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  چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ٹ ٹ  چ 

           

   1 چژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  چ  :قال تعاىل 
فيه اختالف كبري أما غريه فالقرآن الكرمي هو الفيصل بني احلق والباطل،        

ما عدا األقوال الصادرة عن النيب ص واألئمة من أهل البيت ع اليت تفسر  ،بنّي وتصادم 
التضاد  فإنّ ما األقوال األخرى أه، وليست مبتضادة مع وهي بيان له ،القرآن وتشرحه

عن اإلمام الرضا ع  عن  روياآلخر،  بعضها ينقض بعضهاّن بل أ ،واضح فيها والتصادم
ما ابل  :ّن رجاًل سأل أاب عبد هللا جعفر بن حممد الصادق عأ ،أبيه موسى بن جعفر ع

  ؟2القرآن ال يزداد عند النشر والدراسة إال غضاضة
: } ألن هللا مل ينزله لزمان دون زمان، وال لناس دون انس، فهو يف كل زمان ع فقال

ضالتهم يف القرآن، وكل أهل  الناس جيدوهلذا ، 3جديد، وعند كل قوم غض إىل يوم القيامة{
ِعدله بو  همن أخذ بهو أحد الثقلني،  زمان من األزمنة جيدون املبتغى فيه، والقرآن الكرمي

إين اترك فيكم الثقلني ما إن } ،جنا حديث الثقلنييف الذي أكد عليه النيب األكرم ص 
وال يتأتى  ،4{لن تضلوا كتاب هللا وعرتيت وإهنما لن يفرتقا حىت يردا على احلوضمتسكتم به 

طريق ال ماهف ،الواردة عن النيب ص وأهل البيت علرجوع إىل الرواتا  اباملستقيم إاّل  هفهم
 حلفظ اإلنسان من الضالل.

                                                 
 14،13الطارق  1
 .(213ص  17النضارة والطراءة ) ها مش البحار ج  :الغضاضة 2
 .93ص 1عيون أخبار الرضا ج  3

 .135ص  1لطرباين جلاملعجم الصغري   4
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 فيها مطالب وحيثيا  توصل اإلنسان إىل الرقيالكرمي ن إّن كل سورة من القرآ  
والتكامل، وسورة املدثر من السور املكية املشتملة على معاٍن متعددة ودروس ثرة ابلعطاء، 

 يف جماال  خمتلفة من حياة اإلنسان.  وهلا مغازٍ 
ذه اطخطااب  هلو  ،املصطفى ص بعدة خطااب  يف القرآن الكرميهللا تعاىل خاطب  
هر دون أن يسرتعي انتباهه ى الظاصر فهمه علبعض الناس يق  ابطن عميق، غري أن ظاهر و 

 ملعىن العميق من اطخطاب.ا
 

  ،ت عليه ص، وختاطبه ابملدثرلهنا من أوائل السور اليت أنز إقيل املباركة  هذه السورة
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  قال تعاىل: طه واملزمل، ـككما يف غريها من السور اليت ُخوِطب فيها  

تبدأ السورة بقوله تعاىل: و ، 2چٱ  ٻ        چ     وقال تعاىل:  ،1 چڃ  چ  چ  چ  
 .3چھ  ھ چ 

واملدثر هو تدثر ابلثوب أي اشتمل به داخاًل فيه، والداثر هو ما يتدثر به،  :يف اللغةو 
النيب ص كان و  اء،رتداالأو  ةغطيتللثوب الأو  الرداءأخذ والتدثر ، 4املتدثر بثيابه إذا انم

ھ  ھ       ے  ے   ۓ      چ  :ُخوطب من قبل هللا تعاىل ابآلية املباركةبرداء ف متدثرًا ومتغطياً 

 .چے   ۓچ ومعىن اطخطاب طلب القيام إببالغ الدعوة،  ،چۓ  
  

                                                 
   ٢ – ١طه:  1

 ١املزمل:  2
 ١املدثر:  3
 .276ص 4لسان العرب البن منظور ج  4
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 يف معىن املدثر.     1اختلف املفسرون على أقوال وآراء

أي أّن املتغطي بثوب أو رداء،  الناس، ويُعىن به فهمه أكثرهو الرأي املشهور، الذي و 
النيب ص اختذ غطاًء، فطلب هللا تعاىل منه أن يُلقي الرداء ويتحمل العناء وثقل املسؤولية 

  امللقاة عليه.

وهو أعمق من املعىن األول، ويُفهم من خالل التعبريا  اليت نعرب هبا عن اإلنسان إذا 
 ذ مهنة وبرع فيها حىت أصبحت له داثراً، فيقال: فالن الصفار، وفالن احلداد، وفالناخت

يف عامل املعىن، فيغطي االسم صاحبه،  اً غطاًء، والغطاء داثر  املهنة العامل، وفالن النجار، تكون
تعكس ذلك املغطى و ويصبح الغطاء امسًا ملن اتصف به، كما تصبح احلرفة واملهنة امسًا له، 

 چھ  ھ چوتصبح كاملرآة من خالهلا ينظر للمتغطي، وهبذا يكون معىن قوله تعاىل: 

، هلا ثقل لرسالة ابعتبارها عقيدة ونظاماو ليس املتدثر ابلغطاء املادي، بل املتدثر ابلرسالة، 
ة تغطي  الرسالص هبا وأصبحت ومتانة أبحكامها ومفاهيمها اليت أوحاها هللا للنيب ص، فتدثر 

، 2چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  چ  قال تعاىل: فاندك النيب ص يف رسالته،املبارك،  كل وجوده
  . تهأصبح النيب ص يُعرف برسالو 

ص كان متغطيًا ومتدثراً، لكن ليس بقطعة من قماش، بل خمتٍف بغيبته يف غار  أي أنه
أي الغائب  چھ  ھ  چ  حينئذٍ  عىنامل، وأصبحت داثراً له، و َغيَبته غطتهو  ،حراء للعبادة

لعبادة ربه، ويراد ابطخطاب أن الرسالة ليست لنجاتك وحدك تا رسول هللا بل لنجاة العاملني 
 .چے   ۓ        چ والبشرية مجعاء، لذا أُِمَر ابإلنذار، 

                                                 
 عن التفسير الكبير للفخر الرازي . نقل  وردناها أراء التي لبعض هذه المعاني واآل مثل مضمونا  ذكر صاحب تفسير األ 1
  144آل عمران:  2
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إذا كان اهلدف الذي  خصوصاً  ،يف الوصول إليه هدفاً نسان عندما يض  اإلقد يتواىن 
وضعه نصب عينيه من األهداف الكبرية، فيحاول يف املراحل األوىل أن أيخذ قسطًا من 

بعد أن استشعر ثقل املسؤولية امللقاة على عاتقه يف  راحة كاسرتاحة احملارب، والنيب صال
 طخطاب من هللا تعاىل:إبالغ الرسالة للناس كافة أراد أن يسرتيح، فجاءه ا

الراحة ال ينبغي أن تكون  املدثر هو املسرتيح، ومعىن اطخطاب أنّ معىن و ، چھ  ھ   چ
 ملثلك. 

رغم أنه يف قمة التعب من حماربة  ،حلربا فاملقاتل ال ميكن أن يسرتيح يف ساحة
وكذلك النيب ص ُخوِطب من قبل هللا تعاىل ابعتباره أراد أن أيخذ اسرتاحة حمارب،  ،عدوه

، أي ال وقت للفراغ والراحة، چے   ۓ     چ فجاءه النداء من رب العاملني تا رسول هللا 
   وذلك لثقل املسؤولية امللقاة عليك.  

يف احلقيقة تعبري آخر عن الرسالة، غري أّن القرآن هو الكالم الذي ال أيتيه  وهو
الباطل من بني يديه وال من خلفه، عرّب عنه هللا تعاىل ابلداثر، الذي غّطى الوجود احلقيقي 

 لنبينا ص.
بعد عرض هذه اآلراء املتعددة يف املدثر جند أّن املعىن الثاين للمدثر وهو التدثر 

 ويتناسب م  السورة.  أوىل، ابلرسالة 
 

هناك تصور خاطئ يف املعىن األول ـ التدثر املادي ـ البد من الوقوف عنده حيث  
يفهم بعض الناس أّن الرسول ص بعد أن نزل عليه جربيل ع أخذ رداء وكان خائفًا مرتعداً،  

أن النيب ص عندما نزل عليه حيث روى صحيح البخاري كما جاء يف بعض الرواتا ، 
فرج  هبا رسول هللا ص يرجف فؤاده فدخل على خدجية بنت خويلد } الوحي يف غار حراء 

فقال زملوين زملوين فزملوه حىت ذهب عنه الروع فقال طخدجية وأخربها اطخرب لقد خشيت 
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ل على نفسي فقالت خدجية كال وهللا ما خيزيك هللا أبدا انك لتصل الرحم وحتمل الك
وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق فانطلقت به خدجية حىت أتت به 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خدجية وكان امرأ قد تنصر يف اجلاهلية وكان 
يكتب الكتاب العرباين فيكتب من اإلجنيل ابلعربانية ما شاء هللا أن يكتب وكان شيخا كبريا 

تا ابن أخي ماذا  :فقال له ورقة ،تا ابن عم امس  من ابن أخيك :له خدجية فقالت ،قد عمى
نزل هللا على اهذا الناموس الذي  :فقال له ورقة ،ما رأى (ص)فأخربه رسول هللا  ؟ترى

ذهب إىل ابن عمها ورقة بن مث تخدجية ع هتون عليه اطخطب،  السيدةكانت ف، 1...{ موسى
ئن النيب  يكحتنوفل و  له ما جرى على النيب ص، وكان ُيطمئِّن السيدة خدجية ع، وهي ُتطمِّ
العقدي، وال م  الرواتا  الصحيحة الواردة لدينا كالم ال يتناسب م  مبناان هذا  إال أن ص، 

: }نور نبيك ص قال ؟ما أول ما خلق هللا :النيب ص عندما سأل جابرفوال م  مقام النبوة، 
إمامنا أمري املؤمنني ع يف وصفه للنيب ل قاو  ،2روي  ذلك يف مصادر الفريقني  تا جابر{،

، إذن 3{أعظم ملك من مالئكته ن كان فطيماً أمن لدن  (ص)ولقد قرن هللا به }  :ص
بعض أبن ال راعي للنيب ص، بل كان أعظم مالئكة هللا تعاىل تصورها ليست املسألة كما 
وإذا كان  النيب ص ويداف  عنه إبذن هللا تعاىل، ملك عظيم حيامي عن وهومقرتانً بشخصيته، 

 ی  ی   ی  جئ  حئ   چ هللا يداف  عن املؤمنني 

، فكيف بنبيه ص الذي كان إميان الناس والزال وكماهلم املعنوي ووصوهلم إىل 4چمئىئ   
 انك  ،اليت وصل إليها العالية راتباملصل إىل إىل أن و  ،منذ أن كان)ع( آدم ا حىت عً ياطخري مج
 .ص هبربكات

                                                 
  .3ص  1ج صحيح البخاري  1
 

 56ص  1وذكره  القندوزي يف ينابي  املوده ج .24ص 15حبار األنوار للشيخ اجمللسي ج 2

 .157خطب اإلمام ص  2هنج البالغة لإلمام علي ج 3

 3٨احلج:  4
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 ،ال ميكن تقبل أّن النيب ص أصيب برعبو أشبه ابطخيال،  هو اآلنف تصورالإذن 
أرف   ص همقامو تصور عاٍر عن الصحة،  فذلكوكان حباجة إىل طمأنة زوجه السيدة خدجية، 

شجاعة النيب ص ورابطة بوضوح اتم على  لتدلكثري من الشواهد التأرخيية هناك  و ذلك، من 
الفرسان خوفًا منه يف ساحة الوغى  ترتعدالذي -)ع( روي عن إمامنا أمري املؤمنني جأشه، 

 }كنا إذا: قوله يف شجاعة رسول هللا ص -1إاّل وأعانين على نفسه{ ألحدٍ  : }ما برز ُ قال
 .2تقينا برسول هللا ص و لذان به {ااشتد البأس ومحي الوطيس 

وكالمه )ع( يثبت أن النيب ص مبكان مكني من اتصاله ابهلل وتوكله عليه وارتباطه به، 
حيث ال هتزه األحداث، وال تؤثر فيه التقلبا ، فكيف ميكن أن نقبل أنه خاف ووجل إىل 
وصوله إىل حالة يرثى هلا حىت استعان بطمأنة خدجية عليها السالم ابعتمادها على أحد 

م  بدهيا  ومسلما  يف شخصية النيب ص  نوفل! إنه قول يتناىف النصارى وهو ورقة بن
 وصفاته.
 

 . چے   ۓ      ۓ  چ     تعاىل:قوله 
األمر ابلقيام يف اآلية إىل أّن النيب ص أنيطت به رسالة ذا  مقوما  عامة يف يشري 

انتشال اإلنسانية مجعاء ورف  مستواها على األصعدة كافة، لذا أمره هللا تعاىل ابلقيام 
، به له قائممن يقوم بعمل ما يقال فالقيام هو تعبري متداول يف مصاديق متعددة، و واإلنذار، 
هو التصدي ألمر ما، وأخذ  ،إطالق معنوي شائ لقيام ول ،مقابل القعودقيام يف وهناك 

، أي ال يراد به القيام يف چ  ے چ نحو هذا الجاء على  هنا تعاىل هللا العهدة إبجنازه، وأمر
القيام هبذا العبء  ، وأن عليهوثقل املسؤولية أعباء النبوة يراد به محل بلمقابل القعود، 

 .ه صلقاة على عاتقوالتصدي للمسؤولية امل
                                                 

 .226ص  19يب احلديد ج أشرح هنج البالغة البن  1
 .279ص 13شرح هنج البالغة  ج  2
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سلكها اليت عامة ال ةرتبويالطريقة ال هو التخويف من العذاب، ، اإلنذار چے   ۓ چ  
الطويلة يف التأريخ، هي األنبياء واحلكماء واملصلحون عرب األحقاب املختلفة واألزمنة 

 املسؤولية عرب منحيني:التحفيز على 

 إن  مل تفعل كذا ستكون العاقبة الوخيمة كذا.  :وهيئته هي

 إن  فعلت كذا فلك اجلزاء الكذائي.  :وهيئته هي
صالته سيدخل النار،  من مل يؤدِ  :قال هلممر النيب ص الناس إبقامة الصالة إذا أو 

 ةصالالمن قام أبداء  :ص أيضاً  ويقول هذا حنو من التخويف،و وسيحاسب حسااًب عسرياً، 
عادة هناك تالزم بني األسلوبني، يف الهذا تبشري، و و  ،من النعيم فله كذا من الثواب، وله كذا

تبشري يستلزم اإلنذار، هذه  وأإنذار يستلزم التبشري،  هناك إبالغ ألمر دعوي أنه يف أي أي
، سواًء كان العمل يف العبادا  أو معادلة عامة للوصول إىل إجناز أي عمل من األعمال
 املعامال  أو يف األمور العرفية اليت يقوم هبا اإلنسان. 

 

التخويف من عدم التخويف والتبشري، إّن من أهم األمور الداعية للتقيد ابإلجناز 
ذكر النتائج التبشري بكذلك و ، به اإلتيان بذلك العمل وذكر العواقب املرتتبة على عدم القيام
مارسه  ،أسلوب تربوي انجح وهو اإلجيابية والثمرا  املرتتبة على القيام بذلك العمل، 

من يريد أن يريب أبناءه لو إن ، فهوالزالت املبادئ الرتبوية احلديثة تعتمد ،األنبياء واملصلحون
دون أفاض على ابنه النعم لو أي أنه مارس أحد األسلوبني دون اآلخر لكانت النتائج سيئة، 

عدم  نّ ألدون تبشري لفشل يف إيصاله إىل ما يبتغيه،  جلزاء والعقابخوفه ابتخويف، أو ال
إحدى الدول قد حاولت قرن أحد األسلوبني ابآلخر غري انجح حسب التجارب الثابتة، و 
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ميذ يف املتقدمة أن ترف  العقاب يف التعليم، فقامت إبلغاء مجي  أمناط العقاب عن التال
 نسبة التألق. ازداد  نسبة الفشل، وتراجعتو  ،املدارس، لكن النتائج كانت سيئة جداً 

ناجح على ال سلوبذلك هو األمن الضروري اقرتان كال األسلوبني ببعضهما، إذن 
سواًء كان يف اجملال الرتبوي للفرد أو لألمة،  ،مستوى إيصال الغري إىل األهداف املرسومة

 البد أن يقرتن ،املعنوية يف األمور املادية أوأنّه مبعىن  ،وسواء على صعيد املعاش أو املعاد
 نذار ابلتبشري والتبشري ابإلنذار.اإل

 

ال نلحظ فيها  - چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ  - لآلية الشريفةعند الرجوع 
ّن اآلية إقرن اإلنذار ابلتبشري، لكن ينبغي أن نلتفت إىل أنه ميكن القول لم يُ فالتبشري، 

به السورة مث أحلق به التبشري يف آية أخرى من نفس السورة مبعىن  مت اإلنذار وافتُتحتقدّ 
  چىت  يت  جث     مث      مت      جت   حت      خت  جب         حب  خب  مب         ىب  يب  چ       نذر أبنّ أقم ف

كطريق ة السورة  لذا كان اإلنذار يف بداي ،ابإلضافة إىل أّن السورة من أوائل السور املنزلة، 1
للتخويف من العواقب الوخيمة املرتتبة على عدم االنصياع إىل أوامر الرسالة، وبعد ذلك أييت 

فليس من املناسب أن خناطب ا لو هجم عدو على مدينة من املدن شبيه مبوهذا  التبشري
أهل املدينة ونقول هلم:) إّن من يداف  يعطى كذا(، بل ال بد أن نبني هلم اآلاثر الوخيمة 
املرتتبة على عدم الدفاع حىت نضعهم نصب املسؤولية مث أييت بعد ذلك التبشري، وهذا هو 

ومل  اإلنذار  على اليت قرنت التبشري ابإلنذار أو ركز سلوب بعض السور واآلتا  القرآنية أ
 وحده. يه تقتصر عل
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إىل أّن اإلنذار يف بداية الدعوة كان لعشرية النيب ص  چے   ۓچ يشري قوله تعاىل: 
، ويستفاد من كون السورة من أوائل السور أّن 1  چڇ  ڇ  ڇچ األقربني 

َوَما َأر َسل َناَك ِإالا َكافاًة  : }لاألّن هلل تعاىل ق ،املُنَذر خاص، وهناك من يرى أّن اطخطاب عام
ثـََر النااِس اَل يـَع َلُمونَ  ی  جئ   چ ل أيضاً:اوق( 2٨{)سبأ:ِللنااِس َبِشريًا َوَنِذيًرا َوَلِكنا َأك 

إذن رسالة النيب ص رسالة عامة  ،2     چحئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب 
 لإلنسانية مجعاء.  

، وال توجد چ ے   ۓ چحمذوف يف اآلية )ابلفتح( والبد من التأكيد على أّن املُنَذر  
قرينة على حتديده، فتصبح اآلية عامة، وحبسب أصالة العموم اللفظية يكون املراد هو عموم 

للناس يف آتا   ااإلنسان املكلف املخاطب من قبل هللا تعاىل، ولذا، جند اطخطاب عام  
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ    چآن الكرمي، متعددة من القر 

 ڄ  ڃچ، اطخطاب يف اآلية 3چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇ ڇ

ّن اطخطااب  القرآنية وإن جاء  للمؤمن أو وكذلك اطخطاب لإلنسان، وقد يقال إ ،عام چ
ؤمن ابهلل غري املّن أبده العلماء كّ أعامة، وهذا ما أهنا  للمؤمنني خاصة من ابب التشريف، إالّ 

 .(4)"ال إشكال عندان يف تكليف الكافر ابلفروع"ل صاحب اجلواهر: ا، قتعاىل مكلف
ل األعمال ال يف التكليف، مبعىن أّن العمل املقبول مشروط اإلميان شرط يف قبو  نعم؛

يكن مؤمنًا فال يعين مل يكون مؤمناً، وإذا أراد أن يكون عمله مقبواًل عليه أن ابإلميان، ومن 
                                                 

 .214الشعراء  1
 119البقرة:  2
 13احلجرا :  3
 . 63ص 4جواهر الكالم للشيخ حممد حسن النجفي ج  4
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 مل يؤمن منآمن ابهلل تعاىل و  منّن التكاليف عامة تشمل اجلمي  ألأّن التكليف سقط عنه، 
 .به

 :أمور ثالثةهناك مسؤولية من ِقبل النيب ص جتاه الرسالة ميكن أن نوجزها يف  

وهو ما ذكرانه آنفًا ودلت عليه من الواضح أن رسالة النيب ص إنذار جلمي  املكلفني 
أداء املسؤولية والتعهد إببالغ  تهالقيام يف حقيقو ، چھ  ھ     ے  ے   ۓ  چ اآلية، 

ثـََر النااِس اَل يـَع َلُمونَ َوَما َأر َسل َناَك ِإالا َكافاًة ِللنااِس َبِشريًا َوَنِذيًرا َوَلِكنا  } الرسالة إىل الناس  َأك 
}1.  

 إنقاذ الناس من ظلما  الشرك إىل نور اإلميان ابهلل تعاىلمن وظائف النيب ص 
 واألخذ ابلتكاليف املوصلة إىل خري الدنيا واآلخرة. وتوحيده،

نزلت عليه ر أبمهية أداء الشرائ  اإلهلية اليت أُ النيب ص ابدئ ذي بدء منذر وُمذكِّ 
والتكاليف العامة، وحيض ص اإلنسانية مجعاء على االلتزام هبا إذا أراد  السعادة والوصول 

لناس فحسب، بل هناك مرتبة أعلى عرّب  لمبجرد إنذاره يتحقق ال ذلك إىل اطخري، لكن 
، هذه املرتبة هي 2چ ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ ، عنها اآلية

امللقاة على  تهمسؤوليو الذود عن محى الشريعة وجتسيد األحكام يف عامل الواق  والتطبيق، 
 .للرسالة على قدر املكنة الغ اجملرد وإمنا التطبيق العمليعاتقه ص ليست اإلب

  

                                                 
 ٢٨سبأ:  1
 52الفرقان    2
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من قيام النيب ص ابلتطبيق العملي قد يُفهم من بعض اآلتا  ما خيالف ما ذكرانه 
الرتكيز على تريد ، لكن اآلية 1چې  ې   ې   چ كقوله تعاىل: والتجسيد لألحكام  

 ی  جئ    حئچ  أّن النيب ص ال يُكره أحدًا على الدخول يف الدين، قال تعاىل:

عمليًا يف املسار اإلنساين وال  أتخذ منحى اوأن جيعله هلذا أُمر أن جيسد الرسالة ،2چمئىئ    
ويسريوا يف املسار الصحيح والسديد دون  او وُ رعَ الناس لن يَ  نّ ابإلبالغ اجملرد، ألذلك يكون 

أّن هناك من سيحارب إذ  وتطبيق عملي وذود عن محى الشريعة، جهاد وحتمٍل للمسؤولية 
ے   چ :له قيلعندما والذود، و ، فالبد من اجلهاد والدفاع ص هالصادر من اإلبالغ واإلنذار

تاج إليه من كدح حت، أي حتمل املسؤولية مبا تشتمل عليه من عناء وتعب ونصب وما چۓ  
غريمها له رسالة يف احلياة سواًء كانت على املستوى الشخصي أو االجتماعي أو  فمنوجد، 

املسؤولية حيتاج إىل قياٍم حه يف حتمل اأي جمال من اجملاال  ـ يُدرك مسؤوليته ويعلم أبّن جنيف 
من جهة، وإزالة للعقبا  عن طريقه من جهة أخرى كي يتسىن له إيصال رسالته إىل النجاح، 

 .ىن األمر ابإلنذارمعلك وذ
 

األنبياء والرسل ع ابلصمود والتحدي واجملاهبة القوية للجبابرة والطغاة، وال يتصف 
نَُه أابن احلق تعاىل ذلك، قال تعاىل: )أحداً، وقد خيافون  الاِذيَن يـُبَـلُِّغوَن ِرَسااَلِ  اَّللِا َوخَي َشو 

َن َأَحًدا ِإالا اَّللاَ وََكَفى اِبَّللِا َحِسيًبا فإبراهيم ع رغم أنه وحده وقد  ،(39األحزاب:) (َواَل خَي َشو 
مل ُيصبه خوف وال وجل، ألنه يعتقد أّن هللا تعاىل أكرب من النمرود، ، إال أنه يف الناربه أُلقي 

                                                 
   22الغاشية:  1

 256البقرة: 2
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ڦ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ ع شأنه كذا موسى ع يف مقابل فرعون، أما ما ورد يف و 

خوف على الدعوة، إذ أّن اإلنسان إذا خطط وقام أبعمال من أجل إنقاذ غريه  و، فه1چ
أن تتأثر بسبب  ،أرسى هلا الدعائمهلا، و  ططخوف على أعماله اليت قام هبا وخقد حيصل له 

التضحية وتقدمي النفس قراباًن يف سبيل ليس اطخوف من الشهادة و عدم خربة ذلك الغري، و 
مام علي واألئمة ع، لذا ورد على لسان اإل أمر يلتذ به األنبياء والرسلذلك فإّن  ،هللا تعاىل

كما أّن الطفل أي  ، 2حمالب أمه{ملو  من الطفل إىل ع }فو هللا البن أيب طالب آنس اب
يف مالقاته للمو  يف سبيل  ع أينس ابلتقاطه لثدي أمه ويهدأ ويراتح ابله، كذلك املعصوم

ملو  ولقاء ابحقيقي وعدم عرفان  جهلاطخوف الذي خنافه من املو  انتج عن و  ،هللا تعاىل
 هللا تعاىل.

 أحباث ةثالثمعاٍن عالية، سوف نستعرض اآلية  بّينت چڭ      ڭچ  قوله تعاىل: 
   .عقدي وتربوي وأخالقي: فيها

 ذلكأّن هللا تعاىل أكرب من أن يوصف، وإذا استند اإلنسان إليه، ف املباركة اآليةتبني 
يعين أنه اتكأ على ركن وثيق وحصن مني  وملجئ ضامن، ال ميكن أن يتأثر أبي قوة أخرى، 

 ألّن مجي  تلك القوى هي أضعف. 

ُيصاب  نأكرب من غريه، فلتعاىل إن من يرى هللا ف يرتتب على اجلانب العقديو 
"عظم اطخالق يف أنفسهم  :ع، قال علي هللا تعاىليستصغر ما دون  ابلغرور يف نفسه، ألنه

 .)هنج البالغة(أعينهم"يف فصغر ما دونه 

                                                 
 ٦٧طه:  1

 .12٨ص 1االحتجاج  للطربسي  ج 2
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كل ما و ، تطوره تقف أمامعقبا   هابجي يف مسار الكماليبدأ اإلنسان عندما   
معتقدًا تربوتًا أخالقياً  لكذ علم أبّن هللا تعاىل أكرب، حىت يصبحو  ته،ملكاجتاز عقبة قويت 

 عقدتاً مفيداً له يف مجي  شؤون حياته. 
 

رسول هللا اعتقد يف حال إنذارك وإبالغك  ، تاچڭ     ڭ چ يكون معىن  قدإذن 
لرساال  ربك أّن ربك أكرب من أن يوصف، وأكرب من أن ُيضاد أو يُقهر أو يُهزم، ألنه تعاىل 

ذلك  فهماألعظم األقدر، و  إىل هللا ذا التجأ اإلنسانإاألجل األقدر، و  هو العظيم األعظم
 يصاب بوجل أو خوف.عندئٍذ لن د التجأ إىل القدرة الالمتناهية، و فق اصحيحً فهًما 

عدم السبب يف عدم شجاعة اإلنسان يف مواقف اطخوف والوجل والرهبة هو إذ 
 يشعر ابالطمئنان.عندما يصل إىل املأمن و التجائه إىل ركن وثيق، 

ڌ  ڌ  ڎ   چ    :قوله تعاىل مضمونه ،على مفهوم عميق  احتو فإن اآلية ا ذهل

 .يكفي من كل شيءمن كل شيء فهو إذا كان هللا تعاىل أعظم أي  ،1 چڈڎ
 

ّن كل ما ُيسبغ من صفا  على الذا  راد به أالتكبري هو معىن أعم من التنزيه، وي
ې    ې   ى      چ   من أن حييط به وصف، قال تعاىل:  جلّ تعاىل هو أعظم وأَ  املقدسة واحلق

، ألّن ن أن حييط هبا أحد من اطخلق علًمايساوق كون الذا  املقدسة ال ميكهو ، ف2چى  
 فقال ،أكرب هللا :اإلمام الصادق ع عند قال أّن رجاًل يوصف، روي  هللا تعاىل أكرب من أن

                                                 
 .36الزمر:   1

 110 طه 2
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:  الرجل قال ،{حددته}: ع اإلمام فقال ،يءش كل  من :فقال{ ؟يءش يأ من كربأ هللا}: ع
 .1{يوصف أن من كربأ هللا :قل} :ع قال أقول؟ كيف

 متعددة ذكرها املفسرون: معانٍ اآلية حتوي  ،2چڭ  ۇ  چ قوله تعاىل: 

اىل أيمر النيب ص احلق تع أنّ مبعىن ا، هأن املعىن احلقيقي لتطهري الثياب هو تنظيف أي
نظيفة، ألّن النظافة يف اإلسالم هلا أمهية كبرية، وهي مظهر من املظاهر  أن يرتدي ثياابً 

 ميان،اإل من والنظافة النظافة، من فإنه ختللوا} احلضارية الراقية، ورد عن النيب ص قوله:
ن أمهية ابيلت، وهللا تعاىل أمر املصطفى ص بتطهري الثياب 3{اجلنة يف صاحبه م  ميانواإل

 وقف}: قال السالم عليهما أبيه عن روى اإلمام الصادق ع فقد ه ص ذلك،النظافة، وديدن
 ماء، فيها ركوة حجرته يف فوجد( ص) النيب فخرج عليه، يستأذن( ص) النيب ابب على رجل
 أنت  ،هللا رسول تا: عائشة له قالت ،داخالً  رج  فلما إليها، وينظر حليته يسوي فوقف
 تا} : قال ورأسك، حليتك تسوي الركوة، على وقفت، العاملني رب ورسول آدم ولد سيد

 .4{يتجمل وأن له يتهيأ أن أخيه إىل املؤمن عبده خرج إذا حيب هللا إنّ  عائشة
 

يف اإلسالم من  اخصوصً ، الشرائ  السماوية مجعاءيف  ةلمظهر واهلندام أمهية كبري ل
يربز صاحبه وحيببه  امللبس النظيف اجلميلأن  مال، أيوالثانية اجل النظافة، األوىل انحيتني

فالراقي له عناية ، بني شخص وآخر من انحية املظهر واهلندامالناس يفرق و ، إىل الناس
ه ميثل السماء فهو والنيب ص لكونرتب، و غري مأ راثً  ال يلبس ملبساً  ،همبظهره ومالبس

                                                 
 117ص 1الكايف للشيخ الكليين ج 1

 4املدثر  2

 291ص 59حبار األنوار للشيخ اجمللسي ج  3
 .96مكارم األخالق  ص   4
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ملراد من اغري أن  ،بثيابه وهندامه داب املتعلقةرقى اآلأدق و أويراعي  ة،العام باديراعي اآل
عمق أهناك معىن أّن ، بل تطهري الثياب ابلنظافة واجلمالهو  يسل چڭ  ۇ     چ  ةياآل

 .من ذلك

رجل كثري "قولنا: كله،   ايف اآلية، حيث تُعرب مبعىن وُتريد معىن الزمً تعبري كنائي وال
حطب، وكلما ازداد  احلاجة إىل و طهي  ه، إذ أّن الطعام حيتاج إىلكرم" للتعبري عن  الرماد

رماد، إىل يتحول  هاستهالك الطعام كانت احلاجة أكثر إىل املزيد من احلطب، وم  احرتاق
كثرة الضيوف، فُأخذ لكثري من احلطب ألجل طهي الطعام لاحرتاق ازتادة الرماد كناية عن و 

قدمية، البد من إجياد بديل عنها  كنايةألهنا  مه الناس اليوم، املعىن الالزم وهذا معىن ال يفه
 .يتناسب م  الكرم يف العصر الراهن

هو ن العمل لكو  ،العملإجادة صالح و إكناية عن من اآلية هو  املراد فوعلى هذا 
: قال فأعجبه الرجل إىل نظر إذا كان  : أنهص النيبقد روي عن و  ،نسانجي لإلر طار اطخااإل
: قال هللا؟ رسول تا ذاك وكيف: قيل {عيين من سقط}: قال ،ال :قالوا نإف {حرفة له هل}
 .1 {ينهدَ بِ  يعيش حرفة له يكن مل إذا املؤمن نّ أل}

 

إذا و ، ص على سؤاهلم عن مهنتهم وعملهمحير تيه الشباب عندما أيالنيب ص كان 
 ةالعمل من املظاهر الراقي نّ وليه عناية خاصة، أليُ  اجيدً  عماًل ديه ل نّ أبالشاب جاب أ

طبيعة أّن  واقعي صحيح، إذ  فهم  وال ةثقاف والله قي ال رُ فهو يهتم بعمله  المن و  ،نسانلإل
 الالبطّ أما  ،الوظيفة وأ عليه املهنةاليت تُعني مور ومن مجلة األ ،الكمالحنو  ينسان السعاإل

 بــل يقوم بنصيحته وحثه على العمل.  ،يوليه عناية ال ص فإنه الذي ال عمل له
 

                                                 
 . 9 ص 100حبار األنوار للشيخ اجمللسي  ج  1
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مبنزلة الثياب لكونه  ،هتقانإو العمل إجادة ىل إ چڭ  ۇ چ   اآليةإذن تشري 
 ،ا يكىن عن صالح العمل بطهارة الثيابمبوي التعبري اللغد و ويدل على ذلك ور  ، للنفس
 ،جييد ويتقن عملهو  ،ي له عمل حسن، أو طاهر الثيابأطاهر الذيل  فالن   :قالعندما يُ 

  .1العربية ةيف اللغ يكثر تعبري وهو 
 

جادة العمل وهو من املظاهر إصالح و إكناية عن    چڭ  ۇ   چ  :ذن قوله تعاىلإ
ويفهم  أفيقر ها، ن جييدأذا كان يف مهنة البد إنه إحيث  ،ن يهتم هباأاليت ينبغي للمسلم 

يصال إساليب التدريس و أ هباجييد  الكتب اليت أقر  اً معلمإن كان ف ،بدعيُ لسرار عمله أ
البد من العناية ابلتطوير  ،لمهندس والطبيب واملهيناحلال ل لكوكذ ،تهتالمذل ةاملعلوم

بقوله  ص هنبييريد من  تعاىل هللاو ،على الرقي احلضاري وايدللل ،الوظيفي ماملستمر يف جماهل
 ،ىل الناسة السماوية إرسالاليصال مستوى إلرقى أب يغيالتبل هعل عملأن جي چڭ  ۇ  چ

 ،2 {الكلم عطيت جوام : } أُ ص وهذا معىن أوضحه النيب ص عند حديثه عن نفسه بقوله
أدب اآلية و ه، دش مشاعر خت إجيااًب، والكالمه أرقى األساليب اليت تؤثر على املستم  ي أّن  أ

البد ما يصدر منه  أنّ مبعىن ، 3{أدبين ريب فأحسن أتدييب}: إهلي، أشار إليه النيب ص بقوله
  أبمجل صورة وأهبى هيئة.يكون أن 

                                                 
 .67ص ٨التفسري الكبري للرازي ج  1
    جعلت :قبلي أحد يعطها مل مخساً  أعطيت}  :( ص)  النيب قال :قالع  احلسني بن علي بن حممدعن روي   2

  وأعطيت ،الكلم جوام  وأعطيت ،املغنم يل وأحلى ،ابلرعب ونصر  ،وطهوراً  مسجداً  األرض يل      
 101ص 5الوسائل ج .{الشفاعة      

 .210ص 16حبار األنوار للشيخ اجمللسي ج   3
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ن الذنوب متزكية النفس تشري إىل  چۇ     ڭ  چ هناك من يرى أّن اآلية   
ه مبظهر مجيل ظهر كذلك ت  نسانعمال اإلأو  ،الثياب سرت للبدن ومجال له نّ أل، واملعاصي
من الذنوب واملعاصي  ةطاهر أّن النفس البد أن تكون يستهوي الناس فيصبح املعىن  ورائق،

