتفّكــر بهــا ويتدبرهــا.
قولــه تعالــى: ﴿َهــْل َيْســَتِوَياِن َمَثــًا﴿: ســؤال اســتنكاري، إذ مــن الواضــح 
جــدًا عــدم تســاوي اإلنســان األعمــى واألصــم مــع اإلنســان البصيــر والســميع، 
ــدة  ــي ش ــة ف ــة مبالغ ــميع صيغ ــر، والس ــدة البص ــي ش ــة ف ــة مبالغ ــر صيغ والبصي

الســمع.
ــُروَن﴾: خطــاب عــام إلــى جميــع مــن يصلــه هــذا  قولــه تعالــى: ﴿َأَفــَا َتَذكَّ
ــل  ــي كل مث ــل وف ــر، ب ــن والكاف ــى للمؤم ــارك وتعال ــه اهلل تب ــذي ضرب ــل ال المث
يضربــه اهلل ســبحانه وتعالــى، فــإّن تذّكــر هــذه األمثــال مدعــاة للتفّكــر بهــا، 

ــح . ــق الصحي ــي الطري ــى ف ــه األول ــان خطوت ــع اإلنس ليض
ــِل  ــَماَواِت َواأَلْرِض ُق بُّ السَّ ــن رَّ ــْل َم ــى: ﴿ُق ــه تعال ــي: قول ــع الثان الموض
ــن ُدونـِـِه أَْولِيـَـاء اَل يَْمِلُكــوَن أِلَنُفِســِهْم نَْفعــًا َواَل َضــّرًا ُقــْل َهــْل  َخْذُتــم مِّ اهلّلُ ُقــلْ أََفاتَّ
ِ ُشــَرَكاء  ــوُر أَْم َجَعُلــوْا هلِلّ ُلَمــاُت َوالنُّ يَْســتَِوي اأَلْعَمــى َواْلبَِصيــُر أَْم َهــْل تَْســتَِوي الظُّ
ــُد  ــَو اْلَواِح ــْيٍء َوُه ــُق ُكلِّ َش ــِل اهلّلُ َخالِ ــْم ُق ــُق َعَلْيِه ــابََه اْلَخْل ــِه َفتََش ــوْا َكَخْلِق َخَلُق

ــاُر﴾)8)4). اْلَقهَّ
ــا  ــي يمتلكه ــرة الت ــة البصي ــن حقيق ــًا ع ــي أيض ــع القرآن ــذا المقط ــدث ه يتح
المؤمــن ويفقدهــا الكافــر عــن طريــق ضــرب األمثــال، وقــد اســتعمل اهلل تبــارك 
وتعالــى هنــا مثليــن لبيــان ذلــك، األول: عــدم مســاواة األعمــى للبصيــر، 
ــان  ــا كل إنس ــان يصّدقهم ــا مث ــور، وهم ــات للن ــاواة الظلم ــدم مس ــي: ع والثان
وال يحتــاج إلــى دليــل علــى صحتهمــا، والمؤمــن فــي المثــل األول كالبصيــر، 
وفــي المثــل الثانــي كالنــور، بينمــا الكافــر فــي المثــل األول كاألعمــى، وفــي المثــل 

ــات.  ــي كالظلم الثان
وقــد ضــرب اهلل عــز وجــل هذيــن المثليــن بعــد إلقــاء الحجــة وإتمامهــا، فالكافــر 
ــر، وهمــا ال يســتويان ببديهــة العقــل،  بالحجــة الحقــة أعمــى، والمؤمــن بهــا بصي
والكافــر فــي المثــل الثانــي كالظلمــات والمؤمــن كالنــور، وهمــا ال يســتويان أيضــًا 

8)4 . الرعد: 6).
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ببديهــة العقــل، فمــن الواجــب علــى اإلنســان اإليمــان بالحجــة والدليــل علــى 
وجــود اهلل ووحدانيتــه، ومــا يترتــب علــى هــذا اإليمــان مــن التصديــق باألنبيــاء 
والشــرائع التــي جــاؤوا بهــا مــن عنــد اهلل تبــارك وتعالــى، والحجــة التــي ســاقها اهلل 
بُّ  تعالــى فــي هــذه اآليــة الكريمــة ولقنهــا نبّيــه الكريــم هــي قولــه تعالــى: ﴿ُقــْل َمــن رَّ
ــاء اَل يَْمِلُكــوَن أِلَنُفِســِهْم  ــِه أَْولِيَ ــن ُدونِ َخْذُتــم مِّ ــْل أََفاتَّ ــِل اهلّلُ ُق ــَماَواِت َواأَلْرِض ُق السَّ

نَْفعــًا َواَل َضــّرًا﴾.
َمــا ُأنــِزَل إِلَْيَك ِمــن َربِّــَك اْلَحقُّ  الموضــع الثالــث: قولــه تعالــى: ﴿أََفَمــن يَْعَلــُم أَنَّ
ــِد اهلّلِ َواَل يِنُقُضــوَن  ــوَن بَِعْه ــَن ُيوُف ِذي ــاِب الَّ ــوْا اأَلْلبَ ــُر ُأْوُل ــا يَتََذكَّ َم ــَو أَْعَمــى إِنَّ ــْن ُه َكَم
ُهــْم َويََخاُفــوَن ُســوَء  ِذيــَن يَِصُلــوَن َمــا أََمــَر اهلّلُ بـِـِه أَن ُيوَصــَل َويَْخَشــْوَن َربَّ اْلِميثَــاَق َوالَّ
ــا َرَزْقنَاُهــْم  ــَاَة َوأَنَفُقــوْا ِممَّ ِذيــَن َصبـَـُروْا اْبتَِغــاء َوْجــِه َربِِّهــْم َوأََقاُمــوْا الصَّ الِحَســاِب َوالَّ
ــْدٍن  ــاُت َع اِر َجنَّ ــدَّ ــى ال ــْم ُعْقبَ ــَك لَُه ــيِّئََة ُأْولَئِ ــنَِة السَّ ــْدَرُؤوَن بِاْلَحَس ــًة َويَ ــّرًا َوَعَانِيَ ِس
اتِِهــْم َوالَمَائَِكــُة يَْدُخُلــوَن  يَّ يَْدُخُلونََهــا َوَمــْن َصَلــَح ِمــْن آبَائِِهــْم َوأَْزَواِجِهــْم َوُذرِّ

ــاٍب﴾)9)4). ــن ُكلِّ بَ ــم مِّ َعَلْيِه
فــي هــذا المقطــع القرآنــي تشــبيه للكافــر باألعمــى، ومقتضــى الســياق هــو تشــبيه 

المؤمــن بالبصيــر، وعّبــر عنــه هنــا بالتذّكــر، والمــراد منــه التبّصــر.
ــَو  ــَك الَْحــقُّ َكَمــْن ُه ــَك ِمــن َربِّ ــِزَل إَِليْ ــا ُأن ــُم َأنََّم قولــه تعالــى: ﴿َأَفَمــن َيْعَل
ــتويان،  ــر ال يس ــى والبصي ــان أن األعم ــوق لبي ــتنكاري مس ــتفهام اس ــى﴾: اس َأْعَم
ــرم  ــي األك ــه النب ــاء ب ــا ج ــأّن م ــن ب ــن يؤم ــن م ــه بي ــدود ل ــع ال ح ــون شاس ــاك ب فهن
ــه  ــد من ــذي تتول ــو ال ــان ه ــذا اإليم ــك، وه ــر ذل ــن ينك ــن م ــق، وبي ــو الح ثه
البصيــرة، وقــد عّبــر عنــه هنــا بالعلــم، ممــا يــدل علــى أن العلــم باألمــر الفانــي أنــه 

ــه. حــق يســاوي اإليمــان ب
ــُر ُأْوُلــواْ اأَللَْبــاِب﴾: األلبــاب جمــع ُلــب، وهــو  قولــه تعالــى: ﴿إِنََّمــا َيَتَذكَّ
القلــب الحقيقــي الــذي يدخلــه اإليمــان فتكــون لــه آثــار وبــركات، وهــو الجديــر 

بالتذكــر والتبصــر وإدراك الحــق مــن الباطــل.
قولــه تعالــى: ﴿الَِّذيــَن ُيوُفــوَن بَِعْهــِد اهلّلِ ...﴾: وهنــا يذكــر القــرآن الكريــم 

تســع خصــال لهــذه القلــوب وهــي:
ــة  ــذي أخــذه مــن ذري ــى، وهــو العهــد ال ــاء بعهــد اهلل ســبحانه وتعال أواًل: الوف

9)4 . الرعد: 9) 3).
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ــَك  بنــي آدم فــي عالــم الــذر حينمــا أشــهدهم علــى أنفســهم: ﴿َوإِْذ أََخــَذ َربُّ
تَُهــْم َوأَْشــَهَدُهْم َعَلــى أَنُفِســِهْم أَلَْســُت بَِربُِّكــْم  يَّ ِمــن بَنـِـي آَدَم ِمــن ُظُهوِرِهــْم ُذرِّ
ــا َعــْن َهــَذا َغاِفِليــَن﴾)430). ــا ُكنَّ َقاُلــوْا بََلــى َشــِهْدنَا أَن تَُقوُلــوْا يَــْوَم اْلِقيَاَمــِة إِنَّ

ــا أن  ــاق( إم ــي )الميث ــام ف ــف وال ــاق، واألل ــض الميث ــدم نق ــًا: ع ثاني
تكــون ِذكريــة، فيكــون هــو نفــس عهــد اهلل، أو مطلــق الميثــاق الــذي يقطعــه 

اإلنســان علــى نفســه أمــام اهلل تعالــى أو أمــام إنســان آخــر. 
ــه أن يوصــل  ــه أن يوصــل، والــذي أمــر اهلل ب ــة مــا أمــر اهلل ب ــًا: صل ثالث
ــم. ــام وذرياته ــوان واألعم ــدان واألوالد واإلخ ــم الوال ــم، وه ــم الرح ه

رابعًا: خشية اهلل سبحانه وتعالى، أي الخوف منه.
ــًا: الخــوف مــن ســوء الحســاب، والمــراد مــن ســوء الحســاب  خامس
هــو المداّقــة فــي الحســاب، وهــو قــول اإلنســان يــوم القيامــة: )َمــاِل َهــَذا 

ــا())43). ــَرًة إاِلَّ أَْحَصاَه ــَرًة َواَل َكبِي ــاِدُر َصِغي ــاِب اَل ُيَغ اْلِكتَ
سادســا: الصبــر ابتغــاء وجــه اهلل تعالــى، والصبــر صبــران: صبــر علــى 

الطاعــة، وصبــر عــن المعصيــة.
ســابعًا: إقامــة الصــاة، وهــي تتضمــن معنــى أكثــر مــن مجــرد أداء 
ــى  ــا إل ــة... وم ــا جماع ــا، وأدائه ــي أول وقته ــاة ف ــاة؛ كأداء الص الص

ــك. ذل
ــًا: اإلنفــاق ســرًا وعانيــة، فــإّن لــكل واحــد منهمــا اإلنفــاق ســرا  ثامن

ــه. ــاره الخاصــة ب ــة آث واإلنفــاق عاني
تاســعًا: درء الســيئة بالحســنة، أي مقابلــة التعامــل الســيئ مــن اآلخريــن 

بتعامــل حســن.
الموضــع الرابــع: قــال تعالــى: ﴿)َواَل تـَـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخــَرى َوإِن تـَـْدُع 
ِذيــَن  َمــا ُتنــِذُر الَّ ُمْثَقَلــٌة إِلـَـى ِحْمِلَهــا اَل ُيْحَمــْل ِمْنــُه َشــْيٌء َولـَـْو َكاَن َذا ُقْربـَـى إِنَّ
ــِه  ــى لِنَْفِس ــا يَتََزكَّ َم ــى َفإِنَّ ــن تََزكَّ ــَاَة َوَم ــوا الصَّ ــِب َوأََقاُم ــم بِالَغْي ُه يَْخَشــْوَن َربَّ
ــوُر  ُلَمــاُت َواَل النُّ ــا يَْســتَِوي اأْلَْعَمــى َواْلبَِصيــُر َواَل الظُّ ِ اْلَمِصيــُر َوَم َوإِلَــى اهللَّ

430 . األعراف: )7).
)43 . الكهف: 49.



