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الحمد هلل رّب الع�لمين، و�سّلى اهلل على �سّيدن� محّمد واآله الط�هرين، وبعد.

الدين الإ�سالمي دين حي�ة، وفقه حي�ة، ومنهج حي�ة، واأ�سلوب حي�ة، ولي�ض فقط 

دين الواجب�ت وال�سع�ئر الدينية، ولأّن الإن�س�ن هو المحور وقطب الرحى التي تدور 

حوله هذه الحي�ة، ك�ن ل بد من الوقوف عند هذا الإن�س�ن قلياًل من اأجل فهمه اأكثر، 

وبن�ء ت�سّور منطقي و�سحيح حوله، يكون مقّدمة لت�أ�سي�ض حي�ة اإن�س�نية من�سجمة مع 

تكوينه وهند�سته الخلقية والوجودية. فمن غير المقبول اأن ن�سع البرامج الإن�س�نية 

الإن�س�ن على مختلف ال�سعد من دون فهم هذا  تلبية ح�ج�ت هذا  اإلى  التي تهدف 

الإن�س�ن ودرا�سته درا�سة تحليلّية معّمقة واأ�سيلة.

جهة  الوثوق،  غ�ية  موثوقة  جهة  اإلى  الرجوع  علين�  مح�لة  ل  اأ�سيلة  نقول  وعندم� 

ُيمكنه� اأْن ُتلّبي ك�ّفة احتي�ج�ت هذا الإن�س�ن الفكرية والعملية وال�سلوكية، لكونه� على 

علم ودراية بخلقته وتكوينه، وعلى معرفة دقيقة بكّل م� ُي�سلحه وُي�سلح حي�ته. وهن� 

وجعل  المهّمة  لهذه  ت�سّدى  الذي  الإ�سالمي  الدين  وخ�سو�سً�  الدين  الكالم عن  ي�أتي 

اإلى  البن�ء هذه تحت�ج  الكبرى. وعملية  اأهدافه  الإن�س�ن من �سلب  وت�أ�سي�ض حي�ة  بن�ء 

تع�لى  اهلل  رحمة  فك�نت  الم�سم�ر،  هذا  في  والتقّدم  ال�سبق  واأ�سح�ب  �سين  متخ�سّ

بعب�ده اأن جعل لهم اأئّمة يهدون ب�أمره: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  

.
(((

پ چ 

)1)  �سورة الأنبي�ء، الآية73.
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 اأئّمة اأن�روا لن� درب الإن�س�نية بعلومهم واأخالقهم وتقواهم وورعهم، فك�نوا بحّق 

ول  �س�ردة  يتركوا  فلم  كريمة.  اإن�س�نية  بحي�ة  الفوز  فر�سة  لنيل  الب�سرية  هذه  اأمل 

واردة تحّقق لن� هذا الهدف العظيم اإل وذكروه�. فت�سّدوا بكّل قّوة لي�سرحوا لن� من 

هو الإن�س�ن الحقيقي، وكيف ي�سنع �سن�عة حقيقية، �سن�عة ُيح�فظ معه� على هوّيته 

 ،
(((

الإن�س�نية، فال يغدو ك�لأنع�م بل واأ�سّل �سبياًل:  چ پ  ڀ ڀ    ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ 

اأ�س��سيين من دونهم�  ب�أمرين  الإن�س�ن متقّوم  اإّن  لن� بب�سع كلم�ت نورانية:  وليقولوا 

لن يكون اإن�س�نً�، وب�لّت�لي �سوف يفقد فر�سة الفوز ب�لحي�ة الإن�س�نية الكريمة؛ الأول 

هو اإحي�ء العقل، من خالل التفّكر والتعّلم التدّبر في اهلل تع�لى واآي�ته، والث�ني هو 

اإم�تة النف�ض، ب�لمج�هدة والتهذيب الخلقي للنف�ض. عن الإم�م علي Q في و�سف 

َماتَ  َنْف�َصُه،  َحتَّى َدقَّ َجِليُلهُ  َوَلُطَف  ح�ل ال�س�لك الطريق اإلى اهلل : »َقْد اأَْحَيا َعْقلَهُ  َواأَ

َوَتَداَفَعْتهُ   ِبيَل  ِبِه ال�صَّ ِريَق َو�َصلََك  َلُه الطَّ َفاأََباَن  اْلَبْرِق،  َلُه َلِمٌع َكِثيُر  َوَبَرَق  َغِليُظهُ  

َقَراِر  ِفي  َبَدِنِه  ِنيَنِة  ِبُطَماأْ ِرْج��اَلُه  َوَثَبَتْت  اْلإَِقاَمِة،  َوَداِر  اَلَمِة  ال�صَّ َباِب  َلى  اإِ اْلأَْب��َواُب 

الركنين  اللتزام بهذين  . ومع 
(((

��هُ « َربَّ َواأَْر�َصى  َقْلَبُه  ا�ْصَتْعَمَل  ِبَما  اَح��ِة،  َوال��رَّ اْلأَْم��ِن 

ُت�سبح الب�سرية على ج�ّدة ال�سراط الم�ستقيم، لالإن�س�نية الم�ستقيمة في �سيره� نحو 

كم�له� وحي�ته� الكريمة.

يت�سّمن هذا الكت�ب �سل�سلة من البحوث والدرا�س�ت لبع�ض اأعالم الفكر الإ�سالمي 

الأ�سيل، حول الحي�ة والإن�س�ن، والوظ�ئف والأدوار الدنيوية للن��ض في هذه الحي�ة؛ 

ُيهّيء  بل  النف�ض،  بتزكية  يكتفي  ول  ال�سحيحة،  والعقيدة  والفكر  ب�لعلم  تبداأ  التي 

النف�ض والروح لالرتق�ء بطم�أنينة اإلى الب�ري عّز وجّل.

والحمد هلل رب الع�لمين

مركز نون للت�أليف والترجمة

)1)  �سورة الفرق�ن، الآية، 44.

)2)  نهج البالغة، �ض 338،الخطبة 222.
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اإلسالم ونظرته إلى العلم)))

خرى، هو البحث في نظرة الإ�سالم اإلى 
ُ
مو�سوعن� هو الإ�سالم والعلم. وبعب�رة اأ

العلم. كم� ك�ن بحثن� ال�س�بق يدور حول نظرة الإ�سالم اإلى الدني� والحي�ة والنزع�ت 

الطبيعية. فهل الّدين والعلم يّتفق�ن اأم يختلف�ن، كيف ينظر الّدين اإلى العلم؟ كيف 

ينظر العلم اإلى الّدين؟ اإّنه لبحث طويل ُكتبت فيه كتب قّيمة عديدة.

هن�ك طبقت�ن من الن��ض ت�سعي�ن اإلى اإظه�ر اأّن الّدين والعلم متخ�لف�ن:

الأول��ى: ه��ي الطبق��ة المتظ�ه��رة ب�لتدّين ولكّنه� تتمّي��ز ب�لجهل، تعي���ض على الجهل 

المتف�ّس��ي في الن��ض وت�ستفيد منه. اإّن هذه الطبقة، لكي ُتبقي الن��ض في الجه�لة، 

وت�س��دل ب��س��م الّدي��ن �س��ت�رًا عل��ى مث�لبه� ه��ي، وُتح���رب ب�س��الح الّدي��ن العلم�ء 

لتخرجه��م من ميدان المن�ف�س��ة، ك�نت ُتخيف الن����ض من العل��م بحّجة اأّنه يتن�فى 

مع الّدين.

الإن�س���نية  المتعّلم��ة، ولكّنه��� �سرب��ت ب�لمب���دىء  المثّقف��ة  والثاني��ة: ه��ي الطبق��ة 

ر ل مب�لته� واأعم�له� المنكرة،  والأخالقية عر�ض الح�ئط. وهذه الطبقة، لكي ُتبرِّ

تتذّرع ب�لعلم وتّدعي اأّنه ل ي�أتلف مع الّدين.

وهن�لك طبعً� الطبقة الث�لثة - وهي دائمً� موجودة - له� حظٌّ من كلٍّ من العلم 

هذه  �سعت  ولقد  بينهم�،  تن�ٍف  اأو  تن�ق�ض  ب�أّي  اإح�س��ض  قّط  ُيخ�لجه�  ولم  والّدين، 

)1)  ال�سهيد مطهري }، مرت�سى، الفكر الإ�سالمي وعلوم القراآن، �ض534، دار الر�س�د، الطبعة الأولى، بيروت، 2009م.
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الطبقة اإلى اإزالة الظلم والغب�ر الذي اأث�رته الطبقت�ن المذكورت�ن لدّق اإ�سفين بين 

هذين الن�مو�سين المقّد�سين.

الج�نب  اثنين؛  ج�نبين  من  يجري  اأن  ُيمكن  وال��ّدي��ن  الإ���س��الم  في  بحثن�  اإّن 

فيم�  نبحث  اأن  علين�  الجتم�عي  الج�نب  حيث  فمن  يني.  الدِّ والج�نب  الجتم�عي، 

اأن يكونوا  الن��ض  اأو ل ين�سجم�ن. هل ي�ستطيع  العلم والّدين ين�سجم�ن معً�  اإذا ك�ن 

وفق  ويعملوا  ومب�دئه  الإ�سالم  �سول 
ُ
ب�أ يوؤمنوا  اأن  اأي  الحقيقي،  ب�لمعنى  م�سلمين 

تع�ليمه واأن يكونوا علم�ء في الوقت نف�سه؟ اأم هل عليهم اأن يخت�روا واحدًا منهم�؟ 

اأفال نكون مت�س�ئلين عن راأي الإ�سالم في العلم،  ف�إذا بحث الأمر على هذا النحو، 

اجتم�عيً�،  ي�ستطيع،  هل  كدين؟  الإ�سالم  هو  وكيف  الإ�سالم؟  في  العلم  راأي  وعن 

احتواء الثنين؟ اأم اأّنه يجب اأن يتغ��سى عن اأحدهم�؟

الج�نب الآخر هو اأن نتعّرف اإلى نظرة الإ�سالم اإلى العلم. ونظرة العلم اإلى الإ�سالم. 

وهذا، ب�لبداهة، ينق�سم اإلى ق�سمين: الأول هو معرفة و�س�ي� الإ�سالم وتع�ليمه ب�س�أن 

خطرًا  العلم  في  يرى  وهل  ط�قتن�؟  جهد  العلم  نتجّنب  اأن  علين�  اإّن  يقول  هل  العلم. 

ومن�ف�سً� له في وجوده؟ اأم اأّنه على العك�ض من ذلك ُيرّحب ب�لعلم بكّل اطمئن�ن و�سج�عة 

ويو�سي به ويحّث عليه؟ ثم علين� اأن نعرف راأي العلم في الإ�سالم. لقد م�سى على ظهور 

الإ�سالم ونزول القراآن اأربعة ع�سر قرنً�، وخالل هذه القرون الأربعة ع�سر ك�ن العلم 

م العلم  يتطّور ويتقّدم ويتك�مل، وعلى الأخ�ّض في القرون الأربعة الأخيرة، اإذ ك�ن تقدُّ

ب�سورة قفزات وا�سعة. والآن فلنَر هذا العلم بعد كّل تطّوره ونج�حه وا�سطراد تك�مله، 

م� راأيه في العق�ئد والمع�رف الإ�سالمية، وفي تع�ليم الإ�سالم الجتم�عية والأخالقية 

العملية؟ ترى هل يعترف بهذه اأم ل يعترف؟ وهل رفع من �س�أنه� اأم اأنزله؟

هذا  بحثن�  اأّن  اإّل  بحث،  مو�سوع  �سيكون  الثالثة  الأق�س�م  هذه  من  ق�سم  كل  اإّن 

�سيتن�ول ق�سمً� واحدًا منه� وهو م� يتعّلق بنظرة الإ�سالم اإلى العلم.
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اإلسالم يوصي بالعلم

لي�ض هن�ك اأدنى �سكٍّ في كون الإ�سالم يوؤّكد على العلم ويو�سي به، بحيث اإّنن� قد 

ل نجد مو�سوعً� اأو�سى به الإ�سالم واأّكده اأكثر من طلب العلم.

في اأقدم الكتب الإ�سالمية المدّونة نجد اأّن الحّث على طلب العلم ي�أتي كفري�سة، 

ب�لمعروف  والأم��ر  والجه�د،  والحج،  وال�سوم،  ك�ل�سالة،  خ��رى 
ُ
الأ الفرائ�ض  مثل 

والنهي عن المنكر.

ثم، اإ�س�فة اإلى الآي�ت القراآنية الكريمة، نجد اأّن اأهّم و�سية يو�سي به� الر�سول 

وهو  الم�سلمين،  جميع  لدى  �سّحته  الث�بتة  الخبر  هو  العلم  �سبيل  في   P  الكريم 

العلم واجب على جميع   فطلب 
(1(

العلم فري�صة على كلِّ م�صلم« P: »طلب  قوله 

اآخر. كّل من ك�ن م�سلمً�  خرى، ول بجن�ض دون 
ُ
اأ الم�سلمين، ول يخت�ّض بطبقة دون 

عليه اأن يوا�سل طلب العلم.

بمك�ن  يخت�ّض  ل  العلم  اإّن  اأي   
(2(

ين« بال�صِّ وَلو  الِعلم  »اطُلبوا  اأي�سً�   P وق�ل 

معّين، فحيثم� يوجد علم عليك ب�ل�سفر في طلبه.

 
(3(

وق�ل P اأي�سً�: »َكِلمة الِحْكمة �صالُة الموؤمن فحيث وجَدها فهو اأحقُّ بها«

اأي اإّن الموؤمن ل يهتّم بمن يتلّقى عنه العلم، اأهو م�سلم اأم ك�فر كمثل الذي يجد م�له 

كذلك  د،  تردُّ دون  م�له  منه  ي�أخذ  بل  يكون،  ن  عمَّ ي�س�أل  اأحدهم، فال  عند  المفقود 

الموؤمن، فهو يعتبر العلم ملكه، في�أخذه حيثم� وجده. والإم�م علي Q يو�سح هذا 

اأكبر الغف�ري، طهران، دار الكتب  الكليني،ال�سيخ محمد بن يعقوب، الك�في، ج7، �ض30، ت�سحيح وتعليق علي   (1(

الإ�سالمية، مطبعة الحيدري، 1365ه�٪�ض٪، ط2، ح1.

اإيران، قم،  الر�سي،  ن�سر من�سورات  المتعظين،  الواعظين وب�سيرة  اأحمد، رو�سة  الني�س�بوري، محمد بن  )2) فت�ل 

الطبعة الأولى، 1417ه�، ج1، �ض11.

)3) ال�سهيد الث�ني، زين الدين بن علي، منية المريد، تحقيق وت�سحيح ر�س� مخت�ري، ن�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي، 

قم، الطبعة الأولى، 1409ه�، �ض173.
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الأمر بقوله: »الِحكمُة �صالَّة الموؤمن فاطُلبوها ولو عنَد الُم�صرِك تكونوا اأحّق بها 

.
(1(

واأهلََها«

فطلب العلم فري�سة ل يقف في وجهه متعلِّم ول معلِّم ول زم�ن ول مك�ن اأبدًا. وهذا 

اأرفع تو�سية ُيمكن اأن يو�سي به� واأ�سم�ه�.

أّي علم؟

اإّل اأّن هن�لك كلمة ل بّد اأن ُتق�ل وهي: م� العلم الذي يق�سده الإ�سالم؟ فقد يقول 

ق�ئل اإّن المق�سود من كّل هذا الكالم عن العلم هو علم الّدين نف�سه، اأي اإّن الن��ض 

مطلوب منهم اأن يطلبوا معرفة دينهم. ف�إذا ك�ن العلم عند الإ�سالم هو علم الّدين، 

ف�إّنه يكون قد اأو�سى بنف�سه، ولم يقل �سيئً� عن العلم الذي هو الطالع على حق�ئق 

مور الع�لم، وبذلك تبقى الم�سكلة كم� هي، وذلك لأّن اأّي مذهب 
ُ
الك�ئن�ت ومعرفة اأ

وتقّدم  اّطالع  كّل  مع�ر�سً�  ويقف  والمعرفة،  للعلم  عداوؤه  يكن  مهم�  المذاهب،  من 

فكري، ف�إّنه ل ُيمكن اأن ُيخ�لف الطالع على ذاته، بل يقول: تعّرفوا علّي ول تتعّرفوا 

اإلى غيري. وعليه اإذا ك�ن مق�سد الإ�سالم ب�لعلم هو العلم ب�لّدين فح�سب، عندئٍذ 

يكون توّجه الإ�سالم نحو العلم �سفرًا، وتكون نظرته اإلى العلم �سلبية.

اإّن الع�رف ب�لإ�سالم ومنطقه ل ُيمكن اأن يقول اإّن نظرة الإ�سالم اإلى العلم تنح�سر 

في  الم�سلمين  اأ�سلوب عمل  مع  ين�سجم  قد  الحتم�ل  اإّن هذا  الدينية فقط.  ب�لعلوم 

دوه�. واإّل ف�إّن قوله:  القرون المت�أّخرة، حيث �سّيقوا من دائرة العلم والمعرفة وحدَّ

العلم �س�ّلة الموؤمن، عليه اأن ي�أخذه حيثم� وجده ولو عند الم�سرك، ُي�سبح ل معنى له 

اإذا ك�ن المق�سود ب�لعلم هو الّدين، ف�أّي دين هذا الذي ي�أخذه الموؤمن من الم�سرك؟ 

اأّنه�  اعتب�ر  على  ب�ل�سين  جيء  فقد  بال�صين«  ولو  العلم  »اطلبوا  الحديث  وكذلك 

اأبعد مك�ن معروف في الع�لم يومئٍذ، اأو على اعتب�ر اأّنه� ك�نت معروفة ب�أّنه� مركز من 

)1) الطو�سي، محمد بن الح�سن، الأم�لي، ن�سر دار الثق�فة، قم، الطبعة الأولى، 1414ه�، �ض675.
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مراكز العلم وال�سن�عة في الع�لم، ولكن ال�سين لم تكن قديمً� ول حديثً� مركزًا من 

مراكز العلوم الدينية.

د المق�سود ب�لعلم  ب�سرف النظر عن كّل هذه ف�إّن اأح�ديث الر�سول الكريم ُتحدِّ

ره، ولكن لي�ض ب�لتخ�سي�ض والن�ّض على العلم الفالني والفالني، واإّنم� بعنوان  وُتف�سِّ

يت�سّمن  علم  فكّل  ت�سّر.  به  المعرفة  وعدم  تنفع  معرفته  الذي  العلم  الن�فع،  العلم 

ف�ئدة واأثرًا يقبل بهم� الإ�سالم ويعتبرهم� مفيدين ون�فعين، يكون ذلك العلم مقبوًل 

عند الإ�سالم ويكون طلبه فري�سة.

اإذن لي�ض �سعبً� اأن نتحّقق من الأمر. علين� اأن نرى م� الذي يراه الإ�سالم نفعً�، وم� 

الذي يراه �سررًا. اإّن كّل علم يوؤّيد منظورًا فرديً� اأو اجتم�عيً� اإ�سالميً�، وعدم الأخذ 

به ُي�سّبب انك�س�ر ذلك المنظور، فذلك علم يو�سي به الإ�سالم. وكّل علم ل يوؤّثر في 

المنظورات الإ�سالمية، ل يكون لالإ�سالم نظر خ��ّض فيه. وكّل علم يوؤّثر ت�أثيرًا �سّيئً�، 

ُيخ�لفه الإ�سالم.

سيرة أئّمة الّدين

اإّنن� من ال�سيعة، ونعترف ب�أّن الأئّمة الأطه�ر R اأو�سي�ء ر�سول اهلل P واأّن 

�سيرهم واأقوالهم �سّنة لن�.

الهجري  الث�ني  القرن  واأوائ��ل  الأول  القرن  اأواخر  في  الم�سلمين  اأّن  المعلوم  من 

والف�ر�سية،  والهندية  اليون�نية  ترجمته� عن  الّدني� عن طريق  علوم  اإلى  تعّرفوا  قد 

الخلف�ء،  اأفع�ل  اإلى  النقد  توجيه  في  يتوانوا  لم  الأئّمة  اأّن  خ��رى، 
ُ
اأ ن�حية  من  ونعلم 

اإذ اأّن كتبن� مليئة بهذه النتق�دات. فلو ك�نت نظرة الإ�سالم اإلى العلوم نظرة �سلبية 

مع�ر�سة، ولو ك�ن الإ�سالم يرى في العلوم و�س�ئل لتخريب الّدين وهدمه، لم� توانى 

واأن�سوؤوا  العلوم:  تلك  بترجمة  اأو�سوا  الذين  الخلف�ء  انتق�د عمل  في  الأطه�ر  الأئّمة 
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في  الكتب  اأنواع  لترجمة  والن��سخين،  والن�قلين  المترجمين  وعّينوا  الدواوين  لذلك 

الفلك والمنطق والفل�سفة والطب والحيوان والأدب والت�ريخ. لقد �سبق لهم اأن انتقدوا 

كثيرًا من اأعم�ل الخلف�ء، فلو لم يرت�سوا عملهم هذا لك�ن اأجدر ب�لنتق�د لأّنه اأعظم 

ت�أثيرًا واأبعد اأثرًا، ولق�لوا: »ح�سبن� كت�ب اهلل« ولكن �سيئً� من هذا لم يحدث، ولم نعثر 

طوال الم�ئة وال�ستين �سنة التي م�ست على ذلك اأّي اأثر لنتق�ده.

منطق القرآن

ي�سف  ف�لقراآن  فيه،  تخ�سي�ض  ل  ع�م  العلم منطق  ب�س�أن  القراآن  اإّن منطق  ثم 

العلم ب�أّنه نور، والجهل ب�أّنه ظالم، وهو يرى الّنور خيرًا من الظالم.

ل فيه�.  ولكّن القراآن يطرح عددًا من الموا�سيع ويطلب �سراحة من الن��ض الت�أمُّ

اأ�سم�ء العلوم الطبيعية  وم� هذه الموا�سيع �سوى تلك العلوم التي ُنطلق عليه� اليوم 

والري��سية والحي�تية والت�ريخية وغيره�. ف�لآية 164 من �سورة البقرة تقول: چ ٱ 

ٺ  ٺ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ 
ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  اأي اإّن 

لكّل هذه الظواهر قوانين واأنظمة ُتقّربكم معرفته� اإلى وحدانية اهلل.

ف�لقراآن يو�سي الن��ض �سراحة بدرا�سة هذه الأمور، لأّن درا�سة هذه الأمور توؤّدي اإلى 

درا�سة الفلك والنجوم، الأر�ض والبح�ر، والك�ئن�ت الجوية، والحيوان وغيره�. وهذا 

خر.
ُ
وا�سح في الآية الث�نية من �سورة الج�ثية، والآية 25 من �سورة ف�طر، واآي�ت اأ

و)الكت�بة(،  و)العلم(  )القراءة(  على  ب�لكالم  نزوله  اأول  بداأ  كت�ب  القراآن  اإّن 

فك�ن مبداأ وحيه توجيه اإلى هذه الأمور: چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

.
ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ     چ)1)

)1)�سورة العلق، الآي�ت 1 - 4.
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 التوحيد والعلم

التقليد  فيه�  يجوز  ل  عقالنية  ق�سّية  والتوحيد  ب�لتوحيد،  يبداأ  دين  الإ�سالم 

والت�سليم التعّبدي، بل ل بّد فيه من التعّقل وال�ستدلل والتفل�سف.

ولو ك�ن الإ�سالم قد ابتداأ ب�لثن�ئية اأو التثليث لم� ا�ستط�ع اإطالق الحّرية في هذا 

البحث، وم� ك�ن له اإّل اأن ُيعلن عنه كمنطقة محّرمة ممنوعة. ولكّنه اإذ بداأ ب�لتوحيد، 

القراآن،  المنطقة، في نظر  اأعلنه منطقة مفتوحة، بل واجبه الرتي�د، ومدخل  فقد 

هذه  في  التنّقل  وو�سيلة  والتعّلم،  العلم  هي  الدخول  وبط�قة  برّمته�،  الك�ئن�ت  هو 

المنطقة هي قّوة الفكر وال�ستدلل المنطقي. هذه هي الموا�سيع التي يو�سي القراآن 

خرى لم 
ُ
بدرا�سته�. اأّم� كون الم�سلمين لم يولوه� اهتم�مً� بقدر اهتم�مهم بموا�سيع اأ

يو�ض القراآن به�، فذلك اأمر اآخر، وله اأ�سب�به التي ل مج�ل هن� لبحثه�.

الدينية.  ب�لعلوم  اأّن نظرة الإ�سالم ل تنح�سر  كّل هذه قرائن تدّل جميعه� على 

لقد دار نق��ض طويل قديمً� حول م� يق�سده الإ�سالم ب�لعلم الذي يرى التزّود به واجبً� 

وفري�سة. وراحت كّل مجموعة ُتح�ول تطبيق ذلك على ذلك الفرع من العلوم الذي 

ُتمّثله هي. فك�ن علم�ء الكالم يقولون: اإّن المق�سود هو علم الكالم، وق�ل المف�ّسرون: 

اإّنه يق�سد علم التف�سير، والمحّدثون ق�لوا: اإّنه علم الحديث. وق�ل الفقه�ء: اإّنه الفقه 

اإّنه علم  اأو مقّلدًا لفقيه. وق�ل الأخالقّيون:  اأن يكون فقيهً�  اإّم�  واأّن على كّل امرىء 

علم  هو  المق�سود  ال�سوفّيون:  وق�ل  والمهلك�ت.  المنجي�ت  على  والطالع  الأخالق 

اأّن  قوًل غير  ال�س�أن ع�سرين  بهذا  الغزالي  وينقل  العملي،  والتوحيد  وال�سلوك  ير  ال�سَّ

المحّققين يقولون: اإّن المق�سود لي�ض اأّيً� من هذه العلوم على وجه التخ�سي�ض، اإذ لو 

ك�ن المق�سود علمً� معّينً� لذكره ر�سول اهلل وعّينه ب�ل�سم. اإّنم� المق�سود هو كّل علم 

ن�فع ُيفيد الن��ض.
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هل العلم وسيلة أم غاية؟

ُندرك منظور  اأن  ن�ستطيع  بحيث  الم�س�ألة  لن�  تحّل  معّينة  نقطة  اإلى  اللتف�ت  اإّن 

الإ�سالم، وذلك بمعرفة م� اإذا ك�ن الإ�سالم ينظر اإلى العلم كهدف اأو كو�سيلة.

ل �سّك اأّن بع�ض العلوم هدف بذاته. ك�لمع�رف الربوبية، ومعرفة اهلل وم� يتعّلق 

ل  و�س�ئل  خرى 
ُ
الأ العلوم  تكون  هذه،  تج�وزن�  ف�إذا  والمع�د.  النف�ض  كمعرفة  بذلك، 

اأهدافً�. اأي اإّن �سرورة علم م� وف�ئدته ل تتحّدد بمقدار اأهّميته كو�سيلة لتحقيق عمل 

والفقه  الأخ��الق،  كعلم  الإلهّية،  المع�رف  ب��ستثن�ء  الدينية،  العلوم  فكّل  وظيفة،  اأو 

والحديث، تدخل في ذلك المعنى، اأي اإّنه� كّله� و�س�ئل، ولي�ست اأهدافً�، ن�هيك عن 

العلوم الأدبية والمنطق التي ُتدر�ض في المدار�ض الدينية كمقّدم�ت.

اأّن  اأي  مقّدمي،  وجوب  العلم  وجوب  اأّن  ا�سطالحهم  في  الفقه�ء  يرى  ولهذا 

وجوبه مت�أت من كونه ُيعّد المرء وُيهّيوؤه للقي�م بعمل م� مّتفق مع منظور الإ�سالم، 

والخم�ض  وال�سوم  ال�سالة  وم�س�ئل  الأحك�م  في  العلمية  الم�س�ئل  تعّلم  اإّن  حتى 

والزك�ة والحج والطه�رة، مّم� هو مذكور في الر�س�ئل العملية، لي�ض اإّل لكي يكون 

الحج  ينوي  الذي  ف�لم�ستطيع  اأداًء �سحيحً�.  خرى 
ُ
اأ لأداء وظيفة  متهّيئً�  الإن�س�ن 

على  الحج  من��سك  لأداء  م�ستعّدًا  يكون  لكي  ب�أحك�مه  يتعّلق  م�  يتعّلم  اأن  يجب 

وجهه� ال�سحيح.

الإ�سالم؟ م�  اأّي دين هو  اآخ��ر، وهو:  اأم��رًا  ُن��درك  اأن  ُن��درك هذا علين�  اأن  وبعد 

اأهدافه؟ م� المجتمع الذي ُيريده؟ م� مدى ات�س�ع المنظورات الإ�سالمية؟ هل اكتفى 

الإ�سالم بهذا العدد من الم�س�ئل العب�دية والأخالقية؟ اأم اإّن تع�ليم هذا الّدين قد 

اّت�سعت لت�سمل كّل �سوؤون حي�ة الب�سر الجتم�عية والقت�س�دية وال�سي��سية، واإّن له في 

، اأم ل يعنيه اإْن ك�ن  ذلك اأهدافً� يبغي تحقيقه�؟ هل الإ�سالم ُيريد المجتمع م�ستقاّلً
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، حّرًا، عزيزًا  م�ستعَمرًا محكومً�؟ م� من �سكٍّ في اأّن الإ�سالم ُيريد مجتمعً� م�ستقاّلً

�س�مخ الراأ�ض، م�ستغنيً� عن الآخرين.

اأّن الع�َلم اليوم يدور على  اأمر ث�لث ل بّد من معرفته والّطالع عليه، وهو  وثّمة 

العلم، واإّن مفت�ح كّل �سيء هو العلم والمعرفة الفّنية، واإّنن� بغير العلم ل ن�ستطيع خلق 

ب�أّن من  اإلى ال�ستنت�ج  يوؤّدي بن�  مجتمع غني، وم�ستقل، وقوي، وحّر، وعزيز. وهذا 

الواجب والمفرو�ض على الم�سلمين في كّل زم�ن، وعلى الأخ�ّض في زم�نن� هذا، اأن 

اإلى الأهداف ال�س�مية  يتعّلموا وُيتقنوا كّل علم من العلوم التي تكون و�سيلة للو�سول 

المذكورة.

وعلى هذا الأ�س��ض، ن�ستطيع اعتب�ر جميع العلوم الن�فعة علومً� دينية، كم� ن�ستطيع 

اأن نعرف اأّي العلوم من الواجب�ت الكف�ئية واأّي العلوم من الواجب�ت العينّية، وكذلك 

ن�ستطيع اأن نعرف اأّن علمً� من العلوم ُيمكن اأن يكون في وقت م� من اأوجب الواجب�ت، 

الذين  الأ�سخ��ض  ذك�ء  بميزان  يتعّلق  ب�لطبع  وهذا  اآخر.  وقت  في  كذلك  يكون  ول 

يكونون من المجتهدين في كّل زم�ن وي�ستنبطون الأحك�م لذلك الزم�ن.





2525

العالَم في المنظور اإللهي والمنظور الماّدي)1)

مقّدمة

اأّنه مقّدمة  يوؤخذ على  اأن  ينبغي  المق�لة  المحترم في هذه  الق�رىء  اإّن م� يقراأه 

النظرتين  ه�تين  في  الم�سهب  البحث  اأّم�  للع�َلم.  الم�ّدية  والنظرة  الإلهية  للنظرة 

للخطوط  اإط���رًا  تكون  اأن  المق�لة  هذه  في  ن�سعى  اأّنن�  اإّل  �سخمً�.  كت�بً�  في�ستوجب 

العري�سة مّم� ُيمكن اأن يقت�سيه بحث هذا المو�سوع.

تعريف

اأن نعرف م�ذا  للع�َلم، يلزمن�  اأن ندخل في الحديث عن هذين المنظورين  قبل 

يعني مفهوم )النظرة اإلى الع�َلم(.

)الإح�س��ض  ُي��رادف  اأّن��ه  على  )النظر(  تعبير  ن�أخذ  اأّل  ينبغي  اأّنن�  البديهي  من 

ترتبط  لأّنه�  به،  الإح�س��ض  ل  الع�َلم،  معرفة  تعني  الع�َلم  اإلى  ف�لنظرة  ب�لع�َلم( 

بمعرفة الع�َلم واإدراك كنهه، وهي لهذا من خ�س�ئ�ض الإن�س�ن وتتعّلق بقدرة الإن�س�ن 

على التفكير في الوجود كّله وتقديره، بخالف الإح�س��ض ب�لع�َلم الذي ي�سترك فيه 

الإن�س�ن والحيوان.

)1)  ال�سهيد مطهري}، مرت�سى، الفكر الإ�سالمي وعلوم القراآن الكريم، �ض499، دار الر�س�د، الطبعة الأولى، 

بيروت، 2009م.
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اإّن الكثير من الحيوان�ت متقّدمة على الإن�س�ن من حيث الإح�س��ض ب�لع�َلم، �سواء 

اأك�ن ذلك ب�سبب امتالكه� لحوا�ٍض يفتقر اإليه� الإن�س�ن، اأم ب�سبب اأّنه� تفوق الإن�س�ن 

في ح�س��سية حوا�سه� التي ت�سترك فيه� مع الإن�س�ن.

اأن نعرفه، وقد نعرف  الإح�س��ض ب�ل�سيء غير معرفته، فقد نح�ّض �سيئً� من دون 

�سيئً� بغير اأن نح�ّسه، بل قد نح�ّض اآث�ره وخ�س�ئ�سه.

اإّن اختالف الإن�س�ن عن الأحي�ء الأخرى هو اأّن ع�لم هذه هو م� نح�ّسه فقط. اأّم� 

الإن�س�ن ف�إّنه ف�ساًل عن اإح�س��سه ب�لع�َلم ف�إّنه يعرفه وُيف�ّسره، اأو في الأقل، ي�ستطيع 

اأن يعرفه وُيف�ّسره.

اإّن اآلفً� من الن��ض قد ُي�س�هدون م�سرحية اأو ح�دثة اجتم�عية ويح�ّسون به� اإح�س��سً� 

في  يختلفون  وقد  وي�سرحونه�،  وُيحّللونه�  ُيف�ّسرونه�  منهم  القليلين  اأّن  اإّل  مت�س�ويً�، 

التف�سير والتحليل وال�سرح.

وبتعبير  الوجود،  مالمح  ور�سم  وتحليله  الع�َلم  تف�سير  تعني  الع�َلم  فمعرفة  اإذن 

الفال�سفة: معرفة الع�َلم هي )�سيرورة الإن�س�ن ع�َلمً� عقليً� ُي�س�هي الع�َلم العيني( 

وبتعبير ب�سيط، معرفة الع�َلم هي النطب�ع الع�م عن ع�لم الوجود برّمته.

فهل ُيمكن معرفة الع�َلم؟ هل ُيمكن تف�سير الوجود بكّليته وك�سف م� يجري وفقه 

من نظ�م؟ وهل وهب الإن�س�ن و�سيلة ُتمّكنه من هذا العمل المهم؟ م� هي تلك الو�سيلة؟ 

اإّن معرفة الع�لم اأمر غير ممكن ب�لمّرة، واإّن الإن�س�ن لم يمنح و�سيلة م� لذلك، واإّن 

م� قيل و�سمع بهذا ال�س�أن لي�ض �سوى حلم وخي�ل، )على راأي الالاأدريين( كم� ج�ء في 

هذه الرب�عية من رب�عي�ت )الخي�م(:

والأدب ال��ف�����س��ل  م���ن  م��ح��ي��ط��ً�  اأم�����س��وا  ال���ذي���ن  اإنَّ 

وب��������ت���وا ف����ي ج���م���ع ال���ع���ل���وم ���س��م��ع��ة ل��الأ���س��ح���ب
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نه�ر اإل��ى  الح�لك  اللَّيل  ه��ذا  طريق  م��ن  ي�سلوا  ل��م 

����م����� ح���ك���وا اأ�����س����ط����ورة واأخ�����ل�����دوا اإل������ى ال���ن���وم اإنَّ

تلك هي م�س�ئل �سوف نبحثه� ب�إيج�ز، ولكن الذي ل ريب فيه هو اأّن الإن�س�ن يجد 

نف�سه محت�جً� اإلى تف�سير الوجود وتحليله، وذلك لأّن الإن�س�ن ك�ئن مفّكر يعي نف�سه 

و)يخت�ر( م�سيرته في الحي�ة، وهذا م� يرتبط ارتب�طً� وثيقً� ب�لنطب�ع الع�م الذي 

بمعرفة  يهتم  ل  الإن�س�ن  اإّن  والمنتهى.  والمبداأ  والحي�ة  والع�َلم  الوجود  عن  يحمله 

الأمور الجزئية التي ُتحيط به ويتع�مل معه� في حي�ته اليومية، بقدر اهتم�مه بمعرفة 

تف�سير ع�م للوجود، واإْن يكن بم�ستوى الع�ّمة.

جميع الأدي�ن والمب�دىء والمذاهب والفل�سف�ت الجتم�عية ل بّد اأن تّتكىء على 

التي  الفكرية  المظّلة  ُتعتبر  الوجود  اإلى  النظرة  اإّن  اإذ  الع�لم،  اإلى  نظرة  من  نوع 

ي�ستظّل به� اأّي مذهب من المذاهب وال�سلوك الذي ي�سلكه. اإّن الأهداف التي يعرفه� 

مذهب م� ويدعو له� وُيعّين �سبل تحقيقه�، والأمور الالزمة وغير الالزمة التي يورده� 

والم�سوؤولي�ت التي ُيقّرره�، والقيم التي يقول به�، كّله� تن�س�أ ب�ل�سرورة من المنظور 

الذي يحمله عن الوجود، ومن العق�ئد والآراء التي يوؤمن به�.

م
َ
أنواع معرفة العال

يرتفعوا عن  لم  اأفراد  فثّمة  الع�َلم، مختلفون.  اإلى  نظرتهم  الن��ض من حيث  اإّن 

القراآن،  يقول  كم�  فهم،  الع�َلم،  نظر عن  وجهة  لديهم  فلي�ست  الحيوان�ت،  م�ستوى 

لم چ ھ چ اإلى الع�َلم، ولم چ ڱں چفيه. اأّم� الذين لديهم بع�ض وجهة نظر، 

فهم يختلفون من حيث النظرة. وتكون هذه الختالف�ت على نوعين: نوع ينطوي تحت 

اختالف المنظور اإلى الع�َلم، ونوع ل ينطوي تحت هذا الختالف، وذلك لأّن بع�ض 

ي( وبع�سه� )كيفّي(. الختالف�ت )كمِّ
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اأقل. فهذا يعرف  واآخر  اأكثر،  اأّن فردًا يعرف موجودات  الكّمي يعني  والختالف 

هذا  الحّية.  وغير  الحّية  الك�ئن�ت  يعرف  وغيره  فقط،  الحّية  غير  الك�ئن�ت  مثاًل، 

يعرف اأحوال الّنجوم، اأو خوا�ض الأ�سي�ء الفيزي�وية والكيمي�وية اأكثر، وغيره يعرفه� 

اأقل. اإّن هذه الختالف�ت ل ت�أثير له� في م� يدعى )وجهة نظر(. اأي ل ُيمكن القول 

ب�أّن ال�سخ�ض الذي اجت�ز مرحلة اأعلى في علم من العلوم يحمل )وجهة نظر( اأف�سل 

اأدنى من ذلك العلم نف�سه. لأّن هذا النوع  واأكمل من ذاك الذي م� زال في مرحلة 

من المعرفة ب�لع�َلم - واإن ارتبط ب�)الإدراك( في مق�بل )الإح�س��ض( - ل عالقة له 

بنظرة الإن�س�ن اإلى الع�َلم، اأي بتحليل ع�َلم الوجود وتف�سيره اللذين هم� اأ�س��ض عمل 

الإن�س�ن.

عدد  ب���أّن  القول  اأو  بليونً�،  اأو  مليونً�  اأو  األفً�،  كذا  يبلغ  النجوم  عدد  ب���أّن  ف�لقول 

العن��سر اأربعة اأو م�ئة ل ُيغّير �سيئً� من نظرة المرء الكّلية اإلى الع�َلم، واإْن غيَّر معرفته 

بجزء منه. وهذا ُي�سبه قولن� ب�أّن معلوم�تن� عن �سخ�ض م� اإن ك�ن في الأربعين اأو في 

اإْن ك�ن كثير النوم  اأو  اأو �ستة في كّفه وقدميه،  اأ�س�بع  ال�سّتين، واإن ك�نت له خم�سة 

اأو قليله، اأو اإْن ك�نت ف�سيلة دمه )O( اأو )B(، اأو اإْن ك�ن �سغطه معتدًل اأو مرتفعً� 

اأو منخف�سً�. ل ُيمكن اأن ُتغّير �سيئً� من نظرتن� اإلى هذا ال�سخ�ض وانطب�ع�تن� عنه 

ب�لمّرة.

اأّم� الختالف الكيفّي، الذي �سّح اأن ُن�سّميه اختالف الم�هية، فيتعّلق بهيئة الع�َلم 

الكّلية. اأي اإّن اختالف �سخ�سين في معرفتهم� للع�َلم ل عالقة له ب�لكّم، ك�أن يعرف 

اإّن عالقته ب�لكيف والم�هية  اأكثر مّم� يعرفه الآخر، بل  الع�َلم  اأحدهم� من ظواهر 

اأقرب. اأي اإّن منظور الع�لم والوجود في نظر �سخ�ض يختلف عّم� هو في نظر �سخ�ض 

اآخر. فمثاًل هذا يرى الع�لم مجموعة اأجزاء متن�ثرة غير مترابطة، واآخر يراه ك�لآلة 

ات�س�ًل  اأج��زاوؤه  تت�سل  حيً�  ك�ئنً�  يراه  وث�لث  بينه�،  فيم�  اأجزائه�  كل  تترابط  التي 
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ع�سويً� بع�سه� مع بع�ض، هذا يرى حوادث الع�َلم �سل�سلة من الم�س�دف�ت، ويراه� 

يراه  والآخر  الع�َلم حكيمً�،  نظ�م  يرى  والمعلول. هذا  العّلة  نظ�م  ن��سئة عن  الآخر 

عبثً� ف�رغً�. هذا يراه نظ�مً� ث�بتً�، ويراه غيره نظ�مً� متحّركً� ج�ريً�. هذا يراه على 

وتيرة واحدة، والآخر يراه متك�ماًل. هذا يراه ن�ق�سً� معيبً�، ويراه الآخر خير نظ�م 

واأتقنه، ولي�ض في الإمك�ن اأبدع مّم� ك�ن، وغيره يرى اإمك�ن وجود نظ�م اأح�سن. يراه 

الثنين.  من  مزيجً�  يراه  وث�لث  �سّرًا مح�سً�،  الآخر  ويعتبره  اأحدهم خيرًا مح�سً�، 

هذا يرى الع�َلم حّيً� و�س�عرًا، ويراه الآخر ميتً� ل ي�سعر. هذا يراه متن�هيً�، وهذا يراه 

غير متن�ٍه. هذا يرى للع�َلم اأبع�دًا ثالثة، ويرى فيه الآخر اأبع�دًا اأربعة. هذه واأمث�له� 

هي الأمور التي ُتبّدل منظورن� اإلى الع�َلم، وهي واأمث�له� التي توؤّلف اأرك�ن نظرتن� اإلى 

الع�َلم والوجود.

معّقد  اأّن��ه  اأم  للخير  محّب  هو  هل  م�:  �سخ�سً�  معرفتن�  بخ�سو�ض  الأم��ر  كذلك 

ح�سود؟ هل هو ذكي ُيدرك النكتة اأم اأّنه اأحمق اأبله؟ م� هي نظرته اإلى الع�َلم والحي�ة؟ 

م� هو اأ�سلوبه وطريقته؟ اإّن اأمث�ل هذه الأ�سئلة التي ترتبط )ب�سخ�سّيته( ل ب�سخ�سه 

له  ير�سم  وح�ذقً�،  وذكيً�  للخير  محّبً�  كونه  اأي  اإليه.  نظرتن�  نوع  في  توؤّثر  التي  هي 

�سورة معّينة في نظرن�، ويكون مردود هذا في ا�ستج�بتن� له مختلفً� عّم� لو تلّقين�ه في 

�سورة المعّقد الحقود اأو الأحمق الأبله، بخالف معرفة �سغط دمه اأو �سنفه اأو اإن ك�ن 

قلبه في الجهة الي�سرى الم�ألوفة من �سدره اأم اأّنه في الجهة اليمنى ب�سورة �س�ذة، اأم 

اأّن له قلبً� واحدًا اأو قلبين، فذلك كّله ل ت�أثير له في �سورة �سخ�سّيته في نظرتن�، ول 

في انعك��س�ت اأفع�لن� تج�هه.

والم�سّبب�ت،  والأ���س��ب���ب  والمعلولت  العلل  فبمعرفة  العلم  طريقة  هي  ه��ذه 

فب�لختب�ر العملي يكت�سف العّلة اأو الأثر، ومن ثم ي�سعى للو�سول اإلى عّلة تلك العّلة 

اأو معلوله�.
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اأهّم  اإّن  ونواق�سه.  ممّيزاته  له  ف�إّن  العملية،  التجربة  اإلى  ي�ستند  العلم  اأّن  وبم� 

ممّيزات المعرفة العلمية كونه� دقيقة ووا�سحة تتن�ول الأجزاء. اإّن العلم، بدرا�سته 

وفر�سّي�ته وتج�ربه واختب�راته ق�در على اإعط�ء الإن�س�ن اآلف المعلوم�ت عن اأ�سغر 

ظ�هرة من الظواهر الطبيعية. اإّنه من ورقة نب�ت �سغيرة ي�سنع كّرا�سة من المعرفة. 

الهيمنة  طرق  لالإن�س�ن  يك�سف  ك�ئن،  اأّي  في  مة  المتحكِّ القوانين  ب�كت�س�فه  اإّنه  ثم 

والت�سّلط على ذلك الك�ئن، ويكون بهذا قد اأعلى دع�ئم ال�سن�عة والتكنولوجي�.

والقّوة  القدرة  الإن�س�ن  اأّنه دقيق، ووا�سح، ويمنح  الرغم من  العلم، على  ولكن 

ف�إّن دائرته �سّيقة، ول يتج�وز حدود مو�سوعه الخ��ض. فهو يتقّدم في مج�ل معرفة 

العلل والأ�سب�ب، اأو المعلولت والآث�ر، ثم ي�سل اإلى حيث يقول )ل اأدري(. وال�سبب 

وا�سح. فنحن ُنريد، مثاًل اأن نعرف الح�دث )اأ( ب�لطريق العلمي فنبحث عن عّلته، 

اأو معلوله، اأو م� يربطه بمحيطه، اأو ت�ريخه والتحّولت التي طراأت عليه ونعرفه�، 

ثم نفّت�ض عن عّلة العّلة ومعلول المعلول، وعن محيط اأو�سع وت�ريخ اأبعد، ولنفر�ض 

اأّنن� قد بلغن� بكّل ذلك، ب�لبحث والفترا�ض والختب�ر، اإلى مرحلة و�سع القوانين 

العلمية، ولكّنن� مع ذلك �سنواجه في نه�ية المط�ف �سل�سلة ل نه�ية له� من العلل 

والمعلولت الالمتن�هية وعبر الزم�ن الالمتن�هي في حجم بح�ر من المجهولت، 

ظلم�ء،  ليلة  في  القوي  ب�لك��سف  اأ�سبه  العلمية  المعرفة  اإّن  اأم�من�.  كّله�  تتج�ّسد 

ُي�سيء دائرة محدودة اإ�س�ءة جّيدة، بحيث اإّنن� نعثر على اإبرتن� ال�س�ئعة في تلك 

الدائرة من ال�سوء ال�س�طع. اإّل اأّن م� ُي�س�ء اأم�من� ل يتعّدى تلك الدائرة المحدودة، 

وكّلم� تقّدمن� واأ�س�أن� الظلم�ت المتت�لية، وجدن� اأم�من� ف�س�ء من المجهول المظلم 

الذي ل ينتهي.

له  اأّول  واآخره، فال  اأّوله  �سقط  كت�ب قديم  العلمي، مثل  المنظور  الع�َلم، في  اإّن 

معروف ول اآخر له معروف، ول يعرف موؤلِّفه، ول ُيدرى هدفه والغر�ض منه. ف�لمنظور 
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العلمي للع�َلم منظور جزئي، ل كّلي، وبديهي األ ُتحيط النظرة الجزئية اإلى الع�َلم 

ب�لمنظور الكّلي للع�َلم.

وبم� اأّن المنظور العلمي منظور جزئي، ل كّلي، ف�إّنه غير ق�در على تو�سيح مالمح 

الجزء  القي��ض على  اإلى  ا�ستن�دًا  الع�َلم ككل  اأّم� مح�ولة معرفة مالمح  كّله�.  الع�َلم 

رن� ب�لمح�ولة ال�سعبية للتعّرف اإلى الفيل حيث ك�نوا يتلّم�سونه في الظالم الدام�ض،  فُتذكِّ

مح�ولين ت�سّور م�هّيته و�سكله مّم� تلم�سه اأيديهم من ج�سمه. ف�لذي لم�ست يده اأذن 

الفيل ق�ل اإّن الفيل ُي�سبه المروحة، والذي لم�ض رجله ق�ل اإّنه ي�سبه العمود، والذي لم�ض 

خرطومه ق�ل اإّنه اأ�سبه ب�لميزاب، والذي بلغت يده ظهره ق�ل اإّنه اأ�سبه ب�سرير النوم.

ب�لمعنى  العلم،  يمنحه�  التي  المعرفة  من  اأكثر  معرفة  اإلى  بح�جة  الإن�س�ن  اإّن 

الدقيق للعلم. من ذلك الإج�بة على اأ�سئلة مثل: من اأين ج�ء الع�َلم واإلى اأين يذهب؟ 

م� و�سعن� نحن من الع�َلم؟ هل ُت�سّير الع�لم قوانين ث�بتة ل تتغّير؟ هل الموجود م�آله 

ُيمكن  والعدم(. وهل  للوجود  الفل�سفي  الوجود؟ )ب�لمفهوم  والمعدوم ممكن  العدم، 

اإع�دة المعدوم اإلى الوجود، اأم اأّن ذلك م�ستحيل؟ هل ال�سي�دة حّقً� للوحدة اأم للكثرة؟ 

هل ينق�سم الع�َلم اإلى م�دّي وغير م�دّي؟ هل ي�سير الع�َلم على هدى اأم اأّنه اأعمى ول 

هدف له؟ هل عالقة الع�لم ب�لإن�س�ن عالقة اأخذ وعط�ء، يجزى الإح�س�ن ب�لإح�س�ن 

والإ�س�ءة ب�لإ�س�ءة، اأم اأّن ذلك ل يعنيه في �سيء؟ هل الحي�ة الآخرة بعد هذه ف�نية اأم 

خ�لدة؟ واأمث�ل هذه الم�س�ئل مّم� �سبق اأن ذكرن� بع�سً� اآخر منه�، وهي م�س�ئل لي�ست 

له� م�هية علمية، اأي اإّن العلم ل يملك جوابً� عنه� بل ي�سل اإلى حيث يقول )ل اأعلم(. 

مع اأّن هذه الم�س�ئل هي التي تمنح الع�َلم قي�فته ومالمحه. 

ل  اأّن��ه  ذك��ره، هي  �سبق  مّم�  ن�تجة  وهي  خ��رى، 
ُ
الأ العلمي  المنظور  م�س�وىء  من 

يوؤّثر في توجيهن� توجيهً� من��سبً�. اإّن المنظور العلمي ل ي�ستطيع اأن ُيلهمن� ال�سلوك 

المن��سب الذي يجب اأن نخت�ره. وكذا ل ي�ستطيع اأن ُيلهمن� ال�سلوك الذي )يجب( اأن 
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نخت�ره في حي�تن�. اأي اإّن العلم ُيطلعن� اإلى حدٍّ م�، على م� هو موجود، دون اأن يوحي 

اإلين� بم� )ينبغي(.

في  بحثن�  معر�ض  »في  العلمي:  المنظور  عن  كت�به  في  را�سل(  )برتراند  يقول 

ت�أثير العلم في حي�ة الإن�س�ن يجب اأن ُتدر�ض ثالثة موا�سيع درا�سة م�ستقّلة ومنف�سلة 

بع�سه� عن بع�ض اإلى حدٍّ م�: الأّول م�هية المعرفة العلمية وحدوده�، والث�ني القدرة 

المتزايدة على الت�سّرف في الطبيعة الن��سئة عن تطّور العلم، والتكنولوجي�، والث�لث 

التطّورات والتق�ليد الجتم�عية التي اأوجدته� ب�ل�سرورة الموؤ�ّس�س�ت العلمية الجديدة. 

ل �سّك اأّن العلم، ب�سفته معرفة، ُيعتبر اأ�س��سً� لمو�سوعين اآخرين اأي�سً�، وذلك لأّن 

جميع ت�أثيرات العلم ن��سئة عن المعرفة العلمية. اإّن الإن�س�ن، ب�سبب جهله ب�لأ�س�ليب 

والو�س�ئل الالزمة، قد ف�سل في تحقيق اآم�له، وكّلم� اقترب هذا الجهل من الزوال، 

ازداد الإن�س�ن قربً� من دائرة التكّيف مع محيطه الم�دّي ومحيطه الجتم�عي وفق 

المث�ل الذي و�سعه لنف�سه«. و»اإّن قدرة العلم الجديدة هذه ب�لن�سبة اإلى تعميق اإدراك 

ريد للتمّدن العلمي اأن 
ُ
الإن�س�ن، مفيدة له، وب�لن�سبة اإلى جهله م�سّرة به. وعليه، اإذا اأ

نً� ن�فعً�، فال بّد من ازدي�د الحكمة مع ازدي�د العلم«. يكون تمدُّ

»اإّن ق�سدي من الحكمة هو اإدراك اأهداف الحي�ة الحّقة، وهذا بذاته ل ي�أتي به 

العن��سر  العلمي واحد من  التقّدم  اأّن  الرغم من  ف�إّنه على  وبن�ًء على ذلك،  العلم. 

الالزمة للتقّدم الب�سري، اإّل اأّن هذا ل ي�سمن اإيج�د تقّدم حقيقي اأبدًا«.

خال�سة راأي )را�سل( هو اأّن العلم يزيد من هيمنة الإن�س�ن على المحيط الطبيعي 

والمحيط الجتم�عي بحيث اإّنه ي�ستطيع اأن ي�سوغهم� كيفم� ي�س�ء، اإّل اأّن العلم لن 

معرفة  اإّن  الحقيقة،  في  يطلبه.  وكيف  ُين��سبه  الذي  هدفه  الإن�س�ن  ُيلهم  اأن  يقدر 

الع�َلم العلمية ل ُيمكن اأن تكون )منظورًا للع�َلم( ب�لمعنى ال�سحيح لهذا الم�سطلح، 

اأي اإّنه� ل ُيمكن اأن ُتعّين لالإن�س�ن وظيفته في الع�َلم، واأن تكون �سببً� لخيره و�سالحه، 
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خرى، اإّن م� ُيطلق عليه ا�سم النظرة العلمية للع�َلم، لي�ض بمقدوره اأن ُي�سبح 
ُ
وبعب�رة اأ

مّتك�أ عق�ئديً� اإن�س�نيً� واقعّيً�.

اإلى  اأقرب  العلمية  المعرفة  اأّن قيمة  العلمية الأخرى هي  المعرفة  اإّن من م�س�وىء 

القيمة العلمية منه� اإلى القيمة النظرية، في حين اإّن م� ُيمكن اأن يكون �س�نعً� للمط�مح، 

 عق�ئديً� لي�ض �سوى القيمة النظرية. ف�لقيمة النظرية تعني قدرة 
ً
ومولدًا لالإيم�ن، ومّتك�أ

العلم على ك�سف حقيقة الوجود كم� هي، والقيمة العلمية تعني قدرة العلم على اإع�نة 

الإن�س�ن على الت�سّلط على الطبيعة والت�سّرف فيه� وتغييره� على وفق مراده.

اأو  للعلم  يكون  ف���أن  وهلة.  لأّول  م�ستحياًل  يبدو  الأمرين  هذين  بين  الف�سل  اإّن 

للفل�سفة قيمة نظرية دون اأن تكون لهم� قيمة علمية ل يبدو عجيبً� بقدر عجبن� في اأن 

تكون لهم� قيمة علمية دون قيمة نظرية.

اإّن من العج�ئب في ع�َلم اليوم هو اأّنه بقدر ازدي�د قيمة العلم العلمية يومً� بعد 

يوم تنخف�ض قيمته النظرية. اإّن الذين يتدفوؤون بن�ر العلم من بعيد يظّنون اأّن تقّدم 

العلم ن��سىء من ا�ستن�رة ال�سمير الإن�س�ني ومن الإيم�ن والطمئن�ن ب�أّن الواقع هو 

هذا الذي تنطبع �سورته في مراآة العلم وتقّدمه الذي ل ُيمكن اإنك�ره. غير اأّن الأمر 

على العك�ض من ذلك.

يقول )برتراند را�سل( في كت�به الآنف الذكر، بعد اأن ي�سرح نم�ذج من الأ�س�ليب 

العلمية في البحث وخ�س�ئ�سه�، والحدود التي يدور فيه� بحث علمي حول م� وراء 

ول  له�  ثب�َت  ل  وحدة  اإلى  تفتقر  منطلق�ت  من  مجموعة  الع�َلم  اأّن  )اأرى  الطبيعة: 

نظ�م ول ترتيب، وتخلو من اأّي محتوى اآخر يوّدي اإلى عالقة حبٍّ وتعّلق. في الواقع لو 

ب والع�دات، فمن الن�در اأن ن�ستطيع الدف�ع حتى عن وجود الع�َلم  تغ��سين� عن التع�سّ

نف�سه. وهذا ب�لطبع ي�سمل نظرّي�ت الفيزي�ئّيين الأخيرة... فكيف ينبغي اأن ُنفّكر في 

ر، واآلهة الأفالك  ال�سم�ض اليوم؟ لقد ك�نت ال�سم�ض فيم� م�سى م�سب�ح ال�سم�ء النيِّ
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اأمواج من الحتم�لت. ف�إذا �س�ألتم:  ذات ال�سعر الذهبي، ولكّنه� اليوم لي�ست �سوى 

الأم��واج؟ لأج�بك  ت�سير هذه  اأّي محيط  اأو في  التي تدعونه� احتم�لت  م� هي هذه 

الفيزي�ئي ك�لمجنون: لقد �سمعن� كثيرًا من هذا الكالم. لنفر�ض اأّنن� اأخذن� الم�س�ألة 

اإّن  ق�ئاًل:  ُيجيبكم  �سوف  ُت�سّرون،  كنتم  اإذا  ذلك،  مع  حينئٍذ؟  فم�ذا  اآخر،  م�أخذًا 

الأمواج موجودة في مع�دلته والمع�دلة في فكره(.

العلوم  اأكثر  نجد  الذي  الوقت  العجب، ففي  اإلى  يدعو  لأمر  »اإّنه  اأي�سً�:  يقول  ثم 

واقعية، الفيزي�ء، قد تخّلى عن المنطق العلمي، وبدًل من اأن ي�سع الإن�س�ن في ع�لم 

�سلد نيوتني، يجعله في قب�ل ع�لم خي�لي وغير واقعي، لقد اأ�سبح العلم اأوفر ثمرًا 

واأقوى من اأّي ع�سر م�سى لكي ُيقّدم للحي�ة الإن�س�نية نت�ئج اأف�سل«.

وهكذا  تالفيه�.  ّيمكن  ل  بخ�س�ئر  الذي ج�ء  هو  الفل�سفة  العلم عن  انف�س�ل  اإّن 

وفر�سي�ت  اإلى بحوث جزئية  ت�ستند  التي  الفل�سفة  تلك  العلمية(  )الفل�سفة  اأّن  نجد 

واختب�رات، ي�سل به� الأمر في النه�ية اإلى العتم�د كّليً� على الحوا�ض. فم� م�سير 

فل�سفة كهذه؟ لي�ض هن� مج�ل تف�سيل هذا المو�سوع.

الواقعية،  اأّنه� من حيث وجهة نظره�  الأخرى هي  العلمية  المعرفة  نواق�ض  من 

اإّن مالمح  وفي تلك الحدود التي تظهره� فيه�، تبدو في مركز متزلزل غير ث�بت. 

على  يقوم  العلم  لأّن  وذلك  العلمي،  المنظور  حيث  من  يوم  بعد  يومً�  تتغّير  الع�َلم 

الث�بتة  والأ�سول  العقلية  الأولية  البديهي�ت  على  ل  والختب�ر،  والفر�سي�ت  البحوث 

التي ل تتغّير. اإّن القوانين التي ت�ستند على الفر�سية والختب�ر ذات قيمة موؤّقتة. وهي 

دائمً� عر�سة لظهور قوانين تن�سخه�. وبم� اأّن المنظور العلمي للع�َلم غير ث�بت، فهو 

اإذا ا�ستم�سك  اإّل  ل ي�سلح لأن يكون مرتكزًا عق�ئديً�. ف�لعق�ئد ل تكون عق�ئد حّقً� 

به� الأفراد ا�ستم�س�كً� هو الإيم�ن المنّظم. والإيم�ن يتطّلب مرتكزًا ث�بتً� ل يتزحزح، 

مرتكزًا ي�سطبغ ب�سبغة الخلود، ولذلك ف�إّن المنظور العلمي ل ُيمكن اأن يكون هذا 

المرتكز ب�لنظر لمك�نته الموؤّقتة غير الث�بتة.
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منذ )هي�كل( طرحت فر�سية تك�مل الحقيقة. وهي فر�سية ذات مفهوم خ��ض في 

الفل�سفة الهيكلية، تعتمد �سّحته� اأو عدم �سّحته� على �سّحة الفل�سفة الهيكلية اأو عدم 

�سّحته� بكّليته�. وهذا م� ل ُنريد الخو�ض فيه.

اإّن الذين ل يوؤمنون ب�لفل�سفة الهيكلية ي�سعون اإلى التو�ّسل بفر�سية تك�مل الحقيقة 

�سول الفل�سفة الواقعية في 
ُ
لتعليل نوا�سخ الفر�سي�ت العلمية. لقد �سبق لي اأْن بحثت اأ

مق�لة �س�بقة، واأثبّت متى يكون مفهوم تك�مل الحقيقة �سحيحً� ومتى ل يكون.

ب�لمط�مح  اأن تزجر  له�  ريد 
ُ
اأ اإذا  الع�َلم،  اإلى  النظرة  اأّن  ُقلن�ه  لقد ظهر مّم� 

من  تتجّرد  اأن  اأوًل  عليه�  لالأيديولوجية،  مرتكزًا  تكون  ولكي  الإيم�ن  تبني  واأن 

التي  ة  الم�س�ئل الخ��سّ واأن ُتجيب على  العلمية،  التي تالزم المعرفة  التحديدات 

تطرحه� المعرفة والتي تتعّلق ب�لع�َلم كّله من حيث الهيئة والم�هية. وعليه� ث�نيً� 

اأن  الزوال. وث�لثً�  تتبّنى معرفة خ�لدة يعتمد عليه�، ل معرفة موؤّقتة و�سريعة  اأن 

اأن تكون عملية وفّنية فح�سب. كم�  تكون له� قيمة نظرية ذات منظور واقعي، ل 

ظهر اأي�سً� اأّن المعرفة العلمية تفتقر اإلى كّل هذه المزاي�، على الرغم من مزاي�ه� 

خرى. وعليه، ف�إّن المعرفة العلمية ل ت�ستطيع اأن تمنح الإن�س�ن 
ُ
المتعّلقة بجوانب اأ

معرفة ب�لع�َلم ب�لمفهوم الخ��ض، وُتجيب على ت�س�وؤلت الإن�س�ن الذي ُيريد تف�سيرًا 

ع�ّمً� للوجود وتحلياًل �س�ماًل له.

اإّن جميع الذين تحّدثوا عن معرفة الع�َلم العلمية، اأو اأطلقوا على فل�سفتهم ا�سم 

)الفل�سفة العلمية(، تراهم، بعد التمحي�ض، قد ولجوا اأم�كن ل ي�سع العلم قدمه فيه�. 

العلمية،  المعطي�ت  وبع�ض  فر�سّي�تهم  بع�ض  بين  �سطحية  �سبه  اأوجه  ا�ستغّلوا  اإّنهم 

 ا�سم الفل�سفة العلمية، و�سّموا نظرتهم اإلى الع�َلم نظرة 
ً
ف�أطلقوا على فل�سفتهم خط�أ

علمية. وهن� ينبغي اأّل نن�سى الت�أثير الإعالمي لهذه الت�سمي�ت.
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المنظور الفلسفي

العلمية،  المعرفة  دّقة  تملك  ل  فل�سفية  معرفة  الع�َلم  معرفة  اأّن  من  الرغم  على 

�سول بديهية وذات قيمة نظرية 
ُ
�سول(، هي اأوًل اأ

ُ
خرى، ت�ستند اإلى )اأ

ُ
ف�إّنه� من جهة اأ

مطلقة، وهي، ث�نيً�، ع�ّمة و�س�ملة، وهي ث�لثة ث�بتة وغير ق�بلة للتغيير. وب�لطبع ف�إّن 

المنظور الفل�سفي للع�َلم مقنع، وث�بت، �س�مل، وغير محدود.

وبخالف المنظور الفل�سفي للع�َلم ُيجيب على كّل تلك الم�س�ئل التي ت�سّم الع�َلم 

اأّنه�  اأو  الإن�س�نية.  الأيديولوجية  �س�ض 
ُ
اأ وُتقيم  ومالمحه،  هيئته  وُتمّيز  كّلي�ته�،  في 

ُتقّو�سه� من جذوره�.

اإّن كال المنظورين العلمي والفل�سفي مقّدمت�ن للعمل، ولكن ب�سورتين مختلفتين. 

على  والقدرة  القّوة  الإن�س�ن  يمنح  كونه  حيث  من  عمل  مقّدمة  العلمي  ف�لمنظور 

الت�سّرف في الطبيعة وا�ستخدامه� ح�سبم� ي�س�ء، اأّم� المنظور الفل�سفي فهو مقّدمة 

ً�، ويمنحه المث�ل،  عمل من حيث كونه ُيعطي نظرة الإن�س�ن اإلى الوجود �سكاًل خ��سّ

وُيعّين  اإزاءه،  رّد فعله  للع�َلم وفي  الإن�س�ن  ويوؤّثر في طراز مواجهة  ي�سلبه مث�له،  اأو 

ً�، اأو اأّنه ُيجّرد حي�ته من كّل  مو�سعه فيه وفي المجتمع، وُي�سبغ على حي�ته معنًى خ��سّ

معنى، ويجّر الإن�س�ن نف�سه اإلى العبثّية والعدم.

�س�ض التي 
ُ
اأّم� الم�س�ئل الأخرى من قبيل: هل ثّمة فل�سفة م�ستقّلة عن العلم؟ م� الأ

ت�ستند عليه�؟ وم� هي مع�يير ال�سحيح وغير ال�سحيح منه�؟ فهذه م�س�ئل �سبق اأن 

تكّلمن� عنه� في من��سب�ت �س�بقة.

المنظور الديني

اإذا اعتبرن� كّل وجهة نظر ع�ّمة حول الع�َلم والوجود، اأي في الم�س�ئل التي تدور حول 

النظر عن  ب�سرف  الفل�سفي،  المنظور  ن��سئة من  و�سورته،  و�سكله  ككل  الوجود  م�هية 
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مبداأ هذا المنظور، اأهو ي�ستند اإلى القي��ض والبره�ن وال�ستدلل، اأم اأّنه يتلّقى الوحي من 

ع�لم الغيب، فال بّد لن� اأن نعتبر المنظور الديني �سربً� من �سروب المنظورات الفل�سفية، 

فكال المنظورين الفل�سفي والّديني لهم� حدود مت�س�بهة، مهم� اختلفت محتوي�ته�.

اأّن اأحد مب�دىء المعرفة هو  ولكن اإذا اأخذن� مبداأ المعرفة بنظر العتب�ر، على 

العقل والمقولت العقلية، والمبداأ الآخر هو الوحي والإله�م، فال يبقى ثّمة �سّك في 

اأّن المنظورين الفل�سفي والديني منظوران مختلف�ن، كّل م� في الأمر هو وجود جوانب 

في المنظور الفل�سفي تختلف كّل الختالف عّم� هي عليه في المنظور الّديني، كم� اأّن 

خرى يقترب بع�سه� من البع�ض الآخر.
ُ
فيهم� جوانب اأ

في بع�ض الأدي�ن، كم� في الإ�سالم، ي�سطبغ المنظور الّديني ب�سبغة فل�سفية عقلية 

 R الأطه�ر والأئّمة  الموؤمنين  واأمير   P الر�سول  واأق��وال  ف�لقراآن  ا�ستدللية. 

الفكرية  الم�س�ئل  في  والبره�ن  المنطق  وقواعد  العقل  اإلى  كبيرًا  ا�ستن�دًا  ت�ستند 

والعق�ئدية، كم�س�ألتي المبداأ والمع�د. وعليه ف�إّن المنظور الإ�سالمي، في الوقت الذي 

ل يخرج عن كونه منظورًا دينيً�، ل يبعد كثيرًا عن كونه منظورًا فل�سفيً� عقالنيً�.

اإّن من مزاي� المنظور الّديني، التي يفتقر اإليه� المنظور العلمي والمنظور الفل�سفي 

المح�ض، هي اأّنه ف�ساًل عن ميزة الخلود وال�سمول، ف�إّنه ُي�سفي القدا�سة على القواعد 

اأن  بّد لالأيديولوجية من  اأّنه ل  ف�إذا علمن�  الع�َلم من خالله�،  التي ينتظم  الفكرية 

بين  وقدا�سة  حرمة  ذي  مذهب  اإلى  والنت�س�ب  الإيم�ن  حرارة  من  �سيء  على  تكون 

المذاهب يتبّين عندئٍذ اأّن النظرة اإلى الع�َلم ُت�سبح ق�عدة ت�ستند اإليه� الأيديولوجية 

التي ت�سطبغ ب�ل�سبغة الّدينية.

متينة  قاعدة  يكون  اأن  ُيمكن  ل  العاَلم  اإل��ى  منظور  اأّي  اأّن  تقّدم  مّما  يّت�صح 

والفل�صفة  الفكر،  وق��ّوة  بال�صعة،  يمتاز  يكن  لم  اإذا  اأيديولوجية  لأّي  ومتما�صكة 

وتقدي�س القيم الدينية واحترامها.
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النظرة اإللهية والنظرة المادّية

اأين يكمن اختالف النظرية الإلهية عن النظرية الم�دّية؟ م�ذا يقول الإلهي وم�ذا 

يقول الم�ّدي؟ م� المو�سوع الذي يدور حوله بحُث ه�تين النظريتين عند كلٍّ منهم�؟

يرى  وواقعه.  الوجود  يدور حول  البحث  اإّن  جّدًا.  ب�سيط  الت�س�وؤل  هذا  اإّن جواب 

الم�ّدي اأّن الواقع في الم�ّدة، في كّل م� هو ج�سم وله طول وعر�ض وعمق، في كّل م� 

ُيمكن الإح�س��ض به، في كّل م� هو مك�ني وزم�ني، في كّل م� هو متغّير، وم� هو ف�ٍن، 

وم� هو محدود ون�سبي. وهو ل يعترف ب�أّي واقع وراء هذه. اأّم� الإلهّي فال يرى الواقع 

مح�سورًا في هذه الأمور، بل يوؤمن بوجود واقع اآخر غير م�ّدي وغير مح�سو�ض مجّرد 

عن الزم�ن والمك�ن، واقع ث�بت وخ�لد ومطلق اأي�سً�.

يرى المفكر الم�ّدي اأّن القوى والنظم التي تحكم الواقع هي الروابط والط�ق�ت 

ر الإلهي، ف�إّنه يقع اأي�سً� اإ�س�فة اإلى تلك، تحت حكم اأنظمة  الم�ّدية، وفي نظر المفكِّ

وقوى غير م�ّدية.

وعليه، ف�إّن المذهب الم�ّدي مذهب انح�س�ري، �سواء من حيث الواقع اأو من حيث 

النظر والقوى التي تتحّكم فيه. اأّم� المذهب الإلهي فُيع�ر�ض النح�س�ر في كليهم�.

التهّرب من الصيغة الصحيحة

اإّن م� ُيثير الحيرة والت�س�وؤل بهذا الخ�سو�ض هو تهّرب الم�ّديين من طرح الق�سية 

ب�سورته�  الم�س�ألة  و�سع  تجّنب  دائمً�  يح�ولون  فهم  الأ�سلية،  الحقيقية  ب�سيغته� 

الأ�سلية، بل يخفون �سورته� الأ�سلية ويعر�سون الم�س�ألة ب�سورة بديلة ومغ�يرة.

اإّنهم يعر�سون الم�س�ألة ع�دًة على اأّن الق�سية الفل�سفية الرئي�سة هي: هل الم�ّدة 

اأقدم اأم الفكر؟ هل الم�هية اأقدم اأم الوجود؟ اإّن الذين يرون الم�ّدة اأقدم من الفكر 

على  الفكر  ُيقّدمون  الذين  اأّم�  الم�ّديون  الفال�سفة  هم  الوجود  من  اأقدم  والم�هية 

الم�ّدة ويرون اأّن الفكر هو الذي �سبق الوجود، فهم الإلهيون والميت�فيزيقّيون.
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ة الفل�سفة المع��سرة،  يقول )اإنجلز(: »اإّن الم�س�ألة الكبرى في الفل�سفة، وبخ��سّ

فيم� يتعّلق ب�لفكر والوجود، هي الم�ّدة. واإّن الفال�سفة الذين ُيجيبون عن هذه الم�س�ألة 

ينق�سمون اإلى مجموعتين كبيرتين. مجموعة ترى اأّن الروح اأ�سبق من الطبيعة، وعليه 

الذين  اأّم���  المث�لي،  المع�سكر  وُيمّثلون  م�،  ب�سكل  الكون  خلق  فكرة  يتقّبلون  ف�إّنهم 

و�سعوا الطبيعة قبل الروح، فينتمون اإلى المع�سكر الم�ّدي«.

�سول 
ُ
اإّن م� يقوله )اإنجلز( هن� يتكّرر في كتب الم�ّديين. يقول )اأف�ن� �سيف( في اأ

الفل�سفة الم�رك�سية:

»اإذا دّققن� النظر في الع�َلم الذي ُيحيط بن�، لراأين� اأّن كّل موجوداته ومظ�هره اإّم� 

اأن تكون م�ّدية، اأو معنوية وروحية وفكرية. والمظ�هر الم�ّدية هي تلك الأ�سي�ء العينية، 

اأي التي له� وجود خ�رجي بمعزل عن فكرة الإن�س�ن واإدراكه. اأّم� م� هو موجود في 

فكر الإن�س�ن فم�سمول ب�لن�س�ط النف�سي ويرتبط ب�لج�نب المعنوي والفكري. والآن 

فلننظر م� الرابط الذي يربط بين الم�ّدي والمعنوي. هل يظهر المعنوي والفكري 

من الم�ّدي اأو ب�لعك�ض؟ اإّن ق�سية م�هية هذا الرتب�ط، اأعني م� يربط الفكر والروح 

ب�لوجود الم�ّدي ق�سية رئي�سة من ق�س�ي� الفل�سفة.

اإّن لق�سية الفل�سفة الرئي�سة ج�نبين: الج�نب الأول يتن�ول البحث في اأّيهم� اأقدم، 

الم�ّدة اأو الفكر، هل الم�ّدة هي التي تخلق الروح، اأو العك�ض هو ال�سحيح؟ اأّم� الج�نب 

الآخر فيدور حول ال�سوؤال: هل ُيمكن معرفة الع�َلم؟

اأّن هن�ك  ب�سهولة  ُندرك  اأن  ُيمكن  الرئي�سة  الفل�سفة  )ب�لغور( في محتوى ق�سية 

واإّم�  الم�ّدة،  بتقّدم  القول  اإّم�  وهم�:  الأ�س��ض،  حيث  من  متن�ق�سين  وجهين  لحّله� 

الفل�سفة:  ال�سبب في وجود وجهتي نظر قديمتين في  الفكر. وهذا هو  بتقّدم  القول 

الم�ّدية والمث�لية.
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فهم  الم�ّدة  وليد  اأّن هذا  اعتب�ر  على  الفكر  ويوؤّخرون  الم�ّدة  ُيقّدمون  الذين  اإّن 

هن�ك  ولي�ض  ُتخلق،  ولم  خ�لدة،  الم�ّدة  اأّن  يرون  وهم  الم�ّدي،  المذهب  اأ�سح�ب 

من  وهي  الم�ّدة  تك�مل  وليدة  الروح  واأّن  الع�َلم،  هذا  خ�رج  للع�دة  خ�رقة  قوى  اأّي 

خ�س�ئ�ض الج�سم الم�ّدي الف�ئق التطّور كدم�غ الإن�س�ن.

اأّم� الفال�سفة الذين ُيقّدمون الروح، فهم من اأتب�ع المث�لية ويقولون اإّن الإدراك 

اأقدم من الم�ّدة وجودًا، وهو الذي خلق الم�ّدة ووهبه� الحي�ة. اإّن الإدراك هو اأ�س��ض 

الوجود ومنبعه. اأّم� اأّي اإدراك هو الذي خلق الع�َلم، ف�إّن اآراء المث�لّيين تختلف فيه. 

ف�لمث�لّيون الفكرّيون يرون اأّن الع�َلم من َخَلَق اإدراك الفرد الإن�س�ني. اأّم� المث�لّيون 

العينّيون فيرون اأّن الع�َلم قد خلقه اإدراك عيني )موجود خ�رج الإن�س�ن(. وهذا م� 

ُيعرف عند الفال�سفة ب�لمث�ل المطلق، وُي�سّمى اأحي�نً� ب�لإرادة الع�لمية، وغير ذلك(.

