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(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا
دعاكم لما يحييكم واعلموا أن اهلل يحول بين المرء
وقلبه )
األنفال ص24
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ً
التحلیق عالیا

كيف نصيل؟!
سؤال عظيم!..
قــد حيتــاج اإلجابــة عليــه إىل كتــاب ضخــم عــى األقــل ،لكــن وملــا
كان "مــا ال يــدرك كلــه ال يــرك جلــه" ســأحاول اســتعراض شــيئ
مهـ ٍم مغفــول عنــه عــادة يف خارطــة اجلــواب ،بــإذن اهلل تعــاىل.
عــي أن أقــول قبــل ذلــك أننــي لــن أتعــرض يف اإلجابــة عــى
ّ
الســؤال كيــف نصــي؟ ،لكيــف نكــر؟ وكيــف نســجد؟ أو ماهــي
آداب القنــوت ،وســنن التشــهد...إلخ  ..وليــس املقصــود رشائــط
الصــاة مــن القبلــة والســاتر واملــكان وغريهــا..
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وإنــا مــا هيمنــا هنــا هــو كيــف يمكننــا أن نفهــم الصــاة؟ مقدمـ ًة
لنقيمهــا يف حياتنــا واقع ًا..
ولذا كان كان هذا السؤال حموري..
1
إذ (...ال خري يف عبادة ليس فيها تفكر)
فــا فائــدة أن يكــون اإلنســان دقيقــ ًا يف كيفيــة أداء الصــاة
مــن الناحيــة الشــكلية الظاهريــة ،وصالتــه ال تأثــر عــى حياتــه
بــيء..
نعم نسمع املؤذن يصدح يف كل يوم "حي عىل الفالح"
ولكــن هــل هــذه الصــاة واقعــا ســببت يل النجــاح وستســبب يل
الفــاح؟!
أم نحن نتلو أذكار الصالة وال نفهم معانيها ؟!
بالطبــع ليــس لفهمهــا حــد ،فحتــى العلــاء األعــام مــن
العرفــاء بــاهلل قــد ال يدعــون ألنفســهم فهــم متــام الصــاة ،ألن
إن
الصــاة عبــادة (وقيــل :إن الصــاة أفضــل العبــادة هلل)  2ثــم َّ
(أول العبــادة معرفتــه)  3كــا يقــول أمــر املؤمنــن C
و معرفــة اهلل ودرك عبادتــه نــور ،والنــور نتــاج العلــم  ،والعلــم
الحــدود لــه ،ثــم إن الصــاة ذكــرى للمؤمنــن ،والتذكــرة ال
غنــى عنهــا..
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-1الكايف الرشيف ج 1ص.36
-2مستدرك الوسائل  34/3ب 8ح.10
-3تحف العقول ص.41
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وثمــرة العلــم والتذكــرة :العمــل الصالــح ،والغلبــة عــى
الشــهوات ،واألمــر باملعــروف ،والنهــي عــن املنكــر وغريهــا...
وكل هــذا فضــل اهلل ،وفضــل اهلل ال هنايــة لــه ،وعطــاؤه ال حــدود
لــه..
مــن هنــا كان ال هنايــة لفهــم الصــاة ومــن هنــا كانــت (...
معــراج املؤمــن) 4و(...خــر موضوع)5و(...عمــود الديــن)..
ومــن هنــا نفهــم أيض ـ ًا ملــاذا إمامنــا زيــن العابديــن كــرر (إيــاك
نعبــد وإيــاك نســتعني) -ويقــال آيــة أخــرى -ثــم هــوى روحــي
وروحــك فــداه مغشــي ًا عليــه..
هنالــك خلــل  ،وهــو مــا ســأحاول معاجلتــه هنــا بخطــوات
عمليــة تتالئــم واحتياجــات الشــباب والشــابات اليــوم..

-4بحار األنوار ج 79ص.303
-5مستدرك الوسائل  43/3ب 10ح.8
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الرشح املخترص للجانب اللفظي والشكيل من الصالة:

أوالً

 /القيام:

وقــد ذكــر الفقهــاء :أن القيــام مــن رشائــط صحــة الصــاة كل
مــا حصــل التمكــن.
فلامذا القيام يف الصالة؟!
إن القيــام بــن يــدي
جــواب هــذا صعــب ،لكــن قــد يقــالّ :
الــرب هــو نــوع مــن استشــعار التوجــه هلل جــل وعــا ،ولعلــه
تعبــر عــن القيــام اإلجبــاري الــذي ســيقومه اإلنســان يف يــوم
املحــر ،هنــاك حيــث مجيــع البــر..
وهــو مقدمــة وممهــد للوصــول إىل املراحــل الروحيــة العليــا
التاليــة ،وباخلصــوص يف الركــوع والســجود...6
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 -6راجع قاعدة «ال تعاد».
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ثانيًا

/تكبيرة اإلحرام:

(اهلل أكــر)!  ،مــاذا تعنــي هــذه العبــارة التــي نكررهــا دائــا؟!
ومــا هــو اهلــدف مــن تكرارهــا؟!
هــل (اهلل أكــر) بمعنــى أن اهلل أكــر مــن الشــمس؟! أو أكــر مــن
الكــون؟! أو أكــر مــن شــهواتنا وأهوائنــا؟! أو أكــر مــن كل
االهتاممــات الدنيويــة املاديــة واملعنويــة؟!
كل ما سبق غري صحيح!
وذلــك ألننــا بذلــك نكــون قــد قســنا اهلل ،وقارنــاه بالشــمس،
والكــون ،وشــهواتنا ،وأهوائنــا ،وكل اهتامماتنــا الدنيويــة!
واهلل ســبحانه ،عـ َّز وجــل عــن كل ذلــك ،فقيــاس أي يشء عليــه
باطــل..
حيــث أن (أكــر) عــى وزن (أفعــل) وهــي ماتســمى بـ(أفعــل
التفضيــل) ،وهــذا يعننــي أننــا عندمــا نقــول (اهلل أكــر مــن
ـم ملــا كان
الكــون) فنحــن نقــول الكــون كبــر ،لكــن اهلل أكــر! ،ثـ ّ
هنالــك تبايــن بــن املقيــس واملقــاس عليــه ،کان وكأننــا نقــول
عــي شــجاع لكــن هــذا اخلبــز لذيــذ ،أو كأننــا نحــاول اإلجابــة
عــى الســؤال :كريس+طاولــة=؟!
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إذ أن دائــرة اخلالــق خارجــة متامــا عــن دائــرة املخلــوق ،وال قياس
7
بــن املخلــوق ،واهلل عــز وجــل ،وذلــك بحكــم العقــل والنقل
فامذا تعني (اهلل أكرب) إذن؟
كان اإلمــام الصــادق  Cيفتــح املجــال أمــام النــاس للتــرف
باجللــوس لديــه وســؤاله وطلــب العــون منــه كــا جــرت العــادة
مــن رســول اهلل وعــي واحلســن واحلســن عليهــم الســام...
وأيضــا كذلــك كان الوضــع متامــ ًا بــن النســاء حيــث كانــت
النســاء يســتقني مــن عــذب فاطمــة عليهــا الســام ومــن بعدهــا
احلــوراء الســيدة زينــب ،وفاطمــة بنــت زيــن العابديــن ،ومــن
بعدهــا فاطمــة بنــت حممــد باقــر علــم األولــن واآلخريــن مــرور ًا
بعاملــة آل حممــد فاطمــة املعصومــة مليكــة قــم ...نــور ًا وعلــ ًا
وحكمــة..
وكــذا كان األمــر يف زمــن ويل اهلل إمــام الشــيعة الــذي ننســب
إليــه ،جعفــر الصــادق ..C
ويف ذلك املجلس قال أحدهم( :اهلل أكرب)
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-7وقد تعرضنا لتفصيل هذا بصورة أعمق يف (دروس يف العقائد اإلسالمية
اإلستداللية) -مخطوط.-

التحليق عاليًا

فسأله اإلمام عن معناها
فأجاب الرجل بام يشبه ما ذكرناه قبل قليل..
فقــال لــه اإلمــام :حددتــه! (أي بمقايســتك إيــاه بمخلوقاتــه-
وكل يشء خلقه-ســبحانه وتعــاىل)
فقال الرجل :كيف أقول؟
8
قال أرواحنا فداه :قل« :اهلل أكرب من أن يوصف»
إن علينا أن نستحرض هذا املعنى لـ(اهلل أكرب) دائ ًام..
إذن َّ
أمــا ملــاذا الرتكيــز عــى هــذه العبــارة يف صالتنــا وتكرارهــا كثــر ًا،
فهــذا مــا حيتــاج إىل بحــث مفصــل ومتشــعب ،ولكــن باختصــار:
إن إحــدى أهــم اجلوانــب يف ذلــك ،راجــع لكــون اإلنســان
ّ
يميــل دائـ ًا لتشــبيه اهلل وختيلــه ،وبالرغــم مــن أن هــذا أول الديــن
تكامــل فيــا بعــد-إال أنــه كان ومــا زال ابتــاء ًا جلميــع
–الــذي َ
البــر!
ولــذا وكــا يقــول األســتاذ العالمــة الشــيخ معتصــم ســيد أمحــد:
إن مجيــع األديــان واملذاهب-تقريبــا -وقعــت يف تشــبيه اهلل بشــكل
أو بآخــر! ،أمــا املعرفــة احلقــة فهــي املســتقاة مــن أهــل البيــت
.C
من هنا تتجىل أمهية أن نستشعر دائام أن (اهلل أكرب)..

-8راجع الكايف  117:1ح 8ب(معاين األسامء ومشتقاتها).
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فنرفــع أيدينــا إىل آذاننــا وكأننــا نريــد إيصــال كلمــة مــا للنــاس..
ثــم هنبطهــا إىل األســفل ألن بالفعــل كل مــا عــدا اهلل هابــط
وفــاين ،وال يســتحق اإلتبــاع والتوســل به-..نعــم إال مــن أمرنــا
اهلل باتباعهــم والتوســل هبــم ،فهــم طريــق جمعــول مــن قبــل اهلل
جــل وعــا وســيأيت تفصيــل ذلــك يف التشــهد إن شــاء اهلل-

ثالثًا

 /سورة الفاتحة المباركة:

(بسم اهلل الرمحن الرحيم)
كلمــة الــر الســتدرار الربكــة والنجــاح والفــاح ..إهنــا واحــدة
مــن أهــم موروثاتنــا الدينيــة ،وقــد رشحهــا العلــاء يف دروس
وكتــب مطولــة..
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وال أســتطيع ،وال أريــد يف هــذا املؤلــف بالــذات ،احلديــث
مفصــ ً
ا عنهــا ،ولكــن أريــد القــول إن كل عمــل وكل قــول
ـن علينــا اهلل ســبحانه وتعــاىل
وكل خاطــرة ..مل تكــن لــوال أن مـ ّ
بالقــدرة عليهــا..

التحليق عاليًا

إن كل حركــة لنــا هــي آيــة مــن آيــات اهلل ،حيــث محلــت اس ـ ًا
تقومــت ..واهلل يتجــى خللقــه بأســائه احلســنى..
منــه تعــاىل فبــه ّ
وبأســاءه يــدار الكــون وتنتظــم ســننه..
ـم إنــه عــاد ًة مــا تقــوم الشــعوب ببــدأ أي عمــل هــام باســم كبري
ثـ ّ
منهــا ..وغالبـ ًا مــا يكــون وضــع حجــر األســاس لرجــل مرمــوق
لدهيــم ..كــا يعــر ســاحة آيــة اهلل العظمــى احلــاج الشــيخ نــارص
9
مــكارم شــرازي-دام ظلــه الرشيف-
لكــن املؤمــن يعلــق أملــه وثقتــه ورجــاءه وعونــه وكل نفــس
يتنفســه بــاهلل فقــط ..بخالــق كل يشء..باملــك كل يشء ..ورازق
كل يشء ..ورمحــن كل خملوقاتــه ..ورحيــم عبــاده الصاحلــن..
إن البدأ باسم اهلل أرجى ألن تكون الصالة قريبة من اهلل..
َّ
وكأن املؤمــن أيضــ ًا يقــول :يــارب ..ليــس يل القــدرة عــى
عبادتــك بــدون أن توفقنــي لذلــك ..فابســمك أتقــرب إليــك..

(احلمد هلل رب العاملني)
احلمد هلل الذي شملنا بالعناية نحن وكل العوامل..
-9األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل،ج-1تفسري سورة الحمد.
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(الرمحن الرحيم)
فهــو الرمحــن الــذي وســعت رمحتــه الشــاملة كل خملوقاتــه..
فهــي صبغــة التدبــر وســنن الكــون العامــة ..وهــي اإلطــار
الــذي ســمح لنــا بالنجــاح ،والتكامــل ،والتطويــر ،وإنجــاز كل
مــا نملكــه ،وفهــم كل مــا حتتويــه بطــون كتبنــا ،وعقــول علامئنــا
مجيعــ ًا عــى كوكــب األرض مؤمنــن كانــوا أو ال..
احلمدهلل عىل كل ذلك..
ولكــن! هنالــك رمحــة خاصــة ..إهنــا الرمحــة التــي مل تــزل..
وال تــزال ..ولــن تــزول ..إهنــا رمحــة اهلل (الرحيــم) للمؤمنــن
املخلصــن املتقــن خاصــة..

(مالك يوم الدين)
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صحيــح أنــه صاحــب الرمحــة لــكل خلقــه بــا يشــمل الكافريــن،
لكنــه (مالــك يــوم الديــن)..
هــذه النقطــة ال بــد أن نتذكرهــا بعــد وصــف رمحتــه ..لكــي ال
نميــل عــن اجلــادة..
ملاذا؟

التحليق عاليًا

إن اهلل خالق كل يش ،هو راحم كل يشء..
َّ
ـن رمحتــه ونعمتــه ليســت بــا هــدف وبــا حكمــة ..فالــذي
لكـ ّ
أعطــى النــاس مســاحة مــن احلريــة يف فعلهــم وقوهلــم ..إنــا
فعــل هــذا البتالئهــم ،وامتحاهنــم ،فيدخــل اجلنــة أو النــار مــن
ـزاءا بــا عمــل..
دخــل ،جـ ً
ورغــم أن مســاحة اإلبتــاء صغــرة ،إذ كل يشء مبــاح إال مــا
اســتثني ،10ورغــم أن اهلل جعــل مذكّريــن ومنذريــن وأنبيــاء،
وأنــزل لنــا الكتــب اإلعجازيــة ،ورزقنــا العقــل للتدبــر والتفكــر،
وزرع يف فطرتنــا معرفتــه وحبــه..
إال أن أكثــر النــاس ســيكفرون ،ومــن ســيدخل اجلنــة منهــم إنــا
ســيدخل بفضــل اهلل وكرمــه..
لو تذكرنا هذا دائ ًام ،فإننا سنظل نحقق نجاح ًا تلو نجاح..
ألن نعــم اهلل ال حتــى ،وعلينــا التســابق يف اإلســتفادة منهــا يف
اخلــر ،لتحقيــق اهلــدف اإلهلــي ،وهــو نجاحنــا ،هــذا أوالً..
-10بنا ًءا عىل أصالة الرباءة فـ«كل يشء لك مباح حتى تعلم أنه حرام»
فعادة الشارع املقدس بيان املحرمات وحرصها ،بخالفه يف املباحات ،وعليه
فكل مسكوت عنه(حكامً) أو مشكوك فيه (موضوعاً) ،األصل فيه اإلباحة
ملبحث وأدلة يطول ذكرها ،ونظريه يف األمر أصالة الطهارة -بناءا عىل
جريانها يف الشبهة الحكمية.-
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ثانيـ ًا لــو تذكرنــا هــذا دائـ ًا فســنتذكر واقعـ ًا مــع كل فعــل ،وكل
قــول ،وكل حركــة ،أو ســكون ،أن كل فعــل حمســوب علينــا..
وكــذا عــى اآلخريــن..
ولــذا كان نــر ثقافــة املعــاد هــو الطريــق األفضــل لتحقيــق
الســام يف العــامل ،وأداء احلقــوق جتــاه النفــس ،و األبويــن،
والعائلــة ،والنــاس ،والــدول املجــاورة ،والعــامل ،واحليوانــات،
والبيئــة ،وكل يشء باختصــار!..
يمكــن للدولــة أن تضــع قوانــن ورشطــة وكامــرات
وعقوبــات ..وبالطبــع ســيلتزم أكثــر النــاس..
ويمكــن ملجموعــة مــن الــدول أن تضــع جملســ ًا لتحديــد
العالقــات واإلتفاقــات الدوليــة يف اســتخدام األســلحة مثــاً،
وجعــل غرامــات عــى خمالفتهــا ..وبالطبــع ســتلتزم أكثــر
الــدول..
ويمكــن للعــرف أن ينبــذ الشــخص البخيــل والعــاق لوالديــه..
وبالطبــع ســيصبح أكثــر النــاس كرمــاء وحمســنني لوالدهيــم..
لكــن رسعــان مــا ســيزول هــذا الفعــل احلســن احلقوقــي،
بحــدوث ثغــرة أمنيــة ،أو غيــاب عــن العــرف والنــاس..
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فلــو انقطعــت الكهربــاء يف إحــدى املــدن العامليــة الكــرى ليلــة
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واحــدة فقــط ،ســيتحول النظــام ،واحلقــوق ،وإبتســامة موظــف
الفنــدق ..إىل رسقــة لألمــوال بواســطة أكيــاس بحجــم إنســان
كامــل ،وعمليــات اغتصــاب أينــا أمكــن ذلــك ولــو كان يف
الشــارع ،وجرائــم قتــل ،وحــرق ،وختريــب ،وانتقــام مــن بعــض
الدوائــر احلكوميــة ،أو بعــض الــركات ،بالتكســر والتخريــب
ووو...
كــا حــدث متامـ ًا يف مدينــة (مجعيــات أصدقــاء الــكالب وحقــوق
القطــط) «نيويــورك» « »NewYorkســنة 77م..
تنقلــب املوازيــن رأســ ًا عــى عقــب لغيــاب الكهربــاء ليلــة
واحــدة فقــط!!
مــن هنــا نحــن اليــوم قــادرون عــى نــر الســام واحلقــوق
يف العــامل باســم اإلســام ومــا جــاء بــه رســول اهلل  ..Kوأن
ندعــو العــامل إىل تذكــر اهلل عــز وجــل واإليــان عمليــ ًا بوجــود
هــدف هلــذا الكــون..
اهلــدف الــذي حدثنــا عنــه األنبيــاء منــذ بدايــة تواجدنــا عــى
األض!
ـم نــوح وإدريــس
رصح بذلــك آدم أبــا البرشيــة ومــن ثـ ّ
حيــث ّ
وهــود ..ومــرور ًا بإبراهيــم وإســاعيل وإســحاق ويعقــوب
ويوســف ..وانتهــاءا بـــا قالــه موســى كليــم اهلل وقائــد بنــي
إرسائيــل ،وعيســى روح اهلل قطــب مجيــع املســيحيني ،وحممــد
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رســول اهلل وحبيبــه وصفيــه وخريتــه ونبــي الرمحــة وأبــا الكوثــر..
إذا آمــن النــاس هبــذا اهلــدف اإلهلــي (النجــاح) خللــق اهلل العــامل،
ســيؤمنون بـ(يــوم الديــن) 11وبــذا ستتشــكل حالــة (التقــوى)
لدهيــم .وهــي أفضــل نظــام يمكــن الوصــول إليــه لتطبيــق
الســام بجميــع معانيــه ،وإقامــة احلقــوق يف العــامل..
ألن املتقي يالحظ مراقبة اهلل عز وجل له..
اهللُ الــذي ال تتعطــل كامرياتــه ..وال يغفــل رشطتــه أو تنتــر
اخليانــة بينهــم ويتــم إرشــائهم..
احلي القيوم ،السميع البصري اخلبري ،العليم بذات الصدور..
إن هــذه هــي احلضــارة بعينهــا التــي حيــاول البــر حتقيقهــا منــذ
ســحيق الزمــن ،والتــي ادعــى الكثــرون قدرهتــم عــى صنعهــا
بعيــد ًا عــن األنبيــاء ،واكتفــاء ًا بنظريــات فالســفة اإلغريــق يف
اليونــان ،والفلســفات الرشقيــة يف اهلنــد ،وبــاد فارس،والصــن
واليابان...حيــث بــدأ النــاس يرجعــون هلــم ليــس فقــط فيــا
عليهــم الرجــوع إليهــم فيــه ،وهــي العلــوم املاديــة كالطــب
والفلــك ومــا أشــبه مــن املجــاالت التــي فتــح آفاقهــا األنبيــاء
وأوصــوا بالبحــث فيهــا ،بــل أصبحــوا املصــدر املســتقل
-املبتــدع -واملعتمــد لقوانــن السياســة واإلقتصــاد والتفكــر..