طاهر ة، ثرون ابلكالم املوجه من نقي السرير أالناس يت نّ أإذ  ،لتظهر مبظهر مجيل لدى الناس
عشرا   دثوحت ،عشرا  اجمللدا  فَ لا أَ فقد يكون الشخص  ،بعيد عن املعاصيال ،الذيل

عندئٍذ  ،على نفسه وسلوكه وأخالقهؤثر تُ  ،فيما يقوله ةن تكون له مصداقيأالساعا  دون 
كي يكون النفس   ةمر املصطفى ص بتزكيتعاىل أي الباريو  ،على اآلخرين ريثأتله يكون فلن 

 ثري.أغاية الت مؤثراً تبليغه للرسالة 

 صحاب الطبقة العاليةأوكان  ،بشكل كبريالعرب  سائدة عندكانت الطبقية    
، هتنراه يف الوقت احلاضر لدى بعض النساء يف عباءثرتاء هلم ذيول يف ثياهبم تشبه ما نواأل
 يف الثقافة سائداً لك املظهر ذوكان  ،هللا حيب االعتدال يف اللباس نّ أل ،غري جيد مظهر ووه

نبيه ص تعاىل هللا فأمر  ة،طويل يلبسون ثياابً  ،ذوي الثروة واجلاهلدى  ،سالمالعربية قبل اإل
 هيعطيال  ص صاحب رسالةكونه و  ،1الذي يسوده االعتدال ،ن تكون ثيابه ابملقدار املقبولأب

يف العرب يف ثقافتهم كما يتوهم ذلك   ،ةاملتعالي ةالطبقفيصبح كأصحاب  ،متيزًا على اآلخرين
  .بتقصري ثيابه ابلنحو املعتدلص مأموراً كان لذا   ،تطويل الثياب

                                                 
 .103مكارم األخالق للطربسي ص . فقصر وثيابك :قال"  فطهر وثيابك"  :تعاىل هللا قول يف عروي عن اإلمام الصادق  1
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 رّ جتُ ال  كي  ،ستحباب تقصري الثياباباحلديث لدى املسلمني رواتا  يف كتب  ورد 
 منه، رصِّ قَ  هذا تا }: فقال ،ثوبه رجيُ  رجالً  رأى نهأ ع املؤمنني أمري ، روي عنرضعلى األ

 الرواتا  فهماً فهموا بعض املسلمني من املؤسف أّن  غري أنه، 1{نقىأو  بقى،أو  اتقى، نهإف
من األحاديث املروية عن النيب  امرادً  لك، وليس ذىل نصف الساقإروا ثياهبم صّ فقَ  ا،خاطئً 
 ظهرابمل وسا،،رض كانسة لألر على األملراد هو االعتدال حبيث ال ترتك الثياب جتُ بل ا ص،
غري حمبب من قبل هللا  ، وهوىل التميزإوله معىن يشري  ،اعند العرب قدميً  كان سائداً   الذي
ميثل  معتدالً  نسانن يكون اإلأواملطلوب  ،سالميةنية واإلآالقر  ةه يف الثقافعن يهنُ قد و تعاىل، 

ڭ  چ فيكون معىن  ،ثيابه ن يعتين جبرأن يعتين مبظهره ومجاله ال أعليه احلالة الوسطى، و 

 ألّن ذلك من إىل الطول،صر ال ىل القِ إمتيل ة، معتدله جيعل ثيابن أبتوجيه للنيب ص  چۇ     
 ،املرأةالعباءة جترها من نصف مرت حيث جند ، وساط النساءأعاد  يف اليت اجلاهلية  ةالثقاف
 يف الشريعة اناالعتدال والوسطية حمببإن  ،چڭ  ۇ     چ  :ف قولــه تعاىللاخيمظهر  ووه
 .ةسالمياإل

 ،تشمل النساء الأهنا سبال الثياب إكراهة الدالة على  ن بعض النصوص نعم يظهر م
تفيد هذه النصوص استحباب تطويل  ، لكن العلة النهي هي اطخيالء والتشبه ابلنساء نّ أو 

 :العباءة أو بعض الثياب بنحو خيرج عن املتعارف، وإليك بعض النصوص الواردة
باب ابسم با هفردو أبعض الرواتا  و  ستدركصاحب املصاحب الوسائل و روى  -1
 41ص 5الوسائل ج )( أةسبال الثوب وجتاوزه الكعبني للرجل وعدم كراهته للمر إ) كراهة 

الثوب صفة كانت موجودة عند النساء ن تطويل ألظاهر (، وا262ص 3واملستدرك ج 

                                                 
َفلَ  َما » قَالَ  ص  الناِبِّ  َعنِ . وروي 194ص 3مستدرك الوسائل  ج   1 ِ  ِمنَ  َأس  البخاري  )صحيح  . « الناارِ  َفِفى اإِلزَارِ  ِمنَ  ال َكع بَـني 

 . (21٨ص  5سفل من الكعبني فهو يف النار ج أكتاب اللباس ابب ما 
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كما يف رواية   ،ابلنساء اتشبهً مل ثوبه بل كان الرجل الذي يطوّ  ،ومل تعارضها النصوص ،اسابقً 
 . (4ح  42ص  5)الوسائل ج {ن يتشبه ابلنساءأإين ألكره } :ع لاق ،مساعه بن مهران

، زواجعم من األأابلثياب التعبري  ةصول العاميف األ ،زواجعن األكناية الثياب    
 ،1     چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ ذلك، قال تعاىل: يشبه  ماوقد اسُتعمل يف القرآن 

خطاب  چڭ  ۇ     چ  تعاىل: هقول عـىنصحيح، فم والعكس ،السرت واللباس ةالزوج مبنزل
املسلمني  نّ أل ،قابل اطخناالطهارة ما يمن وليس املراد هنا أن يهتم بطهارة نسائه، للنيب ص 

هذه فهن طاهرا  الذيل من  ،انحية العرضمن  النيب ص زواجأاتفقوا على نزاهة مجي  
نقيا   هأزواجمجي  و  ،يها كالم من انحية العرضعلخيتار لنبيه زوجة يكون  هللا ال نّ اجلهة، أل

كالم   من انحية العرض ال اشريراتن إال أهنم مها منعزوجيت نوح ولوط ع،  ، وكذلكالذيل
ص ابالعتناء بنسائه،  خطاب له چڭ  ۇ     چ :قوله تعاىلاملتحصل أن و عليهما، 

 هحيث يتناسب م  قرهبّن من ،فال بد أن يظهرّن أبرقى مظهر أمام الناس ،الرتباطهنا به ص
ه الصفا  ليس ذالتحلي هبو الكمال، التقوى و مراتب رقى ميثلنا أ نا هنّ أعلى  هلنا  نظرويُ ص 

إذ  ،ثريأشخصية اجتماعية تريد الت كليشمل كل داعية و مبن يرتبطّن ابلنيب ص، بل خاصًا 
إذا  الداعية  بناءأألّن ، غريهمبوعظته على ميكنه التأثري  كي  ،سرتهأببيته و بد له من االعتناء ال

فسوف يؤدي ذلك إىل نفور  ،الناسيف تعاملهم م  حلني ابألخالق احلسنة غري متكانوا 
 رشاداته.م إلوعدم قبوهلالناس منه، 
 

مره ابالعتناء ألذا  ،يف اجملتم  اً ابلغأتثريًا  ن يكون مؤثراً أ ص من نبيه تعاىل هللاأراد 
مستوى جمتم  من الناحية ن يرف  أيد ير  نمف ،ةىل كل صاحب رسالإمر موجه أو ه، و ببيته

                                                 
 1٨7البقرة  1
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أتثري هلا،  إن أقواله الف ،بناءه وزوجتهأيثقف  الو  ،سرتهأيعتين بذلك داخل  ال وهو الصحية
 ،هسرتوأ هبنائه وأبزوجات توجيه إبيالء عناية چڭ  ۇ  چ إذن  ،كمن خيط على املاءوهو  

وال تتأثر ، حسنة ةدو قسرة وبذلك تصبح األ ،رقى درجا  الرتبية والذوقحىت يصلوا إىل أ
يصال إو  ةعلى تبليغ الرسالسلبًا اليت تؤثر  األمور االبتعاد عنالبد للقدوة من ف، سلباً 

 ىل الناس. إمبادئها 
 

من األحباث اهلامة  اكثريً هذه اآلية  حتوي  چۆ     ۆ   ۈ  چقوله تعاىل:  
 والعميقة.

 :معان متعددةو  اللغة العربيةطالقا  يف إهلا  ،الراء وبكسرها الرجز" بضم" 

هجر األسباب  يهجر العذاب أمن اآلية املراد فيكون ، 1على العذابالرجز طلق ي
 .من األمور اليت تؤدي بك إليهأي  ،ِق نفسك من العذابومدلوهلا حينئٍذ ، إليه املؤدية

 ،األمساء اليت تدل على عموم القبائحكل قبيح من القبائح، فيصبح من يطلق ويراد به  
من  2القذر مثل الرجسومعناه حينئٍذ  للفظة الرجس، امرادفً و للقبائح  اجامعً  اامسً  فيكون

جديرة  وهنا نقاط عدة !،أي دع واترك القبائح من األفعال واألقوال ،قوالاألاألفعال و 
 :ابلبحث

  

                                                 
 مادة ) رجز ( 34٨ص 4لسان العرب ج    1

 .352ص 5لسان العرب البن منظور ج   2
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ص، وكذا األوامر  ه، واألمر هنا موجه لرتف القبيح وال يرتكبهّن النيب ص ال يقنعلم أ
كيف شكال، إذ  إيلزم منه  لكوذ ،وأُمر أن يدع القبائح ،ص يهاليت يف القرآن ُوجهت إل

الطلب يؤدي  ذٍ حينئ، و !كل القبائح واألخطاءطلب منه ترك القبيح وهو ص معصوم عن  يُ 
 .إىل حتصيل حاصل

معناه أن الطلب وّجه إليه واملراد ، اودقيقً  امشهورً  اهناك تفسريً أّن  ذلك: اجلواب عنو 
وعدم  ،ص ال ميكن أن يقرتف قبيحاً  لكونه ،ابب إتاك أعين وأمسعي تا جارةبه غريه، من 

ص يستطي  أن يعمل القبيح، وهو قادر ألنه ، بل ةالعقلياإلمكان ال يرج  إىل االستحالة 
حبيث يعرفون اآلاثر املرتتبة  ،جعل األنبياء والرسل على درجة عاليةعليه، ولكن هللا تعاىل 

طب وختصص يف أتثري الفريوسا  واملكرواب  ورأى الدرس بنحو أعظم ممن على القبائح، 
  .أن يتناول منه هميكن الفوعليه احلشرا ،  ةطعاماً يف القمام

اآلاثر  هكا در إإىل السبب ويعود  ،بداً ألكنه ال يفعل ، قادر على تناولهمن الواضح أنه 
ال ف ،رسل واألئمة من أهل البيت عالألنبياء و لكذا احلال و ، هالضارة املرتتبة على تناول

اآلاثر الوضعية املرتتبة على  اكهمدر إل ،ال ميكن أن يصدر منهم هبذا املعىنو  ،يقرتفون القبيح
يبتعد عن كثري من  ،ويريب نفسهاإلنسان بعد أن مير مبراحل سلوكية نعم، إن قبح القبيح، 

ال يكذب فنتيجة مللكة التقوى، يف القبائح، وخياف من ذلك، احلديث  وينفر منالقبائح، 
رتياض نتيجة لال ،كتسبةاملعصمة هذه احلالة ابلالعلماء  ىمسقد وال يق  يف هبتاٍن للغري، و 

مبراحل من اجلهاد النفسي والرتبية  إذا كان حال اإلنسان العادي الذي مرا و الروحي، 
ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  چ  ع  عنه احلق تعاىل كموسىعرّب من ابل فما  ذلك السلوكية لذاته، 

يوصله إىل حىت يتوىل العناية به و  ،مرحلةبعد مرحلة  يربيهّن هللا تعاىل هو الذي أأي  ، 1 چ

                                                 
 39طه:  ١
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هذه و ، هاآلاثر املرتتبة على قبحدراكه إمثله يف القبيح رغم نتعقل أي يق  قيادة اجملتم ، فهل 
 ؟!سألة غاية يف األمهيةامل

 

ال م  العلم أهنم بوجوب هجر الرجز، النيب ص واألنبياء والرسل هللا تعاىل خاطب 
 اطخطاب شامل للنيب نّ إاطخطاب من ابب إتاك أعين وامسعي تا جارة، مث و يقرتفون القبيح، 

ذاته ألّن ، نه ال يصدر منهأمكلف أبن يهجر القبيح، رغم ، ألنه ص من جهة التكليف ص
ڎ      ڈ  ڈ  ژ    چ  :تعاىلاملصداق األكمل لقوله هي من الذوا  املقــدسة، و 

، بل هو اتشريعً واألمر ال يرج  إىل التطهري ، 1چک ژ  ڑ     ڑ  ک  ک 
درجة من الرؤية الواقعية لألشياء حبيث ال يقعون يف تكويين، مبعىن أّن هللا تعاىل أوصلهم إىل 

 َوَلَقد  }  :مام علي عاإلقال  ،ىل املرتبة العالية لرسول هللا صإاألئمة ع أشار قد لالقبيح، و 
ُلكُ  َمالَِئَكِتهِ  ِمن   َمَلكٍ  َأع َظمَ  َفِطيماً  َكانَ   َأن   َلُدن   ِمن   ص بِهِ  َاَّللاُ  قـََرنَ   اَل َمَكارِمِ  َطرِيقَ  بِهِ  َيس 

اَلقِ  َوحَمَاِسنَ  جعل هللا تعاىل له أعظم ص األوىل حل حياته مرامن بداية أي ، 2{... اَل َعاملَِ  َأخ 
   .به مالئكته مقرتانً 

 

منهم  ةأصحاب الرساال  والدعوا  تتطلب الدعو  نّ أل، يف غاية األمهيةهذه نقطة 
أن يكون تلكم الشروط  من أهمو ن الغري، تكون انجحة ومؤثرة متَبعة من لدُ  كي  شروطاً 

عرف بني الناس يُ  ،ال ظاهرًا وال ابطناً  ،لقبيحل قرتفٍ غري ملرسول والداعي صاحب الرسالة ا
فتش يف يأي عندما ، عرب عن هذا املعىن يف العصر احلديث حبسن السرية والسلوكيُ بطهارته و 
هللا فأمر تكون دعوته مؤثرة، كي ،  سلبية يف شخصيته وال ،اجلانب اإلجيايب الإيوجد  حياته ال

                                                 
1

 .33األحزاب: 
 198ص 13شرح نهج البالغة البن ابي الحديد ج  2
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د منه أن يكون على درجة اير وقد ، چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ  :قولهبلنبيه ص تعاىل 
 ابلدعوة. الدعوة مؤثرة غاية التأثري فيمن يُوجه إليهعالية من النزاهة والطهارة لتكون 

 

توصل العلماء ، هلذا لن يتأثروا بهالناس وهو غري ملتزم مبا يدعوهم إليه فمن يدعو 
إذا كان  اآلخرين سلوكيف ن يؤثر أ هكناإلنسان مي تجارب على أنمن الموعة بعد إجراء جم

م  اآلخرين تؤثر واألخالق احلسنة سلوك ال أي أنّ  ،%70تتجاوز نسبة يدعوهم عمليًا ب
 يتحدث هبا م  الناس.من األقوال اليت  %70أكثر من 

حتدث ذا إيتأثرون به األخالق حسن و طيب يدعوهم من الناس إذا رأوا أّن إّن ديدن 
الرسول ص كي يكون لو فلن يؤثر يف اآلخرين، ال يلتزم هبا أما إذا كان  ،حسنةو طيبة أبمور 

حسن  عليه أن يكونيف اجملتم  الذي يكون يف كنفه  اً ؤثر موالداعية واملعصوم ع والعامل 
 يصدر منه أقوالجمرد أن و القبيح من األقوال واألفعال، ، يألرجز، ل اركً السرية والسلوك ات

الطبقة املتدينة اليت متثل االلتزام ابلشريعة،  اً منه، خصوصالناس نفر يسوف قبيحة  أفعال أو
ما يعاكسه، وصدق الشاعر حيث  طبقة ال ميكنها أن تثق بشخص يقول شيئًا ويفعل يهف

 :قال
 1عار عليك إذا فعلت عظيمال تنَه عن خلق وأتيت مثله   

 
 األمر ال يرج  إىل مبدٍئ أخالقيٍّ سلوكياً، و اباللتزام  إالالتأثري يف الغري ال ميكن ف

 نل هيتناولوهو  ه على ترك التدخنيءأبناريب ن يُ أيريد من ف، مبدأ تربويهو فقط، بل 

                                                 
 هذا البيت ورد يف عدة قصائد لعدد من الشعراء حىت خفي قائله فقيل للمتوكل الكناين وقيل أليب األسود   1
 ومنهم العاملي يف  236ص 3وقد نسبه له اعين األخري جمموعة منهم  الزركلي صاحب األعالم ج  الدوئلي   
 .4ص 3حاشيته على التبيان للطوسي ج    
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إّن ن حيول نفسه مصدراً للجذب فأراد أ أي أّن من، هال يتناولونحبيث  هميستطي  أن يؤثر في
 ليه اآلخرين. إدعو يومعناه االلتزام الدقيق مبا  ،يئمر ثري الالّ أأوىل الطرق للتأثري الت

 

ن يعرف أالداعية ينبغي  نّ أمنها  ة،ىل بعض األشياء املهمإأن نلفت االنتباه ينبغي و 
ألنه لو قال احلق يف غري موضعه  ؟ثرمىت يقول احلق، وما هو املوض  املناسب له ليحدث األ

 نصف الناس مدارة}: صعن النيب ميان، وهذا ما ورد يف الرواتا  لكان خالف العقل واإل
 :إىل ذلك بقوله ر صاشأثري، و أله عالقة يف الت ، وكذا اختيار الوقت والشخص مما1{مياناإل
أكثر من  حد  أ يُعطىفال  ،2{عقوهلم قدر على الناس نكلم أن مرانأُ  نبياءاأل معاشر إان}

 أوالً ندخله  أنخذ طفاًل ، فعندما يف التعليم هذا مبدأ عامو قدراته اليت هبا يستوعب الشيء، 
ن يدرس املعلوما  اليت أميكن  الو  ،ةاجلامعالثانوية و  مث ةبتدائية مث املتوسطاالىل املرحلة إ

 من هنا فإن علىمسميا  املواد،  تن تشاهبإو  ،يف االبتدائية ووهيدرسها طالب اجلامعة 
يف داعية أخرق ال يقدر على مترير ما يريد، فيعطي أن ال يزرعه  عطي الفكرالداعية عندما يُ 

يف الزمن غري املناسب ويف املكان غري أو  السبخةرض املعلومة أو الرسالة ويزرع يف األ
 .صريه مرفوضاً يُ  وأعني الناس أل احلق إىل ابطل يف املناسب، فيحوّ 

 ىعطتُ ال عن هذا املطلب موضحة أبن املعارف طائفة من الرواتا  وقد حتدثت 
 لقي كالماً بعض الناس قد يُ إذ أّن ألشخاص غري قادرين على استيعاهبا دون مقدما ، 

 ،غري سلوكهم احلسن إىل سلوك سيءأو أخالقهم أو يُ  بطريقة مضرة يفسد به عقيدة آخرين
، فال يكفي أن تقول عامل النفس األمري، وهو فقط عامل الواق إىل  رج إذن املسألة ال ت

ملا ها ترتك حسن لكن رغم ،بل حسنة ،ليست قبيحة هناك أشياءً ذ أّن إ !القبيحاترك للغري: 
الطيبة  ةللمعلوم ةناسباألمور امل معرفة ذلك، أي معرفة منبد من قبيح، وال ايرتب عليه

                                                 
 .145ص  74البحار ج  1

 .٨5ص 1البحار ج 2
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ابلسام ،   ضر أألهنا لو قيلت حتجم، و أ املناسب، يف هذا املوردفتبادر إىل طرحها  ،احلسنة
ألن مئا  من األمثلة، هناك ال يستوعبها، و نه لكو  ،عليه عقدتًا وسلوكيًا ونفسياً   ثر أ وأ

فتح له ت ةبرجمو  ،ىل تعليم قد يستغرق سنوا  طويلةإاج يحتاالطبيعتهم من الناس بعض 
األمر ليس  غري أن يت بني ليلة وضحاها، كثري من الناس يظن أّن األشياء أت، و نفسية اآفاقً 

 كييتعب ومير بسنوا  طويلة  جياهد نفسه و ن أحيتاج  ن يكون متديناً أراد أفمن  كذلك،
  .ن يصبح عاملاً أد يري، وكذا من يكتسب ملكة التدين

األنبياء والرسل يعرفون كان و ، للوصول إىل النجاح هناك طرق ووسائل وآليا نعم، 
ن نوح ع مسر جناحهم يف دعواهتم وخلودهم لدى البشر،  لكوذ ،م  الغريطريقة التعامل 

 .الذي هو أعظم شخصية خلقها هللا تعاىلإىل النيب حممد ص، 
 

القبيح بلحاظ عامل هو  چۆ     ۆ    چ من الرجز يف املراد أن الناس بعض  ظن
يف بعض القبيح  هاملراد منالقبيح يف الواق ، وهذا غري صحيح، بل أي النفس األمري، 

ما يؤدي  شيئأحيااًن يصدر من اإلنسان ف، يف بعض األشياء العذابأي ما حيقق  ،األشياء
دون عطيت بعض املعلوما  ابطخصوص إذا أُ أو إفساد فكره وعقيدته،  ،إهالك مؤمنإىل 

قد اليت كثرية الالبتالءا  او من هللا تعاىل إىل العقاب  من فعل ذلك ضيُعرِّ  و ماوهمقدما ، 
يف  تيه يف عامل املعىن، الالكما عاش بنو إسرائيل   ،تيهإىل ال ذلكدي ؤ يقد و  ،ال خيرج منها
اإلنسان صل كي يذا كان هللا تعاىل قد رتب األمور  إصل، مبعىن يوال املرء ضي  يعامل املادة، ف

ن  من ميُ نه بسبب ما فعل بذلك املؤمن أجد يفإىل درجة من اإلميان بتقوى هللا تعاىل، 
من غرر  چۆ     ۆ   چ اآلية و صل إليها، يطمح أن يالوصول إىل تلك املرتبة اليت 

رتك هجر العذاب بأي  ،املعىن األول اً ، خصوصوترك القبيح()هجر العذاب  اآلتا  ابملعنيني
 .يهألسباب املؤدية إلا
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ولكن م  ذلك البد أن يسعى جادًا يف إزالة عقبا ، ر على طريق واجه اكل من س
، چۆ     ۆ  چ هذا معىن ولعل  ،حىت يصل إىل اهلدف والغاية اليت ينشدهاالعقبا ، 

يندرج إما يف املعىن األول النجاسة، غري أن هذا املعىن مبعىن  لرجزلوهناك معىًن اثلث 
  )ترك القبيح(. أو املعىن الثاين )األسباب املؤدية للعذاب(، 

 

يف اللغة هو ذكر ما املن  ،چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  قوله تعاىل:
سبب يف  أنهو لغري من إحسان، ما يقدمه ل اإلنسان عن ذكرتتحدث اآلية ، 1يُنغص املعروف

  چۆئ  ۈئ  ۈئ ېئېئچ  وصول املُحَسن إليه إىل ما وصل إليه، ويفسر ذلك قوله تعاىل:

السبب يف انتشار اإلسالم وابلتايل علّو الذكر للنيب ص هو إمياهنم ابإلسالم،  مأهنعىن مب، 2
"تستكثر" أي حتسبه كثريًا وتراه عظيماً، ينهى هللا تعاىل الرسول ص عن املن مبا أما معىن 

 .كثرياً   هدعُ يَـ يستكثره، أي مه من عمل، وأن قدا ي
 

 :متعددةعان مباآلية ُفسر  وقد 

، تعاىل وأمر بتكبريه ،تعاىل إببالغ الرسالةّن النيب ص بعد أن أُمر من قبل هللا أي أ
ذلك  أبن ال يعدّ أيضًا أُمر  ،أعمال عظيمة وكبرية يهو هجران الرجز، ، و وبتطهري ثيابه
 . هغري به على  يمنّ ف وحيسبه كثريًا،

  

                                                 
 .1٨1ص 2تفسري جمم  البيان يف تفسري القرآن للشيخ الطربسي ج  1
 .17احلجرا :   2
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النيب ص هو السبب يف إيصال اطخلق إىل احلق تعاىل،  لكوناآلية انظرة إىل الرسالة و 
 فتكونسببًا يف حتققه، و ما يصدر من اطخلق يكون النيب ص واسطة لكون  ،شيء عظيم ووه

ورأى أّن إبالغ الرسالة  ،، فإذا التفت النيب صدص خريًا متصاًل ال انقطاع له وال نفا هأعمال
 غري جيد، فأمره هللا تعاىل أن الن التفاته إىل ذلك إمبا يرتتب عليها من خريا  شيئًا كثرياً، ف

  غه لرساال  ربه كثرياً.إبال دا أي ال يعُ  ،املعىن لكيلتفت إىل ذ

 أبن ال يعطي املال وأيخذ ،اآلية انظرة إىل طلب الزتادة يف األمور املاليةأي تكون  
تطلب و  تعطي ماالً  حينئٍذ أي الال متنن" تعاىل، ومعىن "عليه، فيكون راًب حرمه هللا زتادة 

 . 1يف املال ألنه راب، زتادة عليه
فكل األنسب ابآلية املباركة أن تكون انظرة إىل مسألة إبالغ الرسالة، ولعل األوضح 
رج  فضل  ىتعاىل، فمن صل إىل احلق هلكونه السبب يف إيصالالنيب ص  عامل أبوامره يؤجر

ال يتحقق ف احلال ، وكذاصيه إل اجعً ار  هن ثوابام بعمل صاحل كا، ومن قرسول هللاصالته إىل 
، وهذا شيء ال حدود له، فأُمر النيب ص أن ال هعمل خري إاّل ويكون الرسول ص سببًا في

ال ينظر إىل الكثرة املتحققة من و  ،ينظر إىل جانب الكثرة فيما يتحقق من إبالغ رساال  ربه
الناس الذين يصلون أّن  لكذهام، حيتاج إىل إيضاح،  أمر جد   ونفاد هلا، وهاطخريا  اليت ال 

وسائط يف ترتب  ، لكوهنم إىل مراتب عالية ومقاما  سامقة، يرتتب على أعماهلم خريا
نسب يل قد ب ،دائًما ينظر إليهفبعضهم إىل أمهية ما يقوم به من عمل، ، وقد يلتفت اطخري

ما صدر  د  عُ ويَـ على سببيته فيما يرتتب من خريا  لآلخرين، يؤكد و شياء، حصول األلنفسه 
أهنم دائماً  نيرو و  ،الذين يستمعون إىل ما يصدر منه منةً  منه كثرياً حيث يوجب لدى اآلخرين

يف حال منقصة، لذلك يكون موردًا للمؤاخذة وعدم االرتياح من لدن اآلخرين، وال أبس أن 
يف مورد أن يذكر قد يضطر إلنسان إن اف ،2{وال فخرولد آدم، سيد أان } :يقول النيب ص

                                                 
 .176ص 10تفسري جمم  البيان للطربسي جاآلراء الثالثة يف  1
 .4٨ص ٨حبار األنوار للشيخ اجمللسي ج   2
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 لكذ نّ أل ائًما،ذلك دكال يكون  أن إال أن عليه بعض األمور املرتبطة بشخصه، أو موردين 
وأان الذي  ،أان العامل :لاقو ، دائماً  لسام ، فإذا حتدث العامل عن علمهمستحسن لدى اغري 
  ماعياً من لدن املستمعني ألقواله.أصبح غري مقبول اجت فعلت كذا،، وأان ضاهىال أُ 

 

 ،يعطي كثرياً أن قدم و أّن الناس يريدون من القائد أن يُ يتمثل يف هناك مبدأ أخالقي 
إذا مل و ، حىت تتجذر قيادته وأتثريه وينصاع الناس ألوامره، نه من أعمالعويستقل ما صدر 

إن من فذكران ألنه كما  ،املثابة رفضه الناس حىت وإن  كان من العمالقة يف قيادتهيكن هبذه 
من الناحية األخالقية،  امؤثرً وال  يكون مقبوالً  نل على شخصيته ويدور يف حمور ذاته يركز

ما صدر منه من أعمال ويرى نفسه أقل الناس فيما صدر  لمن يستقلإن صحيح فوالعكس 
 لدى اآلخرين. قبواًل مو  يكون مؤثًراسوف  ،اكثريً م  أنه قدّ رغم  ،نهع

 

 ما قدمه نّ أويبني  ،ميدح اآلخرين، هغري يف تعامله م   اً فذ اً قائد رسول صلقد كان ال
ألهل  أموال كثرية إعطائهموقفه عند  نهامعلى هذا األمر، كثرية شواهد   اكنهو  ،قليل هلم
 ،األنصار شيئاً  عطِ هل مكة ومل يُ ألم ائغنأعطى الحيث يف غزوة الطائف،  من الغنائم مكة

يف هلم قال ، و ر سعد بن عبادةضحمالنيب ص يف  جمعهمفذلك، على بعض األنصار فاعرتض 
بلغتين عنكم، وجدة وجدمتوها علي يف  مقالةما  :معشر األنصارتا :معاجلة هذا املوقف

 ؟!هللا، وعالة فأغناكم هللا، وأعداء فألف هللا بني قلوبكم فهداكم أنفسكم؟ أمل آتكم ضالاًل 
األنصار؟ قالوا: مباذا  جتيبونين تا معشر مث قال: أال ،وأفضل قالوا: بلى، هللا ورسوله أمنّ 

سلم: أما وهللا لو آله و قال صلى هللا عليه و  ،جنيبك تا رسول هللا؟ هلل ولرسوله املن والفضل
قتم: أتيتنا مكذاب فصدقناك، وخمذوال فنصرانك، وطريدا دَ قتم ولصَ دِّ شئتم لقلتم، فلصُ 

ـ شيء من الدنيا  أوجدمت تا معشر األنصار يف أنفسكم يف لعاعة ،فآويناك، وعائال فآسيناك
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ووكلتكم إىل إسالمكم، أال ترضون تا معشر  ،أتلفت هبا قوما ليسلموا قليل من الدنيا ـ
الذي نفس  ترجعوا برسول هللا إىل رحالكم؟ فواألنصار أن يذهب الناس ابلشاة والبعري، و 

من األنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت األنصار  حممد بيده، لوال اهلجرة لكنت امرأً 
، وأبناء أبناء األنصار، اللهم ارحم األنصار، وأبناء األنصار ،شعبا، لسلكت شعب األنصار

مث انصرف  ،برسول هللا قسما وحظاقال: فبكى القوم حىت أخضلوا حلاهم، وقالوا: رضينا 
 .1]وسلم، وتفرقواوآله رسول هللا صلى هللا عليه 

 يثل على عظمته كقيادي ابرز، حيدلو  ،اإلحكام يف تصرف النيب ص وموقفه غاية  
من إجنازا ، لكنه مل يسكت، بل أبدى هلم أهنم شركاء معه يف اإلجناز، وأن  عدد هلم ما قدمه

 القائدفهو تبيان أبن ، {قتمدَ قتم ولصَ دِّ لو شئتم لقلتم، فلصُ }هلم فضاًل، أما قوله ص: 
 ،هدور غري بذلك ال حدود له، ويلغي  وأنه خري   ،نه من أعمالعالناجح ال ينظر إىل ما يصدر 

حيث يرى نفسه وأعماله ويلغي دور غريه، والنيب ، من القيادي الفذ كوننظرة أسوأ ما ت إهنا
بدورها، ولعل اآلية تومئ د اش، فأتحّ مت وأعطت وضَ أّن اجلماهري املقودة قدّ ص أوضح 
وال مين هبا  ،إىل أمهية أن يكون القائد يستقل أعمالهأي  ،چۈ  ٴۇ  ۋ  چ  إىل ذلك

 مبدأ أخالقي و، وهالناس يدور يف فلكها ،تكون قيادته قطب الرحىل ،يحسبها كثريةف
 .عظيم

 

  وإتاه، يتضح نه يتصل به ويتقاطرغم أاألخالقي، هناك مبدأ عرفاين أهم من املبدأ 
ابهلل تعاىل كلما اشتد اتصاهلم به  وثيق األولياء الذين هلم اتصال نّ يف أاملبدأ العرفاين هذا 

اطخريا  أن ال يرى  ة تلكمن مجلو ه خريا  كثرية ال حدود هلا، يوترتب عل ،تعاىل قوي وثبت
لناس  كل ما تراه ابل  نه من خري ال يراه، عكلما صدر و أعماله، بل يرى هللا تعاىل، العارف 

 ابلرغم من عظمتها، فضاًل ، و إىل أعمالهأ ،وال إىل ذاته ،ال ينظر لهو كثريًا وعظيمًا يستقله 
                                                 

 .935ص4السرية النبوية البن هشام ج  1
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ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ: هذا معىن قوله تعاىللعل خريا  عليها، و ىل ترتب إنظر عن ال

يرى أّن التوفيقا  واطخريا  والعطاتا بل  ،الكامل ال يرى أعماله مبعىن أنّ ، 1چچ  ڇڇ  
ولوال فضله  ،واملنح واملنن والنعم اليت تصدر منه إمنا هي بفضل هللا تعاىل، الذي وفقه إليها

  .د منه الناسيستفي منه عمل طيب صدريمكن أن أعليه ملا 
 

وال فضل له  ،، بل يرى  الفضل كله هلل تعاىلئما حتقق منه شيأن الرسول ص ال يرى 
كلما تكامل اإلنسان كلما تبتين على أنه  أبداً، وهذه نظرة أعمق من النظرة األخالقية، 

 يف هذا اجملال: العرفاء قال أحدوأصبح ال يرى إاّل هللا تعاىل،  ،امنحت إنيته، وتالشى وجوده
"وجودك ذنب ال يقاس  له: ، فقالت النفس جميبةيل ال ذنبي تا إهلي أ"فقلت ما أذنبت" 

من  فيه يف قبال احلق تعاىل، شيء 2إىل نفسك، وحتقق هوهويتهاكونك تنظر أي   ،به ذنب"
األولياء ال ينظرون إىل ذواهتم وال إىل ما صدر منهم من  ا فإنذوهي هلل وحده، ل الكربتاء

 .أعمال خرية
  

                                                 
  96النحل  1

 ،هي االحتاد يف جهة ما م  االختالف من جهة ما وهذا هو احلمل، والزمه صحة احلمل يف كل خمتلفني بينهما احتاد ما :اهلوهوية  2
أن يتحد املوضوع واحملمول مفهوما وماهية،  :أحدمها :لكن التعارف خص إطالق احلمل على موردين من االحتاد بعد االختالف

، وإمنا فإن احلد عني احملدود مفهوماً  ،نسان حيوان انطق "مجال والتفصيل يف قولنا: " اإلإلوخيتلفا بنوع من االعتبار، كاالختالف اب
الشئ عن نفسه، فتغاير نفسه نفسه، مث حيمل على نفسه لدف  توهم  سلبخيتلفان ابإلمجال والتفصيل، وكاالختالف بفرض 

ويتحدا  أن خيتلف أمران مفهوماً  :ذايت األويل " واثنيهما" احلمل ال ويسمى هذا احلمل ب ،نسان "إنسان املغايرة، فيقال:" اإل
الطباطبائي ص عالمة بداية احلكمة ال)" احلمل الشائ  الصناعي  ويسمى هذا احلمل  ،نسان ضاحك " و" زيد قائم "" اإل :، كقولناوجوداً 
132). 
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لك  ةَ نّ ألنه ال مِ  ،ي ال تنظر إىل جانب املنةأ چۈ  ٴۇ  ۋ  چ معىن حينئٍذ فو 
شيء  وال ةكيف تعدها كثري إذا مل تكن منك، فف ،من هللا تعاىل ةاملن إنعلى أحد من اطخلق، ف

ک  گ    گ  گ   گ  چ  ،إىل هللا تعاىل كلها  األشياء ترج إذ ، منها ليكإيرج  

 تهوبنعمته بفضل هللا وبرمحيفرح اإلنسان  ،1چڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
، وهو ال يسندها إىل من قدرا  ومواهب وإمكانيا  وعطاتاه، ودون ذلك فمهما كانت له

ۈ  ٴۇ  ۋ    چ إذن اآلية فلن يستقيم، املنان، احلق، وال يراه أنه املوفق واملعطي واملانح 

، بل نة على الغري، وال تلتفت إليهاال متن أبداً، واألعمال اليت تقدمها ال جتعل فيها مِ أي  چ
 انظر إىل أهنا من هللا تبارك وتعاىل، وقد حصلت لك بفضله ورمحته.

