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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب ـ عرب املوضوعات القرآنية العرشة التي طرحها
ـ أن يتعرف عىل أرسار النهي عن الفرح يف القرآن الكريم ،والذي ورد
ِ
ي
ب ا ْل َف ِر ِح َ
الترصيح به يف قوله تعاىل  :ال َت ْف َر ْح إِ َّن اَّللََّ ال ححي ُّ
(القصص)76 :
فهذا النهي الوارد عىل لسان الناصحي من بني إرسائيل لقارون،
هني سار إىل يوم القيامة ،وهو يعرب عن احلقيقة بلساهنا الفصيح الناصح..
ذلك أننا نحتاج أن نستمع ملن يدعونا إىل عدم الفرح كام نحتاج إىل من
يدعونا إىل عدم احلزن أو عدم اليأس..
ذلك أن الفرح مثله مثل احلزن واليأس قد يتحول إىل أداة من
أدوات الشيطان التي خيرب هبا بنيان اإلنسان ،وجيعله منشغال بام وصل
إليه من نعمة ،غافال عام ينتظره من أمل.
ولذلك مجع اَّلل بي النهي عن األمرين مجيعا :احلزن والفرح يف
ِ
ِ
ب
قوله تعاىل :ل َك ْي َال َت ْأ َس ْوا َع َىل َما َفا َت حك ْم َو َال َت ْف َر ححوا بِ َام آتَا حك ْم َواَّللَّح َال ححي ُّ
حك َّل حُمْت ٍ
َال َف حخ ٍ
ور [ احلديد]23 :
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املقدمة

حياول هذا الكتاب ـ عرب املوضوعات القرآنية العرشة التي طرحها ـ أن
يتعرف عىل أرسار النهي عن الفرح يف القرآن الكريم ،والذي ورد الترصيح به يف
ِ
ي ( القصص)76 :
ب ا ْل َف ِر ِح َ
قوله تعاىل  :ال َت ْف َر ْح إِ َّن اَّللََّ ال ححي ُّ
فهذا النهي الوارد عىل لسان الناصحي من بني إرسائيل لقارون ،هني سار
إىل يوم القيامة ،وهو يعرب عن احلقيقة بلساهنا الفصيح الناصح ..ذلك أننا نحتاج
أن نستمع ملن يدعونا إىل عدم الفرح كام نحتاج إىل من يدعونا إىل عدم احلزن أو
عدم اليأس..
ذلك أن الفرح مثله مثل احلزن واليأس قد يتحول إىل أداة من أدوات
الشيطان ا لتي خيرب هبا بنيان اإلنسان ،وجيعله منشغال بام وصل إليه من نعمة،
غافال عام ينتظره من أمل.
ولذلك مجع اَّلل بي النهي عن األمرين مجيعا :احلزن والفرح يف قوله تعاىل:
ِ
ِ
ب حك َّل حُمْت ٍ
َال َف حخ ٍ
ور 
ل َك ْي َال َت ْأ َس ْوا َع َىل َما َفا َت حك ْم َو َال َت ْف َر ححوا بِ َام آتَا حك ْم َواَّللَّح َال ححي ُّ
[احلديد]23 :
لذلك حاول هذا الكتاب من خالل التدبر يف القرآن الكريم أن يبحث يف
أرسار اجلمع بي النهي عن الفرح ،يف نفس الوقت الذي نرى فيه الدعوة إليه ،كام
ِ
ِ
يف قوله تعاىل  :حق ْل بِ َف ْض ِل اَّللَِّ وبِر ْ َ ِ ِ
جي َم حع َ
ون
ْحته َفبِ َذل َك َف ْل َي ْف َر ححوا حه َو َخ ْ ٌْي ِمَّا َ ْ
َ َ
[يونس]58 :
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وقد تبي لنا من خالل هذه األبحاث التأملية أن القرآن الكريم ال يدعونا
عند هنيه عن الفرح إىل ما نتومهه بديال عنه ،وهو احلزن أو الكآبة أو اإلحباط ..ذلك
أن القرآن الكريم كتاب سعادة ال كتاب شقاءَ  ،ما َأن َْز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل حق ْر َ
آن لِت َْش َقى
[طه ،]2 :ويستحيل عىل الكتاب الذي يضم دستور السعادة األبدية أن يدعونا إىل
احلزن أو األمل والشقاء.
لكنه يدعونا إىل اهلرب من الفرح املزيف الكاذب الذي قد يشغلنا عن
حقيقتنا ووظيفتنا كام شغل قارون عنهام ،فتحول فرحه إىل أمل يسيطر عليه يف كل
حلظة.
ذلك أن الفرح املزيف ال خيتلف عن اخلمرة ونشوهتا ،فهي جتعل صاحبها بال
عقل وال تفكْي ،فيقرر قراراته املصْيية بعيدا عن االستبصار والتدبر والتفكر.
ولذلك كان هذا الكتاب رسالة من رسائل السالم ،ألن السالم احلقيقي
يبحث عن السعادة احلقيقية األبدية ،ال السعادة املزيفة اللحظية املحدودة ..والفرح
املزيف أكرب عقبة حتول بي اإلنسان وبي حتقيق تلك السعادة األبدية.
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أنا
أنا هي أول لفظة يعرب هبا اإلنسان عن نفسه.
ويف اخللق من يقوهلا ملجرد التعرف والتعريف ،ويستعملها كام يستعمل مجيع
الضامئر منفصلة ومتصلة ال يشعر بالتغاير بينها ،وال يعتقد أن أنا أفضل من أنت،
أو أنا خْي من هو أو هم.
ويف اخللق من يستعملها كأداة يمحو هبا غْيه ،وخيضع هبا رقاب غْيه ،يقوهلا
ملء فيه ،ويتصور أهنا كافيه بمجرد نطقه هبا أن يسجد هلا اخللق ،وأن يسمعوا
ويطيعوا ،أو يسبحوا ويكربوا.
األول يشعر أنه جزء من كل ،وفرد يف جمموع ،وواحد من عدد ضخم يتشكل
منه بنيان الكون ،أما الثاين فيعتقد أنه هو الكل ،وغْيه فروع خلدمته ،وأنه هو
املجموع وغْيه شتات يتوحدون فيه ،وأنه هو الواحد وغْيه أصفار عن يساره و
يمينه يتشكل منه عدده.
األول يرى نفسه وغْيه ،ويسمع األصوات مجيعا ،وبكل موجاهتا ،وينمحي
يف اآلخرين كام ينمحون فيه ،وحيبهم ويتفاعل يف حياته معهم ،أما الثاين فال يرى
إال نفسه ،وال يسمع إال حسه أومن ضبطت موجاته بحسب ترددات حسه ،وال
يعرف الصفر وجوده ألن الصفر غْيه.
األول إذا مشى مل تشعر به األرض ،ومل يتحرك له النسيم ،ومل هترب الطيور
من أوكارها وال النمل إىل قراها ومل هتتز صفحة املاء وهو يطالعها بوجنته ،أما الثاين
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فتندك األرض من حتته ،ويتخلخل السحاب من فوقه ،وتفر النسور من قمم اجلبال
إن نظر إليها ،وترتفع أمواج البحار إن طالعها بصفحته كالقمر يمدها ويسحبها.
ِ
ي
ب ا ْل َف ِر ِح َ
واألنا الثانية هي التي يقال فيها  :ال َت ْف َر ْح إِ َّن اَّللََّ ال ححي ُّ
(القصص ،) 76 :وهي التي ذكر ذمها يف القرآن الكريم ،وهي التي كانت مصيبة
عىل كل من قاهلا تائها بنفسه متكربا عىل ربه.
و أول من قاهلا ـ كام ينص القرآن الكريم ـ إبليس عندما أمره اَّلل تعاىل
بالسجود آلدم فأبى ،فسأله اَّلل تعاىلَ  :ق َال َما َمنَ َع َك َأ َّال ت َْس حجدَ إِ ْذ َأ َم ْر حت َك َق َال َأنَا
َخ ْْي ِمنْ حه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
َار َو َخ َل ْق َت حه ِم ْن طِي ( األعراف)12:
ٌ
ومن ذلك احلي بدأ التعاظم بالذات ،وبدأ االنفصال عن الكون املتكامل
املتوازن ،وورث خلق كثْي من بني آدم هذه الكلمة وتعاظموا هبا وتاهوا وأسسوا
املعابد والقصور لتعبد ذواهتم ،ألن الدماء اإلهلية ترسي يف عروقهم ،وشيدوا
التامثيل ونرشوا صورهم يف كل املحالت وعلقوها عىل مجيع اجلدران ،وقتلوا كل
ذبابة تطن أثناء حديثهم ،وقطعوا حبال كل من رفع صوته أمامهم ،وأنشأوا دور
األمن املختلفة لتقوم بام جيب يف حقهم من ترشيفات وتعظيامت وتبجيالت.
ِ
ِ
يم ِيف
والقرآن الكريم يقص علينا من أنباء هؤالء ،ومنهم  ا َّلذي َح َّ
اج إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
يت
يت َق َال َأنَا حأ ْحيِي َو حأ ِم ح
حييِي َو حي ِم ح
يم َر ِِّّب ا َّلذي ح ْ
َر ِّبه َأ ْن آتَا حه اَّللَّح املْح ْل َك إِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ح
رش ِق َف ْأ ِ
ِ
س ِم ْن املَْ ْ ِ
ت ِ َهبا ِم ْن املَْ ْغ ِر ِ
الش ْم ِ
يم َفإِ َّن اَّللََّ َي ْأ ِِت بِ َّ
ب َف حب ِه َت ا َّل ِذي َك َف َر
َق َال إِ ْب َراه ح
ي ( البقرة)258 :
َواَّللَّح َال َ َْي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِ َ
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والقرآن الكريم يشْي هبذه اآلية إىل السذاجة التي يقع فيها هؤالء املتعاظمي
بأنفسهم حي يصدقون أهنم ـ حقيقة ـ آهلة ما دام امللك بأيدَيم ورقاب اخللق بي
أيدَيم يقتلون من يشاءون وحييون من يريدون بدون معارضة وال حماسبة ،وهذا
التعاظم حيجب عن أعينهم مظاهر القصور الكثْية التي حتيط بجميع ذواهتم.
وهلذا قبل هذا امللك املناظرة مع إبراهيم عليه السالم ألنه كان يظن أن
ألوهيته أمر بدَيي ال يناقش فيه ،وتصوير دهشته وحْيته عندما واجهه إبراهيم
عليه السالم بالشمس يدل عىل أنه مل يكن يراها كام يراها سائر الناس ألنه كان
مشغوال بنفسه ،وال يرى غْيه إال أصفارا يعكفون عىل التسبيح له.
والقرآن الكريم يذكر نموذجا آخر لتعاظم األنا يفصل يف ذكره تفصيال مل
حيظ به اسم كافر غْيه ،هو فرعون حيث ذكر اسمه يف القرآن الكريم يف سبعة
وستي موضعا ،وهذا النموذج تنطبق عليه نفس صفات النموذج السابق إال أن
است َ
ف َق ْو َم حه
َخ َّ
القرآن الكريم يفرس سبب مرضه ،وينص عليه يف قوله تعاىلَ  :ف ْ
َف َأ َطا حعوه إِهنم كَا حنوا َقوما َف ِ
ي( الزخرف)54:
اس ِق َ
ْ ً
ح َّ ح ْ
ففسق قومه وخفة عقوهلم وطاعتهم املطلقة له وقابليتهم أللوهيته هي التي
جعلته يصدق حقيقة أنه إله ينبغي أن يعبد ،وهلذا كان يصيح فيهم دائام بخطبة
واحدة تكفي مربرا ألي أمر يصدره هيَ  :أنَا َر ُّب حك ْم ْاألَ ْع َىل ( النازعات)24:
وعندما جاءه موسى عليه السالم يدعوه إىل اَّلل ويعرفه بأنه رسول رب
ي ( الشعراء)23:
العاملي تعجب أن يكون هناك إله غْيه فسألهَ :و َما َر ُّب ا ْل َعاملَِ َ
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وعندما أراهم موسى عليه السالم كل احلجج هنض فرعون يصيح يف قومه
وهو يتصور أن كلامته وحدها تكفي لتقرير ما يقول ونسف مجيع معجزات موسى
ان َع َىل ال ِّط ِ
عليه السالم َ :يا َأ ُّ ََيا املَْ َ ح
اها َم ح
ي
َل َما َعلِ ْم حت َل حك ْم ِم ْن إِ َل ٍه َغ ْ ِْيي َف َأ ْو ِقدْ ِل َي َ
ِ
ِ
وسى َوإِ ِّين َألَ حظنُّ حه ِم ْن
َف ْ
َص ًحا َل َع ِِّّل َأ َّطل حع إِ َىل إِ َله حم َ
اج َعل ِل َ ْ
ا ْلك ِ
ي(القصص ،)38:وهذه هي السذاجة التي يتحىل هبا كل من يعظم أناه
َاذبِ َ
ويمحو غْيه.
لقد كان يتصور أنه إن وجد إله آخر فلن يعدو كونه صاحب رسير مثل
رسيره أو تاج مثل تاجه،مثلام تتصور اخلالئق مجيعا من أصحاب امللل املنحرفة
آهلتها عندما تطبعها بطابع القومية والعرقية واألرض وتغرق رهبا يف مستنقعات من
األساطْي لتعبد ذاهتا من خالل رهبا ،وتنزل رهبا من علياء وجوده لْيفع رايتها
ويصيح بشعاراهتا ويفكر بتفكْيها.
ويصور القرآن الكريم أسلوب هؤالء املتعاظمي مع كل من يقيم عليهم
احلجة ،وهو أسلوب واحد يف ُمتلف فرتات التاريخ وإن تعددت أشكاله ،وهو ما
ت إِ َهلَا َغ ْ ِْيي
صاح به فرعون يف وجه موسى عليه السالم َ :ق َال َلئِ ْن َّاَّت َْذ َ
ي(الشعراء )29:ثم يتوجه إىل املَل من قومه ناصحا يف
َألَ ْج َع َلن ََّك ِم ْن املَْ ْس حجونِ َ
غاية التواضع َ :ذ حر ِ
اف َأ ْن حي َبدِّ َل ِدينَ حك ْم َأ ْو َأ ْن
وسى َو ْل َيدْ حع َر َّب حه إِ ِّين َأ َخ ح
وين َأ ْق حت ْل حم َ
حي ْظ ِه َر ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ا ْل َف َسا َد(غافر ،)26:والفساد الذي يعنيه فرعون هنا هو أن
يتحول غْيه أرقاما ويصْي هو جزءا من كل.
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والقرآن الكريم خيربنا بذلك التهديد وحماولة تنفيذه ليبي سذاجة التفكْي
الناتج عن كسل عقل املتعاظم الذي ال يرى غْيه وال يستفيد من غْيه ،والذي
حيول بينه وبي الصرب عىل أي مناظرة أو التنازل لقبول أي حجة.
وهلذا نرى يف مجيع مواطن احلوار بي املؤمني وغْيهم يف القرآن الكريم
الكفار يقطعون احلوار بإثارة الشغب والتهديد بالقتل والرجم أو بمامرسة القتل
نفسه ،فإبراهيم عليه السالم يقطع حواره الرقيق مع والده هبذا التهديد اخلطْي:

ِِ
ِ
ِ
مجن ََّك َو ْاه حج ْر ِين َملِ ًّيا(مريم،)46:
ب َأن َ
يم َلئِ ْن َمل ْ تَنت َِه َألَ ْر ح َ
َأ َراغ ٌ
ْت َع ْن آهلَتي َياإِ ْبراه ح
والرجل الذي جاء قومه يسعى يف سورة يس يقطع حواره بقتله ليستأنف القرآن
الكريم ذكر تتمة حديثه بعد موته ،ومؤمن آل فرعون قطع حواره الطويل البليغ بام
يشْي إىل حماولة قتله ،كام قال تعاىلَ :فو َقاه اَّللَّح سي َئ ِ
اق بِ ِ
ات َما َمك حَروا َو َح َ
آل فِ ْر َع ْو َن
َ ِّ
َ ح
حسو حء ا ْل َع َذ ِ
اب(غافر)45:
والقرآن الكريم يبي أن ذلك التيه بالذات قد ال يكون بسبب ملك عريض
أو عرش عظيم ،بل قد يتيه اإلنسان ببستان يملكه يمحو من خالله غْيه ويتعاظم
ِ ِ ِ
حي ِ
عليهم ،قال تعاىل عن صاحب اجلنتيَ :وك َ
او حر حه
َان َل حه َث َم ٌر َف َق َال ل َصاحبِه َو حه َو ح َ
َأنَا َأ ْك َث حر ِمن َْك َم ًاال َو َأ َع ُّز َن َف ًرا( الكهف)34:
بل قد يقول هذا الضمْي البسطاء من اخلدم والسقاة ملعارف بسيطة يعلموهنا
أو يدعوهنا كام قال تعاىل عن أحد صاحبي يوسف عليه السالم يف السجن َ :و َق َال
ا َّل ِذي ن ََجا ِمن حْه َام َواِ َّدك ََر َب ْعدَ حأ َّم ٍة َأنَا حأ َن ِّب حئ حك ْم بِ َت ْأ ِويلِ ِه َف َأ ْر ِس حل ِ
وين (يوسف )45:وهلذا
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أنكر عليه احلسن البرصي ،وقال :كيف ينبئهم العلج؟!
بل يف القرآن الكريم ما يشْي إىل هذا اإلنكار عندما طلب منه يوسف عليه
السالم أن يذكره عند ربه فنيس ،فمن اللؤم نسيان نبي عرف صديقيته وإحسانه
وبرشه بنجاته.
وهلذا نرى أن كل من قال أنا يف القرآن الكريم من الكفرة يقوهلا متعاظام مهام
اختلف نوع تعاظمه.
ولعله ألجل هذا وردت كراهة التلفظ هبذه الكلمة لغْي رضورة ،قال جابر
بن عبد اَّلل( :استأذنت عىل النبي  ،فقال :من ذا؟ فقلت :أنا فقال النبي  : أنا
أنا ،قال الراوي :كأنه كره قوله أنا)
أما املؤمنون فقوهلم أنا يف القرآن الكريم يأِت مشفوعا دائام بعبارات التواضع
ِ ِ ِ
رضا إِ َّال َما َشا َء اَّللَّح
كام قال تعاىل عن رسول اَّلل  : حق ْل َال َأ ْمل حك لنَ ْفيس َن ْف ًعا َو َال َ ًّ
ِ
نت َأ ْع َلم ا ْل َغيب َالس َت ْك َثر ح ِ
السو حء إِ ْن َأنَا إِ َّال ن َِذ ٌير َو َب ِش ٌْي
َو َل ْو حك ح
ت م ْن ْ َ
اخل ْ ِْي َو َما َم َّسني ُّ
ح ْ َ ْ ْ
لِ َق ْو ٍم حي ْؤ ِمنح َ
ون(األعراف)188:
فاَّلل تعاىل يأمر نبيه  أن ينفي ادعاء أي ملكية لنفع جيلبه لنفسه أو رض
يمنعها منه إال بام يرسه اَّلل له من قوى ،وينفي عنه ادعاء الغيب ،ويأمره أن يقول يف
تواضع:إِ ْن َأنَا إِ َّال ن َِذ ٌير َو َب ِش ٌْي لِ َق ْو ٍم حي ْؤ ِمنح َ
ون
ويأمره يف آية أخرى أن خيربهم بأنه برش مثلهم آتاه اَّلل الرسالة ،وأما اَّلل تعاىل
فواحد ،وأن لقاء اَّلل مرتبط بأعامهلم التوحيدية املحضة لينفي عنهم أي ظن يف نسبة
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ِ
رش
األلوهية له كام نسبها النصارى للمسيح عليه السالم ،قال تعاىل  :حق ْل إن ََّام َأنَا َب َ ٌ
احدٌ َفمن كَا َن يرجوا لِ َقاء رب ِه َف ْليعم ْل َعم ًال ص ِ
ِم ْث حل حكم يوحى إِ َل َأنَّام إِ َهل حكم إِ َله و ِ
احلًا
َ َ
َْ ح
َ ْ
َّ َ ح ْ ٌ َ
ْ ح َ
َ َ ِّ َ ْ َ
َو َال حي ْ ِ
رش ْك بِ ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه َأ َحدً ا(الكهف)110:
وقد أمر النبي  أن يقول هذه الكلامت التي تفيض بالتواضع لقوم عتاة
متكربين يتصورون أن مقامهم الرفيع يستدعي إنزال مالئكة أويستدعي خطابا
مبارشا من اَّلل بل رؤية مبارشة له ،قال تعاىلَ :و َق َال ا َّل ِذي َن َال َي ْر حج َ
ون لِ َقا َءنَا َل ْو َال
ِ
ْربوا ِيف َأن حف ِس ِه ْم َو َعت َْوا حع حت ًّوا
اس َتك َ ح
حأ ِنز َل َع َل ْينَا املَْ َالئ َك حة َأ ْو ن ََرى َر َّبنَا َل َقدْ ْ
كَبِ ًْيا(الفرقان)21:
ْح ح
ان
الر ْ َ
وكانوا يقولون له  يف تعاظم إذا أمرهم بالسجود للرْحنَ :و َما َّ
ِ
ورا(الفرقان )60:والقرآن الكريم يعيد إىل األذهان
َأن َْس حجدح َملا َت ْأ حم حرنَا َو َزا َد حه ْم حن حف ً
ي(الشعراء )23:ليبي أن مصدر
هنا فرعون الذي سأل موسىَ  :و َما َر ُّب ا ْل َعاملَِ َ
الكفر واحد ،وهو تضخيم األنا والتعال هبا عىل كل يشء حتى عىل اَّلل ،وهلذا قال
اس َت ْي َقنَت َْها َأ ْن حف حس حه ْم حظ ْل ًام
تعاىل عن الكافرين يف كل زمان ومكان َ :و َج َحدح وا ِ َهبا َو ْ
َان َع ِ
فك َ
اق َب حة املْح ْف ِس ِدي َن(النمل ،)14:فقد مجعوا بي اجلحود
َو حع حل ًّوا َفان حظ ْر َك ْي َ
والكفران مع يقي أنفسهم باحلق تعاليا بذواهتم وتعاظام هبا.
وهم يتخذون يف هروهبم من احلق مسالك ُمتلفة أكثرها بدائية ما ذكره نوح
عليه السالم عن قومه وهو يشكو إىل ربه طريقة مقابلتهم لدعوته،قال تعاىل :

ِ
َوإِ ِّين حك َّل َام َد َع ْو ح حهت ْم لِ َت ْغ ِف َر َهل ح ْم َج َع حلوا َأ َصابِ َع حه ْم ِيف آ َذ ِ ِ
َصوا
اس َت ْغ َش ْوا ث َي َ ح
اهن ْم َو ْ
اهب ْم َو َأ َ ُّ
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استِ ْك َب ًارا(نوح)7:
ْربوا ْ
اس َتك َ ح
َو ْ
وهناك من يتعاىل عن احلق ويتعاظم عىل جمرد حركة يشْي هبا إىل نكران احلق
فهو يكتفي بالتول ،وال يضع يديه عىل أذنيه وال يستغيش ثيابه ألن الكرب الذي
حشيتا به متنعه من االستامع لغْي أهوائه ،قال تعاىل َ :وإِ َذا حتت َْىل َع َل ْي ِه آ َيا حتنَا َو َّىل
ِ
ِ
رش حه بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم(لقامن)7:
حم ْس َتك ِ ً
ْربا َك َأ ْن َمل ْ َي ْس َم ْع َها َك َأ َّن يف حأ حذ َن ْيه َو ْق ًرا َف َب ِّ ْ
وهناك من جيادل وحياجج يف كل املجاالت وبدون علم يتخذ من جمرد حديثه
ون ِيف آي ِ
حجة تكفي لرد أي حق وإحقاق أي باطل ،قال تعاىل:ا َّل ِذين ح ِ
ات اَّللَِّ
جياد حل َ َ
َ َ
بِ َغ ِْي س ْل َط ٍ
َرب َم ْقتًا ِعنْدَ اَّللَِّ َو ِعنْدَ ا َّل ِذي َن آ َمنحوا ك ََذلِ َك َي ْط َب حع اَّللَّح َع َىل حك ِّل َق ْل ِ
ب
ان َأت ح
َاه ْم ك ح َ
ْ ح
َرب َج َّب ٍ
حم َتك ِّ ٍ
ار( غافر)35:
وانرصاف هؤالء عن احلق ـ كام يوضح القرآن الكريم ـ ليس انرصافا بمحض
إرادهتم وال برغبتهم ،وإنام هو َصف ،فاملتعاظم غْي ُمْي كسائر اخللق ،بل هو
مسْي بقيود نفسه الكثْية والتي ال يطيق هلا دفعا،قال تعاىل َ :س َأ ْ ِ
ف َع ْن آ َي ِاِت
َص ح
ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
َرب َ
احل ِّق َوإِ ْن َي َر ْوا حك َّل آ َي ٍة َال حي ْؤ ِمنحوا ِ َهبا َوإِ ْن َي َر ْوا َسبِ َيل
ض بِ َغ ْ ِْي ْ َ
ا َّلذي َن َي َتك َّ ح
َّخ حذوه سبِ ًيال وإِ ْن يروا سبِ َيل ال َغي يت ِ
الر ْش ِد َال يت ِ
َّخ حذو حه َسبِ ًيال َذلِ َك بِ َأ َّهنح ْم ك ََّذ حبوا بِآ َياتِنَا
ِّ َ
َ
َ ََ ْ َ
ح َ
ُّ
ي (األعراف)146:
َوكَا حنوا َعن َْها َغافِلِ َ
وكيف يؤمن هؤالء أو يذعنوا للحق أو يكفوا عن اجلدال ،وتعظيمهم
ألنفسهم يقف جدارا منيعا بينهم وبي السامء حيول بينهم وبي اهلداية التي تستقبلها
ِ
ِ
ْربوا َعن َْها َال حت َفت حَّح َهل ح ْم
اس َتك َ ح
كل الكائنات ،قال تعاىل :إِ َّن ا َّلذي َن ك ََّذ حبوا بِآ َياتنَا َو ْ
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اخلي ِ
ِ
ِ
الس َام ِء َو َال َيدْ حخ حل َ
اط َوك ََذلِ َك ن َْج ِزي
اجل َم حل ِيف َس ِّم ْ َ
َأ ْب َو ح
اجلنَّ َة َحتَّى َيل َج ْ َ
ون ْ َ
اب َّ
ي(األعراف)40:
املْح ْج ِر ِم َ
واختيار القرآن الكريم ملثال اجلمل الذي حياول أن يدخل من خالل ثقب
إبرة لبيان استحالة دخوهلم اجلنة يشْي إىل ذلك التعاظم ،فكأن اجلنة يف أذهاهنم
ثقب إبرة ،وكأهنم عند أنفسهم مجل ضخم( )1ال تساوي اجلنة أمامه شيئا ،ويستحيل
عىل اجلمل أن يلج سم اخلياط.
والقرآن الكريم يصف لنا مشهد قبض أرواح هؤالء املتعاظمي وهم يف
سكرات املوت حياولون االحتفاظ بحشاشة الروح التي ال تزال تنبض هبا
عروقهم ،يفرون هبا يف كل موضع من جسدهم ،كام يفر الصبي الصغْي من احلقنة
فيضطر إلمساكه بشدة ،وكذلك تفعل املالئكة املوكلة بقبض روحه وهي تؤدي
ات املَْو ِ
ون ِيف َغمر ِ
الوظيفة التي وكلت هبا ،قال تعاىلَ :و َل ْو ت ََرى إِ ْذ ال َّظاملحِ َ
ت
ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
جت َزو َن َع َذاب ْاهل ِ
ون بِ َام حكن حت ْم
َواملَْ َالئ َك حة َباس حطوا َأ ْيدَيِ ْم َأ ْخ ِر حجوا َأن حف َس حك ْم ا ْل َي ْو َم ح ْ ْ
َ ح
ِِ
ْرب َ
َت حقو حل َ
ون(األنعام)93:
احل ِّق َو حكن حت ْم َع ْن آ َياته ت َْس َتك ِ ح
ون َع َىل اَّللَِّ َغ ْ َْي ْ َ
ويف أمر املالئكة هلؤالء بإخراج أنفسهم دليل عىل تعلق هؤالء الشديد
بذواهتم تعلقا يبرت صلتهم بكل الكون ،وجيعل منهم كونا حياديا غارقا يف احلياد.
بينام تصف اآليات القرآنية مشهد املؤمني وهم يف احتضارهم يف حالة

جل َم ِل فقال هو زوج الناقة .كأنه استجهل من سأله عن اجلمل ،وقرأ
( )1سئل ابن مسعود عن ا َ
لس السفينة ..معاين القرآن وإعرابه للزجاج ()338 /2
وفرسوه فقالوا َق ح
بعضهم اجلحملَّ ،
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اسرتخاء قصوى تنم بالراحة والطمأنينة والسعادة ،قال تعاىل خياطب تلك النفس
املؤمنة البعيدة عن كل أنا ومتعلقاهتا :يا َأي حتها النَّ ْفس املْح ْطمئِنَّة حار ِج ِعي إِ َىل رب ِ
ك
َ ِّ
ح
َ َّ َ
َ ْ
اضي ًة مر ِضي ًة َفاد حخ ِِّل ِيف ِعب ِ
ِ
ادي َوا ْد حخ ِِّل َجنَّتِي(الفجر2 :ـ)30
َ
َر َ َ ْ َّ ْ
ويف أمرها بالدخول يف عباد اَّلل الصاحلي دليل عىل ما كانت حتمله النفس
من تواضع ولي وشعور باآلخرين،وهي البشارة التي يبرش اَّلل هبا عباده الصاحلي
الذين ال يشعرون باكتامل نعيمهم يف اجلنة إال بإخواهنم،قال تعاىل َ :وا َّل ِذي َن آ َمنحوا
ات َلنحدْ ِخ َلنَّهم ِيف الص ِ
احل ِ
ِ
ِ
ي(العنكبوت ،)9:ويصف حاهلم يف
احل َ
َّ
َو َعم حلوا َّ
ح ْ
الص َ
ِ
ي( احلجر)47:
رس ٍر حم َت َقابِلِ َ
اجلنة بكوهنم إ ْخ َوانًا َع َىل ح ح
وخيربنا أنس بن مالك بحادثة كانت سببا ملرسة عظيمة انترشت بي
الصحابة ،قال :جاء رجل إىل رسول اَّلل  فقال:يا رسول اَّلل متى قيام الساعة؟،
فقام النبي  إىل الصالة ،فلام قىض صالته قال :أين السائل عن قيام الساعة؟،
فقال الرجل:أنا يا رسول اَّلل قال :ما أعددت هلا؟ قال :يا رسول اَّلل ما أعددت هلا
كبْي صالة وال صوم إال أين أحب اَّلل ورسوله ،فقال رسول اَّلل ( املرء مع من
أحب وأنت مع من أحببت) ،فام رأيت فرح املسلمون بعد اإلسالم فرحهم هبذا(.)1
وهلذا ملا حرضت بالال الوفاة قالت امرأته :واحزناه ،فقال:بل واطرباه ،غدا
نلقى األحبة حممدا وحزبه.
وهؤالء العباد الصاحلون املتعارفون يف حمبة اَّلل مل تكن املحبة لرتبط بي
( )1رواه أْحد  )12652( 159/3وأبو داود  ..5127وغْيمها.
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قلوهبم وجتعلهم نفسا واحدة لو كان لكل واحد منهم كيانه اخلاص.
وهلذا وصف اَّلل تعاىل جتمعات وتوحدات غْي املسلمي هبذا الوصف املطلع
ِ
وهب ْم َشتَّى َذلِ َك بِ َأ َّهنح ْم
عىل ما َّتبئه الضامئرَ :ب ْأ حس حه ْم َب ْين حَه ْم َش ِديدٌ َ ْ
حت َس حب حه ْم َمجي ًعا َو حق حل ح ح
َق ْو ٌم َال َي ْع ِق حل َ
ون( احلرش ،)14:ألن كل واحد من أولئك املجتمعي يريد أن يبني
َصح نفسه عىل أطالل اآلخرين ،فهم جيتمعون باملصلحة ،ويتفرقون أو يتقاتلون
إن دعت املصلحة إىل ذلك.
يف نفس الوقت الذي نرى فيه مشاهد اإليثار بي املؤمني تشْي إىل تلك
الروح الواحدة التي جتمع بينهم ،قال تعاىلَ :وا َّل ِذي َن َت َب َّو حءوا الدَّ َار َو ْ ِ
اإل َيام َن ِم ْن
ون ِيف صدح ِ ِ
اج ًة ِِمَّا حأو حتوا َو حي ْؤثِ حر َ
َق ْبلِ ِه ْم ححيِ ُّب َ
ون َع َىل
وره ْم َح َ
اج َر إِ َل ْي ِه ْم َو َال َجيِدح َ ح
ون َم ْن َه َ