18

-11حيث أ ّن الله سيحاسب من قام بالهدف ومن تخلف عنه ،وإال بطل
كونه عادالً ،وبذا بطل كونه كامالً ،وبذا بطل كونه إلهاً.
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بــل حتــى معرفــة اهلل!!

12

-12وهنا ثالث نقاط رسيعة هي خالصة لبحوث طويلة:
أوالً إن هؤالء الفالسفة علامء لكن لعلمهم حدود يجب أال نعديه عن
املادة التي أمر الدين الناس بالبحث والتطوير فيها ،وذلك لفقدانهم أداة
البحث يف عامل الغيب.
ثانيا ً يحق لكل أحد من البرش ،بل يجب عليه رشعاً -وال يجوز له التقليد
يف البحث عن الخالق ،ولكن قانون البحث يشرتط أن « ال يخالف بديهيات
العقل» _التي كانت وظيفة األنبياء تذكرينا بها ،ال ألنهم ذكرونا بها ،وكونها
من ِ
املخب صاحب األدلة الدامغة عىل النبوة فحسب ،بل لكونها من
العقليات_ كالحكم بأن لله جسم ،فمن له جسم كان مركباً ،ومن كان
مركباً ،كانت أجزاءه سابقة له ،فال يصح كونه (الله) بل (الله) الحقيقي هو
خالق أجزاءه وموجده ،أو كالحكم بأن الكون أىت بال موجد وبالسبب ،فهذا
مخالف لبديهة العقل أيضاً ،حتى وإن قالها أعظم علامء وفالسفة البرش،
يغي هذا من حكم العقل يشء.
فلن َ
ثالثا ً يحق لكل إنسان التنظري سياسياً واقتصادياً وقانونياً...إلخ ،ولكن مبا ال
يخالف الحدود التي رسمها األنبياء_ملا سبق_ ،والتي تضمن للبرش النجاح
والسعادة ،كحد حرمة التجاوز عىل حق اآلخرين يف اإلقتصاد وأن كل إنسان
له رأس ماله ولكن مبا ال يفصله عن وجوب املساهمة يف املجتمع ويفكه
عن كونه حلقة يف البالد تشرتك يف عملية تطوير موحد.
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(إياك نعبد وإياك نستعني)
يــارب! ..إيــاك فقــط نعبــد حــر ًا ،13فــا إلــه لنــا ســواك كــا
حيكــم عقلنــا وتبــوح فطرتنــا ..وبــك فقــط حــر ًا نســتعني ،وإذا
اســتعنا بــك ..فهــذا يعنــي أننــا ســنقدر عــى فعــل كل مــا ننويــه
بعــد إذنــك ..فنحــن لســنا أشــخاصا إتكاليــن وذيــوالً آلخريــن
لنســتعني هبــم دونــك ..ســبحانك يــارب ..خلقتنــا أحــرارا فهــل
نقيــد رقابنــا ونضعهــا بيــد خلقــك؟!..
فــإذا كنــت (رب العاملــن) و(الرمحــن الرحيــم) و(مالــك يــوم
الديــن) كيــف يعقــل أن نعبــد غــرك أو نســتعني بســواك؟!
هيهات!
بل وجدناك أهال للعبادة فعبدناك ،ياخالق كل يشء..
و وجدنــاك مالــك يــوم الديــن ،فــا أحــد دونــك لــه امللــك
احلقيقــي يف هــذه الدنيــا ،فبــك فقــط نســتعني..
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-13والحرص املطلق هنا نتيجة تقديم املفعول -فهو من باب تقديم ما حقه
التأخري -وإطالق العبادة.
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يارب!..
(اهدنا الصراط املستقيم)
نحن آمنا باسمك وآياتك التي تدل (تذكر) بك ..فاحلمد لك
يارب العاملني ..ويارمحن ويا رحيم..
لكــي نكــون قادريــن عــى حتقيــق النجــاح الــذي خلقتنــا مــن
أجلــه يــا (مالــك يــوم الديــن):
(اهدنا الرصاط املستقيم)..
نحن ال نقدر عىل اإلهتداء إن مل هتدنا ..إهدنا يارب:

(صراط الذين أنعمت عليهم)
هــل ألننــا عرفنــا أن اهلل خالــق هــذا الكــون ومدبــره وربــه الوحيد
 ،وعلمنــا بحســابه يف اآلخــرة ،هــل هبــذا نعــد مهديني؟

القــرآن يقــول :ال ..ولذلــك نحــن ندعــو يــارب (اهدنــا
الــراط املســتقيم)(رصاط الذيــن أنعمــت عليهــم غــر
املغضــوب عليهــم وال الضآلــن)

21

رؤى نحيا بها

فــا بــد مــن أال يكــون اإليــان والديــن أفــكار ًا نظريــة جمــردة..
بــل هنــاك هلــذا الديــن قــرآن مكتــوب وقــرآن ناطــق يف كل فعلــه،
وقولــه ،وحركتــه ،وســكونه ..يف كل يشء هــو معجــزة! كــا أن
القــرآن املكتــوب معجــزة!..
ثاني ـ ًا أن يكــون أولئــك الذيــن أنعمــت عليهــم القــادة لنــا فهــو
"رصاطهــم" (رصاط الذيــن )...و(الذيــن) ال تســتخدم يف العربية
إال يف مجــع املذكــر العاقــل ،فليــس احلديــث عــن جمموعــة
اعتقــادات تســبح يف اهلــواء ،ولــذا يلــزم منــا أن نضعهــم قــادة
لنــا ..ألهنــم الوحيــدون الذيــن يســتحقون أن نتأســى هبــم
ونطيعهــم يف كل يشء ..إذ هــم املعصومــون يف كل يشء ،فليســوا
فقــط عــى الــراط ،بــل هــم الــراط وامليــزان واملعيــار ..فهــم
مــع احلــق ،واحلــق معهــم..
إهنم:

(غري املغضوب عليهم)
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الذيــن يتعمــدون اإلنحــراف ،باتباعهــم واستســامهم لألهــواء
والشــهوات ..هــم منزهــون عــن كل ذلــك ،ومل يثبــت هلــم
التاريــخ والواقــع ميــ ً
ا ولــو بســيطا ً عــن احلــق ،أو معصيــة
واحــدة كســلب نملــة جلــب شــعري! فهــم مل وال ولــن يعصــوا اهلل

التحليق عاليًا

طرفــة عــن ليغضــب عليهم..أمــا نحــن باقــي البــر فكــم مــرة
يف اليــوم نغضــب اهلل عــز وجــل؟!
لــذا قلــت لكــم لــن ندخــل اجلنــة باســتحقاق منــا ،بــل بفضــل
اهلل ورمحتــه وحلمــه..
نسأل اهلل التوبة والعون عىل تصحيح أخطائنا..

و(ال الضآلني)
الذيــن ال يعرفــون احلــق أساســا أو يغيــب عنهــم أمــر مــا ،فهــم
يف ضــال وال يعرفــون أهنــم يف ضــال فجهلهــم جهــل مركــب،
فمثــا يضحــون بأنفســهم وبنيــة صادقــة يف طريــق الضــال،
وهــم (...حيســبون أهنــم حيســنون صنعــا).14

-14الكهف .104
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رابعًا

 /السورة:

ويقصــد هبــذا اإلصطــاح الفقهــي الســورة التــي نتلوهــا بعــد
الفاحتــة ،وألن مــن أكثــر -أو أكثــر -الســور التــي ورد احلــث
عــى تالوهتــا يف الصــاة ســورة اإلخــاص ،نحــاول الــرح
والتأمــل فيهــا بــا يتناســب واملقــام

مبتدئني بـ(بسم اهلل الرمحن الرحيم)
(قل)
(قــل) :علينــا أن نتذكــر دوم ـ ًا أن نبلــغ هــذه احلقيقــة ونصــدح
15
هبا

24

-15تفسري األمثل ج 20ص.326
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(هو):
ورد عــن اإلمــام الباقــر ...( :Cفاهلــاء تنبيــه عــى معنــى
ثابــت ،والــواو إشــارة إىل الغائــب عــن احلــواس ،كــا أن قولــك
16
هــذا إشــارة إىل الشــاهد عنــد احلــواس)

(اهلل):

وورد أيضــا عنــه ( :Cاهلل معنــاه املعبــود الــذي ألِ ـ َه اخللــق
عــن درك مائيتــه ،واإلحاطــة بكيفيتــه ،ويقــول العــرب ألِــه
حتــر يف الــيء فلــم ُيــط بــه علــ ًا وولِــه إذا
الرجــل إذا َّ
فـ ِ
ـذره وخيا ُفــه فاإلل ـ ُه هــو املســتور عــن
ـزع إىل الــيء ممــا حيـ ُ
17
حــواس اخللــق)

(أحد):
(إن أعرابيـ ًا قــام يــوم اجلمــل إىل أمــر املؤمنــن  ،Cفقــال يــا
َّ

-16بحار األنوار ج 3ص.221
-17بحار األنوار ج 3ص.222
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أمــر املؤمنــن أتقــول إن اهلل واحــد! ،قــال :فحمــل النــاس عليــه!
قالــوا يــا أعــرايب! أمــا تــرى مافيــه أمــر املؤمنــن مــن تقســم
القلــب؟!..

فقــال أمــر املؤمنــن  :Cدعــوه فــإن الــذي يريــده األعــرايب
هــو الــذي نريــده مــن القــوم.
ثــم قــال  :Cيــا :أعــرايب إن القــول يف أن اهلل واحــد عــى
أربعــة أقســام:
فوجهــان منهــا ال جيــوزان عــى اهلل عــز وجــل ،ووجهــان
يثبتــان فيــه.
فأمــا اللــذان ال جيــوزان عليــه فقــول القائــل واحــد يقصــد
َّ
بــه بــاب األعــداد ،فهــذا مــا ال جيــوز ،ألن مــا ال ثــاين لــه ال
يدخــل يف بــاب األعــداد.
أمــا تــرى أنــه كفــر مــن قــال :إنــه ثالــث ثالثــة وقــول القائــل
هــو واحــد مــن النــاس ،يريــد بــه النــوع مــن اجلنــس ،فهــذا
مــا ال جيــوز ألنــه تشــبيه وجـ َّ
ـل ربنــا عــن ذلــك وتعــاىل..

26

وأمــا الوجهــان اللــذان يثبتــان فيــه فقــول القائــل هــو واحــد
ليــس لــه يف األشــياء شــبه كذلــك ربنــا ،وقــول القائــل إنــه
عـ َّز وجــل أحــدي املعنــى ،يعنــي بــه أنــه ال ينقســم يف وجــود
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والعقــل والوهــم كذلــك ربنــا عـ َّز وجــل)

18

(اهلل الصمد)
"إننــا حســب معلوماتنــا املحــدودة عــن اجلســم نعــرف أن كل
يشء مركــب مــن ذرات صغــرة،
وأن يف هــذه الــذرات فراغــات هائلــة ،بحيــث لــو تصورنــا طن ـ ًا
مــن اخلشــب يقــع يف مســاحة عــدة أمتــار مربعــة ،ثــم افرتضنــا
أننــا أعدمنــا الفراغــات يف ذراهتــا ألصبحــت يف حجــم صغــر
ال يقــاس مــع حجمهــا الســابق ،ولكنهــا ســوف حتتفــظ بوزهنــا
الســابق أي ألــف كيلــو غــرام.
ويــدل عــى ذلــك أن املــواد الثقيلــة كاليورانيــوم حتتــوي عــى
مثــل ذرات اخلشــب والقطــن إال أن هــذه الفراغــات تــردم،
فتثقــل املعــادن حتــى إن مــا مقــداره عرشيــن ســنتيمرت ًا مكعبــ ًا
مــن اليورانيــوم يقــدر وزنــه بطــن ،وحمــدود أيضــا بأنــه ليــس
بنافــذ يف كل أبعــاد الــيء أليــس كذلــك؟
بينــا رب العــزة ال يزيــد أو ينقــص ألنــه كامــل ،ولــو افرتضنــا
فيــه نقصـ ًا إذ ًا مــا الفــرق بينــه وبــن الكائنــات التــي خلقهــا ،وإذا

-18بحار األنوار ج 3ص.206
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تســاوى اخلالــق واملخلــوق فلــاذا أساس ـ ًا نبحــث عــن خالــق؟
أليــس إنــا هدانــا العقــل إىل اخلالــق ملــا رأينــا مــن النقــص
واحلاجــة يف املخلوقــن ،وأظهــر مصاديــق النقــص :الرتكيــب
والتأليــف ،والزيــادة والنقصــان ،فكيــف نزعــم وجــود ذلــك
أيضــ ًا يف اخلالــق؟...
ونختــم حديثنــا عــن الصمــد بروايــة رشيفــة عــن اإلمــام عــي
 Cمجعــت الكثــر مــن معــاين الصمــد ،قــال:

(تأويل الصمد :ال اسم وال جسم وال ِمثل وال شبه وال صورة
وال متثال وال حد وال حدود وال موضع وال مكان وال كيف
ثمة وال عال وال خالء وال مأل وال قيام
وال أين وال هنا وال َّ
وال قعود وال سكون وال حركات وال ظلامين وال نوراين
وال روحاين
وال نفساين وال خيلو منه موضع وال يسعه
موضع
وال عىل لون وال عىل خطر قلب وال عىل شم رائحة ،منفي عنه
19
هذه األشياء"
-19من هدى القرآن ج 12ص.416
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(مل يلد ومل يولد)
بــل هــو غــر خلقــه متامـ ًا ..فلــم يولــد كــا تتوالــد املخلوقــات ال
كالبــر وال كأي نــوع مــن أنــواع التناســل والتكاثــر ،ومل يولــد
باجتــاع وتركــب جمموعــة مــن الــذرات ،ومل يلــد أحــد ًا العيســى
وال غــره ،ومل يلــد الكــون ومل يفضــه ومل ينحـ ّ
ـل فيشــكله...
إنــه فــوق املســاس واالتصــال بــأي يشء آخــر ..فهــو الغنــي..
وكل يشء مفتقــر لــه ..ســبحانه عــا يصفــون..
ألنه خالق ومبتدع كل يشء من اليشء إذ اليشء..

(ومل يكن له كفوا أحد)
َّ
وجــل عــن مالئمــة
فقــد (تنــزه عــن جمانســة خملوقاتــه،
كيفياتــه) 20ونعــوذ بــاهلل مــن أن يفكــر اإلنســان الضعيــف احلقري،

بعصيــان أو بالــرك بربــه العزيــز املتعــال خالــق الكــون العظيــم
والفضــاء الرحيــب املهيــب والشــموس امللتهبــة ..مــن خيالــف
هــذا الــرب ليــس فقــط حــرم نفســه النــور والنعمــة والنجــاح ،

-20دعاء الصباح ملوىل املوحدين ،إمام املتقني ،اإلمام عيل .C
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فقــد وقــع يف مشــكلة كبــرة ،مــع رب ليــس لــه حــد وال لقدرتــه
مثيــل ،وليــس لــه قرابــة مــع أحــد فـــ(مل يلــد ومل يولــد)(ومل يكــن
لــه كفــوا أحــد)..

قــل هــو اهلل أحــد أي (قــل هــو اهلل أحــد بــا تأويــل عــدد،
الصمــد بــا تبعيــض بــدد ،مل يلــد فيكــون موروثـ ًا هالــك ًا ،ومل
يولــد فيكــون إهل ـ ًا مشــارك ًا ،ومل يكــن لــه مــن خلقــه كفــو ًا
أحــد) كــا قاهلــا اإلمــام عــي بــن أيب طالــب أرواحنــا فــداه..

30

إن علينــا كمؤمنــن تذكــر هــذه املعــاين قــدر اإلمــكان بالتمريــن
وجهــاد النفــس ،كلــا وقفنــا بــن يــدي بارئنــا..
مــن يؤمــن بــاهلل الــذي صفاتــه أكمــل الصفــات ،هــذا اإلنســان ال
يمكــن أن يرضــخ لنفســه وأهــواءه وشــهواته ،وكســله ،وغضبــه،
وضجــره ووو ..فيكون فاش ـاً..
وال يمكــن أن جيعــل الشــيطان مرشــد ًا ،وال يمكــن أن يرضــخ
ألي أحــد جيعــل نفســه قائــدا فوقــه بالباطــل ،وهبــذا إن ص ُلــح
الفــرد ،وصلــح القــادة – حيــث أن النــاس لــن يتبعــوا بعــد
هــذه املعرفــة الطاغــوت بــل ســيتبعون أهــل البيــت ووكالئهــم
املوحديــن بــاهلل حقــ ًا.. -
النتيجــة هــي أن يعــم الســام ،والرفــاه اإلقتصــادي ،واإلســتقرار
الروحــي يف القلــوب ،فســتكون أخــاق اإلســام وأحكامــه
الســامية هــي الــراج هلدايــة األمــة واســتعدادها حضاريــ ًا،
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ونفســي ًا ،ألن تصــل ملســتوى يؤهلهــا ألن يقودهــا احلجــة املهــدي
املنتظــر – أرواحنــا فــداه..-
حيــث حتكــم األخــاق قبــل القوانــن ..وتبعــث عــى اخلــرات
الدوافــع الداخليــة قبــل األوامــر اخلارجيــة ..حيــث هيــم اإلنســان
أمــر اآلخــر أكثــر من مهــه ملصلحــة نفســه ..حيــث حتلــق األرواح
وتعيــش يف حمبــة وســام وحضــارة وســعادة..

خامسًا

 /الركوع:

يف إحــدى األيــام جــاء رجــل إىل أمــر املؤمنــن عــي ()C
وســأل  :ملــاذا نركــع يف الصــاة ونمــد عنقنــا هبــذه الطريقــة؟
آمنــت بــاهلل [بوحدانيتــك] ولــو
فقــال (( :)Cتأويلــه:
ُ

ُضبــت عنقــي)

21

وأما معنى ذكر الركوع( ،سبحان ريب العظيم وبحمده):
-21من ال يحرضه الفقيه ( ،220/1باب وصف الصالة من فاتحتها إىل خامتتها)،
ح.927
31
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(سبحان)
ســبحان اهلل أي منــزه اهلل ..فاملؤمنــون عندمــا يــرون شــيئا
يتعجبــون منــه ويقولــون (ســبحان اهلل!) فهــم يقولــون :هــذا
األمــر الدنيــوي عجيــب! أو عظيــم جــدا! ،لكــن اهلل منــزه عــن
ـب منــه ..إنــه ع ـ ّز وجــل فــوق كل مــا
أعجـ ُ
هــذا األمــر الــذي َ
نــرى ونســمع ،أو نحــس ونشــعر..
أن اهلل أجل من أن يقاس بيشء مهام بلغ تعجبنا منه..
حيث ّ
وأيض ـ ًا نحــن الذيــن نركــع هلل عــز وجــل ال نســاوي شــيئ ًا أمــام
اهلل ،مهــا بلغنــا مــن القــوة أو العظمــة أو اجلــاه ..وإنــا "العــزة هلل
مجيعــا" والعظمــة لــه وحــده ،ســبحانه..
إن كالم اهلل ،وحججــه علينــا ،مهــا فقــط الثقــان اللــذان علينــا
َّ
إتباعهــا ،ألن اهلل أمرنــا بذلــك ،وغــر هــذا ســواء كان هــوى
النفــس ،أو اتبــاع الطاغــوت ،أوشــياطني اإلنــس واجلــن ،فهــو
باطــل ..ويــؤدي إىل الفشــل..
وهــذه كانــت مشــكلة البــر منــذ التاريــخ الســحيق يف زمــن
األنبيــاء وإىل اليــوم فدائــا توجــد جبهتــان
32
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جبهــة الشــجاعة ،واجلبــن ..وجبهــة النشــاط ،والكســل..
وجبهــة التعمــر ،واهلــدم ..وجبهــة الكــرم ،والبخــل ..وجبهــة
تنظيــم الوقــت ،والفــوىض...
أي جبهة العقل ،وجبهة وساوس الشيطان..
وهكــذا عــى مســتوى القيــادة واألســوة واإلتبــاع واجلامعــة،
هنالــك جبهــة قابيــل وجبهــة هابيــل ..وجبهــة موســى وجبهــة
فرعــون ..وجبهــة اإلمــام احلســن  Cوجبهــة يزيــد..
وباختصــار هنالــك جبهــة للحــق ،وأخــرى للباطــل ولــكل منهــا
جنود..