المحور السابع - نماذج من أهل البصائر336

َ ُيْســِمُع َمــن  وُر َوَمــا يَْســتَِوي اأْلَْحيـَـاء َواَل اأْلَْمــَواُت إِنَّ اهللَّ ــلُّ َواَل اْلَحــرُ َواَل الظِّ
ــن ِفــي اْلُقُبــوِر إِْن أَنــَت إاِلَّ نَِذيــٌر﴾))43). يََشــاُء َوَمــا أَنــَت بُِمْســِمٍع مَّ

ــع  ــي يتمت ــرة الت ــة البصي ــان حقيق ــم بي ــي الكري ــع القرآن ــذا المقط ــن ه يتضم
ــن  ــة بي ــك بالمقارن ــال، وذل ــرب األمث ــال ض ــن خ ــر م ــن دون الكاف ــا المؤم به
ظاهرتيــن متقابلتيــن يظهــر الفــرق الجلــي بينهمــا بالبديهــة لــكل ذي عقــل، وقــد 
ذكــر اهلل ســبحانه وتعالــى هنــا أربعــة أمثــال هــي: ال يســتوي األعمــى والبصيــر، 
ال تســتوي الظلمــات والنــور، ال يســتوي الظــل والحــرور، ال يســتوي األحيــاء 
ــب  ــاواة صاح ــدم مس ــو ع ــد؛ ه ــول واح ــى مدل ــير إل ــا يش ــوات، وجميعه واألم
البصيــرة بفاقدهــا، وفــي اآليــات الكريمــة تصريــح بــأّن صاحــب البصيــرة هنــا هــو 
المؤمــن الــذي يخشــى ربــه بالغيــب ويقيــم الصــاة، ومــن كان كذلــك فقــد زّكــى 
ــر  ــره؛ ألّن مصي ــل غي ــا قب ــى صاحبه ــع عل ــع بالنف ــة ترج ــدة التزكي ــه، وفائ نفس
الجميــع إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى، وحينئــذ ســيجد النتيجــة عندمــا يوّفــى النــاس 

ُاجورهــم جــزاء مــا فعلــوه فــي الحيــاة الدنيــا.
 ِ ِذيــَن ُيَجاِدُلــوَن ِفــي آيَــاِت اهللَّ الموضــع الخامــس: قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ الَّ
ــُه  ِ إِنَّ ــا ُهــم بِبَالِِغيــِه َفاْســتَِعْذ بِــاهللَّ بَِغْيــِر ُســْلَطاٍن أَتَاُهــْم إِن ِفــي ُصُدوِرِهــْم إاِلَّ ِكْبــٌر مَّ
ــاِس َولَِكــنَّ  ــُر ِمــْن َخْلــِق النَّ ــَماَواِت َواأْلَْرِض أَْكبَ ــِميُع اْلبَِصيــُر  لََخْلــُق السَّ ُهــَو السَّ
ــوا َوَعِمُلــوا  ِذيــَن آَمُن ــا يَْســتَِوي اأْلَْعَمــى َواْلبَِصيــُر َوالَّ ــاِس اَل يَْعَلُمــوَن  َوَم ــَر النَّ أَْكثَ
ــاَعَة آَلتِيَــٌة الَّ َرْيــَب ِفيَهــا  ــُروَن إِنَّ السَّ ــا تَتََذكَّ الَِحــاِت َواَل اْلُمِســيُء َقِليــًا مَّ الصَّ

ــوَن﴾)433). ــاِس اَل ُيْؤِمُن ــَر النَّ ــنَّ أَْكثَ َولَِك
ضــرب اهلل ســبحانه وتعالــى عــدم تســاوي األعمــى والبصيــر مثــًا لعــدم 
تســاوي المؤمــن الــذي يعمــل الصالحــات مــع المســيء، والمســيء عنــوان 
عــام، ولكــن ســياق اآليــة يشــير إلــى أن المــراد بــه مــا ورد فــي صــدر اآليــة 
ااُلولــى، وهــم الذيــن يجادلــون فــي آيــات اهلل بغيــر دليــل أتاهــم مــن اهلل تبــارك 
ــم  ــبب له ــذي س ــهم، وال ــي نفوس ــذي ف ــر ال ــبب التكب ــك بس ــى، وكان ذل وتعال
العمــى وحجبهــم عــن معرفــة الحقائــق، ومــن هنــا نعلــم أن التواضــع يفتــح 

ــح. ــكل صحي ــه بش ــا حول ــدركًا لم ــه م ــه ويجعل ــان بصيرت لإلنس

)43 . فاطر: 8)-3).

433 . غافر: 6)-9).
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ــة  ــي معالج ــا ف ــد، منه ــة فوائ ــى مجموع ــة إل ــات الكريم ــذه اآلي ــرض ه وتتع
ــر، وتذكــر حقيقــة يغفــل عنهــا  ــاهلل الســميع البصي ــر، وذلــك باالســتعاذة ب التكب
أكثــر النــاس؛ وهــي أن خلــق الســماوات واألرض أكبــر وأعظــم مــن خلــق 
ــره  ــى للتخلــص مــن تكب ــاهلل ســبحانه وتعال النــاس، وحينهــا يســتعين اإلنســان ب
وغــروره، ويعمــل علــى تغييــر نفســه مــن الداخــل باجتثــاث جــذور التكبــر، مــن 
ــه أكبــر وأحســن مــن اآلخريــن، بتذكــر حقيقــة أّن  خــال القضــاء علــى وهــم أن
خلــق الســماوات واألرض أعظــم مــن خلقــه، وإذا كان جميــع مــا يحيــط بــه مــن 

ــر؟!.  ــم هــذا التكب ــه فل ســماوات وأرض أعظــم من
ــُه  ــاَب ِمْن ــَك اْلِكتَ ــَزَل َعَلْي ــِذَي أَن ــَو الَّ ــى: ﴿ُه ــال تعال الموضــع الســادس: ق
ِذيــَن فــي ُقُلوبِِهــْم َزْيــٌغ  ــا الَّ ْحَكَمــاٌت ُهــنَّ ُأمُّ اْلِكتـَـاِب َوُأَخــُر ُمتََشــابَِهاٌت َفأَمَّ آيـَـاٌت مُّ
ــُه إاِلَّ اهلّلُ  ــُم تَْأِويَل ــا يَْعَل ــِه َوَم ــاء تَْأِويِل ــِة َواْبتَِغ ــاء اْلِفْتنَ ــُه اْبتَِغ ــابََه ِمْن ــا تََش ــوَن َم بُِع َفيَتَّ
ــوْا  ــُر إاِلَّ ُأْوُل كَّ ــا َوَمــا يَذَّ ــْن ِعنــِد َربِّنَ ــِه ُكلٌّ مِّ ــا بِ ــوَن آَمنَّ ــِم يَُقوُل اِســُخوَن ِفــي اْلِعْل َوالرَّ

األْلبَــاِب﴾)434).
ــُر إاِلَّ ُأْوُلــوْا  كَّ إن الشــاهد فــي اآليــة الكريمــة هــو قولــه تعالــى: ﴿َوَمــا يَذَّ
األْلبـَـاِب﴾، أي الذيــن يتبّصــرون هــم ُاولــو القلــوب الحيــة اليقظة، الذيــن يؤمنون 
بجميــع مــا ُانــزل علــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، ولكــن يّتبعــون المحكــم 
ــات متشــابهات،  ــات محكمــات وآي ــم آي ــإّن فــي القــرآن الكري دون المتشــابه؛ ف
واآليــات المحكمــات هــن ُام الكتــاب، أي التــي يرجــع إليهــا فــي فهــم اآليــات 
المتشــابهات، وقــد أنــزل اهلل تبــارك وتعالــى القــرآن الكريــم بهــذا النحــو، لكــي 
يتمّيــز المؤمــن الــذي يتبــع المحكــم مــن المنافــق والــذي فــي قلبــه مــرض الــذي 
يتبــع المتشــابه، والــذي يفعــل ذلك مــن أجــل زرع الفتنة بيــن المســلمين واإليقاع 
ــة  بينهــم، للتحكــم بهــم والســيطرة علــى مقدراتهــم، والناجــون مــن هــذه الفتن
هــم ُاولــو البصائــر، الناشــئة بصيرتهــم مــن التســليم واإليمــان بجميــع القــرآن؛ 
محكمــه ومتشــابهه، ومــن الرســوخ فــي العلــم الناشــئ مــن إرجــاع المتشــابه إلــى 
ــف  ــذي ال يختل ــو ال ــم ه ــابه، والمحك ــم دون المتش ــاع المحك ــم، واّتب المحك
اثنــان فــي فهــم معانيــه وإدراك مقاصــده، والمتشــابه هــو مــا وقــع االختــاف فــي 
فهــم معانيــه وإدراك مقاصــده، ومــن أمثلــة المحكــم قولــه تعالــى: ﴿ لَْيــَس َكِمْثِلِه 

434 . آل عمران: 7.
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َشــْيٌء﴾))43)، وهــي آيــة فــي غايــة الوضــوح، وتعنــي أنــه ال يوجــد شــيء يشــبه اهلل 
تبــارك تعالــى، فهــو ســبحانه منــّزه عــن مشــابهة مخلوقاتــه، ومــن أمثلــة المتشــابه 
ِ َفــْوَق أَْيِديِهــْم﴾)436)، وظاهرهــا أّن لــه ســبحانه يــدًا مثلمــا  قولــه تعالــى: ﴿يـَـُد اهللَّ
ــه يــدًا، وهــذا التفســير يــؤدي إلــى القــول بالتجســيم، وهــو  أن لبعــض مخلوقات
كفــر بــواح، وحينئــذ ســيؤدي التمســك بهــذا الظاهــر إلــى حصــول التناقــض بيــن 
معانــي القــرآن وآياتــه، فابــد مــن تأويــل هــذا المتشــابه لينســجم مــع المحكــم، 
وهــو أن نقــول كمــا هــو الواقــع إن المــراد مــن اليــد هنــا القــوة والســيطرة، وحينئــذ 

ال يكــون اّتبــاع المتشــابه مذمومــًا، ألننــا أرجعنــاه إلــى المحكــم.