التحقيق  اإنك�ر  نظرية  يعتبرون  لم�ذا  هكذا؟  الم�س�ألة  الم�ّديون  يطرح  لم�  ترى 

اأف�ن� �سيف(، وهي  العيني للوجود ول جدوائّيته )اأي المث�لية الفكرية على حّد قول 

اأ�س��ض الفل�سفة  ُت�سّكل  التي  الواقعية هي  التق�بل مع الفل�سفة ب�لنظر لأّن  في مو�سع 

نظ�مً� فل�سفيً�؟ لم�ذا ينظرون اإلى مجموعة من الم�س�ئل التي تتعّلق بق�س�ي� المعرفة 

ول تربطه� رابطة بكون الأ�سي�ء عينية اأو غير عينية، كذلك الم�س�ئل التي يطرحه� 

)كنت( و)هيكل( في م�س�ألة المعرفة، ينظرون اإلى كّل هذه الأمور على اأّنه�  تنطوي 

ا�ستعم�ل كلم�ت  ُي�سّرون على  لم�ذا  الخ�رجي؟  الع�َلم  واإنك�ر  الواقعية  تحت عنوان 

مثل )الروح( و)الإدراك( مّم� ي�سدق على الإن�س�ن فقط، فُيطلقونه� على اهلل، فك�ن 

من  الإلهّيون  الفال�سفة  امتنع  اأن  الكلم�ت  هذه  في  الإن�س�نية  الخ�سو�سية  اأثر  من 

اإطالقه� على اهلل، ترى م� هي اأ�سب�ب هذه الأمور واأ�سراره�؟

اإّن ال�سّر في كّل ذلك واحد، وهو تحريف الأفك�ر، والخوف من مواجهة ال�سورة 

الواقعية للم�س�ألة.
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تقّدم  نبّيً� قد جعل من م�س�ألة  اأو  اأو متكّلمً�  اأّن حكيمً�  �سمعتم  اأْن  لكم  �سبق  هل 

الفكر على الوجود اأو الإدراك على الم�ّدة، و�سيلة للدف�ع عن مذهبه؟ اأثّمة تالزم بين 

النظرية الإلهّية عن الوجود وتقّدم الإدراك على الم�ّدة؟ هن�ك عدد من الفال�سفة 

الإلهّيين يقولون ب�أّن الروح ح�سيلة الحركة الجوهرية في الم�ّدة والطبيعة، كم� اأّنهم 

ل يرون تن�ق�سً� بين تقّدم الم�ّدة على الإدراك واأ�س�لة الروح وخلوده� وتجّرده� بمثل 

م� لي�ض هن�ك اأّي تالزم بين النظرية الم�ّدية، اأي اإنك�ر اهلل وم� وراء الطبيعة من 

جهة وتقّدم الم�ّدة على الإدراك ب�لمفهوم الذي يذكره )اإنجلز( واأتب�عه. )برتراند 

را�سل(، مع اأّنه م�ّدي ينكر وجود اهلل وم� وراء الطبيعة ول يوؤمن ب�لّدين، اإّل اأّنه فيم� 

الإدراك  بتقّدم  ُي�ستف�د منه� قوله  ب�آراء  ُيدلي  والإدراك  الم�ّدة  بين  ب�لعالقة  يتعّلق 

لت في اآخر نظرّية له� اإلى هذه  على الم�ّدة، ويّدعي ب�أّن الفيزي�ء الحديثة قد تو�سّ

النقطة.

�سبق اأن اأ�سرن� اإلى راأيه ب�س�أن الع�َلم، حيث ق�ل: »اإّن الع�لم، في راأيه، لي�ض �سوى 

مجموعة من النق�ط والطفرات التي تفتقر اإلى الوحدة، واإلى الدوام، واإلى النظ�م 

والترتيب، واإّنه خ�ٍل من اأّي محتوى يوؤّدي اإلى عالقة حبٍّ وتعّلق«.

وعليه ف�إّن م� ُندركه من الع�َلم من �سور على �سكل اأبع�د، ووحدات وا�ستمراري�ت، 

ونظم، لي�ست �سوى اأفك�ر ل عالقة له� بع�َلم الواقع، ح�سب قول )را�سل(.

ن�ستطيع  اأن  الن�در  فمن  والع�دات،  ب  التع�سّ عن  تغ��سين�  »اإذا  اأي�سً�:  ق�ل  لقد 

الدف�ع عن وجود الع�َلم نف�سه، اإذ اإّن النظرّي�ت الفيزي�ئية ت�سّطرهم اإلى مالحظة 

م� ُذكر«.

اإذا لم تكن هذه هي المث�لية، فم� ع�س�ه� تكون؟ يبدو اأن لي�ض هن�ك م� يمنع من 

اأن يكون المرء مث�لّيً�، وينكر وجود اهلل وم� وراء الطبيعة، في الوقت نف�سه.
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اأكثر من اأمواج من  اأي�سً�: »اإّن ال�سم�ض، في نظر فيزي�ئي اليوم، لي�ست  لقد ق�ل 

الحتم�لت. ف�إذا �س�ألتم: م� هذه التي تدعونه� احتم�لت؟ اأو في اأّي محيط ت�سير هذه 

الأمواج؟ لأج�بك الفيزي�ئي ك�لمجنون: لقد �سمعن� كثيرًا من هذا الكالم. لنفر�ض 

اإذا كنتم ُت�سّرون، �سوف  اآخر، فم�ذا حينئٍذ؟ مع ذلك،  اأخذن� الم�س�ألة م�أخذًا  اأّنن� 

ُيجيبكم ق�ئاًل: اإّن الأمواج موجودة في مع�دلته، والمع�دلة في فكره«.

فهل يختلف م� ق�له )اأف�ن� �سيف( عن )المث�لية الفكرية( ب�سيء عن هذا الذي 

بم�ّديته  الطبيعة  وراء  وم�  اهلل  وجود  ُينكر  الذي  والري��سي  الفيزي�ئي  هذا  يقوله 

المنتمية اإلى القرن الع�سرين؟

الأم،  بمث�بة  الم�ّدة  اعتب�ر  اأي  الإدراك،  على  الم�ّدة  تقديم  اإمك�ن  اإذن  يّت�سح 

والإدراك وليده�. والنتم�ء، في الوقت نف�سه، اإلى الفل�سفة الإلهّية، بل والقول ب�أ�س�لة 

الوجود وب�أ�سبقية الفكر، كم� هي ح�ل بع�ض الفال�سفة، مثل �سدر المت�أّلهين.

وراء  لم�  العيني  الوجود  في  وال�سّك  اأ�ساًل،  الإدراك  اعتب�ر  اإمك�ن  يّت�سح  كذلك 

ح�ل  هي  كم�  الطبيعة،  وراء  وم�  اهلل  اإنك�ر  نف�سه  الوقت  وفي  اإنك�ره  اأو  الإدراك، 

)را�سل( واأمث�له.

ُيمكن القول اإذن اإّن المقي��ض الرئي�ض في الختالف بين المذهب الإلهي والمذهب 

الم�ّدي هو )خلق الع�َلم(. ف�لإلهي يرى الع�َلم مخلوقً�، والم�ّدي يراه غير مخلوق.

غير اأّن هذا المعي�ر لي�ض �سحيحً� اأي�سً�. �سحيح اأّن الإلهي يرى الع�َلم مخلوقً�، 

اأي  الم�ّديون غير مخلوق، ف�لم�ّدية الجديدة،  يعتبره  اأن  ال�سروري  لي�ض من  اأّنه  اإّل 

اأّن الع�َلم )�سيرورة( ل )كينونة(،  الم�ّدية الجدلية، تّدعي، وفق المنطق الجدلي، 

اأو )الجري�ن(  واأّن هذه )ال�سيرورة(  الع�َلم )جري�ن( ولي�ض �سيئً� ذا جري�ن،  واأّن 

يقول م�رك�ض  الع�َلم، كم�  ف�إّن  الأ�سي�ء. وعلى ذلك  الّذاتي في  التن�ق�ض  ن��سئة عن 
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)ذاتي الخلق(، يخلق نف�سه بنف�سه، واإّنه كم� يقول )م�رك�ض( اأي�سً�، )تن��سلي ذاتي 

ال�سير( اأي اإّن الع�َلم في ح�لة تخّلق دائم، وفي ح�لة نموٍّ ذاتي.

اأمرًا  لي�ض  ف�لخلق  م�ستمر،  تخّلق  ح�لة  في  الع�َلم  اأّن  اأي�سً�  يّدعون  الإلهّيين  اإّن 

الع�َلم في  اأّن  اأي  وانتهى، بل هو حدث تدريجي م�ستمر،  الم��سي  )اآنيً�( حدث في 

ح�لة )�سيرورة( م�ستمّرة. اإّن الع�لم في ح�لة دائمة من الحدوث والفن�ء. اإّنه حدوث 

لي�ست  اأّي مرحلة منه  ف�إّن  وم�ستمر،  دائم  اأّنه في ح�لة حدوث  وبم�  وم�ستمر،  دائم 

في مرحلة �س�بقة ول في مرحلة لحقة، وعليه ل يكون الع�َلم )ذاتي الخلق( ول في 

ح�لة من )التن��سل الّذاتي ال�سير( فال ُيمكن اأن يكون الع�َلم عّلة وجوده. اإذن ل بّد 

من وجوده عّلة خ�لدة ذات اإح�طة �س�ملة هي التي تحفظ ا�ستمرارية وديمومة وجود 

الع�َلم.

وعليه ف�لمعي�ر لي�ض كون الع�َلم اإلهّيً� اأو م�ّديً�، مخلوقً� اأو غير مخلوق.

خرى 
ُ
اإّن الم�ّديين، لكي يزيدوا من اإخف�ء وجه الم�س�ألة الحقيقي، يطرحون اأ�س�سً� اأ

غير ذلك الأ�س��ض الذي ق�لوا عنه اإّنه )الم�س�ألة الفل�سفية الأ�س��ض(، والذي ي�سطلح 

عليه اأّنه يخت�ّض ب�لمنطق وُيبّين م� بين المذهبين من اختالف.

يق��ول )�ص��تالين( ف��ي ر�ص��الة ح��ول الماّدي��ة الجدلي��ة:»اإّن الدي�لكتي��ك، بخالف 

الميت�فيزيق���، ل يعتب��ر الطبيع��ة مجموع��ة م��ن الم�س�دف���ت والمظ�ه��ر المفّكك��ة 

والمجّزاأة التي ل يرتبط بع�سه� ببع�ض، بل على العك�ض، يرى الطبيعة مجموعة اأ�سي�ء 

في وحدة ت�ّمة ومظ�هر يرتبط بع�سه� ببع�سه� الآخر ارتب�طً� اآليً� مت�سل�ساًل...«.

الركود  من  ح�لة  للطبيعة  تعزو  التي  الميت�فيزيق�  بخالف  الدي�لكتيك،  »اإّن 

وال�سكون وعدم التغّير، يرى الطبيعة متحّركة وفي ح�لت تحّول متت�لية وفي تك�مل 

وتقّدم دائمين...«.
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»اإّن الدي�لكتيك، بخالف الميت�فيزيق�، يرى اأّن �سير التك�مل يجري جري�نً� ب�سيطً� 

في الن�سوء والرتق�ء ول تنتج تغّيراته الكّمية تحّولت كيفية وا�سحة ومهّمة«.

»اإّن الدي�لكتيك، بخالف الميت�فيزيق�، يرى اأّن في الأ�سي�ء والظواهر في الطبيعة 

تن�ق�س�ته� الداخلية، وذلك لأّن لكلٍّ منه� قطبً� �س�لبً� واآخر موجبً�، له� م��ٍض وله� 

م�ستقبل.

نتيجة  لي�ض  الع�لي  اإل��ى  ال��ّدان��ي  تك�مل  جري�ن  اأّن  يعتقد  الجدلي  الأ�سلوب  اإّن 

نتيجة  العك�ض من ذلك، يرى ذلك  بل على  وان�سج�مه�،  وات�س�عه�  الظواهر  لتك�مل 

بين  ال�سراع  اأثر  على  يحث  م�  فيحدث  والظواهر  الأ�سي�ء  في  الك�منة  التن�ق�س�ت 

ميول المتن�ق�س�ت على اأ�س��ض الت�س�د الموجود بينه�...«.

اأم� اإذا اأردن� اأن ن�سمع عن المذهب الإلهي، اأو المذهب المي�فيزيقي، فيجب اأن 

نتقّبل )تعّبديً�( كثيرًا من الأ�سي�ء التي ل تعرف روحن� ول روح اأّي اإلهي اآخر. علين� 

اأّوًل، واأّن اأجزاء الع�َلم  اأن نقبل ب�أّن الميت�فيزيقّيين ل يعترفون بوجود ع�َلم عيني، 

منف�سلة ل رابط بينه�، ث�نيً�، واأّن الع�َلم ث�بت ل حركة فيه وغير ق�بل للتغيير، ث�لثً�، 

واأّن التغّيرات التك�ملية ت�سير على وتيرة واحدة ولن تبلغ حّد الطفرة اأبدًا، رابعً�، واأن 

لي�ض في الع�لم تن�ق�ض، خ�م�سً�، وعلى فر�ض وجود تن�ق�ض، م�، ف�إّنه لي�ض تن�ق�سً� 

ذاتيً� ب�سورة �سراع بين الجديد والقديم.

ل بّد للميت�فيزيقّيين اأن يتقّبلوا ب�أّن هذا طراز تفكيرهم، واأّن هذه هي نظرتهم 

اإلى الع�َلم، على الرغم من اأّنهم ل يعلمون لحّد الآن اأّنهم ُيفّكرون وينظرون اإلى هذا 

الع�َلم،  اأن يعرفوا كيف يرون  اأراد هوؤلء  فلو  التفكير.  المنحى من  الع�َلم وفق هذا 

عليهم اأن ي�ستعيروا نّظ�راتهم من اأيدي الم�ّديين والدي�لكتيكيين، اإذ اإّنهم بنّظ�راتهم 

ل ي�ستطيعون اأن يروا الع�َلم ميت�فيزيقيً�.
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تح�سرني الآن حك�ية )ق��سي بلخ(، وهي تدور حول رجل ط�ل غي�به عن بلدته، 

رج�ل  عليه  فقب�ض  ب�أي�م،  ذلك  بعد  الرجل  ظهر  اأْن  واّتفق  بموته  الق��سي  فحكم 

اإلى حيث يدفنونه، وكّلم� رفع  الق��سي واألقوه في الت�بوت ب�لقّوة وحملوه و�س�روا به 

اإّنك مخطىء.  اأين تذهبون بي؟ ك�نوا يرّدون ق�ئلين  اإلى  �سوته ب�ل�سراخ ب�أّنه حّي، 

لقد ق�ل الق��سي اإّنك قد ُمّت، ف�أنت ميت ويجب دفنك.

اإثب�ت  على  منكم  واأقدر  واقعّيون،  اإّنن�  يقولوا:  اأن  لهم  يحّق  ل  ف�لميت�فيزيقّيون 

اأ�س�لة الوجود، واإّنن� نحن وحدن� الق�درون على اإثب�ت ذلك. ول يحّق لهم كذلك اأن 

يقولوا: اإّنن� لم نقل اإّن اأجزاء الع�َلم منف�سلة بع�سه� عن بع�ض. بل اإّن، ظهور نظرية 

وحدة الع�َلم وترابط اأجزائه ترابطً� اآليً� مرجعه اإلين�، لأّنن� نحن الذين ُقلن� اإّن الع�َلم 

اآلي  رابط  بوجود  القول  له  يحّق  الذي  وحده  هو  مذهبن�  واإّن  ك�لإن�س�ن،  حْي،  ك�ئن 

يربط جميع اأجزاء الع�َلم.

والإلهي ل يحّق له اأن يقول اإّن اأعلى النظرّي�ت في حركة الع�َلم بل اإّن حركة الع�َلم 

الع�َلم جري�نً�  اإثب�ت كون  الق�در على  واإّن مذهبن� هو  نف�سه� قد ظهرت على يدي، 

ولي�ض �سيئً� ج�ريً�.

اإلى تغيير كيفّي،  اإّن م� ت�سّمونه تبديل التغيير الكّمي  اأي�سً� اأن يقول:  ول يحّق له 

نحن �سبقن�كم اإليه قبل �سنوات، بل قرون، ب�سيغته ال�سحيحة، وهي )اإّن التغييرات 

الكيفية مقّدم�ت لتغييرات كّمية( اأّم� م� يقوله علم الحي�ة ب�س�أن تك�مل الأحي�ء، ف�إّنه 

نظرية جديدة ل عالقة لكم به�.

ول يحّق له اأن يقول: اإّنن� نحن اأول من اكت�سف الدور الأ�س��ض الذي ُيمّثله التن�ق�ض 

في الع�َلم. واإذا تغ��سين� عن �سل�سلة الأخط�ء التي وقعتم فيه� ب�أّنكم اعتبرتم التن�ق�ض 

نف�سه ع�ماًل حركيً�، من دون اللتف�ت اإلى عوامل التن�ق�ض، ومن دون اللتف�ت اإلى 

وقواه هي  التن�ق�ض  عوامل  اأّن  اإلى  اللتف�ت  دون  ومن  ث�نوي،  دور  التن�ق�ض  دور  اأّن 



اإلنسان والحياة  األسس العقائدية واألخالقية عند أعالم الفكر اإلسالمي األصيل

46

نف�سه� معلولت لحركة الع�َلم وتحّولته وتغّيراته. لذلك ف�لتن�ق�ض ل ُيمكن اأن يكون 

وجهً� للحركة. بل اإّن التحّرك�ت والتحّولت هي التي توؤّدي اإلى ظهور التن�ق�ض والقوى 

المتن�ق�سة، وهذه بدوره� ُت�سبح ع�ماًل من عوامل ت�سريع التحّرك.

نعم، ل يحّق للميت�فيزيقي اأن ُيرّدد تلك الأقوال، لأّنه اإذا رّدده� على ل�س�نه، فم� 

يكون من اأمر هذه العترا�س�ت )العلمية( الكثيرة التي ترد على اأقواله؟.

اأن  العيني،  الع�َلم  اإنك�ري  بعد  لي،  ُيمكن  ي�س�أل: كيف  اأن  للميت�فيزيقي  يحّق  ول 

نكر 
ُ
لة؟ ول يحّق له اأن ي�س�أل: كيف، واأن� اأ اأ�سفه ب�أّنه على �سورة اأجزاء مفّككة ومف�سّ

وجود الع�َلم، اأقول اإّنه ث�بت ل يتحّرك؟.

ول يحّق للميت�فيزيقي اأن ي�س�أل: كيف ُيمكن اأن اأعتبر الع�َلم �س�كنً� وراكدًا وغير 

متغّير، ثم اأقول اإّن �سير التك�مل يجري جري�نً� ب�سيطً� في الن�سوء والرتق�ء، ول تنتج 

تغّيراته الكّمية تحّولت كيفّية؟

نعم، ل يحّق له الكالم على اأيٍّ من هذه الم�س�ئل، لأّن الق��سي هذا حكم، ول مرّد 

الجدليون،  الم�ّديون  الأخ�ّض  وعلى  الم�ّديون،  يملك  ل  لم�ذا  ترى  الق��سي،  لحكم 

حقيقته  على  الآخ��ري��ن  ك��الم  ينقلون  ل  لم�ذا  المب��سرة؟  المواجهة  على  ال��ج��راأة 

وينقدونه؟ لم�ذا )يقتلون القتيل ثم يبكون عليه( اأي يحرفون الكالم ومن ثم يبدوؤون 

بنقده؟ لم�ذا ل يثقون ب�أنف�سهم وب�أ�سلوبهم.

وفق  على  مه  وُنقيِّ وج��راأة،  �سراحة  بكلِّ  الآخ��ر  ِقب�ل  في  مذهب  كّل  ن�سع  تع�لوا 

�سول العلمية والمنطقية.
ُ
الأ

اأم هو  اإنك�ر قوانين الطبيعة؟  اأم يعني  اإنك�ر الطبيعة؟  هل المذهب الإلهي يعني 

اإنك�ر ق�نون الحركة؟ اأم ينكر ت�أثير اأجزاء الطبيعة  اأم  اإنك�ر ق�نون العّلة والمعلول؟ 

بع�سه� ببع�ض، اأم اأّنه ل يرى الع�َلم كاّلً ل يتجّزاأ؟ اأم اأّنه ينفي التك�مل؟
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اأو على العك�ض، اإّن الإلهي ل يرى الوجود منح�سرًا ب�لطبيعة، ول يرى اأّن قوانين 

الفيزي�ء والكيمي�ء هي وحده� التي تحكم الوجود، ويرى اأّن الع�َلم كل مدرك، واأّن له 

م�هية تبداأ )منه( وتنتهي )اإليه(.

النف�س�ني.  والمحلِّل  النف�سي  الع�ِلم  بين  ك�لفرق  والم�ّدي  الإلهي  بين  الفرق  اإّن 

فقبل اأن يكت�سف المحلِّل النف�س�ني حدود الوعي الب�طن، ل تكون نف�ض الإن�س�ن في 

نظر الع�لم النف�سي �سوى �سل�سلة من الإدراك�ت، والأحك�م، وال�ستدللت، والغرائز، 

الإن�س�ن.  به�  يح�ّض  مّم�  جميعً�  وهي  والإرادات،  والرغب�ت،  والميول،  والعواطف، 

طلق عليه� ا�سم )الالوعي اأو 
ُ
وبعد ظهور المحّلل النف�س�ني، اكُت�سفت من�طق اأو�سع اأ

الال�سعور(. ودني� الالوعي هذه اأو�سع بكثير من دني� الوعي وال�سعور واأعظم، وُت�سيطر 

واقع  اأخرج  اإّنه  بل  ال�س�بقة،  النف�ض  علم  منطقة  ينف  لم  النف�س�ني  ف�لمحلِّل  عليه. 

الوعي،  الوعي، وهو كذلك لم ينف قوانين دني�  الإن�س�نية من حدود منطقة  النف�ض 

على  والم�سيطرة  ب�لالوعي  ة  الخ��سّ الأخرى  القوانين  من  �سل�سلة  اإلى  ل  تو�سّ ولكّنه 

قوانين دني� الوعي.

طريق المعرفة

ال�سيء المهّم هن� هو كيف يتعّرف الإلهي اإلى ع�َلم يقع وراء الع�َلم المح�سو�ض، 

كمثل  اأكثر،  بل  الوعي،  دني�  اإلى  الالوعي  دني�  كن�سبة  المح�سو�ض  الع�َلم  اإلى  ن�سبته 

م�سدر  اإلى  ال�سع�ع  اأو  المعكو�ض،  اإلى  الع�ك�ض  كن�سبة  اأو  )الفيء(  اإلى  )ال�سيء( 

اإلى  اإذا لم نعثر على طريق  اأّنن�  اإلى تلك المعرفة؟ �سحيح  اأثّمة طريق  ُترى  الّنور؟ 

اإلى الم�ّدية التي  اإلى )الالاأدرية( ولي�ض  اأن نلتجىء  المعرفة المطلوبة، يجب علين� 

تنفي وتجزم. ولكن هل من ال�سعب العثور على طريق لمعرفة ع�لم م� وراء الطبيعة، 

خرى غير التي في الم�ّدة وم� تنتج منه�؟
ُ
ولمعرفة قوانين اأ
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اإّن  وتو�سيحه�.  تبي�نه�  مج�ل  هن�  لي�ض  دة،  متعدِّ الآخر  الع�َلم  معرفة  طرق  اإّن 

الطبيعة  فيه  تظهر  طريق  اإّن��ه  مب��سرة:  الطبيعة  عبر  يمرُّ  الطرق  تلك  من  واح��دًا 

)مراآة( و)اآية( و)دلياًل( على م� وراء الطبيعة. ثبت هذا الطريق اأّن م�هية الطبيعة 

)منه( و)اإليه(.

اإّن معرفة م� وراء الطبيعة بهذه ال�سورة - وهي معرفة ب�لآث�ر والدلئل - ل تختلف 

مور الع�َلم. اأي اإّن معرفتن� 
ُ
من حيث الم�هية عن الأ�سلوب الذي نّتبعه لمعرفة معظم اأ

دون  من  والمالحظة  الدر�ض  اأ�س��ض  على  مبنّية  مب��سرة  معرفًة  الأ�سي�ء  من  بعدٍد 

خرى معرفة غير مب��سرة، مبنّية على درا�سة اآث�ره� 
ُ
وا�سطة. اإّل اأّن معرفتن� ب�أمور اأ

ودلئله�.

اآث�ر الحي�ة عن طريق المالحظة مب��سرة، ولكن الحي�ة في  فمثاًل، نحن نعرف 

به� عن  وُن�سّدق  اإليه�  نتعّرف  الحّية،  الك�ئن�ت  في  يكمن  ب�عتب�ره� ع�ماًل  نف�سه�، 

خرى اإّن معرفتن� ب�لحي�ة معرفة غير مب��سرة ن�سل 
ُ
طرق اآث�ره� ودلئله�، وبعب�رة اأ

اإليه� عن طريق ال�ستنب�ط وال�ستدلل، وم� ي�سطلح عليه ب��سم )البره�ن الإّني(.

كذلك اأمر معرفتن� ب�لنف�ض الالواعية، فهي معرفة غير مب��سرة عن طريق الآث�ر 

والعالئم و)البره�ن الإّني( بينم� معرفتن� ب�لنف�ض الواعية معرفة مب��سرة عن طريق 

المالحظة الب�طنية.

هل تعلمون اأّن معرفتن� ب�لوق�ئع والحوادث الم��سية عن الأ�سخ��ض، مثل معرفتن� 

ال�ستبط�ني  النوع  من  اإّن��ه���  اأي  مب��سرة،  غير  معرفة  هي  مثاًل،  �سين�(،  ب���)اب��ن 

ال�ستدللي وبطريق )البره�ن الإنِّي(.

التي ك�نت حوادث  الم��سية  الحوادث  اأّن معلوم�ته عن  لأّول وهلة  المرء  يح�سب 

تلك  عن  )�سمع(  قد  ك�ن  اإذا  الأخ�ّض  وعلى  مب��سرة،  معلوم�ت  حينه�  في  ملمو�سة 
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الحوادث من اأ�سخ��ض اأو )قراأ( عنه� في كت�ب، مع اأّن م� �سمعه لم يكن �سوى مجموعة 

من الكلم�ت والأ�سوات تخرج من فم اإن�س�ن مع��سر، واإّن م� راآه لم يكن �سوى الحبر 

�سين�(  اأّم� )ابن  ب�قية.  زالت  وم�  يومً� هن�ك  الورق في �سورة خطوط ظهرت  على 

فلي�ض اأّيً� من تلك. اإّنم� الفكر ي�ستدّل ب�لبره�ن العقلي على وجود �سخ�ض ا�سمه )ابن 

�سين�( يّت�سف ب�ل�سف�ت المذكورة، فُيذعن بوجوده اإذع�نً� يقينّيً� غير ق�بل لل�سّك - 

على الرغم من اأّن )را�سل( يقول اإّن هذا الإذع�ن عند الذين ل يملكون فكرًا فل�سفيً�. 

اأبن�ء هذا الع�سر  اأذه�ن  اإذع�نً� ل واعيً� - وعليه ف�إّن وجود )ابن �سين�( في  يكون 

وجود ا�ستنب�طي ومعقول، ولي�ض وجودًا مح�سو�سً�.

ب�س�أن  الفكر  اإذع���ن���ت  ومّح�سن�  جّيدًا  النظر  اأمعّن�  م�  اإذا  ذل��ك،  عن  ف�ساًل 

اأقرب  عن  حتى  ومعرفتن�  معلوم�تن�  اأّن  نجد  مح�سو�سة،  نح�سبه�  التي  الموجودات 

النوع  من  وهي  مب��سر  غير  طريق  عن  اإلين�  وا�سلة  يوميً�  ُنع��سرهم  الذين  الن��ض 

ال�ستبط�ني العقالني، عن طريق )الآية( و)العالمة(.

هو  والعالق�ت  الآث���ر  و�س�طة  دون  من  مب��سرة  نعرفه  ال��ذي  الوحيد  الك�ئن  اإّن 

نف�سن�، وم� عداه� فنحن ن�سل اإلى معلوم�تن� عنه ب�لوا�سطة وبطريق غير مب��سرة، 

بم� في ذلك الوجود العيني لالآي�ت والعالم�ت نف�سه�، ف�إّنن� نعرفه� اأي�سً� عن طريق 

اآي�ته� وعالم�ته�. اأّم� اإذا عرفن� اهلل عن طريق التزكية و�سف�ء النف�ض، فتكون تلك 

معرفة مب��سرة ومن دون و�س�طة.

غير  معرفة  الخ�رجي  ب�لع�َلم  معرفتن�  اأّن  التمحي�ض،  بعد  نعلم،  اأن  اأعجب  فم� 

مب��سرة، واأّن المعرفة المب��سرة تنح�سر في معرفة النف�ض ومعرفة اهلل.

اإّنن� لكي نو�سح كيف اأّن معرفتن� حتى بوجود �سديق ُنع��سره كّل يوم معرفة غير 

مب��سرة نح�سل عليه� من طريق ال�ستنب�ط وال�ستدلل العقلي ب�لدلئل والإم�رات، 

نذكر لكم م� يقوله فيل�سوف وري��سي وفيزي�ئي م�ّدي ُينكر وجود اهلل. اإّنه )را�سل( 
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جريت فيه� 
ُ
نف�سه. يقول في بحث له عن عدم �سالحّية تعميم نت�ئج الح�لت التي اأ

تج�رب على الح�لت التي لم ُتجر فيه� تج�رب:

الإن�س�ن.  بب�ل  مّم� يخطر  بكثير  اأقّل  التج�رب  جريت عليه 
ُ
اأ م�  ب�أّن  القول  »�سبق 

فمثاًل اأنت تّدعي ب�أّنك ترى �سديقك ال�سيد )جونز( في ح�لة الم�سي، اإّل اأّن قولك 

هذا اأكبر مّم� لك حّق الت�سريح به. اإّن م� تراه لي�ض �سوى نق�ط متت�لية ملّونة تجري 

على اأر�سّية �س�كنة. اإّن هذه النق�ط، وبطريقة )ب�فلوف( في القتران ال�سرطي، ُتحيي 

في فكرك )جونز(، ومن ثم ف�إّنك تقول اإّنك ترى جونز... اإّن قولك اإّنك ترى جونز 

اأ�سبه م� يكون ب�رتداد قذيفة عن جدار مّتجهة اإليك، فتقول اإّن الجدار قد ارتطم بك، 

حّقً� م� اأقرب هذين المثلين من بع�سهم�. وعليه ف�إّن الأ�سي�ء التي نت�سّور روؤيته� ل 

نراه� اأبدًا. فهل من دليل على اأّن ال�سيء الذي نظّن اأّنن� نراه - واإن لم نره في الواقع - 

موجود؟ اإّن العلم ط�لم� افتخر بكونه تجريبّيً�، واأّنه ل يوؤمن اإل بم� ُيمكن التحّقق منه. 

والآن ُيمكنك اأن ُتحّقق في ذهنك تلك الظواهر التي ُت�سّميه� )روؤية جونز(، ولكّنك لن 

ت�ستطيع اأن ُتدرك جونز نف�سه حّقً�. اإّنك ت�سمع اأ�سواتً� وتقول اإّن جونز يتحّدث اإليك، 

وتح�ّض اأّن يدًا ُتم�سك فتقول اإّن جونز قد لم�سك بيده، واإذا لم يكن قد ا�ستحّم منذ 

اأي�م، ف�إّنك ت�سمئز من رائحته اإذا اقترب منك وتعزو تلك الرائحة اإلى جونز. والآن 

اإذا ُكنَت قد ُو�سعت تحت ت�أثير هذا البحث، فلك اأن ُتخ�طبه عبر التلفون، ق�ئاًل: اآلو، 

هل اأنت هن�ك؟ فت�سمعه يقول نعم، األ ت�سمعني؟

ولكن اإذا اعتبرت كّل هذه �سواهد على اأّنه هن�ك، ف�إّنك ل تكون قد اأدركت وجهة 

نظر هذا البحث...«.

يق�سد )را�سل( اأن يقول اإّن وجود �سخ�ض مثل جونز ب�لن�سبة اإلى �سديقه نوع من 

المنطقية،  ب�لمعرفة  يقول  را�سل  اأّن  بم�  ولكن  مب��سرة.  م�س�هدة  ولي�ض  ال�ستنب�ط 

ف�إّنه يرى اأّن ال�سيء الذي ُتراد معرفته يجب اأن يو�سع تحت الدر�ض مب��سرة، اأو اأّنه 
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يقع، في الأقل، تحت التعميم، في حين اأّن وجود جونز ل هو من الم�س�هد المب��سرة 

ول هو نتيجة تعميم الم�سهود على غير الم�سهود، وعلى ذلك ف�إّنه ي�ستنتج منطقيً� اأّن 

وجود جونز م�سكوك فيه، ول ُيمكن اإثب�ته علمّيً�.

في  والفل�سفية  المنطقية  را�سل  طريقة  عن  ن��سىء  الخ�طىء  ال�ستنت�ج  هذا  اإّن 

المعرفة الخ�طئة، والتي �سوف نو�سحه� فيم� بعد.

والنقطة الأخرى التي يجب التنويه به� هي اأّن الفكر الفل�سفي هو وحده الذي ي�سّك 

في وجود �سخ�ض مثل ال�سيد جونز، اأّم� الفكر الب�سيط الع�دي فلن يدع لل�سّك طريقً� 

اإلى نف�سه. فلم�ذا؟ هل هذا من قبيل ال�سّك في البديهي�ت؟ كال اأبدًا.

عندم� يقف الطفل اأو الإن�س�ن الع�دي اأم�م المراآة ويرى �سورته فيه�، هل ي�سّك 

في اأّن �سورته موجودة فعاًل في المراآة؟ اإّن الفكر الفل�سفي ل ي�سّك مطلقً� في عدم 

وجود اأّي �سورة في المراآة.

العيني  الوجود  لي�ض  يراه  م�  اأن  ُي��دِرك  ل  الفل�سفي  غير  الفكر  اأّن  هي  الحقيقة 

ي�سّك في  ل  ف�إّنه  وعليه  الفكر؟  الأ�سي�ء في  المنعك�سة عن  ال�سور  بل هي  لالأ�سي�ء، 

وجود م� يراه، م� دامت التجربة لم تثبت خالف ذلك. غير اأّن الفكر الفل�سفي يرى 

الفرق بين الثنين. اإّن انعك��ض �سور الأ�سي�ء في الذهن في نظر الفكر الفل�سفي لي�ض 

التي ت�سدر عن الأع�س�ب، وهي مجّرد  �سوى حك�ية عن بع�ض الأفع�ل والنفع�لت 

ف�إّن وجود  والت�أثيرات، وعلى هذا  الآث�ر  تلك  واقع هو �سبب  واإم�رة على وجود  دليل 

ولكّنه  مب��سرة،  ومعرفة  وم�سهود  المنطقي وجود مح�سو�ض  للفكر غير  ال�سيد جونز 

للفكر الفل�سفي وجود غير مح�سو�ض وغير م�سهور ومعرفة غير مب��سرة، اأي اإّنه وجود 

ا�ستنب�طي ا�ستدللي معقول.

جونز  ال�سيد  وجود  في  الفل�سفي  ك�ل�سّك   - هذا  كّل  من  ُيريد  )را�سل(  كون  اأم� 

الزمن  في  ك�نت  وق�ئع  وجود  الأخ�ّض  وعلى  القبيل،  هذا  من  اآخر  اأمر  اأّي  ووج��ود 
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الم��سي )مثل ابن �سين� في المث�ل ال�س�بق( - اأن ي�سل اإلى نتيجة فن��سئ من خط�أ 

منطقه الفل�سفي.

المعرفة السطحية والمعرفة المنطقية التعميمية والتجريبية

اأّي حيوان اآخر، يح�ّض ب�لع�لم لأّول وهلة، ويختزن م� يح�ضُّ به  اإّن الإن�س�ن، مثل 

ل، ولذلك فهو يقوم بنوع  في ذاكرته. اإّل اأّن الإن�س�ن يمت�ز ب�لقدرة على التفكير والتعقُّ

اآخر من المعرفة، وفي هذه المرحلة من المعرفة يعمد الإن�س�ن اإلى عدد من ال�سور 

في مجموع�ت  الكّلي�ت  هذه  ُي�سّنف  ثم  ع�ّمً�،  كّليً�  مفهومً�  منه�  في�سوغ  الم�س�بهة 

ذلك.  وغير  والجوهر،  والإ�س�فة،  والكيف،  الكم،  ة:  خ��سّ مقولة  منه�  لكلٍّ  ي�سع 

ويجري �سل�سلة من التج�رب فيّطلع على خوا�ّض الأ�سي�ء واآث�ره�، وُيعّمم م� ي�سل اإليه 

من نت�ئج تج�ربه على عدد من الأفراد، ويكت�سف القوانين الكّلية.

اإّن م�س�ألة تعميم الق�س�ي� التي اخُتبرت على الق�س�ي� التي لم ُيجر اختب�ره� ُتعّد 

من الم�س�ئل الفّنية. اإّن اأ�سح�ب الم�ّدية الجدلية يمّرون ب�لمعركة ك�لع�دة مرورًا من 

دون اأن ُيج�ّسموا اأنف�سهم عن�ء التوّرط فيه�، وُيريحون اأنف�سهم بب�سع جمل ب�سيطة، 

ق�ئلين: »اإّن عددًا من الظواهر ل ُيح�سى في الع�َلم العيني الخ�رجي ينعك�ض عن طريق 

حوا�سن� الخم�ض في الدم�غ مّم� ُيعطي معرفة ح�سّية في اأول الأمر. وبتجّمع معطي�ت 

ك�فية من الإدراك الح�ّسي، تظهر )طفرة( وتتحّول المعرفة الح�ّسية التعّقلية من نوع 

الطفرة واأّنه� تج�وز الكم اإلى الكيف، فال تعدو هذه المعرفة عن اأن تكون انعك��سً� من 

انعك��س�ت الع�َلم، وذلك لأّنه في كّل طفرة وتج�وز من الكّم اإلى الكيف ُيغّير ال�سيء 

م�هّيته ونوعّيته، ويتغّير كّليً� وُي�سبح �سيئً� اآخر. ف�إذا ك�ن الإح�س��ض انعك��سً� للع�َلم 

الخ�رجي ثم ُيغّير م�هّيته فُي�سبح �سورة تعّقلية، تكون رابطة التعّقل عندئٍذ، مقطوعة 

عن الع�َلم الخ�رجي، وهذا يعني المث�لية.
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ميك�نيكية  تو�سيح  في  تح�ر  الغربية  الفل�سفية  النظم  جميع  اأّن  هي  الحقيقة 

التعميم، وهذا )را�سل( ل ُيخفى حيرته بهذا الخ�سو�ض، كم� راأين�.

ولّم� ك�ن هذا النوع من المعرفة المنطقية مقبوًل من لدن الجميع، فال نرى موجبً� 

لبحث مو�سوع ميك�نيكّية التعميم من وجهة النظر الإ�سالمية.

اإّنم� الذي ينبغي اأن ُن�سير اإليه هن� هو اأّن المعرفة المنطقية ل تنح�سر ب�لمعرفة 

التجريبية التعميمية. ففي المعرفة التجريبية يقوم الفكر اأوًل ب�ختب�ر بع�ض الأمور 

الأمور  المجّربة على  الأمور  الن�تج من هذه  الحكم  ي�سحب  ثم  اختب�رًا عمليً�، ومن 

فقية.
ُ
الم�س�بهة. وفي الواقع، اإّن عمل المعرفة الفكرية يتحّرك حركة اأ

المعرفة المنطقية العمودية

ا�سم )المعرفة  ُنطلق عليه  اأن  ُيمكن  المعرفة  اآخر من طرق  نوعً�  للفكر  اأّن  غير 

العمودية(، اإذ اإّن الفكر في هذه الحركة يّتخذ من الأمور المجّربة و�سيلة واآلة للنفوذ 

اإلى عمق م� وراءه�.

ة،  الخ��سّ اآث�ره�  من  والحي�ة  الط�قة  معرفة  اأعني  اإليه،  اأ�سرن�  اأن  �سبق  م�  اإّن 

البعيد  الم��سي  ومعرفة  الواعية،  الن�س�ط�ت  بع�ض  طريق  عن  الالوعي  ومعرفة 

والواقعي  العيني  ب�لوجود  الفل�سفي  الفكر  اإدراك  وحتى  الح��سرة،  والعالئم  ب�لآث�ر 

للمح�سو�س�ت من العالئم والآث�ر الح�ّسية المب��سرة التي تحدث في الحوا�ض، كّله� من 

هذا النوع من المعرفة. وهذه هي المعرفة التي اأطلقن� عليه� ا�سم المعرفة ب�ل�ستنب�ط 

اأو ب�ل�ستدلل، اأو بح�سب تعبير القراآن، المعرفة ب�لآية والعالمة.

تعّقلية  معرفة  بع�سهم،  يت�سّوره  م�  والعالمة، بخالف  الآية  بتو�ّسط  المعرفة  اإّن 

وفل�سفية. �سحيح اأّن م� اأتخذ و�سيلة واآية هو اأمر مح�سو�ض وم�سهود، اإّل اأّنه� معرفة 

فل�سفية وتعّقلية خ�ل�سة.
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اإّنه� ل ت�سع اهلل  من هن� يّت�سح اأّن معرفة اهلل، واإْن لم تبُد معرفة تجريبية، اأي 

تحت التجربة، اإّل اأّن م�هية هذه المعرفة ل تختلف كثيرًا عن م�هّي�ت مجموعة من 

مع�رفن� عن الطبيعة، ك�لحي�ة، والوعي الب�طني اأو الالوعي، وغيرهم�.

اإّنم� الختالف هو في كون ال�ستدلل جزئيً� وكّليً�. فمثاًل، ل يرى ع�لم الأحي�ء 

�سوى اآث�ر الحي�ة، اأّم� الحي�ة نف�سه� ف�إّنه )ي�ستنبطه�( ا�ستنب�طً�.

اإّن محّلاًل نف�س�نيً� ُيالحظ عددًا من الآث�ر والعالئم على ال�سطح الخ�رجي للنف�ض 

الواعية، ثم )ي�ستدّل( على وجود الالوعي، اأو الوعي الب�طني.

اإّل اأّن نبّيً�، اأو موّحدًا على غرار اإبراهيم، ُيطلق نظرة في الك�ئن�ت جميعه�، فيرى 

فيه� اآث�ر )المربوبية( و)المقهورية( و)عدم ال�ستقالل( واأّنه� )ق�ئمة بغيره�(. لقد 

لحظ اإبراهيم عالئم )المربوبية( و)المقهورية( في نف�سه اأّول الأمر، فراح يبحث 

عن )رّبه( فظّنه كوكبً� فقمرًا ف�سم�سً�، ولكّنه �سرع�ن م� لحظ فيه� جميعً� اأم�رات 

اإلى م�  اأن ينفذ عميقً�  ف�أ�س�ح بوجهه عنه� وا�ستط�ع  التغّير والتحّرك والمحكومية، 

وراء الع�َلم المتغّير المتحّرك، اإلى ع�لم ث�بت غير متغّير ك�مل، وق�ل: چ ۀ ہ 

.
(1(

ہ ہ ہ ھ ھ  ھھ ے ے ۓ ۓ چ 

م الذي يراه اإللهي
َ
العال

اإّن  اأي  )منه(  ب�أّنه  يتمّيز  ين  ب�لدِّ الع�رف  الحقيقي  الإلهي  يراه  الذي  الع�َلم  اإّن 

ُتن�سب  اأن  ُيمكن  للع�َلم حقيقة  اأّن  ت�س�وي كونه )منه(، ول يعني هذا  الع�َلم  حقيقة 

اأو ُت�س�ف )اإليه( مثل حقيقة انت�س�ب البن لأبيه، ول ك�إ�س�فة اأّي �سخ�ض اإلى اآخر، 

وم�هّيته  الع�َلم  اإّن حقيقة  بل  و�س�نعه،  اإلى مخترعه  م�  اختراع  انت�س�ب حقيقة  ول 

)به(،  نف�س�هم�  والرتب�ط  والتعّلق  )عنه(،  نف�سه  ال�سدور  وهي  نف�سه،  )هو(  هي 

)1)  �سورة الأنع�م، الآية 79.
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والإ�س�فة نف�سه� )اإليه(. وهذا هو معنى )الخلق( ومفهومه، ومعنى اأن يكون الع�َلم 

كّله )مخلوقً�( من مخلوق�ت اهلل.

وب�لإ�س�فة اإلى كون الع�لم الذي يراه الإلهي ذا م�هية تّت�سف ب�أّنه� )منه( ف�إّنه� 

تّت�سف كذلك ب�أّنه� )اإليه(، بل اإّن ه�تين ال�سفتين متالزمت�ن ل تنفّك اإحداهم� عن 

اإّن الوجود ي�سير من النقطة التي بداأ منه� في قو�ض نزوًل ليعود ث�نية في  الأخرى. 

قو�ض �سعودًا اإلى النقطة نف�سه�. وفي هذا يقول مولوي:

ف����ال����ب����الب����ل ت���ع�������ص���ق وج�������ه ال�������وردت�����ّت�����ج�����ه الأج������������������زاء ن�����ح�����و ال�����ك�����ّل

ف����م����ن ح���ي���ث���م���ا ج�������اء اإل�����ي�����ه ي���ع���ودم����ا ي����اأت����ي م����ن ال���ب���ح���ر اإل����ي����ه ي��ع��ود

الع�صقم�������ن ال������م������ب������داأ ������ص�����ي�����ول ج�����ارف�����ة ُي�َصّيرها  روح  ج�صدنا  وم��ن 

وهذا هو المع�د الذي اأكثر الأنبي�ء ذكره والحّث على الإيم�ن به.

والبخل  ال�سر  ذلك  ويتبع  وان�سج�م،  ووح��دة  وجود  خير  ع�لم  الإلهي  الع�لم  اإّن 

الخير  جري�ن  في  اأ�س��سيً�  دورًا  التبعية  الح�لت  لهذه  اأّن  غير  والت�س�د.  والتفرق 

والجود، وفي ظهور الوحدة والن�سج�م.

هذا الع�لم ع�لم �س�عر، فب�لإ�س�فة اإلى قوانين الم�دة الج�مدة ال�سلبة ثّمة قوانين 

خرى تحكمه اأي�سً�. فكم� اأّن الإن�س�ن مثاًل، من حيث اأجهزته الج�سمية، تتحّكم فيه 
ُ
اأ

قواعد و�سوابط، وقد تمر�ض هذه الأجهزة البدنية وقد ت�سفى بدواء م�ّدي، ف�إّنه في 

الوقت نف�سه، من حيث روحه التي فيه، وفكره، وعقله وا�ستعداده للتلّقي، يقع تحت 

�سيطرة الروح ويجري فيه حكمه وقوانينه، والعّلة الروحية ُت�سّبب المر�ض الج�سمي 

كم� اأّن المر�ض الج�سمي قد ي�سفي الروحية.

الع�لم كّله كذلك اأي�سً� هن�لك في الع�َلم مجموعة من العلل من الأفع�ل وردوده�، 

وقواه  الع�َلم  روح  وليدة  قوانين  وهي  ال�سلبة،  الج�مدة  الم�دة  قوانين  في  تتحّكم 

المدّبرة له.
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الحق  وط��اّلب  الأخ��ي���ر  يحمي  و���س��ّره،  الإن�س�ن  بخير  يعني  الع�لم  ف���إّن  ولهذا 

في  ك�من  وال�ستج�بة  ع�ء  الدُّ �سّر  اإّن  الب�طل.  دع�ة  على  ويق�سي  عنه،  والمدافعين 

هذه ال�سفة من �سف�ت الّدني�.

اإّن الع�َلم الذي يعرفه الإلهي ع�َلم متك�مل موّجه، اإّن كّل ك�ئن في اأّي موقع ك�ن 

يتمّتع بمقدار من الهداية - اأو الوحي كم� ُي�سّميه القراآن - يتن��سب مع وجوده. چ ۀ 

 .
(1(

ۀ   ہ ہ ہ ہ  ھ  چ 

اإّن المجتمع الب�سري ل ي�ستهين من الهداية. ومن هن� اأ�سل النبوة اأي�سً�.

تحين  اأن  وم�  عمله  قرين  الإن�س�ن  ويبقى  �سيء  فيه�  ي�سيع  ل  دني�  الدني�  وهذه 

ڇ ڇ ڍ  چ  الأعم�ل:  اإلى معر�ض  الن��ض جميعً�  ال�س�عة حتى يح�سر 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  
.
(2(

ک ک گ گ  چ 
اإّن الع�َلم الذي يظهر في المنظور الإلهي، كّل ل يقبل التجزئة، اأجزاوؤه واأع�س�وؤه 

ُت�سبه اأجزاء الج�سد واأع�س�وؤه كّله� مترابطة وتوؤّلف بمجموعه� )وحدة( واحدة.

وعلى �سوء هذه النظرة اإلى الع�َلم، فقد خلق اهلل ب�إرادته وبق�س�ئه وقدره الع�َلم 

نن. اإّن الق�س�ء والقدر الإلهي يق�سي اأن تجري  في نط�ق من النظم والقوانين وال�سُّ

الأمور بعلله� واأ�سب�به� المعينة له�، لي�ض غير.

والإن�س�ن، في هذا المنظور، ولكونه يتمّتع بجوهر روحي غيبي، ف�إّنه يتمّتع لذلك 

ب�إرادة حّرة ي�ستطيع به� اأن يتحّرر من قيود المحيط وقيود المجتمع وقيود الطبيعة 

الحيوانية اإلى حدٍّ كبير، وهو لهذا م�سوؤول عن نف�سه وعن مجتمعه.

)1)  �سورة الأعلى، الآيت�ن 2 - 3.

)2)  �سورة الزلزلة، الآي�ت 6 - 8.
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الدليل العلمي االستقرائي إلثبات وجود اهلل عزّ وجل)1)

)
ّ

 وجل
ّ
الدليل العلمي االستقرائي إلثبات وجود الله )عز

الدليل  منهج  ويتبع  والتجربة  الح�ّض  على  يعتمد  دليل  كّل  هو:  العلمي  الدليل  اإّن 

ال�ستقرائي الق�ئم على ح�س�ب الحتم�لت.

وعلى هذا ف�لمنهج الذي نّتبعه في الدليل العلمي لإثب�ت ال�س�نع تع�لى هو منهج 

 ومن اأجل ذلك ُنعّبر عن الدليل 
(2(

الدليل ال�ستقرائي الق�ئم على ح�س�ب الحتم�لت

العلمي لإثب�ت ال�س�نع ب�لدليل ال�ستقرائي، وكّل هذا م� نو�سحه فيم� يلي:

ال�ستقرائي  الدليل  منهج  يّتخذ  تع�لى  ال�س�نع  لإثب�ت  العلمي  الدليل  اأّن  عرفن� 

الق�ئم على ح�س�ب الحتم�لت، وُنريد قبل اأن نبداأ ب��ستعرا�ض هذا الدليل اأن ن�سرح 

المنهج  بهذا  الوثوق  اإمك�ن  مدى  على  نتعّرف  لكي  ُنقّيمه،  ذلك  وبعد  المنهج  هذا 

والعتم�د عليه في اكت�س�ف الحق�ئق والتعّرف على الأ�سي�ء.

ومنهج الدليل ال�ستقرائي الق�ئم على ح�س�ب الحتم�لت له �سيغ معقّدة وبدرجة 

ع�لية من الدّقة وتقييمه ال�س�مل الدقيق يتّم من خالل درا�سة تحليلية ك�ملة لالأ�س�ض 

)1)  ال�سيد محمد ب�قر ال�سدر}، الأ�س�ض المنطقية لالإ�ستقراء.

)2)  منهج الدليل، غير الدليل نف�سه، ف�أنت قد ت�ستدّل على ال�سم�ض اأكبر من القمر، ب�أّن العلم�ء يقولون ذلك، والمنهج 

هن� هو اتخ�ذ قرارات العلم�ء دلياًل على الحقيقة. وقد ت�ستدّل على اأّن فالنً� �سيموت ب�سرعة، ب�أّنك راأيت حلمً�، 

وراأيت في ذلك الحلم اأّنه م�ت، والمنهج هن� هو اتخ�ذ الأحالم دلياًل على الحقيقة، وقد ت�ستدّل على اأّن الأر�ض 

مزدوج مغن�طي�سي كبير، وله� قطب�ن �س�لب وموجب، ب�أن الإبرة المغن�طي�سية المو�سوعة في م�ستوى اأفقي، تّتجه 

دائمً� ب�أحد طرفيه� اإلى ال�سم�ل وب�لآخر اإلى الجنوب، والمنهج هن� هو اتخ�ذ التجربة دلياًل، و�سّحة كّل ا�ستدلل، 

ترتبط ارتب�طً� اأ�س��سيً�، ب�سحة المنهج الذي يعتمد عليه.
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 ونحن نحر�ض هن� على تف�دي ال�سعوب�ت 
(1(

المنطقية لال�ستقراء ونظرية الحتم�ل

والبتع�د عن اأّي �سيغ معّقدة اأو تحليل ع�سير الفهم.

ولهذا �سنقوم فيم� يلي ب�أمرين:

مب�ّسطة  ب�سورة  خطواته  وتو�سيح  ال�ستدلل  في  �سنّتبعه  الذي  المنهج  تحديد   .1

وموجزة.

منطقيً�  تحليله  ل عن طريق  به  الوثوق  اإمك�ن  مدى  وتحديد  المنهج  هذا  تقييم   .2

اإلى  لأّن هذا ي�سّطرن�  التي يقوم عليه�،  والري��سية  المنطقية  الأ�س�ض  واكت�س�ف 

الدخول في اأ�سي�ء معّقدة واأفك�ر على ج�نب كبير من الّدقة، بل ُنقّيم المنهج الذي 

العملية  الأخرى  تطبيق�ته  �سوء  في  الحكيم  ال�س�نع  على  ال�ستدلل  في  �سنّتبعه 

الدليل  يعتمده  الذي  المنهج  اأّن  فنو�سح  �سوّي،  اإن�س�ن  لكّل  عمومً�  به�  المعترف 

على وجود ال�س�نع الحكيم هو نف�ض المنهج الذي نعتمده في ا�ستدللتن� التي نثق 

به� كّل الثقة في حي�تن� اليومية العتي�دية اأو في البحوث العلمية التجريبية على 

ال�سواء.

اإّن م� ي�أتي �سيو�سح بدرجة ك�فية اأّن منهج ال�ستدلل على وجود ال�س�نع الحكيم 

العلمية،  والحق�ئق  اليومية  الحي�ة  حق�ئق  لإثب�ت  ع�دة  ن�ستخدمه  الذي  المنهج  هو 

فم� دمن� نثق به لإثب�ت هذه الحق�ئق فمن ال�سرورّي اأن نثق به ب�سورة مم�ثلة لإثب�ت 

ال�س�نع الحكيم الذي هو اأ�س��ض تلك الحق�ئق جميعً�.

ف�أنت في حي�تك العتي�دية حين تت�سّلم ر�س�لة ب�لبريد فتتعّرف بمجّرد قراءته� 

على اأّنه� من اأخيك.

)1)  راجع: ال�سيد محمد ب�قر ال�سدر، الأ�س�ض المنطقية لالأ�ستقراء، الق�سم الث�لث، �ض133 ـ 410. 
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وحين تجد اأّن طبيبً� ينجح في عالج ح�لت مر�سية كثيرة فتثق به وتتعّرف على 

اأّنه طبيب ح�ذق.

وحين ت�ستعمل اإبرة بن�سلين في ع�سر ح�لت مر�سية وُت�س�ب فور ا�ستعم�له� في 

ة  كّل مّرة ب�أعرا�ض معّينة مت�س�بهة فت�ستنتج من ذلك اأّن في ج�سمك ح�س��سية خ��سّ

تج�ه م�ّدة البن�سلين.

الدليل  منهج  الحقيقة  في  ت�ستعمل  واأ�سب�هه�  ال���س��ت��دللت  ه��ذه  ك��ّل  في  اأن��ت 

ال�ستقرائي الق�ئم على ح�س�ب الحتم�لت.

المجموعة  العلمي حينم� لحظ خ�س�ئ�ض معّينة في  الطبيعي في بحثه  والع�ِلم 

ال�سم�سية فيتعّرف في �سوئه� على اأّنه� ك�نت اأجزاء من ال�سم�ض وانف�سلت عنه�.

وحينم� ا�ستدّل على وجود )نبتون( اأحد اأع�س�ء هذه المجموعة وا�ستخل�ض ذلك 

من �سبط م�س�رات حرك�ت الكواكب قبل اأن يكت�سف نيوتن ب�لح�ّض.

اإلى  ل  التو�سّ قبل  الإلكترون  وجود  على  معّينة  ظواهر  �سوء  في  ا�ستدّل  وحينم� 

المجهر الذّري.

منهج  الحقيقة  في  ي�ستعمل  ونظ�ئره�  الح�لت  هذه  كّل  في  الطبيعي  الع�ِلم  اإّن 

الدليل ال�ستقرائي الق�ئم على ح�س�ب الحتم�لت.

وهذا المنهج نف�سه هو منهج الدليل الذي نجده: فيم� ي�أتي لإثب�ت ال�س�نع الحكيم، 

وهذا م� �سنراه بكل و�سوح عند ا�ستعرا�ض ذلك الدليل.

1 � تحديد المنهج و خطواته

اإذا  ُيمكن تلخي�سه  الق�ئم على ح�س�ب الحتم�لت  الدليل ال�ستقرائي  اإّن منهج 

توّخين� الب�س�طة والو�سوح � في الخطوات الخم�ض الت�لية:

اأول: نواجه في مج�ل الح�ّض والتجربة ظواهر عديدة.



اإلنسان والحياة  األسس العقائدية واألخالقية عند أعالم الفكر اإلسالمي األصيل

60

ثاني��اً: ننتق��ل بع��د مالحظته� وتجميعه��� اإلى مرحلة تف�س��يره� والمطلوب في هذه 

المرحل��ة اأن نج��د فر�سي��ة �س�لحة لتف�س��ير تلك الظواه��ر وتبريره� جميع��ً�، ونق�سد 

بكونه� �س�لحة لتف�س��ير تلك الظواهر، اأّنه� اإذا ك�نت ث�بتة في الواقع فهي ت�س��تبطن اأو 

تتن��سب مع وجود جميع تلك الظواهر التي هي موجودة فعاًل.

ثالث��اً: ُنالح��ظ اأّن ه��ذه الفر�سي��ة اإذا لم تك��ن �سحيحة وث�بتة ف��ي الواقع ففر�سة 

تواج��د تل��ك الظواهر كّله��� مجتمعة �سئيلة جّدًا، بمعنى اأنه عل��ى افترا�ض عدم �سّحة 

فر�سية تكون ن�سبة احتم�ل وجوده� جميعً� اإلى احتم�ل عدمه� اأو عدم واحد منه� على 

الأقل �سئيلة جّدًا كواحد في الم�ئة اأو واحد في الألف وهكذا.

رابع��اً: ن�س��تلخ�ض من ذل��ك اأّن الفر�سية �س�دقة ويكون دليلن��� على �سدقه� وجود 

تلك الظواهر التي اأح�س�سن� بوجوده� في الخطوة الأولى.

خام�ص��اً: اإّن درج��ة اإثب���ت تلك الظواه��ر للفر�سية المطروحة ف��ي الخطوة الث�نية 

 
(1(

تتن��س��ب عك�س��يً� مع ن�س��بة احتم�ل وجود تل��ك الظواهر جميعً� اإل��ى احتم�ل عدمه�

على افترا�ض كذب الفر�سية، فكّلم� ك�نت هذه الن�س��بة اأقّل ك�نت درجة الإثب�ت اأكبر 

.
(2(

حتى تبلغ في ح�لت اعتي�دية كثيرة اإلى درجة اليقين الك�مل ب�سّحة الفر�سية

اأ�س��ض  على  تقوم  الحتم�ل  لقيمة  دقيقة  و�سوابط  مق�يي�ض  الحقيقة هن�ك  وفي 

تلك  فطرية  ب�سورة  الإن�س�ن  ُيطّبق  العتي�دية  ال��ح���لت  وف��ي  الحتم�ل.  نظرية 

المق�يي�ض وال�سوابط تطبيقً� قريبً� من ال�سواب بدرجة كبيرة، ولهذا �سنكتفي هن� 

ب�لعتم�د على التقييم الفطري لقيمة الحتم�ل دون اأن ندخل في تف��سيل معّقدة عن 

الأ�س�ض المنطقية والري��سية لهذا التقييم.

هذه هي الخطوات التي نّتبعه� ع�دة في كّل ا�ستدلل ا�ستقرائي يقوم على اأ�س��ض 

)1)  نق�سد ب�حتم�ل عدمه�، احتم�ل عدمه�، اأو عدم واحد منه� على الأقل.

)2)  وفقً� للمرحلة الث�نية من الدليل ال�ستقرائي، لحظ الأ�س�ض المنطقية لال�ستقراء، �ض355 - 410.



 ولا
ل
الّليا الإللر ا اابلالر إلارات وليع اللظ  ل

6161

ح�س�ب الحتم�ل، �سواءًا في مج�ل الحي�ة العتي�دية اأو على �سعيد البحث العلمي اأو 

في مج�ل ال�ستدلل المقبل على ال�س�نع الحكيم �سبح�نه وتع�لى.

 2 � تقييم المنهج  

و�سنبداأ  �س�بقً�،  وعدن�  كم�  والأمثلة  التطبيق�ت  خالل  من  المنهج  هذا  ولُنقيم 

ب�لأمثلة من الحي�ة العتي�دية اأوًل. 

ُقلن� اآنفً� اإّنك حين تت�سّلم ر�س�لة ب�لبريد وتقراأه� فتتعّرف على اأّنه� من اأخيك  ل من 

�سخ�ض اآخر مّمن يرغب في موا�سلتك ومرا�سلتك، ُتم�ر�ض بذلك ا�ستدلًل ا�ستقرائيً� 

ِقَبل  الر�س�لة من  اأّن  الق�سية )وهي  ق�ئمً� على ح�س�ب الحتم�ل. ومهم� ك�نت هذه 

اأخيك( وا�سحة في نظرك فهي في الحقيقة ق�سية ا�ستنتجته� بدليل ا�ستقرائي وفقً� 

للمنهج المتقّدم.

ف�لخطوة الأولى تواجه فيه� ظواهر عديدة من قبيل اأّن الر�س�لة تحمل ا�سمً� يتط�بق 

مع ا�سم اأخيك تم�مً�، وقد كتبت فيه� الحروف جميعً� بنف�ض الطريقة التي يكتب به� 

الكلم�ت  ن�ّسقت  وقد  الحروف،  اآخر  اإلى  والراء  والدال  والجيم  والب�ء  الألف  اأخوك 

والفوارق بينه� بنف�ض الطريقة التي اعت�ده� اأخوك، واأ�سلوب التعبير ودرجة مت�نته 

وم� ي�ستمل عليه من نق�ط  قّوة اأو �سعف يتالئم مع م� ت�ألفه من اأ�س�ليب التعبير لدى 

اأخيك، وطريقة الإمالء وبع�ض الأخط�ء الإمالئية المتواجدة في الر�س�لة هي نف�ض 

تتحّدث  التي  والمعلوم�ت  كت�بته،  في  اأخوك  اعت�ده�  التي  الأخط�ء  ونف�ض  الطريقة 

عنه� الر�س�لة هي معلوم�ت يعرفه� اأخوك ع�دة، والر�س�لة تطلب منك اأ�سي�ء وُتعلن 

عن اآراء تتوافق تم�مً� مع ح�ج�ت اأخيك واآرائه التي تعرفه� عنه، هذه هي الظواهر. 

من  اأّنه�  اأو  حّقً�  اإلّي  اأخي  اأر�سله�  قد  الر�س�لة  هل  تت�س�ءل  الث�نية  الخطوة  وفي 

�سخ�ض اآخر يحمل نف�ض ال�سم؟
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وهن� تجد اأّن لديك فر�سّية �س�لحة لتف�سير وتبرير كّل تلك الظواهر وهي اأن تكون 

هذه الر�س�لة من اأخيك حّقً�، ف�إذا ك�نت من اأخيك فمن الطبيعي اأن تتوافر كل تلك 

المعطي�ت التي لحظته� في المرحلة الأولى.

اإذا لم تكن هذه الر�س�لة  وفي الخطوة الث�لثة تطرح على نف�سك ال�سوؤال الّت�لي: 

من اأخي بل ك�نت من �سخ�ض اآخر فم� هي فر�سة اأن تتواجد فيه� كّل تلك المعطي�ت 

والخ�س�ئ�ض التي لحظته� في الخطوة الأولى؟ اإّن هذه الفر�سة بح�جة اإلى مجموعة 

كبيرة من الفترا�س�ت، لأّنن� لكي نح�سل على كّل تلك المعطي�ت والخ�س�ئ�ض في 

هذه الح�لة يجب اأن تفتر�ض اأّن �سخ�سً� اآخر يحمل نف�ض ال�سم، وُي�س�به اأخ�ك تم�مً� 

في طريقة ر�سم كّل الحروف من الألف والب�ء والجيم والدال وغيره� وتن�سيق الكلم�ت 

وُي�س�بهه اأي�سً� في اأ�سلوب التعبير وفي م�ستوى الثق�فة اللغوية والإمالئية، وفي عدد 

المعلوم�ت والح�ج�ت وفي كثير من الظروف والمالب�س�ت. وهذه مجموعة من  من 

ال�سدف ُيعتبر احتم�ل وجوده� جميعً� �سئياًل جدًا، وكّلم� ازداد عدد هذه ال�سدف 

التي ل بّد من افترا�سه� ت�س�ءل الحتم�ل اأكثر ف�أكثر.

كيف  لن�  وُتف�سر  الحتم�ل  تقي�ض  كيف  ُتعّلمن�  لال�ستقراء  المنطقية  والأ�س�ض 

يت�س�ءل هذه الحتم�ل، ولم�ذا يت�س�ءل تبعً� لزدي�د عدد ال�سدف التي يفتر�سه�، 

الفهم  و�سعبة  معّقدة  لأّنه�  ذلك؛  تف��سيل  في  ندخل  اأن  ال�سروري  من  لي�ض  ولكن 

على الق�رئ العتي�دي، ومن ح�سن الحظ اإّن �س�آلة الحتم�ل ل تتوّقف على فهم تلك 

التف��سيل كم� ل يتوّقف �سقوط الإن�س�ن من اأعلى اإلى الأر�ض على فهمه لقّوة الجذب 

واطالعه على المع�دلة العلمية لق�نون الج�ذبية، فل�ست بح�جة اإلى �سيء لكي تح�ّض 

ب�أّن احتم�ل اأن يتواجد �سخ�ض ُي�س�به اأخ�ك في كّل تلك الظروف والح�لت بعيد جدًا، 

ولي�ض البنك بح�جة اإلى ا�ستيع�ب الأ�س�ض المنطقية لال�ستقراء لكي يعرف اأّن درجة 

اأن  احتم�ل  بينم�  واحد �سئيل جدًا  ودائعهم في وقت  زب�ئنه  كّل  ي�سحب  اأن  احتم�ل 

ي�سحب واحد اأو اثن�ن لي�ض كذلك.
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وفي الخطوة الرابعة تقول م� دام تواجد كّل هذه الظواهر في الر�س�لة اأمرًا غير 

محتمل اإل بدرجة �سئيلة جّدًا على افترا�ض اأّن الر�س�لة لي�ست من اأخيك فمن المرّجح 

بدرجة كبيرة بحكم تواجد هذه الظواهر فعاًل اأن تكون الر�س�لة من اأخيك.

وفي الخطوة الخ�م�سة تربط بين الترجيح الذي قّررته في الخطوة الرابعة )وموؤّداه 

الخطوة  في  قررته�  التي  الحتم�ل  �س�آلة  وبين  اأخيك(  من  ر�سلت 
ُ
اأ قد  الر�س�لة  اأّن 

الث�لثة )وهي �س�آلة احتم�ل اأن تتواجد كّل تلك الظواهر في الر�س�لة بدون اأن تكون من 

اأخيك( ويعني الربط بين ه�تين الخطوتين اأّن درجة ذلك الترجيح تتن��سب عك�سيً� مع 

�س�آلة هذا الحتم�ل، فكّلم� ك�ن هذا الحتم�ل اأقّل درجة ك�ن ذلك الترجيح اأكبر قيمة 

اأخيك  الر�س�لة من  تكون  اأن  تنفي  تكن هن�ك قرائن عك�سية  لم  واإذا  اإقن�عً�.  واأقوى 

ف�سوف تنتهي من هذه الخطوات الخم�ض اإلى القن�عة الك�ملة اأّن الر�س�لة من اأخيك.

هذا مث�ل من الحي�ة اليومية لكّل اإن�س�ن.

ولن�أخذ مث�ًل اآخر للمنهج من طرائق العلم�ء في ال�ستدلل على النظرية العلمية 

الكواكب  »اإّن  ه�:  ون�سّ ال�سي�رة  الكواكب  ن�سوء  نظرية  المث�ل  هذا  وليكن  واإثب�ته�؛ 

ماليين  قبل  ملتهبة  كقطع  عنه�  انف�سلت  حيث  ال�سم�ض  من  اأ�سله�  الت�سع  ال�سي�رة 

ال�سنين«، والعلم�ء يّتفقون على العموم في اأ�سل النظرية ويختلفون في �سبب انف�س�ل 

تلك القطع عن ال�سم�ض.

وال�ستدلل على اأ�سل النظرية التي يّتفقون عليه� يتّم �سمن الخطوات الت�لية:

الخطوة الأولى: 

لحظ فيه� العلم�ء عّدة ظواهر اأدركوه� بو�س�ئل الح�ّض والتجربة:

1. منه�: اإّن حركة الأر�ض حول ال�سم�ض من�سجمة مع حركة ال�سم�ض حول نف�سه� كّل 

منه� من غرب ل�سرق.
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2. ومنه�: اإّن دوران الأر�ض حول نف�سه� متوافق مع دوران ال�سم�ض حول نف�سه� اأي من 

غرب ل�سرق.

3 . ومنه�: اإّن الأر�ض تدور حول ال�سم�ض في مدار يوازي خّط ا�ستواء ال�سم�ض بحيث 

تكون ال�سم�ض كقطب والأر�ض نقطة واقعة على الرحى.

4 . ومنه�: اإّن نف�ض العن��سر التي تت�أّلف منه� الأر�ض موجودة في ال�سم�ض تقريبً�.

5 . ومنه�: اإّن هن�ك توافقً� بين ن�سب العن��سر من ن�حية الحكم بين ال�سم�ض والأر�ض، 

ف�لهيدروجين مثاًل هو العن�سر ال�س�ئد فيهم� معً�.

6 . ومنه�: اإّن هن�ك ان�سج�مً� بين �سرعة دوران الأر�ض حول ال�سم�ض وحول نف�سه� 

وبين �سرعة دوران ال�سم�ض حول نف�سه�.

7 . ومنه�: اإّن هن�ك ان�سج�مً� بين عمري الأر�ض وال�سم�ض ح�سب تقدير العلم لعمر 

كلٍّ منهم�.

8 . ومنه�: اإّن ب�طن الأر�ض �س�خن وهذا ُيثبت اأّن الأر�ض في بداية ن�سوئه� ك�نت ح�ّرة 

جّدًا.

الح�ّض  بو�س�ئل  الأول��ى  الخطوة  في  العلم�ء  لحظه�  التي  الظواهر  بع�ض  ه��ذه 

والتجربة.

الخطوة الثانية: 

وجد العلم�ء اأّن هن�ك فر�سية ُيمكن اأن ُتف�ّسر به� كّل تلك الظواهر التي لوحظت 

في الخطوة الأولى، بمعنى اأّنه� اإذا ك�نت ث�بتة في الواقع فهي ت�ستبطن هذه الظواهر 

جميعً� وُتبّرره� وهذه الفر�سية هي: »اأّن الأر�ض ك�نت جزءًا من ال�سم�ض وانف�سلت 

عنه� ل�سبب من الأ�سب�ب«، ف�إّنه على هذا التقدير ُيت�ح لن� اأن ُنف�ّسر على اأ�س��ض ذلك 

الظواهر المتقّدمة.

مع حركة  من�سجمة  ال�سم�ض  الأر���ض حول  اأّن حركة  )وهي  الأول��ى  الظ�هرة  اأّم��� 
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في  التوافق  �سبب هذا  فالأّن  ل�سرق(  منهم� من غرب  كاًل  لأّن  نف�سه�  ال�سم�ض حول 

اإذا  ي��دور  ج�سم  اأّي  لأّن  الفر�سية؛  تلك  �سّحة  تقدير  على  وا�سحً�  ُي�سبح  الحركة 

انف�سلت منه قطعة وبقيت من�سّدة اإليه بخيط اأو غيره ف�إّنه� تدور بنف�ض اتج�ه الأ�سل 

بمقت�سى ق�نون ال�ستمرارية. 

دوران  مع  متوافق  نف�سه�  حول  الأر���ض  دوران  اأّن  )وه��ي  الث�نية  الظ�هرة  واأّم��� 

ال�سم�ض حول نف�سه� اأي من غرب ل�سرق( ف�لفر�سية المذكورة تكفي لتف�سيره� اأي�سً� 

لأّن الج�سم المنف�سل من ج�سم يدور من غرب ل�سرق ي�أخذ نف�ض حركته بمقت�سى 

ق�نون ال�ستمرارية.

وكذلك الأمر في الظ�هرة الث�لثة اأي�سً�.

في  وال�سم�ض  الأر�ض  توافق  عن  ُتعّبران  اللت�ن  والخ�م�سة  الرابعة  الظ�هرة  واأّم� 

العن��سر وفي ن�سبه� فهم� مفهومت�ن بو�سوح على اأ�س��ض اأّن الأر�ض جزء من ال�سم�ض 

لأّن عن��سر الجزء نف�ض عن��سر الكل.

واأّم� الظ�هرة ال�س�د�سة )وهي الن�سج�م بين �سرعة دوران الأر�ض حول ال�سم�ض 

وحول نف�سه� وبين �سرعة دوران ال�سم�ض حول نف�سه�( فقد عرفن� اأّن فر�سية انف�س�ل 

الأر�ض من ال�سم�ض تعني اأْن حركتي الأر�ض ن��سئت�ن من حركة ال�سم�ض وهذا ُيف�ّسر 

لن� الن�سج�م المذكور وُيحّدد �سببه.

واأّم� الظ�هرة ال�س�بعة )وهي الن�سج�م بين عمري الأر�ض وال�سم�ض( فمن الوا�سح 

تف�سيره� على اأ�س��ض نظرية النف�س�ل، وكذلك الأمر في الظ�هرة الث�منة التي يبدو 

منه� اأّن الأر�ض في بداية ن�سوئه� ك�نت ح�ّرة جّدًا، ف�إّن فر�سية انف�س�له� عن ال�سم�ض 

ت�ستبطن ذلك.

الخطوة الثالثة:

ُيالحظ اأّنه على افترا�ض اأّن نظرية انف�س�ل الأر�ض من ال�سم�ض لي�ست �سحيحة 
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فمن البعيد اأن تتواجد كّل تلك الظواهر وتتجّمع لأّنه� تكون مجموعة من ال�سدف التي 

لي�ض بينه� ترابط مفهوم ف�حتم�ل تواجده� جميعً� على تقدير عدم �سّحة النظرية 

المذكورة �سئيل جّدًا، لأّن هذا الحتم�ل يتطّلب مّن� مجموعة كبيرة من الفترا�س�ت 

لكي ُنف�ّسر تلك الظواهر جميعً�.

فب�لن�سبة اإلى ان�سج�م حركة الأر�ض حول ال�سم�ض مع حركة ال�سم�ض حول نف�سه� 

في اأّنه� من غرب ل�سرق ل بّد اأن نفتر�ض اأّن الأر�ض ك�نت جرمً� بعيدًا عن ال�سم�ض 

اقتربت من  ثم  انف�سلت عنه�  اأخرى  �سم�ض  اأو ك�نت جزًء من  ُخلقت وحده�  �سواًء 

ال�سم�ض  في مداره� حول  المنطلقة حي� دخلت  الأر�ض  اأّن  اأي�سً�  ونفتر�ض  ال�سم�ض، 

دخلت في نقطة تقع في غرب ال�سم�ض فتدور حينئٍذ من غرب ل�سرق، اأي مع اتج�ه 

حركة ال�سم�ض حول نف�سه�، اإذ لو ك�نت قد دخلت في مدار ال�سم�ض في نقطة تقع في 

�سرق ال�سم�ض لك�نت تدور من �سرق لغرب.

وب�لن�سبة اإلى التوافق بين حركة الأر�ض حول نف�سه� ودوران ال�سم�ض حول نف�سه� 

في اأّن التج�ه من غرب ل�سرق نفتر�ض مثاًل اأّن ال�سم�ض الأخرى التي انف�سلت عنه� 

الأر�ض افترا�سً� ك�نت تدور من غرب ل�سرق. 

ال�سم�ض  ا�ستواء  يوازي خط  مدار  في  ال�سم�ض  الأر�ض حول  دوران  اإلى  وب�لن�سبة 

اأّن ال�سم�ض الأخرى التي انف�سلت عنه� الأر�ض ك�نت واقعة في نقطة  نفتر�ض مثاًل 

عمودية على خّط ال�ستواء لل�سم�ض.

نفتر�ض  اأن  بّد  ن�سبه� ل  وفي  العن��سر  وال�سم�ض في  الأر�ض  توافق  اإلى  وب�لن�سبة 

اأّن الأر�ض اأو ال�سم�ض الأخرى التي انف�سلت عنه� الأر�ض قد ك�نت ت�ستمل على نف�ض 

عن��سر هذه ال�سم�ض وبن�سب مت�س�بهة.

وب�لن�سبة اإلى الن�سج�م بين �سرعة دوران الأر�ض حول ال�سم�ض وحول نف�سه� وبين 
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انف�سلت  التي  الأخرى  ال�سم�ض  اأّن  مثاًل  نفتر�ض  نف�سه�  ال�سم�ض حول  دوران  �سرعة 

عنه� الأر�ض انفجرت بنحو اأعطت لالأر�ض المنف�سلة نف�ض ال�سرعة التي تتن��سب مع 

حركة �سم�سن�. 