(ربي)
فالذكــر يقــول (ســبحان ريب العظيــم وبحمــده) ،وليــس ســبحان
الــرب أو اهلل العظيــم وبحمده)مثــا..
ألن املصــي عليــه أن يستشــعر ويتذكــر أن اهلل اللطيــف اخلبــر،
وكــره ،وتعاهــده مــن عــامل الــذر ،وعــامل
هــو الــذي ربــاه،
ّ
األرحــام ،إىل بــن يــدي أمــه ســامل ًا صحيحــ ًا..
عــى املصــي أن يتذكــر أيض ـ ًا الصعوبــات الكثــرة التــي مـ َّـر هبــا
وأعانــه اهلل عــى جتاوزهــا..
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نحن ننسى لكنها فوق أن نحصيها!
كــم مــرة مــررت بصعوبــة وأحسســت بــأن الدنيــا انتهــت ،إال
أنــك اليــوم تبتســم وتعيــش حياتــك بشــكل طبيعــي وكأن شــيئ ًا
مل يكــن؟!
ناهيــك عــن املشــكالت التــي ُح ّلــت مــن حيــث ال حتتســب،
22
وناهيــك الــرر الــذي كان مقــدر ًا أن يقــع فأنجــاك اهلل منــه..
يف ذلــك اليــوم جلســت يف احلافلــة متســمر ًا ..أفكــر هــل
كانــت بالفعــل ســتنهتي حيــايت هبــذه البســاطة؟!
دعني أقص لك ما حدث..
خرجــت كعــاديت كل صبــاح ،بعــد تنــاول اإلفطــار يف ســكن
حوزتنــا يف قــم املقدســة ،قاطعــ ًا شــارع(خيابان) معلــم لكــي
أدخــل الفــرع (كوچــه) الــذي قــد تبــارك بســكن اإلمــام اخلميني
–J
 والتــي اعتــاد أن يســميها القميــون بلهجتهم الدارجــة بـ(كوچهخونه إمــام).
هنــاك يف احلــي العلامئــي مــن قــم املقدســة حيــث يف مقربــة مــن
هــذه (الكوجــه) يوجــد مكتــب الســيد السيســتاين –دام ظلــه
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(-22اللهم موالي كم من قبيح سرتته ،وكم من فادح من البالء أقلته ،وكم من
عثار وقيته ،وكم من مكروه دفعته ،وكم من ثناء جميل لست أهال له نرشته)
دعاء كميل بن زياد عن أمري املؤمنني ع.
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الرشيــف -ومكتــب الشــيخ التربيــزي –J
 ومكتــب الســيد املــدريس –دام ظلــه الرشيــف -وبعــضاملــدارس واحلــوزات الدينيــة األخــرى..
والتــي مــن مجلتهــا مــا كان مقصــدي أال وهــو درس كتــاب
املنطــق للمرحــوم املظفــر -قــدس رسه-
إال أنــه ولعلــة تغيــر مــكان الــدرس ،قامــت احلــوزة بتوفــر
حافــات لنقــل الطلبــة ..
فكانــت وجهتــي أن أشــق هــذه (الكوچــه) للوصــول إىل مواقــف
(باركينــگ) احلــرم ،ويف منتصــف الطريــق كانــت األجــواء هادئة
جــد ًا ،وأظــن أننــي كنــت حينهــا أفكــر يف إحــدى مســائل النحو،
وفجــأة! رأيــت جــدار ًا كامــا بطــول ثالثــة أمتــار ونصــف تقريبا
وعـ ٍ
ـي!
ـرض مشــابه ،يســقط عـ ّ
ال أدري مــاذا حــدث بالتحديــد وكيــف اســتطعت أن أنتقــل يف
غمضــة عــن إىل الطــرف اآلخــر ومل أصــب حتــى بغبــار ســقوط
ذلــك اجلــدار!
إن هــذا مــن لطــف عاملــة آل حممــد فاطمــة املعصومــة التــي هــي
ّ
إحــدى وســائطنا إىل اهلل ،وإحــدى وســائلنا كــا تعــر اآليــة
املباركــة..
35
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وقــد كان يل الكثــر مــن القصــص واملواقــف املشــاهبة ودونــت
بعضهــا ونســيت البعــض اآلخــر..
نحــن البــر عــادة ننســى وننشــغل طــوال اليــوم بالشــؤون
املختلفــة النافعــة أو الضــارة الســمح اهلل ..لذلــك كان علينــا أن
نخلــص ركوعنــا هلل ونتذكــر هــذه احلقيقــة ،لكــي نعبــد اهلل حقـ ًا
والنغــر ،ولكــي تســتقر الطمأنينــة يف قلوبنــا بــأن هنالــك (ربـ ًا)
لنــا ســربينا..
لكــن
نحــن لدينــا القــدرات الذهنيــة والعقليــة،
َّ
التحصيل(اإلجيــاد) والتوفيق(اإلبقــاء) لإلســتفادة منهــا ال يكــون
إال بــاهلل وبإذنــه..
ولــذا كان (احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ،ولــه الشــكر عــى مــا أهلــم،
23
والثنــاء بــا قــدّ م)
وتفصيــل ذلــك بالرتتيــب العكــي -الــذي يربــط ذهنية املســتمع
بآخــر مــا يتذكــره ومــا قيل:-
(مــن عمــوم نعــم ابتدأهــا ،وســبوغ آالء أســداها ،ومتــام منــن
24
أوالهــا)
كــا قالــت ســيدة نســاء العاملــن فاطمــة روح رســول اهلل وأعظــم
خلقه .
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-23الخطبة الفدكية.
-24الخطبة الفدكية.
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(العظيم)
مــن هنــا نفهــم املناســبة بــن قولنــا العظيــم وبــن معنــى
لــق املصــي ويؤمــن بــاهلل وخيضــع
الركــوع ،ففــي الركــوع ُي ُ
لــه قــوالً وعمــاً ،ويستشــعر عظمتــه عــ َّز وجــل ولــذا يقــول
(العظيــم)..
ويــارب أنــى لنــا أن نعــرف حــق عظمتــك؟! ..نحــن مل نســتطع
أن نحــط علـ ًا بعظمــة نملــة تــدب عــى األرض ،أو جمــرة تســبح
يف الفضــاء ..فكيــف بعظمتــك يــارب!..

(وحبمده)
إهلــي! ..أنــا أســبحك يــاريب العظيــم ،ولكــن ليــس مــن قــدرة
مــن نفــي ،بــل أنــت وفقتنــي لذلــك ووهبتنــي اإلســتطاعة عــى
أن أركــع لــك وأسـ ّبح لــك يف انســجام مــع تســبيح األرض مــن
حتتــي والســاء مــن فوقــي ،واألشــجار والطيــور مــن حــويل..
وإن تنزهيــي وذكــر أنــك ريب الــذي
فلــك احلمــد يــاربَّ ..
ربــاين ويربينــي ويرعــاين دائــا فــا أختنــق بلعــايب وال أغــص
لكــن
وثنــاء عليــك،
بلقمتي،وذكــر عظمتــك ..هــو محــدٌ لــك
َّ
ٌ

37

رؤى نحيا بها

محــدي وشــكري لــك ،هــو اآلخــر يســتوجب محــد ًا وشــكر ًا،
فأنــت مــن رزقتنيــه و وفقتنــي إليــه ...فســبحانك يــاريب العظيــم
(وبحمــدك)..

سادسًا

 /القيام من الركوع:

فبعــد الركــوع نقــف جمــدد ًا وهــذا الوقــوف اعتــره بعــض
الفقهــاء مــن أجــزاء الركــوع ،فلــو تــرك ذلــك عامــد ًا فاإلحتيــاط
إعــادة الصــاة ،عم ـ ً
ا بالــرأي املشــهور بينهــم ،فالوقــوف بعــد
الركــوع لــه أهــداف عديــدة وعظيمــة يطــول التأمــل فيهــا ،25إال
أنــه لعــل أحــد أهدافهــا أن يعلــم اإلنســان أن مــن يــذل نفســه هلل،
ســرفعه اهلل ،وســينجح ويفلــح..
فاملصــي تصــل لــه هــذه الرســالة عــر هــذا الفعــل مــن حيــث ال
يشــعر..
ولعــل أحــد أهدافــه أيضــ ًا هــو زيــادة اجلهــد للوصــول إىل
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-25فوجوبه داللة عىل أهميته ،وذلك بنا ًءا عىل متامية كربى كون ثواب الواجب
أعظم من ثواب املستحب .وقد يستدل عليه أيضاً بالـ(الحكمة) يف الترشيع
اإللهي ،بنا ًءا عىل بعث املوىل وتعلق إرادته األكيدة بالـ(األصلح).وبهذا تكون
تراتبية التكليف وجوباً واستحباباً ،خاضعة للشدة والضعف صالحيةً.والله العامل.
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الســجود ،الــذي ســيعد املحــور النــوري يف الصــاة ..وغريهــا
ممــا يمكــن التأمــل فيــه..
أما الذكر املستحب بعد الركوع وحني القيام،فهو:

(مسع اهلل ملن محده)..
إهنــا حالــة مــن اإلجيابيــة والتفــاؤل أن يعتقــد املصــي بــأن اهلل
ســمع كالمــه ومدحيــه ..ألن اهلل (ســمع ملــن محــده) فهكــذا الظــن
ِِ
ِ
ـرا..26
بــه ،وهــو عنْــدَ َظـ ِّ
ـر ًا َفخَ ـ ْ
ـن َع ْبــده إِ ْن َخـ ْ
ش ًا َفـ َ ّ
ـر ًا َو إِ ْن َ ّ
ســبحانه مــا أكرمــه..

سابعًا

 /السجود:

وهــو "منتهــى العبــادة" كــا خيــر عــن ذلــك إمامنــا الصــادق
( 27)Cحيــث أنــه مــن كــال مــا يمكــن أن نفعلــه نحــن
البــر تعبــر ًا عــن عبادتنــا وطاعتنــا لربنــا األعــى املنــزه عــن كل

-26الكايف الرشيف (ط-اإلسالمية) ج 8ص.302
-27راجع من ال يحرضه الفقيه ( 222-221/1باب وصف الصالة من فاتحتها إىل
خامتتها) ،ح.929
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نقــص( ،وبحمــده)..28
ولــذا كان الســجود وأثــره عالمــة للشــيعي ..فــذات يــوم كان
اإلمــام عــي بــن احلســن ســيد الســاجدين وزيــن العابديــن
 ،Cقاعــد ًا بخشــوع يف بيتــه مشــغوالً ،إذ قــرع قــوم عليــه
البــاب..
فقال :ياجارية ،انظري من يف الباب؟
فقالوا :قوم من شيعتك..
فوثــب اإلمــام بعجلــة وهــو الوقــور ،حتــى كاد أن يقــع ،فلــا
فتــح البــاب ونظــر إليهــم رجــع..
وقال :كذبوا!!
فأين السمت يف الوجوه؟!
أين أثر العبادة؟!
أين سيامء السجود؟!
قرحــت العبــادة
إنــا شــيعتنا يعرفــون بعبادهتــم وشــعثهم ،قــد ّ
منهــم اآلنــاف ،ود ّث ِ
29
ــرت اجلبــاه واملســاجد)
نعــم إهنــا اللحظــات الثمينــة التــي لــو علــم املصــي مــا يغشــاه
مــن رمحــة اهلل حينهــا مــا رفــع رأســه..
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-28وبهذا ندع رشح الذكر (سبحان ريب األعىل وبحمده) لتشابهه الغالب مع ذكر
الركوع ،ونكتفي مبا ذكر عن األعىل.
 -29مستدرك الوسائل  ،468/4ب ،17ح.6
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التــي يتذكــر فيهــا املصــي مبــدأه مــن هــذا الــراب ..وأنــه مل يكــن
شــيئ ًا مذكــور ًا ..فخلقــه اهلل وابتدعــه هلــدف وحكمــة ..30وعليــه
اليــوم أن حيقــق ذلــك اهلــدف فيصنــع احلضــارة وحيقــق النجــاح
والســام والســعادة..
ثانيــً  :قــول (اللهــم صــل عــى حممــد وآل حممــد) بعــد ذكــر
الركــوع والســجود..
فامذا يعني أن نقول (اللهم صل عىل حممد وآل حممد)؟!
وملاذا كان اإلستحباب بعد ذكر الركوع وذكر السجود؟!
إن ملعنــى الصــاة عــى حممــد وآل حممــد تفســرات متعــددة،
منهــا مــا ذكــره العالمــة أيب هــال العســكري مــن أن الصــاة مــن
اهلل عـ َّز وجــل الرمحــة ،ومــن املالئكــة االســتغفار ومــن اآلدميــن
31
الدعــاء
فنحــن عندمــا نقــول (اللهــم صــل عــى حممــد وآل حممــد) فنحــن
نقــول (اللهــم ارحــم حممــد وآل حممــد)
{-30هل أىت عىل اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئاً مذكورا ً * إنّا خلقنا
اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجلعناه سميعاً بصريا ً}
-31راجع الفروق اللغوية .104
41
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ولكن!
أوليس اهلل عزَّوجل قد رحم أهل البيت (عليهم السالم) ؟!
نعم ،هذا صحيح ،ولكن هل لرمحة اهلل حدود؟!
ـم ملــاذا ال نطلــب الرمحــة ألنفســنا فنقــول( :اهلل صــل علينــا كــا
ثـ ّ
صليــت عــى حممــد وآل حممــد)؟!
اجلــواب :هــو لكوننــا تعلمنــا الصيغــة الصحيحــة للصــاة مــن
أهــل البيــت عليهــم الســام أنفســهم ،وذلــك لكــون صالتنــا
عليهــم ســبب حلصولنــا عــى الرمحــة مــن اهلل ،كــا ورد عــن أمــر
املؤمنــن (...( :)Cوبالصــاة تنالــون الرمحــة ،فأكثــروا مــن
الصــاة عــى نبيكــم وآلــه ،إن اهلل ومالئكتــه يصلــون عــى النبــي
32
يــا أهيــا الذيــن آمنــوا صلــوا عليــه وســلموا تســليام)
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فلــو دعونــا ألنفســنا بالرمحــة قــد ال نحصــل عــى ذلــك،
فنحــن ال نســتحقها ..لكــن لــو دعونــا ألهــل البيــت (عليهــم
الســام) بذلــك فحت ـ ًا وبــا شــك لــن يــرد اهلل دعائنا..وهبــذا
(ســيكون لــك مثلــه) ..وهلــذا اســتحب لنــا أن نقــول قبــل كل
دعــاء( :اللهــم صــل عــى حممــد وآل حممــد)..
فكام قال اإلمام الصادق :C
-32بحار األنوار .48/91
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مم ٍد َو ِ
َ
م َّم ٍد».33
ى ُي َص ّ 
م ُجوب ًا َح ّت 
آل ُ َ
اء َ ْ
ل َعىل ُ َ َّ
«ل َيز َُال الدُّ َع ُ
ِ
ِ
ِ
(صـ َّ
الصـ َـا َة َعـ َ
ـى اللَُّ َع َل ْيــه َو آلــه) َم ْق ُبو َلـ ٌةَ ،و
ـي َ
حيــث (إِ َّن َّ
ـى النَّبِـ ِّ
ـض الدُّ عـ ِ
34
َل ْ َي ُكـ ِ
ـن اللَُّ لِ َي ْق َبـ َ
ـل َب ْعـ َ
ـاء َو َيـ ُـر َّد َب ْعضــا)
َ
أمــا ملــاذا نذكــر أهــل البيــت (عليهــم الســام) بعــد تنزهينــا
وتعظيمنــا هلل جــل وعــا؟
فذلــك أحــد أهــم أســبابه كــون اإليــان بــاهلل وتوحيــده فقــط
غــر كاف ..فالبــد مــن وجــود آدم نســجد لــه!..
حيــث أن حاكميــة اهلل ال تتــم إال عــر وجــود خليفــة لــه يف
األرض..
وهــذا مــا يتفــق عليــه الشــيعة ،ويعــر عنــه بشــكل رائــع األســتاذ
العالمــة الشــيخ معتصــم ســيد أمحــد يف كتابــه فلســفة التكامــل،
بقولــه حفظــه اهلل:
(...حقيقــة اإلنســان هــي العبوديــة واملحكوميــة ،بوصفــه كائنــا
خملوقـ ًا مربوبـ ًا ،ال يملــك ســيادة حتــى عــى نفســه ،وأن اهلل هــو
املالــك واحلاكــم بوصفــه خالق ـ ًا ومدبــر ًا ألمــر الكــون،
نتســائل كيــف يمكــن أن تكــون حاكميــة اهلل عــى اإلنســان،

-33الكايف الرشيف ج 4ص.348
-34أمايل الطويس ص.172

43

رؤى نحيا بها

وهــو خملــوق ذو طابــع اختيــاري؟
ال جيــوز لنــا االعتقــاد بــأن اهلل هــو الــذي يتنــزل إىل واقع اإلنســان
ليجــري حكمــه وســلطانه بحيــث يبــارش البــر وخيالطهــم ،فاهلل
أعــز وأجــل وأكــرم مــن أن حتيطــه العقــول ،أو تدركــه األوهــام،
فهــو ال يؤ ّيــن ،وال يك ّيــف ،وال يشــار إليــه ،وال ُيــد،...
كام ال جيوز لنا االعتقاد ،بأن البرش هم الذين
يرتفعون إىل مقام خماطبة اهلل والتحاكم لديه.
وال يكــون هنــاك خيــار لســيادة اهلل عــى البــر ،وحكومتــه يف
األرض ،إال عــر وســيط ،يم ّثــل حكــم اهلل وإرادتــه.
وبذلــك تنكشــف لنــا فلســفة الرســول والرســالة ،بوصفهــا
حقيقــة مرتبطــة بحقيقــة التوحيــد ،ومصداق ـ ًا عمليــا لواليــة اهلل
35
وســلطانه عــى اخللــق)
إذن هلــذا نحــن نقــول (ســبحان ريب األعــى أو العظيــم وبحمــده)
ثــم نقــول (اللهــم صــل عــى حممــد وآل حممــد).

-35راجع فلسفة التكامل ص.104
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ثامنًا

/الجلوس بين السجدتين والذكر المستحب
(أستغفر اهلل ربي وأتوب إليه):
املصيل يسجد
ثم جيلس،
ثم يسجد،
ثم جيلس..
وهذا تلخيص لقصة احلياة!!..
لقــد جــاء رجــل ألمــر املؤمنــن ( :)Cفقــال :مامعنــى
الســجدة األوىل؟
فقــال( :تأويلهــا :اللهــم منهــا خلقتنــا ،يعنــي مــن األرض،
وتأويــل رفــع رأســك :ومنهــا أخرجتنــا ،والســجدة الثانيــة:
36
وإليهــا تعيدنــا ،ورفــع رأســك :ومنهــا خترجنــا تــارة أخــرى)
ّأما يف معنى (أستغفر اهلل ربي وأتوب إليه).

-36راجع مال يحرضه الفقيه ( 222/1باب وصف الصالة من فاتحتها إىل خامتتها)
ح.930
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فاملصــي يســتغفر اهلل ربــه ،وليســت العبــارة (أســتغفر ريب)،
ألن إســتحضار قبــح الذنــب حيصــل إن
بــل (أســتغفر اهلل ريب)َّ ،
37
اســتحرض اإلنســان عظمــة مــن عصــاه.
وفــوق ذلــك باســتحضار أنــه ليــس فقــط عــى اهلل الكبــر
املتعــال ،وخالــق كل يشء واملهيمــن عــى كل يشء ،واجلبــار،
ووو-...حيــث أن كلمــة (اهلل) حتــوي كل صفــات اهلل عــز وجــل
وكامالتــه اإلهليــة..- 38
بــل هــو أيضــا قــد عــى ربــه (أســتغفر اهلل ريب )...الــذي أنعــم
عليــه وتفضــل..
كــم هــي مــن مصيبــة ..أن يعــي اإلنســان (اهلل) (ربــه)؟! ومــا
هــو الفشــل الــذي ســيقع فيــه؟!
ولــذا مــا كان مــن يوســف الصدّ يــق عندمــا دعتــه زليخــا إىل
الفاحشــة ،إال أن يقــول وهــو املعصــوم يف كل عبــارة يتلفــظ هبــا:
39
{...معاذ اهلل إنه ريب أحسن مثواي إنه ال يفلح الظاملون}
كام نقل لنا ذلك القرآن الكريم يف سورته.
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-37وكام ورد عن رسول الله (ص) :يَا أَبَا َذ ٍّرَ ،ل تَ ْنظُ ْر إِ َل ِص َغ ِر الْخ َِطي َئ ِة َو لَ ِكنِ
انْظُ ْر إِ َل َم ْن َع َص ْي َت.
-38راجع األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ص.25
-39يوسف .23
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(وأتــوب إليــه) إذ اســتحرضت مــا ســبق تأهلــت للوصــول إىل
َطـ ِ
ـرق بــاب التوبــة الــذي فتحــه اهلل عــز وجــل عــى مرصاعيــه..
وللتوبــة طــرق عديــدة ،وقــد يكــون هنالــك رشوط خمصوصــة
أحيانــ ًا ،تبحــث يف مظاهنــا..