 

 ،العطاتا مَ سا قَ ندما يف موقف رسول هللا ص ع علينا رملناس قراءا  خمتلفة، كما ل
ذلك، يف حقه اخُتذ إذا كان الرسول ص و ص،  هيف نفسه جتاهوجد و ض األنصار وأتثر بع

سيجد عمل بم اق من هنا فإن كل من ا بقراءا  خمتلفة،و أأوىل أن يقر سائر الناس ن إف
ر و صدما أكثر ، ما شاء هللا :بقولهراه حسًنا، ويتعجب حدهم يأيف قراءته، لناس اختالفًا ل

ثبا  مل يصدر إال إلنه أب صفهيسواثلث  ،رتاءإنه  :يقولسخر آ، و صاحبهمن  ريا اطخ
خيتلفون يف ألّن الناس  ،هحيقد علي قد امساطخو  ه،قد حيسد اجملتم ، وراب  الشخصية يف

صدر من أي  اوصل إىل مرتبة عالية يفرح إذا رأى خريً هو من و  همالكامل من ،طبيعتهم
تكون له و  ،استغرابينظر نظرة قد مل يصل إىل هذه املرتبة أما من ، له إنسان ويتمىن الزتادة

                                                 
 .58يونس   1
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، أكثر 1كل إانء ابلذي فيه ينضح(و )وكما قيل يف شخصيته،  ن نقصٍ عخمتلفة انجتة  ةقراء
عندما  عم،ن، احلقد وغري ذلكسد و احل مصدر منهالناس مل يصلوا إىل مراتب راقية، لذلك ي

قد  حًياكان   أما إذاد به وإبميانه وعمله وإجنازاته، ايمدح ويشف، ستاربيتغطى احملسود ميو  
 من هنا قد يكون من، هذه نظرة الناس الناقصة، وة لهاعد همشدأ هيلإأقرب الناس أن د جت

صاحب خري ومن أهل اجلنة ا يكون طيبً قد كامل يف إميانه، و بلكنه ليس  ،امؤمنً يعاديك 
 .معني يذمك لوجود نقص عنده من جانبيعاديك و لكنه  ،يضاً أ

 

من هنا يصبح  ،متعددة يف جوانب الكمالاختالف مراتب إىل  رواتا البعض  تفصح
 ها:بعض االختالف بني بعض الصاحلني طبيعًيا نتيجة لتفاو  الكمال واالختالف فيه، وإليك

السالم قال: ابلزتادة يف االميان تفاضل املؤمنون  هللا عليهعن أيب عبد  مامنها: 
لالميان درجا  ومنازل يتفاضل هبا املؤمنون عند هللا ؟ فقال:  ابلدرجا  عند هللا، قلت: وإن

رمحك هللا حىت أفهمه، قال: ما فضل هللا به أولياءه بعضهم على  نعم، قلت: صف يل ذلك
الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم هللا ورف  بعضهم فوق  بعض، فقال: " تلك
( وقال: " 4وقال: " ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض " )  ( االية3بعض درجا  " )

( وقال: " هم درجا  عند 5بعض ولالخرة أكرب ؟ جا  " ) انظر كيف فضلنا بعضهم على
 (.7هللا )ومنازله عند  االميان درجا ( فهذا ذكر 6هللا " )

 171ص  66حبار األنوار ج
فيها  عليه السالم قال: قلت: له: إن لالميان درجا  ومنازل يتفاضل املؤمنونه عنو 

املؤمنني   عند هللا ؟ قال: نعم، قلت: صفه يل رمحك هللا حىت أفهمه: قال: إن هللا سبق بني
كل امرئ   يه، فجعلكما يسبق بني اطخيل يوم الرهان، مث فضلهم على درجاهتم يف السبق إل

 منهم على درجة سبقه ال ينقصه فيها من حقه وال يتقدم مسبوق سابقا، وال فضول

                                                 
 شرح العينية  للفاضل اهلندي  -مثال يضرب   1
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فاضال، تفاضل بذلك أوائل هذه االمة أواخرها ولو مل يكن للسابق إىل االميان فضل 
االميان  املسبوق إذا للحق آخر هذه االمة أوهلا نعم ولتقدموهم إذا مل يكن ملن سبق إىل على

عن االميان  الفضل على من أبطأ عنه، ولكن بدرجا  االميان قدم هللا السابقني، وابالبطاء
االولني وأكثرهم  أخر هللا املقصرين، الان جند من املؤمنني من اآلخرين من هو أكثر عمال من
 املؤمنون بعضهم صالة و صوما وحجا وزكاة وجهادا وإنفاقا، ولو مل يكن سوابق يفضل هبا

وجل أن  أىب هللا عز بعضا عند هللا لكان اآلخرون بكثرة العمل مقدمني على االولني، ولكن
فيها من قدم هللا، قلت:  أوهلا، ويقدم فيها من أخر هللا، أو يؤخر درجا  االميانيدرك آخر 

؟ فقال: قول هللا عزوجل: "  أخربين عما ندب هللا املؤمنني إليه من االستباق إىل االميان
اعد  للذين آمنوا ابهلل واألرض قوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء ساب

" وقال: " السابقون   (2( " وقال: " السابقون السابقون اولئك املقربون )1ورسله )
( " 3عنهم ورضوا عنه ) االولون من املهاجرين واالنصار والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا

ثلث ابلتابعني هلم ابحسان،   على درجة سبقهم، مث ثىن ابالنصار، مثفبدأ ابملهاجرين االولني
وجل به أولياءه  فضل هللا عز فوض  كل قوم على قدر درجاهتم ومنازهلم عنده، مث ذكر ما

منهم من كلم هللا ورف   بعضهم على بعض فقال: " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
اآلية، وقال: " ولقد فضلنا بعض النبيني على ( " إىل آخر 1درجا  ) بعضهم فوق بعض

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجا  وأكرب  ( " وقال: "2بعض )
( 5( " وقال: " ويؤ  كل ذي فضل فضله )4درجا  عند هللا ) ( " وقال: " هم3تفضيال )

هم أعظم درجة عند هللا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا أبمواهلم وأنفس " وقال: " الذين آمنوا
( " وقال: "وفضل هللا اجملاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجا  منه و مغفرة ورمحة 6)
" ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذين  ( " وقال:7)

 وا العلم درجا ( " وقال: " يرف  هللا الذين آمنوا منكم والذين اوت٨بعد وقاتلوا ) أنفقوا من
( " وقال: " ذلك أبهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب " إىل قوله: " إن هللا ال يضي  9)

( " وقال: 11( " وقال: وما تقدموا النفسكم من خري جتدوه عند هللا )10احملسنني ) أجر
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 ( " فهذا ذكر درجا 12"فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )
 (.13ومنازله عند هللا عزوجل ) االميان

عليه السالم قال: قال أبو جعفر عليه السالم: تا بين اعرف منازل الشيعة على ه عنو 
املؤمن إىل  روايتهم ومعرفتهم، فإن املعرفة هي الدراية للرواية، وابلدراتا  للرواتا  يعلو قدر

الكتاب: أن فيمة   يف ، إين نظر  يف كتاب لعلي عليه السالم فوجد درجا  اإلميانأقصى 
ما آاتهم من العقول  كل امرئ وقدره معرفته، إن هللا تبارك وتعاىل حياسب الناس على قدر

 يف دار الدنيا. كتاب زيد الزراد، عنه عليه السالم مثله.
عليه السالم أنه قال: حديث تدريه خري من ألف ترويه، وال يكون الرجل منكم ه عنو 
لتنصرف على سبعني وجها لنا من حىت يعرف معاريض كالمنا، وإن الكلمة من كالمنا  فقيها
 املخرج.  مجيعها

لو علم أبو ذر ما يف قلب } وهللا :قول اإلمام زين العابدين عولعل ما يؤيد ما ذكرانه 
 آلخر،ك بقراءة خمتلفة عن اؤ ألّن درجا  الكمال ختتلف، فكل واحد يقر  ،1{سلمان لقتله

 :ملن قرأه لابقراءة خاطئة ق ُقرأذا إشيء من املرونة والتسامح، فحيتاج املؤمن إىل من هنا 
هم  ةكثر الذين يصلون إىل مراتب عالية وعظيمأ نّ إاللهم اغفر له وابرك عمله ووفقه. ف

 وال حقدًا وال اًل على الغريال حيملون غِ فالذين يسريون يف هذا املسار ويف هذا الصراط، 
له ابلتوفيق وساحمه،  ادعحىت من أقرب الناس غري جيد كالمًا مس   إذا و ، وال حسداً  ضغينة
ومن  ،ملني الذين أتلقوااللك كثرية  شواهدهناك يؤاخذه مبا قال فيه، و ال ل هللا أن أوس

 لهالسيد الصدر إن ف، عليهما( هللا ةرمح)السيد الطباطبائي و الصدر أعظمهم الشهيد 
فما كان منه إال ، العلم حتدث عنه بكالم غري جيدب بعض طالمس  أّن عالية، وقد  أخالق

أّن بني أن ي)يرمحه هللا( يريد  ،خلفه ىصل ةاجلماعة صالتقدم للو و طيب مؤمن نه أن وصفه أب
 . اشرعً لكالمه ما يصححه قد يكون  من حتدث هبذا الكالم السيئ

                                                 
 .401ص  1الكافي للشيخ الكليني ج (  1
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ما ك، ويتيه  ال يدور يف حلقة مفرغة كي  ،إىل مساره العملين ينتبه أمؤمن البد للإذن 
سن حيو  رى الناس طيبنييو  ،تاز هذه العقبةعليه أن جييتقدم أراد أن  ومن، و إسرائيلبناته 
فيه  چۈ  ٴۇ  ۋ    چ قوله تعاىل: ن فإوعليه  ،فتح هللا له اآلفاق الرحبةحىت ي، هبم الظن

 ملسا  عرفانية وأخالقية كبرية.
 

ۅ  ۅ  چ : قال تعاىل ربلصمر ابأُ السابقة والنهي املوجه له ص  وامربعد األ

 ،ىل معىن الصرب أوالً إأن نلتفت هنا وينبغي  ،ه تعاىل اختذ الصرب جلباابً هأي لوج، چ
 العمل الشاق.يف م  دميومة واستمرار  قوة التحمل وميكن أن يقال إنه

 

  قلة منهم يصل إىل نتائجإىل نتائج، و  لكنه ال يصل ،اطيبً  كثري من الناس يعمل عماًل 
صل إىل النتيجة وظفر ابحلصول على الغاية اليت و من صرب فويعود السبب إىل الصرب،  كبرية،

الفارق بني القادة الذين غريوا وجه التأريخ إّن  :العلماء بعض لاقكان يتوق الوصول إليها، 
لوصول إىل لم هو يف قوة التحمل و الفارق بني املنتصر واملهز كما أّن   ،وغريهم هو الصرب

تغري وجه قد اليت  ،لصرب أمهية كبرية يف الوصول إىل النتائج العظيمة والكبريةإذن لالنتيجة، 
الناس الذين يعملون ويصربون يتألقون يف أي أن ذا نرى هلو التأريخ وترسم مستقبل اإلنسان، 

و علم عليه أن يطور املهارة أو فن أرفة حأو تألق يف صنعة لاد ار من أفجمال من اجملاال ، 
أن يبدع ل، و اوالقدرة مث يصرب، وكلما ازداد صربًا وحتماًل كلما استطاع أن يتألق يف ذلك اجمل

 فيه.
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ويكفينا قوله  ،له أمهية فائقةففرق اجلوهري بني النجاح والفشل إىل الصرب، اليرج  
الصابر دون  أي أّن هللا تعاىل يعطي 1چىث   يث   حج  مج  جح  مح  جخ     چ  :تعاىل

 هلكن ،عطى عشر حسنا  أو سبعمائة حسنةيُ و  ،عملالعلى نتيجة املرء صل حياترة حساب، 
عطى من دون حساب، وهو ما نراه يف سرية العلماء الذين يُ س فحينئذٍ  صربيعمل و يعندما 

اليت صربوا واستمروا يف صربهم إىل أن وصلوا إىل درجة عالية من العلم رغم الظروف 
 .هم يف مسارهم  معتضاد

 

كبرية لعلماء الذين صربوا وحتملوا الشدائد حىت وصلوا إىل مراتب  امن أبرز لعل 
لكنه صرب إىل أن وصل إىل هذه  ،كانت ظروفه شاقةفقد  صاحب امليزان،  ،السيد الطباطبائي

كبرية وخريا  ال حدود هلا إىل يوم الدين،   حيث ترتب على علمه آاثر ،الرتبة العلمية العالية
امليزان اشتمل على أحباث  هوتفسري  ،خترج على يديه )رمحه هللا(الشهيد املطهري ّ  ويكفي أن
  .ابهرةومعارف 

حسنا   ناكهو  ،حساب دونوهبا  وعطاتا  لإلنسان نتائج حيققفإّن الصرب إذن 
 نكل م، إذ  ي صدقا  جارية، وهالعلماء مبؤلفاهتم لتالمذهتم ال حدود هلاعلى خريا  تعود و 

 .إليهم تعلم واستفاد من علمهم رج  خري  
  

                                                 
 .10:الزمر 1
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صل على حيومل  فمن يعملّن الفارق األساس بني الناجح والفاشل يف الصرب، أ اتضح
فسوف واختذ الصرب جلباابً،  ةمتفائل هروحأما إذا كان زعه وسآمته، يعود إىل ج لكنتيجة فذ

أحد حمله مل يتا مل ص حتمّ إنه ينجح، خصوصًا إذا اقتدى ابلنيب )ص( يف حتمل املشاق، ف
وبينه )ص( توضح الفرق، فنحن حنن طلبة العلم ولعل مقارنة بسيطة بيننا  ،من األذى

يتعامل م  النيب )ص( بينما كان  ،بسيطة وم  ذلك يصيبنا امللل والسآمة حمل مشاقاً نت
أميت  اهدِ رب  ،منا بعثت رمحة} إ :ي الطب ، وكلما ازدادوا له أذًى قالُجفاة غالظ حادِّ 
 بسيطجزء حدان حصل أللو ينما رغم عظم اإليذاء ب يدعو هلمكان ص   ،1{فإهنم ال يعلمون

مسا  وركائز لديه و  ،النيب ص على خلق عظيم نّ مالحظة أم  تأمل أشد األمل، نعم؛ لمن ذلك 
  :األزري، قال ال ميكن أن تتوافر يف شخصية غريه ،يف شخصيته

 2قلب اطخافقني ظهراً لبطن      فرأى ذا  أمحد فاجتباها
 أيضاً: قال فيه، و ص ته وجود ملثل شخصي الأي أنه 

 3قد بناها التقى فأعال بناها  لست أنسى له منازل قدٍس    
 :تعاىلأُمر ابلصرب، قال ورغم ذلك أي أّن ذاته )ص( يف قدسها وطهارهتا ال مثيل هلا 

لرسالة اليت طيبة لالبد أن تصرب إذا كنت تريد الوصول إىل نتائج أي ، چۅ  ۅ چ 
 .بلغتها

  

                                                 
 276ص 71ج  البحار  1

 هـ وتويف 1143هو حممد كاظم املعروف ابملال ابن احلاج حممد االزري البغدادي التميمي ولد يف بغداد يف   2
 هـ1211يف     

 .17ص 9أعيان الشيعة ج   3
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يف  وأاإلمياين و رف  اجملتم  يف اجملال الثقايف  ادواإذا أر  الدينيةم و طالب العلوعليه فإّن 
ميكن ال  إذ   ،بكدح والصربعمل الدقيق و الخطيط الت فالبد هلم منأي جمال من اجملاال  

 .تقطف مثار أعمالناأجيال بعدان لبل قد أتيت  قطف الثمار عاجالً 
 

ال  وأقدر يال  هنأبيتعلل ، و تعليمهال يكمل نرى بعض الشباب من املؤسف أن 
من مسا  ذلك ليس و واهية،  عذاريتعذر أبأحيااًن م  أستاذ و بسبب موقف ، ذلك تحملي

ابلورد، بل ابلشوك، فمن ميشي على الشوك هو  اً مفروشليس الناجحني، ألّن طريق النجاح 
دهش العقل من أموراً تإاّل ابلصرب، نقرأ يف سرية العلماء ذلك من يصل، رغم أتمله وال حيصل 

تأليف كتاب بعشرين سنة يشتغل بقى ي قد مبعىن أنه هتمإرادصالبة صربهم وقوة حتملهم و 
ن أيستطي  ال الشباب ما نرى بعض خيرج الكتاب غاية يف االتزان واإلفادة، بين كيواحد  

 و أرب  سنوا  ليحصل على شهادة. أ دة سنتنيدرس ملي
أي إذا مل تصرب  ،چۅ  ۅ  چ :هللا تعاىل له أُمر ابلصربالنيب ص رغم أتييد إّن 

وما  ،نة كونيةسُ  تلكو  ،النتائج مقرون ابلصربعلى صول احلألّن فلن حتصل على نتائج، 
أجل الوصول إىل اهلدف ألّن من يختلف عن الصرب س ألنه ،تعاىلهلل إذا كان أعظم الصرب 

، عندئٍذ سيكون هلل تعاىليكون للحصول على نتيجة، وقد يكون العمل قد  ،كالعمل  الصرب
البد أن يكون هلل والصرب األذى والتحمل وعليه فإّن ينعكس على النفس، وسأعظم، أثره 
 .تعاىل
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الواردة يف الرواتا ،  الثالثة الصربشري إىل أقسام ي چۅ  ۅ   چ قوله تعاىل: 
 :1 عند املصيبة، وصرب على الطاعة، وصرب عن املعصية{}الصرب ثالثة: صرب :قال النيب ص

صرب فال ال انتفىإذا و ىل صرب، إحيتاج ىل صرب، فالصوم إ  حتتاج كل طاعة من الطاعا
 .ىل صربحتتاج إ كل مفردا  الطاعةأّن  ، بل كذلك كصالة الفجرالة  الصو  يه،قدرة عل

وضبط للنفس  ىل صرب وحتمل إتاج تركها حيليها الشيطان إاليت جير من املعاصي  كثري  
 ق  فيها.كي ال ت

احلياة يف و ، كثرية  عرض ملآسٍ اإلنسان بطبيعته مُ  إذِ هام،  د  صرب جِ القسم من الهذا 
فهذا يصاب يف ماله، وذاك يف نفسه  ،حدأال ينجو منها  امتحاان  عسرية متر على اجلمي 

ومن ال تصيبه مصيبة اليوم  ،، حمنة إثر حمنةمتعددة يتعرض حملنٍ و  هو يف صديقأو يف ولده أ
دار ابلبالء حمفوفة وابلغدر ) :قال اإلمام علي عألّن الدنيا دار امتحان،  ،تصيبه غداً س

 حىت حيفظلصرب ابال إيستطي  أن يقاوم  نلإذا أصابته البلية غري أّن املؤمن  ،2(موصوفة
 نفسه وإميانه.
الصرب من } :(ع)أمري املؤمنني قال  ،على البالء من أروع أنواع الصرب الصربإّن 

العقل والفكر كما أّن   ،من دون رأسللجسد قيمة ال ف ،3{الرأس من اجلسداإلميان مبنزلة 
كذلك جّل حماسن اإلنسان ترتبط بصربه، ولن يتحقق الصرب إالّ لرأس،  يرتبطان ابوغريمها 

 .الء واألذىالب ويتحملصرب عن املعصية ويالطاعة على صرب عند ذلك ي قوة التحملب

                                                 
 .1562ص 2ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج  1
 . 219ص 226خطبة  2البالغة لإلمام علي ج هنج 2

 .156ص يب العباس عبد هللا بن جعفر احلمرييألسناد قرب اإل  3
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، الكرمي هللا تعاىل يف القرآنأابهنا أقدر وأصرب اإلنسان وسائل وآليا  جتعل  هناك
أّن املؤمن مبعىن ، 1  چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئچ منها: التصرب، قال تعاىل: 

، أي صبح صبوراً أن ي إىلصرب تعلى النفسه د عوِّ بد أن يُ الصرب يف البداية ين ميكنه أإذا مل 
 علها تعتاد على الصرب.جيإىل أن  هن نفسرّ ميَُ 

ألنه ال يؤاخذ الناس أبعماهلم، ي بذلك مسّ بور، الصّ فهو من صفا  هللا تعاىل الصرب 
 وب إليه وحيصل على رضاه.ؤ ن يأيتيح اجملال للعبد اآلبق اطخارج عن طاعته إىل بل 

 

تعبري النقر يف الناقور فأي إذا نُفخ يف الصور، ، چۉ  ې    ې  ې   چ    قوله تعاىل:
 آخر عن النفخ يف الصور.

قرع وأصل النقر هو  ،قرع على شيء إبحداث صو الهو  :معىن النقر يف اللغة 
 هألنّ  ،طلق على منقار الطريأُ ذلك ن ، وم2إىل النقب واملنقار ما ينقر به ياملفض يءالش
هذا هنا ال يراد به غري أنه دث ثقبًا يف الشيء الذي ينقره، كاألغذية اليت يتناوهلا الطائر، حيُ 

ذن السام  لشدته حيدث أتثريًا يف أُ الّصو  الذي وإمنا يراد به معىًن قريب منه وهو  ،املعىن
إليها، والناقور هو ذلك الشيء الذي يقرع فيحدث صواتً، بدخوله فكأنه يثقب أذن السام  

 ذان عندانكاآل  هالتدليل على إعالن وقت الصلوا  فيلمن هنا جتدون النقر يف الكنائس 
رع الصو  أي إذا حدث قَ ، چۉ  ې    ې  ې چ ، إذن معـىن وإن  كثر عندهم إطالق القرع

 مة.للنفخ يف الصور الذي يرتتب عليه البعث ليوم القيا
                                                 

 .200:آل عمران  1
 .503ص  لراغب األصفهاينلمفردا  غريب القرآن   2
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عن عامل القيامة بتعبريا  هللا تعاىل عربا ، چى  ى  ائ  ائ    چ  قوله تعاىل:
 من تلك التعبريا  قوله تعاىل: ،م األهوال اليت حتدث يف ذلك اليومظَ دلل على عِ تُ  ،خمتلفة

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ 

  ،1چٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
خيرب هنا عن القيامة حتدث يف يوم القيامة، وهللا تعاىل عظيمة هناك شدة وأهوال ف

رب عنه ابليسري، عَ يُـ ليسر، فاألمر السهل اقابل يوالعسر  ،ف ذلك اليوم أبنه يوم عسريبوص
يوم القيامة فيه من العسر والشدة ما ال يطاق وال و  عنه ابلعسري، عرّب يُ والصعب املستصعب 

يوم القيامة إّن ، چى  ى  ائ  ائ   چ هلذا ُوصف بـ يتحمل لبعض الفئا  من الناس،
ألّن التمحيص يستمر ابملؤمن إىل يوم  ،بعض املؤمنني ال خيتص عسره بغري املؤمنني بل يشمل

سر نه يتفاو  يف شدته وضعفه، فبعض العسر يُ أتشكيكية مبعىن مراتب له  القيامة، والعسر
العسر  لكله مراتب، كذ اللون الواحدف درجا األلوان تتفاو  يف الكابلنسبة لبعضه اآلخر،  

ويراد ابلكافر من جيحد  ،حيدث للكفارما ، أعظم العسر هو له مراتب متفاوتة ومتعددة
تعاىل عن يوم القيامة قد عرّب احلق وجود اطخالق تعاىل أو يتخذ له شريكًا كالصاحبة والولد، و 

 .چەئ  وئ   وئ  ۇئ      ۇئ چعلى الكفار،  اً ه يوم  شدة وعسر خصوصنّ أ
 ،اآلخر هاو من بعض الوجوه دون بعضقد يتصور الكافر أّن العسر يف يوم القيامة ه

أما هنا  ،ابليسرواترًة  اترًة يتعامل ابلشدةإذا أراد أن يتعامل م  غريه  يف العادةاإلنسان إِذ 
أبّن العسر والشدة من كل وجه من الوجوه على هذه الفئة من الناس يؤكد فالتعبري القرآين 

 .وهم الكفار الذين ينكرون وجود احلق تعاىل

                                                 
 .2:احلج  1
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كبديهة من احلق تعاىل  يصورها الكرمي هلل تعاىل مسألة مهمة يف القرآن اباإلميان 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ قال تعاىل: هللا تعاىل له ظهور وجتـلي يف األشياء،  نّ أالبديهيا  مبعىن 

 چۆ  ۆۈ  
 لسببني: يف وجود هللا تعاىلاإلنسان شك و . 1

ه إىل أن يصل إىل مرتبة من اإلنسان يتمادى يف غيّ الذنوب واملعاصي جتعل  ألنّ 
ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   چ ، اسوداد القلب تؤدي به إىل إنكار وجود احلق تعاىل

 .2 چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

بل  ،غري موجودةكوهنا لال  نسانبعض األشياء ال يراها اإلاهلام هو أّن لثاين األمر ا
بل  ،شياءن يرى األأ هاإلنسان إذا ازداد النور على عينيه ال ميكنال تُرى، فلشدة وضوحها 

الصو  إذا ازداد  ذبذبته على األذن ينعدم مساعها،  لكلشدة النور، كذمتامًا تنعدم الرؤية 
 أنهمن هذا القبيل مبعىن وجوده احلق تعاىل و هناك أشياء لشدة ظهورها ختتفي، وعليه فإّن 

 .م لوجودهاقوِّ ر لألشياء ومُ ظهِ ابطن يف ظهوره، وظاهر يف بطونه، فهو مُ 
ن القلب، فطهارة عمسألة فهم الظهور من البطون حتتاج إىل بصرية، وإزالة القتامة و 

إىل ه الذي أشران إليه يؤدي ب هاسوداد نّ أالقلب تؤدي ابإلنسان إىل معرفة احلق تعاىل، كما 
لكن ابعتبار أّن هللا هو الفاطر واملبدع للكائنا   ،هللا تعاىلأن يبقى غري عارف لوجود 

اجلحود  هبا هووأشد األشياء اليت يؤاخذ العبد  ،تعاىل به فأعظم الذنوب هو الكفر والشرك
د هللا عليها ابلعذاب العسري من كل وجه من سألة اليت توعّ امل، وهي تعاىل والنكران لوجوده

 .الوجوه
 

                                                 
 .10:ابراهيم  1
 .10الروم:   2
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لو كان هناك ، مبثال حمسوس تعذيب الكفار اجلاحدينالسبب يف ميكننا تقريب 
من إحسانك إليه مث أساء إليك غاية اإلساءة،   نشأ وجودهحسنت إليه كثريًا حبيث شخص أ

  ؟كيف ستتعامل معه
قد تتعامل معه أبشد ما يكون من القسوة ألنّه رغم ما قدمت له من سبل تؤدي به 

املنعم املعطي، وهو اطخالق املبدع عندما ينكر املخلوق  لكونه احلقّ و إىل اطخري قابلك ابلسوء، 
شد ما أن يعامل ذلك املخلوق أبعسر و أب وجود خالقه رغم ما ينعم به من نعمه يصبح حقيقاً 

بنا قرّ قد اب أي يعطيه جزاًء يتناسب م  كفره وجحوده وإنكاره لوجود احلق، و يكون من العق
لة أاملس حسان متناهي وإساءة متناهية، وكذلكاملسألة ابإلحسان م  املقابلة ابإلساءة، إ

ر اكر وعند تفتعفو عنه، عفو، مث يسيء فتعفو عنه مث يسيء سيء ويتشبه الشخص الذي يُ 
  .ابلشدة والعسرأخذه ستضطر إىل ساءة اإل

 

فيعامل ه، مث متادى يف غيِّ ه العفو عن متا ملن بعض التشريعا  اإلسالمية وضعت 
يف  اه هلمستخدافكفر ابلنعم اب ،ليهإحسن أاحلق تعاىل ، لكون لكافراحال كذلك و ابلشدة، 

، يف يوم القيامة والسوءغاية الشدة بعامل املعاصي، ومضادة هللا تعاىل وأوليائه، لذلك ي
 يف ذكر اذوهل ،فيه حىت لبعض املؤمننيأنه ال سهولة مبعىن  ،چى  ى  ائ  ائ  چ

، وأشد هم مير وهو خائفبعضمير على الصراط كالربق اطخاطف، و أن بعضهم  الرواتا 
أما يف ال وجه من وجوه اليسر يف القيامة هلم، حيث للكفار، املرور على الصراط حاال  
حد من أ ال ، بل أنه اليدرك، إذ أنهيف النعيم الذي ال حدود لهعيش كل اطخلق ي  نّ فإالدنيا 

ڤ   چ عليهم ، ولكن أكثر الناس ال يشعرون بنعمه تعاىل تعاىل من نعم هللا اطخلق خالٍ 

 .1  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  
                                                 

 ١٨لنحل: ا 1
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لديه من أموال  قدم مجي  ماحيث يُ  ال عند زواهلا،إإىل النعمة  اإلنسان يلتفت ال
ولد بصحة وعافية يرخص جبمي   وكان له أموااًل فمن مج  ، هاوجهود يف سبيل اسرتداد

، ابلنسبة لنجاة ولده املال ال قيمة له عنده عندما يصاب مبرض، أي أن ولدهلنجاة أمواله 
صحة لولده، يف سبيل نعمة إعادة ال يعيش حياة عادية بل صعبةأن استعداد  هو علىو 

إذن اإلنسان يرفل  سرتداد نعمة البصر،سيتخلى عن أمواله الوهكذا من يصاب يف نظره، 
 يف نعم الحدود هلا، لكنه يدركها عند فقدها، وقد ال يدرك أكثرها.

ن أو  ،إىل نعمه وآالئه قبل فوا  األوان إن هللا تعاىل ينبه الناس مجيًعا كي يلتفتوا
ُكر  يل َوِلَواِلَدي َك ِإيَلا چقال تعاىل: تزداد، بل له لتستمر نعمه و يشكر عليهم أن  َأِن اش 

لَِئن  َشَكر مُت  أَلَزِيَدناُكم  َولَِئن  َكَفر مُت  ِإنا َعَذايب چ ، وقال تعاىل: (١4لقمان:) چال َمِصريُ 
ابجلحود  اإلنسان ايقابله ن المشروط أب هاءام النعم وبقادو غري أّن ، (٧إبراهيم:)چَلَشِديد  

ة الشباب ونعمة درك نعميُ ف ،السن إلنسانيتقدم اببعض النعم ُتدرك عندما والكفران، 
 هإاّل بعد فوا  األوان، أكثر الناس على هذهذه النعم يلتفت إىل  ال الصحة، أي أنه

قل لعالذا ينبغي ل ،مبرتبة من املراتب ينسى نعم هللا عليه، والنسيان جحود وكفران ،الشاكلة
احلمد هلل  :إما بسجود أو بقول ا،كلما تذكر نعمة أحدث هلل شكرً و  ،ر أبنعمه تعاىلال يكفُ أن 
  .العاملنيرب 
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بل  ،الذي ال يرى هلل تعاىل نعمة ،الكافر وم على ذكر النعم وشكرهاامن يديف قبال 
 ال ،1چٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپچ  :تعاىل هو من عنده، قالم ٍ عَ ما به من نِ أن يرى 

ساس بني الكافر واملؤمن، األفارق ال وذلك هالنعم اليت لديه، و للقدرة اإلهلية يف  يرى دخالً 
احلق تعاىل عليه، والكافر كلما ازداد طغيااًن وكفرًا أنكر  معَ املؤمن كلما ازداد إميااًن أدرك نِ 

 ،إميان املؤمن يؤدي به إىل الشكرإذن  ،ىل سوء العذابإما يؤدي به  ووه ،مه تعاىل عليهعَ نِ 
العذاب  يرتتب عليهو وكفر الكافر يؤدي به إىل اجلحود والطغيان والبعد عن احلق تعاىل، 

 .چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ      ۇئ  چ  الشديد يف اآلخرة
 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ۆئ  چ: قوله تعاىل

   چی  ی  جئ   حئ  مئ  
  -والد خالد بن الوليد-نزلت يف الوليد بن املغرية   اآلتاهذه  نّ إ :2املفسرونقال 

سعة يف املال وكثرة يف الولد، هللا تعاىل كان شخصية كبرية من شخصيا  قريش، منحه 
فهم أسرار العربية حيث كان الشعراء واألدابء حيتكمون  تهاوأعطاه مواهب متعددة، من مجل
من حيثيا  متعددة وجها  كثرية،  عمالقاً  كان رجالً و ، هالديه عند اختالفهم يف فهم أسرار 

بل وغري ذلك، اإليول و كثري من اطخلديه  و طائلة، وهبه هللا تعاىل إتاها،  ميلك أمواالً فهو 
 ،الناس يذهبون عنه بعيدًا يف طلب الرزق يكونوا كسائرلثروة لديه مل ا  توافر  لكونهوأوالده 

الثروة واملال  ومن كان مثله يفبل هم بني يديه دائمًا يستأنس هبم ويدخلون عليه السرور، 
كان ا،  أوالده الفنون واملهارا  املختلفة، لذيعلم قدرا  ذكائية من الطبيعي أن لديه واجلاه و 
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توافر الثروة واجلاه ابإلضافة إىل له عندهم قدرا  كبرية ابنه خالد من الشجعان، وبقية أوالد
 .أخرى واألدب ومهارا  قدرا  يف الشعر

وما زال من عمره جتاوز السبعني  كبرياً   أاّبن نزول الرسالة كان الوليد بن املغرية شيخاً 
ن يطغيه أبقوته وقدراته الذهنية والعقلية والفكرية واألدبية، شخص هبذه املثابة البد  حمتفظاً 
اجلاه والبنني وما إىل ذلك من األمور  هكيف إذا توافر معفطغي العادة، املال وحده يُ  يفاملال 

أكثر، لذا ملا اصطفت قريش طغيان ، هذه أشياء تدعوه إىل األخرى اليت يسند بعضها بعضاً 
قد ف الحرتافه يف األدب،أن مييل إىل اإلسالم يف حماربة النيب ص، كانت ختاف من الوليد 

ص، وابلفعل هذا ه صاحللرجح الكفة و يف شأن النيب ص تُ أصدر منه كلمة يف شأن القرآن ت
من  أتثره، ويف  لقرآن الكرمي خوفاً إىل امن  الوليد من االستماع  احاولو فقد ما حصل، 

 ،يتلو القرآن يف املسجد احلرام حيث نزل عليههو النيب ص و إىل أراد الوليد أن يستم  يوم ٍ 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ 

أّن الوليد يستم  فأعاد لم النيب ص وع، 1 چچ    چ   چ     چڃ    ڃ   ڃ        ڃ  ڄڄ  ڄ
فكيف مبن لديه لعادي شخص اآتا  القرآن تؤثر يف ال نّ أاملعلوم من تالوة آتا  القرآن، و 

 .فهم عميق ألسرار العربية
 

 هو ما كالماً   آنفاً  حممد من مسعت لقد وهللا) قال:الكرمي للقرآن الوليد لما استم  ف
 ،رمملث أعاله وإنّ  ،لطالوة عليه وإنّ  ،حلالوة له وإنّ  ،اجلن كالم  من وال ،اإلنس كالم  من
قريش: صبأ الوليد، فقال أبو جهل: أان  تفقال ،  (يعلى وما ليعلو وإنه ،ملغدق أسفله وإنّ 

جمنون  حممداً  فقام فناداهم فقال: تزعمون أنّ  ،مه مبا أمحاهوكلا ، أكفيكموه، فقعد إليه حزيناً 
وتزعمون أنه شاعر فهل  ؟فهل رأيتموه يتكهن ،وتقولون: إنه كاهن ؟فهل رأيتموه خينق
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حر، أما رأيتموه يفرق بني املرء وأهله ما هو إال سا :: ال، فقالفقالوا ؟رأيتموه يتعاطى شعراً 
  .1ففرحوا به وتفرقوا مستعجبني منه ؟وولده ومواليه

الشامل إىل الوصف الكامل كالمه وإن كان ال يصل   ،لقرآناهو وصف ما ذكره و 
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ  :ل تعاىلاقكثري، بمن ذلك عظم أ للقرآن، ألّن القرآن

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ک  ک  ک  گ  گ     گگ

، فما ابلك بشخص عنده قدرا  كبرية يف من تالوة القرآن تتصدعاجلبال أي أّن  ،2چڱ  
مث تراج  الوليد يف حق القرآن جعل الناس تتأرجح،  كان كالمو  فهم أسرار األدب العريب،