)43 . الشورى: )).
436 . الفتح: 0).
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مصاديق البصيرة في واقعة الطف

حينمــا نقــف عنــد واقعــة الطــف، جنــد هــذه الرؤيــة العميقــة والوضــوح 
والبصيــرة يف كل كلمــة صــدرت، ويف كل فعــل صــدر، عــن اإلمــام 

ــه. ــه وأصحاب ــل بيت احلســن× وأه

ومــا أكثــر نــاذج البصيــرة يف عاشــوراء، ولكــن نتبرك باســتعراض بعض 
هــذه النمــاذج لنتعــرف علــى مســتوى البصيــرة عنــد هــذه الثلــة املؤمنــة 
ــن×،  ــد اهلل احلس ــي عب ــدي أب ــن ي ــهادة ب ــام الش ــت وس ــي نال الت
وقــد شــهد اإلمــام احلســن× ألهــل بيتــه وأصحابــه بأّنهــم مــن أهــل 
ــوا  ــك أصبح ــة، ولذل ــة الثاقب ــذه الرؤي ــون به ــم يتمتع ــر، وأّنه البصائ
ــت  ــل بي ــرف أه ــي ال أع ــم إّن ــال×: )الله ــاب، إذ ق ــر األصح خي
ــن  ــرًا م ــًا خي ــي، وال أصحاب ــل بيت ــن أه ــر م ــى وال أطه ــّر وال أزك أب
ــة  ــرة والرؤي ــل إال بالبصي ــون األفض ــن أن يك ــي()437)، وال ميك أصحاب
الثاقبــة واختيــار احلــق، وأنــه ال يســتوحش طريــق احلــق لقلــة ســالكيه، 
ــُكوُر﴾)438)، وحينمــا يكــون  ــنْ   ِعَبــاِدَي   الشَّ وقــد قــال تعالــى: ﴿َوَقِليــٌل   مِّ
ــمس،  ــرى الش ــا ي ــق كم ــرى احل ــه ي ــرة فإّن ــل البصي ــن أه ــان م اإلنس

فيمضــي يف هــذا الطريــق.

437 . بحار األنوار 44: 6)3.
438 .سبأ: 3).



المحور السابع - نماذج من أهل البصائر340



البنيرة ند  هل البيا- البنيرة ند اسمات الاسيااع  341

البصيرة عند أهل البيت

البصيرة عند اإلمام الحسين)ع(

ــف  ــأي موق ــذة، ف ــرة الناف ــد كان ســيد الشــهداء× صاحــب البصي لق
مــن مواقــف احلســن× بعيــد عــن البصيــرة؟ وكلهــا جتســيد للبصيــرة 
بأبهــى صورهــا. ولنأخــذ نــاذج مــن بصيــرة احلســن× لكــي نســتفيد 
عبــرًا ودروســًا. لقــد كان× يعــرف تفاصيــل مــا ســيحدث يف صبيحــة 
ــم  ــم يكــن يــدري ول ليلــة عاشــوراء، وال يتوهــم أحــد أّن احلســن× ل
يكــن لــه خــط رجعــة، بــل كان يعلــم كل شــيء مــن البدايــة، وهــو يف 

مدينــة جــّده رســول اهللث وقبــل أن يخــرج.

الحظــوا هــذا الحــوار بيــن اإلمــام الحســين× وأّم ســلمة زوج رســول 
اهللث، فلمــا رأت عــزم الحســين× علــى الخــروج إلــى العــراق قالــت 
لــه: )يــا ولــدي ال تحزنــي بخروجــك إلــى العــراق، فإّنــي ســمعت جــدك 
ــال  ــأرض يق ــراق، ب ــأرض الع ــين ب ــدي الحس ــل ول ــول: يقت رســول اهللث يق
لهــا كربــاء، وعنــدي تربتــك فــي قــارورة، دفعهــا إلــّي النبــيث، فقــال 
ــد  ــًا، وق ــًا وعدوان ــوح ظلم ــول مذب ــي مقت ــم أّن ــا أعل ــاه وأن ــا ُام ــين×: ي الحس
ــن  ــي مذبوحي ــردين، وأطفال ــي مش ــي ورهط ــرى حرم ــل أن ي ــز وج ــاء اهلل ع ش
مأســورين مقّيديــن، وهــم يســتغيثون فــا يجــدون ناصــرًا(. انظــروا إلــى البصيــرة 
ــه،  ــى عيال ــه وعل ــري علي ــا يج ــم بم ــة وعل ــه معرف ــت لدي ــد كان ــينية، فق الحس

ــارى.  ــم أس ــاء اهلل أن يراه ــن ش الذي
ــاء  ــال والنس ــين× األطف ــام الحس ــذ اإلم ــى أخ ــض عل ــرض البع ــد اعت وق
ــه ُاريــد  معــه وهــو ذاهــب إلــى المــوت، فأجابهــم بــأّن هــذا تصميــم ربانــي؛ ألّن
ــاة  ــاك حي ــس هن ــاة، ولي ــان والحي ــروع اإلنس ــون مش ــيني أن يك ــروع الحس للمش

ــة. ــة مختلف ــرائح اجتماعي ــاط وش ــاء وأنم ــال ونس ــا أطف ب
 وكان الجيــش الصغيــر لإلمــام الحســين× يمثــل المجتمــع بــكل تاوينــه؛ 
والعبــد  العشــيرة  وشــيخ  والصغيــر  والكبيــر  والمــرأة  الرجــل  فيــه  كان  فقــد 
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المملــوك، وفيــه كل األنمــاط والمذاهــب واألديــان، وُاريــد لــه أن يمثــل الحياة، 
وهــذا مشــروع حــق وإنســاني يجــب أن يمثــل كل اإلنســان، وهــذه إرادة إلهيــة. 
ــا  ــى تذهــب وأنــت مقتــول؟ فقــال×: ي ــاه! فأّن فقالــت ُام ســلمة: )واعجب

ُامــاه إن لــم أذهــب اليــوم ذهبــت غــدًا، ومــا مــن المــوت بــّد( )439). 
ــي  ــة؛ وه ــذه القضي ــم له ــل مه ــره( تحلي ــدس س ــراب )ق ــهيد المح  كان لش
لمــاذا تعلقــت اإلرادة اإللهيــة بــأن يــراق دم اإلمــام الحســين× فــي العــراق؟. 
ودم  والعواطــف،  بالمشــاعر  بامتائــه  يتميــز  العراقــي  الشــعب  إن  يقــول: 
ــر  ــد آخ ــي بل ــت ف ــة الطــف كان ــو أّن واقع ــراق، ول ــي الع ــين× ُيحفــظ ف الحس
لضــاع دم الحســين×. وقــد قــرأت روايــة بشــأن نبــي اهلل إبراهيــم× تنســجم 
مــع هــذا التحليــل، وهــي أّن إبراهيــم× أراد أن يدعــو علــى العــراق، فأوحــى 
ــن علمــي فيهــم، وأســكنت  ــي جعلــت خزائ ــه: )ال تفعــل فإّن اهلل عــز وجــل إلي

ــم()440).  ــي قلوبه ــة ف الرحم
علــى  إبراهيــم×  خليلــه  يدعــو  أن  يرضــى  ال  وتعالــى  ســبحانه  فــاهلل 
ــه  ــم؛ فإّن ــد غيره ــا عن ــم يجعلهم ــن ل ــم خصلتي ــد أودع فيه ــه ق ــن، ألّن العراقيي
ــد  ــه، وق ــن علم ــا خزائ ــه ال يعطيه ــا، ولكن ــٍة م ــى أم ــم إل ــي العل ــد يعط ــى ق تعال
يعطــي الرحمــة ُامــة مــا فــي فتــرة مــا، ولكــن ال ُيســكنها فــي قلوبهــم علــى مــدى 
ــى التكامــل. ــاء والنعمــة ســبيل ال ــس اعتباطــًا، وهــذا الب األعصــار، وهــذا لي
ــاكل  ــن مش ــن، م ــن العراقيي ــا نح ــاء علين ــتّد الب ــاذا يش ــض: لم ــول البع  يق
ــعب  ــى ش ــر عل ــم يج ــا ل ــراق مم ــي الع ــري ف ــرى ويج ــا ج ــن وم ــاة وظالمي وطغ
آخــر؟. والجــواب: إّن الشــعب العراقــي يجــب أن ُيعــد إعــدادًا كبيــرًا، فالقــوات 
ــب  ــي يج ــعب العراق ــن، والش ــود العاديي ــب الجن ــل تدري ــدرب مث ــة ال ُت الخاص
ــاج إلــى تمحيــص وغربلــة  ــرة، وهــذه األدوار تحت ــة كبي أن يلعــب أدوارًا تأريخي
ــة التــي ال  ــاء ال يكــون إال باالبتــاء، وهــذه مــن الســنن اإللهي ــاء، وهــذا البن وبن

ــر، وفــي هــذه االبتــاءات عــزة وكرامــة لكــم. ــل التغيي تقب

439 . بحار األنوار 44: )33.
440 . بحار األنوار 90: 3)3. كنز العمال 4): 98، ح)3804. تأريخ بغداد ): )). تأريخ 

مدينة دمشق ): 8)).
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 )وإن لــم أذهــب فــي غــد ذهبــت بعــد غــد، ومــا للمــوت مــن اهلل مــن بــد، 
وإنــي ألعــرف اليــوم الــذي ُاقتــل فيــه، والســاعة التــي ُاقتــل فيهــا، والبقعــة التــي 
ُادفــن فيهــا، كمــا أعرفــك يــا ُامــاه، وانظــر إليهــا كمــا أنظــر إليــك. وإن أحببــت 
يــا ُامــاه أن ُاريــك مضجعــي ومــكان أصحابــي، فطلبــت منــه ذلــك، فأراهــا تربــة 
أصحابــه، وأخــرج لهــا مــن تلــك التربــة ثــم أعطاهــا منهــا، وأمرهــا أن تحتفــظ بها 
فــي قــارورة، فــإذا رأتهــا تفــور دمــًا أيقنــت قتلــه. وفــي اليــوم العاشــر مــن محــرم 
بعــد الظهــر نظــرت إلــى القارورتيــن؛ قــارورة رســول اهللث والقــارورة التــي 
ــًا،  ــوران دم ــا تف ــإذا هم ــين×، ف ــا الحس ــذي أعطاه ــراب ال ــا الت ــت فيه وضع

فعرفــت أّن الحســين× قــد قتــل())44).
 وكانــت جميــع كلمــات ســيد الشــهداء× مــن المدينــة إلــى مكــة ومــن مكــة 
ــه  ــا ســتؤول إلي ــي م ــي تكشــف عــن وضــوح ف ــة بالمواقــف الت ــاء مليئ ــى كرب إل
ااُلمــور، وتكشــف عــن البصيــرة الحســينية، واألســباب والمبــررات التــي دعتــه 
إلــى هــذه الثــورة، كقولــه×: )واهلل ال ُاعطيهــم بيــدي إعطــاء الذليــل، وال أقــر 
لهــم إقــرار العبيــد، إّنــي عــذت بربــي وربكــم أن ترجمــون، وأعــوذ بربــي وربكــم 

مــن كل متكبــر ال يؤمــن بيــوم الحســاب())44). 
فالقضيــة ليســت قضيــة شــخصية، ولــو أراد اإلمــام الحســين × أن يعيــش 
ذلــك  علــى  يحصــل  أن  يســتطيع  فإّنــه  ومحترمــًا  ومحبوبــًا  ومكرمــًا  معــززًا 
ــز  ــر اهلل ع ــرج بأم ــد خ ــر، فق ــك بكثي ــن ذل ــق م ــألة أعم ــن المس ــهولة، ولك بس
ــة أن  ــى ااُلم ــى عل ــراف، وكان× يخش ــم االنح ــة وتقوي ــاح ااُلم ــل إلص وج
ينــزل عليهــا العــذاب بقتلــه؛ ألّن قتــل الحســين× ليــس قتــل شــخص عــادي، 
ــة كبيــرة.  ألّنهــم بذلــك يظهــرون العــداوة هلل عــز وجــل، والعــداء هلل فيــه ضريب
ثــم يحذرهــم × مــن االســتعاء والتكبــر علــى اهلل ســبحانه، ويســتعيذ مــن كل 

ــاب.  ــوم الحس ــن بي ــر ال يؤم متكب
وممــا يكشــف عــن عمــق بصيرتــه× قولــه: )إنــي ال أرى المــوت إال 
ســعادة، والحيــاة مــع الظالميــن إال برمــا()443). فالحيــاة ليســت أكًا وشــربًا 

)44 . بحار األنوار 44: )33.
)44 . بحار األنوار )4: 7.