بداية  في  الأر�ض  وحرارة  وال�سم�ض  الأر�ض  عمري  بين  الن�سج�م  اإلى  وب�لن�سبة 

ن�سوئه�، نفتر�ض مثاًل اأّن الأر�ض ك�نت قد انف�سلت من �سم�ض اأخرى له� نف�ض عمر 

�سم�سن�، واأّنه� انف�سلت على نحو اأّدى اإلى حرارته� بدرجة كبيرة جدًا.

فر�سية  �سّحة  عدم  تقدير  على  الظواهر  تلك  جميع  تواجد  اأّن  ُنالحظ:  وهكذا 

وجوده�  احتم�ل  يعتبر  التي  ال�سدف  من  مجموعة  افترا�ض  اإلى  يحت�ج  النف�س�ل 

جميعً� �سئياًل جدًا، بينم� فر�سية النف�س�ل وحده� ك�فية لتف�سير كّل تلك الظواهر 

والربط بينه�.

الخطوة الرابعة:

نقول: م� دام تواجد كّل هذه الظواهر الملحوظة في الأر�ض اأمرًا غير محتمل اإل 

بدرجة �سئيلة جدًا على افترا�ض اأّن الأر�ض لي�ست منف�سلة عن هذه ال�سم�ض، فمن 

المرّجح بدرجة كبيرة بحكم تواجد هذه الظواهر فعاًل اأن تكون الأر�ض منف�سلة عن 

ال�سم�ض.

الخطوة الخام�صة:

في الخطوة الخ�م�سة نربط بين ترجيح فر�سية انف�س�ل الأر�ض عن هذه ال�سم�ض 

الظواهر في  تلك  كّل  تتواجد  اأن  احتم�ل  �س�آلة  وبين  الرابعة  الخطوة  في  تقّرر  كم� 

الأر�ض بدون اأن تكون منف�سلة عن هذه ال�سم�ض كم� تقرر في الخطوة الث�لثة � ويعني 

اأّنه كّلم� ك�نت �س�آلة الحتم�ل المو�سحة في الخطوة  الربط بين ه�تين الخطوتين 

ح في الخطوة الرابعة اأكبر. الث�لثة اأ�سّد ك�ن الترجيح المو�سّ
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المنهج  وبهذا  وال�سم�ض  الأر�ض  انف�س�ل  نظرية  ن�ستدّل على  الأ�س��ض  وعلى هذا 

ح�سل العلم�ء على قن�عة ك�ملة بذلك.

طّبق المنهج إلثبات الصانع؟  
ُ
كيف ن

اأن عرفن� المنهج الع�م للدليل ال�ستقرائي الق�ئم على ح�س�ب الحتم�لت.  بعد 

اأن قّيمن� هذا المنهج من خالل تطبيق�ته المتقّدمة ُنم�ر�ض تطبيقه الآن على  وبعد 

ال�ستدلل لإثب�ت ال�س�نع الحكيم وذلك ب�تب�ع نف�ض الخطوات ال�س�بقة.

الخطوة الأولى:

ُنالحظ توافقً� مّطردًا بين عدد كبير وه�ئل من الظواهر المنتظمة وبين ح�جة 

تلك  بديل لظ�هرة من  اأّي  اأّن  نجد  نحو  له على  الحي�ة  وتي�سير  الإن�س�ن كك�ئن حّي 

الظواهر يعني انطف�ء حي�ة الإن�س�ن على الأر�ض اأو �سّله�.

وفيم� يلي نذكر عددًا من تلك الظواهر ك�أمثلة:

تتلّقى الأر�ض من ال�سم�ض كّمية من الحرارة تمّده� ب�لدفء الك�في لن�سوء الحي�ة 

واإ�سب�ع ح�جة الك�ئن الحي اإلى الحرارة ل اأكثر ول اأقل: وقد لوحظ  علميً� اأّن الم�س�فة 

المطلوبة  الحرارة  كّمية  مع  ك�ماًل  توافقً�  تتوافق  وال�سم�ض  الأر�ض  بين  تف�سل  التي 

من اأجل الحي�ة على هذه الأر�ض، فلو ك�نت �سعف م� عليه� الآن لم� وجدت حرارة 

اإلى  الحرارة  لت�س�عفت  الآن  عليه�  م�  ن�سف  ك�نت  ولو  الحي�ة،  ُيتيح  الذي  ب�ل�سكل 

الدرجة التي ل ُتطيقه� حي�ة.

وُنالحظ اأّن ق�سرة الأر�ض والمحيط�ت تحتجز � على �سكل مرّكب�ت �  الجزء الأعظم 

ُيكّون ثم�نية من ع�سرة من جميع المي�ه في الع�َلم، وعلى  اأّنه  من الأوك�سجين حتى 

الرغم من ذلك ومن �سّدة تج�وب الأوك�سجين من الن�حية الكيم�وية لالندم�ج على 

هذا النحو فقد ظّل جزء محدود منه طليقً� ُي�س�هم في تكوين الهواء. وهذا الجزء 
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وحيوان  اإن�س�ن  من  الحّية  الك�ئن�ت  لأّن  الحي�ة،  �سروط  من  �سروريً�  �سرطً�  ُيحّقق 

بح�جة �سرورية اإلى اأوك�سجين لكي تتنّف�ض، ولو ُقّدر له اأن يحتجز كّله �سمن مرّكب�ت 

لم� اأمكن للحي�ة اأن توجد.

وقد لوحظ اأّن ن�سبة م� هو طليق من هذا العن�سر تتط�بق تم�مً� مع ح�جة الإن�س�ن 

ي�ستمل  ولو ك�ن  الأوك�سجين،  %21 من  ي�ستمل على  العملية، ف�لهواء  وتي�سير حي�ته 

على ن�سبة كبيرة لتعّر�ست البيئة اإلى حرائق �س�ملة ب��ستمرار، ولو ك�ن ي�ستمل على 

الك�فية  ب�لدرجة  الن�ر  توّفرت  اأ�سبحت �سعبة ولم�  اأو  الحي�ة  لتعّذرت  ن�سبة �سغيرة 

لتي�سير مهّم�ته�.

ُتنتج  الزمن  مّر  على  المّرات  ماليين  ب��ستمرار  تتكّرر  طبيعية  ظ�هرة  وُنالحظ 

والحيوان    � الإن�س�ن  اأّن  وهي  ب��ستمرار،  الأوك�سجين  من  معّين  قدر  على  الحف�ظ 

عمومً� � حينم� يتنّف�ض الهواء وي�ستن�سق الأوك�سجين يتلّق�ه الدم ويوّزع في جميع اأرج�ء 

الج�سم، وُيب��سر هذا الأوك�سجين في حرق الطع�م، وبهذا يتوّلد ث�ني اأوك�سيد الكربون 

الذي يت�سّلل اإلى الرئتين ثم يلفظه الإن�س�ن، وبهذا ينتج الإن�س�ن وغيره من الحيوان�ت 

هذا الغ�ز ب��ستمرار، وهذا الغ�ز بنف�سه �سرط �سروري لحي�ة كّل نب�ت. والنب�ت بدوره 

حين ي�ستمّد ث�ني اأوك�سيد الكربون يف�سل الأوك�سجين منه ويلفظه ليعود نقيً� �س�لحً� 

لال�ستن�س�ق من جديد.

وبهذا التب�دل بين الحيوان والنب�ت اأمكن الحتف�ظ بكّمية من الأوك�سجين، ولول 

ذلك لتعّذر هذا العن�سر وتعّذرت الحي�ة على الإن�س�ن نه�ئيً�، اإّن هذا التب�دل نتيجة 

تتوافق،  التي  الظ�هرة  هذه  اأنتجت  حتى  تجّمعت  التي  الطبيعية  الظواهر  من  اآلف 

�سورة ك�ملة مع متطّلب�ت الحي�ة.

وُنالحظ اأّن النتروجين بو�سفه غ�زًا ثقياًل اأقرب اإلى الجمود يقوم عند ان�سم�مه 

اإلى الأوك�سجين في الهواء بتخفيفه ب�ل�سورة المطلوبة لال�ستف�دة منه.



اإلنسان والحياة  األسس العقائدية واألخالقية عند أعالم الفكر اإلسالمي األصيل

70

وُيالحظ هن� اأّن كّمية الأوك�سجين التي ظّلت �سّيقة في الف�س�ء وكّمية النتروجين التي 

ظّلت كذلك من�سجمت�ن تم�مً�، بمعنى اأّن الكّمية الأولى هي التي ُيمكن للكّمية الث�نية اأن 

ُتخّففه� فلو زاد الأوك�سجين اأو قّل النتروجين لم� تّمت عملية التخفيف المطلوبة.

مليون  من  جزء  على  يزيد  ل  قد  الأر���ض  في  محدودة  كّمية  الهواء  اأّن  وُنالِحظ 

لالإن�س�ن  الحي�ة  تي�سير  مع  تتوافق  ب�ل�سبط  الكّمية  وهذه  الأر�سية،  الكرة  كتلة  من 

على الأر�ض فلو زادت ن�سبة الهواء على ذلك اأو قّلت لتعّذرت الحي�ة اأو تع�ّسرت، ف�إّن 

الأر�ض  يوم لإهالك من على  كّل  تترى في  التي  لل�سهب  المج�ل  ف�سح  تعني  زي�دته� 

واختراقه� ب�سهولة.

وُنالحظ اأّن ق�سرة الأر�ض التي ك�نت تمت�ّض ث�ني اأوك�سيد الكربون والأوك�سجين 

محّددة على نحو ل ُيتيح له� اأن تمت�ّض كّل هذا الغ�ز، ولو ك�نت اأكثر �سمكً� لمت�سته 

ولهلك النب�ت والحيوان والإن�س�ن. وُنالحظ اأّن القمر يبعد عن الأر�ض م�س�فة محّددة 

وهي تتوافق تم�مً� مع تي�سير الحي�ة العملية لالإن�س�ن على الأر�ض، ولو ك�ن يبعد عّن� 

م�س�فة ق�سيرة ن�سبيً� لت�س�عف المّد الذي ُيحدثه واأ�سبح من القّوة على نحو يزيح 

الجب�ل من موا�سعه�.

الغريزة  ك�نت  ولئن  المتنّوعة،  الحّية  الك�ئن�ت  في  كثيرة  غرائز  وجود  وُنالحظ 

مفهومً� غيبيً� ل يقبل المالحظة والإح�س��ض المب��سر، فم� ُتعّبر عنه تلك الغرائز من 

ال�سلوك  وهذا  تم�مً�.  العلمية  للمالحظة  ق�بلة  ظ�هرة  ُيعتبر  بل  غيبيً�،  لي�ض  �سلوك 

في  اأو  العتي�دية  حي�ته  في  الإن�س�ن  عليه�  تعّرف  التي  الغرائز  اآلف  في  الغريزي 

اإلى  اأحي�نً�  يبلغ  واإّنه  وحم�يته�،  الحي�ة  تي�سير  مع  ب��ستمرار  يتوافق  العلمية  بحوثه 

درجة كبيرة من التعقيد والإتق�ن، وحينم� ُنق�ّسم ذلك ال�سلوك اإلى وحدات نجد اأّن 

كّل وحدة قد و�سعت في المو�سع المن�سجم تم�مً� مع مهّمة تي�سير الحي�ة وحم�يته�. 

والتركيب الف�سلجي لالإن�س�ن ُيمّثل ماليين من الظواهر الطبيعية والف�سلجية وكّل 
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ظ�هرة في تكوينه� ودوره� الف�سبولوجي وترابطه� مع �س�ئر الظواهر تتوافق ب��ستمرار 

مع مهّمة تي�سير الحي�ة وحم�يته�. فمثاًل ن�أخذ مجموعة الظواهر التي ترابطت على 

نحو يتوافق تم�مً� مع مهّمة الإب�س�ر وتي�سير الإح�س��ض ب�لأ�سي�ء ب�ل�سورة المفيدة. 

اإّن عد�سة العين تلقي �سورة على ال�سبكية التي تتكّون مع ت�سع طبق�ت وتحتوي الطبقة 

الأخيرة منه� على ماليين الأعواد والمخروط�ت قد ُرّتبت جميعً� في ت�سل�سل يتوافق 

مع اأداء مهّمة الإب�س�ر، من حيث عالق�ت بع�سه� ب�لبع�ض الآخر وعالق�ته� جميعً� 

اأّنه  اأّن ال�سورة تنعك�ض عليه� مقلوبة، غير  ا�ستثنين� �سيئً� واحدًا وهو  اإذا  ب�لعد�سة، 

ا�ستثن�ء موّقت ف�إّن الإب�س�ر لم يربط بهذه المرحلة لكي نح�ض ب�لأ�سي�ء وهي مقلوبة 

عيد تنظيم ال�سورة في ماليين اأخرى من خويط�ت الأع�س�ب الموؤّدية اإلى المخ 
ُ
بل اأ

عندئذ  وتكون  الإب�س�ر  عملية  تتم  فقط  ذلك  وعند  الطبيعي،  و�سعه�  اأخ��ذت  حتى 

متوافقة ب�سورة ك�ملة مع تي�سير الحي�ة.

حتى الجم�ل والعطر والبه�ء كظواهر طبيعية تجد اأّنه� تتواجد في المواطن التي 

يتوافق تواجده� فيه� مع مهّمة تي�سير الحي�ة ويوؤّدي دورًا في ذلك ، ف�لأزه�ر التي ُترك 

تلقيحه� للح�سرات لوحظ اأّنه� قد زّودت بعن��سر الجم�ل والجذب من اللون الزاهي 

التلقيح،  عملية  وتي�سير  الزهرة  اإلى  الح�سرة  جذب  مع  يّتفق  بنحو  المغري  والعطر 

اأو لق�حه� ع�دة بعن��سر الإغراء وظ�هرة  الهواء  التي يحمل  بينم� ل تتمّيز الأزه�ر 

والتركيب  للذكر  الف�سلجي  التركيب  بين  الك�مل  والتط�بق  العموم،  على  الزوجية 

الف�سلجي لأنث�ه في الإن�س�ن واأق�س�م الحيوان والنب�ت على النحو الذي ي�سمن التف�عل 

وا�ستمرار الحي�ة مظهر كوني اآخر للتوافق بين الطبيعة ومهّمة تي�سير الحي�ة.

 .
(1(

چ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ    ڄ ڄ  ڃ چ 

هذه هي الخطوة الأولى.

)1)  �سورة النحل، الآية 18. 
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ومهّمة  الطبيعية  الظ�هرة  بين  الم�ستمر  التوافق  اأّن هذا  نجد  الثانية:  الخطوة 

�سم�ن الحي�ة وتي�سيره� في ماليين الح�لت ُيمكن اأن ُيف�ّسر في جميع هذه المواقع 

يوّفر  اأن  ا�ستهدف  قد  الكون  لهذا  حكيمً�  �س�نعً�  تفتر�ض  اأْن  وهي  واحدة،  بفر�سية 

في هذه الأر�ض عن��سر الحي�ة وتي�سير مهّمته� ف�إّن هذه الفر�سية ت�ستبطن كّل هذه 

التوافق�ت.

الواقع  في  ث�بتة  الحكيم  ال�س�نع  فر�سية  تكن  لم  اإذا  نت�س�ءل  الثالثة:  الخطوة 

ومهمة  الطبيعية  الظواهر  بين  التوافق�ت  تلك  كّل  تتواجد  اأن  احتم�ل  مدى  هو  فم� 

تي�سير الحي�ة دون اأن يكون هن�ك هدف مق�سود، ومن الوا�سح اأّن احتم�ل ذلك يعني 

افترا�ض مجموعة ه�ئلة من ال�سدف، واإذا ك�ن احتم�ل اأن تكون الر�س�لة المر�سلة 

ال�سف�ت  كّل  في  ُي�س�بهه  ولكّنه  اأخيك  غير  اآخر  �سخ�ض  من  �س�بق  مث�ل  في  اإليك 

ح�س�ب  في  كبيرة  بدرجة  �سئيل  �سفة  األف  في  الم�س�بهة  افترا�ض  لأّن  جدًا،  بعيدًا 

الحتم�لت، فم� ظّنك ب�حتم�ل اأن تكون هذه الأر�ض التي نعي�ض عليه� بكّل م� ت�سّمه 

من �سنع م�دة غير ه�دفة ولكّنه� ُت�س�به الف�عل اله�دف الحكيم في ماليين ماليين 

ال�سف�ت.

الخطوة الرابعة: ُنرّجح بدرجة ل ي�سوبه� ال�سك اأن تكون الفر�سية التي طرحن�ه� 

في الخطوة الث�نية �سحيحة، اأي اأّن هن�ك �س�نعً� حكيمً�.

الخطوة الخام�صة: نربط بين هذا الترجيح وبين �س�آلة الحتم�ل التي قّررن�ه� 

ازداد  الث�لثة يزداد �س�آلة كّلم�  ولّم� ك�ن الحتم�ل في الخطوة  الث�لثة.  في الخطوة 

اأن  الطبيعي  فمن   � �س�بقً�  كم� عرفن�   � فيه  افترا�سه�  من  بّد  ل  التي  ال�سدف  عدد 

يكون هذا الحتم�ل �سئياًل بدرجة ل ُتم�ثله� احتم�لت الخطوة الث�لثة في ال�ستدلل 

على اأّي ق�نون علمي، لأّن عدد ال�سدف التي ل بّد من افترا�سه� في احتم�ل الخطوة 

الث�لثة هن� اأكثر من عدده� في اأي احتم�ل من�ظر، وكّل احتم�ل من هذا القبيل فمن 



 ولا
ل
الّليا الإللر ا اابلالر إلارات وليع اللظ  ل

7373

.
(1(

ال�سروري اأن يزول

اأّن البديل المحتمل لفر�سية ال�س�نع الحكيم، تبعً�  اإّنه قد ُيالحظ  اإحداهم�:  )1)  بقيت م�سكلت�ن ل بد من تذليلهم�: 

عن  ن�تجة  الحي�ة،  تي�سير  مهمة  مع  المتوافقة،  الظواهر  من  كل ظ�هرة  تكون  اأن  هو  ال�ستقرائي.  الدليل  لمنهج 

�سرورة عمي�ء في الم�دة، ب�أن تكون الم�دة بطبيعته�، وبحكم تن�ق�س�ته� الداخلية، وف�عليته� الذاتية، هي ال�سبب 

فيم� يحدث له� من تلك الظواهر، والمق�سود من الدليل ال�ستقرائي تف�سيل فر�سية ال�س�نع الحكيم، على البديل 

البديل يفتر�ض �سرورات  بينم�  الذات الحكيمة،  اإفترا�سً� واحدًا وهو افترا�ض  اإل  ت�ستبطن  المحتمل، لأن تلك ل 

عمي�ء في الم�دة، بعدد الظواهر مو�سوعة البحث، فيكون احتم�ل البديل، احتم�ل لعدد كبير من الوق�ئع وال�سدف، 

فيت�س�ئل حتى يفنى، غير اأّن هذا اإّنم� يتم، اإذا لم تكن فر�سية ال�س�نع الحكيم م�ستبطنة لعدد كبير من الوق�ئع 

وال�سدف اأي�سً�، مع اأّنه قد يبدو اأّنه� م�ستبطنة لذلك، لأن ال�س�نع الحكيم الذي ُيف�ّسر كّل تلك الظواهر في الكون 

يجب اأن نفتر�ض فيه علومً� وقدرات بعدد تلك الظواهر، وبهذا ك�ن العدد الذي ت�ستنبطه هذه الفر�سية، من هذه 

التف�سيل  اإن  التف�سيل؟ الجواب:  البديل من افترا�ض �سرورات عمي�ء ف�أين  العلوم والقدرات، بقدر م� ي�ستبطنه 

ين�س�أ من اأن هذه ال�سرورات العمي�ء، غير مترابطة. بمعنى اأن افترا�ض اأي واحدة منه� يعتبر حي�ديً�، تج�ه افترا�ض 

م�ستقلة،  احتم�لته�  واأن  م�ستقلة،  اأنه� حوادث  الحتم�ل،  لغة ح�س�ب  في  يعني  وهذا  وعدمه�،  الأخرى  ال�سرورة 

واأم� العلوم والقدرات التي يتطلبه� افترا�ض ال�س�نع الحكيم للظواهر، مو�سوعة البحث، فهي لي�ض م�ستقلة لأن م� 

يتطّلبه �سنع بع�ض الظواهر من علم وقدرة هو نف�ض م� يتطّلبه �سنع بع�ض اآخر من علم وقدرة، ف�فترا�ض بع�ض تلك 

العلوم والقدرات، لي�ض حي�ديً� تج�ه افترا�ض الآخر، بل ي�ستبطنه، اأو يرجحه بدرجة كبيرة، وهذا يعني بلغة ح�س�ب 

الحتم�ل اأّن احتم�لت هذه المجموعة من العلوم والقدرات، م�سروطة، اأي اإّن احتم�ل بع�سه� على تقدير افترا�ض 

والقدرات،  العلوم  هذه  مجموعة  احتم�ل  نقيم  اأن  نريد  يقينً�.وحينم�  يكون  م�  وكثيرًا  جدًا  كبيرًا  الآخر،  بع�سه� 

واحتم�ل مجموعة تلك ال�سرورات، ونوازن بين قيمتي الحتم�لين، يجب اأن نتبع ق�عدة �سرب الحتم�ل المقررة 

اآخر فيه�، وهكذا،  ب�أن ن�سرب قيمة احتم�ل كل ع�سو في المجموعة، بقيمة احتم�ل ع�سو  في ح�س�ب الحتم�ل، 

وال�سرب كم� نعلم، يوؤدي اإلى ت�س�ءل الحتم�ل، وكلم� ك�نت عوامل ال�سرب اأقل عددًا، ك�ن الت�س�ءل اأقل، وق�عدة 

ال�سرب في الحتم�لت الم�سروطة والحتم�لت الم�ستقلة تبرهن ري��سيً� على اأن في الحتم�لت الم�سروطة، يجب 

يكون  م�  كثيرًا  الأول، وهو  الع�سو  افترا�ض وجود  اآخر، على  احتم�ل ع�سو  بقيمة  احتم�ل ع�سو،  قيمة  ن�سرب  اأن 

يقينً� اأو قريبً� من اليقين، فال يوؤدي ال�سرب اإلى تقليل الحتم�ل اإطالقً�، اأو اإلى تقليله بدرجة �سئيلة جدًا، خالفً� 

لالحتم�لت الم�ستقلة، التي يكون كل واحد منه� حي�ديً� تج�ه الحتم�ل الآخر، ف�إّن ال�سرب هن�ك يوؤدي اإلى تن�ق�ض 

ال�سرب في  تو�سيح ق�عدة  اأجل  الآخر )من  اأحد الفترا�سين على  ين�س�أ تف�سيل  القيمة ب�سورة ه�ئلة، ومن هن� 

الحتم�لت الم�سروطة والم�ستقلة راجع كت�ب الأ�س�ض المنطقية لال�ستقراء �ض153 - 154 ).

ا�ستقرائيً�،  الم�ستدّلة  للق�سية  القبلي،  الحتم�ل  قيمة  تحديد  عن  تنجم  التي  الم�سكلة  هي  الأخرى:  والم�سكلة 

ولتو�سيح ذلك يق�رن بين تطبيق الدليل ال�ستقرائي لإثب�ت ال�س�نع وتطبيقه في المث�ل ال�س�بق لإثب�ت اأّن الر�س�لة 

التي ت�سّلمته� ب�لبريد هي من اأخيك وُيق�ل ب�سدد هذه المق�رنة، اأن �سرعة اعتق�د الإن�س�ن في هذا المث�ل ب�أّن 

الر�س�لة قد اأر�سله� اأخوه، تت�أّثر بدرجة هذه الق�سية، قبل اأن يف�ّض الر�س�لة ويقراأه� - وهو م� ن�سميه ب�لحتم�ل 

اإليه  اأخ�ه يبعث  اأن  الم�ئة مثاًل،  الر�س�لة، يحتمل بدرجة خم�سين في  اأن يفتح  ف�إذا ك�ن قبل  للق�سية -  القبلي 

بينم�  �سريعً�،  ال�ستقرائي  للدليل  الخم�ض  الخطوات  اأخيه وفق  الر�س�لة من  ب�أن  اعتق�ده  يكون  بر�س�لة، ف�سوف 

اإذا ك�ن م�سبقً�، ل يحتمل اأن يتلّقى ر�س�لة من اأخيه بدرجة معتّد به�، اإذ يغلب على ظّنه مثاًل بدرجة ع�لية من 
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وهكذا ت�سل اإلى النتيجة الق�طعة، وهي اأّن للكون �س�نعً� حكيمً� بدللة كّل م� في 

هذا الكون من اآي�ت الت�س�ق والتدبير.

ىئ  ىئ  ېئىئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   چ 
.
(1(

ی ی ی ی          جئ حئ چ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

 .
(2(

چ چ 

.
(3(

چ ڃ ڃ          ڃ ڃ چ چ      چ چ ڇ   ڇ         ڇ           ڇ ڍ   ڍ            ڌ ڌ   ڎ چ 

الحتم�ل اأنه قد م�ت فلن ي�سرع اإلى العتق�د ب�أن الر�س�لة من اأخيه، م� لم يح�سل على قرائن موؤكدة، فم� هو 

ال�سبيل في مج�ل اإثب�ت ال�س�نع لقي��ض الحتم�ل القبلي للق�سية؟

والوجدان،  الفطرة  بحكم  موؤّكدة  هي  واإّنم�  محتملة،  لي�ست  �سبح�نه،  الحكيم،  ال�س�نع  ق�سية  اأّن  والحقيقة 

ولكن لو افتر�سن� اأّنه� ق�سية محتملة، نريد اإثب�ته� ب�لدليل ال�ستقرائي فيمكن اأن نقدر قيمة الحتم�ل القبلي 

ب�لطريقة الت�لية:

ن�أخذ كل ظ�هرة من الظواهر، مو�سوعة البحث ب�سورة م�ستقلة، فنجد اأّن هن�ك افترا�سين، يمكن اأن ُنف�ّسره� ب�أي 

واحد منهم�: اأحدهم� افترا�ض �س�نع حكيم، والآخر افترا�ض �سرورة عمي�ء في الم�دة، وم� دمن� اأم�م افترا�سين، 

ول نملك اأي مبرر م�سبق لترجيح اأحدهم� على الآخر، فيجب اأن نق�سم رقم اليقين عليهم� ب�لت�س�وي، فتكون كل 

واحد منهم� خم�سين في الم�ئة، ولم� ك�نت الحتم�لت التي في �س�لح فر�سية ال�س�نع الحكيم مترابطة وم�سروطة، 

اإلى  ب��ستمرار  يوؤدي  ف�ل�سرب  م�سروطة،  وغير  م�ستقلة  العمي�ء  ال�سرورة  فر�سية  �س�لح  في  التي  والحتم�لت 

ت�س�ءل �سديد، في احتم�ل فر�سية ال�سرورة العيم�ء، وت�س�عد م�ستمر في احتم�ل فر�سية ال�س�نع الحكيم.

والذي لحظته بعد تتّبع وجهد، اأّن ال�سبب الذي جعل الدليل ال�ستقرائي العلمي لإثب�ت ال�س�نع تع�لى ل يلقى قبوًل 

ع�مً� على �سعيد الفكر الأوروبي وينكره فال�سفة من اأمث�ل ر�سل، هو عدم قدرة هوؤلء المفّكرين على التغلب على 

ه�تين النقطتين اللتين، اأ�سرن� هن� اإلى الطريقة، التي يتم التغلب به� عليهم�.

ومن اأجل التو�ّسع في كيفية تطبيق من�هج الدليل ال�ستقرائي لإثب�ت ال�س�نع مع التغلب على ه�تين النقطتين، 

يمكن اأن يراجع كت�ب الأ�س�ض المنطقية لال�ستقراء، �ض441 - 451.

)1)  �سورة ف�سلت، الآية 53. 

)2)  �سورة البقرة، الآية 164. 

)3)  �سورة الملك، الآيت�ن 3 - 4. 
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العدل في اإلسالم)1)

ة انحراف المسلمين عن العدل اإلسالمي
ّ
عل

الإ�سالم  ت�سديد  الرغم من  العدالة، على  ُتطّبق  لم  لم�ذا  ال�سوؤال:  ُيطرح  عندم� 

على هذا الأ�سل من اأ�سول الدين، بل لم تم�ض فترة حتى ابُتلي المجتمع الإ�سالمي 

ب�أق�سى ح�لت الظلم وفقدان العدالة والتمييز؟ عندم� ُيطرح هذا ال�سوؤال يتب�در اإلى 

اأّن الم�سوؤولية في ذلك تقع على عدد من الم�سوؤولين الذين  ُيتب�در،  اأول م�  الذهن، 

من  يبداأ  المبداأ  هذا  تطبيق  لأّن  وذلك  الإ�سالمي،  الد�ستور  هذا  تنفيذ  دون  ح�لوا 

الكبير، فوقفوا في  المق�م  الم�سلمين، حيث لم يكن بع�سهم جديرين بذاك  زعم�ء 

�سيب المجتمع الإ�سالمي ب�أنواع من الظلم 
ُ
اأ اأن  وجه تنفيذ العدالة، فك�نت النتيجة 

والإجح�ف والتمييز بين الن��ض.

اإّن هذا الجواب �سحيح، اإّن اأحد الأ�سب�ب هو اأّن الم�سوؤولين عن تطبيق العدالة لم 

ُيطّبقوه، بل فعلوا النقي�ض، وت�ريخ الخلف�ء الأموّيين والعب��سّيين خير دليل على ذلك.

سوء تفسير العدالة

اإّل اأّن ذاك لم يكن العّلة كّله�، فثّمة عّلة كبيرة اأخرى، اإذا لم تكن اأ�سّد ت�أثيرًا فهي 

ريد بحثه في هذا المو�سوع. وهذه العّلة الكبرى هي: 
ُ
ل تقّل عن الأولى اأثرًا، وهذا م� اأ

اأّن عددًا من علم�ء الإ�سالم اأ�س�وؤوا تف�سير العدل في الإ�سالم، وعلى الرغم من اأّن 

عددًا اآخر من العلم�ء ق�وموا ووقفوا في وجه اأولئك، اإّل اأّنهم ُغلبوا على اأمرهم.

)1)  ال�سيخ  مطهري}، ال�سهيد، مرت�سى، محمد وعلي النبي والإم�م، �ض405، دار الر�س�د، الطبعة الأولى، بيروت، 2009.
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اأّوًل اأن ُيف�ّسر تف�سيرًا جيدًا، ويجب ث�نيً� اأن يو�سع  اإّن ق�نونً� رفيعً� ك�لعدل يجب 

التنفيذ ب�سورة جّيدة اأي�سً�، وذلك لأّنه اإن لم ُيف�ّسر تف�سيرًا جيدًا، ف�إّن الذين يريدون 

تف�سيره،  على  يعتمد  تحقيقه  لأّن  ذلك،  تحقيق  ي�ستطيعون  ل  جيدًا  اإج��راء  اإج��راءه 

واإذا لم يكونوا يريدون ح�سب نّي�ت المنّفذين ال�سّيئة، ف�إّنهم يكونون قد اأع�نوا اأولئك 

وخدموهم وجّنبوهم وجع الراأ�ض الح��سل من ال�سطدام ب�لن��ض، �سواء اأك�ن ق�سد 

�سيئً� من ذلك،  يق�سدوا  لم  اأم  الن��ض،  بهدف خي�نة  التف�سير  �سّيئً� من  المف�ّسرين 

واإّنم� ف�ّسروا الق�نون بح�سب فهمهم المعوج.

العدل  يكون  اأن  اأنكروا  الذين  اأغلب  اإّن  العدل،  اأ�سل  تف�سير  في  م� ح�سل  وهذا 

تف�سيرهم  في  �سّيئة  نّية  يحملون  يكونوا  لم  جميعً�،  لعّلهم  اأو  الإ�سالم،  اأ�سول  من 

الذي �س�أذكره، اإّنم� النظرة ال�سطحية والتعبدّية التي ك�نوا يحملونه� هي التي األقت 

ب�لم�سلمين في هذه الح�لة، ف�أوجدت لالإ�سالم م�سيبتين:

الأولى: �سوء النّية في الإجراء والتنفيذ، وذلك لأّن الخالفة منذ البدء لم تو�سع 

على  قري�ض  وتف�سيل  العرب،  العرب على غير  تف�سيل  ال�سحيح، وجرى  المحور  على 

القب�ئل الأخرى، واإطالق يد بع�سهم في الحقوق والأموال، وحرم�ن البع�ض الآخر من 

ذلك، حتى ق�م الإم�م عليQ ب�لخالفة بهدف مح�ربة هذا النحراف، الأمر الذي 

انتهى ب��ست�سه�ده، ثّم تف�قم الأمر على يد مع�وية والذين ج�وؤوا من بعده من الخلف�ء.

اأّم� الم�سيبة الث�نية: فقد ج�ءتن� على يد العلم�ء ال�سطحّيين التعبدّيين، الذين 

تف�سيرًا  العدالة  وُيف�ّسرون  ي�سرحون  فراحوا  الج�ّفة،  الأفك�ر  من  بمجموعة  تم�ّسكوا 

معوجً�، مّم� بقيت اآث�ره حتى وقتن� الح��سر.

الجذر الكالمي

في  الكالم  علم  ظهر  لقد  الكالم،  علم  اإلى  يرجع  جذر  الجتم�عي  الأ�سل  لهذا 

الن�سف الث�ني من القرن الأّول الهجري، حيث اأخذ بع�سهم يجري بحوثه في اأ�سول 
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الدين وم� يرتبط ب�لتوحيد، و�سف�ت اهلل، والتكليف، والمع�د، ف�أطلق على هوؤلء ا�سم 

المتكّلمين.

اأم� ال�سبب في اإطالق هذه الت�سمية عليهم، فثّمة اأقوال لعدد من الموؤّرخين بهذا 

ت�سغل  التي ظّلت  المهّمة  الم�س�ألة  اأّن  اإلى  يعود  ال�سبب  اإّن  البع�ض:  ق�ل  الخ�سو�ض، 

اهلل.  كالم  المجيد،  القراآن  وقدم  الحدوث  في  البحث  هي  طوياًل  زمنً�  ه��وؤلء  ب�ل 

ويقول البع�ض: اإّن هوؤلء هم الذين اأطلقوا على فّنهم ا�سم الكالم في مق�بل المنطق 

الذي ك�ن حديث الظهور، فك�نوا يريدون ا�سمً� يرادف المنطق في المعنى وهو يعني 

النطق، ف�خت�روا لفظة الكالم التي تعني القول، وق�ل البع�ض الآخر منهم: اإّنهم لّم� 

كلِّ ح�ل،  ب�لمتكّلمين. على  و�سفوا  والكالم، فقد  والبحث  الجدل  يكثرون من  ك�نوا 

ظهرت جم�عة تحت هذا ال�سم.

العدل اإللهي

من الم�س�ئل التي جرى فيه� البحث عند المتكّلمين هي م�س�ألة العدل الإلهي. وهل 

اإّن اهلل ع�دل اأم ل، وك�نت هذه الم�س�ألة على ج�نب كبير من الأهمّية، بحيث ت�سّعبت 

الجتم�عي  العدل  مبداأ  اإلى  النه�ية  في  الأمر  و�سل  حتى  كثيرة،  فروع  له�  وظهرت 

القراآن ح�دثً�  كون  م�س�ألة  الم�س�ألة على  اأهمّية هذه  وقد طغت  الذي هو مو�سوعن�، 

انق�سم  ثم  الدم�ء.  من  الكثير  فيه�  اأريق  الفتن،  من  الكثير  اأث���رت  والتي  قديمً�  اأم 

المتكّلمون في مو�سوع نفي العدل واإثب�ته ق�سمين اثنين: العدليون وغير العدليين، اأو 

الذين يوؤّيدون اأ�سل العدل الإلهي، والذين ُينكرون ذلك.

اأّن  القديم،  منذ  عرف  ولهذا  العموم،  وجه  على  العدليين  من  ال�سيعة  متكّلمي  اإّن 

ال�سيعة يقولون بخم�سة اأ�سول للدين هي: التوحيد، والعدل، والنبّوة، والإم�مة، والمع�د، 

اأي اإّن ال�سيعة، من حيث معرفة الإ�سالم، هم الذين يرون لالإ�سالم اأ�سوًل خم�سة.
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وفي مو�سوع العدل الإلهي جرى البحث في ق�سمين: الأول: هل اإّن تكوين الع�لم، 

موازين  وفق  جرى  قد  واآخ��رة،  ودني�  وحيوان،  ونب�ت،  وجم�د،  واأر���ض،  �سم�ء  من 

العدالة، واإّن اأّيً� من الموجودات ل ُي�سيبه الظلم في الخلق؟ وهل اإّن هذا الع�لم ق�ئم 

على العدالة؟ »اأب�لعدِل ق�مت ال�سم�واُت والأر�ُض؟« اأو اإّن اهلل الذي م�سيئته مطلقة، 

واإّنه ل تتحّدد اإرادته ب�سيء، واأّنه فّع�ل لم� ي�س�ء، ويفعل م� ي�س�ء ويحكم بم� يريد، 

ف�إّن اهلل يخلق وفق ق�نون وميزان وق�عدة. اإّن م� يفعله اهلل هو العدل، ل اإّن اهلل يفعل 

م� يقت�سيه العدل.

اإلى الجّنة  اإذا ك�ن اهلل يوم القي�مة هل ُير�سل هذا  ولهذا، ففي الجواب على م� 

وذاك اإلى الن�ر، بح�سب موازين العدالة وقوانين العدل. اأم ل؟ يقول هوؤلء: اإّن الأمر 

لي�ض كذلك، اإذ م� من ق�نون ُيمكن اأن يحكم فعل اهلل، بل اإّن كّل ق�نون اإّنم� هو ت�بع 

لفعله واأوامره، بم� في ذلك العدل والظلم. ف�إذا اأدخل المطيع الجّنة، والع��سي الن�ر، 

لي�س� ت�بعين لميزان، ول خ��سعين  اإرادته وفعله  اإّن  الف�عل.  فهذا عدل لأّن اهلل هو 

لق�نون، كّل القوانين والموازين ت�بعة لإرادته.

ك�ن هذا الق�سم يتعّلق ب�أ�سل العدل في الخلقة والموجودات ونظ�م الع�لم، وهل 

ك�ن كلُّ ذلك على وفق العدل اأم ل؟

الت�سريع، ب�لد�س�تير الدينية، ب�لد�ستور الإلهي  الث�ني: فيتعّلق بنظ�م  اأّم� الق�سم 

يكون  كيف  الإ�سالمية،  ال�سريعة  ا�سم  عليه  واأطلق   P الأك��رم  النبي  به  اأتى  الذي 

اأمره�؟

هل اإّن نظ�م الت�سريع ت�بع لميزان العدل اأم ل؟ هل روعيت العدالة في و�سعه، وهل 

كلُّ حكم ن�بع في حقيقته من م�سلحة اأو مف�سدة واقعية، اأم ل؟

عندم� ننظر اإلى قوانين ال�سريعة الإ�سالمية نجد اأّن مجموعة من الأ�سي�ء ج�ئزة، 
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ف�ل�سدق  ومنعت.  حرمت  قد  الأول��ى  من  العك�ض  على  اأخ��رى  ومجموعة  واجبة،  بل 

والأم�نة من الواجب�ت، والكذب والخي�نة والظلم من المنهي عنه�.

ل مندوحة عن القول: اإّن م� اأمر به ح�سن، واإّن م� نهي عنه قبيح، ولكن هل لأّن 

الح�سن ح�سن والقبيح قبيح اأمر الإ�سالم ب�لأّول ونهى عن الآخر؟ اأم لأّن الح�سن لم 

ُي�سبح ح�سنً� اإّل لأّن الإ�سالم قد اأمر به، واإن القبيح قبيح لأّن الإ�سالم قد نهى عنه؟ 

فلو ك�ن العك�ض، اأي اإذا اأمر ب�لكذب والخي�نة والظلم لغدت هذه ح�سنة، واإذا نهى عن 

ال�سدق والأم�نة والعدالة لأ�سحت هذه قبيحة؟

يقول �سرع الإ�سالم: اإّن البيع حالل والرب� حرام، ول �سّك الآن في اأّن البيع ح�سن 

والرب� قبيح، ولكن هل اإّن البيع بذاته ح�سن، ينفع الن��ض، ولكونه كذلك اأحّله الإ�سالم، 

وق�ل:  الإ�سالم  ولكونه كذلك حّرمه  والمجتمع،  الن��ض  ي�سرُّ  بذاته،  قبيح  ب�  الرِّ  واإّن 

 
چ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀٺ چ)1)
اأم اإّن الأمر على العك�ض من ذلك، واإّن البيع ح�سن لأّن الإ�سالم ق�ل: اإّنه حالل، واإّن 

الرب� قبيح لأّن الإ�سالم حّرمه؟

الحسن والقبح العقلّيان

ظهرت على اأثر ذلك جم�عت�ن من بين علم�ء الم�سلمين، ف�لتزمت الجم�عة الأولى 

ج�نب الح�سن والقبح العقليين، وق�لت: اإّن اأوامر الم�سّرع تعتمد على الح�سن والقبح 

والقبح  الح�سن  الأخ��رى  الجم�عة  واأنكرت  لالأ�سي�ء،  الحقيقي  والف�س�د  وال�سالح 

العقلّيين لالأ�سي�ء، وق�لت: اإّن ح�سن ال�سيء اأو قبحه يكون ت�بعً� لأوامر ال�سريعة.

واللذين  وح��دوده��م،  الن��ض  بحقوق  المرتبطين  والظلم،  ب�لعدل  يتعّلق  وفيم� 

)العدليين(  راأي  وبح�سب  فيه.  النق��ض  برز  الجتم�عية،  المو�سوع�ت  من  يعتبران 

)1)  �سورة البقرة، الآية 275.



اإلنسان والحياة  األسس العقائدية واألخالقية عند أعالم الفكر اإلسالمي األصيل

80

هو  يكون  ل  واأن  حّق  ذا  المرء  يكون  واأن  حّق،  وذو  حّق  والواقع  الحقيقة  في  فهن�ك 

بحّد ذاته حقيقة، وقبل اأن ي�سلن� اأمر الإ�سالم ك�ن هن�ك حّق وك�ن هن�ك ذو حّق، 

وك�ن هن�ك من ين�ل حّقه الطبيعي، ومن ل ين�له ويحرم منه. ثم ج�ء الإ�سالم ونّظم 

وفق  د�س�تيره  و�سع  قد  الإ�سالم  اإّن  اأي  حّقه.  اإلى  حّق  كّل ذي  ي�سل  بحيث  �سرائعه 

الحّق والعدالة، ف�لعدالة تعني »اإعط�ء كلِّ ذي حّق حّقه«. ف�لحّق والعدالة من الأمور 

الواقعية الموجودة التي لو لم ي�أمر به� الإ�سالم لم� ت�أّثرت واقعّيته� بذلك.

والظلم  تكون،  ل  اأو  حّق  ذا  تكون  واأن  الحّق،  ف�إّن  الث�نية  الجم�عة  راأي  وبح�سب 

ع هي التي ت�سّن الق�نون. والعدل، ل حقيقة لهم�، اإّنم� اأوامر الم�سرِّ

يعتقد هوؤلء اأّنه كم� اأّن نظ�م التكوين فعل حّق ووليد اإرادة اهلل وم�سيئته المطلقة، 

من  اأ�سل  لأّي  يخ�سع  ل  اأي�سً�  الت�سريع  نظ�م  ف�إّن  ق�عدة،  اأو  ق�نون  لأي  يخ�سع  ول 

الأ�سول ول يتبع اأّي ق�نون، فكلُّ ق�نون ي�سعه الإ�سالم هو الحّق، اأي ُي�سبح هو الحّق، 

ف�لعدالة هي م� ُيقّرره اهلل.

فلو �س�ء الإ�سالم اأن ُيقّرر اأّن من يعلم ويتعب ويقوم ب�لإنت�ج ل حّق له فيم� ينتج، 

واأّن الحّق يكون للذي لم يفعل �سيئً� ولم يتعب ولم يتعّذب، عندئذ يكون الأمر كذلك، 

اأي اإّن الحّق هو هذا ولي�ض الذي كّد وتعب.

األثر العملي واالجتماعي للحسن والقبح

كّل  على  والقبح؟  الح�سن  ق�سية  لبحث  العملية  النت�ئج  م�  البع�ض:  يت�س�ءل  قد 

ح�ل، كلت� الجم�عتين تعتقدان اأّن القوانين الإ�سالمية الموجودة �س�لحة ومّتفقة مع 

اأّن الح�سن والقبح وال�سالح  اأّن جم�عة تعتقد:  الأمر هو  الحّق والعدل، وكّل م� في 

والف�س�د والحّق وغير الحّق ك�نت موجودة من قبل، ثم ج�ء الم�سرع الإ�سالمي وو�سع 

خرى تعتقد: اأّن هذه كّله� لم تكن موجودة من قبل اإّنم� 
ُ
قوانينه بموجبه�، وجم�عة اأ
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وغير  والحّق  والقبح  الح�سن  اإّن  يقول:  ف�لبع�ض  الدينية،  الت�سريع�ت  بوجود  وجدت 

الدين هو  اإّن  والبع�ض يقول:  الدينية،  للد�س�تير  المقي��ض  والظلم هي  والعدل  الحّق 

المقي��ض له�. والآن �سواء اأك�نت هذه اأم تلك، ف�لنتيجة واحدة، ولهذا ف�إّن علم�ء كلت� 

الجم�عتين عندم� ُيع�لجون م�س�ئل الفقه والأ�سول، يبحثون في مو�سوع الم�سلحة في 

الأحك�م، وفي تقديم م�سلحة على اأخرى.

في الرّد على هذا القول: ل، لي�ض الأمر هكذا، اإذ اإّن لذلك اأثرًا عمليً� مهّمً�، وهو 

تدّخل العقل والعلم في ا�ستنب�ط الأحك�م الإ�سالمية، فلو َقِبلن� ب�لنظرية الأولى التي 

تقول بوجود الحّق والعدالة والح�سن والقبح، واأّن الم�سّرع الإ�سالمي اأخذ ذلك بنظر 

العتب�ر، عندئذ عندم� ن�سطدم بحكم العقل والعلم ال�سريح في م� هو الحّق وم� 

هو العدل، م� ال�سالح وم� الف�س�د، ل بّد لن� من التوّقف والقبول ب�لعقل ه�ديً� حيثم� 

اأمكنه التمييز بين ال�سالح والف�س�د، والت�سليم بق�عدة العدليين التي تقول: »كّل م� 

حكم به العقل حكم به ال�سرع« اأو »الواجب�ت ال�سرعّية األط�ف في الواجب�ت العقلية« 

حتى اإّن ك�ن ظ�هر اأحد الأدّلة النقلية خالف ذلك، وذلك لأّنن� بن�ًء على ذلك، نعترف 

بوجود روح وغر�ض وهدف في الأحك�م الإ�سالمية، ونعتقد اأّن لالإ�سالم هدفً�، واأّنه 

لن ينحرف عن هدفه مطلقً�، فن�سير نحن مع ذلك الهدف، ول نتبع ال�سكل وال�سورة 

ب�أّنه  ُندرك  �سبب،  دون  يحرم  لم  واأّن��ه  الرب� حرام،  اأّن  نعرف  اأْن  فم�  الق�س�ي�،  في 

الرب� هي  فم�هية  تزول،  ل  ف�إّن حرمته  وال�سورة،  ال�سكل  في  يتنّكر  اأن  مهم� ح�ول 

الرب�، وم�هية الظلم هي الظلم، وم�هية ال�سرقة هي ال�سرقة، وم�هية ال�ستجداء هي 

ال�ستجداء، �سواء اأك�نت �سورة كلَّ ذلك هي �سورة الرب� والظلم وال�سرقة وال�ستجداء، 

اأم ك�نت في �سورة مختلفة ومتلّب�سة بلب��ض الحّق والعدالة.

التي  ال��روح  ف���إّن  ه�ديً�.  يكون  اأن  ُيمكن  ل  العقل  ف���إّن  الث�نية:  النظرية  في  اأّم��� 

اأ�ساًل  اأن نجعله�  تنظم القوانين الإ�سالمية والمع�ني التي فيه� لي�ست واحدة ُيمكن 
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بتغّير  يتغّير  �سيء  وك��ّل  ال�سورة،  وه��ذه  ال�سكل  هذا  هو  الموجود  كّل  الأ�سول.  من 

ال�سكل وال�سورة، �سحيح اأّنه بموجب هذه النظرية يجري الحديث عن الحّق والعدل 

والم�سلحة، وتقديم م�سلحة على اأخرى، ولكن لي�ض لذلك اأي مفهوم حقيقي، فقد 

اأطلق على ذلك ال�سكل وتلك ال�سورة ا�سم العدل والحّق واأمث�لهم�.

وعليه ف�إّنن�، من حيث النظرية الأولى، ننظر اإلى الحّق والعدل والم�سلحة نظرة 

واقعية، وننظر اإليه�، من حيث النظرية الث�نية، نظرة خي�لية.

بين  التمييز  ملكة  منهم  �ُسلبت  اأّنهم  ك�ن  الج�هلية  اأهل  �سالل  اأ�سب�ب  اأحد  اإّن 

دينية  ب�أ�سم�ء  في�سّمونه  الدين،  ب��سم  و�سّر  قبيح  كّل  يتقّبلون  فك�نوا  وال�سر،  الخير 

ے  ے  ھ  ھ   ھ  چ  الكريم:  القراآن  عليه  ينتقدهم  مّم�  وهذا  و�سرعّية. 

ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
فال  بذاته،  قبيح  القبيح  اأّن  ُيدركوا  اأن  عليهم  ك�ن   .

(1(
چ  ىى  ې  ې  ې   ې 

اأّن  يدّل على  اأن  يكفي  م�  اأمر  قبح  اإّن مجّرد  به،  في�أمر  القبيح  ُيجيز اهلل  اأن  يمكن 

اهلل ل يمكن اأن ي�أمر به، ف�لفح�س�ء ل تكون عف�فً�، والعف�ف ل يكون فح�سً�، لأّنهم� 

حقيقت�ن واقعيت�ن فال تنقلب الفح�س�ء عّفة، ول العّفة فح�س�ء ب�أمر اهلل ونهيه، ثّم اإّنه 

ل ُيمكن اأن ي�أمر ب�لفح�س�ء وُيقّره�. اإّن اهلل ي�أمر ب�لعدل والعتدال. وهذا م� ينبغي 

اأن ُتدركوه ب�أنف�سكم وُت�سّخ�سوه وتجعلوه مقي��سً� تعرفون به م� ُيجيزه اهلل وي�أمر به 

وم� ل ُيجيزه ول ي�أمر به.

ة األربعة
ّ
األدل

ال�سّنة،  القراآن،  اأربعة:  ال�سرعّية  الأدّل��ة  اإّن  العدلّيون:  ق�ل  ذلك  اإلى  وا�ستن�دًا 

الإجم�ع )اأي اتف�ق علم�ء الإ�سالم وفق �سروط معّينة(، والرابع: العقل، اأّم� من وجهة 

)1)  �سورة الأعراف، الآيت�ن 28 - 29.
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نظر غير العدلّيين فال معنى في اأن ُيعّد العقل من الأدّلة ال�سرعّية، واأن ُيعتبر اأ�س��سً� 

من اأ�س�ض الجته�د وا�ستنب�ط الأحك�م ال�سرعية، فهم يرون اأّن التعبُّد هو الذي يجب 

اأن ي�سود.

اإّن م� يدعو اإلى العجب اأن ي�سمع اأحد اأّنه ظهرت في الإ�سالم جم�عة ك�نوا م�سلمين 

واإّنهم  تعّبدًا،  واأكثر  واأتقى،  الآخرين  اإ�سالمً� من  اأ�سّد  اأنف�سهم  حّقً�، بل ك�نوا يرون 

اأقوالهم  ُيثبتوا  لكي  اأنف�سهم،  ولكّنهم  ب�لمئة  مئة  الكريم  الر�سول  �سّنة  يّتبعون  ك�نوا 

في اإنك�ر العدالة الإلهية، �سواء في التكوين اأم في الت�سريع، يعمدون اإلى ال�ستدلل. 

فمن جهة يذكرون م� يح�سبونه، في ظّنهم، نم�ذج لنعدام العدالة في الخلق، مّم� 

يدعو اإلى الخجل، اإّنهم ي�سربون مثاًل ب�لأمرا�ض والآلم، وي�ستدّلون بخلق ال�سيط�ن، 

ويقولون: لو ك�ن الع�لم يجري مجرى ع�دًل لك�ن من العدل األ ُيقتل علي بن اأبي ط�لب 

لكيال ي�أخذ مك�نه زي�د بن اأبيه والحّج�ج بن يو�سف، وغير ذلك كثير بخ�سو�ض الخلق 

ونظ�مه.

تتبع  ل  الإ�سالمية  القوانين  اأّن  ُيثبتوا  لكي  فهم  ونظ�مه،  الت�سريع  اأّم� بخ�سو�ض 

مبنّي  ال�سرع  اإّن  ق�لوا:  والقبح،  والح�سن  والف�س�د  ال�سالح  في  ق�نون  اأو  ق�عدة  اأية 

على جمع المتفّرق�ت وتفريق المجتمع�ت، ولهذا ك�ن التن�ق�ض الموجود في الد�س�تير 

الدينية، ففي ح�لت مختلفة كثيرة نجد اأّن ال�س�رع ُي�سدر حكمً� واحدًا برغم ذلك 

الختالف، وفي ح�لت اأخرى يكون العك�ض، ففي ق�سّيتين مت�س�بهتين تم�م الت�س�به 

مّم� يقت�سي حكمً� مت�س�بهً�، نجد حكمين مختلفين. ق�لوا: لم�ذا ق�ل الإ�سالم ب�لفرق 

بين الرجل والمراأة، واأج�ز للرجل اأن يتزّوج حتى اأربع ن�س�ء، ولم ُيجز للمراأة �سوى 

زوج واحد؟ لم�ذا ق�ل في ال�س�رق اأن ُتقطع يده التي هي اآلة الجرم، ولم ي�أمر بقطع 

ل�س�ن الكّذاب ب�عتب�ره اآلة الجرم اأي�سً�؟ وهكذا الزن� وغير ذلك.

اإّنه لمن المخجل اأن يقراأ الإن�س�ن في الت�ريخ عن ظهور عدد من الن��ض ك�نوا يرون 
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اأّنهم يّتبعون القراآن، الذي ط�لم� تحّدث عن العدل الإلهي، عن نظ�م التكوين وعن 

نظ�م الت�سريع، اإّل اأّن هوؤلء تحّدثوا عن اإنك�ر الحكمة والعدالة في نظ�م الخلق، وعن 

انعدام الحكمة في قوانين الإ�سالم.

انتصار منكري العدل

واإراق��ة  والفتن  والمب�حثة  والنق��ض  الجدل  من  قرن  بعد  اإّن��ه  ذلك  من  والأده��ى 

الدم�ء، انت�سر هوؤلء وف�زوا ب�سبب ال�سي��سة التي �س�دت ذلك الع�سر.

لكونه�  اإّم�  الفكرة،  تلك  اأّيد  الذي  العب��سي،  المتوّكل  يد  على  ذلك  تحّقق  ولقد 

ك�نت تّتفق ورغبته، واإّم� لأّنه لم يفهمه�. يقول الم�سعودي في )مروج الذهب(: »لّم� 

اأف�ست الخالفة اإلى المتوّكل، اأمر بترك النظر والمب�حثة والجدال والترك لم� ك�ن 

عليه الن��ض في اأّي�م المعت�سم والواثق، واأمر الن��ض ب�لت�سليم والتقليد واأمر ال�سيوخ 

والمحّدثين ب�لتحديث واإظه�ر ال�سّنة والجم�عة«.

كم� اأّنه منع الفل�سفة التي ك�نت قد �س�عت بين الن��ض، بحّجة اأّنه� من المب�حث 

العقلية غير الج�ئزة.

ة العاّمة مماالَء

ك�ن الع�ّمة من الن��ض ي�ستح�سنون راأي غير العدلّيين، لأّنه ك�ن مبنّيً� على الت�سليم 

ل  التفكير والتعقُّ ُيفّكرون، ك�ن يرون  الع�ّمة ل  والتعبُّد والتبعية المح�ض. ولّم� ك�نت 

خطرًا عليهم يخ�فونه، فمن حيث وجهة نظر الع�ّمة اإذا ُقلن�: اإّن حكم ال�سرع ل يتبع 

ق�نون العقل، يكون ذلك نوعً� من العظمة والأهمّية ُي�سبغ�ن على الدين. ولهذا فقد 

ا�ستح�سن الع�ّمة من الن��ض قي�م المتوّكل ب�لَحْجر على حرّية الفكر، واعتبروه حم�ية 

للدين ولل�سّنة النبّوة، ومع اأّن المتوّكل ك�ن ف��سقً� و�سّريرًا وظ�لمً�، ف�إّن الكثير منهم 

قد م�لوا اإليه واأحّبوه، حتى قيلت في مدحه الق�س�ئد ي�سكرونه فيه� على هذا العمل 
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الذي راأوا فيه ن�سرة لدين اهلل، واحتفل الن��ض فرحين في ذلك اليوم الذي ك�ن في 

الحقيقة يوم ف�جعة علمية وفكرية كبرى نزلت ب�لإ�سالم، وم�سيبة حّلت على حي�ة 

العقل الإ�سالمي.

ق�ل اأحد ال�سعراء يمدح المتوّكل بم� م�سمونه: »اليوم غدت �سّنة الر�سول عزيزة 

محترمة بعد اأن ك�نت ذليلة.

على  وال��زور  الب�طل  اأ�سن�م  وُترمى  وتتجّلى،  وتزهو  الر�سول  �سّنة  تتب�هي  اليوم 

الأر�ض. لقد ظ�هر اأهل البدعة )يعني العدليين( وذهبوا اإلى جهنم بال عودة، لقد 

اأخذ اهلل على يد المتوّكل، ال�س�ئر على �سّنة الر�سول والمتم�ّسك به�، ر�سول اهلل، وخير 

بني العب��ض. هو الذي ن�سر الدين واأنقذه من التفرقة، اأط�ل اهلل عمره، واأدام ظّله 

وجعله  الجّنة  ثواب  للدين  العظيمة  ن�سرته  على  واأن�له  ال�سّحة،  عليه  واأ�سبغ  علين� 

جلي�ض الأنبي�ء«.

وانت�س�ر  الإلهي  العدل  في  البحث  ق�سية  الق�سية،  هذه  لت�ريخ  موجزًا  هذا  ك�ن 

العدليين،  اأفك�ر  في  العدليين  غير  اأفك�ر  �سري�ن  اأثر  وعلى  الإلهي.  العدل  مفّكري 

�سيب اأ�سل العدل الجتم�عي في الإ�سالم اأي�سً� وح�ق به �سوء الم�سير، ولقد دفع 
ُ
اأ

الإ�سالم ثمنً� ب�هظً� عن هذا الت�سوي�ض وال�سطراب الفكري في ع�لم الإ�سالم.

األشعرية اإلسالمية والسفسطة اليونانية

اإّن هذه الفكرة التي وجدت في الإ�سالم، حول م� اإذا ك�ن العدل مقي��سً� للدين، اأو 

اإّن الدين مقي��ض للعدل، ُت�سبه اإلى حدٍّ كبير م� ظهر بين الفال�سفة في قديم الأي�م، 

حول الحقيقة هل هي موجودة فعاًل، وهل اإّن اأفك�رن� واإدراك�تن� تتبع الحقيقة والواقع، 

اأم اإّن الأمر لي�ض كذلك، واإّنم� الحقيقة هي التي تتبع الفكر والعقل. وبعب�رة اأخرى، 

فهل  كذاك،  اأو  كذا،  الفالنية  الق�سية  اإّن  نقول:  والفل�سفية  العلمية  اأفك�رن�  في  اإّنن� 

ُيدركه� كم�  ولم� ك�ن عقلن�  اأم ل؟  اأدركن�ه�  �سواء  الق�سية حقيقة فعاًل،  هن�ك في 
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التي  واإّن الحقيقة هي  الأمر معكو�ض  اإّن  اأم  اإدراك حقيقي؟  اإدراك عقلن�  هي، فهل 

تتبع العقل؟ واإّن م� ُندركه هو الحقيقة، ولّم� ك�ن الأ�سخ��ض المختلفون يختلفون في 

الجوانب التي ُيدركونه� من ق�سية واحدة، ف�إّن الحقيقة ب�لن�سبة اإلى كّل واحد منهم 

يختلف عن الحقيقة التي ُيدركه� الآخر، اإذن ف�لحقيقة ن�سبية.

لفهم  المقي��ض  هو  الإن�س�ن  فكر  اعتبروا  جم�ع�ت  قديمً�  اليون�ن  في  ظهر  لقد 

الإن�س�ن.  الفكر. ق�لوا: مقي��ض كّل �سيء هو  الحقيقة هي مقي��ض  ولي�ست  الحقيقة، 

طلق على هوؤلء في ت�ريخ الفل�سفة ا�سم )ال�سف�سط�ئيين(.
ُ
وقد اأ

اأوردوا عددًا  الزم�ن، وقد  الم�سلمين من حيث  المتكّلمين  وهوؤلء متقّدمون على 

من البراهين على مزاعمهم، مثل الأدّلة التي ج�ء به� منكرو العدالة في الإ�سالم. 

لقد ظّن منكرو العدالة اأّنهم وجدوا في الد�س�تير الإ�سالمية متن�ق�س�ت ك�لجمع بين 

اإّنه ب�لنظر لوجود هذه المتن�ق�س�ت  المتب�ين�ت والتفريق بين المت�س�به�ت، وق�لوا: 

يجب  بل  الدينية،  لل�سرائع  مقي��سه�  الواقعي  الف�س�د  اأو  ال�سالح  اعتب�ر  ُيمكن  ل 

ق�ل  كذلك  والف�س�د.  وال�سالح  والقبح  للح�سن  مقي��سً�  الإ�سالمية  ال�سرائع  اعتب�ر 

ل  والح�سّية،  العقلية  المدرك�ت  بين  والأخط�ء  التن�ق�ض  لوجود  اإّنه  ال�سف�سط�ئيون: 

ُيمكن اأن تكون الحقيقة هي مقي��ض العقل، بل العقل هو مقي��ض الحقيقة.

اإّن الردود التي رّد به� الفال�سفة على ال�سّك�كين اليون�نيين، وغير اليون�نيين الذين 

ظهروا حتى في الع�سور المت�أّخرة، قريبة ال�سبه ب�لردود التي رّد به� العلم�ء العدليون 

وال�سف�سط�ئيين  ال�سّك�كين  ا�سم  عليه�  نطلق  اأن  يح�سن  التي  الأخرى  الجم�عة  على 

الدينيين، ول�سن� في مج�ل الدخول في هذا البحث.

الحرب بين الجمود الفكري والتنّور

لحظن� اأّن م� جرى بين العدليين وغير العدليين ك�ن حربً� بين الجمود والركود 
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خرى.
ُ
الفكري من جهة والتّنور والتفّتح العقلي من جهة اأ

ك�نت  وبهذا  انت�سروا،  قد  المظلمة  والروؤية  الفكري  الجمود  اأّن  له  يوؤ�سف  ومّم� 

خ�س�ئر الع�لم الإ�سالمي كبيرة جّدًا، ل الخ�س�ئر الم�دّية بل المعنوية.

في الإن�س�ن ثّمة �سعور يحمله اأحي�نً� على الخ�سوع المتن�هي اأم�م الأمور الدينية، 

وفي تلك الح�لة يكون خ�سوعه على خالف م� يق�سي به الدين نف�سه، اأي: اإّنه حين 

ة الدين. ُيطفئ �سراج العقل، تكون النتيجة اأّنه يتيه حتى عن محجَّ

ك  متن�صِّ جاهٌل  رُج��الِن  ظهري  »ق�صم  ق�ل:  اأّنه   P الكريم  الر�سول  عن  روي 

.
(2(

ك وعالٌم متهتِّك« . اأو ق�ل: »قطع ظهري اثنان جاهٌل متن�صِّ
(1(

وعالٌم متهتِّك«

ة الباطن  ة الباطن وحّجة الظاهر. حجَّ وفي الحديث اأي�سً�: »اإّن هلل حّجتين: حجَّ

.
(3(

ة الظاهر الأنبياء« العقل وحجَّ

عليٌّ ضحّية الجمود

منظور  من  اأق�سد  المنظور،  هذا  من   Q علي  الإم���م  ا�ست�سه�د  حك�ية  اإّن 

انفك�ك العقل عن الدين، حك�ية ذات درو�ض وعبر.

ال�سربة،  اأ�س�بته  لُيقيمه�،  يتهّي�أ  اأو  ُيقيم ال�سالة،  الم�سجد  عندم� ك�ن علي في 

وا�ست�سهد ب�سببه�، �سحيح اإّنه »ُقتل في محرابه ل�سّدة عدله« ف�إّن �سالبته التي ل تلين 

وتنحرف في اأمر العدالة اأوجدت له الأعداء، واأث�رت له حربي الجمل و�سّفين، ولكن 

طلق عليهم ا�سم 
ُ
الحقيقة هي اأّن يد الجه�لة والركود الفكري ظهرت من اأكم�م اأن��ض اأ

الخوارج واألحقت عليً� بركب ال�سهداء.

اأحمد الح�سني، ن�سر المكتبة  )1) الكراجكي، محمد بن علي، معدن الجواهر وري��سة الخواطر، تحقيق وت�سحيح، 

المرت�سوية، طهران، الطبعة الث�نية، 1394ه�، �ض26.

)2) راجع: ال�سيخ ال�سدوق، الخ�س�ل، ج1، �ض69، عن اأمير الموؤمنينQ قريب منه.

)3) راجع الكليني، الك�في، ج1، �ض35.
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الخوارج

في حرب �سّفين ظهرت ق�سّية التحكيم، فخرج بع�ض من اأ�سح�ب علي واأتب�عه 

اأولئك  اأحد  بيد  ك�ن  علي  راأ�ض  �سقَّ  الذي  وال�سيف  الخوارج،  فك�نوا  ط�عته،  عن 

الخوارج، وهوؤلء فرقة من الإ�سالم، وهم بموجب عقيدتن� كّف�ر، ولكّنهم اعتقدوا 

الآخرين  واأّن  الم�سلمون،  وحدهم  هم  اأّنهم  يرون  ك�نوا  بل  م�سلمين،  ك�نوا  اأّنهم 

اإّن الخوارج ل يوؤمنون ب�لإ�سالم بل يعترف  اإّن اأحدًا لم يقل  خ�رجون عن الدين. 

ب الم�سرف. اإّن ال�سمة التي  الجميع اأّنهم �سديدو التم�ّسك ب�لدين اإلى حّد التع�سّ

وُيقيمون  يتعّبدون،  ك�نوا  �سطحّيون،  ولكّنهم جهلة  موؤمنون  اأّنهم  به� هي  يّت�سمون 

الدين  في  ك�نوا  بل  العقل،  خفيفي  جهلة،  ك�نوا  ولكّنهم  القراآن،  ويقروؤون  الليل، 

ُيخ�لفون العقل والفكر.

هذه  ع��ن  نهيتُكم  ُك��ن��ُت  »وق��د  عليهم:  ة  الحجَّ لإتم�م   Q علي  لهم  ق�ل  لقد 

هواكم  اإل��ى  راأي��ي  �صرف  حتى  المنابذين  المخالفين  اإب��اء  علّي  فاأبيتم  الحكومة 

.
(1(

اء الهام، �صفهاُء الأحالم« واأنتم معا�صر اأخفَّ

فُتب  ُتبن�،  واإّنن�  خط�أ  ك�ن  اإّن��ه  وتقولون  التحكيم  اأمر  في  تعتر�سون  اليوم  اإّنكم 

للتحكيم، ولكّنكم  اأّل ن�ست�سلم  البدء:  ُقلُت لكم منذ  اأي�سً� والغ التف�ق. ولكّنني  اأنت 

وقفتم ب�سالبة و�سهرتم �سيوفكم وُقلُتم: اإّنن� ُنح�رب في �سبيل القراآن، وهوؤلء تو�ّسلوا 

ب�لقراآن، حتى ا�سطررت على كره واإجب�ر اأن اأر�سخ واأعقد اتف�قً�. واأنتم الآن تقولون 

ڑ  چ  القراآن:  في  ج�ء  وقد  اأنق�سه  كيف  بنق�سه.  وُتط�لبونني  خط�أ،  ذلك  ك�ن 

. لم ينق�ض الر�سول عهدًا عقده مع الم�سركين، اإذ لم يكن ُيجيز الغدر 
ک چ)2)

)1) ال�سيد الر�سي، محمد بن ح�سين، نهج البالغة، تحقيق �سبحي ال�س�لح، ن�سر دار الهجرة، قم، الطبعة الأولى، 

1414ه�، �ض80.

)2) �سورة الم�ئدة، الآية 1.
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والمكر بخالف �سروط العقد، اأّيً� ك�ن الطرف الآخر، حتى ولو ك�ن م�سركً� ومن عبدة 

الأ�سن�م. فكيف ُتط�لبونني بنق�ض م� اأبرمت؟

لقد ذكر لهم علي Q هذه الأمور في موارد مختلفة، وعلى الأخ�ّض تلك العب�رة 

اء الهام، �صفهاء الأحالم« اإّنكم  التي ت�سع الأ�سبع على جرحهم: »واأنتم معا�صر اأخفَّ

خف�ف العقل، قليلو التّب�سر، جهالء. وهذا موطن �سعفكم، فمّرة توؤّيدون التحكيم 

ب�أ�سّد م� يكون الت�أييد، ومّرة تقولون ب�ل�سّدة نف�سه�. اإّن ذلك ك�ن كفرًا وارتدادًا.

اإّن ت�ريخ الخوارج عجيب وذو عبر، يك�سف عّم� توؤول اإليه الح�ل اإذا امتزج الإيم�ن 

ب الج�ف. ب�لجهل والتع�سّ

Q، لُيح�دثهم راأى منهم  اأمير الموؤمنين  عندم� ذهب ابن عب��ض، ب�أمر من 

عجبً�. يقول: »راأيت منهم جب�هً� قرحة لطول ال�سجود، واأيديً� كثفن�ت الإبل، عليهم 

قم�ض مرخ�سة وهم م�سّمرون«.

فلم  ك�لكذب،  اآث���م  تجّنب  على  حري�سين  ك�نوا  الخوارج  اإّن  الموؤّرخون:  يقول 

يكونوا يخفون مذهبهم حتى اأم�م اأعتى الجّب�رين مثل )زي�د(، ك�نوا على خالف مع 

ك�نت  اأخرى  ن�حية  ولكّنهم من  النه�ر،  �س�ئم  الليل،  ق�ئم  بع�سهم  وك�ن  الع��سين، 

عق�ئدهم �سطحية. ففي ق�سية الخالفة لم يكونوا يرون �سرورة لوجود خليفة، واأّن 

القراآن يكفي اأن يتبعه الن��ض.

يقول ابن اأبي الحديد: واإذ وجدوا اأّنهم ل يقدرون بغير زعيم ورئي�ض، عدلوا عن 

هذا المعتقد، وب�يعوا عبد اهلل بن وهب الرا�سبي الذي ك�ن منهم. ك�نوا �سّيقي الفكر 

في كثير من عق�ئدهم كم� هي ح�ل خف�ف العقل. ك�ن اأكثرهم يرى اأّن �س�ئر الفرق 

الإ�سالمية ك�فرة، فلم يكونوا ُي�سّلون معهم، ول ي�أكلون ذب�ئحهم، ول يتزاوجون معهم. 

ك�نوا يرون العمل جزءًا من الإيم�ن، وهذا هو الذي �سّيق من تفكيرهم وعق�ئدهم، 



اإلنسان والحياة  األسس العقائدية واألخالقية عند أعالم الفكر اإلسالمي األصيل

90

ولهذا ك�نوا ُيكّفرون كّل من ارتكب اإحدى الكب�ئر. ك�نوا يقولون: اإّنن� نحن الن�جون 

و�س�ئر الن��ض كّلهم كفرة وم�سيرهم ن�ر جهّنم.

ك�ن الخوارج يقولون اإّنهم ق�موا لالأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر. وبعد اأن يئ�سوا 

من ا�ستم�لة علي Q اإلى ج�نبهم، عقدوا اأول اجتم�ع لهم في اإحدى دور الكوفة، 

ب�لرحمن  يوؤمنون  لقوم  ينبغي  م�  فواهلل  بعد  »اأّم�  وق�ل:  اأحدهم خطيبً�  وقف  حيث 

وينيبون اإلى حكم القراآن اأن تكون هذه الدني� اآثر عندهم من الأمر ب�لمعروف والنهي 

عن المنكر والقول ب�لحّق، واإن من و�سر ف�إّنه من يمّن وي�سّر في هذه الدني� ف�إّن ثوابه 

يوم القي�مة ر�سوان اهلل والخلود في جن�ته، ف�خرجوا اإخوانن� من هذه القرية الظ�لم 

اأهله� اإلى بع�ض كور الجب�ل اأو اإلى بع�ض هذه المدائن منكرين لهذه البدع الم�سلَّة«.

شروط األمر بالمعروف

ُيجيزون  ل  وهم  ال�سّنة،  وفقه�ء  ال�سيعة  فقه�ء  ذكره�  �سروط  ب�لمعروف  لالأمر 

�ض للن��ض ب��سم الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، وخ�سو�سً� اإذا ج�ء ذلك  التعرُّ

�ض عن طريق العنف وال�سرب واإراقة الدم�ء، اإذ اإّن لذلك �سروطً� كثيرة، منه�  التعرُّ

�سرط�ن من ال�سروط الأولّية يلزم توافرهم� في جميع ح�لت الأمر ب�لمعروف والنهي 

اأحدهم�.  ُينكرون  ك�نوا  بل  الخوارج،  في  متوافرين  يكون�  لم  اأّنهم�  اإّل  المنكر.  عن 

في  الب�سيرة  العمل.  في  والب�سيرة  الدين،  في  الب�سيرة  هم�:  ال�سرط�ن  وه��ذان 

الدين تعني المعرفة ال�سحيحة والك�فية ب�أمور الدين، التمييز بين الحالل والحرام، 

والواجب وغير الواجب. وهذا م� ك�ن الخوارج يفتقرون اإليه، لذلك ا�ستندوا اإلى الآية: 

 وجعلوا �سع�رهم »ل حكم اإّل هلل« 
(1(

چے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ    ۆ چ 

على الرغم من اأّن هذه الآية ل عالقة له� ب�أمث�ل هذه المو�سوع�ت.

)1)  �سورة الأنع�م، الآية 57.
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اأّم� الب�سيرة في العمل، فثّمة �سرط في الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر ُيطلق 

عليه تعبير »احتمال الأثر« ويذكرون �سرطً� بعنوان »عدم ترّتب مف�سدة«. اأي اإّن الأمر 

ب�لمعروف والنهي عن المنكر مطلوب�ن لكي ي�سيع المعروف ويزول المنكر. وعلى ذلك 

ي�ستوجب�ن  ال�سرط�ن  وهذان  اأكبر.  مف�سدة  ترّتب  اأّمن� عدم  اإذا  بذلك  القي�م  يجب 

ر المرء في العمل الذي ينوي القي�م به، ل يكون  الب�سيرة في العمل. ف�إذا لم يتب�سّ

ق�درًا على التنّبوؤ بم� اإذا ترّتب اأّي اأثر على عمله، وبم� اإذا لم تترّتب عليه اأّي مف�سدة 

اأكبر. وهكذا نجد اأّن قي�م الج�هل ب�لأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر قد يت�سّبب، 

كم� ج�ء في الحديث، في الإف�س�د اأكثر مّم� يت�سّبب في الإ�سالح.

اإّن �سيئً� من هذا لم يرد ب�س�أن اأداء الفرائ�ض الأخرى. فال ي�سترط فيك اأن تعلم 

في  اأّن  من  الرغم  على  فال،  واإّل  ف�فعل  احتملت  ف�إذا  فعلك،  في  الف�ئدة  تحتمل  اأو 

الم�سلحة  تلك  معرفة  لأّن  وذلك  وف�ئدة.  م�سلحة  قبل،  من  ُقلن�  كم�  فري�سة،  كّل 

اأو  له�  اأدائك  ي�سترط في  لم  ال�سالة  الن��ض. ففي  الف�ئدة لم تو�سع على عواتق  اأو 

الأمر  الح�لة، كذلك  تلك  توؤّديه� في غير  واإّنك ل  احتم�لك بوجود ف�ئدة لك فيه�، 

في ال�سوم، فهو ل ي�سقط عنك اإذا لم تعلم اأو لم تحتمل اأي ف�ئدة لك فيه. وهكذا 

الأمر  ال�سروط، بخالف  ل�سرط من تلك  الحّج والزك�ة والجه�د، ل وجود  الأمر في 

ب�لمعروف، فقد ا�سترط عليك اأن ترى احتم�ل الأثر اأو رّد الفعل الذي قد ينجم عنه، 

وهل فيه م� ينفع الإ�سالم والم�سلمين اأم ل؟ في اأداء هذه الفري�سة يجب على الفرد 

الذي  هذا  اإّن  الف�ئدة،  واحتم�ل  العمل  في  والب�سيرة  والعقل  ب�لمنطق  ي�ستنجد  اأن 

ُيطلق عليه ا�سم الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر لي�ض تعبدّيً� مح�سً�.