، تهكلميتناقل  للحقائق املضلل اإلعالم أخذ و  وطعن النيب ص أبنه ساحر،عن وصفه للقرآن 
ّن أليصدقه الناس، كي الكذب  تكرار  قوانني من مجلتها نيعالميإلول، ويشيعها بني الناس

 بني الباطل.و ه يتعرف على احلق والصواب ويفرق بينحىت يقارن ال يراج  و أكثر الناس ال 
عة يسم  إمّ األغلب غري أّن قليل من الناس ميكنهم الوصول إىل احلقائق، نعم؛ 

ألّن  لك قدرة فكرية تدعوه للتمييز بني احلق والباطل،تميال فهو عة يكن إمّ ويصدق، وإذا مل 
يتأثرون فهم أكثر الناس أّما العلم والفهم واالرتباط ابهلل تعاىل، لديه قليل من الناس ال

 ،ىل ابطلإل احلق وِّ ب احلقائق وحيُ قلِ احلديث كيف يَ  انعالم يف عصر ىل اإلإابإلعالم، ولننظر 
ص النيب واألمر كذلك يف عصر الباطل، بني و ه التمييز بينوجيعل الناس ال يقدرون على 

 كثرياً.ر  ابلسحر، فاغتم ص لذلك، وأتثا  مهتّ حيث ا
 

 ،كبرياً   ل حاجزًا مسيكًا ومانعاً الوليد شكا إال أّن كثري من الناس أن يهتدوا كان إبمكان  
ۆئ  چ اآلتا  و هللا تعاىل اآلتا  تسلية لرسوله ص وختفيفاً ألمله، ،  فأنزل عالماً مضاداً إبل 
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ألنه تعاىل قد خلقه ، أن يرتك هذا الشخص هللختاطب النيب ص  چۆئ  ۈئ  ۈئ    
كان هذا الرجل قد ذا  وإملكو  األشياء،  هاملبدع وبيدالق اطخ لكونهبه  ، وهو املتكفلوحيداً 

له فوائد هذا األسلوب القرآين فلن يضر ذلك دعوة النيب )ص(، ، للغايةقام بعمل سيء 
 . لى هللا عليه واله وسلم نفي الغم عن النيب صمتعددة منها: 

 

اطخالق وحده ال أنه هلل تعاىل مبعىن ووصف ن ابي إّما چۈئ  ۈئچ : قوله تعاىل
أصبح وحيدًا فيما ُأعطي، وقد  نه إلوليد حيث وصف لا وإمّ ، هو الكايف للنيب صو شريك له 

ويف  أموالهيف قدراته و وحيدًا أيضًا أبوه وكان ، 1كان يعرب عن نفسه أنه الوحيد ابن الوحيد
ص  ّنيبآذى الرغم ذلك  هلكنّ ه من أموال افيما أعط هللا تعاىل وحيداً جعله ه وأوالده، ئثرا
 رتكه.بهللا تعاىل  هأمر ف

القرآن الكرمي وصفاً ستخدم ال مان  أن يإذ   ،املعنينيأن يكون املراد كال وميكن 
 ال نياألصوليبعض كان وإن    ،لعله من االستخدام يف البالغةمعنيني، و به إىل شري واحدًا وي

 .يف أكثر من معىن واحد يف وقت واحدال يستخدم اللفظ الواحد ذلك، ويرى أّن يقبل 
 

 {ۈئ}للفظ الواحد يشري إىل معنيني فتصبح لفظة والصحيح أنه ميكن أن يكون ا
إابنة ألّن هللا تعاىل خلقه وحده مل يشاركه أحد يف خلقه، وأعطاه وحده أيضًا ال شريك له يف 

 نّ إغريه مث  هُ ؤتَ أويت ما مل يُ لكونه للوليد  وصفاً  {ۈئ}ن تكون لفظة أميكن و ذلك، 
يف سلسلة املفسرون ال يتكلم و سلسلة نسب الوليد هي الوليد بن املغرية بن أيب خمزوم، 

من  وحيداً املراد من كونه ليس و ويف ثروته وجاهه ليس له نظري،  آابئه، فهو وحيد يف قدراته
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شر لذا مل يُ  ،يةكر  هلذه اآلمن احلرام كما يف بعض املعاين املروية اليت ذُ  هانحية تولد
 ،لكن هو من املعاين البعيدة جداً  ،ون إىل هذا املعىن ولعل البعض حيتمل هذا املعىناملفسر 

.عن الناس فكشفه الوحي خمفياً  ن يكون واقعاً أال إ
السعة  هو معىن املال املمدودأن اتضح  ،چېئ  ېئ  ىئ   ىئ    چ  تعاىل: قوله
 .ثروا  متعددة له يف املال، أي

 

 كبعض امللوك وبعض الوجهاء  ،ه يف حمضرهءأّن أبنا أي، چی  ی  چ  قوله تعاىل:
املخدوم، ، وخيتلف شعور مويقومون بشؤوهن مخيدموهن م دائماً،جبانبهأحباء وأصدقاء  لديهم
رونق وطعم إذ هلا بن، االتلف عن خدمة خت كان من احملبني  إنو خدمة الغري حىت  نّ حيث إ
 ،بعضي وجدتك} :بقوله أمري املؤمنني ع يف خطابه البنه احلسن ع اإلمام عرّب  قدو  ،خاص
يط عندما حيو تربط بني األب وابنه،  جياشة أنس وعاطفةو هناك ارتباط ف ،1{كّلي  وجدتك بل
ذكاء وفطنة يعلم ما ه لخصوًصا إذا كان بعضهم ألبناء أببيهم ويلبون له ما يدور يف خلده، ا

عندئٍذ تكون  ،ما يريد ليب لهيقرأ أفكار والده، ويُ أي  ،تفوه بشيءن يأاألب دون  هحيتاج
 يلبون ما دائًما، كانوا مبحضرهو ، أبناء عشرةلديه كان الوليد سعادة األب يف أمتها، وقد  

 .ابلراحة والسعادة شعورمن ال ش حبالةافع ه،يريد
 

يف السن، وعنده أبناء  كبرياً   كانو حدى الدول، إيف الثرية زر  إحدى الشخصيا   
 يف حيايت شاهدأغري طبيعي، وأول مرة  ه، حيث كان براً تعجبت من بر أبنائه بفابرين له، 
ه ؤ أبنا بعض أبنائه خبدمته ويقف إىل جنبه، وكان راد القيام يقومأفكان األب إذا هذا الرب، 

ابلرغم من أنه كبري و يف خدمته، يتسابقون كبرية، وكانوا وعندهم قدرا    ،أيضاً أثرتاء ومؤدبني
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 ، إال أن املستوىصعب عليه القيام والقعودكان يو التسعني سنة، جتاوز عمره يف السن قد 
ه ئأبناإلحاطة  طمئنان،االو راحة النس و به جعلته يعيش حالة من األمن العناية الفائقة رفي  ال
 .ما يتوق إليه وتلبيةإحاطة السوار ابملعصم، به 

الة من األنس اليت تدخل السرور احلهذه ُيصور   چی  ی  چ     لقرآين االتعبري و 
 .على األب
 

ي يسر  األمور له وعبد  الطرق كاملهد أ، چی  جئ   حئ   چ تعاىل: قوله 
سائغة و معبدة و جعل األمور ميسرة أنه هللا تعاىل أابن ، أنسهوهو مكان راحته و  ،للطفل

يتحول إىل  هن خطأإحيث إذ يرافقه التوفيق، الناس  بعضذلك لوهنيئة للوليد، كما نرى 
ومصاحل  حلكمة إهليةيرج  ذلك نعم  ،مكاننتيجة التوفيقا  اليت حتيط به من كل  وابص

رغم هذه النعم اليت أغدقها و مين  حلكمة،  نوهللا تعاىل يعطي من يعطي حلكمة ومين  م ،رابنية
القرب   منالبعد بدالً العكس أوجبت له على لكنه مل يستفد منها، بل  ،تعاىل على الوليدهللا 

 .تعاىل هأبعد ما يكون عن أصبححىت  ،واحلظوة من هللا تعاىل
إما ألهنا ستفيد منها اإلنسان، ي يكاملال واجلاه والنعم اإلهلية حتتاج إىل ميزان دقيق  إن 

 والسخط.و توجب املقت أن تورث القرب أ
 

يطم  أن يزيده هللا تعاىل أكثر مما أاته من  أي، چىئ  يئ    جب  حب  خب  چ قوله تعاىل: 
ال يشبعان طالب دنيا  }منهومان قال أمري املؤمنني ع:املال والولد والقدرا  األخرى، 

البد من الزتادة، و  فسيبحث عنابألموال يف احلياة الدنيا اإلنسان إذا تعلق  ،1{ وطالب علم
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لكونه  ،ّن الزتادة يف األعم األغلب تؤدي ابإلنسان إىل اهلالكإذ أمن مغبة ذلك، االنتباه 
ه، خادم لصاحبو يتحول إىل وسيلة فاملال إما أن تستفيد منه ألن للمال،  يتحول إىل عبدٍ 

ؤمنني  املأمريقال داريه، يتحول صاحبه إىل عبد له يو كثر يداد و ز وإما أن ختدمه أنت، في
ل حصانة عن الوقوع يف شكّ  العلم كلما ازداد  ،1{العلم حيرسك وأنت حترس املال}:ع

حتاج للحفاظ عليه والتفكري الدقيق لئال اكلما ازداد ف ما املالأ  ،املتاها ، فهو حارس
 زادكلما و  ،له ه إىل عبدٍ صاحبَ  يحول املالُ فطرق متعددة، السعي حنو استثماره بو  ،ينقص
ال امل نفس زوال، من مجلتها غري محيدةعواقب إىل  صاحبه جيرالذي طم ، الزاد  املال
كان يطم  أن تزداد أمواله ويكرب جاهه وتعلو فلعل طم  الوليد من هذا القبيل، ه، و ؤ وفنا

 به إىل اهلالك. ىدأسلك طريقاً سيئاً،  همنزلته، ولكن
هو من إذ  ،املركزية اليت لديهيرج  إىل خوفه على خوف الوليد من النيب ص إن  

بين خمزوم ألّن قبيلة كان الشخصية األوىل يف قريش،   بل ،كما أسلفنا  الشخصيا  الكبرية
تشكل من يمعروف بكونه اجملتم  القرشي و الطبقة العليا، من عترب اليت ينتمي إليها الوليد ت

الفضل، لتمكنهم بعدهم يف خمزوم  وبنو الطبقة األوىل،  اهلامشيون وهمهناك طبقا ، 
اقتصادتًا وفصاحتهم وشجاعتهم، مث أتيت الطبقا  األخرى بعدمها كبين زهرة وبقية القبائل  

 كاألمويني.
يف  القرآنبه جاء  ايقبل مبولعله لذلك مل هلم وجاهة ومقام، ممن  ،من بين خمزومالوليد 

املساواة، و  العدالة االجتماعيةوالدعوة إىل إنفاق املال يف سبيل هللا تعاىل و  إىل العدلدعوته 
وهذا ما ، نفوذهمو  هممراكز أصحاب النفوذ واملراكز خيشون كثريًا على طخشيته على مركزه، 

وخوفًا من الرسول ص، حفاظًا على نفوذه  ةاربحمو  ة القرآنضادفاندف  حنو محدث للوليد، 
يطم  أن بينما كان يتحول إىل شخصية عادية، إذ قد تغري املوازين يف اجملتم  إذا أسلم، 

نصب ملاب ةضحيلتاستعداد لليس لديه على مركزيته،  نفوذه أو على األقل أن حيافظ يزداد
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ىئ  چ النيب ص ومضادة القرآن حماربة إىل  لطم جره اواجلاه العريض واألموال اليت لديه، ف

 . چيئ    جب  حب  خب
 

لجهل وعدم العلم ابلعواقب وعدم تقدير األشياء وفق احلكمة، لنتيجة الطم  هو 
 .الوليد كذلككان عليه، و  إىل وابل هيتحول طمعقد رصيده وجاهه  ةدزتايف يطم  من ف

 

اللجاج واملعاندة يف رفض الوليد ذ اخت ،چخت  مت     مبىب  يب      جت        حتچ قوله تعاىل:
سماع سهولة ومرونة لليس لديه الناس بعض أّن هي مشكلة هناك رسالة املصطفى ص، 

لديه أّن ، بل الرأي املضاد لهصحة و ه ئخطتمسك برأيه وإن  عرف ي ألنه ،لطرف املقابلا
به ب اداء يص أعظمعناد هو ال لكذ، رأيه دخل جهنم يف سبيل احلفاظ علىن يأاد ستعدا

الرواتا  حضت ، من هنا وال يقبله فيجعله جيانب الصواب ويبتعد عن احلق ،اإلنسان
إّن من التواض ...أن يرتك املراء } قال اإلمام الصادق ع: التواض ،و اإلنسان على املرونة 

، قال اإلمام على أمهية األخذ ابليسر والسهولةأكد  هناك رواتا  و  ،1{وإن كان حمقاً 
ذلك ، 2{ما ال يعطي على العنف }إّن هللا عّز وجل حيب الرفق ويعطي على الرفق الباقر ع:

إتاك واللجاجة فإّن } ، قال النيب ص:تؤدي ابإلنسان إىل السوء قداملالججة واملعاندة  نّ أ
حىت  هللدع ذلك العاقل يو ندامة،  وأهذا واق  اللجاج جهل  ،3{وآخرها ندامة أوهلا جهل

 واهلبا .ثري من امليزا  والعطاتا الكألّن ذلك سيمنحه ، هاحلق معكان   إنو 
  

                                                 
 .2٨93ص 4ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج  1
 .1103ص 2ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج  2
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نفس يف الأو جعل  ،هغري اع ستمالستعداد عدم االالغلظة والصالفة و اللجاج حيوي 
لذا أابن القرآن الكرمي متيز شخصية النيب خطر اللجاج، فداحة وهنا تكمن ، هير اغمن يرتبة 
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  چ ما يستبطنه اللجاج من الغلظة، قال تعاىل: وخلوها من  ص

م  سهولة الرونة و هو املمبدأ تربوي لديه و  ،أكمل اطخلق صهو ، 1چٿ  ٹ   ٹٹ     
 الكفار خاطبقد و  ،واملوضوعية يتميز ابلسهولةكان ص و فضاًل عن احملبني له،  ،أعدائه
ُكم  َلَعَلى ُهًدى َأو  يف َضاَلٍل ُمِبنيٍ چ بقوله: حنن على  :يقل هلم ملف، (٢4سبأ:)چَوِإانا َأو  ِإتاا

على أسس رصينة حلوار اب تعاىل هللا أمرهلذا املقابل،  الطرف حرتما ، بلطلاحلق وأنتم على اب
جد  لكذ، و ه إىل احلقخذحيث أت املنصف بعها، كي يتالرباهني واألدلة هاأمهوقواعد متينة، 

ولو بعد  إىل الصواب يرعوي هم لإلنسان الذي يتعامل على وفق ضوابط وأسس جتعل غري اه
، وأن أسلوابً يتخذ املرونة أن عليه إن ألحد فح احلقيقة ا ضإي ادأر من  نإذويرتك الباطل،  حني

ُكم    چ أن حيرتمه انطالقًا من قوله تعاىل:بل عليه  ،معه يف صراع وجلاجال يدخل  َوِإانا َأو  ِإتاا
 .(٢4سبأ:)چ َلَعَلى ُهًدى َأو  يف َضاَلٍل ُمِبنيٍ 

 

اإلمام الكاظم قال ، املراء واجملادلة من أسوء الصفا  اليت حتجب اإلنسان عن احلق
إن الزرع ينبت يف السهل وال ينبت يف الصفا، فكذلك احلكمة تعمر يف قلب } :ع

أي أن ، 2{هللا جعل التواض  آلة العقل ، ألنّ وال تعمر يف قلب املتكرب اجلباراملتواض ، 

                                                 
 .159آل عمران:   1
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 ،حلقامكان املرونة وقبول ، وهو وإمنا تنبت يف السهل ،احلكمة ال تنبت يف الصلد والصلف
 .يصل إىل الصوابفلن ع رأي غريه ا سملاستعداد له ليس أي أن من 
 

طلب من وهو     1 چۆئ  ۆئ  ۇئ  چ ص لنيبالقرآن الكرمي اخاطب 
، ومن ذلك جيربهم على شيءوأن ال املرونة، و لرفق اباملؤمنني  عامل م ص أن يترسول ال

رأي احرتام ألن  ،الصراط املستقيم علىيسري كي رىّب الغري على االحرتام،  نفهم أمهية أن يُ 
من  اناك بعضً غري أّن ه ،وار يؤثر إجيااًب على قبوله للحقاحلعند  ةرتبال نفس يف هالغري وجعل

على  هغري أّن على احلق و أنه ى من خالهلا ير  مقاما  وأمناصب وصل إىل  إذا الناس
 .الباطل

 وأق اع احلسملاستعداد  لن يكون لديه اآلخركان مهما  علينا أن نلتفت أنه  إن
 إذا ازدري أو قُلل من قيمته.لتحاور ا

 

 لكوذهو احملتاج، خر لطرف اآلخر وأّن اآلليس حباجة لأنه عض الناس قد ينظر ب
واملنفعة، بل على االحتياج ال يقوم التعامل يف اجلانب اإلنساين لصواب، ألّن جيانب امنطق 
، ة يف التعاملنو واملر واض  التمما يتطلب ، ة اآلخرم شخصياحرت واعلى القيم واألخالق يقوم 
دام من كثُر مراؤه ابلباطل } :قال اإلمام علي عهامة يف الوصول إىل احلق،  مبادئ جد  هذه 

أيخذ أن  أحد ال يستطي ، واحلقّ  الباطل بني امسيكً  ابً اجحهناك أي أن  ،2{عماؤه عن احلق
بل أّن هللا ، چمبىب  يب      جت        حت  خت  مت  چ  :هللا تعاىلل اق، هجلاجه و دانعكُثر   إذاحلق اب

يبتعد  أن هلعناده ءّن جزاإ ،چىت  يت  جث   چ تعاىل سيبعده عن احلّق، قال تعاىل: 
                                                 

 .٨٨احلجر:   1
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صار، للحق  دخل يف عملية حتدٍّ ألنه صبح ضعيفًا ، والوليد أعن احلق ويتمسك آبرائه البالية
 هادضتبل  ،ال تصب يف صاحلهيه القدرا  واملنح اليت امنت هبا علهللا تعاىل جعل ف ،تعاىل

 ،لكن اإلعياء والتعب على درجا  ،اإلرهاق هو اإلعياء والتعب ،چيتچ ،يرهق هباو 
جتاه يتصاعد درجة درجة مبعىن أّن التعب سد ملرتف  شاهق، و صعكال  ءعيايكون اإل أن ها:من

الوليد عذاب كذلك يتعب شيئًا فشيئاً،   يصعد جبالً من ، چىت  يت  جث   چ  ،الوليد
ألّن هللا تعاىل إذا حارب  ،هلا الحدودعقبا  بإرهاقًا وتعبًا يزداد به ، بشكل تدرجييسيكون 
إذا أراد اطخري ألحد سّهل أمره، قال تعاىل: ، و أن يقف أمامه أحدستطي  ي فلنشخصًا 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ    ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

 .1چڦ  ڦ
رهاق إب، ملروره لواق ايزداد بعدًا عن احلق وفهم  الوليد أنّ اآلية إذن توضح 

بعد نزول اآلية كان من ضعف إىل ه ّن حال: إاملؤرخون، قال إعياءعياء بعد وإبدي، عتصا
الذي بيده ملكو    هللا تعاىليواجه أّن من يضاد احلق ذلك إىل أن تالشى كلياً، آخر ضعف 

 .كل شيء
 

، چٱ     ٻ    ٻ       ٻ  چ  بقوله تعاىل: أوضحها القرآن،على أسس يقوم الوليد عناد 
أتمل دقيقة من خالل ما لديه من معلوما  ومقارنة للتوصل إىل و يف عملية تفكريدخل قد ف

مبعىن وض  تقديرًا وختطيطًا للتوصل  :قّدر، چٱ     ٻ    ٻ       ٻ  چ ب عليه أثره، مطلب يرتّ 
مور أوغريها السيف و املال و العلم ان، العلم سالح له حدّ كعملية التفكري  و إىل نتيجة، 
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نفسه أو ل على لوابابعليه يعود املرء مبا يفكر قد فيستفيد منها اإلنسان يف اطخري والسوء، 
بني القرآن وغريه  كان يقارن  هأنّ أوضحت ل إليها توصّ اليت عملية التفكري و على اآلخرين، 

أن  فتوصل إىل إعجازه، غري أنّه مل يذعن ملنطق عقله واتّب  هواه، حماوالً ، من أساليب الكالم
بل  ،يعرف الشعرّن الوليد ألليس بشاعر ص أنه ساحر، فهو النيب ص خيرج من مأزقه ابهّتام 

والنيب )ص( ليس ، هلدي نحيتكمو كانوا   ، فقدوالشعراءاألدابء التحكيم بني و حجة يف ه
ألّن أقوال الكهنة ال تتفق م  ما يفصح عنه القرآن الكرمي، فما بقي إاّل أن يّتهم كاهن، ب

فقد بني املرء وزوجه، و بني الصديق وصديقه و يفرق بني األب وابنه  ألنّه ،النيب )ص( ابلسحر
هو االثنني و إذن هناك تفريق بني ، أيضاً  م الزوجة، والعكس صحيحسلِ م الزوج وال تُ سلِ يُ 

 حر.سامحمد فإذن فرقون بني املرء وزوجه والصديق وصديقه، يُ الذين حرة السّ  عمل
 نياملعارضمن كمله اجملتم  القرشي أبإىل هذه النتيجة جعل ه أوصلالذي التفكري و 

يف إطالق هذا  اً مجاعي ل عقالً شكّ ف، اً النيب ص ساحر كون يف   الوليد كالم  ونيب ص يتبنّ للنّ 
 (.لى هللا عليه واله وسلمالوصف على الّنيب )ص
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التفكري الذي يبتين على أسس وقواعد تقود املتأمل واملفكر إىل دعا القرآن الكرمي إىل 
العاقل ال يض  ف، 1چۈ  ٴۇ  ۋ     چ طريق اطخري واالبتعاد عن السوء، قال تعاىل: 

ؤدي إىل ما يبل يض   ،إىل ذلك الذي يعيش يف كنفه هخططًا تؤدي به إىل اهلاوية أو مبجتمع
 الرقي والرفعة.

 

أمعن النظر ووض  أي ، چٱ     ٻ    ٻ       ٻ  چ كان تفكريه عكسياً، قد  أما الوليد ف 
حنن منثل الذين هلم قوله: يجيبهم بف هلو العرب إذا سأ ىأن يتحدتها: قدرة، خالصخطة مُ 
م يف هرأيم عن العرب أتيت لتسأهلو ، عاليةالطبقة الو قريش متثل اجملتم  الراقي ألّن  قيمة،

وال  شاعر، ه نّ يقال عن النيب ص إال وض  هلم خطة يتم االتفاق عليها حيث الرسول ص  ف
الناس  يصدق لن جمنون فه نّ إذ  لو قيل إساحر، ه نّ إبل يقال وال كاذب كاهن، وال جمنون 

ألنه ول ص، وليس بكاذب، الرساليت لدى القدرا  الكبرية  ميتلك الاجملنون  كون، لبذلك
 عن فيخربيتخذ الكهانة  وملالختالف الشعر عن القرآن، وليس بشاعر الصادق األمني، 

األوصاف فليس هناك وصف  للنيب  تلكموإذا بطلت املغيبا  من خالل اتصاله ابجلن، 
وهذه طريقة إعالمية حلرف الرأي ساحر،  هأنّ إاّل العرب قريش بل كلمة عليه  م  )ص( جتت

 مروا شخصيةدّ أن يُ ذا أرادوا هنم إفإ، اإلعالم احلديثقوم به ما ي ووه ،العام ابجتاه معني
إىل أن ى ذلك الشخص دعاية عليقومون إباثرة مؤثرة علمائية أو إصالحية اجتماعية 

 سلوباألهذا و منه،  ًئاشيخذ ال يستطي  أحد أن أيحيث ضده، يشكلوا عقاًل مجعيًا 
املبطلون، ما يفعله عكس ب رتّ يهللا تعاىل لكن دروس انتج عن عملية تفكري وإمعان نظر، امل
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  وقال أيضاً: ،1چٿڀ ڀٺ ٺ ٺ ڀچقال تعاىل: 
غري أّن  رقدا فّكر و الوليد  نّ واألمر هنا كذلك فإ، 2چی  ی   ی  جئ  حئ  مئىئ    چ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   چ ، قال تعاىل: صإىل إبعاد الناس عن الرسول  يؤدِّ  تفكريه مل

 .ورسول مسددالنيب ص منصور مؤيد و  3چں  ڻ  ڻ          ڻ  ڻ  
 

إىل أود  به  هوختطيط هتدبري عملية أّن  يأ چٻ  پ        پ      پ   چ قوله تعاىل:
تدبريه ه عد عليمل يو فكان تدمريه يف تدبريه، وعلو وارتفاع شأن النيب ص والرسالة،  ،اهلالك
 .ابلضررإال 

 .چپ  ڀ  ڀ      ڀ    ڀ  چ : ه تعاىلقول
ذهاب أخرى مثل  يكون القتل من جهة، فولنا: فالن ما  وقُِتلين شبيه بقآتوكيد قر 

املطالب اليت كان كذلك األمر هنا يف اآلية، فأو ذهاب نفسه وبقاء دعوته،  أوالده أمواله أو 
تدمري كّل ذلك كان يف  املنهج الذي سار عليه  و ه، وتقدير  هتفكري وطريقة الوليد  يقوهلا

 يبَق وجه من وجوه النجاة إاّل أي مل، چپ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ   چته، ومعىن قوله تعاىل: شخصي
انفذة له  ومل يبقَ ابلوابء والوابل، على الوليد د اعبنحو ألمور اسار  ف، وحتطم وقد ُكسر

، منها أشدما هو وق  في كلما أراد أن خيرج من ظلمةو ، اأن يرى خريً من خالهلا أمل يستطي  
 أيخذه أخذ عزيز مقتدر.إنه فاحلق تعاىل،  ةاربيف حميفكر  منحال ذلك و 
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فهم لألساليب ولديه سرتاتيجية للوصول إىل أهدافه، ا اً يض  خططكان الوليد 
مهارة يف فهم الوسائل واآلليا  اليت عنده و ، والوسائل اليت حتول ما يفكر به إىل برامج عمل

 القرآن إىل هذه احلقيقة لذا، أشار تؤدي به إىل الوصول إىل نتائج تفكريه، 
 .چٺ  ٺ     ٺ    چ

مبعىن البصر، والتعبري هنا انظر أخرى مبعىن الفكر و اترًة  النظر يستخدم على قسمني:
مث  ططاطخوض  و ر األمور قدّ و أمعن يف فكره و ر فكّ ، قال بعض املفسرين: إنّه إىل اآلليا 

فتوصل أن جيم  العرب أجنح الوسائل للوصول إىل مآربه، سعى جاهدًا للبحث عن 
يف وصفهم  على رأي واحد نتفقو حيث جعلهم ي، واملناهضني للنيب ص على كلمة واحدة

 .نه ساحرأبللنيب ص 
من  لكوذالتفكري والتخطيط،  منعلى قدرة كبرية  لالوليد إىل هذا االتفاق دلوصول 

يضعفون يف ستتفق ضد النيب ص إذا مل أّن العرب إذ أعظم األمور اليت تؤدي إىل النجاح، 
عن أي شخص إذا ُسئل حبيث ، حتت إطار واحدا  املتفرقشتا   الوليد  مجف ،العادة
بني املرء وزوجه، و ألنه يفرق بني احلبيب وحبيبه،  ،احرً اس ّن حممًداأبفسيكون اجلواب القرآن 

األساليب والوسائل اليت  وذلك نتيجة لنظرة الوليد الدقيقة وإىلبني الصديق وصديقه، و 
تغلب على القرآن تؤدي به إىل الوصول إىل ما يبتغيه يف تنفيذ اطخطة والاستخدمها كي 

 الكرمي.
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 .چٺ  ٿ  ٿ       ٿ  چ : ه تعاىلقول
يعبس عبساً، أي قطب ما بني عبس  :لاقي، ابلوجه التقطيبهو و العبوس من عبس 

ويف  يف احلرب مجياًل  شيًئاذلك أّن ويظهر  ،يقطب وجههصيغة مبالغة ملن والعباس  ، (1)عينيه
بل ، اً رتاخيمظهر ال يو  ،يف أوقا  الشدة ظهر حزمًا وأبساً اإلنسان يُ فكأّن أوقا  الشدائد، 

 ،ر مث نظرأن فكر وقدّ ، فبعد كذلك  الوليدحال و ريد، يإىل ما كي يصل شدة وأبس  بظهر ي
بشدة وأبس وقوة  ذ ما خططه وأقدم عليهيأظهر أمام اجلمي  أنه يف موق  تنف، يأ ،عبس

 شكيمة.و 

 :له معنيانف"بسر" أّما  
 2 ، 
 وهو أنجه، الو  ناقتحاب: نييويعرب عنه لدى األحسائصبح ابسراً، يلون الوجه أي أّن 

 مكفهراً. الوجه صبح ي
 3 . 

يريد  تهمبعىن أّن الوليد بعد أن فكر وقدر مث نظر مث عبس استعجل يف تنفيذ خط
تفكريه سارع يف جرد أن وصل إىل نتيجة ل مببرتيث، فلم يتواىن ومل يالتغلب على القرآن، 

بسر مبعىن كان   ذافإله مدلول خاص، ، وكال املعنيني كي ينفذها من دون أتخري  وض  اطخطة
إىل حماربة القرآن، يف الوصول  هجدو  هحزم ظهر لآلخرينيعين أنه أ لكاكفهر يف وجهه فذ

انقسمت إىل فقد ، قبل ذلك اختذ  رأتًا آخررغم أهنا ، أخذ  بهو  رأيهقريش بأتثر  لذا 
                                                 

 .12٨ص 6لسان العرب البن منظور ج  1

 .169ص 19األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل للشيخ انصر مكارم الشريازي ج  2
 .169ص 19األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل للشيخ انصر مكارم الشريازي ج  3
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حبزمه قناعاهتم غرّي الوليد  لكنّ ، اسحرً يعتربه الثاين: شعر و يرى أن القرآن األول: : قسمني
 نّ فعندما قال إ ،الشعراءو  كونه حجة يف فهم كالم العربإىل  يف رأيه، ابإلضافة  هترددوعدم 

 .لكونه حجة قوله لدى أتباعهقبل  ،حرالقرآن سِ 

 .چٿ  ٹ      ٹ       ٹ  چ  قوله تعاىل:
مبعىن ل أدبر عن الشيء ااإلدابر خالف االستقبال يقف، رج  إىل الوراء :معىن أدبر
الطريق أي اختذ يف الطريق املقابل له، أعرض عنه واجته عىن أدبر عن الشيء مبأعرض عنه، و 

 .چٿ  ٹ      ٹ       ٹ  چ قوله تعاىل:  ه، ولعل املعىن الثاين أقرب.املضاد ل

ونالحظ هنا أّن ، هحدجياول أن حيفقد جيحد املستكرب احلق رغم علمه بصحته، لكنه 
يستكرب عليه  من ال يريد شيئًا اترةً ف ،الطريق للمعاداة واملضادة م  شيء له أساليب خمتلفة

يف آكد هذا و فال أيبه به وال ينظر إليه، وأخرى يتخذ أسلواًب مضادًا له ويعرض عنه، 
سار املضاد وم  أدبر مبعىن أعرض واختذ امل، أي اختذ املرء كال األمرينوهنا إذا ، اإلعراض

لن ولن يهتدي إىل الصواب و ، هملا يضادّ ة عاداقمة امليصبح يف ذلك كان مستكربًا فحينئذ 
 وه.يصل إىل احلق أبي وجه من الوج

 

 من جهتني: عطي درساً أخالقياً نستفيد منه، تُ بالغة متناهية، اآلية تعبري يف 
 هإذا مل يدبر عن يعرف احلقاإلنسان يستطي  أن يهتدي إىل الصواب و ّن أ 

 .تهحقاني لمدبر عن الشيء أن يرىلال ميكن فنظر إىل احلق، أما إذا أدبر بل لديه ، اعرضً م
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االستكبار مين  فال ميكن أن يهتدي اإلنسان إىل الصواب إذا استكرب، ه نّ أ 
كلما   على املستكرب، والعكس صحيحمجي  منافذ اطخري تنسد و من الوصول إىل أي هدًى، 

  أن يهتدي إىل الصواب، يستطيحينئذ له اآلفاق الرحبة والواسعة و  تحفتتواض  اإلنسان 
 اً كان اجتماعيما أأمر  يف عواقب األمور وميعن النظر اإلنسان إىلعندما ينظر هذا ويتضح 

أن  هميكنال فعرض عن ذلك األمر االجتماعي أو الثقايف من يُ أّما  ،م غري ذلكأ اً ثقافي مأ
اجلانب السليب،  األمور من نظر إىلي فسوف ااختذ طريقًا مضاد  كما أّن من ،  هجيابياتإتلمس ي

ه كل إجيابية تصدر من، و مساوئً  هحماسنرى شخص يل اكان عدو  بعض الناس إذا  جند  وهلذا
 .واختذ سلوكاً مضاد ا فلم يَر حماسن الدعوةهكذا حال الوليد ألنه أدبر ، سلبية

 

عن  هعو رجيف بصيص أمل فهناك  يستكربمل  هلكنّ  من يعرض ويتخذ طريًقا مضاد اّن أ
 نيزداد يف بعده عسستحيل أن يصل إىل الصواب، بل فمن امل أّما إذا كان مستكربًاإعراضه، 
هذه معادلة، كلما ازداد اإلنسان تواضعًا كلما رأى األشياء بشيء من الوضوح، و احلق، 

ليت تفيد اإلنسان يف املعادال  اأعظم  ، وهي منغائمة قامتةاها وكلما استكرب أصبح ير 
يف و يف علمه  تواض إىل الحيتاج إنه فتكامله العبادي، يّة، أي يف عبادوالالناحية األخالقية 
 غري ذلك.و السياسي و االقتصادي و عمله االجتماعي 

 

أن  هال ميكن، فعنه اآلخرونسوف يبتعد عن اآلخرين، و و  بتعد عن احلقااستكرب من 
يرى أّن القرآن الكرمي فكان واستكرب  امضاد   ذ طريًقاالوليد هنا اختّ ، و يصل إىل الصواب

لى هللا عليه واله النيب ص أن يهتدي هبدي ه، فكيف ميكنمنه شأانً و  الرسول ص أقل رتبةً و 
 ! ؟أن يكون متبعاً له هكيف ميكنبل   !؟خذ منهاأل هكيف ميكن! و ؟وسلم 
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كلما دبر عنك  يُ و  ،قضاتا االجتماعيةاليف خيالفك ويضادك بعض الناس د جت قد
 ال، بل مماثليهو  يراك من أقرانه واليستكرب عليك، وقد ، أشواطاً عنك يبتعد بل  ،إليه تقرتبا

 عدماالستفادة من األشياء تتوقف على  ألن، أن يستفيد منك هميكنفلن  ، وحينئذٍ يراك شيئاً 
 .لتواض تتأتى ابو االستكبار 

يف احلديث القدسي ، ورد تقمصهاأن يليس لغريه  ،التكرب صفة خمتصة ابهلل تعاىل
منهما قصمته يء الكربتاء ردائي، والعظمة إزاري، فمن انزعين يف ش}:النيب ص املروي عن
  :قوله الوليدصدر عن ذا هليرتكس يف جهله وظالمه، و ينحدر املتكرب إن  ،1{وال أابيل

حر املراد منسابقاً ا أوضحن ،چڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ   چ عن نتيجته أبهنا عند احلديث  السِّ
فرتق كل من آمن ابلقرآن سيوأن  املرء وزوجه والولد ووالده، و ق بني الصديق وصديقه يفر الت

 من ابلقرآنملن آدث حياالنفصال الذي هذا  نذإزوجته وهلم جرا، و عن أبيه و  عن صاحبه
 مياثل السحر يف نظر الوليد.