443 . بحار األنوار 44: )9).
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وبيوتــًا فارهــة وســيارات فاخــرة، بــل الحيــاة ســعادة القلــب حينمــا يســير 
اإلنســان فــي الطريــق الصحيــح، والحيــاة مــع الظالــم وإن كانــت فــي القصــور 
فهــي شــقاء وألــم، والحيــاة فــي طريــق الحــق وإن أفضــت إلــى الشــهادة، هــي 
عــزة وكرامــة. وتؤيــد ذلــك مقولتــه× المعروفــة: )هيهــات مّنــا الذلــة، يأبــى 

ــون()444). ــوله والمؤمن ــك ورس ــا ذل اهلل لن
ومــن أقوالــه التــي تــدل علــى بصيرتــه النافــذة قولــه× فــي المدينــة: )ُخــط 
المــوت علــى بنــي آدم مخــط القــادة علــى جيــد الفتــاة())44)، فكمــا أّن القــادة 

ال تفــارق رقبــة المــرأة، فكذلــك المــوت يرافــق اإلنســان وال يفتــرق عنــه. 
ــا حاصــر  ــه عندم ــه، أّن ــم بصيرت ــي تكشــف عــن عظي ــه× الت ومــن مواقف
الحــر مــع ألــف فــارس مــن الجيــش ااُلمــوي، اإلمــام الحســين× ومــن معــه 
مــن عيالــه وأهــل بيتــه وأصحابــه، قبــل أن تلتحــق عســاكر وجيــوش عمــر بــن 
ــن القيــن علــى اإلمــام الحســين× فــك هــذا  ــر ب ســعد ااُلخــرى، اقتــرح زهي
الحصــار ومقاتلــة جيــش الحــر مــا دامــوا قليلــي العــدد وقبــل أن تلتحــق القــوات 
ااُلخــرى. فرفــض اإلمــام الحســن× قائــًا: )أكــره أن أبدأهــم بقتــال(، وأّن 

موقفنــا هــو الدفــاع عــن أنفســنا، وال نعطيهــم هــذا االمتيــاز. 
وهــذا المبــدأ نجــده أيضــًا فــي وصية أميــر المؤمنيــن× البنه الحســن×: 
)ال تدعــوّن إلــى مبــارزة، وإن دعيــت إليهــا فأجــب، فــإّن الداعــي إلــى القتــال 
بــاغ، والباغــي مصــروع()446)، فالــذي يقاتلــك قاتلــه، كمــا صــّرح القــرآن 
بذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿َفَمــِن اْعتَــَدى َعَلْيُكــْم َفاْعتَــُدوْا َعَلْيــِه بِِمْثــِل َمــا 
اْعتـَـَدى َعَلْيُكــْم﴾)447)، ولكــن ال تبــدأ بقتــال. وهنــا تتجلــى البصيــرة الحســينية 
ــين×.  ــام الحس ــق اإلم ــن بح ــال للطع ــق، وال مج ــة والح ــت المظلومي لتثبي
ــة  ــذ البيع ــه أن يأخ ــب من ــة ، يطل ــر المدين ــد أمي ــى الولي ــد إل ــل يزي ــا أرس فعندم
لــه مــن اإلمــام الحســين×، كان جــواب اإلمــام الحســين× واضحــًا، 
ــل  ــن يحم ــالي، وم ــروع رس ــة مش ــي قضي ــل ه ــخصية، ب ــت ش ــة ليس فالقضي

444 . موسوعة كلمات اإلمام احلسني: 4)).
)44 . بحار األنوار 44:366.

446 . نهج الباغة: احلكمة 33).
447 . البقرة: 94).
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مشــروع الســماء كيــف يضــع يــده فــي يــد مــن يحمــل مشــروع االنحــراف 
واالنحطــاط؟!.

ــر  ــا األمي ــال×: )أيه ــرعية، ق ــؤولية ش ــرعية ومس ــة ش ــة قضي  إذن، القضي
إّنــا أهــل بيــت النبــوة، ومعــدن الرســالة، ومختلــف المائكــة، بنــا فتــح اهلل وبنــا 
يختــم، ويزيــد رجــل فاســق، شــارب للخمــر، قاتــل النفــس المحرمــة، معلــن 

بالفســق، ومثلــي ال يبايــع مثلــه()448).
وفــي المــكان الــذي حاصــر فيــه الحــر بــن يزيــد الرياحــي الركــب الحســيني، 
ــا  ــم عندم ــى رواحله ــة، عل ــن الكوف ــوا م ــر أقبل ــة نف ــين× أربع ــق بالحس التح
ســمعوا بقــدوم الحســين×، فــأراد الحــر احتجازهــم أو رّدهــم. فقــال لــه 
اإلمــام الحســين×: )ألمنعنهــم ممــا أمنــع منــه نفســي، إّنمــا هــؤالء أنصــاري 
وأعوانــي، وقــد كنــت أعطيتنــي أال تعــرض لــي بشــيء حتــى يأتيــك كتــاب مــن 
ابــن زيــاد، فــإن تممــت علــى مــا بينــي وبينــك وإال ناجزتــك()449)، أي إذا منعتهم 

مــن االلتحــاق فــإّن ذلــك بمثابــة إعــان الحــرب والقتــال.
 انظــروا إلــى البصيــرة فــي هــذا الموقــف الحــازم فــي الدفــاع عــن األصحــاب 
واألنصــار، وقــد اعتبــر× هــؤالء مــن األصحــاب وإن لــم يكونــوا قــد جــاؤوا 
ــة  ــع المجموع ــن م ــم يك ــن ل ــكل م ــًا، ف ــم أيض ــق عليك ــذا كام ينطب ــه. وه مع
ــة مــن  ــه، وهــو بمنزل ــه ومشــاعره مــع الحســين× فهــو مــن أصحاب ولكــن قلب
جــاء معــه. وانظــروا إلــى البصيــرة فــي تثبيــت ااُلمــور. ولعــل هــذا الموقــف هــو 
أحــد األســباب التــي أيقظــت ضميــر الحــر، فربمــا خطــر فــي قلبــه أّنــه إذا التحــق 
ــر نفســي بيــن الجنــة  بالحســين× ســيكون مــن أصحابــه، ولذلــك قــال: )ُاخّي
ــة  ــة ناتج ــف الصحيح ــذه المواق ــًا. وه ــين× الحق ــق بالحس ــار(، والتح والن

عــن بصيــرة واضحــة.
ــاد  ــن زي ــوم الطــف حينمــا حمــل اإلمــام الحســين×على عســكر اب وفــي ي
ــئل  ــم، فس ــى قتله ــادرًا عل ــه كان ق ــع أّن ــر م ــًا آخ ــرك بعض ــًا ويت ــل بعض كان يقت
عــن ذلــك فقــال: )كشــف عــن بصــري فأبصــرت النطــف التــي فــي أصابهــم، 

448 . اللهوف على قتلى الطفوف: 7).
449 . تأريخ الطبري 4: 306.
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فصرفــت عمــن يخــرج مــن نطفتــه مــن هــو أهــل اإليمــان()0)4). فهنــاك مــن يقاتــل 
أبــا عبــد اهلل× وهــو يحمــل فــي صلبــه إنســانًا مؤمنــًا، فيعــرض× عــن قتلــه، 
لكــي يمنــح ذلــك المؤمــن فرصــة الحيــاة، ويكــون صوتــًا لصالــح الحــق، فهــل 

هنــاك بصيــرة أعظــم مــن هــذه البصيــرة؟. 
ــاب  ــل األصح ــا ُقت ــوراء حينم ــوم عاش ــن ي ــة م ــة والوحش ــاعات الغرب ــي س ف
ــه مــن كل  ــوا علي ــد انهال ــق إال الحســين× وحــده، وق ــم يب وأهــل البيــت، ول
صــوب وحــدب، قــال× فــي تلــك اللحظــات مــن حياتــه الشــريفة: )هــّون مــا 
ــا فــي  ــرة لن ــا فــي العاجــل ذخي ــن اهلل، اللهــم اجعــل مــا حــّل بن ــه بعي ــي أّن ــزل ب ن
اآلجــل()))4)، إلهــي اجعــل كل هــذا البــاء والمحنــة ســببًا فــي علــو شــأننا فــي 
اآلجــل. وهــذا مــا نجــده اليــوم مــن علــو شــأن اإلمــام الحســين× فــي الدنيــا 

ــرة . واآلخ

البصيرة عند أبي الفضل العباس)ع(

ــرة،  ــق البصي ــد كان عمي ــل×؟. لق ــي الفض ــي أب ــول ف ــانا أن نق ــاذا عس م
ورمــزا كامــا للوفــاء والنبــل والشــيمة والنصــرة وااللتــزام بالعهــود والمواثيــق، 
وقــف لصالــح الحــق ولــم تأخــذه فــي اهلل لومــة الئــم. وعندمــا ياحــظ اإلنســان 
ــام  ــن اإلم ــرة، فع ــا البصي ــا ملؤه ــرى أّنه ــاس×، ي ــل العب ــي الفض ــف أب مواق
ــا العبــاس بــن علــي نافــذ البصيــرة، صلــب اإليمــان،  الصــادق×: )كان عّمن
ــت  ــهيدًا()))4)، فكان ــى ش ــنًا، ومض ــاء حس ــى ب ــد اهلل، وأبل ــي عب ــع أب ــد م جاه
ــه هــذا اإلمــام  ــرة نافــذة، هكــذا يقــول اإلمــام الصــادق× ويشــهد ل ــه بصي لدي

ــي الفضــل هــذه الشــهادة.  ــًا ألب المعصــوم، وهنيئ
وورد فــي زيــارة أبــي الفضــل العبــاس× كمــا يرويهــا ابــن قولويــه فــي كامــل 
ــى  ــت عل ــك مضي ــهد أن ــكل، وأش ــم تن ــن، ول ــم ته ــك ل ــهد أن ــارات: )أش الزي

0)4 . موسوعة كلمات اإلمام احلسني: 609.

))4 . موسوعة كلمات اإلمام احلسني: 73).
))4 . سر السلسلة العلوية: 89. عمدة الطالب: 6)3.



البنيرة ند  هل البيا- البنيرة ند  ب  الآ ل الاباااع  347

بصيــرة مــن دينــك«، اإلمــام المعصــوم يشــهد لــه بالبصيــرة »مقتديــًا بالصالحيــن، 
ومّتبعــًا للنبييــن()3)4).