رأي الخوارج في األمر بالمعروف

ر في العمل في مج�ل الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر،  اإّن القول بلزوم التب�سّ
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قول مّتفق عليه عند جميع الفرق الإ�سالمية عدا الخوارج. فهم، ب�لنظر لجمودهم 

المنكر  عن  والنهي  ب�لمعروف  الأمر  اإّن  يقولون  ك�نوا  الج�مد،  الفكري  بهم  وتع�سّ

ترّتب مف�سدة،  الف�ئدة وعدم  احتم�ل  �سرط بخ�سو�ض  اأّي  فيه  ولي�ض  تعّبد مح�ض، 

ولي�ض على المرء اأن يح�سب هذه الح�س�ب�ت، اإّنم� هو فري�سة يجب تنفيذه� بعينين 

اأّنه لي�ض لثورتهم اأّي اأثر  مع�سوبتين، ولهذا اآثر الخوارج، على الرغم من معرفتهم 

يرتكبوا  اأْن  مف�سدة،  تجّنب  ول  تحقيق م�سلحة  دون  دم�ءهم  يهدرون  واأّنهم  مفيد، 

فح�سب،  العمل  في  ر  التب�سّ يعوزهم  لم  ولهذا  البطون،  ويبقروا  الغتي�ل،  حوادث 

المنكر، ومن هن� ك�نوا  اأنكروا لزوم ذلك في الأمر ب�لمعروف والنهي عن  اإّنهم  بل 

م�سيبة كبرى على الع�لم الإ�سالمي.

مصيبة الخوارج على اإلسالم

اأي م�سيبة اأكبر واأفجع من اغتي�ل علي بن اأبي ط�لب Q على يد عبد الرحمن 

بن ملجم الخ�رجي المذهب؟! لم يكن بينهم�، كم� ق�ل الإم�م نف�سه، اأي عداء �سخ�سي 

اأو اختالف، بل ك�ن اأمير الموؤمنين Q قد اأح�سن اإليه كثيرًا من قبل، اإّل اأن هذا 

الرجل الج�هل الجريء اعتقد، وفق مذهبه الخ�رجي، اأّن علّيً� ك�فر، واأّنه واحد من 

اآخرين  اثنين  الم�سلمين، ولذلك اجتمع في مّكة مع  بين  الفتنة  اأث�روا  الذين  الثالثة 

وتع�هدوا على قتل علي ومع�وية وعمرو بن الع��ض في ليلة واحدة، واّتفقوا اأن تكون ليلة 

الت��سع ع�سر من �سهر رم�س�ن اأو ال�س�بع ع�سر منه. فلم�ذا تعيين تلك الليلة؟

اإذا م� ك�ن تواأمً�  ب في العقيدة  اأبي الحديد: تع�َل واعجب من التع�سّ يقول ابن 

للجهل. ويقول: اإّنهم اخت�روا تلك الليلة لأّنه� ليلة عزيزة ومب�ركة، ليلة العب�دة. اأرادوا 

اأن يرتكبوا تلك الجريمة، التي ك�نوا يعتبرونه� عب�دة، في تلك الليلة المب�ركة.

ب�سوء حّظهم  لعلمه   Q علي  الإم�م  ولكن  اإّل اهلل«،  »ل حكم  �سع�رهم  جعلوا 
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من  الرغم  على  عليهم،  يق�سو  يكن  لم  ال�سالل،  طريق  في  ت�هوا  م�س�كين  واأّنهم 

اإّنه ق�ل: »ل تقاتلوا الخوارج بعدي، فلي�س من طلب  له. حتى  اإزع�جهم  ا�ستمرار 

 فهوؤلء يختلفون عن مع�وية واأ�سح�به، 
(1(

الحّق فاأخطاأُه كمن طلب الباطل فاأدركه«

اأّم�  الخط�أ،  اإدراكهم وقعوا في  ولكّنهم لجهلهم وعدم  والدين،  الحّق  لأّنهم يريدون 

مع�وية وعمرو بن الع��ض واأتب�عهم� فقد ك�نوا منذ البدء يطلبون الدني� وُيت�بعونه�.

وعلى الرغم من اأّن الخوارج كّفروا علّيً� عالنيًة، اإّل اأّنه لم يقطع عنهم ح�س�سهم 

من بيت الم�ل، لأّنه اعتبرهم جهالء. ك�نوا يح�سرون اإلى الم�سجد وينتحون ج�نبً� 

منه يتحّلقون فيه. وعندم� ك�ن الإم�م يخطب، ك�نوا يقطعون عليه خط�به وين�دون »ل 

حكم اإّل هلل« اأو »الحكم هلل ل لك ي� علي«.

وفي يوم من الأي�م ك�ن علي Q ُي�سّلي جم�عة، وك�ن اأحد الخوارج ح��سرًا في 

الم�سجد، وعندم� بداأ الإم�م ب�لقراءة، قراأ الرجل هذه الآية: چ ے ۓ ۓ  ڭ 

واأ�سركت.  قد كفرت  اأّنك  كن�ية عن   ،
(2(

چ  ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ 
�سمت  فقد  قراءته،  عند  ال�سمت  القراآن  اإل��ى  ال�ستم�ع  اآداب  من  ك�ن  لم�  ولكن 

علي  Q ولم ُيق�طعه حتى انتهى الرجل من قراءة الآية، ف�سرع الإم�م ب�لقراءة 

ث�نية، اإّل اأّن الرجل ع�د فتال الآية نف�سه� مّرة ث�نية، ف�سمت الإم�م Q احترامً� 

للقراآن، حتى انتهى الرجل، فهّم ب�لقراءة، واإذا ب�لرجل ُيكّرر تالوة الآية للمّرة الث�لثة، 

تالوة  الرجل من  انتهى  وعندم�  للقراآن.  احترامً�   Q الإم�م  �سكت  خرى 
ُ
اأ ومّرة 

حب خب  يئجب  ىئ  مئ  حئ    جئ  چ  الت�لية:  الآية   Q  الإم�م تال  الآية، 

، ف�سكت الرجل ولم يعد.
(3(

مب ىب يب چ 
)1) ال�سيد الر�سي، نهج البالغة، �ض 94.

)2)  �سورة الزمر، الآية 65.

)3)  �سورة الروم، الآية 60.
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»ل  عب�رة  وك�نت  الن��ض،  بين  رهبة عجيبة  واندف�عهم  بتهّورهم  هوؤلء  اأث�ر  لقد 

الكوفة،  اإلى  ملجم  بن  الرحمن  عبد  وج�ء  النفو�ض.  في  الخوف  ُتثير  هلل«  اإّل  حكم 

وات�سل ب�ثنين اآخرين من الخوارج واأم�سوا الليلة الموعودة في الم�سجد وفي اللحظة 

البرق  ي�سبه  م�  والتمع  �سرخة  �سمعت   Q علي  مفرق  ال�سيف  فيه�  اأ�س�ب  التي 

في ظلمة الليل. ك�نت ال�سرخة ابن ملجم وهو يقول: »ل حكم اإل هلل«، وك�ن البرق 

.Q التم�عة ال�سيف على مفرق علي
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-1- 
(1(Pخاتميِّة األنبياء برسول اهلل محمد

.
ق�ل تع�لى: چېى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئچ)2)

الن�سخ  مو�سوع  الع�سر،  متطّلب�ت  رح���ب  في  ج��ّدًا  الأ�س��سية  الموا�سيع  من 

والخ�تمية، وهن� نقطت�ن: الأولى: كيف يتّم ن�سخ اأحك�م اهلل تع�لى؟

اإّن الن�سخ يعني تبديل حكم مك�ن حكم اآخر، وهذا �س�ئع بين من ي�سع القوانين 

من الن��ض من حيث يكثر الن��سخ والمن�سوخ في هذه القوانين. ول م�نع في ذلك م� 

دام يحدث في الو�سط الب�سري، لأّن الإن�س�ن قد ي�سع ق�نونً� في فترة معّينة، ويظهر 

له خط�أ ذلك الق�نون بعد تلك الفترة فيقوم ب�إ�سالحه اأو تبديله.

في  الن�سخ  يتحّقق  وكيف  تع�لى؟  اهلل  �سّرعه  ق�نون  على  هذا  ي�سدق  كيف  لكن 

و�سع  قد  اإلهيً�  ق�نونً�  اأّن  الإن�س�ن  يت�سّور  اأن  ُيمكن  فال  الإلهي؟  الق�نون  هذا  اأمث�ل 

مع  يتع�ر�ض  لأّنه  مثاًل  خطئه  لثبوت  فترة  بعد  ي�سلح  اأو  ويبدل  الأنبي�ء،  ل�س�ن  على 

علم اهلل واإح�طته بكّل �سيء، بل مع المفهوم الإلهّي الرّب�ني الذي ي�ستلزم العلم بكّل 

�سيء ك�ن اأم لم يكن اأم �سيكون، في حين اأّن طبيعة الن�سخ تعك�ض جهل الم�سّرع، واهلل 

منّزه عن ذلك، اإذن ل بّد اأن نلتم�ض �سبب الن�سخ في مج�ل اآخر يتبّين من خالله اأّنه 

ل يدّل على الجهل اأو الق�سور، ولي�ض هو كذلك قطعً�، لكن من جهة اأخرى نرى اأّن 

الن�سخ موجود في القوانين الإلهّية من خالل تعّدد النبّوات حيث ي�أتي نبّي من الأنبي�ء 

285، ترجمة علي ه��سم، دار الأمير، بيروت  ال�سهيد مطهري}، مرت�سى، الإ�سالم ومتطلب�ت الع�سر، �ض   (1(

لبن�ن، ط. اأولى 1992.

)2)  �سورة الأحزاب، الآية 40.
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ب�سريعة لفترة معّينة، وبعد مّدة ي�أتي نبّي اآخر فين�سخ �سريعة النبّي الذي �سبقه، وهذا 

التي ن�سخت  اإبراهيم  اآدم، و�سريعة  التي ن�سخت �سريعة  م� ُنالحظه في �سريعة نوح 

اإبراهيم، و�سريعة عي�سى التي  �سريعة نوح، وكذا �سريعة مو�سى التي ن�سخت �سريعة 

لكن  تقريبً�،  �سريعة   Q عي�سى  لقوانين  لي�ض  اأّن��ه  علمً�  مو�سى،  �سريعة  ن�سخت 

ال�سرائع  جميع  فن�سخ  الإ�سالم  ج�ء  ذلك  بعد  ثم  اإجم�ًل.  ن��سخة  اأّنه�  في  نق��ض  ل 

التي �سبقته. ف�لن�سخ - اإذن - موجود في الق�نون الإلهي لكّنه لي�ض من جن�ض الن�سخ 

الح��سل في القوانين الب�سرّية كم� اأّن �سببه غير ال�سبب الموجود فيه�، وهو النق�ض 

اأو الخط�أ في الق�نون نف�سه، ف�لن�سخ ي�سدق على العلوم الب�سرية الن�ق�سة ول ي�سدق 

على العلم الإلهّي، فم� هو �سبب الن�سخ - اإذن - في القوانين الإلهّية؟ وكيف يتحّقق؟ 

وم� هي مبّرراته؟ من الأ�سي�ء المهّمة التي يجب اأن نلتفت اإليه� ح�سب روؤية متطّلب�ت 

الع�سر هي اأّن ال�سرائع التي �سبقت الإ�سالم ك�نت محدودة لع�سر معّين منذ بدايته�، 

ولم يكتب اهلل له� الخلود والأبدّية والدوام، فكّل �سريعة. ك�نت تن�سخ م� قبله�، وذلك 

لأّنه� ك�نت من��سبة لع�سره� فقط. ورّب �س�ئل ي�س�أل: اأّنه لم�ذا لم ُي�سّرع اهلل �سريعة 

واحدة خ�لدة تبقى م� دامت الحي�ة ب�قية؟ والجواب هو: لم يفعل اهلل ذلك مراع�ة 

�سريعة  اأو  نوح،  ف�سريعة  به،  ة  الخ��سّ متطّلب�ته  ع�سر  لكّل  لأّن  الزمنية،  للظروف 

اإبراهيم  L ك�نت� من��سبتين لع�سريهم� فقط، اأم� الع�سور الآتية فتتطّلب �سرائع 

اأخرى تبعً� لظروفه� واأو�س�عه�.

وُيث�ر هن� �سوؤال واإ�سك�ل مهّم حول هذا المو�سوع وهو: اأّنه اإذا ك�نت ال�سرائع تن�سخ 

تبعً� للتبّدلت الح��سلة في كّل ع�سر، فال ينبغي اأن تكون هن�ك �سريعة ُيطلق عليه�: 

جيل،  بعد  جياًل  الأنبي�ء  ويتع�قب  النبّوات،  ت�ستمر  اأن  يجب  بل  الخ�تمة«  »ال�سريعة 

�سّيم�  تتوّقف عند حدٍّ ل  الزمن ل  لأّن عجلة  ال�س�بق، وذلك  �سريعة  الاّلحق  وين�سخ 

واأّن عّلة الن�سخ - على راأي - ل ترتبط بنق�ض ال�سريعة الالحقة اأو عدم ا�ستيع�به� 
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لمتطّلب�ت المرحلة وتطّوراته�، بل ترتبط بعن�سر الزمن، والزمن ل يتوّقف عند نقطة 

من النق�ط. وفي �سوء هذه الق�عدة تكون �سريعة كّل نبّي محدودة لع�سره� فقط، 

واإذا م� انق�سى ذلك الع�سر فال بّد من نبّي جديد و�سريعة جديدة.

هذا ملّخ�ض ال�سوؤال المث�ر والإ�سك�ل الموّجه �سّد عالقة النبّوة ال�سميمية بعن�سر 

الزمن، وُيثيره كثيرون منهم: البه�ئّيون الذين ُيرّكزون عليه ب��ستمرار، ل، لكي يكون 

دلياًل يدعم توّجه�تهم المنحرفة، بل ليكون هّزة ت�سع�سع من مفهوم الخ�تمية في 

ال�سريعة الإ�سالمية تحقيقً� لم�آرب تتالءم وتعليم�تهم..

والآن ُنريد اأن نتعّرف على الكيفّية التي يت�سّنى لل�سريعة من خالله� اأن تقف عند 

اأخرى:  وبعب�رة  تع�ليمه�،  ون�سخ  ب�لمجيء  اأخرى  ل�سريعة  ت�سمح  ول  تتج�وزه،  حّد ل 

كيف تكون ال�سريعة �سريعة خ�تمة؟ وهذا م� يتعّلق ب�لإ�سالم، لأّنه ال�سريعة الخ�تمة 

فقط.

ف�إّنه  اأحد  اأنكره�  ولو  الّدين،  �سرورّي�ت  من  الإ�سالم  في  الخ�تمّية  مفهوم  اإّن 

ُي�سبح منكرًا لالإ�سالم نف�سه، لأّن النبّي P ك�ن ُيعرف ب�لنبّي الخ�تم منذ الأّي�م 

الأولى لبعثته، واأّول من اآمن به، لم يوؤمن به كنبّي فقط بل اآمن به كنبّي خ�تم. وهذا 

العنوان. وقد  بهذا  يعرفونه  ك�نوا  الأول حيث  ال�سدر  الم�سلمون منذ  اأجمع عليه  م� 

تواتر عنه P قوله: »ل نبّي بعدي« عندم� خ�طب علّيً� Q في غزوة تبوك وقد 

 ،P  خّلفه على المدينة، بعد اأن اأعرب عن �سوقه للجه�د في رك�ب الر�سول الأعظم

وهو رجل الحرب والجه�د، فق�ل له: »اأنت مّني بمنزلة هارون من مو�صى اإل اأّنه ل 

والع�ّمة،  ة  الخ��سّ نقله  وقد  الم�سلمين،  بين  عليه  مّتفق  وهذا حديث   
(1(

بعدي« نبّي 

ك�أمير  ب��سل  ع�سكري  ق�ئد  اإلى  الأمر  حقيقة  محت�جً�  يكن  لم   P النبّي  اأّن  علمً� 

الموؤمنين  Q واإّل لم� ا�ستغنى عنه وهو بطل الحروب والغزوات جميعه�، وذلك 

)1)الكليني، الك�في، ج 1، �ض107.
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لأّن تبوك ك�نت من�ورة ع�سكرية على حدود الجزيرة العربية لترويع الروم وتخويفهم، 

فلم تكن هن�ك �سرورة للتح�ق الإم�م به�، وهذا هو الذي دع� النبّي الأكرم P اأن 

يقرع الأ�سم�ع به� ليتن�قله� اأرب�ب الحديث والت�ريخ وال�سيرة، وُي�سّجلونه� ف�سيلة من 

�ض  ف�س�ئل الإم�م، ومنقبة من من�قبه التي جّلت عن الإح�س�ء والتعداد. وقد خ�سّ

1306ه� جزءًا من كت�به  المرحوم العاّلمة مير ح�مد ح�سين الهندّي المتوفى �سنة 

»عبق�ت الأنوار« للرواي�ت المتعّددة التي ذكره� اأبن�ء الع�ّمة حول هذا الحديث.

على اأّي ح�ل ف�إّن الخ�تمية من �سرورّي�ت الدين الإ�سالمي.. واأوّد اأن اأذكر هن� ب�أّن 

اليهود ُينكرون الن�سخ، ول يرون اإمك�نية ن�سخ اأّية �سريعة.. واّدع�وؤهم هذا غير �سحيح 

لأّنه لو لم يكن ن�سخ ال�سريعة ممكنً�، فم� ب�ل �سريعة مو�سى Q التي ن�سخت م� 

اإلى �سريعة  قبله� من ال�سرائع، وهم يوؤمنون به�؟ وبن�ًء على قولهم فال ح�جة حتى 

الدني�،  التي نزلت في بداية عمر  ال�سريعة  اأن تكون فقط تلك  مو�سى نف�سه، ويجب 

وتبقى هي نف�سه� حتى الأبد. وهذا غير ممكن طبعً�.

يجب علين� هن� اأن نن�ق�ض مو�سوع الخ�تمية من جوانبه المختلفة، فقبل كل �سيء، 

اأّن الح�جة اإلى نبّي جديد لي�ست من اأجل الت�سريع فقط، لأّن النبّي - ب�لدرجة الأولى 

- ي�أتي معه بمع�رف اإلهّية، وينقل حق�ئق عن ع�لم الغيب مثل: معرفة اهلل، �سف�ته 

اإلى  ف�إ�س�فة  الآخ��رة،  نحو  الإن�س�ن  ب�سير  يرتبط  م�  وكّل  المع�د،  معرفة  الألوهّية، 

القوانين والمقّررات والأحك�م التي ي�أتي به� النبّي، هن�ك المع�رف التي ينقله� اإلى 

الن��ض، ولو اأخذن� بنظر العتب�ر ق�سّية الخ�تمية من وحي تلك المع�رف المنقولة اإلى 

الن��ض، ف�ستكون ك�لآتي:

ة به، ويطرح المع�رف الإلهّية  لكّل نبّي من الأنبي�ء ق�بلية محدودة، ومنزلة خ��سّ

على الن��ض متن��سبة مع درجة �سيره و�سلوكه اأو مع مقدار عروجه في ع�لم الملكوت. 

الإلهّية، الذي  المع�رف  المقدار من  الأنبي�ء ذلك  نبّي من  ُيبّين كّل  اأخرى:  وبعب�رة 
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ا�ستط�ع ك�سفه اأو الذي بلغته مك��سفته - على حّد تعبير العرف�ء-، ول ي�ستطيع اأن ُيبّين 

اأكثر من ذلك لمحدودّية نف�سّيته وق�بلّيته. ولكن لو ج�ء بعده مك��سف اآخر وهو اأعلى 

منه درجة ف�ستكون مهّمته اأكبر اإذ يتوّلى تف�سيل المع�رف والحق�ئق التي يتلّق�ه�.. 

وفي �سوء هذا ُيمكن اأن تكون مك��سفة تلك المع�رف ن�ق�سة، وُيمكن اأن تكون ك�ملة، 

عليه  ي�سطلح  م�  هو  واآخره�  اأعاله�  درج���ت،  فهي  وهكذا  اأكمل،  تكون  اأن  وُيمكن 

»بالختام« وهو الحّد النه�ئي في المك��سفة حيث يح�سل فيه ذلك الإن�س�ن المر�ّسح 

وهو الإن�س�ن الك�مل طبعً� على اأكبر مقدار من المع�رف الإلهّية ب�ل�سكل الذي ُيمكنه 

من ك�سف م� ُيمكن ك�سفه منه� بحيث ل يترك اأّي مج�ل لإن�س�ن بعده اأن يحظى بم� 

ون�ل  المع�رف،  من  الأعلى  الحّد  بلغ  قد  فهو  ت�ّمة.  ومع�رف  مك��سفة  من  به  حظي 

اأحد  ي�سله�  ولن  لم  درجة  وله  المحفوظ،  ب�للوح  الك�مل  ب�ت�س�له  الأ�سمى  ال�سرف 

اأبدًا ولو فر�سن� مجيء �سخ�ض بعده، ف�إّم� اأن يكون في درجته، اأو اأكثر اأو اأقل منه، 

ف�إن ك�ن اأقل منه فال يعب�أ به كم� ل تكون له تلك المنزلة العلمّية والجتم�عية وذلك 

لنق�سه. واإن ك�ن في درجته اأو اأكثر منه على �سبيل الفر�ض، فلي�ض هن�ك من �سيء 

وراء تلك الأ�سي�ء كي يت�سّنى له ك�سفه، كم� اأّنه �سُيكّرر نف�ض م� ق�له الأّول فيم� لو �سّح 

بلوغه درجته.

اأن يعرف م�ذا يجري على �سطح القمر، فُير�سل  ويكون مثل ذلك مثل من يريد 

�س�روخً�، ويقوم هذا ب�لت�سوير ونقل الأخب�ر، ويزّود من اأر�سله بمقدار من المعلوم�ت، 

ثم ُير�سل �س�روخً� اآخر في�أتي بمعلوم�ت اأكثر، وهكذا يوا�سل اإر�س�له لل�سواريخ حتى 

اأّية معلوم�ت تك�سفه� تلك ال�سواريخ، ويقف عند نقطٍة فوق  ي�سل حّدًا لم تبق فيه 

ق�بلّي�ته واإمك�نّي�ته، ولو بقي هن�ك �سيء فهو فوق ط�قته.

ي�أتون بجديد، بل  اأو رّواد الف�س�ء، فال  اإر�س�له لل�سواريخ  اأراد ا�ستئن�ف  لو  لكن 

�سُيكّررون نف�ض المعلوم�ت ال�س�بقة.. وهكذا ف�لخ�تمّية تعني الخت�م والف�سل الك�مل 
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الحقيقي فال  الك�مل �سكله  الف�سل  يّتخذ  الإلهّية، وعندم�  المع�رف  من وجهة نظر 

الخ�تم  النبّي  درجة  في  اآخر  نبّي  فر�سن�  ولو  له..  مغ�ير  اآخر  ف�سل  لوجود  معنى 

ف�سُيكّرر نف�ض م� ق�له ول ي�أتي بجديد.

واأن� اأتحّدث عن مو�سوع الن�سخ والخ�تمية، اأرى من ال�سروري التعّر�ض اإلى نكتة 

له� عالقة ب�لمو�سوع، وهي: هل اأّن كّل نبّي اأف�سل من غير النبّي؟ ل، اإذ هن�ك من 

هم غير اأنبي�ء لكّنهم اأف�سل ويمكن اأن يكون هن�ك نبّي وله �سريعة، وهن�ك �سخ�ض 

ت�بع لنبّي اآخر، لكّنه اأف�سل من ذلك النبّي �س�حب ال�سريعة، فمثاًل نوح اأو اإبراهيم اأو 

Q مو�سى وهم من الأنبي�ء ولهم �سرائع، لكّنهم اأقلُّ درجة من علّي بن اأبي ط�لب

لي�سوا  ه��وؤلء  حين  في   ،Rالأئمة �س�ئر  اأو   Oف�طمة الكبرى  ال�سّديقة  اأو 

نوح  اإح�طة  دونه�  الإلهية  ب�لمع�رف  اإح�طة  ولهم  �سرائع.  اأ�سح�ب  ولي�سوا  اأنبي�ء 

واإبراهيم L، لكن بم� اأّنهم ع��سوا في ظالل النبّوة الخ�تمة، لذلك لم يكونوا من 

الأنبي�ء.

تكن  لم  اأ�سي�ء  عن  ك�سف  ولقد  جديدًا،  ك�ن   Qاإبراهيم النبي  بّينه  م�  اإّن 

مك�سوفة من قبله، لذلك فهو نبّي من الأنبي�ء. اأّم� علي بن اأبي ط�لب Q، فالأّنه 

لم  درجة  بلغ  اأّنه  فر�سن�  ولو  نبّيً�،  يكون  اأن  ُيمكن  فال   P الخ�تم  النبّي  بعد  ج�ء 

النبّي  بعد  مجيئه  بحكم  نبّيً�  يكون  اأن  ُيمكن  ل  اأي�سً�  لكّنه   Qاإبراهيم يبلغه� 

الخ�تم  P.. وهكذا لو ك�ن اأف�سل من نوح واإبراهيم L م�ئة األف درجة، وطوى 

المراحل العلي� في العلم والمعرفة، وال�سلوك الأعلى في العرف�ن فال ُيمكنه اأن يكون 

نبّيً� اأبدًا.. ولو فر�سن� اأّنه ك�ن في ع�سر النبي عي�سى Q، اأو بعد ع�سره اأو قبل 

اأّنه  نبّيً�، ولكن بم�  اأن ل يكون  الم�ستحيل  نبّيً�، ومن  P لك�ن  الأكرم  النبّي  ع�سر 

حه  ج�ء بعد النبّي الخ�تم P فال ُيمكن اأن يكون نبّيً�... وهذا المفهوم هو م� يو�سّ

الحديث المتواتر الم�سهور »اأنت مّني بمنزلة هارون من مو�صى اإل اأّنه ل نبّي بعدي« 
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حيث ُيبّين اأّن كل م� ك�ن له�رون من مو�سىL ك�ن لعلّي من النبّي P اإّل النبّوة، 

فال نبّي بعد النبّي الخ�تم P اإّل النبّوة، فال نبّي بعد النبي الخ�تم P اأبدًا، وك�ن 

ق�ل ال�س�عر: »لقد ك�سف كّل م� ك�ن وراء الحج�ب«.

القوانين ف�إّن مو�سوع متطّلب�ت الع�سر  اأّم� من ن�حية  هذا من ن�حية المع�رف، 

يرتبط ب�لقوانين ل ب�لمع�رف. وكم� ذكرت ف�إّن ال�سرائع تتبّدل بحكم تطّور متطّلب�ت 

ح هذا المو�سوع: ف�إذا ك�ن الق�سد من متطّلب�ت الع�سر  الع�سر.. ول بّد لي اأن اأو�سّ

جديد  دين  اإلى  الح�جة  ف���إّن  المتطّورة  المدنّية  اأو  ب�لمدنّية،  اليوم  ُي�سّمونه  م�  هو 

م�ستمّرة على الدوام، وذلك لأّن هذه المدنّية، المرتبطة ب�لحي�ة الجتم�عية، والتي 

يكون م�آله� اإلى الو�س�ئل الم�دّية من علم و�سن�عة، تتف�وت من ع�سر لآخر. فم� ك�ن 

منه� في ع�سر نوح لم يكن نف�سه في ع�سر النبي اإبراهيمQ.. وك�نت للب�سرية 

في  وكذلك  قبل،  ذي  من  وتطّورًا  رقّيً�  اأكثر  مدنية   Qاإبراهيم النبي  ع�سر  في 

ع�سر النبيين مو�سى وعي�سىL وخ�تم الأنبي�ء P، وفي ع�سر م� بعد النبّوة 

حيث و�سلت المدنية الإ�سالمية اأوجه� في القرنين الرابع والخ�م�ض.. وفي ع�سرن� 

الح��سر حيث القرن الع�سرين ف�إّن له مدنّية اأرقى واأعظم من القرن الرابع الهجري 

ف�ساًل عن ع�سر النبّوة الخ�تمة..

فهذه المدنّية في تبّدل وتطّور.. ولكن تلك المتطّلب�ت التي ن�ستوجب تجّدد ال�سرائع 

هي لي�ست التطّورات المدنية الملحوظة، ولي�ض تطّور المدنّية ب�لمعنى المذكور �سلفً� 

بل له معنى اآخر.

ب�طن  اأحدهم�  حّجت�ن،  الدين  اأئ��ّم��ة  ذك��ره  م�  وحكم  فطرته  بحكم  لالإن�س�ن 

الهداية،  اإلى  الإن�س�ن  هذا  ويحت�ج  الحقيقي.  النبّي  وهو  والث�ني ظ�هر  العقل.  وهو 

و�سعوره هذا هو نف�سه نبّوة له وحّجة عليه، وهو و�سيلة اقت�س�ه� اللطف الإلهّي حتى 

ُيب�سر طريقه، ولكن طّي ذلك الطريق الذي يجب على الإن�س�ن اأن يعثر عليه يحت�ج 



اإلنسان والحياة  األسس العقائدية واألخالقية عند أعالم الفكر اإلسالمي األصيل

102

المم�ر�س�ت  من  كثير  وتوجد  الإن�س�ن،  وجود  تحكم  والغرائز  ف�لأهواء  و�سيلة..  اإلى 

حقيقة  اأّن  علمً�  غريزته،  بحكم  واإنج�زه�  مم�ر�سته�  من  لالإن�س�ن  بّد  ل  والأعم�ل 

وجوده.  ي�ّسر  عجيب  اأوتوم�تيكي  جه�ز  الإن�س�ن  هذا  وفي  بعد..  تك�سف  لم  الغريزة 

الداخل  من  واآخ��ران  الخ�رج،  من  فيه  طريق�ن  تق�طع،  الإن�س�ن  حنجرة  في  ومثاًل 

وهذه الطرق مجتمعة ُت�سّكل ذلك المفرق في اآخر الحنجرة، وتتفّرع هذه الطرق من 

الأنف والفم والرئة والمعدة، ول يعلم الإن�س�ن بوجود هذا المفرق الذي يكون فرع�ن 

منه مفتوحين في الظروف العتي�دية وهم� فرع� الأنف والرئة حيث يتنّف�ض الإن�س�ن 

بحرّية وطالقة. كذلك ل يعلم اأنه عندم� ي�سع اللقمة في فمه ويم�سغه�، وبعد م�سغه� 

تخرج عن قدرته اإذ تنزل اإلى المريء دون اختي�ره، ل يلم اأنه فور نزول اللقمة تنغلق 

ثالثة فروع من ذلك المفرق اأوتوم�تيكيً�، ويبقى فرع واحد مفتوحً� ل�ستقب�ل اللقمة، 

وهذه الفروع هي الفرع الذي تدخل اللقمة من خالله، والث�ني فرع الأنف حيث اإذا 

ظّل مفتوحً� ف�إّنه ُي�سّبب اإزع�جً� لالإن�س�ن، والث�لث الذي يت�سل ب�لرئة، وهذا اأي�سً� اإذا 

ظّل مفتوحً� ف�إّنه ُيعّر�ض حي�ة الإن�س�ن للخطر، ول يبقى اإذًا اإل طريق المريء والمعدة 

بكّل معرفة،  ويوؤّدي وظيفته  اآلّيً�  بعمله  الجه�ز  يقوم هذا  اللقمة هن�ك.  ت�سل  حيث 

وهذا لون من األوان الهداية، فال بّد اأخيرًا من اأن ت�سل اللقمة اإلى المعدة، وهي ل 

تدري طبعً� اأين �ستكون وم�ذا تفعل، ولكن الجه�ز الموّجه له� يعلم ذلك. فهو ه�د له� 

ولكّل عمل من اأعم�ل البدن.. اأّم� اله�دي الآخر الذي يحكم وجود الإن�س�ن فهو العقل.

حيث يكت�سف الإن�س�ن - من خالله - كثيرًا من الم�س�ئل وُيدرك م�س�لحه ومن�فعه 

عن طريقه. فمثاًل عندم� يعر�ض عليه عمالن، ف�إّنه ُيفّكر ب�نتخ�ب اأحدهم�، والعقل 

هو الذي يقوم بهذا الدور. اأّم� المج�نين ف�إّن غريزتهم المودعة بديل عن العقل الذي 

حرموه، وتوؤّدي هذه الغريزة دوره� كم� يوؤّدي العقل دوره عند اأهله، فهم ل ينعمون 

بنعمة هذا الموّجه، علمً� اأّن لكّل موّجه دورًا مختلفً� عن دور الموّجه الآخر ف�لم�س�حة 
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التي توؤّدي الغريزة فيه� دوره� محدودة، وهي غير م�س�حة الفكر، والح�سن له م�س�حة 

اأخرى، وم�س�حة العقل تختلف عنه اأي�سً�.

موجودة  اأّنه�  الوحي  هداية  تعني  ول  الوحي..  وهو  لالإن�س�ن،  اآخر  ه�د  وهن�ك 

اإله�م�ت  �سكل  على  جزئّي  ن�ق�ض  ب�سكل  موجودة  هي  بل  ت�م،  ب�سكل  اإن�س�ن  كّل  في 

حيث  اأنبي�ئه  من  اهلل  ي�سطفيهم  لمن  اإّل  الت�ّمة  الوحي  لهداية  يليق  ول  محدودة.. 

يبعثهم اإلى الن��ض بعد اأن ُينزل عليهم وحيه لُيبّين لهم جملًة من الحق�ئق، ويدّلهم 

مّم� ل  والطرق  الحق�ئق  اإليه�، وهذه  التي يحت�جون  و�سع�دتهم  على طريق خيرهم 

�سبيل للغريزة والح�ّض والعقل لتبيينه� والإر�س�د اإليه�. ولي�ض اإّل الوحي الذي ي�سعف 

الإن�س�ن ويوّجهه... ولذلك ف�إّنن� عندم� نقول اإّن الإن�س�ن يحت�ج اإلى النبّي ف�إّنن� نق�سد 

اأّنه يحت�ج اإلى م�س�ئل واأمور ل ُيحّققه� له اإّل الوحي والدين، وتعجز الو�س�ئل الأخرى 

عن تحقيق ذلك. 

وق�سّية الوحي ل تختلف ب�ختالف الع�سور، ولكن تختلف ب�ختالف ال�ستعدادات 

والق�بلي�ت.. اأعني: اأّنه� ل تختلف وفق تطّور المدنّية.. اإذ يم� اأّن المدنّية تتبّدل وتتجّدد 

فال بّد اأن يتبّدل الق�نون.. كاّل.. فال تت�أّثر ق�سّية الوحي ب�لمدنّية وتطّوره� ولي�ست 

اأخرى بحكم ال�ستعدادات  اإلى  يتبّدل من فترة  اأّية عالقة ب�لمدنّية، لأّن الوحي  له� 

الموجودة لدى الن��ض لتقّبل القوانين الإلهّية وتعّلمه�، فتجّدده ت�بع للتبّدلت الح��سلة 

ف�لنمّو،  الطفولة،  بمرحلة  يمّر  ك�لفرد  الب�سري  ف�لمجتمع  الإن�س�ني.  النوع  في 

ف�لمراهقة، ف�لبلوغ. وح�لة الب�سرية في بدايته� ُت�سبه ح�لة الطفل في �سعف درجة 

وو�سعه�  ا�ستعداده�..  كبر  نمّوه�،  وازداد  الأم�م  اإلى  خطوة  تقّدمت  وكّلم�  تقّبله�، 

كو�سع التوجيه�ت ال�س�درة لطفل من الأطف�ل، فهي ث�بتة لكن الطفل غير م�ستعّد 

لتنفيذه� كّله�، واإذا م� نمت ق�بلّيته، ي�سدر له ق�سم من تلك التوجيه�ت، ويبقى ق�سم 

م�  كّل  يتقّبل  ف�إّنه  والن�سج  البلوغ  اإذا و�سل مرحلة  اأنف�سهم، حتى  الكب�ر  ُينجزه  قد 
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والمب�دئ الالزمة،  الأ�س�ض  اإلى ك�ّفة  اإر�س�ده  بعد  وتعليم�ت  له من توجيه�ت  ي�سدر 

ويظّل على هذا الو�سع، يعني و�سع العمل ب�لتوجيه�ت والتعليم�ت، حتى اآخر حي�ته.

اإّن المب�دئ والقوانين الع�ّمة الن�بعة من الوحي والتي تحت�جه� الب�سرية محدودة، 

ك�نت في مرحلة  لأّنه�  الأولى هو  الب�سرّية في مراحله�  نزوله� على  �سبب عدم  واإّن 

الطفولة، علمً� اأّن القوانين الع�ّمة في جميع الأزمنة والع�سور واحدة ولكن الب�سرية 

ك�نت  م�  واح��دة  دفعة  نزلت  ولو  واح��دة،  دفعة  الأحك�م  جميع  لتلّقي  م�ستعّدة  غير 

ت�ستطيع تطبيقه� اأبدًا، فحجم الأحك�م يتن��سب مع ا�ستعداد الب�سرية في كّل ع�سر، 

ول بّد له� من م�سرف موّجه ُيعّلم الن��ض كيفّية التطبيق.

وعندم� ت�سل الب�سرية مرحلة البلوغ والعقل الك�مل، رحلة الن�سج وتفّتق الط�ق�ت 

نظ�مه�  ومب�دئ  اأ�س�ض  هي  التي  القوانين  تقّبل  على  ق���درة  ُت�سبح  اإذ  والق�بلّي�ت 

الجتم�عي والفردي، فال بّد من اإبالغه� وتعليمه� وتوجيهه�. وُيق�ل له� - عندئٍذ - اإّن 

هذا هو الوحي الت�ّم الك�مل الذي ل بّد له من هداية الن��ض وتعليمهم.. وذلك اأّنه� قد 

بلغت تلك المرحلة التي ت�سعر فيه� اأن كّل م� تحت�جه عن طريق الوحي، وكّل م� ينبغي 

بلغت به، وم� عليه� اإّل المح�فظة عليه وتكييف حي�ته� معه.
ُ
اأن ُيق�ل له� وُتطّبقه، اأ

اإّن مرحلة الخ�تمية ل تعني اأّنه� مرحلة من مراحل التمّدن الب�سري، كم� اأّن هذه 

المراحل لي�ست مالكً� ومعي�رًا له�. اإّنه� تعني تلك المرحلة التي و�سلت فيه� الب�سرية 

حّدًا ت�ستطيع معه ا�ستيع�ب ووعي م� يعر�ض عليه� من قوانين واأحك�م، وال�ستف�دة 

منه� وتطبيقه� اإلى الأبد عن طريق قّوة العقل المودعة فيه�.

وُيمكنن� ت�سبيه الب�سرية في مع��سرته� للنبّوات المختلفة ب�لطفل الذي من �س�أنه 

تمزيق الكتب وعدم المح�فظة عليه�، ففي القديم ك�ن الأطف�ل ُيمّزقون �سبع اأو ثم�ني 

ن�سخ من جزء عّم حتى يحفظوه والآن اأي�سً� ُيمّزقون كتبهم المدر�سّية رغم كّل العن�ية 

والإ�سراف والهتم�م من لدن اآب�ئهم اأو اأّمه�تهم.. ف�لطفل ل يملك القدرة على اأن 
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على  ق�درة  غير  ك�نت  ال�س�بقة،  المراحل  في  الب�سرّية  وكذلك  كتبه..  على  ُيح�فظ 

حفظ الكتب ال�سم�وية، بل مّزقته� واأتلفته� و�سّيعته�. اأين �سحف اإبراهيم Q؟ 

واأين توراة مو�سى Q؟ واأين اإنجيل عي�سى Q؟ ولو ك�ن زراد�ست نبّيً�، ف�أين 

؟ فهذا يدّل على اأّن الب�سرية ك�نت غير ن��سجة في تلك المراحل 
(1(

كت�ب »الب�ست�«

والإع�س�ر، ولو ك�ن القراآن ن�زًل في تلك الع�سور، لك�ن حّظه حّظ غيره من الكتب 

�س�لفة الذكر، لكّنه نزل في وقٍت بلغت الب�سرّية فيه ن�سجه�، ولقد لحظن� حّقً� اأّنه� 

و�سلت مرحلة من الوعي ح�فظت فيه� على القراآن... ووّلت تلك المراحل التي ك�نت 

ُتمّزق فيه� اأمث�له من الكتب. والقراآن - بحمد اهلل - محفوظ، وحفظه يعك�ض الوعي 

والن�سج الّلذين تتحّلى بهم� الب�سرية.

ف�لوحي يلعب دورًا في اإكم�ل النق�ض الذي يّت�سم به العقل، بل هو مكّمل ومتّمم 

له، فعندم� يعجز العقل عن اأداء وظيفته، ي�أتي الوحي لُيجبر هذا النق�ض. وعندم� 

تعليم�ته،  ووعي  الوحي،  لتلّقي  موؤّهلة  في  تكون  الذي  الم�ستوى  ذلك  الب�سرية  ت�سل 

�س�لحة  تكون  وعندم�  ورع�يته�،  منه،  الن�بعة  الث�بتة  المب�دئ  على  والمح�فظة 

للتطبيق والجته�د الذي يعني ا�ستنب�ط الأحك�م التف�سيلية لكّل م� ا�ستجّد من وق�ئع 

واأحداث من الم�س�در الت�سريعّية المجملة.. عندم� يكون ذلك كّله، تكون الخ�تمّية، 

فهي غير مرتبطة - اإذن - ب�لتمّدن ومراحله ودرج�ته حتى يقول الق�ئلون: كيف ُيمكن 

اأن ي�أتي بعد نوح، اإبراهيم، وبعد اإبراهيم، مو�سى، وبعد مو�سى عي�سى، وبعد عي�سى، 

ل  حتى  الأنبي�ء  خ�تم  بعد  الزمن  عجلة  تتوّقف  فهل  النبّوات؟  وتنتهي   ،P محّمد

ت�أتي اأّية �سريعة؟ ل، ف�لزمن ل يتوّقف عند حّد بل هو في �سير دائب، واإّن م� حدث 

من تطّورات منذ ع�سر النبّوة الخ�تمة حتى يومن� هذا اأ�سع�ف م� حدث منذ نبّوة 

نوح Q حتى النبّوة الخ�تمة. فال ترتبط النبّوات ب�أّي لون من األوان المدنّية.

)1)  ويطلق عليه الموؤّرخون العرب اأي�سً� »اأب�ست�ق« و»ب�ست�ه« وي�سّميه الفر�ض »اأو�ست�«. )المترجم(.
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ليكون  ي�أِت  لم  ف�لنبّي  للوحي؟  الإن�س�ن  احتي�ج  وم� هو مغزى  الأنبي�ء؟  ولم ج�ء 

ويقول  الإن�س�ن،  في  المودعة  القوى  لُيعّطل  ي�أت  لم  كم�  والعقل،  الفكر  عن  بدياًل 

نجز جميع الأعم�ل ني�بة عنك.. كاّل، فهذا 
ُ
اأ ُتفّكر! ل ت�ستدّل! ل تجتهد! ف�أن�  له: ل 

خالف النظم الذي تقت�سيه النوامي�ض الطبيعية، لأّن منطق الأنبي�ء ي�ستلزم اأن ُينجز 

الإن�س�ن اأعم�له في حدود ا�ستط�عته وفكره وعقله، واأّم� الأعم�ل الخ�رجة عن قدراته، 

فُي�س�عده الوحي فيه� وُيعينه عليه�، ومثله في ذلك مثل الطفل الذي ُيرافق اأب�ه، ف�إْن 

اأبوه و�س�أنه، واإن لم ي�ستطع يرفعه ويحت�سنه.. وهكذا  ا�ستط�ع الم�سي وحده، يتركه 

ب�حتي�جه  فيه�  الإن�س�ن  ي�سعر  التي  الأ�سي�ء  اأّن  علمً�  الإن�س�ن،  اإلى  ب�لن�سبة  الوحي 

للوحي محدودة منذ بداية الخليقة حتى فن�ئه�، ومنذ ع�سر اآدم حتى ع�سر خ�تم 

الأنبي�ء P ولكن رغم هذه المحدودّية، فلم تفّو�ض اإليه الأمور، ويترك و�س�أنه، لذلك 

اأن بلغ مرحلة ت�أّهل فيه� لتفوي�ض الأمور  اإلى  ك�ن يتع�قب الأنبي�ء بين فترة واأخرى 

اإليه، واأ�سبح زم�مه� بيده، ودور الآخرين هو دور المراقبة والإ�سراف.. وهذا نف�سه 

ُيالحظ في عمل الأطّب�ء حيث يتع�ملون مع مر�س�هم ب�أ�سلوبين، اأحدهم� مع الب�سط�ء 

منهم حيث ل يكتفون ب�إعط�ئهم الو�سفة فقط، بل ي�سفعون ذلك ب�لمراقبة والرع�ية. 

والث�ني مع المثّقفين، حيث ي�سهل اأمرهم ب�سم�ع كالم قليل، ويقنعون ببي�ٍن مجمل.

اإلى هن� نكون قد ع�لجن� م�س�ألة الخ�تمّية، وظهر لن� بطالن من يقول: اإذا ك�ن ل 

اإذن،  الخ�تمّية  ينتفي مفهوم  والع�سور،  الأزمنة  تبعً� لختالف  الأدي�ن  ن�سخ  بّد من 

واإذا ك�نت ل تن�سخ �سريعة �سريعة �سبقته�.. فمو�سوع الخ�تمّية مو�سوع اآخر...
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-2- 
(1( P خاتميِّة األنبياء برسول اهلل محمد

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چې  ت���ع����ل���ى:  ق�����ل 

.
ۆئۆئ  چ)2)

كّن� نحوم حول الخ�تمّية وذلك لمن��سبته� لمو�سوع متطّلب�ت الع�سر، فذكرن� اأّن 

واأّن مجيء �سريعة بدل �سريعة  اأ�س��سً� - م�س�ألة مرتبطة بع�مل الزمن،  الخ�تمّية - 

اأخرى من�سوخة م�س�ألة تتعّلق بعن�سر الزمن فقط، ول تف�سير اآخر له�. ويّتفق العلم�ء 

ب�لتطّورات  وثيقً�  ات�س�ًل  يّت�سل  معّينة  فترات  في  ال�سرائع  تع�قب  اأّن  على  ك�ّفة 

الح��سلة في كّل فترة اأو بم� ُي�سّمى »متطّلب�ت الع�سر«.

وُيث�ر هن� �سوؤال وهو: اإذا ك�نت ال�سرائع بهذا ال�سكل، فلم�ذا تكون هن�ك �سريعة 

خ�تمة، ولم�ذا تقف النبّوة عند حّد معّين مع القفزات التي يقفزه� عن�سر الزمن؟ 

اأّن  فيت�سّورون  �سيئين،  بين  يخلطون  ال�سوؤال  هذا  يثيرون  الذين  ب���أّن  عليه  واأجبن� 

نبيٌّ  فترة  كل  في  يبعث  اأن  يجب  ولذلك  المدنّي�ت،  تبّدل  تعني  الع�سور  تطّورات 

العلمي  التقّدم  مع  توّجه�ته  تتن��سب  اأخ��رى  وبعب�رة  الموجودة،  والمدنّية  يتن��سب 

والثق�في الح��سل.. والح�ل هي لي�ست كذلك، لأّن تبّدل المدنّي�ت ل يوؤّدي اإلى تبّدل 

القوانين. وال�سبب الرئي�سي لن�سخ ال�سرائع هو عدم ا�ستعداد الن��ض لوعي وا�ستيع�ب 

جميع حق�ئق هذه ال�سريعة اأو تلك، وق�سورهم عن فهم ووعي وا�ستيع�ب جميع حق�ئق 

تدريجيً�  وعيهم  نم�  م�  واإذا  تعليم�ته�.  فهم  عن  وق�سورهم  تلك،  اأو  ال�سريعة  هذه 

)1)  لل�سهيد مطهري}، مرت�سى، الإ�سالم ومتطلب�ت الع�سر )م. �ض(.

)2)  �سورة الأحزاب، الآية 40.
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تنزل عليهم �سريعة اأكمل من �س�بقته�، واإذا تقّدموا اأكثر تنزل عليهم �سريعة اأكمل 

ي�سلوا  حتى  الن��ض  ل�ستعدادات  تبعً�  ال�سرائع  نزول  ي�ستمّر  وهكذا  قبله�،  التي  من 

م�ستوًى ي�ستغنون به عن الوحي، ول يبقى هن�ك �سيء يحت�جون فيه اإلى الوحي، اأي: اإّن 

احتي�جهم اإليه محدود، واإّن هن�ك ق�س�ي� وم�س�ئل �سواء في دائرة المع�رف الإلهّية اأو 

في دائرة التع�ليم الأخالقية والجتم�عية، خ�رجة عن حدود العقل والتجربة والعلم، 

اأي اإّن الإن�س�ن ل ي�ستطيع الظفر به� عن طريق العلم. وبم� اأّن العلم والعقل ق��سران 

عن ذلك، ي�أتي الوحي ليقوم بدوره في رفد الن��ض واإغ�ثتهم. ولي�ض من ال�سروري اأن 

ي�ستمّر الوحي ب�سورة مب��سرة في اإلق�ء م� عنده على الب�سرية اإلى م� ل نه�ية. وكحّد 

اأعلى يكون الإلق�ء لذلك المقدار الذي يحت�جه الإن�س�ن في وقت يكون موؤّهاًل لتقّبله 

اأّوًل، ومح�فظً� عليه ث�نيً�.

اأخرى  م�س�ألة  وهن�ك  ال�سرائع،  ن�سخ  على  تبعث  وق�بلّي�تهم  الن��ض  ف��ستعدادات 

يجب اأن تطرح بعد هذه الم�س�ألة وهي اأّن ق�سمً� من حق�ئق ال�سريعة ال�س�بقة قد ن�له 

التحريف على اأيدي الن��ض، وظهر في ق�لب اآخر، وهذا ب�عث اآخر على تجّدد ال�سرائع 

والنبّوات.

ف�لتحريف الذي ط�ل بع�ض ال�سرائع �سبب من اأ�سب�ب تع�قب الأنبي�ء علمً� اأّن اأحد 

الأعم�ل التي يقوم به� كّل نبّي اإحي�ء تع�ليم النبّي ال�س�بق، وبعب�رٍة اأخرى ف�إّن ق�سمً� 

التع�ليم  ف�إّن هذه  الذي ك�ن قبله، ول يخفى  النبّي  تع�ليم  ُت�سبه  نبي  تع�ليم كّل  من 

لم تبق على ح�له� كم� ك�نت في اأّول نزوله� اإذ تالقفته� اأيدي الن��ض فتالعبت به�.. 

وهذه من طبيعة الإن�س�ن حيث ُي�سيف ويحذف من كّل تعليم يتلّق�ه من معّلمه، وبعب�رة 

الكريم، ودّلت على �سّحته�  القراآن  به�  اأقّر  التي  الم�س�ئل  ُيحّرفه. وهذه من  اأخرى 

اأّنه  رغم  والإنجيل  التوراة  تع�ليم  بع�ض  اأقّر  مثاًل  القراآن  فنجد  الب�سرية.  التج�رب 

اأعلن عن رف�سه لهم� بكّل �سراحة  ن�سخهم�، ولّم� تالقفتهم� الأيدي وتالعبت بهم� 



2-Pّة األنرياء بلايا اللظ محل خارليِّ

109109

ون�دى بتركهم�، واأخبر الن��ض اأّنهم� غير التوراة والإنجيل الحقيقيين.. وكذلك الأمر 

ا�ستغّلته�  الكريم. قد  القراآن  التي ورد ذكره� في   Q اإبراهيم  اإلى مّلة  ب�لن�سبة 

قري�ض اإذ تعتبر نف�سه� ت�بعة لمّلة اإبراهيمQ في حيث لم يبق من تع�ليم خليل 

الرحمن  Q �سيء ُيذكر، حيث ق�مت بتحريفه� وتبديله� بتع�ليم من عندّي�ته�، 

التالعب  هذا  على  مثٌل  القراآن  وفي  الحقيقية..  الأ�سلية  التع�ليم  تلك  ف�ندر�ست 

ٹ ٹ         ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  چ  اإذ يقول:  والتحريف الذي يح�سل، 

 فقد اأوجب اإبراهيم Q ال�سالة.. ولكن اأّية �سالة؟ اإّنه� ال�سالة 
(1(

ڦڦچ 
وم�  بعينه�،  العب�دة  ُتمّثل  والتي  للعب�دة،  الواقعي  المعنى  تعك�ض  التي  الحقيقية 

العب�دة؟ اإّنه� الخ�سوع لرّب الع�لمين، والت�سبيح والتنزيه والتحميد، واإذا ك�نت �سالة 

اإبراهيم Q قد اختلفت في ظ�هره� عن �سالتن� بع�ض ال�سيء، فلي�ض مهّمً� لأّنه� 

تظّل تلك ال�سالة التي اأراده� اهلل تع�لى من حيث نوع اأذك�ره�، وحمده�، وتمجيده�، 

وثن�ئه� وخ�سوعه�، وتقدي�سه�، واإظه�ر الذّلة والم�سكنة فيه�، ولكن ج�ءت قري�ض التي 

تّدعي اأّنه� على مّلة اإبراهيم Q فغّيرته� وبّدلته� اإلى م� عّبر عنه القراآن الكريم 

ب�ل�سفير والت�سفيق ففقدت ال�سالة بذلك معن�ه� ومحتواه�.

ذكرت قبل قليل اأّن اأحد الأعم�ل التي يقوم به� اأّي نبّي من الأنبي�ء اإحي�ء تع�ليم 

الأنبي�ء ال�س�بقين التي لم ينله� التحريف.. وهذه حقيقة نلم�سه� في القراآن الكريم 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  چ  حيث يقول جّل من ق�ئل: 

ڳ  گ  گ  گ   کگ  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
اأوجدت  التي  الأه��واء هي  لكن  الدين واحد  اأّن  تدّل على  الآية   وهذه 

(2(
چ  ڳ 

الختالف بين الأدي�ن.. ولو حذفت منه� تحريف�ت الن��ض وت�سّرف�تهم فيه� لظهرت 

)1)  �سورة الأنف�ل، الآية 35.

)2)  �سورة ال�سورى، الآية 13.
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اإبراهيم  �سدد  وفي  واح��دة..  وطريقة  واح��دة  وم�هية  واح��د،  دين  اأّنه�  جميعه�  لن� 

الخليل Q يقول القراآن: چۓ ڭ       ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ         ۆ ۈ 

 ف�ليهود ك�نوا يّدعون اأّن م� عندهم من تع�ليم هي نف�سه� تع�ليم اإبراهيم 
(1(

...چ 

الخليل Q، وكذلك الن�س�رى ك�ن لهم نف�ض الّدع�ء، واأ�س�فوا اإليه اأّن تع�ليمهم 

اأكمل من تع�ليم اإبراهيم الخليل Q بل هي ن��سخٌة له�.

 Q المهم اأّن اإحي�ء اأ�سل الدين مهّمة من مهّم�ت الأنبي�ء، وهو واحد منذ اآدم

حتى نبّين� الكريم P ول اختالف اإّل في الفروع.. وكل نبّي من الأنبي�ء عندم� ي�أتي 

ف�إّن اأحد الأعم�ل التي يقوم به� ت�سخي�ض الإ�س�ف�ت والتحريف�ت التي ط�لت ر�س�لة 

النبّي الذي ك�ن قبله. وُيث�ر هن� �سوؤال هو: هل اأّن هذا التحريف يخ�ّض مرحلة م� قبل 

النبّوة الخ�تمة، اأو اأّنه ي�سمل مرحلة م� بعده� اأي�سً� بحيث يتّم التالعب في الدين، 

اأخرى، فكم�  اأّنه ل يخ�ضُّ مرحلة دون  وتدخله الخراف�ت والأب�طيل؟ والجواب هو: 

تتغّير.  لم  واح��دة  الإن�س�ن  طبيعة  لأّن  بعده�  يكون  كذلك  الخ�تمة  النبّوة  قبل  ك�ن 

وهن�ك �سعر معروف ين�سب اإلى ال�س�عر »نظ�مي«، وهو لي�ض له، يتّحدث فيه ال�س�عر 

الإن�س�ن وُيحّرفون  اأّيه�  الدين فيقول: »يتالعبون بدينك  التحريف الح��سل في  عن 

فيه، وقد اأ�س�فوا اإليه من األوان التزييف م� يجعلك ع�جزًا عن معرفته«.

ف�لتحريف اأمر طبيعي وهو موجود في كّل مرحلة، ولو لم يكن كذلك، فمن اأين ج�ء 

هذا الختالف والتف�وت الذي ُنالحظه في دينن�؟ فظهور البدع في الدين الخ�تم اأمر 

ممكن.. ونحن الإم�مية نعتقد اأّن الإم�م المهدي | حينم� يظهر »ي�أتي بدين جديد« 

وذلك لكثرة م� ط�ل الدين من تزييف وتحريف وتالعب. في�أتي �سالم اهلل عليه بدين 

جّده الم�سطفى P بحيث ي�ستغربه الن��ض لأّنه غير الدين الذي األفوه، في حين اأّن 

الدين الحقيقي هو الدين الذي ي�أتي به الإم�م Q، وقد ورد في الأخب�ر والرواي�ت 

)1)  �سورة اآل عمران، الآية 67.
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اأّنه عندم� يظهر، ُيدّمر بيوتً� وم�س�جد، ويقوم ب�أعم�ل تجعل الن��ض يت�سّورون اأّنه دين 

جديد حّقً�.

فيظّل احتي�ج الب�سرية اإلى الإن�س�ن الم�سلح ق�ئمً� في �سوء م� تقّدم، وم� ذكرن� 

من اأّن كّل نبّي يقوم ب�إ�سالح دين النبّي الذي �سبقه. وُيث�ر هن� �سوؤال وهو: اإذا ك�نت 

�سوء  في  ُنف�ّسره�  وكيف  الخ�تمّية؟  ُنبّرر  فكيف  ق�ئمة،  م�سلح  اإن�س�ن  اإلى  الح�جة 

الح�جة اإلى م�سلح وفي �سوء ا�ستعداد الب�سرية لتقّبل حق�ئق الوحي تقّباًل ت�ّمً�؟

اأقول: اإّن هن� مو�سوعين، الأول: ل نق��ض في اأّن الح�جة اإلى الم�سلح والإ�سالح 

الأمر  وم�  اأي�سً�..  الخ�تم  الدين  في  موجودة  وهي  وزم���ن،  ع�سر  كّل  في  موجودة 

عن  ث��ر 
ُ
اأ وق��د  الإ���س��الح،  اإم����رات  من  اإم���رت���ن  اإّل  المنكر  عن  والنهي  ب�لمعروف 

الأئّمة  R: »واإّن لنا في كل خلف عدوًل ينفون عّنا تحريف الغالين وانتحال 

 فال نق��ض في اأّن الح�جة اإلى الإ�سالح والم�سلح ق�ئمة، ولكن من هو 
(1(

المبطلين«

هذا الم�سلح؟ ومتى يكون وقت مجيئه؟ وهل هو موجود في كّل مرحلة اأو في بع�ض 

المراحل؟ وم� هي الظروف التي تعي�ض فيه� هذا الم�سلح؟ هذه الأ�سئلة بمجموعه� 

ُت�سّكل المو�سوع الث�ني الذي يتفّرع من الجواب..

كّرر هن� م� ذكرته �سلفً� من اأّن الح�جة اإلى م�سلح موجودة دائمً� واأبدًا، وهي 
ُ
واأ

ففي  الم�سلح،  هذا  ظهور  ظروف  في  الختالف  ولكن  عليه�،  المّتفق  الم�س�ئل  من 

بينهم  من  ينه�ض  م�ستوى  في  الكف�ءة  من  الن��ض  يكن  لم  ال�س�بقة  ال�سرائع  ع�سور 

فيه من ي�سع حّدًا للتالعب والتزييف، فال بّد لهم من نبّي ي�أتي بمهّمة �سم�وية ليقوم 

والم�سلحين �سمة  الإ�سالح  ف�إّن وجود  الخ�تمة،  النبّوة  اأّم� في ع�سر  العمل..  بهذا 

منطق  بحكم  له  موؤاتية  ف�لظروف  وكذلك  �ته،  مخت�سّ من  بل  الع�سر،  لهذا  ممّيزة 

ال�سريعة الخ�تمة التي اأّكدت على ظهور الم�سلحين و�سرورة وجودهم، واإ�س�فة اإلى 

)1) راجع: الكليني، الك�في، ج 6، �ض 33.
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ذلك فنحن الإم�مية نعتقد بوجود ذخيرة لالإ�سالح وهو الإم�م المهدي |، وهذا 

م� ين�سجم وتوّجه�ت النبّوة الخ�تمة. كم� اأّن الإ�سالح بعد النبّوة الخ�تمة ل يحت�ج 

كنبّي..  ل  ك�إم�م  ب�سفته  يظهر  ف�إّنه  يظهر  عندم�  والإم�م  نبّيً�..  الم�سلح  يكون  اأن 

اآب�ئه  طريق  عن  وراثيً�  علمً�  الإ�سالم  في  م�  يعلم  الذي  الإن�س�ن  ذلك  هو  والإم���م 

اأ�ست�ذهم  لأّن  اأ�ست�ذ،  يد  يتتلمذوا على  اأن  دون  الآخر  اأحدهم  عّلم  الذين  واأج��داده 

الأّول هو ر�سول اهلل P حيث عّلم اأمير الموؤمنين علي Q جميع علومه، وتلّقى 

الإم�م Q الإ�سالم خ�ل�سً� نقّيً�، ثم انتقل اإلى الأئمةR من بعده، فتوارثوه اأبً� 

عن جد �س�ر بيد الإم�م المهدي|.. فال ح�جة اإلى وحي جديد لأنه ُيبّين للن��ض م� 

.P ج�ء عن طريق الوحي الذي نزل على جّده الم�سطفى

به�، وهو  يتعّلق  اإلى مو�سوع  اأتطّرق  اأن  لي  بّد  المف�هيم ل  اأتحّدث عن هذه  واأن� 

مو�سوع اإحي�ء الدين، المو�سوع الذي دارت حوله الخراف�ت والأب�طيل.. ووّفقت مّرًة 

لقي مح��سرة حوله بعنوان »اإحي�ء الفكر الديني« وذلك في جل�سة دينية ك�نت 
ُ
اأ اأْن 

ُتعقد �سهريً�، وذكرت هن�ك اأّن الدين - ك�أّي حقيقة من الحق�ئق - ُي�س�ب ب�أعرا�ض.. 

في  جري�نه  بمجرد  يتلّوث  اأّنه  َبيَد  ال�س�فية  العين  من  ينبع  الذي  ك�لم�ء  الدين  اإّن 

له هو ظهور  الموؤ�سف  من  لكن  الملّوث�ت،  وتعقيمه من هذه  تطهيره  ويجب  الأنه�ر، 

اأّن من ممّيزات  الحظ  العظيم، ومن ح�سن  الدين  لّوثت هذا  اأفك�ر منحرفة غريبة 

الدين الخ�تم هو اأّنه ذاته مقي��ض ب�أيدين� لت�سخي�ض تلك الأفك�ر المنحرفة والتعّرف 

عليه�.

والث�لث  الث�ني  القرنين  اأّب���ن  الم�سلمين  بين  الدين  اإحي�ء  فكرة  ظهرت  لقد 

الهجريين )علمً� اأّنه� ظهرت في البداية بين ع�ّمة الم�سلمين، ثم �سرت اإلى الإم�مية( 

اأظهرت هذه الفكرة �سعورًا ب�سرورة التجديد والإ�سالح في الدين حيث تظهر  لقد 

اإلى البلى والندث�ر على مّر الت�أريخ. فال بّد من التجديد فيه،  فيه البدع، ويتعّر�ض 
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تنظيفً�  ُينّظف  الذي  البيت  اأو  ت�سلح،  ثّم  المعطوبة،  ال�سي�رة  مثل  ذلك  في  ومثله 

ويفقده  الدين  ُيبلي  والع�سور  الأزمنة  فتع�قب  وهكذا،  �سنة..  كّل  في  ي�سبغ  اأو  ت�ّمً� 

ُيجّدد  �سخ�سً�  مئة  كّل  في  يبعث  اهلل  ب�أّن  الّتج�ه،  هذا  اأ�سح�ب  ق�ل  لذلك  رونقُه. 

اإلى  لالأّمة دينه�، وذلك لإ�س�بته ب�لبلى، وتلّوثه بغب�ر ال�سنين المتوالية، فهو يحت�ج 

من ُينّظفه وُيطّهره.. لقد راأيت هذا في عدد من الكتب التي ط�لعته�، وراأيت اأّن عددًا 

من علم�ئن� ُيطلق عليهم لقب »المجّددين« مثل الميرزا ال�سيرازي حيث ُيعّبرون عنه 

مجّدده  البهبه�ني  الوحيد  والمرحوم  ع�سر،  الرابع  القرن  اأّول  في  الدين  مجّدد  اأّنه 

في اأّول القرن الث�لث ع�سر، والعاّلمة المجل�سي مجّدده في اأّول القرن الث�ني ع�سر، 

والمحّقق الكركي مجّدده في اأّول القرن الح�دي ع�سر وهكذا حتى ي�سل اإلى القرن 

والإم�م  القرن،  هذا  في  مجّدده   Q الب�قر  الإم���م  اإّن  فيقولون  الهجري  الث�ني 

الر�س� Q مجّدده في اأّول القرن الث�لث، والكليني مجّدده في اأّول القرن الرابع، 

والطبر�سي في اأّول القرن الخ�م�ض... وهلّم جّرا..

وقد نقل العلم�ء ذلك في كتبهم ك�لميرزا ح�سين النوري في ذكره لأحوال العلم�ء 

اأو محّمد ب�قر الخوان�س�ري في كت�به »رو�س�ت الجّن�ت«. وقد خطر في ب�لي اأن اأبحث 

عن الدليل الذي يعتمد عليه دع�ة التجديد للفكر الديني. فحينم� بحثت ونّقبت لم اأر 

في اأخب�رن� ورواي�تن� �سيئً� من هذا القبيل، ول اأدري فم� هو الم�سدر الذي يطمئن 

ع�ّمة  من  اإخوانن�  كتب  في  كذلك  وبحثت  والمف�هيم؟  الأفك�ر  هذه  اأمث�ل  في  اإليه 

الم�سلمين، فلم اأعثر اإّل على حديث واحد في �سنن اأبي داود فقط، وقد روي عن اأبي 

 
(1(

ه: »اإّن اهلل يبعث لهذه الأمة على راأ�س كل مائة من يجّدد لها دينها« هريرة ون�سّ

ولم ينقله من محّدثي الع�ّمة غير اأبي داود.. ول اأدري كيف يقبله الإم�مّية ويقّرون به؟ 

اإّنه من الأح�ديث المحظوظة حّقً�، وقد انفرد في نقله الع�ّمة دون الإم�مية. وراحوا 

)1) راجع: الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، الخ�تمة، ج3، �ض 273.
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يوردونه في كتبهم، وُيكثرون من التطّرق اإليه وبحثه. وُيثيرون حوله الأ�سئلة الكثيرة 

وُيجيبون عليه� هم اأنف�سهم، فمثاًل يقولون: هل ُيجّدد هذا ال�سخ�ض المق�سود جميع 

الدين اأو جزءًا منه؟ وهل هذا ال�سخ�ض من العلم�ء اأو من الخلف�ء وال�سالطين؟ وهل 

�ض في جميع حقول الدين، اأو ي�أتي �سخ�ض لكّل حقل؟ فمثاًل ي�أتي اأحد العلم�ء  يتخ�سّ

لُيجّدد في الحقل العلمي، وي�أتي اأحد الخلف�ء اأو ال�سالطين لُيجّدد الدين كّله، علمً� 

اإر�س�ًء للخلف�ء  به  الذين تالعبوا  �ع  الو�سّ اأقحم هوؤلء في الحديث من قبل  اأّنه قد 

ة، اإذ كيف يطلق لقب المجّدد على اأحد  والحك�م وتزّلفً� لهم ب�سبب م�س�لحهم الخ��سّ

العلم�ء ول يطلق على اأحد الخلف�ء!؟ فق�لوا: يظهر في كّل قرن خليفة ي�سلح لالأّمة 

دينه�، فمثاًل ظهر عمر بن عبد العزيز في اأّول القرن الث�ني، وه�رون الر�سيد في اأّول 

القرن الث�لث... وهكذا..

وعندم� تفّرقوا اإلى اأربعة مذاهب اعتب�رًا من القرن ال�س�بع، ق�لوا: هل ي�أتي مجّدد 

لكّل مذهب، اأو ي�أتي مجّدد واحد للمذاهب الأربعة؟ بعد ذلك ق�لوا: لكّل مذهب من 

المذاهب مجّدد ُيجّدد فيه على راأ�ض كّل قرن، فمجّدد م�ستقل لمذهب اأبي حنيفة، 

واآخر لمذهب ال�س�فعي، وث�لث للمذهب الحنبلي وهكذا.. وكذلك الأمر ب�لن�سبة اإلى 

المذاهب الأخرى فق�لوا بظهور المجّدد في مذهب اأهل البيت ب�عتب�ره من المذاهب 

الإ�سالمّية، واأي�سً� في مذهب الخوارج الذين يزعمون اأّنهم من المذاهب الإ�سالمّية.

ف�أط�لوا البحث في هذا المو�سوع دون ط�ئل، وا�ستر�سلوا واأ�سهبوا فيه من خالل 

اأول من  اأّن  راأيي  وفي  الإم�مية،  اإلى  ت�سّرب  المذاهب، حتى  بكّل مذهب من  ل�سقه 

نقله اإلى الإم�مية هو ال�سيخ البه�ئي - اأعلى اهلل مق�مه - ل ب�سفته حديثً� �سحيحً� 

حقيقيً�، بل الرجل كتب ر�س�لة �سغيرة في اأحوال الرج�ل، ومن �سمن الذين تطّرق 

اإليهم من الرج�ل هو: ال�سيخ الكليني، فق�ل عنه: م� اأعظم هذا الرجل الذي اعتبره 

علم�ء ال�سّنة من مجّددي المذهب الإم�مي!
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اأراده هو  اأهل ال�ُسّنة، واإّن م�  وال�سيخ البه�ئي ع�لم متبّحر وله اطالع على كالم 

به..  ويقطع  الحديث  ب�سّحة  ليقّر  ل  الكليني،  ال�سيخ  ف�س�ئل  من  ف�سيلة  يثبت  اأن 

لكن ج�ء بعده من كتبوا في علم الرج�ل فنقلوا كالمه، اإلى اأن �س�ر من الم�سّلم�ت 

عندهم، واعتقدوا اأّنه من الأح�ديث ال�سحيحة. وظّل على هذه الح�ل يتداوله الخلف 

عن ال�سلف، وفي القرنين الث�ني ع�سر والث�لث ع�سر )الّلذين اعتقد اأّنهم� من اأتع�ض 

فيه�  تعّر�ض  التي  الفترة  ُنحّدد  اأن  اأردن���  ولو  الإم�مي،  الفكر  به�  مّر  التي  الفترات 

هذا  اأّن  ��سون  الق�سّ �سّور  القرنين(  هذين  لك�نت:  م�ستواه  وانخف�ض  لالنحط�ط، 

الحديث من الأح�ديث ال�سحيحة دون اأن يفهموا جذوره، وتفّننوا ف��سطنعوا له تتّمة 

من عندّي�تهم، حيث اإّن الع�ّمة و�سلوا في تعداد المجّددين حتى ال�سيخ الكليني، اأّم� 

هوؤلء فقد وا�سلوا ال�سوط حتى اأّول القرن الرابع ع�سر، وانتخبوا الميرزا ال�سيرازي 

مجّددًا لمذهب اأهل البيت فيه، ول اأدري م� هو دليلهم؟

والم�سحك اأكثر اأّن الح�ج مير مال ه��سم الخرا�س�ني قد نقل هذا المو�سوع في 

كت�به »منتخب التواريخ« وذكر مجّددي المذهب الإم�مي قرنً� بعد قرن، لكّنه نف�سه 

عب�قرة  عظم�ء  عند  ويقف  م�س�ديقه،  بع�ض  مع  المو�سوع  هذا  ان�سج�م  عدم  يرى 

والأّمة،  للّدين  قّدموه�  التي  الجليلة  خدم�تهم  مع  المجّددين  عداد  في  ُيح�سبوا  لم 

وذنبهم اأّنهم لم يكونوا على راأ�ض الم�ئة �سنة، ومن هوؤلء ال�سيخ الطو�سي الذي قّل اأن 

يكون ع�لم مثله في خدم�ته الكبيرة التي قّدمه� لالإم�مية، لكّنه لم ُيذكر في عداد 

المجّددين، وذنبه الوحيد اأّنه لم يكن على راأ�ض قرن، في حين اأّن هن�ك من هم اأقّل 

منه، لكّنهم ذكروا في عداد المجّدين.

العلم�ء والخلف�ء،  ال�سّنة عندم� فّرق بين  اأهل  اأ�سلوب  الموؤّلف الخرا�س�ني  واّتبع 

اأي اأّنه اعتبر المجّددين من كال الطرفين لكّنه ف�سل بينهم�.. وعندم� ك�ن الخلف�ء 

العزيز  عبد  بن  كعمر  وملوكهم  ال�سّنة  اأهل  خلف�ء  ذكر  الإم�مّية،  غير  من  والملوك 
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والم�أمون، واأمث�لهم.. وذكر من الإم�مّية: ع�سد الدولة البويهي واأمث�له حتى و�سل 

اإلى ن�در�س�ه اأحد ملوك اإيران، والعجب كّل العجب اأن يعّد هذا ال�سّف�ك الجّزار في 

عداد مجّددي المذهب الإم�مي! وهو الذي اأراق الدم�ء، وح�سد روؤو�ض الن��ض لي�سيد 

ع�سكريً�  ق�ئدًا  ك�ن  اأنه  في  تكمن  ن�در�س�ه  عظمة  اأّن  الموؤّلف  ويذكر  المن�ئر..  به� 

محّنكً� �سج�عً� ل يعرف الخوف.

اأقول: اأح�َسَن ن�در�س�ه في تع�مله مع اأعداء اإيران اآنذاك حيث طردهم منه�، وق�م 

بفتح الهند، ولكن م�ذا فعل فيم� بعد؟ اإّنه ارتكب المج�زر تلو المج�زر، واأراق دم�ء 

الأبري�ء، حتى نقل البع�ض اأّنه ابُتلي ب�لجنون في اآخر عمره، فكيف يعّد هذا الملك 

المجنون مجّددًا للمذهب الإم�مّي؟ م� اأتع�ض حّظن� اإذًا! واأين و�سل بن� المط�ف؟

ال�سرائب  نظ�م  في  و�سع  لقد  ال�سرائب.  اأخذ  في  طريقته  ك�نت  كيف  انظروا 

الفالني.. ولم  المك�ن  األفً� من  ا�سطالح�ت من عنده، فك�ن يقول مثاًل: اجلبوا لي 

فهل  تخطيط،  ودون  دون ح�س�ب،  ذلك  يقول  ك�ن  �سيء؟  اأّي  من  الأل��ف،  ُيعّين هذا 

الألف المق�سود األف توم�ن، مثاًل، اأو األف راأ�ض اإن�س�ن اأو األف �سيء اآخر؟ مثاًل ك�ن 

يقول: اجلبوا لي من مدينة ورامين األفً�!؟ ولكن األف م�ذا!؟ ول اأدري هل في ورامين 

تلك الثروة المطلوبة اأو ل؟ المهم، لي�ض هن�ك فترة اأتع�ض من تلك الفترة التي ك�نت 

في اأواخر حكومة هذا الجاّلد.

اإلى  اأن ا�سترعي انتب�هكم  اأكثر.. واأوّد  في �سوء م� تقّدم ينبغي الحيطة والحذر 

نقطة اأخرى تتعّلق بهذا الحديث واأمث�له من المنقولت، وهي اأّنه قد تكون له جذور 

من الأدي�ن الأخرى، حيث ج�ء اأتب�عه� واأقحموا معتقداتهم في دينن�، ول يخفى ف�إّن 

فكرة التجديد في الدين ك�نت موجودة قبل الإ�سالم حيث يرون ظهور مجّدد للدين 

قبل  م�  مرحلة  وليدة  بل هي  الإ�سالم،  من  ن�بعة  لي�ست  ف�لفكرة  �سنة،  األف  كّل  في 

الإ�سالم. ويقول ال�س�عر ب�ب ط�هر في هذا ال�سدد: »يظهر في كّل األف �سنة عظيم 
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من العظم�ء، وقد ظهرت اأن� في الألف �سنٍة الج�رية«.

حيث  للزراد�ستيين  تعود  وهي  القديمة،  اإيران  في  موجودة  التجديد  فكرة  ك�نت 

ك�نوا يعتقدون بظهور مجّدد كّل األف �سنة. وقد قراأت في كت�بهم اأّنهم ُيلّقبون ال�سخ�ض 

الذي يظهر كّل األف �سنة »هو�سيدر«، وقد ذكر ال�س�عر »به�ر« ذلك في ق�سيدة األق�ه� 

بمن��سبة الذكرى الألفية لل�س�عر »فردو�سي« ق�ل فيه�: »اإّن ُح�سَن الفيتك اأنك هو�سيد« 

وك�ن هن�ك �سخ�ض رّوج للزراد�ستية في اإيران كثيرًا، وهو عدوٌّ من اأعداء العرب وكّل 

م� �سدر عنهم، اأي اأّنه عدّو الإ�سالم.. وقد اأّلف كت�بً� حول الزراد�ستية في جزءين.. 

فكرة  اأوجد  الذي  هو  اأّنه  فيه  واّدع��ى  ال�سّف�ري،  ليث  يعقوب  اإلى حي�ة  فيه  وتطّرق 

التجديد في كّل األف �سنة. وهذا كالم ك�ذب ل ين�سجم مع روح الإ�سالم، لأّن الفكرة 

دخيلة عن طريق الآخرين.