اص ٌة َو َم ْن حي َ
َأ ْن حف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
وق حش َّح َن ْف ِس ِه َف حأ ْو َلئِ َك حه ْم
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
املْح ْفلِ حح َ
ون(احلرش )9:فهم حيبون ضيوفهم والالجئي إليهم ويمدوهنم بكل يشء
حيرمون أنفسهم منه ،وال جيدون يف صدورهم إال الرضا والراحة والطمأنينة.
وهذه الراحة واألمن النفيس التي يراها املؤمن مع إخوانه يفتقدها الذي ال
يعرف من الضامئر املنفصلة إال ضمْي واحدا هو ضمْي املتكلم.
وبذلك يصور القرآن الكريم والتوجيهات النبوية والنامذج العالية من
النفوس الراقية عظم خسارة الذي يتخذ من ذاته صنام ،ومن األرض هيكال ،ومن
اخللق قرابي ،فأول ما خيرسه من ذبح مجيع الكون قربانا لذاته نفسه التي بي جنبيه،
ومن خرس نفسه خرس كل يشء خسارة ال تعوض قال تعاىلَ :و َق َال ا َّل ِذي َن آ َمنحوا
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ِ
ِ
اخل ِ ِ
ي ِيف َع َذ ٍ
اب
رسوا َأن حف َس حه ْم َو َأ ْهلِ ِيه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َأ َال إِ َّن ال َّظاملِ َ
إِ َّن ْ َ
ارسي َن ا َّلذي َن َخ ح
حم ِقيم( الشورى)45:
ويرد القرآن الكريم سبب ذلك النسيان إىل نسيان اَّلل تعاىل ،ألن من نيس اَّلل
نيس كل يشء ،ألن كل يشء باَّلل ومن اَّلل وإىل اَّلل ،وكل يشء بغْي اَّلل باطل ،وكل
يشء من غْي اَّلل هباء.
فالنايس َّلل ارتبط بوجود ومهي خيال ال حقيقة له ،فلذلك يصعق يوم
يكتشف احلقيقة مبهوتا حي يرى نفسه قد تعلق بقشة يف وسط حميط كوين ال ينتهي،
اه ْم َأ ْن حف َس حه ْم حأ ْو َلئِ َك حه ْم
قال تعاىلَ : :و َال َت حكو حنوا كَا َّل ِذي َن ن حَسوا اَّللََّ َف َأن َْس ح
ا ْل َف ِ
اس حقون(احلرش)19:
واعترب كل جرائمهم املتولدة من أنانيتهم خناجر تطعن صدورهم قبل أن
تصل لضحاياهم ،فهم الفريسة وهم الصياد ،وهم اخلائن وهم املخون ،وهم
اخلادع وهم املخدوع ،وهم املستهزئ وهم املستهزأ هبم ،وهم املفرتي وهم املفرتى
عليه ،وهم الظامل وهم املظلوم...
قال اَّلل تعاىل يوضح هذه احلقائق ،وخياطب هذه النفوس :حخي ِ
َاد حع َ
ون اَّللََّ
ون إِ َّال َأن حف َس حه ْم َو َما َي ْش حع حر َ
َوا َّل ِذي َن آ َمنحوا َو َما َخيْدَ حع َ
ون( البقرة ،)9 :وقال
تعاىلَ :و َما َظ َل حمونَا َو َلكِ ْن كَا حنوا َأن حف َس حه ْم َي ْظلِ حم َ
ون(البقرة ،)57:وقال تعاىل:
ت َطائِ َف ٌة ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب َل ْو حي ِض ُّلو َن حك ْم َو َما حي ِض ُّل َ
ون إِ َّال َأ ْن حف َس حه ْم َو َما
َو َّد ْ
َي ْش حع حر َ
ف ك ََذ حبوا َع َىل َأن حف ِس ِه ْم َو َض َّل
ون(آل عمران ،)69:وقال تعاىل :ان حظ ْر َك ْي َ
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جت ِ
خيتَا حن َ
رت َ
ون
اد ْل َع ْن ا َّل ِذي َن َ ْ
ون(األنعام ،)24:وقال تعاىلَ :و َال ح َ
َعن حْه ْم َما كَا حنوا َي ْف َ ح
ِ
ب َم ْن ك َ
َان َخ َّوانًا َأثِ ًيام(النساء)107:
َأن حف َس حه ْم إِ َّن اَّللََّ َال ححي ُّ
إىل آخر آيات القرآن الكريم الكثْية التي تنعى إىل هؤالء املتعاظمي أنفسهم
وتبرشهم باخلسارة األبدية يوم توضع موازين األعامل واحلقائق ،فيجدون كفتهم
فارغة من كل خْي ،وال جيدون يف كفتهم إال جسدا منطويا هزيال قد عبدوه من
دون اَّلل ،وال جيدون إال ضمْيا واحد من الضامئر املنفصلة حجبهم عن كل خْي،
ِ
ِ
ِ
ِ
رسوا َأن حف َس حه ْم ِيف َج َهن ََّم
قال تعاىلَ  :و َم ْن َخ َّف ْت َم َوازينح حه َف حأ ْو َلئ َك ا َّلذي َن َخ ح
َخالِدح َ
ون(املؤمنون)103:
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اجلسد
الفرح باهليئة واخللقة واجلامل والزهو هبا من أول ما يولد يف اإلنسان من فرح
حي يبرص وجهه يف املرآة ألول مرة ،ويتصور أنه باملرآة استطاع أن يعرف نفسه،
وأن املرآة التي أحاطت به واخترصت حقيقته يف تلك الصورة التي قدمتها له هي
التي عرفته حقيقته التي ما كان له أن يعرفها لوال جوهرها الصقيل.
ومن ذلك احلي تبدأ األخطاء يتلو بعضها بعضا ،يزهو بنفسه ،ثم يقارن نفسه
بغْيه ،ثم حيتقر غْيه ،ثم يصنف الناس بحسب صورهم وألوان األصباغ التي
تطبع وجوههم ،ثم يبدأ التمييز العنرصي ،ويبدأ حرب األلوان لَللوان،وتبدأ
الدراسات بحوثها لتعمق الفوارق بي البرش واألجناس بحسب هيئة الشعر ولون
البرشة وحجم اجلمجمة وطول القامة أو قرصها ،وبانتهائهم تبدأ النزغات النازية
والفاشية والقومية لتنفخ من بوق اجلسد كل شعارات التمييز بي خلق اَّلل ،وتتخذ
من اجلسد حمور كل ذلك الرصاع الذي ال ينتهي إال ليبدأ بشكل آخر.
نعم ،يمكن أن نجزم حذرين بانتفاء التمييز العنرصي وانتهاء زمنه يف ظل
كثْي من القواني احلديثة ،ولكن من يستطيع أن جيزم بانتفاء ذلك التمييز من قلوب
الناس ومشاعرهم وهم ال يزالون يتصورون اإلنسان قالبا طينيا يتخذ ألوانا
وأشكاال ُمتلفة ،وطبيعتهم البرشية تأبى أال أن تفرق بي ألوان اخلزف وأنواع
الفخار.
وتعظيم اجلسد وحرص اإلنسان يف قالبه الطيني هو الذي تفنن مصممو
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األزياء احلديثة يف استغالله ،فتففنوا يف تعرية اجلسد أكثر ِما تفننوا يف سرته ،والقرآن
الكريم يف إشاراته املطلقة التي تتحدى حجاب الزمن خيربنا عن دعاة العري
املحدثي الذين يدعون إىل العري بكل الوسائل ،ويطبقونه يف مجيع املستويات،
ويكادون يفرضونه عىل العقول فرضا لينزعوا تلك الغاللة الرقيقة من احلياء التي
ال زالت تكسو وجوه الناس ،ويبي أن مصدر ذلك ليس طبيعة برشية وإنام هي
الش ْي َط ح
فكر شيطاين غريب عن طبيعة اإلنسان ،قال تعاىلَ  :يا َبنِي آ َد َم ال َي ْفتِنَنَّ حك حم َّ
ان
ِ
كَام َأ ْخرج َأبوي حكم ِمن ْ ِ
اس حه َام لِ ح ِْي َ حَي َام َس ْو ِآهتِ َام إِ َّن حه َي َرا حك ْم حه َو َو َقبِي حل حه
اجلنَّة َين ِْز حع َعن حْه َام ل َب َ
َ َ َ ََْ ْ َ َ

ي َأ ْولِ َيا َء لِ َّل ِذي َن ال حي ْؤ ِمنح َ
ِم ْن َح ْي حث ال ت ََر ْو َهنح ْم إِنَّا َج َع ْلنَا َّ
ون( ألعراف)27:
الش َياطِ َ

والدليل عىل غرابة التعري عىل طبيعة اإلنسان وأنه إحياء شيطاين مل يكن
اإلنسان لينتبه له لوال تلك الوساوس الشيطانية هو أن آدم عليه السالم وزوجه
سارعا إىل سرت عورهتام بورق اجلنة مع أنه مل يكن معهام من البرش سوامها ،ومها
يمثالن الفطرة النقية التي حياول الشيطان أن خيرج منها اإلنسان ،قال تعاىل :

ت َهلام سو حآهتام و َط ِف َقا َخي ِْص َف ِ
مها بِ حغ حر ٍ
ور َف َل َّام َذا َقا َّ
ان َع َل ْي ِه َام ِم ْن َو َر ِق
الش َج َر َة َبدَ ْ ح َ َ ْ ح َ َ
َفدَ َّال ح َ
ْ ِ
الش ْي َط َ
الش َج َر ِة َو َأ حق ْل َل حك َام إِ َّن َّ
امها َر ُّ حهب َام َأ َمل ْ َأ ْهنَ حك َام َع ْن تِ ْل حك َام َّ
ان َل حك َام عَدح و
اجلَنَّة َونَا َد ح َ
ي(األعراف ،)22:بل إن اآلية تشْي إىل أن كشف العورة أول عقوبة عجلت
حمبِ ٌ
لإلنسان ملخالفته األمر اإلهلي.
وفكر التعري هو نفس الفكر الذي يدعو إىل تغيْي خلق اَّلل ،والذي يتجىل
يف عمليات التجميل الكثْية ،وأصناف املساحيق التي أصبحت جتارة رائجة يف
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عرصنا تزاحم الغذاء والدواء ،وتعترب رضورة من رضورات العرص كرضورة
املأكل واملرشب.
والقرآن الكريم خيربنا أن ذلك أيضا من إحياءات الشيطان ،وأنه ليس من
الفطرة اإلنسانية النقية ،قال تعاىل ُمربا عن وعد الشيطانَ  :و َألح ِض َّلن حَّه ْم َو َألح َمنِّ َين حَّه ْم
َو َآل حم َر َّهنح ْم َف َل حي َب ِّت حك َّن آ َذ َ
ان ْاألَ ْن َعا ِم َو َآل حم َر َّهنح ْم َف َل حي َغ ِّ حْي َّن َخ ْل َق اَّللَِّ( النساء،)119:وعن
ابن مسعود أنه قال (:لعن اَّلل الواشامت واملستوشامت والنامصات واملتنمصات
واملتفلجات للحسن املغْيات خلق اَّلل عز وجل ،ثم قال :أال ألعن من لعن رسول
اَّلل )
وهذا التعلق باجلسد والذي هو إحياء من إحياءات الشيطان وطبيعة من
طبائعه كان أول ما ولد العداوة بي اإلنسان والشيطان ،عندما نظر الشيطان إىل ناره
نظر استحسان وفرح ،ونظر إىل طي آدم نظر استهجان واحتقار ،فقال ـ كام نص
َار َو َخ َل ْق َت حه ِم ْن طِ ٍ
القرآن الكريم ـ َ  :أنَا َخ ْْي ِمنْ حه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
ي(األعراف)12:
ٌ
وقد شبه اَّلل تعاىل هؤالء الذين يقرصون نظرهم عىل أجسادهم ،ويعتربوهنا
حقيقة وجودهم وهناية أمرهم باألخشاب املسندة ،قال تعاىل َ وإِ َذا َر َأ ْيت حَه ْم
ِ ِ
حي َس حب َ
ون حك َّل
حت ْع ِج حب َك َأ ْج َسا حم حه ْم َوإِ ْن َي حقو حلوا ت َْس َم ْع ل َق ْوهل ْم َك َأ َّهنح ْم حخ حش ٌ
ب حم َسنَّدَ ٌة َ ْ
ٍ
اح َذ ْر حه ْم َقا َت َل حه ْم اَّللَّح َأنَّى حي ْؤ َف حك َ
ون(املنافقون)4:
َص ْي َحة َع َل ْي ِه ْم حه ْم ا ْل َعدح ُّو َف ْ
فهم كاخلشب املسندة ال يسمعون وال يعقلون ،أشباح بال أرواح وأجسام
بال أحالم ،أو هم كاخلشب التي قد تآكلت فهي مسندة بغْيها ال يعلم ما يف
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بطنها(.)1
والقرآن الكريم خيربنا كذلك أن تعظيم اجلسد هو الذي ولد التيه والفخر
والزهو بالنفس ،والذي ينشأ عنه الكرب بمختلف أشكاله ،ويشبه ثقل معنى اجلسد
عند هذه النفوس بأهنا تكاد َّترق األرض وهي ترضب عليها بشدة ،وكأهنا
تتحداها ،بل تتحدى السامء أيضا حي جترب أن تطاول اجلبال،قال تعاىلَ :و َال
َّك َل ْن ََّت ِْر َق ْاألَ ْر َض َو َل ْن َت ْب حل َغ ِْ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
َمت ْ ِ
اجل َب َال حط ً
ض َم َر ًحا إِن َ
وال(اإلرساء)37:
يف ظل هذه التصورات العنرصية للجسد خيربنا القرآن الكريم أن هذه
األجساد مجيعا والتي يتيه بعضها عىل بعض ساللة نفس واحدة ،ولذلك ال معنى
للتاميز بينها ،وال معنى العتبار بعضها أكثر تطورا من بعض ألهنا ورثت نفس
َّاس ا َّت حقوا َر َّب حك ْم ا َّل ِذي
اجلينات من أبيها آدم عليه السالم ،قال تعاىلَ :يا َأ ُّ ََيا الن ح
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها َز ْو َج َها َو َب َّث ِمن حْه َام ِر َج ًاال كَثِ ًْيا َونِ َسا ًء َوا َّت حقوا
َخ َل َق حك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
ون بِ ِه َو ْاألَ ْر َحا َم إِ َّن اَّللََّ ك َ
اَّللََّ ا َّل ِذي َتت ََسا َء حل َ
َان َع َل ْي حك ْم َر ِقي ًبا(النساء ،)1:وقال
احدَ ٍة َفمس َت َقر ومستَودع َقدْ َفص ْلنَا ْاآلي ِ
سو ِ
ِ
تعاىلَ :و حه َو ا َّل ِذي َأ َ
ات
َ
َّ
َ ح ْ ْ ٌَ
نش َأ حك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
ح ْ
لِ َق ْو ٍم َي ْف َق حه َ
ون(األنعام)98:
وقد ربط اَّلل تعاىل يف اآلية األوىل خلق البرش مجيعا من نفس واحدة باألمر
بتقوى األرحام ووصلها واملحافظة عىل العالقات بينها ليشْي إىل تلك األخوة
الدموية التي تربط الغرِّب الذي يعيش يف قمة أبراج األنا بالبدائي يف أدغال إفريقيا
( )1انظر:الشوكاين، 323/5:والقرطبي. 112/18
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واسرتاليا ،وأن الكل متساوون يف القدرات اإلنسانية والطاقات العقلية وأنواع
املشاعر ،وإنام خيتلفون باختالف الظروف التي حتيط هبم والبيئة التي يعايشوهنا،
واالختالف بينهم اختالف تكامل ال اختالف متايز وال اختالف تضاد ،بل هو مثل
االختالف املوجود يف مجيع خلق اَّلل.
قال تعاىل يوضح هذه احلقيقة العظيمة التي ال تزال البرشية تائهة عنها وإن
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا حك ْم ِم ْن
زعمت أهنا ظفرت هبا ،وأن العرص احلديث أبدعهاَ :يا َأ ُّ ََيا الن ح
َذك ٍَر َو حأن َثى َو َج َع ْلنَا حك ْم حش حعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار حفوا إِ َّن َأك َْر َم حك ْم ِعنْدَ اَّللَِّ َأ ْت َقا حك ْم إِ َّن اَّللََّ

ِ
يم َخبِ ٌْي(احلجرات)13:
َعل ٌ

وقد كان  ينادي هبذه احلقيقة كل حي ويقرن بينها وبي املناسك واملشاعر
املعظمة واألشهر احلرام ،وكان من خطبته  يف وسط أيام الترشيق أن قال (:يا
أَيا الناس أال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ،أال ال فضل لعرِّب عىل أعجمي وال
لعجمي عىل عرِّب وال ألْحر عىل أسود وال أسود عىل أْحر إال بالتقوى)

( )1

ثم توجه إىل احلضور الغارقي يف أنوار وجهه وروحه  وقال :أبلغت؟،
فقالوا مجيعا بصوت واحد ،وبنفس واحدة يؤكدون ما رأوه منه  وقد صحبوه
يف كل أحواله :بلغ رسول اَّلل  ، قال( :ليبلغ الشاهد الغائب)
وخيرب  أن من فضل اَّلل عليه أن دعوته ليست عنرصية ،بل هي لكل البرش،
وكل من دخل فيهم فهو منهم ال فرق بينه وبينهم ،قال  (: أعطيت مخسا مل
( )1رواه أْحد .411/5
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يعطهن أحد قبِّل وال أقوله فخرا بعثت إىل كل أْحر وأسود فليس من أْحر وال أسود
يدخل يف أمتي إال كان منهم وجعلت ل األرض مسجدا)

( )1

وخيرب أن اَّلل تعاىل ال ينظر إىل األجسام والصور ،ولكن ينظر إىل القلوب
واألعامل،وأن قيمة اإلنسان كقيمة كل وعاء ،فهي فيام يصدر عنه أو يرشح منه أو
حيويه ،ولو وضع السم يف إناء من ذهب مل ترفع عنه صفة السمية،قال  ( : إن اَّلل
ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم)

( )2

وكان  يأمر بطاعة كل من توىل عىل املسلمي إن توفرت فيه رشوط الطاعة
ولو كان أسود جمدعا ،قال  (: إن أمر عليكم عبد جمدع أسود يقودكم بكتاب اَّلل
تعاىل فاسمعوا له وأطيعوا)

( )3

وكان  ال تشغله الوظائف الكثْية التي أناطها اَّلل هبا عن السؤال عن
البسطاء من املسلمي دون تفريق بي سودهم وبيضهم ،ففي احلديث أن أسود
رجال أو امرأة كان يقم املسجد ،فامت ومل يعلم النبي  بموته ،فذكره ذات يوم
فقال:ما فعل ذلك اإلنسان؟ ،قالوا :مات يا رسول اَّلل ،قال :أفال آذنتموين؟،
فقالوا:إنه كان كذا وكذا قصته قال :فحقروا شأنه قال :فدلوين عىل قربه ،فأتى قربه
فصىل عليه(.)4
( )1رواه أْحد  .14314( 304/3وعبد بن ْحيد ( )1154والدارمي 1389 :والبخاري.335 :
( )2رواه أْحد  )7814( 484/2ويف  )10973( 539/2ومسلم.11/8 :
( )3رواه احلميدي ( )359وأْحد.402/6 :
( )4رواه أْحد  ،)8619( 353/2والبخاري.458 :
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وكان  يتابع أصحابه ويربيهم عىل هذه األخوة ،ويبي هلم نوع العالقة
التي ينبغي أن تربط بينهم ولو كان بعضهم عبيدا وبعضهم سادة ،عن املعرور بن
سويد قال :مررنا بأِّب ذر بالربذة ،وعليه برد وعىل غالمه مثله ،فقلنا :يا أبا ذر لو
مجعت بينهام كانت حلة ،فقال :إنه كان بيني وبي رجل من إخواين كالم ،وكانت
أمه أعجمية ،فعْيته بأمه ،فشكاين إىل النبي  فلقيت النبي فقال :يا أبا ذر إنك
امرؤ فيك جاهلية قلت :يا رسول اَّلل ،من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال :يا أبا
ذر ،إنك امرؤ فيك جاهلية ،هم إخوانكم جعلهم اَّلل حتت أيديكم ،فأطعموهم ِما
تأكلون ،وألبسوهم ِما تلبسون ،وال تكلفوهم ما يغلبهم ،فإن كلفتموهم
فأعينوهم(.)1
وكان  يشدد عليهم الرتهيب إن أخلوا ببعض حقوق تلك األخوة ،وإن
كان يف أمور كانت طبيعية بالنسبة ألذهان ذلك العرص ،عن أِّب مسعود األنصاري
قال:كنت أرضب غالما ل ،فسمعت من خلفي صوتا:اعلم أبا مسعودَّ ،لل أقدر
عليك منك عليه ،فالتفت ،فإذا هو النبي  ،فقلت :يا رسول اَّلل ،هو حر لوجه
اَّلل تعاىل قال :أما إنك لو مل تفعل للفعتك النار أو ملستك النار(.)2
وليعمق القرآن الكريم هذه احلقيقة يف النفس بغض النظر عن آثارها
االجتامعية خيربنا عن حقيقة اإلنسان كل إنسان ،وهي أنه روح وجسد ،روح هي

( )1رواه عبد الرزاق ( ،)17965وأْحد  )21738( 158/5والبخاري.)30( 14/1 :
( )2رواه أْحد  )17215( 120/4والبخاري يف األدب املفرد  171ومسلم .4319
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األصل ،وجسد هو مطية هلذه الروح ،واملطية ال يراد منها إال أن حتمل راكبها
وتبلغه غايته ،وال يراعي فيها صاحبها ـ إن خْي ـ إال قدراهتا وحتملها،قال تعاىل :

َوإِ ْذ َق َال ر ُّب َك لِ ْلم َالئِك َِة إِ ِّين َخالِ ٌق َب َرشا ِم ْن َص ْل َص ٍ
ْحإٍ َم ْسنحونٍ َفإِ َذا َس َّو ْي حت حه
ال ِم ْن َ َ
َ
َ
ً
و َن َف ْخ حت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي َف َق حعوا َل حه س ِ
اج ِدي َن(احلجر)29 ،28:
َ
َ
ْ ح
وكل لفظ يف هذه اآلية ينطق بفضل الروح عىل اجلسد ،فبينام وصف اجلسد
بكونه من صلصال ،وهو ـ كام قال الكسائي ـ الطي املنتن ،وهو مأخوذ من قول
العرب :صل اللحم وأصل ،إذا أنتن.
وهو من ْحأ ،وهو الطي األسود املتغْي ،ثم أكدت كل تلك الروائح املتغْية
بوصف املسنون ،وهو ـ كام قال الفراء ـ املتغْي( )1يف نفس الوقت نسبت الروح إىل
اَّلل ،ومل تنفخ يف اجلسد إال بعد تسويته ،مل يؤمر بالسجود إال بعد نفخها.
واآلية التي ورد فيها احلديث عن بسطة اجلسم ،والتي اعتربهتا أحد أسباب
األفضلية مل تذكر مطلقة بل قدمت فيها بسطة العلم عىل بسطة اجلسم ،ومل تذكر
بسطة اجلسم إال للحاجة إليها ،فالقائد حيتاج إىل طاقات جسمية كافية تؤهله
وت
للوظيفة التي تناط به ،قال تعاىلَ  :و َق َال َهل ح ْم نَبِ ُّي حه ْم إِ َّن اَّللََّ َقدْ َب َع َث َل حك ْم َطا حل َ
ِ ِ
ت س َع ًة ِم ْن املَْ ِ
َملِكًا َقا حلوا َأنَّى َي حك ح
ال
ون َل حه املْح ْل حك َع َل ْينَا َون َْح حن َأ َح ُّق بِاملْح ْلك منْ حه َو َمل ْ حي ْؤ َ َ
اص َط َفا حه َع َل ْي حك ْم َو َزا َد حه َب ْس َط ًة ِيف ا ْل ِع ْل ِم َو ِْ
اجل ْس ِم َواَّللَّح حي ْؤ ِِت حم ْل َك حه َم ْن َي َشا حء
َق َال إِ َّن اَّللََّ ْ
ِ
ِ
يم( البقرة)247:
َواَّللَّح َواس ٌع َعل ٌ
( )1الشوكاين.185/3:
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ولعله ألجل ذلك كان موسى عليه السالم كام وصفه رسول اَّلل  عندما
رآه حي أرسي به ،فقال ( :موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة بينام عيسى عليه
السالم جعد مربوع)( ،)1ألن الرسالة التي كلف هبا مل تكن تستدعي تلك البسطة.
وهلذا كان  يدعو ويرِّب أصحابه عىل اعتبار بسطة العلم والعقل ال بسطة
اجلسم ،وقد روي عن ابن مسعود أنه كان جيتني سواكا من األراك ،وكان دقيق
الساقي ،فجعلت الريح تكفؤه ،فضحك القوم منه ،فقال رسول اَّلل  : مم
تضحكون؟ قالوا :يا نبي اَّلل من دقة ساقيه ،فقال:والذي نفيس بيده هلام أثقل يف
امليزان من أحد(.)2
ولكن القرآن الكريم والتوجيهات النبوية ـ مع هنيها عن تعظيم اجلسد
والفرح به واعتباره حقيقة اإلنسان وحمور وجوده ـ ال تأمر باحتقاره أو التهوين من
شأنه ،بل تأمر عكس ذلك باحرتامه ،ولكن باعتبار صورته من اَّلل ،فمن أسامء اَّلل
تعاىل املصور ،وتعظيم االسم يستلزم احرتام مقتضاه ،وهذا االعتبار يقي اإلنسان
ُماطر التيه باجلسد واستشعار التميز به عن غْيه ،قال تعاىلَ  :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا حك ْم حث َّم
ِ
ِ ِ
ِ
يس َمل ْ َي حك ْن ِم ْن
اس حجدح وا آل َد َم َف َس َجدح وا إِ َّال إِ ْبلِ َ
َص َّو ْرنَا حك ْم حث َّم حق ْلنَا ل ْل َم َالئكَة ْ
الس ِ
اج ِدي َن( األعراف)11:
َّ
وهلذا هنى النبي  أن يرضب اإلنسان عىل وجهه ،وعلل ذلك بأن اَّلل خلق

( )1رواه البخاري  )3239( 141/4و )3396( 186/4ومسلم .)338( 105/1
( )2رواه أْحد )3991( 420/1
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كل إنسان عىل صورة آدم عليه السالم ،واحتقار صورة أي إنسان أو إهانتها إهانة
ألبينا آدم عليه السالم ،قال  ( : إذا رضب أحدكم فليجتنب الوجه وال يقل:
قبح اَّلل وجهك ووجه من أشبه وجهك ،فإن اَّلل عز وجل خلق آدم عىل صورته)

( )1

ونظر اإلنسان إىل اجلسد هبذا االعتبار جيعله يرى احلسن يف كل صورة ،ألن
القاعدة التي ينطلق منها هي أن اَّلل هو أحسن اخلالقي ،كام ورد بذلك وصفه يف
ون َب ْع ًال َوت ََذ حر َ
خطاب إلياس عليه السالم لقومه ،قال تعاىلَ  :أتَدْ حع َ
ون َأ ْح َس َن
ي(الصافات ،)125:وكام ورد وصفه كذلك به عند تفصيل خلق اإلنسان
اخلالِ ِق َ
َْ
كل إنسان ،قال تعاىل  :حث َّم َخ َل ْقنَا النُّ ْط َف َة َع َل َق ًة َف َخ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة حم ْض َغ ًة َف َخ َل ْقنَا املْح ْض َغ َة
نش ْأنَا حه َخ ْل ًقا َ
ِع َظا ًما َفك ََس ْونَا ا ْل ِع َظا َم َحلْ ًام حث َّم َأ َ
آخ َر َف َت َب َار َك اَّللَّح َأ ْح َس حن
ي(املؤمنون)14:
اخلالِ ِق َ
َْ
ومادام ذلك هو وصف اَّلل فإن كل ما يصدر عنه من خلق حسن ومجيل ال
ِ
يش ٍء َخ َل َق حه َو َبدَ َأ َخ ْل َق
عيب فيه وال نقص وال فطور،قال تعاىل :ا َّلذي َأ ْح َس َن حك َّل َ ْ
اإلنس ِ
ان ِم ْن طِي( السجدة ،)7:واإلنسان من ُملوقات اَّلل ،فلذلك كان يف
ِْ َ
أحسن تقويمَ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
نس َ
ان ِيف َأ ْح َس ِن َت ْق ِويم( التي)4:
اإل َ
واأللف والالم تفيدان استغراق جنس اإلنسان يف كل العصور ،وكل
األماكن ،وبكل األلوان ،وكل األشكال.
وهلذا هنى النبي  أن يسخر من أي لون أو شكل ألنه سخرية من خلق اَّلل،
( )1رواه أْحد  )8556( 347/2ومسلم .6747
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ومن سخر من خلق اَّلل فكأنام سخر من اَّلل أو اعرتض عىل اَّلل يف خلقه ،وهلذا
عظم  ما فعلته عائشة ،حي وصفت امرأة بالقرص باإلشارة دون اللفظ ،قالت
عائشة :حكيت للنبي  رجال فقال ما يرسين أين حكيت رجال وأن ل كذا وكذا
قالت :فقلت:يا رسول اَّلل إن صفية امرأة ،وقالت بيدها هكذا ،كأهنا تعني قصْية،
فقال :لقد مزجت بكلمة لو مزجت هبا ماء البحر ملزج(.)1
وزيادة عىل ذلك كله خياطب القرآن الكريم برقة وحنان الذين تعذبوا
بأجسامهم وأشكاهلم ونفاهم اخللق لدمامتهم بأن حسن غْيهم الذي يتيهون به
عليهم ال يغني عنهم شيئا إن جاء أمر اَّلل ،ألن اَّلل أهلك من هو أحسن منهم منظرا
ِ
ٍ
ن َأ َثا ًثا َو ِر ْئ ًيا
وأمجل متاعا ،قال تعاىلَ :وك َْم َأ ْه َل ْكنَا َق ْب َل حه ْم م ْن َق ْرن حه ْم َأ ْح َس ح
(مريم)74:
ويعزَيم كذلك بأن األلوان التي حيملوهنا عىل وجوههم جمرد ألوان مستعارة
ستتغْي يوم القيامة إىل ألوان هنائية ،أو هي جمرد براقع ،واللون احلقيقي هو لون
الروح ،فلذلك ال ينبغي لَلسود أن حيزن لسواده ،وال لَلبيض أن يفخر ببياضه،
كام ال يفرح من يضع قناعا عىل وجهه بلون قناعه ،قال تعاىلَ  :ي ْو َم َت ْب َي ُّض حو حجو ٌه
ِ
ِ
اب بِ َام
اس َو َّد ْ
ت حو حج ح
وه حه ْم َأ َك َف ْر حت ْم َب ْعدَ إِ َيامن حك ْم َف حذو حقوا ا ْل َع َذ َ
َوت َْس َو ُّد حو حجو ٌه َف َأ َّما ا َّلذي َن ْ
ِ
وههم َف ِفي ر ْ َ ِ
ِ
يها َخالِدح َ
حكنْ حت ْم َت ْك حف حر َ
ون ( آل
ْحة اَّللَِّ حه ْم ف َ
َ
ون َو َأ َّما ا َّلذي َن ا ْب َي َّض ْت حو حج ح ح ْ
عمران)107:
( )1رواه أْحد  128/6ويف  136/6و 206وأبو داود  4875والرتمذي .2502
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ففي القيامة تنزع مجيع األقنعة وتظهر الصور عىل حقيقتها كام قال تعاىل :