ويقــول اإلمــام علــي بــن الحســين زيــن العابديــن صلــوات اهلل وســامه 
ــى  ــر وأبلــى، وفــدى أخــاه بنفســه حت ــاس فلقــد آث ــه: )رحــم اهلل عمــي العب علي
ــة()4)4)،  ــي الجن ــة ف ــع المائك ــا م ــر بهم ــن يطي ــه اهلل بجناحي ــداه فأبدل ــت ي قطع
ــيد  ــظ س ــه وحف ــواه وحيات ــه وه ــر بنفس ــار، وآث ــي االختب ــح ف ــه× نج ــي أّن يعن
الشــهداء×. وهــذه شــهادة ُاخــرى مــن إمــام معصــوم بحــق أبــي الفضــل 

العبــاس×.
ــر  ــه أمي ــو الفضــل العباس×عالمــًا فاضــًا أخــذ العلــم مــن أبي  وقــد كان أب
المؤمنيــن× وأخيــه اإلمــام الحســن× وأخيــه اإلمــام الحســين×، فكيــف 
ال يكــون علــى بصيــرة مــن يكــون مشــبعًا بالعلــم، ومــن يكــون مملــوءا بالمعرفــة 

والرؤيــة العميقــة؟.
وقــد تجلــت البصيــرة النافــذة ألبــي الفضــل العبــاس× فــي أقوالــه ومواقفــه 
ــل  ــا ُيقت ــال لئ ــوا للقت ــة أن يتقّدم ــه الثاث ــن إخوت ــه م ــا طلب ــوراء، منه ــوم عاش ي
ــم  ــى أراك ــي حت ــي ُام ــا بن ــوا ي ــم: )تقدم ــًا له ــال قائ ــن القت ــك ع ــم ذل فيضعفه
ــد  ــق الحــق، وأّنهــم ق ــون علــى طري ــم هلل ولرســوله(؛ ليتأكــد أّنهــم ذاهب نصحت
نالــوا الشــهادة والســعادة الكبــرى بيــن يــدي اإلمــام الحســين×. وبعــد أن 
ــام  ــه اإلم ــى أخي ــاء إل ــال، ج ــال والعي ــراخ األطف ــماعه ص ــهداء، وس ــقطوا ش س
الحســين× مســتأذنًا فــي قتــال القــوم، فلــم يــأذن لــه، وبعــد اإللحــاح أذن لــه 

ــش.  ــدة العط ــم ش ــّرت به ــن أض ــاء الذي ــال والنس ــاء لأطف ــي بالم ــي أن يأت ف
وعندمــا وصــل إلــى الفــرات قاتــل كتائــب الجيــش ااُلمــوي التــي كانــت تتولى 
حراســة الفــرات وكشــفهم عــن المشــرعة، ونــزل مــن علــى ظهــر جــواده، وكان 
قلبــه يــكاد يتقطــع مــن شــدة العطــش، ولمــا اغتــرف مــن المــاء ليشــرب، تذكــر 
عطــش الحســين× وأطفالــه وعيالــه.. أبــو عبــد اهلل عطشــان وأهــل البيــت، 
نســاء وأطفــاال، عطاشــى، أيجــوز يــا أبــا الفضــل العبــاس أن تشــرب المــاء وأبــو 

عبــد اهلل يعيــش العطــش، دفــع المــاء وقــال: 

3)4 . كامل الزيارات: )44.
4)4 . بحار األنوار )): 74).
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تكونـــــي  أن  كنــــــت  ال  وبعــــــده   يا نفس من بعد الحـسين هوني     
المعيــــــن  بــــــارد  وتشـــــــربين   هذا الحســــــــــين وارد المنون   

تاهلل ما هذا فعال ديني
ــاء،  ــوا الوف ــة، والحظ ــة العميق ــوا الرؤي ــذة، والحظ ــرة الناف ــوا البصي الحظ

ــول: ــز ويق ــم كان يرتج ــا كان× يقاتله ــار. وحينم ــوا اإليث والحظ
لقــى  المصاليــت  فــي  أوارى  حتــى  ال أرهـب المـوت إذا المـوت زقا   
بالســـــقا أغــدو  العبـــاس  أنــا  إنــي  نفسي لسبط المصطفى الطهر وقا   

وال أخاف الشر يوم الملتقى
هكــذا كان يقاتــل ببســالة منقطعــة النظيــر، وكان همــه إيصــال المــاء لأطفــال 

والنســاء. وحينمــا ُقطعــت يــده اليمنــى قــال:
دينـــي عـــن  أبـــدًا  ُاحامـــي  إنـــي  واهلل إن قطـــــــــعتموا يميني     
األميـــن الطاهـــر  النبـــي  نجـــل  وعن إمام صــــــــادق اليقين  

ــواب  ــًا مــن أب ــح باب ــه، وأصب ــرة مــن دين  فهكــذا كان العبــاس× علــى بصي
الحوائــج، وأصبــح طريقــًا إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى، بعظمتــه وبوقفتــه وبنصرتــه 
وببصيرتــه، فهنيئــًا ألبــي الفضــل العبــاس× هــذه البصيــرة، ورزقنــا اهلل وإياكــم 

هــذه البصيــرة. 

البصيرة عند علي األكبر)ع( 

ــن  ــغ م ــع البال ــاب الياف ــذا الش ــرة ه ــام بصي ــرًا أم ــف متصاغ ــان ليق إّن اإلنس
العمــر ســبعة وعشــرين عامــًا، ففــي الطريــق مــن مكــة إلــى كربــاء أخــذت اإلمــام 
ــه  ــا إلي ــا هلل وإّن ــًا: )إّن ــه واســترجع قائ ــح عيني ــم فت ــوم، ث ــنَة مــن الن الحســين ِس
ــام  ــره اإلم ــترجاعه، فأخب ــبب اس ــن س ــر× ع ــي األكب ــأله عل ــون(، فس راجع
الحســين × أنــه رأى فــي منامــه قائــا يقــول: )القــوم يســيرون والمنايــا تســير 
ــا أبــت أولســنا علــى الحــق؟ قــال: بلــى، فقــال  ــر: ي معهــم، فقــال علــي األكب
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ــا()))4)،  ــا علــى المــوت أم وقــع المــوت علين ــي أوقعن ــر: إذن ال نبال علــي األكب
ــا علــى الحــق فــا شــيء مهــم.  فالمهــم أن نكــون علــى الحــق، ومــا دمن

انظــروا إلــى البصيــرة النافــذة والرؤيــة الثاقبــة، وانظــروا إلــى الوضــوح الــذي 
يحصــل لإلنســان بســبب البصيــرة.

وكان× ســباقًا إلــى التضحيــة، فبعــد أن استشــهد األنصــار وجــاء دور بنــي 
هاشــم، بــادر علــي األكبــر ليكــون أول المبادريــن مــن أهــل البيــت إلــى القتــال. 

وهــذا دليــل علــى بصيــرة علــي األكبــر. 
ــى أّن  ــًا، حت ــًا ومنطق ــًا وُخلق ــول اهللث َخلق ــاس برس ــبه الن وكان× أش
ــى  ــا إل ــكث نظرن ــى نبّي ــتقنا إل ــا إذا اش ــول: )كّن ــين× كان يق ــام الحس اإلم
وجــه علــي األكبــر()6)4). وكان علــي األكبــر× يشــبه رســول اهللث فــي 
ــي  ــادق العامل ــيد ص ــة اهلل الس ــه آي ــور ل ــى أّن المغف ــًا، حت ــه أيض ــه ومنطق أخاق

ــك شــعرًا فقــال: نظــم ذل
أصيــد  وشــهم  غطريــف  كل  مــن   حوي الصـفات الغر وهي صـفاته   
أحمــد  مهابــة  وفــي  الحســين  بإبــا  في بأس حــمزة في شجاعة حيدر   
محمــد كالنبــي  نطـــق  وبليــــــغ  وتراه في خلـق وفيــــــــه خائـق   

ــوم عاشــوراء  ــي ي ــه ف ــذة موقف ــرة ناف ــه× مــن بصي ــاز ب ــا امت ــل م ومــن دالئ
ــن  ــه م ــبب قرابت ــوي، بس ــش األم ــادة الجي ــن ق ــه م ــي ل ــذي ُاعط ــان ال ــن األم م
جهــة ُامــه بيزيــد بــن معاويــة عــن طريــق النســاء؛ فقــد كانــت ُام علــي األكبــر هــي 
ليلــى بنــت ميمونــة بنــت أبــي ســفيان، أي أّن أبــا ســفيان هــو جــّد ليلــى مــن جهــة 
ــًا  ــك رحم ــي إّن ل ــا عل ــوراء: ي ــي عاش ــوم ف ــن الق ــل م ــاح رج ــذا ص ــا، وله ُامه
باألميــر يزيــد، فــإن شــئت آمنــاك، فقــال×: )إّن قرابــة رســول اهللث أحــق 
ــي مــن رســول اهللث،  ــان لقرابت ــي األم ــم تعطون أن ُترعــى()7)4)، أي أّنكــم ل
وتعطوننــي األمــان لقرابتــي مــن أبــي ســفيان! فأيــن اإلســام وأنــت تّدعــي أّنــك 

))4 . بحار األنوار 44: 379.
6)4 . بحار األنوار )4: 43.

7)4 . سر السلسلة العلوية: 30.
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خليفــة رســول اهللث؟!. فانظــروا إلــى منطــق أهــل البصائــر، هكــذا يفحمــون 
ــن. اآلخري

وحينما برز للقتال كان يرتجز ويقول:
بالنـــبي  أولــى  البيــت  ورّب  نحـــن  أنا علي بن الحســـــين بن علي   
أبــي عــن  أحمــي  بالســيف  أضربكــم  تاهلل ال يحـكم فيـــــنا ابن الّدعي   

ضـرب غام هاشـمي قرشي
وهكــذا يعــّرف علــي األكبــر بمشــروعه الرســالي، وأّنــه يدافــع عــن مشــروع 
ــة  ــذه الصاب ــم. وه ــي الحك ــراف ف ــة االنح ــو مقاوم ــين×، وه ــده الحس وال
ــه  ــة، فقــد حكــى عن ــرة الثاقب ــدة البصي ــر× كانــت ولي التــي كانــت لعلــي األكب
أربــاب الســير والمقاتــل أّنــه لــم يــزل يحمــل علــى الميمنــة ويعيدهــا علــى 
الميســرة ويغــوص فــي األوســاط، ولــم يقابــل جحفــًا إال رّده، ولــم يبــرز إليــه 
ــة وعشــرين فارســًا. وهــذا الثبــات ال يكــون إال  شــجاع إال قتلــه، حتــى قتــل مئ

ــر. ــل البصائ ــن أه ــون إال م ــرة، وال يك ــن بصي ع
 ومــن دالئــل بصيرتــه مــا راوه فــي حياتــه قبــل استشــهاده حينمــا ســقط صريعــًا 
ــد  ــد اهلل، هــذا جــدي ق ــا عب ــا أب ــي الســام ي ــه: )عليــك من ــادى بأعلــى صوت ون
ــدًا، وهــو يقــول إّن لــك كأســًا  ســقاني بكأســه األوفــى شــربة ال أظمــأ بعدهــا أب
ــم  ــر. ث ــي األكب ــد عل ــة عن ــوح والرؤي ــرة والوض ــروا البصي ــورة()8)4)، انظ مذخ
ــه نحــو الســماء فلــم تســقط  اخــذ الحســين× بكفــه مــن دمــه الطاهــر ورمــى ب

منــه قطــرة.
ومنزلــة علــي األكبــر× ومــا نقــرأه فــي زيارتــه شــاهد آخــر علــى بصيرتــه: 
ــه  ــي أنــت وُامــي دمــك المرتقــى ب ــول، بأب ــوح ومقت ــي أنــت وُامــي مــن مذب )بأب
إلــى حبيــب اهلل، بأبــي أنــت وُامــي، مــن مقــدم بيــن يــدي أبيــك يحتســبك ويبكــي 
ــه  ــع من ــماء ال يرج ــان الس ــى عن ــك إل ــع دم ــه، يرف ــك قلب ــًا علي ــك، محترق علي

ــه مــن أبيــك زفــرة()9)4).  قطــرة، وال تســكن علي

8)4 . بحار األنوار )4: 44.