ط�لع كت�ب »الفرائد« لأبي الف�سل الكلب�يك�ني، وهو من 
ُ
والآن تذّكرُت اأّني ُكنُت اأ

مبّلغي البه�ئّية الم�هرين، فراأيته قد ذكر حديثً� زعم اأّنه نقله من الجزء الث�لث 

اأّمتي  P وم�سمونه: »اإن �صلحت  النبي  الأن��وار، وهو مرويٌّ عن  ع�سر من بح�ر 

فلها يوم، واإن ف�صدت فلها ن�صف يوم« بعد ذلك يقول: اإّن اليوم المق�سود هن� هو 

اليوم المذكور في القراآن في قوله تع�لى: چپ پ   ڀ ڀ ڀ     ڀ ٺ 

 ف�إذا ك�نت الأّمة �س�لحة تعي�ض األف �سنة، واإذا ك�نت ف��سدة تعي�ض 
(1(

ٺچ 
خم�سم�ئة �سنة. ثم يوؤّيد هذا الحديث وي�سفه اأنه من الأح�ديث ال�سحيحة، لح�جٍة 

في نف�سه حيث اإّنه يعّد محت�ًل من الطراز الأّول فيقول: اإّن هذه الأّمة التي ف�سقت، 

ك�نت �س�لحة ولم ُتعّمر اأكثر من األف �سنة، وذلك اأّن الأئّمة ك�نوا ُيبّينون للن��ض م� 

تعّلموه اأبً� عن جّد عن طريق الوحي الذي نزل على جّدهم P، فك�نت تلك الفترة 

فترة اّت�س�ع رقعة الإ�سالم وب�سط نفوذه.. ويجب اأن نقول اإّن عمر الأّمة بداأ بوف�ة 

)1)  �سورة الحج، الآية 47.
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الإم�م الع�سكري  Q �سنة )260ه�(، وهي �سنة ولدة الأّمة، ف�إذا م�سى عليه� 

األف �سنة، ف�ستحّل �سنة )1260ه�( وهي �سنة ظهور »الب�ب«.. وهذا ت�أييد لحديث 

النبّي P من اأّن الأّمة اإذا ك�نت �س�لحة ع��ست األف �سنة، وبعب�رة اأخرى يظهر 

واإذا ك�نت ف��سقة ع��ست   ،P ي�أتي بدين جديد ين�سخ دين الم�سطفى  �سخ�ض 

خم�سم�ئة �سنة.

فم� اأراده هذا المفتري هو اأن يدعم الب�بّية المنحرفة ب�أح�ديث مختلقة ل �سّحة 

له�، وعندم� قراأت هذا الحديث ح�ولت اأن اأعثر عليه في البح�ر، فبحثت عنه كثيرًا، 

�ض �سفح�ت من كت�به لهذا الحديث  فلم اأجده - وراأيت الميرزا اأب� ط�لب قد خ�سّ

و�سحيح،  موجود  الحديث  هذا  اأّن  منه  ظّنً�  المذكور  الكلب�يك�ني  اّدع�ء  على  جوابً� 

اإذ لم ُي�سّدق اأّن الكلب�يك�ني قد اخترعه من عنده.. واأن� كّلم� بحثت عنه لم اأجده.. 

P، وهذا الذي  ووجدُت �سيئً� اآخر في البح�ر نقاًل عن كعب الأحب�ر ل عن النبّي 

راأيته يذكر اأّن الن��ض في ع�سر الإم�م المهدي Q اإذا ك�نوا �س�لحين، ُيعّمرون 

األف �سنة، واإذا ك�نوا ف��سقين، ُيعّمرون خم�سم�ئة �سنة.

فلينظر ذوو الألب�ب والب�س�ئر كيف افترى الكلب�يك�ني على ر�سول اهلل P مّدعيً� 

اأّن النبّي P قد ق�له، ولي�ض كعب الأحب�ر، في حين اأّن الحق ينطق ب�أّن الق�ئل هو 

كعب الأحب�ر... في� له من مو�سوع »ي�ستفرغ العجب«، وك�ن مده�سً� اإلى الحّد الذي 

وبم�  به،  خبره 
ُ
واأ البه�ئية،  حول  كثير  اطالع  لهم  مّمن  الإخ��وة  ب�أحد  اّت�سل  جعلني 

ق�له الكلب�يك�ني في كت�به، والميرزا اأبو ط�لب في كت�به، وببحثي الطويل عنه وعدم 

عثوري عليه، فق�ل لي: اإّن الحّق معك، اإذ كّل الأح�ديث المذكورة في الكت�ب مو�سوعة 

مختلقة م� عدا هذا الحديث المن�سوب اإلى كعب الأحب�ر.

واإن دّل هذا على �سيء ف�إّنم� يدّل على اأّن الت�س�هل في الدين اأمر قبيح مذموم.. 

وم�ذا اأحدث اأبو هريرة من �سّجة بين ع�ّمة الم�سلمين في حديثه الذي نقله اأبو داود 
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في �سننه، وذكره علم�ء الإم�مّية في كتبهم ب�هتم�م ب�لغ اإلى الحّد الذي اأ�سبح فيه 

ن�در�س�ه من مجّددي المذهب. وي�أتي محت�ل اآخر مثل الكلب�يك�ني في�سع حديثً� اآخر 

ل؟  اأو  البح�ر  في  موجود  هو  هل  منه،  يت�أّكد  اأن  دون  ط�لب  اأبو  الميرزا  عليه  يعّول 

ويط�لع مئ�ت الأ�سخ��ض كت�به م�سّدقين ب�لحديث الذي اأورده فيه في حين هو من 

الأح�ديث المو�سوعة.

ل، ف�إّن في الإ�سالم م�سلحً� لكن الإ�سالح على ق�سمين: اإ�سالح ع�م يخ�ضُّ الإم�م 

المهدي| - كم�سلح ع�لمي ح�سب اعتق�دن� نحن الإم�مية - وهذا الإ�سالح ع�لمّي 

ع�م، ول عالقة له بمو�سوعن�، وهن�ك اإ�سالح خ��ض وهو مح�ربة البدع التي يفتريه� 

المفترون.. وهذا الإ�سالح مهّمة جميع اأفراد الأّمة في كل زم�ن ومك�ن، ول يقت�سر 

على ع�سر معّين، اأو اأفراد معّينين اإذ يمكن ظهور م�سلحين )ح�سب المعنى المذكور( 

في جميع الأع�س�ر. ولم ي�سترط الب�ري جّل وعال اأن تكون المّدة كّل م�ئة �سنة، اأو كّل 

م�ئتي �سنة، اأو خم�سم�ئة �سنة، اأو األف �سنة... كّل واألف كاّل.. فلم ُتحّدد المّدة اأبدًا.

ال�س�بق،  النبّي  دين  ُيحيى  نبّي  ي�أتي  اأن  ك�ن يجب  الأخرى  الأدي�ن  اإلى  وب�لن�سبة 

العظيم،  الإ�سالمي  الدين  اإلى  ب�لن�سبة  اأّم�  النبّوة.  طريق  عن  اإّل  ممكن  غير  وهذا 

ف�إ�س�فة اإلى ال�سطالح�ت الجزئية، هن�ك اإ�سالح ع�لمي ع�م يجري على يد و�سي 

.P النبّي الأعظم

هذا ف�سل عن الخ�تمّية ذكرته ا�ستيف�ًء للبحث الذي طرحته �س�بقً� والحمد هلل.
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حل إشكالية وجود الموت والفناء)1)

ظاهرة الموت

الإن�س�ن  م�س�جع  ت  اأق�سَّ التي  الهواج�ض  من  الحي�ة  وانته�ء  الموت  في  التفكير 

من  الهدف  م�  لنموت؟  ولدن�  لم�ذا  ب��ستمرار:  نف�سه  ُي�س�ئل  وجعلته  ت�أريخه،  طوال 

هذا البن�ء ثم الهدم؟ األي�ض هذا هو العبث بعينه؟

التّي�ر  ظهور  اإل��ى  اأّدت  التي  الأ�سب�ب  اأح��د  ال��م��وؤذي  القلق  ه��ذا  �سكّل  وق��د 

والوجود  الحي�ة  يتوّهمون خلو  المت�س�ئمون  والفال�سفة  الفل�سفة،  الت�س�وؤمي في 

الإحب�ط  من  ح�لة  في  التوّهم  هذا  ويوقعهم  اأوقعهم  وقد  والحكم،  الغ�ية  من 

الموت  قدرن�  ك�ن  اإذا  لأنف�سهم:  يقولون  ه��وؤلء  ب�لنتح�ر؛  والتفكير  والحيرة 

والفن�ء فم� ك�ن ينبغي اأن ُنولد اأ�س��سً�، واإذا ك�ن مجيئن� اإلى هذا الع�لم بغير 

واإنه�ء  العبث،  لهذا  حّدًا  ن�سع  اأن   - اأدنى  - كحدٍّ  ق���درون  فنحن  مّن�،  اختي�ر 

العبث هو - بحّد ذاِتِه - عمٌل حكيٌم!!

القلق من الموت دليل الخلود

الموّجه  الإ�سك�ل  هذا  ُنن�ق�ض  اأن  قبل  مهّمة  ق�سية  اإلى  ننتبه  اأن  ال�سرورّي  من 

الخوف  اأّن ه�ج�ض  الق�سية هي  وهذه  الوجودي،  النظ�م  م�س�ألة عدالة  انطالقً� من 

من الموت خ��ض ب�لإن�س�ن، فب�قي الحيوان�ت ل ُتفّكر ب�لموت والموجود فيه� غريزة 

الفرار من الخطر ونزعة حفظ حي�ته�، وهذه النزعة من لوازم الحي�ة عمومً�، ولكن 

)1)  ال�سهيد مطهري}، مرت�سى، العدل الإلهي، �ض275، دار الحوراء، بيروت )ل.ط(.
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وجوده� في الإن�س�ن مقروٌن ب�لهتم�م ب�لم�ستقبل والبق�ء فيه، اأي يوجد فيه بعب�رة 

�ته. اأخرى الأمل ب�لخلود، وهذا الأمل من مخت�سّ

والأمل فرٌع لت�سّور الم�ستقبل، والأمل ب�لخلود فرع لت�سّور الأبدية، وهذا الت�سّور 

فكره  الموت  من  الخوف  ه�ج�ض  �سغل  ولذلك  ب�لإن�س�ن،  ة  الخ��سّ الأفك�ر  من  هو 

ب��ستمرار، وهذا اله�ج�ض �سيٌء اآخر غير غريزة الفرار من الخطر التي تتمظهر في 

كّل حيوان ب�سكل رّدة فعل موؤّقتة وغير مح�سوبة تج�ه الأخط�ر، وهذا م� يظهر اأي�سً� 

في الإن�س�ن وهو طفل قبل اأن تتبلور فيه نزعة الأمل ب�لبق�ء كفكرة.

يوجد في نظ�م ع�لم  للخلود، وحيث ل  الميل  وليد  الموت،  الخوف من  وه�ج�ض 

الميل  اعتب�ر وجود هذا  ت�سوغه، لذلك يمكن  اإلى ق�عدة  ي�ستند  اأي ميل ل  الطبيعة 

بحّد   - يوؤذين� هو  ب�لفن�ء  التفكير  كون  اأّن  اأي  الموت،  بعد  الإن�س�ن  بق�ء  دلياًل على 

ذاته - دليٌل على اأّنن� ل نفنى، ولو ك�نت حي�تن� محدودة وموؤّقتة - كم� هو ح�ل الورود 

لة ومياًل اأ�سياًل في وجودن�. والنب�ت�ت - لم� ك�ن الأمل ب�لخلود نزعة مت�أ�سّ

اإّن وجود العط�ض دليٌل على وجود الم�ء، وكذلك الح�ل مع وجود اأّي ميل وا�ستعداد 

اأ�سيل، فهو يدلُّ على وجود كم�ل يتوّجه اإليه ذلك الميل وال�ستعداد، وك�أّن كّل ا�ستعداد 

وميل ُيمّثل ال�س�بقة الذهنية والتذكرة التي ُتذّكر ب�لكم�ل الذي يجب ال�سعي اإليه.

عدم  من  الخ�سية  وهواج�ض  ب�لخلود  ب�لأمل  ب��ستمرار  الإن�س�ن  ذهن  وان�سغ�ل 

تحّققه هو من تجلي�ت فطرة رف�ض الفن�ء والعدم في الإن�س�ن، فهو دليل على اأّنه ل 

يفنى، وهذه الهواج�ض هي ك�لأحالم التي ُتعّبر عن تجلي�ت في المن�م لملك�ت الإن�س�ن 

وم�سهوداته في ع�لم اليقظة، فم� يظهر في ع�لم الروؤي� هو تجلي�ت لأحوال طراأت 

اأرواحن� في  يتجّلى في  وم�  اأحي�نً�،  فيه�  تر�ّسخت  اأو  اليقظة  اأرواحن� في ع�لم  على 

ع�لم اليقظة من نزوع واأمل ب�لخلود - وهو نزوع ل يتج�ن�ض اأ�ساًل مع الحي�ة الدنيوية 

الموؤّقتة - اإّنم� هو تعبير عن حقيقتن� الوجودية الخ�لدة التي �سُتحّرر - �س�ءت اأم اأبت 
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(2(

، و»�ستجمع رح�له� و�ست�سل اإلى ملك �سليم�ن«
(1(

- من »وح�سِة �سجن الإ�سكندر«

ُي�سّميه�  التي  الحقيقة  تلك  ُتعّبر عن  والآم�ل  والأفك�ر  الت�سّورات  اأمث�ل هذه  اإّن 

الفال�سفة والعرف�ء »غربة« الإن�س�ن اأو »عدم تج�ن�سه« مع هذا الع�لم الترابي.

الموت أمر نسبي ال يعني الفناء

ل  الموت  اأّن  حين  في  الفن�ء،  يعني  اأّنه  توّهم  من  الموت  وجود  اإ�سك�ل  ن�س�أ  لقد 

يعني فن�ء الإن�س�ن، بل هو تحّول وتطّور، وغروب لن�س�أٍة وجودية و�سروق لن�س�أٍة وجودية 

، اأي اأّنه عدم  خرى - فن�ٌء، ولكّنه لي�ض مطلقً� بل هو فن�ٌء ن�سبيٌّ
ُ
اأخرى، فهو - بعب�رة اأ

.
(3(

لن�س�أٍة ووجود لن�س�أٍة اأخرى

لي�ض موت الإن�س�ن موتً� مطلقً�، بل هو فقدان لح�لٍة واكت�س�ب لح�لٍة اأخرى، فهو 

فن�ء ن�سبيٌّ كم� هو الح�ل مع اأّي تغّير وتحّوٍل اآخر. وموت التراب يتحّقق عندم� يتحّول 

ال�س�بقة،  وخوا�سه  �سكله  َفَقَد  التراب  اإّن  بل  موتً� مطلقً�،  لي�ض  اإذن  فهو  نب�ت،  اإلى 

واكت�سب  اأّنه م�ت في ح�ٍل وو�سع معّين  اأي  الجم�د،  القبلي ب�سورة  وتجّليه وظهوره 

حي�ًة اأخرى في و�سع جديد.

الدنيا رحم الروح اإلنسانية

ثّمة اأوجه لل�سبه واأخرى للتم�يز بين انتق�ل الإن�س�ن من هذا الع�َلم اإلى ع�َلم اآخر، 

وولدة الطفل من رحم اأّمه، ف�أوجه التم�يز بينهم� تكمن في اأّن الختالف بين الدني� 

فع�َلم  وخ�رجه.  الأم  رحم  ع�لم  بين  الختالف  من  جوهرية  واأكثر  اأعمق  والآخ��رة 

)1)  ترجم�ت نثرية ل�سوٍر �سعرية.

)2)  ترجم�ت نثرية ل�سوٍر �سعرية.

)3)  في علل ال�سرائع، اأّن رجاًل ق�ل لالإم�م ال�س�دق Q: اإّن� خلقن� للعجب... خلقن� للفن�ء! فق�ل Q: »مه ي� 

بن اأخ! خلقن� للبق�ء، وكيف تفنى جنة ل تبيد ون�ر ل تخمد؟ ولكن قل: اإنم� نتحّول من دار اإلى دار«. بح�ر الأنوار، 

ج5، �ض 313.
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الرحم وخ�رجه كالهم� من ع�لم الطبيعة والحي�ة الدني�، اأّم� ع�لمي الدني� والآخرة 

فهم� ن�س�أت�ن متم�يزت�ن ونمط�ن مختلف�ن من اأنم�ط الحي�ة بينهم� فروق جوهرية.

اأّم� اأوجه ال�سبه بين هذه الولدة وذاك النتق�ل فهي تكمن في بي�ن طبيعة اختالف 

اأّمه،  الأو�س�ع الحي�تية، ف�لطفُل يتغّذى بوا�سطة حبل الم�سيمة وهو جنيٌن في رحم 

الجه�ز  وقنوات  الفم  تغذيته عن طريق  لُت�سبح  يولد  ُيقطع عندم�  الحبل  لكن هذا 

اله�سمي، وُتخلُق فيه الرئت�ن وهو في الرحم، لكّنه ل ي�ستفيد منهم� اإل بعد خروجه 

وي�ستمّر  موته،  اإلى  توؤّدي  الرحم  في  وهو  منهم�  ا�ستف�دة  اأب�سط  اإّن  بل  الرحم،  من 

اإق�مته في الرحم، ف�إذا خرج منه  اإلى اللحظة الأخيرة من  ح�له على هذا المنوال 

بداأت الرئت�ن والجه�ز التنّف�سي ب�لعمل فورًا وب�سورة متوا�سلة؛ لأّن اأب�سط توّقف فيه� 

ُيعّر�سه لخطر الموت!

اأجل، ف�لتغّير في النظ�م الحي�تي للطفل يتغّير بهذه الحّدة، فهو يعي�ض قبل الولدة 

التنف�ّسي ُيخلق فيه  بنظ�م حي�تي متم�يز ب�لك�مل عن نظ�م حي�ته بعده�، والجه�ز 

اإق�مته ب�لرحم،  اأثن�ء  اأن ي�ستفيد منه  اأجل  اأّمه، ولكن لي�ض من  وهو مقيم في رحم 

بل بهدف اإعداده م�سبقً� للحي�ة بعد مرحلة الرحم وهكذا الح�ل مع اأجهزة الب�سر 

وال�سمع والذوق وال�سم، فهي ُتخلُق فيه بكّل تعقيداته� اأثن�ء مّدة اإق�مته في رحم اأّمه؛ 

لكي ي�ستفيد منه� في المرحلة الالحقة من حي�ته، ل اأثن�ء مّدة اإق�مته في الرحم.

وهكذا هو ح�ل الدني� مق�رنة بع�َلم الآخر، ف�لدني� هي بمث�بة الرحم الذي ُيقيم 

والأجهزة  ال�سورة  ت�سنع  الدني�  لأّن في هذه  الأخرى؛  الحي�ة  لإعداده  الإن�س�ن  فيه 

المعنوية التي ي�ستفيد منه� الإن�س�ن ويعي�ض به� في حي�ته الأخرى. 

التجّزوؤ  ورف�ض  والتجّرد  الب�س�طة  هي:  لالإن�س�ن  المعنوية  الإعدادية  والأجهزة 

والت�سّتت الّذاتي والثب�ت الن�سبي ل� »اأن�« الإن�س�ن وهوّيته الإن�س�نية.
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حّد  ل  التي  الوا�سعة  ب�آف�قه�  واأفك�ره  المحدودة  غير  العري�سة  الإن�س�ن  اآم�ل  اإّن 

له�، هي اأدوات تن��سُب حي�ة اأو�سع نط�قً� من حي�ته الدني�، بل هي حي�ة خ�لدة اأبدية، 

وهذه الأدوات هي التي تجعل الإن�س�ن »غريبً�« عن هذا الع�َلم الترابي الف�ني وغير 

متج�ن�ض معه، وهي التي جعلت ح�له ح�ل ق�سبة »الن�ي« التي قطعوه� عن اأخواته� 

ونقلوه� بعيدًا عن وطنه�، ف�أخذت تئّن في غربته� اأنينً� مفجعً� يبكي الن�س�ء والرج�ل 

على حدٍّ �سواء، وتبحث ب��ستمرار عن �سدر غريب مثله� تبّث اإليه �سكوى الفراق واألم 

ال�ستي�ق. وهذا هو ال�سبب الذي جعل الإن�س�ن يرى نف�سه »ملك �سدرة المنتهى والأفق 

 ب�لن�سبة اإليه اأو يرى نف�سه »ط�ئر رو�سة 
(2(

، ويرى الع�لم »�سجن المحنة«
(1(

المبين«

.
(4(

 ويرى الدني� »�سبكة الحوادث«
(3(

القد�ض«

ُيخ�طب اهلل تب�رك وتع�لى عب�ده الذين جّهزهم بهذه الأدوات؛ منّبهً� اإلى الغ�ية من 

.
خلقهم وتجهيزهم به�: چ ے ے ۓ ۓ ڭ      ڭ ڭ ڭچ)5)

اأو�سع اأفقً� من ع�َلم   
ٍ
لقد ُخلق الإن�س�ُن مجّهزًا بكّل هذه الأدوات المن��سبة لع�َلم

الدني�، ولو لم تكن له رجعة اإلى هذا الع�َلم الأو�سع، ف�إّن ح�له �سيكون ب�ل�سبط كح�ل 

الجنين الذي ل يكون له ع�لٌم اأو�سع من ع�َلم الرحم، وهذا يعني موت جميع الأجّنة 

الب�سر  اأجهزة  جميع  خلق  اأّن  النتيجة  فتكون  الرحم،  في  الإق�مة  مّدة  انته�ء  فور 

الأجهزة  من  وغيره�  واله�سم  التنّف�ض  واأجهزة  والأع�س�ب  والدم�غ  وال�سم  وال�سمع 

التي ل ي�ستفيد منه� الجنين في رحم اأّمه حيث تكون حي�ته فيه نب�تية؛ هو خلق عبثي؛ 

لأّن الجنين لن ي�ستفيد منه� اأبدًا!

)1)  تع�بير ورموز م�ستخدمة في ال�سعر الحكمي الف�ر�سي للتعبير عن المعنى الذي يتحّدث عنه الموؤّلف.

)2)  م.ن.

)3)  م.ن.

)4)  م.ن.

)5)  �سورة الموؤمنون، الآية 115.
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اإذن، يّت�سح اأّن الموت عب�رة عن نه�ية لمرحلٍة من حي�ة الإن�س�ن وبداية لمرحلة 

الأخروية،  للحي�ة  ب�لن�سبة  وولدة  الدنيوية  للحي�ة  ب�لن�سبة  موت  فهو  منه�،  جديدة 

مثلم� اأّن ولدة الطفل تعني موتً� لمرحلة حي�ته في الرحم، وولدة ن�سبة اإلى مرحلة 

حي�ته في ع�لم الدني�.

الدنيا مدرسة إلعداد اإلنسان

بمث�بة  فهي  الآخ��رة،  للحي�ة  والت�أّهل  والتك�مل  ال�ستعداد  مرحلة  الدني�  ُتعتبر 

المدر�سة والج�معة التي تعّد ال�س�ب لحي�ته الم�ستقبلية، وهي حّقً� مدر�سة ودار للتربية، 

روي في ق�سم الكلم�ت الق�س�ر )الحكم( من نهج البالغة، اأّن الإم�م علي Q �سمع 

رجاًل يذّم الدني� ويذكر �سروره�، فهي تخدع الإن�س�ن وتف�سده وتجني عليه، وك�ن هذا 

الرجل قد �سمع الأك�بر يذّمون الدني� فتوّهم اأّن مرادهم ذّم حقيقة هذا الع�َلم واأّن 

الع�َلم بحّد ذاته �سّيء، وغفل اأّن الذّم متوّجه اإلى عب�دة الدني� و�سيق الأفق والأم�ني 

اأمير  له  بّينه  م�  وهذا  �سع�دته.  له  ُتحّقق  ول  الإن�س�ن  مك�نة  ُتن��سب  ل  التي  الدنية 

بالدنيا  اأتغتّر  بغرورها...  المغتّر  للدنيا  ال��ذاّم  »اأّيها  ق�ل:  حيث   Q الموؤمنين 

اإّن الدنيا دار �صدٍق  اأم هي المتجّرمة عليك؟...  اأنت المتجّرم عليها،  ثم تذّمها؟ 

لمن �صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها... م�صجد اأحّباء اهلل وم�صّلى مالئكة اهلل 

.
(1(

ومهبط وحي اهلل ومتجر اأولياء اهلل...«

.
(2(

يقول تب�رك وتع�لى: چ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ چ 

وهذه الآية ُتبّين اأّن ع�لم الدني� مرّكب من الموت والحي�ة، فهو دار لختب�ر �سالح 

الإن�س�ن وح�سن عمله، وينبغي اللتف�ت هن� اإلى اأّن معنى الختب�ر الإلهي هو اإظه�ر 

مرتبة  اإلى  واإي�س�له�  ال�ستعدادات  هذه  تنمية  اأي  وا�ستعداداته،  الإن�س�ن  ط�ق�ت 

)1)  نهج البالغة، �ض 575، في الق�س�ر من كلم�ته، رقم الحكمة 131.

)2)  �سورة الملك، الآية 2.
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الكم�ل، وبعب�رة اأخرى ف�إّن هدف الختب�ر الإلهي هذا لي�ض ك�سف الأ�سرار الموجودة، 

بل نقل ال�ستعدادات الك�منة الخفية، ك�لأ�سرار من مرحلة القّوة اإلى مرحلة الفعل، 

ف�لمق�سود ب�لك�سف هن� هو »الإيج�د«، اإذ اإّن الختب�ر الإلهي ينقل ال�سف�ت الإن�س�نية 

من مخفي القّوة وال�ستعداد اإلى ميدان الفعلية ومرتبة الكم�ل، اأي اإّن الختب�ر الإلهي 

ل يك�سف عن وزنه� وقيمته� بل يزيد وزنه� وقيمته�.

تنمية  محّل  الدني�  اأّن  حقيقة  اإلى  ُت�سير  المتقّدمة  الآية  اأّن  يّت�سح  البي�ن  وبهذا 

الط�ق�ت وال�ستعدادات، فهي »دار التربية«.

جذور االعتراض على وجود الموت

ا�ستن�د  ع��دم  يّت�سُح  الموت  لحقيقة  اآن��ف��ً�  عر�سن�ه  ال��ذي  التو�سيح  �سوء  على 

العترا�س�ت المث�رة ب�س�أنه اإلى اأّي اأ�س��ض قويم، وهذه العترا�س�ت ن��سئة في الواقع 

بتراء  معرفة  من  ن��سئة  اأّنه�  اأو  الدني�،  ع�لم  وحقيقة  الإن�س�ن  بحقيقة  الجهل  من 

.
(1(

ون�ق�سة لحقيقة الكون والحي�ة

وحقيٌق ب�لنزوع للحي�ة الخ�لدة اأن يكون موؤلمً� للغ�ية، وتكون �سورة الموت مرعبة 

للغ�ية في روؤية الإن�س�ن ذي النظرة الوا�سحة البعيدة، اإذا ك�ن الموت نه�ية للحي�ة 

حّقً�، وهذا هو �سرُّ توّهم بع�ض الأ�سخ��ض اأّن الحي�ة عبٌث ل جدوى منه، فهم يجدون 

في اأنف�سهم نزوعً� ومياًل للحي�ة الخ�لدة، لكّنهم يتوّهمون ا�ستح�لة تحّقق م� يميلون 

)1)  في علل ال�سرائع عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل - �سمن حديث -: »فهكذا الإن�س�ن ُخلَق من �س�أن الدني� و�س�أن 

الآخرة، ف�إذا جمع اهلل بينهم� �س�رت حي�ته في الأر�ض لأّنه نزل من �س�أن ال�سم�ء اإلى الدني�، ف�إذا فّرق اهلل بينهم� 

اإنه  وذلك  ال�سم�ء  في  والموت  الأر�ض،  في  ف�لحي�ة  ال�سم�ء،  اإلى  الأخرى  �س�أن  ترد  الموت،  الفرقة  تلك  �س�رت 

ُيفّرق بين الأرواح والج�سد، فرّدت الروح والنور اإلى القد�ض الأولي، وترك الج�سد لأنه من �س�أن الدني�، واإّنم� ف�سد 

الج�سد في الدني� لأن الريح تن�سف الم�ء فييب�ض، فيبقى الطين في�سير رف�تً� ويبلى، ويرجع كل اإلى جوهره الأول، 

وتحّركت الروح ب�لنف�ض حركته� من الريح، فم� ك�ن من نف�ض الموؤمن فهو نور موؤّيد ب�لعقل، وم� ك�ن من نف�ض 

الك�فر فهو ن�ر موؤّيد ب�لنكر، فهذه �سورة ن�ر، وهذه �سورة نور، والموُت رحمة من اهلل لعب�ده الموؤمنين ونقمة على 

الك�فرين« بح�ر الأنوار، ج6، �ض118. وفي الحديث ال�سريف اإ�س�رة دقيقة اإلى معنى خلق الموت. ]المترجم[.
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الحي�ة عبثً� ل ط�ئل منه، فهم  اعتبروا  لم�  الميل فيهم  ولول وجود هذا  بقّوة،  اإليه 

ك�نوا �سيرونه� فر�سة محدودة للتمّتع ب�لنعم وال�سع�دة واإن ك�نت �ستنتهي اإلى العدم 

المحدودة؛  الحي�ة  هذه  مثل  وجود  من  اأف�سل  العدم  ب�أّن  اأبدًا  ُيفّكروا  ولن  المطلق، 

لأّنهم يفتر�سون اأّن عيبه� هو في محدودّيته� وق�سر اأمده� وانته�ئه� اإلى العدم، اأي 

اأّن عيوبه� ن��سئة - ح�سب هذا الفر�ض - من العدم الالحق له� وق�سر اأمده�؟ فكيف 

يكون العدم اأف�سل من هذا المقدار المحدود من الوجود؟!

والطلب  النزع  فهذا  نفو�سن�،  في  للخلود  وطلبً�  ونزوعً�  اأماًل  نجد  عندم�  ولكّنن� 

الكبير  الأمل  فين�  تبعُث  التي  وج�ذبّيته  جم�له  واإدراك  الخلود  لت�سّور  فرع  والأم��ل 

ب�لخلود والفوز ب�لحي�ة الأبدية، اأجل اإذا هجمت علين� مجموعة من الأفك�ر الم�ّدية 

التي تقول لن�: اإّن هذه الآم�ل ل م�سداق له�، فال وجود للحي�ة الخ�لدة؛ فمن الطبيعي 

تمّني  اإلى  الذي يدفعن�  الخ�نق  والعذاب  والأذى  نقع في ال�سطراب  اأن  - حينئٍذ - 

عدم المجيء اإلى هذه الدني� لكي ل نواجه كّل هذا العذاب والأذى.

من هن� يّت�سح اأّن ت�سّور عبثية الوجود ن��سئ عن عدم الن�سج�م بين غريزة ذاتية 

في الإن�س�ن، وتلقين�ت اكت�س�بية، ولذلك لم يكن لمثل هذا الت�سّور ليتوّلد فين� لول 

وجود تلك الغريزة الذاتية؛ وكذلك لول هجوم تلك الأفك�ر الم�ّدية الخ�طئة.

لقد ُخلق الإن�س�ن ب�سورة غر�ست معه� في فطرته هذه النزعة القوية للخلود؛ لكي 

تكون و�سيلة لو�سوله اإلى الكم�ل الالئق به، والذي يتوّفر فيه ال�ستعداد الالزم لبلوغه، 

الحي�ة  ت�ستوعبه�  اأن  من  اأو�سع  وتركيبته  الإن�س�ن  فطرة  في  الك�منة  وال�ستعدادات 

الدني� ب�أّي�مه المعدودات، ولذلك فلو ك�نت حي�ته محدودة بهذه الحي�ة الدنيوية ف�إّن 

خلق تلك ال�ستعدادات فيه هو اأمر عبثّي حّقً�. والذي ل يوؤمُن ب�لحي�ة الخ�لدة يجد 

ح�لة من عدم الن�سج�م بين تركيبته الوجودية من جهة، واأفك�ره الإلح�دية واآم�له 

العدم هو  اإّن  الإلح�دية:  اأفك�ره  بل�س�ن  يقول  فهو  ولذلك  اأخرى  المحدودة من جهة 
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نه�ية الوجود، وكّل الطرق تنتهي اإلى العدم، ولذلك ف�لحي�ة عبث ل ط�ئل منه، لكّنه 

يقول بل�س�ن ا�ستعداداته الفطرية - وهو الل�س�ن البليغ ذو النظرة الج�معة -: ل محّل 

للعدم. واأم�مي طريق ل نه�ية له، ولو ك�نت حي�تي محدودة لم� ُخلق فّي ال�ستعداد 

للخلود والنزوع اإليه.

مرادفً�  المع�د  اإنك�ر   - �س�بقً�  لحظن�  وكم�   - الكريم  القراآن  اعتبر  هن�  من 

.
لالعتق�د بعبثية الخلق: چے ے ۓ ۓ ڭ     ڭ ڭ ڭ چ)1)

اأجل؛ اإّن من يعتقد اأّن الدني� مدر�سة ودار للتك�مل ويوؤمن ب�لحي�ة الأخرى ون�س�أة 

الآخرة؛ ل ُيمكن اأن ت�سدر منه اعترا�س�ت من قبيل: م� ك�ن ينبغي اأن ُنخلق في هذه 

الدني�، واإذا ُخلقن� فال ينبغي اأن ُيكتب علين� الموت، فمثل هذا العترا�ض ل يختلف 

في درجة ابتع�ده عن المع�يير العقلية، عن القول: اإّم� اأن ل يدخل الطفل المدر�سة، 

واإذا دخله� فال ينبغي اأن ُيغ�دره�!!

�ست�ذ الخواجة ن�سير 
ُ
اأ  - وهو 

(2(
ولقد اأج�د ال�س�عر الع�لم ب�ب� اأف�سل الك��س�ني

�ست�ذ اأ�ست�ذ - في بي�ن حكمة الموت، حيث �سّبه ج�سم الإن�س�ن 
ُ
 اأو اأ

(3(
الدين الطو�سي

هذا  ينك�سر  ول  الثمينة،  الإن�س�نية  ال��روح  جوهر  داخله  في  يربي  ال��ذي  ب�ل�سدف 

الداني  محّله�  لمغ�درة  بذلك  وتت�أّهل  الجوهرة  وجود  يتك�مل  اأن  بعد  اإل  ال�سدف 

والعروج اإلى مق�مه� ال�س�مي على راأ�ض الإن�س�ن. وهذا الت�سبيه ي�سدق على الموت، 

فبه ينتقل الإن�س�ن من �سجن ع�لم الطبيعة اإلى ري��ض البهجة في الجّنة الع�لية التي 

)1)  �سورة الموؤمنون، الآية 115.

العلمية  الأ�سول  منه  اأخذ  حيث  الطو�سي،  الدين  ن�سير  �ست�ذ 
ُ
اأ فيل�سوف،  الك��س�ني  اأف�سل  ب�ب�  ف��سل  الحكيم    (2(

�سنة  خ�له  توفي  عندم�  �سنوات  ع�سر  العمر  من  له  ك���ن  الدين  ن�سير  لأّن  ذل��ك؛  غير  ويحتمل  والفل�سفية، 

)1209/607(. انظر: الفيل�سوف ن�سير الدين الطو�سي، 27، 61.

�ست�ذ الب�سر، واأعلم اأهل البدو والح�سر محمد بن محمد بن الح�سن 
ُ
ق اأ )3)  حجة الفرقة الن�جية الفيل�سوف المحقِّ

�سنة  الأولى  جم�دى   11 في  ولد  والمتكلمين  الحكم�ء  واأف�سل  المحققين،  العلم�ء  �سلط�ن  الجهرودي  الطو�سي 

597ه� ، بطو�ض، وتوفي في يوم الغدير �سنة 672ه�. الكنى والألق�ب 3، 250.
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(1(

عر�سه� عر�ض ال�سموات والأر�ض، في�ستقر في مقعد ال�سدق عند المليك المقتدر

قوله  معنى  هو  وهذا  كم�ل.  كّل  اإليه  ب�لتقّرب  الإن�س�ن  يكت�سب  الذي  العظيم  والرّب 

.
(2(

تع�لى: چ ڄ    ڄ ڄ   ڃ      ڃ    چ 

الموت توسعة للحياة

كم� ينبغي النتب�ه - �سمن درا�سة ظ�هرة الموت - اإلى حقيقة اأّن ظ�هرتي الموت 

ُيمّهد  كّل جم�عة  اأّن موت  بمعنى  التع�قب،  الوجود نظ�م  توجدان في ع�لم  والحي�ة 

اإّنه� تولد  الحي�ة لجم�عة اأخرى فيه، ف�أج�س�د الحيوان�ت الميتة ل تذهب هدرًا، بل 

حيوان�ت ن�سطة جديدة اأو نب�ت�ت طرية �س�بة، كم� اأن ال�سدف يقدم لع�لم الوجود 

عندم� ينغلق دّرة م�سيئة ثم يتوّلد - من م�ّدة ال�سدف المنك�سر نف�سه - �سدف جديد 

ب��ستمرار،  العملية  تتكّرر هذه  وهكذا  خرى، 
ُ
اأ ثمينة  داخله جوهرة  في  ُيرّبي  و�س�ب 

وي�ستمّر في�ض الحي�ة الالمتن�هي وعلى مدى الزم�ن.

ولو لم يمت الذين ع��سوا قبل األف �سنة لم� حظي اأهل هذا الع�سر بنعمة الحي�ة، 

كم� اأّن بق�ء اأهل هذا الع�سر اأحي�ء ي�سلب اأجي�ل الم�ستقبل فر�سة الحي�ة، واإذا لم 

تقتطف ورود المو�سم الزراعي ال�س�بق، ف�إّن الورود الجديدة الطرّية لن تجد فر�سة 

اإظه�ر جم�له�.

اإّن �سعة الم�ّدة لتقّبل الحي�ة المحدودة من جهة المك�ن، لكّنه� غير محدودة من 

المك�نية،  �سعته�  مع  تتن��سب  زم�نية  �سعة  الع�َلم  لم�ّدة  اأّن  والطريف  الزم�ن،  جهة 

فكّلم� ازدادت �سعته� المك�نية، ازدادت تبعً� له� �سعته� الزم�نية وب�سورة ل نظير له�.

)1)  چ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄچ )�سورة القمر، الآيت�ن 54 - 55).

)2)  �سورة البقرة، الآية 156.
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ومن المحتمل اأن يعتر�ض معتر�ض ب�أن يقول: اإّن قدرة اهلل �سبح�نه مطلقة ل حّد 

له�، فم� الم�نع اأن يبقى هوؤلء خ�لدين، ويوّفر اهلل لالأجي�ل الق�دمة م� تحت�جه من 

مك�ن وطع�م؟

اهلل  اأف��ض  قد  الوجود  ممكن  كّل  اأّن  يعلمون  ل  العترا�ض  بهذا  الق�ئلين  لكن 

ويفي�ض الوجود عليه، وغير الموجود هو الذي يفتقد لإمك�نية الوجود. وحتى مع فر�ض 

قّوته؛  يبقى على  الإ�سك�ل  ف�إّن  اأخرى،  اأقوام  لحي�ة  اآخر من��سب  اإمك�ن وجود مك�ن 

لأّن ا�ستمرار هوؤلء الأقوام في الحي�ة - حتى مع هذا الفر�ض - �سُي�سّكل م�نعً� لوجود 

.
(1(

وحي�ة اأجي�ل لحقة في هذا المك�ن المفتر�ض

عنوان  تحت  عر�سن�ه  الذي  للجواب  تكميلية  كق�سية  الحقيقة  هذه  ذكرن�  وقد 

اأّن  هي:  الحقيقتين  ه�تين  بين  الجمع  من  ا�ستف�دة  والنتيجة  ن�سبي«،  اأمر  »الموت 

م�ّدة الكون ُتوجُد - ب�سيره� الطبيعي وحركته� الجوهرية - الجواهر النقية المت�أّلقة 

لالأرواح المجّردة، ثم تترك الروح المجّردة الم�ّدة وتوا�سل حي�ته� في مرتبة حي�تية 

اأعلى واأقوى، لتف�سح المج�ل للم�ّدة لكي ُترّبي في اأح�س�نه� جوهرًة اأخرى.

التك�مل  هو  الكوني  النظ�م  هذا  في  الموجود  اأّن  يّت�سُح  النتيجة  هذه  على  وبن�ًء 

والرقي في مراتب الحي�ة ول غير، وهذا التك�مل والرقي يتحّقق من خالل عملي�ت 

النقل والنتق�ل.

)1)  ُي�س�ف اإلى ذلك اأّنه حتى تغّير الم�ستوى الطبيعي المتع�رف من مّدة الحي�ة يوؤّدي اإلى اختالل نظ�م الحي�ة كم� 

ي�سير اإلى ذلك م� رواه ال�سيخ ال�سدوق في اأم�ليه م�سندًا عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »اإّن قومً� اأتوا نبّيً� لهم 

فق�لوا: ادع لن� ربك ]ربن� - خ[ يرفع عّن� الموت، فدع� لهم، فرفع اهلل تب�رك وتع�لى منهم الموت، وكثروا حتى 

ويو�سيهم  وجّده وجّد جّده،  واأّمه  اأب�ه  ُيطعم  اأن  فيحت�ج  ُي�سبح  الرجل  وك�ن  الن�سل،  وكثر  المن�زل  بهم  �س�قت 

]ير�سيهم - خ[ ويتع�هدهم ف�سغلوا عن طلب المع��ض، ف�أتوه فق�لوا: �سل رّبك اأن يرّدن� اإلى اآج�لن� التي كّن� عليه�، 
ف�س�أل رّبه عّز وجّل فرّدهم اإلى اآج�لهم«. بح�ر الأنوار، ج6، �ض116.

م[. وعليه يّت�سح اأّن م�ستوى الآج�ل الم�ألوف للك�ئن�ت ين�سجم مع خ�سو�سي�ت النظ�م الخلقي الأح�سن. ]المترجِّ
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»كم�  يقول:  الذي  فل�سفة  في  العترا�ض  هذه  لمثل  محلٍّ  ثّمة  يكون  اأن  ُيمكن  ول 

النبوي، و�س�حب  الحديث  ورد في   كم� 
(1(

ُتبعثون« ت�ستيقظون  وكم�  تموتون،  تن�مون 

هذه العقيدة ل يرهب الموت، بل ُيقبل عليه ب�سوق ويرى فوزه فيه كم� ك�ن ح�ل الإم�م 

 م� م�سمونه: ل تخ�ض 
(2(

علي Q. يقول الفيل�سوف الإلهي الجليل ال�سيد الميردام�د

الإ�سراقي  الإلهي  الفيل�سوف  وُيحّدد  الخ�سية منه،  الموت، فمرارته تكمن في  مرارة 

 ق�عدًة موؤّداه�: نحن ل نعّد الحكيم حكيمً� حتى ُي�سبح ق�درًا 
(3(

ال�سيخ ال�سهروردي

على خلع بدنه بمح�ض اإرادته، اأي ُي�سبح خلع البدن والتحّرر منه ملكة له وك�أمر ع�دي 

وب�سيط. ولل�سيد الميردام�د - وهو الحكيم المحّقق وموؤ�ّس�ض حوزة اأ�سفه�ن - كالم 

مم�ثل لكالم ال�سيخ ال�سهروردي.

ب�طن  في  تترّبى  التي  الثمينة  الجوهرة  بقيمة  الع�رفين  منطق  هو  هذا  اأج��ل، 

وذات  الخ�طئة  الم�ّدية  الأفك�ر  �سجن  في  نف�سه  حب�ض  الذي  اأّم�  الإن�س�ني،  الج�سم 

الأفق ال�سّيق، فمن الطبيعي اأن يخ�ف من الموت؛ لأّنه يراه معبرًا اإلى العدم وُيوذيه 

ت�سّور اأن يهدم الموت هذا الج�سم الذي يتوّهم اأّنه ُيمّثل كّل وجوده وهوّيته وحقيقته، 

ولذلك ف�إّن روؤيته هذه للموت تجعله ينظر بعين الت�س�وؤم اإلى الكون برمته.

وعلى مثل هذا ال�سخ�ض اأن ُيعيد النظر في طبيعة فهمه للكون والحي�ة، وعليه اأن 

يعرف اأّن اعترا�سه على وجود ق�نون الموت ن�تج من فهمه غير ال�سحيح للكون والحي�ة.

)1)  الج�مع لأحك�م القراآن، ج15، �ض261، في تف�سير �سورة الزمر، الآية 42، ورو�سة الواعظين، 53 ب�ختالف ي�سير، 

وعنه التف�سير الأ�سفى، ج2، �ض711، و�ض870.

)2)  محمد ب�قر بن محمد الح�سيني، توفي �سنة 1041ه�، ال�ستراأب�دي الأ�سل، المعروف ب�لمير الدم�د، فقيه، اأ�سولي، 

حكيم، ري��سي، �س�عر له ت�س�نيف عديدة منه�: ر�س�لة في حدوث الع�لم وغيره. اأعالم الزركلي، ج6، �ض272 

ومعجم الموؤلفين، ج6، �ض156، رقم 12360.

اأبو حف�ض �سه�ب الدين عمرو بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عمويه البكري ال�س�فعي ال�سوفي الع�رف    (3(

الكنى   ،632 �سنة  ببغداد  توفي  المع�رف،  وع��وارف  المحبوب،  موا�سلة  اإل��ى  القلوب  جذب  كت�ب  له  الحكيم، 

والألق�ب، ج2، �ض325.
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ِة رجل �س�ذج ك�ن يبيع الكتب في المدر�سة الفي�سية  وُيذّكرني هذا المو�سوع بق�سّ

وي�ستري  كتبه  يعر�ض  الرجل  هذا  ك�ن  قم،  في  فيه�  اأدر���ض  ُكنُت  التي  الأع��وام  في 

طلبة الحوزة م� يرغبون فيه منه�، وك�نت ت�سدر منه اأفع�ل عجيبة وكلم�ت م�سحكة 

يتن�قله� الطلبة، وقد نقل اأحدهم اأّنه ذهب اإليه ل�سراء كت�ب منه، ولّم� �س�أله عن ثمنه 

اأ�ستري  اأن  اإذا بعته وجب علّي  اأبيع هذا الكت�ب؟! ف�س�أله: ولم�ذا؟ اأج�ب:  اأج�به: ل 

ن�سخة اأخرى لأ�سعه� في محّله! ف�سحك الط�لب من قوله: اإذ ل يخفى اأّن ب�ئع الكتب 

ل يكون ب�ئعً� للكتب ول يربح �سيئً� اإذا لم يكن يبيع وي�ستري الكتب.

والخلق برّمته تج�رة، والكون �سوق للبيع وتهيئة الب�س�ئع والح�سول على الربح، 

وهذه العملية تتكّرُر فيه ب��ستمرار. ونظ�م الموت والحي�ة نظ�م تب�دلي ونظ�م ازدي�د 

وتك�مل، والذي ينتقده لم يعرف قوانين الع�لم وغ�يته.
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كراهة الموت والخوف من اآلخرة)1)

حديث في كراهة الموت

عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل:

جاء رجل اإلى اأبي ذر فقال: »يا اأبا ذر ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأّنكم عمرتم 

الدنيا واأخربتم الآخرة، فتكرهون اأن ُتنقلوا من عمران اإلى خراب، فقال: فكيف 

اأه�له،  على  ُي��ق��دم  فكالغائب  منكم  المح�صن  اأّم���ا  ف��ق��ال:  اهلل؟  على  قدومنا  ت��رى 

ت��رى حالنا عند اهلل؟  ق��ال فكيف  م��وله.  ُي��رّد على  الم�صيء منكم فكالآبق  واأّم���ا 

ک   ک  ڑ   ڑ  ژ     ژ  چ  يقول:  اهلل  اإّن  الكتاب،  على  اأعمالكم  اعر�صوا  ق��ال: 

. فقال الرجل: فاأين رحمة اهلل؟ قال: رحمة اهلل قريب من 
چ)2) ک       ک  گ 

.
(3(

المح�صنين«

درجات الناس في الخوف من الموت

اإّن الن��ض يختلفون كثيرًا في كراهية الموت والخوف منه، كم� اأّنهم يختلفون في 

من��سئ هذه الكراهية. وم� ذكره اأبو ذر ر�سوان اهلل تع�لى عليه في الرواية المذكورة 

مرتبط ب�لمتو�ّسطين من الن��ض، ونحن نذكر اإجم�ًل اأي�سً� ح�ل الن�ق�سين والك�ملين.

م،   2003 }، طهران،  الخميني  الإم���م  تراث  ن�سر  تنظيم  موؤ�س�سة  الأربعون حديثً�،  الخميني}،  الإم���م    (1(

الحديث الث�ني والع�سرون، �ض 381.

)2) �سورة الإنفط�ر، الآيت�ن 13 - 14.

)3)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض458.
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1. خوف الناق�صين من الموت:

اأّن  لأجل  هو  الن�ق�سين،  نحن  منه  وخوفن�  للموت  كراهّيتن�  ب�أّن  نعرف  اأن  بّد  ل 

الإن�س�ن بح�سب فطرته التي فطره اهلل عليه�، وجبّل�ته الأ�سيلة، ُيحّب البق�ء والحي�ة، 

وينفر من الموت والفن�ء. وهذا يرتبط ب�لبق�ء المطلق والحي�ة الدائمة ال�سرمدية، 

اأي البق�ء الذي ل فن�ء فيه والحي�ة التي ل زوال فيه�.

واإّن بع�ض كب�ر العرف�ء قد اأثبتوا المع�د بوا�سطة هذه الفطرة، ببي�ن يوجب ذكره 

هن� الخروج عن المق�سود. وحيث اإّن في فطرة الإن�س�ن هذا الحّب وذلك التنّفر، ف�إّنه 

ُيحّب ويع�سق م� يرى فيه البق�ء، وُيحّب ويع�سق الع�َلم الذي يرى فيه الحي�ة الخ�لدة، 

ويهرب من الع�َلم الذي ُيق�بله. وحيث اإّنن� ل نوؤمن بع�َلم الآخرة، ول تطمئّن قلوبن� 

ب�لحي�ة الأزلية، والبق�ء ال�سرمدي لذلك الع�َلم، ف�إّنن� ُنحّب هذا الع�َلم، ونهرب من 

الموت بح�سب تلك الفطرة والجبّلة.

ُندرك  فنحن  القلبي،  والطمئن�ن  الإيم�ن  يختلف عن  العقلي  والإذع���ن  الإدراك 

من  انتق�ل  ح�لة  هو  الذي   - الموت  ب�أّن  ب�لتعّبد  الأنبي�ء  اأح�ديث  ُن�سّدق  اأو  ب�لعقل 

الدائمة  النورانية  الحي�ة  ع�َلم  هو  اآخر  ع�َلم  اإلى  الملكية  المظلمة  الن�زلة  الن�س�أة 

ول  المعرفة،  هذه  من  ب�سيء  تحظى  ل  قلوبن�  ولكن  حّق،   - الملكوتية  البق�ء  ون�س�أة 

علم له� بذلك. بل اإّن قلوبن� قد اأخلدت اإلى اأر�ض الطبيعة، الن�س�أة الملكية، ونعتبر اأّن 

الحي�ة هي هذه الحي�ة الن�زلة الحيوانية الملكية، ول نرى بق�ء وحي�ة للع�َلم الآخر 

وهو ع�َلم الآخرة ودار الحيوان.

ولذا نركن ونعتمد على هذا الع�َلم الم�ّدي ونخ�ف ونهرب وننفر من ذلك الع�َلم. 

بع�َلم  الطمئن�ن  وعدم  القي�مة  بيوم  الإيم�ن  في  النق�ض  �سببه  هذا  �سق�ئن�  كّل  اإّن 

الآخرة. فلو اأّنن� اآمّن� بع�َلم الآخرة والحي�ة الأبدية، ُع�سر اإيم�نن� واطمئن�نن� ب�لحي�ة 

الدنيوية وبق�ئه�، لتعّلقت قلوبن� بذلك الع�َلم اأكثر ولع�سقن�ه، ول�سعين� قلياًل في اإ�سالح 
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الطريق وترميمه. ولكن من الموؤ�سف اأّن اإيم�نن� ب�لآخرة قد ن�سب من قلوبن�، واأّن يقينن� 

متزلزل، فال بّد اأن نخ�ف اإذًا من الفن�ء والزوال. وعليه ينح�سر العالج الح��سم في 

اإدخ�ل الإيم�ن اإلى القلب عبر التفّكر والذكر الن�فع والعلم والعمل ال�س�لح.

2. خوف المتو�ّصطين من الموت:

الإيم�ن  على  يح�سلوا  لم  الذين  اأي  للموت،  المتو�ّسطين  وكراهة  الخوف  واأّم��� 

المطلوب بع�َلم الآخرة، فالأّن قلوبهم قد ان�سّدت نحو تعمير الدني� وغفلت عن تعمير 

الآخرة، لذا فهم ل يرغبون في النتق�ل من مك�ن فيه عمران اإلى مك�ن فيه الخراب، 

كم� ذكر اأبو ذر الغف�ري ر�سي اهلل عنه.  وهذا اأي�سً� �سببه نق�ض الإيم�ن والطمئن�ن. 

الدنيوية  ب�أموره  ي�ستغل  ب�أن  لنف�سه  ي�سمح  فال  ك�ماًل،  الإن�س�ن  اإيم�ن  ك�ن  لو  واأّم��� 

والكراهية  الوح�سة  كّل هذه  اأّن  الكالم  وملّخ�ض  الآخ��رة.  بن�ء  ويغفل عن  المنحّطة 

والخوف تكون نتيجة لبطالن اأعم�لن�، واعوج�ج �سلوكن� ومخ�لفتن� لمولن�، في حين 

اأّنه لو ك�ن نهجن� �سحيحً� وُكّن� نقوم بمح��سبة اأنف�سن� لم� ا�ستوح�سن� من الح�س�ب، 

�سوء  لأج��ل  الح�س�ب  من  فخوفن�  ع���دل،  والمح��ِسب  ع�دلة،  هن�ك  المح��سبة  لأّن 

اأعم�لن� وتزويرن� واحتي�لن� ولي�ض من اأجل المح��سبة.

اأّنه ق�ل: »لي�س مّنا من لم ُيحا�صب نف�صه   Q الإم�م مو�سى بن جعفر  فعن 

.
(1(

في كّل يوم، فاإّن عمل ح�صناً ا�صتزاد، واإن عمل �صّيئاً ا�صتغفر اهلل منه وتاب اإليه«

فلو ح��سبَت نف�سك لن تكون مبتئ�سً� يوم الح�س�ب ولن ُت�س�ب ب�لخوف منه. وهكذا 

ف�إّن جميع المه�لك والمواقف في ذلك الع�َلم تكون نتيجة اأعم�لن� في هذا الع�َلم. 

اإذا انتهجت في هذا الع�َلم �سراط النبّوة والطريق الم�ستقيم للولية ولم  مثاًل: 

ك�ن  لم�  اأقدامك،  تنزلق  ولم   ،Q ط�لب  اأبي  بن  علي  ولية  ج���ّدة  عن  تنحرف 

عليك ب�أ�ض عند اجتي�زك لل�سراط في يوم القي�مة. لأّن حقيقة ال�سراط هي ال�سورة 

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض453.
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هو   Q الموؤمنين  اأمير  »اأّن  ال�سريفة:  الأح�ديث  في  ورد  كم�  للولية.  الب�طنية 

. وفي الزي�رة المب�ركة 
(2(

، وفي حديث اأخر: »نحن ال�صراط الم�صتقيم«
(1(

ال�صراط«

.
(3(

الج�معة الكبيرة: »اأنتم ال�صبيل الأعظم وال�صراط الأقوم«

فمن ك�ن م�ستقيمً� في حركته على هذا ال�سراط، ولم ي�سّطرب قلبه، ك�نت اأقدامه 

ث�بتة على ال�سراط في الحي�ة الآخرة ولم ت�سّطرب، بل يجت�زه ك�لبرق الخ�طف. 

اإذا ك�نت اأخالقه طّيبة، وملك�ته ع�دلة ونورانية، ف�إّنه �سيكون في م�أمن من  وهكذا 

ظلمة القبر ووح�سته، وع�لم البرزخ ومخ�وفه، وع�لم القي�مة واأهواله، فال يكون عليه 

خوف في تلك الن�س�آت. وعليه يكون الداء مّن� والدواء اأي�سً�، كم� ق�ل اأمير الموؤمنين 

(4(
علي Q في الأبي�ت المن�سوبة اإليه:

ت�������ص���ع���ر وم�����������ا  ف������ي������ك  «»دواوؤك 
(4(

ُتب�صر وم�������ا  م����ن����ك  وداوؤك 

نف�صك،  طبيب  ُجعلَت  ق��د  »اإّن���ك  لرجل:  ق�ل  اأّن��ه   Q ال�س�دق  الإم���م  وعن 

فت اآية ال�صّحة، وُدِللت على الدواء، فانظر كيف قيامك على  وُبّي�ن لك الداء، وُع�رِّ

.
(5(

نف�صك«

اأّيه� الإن�س�ن فيك اأعم�ل واأخالق وعق�ئد ف��سدة، وعالم�ت ال�سّحة هي و�سف�ت 

ت�سفيته�  على  الإق��دام  هو  النفو�ض  اإ�سالح  ودواء  والعقل،  الفطرة  واأن��وار  الأنبي�ء 

وتهذيبه�، هذا هو ح�ل المتو�ّسطين.

)1)  عن الإم�م ال�س�دقQ ق�ل: »ال�سراط الم�ستقيم اأمير الموؤمين علي Q«. ال�سيخ ال�سدوق، مع�ني الأخب�ر، 

ج2، �ض32.

َعْيَبُة علمه ونحن  اْلم�ستقيم ونحن  راُط  اأبواب اهلِل ونحن ال�سّ Q ق�ل: »... نحن  )2)  عن الإم�م زين الع�بدين 

ه«. ال�سيخ ال�سدوق، مع�ني الأخب�ر، �ض35. ُع �ِسرِّ َتَراِجَمُة َوْحِيِه ونحن اأرك�ن َتوِحيده وَنحن مْو�سِ

)3)  الزي�رة الج�معة الكبيرة، ال�سيخ ال�سدوق، من ل يح�سره الفقيه، ج2، �ض372.

)4)  المبيدي، ح�سين بن معين الدين، ديوان اأمير الموؤمنين Q، ترجمة وت�سحيح وتحقيق م�سطفى زم�ني، ن�سر 

دار النداء الإ�سالم للن�سر، قم، الطبعة الأولى، 1411ه�، �ض 175.

)5)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض454.
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3. خوف الموؤمنين الكّمل من الموت:

واأّم� الكّم�ل والموؤمنون المطمئّنون، ف�إّنهم ل يكرهون الموت، ولكّنهم ي�ستوح�سونه 

 :P ويخ�فونه، لأّنهم يخ�سون الحّق تع�لى، وجالل ذاته المقّد�سة، كم� ق�ل ر�سول اهلل

. وك�ن اأمير الموؤمنين Q في ليلة الت��سع ع�سر من �سهر 
(1(

»فاأين هول المطلع؟«

اأبي طالب  اأّنه يقول: »واهلل لبن  رم�س�ن في ح�لة عجيبة من الذهول والخوف مع 

.
(2(

اآن�س بالموت من الطفل بثدي اأّمه«

وملّخ�ض الحديث اأّن خوف هوؤلء يكون من اأمور اأخرى، ول يكون من نوع خوفن� 

نحن الم�سف�ّدين ب�لآم�ل والأم�ني، والمحّبين للدني� الف�نية. واإّن قلوب اأولي�ء اهلل في 

منتهى الختالف فيم� بينه�، حتى اأّنه ل ُيمكن عّد هذه المراتب واإح�س�وؤه�. ونحن 

ُن�سير اإلى بع�سه� ب�سورة مجملة فنقول: 

اإّن قلوب الأولي�ء مختلفة فيم� بينه� في قبول تجّلي�ت الأ�سم�ء:

اأ. بع�ض القلوب ع�سقية و�سوقية، حيث اإّن الحّق تع�لى يتجّلى في تلك القلوب من خالل 

ب�ل�سوق،  الممزوجة  والهيبة  الخوف  على  يبعث  التجّلي  وهذا  الجم�لية،  اأ�سم�ئه 

ف�لخوف عند هذه الفئة يكون من م�س�عف�ت تجّلي عظمة اهلل �سبح�نه. ف�لقلب 

الواله الع��سق في نف�ض الوقت الذي يكون فيه م�سّطربً� حين اللق�ء مع الحبيب، 

يكون م�ستوح�سً� وخ�ئفً� اأي�سً�. لكن هذا الخوف والوح�سة يختلف�ن عن المخ�وف 

الع�دية.

بوا�سطة  القلوب  تلك  في  يتجّلى  تع�لى  والحّق  وحزنية،  خوفية  القلوب  وبع�ض  ب. 

الم�سوب  والحّب  الهيم�ن  التجّلي  بهذا  فيح�سل  والعظمة،  الجاللية  الأ�سم�ء 

ب�لخوف، والحيرة الم�سوبة ب�لحزن.

الأولى،  الطبعة  قم،  عالمة،  ن�سر   ،Qط�لب اأبي  اآل  من�قب  علي،  بن  محمد  الم�زندراني،  �سهراآ�سوب  ابن    (1(

1421ه�، ج1، �ض 234.

)2)  نهج البالغة، �ض52.



اإلنسان والحياة  األسس العقائدية واألخالقية عند أعالم الفكر اإلسالمي األصيل

140

وفي الحديث اأّن النبّي يحيى Q راأى يومً� النبي عي�سى Q ي�سحك، فع�تبه 

اآي�س من رحمة اهلل  اأاأن��ت   :Q ق�ئاًل: »اأتاأمن مكر اهلل وعذابه، فاأجاب عي�صى 

وف�صله؟ فاأوحى اهلل �صبحانه اإليهما يقول: من كان منكما ُيح�صن الظّن بي اأكثر، 

فهو عندي محبوب اأكثر«. 

ك�ن  الجاللية،  الأ�سم�ء  Q من خالل  يحيى  قلب  في  تجّلى  تع�لى  الحق  لأّن 

خ�ئفً�، فع�تب النبي عي�سىQ على هذا النحو. اأّم� النبي عي�سى Q فقد تجّلى 

اهلل تع�لى على قلبه ب�لأ�سم�ء الجم�لية فك�ن جوابه Q على ح�سب تلك التجّلي�ت.

ته أو ناره!
ّ
اإلنسان  بأعماله يبني جن

اإّن ظ�هر الحديث الذي ذكرن�ه عندم� يقول: »عّمرتم الدنيا واأخربتم الآخرة« 

هو اأّن دار الآخرة والجّنة م�سيدة وق�ئمة واإّنم� تتهّدم ب�أعم�لن�.

ومن الوا�سح اأّن المق�سود - من قوله عم�ّرتم الدني� واأخربتم الآخرة - هو الت�س�به 

في التعبير، ف�إّنه لم� ع�ّبر عن الدني� ب�لتعمير ع�ّبر عن دار الآخرة ب�لتخريب.

واإّن ع�لم الجّنة والن�ر واإن ك�ن� مخلوقين، ولكن اإعم�ر دار الجّنة ومواّد بن�ء جهّنم 

ت�بعة لأعم�ل اأهله�، ففي رواية اأّن اأر�ض الجّنة جرداء ومواّد بن�ئه� هي اأعم�ل بني 

الإن�س�ن نف�سه�. وهذا يتط�بق مع البره�ن وك�سف اأهل المك��سفة. 

كم� يقول بع�ض العرف�ء المحّققين: »اعلم - ع�سمن� اهلل واإّي�ك - اأّن جهّنم من 

اأعظم المخلوق�ت، وهي �سجن اهلل في الآخرة. واإّنم� �ُسّميت بجهّنم لبعد قعره� حيث 

ُيق�ل للبئر البعيد الغور والعميق بئر جهّنم. وهي تحتوي على حرارة وزمهرير )اأي 

اأق�سى درج�ت  البرودة وحرارته� من  اأق�سى درج�ت  برودته� من  وتكون  البرودة( 

ع�مً�.  وخم�سين  �سبعم�ئة  م�سيرة  واأ�سفله�  اأعاله�  بين  الم�س�فة  وُتعتبر  الحرارة، 

والن��ض اختلفوا في اأّن جهّنم مخلوقة اأم غير مخلوقة. اأّم� عندن� وعند اأ�سح�بن� من 
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اأّنهم�  اأّم�  وغير مخلوقتين.  الجّنة وجهّنم مخلوقت�ن  ف�إّن  والمعرفة،  المك��سفة  اأهل 

مخلوقت�ن ف�إّن مثلهم� مثل رجل بنى بيتً� واأق�م الجدار الخ�رجي ف�س�ر ُيق�ل له بيت. 

البيت من  ي�سون  الذي  وح�ئطه  �سوره  �سوى  �سيئً�  نجد  لم  المنزل  دخلن�  اإذا  ولكن 

الخ�رج، ولكن بعد ذلك ي�سيد البيت ح�سب طلب ال�س�كنين من بن�ء الغرف والمرافق 

.
(1(

والمالجئ وح�سب هدف �س�حب المنزل وم� ينبغي اأن يكون فيه«

�صري بي اإلى ال�صماء دخلُت الجّنة فراأيُت 
ُ
وفي الحديث ق�ل ر�سول اهلل P: »لّما اأ

فيها قيعان وراأيُت فيها مالئكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من ف�صة وربما اأم�صكوا 

نفقتكم؟  وما  فقلُت:  النفقة.  تجيئنا  فقالوا:  اأم�صكتم.  قد  بالكم  ما  لهم:  فقلُت 

اأكبر، ف��اإذا قال  اإل اهلل واهلل  اإله  قالوا: قول الموؤمن �صبحان اهلل والحمد هلل ول 

.
(2(

بنينا واإذا �صكت اأم�صكنا«

الأعم�ل  �سور  هي  الج�سم�نّيتين  وجهّنم  الجّنة  �سورة  اأّن  الحديث:  وخال�سة 

والأفع�ل الح�سنة وال�سّيئة لبني اآدم، حيث ترجع اإليهم في ذلك الع�َلم. كم� اأ�س�رت 

 :Q وقوله .
(3(

اإلى ذلك الآية ال�سريفة في قوله تع�لى: چ گ گ گ  گڳ چ 

.
(4(

»اإّنما هي اأعمالكم ترّد اإليكم«

ومن الممكن اأن يكون ع�َلم الجّنة وع�َلم جهّنم ن�س�أتين ودارين م�ستقّلين، يتحّرك 

العملية  الإدارية  والحرك�ت  الملكوتية  والدوافع  الجوهرية،  ب�لحركة  اآدم  بنو  اإليهم� 

اأّي ح�ل  اأعم�له. وعلى  ن�بعة من �سور  واإن ك�نت حظوظ كّل واحد منهم  والخلقية، 

ف�إّن الجّنة هي ع�لم الملكوت الأعلى وهو ع�َلم م�ستقل ُت�س�ق اإليه النفو�ض ال�سعيدة، 

وجهّنم ع�لم الملكوت ال�سفلي الذي ُت�س�ق اإليه النفو�ض ال�سقّية، وم� يعود اإلى الإن�س�ن 

)1)  محي الدين بن عربي، الفتوح�ت المكية، ج1، الف�سل الأول، الب�ب 61.

)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج18، �ض292.

)3)  �سورة الكهف، الآية 49.

)4)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج3، �ض90.
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في كلتي الن�س�أتين من ال�سور البهّية الح�سنة اأو ال�سور الموؤلمة المده�سة مرّده اإلى 

اأعم�ل الإن�س�ن نف�سه.

 عن العمل الصالح؟
ً
كيف ُيصبح االتكال على رحمة الله مانعا

ل يخفى اأّن حديث اأبي ذر ر�سوان اهلل تع�لى عليه حديث ج�مع وكالم متين، ل 

اأب� ذر لّم� ق�ل: اعر�سوا اأعم�لكم على الكت�ب الكريم  بّد من المح�فظة عليه، ف�إّن 

 تم�ّسك الرجل ب�لرحمة 
(1(

حيث يقول: چ ژ ژ    ڑ ڑ  ک ک  ک       ک  گ چ 

ق�ئاًل ف�أين رحمة اهلل؟ فق�ل اأبو ذر: ل تكون رحمة الحّق من دون قيد ول �سرط بل 

هي قريبة من المح�سنين.   

اإّن ال�سيط�ن الملعون، والنف�ض الأّم�رة ب�ل�سوء، ُيغّرران الإن�س�ن عبر طرق كثيرة 

ويقودانه اإلى الهالك الأبدي الدائم، واآخر و�سيلة يلتج�آن اإليه�، هي تغرير الإن�س�ن 

برحمة الحّق �سبح�نه، ومنعه بذلك عن الم�سي في العمل ال�س�لح، وهذا التك�ل على 

الرحمة من مك�ئد ال�سيط�ن واأ�س�ليب ت�سليله.

والدليل على ذلك اأّنن� في ق�س�ي�ن� الدنيوية، ل نعتمد على رحمة الحّق �سبح�نه، 

اإّل  العوامل الطبيعية والظ�هرية، م�ستقّلة وفع�ّ�لة وك�أّنه ل موؤّثر في الوجود  بل نرى 

نّتكل وبح�سب زعمن� على  م�  الأخروية غ�لبً�  الأمور  ولكّنن� في  الظ�هرية.  الأ�سب�ب 

رحمة الحّق �سبح�نه، ونغفل عن اأوامر اهلل تع�لى ور�سوله P، مّدعين اأّن اهلل تع�لى 

لم يزّودن� ب�لقدرة على العمل، ولم ُيع�ّلمن� طريق ال�سواب والخط�أ.

التفوي�ض، وفي  اأتب�ع م�سلك  اإّنن� في �سوؤونن� الدنيوية نكون من  وخال�سة الكالم 

اأّن هذين الم�سلكين ب�طالن وف��سدان  �سوؤونن� الأخروية من الجبرّيين، غ�فلين عن 

ومخ�لف�ن لأوامر واإر�س�دات الأنبي�ءR، ومنهج اأئمة الهدى والأولي�ء المقّربين.

واأقوى من  اأ�سّد  اإيم�نهم  وك�ن  الحّق،  يوؤمنون برحمة  ك�نوا جميعً�  اأّنهم  وهم مع 

)1)  �سورة الإنفط�ر، الآيت�ن 13 - 14.
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ال�سعي  يتوّقفوا عن  ولم  اأداء واجبهم  يغفلوا لحظة واحدة عن  لم  اأّنهم  اإّل  الجميع، 

وبذل الجهد دقيقة واحدة.

وزين  ال�س�جدين  �سّيد  ومن�ج�ة  اأدعية  لحظ  اأعم�لهم:  �سح�ئف  ادر���ض  اأخ��ي 

الع�بدين Q،  وتدّبر فيم� ك�ن يفعله في مق�م العبودية، وكيف ك�ن ينه�ض بوظيفة 

ال�س�جدين نظرة على  �سّيد  ُيلقي  تع�لى؟! ومع ذلك عندم�  اأم�م اهلل  العبودية  ودور 

(1(
�سحيفة مولى المّتقين واأمير الموؤمنين علي Q، ُيبدي اأ�سفه، وُيظهر عجزه!

فنحن اإّم� ُنكّذبهم - نعوذ ب�هلل - فنقول ب�أّنهم لم يطمئّنوا برحمة الحّق �سبح�نه 

مثلن�، اأو ُنكّذب اأنف�سن�، ونفهم ب�أّن هذه الأقوال التي نتفّوه به� هي من مك�ئد ال�سيط�ن 

من  ب�هلل  نعوذ  الم�ستقيم.  ال�سراط  عن  ت�سليلن�  ُيريدان  حيث  النف�ض  واإغ��راءات 

�سّرهم�.

نصيحة أخيرة

في� اأّيه� العزيز كم� ق�ل اأبو ذر للرجل: اإّن العلم كثير ولكن العلم الن�فع لأمث�لن� 

هو اأن ل ُن�سيئ اإلى اأنف�سن�، واأن نعرف ب�أّن اأوامر الأنبي�ء والأولي�ء R تك�سف عن 

حق�ئق نحن محجوبون عنه�. اإّنهم يعلمون ب�أّن لالأخالق الذميمة والأعم�ل ال�سّيئة، 

جميلة  �سورًا  الكريمة  والأخالق  الح�سنة  لالأعم�ل  واأّن  ف��سدة،  وثم�رًا  ب�سعة  �سورًا 

ملكوتية.

ُكنَت  ف���إذا  وال�سقم.  ال��داء  وعن  والعالج  ال��دواء  عن  �سيء  كّل  حّدثون� عن  اإّنهم 

لُتداوي  واأن ل تتج�وز هذه الإر�س�دات بل ت�ستفيد منه�  بّد  عطوفً� على نف�سك، فال 

األمك، وُتع�لج مر�سك. يعلم اهلل اأّنه اإذا انتقلن� مع م� نحن عليه الآن اإلى ذلك الع�َلم، 

فب�أّي م�س�ئب واآلم ومع�ن�ة �سوف ُنبتلى؟! والحمد هلل اأوًل واأخرًا.  

)1)  ال�سيخ به�ء الدين الأربلي، ك�سف الغمة في معرفة الأئمة، ج 2، �ض 85.
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النظرية المهدوية)1)

يعة وعقيدة المهدوّية
ّ

الش

اإّن اأ�سل المهدوّية هو محّل اّتف�ق جميع الم�سلمين. وفي عق�ئد الأدي�ن الأخرى، 

 � اأي�سً المطلب  ه��ذا  فهموا  فقد  ال��ّزم���ن.  نه�ية  في  المنجي  انتظ�ر   � اأي�سً يوجد 

بتحديد  المتعّلق  الأ�س��سّي  الُبعد  ولكن في  الق�سّية،  اأبع�د  ُبعٍد من  بنحٍو �سحيح في 

ومعرفة ال�ّسخ�ض المنجي، ابُتلوا بنق�ض المعرفة. وال�ّسيعة يعرفون المنجي ب�ل�سم 

والقطعّية  الم�سّلمة  الأخ��ب���ر  خ��الل  من  ال���ولدة،  وت���ري��خ  والخ�س�ئ�ض  والعالمة 

عندهم)2005/09/20)

بّدلن� هذه الحقيقة في مذهب  اأّنن� قد  ال�ّسيعة هي  اإّن خ�سو�سية اعتق�دن� نحن 

منية والأمر الذهنّي المح�ض، اإلى ح�لة واقعّية موجودة. الحقيقة 
ُ
الّت�سّيع من ح�لة الأ

هي اأّن ال�ّسيعة عندم� ينتظرون المهدّي الموعود ف�إّنهم ينتظرون اليد المنجية تلك، 

اهلل  وحّجة  موجودة.  وهي  الواقعّية  عن  يبحثون  بل  العقلّي�ت  ع�لم  في  يغرقون  ول 

حيٌّ بين الّن��ض وموجوٌد ويعي�ض فيم� بينهم ويرى الّن��ض وهو معهم، وي�سعر ب�آلمهم 

واأ�سق�مهم. واأ�سح�ب ال�ّسع�دة وال�ستعداد يزورونه في بع�ض الأحي�ن ب�سورة خفّية. 

بين  وهو  محّددان  واأّم  اأٌب  له  معّين،   
ٍ
ب��سم م�سّخ�ض  واقعّي  اإن�س�ٌن  هو  موجوٌد،  اإّنه 

الّن��ض ويعي�ض معهم.هذه هي خ�سو�سّية عقيدتن� نحن ال�ّسيعة.

)1)  الإم�م ال�سيد علي الخ�منئي{، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، مركز نون، بيروت، ط 2015م.
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اأولئك اّلذين ل يقبلون هذه العقيدة من المذاهب الأخرى، لم يتمّكنوا في اأّي وقٍت 

من اإق�مة اأّي دليٍل يقبل به العقل لرّد هذه الفكرة وهذه الواقعّية.

 ،� اأي�سً ال�سّنة  اأهل  الكثير من  ُي�سدّقه�  اّلتي  والرا�سخة،  الوا�سحة  الأدّلة  فجميع 

العظيم، فهو حّجة اهلل، وهو  الإن�س�ن  ويقينّية عن وجود هذا  تحكي ب�سورة ق�طعة 

واأنتم   �� واأنتم  اأن�  نعرفه�،  اّلتي  الخ�س�ئ�ض  بتلك   �� وال�ّس�طعة  الوا�سحة  الحقيقة 

ُت�س�هدون هذه الأمور في العديد من الم�س�در غير ال�سيعّية.

فت�ريخ ولدة البن المب�رك والمطّهر لالإم�م الح�سن الع�سكرّي Q معروٌف، 

وهو  زال.  وم�  طوياًل،  عمًرا  اهلل  منحه  وقد  ومعجزاته،  واأ�سح�به  وال��داه  وكذلك 

تج�سيٌد لتلك الأمنية الكبرى، لجميع اأمم الع�َلم، وقب�ئله واأدي�نه واأعراقه عبر جميع 

الع�سور. هذه هي خ�سو�سّية مذهب ال�ّسيعة ب�س�أن هذه الق�سّية المهّمة. 

نكات حول العقيدة المهدوية

�سير اإليه� ب�لإجم�ل:
ُ
هن�ك نك�ٌت ب�س�أن العتق�د ب�لمهدوّية اأ

عب�رة عن  هو  فداه،  اأرواحن�  اهلل  بقّية  لح�سرة  المقّد�ض  الوجود  اأّن  هي  الأول��ى 

ا�ستمرار النبّوات والّدعوات الإلهّية منذ بداية الّت�ريخ واإلى يومن� هذا، اأي كم� تقروؤون 

انتهيت  »اأن  واإل��ى:  اآدم،  هو  اّل��ذي  جّنتك«،  اأ�صكنته  »فبع�س  من:  الّندبة  دع�ء  في 

، اأي الو�سول اإلى خ�تم الأنبي�ءP؛ ومن بعده� ق�سّية الو�سّية واأهل بيت 
(1(

بالأمر«

هذا النبّي العظيم اإلى اأن ي�سل الأمر اإلى اإم�م الزم�ن، ف�لجميع عب�رة عن �سل�سلة 

مّت�سلة ومرتبطة ببع�سه� في ت�ريخ الب�سرّية. وهذا بمعنى اأّن تلك الحركة العظيمة 

للنبّوات وتلك الدعوات الإلهّية بوا�سطة الّر�سل، لم تتوّقف في اأّي مقطٍع من الزم�ن. 

ف�لب�سرّية تحت�ج اإلى الأنبي�ء والّدعوات الإلهّية، والُدع�ة الإلهّيين، وهذا الحتي�ج ب�ٍق 

)1) ابن م�سهدي، محمد بن جعفر، المزار الكبير، تحقيق وت�سحيح جواد القيومي الأ�سفه�ني، ن�سر موؤ�س�سة الن�سر 

الإ�سالمي، قم، الطبعة الأولى، 1419ه�، �ض574 - 575.
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اإلى يومن� هذا، وكّلم� مّر الزم�ن ف�إّن الب�سر ي�سبحون اأقرب اإلى تع�ليم الأنبي�ء.