تاسعًا

 /التشهد:

وهــو اجللــوس بالطريقــة املذكــورة يف الكتــب الفقهيــة بــن يــدي
40
اهلل ســبحانه وتعــاىل بخشــوع ،وقــول ذكــر التشــهد.
ولعل أحد أشهر صيغ التشهد هو:
(بســم اهلل وبــاهلل ،واحلمــدهلل ،أشــهد أن ال إلــه إال اهلل ،وحــده ال
رشيــك لــه ،وأشــهد أن حممــد ًا عبــده ورســوله ،اللهــم صــل عــى
41
حممــد وآل حممــد ،وتقبــل شــفاعته يف أمتــه ،وارفــع درجتــه)

 -40الذي يكفي أن يكون الشهادتان والصالة عىل النبي وآله –راجع املرجع
املدريس – الفقه اإلسالمي ج 1أحكام العبادات ص.254
-41تهذيب األحكام ( ،92/2باب كيفية الصالة وصفتها ،ورشح اإلحدى وخمسني
ركعة ،وترتيبها ،والقراءة فيها ،والتسبيح يف ركوعها وسجودها ،والقنوت فيها،

47

رؤى نحيا بها

أوالً( /بسم اهلل وباهلل)..
إنــه الشــعار املســتحب قولــه ،والــذي يلخــص نظــام اخللقــة!..
فمبــدأ كل يشء ..وكل عمــل ..وكل نفــس( ..بســم اهلل)...
42
وبقاؤه (باهلل)
فليــس الكــون كالســاعة يصنعهــا الصانــع فتظــل تعمــل
أوتوماتيكيـ ًا حتــى لــو مــات صانعهــا ..بــل إن كل خطــوة ..وكل
خاطــرة ..وكل نفــس ..وكل طرفــة عــن ..هــي بإجيــاد مســبق
مــن اهلل وإبقــاء وتوفيــق حــايل منــه عــز وجــل..
فنحــن ال نملــك شــيئا إال بــاهلل وبإذنــه ..ليبلونــا أينــا أحســن
عمــ ً
ا..43
ثاني ًا( /واحلمد هلل)..
احلمد هلل الذي خلقنا وأعطانا القدرة عىل عبادته ومحده..
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واملفروض من ذلك واملستحب) ح.112
-42وباصطالح املتكلمني :الله هو العلة ُاملحدثة ُاملوجدة ،وهو العلة املب ِقية
املدمية ،والعلة املح ِدثة هي العلة املب ِقية ،وال نتصور االنفصال بني العلتني.
-43الَّذي َخل ََق الْ َم ْوتَ َو الْ َحيا َة لِ َي ْبلُ َوكُ ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن َع َم ًال َو ُه َو الْ َعزي ُز الْ َغفُور)
امللك.2
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ثالث ًا( /وخري األمساء هلل)
إن أسامء اهلل هي سننه يف الكون..
ًّ
فالرمحة قانون يف اخللق..واجلربوت اإلهلي قانون أيضا..
واحلميــد والفاطــر والعــايل واملحســن وقديــم اإلحســان...كلها
كذلــك أيض ـ ًا..
أن كل أســاء اهلل تتجــى يف خلقــه ..وهبــا تســتقيم احليــاة،
حيــث َّ
وعليهــا بنيــت الســاء ،ودحيــت األرض ،وأنــر القمــر ،و دار
الفلــك وجــرى البحــر ،ورسى الفلــك...
يف بحــث لــه أمهيــة عظمــى ولــه تفصيــل عميــق ،حاولنــا اإلهتداء
لــه يف كتابنــا (دروس يف العقائد اإلســامية اإلســتداللية)
ً
رابع ًا( /أشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا
عبده ورسوله ،اللهم صل على حممد وآل حممد)
إن اهلل عــز وجــل الــذي منــه مبــدأ كل يشء وبقــاؤه ..هــو مــن
َّ
44
يســتحق احلمــد ..ألنــه أنعــم علينــا بخــر أســاءه
ولــذا فأنــا (أشــهد أن ال إلــه إال اهلل) ..فــا أحــد نتوســل بــه

-44أن َعم علينا بكتابه التكويني ،وكتابه الترشيعي ،وكتابه الناطق.
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ونلجــأ إليــه ،ونتذلــل لــه ،ونعبده،غــرك يــا اهلل ،يــا مــن متتنــع
مــن األبصــار رؤيتــك ،ومــن األلســن صفتــك ،ومــن األوهــام
كيفيتــك..
ولذا -لصفاتك -كان ال إله إال أنت ،وحدك ال رشيك لك..
فلــم نــرى غــر صفاتــك وأســاءك حتكــم هــذا الكــون ..45ولــو
كانــت غــر أســاء اهلل تديــر ،أوحتــى تشــارك يف إدارة اخللــق
لفســدت الســاوات واألرض{}..لــو كان فيهــا ءاهلــة إال اهلل
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َ -45ع ْن ِهشَ ِام بْنِ الْ َحكَمِ ِف َح ِد ِ
يث ال ِّزن ِْديقِ ال َِّذي أَ َت أَبَا َع ْب ِد اللَّ ِه ع َو كَا َن ِم ْن
قَ ْو ِل أَ ِب َع ْب ِد اللَّ ِه ع لَ يَ ْخلُو قَ ْول َُك « »5إِنَّ ُه َم اث ْ َنانِ ِم ْن أَ ْن يَكُونَا ق َِد َمي ْ ِي قَ ِويَّ ْ ِي أَ ْو
َي أَ ْو يَكُو َن أَ َح ُد ُه َم قَ ِويّاً َو ْال َخ ُر ضَ ِعيفاً فَ ِإ ْن كَانَا قَ ِويَّ ْ ِي فَلِ َم لَ يَ ْدفَ ُع
يَكُونَا ضَ ِعيف ْ ِ
اح ٍد ِم ْن ُه َم َص ِ
ك ُُّل َو ِ
احبَ ُه َو يَتَ َف َّر ُد بِالتَّ ْد ِبريِ َو إِ ْن َز َع ْم َت أَ َّن أَ َح َد ُه َم قَو ٌِّي َو ْال َخ َر
يف ثَبَ َت أَنَّ ُه َو ِ
اح ٌد ك ََم نَق ُ
ُول لِلْ َع ْج ِز الظَّا ِه ِر ِف الث َِّان فَ ِإ ْن قُل َْت إِنَّ ُه َم اث ْ َنانِ
ضَ ِع ٌ
َي ِم ْن ك ُِّل ِج َه ٍة « »1أَ ْو ُمف َ ِ
ْتق ْ َِي ِم ْن ك ُِّل ِج َه ٍة فَل ََّم
لَ ْم يَخ ُْل ِم ْن أَ ْن يَكُونَا ُمتَّ ِفق ْ ِ
َرأَيْ َنا الْ َخل َْق ُم ْنتَ ِظامً َو الْ َفل ََك َجارِياً َو التَّ ْد ِب َري َو ِ
احدا ً َو اللَّ ْي َل َو ال َّن َها َر َو الشَّ ْم َس
َو الْ َق َم َر َد َّل ِص َّح ُة الْ َ ْم ِر َو التَّ ْد ِبريِ َو ائْ ِت َل ُف ْالَ ْم ِر َع َل أَ َّن الْ ُم َدبِّ َر َو ِ
اح ٌد ث ُ َّم يَلْ َز ُم َك
إِنِ ا َّد َعيْ َت اث ْ َن ْ ِي فُ ْر َج ٌة َما بَيْ َن ُه َم َحتَّى يَكُونَا اث ْ َن ْ ِي ف ََصا َر ِت الْ ُف ْر َج ُة ث َالِثاً بَيْ َن ُه َم
ق َِدمياً َم َع ُه َم فَيَلْ َز ُم َك �ث َ َلث َ ٌة فَ ِإنِ ا َّد َعيْ َت �ث َ َلث َ ًة لَ ِز َم َك َما قُل َْت ِف ِالث ْ َن ْ ِي َحتَّى تَكُو َن
بَ ْي َن ُه ْم فُ ْر َج ٌة فَ َيكُونُوا َخ ْم َس ًة ث ُ َّم يَتَ َنا َهى ِف الْ َع َد ِد إِ َل َما لَ نِ َهايَ َة لَ ُه ِف الْك ْ ََث ِة ق ََال
ِهشَ ا ٌم فَكَا َن ِم ْن ُس َؤا ِل ال ِّزن ِْديقِ أَ ْن ق ََال ف ََم ال َّدلِ ُيل َعلَ ْي ِه « »2فَق ََال أَبُو َع ْب ِد اللَّ ِه ع
ُو ُجو ُد ْالَفَا ِعيلِ َدل َّْت َع َل أَ َّن َصانِعاً َص َن َع َها أَ لَ تَ َرى أَن ََّك إِذَا نَظَ ْرتَ إِ َل ِب َنا ٍء ُمشَ َّي ٍد
ان َو لَ ْم ت ُشَ ا ِه ْد ُه ق ََال ف ََم ُه َو «»3
َمبْ ِن ٍّي َعلِ ْم َت أَ َّن لَ ُه بَانِياً َو إِ ْن كُ ْن َت لَ ْم تَ َر الْبَ ِ َ
ش ٌء ب ِِخ َل ِف ْالَشْ يَا ِء ا ْر ِج ْع ِب َق ْو ِل إِ َل إِثْبَ ِ
ش ٌء ِب َح ِقي َق ِة الشَّ يْ ِئيَّ ِة
ق ََال َ ْ
ات َم ْع ًنى َو أَنَّ ُه َ ْ
اس الْ َخ ْم ِس َل
غ ْ ََي أَنَّ ُه لَ ج ِْس ٌم َو َل ُصو َر ٌة َو لَ يُ َح ُّس َو لَ يُ َج ُّس َو لَ يُ ْد َر ُك بِالْ َح َو ِّ
ت ُ ْد ِركُ ُه ْالَ ْو َها ُم َو لَ تَ ْنق ُُص ُه ال ُّد ُهو ُر َو لَ تُغ ِّ َُي ُه ْالَ ْز َمانُ.
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لفســدتا}

46

إنــك اهلل احلكيــم ،املبــدأ خللقنــا واحلــي القيــوم علينــا..
أقمــت لنــا رســوالً وهــو حممــد Kالــذي برشتنــا بــه دائــا
منــذ عصــور النبيــن واألوصيــاء..
فتــام حكمتــك تقتــي وتقــول أن ال بــد مــن جمــيء متــام
ترشيعــك ،عــى يــد متــام عابــد لــك ،وكــال خلقــك ..وهــو
النبــي األعظــم حممــد ..K
فيــا رب إن عقولنــا وفطرتنــا ونصوصنــا الســاوية تقودنــا مجيع ـ ًا
مســلمني خاضعــن أمــام نبيــك األعظــم ،اخلاتــم ملــا ســابق
والفاتــح ملــا اســتقبل ،واملهيمــن عــى ذلــك كلــه ..فــا نملــك
ً
غــر أن نقــول بألســنتنا احلقــرة( :وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله)..
وملــا كان العقــل ،ونظــام اخللقــة ،ومجيــع تشــاريع اهلل الســاوية،
تقتــي وجــود خلفــاء لنبينــا األكــرم حممــد (أرواحنــا فــداه) كان
ال بــد وال ريــب وال حميــص مــن إتباعهــم..
يــارب ..يــا خالقــي ورازقــي ..لــك احلمــد يــا إهلــي األوحــد..
لــك املــن ياحبيــب قلــب حممــد ..ارحــم حممــد وآل حممــد
(اللهم صل على حممد وآل حممد)..
انتهى التشهد.
-46األنبياء.22
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عاشرًا

 /الذكر المستحب حال القيام( :بحول اهلل
وقوته أقوم وأقعد)
يــارب! ..ليــس يل القــدرة عــى النهــوض والقعــود مــن غــر
حولــك وقوتــك ..فبإرادتــك أنــا أقــوم وأقعــد..
وهنا أتذكر أن "ال جرب وال تفويض بل أمر بني أمرين"..47
إن جمــرد قدرتنــا عــى القيــام واجللــوس هــي معجــزة حقيقيــة
َّ
حتــدث أمامــك يف كل صــاة!!..
إن هــذه القــدرة جلســد مــن الــراب واملــاء وبعــض الشــحم
والعظــام ...عــى النهــوض واجللــوس هــي معجــزة بحــق!..
وتكفــي آيــة إىل اهلل..
كنــت أرشح هــذا يف حمــارضة ملجموعــة مــن األطفــال قائــاً:
إن كل مــا لدينــا يــا أحبائــي مــن اهلل ،فلــو شــاء اهلل ألصبحنــا
َّ
كالشــجرة التــي التســتطيع التلويــح بغصنها..بينــا نحــن قــد
أعطانــا اهلل عـ ّز وجــل القــدرة عــى حتريــك أيدينــا كيفــا نشــاء..
فتفاجــأت بمــدى األثــر الــذي بــان عــى حمياهــم مــن هــذه
الكلــات..
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-47التوحید للصدوق ص.206
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إن هــذه املعرفــة الفطريــة النقيــة التــي يلتفــت إليهــا أطفالنــا،
ّ
علينــا نحــن أوالً -أعاننــا اهلل -اإلعتقــاد هبــا حقيقــ ًة..
فاحلمــدهلل عــى مــا وهبنــا ..فمنــه احلــول والقــوة ،وليــس
مــن أنفســنا لنجعلهــا حمــور احليــاة ،وليــس آلباءنــا ..وليــس
للحاكــم ..وليــس ألحــد...
إن مــن يملــك احلــول والقــوة هــو اهلل فقــط ومــن ارتضــاه اهلل
َّ
خليفــة لــه يف األرض ..وإذا أراد اهلل فإنــه يتفضــل عــى عبــاده
بإعطائهــم القــدرة عــى احلريــة واحلركــة والفعــل والــرك..
وهلــذا جيــزون الثــواب إن عملــوا خــر ًا ..والعقــاب إن أســاؤوا
ألنفســهم ولآلخريــن ،وهلل!!..
إننــا إن تذكرنــا دائـ ًا أن «مــا بنــا مــن نعمــة فمنــه ال إلــه إال هو»،
لــن يدخــل الكــر قلوبنــا أبــد ًا ..ومــن ال يدخــل الكــر قلبــه،
يكــون يف تطــور وإبــداع دائــم ،وحتقيـ ٍ
ـق لنجــاح تلــو نجــاح..
ألن املتواضــع دائــ ًا مــا يستشــعر النقــص واحلاجــة للتعلــم
والتزكيــة..
وهبــذا ال تكــون عاقبتــه غــر النجــاح يف الدنيــا والفــاح يف
اآلخــرة ..ومــن هنــا كان (ال يدخــل اجلنــة مــن يف قلبــة مثقــال
ذرة مــن كــر)..48
 -48اإلمام الصادق ع ،الكايف الرشيف ج 2ص.310
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الحادي عشر وقبل األخير /التسبيحات األربع:
ذكر الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة عوض ًا عن الفاحتة ،حيث
يتخري املصيل بينها وبني هذه التسبيحات( :سبحان اهلل واحلمد هلل
وال إله إال اهلل واهلل أكرب)
وهــي عنــد البعــض واجبــة مــرة واحــدة وعنــد البعــض ثالثــا
احتياطــ ًا وجوبيــا وعنــد البعــض...
وألننــا قــد أخذنــا –شــيئا مــن -معــاين هــذه األذكار العظيمــة،
منفصلــة ،أجــد عــدم البحــث فيهــا جمــدد ًا –ولــو مــن زوايــا
أخــرى -مناســب ًا هلــذا املؤلــف املختــر..
ولذا يبقى أن نسأل أسئلة أخرى،ومنها:
ملــاذا جــاءت هــذه األذكار هبــذا الرتتيــب (ســبحان اهلل،
واحلمــدهلل ،وال إلــه إال اهلل ،واهلل أكــر)؟!
وليــس مثــاً( :ســبحان اهلل ،وال إلــه إال اهلل ،واهلل أكــر،
واحلمــدهلل)؟!
54
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ألن هنالك دعامتان يرتكز عليهام السقف..
الدعامــة األوىل هــي تنيــزه اهلل وتســبيحه ،والدعامــة الثانيــة هــي
تكبــر اهلل عــن الوصــف والوهــم وكل حماولــة إلدراك ذاتــه..
وأمــا البنــاء الــذي يقــوم عــى هاتــن الدعامتــن فهــو احلمــد
والتهليــل..
فلــو كان اهلل ليــس منزهــ ًا عــن كل صفــات اخللــق مل يســتحق
محــد ًا هبــذا الشــكل ..ألنــه خملــوق ،والفضــل ال يعــود لــه ،بــل
هــو واســطة ليــس إال ،وعلينــا البحــث عــن خالقــه حلمــده! ،وإن
كان خالقــه لــه صفــات املخلــوق ،فهــو ليــس اإللــه ،وحينهــا
ينبغــي محــد خالقــه ،وإن كان هــذا اإللــه اآلخــر لــه صفــات
اخللقــة فهــذا يعنــي كونــه خملــوق أيضـ ًا ،وحينهــا علينــا البحــث
عــن خالقــه هــو اآلخــر ،فــإن كان خالقــه لــه صفــات اخللقــة
فهــذا يعنــي كونــه خملوق ـ ًا ولــه خالق...وهكــذا
أمــا علــة بطــان كــون اإللــه خملوقــ ًا ،فلتنافيــه مــع القــدرة
املطلقــة ،والغنــى املطلــق ...فهــو ليــس إال فقــر حمتــاج ملــن
يوجــده ،ثــم إنــه يبطــل هبــذا كونــه واحــد ًا  ،فيبطــل النصــف
الثــاين مــن ســقف التســبيحات األربــع وهــي كونــه (ال إلــه إال
هــو)..
فـ(سبحان اهلل ،واحلمدهلل)..
إن الذكــر هــو( :احلمــد هلل) ،وليــس( :هلل احلمــد) ،أي
ثانيــ ًا َّ
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أن احلمــد فقــط هلل ،لتقديــم مــا مــن حقــه التأخــر -إن تــم،-
ولكــون األلــف والــام يف (احلمــد) الســتغراق اجلنــس ،49أو
للجنــس أو اإلســتغراق..50
وعىل أية حال فاملحصل أن :احلمد هلل وحده..
وملــا كان احلمــد هلل فقــط ألنــه املنعــم الوحيــد ،فجميــع النعــم
بيــده ،وجلــب اخلــر ودفــع الــر حتــت أمــره ..ملــا كان األمــر
هكــذا كان (ال إلــه إال اهلل) فــا أحــد نألــه لــه -بمعنــى نتوســل
بــه -غــره ،فهــل مــن العقــل أن نتوســل بمــن ال يســتطيع قضــاء
حاجتنــا؟!..
فنحــن إذن نســبح اهلل وننزهــه ونحمــده ونوحــده ..ألنــه
باختصــار (أكــر) مــن أن يوصــف ،كــا ورد يف الروايــة الرشيفــة
التــي ذكرناهــا ســابق ًا ،ومــن هــو أكــر مــن أن يوصــف ،هــو
ليــس خملــوق ،ومــن هــو ليــس خملــوق إمــا أن يكــون معدوم ـ ًا
وإمــا أن يكــون خالقــ ًا ..وملــا اقتضــت الــرورة العقليــة
والفطريــة والرشعيــة وجــود خالــق ..كان موجــود ًا ..بــل كان
واجبــ ًا القــول بوجــوده..51
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-49راجع األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ج 1ص.29
-50راجع امليزان يف تفسري القرآن ج 1ص.19
قسيام حقيقياً للممكن .وقد
-51ال عىل اإلشرتاك املعنوي يف الوجود ،فال يكون ً
سبق بحث ذلك يف (دروس يف العقائد اإلسالمية اإلستداللية).
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الثاني عشر واألخير :التسليم.
وهــو يف اجللــوس األخــر يف الصــاة بعــد التشــهد ..إهنــا العبــارة
التــي نختــم هبــا منهــاج النجــاح ومعلــم الفــاح (الصــاة)..
حينــا نقــول( :الســام عليــك أهيــا النبــي ورمحــة اهلل وبركاتــه،
الســام علينــا وعــى عبــاد اهلل الصاحلــن ،الســام عليكــم ورمحــة
اهلل وبركاتــه)..
وبغــض النظــر عــن مــا هــو املقــدار الواجــب أو الــذي أســتطيع
اإلكتفــاء بــه للخــروج مــن الصــاة ،وغــره ،فهــذه مباحــث
فقهيــة ال عالقــة لنــا بــه هنــا ..وهلــذا نســأل هنــا ســؤاالً ونجيــب
عليــه بروايــة رشيفــة نختــم هبــا املؤلــف راجيـ ًا التوســع مســتقب ً
ال
إن شــاء اهلل..
ماهو معنى السالم يف الصالة؟
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قــد أجــاب إمامنــا الصــادق أرواحنــا فــداه عــن هــذا الســؤال
املهــم يف روايــة عظيمــة فقــال :C
(معنــى الســام يف دبــر كل صــاة األمــان  ،أي مــن أدى أمــر
اهلل وســنة نبيــه ،خالص ـ ًا هلل ،خاشــع ًا فيــه ،فلــه األمــان مــن بــاء
الدنيــا ،وبــراءة مــن عــذاب اآلخــرة.
والســام ،اســم مــن أســاء اهلل تعــاىل أودعــه خلقــه؛ ليســتعملوا
معنــاه يف املعامــات واألمانــات واإلنصافــات ،وتصديــق
مصاحبتهــم فيــا بينهــم ،وصحــة معارشهتــم.
فإن أردت أن تضع السالم موضعه ،وتؤدي معناه:
فاتق اهلل.وليســلم منــك دينــك وقلبــك وعقلــك أال تدســنها بظلمــةاملعــايص.
ولتســلم منــك حفظ ُتــك أال تربمهــم ومت ّلهــم وتوحشــهم منــك،بســوء معاملتــك معهــم.
ثــم مــع صديقــك ،ثــم مــع عــدوك؛ فــإن مــن مل يســلم منــه َمــنهــو األقــرب إليــه ،فاألبعــد أوىل.
ومــن ال يضــع الســام مواضعــه هــذه ،فــا ســام ،وال إســام،
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وال تســليم ،وكان كاذب ـ ًا يف ســامه ،وإن أفشــاه يف َ
اخللــق))
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-52بحار األنوار  ،308-307/82الباب ( 35باب التسليم وآدابه وأحكامه) ،ح.12
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ملــاذا