ِ
ٍ ِ
ِ
رص َك ا ْل َي ْو َم َح ِديدٌ (ق)22:
َل َقدْ حكن َْت يف َغ ْف َلة م ْن َه َذا َفك ََش ْفنَا َعن َْك غ َطا َء َك َف َب َ ح
وقد تكرر هذا الوصف يف آيات ُمتلفة جامعا بي أوصاف وجوه املؤمني
ووجوه الكافرين أو مفردا أحدمها عن اآلخر ،قال تعاىل يف وصف وجوه الذين
وه حه ْم حم ْس َو َّد ٌة َأ َل ْي َس ِيف
كذبوا عىل اَّللَ  :و َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ت ََرى ا َّل ِذي َن ك ََذ حبوا َع َىل اَّللَِّ حو حج ح
َج َهن ََّم َم ْث ًوى لِ ْل حم َتك ِّ ِ
َربي َن( الزمر)60:
وشبه سواد وجوههم بقطع الليل املظلم ،فقال تعاىلَ :وا َّل ِذي َن ك ََس حبوا
السي َئ ِ
ات ج َزاء سي َئ ٍة بِ ِم ْثلِها وتَر َه حقهم ِذ َّل ٌة ما َهلم ِمن اَّللَِّ ِمن َع ِ
اص ٍم َك َأن ََّام حأ ْغ ِش َي ْت
ْ
َ حْ ْ
َ ح َ ِّ
َّ ِّ
َ َ ْ ح ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
يها َخالِدح َ
ون
حو حج ح
َّار حه ْم ف َ
وه حه ْم ق َط ًعا م ْن ال َّل ْي ِل حم ْظلِ ًام حأ ْو َلئ َك َأ ْص َح ح
(يونس)27:
والسواد يف اآلخرة ليس سوادا طبيعيا ،قد يتأقلم معه صاحبه ،بل هو سواد
ٍِ
رب ٌة ت َْر َه حق َها
احلزن الدائم واهلم املقيم ،قال تعاىلَ  :و حو حجو ٌه َي ْو َمئذ َع َل ْي َها َغ َ َ
رتة(عبس ،)41 ،40:قال البغوي يف تفسْيها:سواد وكآبة اهلم واحلزن(.)1
َق َ َ
وقال تعاىل يبي هذا اللون النفيس الذي يغشى وجوه أهل النارَ  :و حو حجو ٌه
ٍِ ِ
ارسةٌ(القيامة ،)24:قال الشوكاين :أي كاحلة عابسة كئيبة(.)2
َي ْو َمئذ َب َ
ويبي بشاعة منظرهم وشفاههم التي كانوا يتفننون يف متطيطها يف الدنيا،

( )1البغوي.340/ 1
( )2الشوكاين.476/5:
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وه حه ْم
وملئها بالسخرية من خلق اَّلل ،وكيف يئول مصْيها بقوله تعاىل َ ت ْل َف حح حو حج َ
النَّار و حهم فِيها ك ِ
َاحلح َ
ون(املؤمنون )104:قال البيضاوي :الكلوح تقلص الشفتي
ح َ ْ َ
عن األسنان(.)1
أما وجوه املؤمني يوم القيامة فهي وجوه مستنْية مسفرة نارضة ولو كانت
ف ِيف
يف الدنيا سوداء كاحلة مظلمة ،قال تعاىل يف وصف وجوه املؤمنيَ :ت ْع ِر ح
ِ
َرض َة الن َِّعي ِم( املطففي )24:فهي نرضة حسية تنبئ عن رىض نفيس
حو حجوه ِه ْم ن ْ َ
عميق.
وكل أوصاف القرآن الكريم لوجوه املؤمني يف اجلنة يقرتن فيها احلسن
احليس بالرضا واجلامل النفيس ،قال تعاىل :وجوه يومئِ ٍذ مس ِفر ٌة َض ِ
اح َك ٌة
ح ح ٌ َْ َ ح ْ َ
ٍِ ِ
ِ
َارض ٌة( القيامة ،)22:وقال
رش ٌة(عبس ،)39:وقال تعاىل :حو حجو ٌه َي ْو َمئذ ن َ
حم ْس َت ْب َ
تعاىل  :لِ َّل ِذي َن َأ ْح َسنحوا ْ
رت َو َال ِذ َّل ٌة حأ ْو َلئِ َك
احلح ْسنَى َو ِز َيا َد ٌة َو َال َي ْر َه حق حو حج َ
وه حه ْم َق َ ٌ
ِ
َأصحاب ْ ِ
يها َخالِدح َ
ون( يونس)26:
اجلنَّة حه ْم ف َ
ْ َ ح َ

وهذا االعتقاد جيعل املؤمن غْي مبال بلونه الدنيوي ،وال هيئته الدنيوية،
وترفع عنه رداء الكرب هبام ،أو الفخر والتطاول هبام عىل اخللق ،وجتعل فرحه إن فرح
هبام فرح املستشعر بفضل اَّلل عليه ،وهو فرح يسلب عنه كل ما ييسء إىل غْيه أو
ييسء إىل نفسه ،وهلذا كان  يقول يف دعائه (:اللهم أحسنت خلقي فأحسن

( )1البيضاوي. 168/1:
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خلقي)

( )1

ويف هذا الدعاء أدب عظيم منه  ،حيث قدم شكر اَّلل عىل الطلب ،وشكر
اَّلل عىل ما منه وما ال يمكن تغيْيه ،وسأل اَّلل توفيقه ملا طلب منه.
وهذا الدعاء الذي ورثناه منه  خيترص يف إجياز موقف املؤمن من جسده،
فهو نعمة بأي صورة كان ،واملؤمن غْي مطالب بتغيْيه ،بل هو مطالب بالرىض به
وْحد اَّلل عليه وعدم اإلعجاب بأي حسن قد يرصفه عن حقيقته أو وظيفته يف هذا
الوجود ،فكل من فرح بغْي اَّلل سيحزن ،وكل من ريض بغْي اَّلل سيسخط ،وكل
من نيس اَّلل سينسى نفسه وحقيقته وسيخترص وجوده يف قالب طيني رسعان ما
اه ْم َأ ْن حف َس حه ْم حأ ْو َلئِ َك
يعود إىل أصله ،قال تعاىلَ :و َال َت حكو حنوا كَا َّل ِذي َن ن حَسوا اَّللََّ َف َأن َْس ح
حهم ا ْل َف ِ
اس حق َ
ون( احلرش)19:
ْ
وقد آمل الشعراء ما رأوه من تعظيم البرش للجسد وإكرامهم له مع الغفلة عن
حقيقة اإلنسان فصاح املعري بقوله:
ال تكرموا جسدي ،إذا ما حل ِّب

ريب املنون ،فال فضيلة للجسد

كالربد كان عىل اللوابس نافقا

حتى إذا فنيت بشاشته كسد

أروا حنا ظلمت ،فتلك بيوهتا

درس ،خوين من الضغائن واحلسد

ومن قبله قال دعبل اخلزاعي:
وما حسن اجلسوم هلم بزين

إذا كانت خالئقهم قباحا

وبعدمها قال البستي ناصحا:
( )1رواه أْحد .68/6
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يا خادم اجلسم كم تشقى بخدمته

لتطلب الربح يف ما فيه خرسان

أقبل عىل النفس فاستكمل فضائلها

فأنت بالنفس ال باجلسم إنسان

واَّتذ شاعر آخر أسلوبا علميا كاألسلوب الذي تنتهجه تلك الدراسات
لتزرع الفوارق بي البرش فأخذ يعدد عيوب هذا اجلسد الذي يتيه به اخلالئق
ويتكربون ويقاتل بعضهم بعضا:
يا مظهر الكرب إعجابا بصورته

انظر خالءك إن النتن تثريب

لو فكر الناس فيام يف بطوهنم

ما استشعر الكرب شان وال شيب

هل يف ابن آدم غْي الرأس مكرمة

وهو بخمس من األقذار مرضوب

أنف يسيل وأذن رحيها سهك

والعي مرصة والثغر ملعوب

يابن الرتاب ومأكول الرتاب غدا

أقرص فإنك مأكول ومرشوب

وشبه ذو الرمة اجلامل الظاهر الساتر للشي املختفي يف ثيابه باملاء اخلبيث
الذي ال يغْي خبثه بياض لونه ،فقال:
عىل وجه مي مسحة من مالحة

وحتت الثياب الشي لو كان باديا

أمل تر أن املاء خيبث طعمه

وإن كان لون املاء أبيض صافيا

وشبه القْيواين ذلك بالرسج التي تيضء ولكنها حترق ،فقال:
رسج تلوح إذا نظرت وإهنا

نور ييضء وإن مسست فنار
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القوة
ال تفرح إن رزقت قوة ومنعة ،فهابك األعداء ،وجثا بي يديك األصدقاء.
ال تفرح ،فالفرح بالقوة واملنعة والتسلط هو أحد أنواع الفرح املذموم يف
القرآن الكريم ،كام تشْي إىل ذلك النصوص الكثْية ترصحيا وإيامء.
ملاذا؟
أليست القوة هي التي حتمي املستضعفي ،وتنرش األمن ،وتبني احلضارة،
وتعمر األرض؟
أليس البقاء لَلقوى قاعدة من القواعد التي يفرس هبا التاريخ كام تفرس هبا
الطبيعة واألشياء؟
لكن الفرح بالقوة غْي القوة ،كام أن االستمتاع بالتفرج عىل املباريات
الرياضية غْي ِمارسة الرياضة ،وذم الفرح بالقوة ال يعني ذما للقوة ،بل يعني ذما
جلانب من جوانبها وأثر من آثارها.
أثر قد ينشأ عنه الظلم واالستعامر واستغالل اخللق وتسخْيهم
واستعبادهم ،وقد ألغي االستعباد يف مجيع قواني العامل ،ولكن ال يزال اخللق إىل
اآلن عبيدا حتت سلطة ما يسمى بالقوى العظمى ،القوى التي تأمر بام تشاء وتنهى
عام تشاء ،وتكيل بكل املكاييل ،ثم تطلب من املستضعفي أن يمجدوها وحيرتموها
ويسبحوا بحمدها لسبب وحيد هو أهنا قوة عظمى.
واحلروب العاملية ال تعدو كوهنا غليانا لنار القوة ،ونشوة الفرح هبا يف الروح
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الغربية باخرتاعها ألنواع األسلحة وفنون الدمار الشامل.
ومن الفوراق الكربى أن الدول التي تسعى للحد من هذه األنواع من
األسلحة وتتغنى بالسالم هي التي متلك أكرب رصيد منها ،بل متلك ما يدمر
األرض ،ويمحي األطالل التي يرتكها دماره مرات كثْية.
وقد ذكر اَّلل تعاىل أن عرصنا هذا ليس بدعا يف ذلك ،وإنام هذا الفرح هو
الذي حال بي كل قوة عظمى أو صغرى ،بي احلضارات الكربى أو القبائل
البدوية البدائية البسيطة ،وبي قبول احلق ،قال تعاىل ضاربا املثل بعادَ  :ف َأ َّما َعا ٌد
ْربوا ِيف ْاألَ ْر ِ
احل ِّق َو َقا حلوا َم ْن َأ َشدُّ ِمنَّا حق َّو ًة َأ َو َمل ْ َي َر ْوا َأ َّن اَّللََّ ا َّل ِذي
ض بِ َغ ْ ِْي ْ َ
اس َتك َ ح
َف ْ
ِ
ِ
جي َحدح َ
ون( فصلت)15:
َخ َل َق حه ْم حه َو َأ َشدُّ من حْه ْم حق َّو ًة َوكَا حنوا بِآ َياتنَا َ ْ
وهو الذي حال بي أكثر القرى وبي طاعة أنبيائها واإلسالم َّلل ،فكان
فرحهم حائال بينهم وبي كل خْي ،قال تعاىل:كَا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ حك ْم كَا حنوا َأ َشدَّ ِمنْ حك ْم
ِ
ِ
است َْمت ََع
است َْم َت ْع حت ْم بِ َخ َالق حك ْم ك ََام ْ
است َْم َت حعوا بِ َخ َالق ِه ْم َف ْ
حق َّو ًة َو َأ ْك َث َر َأ ْم َو ًاال َو َأ ْو َال ًدا َف ْ

اضوا حأ ْو َلئِ َك َحبِ َط ْت َأ ْع َام حهل ح ْم ِيف الدُّ ْن َيا
ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ حك ْم بِ َخ َال ِق ِه ْم َو حخ ْض حت ْم كَا َّل ِذي َخ ح
و ْاآل ِخر ِة و حأو َلئِ َك حهم ْ ِ
ارس َ
ون( التوبة)69:
َ َ ْ
َ
ْ
اخلَ ح
والقرآن الكريم يشْي هنا إىل الدورات التارخيية التي َّتتلف فيها أسامء الدول
واحلضارات والشعوب والقوى ولكنها تتفق يف مبادئها ونظرهتا للحياة وتصورها
للوجود ووظائفها فيه ،فكال من تلك الدورات يستمتع بنصيبه من القوة
واألموال ،وخيوض فيه خوضا باطال ،والنتيجة النهائية التي َّتتم هبا كل دورة هي

35

اإلحباط بكل معانيه الدنيوي واألخروي ،والنفيس واالجتامعي.
والقوة الغربية ـ هبذا املفهوم ـ مل تصدر يف نزعتها التسلطية التي استعمرت هبا
العامل وانتهبت هبا خْياته وعقوله أجياال طويلة بالسالح أو بالديموقراطية أو
بالصناديق الكثْية أو باملساعدات إال من روح رومانية ال تزال جتثم عىل عقوهلا
ومصادر تفكْيها.
ويف اآلية بشارة عظمى للذين تلظوا بنار هذه القوى ،فمصْي الذين
استعبدوهم هو اإلحباط الذي ال يقترص عىل الدنيا ،وإنام يشمل اآلخرة ،و أصل
اإلحباط احلبط ،وهو أن تكثر الدابة أكال حتى ينتفخ بطنها ،قال  ( :إن ِما ينبت
الربيع ما يقتل حبطا أو يلم)( ، )1وكأن هذا اللفظ يشْي بذلك إىل أن هذه القوى
ستنتفخ ومتتلئ زهوا وتعاظام وتسلطا ثم تدمر نفسها بذلك التعاظم ،كام متوت
املاشية من كثرة أكلها.
وكلام ازداد تعاظمها ،وازدادت ثقتها بنفسها قرب موعد هالكها كام قال
ت ْاألَر حض حز ْخر َفها و َّازين َْت و َظن َأ ْه حلها َأهنم َق ِ
اد حر َ
ون َع َل ْي َها
ح َ َ َّ
َ َّ َ َّ ح ْ
تعاىلَ :حتَّى إِ َذا َأ َخ َذ ْ ْ
س ك ََذلِ َك حن َفص حل ْاآلي ِ
َاها َأ ْم حرنَا َل ْي ًال َأ ْو َهنَ ًارا َف َج َع ْلنَا َها َح ِصيدً ا َك َأ ْن َمل ْ َت ْغ َن بِ ْاألَ ْم ِ
ات
َأت َ
َ
ِّ
لِ َق ْو ٍم َي َت َفك حَّر َ
ون(يونس)24:
واحلصيد هنا ،وإن كان يراد به يف ظاهر اللفظ هو النبات الذي حصد وقطع،

( )1احلميدي ( )740وأْحد  )11049( 7/3قال :حدثنا سفيان ،عن ابن عجالن .ومسلم 100/3
()2385
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إال أنه يشْي إشارة َصحية إىل العمران والتكنولوجيا والثقافة وكل ما يزهو ويتصور
أثناء زهوه أنه ال يموت ،وموته وحصاده ال حيتاج إىل تدبْي طويل بحسب ما تنص
اآلية ،بل جمرد إتيان أمر اَّلل يف ليل أو هنار يكفي لذلك ،وأمر اَّلل ال يتكرر ،وهو
أرسع من ملح البرص  :وما َأمرنَا إِ َّال و ِ
احدَ ٌة َك َل ْم ٍح بِا ْل َب َ ِ
رص( القمر)50:
َ
َ َ ْح
وقد عالج القرآن ال كريم هذا الفرح ووجهه وقوم اعوجاجه ببيان أن القوة
َّلل وحده ،فال يستطيل أحد عىل أحد ،وال يبغي أحد عىل أحد ،ألن اَّلل هو وحده
القوي وكل من عداه ضعيف مهام استطال بقوته ،ولذلك فإن الذي يتسلط عىل
املستضعفي بقوته ال يواجه املستضعفي وإنام يبارز اَّلل تعاىل باملحاربة ،وهو آخذه
ال حمالة ،قال تعاىلَ :و َك َأ ِّي ْن ِم ْن َق ْر َي ٍة ِه َي َأ َشدُّ حق َّو ًة ِم ْن َق ْر َيتِ َك ا َّلتِي َأ ْخ َر َجت َْك
ِ
َاَص َهلحم( حممد)13:
َأ ْه َل ْكن ح
َاه ْم َف َال ن َ
والقرآن الكريم يرضب األمثلة الواقعية الكثْية عىل ذوبان تلك القوى أمام
آل فِر َعو َن وا َّل ِذين ِمن َقبلِ ِهم َك َفروا بِآي ِ
أمر اَّلل ،قال تعاىلَ :كدَ ْأ ِ
ات اَّللَِّ َف َأ َخ َذ حه ْم
َ
ب ِ ْ ْ َ
َ ْ ْ ْ ح
اَّللَّح بِ حذ حن ِ
وهبِ ْم إِ َّن اَّللََّ َق ِوي َش ِديدح ا ْل ِع َقاب( األنفال)52:
بل هو يأمر بالسْي يف األرض والبحث يف اآلثار ،ال للتمتع بمناظرها أو
التعجب من حماسنها ،وإنام لالعتبار من مصْي الظلمة الذين يدل عمراهنم عىل مبلغ
قوهتم لتأخذ من ذلك العرب ،قال تعاىل َ أ َو َمل َي ِس حْيوا ِيف ْاألَ ْر ِ
فك َ
َان
ض َف َين حظ حروا َك ْي َ
ْ
َع ِ
وها َأ ْك َث َر ِِمَّا
اق َب حة ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم كَا حنوا َأ َشدَّ ِمن حْه ْم حق َّو ًة َو َأ َث حاروا ْاألَ ْر َض َو َع َم حر َ
وها وجاء ْهتم رس حلهم بِا ْلبين ِ
َات َف َام ك َ
َان اَّللَّح لِ َي ْظلِ َم حه ْم َو َلكِ ْن كَا حنوا َأن حف َس حه ْم
َع َم حر َ َ َ َ ح ْ ح ح ح ْ َ ِّ
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َي ْظلِ حم َ
ون(الروم)9:
وهذا هو موقف القرآن من البحث يف اآلثار والتنقيب عنها ودراسة أحوال
أهلها وأحوال التاريخ مجيعا ،وهلذا هنى النبي  عن الدخول إىل ديار الظلمة إال
بصحبة البكاء واخلشوع ،قال  (: ال تدخلوا عىل هؤالء املعذبي إال أن تكونوا
باكي ،فإن مل تكونوا باكي فال تدخلوا عليهم ال يصيبكم ما أصاهبم)

( )1

بل ورد النهي عن االستقاء بامئهم أو استعامله ،فعندما نزل  باحلجر يف
غزوة تبوك وقد كان منازل لثمود ،أمرهم أن ال يرشبوا من بئرها وال يستقوا منها،
فقالوا:قد عجنا منها واستقينا ،فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجي وَيريقوا ذلك
املاء.
وليس هذا النهي من باب التحذير من التلوث الذي قد يرض الصحة ،بدليل
إجازته أن يعلفوا اإلبل ذلك العجي ،ولكن أنواع التلوث ال تقترص عىل التلوث
الظاهر الذي يؤذي اجلسد ،فهناك التلوث الذي خيرب الروح ويكدر الصفاء،
والذي ال يراه إال جمهر النبوة.
والقرآن الكريم خيرب أن الظاملي مجيعا ،من أمهل منهم ومن أخذ بذنوبه يف
الدنيا ،سيكتشف هذه احلقيقة يوم القيامة ،حقيقة أن القوي الوحيد هو اَّلل تعاىل،
ويرتك بيان حاهلم للنفس لتتصوره كام تشاء ،كيف يستقبلون تلك املعرفة وذلك
اإلدراك ،ألن التعابْي ال يمكن أن تفي بتصوير هذه احلقيقة العظمى التي كانوا
( )1رواه مالك املوطأ ( )2119و (احلميدي)  653وأْحد .)4561( 9/2
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ِ
اب َأ َّن ا ْل حق َّو َة َّللَِّ
ينازلوهنا احلرب،قال تعاىل َ :و َل ْو َي َرى ا َّلذي َن َظ َل حموا إِ ْذ َي َر ْو َن ا ْل َع َذ َ
َمجِي ًعا َو َأ َّن اَّللََّ َش ِديدح ا ْل َع َذاب(ِِالبقرة)165:
وبعد أن يزرع القرآن الكريم يف النفس هذه احلقائق ،ويملؤها بالتواضع
يعود ليؤسس فيها القوة احلقيقية ،القوة التي هي نعمة من اَّلل ،فيفرح هبا عىل أساس
ذلك ،قال تعاىل مانا عىل عباده عند بيانه ألطوار خلقهم :اَّللَّح ا َّل ِذي َخ َل َق حك ْم ِم ْن
ف حثم جع َل ِمن بع ِد َضع ٍ
َضع ٍ
خي حل حق َما
ف حق َّو ًة حث َّم َج َع َل ِم ْن َب ْع ِد حق َّو ٍة َض ْع ًفا َو َش ْي َب ًة َ ْ
ْ
ْ َْ
َّ َ َ
ْ
ِ
يم ا ْل َق ِد حير (الروم)54:
َي َشا حء َو حه َو ا ْل َعل ح
فهذه القوى التي تنص عليها اآلية نعم من اَّلل ،وحق النعم أن تشكر وحيافظ
عليها وال يعىص هبا رهبا وال يتسلط هبا عىل الغْي ،أو باالصطالح القرآين أن حيافظ
عليها باعتبارها أمانة ووديعة من اَّلل ،قال تعاىل يف اآلية التي شملت كل أنواع
ودائع فضل اَّلل  :إِنَّا َعر ْضنَا ْاألَما َن َة َع َىل السامو ِ
اجل َب ِ
ض َو ِْ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ي َأ ْن
ال َف َأ َب ْ َ
َّ َ َ
َ
َ
ْح َل َها ْ ِ
َان َظ حلو ًما َج حه ً
ان إِ َّن حه ك َ
اإلن َْس ح
وال( األحزاب)72:
حي ِم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن ِمن َْها َو َ َ
َْ
وهلذا من كامل املؤمن أن جيمع بي القوة واألمانة ليستعي بقوته عىل أداء
امها يا َأب ِ
ت
األمانة ،ويستعي بأمانته عىل حفظ القوة ،قال تعاىل َ :قا َل ْت إِ ْحدَ ح َ َ َ
ِ
ي( القصص)26:
اس َت ْأ َج ْر َ
ت ا ْل َق ِو ُّي ْاألَ ِم ح
اس َت ْأج ْر حه إِ َّن َخ ْ َْي َم ْن ْ
ْ
فالقوة وحدها بدون أمانة ظلم وعتو ،كام أن القوة بدون رأي وحكمة عجز
وخور ،قال تعاىل ُمربا عن املجلس االستشاري لبلقيس مبينا أن القوة اجلسمية
َح حن حأ ْو حلوا حق َّو ٍة َو حأو حلوا َب ْأ ٍ
س
وحدها ال تكفي بدون قوة الرأي والتدبْيَ :قا حلوا ن ْ

39

يد و ْاألَمر إِ َلي ِ
ِ ٍ
ك َفان حظ ِري َما َذا َت ْأ حم ِري َن(النمل)33:
َشد َ ْ ح ْ
ولذلك فإن القوة احلقيقية يف املفهوم الرشعي تتكامل مع األمانة والرأي
واحلكمة لتخدم احلق وحده ،وبذلك تصبح من األوامر الرشعية والتكاليف التي
ِ
اس َت َط ْع حت ْم ِم ْن حق َّو ٍة َو ِم ْن
ال مناص للمؤمن من القيام هبا ،قال تعاىل َ :و َأعدُّ وا َهل ح ْم َما ْ
ِ
اخل ْي ِل حت ْر ِه حب َ
ون ِب ِه عَدح َّو اَّللَِّ َوعَدح َّو حك ْم (ألنفال)60 :
ِر َباط ْ َ
ألن أي عمل يستدعي نوعا من القوة مناسبا ألدائه حتى أن ذا القرني طلب
عند بنائه السد أن يمدوه بقوة ،تعاىل َ :ق َال َما َم َّكنِّي فِ ِيه َر ِِّّب َخ ْْي َف َأ ِعينح ِ
وين بِ حق َّو ٍة
ٌ
َكم َو َب ْين حَه ْم َر ْدم ًا( الكهف)95:
َأ ْج َع ْل َب ْين ْ
وهنا نرى أدب ذي القرني حي قدم فضل ربه عىل طلب املعونة ،فالقرآن
الكريم رضب املثل بذي القرني عن املؤمن القائد القوي.
واَّلل تعاىل أمر بتوجيه قوانا نحو األخذ بالتكاليف والتقيد هبا والتمسك
بحبلها ألهنا عالمة القوة احلقيقية ،وال يمكن أن تؤدى أداء مثاليا إال بالقوة ،قال
تعاىل عن موسى عليه السالم عندما أعطاه ألواح التوراةَ  :و َك َت ْبنَا َل حه ِيف ْاألَ ْل َو ِ
اح
ِ
ِمن حك ِّل َ ٍ ِ
ِ
يش ٍء َف حخ ْذ َها بِ حق َّو ٍة َو ْأ حم ْر َق ْو َم َك َي ْأ حخ حذوا بِ َأ ْح َسنِ َها
ْ
يشء َم ْوع َظ ًة َو َت ْفص ًيال ل حك ِّل َ ْ
ْ
س حأ ِري حكم دار ا ْل َف ِ
ي(األعراف)145:
اس ِق َ
ْ َ َ
َ
ِ ِ
َاب بِ حق َّو ٍة
حي َيى حخذ ا ْلكت َ
وأمر حيي عليه السالم بنفس األمر،قال تعاىل َ :يا َ ْ

(مريم)12:
ولعل يف َّتصيص موسى وحيي ـ عليهام السالم ـ باألمر بأخذ الكتاب بقوة
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وشدة وحزم يشْي إىل أسلوب تعامل بني إرسائيل مع أنبيائهم وأوامر رهبم ،وهو
أسلوب االستهزاء واهلزل والتالعب وحماولة االحتيال عىل أحكام اَّلل ،وهو
أسلوب صادر عن تصورهم َّلل الذي يمتزج فيه الدين بالعنرصية والذهب
واألهواء ،ولذلك وردت اآليات الكثْية َّترب عن أمر اَّلل تعاىل هلم باألخذ بالكتاب
اجل َب َل َف ْو َق حه ْم َك َأ َّن حه
بقوة حتى أن اجلبل رفع فوقهم كأنه ظلة ،قال تعاىل َ :وإِ ْذ َن َت ْقنَا ْ َ
حظ َّل ٌة و َظنُّوا َأ َّنه و ِاقع ِهبِم حخ حذوا ما آ َتينَا حكم بِ حقو ٍة وا ْذ حكروا ما فِ ِ
يه َل َع َّل حك ْم َت َّت حق َ
ون
َ
َ ْ ْ َّ َ ح َ
ح َ ٌ ْ
(األعراف)171:
ولكنهم مع ذلك مل يرتدعوا ومل ينزجروا ألن رشاب العجل الذي يرسي يف
قلوهبم ويغذَيم بحب الذهب حيول بينهم وبي الطاعة ولو أرادوا الطاعة،قال
ٍ
ِ
اس َم حعوا
ور حخ حذوا َما آ َت ْينَا حك ْم بِ حق َّوة َو ْ
تعاىل َ :وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا مي َثا َق حك ْم َو َر َف ْعنَا َف ْو َق حك ْم ال ُّط َ
رش حبوا ِيف حق حل ِ
َقا حلوا َس ِم ْعنَا َو َع َص ْينَا َو حأ ْ ِ
وهبِ ْم ا ْل ِع ْج َل بِ حك ْف ِر ِه ْم حق ْل بِ ْئ َس َام َي ْأ حم حر حك ْم بِ ِه إِ َيام حن حك ْم
ي(البقرة)93:
إِ ْن حكن حت ْم حم ْؤ ِمنِ َ
وليس أمر أخذ الكتاب بقوة خاصا ببني إرسائيل بل هو عام يف كل نفس
استهانت بأمر رهبا وتسلطت نفسها عىل عقلها ،وتالعبت أهواؤها بحقيقتها ،ألن
اجلذور التي تنمو من استحالء املعايص حتتاج إىل طاقة كبْية لتقلعها ،وهلذا وضع
اإلَص عىل بني إرسائيل وشدد عليهم رْحة هبم ،وإصالحا هلم ،كام شدد عىل
منتهك احلرمات بأنواع الكفارات املشددة ليعيد لنفسه توازهنا ويعيد لعقله سلطته
عىل نفسه.
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وهلذا فإن املؤمن يزداد قوة بإيامنه وبتسليمه َّلل وطاعته له واحتامئه بكنفه،
وإيامنه ال حيول بينه وبي ما ينعم به من قوة ،وإنام يوجهها ويزيدها ويرقيها ،قال
ِ ِ
ِ
الس َام َء
اس َت ْغف حروا َر َّب حك ْم حث َّم حتو حبوا إِ َل ْيه حي ْرس ْل َّ
تعاىل يف خطاب نوح لقومهَ  :و َيا َق ْو ِم ْ
ي( هود)52:
َع َل ْي حك ْم ِمدْ َر ًارا َو َي ِز ْد حك ْم حق َّو ًة إِ َىل حق َّوتِ حك ْم َو َال َتت ََو َّل ْوا حجم ْ ِر ِم َ
وهذه القوة التأييدية هي التي جتعل املستضعفي يف األرض قوى حيسب هلا
ألف حساب ألهنا قوى ال تقهر ،قال تعاىل ُمربا عن الثلة املستضعفة التي كانت مع
رسول اَّلل  كيف كانت ،وكيف صارت يف كنف اَّللَ :وا ْذ حك حروا إِ ْذ َأ ْن حت ْم َقلِ ٌيل
آوا حك ْم َو َأ َّيدَ حك ْم بِن ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ََّتَا حف َ
حم ْست َْض َع حف َ
ون َأ ْن َيت َ
َرص ِه
َّاس َف َ
َخ َّط َف حك ْم الن ح
ور َز َق حكم ِمن ال َّطيب ِ
ات َل َع َّل حك ْم ت َْش حك حر َ
ون( األنفال)26:
ْ ْ ِّ َ
ََ
ويوم بدر كان املؤمنون فئة قليلة ،وكان النبي  يراهم أمامه حفاة عراة
جياعا فال يرسل بطلب التموين ،وال حيزن لذلك ،بل يرفع يديه جيأر إىل اَّلل بقوله(:
اللهم إهنم حفاة فاْحلهم ،اللهم إهنم عراة فاكسهم ،اللهم إهنم جياع فأشبعهم)

( )1

يقول الراوي ُمربا عن أثر هذا الدعاء العظيم (:ففتح اَّلل له يوم بدر ،فانقلبوا
حي انقلبوا وما منهم رجل إال وقد رجع بجمل أو مجلي واكتسوا وشبعوا)
وقد ذكر اَّلل ذلك املشهد ،وأمر بأخذ العربة منه ،فليس هو باملشهد اخلاص
َان َل حك ْم آ َي ٌة ِيف فِ َئت ْ ِ
َي ا ْل َت َقتَا فِ َئ ٌة حت َقاتِ حل ِيف َسبِ ِ
بأهل بدر ،قال تعاىل َ :قدْ ك َ
يل اَّللَِّ َو حأ ْخ َرى
ِ
ِ
ي واَّللَّح ي َؤيدح بِن ِ ِ
ِ
ِ
رب ًة ِألح ْو ِل
كَاف َر ٌة َي َر ْو َهنح ْم م ْث َل ْي ِه ْم َر ْأ َي ا ْل َع ْ ِ َ ح ِّ
َرصه َم ْن َي َشا حء إِ َّن ِيف َذل َك َلع ْ َ
ْ
( )1رواه أبو داود ()2747
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ْاألَ ْب َصار( آل عمران)13:
وقبل ذلك قال اَّلل تعاىل ملوسى عليه السالم وهو يف بالط احلاكم الذي
َف إِن َ
ْت ْاألَ ْع َىل(طه)68:
تصور نفسه إهلا وخضع له الكل سجودا َ  :ال ََّت ْ
َّك َأن َ
والقاعدة التي يغرسها القرآن الكريم يف القلوب املؤمنة به بصيغة املتكلم من
اَّلل تعاىل هي الوعد الذي يزرع يف املؤمن القوة التي ال تقهر قوة اَّلل تعاىل،قال تعاىل
احلي ِ
ِ
ِ
اة الدُّ ْن َيا َو َي ْو َم َي حقو حم ْاألَ ْش َها حد(غافر)51:
َنرص حر حس َلنَا َوا َّلذي َن آ َمنحوا ِيف ْ َ َ
 :إنَّا َلن ح ح
وهلذا ينهانا اَّلل أن نحزن ألننا مستضعفون أو ألننا منهزمون أو ألن غْينا
أقوى منا ،ألن املؤمن مادام مع اَّلل فهو األقوى دائام ،قال تعاىل َ :و َال َهتِنحوا َو َال
ي (آل عمران)139:
حت َز حنوا َو َأ ْن حت ْم ْاألَ ْع َل ْو َن إِ ْن حكنْ حت ْم حم ْؤ ِمنِ َ
َْ
وهلذا فإن اَّلل تعاىل ينهانا عن الفرح البسيط الساذج بقوانا الضعيفة
املحدودة ،والتي ستنقلب أحزانا عند زواهلا كأحزان املالكم العجوز الذي يبكي
كلام مسه أحد بسوء ألن يديه اللتي كانتا شعاره ورمزه وحقيقته قد زال عنهام
تأثْيمها كام تطاير عن شمشون شعره ،ومع شعره تطايرت قوته.
وهو يأمرنا بدل ذلك الفرح البسيط الزائل بفرح دائم كامل ِمتد هو الفرح
بقوة اَّلل ،نستمد منها كل قوة وكل عزيمة وكل إرادة ،وال نستشعر معها أي
ضعف.
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العقل
الفرح بالعقل فرح متطور عام قبله ،ألنه يكون يف فرتة النضج لَلفراد أو
لَلمم ،بخالف الفرح باهليئة أو القوة فإنه يكون يف فرتة الطيش واملراهقة.
والقرآن الكريم يعرب بالعقل عن القوة املتهيئة لقبول العلم ،أو للعلم الذي
يستفيده اإلنسان بتلك القوة ،ومن ذلك قول اإلمام عِّل :
رأيت العقل عقلي