لقد اأدرك المجتمع الب�سرّي اليوم من خالل التقّدم الفكرّي والمدنّية والمعرفة، 

الكثير من تع�ليم الأنبي�ء �� واّلتي لم تكن ق�بلة لالإدراك من ِقَبل الب�سر قبل ع�سرات 

وهذه  الإن�س�ن،  وكرامة  الحرّية،  وق�سّية  ه��ذه،  العدالة  فق�سّية   �� هذا  من  القرون 

الألف�ظ الرائجة في الع�َلم اليوم، هي كلم�ُت الأنبي�ء. في ذلك الّزمن، لم ُيدرك ع�ّمة 

وانت�س�ر دعوتهم، ُغر�ست  الأنبي�ء  المف�هيم. وبعد مجيء  الع�م هذه  والراأي  الّن��ض 

ف�لّدع�ة  جيل.  بعد  جياًل  قلوبهم  وفي  فطرتهم  وفي  الّن��ض  اأذه�ن  في  الأفك�ر  هذه 

اأرواحن�  الأعظم  اهلل  لبقّية  المقّد�ض  والوجود  اليوم،  �ساللتهم  تنقطع  لم  الإلهّيون 

فداه، هو ا�ستمرار �ساللة الّدع�ة الإلهّيين حيث تقروؤون في زي�رة اآل ي��سين: »ال�ّصالم 

. اأي اإّنكم اليوم ترون تج�سيًدا، لدعوة اإبراهيم 
(1(

عليك يا داعي اهلل ورّبانّي اآياته«

ودعوة مو�سى، ودعوة عي�سى، ودعوة جميع الأنبي�ء والم�سلحين الإلهّيين ودعوة النبّي 

الخ�تم في وجود ح�سرة بقّية اهلل. فهذا الإن�س�ن العظيم هو وارثهم جميًع�، وبيده 

دعوتهم ورايتهم جميًع�، وهو يدعو الب�سرّية ويعر�ض عليه� تلك المع�رف اّلتي ج�ء به� 

الأنبي�ء عبر الزم�ن الممتّد. هذه هي نقطٌة مهّمة.

المعنى الحقيقّي النتظار الفرج

النقطة الالحقة في ب�ب المهدوّية، هي انتظ�ر الفرج. ف�نتظ�ر الفرج مفهوٌم وا�سٌع 

طواغيت  يرون  عندم�  الّن��ض  اإّن  اأي  النه�ئّي؛  الفرج  انتظ�ر  هو  اأنواعه  واأحد  ا.  جدًّ

الع�َلم م�سغولين ب�لّنهب وال�ّسلب والإف�س�د والعتداء على حقوق الّن��ض، ل ينبغي اأن 

بّد  اأّنه في نه�ية المط�ف ل  ُيت�سّور  اأن  الع�َلم هو هذا. ل ينبغي  اأّن م�سير  يتخّيلوا 

ول من��ض من القبول بهذا الو�سع والإذع�ن له، بل ينبغي اأن ُيعلم اأّن هذا الو�سع هو 

)1) ابن م�سهدي، المزار الكبير، �ض569.
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 - واأّم� م� هو مرتبٌط بهذا الع�َلم وطبيعته فهو عب�رة 
(1(

و�سٌع ع�بر-»للباطل جولة«

عن ا�ستقرار حكومة العدل وهو �سوف ي�أتي. اإّن انتظ�ر الفرج والفتح في نه�ية الع�سر 

اّلذي نحن فيه، حيث ُتع�ني الب�سرّية من الظلم والعذاب�ت هو م�سداٌق لنتظ�ر الفرج، 

.� ولكن لنتظ�ر الفرج م�س�ديق اأخرى اأي�سً

فعندم� ُيق�ل لن� انتظ�ر الفرج، فال يعني انتظ�ر الفرج النه�ئّي، بل يعني اأّن كّل 

طريٍق م�سدود ق�بٌل للفتح. الفرج يعني هذا، الفرج يعني ال�سّق والفتح. ف�لم�سلم يتعّلم 

من خالل در�ض انتظ�ر الفرج اأّنه ل يوجد طريق م�سدود في حي�ة الب�سر مّم� ل ُيمكن 

اأن ُيفتح، واأّنه ل يجب عليه اأن يي�أ�ض وُيحبط ويجل�ض �س�كًن� ويقول ل ُيمكن اأن نفعل 

الحرك�ت  هذه  كّل  ومق�بل  الب�سر  حي�ة  مط�ف  نه�ية  في  يظهر  فعندم�  كال،  �سيًئ�؛ 

اأّنه في كّل هذه العقب�ت  الّظ�لمة والج�ئرة، عندم� تظهر �سم�ض الفرج، فهذا يعني 

وال�سدود الموجودة في الحي�ة الآن، هن�ك فرٌج متوّقع ومحّل انتظ�ر. هذا هو در�ض 

الأمل لكّل الب�سرّية. وهذا هو در�ض النتظ�ر الواقعّي لجميع الّن��ض.

لهذا، ُعّد انتظ�ر الفرج من اأف�سل الأعم�ل، وُيعلم من ذلك اأّن النتظ�ر هو عمٌل 

ل بط�لٌة. فال ينبغي ال�ستب�ه والت�سّور اأّن النتظ�ر يعني اأن ن�سع يدًا فوق يد ونبقى 

وتهّيوؤٌ وب�عٌث على الندف�ع والحم��ض  اأمٌر م�. النتظ�ر عمٌل  منتظرين حّتى يحدث 

في القلب والب�طن، وهو ن�س�ٌط وتحّرٌك وتجّدٌد في كّل المج�لت. وهذا هو في الواقع 

ائ  ى      ى  ې  ې  ې  ې  چ  الكريمة:  القراآنية  الآي���ت  ه��ذه  تف�سير 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ   چ  اأو   
(2(

چ  ائ ەئ ەئ وئ وئ 
مم 

ُ
 اأي اأّنه ل ينبغي اأن تي�أ�ض ال�سعوب والأ

(3(
ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ چ 

من الفرج في اأّي وقٍت من الأوق�ت.

)1)  ت�سنيف غرر الحكم ودرر الكلم، �ض 71.

)2)  �سورة الق�س�ض، الآية 5.

)3)  �سورة الأعراف، الآية 128.
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الفرج في جميع مراحل  انتظ�ر  ينبغي  النه�ئّي، مثلم�  الفرج  انتظ�ر  ينبغي  لهذا 

ف�نتظروا  قلوبكم،  على  ي�سيطر  اأن  للي�أ�ض  ت�سمحوا  ل  والجتم�عّية.  الفردّية  الحي�ة 

الفرج واعلموا اأّن هذا الفرج �سيتحّقق؛ وهو م�سروٌط في اأن يكون انتظ�ركم انتظ�ًرا 

واقعيًّ�، واأن يكون فيه العمل وال�ّسعي والندف�ع والتحّرك.

اإّنن� اليوم ننتظر الفرج. اأي اإّنن� ننتظر مجيء يٍد مقتدرٍة تن�سر العدل وهي هزيمة 

الّظلم  من  الجّو  هذا  فيتبّدل  تقريًب�،  الب�سرّية  كّل  على  �سيطر  اّلذي  والجور  الّظلم 

والجور وينبعث ن�سيم العدل في حي�ة الب�سر لكي ي�سعر الّن��ض ب�لعدالة. اإّن هذا هو 

ح�جة اأّي اإن�س�ٍن واٍع ب�سكٍل دائم؛ الإن�س�ن اّلذي لم يجعل راأ�سه في حجره ولم ي�ستغرق 

للب�سر بنظرة كّلية ف�إّنه  الع�ّمة  اإلى الحي�ة  اّلذي ينظر  ة. الإن�س�ن  في حي�ته الخ��سّ

من الطبيعّي اأن يكون في ح�لة انتظ�ر، هذا هو معنى النتظ�ر. ف�لنتظ�ر يعني عدم 

اإلى  الو�سول  اأجل  من  ال�ّسعي  وهو  الب�سر،  لحي�ة  الموجود  ب�لو�سع  والقبول  القتن�ع 

الو�سع المطلوب؛ ومن الم�سلَّم به اأّن هذا الو�سع المطلوب �سوف يتحّقق على يد ولّي 

اهلل المقتدرة الحّجة بن الح�سن المهدّي، �س�حب الزم�ن|.

يجب اأن نعّد اأنف�سن� كجنوٍد م�ستعّدين لتلك الظروف وال�ّسرائط، وُنج�هد في هذا 

المج�ل. اإّن انتظ�ر الفرج ل يعني اأن يجل�ض الإن�س�ن ول يفعل اأّي �سيء، ول ينه�ض لأّي 

الة وال�سالم، فهذا لي�ض  اإ�سالٍح بل ُيمّني نف�سه ب�أّنه منتظٌر لإم�م الّزم�ن عليه ال�سّ

انتظ�ًرا.

م� هو النتظ�ر؟ النتظ�ر يعني اأّنه ل بّد من مجيء يٍد ق�درٍة مقتدرٍة ملكوتّيٍة اإلهّيٍة 

اأجل غلبة الحّق  الّظلم، ومن  الق�س�ء على �سيطرة  اأجل  الّن��ض من  وت�ستعين بهوؤلء 

وح�كمية العدل في حي�ة الب�سرّية ورفع راية الّتوحيد؛ تجعل الب�سر عب�ًدا حقيقّيين 

ُيمّثل خطوًة   على طريق ا�ستقرار العدالة 
ٍ
اإقدام هلل. يجب الإعداد لهذا الأمر. فكّل 

نحو ذلك الهدف الأ�سمى. النتظ�ر يعني هذه الأمور. النتظ�ر حركٌة ولي�ض �سكوًن�. 
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لي�ض النتظ�ر اإهم�ًل وقعودًا اإلى اأن ت�سلح الأمور بنف�سه�. النتظ�ر حركٌة وا�ستعداٌد. 

هذا هو انتظ�ر الفرج.

خصائص المجتمع المهدوي

اإّن المجتمع المهدوّي هو ذلك الع�لم اّلذي ي�أتي فيه اإم�م الّزم�ن لي�سلحه، وهو 

اأّن كّل الأنبي�ء ك�نوا مقّدمة  اأي  اأجله جميع الأنبي�ء.  المجتمع نف�سه اّلذي ظهر من 

لذلك المجتمع الإن�س�نّي المث�لّي، واّلذي �سيتحّقق في نه�ية الأمر بوا�سطة ولّي الع�سر 

والمهدّي الموعود. مثل بن�ٍء �س�مٍخ، ي�أتي �سخ�ٌض فُي�سّطح الأر�ض ويزيل منه� الأ�سواك 

والعوائق، ثّم ي�أتي �سخ�ٌض اآخر من بعده وي�سنع فيه� الأ�س�ض، ثّم ي�أتي �سخ�ٌض اآخر 

لي�سع فيه� الأعمدة والأرك�ن، وهكذا �سخ�ٌض بعد اآخر، ي�أتون لعم�رة الجدران حّتى 

ي�سل هذا الق�سر المرتفع، وهذا البني�ن الرفيع اإلى �سكله النه�ئّي. لقد ج�ء الأنبي�ء 

الإلهّيون، ومنذ بداية ت�ريخ الب�سرّية، واحًدا بعد اآخر، من اأجل اأن ُيقّربوا المجتمع 

والب�سرّية خطوًة خطوة نحو ذاك المجتمع المث�لّي وذاك الهدف النه�ئّي. لقد نجح 

جميع الأنبي�ء ولم يف�سل اأّي واحٍد من ر�سل اهلل على هذا الطريق، وفي هذا الم�سير، 

به  تقّدم  منهم  واحٍد  وكّل  ال�ّس�مخين،  الم�أمورين  هوؤلء  ع�تق  على  حماًل  ك�ن  لقد 

خطوًة نحو المق�سد والهدف النه�ئّي و�سعوا بكّل جهدهم من اأجل القي�م بهذا العمل. 

لي�سع هذا  بعدهم  ي�أتي من  اآخر حي�تهم ك�ن هن�ك من  اإلى  ك�نوا ي�سلون  وعندم� 

وولّي  الهدف.  ذلك  بذلك من  مقترًب�  اأخرى،  م�س�فًة  به  ويتقّدم  ع�تقه  على  الحمل 

الع�سر |، هو وارث جميع الأنبي�ء الإلهّيين، فعندم� ي�أتي �ستكون الخطوة الأخيرة 

على طريق اإيج�د ذلك المجتمع الإلهّي.

الكتب  في  دّققتم  اأّنكم  لو  ب�لّطبع،  المجتمع.  ذلك  �سف�ت  حول  قلياًل  اأتحّدث 

ذلك  خ�س�ئ�ض  جميع  لالحظتم  الأ�س��سّية  الإ�سالمّية  الم�س�در  وفي  الإ�سالمّية 
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يذكر  الجمعة،  اأّي���م  لقراءته  اهلل  ب�إذن  ُتوّفقون  اّلذي  هذا  الّندبة  فدع�ء  المجتمع. 

 مثاًل، 
(1(

خ�س�ئ�ض ذلك المجتمع. فعندم� يقول: »اأين معّز الأولياء ومذّل الأعداء«

فذلك المجتمع هو مجتمٌع يكون فيه اأولي�ء اهلل اأعّزاء واأعداء اهلل اأذّلء، اأي اأّن القيم 

والمع�يير الح�كمة في ذلك المجتمع تكون هكذا. »اأين الُمعّد لإقامة الحدود«، ففي 

هذا المجتمع ُتطّبق الحدود الإلهّية وُتراعى كّل الحدود اّلتي عّينه� اهلل تع�لى والإ�سالم 

في مجتمع اإم�م الزم�ن. فعندم� يظهر اإم�م الزم�ن ي�سنع مجتمًع� له ب�خت�س�ر مثل 

فتتفّتح  تقروؤونه�،  عندم�  الأدعية  وفي  الآي���ت  في  حوله�  دّققوا  الخ�سو�سّية،  هذه 

اأذه�نكم في هذا المج�ل، وتّت�سع، فمجّرد قراءة دع�ء الّندبة لي�ض ك�فًي�، ف�لمطلوب 

هو الفهم واأخذ الّدرو�ض.

اإّن اإم�م الزم�ن|، يبني مجتمعه على هذه الأ�س�ض:

اأّوًل: عل��ى اإزال��ة وقم��ع وقل��ع جذور الّظل��م والّطغي�ن. فال ينبغ��ي اأن يكون في هذا 

المجتم��ع اّل��ذي يك��ون في زم�ن ولّي الع�سر |، اأّي ظلٍم وج��ور؛ ل اأّن الأمر يكون في 

اإي��ران على هذه ال�ّس���كلة فح�س��ب، ول حّتى ف��ي المجتمع�ت اّلتي يقطنه� الم�س��لمون، 

ب��ل ف��ي كّل الع�ل��م. فلن يكون اأّي ظل��ٍم اقت�س�دّي اأو �سي��س��ّي اأو ثق�ف��ّي اأو اأّي نوٍع اآخر 

ف��ي ذل��ك المجتمع. فيجب اقت��الع كّل الختالف���ت الطبقّية وكّل اأن��واع التمييز وعدم 

الم�س�واة والت�سّلط والهيمنة. هذه هي الخ�سو�سّية الأولى.

ثانًي��ا: اإّن م��ن خ�س�ئ���ض المجتم��ع المث�ل��ّي اّل��ذي ي�سنعه اإم���م الزم�ن |، هو 

الرتق�ء بم�س��توى الفكر الب�س��رّي، �س��واء على الم�س��توى العلمّي الإن�س���نّي اأو المع�رف 

الإ�س��المّية. فف��ي زمن ول��ّي الع�سر، لن تجدوا ف��ي كّل الع�لم، اأّي اأث��ٍر للجهل والأمّية 

والفق��ر الفك��رّي والثق�ف��ّي. هن�ك يتمّكن الّن����ض م��ن معرفة الّدي��ن معرفة �سحيحة، 

)1)ابن م�سهدي، المزار الكبير، داء الندبة.
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وق��د ك�ن ه��ذا، كم��� تعلمون جميًع���، من الأه��داف الكبرى لالأنبي���ء اّلذي اأ�س���ر اإليه 

اأمي��ر الموؤمني��نQ، ف��ي خطب��ة نه��ج البالغ��ة ال�س��ريفة، »وُيثي��روا له��م دفائ��ن 

. لقد ج�ء في رواي�تن� اأّنه عندم� يظهر ولّي الع�سر، ف�إّن المراأة تجل�ض 
(1(

العقول...«

في بيته� وتفتح القراآن وت�ستخرج منه حق�ئق الّدين وتفهمه�. فم�ذا يعني ذلك؟ يعني 

ذلك اأّن م�س��توى الّثق�فة الإ�س��المّية والّدينّية يرتقي اإلى درجة اأّن جميع الأفراد، وكّل 

اأبن���ء المجتم��ع، والّن�س���ء اللواتي ل ُي�س���ركن في ميدان الجتم�ع على �س��بيل الفر�ض 

ويبقي��ن ف��ي بيوته��ّن، ف�إّنه��ّن يتمّك��ّن م��ن اأن ي�سبح��ن فقيه���ت وع�رف�ت ف��ي الّدين؛ 

فيتمّك��ّن م��ن فتح القراآن وفهم حق�ئق الّدين ب�أنف�س��هّن. انظروا اإلى مجتمٍع يكون فيه 

الجميع �� ن�س���ًء ورج�ًل �� وعلى ك�ّفة الم�س��توي�ت ق�درين على فهم الّدين وال�س��تنب�ط 

م��ن الكت�ب الإلهّي، فكم �س��يكون هذا المجتم��ع نورانيًّ�، ولن يبقى فيه اأّي نقطة ظالم 

وظلم�نّي��ة. ف��كّل هذه الختالف�ت في وجه�ت الّنظر والتحليل، لن يبقى له� اأّي اأثٍر في 

ذلك المجتمع.

ّية الث�لثة لمجتمع اإم�م الزم�ن �� المجتمع المهدوّي �� هو اأّنه في ذلك  ثالثاً: الخ��سّ

فال  انبع�ٍث  ح�لة  في  الب�سرّية  الّط�ق�ت  وكّل  الّطبيعّية  القوى  جميع  �ستكون  الع�سر 

يبقى اأّي �سيٍء في ب�طن الأر�ض ول ي�ستفيد منه الب�سر. فكّل هذه الإمك�ن�ت الّطبيعّية 

المعّطلة، وكّل هذه الأرا�سي اّلتي يمكن اأن ُتغّذي الإن�س�ن، وكّل هذه الّط�ق�ت والقوى 

القدرة  مثاًل،  الّت�ريخ.  قرون  عبر  بقيت  اّلتي  الّط�ق�ت  كتلك  بعد،  ُتك�سف  لم  اّلتي 

الّطبيعة  ب�طن  في  الع�لم،  هذا  قرون عمر  وعبر  ك�نت  الكهرب�ئّية  والّط�قة  النووّية 

ولم يكن الب�سر يعرفونه�، ثّم بعد ذلك ق�موا ب��ستخراجه� ب�لّتدريج. فكّل الّط�ق�ت 

و�سوف  القبيل،  هذا  من  هي  الّطبيعة  ب�طن  في  الموجودة  الالمتن�هية  والإمك�ن�ت 

ُت�ستخرج في ع�سر اإم�م الزم�ن|.

)1)  نهج البالغة، ج1، �ض23. خطبته في �سفة خلق اآدم.
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هو  الزم�ن|  اإم�م  في ع�سر  المحور  اأّن  هي  اأخرى،  وخ�سو�سية  اأخرى  جملًة 

محور الف�سيلة والأخالق. فكّل من ك�ن �س�حب ف�سيلة اأخالقّية اأكثر �سيكون مقّدًم� 

و�سّب�ًق�.

وفي روايٍة اأخرى يقول: »القائم مّنا من�صوٌر بالّرعب موؤّيٌد بالّن�صر، ُتطوى له 

كّل  اأّن  يعني  مّم�   ،
(1(

والمغرب« الم�صرق  �صلطانه  يبلغ  الكنوز،  له  وتظهر  الأر���س 

الحكوم�ت الّظ�لمة والأجهزة الج�ئرة �ستكون مرعوبًة منه. في ذلك الّزمن، �سيكون 

بحيث  والعمومّية  ال�سمولّية  من  ف��داه،  اأرواحن�  الع�سر  ول��ّي  زم���ن  في  ح�لٌة  هن�ك 

ُيمكن اأن ُتحّقق الحكومة الع�لمّية. »موؤّيٌد بالن�صر«، فن�سر اهلل يوؤّيده. و»ُتطوى له 

وتبلغ �سلطته  الكنوز  تلك  بيده وفي قب�سة قدرته. وتظهر  اإّنه� �ستكون  اأي  الأر���س«، 

م�سرق الع�لم ومغربه.

، اأي اإّن هذه ال�ّسلطة �سوف 
(2(

وبعد عّدة جمٍل يقول، »فال يبقى خراٌب اإّل قد عّمر«

ُتنفق في عم�رة الأر�ض، ل في ال�ّسيطرة على ثروات الب�سر وفي ا�ست�سع�فهم. وفي كّل 

نق�ط الع�لم لن يبقى اأّي نقطٍة من الخراب اإّل و�سُتعّمر؛ �سواٌء ك�نت خراب�ت ح�سلت 

الة  على اأيدي الب�سر اأو ب�سبب جهلهم. هن�ك رواية اأخرى عن الإم�م الب�قر عليه ال�سّ

اإل��ى كي�س  الرجل  واأت��ى  المزايلة  القائم ج��اءت  اإذا قام  »حتى  فيه�:  يقول  وال�سالم 

الب�سر  بين  الم�س�واة  اأخالق  اإلى  اإ�س�رة  وهي   ،
(3(

يمنعه« فال  حاجته  فياأخذ  اأخيه 

واإلى الإيث�ر. وُتب�ّسر هذه الّرواية بنج�ة الب�سر من ت�سّلط البخل والحر�ض اّلذي ك�ن 

الإ�سالمّي  الّنظ�م  ذلك  على  الحقيقة عالمٌة  في  وهذا  الب�سرّية.  ل�سق�ء  �سبٍب  اأكبر 

ن�سر  الغف�ري،  اأكبر  علي  وت�سحيح  تحقيق  النعمة،  وتم�م  الدين  كم�ل  ب�بويه،  بن  علي  بن  محمد  ال�سدوق،    (1(

الإ�سالمية، طهران، الطبعة الث�نية، 1395ه�، ج 1، �ض 331.

)2)  م. ن.

اآل البيتR، قم، الطبعة  )3)  الحر الع�ملي، محمد بن ح�سن، و�س�ئل ال�ّسيعة، تحقيق وت�سحيح ون�سر موؤ�س�سة 

الأولى، 1409ه�، ج 5، �ض 121.
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ال�س�لم اأخالقيًّ� واقت�س�ديًّ� واجتم�عيًّ� في ذلك الّزم�ن. فال يوجد اأّي قهٍر واإجب�ٍر في 

البين، بل اإّن الب�سر اأنف�سهم ينجون من البخل الإن�س�نّي والحر�ض الب�سرّي و�ستتحّقق 

ا�صمحّلت  قائمنا  قام  »اإذا   :� اأي�سً اأخرى  روايٍة  يوجد في  الإن�س�نّية.  الجّنة  مثل هذه 

في  الم�ستكبرة  الحكوم�ت  تمنحه�  اّلتي  القط�ئع  فتلك   ،
(1(

قطائع« فال  القطائع، 

ال�ّسعوب  جيوب  من  يح�سل  اّلذي  الح�تمّي  الكرم  وذلك  وحلف�ئه�،  لأتب�عه�  الع�لم 

�سوف يتوّقف تم�ًم� في الع�لم. وقد ك�نت القط�ئع في الم��سي ب�سكٍل وهي اليوم ب�سكل 

� اأو �سحراًء اأو قريًة  اآخر. ك�نت في الم��سي بحيث اأّن الخليفة اأو ال�ّسلط�ن يمنح اأر�سً

اأو مدينًة اأو حّتى وليًة ل�سخ�ضٍ م�، فيقول له اذهب هن�ك وافعل م� يحلو لك فيه�، 

خذ من اأهله� الجب�ي�ت والخراج وا�ستعمل مزارعه� وا�ستفد منه� وكّل ف�ئدة م�ّدية 

هي لك؛ وك�ن عليه طبًع� اأن ُيعطي ال�ّسلط�ن حّظه. واليوم، هي ب�سورة الحتك�رات 

ن�ع�ت الكبرى وهذه  ن�عّية والفّنية المختلفة، وكّل هذه ال�سّ الّنفطّية والتج�رّية وال�سّ

�سير 
ُ
الحتك�رات اّلتي جعلت ال�سعوب م�سكينًة هي في الواقع في حكم القط�ئع، اّلتي اأ

اإليه�، وفيه� ك�نت ُتم�ر�ض كّل اأنواع الّر�س�وة والمح�ب�ة. اإّن هذا الب�س�ط اّلذي يقتل 

الب�سر ويق�سي على الف�سيلة �سوف ُيطوى و�سوف تو�سع اأ�سب�ب ال�ستف�دة والّنفع بيد 

جميع الّن��ض.

وفي روايٍة اأخرى ن�ظرة اإلى الو�سع القت�س�دّي يقول: »وي�صّوي بين الّنا�س حّتى 

، م� يعني اأّنه لن يبقى هن�ك اأّي فقير يحت�ج اإلى زك�ة 
(2(

ل ترى محتاجاً اإلى الزكاة«

اأموالكم، وب�لّطبع �سيكون لهذه الّزك�ة م�سرفه� في الأمور الع�ّمة ل للفقراء، لأّنه لن 

يبقى هن�ك اأّي فقير؛ ومثل هذه الّرواي�ت تر�سم الجّنة الإ�سالمّية والع�لم الواقعّي. 

خي�لتهم  في  البع�ض  �سنعه�  اّلتي  الف��سلة  المدن  لتلك  م�س�بًه�  الأم��ر  هذا  ولي�ض 

)1)  ج�مع اأح�ديث ال�ّسيعة، البروجردي، ج 23، �ض 1012.

)2)  م.ن، ج 17، �ض 222.
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للّتطبيق،  ق�بلة  جميًع�  هي  اّلتي  الإ�سالمّية  ال�ّسع�رات  تلك  كّل  اإّن  كاّل.  واأوه�مهم، 

ب�لوحي  مّت�سل  وفكر  وقلب  قدرة  هن�ك  اأّن  ن�سعر  الإ�سالمّية  الجمهورية  في  ونحن 

والت�أييد الإلهّي ومع�سوٌم يمكنه يقيًن� اأن ُيحّقق مثل هذا الو�سع، و�سوف ُتقبل الب�سرّية 

على ذلك حتًم�. هذه هي ح�لة ذلك الع�لم.

مسؤولّيتنا في عصر غيبة اإلمام |

قد  والمتتّبعين  المحّققين  اإّن  وب�لّت�أكيد   �� والّرواي�ت  الآي�ت  اإلى  رجعتم  اإذا  هن� 

اأّية  فيه  يوجد  ل  اّل��ذي  المجتمع  اأخ��رى.  خ�سو�سّي�ت  تجدون  ف�سوف   �� ذلك  فعلوا 

عالمٍة للّظلم والّطغي�ن والعدوان؛ المجتمع اّلذي ت�سل فيه المعرفة الّدينّية والمعرفة 

والّنعم  البرك�ت  اّلذي تبرز فيه كّل هذه  المجتمع  الأعلى؛  اإلى حّده�  للب�سر  العلمّية 

والف�س�ئل والجم�لّي�ت وتكون في يد الإن�س�ن؛ وفي الّنه�ية المجتمع اّلذي تكون فيه 

اإلى  اأ�ساًل ومحوًرا. ف�نظروا  الّتقوى والف�سيلة والإيث�ر والأخّوة والعطف والن�سج�م 

مثل هذا المجتمع، فهو ذاك المجتمع اّلذي �سُيحّققه مهدين� الموعود واإم�م زم�نن�، 

ومحبوبن� الت�ريخّي القديم، واّلذي يعي�ض الآن تحت هذه ال�ّسم�ء وعلى هذه الأر�ض 

وبين الّن��ض. هذا هو اعتق�دن� ب�إم�م الّزم�ن|.

ح�سٌن، م�ذا نفعل بعد هذا؟ فبعد هذا تكليفن� وا�سح. اأّوًل، يجب اأن نعلم اأّن ظهور 

� ُيمكن  ولّي الع�سر |، مثلم� اأّنه بثورتن� هذه اأ�سبح اأقرب خطوًة، فبهذه الّثورة اأي�سً

اأن يقترب اأكثر. اأي اإّن نف�ض هذا ال�ّسعب اّلذي ق�م بهذه الّثورة، وقّرب نف�سه خطوًة 

� اأن يتقّدم خطوًة ثّم خطوًة ثّم خطوة نحو اإم�م  اإ�س�فية اإلى اإم�م زم�نه، ُيمكنه اأي�سً

زم�نه. فكيف)ذلك(؟ 

اأّول: كّلم� ا�س��تطعتم اأن تو�ّس��عوا من دائرة هذا المقدار من الإ�س��الم اّلذي لدين� 

نحن واأنتم في اإيران �� ل ُنب�لغ، الإ�سالم الك�مل لي�ض متحّقًق�، ولكن ق�سٌم من الإ�سالم 
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قد طّبقه هذا ال�ّسعب في اإيران �� فهذا المقدار من الإ�سالم كّلم� ا�ستطعتم اأن تن�سروه 

ف��ي الآف���ق الأخرى للع�َلم، وفي الب��الد الأخرى، وفي المن�طق المظلمة، ف�إّنه بنف���ض 

المقدار �سُي�س�عد وُيقّرب من ظهور ولّي الأمر وحّجة الع�سر.

ثانًي��ا: اإّن القت��راب م��ن اإم���م الزم���ن لي���ض بمعنى القت��راب المك�ن��ّي ول بمعنى 

القت��راب الّزم�ن��ّي. ف�أنت��م اّلذي��ن ُتري��دون اأن تقترب��وا من ظه��ور اإم���م الّزم�ن|، 

ف���إّن القت��راب م��ن اإم���م الّزم�ن| لي���ض له ت�ري��ٌخ مح��ّدد ك�أن ُيق�ل مث��اًل، بعد مئة 

�س��نة اأو خم�س��ين �س��نة، حّتى نقول اإّنن� عبرن� �سنًة اأو �سنتين اأو ثالث �سنوات، من هذه 

 � الخم�س��ين اأو المئة �س��نة، فيبقى عندئٍذ هذا المقدار من ال�ّس��نوات، كاّل، ولي�ض اأي�سً

بلح���ظ الم��ك�ن حّت��ى نقول اإّنن� تحّركن� من هن� ب�ّتج�ه ال�ّس��رق اأو غ��رب الع�لم مثاًل، 

اأو نحو ال�ّس��م�ل اأو الجنوب، لنَر اأين هو ولّي الع�سر لن�سل اإليه. كاّل، اإّن اقترابن� من 

اإم���م الّزم���ن| ه��و اقتراٌب معن��وّي، اأي اإّنكم في كّل زم�ٍن اإذا ا�س��تطعتم اأن تزيدوا 

� ونوًع� اإلى خم���ض �سنوات اأو ع�سر �سنوات اأخرى، اأو  من حجم المجتمع الإ�س��المّي كمًّ

حّتى مئة �سنة اأخرى، ف�إّن اإم�م الزم�ن|�سيظهر.

هذا   �� مجتمعكم  داخ��ل  في  غيركم،  وفي  اأنف�سكم  في  ُتحّققوا  اأن  ا�ستطعتم  لو 

�� الّتقوى والف�سيلة والأخالق والّتدّين والّزهد والقرب المعنوّي من  المجتمع الّثورّي 

ا�ستطعتم  وكّلم�  واإحك�ًم�،  ر�سوًخ�  اأكثر  الع�سر|  ولّي  ظهور  ق�عدة  وجعلتم  اهلل، 

ف�إّنكم  والمخل�سين  الموؤمنين  الم�سلمين  والمقدار، عدد  الكّمي  ب�للح�ظ  اأن تزيدوا 

فنحن  الع�سر.  ولّي  واإلى زمن ظهور  الّزم�ن|  اإم�م  اإلى  اأقرب   � اأي�سً هن�  تكونون 

ولّي  ظهور  ت�ريخ  نحو  بخطوة  خطوًة  وت�ريخن�  وزم�نن�  مجتمعن�  ُنقّرب  اأن  ن�ستطيع 

الع�سر|؛ هذا واحٌد.

الّنقطة الّث�نية هي اأّنه لدين� في ثورتن� اليوم طرق ومن�هج، ف�إلى اأّي جهٍة ينبغي 

ا ب�لت�أّمل. ف�فر�سوا اأّن لدين� ط�لًب�  اأن تتحّرك هذه المن�هج؟ فهذه النقطة جديرة جدًّ
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ا يريد اأن ُي�سبح اأ�ست�ًذا مثاًل في علم الّري��سّي�ت. مجدًّ

ب�ّتج�ه  درا�س�ته  نوّجه  اأن  فينبغي  الأم��ر.  هذا  مقّدم�ت  نوؤّمن  اأن  ينبغي  فكيف 

ُي�سبح  اأن  ُنريده  ُكّن�  اإذا  مثاًل،  الفقه  في  درو�ًس�  ُنعطيه  اأن  معنى  فال  الّري��سي�ت. 

ع�لًم� ري��سيًّ�. اأو اأّن من يريد اأن ُي�سبح فقيًه� ُنعطيه درو�ض الأحي�ء مثاًل، فينبغي اأن 

تكون المقّدم�ت متن��سبة مع النتيجة والغ�ية. الغ�ية هي المجتمع المث�لّي المهدوّي 

يتن��سب.  بم�  المقّدم�ت  نوؤّمن  اأن  اإًذا  اّلتي ذكرته�. فيجب علين�  الخ�س�ئ�ض  بتلك 

اأّي   ك�ن ومن 
ٍ
اأّي ظلم  �سّده، 

ٍ
الّظلم ونتحّرك بحزم اأنف�سن� عن  ُنبعد  اأن  يجب علين� 

�سخ�ض. يجب علين� اأن نجعل توّجه�تن� نحو اإق�مة الحدود الإ�سالمّية. وفي مجتمعن�، 

اإّنه علين� ب�لقهر  اأّي مج�ٍل لن�سر الأفك�ر المخ�لفة لالإ�سالم. نحن ل نقول  ل ُنعطي 

اإّنه  لكّنن� نقول  الفكر،  اإّل عن طريق  الفكر  اأّنه ل يمكن مواجهة  نعلم  لأّنن�  والغلبة، 

حيحة والمنطقّية والمعقولة اأن نن�سر الفكر الإ�سالمّي. علين� ب�لّطرق ال�سّ

يجب اأن ُت�سبح كّل قوانينن� ومقّررات بلدن� واإداراتن� وموؤ�ّس�س�تن� التنفيذّية والكّل 

اإ�سالميًّ� بلح�ظ الّظ�هر والمحتوى، واأن نقترب نحو اأ�سلمته� يوًم� بعد يوم. هذه هي 

الّجهة اّلتي تمنحن� وتمنح حركتن� معنى انتظ�ر ولّي الع�سر. اأنتم تقروؤون في دع�ء 

الّندبة اأّن اإم�م الزم�ن| ُيق�تل الف�سوق والعدوان والّطغي�ن والّنف�ق وُيزيل كّل ذلك 

هو  هذا  ونتقّدم.  الّتج�ه  بهذا  في مجتمعن�  نتحّرك  اأن  اليوم  وعلين�  عليه.  ويق�سي 

ال�ّسيء اّلذي ُيقّربن� اإلى اإم�م الزم�ن | من الّن�حية المعنوّية، وُيقّرب مجتمعن� نحو 

مجتمع ولّي الع�سر|، ذلك المجتمع المهدوّي العلوّي الّتوحيدّي ويزيده قرًب�.

وهن�ك اأثٌر اآخر ونتيجٌة مختلفة لم�ستقبل هذا الع�َلم، حيث يزول الي�أ�ض والإحب�ط 

من قلوب ال�ّسعوب، ونعلم حينه� اأّن جه�دن� موؤّثٌر ومنتج. اأحي�ًن�، هن�ك اأفراٌد مّمن 

لي�ض لديهم اّطالع على هذا البعد من الفكر الإ�سالمّي، ُي�س�بون ب�لحيرة والي�أ�ض اأم�م 

هذه الح�س�ب�ت والمع�دلت الم�ّدية الكبرى في الع�َلم، ويت�س�ءلون فيم� بينهم كيف 
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ُيمكن ل�سعٍب يريد اأن يثور اأن يق�وم مثل هذه القوى العظمى والتكنولوجي� المتطّورة 

اأّن  ي�سعرون  الع�َلم؟  في  الموجودة  النووّية  القن�بل  هذه  ومثل  المدّمرة،  والأ�سلحة 

ال�سمود مق�بل �سغط قوى الظلم وال�ستكب�ر اأمٌر غير ممكن. لكّن العتق�د ب�لمهدّي 

والإيم�ن بتحّقق ع�سر الحكومة الإ�سالمّية والإلهّية على يد ابن النبّي واإم�م الّزم�ن 

ُيحّقق هذا الأمل في الإن�س�ن ويقول له، كاّل، �سُنج�هد لأّن الع�قبة لن�، ولأّن ع�قبة 

اأمرن� هي اأّن هذا الع�َلم يجب اأن يخ�سع وي�سّلم و�سوف يح�سل هذا الأمر. وذلك لأّن 

م�سير الّت�ريخ يّتجه نحو م� قمن� اليوم بو�سع اأ�س�سه وقد حّققن� اأنموذًج� عنه ولو ك�ن 

ال�ّسعوب  ًة  �� وخ��سّ المن��سلة  ال�ّسعوب  لو ُوجد في قلوب  الأمل  . ومثل هذه 
(1(

� ن�ق�سً

الإ�سالمّية �� ف�سوف يمنحه� ح�لًة من الّن�س�ط الم�ستمّر بحيث ل يمكن لأّي ع�مٍل اأن 

يخرجه� من ميدان الجه�د والّن�س�ل، اأو اأن ُي�سيبه� ب�لهزيمة الداخلّية.

ذهن  في  انغر�ست  قد  المغلوطة  والأفك�ر  الإع��الم  اأّن  وهي  اأخ��رى  نقطٌة  ويوجد 

الّن��ض، وعبر كّل هذه ال�ّسنين المتم�دية، اإلى تلك الّدرجة حيث اعتقدوا اأّن اأّي تحّرٍك 

اإ�سالحّي لن يكون مفيًدا ومثمًرا قبل قي�م المهدّي عّجل اهلل تع�لى فرجه ال�سريف، 

لم  وم�  المهدّي،  الإم�م  ي�أتي  ُتمالأ ظلًم� وجوًرا حّتى  اأن  الدني� يجب  ب�أّن  وي�ستدّلون 

ُت�سبح  اأن  بعد  الإم�م يظهر  اإّن  يقولون  ك�نوا  لن يظهر.  ف�إّنه  والجور  ب�لّظلم  تمتلئ 

هذه الدني� مليئًة ب�لّظلم والجور. والّنقطة الموجودة هن� هي اأّن في جميع الّرواي�ت 

الأر���س  ب��ه  اهلل  »ي��م��الأ  هكذا:  هي  الجملة  ف���إّن  المهدّي،  الإم���م  ب�س�أن  وردت  اّلتي 

ول  واحًدا  مو�سًع�  �س�هد 
ُ
اأ لم  العبد  اأن�   ،

(2(
ُملئت ظلًما وجوًرا« كما  وع��دًل،  ق�صًطا 

اأظّن اأّنه يوجد »بعدما ُملئت ظلًما وجوًرا«. فب�للتف�ت اإلى هذه الّنقطة، رجعت اإلى 

اأّي مك�ٍن جملة، »بعدما ُملئت  الّرواي�ت العديدة في الأبواب المختلفة ولم اأجد في 

ظلًما وجورا«، ففي كّل الأم�كن يوجد »كما ُملئت ظلًما وجورا«، اأي اأّن امتالء الدني� 

)1)  يق�سد الجمهورية الإ�سالمّية في ايران )المترجم(.

)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 1، �ض 341.
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ب�لعدل والق�سط بوا�سطة الإم�م المهدي ل يكون مب��سرًة بعد اأن ُتمالأ ب�لّظلم والجور، 

كاّل، بل اإّنه كم� ح�سل طوال الّت�ريخ، ولي�ض في مو�سٍع واحٍد اأو زم�ن واحد، بل في 

في  اأو  الفراعنة،  عهد  في  �سواٌء  والجور،  ب�لّظلم  ُتمالأ  الدني�  ك�نت  مختلفة،  اأزمنة 

ع�سور الحكوم�ت الط�غوتّية اأو في اأّي�م ال�ّسلط�ت الّظ�لمة اّلتي جعلت كّل هذه الّدني� 

اأّنه لم نَر  ترزح تحت وط�أة ظلمه� وفي ظّل ال�ّسحب ال�ّسوداء للجور والعدوان بحيث 

اأّن الدني� ع��ست مثل هذا اليوم، ف�إّنه�  اأّي عالمة على العدالة والحّرية، فكم�  فيه� 

اأّي مك�ٍن ل  اآف�قه بنور العدل، ول يكون فيه  �سترى يوًم� يمتلئ الع�لم كّله في جميع 

تحت  الب�سر  فيه  يكون  اأو  الّظلم  يحكمه  مك�ٍن  اأّي  يكون  لن  وهن�ك  ب�لق�سط.  يمتلئ 

اإّن  اأي  العن�سرّي.  التمييز  واآلم  المقتدرين،  وت�سّلط  الحكوم�ت  وجور  الّظلم  وط�أة 

 من الأّي�م، 
ٍ
هذا الو�سع اّلذي ُيهيمن على الع�لم اليوم وقد ك�ن يعّم هذه الّدني� في يوم

.

�سوف يتبّدل اإلى عمومّية العدل

لي�ض اإّنه بوجود الحكومة الإ�سالمّية لن تت�أّخر ع�قبة الموعود فح�سب، بل �سي�سّرع 

القراآن  ح�كمّية  انتظ�ر  يعني  الفرج  انتظ�ر  النتظ�ر.  معنى  هو  وه��ذا  ذل��ك،  من 

اّلذي  التقّدم  الع�َلم، حّتى بهذا  الآن في  ف�أنتم لم تقنعوا بم� هو موجوٌد  والإ�سالم. 

حّققتموه عبر الثورة الإ�سالمّية تريدون اأن تقتربوا اأكثر اإلى ح�كمية القراآن والإ�سالم، 

هذا هو انتظ�ر الفرج. انتظ�ر الفرج يعني انتظ�ر فرج اأمر الب�سرّية.

عبة. ف�ليوم  واليوم، ف�إّن ح�ل الب�سرّية قد و�سل اإلى الم�س�ئق ال�سديدة والعقد ال�سّ

اإّن الثق�فة الم�ّدية ُتفر�ض على الب�سر ب�لقّوة وهذه مع�سلة. اإّن من ُيعّذب الب�سر اليوم 

ذهنية  ح�ل  اأو�سلوا  قد  واليوم  كبرى.  عقدٌة  فهذه  التمييز،  هو  الع�َلم  م�ستوى  على 

و�سط  ث�ئٍر  �سعٍب  ِقَبل  من  العدالة  طلب  �سرخ�ت  ت�سيع  حيث  اإلى  الخ�طئة  الّن��ض 

ُيع�ني  واليوم   .� اأي�سً اأخرى  عقدٌة  وهذه  و�سكرهم؛  والمهيمنين  المت�سّلطين  عربدة 

واآ�سي�  اآ�سي�  في  الج�ئعين  الّن��ض  وماليين  الالتينّية،  واأمريك�  اأفريقي�  م�ست�سعفو 

تطّلعت  وقد  العن�سري،  التمييز  ظلم  من  الملّونة  الب�سرة  ذوي  وماليين  الق�سوى، 
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عيونهم ب�أمٍل نحو منٍج ومنقذ، ول ت�سمح القوى الكبرى لهذا الّنداء المنجي ب�أن ي�سل 

اإلى اأ�سم�عهم، هذه مع�سلة. ف�لفرج يعني فتح هذه الم�س�ئق وحّل هذه المع�سالت 

اليومّية،  وحي�تن�  بيوتن�  في  اأنف�سن�  نحّد  ول  روؤيتكم،  من  فو�ّسعوا  الُعقد.  هذه  وفّك 

ف�لع�َلم كّله يطلب الفرج ولكن ل يدري م� هو الطريق.

واأنتم اأّيه� ال�سعب الثورّي الم�سلم يجب اأن تقتربوا بحركتكم المنّظمة في موا�سلة 

الّثورة الإ�سالمّية اإلى الفرج الع�لمّي للب�سرّية، واأن ُتقّربوا اأنف�سكم من ظهور المهدّي 

الموعود والّثورة الإ�سالمّية النه�ئّية للب�سرّية اّلتي �ست�سمل الع�َلم كّله وتحّل كّل هذه 

واإّن  انتظ�ر الفرج.  �، فهذا هو  اأي�سً الب�سرّية بذلك  ُتقّربوا  واأن  العقد خطوة خطوة، 

هذا  في  دع�متن�  �سيكون  الُم�ستج�ب،  الع�سر|  ولّي  ودع�ء  المتع�ل،  الّرب  لطف 

الّطريق، ويجب علين� اأن نتعّرف على هذا الإم�م اأكثر ونكون اأكثر ذكًرا له. فال ينبغي 

واق��روؤوا  قلوبكم،  في  الأعظم  اهلل  ولّي  ذكر  ف�حفظوا  الّزم�ن|.  اإم���م  نن�سى  اأن 

 من اأعم�ق قلوبكم وب�ل�سراعة الك�ملة. 
(1(

»اللهّم اإّنا نرغب اإليك في دولٍة كريمة«

هذا  في  فلتتحّرك  الج�سم�نّية  قواكم  وكذلك  المهدّي  انتظ�ر  في  اأرواحكم  فلتكن 

�ستكون  الإ�سالمّية  الّثورة  هذه  تثبيت  طريق  على  تخطونه�  خطوٍة  كّل  واإّن  الّطريق. 

خطوة اإ�س�فية نحو ظهور المهدّي|.

تقوية العالقة الروحية بإمام الزمان |

الإلهّية  الح�كمّية  ُت�سيطر  اأن  اأجل  الخّط، من  اأئّمتن� جميًع� في هذا  تحّرك  لقد 

والجه�د  الجهود  من  الكثير  ُبذلت  لقد  المجتمع�ت.  على  الإلهّي  الق�نون  وح�كمّية 

اأنتم  واليوم  والعط�ء.  ب�لّثم�ر  المليء  وال�ست�سه�د  والّنفي  وال�ّسجون  والمحن  والآلم 

وجدتم هذه الفر�سة مثلم� اأّن بني اإ�سرائيل وبعد قروٍن قد وجدوا هذه الفر�سة في 

.L زم�ن �سليم�ن النبّي وداوود

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 3، �ض 424.
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وتحّركوا  عليه  ا�ستمّروا  العزيز،  اإيران  �سعب  اأبن�ء  ي�  �سلكتموه  اّلذي  الطريق  اإّن 

واأكملوا هذا الّطريق، وهو الّطريق اّلذي لح�سن الحّظ ُن�س�هد اليوم ال�ّسعوب الم�سلمة 

في مختلف اأرج�ء الع�َلم الإ�سالمّي تتحّرك نحوه ب�لتدريج، و�سيًئ� ف�سيًئ�. يقول اهلل 

اأّنن� جعلن� هذه الّتقوى منه�ج عملن�، فمن  ، فلو 
(1(

چ  ۆ ۆ  چ  تع�لى: 

الم�ستقبل لن  واإّن هذا  الإ�سالمّية  الأّمة  الأمر �ستكون من ن�سيب  اأّن ع�قبة  الم�سّلم 

يكون بعيًدا، اإن �س�ء اهلل.

اأذكر جملًة واحدة في الخت�م، فيم� يتعّلق ب�سرورة الرتب�ط الع�طفّي والمعنوّي 

والّروحّي ب�إم�من� العظيم ولّي اهلل المع�سوم، ب�لن�سبة لكّل واحٍد مّن�. الق�سّية ل ينبغي 

اأن تجعلوه� محدودة في اإط�ر الّتحليل الفكرّي وال�ستن�رة الفكرّية. فذاك المع�سوم، 

اّلذي هو �سفّي اهلل، يعي�ض اليوم بينن� نحن الب�سر في مك�ٍن م� من هذا الع�َلم ونحن 

ل نعلمه. اإّنه موجوٌد، ويدعو، ويقراأ القراآن، وُيبّين المواقف الإلهّية، اإّنه يركع وي�سجد 

فله وجوٌد خ�رجّي ووجوٌد عينّي،  الب�سر.  وُي�س�عد  المج�مع  ويدعو ويظهر في  ويعبد 

اليوم،  ا�سطف�ه اهلل، موجوٌد  اّلذي  الإن�س�ن  اإّن هذا  نعرفه.  اأّنن� نحن ل  الأمر  غ�ية 

ويجب اأن ُنقّوي عالقتن� به من الن�حية ال�ّسخ�سّية والقلبّية والروحّية، ب�لإ�س�فة اإلى 

الج�نب الجتم�عّي وال�ّسي��سّي واّلذي بحمد اهلل �س�ر نظ�من� متوّجًه� نحو م� يريده 

هذا الإن�س�ن العظيم اإن �س�ء اهلل. فليجعل كّل واحٍد من اأبن�ء مجتمعن� تو�ّسله بولّي 

وفري�سًة  تكليًف�  اإليه،  وتوّجهه  عليه،  و�سالمه  معه،  ومن�ج�ته  به،  وارتب�طه  الع�سر 

 اّلذي 
(2(

وليدعو له كم� لدين� في الرواي�ت وهو الدع�ء المعروف »اللهّم كن لولّيك«

ب�لإ�س�فة  الكتب هي جميًع�  زي�راٌت في  ويوجد  الموجودة،  الكثيرة  الأدعية  ُيعّد من 

اأي�سً� بعٌد روحّي وقلبّي  اإلى وجود البعد الفكرّي والوعي والمعرفة فيه�، يوجد فيه� 

في  ومج�هدين�  و�سب�بن�  اأطف�لن�  اإّن   .� اأي�سً اإليه  نحت�ج  م�  وهو  و�سعورّي  وع�طفّي 

)1)  �سورة الأعراف، الآية 128.

)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 4، �ض 162.
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الجبهة يح�سلون على الّروحية والمعنوّي�ت ب�لتوّجه والتو�ّسل ب�إم�م الزم�ن ويفرحون 

ويتف�ءلون. وببك�ء ال�ّسوق ودموعه المنهمرة ُيقّربون قلوبهم اإليه، وهم بذلك يعطفون 

نظر الحّق وعن�يته اإليهم، مثلم� اأّن ذلك يتحّقق مع الإم�م ويجب اأن يكون موجوًدا.

ي� اإم�م الّزم�ن! اأّيه� المهدّي الموعود المحبوب عند هذا ال�ّسعب! ي� �ساللة الأنبي�ء 

الأطه�ر! وي� وارث كّل الّثورات التوحيدّية والع�لمّية! اإّن �سعبن� هذا قد انبعث بذكرك 

وا�سمك واختبر لطفك في حي�ته وفي وجوده. اأّيه� العبد ال�س�لح هلل! اإّنن� اليوم بح�جة 

اإلى دع�ئك اّلذي ينبعث من قلبك الإلهّي والرّب�نّي الّط�هر ومن روحك القد�سّية من 

اأجل انت�س�ر هذا ال�ّسعب وهذه الّثورة، ونحت�ج اإلى يد القدرة الإلهّية اّلتي ُجعلت فيك 

، ي� اإم�م الّزم�ن 
(1(

لُت�س�عد هذا ال�ّسعب وطريقه. »عزيٌز علّي اأن اأرى الخلق ول ُترى«

ا علين� اأن نرى اأعداء اهلل في هذا الع�َلم وفي هذه الّطبيعة المترامية  اإّنه ل�سعٌب جدًّ

�لحين، ونتلّم�ض اآث�ر وجود اأعداء اهلل ولكن ل نراك اأنت ول  اّلتي هي لعب�د اهلل ال�سّ

ُندرك في�ض ح�سورك.

اللهّم! بمحّمد واآل محمد ُنق�سم عليك اأن تطّري قلوبن� بذكر اإم�م الّزم�ن دائًم�.

اللهّم! نّور اأعينن� بجم�ل ولّي الع�سر.

والم�سّحين  الزم�ن  اإم�م  �سبيلك جنود  في  ُيج�هدون  اّلذين  هوؤلء  اجعل  اللهّم! 

بين يديه.

اللهّم! بمحّمد واآل محّمد، ار�ِض القلب المقّد�ض لولّيك المع�سوم عّن�. واجعلن� من 

المتوّجهين والمتو�ّسلين به.

اللهم! بحرمة محّمد واآل محّمد عّجل فرجه وعّجل قي�م تلك الحكومة الإلهّية.

اللهّم! بمحّمد واآل محّمد، اجعلن� من اأتب�عه و�سيعته في جميع اأحوالن� واأمورن�.

)1)  العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 99، �ض 108.
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مكانة جهاد النفس في اإلسالم)1)

التربية طريق الكمال

لو ُخّلي الإن�س�ن ونف�سه، دون اأن يكبح جم�ح هذه النف�ض، ف�إّنه �سوف ُي�سبح   

اأكثر افترا�سً� من الحيوان�ت، وم� ُن�س�هده من جرائم ومج�زر ُترَتكب بحّق الب�سرّية من 

ِقبل ِقوًى عظمى تّدعي تحّليه� ب�لتربية، هو خير دليل على ذلك؛ ف�لحيوان المفتر�ض 

ُيط�رد الفري�سة، ف�إذا ن�ل منه� م� ُي�سبع جوعه، توّقفت عنده ح�لة الفترا�ض والهيمنة 

تج�ه حيوان اآخر، اأّم� جرائم هذه الحكوم�ت ف�إّنه ل حّد له� ول نه�ية.

عطي الإن�س�ن دولًة ك�ملًة، ف�إّن اأهواءه النف�سّية غير المحدودة �سوف تدفعه 
ُ
ولو اأ

للتطّلع اإلى دولة اأخرى يب�سط عليه� نفوذه وهيمنته، فتطّلع�ته ل حّد له�، وي�سعى دائمً� 

نحو ال�سيطرة والنفوذ. واإن ُتِرك دون رادع، ف�إّن اآم�له تكون في ال�سهوات الالمتن�هية، 

وفي الغ�سب الالمحدود، وفي نوازع الهيمنة التي ل تنتهي...

النفو�ض  على  ح�كمً�  الطمع  يبقى  نفوذه�،  ومك�ن  ال�سيطرة  ِعظم  بلغ  مهم� 

لمنظومة  �سي�سعى  ف�إّنه  ك�ملة،  �سم�سّية  منظومة  على  الإن�س�ن  �سيطر  فلو  الب�سرّية، 

اأخرى، ولو �سيطر على كوكٍب م�، ف�إّنه �سيتطّلع اإلى كوكٍب اآخر؛ لقد ُخِلق الإن�س�ن على 

هذه ال�س�كلة، ل حّد لغ�سبه، ول ل�سهوته، ول لأن�نّيته!

فقط هي التربية التي ت�سّد هذا النهم والج�سع، فمن خالله� ي�سل الإن�س�ن اإلى 

الغ�ية التي ُيريده� من الأ�سي�ء، من خالله� ي�سل اإلى الكم�ل المطلق، الذي يبعث 

)1)  الإم�م الخميني}، الأربعون حديثً�، الحديث الأول، �ض 19 )م. �ض(.
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اإل في  القلوب  الطم�أنينة، طم�أنينة  اإلى هذه  الطم�أنينة في نف�سه، فتهداأ. ول �سبيل 

الو�سول اإلى اهلل.

النف�ض دائمً� تتطّلع اإلى الكم�ل المطلق، والخط�أ يقع في ت�سخي�ض هذا الكم�ل، 

فيلهث  ال�سلطة،  في  يراه  واآخر  اأثره؛  فيقتفي  العلم،  في  الكم�ل  اأّن  يرى  فهن�ك من 

تب�رك  اهلل  وهو  المطلق،  الكم�ل  يطلبون  اإّنم�  الدني�،  في  ال�س�عين  فكّل  خلفه�... 

وتع�لى، ولكن دون اأن يلتفتوا.

فطم�أنينة القلوب هي في الو�سول اإلى اهلل. وبغيره ل تهداأ القلوب مطلقً�. اإّن هذه 

النف�ض تتطّلع اإلى الكم�ل المطلق، فيتيهون عن الكم�ل في نه�ية المط�ف. اإّن نف�ض 

الإن�س�ن ُتريد الو�سول اإلى الكم�ل المطلق. والخط�أ يقع في ت�سخي�ض م� اإذا ك�ن هذا 

اأو ذاك هو الكم�ل. يرى اأحدهم الكم�ل في العلم فيقتفي اأثر العلم. ويرى اآخر الكم�ل 

في ال�سلطة فيلهث خلفه�. وكّل هوؤلء ال�س�عين في الدني� اإّنم� يطلبون الكم�ل المطلق؛ 

 .
(1(

وبعب�رة اأخرى الجميع ي�سعون للق�ء اهلل، ولكّنهم غير ملتفتين

األنبياء أرباب التربية والتعليم

فقد  ومرّبيهم؛  معّلمهم  واهلل  والأو���س��ي���ء،  الأنبي�ء  معّلموه�  مدر�سة،  الع�لم 

ا�سطف�هم اهلل وعّلمهم ورّب�هم لهذا الهدف، األ وهو تربية الن��ض ك�فة وتعليمهم. 

ِمروا بتربية الب�سر وتعليمهم.
ُ
فبعد اأن تربُّوا وتعلَّموا الأحك�م الإلهية اأ

ج�ء في القراآن الكريم، متحّدثً� عن ر�سول اهلل P: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

، ف�لدافع الأ�س��ض 
(2(

ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ 

من وراء البعث في هذه الآية هو التربية والتعليم، ف�هلل تع�لى اأر�سله واجتب�ه من بين 

هوؤلء الأّميين والجهلة، والذين ل عهد لهم ب�لتربية والتعليم الإلهيين، حتى يتلو اآي�ته 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج12،�ض504.

)2)  �سورة الجمعة، الآية 2.
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عليهم، ومن خالل ذلك، وب�لتربية التي تلّق�ه� الر�سول من اهلل تب�رك وتع�لى، يقوم 

بتربيتهم وُيزّكيهم وُيعّلمهم الكت�ب والحكمة.

وفي الآية نك�ت كثيرة حول اأهّمية التربية والتعليم والتعّلم؛ ففي قوله چ ٺ ٺچ 

دللة وا�سحة على مدى اأهّمية هذا الأمر وعظمته، حيث ن�سبه اإلى نف�سه چ ٺ ٺ 

ٺ چ ر�سوًل من بين الن��ض، وهم اأّميون، اأّميون رغم معرفتهم ظ�هرًا ببع�ض العلوم 

وال�سن�ع�ت، ولكّن الع�لم اأجمع اأّمي في ِقب�ل تلك التربية الإلهّية، التي تتحّقق لهم 

.
(1(
R على اأيدي الأنبي�ء

طريق الكمال

اإّن الطريق الوحيد للتربية والتعليم، هو الطريق الذي بّينه الحّق فقط واأوحى به، 

وهو التهذيب المقترن ب�لتربية الإلهّية، والتي ُيرّبي الأنبي�ء الن��ض عليه�. فهذا العلم 

الذي عر�سه  الأنبي�ء على الب�سر، هو وحده طريق الإن�س�ن اإلى الكم�ل المن�سود، كم� 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  چ  الكريمة:  القراآنية  الآية  ذلك  ُتبّين 

.
(2(

پڀ  ڀ ڀ        ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿٿچ 
وغّيهم  ظلم�تهم  من  فخرجوا  الأنبي�ء،  اأيدي  على  ترّبى  ق�سم  ق�سم�ن،  ف�لن��ض 

ف�لآية  الط�غوت.  اأولي�وؤهم  والآخر  المطلق،  والكم�ل  النور  اإلى  ودخلوا  وم�س�كلهم، 

ل بين مّدعي الإيم�ن وبين الموؤمنين، ف�لموؤمن  ت�سع ميزانً� ومالكً� لالإيم�ن، وُتف�سّ

هو الذي خرج من الظلم�ت اإلى النور، ومن جميع النق�ئ�ض، وتج�وز جميع الموانع 

يتلّق�ه� من  التي  الإلهّية،  ب�لتربية  اإّل  ذلك  يكون  ول  الإن�س�ن،  في طريق  تقف  التي 

الأنبي�ء الذين رّب�هم اهلل، فهذا هو الموؤمن.

)1)  �سحيفة الإم�م، ج13، �ض503.

)2)  �سورة البقرة، الآية 257.
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اأّم� مّدعو الإيم�ن، وهم كثيرون في ِقب�ل الموؤمنين، فولّيهم الط�غوت، ُيخرجهم 

وولّيه اهلل، وذلك عبر  الحقيقي معّلمه  ف�لموؤمن  الظلم�ت.  اإلى  ويو�سلهم  النور  من 

هم بتربيته، ف�إذا م� ترّبين� على اأيديهم، ونهلن� من  الوا�سطة، وهي الأنبي�ء؛ ف�هلل خ�سّ

معينهم وعلومهم، وعملن� بتع�ليمهم، ف�إّن� �سن�سلك ال�سراط الم�ستقيم، ونهتدي اإلى 

.
(1(

النور، نهتدي اإلى اهلل، الذي هو النور والكم�ل المطلق

هدف األنبياء صناعة اإلنسان وتهذيبه

اإّن البعثة هي بعثة اإلهّية، ودافعه� هو هداية جميع الخلق؛ فعلين� التوّجه اإلى هذه 

ۇئ  وئ  وئ  چ  بقوله:  اهلل  بّينه  وال��ذي  وراءه���،  الدافع  اإلى  والتنّبه  الغ�ية، 

عواقب  اإل��ى  اللتف�ت  وعلين�   ،
ۈئچ)2) ۆئ      ۆئ  ۇئ 

مخ�لفة هذا الدافع.

اإّن الدافع وراء البعثة هو تزكية النفو�ض، وهذه التزكية اإّنم� تكون ب�نتف�ء الأن�نّية، 

وانته�ء الإّنّية ولح�ظ النف�ض، والق�س�ء على طلب الرئ��سة، وزوال حّب الدني�، ليحّل 

اهلل تب�رك وتع�لى وحّبه مك�ن الجميع. اإّن الغ�ية من البعثة هي اأن تحكم حكومة اهلل 

في قلوب الب�سر حتى تحكم ب�لّت�لي في المجتمع�ت الب�سرّية. 

الحيوان  هذا  الإن�س�ن،  هذا  يفعل  م�  بقدر  ف�س�دًا  ويعيث  يفتن  موجود  من  م� 

والأنبي�ء  اإليه�.  يحت�ج  م�  بمقدار  التربية  اإلى  يحت�ج  حيوان  من  وم�  القدمين،  ذو 

ب�أ�سرهم، من اآدم Q حتى الر�سول الأكرم P، ج�وؤوا لتبديل هذا الحيوان اإلى 

اإن�س�ن، هذا هو غر�سهم، وهذا هو الهدف. جميع الكتب ال�سم�وّية، واأعظمه� القراآن، 

نزلت لهذه الغ�ية، وهي اإنق�ذ هذا الإن�س�ن الذي وقع في الظلم�ت، وغرق في بحر 
ُ
اأ

الذي ل يهّمه �سوى نف�سه وملّذاته�، ول يرى �سواه موجودًا،  الأن�نّي  الإن�س�ن  الدني�، 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج13، �ض503.

)2)  �سورة اآل عمران، الآية 164.
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اإّنهم الأنبي�ء يريدون نج�ة هذا الإن�س�ن من الظلم�ت، واإي�س�له اإلى النور.

عّدة  اأو  واحد،  �سخ�ض  هو  فرعونّية  نف�سً�  يمتلك  ك�ن  الذي  اأّن  اأحٌد  يت�سّورّن  ل 

اأ�سخ��ض، بل اإّن في ب�طن كّل اإن�س�ن نف�ض فرعونية، م� لم يخ�سع للتربية الإ�سالمّية، 

ب�طنه،  في  تبقى  �سوف  التربية  بدون  النف�ض  وهذه  التوحيدّية،  المدار�ض  تربية  اأو 

م�س�فً� اإلى ال�سيطنة والأن�نّية.

اإلى ال�سي�فة هو ان�سالخ هذه القلوب عن الدني�،  اإّن �سرط تلبية الدعوة الإلهية 

اأولي�ء اهلل، تهذيب النف�ض وانتزاع القلب مّم� �سوى اهلل، والتوّجه  وهذا م� اهتّم به 

في  النف�ض  اإلى  التوّجه  وليدة  هي  الع�لم  في  المف��سد  فكّل  �سبح�نه.  اإليه  الخ�ل�ض 

ك�نت  اإّنم�  والأولي�ء  لالأنبي�ء  تحّققت  التي  الكم�لت  كّل  واإّن  اهلل.  اإلى  التوّجه  ِقب�ل 

نتيجة ان�سالخ قلوبهم عّم� �سواه تع�لى، والرتب�ط به، وتتجّلى عالم�ت هذه الأمور في 

.
(1(

اأعم�لن� و�سلوكن�

قوى النفس ال حدود لها

لو فّكرن� ب�سورة �سحيحة، ولحظن� اأحوال الإن�س�ن، نجد اأّنه مهم� ك�ن قوّيً�، ومهم� 

حّقق من اآم�له واأم�نيه، ف�إّنه ل يح�سل حتى على واحد من األف من هذه الآم�ل. بل 

دار  هو  الع�َلم  هذا  ف�إّن  الع�َلم؛  هذا  في  م�ستحيل  اأمر  هو  ك�مل  ب�سكل  تحّققه�  اإّن 

التزاحم، واإّن مواّده تتمّرد على الإرادة، كم� اإّن ميولن� واأمني�تن� ل يحّده� حّد، مثاًل، 

اإّن القّوة ال�سهوية في الإن�س�ن تدفعه اإلى التوّجه نحو الن�س�ء حتى ولو ك�نت بيده ن�س�ء 

مدينة ك�ملة، واإذا اأ�سبحت بالد ب�أكمله� من ن�سيبه ل�سعى نحو بالد اأخرى، ودائمً� 

تراه يطلب م� ل يملك، فِمرَجُل ال�سهوة يبقى م�ستعاًل، ول ي�سل الإن�س�ن اإلى اأمنيته.

)1)  �سحيفة الإم�م، ج17، �ض493.
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وكذا الأمر ب�لن�سبة اإلى القّوة الغ�سبّية، ف�إّنه� قد ُخلقت في الإن�س�ن ب�سورة لو اأّنه 

اأ�سبح يملك الرق�ب ب�سكل مطلق في مملكة م�، لذهب اإلى مملكة اأخرى لم ي�سيطر 

عليه� بعد، بل اإّن كّل م� يح�سل عليه يزيد من هذه القّوة فيه.

وعلى كّل منكر لهذه الحقيقة، اأن يراجع ح�له وح�ل اأهل هذا الع�َلم، ك�ل�سالطين 

واأ�سح�ب الم�ل والقّوة والج�ه، وحينه� �سيرى �سدق هذا الكالم. 

اإذًا، ف�لإن�س�ن ع��سق لم� ل يملك، ولم� لي�ض في يده، وهذه الفطرة اأثبته� الم�س�يخ 

العظ�م وحكم�ء الإ�سالم الكب�ر، واأثبتوا فيه� الكثير من المع�رف الإلهية.

مّدة االستفادة من القوى الجسمانّية

لو فر�سن� اأّن هذا الإن�س�ن قد و�سل اإلى اأهدافه، وحّقق اآم�له واأم�نيه، فكم يدوم 

ا�ستمت�عه به� وا�ستف�دته منه�؟ واإلى متى تبقى قوى �سب�به؟

الأع�س�ء،  من  ب�لتال�سي  القّوة  تبداأ  خريفه،  وي�أتي  العمر،  ربيع  ينق�سي  عندم� 

فتتدّنى ح��ّسة الذوق، وي�سعف الب�سر وال�سمع، وكذا ح��ّسة اللم�ض وب�قي الحوا�ض، 

وُت�سبح اللّذات ن�ق�سة ب�سكل ع�م، وبع�سه� يفنى، وتهجم الأمرا�ض المختلفة، فال 

ت�ستطيع اأجهزة اله�سم والجذب والدفع والتنّف�ض ت�أدية عمله� ب�سكل �سليم و�سحيح، 

ول يبقى لالإن�س�ن �سوى اأّن�ت الت�أّوه الب�ردة، والقلب المملوء ب�لألم والح�سرة والندم.

فمّدة ا�ستف�دة الإن�س�ن من هذه القوى الج�سم�نّية، ل تتج�وز الثالثين اأو الأربعين 

ع�مً� ب�لن�سبة اإلى اأقوي�ء البنية وال�س�لمين، وهي فترة م� بعد فهم الإن�س�ن، وتمييزه 

الح�سن من القبيح، اإلى زمن تعطيل القوى اأو نق�س�نه�، هذا اإن لم ي�سطدم ب�لأمرا�ض 

والم�س�كل الأخرى التي نراه� يومّيً�، ونحن عنه� غ�فلون.

اأفتر�ض عمرًا معّينً�، مئة وخم�سون ع�مً� مثاًل مع  اأفتر�ض �سورة خي�لّية،  وهن�، 

توافر جميع اأ�سب�ب ال�سهوة والغ�سب وال�سيطنة، بحيث ل يعتر�ض هذا الإن�س�ن �سيء 
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غير مرغوب به، ول يحدث م� ُيخ�لف هدفه، مع هذه الفر�سّية، م�ذا �ستكون ع�قبته 

بعد انق�س�ء هذه المّدة الق�سيرة، والتي تمّر مّر الري�ح؟!

فم�ذا اّدخرتم من تلك اللّذات لحي�تكم الدائمة؟ ليوم عجزكم وفقركم ووحدتكم؟ 

لأجل برزخكم وقي�متكم؟ لأجل لق�ئكم بمالئكة اهلل واأولي�ئه واأنبي�ئه؟ هل اّدخرتم 

�سوى الأعم�ل القبيحة المنكرة؟ والتي �سُتقّدم لكم �سوره� في البرزخ والقي�مة، وهي 

ال�سورة التي ل يعلم حقيقته� اإل اهلل تب�رك وتع�لى!

ينبغي المسارعة لتهذيب النفس

واأن  الرحم�نّية،  الجنود  من  تكون  اأن  الممكن  من  وال�سهوة،  والغ�سب  الوهم  اإّن 

توؤّدي اإلى �سع�دة الإن�س�ن وتوفيقه، اإذا �سّلمته� للعقل ال�سليم والأنبي�ء العظ�م. ومن 

الممكن اأن تكون من الجنود ال�سيط�نّية اإذا تركته� و�س�أنه�، واأطلقت العن�ن للوهم كي 

يتحّكم في القّوتين الأخريين، الغ�سب وال�سهوة. 

ولم يقل اأحد من الأنبي�ء العظ�م R برف�ض ال�سهوة والغ�سب والوهم ب�سورة 

مطلقة، ول يوجد داٍع اإلى اهلل يقول ب�أّن ال�سهوة ُيمكن اأن ُتقتل ب�سورة ع�ّمة، واأن يخمد 

ُيترك تدبير الوهم. بل ق�لوا بوجوب ال�سيطرة  اأوار الغ�سب ب�سورة ك�ملة، واأن  ن�ر 

والتحّكم به� كي توؤّدي واجبه� في ظّل ميزان العقل والد�ستور الإلهي؛ لأّن كّل واحدة 

من هذه القوى ُتريد اأن ُتنجز عمله� وتن�ل غ�يته�، ولو ا�ستلزم ذلك الف�س�د والفو�سى.

هذه  عن�ن  مّزقت  التي  الج�محة  ال�سهوة  في  المنغم�سة  البهيمّية  النف�ض  فمثاًل، 

النف�ض، تريد اأن ُتحّقق هدفه� ومق�سوده�، ولو تّم ذلك من خالل الزن� ب�لمح�سن�ت، 

وفي الكعبة، والعي�ذ ب�هلل!

الأنبي�ء  قتل  ذلك  ا�ستلزم  لو  حتى  ُتريد  م�  ُتنجز  اأن  ُتريد  الغ�سوب،  والنف�ض 

والأولي�ء!
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ف�س�د  ذلك  ا�ستلزم  ولو  عمله�،  ت��وؤّدي  اأن  ُتريد  ال�سيط�ني  الوهم  ذات  والنف�ض 

الأر�ض بم� فيه�.

الإطالق  دون  الحيلولة  اأجل  من  �سم�وّية،  وكتب  بقوانين  واأتوا  الأنبي�ء  ج�ء  لقد 

وال�سرع،  العقل  لق�نون  الإن�س�نّية  النف�ض  اإخ�س�ع  اأجل  ومن  الطب�ئع،  في  والإف��راط 

وتروي�سه� وت�أديبه�. ف�إن كّيفت النف�ض ملك�ته� وفق القوانين الإلهّية والمع�يير العقلّية، 

فهي �سعيدة اآمنة، ومن اأهل النج�ة، واإل فلي�ستعذ الإن�س�ن ب�هلل من ذلك ال�سق�ء و�سوء 

التوفيق، ومن الظلم�ت وال�سدائد المقبلة، ومنه� تلك ال�سور المرعبة والمذهلة التي 

ُت�س�حب الإن�س�ن في البرزخ والقي�مة وجهّنم، والتي ك�نت نتيجة الملك�ت والأخالق 

الف��سدة التي لزمته.
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مراتب جهاد النفس)1)

حديث في جهاد النفس

 فلّم� رجعوا ق�ل:
(2(

عن الإم�م ال�س�دق Q اأّن ر�سول اهلل P بعث �سرّية

ي�  فقيل:  الأكبر«.  الجهاد  عليهم  وبقي  الأ�صغر  الجهاد  ق�صوا  بقوم  »مرحباً 

.
(3(

ر�سول اهلل، وم� الجه�د الأكبر؟ ق�ل P: »جهاد النف�س«

حقيقة النفس اإلنسانية ومراتبها

الإن�س�ن اأعجوبة وله ن�س�أت�ن وع�لم�ن:

1. ن�س�أة ظ�هرية ملكية دنيوية، وهي بدنه.

2. ون�س�أة ب�طنية غيبية ملكوتية، وهي من ع�لم اآخر.

موه�  ولنف�ض الإن�س�ن - وهي من ع�لم الغيب والملكوت - مق�م�ت ودرج�ت، ق�سَّ

ب�سورة ع�مة اإلى �سبعة اأق�س�م حينً�، واإلى اأربعة اأق�س�م حينً� اآخر، وحينً� اإلى ثالثة 

اأق�س�م، وحينً� اإلى ق�سمين.

ولكلٍّ من المق�م�ت والدرج�ت جنود رحم�نية وعقالنية تجذب النف�ض نحو الملكوت 

الأعلى وتدعوه� اإلى ال�سع�دة.

)1)  الإم�م الخميني}.

)2)  ال�سرّية: قطعة من الجي�ض، ويق�ل خير ال�سراي� اأربعم�ئة رجل.

)3)  ال�سيخ الكليني، الك�في: ج5، �ض 17.
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وجنود �سيط�نية وجهالنية تجذب النف�ض نحو الملكوت ال�سفلي وتدعوه� لل�سق�ء.

ودائمً� هن�ك جدال ونزاع بين هذين المع�سكرين، والإن�س�ن هو �س�حة حربه�.

والرحمة وانخرط في  ال�سالة  اأهل  الإن�س�ن من  الرحمن ك�ن  تغّلبت جنود  ف�إذا 

�سلك المالئكة وُح�ِسر في زمرة الأنبي�ء والأولي�ء وال�س�لحين.

ال�سق�ء  اأه��ل  من  الإن�س�ن  ك�ن  الجهل،  ومع�سكر  ال�سيط�ن  جند  تغّلب  اإذا  واأّم��� 

والغ�سب، وح�سر في زمرة ال�سي�طين والكّف�ر والمحرومين.

جهاد النفس في مرتبة الظاهر

اإّن مق�م النف�ض الأول ومنزله� الأ�سفل، هو منزل الملك والظ�هر وع�لمه�. وفي 

هذا المق�م تت�أّلق الأ�سعة والأنوار الغيبية في هذا الج�سد الم�ّدي والهيكل الظ�هري، 

وتمنحه الحي�ة العر�سية، وُتجّهز فيه الجيو�ض، فيكون ميدان المعركة هو نف�ض هذا 

الج�سد، وجنوده هي القوى الظ�هرية التي وجدت في الأق�ليم ال�سبعة وهي:

1. الأذن.

2. العين.

3. الل�س�ن.

4. البطن.

5. الفرج.

6. اليد.

7. الرجل.

وجميع هذه القوى المتوّزعة في تلك الأق�ليم ال�سبعة هي تحت ت�سّرف النف�ض في 

مق�م الوهم.
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ف�لوهم �سلط�ن جميع القوى الظ�هرية والب�طنية للنف�ض. ف�إذا تحّكم الوهم على 

تلك القوى �سواء بذاته اأو بتدّخل ال�سيط�ن، جعله� جنودًا لل�سيط�ن.

جنود  عنده�  وت�سمحّل  ال�سيط�ن،  �سلط�ن  تحت  المملكة  هذه  ُت�سبح  وبذلك 

الرحمن والعقل، وتنهزم وتخرج من ن�س�أة الملك وع�لم الإن�س�ن وُته�جر عنه، وتغدو 

هذه المملكة خ��سة ب�ل�سيط�ن.

مقّيدة  و�سكن�ته  حرك�ته  وك�نت  وال�سرع،  العقل  لحكم  الوهم  خ�سع  اإذا  واأّم��� 

ب�لنظ�م والعقل وال�سرع، ف�ستكون هذه المملكة روح�نية وعقالنية، ولن تجد ال�سيط�ن 

وجنوده محّط قدم لهم فيه�.