مل يعلمنــا اهلل عــز وجــل كل يشء فنعيــش بســعادة وكامل
ورفــاه وينتهــي األمر؟!
اجلواب:
ألن اهلل ال جيــر النــاس عــى النجــاح كــا ال يقودهــم نحــو الفشــل
كرمنــا بالعقــل لكــي نتعلــم
كــا ســبق قبــل ســطور ،بــل اهلل ّ
ونجتهــد يف الفهــم..
ص
ثــم فتــح أمامنــا بــاب اإلبــداع واإلنتــاج والتطــور والتنافــس
وشــجعنا عــى ذلــك ووعدنــا بالثــواب عليــه..1
ّ
-1راجع مباحث الجرب والتفويض ففيه تفصيل طويل  ،وهو من املباحث الشائكة
التي هوى فيها كثري من قادة املدارس واملذاهب بل األديان ،ويبحث ذلك مفصالً
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وإال
مل يكــن هنالــك معنــى للحيــاة ،وال هــدف ،تعــاىل اهلل عــن ذلــك
علــو ًا كبــرا..
فاهلل عز وجل (ملا خلق العقل استنطقه  ،ثم قال له :أقبل
فأقبل
ثم قال له:
أدبر
فأدبر
ثم قال:
وعــزيت وجــايل ...أمــا إين إيــاك آمــر وإيــاك أهنــي وإيــاك أعاقب
2
وإيــاك أثيب )
كــا ورد يف صحيحــة حممــد بــن مســلم عــن أيب جعفــر C
ولــذا وحلكــم العقــل القطعــي وغــره ،كان (العقــل) رشطـ ًا ألن
يكــون اإلنســان مكلف ـ ًا باألحــكام الرشعيــة.
فليس من العدل اإلهلي تكليف املجنون مثالً..
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يف البحوث العقدية ،وقد تطرقنا ليشء من ذلك يف «دروس يف العقائد اإلسالمية
اإلستداللية» –مخطوط-
-2وسائل الشيعة ب 3من ابواب مقدمة العبادات .الحديث.1

كتاب الحياة

ولكن أليس القرآن فيه كل يشء؟
نعــم إن القــرآن الكريــم فيــه تبيــان كل يشء ،بمعنــى جوامــع
وأصــول كل العلــوم 3التــي ال نعــرف منهــا ســوى نســبة بســيطة
جــد ًا وهــي حرفــن مقابــل  27حرف ـ ًا مــن العلــم .4
مــن هنــا (إن) كنــا ال نســتطيع درك بقيــة العلــم  ،فعــى األقــل
يمكننــا البحــث والتطويــر يف هذيــن احلرفــن ،وأن نتفــوق عــى
مجيــع احلضــارات .
ال أعنــي فقــط علــم الــذرة وصناعــة الطائــرات وتقنيــات تصميم
وهندســة وخياطــة املالبــس إلكرتونيـ ًا وبتقنيــة الليزر...
بــل يشــمل هــذا فقــه احليــاة ،والتعامــل مــع اآلخريــن ،والعيــش
بســعادة (أيضـ ًا)...
والســبيل إىل مواكبــة احلضــارات بــل التفــوق عليهــا والتقــدم
مســافات ضوئيــة ،هــو كتــاب واحــد ..

-3هنالك أراء أخرى فراجع.
-4حيث أن ( العلم سبعة وعرشون حرفا  ،فجميع ما جاءت به الرسل حتى
اليوم غري حرفني  ،فإذا قام قامئنا أخرج الخمس وعرشين حرفا فبثها يف الناس
وضم إليها الحرفني حتى يبثها سبعة وعرشين حرفا) كام ورد عن اإلمام جعفر
الصادق عليه السالم.
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ولكن!
هل يمكن أن حيتوي كتابا واحدا كل يشء؟!
وهل يمكن أن يكون هذا الكتاب حمقا يف كل ما يقول؟
ال..
هذا مستحيل كام يعرف اجلميع
إال يف حالة واحدة!
وهي أن يكون مؤلف هذا الكتاب خالق كل يشء
وعامل بكل يشء..
فهل هنالك أحد هكذا؟!
نعم هو اهلل عز وجل
وكتابه هو القرآن الكريم!
ولكــن ملــاذا جــاء "دليــل كل يشء" قبــل وقــت قصــر مــن اآلن
فقــط ،ملــا مل يــأيت ســابقا يف أيــام نبــي اهلل آدم  ،أو نــوح العظيــم،
أو إبراهيــم اخلليــل ،أو موســى الكليــم ،أو عيســى روح اهلل
وكلمتــه؟!
ملاذا كانت الرساالت والكتب تأيت ناقصة يف زماهنم؟!
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اجلواب:
ألنــك ال تســتطيع أن تعلــم طف ً
ال صغــر ًا كل يشء يف اليــوم األول
له . .
نعــم ..ينصحــك خــراء الرتبيــة بــأن تبــدأ احلديــث معــه منــذ
اللحظــات األوىل كأن تغمــره بكلــات احلــب واحلنــان وكل
ألــوان اإلجيابيــة وتتواصــل معــه جســدي ًا فتقبلــه وحتتضنــه
وتداعــب خصــات شــعره ،فهــذا مــن شــأنه زرع الكثــر مــن
القيــم ،وإيصــال العديــد مــن الرســائل إىل هــذا الطفل...إلــخ
لكــن ال أحــد يدعــي أن بإمكانــه تعليــم طفلــه كل يشء منــذ
اللحظــة األوىل.
إال أن تكــون معجــزة فيكــون أبــوه احلســن العســكري  Cأو
5
أمــه مريــم املقدســة!
فسنة اهلل أن يأيت كل يشء بأسبابه الطبيعية التدرجيية
حيث أنه (أبى اهلل أن جيري األمور إال بأسباهبا)
من هنا إن كنا نريد:

التطور.حل مشكالتنا الشخصية.
-5قياس مع فارق إذ يف املثالني مل يكن تعليامً ،بل علم لدين سابق للوالدة وعامل
األرحام وهو عن سعي مسبق استحق به هذا املقام والفضل ،وكام قيل إن
املثال يقرب من جهة ويبعد من جهة أخرى..
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تربية أبنائنا._وجعلهم ناجحين.
التطوير من وضعنا اإلقتصادي.النجاح في التواصل والتعامل مع من حولنا.اإلحساس بالسعادة.الكرامة والعزة.التفوق دراسيًا.التغلب على العدو.إشاعة السالم.إطالق إمكاناتنا في الصناعة والعمارة والتجارة.
...والحصول على آخرة بأعلى المواصفات..

باختصــار إذا كنــا نريــد النجــاح يف كل يشء6أو "الفــاح" بتعبــر
أدق ،علينــا الرجــوع إىل القــرآن الكريــم ،الــذي اســتطاع أجدادنا
 – -6يقول السيد الخويئ (J
)( :حسب القرآن عظمة  ،وكفاه منزلة وفخرا أنه كالم الله العظيم  ،ومعجزة
نبيه الكريم  ،وأن آياته هي املتكفلة بهداية البرش يف جميع شؤونهم وأطوارهم
 ،وهي الضمينة لهم بنيل الغاية القصوى والسعادة الكربى يف العاجل واآلجل)
راجع البيان ص 17الطبعة الثامنة.
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يف التاريــخ بواســطته صنــع احلضــارة اإلســامية التــي تديــن هلــا
7
حضــارة الغــرب اليــوم
-7وكمثال انظر ماذا يقول د.رضا العطار نقال عن ابن خلدون حول أثر
املسلمني يف الحضارة الغربية التي كانت تعيش الظالم والتخلف وذلك يف
القرون الوسطى  .يقول عن العلامء الذين درسوا يف بالد اإلسالم أنذاك :
(إنهــم كانــوا متنوعــن يف العــرق واللغــة والديــن واملذهــب لكــن ربطتهــم
رؤيــة معرفيــة ولغــة ثقافيــة واحــدة  ،أال وهــي لغــة القــرآن الكريــم التــي
كانــوا يتحــاورون بهــا ويؤلفــون فيهــا وقــد اســتفادوا مــن موقــف اإلســام
الســمح يف اندفاعاتهــم نحــو العلــم اندفاعــا ال يحفــل بتعســفات الحــكام أو
مبضايقــات البيئــة وكان العلــم لديهــم تكليف ـاً حــث عــى تحصيلــه كتــاب
اإلســام ورســوله األعظــم  . Kقولــه تعــاىل  ( :قــل هــل يســتوي الذيــن
يعلمــون والذيــن ال يعلمــون وقــل هــل يســتوي األعمــى والبصــر أم هــل
يســتوي الظلــات والنــور ) ؟
كان هــؤالء النخبــة مــن األعــام ميثلــون جــل العــامل املتحــر عــى وجــه
الكــرة األرضيــة  ،كان منهــم فلكيــون وصيادلــة وأطبــاء وفالســفة وأدبــاء
وعلــاء طبيعــة ورياضيــون  ،أمثــال الخوارزمــي والكنــدي واملتنبــي
وال ـرازي وابــن يونــس وابــن رشــد وســيبويه والخيــام  ،وأمــا ابــن الهيثــم
البــري املولــد فقــد وصفــه الكاتــب األمريــي املعــارص ميشــيل هاملتــون
(« )michelle hamiltonبأينشــتاين زمانــه» النــه اكتشــف نظريــات
علميــة ســاعدت كل مــن كوبرنيكــوس ونيوتــن مــن تحقيــق أهدافهــم
العلميــة بعــد ســتامئة ســنة.
وكتــاب القانــون يف الطــب البــن ســينا الغنــي عــن التعريــف حيــث اعتمــد
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كمرجــع أســايس لدراســة الطــب يف الجامعــات األوروبيــة طيلــة خمســائة
ســنة أي إىل اواخــر القــرن الخامــس عــر  ،والزالــت أكــر جامعــات العــامل
شــهرة تحتفــظ لحــد اليــوم بتامثيلــه وتســمي قاعاتــه باســمه .فجامعــة
اكســفورد تزيــن مكتبتهــا بتمثــال ابــن ســينا إىل جانــب أرســطو وأفالطــون
اعرتافــا بقيمتــه العلميــة...
وكــذا يواصــل د.العطــار حديثــه فيذكــر مثــاال آخــر حــول أثــر املســلمني يف
إســبانيا بقولــه :
(يقــول املــؤرخ الشــهري –غوســتاف لوبــون : -كانــت أســبانيا زمــن القــوط
ذات رخــاء قليــل وثقافــة واطئــة  ،ولكــن بعــد أن دخلهــا العــرب يف القــرن
الثامــن امليــادي بــدأوا ينــرون فيهــا رســالة الحضــارة  ،فاســتطاعوا يف أقــل
مــن مئــة عــام أن يحيــوا خ ـراب األرض ويقيمــوا أفخــر املبــاين وينشــطوا
الحركــة التجاريــة  ،بعدهــا تفرغــوا إىل دراســة العلــوم واآلداب وترجمــة
الكتــب األجنبيــة وتأســيس الجامعــات التــي كانــت وحدهــا امللجــأ الوحيــد
لثقافــة أوروبــا لزمــن طويــل – وقــد منــت مدينــة قرطبــة برسعــة حتــى زاد
عــدد ســكانها عــى املليــون نســمة وغــدت الحيــاة فيهــا متســمة بالرفــاه
والنعيــم .
بــدأ املســلمون يف تأســيس حضــارة متفوقــة جعلــت مــن أســبانيا أجمــل
وأغنــى البلــدان األوروبيــة  ،وانشــأوا مــدن كبــرة مزدهــرة مل يكــن لهــا
نظــر عــى وجــه األرض  ،خططهــا مهندســون واســعوا اإلطــاع وشــيدها
بنــاؤون مهــرة فغــدت قرطبــة عاصمــة األندلــس مركــز الثقافــة لبــدان
أوروبــا قاطبــة .

كتاب الحياة

كانــت شــوارع العاصمــة تزيــد عــى عــرة أميــال طــوال وقــد ع ّبــدت
ومتــت إنارتهــا يف الوقــت الــذي كانــت فيــه شــوارع لنــدن وباريــس ترابيــة
وعــرة وكان املواطنــون يشــقون طريقهــم أثنــاء الليــل يف الظــام الحالــك
بصعوبــة ويغوصــون عميقــا يف الوحــل بعــد هطــول األمطــار
يقــول املــؤرخ الفرنــي دريبــار – نحــن األروبيــون مدينــون للعــرب
بالحصــول عــى أســباب الرفــاه يف حياتنــا العامــة  ،فاملســلمون علمونا كيف
نحافــظ عــى نظافــة أجســادنا  ،إنهــم كانــوا عكــس األوروبيــن الذيــن ال
يغــرون ثيابهــم إال بعــد أن تتســخ وتفــوح منهــا رائحــة كريهــة ...
وللتابــع البحــث اقــرأ أيضــا األثــر املامثــل الــذي أحدثــه املســلمون عندمــا
ذهبــوا لســويرسا حيــث يــرح ذلــك مفص ـاً ســاحة آيــة اللــه الســيد
هــادي املــدريس يف كتابــه الرائــع «اإلســام منهــج الحيــاة» ص.283
وميكنك أيضا مراجعة كتاب «الشيعة والتشيع» للسيد الشريازي(قدس
رسه) .
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وألننــي أهــدف يف هــذا الكتــاب إىل إعطــاء خطــوات عمليــة
نحيــا هبــا فلنجــري جتربــة ســوف أخــرك عــن أســباهبا الحقــا..
اقــرأ اآليــات التاليــة مــن القــرآن الكريــم باألســلوب الــذي أنــت
معتــاد عليــه (أســلوبك اخلــاص بــك يف الرتتيــل):
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احلج 66-58
واآلن أحرض لك قل ًام ولنبدأ !
أوالً  /هل تتذكر عن ماذا تتحدث اآليات ؟
.................................................................
.................................................................
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.................................................................
.................................................................
.................................................................
.............
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ثانيــً /هــل خرجــت مــن هــذه اآليــات بــأي شــيء يمكنــك
تطبيقــه فــي حياتك؟
.................................................................
.................................................................
.................................................................
....................
.................................................................
...................................
نحــن نأخــذ مــن القــرآن الربكــة والنــور واطمئنــان النفــس ..كــا
نــداوي بــه مرضانــا ،ونســتنزل بــه الــرزق ،ونســتخريه يف أمورنــا
املهمــة ،وحيفظنــا عندمــا نريــد الســفر وو...
وكل هذا مهم جد ًا..
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لكــن كيــف نســتطيع الوصــول إىل فهــم وتفاعــل أكــر مــع
معــاين القــرآن الكريــم؟ هــذا هــو مــا هيمنــا هنــا.
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يتــم ذلــك عــر الكثــر مــن العوامــل ،ولكــن ألننــا نريــد
الوصــول إىل حــد جيعلنــا نتفاعــل مــع القــرآن ونســتأنس بــه
ونطــور وننــور بــه حياتنــا ،ســأذكر هنــا مــا يتناســب واملقــام،
مــوك ً
ال بذلــك املراحــل األعــى كالتدبــر والتفســر للكتــب
8
التخصصيــة والــدروس احلوزويــة
مــا ســنتبعه بــإذن اهلل للوصــول إىل فهــم أكــر للقــرآن الكريــم
-8هامش راجع مثال (التبيان) للشيخ الطويس قدس رسه
 و (مجمع البيان) للطربيس قدس رسه و (البيان) للخويئ قدس رسه و (تقريب القرآن لألذهان) للشريازي قدس رسه و (من هدى القرآن) و(بينات من هدى القرآن) للمدريس –دام ظله الرشيف-واألمثل للمكارم الشريازي –دام ظله الرشيف -وغريها مام يطول ذكره جدا...
وأمــا يف التدبــر فراجــع مثــا موســوعة (مــن هــدى القــرآن) وموســوعة (بينــات
مــن فقــه القــرآن –دراســة قرأنیــة تعتمــد اســتنباط الســنن اإللهيــة مــن آيــات
الذكــر الحكيــم -للمرجــع املــدريس –دام ظلــه الرشيــف( -التدبــر يف القــرآن)
آليــة اللــه الســيد محمــد رضــا الش ـرازي قــدس رسه
 -وغريها...
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هــي (مخــس خطــوات ذهبيــة) تعــد مــن أهــم العوامــل التــي
يمكــن ذكرهــا يف هــذا املســتوى ،لتحقيــق التفاعــل مــع كتــاب
اهلل ،وهــي:
االستذكار والدعاء.النظرة الواقعية.اكتشــاف الســياج أو الســور ،والرتكيــز عــى املوضوع األســايسلآليات.
حل مشكلة صعوبة املفردات اللغوية.-مهارة إلقاء التساؤالت.

5-1
أوالً
أن تتذكــر يف كل مــرة تفتــح فيهــا القــرآن مــاذا متســك بــن
يديــك ،وأن تشــعر وتســتحرض أن هــذا "كتــاب اهلل" ،ثــم أن
أن تدعــو لنفســك بامتــاك القــدرة واقع ـ ًا عــى فهــم آيــات اهلل
واإلســتهداء بنورهــا!..
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واآلن اقرأ معي:
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كتاب الحياة
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ـى َر ُســولِ َ
ـك
ـى اللَُّ َع َل ْيـ َ
م َّمــد ْبـ ِ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــى ل َس ِ
ــق َع َ
ــع دين َ
ك َو فيــه ُحك ُْم َ
ــان َر ُســول َ
ــك
النَّاط ُ
شائ ُ
ــك َو َ َ
ِ
ِ
ــك َو َح ْب ً
َأ ْن َز ْلتَــ ُه َع َ
ْــك إِ َل َخ ْلق َ
ــك َو َج َع ْلتَــ ُه َع ْهــد ًا من َ
ــى َنبِ ِّي َ
ــا
ـك و بــن ِعبـ ِ
ِ
ِ
ـاد َك.
ُمتَّصـ ًـا فيـ َـا َب ْينَـ َ َ َ ْ َ َ
ـري فِيـ ِ
ـل َن َظـ ِ
اج َعـ ْ
ـر ُت َع ْهــدَ َك َو كِتَا َبـ َ
ـه
ـم َف ْ
ـك ال َّل ُهـ َّ
ال َّل ُهـ َّ
ـم إِ ِّن َنـ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِع َبــا َد ًة َو قـ َـر َاء ِت َت َف ُّكــر ًا َو ف ْكـ ِ
ـري ا ْعت َبــار ًا،
ـه و اج َتنَــب مع ِ
اعظِـ َ ِ ِ
ـان مو ِ
اج َع ْلنِــي ِمَّـ ِ
ـن ا َّت َعـ َ
اص َيـ َ
ـك،
ـك فيـ َ ْ َ َ َ
ـظ بِ َب َيـ ِ َ َ
َو ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـى َق ْلبِــيَ ،و َل َعـ َ
ـك َعـ َ
ـع عنْــدَ قـ َـر َاء ِت كتَا َبـ َ
ـمعيَ ،و
َو َل َت ْط َبـ ْ
ـى َسـ ْ
ِ
ـى َبـ َ ِ
َل َ ْت َعـ ْ
ـل َعـ َ
ـاوة،
ـري غ َشـ َ
ـل اجع ْلنِــي َأتَدَ بــر آياتِـ ِ
ِ
ِ
ً و َل َ ْتعـ ْ ِ
ـه
َ
ـل قـ َـر َاء ِت قـ َـر َاء ًة َل تَدَ ُّبـ َـر ف َيهــا َبـ ِ ْ َ
َ
َّ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـل َن َظـ ِ
ـك َو َل َ ْت َعـ ْ
شائـ ِع دينـ َ
ـري فيــه َغ ْف َلـ ًةَ ،و
َو َأ ْحك َ
َامـ ُه آخــذ ًا بِ َ َ
9
َل ِقـ َـر َاء ِت َه ْذ َر َمـ ًة ،إِ َّنـ َ
الر ِحيـمِ))
ـت الـ َّـر ُء ُ
ـك َأ ْنـ َ
وف َّ
وهــذا يف الواقــع هــو الدعــاء الــذي يســتحب قراءتــه قبــل تــاوة
القــرآن ،وهــو كــا رأيــت ال يأخــذ إال بضــع ثــوان..