فمطبوع ومسموع

وال ينفع مسموع

إذا مل يك مطبوع

كام ال ينفع الشمس

وضوء العي ِمنوع

وهو امليزة التي ميز اَّلل هبا اإلنسان عن كثْي من خلقه ،وهلذا جمده اإلنسان
شعرا ونثرا ،يقول املتنبي:
ح
العقول لكان أدنى ضي حع ٍم
لوال

ٍ
اإل ِ
رشف من ِ
نسان
أدنى إِىل

ولكن البرش مع ذلك التمجيد املعنوي للعقل مل يعطوه حقه من التقدير املادي
الواقعي ،وكأن الشعراء املعربين عن هذا الواقع املتأسفي عليه متفقون عىل ذلك
البخس حلق العقل ،يقول املتنبي:
ِ
ِ
بعقله
العقل يشقى يف النعي ِم
وذو

ِ
ِ
ينعم
وأخو اجلهالة يف الشقاوة ح

ويقول الشافعي:
ِ
بالعقل تعطى ما يريد به
كنت
لو َ
ٍ
فعشت به
جهل
رزقت ماالً عىل
َ
َ

ِ
بمسوق
ظفرت من الدنيا
ملا
َ
ٍ
ِ
فلست َ
بمرزوق
جمنون
أول
َ

ويقول اآلخر:
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سبحان من َ
ً
َ
منازهلا
أنزل الدنيا
ٌ
أعيت مذاه حب حه
فعاقل َفطِ ٌن
ْ
ف
كأنه من خليج العرب حم ْغ َ ِرت ٌ

الناس مشنوء ًا وموموقا
وميز
َ
َ
ٌ
وجاهل َخ ِر ٌق تلقا حه َم ْرزوقا
ِ
ِ
القوت حمقوقا
بارتزاق
ومل يك ْن

ويقول املعري:
يف ِ
ح
أعجب
املرسور فيها
والعاقل
عجائب مج ٌة
هذه الدنيا
ح
ح
ح
وينحى األبيوردي بالالئمة عىل العقل باعتباره سبب مهوم اإلنسان فيقول:
عقل ِ
قلت مهومه ومن مل يكن ذا م ْق ٍ
إِذا َق َّل ح
لة كيف يرمدح ؟
املرء ْ
حح
ح
والعقل الذي يتحدث عنه هؤالء الشعراء ،والذي قد يتأمل صاحبه ويشقى
ويالقي العنت من اخللق هو العقل الذي يعقل صاحبه عن تصور ما ال حيق أو فعل
ماال يليق مراعاة للخْي ،وحرصا عىل احلق ،أما العقل الذي هو جمرد وسيلة وآلة،
والذي يأخذ حكم الوسائل واآلالت ،فيستخدم للخْي والرش ،وينرص احلق
والباطل ،ويستخدم أحبولة ألغراض النفس ،وشباكا لصيد الشهوات فهو العقل
املرصح بذمه يف القرآن الكريم ،واملرصح بذم الفرح به.
ومن أخطار هذا الفرح االستبداد بالرأي وعدم اإلذعان للحق ،واستغالل
طاقة العقل يف الكيد واخلديعة وإنشاء أفكار الرضار التي تزاحم الدين احلق ،قال
تعاىل َ :ف َلام جاء ْهتم رس حلهم بِا ْلبين ِ
َات َف ِر ححوا بِ َام ِعنْدَ حه ْم ِم ْن ا ْل ِع ْل ِم َو َح َ
اق ِهبِ ْم َما
َّ َ َ ح ْ ح ح ح ْ َ ِّ
َكا حنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز حئون(غافر)83:
وخيرب تعاىل عن سليامن عليه السالم أنه مل يقبل اهلدية التي أرسلت له ألهنا
كانت من إرسال عقل ُمادع يريد أن يشرتي نبيا ببضاعة مزجاة ،فلذلك اشتد
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غضب سليامن من ذلك العقل ومن تدبْيه ،قال تعاىل َ :ف َل َّام َجا َء حس َل ْي َام َن َق َال
َأ حمتِدُّ ونَنِي بِ َام ٍل َف َام آت ِ
َاين اَّللَّح َخ ْ ٌْي ِِمَّا آتَا حك ْم َب ْل َأ ْن حت ْم ِ َهب ِد َّيتِ حك ْم َت ْف َر حح َ
ون( النمل،)36:
ألن قوم سبأ أرادوا أن يظهروا بعض ما أوتوا لسليامن لْيشوه به ،ولكنه نظر إىل ما
أنعم اَّلل عليه ،فلم جيد هديتهم تساوي شيئا أمامه.
وهذا العقل الذي يفرح به صاحبه عقل مذموم ،وصاحبه ُمادع قبل أن
يكون ُمادعا ،فهو يعامل بعكس مقصوده ،قال تعاىل عن املنافقي  :حخي ِ
َاد حع َ
ون اَّللََّ
ون إِ َّال َأن حف َس حه ْم َو َما َي ْش حع حر َ
َوا َّل ِذي َن آ َمنحوا َو َما َخيْدَ حع َ
ون(البقرة ،)9:وقال تعاىل  :إِ َّن
ون اَّللََّ و حهو َخ ِ
ي حخي ِ
َاد حع َ
اد حع حه ْم( النساء)142 :
املْحنَافِ ِق َ
َ َ
و العلم كالعقل ليس خْيا مطلقا وال رشا مطلقا ،بل هو بحسب صاحبه،
ولذلك ورد يف القرآن بصيغتي املدح والذم ،وهني عن الفرح به لذاته وتعظيمه
لذاته ملا ينجر عن ذلك الفرح واإلعجاب من ُماطر ربام مل يدرك عرص من العصور
منها ما أدركه هذا العرص ،قال تعاىل ضاربا املثل بمن قبلناَ  :وات حْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّل ِذي
ِ
َان ِم ْن ا ْل َغ ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ح
انس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع حه َّ
اوي َن(األعراف،)175:
آ َت ْينَا حه آ َياتنَا َف َ
فهذا العلم الذي جر صاحبه إىل الغواية بسبب فرحه به وخلوده إىل األرض كام
عقب تعاىل عىل ذلك بقولهَ :و َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا حه ِ َهبا َو َلكِنَّ حه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ض َوا َّت َب َع
ِ
ب إِ ْن َ ْ ِ
َه َوا حه َف َم َث حل حه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َرت ْك حه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث حل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن
حتم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ح
ِ
ص َل َع َّل حه ْم َي َت َفك حَّر َ
ون(األعراف)176:
ص ا ْل َق َص َ
ك ََّذ حبوا بِآ َياتنَا َفا ْق حص ْ
وهذا املثال يكاد ينطبق متاما عىل الكثْي من اكتشافات هذا العرص حيث
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تلهث البرشية كل حي ويف كل جمال ،وحيث استغل العلم ليغذي ذلك اللهث
الذي ال ينقطع ،بل اعترب ما عداه من العلوم اإلنسانية جمرد ثقافات عامة ال متت
بصلة للع لم ،ولذلك اختار القرآن الكريم مثال الكلب ليشبه تلك احلْية ،قال
القتيبي (:كل يشء يلهث فإنام يلهث من إعياء أو عطش ،إال الكلب فإنه يلهث يف
حال الكالل وحال الراحة وحال املرض وحال الصحة وحال الري وحال
العطش .فرضبه اَّلل مثال ملن كذب بآياته فقال :إن وعظته ضل وإن تركته ضل; فهو
كالكلب إن تركته هلث وإن طردته هلث)
ويرضب القرآن الكريم املثل عىل ذلك بطاغيتي كان الفرح بالعلم أحد
أسباب طغياهنام مها قارون وفرعون :
أما قارون فأجاب الصاحلي من قومه الذبن هنوه عن الفرح بام عنده بقوله :
 إِنَّام حأوتِي حته َع َىل ِع ْل ٍم ِع ِ
ندي  وعقب اَّلل تعاىل عىل ذلك بقولهَ :أ َو َمل ْ َي ْع َل ْم َأ َّن اَّللََّ
ح
َ
َقدْ َأ ْه َل َك ِمن َقبلِ ِه ِمن ال حقر ِ
مج ًعا َو َال حي ْس َأ حل َع ْن حذ حن ِ ِ
وهب ْم
ون َم ْن حه َو َأ َشدُّ ِمنْ حه حق َّو ًة َو َأ ْك َث حر َ ْ
ْ ْ
ْ ح
املْح ْج ِر حم َ
ون(القصص )78:ليبي أن علمه ذلك جهل مادام قد َصفه عن ربه،
وَصفه قبل ذلك عن نفسه.
أما فرعون فقد هاله مارآه يف عرصه من اكتشافات واخرتاعات فظن أن اَّلل
يدرك باخرتاع من االخرتاعات مثلام يفعلون اآلن عندما يريدون البحث عن الروح
أو العامل اآلخر من خلف املناظْي واملجاهر قال تعاىل َ :و َق َال فِ ْر َع ْو حن َيا َأ ُّ ََيا املَْ َ ح
َل َما
ان َع َىل ال ِّط ِ
اها َم ح
َص ًحا َل َع ِِّّل َأ َّطلِ حع
َعلِ ْم حت َل حك ْم ِم ْن إِ َل ٍه َغ ْ ِْيي َف َأ ْو ِقدْ ِل َي َ
ي َف ْ
اج َعل ِل َ ْ
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إِ َىل إِ َل ِه موسى وإِ ِّين َألَ حظنُّه ِمن ا ْلك ِ
ي(القصص)38:
َاذبِ َ
ح ْ
ح َ َ
ولكن ذلك ليس خاصا بقارون أوفرعون فهام جمرد نامذج ،وهلذا تأِت القاعدة
العامة يف قوله تعاىل َ :فإِ َذا َم َّس ْ ِ
اإلن َْس َ
ان حرض َد َعانَا حث َّم إِ َذا َخ َّو ْلنَا حه نِ ْع َم ًة ِمنَّا َق َال إِن ََّام
حأوتِي حت حه َع َىل ِع ْل ٍم َب ْل ِه َي فِ ْتنَ ٌة َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر حه ْم َال َي ْع َل حم َ
ون( الزمر ،)49:فتلك النعم،
وذلك العلم الذي استدل به عليها جمرد فتنة وابتالء.
والقرآن يشْي هنا إىل خطر فتنة العلم ،العلم الذي اَّتذ يف كثْي من أحقاب
التاريخ مربرا لإلحلاد وغطاء للكفر وسبيال للتنصل من التكاليف.
ولذلك فإن أول ما يبدأ به القرآن الكريم يف تربيته للنفوس املؤمنة وتأمينها
من فتنة العقل و العلم واحلد من طغياهنام الناشئ من فرط الفرح هبام بيان أن ذلك
العلم الذي تفخر به البرشية ،والذي تعتربه نتيجة من نتائج عقوهلا اجلبارة ،عارية
وليس ملكا ،والعارية ال يفرح هبا وإنام تستعمل للحاجة والرضورة ،قال تعاىل :

َواَّللَّح َأ ْخ َر َج حك ْم ِم ْن حب حطو ِن حأ َّم َهاتِ حك ْم َال َت ْع َل حم َ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار
ون َش ْي ًئا َو َج َع َل َل حك ْم َّ
َو ْاألَ ْفئِدَ َة َل َع َّل حك ْم ت َْش حك حر َ
ون(النحل)78:
فكام بدأ اإلنسان أول خلقته جاهال فكذلك خيتم له باجلهل ،قال تعاىل :

َواَّللَّح َخ َل َق حك ْم حث َّم َيت ََو َّفا حك ْم َو ِمنْ حك ْم َم ْن حي َر ُّد إِ َىل َأ ْر َذ ِل ا ْل حع حم ِر لِك َْي َال َي ْع َل َم َب ْعدَ ِع ْل ٍم َش ْي ًئا
ِ
يم َق ِدير(النحل)70:
إِ َّن اَّللََّ َعل ٌ
فاإلنسان حمدود العلم من حيث مدة علمه التي ال تتجاوز فرتة حياته
القصْية ،والتي يزاحم مزاولته للعلم فيها شؤون حياته الكثْية ،ومع ذلك فهو
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حم دود نوعية العلم أيضا حتى أن معارفه التي ال تتجاوز حياته الدنيا قدتوصف
احلي ِ
َّاس َال يع َلمون يع َلم َ ِ ِ
ِ
اة الدُّ ْن َيا
ون َظاه ًرا م ْن ْ َ َ
باجلهل قال تعاىل َ :و َلك َّن َأ ْك َث َر الن ِ َ ْ ح َ ْ ح
َو حه ْم َع ْن ْاآل ِخ َر ِة حه ْم َغافِ حل َ
ون(الروم)7:
وقواني احلياة الدنيا يف مجيع جماالهتا ليست هي قواني احلياة اآلخرة ،فالذي
فرح يف الدنيا واختال زهوا بكونه طبيبا ملام باألدواء وشفائها ،قاَصا فكره عىل
ذلك ،سيصبح يوم القيامة بل بعد موته مبارشة جاهال كغْيه ِمن ظن أنه متيز عنهم،
ألن أجساد أهل القيامة ال حتتاج إىل دواء ،فهم بي صحيح ال يمرض أو مريض ال
يصح وال يموت.
ولذلك فإن احلقيقة األوىل التي يقررها القرآن الكريم يف النفس هي أن أكثر
الناس ال يعلمون ،وتلك القلة التي تعلم ال تعلم إال قليال،قال تعاىل َ :و َي ْس َأ حلون َ
َك
الر ِ
وح ِم ْن َأ ْم ِر َر ِِّّب َو َما حأوتِي حت ْم ِم ْن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّال َقلِ ًيال(اإلرساء)85:
الر ح
وح حق ْل ُّ
َع ْن ُّ
وبعد أن تستشعر النفس حقيقة جهلها ،وتعلم أن جهلها أصل ثابت فيها،
وأن ما تعرفه عارية ال ينبغي أن تفرح هلا يعود القرآن ليؤسس فيها العلم احلقيقي
ويشعرها بالكيفية التي ينبغي هلا أن تنظر هبا للعلم ،وتفرح به من خالهلا ،فيبدأ
ببيان أن العامل الوحيد يف هذا الكون هو اَّلل ،وأن كل من أوِت علام فاَّلل أعلم منه،
ِ ِ
ِ
يم(يوسف)76:
قال تعاىل َ :و َف ْو َق حك ِّل ذي ع ْل ٍم َعل ٌ
ولذلك فإن كل ما عداه متعلم منه ومستفيد منه ،يقول تعاىل ُمربا عن جواب
املالئكة بعد أن رأوا ما رزقه آدم من العلمَ :قا حلوا حس ْب َحان َ
َك َال ِع ْل َم َلنَا إِ َّال َما َع َّل ْم َتنَا
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ِ
إِن َ
احلكِيم( البقرة)32:
َّك َأن َ
يم ْ َ
ْت ا ْل َعل ح
وأول من يفعله من يعرفه هاته احلقائق :جهله وعلم اَّلل واستفادته العلم من
اَّلل ،هو أن خيضع متواضعا َّلل ال َيزه الزهو وال يغره الفرح،قال تعاىل  :حق ْل ِآمنحوا
َل ْذ َق ِ
ون لِ ْ َ
بِ ِه َأ ْو َال حت ْؤ ِمنحوا إِ َّن ا َّل ِذي َن حأو حتوا ا ْل ِع ْل َم ِم ْن َق ْبلِ ِه إِ َذا حيت َْىل َع َل ْي ِه ْم َخيِ ُّر َ
ان
حس َّجدً ا(اإلرساء)107:
وكل من خر ساجدا َّلل فإنه لن يستعبد خلق اَّلل ولن يؤذَيم بعلمه ،ولن
خيرتع األسلحة النووية ،وال القنابل اجلرثومية ،ولن جيعل من البرش فئران جتارب
يريض من خالهلم أصناف شذوذه ،وبعبارة قرآنية لن يقول للخلق :كونوا عبادا ل
ِ
ِ
َان لِ َب َ ٍ
َاب َو ْ
من دون اَّلل ،قال تعاىل َ :ما ك َ
احلحك َْم َوالنُّ حب َّو َة حث َّم
رش َأ ْن حي ْؤت َي حه اَّللَّح ا ْلكت َ
َّاس حكو حنوا ِعبادا ِل ِمن د ِ
ول لِلن ِ
َي حق َ
ي بِ َام حكنْ حت ْم حت َع ِّل حم َ
ون
ون اَّللَِّ َو َلكِ ْن حكو حنوا َر َّبانِ ِّي َ
ْ ح
َ ً
ِ
َاب َوبِ َام حكن حت ْم تَدْ حر حس َ
ون(آل عمران)79:
ا ْلكت َ
وأول ما يفعله العقل بأمثال هؤالء هو أن يعقلهم ،وأن يضبط مجاح
أهوائهم ،وأن حيتل مكانه الذي أهله اَّلل له ال يعدوه ،وهو مكان رشيف منيف،
ولكن اَّلل نفاه عن غْي املؤمني به ولو كانوا يف التصورات البرشية قمام يف الفكر
والرأي واإلبداع ،ألن كل فكر يبعد عن اَّلل هوى ،وكل علم يبرش بغْي اَّلل
وسواس ،وكل رأي حيارب اَّلل ضاللة.
فلذلك كل ما ورد يف القرآن الكريم من وصف للكفار بأهنم ال يعقلون ال
يراد به ذلك البدوي اجللف الغليظ الذي ناوأ النبي  فقط ،وإنام يراد به كل ملحد
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أو حمارب َّلل ورسوله ،ولو علقت عىل صدره النياشي ،ونصبت له التامثيل ،وترك
خلفه أطنان األوراق ،ألن تلك األطنان تنمحي مجيعا أمام كلمة كفر واحدة جيحد
هبا احلق ،ويناوئ هبا أهله.
قال تعاىل َ :و َم َث حل ا َّل ِذي َن َك َف حروا ك ََم َث ِل ا َّل ِذي َين ِْع حق بِ َام َال َي ْس َم حع إِ َّال حد َعا ًء َونِدَ ا ًء
حصم حبك ٌْم حع ْم ٌي َف حه ْم َال َي ْع ِق حل َ
ون( البقرة)171:
ويف هذه اآلية تشبيه بليغ للمؤمن الذي قد يكون حمدود الثقافة ومع ذلك
خياطب الكفار الذين قد يكون منهم العلامء والباحثون وأهل الفكر فال يسمعون
إال صوته ،وال يفهمون ما يقول ،أوقد يضحكون ِما يقول ،فهم كالراعي الذي
ينعق بالغنم واإلبل فال تسمع إال دعاءه ونداءه وال تفهم ما يقوال ،ألن موجات
احلديث ُمتلفة ،وطريقة التفكْي ُمتلفة ،وبعد النظر متفاوت.
وكثْيا ما نرى عقال جبارا حيل أعقد املعضالت الرياضية ،أو عقل اقتصادي
حيل أفتك أزمات جماعة ،أو عقل فيلسوف يقسم الشعرة بذكائه ،ولكنه إذا ما حدث
عن أبسط القضايا اإليامنية صعر خده ولوى عنقه ،وقال :هذه قضايا هامشية ،أو
مسائل غْي مطروحة،وريض بأن يموت عىل إحلاد أو عىل إيامن ال وجود ألي أثر له
يف حياته.
ويشبه اَّلل أمثال هؤالء باألنعام تشبيها َصحيا يف القرآن ويف مواضع كثْية،
ِ
ِ
الص ُّم
اب عنْدَ اَّللَِّ ُّ
رش الدَّ َو ِّ
بل يزيد يف تفضيل األنعام عليهم ،يقول تعاىل  :إ َّن َ َّ
ا ْل حبك حْم ا َّل ِذي َن َال َي ْع ِق حل َ
ب َأ َّن َأ ْك َث َر حه ْم
ون( املائدة ،)22:ويقول تعاىل َ :أ ْم َ ْ
حت َس ح
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ون إِ ْن حه ْم إِ َّال ك ْ
ون َأ ْو َي ْع ِق حل َ
َي ْس َم حع َ
َاألَ ْن َعا ِم َب ْل حه ْم َأ َض ُّل َسبِ ًيال(الفرقان)44:
ألن هؤالء الذين يتيهون بمعارفهم وصنائعهم الدنيوية البسيطة يوجد ما
يامثلها يف احليوانات التي مل تدرس يف اجلامعات ،ومل تقرأ الكتب ،ومل تتلق أي
تدريبات ،فإن أي عنكبوت يتحدى أبرع مهندس ،وأي نملة تتحدى وزارة متوين،
وأي نحلة تفوز عىل مجيع خرباء التغذية ،بل أي نبات يفقه أرسار اجلو كام ال يفقهه
خرباء اإلرصاد فيلبس لكل مناخ لبوسه.
ويف العقل العمِّل ،العقل الذي يرشد للفضيلة ويدعو للخْي وينتهج هنج
احلكمة ،ينفي اَّلل عن غْي املتأدبي بفضائله اسم العقل ،يقول تعاىل  :إِ َّن ا َّل ِذي َن
ِ
احلجر ِ
ينَادون َ ِ
ات َأ ْك َث حر حه ْم َال َي ْع ِق حل َ
ون(احلجرات ،)4:ويقول تعاىل :
ح ح
َك م ْن َو َراء ْ ح ح َ
وها حه حز ًوا َو َل ِع ًبا َذلِ َك بِ َأ َّهنح ْم َق ْو ٌم َال َي ْع ِق حل َ
ون(املائدة)58:
الص َال ِة َّاَّت حَذ َ
َوإِ َذا نَا َد ْي حت ْم إِ َىل َّ
والعقل العمِّل كالعقل النظري ،كالمها وجهان لعملة واحدة ،فسلوك املرء
العمِّل دليل عىل عقله النظري ،وتفكْيه النظري الذي قد ال جيرس عىل الترصيح به
هو اهلادي لسلوكه العمِّل ،وهؤالء الذين مل حيرتموا نبيا رسوال من اَّلل إليهم ،ومل
يعرفوا منزلته ،ونادوه كام ينادي بعضهم بعضا ،وأولئك الذين مل حيرتموا نداء رهبم
بالصالة وجعلوه موضعا للندرة والنكتة كالمها العقل له ،ألهنام لوكانا يعقالن
لعرفا اَّلل وعرفا الرسول وعرفا كيف يتعامالن مع اَّلل والرسول.
وهلذا فإن املؤمن الكامل اإليامن ،واإلنسان املكتمل اإلنسانية ،هو من صفا
جوهر عقله فأصبح حمال لكل حق ولكل خْي ،وليس ذلك إال للمؤمن ،وهلذا
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يقرص اَّلل وصف العقل عليهم يف نفس الوقت الذي يقلل من عددهم ،قال تعاىل
َ :وتِ ْل َك ْاألَ ْم َث حال ن ْ ِ
َرض ح َهبا لِلن ِ
َّاس َو َما َي ْع ِق حل َها إِ َّال ا ْل َعاملحِ َ
ون(العنكبوت)43:
فآيات اَّلل وأمثاله ال يفهمها أو يعقلها إال العاملون أصحاب العقول،قال
عمرو بن مرة ( :ما مررت بآية من كتاب اَّلل ال أعرفها إال أحزنني ألين سمعت اَّلل
تعاىل يقولَ  :وتِ ْل َك ْاألَ ْم َث حال ن ْ ِ
َرض ح َهبا لِلن ِ
َّاس َو َما َي ْع ِق حل َها إِ َّال ا ْل َعاملحِ َ
ون
(العنكبوت)43:
وآيات اَّلل ليس املراد هبا آيات القرآن الكريم فقط ،بل هي كل آية يف
اختِ َال ِ
السموات واألرض ،قال تعاىل  :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
ف ال َّل ْي ِل
َّ َ َ
ار َآلي ٍ
ول ْاألَ ْل َب ِ
ات ِألح ِ
اب( آل عمران)190:
َوالن ََّه ِ َ
وأولو األلباب يف هذه اآلية ليس املراد هبم علامء الفلك أو الذرة أو
اجليولوجيا فقط ِمن عرفوا كثْيا من خبايا الكون ،وإنام كل مؤمن عرف أن هلذه
السموات ربا وتوجه إليه بالعبادة ،أما غْيه ِمن اقترص عىل مشاهدة اآلية أو حتليلها،
ومل يعرب منها إال اَّلل فيصدق عليه قوله تعاىل  :و َك َأين ِمن آي ٍة ِيف السامو ِ
ات
َّ َ َ
َ ِّ ْ ْ َ
َو ْاألَ ْر ِ
ون َع َل ْي َها َو حه ْم َعن َْها حم ْع ِر حض َ
ض َي حم ُّر َ
ون(يوسف ،)105:وقوله تعاىل :

ِ
اهتا حم ْع ِر حض َ
ون(األنبياء)32:
الس َام َء َس ْق ًفا َحم ْ حفو ًظا َو حه ْم َع ْن آ َي َ
َو َج َع ْلنَا َّ

وقد ورد هذا اللقب حأ ْو حلوا ْاألَ ْل َب ِ
اب يف القرآن الكريم يف ستة عرش موضعا
كلها قاَصة عىل املؤمني أصحاب العقول النْية ،و اللب هو العقل اخلالص من
الشوائب ،وسمي بذلك لكونه خالص ما يف اإلنسان من معانيه ،كاللباب واللب
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من اليشء ،وهذا يشْي إىل أن العقول األخرى التي تتيه فرحا بنفسها ما هي إال
غاللة وقرشة ومظهر بسيط يسرت العقل احلقيقي الذي جعله اَّلل للكمل من عباده،
والفرح بتلك القرشة واالنشغال هبا حيول بي اإلنسان والرتقي للكامل الذي
سيصله حتام إن رجع إىل اَّلل ،وفرح بنعمة العقل املستعبد َّلل ال للنفس وال للهوى
وال للشيطان.
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الزينة
الزينة هي تلك املظاهر التي تنبت من جذور القلب املغذى بامدة التزيي،
والتزيي هو نفخة الفرح التي يتلقاها القلب بحسب قابليته واستعداده ،ونافخو
مادة التزيي ُمتلفون ومتعادون ومتناقضون ،منهم الناصح الغارق يف نصحه،
ومنهم العدو املوغل يف عداوته ،ومنهم األْحق الذي مل يستطع أن يميز نفسه يف
إحدى الطائفتي ،ومنهم املخادع واملنافق واملراوغ ،كام أن منهم املحب واحلنون
والوديع.
ومادة النفخ متعددة متضاربة ،منها العسل املصفى واإلكسْي األْحر والرتياق
الشايف ،ومنها السم الزعاق واملوت األسود والداء العضال.
وطريقة الفرح بنفخة التزيي َّتتلف صورها باختالف ألوان االبتسامات
وأصوات القهقهة ورضوب الرقص والغناء.
والقابلون أللوان التزيي كاملعادن املختلفة املتناقضة منها اجلوهر النفيس
والذهب اإلبريز ،ومنها احلديد والزنك والرصاص.
هبذه الصور املتعددة املتضاربة يتحدث القرآن الكريم عن الزينة والتزيي
لْيسم احلقيقة أمامنا بكل معانيها ،ويصورها بكل مشاهدها لنختار ما يتناسب مع
قابلية قلوبنا وجوهر استعدادنا.
ولكنه ـ كطريقته مع كل يشء نشتغل به ونشغل أنفسنا وتنسينا غمرة الفرح
املتدفق من رشايي قلوبنا بامذا نشتغل وعام نشغل ـ ينهانا عن الفرح ،ويأمرنا بإضفاء
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السكينة عىل قلوبنا وعقولنا لنراجع ذواتنا ونراجع الكون من حولنا ونراجع
احلقائق التي ينطق هبا هذا الكون ،ألن الفرح ريح عاصف تقلع أشجار الفكر من
عقولنا ،ونشوة غامرة قد تلمس القلوب ملسا رقيقا وقد جترحها فتصْي كاملرآة
املخدوشة تتشوه يف عينها صور األشياء.
أكثر ما ورد يف القرآن الكريم من مادة زين ـ والتي تكررت يف القرآن الكريم
يف ستة وأربعي موضعا ـ ورد بصيغة ف ّعل املشددة التي تعني أن هناك أطرافا ثالثة
ترتبط بالزينة هي :الزينة واملزين و املزين له ،والقرآن الكريم حتدث عن هذه
األطراف الثالثة وصنفها وبي عاقبة كل صنف منها.
وال يمكن تصنيف اآليات القرآنية الواردة يف ذلك بحسب هذه األركان،
ألن كل آية بإعجازها وعمقها وحيويتها حتوي كل األركان ،وتضم كل األصناف
وَّتاطب كل النفوس.
وأكثر ما يشْي إليه القرآن الكريم من مواضيع الزينة التي وضعت يف القلوب
ومل جتبل عليها هي زينة احلياة الدنيا ،ويأِت التعبْي القرآين عن هذه الزينة ،وهو
حيمل يف كل كلمة منه ما يشْي إىل السم الزعاق الذي حتويه هذه الزينة واهلالك
ِ ِ
احل َيا حة
العظيم الذي ينتظر الشاربي من ذلك السم ،يقول تعاىل  :حز ِّي َن ل َّلذي َن َك َف حروا ْ َ
الدُّ ْن َيا َو َي ْس َخ حر َ
ون ِم ْن ا َّل ِذي َن آ َمنحوا َوا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا َف ْو َق حه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َواَّللَّح َي ْر حز حق َم ْن
َي َشا حء بِ َغ ْ ِْي ِح َساب( البقرة)212:
فأول لفظ يف اآلية هو ( حز ِّي َن ) ويشْي بلفظه وروحه إىل أن ذلك املزين قد
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كيس من األثواب ووضع عليه من املساحيق ما أحاله حسنا ومجيال ،وإن كان قبيحا
ودميام ،فاملزين ليس مجيال بالرضورة ،وهلذا يبي القرآن الكريم كثْيا من مظاهر
التزيي التي ال تتناسب مع كل األذواق ،ولكن القلوب املستعدة لذلك التزيي
تتناسب معها وتفرح هبا وتتعجب ِمن ال يتذوق حالوهتا.
ومنها تلك القلوب التي أودعت فلذات أكبادها جوف الثرى ُمافة أن
تقتسم معها لقمة العيش أو ُمافة السبة والعار ،وهي تبتسم فرحا ،وكأهنا َّتلصت
من وزر ثقيل ينوء به ظهرها ،قال تعاىل َ :وك ََذلِ َك َز َّي َن لِكَثِ ٍْي ِم ْن املْح ْ ِ
ي َقت َْل
رشكِ َ
ِِ
وه ْم َولِ َي ْلبِ حسوا َع َل ْي ِه ْم ِدين حَه ْم َو َل ْو َشا َء اَّللَّح َما َف َع حلو حه َف َذ ْر حه ْم
رشك ح
َاؤ حه ْم لِ ح ْْي حد ح
َأ ْو َالده ْم ح َ
رت َ
ون(األنعام)137:
َو َما َي ْف َ ح
ومنها التي استحلت ألسنتها الطافحة بألوان اخلبث سب اَّلل تعاىل وكأنه
حلوى لذيذة أو فاكهة شهية ،وقد هني املسلمون عن سبهم أو مناقشتهم يف ذلك
ألن حالوة الكفر قد ترشبتها قلوهبم وذاقت لذهتا ومتكنت منها ،وفرق كبْي بي
جمرد الكفر وبي الكفر املزين يف القلب ،وهلذا يكون أبعد الناس عن اتباع الرسل
رجال الدين الذين استحلوا صناعة التدين ومتكنت من قلوهبم ،قال تعاىل َ :و َال
ِ
ون ِمن د ِ
ون اَّللَِّ َف َي حس ُّبوا اَّللََّ عَدْ ًوا بِ َغ ْ ِْي ِع ْل ٍم ك ََذلِ َك َز َّينَّا لِ حك ِّل حأ َّم ٍة
ت حَس ُّبوا ا َّلذي َن َيدْ حع َ ْ ح
َع َم َل حه ْم حث َّم إِ َىل َر ِّهبِ ْم َم ْر ِج حع حه ْم َف حينَ ِّب حئ حه ْم بِ َام كَا حنوا َي ْع َم حل َ
ون( األنعام)108:
ومنها القلوب املرصة العنيدة التي حتملت ألواء الشدائد وهي تقبض ألسنتها
بشدة عن دعاء اَّلل استغناء عن اَّلل وترفعا عنه كام يقبض اللئيم يده عن الكريم
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ِ
َرض حعوا َو َلكِ ْن
حسدا وتعاظام واستنكافا ،قال تعاىل َ :ف َل ْو َال إ ْذ َجا َء حه ْم َب ْأ حسنَا ت َ َّ
ان َما كَا حنوا َي ْع َم حل َ
الش ْي َط ح
وهب ْم َو َز َّي َن َهل ح ْم َّ
ون( األنعام)43:
َق َس ْت حق حل ح ح
ومنها القلوب التي ينقل القرآن الكريم عجب اهلدهد منها ،وهو احليوان
الصغْي الضعيف صاحب اجلمجمة الصغْية والطاقة الفكرية الضعيفة حي رآها
تعفر الثرى ملخلوق مثلها ،مل خيطر عىل باله قط وهو احليوان أن هناك من يبيع اَّلل
لش ْم ِ
بأشعته احلارقة أو الدافئة ،قال تعاىل َ :و َجدْ ح َهتا َو َق ْو َم َها َي ْس حجدح َ
ون لِ َّ
س ِم ْن
د ِ
السبِ ِ
الش ْي َط ح
ون اَّللَِّ َو َز َّي َن َهل ح ْم َّ
يل َف حه ْم َال
ح
ان َأ ْع َام َهل ح ْم َف َصدَّ حه ْم َع ْن َّ
َ َْيتَدح َ
ون(النمل)24:
ومنها العقول التي اقتنعت بأحكام معينة ،ثم تالعبت يف تطبيقها بام حييلها
صورا بال معاين ،وأجساما بال أرواح ،ومن هؤالء  :املرشكون الذين ضموا إىل
كفرهم تالعبهم باألشهر احلرم التي كانت بقية من بقايا احلنيفية التي جاء هبا
إبراهيم عليه السالم فحولوا شهرا عن شهرا مراعاة ملصاحلهم القاَصة املحرمة
التي ال تتحقق إال باإلرضار بغْيهم ،قال تعاىل  :إِن ََّام الن َِّيس حء ِز َيا َد ٌة ِيف ا ْل حك ْف ِر حي َض ُّل
ِ
ِ ِ
حي ِّر حمو َن حه َعا ًما لِ حي َواطِ حئوا ِعدَّ َة َما َح َّر َم اَّللَّح َف حي ِح ُّلوا َما َح َّر َم
بِه ا َّلذي َن َك َف حروا ححي ُّلو َن حه َعا ًما َو ح َ
اَّللَّح حز ِّي َن َهل ح ْم حسو حء َأ ْع َام ِهل ْم َواَّللَّح َال َ َْي ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَافِ ِري َن( التوبة)37:
واخلالصة التي يعطيها القرآن الكريم يف ذلك هي أن كل االنحرافات التي
وقعت فيها الديانات واملذاهب والنفوس مزينة وليست زينة ،فهي حمسنة بأنواع
احلِّل واملساحيق واحللل ،بينام تربز الدمامة بكل مظاهرها والبشاعة بكل صورها
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لكل من انشغل باحلقيقة عن املظهر،ومل تنسه نشوة الفرح الكاذب ما َّتفيه الصور.
ولكن متييز اللباس من البدن واحلقيقة من املظهر يف وسط ذلك اجلو املغري
ال يكون إال للبصْية اإليامنية النافذة التي كانت مركبة يف عقول الذين آمنوا عندما
مر هبم قارون ،وهو يف موكب الزينة يسلب األلباب وينرش احلسد والغبطة،
والقرآن الكريم ينقل لنا بدقة صورة ذلك املوكب ،وصورة النفوس التي كانت
تلتف به ،يقول تعاىل َ :ف َخ َر َج َع َىل َق ْو ِم ِه ِيف ِزينَتِ ِه َق َال ا َّل ِذي َن حي ِريدح َ
احل َيا َة الدُّ ن َيا
ون ْ َ
ِ
وِت َق حار ح
ون إِ َّن حه َل حذو َح ٍّظ َعظِي ٍم َو َق َال ا َّل ِذي َن حأو حتوا ا ْل ِع ْل َم َو ْي َل حك ْم
َيا َل ْي َت َلنَا م ْث َل َما حأ ِ َ