�سبيل اهلل، هو  في  القتل  يعلو على  الذي  الأكبر  الجه�د  وهو  النف�ض،  اإذًا فجه�د 

في هذا المق�م، عب�رة عن انت�س�ر الإن�س�ن على قواه الظ�هرية، وجعله� ت�أتمر ب�أمر 

الخ�لق، وتطهير المملكة من دن�ض وجود قوى ال�سيط�ن وجنوده.

جهاد النفس في مرتبة الباطن

اإّن للنف�ض الإن�س�نية ع�لمً� ومق�مً� اآخر، هي مملكته� الب�طنية ون�س�أته� الملكوتية، 

وفيه� تكون جنود النف�ض اأكثر واأهّم مّم� في مملكة الظ�هر، وال�سراع والنزاع فيه� 

بين الجنود الرحم�نية وال�سيط�نية اأعظم والنت�س�ر فيه� اأ�سّد واأهّم، بل اإّن كّل م� في 

مملكة الظ�هر قد تنّزل من الب�طن وظهر في ع�لم الُملك.

واإذا تغّلب اأيٌّ من الجند الرحم�ني اأو ال�سيط�ني في مملكة الب�طن، تغّلب اأي�سً� في 

هذه المملكة الظ�هرية.

وجه�د النف�ض في هذا المق�م مهمٌّ للغ�ية عند الم�س�يخ العظ�م من اأهل ال�سلوك 

والأخالق، بل وُيمكن اعتب�ر هذا المق�م منبع جميع ال�سع�دات والتع��س�ت، والدرج�ت 

والدرك�ت.
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القوى الباطنية للنفس وصورها

اإّن اهلل تب�رك وتع�لى قد خلق بيد قدرته وحكمته في ع�لم الغيب وب�طن النف�ض 

قوًى له� من�فع ل ُتح�سى. ومورد بحثن� هن� هو م� يتعّلق بهذه القوى الثالث وهي:

1. القّوة الوهمية.

2. القّوة الغ�سبية.

3. القّوة ال�سهوانية.

واأعم�ل  الإن�س�نية  الحف�ظ على  القوى من�فع كثيرة، لأجل  ولكّل واحدة من هذه 

الدني� والآخرة، كم� ذكر ذلك العلم�ء.

نّبه عليه في هذا المق�م هو اأّن هذه القوى الثالث هي منبع جميع 
ُ
والذي يلزم اأن اأ

الملك�ت الح�سنة وال�سيئة، واأ�سل جميع ال�سور الغيبية الملكوتية.

ملكية  �سورة  الدني�  هذه  في  له  اأّن  كم�  الإن�س�ن  اأّن  هو  الإجم�ل،  هذا  وتف�سيل 

البديع،  والتركيب  والجم�ل  الُح�سن  كم�ل  على  وتع�لى  تب�رك  اهلل  خلقه�  دنيوية، 

معرفة  علم  ي�ستطع  لم  والتي  والعظم�ء،  الفال�سفة  جميع  عقول  اإزاءه���  والمتحّيرة 

الأع�س�ء والت�سريح حتى الآن اأن يتعّرف على ح�له� ب�سورة �سحيحة، وقد مّيز اهلل 

تع�لى هذا الإن�س�ن عن جميع المخلوق�ت بح�سن التقويم وجودة جم�ل المنظر، كذلك 

ف�إّن لالإن�س�ن �سورة وهيئة و�سكاًل ملكوتيً� غيبيً�، وهذه ال�سورة ت�بعة لملك�ت النف�ض 

والخلقة الب�طنية.

استقامة الباطن في الدنيا شرط لالستقامة في اآلخرة

وفي ع�لم م� بعد الموت - �سواء في البرزخ اأو القي�مة - اإذا ك�نت خلقة الإن�س�ن 

في الب�طن وال�سريرة اإن�س�نية، ك�نت ال�سورة الملكوتية له �سورة اإن�س�نية اأي�سً�.
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 ملك�ت اإن�س�نية، ف�سورته في ع�لم م� بعد الموت تكون 
(1(

واأّم� اإذا لم تكن ملك�ته

غير اإن�س�نية اأي�سً�، وهي ت�بعة لتلك ال�سريرة والملكة.

فمثاًل: اإذا غلبت على ب�طنه ملكة ال�سهوة والبهيمية، واأ�سبح حكم مملكة الب�طن 

حكم البهيمية، ك�نت �سورة الإن�س�ن الملكوتية على �سورة اإحدى البه�ئم التي تتالءم 

وذلك الخلق.

واإذا غلبت على ب�طنه و�سريرته ملكة الغ�سب وال�سبعية، وك�ن حكم مملكة الب�طن 

وال�سريرة حكمً� �سبعيً�، ك�نت �سورته الغيبية الملكوتية �سورة اأحد ال�سب�ع والبه�ئم 

اأي�سً�. 

ملك�ت  وال�سريرة  للب�طن  واأ�سبح  الملكة،  هم�  وال�سيطنة  الوهم  اأ�سبح  واإذا 

�سيط�نية، ك�لخداع والتزوير والنميمة والغيبة، �س�رت �سورته الغيبية الملكوتية على 

�سورة اأحد ال�سي�طين بم� يتن��سب وتلك ال�سورة.

ومن الممكن اأحي�نً� اأن تترّكب ال�سور الملكوتية من ملكتين اأو عّدة ملك�ت، وفي 

هذه الح�لة ل تكون على �سورة اأيٍّ من الحيوان�ت، بل تت�سّكل له �سورة غريبة، هذه 

ال�سورة بهيئته� المرعبة المده�سة وال�سّيئة المخيفة لن يكون له� مثيل في هذا الع�َلم.

ُينقل عن ر�سول اهلل P اأّن بع�ض الن��ض ُيح�سرون يوم القي�مة على �سورة تكون 

اأ�سواأ من �سور القردة، بل وقد تكون ل�سخ�ض واحد عّدة �سور في ذلك الع�لم، لأّن 

ذلك الع�َلم لي�ض كهذا الع�َلم، حيث ل ُيمكن لأّي �سيء اأن يتقّبل اأكثر من �سورة واحدة 

له، وهذا الأمر ُيط�بق البره�ن وث�بت في محّله اأي�سً�.

واعلم اأّن المعي�ر لهذه ال�سور المختلفة، هو وقت خروج الروح من هذا الج�سد، 

البرزخ عند خروج  في  اأّوله  الذي  الآخرة؛  �سلط�ن  وا�ستيالء  البرزخ،  وظهور مملكة 

)1)  الملك�ت: ال�سف�ت اأو الأخالق.
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�سورته  �سوئه�  على  تت�سّكل  الدني�،  من  به�  يخرج  ملكة  فب�أّية  الج�سد،  من  ال��روح 

الأخروية. وتراه العين الملكوتية في البرزخ، وهو نف�سه اأي�سً� عندم� يفتح عينيه في 

برزخه، ينظر اإلى نف�سه ب�ل�سورة التي هو عليه�، هذا اإذا ك�ن لديه ب�سر.

ولي�ض من المحّتم اأن تكون �سورة الإن�س�ن في ذلك الع�لم على نف�ض تلك ال�سورة 

التي ك�ن عليه� في هذه الدني�.

جئ حئ مئىئ يئ   جب  حب             چ  ل�س�ن بع�ض:  يقول اهلل �سبح�نه وتع�لى على 

.
(1(

خب  چ 
.
في�أتيه الجواب من اهلل تع�لى: چ ٱ ٻ           ٻ ٻ ٻپ پ پ    پ چ)2)

نصيحة

في  ولكّنك  الب�سر،  وهي  ظ�هرة  ملكية  عين  لديك  ك�نت  قد  الم�سكين  اأّيه�  في� 

ب�طنك وملكوتك ُكنَت اأعمى، وقد اأدركَت الآن هذا الأمر، واإّل ف�إّنك ُكنَت اأعمى منذ 

البداية، حيث لم تكن لديك عين الب�سيرة الب�طنية التي ترى به� اآي�ت اهلل.

الملكي  التركيب  ف��ي  جميلة  و���س��ورة  متن��سقة  ق�مة  ذو  اأن��ت  الم�سكين!  اأّي��ه��� 

ال�ستق�مة  ُتحرز  اأن  عليك  هذا.  غير  والب�طن  الملكوت  معي�ر  ولكن  )الظ�هري(. 

الب�طنية كي تكون م�ستقيم الق�مة في يوم القي�مة.

�سورة  البرزخ  ع�لم  في  �سورتك  تكون  كي  اإن�س�نية  روح��ً�  روحك  تكون  اأن  يجب 

اإن�س�نية..

اأنت تظّن اأّن ع�لم الغيب والب�طن، وهو ع�لم ك�سف ال�سرائر وظهور الملك�ت، مثل 

ع�لم الظ�هر والدني�، حيث ُيمكن اأن يقع الخلط وال�ستب�ه...

)1)  �سورة طه، الآية 125.

)2)  �سورة طه، الآية 126.
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اإّن عينيك واأذنيك ويديك ورجليك و�س�ئر اأع�س�ء ج�سدك جميعه�، �ست�سهد عليك 

بم� فعلَت، ب�أل�سنة ملكوتية، بل وبع�سه� ب�سورة ملكوتية.

اأّيه� العزيز! افتح �سمع قلبك، و�سّد حزام الهّمة على و�سطك، وارحم ح�ل م�سكنتك 

لعّلك ت�ستطيع اأن تجعل من نف�سك اإن�س�نً�، واأن تخرج من هذا الع�َلم ب�سورة اآدمية، 

لتكون عنده� من اأهل الفالح وال�سع�دة.

اأدّلة  نت�ج  كّله  فهذا  تقّدم هو موعظة وخط�بة.  م�  كّل  اأّن  تت�سّور  اأن  من  وحذاِر 

اإليه الحكم�ء العظ�م. وك�سف انك�سف لأ�سح�ب الري��سي�ت، واإخب�ر  ل  فل�سفية تو�سّ

.Rعن ال�س�دقين والمع�سومين
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العاقبة السيّئة للتخلّف عن جهاد النفس)1)

النار والعذاب األليم

يجب على الإن�س�ن اللتف�ت اإلى نف�سه كثيرًا في هذه الجه�د. فمن الممكن - ل 

خ�لية  وتركه�  الب�طن  مملكة  في  الرحم�نية  الجنود  هزيمة  ُت�سفر  اأن   - اهلل  �سمح 

ب�ل�سورة  لالإن�س�ن  الدائم  الهالك  اإلى  ال�سيط�ن،  جنود  من  والمحتّلين  للغ��سبين 

التي ي�ستحيل معه� تالفي الخ�س�رة، ول ت�سمله �سف�عة ال�س�فعين، وينظر اإليه اأرحم 

�سفع�وؤه  وُي�سبح  بل  ذلك.  من  ب�هلل  نعوذ  وال�سخط،  الغ�سب  بعين  اأي�سً�  الراحمين 

خ�سم�ءه، وويٌل لمن ك�ن �سفيعه خ�سمه.

ويعلم اهلل اأّي عذاب وظلم�ت و�سدائد وتع��س�ت تلي الغ�سب الإلهي، وتعقب مع�داة 

اأولي�ء اهلل حيث تكون كّل نيران جهّنم وكّل الزّقوم والأف�عي والعق�رب ل �سيء اأم�م 

هزيمة جنود الرحم�ن من قبل جنود ال�سيط�ن، التي تترّتب عليه عقوب�ت تفوق جميع 

نيران جهّنم والزّقوم والأف�عي. والعي�ذ ب�هلل من اأن ُي�سّب على روؤو�سن� نحن ال�سعف�ء 

والم�س�كين ذلك العذاب الذي ُيخبر عنه الحكم�ء والعرف�ء واأهل الري��سة وال�سلوك.

وجميع  مق�بله.  في  و�سهلة  ي�سيرة  تت�سّورونه�،  التي  العذاب  اأ�سك�ل  جميع  ف���إّن 

اإّن  العذاب.  ذلك  اإلى  وب�لن�سبة  قب�له،  في  ورحمة  جّنة  به�،  �سمعتم  التي  النيران 

و�سف الن�ر والجّنة الوارد في كت�ب اهلل واأح�ديث الأنبي�ء والأولي�ء، يتعّلق غ�لبً� بن�ر 

عّدت� لالأعم�ل ال�سّيئة وال�س�لحة.
ُ
الأعم�ل وجّنته� اللتين اأ

)1)  الإم�م الخميني}، الأربعون حديثً�، الحديث الأول، �ض 19.
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وهن�ك اإ�س�رة خفّية اأي�سً� اإلى جّنة الأخالق ون�ره�، واأهّميته� اأكبر، واأحي�نً� ُي�س�ر اإلى 

جّنة اللق�ء ون�ر الفراق، وهذا اأهّم من الجميع، ولكّنه� اإ�س�رات محجوبة عّن� وله� اأهله�، 

واأن� واأنت ل�سن� من اأهله�، ولكن من الأجدر بن� اأن ل نكون منكرين له�. وليكن لدين� اإيم�ن 

بكّل م� ق�له اهلل تع�لى واأولي�وؤه. اإذ اأّن في هذا الإيم�ن الإجم�لي نفعً� لن�. ومن الممكن اأن 

يكون لالإنك�ر والرف�ض، ال�س�درين عن غير علم وفهم، اأ�سرار كبيرة جدًا علين�.

الحكيم  �سم�عك  الأ�سرار. فمثاًل: عند  لتلك  اللتف�ت  بع�لم  لي�ست  الدني�  وهذه 

وذوقك  يتالءم  ل  �سيئً�  يقول  الفالني،  المرت��ض  اأو  الفالني  الع�رف  اأو  الفالني 

في  اأ�سل  القول  لذلك  يكون  فقد  والوهم،  ب�لبطالن  فورًا  عليه  تحكم  فال  الخ��ض، 

الكت�ب وال�سّنة ولكن عقلك لم يطّلع عليه بعد. فم� ق�لوه ب�س�أن جّنة الأخالق والملك�ت، 

وجهّنم الأخالق والدرك�ت م�سيبة ل يطيق العقل حتى �سم�عه�.

م األعمال السّيئة
ّ
جهن

اإّن جميع نيران جهّنم وعذاب القبر والقي�مة وغيره� مّم� �سمعت به، هي جهّنم 

.
(1(

اأعم�لك التي تراه� هن�ك كم� يقول اهلل تع�لى: چ گ گ گ  گڳ چ 

لقد اأكلت م�ل اليتيم وتلّذذت بذلك ولكّن اهلل وحده يعلم م� هي �سورة هذا العمل 

ن�سيبك  من  �ستكون  التي  الذّلة  هي  وم�  جهّنم،  في  �ستراه�  والتي  الع�لم  ذلك  في 

هن�ك؟ اهلل يعلم اأّي عذاب �سديد ينتظرك ب�سبب تع�ملك ال�سّيء مع الن��ض وظلمك 

لهم في ذلك الع�َلم! �ستفهم اأّي عذاب قد اأعددت لنف�سك بنف�سك، عندم� اغتبت!

معه�،  وتح�سر  عليك  و�سترد  لك  ع��ّدت 
ُ
اأ قد  العمل  لهذا  الملكوتية  ال�سورة  ف���إّن 

و�ستذوق عذابه�، وهذه هي جهّنم الأعم�ل. وهي �سهلة وي�سيرة ب�لمق�رنة مع جهّنم 

الأخالق الف��سدة والعق�ئد الب�طلة.

)1)  �سورة الكهف، الآية: 49.
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م األخالق الفاسدة
ّ
جهن

اأّم� الذين زرعوا في نفو�سهم الملكة الف��سدة والرذيلة ال�سّيئة الب�طلة، ك�لطمع 

والحر�ض والجدال وال�سَره وحّب الم�ل والج�ه والدني� وب�قي الملك�ت، فلهم جهّنم ل 

ُيمكن ت�سّوره�، ول ُيمكن اأن تخطر �سورته� على قلبي وقلبك، ف�لن�ر تظهر من ب�طن 

النف�ض ذاته�، واأهل جهّنم اأنف�سهم يفّرون رعبً� من عذاب اأولئك.

وفي بع�ض الرواي�ت الموثوقة اأّن هن�ك في جهّنم واديً� للمتكّبرين ُيق�ل له »�صقر« 

له  ي�أذن  اأن  �سبح�نه  الحرارة وطلب منه  �سّدة  تع�لى من  اإلى اهلل  ال��وادي  �سك�  وقد 

.
(1(

ب�لتنّف�ض، وبعد اأن اأذن له تنّف�ض ف�أحرق �سقر جهّنم

ت�سلبه  لأّنه�  جهّنم  في  الإن�س�ن  يخلد  اأن  في  �سببً�  الملك�ت  هذه  ُت�سبح  واأحي�نً� 

الإيم�ن، ك�لح�سد الذي ورد في رواي�تن�، فعن اأبي عبد اهللQ اأّنه ق�ل: »اإّن الح�صد 

.
(2(

ياأكل الإيمان كما تاأكل النار الحطب«

وكحّب الدني� والج�ه والم�ل الذي ورد في الرواي�ت ال�سحيحة اأّنه� اأكثر اإهالكً� 

القطيع  اأول  اأحدهم� في  راع، فوقف  طلق� على قطيع بال 
ُ
اأ الموؤمن من ذئبين  لدين 

والث�ني في اآخره...

فارقها  ق��د  ف��ي غنم  ذئ��ب��ان �صاريان  »ما  ق���ل:  اأّن��ه   Qال�س�دق الإم���م  فعن 

ُرعاوؤها اأحدهما في اأّولها والآخر في اآخرها باأف�صد فيها من حّب المال وال�صرف 

.
(3(

في دين الم�صلم«

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض 310.

)2)  م.ن، �ض 306.

)3)  م.ن، �ض 315.
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م العقائد الباطلة
ّ
جهن

ن�س�أل اهلل اأن ل توؤول ع�قبة المع��سي اإلى الملك�ت والأخالق الظلم�نية القبيحة، 

والتي توؤول اإلى فقدان الإيم�ن وموت الإن�س�ن ك�فرًا، لأّن جهّنم الك�فر وجهّنم العق�ئد 

الأعم�ل  جهّنم  الجهّنمين؛  ذينك  من  وظلمة  اإحراقً�  واأكثر  بدرج�ت  اأ�سّد  الب�طلة 

وجهّنم الملك�ت الف��سدة.

 اأّن درج�ت ال�سّدة غير محدودة، فمهم� 
(1(

اأّيه� العزيز.. لقد ثبت في العلوم الع�لية

ت�سّورت ومهم� ت�سورت العقول ب�أ�سره� �سّدة العذاب، فوجود عذاب اأ�سّد اأمر ممكن 

الري��س�ت، ولكّنك  اأهل  ُت�سّدق ك�سف  تَر بره�ن الحكم�ء، ولم  اإذا لم  واأنت  اأي�سً�، 

في  عنهم  ال��واردة  الأخب�ر  ب�سحة  وُتقّر   ،R الأنبي�ء  ُت�سّدق  موؤمن  اهلل  بحمد 

والمن�ج�ة  الأدعية  وُتقّر ب�سحة  الإم�مية،  يقبله� جميع علم�ء  التي  المعتبرة  الكتب 

.Rالواردة عن الأئمة المع�سومين

اأنت الذي راأيت من�ج�ة مولى المّتقين اأمير الموؤمنينQ، وراأيت من�ج�ة �سيد 

ال�س�جدين Q في دع�ء اأبي حمزة الثم�لي.

فقراته�،  قلياًل في  وتمّعن  قلياًل في محتواه�،  وفّكر  قلياًل في م�سمونه�،  فت�أّمل 

فلي�ض �سروريً� اأن تقراأ دع�ء طوياًل دفعة واحدة وب�سرعة دون تفّكر في مع�نيه.

لة  اأن� واأنت لي�ض لدين� ح�ل �سّيد ال�س�جدينQ كي نقراأ تلك الأدعية المف�سّ

ر في فقراته، لعّلك ُت�سبح �س�حب  ب�سوق واإقب�ل، اقراأ في الليلة ربع ذلك اأو ثلثه وفكِّ

�سوق واإقب�ل وتوّجه.

وفوق ذلك كّله فّكر قلياًل في القراآن، وانظر اأّي عذاب وعد به الحق تع�لى، بحيث 

ولكن  اأرواحهم،  منهم  ينتزع  اأن  بجهّنم  الموّكل  الملك  من  يطلبون  جهّنم  اأهل  اإّن 

هيه�ت فال مج�ل للموت.

)1)  لقد بّين هذه الحقيقة �سدر المت�أّلهين وغيره من الحكم�ء في كتبهم العلمية، الأ�سف�ر، ج 1، �ض 45، 65، 69.
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خب  حب          جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی     چ...   تع�لى:  قوله  اإل��ى  انظر 

.
(1(

مب  چ 

تدّبر في  التعبير؟  العظمة وبهذا  بتلك  تع�لى  التي يذكره� اهلل  ف�أّية ح�سرة هذه 

هذه الآية القراآنية ال�سريفة ول تمّر عليه� دون ت�أّمل.

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ  چ  اآية:  اأي�سً� في  وتدّبر 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
.
(2(

ڦ  چ 
ة، ول بمم�زح لأحد، انظر م� يقول..  حّقً� فّكر ي� عزيزي! القراآن لي�ض بكت�ب ق�سّ

ول ح�سر  الذي ل حّد  العظيم  وهو  وتع�لى  تب�رك  ي�سفه اهلل  الذي  اأّي عذاب هذا 

لعظمته ول انته�ء لعّزته و�سلط�نه، فيقول ب�أّنه �سديد وعظيم.. فم�ذا وكيف �سيكون؟!

اهلل وحده هو الع�ِلم؛ لأّن عقلي وعقلك وعقول جميع الب�سر ع�جزة عن ت�سّوره. 

اأّن  لفهمت  فيه�،  وت�أّملت  واآث�رهم،  والطه�رة  الع�سمة  بيت  اأهل  اأخب�ر  راجعت  ولو 

ق�سية عذاب ذلك الع�َلم، هي غير اأنواع العذاب التي فّكرت فيه�، وقي��ض عذاب ذلك 

الع�َلم بعذاب هذا الع�َلم، قي��ض ب�طل وخ�طئ.

اأّن  مع  الم�سيبة  وعظمة  الأم��ر  م�هية  تعرف  لكي  �سريفً�  حديثً�  لك  اأنقل  وهن� 

هذا الحديث يتعّلق بجهّنم الأعم�ل، وهي اأخّف من جميع النيران؛ عن مولن� الإم�م 

ال�س�دقQ ق�ل:

»بينما ر�صول اهلل P ذات يوم قاعداً اإذ اأتاه جبرائيل وهو كئيب حزين متغّير 

اللون، فقال ر�صول اهلل P: يا جبرائيل ما لي اأراك كئيباً حزيناً؟

)1)  �سورة الزمر، الآية 56.

)2)  �سورة الحج، الآية 2.
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فقال: يا محمد فكيف ل اأكون كذلك واإّنما و�صعت منافُخ جهّنم اليوم.

فقال ر�صول اهلل P: وما منافخ جهّنم يا جبرائيل؟

فقال: اإّن اهلل تعالى اأمر بالنار فاأوقد عليها األف عام حتى احمّرت، ثم اأمر بها 

ت، ثم اأمر فاأوقد عليها األف عام حتى ا�صوّدت وهي  فاأوقد عليها األف عام حتى ابي�صّ

�صوداء مظلمة.

فلو اأّن حلقة من ال�صل�صلة التي طولها �صبعون ذراعاً و�صعت على الدنيا، لذابت 

ها، ولو اأّن قطرة من الزّقوم وال�صريع قطرت في �صراب اأهل الدنيا  الدنيا من حرِّ

لماتوا من نتنها.

»اإّن  فقال:  ملكاً،  اإليهما  اهلل  فبعث  وبكى جبرائيل   Pر�صول اهلل فبكى  قال: 

.
(1(

بكما عليه« عذِّ
ُ
رّبكما ُيقرئكما ال�صالم« ويقول: »اإّني اأّمنتكما من اأن ُتذنبا ذنباً اأ

اإبراهيم، تف�سير القمي، تحقيق وت�سحيح المو�سوي الجزائري، ن�سر دار الكت�ب، قم، الطبعة  )1)  القمي، علي بن 

الث�لثة، 1404ه�، ج 2، �ض 81.
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الخطوة األولى نحو جهاد النفس)1)

اليقظة من الغفلة

اإّن اليقظة ُتمّثل الخطوة الأولى في ال�سلوك. ولكّنكم م� زلتم تغّطون في نوم عميق. 

فلو لم تكن الأفئدة ملّوثة بنوم الغفلة، والقلوب ا�سوّدت و�سدئت نتيجة الذنوب، لم� 

كنتم هكذا غير مب�لين وغير مهتّمين، توا�سلون الأعم�ل والأقوال ال�سنيعة. فلو فّكرتم 

الج�س�م  للم�سوؤولي�ت  كبيرًا  اهتم�مً�  لأوليتم  الك�أداء  وعقب�ته�  اآخرتكم  ب�أمور  قلياًل 

الملق�ة على عواتقكم.

اإّن وراءكم ح�س�بً�. كم� اأّن اأم�مكم مع�دًا وقي�مة، ول�ستم ك�س�ئر الك�ئن�ت التي ل 

مع�د له� ول ح�س�ب.

الغتي�ب  في  مطمئّنين  تخو�سون  لم�ذا  تفيقون؟  ل  لم�ذا  تّتعظون؟  ل  فلم�ذا 

اأّن هذه الأل�سن  اأو ت�ستمعون اإلى ذلك؟ هل تعلمون  اإلى اإخوتكم الم�سلمين  والإ�س�ءة 

التي تمتّد ل�ستغ�بة الآخرين، �سوف ُتدا�ض ب�أرجل الآخرين يوم القي�مة؟

الوخيمة  العواقب  في  اأ�ساًل  فّكرتم  هل  الن�ر.  كالب  اإدام  الغيبة  اأّن  تعلمون  هل 

ال�سّيئة لهذه الختالف�ت والعداوات الح�سد واإ�س�ءة الظن والأن�نية والغرور والتكّبر 

و..؟!

هل تعلمون اأّنه من الممكن اأن تكون جهّنم ع�قبة هذه الأفع�ل الدنيئة المحّرمة، 

وتقود اإلى الخلود في ن�ر جهّنم؟

)1)  الإم�م الخميني}، الأربعون حديثً�، الحديث الأول، �ض 19.
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األمراض النفسية ال تظهر آالمها مباشرة

ل قّدر اهلل اأن ُيبتلى الإن�س�ن ب�أمرا�ض ل تظهر اآلمه�. اإّن الأمرا�ض الموؤلمة تدفع 

اأّن  بيد  الم�ست�سفى.  اأو  الطبيب  مراجعة  اإلى  فيذهب  بعالجه�،  ُيفّكر  لأّن  الإن�س�ن 

المر�ض الذي ل ُيرافقه الألم ول ي�سعر الإن�س�ن بتبع�ته مر�ض خطير لأّنه عندم� يتنّبه 

اإليه الإن�س�ن يكون قد ف�ت الأوان وا�ستح�ل العالج.

والأمرا�ض النف�سية هي من هذا النوع. فلو ك�نت م�سحوبة ب�لألم المب��سر لحّركت 

ُيح�ّض  الأمرا�ض ل  اإذا ك�نت هذه  نفعل  اإلى مع�لجته�. ولكن م�ذا  الم�س�ب ودفعته 

ب�آلمه� رغم خطورته�؟

اإّن مر�ض الغرور والأن�نية، من الأمرا�ض التي ل تظهر اآلمه� وهي لي�ض فقط غير 

م�سحوبة ب�لألم، بل تّت�سم بظ�هر يبعث على التلّذذ. اإذ اأّن مج�ل�ض الغيبة والنميمة 

قد تكون محّببة!

بلّذة  الذنوب،  جميع  م�سدر  وهم�  الدني�  وحّب  النف�ض  حّب  مع  ي�سعر  ف�لإن�س�ن 

ون�سوة. ف�إذا م� ابُتلي الإن�س�ن بحّب الدني� واتب�ع الهوى، وا�ستحوذ حّب الدني� على 

اهلل  ب�هلل-  والعي�ذ   - وُيع�دي  الدنيوية،  الأم��ور  عدا  �سيء  كّل  من  يت�أّلم  ف�إّنه  قلبه، 

وعب�ده والأنبي�ء والأولي�ء ومالئكة اهلل، ويح�ّض ب�لحقد والبغ�س�ء تج�ههم.

وحينم� ي�أتي اأجله وت�أتي مالئكة اهلل لتتوّف�ه ي�سعر ب�ل�ستي�ء ال�سديد وينفر منهم، 

ُيبغ�سهم  ولذلك  الدنيوية(.  والأمور  )الدني�  ُيبعدوه عن محبوبته  اأن  يريدون  لأّنهم 

وينفر منهم، وربم� يخرج من هذه الدني� وهو عدّو هلل تع�لى.

حّدَث اأحد الأك�بر من اأه�لي قزوين رحمه اهلل فق�ل: »اإّنه ك�ن ج�ل�سً� عند راأ�ض 

�سخ�ض يحت�سر ف�سمعه يقول: اإّن الظلم الذي ظلمني اإّي�ه اهلل تع�لى لم يظلمني اأحد 

مثله، فلقد بذلت مهجتي في تربية اأولدي، وه� هو يريد اأن ُيبعدني عنهم! فهل هن�ك 

ظلم اأ�سّد من هذا واأعظم؟«.
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اتقوا اهلل.. اخ�سوا ع�قبة الأمور... اأفيقوا من غفلتكم... اإّنكم لم تفيقوا بعد ولم 

تخطوا الخطوة الأولى. اإّن اليقظة ُتمّثل الخطوة الأولى في ال�سلوك.

الحذر من استفحال حّب النفس والدنيا

اإذا لم ُيهّذب الإن�س�ن نف�سه، ولم ُيعر�ض عن الدني� وُيخرج حّبه� من قلبه، فُيخ�سى 

هذا  مثل  يواجه  واأن  واأولي�ئه  اهلل  على  ب�لحقد  مملوء  وقلبه  الدني�  يترك  اأن  عليه 

الم�سير الم�سوؤوم.

هل حّقً� اإّن هذا الإن�س�ن ال�سلف هو اأ�سرف المخلوق�ت، اأم هو في الحقيقة اأ�سّر 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تع�لى:  اهلل  يقول  المخلوق�ت؟ 

.
(1(

ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   چ 
اإّن الم�ستثنى في هذه ال�سورة هم »الموؤمنون« الذين عملوا ال�س�لح�ت فح�سب، 

و«العمل ال�س�لح« هو الذي ين�سجم مع الروح.

اأن يوجد من  الج�سم دون  تن�سجم مع  الإن�س�ن كم� ترون  اأعم�ل  ولكن كثيرًا من 

النواحي المذكورة في ال�سورة المب�ركة عين اأو اأثر.

ف�إذا ك�ن الأ�س��ض اأن ُي�سيطر عليكم حّب الدني� وحّب النف�ض ويحول دون اإدراككم 

اأن يكون عملكم خ�ل�سً� لوجه اهلل تع�لى، ويمنعكم عن  للحق�ئق والواقعي�ت، ودون 

هذا  ك�ن  ف�إذا  اأم�مكم؛  الهداية  طريق  وي�سّد  ب�ل�سبر،  والتوا�سي  ب�لحّق  التوا�سي 

لأّنكم  والآخ��رة.  الدني�  خ�سر  مّمن  وتكونون  المبين  ب�لخ�سران  ف�ستبووؤون  الأ�س��ض 

اأ�سعتم �سب�بكم وُحرمتم من نعم الجّنة ونعيم الآخرة، واأ�سعتم دني�كم واآخرتكم.

احذروا اأن ي�ستفحل ل �سمح اهلل حّب الدني� وحّب النف�ض �سيئً� ف�سيئً� في نفو�سكم، 

اإّن كّل جهود  ُيق�ل  اإذ  اإيم�نكم؛  ال�سيط�ن من �سلب  اأن يتمّكن  اإلى  وي�سل بكم الأمر 

)1)  �سورة الع�سر، الآي�ت 1 - 3.
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ال�سيط�ن تتكّر�ض ل�سرقة الإيم�ن و�سلبه.

لكم  ُيقّدم  فلم  الإن�س�ن.  اإيم�ن  مكّر�سة لختط�ف  وم�س�عيه  اإبلي�ض  كّل جهود  اإّن 

اأحد تعّهدًا اأو م�ستندًا ببق�ء اإيم�نكم. فم� اأدراكم لعّله اإيم�ن م�ستودع يتمّكن ال�سيط�ن 

في النه�ية من �سلبه منكم، فتخرجون من الدني� بعداوة اهلل واأولي�ئه.. ُعْمٌر ق�سيتموه 

تتنّعمون ب�لنعم الإلهية وتجل�سون على م�ئدة الإم�م �س�حب الزم�ن)عج( وفي النه�ية 

ُتف�رقون الحي�ة عديمي الإيم�ن، والعي�ذ ب�هلل، وُتع�دون ولي نعمتكم.

وعليه ف�إذا ك�نت لديكم عالقة ب�لدني� ومحّبة له�، فح�ولوا بكّل جهدكم اأن تقطعوا 

هذه العالئق. اإّن هذه الدني� بكّل زخ�رفه� وبه�رجه�، اأحقر من اأن ت�ستحّق المحّبة، 

فكيف اإذا م� ك�ن الإن�س�ن محرومً� حتى من هذه المظ�هر. فم�ذا تملكون اأنتم من 

الدني� حتى تن�سّد قلوبكم اإليه�؟...

واإذا افتر�سن� اأّن لكم من الدني� م� للمرّفهين والمترفين، ف�إّنكم �ستق�سون عمركم 

ب�للذائذ ثم ترون عند انته�ء العمر اأّن كّل ذلك لي�ض اأكثر من حلم جميل �سرع�ن م� 

انق�سى، َبْيَد اأّن تبع�ته وم�سوؤولّي�ته �سوف تبقى تالحقكم وت�أخذ بخن�قكم دومً�.

معرفة حقيقة الدنيا

دونم�  انق�ست  اإذا  الظ�هر - هذا  الحلوة  الفن�ء  ال�سريعة  الحي�ة  قيمة هذه  فم� 

غ�س�ض - في مق�بل العذاب الدائم؟!

الدني�  اأه��ل  اأّن  عن  ف�ساًل  هذا  متن�ٍه؛  غير  اأحي�نً�  يكون  الدني�  اأه��ل  ع��ذاب  اإّن 

اأّنهم  اإّل  ومن�فعه�،  مزاي�ه�  بجميع  وا�ستمتعوا  الدني�  ملكوا  قد  اأّنهم  يت�سّورون 

مخطوؤون وغ�فلون. اإّن كل واحد ينظر اإلى الدني� من ن�فذة محيطه وبيئته، ويت�سّور 

اأّن الدني� هي كم� يرى.

َبْيَد اأّن هذا الع�َلم اأو�سع من اأن ي�ستطيع الإن�س�ن اأن يت�سّوره ويتمّكن من اكت�س�فه 



ال اية األولم نحي لفاع الاهد

191191

و�سبر اأغواره. وقد ورد في الحديث ال�سريف عن هذه الدني�، ب�أّن اهلل تب�رك وتع�لى: 

.
(1(

)م� نظر اإليه� نظرة رحمة(

وعليه ينبغي لن� اأن نتعّرف على حقيقة ذلك الع�َلم الذي م� نظر اإليه اهلل تع�لى 

 الذي ُدعي اإليه الإن�س�ن؟ وم� هي حقيقته؟ 
(2(

نظرة رحمة.. وم� هو »معدن العظمة«

اإّن الإن�س�ن اأ�سغر من اأن ُيدرك حقيقة »معدن العظمة«.

اإّنكم اإذا اأخل�ستم نواي�كم واأ�سلحتم اأعم�لكم واأخرجتم من قلوبكم حّب النف�ض 

في  وه��ي  لكم  ع���ّدت 
ُ
اأ قد  الع�لية  والمق�م�ت  الرفيعة  ال��درج���ت  ف���إّن  الج�ه،  وح��ّب 

انتظ�ركم.. وعليه اإذا ك�نت لديكم عالقة ب�لدني� ومحّبة له�، فح�ولوا بكّل جهدكم اأن 

تقطعوا هذه العالئق.

عّد 
ُ
اأ الذي  المق�م  ُت�س�وي ذّرة من  الدني� وم� فيه� بكّل به�رجه� وزخ�رفه� ل  اإّن 

لعب�د اهلل ال�س�لحين. فجّدوا واجتهدوا لبلوغ هذه المق�م�ت ال�س�مية.

واإذا م� ا�ستطعتم ف�بنوا اأنف�سكم وا�سموا به� اإلى درجة ل تعبوؤون معه� حتى بهذه 

المق�م�ت الع�لية والدرج�ت الرفيعة. ل تعبدوا اهلل تع�لى من اأجل نيل هذه الأمور، 

روا جب�هكم ب�لتراب، حينه� تخترقون  بل اعبدوه لأّنه اأهل للعب�دة، ا�سجدوا هلل وعفِّ

حجب النور وت�سلون اإلى معدن العظمة.

اأعم�لكم هذه وهذا  اأن ُتحّققوا هذه المك�نة والمنزلة من خالل  فهل بمقدوركم 

الطريق الذي ت�سلكونه؟

هل تت�سّورون اأّن النج�ة من عق�ب اهلل تع�لى واجتي�ز العقب�ت المهولة والتخّل�ض 

من ن�ر جهّنم، يتحّقق بهذه ال�سهولة؟

)1)  معنى الحديث ال�سريف في بح�ر الأنوار، للعاّلمة المجل�سي، ج70، �ض110.

)2)  من المن�ج�ة ال�سعب�نية لأمير الموؤمنين: »اإلهي هب لي كم�ل النقط�ع اإليك واأنر اأب�س�ر قلوبن� ب�سي�ء نظره� اإليك 

حتى تخرق اأب�س�ر القلوب حجب النور فت�سل اإلى معدن العظمة..«.
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هل تت�سّورون اأّن بك�ء الأئمة الأطه�ر ونحيب الإم�م ال�سّج�د Q هو من اأجل 

تعليمن�؟

اإّنهم رغم منزلتهم العظيمة ال�س�مية ومق�مهم الذي ل ُي�س�هى، ك�نوا يبكون من 

خ�سية اهلل تع�لى، لأّنهم يعلمون مدى خطورة الطريق الذي �سيجت�زونه. ك�نوا مّطلعين 

على الم�س�كل وال�سعوب�ت التي تعتر�ض اجتي�ز ال�سراط. هذا ال�سراط الذي ُيمّثل 

اأحد طرفيه الدني� وطرفه الآخر الآخرة.

ك�نوا مّطلعين على عوالم القبر والبرزخ والقي�مة وعقب�ته� الك�أداء؛ لذلك لم يكن 

يقّر لهم قرار، وك�نوا دائمً� يلجوؤون اإلى اهلل ويدعونه للنج�ة من هول يوم القي�مة.

طريق  واأّي  ُتط�ق،  ل  التي  والعقوب�ت  الك�أداء  العقب�ت  لهذه  اأنتم  اأعددتم  فم�ذا 

نج�ة اخترتم؟

متى تريدون اأن تهتّموا ب�أنف�سكم وتعملوا على تهذيبه� واإ�سالحه�؟

اغتنام فرصة الشباب 

اإّنكم الآن في ريع�ن ال�سب�ب، وق�درين على التحّكم بقواكم ولم يدّب ال�سعف بعد 

اإلى اأبدانكم، ف�إذا لم ُتفّكروا الآن بتزكية اأنف�سكم وبن�ء ذواتكم فكيف �ستتمّكنون من 

وت�سمحل  العزم  وتفقدون  الوهن،  وُي�سيطر  عليكم  ال�سعف  يتغّلب  عندم�  غدًا  ذلك 

فيكم الإرادة، فيكون ثقل الذنوب قد زاد من ظلمة القلب، عنده� كيف يت�سّنى لكم 

بن�ء اأنف�سكم وتهذيبه�؟

اأعم�ركم،  تتنّف�سونه، وكّل خطوة تخطونه�، وكّل لحظة تن�سرم من  َنَف�ٍض  اإّن كّل 

والتب�هي  القلب  ظلمة  من  اأي�سً�  زاد  ورّبم�  اأنف�سكم،  اإ�سالحكم  �سعوبة  من  تزيد 

والغرور.

فكّلم� تقّدم العمر ب�لإن�س�ن ازدادت هذه الأمور التي تتع�ر�ض مع �سع�دة الإن�س�ن، 
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و�سعفت القدرة على الإ�سالح. ف�إذا بلغتم مرحلة ال�سيخوخة فمن ال�سعب اأن ُتوّفقوا 

لكت�س�ب الف�سيلة والتقوى.

بل  اإلى اهلل،  اأتوب  لفظة  تتحّقق بمجّرد  التوبة ل  لأّن  تتوبوا،  اأن  لي�ض بمقدوركم 

تتوّقف على الندم والعزم على ترك الذنوب.

الغيبة  اأم�سوا عمرًا في  للذين  لن يح�سال  الذنوب  ترك  والعزم على  الندم  واإّن 

ت لح�هم على المع�سية والذنوب. فمثل هوؤلء يظّلون اأ�س�رى ذنوبهم  والكذب وابي�سّ

اإلى اآخر اأعم�رهم.

فليتحّرك ال�سب�ب قبل اأن يداهمهم الم�سيب. لقد بلغن� هذه المرحلة ونحن اأعلم 

بمع�ن�ته� وم�س�ئبه�.. اإّنكم م� دمتم في مرحلة ال�سب�ب ت�ستطيعون اأن تفعلوا كّل �سيء.

فم� دمتم تملكون عزيمة ال�سب�ب واإرادة ال�سب�ب، ب��ستط�عتكم اأن تتخّل�سوا من 

اأهواء النف�ض ورغب�ته� الحيوانية.

ولكن اإذا لم ُتب�دروا اإلى ذلك، ولم ُتفكروا ب�إ�سالح اأنف�سكم وبن�ئه�، ف�سوف يكون 

روا ب�أنف�سكم م� دمتم �سب�بً�  ذلك �سربً� من المح�ل عندم� تبلغون مرحلة الهرم.. فكِّ

ول تنتظروا اإلى اأن ُت�سبحوا �سيبة �سع�فً� ع�جزين.

كبر  كّلم�  ولكن  �سعيفة.  فيه  الف�س�د  ودواف��ع  وملكوتي،  رقيق  ال�سب�ب  قلب  اإّن 

القلب  من  ا�ستئ�س�له�  ُي�سبح  اأن  اإلى  المع�سية  قلبه جذور  في  ا�ستحكمت  الإن�س�ن 

اأمرًا م�ستحياًل. كم� ورد في الحديث ال�سريف عن اأبي جعفرQ اأنه ق�ل:

النكتة نكتة  اأذن��ب ذنباً خرج في  ف��اإذا  اإّل وفي قلبه نكتة بي�صاء،  »ما من عبد 

ال�صواد حتى  ال�صواد، واإن تمادى في الذنوب، زاد ذلك  �صوداء فاإن تاب ذهب ذلك 

.
(1(

ُيغّطي البي�صاء، فاإذا تغّطى البيا�س لم يرجع �صاحبه اإلى خير اأبداً«

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض273.
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تع�لى،  اأن يع�سي اهلل  ليلة دون  اأو  يوم  يمّر عليه  النوع قد ل  اإن�س�نً� من هذا  اإّن 

وحينه� يكون من ال�سعب اأن يرجع قلبه في �سّن ال�سيخوخة اإلى ح�لته الأولى.

�سوداء  بقلوب  الدني�   من  وخرجتم   - اهلل  �سمح  ل   - اأنف�سكم  ُت�سلحوا  لم  ف�إذا 

�سترّدون  كيف  تع�لى؟  اهلل  �سُتق�بلون  فكيف  ب�لذنوب،  ملّوثة  واأل�سنة  واآذان  وعيون 

اإّي�ه� بمنتهى الطه�رة والبراءة، مدّن�سة  ا�ستودعكم اهلل  التي  الإلهية  الأم�ن�ت  هذه 

ب�لقذارة والرذالة؟

هذه العين وهذه الأذن اللت�ن هم� تحت ت�سّرفكم، وهذه اليد وهذا الل�س�ن اللذان 

تحت �سلطتكم. وهذه الأع�س�ء والجوارح التي تعي�سون معه�، كّله� اأم�ن�ت اهلل �سبح�نه 

وتع�لى، وقد منحكم اهلل اإّي�ه� في غ�ية ال�سالمة والطه�رة. ف�إذا ابُتلَيْت ب�لمع��سي 

ف�سوف تتلّوث، واإذا تلّوثت ب�لمحّرم�ت ف�سوف تجد طريقه� اإلى الرذالة.

اأهكذا ُتحفظ الأم�نة؟!  ُت�س�ألون:  اإع�دة هذه الأم�نة فقد  ُتريدون  واآنذاك عندم� 

عطي اإليكم؟! العين التي ا�ستودعن�كم اإّي�ه� اأهكذا ك�نت؟! 
ُ
اأهكذا ك�ن القلب عندم� اأ

ملّوثة  هكذا  ك�نت  هل  ت�سّرفكم،  تحت  جعلن�ه�  التي  وال��ج��وارح  الأع�س�ء  و�س�ئر 

وقذرة؟! بم�ذا �سُتجيبون على هذه الأ�سئلة؟ وكيف �ستواجهون اهلل الذي خنتم اأم�ن�ته 

اإلى هذا الحّد من الخي�نة؟

اإّنكم الآن �سب�ب، وقد قّررتم اأن تفنوا �سب�بكم في هذا الطريق الذي لن ينفعكم 

دنيويً� بم� ي�ستحّق الذكر. ف�إذا اأم�سيتم اأوق�تكم الثمينة هذه وق�سيتم ربيع �سب�بكم 

في طريق اهلل ومن اأجل هدف مقّد�ض، ف�إّنكم لي�ض فقط لم تخ�سروا �سيئً� بل �ستربحون 

الدني� والآخرة.

ف�إّنكم  الآن،  عليه  هي  التي  المنوال  هذا  على  اأو�س�عكم  ا�ستمّرت  م�  اإذا  ولكن 

ُتتلفون �سب�بكم وتهدرون خيرة �سنوات عمركم، و�ستكونون م�سوؤولين اأعظم م�سوؤولية 
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عند اهلل تع�لى في الع�َلم الآخرة.

بل  الآخر،  ب�لع�َلم  ينح�سر  ل  هذه  والمف�سدة  الف��سدة  اأعم�لكم  جزاء  اأّن  علمً� 

و�ُسّدت  كّل ج�نب،  البالء من  بكم  اأح�ط  وقد  الدني�  اأنف�سكم في هذه  �سترون  اإّنكم 

ق الخن�ق. يِّ عليكم الآف�ق و�سُ

�سوؤونكم..  الأع��داء على جميع  ي�ستولي  اأن  وقبل  الفر�سة،  ت�سيع  اأن  قبل  ففّكروا 

فّكروا وانتبهوا وتحّركوا...

ففي المرحلة الأولى اهتّموا بتهذيب النف�ض وتزكيته�، واإ�سالح ذات بينكم. خذوا 

بو�س�ئل الع�سر.. نّظموا اأموركم، واب�سطوا النظ�م والن�سب�ط..

اأن  ُيمكن  التي  المف��سد  وقوع  دون  للحيلولة  وا�ستعّدوا  وتجّهزوا  اأنف�سكم،  هّذبوا 

.
(1(

تعتر�سكم

)1)  مقتب�ض من كت�ب جه�د النف�ض: الإم�م الخميني، �ض6، موؤ�س�سة ن�سر تراث الإم�م الخميني.
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شروط مجاهدة النفس)1)

ر
ُّ
التفك

اإّن اأول �سروط مج�هدة النف�ض وال�سير ب�تج�ه الحّق تع�لى، هو التفّكر. والتفّكر في 

هذا المق�م اأن ُيفّكر الإن�س�ن بع�ض الوقت كيف اأّن موله خلقه في هذه الدني�، وهّي�أ له 

كّل اأ�سب�ب الدعة والراحة، ووهبه ج�سمً� �سليمً� وقوى �س�لمة، لكّل واحدة منه� من�فع 

ُتحّير الألب�ب، ورع�ه وهّي�أ له كّل هذه ال�سعة واأ�سب�ب النعمة والرحمة.

ومن جهة اأخرى، اأر�سل له جميع هوؤلء الأنبي�ء، واأنزل كّل هذه الكتب والر�س�لت، 

واأر�سد ودع� اإلى الهدى... فم� هو واجبن� تج�ه هذا المولى م�لك الملوك؟!

واإ�سب�ع  الحيوانية  الحي�ة  هذه  لأج��ل  فقط  هو  النعم،  هذه  جميع  وج��ود  اأّن  هل 

ال�سهوات التي ن�سترك فيه� مع الحيوان�ت، اأم هن�ك هدفً� وغ�ية اأخرى؟

الأّمة الذين  الكب�ر، وعلم�ء  الكرام، والأولي�ء العظ�م، والحكم�ء  الأنبي�ء  اأّن  هل 

يدعون الن��ض اإلى حكم العقل وال�سرع وُيحّذرونهم من ال�سهوات الحيوانية ومن هذه 

الدني� الب�لية، عداٌء �سّد الن��ض اأم اأنهم ك�نوا مثلن� ل يعلمون طريق �سالحن� نحن 

الم�س�كين المنغم�سين في ال�سهوات؟!

اإّن الإن�س�ن اإذا فّكر للحظة واحدة، عرف اأّن الهدف من هذه النعم هو �سيء اآخر، واأّن 

الغ�ية من هذا الخلق، اأ�سمى واأعظم، واأّن هذه الحي�ة الحيوانية لي�ست هي الغ�ية بحّد ذاته�، 

واأّن على الإن�س�ن الع�قل اأن يفكر بنف�سه، واأن يترّحم على ح�له ونف�سه الم�سكينة، وُيخ�طبه�:

)1)  الإم�م الخميني}، جه�د النف�ض، �ض6، موؤ�س�سة ن�سر تراث الإم�م الخميني}.
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يكن  ولم  ال�سهوات  في  الطويلة  عمرك  �سني  ق�سيت  التي  ال�سقّية  النف�ض  اأّيته� 

الملوك،  م�لك  من  وا�ستحي  الرحمة،  ابحثي عن  والندامة،  الح�سرة  �سوى  ن�سيبك 

و�سيري قلياًل في طريق الهدف الأ�س��ض الموؤّدي اإلى حي�ة الخلد وال�سع�دة ال�سرمدية، 

ل حتى مع ال�سعوب�ت  ول تبيعي تلك ال�سع�دة ب�سهوات اأّي�م قليلة ف�نية، والتي ل تتح�سّ

الم�سنية ال�س�ّقة.

فّكري قلياًل في اأحوال الدني�، وال�س�بقين، وت�أّملي مت�عبهم واآلمهم كم هي اأكبر 

بكثير من هن�ئهم، في نف�ض الوقت الذي ل يوجد فيه هن�ء وراحة لأّي �سخ�ض.

اإّن ذلك الذي يكون على �سورة اإن�س�ن ولكّنه من جنود ال�سيط�ن واأعوانه، والذي 

ح�له  في  قلياًل  ت�أّمل  الم�ّدية،  الحي�ة  �سم�ن  يجب  ويقول:  ال�سهوات،  اإلى  يدعوك 

وا�ستنطقه، انظر هل هو را�ٍض عن ظروفه، اأم اأّنه مبتلًى وُيريد اأن يبلي م�سكينً� اآخر؟!

وعلى اأّي ح�ل؛ ف�دُع رّبك بعجز وت�سّرع اأن ُيعينك على اأداء واجب�تك التي ينبغي اأن 

تكون اأ�س��ض العالقة فيم� بينك وبينه تع�لى، والأمل اأن يهديك هذا التفكير المقترن 

اإلى منزلة  للترّقي  اآخر، وتوّفق  اإلى طريق  الأّم�رة،  والنف�ض  ال�سيط�ن  بنّية مج�هدة 

اأخرى من من�زل المج�هدة.

العزم

وهن�ك مق�م اآخر يواجه الإن�س�ن المج�هد بعد التفّكر، وهو مق�م العزم. يقول اأحد 

م�س�يخن� اأط�ل اهلل عمره: »اإّن العزم هو جوهرة الإن�س�نية، ومعي�ر ميزة الإن�س�ن، واإّن 

اختالف درج�ت الإن�س�ن ب�ختالف درج�ت عزمه«.

والعزم الذي يتن��سب وهذا المق�م، هو اأن يوّطن الإن�س�ن نف�سه ويّتخذ قرارًا بترك 

المع��سي وب�أداء الواجب�ت، وتدارك م� ف�ته في اأّي�م حي�ته، وب�لّت�لي اأن يعمل على اأن 

يجعل من ظ�هره اإن�س�نً� ع�قاًل و�سرعيً�، بحيث يحكم ال�سرع والعقل - بح�سب الظ�هر 

- ب�أّن هذا ال�سخ�ض اإن�س�ن.
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والإن�س�ن ال�سرعي هو الذي ُينّظم �سلوكه وفق م� يتطّلبه ال�سرع، واأن يكون ظ�هره 

به في جميع  ويت�أ�ّسى   P العظيم  ب�لنبّي  يقتدي  واأن   ،Pالأكرم الر�سول  كظ�هر 

حرك�ته و�سكن�ته، وفي جميع م� يفعل وم� يترك. وهذا اأمر ممكن، لأّن جعل الظ�هر 

مثل ظ�هر هذا الق�ئد اأمٌر مقدور لأّي فرد من عب�د اهلل.

بظ�هر  ب�لبدء  اإّل  ُيمكن  ل  الإلهية،  المع�رف  في  طريق  اأّي  ط��ّي  اأّن  واع��ل��م... 

ال�سريعة، وم� لم يت�أّدب الإن�س�ن ب�آداب ال�سريعة الحّقة، ل يح�سل له �سيء من حقيقة 

الأخالق الح�سنة، كم� ل ُيمكن اأن يتجّلى في قلبه نور المعرفة ولن تنك�سف له العلوم 

الب�طنية واأ�سرار ال�سريعة.

ت�أّدبه  في  �سي�ستمر  قلبه،  في  المع�رف  اأن��وار  وظهور  الحقيقة،  انك�س�ف  وبعد 

ب�لآداب ال�سرعية الظ�هرية. ومن هن� بطالن دعوى من يقول: اإّن الو�سول اإلى العلم 

الب�طن يكون بترك الظ�هر. اأو اأّنه وبعد الو�سول اإلى العلم الب�طن ينتفي الحتي�ج 

اإلى الآداب الظ�هرية. وهذه الدعوى ترجع اإلى جهل من يقول به�، وجهله بمق�م�ت 

العب�دة ودرج�ت الإن�س�نية.

اأّيه� العزيز.. اجتهد لُت�سبح ذا عزم واإرادة، ف�إّنك اإذا رحلت من هذه الدني� دون 

اأن يتحّقق فيك العزم على ترك المحّرم�ت ف�أنت اإن�س�ن �سورّي، بال لّب، ولن ُتح�سر 

وظهور  الب�طن  ك�سف  محّل  هو  الع�َلم  ذلك  لأّن  اإن�س�ن،  هيئة  على  الع�َلم  ذلك  في 

ال�سريرة.

واإّن التجّروؤ على المع��سي يفقد الإن�س�ن تدريجيً� العزم ويختطف منه هذا الجوهر 

 : »اإّن اأكثر م� يبعث على فقد الإن�س�ن للعزم 
(1(
ال�سريف. يقول الأ�ست�ذ المعّظم{

والإرادة هو ال�ستم�ع للغن�ء«.

)1)  الأ�ست�ذ المعّظم: هو اأ�ست�ذ الإم�م الخميني في العرف�ن وا�سمه ال�س�ه اأب�دي.
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اإذًا تجّنب ي� اأخي المع��سي، واعزم على الهجرة اإلى الحّق تع�لى، واجعل ظ�هرك 

ظ�هرًا اإن�س�نيً�، وادخل في �سلك اأرب�ب ال�سرائع، واطلب من اهلل تع�لى في الخلوات 

بيته  واأهل   Pاهلل بر�سول  وا�ست�سفع  الهدف،  هذا  اإلى  الطريق  في  معك  يكون  اأن 

حتى يفي�ض عليك رّبك التوفيق، وُيم�سك بيدك في المزالق التي تعتر�سك، لأّن هن�ك 

مزالق كثيرة تعتر�ض الإن�س�ن اأّي�م حي�ته، ومن الممكن في لحظة واحدة اأن ي�سقط 

اإنق�ذ نف�سه، بل قد ل يهتّم بذلك،  هذا الإن�س�ن في مزلق مهلك، يعجز بعده� عن 

وربم� ل ت�سمله حتى �سف�عة ال�س�فعين نعوذ ب�هلل منه�.

المشارطة والمراقبة والمحاسبة

ومن الأمور ال�سرورية للمج�هد: »الم�س�رطة والمراقبة والمح��سبة«.

1.  الم�صارطة:

ف�لم�س�رطة هو الذي ُي�س�رط نف�سه في اأول يومه على اأن ل يرتكب اليوم اأّي عمل 

ُيخ�لف اأوامر اهلل، ويّتخذ قرارًا بذلك ويعزم عليه.

وُيمكن  للغ�ية،  ي�سير  اأم��ر  واح��د،  ليوم  اهلل،  اأوام��ر  ُيخ�لف  م�  ترك  اأّن  ووا�سح 

لالإن�س�ن اأن يلتزم به بُي�سر. ف�عزم و�س�رط وجّرب، وانظر كيف اأّن الأمر �سهل ي�سير. 

ومن الممكن اأن ُي�سّور لك اإبلي�ض اللعين وجنده اأّن الأمر �سعب وع�سير. ف�علم عنده� 

الب�طلة من  الأوه�م  واأخرج  وواقعً�،  قلبً�  ف�لعنه  اللعين،  ت�سويالت هذا  اأّن هذه من 

قلبك، وجّرب ليوم واحد، فعند ذلك �سُت�سّدق هذا الأمر.

2. المراقبة:

وبعد هذه الم�س�رطة عليك اأن تنتقل اإلى المراقبة، وكيفيته� اأن تنتبه طوال مّدة 

الم�س�رطة اإلى عملك وفقه�، فتعتبر نف�سك ملزمً� ب�لعمل وفق م� �س�رطت.

واإذا ح�سل ل �سمح اهلل حديث لنف�سك ب�أن ترتكب عماًل مخ�لفً� لأمر اهلل، ف�علم 
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على  ا�سترطته  عّم�  تتراجع  اأن  يريدونك  فهم  وجنده،  ال�سيط�ن  عمل  من  ذلك  اأّن 

نف�سك، ف�لعنهم وا�ستعذ ب�هلل من �سّرهم، واأخِرج تلك الو�س�و�ض الب�طلة من قلبك، 

وقل لل�سيط�ن: اإّنني ا�سترطت على نف�سي اأن ل اأقوم في هذا اليوم - وهو يوم واحد - 

ب�أّي عمل ُيخ�لف اأمر اهلل تع�لى، وهو ولّي نعمتي طول عمري، فقد اأنعم وتلّطف علّي 

لم�  الأبد  اإلى  اأّني بقيت في خدمته  ولو  اأخرى،  واألط�ف  وال�سالمة والأمن  ب�ل�سّحة 

اأّديت حّق واحدة منه�، وعليه فلي�ض من الالئق اأن ل اأفي ب�سرط ب�سيط كهذا. واآمل اإن 

�س�ء اهلل تع�لى، اأن ين�سرف ال�سيط�ن عنك ويبتعد، وتنت�سر جنود الرحمن.

اأعم�لك ك�لك�سب وال�سفر والدرا�سة، فكن على  اأيٍّ من  والمراقبة ل تتع�ر�ض مع 

هذه الح�ل اإلى الليل، ريثم� يحين وقت المح��سبة.

3. المحا�صبة:

اأّم� المح��سبة فهي اأن ُتح��سب نف�سك لترى هل اأّديت م� ا�سترطت على نف�سك ولم 

تخن ولّي نعمتك في هذه المع�ملة الجزئية.

ف�إذا ُكنَت قد وّفيت حّقً�، ف��سكر اهلل على هذا التوفيق. واإن �س�ء اهلل يي�ّسر لك 

�سبح�نه التقّدم في اأمور دني�ك واآخرتك، و�سيكون عمل الغد اأي�سر عليك من �س�بقه، 

فواظب على هذا العمل فترة، والم�أمول اأن يتحّول اإلى ملكة فيك بحيث ُي�سبح هذا 

العمل ب�لن�سبة اإليك �سهاًل وي�سيرًا للغ�ية، و�ستح�ضُّ عنده� ب�للّذة والأن�ض في ط�عة 

اهلل تع�لى وترك مع��سيه، وفي هذا الع�َلم ب�لّذات، في حين اأّن هذا الع�َلم لي�ض هو 

ع�لم الجزاء لكن الجزاء الإلهي يوؤّثر ويجعلك م�ستمتعً� وملتّذًا بط�عتك هلل وابتع�دك 

عن المع�سية.

واعلم اأّن اهلل لم ُيكّلفك م� ي�سّق عليك به، ولم يفر�ض عليك م� ل ط�قة لك به ول 

قدرة لك عليه، لكن ال�سيط�ن وجنده ُي�سّورون لك الأمر وك�أّنه �س�ّق و�سعب.
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اأثن�ء المح��سبة ته�ون وفتور تج�ه م� ا�سترطت على  واإذا حدث ل �سمح اهلل في 

نف�سك، ف��ستغفر اهلل واطلب العفو منه، واعزم على الوف�ء بكّل �سج�عة ب�لم�س�رطة 

وال�سع�دة،  التوفيق  اأب��واب  اأم�مك  تع�لى  اهلل  يفتح  كي  الح�ل  هذا  على  وُك��ْن  غ��دًا، 

ويو�سلك اإلى ال�سراط الم�ستقيم لالإن�س�نية.
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الطريق العملي لجهاد النفس)1)

ر
ّ
 التذك

وال�سيط�ن،  للنف�ض  ك�ملة في مج�هدته  وب�سورة  الإن�س�ن  ُتعين  التي  الأمور  ومن 

اإليه� جّيدًا هو التذّكر. والتذّكر في  والتي ينبغي لالإن�س�ن ال�س�لك المج�هد النتب�ه 

هذا المق�م، هو عب�رة عن ذكر اهلل تع�لى ونعم�ئه التي تلطّف به� على الإن�س�ن.

 وتعظيمه، من الأمور الفطرية التي ُجبل الإن�س�ن عليه 
ِ
اأّن احترام المنعم واعلم 

والتي تحكم الفطرة ب�سرورته�، واإذا ت�أّمل اأّي �سخ�ض في كت�ب ذاته، لوجده م�سطورًا 

فيه اأّنه يجب تعظيم من اأنعم نعمة على الإن�س�ن.

ووا�سح اأّنه كّلم� ك�نت النعمة اأكبر وك�ن المنِعم اأقّل غر�سً�، ك�ن تعظيمه اأوجب 

واأكثر، ح�سب م� تحكم به الفطرة. فهن�ك مثاًل فرق وا�سح في الحترام والتقدير 

بين �سخ�ض ُيعطيك ح�س�نً� ُتالحقه عين�ه ويرمي من ورائه �سيئً�، وبين الذي يهبك 

ف�سُتقّدره  العمى،  من  طبيب  اأنقذك  اإذا  مثاًل  اأو  به�.  عليك  يمّن  ول  ك�ملة  مزرعة 

وتحترمه ب�سورة فطرية، واإذا اأنقذك من الموت ك�ن تقديرك واحترامك له اأكثر.

ل به� علين� م�لك الملوك جلَّ  اأّن النعم الظ�هرة والب�طنة التي تف�سّ لحظ الآن 

�س�أنه لو اجتمع الجّن والإن�ض لكي ُيعطون� واحدة منه� لم� ا�ستط�عوا. وهذه حقيقة 

نحن غ�فلون عنه�، فمثاًل هذا الهواء الذي ننتفع به لياًل ونه�رًا، وحي�تن� وحي�ة جميع 

الموجودات مرهونة به، بحيث لو ُفِقد مدة ربع �س�عة لم� بقي هن�ك حيوان على قيد 

)1)  الإم�م الخميني}.
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الحي�ة، هذا الهواء كم هو نعمة عظيمة، يعجز الجن والإن�ض جميعً� عن َمنِحن� مثياًل 

له لو اأرادوا اأن يمنحون� ذلك!

وعلى هذا فِق�ض وتذّكر قلياًل ك�ّفة النعم الإلهية مثل �سالمة البدن والقوى الظ�هرية 

من قبيل الب�سر وال�سمع والتذّوق، والقوى الب�طنية مثل التخّيل والواهمة والعقل وغير 

ذلك، حيث يكون لكّل واحدة من هذه النعم من�فع خ��سة ل حّد له�، وجميع هذه النعم 

النعم  اأن يمّن علين�. ولم يكتِف بهذه  اأن نطلب منه  اإّي�ه� دون  الملوك  وهبن� م�لك 

بل اأر�سل الأنبي�ء والر�سل والكتب واأو�سح لن� طريق ال�سع�دة وال�سق�ء والجّنة والن�ر، 

ووهبن� كّل م� نحت�جه في الدني� والآخرة، دون اأن يكون فقيرًا ومحت�جً� اإلى ط�عتن� 

ومع�سيتن�  وط�عتن�  المع�سية،  ت�سّره  ول  الط�عة  تنفعه  ل  �سبح�نه  فهو  وعب�دتن�. 

ب�لن�سبة له على حدٍّ �سواء، بل من اأجل خيرن� ومنفعتن� نحن ي�أمر وينهى.

جميع  حّقً�  يعجز  التي  الأخ��رى  النعم  من  الكثير  والكثير  النعم  هذه  تذّكر  وبعد 

الب�سر عن اإح�س�ء الكّلي�ت منه� فكيف بعّده� واحدة واحدة! بعد ذلك ُيطرح ال�سوؤال 

الّت�لي: األ تحكم فطرتك بوجوب تعظيم منعم كهذا، وم� هو حكم العقل تج�ه خي�نة 

ولّي نعمة كهذا؟!

ومن الأمور الأخرى التي ُتقّره الفطرة، احترام ال�سخ�ض الكبير العظيم، ويرجع 

والثروة  والج�ه  الدني�  اأه��ل  تج�ه  الن��ض  ُيبديه  ال��ذي  والتقدير  الح��ت��رام  ه��ذا  ك��ّل 

وال�سالطين والأعي�ن، يرجع اإلى اأّنهم يرون اأولئك كب�رًا وعظم�ء، ف�أّي عظمة ت�سل 

اإلى م�ستوى عظمة م�لك الملوك الذي خلق هذه الدني� الحقيرة والو�سيعة والتي ُتعتبر 

اإلى  موجود  اأّي  عقل  ل  يتو�سّ لم  ذلك  كّل  رغم  الن�س�آت،  واأ�سيق  العوالم  اأ�سغر  من 

بعد على  الع�َلم  المكت�سفين في  يّطلع كب�ر  ولم  بل  الآن،  و�سّره� حتى  اإدراك كنهه� 

ب�قي  اإلى  قي��سً�  �سيئً�  تعّد  ول  المنظوم�ت  اأ�سغر  وهي  ال�سم�سية،  منظومتن�  اأ�سرار 

المنظوم�ت، اأفال يجب احترام وتعظيم هذا العظيم، الذي خلق هذه العوالم واآلف 
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الآلف من العوالم الغيبية الإيم�نية؟!

ويجب اأي�سً� ب�لفطرة احترام من يكون ح��سرًا، ولهذا ترى ب�أّن الإن�س�ن اإذا تحّدث 

ل �سمح اهلل عن �سخ�ض ب�سوء في غيبته، ثم ح�سر في اأثن�ء حديث ذلك ال�سخ�ض، 

اخت�ر المتحّدث ح�سب فطرته ال�سمت، واأبدى له الحترام.

ومن المعلوم اأّن اهلل تب�رك وتع�لى ح��سر في كّل مك�ن وتحت اإ�سرافه تع�لى ُتدار 

جميع مم�لك الوجود، بل اإّن نف�ض الح�سور والع�َلم اأجمع هو مح�سر الربوبية.

اأّي ظلم فظيع، واأّي ذنب عظيم تقترفين اإذا ع�سيت  فتذّكري ي� نف�سي الخبيثة 

مثل هذا العظيم في ح�سرته المقّد�سة وبوا�سطة القوى التي هي نعمه الممنوحة لك؟ 

األ ينبغي اأن تذوبي من الخجل وتغوري في الأر�ض لو ك�ن لديك ذّرة من الحي�ء؟

اإذًا: في� اأّيه� العزيز؛ كن ذاكرًا لعظمة رّبك، وتذّكر نعمه واألط�فه، وتذّكر اأّنك في 

ح�سرته وهو �س�هد عليك فدع التمّرد عليه.

رحم�نية  مملكتك  واجعل  ال�سيط�ن  جنود  على  تغّلب  الكبرى  المعركة  هذه  وفي 

وحّق�نية، واأحلل فيه� ع�سكر الحّق تع�لى محّل جنود ال�سيط�ن، كي يوّفقك اهلل تب�رك 

وتع�لى في مق�م مج�هدة اأخرى، وفي ميدان معركة اأكبر تنتظرك وهي الجه�د مع 

النف�ض في الع�َلم الب�طن، وفي المق�م الث�ني للنف�ض.

كّرر التذكير ب�أّنه في جميع الأحوال ل ُتعّلق على نف�سك الآم�ل لأّنه ل ينه�ض اأحد 
ُ
واأ

بعمل غير اهلل تع�لى. ف�طلب من الحّق تع�لى نف�سه بت�سّرع وخ�سوع، كي ُيعينك في 

هذه المج�هدة لعّلك تنت�سر. اإّنه ولّي التوفيق.

 السيطرة على الخيال

اأن  ُيمكن  وال��ذي  الب�طن،  مق�م  وهو  الث�ني  المق�م  في  للمج�هد  �سرط  اأول  اإّن 

يكون اأ�س��ض الغلبة على ال�سيط�ن وجنوده، هو حفظ ط�ئر الخي�ل، لأّن هذا الخي�ل 
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ط�ئر محّلق يحّط في كّل اآن على غ�سن، ويجلب الكثير من ال�سق�ء. وهو اأحد و�س�ئل 

ال�سيط�ن التي تجعل الإن�س�ن م�سكينً� ع�جزًا وتدفع به نحو ال�سق�ء.

ب�طنه،  ُي�سّفي  اأن  واأراد  نف�سه،  لإ�سالح  نه�ض  ال��ذي  المج�هد  الإن�س�ن  وعلى 

غه من جنود اإبلي�ض، عليه اأن ُيم�سك بزم�م خي�له فال ي�سمح له ب�أن يطير حيثم�  وُيفرِّ

�س�ء، وعليه اأن يمنع من اعترا�سه للخي�لت الف��سدة والب�طنة، كخي�لت المع��سي 

وال�سيطنة، واأن يوّجه خي�له دائمً� نحو الأمور ال�سريفة، هذا الأمر لو اأّنه قد يبدو في 

البداية �سعبً� بع�ض ال�سيء، وي�سّوره ال�سيط�ن وجنوده لن� ك�أّنه اأمر عظيم، ولكّنه مع 

قليل من المراقبة والمواظبة ُي�سبح اأمرًا �سهاًل وي�سيرًا.

اإّن من الممكن لك من ب�ب التجربة اأن ُت�سيطر على جزء من خي�لك، وتنتبه له 

جّيدًا. فمتى م� اأراد اأن يتوّجه اإلى اأمر و�سيع، ف��سرفه نحو اأمور اأخرى ك�لمب�ح�ت 

اأو الأمور الراجحة ال�سريفة.

وت�بع  التوفيق،  هذا  على  تع�لى  اهلل  ف��سكر  نتيجة  على  ح�سلت  اأّنك  راأيت  ف�إذا 

�سعيك، لعّل رّبك برحمته يفتح لك طريقً� اإلى الملكوت ويهديك اإلى �سراط الإن�س�نية 

الم�ستقيم، وُي�سّهل عليك مهّمة ال�سلوك اإليه �سبح�نه وتع�لى.

اإلق�ءات  اأّن الخي�لت الف��سدة القبيحة والت�سّورات الب�طلة هي من  اإلى  وانتبه 

ال�سيط�ن، الذي ُيريد اأن يوّطن جنوده في مملكة ب�طنك. فعليك اأّيه� المج�هد �سّد 

رحم�نية،  اإلهية  مملكة  نف�سك  �سفحة  من  تجعل  اأن  ُتريد  واأنت  وجنوده،  ال�سيط�ن 

ُتبعد عنك هذه الأوه�م المخ�لفة لر�س� اهلل  اأن تحذر كيد هذا اللعين، واأن  عليك 

تع�لى، حتى تنتزع اإن �س�ء اهلل هذا الخندق المهّم جّدًا من يد ال�سيط�ن وجنوده في 

هذه المعركة الداخلية. فهذا الخندق بمنزلة الحّد الف��سل، ف�إذا تغّلبت هن� فت�أّمل 

خيرًا.



الالل  الإللر لةفاع الاهد

207207

الموازنة

له�:  النتب�ه  عليه  يجب  والتي  ال�سلوك،  هذا  في  الإن�س�ن  ُتعين  التي  الأم��ور  ومن 

الموازنة.

والموازنة هي اأن ُيق�رن الإن�س�ن الع�قل بين من�فع وم�س�ر كّل واحدة من الأخالق 

تكون  عندم�  والوهم،  والغ�سب  ال�سهوة  عن  تن�س�أ  التي  الرذيلة  والملك�ت  الف��سدة 

حّرة وتحت ت�سّرف ال�سيط�ن، وبين من�فع وم�س�ر كّل واحدة من الأخالق الح�سنة 

والف�س�ئل النف�سية - والتي هي وليدة تلك القوى الثالث - عندم� تكون تحت ت�سّرف 

العقل وال�سرع. ليرى على اأّي واحدة منه� ي�سّح الإقدام وب�أّيه� يح�ُسن العمل؟!

فمثاًل اإّن النف�ض ذات ال�سهوة المطلقة العن�ن والتي تر�ّسخت فيه�، واأ�سبحت ملكة 

ث�بتة له�، وتوّلدت منه� ملك�ت كثيرة في اأزمنة متط�ولة، هذه النف�ض ل تتوّرع عن اأّي 

فجور ت�سل يده� اإليه، ول تعر�ض عن اأّي م�ل ي�أتيه�، ومن اأّي طريق ك�ن، وترتكب كّل 

م� يوافق رغبته� وهواه� مهم� ك�ن، ولو ا�ستلزم ذلك اأّي اأمر ف��سد.

اأخرى،  ورذائ��ل  ملك�ت  منه  وتوّلدت  للنف�ض،  ملكة  اأ�سبح  الذي  الغ�سب  ومن�فع 

من�فعه هي اأّنه يظلم ب�لقهر والغلبة كّل من ت�سل اإليه يده، ويفعل م� يقدر عليه �سّد 

كّل �سخ�ض ُيبدي اأدنى مق�ومة، وُيثير الحرب ب�أقّل مع�ر�سة له، وُيبعد الم�سرات وم� 

ل ُيالئمه، ب�أّية و�سيلة مهم� ك�نت، ولو اأّدى ذلك اإلى وقوع الف�س�د في الع�َلم.

وعلى هذا النحو تكون من�فع النف�ض ل�س�حب الواهمة ال�سيط�نية الذي تر�ّسخت 

فيه هذه الملكة. فهو ُينّفذ عمل الغ�سب وال�سهوة ب�أّية �سيطنة وخدعة ك�نت، وُي�سيطر 

اأو  ب�إب�دة مدينة  اأو  ب�أّية خّطة ب�طلة ك�نت، �سواء بتحطيم ع�ئلة م�،  على عب�د اهلل 

بالد م�.

هذه هي من�فع تلك القوى عندم� تكون تحت ت�سّرف ال�سيط�ن.
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الطريق العملي لجهاد النفس

اأّيه� العزيز، انه�ض من نومك وتنّبه من غفلتك، وا�سدد حي�زيم الهّمة، واغتنم 

الفر�سة م� دام هن�ك مج�ل، وم� دام في العمر بقية، وم� دامت قواك تحت ت�سّرفك، 

ل فيك الملك�ت  و�سب�بك موجودًا، ولم تتغّلب عليك بعد الأخالق الف��سدة، ولم تت�أ�سّ

الرذيلة، ف�بحث عن العالج واعثر على الدواء لإزالة تلك الأخالق الف��سدة والقبيحة، 

وتلّم�ض �سبياًل لإطف�ء ن�ئرة ال�سهوة والغ�سب...

واأهل  الأخالق  م� ذكره علم�ء  الأخالقية، هو  المف��سد  لدفع هذه  واأف�سل عالج 

ال�سلوك، وهو اأن ت�أخذ كّل واحدة من الملك�ت القبيحة التي تراه� في نف�سك، وتنه�ض 

بعزم على مخ�لفة النف�ض اإلى اأمد، وتعمل عك�ض م� ترجوه وتتطّلبه منك تلك الملكة 

الرذيلة.

�سّك  الجه�د، ول  تع�لى لإع�نتك في هذا  التوفيق من اهلل  اأّي ح�ل؛ اطلب  وعلى 

في اأّن هذا الُخلق القبيح، �سيزول بعد فترة وجيزة، ويفّر ال�سيط�ن من هذا الخندق، 

وتحّل محّلهم الجنود الرحم�نية.

القبر،  �سغطة  وتوجب  الإن�س�ن،  هالك  ُت�سّبب  التي  الذميمة  الأخالق  من  فمثاًل 

وُتعّذب الإن�س�ن في كال الدارين، �سوء الخلق مع اأهل الدار والجيران اأو الزمالء في 

العمل اأو اأهل ال�سوق والمحّلة، وهو وليد الغ�سب وال�سهوة.