 

  له معنيان:  "يؤثر"أبنه السحر  وصف چٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ    چ قوله تعاىل:
معروف منقول أي إن هذا إاّل سحر مأثور،   يقول:كأّن الوليد و مبعىن أنه أثر، األول: 

  بعد جيل. ، ينقله السحرة جيالً هعن غري 
سحر  :مؤثر، ألّن السحر على قسمني  مبعىن أّن القرآن سحرريثتأ"يؤثر" من ال: الثاين

القرآن من السحر ن إ :يقولالوليد أن ، يريد شديد يؤثر، وسحر غري مؤثر، أتثريه بسيط
مؤثر يف  القرآن سحرإذ أّن يشعر،  المن حيث ه أراد أن يذم القرآن فمدحوقد ر، املؤثِّ 

 .بالغةو نطق مبإذا تكلم بكالمه، فالن سحران : حينئٍذ، كقولناومعىن كالمه الناس، 
 

                                                 
 .156ص  1لبكري الدمياطي ج لإعانة الطالبني  1
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أعاله  أسفله ملغدق وإنّ  "إّن له حلالوة وإّن عليه لطالوة وإنّ  الوليد عن القرآن:قال 
ُعوِتب أبنه خرج وبعد كالمه ، ألفاظه حالوتهو فيه سن السبك حللقرآن لمدح هذا و ملثمر" 

وق  فيه، ألنّه ملا قال إن هذا إاّل سحر يؤثر، ا قاله فأن يفر ممأراد فعن دين قريش وصبأ، 
جاذبية  و مؤثرية و  حيث أابن أّن القرآن فيه منطق من حيث ال يشعر،مدح فأن يذم أراد 

األصول وعلى  ،قوي متني هأسلوبو منطق، و هو ليس بسحر، ألنّه كالم فيه اتزان و كالسحر، 
"وأنه ليعلو وال  :كما قال الوليدهو  لكالم، و ا القرآن يف أعلى مراتبإذن العقلية والعقالئية، 

 تنيب:امل، ألّن القرآن يربهن على حقانيته بنفسه، قال يعلى عليه"
 إذا استطال الشيء قام بنفسه    وصفا  ضوء الشمس تذهب ابطالً و 
 

 .چڦ  ڄ     ڄ  ڄ          ڄ    ڦچ  قوله تعاىل:
ر قريش من ، وحذّ وحي إهلينه أبيشكك يف كالم النيب ص عن القرآن أن أراد 

وإن  تعاىل وليس من عند هللا ال ينتمي إىل السماء  بشريّ بتبيان أنّه كالم النيب ص  تصديق
أن  هامكنأأقصى ما قريش و لكنه سحر،  ،اً متين قوتاً و  اً صحيح اً كالميف حد ذاته  هو كان 

 .سحر هنّ ما قاله أبسوى  الوليد مل أيِ  جبديدإّن فوعليه شر، بكالم والشعر  شعر،  نّهإه قولت
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لكّن كالمه  ،چڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ          ڄ  چعنه:  بقولهالطعن يف القرآن الوليد أراد 
ژ    ڑ   ڑ  چقال تعاىل: قاوم القرآن الكرمي، تنقصه احلجة ويعرتيه الوهن والضعف، فال ي

 . 1 چک  ک  ک    ک  گ  
 

النيب ص الثقلني اجلن واإلنس أن أيتوا آبية واحدة متاثل القرآن الكرمي يف حتدى 
الكالم قد يكون  وكوهنا غضة طرية ال تبلى، ابعتبار أنّ  ،بالغتها وقوة سبكها وحسن نظمها

يبلى ولو بعد حني، لذلك جند  هلكنه ليس بغض طري، مبعىن أن ه،نظم احسنً  ،قوتًا سبكه
هن، و ا اعرتاها من اطخلل والملسقطت و كلها النظرتا  واألفكار هتاو    ا منمئا  بل آالفً 

ابإلضافة إىل قوة سبكه وحسن نظمه وبالغته هو أما القرآن الكرمي لكونه من عند هللا تعاىل ف
ه، تبني هلا إعجاز كلما تقدمت البشرية و  ،يبلى م  تعاقب األتام ومرور السنني طري غض ال

 من وجوه متعددة.علمي الالقرآن إعجاز  إىلالعلماء توصل يث يف عصران احلدو 
 

قول ألّن  ،من البشر ليس بصحيح يتحدث به اآلخرون مال اثميإذن اهتام القرآن أبنه 
على مدى  ال يبلىليس بطري غض  كونهالبشر فيه تضاد وتناقض وتغري ابإلضافة إىل  

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   چ قال تعاىل:هذا فارق جوهري بني القرآن وغريه، و الدهور، 

 .2چڎ  ڎ  ڈڈ
 

                                                 

 .13،14: الطارق 1
 .٨2النساء:  2
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من هللا تعاىل خيوف العذاب الشديد الذي سيصاله الوليد، الكرمي القرآن  أوضح
أمناطًا من العذاب ختتلف عن غريها لبعض الفئا   العذاب الشديد يف اآلخرة، غري أنه أعدّ 

أو من اجملرمني  نمن الناس وهم الذين حياربون هللا تعاىل وحياربون الرسل واألنبياء أو يكونو 
أي أّن ببعض ما أنزل هللا تعاىل،  نيكفرو  وأأن يؤتى، به ما أمر هللا تعاىل من التاركني 

ال ، وكذا للذين لطغاة الذين حاربوا هللا والرسللمن العذاب، وكذلك  اطً امنألمجرمني ل
 ، الزكاةال يؤدي أو  يرتك الصالةكمن أيمترون أبوامر هللا تعاىل وال ينتهون عن نواهيه  

 مص  جض  حض  مج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حصچ قال تعاىل: 

 .1چخض  مض    
حيارب كذلك من استحقوا العذاب الشديد،  فا هرتكو فلواجبا  هللا تعاىل ابأمرهم 

سقر الذي كدخول النار فحسب، بل هناك دركا  يف النار  ليس  ؤهجزافإّن  احلق تعاىل
ختتلف يف عذاهبا عن  چڃ  ڃ      ڃ  چ لوليد، اعذاب يف حتدث عنها الذكر احلكيم 

 العذاب ابلنار األخرى.
 

ولعل إطالق  ،يتالشىو الذي يذوب الشيء أنه  يأ 2سقر يف اللغة مبعىن الذوابن
نطلق أخرى و  ،نطلق السبب على املسبب، ألنه اترة االسم على هذه النار ابعتبار املسبب

، منه شيء ىبقحيث ال ي شيء إال أذابته فيهايوض  ال النار ولكون املسبب على السبب، 
هللا تعاىل أّن هذه النار أعدها يبني هنا مبعىن التالشي التام،  ، وهولذوابنأطلق عليها ا

يف  يكون هناك ذوابنكيف   هنا سؤالالو ألصناف من الناس الذين حاربوه وكذبوا برسله، 
 الّنار؟

                                                 
 املدثر.  1
 .171ص 19األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل للشيخ انصر مكارم الشريازي ج 2
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ال ميكن ألحد يف فم هذه النار، تعاىل عظا هللا البد أن نبني أّن  نشرح معىن الذوابنكي 
أنواع من النار يف احلياة الدنيا،  من اإلنسان ربم قد يتعامل الدنيا أن يتصور ما هي عليه، 

يدروجينية أو كاهلحترق الكرة األرضية أبكملها  أن  هاالقنابل اليت ميكنالّنار اليت حتدث من ك
ذلك ألمور منها و ثل شيئًا أمام سقر املوجودة، ميال هذا النحو من القنابل لكّن الذرية، 

استمرار هذه النار وعدم انطفائها، ومنها: عدم مو  املعّذب هبا، ومنها: أمور ترتبط بعذاب  
، هللا تعاىل عظمة هذه الناركل وجود اإلنسان، وليس اجلانب املادي منه فقط، هلذا أّكد 

 .چڃ  چ    چ  چ       چچ فقال تعاىل: 
 

 .چڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  چ قوله تعاىل: 
قوة أتثريها من خالل معىن "ال تبقي وال تذر" هتا و شدو  اهتعظمبعًضا من نفهم كي ول

وميكن أن  ،آخر الدنيا ميكن أن حترق شيئًا وتبقي رانالبد من املقارنة بينها وبني انر الدنيا، 
بقي ال تُ ار اليت تتحدث عنها اآلية يف اآلخرة فهي النّ ا أمّ  فقط، أتثريها على اجلسد يكون

انر  يفهوعلى كّل عوامل وجود اإلنسان وما يرتبط به  ،الروحتؤثر على اجلسد و شيئًا أبداً، 
ک   چ وال شيًئا آخر، قال تعاىل: بقي جسمًا وال روحاً، ال يُ ، منط خاص من العذابمن 

من يعذب يف سقر ولعّل اآلية تتحدث عن غري ، 1چگ   گ  گ  گ  ڳ
بقي وال تذر، ال تُ اليت سقر هي  لكنّ يبقى،  ًئاشيهناك أن ، أي بقي ويذرنمط من النار يُ ب

أّن عىن املبل ذلك انعدام الروح، وال يعين الروح، معه ال تبقى  يدشدالمنط من العذاب فهي 
معذبة، مث عودة لروح وبقاء اجلسم ذوابن ايذوب مث يعود بقدرة هللا تعاىل، و اإلنسان يتالشى 

شى مث تاليشخصيته لو الوجود احلقيقي لإلنسان هو أّن  اولعّل هناك معىًن دقيقً ، إليها اجلسم
 .درك ذلك تُ القد عقولنا و عود، ي

                                                 
 .56النساء: 1



 70.....................   ............................................................................................ تفسير سورة المدثر

70 

 

 ،بنحٍو يكاد أن ال يوصفحقيقتها الذوابن، ما يرج  إىل أّن إذن أوىل مسا  "سقر" 
عقل اإلنسان يف عامل ، چڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  چ أشار إليه الذكر بقوله: 

عقل الال يصل إليها من األمور  هناك كثري  و يف اإلدراك،  هنقصلالدنيا ال يدرك هذا املعىن 
ڃ  چ    چ  چ  چڇ  چمنها قوله تعاىل: ، القرآن الكرمي فصح عنهاأ

هذا و  ،لسيئةهو انقالب لتبديل السيئة إىل حسنة : إن الطباطبائي ل العالمةاق، 1چڍ
، ذلكفنقبل نؤمن بقدرة هللا تعاىل الالمتناهية نا لكن ،العقل يدركه ال ماهوي، نقالب تغرّي اال
نعدم امث ألّن الشيء إذا حتقق ووجد  ،تدرك معىن تبدل السيئة إىل حسنة ا عقولنا فالأمّ 

األمر يف قوله تعاىل:  اذهكو ذا، العقل هلك ادر اليت تؤكد عدم إ عشرا  اإلشكاال فهناك 
 .چڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  چ 

 

شيء يبقى من اإلنسان، ال روح أن ال أشار  الكرمي القرآنغري أّن ، الروحتنعدم  ال
 .جسده يتالشىو  روحه وال جسد، تذوب

 .مبالغة يف التعبري ههذقد يقول قائل: إّن 
كما تعاد  مث  تتالشىذوب و أّن الروح تنجد ساللفظ على احلقيقة  نامحللكننا إذا 

القرآن  لعقل، أفصح عنهيدركه اال وهذا أمر ، من جديد يذوب اجلسد ويتالشى مث يعاد
 .الكرمي
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هللا  اجملرمون الطغاة البغاة واملتمردون علىو ، بينةً  واضحةً  ابرزةً سقر كوهنا من مسا  
على أوامر املتمرد  ،املستكرب احملارب ألنبياء هللا ورسلهو رم والطاغي اجمل :تعاىل فئا  ثالث

 .هلم ظاهرةو ابدية  النارهؤالء تكون ، الذي الأيمتر والينتهيهللا تعاىل 
 

 ،ةحقيقفقد دخل النار أو ظلماً اقرتف معصية  يف املعصية فقالوا: إّن منحبث العرفاء 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ قال تعاىل: والنار هي نفسه 

 .1چڑ  کک  ک  ک  گ

حقيقته - ، هذا العاملغري ظاهر يف  هسعري، لكنّ النار و الأيكله هو أي أّن املال الذي 
أما عندما تنكشف احلجب يف عامل الغيب، واالصطالء  السعريو لنار اتتجلى حقيقة  -خفية

نتقل إىل عامل إذا ا هلكن ،أيكل انراً حيس أبنه ال و سعريًا فال يشعر بكونه أيكل يف عامل الدنيا 
 .أيكل انراً ويصلى سعرياً نفسه جد و  ةخر اآل

 :يف آية أخرى بقولهاحلق تعاىل  اعرّب عنه للنارمسة اثنية وهي  الظهور وهالربوز 
 هؤالءانر كذلك و ، ابلشمس ابلنسبة لنا ةشبيه، أهنا ظاهرة ابدية، ي، أچڍ  ڌ   ڌ  چ 

 .هلم مبنتهى الظهورتكون  ،نياملستحق
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 اعددً جعل هللا تعاىل طخزنة النار  ،چڍ  ڌ           ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈچ  قوله تعاىل
 خزنة النار عددهم تسعة عشر،و خازن النريان،  وهو عليهم رئيس امسه مالك، ، الئكةاملمن 
 فسريين: بتهذا العدد قد فسر و 

تسعة عشرة أن عددهم  الثاين: .تسعة عشر شخصًا من املالئكةاألول: أن عددهم 
الئكة الذين يتولون فاملكال التفسريين فيه احتمال وله مؤيدا ، و  ،جمموعة من املالئكة

هم اطخريين يف عوامل اآلخرة والعناية ابملطيعني واملؤمنني العذاب أو قبض األرواح أو التكرمي 
كل ، أّن  يأ ،لتسعة عشر الذين أفصح عنهم الذكر ميثلون رؤساء هلذه اجملامي ، واجمموعا 

أّن هذا  وه: يطرح لاؤ سوهناك  ،تسعة عشرة جمموعة طخزنة النارفهم  ،جمموعة عليها رئيس
  ؟العدد لكل دركا  جهنم أو لدركة واحدة

آتا  وغريها من من اآلية يبدو ما لكن  ،1أّن العدد خاص بسقر بعض املفسرين يرى
لرؤساء واملسؤولني الكبار لأّن كل دركا  جهنم عليها تسعة عشر رئيساً، قد يكون  القرآن

من املالئكة الذين هم خزنة جهنم أعوان وجنود كثرية، لكن الذي جاء يف الكتب السماوية 
رادوا أن أّن اليهود أ -كما سوف أييت   -أّن خزنة جهنم هم بعدد تسعة عشر، لذا جند 

خيتربوا النيب )ص( بصدقه وحقانيته، فسألوه عن عدد مالئكة العذاب جلهنم، فنزل الوحي 
تص بدركة خي أي أنّه الهذا العدد، استعرضت ، يبدو أّن الكتب السماوية السابقة ذلك يبني

املسؤول عنها تسعة عشر ملكًا من مالئكة هللا ا من دركا  جهنم وهي سقر بل كل دركاهت
 .م عذاب جهنمهلأوكل  نالعظام الذي
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 73.....................   ............................................................................................ تفسير سورة المدثر

73 

 

 

 ؟ذا العددالتخصيص هبسبب تساؤل عن قد يثار 
أفعاله إّن ، فعنهيف كل ما يصدر  تعاىل عن ذلك يرتبط حبكمة هللاعام جواب هناك و 
 يصل إليه عقل اإلنسان، من مجلة الوبعضها اآلخر  ،جلي   كم ومصاحل بعضها بنّي  حبمعللة 

 احملددة األعدادوكذلك ، ملالئكة الّنار احملددالعدد أي أّن إليها عقولنا األمور اليت ال تصل 
كذلك كون ال نعرفها،  جنزم بوجود حكمة ، سبعاً  اً األرضني سبعو كون السماوا  ك،  األخرى

، مغزاهنعرف ال عدد ساعا  اليوم الذي نعيشه هكذا ، و عشر شهراً  الشهور عند هللا اثين
 ر.عقل اإلنسان مهما فكّ ال يصل إليها هناك أسرار أمور ف

هاهنا العدد ، وإابنة ةخفيّ ترتبط حبكم ومصاحل ا أهنّ  إذ  ، املعصوم على كنههايطّل  نعم؛ 
 ألن ،إمياانً  ونيزدادآخر وهم املؤمنون  بعًضا بعض الناس إذا مسعوه، لكنّ به  ئقد يستهز 

هللا تعاىل حكيم ال فهو يعتقد أن وركائز إميانه،  قواعد مسبقة يبين عليها أسساملؤمن لديه 
 هاوبعض العقل كهايدر ال ّن بعض األمور أغاية األمر  ،ما يصدر منه حلكمة كلّ و ، ابثً عيفعل 
 .ظاهرة بّينةاآلخر 

 

أي  ،1چژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کچ  :لقاف جنس التسعة عشرهللا تعاىل  بنّي 
 فقد العددة ا خصوصيّ أمّ ن املالئكة، مة جلنّ اخزنة كذلك م و خزنة جهنّ جعل اىل أنّه تع

 ڳ   ک  گ  گ  گ    گچ  ،أوضحت اآلية ذلك

ه ابآلخرين وعالقة اآلخرين عالقاته و عباداتهللا تعاىل أن ميتحن اإلنسان يف يريد  ،2چ  ڳ  
 ،خزنة النار هو االمتحان يف عددعنها احلق تعاىل من مجلة االمتحاان  اليت يتحدث به، و 
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الكفار أّن اآلية ما إن نزلت حىت انربى  إذ  بل هو صعب،  لهبسوهو امتحان ليس 
قال  چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  چا ملا نزلت روي عن ابن عباس أهنّ ابلسخرية، هلا املشركون و 

أمهاتكم أمس  ابن أيب كبشة خيربكم أن خزنة النار تسعة عشر  ثكلتكم :أبو جهل لقريش
فقال أبو األسد بن أسيد بن   ؟أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم، 1وأنتم الدهم

 .2ان أكفيكم سبعة عشر فاكفوين أنتم اثننيأ :كلدة اجلمحي وكان شديد البطش
 

كسائر ُيصوروهم   العظام إىل أنالئكة ابملية االستهزاء والسخر  يف وصل احلّد ابملشركني
يتجاهلون قدرا  املالئكة اليت و ، عليهمب تغلّ م والهل يتصدالكن حبيث ميالبشر، 

عليهم  مإذ  أّن هليف أقل من جزء من الثانية،  أبكملها مدانً  اغلبو يستطيعون من خالهلا أن ي
  تعاىل:، قال والية تكوينية على الكون السالم

حتدث القرآن عن هللا تعاىل قدرا  ال حدود هلا، كما منحهم  ،3 چے  ے  ۓ  چ 
ىئ   ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  چ قال تعاىل: فتدمريهم لقوم لوط 

جب        حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ختمت  ىت  يت    جث  مثىث  يث  حج  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    مججح  مح  جخ  حخ  مخ   

ڈ  ڈ    ژ  چ  قال تعاىل:  أو قوم صاحل ،4 چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڳ    ڳ  ڳ   ڳ    گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گ

                                                 
 (.30٨ص 2العدد الكثري. )معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  1
 .٨٨ص20امليزان يف تفسري القرآن للعالمة الطباطبائي ج  2

 .5النازعا :   3
 .٨2هود:   4
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و أ ،1 چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ          ڱ   ڱ 
قوم هود أو قوم شعيب أو غريهم من األمم السابقة اليت تعرضت لعذاب هللا تعاىل بسبب 

  لمح البصر تغري بو  تكذيبها ألنبيائها، إذ أّن املالئكة قامت إبنزال العذاب أبمر هللا تعاىل، 
غريوا وجه تلك املدن و صبح العايل سافاًل والسافل عالياً، أبكملها وأ املعادلة الكونية

مالئكة هللا تعاىل ال حدود فتطورة الراقية بسبب الطغيان والكفر واملعاندة للحق تعاىل، امل
 .ابلقدرا  املاديةدائًما يتمسك و لقوة تلكم ااإلنسان جيهل و لقدراهتم، 
 

دث حتكما  تعاىل النقاب عن بعض القدرا  اليت يعطيها لبعض خلقه،  هللاكشف 
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  چ  سليمان ملا أراد أن أييت بعرش بلقيس،يب القرآن عن النّ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  

الذي لك كرسي املُ و عرش بلقيس العفريت قدرته على جلب أبدى ، 2چژ  ژ  ڑ  
هللا سليمان من أن يقوم نيب قبل  -من اليمن إىل فلسطني-جتلس عليه من مسافة بعيدة 

الكرمي القرآن وقد حتّدث صرف يف الزمان واملكان، أّن لديه قدرة على التذلك يعين و  ،مقامه
ڑ  ک     ک  چ ألحد خملوقاته الكائنة للعفريت مباشرة عن قدرة أكرب من تلك ذلك بعد 

هو  ،، الذي عنده علم من الكتاب3 چ گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ک       ک  گ
 يوهجزء من الثانية، يف  هاآصف بن برخيا وصي سليمان )ع(، لديه قدرة على جلب عرش

عن قوانني املادة اليت  ةهذه قدرا  خارجأوليائه، و بعض هللا تعاىل ل ااهأعطقدرة هائلة كبرية 
هللا تعاىل منحها قدرا  أهنا عرفها البشر، كما أّن معاجز األنبياء كانت من هذا الباب، أي ي

                                                 
 .67،66  :هود  1
 .39 ،3٨النمل:   2
 .40النمل:   33



 76.....................   ............................................................................................ تفسير سورة المدثر

76 

 

قال ه تعاىل، تروا الناس بقدر ذكِّ أمر األنبياء أن يُ و ، عباده للتدليل على عظمته تعاىللبعض 
تلك األزمة اليت ظهر  فيها القدرة ذكِّرهم بأي ، 1چۇ  ۆ   ۆۈ  چ تعاىل: 

 .الالمتناهية للحق تعاىل
 

 :من هللا تعاىلامتحان هو و  ،اآلتا  القرآنية أّن عدد تسعة عشر طخزنة النارتفصح 
لن يدركوا احلكمة من إذ أّن الذين كفروا سوف    چ ک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ چ 

 .، فيزداد بعدهم عن احلقتهزؤون ابلعدديسسالعدد، و 
 

عدد خزنة جهنم موجود يف  وأصحاب الكتب السماوية فإن اليهود والنصارى أما 
 ڎ  ڎ  ڈ چ فنزلت اآلية  ،عدد مالئكة العذابب (ص)النيب  واخترب اا لذكتبهم، 

على بينة من األمر علهم صحاب الدتاان  السابقة جيذكر العدد ألن وعليه فإ ،چڈ    
هو الذي جاء به ما لديهم ، إذ أن وحي مساوييف كون اجلهة اليت أتت ابلعدد هي  ويقني

 .الذكر احلكيم
 

ڱ  ڱ  چ عدد له أثر كبري على املؤمنني يف ازدتاد إمياهنم، المث تبني اآلتا  أّن ذكر 

عندما يعلمون أّن عدد خزنة جهنم مذكور يف الكتب  نيملؤمناوذلك أن ، 2چں  ںڻ 
 نّ يزدادون يقينًا أبيف قلوهبم، وس السماوية السابقة سيرتسخ اإلميان ابلدين اإلسالمي

                                                 
 .5إبراهيم:   1
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غري أن بعضها اآلخر ال حتريفا ، ى بعضها وإن طرأ علواحد،  هامصدر الرساال  السماوية 
حقانية  ذين أوتوا الكتاباملؤمنون إمياانً، ويؤكد لل يزداد أنيزال صحيًحا، وتلك فائدة كبرية، 

 فيزول ارتياهبم.اإلسالم، 
 

ڻ  ڻ  ڻ  چ  قال تعاىل: ،والكافريناملنافقني عدد على مث حتدثت اآلية عن أتثري ال

القرآن  عرّب ، 1 چۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ 
د يف ر تعبري و  وهو ،   چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھچ  هم عن املنافقني أبهنم الكرمي

وحتريف كل ما سخرية لاالستهزاء وادائمًا حياولون ، لكوهنم يف آتا  عديدةالقرآن الكرمي 
من صحف وجمال   اإلعالم احلديث يقوم بهما  نفسه هو هموعمل ، القرآنجاء به 
ألن  ،على كثري من الناس وايؤثر لوالباطل إىل حق، حلق إىل ابطل احتول  موجهة وفضائيا 

اإلنسان يتطلب من  إن ذلكإىل الصواب،  وايصل كي  ةيف املعلوم ونيبحثالأكثر الناس 
 .ال يتوافر لدى األكثر عالٍ  افهمً و بصرية 

سوف تستمران  –الكفار واملنافقون  -الكافرين، ألن الفئتني مث عطف القرآن عليهم 
ر االكفيستهزئ ، 2چے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ ، هلن يؤمنوا بو ومضادهتما للحق،  اعنادمهيف 
فكيف سيقوم مبهمة التعذيب واإلحراق  ،قلياًل  اكونه عددً لعدد المن ذكر املنافقون و 

 !؟ابلنار
املرتابطة بني عاملي املادة  هبعامل الوجود وقوانينوجهل دل على قصور ي نظرة توه
حدوديتها أن تدرك أسرار عامل فال ميكن لتلك العقول مبنعيشه والعامل الالمرئي، الذي 

 اجلهل للسخرية واالستهزاء،  لكذحينئذ سيدفعهم و الوجود ببعديه املادي والالمادي، 
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ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  چ 

 .1چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  ې     ى  ى            ائ  
 

 ،چڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ چ يف احلديث عن مبحث هام ة تستمر اآلي
تشريعية الحبث هام يدفعنا لبيان قسمي اهلداية،  ووهمن هللا تعاىل،  والضالل اهلدايةلتبني أن 

إنزال الكتب هللا تعاىل الرسل وبعث األنبياء و رسال إبتتحقق تكوينية، اهلداية التشريعية الو 
وجودا  رتتبط مبف أما اهلداية التكوينيةاألسباب ليصل اإلنسان إىل احلق،  ئةيهتو السماوية، 

هي هداية من هللا تعاىل للموجودا  كي تصل إىل  و ، يه وفيهااملتحكمة فالكون والقوانني 
، وكال 2 چمت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح  چ قال تعاىل: كماهلا املنشود،
 إىل هللا تعاىل. اناهلدايتني ترجع

اهلداية التشريعية أن ن اتبي ،چڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  چ  إذن قوله تعاىل:
أخذ و اإلنسان إذا سلك الطرق الطبيعية إن ، فوليس اهلداية التكوينية ،األنبياء والرسلمن 

إذا عاند أما ، ابهرة وهداية اتمة إىل نتائجاليت أرادها هللا تعاىل هلدايته سيصل ابألسباب 
 الضالل. ووه ،يصل إىل نتائج عنادهوأصرا على ترك تلك الطرق اليت جعلها هللا تعاىل س

اهلداية ألن ، چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ چ دقيق تعبري القرآن الكرمي 
 :حيثيتان ماواإلضالل هل
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هو الذي منح لكونه هو املعطي للقدرة، ف إىل هللا تعاىل اهلداية نسبيأّن  :
 إال أّن القدرة هي من ،يف أفعالهخمتاراً لكونه  وإن صدر من اإلنسان والفعل ،اإلنسان القدرة

 هلذه احليثية. إليه تعاىلالفعل سب فنُ  ،ح هلاألنه املعطي املان ،ه تعاىلعند
 هنّ أ، أي ألّن الفعل يرج  إىل اختيارهالنظر للفعل ابعتباره منسواًب لإلنسان،  

من أخذ أبسباب اهلداية ف ،يضله هللا تعاىلفالضاللة  أيشمن يهديه هللا، و فمن يشأ اهلداية هو 
فإن ابلتايل و يضله هللا تعاىل، سيهتدي تكويناً، ومن أخذ أبسباب الضاللة تشريعاً سالتشريعية 

من صل إىل العواقب احلميدة، و و يح طريق الصحاليف ر افمن س ،بوضوحستظهر نتيجة ال
القدرة ، أي أّن هللا أعطاه صل إىل العواقب الوخيمة السيئةو ر يف طريق الغواية والضاللة اس

، له يف اطخري فقد شاء اهلدايةإن استخدم القدرة املمنوحة الضاللة، فاهلداية و للوصول إىل 
لقدرة يف  ل يعطنظر إىل أّن هللا تعاىل هو املوعندما ي  ،يف السوء فقد شاء الضاللة هاوإن  صرف

ترج  يف هنايتها إىل هللا اليت سلسلة عامل األسباب واملسببا  بذلك ريتبط كال احلالني س
هي هبذا املعىن و  ،يرج  سببها إىل هللا تعاىل من هذه احليثية اهلداية واإلضاللتكون تعاىل، ف

 من عنده تعاىل.   
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چ  چ قال تعاىل: 

 زقري ف ،يشاء السوء أيضاً من يشاء اطخري ومن ن ومُيَكا عطي هللا تعاىل يُ أي أن ، 1چڇ  
يصرف اآلخر سوبعضهم  ،يصرف الرزق والنعمة يف املعصيةس همبعضغري أن  ،مجيعاً الناس 

إن من ف، إتاها ما جنده يف نعمة البصر اليت أعطاان هللا تعاىل لك، وذالطاعةيف  تهونعم هرزق
فإنه قد كفر بنعمة هللا،  يشاهد الربامج احملرمة يف التلفازأما من  ،سينال الثواب القرآنأ يقر 

  الشر.نعمة تستخدم يف اطخري و الإذن 
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هو إشارة إىل كوهنم رؤساء  احلديث حول أّن عدد خزنة النار اآلتا  تواصل   
 ، بل إّن عددهم كثريهم، وليس العدد هو إحصاء جلميععن جمازاة اجملرمنيجملموعا  مسؤولة 

هو ف ،چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  ې     ى  ى            ائ  چ  ال حيصيه إال هللا، قال تعاىل:
أي أن  ، الكون شيء يف، واملقصود من اجلنود هو كل تعاىل الوحيد الذي يعلم عدد جنوده

 خصوصًا األولياءمن جنود هللا تعاىل، فاإلنسان جندي جندي هلل تعاىل، كل موجود هو 
 معىنو  ،1{وال هتين بكرامة أحد من أوليائك}شهر رمضان  اءدعالذين أشار إليهم  ني،الصاحل
 لويلل ك، وإكرامعند ة يلهانإفتكون إساءيت  ،سيء إىل ذلك الويلأُ ال جتعلين أن الدعاء 

لغريه،  ةهان، وإعند هللا ة لهماأتديبه كر املساء إليه، وقد حتصل اإلساءة بتأديب الويل، فإن 
، تعاىل جندي من جنودههو كل إنسان رغم أن  جندي من جنود هللا تعاىل، الويل وعليه فإن 

سلط يُ أن اإلنسان ميكن ن ذلك أ، تعاىل جندي من جنودههي كل ذرة يف الكون بل أن  
 الذين ليهودلللوليد و كان ذلك ، كما  هتدمري  تدبريه فيكون يف ،ططخيُ  ه فُيدمرها،على نفس

 قق هلم االنتصاريضعونه من خطط حيأن ما  ا منهمخيططون ظنً فهم بيوهتم أبيديهم،  ونربخي
هو جندي إلنسان افإن أد  إىل دمارهم وهالكهم، وعليه  هملكن خطط ،على اإلسالم

تا سيدي } ين )ع( يف دعاء أيب محزة الثمايل: ل اإلمام زين العابداقحملاربة نفسه إبذن هللا، 
ألّن ينتهي، و  سيتالشى عنية طرفُأوِكل إىل نفسه  من ، 2{نفسي هلكتفإنك إن وكلتين إىل 

صبح ما يصدر منه أإذا ارتفعت عن شيء و  ،والرمحة واهلداية من عند هللا تعاىليد اللطف 
عزيز مقتدر،   إىل أن يؤخذ أخذ وضاللة، رًا وغياً يصب يف طريق غوايته، فيزداد عتوًا ونفو 

 وهامان وقارون. فرعونك
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جوارح اإلنسان فمن جنود هللا تعاىل، جندي ي هذرة يف الوجود  كلإذن   
كما مرا علينا ،  اإلهلي املقتو السخط  لإلنسان توجبقد ، و وعقله وفكره من جنود هللا تعاىل

ّن الوليد فكر إحيث ، 1چٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  چ يف قوله تعاىل:  ذلك 
جيهل أو قد أّن اإلنسان  ذلكعقله يف تدمريه، كان تدبري فواستخدم عقله بطريقة خاطئة 

 علي يف هذا اجملال قصة مجيلة مرا وقد بيد هللا تعاىل، كله الكون  عن أّن يتجاهل أو يغفل 
األمور ال يعين ذلك أّن الفكر والعلم و املال من أاته هللا تعاىل أّن اإلنسان مهما تبني 

 بني يديه. تصبحأ
 لقارون:كما قيل له  شخص فقال  ،كان لديه كثري من املالأحد األثرتاء  القصة عن و 

ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  چ 

 بَ لِ طُ ، يأ، 2 چېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب   
إّن هللا الثري: قال ف، همن بني يدياألموال منه أن يعمل خريًا مبا لديه من أموال قبل أن تزول 

مضمون كالمه أن هللا أي  !؟اً فقري  صِبحُ كيف أُ يفكر  كامل شهر  إىل فقرين حيتاج يُ أن د ار أإذا 
وتنوعها من عقار  هلكثرة أموالهو من الفقراء يصبح حىت ملدة شهر خيطط أن حيتاج تعاىل 

 .وأرصدة وبورصة وبناتا  جتارية ضخمة وغري ذلك وجموهرا 
 
ائ    ائ  ەئ     چ   ، قال تعاىل:قدرة هللا تعاىل كبريةإّن تِق هللا، اناصح: القال له ف

 توحدث، لينامذهب الثري إىل بيته مث ، 3 چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   
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، جيد املسكني حينئذ إال ما يسرت عورته ومل واملال واجلاه،كل الثراء   ىنتهفايف الصباح مفاجأة 
به اجأ، فما وصل إليه من حال عن سببمتعجبًا الذي حاوره وسأله ناصح ذلك البه  ىلتقفا
 وجه ابين بندقيته ليصطادو ، للصيد صديق البن امللك وخرجا مًعاكان عندي ولد :  الً ئقا

سلب الثري باملفج  للملك، فأمر اطخرب  أتىطلق على ابن امللك، فقتله، فوأخطأ ألكنه 
 . وجتريده من مناصبه وأمواله وكل ما ميلكه

 

كان أورد القرآن الكرمي قصة مشاهبة هلا، تتحدث عن رجلني  هذه القصة اليت ذكرانها 
ی       جئ  حئ    مئ  ىئ    چ  :نأيكالن ويتحاورا كاانبستان و ى كل واحد منهما لد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڀ  ڀ  

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    کک  ک  ک

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ۋ   ۋ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ے  ۓ  ۓ  ڭ   

 .1چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې  ې  
قد يتحول و إىل أفقر الفقراء، الثري تحول ي فورًا فقد هللا تعاىل إذا أراد شيئًا حتققإّن 

 سخر األمور يف صاحليُ وهو الذي ذل من يشاء، ز من يشاء ويُ يعتعاىل هو إىل غين، الفقري 
 اهبوإذا  ،يف هتيئة األمور لتكون يف مصلحتهيسعى فإلنسان، اارب اترة حتوالدنيا اإلنسان 
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ويدرك أّن  ، الكون يفإىل هذه املعادال  اليت حتدث عاقل اليلتفت بد أن فالتنقلب عليه، 
، وال يعلم هبيدتعاىل  هجنود، و چ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉچ من جنود هللا تعاىل، كل شيء 

مأمور ابللجوء إىل هللا تعاىل من خالل العبادا  واألذكار اليت وهو ، اإلنسان شيًئا عنها
على املداومة على  ت الرواتا حثوهلذا ترسخ يف ذاته االرتباط ابهلل تعاىل على الدوام، 

 املغرب صالة دبر ويف الفجر صالة دبر يف قال من} :اإلمام الصادق )ع(قال األذكار، 
 عز هللا دف "  العظيم العلي ابهلل إال قوة وال حول ال الرحيم الرمحن هللا بسم"  مرا  سب 
 من حمي شقياً  كان  وإن واجلنون والربص الريح أهونه البالء أنواع من نوعاً  سبعني عنه وجل

يف معانيها رسخ ي ح مساءا األذكار صبكرار هذه أي أّن ت ، 1السعداء{ يف وكتب الشقاء
 .أّن احلول والقوة بيد هللا تعاىلفيستشعر اإلنسان  وجدان

 .چې  ې  ې     ى  ى            ائ  چ قوله تعاىل: 
 يف الضمري:ال قو ثالثة أهناك 

تعرض اإلنسان وينتبه إذا كي يتذكر ار تذكرة للبشر،  لنّ اف، 2يرج  إىل سقرإنه  
بعض الناس تنصحه وحتذره من عواقب بعض األعمال الصادرة منه، ألّن لعذاب، وا لالبتالء

صواب، ريج  إىل الفيتأثر جرد أن يصاب ببالء أو مرض غري أنه مب ،وال يقبللكنه ال يتعظ 
، حينئذ ببالء أو مرضأصدقائه أحد أقاربه أو ولده أو وهناك من ال يتعظ إال بعد أن يصاب 

تلك أّن تجد فما أصابه من بالء ومرض، بسبب يتوجه إىل هللا تعاىل وإىل العبادة واألذكار 
ې  چ وحينئذ يتذكر ويتعظ وأحيااًن ال يستطي  احلراك،  ،يصبح ضعفاً  نشاطذلك القوة و ال

أّن أي تذكرة، فيها  األشياء ذوبتُ اليت   -سقر -النار  إنّ ، چې  ې     ى  ى            ائ  
ال يتذكر وال وإن كان بعض الناس  ،ويرجعه إىل جادة الصواب إلنسانار ذكّ آلخرة يُ اعذاب 
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على هللا من عذاب للمعتدي ملا أعده نصح بعدم السرقة يعندما  ابعضً إّن ف، بذلك يتعظ
: هقولسريد بتعاىل ابجلنة، هللا  هضوّ علسرقة اترك من  نّ أ له بنّي ، فإنّه عندما يُ اآلخرينمال 

، وينسى عذاب اآلخرة ملاليريد أن يستمت  ابعصفور يف اليد خري من عشرة على الشجرة، 
بعض الناس إّن ، فوهذا أمر واقعي، يرج  إىل هللا تعاىلمبرض أو بالء مبجرد أن يصاب  هلكن

يف هو اندم على ذلك فيكثر التوابون خصوصًا و  دون رضاه،قد يعرتف أبنه أخذ مال فالن 
ۇ  ۇ  ۆ  چ قال تعاىل: رمضان، وكذلك يف احلج، وهللا تعاىل هو الغفور الرحيم، شهر 

 .1چۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ
سورة املدثر حتكي ما كان من أمر  ألنّ ، 2يرج  إىل سور القرآنأّن الضمري  

طريق للخروج من الوليد يف مدحه للقرآن مث جميء أيب جهل له وأتنيبه مث تفكري الوليد ب
وليست هي هي للذكرى، ، إذن القرآن يبني أّن هذه السورة أو اآلتا  القرآنية مدحه للقرآن

 عاقبته.و صريه مو ذكر اإلنسان مبآله تُ أي أّن اآلتا  ، عى الوليدكما ادّ   اً سحر 
العدد عربة إّن ف هم هللا تعاىل بتسعة عشر،يرج  إىل املالئكة الذين عدّ ه أنّ  

   للبشر للتعرف على قدرة هللا الكبرية اليت ال حيدها شيء. 
 