ِ
ِ
ِ
الصابِ حر َ
ون( القصص)80:
احلا َو َال حي َل َّق َ
اها إِ َّال َّ
َث َو ح
اب اَّللَِّ َخ ْ ٌْي َمل ْن آ َم َن َو َعم َل َص ً

واخلالف الذي وقع بي هذين الفريقي كام ينقله القرآن الكريم ليس يف أصل
الزينة ،فكال من املؤمني والذين يريدون احلياة الدنيا يبرصوهنا وتشتهيها أنفسهم،
لكن الفرق بينهام حصل فيام بعد الزينة وما خلفها ،فاملؤمنون كانوا يشاهدون
بعيوهنم آثار تلك الزينة املؤقتة امللطخة بآالف العيوب ،ولعل أقلها فرح صاحبها
هبا وانشغاله هبا عن ربه ،بينام الذين يريدون احلياة الدنيا كانت أعينهم عميا عن
إبصار املدى البعيد الذي يبرصه املؤمنون.
وهلذا يصور القرآن الكريم الذين ال يؤمنون باآلخرة بصورة األعمه املرتدد
احلائر بي نوازع نفسه الكثْية املتناقضة ،قال تعاىل يصور هذه احلْية  :إِ َّن ا َّل ِذي َن
ون بِ ْاآل ِخ َر ِة َز َّينَّا َهل ح ْم َأ ْع َام َهل ح ْم َف حه ْم َي ْع َم حه َ
َال حي ْؤ ِمنح َ
ون(النمل)4:
وهذه احلْية التي سببها اإلدمان عىل الزينة الكاذبة جتعل عىل برصه غشاوة
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حتول بينه وبي اللجوء إىل احلق الذي يبرصه ويعرفه وتكاد فطرته املخبأة يف
رساديب وجوده تلمسه ،ولكن التزيينات الكثْية املتناقضة حتول بينها وبي
ي َل حك ْم ِم ْن َم َساكِنِ ِه ْم َو َز َّي َن َهل ح ْم
اإلمساك به ،قال تعاىل َ :و َعا ًدا َو َث حمو َد َو َقدْ َت َب َّ َ
يل َوكَا حنوا حم ْس َت ْب ِ ِ
السبِ ِ
الش ْي َط ح
َّ
رصي َن( العنكبوت ،)38:فهم
ان َأ ْع َام َهل ح ْم َف َصدَّ حه ْم َع ْن َّ
مستبرصون باحلق مبرصون له ،ولكن التزيينات الشيطانية التي ألفتها قلوَيم
جعلتهم مكتويف األيدي حماَصين باألهواء ال يملكون من أمر أنفسهم شيئا.
وهلذا يشبه اَّلل تعاىل أمثال هؤالء بالسائر يف الظلامت التي ال تعدو ظلامت
التزيينات الكثْية املتناقضة التي حتجب الرؤية عن البرص والبصْية ،بخالف املؤمن
الذي َيتدي بصقل مرآة قلبه عن أي التفاتة حتول بي بصْيته وبي رؤية الدروب
الصعبة التي تتحرك فيها روحه.
فلذلك كان املؤمن هو احلي احلقيقي الذي يرى نفسه وغْيه بينام حياة أولئك
الفارين عن أنفسهم املشغولي بصنوف التزيينات موت يف صورة حياة ،قال تعاىل
َّاس كَمن م َث حله ِيف ال ُّظ حلام ِ
ِ ِ
َ :أ َو َم ْن ك َ
ت
ورا َي ْميش بِه ِيف الن ِ َ ْ َ ح
َ
َان َم ْيتًا َف َأ ْح َي ْينَا حه َو َج َع ْلنَا َل حه حن ً
َل ْي َس بِ َخ ِ
ار ٍج ِمن َْها ك ََذلِ َك حز ِّي َن لِ ْلكَافِ ِري َن َما كَا حنوا َي ْع َم حل َ
ون( األنعام)122:
وقد جاء الفعل يف اآلية مبنيا للمجهول ليرتك صاحبه حمتارا يف مصدر ذلك
التزيي الذي غمر قلبه فرحة به.
ولذلك كل ما ورد يف القرآن الكريم مبنيا من هذا الفعل ورد يف الزينة املنهي
عن الفرح هبا كقوله تعاىل َ :أ َف َم ْن حز ِّي َن َل حه حسو حء َع َملِ ِه َف َرآ حه َح َسنًا َفإِ َّن اَّللََّ حي ِض ُّل َم ْن
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ٍ
ِ
ِ
يم بِ َام
َي َشا حء َو َ َْيدي َم ْن َي َشا حء َف َال ت َْذ َه ْ
رسات إِ َّن اَّللََّ َعل ٌ
ب َن ْف حس َك َع َل ْي ِه ْم َح َ َ
ون(فاطر ،)8:وقوله تعاىل َ :أ َف َم ْن ك َ
َي ْصنَ حع َ
َان َع َىل َب ِّين ٍَة ِم ْن َر ِّب ِه ك ََم ْن حز ِّي َن َل حه حسو حء
َع َملِ ِه َوا َّت َب حعوا َأ ْه َوا َء حه ْم(حممد ،)14:وقوله تعاىل َ :ب ْل حز ِّي َن لِ َّل ِذي َن َك َف حروا َمك حْر حه ْم
السبِ ِ
يل َو َم ْن حي ْضلِ ْل اَّللَّح َف َام َل حه ِم ْن َهاد(الرعد)33:
َو حصدُّ وا َع ْن َّ
والقرآن الكريم يشْي إىل بعض هؤالء املزيني الذين مل يكن هلم من غرض
إال الغواية:
وأوهلم إبليس عدو اإلنسان األول ،قال تعاىل ذاكرا احلوار الذي بدأت به
خطة الشيطان يف ضم اإلنسان إىل حزبهَ :ق َال َر ِّب بِ َام َأ ْغ َو ْيتَنِي َألح َز ِّينَ َّن َهل ح ْم ِيف
ْاألَ ْر ِ
ي(احلجر)39:
مج ِع َ
ض َو َألح ْغ ِو َين حَّه ْم َأ ْ َ
وقد دل هذا التعبْي عىل معرفة الشيطان بخصائص ونقاط ضعف عدوه
الذي جبل عىل حب الزينة وحب اللذة وحب اجلامل يف أي صورة ويف أي تركيب،
ف َعنْ حك ْم َو حخلِ َق
خي ِّف َ
فهو يضعف أمامها ويكاد يتالشى ،قال تعاىل  :حي ِريدح اَّللَّح َأ ْن ح َ
ِْ
نس ح
ان َض ِعي ًفا(األنعام)28:
اإل َ
والقرآن الكريم يشْي إىل طريقة التزيي التي يامرسها والتي يقلب هبا احلقائق
وخياطب كل إنسان باللغة التي يفهمها ،وذلك يف الوساوس التي كان يلقي هبا إىل
الش ْي َط ح
آدم عليه السالم كل حي ،ومنها ما جاء يف قوله تعاىل َ :ف َو ْس َو َس َهل ح َام َّ
ان
لِ حي ْب ِد َي َهل ح َام َما حو ِ
ور َي َعن حْه َام ِم ْن َس ْو ِآهتِ َام َو َق َال َما َهنَا حك َام َر ُّب حك َام َع ْن َه ِذ ِه َّ
الش َج َر ِة إِ َّال َأ ْن
ِ
َت حكونَا َم َلك ْ ِ
اخلالِ ِدي َن ( األعراف)20:
َي َأ ْو َت حكونَا م ْن ْ َ
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وقوله تعاىل َ :ما َهنَا حك َام يشْي إىل أنه ربام كان يستخدم معهام وسيلة تأويل
النص لتفريغه من حمتواه ،وكأنه يقول :إن اَّلل ما هناكام ألجل النهي ،وإنام ألسباب
أخرى منها أن تكونا ملكي أو تكونا خالدين ،فإن أردمتا برغبتكام أن حيصل لكام
ذلك فال بأس من أكل الشجرة.
أو ربام جاءمها من باب آخر وقال :إن اَّلل الرحيم بكام ما كان ليمنعكام من
هذه الشجرة وأنتام ضيفان عنده ،فاهتام فهمكام وال تتهام ربكام.
أو ربام جاءمها من باب آخر ،وقال :إن النهي الذي صدر لكام من ربكام مل
يكن هنيا مطلقا ،بل هو مقيد بأكل مجيع الشجرة ال بمجرد تذوق ما فيها.
أوربام قال هلام :إن النهي مل يكن عاما يف مجيع األوقات ،بل كان ُمصوصا
بأول دخولكام اجلنة لعدم تناسب أكلها مع أجهزتكم اهلاضمة حينذاك.
أو ربام قال هلام :لقد ورد النهي قبل نضجكام وصالبة يقينكام ،أما بعد ذلك
فال تكليف بعد يقي وال حركة بعد معرفة.
أو ربام جاءهم من أبواب أخرى نراها ونسمعها كل حي يف حماوالت
التهرب من النصوص القطعية بأالعيب األلفاظ ،والقرآن الكريم يشْي إىل أن آدم
مل يكن يعرف أمثال هذه املكائد ،ولذلك حلف الشيطان له أنه مل يقل ذلك له إال
ناصحا صادقا ،ومل يكن آدم يتصور أن هناك من يقسم عىل اَّلل كاذبا فلذلك أكل
من الشجرة ،قال تعاىل  :و َقاسمهام إِ ِّين َل حكام ملَِن الن ِ
َّاص ِحي( األعراف)21:
َ ْ
َ َ َ حَ
ولذلك مل يكن خطأ آدم عليه السالم إال خطأ املغرت بالقسم ال خطأ املتجرئ

62

مها بِ حغ حر ٍ
ور َف َل َّام َذا َقا َّ
آهت َام َو َط ِف َقا
الش َج َر َة َبدَ ْ
ت َهل ح َام َس ْو ح ح
عىل اَّلل ،قال تعاىل َ :فدَ َّال ح َ
ان َع َلي ِهام ِمن ور ِق ْ ِ
َخي ِْص َف ِ
امها َر ُّ حهب َام َأ َمل ْ َأ ْهنَ حك َام َع ْن تِ ْل حك َام َّ
الش َج َر ِة َو َأ حق ْل َل حك َام
اجلَنَّة َونَا َد ح َ
ْ َ ْ ََ
الش ْي َط َ
إِ َّن َّ
ي( األعراف)22:
ان َل حك َام عَدح و حمبِ ٌ
واملؤمن كام ورد يف احلديث ( :غر كريم ،والفاجر خب لئيم)( ،)1وكان بعض
العلامء يقول ( :من خادعنا باَّلل خدعنا) ،وقد قال الشاعر:
وترى اللئيم جمربا ال خيدع

إن الكريم إذا تشاء خدعته

وألجل هذا وردت النصوص الكثْية حتذر من كيد الشيطان الذي ال يرتك
املؤمن حتى وهو مشتغل بعبادة ربه يقرأ كالمه ،وهلذا ورد األمر باالستعاذة قبل
ِ
آن َف ِ
الشي َط ِ
ان
القراءة يف قوله تعاىل َ :فإِ َذا َق َر ْأ َ
استَع ْذ بِاَّللَِّ م ْن َّ ْ
ت ا ْل حق ْر َ ْ
الر ِجي ِم(النحل)98:
َّ
بل إن النص يشْي إىل االستعاذة مطلقا بدون تقييد بالقبلية أو البعدية ليبقى
القارئ متقيا أثناء قراءته من أي وسوسة أو تلبيس شيطاين يرصف املعاين وحيول
القلوب ،وقد ورد ما يدل عىل ذلك يف قوله تعاىل َ :و َما َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن
رس ٍ
الش ْي َط ح
الش ْي َط ح
ان ِيف حأ ْمنِ َّيتِ ِه َف َين َْس حخ اَّللَّح َما حي ْل ِقي َّ
ول َو َال نَبِ ٍّي إِ َّال إِ َذا َمتَنَّى َأ ْل َقى َّ
ان حث َّم
َ ح
ِ
ِِ
ح ِ
ِ
يم( احلج)52:
ْ
يم َحك ٌ
حيك حم اَّللَّح آ َياته َواَّللَّح َعل ٌ

والشيطان يتخذ يف تزييناته أسلوب املرحلية ،فهو يبدأ مع كل شخص
بحسب قابليته ،ثم ينتقل معه خطوة خطوة إىل أن ينتهي معه إىل آخر الطريق ،قال
( )1رواه البخاري يف األدب املفرد  418وأبو داود  4790والرتمذي .1964
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تعاىل حمذرا من هذا األسلوب الشيطاين الذي ال ينتبه له إال املراعون ألنفاسهم
ِ
ِ
الشي َط ِ
ان َو َم ْن
وخطراهتم وأحاديث قلبوهبمَ :يا َأ ُّ ََيا ا َّلذي َن آ َمنحوا َال َتتَّبِ حعوا حخ حط َوات َّ ْ
ان َفإِ َّنه ي ْأمر بِا ْل َفح َش ِ
ِ
الشي َط ِ
ْح حت حه
اء َواملْحنْك َِر َو َل ْو َال َف ْض حل اَّللَِّ َع َل ْي حك ْم َو َر ْ َ
ْ
َيتَّبِ ْع حخ حط َوات َّ ْ
ح َ حح
ما َزكَا ِمنْ حكم ِم ْن َأ َح ٍد َأ َبدً ا َو َلكِ َّن اَّللََّ حي َزكِّي م ْن َي َشاء َواَّللَّح س ِم ٌ ِ
يم(النور)21:
يع َعل ٌ
َ
ح
َ
ْ
َ

أما آخر الطريق الذي ينتهي عنده الشيطان مبتسام ،وقد نجح يف صياغة
ِ
إلنس ِ
ِ
نسخة منه فيرشحها قوله تعاىل  :ك ََم َث ِل َّ
ان ا ْك حف ْر َف َل َّام َك َف َر َق َال
الش ْي َطان إِ ْذ َق َال ل ْ ِ َ
اف اَّللََّ َر َّب ا ْل َعاملَِي(احلرش)16:
إِ ِّين َب ِري ٌء ِمن َْك إِ ِّين َأ َخ ح
وهذا الذي يقوله يف الدنيا هو عي ما سيذكره يف خطبته البليغة ألهل النار
الذين يتجمعون حوله يلومونه ويعنفونه ،وينسبون كل جرائمهم إليه ،ويف نص
اخلطبة ما يشْي إىل أرسار تلك التزيينات التي مل يكن للشيطان فيها من سلطة إال
سلطة الكلمة ،ومل يكن من دافع لسامعها إال القابلية التي كان أهل النار مستعدين
هلا ،وبذلك حيكم الشيطان لنفسه بالرباءة ،ويكفر بكل ذلك التعظيم والطاعة التي
ِ
الش ْي َط ح
عبد هبا من دون اَّلل يف أجيال األرض الطويلة ،قال تعاىل َ :و َق َال َّ
يض
ان ملََّا حق َ
َان ِل َع َلي حكم ِمن س ْل َط ٍ
احل ِّق َو َوعَدْ حت حك ْم َف َأ ْخ َل ْف حت حك ْم َو َما ك َ
ان
ْ ْ ْ ح
ْاألَ ْم حر إِ َّن اَّللََّ َوعَدَ حك ْم َوعْدَ ْ َ

است ََج ْب حت ْم ِل َف َال َت حلو حم ِ
وين َو حلو حموا َأ ْن حف َس حك ْم َما َأنَا بِ حم ْ ِ
رص ِخ حك ْم َو َما
إِ َّال َأ ْن َد َع ْو حت حك ْم َف ْ
ت بِ َام َأ ْرش ْك حت حم ِ
َأ ْن حت ْم بِ حم ْ ِ
اب
رص ِخ َّي إِ ِّين َك َف ْر ح
وين ِم ْن َق ْب حل إِ َّن ال َّظاملِ َ
ي َهل ح ْم َع َذ ٌ
َ
ِ
يم(إبراهيم)22:
َأل ٌ
وما ذكره القرآن الكريم عن هناية وسوسته لإلنسان بإلقائه يف الكفر ذكره
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عن حاله بعد هناية كل وسوسة ،حيث يول مدبرا تاركا فريسته يتمرغ يف أوحال
تزييناته ،وهذه احلادثة التي وقعت للمرشكي مثال عىل ذلك ،قال تعاىل َ :وإِ ْذ َز َّي َن
ِ
ب َل حك ْم ا ْل َي ْو َم ِم ْن الن ِ
الش ْي َط ح
َهل ح ْم َّ
ت
َّاس َوإِ ِّين َج ٌار َل حك ْم َف َل َّام ت ََرا َء ْ
ان َأ ْع َام َهل ح ْم َو َق َال َال َغال َ
ِ ِ
اف اَّللََّ
َص َع َىل َع ِق َب ْي ِه َو َق َال إِ ِّين َب ِري ٌء ِمنْ حك ْم إِ ِّين َأ َرى َما َال ت ََر ْو َن إِ ِّين َأ َخ ح
ا ْلف َئتَان َنك َ

َواَّللَّح َش ِديدح ا ْل ِع َقاب( األنفال)48:

ولعل هذا النص يشْي إىل ما تستشعره النفوس بعد حصوهلا عىل اللذة التي
باعت يف سبيلها كل فضيلة ،فإهنا بمجرد الظفر هبا تشعر بنوع من الكآبة ومن القلق
الداخِّل الذي ال يعرف سببه.
وما سببه إال انقطاع تيار التزيي الذي كان متصال بقلب املستعد له ،فيحرم
من أبسط ما كان ينتظره ،ويعادى من أقرب الناصحي لنفسه الشيطان الرجيم.
وهلذا أمرنا باإلستعاذة الدائمة منه ،وسن لنا النبي  الكثْي من املأثورات
ِ
ان ن َْز ٌغ َف ِ
ِ
الشي َط ِ
يع
السم ح
يف ذلك ،قال تعاىل َ :وإِ َّما َين َْز َغن ََّك م ْن َّ ْ
استَع ْذ بِاَّللَِّ إِ َّن حه حه َو َّ
ْ
ِ
يم(فصلت)36:
ا ْل َعل ح
ولكن التزيينات ال تتوقف عند الشيطان فهناك آال ف الشياطي الذين
يوسوسون كل حي ثم خينسون ،فال هم يفرتون وال هم ييأسون ،قال تعاىل :

ي َأ ْي ِدَيِ ْم َو َما َخ ْل َف حه ْم َو َح َّق َع َل ْي ِه ْم ا ْل َق ْو حل ِيف حأ َم ٍم َقدْ
َو َق َّي ْضنَا َهل ح ْم حق َرنَا َء َف َز َّينحوا َهل ح ْم َما َب ْ َ
َخ َل ْت ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ِم ْن ِْ
نس إِ َّهنح ْم كَا حنوا َخ ِ ِ
اجل ِّن َو ْ ِ
اإل ِ
ارسي َن( فصلت)25:
وقد جاء التسمية القرآنية هلذا املوسوس بلفظ القرين ليشْي إىل املالزمة
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الدائمة التي تتحول هبا األفكار والطبائع ،فاملالزمة أصل التزيي ،واإللف جذر
االستحسان ،وما انشغال اإلنسان بصنوف الزينة التي ال يرى غْيها إال نتيجة
لذلك اإللف الذي حيجب عن البرص الرؤية السوية ،فال تفرق بي العسل والسم.
وقد اعترب القرآن الكريم يف هذه اآلية قرين السوء رسوال من اَّلل إليه ،فاَّلل
هو املقيض لذلك القرين ،ألن حكمة اَّلل تعامل كل جوهر بحسب استعداده،
ِ
ْح ِ
ان حن َق ِّي ْض َل حه َش ْي َطانًا َف حه َو َل حه
الر ْ َ
وهلذا جاء يف قوله تعاىل َ :و َم ْن َي ْع حش َع ْن ذك ِْر َّ
َق ِري ٌن(الزخرف)36:
وما يشْي إىل رس ذلك التقييض ،وهو العشى الذي حجب بصْيته عن ذكر
الرْحن ،وما أنسب هذا االسم هلذا املوضع ،فهذا الضال عشى عن ذكر الرْحن
وابتعد عن مقتضياته ليقع حتت سلطان أسامء أخرى من املضل واملنتقم واجلبار،
فإنه ال فرار ألحد بحال من األحوال عن أسامء اَّلل احلسنى.
والقرآن الكريم يذكر خطبة القرين وتربيه كام ذكر خطبة الشيطان ،وكام ذكر
خطب املستكربين واملستضعفي ليبي حقيقة ذلك التزيي ،وأنه مل يكن سوى
مساحيق وضعت عىل الدماء وحِّل وحلل كيس هبا كل شخت دميم ،قال تعاىل :

َق َال َق ِرينح حه َر َّبنَا َما َأ ْط َغ ْي حت حه َو َلكِ ْن ك َ
َان ِيف َض َال ٍل َب ِعيد( ق)27:
ويبي القرآن الكريم أن هذا القرين أو مثله كان من أصحاب املؤمن يف الدنيا،
ولكن املؤمن الذي مل يعشو عن ذكر الرْحن مل يكن مستعدا لقبول تزييناته ،فالرْحن
حيفظه من كل ما ال يقتضيه اسمه اجلليل ،قال تعاىل خيرب عن ذلك املشهد األخروي

66

َان ِل َق ِري ٌن َي حق ح
يف مسامرة جرت بي أهل اجلنةَ :ق َال َقائِ ٌل ِمن حْه ْم إِ ِّين ك َ
ول َأئِن ََّك ملَِ ْن
ي َأئِ َذا ِم ْتنَا َو حكنَّا حت َرا ًبا َو ِع َظا ًما َأئِنَّا ملَ ِدينح َ
ون( الصافات)53:
املْح َصدِّ ِق َ
وهلذا ،فإن املزين احلقيقي هو اَّلل القتضاء رضورة متييز اجلواهر ذلك التزيي،
ولكن امللوم هو العبد القاَص األعمه الذي مل ير من تزيينات اَّلل إال ما يناسب
استعداده ،قال تعاىل  :إِ َّن ا َّل ِذي َن َال حي ْؤ ِمنح َ
ون بِ ْاآل ِخ َر ِة َز َّينَّا َهل ح ْم َأ ْع َام َهل ح ْم َف حه ْم
َي ْع َم حه َ
ون(النمل)4:
ألن اَّلل تعاىل زين كل يشء ،وخلق كل يشء يف منتهى احلسن واجلامل
ليحصل بذلك احلسن البالء ،قال تعاىل  :إِنَّا َج َع ْلنَا َما َع َىل ْاألَ ْر ِ
ض ِزينَ ًة َهلَا
لِنَ ْب حل َو حه ْم َأ ُّ حَي ْم َأ ْح َس حن َع َم ًال( الكهف)7:
والقرآن الكريم يرضب أمثلة كثْية عن ذلك التزيي منها ما هو يف أعال
ِ
َّاها لِلنَّاظِ ِري َن(احلجر)16:
وجا َو َز َّين َ
الس َامء حب حر ً
الفضاءَ :و َل َقدْ َج َع ْلنَا ِيف َّ
ومنها ما هو عىل األرض يدب أو يطْي أو خيرتق األجواء أو يغوص يف أعامق
اخلي َل وا ْلبِ َغ َال و ْ ِ ِ
خي حل حق
وها َو ِزينَ ًة َو َ ْ
رت َك حب َ
املحيطات والبحار ،قال تعاىل َ :و ْ َ ْ َ
احلم َْي ل َ ْ
َ َ
َما َال َت ْع َل حمون( النحل)8:
وهذه إشارة قرآنية عامة للتزيي الواقع يف وسائل النقل ،والذي كان وال
يزال جتارة رائجة بعد أن انتقل من تزيي اخليول إىل تزيي السيارات والطائرات
خي حل حق َما َال َت ْع َل حم َ
ون(النحل)8:
والصواريخ ،وهلذا ختمت اآلية بقوله تعاىل َ :و َ ْ
وتزيي اَّلل تعاىل الشامل العام التام هو الذي أذاق املؤمني حالوة اإليامن
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ومرارة الكفر حي وضع زينة اإليامن يف القلوب املؤمنة ،فرْحة اَّلل تأبى أن حيرم
التمتع بالزينة أولياءه ولو يف احليز الدنيوي البسيط ،قال تعاىل َ :وا ْع َل حموا َأ َّن فِي حك ْم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب إِ َل ْي حك ْم ْ ِ
َر حس َ
اإل َيام َن َو َز َّينَ حه
ول اَّللَِّ َل ْو حيطي حع حك ْم ِيف كَث ٍْي م ْن ْاألَ ْم ِر َل َعنت ُّْم َو َلك َّن اَّللََّ َح َّب َ
وق َوا ْل ِع ْص َي َ
ِيف حق حلوبِ حك ْم َوك ََّر َه إِ َل ْي حك ْم ا ْل حك ْف َر َوا ْل حف حس َ
ان حأ ْو َلئِ َك حه ْم
الر ِ
اشدح َ
ون(احلجرات)7:
َّ

فاحلالوة التي جيدها الكافرون واملؤمنون واحدة ،والفرق بينهام ال يعدو
موضوع التزيي وعاقبته ،فعاقبة تزيي املؤمن الرسور والفرح الدائم يف الدنيا
واآلخرة ،وعاقبة تزيي غْيه هو األمل املبارش الذي حيسه بعد انقطاع تيار التزيي
الشيطاين ،فيظلم قلبه وتعشو عيناه.
مها كمن جلس عىل مائدة واحدة ،وعىل طعام واحد ،هو طعام اَّلل ،لكن
الكفرة أبوا إال أن يضيفوا إىل طعامهم سام ليتميزوا به عن غْيهم ،فإذا هبم
يتخبطون حتت تأثْيه.
فاَّلل تعاىل مل حيرم املؤمني من ضيافته عىل هذه األرض ومل حيرم عليهم
الطيبات ،بل هي هلم كام لغْيهم يف الدنيا ،وهي هلم خالصة يف اآلخرة ،قال تعاىل
ِ ِ
ِِ ِِ
ِ
الر ْز ِق حق ْل ِه َي لِ َّل ِذي َن آ َمنحوا
 :حق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة اَّللَِّ ا َّلتي َأ ْخ َر َج لع َباده َوال َّط ِّي َبات م ْن ِّ
اة الدُّ ْنيا َخالِص ًة يوم ا ْل ِقيام ِة ك ََذلِ َك حن َفص حل ْاآلي ِ
احلي ِ
ات لِ َق ْو ٍم
َ
ِّ
َ
َ
ِيف ْ َ َ
َ َ
َْ َ
َي ْع َل حم َ
ون(األعراف)32:
ولكن اليشء الوحيد الذي طلب من املؤمني ،وهو يشء هي بسيط يزيد يف
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فرحتهم وسعادهتم هو أن ال ينشغلوا بالنعيم الفاين عن الباقي ،وأن ال ينشغلوا
ِ
اجا ِمن حْه ْم َز ْه َر َة
باخللق عن اخلالق ،قال تعاىل َ :و َال َمتحدَّ َّن َع ْينَ ْي َك إِ َىل َما َم َّت ْعنَا بِه َأ ْز َو ً
احلي ِ
اة الدُّ ن َيا لِنَ ْفتِن حَه ْم فِ ِيه َو ِر ْز حق َر ِّب َك َخ ْ ٌْي َو َأ ْب َقى(طه)131:
ََْ
وقد جاء التعبْي عن الذين كفروا هبذا االسم ليشْي إىل العمى الذي أوقعه
فيهم جحودهم ،فأصبحوا ال يميزون بي ما ينفعهم وما يرضهم.
ثم عرب عن موضوع تزيينهم باحلياة الدنيا وهي احلياة األولية البسيطة التي
تشبه حياة الكائنات وحيدة اخللية التي َّتتار املستنقعات وال تعرف من وظائف
احلياة إال وظائف حمدودة بسيطة بحسب طبيعة تكوينها.
ثم تواصل اآلية سْيها وكل حرف فيها ينرش احلرسة يف قلوب الذين آثروا
اخللق عىل اَّلل حينام تنجِّل الغشاوة عن قلوهبم فْيون الذين كانوا يستهزئون هبم يف
الدنيا ويروهنم أسفل منهم ،قد ارتفعوا إىل أعال ال يبرصوهنا وال حيلمون هبا ،بينام
انخفضوا هم إىل وهاد سحيقة ليسمعوا خطبة الشيطان.