-9إقبال األعامل ج 1ص.110
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4-2
ثانيًا
يقول أحد أعظم الرجال اليوم:
"كنــت يف حــدود التاســعة مــن عمــري ،عندمــا رميــت بنفــي
ألول مــرة يف هنــر صغــر كان ينبثــق مــن شــط الفــرات الكبــر
الــذي يقطــع ك ً
ال مــن تركيــا ،وســوريا ،والعــراق ،ثــم يصــب يف
اخلليــج.
مل أكــن أعــرف الســباحة مــن قبــل ،ولكننــي لســبب مــا كنــت
أعتقــد جازمــا أننــي أعرفهــا جيــدا .ويذكــر زمالئــي إذ ذاك أننــي
كلــا جــرى احلديــث عــن الســباحة كنــت أقــول :إننــي أتقنهــا
بشــكل ممتــاز.
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ال أدري من أينم جاءتني فكرة أنني أعرف السباحة؟
فلعــل أصدقائــي الذيــن كانــوا يتحدثــون عنهــا هــم الذيــن
زرعوهــا ّيف ،مــن خــال أحاديثهــم معــي .أو لعــل أحــام
الطفولــة ،وح ّبــي العميــق للــاء –كأي طفــل آخــر -هــو الــذي
إيل أننــي فعــا أعــرف كيــف أســبح.
أوحــى ّ
وقبــل ذلــك مل تكــن يل جتربــة النــزول يف املــاء ،إال يف بيتنــا الــذي

كتاب الحياة

كان فيــه حــوض صغــر ال يتعــدى نصــف مــر يف الطــول ومثلــه
يف العــرض.
يف ذلــك اليــوم احلــار مــن الصيــف ،قطــع معلمنــا الوحيــد
الــدرس ،وســمح لنــا بــأن نعــود إىل بيوتنــا مبكــر ًا ،وكعادتــه
حذرنــا مــن التأخــر عــن عودتنــا إىل أهالينــا.
يف الطريــق اقــرح أحــد الزمــاء أن نذهــب للســباحة يف ذلــك
النهــر ،وهــو –وإن كان صغــرا بالقيــاس إىل مصــدره -إال أنــه
كان كبــرا باملقــدار الــذي حيتــاج إىل فــن الســباحة حتــا .فأهــايل
البلــدة إنــا كانــوا يتمتعــون بالســباحة فقــط يف ذلــك النهــر .ومل
يكــن هنــاك –وربــا حتــى اآلن -أي مســبح صناعــي نظــرا لعــدم
احلاجــة إليــه.
أتذكــر كــم كان الشــوق إىل املــاء يشــدّ ين ،األمــر الــذي دفعنــي إىل
أن أخلــع مالبــي اخلارجيــة قبــل وصولنــا إىل النهــر متامــا.
وقفــت بشــجاعة وبــا خــوف إطالقــا عنــد حافــة اجلــر فــوق
ســدّ صناعــي ُبنــي
لتقســيم املــاء إىل قســمني ،وكنــت ممتلئــ ًا بالفخــر وأنــا أرى
إيل.
زمالئــي كيــف ينظــرون ّ
ثــم اندفعــت إىل أعــاق املــاء ،كانــت حلظــات وبعدهــا كنــت
منخرطــا مــع الزمــاء يف املبــاراة داخــل املــاء ،وكنــت أقطــع
النهــر ذاك جيئــة وذهابــا ،وقمنــا بالســباق يف الرسعــة أيضــا ،ثــم
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خرجنــا وعدنــا إىل بيوتنــا.
كانــت وجوهنــا امللتفحــة بحــرارة الصيــف تكشــف بوضــوح
عــن املــكان الــذي جئنــا منــه.
عندما شاهدتني أمي رصخت قائلة:
هل ذهبت للسباحة؟إيل أيب وكرر السؤال:
ثم التفت ّ
هل ذهبت للسباحة؟قلت :نعم
قال :كيف تذهب وأنت التعرف أن تسبح بعد؟
قلت :أنا أعرف السباحة.
قال :ومتى تعلمتها؟
قلت :مل أتعلمها ،لكنني أعرف السباحة.
قال :أين سبحت؟
قلت :عند بوابة السدّ
التفــت والــدي –رمحــه اهلل -إىل أمــي ،وهــو ال يصــدق ذلــك،
وكــرر قــويل :عنــد بوابــة الســد؟!
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ثــم أخــذ كل مــن أيب وأمــي حيدثــاين عــن خطــورة اخلــوض يف
املــاء ملــن ال يعــرف الســباحة ،وعــن األطفــال الذيــن ماتــوا خنقـ ًا
يف النهــر ذاتــه ،وأخــذا حيمــدان اهلل تعــاىل أنــه نجــاين هــذه املــرة،
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كــا عاتــب معلمنــا الــذي تركنــا قبــل املوعــد ،وســمح لنــا
باخلــروج مــن (املكتــب) الــذي كان يعلمنــا فيــه.
يف األيــام التالية،كثــر ًا مــا كان جيــري احلديــث عــن مغامــرة
ـت فعــا أخــاف مــن املــاء.
الســباحة التــي قمــت هبــا ،حتــى بـ ُّ
وبعــد مــرور أســبوعني ،عندمــا مــررت عــى النهــر ،أخــذت
أفكــر باخلطــأ الــذي ارتكبتــه حــن رميــت بنفــي يف املــاء وأنــا
مل أجــرب مــن قبــل عمليــة الســباحة .ودهشــت ألننــي ســبحت،
وفقــدت ثقتــي بنفــي متام ـ ًا.
وعندمــا أخــذين والــدي –بعــد عــام مــن ذلــك اليــوم -لكــي
يعلمنــي الســباحة ،بــدأت مــن الصفــر كأين طفــل آخــر ،وكــم
احتجــت إىل تشــجيعه ،ومســاعدته ،حتــى تعلمــت بصعوبــة،
وبعــد عــدة أيــام ،اخلطــوات األوىل للســباحة.
أمــا القفــز مــن عــى اجلــر فقــد أخــذ منــي شــهرين بعــد تعلــم
الســباحة حتــى قمــت بــه.
وعندمــا أعــود بذاكــريت إىل تلــك األيــام ،ال أشــك يف أن ثقتــي
بالنجــاح ،وغيــاب فكــرة الفشــل متامــا عــن شــعوري كانــت
وراء قــدريت عــى الســباحة.
وملــا غــاب النجــاح واحتــل الفشــل مكانــه ،عــدت إىل نقطــة
الصفــر ،وكأين طفــل آخــر رصت بحاجــة إىل مــن يعلمنــي
الســباحة خطــوة فخطــوة.
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وأنــا أفكــر اليــوم عــن عوامــل النجــاح يف احليــاة أتذكــر حكايتــي
مــع الســباحة ،وكيــف أن كل مــن يفكــر بالنجــاح ،ويعمــل كأنــه
ممنــوع عليــه الفشــل ســينجح يف أعاملــه ،كــا نجحــت أنــا ذلــك
10
اليــوم»
أظــن أنــك ســمعت باســم هــذا الرجــل مســبق ًا ،إنــه أحــد أبــرز
اخلطبــاء واملؤلفــن واملفكريــن ،النابغــة صاحــب الكتــب التــي
تقــارب  500كتــاب! والــذي قــد ألقــى مــا يزيــد عــى 10000
آالف حمــارضة يف خمتلــف الــدول حــول العــامل!! ،واألســتاذ يف
احلــوزة العلميــة ،الــذي قــام بتدريــس الكفايــة والرســائل يف
بدايــة العرشينــات مــن عمــره!
واحلائــز يف أول شــبابه عــى الــوكاالت الرشعيــة والروائيــة مــن
علــاء كالســيد عبداألعــى الســبزواري-قدس رسه -والســيد
املرعــي النجفي-قــدس رسه ،والســيد حممــد الشــرازي-قدس
رسه -والســيد روح اهلل اخلميني-قــدس رسه ،-والــذي ارتقــى
فيــا بعــد و واصــل تقدمــه خــال ســنني طويلــة وإىل اليــوم
حيــث أصبــح واحــد ًا علــاء الشــيعة األكثــر تأثــر ًا ...
إنــه ســاحة املــريب آيــة اهلل احلــاج الســيد هــادي احلســيني املدريس
دام ظلــه الرشيف..-80

-10سلسلة (تعلم كيف تنجح) ج( 2عوامل النجاح) ص.9
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إذن فــكل مــا خطــر يف ذهنــك التشــاؤم تذكــر النجاحــات التــي
حققهــا ســاحته بالتفــاؤل..
هــل رأيــت األلبســة ذات القيــاس املفتــوح أو مــا يســمى بـــ
()free size؟!
إن اإلحياء اإلجيايب هو كذلك باختصار وأكثر ..
إذ إن علينــا ارتــداؤه يف كل موضــوع وإال ســنصاب بإنفلونــزا
التشــاؤم والتــي تــؤدي بدورهــا إىل الفشــل املبكــر..
فــإذا كنــت حتمــل جهــازك املحمــول يف جيبــك دائـ ًا ،فــإن عليك
أن حتمــل اإلجيابيــة والتفــاؤل يف اجليــب اآلخر..
مــن هنــا كان البــد أن نــرى القــرآن كخطــاب إهلــي لنــا نحــن
البــر  ،نعــم هــو مقــدس ولكــن قدســيته هــذه ال تعنــي أن ليــس
لدينــا القــدرة عــى فهمــه..
فــإن أوحيــت لنفســك بصعوبــة يشء ســيصبح كذلــك غالبــ ًا،
ألن أفعالــك هــي ترمجــة ملــا توحــي لنفســك بــه ،وهــي تطبيــق
وانعــكاس ليــس إال ،ملــا نفكــر بــه ونتخيلــه..
فاحلقيقة هي أن القرآن للجميع
فهو بحر ،كل يغرتف منه بحجم ما يملك من وعاء..
حيــث أن (آيــات القــرآن خزائــن  ،فكلــا فتحــت خزينــة ينبغــي
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لــك أن تنظــر مافيهــا) كــا قــال اإلمــام زيــن العابديــن C11
12
فـ«هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني»
فالقرآن جاء لكي خياطب
املؤمنني (يا أهيا الذين آمنوا)
والناس (يا أهيا الناس)
وكل بنى آدم (يا بني آدم)
وخياطــب العلــاء ،واألزواج والزوجــات ،واألبنــاء والبنــات،
واملجاهديــن ،واملنافقــن وووإلــخ
دعني أكررها مرة أخرى :إنه خطاب للجميع
وكل واحد منا عليه أن يأخذ منه بقدره..
ولــذا أوالً كان علينــا أن ال نفكــر أبــد ًا وأن ال نوحــي ألنفســنا
بعــدم القــدرة عــى فهــم القــرآن الكريــم 13ومــن اجلديــر بالذكــر
-11الكايف الرشيف ج 2ص.609

-12آل عمران.138
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-13وهناك مستويات ليس من حق من ال ميلك األهلية الدخول فيها كمستوى
اإلستنباط فيام يرتبط بآيات األحكام والتي يتفرع بناء عليه مبحث النسخ
والتخصيص أو التقييد – يف الغالب -واآليات املتشابهة كذلك  ،فهذه اآليات
علينا تالوتها واإلستفادة من نورها مبقدارنا.
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هنــا أن املقصــود مــن فهــم القــرآن هــو فهمــه كــا هــو ..بمعنــى
أن علينــا عندمــا نــأيت لتــاوة القــرآن الكريــم أن نضــع كل مــا
نملــك مــن أفــكار ومعتقــدات ســواء أخذناهــا مــن املجتمــع
أو مــن آبائنــا أو نحــن اســتنتجناها أو ...أن نضعهــا جانبــ ًاوأن
نحمــل
نتتلمــذ فقــط عــى مائــدة القــرآن الكريــم بــدون أن ّ
اآليــات مــا نحملــه مــن مســبقات الســمح اهلل..

فليــس الحديــث عــن التفســر ليكــون تفســرا بالــرأي  ،وال الحديــث عــن
اإلســتنباط ليكــون اســتظهارا بدويــا لحكــم عــن جهــل  ،ومل يكــن الحديــث عــن
التدبــر ليكــون تحميــا للمنهــج مــا اليحتمــل  -كــا يف االســتنباط مثــا ، -أمــا
فيــا يرتبــط باآليــات املتشــابهة فقــد ذكــر ســاحة آيــة اللــه الســيد محمــد
رضــا الش ـرازي –قــدس رسه « : -اآليــات التــي ادعــوا نســخها هــي ( )228آيــة
تقريبــا وقــد ذكــر يف (التمهيــد) أن ( )20آيــة منهــا فقــط هــي املنســوخة(...راجع
 :التمهيــد يف علــوم القــرآن ج ،2الصفحــات  ..)404-296وإذا قارنــا هــذه الكميــة
الضئيلــة مبجمــوع آيــات القــرآن التــي تبلــغ ()6666آيــة –عــى املعــروف-
لوجدناهــا أنهــا ال تشــكل ســوى قطــرة صغــرة يف بحــر خضــم .وميكــن أن نقــول
مثــل ذلــك القــول –بشــكل تقريبــي طبعــا -يف اآليــات املخصصــة ويف اآليــات
املقيــدة « راجــع (التدبــر يف القــرآن) آليــة اللــه الســيد محمــد رضــا الش ـرازي
–قدســت نفســه الطاهــرة . -ثــم إن هــذا ال يتعــارض وماقلنــا ســابقا مــن أن
املتشــابهة ليــس مــن حــق مــن الميلــك األداة أو األهليــة -إن صــح التعبــر-
الولــوج فيهــا  ،فحالهــا حــال اإلســتنباط الــذي يفتقــر إىل مؤونــة أكــر .
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حیــث "إن فريقــا مــن النــاس يتلــون القــرآن فيؤولــون آياتــه
حســب أهوائهــم ابتعــاد ًا عــن العمــل هبــا ،إن هــؤالء ال يؤتــون
فهــم القــرآن أبــدا بــل إن تــاوة القــرآن ســتزيدهم وزرا ووبــاال.
إنــا يؤتــى علــم القــرآن مــن تواضــع للحــق ،وســلم هلل وفتــش
عــن الواقــع  ،واســتعد ســلفا التبــاع احلقيقــة لــو انكشــفت لــه"
ســاحة آيــة اهلل العظمــى الســيد حممــد تقــي املدرســی-دام ظلــه
14
الرشيــف)
إذن
فالقاعدة الثانية تقول :
(إقرأ القرآن عىل أنه خطاب موجه لك)
وهو كذلك بالفعل..
وهــذا مــا أشــار إليــه اإلمــام الصــادق  Cيف تفســر اآليــة
املباركــة (ورتــل القــرآن ترتيــا) أي ( :قــف عنــد وعــده ووعيــده
15
 ،وتفكــر يف أمثالــه ومواعظــه)
-14راجع بحوث يف القرآن احلكيم ص.38

84

-15مصباح الرشیعة ص.29
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قــد يكــون أمــر ًا واضحــ ًا  ،لكــن نحــن يف كثــر مــن األحيــان
نخــاف مــن فهــم القــرآن الكريــم ألنــه مقــدس  ،فقــد نكتفــي
بــرده رسد ًا روتينيــ ًا عــى ألســنتنا مــن غــر أن نشــعر..
إذن "فعــى املــرء أن ال يــرك تــاوة هــذا الكتــاب عــى نفســه،
ُيشــعرها أنــه يســتمع إىل خطــاب اهلل ســبحانه لــه ،فإنــه تعــاىل
16
أنــزل كتابــه رســالة منــه إىل مجيــع العاملــن"
كــا قاهلــا ســاحة آيــة اهلل العظمــى الســيد عــي السيســتاين –دام
ظلــه الرشيــف -بعــد حثــه عــى التأمــل والتفكــر يف كتــاب اهلل
عــز وجــل..

-16راجع (نصائح سامحة السيد السيستاين –دام ظله -للشباب املؤمن) ص31
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5-3
الخطوة الثالثة
نحو فهم أكرب لكتاب احلياة وحتقيق اإلستفادة منه هي :
«اكتشاف السياج الذي حيوي اآليات املباركات»
لقــد ســميت الســورة هبــذا اإلســم ألن هنالــك ســور ًا حييــط
باآليــات..
حيــث أن كل ســورة مــن القــرآن الكريــم تتحدث حــول موضوع
مــا  ،ثــم هنالــك أيضا ســياجات أخــرى داخــل الســياج الكبري.
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وهلــذا قــد يبــدو لنــا أن القــرآن الكريــم ينتقــل مــن موضــوع
آلخــر بــا أيــة رابطــة!
ففــي اآليــات الســابقة التــي تلوهنــا معـ ًا قبــل صفحــات ،كانــت
اآليــات تتحــدث عــن الذيــن هاجــروا يف ســبيل اهلل ،ثــم فجــأة
انتقــل الســياق للحديــث عــن قــدرة اهلل وأنــه يولــج الليــل يف
النهــار ،ويولــج النهــار يف الليل...إلــخ
فام الربط بني هذا وذاك؟!
ثــم تتكلــم اآليــات فجــأة أيضــا عــن أن الدعــاء لغــر اهلل ال
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فائــدة منــه ،ثــم مــرة أخــرى تعــود اآليــات لقــدرة اهلل ولكــن مــن
جانــب النعــم فتقــول ( :أمل تــر أن اهلل ســخر لكــم ، )...وفجــأة!
يصبــح احلديــث عــن أن اهلل حيــي ويميــت اإلنســان وأن اإلنســان
كفــور ،فــا ربــط هــذا بــذاك؟!،
وهكذا نسأل يف كل القرآن..
مــن هنــا جــاءت أمهيــة البحــث عــن الــذي أ ّلــف بــن الكواكــب
داخــل جمرتنــا ،واملخلوقــات يف الســاوات ،واألرض ،والبحــار يف
أرضنــا ،كيــف أ ّلــف بــن اآليــات
يف كتابه املعجزة؟!
إن اســتطعنا فهــم هــذا ســوف نتقــدم خطــوات وخطــوات يف
فهمنــا لكتــاب اهلل «كتــاب احليــاة» ،وقرآنــه الكريــم ،وهبــذا
ســوف نتقــدم خطــوات وخطــوات نحــو الســعادة والنجــاح
واحلضــارة واإلســتقرار والتقــدم األرسي والعالقــايت والــدويل
والبيئــي وو ...إلــخ..
إن هذا التساؤل  :كيف أ ّلف اهلل القرآن؟
يشبه السؤال :كيف خلق اهلل الكون؟
يمكــن أن يــأيت أحدهــم ويفــرض افرتاضــات غــر منطقيــة وبــا
أدلــة علميــة لكيفيــة نشــأة الكــون ،لكــن هــذا ليــس إال إغراق ـ ًا
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يف اجلهــل وبعــض الغــرور ،وأين ألتعجــب مــن آراء البعــض يف
كيفيــة بدايــة اخللقــة حتــى إن البعــض يفصــل كثــر ًا وبــا أيــة
أدلــة واقعيــة ،يف كيــف خلــق اهلل الكــون ،حتــى لتظــن أنــه نبــي
متصــل بالوحــي وقــد أخــره اهلل ،أو أن ذلــك كان مســج ً
ال عــى
آلــة تصويــر وقــد تــم عرضــه هلــذا األخــر!..
لذلــك كــا مل يشــهدين اهلل عــى خلــق الســاوات واألرض،
كذلــك مل يشــهدين عــى خلــق كتابــه العزيــز..
مــن هنــا كانــت اإلجابــة عــن هاذيــن التســاؤلني صعبــة جــد ًا..
ولــو خــي النــاس لوحدهــم قــد يســتغرقون الكثــر والكثــر
والكثــر مــن الوقــت ،والتجربــة ،واملطالعــة ،واحلــر ،والــورق،
والتدبــر ووو  ،للوصــول إىل اإلجابــة الصحيحــة..
وقــد يكونــوا خمطئــن يف النهايــة كــا اشــتبه األمــر عــى مــن
قــال بــأن األرض مســطحة ،وقــد يكونــوا حمقــن بعــد جهــود
أجيــال متالحقــة ،يف مســألة جزئيــة ضئيلــة بالنســبة ألرسار هــذا
الكــون..17
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-17وهنالك العديد من البحوث العلمية واملنطقية يف هذا املجال -ومن
الجدير بالذكر أن الدين اإلسالمي قد يفتح آفاقاً للحل ،لكن يظل هذا األمر
من الشؤون التي يحث الدين عىل إجراء البحوث الفيزيائية والفلكية...
فيها ،والتدبر والتفكر والسري يف األرض بحثاً عنها ،فوظيفة األنبياء هي
«ليثريوا لهم دفائن العقول» ولهذا «بحث» طويل رائع آمل أن نطرحه يف
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ـي أن أقــول هنــا إن القــرآن الكريــم واألنبيــاء والرســل يعطونــا
عـ ّ
أحيان ـ ًا بعــض اإلجابــات اجلاهــزة حــول بعــض األرسار  ،رغــم
يلمحــون باإلجابــة فقــط ،لكــي يفتحــوا لنــا
أن العــادة هــي أن ّ
املجــال للتدبــر والتفكــر والتجربــة ،ولكــي نصــل نحــن إىل
النتيجــة بجهودنــا فنســتحق بذلــك الثنــاء والثــواب والنجــاح..
ومــن حســن حظنــا أن تســاؤلنا هــذا قــد ســاعدنا املعصــوم يف
اإلجابــة عنــه..
فقــد جــاء يف احلديــث الرشيــف( :نــزل القــرآن عــى ســبعة
أحــرف:
مكان آخر إن شاء الله.
ومن النظريات القویة اليوم يف بداية الخلقة هي نظرية اإلنفجار الكبري
أو ما يسمى بـ( )The big bangاملنسوبة لـ()Georges lemaitre
(جورج لومرت) مع اختالفنا الکبیر مع توجیه ()Stephen hawking