چ  :يف اآلتا  الكونيةأمل مث تبني اآلتا  القرآنية مناذج للتدبر والتفكر من خالل الت

 .چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ         ىئائ   ەئ      ەئ  وئ  
أبو قال كبري على اإلنسان، ها اللتأثري ر الناس آبتا  الكون، القرآن الكرمي يذكّ ّن إ

 3تدل على أنه الواحد     ل شيء له آية  ويف كُ        العتاهية: 
 .هعن التغريا  اليت حتدث فييفصح فهو ر بعامل اآلخرة، ذكِّ شيء يف الكون يُ كل 
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 القمر،عظمتها اإلنسان بلينبه هبا يف أكثر من آية هللا تعاىل ر من اآلتا  اليت ذكّ 
وإن آية من آتا  هللا تعاىل وله أتثري كوين على حياة اإلنسان، و هف ،چائ   ەئ      ەئ  چ  

ترتبط ابلشمس والقمر ا ، لكن الصحيح أهنّ فقط ترتبط ابلشمسالناس أّن احلياة ظّن أكثر 
يؤقت للناس هو و ارتباطًا وثيقًا ابلقمر،  انحركيت املد واجلزر يف البحار ترتبطفإّن ا، لذ ،معاً 

يعطي مجاالً أيضًا  هوو لقمر، ابكذلك و اإلنسان الزمان بواسطة الشمس يعرف فالزمان، 
لقمر أسرار كثرية ومتعددة، ول، كثريًا  هاق والشعراء بالعشتغّزل  ،لذلك، لإلنسان وضياءً 

ائ   ەئ      ەئ  چ -لصبحالليل و ابو  هبه حلكمة ترتتب على القسم هللا تعاىل بهلذا أقسم و 

اإلنسان إىل التغريا  احلادثة اليت يرتبط إلفا   يهو  -چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    وئ  
القمر بني  اً ارتباطغري أّن هناك بعض أتثرياته أشران إىل القمر و وقد بعضها ببعضها اآلخر، 

يصغر إىل مث  يصبح بدراً  حىت هالاًل مث يكربمن كونه راحل متعددة مير مب  القمرإّن فالليل، و 
دلل على شيء تُ و ، تتم يف الليللقمر لتغريا  اليت حتدث راحل والوهذه امل، اً أن يكون حماق

اإلنسان يدف  ، وذلك هدفو ري حنو غاية سي أّن الكونهو و  هيلفت فكر اإلنسان وانتباه
كما أّن للقمر و  ،چائ   ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ        ۇئ  چ ، ا ملي  ريفكالتأخذ احلذر واحليطة و إىل 
تدلل على  من جهة وحركة أخرىمن أول الشهر إىل هنايته وحركة تكاملية  اوإدابرً  ابزوغً 

 قصور على اإلنسانمبالتغري ليس ّن إ :العلماء قال بعضعمر اإلنسان،  لككذ  ،االنتهاء
 بزوغهلا مجيعها، فاألمم مثاًل يعم و  ،الوجودمفردة من مفردا  يشمل كل بل ، فحسب

اكتمال بصورة بدر مث تناقص بنحو تدرجيي مث انتهاء، فإدابر الليل له ارتباط وثيق حبركة و 
 بتصرم الوقت.تالشي الزمن و ، هيذكر اإلنسان إبدابر عمر و القمر، 
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على ما حوهلا، آية كونية هلا عالقتها ابملوجودا  األخرى وهلا أتثريها الصبح  
اليت تضيء الكون هي شراقة إل، فاچۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ    چخصوًصا عند إسفار الصبح، 
 .حبيوية كبرية اة تدب يف مفردا  الكونوتغري مظاهر األشياء وجتعل احلي

 

له الكرمي القرآن أّن تغريا  يف الكون، إذ  األمهية ترتبط ابليف مسألة غاية  كهنا
األرض  إىلر اإلنسان جتُ قد التغريا  اليت تلكم إىل يلفت انتباه اإلنسان مسلك أخالقي 

كان ينبغي له أن يرتبط مبحدث هذه التغريا ، وهو احلق تعاىل بينما   جعله يرتبط أبغالهلا،تف
  متيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختچ ليستفيد منها يف الوصول إليه، قال تعاىل: 

هذه و ، املطلوب هو التأمل والتفكريأي أّن ، 1چىت      يت  جث  مث  ىث  يث  حج   
يدل على ها بعضعلى البزوغ، و  دللبعضها يُ إذ أن  ،م  تنوعها مغزى وعربةهلا اآلتا  
ابلقمر، ويستفيد من ضوئه يستنري لكنه قد الليل، كالظلمة  ها ما يدل على ومن ،اإلسفار

قد تستويل اليت اإلنسان على حياة  ذلك وينعكس، هليصل إىل ما يبتغيه وحيقق ما يرجو 
، هإىل ما يريديصل من األمل كي  ضوًءاشعل ابستطاعته أن يُ غري أنّه ظلما  كاحلة،  عليها

تلبدة م ،غائمةة و متقاعلى حياته اليت قد تكون  سفارواإل صباحينبلج اإلوابلتايل  سوف 
والدة ولدها وال  ميت، ولوال األمل ما رضعتاألمل رمحة أل}: )ص(، روي عن النيب بغيوم

 ريةبرمحة ك هو، ف3{األمل رفيق مؤنس} :اإلمام علي )ع(ل ا، وق2{غرس غارس شجراً 
 .إذا أظلم طريق احلياةإلنسان ورفيق مؤنس ل

                                                 
 13اجلاثية:   1

 .102ص1ج شهري الريللشيخ ميزان احلكمة   2

 .102ص1ج شهري الريللشيخ ميزان احلكمة   3
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قال  يتعرف على ربه،فتُرج  اإلنسان إىل ذاته املظاهر الكونية تذكرة وعربة،  إذن
ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ تعاىل: 

  .1چڃڃ  چ  چ چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
 إشراقا و مصابيح هي و اإلنسان من املظاهر الكونية  هذه العرب واملواعظ يستفيدهاو 
ليلفت انتباه ا هبهللا تعاىل قسم أل إىل هللا تعاىل، لذلك و صبواسطتها الو ميكن ته، يف حيا

 هناك قمر يف احلياةف ،وإىل هناية سعيدة ،مسفرةأخرى و  ،اإلنسان إىل حركة غائمة وقامتة
كل هذه املظاهر متر على اإلنسان يف أوقا  و سفار، الدنيا وهناك ظلمة قامتة وهناك إ

 .اأخالقيً يستفيد منها  ال هلكنمتعددة وكثرية، 
" حرف ردع تتضمن كاّل كلمة "أّن   إذ   چائ   ەئ      ەئ   چ  هناك نكتة مجيلة يف اآلية 

قول يرف  االشتباه واطخطأ لديه، سيالسام  و ما علق بذهن أراد شخص أن ينفي وإذا  ،نفياً 
 ريده. ي ماثبت بعد ذلك ي مثهذا األمر ليس بصحيح، ّن أي أكال،   :له

 

ب فكذّ وصل إىل قمة طغيانه لوليد اأّن إىل ابقة يف اآلتا  السالقرآن الكرمي أشار 
إبمكانه أن يقضي على الرسالة ابطخطة اليت  ، وأنّ (إنه سحر يؤثر)عي دّ اابلقرآن الكرمي و 

بينما كان إبمكانه أن يزيل غلوائه ويدف  كربتائه ابملظاهر الكونية املتغرية ليكون من  ،وضعها
َفرِيًقا َهَدى َوَفرِيًقا َحقا َعَلي ِهُم الضااَللَُة ِإنـاُهُم اختاَُذوا الشاَياِطنَي چ  تعاىل:أهل اهلداية، قال 

لَِياَء ِمن  ُدوِن اَّللِا َوحَي َسُبوَن أَنـاُهم  مُ  َتُدوَن )َأو    طريق الضاللةطريق اهلداية واضح و ، 2چ(30ه 

                                                 
 ٨الروم:   1

  30األعراف:   2
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قد و ميكن أن تؤثر حركة الطغيان ّن أوعليه أن يعلم تار طريق حياته، خيان ، واإلنسكذلك
 ستمرتفعله الطغاة و  يها وتزيل ماتستمر أزمنة طويلة لكن هناك تغريا  ميكن أن تقضي عل

 أزمنة طويلة. أيًضا
 

 .چېئ  ېئ    ېئ         ىئ  چ  قوله تعاىل: 
ې  ې  ې     ى  ى            چ اليت حتدثنا عنها السابقة اآلية  إىل يرج  چېئ  چ يف  الضمري

 .چائ  
 الذوابن.يت تعين يرج  إىل سقر الوميكن أن 

 عظيمة وكبرية.ألهنا إىل اآلتا  والسور القرآنية، الضمري أن يرج  وميكن 
أن يرج  إىل املالئكة الغالظ الشداد الذين ال يعصون هلل تعاىل أمراً أيضًا وميكن 

 فقط. ليس النارو ألّن الكون بني أيديهم التسعة عشر، اب ذمالئكة الع اخصوصً 
إمكانيا  اليت أشار فيها إىل  (ع)من بعض خطب أمري املؤمنني ذلك يظهر وقد 

 وألسنة وحيه، على أمناء ومنهم}ل )ع(: ا، قلمالئكةلمنحها هللا تعاىل كبرية هائلة وقدرا   
 ومنهم ،جنانه ألبواب والسدنة لعباده احلفظة ومنهم، وأمره بقضائه وخمتلفون رسله، إىل

 من واطخارجة أعناقهم، العليا السماء من واملارقة ،أقدامهم السفلى األرضني يف الثابتة
}ما من شيء مما  ل النيب )ص(:اوق، 1{أكتافهم العرش لقوائم واملناسبة ،أركاهنم األقطار

 .2خلق هللا أكثر من املالئكة{
آتا  إىل لضمري إرجاع ايبدو أّن  هلكن ،كبريةالعظمية و من آتا  هللا الآية هم إذن 
 وال حيتاج إىل أتويل. اتناسبً أكثر  جهنم إىل القرآن أو

  
                                                 

 .17 ص 1ج علي لإلمام البالغة هنج  1

 .2930ص 4ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج  2
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 .چىئ  ىئ      ی  چ قوله تعاىل:
اإلنذار ختويف وهتويل وتذكري ابلعواقب الوخيمة املرتتبة على عدم القيام ابلعمل، يف 
َوَما َأر َسل َناَك ِإالا َكافاًة ِللنااِس َبِشريًا َوَنِذيًرا َوَلِكنا } قال تعاىل: ،ونذير بشري (ص)والرسول 

ثـََر النااِس اَل يـَع َلُمونَ  ڀ  ڀ  چ قال تعاىل:  وآتا  القرآن تبشري وإنذار، ،1{َأك 

إالّ ليس فيها فجهنم أّما  2چڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ 
إذا ، چىئ  ىئ            ی   چ :قوله تعاىلو  ،3چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ قال تعاىل:  نذار،اإل

أقوى يف التناسب وأوثق يف لكونه  ا،الضمري سقرً  فسوف يكون مرج اإلنذار إىل نظران 
أن نرج  الضمري على آتا  القرآن وعلى سقر وعلى مالئكة هللا أي أنه ميكن  ،االرتباط

سوف يكون لذا و  ،اوإنذارً  اتبشريً جند فيها ىل آتا  القرآن إإذا نظران  ناالتسعة عشر، لكن
غري أّن هذا ، اً أكثر تالؤمذلك يكون و فقط، جتسد اإلنذار  لكوهناإرجاع الضمري على سقر 

، وقد يكون له معىن آخر، إذ  يف معىن هظهور و مصب الكالم لكن ، أيضاً  املعىن يقبل التأويل
قد إرجاع الضمري إىل سقر فقد يكون معىن أكثر ظهورًا من معىن آخر، فالظهور درجا  أّن 

 ىل آي القرآن الكرمي.إإرجاعه  وأ ىل املالئكةإبدرجة أوضح من إرجاعه يكون 
 

ی  ی  ی  جئ  حئ    چ جاء  اآلية اليت بعدها چىئ  ىئ            ی   چقوله تعاىل: بعد 

صحاب اإلرادا  والعزائم واهلمم مفيد أل هأنّ  ، إذ  إلنذارالبشر ابر ثتبني أتل چ مئ  ىئيئ

                                                 
  2٨سبأ:   1

   97مرمي:   2

 . 14الليل:   3
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، الذين يشاؤون التقدم ويبتعدون عن جهنم، فهم الذين حياولون جادين أن يتجنبوا املكاره
سواء  يستفيد، فلن ال مهة عنده و ال عزمية له  منا يستفيدون من اإلنذار، أمّ وهم الذين س

كال و سيان ابلنسبة له، كله   إنذار أو مل يكن، كان هناك ختويف أو مل يكن، وسواء كان هناك 
هناك من إذا ذكرته ارتدع وخشي وخاف ووجل، وهناك أي أّن ، بني الناسمتوافر الصنفني 

يف  إىل هذا املعىن ةانظر  چ ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئيئ چاآلية و  يتأثر، واليسم   من ال
من ال خيشى ف، أما و اطختكون له إرادة فخيش  و الذي يستفيد هو الذي يتأثر ابإلنذار أّن 
ی  ی  ی  جئ   چ اآليةو ، فهو ال يريد االستفادة والتقدمره من العواقب الوخيمة يحتذحني 

 معنيان:حيتمل فيها  چ حئ   مئ  ىئيئ
 ،هافهو ابختياره يتقدم حنو نذر هبا  أُ يتجلهنم الالتقدم شاء أّن من تبني األول: أهنا 

وعليه فإّن  ،هايبتعد عنأيًضا باختياره طخوفه منها فواالبتعاد  جهنم تأخر عنمن شاء وأراد الو 
  .يفيد النقصها حنو التقدم 

مدارج فيشاء لنفسه التقدم حنو جهنم هناك من البشر من يتأثر إبنذار أّن الثاين: 
عن   ابتعدً مإىل الوراء و  ارتاجعً مويتقهقر  ، وهناك من يتأخر عن مدارج الكماللذاته الكمال
 .الذايت والتكامل لاأي يف مدارج الكم چی  ی  ی  جئ  حئ  چ، إذن معىن الذايت هكمال

تقدم حالة البني الثاين يهذا املعىن و  ،لتأخر عن هذا الكماال چ مئ  ىئ چمعىن أّما 
تأخر عن مدارج الكمال ّن الأأو  أخر عن جهنماملستلزم الت مدارج الكمالوالسري حنو 
 .جهنم حنوتقدم يؤدي إىل ال
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 .چجب         حب  خب  مب        ىب  يب   چقوله تعاىل: 
اإلنسان مرهون بعمله، إّن  :يقولونإذ  يف تعبريا  الدارجة لدى الناس، موجود تعبري 

 به. ةتصبح مرهوناإلنسان  األعمال اليت تصدر من نّ أأي 
 

 ح معناهيوضتميكن و ، 1هو أصل يدل على ثبا  شيء ميسك حبق أو غريه :لغةالرهن 
املقرض من سوف يطلب من شخص، فمن املال  اً قرتض مبلغيأن من أراد مبثال عملي، 

رج  يُ إليه ، وبعد إرجاع ماله الذي أقرضه همالملكه و يتوثق ويطمئن على كي   اً رهناملقرتض 
وثيقة هو إذن الرهن الغالية كالذهب، و خذ األشياء النفيسة تؤ عادة يف ال، و ارهنً ما أخذه 

واملرهتن معطي املال أو  ،2الفقهاء أبنه وثيقة لدين املرهتن هفعرّ ذا هلو ، لضمان املال عملية
أن يستنقذ املُقِرض يستطي  أتخر املقرتض عن السداد يف الفرتة الزمنية احملددة إذا ف ،ضقرِ املُ 

وهو ، 3يف اللغة فيدل على ابتغاء وطلب وإصابةالكسب من الرهن املوجود لديه، أما  ماله
الزتادة، كأخرى   انٍ لكسب معل: اتجر هبذه السلعة كي تكسب، و يقالالواضحة، من املعاين 

، هسبتفقد ك هتأوجدإذا غري موجود  أي أّن شيًئامبعىن اإلحداث واإلجياد للشيء، أييت و
لعله لذلك و الزتادة وإحداث العمل وإجياده، أي كال املعنيني، وميكن أن يكون للكسب  

 أوجد وأحدث وقدكسب،   فقدى صلّ  ، فمنابملعنينياألعمال الصادرة من اإلنسان تتصف 
معاملة سواء كانت طاعة من الأي مفردة  بحصتسالكسب هبذا املعىن  إىل ظرذا نُ وإ، الصالة

ذا هب، وقد جاء الكسب لإلنسان، كسبه مبعىن أحدثه من قول أو فعل يصدر من اإلنسان

                                                 
 .452ص 2معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  1
 .329ص 2شرائ  اإلسالم للمحقق احللي ج  2
 .179ص 5معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  3



 92.....................   ............................................................................................ تفسير سورة المدثر

92 

 

يسجل ما  لرقيب العتيد، ا1چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  :املعىن قوله تعاىل
إجيادا  متكررة فيها سيكون  هوصحيفة أعمال ،ألنّه أحدث شيئاً جديًدا، اإلنسان صدر مني

 .ملا يقوم به
 

ضيف أُ فقد صدر إذا معىن الزتادة ألّن الشيء وحيمل عىن اإلحداث، مبالكسب إذن 
إىل آخر يوم رصيد منذ بدء التكليف إلنسان وعليه سيكون ل، أو السيء رصيد احلسنالإىل 

منذ كونه صبيًا مميزًا لصحة عبادا  يرى أّن رصيد اإلنسان الفقهاء بعض بل أّن  ،من حياته
ڦ   ڄ  چ  حسب ما يصدر من أعمال وأقوال، قال تعاىل:يقل  وأيزداد مث  الصيب،

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

فيكون معىن قوله ، 2 چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   
ما صدر من و عمل، لاآلخرة مرهون اب يفة نجاّن الأ چجب         حب  خب  مب    ىب  يب   چتعاىل: 

ا أن مّ إو  ،فتصبح مرهونة جلهنم نفسهبه يُوثق فإما أن  ،حياته األخرويةيؤثر يف ساإلنسان 
يكون مصريها حنو رهبا و فتصبح طليقة سائرة تبعده عن هللا تعاىل  اليتزيل األغالل والقيود ي

 إىل اجلنة.
 

توزن املوازين االلكرتونية اليت من أدق  ووهاألعمال، يزن به  ادقيقً  هلل تعاىل ميزاانً إّن 
املعنوية أّما امليزان اإلهلي فيزن املادية و ، ةماديألهنا موازين  سة كاألملاس،يهبا املعادن النف

زن أعماله يستطي  أن يال فقد أ،  وأصديق م  عالقة يقيم من فاملعادال ، كل به  غري تتو 
بعض وقد أييت ، جتاهه يف مقابل ما صدر منه من هفوا  أو أخطاءاليت قام هبا احلسنة 

                                                 
 .1٨ق:   1

 .11 – 6القارعة:   2
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ذلك املوقف ب ذهبت هباًء منثوراً قد احلسنة  أن يبني أّن أعمالهويشوه صورة الصديق وحياول 
ا لديه من عقل وفكر ووعي لكن اإلنسان يزن صديقه مبأو بتلك الكلمة اليت صدر  منه، 

 أو اهلفوة.عليه اطخطأ البسيط وإخالص، وعليه فلن يؤثر 
 

هللا تعاىل واملعنوية أو املادية، ناحية المن إما سيئة أخرى أعمال حسنة و ى اإلنسان لد
 )ع( وكذلك أمري املؤمنني اإلهلي امليزان ومن مصاديق دقيق، ال هيزن األعمال احلسنة مبيزان

، أي السيد الطباطبائي من التفسري التطبيقيقد عّد ذلك بنحو عام، و )ع( األنبياء والرسل 
 لكونه (ع)بلحاظ اإلمام من يزن عمله ف ،هو املصداق األكمل إلراءة احلق (ع)أّن اإلمام 

 را بعض الزتا  عربّ ا ذال ابلنسبة للرسل واألنبياء، وهلاحلاملصداق األمت واألكمل، وكذا 
لألعمال اليت ميزان دقيق  (ع)أي أنه  ،1{السالم على ميزان األعمال} :ألمري املؤمنني )ع(
له يتبني ساألمام أمري املؤمنني )ع(  علىالشخص الكامل اسها إذا قف تصدر من املؤمن،

فيه نقص من جهة من  املؤمن العمل الصادر منأي أنه إذا كان ، هب أعمالاقص الذي شالن
 :قولنا يف الزتارةسيتضح له جها  النقص، ويكون معىن لتام الكامل سه اباقيعند ف اجلها 

عمله ليتبني ب اطخالئققاس أعمال السالم عليك تا من ت يأ {،السالم على ميزان األعمال}
 .من كماهلا انقصه

 

ڤ  ڤ      ڤ  چ  فقال: ، يف القرآن الكرمي أّن له ميزاانً دقيقاً هللا تعاىل أوضح 

ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  

سوف ه سيئاتزاد  حسناته عن مُج  فإذا ل اإلنسان معوأّن ، 2 چڇ   ڇ   ڇ  
                                                 

 .45املزار للشهيد األول ص  1
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 }فقال: تعبري دقيق ذلك ب عن( ، وقد عرّب اإلمام زين العابدين )عألهنا أكثر ،هحسنات ترجح
احلسنة جعل هللا تعاىل أي أّن  ،(243ص 6٨ج)البحار { هأعشار  آحاده غلبت ملن ويل

يف يوم القيامة إما أن ترجح السيئا  أو ترجح و ، وهي ال تتضاعفالسيئة بواحدة، و بعشر، 
غري أنه ، ا يف رجحانهنً بيّـ ليكون ميزانه كفة رجح  أن ي اإلنسان من هللا تعاىليطلب و احلسنا ، 

، فإّن رساشبيه بنتائج طالب املد لكوذ يه،ينجسإلنسان لكرم هللا تعاىل فإّن   لو رجح قليالً 
، درجاته رغم قلةاملقبول انجح و  -ممتاز وجيد جدًا وجيد ومقبول- هلم مستوتا  متعددة

ثقل ميزان كذلك ،  يليهلكنه انجح وينتقل للصف الذي  ،فهو حاصل على أدىن الدرجا 
للرجحان يف  مستوىأدىن حصل على ألنه يكون لبعض الناس مبستوى مقبول سفإنه العبد، 

بل يطمح ، مبستوى متدنٍ كتفي يأن ال و األخروي  هصري وعلى العاقل أن يهتم مب، يوم القيامة
يف الدنيا وإذا كان اإلنسان الدنيا، ختتلف عن اآلخرة ألن املوازين يف عامل ألفضل مستوى، 

 بل يتأثر إذا مل صفقاته،يف والربح القليل بسيطة الالستفادة اباملادية  هيف معامالتال يرضى 
 ويتأمل لقلة حسناته. حيزنإّن عليه أن فيربح إال النزر القليل 

 وم  ذلك ال تفاوض ساعا  طويلة،يإلمتام صفقة و  جهدًا كبرياً اإلنسان قد يبذل 
، يف املوازين املادية يف عامل الدنياقد يتعرض للغنب واطخداع بل ، قليلربح حيصل إال على 

غنب وال خداع من هللا تعاىل إاّل أّن الغنب  رغم أنه العامل اآلخرة ذلك يف  له ميكن أن حيصلو 
اليوم الذي ينكشف أنه أي ، 1چۈئ  ېئ  ېئېئ  چ سيظهر له من انحية أخرى، قال تعاىل: 

طاعا  الأبعمال كثرية من  أتىمن وال يعين ذلك أّن ، الظافر رابحملغبون اطخاسر والافيه 
فقد ال يكون خملصًا يف عمله أنه ربح اآلخرة، ة الناس أنه يف القمّ نظر له و ري اطخو عبادا  الو 

به فإذا صعد حبسناته  لك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً ن املَ إّ }  :)ص(، قال لرتاءإلشابته اب
أصبح  العبد أّن عملأي ، 2{اجعلوها يف سجني إنه ليس إتاي أراد هبا :يقول هللا عز وجل

كالغيبة عصية من املعاصي  ألنه قضى على حسناته مب وأ ،هلل تعاىلعدم إخالصه هباًء منثورًا ل
                                                 

 .9التغابن:   1
 .1016ص2شهري ج لريللشيخ اميزان احلكمة   2
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دف  إليه  ف بني يدي هللا ويُ وقَ يوم القيامة يُ  يؤتى أبحدٍ } :)ص(قال ، خسر أعماله الصاحلةف
 :! فيقال له ؟إهلي ليس هذا كتايب ! فإين ال أرى فيها طاعيت :، فيقولحسناتهكتابه فال يرى 

ؤتى آبخر ويدف  إليه كتابه مث يُ  ،ذهب عملك ابغتياب الناس ،نسىل وال يَ ضِ ك ال يَ ربا  إنّ 
 :إهلي ما هذا كتايب ! فإين ما عملت هذه الطاعا  ! فيقال :فيقول ،فريى فيه طاعا  كثرية

 .1{عت حسناته إليك فِ اغتابك فدُ  فالانً  ألنّ 
خب  مب    ىب  جب         حب   چقوله تعاىل: كسب يف تضيف معىًن أوس  للوهذه الرواية 

 احلسنا  والسيئا .يشمل التأثري املتبادل بني  همفهوميصبح و  چيب  
 

إن كان  ،نهاعنفس رهينة مبا يصدر كل كون    مشولية يفحتدثت اآلية املباركة عن  
اآلية  أابنته استثناء، بل هناك عامة للجمي هي ليست ، و ُأخذ  به خريًا جزيت به أو سوءً 

أيضاً أصحاب اليمني مرهونون أبعماهلم ، چجت   حت      خت     مت   چ  ، قال تعاىل:بعدهااليت 
أصحاب اليمني، وهم ألانس خيصون ابلذكر،  ازً هناك متيإذ أّن كروا لتميزهم، غري أهنم ذُ 

 :أصحاب اليمني يف  هناك نظريتانو 
  خطاتا، ال صغائر وال كبائر.الذين مل تصدر منهم م إهنّ  

 

هل هناك أانس ال تصدر منهم خطاتا ال صغائر وال كبائر غري األنبياء قد أييت سؤال 
  ؟)ع( والرسل واألوصياء

تتيح له الظروف اليت تكتنفه وحتيط به أن من هناك ّن حيث إقلة، لكنهم نعم، و 
 ،كبائر  وابلتايل ال تصدر منه ذنوب ال صغائر وال ،يعيش يف بيئة صاحلة منذ نعومة أظفاره

                                                 
 .2330ص  3ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج  1
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أن  يرضى الفهو من الذنب، بطبيعته ينفر أي أنه  ،لديه عصمة مكتسبة أبنّ  هويعرب عن
 وغري ذلك من املعاصيشرب اطخمر والزان و يبتعد عن الكذب، و ، ًا حبضورهتغتاب أحد

 مكتسبة. لديهم عصمةالذين أصحاب اليمني يصبح من ف، الصغائر والكبائر
  :على قسمنيالعصمة 
لدن احلق تعاىل، وتكون ملن اصطفاهم هللا تعاىل واجتباهم، ومن من عصمة  

منحة إهلية هي و  ،لديهم عصمة لدنية فإن ،(ع)وأهل البيت  (ص)أوضح مصاديقها النيب 
ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک        ڎچ تعاىل عليها، قال تعاىل: هللا جبلهم

 .1چک   ک  ک  
يرتىب على مبادئ اطخري  هعصمة مكتسبة تتأتى عرب اختيار اإلنسان منذ صغر  

واملرتضى فال يصدر منهم ذنب، وقد نقلت قصص عن بعض العلماء كالرضي  والفضيلة،
أبهنما كاان على درجة كبرية من تقوى هللا تعاىل والبعد عن الذنوب، لعلها من العصمة 

 املكتسبة. 
  :تعاىل قال ،هنماأبمي مكتبهخذون  لذين أيهم اأصحاب اليمني أّن  

، 2چں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھچ 
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       چ   قال تعاىل: ،هظهر أو  هرز أبيوم القيامة الكتاب بيمينه  أعطيفمن 

يظهره  ومل هاغطّ كتابه بشماله   يطُأعأما من  ،3چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  
ليست ازينه ّن مو وذلك أل، 4چک  ک  ک      ڑ  ڑژ  ژ  چ قال تعاىل: ن، يآلخر ل

  .راجحة
 

                                                 
 .33األحزاب:   1
 .13اإلسراء:   2
 .19احلاقة:   3

 .10االنشقاق:   4
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تكثر من أي أّن  ،والربكة تعين الكثرة ،1مبعىن الربكة ومن وهمأخوذ من اليُ اليمني 
اطخريا  دلل على كثرة التعبري  يُ و أعمال اطخري منه يصبح مباركًا ويكون من أصحاب امليمنة، 

بواسطة أعمال اطخري الصادرة تظهر شخصيته  أنّ  يأ ،الصادرة منه املالزمة له اليت يربز هبا
أعماهلم ويربزون   يفتقل الربكة و الذين تكثر سيئاهتم، فهم منه عكس أصحاب املشئمة، 

هم يتساءلون عن غريهم و وهلذا استثنوا لتمكن صفا  اطخري يف ذواهتم كأصحاب شؤم، 
 جت   حت      خت     مت  ىت  يت  جث     چ ألهنم يريدون اطخري للجمي ، قال تعاىل: 

هللا تعاىل يغدق عليهم من ألّن ن يف اجلنة وعلى سرر متقابلو  فاكهونوأيضًا ألهنم ، چمث  
 اته وهباته وعطاتاه بال حد.خري 

 

تاج إىل مقدمة  حن وهناناك صلة بني من هو يف غاية النعيم ومن هو يف سوء اجلحيم، ه
 .بني أهل اجلنة وأهل الناررتباط االعلى  تعرفيتم الكي 

من ُأدخل فيها، قوم إبهناء وإذابة تأهنا ي أ ،الذوابن هو معىن سقرلقد ذكران آنفًا أّن 
يتعذب لهللا تعاىل مرة أخرى يعيده  ذربقى وال يُ الذي ال يُ و ، 2چڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍچ ـف
أهل أّن  هيصلة بني أهل النار وأهل اجلنة، هناك ورغم ذلك فعليه،   جر اليت نفس احلالة ب

ٱ  ٻ  ٻ  چ قال تعاىل: منهما اآلخر،وينادي كل  ،نو يتحاور  النار أهلو اجلنة 

ٹ  ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 قال تعاىل: أهل اجلنة،أصحاب النار  ي، كذلك يناد3چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

                                                 
 .15٨ص 6بن فارس جمقاييس اللغة المعجم   1
 2٨املدثر:   2

   44األعراف:   3
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ۇئ    وئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئچ 

وبني  بني من يعيش متنعماً أّن هناك صلة كما   ، 1چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  
فعندما يصدر من صلة يف عامل اآلخرة، هناك أيضًا ، فيف الدنيا من يعيش الفقر املدق 
ذلك كيف صدر اآلخرون، ويتساءلون   هويعاتب إىل هناية سيئة يلومهشخص فعل يؤدي به 

  !!ومل حتقق النجاح ،كمستقبلأضعت  خياطبونه لقدو  ؟منه السيئالعمل 
رج  ذلك إىل يُ وقد ربر ما يصدر منه ويبدي األسباب والدواف  ملا قام به، يوحينئذ 
 قدرة على جعل اإلنسانسار به إىل طريق منحرف، م  أّن الصديق ليس له فصديق أغواه 

، وحينئذ واستشارة أصحاب النهىميكنه حتكيم العقل إذ  ، جمبورًا ال ميلك قدرة على املخالفة
 من صديقه. صدر ح له عدم صواب مايتضس

                                                 
  .50األعراف:   1
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فأهل اجلنة وأصحاب اليمني يف تلك  يف اآلخرة، ذكرانه من تساؤل يف الدنيا أييت ما
ىت  يت  جث     چ  ل وتعجبيف حالة تساؤ بدخوهلم اجلنة األجواء املفعمة ابلسعادة والفرحة 

 كيف آىل حاهلم إىل سقر؟ يتساءلون عن اجملرمني، و  ،1چمث  ىث  يث      حج  
  ؟اجملرمهو  ل منتساءهنا نمن ، تأملاليستحق يف القرآن الكرمي حبث اجملرمني إّن 

نه القرآن يبينه مبعىن دقيق حيث إلكن  ،2راد منه اجلرميُ اجلرم يف اللغة هو التعدي و 
من  ايصبح اجلرم واجلرمية جزءً فيتلبس ابجلرم ليس من يقرتف الذنب فحسب، بل من 

الصغرية أو اليت قد يرتكب بعض الذنوب ليس مبجرم،  هلكنعاٍص هناك أي أّن ، شخصيته
هتدد اجملتم ، كبرية   يقرتف معاصٍ من املؤثرة، وهناك ليس هلا تلك اآلاثر الفردية واالجتماعية 

، كذلك حال من يدخلهم ألنه يسلب اجملتم  األمن والطمأنينة ،جمرمطلق عليه يُ فالقاتل ك
من  اً أصلي اً والسوء واالبتعاد عن احلق تعاىل جزءأصبحت اجلرمية فهم هللا تعاىل سقر، 

 .ذواهتم
 

ون ير ألهنم و الدنيا، اليت تربطهم هبم يف عالقا  وملا يتساءل أهل اطخري عن اجملرمني لل 
مج  جح    مح  چ يتساءلون عن املصري األسود فما حّل أبصحاب الشمال من هناية مأساوية 

  ؟جعلكم تدخلون العذاب األليم وتكونون من أصحاب سقر ، أي ما الذي3چجخ       حخ  

                                                 
 .41،40املدثر:  1
 .91ص 12لسان العرب البن منظور ج  2
 .42املدثر:   3



 101.....................   ............................................................................................ تفسير سورة المدثر

101 

 

وعندما ينقل  احلالة السيئة،وا الصفا  اليت أود  هبم إىل يعددليأيت جواب اجملرمني ف
املهلكة اليت نتجنب تلك الصفا  كي نتعظ ونستفيد  ينقله لاحلوار ذلك القرآن الكرمي 