9)4 . كامل الزيارات: 6)4.
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 البصيرة عند القاسم بن الحسن)ع(

ــه  ــل شــبابه، ولكن ــي مقتب ــة عشــرة مــن عمــره، وف ــي الحادي ــى ف  وهــو فت
كان علــى بصيــرة مــن أمــره، وكان أبــوه اإلمــام الحســن المجتبــى صلــوات اهلل 
وســامه عليــه قــد أوصــاه بنصــرة عّمــه اإلمــام الحســين×، وســّلمه مكتوبــا 
مغلقــا وقــال لــه: )إذا أصابــك هــّم وغــّم فعليــك بحــل العــوذة وقراءتهــا 
وفهــم معناهــا، واعمــل بــكل مــا تــراه مكتوبــًا فيهــا()460). وفــي كربــاء، يــوم 
عاشــوراء، وجــد القاســم× عمــه اإلمــام الحســين× مهمومــًا مغمومــًا، 
فتذكــر وصيــة أبيــه اإلمــام الحســن× ففتــح العــوذة، فــإذا فيهــا أمــر بالقتــال 

بيــن يــدي عّمــه الحســين× والتضحيــة مــن أجلــه، فعمــل بوصيــة أبيــه.
 ويخبرنــا أربــاب الســير والمقاتــل، أّنــه حينمــا ُقتــل األنصــار وجــاء الــدور 
إلــى بنــي هاشــم، وكان أحدهــم القاســم بــن الحســن× وهــو فتــى صغيــر، 
ــي  ــذن ل ــد اهلل ائ ــا عب ــا أب ــيدي ي ــًا: س ــد اهلل× قائ ــي عب ــدي أب ــن ي ــدم بي تق
بالخــروج والبــراز، أريــد أن أقاتــل هــؤالء القــوم وانتصــر لــك، وآخــذ بوصيــة 
أبــي، وأقــف مــع الحــق. وهكــذا تتجلــى البصيــرة والرؤيــة الثاقبــة لهــذا 
الفتــى الهاشــمي العلــوي وهــو فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــره، ولكــن اإلمــام 
ــه  ــد اهلل ورجل ــي عب ــد أب ــى ي ــم عل ــع القاس ــه، فوق ــأذن ل ــم ي ــين× ل الحس
يقبلهمــا ويبكــي ويطلــب منــه اإلذن بالقتــال، فــأذن لــه، ولكــن بعــد أن ســأله 
كمــا فــي بعــض الروايــات، قــال: )يــا ابــن أخــي كيــف المــوت عنــدك؟ قــال: 

ــا عــّم أحلــى مــن العســل())46). ي
ــال،  ــا يق ــه كم ــا أمام ــم، والدني ــغ الحل ــم يبل ــى ل ــد فت ــرة عن ــر للبصي  انظ
وشــاب فــي هــذا العمــر لــو ســئل: مــاذا تريــد؟ لقــال: أريــد أن أتعلــم وأتــزوج 
وأكــون إنســانًا ناجحــًا فــي الحيــاة، ولكــن القاســم بــن الحســن× يــرى المــوت 

أحلــى مــن العســل.

460 . موسوعة كلمات اإلمام احلسني: 60).
)46 . الهداية الكبرى: 04).
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 وقــد تجلــت البصيــرة عنــده أيضــًا فــي ســاحة المعركــة حينمــا انقطــع شســع 
نعلــه، فعــرف ابــن النبــي األعظــم أّنــه ال يليــق بــه أن يكــون حافيــًا فــي الميدان. 
ــا  انظــروا اآلداب ومراعــاة المظهــر وطريقــة األداء وطريقــة الملبــس، وكل مّن
يجــب أن ينظــر إلــى نفســه، إخوانــي عليكــم النظــر إلــى ملبســكم ولــون ثيابكــم 
والتصاميــم وموديــل الثــوب الــذي تلبســون، يــا شــباب يــا أحبتــي ال يليــق بمــن 
يحمــل االســم العظيــم باالنتمــاء إلــى رســول اهللث وأهــل بيتــه الكرام×، 
واالنتمــاء للمرجعيــة الدينيــة واالنتمــاء للخــط الرســالي، أن يلبــس أي نــوع أو 
ــب  ــس المناس ــاروا الملب ــم وتخت ــوا قيمتك ــم أن تعرف ــاء، وعليك ــون يش أي ل
ــرى،  ــة ااُلخ ــل الدقيق ــة والتفاصي ــعر واللحي ــة الش ــب وقص ــر المناس والمظه

وصــواًل إلــى القضايــا العامــة، فيجــب أن يكــون كل شــيء بحســاب.
 وُاوصــي أخواتــي، وهــّن يســمعن وهــّن فــي مجلــس ســيد الشــهداء×، 
عليهــن أن يعرفــن جيــدًا أّن عزتهــّن فــي عفتهــّن وحجابهــّن، وهنــاك تســاهل 
ــًا  ــن ألوان ــض يلبس ــورب، فالبع ــص الج ــا يخ ــي م ــوية ف ــا النس ــي مجتمعاتن ف
غيــر مناســبة، والبعــض يلبســن جوربــًا ال يســتر لــون البشــرة، فهــذه التفاصيــل 
ــتوى  ــه وبمس ــين× وأصحاب ــام الحس ــأدب اإلم ــون ب ــى لنك ــب أن تراع يج
وقــدر المســؤولية. وقــد أنــف القاســم× وهــو فــي تلــك اللحظــات الحرجــة 
ــر  ــى ظه ــو عل ــى وه ــن، فانحن ــي القدمي ــي حاف ــة أن يمض ــاحة المعرك ــي س ف
جــواده ليشــد شســع نعلــه غيــر مكتــرث بااُللــوف مــن األعــداء الذيــن يحيطــون 

بــه ويتربصــون لقتلــه. 
ــة تحتــاج إلــى تحليــل نفســي عميــق، إذ كيــف يتســنى لفتــى  وهــذه القضي
فــي مقتبــل العمــر وهــو مقبــل علــى المــوت، وقــد ســقط أمامــه العشــرات مــن 
الشــهداء مــن أهــل بيتــه واألنصــار مضرجيــن بدمائهــم، ويــرى أمامــه عشــرات 
ــر  ــع وغي ــرث بالجم ــر مكت ــو غي ــه، وه ــن لقتال ــداء مصطفي ــن األع ــوف م ااُلل
ــرة  ــي والبصي ــتقرار النفس ــان واالس ــة واالطمئن ــا الثق ــوش؟!، إّنه ــال بالجي مب

ــوُب())46).  ــنُّ اْلُقُل ــِر اهلّلِ تَْطَمئِ ــة: )أاََل بِِذْك ــة الطمأنين النافــذة، وهــذه حال

)46 . الرعد: 8).
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 كان أحــد الرجــال العظــام فــي واقعــة الطــف، وقــد تجلــت فيــه صفــة 
ــل  ــي نق ــين× ف ــام الحس ــار اإلم ــه كان خي ــي أّن ــارز، ويكف ــكل ب ــرة بش البصي
ــن  ــلم ب ــار مس ــن اختي ــم يك ــة، ول ــل الكوف ــى أه ــالي إل ــروعه الرس ــالته ومش رس
ــاريع  ــي المش ــة ف ــائرية، فالقراب ــرية وعش ــة أس ــى خلفي ــة عل ــذه المهم ــل له عقي
الرســالية ال تعنــي شــيئًا، بــل القــدرة علــى تحمــل أعبــاء الرســالة هــي التــي 
تجعــل الرســول بمســتوى تحمــل هــذه المســؤولية، والحســين × وجــد فــي 
مســلم هــذه القــدرة، وكان خيــر رســول فــي تعاملــه وبصيرتــه ورؤيتــه وتقديــره 

لُامــور. 
ــن عــروة، وكان  ــئ ب ــًا فــي دار هان ــه حينمــا كان مختفي ــات أّن ــا الرواي وتخبرن
ــاس مــع مســلم،  ــئ أيضــًا، وكان هــوى الن ــي دار هان شــريك مريضــًا ومقيمــًا ف
ــن  ــوا م ــريك، فطلب ــارة ش ــة زي ــى الكوف ــد عل ــي يزي ــاد وال ــن زي ــد اهلل ب ــرر عبي ق
مســلم الذهــاب إلــى الغرفــة ااُلخــرى وحينمــا يأتــي عبيــد اهلل ويجلــس يعطونــه 
ــم  ــلم ل ــن مس ــلفًا، ولك ــة س ــم المعرك ــد اهلل ويحس ــل عبي ــل ويقت ــارة فيدخ إش

ــيء. ــم بش يجبه
ــم  ــه ل ــارات ولكن ــات واإلش ــلم العام ــوا لمس ــد اهلل أعط ــاء عبي ــا ج  وحينم
يخــرج، إلــى أن أنهــى عبيــد اهلل زيارتــه، فخــرج مســلم وحيــن ســألوه عــن 
الســبب فــي عــدم قتلــه عبيــد اهلل قــال: ســمعت أميــر المؤمنيــن× يقــول: 
ــه  ــي ب ــف نختل ــد الفتــك()463)، أي أّن هــذا جــاء ليعــود مريضــًا فكي )اإليمــان قي
ــاد  ــه ونقتلــه غيلــة؟ أتريــدون مــن أجــل الخــاص مــن عبيــد اهلل بــن زي ونغــدر ب
ــس مشــروع  ــى مشــروع الحســين×؟ فمشــروع الحســين× لي أن نقضــي عل
ــي لــم أخــرج أشــرًا وال بطــرًا وال مفســدًا وال ظالمــًا،  ســلطة، فهــو القائــل: )إّن
وإّنمــا خرجــت لطلــب اإلصــاح فــي ُامــة جــدي رســول اهللث، أريــد أن آمــر 

ــر()464). ــن المنك ــى ع ــروف وأنه بالمع

463 . بحار األنوار 44: 344.

464 . بحار األنوار 44: 9)3.
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ــو كان  ــل، فل ــف النبي ــذا الموق ــي ه ــة ف ــة العميق ــرة والرؤي ــوا البصي  الحظ
مســلم قتــل عبيــد اهلل بــن زيــاد لجــاء غيــره واليــًا علــى الكوفــة، وهــذه ليســت 
ــد  ــة بي ــة رابح ــيضع ورق ــاد كان س ــن زي ــد اهلل ب ــل عبي ــن قت ــة، ولك ــة صعب قضي
يزيــد بــن معاويــة ليصبــح هــو المظلــوم والحســين× هــو الظالــم، وسيســتغل 
اإلعــام ااُلمــوي هــذه الحادثــة للتشــهير بالخــط الحســيني، وســوف يهتــز 
ــور  ــب ااُلم ــى عواق ــر إل ــي النظ ــرة ف ــرز البصي ــا تب ــين×، وهن ــروع الحس مش
وماحظــة دقــة الموقــف الشــرعي أمــام اإلغــراءات الكبيــرة والمكتســبات 

ــة.  اآلني
وموقــف آخــر لمســلم بــن عقيــل يتضــح مــن خالــه مــا يمتلكــه مــن بصيــرة 
ونظــرة ثاقبــة لُامــور، فبعــد أن تفــرق النــاس وهجمــوا عليــه وكســروا أضاعــه 
ــن عقيــل  ــا اب ــه ي ــه: )إي ــاد، فقــال ل ــن زي ــد اهلل ب ــه إلــى عبي وأســروه، جــاؤوا ب
أتيــت النــاس وهــم جمــع، ففرقــت بينهــم، وفرقــت كلمتهــم، وحملــت 
ــل بعضــًا، وفرقــت ااُلمــة. ــى بعــض(، أي جعلــت بعضهــم يقات بعضهــم عل