69

التكاثر
التكاثر طبيعة من طبائع اإلنسان التي غذيت هبا فطرته ،وأمدت هبا جبلته،
وهي دليل كامل ،ومعراج وصول ،ومسلك حتقيق.
وهي يف نفس الوقت مصيدة النفوس الرشهة واألفواه اجلائعة واألجساد
الظمآنة.
من أجلها بنيت الدور التي مل تسكن ،ومجعت األموال التي مل تنفق ،وطرزت
الثياب التي مل تلبس ،ومن أجلها امتَلت القاممات بأصناف الطعام ،وشغل اخللق
الكثْي بخدمة فرد ال يشبع.
ومن أجلها امتَلت األرض بؤسا ،وجترع أهلها الشقاء بكل أصنافه ،ورمي
الطعام يف البحر وتراشق اخللق بأصناف الفواكه واحللويات ليموت ماليي
اآلخرين جوعا.
إذا حلت ْحياها يف قلوب امللوك واستحلوا لذهتا وفرحوا بنشوهتا جندوا
اجلنود وملئوا األرض حربا والديار خرابا.
وإن حلت يف عقول املرتفي خربوا األكواخ ورشدوا أهلها ليبنوا بدهلا قصورا
ال يسكنوهنا.
وإن حلت يف عقول احلمقى حتولوا لصوصا..
وإن حلت يف نفوس العامة حتولوا غوغاء..
وإن حلت يف جيوب األغنياء شحوا عىل أنفسهم وعياهلم لتكثر كنوزهم.
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والقرآن الكريم ذم الكثرة ومدحها ،ودعا إليها وهنى عنها ،وجعلها من نعم
اَّلل عىل عباده ،وجعلها من نقمه عليهم ،وهنى عن الفرح هبا وأمر بحمد اَّلل عليها.
وكل ذلك يف تناسق عجيب ال تناقض فيه وال اختالف فإنهَ :ال َي ْأتِ ِيه ا ْل َباطِ حل
َنز ٌيل ِمن حكِي ٍم َْحِ ٍ
ِم ْن َب ْ ِ
ي َيدَ ْي ِه َو َال ِم ْن َخ ْل ِف ِه ت ِ
يد(فصلت)42:
ْ َ
وقد ورد هذا اللفظ يف القرآن الكريم بمشتقاته املختلفة مائة وستة وسبعي
مرة ،وأكثر ما ورد فيه من هذا اللفظ جاء يف مواضع ذم.
ومن العجيب أن يرتبط اسم سورتي من السور القصار باسم الكثرة ،وأن
تذم وتتوعد إحدامها عىل الكثرة املذمومة ،وأن تبرش الثانية بالكثرة املحمودة ،وأن
ينهى يف األوىل عن التيه بتلك الكثرة ،وأن يؤمر يف الثانية بحمدها ،مها عىل طريف
نقيض يف كل يشء حتى يف البناء الرصيف الذي تكون منه كال اسميهام.
أما السورة األوىل فسميت بسورة التكاثر وهو ـ كام يعرفه البيضاوي ـ التباهي
بالكثرة ،والتباهي بالكثرة ال يعني الكثرة ،ألن التباهي أمر نسبي يف كل ما يرتبط
به خلضوعه العتبارات املتباهى به واملتباهى عليه وزمن التباهي وظروف املتباهي
واعتبارات أخرى كثْية ال يمكن حرصها.
بينام سميت الثانية بسورة الكوثر وهو فوعل من الكثرة وصف به للمبالغة
يف الكثرة ،مثل النوفل من النفل ،واجلوهر من اجلهر،والعرب تسمي كل يشء كثْي
يف العدد أو القدر أو اخلطر كوثر ًا

( )1

( )1فتح القدير715/5:
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وانطالقا من اختالف االسم يبدأ اختالف املضمون ،وسنحاول أن نجري
مقارنة بي كال الكثرتي الواردة يف السورتي لنفرح باملحمودة ونحمد اَّلل عليها،
وال نغرت باملذمومة ونعوذ باَّلل منها.
يف سورة التكاثر يبدأ اإلخبار الدال عىل الذم بقوله تعاىل َ :أ ْهلَا حك ْم ال َّتكَا حث حر

(التكاثر )1:واإلهلاء هو االشتغال بام ال يعني ،وهو من عمل النفوس الضعيفة
التي تقع عاجزة أمام متطلبات رغباهتا ،فلذلك تقبل إقباال كليا عليها ويف حرص
شديد ،وقد ترتك أثناء ذلك التلهي وذلك احلرص مصاحلها العاجلة واآلجلة ،وقد
ال تلتفت إىل النقائص الكثْية لَلشياء التي تشتغل بعدها وإحصائها واملباهاة هبا
عن النظر يف قيمتها وجدواها.
بينام تبدأ سورة الكوثر بضمْي املتكلم املؤكد بـ ( إنا )،وهو ضمْي يعود عىل
اَّلل تعاىل ،فالكثرة التي تتحدث عنها هذه السورة كثرة ربانية ال كثرة نفسية ،وكل
ما هو رباين يف منتهى اجلامل واحلسن والكامل ،وليس يف اإلمكان وجود ما هو
أحسن منه ،ألن ذلك يقتيض موجدا آخر ،وهو مستحيل.
وهي مجلة إسمية مؤكدة لتفيد ثبوت معناها ودوامه واستمراره ،بخالف
استهالل سورة التكاثر باجلملة الفعلية املرتبطة بالزمن املايض ،فاإلهلاء مهام امتد
زمنه سيفنى وسيتحول إىل حدث ماض ال تغني فرحته ،وال تذكر نشوته.
وبعد االستهالل يأِت موضوع التكاثر والكوثر ،ويف القرآن الكريم حديث
مستفيض عن كليهام:
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اخلبِ ح
يث
وأول تصحيح ملفهوم الكثرة نجده يف قوله تعاىل  :حق ْل َال َي ْست َِوي ْ َ
اخلبِ ِ
ول ْاألَ ْل َب ِ
يث َفا َّت حقوا اَّللََّ َيا حأ ِ
اب َل َع َّل حك ْم
ب َو َل ْو َأ ْع َج َب َك َك ْث َر حة ْ َ
َوال َّط ِّي ح
حت ْفلِ حح َ
ون(املائدة)100:
فهذه اآلية تضع امليزان الصحيح لتقييم األشياء ،فليس هو بالعدد وإنام هو
بالنوع ،وليس هو بالكم ولكنه بالكيف ،فاخلبيث ـ وهو يف لسان الرشع كل نجس
و منكر وقبيح ـ ال يمكن أن يتساوى مع الطيب ،ولو كثر اخلبيث ،بل إن كثرته ال
تزيده إال قبحا ودمامة وخبثا.
واإلعجاب الناشئ من كثرة اخلبيث إعجاب نفيس ينقلب تعجبا بأول نظر
عقِّل يزن األشياء بموازينها الصحيحة ،وهلذا جاء اخلطاب يف اآلية ألول األلباب
أصحاب احلقائق ال القشور.
وقد بي القرآن الكريم علة اهنزام الصحابة أول غزوة حني ،وهو اإلعجاب
َرص حك ْم
بالكثرة والفرح هبا والتلهي عن أسباب النرص احلقيقية ،قال تعاىل َ :ل َقدْ ن َ َ
اَّللَّح ِيف َم َواطِ َن كَثِْي ٍة َو َي ْو َم ححن ْ ٍ
َي إِ ْذ َأ ْع َج َب ْت حك ْم َك ْث َر حت حك ْم َف َل ْم حت ْغ ِن َعنْ حك ْم َش ْي ًئا َو َضا َق ْت
َ
َع َل ْي حك ْم ْاألَ ْر حض بِ َام َر حح َب ْت حث َّم َو َّل ْي حت ْم حمدْ بِ ِري َن(التوبة)25:
وهلذا مل ينترص يف هذه املعركة كام تروي كتب السْية إال القلة مع رسول اَّلل
 بثباهتم ،ليجني غْيهم ثمرات انتصارهم ،ويعلموا أن اَّلل تعاىل هو الناَص
لعباده ال القلة أو الكثرة.
وتلك الثلة اإليامنية التي ال تنظر أثناء املعارك الكثْية ،معارك احلياة
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واحلضارة واحلرب ،هي التي انترص معها طالوت عندما حتول اجلمع الكثْي من
بني إرسائيل الذين طلبوا القتال إىل رغوة صابون نفختها الرياح ،قال تعاىل َ :ل َقدْ
ن ََرص حك ْم اَّللَّح ِيف َم َواطِ َن كَثِْي ٍة َو َي ْو َم ححن ْ ٍ
َي إِ ْذ َأ ْع َج َب ْت حك ْم َك ْث َر حت حك ْم َف َل ْم حت ْغ ِن َعنْ حك ْم َش ْي ًئا
َ
َ
َو َضا َق ْت َع َل ْي حك ْم ْاألَ ْر حض بِ َام َر حح َب ْت حث َّم َو َّل ْي حت ْم حمدْ بِ ِري َن( البقرة)25:
فقد سار معه يف أول املعركة ـ كام يذكر املفرسون ـ ثامنون ألفا ،ومل يثبت إال
الذ ين قالوا تلك الكلمة وهم عىل عدة أصحاب بدر ثالثامئة وبضعة عرش ،وكان
من حكمة طالوت ودالئل بسطة علمه أنه مل يعنف أحدا ليخرج معه ،بل جعل
خروج الناس معه تطوعا وفداء ،ثم نقى من جيشه كل جراثيم الفساد التي قد تنخر
قوته ووحدته.
والقرآن الكريم يكاد خيترص تلك الثلة أيضا يف داود عليه السالم عندما قتل
جالوت ،وارتبط بقتله النرص ،ألن النرص يف املعارك قد يكون بفتح باب ،وقد يكون
بصيحة ،وقد يكون بخفقة ريح ،وقد يكون بقطع رأس كرأس جالوت.
ويف معارك احلياة واحلضارة قد َّتترص األمة من األمم والقرية من القرى يف
ُمرتع أو مكتشف أو فيلسوف أو رباين لتنفخ يف الغوغاء الرياح.
وقد جعل اَّلل تعاىل من آياته أن ينترص املؤمنون يف أول لقاء هلم مع املرشكي
يف غزوة بدر مع كوهنم الثلة القليلة احلافية اجلائعة العارية املستضعفة ،قال تعاىل :

َان َل حك ْم آ َي ٌة ِيف فِ َئت ْ ِ
َي ا ْل َت َقتَا فِ َئ ٌة حت َقاتِ حل ِيف َسبِ ِ
َقدْ ك َ
يل اَّللَِّ َو حأ ْخ َرى كَافِ َر ٌة َي َر ْو َهنح ْم ِم ْث َل ْي ِه ْم
ِ
ِ
ي واَّللَّح ي َؤيدح بِن ِ ِ
رب ًة ِألح ْو ِل ْاألَ ْب َصار( آل
َر ْأ َي ا ْل َع ْ ِ َ ح ِّ
َرصه َم ْن َي َشا حء إِ َّن ِيف َذل َك َلع ْ َ
ْ
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عمران)13:
وهذه اآلية ،ككل آية يف القرآن الكريم ،ليس اخلطاب هبا خاصا باليهود وإال
فرغت من حمتواها ودخلت كتب التاريخ ،بل اخلطاب هبا عام جلميع املؤمني ،و يف
كل العصور ،ليدركوا أن اَّلل تعاىل هو الفاعل ال القلة أو الكثرة.
وهذا اإلدراك الذي ينزع من قلوهبم الزهو بكل أشكاله هو الذي يثبتهم يف
كل املعارك ،ألن األقدام املزهوة املختالة ال تستقر عىل أرايض املعارك احلربية
والعلمية واحلضارية …

وهلذا اعترب  يف جلسة له مع الصحابة لدراسة أعمق مشاكل احلضارة،
وتبرص أخطر األزمات التي ستمر هبا األمة ،وإعطاء أنجع احللول ،الكثرة غثاء
كغثاء السيل ،قد ال ترض ولكنها ال تنفع ،قال  (: يوشك األمم أن تداعى عليكم
كام تداعى األكلة إىل قصعتها،فقال قائل:ومن قلة نحن يومئذ ،قال :بل أنتم يومئذ
كثْي ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،ولينزعن اَّلل من صدور عدوكم املهابة منكم،
وليقذفن اَّلل يف قلوبكم الوهن ،فقال قائل:يا رسول اَّلل وما الوهن؟ قال( :حب
الدنيا وكراهية املوت)

( )1

وكان  يرِّب الصحابة عىل معرفة الرجال بأقدارهم ال بتكاثرهم
وتعاظمهم ،وأن القلة النافعة خْي من الكثرة الضارة :مر رجل عىل رسول اَّلل ،
فقال لرجل عنده جالس:ما رأيك يف هذا؟ ،فقال:رجل من أرشاف الناس ،هذا
( )1رواه أبو داود ()4297
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واَّلل حري إن خطب أن ينكح ،وإن شفع أن يشفع،فسكت رسول اَّلل  ثم مر
رجل آخر ،فقال له رسول اَّلل :ما رأيك يف هذا؟ فقال:يا رسول اَّلل هذا رجل
من فقراء املسلمي ،هذا حري إن خطب أن ال ينكح ،وإن شفع أن ال يشفع ،وإن
قال أن ال يسمع لقوله ،فقال رسول اَّلل  (: هذا خْي من ملء األرض مثل
هذا)

( )1

وهلذا فإن القرآن الكريم يعترب الثلة الصاحلة السابقة باخلْيات يف كل األمم
ثلة قليلة ،وما عداها دمهاء وغوغاء وعامة وظلمة وفسقة ومفسدون يف األرض،
وليس ذلك من األرستقراطية ،وإنام هو إخبار بالواقع الديني واخللقي للبرش ،ألن
البرش كاملعادن واملعادن بعد حرقها تكون ندرهتا بقدر جودهتا ،وقد يمن اجلبل
العظيم بحفنة من الذهب وبأطنان من احلجارة والشوائب ،قال تعاىل ُمربا عن
مواقف اخللق يوم القيامة عندما يصنفون بحسب نوعياهتم وجواهرهم
وحقائقهم ،فهم بي السابقي وهم الثلة النادرة التي أخرب تعاىل عن قلتها بقوله:

ي َو َقلِ ٌيل ِم ْن ْاآل ِخ ِري َن (الواقعة)14:
حث َّل ٌة ِم ْن ْاألَ َّولِ َ

ي َو حث َّل ٌة ِم ْن
بينام قال عن أهل اليمي وهم عامة املؤمني :حث َّل ٌة ِم ْن ْاألَ َّولِ َ

ْاآل ِخ ِري َن( الواقعة )14 ،13:وسكت عن ذكر باقي اخللق من أهل الشامل ألن
عددهم يفوق احلرص وال قيمة لعدهم ،ومجيعهم ال يساوي واحدا من املؤمني.
وأخرب تعاىل عن قلة عباده الشاكرين ،وهم الذين عرجوا بأرواحهم إىل أرقى
( )1رواه البخاري  )5091( 9/7ويف )6447( 118/8
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معارج الكامل،قال تعاىل  :و َقلِ ٌيل ِمن ِعب ِ
ادي َّ
ور(سبأ)13:
ْ َ
َ
الش حك ح
بينام جاءت النصوص الكثْية تصف غْيهم بالكثرة ،قال تعاىل َ :و َل َقدْ
جاء ْهتم رس حلنَا بِا ْلبين ِ
َات حث َّم إِ َّن كَثِ ًْيا ِمن حْه ْم َب ْعدَ َذلِ َك ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
َ ِّ
َ َ حْ ح ح
ملَح ْ ِ
رس حف َ
ون(املائدة ،)32:وقال تعاىل َ :و َما َيتَّبِ حع َأ ْك َث حر حه ْم إِ َّال َظنًّا إِ َّن ال َّظ َّن َال حي ْغنِي
ِ
ِ
يم بِ َام َي ْف َع حل َ
ون(يونس ،)36:وقال تعاىل َ :و َلكِ َّن َأ ْك َث َر
احل ِّق َش ْي ًئا إِ َّن اَّللََّ َعل ٌ
م ْن ْ َ
ون(البقرة ،)243:وقال تعاىل َ :و َما َأ ْك َث حر الن ِ
الن ِ
َّاس َال َي ْش حك حر َ
َّاس َو َل ْو َح َر ْص َت
ي(يوسف ،)103:وقال تعاىل َ :و َما حي ْؤ ِم حن َأ ْك َث حر حه ْم بِاَّللَِّ إِ َّال َو حه ْم
بِ حم ْؤ ِمنِ َ
حم ْ ِ
رش حكون(يوسف)106:
بل إن اآليات ال تستثني رجال الدين والقائمي عليه من هذه السنة
االجتامعية ،سنة فساد األكثرية ،وذلك ِما ينزع توهم أرستقراطية املؤمني بسبب
قلة عددهم ،ألن املؤمني ليسوا فقط رجال الدين والقائمي عليه ،قال تعاىل عن
رجال الدين من اليهود والنصارى ـ وال مانع من استفادة املسلمي من هذا النص
وتعبْيه عن بعض الواقع املزري الذي قد يمثله بعض القائمي عىل الدين ـَ :يا
ِ ِ
ِ
ار والر ْهب ِ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
ان َل َي ْأ حك حل َ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل
َأ ُّ ََيا ا َّلذي َن آ َمنحوا إِ َّن كَثْي ًا م َن ْاألَ ْح َب ِ َ ُّ َ
يل اَّللَِّ (التوبة ،)34 :وقال تعاىل َ :وت ََرى كَثِْي ًا ِمن حْه ْم حي َس ِ
ون َع ْن َسبِ ِ
ار حع َ
َو َي حصدُّ َ
ون
ِ
ِ
ِ
الس ْح َت َلبِ ْئ َس َما كَا حنوا َي ْع َم حل َ
ون( املائدة)62:
ِيف ْاأل ْث ِم َوا ْل حعدْ َوان َو َأكْل ِه حم ُّ

فالكثرة إذن عىل ضوء هذه النصوص وغْيها كثرة ال قيمة هلا ،وإنام حتمد إن
كانت كثرة صاحلة ألهنا حينذاك ال تزيدها الكثرة إال مجاال ،ولعله ألجل ذلك قال
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 (: تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم)( ، )1وقد دل هذا احلديث عىل
الكثرة النوعية ال الكثرة الكمية ،ألن املباهاة ال تكون باملرتدية والنطيحة وما أكل
السبع ،وهلذا جعل من صفات املرأة الولود كوهنا ودودا ،وتوفر هذه الصفة فيها
توفر للرتبية الصاحلة والتنشئة الطيبة ،وكثرة كل شخص هبذا االعتبار بحسب
طاقته الرتبوية ال بحسب طاقته املادية فقط.
وألجل هذا أيضا من اَّلل عىل املؤمني بأن كثرهم ،قال تعاىل َ :وا ْذ حك حروا إِ ْذ
َان َع ِ
فك َ
اق َب حة املْح ْف ِس ِدي َن(األعراف ،)86:وقال
حكن حت ْم َقلِ ًيال َف َك َّث َر حك ْم َوان حظ حروا َك ْي َ
تعاىل  :حثم ر َد ْدنَا َل حكم ا ْلكَر َة َع َل ْي ِهم َو َأمدَ ْدنَا حكم بِ َأم َو ٍ
ي َو َج َع ْلنَا حك ْم َأ ْك َث َر
ال َو َبنِ َ
ْ ْ
ْ ْ
َّ
ْ
َّ َ
ن َِف ًْيا(النحل)6:

هذا هو بعض أحاديث القرآن الكريم عن الكثرة والقلة البرشية ،وما حيمد
منها وما يذم ،وهو ما يشْي إليه قوله تعاىل َ :أ ْهلَا حك ْم ال َّتكَا حث حر(التكاثر ،)1:وما
يشْي إليه أكثر سبب نزوهلا ،قال ابن عباس  (:نزلت يف حيي من قريش :بني عبد
مناف ،وبني سهم تعادوا وتكاثروا بالسادة واألرشاف ،فقال كل حي منهم نحن
أكثر سيدا ،وأعز عزيزا ،وأعظم نفرا ،وأكثر عائذا ،فكثر بنو عبد مناف سهام ،ثم
تكاثروا باألموات ،فكثرهتم سهم)

( )2

ووردت آراء أخرى يف أسامء القبائل املتفاخرة ،والنص حيتمل مجيعها،

( )1رواه أْحد  )12640( 158/3ويف .)13604( 245/3
( )2تفسْي القرطبي ()168 /20
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وحيتمل معها شعوبا كثْية ال تزال تتفاخر بالعبيها ومطربيها ومصفقيها.
ولكن الكلمة حتتمل مع ذلك معاين أخرى من الكثرة املذمومة ،وهي التي
فرسها  بقوله بعد أن قرا اآلية هبذا اخلطاب املوجه ألعامق النفس  (:يقول ابن
آدم :مال مال! وهل لك يا بن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت،
أو تصدقت فأمضيت ،وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس)

( )1

وفرسها بقوله اآلخر الذي يعرب عن احلرص البرشي املوضوع يف غْي حمله،
قال  (: لو أن البن آدم واديا من ذهب ،ألحب أن يكون له واديان ،ولن يمَل
فاه إال الرتاب ،ويتوب اَّلل عىل من تاب)

( )2

وهلذا اعترب القرآن الكريم التكاثر من مكونات احلياة الدنيا التي يمتزج فيها
اللهو واللعب والزينة كام متتزج النباتات املختلفة يف حقل واحد ينزل عليه املطر
فيحيله أخرض يانعا تبتهج له النفس ويرس له القلب ،ولكن رسعان ما تطل عليه
الشمس بحرارهتا احلارقة فتحيله أصفر شاحبا ثم هشيام حصيدا ،وحينذاك تكون
القيمة لنوع احلب واحلصاد ،فمنه ما ينتفع به اإلنسان ومنه ما ينتفع به احليوان،
ومنه ما تنتفع به النار.
ولذلك انتقل املشهد القرآين مبارشة من احلقل إىل اآلخرة ليبي أنواع اجلزاء
ِ
التي ال َّتتلف كثْيا عن جزاء احلصاد ،قال تعاىل  :ا ْع َل حموا َأن ََّام ْ
ب
احلَ َيا حة الدُّ ْن َيا َلع ٌ
( )1رواه أْحد  )16414( 24/4ويف )16415( 24/4
( )2رواه أْحد  )3501( 370/1والبخاري  )6436( 115/8ويف ( )6437ومسلم 100/3
()2382
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ٍ
ِ
اخر َب ْينَ حكم َو َتكَا حثر ِيف ْاألَم َو ِ
ب ا ْل حك َّف َار
ال َو ْاألَ ْو َالد ك ََم َث ِل َغ ْيث َأ ْع َج َ
ْ
ٌ
ْ
َو َهل ْ ٌو َو ِزينَ ٌة َو َت َف ح ٌ
ِ ِ
رتا حه حم ْص َف ًّرا حث َّم َي حك ح
اب َش ِديدٌ َو َم ْغ ِف َر ٌة ِم ْن
ون حح َطا ًما َو ِيف ْاآلخ َرة َع َذ ٌ
َن َبا حت حه حث َّم ََيِ ح
يج َف َ َ
اَّللَِّ َو ِر ْض َو ٌ
َاع ا ْل حغ حرور(ِِاحلديد)20:
احل َيا حة الدُّ ْن َيا إِ َّال َمت ح
ان َو َما ْ َ
ولعل رس اعتبار الكثرة من مكونات احلياة الدنيا بمفهومها الساذج البسيط
هو ذلك الغرور الذي ينتاب املستكثر حي يرى نفسه حمصنا بأموال ال تفنيها
القرون ،وبعدد ال تقتحمه اجليوش ،وحي يرى أنه قد ضمن دنياه ومستقبله ،وقد
يستبد به الغرور فيتصور أن احلظ الذي حالفه يف الدنيا سيحالفه يف اآلخرة ،أو أن
اَّلل الذي أنعم عليه يف الدنيا لن يملك إال أن ينعم عليه يف اآلخرة ،أو أن األموال
التي مجعها بكل الطرق ستكون رشوة صاحلة خلزنة النار فال يعذبونه ،قال تعاىل
َح حن
عن أمثال هؤالء السذجَ :و َقا حلوا ن َْح حن َأ ْك َث حر َأ ْم َو ًاال َو َأ ْو َال ًدا َو َما ن ْ
ي(سبأ)35:
بِ حم َع َّذبِ َ
وهلذا تفتح ألمثال هؤالء املغرورين خزائن األرض بعد أن وصدت يف
وجوههم أبواب السامء ،وما إن ترشق يف أفواههم ابتسامة النرص عىل السامء ونشوة
الفرح باألشياء حتى يؤخذوا بغتة وهم يف حالة التباس يمسحون عن أعينهم وهم
ِ
اب حك ِّل
ال يصدقون ما يرون ،قال تعاىل َ :ف َل َّام ن حَسوا َما حذك حِّروا بِه َفت َْحنَا َع َل ْي ِه ْم َأ ْب َو َ
َ ٍ
َاه ْم َب ْغ َت ًة َفإِ َذا حه ْم حم ْبلِ حس َ
ون( األنعام)44:
يشء َحتَّى إِ َذا َف ِر ححوا بِ َام حأو حتوا َأ َخ ْذن ح
ْ
وال تنايف بي الكثرة التي يذمها اَّلل تعاىل الشتغال القلوب هبا عنه وتلهيها هبا
عن حقيقتها وبي الكثرة التي هي نعمة من نعمه عىل خلقه إذا أقاموا الدين وعرفوا
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كيف يتعاملون مع كتبهم ،حينذاك ال تفتح هلم أبواب األرض فقط ،بل تفتح هلم
معها أبواب السامء ،فيأكلون من فوقهم ومن حتت أرجلهم ،ولكن اخللق مع هذا
الكوثر الرباين يأبون إال أن تغلق يف وجوههم أبواب السامء ،وكأن اللذة ال تتحقق
اإل ِ
وأبواب السامء مفتوحة ،قال تعاىل َ :و َل ْو َأ َّهنح ْم َأ َقا حموا الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
نج َيل َو َما حأ ِنز َل
حت ِ
ت َأ ْر حجلِ ِه ْم ِمن حْه ْم حأ َّم ٌة حم ْقت َِصدَ ٌة َوكَثِ ٌْي ِمن حْه ْم
إِ َل ْي ِه ْم ِم ْن َر ِّ ِهب ْم َألَ َك حلوا ِم ْن َف ْو ِق ِه ْم َو ِم ْن َ ْ
َسا َء َما َي ْع َم حل َ
ون(املائدة)66:
وهذا الكوثر الرباين هو الذي أعطاه اَّلل تعاىل لنبيه وكل من يسْي عىل قدمه
يف مقابل عدم تلهيهم بالتكاثر البرشي الفاين الزائل.
وقد ذكر املفرسون عن هذا الكوثر الرباين أقواال كثْية منها أنه هنر يف اجلنة،
وقيل هو حوض النبي  يف املوقف ،وقيل هو النبوة ،وقيل هو القرآن ،وقيل هو
تفسْي القرآن وَّتفيف الرشائع ،وقيل هو كثرة األصحاب واألمة ،وقيل هو
اإليثار ،وقيل هو اإلسالم ،وقيل رفعة الذكر ،وقيل نور القلب ،وقيل الشفاعة،
وقيل املعجزات ،وقيل إجابة الدعوة ،وقيل ال إله إال اَّلل ،وقيل الفقه يف الدين،
وقيل الصلوات اخلمس.
واملفرسون بمحاوالهتم حرص الكوثر يف أحد هذه األشياء كمن حياول عد
النعم التي تفضل اَّلل هبا عىل نبيه  وهي نعم ال تعد وال حتىص وليس يف طاقة
البرش عد النعم املرتبطة بأدناهم ،فكيف بعد النعم املتعلقة بخْي خلق اَّلل وأرشفهم
وأقرهبم إىل اَّلل؟
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واَّلل تعاىل يراعي الفطرة البرشية يف كل نعيم يتفضل به عليهم ،ومادام البرش
ال يشبعون وال يرتوون ،بل يطلبون دائام املزيد ،فاَّلل تعاىل وعد عباده الصاحلي
برْحته ذلك املزيد غْي املحدود يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل عن كثرة الدنيا :

ِ ِ
وهنَا َوك َ
َان اَّللَّح َع ِز ًيزا َحكِ ًيام( الفتح ،)19:وقال عن كثرة
َو َم َغان َم كَث َْي ًة َي ْأ حخ حذ َ
اآلخرةَ  :ل حك ْم فِ َيها َفاكِ َه ٌة كَثِ َْي ٌة ِمن َْها َت ْأ حك حل َ
ون( الزخرف)73:
وكام أن الكثرة يف اجلنة ،كذلك الكثرة يف النار ،كثرة العدد ،وكثرة الصياح،
ألهنا تتبع الطبيعة البرشية حيثام حلت ،يقول تعاىل ألهل النار يوم القيامةَ :ال
ِ
ورا كَثِ ًْيا(الفرقان)14:
ورا َواحدً ا َوا ْد حعوا حث حب ً
تَدْ حعوا ا ْل َي ْو َم حث حب ً
ويف النار يكتشفون أن كل النعيم الذي تكاثروا به واشتغلوا وتلهوا مل يكن
إال متاعا قليال كاملتاع الرضوري الذي حيمله املسافر معه وجيتهد يف تقليله ما أطاق،
ِ
يم(النحل ،)117:ويرون أن زمن ذلك
َاع َقلِ ٌيل َو َهل ح ْم َع َذ ٌ
قال تعاىل َ :مت ٌ
اب َأل ٌ
املتاع كان أقل منهَ  :قا َل إِ ْن َلبِ ْث حت ْم إِ َّال َقلِ ًيال َل ْو َأ َّن حك ْم حكن حت ْم َت ْع َل حم َ
ون(املؤمنون)114:
وال يدركون ذلك إال بعد معرفة السعة اإلهلية التي ال حتدها األعداد ،وال
حتصيها األرقام ،وما غفلوا عن ذلك إال ألهنم مل يكونوا يذكرون اَّلل إال قليال ،ذكرا
ال ينبع من قلوهبم وال تتأثر به حياهتم ،قال تعاىل عن املنافقي الغافليَ :ال
َي ْذ حك حر َ
ون اَّللََّ إِ َّال َقلِ ًيال( النساء)142:
بينام كان املؤمنون كام تنص عليهم األوصاف القرآنية الكثْية ذكورهم
الذاكِر ِ
ِ
وإناثهم من ِ َّ 
ات َأعَدَّ اَّللَّح َهل ح ْم َم ْغ ِف َر ًة َو َأ ْج ًرا
الذاك ِري َن اَّللََّ كَث ًْيا َو َّ َ
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َعظِ ًيام(األحزاب ،)35:وكان ذكر لرهبم يشغلهم عن النوم  :كَا حنوا َقلِ ًيال ِم ْن
ال َّل ْي ِل َما َ َْي َج حعون(الذاريات ،)17:فال ينامون من الليل إال قليال  :حق ْم ال َّل ْي َل إِ َّال

َقلِ ًيال(املزمل)2:

وهم املستثنون من كل عذاب ويف كل حمل  :إِ َّال ا َّل ِذي َن آ َمنحوا َو َع ِم حلوا
ِ
الص ِ ِ
َرصوا ِم ْن َب ْع ِد َما حظلِ حموا َو َس َي ْع َل حم ا َّل ِذي َن َظ َل حموا َأ َّي
َّ َ
احلات َو َذك حَروا اَّللََّ كَث ًْيا َوانت َ ح
حمن َق َل ٍ
ون( الشعراء )227:ألن الفوز األبدي ال يكون إال َ ملِ ْن ك َ
ب َين َقلِ حب َ
َان َي ْر حجو
اَّللََّ َوا ْل َي ْو َم ْاآل ِخ َر َو َذك ََر اَّللََّ كَثِ ًْيا( األحزاب)21:
وهذا الذكر هو الذي يصحبهم يف سائر شؤون حياهتم ،وبسببه كانوا يكثرون
من اخلْي ألن سعة اَّلل تعوض عليهم وخزائن اَّلل ال تنفذ ،قال تعاىل َ :م ْن َذا ا َّل ِذي
ي ْق ِر حض اَّللََّ َقر ًضا حسنًا َفي َض ِ
اع َف حه َل حه َأ ْض َعا ًفا كَثِ َْي ًة َواَّللَّح َي ْقبِ حض َو َي ْب حس حط َوإِ َل ْي ِه
ح
ح
َ َ
ْ
حت ْر َج حع َ
ون(البقرة)245:
ولكن كل هذه املعارف والسلوك النابع منها ال يكون إال باإلكثار من ذكر
اَّلل حتى ينحاز املؤمن إىل حزب اَّلل ،وهلذا جاء األمر الرباين ُمصوصا باإلكثار من
ذكر اَّلل دون سائر األعامل ،قال تعاىل َ :يا َأ ُّ ََيا ا َّل ِذي َن آ َمنحوا ا ْذ حك حروا اَّللََّ ِذك ًْرا
كَثِ ًْيا(األحزاب)41:
وأول ما يلقيه ذكر اَّلل يف القلب هو احلكمة التي يعرف هبا صاحبها حقائق
األشياء ويميز اخلبيث من الطيب ،ويعرف اسم اَّلل الواسع ،قال تعاىل  :حي ْؤ ِِت
ت ِْ
ِْ
وِت َخ ْ ًْيا كَثِ ًْيا َو َما َي َّذك حَّر إِ َّال حأ ْو حلوا
احلك َْم َة َم ْن َي َشا حء َو َم ْن حي ْؤ َ
احلك َْم َة َف َقدْ حأ ِ َ
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ْاألَ ْل َب ِ
اب(البقرة)269:
واحلكمة الربانية التي يعلمها الذكر يف هذا املجال هو أنه ال تنال كثرة اخلْي
إال بكثرة العمل ،وال تنال كثرة األذى والرش إال باالشتغال بالتكاثر ،فالتكاثر
والكوثر مها املحددان ملصْي اإلنسان وحقيقته ونوع اجلزاء الذي يلحقه ،ألن كل
إنسان ال يكثر إال ما يتناسب مع طبعه وجبلته ووظيفته ،واَّلل برْحته ال يعطي كل
َّاس َش ْي ًئا َو َلكِ َّن
يشء إال خلقه ،وال يزن لكل أحد إال بسعته :إِ َّن اَّللََّ َال َي ْظلِ حم الن َ
َّاس َأ ْن حف َس حه ْم َي ْظلِ حم َ
ون(يونس)44:
الن َ
ولذلك فإن أصح األقوال يف تفسْي اللمم املستثنى من كبائر اإلثم
ِ
جيتَنِ حب َ
ون َك َبائِ َر
والفواحش الوارد يف قوله تعاىل يف صفات عباده املحسني :ا َّلذي َن َ ْ
اح َش إِ َّال ال َّلمم إِ َّن رب َك و ِ
اإل ْث ِم وا ْل َفو ِ
اس حع املَْ ْغ ِف َر ِة حه َو َأ ْع َل حم بِ حك ْم إِ ْذ َأ َ
نش َأ حك ْم ِم ْن
َ َّ َ
ِْ َ َ
َ َ
ض وإِ ْذ َأ ْن حتم َأ ِجنَّ ٌة ِيف ب حط ِ
ون حأ َّم َهاتِ حك ْم َف َال حت َزكُّوا َأن حف َس حك ْم حه َو َأ ْع َل حم بِ َم ْن
ح
ْاألَ ْر ِ َ
ْ
ا َّت َقى(النجم)32:
وما يعمله اإلنسان املرة بعد املرة وال يتعمق فيه وال يقيم عليه ; يقال :أملمت
به إذا زرته وانرصفت عنه ،ويقال :ما فعلته إال ملام وإملاما; أي احلي بعد احلي ،ومنه
إملام اخليال ،قال األعشى :
أمل خيال من قتيلة بعدما وهى حبلها من حبلنا فترصما
ألن كل إنسان بطبيعته الطينية املستعدة للخطأ قد يلم بالذنب بعد الذنب،
واَّلل بسعة مغفرته يتجاوز عنه ،ولكنه إن انحاز إىل الذنب واشتغل به وأكثر منه
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وأعرض عن اَّلل بسببه ،حاق به ما حاق باملكثرين واملتكاثرين من الطبع عىل
القلوب وإغالق أبواب السامء وفتح أبواب األرض.
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املال
الفرح باملال هو من أكثر جماالت الفرح شيوعا ،وهو يف نفس الوقت
الرسطان الذي إذا رسى حبه للقلب انتقل جلميع اجلوارح فعراها الفساد ،وإذا
انتقل عشقه لَلمة ارتفعت عنها مجيع الفضائل ،ودب إليها اهلالك الذي قد ال يرفع
جثامهنا عن األرض ولكن يرفع حقيقتها ،وقد قال  (: اتقوا الظلم فإن الظلم
ظلامت يوم القيامة ،واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكمْ ،حلهم عىل أن
سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم)

( )1

وهذا الربط بي الشح الذي يمثل املبالغة يف حب املال وبي الظلم بأوسع
معانيه دليل عىل العالقة الوطيدة بينهام ،الظلم الذي يأِت به املال والذي شكا منه
الشعراء بكل عبارات السخرية ،كام قال بعضهم ساخرا:
املال يسرت كل عيب يف الفتى

واملال يرفع كل وغد ساقط

فعليك باألموال فاقصد مجعها و

ارضب بكتب العلم بطن احلائط

وقال حيي بن أكثم:
إذا قل مال املرء قل هباؤه

وضاقت عليه أرضه وسامؤه

وأصبح ال يدري وإن كان حازما

أقدامه خْي له أم وراؤه

ومل يمض يف وجه من األرض واسع

من الناس إال ضاق عنه فضاؤه

وحديثا قال معروف الرصايف:
( )1رواه أْحد  )14515( 323/3وعبد بن ْحيد  1143والبخاري ،يف (األدب املفرد)  483ومسلم
)6668( 18/8
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وقد يفرتي املال الفضائل للورى

وليس هلم ِما افرتاه نصيب

وللفقر بي الناس وجه تبينت به

حسنات املرء وهي ذنوب

لقد أحجم املثري فسموه حازما

وأحجم ذو فقر فقيل هيوب

وإن يتواضع معدم فهو صاغر

وإن يتواضع ذو الغنى فنجيب

وذو العدم ثرثار بكثر كالمه

وذو الوجد منطيق به ولبيب

والفرح باملال هو الفرح الوحيد الذي جاء ذمه َصحيا يف القرآن الكريم
ِ
ب  ،قال تعاىل حكاية عن قارون وعن
مشفوعا بالالزمة اخلطْية  إِ َّن اَّللََّ َال ححي ُّ
ون ك َ ِ
الصاحلي من بني إرسائيل الذين مل يغرهم ماله :إِ َّن َق حار َ
وسى
َان م ْن َق ْو ِم حم َ
َف َب َغى َع َل ْي ِه ْم َوآ َت ْينَا حه ِم ْن ا ْل حكنح ِ
احت حه َل َتنحو حء بِا ْل حع ْص َب ِة حأ ِ
ول ا ْل حق َّو ِة إِ ْذ َق َال َل حه َق ْو حم حه
وز َما إِ َّن َم َف ِ َ

ِ
ي( القصص)76:
ب ا ْل َف ِر ِح َ
َال َت ْف َر ْح إِ َّن اَّللََّ َال ححي ُّ

والفرح باملال هو احلائل بي العقول الغافلة وقبول احلق وطاعة أنبيائها مع
ِ
ِ
توفر مجيع دواعي صدقهم ،قال تعاىل َ :ق َال حن ٌ
وح َر ِّب إ َّهنح ْم َع َص ْوين َوا َّت َب حعوا َم ْن َمل ْ
َي ِز ْد حه َما حل حه َو َو َلدح حه إِ َّال َخ َس ًارا ( نوح)21:
وأخرب تعاىل أن ذلك هو شأن مجيع األقوام الذين كذبوا رسلهم ،وهلذا يقف
أول من يقف يف وجوههم املرتفون عبيد األموال ،قال تعاىل عن هذه السنة
ٍ ِ ِ
وها إِنَّا بِ َام حأ ْر ِس ْل حت ْم بِ ِه كَافِ حر َ
ون
رت حف َ
االجتامعيةَ :و َما َأ ْر َس ْلنَا ِيف َق ْر َية م ْن نَذ ٍير إِ َّال َق َال حم ْ َ
ي(سبأ )34،35:قال
َو َقا حلوا ن َْح حن َأ ْك َث حر َأ ْم َو ًاال َو َأ ْو َال ًدا َو َما ن َْح حن بِ حم َع َّذبِ َ
قتادة:مرتفوها :أي أغنياؤها ورؤساؤها وجبابرهتا.
وهلذا تعفف مجيع األنبياء عن أخذ األموال من أقوامهم وصاحوا فيهم كام
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صاح هود عليه السالم َ :يا َق ْو ِم َال َأ ْس َأ حل حك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ ْن َأ ْج ِري إِ َّال َع َىل ا َّل ِذي
َف َط َر ِين َأ َف َال َت ْع ِق حل َ
ون( هود ،)51:وكام أمر النبي  أن يقول لقومه :حق ْل َال
ي( األنعام ،)90:وأخرب أن الرسل لو
َأ ْس َأ حل حك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ ْن حه َو إِ َّال ِذك َْرى لِ ْل َعاملَِ َ
طلبوا أمواال من قومهم لكان ذلك مربرا كافيا هلم لبعدهم عن احلق لثقل إنفاق
األموال عليهم ،قال تعاىل َ :أ ْم ت َْس َأ حهل ح ْم َأ ْج ًرا َف حه ْم ِم ْن َم ْغ َر ٍم حم ْث َق حل َ
ون( الطور)40:
والفرح باملال هو الذي حيول بي األسامع واستامع النصح،قال تعاىل َ :وك َ
َان
ِ ِ ِ
حي ِ
او حر حه َأنَا َأ ْك َث حر ِمن َْك َم ًاال َو َأ َع ُّز َن َف ًرا(الكهف)34:
َل حه َث َم ٌر َف َق َال ل َصاحبِه َو حه َو ح َ
والفرح باملال والركون إليه هو أحد األسباب الكربى يف حتريف األديان،
ألن رجال الدين الذين يفرحون باملال ينسون اَّلل والقيم والكتب أمام بريقه ،قال
ِ ِ
ِ
ار والر ْهب ِ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
ان َل َي ْأ حك حل َ
َّاس
تعاىل َ :يا َأ ُّ ََيا ا َّلذي َن آ َمنحوا إِ َّن كَث ًْيا م ْن ْاألَ ْح َب ِ َ ُّ َ
ِ
ِ
ون َع ْن َسبِ ِ
ون َّ
يل اَّللَِّ َوا َّل ِذي َن َيكْنِ حز َ
بِا ْل َباطِ ِل َو َي حصدُّ َ
وهنَا ِيف
الذ َه َ
ب َوا ْلف َّض َة َو َال حينف حق َ
رش حه ْم بِ َع َذ ٍ
َسبِ ِ
اب َألِيم( التوبة)34:
يل اَّللَِّ َف َب ِّ ْ
وهذا الربط العجيبب بي األحبار وهم العلامء ،وبي الرهبان وهم العباد،
وبي الذين يكنزون األموال ،يلخص احلقائق التارخيية الكثْية عن األديان التي
أصبحت مراكز جباية سواء ما كان منها دور علم أو دور عبادة.
ويف التعبْي بالكنز دون التجارة دليل عىل أن املوارد التي ال تنضب لتلك
الدور جعلتهم يكتفون بالكنز دون االستثامر ،ألنه ال يستثمر إال من خياف عىل
رأس املال ،ورأس مال أولئك هو ألواحهم وصلباهنم ،ويف االقتصار عىل ذكر
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الذهب والفضة دون غْيها من صنوف األموال دليل عىل الثراء الفاحش لتلك
الدور ،وهذه احلقائق القرآنية كلها تطفح بتفاصيلها كتب التاريخ.
والقرآن الكريم يعترب كل ذلك سحتا ،ولكنه يبي أن ذلك هو دأب األكثرية،
ألن يف كل دين زهاده وأهل اإلخالص فيه ،وهو من أساليب القرآن يف حديثه عن
املذاهب وامللل فال يعمم حي ال يقتيض املقام التعميمَ :وت ََرى كَثِ ًْيا ِمن حْه ْم
ِ
ِ
حي َس ِ
ون ِيف ْ ِ
الس ْح َت َلبِ ْئ َس َما كَا حنوا َي ْع َم حل َ
ار حع َ
ون
اإل ْث ِم َوا ْل حعدْ َوان َو َأكْل ِه ْم ُّ
(املائدة)62:
واملال هو أحد الفتن الكربى التي خيترب اَّلل هبا عباده ،وأصل الفتنة إدخال
الذهب النار لتظهر جودته من رداءته ،ولذلك جعل اَّلل األموال حمكا الختبار
أصل معدن كل إنسان ،هل هو ذهب أم شوائب؟ قال تعاىل َ :وا ْع َل حموا َأن ََّام
ِ
ِ
ِ
يم( األنفال)28:
َأ ْم َوا حل حك ْم َو َأ ْو َال حد حك ْم ف ْتنَ ٌة َو َأ َّن اَّللََّ عنْدَ حه َأ ْج ٌر َعظ ٌ
ورضورة االختبار تقتيض التزيي والتحبيب إىل القلوب ،تزيي أمور كثْية
خيتلط فيها احلق والباطل ،ليظهر من خيتار احلق ومن خيتار الباطل ليتميز بذلك
ات ِمن النِّس ِ
الشهو ِ
معدن كل إنسان ،قال تعاىل  :حز ِّي َن لِلن ِ
ي
اء َوا ْل َبنِ َ
ب َّ َ َ
َّاس حح ُّ
ْ َ
اخلي ِل املْحسوم ِة و ْاألَ ْنعا ِم و ْ ِ ِ
الذ َه ِ ِ ِ
َوا ْل َقنَاطِ ِْي املْح َقنْ َط َر ِة ِم ْن َّ
اع
احل ْرث َذل َك َم َت ح
ب َوا ْلف َّضة َو ْ َ ْ
َ َّ َ َ َ َ َ
احلي ِ
اة الدُّ ْن َيا َواَّللَّح ِعنْدَ حه حح ْس حن املَْ ِ
آب(آل عمران ،)14:وقد اختلف العلامء يف املزين
ََْ
الذي مل يرصح بذكره يف اآلية كام مل يرصح بذكر مثله يف أكثر املواضع التي ورد فيها
هذا اللفظ:
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فذهب بعضهم يف ظاهر قوله إىل أن املزين هو اَّلل تعاىل كام قال تعاىل  :إِنَّا
َج َع ْلنَا َما َع َىل ْاألَ ْر ِ
ض ِزينَ ًة َهلَا لِنَ ْب حل َو حه ْم َأ ُّ حَي ْم َأ ْح َس حن َع َم ًال(الكهف ،)7:فاَّلل تعاىل
أخرب يف هذه اآلية أنه هو الذي جعل كل ما يف األرض زينة ليقع االختبار.
وذهب آخرون إىل أن املزين هو الشيطان مستدلي بذم القرآن للدنيا ،ويشْي
اس َت ْف ِز ْز َم ْن
إليه قوله تعاىل يف خطابه للشيطان عندما رفض السجود آلدمَ :و ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ارك حْهم ِيف ْاألَم َو ِ
ال
اس َت َط ْع َت من حْه ْم بِ َص ْوت َك َو َأ ْجلِ ْ
ْ
ب َع َل ْي ِه ْم بِ َخ ْيل َك َو َرجل َك َو َش ِ ْ
ْ
َو ْاألَ َ
الش ْي َط ح
وال ِد َو ِعدْ حه ْم َو َما َي ِعدح حه ْم َّ
ورا(اإلرساء)64:
ان إِ َّال حغ حر ً
ويمكن اجلمع بي القولي مجيعا وإضافة أقوال أخرى كثْية فالفعل املبني
للمجهول حيتمل كل ذلك.
فتزيي اَّلل تعاىل إنام هو باإلجياد والتهيئة لالنتفاع وإنشاء اجلبلة عىل امليل إىل
هذه األشياء ،وتزيي الشيطان إنام هو بالوسوسة واخلديعة وحتـسي أخذها من غْي
وجوهها ،وتزيي وسائل اإلعالم بأنواع اإلشهارات التي تقلب الطبيعة وتغْي
اجلبلة ،وتزيي رفاق السوء ..والدراسات العلمية ..والبحوث امليدانية..
ومصممي األزياء ..والرشكات الكربى..كلها ِما حتتمله اآلية وال تضيق به.
وألجل هذا التزيي وردت األحاديث الكثْية تبي ُماطر هذا االختبار الذي
غرست زينته يف القلوب غرسا ثم سقيت بوساوس الشيطان ووسائل اإلعالم
وقرناء السوء ،قال  ( :حجبت النار بالشهوات وحجبت اجلنة باملكاره )(،)1
( )1رواه أْحد  )7521( 260/2والبخاري .)6487( 127/8
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وقال ( :الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر)

( )1

ولكن النص القرآين أخرب بعد ذلك بام هو خْي من تلك الزينة املؤقتة  ،فقال
حتتِ َها
تعاىل  :حق ْل َأ حؤ َن ِّب حئ حك ْم بِ َخ ْ ٍْي ِم ْن َذلِ حك ْم لِ َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َجن ٌ
جت ِري ِم ْن َ ْ
َّات َ ْ
ِِ ِ
اج حم َط َّه َر ٌة َو ِر ْض َو ٌ
ان ِم ْن اَّللَِّ َواَّللَّح َب ِص ٌْي بِا ْل ِع َباد( آل
يها َو َأ ْز َو ٌ
ْاألَ ْهنَ حار َخالدي َن ف َ
عمران)15:
ونال حظ يف هذا النص القرآين اجلليل أنه قدم الزينة احلسية من اجلنات
واألزواج واألهنار عىل النعيم املعنوي األكرب رضوان اَّلل ،وذلك مليل الطبيعة
اإلنسانية الشديد لتلك الشهوات.
والقرآن يف خطابه للنفس ال يقمع صفاهتا ،وإنام يوجهها بحسب ما تقتضيه
طبيعتها ،وطبيعتها كام تنص النصوص الرشعية هو احلب الشديد للامل ،قال تعاىل:
اث َأك ًْال ملًَّا و ح ِ
حت ُّب َ
الرت َ
َ و َت ْأ حك حل َ
مجا( الفجر ،)20:وقال تعاىل َ :وإِ َّن حه
ون املَْ َال حح ًّبا َ ًّ
َ
ون ُّ َ
ِ
اخل ْ ِْي َل َش ِديدٌ ( العاديات)8:
ب َْ
حلح ِّ
ويقول  ( :لو أن البن آدم واديي من مال البتغى واديا ثالثا وال يمَل
جوف ابن آدم إال الرتاب)

( )2

ولكنه مع إقراره هذا ال يذهب مذاهب الواقعيي الذين مل يفهموا الطبيعة
البرشية ،ومل يفهموا سنة التدافع فيها لتسْي احلياة سْيا مستقيام كام يسْي الكون

( )1رواه أْحد  )6855( 197/2وعبد بن ْحيد .346
( )2رواه أْحد  )21521( 131/5والرتمذي  3793و.3898
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مجيعا ،فلذلك نزعوا القيم من املال جلبا وإنفاقا ،واستغرقوا يف حب املال ،وفرسوا
به حركة الكون والتاريخ.
والنبي  يصف هؤالء بعدم العقل وإن حازوا النياشي وشيدت هلم
التامثيل،قال ( :الدنيا دار من ال دار له ومال من ال مال له وهلا جيمع من ال عقل
له )

( )1

والقرآن الكريم خياطب النبي  بأن ال تغره تلك األموال الكثْية
واألرصدة الضخمة املودعة يف كل البنوك ،بل ينهاه عن جمرد اإلعجاب هبا ،قال
احلي ِ
ِ
اة الدُّ ْن َيا
تعاىل َ :ف َال حت ْع ِج ْب َك َأ ْم َو حاهل ح ْم َو َال َأ ْو َال حد حه ْم إِن ََّام حي ِريدح اَّللَّح ل حي َع ِّذ َ حهب ْم ِ َهبا ِيف ْ َ َ
َوت َْز َه َق َأن حف حس حه ْم َو حه ْم كَافِ حر َ
ون(التوبة)55:
والقرآن الكريم ينبه هنا إىل حقيقة ضخمة تغيب عن الذين تسكر أرواحهم
بحب املال ،وهي أن ذلك املال نوع من العذاب الذي يسلط عليهم يف الدنيا قبل
اخلْي ِ
ون َأنَّام حن ِمدُّ حهم بِ ِه ِم ْن م ٍ
ِ
ِ
ات
ال َو َبنِ َ
اآلخرة كام قال تعاىل َ :أ َ ْ
َ
ْ
حي َس حب َ َ
ي حن َسار حع َهل ح ْم يف ْ َ ْ َ
َبل َال َي ْش حع حر َ
ون( املؤمنون)56:
واملتأمل ألنواع العذاب التي يعانيها أرباب األموال حي مجعها ،أو عند
املحافظة عليها ،أو عندما ينبأ أحدهم بخسارة ما ،أو عندما يسمع بنجاح منافسه
يرى من ذلك اليشء الكثْي.
وقد صور القرآن الكريم صورة كاريكاتورية ملثل هذا اإلنسان الالهث وراء
( )1رواه أْحد .71/6
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ِ
مه َز ٍة َملح َز ٍة
األموال جيمعها ويعدها كل حي يف سورة خاصة ،قال تعاىل َ :و ْي ٌل ل حك ِّل ح َ
احلح َط َم ِة َو َما َأ ْد َر َ
ب َأ َّن َما َل حه َأ ْخ َلدَ ه ك ََّال َل حينْ َب َذ َّن ِيف ْ
اك َما
ا َّل ِذي َ َ
حي َس ح
مج َع َم ًاال َوعَدَّ َد حه َ ْ
ِ ِ
ِ
ْ
وصدَ ٌة ِيف َع َم ٍد حِمَدَّ َد ٍة 
َار اَّللَِّ املْحو َقدَ حة ا َّلتي َت َّطلِ حع َع َىل ْاألَ ْفئدَ ة إِ َّهنَا َع َل ْي ِه ْم حم َ
احلح َط َم حة ن ح
(سورة اهلمزة)
فهي تصور إنسانا دأبه يف حياته أن يسخر من غْيه ويستهزئ هبم ،ويستعي
عىل ذلك بعد أمواله ،ألهنا الوحيدة التي تبث يف نفسه الثقة ،وترفع من معنوياته،
وجتعل غْيه صغارا أمام عينيه ،حيل له أن َيمزهم ويلمزهم كام يشاء.
ولكن السورة التي ترسم هذه الصورة َّتتم ببيان العذاب الذي يلقاه هذا
الصنف من الناس ،ولكل طبع خارج عن الفطرة عذابه اخلاص به ،وإن كان ذلك
العذاب يف اآلخرة إال أنه يتناسب متاما مع عذابه يف الدنيا كام يتناسب مع نوع
جرمه ،فاملته الك يف مجع املال وحبه حيطم طبعه وَيشم خصائصه وينكس صفاته،
فبدل أن جيعل املال خادما جعله ُمدوما ،ووضع نفسه عبدا مسخرا له كام قال :
(تعس عبد الدينار )
وهو لذلك يتلظى طول حياته بنار احلرسات واخلوف واألمل ،ال َيدأ أبدا
وال يطمئن وال َينأ بمأكل وال مرشب ،والنار تلتهم قلبه وطبعه ،وهو يف قيوده
املمددة داخل سجن املال ،وقد اخترصت احلياة يف عينيه يف بريق الذهب وملعان
الفضة.
وألجل هذا االنتكاس الذي يولده الفرح باملال يف النفس البرشية شبه 
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مايفعله حب املال بدين املؤمن بالذئاب اجلائعة املرسلة عىل زريبة غنم ،قال (:
ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم أفسد هلا من حرص املرء عىل املال والرشف لدينه)

( )1

وهلذا فإن أول ما خيفف غلواء سكرة الفرح باملال ،والتي هي السبب يف كل
االنتكاسات الفردية واألِمية هو اعتقاد املنفعة املحدودة له ،ألن أساس اخلطر هو
املبالغة يف تضخيم دور املال إىل درجة وزن الناس واملجتمعات والتاريخ من
خالله ،فاملجتمعات اليوم تصنف بحسب دخل أفرادها ال بحسب القيم املنترشة
ب َأ َّن َما َل حه َأ ْخ َلدَ ه(اهلمزة)3:
حي َس ح
بينها ،وقد صور تعاىل ذلك اهلمزة اللمزة أنه ْ َ 
وهذه املحدودية عرب عنها القرآن الكريم هبذه احلقيقة العظمى َ :ي ْو َم َال َينْ َف حع
َم ٌال َو َال َبنح َ
ون(الشعراء ،)88:وبقوله تعاىل إخبار اعن اإلنسان الغافل عن ربه
بسبب مالهَ  :و َما حي ْغنِي َعنْ حه َما حل حه إِ َذا ت ََر َّدى(الليل )11:وبإخبار اَّلل تعاىل عن
اإلنسان الغافل يوم يكتشف تلك احلقيقة فيصيح بندم عظيم ال تقله اجلبالَ :ما
َأ ْغنَى َعنِّي َم ِال َه َل َك َعنِّي حس ْل َط ِاين( احلاقة)29:
ورضب هلا املثل بعم النبي الذي دأب عىل عداوته مع كونه ابن أخيه،
وتشْي السورة إىل سبب من األسباب الكربى لتلك العداوة ،قال تعاىل َ :ت َّب ْت َيدَ ا
َأ ِِّب َهل َ ٍ
ات َهلَب( املسد)3:
َارا َذ َ
َب َما َأ ْغنَى َعنْ حه َما حل حه َو َما ك ََس َ
ب َوت َّ
ب َس َي ْص َىل ن ً
فتلك األموال التي شغلته عن احلق مل تغن عنه شيئا ولن تغني عنه شيئا.
وعرب عنها  بقوله  ( :يقول العبد مال ومال وإنام له من ماله ثالث :ما أكل
( )1رواه أْحد  )15876( 456/3ويف  )15887( 460/3والدارمي .2730
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فأفنى أو لبس فأبىل أو أعطى فأقنى ،ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس)

( )1

ثم بينت النصوص أن املال ليس هو املقياس عىل تطور املجتمعات
وحترضها ،بل املقياس هو القيم ،ولذلك مل يفرح املؤمنون بامل قارون ،ومل تغرهم
ِ
زينته كام قال تعاىل يصور موقفهم َ  :وا ْب َت ِغ فِ َيام آت َ
َنس
َاك اَّللَّح الدَّ َار ْاآلخ َر َة َو َال ت َ
ن َِصي َب َك ِم ْن الدُّ ْن َيا َو َأ ْح ِس ْن ك ََام َأ ْح َس َن اَّللَّح إِ َل ْي َك َو َال َت ْب ِغ ا ْل َف َسا َد ِيف ْاألَ ْر ِ
ض إِ َّن اَّللََّ َال
ِ
ب املْح ْف ِس ِدي َن(القصص)77:
ححي ُّ
وذلك هو ما أدب به النبي  أمته حيث حرم عليها استعامل الذهب
والفضة والتحِّل هبا ،ألنه يعلم أنه ستفتح هلم األرض ،ولن يستطيع املثقل
باألساور واخلالخل أن خيوض القفار ويقتحم البحار ليبلغ دين اَّلل.
كان حذيفة باملدائن فاستسقى فأتاه دهقان بامء يف إناء من فضة فرماه به،
وقال :إين مل أرمه إال أين هنيته فلم ينته ،قال رسول اَّلل  (: الذهب والفضة
واحلرير والديباج هي هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة )

( )2

وأخرب أن الذلة حتيق باألمة عندما يصبح مهها مجع املال ،قال  (: إذا
تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اَّلل
عليكم ذال ال ينزعه حتى ترجعوا إىل دينكم )

( )3

ولكن كل هذا الذم للامل والفرح به مرتبط بتصور صاحب املال للامل ،وقد
( )1رواه أْحد  2/368ويف  2/412ومسلم .8/211
( )2رواه البخاري  )5426( 99/7ويف  )5632( 146/7ومسلم )5445( 136/6
( )3رواه أبو داود ()3462
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ذكر  للصحابة مثاال عن كيفية تولد الرش من املال ،وهو يتضمن كيفية جتنب
رشه ،حيث جلس ذات يوم عىل املنرب وجلس الصحابة حوله فقال :إين ِما أخاف
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل :يا رسول اَّلل
أويأِت اخلْي بالرش؟ فسكت النبي  ،فقيل له :ما شأنك تكلم النبي  ،وال
يكلمك ،فرأينا أنه ينزل عليه ،فمسح عنه الرحضاء فقال :أين السائل ؟،وكأنه ْحده
فقال ( :إنه ال يأِت اخلْي بالرش ،وإن ِما ينبت الربيع يقتل أو يلم إال آكلة اخلرضاء
أكلت حتى إذا امتدت خاَصتاها استقبلت عي الشمس فثلطت وبالت ورتعت،
وإن هذا املال خرضة حلوة فنعم صاحب املسلم ما أعطى منه املسكي واليتيم وابن
السبيل ،وإنه من يأخذه بغْي حقه كالذي يأكل وال يشبع ويكون شهيدا عليه يوم
القيامة)

( )1

فالفرح باملال يف هذا احلديث كالفرح بكل نعمة تتحول رشا حمضا إن عظمت
لذاهتا ،واحرتمت لذاهتا ،وفرح هبا لذاهتا ،أما إن استغلت فيام خلقت له ،وغذت
طبيعة اإلنسان اخلْية ،ومل تنتكس هبا الطبيعة القويمة ،ومل تنزل إىل أسفل سافلي،
فإهنا من اخلْي الذي يفرح به ،يفرح به باَّلل وَّلل ،وهبذا يصبح مجع املال وبذل العرق
يف ذلك عمال من أعامل اخلْي التي يامرسها املؤمن ،بل جهادا يف سبيل اَّلل.
وعالمة ذلك هو هذا اخليار الذي يضعه اَّلل تعاىل أمام عباده ،وهو خيار

( )1رواه البخاري  )1465( 149/2 )921( 12/2ويف  )2842( 32/4ومسلم 101/3
()2386
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خطْي ينبئ عن الغنى املطلق َّلل والفقر املطلق للعباد ،قال تعاىل  :حق ْل إِ ْن ك َ
َان
ِ
جت َار ٌة
اؤ حك ْم َو َأ ْبن ح
آ َب ح
وها َو ِ َ
رت ْف حت حم َ
َاؤ حك ْم َوإِ ْخ َوا حن حك ْم َو َأ ْز َو ح
اج حك ْم َو َعش َْي حت حك ْم َو َأ ْم َو ٌال ا ْق َ َ
ََّت َْشو َن كَساد َها ومساكِن تَر َضوهنا َأحب إِ َلي حكم ِمن اَّللَِّ ورسولِ ِه و ِجه ٍ
اد ِيف َسبِيلِ ِه
َ َ
َ َ َ َ َ ح ْ ْ َ َ َ َّ ْ ْ ْ
ْ
ََ ح

َف َرتبصوا حتَّى ي ْأ ِِت اَّللَّح بِ َأم ِر ِه واَّللَّح َال َي ِدي ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
ي(التوبة)24:
اس ِق َ
ْ َ
َ َّ ح َ َ َ
ْ َ
َْ

وِما يعي عىل النجاح يف هذا االختبار معرفة النفس ملقدار ربحها مع اَّلل
ومقدار خسارهتا مع غْيه ،اخلسارة التي نص عليها القرآن الكريم يف قوله تعاىل :