   هي:و  ،أود  هبم إىل سقر
 

الصالة ، چمخ  جس     حس    خس   مس    حص  چ اجملرمون ترك الصالة،  ايذكره 
ذا هلو ، ملا هلا من دور كبري يف حياة اإلنسان، اإلسالماليت اهتم  هبا من الواجبا  الضرورية 

اإلمام قال الذي ينقي جسد اإلنسان من الدرن، الصالة ابلنهر اجلاري  ت الرواتا  شبه
ابب أحدكم هنر فاغتسل منه كل يوم مخس مرا  هل كان يبقى لو كان على } :الصادق ع

كلما صلى صالة كان    ،إمنا مثل الصالة مثل النهر الذي ينقي ؟يءعلى جسده من الدرن ش
ة ألعمال مقدمترك الصالة أي أّن  ،1{كفارة لذنوبه إال ذنب أخرجه من اإلميان مقيم عليه

 .املرء قرتفهايمهلكة 
 

اها معنمن هنا علينا أن نعرف ، هااليؤديكثري منهم و ، ةصالال يؤدالناس يكثري من   
صلة هو الإّن معناها ، بل فحسب والسجود القعود والركوعالقيام و كي ال نتوهم أهنا   احلقيقي

الواردة تلك احلقيقة، النصوص وهلذا عنت نفصال هلا، ا الاليت  وثيقةالصلة البني العبد وربه، 
مسعت  :عن أيب بصري قال، اعلى قبوهل ةاألعمال كلها متوقف، وأّن الصلةوبينت عظمة تلك 

وإن  ،ما سواها لَ بِ ت قُ لَ بِ ن قُ إأول ما حياسب به العبد الصالة ف إنّ } :يقول( ع)أاب جعفر 
حفظتين حفظك  :الصالة إذا ارتفعت يف وقتها رجعت إىل صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول

                                                 
 .1629ص  2ج شهري الريللشيخ يزان احلكمة م  1
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 :هللا، وإذا ارتفعت يف غري وقتها بغري حدودها رجعت إىل صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول
 .1{ضيعتين ضيعك هللا

 

  قال تعاىل:  الفحشاء واملنكر،اإلنسان عن للصالة ردع من اآلاثر املعنوية  نّ إ
ۉ  ې  ې  ې  ې       ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅچ 

 ،املعنوي للروح العروجوحتقق  ،2چوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ەئائ   ائ  ەئ  ىى
العروج إىل لروحه هبا تحقق يأهنا  يأ ،3{الصالة معراج املؤمن}ص(: قال رسول هللا )
، فينشغل ذهنه وفكره تهبعض املصلني يتذكر كل شيء يف صالغري أّن امللكو  األعلى، 

 .بينه وبني هللا تعاىل صلة ذا الهلو هللا تعاىل، وال يكون م  ، هاعن
ويظهر التذلل والفقر  ،هلل تعاىلوخيض  العبد خيش  فيها اليت هي الصالة احلقيقية و 

من هنا على املصلي أن يعلم تعاىل،  لتكون صالته صلة وثيقة بينه وبني الباري ،للغين املطلق
يعي  دون أن يؤديهاوألفاظ حركا  جمرد الصالة فتكون  املعاصي تقط  الصلةأّن الذنوب و 
وغريه ممن هم على شاكلته يزيد بنّي فيه أّن املبدعني تعبري ألحد الشعراء  كمعناها، هنا

يتشهدون الشهادتني يف الظاهر غري أهنم يقضون على حقائق التوحيد ومعاين الرسالة يف 
 الواق ، قال يرمحه هللا:

 كتَ ما فَـ  وى التوحيدِ بسِ  هُ فسيفُ    التوحيد يف فمهِ  لفظةُ  ر   ن جَ لئِ 

إىل أبناء النيب )ص( إبساءته ، ورسوله حيارب هللا هلكن "ال إله إاّل هللا"أي أنّه يتلفظ بـ
االرتباط الوثيق الذي فلم يعي حقيقة الصالة من أهنا ، يقتلهم ويفعل املنكرا  هبمف ،وعرتته

                                                 
 .239ص  2لشيخ الطوسي جلذيب األحكام هت  1

 .45العنكبو :   2

 .343ص  6لشيخ علي النمازي الشاهرودي ج ل سفينة البحارمستدرك   3
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  ىۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۉۅ  ۅ چ :  عنه احلق تعاىلعرّب 

تعاىل الذي حيصل عليه  أي أّن ذكر هللا، چەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ائ   ائ  
هللا " :قولووعى معىن الكربتاء اإلهلي ب ،ته، ألنّه عرج بروحه يف صالهو أكرب وأعظماملصلي 

: اإلمام الصادق عقال  ،ه عن اقرتاف الذنوب واملعاصيتمعىن الصالة فمنع"، وفقه أكرب
 ،من أحب أن يعلم أقبلت صالته أم مل تقبل فلينظر هل منعته صالته عن الفحشاء واملنكر}

عن ز الصالة املقبولة ميّ الذي  نيزاامل )ع( اإلمامأابن  ،1{فبقدر ما منعته منه قبلت منه
لى الدوام الهتمام ابلصالة حيث تكون مقبولة عابحيفز املؤمن واملؤمنة احلديث ، و غريها
   املعاصي والذنوب.  عنلتنهى 

وترتقي به حنو إجيااًب على سلوك اإلنسان  حتدثهحقيقة الصالة مبقدار ما تتجلى إذن 
مل إنه صلة بينه وبني هللا تعاىل، ومل يرتبط ابحلق تعاىل، فته ث له صالمل حتدِ أما من الكمال، 

، لطعام والشرابل اً ليس ترك، كذلك، والصيام  حركا  تليسالصالة  أّن  إذ ،تهاحقيق يصلِ 
، وكم من قائم ليس يس له من صيامه إال اجلوع والظمأكم من صائم ل}: أمري املؤمنني قال 

الدقيق بذلك نعي املعىن و  ،2{، حبذا نوم األكياس وإفطارهمإال السهر العناءله من قيامه 
 .چمخ  جس     حس    خس   مس    حص  چ  لقوله تعاىل:

 .چمص  جض  حض  خض  مض  چ قوله تعاىل:   

                                                 

 .147شهري ص  الريللشيخ لصالة يف الكتاب والسنة ا  1

  .16٨6ص 2شهري ج الري للشيخ ةميزان احلكم  2
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ال يتفاعلون م  الفقراء أصحاب سقر أي أّن  ،السمة الثانية ترك إطعام املسكني
بخلون مبا آاتهم هللا يلديهم املكنة والقدرة لكنهم م  أن واملعوزين وأهل املسألة واالحتياج، 

 .تعاىل من فضله وال يتجاوبون م  أصحاب الفقر واحلاجة

ثقافة أكدهتا آي القرآن الكرمي ك 
 على قسمني: اإلنفاق و طعام الفقراء احملتاجني إب البذل واإلنفاقملسلم ، وأّن على اإسالمية

األرب  )احلنطة والشعري  لغال لزكاة سواًء كان  ،خراجهإهو الذي يلزمنا و   
أو  ؛(اإلبل والبقر والغنمأو األنعام الثالثة ) ؛)الذهب والفضة( لنقدينلأو  ؛والتمر والزبيب(

هذه األنواع جيب إخراجها ف، من الكفارا  الواجبة أو غري ذلك ؛أو اطخمس ؛زكاة الفطرة
 ائلهم العملية.بشروط معينة ذكرها الفقهاء يف رس

أو  ؛أو دعم املشاري  اطخرييةللتوسعة على الفقراء واملعوزين؛  ا الصدقك   
 تحب.وغري ذلك من اإلنفاق املسالتربعا  للمساجد واحلسينيا  

آاثر  وله ، الكمال سري  للوصول إىلطريق  وهو إىل هللا تعاىل، اإلنفاق ابإلنسان يرتقي 
ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  چ قال تعاىل:  زتادة املال وكثرته،من مجلتها  ،كثرية

، هناك أاثر كثرية ترتتب على اإلنفاقو ، هويضاعف هزيديأنه أي ، 1چيئ        جب    حب   
  وبني احلق تعاىل. العبد نيصلة بق اليوثت هاأعظممن 

                                                 

 .39سبأ:   1
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حيقق إذ أنه  ،الكرمعلى حنو كان   وإن ، حىتاإلنفاق إىل بعض آاثر ر العلماءاشوقد أ
من اإلشكاليا  اليت ختل ابألمن انجتة من  اّن كثريً ألاألمن االجتماعي ويقضي على اجلرمية، 

حاجة اإلنسان املادية مت تلبية إذا و ، 1{كاد الفقر أن يكون كفراً النيب ص :}  قال الفقر، 
يتاح له أن يشتغل ابألمور اليت يرتقي هبا يف اجملالني  في األعم األغلبف ،ورُف  عنه العوز

حتت وطأة العوز واحلاجة حاجاته املادية وبقي  مل تتم تلبيةاملادي واملعنوي، بينما إذا 
أشار  الرواتا  إىل خطورة الفقر، قال ذا هلو لجرمية، إنه قد يصبح أرًضا خصبًة لالشديدة ف

ل انضالرب و لزوم احل عنتعبري كنائي  ،2{ الفقر رجاًل لقتلته متثل يل لو : } اإلمام علي ع
 .يف إزالة الفقر من الواق  االجتماعي

لديهم هدف أو الذين  ،م املنفقني الباذلني الذين ال يكنزون األموالهللا تعاىل يكرّ إن  
 إلسهام يفينمي األموال من أجل ا، فرتاه يف مشاري  اطخريهو اإلسهام  من كسب املال
إلسهام يف او إلنفاق يف سبيل هللا افضيلة لكسب املال وعليه، فإن مج  جماال  اطخري، 
للتفاخر أو املباهاة أو غري ذلك من األمور اليت ال  مُج  حممود، أما إذا أمر  مشاري  اطخري 

فيكون مجعه مذموماً، ، جامعه تعبدتعود على اإلنسان مبحمدة يف دنياه أو أخراه، فإنه سيس
يسيطر فن عبوديته هلل تعاىل، ه بداًل عيصبح عبدًا ل، و جيم  املال فيؤثر عليه الناس منكثري و 

وذلك جش  املادة،  ال يرّق وال ينفق، بل يسيطر عليه جمرمقد يتحول إىل ، و حب املالعليه 
، فحسب إعطاء الطعامإلطعام وال يراد اب ،چمص  جض  حض  خض  مض  چ معىن قوله تعاىل: 

أكل مال كان ، ولذلك  ارد احلاجة اليت حيتاج إليها املسكنيكل مو سد  تعبري يشمل بل هو 
اإلطعام واألكل تعبريان يراد هبما صرفه دون وجه حق، و بل تناوله ابلفم،  ىنعمباليتيم ليس 

 حيققأو بفعل  ،رف  العوز والفقرو  املالببذل  ةكل ما فيه سد حلاجيشمل  وهو هنا ، هاماإلس
رف  معنوتا  سامعها، يف تؤثر  األهنّ  ،3{ الكلمة الطيبة صدقة:}صللمحتاج، قال  خرياً 

                                                 
 .243٨ص 3ميزان احلكمة للشيخ الري شهري ج  1

 .84روائع نهج البلغة لجورج جرداق ص   2
 .1597ص 2للشيخ الري شهري جميزان احلكمة   3
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له من اآلاثر ما ال يعلم به إاّل هللا اإلسهام ، وهذا هآالمه ويواسيمن بلسمًا خيفف وتصبح 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ تعاىل: منها مناء املال وبركته، قال تعاىل، 

ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ       ژ  ڑ  ڑک  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

ال الذي آاته هللا تعاىل إتاه يف كل املق انفإ اً حياول جادأن املؤمن . إذن على 1چڳ  
يدري أي األعمال يقبل منه، ألنه ال ، آخراليوقف نفسه على عمل دون و  ،أعمال اطخري

عن  توقفيمث ثالثة أو سهم يف عملني يبعض الناس إن رف  درجته، يوأي اطخريا  لإلسهام 
حىت يطمئن  ،م يف جماال  اطخرياسهيف اإل أن يستمرعليه خاطئ، إذ أّن  ووه، اإلنفاق

  مبا يرضي هللا تعاىل ويُقربه للمقام احملمود.تحقق الرضا والفوز ب

 هاه هي السمة الثالثة، وفيهذ ،چحط  مط  مظ   جع     مع  چ قوله تعاىل:  
 .من أعظم الدروس اليت ينبغي أن يتوجه إليها املؤمنأخالقي درس 

 :معىن اطخوض م  اطخائضني

، "خضت يف املاء" :نقولف – األحساء –كثريًا يف بلدان هذا التعبري  نستخدم  
يؤثر على اطخائض اطخوض يف املاء فمعىن دخلت يف الشيء فأثر علّي، يف  ه أيًضاستخدمون

املراد به االشتغال  أن إذ ،الكرميالستعمال يف القرآن املعىن مقارب لهذا ثيابه، و بلل فيفيه، 
بعض م  مجاعة قد يتحدث األمثلة، املعىن ببعض نحاول أن نوضح س، و هابلباطل والتأثر ب

مث  ،واستصغار شأهنمزاء ابآلخرين ابلسخرية واالستهمث يدخلون  ،ابملزح يف بعض األمور
معهم  بعض مث يدخلعنه، مر هنى احلق تعاىل أبأو  ،عليهم النميمةو لغيبة او  لكذباب

بينما أتثر به، واشتغل ابلباطل يكون قد فكون كأحدهم، إىل أن ي ،ويشاركهم أو يوافقهم
، معهم أن ختوض فيه ال تسمح لنفسها ابلباطلمجاعة تحدث يعندما هناك فئة من الناس 

                                                 
 .261البقرة:   1
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ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  :تعاىل مينعها من ذلك، قال هوتذكر  ها ابهللارتباطألن 

يدع يتذكر حني أي أن املؤمن ، 1چک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  
بعض  نّ ألإىل متاها  مظلمة، شيئًا فشيئًا  هأيخذاطخوض فيه الباطل لبصريته، ولعلمه أبن 

هنا و والسوء والباطل جير إىل سوء وابطل،  ،شيء آخر، فاطخري جير إىل خريإىل  هر جتمور األ
دور كبري يف حتويل السوء والباطل إىل من له ملا ، على اإلميان ابآلخرةأييت دور تربية النفس 

 :فأجبته ؟أبمور اآلخرةوقد سأل سائل عن كيفية االهتمام ، اهب امهتمالاب ذلك ويتحققخري، 
إنه فشتغل يف شركة اإذا ف هبا،قي تر يو  هطور نفسيأن اول حيو  ،أبمور الدنياهتم ياإلنسان أن 

ى مهاراته والدورا  اليت حيصل على املكان الذي يليق مبستو  كي  يطور مهاراتهسوف 
فسوف يصل إىل اآلخرة على نسقه أبمور هذا النحو من االهتمام ابلدنيا إذا اهتم  تلقاها،

ۉ    ۋ ۅ ۅ ۉچقد ألفت انتباهنا القرآن الكرمي إىل ذلك، قال تعاىل: مبتغاه، و 

البناء األخالقي له أمهية كبرية يف الذي معناه الواس  لعمل ويراد اب، 2چې ېې
 يف عامل اآلخرة الفوز والسعادة األبدية. هر نسان، وأثلإل

 يتل الثُ مبادئه واملُ و  قيمهو  ينسيه إميانهف ،يف شخصية اإلنساناالشتغال ابلباطل يؤثر 
إميانه، ن عينسلخ إنه سفأمرًا عادتًا مقبواًل، ستهزاء ابملؤمنني االيرى أن فإذا كان يؤمن هبا، 

كما حدث ذلك يف عهد أمري يف املعصية،   هقعو يسول له فيوقد يكون ذلك بواسطة شخص 
فمر أبيب مسال األسدي  ،خرج يف أول يوم من رمضان، فقد ورد أن النجاشي املؤمنني ع

هل لك يف رؤوس  :قال ،أريد الكناسة :قال ؟أين تريد :فقال له ،وهو قاعد بفناء داره
وحيك  :قال ؟قد وضعت يف التنور من أول الليل، فأصبحت قد أينعت وقد هترأ  ،واليا 

مث أسقيك من شراب   :قال ؟مث مه :قال ،دعنا مما ال نعرف :يف أول يوم من رمضان! قال
                                                 

 .201األعراف:   1
 .105التوبة:   2
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ويسهل  ،يهضم الطعام ،وقويزيد يف الطر  ،، جيري يف العروقيطيب يف النفس ،كالورس
مث أاته بنبيذ فشرابه، فلما كان من آخر النهار  ،فنزل فتغدتا ،( الكالم العي الثقيلللفدم )

فأخربه بقصتهما،  ع ، فأتى علياً ععلت أصواهتما، وهلما جار يتشي  من أصحاب علي 
ما أ، و فأفلتمسال فوثب إىل دور بين أسد فأحاطوا ابلدار، فأما أبو  فأرسل إليهما قوماً 

، قامه يف سراويل فضربه مثانني، مث زاده عشرين سوطاً أفلما أصبح  ،ع يت به علياً النجاشي فأُ 
جلرأتك } :قال ؟] أما احلد فقد عرفته فما هذه العالوة اليت ال نعرف ،تا أمري املؤمنني :فقال

من قبل والتزيني  تأثر ابلتسويلالجند الرواية هذه ويف  ،1{على ربك وافطارك يف شهر رمضان
حىت يتهيأ إىل تأثر به، والل ابلباطل اشتغاالو وض اطخإىل  ،األصدقاء اخصوصً  ،اآلخرين

ڦ  ڄ  ڄ      چ  ، قال تعاىل:نسى نفسهأن يلنسيانه هلل تعاىل، فيؤدي به  ،ل سقرو دخ

سوف نفسه  ينسإن من ، 2چڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ  چ  
يوسوس له ، وقد الكذبك  سيستسهل اقرتاف الذنوب واملعاصي وحينئذٍ  ،ينسى كل شيء

ل اشتغاالالباطل و من ترك للمؤمن البد هلذا هذا خطر عليه، و الشيطان ابلتوبة بعد ذلك، 
إميان وال تقوى وال  ورعليس لديهم ممن جرد أن خيوض م  خائضني، مب بذكر هللا تعاىل

الناس يف شراكهم  ونعقِ ُيو فالباطل،  ونر ثِ ؤ  يُـ و  فيبتعدون عن قيم احلق ،حيجزهم عن املعاصي
يف وقد أشار القرآن الكرمي  ،من أصحاب النار ون، فيكونمينسلخ إمياهنم حىت ويتدرجون هب
  قال تعاىل: ىل هذه املسألة األخالقية،إ متعددةموارد 

ژ  ڑ  ڑ   ک    ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  

 .3 چک              ک  ک  
  

                                                 

 .113ص  1٨لمريزا النوري ج لمستدرك الوسائل   1
  .19احلشر:    2
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إذا جلس م  مجاعة  ،ةفرامل السيار ك  كوابحللمؤمن  كون يمن الضروري أن إن  
إىل الباطل، بل حياول بتفكريه أن يزن هبم اطخطى تسرع يدعهم فال  ،يتحدثون يف شيء

إن رآه دخل معهم، و  اً كان سائغ  نفإ ؟سائغ أم الهل هو ويتساءل  ،وازين شرعيةمبحديثهم 
القرآن أو يف موارد االستهزاء ابلصاحلني املؤمنني أو آبتا   اخصوصً عنهم،  غري سائغ ابتعد

من املال يريد مج  والعن الراب،  شخص يبتعدقد  إذ أبئمة أهل البيت ع أو ابلقيم واملبادئ،
يعرف وجه  شخص كما عرب اإلمام أمري املؤمنني ع، يفرغم أنه يستطي  أن يقرتفه،   احلرام،
، وذلك كابح، وهلذا فإن سقر اليت ال تبقي وال تذرأهنا لعاقبة لعلمه ابتال، لكنه الحي ،احليلة

من يرد هللا تعاىل و ، التكامل األخالقي والنفسيأساسية يف عملية مسألة كوابح وجود ال
وأمور اطخري  نفاق يف سبيل هللا تعاىلواإلالصالة ابلواجبا  كلتزم يوالدار اآلخرة البد أن 

فإنه لن يسيطر على نفسه، وسُيغلب كوابح تضبط حركته، أما من ليس لديه  ، األخرى
ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   چ قال تعاىل: ويسقط يف اهلاوية،  سيطر عليه،يُ و 

ں  ں    ڱڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    ڱ

فيما اإلنسان من الوقوع لكوابح خاصية من  ، أي أن ل1 چڻ   ڻ  ڻ  ڻ
أكرب الكوابح  من -خصوصًا يف شهر رمضان  -صيام والدي به إىل اهللكة، يؤ يضره و 

أطيب أنواع املأكل يف هنار الصيام لديه  فراتتو ن املؤمن ألتصرفا  اإلنسان وسلوكه، ل
مجاح نفسه  بحويك ،هلل تعاىليرتكها ف ،يتذكر اآلخرةلكنه  ،واملشرب وامللذا  األخرى

 .ويصرب

إذا رأى من يتحدث يف و  ،أن يض  لنفسه كوابحال بد إذن من أراد أن ينجو من سقر 
لئال يدخل يف ابطل ال يستطي  أن  ،برابط وثيق هابطعنه ور  هعد نفسأب هابطل أو يدخل في
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على ذكر أن يكون  يتذكر اآلخرة، أكوابح ميتلك الل اإلنسان وأهم شيء جلعخيرج منه، 
 ،معنوتاً اإلنسان تكامل األثر يف له أبلغ  اآلخرةو ملو  ذكر األّن  ،تعاىلعذاب هللا و للقيامة 

 ،نعم} :قالف ؟حيشر م  الشهداءهناك من تا رسول هللا هل  :وقد ُسئل النيب ص فقيل له
له التأثري الكبري املو  اآلخرة و عامل ألّن  .1{من يذكر املو  بني اليوم والليلة عشرين مرة

تذكر اآلخرة و  رتكاب الباطلله نفسه ا تسولإذا إنه ف، وصالحهعمال اإلنسان على أ
ويف كثري ، اقرتافه ىاملرتتبة علآاثره مث تبقى  اللذة ابلباطل قليل،هناية أّن يعرف كونه رتدع، لا

 تصرف يف أموال اآلخرين من دون رضاهم أو، فمن على ذلكاإلنسان يندم من األحايني 
العذاب األخروي الذي ال  هنتظر يسو  ،ىاملال لن يبقأن يعلم س همسرق مااًل منأو اختلس 

لت له نفسه وزين له الشيطان كلما سوّ فنفاد له، خبالف ما إذا كان على ذكر دائم للمو ، 
وال خوف أشد  ،ال وج  أوج  للقلوب من الذنوب}  :أمري املؤمنني عل اقتذكر اآلخرة، سي

)كفى ابملو  واعظاً(  :عقوله ، 2{وكفى ابملو  واعظاً  ،وكفى مبا سلف تفكراً  ،من املو 
لقرآن قد رّكز ادع السوء والباطل، و يتعظ و يكي املو    املرء إىل أكثر منتاج حي أنه الأي 
أعظم من اهتمامها ابألمور  بعامل اآلخرة واملعادفإّن آتا  القرآن اهتمت  ،لى هذا الطريقع

أكثر من ألف وسبعمائة آية، بينما بقية القرآن  ورد يفحىت ساسية األألة األخرى، أبهنا املس
حياة اإلنسان احلقيقية ترتبط بعامل اآلخرة، إىل أّن السبب يعود و دودة، فيها آتا  معاألمور 

 .هدايتهإىل رشده و يتنبه و  سرعان ما يلتفتفيه فكر مبجرد أن يفإنه ذا هلو 

و بيوم الدين من ينسى اآلخرة سوف يكذب  چجغ  مغ  جف       حف چ  قوله تعاىل: 
أمر هذا و يعلم أنه سيمو ، اإلنسان ذلك أن  ،عامل أساس لالصطالء بسقرالتكذيب 

شيئًا فشيئًا إىل ذلك يجره و سملو ، تذكر افإنه سيإذا كان لديه رشد ف، ابلنسبة له قطعي
تكامل م  نفسانية اطخرية يف ذاته امللكا  الكامل حينئذ ستت اإليقان ابحلياة األخروية، و
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 ،جهنمإىل إىل املهالك و و سيجره  ،يتسافلسفإنه  بيوم الدين،عكسه من يكذب  إميانه، و
، 1 چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ  قال تعاىل: 

 فإن عليه أن يعمل ما يقربهعذاب سقر و أن ينجي نفسه من العذاب املهول  أرادمن إذن 
 .تكاملوال رقيالصل على سوف حيو ، إىل هللا و إىل الرشد

ترك الصالة وعدم إطعام  ،لدخول اجملرمني إىل سقر سببالسما  األرب  السابقة 
حىت أاتهم  مهلكانت مالزمة ، وقد  املساكني واطخوض م  اطخائضني والتكذيب بيوم الدين

 :بتفسرييناليقني ر ُفسِّ  ،چمف  ىف  يف     حق    چ املو ، 
ال  ما خلق هللا عز وجل يقيناً }اإلمام الصادق ع: قول  ،لهيشهد املو ، و  :األول

أهنم سيموتون، يوقنون كل الناس أّن  ومعناه ، 2{شك فيه أشبه بشك ال يقني فيه من املو 
إذن يراد  چمف  ىف  يف     حق   چ يعملون م  املو  عمل الشاك،  همبذلك لكنزمون جيو 
  .املو ليقني اب

ويصبح اإلنسان هبا ق صدِّ الثاين: يراد به احلقائق املتيقنة اليت تتجلى يف عامل اآلخرة، يُ 
 يف احلياة الدنيا.على يقني هبا موقناً رغم أنه مل يكن 

بدأ بتكميل إذا مل يخصوصًا يبقى يف حالة ارتياب وشك  يصدق هبا سوف ومن مل
اطل  و  إذا جاء املو وتطهريها من دنس الذنوب، فإنه ألعمال الصاحلة ابشيئًا فشيئًا نفسه 

 اً،شاككنت   ينإ :يقولوحينئذ سأصبحت واقعية، و سد  له احلقائق جتعلى عامل اآلخرة 
چ وقد أشار احلق إىل ذلك، قال تعاىل: ، شيًئا يفده اليقني ملغري أّن ذلك لى يقني، عاآلن و 

 .3 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  
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 .چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ اىل: قوله تع
نفس هو االستخدام العقدي أي أّن معىن الشفاعة يف اللغة نفس املعىن يف العقيدة، 

، 1چپ  پ      پ  چ الوتر، مأخوذة من الشف  وهو يقابل االستخدام اللغوي، فهي 
أي  ،3ما كان من العدد أزواجاً  والشف  هووتر، املفرد أّن ، أي 2كل شيء كان فرداً الوتر هو  

 املزدوج أو الزوج.
أعمال خري، غري أّن األعمال ال تؤهله للحصول لديه املرء هي كون ومعىن الشفاعة 

األنبياء أو تعاىل احلق يشف  له أييت دور الشفي ، فوحينئذ لى الرضوان اإلهلي أو اجلنة، ع
اإلمام الصادق ، قال هي شفاعة نبينا حممد صألنبياء اوالرسل، أو املالئكة وأعظم شفاعة 

  . 4{يوم القيامة ما أحد من األولني واآلخرين إال وهو حيتاج إىل شفاعة حممد ص} :ع
 ،مهبعضيشفعون ل ،وبعض املؤمنني العاديني الصاحلنيوأيًضا هناك شفاعة لألولياء و 

يف املؤمنني من يشف  مثل ربيعة } :ص هللا رسولعن  ،املؤمنرواتا  يف شفاعة  قد ورد و 
 .5{ومضر، وأقل املؤمنني شفاعة من يشف  لثالثني إنساانً 

بعض اآلتا  أّن  إذ   ابستفاضة،هلا القرآن الشفاعة من املسائل اهلامة اليت تعرض 
، 6 چگ  گ  ڳ  ڳڳ  چ هلل تعاىل، بل أّن كل الشفاعة له تعاىل  االقرآنية تبني أهنّ 

عن  بعد رضا هللا تعاىلشفاعة لبعض اطخلق هناك هناك بعض آي القرآن الكرمي تبني أّن و 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  قال تعاىل: ،ذلك

                                                 

 .3الفجر:   1
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ال تكون ألي فلشفاعة شرائط لتبني األخرى  وبعض اآلتا ، 1 چڇ  ڇ   ڍ  
ٱ  ٻ  ٻ  چ قال تعاىل:  ،شرائط تكون الشفاعة انفعةالإذا حتققت وعليه أحد، 

 من املصلنيمل يكونوا م ألهنّ شفاعة عدم انتفاعهم ابلالسبب يف ويرج  ، 2 چٻ  ٻ  
، ويكذبون يف الباطل ونوضخي واوكانوالواجبا  املالية يؤدوا الزكاة  يطعموا املسكني أي مل ملو 

بصري  أبو ىرو تفيد معها الشفاعة،  نلإذا اتصف هبا امرئ  أربعة أمورهذه و بيوم القيامة، 
تا بين إنه  :الوفاة قال يل ع إنه ملا حضر أيب} :قال (اإلمام الكاظم)ع احلسن األول عن أيب 

ها بشروط، منها: أن ال ينكر الشفاعة موجودة لكن، 3{ال ينال شفاعتنا من استخف ابلصالة
للحقوق  يكون مؤدتاً  نأو ، استخف هبيلصالة أو يرتك األصول العقدية الثابتة وال ااإلنسان 

هبذه األوصاف مث جاء  اً أما إذا كان متصف ،يتلوث بهكي ال    الباطلوأن ال يدخل يف ،املالية
ء والرسل واملالئكة نبياوال يشف  غريه من األهلل تعاىل، ا لشفاعة ألهنّ اتنفعه  نفليوم القيامة 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  چ  ، قال تعاىل: إبذنه وغريهم إال

چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ وقال تعاىل:  ،4 چۋ  

 اً ال يكون اتركأبن آلية بينت كيف حيصل الرضا، وا، 5 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
مل إذا و ال خيوض يف الباطل، وال مين  احلقوق والواجبا  املالية، و للمعاد،  اً ال منكر و للصالة، 
يسم  آتا  قد  الناسبعض الشفاعة مفيدة له وانفعة، غري أّن فسوف تكون ذلك يكن ك

بل تزيده بُعدًا عن احلق تعاىل، يتأثر هبا، ال  هلكن والنهار هللا تعاىل تتلى عليه آانء الليل
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ   چقال تعاىل: ورسوخاً يف الباطل، 

                                                 

 .2٨األنبياء:   1
  .4٨املدثر:   2

 .270ص  3لشيخ الكليين جللكايف ا  3
 . 109طه:   4
 .2٨األنبياء:   5



 114.....................   ............................................................................................ تفسير سورة المدثر

114 

 

ڦ  چقال تعاىل:  ،ويزيده إمياانً  ؤثر فيه القرآنيملؤمن ا، فإّن ى العكس من ذلكعل، و 1چ

 ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ

 .2چڃ    
  

                                                 

        .41اإلسراء:   1
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لن ينتف  من الشفاعة كما هو  عن احلق تعاىلبعداً  يزدادو من تتلى عليه اآلتا  فإذن 
حىت لو ترك الشفاعة ستدركه  تصور أنّ من األغالط عند بعض الناس فإّن ا، لذواضح، 

وأما من  ها،حقق شرائطهي ملن أّن الشفاعة  رغموغري ذلك، الواجبا  كالصالة والصوم 
ڄ  چ تعاىل:قال ، تنفعه الشفاعة نلفالواجبا  واحلقوق املالية  يؤدِ  ملو  يف الباطل خاض

 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
1. 