ف�إذا ك�ن الإن�س�ن المج�هد ُيفّكر في ال�سمّو والترّفع، عليه عندم� يعتر�سه اأمر غير 

مرغوب فيه حيث تتوّهج فيه ن�ر الغ�سب لتحرق الب�طن، وتدعوه اإلى الفح�ض وال�سّيء 

من القول، عليه اأن يعمل بخالف النف�ض، واأن يتذّكر �سوء ع�قبة هذا الُخلق ونتيجته 

القبيحة، وُيراعي في المق�بل ح�سن الخلق ويلعن ال�سيط�ن في الب�طن وي�ستعيذ ب�هلل 

منه.
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اإّني اأتعّهد لك ب�أّنك لو قمت بذلك ال�سلوك، وكّررته عّدة مّرات، ف�إّن الُخلق ال�سّيء 

اإذا عملت وفق هوى  اأّم�  الب�طنية،  الُخلق الح�سن في مملكتك  كّليً� و�سيحّل  �سيتغّير 

النف�ض، فمن الممكن اأن يق�سي عليك في هذا الع�َلم. واأعوذ ب�هلل تع�لى من الغ�سب 

الذي ُيهلك الإن�س�ن في اآن واحد في كال الدارين، فقد يوؤّدي ذلك الغ�سب ل �سمح 

اهلل اإلى قتل النف�ض.

كم�  الإلهية،  النوامي�ض  على  الغ�سب  ح�لة  في  الإن�س�ن  يتجّراأ  اأن  الممكن  ومن 

راأين� اأّن بع�ض الن��ض قد اأ�سبحوا من جّراء الغ�سب مرتّدين. وقد ق�ل الحكم�ء: »اإّن 

ال�سفينة التي تتعّر�ض لأمواج البحر الع�تية وهي بدون قبط�ن، لهي اأقرب اإلى النج�ة 

من الإن�س�ن وهو في ح�لة الغ�سب«.

اأو اإذا ل �سمح اهلل ُكنَت من اأهل الجدل والمراء في المن�ق�س�ت العلمية كبع�سن� 

ف�إذا  النف�ض،  بخالف  فترة  ف�عمل  القبيحة،  ال�سريرة  بهذه  المبتلين  الطلبة،  نحن 

اأّنه يقول الحّق ف�عترف  دخلت في نق��ض مع اأحد الأ�سخ��ض في مجل�ض م�، وراأيت 

ق القول المق�بل، والم�أمول اأن تزول هذه الرذيلة في زمن ق�سير. بخطئك و�سدِّ

ول �سمح اهلل اأن ينطبق علين� قول بع�ض اأهل العلم ومّدعي المك��سفة، حيث يقول: 

»لقد ُك�سف لي خالل اإحدى المك��سف�ت اأن تخ��سم اأهل الن�ر الذي ُيخبر عنه اهلل 

اإذا احتمل �سّحة هذا الأمر  العلم والحديث«. والإن�س�ن  اأهل  تع�لى، هو الجدل بين 

فعليه اأن ي�سعى كثيرًا من اأجل اإزالة هذه الخ�سلة.

P يومً� ونحن  اأّنهم ق�لوا: خرج علين� ر�سول اهلل  روي عن عّدة من الأ�سح�ب 

نتم�رى في �سيء من اأمر الدين، فغ�سب غ�سبً� �سديدًا لم يغ�سب مثله، ثم ق�ل:

»اإّنما هلك من كان قبلكم بهذا. ذروا المراء فاإّن الموؤمن ل يماري، ذروا المراء 

ت خ�صارته، ذروا المراء فاإّن المماري ل اأ�صفع له يوم القيامة،  فاإّن المماري قد تمَّ
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ذروا المراء فاأنا زعيٌم بثالث اأبياٍت في الجّنة؛ في ريا�صها واأو�صطها واأعالها لمن 

ترك الِمراَء وهو �صادق، ذروا الِمراء فاإّن اأّول ما نهاني عنه رّبي بعد عبادة الأوثان 

.
(1(

الِمراء«

كان  واإن  المراء  يدع  الإيمان حتى  عبد حقيقة  ي�صتكمل  »ل  اأي�سً�:   P وعنه 

.
(2(

محّقاً«

الر�سول  �سف�عة  الإن�س�ن  ُيحرم  اأن  اأقبح  فم�  كثيرة.  الب�ب  هذا  في  والأح�ديث 

تتحّول  اأن  اأقبح  وم�  اأثر،  ول  ثمر  اأّي  فيه�  لي�ض  جزئية  ُمغ�لبة  بوا�سطة   Pالأكرم

اأعظم  اإلى  بنّية �سحيحة،  اإذا ك�نت  والط�ع�ت  العب�دات  اأف�سل  العلم وهي  مذاكرة 

المع��سي بفعل المراء وتتلو مرتبة عب�دة الأوث�ن.

وعلى اأّي ح�ل ينبغي لالإن�س�ن اأن ي�أخذ بنظر العتب�ر الأخالق القبيحة الف��سدة، 

ي�أتي �س�حب  الغ��سب،  النف�ض. وعندم� يخرج  وُيخرجه� من مملكة روحه بمخ�لفة 

الدار نف�سه، فال يحت�ج حينذاك اإلى م�سّقة اأخرى اأو اإلى طلب العودة منه.

وعندم� يكتمل جه�د النف�ض في هذا المق�م، ويوّفق الإن�س�ن لإخراج جنود اإبلي�ض 

ال�س�لحين،  لعب�ده  ومعبدًا  اهلل  لمالئكة  م�سكنً�  مملكته  وُت�سبح  المملكة،  هذه  من 

فحينذاك ُي�سبح ال�سلوك اإلى اهلل ي�سيرًا، ويّت�سح طريق الإن�س�نية الم�ستقيم، وُتفتح 

اأم�م الإن�س�ن اأبواب البرك�ت والجّن�ت، وُتغلق اأم�مه اأبواب جهّنم والدرك�ت، وينظر 

اهلل تب�رك وتع�لى اإليه بعين اللطف والرحمة، وينخرط في �سلك اأهل الإيم�ن، وُي�سبح 

من اأهل ال�سع�دة واأ�سح�ب اليمين، وُيفتح له طريقً� اإلى ب�ب المع�رف الإلهية، وهي 

غ�ية خلق الجّن والإن�ض، وي�أخذ اهلل تع�لى بيده في هذا الطريق المحفوف ب�لمخ�طر. 

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج2، �ض138.

)2)  م. ن، �ض 139.
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حب الدنيا)1)

حديث في حّب الدنيا

هّمه، جعل  اأكبر  والدنيا  واأم�صى  اأ�صبح  »من  ق�ل:   Q ال�س�دق  الإم���م  عن 

اهلل الفقر بين عينيه و�صتت اأمره ولم ينل من الدنيا اإل ما ق�صم له، ومن اأ�صبح 

.
(2(

واأم�صى والآخرة اأكبر هّمه، جعل اهلل الغنى في قلبه وجمع له اأمره«

ما هي حقيقة الدنيا المذمومة؟

مع�رفهم  مق�يي�ض  ول��دى  العلوم  اأرب����ب  اآراء  ح�سب  اإط��الق���ت  والآخ���رة  للدني� 

وعلومهم، ول يكون البحث عن حقيقته� على �سوء الم�سطلح�ت العلمية بمهّمة، ف�إّن 

بذل الجهد في فهم ال�سطالح�ت، والرّد والقبول، والجرح والتعديل يحول دون بلوغ 

الق�سد. واإّنم� المهّم في هذا الب�ب هو فهم الدني� المذمومة التي على ط�لب الآخرة 

اأن يتحّرز منه�، وم� ُيعين الإن�س�ن على النج�ة.

يقول المحّقق الخبير والمحّدث المنقطع النظير مولن� المجل�سي رحمة اهلل عليه: 

اعلم اأّن الذي يظهر من مجموع الآي�ت والأخب�ر على م� نفهمه، اأّن الدني� المذمومة 

مرّكبة من مجموع اأمور تمنع الإن�س�ن من ط�عة اهلل وحّبه وتح�سيل الآخرة، ف�لدني� 

والآخرة، �سّرت�ن متق�بلت�ن. فكّل م� يوجب ر�سى اهلل �سبح�نه وقربه فهو من الآخرة، 

واإن ك�ن بح�سب الظ�هر من اأعم�ل الدني�، ك�لتج�رات وال�سن�ع�ت والزراع�ت التي 

)1)  الإم�م الخميني}، الأربعون حديثً�، الحديث ال�س�د�ض، �ض 141.

)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 359.
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وجوه  في  ول�سرفه�  به،  تع�لى  لأمره  للعي�ل  المعي�سة  منه� تح�سيل  المق�سود  يكون 

البّر، واإع�نة المحت�جين، وال�سدق�ت، و�سون الوجه عن ال�سوؤال واأمث�ل ذلك، ف�إّن كّل 

هذه الأمور ُتعّد من اأعم�ل الآخرة واإن ك�ن ع�ّمة الخلق يعّدونه� من الدني�. والري��س�ت 

المبتدعة والأعم�ل الري�ئية، واإن ك�نت مع الزهد والم�سّقة ف�إّنه� من الدني�، لأّنه� مّم� 

.
(1(

ُيبعد عن اهلل ول يوجب القرب اإليه، مثل اأعم�ل الكّف�ر والمخ�لفين

ونقل المجل�سي رحمة اهلل عليه عن اأحد المحّققين: »دنياك واآخرتك عبارة عن 

حالتين من اأحوال قلبك، والقريب الداني منهما ُي�صّمى الدنيا وهي كّل ما قبل 

الموت، والمتاأّخر ُي�صّمى اآخرة، وهي ما بعد الموت. فكّل ما لك فيه حّظ وغر�س 

.
(2(

ون�صيب و�صهوة ولّذة قبل الموت، فهي الدنيا في حّقك...«

الدني� اأحي�نً� ُتطلق على ن�س�أة الوجود الن�زلة والتي هي دار ت�سّرم وتغّير ومج�ز، 

والآخرة ُتطلق على الرجوع من هذه الن�س�أة اإلى ملكوت الإن�س�ن وب�طنه والتي هي دار 

بق�ء وخلود وقرار. وه�ت�ن الن�س�أت�ن متحّققت�ن لكّل نف�ض من النفو�ض و�سخ�ض من 

الأ�سخ��ض. 

وعلى العموم اإّن لكّل موجود مق�م ظهور وملك و�سهود، وهو تلك المرتبة الدنيوية 

الن�زلة، والمق�م الب�طني والملكوت الغيبي هو الن�س�أة الأخروية ال�س�عدة. والن�س�أة 

الدنيوية الن�زلة واإن ك�نت ن�ق�سة بذاته� ومن اآخر مراتب الوجود، اإّل اأّنه� لّم� ك�نت 

مهد تربية النفو�ض القد�سية ودار تح�سيل المق�م�ت الع�لية، ومزرعة الآخرة، ف�إّنه� 

الأولي�ء  الأف�سل عند  المغنم  وهي  الن�س�آت،  واأعّز  الوجود  م�س�هد  اأح�سن  غدت من 

واأهل �سلوك الآخرة.

الطبيعية  الجوهرية،  والحرك�ت  والتغييرات  الملكية  الأم��ور  ه��ذه  تكن  لم  فلو 

)1)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 70، �ض 63.

)2)  م.ن، �ض 25.
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والإرادية موجودة، ولو لم ُي�سّلط اهلل تع�لى على هذه الن�س�أة التبّدلت والت�سّرف�ت، 

لم� و�سل اأحد من ذوي النفو�ض الن�ق�سة اإلى حّد كم�له الموعود ودار قراره وثب�ته، 

ولح�سل النق�ض الكّلي في الملك والملكوت. لذا ف�إّن م� ورد في القراآن والأح�ديث 

عن ذّم هذه الدني� ل يعود في الحقيقة اإلى الدني� من حيث نوعه� اأو كثرته�، بل يعود 

اإلى التوّجه نحوه� وان�سداد القلب اإليه� ومحّبته�.

ف�لممدوح  ودني� مذمومة.  دني� ممدوحة  دني�وين:  الإن�س�ن  اأم�م  اأّن  يتبّين  وعليه 

 - التج�رة  ومحّل  التح�سيل  ودار  التربية  دار  وهي   - الن�س�أة  هذه  في  الح�سول  هو 

على المق�م�ت واكت�س�ب الكم�لت والإعداد لحي�ة اأبدية �سعيدة، وهي اأمور ل ُيمكن 

اإلى هذه الدني�، كم� ج�ء في خطبة لمولى الموّحدين  الح�سول عليه� دون الدخول 

اأمير الموؤمنين علي Q رّدًا على من ذّم الدني� حيث ق�ل:

»اإّن الدنيا دار �صدق لمن �صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزّود 

منها، ودار موعظة لمن اّتعظ بها. م�صجد اأحّباء اهلل، وم�صّلى مالئكة اهلل، ومهبط 

 .
(1(

وحي اهلل، ومتجر اأولياء اهلل اكت�صبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجّنة...«

في  ورد  م�  ح�سب  الدني�  دار  وهي   
(2(

چ  ں ں ڻ   چ   : تع�لى  اهلل  وق�ل 

     .Q تف�سير العي��سي عن الإم�م الب�قر

 وعليه ف�إّن ع�َلم الملك، وهو مظهر الجم�ل والجالل وح�سرة ال�سه�دة المطلقة، 

اإليه�  التوّجه  اأي  نف�سه،  الإن�س�ن  دني�  هو  المذموم  بل  المعنى،  بهذا  مذمومً�  لي�ض 

كم�  والظ�هرية،  القلبية  والخط�ي�  المف��سد  كّل  من�س�أ  هو  وهذا  وحّبه�،  به�  والتعّلق 

.
(3(

ج�ء عن الإم�م ال�س�دق Q حيث ق�ل: »راأ�س كّل خطيئة حّب الدنيا«

)1)  نهج البالغة، الحكمة رقم 131، �سبحي ال�س�لح.

)2)  �سورة النحل، الآية 30.

)3)  ال�سيخ الكيني، الك�في، ج 2، �ض 315.
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وعن الإم�م الب�قر Q: »ما ذئبان �صاريان في غنم لي�س لها راع هذا في اأّولها 

.
(1(

وهذا في اآخرها باأ�صرع فيها من حّب المال وال�صرف في دين الموؤمن«

فتعّلق القلب ب�لدني� وحّبه�، هو الدني� المذمومة. وكّلم� ك�ن التعّلق به� اأ�سّد ك�ن 

اأ�سمك  �سبح�نه  والحّق  القلب  بين  والح�جز  الكرامة،  ودار  الإن�س�ن  بين  الحج�ب 

واأغلظ. واإّن م� ج�ء في الأح�ديث ال�سريفة من اأّن هلل �سبعين األف حج�ب من النور 

والظلمة، فُيمكن اأن يكون المق�سود من حجب الظلمة هذه، الميول والتعّلق�ت القلبية 

ب�لدني�. فكّلم� ك�ن التعّلق ب�لدني� اأقوى، ك�ن عدد الحجب اأكثر، وكّلم� ك�ن الحّب له� 

اأ�سّد، ك�نت الحجب اأغلظ واختراقه� اأ�سعب.

هل حّب الدنيا أمر فطري وطبيعي؟

لّم� ك�ن الإن�س�ن وليد هذه الدني� الطبيعية، وهي اأّمه، وهو ابن هذا الم�ء والتراب، 

ف�إّن حّب الدني� يكون مغرو�سً� في قلبه منذ مطلع ن�سوئه ونمّوه، وكّلم� كبر في العمر، 

التلّذذ  وو�س�ئل  ال�سهوانية  القوى  من  اهلل  وهبه  وبم�  ونم�.  قلبه  في  الحّب  كُبر هذا 

للحف�ظ على ذاته وعلى الب�سرية، يزداد حّبه ويقوى تعّلقه به�، حتى يظّن اأّن الدني� 

اللّذات، وحتى  لتلك  الموت ق�طعً�  ويرى في  الرغب�ت،  واإ�سب�ع  اللّذات  دار  اإّنم� هي 

لو ك�ن يعرف من اأدّلة الحكم�ء اأو اأخب�ر الأنبي�ء �سلوات اهلل عليهم اأّن هن�ك ع�لمً� 

اأخروّيً� ف�إّن قلبه يبقى غ�فاًل عن كيفية هذا الع�َلم الآخر وح�لته وكم�لته ول يتقّبله، 

ف�ساًل عن بلوغه مق�م الطمئن�ن. ولهذا يزداد حّبه وتعّلقه بهذه الدني�.

وبم� اأّن حّب البق�ء فطري في الإن�س�ن، وهو يكره الزوال والفن�ء، ويظن اأّن الموت 

فن�ء، ف�إّنه حتى ولو ك�ن موؤمنً� بعقله ب�أّن هذه الدني� دار فن�ء ودار ممر، واأّن الع�َلم 

الآخر ع�لم بق�ء �سرمدي يبقى الأ�س��ض هو  الإيم�ن ب�لقلب، بل بمرتبة كم�له الذي 

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 315.
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هو الطمئن�ن، كم� طلب اإبراهيم خليل الرحمن من الحّق تع�لى هذا الطمئن�ن ف�أنعم 

به عليه. اإذًا اإّم� اأّن القلوب ل توؤمن ب�لآخرة مثل قلوبن�، واإن كّن� ُن�سّدق به� ت�سديقً� 

عقليً�، واإّم� اأّنه� ل اطمئن�ن فيه�، فيكون حّب البق�ء في هذا الع�َلم، وكراهة الموت 

والخروج من هذا الع�َلم موجودًا في القلب.

وال��زوال  الفن�ء  دار  واأّنه�  العوالم،  اأدن��ى  هي  الدني�  هذه  اأّن  القلوب  اأدرك��ت  ولو 

والت�سّرم والتغّير، واأّنه� دار الهالك ودار النق�ض واأّن العوالم الأخرى التي تكون بعد 

الموت عوالم ب�قية واأبدية، واأّنه� دار كم�ل وثب�ت وحي�ة وبهجة و�سرور، لح�سل فيه� 

ب�لفطرة حّب تلك العوالم، ولنفرت من هذه الدني�.

وراأى  والوجدان  ال�سه�دة  مق�م  اإل��ى  وو�سل  الع�َلم  هذا  عن  الإن�س�ن  ارتفع  ولو 

ع�َلم   - الع�َلم  لذلك  الب�طنية  وال�سورة  به،  وللتعلق  الع�َلم  لهذا  الب�طنية  ال�سورة 

ة في حلقه، ولنفر منه،  الآخرة - والتعّلق به، لأ�سبح هذا الع�َلم ثقياًل عليه، وغ�سّ

وا�ست�ق للتخّل�ض من هذا ال�سجن المظلم ومن �سل�سلة قيود الزم�ن والتغّير. كم� ج�ء 

في كثير من كالم الأولي�ء. فعن الإم�م علي Q اأنه ق�ل : »واهلل لبن اأبي طالب 

.
(1(

اآن�س بالموت من الطفل بثدي اأّمه«

ذلك لأنه راأى بعين الولية حقيقة هذه الدني�، فال يوؤّثر على مج�ورة رحمة الحّق 

المتع�ل �سيئً� اأبدًا. ولول الم�س�لح لم� ثبتت نفو�سهم الط�هرة لحظة واحدة في �سجن 

الطبيعة المظلمة. اإّن الوقوع في الكثرة ون�س�أة الظهور وال�ستغ�ل ب�لتدبيرات الملكية 

بل حتى الت�أييدات الملكوتية، ُيعّد كّل ذلك ب�لن�سبة للمحّبين والمنجذبين، األمً� وعذابً� 

لي�ض بمقدورن� اأن نت�سّورهم�.

كم�  كرامته،  عن  والبعد  المحبوب  فراق  األم  من  هو  اإّنم�  الأولي�ء  اأنين  اأكثر  اإّن 

اأ�س�روا اإلى ذلك ب�أنف�سهم في من�ج�تهم، على الرغم من اأّنه ل يحجبهم اأّي حج�ب 

)1)  نهج البالغة، خطب الإم�م علي Q، الخطبة 15، �سبحي ال�س�لح.
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الذي ك�ن خ�مدًا غير م�ستعر، وقد  الطبيعية  اأو ملكوتي. فقد اجت�زوا جحيم  ملكي 

اإلى  النزول  ولكن  الطبيعية.  الخطيئة  من  قلوبهم  وتطّهرت  ب�لدني�  التعّلق  من  خلوا 

ع�لم الطبيعة هو بحّد ذاته حّظ طبيعي، واإّن اللتذاذ القهري الذي يح�سل في ع�لم 

 :P الملك، يكون ب�لن�سبة لهم حج�بً� ولو ك�ن قلياًل جدًا. وفي ذلك يقول ر�سول اهلل

.
(1(

»لُيران على قلبي واإّني لأ�صتغفر اهلل في كّل يوم �صبعين مّرة«

الملك  تدبير  نحو  القهري  التوّجه  هذا  عن  نجمت  الب�سر  اأبي  اآدم  خطيئة  ولعّل 

والح�جة ال�سطرارية اإلى القمح و�س�ئر الأمور الطبيعية، وهذه ُتعتبر خطيئة ب�لن�سبة 

اإلى اأولي�ء اهلل المنجذبين اإليه. ولو بقي اآدم Q في ذلك النجذاب الإلهي، ولم 

يرد اإلى ع�لم الملك، لم� ب�سطت كّل هذه الرحمة في الدني� والآخرة. 

اإلنسان بحسب فطرته يعشق الكمال المطلق ال غير

خلق اهلل الإن�س�ن في هذا الع�َلم وخلق معه فطرة ع�سق الكم�ل والبحث عنه. فكّل 

اإن�س�ن ُيحّب الكم�ل بح�سب فطرته وخلقته الأولى، وي�سعى للو�سول اإليه والتحّقق به. 

بل اإّن اأ�سل كّل حركة وت�سّرف عند الإن�س�ن هو لأجل بلوغ الكم�ل المن�سود. والفطرة 

الإن�س�نية ل تريد اأّي كم�ل، بل تبحث عن الكم�ل المطلق الذي ل حّد له ول منتهى. 

وهن� اختلف الن��ض وتفّرق الجمع اأثن�ء �سعيهم وبحثهم، فكلٌّ يرى الكم�ل في �سيء. 

ف�أهل الدني� توّهموا اأن م� ت�سبو اإليه فطرتهم من كم�ل موجود في هذه الدني�، ف�نكّبوا 

لتح�سيله� وتعميره�. ولكن الع�قل الب�سير يعرف جّيدًا اأّن هذه الدني� م� هي اإل كم�ل 

اأمره  يت�سّتت  وفقرًا، حتى  اإل ح�جة  تزده  لم  فيه�  المرء  ان�سغل  واإذا  وف�ن،  محدود 

وي�سّطرب ح�له، وي�ستولي عليه الغّم والح�سرة والي�أ�ض خوفً� من فقده� واأماًل ببق�ئه�. 

اأّم� اأهل الآخرة فقد توّجهوا بقلوبهم وكّل وجودهم نحو الكم�ل الحقيقي والمحبوب 

)1)  الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج 55، �ض 325، كت�ب ال�سالة، اأبواب الذكر، الب�ب 22، ح 2.
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اأّن مرادهم هو  اأدركوا  الواقعي، نحو ع�لم الآخرة، دار لق�ء اهلل وم�س�هدته، لأّنهم 

اأ�سمى بكثير من كم�لت هذه الدني� الف�نية وزخ�رفه� المحدودة و�سع�دته� الزائلة.

ل يخفي على كّل ذي وجدان اأّن الإن�س�ن بح�سب فطرته الأ�سيلة وجبّلته الّذاتية، 

والك�مل من  الإطالق  على  الجميل  �سطر  قلبه  ويتوّجه  المطلق،  الت�م  الكم�ل  يع�سق 

جميع الوجوه. وهذا من فطرة اهلل التي فطر الن��ض عليه�. وبهذا الحّب للكم�ل، تتوّفر 

اإدارة الملك والملكوت وتتحّقق اأ�سب�ب و�سول ع�ّس�ق الكم�ل المطلق اإلى مع�سوقهم. 

غير اأّن كّل امرئ يرى الكم�ل في �سيء م� ح�سب ح�له ومق�مه، فيتوّجه قلبه اإليه. ف�أهل 

الآخرة يرون الكم�ل في مق�م�ت الآخرة ودرج�ته�، فقلوبهم متوّجهة اإليه�. واأهل اهلل 

ۀ ہ  چ  والجم�ل في كم�له �سبح�نه فيقولون:  الحّق،  الكم�ل في جم�ل  يرون 

.
(2(

، ويقولون: »لي مع اهلل حال«
(1(

ہ ہ ہ ھ ھ  چ 
واأهل الدني� عندم� راأوا اأّن الكم�ل في لذائذه�، وتبّين لأعينهم جم�له�، اتجهوا 

ب�لكم�ل  تعّلق�  قد  الّذاتي  والع�سق  الفطري  التوّجه  ك�ن  لّم�  ولكن  نحوه�.  فطريً� 

المطلق، ك�ن م� عدا ذلك من التعّلق�ت عر�سيً� ومن ب�ب الخط�أ في التطبيق. 

الكنوز  اأو  النف�سية  الكم�لت  من  ن�ل  وكّلم�  وملكوته،  ملكه  كثر  كّلم�  الإن�س�ن  اإّن 

الدنيوية، اأو الج�ه وال�سلط�ن، ازداد ا�ستي�قه، ون�ر ع�سقه الته�بً�.

بم�ستهي�ت  قلبه  تعّلق  ازداد  الم�ستهي�ت،  اأم�مه  ازدادت  كّلم�  ال�سهوة  ف�س�حب 

تطلب  التي  النف�ض  كذلك  اإليه�.  �سوقه  ن�ر  وا�ستّدت  يده،  متن�ول  في  لي�ست  اأخ��رى 

الرئ��سة، فهي عندم� تب�سط لواء قدرته� على قطر من الأقط�ر، تتوّجه بنظرة ط�معة 

اإلى قطر اآخر، بل لو اأّنه� �سيطرت على الكرة الأر�سية بّرمته�، لرغبت في التحليق 

)1)  �سورة الأنع�م، الآية 79.

نبّي مر�سل«،  ول  ي�سعه ملك مقّرب  ل  وقت  »لي مع اهلل   :P ر�سول اهلل  المنقول عن  الم�سهور  للحديث  اإ�س�رة    (2(

العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 18، �ض 360.
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نحو الكواكب الأخرى لال�ستيالء عليه�. 

اإّن  اإلى �سيء اأخر.  اإّنم� تتطّلع  اأّن هذه النف�ض الم�سكينة ل تدري ب�أّن الفطرة  اإل 

الع�سق الفطري يّتجه نحو المحبوب المطلق، اإّن جميع الحرك�ت الجوهرية والطبيعية 

والإرادية، وجميع التوّجه�ت القلبية والميول النف�سية تتوّجه نحو جم�ل الجميل المطلق 

ولكّنهم ل يعلمون، فينحرفون بهذا الحّب والع�سق وال�سوق - التي هي معراج واأجنحة 

الو�سول - اإلى وجهة هي خالف وجهته�، فُيحّددوه� وُيقّيدوه� من دون اأّية ف�ئدة.

اإذًا ف�لمق�سود اأّن الإن�س�ن لّم� ك�ن متوّجهً� قلبيً� اإلى الكم�ل المطّلق، ف�إّنه مهم� 

جمع من زخرف الحي�ة ف�إّن قلبه �سيزداد تعّلقً� به�، ف�إذا اعتقد اأّن الدني� وزخ�رفه� 

هي الكم�ل ازداد حر�سه عليه� وتعّلقه به� وا�ستّدت ح�جته اإليه� وتجّلى اأم�م ب�سره 

ازداد  فكّلم�  الدني�،  عن  بوجوههم  اأ�س�حوا  الذين  الآخ��رة  اأهل  بعك�ض  اإليه�.  فقره 

توّجههم نحو الآخرة، قّل التف�تهم واهتم�مهم بهذه الدني�  وتال�ست ح�جتهم اإليه�، 

وظهر في قلوبهم الغنى، وزهدوا في الدني� وزخ�رفه�. 

كم� اأّن اأهل اهلل م�ستغنون عن كال الع�لمين )الدني� والآخرة(، متحّررون من كلت� 

الن�س�أتين وكّل احتي�جهم فقط اإلى الغني المطلق، فيغدو قلبهم متجليً� بمظهر الغنى 

ب�لّذات، فهنيئً� لهم. 

حيث  الآن  �سرحن�ه  قد  لم�  اإ�س�رة  يكون  اأن  يمكن  ال�سريف  الحديث  وم�سمون 

ق�ل P: »من اأ�صبح واأم�صى والدنيا اأكبر هّمه جعل اهلل الفقر بين عينيه، و�صّتت 

اأم��ره، ولم ينل من الدنيا اإّل ما ق�صم له، ومن اأ�صبح واأم�صى والآخ��رة اأكبر هّمه 

 .
(1(

جعل اهلل الغنى في قلبه وجمع له اأمره«

ومن المعلوم اأّن من يّتجه بقلبه نحو الآخرة، تغدو اأمور الدني� و�سع�به� في نظره 

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 309.



ءا الّنيا

219219

ودارًا  ومتجرًا  معبرًا  ويراه�  ومتغّيرة،  مت�سّرمة  الدني�  هذه  ويجد  �سهلة،  حقيرة 

لالبتالء والتربية، ول يهتم بم� فيه� من األم و�سرور، فتخّف ح�ج�ته ويقّل افتق�ره اإلى 

اأمور الدني� واإلى الن��ض، بل ي�سل اإلى حيث ل تبقى له ح�جة اإليه�، فيجتمع له اأمره، 

وتنتظم اأعم�له، ويفوز ب�لغنى الّذاتي والقلبي.

اإذًا كّلم� نظرت اإلى هذه الدني� بعين المحبة والتعظيم، وتعلق قلبك به�، اإزدادت 

اإليه� بح�سب درج�ت حّبك له�، وب�ن الفقر في ب�طنك وظ�هرك، وت�سّتتت  ح�جتك 

اأمورك  والهّم، ول تجري  الخوف  وا�ستولى عليه  وتزلزل قلبك،  اأمورك وا�سطربت، 

كم� ت�ستهي، وتكثر تمّني�تك ويزداد ج�سعك، ويغلبك الغّم والتح�ّسر، ويتمّكن الي�أ�ض 

والحيرة من قلبك، كم� وردت الإ�س�رة اإلى بع�ض ذلك في الحديث ال�سريف. فقد روي 

اأ�صّد لح�صرته  ا�صتباكه بالدنيا كان  اأّنه ق�ل: »من كثر   Q عن الإم�م ال�س�دق 

.
(1(

عند فراقها«

وعنه Q اأي�سً� اأّنه ق�ل: »من تعّلق بالدنيا تعّلق قلبه بثالث خ�صال، همٌّ ل 

.
(2(

يفنى واأمل ل ُيدرك ورجاء ل ُينال«

اأّم� اأهل الآخرة، ف�إّنهم كّلم� ازدادوا قربً� من دار كرم اهلل، ازدادت قلوبهم �سرورًا 

واطمئن�نً�، وازداد ان�سرافهم عن الدني� وم� فيه�، ولول اأّن اهلل قد عّين لهم اآج�لهم 

لم� مكثوا في هذه الدني� لحظة واحدة.

فهم كم� يقول اأمير الموؤمنين علي بن اأبي ط�لب Q: »نزلت اأنف�صهم في البالء 

كالتي نزلت في الرخاء، ولول الأجل الذي كتب اهلل عليهم، لم ت�صتقر اأرواحهم في 

.
(3(

اأج�صادهم طرفة عين �صوقاً اإلى الثواب«

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 325.

)2)  م.ن.

)3)  نهج البالغة، خطب الإم�م علي Q، الخطبة 193، �سبحي ال�س�لح.
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آثار حّب الدنيا)1)

مفاسد حّب الدنيا

اأثرًا في القلب، وهو من  اأّن م� تن�له النف�ض من حّظ في هذه الدني� يترك  اعلم 

ت�أثير ع�لم الملك والطبيعة وهو ال�سبب اأي�سً� في تعّلقه ب�لدني�. وكّلم� ازداد التلّذذ 

اأن يّتجه القلب كّليً� نحو الدني�  اإلى  ب�لدني�، ا�ستّد ت�أّثر القلب وتعّلقه به� وحّبه له�، 

وزخ�رفه�، وهذا م� يبعث على الكثير من المف��سد.

اإّن جميع خط�ي� الإن�س�ن وابتالءه ب�لمع��سي وال�سّيئ�ت �سببه� هو هذا الحّب للدني� 

.
(2(

والتعّلق به�، كم� ورد في الحديث:  »راأ�س كّل خطيئة حّب الدنيا«

ومن المف��سد التي تنجم عن تعّلق القلب ب�لدني�:

1. الحتجاب عن اهلل:

ال�سلوك  وللحرم�ن من  تع�لى،  الحّق  �سبب لالحتج�ب عن  الدني�  في  الرغبة  اإّن 

اإلى اهلل. والمق�سود ب�لدني� كّل م� ُي�سغل الإن�س�ن عن الحّق تع�لى. ولأّن هذا المعنى 

يتحّقق اأكثر في ع�َلم الملك، لذا فهذا الع�َلم اأحّق بهذا ال�سم - الدني� - من غيره. 

ف  وهذا م� ُي�سير اإليه حديث م�سب�ح ال�سريعة عن الإم�م ال�س�دقQ عندم� ُيعرِّ

الزهد. ق�ل: »الّزهد مفتاح باب الآخرة والبراءة من الّنار وهو ترك كّل �صي ء َي�صَغُلَك  

 .
(3(

ٍف على َفْوِتَها« �صُّ
َ
عن  اهلل  تعالى من غير تاأ

)1)  الإم�م الخميني}، الأربعون حديثً�، الحديث ال�س�د�ض، �ض 141.

)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 315.

)3)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 67، �ض 315.
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التي ورد ذكره�  النورانية والحجب الظلم�نية،  اأهل المعرفة الحجب  ولقد ف�ّسر 

في الحديث ال�سريف: »اإّن هلل �صبعين األف حجاب من نور، و�صبعين األف حجاب من 

،  باأّنها تتمّثل في وجود الأ�صياء والعوالم وتعّيناتها ، فالن�صغال باأيٍّ 
(1(

ظلمة ... »

منها يحرم الإن�صان ويحجبه عن وجه جمال الجميل...

وعلى اأّي ح�ل، ف�إّن التعّلق القلبي بكّل م� �سوى الحّق تع�لى عقبة في طريق ال�سلوك 

وللعروج في مع�رج  للق�ئه - جّل وعال -  والط�لب  اإلى اهلل  ال�س�لك  اإلى اهلل، وعلى 

اأن ُيزيل هذه العقبة عن طريقه ب�لري��س�ت ال�سرعية، فال ُيمكن  المع�رف الإلهية، 

العروج اإلى الكم�لت الروح�نية وم�س�هدة جم�ل الجميل المطلق مع وجود هذا التعّلق 

 .
(2(

القلبي بغير الحّق تع�لى، ومع اتب�ع �سهوات البطن والفرج

2. ال�صخط على ولّي النعمة:

 
(3(

اإّن من المف��سد الكبيرة لحّب الدني� - كم� يقول �سيخن� الع�رف روحي فداه -  

انك�سف  الأن�ض به�،  وا�ستّد  الإن�س�ن  الدني� على �سفحة قلب  اإذا انطبع حّب  اأّنه  هو، 

له عند الموت اأّن الحّق تع�لى يف�سل بينه وبين محبوبه، ويفرق بينه وبين مطلوبه، 

فُيغ�در الدني� مغت�ظً� �س�خطً� على ولّي نعمته.

اإّن هذا القول الق��سم للظهر يجب اأن يوقظ الإن�س�ن للحف�ظ على قلبه، ف�لعي�ذ 

اأحد يعرف  اإذ ل  الحقيقي،  الملوك  ولّي نعمته وم�لك  اإن�س�ن ي�سخط على  ب�هلل من 

�سورة هذا ال�سخط والعداء غير اهلل تع�لى. ويقول �سيخن� العظيم اأي�سً� - دام ظله - 

نقاًل عن اأبيه المعظم، اإّنه ك�ن في اأواخر عمره خ�ئفً� ب�سبب المحّبة التي ك�ن يكّنه� 

لأحد اأولده، ولكّنه بعد النهم�ك في الري��س�ت تخّل�ض من ذلك الخوف، وانتقل اإلى 

دار ال�سرور م�سرورًا، ر�سوان اهلل عليه.

)1)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 55، �ض 45.

)2)  راجع، الإم�م الخميني، جنود العقل والجهل، من�سورات موؤ�س�سة الأعلمي، بيروت، 2001، �ض299. 

)3)  المرحوم اآية اهلل ال�س�ه اآب�دي.
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منه  �صرب  كّلما  البحر  م��اء  كمثل  الدنيا  »مثل   :Q ال�س�دق  الإم���م  ق���ل 

.
(1(

العط�صان ازداد عط�صاً حتى يقتله«

وال�سّيئ�ت  البالي�  اأ�سل  وهو  الأبدي،  الهالك  اإلى  ب�لإن�س�ن  ينتهي  الدني�  اإّن حّب 

الب�طنية والظ�هرية وقد ُنقل عن ر�سول اهلل Pاأّنه ق�ل: »اإّن الدرهم والدينار اأهلكا 

.
(2(

من كان قبلكم وهما مهلكاكم«

وعلى فر�ض اأّن الإن�س�ن لم يرتكب مع��سي اأخرى - على الرغم من اأّن هذا الفر�ض 

بعيد اأو من الم�ستحيل ع�دة - ف�إّن التعّلق ب�لدني� نف�سه مع�سية، بل اإّن مقي��ض طول 

التعّلق  ك�ن  فكّلم�  التعّلق�ت.  هذه  اأمث�ل  هو  والبرزخ  القبر  ع�لم  في  الإن�س�ن  بق�ء 

ب�لدني� اأقل ك�ن البرزخ وقبر الإن�س�ن اأكثر نورًا واأو�سع، ومكثه فيه اأق�سر. لذلك فقد 

ورد في بع�ض الرواي�ت: اإّن ع�لم القبر لأولي�ء اهلل ل يزيد عن ثالثة اأّي�م، واإّنم� ك�ن 

هذا لأجل التعّلق الطبيعي والعالقة الجبلية لأولي�ء اهلل بهذا الع�َلم. 

3. الخوف من الموت:

واإّن من مف��سد حّب الدني� والتعّلق به� هو اأّنه يجعل الإن�س�ن يخ�ف الموت. وهذا 

الخوف الن��سئ من حّب الدني� والتعّلق القلبي به� مذموم جدًا وهو غير الخوف من 

المرجع والآخرة - م�آل الإن�س�ن بعد الموت - المعدود من �سمن �سف�ت الموؤمنين. 

الموت  والخوف من  العالئق،  الموت هي �سغوط�ت رفع هذه  اأبلغ �سعوبة في  اإّن 

نف�سه. يقول المحّقق والمدّقق الإ�سالمي الب�رع، ال�سيد العظيم ال�س�أن، الدام�د كّرم 

اهلل وجهه في كت�به »القب�صات« الذي ُيعّد من الكتب الن�درة: »ل ُيخيفنك الموت، ف�إّن 

.
(3(

مرارته في خوفه«

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 136.

)2)  م.ن، �ض 316.

)3)  الميردام�د، القب�س�ت، �ض 479.
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4. �صعف العزيمة والإرادة:

ال�سرعية  الري��س�ت  من  الإن�س�ن  يمنع  اأّن��ه  الدني�  لحّب  الكبيرة  المف��سد  ومن 

تع�سي  يجعله�  بحيث  الإن�س�ن،  في  الطبيعة  ج�نب  ويقّوي  والمن��سك،  والعب�دات 

وتتمّرد، ويوهن عزم الإن�س�ن واإرادته، مع اأّن الأ�سرار العظمى للعب�دات والري��س�ت 

ال�سرعية، هي �سيرورة البدن وقواه الطبيعية والبعد الملكي فيه، ت�بعً� ومنق�دًا للروح، 

اإرادة النف�ض �س�رية فيه )البدن(، ويغلب ملكوت النف�ض على الملك ويكون  وُت�سبح 

ملك  وُي�سبح  ُتريده.  عمل  اأّي  على  البدن  تجبر  بحيث  ونفوذ  وق��درة  �سلطنة  للروح 

الج�سم وقواه الظ�هرة مقهورًا وم�سّخرًا للملكوت، بحيث اإّنه يقوم بم� ُيريد من دون 

م�سّقة ول عن�ء.

اأي   - الهدف  هذا  تحّقق  للعب�دات  وال�سعبة  ال�س�ّقة  والأ�سرار  الف�س�ئل  من  اإّن 

ويتغّلب  الإن�س�ن ذا عزم،  اأكثر، حيث ي�سير بذلك  للملكوت -  الج�سم  ت�سخير ملك 

على الطبيعة والملك. ف�إذا اكتملت الإرادة وقوي العزم وا�ستّد، اأ�سبح ح�ل الج�سم 

وقواه الظ�هرة والب�طنة مثل مالئكة اهلل الذين ل يع�سون اهلل واإّنم� ُيطيعونه في كّل 

م� ي�أمرهم به وينه�هم عنه، من دون اأن ُيع�نوا في ذلك عنتً� ول م�سّقة.

كذلك اإذا اأ�سبحت قوى الإن�س�ن م�سّخرة للروح، زال كّل تكّلف وتعب، وتحّول اإلى 

 للملكوت واأ�سبحت جميع القوى 
(1(

الراحة والي�سر، وا�ست�سلمت اأق�ليم الملك ال�سبعة

عّم�ًل له.

 ف�علم ي� عزيزي اأّن العزم والإرادة القوية لذلك الع�لم �سروري�ن ولهم� فع�لية. 

لم  فم�  والعزم.  الإرادة  هو  الجّن�ت  اأف�سل  هي  والتي  الجّنة  مراتب  اأحد  ميزان  اإّن 

الجّنة  تلك  ين�ل  لن  القوي،  والعزم  الن�فذة  الإرادة  هذه  مثل  على  الإن�س�ن  يح�سل 

والمق�م الع�لي.

)1)  اأق�ليم الملك: العين، الل�س�ن، البطن، الفرج، اليد، الرجل.
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ي�ستقّرون فيه�، تنزل عليهم ر�س�لة من  الجّنة عندم�  اأهل  اأّن  ج�ء في الحديث، 

�س�حة القد�ض الإلهي جّل�ت عظمته بهذا الم�سمون: »هذه ر�صالة من الحّي الثابت 

الخالد اإلى الحّي الثابت الخالد. اأنا اأقول لل�صيء: كن، فيكون. وقد جعلتك اليوم 

.
(1(

اأي�صاً في م�صتوًى اإذا اأمرت ال�صيء وقلت له كن، فيكون«

اإرادة الإن�س�ن  اإلهية هذه التي تجعل  اأّي مق�م و�سلط�ن هذا؟ واأّية قدرة  فالحظ 

مظهرًا لإرادة اهلل! فيلب�ض المعدوم�ت لب��ض الوجود! هذه القدرة وهذا النفوذ هم� 

اأف�سل واأرفع من كّل النعم الج�سم�نية، وبديهي اأّن تلك الر�س�لة لم ُتكتب عبثً� وجزافً�. 

ي�سل  ل  خ�مدة  مّيتة  وعزيمته  الحيوانية،  لل�سهوات  ت�بعة  اإرادت��ه  ك�نت  من  اإّن   

ق�ئم على  الع�َلم  اأّن هذا  العبث، فكم�  اأعم�ل اهلل منّزهة عن  اإّن  المق�م.  اإلى هذا 

اأ�س��ض ترتيب الأ�سب�ب والم�سّبب�ت، كذلك هو الح�ل في الع�َلم الآخر. بل اإّن كّل نظ�م 

ع�َلم الآخرة ق�ئم على الأ�سب�ب والم�سّبب�ت، واإّن نفوذ الإرادة يجب اأن يتهّي�أ من هذا 

الع�َلم، ف�إّن الدني� مزرعة الآخرة، وهذا الع�َلم م�ّدة لكّل نعم الجّنة ونقم الن�ر. 

اإذًا كّل عب�دة من العب�دات وكّل من�سك من المن��سك ال�سرعية، ف�ساًل عن اأّن له� 

�سورة اأخروية وملكوتية، به� يتّم عم�رة الجّنة الج�سم�نية وق�سوره�، وتهيئة الغلم�ن 

والحور - طبقً� للبراهين والأح�ديث - ف�إّن لكّل عب�دة من العب�دات اأي�سً� اأثرًا يح�سل 

في النف�ض، مّم� يقوي اإرادة النف�ض �سيئً� ف�سيئً� وي�سل بقدرته� اإلى حّد الكم�ل. لذا 

 ف�لتن�زل 
(2(

كّلم� ك�نت العب�دات اأ�سّق ك�نت مرغوبة اأكثر: »اأف�صل الأعمال اأحمزها«

عن النوم اللذيذ في ال�ست�ء الب�رد، والن�سراف اإلى عب�دة الحّق تع�لى، يزيد من قّوة 

الروح وتغّلبه� على قوى الج�سم، ويقّوي الإرادة.

)1)  راجع: الفي�ض الك��س�ني، علم اليقين، ج 2، �ض 1561.

)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 67، �ض 191.
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واإذا ك�ن هذا في اأول الأمر على �سيء من الم�سّقة والعن�ء، ف�إّن ذلك يخّف تدريجيً� 

كّلم� وا�سل العب�دة، وازدادت ط�عة الج�سم للنف�ض. لذا ف�إّنن� ُنالحظ اأّن اأهل العب�دة 

يقومون ب�لأعم�ل دون م�سّقة وتكّلف. اأّم� نحن ف�سعورن� ب�لك�سل والم�سّقة ن��سئ من 

اأّنن� ل ُنقدم على العمل. فلو اأنن� بداأن� ب�لعمل وكّررن�ه لعّدة مّرات، لتبّدلت الم�سّقة 

اإلى راحة، بل اإّن اأهله� يلتّذون به� اأكثر مّم� نلتّذ نحن بم�ستهي�ت الدني�. اإذًا بوا�سطة 

الإقدام والعمل ُت�سبح الأمور ع�دية، ويقع الخير ع�دة.

ولهذه العب�دة ثمرات عديدة منه�:

1 . اأّن �سورة العمل نف�سه ُت�سبح على قدر من الجم�ل في ذلك الع�َلم بحيث اإّنه ل 

يكون له نظير في هذا الع�َلم، ونكون ع�جزين عن ت�سّور مثله�.

2 . اأّن النف�ض ُت�سبح ذات عزم واقتدار، فتكون له� نت�ئج كثيرة، وقد �سمعت واحدة 

منه�.

م�لك  اإلى  القلب  فيتوّجه  والعب�دة،  والفكر  ب�لذكر  ي�أن�ض  الإن�س�ن  تجعل  3 . اأّنه� 

وحّبه  القلب  تعّلق  ويخّف  الحقيقي،  المحبوب  لجم�ل  المحّبة  وتح�سل  الملوك، 

للدني� والآخرة. واإذا ح�سلت الجذبة الإلهية، اأمكن عنده� اإدراك حقيقة العب�دة 

من   - والآخرة  الدني�   - الع�لمين  ول�سقط كال  والتفّكر،  للتذّكر  الحقيقي  وال�سّر 

اأحد  يعرف  ول  القلب،  من  الإثنينية  الروؤية  غب�ر  الحبيب  تجّلي  ولأذهب  نظره، 

�سوى اهلل الكرامة المعط�ة لمثل هذا العبد؟!

والمن��سك  والعب�دات  ال�سرعية  الري��س�ت  بوا�سطة  يقوى  الإن�س�ن  اأّن عزم  وكم� 

اإرادت��ه  وت�سعف  لديه  الطبيعة  تتغّلب  المع��سي  بوا�سطة  ف�إّنه  الم�ستهي�ت،  وت��رك 

وعزمه.
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نصيحة أخيرة

ذلك  اأّن  واأدرك���ت  وال��ح��ّب،  التعّلق  ه��ذا  مف��سد  عرفت  اأن  بعد  عزيزي،  ي�  اإذًا 

ُيف�سي ب�لإن�س�ن اإلى الهالك، وُيجّرده من الإيم�ن، ويجعل دني�ه واآخرته مت�س�بكتين 

م�سّطربتين، ف�سّمر عن �س�عد الهّمة والجّد، وقّلل بح�سب قدرتك من تعّلق القلب بهذه 

الدني�، واقتلع جذور حّبه�، واحتقر هذه الأّي�م القليلة التي تق�سيه� في هذه الحي�ة، 

وازهد في خيراته� الم�سوبة ب�لألم والعذاب والنقمة، واطلب من اهلل اأن ُيعينك على 

اآن�سً� بدار كرامته عّز وجّل:  العذاب وهذه المحنة، ويجعل قلبك   الخال�ض من هذا 

.
(1(

چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ 

)1)  �سورة ال�سورى، الآية 36.
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نظرة الدين إلى الدنيا)1)

مو�سوع البحث هو الدني� في نظر الدين. وب�لطبع اإّنن� نبحث المو�سوع من حيث 

منه  ينطلق  الذي  المنطقي  المنطلق  حيث  من  وخ�سو�سً�  الإ�سالمية،  النظر  وجهة 

القراآن، وهو منطق ينبغي تو�سيحه، لأّن اأول مو�سوع في الموعظة والن�سيحة يجري 

على ل�س�ن الدين هو ذاك الذي يتن�ول الدني� ب�لذّم وب�لبتع�د عنه�، وتركه� وعدم 

التم�ّسك به�.

اإّن من يريد اأن ُي�سبح واعظً� يعظ الن��ض، ف�أول مو�سوع يتب�در اإلى ذهنه 

هو اأن يحفظ �سيئً� من ال�سعر اأو النثر في ذم الدني� والزهد فيه�، بحيث اأّن 

م� طرق �سمع الن��ض من المواعظ ل ي�سل اإلى المقدار الذي �سمعه حول هذه 

الموعظة.

الق�س�ي�  نحو  توّجه�تهم  ونوع  واأخالقهم  الن��ض  بتربية  يرتبط  المو�سوع  اإّن هذا 

الحي�تية، ولذلك فهو مو�سوع على ج�نب كبير من الأهّمية. ف�إذا اأمكن تف�سيره تف�سيرًا 

معقوًل وجيدًا، لك�ن له ت�أثير في تهذيب الأخالق، وعّزة النف�ض، وبعد النظر، وال�سع�دة 

الفردية، وح�سن الروابط الجتم�عية، اأم� اإذا ك�ن تف�سيره �سّيئً�، ف�إنه �سيكون مدع�ة 

لتخدير الأع�س�ب، والالمب�لة، ومن�س�أ كّل تع��سة فردية و�سق�ء اجتم�عي.

)1)  ال�سهيد مطهري}، مرت�سى، الفكر الإ�سالمي وعلوم القراآن الكريم، �ض223 )م. �ض(.
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 الخطأ في تفسير الزهد وترك الدنيا

اإّنه من ب�ب الم�س�دفة اأْن اأ�سبح التف�سير الث�ني هو الأكثر رواجً�، واأّن ال�سعر اأو 

ر الإح�س��ض.  النثر الذي ظهر في هذا الب�ب ك�ن في الأغلب من هذا النوع الذي ُيخدِّ

اإّن لهذا �سببين اثنين: 

الإ�سالم،  قبل  موجودة  ك�نت  التي  والفل�سف�ت  الأفك�ر  بع�ض  نفوذ  هو  الأول: 

والمبنّية على �سوء الظّن ب�لوجود وب�لدني� والأّي�م، واأّن كّل �سيء في هذا الع�لم مبني 

على ال�سّر. وهي اأفك�ر انت�سرت بين الم�سلمين بعد اختالطهم ب�لأقوام الأخرى.

التي  ة  الخ��سّ الجتم�عّية  والحوادث  المّرة،  الت�ريخّية  الحوادث  هو  والثاني: 

�سوء  في خلق  �سببً�  فك�نت  الإ�سالمي،  المحيط  في  قرنً�  ع�سر  الأربعة  وقعت خالل 

الظّن وانف�س�م الو�س�ئج، و�سيوع فل�سف�ت مبنّية على ال�سّك و�سوء الظّن.

هذه  ا�ستخراج  ُيمكن  هل  ال�س�أن؟  بهذا  القراآن  منطق  هو  م�  نرى  اأن  الآن  علين� 

الفل�سفة ال�سّيئة الظّن من القراآن؟ اأم اأّن القراآن يخلو من هذه الأفك�ر؟

الزهد في القرآن

ت�ستحّق  ل  ف�نية  حي�ة  اأّنه�  على  الدني�  عن  القراآن  فيه  يتحّدث  الذي  الوقت  في 

اأن يعتبره� الإن�س�ن هدفً� نه�ئّيً� له، يقول اأي�سً�: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ 

.
پ پ  پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺچ)1)

وفي الوقت الذي ل يرى القراآن الدني� جديرة ب�أن تكون غ�ية اآم�ل الب�سر، كذلك 

ل يرى المخلوق�ت والموجودات من �سم�ء واأر�ض وجب�ل ومحيط�ت و�سح�ري ونب�ت 

وحيوان واإن�س�ن، وم� هن�لك من اأنظمة وحركة ودوران كّله� ب�طلة وقبيحة وخط�أ بل 

على العك�ض من ذلك يرى هذا كّله نظ�مً� حّقً�، ويقول: چ ی جئ حئ مئ 

)1)  �سورة الكهف، الآية 46.
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 اإّن القراآن يق�سم ب�لموجودات وب�لمخلوق�ت چ ٱ ٻ 
(1(

ىئ يئ جب چ 
 
(3(

 و چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ   چ  
(2(

ٻ ٻ ٻ پ   چ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  و   

(4(
چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  و 

 ويقول �سبح�نه: چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄڄ ڃ ڃ          ڃ ڃ 
(5(

ڦ چ 
.
(6(

چ چ      چ 
الفل�سفة  مع  يّتفق  ل  وبنظ�مه  الع�َلم  وب��دوران  ب�لخلق  الظّن  �سوء  اإّن  الواقع  في 

الإ�سالمّية، اأي النواة المركزّية للفل�سفة الإ�سالمّية، وهي التوحيد، فتلك النظري�ت 

اإّم� اأن تكون مبنية على اأ�س��ض م�ّدي ُينكر وجود اإله حق حكيم وع�دل، واإّم� اأن تكون 

ق�ئمة على الثن�ئية اأو الزدواجية في الوجود، كم� هي الح�ل في بع�ض الفل�سف�ت التي 

تقول: اإّن هن�ك اأ�سلين اأو مبداأين للوجود، اأحدهم� للخير، والآخر لل�سّر.

ل  عليم حكيم،  رحيم  ب�إله رحمن  العتق�د  وعلى  التوحيد،  على  ُبني  دينً�  اأّن  اإّل 

مك�ن فيه لأمث�ل هذه الأفك�ر، كم� ورد في الكثير من اآي�ت القراآن.

اإّن م� قيل عن فن�ء الدني� وزواله�، ت�سبيهً� ب�لنب�ت الذي يخرج من الأر�ض على 

اأثر مطر، فينمو ويخ�سّر، ثم ي�سفّر ويجف ويتال�سى تدريجيً�، اإّنم� قد قيل لرفع قيمة 

اأمر  اأمورًا م�دية، فم� من  اآم�له  اأّل يجعل غ�يته وهّمه ومنتهى  الإن�س�ن الذي ينبغي 

دنيوي جدير ب�أن يكون هدفً� اأعلى. ولي�ض في هذا م� يحملن� على القول: اإّن الدني�، 

بحّد ذاته� �سّر وقبح.

)1)  �سورة الدخ�ن، الآية 38.

)2)  �سورة ال�سم�ض، الآيت�ن 1 - 2.

)3)  �سورة التين، الآي�ت 1 - 3.

)4)  �سورة الع�دي�ت، الآيت�ن 1 - 2.

)5)  �سورة ال�سم�ض، الآيت�ن 7 - 8.

)6)  �سورة الملك، الآية 3.
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ولذلك م� �سمعن� اأّن اأحدًا من علم�ء الإ�سالم قد حمل تلك المجموعة من الآي�ت 

على محمل �سوء الظّن ب�لكون ودوران الزم�ن والأّي�م.

ق بالدنيا مذموم
ُّ
هل التعل

ج�ء في بع�ض التف��سير التي ُف�ّسرت به� تلك الآي�ت اأّن م�سمون هذه الآي�ت لي�ض 

ذّمً� للدني� نف�سه�، لأّن الدني� م� هي اإّل هذه الأ�سي�ء العينّية التي نراه� في الأر�ض 

اهلل  قدرة  على  دلئل  جميعً�  اإّنه�  بل  �سيء،  �سّيء  هذه  من  اأّي  في  ولي�ض  وال�سم�ء، 

التعلُّق  المو�سوع هو  ال�سّيء والمذموم في  �سّيئة، ولكن  اأن تكون  ُيمكن  وحكمته، فال 

بهذه الأمور في الدني�، ل الدني� ذاته�، لقد قيل الكثير من ال�سعر والنثر في ذّم حّب 

الدني� بحيث يخرج عن العّد والإح�س�ء.

هذا تف�سير كثير ال�سيوع، اإذ لو �س�ألت �سخ�سً� عن معنى كون الدني� مذمومة، لق�ل 

لك: اإّن معنى ذلك هو: اإّن حّب الدني� هو المذموم، ل الدني� ذاته�، اإذ لو ك�نت هي 

المذمومة لم� خلقه� اهلل.

لو اأّنن� اأمعّن� النظر في هذا التف�سير - على الرغم من �سهرته واأخذه م�أخذ الأمور 

الم�سّلم به� - لراأين� اأّنه ل يخلو من بع�ض التحّفظ، بل قد يكون على �سيء من التب�ين 

مع القراآن نف�سه.

من ذلك، مثاًل علين� اأن نعرف اإن ك�نت عالقة الإن�س�ن ب�لدني� عالقة فطرّية 

وطبيعّية، اأي هل اإّن هذه العالقة ك�منة في غريزة الب�سر وجبّلته؟ اأم اإّنه� مكت�سبة 

ة، ك�لع�دة، اأو التلقين، اأو اأي ع�مل اآخر؟  فيه فيم� بعد ب�سبب عوامل وظروف خ��سّ

بع�سهم�  يتعّلق  والأنثى  والذكر  بوالديهم،  والأبن�ء  ب�أبن�ئهم�،  متعّلق�ن  ف�لوالدان 

الأمور  من  وكثيرًا  والحترام،  والج�ه  والثروة،  الم�ل  ُيحّبون  الن��ض  وكلُّ  ببع�ض. 

الأخرى.
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فهل هذه العالق�ت طبيعّية وفطرّية، اأم اأّنه� مكت�سبة من اأثر �سوء التربية؟.

ل �سّك اأّنه� عالق�ت طبيعّية فطرّية، فكيف يمكن اأن تكون مذمومة، واأن يكون على 

اإّن المخلوق�ت  اأن نقول:  اأّنن� ل يمكن  اأن يتجّنبه� وُيزيله� عن نف�سه؟ فكم�  الإن�س�ن 

والموجودات، الخ�رجة عن وجود الإن�س�ن �سّر ول حكمة فيه�، وكم� اأّن اأّي ع�سو من 

اأع�س�ء الإن�س�ن وجوارحه ل يكون خلوًا من الحكمة، حتى ال�سعيرة الدموّية والع�سو 

ال�سغير، وحتى ال�سعرة الواحدة ل يمكن اأن نقول: اإّنه� زائدة وعبث، كذلك الأمر في 

القوى والغرائز واأجهزة الإن�س�ن الروحّية، في الميول والرغب�ت، فم� من رغبة اأو ميل 

فطري في الإن�س�ن اإّل ولوجوده حكمة وهدف اأو ق�سد، اإّن لكّل هذه الأمور حكمته�: 

على  ب�لتقّدم  والرفعة،  ب�لج�ه  ب�لثروة،  ب�لم�ل،  ب�لزوج،  ب�لأبوين،  ب�لأولد،  العالقة 

الآخرين. اإّن لكّل من هذه حكمته الكبيرة، اإذ لوله� لنه�ر اأ�س��ض حي�ة الب�سر.

ثم اإّن القراآن نف�سه يذكر هذه الألوان من العالقة والحّب على اأّنه� من دلئل حكمة 

اهلل تع�لى، من ذلك مثاًل في �سورة )الروم(، حيث ُي�سير اإلى خلق الب�سر، والنوم، واأمور 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ  چ  ثّم يردفه� بقوله:  اأخرى، 

الزوج  لو ك�ن حّب   .
(1(

چ  گ گ گ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ 
ئً�، لم� ورد ذكره في هذه الآية على اأّنه من اآي�ت اهلل ومن تدابيره الحكيمة. �سيِّ

فال �سّك اإذن في اأّن هذه العالقة ك�منة في طبيعة الن��ض، ومن الوا�سح اأّن هذه 

هذه  لول  اإذ  محفوظً�،  دورانه�  ونظ�م  الدني�  �سير  ليبقى  وو�سيلة  مقّدمة  العالقة 

ولم�  وح�س�رتهم،  الب�سر  حي�ة  تقّدمت  ولم�  الأجي�ل،  تواتر  ا�ستدام  لم�  العالقة، 

ن�سطت حركة العمل والتك�ّسب، بل لم� بقي اإن�س�ن على وجه الأر�ض.

)1)  �سورة الروم، الآية 21.
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ّ
طرق الحل

هذان تف�سيران للنظر اإلى الدني�، اأحدهم� نظرة الذين يرون الدني� بلّذاته� ع�لم �سّر 

وف�س�د وخراب، والآخر نظرة الذين ل يرون الدني� مذمومة، بل اإّن حّبه� هو المذموم.

اأّم� الذين ينظرون اإلى الدني� والوجود كلِّه نظرة �سوء ظّن، ويرون الحي�ة والوجود 

�سّرًا كلَّه وف�س�دًا، دون اأن يكون عندهم طريق لنج�ة الب�سر من التع��سة غير البوهيمية 

والنتح�ر، ف�إّن حديثهم لأ�سخف حديث، واإن حّظهم لأتع�ض حّظ، اإن مثلهم، كم� يقول: 

)ويلي�م جيمز( مثل الجرذ في الم�سيدة، عليه اأن يئّن ويتوّجع. اأّم� الذين ق�لوا: اإّن 

الدني� لي�ست مذمومة بذاته�، واإّنم� التعّلق به� هو المذموم، ف�إّنهم يقولون اأي�سً�: لي�ض 

ب اأبدًا، واإّنم� الطريق اإلى �سع�دة الإن�س�ن وخال�سه من التع��سة  الح�ل اأن ن�سقى ونتعذَّ

هو مك�فحة هذه العالئق واقتالعه� من جذوره�، وعندئذ يتحّرر الإن�س�ن من مخ�لب 

ال�سّر ويحت�سن ال�سع�دة بين ذراعيه.

في الرّد على هذه الجم�عة ينبغي اأن نقول: اإّنه، ف�ساًل عن اأّن هذه الغرائز والطب�ئع 

الفطرّية الك�منة في النف�ض غير ق�بلة لالقتالع والقمع - وهذا م� يوؤّيده علم�ء النف�ض 

والفال�سفة المحدثون - واإّن اأكثر م� ي�ستط�ع هو تروي�سه� وكبته� ودفعه� بعيدًا اإلى 

اأغوار العقل الب�طني، ولكّنه� �سوف تظهر مّرة اأخرى ب�سورة اأخطر عن طريق مجرى 

اآخر، م�سّببة اأمرا�سً� نف�سّية وع�سبّية. اأقول، ب�سرف النظر عن كلِّ هذه، ف�إّن لقتالع 

اإّنه كم� لو قطعت يدًا اأو رجاًل اأو  جذور هذه الغرائز من ال�سرر اأ�سع�فً� م�س�عفة، 

جدعت اأنفً� اأو اأّي ع�سو من اأع�س�ء الج�سم.

اإّن لكلِّ غريزة اأو اتج�ه فطري قّوة في كي�ن الإن�س�ن، غرزت فيه للقي�م بعمل اأو 

بحركة، لي�ض في خلقة الإن�س�ن عبث.

فم� ذريعتن� للق�س�ء على مركز هذه القّوة وتدميره؟
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منطق القرآن

اأّنه ل  اإّل  اأمر مذموم،  ب�لك�ئن�ت  اأو حّب  تعّلق  اأّي  اأّن  الكريم  القراآن  ُي�ستف�د من 

يقول: اإّن طريق عالج ذلك هو كبح ذلك وقمعه، فهذا اأمر اآخر وله طريق اآخر للعالج.

الم�دّية  ب�لأمور  الر�س�  اأو  الولع،  اأو  الرتب�ط،  اأو  التعلُّق،  القراآن هو  يذّمه  اإّن م� 

الدنيوّية، فيقول: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ  پ ڀ  ڀ 

. اأي �سحيح اأّن الثروة والأولد من مب�هج الحي�ة، اإّل اأّن الأعم�ل 
(1(

ڀ ڀ ٺچ 
ال�س�لحة الب�قية اأف�سل عند اهلل ثوابً�، لأّنه� هي هدف الإن�س�ن والمثل الذي ي�سبو 

اإليه، ف�لكالم اإذن على الغ�ية، والنموذج المث�لي المطلوب.

ي�سف القراآن اأهل الدني� هكذا: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

. الكالم في هذه الآية يتن�ول مذمومّية 
(2(

پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ 
الر�س� ب�لم�دي�ت والكتف�ء به� والركون اإليه�، هذا هو الو�سف المذموم لأهل الدني�.

چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  يقول:  اأو 

. اأي ل تلتفت اإلى الذين ل يلتفتون اإلى القراآن، ول يريدون �سيئً� غير 
(3(

چ چڇ چ 
ل  الذين  عن  هن�  الحديث  يكون  اأخرى  ومّرة  ق�سري.  �سطحي  اإدراكهم  لأّن  الدني�، 

يبغون غير الدني�، ول هدف لهم �سواه�، فال يتج�وز تفكيرهم م�ستوى الم�دّي�ت.

ہ   ہ  ہ  ۀ     ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ي��ق��ول:  اأو 

ڭ    ڭ   ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ    ھ  ہ 
.
(4(

ڭڭ چ 

)1)  �سورة الكهف، الآية 46.

)2)  �سورة يون�ض، الآية 7.

)3)  �سورة النجم، الآيت�ن 29 - 30.

)4)  �سورة اآل عمران، الآية 14.
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اأدّق  اأي�سً� ل يتن�ول الرغب�ت الطبيعّية ال�سرف، بل يتن�ول ج�نبً�  ه�هن� الكالم 

من حيث اإ�سف�ء الن��ض اأهمّية اأكبر وجم�ًل اأحلى على بع�ض ال�سهوات بم� ل ت�ستحّقه، 

ف�ن�سغل به� الفرد وافتتن حتى ح�سبه� هي المطلوب الأ�سمى.

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  ي��ق��ول:  اأو 

، اأكلَّ هذه الآي�ت تنقد القن�عة والر�س� والكتف�ء ب�لعالئق الدنيوية.
(1(

ک ک ک چ 
به�  يكتفي  واأن  الدني�،  �سوؤون  و�س�ئر  والأولد  الم�ل  المرء  ُيحّب  اأن  بين  فرق  هن�لك 

هي  الهدف  نقطة  تكون  عندم�  ي�ستهدفه.  م�  واأق�سى  اآم�له  غ�ية  ويجعله�  ويرت�سيه� 

الحيلولة دون ح�سر الب�سر وتحديدهم ب�لعالئق والروابط الم�دّية، ل يكون طريق الو�سول 

بل  وط�قته�،  �سوته�  واإخف�ت  وقمعه�  الإن�س�ن،  في  الطبيعّية  العالئق  كبح  هو  ذلك  اإلى 

الطريق الأمثل هو تحرير مجموعة اأخرى من العالئق، ومنحه� حرّية الحرّية، وهي تلك 

المجموعة التي ت�أتي بعد العالئق الج�سدّية الم�دّية، وهي ت�ستوجب التحريك والإحي�ء.

اأّن التع�ليم الدينّية تعمل على اإيج�د م�س�عر اأ�سمى  وعليه ف�إّن حقيقة الأمر هي 

في الإن�س�ن، وهي م�س�عر موجودة في فطرة الإن�س�ن وغرائزه، ولّم� ك�نت هذه اأ�سمى 

واأرفع مق�مً�، وت�ستقي من مك�نة الإن�س�ن الرفيعة، ف�إّنه� اأحوج اإلى الإيق�ظ والتحريك 

والإحي�ء، اإّنه� م�س�عر تتعّلق ب�لمعنوي�ت.

كّل عالقة من العالئق عين تنبع من روح الإن�س�ن، وتنبج�ض ويجري م�وؤه�. لي�ض 

هدف الدين اأْن يطمر العيون الم�دّية، بل هدفه فتح عيون اأخرى، عيون المعنوي�ت. 

اأو بعب�رة اأخرى، لي�ض الهدف تحديد مجرى العيون الم�دّية وت�سييقه� اإلى اأدنى من 

الحّد الذي قّدره له� الخ�لق في بدء الخليقة بح�سب حكمته وتقديره، واإّنم� الهدف 

مثاًل  واإليك  التحّرر،  تتطّلب  التي  المعنوّية  القوى  من  لمجموعة  الحرّية  اإطالق  هو 

تو�سيحّيً� لالأمر.

)1)  �سورة التوبة، الآية 38.
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 هذا رجل له ولد يبعث به اإلى المدر�سة، ف�إذا راأى اأّن ابنه ل هّم لو �سوى اللعب 

والأكل والنوم، حزن وقلق، ووّبخه وو�سمه ب�للعوب الأكول، وب�سف�ت مذمومة اأخرى، 

لأّنه يوّد لو اأّن ابنه اأظهر تعّلقً� اأكبر ب�لدر�ض والجته�د وال�سعي. ل �سّك اأّن هذا التعلُّق 

المطلوب اأبط�أ ظهورًا في ال�سبي من عالقته ب�للعب والأكل، ثّم اإّنه� ت�ستوجب حبَّ 

الإث�رة والتحريك والت�سويق. اإّن غريزة حبِّ التعّلم موجودة في كّل الب�سر، اإّنم� هي 

في �سب�ت وينبغي اإيق�ظه�.

ول يعني هذا اأّن الأب يريد حّقً� اقتالع حّب اللعب والأكل من طبيعة ابنه اقتالعً� 

نه�ئّيً�، بل اإّنه لي�ستّد قلقه على ابنه اإن راآه َفَقَد رغبته في اللعب اأو في الطع�م، ويح�سب 

اأّن  يعلم  لأّنه  لمع�لجته،  الطبيب  على  فيعر�سه  المر�ض،  اأعرا�ض  من  ع�ر�سً�  ذلك 

الطفل ال�سليم الذي ُيحّب الدر�ض والمدر�سة ينبغي اأّل ي�سرفه ذلك عن الرغبة في 

اللعب والطع�م، عليه اأن يكون ن�سيطً�، فيلعب وقت اللعب، وي�أكل وقت الأكل، وعليه، 

عندم� ي�سف الأب ابنه ب�أّنه لعوب واأكول، ل يريد اأن يقول: اإّنه ي�سكو من هذا في ابنه، 

بل من اأّن ذلك رّبم� يكون قد تج�وز حدوده.

أصل هذا المنطق في نظرة اإلسالم إلى الدنيا

وب�لم�دّي�ت،  ب�لدني�  العالئق  ح�سر  ومنع  الدني�،  بمو�سوع  القراآن  اهتم�م  اإّن 

ة اإلى الع�َلم واإلى الإن�س�ن. ن��سىء من نظرة القراآن الخ��سّ

فنظرة القراآن اإلى ن�س�أة الع�َلم ل تقت�سر على ج�نبه� الم�ّدي الدنيوي. فمع القول 

تكون  ل  واأرح��ب،  واأو�سع  اأعظم  اأخرى  بن�س�أة  يقول  ك�نت،  درجة  ب�أّي  الدني�  بعظمة 

ن�س�أة الدني� ب�إزائه� �سيئً� ُيذكر. ومن حيث نظرته اإلى الإن�س�ن يقول: اإّن الحي�ة لي�ست 

منح�سرة ب�لحي�ة الدني�، ففي الآخرة حي�ة اأخرى، فعلى الرغم من اأّن القراآن يرى 

اأّن الإن�س�ن ثمرة �سجرة هذه الدني�. ف�إّن حي�ته ووجوده يمتّدان اإلى م� وراء الحي�ة 
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الدني�، وعليه ف�إّن هذا الإن�س�ن الذي يحظى بهذا القدر من العن�ية والأهمّية، ينبغي 

للدني�،  نف�سه  يبيع  واأل  النه�ئي،  الم�دّية هدفه  الأمور  الدني� وم� فيه� من  اأّل يجعل 

.
(1(

نيا ِلَنف�ِصَك َثمناً« يقول الإم�م علي Q: »وَلِبْئ�َس الَمْتَجُر اأْن َترى الدُّ

وعلى ذلك، ف�إّن ف�ساًل من ف�سول النظرة اإلى الع�َلم والفل�سفة القراآنّية، اأعني 

ف�سل التوحيد، كم� ُقلن� منذ البدء، ل ي�سمح لن� اأن ننظر اإلى الدني� والع�لم المح�سو�ض 

نظرة �سّيئة. وثّمة ف�سل اآخر من ف�سول الفل�سفة القراآنية ونظرته� اإلى الدني�، يوجب 

اأن يكون هدف الإن�س�ن وغ�يته الق�سوى اأرفع من م�ستوى الدني�، وم�دّي�ته�. ذلك هو 

ف�سل المع�د والإن�س�ن.

األخالق والحّب

وف�ساًل عن اأّن هن�ك ف�ساًل اآخر في الإ�سالم يوجب كذلك الإقالل من الهتم�م 

ب�لم�دّي�ت، وهو ف�سل التربية والأخالق، ف�إّن �س�ئر المدار�ض التربوّية تقول اأي�سً�: اإّن 

التربية الجتم�عّية، ولغر�ض اإعداد الب�سر لحي�ة اجتم�عّية، ينبغي العمل على اأن تكون 

لالأفراد اأهداف معنوّية يتوّجهون اإليه� ب�أكثر مّم� يتوّجهون نحو الم�دّي�ت، اإذ اإّن ن�ر 

الحر�ض والطمع اإذا ا�ستّد لهيبه� فهي ف�ساًل عن كونه� ل ت�ستطيع اأن تكون �سببً� في 

العمران الجتم�عي، ف�إّنه�، على العك�ض من ذلك ُت�سّبب الف�س�د الجتم�عي وخرابه.

ومن حيث بلوغ ال�سع�دة، على الفرد األ يكون مفرطً�، كم� هي ح�ل بع�ض الفال�سفة 

طبيعة  اأّن  من  ب�لرغم  وتركه،  �سيء  كّل  في  الزهد  في  والهن�ء  ال�سع�دة  اإّن  فيقول: 

ال�ستغن�ء وعدم الهتم�م واحدة من ال�سروط الأولى لل�سع�دة.

ح�سر  دون  الحيلولة  عن  ذكرن�ه  الذي  لعّل  اآخر،  تو�سيح  اإلى  بح�جة  تران�  هن� 

العالئق الب�سرّية ب�لم�دّي�ت، يحمل بع�ض الن��ض على الظّن الواهم ب�أّن علين� اأن ُنحّب 

)1)  نهج البالغة، �ض 75.
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وهذا  المعنى،  وكذلك  الأكمل  المطلوب  الم�ّدة هي  نجعل  اأن  الّدني�،  ُنحّب  واأن  اهلل 

�سرب من ال�سرك، كاّل، لي�ض هذا هو المق�سود، المق�سود هو اأّن الإن�س�ن يملك عددًا 

اأوجده اهلل بحكمته في  من الميول والنزع�ت الطبيعّية نحو بع�ض الأ�سي�ء، وهي م� 

الإن�س�ن ق�طبة بم� فيهم الأنبي�ء والأولي�ء الذين ك�نوا ي�سكرون اهلل ويحمدونه عليه�، 

وهي م� ل ُيمكن اإزالته�، وحتى لو اأمكن اأن ُتزال، فلي�ض ذلك من �سالح الب�سر.

اإلى الكم�ل واإلى  اإّنه يتطّلع  اإّن لالإن�س�ن تطّلعً� اآخر وراء هذا الميول والعواطف، 

المث�ل، غير اأّن الدني� والم�دّي�ت ينبغي اأّل تظهر ب�سورة المث�ل والكم�ل المطلوب. 

ف�لحّب المذموم هو هذا الحّب، اإّن الميول والعواطف اإْن هي اإّل لون  من األوان ال�ستعداد 

في الب�سر، وهي له بمنزلة و�س�ئل للعي�ض. اأّم� ال�ستعداد لبلوغ الكم�ل المطلوب فهو 

ا�ستعداد خ��ض ينبع من العمق الإن�س�ني وجوهره ويخت�ّض ب�لإن�س�ن. لم ي�أت الر�سل 

لإزالة الميول والعواطف ولردم من�بعه�، بل ج�وؤوا لُيزيلوا عن الدني� والم�دّي�ت �سورة 

الكم�ل المطلوب، ولُيظهروا اهلل والآخرة في �سورة الكم�ل المطلوب.

يريد الأنبي�ء اأن يحولوا دون الدني� والم�دّي�ت، والخروج من مك�نته� الطبيعي، اأي 

منع هذه الميول والعواطف - وهي نوع من رابط طبيعي بين الإن�س�ن والأ�سي�ء - من 

اأن ُتغّير مك�نه� لتنتقل اإلى ذلك المك�ن المقّد�ض، القلب، مركز وجود الإن�س�ن وكي�نه، 

ومو�سع انجذابه نحو الالمتن�هي، بحيث تمنعه من التحليق نحو الكم�ل الالمتن�هي.

 ليوحي اإلى 
(1(

اإّن قول القراآن الكريم: چ ڃ ڃ ڃ ڃ     چ چ چ   چڇ چ 

اإّن على  اأو بغير اهلل من زوج وبنين وم�ل وغير ذلك،  اأن يتعّلق ب�هلل،  اإّم�  اأّن المرء 

بينهم�  الجمع  ُيمكن  ل  اللذين  الهدفين  اإّن  واحد.  اأعلى  لهم هدف  يكون  اأن  الن��ض 

هم� اهلل والم�دّي�ت الدنيوّية، واإّل ف�إّن التعلُّق ال�سرف بعدد الأمور في وقت واحد اأمر 

متي�ّسر وواقع.

)1)  �سورة الأحزاب، الآية 4.
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