 الحظــوا كيــف يشــوش الظالــم ويضلــل علــى أهــل الحــق حقيقتهــم، 
فيقــول لمســلم هــذا الــكام ويصــدق بــه بســطاء النــاس، ويقولــون إّن األوضــاع 

ــة قبــل مجــيء مســلم، ثــم انقســم النــاس بعــد مجيئــه!. كانــت هادئ
 لقــد كانــت النــاس هادئــة ألّنهــا تــرزح تحــت ســوط الظلــم، وجــاء مســلم 
وأراد أن يأخــذ للنــاس حقهــم، ولكــن هنــاك أعــوان للظالــم منعــوه مــن ذلــك، 
ــن  ــن م ــوا مفرقي ــد كان ــم، وق ــذي فرقه ــو ال ــق ه ــاف، والح ــدث االصطف وح
قبــل ذلــك، ولكنهــم كانــوا مغدوريــن واليــوم رفعــوا رؤوســهم ليدافعــوا عــن 

كرامتهــم.
ــن  ــد اهلل ب ــدي عبي ــن ي ــل علــى الشــهادة، وهــو بي ــه مســلم وهــو مقب  فأجاب
زيــاد: )كا لســت كذلــك، لســت لذلــك أتيــت، ولكــن أهــل المصــر زعمــوا 
أّن أبــاك قتــل خيارهــم وســفك دماءهــم وعمــل فيهــم أعمــال كســرى وقيصــر، 
فأتيناهــم لنأمــر بالمعــروف وننهــى عــن المنكــر ونعمــل فيهــم بالعــدل وندعــو 
وأبــوك  وأنــت  للصــاح،  ندعــو  الذيــن  نحــن  أي  الكتــاب(،  إلــى حكــم 
ــب  ــا بطل ــى نصابه ــور إل ــد ااُلم ــد أن نعي ــن نري ــم، ونح ــم وظلمتموه فرقتموه

ــي . ــتدالل الراق ــق واالس ــرة والمنط ــوا البصي ــهم. الحظ ــاس أنفس ــن الن م
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وهكــذا نجــد البصيــرة متجســدة فــي بنــي عقيــل بــن أبــي طالــب، ففــي 
ــم:  ــًا له ــم قائ ــين× وجمعه ــم الحس ــة، جاءه ــة المعرك ــوراء، ليل ــة عاش ليل
ــا آل عقيــل فقــد قدمتــم  ــا بنــي عقيــل حســبكم مــن القتــل بمســلم(، يكفــي ي )ي
ــوا فقــد أذنــت لكــم(، أي ابتعــدوا هــذه  مســلمًا، هــذا الرجــل العظيــم، )فاذهب
ــاس ونقــول لهــم؟  ــا يقــول الن ــوا: )ســبحان اهلل! م ــوا، فقال ــى ال تقتل ــة حت الليل
إّنــا تركنــا شــيخنا وســيدنا وبنــي عمومتنــا خيــر األعمــام، ولــم نــرم معهــم بســهم 
ولــم نطعــن معهــم برمــح ولــم نضــرب معهــم بســيف، وال نــدري مــا صنعــوا؟ ال 
واهلل ال نفعــل ذلــك، ولكــن نفديــك بأنفســنا وأموالنــا وأهلنــا ونقاتــل معــك حتــى 

ــح اهلل العيــش بعــدك())46). ــرد مــوردك، فقّب ن
ــة  ــنوات؟.. فقيم ــدة س ــد ع ــوم أو بع ــنموت الي ــا س ــاة وكلن ــة الحي ــا قيم  م
ــق،  ــع الح ــف م ــره، وأن يصط ــن أم ــرة م ــى بصي ــان عل ــش اإلنس ــاة أن يعي الحي

ــم.  ــن القي ــع ع ــح، ويداف ــديد والصحي ــف الس ــى الموق ــاز إل وينح
 

البصيرة عند األنصار

كان أصحــاب الحســين× ســبعين رجــًا فــي مقابــل ثاثيــن أو ســبعين ألفًا، 
ــوا  ــم أن يعمل ــن عليه ــرة، ولك ــة خاس ــكرية معرك ــة العس ــن الناحي ــة م والمعرك
بالتكليــف، وهــذا هــو الــذي كان يهمهــم، أمــا النتائــج فــإن كانــت الشــهادة فهــي 

أحلــى مــن العســل .
الحظــوا موقــف األصحــاب فــي ليلــة عاشــوراء، ففــي تلــك الليلــة الشــريفة 
حينمــا كان الحســين× يختبــر أصحابــه، ويرفــع عّمــن يشــاء عــبء المســؤولية 
ــم: )إّن  ــال× له ــه، ق ــن بيعت ــل م ــي ح ــم ف ــأن يجعله ــرعي، ب ــف الش والتكلي
القــوم يطلبوننــي، ولــو ظفــروا بــي لذهلــوا عــن غيــري، وهــذا الليــل قــد غشــيكم 

)46 . بحار األنوار 44: 393.
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ــه  ــن نصرت ــوا ع ــوا أن يتخل ــك، وأب ــوا ذل ــم رفض ــًا()466)، ولكنه ــذوه جم فاتخ
واالستشــهاد بيــن يديــه. 

فقــال مســلم بــن عوســجة: )أمــا واهلل ال أفارقــك حتــى أطعــن فــي صدورهــم 
برمحــي، وأضــرب بســيفي مــا ثبــت قائمــه بيــدي. ولــو لــم يكــن معــي ســاح 

ُاقاتلهــم بــه لقذفتهــم بالحجــارة حتــى أمــوت معــك()467).
ــه  ــي وج ــا ف ــا فيه ــا وم ــت الدني ــو وقف ــوح، فل ــرة والوض ــي البصي ــذه ه وه
أحدهــم، لمــا تراجــع وال تنــازل مــا دام يقــوى علــى رفــع الســيف والــذب عــن 

ــه.  ــال دون ــين× والقت الحس
ــا قــد  وقــال ســعيد بــن عبــد اهلل الحنفــي: )واهلل ال نخليــك حتــى يعلــم اهلل أّن
حفظنــا غيبــة رســوله فيــك، أمــا واهلل لــو علمــت أنــي ُاقتــل ثــم أحيــا ثــم ُاحــرق 
حيــًا ثــم ُاذرى، يفعــل بــي ذلــك ســبعين مــرة لمــا فارقتــك، حتــى ألقــى حمامــي 
دونــك، وكيــف ال أفعــل ذلــك وإنمــا هــي قتلــة واحــدة، ثــم هــي الكرامــة التــي 

ال انقضــاء لهــا أبــدًا()468). 
نعــم إّنهــا كرامــة الدنيــا فــي هــذا الذكــر الحســن ألصحــاب الحســين× بعــد 
ــا  ــًا فمــن ســيذكره بعــد وفاتــه؟ ولكنن )004 ســنة، ولــو كان ســعيد إنســانًا عادي
ــاة مواقــف، ولقــد قــال كلمــة  إلــى اليــوم نذكــره ونذكــر موقفــه الخالــد، والحي
ــرار  ــذ الق ــة، واتخ ــة الصحيح ــي اللحظ ــره ف ــن أم ــرة م ــى بصي ــو عل ــدق وه ص

ــا واآلخــرة.  ــح فــي الوقــت الصحيــح، فحظــي بســعادة الدني الصحي
وقــال زهيــر بــن القيــن: )واهلل وددت أنــي ُقتلــت ثــم نشــرت ثــم قتلــت حتــى 
ُاقتــل كــذا ألــف مــرة، وأّن اهلل عــز وجــل يدفــع بذلــك القتــل عــن نفســك وعــن 

أنفــس هــؤالء الفتيــان مــن أهــل بيتــك()469) .
وكان زهيــر بــن القيــن عثمانــي الهــوى، وفــي أثنــاء الطريــق حينمــا عــرف أّن 
ركــب الحســين× يســير بمحاذاتــه غّيــر طريقــه وابتعــد، ولكــن ســريرته كانــت 

466 . الهداية الكبرى: 04).
467 . موسوعة كلمات اإلمام احلسني: )48.

468 . بحار األنوار 44: 393.

469 . بحار األنوار 44: 6)3.
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نظيفــة، فرزقــه اهلل تعالــى البصيــرة، فبعــد أن بقــي يبتعــد عــن قافلــة الحســين× 
ــه، فأرســل  ــة من ــازال فــي مــكان علــى مقرب ــزل فــي مــكان كان الحســين× ن ن
إليــه الحســين رســواًل يدعــوه إليــه، وحــاول زهيــر أن يتهــرب مــن لقائــه، ولكــن 
ــن بنــت رســول اهلل  ــه: اب زوجتــه، وهــم مــن مدرســة سياســية أخــرى، قالــت ل
ــى  ــب إل ــه وذه ــس مابس ــام ولب ــر وق ــل زهي ــب ؟! فخج ــك وال تذه ــل إلي يرس
الحســين×، ومــا إن جلــس عنــد أبــي عبــد اهلل× وفاتحــه بالموضــوع حتــى 
رأى زهيــر الحــق أمامــه فتمســك بــه، ورجــع بعــد دقائــق إلــى زوجتــه وقــال لهــا: 

ارجعــي إلــى أهلــك، ولكنهــا أبــت إال االلتحــاق بالركــب الحســيني.
 إّن البصيــرة والحــق ال يحتاجــان إلــى براهيــن وأدلة واشــتراطات وتعجيزات، 

فمــن كانــت لديــه بصيــرة فســوف يتاقــف الحق ويتمســك به. 
والوضــوح،  البصيــرة  فيهــا  نجــد  األصحــاب  مواقــف  نراجــع  وحينمــا 
ويكفيهــم تقييــم ســيد الشــهداء× لهــم حينمــا قــال: )يستأنســون بالمنيــة دونــي 
اســتئناس الطفــل بمحالــب ُامــه()470)، فهــم ليســوا علــى اســتعداد للتضحيــة 
ــين×،  ــل دون الحس ــذا القت ــعداء به ــم س ــا، وه ــون به ــل يستأنس ــب، ب فحس

ــهادة.  ــى الش ــون عل ــم مقبل ــه ألّنه ــرون ب ــوا يستبش وكان
وتجســدت البصيــرة فــي موقــف مســلم بــن عوســجة حينمــا وقــع صريعــًا على 
أرض كربــاء، وكان بــه رمــق، فمشــى نحــوه اإلمــام الحســين× وحبيــب بــن 
مظاهــر، فقــال لــه الحســين ×: ﴿رحمــك اهلل يــا مســلم، ثــم تــا قولــه تعالى: 
ُلــوا تَْبِديــًا﴾))47)، ودنــا منــه  ــن يَنتَِظــُر َوَمــا بَدَّ ــن َقَضــى نَْحبَــُه َوِمْنُهــم مَّ )َفِمْنُهــم مَّ
حبيــب وقــال: عــّز علــّي مصرعــك يــا مســلم، فقــال مســلم بصــوت ضعيــف: 
بّشــرك اهلل بخيــر، قــال حبيــب: لــو لــم أعلــم أّنــي فــي األثــر ألحببــت أن توصــي 
ــى  ــه، وأشــار إل ــك بهــذا أن تمــوت دون ــّي بمــا أهمــك، فقــال مســلم: أوصي إل
الحســين×، قــال حبيــب: أفعــل ورب الكعبــة، وفاضــت روحه بينهمــا())47). 
انظــروا الــى البصيــرة والوضــوح واإليمــان والعقيــدة كيــف تتجلــى لإلنســان 

470 . موسوعة كلمات اإلمام احلسني: 493.
)47 . األحزاب: 3) .