(ستیفن هوکینغ) و (( )Richard Dawkinsریتشارد دوكنز) ،لهذه
النظرية وخلوصهم إىل عدم وجود الخالق.
حيث أن التساؤل يظل قامئاٌ :من أح َدثَ هذا اإلنفجار بال قوانني للفيزياء؟! ثم
من أين أتت ذرته األولية أساساً؟!  .وقد خصصت حلقة يف برنامج «سرنيهم
آياتنا» علی ( YouTubeیوتیوب) للرد عىل ذلك.
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أمر وزجر ،وترغيب ،وترهيب ،وجدل ،وقصص ،ومثل)

18

أمر

زجر ترغيب ترهيب جدل

قصص

مثل

مــن هنــا إذا فهمنــا هــذا ســوف نفهــم أن اآليــات عندمــا كانــت
تقــول :
ِ
ــروا يف َس ِ
ــم
(َ ا َّل
ذيــن َ
َ
ــم ُقت ُلــوا َأ ْو ماتُــوا َل َ ْي ُز َقن َُّه ُ
ــبيل اللَِّ ُث َّ
هاج ُ
قــن ()58
الر ِاز َ
اللَُّ ِرزْقــ ًا َح َســن ًا َو إِ َّن اللََّ َُل َ
ــر َّ
ــو َخ ْ ُ
ِ
ــم ُمدْ َخــ ً
ليــم ()59
ليــم َح ٌ
ا َي ْر َض ْونَــ ُه َو إِ َّن اللََّ َل َع ٌ
َل ُيدْ خ َلن َُّه ْ
ِ
ِ
ــب بِ ِم ْث ِ
ذلِ َ
ــم
ــل مــا ُعوق َ
ــن عا َق َ
ــك َو َم ْ
ــب بِــه ُث َّ
ِ
ِ
ــور ())60
ْصنَّــ ُه اللَُّ إِ َّن اللََّ َل َع ُف ٌّ
ــو َغ ُف ٌ
ُبغ َ
ــي َع َل ْيــه َل َين ُ َ
ِ
ـك بِـ َ
ـل ِف النَّهـ ِ
ـج ال َّل ْيـ َ
ثــم انتقــل الســياق إىل ( :ذلِـ َ
ـار َو
ـأ َّن اللََّ ُيولـ ُ
ِ
ـار ِف ال َّل ْيـ ِ
ـر )()61
ـل َو َأ َّن اللََّ َسـ ٌ
ُيولـ ُ
ـج النَّهـ َ
ـميع َبصـ ٌ
حيــث أنــه كنــا قــد فهمنــا أن اآليــات تتحــدث عــن الذيــن
هاجــروا  ،ثــم وجدناهــا فجــأة تتحــدث عــن قــدرة اهلل ،إذا فهمنــا
الروايــة الســابقة ســوف نفهــم اآلن ببســاطة أن هنالــك جمموعــة
مــن النــاس أوذوا يف بلداهنــم فهاجــروا يف ســبيل اهلل ،بمعنــى
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أهنــم هاجــروا ألجــل اهلل ،حيــث أنــه كان بإمكاهنــم اجللــوس يف
بلداهنــم لكــن هبــذا لــن يســتطيعوا صنــع احلضــارة التــي أمرنا اهلل
هبــا  ،هــؤالء لريزقنهــم اهلل رزقــا حســن ًا ،فلــم يكتفــوا باجللــوس
والدعــاء مقابــل األذيــة ،بــل قــرروا اهلجــرة..
هــؤالء إن صنعــوا احلضــارة بعــد هجرهتــم هــذه فقــد نجحــوا
وهــذا أولــوي بدهيــي مل تذكــره اآليــات هنــا  ،وإنــا ذكــر لنــا مــن
نشــك يف كوهنــم مــن الناجحــن أو مــن الفاشــلني ،وهــم مــن
هياجــرون يف ســبيل اهلل  ،لكنهــم يموتــون أو يقتلــون.
أولئــك أيضــا مــن الناجحــن حيــث أن اهلل عــز وجــل ســرزقهم
رزقـ ًا حســن ًا  ، ...أمــا النــاس الذيــن مل هياجــروا ولكنهــم عاقبــوا
مــن آذاهــم بمثــل مــا عاقبهــم هــؤالء لينرصهنــم اهلل..
ذلــك بــأن اهلل يولــج الليــل يف النهــار ويولــج النهــار يف الليــل..
إن هــذا يســمى حســب مــا تعلمنــاه مــن الروايــة التــي تذكــر لنــا
األحــرف الســبعة آليــات القــرآن ،بـ(املثــل)..
فكــا أن اهلل عــز وجــل مــرة يلــج الليــل يف النهــار فيكــون الفصــل
شــتاءا وهبــذا يكــون الليــل أطــول ،أو يلــج النهــار يف الليــل
فيكــون الفصــل صيف ـ ًا وبــذا يكــون النهــار أطــول ..كذلــك اهلل
ســنته يف النــاس  ،فــإذا ظلــم أحــدٌ أحــد ًا رسعــان مــا ســيتبدل
األمــر وينتــر احلــق ..وهكــذا ســيظل الــراع بــن احلــق
والباطــل دائــ ًا..
نحن إذا كنا فهمنا الرواية السابقة بحق سوف نفهم
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أن هــذا الــذي يبــدو خروج ـ ًا مــن اآليــات عــن املوضــوع بــا
مناســبة هــو معجــزة يف البيــان والتمثيــل ،فاآليــات الرشيفــة إمــا
أن تـ(أمرنــا) بخــر ،أو تـ(تنهانــا) أو عــن رش..
وهلــذا فــإن اهلل عــز وجــل يذكــر لنــا الثــواب الــذي ســنناله إن
عملنــا بذلــك األمــر أو اإلنتهــاء عــن ذلــك النهــي.
ولذا يأيت بعد األمر أو الزجر ،ما سمته الرواية بـ(الرتغيب)
«الثواب»  ،أو «العقاب» (الرتهيب) الذي سنناله والعياذ
باهلل ،إن مل ننته عام هنانا اهلل عنه..19
ثــم إن اهلل عــز وجــل لتثبيــت أمهيــة مــا يأمرنــا بــه أو ســببه أو
فوائــده..
يــأيت لنــا بالقســم اخلامــس  -بعــد األمــر والزجــر والرتغيــب
والرتهيــب -مــن الروايــة وهــو (اجلــدل) ،حيــث اإلســتدالل
الرصــن إلزالــة الشــبهات التــي قــد تتعلــق بقلوبنــا ومتنعنــا
مــن العمــل هبــذا األمــر أو اإلنتهــاء هبــذا النهــي  ،أو التصديــق

-19وحري بنا أن نخاف من نار أوقدها من أوقد الشمس امللتهبة التي لو اقرتبنا
منها لذبنا عن آخرنا ..خالق هذه الشمس يقول إن هذه الشمس اليشء ..فتدبر
 ،وكذا حري بنا أن نتشوق للجنان فخالق هذه األنهار والطبيعة الخالبة وكل
صور الجامل الذي نندهش ونذوب أمامه يف الدنيا  ،خالقها يقول لنا أنها فتنة
وامتحان وأنها اليشء أمام الجنان ..فتدبر.
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بحقيقــة مــا ..
فعندمــا خيربنــا اهلل عــز وجــل عــن املعــاد مث ـاً ،فإنــه ســبحانه ال
يقــول لنــا هــذا وانتهــى األمــر ،بــل يذكرنــا :
(قــل حيييهــا الــذي أنشــأها أول مــرة وهــو بــكل خلــق عليــم)-
فكــا خلقهــا أول مــرة خيلقهــا مــرة أخرى(*-الــذي جعــل لكــم
مــن الشــجر األخــر نــار ًا فــإذا أنتــم منــه توقــدون).
هــذا ليــس خروج ـاً عــن املوضــوع بــل  :خيلقهــا مــرة أخــرى؛
فهــو الــذي خلــق لكــم العجائــب ،حيــث أنكــم تأخــذون القطعة
مــن الشــجرة اخلــراء فتحكوهنــا بقطعــة أخــرى فتشــتعل النــار
20

«-20قالوا( :إن البحث العلمي أكد أن كل أنواع الوقود من أشعة الشمس،
وحتى اتقاد الخشب إمنا هو بتخزن هذه األشعة فيه ،وإال فإن عنارصه ،األخرى
كاملاء والرتاب ال نار فيها.
ذلــك أن كل عمليــة تركيــب كيامويــة بحاجــة إىل امتصــاص الطاقــة أو بثهــا،
وعمليــة امتصــاص األشــجار لثــاين أكســيد الكربــون بحاجــة –حســب هــذا
القانــون -إىل الطاقــة ،وهكــذا فهــي تســتفيد مــن الطاقــة الشمســية ،وتســتمر
األشــجار يف اختــزان الطاقــة بصــورة منتظمــة.
وهــذه العمليــة ال تقــوم بهــا األخشــاب اليابســة بــل الشــجر األخــر ،ولذلــك
ركــز الحديــث حولــه ،بالرغــم مــن أن النــاس يعرفــون أن الخشــب اليابــس أرسع
اشــتعاال إال أنــه ال يخــزن الطاقــة)» ولــذا كان العجــب يف إيقــاد النــار مــن
الشــجر األخــر املمتلــئ بالحيــاة واملــاء .راجــع (مــن هــدى القــرآن الكريــم ج7
ص ، 406نقــا عــن األمثــل ج 14ص ،226-225نقــا بتــرف)
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ولــذا فــإن اهلل أثبــت لنــا املعــاد بإعطائنــا مثــاال يف إيقــاد النــار مــن
الشــجر األخــر ،وهــذا يكفــي لكــي نؤمــن بقدرتــه عــز وجــل
 ،أمــا لــو أردنــا التعمــق أكثــر فســنتدبر يف اآليــة ونقــول ملــاذا
هــذا املثــال بالتحديــد؟!
وهنــا يمكننــا ذكــر مثــا أحــد الوجــوه الكثــرة التــي ذكرهــا
ســاحة املرجــع الدينــي آيــة اهلل العظمــى احلــاج الســيد حممــد
تقــي املــدريس-دام ظلــه الرشيــف -يف (مــن هــدى القــرآن) وأن
نقــول:
إن ذرات احلــرارة التــي تنفصــل عــن الشــمس وختــزن يف الشــجر
األخــر تبعــث مــرة أخــرى إليهــا ،ولكــن دون أن يعــدم منهــا
يشء كــا حيســب اجلاهــل ،كذلــك ذرات اجلســم.

أما القسم السادس وهو (القصص)
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فــاهلل عــز وجــل يفهمنــا كيــف نحيــا بســعادة ونحقــق احلضــارة
املاديــة والروحيــة عــر القصــص التــي يذكرهــا عزوجــل ،وهــذه
القصــص خمتــارة بدقــة ال توصــف ،فهــي يف املــكان والســياق
املناســب متامــا.
كيــف ال ومــن وضعهــا يف مكاهنــا هــو مــن وضــع ذرات املــخ
الــذي نفكــر بــه  ،ولــو قمــت بتغيــر بســيط يف ذراتــه وخاليــاه
لعلنــا حتولنــا مــن عقــاء إىل أقــل – مــن حيــث املهــارات
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الذهنيــة -مــن احليوانــات! ،أو لعــل ذلــك أثــر عــى كامــل
جســمنا وســبب الوفــاة مبــارشة! ،أو لعــل ذلــك يف أحســن
األحــوال أفقدنــا إحــدى مهــارات الذهــن كالقــدرة عــى تذكــر
الصــور ،أو القــدرة عــى اإلســتنتاج ،أو القــدرة عــى اإللتــذاذ
بالطعــام!..

وأخري يف القسم السابع (اجلدل)

وذلــك عندمــا يأمرنــا اهلل مثــا بــأن نؤمــن به وحــده  ،وأن عيســى
النبــي – عــى نبينــا وآلــه و -Cليس إال عبــدا هلل  ،عندمــا يأمرنا
اهلل هبــذا فإنــه يبــن لنــا بعــد ذلــك ملــاذا مل يكــن املســيح إهلــا مــع
أنــه ليــس لــه أب  ،فــرد اهلل هــذه الشــبهة بـ(اجلــدل) بالتــي هــي
أحســن واحلكمــة واملوعظــة احلســنة  ،فيعلــل تبــارك وتعــاىل
ذلــك لنــا بـ:
(إن مثــل عيســى عنــد اهلل كمثــل آدم خلقــه مــن تــراب ثــم قــال
لــه كــن فيكــون)
فــإذا عندكــم عيســى إهلــا ألن ليــس لــه أب ،فــاألوىل أن تتخــذوا
آدم (أيضــا) إهلـ ًا ألنــه فاقــد لــكال األبويــن ،وهــذا مــا الترضونــه
وترفضونــه بشــدة –كــون آدم إهلــا -فــا لكــم كيــف حتكمــون؟!
إذن فــإن هــذه التقســيامت الســبعة تعيننــا عــى فهــم أكــر للقــرآن
الكريــم وينبغــي علينــا أن نضعهــا نصــب أعيننــا كل مــا أردنــا
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تــاوة القــرآن الكريــم – هامــش  :هــذا يشء يســر وعامــل واحــد
مــن جمموعــة عوامــل تعــن عــى فهــم الســياق القــرآين وإجيــاد
الروابــط بــن آياتــه ،فمــن يريــد اإلزديــاد ينبغــي عليــه مراجعــة
كتــب العلــاء التخصصيــة يف ذلــك--..

5-4
رابعًا
يذكــر الكثــر مــن الشــباب أهنــم يعانــون مــن صعوبــة يف فهــم
بعــض مفــردات القــرآن الكريم.
وهنــا يمكــن احلديــث عــن أســاليب حــل هــذه املشــكلة
مفصــاً ،كطريقــة معرفــة معنــى املفــردة مــن خــال الســياق،
وطــرق اكتشــاف ظــال املفــردة ،وكيفيــة التمييــز بــن احلقيقــة
واملجــاز -حيــث يصعــب ذلــك أحيانــا ويلتبــس األمــر ،-وإجيــاد
الفــوارق اللغويــة بــن الكلمتــن أو الكلــات ووو مــن البحــوث
التــي يمكــن طرحهــا عــى ثــاث مســتويات مــن العمــق ال أقـاً.
 ،إال أهنــا مــن الشــؤون التخصصيــة املوكولــة إىل علــوم أخــرى
مرتبطــة باللغــة بشــكل عــام أو العربيــة بشــكل خــاص ،وإىل علم
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األصــول واملنطــق مثـ ً
ا وغريها21.ولــذا أقــول هنــا باختصــار :
إذا واجهتــك مشــكلة مــع كلمــة مــا يمكنــك بســهولة تامــة
البحــث عنهــا يف (اإلنرتنــت) أو يف تطبيــق للهواتــف املحمولــة.
وإن مل يكــن هــذا كافيــا – كأن كان املعنــى الــذي وجدتــه يتناقــض
مــع ســياق اآليــة أو اآليــات  ،فينبغــي الســؤال عــن معنــى هــذه
املفــردة مــن أحــد علــاء الديــن..
قــد حيصــل هــذا قليــا ،لكــن ال ختــر فرصــة تطويــر لغتــك،
فأحــد أهــم طــرق جلــب العلــم هــو فتــح البــاب للعلــم إن
طــرق بابــك..

-21أما ملن يحب اإلطالع فيمكن مراجعتها مبسطة أيضا  ،يف كتابنا (قصة
األصول) الذي يرجى له الطباعة قريبا ،وهو يهدف أساسا للمساهمة يف وضع
منهج حوزوي لألطفال ألسباب ليس هنا صدد بيانها ،إال أنه يعتمد عدم الفصل
بني املوروث األصويل واليوم ،أو ما يسمى باألصالة والتطوير ،فهو يرجى له أن
يكون مبثابة املمهد لولوج األصول يف املراحل التالية والتدبر وغريه.
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5-5
إلق تساؤالً على اآلية
كان هنالك رج ً
ال يتلو اآلية هكذا:
(والســارق والســارقة فاقطعــوا أيدهيــا جــزاء ًا بــا كســبا نــكاالً
مــن اهلل واهلل غفــور رحيــم)..
فسمعه أعرايب فقال له :أخطأت!
قال:وكيف؟
قــال:إن املغفــرة والرمحــة ال تناســبان قطــع يــد الســارق ،فتذكــر
الرجــل اآليــة وقــال( :واهلل عزيــز حكيــم).
22
فقال األعرايب :نعم بعزته أخذها ،وبحكمته قطعها.
إن أســلوب إلقــاء التســاؤالت عــى النــص هــو أحــد األســاليب
الــذي يســخدمها الكثــرون قبــل امتحانــات املدرســة أو
اجلامعــة ،ولعــل كثــر منــا ال يعلــم أن هــذا األســلوب هــو مــن
ومســوق
أهــم املهــارات التــي يمتلكهــا الفيزيائــي واألحيائــي
ّ
البضائــع ،واملريب...إلــخ وكــذا املتأمــل يف القــرآن الكريــم..
واملتدبــر بطريــق أوىل ..
إن هــذا األســلوب يف التعامــل مــع القــرآن الكريــم ،قــد يفيــدك
ًّ
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أكثــر مــن أي يشء آخــر ،فهــو يفتــح مــدارك عقلــك ،ويوســع
أفقــك يف فهــم اآليــة..
إن اهلل عــ ّز وجــل كــا اختــار كوكــب األرض يف منظومتــه
ثــم َّ
َّ
الشمســية الــذي كان يف مكانــه املالئــم متامــ ًا لعيشــنا وبقيــة
املخلوقــات مــن حولنــا ،كذلــك اختــار كل كلمــة يف كتابــه
املعجــزة..
ولــذا دومــا إلــق تســاؤالً وحــاول البحــث عــن اإلجابــة مــن
نفــس اآليــات أوالً ،ثــم بالبحــث ثانيــ ًا كســؤال أحــد رجــال
الديــن مــن حولــك..
وهنــا بعــض األمثلــة عــى ذلــك مــن اآليــات التــي ســبق وأن
ذكرناهــا كمثــال:
تقــول اآليــة (لريزقنهم) ،ملــاذا مل تقل شــيئ ًا آخــر كـ(لريزقهم)؟!أو (ســرزقهم)؟! أو (ليعطيهم)؟!أو (سيهبهم)؟!...
تقــول اآليــة( :رزقــ ًا حســن ًا) ،ملــاذا مل تقــل( :رزقــ ًا مبــارك ًا)مثــاً؟! ،أو (رزقــ ًا طيبــ ًا)؟!
تقــول اآلية(:ليدخلهــم مدخـ ًا يرضونــه ،واهلل لعليــم حليــم)،
ملــاذا مل يكــن آخرهــا أي يش آخــر كـــ(واهلل عزيــز غفــور)؟! أو
(واهلل كبــر متعــال)؟!
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أحكام للحياة..
إنجازات ضخمة بالفعل!