جعلوا أصابعهم يف  األكثرية من العصاةأّن الستفادة من الشفاعة إىل ا معديرج  
 هلذا ملتلوثت فطرهتم، و و عمى أبصارهم، أصاب الو  وامل يستمعوا إىل احلق، فأصمو ذاهنم، آ

 الو وال ينزجر املواعظ  عليه آتا  القرآن ورواتا ى تلفمن تابالستماع إىل احلق،  وايتأثر 
يراد و ، 2چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ : تعاىلقال إميانه، يف  لديه خلاًل فإّن  ا،يتأثر هب

آتا  ألّن  ،3چچ    چ        چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  ،لتذكرة هنا آتا  القرآن الكرمياب
كانت من  أما  ،رحابة صدر م  ذن تسم  وتتقبلاإلنسان بشرط أن تكون له أُ القرآن تذكر 

، يف خطر كبريو فه احلق تعاىلبعدًا عن بل ازداد ها يستفد من ملله ومل يتذكر و الوسائل متاحة 
كثري من هناك   ،ا احلقيقبلو  أهنم أعرضوا وملأي  ،چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ 

وابتعد  فرا  وإمناحسب فبل مل يعرض  ،القيم واملبادئعن و عرض عن القرآن الكرمي أالناس 
روا بل القرآن الكرمي عن هؤالء الذين ال يتذكرون إذا ذكّ وقد عرّب  ،تعاىل مما يربطه ابهلل

ر احليوانية يف ذاهتم وصوّ يف توغل الأبّن هروهبم انشئ من عدم العقل، ومن  ،عرضون هاربنييُ 
 .   چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ احلق تعاىل هذا بتصوير بليغ 
                                                 

 .2٨األنبياء:   1
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 قال تعاىل: ستم  هلا،من يفإن هناك املعرضني عن التذكرة، عكس على و 
هناك من يعي ويستفيد من التذكرة، أي أّن ، 1 چٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  
البحث عن احلكمة واالستفادة منها، كلب يف غاية األمهية  اعلى مطاإلسالم من هنا أكد و 

ألّن ، 2{فحيثما وجد أحدكم ضالته فليأخذهااحلكمة ضالة املؤمن } :إلمام الصادق عاقال 
أمري اإلمام قال  ،غري ملتزم اً شخص ايؤدي إىل اإلميان حىت إذا كان مصدره ااالستماع هل
احلكمة تكون يف صدر املنافق فتلجلج يف صدره  ، فإنّ خذ احلكمة أىن كانت} :املؤمنني ع

توجيه نلتفت إىل هذه الينبغي أن و ، 3{حىت خترج فتسكن إىل صواحبها يف صدر املؤمن
والنظر إىل ما يقولون بغض النظر الستفادة من اآلخرين لثرية كخصوصيا    ونتعرف على
وال  ،وانظر إىل ما قال ،هباخذ احلكمة ممن أاتك }: قال اإلمام أمري املؤمنني ععن القائل، 

  .4{تنظر إىل من قال

ما هتجم عليها األسود، عندابحلمر الوحشية  عن التذكرة نيعرضشّبه القرآن الكرمي امل
سرعة تطلب ألهنا تنفر خائفة، وخوفها ي، چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ   ٺ  چ 

نفوسهم تؤثر يف لتذكرة أن لال يريدون الذين عرضون عن التذكرة املكذلك ،  للهروب فائقة
  منافذ السم احلق، ويغلقون إىليعرضون عن االستماع واإلنصا   ،وتقضي على ابطلهم

النفرة هي اهلروب إذن ، همحىت ال يصل احلق إىل عقوهلم وأفكارهم فيقضي على ابطل
كلما   ألنهفينفر منها، عن آتا  احلق تعاىل  ضعرِ يُ من حال وكذلك السري  من الشيء، 

 . يفر منهاهو خياف من ذلك فو  وأثر  عليه وأزهقت ابطله، وجودهتغلغلت يف يها استم  إل
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املعرضني  چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ   نااآليتإذن شبهت 
سد يف حال قوته األتفر من األسد القسورة، اليت  الوحشية املوجودة يف الغااب  ريحلماب

 سيقضي عليها قضاءً فريسته بشدة كأنه لأّن األسد قاسر يشري إىل تعبري الو ة، ر يسمى قسو 
كذلك ،  اميكنه منه قوته واقتداره وشدة انطالقه يف اللحوق هبارغم فرارها منه، فإّن ، مربماً 

كاألسد ابلنسبة لفريسته، تكون له  قاسرة ال عواملإّن الفأن يفر من التذكرة، إذا أراد اإلنسان 
دون توقيت يعرفه ، فإهّنا ترد اإلنسان املناتااحلوادث و و  األمراضمتعددة كعوامل ي وه

 .لطفغاية يف الالتعبري  ه بقوهتا، وعليه فإنّ فتقسر 

 .چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  قوله تعاىل:
والرسل السابقني فكما أّن لنفسها شأاًن كاألنبياء أّن ظن ت الناس فئة منأّن اآلية تبني 

إىل درجة  ونصليو يؤمنوا كي هم كتااًب  فلماذا ال يُنزل عليأنزل كتبًا وصحفًا عليهم  تعاىل هللا
على كما أنزله   عليه قرآانً هللا نزل يُ  يريد أنمنهم كل واحد   !؟هلل تعاىل همعبوديتيف عالية 

 .صاملصطفى احلبيب 
الكرمي عن حتدث القرآن قد و تذرع بذرائ  واهية، تاآلية أّن هذه الفئة من الناس وتبني 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ يف آتا  أخرى، قال تعاىل: ذلك 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

هذه  كل،  1چڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   
هللا تعاىل أرسل رساًل مبشرين ومنذرين حىت يوضح للناس ألّن ذرائ  ال قيمة هلا، و حجج 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ  قال تعاىل: احلقائق،اهلداية ويفصح هلم عن 
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أن يريد شخص كل ليس  و ، 1 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ   ک  
خصوصيا  على أساس وجود من هللا تعاىل ألن النبوة اختيار له ذلك؛ يكون  رسوالً يصبح 

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  ، قال تعاىل: ملن يتأهل هلذا املنصب اإلهلي

  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ٴۇڭ   ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ې  ې  ى  

ملاذا  :لنيب صقالوا لف ،اختيار فيهالألنبياء بوة النّ  توهم بعض أنّ وهلذا ، 2 چۈئ  ۈئ  
أنزل و  ؟اإلجنيلعيسى ع  وعلىالصحف ع وعلى إبراهيم القرآن هللا تعاىل عليك أنزل 

ملاذا تكون و  ؟هذه الكتب السماويةنزل علينا يُ ملاذا ال و  ؟الكتب السماوية على بقية األنبياء
  ؟اطخصوصية لك وحدك تا حممد ص

 يتدخل فيه أحد، بل هو اختيار منه الشأن هلل لسماوية من هللا اإن إنزال الكتب 
الذين يريدون ألنفسهم النبوة و ، 3چۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  چ قال تعاىل: ، تعاىل

لديهم وليس شرك، و الوحي من قبل هللا تعاىل لوجود رجس على قلوهبم  يال قابلية هلم بتلق
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ  ، قال تعاىل:ال قيمة هلارادهتم وإ ،ينزل عليهم الوحي كيقرب منه تعاىل  

من بل بنظر العقل،  حماالً ليس و ال، احمل ونطلبيإهنم  ،چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
وال ميكن أن من قبل هللا تعاىل،  كل الناس ال ميكن أن يكونوا رسالً أي أّن  انحية الواق ، 
هناك رسول بل أّن مقتضى اللطف أن يكون  ،تنزل عليهم كتب من قبله تعاىليكونوا أنبياء و 

ونواهيه، ألهنا أوامر احلق  همتر وينتهي أبوامر أياجلمي  أييت ابألحكام من قبل هللا تعاىل و 
 حمالفهو كون له صحف منشرة، تلعليه الوحي إنزال شخص كل أن يطلب  ونواهيه، أما 
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أو  جنارينأو حدادين  ايصبحو لالناس كلهم اتركوا  :نقولأن ال ميكن و ، من الناحية العملية
دور و  ،دورهكل فرد   أيخذن ا ال تنتظم إاّل أبإذ أهنّ ، حينئذ تنتظم نلاة احليألن ، غري ذلك
وجوهري وال ميكن أن يكون أولئك  يهو دور أساس، و تلقي الوحي اإلهليهو النيب ص 

ص،  هأتيح لوأن يتاح هلم تلقي الوحي كما ته ص مبرتبلذين خياطبون الرسول ص ا الناس
ڇ  ڇ  ڇ  چ  وكذلك ال قيمة لقوهلم: إن هذه احلجة والذريعة ال قيمة هلا،فوعليه 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں   گ  گ  گ  گ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ڻ  ڻ  ڻ   

أو ، 1 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        چ :بعض بين إسرائيل ملوسى علقول 

  ، 2چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
 . آلخرلأحدان رؤية كعياانً  ميكن رؤية هللا تعاىل ألنه ال 

وعليه ، رؤيتهأّن هللا تعاىل جسم من األجسام ميكن  اتصورو ألهنم  ،ائ ذر جمرد هذه إّن 
يستجيب هللا  العقيدة، نعم؛ قدترتبط إبثبا  من أمور إلنسان كل ما يطلبه افإنه لن يتحقق  

كي يتضح أّن ،  صدق األنبياءاألدلة العقلية وغريها على  ةقامحيقق بعض املعاجز بعد إتعاىل و 
 ي، وهاً عنادواللجاج وال يقبل الربهان بل يريد احملاجة ال خيض  للدليل من يطلب ذلك 

 األمريل  تعاىل هللاحُيقق حىت  اً مؤمنُأصبح  لن :يقول حيثطريقة قد جندها لدى بعض 
شرتط على هللا شيئاً كي نفال ميكن أن رغم أّن اإلميان ال يرتبط بتحقيق مطلب ما، ، الكذائي

چ  چ  چ   چ   ڇ  چ ىل: وكفرهم ال ينف  هللا وال يضره، قال تعاالناس ميان إ ؤمن ألنّ ن
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ويكون منشأ من آمن ، بل ينف  1چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  
 . خرويةلسعادته الدنيوية واأل

  ڦڦچ ، قال تعاىل: إلنزال الرسالة عليهمليسوا مؤهلني  مآلية اليت بعدها أهنتبني امث 

كتب الل انز إما يريدونه من عن ردعهم هللا تعاىل أي أّن  ،چڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  
ئل والبينا  من لدن هللا تعاىل ابلدالالرسالة مؤيدة  نّ أ إذ   ،على كل واحد منهم ةسماويال

احلجة اتمة قائمة على الرسول و  ،اليت تدف  الشك والريب لدى كل شخص واحلجج القاطعة
 جة إىل أن يؤتى كل واحد من الناس املدعوين صحفاً من غري حاوغريه على حد سواء 

طهارة الذا  وصالح النفس تتطلب مواصفا  خاصة كأن الرسالة ومن الواضح  ،منشرة
 . الرسالة وجناحهاحقانية وغريها من الصفا  الكمالية اليت هلا دخل يف 

يتجه االجتاه الصحيح، و املائز األساس واجلوهري ملن يستفيد من التذكرة، اآلية وتبني 
ڄ  چ  ،وء احلسابسو هو ذلك الشخص الذي خياف اآلخرة و  ويرتدع عن الغي واهلوى،

خوف اآلخرة شيء جوهري يف و تذكر املعاد أّن  إذ  ، 2چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
عدم اطخوف من اآلخرة والعقاب اإلهلي الذي ينتظر اإلنسان و  إنكار املعادو قبول اهلداية، 

الوازع القيم واملبادئ السماوية، ألّن ال يتقبل يرتدع و وال  أيمتر وال ينتهي الؤدي به أن ي
لذي جيعل املتكرب يتواض ، والكافر و اعامل اآلخرة هيف احلساب و الديين الناتج عن اإلميان 

بعض  ، فإنّ من الناس عندما ميو  اً أبّن كثري  -آنفًا  - انيؤمن، والفاسق يستقيم، وقد أشر 
ه نتيجة لتصور ، مناحي حياتهبعض يتأثر سلبيًا يف قد و  ،غري مساره وخيتلف سلوكهيأعزائه 
بعيد كأن املو  ميو ، و جتعله ال يستشعر أنه سوف  فكرة اطخلود أنّ حيث ، مائلدااطخلود 
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فرتة مؤقتة مث يرج  لأحد أقرابئه، لكنه أتثر وانتباه ميو  إن كان بعض قد يتأثر عندما عنه، و 
 األوىل. سريته

أن إنكار املعاد وعدم اإلميان منشأه عدم اطخوف أن يبينه القرآن األساس الذي يريد و 
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ "كال" أي لن يستفيدوا من التذكر أبداً، وهلذا؛ قال تعاىل:  من اآلخرة،

 .خوف منهاليس لديهم هنم أل ،چڄ   ڄ  

 من اآلخرة؟ اإلنسان خياف ينبغي أن مىت بعض تساءل يقد 
يرتكب ومل ر ذاته، إذا التزم جادة الصواب وطهّ إاّل من اآلخرة اإلنسان خياف ال 
قال  سمى ابلرين،ي ه،على قلب اً ويشكل طبقة وحاجز  ،ينسي اآلخرة  األّن ارتكاهب ،املعاصي
أول شيء جيعل اإلنسان فإّن إذن ، 1چڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڃچ  چچ  چ  ڇ  چ  تعاىل:

أن ال يصدر منه أنه جياهد حبيث طهارة ذاته و نزاهة هو  معها إجياابً يتذكر اآلخرة ويتفاعل 
ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    چ  قال تعاىل: نفسه،يسعى لتزكية و عمل حرام، عمل خبيث أو 

 ،2چجب  حب  خب  مب   
حىت ال حيدث رين على  عن الرجسواالبتعاد نفس الالبد من تزكية أنه  

 .قلبال
قلبه يعلق ال ها هبا، فيقيدال و نفسه ابألمور احملدودة، اإلنسان أن ال يربط  

ن يكون اإلنسان أأنه ميكن ، هنا منها، ونلفت االنتباهتخلص ال هال ميكنحبيث أبمور مادية 
أنبياء هللا فابهلل تعاىل، تعلق قلبه إاّل أّن  ثرتاً قد يكون بينما أبمور مادية، فقريًا لكنه متعلق 
قدرا  كبرية، وعندهم  اً ملوككانوا يوسف ع  سليمان وذو القرنني وداوود و تعاىل وأولياؤه ك

  تعلقمن قراء من الفوهناك األموال حتت أيديهم، لكن قلوهبم متعلقة ابهلل تعاىل، وكانت 
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ليس لديه شيء و آماله،  كعبة  األمورتلك  تصبحفأ ،أو بزوجته أو مبا ميلكه بسيارتهقلبه 
 به.قلبه يتعلق لغريها 

اإلمام قال ط ابآلخرة، ارتبكنه االميكي هلل تعاىل،  كون ابالبد أن يتعلق القلب إّن 
الذي ابملؤمن احلديث رتبط ي ،{هللا هللا غريَ  حرمَ  ن  سكِ فال تُ  ،هللا القلب حرمُ } :الصادق )ع(

لو  إذ  ، هحرمًا هلل ال يوجد فيه غري  هقلب، فيصبح بهقلبه تعلق يذكر هللا ويرتبط به حبيث ي
الرتباطه سوء احلساب واطخوف من  تذكر اآلخرةاستقر يف القلب غري هللا تعاىل صعب عليه 

 .إىل درجة التعلقأبمور فانية زائلة 

 : ةاألمور اليت تذكر ابآلخرة هي أربعأن النتيجة اليت نصل إليها 
 رجس وجناسة ورين على القلب. حىت ال يكون هناكترك املعاصي والذنوب  
 أن ال يتعلق قلبه بغري هللا تعاىل. 
ما طال به الزمن مهفيه عدم بقائه و من هذا العامل ابنتقاله علم لديه أن يكون  

إىل االنتقال  ىإلنسان اطخطع ابيسرّ جد  هام، تصرم األتام العلم بواستمر به األمد، وذلك أّن 
غري حمدودة  آماالً  لديهإال أّن رب سنه رغم كِ  اً بعضجند من املؤسف أن لذا، إىل عامل اآلخرة، 

 اآلخرة.لن ينتقل عن هذا العامل إىل عامل  تشده إىل األرض وكأنه
ه له أثر  همن عمر إىل عامل اآلخرة، ينقص  فيهتقدم يأبّن كل يوم اإلنسان علم إّن 

يجد احلال سمن رمضان ماضي إىل رمضان مدة عام اإلنسان نفسه فإذا الحظ  ،يهكبري علال
كم من السنوا  فيدرك  يتقدم حنو اآلخرة هبذا املقدار، عمره سنة، وهكذا من أنه نقص 

 ؟سوف يعيش اإلنسان
املتبقي من حياة اإلنسان و األربعني،  وأمن الناس ميو  يف الستني واطخمسني  اً كثري إّن  

السنوا  املتأخرة اليت كثُر  هذه يف  اً ، خصوصجداً  ابلقياس إىل ما مضى من عمره قصري
إىل عامل  طىإلنسان اطخُ سرع ابتُ ور ألمتلك اجمموع إّن ف ،غري ذلكاألوبئة واألمراض و فيها 

 اآلخرة.
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  .الصاحلنيمالزمة  
أما ينسي اآلخرة،  ري م  الصاحلني ألّن العيش م  غريهم قدسمن األمهية مبكان ال

قال رسول ، كما يستذكرون  تستذكر اآلخرةو  ،ونتفكر كما يفكر علك العيش معهم فإنه جي
 ،قال من يذكركم هللا رؤيته ؟تا روح هللا! من جنالس :عقالت احلواريون لعيسى }  :هللا ص

 .1{كم منطقه ويرغبكم يف اآلخرة عملهويزيد يف علم
وخشوعه سيمائه ومهابته  من خالل "رؤيتهبابهلل  هيذكر من " إذا جالس اإلنسانف
اليت تعود على فوائد الخالق و األكمة و احلعلم و ابل، وبنطقه قبل أن يتكلمبذكره هلل وسلوكه 

نطق أو حتدث من إذا بعض جليسه خبري الدنيا واآلخرة، وعلى املؤمن أن حيذر من جمالسة 
إذن علينا أن نلتفت إىل أمهية تلك األمور األربعة ، املادة  عاملأبقاه يفو إىل األرض، غريه  شدّ 

إىل رشده وب ؤ سرعان ما ي، فإنه ابملعصيةخصوصًا إذا هّم آلخرة، اباإلنسان تذكر اليت 
، أما إذا مل هااليت ذكراناألربعة التفت إىل األمور إذا ويرج  إىل صوابه  ،ن غيهدع عويرت

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ    چ قال تعاىل: ،يلتفت فقد ينسى اآلخرة، فال خياف منها

 .تعاىل يسخط هللا مار و صدمن من اآلخرة حصن  مين  املؤمن اطخوف ، إّن چ

ترك و دم التزامه هو ععن احلق وابتعاده سبب تعاسة اإلنسان إىل أّن  -آنفًا  -أشران 
دث انقالابً يف شخصية حيُ الذي و ، اطخوف من اآلخرةاملؤدي به إىل سريه يف الصراط املستقيم 

حيول الكافر إىل مؤمن، والفاسق إىل متٍق، واملتكرب إىل متواض  ويغري سلوك و اإلنسان 
َفَما هَلُم  َعِن التاذ ِكَرِة } :ل هللا تعاىلاكما قتذكر اإلنسان،   اإلنسان بنحو كلي، إذن اآلخرة 

يريد أن يتذكر وليس لكل إنسان، بل ملن التذكرة لإلنسان، يف ذكر اآلخرة نعمة ف، {ُمع ِرِضنيَ 
 .عيرتد و 

                                                 
 .39ص 1ج لشيخ الكليينللكايف ا  1
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كيف يتاح لإلنسان أن أما  أن يتكامل عليه أن يتذكر عامل القيامة واآلخرة، فمن أراد 
 :أبساليب خمتلفةتعاىل ذلك هللا أابن ، فقد يتذكر القيامة وعامل اآلخرة

وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چ البصرية، قال تعاىل:  

 .1چ
 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    چ علمه ابختياره، قال تعاىل:  

 .2چىئ          
ر اآلخرة أي أّن تذكُ  ،چڃ  چ  چ  چ   چ اإلرادة، قال تعاىل:  

أن يتذكر أراد فمن ، هاختيار و  تهيرج  إىل اإلنسان ومشيئ التوجه إليهاو  صب العنينُ جعلها و 
ها يف وصريّ  هاإذا استفاد من، فكبريةونعم  قدرا   همنحسيهللا تعاىل إّن فاآلخرة وشاء ذلك، 

 ويةالدني ح، وحقق الرشد والنجاح يف حياتيهالطريق السوي هتيأ  له أسباب الصالح والفال
يسلك الطريق املستقيم املؤدي به إىل النجاة والذي أابنه س فإنه  ، أما يف الدنياويةخر واأل

ڍ  ڌ  ڌ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  :احلق تعاىل

إىل فسوف يرتف  وأما يف اآلخرة ، 3چڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  چ الدرجا  العلى، 

ة ئإذن اطخري يف عامل اآلخرة ويف عامل الدنيا غري أّن ذلك يتوقف على مشي، 4چڀ
بداية وإن  كان يف تتهيأ له األسباب، من خالهلا إرادة داخلية يه كون لديالبد أن و اإلنسان، 

ذا جند يف  هل، و منذ البدء الرقيو  ته تدعوه إىل اطخريئمشيو أن جيعل إرادته  أمره يصعب عليه
، ذلك يف عليه شعر بصعوبةيأو حرفة  يريد أن يرتقي يف جمال عملمن أّن  كثري من األمور

                                                 

 .15،14القيامة:   1
 .3اإلنسان:   2
 .153األنعام:   3
 .34 – 31النبأ:   4
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 سهالً ليس إىل أن يصبح ذلك األمر الصعب  ،شيئًا فشيئاً يسهل عليه األمر ج ه ابلتدر لكن
متعددة ومشاكل كثرية عقبا   لذا جند ، ايشتاق ويتوق إليهمن األمور اليت بل ، فحسب

 مسهل هلعقبة إىل أن تعقبة  هابتجاوز  ونيف البداية يقومإال أهنم تعرتض طريق العلماء، 
أحد األطباء الذين قاموا نقل ويف هذا اجملال يف طلب العلم، على التوفيق  ونحيصلاألمور و 

ّن قال له الطبيب: إ، يف عينه عندما أصيب مبرض شديدأنه بعالج أحد العلماء الكبار 
قراءة من دون واحد العامل: إذا مر عليا يوم قال ف ،يف ترك القراءة ومطالعة الكتب كءدوا

شبه أنّه أصبح يأي املطالعة والقراءة والتحقيق، هو دوائي ألّن أمو ، سومطالعة للكتب 
، ميثل قمة التعلق واالرتباط ابلعلم والقراءة وهو متو ، فإهنا ن املاء ت مخرجأالسمكة إذا 

فقال:  هللا تعاىل على هذا املطلب اجلميل،قد نّبه و  ،كل جمال من اجملاال يف  احلال وكذلك 
 تذكرةالإّن ، چڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ        ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ    چ 

 ئهللا تعاىل يهيألّن  ة،ئإرادة ومشي ى املستفيدكون لدبشرط أن ي د منهايستفاميكن أن 
تقرب و جتهد هلل تعاىل يكون قد اإىل الصواب، بشرط أن من أراد األسباب، وأيخذ بيد 

 إليه.

أّن أي،  چڄ  ڃ        ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  :تعاىل احلق حينما يقول
ذلك و فلن يصل، يبتعد و يفر يلتفت، بل الذي ال يريد وال يصل، أما  سوفيريد و يشاء من 

 أو مادتاً سواء كان تقدم يف أي جمال، و حيققون إجنازا  أانسًا نراه يف العيان، إذ أّن هناك 
واالستمرار والعزمية إلرادة يرج  إىل اكل ذلك و ، اً فنيأو  اً علميًا أو أخالقي اً قيميًا أو وحانير 
بعض يقف فوعقبا   صعواب يف البداية قد يواجه و صرب ظفر، إذا اإلنسان أّن  الصرب، إذ  و 

سوف اإلرادة الصلبة امتلك إذا  هنكل ،هأقرب الناس إليقد يكون ذلك من و ، ضده وحياربه
ڃ  چ :بقوله احلق تعاىل  عنهاعربا هي اليت الصالبة واإلرادة و ، من يقف ضده عنه يرتاج 

يف احلياة الدنيا، بل يوم القيامة، يف ليس و يتذكرها، سوف ألّن اإلشاءة  چچ  چ  چ   
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 مَ عظُ } :يف خطبة املتقنياملضمون ذكره أمري املؤمنني ع حيث تصبح حاضرة لديه وهذا 
 ،فهم فيها منعمون ،فهم واجلنة كمن قد رآها ،يف أنفسهم فصغر ما دونه يف أعينهم اطخالقُ 

ڃ  چ  چ  چ   چ هذا هو معىن ،1{ فهم فيها معذبون ،وهم والنار كمن قد رآها

العملي، الذي ميكن لإلنسان أن جيريه  النحو من التذكر اشخص لديه هذليس كل و ، چ
يتجاوب أّن هناك من  م، وسريىباطل عليهالعرض من خالل  الختبار حالة التذكر لآلخرين

يسعى بل سخيوض فيه فلن كان مؤمنًا متذكرًا   فإذا، جيتنبه وهناك منمعه وخيوض فيه 
 .م الوقوع فيهدوع منه للتخلص

فمن ، يأكن أن جنعلها راجعة إىل هللا تعاىل، نا مياملشيئة ههو أّن  شيءبقي يف اآلية 
وهذا ما فسران به املشيئة يتذكر ذكر، وميكن أن جنعلها راجعة لإلنسان،  شاء هللا تعاىل أن

كن أن تكون راجعة لإلنسان وميكن أن تكون راجعة هلل إذ مي ،تنايف بني املعنينيآنفاً، وال 
هللا تعاىل، إىل لكن إذا أرجعنا املشيئة هلل تعاىل تكون مبعىن أّن مجي  األشياء مرجعها و تعاىل، 
ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     چ كلها من عند هللا تعاىل، وغري ذلك  النعم و القدرة 

تعاىل، غري أّن يه يرج  إلو إاّل يف الوجود شيء ال يوجد  ي، أ2چمئ  ىئ  يئ   حئ  
بل وفق حكمة اعتباطية، لإلنسان ليست تعاىل ته مشيئو ، الذي يشاء لإلنسانهو هللا تعاىل 

متذكراً، ويكون إلنسان اهلداية، حىت يشاء هللا تعاىل ل اً وأسس أسباابً يرتئيها، كما أّن هناك 
من و أي الذي يريد هللا تعاىل يصل إليه،  ،3{من طلبين وجدين} :هللا تعاىلروي عنه ص عن 

 أسباب الوصول إليه تعاىل. ئيهيسريده تعاىل ي

                                                 
 .  161ص  2خطب اإلمام علي )ع( جهنج البالغة   1
 

 .7٨النساء:   2

وأان إىل ، طال شوق األبرار إىل لقائي :يقول هللا عز وجل :فقال ؟أخربين عن أخص آية يف التوراة :أبو الدرداء لكعب األحبارقال   3
أشهد أين  :ومن طلب غريي مل جيدين " فقال أبو الدرداء ،" من طلبين وجدين :ومكتوب إىل جانبها :. قاللقائهم ألشد شوقا

 .(2796ص  4شهري ج الريللشيخ ميزان احلكمة ) . لسمعت رسول هللا ) ص( يقول هذا
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 .چچ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ  قوله تعاىل:
 مشيئة احلق تعاىل هلا دخل يف حتقق أي أمر من ّن إ
 األمورإِذ ال ميكن أن حيدث يف الكون شيء ال يريده هللا تعاىل، و يف هذا العامل،  األمور

 عاىل.ت تهمربوطة مبشيئ
أّن من أراد التذكر لآلخرة شيء من البيان خالصته: نوضح هذه النقطة بوس

ته فعله مربوط إبرادة هللا تعاىل ومبشيئو مشيته و إرادته فإّن االهتداء إىل الصراط املستقيم و 
األمر مربوطًا إبرادة هللا تعاىل، فإن إذا كان و  ،1چڃ  ڃ چ   چ  چ چڇچ عاىل، ت

 .يرج  إىل إرادة اإلنسانقبح و  وءس يهف خرآو ومنفعة خري فيه  بفعلٍ مشيئة اإلنسان  تعلق

اترة  ئسييف تكون إرادة هللا تعاىل هلا دخل يف حتقيق الشيء الك  ،سؤال هام وهنا
  ؟اترة أخرى واحلسن

هللا تعاىل ال يشاء لإلنسان إاّل اطخري وال يريد إذ أّن هذا مطلب حيتاج أن نفهمه بدقة، 
لشيء اإلنسان متعلقة اببعض األحايني تكون إرادة  الطيب، غاية األمر يف له إاّل احلسن

ال جيربه على  ه تعاىللكن ئ،السياألمر هللا تعاىل ال يريد له ذلك فإن  حينئذٍ و ، ئالسي اطخبيث
أو غريها من أو الزان أو عقوق الوالدين  شرب اطخمرإلنسان تعاىل ال يريد ل وهفتركه، 

، ية أن تصدر املعاصي من اإلنسانتشريعمن الناحية الال يريد نه تعاىل أل ،املعاصي والذنوب
ميكن أن يق  ذلك الشيء، ألّن األمور خاضعة لقدرة هللا تعاىل فال  ،أما من الناحية التكوينية

ومنحه  ،القدرةو القوة ى اإلنسان أعطهللا تعاىل الفعل مربوط أبسبابه وو ته، ئهيمنته ومشيو 
 .ها فيما يشاءاالختيار يف صرف

املال على وزع والد له ولد، ويريد أن يهناك لو كان : به مبثالنقرّ املطلب، ح كي يتضو 
سيذهب املال من بني يديه، و  ،أّن بعض أوالده سيخسر املال وهو يعرف ،أوالده ابلسوية

                                                 

 .30اإلنسان:  1
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 ىالوالد ينهو ومنعه، إخوانه أعطى لكونه  ،يف حقه اً و مل يعطه لكان ظلمأنه لأيضًا  ييعلكنه 
فيما يعود  هصرفوحيضهم على ابطخسران،  معن صرف املال فيما يعود عليهأوالده مجي  
هنا و يصرف األموال فيما يعود عليه ابلضرر، أوالده سحد أ أنّ يعلم  هلكن م ابلنف ،هعلي

سيشعر ابلتايل و سيكون قد ظلمه، لو منعه  هن املال، لكنم همن  ولد كنهطبقًا للحكمة مي
نه إيقال  ، بلأجربهنه إيقال ال ، بتصرفاته عطاه وهو يعلمأنه لو أ اكم،  عدم املساواةب بناال

كذلك منحه اطخري وهناه عن السوء، لكنه صرف املال الذي أخذه من والده يف السوء،  
يف السوء واملنكر،  اهمجي  النعم وهناه تشريعاً عن صرفهللا تعاىل منح اإلنسان إن ف، هنااألمر 

أن هللا تعاىل ألحٍد إذا مل يرد من الناحية التكوينية  وليس تكويناً، ألنههناه تشريعاً، هو تعاىل و 
ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  چ  :تعاىل، قال هأو يقوم ب ذلك ال ميكنه أن يفعلففعل شيئًا ي

ذا، هلو تخلف عن إرادة هللا تعاىل، ال يستطي  أحد أن ي ،1چۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئ  ۈئ   
تشريعاً، ويريد اطخري ه ال يريديعين أنه  لكفذ (هللا تعاىل ال يريد السوءّن )إ :نقولعندما 

هللا أصل اإلرادة واملنحة والقوة واطخري والنعم أعطاها أما تكوينًا ف ،أيضاً تشريعًا والصالح 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  قال تعاىل: لجمي ،تعاىل ل

 اوء ومبن يصرفههو عامل مبن يصرف نعمه يف السو لجمي ، لتعاىل  عطاؤهف، 2چچ  ڇ  
 يف اطخري.
ال يريد من اإلنسان الطاحل والصاحل إالّ اطخري، غاية أبنه تعاىل  تقدمص ما يلختوميكن  

ألّن هللا تعاىل يريد من تشريعه  ،لخريلطابق فعل اإلنسان تاألمر أّن إرادته هذه التشريعية 
اإلنسان إذا أتى ابلسوء أو و ، واجتناب العمل الطاحل واملعاصيالصاحل ابلعمل اإلتيان 

هللا تعاىل طلب منه أن الأييت ابلسوء، لكن إذ أّن  ،غلب هللا تعاىلاملعصية فال يعين ذلك أنه 

                                                 

 .٨2يس:  1
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من الواضح و يف فعله للحق تعاىل،  غالب حىت يكون هو اً تكوينيوليس الطلب تشريعي 
 بني الطلبني التشريعي والتكويين. رقوجود ف

چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ سورة املدثر، لي خامتة ، وهاملشيئة اإلهليةأابنت اآلية املباركة 

يتذكر إاّل مبشيئة هللا أن حد ألميكن  فالوعليه  ،چڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   
 نلألحٍد فالنعمة و  القدرة مينح ملإذا تعاىل  وهو تعاىل، ألّن مجي  القدرا  جائية منه تعاىل، 

 .تعاىل بنعمه ، بل ويعصيأيضاً  طي  بنعمهويتذكر بنعم هللا تعاىل، ي هألن، تذكرستطي  الي
 ،اوماهية األمر املرتبط هب ،حقيقة املشيئة اإلهليةاملقط  اآلخر من اآلية وقد أوضح 

تعاىل يشاء لك أن  وهف، چڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ  قال تعاىل:
على  هوجرب املكلف مشيئة تشريعية ال دخل هلا بقسر  يهو تكون من األتقياء الصاحلني، 

هو  تعاىل لك ، فما يشاؤهچڇ     ڇ  ڇ  ڍڍچ  ألن الفعل يرج  إىل اختيار اإلنسانالفعل، 
 .الرمحن الرحيماملنعم  هألنّ العاقبة الطيبة، و ما يوصل إىل اطخري كل ب ، اليت تتعلقالتقوى
لإلنسان هو  ؤهيشاما ف چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ  هللا تعاىل هوإذا كان و 
حىت بعد أن أي أنه هو أهل املغفرة، أنه تعاىل  ، كمايف كل أحواله متقٍ يكون أي  ،التقوى

 هيف وصولو يف تقواه اليت أنعم هبا عليه  نعمالصرف يأن  ريد منهيتعاىل  إنهاإلنسان ف ذنبيُ 
ستغفر يأن ه ل هللا تعاىل يشاءتعاىل  تهيف معصي هللا تعاىل بعض نعمإذا صرف اإلنسان و إليه، 

لإلنسان ة هللا تعاىل إرادف ،املعصيةو يف السوء هللا تعاىل نعم  بعد أن صرف ،هنيب ليغفر لوي
إذا عصى مث اتب ورج  إىل هللا تعاىل غفر له و ، إىل درجا  عالية صالً وواكون صاحلًا يأن 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ قال تعاىل:  حسنا ، هبدل سيئاتيس، بل هاتب عليو 

 .1چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ
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وهو العرفاء وعلماء األخالق، قد رّكز عليه إليه، و ينبغي االلتفا  مطلب مجيل  كهنا
رتكب املعصية، يال و احملظور من قرتب يأن ال  هاطخري، ويشاء لإلنسان هللا تعاىل يشاء لأّن 
نعم، مث منحه الاطخري و ه فعل هللا تعاىل شاء للكون  ذلك إذا صدر اطخري من اإلنسان فريج و 

يرج   ذلك املنة واحملمدة والثناء والشكر كلإن فالنعم فيما يرضيه تعاىل اإلنسان صرف إذا 
 هأعطاهو الذي هللا تعاىل ال توجد لدى اإلنسان قدرة مستقلة بذاته، وإىل هللا تعاىل، ألنه 

، منه وبتوفيقمصدرها هو هللا تعاىل فيما يرضي هللا تعاىل، لكن  ارفهه يصابختيار وهو القدرة 
أن  من الضروري على مجي  من صدر منه عمل صاحلو بذلك، خلقه  ىعل امنتا تعاىل هو ف

نه لوال التوفيق منه تعاىل ملا ألبلغ الشكر، أبويشكره تعاىل  ،يثين على هللا تعاىل أحسن الثناء
مبناجاة املسماة زين العابدين ع يف مناجاته الرائعة قال إمامنا من ذلك، اإلنسان متكن 

ر فهمي عن قصُ  ،ف لساين عن إحصائها، ونعماؤك كثريةضعُ   ،فآالؤك مجةاملطيعني: "
!  ؟وشكري إتاك يفتقر إىل شكر ،فكيف يل بتحصيل الشكر ،عن استقصائها إدراكها فضالً 
 .1 "احلمدعلي لذلك أن أقول لك  وجبَ  ،لك احلمد فكلما قلتُ 

، 2چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  ،يف سورة الفاحتةلتذكر لوقد جاء هذا املعىن 
ما تعين أّن الستعانة ا أنّ اآلية تبني  ؟اهل هالذي وفق من ،وفق للعبادةاإلنسان عندما يُ أي أن 

ا ، لذةطاعال وفقنا لصرفه يفهو الذي و ، هللا تعاىل طاقة جاءان منو قدرة و صرفناه من حوٍل 
، ه تعاىليإلصل ابلعبادة واالستعانة يحىت  هلل تعاىلستعني ابي أن اإلنسان املؤمنفإن على 
چ  چ :قوله تعاىلتضح معىن ااملعاين إذا فهمنا هذه و ، ليه تعاىلويرج  إهللا تعاىل  فاطخري من

 تذكر العذابو تذكر االتعاظ آبي القرآن الكرمي و  تذكر اآلخرة ميكن أي ال ،چڇ 
ڇ     ڇ  ڇ    چ  ة إال إذا شاء هللا تعاىل ذلك،خر واآل دنياال مجي  ما يعود ابلنف  واطخري يفو 

                                                 
 . 409إلمام زين العابدين )ع( ص لالصحيفة السجادية   1
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وال يشاء اطخري دائمًا تعاىل  ووهتعاىل هلا ارتباط يف حتقق األمور السابقة،  تهفمشيئ ،چ ڍڍ
  !؟فكيف إذن يصدر السوء من اإلنسانيشاء السوء، 
هي مصدر  اإلنسان ن نفسأ يأ، 1چحت  خت  مت   ىت   يت  جثمث  چ  :تعاىل قال
ة شقو ه الغلب عليقد تلكن  ،اإلنسان أن تصدر السيئة من ال يريد تعاىل هللا السوء، ألن

 .تعاىل ة هللايف معصيإلهلية ا نعمالصرف يف ،الشيطان هسول لياألماين و ه غر تو 

يف ، چچ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ الشريفة اآلية 
، لكونه تعاىل ىتقو الصل إىل ياطخري وأن إلنسان هللا تعاىل يريد لأّن  تبني اغاية البالغة، ألهن
لوصول بنعمه االستعانة ابهلل تعاىل لو ، بتوفيق من لدنهو ال يكون إاّل منه ف ،أهل إلرادة اطخري

 ي.التكاملالسري يفيدان يف ما  لكإليه، وذ
ملا يرتتب عليه من آاثر كبرية ، إّن االستعانة ابهلل تعاىل يف الوصول للتكامل مطلب هام

 هإذ أنّ ما جرى بني هللا تعاىل وبني أيوب النيب الصابر، جبالء فيهذا ويتضح  ،يف حياة اإلنسان
ورد يف رواية طويلة عن  ،طويلة من الزمن مبرض مدةهللا تعاىل ابتاله قد صابر و و ع نيب 

قال } :ينه وبني هللا تعاىلباحلوار ذكر ع و عن بلية أيوب اإلمام الصادق ع حيث سئل فيها 
خياطبه فبعث هللا إليه غمامة  ،حبجيت تا رب لو جلست جملس احلكم منك ألدليت :أيوب
 ،وها أان ذا قريب ومل أزل ،تا أيوب أدل حبجتك فقد أقعدتك مقعد احلكم :تعاىل فقالفيها، 
تا رب إنك لتعلم أنه مل يعرض يل أمران قط كالمها لك طاعة إال أخذ  أبشدمها على  :فقال

فنودي من الغمامة بعشرة آالف  :! قال؟! أمل أسبحك؟! أمل أشكرك ؟نفسي، أمل أمحدك
وحتمده وتسبحه وتكربه والناس عنه  ؟ك تعبد هللا والناس عنه غافلونتا أيوب من صري  :لسان

 :مث قال ،فأخذ الرتاب ووضعه يف فيه :قال ؟أمتن على هللا مبا هلل فيه املنة عليك ؟غافلون
 .2{أنت فعلت ذلك يب ،لك العتب تا رب
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 هللا تعاىلفإن ومن جهة أخرى  ا أيوب ع،هذا حوار يبني صرب األنبياء ع خصوصً 
مام أن يُعدد أ له ال ينبغيو  ،مقامه عند هللا تعاىل لكونه نبيًا له درجة عنده تعاىلع إىل  هنبه

، لكون ما يصدر منه بنعمة من هللا وبتوفيق منه تعاىل ،و عبادةهللا ما قام به من عمل صاحل أ
 املنعم حقيقة.هو ف

وهو تعاىل يريد أن يبني أّن األمور جتري يف اجملرى احلسن الطيب واطخري وما فيه نف  
 .چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ لإلنسان، وذلك لكونه 

أفصح عن مجي  ما تقدم من  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍچ تعاىل: وعندما قال 
 حقائق ترتبط ابإلنسان من جهة، ومبشيئته تعاىل وقدرته من جهة أخرى.

  
 