)47 . بحار األنوار )4: 0).
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الــذي ال يــرى إال الحــق، وال يطالــب إال بالحــق، وال يتمنــى إال الحــق، فهنيئــًا 
لمســلم بــن عوســجة. 

وكذلــك موقــف عابــس بــن شــبيب الشــاكري، هــذا البطــل صاحــب المقولــة 
المعروفــة: )حــب الحســين أجننــي()473)، وكان يقولهــا بصــوت مرتفــع، وكان 

صــادق المشــاعر والعواطــف، وذا بصيــرة وإيمــان وشــجاعة. 
ولــه موقــف مــع مســلم بــن عقيــل فــي الكوفــة حينمــا اجتمــع النــاس معــه، 
وبايعــه ثمانيــة عشــر ألفــا، وهنــا وقــف عابــس ورفــع صوتــه مخاطبــًا مســلم بــن 
عقيــل بحضــور وجهــاء القــوم وكّبارهــم وقــال لــه: )إّنــي ال أخبــرك عــن النــاس، 
ــؤالء  ــول: ه ــد أن أق ــم(، أي ال ُاري ــرك به ــهم، وال أغ ــي أنفس ــا ف ــم م وال أعل
ــه إذا جــّد الجــّد ســوف تــرى  ــع أّن ــي ال اقتن جيــش لــك، ومعنــى هــذا الــكام أّن
أحــدًا منهــم، وهــذا مــا حصــل بالفعــل، فانظــروا إلــى العمــق والبصيــرة والرؤيــة 
ــك  ــي ُاحّدث ــان، )واهلل إّن ــذا اإلنس ــى له ــارك وتعال ــا اهلل تب ــي منحه ــة الت الواضح
ــم  ــّن معك ــم، واُلقاتل ــم إذا دعوت ــه، واهلل ألجيبّنك ــي علي ــن نفس ــا موّط ــا أن عم
عدوكــم، وألضربــّن بســيفي دونكــم، حتــى ألقــى اهلل ال ُاريــد بذلــك إال مــا عنــد 

اهلل()474).
وكان لــه موقــف مــع اإلمــام الحســين× فــي يــوم عاشــوراء، عندما اســتأذنه 
ــر األرض  ــى ظه ــى عل ــا أمس ــد اهلل م ــا عب ــا أب ــول: )ي ــال، يق ــه للقت ــي خروج ف
قريــب وال بعيــد أعــّز علــّي منــك، ولــو قــدرت أن أدفــع الضيــم عنــك بشــيء أعــّز 
علــّي مــن نفســي لفعلــت، نفســي بيــن يديــك، الســام عليــك، أشــهد أّنــي علــى 
هــداك وهــدى أبيــك())47)، وهــذا الــكام دليــل علــى البصيــرة والرؤيــة العميقــة. 
وكذلــك موقــف أبــي ذمامــة الصائــدي، حينمــا حــان الظهــر وزالــت الشــمس 
يــوم عاشــوراء، قــال لإلمــام الحســين×: )نفســي لــك الفــداء، إّنــي أرى 
هــؤالء قــد اقتربــوا منــك، ال واهلل ال ُتقتــل حتــى ُاقتــل دونــك، وأحــب أن ألقــى 

اهلل وقــد صليــت هــذه الصــاة التــي دنــا وقتهــا(. 

473 . موسوعة كلمات اإلمام احلسني: )48.
474 . تأريخ الطبري 4: 64).

)47 . بحار األنوار )4: 9).
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ــد  ــة بع ــهادة لحظ ــر الش ــال وينتظ ــي ذروة القت ــو ف ــرة؛ فه ــى البصي ــروا إل انظ
ُاخــرى فــي ركاب الحســين×، وهــو يمثــل الحــق، ويتذكــر الصــاة ويقــول: 
دخــل وقتهــا، وهــو يعــرف أّن المــوت وشــيك، ولكنــه يريــد أن يصلــي الصــاة 
ــًا بالحســين×، فرفــع اإلمــام الحســين× رأســه إلــى الســماء  األخيــرة مقتدي
وقــال: )ذكــرت الصــاة، جعلــك اهلل مــن المصليــن الذاكريــن، نعــم هــذا أول 

ــا حتــى نصلــي لرّبنــا()476). ــوا عّن وقتهــا، ســلوهم أن يكّف
ــوا  ــى أصبح ــاب حت ــك األصح ــطرها أولئ ــي س ــف الت ــذه المواق ــر ه ــا أكث وم
ــي()477)،  ــن أصحاب ــرًا م ــًا خي ــرف أصحاب ــين×: )ال أع ــول الحس ــا لق مصداق
فقــد كانــوا أفضــل األصحــاب؛ ألّنهــم كانــوا علــى بصيــرة مــن أمرهــم، فهنيئــًا 

ــا معهــم فنفــوز فــوزًا عظيمــًا.  ــا كن لهــم، وليتن
فســام عليهــم وعلــى بصيرتهــم وهــم يقّدمــون دروس العطــاء والوفــاء 
والثبــات واإلصــرار علــى الحــق، فكانــوا بحــق مدرســة لإلنســانية كلهــا .

البصيرة عند نساء الركب الحسيني

كان للمــرأة دور مهــم فــي واقعــة الطــف، وكيــف ال يكــون لهــا هــذا الــدور 
والموقــع، فــي هــذا المشــروع الرســالي الكبيــر وهــو مشــروع لإلنســان كل 
اإلنســان، وأي مشــروع رســالي اســتبعد المــرأة، وأي مشــروع ُتمــم لإلنســانية 

ــرأة؟. ــتبعد الم ــاء ويس جمع
 هنــاك مــن يتســاءل: لمــاذا أخــذ ســيد الشــهداء النســاء معــه، وهــو يعلــم بمــا 
ســتؤول إليــه نتيجــة المعركــة؟. والجــواب: أّنــه أراد أن يصنــع ملحمــة إنســانية 
كبــرى، وكيــف يمكــن أن تصنــع مثــل هــذه الملحمــة ونصــف المجتمــع غائــب 

عنهــا؟.
 البصيــرة عنــد الحــوراء زينــب ÷: حينمــا أراد الملعــون عبيــد اهلل بــن زيــاد 

476 . موسوعة كلمات اإلمام احلسني: )3).
477 . بحار األنوار 44: 6)3.
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ــك  ــي أخي ــع اهلل ف ــت صن ــف رأي ــا: كي ــال له ــب÷ ق ــوراء زين ــمت بالح أن يش
الحســين؟ ودهــش الجميــع حينمــا قالــت: )مــا رأيــت إاّل جميــا( )478). انظــروا 
إلــى البصيــرة النافــذة والرؤيــة الثاقبــة للحــوراء زينــب÷، التــي رأت كل تلــك 

اآلالم والمصائــب والمحــن ومــع ذلــك تقــول: )مــا رأيــت إاّل جميــا(. 
البصيــرة عنــد ُام البنيــن÷: هــذه الســيدة الطاهــرة الجليلــة كانــت آيــة 
ــام  ــع اإلم ــف م ــة الط ــي واقع ــا ف ــن أبنائه ــة م ــت أربع ــد قّدم ــرة، وق ــي البصي ف

وجعفــر×. وعثمــان  اهلل  وعبــد  العبــاس  وهــم  الحســين×، 
 ومــن دالئــل بصيرتهــا أّنــه عندمــا دخــل بشــر بــن حذلــم الشــاعر الــذي أرســله 
ــدوم  ــا بق ــار أهله ــول اهللث إلخب ــة رس ــى مدين ــن× إل ــن العابدي ــام زي اإلم

قافلــة ســبايا الحســين×، وهــي علــى مشــارف المدينــة.
 تلقتــه ُام البنيــن وقالــت لــه: أخبرنــي عــن ولــدي الحســين، فســأل بشــر عــن 
هــذه المــرأة، فقالــوا هــذه ُام البنيــن، فقــال لهــا: عظــم اهلل أجــرك بولــدك عبــد 
اهلل، قالــت: أســألك عــن ولــدي الحســين، فقــال لهــا: عظــم اهلل أجــرك بولــدك 
عثمــان، قالــت: ســألتك عــن ولــدي الحســين، فقــال: عظــم اهلل أجــرك بولــدك 
ــي  ــدي الحســين، فقــال: عظــم اهلل أجــرك بأب جعفــر، قالــت: أســألك عــن ول
الفضــل العبــاس، قالــت: أســألك عــن الحســين، قــال: عظــم اهلل أجــرك بأبــي 

عبــد اهلل الحســين، حينهــا فقــط انهــارت ُام البنيــن.
 لقــد فقــدت أبناءهــا األربعــة وتحملــت ذلــك، فانظــروا الــى البصيــرة والرؤيــة 
ــن  ــد اهلل الحســين× لتطمئ ــي عب ــى أب ــة، فقــد كان كل نظرهــا متوجهــًا إل الثاقب
علــى ســامته، فــإذا كان فــي ســامة وعافيــة، فــا بــأس أن يذهــب األبنــاء 

األربعــة فــي هــذا الطريــق.
البصيــرة عنــد ُام وهــب: لــم تكــن هــذه البصيــرة عنــد العظمــاء مــن الرجــال، 
أو النســاء ذوات الشــأن الكبيــر، كالحــوراء زينــب وُام البنيــنج، وإنمــا امتــدت 

لتشــمل جميــع النســاء الائــي حضــرن واقعــة الطــف. 
ونقــرأ فــي المقاتــل عــن )ُام وهــب( زوجــة عبــد اهلل بــن عميــر الكلبــي، أّنــه 

478 . بحار األنوار )4: 6)).
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ــا  ــات أّنه ــر الرواي ــوب، تذك ــدب وص ــن كل ح ــوه م ــل واحتوش ــا كان يقات حينم
أخــذت عمــودًا وأقبلــت نحــو زوجهــا تقــول لــه: )فــداك أبــي وُامــي قاتــل دون 
الطيبيــن ذريــة محمــدث))479)، فهــي لــم تقــل لــه ارجــع وانتبــه لنفســك، بــل 

قالــت ال تتــرك ســيد الشــهداء× وآل بيتــه، ودافــع عــن حجــة اهلل. 
وكانــوا كلمــا أرادوا أن يرجعوهــا للخيمــة ال تطاوعهــم، وكانــت تقــول 
ــن أدعــك دون أن أمــوت معــك(، فناداهــا اإلمــام الحســين ×:  لزوجهــا: )ل
ــه  ــم بعــد أن استشــهد زوجهــا مشــت إلي ــرا()480). ث )جزيــت عــن أهــل بيتــي خي
وجلســت عنــد رأســه تمســح الــدم عنــه وتقــول: )هنيئــًا لــك الجنــة، أســأل اهلل 
الــذي رزقــك الجنــة أن يصحبنــي معــك(، فقــال الشــمر لغامــه رســتم: اضــرب 
رأســها بالعمــود، فشــدخه فماتــت مكانهــا، وهــي أول امــرأة ُقتلــت مــن أصحــاب 

ــين×. الحس
ــا  ــك، وجعلن ــك وأصحاب ــل بيت ــى أه ــد اهلل وعل ــا عب ــا أب ــك ي ــى اهلل علي  صل
ــه اإلمــام المنتظــر عجــل اهلل تعالــى فرجــه  ــة ولّي ــأرك تحــت راي ــن بث مــن اآلخذي

ــن.  ــد هلل رب العالمي ــا أن الحم ــر دعوان ــريف. وآخ الش

479 . بحار األنوار )4: 7).

480 . بحار األنوار )4: 7).
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