فجميــع جمتمعاتنــا الشــيعية اليــوم يف حالــة مــن التقــدم غــر
املعهــود..
فنحــن اليــوم كشــيعة ،وبفضــل جهــود اجلميــع مــن آبــاء ،وأمهات،
وشــباب ،وفتيــات ،نحقــق رقيــا بعــد رقــي عــى الصعيــد الثقــايف،
واإلجتامعــي ،واإلقتصــادي و ...إلــخ
وســواء كنــت تعلــم بآثــارك أو ال ،لقــد كان لــك دور ًا مهــ ًا يف
اإلنتقــال بواقــع األمــس إىل واقــع اليــوم،
دعنــي أشــكرك قبــل كل يشء عــى تأســيس ماليــن املســاجد،
واحلســينيات ،واحلــوازت ،واجلمعيــات اخلرييــة ،واملواكــب
احلســينية ،ومراكــز تنميــة األطفــال ديني ـ ًا وحضاري ـ ًا ،ومؤسســات
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تنميــة الشــباب بالطــرق املختلفة،واملواكــب احلســينية ،واملراكــز
الدينيــة اخلاصــة بالنســاء ،وإقامــة النــدوات  ،وإحيــاء املناســبات،
ومراكــز التبليــغ املنتــرة يف أرجــاء العــامل وو...إلــخ
اليمكننــي إحصــاء كل مــا قمنــا بفعلــه هنــا ،لكــن باجلهــود
املتكاثفــة لقــد اســتطعنا حتقيــق الكثــر ،بأعــداد وكيفيــات كان
جيــل آباءنــا وأجدادنــا حيلمــون هبــا ويتمنــون لــو أهنــا توجــد!
لقــد حققنــا كمجتمــع شــيعي منتــر يف أنحــاء العــامل ذلــك
احللــم الــذي كان يبــدو مســتحيالً ،ولكــن لعــل ذلــك حــدث
تدرجييــ ًا ،فلــم نشــعر بحجــم الفــرق بــن قبــل مخســن ســنة
فقــط ،واليــوم!..
بعــد هــذا أظــن أيضــا أنــك تتفــق معــي بوجــود خلــل مــا بالرغم
مــن حتقيــق كل هــذا ! ووجــود هــذا اخللــل ال يعنــي أال نحافــظ
عــى الثبــات يف هــذا التقــدم الــذي ســبق..
أال تالحظ معي وجود بعض النواقص املفصلية؟!
وكأننا نفتقر إىل اخلطوة املرحلية التالية؟!
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والرفــاه الــذي يتناســب وحجــم مــا نملــك ،مــن علــم وثقافــة
بأكمــل األديــان اإلهليــة؟
ملــاذا مل يســاعدنا الديــن يف أن نكــون األفضــل يف الرتبيــة
والتعليــم واإلقتصــاد والعالقــة بــن الزوجــن واألرسة الواحــدة
واألصدقــاء وحتقيــق األهــداف ووو...؟
أساســا هــل النــاس مــن حولــك يعتقــدون بفاعليــة الديــن يف
احليــاة؟
هــل للديــن عالقــة باحليــاة الشــخصية خــارج حــدود املســجد
واحلســينية واملوكــب واملؤسســة؟
إذا كنــا نعتقــد بــأن اهلل عــز وجــل أعطانــا منهاجــا حلياتنــا
فــا بــد أن يكــون هــذا املنهــاج هــو األكمل
ألن اخلالــق أعــرف بمخلوقيــه ولســنا بحاجــة إىل مدائــح
اخلــراء حــول العــامل وتأييداهتــم يف صحــة أحــكام اإلســام.
نعــم قــد هيمنــا أن نعــرف ذلــك وأن نتابعــه بالطبــع ،لكــن ليــس
ســبب قيامنــا بالصــاة ،والذبــح بالطريقــة اإلســامية ،ولبــس
احلجــاب ،وتــرك أكل حلــم اخلنزيــر ،وتــرك اخلمــر ووو،...
هــو أننــا قرأنــا الدراســات العلميــة احلديثــة التــي أثبتــت باألدلــة
كــون هــذه األحــكام هــي األفضــل للحيــاة ،وكوننــا ســمعنا
شــهادات اجلامعــات ،والعلــاء ومراكــز البحــوث واملختصــن
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واخلــراء حــول ذلــك..
فــا دمنــا نعتقــد بــرورة وجــود خالــق هلــذا الكــون ،وأن
هــذا الكــون ال يمكــن أن يــأيت مــن العــدم ،وأن هــذه اجلبــال،
واألشــجار ،واحليوانــات ،واحلــرات ،وامليكروبــات الدقيقــة
 ،بــل كل الــذرات التــي شــكلت جمرتنــا ،ال بــد هلــا مــن خالــق
مصمــم..
ومــا دمنــا نعتقــد بــرورة وجــود هــدف هلــذا اخلالــق احلكيــم
مــن خلقــه لنــا وللحيــاة ..
ومــا دمنــا نعتقــد بــرورة إرســاله للرســل واألنبيــاء؛ إلعطائنا
الربنامــج اإلهلــي لتحقيــق ذاك اهلــدف ،وليكونــوا نــاذج عمليــة
وأســوة لنــا يف التطبيــق..
ومــا دمنــا نعتقــد بالبديــة كــون الرســاالت اإلهليــة منــذ آدم،
ونــوح ،وإىل داوود ،وســليامن ،ومــن بعــد موســى ،ثــم عيســى،
وانتهــاءا بأعظــم اخللــق نبينــا حممــد  ، Kكانــت تســر
ُطــور األحــكام اإلهليــة
نحــو التكامــل شــيئا فشــيئا ،وكانــت ت ّ
بالتدريــج ،متامــ ًا كــا كانــت تتطــور البرشيــة بنظــام «خطــوة
خطــوة» ،يف اإلقتصــاد ،والسياســة ،واإلكتشــافات العلميــة،
وتســهيل احليــاة ،وتطويــر األساســيات ...
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إذا كنــا نعتقــد بــكل ذلــك فنحــن نعتقــد إذن بــأن لدينــا أكمــل
األديــان والرســاالت اإلهليــة.

من هنا..

كان اإلسالم منهج ًا للحياة!..
فهــو ليــس خاصــا بفــرة زمنيــة معينــة ،أو مجاعــة مــا ،فــا طرحــه
اإلســام ،ليــس جمــاراة لواقــع عــر رســول اهلل  Kوانتهــى
األمــر ،بــل هــو جمــاراة لطبيعــة اإلنســان بــا هــو إنســان!..
بمعنــى أن اإلســام يبلــور يف النــاس القيــم ،التــي ستنســى
بالتأكيــد ،يف ظــل التنافــس عــى صنــع احلضــارة املاديــة،
املتمثلــة اليــوم يف ناطحــات الســحاب ،واجلامعــات ،واألجهــزة
اإللكرتونيــة ،والتخطيــط املــدين ،وعــامل السياســة وو...
واملتمثلــة أيضــا يف املســاجد واحلســينيات واملواكــب وو...
باعتبارهــا مجيعــا مظاهــر شــخصية للنجــاح..
هــذا ال يعنــي أن ليــس علينــا اإلهتــام بتشــييد مــا ســبق ،فالديــن
عــر األنبيــاء منــذ بدايــة التاريــخ كانــوا هــم الدعــاة لذلــك
أساســ ًا وهــم مــن ابتــدء صنــع احلضــارة ،يــوم كان النــاس ال
يعرفــون كيــف خييطــون لباسـ ًا ،أو كيــف يســتفيدون مــن احلديــد
لصنــع اإلبتــكارات..
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وإىل اليوم يويص علامؤنا -ورثة األنبياء -بذلك..1
لكــن يعنــي أن ذلــك ال يكفــي حيــث أن احلضــارة بــا قيــم
كاجلســد بــا روح..
مــن هنــا يــأيت الديــن ليذكرنــا بتلــك القيــم  ،التــي ال يتحجــر يف
طريقــة تطبيقهــا .
بمعنــى أن املهــم لــدى الديــن أن تكــون كريـ ًا ســواء كان الكــرم
بنحــر مجــل لضيفــك أو بدعوتــه يف إحــدى املطاعــم الفاخــرة يف
رومــا..
وكــذا إن املهــم لــدى الديــن هــو الصــدق  ،ســواء كان الصــدق
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 1ومن خري ما أستطيع ذكره هنا من مثال ما كتبه سامحة آية الله العظمى
السيد عيل الحسيني السيستاين (دام ظله الرشيف) يف نصائح خطها سامحته
للشباب املؤمن ومنها  « :وليهتم طالب العلم الجامعي واألساتذة فيه باإلحاطة
مبا يتعلق مبجال تخصصهم مام انبثق يف سائر املراكز العلمية وخاصة علم الطب
حتى يكون علمهم ومعالجتهم ملا يبارشونه يف املستوى املعارص يف مجاله بل
عليهم أن يهتموا بتطوير العلوم من خالل املقاالت العلمية النافعة واالكتشافات
الرائدة  ،ولينافسوا املراكز العلمية األخرى باإلمكانات املتاحة وليأنفوا من
أن يكونوا مجرد تالميذ لغريهم يف تعلمها ومستهلكني لآلالت واألدوات التي
يصنعونها  ،بل يساهموا مساهمة ف ّعالة يف صناعة العلم وتوليده وإنتاجه كام
كان آبائهم ر ّوادا فيها وقادة لها يف أزمنة سابقة  ،وليست أمة أوىل من أمة
بذلك( »...نصائح سامحة السيد السيستاين للشباب املؤمن ص)15

أحكام للحياة

يف نقــل خــر بجانــب بيــت أيب ذر الغفــاري يف املدينــة أو بجانــب
البيــت األبيــض يف واشــنطن  ،ومل يكــن املهــم لــدى الديــن أن
تطلــب العلــم يف بغــداد أو يف الصــن ..
املهم أن تتحقق القيم..
ولــذا كان اإلســام هــو احلــل األفضــل يف كل يشء  ،يف كل مــكان
 ،ولــكل زمان!

لذا!..

إذا كان لدينا يف فقهنا اإلسالمي مخسة أحكام تكليفية :

 -1اإلباحة
 -2الوجوب
 -3احلرمة
 -4اإلستحباب
 -5الكراهة
فذلــك ســيعني أن كل فعــل نقــوم بــه ســيكون واحــد ًا مــن هــذه
األحــكام اخلمســة .
فاملثال املشهور رشب املاء
هو مباح يف األصل( 2احلاالت الطبيعية)
-2بالعنوان األويل.
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وواجب إن توقفت عليه حياة اإلنسان
ومستحب هبدف التقوي عىل طاعة اهلل
ومكروه إن سخنته الشمس مثال..
هــل تعــرف مــاذا يعنــي أن نطبــق األحــكام اخلمســة عــى
3
حياتنــا ؟ !
هــذا يعنــي أن مــن املســتحب للزوجــة اإلســتفادة مــن مســاحيق
4
التجميــل والكحــل والعطــر لزوجهــا و اجللســات النســائية!
هــذا يعنــي أن مــن املحــرم إســتخدام األســلحة الذريــة
5
والبيولوجيــة والكيامويــة !
هذا يعني أن من الواجب أن تقي نفسك من اإلصابة بالسكري!

6

هذا يعني أن من املستحب الذهاب لطبيب األسنان كل فرتة

108

-3كثري مام سيذكر موافق آلراء أغلب مراجعنا العظام أبقاهم الله ذخرا ً ورشفاً
لألمة الواحدة املرحومة.
-4راجع الرسالة العملية لسامحة آية الله العظمى السيد محمد تقي الحسيني
املدريس-دام ظله الرشيف(-الفقه اإلسالمي) ج 1ص.111
-5املصدر السابق ج 1ص.459
-6املصدر ج 2ص.24
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وأخرى ،7كام أن من املستحب االستحامم مرة كل يومني!8
هذا يعني أن من الواجب عىل املسلم اإللتزام باملواثيق الدولية التي
ترعى حقوق اإلنسان!9
هــذا يعنــي أن مــن املســتحب تزيــن الشــوارع باألشــجار
والــورود ،واملســاجد باحلدائــق والرياحــن ،واملــدن بأحزمــة
خــراء ،وغابــات اصطناعيــة ال ٌأقــل إن مل تكــن طبيعيــة!10
وهــذا يعنــي أن مــن املحــرم عــى املكلــف إشــعال احلرائــق العبثية
يف الغابات!11
هذا يعني كون إنزال العقاب اجلامعي حمرم ًا!12
هــذا يعنــي أن مــن املســتحب عــرض املــاء عــى احليــوان قبــل
تذكيتــه (ذبحــه أو نحــره)!13

-7املصدر ج 2ص.94
-8املصدر ج 1ص.111
-9املصدر ج 3ص.14
-10املصدر ج 1ص.111
-11املصدر ج 3ص.16
-12املصدر ج 3ص.18

-13املصدر ج 3ص .57
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وســوف يعنــي إنــزال األحــكام اخلمســة عــى الواقــع حرمــة
تســخري األطفــال للشــغل! واســتحباب تدريبهــم وتعليمهــم
مهنــة مــا  14وفــق احلقــوق الرشعيــة.
وســوف يعنــي وجــوب احــرام امللكيــة الفرديــة وحرمــة اإلرضار
بمصالــح األمة!15
وســوف يعنــي اســتحباب أن حيافــظ املكلف عىل ســامته حســب
أعــى املقاييــس الصحيــة ،فيســعى لكــي يكــون معــدل ضغــط
الــدم عنده،وطبيعــة تركيــب املــواد يف دمــه ،وقــدرة عينــه ،وأذنــه،
16
ونبضــات قلبــه ،و ...كلهــا حســب املقيــاس األفضــل طبيــا!
وســيعني عــدم جــواز االعتــداء عــى احلقــوق االجتامعيــة
لآلخريــن ،أو لألحــزاب ،واملذاهــب األخــرى ،أو الــدول
األخــرى ،أو الديانــات األخــرى،إذ أهنــا ليســت بأقــل حرمــة من
احلقــوق املاليــة!17
و ســيعني اســتحباب إنشــاء صنــدوق يف العائلــة (العشــرة)
-14املصدر ج 2ص.85
-15املصدر ج 3ص.15
-16املصدر ج 2ص.94
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-17املصدر ج 2ص.103

أحكام للحياة

للقــرض احلســن ،واملســاعدة اخلرييــة( ،للــزواج والســكن وهتيئــة
فــرص العمــل ومــا أشــبه) وتنميــة الكفــاءات العلميــة!18
وذلــك يعنــي عــدم جــواز اإلرساف ،مــن الدولــة ،والنــاس،
يف املعــادن املحــدودة (كالبــرول) ،والغابــات الطبيعيــة ،فهــي
ليســت ملــك ًا هلــذا اجليــل فقــط ،ولــذا الجيــوز اإلرساف فيهــا
دون التفكــر بمســتقبل البرشيــة!19
إنــه يعنــي أن ال فــرق يف أكل أمــوال النــاس بالباطــل بــن احلقــوق
املاديــة أو املعنويــة ،كحــق التأليــف ،وحــق اإلبــداع ،وحــق
التدريــس ،وحــق املحامــاة ،وماشــاكل!20
وســوف يعنــي عــدم جــواز بخــس أحــد حقــه ،أو ظلمــه يف
جهــده ،كــا الجيــوز ألحــد أن يطالــب بأكثــر مــن جهده وســعيه،
وهكــذا جيــب حــذف كل ألــوان أكل أمــوال النــاس بالباطــل،
غــش ،أو رسقــة ،أو احتــكار ًا ،أو اســتغالالً ،غــر مــروع!21
وإنــه يعنــي أن مــن الواجــب رشعــا عــى الدولــة ،االهتــام
-18املصدر ج 2ص109

-19املصدر ج 2ص.116
-20املصدر ج 2ص.28
-21املصدر ج 2ص.27
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بالزّمنــى ،الذيــن حيتاجــون إىل رعايــة خاصــة ،كاملعوقــن،
واملبتلــن بالثالســيام ،أو الفشــل الكلــوي ،وكذلــك االهتــام
باملصابــن بأمــراض عقليــة ونفســية!22
إنــه يعنــي أن مــن الواجــب عــى األمــة انطالق ًا مــن أدلة الشــورى
الرشعيــة ،انتخــاب مؤسســات دســتورية ،هدفهــا تقديــم
املشــورة للرئيــس ،وهلــا صالحيــات حمــددة حســب األحــكام
الرشعيــة ،وهــي تقــوم بــدور الوســيط بــن األمــة والرئيــس ،يف
تقديــم املشــورة ،ويف الرقابــة عــى األداء!23
إن تطبيق اإلسالم فعال..
يعنــي حرمــة اإلعتــداء عــى حقــوق اآلخــر الرشعيــة ،التــي
يراهــا العــرف حقــا الزمـ ًا ،مثــل  :حــق الســبق يف املســجد أو يف
الطريــق ،أو حــق التقــدم يف الــراء أو البيــع ،أو حــق األولويــة
ٍ
اعتــاد جتــاري ،أو حــق
يف أخــذ قــرض مــن البنــك ،أو فتــح
الدراســة يف جامعــة أو حــوزة ،أو حــق أولويــة املــرور حســب
األنظمــة املرعيــة!24
الــرع واقعــا يعنــي أن إشــاعة الســام هــو هــدف القتــال ،فــإذا
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-22املصدر ج 2ص.24
-23املصدر ج 3ص.26
-24املصدر ج 2ص.19
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ألقــى الطــرف اآلخــر الســام ،الجيــوز االســتمرار يف العمليــات
العســكرية ،هبــدف احلصــول عــى غنائــم ،أوهبــدف حتطيــم
العــدو واإلنتقــام منــه ،ومــا أشــبه!25
إن تطبيــق احلكــم الرشعــي يعنــي أن لــو قامــت دولــة بتزويــر
املــاركات التجاريــة لدولــة أخــرى ،جــاز للثانيــة أن تفعــل مــا
تســرد بــه حقهــا!26
إن ديــن حممــد النبــي  Kيقــول أن مــن املســتحب لــك إقتنــاء
حيوانــات أليفــة يف البيــت!27
إنــه يعنــي اســتحباب وضــع حديقــة للمنــزل حتتــوي عــى بركــة
مــاء ،واألفضــل كــون املــاء جاريــا!28
إن تطبيــق اإلســام يعنــي أن مــن الواجــب رشعــا عــى الدولــة
االهتــام بتهيئــة وســائل ومناهــج وفــرص التعليــم للجميــع،
والعمــل عــى مكافحــة األميــة والقضــاء عــى اجلهــل!29
-25املصدر ج 2ص.34

-26املصدر ج 2ص.44
-27املصدر ج 2ص.80
-28املصدر ج 2ص.80
-29املصدر ج 2ص.97
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إن الرســالة العمليــة تقــول ال جيــوز رشعــ ًا املــرور بالدراجــات
الناريــة أو اهلوائيــة ومــا أشــبه فــوق املمــر اخلــاص باملشــاة!30
وهكــذا إن اإلســام متكامــل ..وأســلوب حيــاة للناجحــن! وال
يتحمــل اإلســام تبعــات مــن يدّ عــي اتباعــه ..ألن اهلل عــز وجــل
ال جيــر النــاس عــى النجــاح كــا ال جيربهــم عــى عــدم االنتحــار
فــا يوقــف اجلاذبيــة مثــاً ،أو يلــن األرض ،لكيــا تتهشــم
رؤســهم! ولــو جربهــم مل يكــن معنــى ألن يثيبهــم أو يعاقبهــم يف
اآلخــرة فلــاذا جيــازى املجبــور بالتكريــم والثــواب أو بالتحقــر
والعقــاب؟
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-30املصدر ج 2ص.73
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أسأل اهلل التوفيق لكم ويل ،وأن نكون من املقربني إىل اإلمام املنتظر
املهدي أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء)
حوزة القائم (عج)
ليلة شهادة اإلمام
موسى بن جعفر C
1438هـ
عبداهلل القيصوم
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