َيا َأ ُّ ََيا ا َّل ِذي َن آ َمنحوا َال حت ْل ِه حك ْم َأ ْم َوا حل حك ْم َو َال َأ ْو َال حد حك ْم َع ْن ِذك ِْر اَّللَِّ َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك
َف حأو َلئِ َك حهم ْ ِ
ارس َ
ون( املنافقون ،)9:والربح الذي نص عليه يف قوله تعاىل :
ْ َ
ْ
اخل ح
ِ
ِ
ِ
يم( التغابن)15:
إِن ََّام َأ ْم َوا حل حك ْم َو َأ ْو َال حد حك ْم ف ْتنَ ٌة َواَّللَّح عنْدَ حه َأ ْج ٌر َعظ ٌ
واملقارنة التي تضع كال من املال الفاين والبني اهلالكي بجانب الباقيات
الصاحلات ،فإذا هبم يتالشون يف أول كلمة الباقيات ،ثم يتالشون أكثر يف اخلْيية
املطلقة ،ثم يفنون ويزولون عند ربك ألنه ال يبقى مع اَّلل يشء :املَْ حال َوا ْل َبنح َ
ون ِزينَ حة
ِ
اة الدُّ ْنيا وا ْلب ِ
احلي ِ
ات َخ ْ ٌْي ِعنْدَ َر ِّب َك َث َوا ًبا َو َخ ْ ٌْي َأ َم ًال( الكهف)46:
احل ح
اق َي ح
ات َّ
َ َ َ
ََْ
الص َ
وبعد أن تقرر مجيع هذه احلقائق يأِت اإلخبار بأن هذا املال الذي وضع لنا
موضع زينة واختبار ليس ملكا لنا حيق لنا أن نفتخر ونتيه به ،بل هو يف كل حال
وهم ِم ْن م ِ
ال اَّللَِّ ا َّل ِذي آتَا حك ْم (النور)33 :
َ
مال اَّلل ،قال تعاىل َ :وآ حت ح ْ
وما اإلنسان إال أجْي بسيط يف هذا املال ،أو وكيل عن ربه فيه ،أو بالتعبْي
القرآين مستخلف فيه ،قال تعاىل ِ :آمنحوا بِاَّللَِّ َو َر حسولِ ِه َو َأن ِْف حقوا ِِمَّا َج َع َل حك ْم
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حم ْست ْ
ي فِ ِيه َفا َّل ِذي َن آ َمنحوا ِمنْ حك ْم َو َأ ْن َف حقوا َهل ح ْم َأ ْج ٌر كَبِ ٌْي(احلديد)7:
َخ َل ِف َ
فلذلك ال حيل له أن يفسده أو يضعه يف أيدي السفهاء ينفقونه يف شهواهتم،
قال تعاىل  :و َال حت ْؤ حتوا الس َفهاء َأموا َل حكم ا َّلتِي جع َل اَّللَّح َل حكم ِقياما وار حز حق ح ِ
يها
وه ْم ف َ
َ َ
َ
ْ َ ً َ ْ
ُّ َ َ ْ َ ْ
وه ْم َو حقو حلوا َهل ح ْم َق ْو ًال َم ْع حرو ًفا (النساء ،)5:بل ينفق يف املواضع التي حددها
َو اك حْس ح
صاحب املال املالك األصِّل ،قال تعاىل يف وصف عباده الصاحلي وعالقتهم بامهلم:
ِ
ِ
لسائِ ِل َواملَْ ْح حروم( الذاريات)19:
َ و ِيف َأ ْم َواهل ْم َحق ل َّ
وقد جاء النص عىل ذلك اإلنفاق التطوعي بصيغة احلق الواجب ألن ذلك
الصالح الذي ورد وصفه ال يعطيه منة ألنه يملكه ،بل يرده إىل أصحابه الذين أمر
بتسليمه هلم.
ويف نفس الوقت ال حيل أن يكسب ذلك املال إال بالطرق التي حددها
صاحب املال ،قال تعاىل َ :يا َأ ُّ ََيا ا َّل ِذي َن آ َمنحوا َال َت ْأ حك حلوا َأ ْم َوا َل حك ْم َب ْينَ حك ْم بِا ْل َباطِ ِل إِ َّال
جت َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
اض ِمنْ حك ْم َو َال َت ْق حت حلوا َأن حف َس حك ْم إِ َّن اَّللََّ ك َ
َأ ْن َت حك َ
َان بِ حك ْم َر ِح ًيام
ون ِ َ
(النساء)29:
وقد قرنت هذه اآلية الكريمة بي قتل النفس وبي سلب األموال بغْي حق
لتبي أن سالب املال كالقاتل ،فالثاين يقتل اجلسد ،واألول يسلب ما يقوم به اجلسد،
وهلذا اعترب شهيدا من دافع عن ماله ومات يف سبيله.
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األرض
األرض والرتاب والوطن ظروف يعيش يف وسطها اإلنسان ،أم قيم ومبادئ
ومصادر يتلقى منها فكره وروحه وعواطفه؟
وملاذا يفرح اإلنسان باألرض ويتيه هبا ويتعلق بجذورها ،وقد يمد نفوذه عىل
أرايض غْيه يغتصبها ويستعمرها ويمتلك أهلها أو يطردهم؟
وملاذا يتغنى الناس بقطعة األرض التي يظنون أنفسهم مالكا هلا ومواطني
هبا ويبالغون يف تغنيهم وجيعلها الشعراء مساوية َّلل يف ملكوته ،وخيتاروهنا عىل
اخللد وعىل اجلنة ،ويكادون خيتاروهنا عىل اَّلل؟
وملاذا جتري حتت بعضهم األهنار ،وخيرض حتت أرجلهم الزرع ،وتدنو إىل
أيدَيم الثامر ،ويلفح آخرون حتت القيظ ،وحيرتقون باحلر واجلليد ،وكل هؤالء،
من يعيش منهم يف جنة الدنيا ،ومن يعيش يف سعْيها ،حين إىل أرضه وحيبها ويتعلق
هبا وال يكاد يرىض ببيعها.
وهل الوطن صنم من األصنام التي تعبد يف األرض من دون اَّلل ،أم أنه آية
من آيات اَّلل التي يعبد من خالل النظر هلا اَّلل ويعرف وحيب؟
وهل أصحاب املصالح الذين يتاجرون بحب الوطن ،ويتظاهرون بتقبيل
ترابه والتمسح بحجارته واالنحناء أمام جباله ووهاده كهنة هلذا الصنم وسدنة له،
أم عارفون متعبدون يركعون بركوعهم له َّلل ويتعبدون له؟
وهل عباد هذا الصنم البلهاء الذين يقرصون نظرهم إىل الرتاب ،وال يرفعون
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أعينهم نحو السامء ،وال ينظرون إىل الكواكب الكثْية التي تزين هذا الكون
العريض بلهاء أم مؤمنون ،حمقون أم ُمدوعون؟
إن القاعدة التي نعرفها من خالل القرآن الكريم والنصوص املعصومة
املقدسة اخلالية من زهو الشعارات وألواهنا وبريقها هي أن كل ما يفرح به من دون
اَّلل باطل ،ومصْي صاحبه إىل احلزن ،وأن الفرح الوحيد احلق هو الفرح باَّلل وبام
عند اَّلل ،فهل الفرح بالوطن معصية ،وهو الذي يرتعرع بي حناياه اإلنسان
ويرضع من ترابه ،وهو طبيعة ال يكاد ينفك عنها اإلنسان ،فهل هذه الطبيعة جبلة
أم تطبع ؟ وهل هي زينة أم تزيي؟
إن القرآن الكريم ـ وهو يصف اليوم الذي منه بدأ اإلنسان ـ يعرفنا أن مزين
عبادة الوطن والفرح به واالشتغال به عن اَّلل هو إبليس عندما قال يف نص وعيده
الذي مل يقرص يف تنفيذهَ  :ق َال َر ِّب بِ َام َأ ْغ َو ْيتَنِي َألح َز ِّينَ َّن َهل ح ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َألح ْغ ِو َين حَّه ْم
ي(احلجر ،)39:فقد زين للخلق األرض فأصبحت يف أعينهم أمجل من
مج ِع َ
َأ ْ َ
السامء ،وزين هلم الرتاب فتثاقلوا إليه ونسوا اجلنة التي نزلوا منها.
وكانت األرض هي الظرف الذي تم فيه كل تزيي ،وقرص اخللق نظرهم
إليها واشتد حرصهم عليها وعبادهتم هلا ،وكان أكرب هتديد يرسله هؤالء املواطنون
املتثاقلون لَلرض العابدون هلا ألنبيائهم ،هو ما نص عليه القرآن الكريم تفصيال
وإمجاال كسنة اجتامعية يقابل هبا الرسل والدعاة يف كل مكان وزمان ،قال تعاىل :

َو َق َال ا َّل ِذي َن َك َف حروا لِ حر حسلِ ِه ْم َلنح ْخ ِر َجنَّ حك ْم ِم ْن َأ ْر ِضنَا َأ ْو َل َت حعو حد َّن ِيف ِم َّلتِنَا َف َأ ْو َحى إِ َل ْي ِه ْم
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َر ُّ حهب ْم َلنح ْهلِ َك َّن ال َّظاملِي( إبراهيم)13:
وهذا املنطق يبي التصور املغلوط هلؤالء املتثاقلي حي تصوروا أهنم مالك
األرض ،خيرجون من يشاءون وحيتفظون بمن يشاءون ،ألهنم وحدهم املواطنون
والوطنيون وغْيهم عمالء أو خونة أو يريدون أن خيرجوا أهل األرض من
أرضهم.
وهذه هي الورقة التي كان يلعب هبا فرعون عندما خاطب قومه وعيناه
مغرورقتان بالدموع حزنا عىل الوطن الذي يريد موسى أن يسلبه من املرصيي ،قال
تعاىل عىل لسان فرعون :حي ِريدح َأ ْن حخي ِْر َج حك ْم ِم ْن َأ ْر ِض حك ْم َف َام َذا َت ْأ حم حر َ
ون
(األعراف)110:
وقد كانت هذه الورقة هي التي كان يلعب هبا فرعون عىل عقول املرصيي
كام يلعب هبا كل الطغاة عىل مسار التاريخ ،ولذلك كان املنطق الذي عرب به املَل
من قوم فرعون وهم لسانه الناطق ،وهم فروع من فرعنته أو كام يصورهم القرآن
فراعنة صغار خيتبئون وراء فرعون األكرب كام َّتتبئ األصنام وراء الصنم األكرب،
ِ
قال تعاىل  :و َق َال املَْ َ ح ِ
وسى َو َق ْو َم حه لِ حي ْف ِسدح وا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
َ
َل م ْن َق ْو ِم ف ْر َع ْو َن َأت ََذ حر حم َ
ِ
آهلت ََك َق َال سنح َقت حِّل َأبنَاء حهم ونَستَح ِي نِساء حهم وإِنَّا َفو َقهم َق ِ
اه حر َ
ون
َ َ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ ْ
ْ ح ْ
َ
َو َي َذ َر َك َو َ
(األعراف)127:
واإلفساد يف األرض يف تصورهم هو أن تكون ملوسى وأخيه هارون الكربياء
يف األرض التي هي الثمرة األوىل التي جينوهنا من وراء مواطنتهم ووطنيتهم ،قال
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ون َل حك َام ا ْلكِ ْ ِرب َيا حء ِيف ْاألَ ْر ِ
تعاىلَ :قا حلوا َأ ِج ْئ َتنَا لِ َت ْل ِف َتنَا َع َّام َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َو َت حك َ
ض
ي(يونس)78:
َو َما ن َْح حن َل حك َام بِ حم ْؤ ِمنِ َ
ألن املفاهيم اجلديدة والعقائد اجلديدة التي متس ثوابت األمة متس روح
الوطن ومتس مصالح القائمي عليه ،وهي بالتال خيانة عظمى وإفساد يف األرض.
وهلذا ارتبطت اآلهلة يف كل الديانات واملذاهب البرشية باألرض ،وكانت
األرض هي أم اآلهلة أو أساس وجودها ،وكان األنبياء خونة باعتبار هذه العقائد
ألهنم يمسون أصال من األصول التي يرتبطون هبا وال يريدون التنازل عن
تصوراهتم نحوها ،ولذلك كانوا يقابلون بالتهديد وباإلخراج من األرض ،قال
َك ِم ْن ْاألَ ْر ِ
تعاىل عن املرشكي مع رسول اَّلل َ :وإِ ْن كَا حدوا َل َي ْست َِف ُّزون َ
ض
لِ حي ْخ ِر حج َ
وك ِمن َْها َوإِ ًذا َال َي ْل َب حث َ
ون ِخ َال َف َك إِ َّال َقلِ ًيال( اإلرساء ،)76:وقال عن
الفراعنة مع موسى َ  :ف َأ َرا َد َأ ْن َي ْست َِف َّز حه ْم ِم ْن ْاألَ ْر ِ
ن َم َع حه َمجِي ًعا
ض َف َأ ْغ َر ْقنَا حه َو َم ْ
(اإلرساء)103:
وخيربنا القرآن الكريم عن إحدى العلل الكربى التي كان املرشكون
يتصوروهنا كافية لرتك الدين اجلديد الذي يستيقنون صدق مبلغه وأنه رسول رب
العاملي ،وهو االستغراق يف الوطن واألرض إىل درجة اخلوف واجلبن ،قال تعاىل:
ِ
َخ َّط ْ ِ
ِ
َ و َقا حلوا إِ ْن َنتَّبِ ْع ْاهلحدَ ى َم َع َك حنت َ
جي َبى إِ َل ْي ِه
ف م ْن َأ ْرضنَا َأ َو َمل ْ حن َم ِّك ْن َهل ح ْم َح َر ًما آمنًا ح ْ
يش ٍء ِر ْز ًقا ِم ْن َلدح نَّا َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر حه ْم َال َي ْع َل حم َ
ون(القصص)57:
َث َم َر ح
ات حك ِّل َ ْ
والكربياء يف األرض والتعال هبا وتضخيم الذات من خالهلا والفخر عىل
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الغْي والتكاثر عليه هي الغاية التي يصور هبا القرآن حب هؤالء الوطنيي لَلرض،
فهم يف حقيقة األمر ال حيبون األرض وإنام حيبون وجودهم عليها ،وال يفخرون
عىل الغْي باألرض ،وإنام يفخرون عليهم بأنفسهم ،ألهنم لو كانوا مواطني بأرض
أخرى لفخروا هبا وأحبوها وتعلقوا هبا.
والنامذج القرآنية عن املستعلي يف األرض كثْية ،منها نموذج الفرد املتعال
فرعون ،قال تعاىل  :إِ َّن فِ ْر َع ْو َن َع َال ِيف ْاألَ ْر ِ
ف
ض َو َج َع َل َأ ْه َل َها ِش َي ًعا َي ْست َْض ِع ح
َطائِ َف ًة ِمن حْه ْم حي َذ ِّب حح َأ ْبنَا َء حه ْم َو َي ْست َْح ِي نِ َسا َء حه ْم إِ َّن حه ك َ
َان ِم ْن املْح ْف ِس ِدين(القصص)4:
ْربوا ِيف
اس َتك َ ح
ومنها نموذج املجتمع املتعاىل قرية عاد ،قال تعاىل َ :ف َأ َّما َعا ٌد َف ْ
ْاألَ ْر ِ
ض بِ َغ ْ ِْي ْ
احلَ ِّق َو َقا حلوا َم ْن َأ َشدُّ ِمنَّا حق َّو ًة َأ َو َمل ْ َي َر ْوا َأ َّن اَّللََّ ا َّل ِذي َخ َل َق حه ْم حه َو َأ َشدُّ
ِ
ِ
جي َحدح َ
ون(فصلت)15:
من حْه ْم حق َّو ًة َوكَا حنوا بِآ َياتنَا َ ْ
وتعال فرعون صاحب األرض اخلصبة الذي جتري من حتته األهنار مع تعال
عاد صاحبة األرض القاسية اجلافة يبي أن األرض مل تكن حمبوبة لذاهتا وإنام لكوهنا
إسقاطا لَلنا.
وانطالقا من هذا التعال يف األرض الذي جعل أصحاهبا يعتقدوهنا ملكا هلم،
كان األنبياء يعرفون قراهم أن هذه األرض أرض اَّلل ال أرضهم ،وأهنم سيكونون
مغتصبي مفسدين إن نسبوها إىل أنفسهم ،والقرآن الكريم يذكر عن نبي اَّلل صالح
عليه السالم لبيان ذلك أربعة أساليب من خطابه لقومه الذين اشتد تعلقهم
اه ْم
باألرض إىل الدرجة التي حجبتهم عن السامء ،قال تعاىل َ :وإِ َىل َث حمو َد َأ َخ ح
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ِ
احلا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع حبدح وا اَّللََّ َما َل حك ْم ِم ْن إِ َل ٍه َغ ْ حْي حه َقدْ َجا َء ْت حك ْم َب ِّينَ ٌة ِم ْن َر ِّب حك ْم َه ِذ ِه نَا َق حة
َص ً
ٍ
وها َت ْأ حك ْل ِيف َأ ْر ِ
اب
ض اَّللَِّ َو َال َمت َ ُّس َ
اَّللَِّ َل حك ْم آ َي ًة َف َذ حر َ
وها بِ حسوء َف َي ْأ حخ َذ حك ْم َع َذ ٌ
ِ
يم(األعراف)73:
َأل ٌ
فاألرض أرض اَّلل ال أرض عاد أو ثمود ،وسبب كل األخطاء التي يتعامل
هبا اإلنسان مع األشياء هي اعتقاده ملكيته هلا ،والتي جتعله يتصور حريته املطلقة
يف التعامل معها كام َيوى وكام ترغب نفسه.
وهلذا كان األنبياء خياطبون قومهم بمنطق النعمة ال بمنطق األشياء ،ألن
النظر إىل النعمة واآلالء هبذا االعتبار جيعل منها عبودية خالصة َّلل ال حجابا عن
اَّلل ،قال تعاىل عن خطاب صالح لقومه  :وا ْذ حكروا إِ ْذ جع َل حكم حخ َل َفاء ِمن بع ِد َع ٍ
اد
َ ْ َْ
َ َ ْ
َ ح
ِ
َّخ حذ َ ِ
ض َتت ِ
ون ِْ
َو َب َّو َأ حك ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ورا َو َتن ِْح حت َ
اجل َب َال حب حيوتًا َفا ْذ حك حروا َآال َء
ون م ْن حس حهوهلَا حق حص ً
اَّللَِّ َو َال َت ْع َث ْوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض حم ْف ِس ِدي َن( األعراف)74:

ونالحظ إعجاز النص القرآين يف ترتيبه ذكر آالء اَّلل عىل ذكر النعم ،وترتيبه
عدم اإلفساد يف األرض عىل ذكر آالء اَّلل ،ألن من رأى األشياء من اَّلل ال يترضر
هبا وال يرض غْيه ،ومن رآها من نفسه انشغل هبا ،فأهلك نفسه وأحلق الفساد
بغْيه.
وهلذا كان صالح عليه السالم خياطب قومه ويذكرهم بأهنم خلفاء يف األرض
بجعل اَّلل لينفي عنهم الشعور بتملك األرض أو التضخيم الزائد ألنفسهم ،قال
ف ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َف َم ْن
تعاىل عىل لسان صالح عليه السالم  :حه َو ا َّل ِذي َج َع َل حك ْم َخ َالئِ َ
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َك َف َر َف َع َل ْي ِه حك ْف حر حه َو َال َي ِزيدح ا ْلكَافِ ِري َن حك ْف حر حه ْم ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم إِ َّال َم ْقتًا َو َال َي ِزيدح ا ْلكَافِ ِري َن
حك ْف حر حه ْم إِ َّال َخ َس ًارا(فاطر)39:
واعتبارهم خالئف ينزع عنهم زهو التملك ،واعتبار خالفتهم جعال
وليست ذاتية تنفي عنهم األنا التي قد تضخم تصورهم للخالفة إن تصوروها نابعة
منهم واستحقاقا هلم.
وبام أن ثمود كانت هتوى العمران واحلضارة العمرانية ،وتشعر أن ذلك
العمران منها وهبا كان صالح خياطبهم بأن قدرهتم التعمْيية من اَّلل نعمة من نعمه
ِ
احلا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع حبدح وا اَّللََّ َما َل حك ْم
كنعمة األرض ،قال تعاىل َ :وإِ َىل َث حمو َد َأ َخ ح
اه ْم َص ً
ِ
نش َأ حك ْم ِم ْن ْاألَ ْر ِ
ِم ْن إِ َل ٍه َغ ْ حْي حه حه َو َأ َ
اس َت ْغ ِف حرو حه حث َّم حتو حبوا إِ َل ْي ِه إِ َّن
اس َت ْع َم َر حك ْم ف َ
يها َف ْ
ض َو ْ
يب(هود)61:
يب ح ِجم ٌ
َر ِِّّب َق ِر ٌ
والعمران واملساكن التي يتشكل منها الوطن كانت وال زالت حجابا من
احلجب العظمى التي حتول بي اخللق وبي السامء ومسامرا من املسامْي التي تثقلهم
إىل األرض ،وكلام ارتفع بنيان النفس البعيدة عن اَّلل كلام ارتفع طغياهنا ،فتجرب
الرومان كان وليدا من قساوة حجارة مسارحها ،وتعال الفراعنة كان أثرا للرصوح
املشيدة التي أرادوا هبا أن يصلوا إىل السامء ،والظالم الروحي الذي يطغى عىل
الشوارع األمريكية واألوروبية ظالل من ناطحات السحاب التي يتيه هبا الغرب
عىل الرشق.
وهلذا جعل الرسول  تعاىل العامة البسطاء بالبنيان عالمة من عالمات
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الساعة ،ألن انشغال هؤالء بالتعال يدل عىل أن تلك املفاهيم سيطرت عىل املجتمع
سيطرة ال خيلصهم منها إال قيام الساعة.
ومنطق أن األرض َّلل وأن االستخالف فيها بيد اَّلل هو الذي كان يصحح به
موسى عليه السالم التصور اإلرسائيِّل لَلرض والتي جعلتهم أذالء مستضعفي
يسامون اخلسف وال تتحرك أنفسهم للخروج من ذلك اهلوان ،قال تعاىل َ :ق َال
ور حثها من ي َشاء ِمن ِعب ِ
ِ
ِ ِِ
اد ِه
ربوا إِ َّن ْاألَ ْر َض َّللَِّ حي ِ َ َ ْ َ ح ْ َ
استَعينحوا بِاَّللَِّ َو ْ
اص ِ ح
وسى ل َق ْومه ْ
حم َ
وا ْلع ِ
ي(األعراف)128:
اق َب حة لِ ْل حمت َِّق َ
َ َ
وهذا النص يشْي إىل أن اعتقادهم القديم بأن األرض للبرش أو لبعض البرش
هو سبب االستضعاف واهلوان.
وخالفة اإلنسان يف األرض قاعدة من قواعد التصور اإلسالمي لإلنسان
تعرفه بحقيقته وحقيقة األرض التي يسكن فيها ويسكن إليها ،قال تعاىل َ :و حه َو
ض درج ٍ
ف ْاألَ ْر ِ
ات لِ َي ْب حل َو حك ْم ِيف َما
ا َّل ِذي َج َع َل حك ْم َخ َالئِ َ
ض َو َر َف َع َب ْع َض حك ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
ِ
آتَا حك ْم إِ َّن َر َّب َك َ ِ
يع ا ْل ِع َق ِ
يم(األنعام)165:
رس ح
ور َرح ٌ
اب َوإِ َّن حه َل َغ حف ٌ
وقال تعاىل للمالئكة حي كان آدم مرشوعا خلقيا جديدا ينتظر حمله للربوز:
 وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلم َالئِك َِة إِ ِّين ج ِ
اع ٌل ِيف ْاألَ ْر ِ
جت َع حل فِ َيها َم ْن حي ْف ِسدح
ض َخلِي َف ًة َقا حلوا َأ َ ْ
َ
َ ُّ
َ
َ
فِ َيها َو َي ْس ِف حك الدِّ َما َء َون َْح حن حن َس ِّب حح بِ َح ْم ِد َك َو حن َقدِّ حس َل َك َق َ
ال إِ ِّين َأ ْع َل حم َما َال َت ْع َل حمون
(البقرة)30:
ولتأسيس هذا املفهوم الذي يقوم عىل نسبة األشياء َّلل ليأخذه اإلنسان بعد
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ذلك من اَّلل هو الذي من أجله يكرر القرآن نسبة األرض َّلل ويف كل موطن حيتاج
إىل بيان تلك النسبة ،قال تعاىل  :وَّللَِّ م ْل حك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
خي حل حق َما
ض َو َما َب ْين حَه َام ْ
َّ َ َ
َ ح
يش ٍء َق ِد ٌير( املائدة)17:
َي َشا حء َواَّللَّح َع َىل حك ِّل َ ْ
وقد وردت هذه اآلية عقب قوله تعاىل َ :ل َقدْ َك َف َر ا َّل ِذي َن َقا حلوا إِ َّن اَّللََّ حه َو
ِ
يح ا ْب حن َم ْر َي َم حق ْل َف َم ْن َي ْملِ حك ِم ْن اَّللَِّ َش ْي ًئا إِ ْن َأ َرا َد َأ ْن ح َْيلِ َك املَْ ِسي َح ا ْب َن َم ْر َي َم َو حأ َّم حه
املَْس ح
َو َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َمجِي ًعا(املائدة )17:ليبي هتافت العقول البرشية التي أهلت املسيح
وقرص نظرها الذي جعلها تسلم زمام األلوهية إلنسان يف أرض هي جزء من كون
فسيح ال هناية له ،وهو دليل عىل عمى من اَّتذوا آهلة من األرض أو من أي كوكب
يف السامء ،فكل كوكب صفر يف مساحة الكون وحجمه وأبعاده ومجيع اعتباراته،
وهلذا جاء التعبْي القرآين يعرب عن ملك اَّلل الواسع لَلرض والسامء وما بينهام وكل
يشء ،ذلك امللك الذي يترصف فيه كام يريد ،ال معقب حلكمه وال راد ألمره.
والقرآن الكريم يبي ـ نتيجة لذلك ـ أن كل ما عىل هذه األرض من تيسْيات
مل تفرضها التطورات اجليولوجية العمياء وال التقلبات الزمنية املتطاولة وإنام دبرها
اَّلل لتستقبل اإلنسان وتسخر خلدمته ،قال تعاىل  :ا َّل ِذي َج َع َل َل حك ْم ْاألَ ْر َض َم ْهدً ا
َو َج َع َل َل حك ْم فِ َيها حس حب ًال َل َع َّل حك ْم َ ْهتتَدح َ
ون( الزخرف ،)10:واملتأمل يف األرض ويف
التيسْيات املوجودة هبا يرى مدى انطباق هذه الصفة عىل األرض مقارنة
بالكواكب الكثْية املرئية.
والقرآن الكريم يفصل بعض وجوه هذا التمهيد ليبي من خالهلا أن اَّلل هو
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الفاعل واملمهد واملدبر ال التطورات اجليولوجية العمياء ،قال تعاىل َ :و ْاألَ ْر ِ
ض
اها(الضحى)6:
َو َما َط َح َ
ودعا إىل النظر إىل تسطيحها وهتيئتها بقوله تعاىل َ :وإِ َىل ْاألَ ْر ِ
ف
ض َك ْي َ

حسطِ َحت(الغاشية)20:

وأقسم هبا بوصفها تتصدع وتنشق ليخرج منها اخلْي الكثْي بذلك التصدع،
قال تعاىل  :و ْاألَر ِ ِ
الصدْ ع( الطارق)12:
ض َذات َّ
َ ْ
وفصل يف بيان الرتتيب الذي رتبه اَّلل تعاىل لإلنسان عىل األرض بقوله تعاىل:
اها َو ِْ
اها َمتَا ًعا َل حك ْم
اجل َب َال َأ ْر َس َ
اها َأ ْخ َر َج ِمن َْها َما َء َها َو َم ْر َع َ
َ و ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َذلِ َك َد َح َ
َو ِألَ ْن َع ِام حك ْم( النازعات 30:ـ )33
وهلذا أشار تعاىل بعدها إىل النظر هبذا املنظار لَلرض نظر اعتبار ال نظر
ات لِ ْلم ِ
افتخار ،قال تعاىل َ :و ِيف ْاألَ ْر ِ
وقنِي( الذاريات)20:
ض آ َي ٌ ح
واليقي يف القرآن ال يشْي فقط إىل اليقي العقِّل ،بل يشْي كذلك إىل نفس
قوية مكتملة تندمج فيها قوة العقل مع نقاء الشعور مع بعد النظر.
وهذا اليقي هو الذي جيعلها ترى أثر رْحة اَّلل يف كل مظهر من املظاهر التي
ينسبوهنا للطبيعة ،قال تعاىل َ :فان حظ ْر إِ َىل آ َث ِ
حي ِي ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا
ْح ِة اَّللَِّ َك ْي َ
ار َر ْ َ
ف حْ
ِ ِ
ِ
يش ٍء َق ِد ٌير( الروم)50:
إ َّن َذل َك ملَح ْحيي املَْ ْوتَى َو حه َو َع َىل حك ِّل َ ْ
وهو الذي جيعلها ترى األرض معلقة بحفظ اَّلل وإمساكه ،منتظمة يف سلك
الكون ال بجاذبية عمياء تطرح ألف سؤال حمْي عىل من يرىض بقيوميتها من دون
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اَّلل ،قال تعاىل  :إِ َّن اَّللََّ يم ِس حك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َأ ْن ت حَز َ
وال َو َلئِ ْن َزا َلتَا إِ ْن
َّ َ َ
حْ
َأمس َك حهام ِم ْن َأ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِد ِه إِ َّن حه ك َ ِ
ورا( فاطر)41:
َان َحل ًيام َغ حف ً
ْ َ َ
وهذا التصور هو الذي حيفظ املؤمن من الوقوع يف براثن التصورات
اخلرافية ،قال ابن عباس لرجل مقبل من الشام :من لقيت به؟ قال :كعبا ،قال :وما
سمعته يقول؟ قال :سمعته يقول :إن السموات عىل منكب ملك ،فال :كذب
كعب ،أما ترك َيوديته بعد! إن اَّلل تعاىل يقول : :إِ َّن اَّللََّ يم ِس حك السامو ِ
ات
َّ َ َ
حْ
َو ْاألَ ْر َض َأ ْن ت حَزوال ( فاطر)41 :
فإذا اطمأن املؤمن املوقن إىل هذه احلقيقة وعلم أن األرض َّلل خلقا وهتيئة
وترصيفا جاءت النصوص لتبي أن هذه األرض املخلوقة عبد مطيع َّلل حتمل من
عليها بأمر اَّلل ،واملواطن احلقيقي الذي تفرح به األرض قبل أن يفرح هبا هو الذي
يشاركها تسبيحها َّلل ،قال تعاىل يبي نشأة األرض وطاعتها َّلل يف تلك النشأة التي
َل ْر ِ
ان َف َق َال َهلَا َولِ ْ َ
الس َام ِء َو ِه َي حد َخ ٌ
ض اِئْتِ َيا َط ْو ًعا
است ََوى إِ َىل َّ
أودعت فطرهتا :حث َّم ْ
ي( فصلت)11:
َأ ْو ك َْر ًها َقا َلتَا َأ َت ْينَا َطائِ ِع َ
وهذا العهد الذي قطعته األرض والسامء عىل نفسيهام بطاعة اَّلل يتحد مع
العهد الذي قطع عىل بني آدم وهم يف عامل الذر إال أن الفرق الوحيد واجلليل بينهام
هو أن اإلنسان ينسى ويبتىل بنسيانه ،أما غْيه من املخلوقات فال تنسى أبدا الفطرة
التي فطرت عليها ،قال تعاىل َ :وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َك ِم ْن َبنِي آ َد َم ِم ْن حظ حه ِ
ور ِه ْم حذ ِّر َّيت حَه ْم
َو َأ ْش َهدَ حه ْم َع َىل َأن حف ِس ِه ْم َأ َل ْس حت بِ َر ِّب حك ْم َقا حلوا َب َىل َش ِهدْ نَا َأ ْن َت حقو حلوا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة إِنَّا حكنَّا
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ي(األعراف)172:
َع ْن َه َذا َغافِلِ َ
واجلمع بي اإلنسان الكائن احلي العاقل مع األرض والسامء التي نراها
جامدة ال روح فيها وال عقل يشْي إىل النظرة القرآنية لَلرض والسامء وكل يشء،
وهو أن احلياة تدب فيها مجيعا ،احلياة التي ال ندركها نحن ألننا من عامل ُمتلف ومن
جنس مغاير.
ومن أنانية البرشية حرصها صورة احلياة يف مظاهر احلياة التي تراها ،والتي
ال تعدو يف معظمها تأمي الرتكيب احلي من االختالل ،فاألكسوجي واملاء
والكربون وغْيها من الرتكيبات والعناَص ال يعدو دورها حفظ الرتكيب وإمداده
بطاقة احلياة التي نتصورها ونقرص احلياة عليها ،وهلذا يذكر القرآن الكريم عن
األرض تسبيحها الدائم َّلل ،والتسبيح ال يصدر إال من حي عاقل ،قال تعاىل :

ض و حهو ا ْلع ِز حيز ْ ِ
ِ
يم(الصف)1:
الس َام َوات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ َ َ َ
احلك ح
َ
َس َّب َح َّللَِّ َما ِيف َّ
وقد وردت هذه اآلية يف افتتاح ثالث سور قرآنية هي الصف واحلرش
واحلديد مع حذف ما املوصولة عن األرض يف سورة احلديد.
وبينت اآليات الكثْية أن هذا التسبيح دائم مستمر ،كتسبيح كل يشء يف
ِ ِ
ِ
يش ٍء
الس َام َو ح
ات َّ
الكون ،قال تعاىل  :حت َس ِّب حح َل حه َّ
الس ْب حع َو ْاألَ ْر حض َو َم ْن ف ِيه َّن َوإ ْن م ْن َ ْ
يح حهم إِ َّن حه ك َ ِ
إِ َّال حي َس ِّب حح بِ َح ْم ِد ِه َو َلكِ ْن َال َت ْف َق حه َ
ورا(اإلرساء،)44:
َان َحل ًيام َغ حف ً
ون ت َْسبِ َ ْ
ويف اآلية الكريمة إشارة إىل العقول التي تنكر كل ما ال تفقهه لرتدها إىل حقيقتها
العاجزة القاَصة عن سامع وإدراك حقائق الكون الكثْية.
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واآلثار الكثْية تؤكد هذا املعنى القرآين وهذه احلقيقة الكونية ،فعن ابن
مسعود أنه قال  (:كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل) ،ويف حديث أِّب ذر أن النبي
 أخذ يف يده حصيات فسمع هلن تسبيح كحني النحل ،وعن أنس عن رسول
اَّلل  أنه دخل عىل قوم وهم وقوف عىل دواب هلم ورواحل ،فقال هلم  (:اركبوها
ساملة ودعوها ساملة وال تتخذوها كرايس ألحاديثكم يف الطرق واألسواق ،فرب
مركوبة خْي من راكبها وأكثر ذكرا َّلل منه)

( )1

ويبي القرآن الكريم أن هذا الكائن احلي الذي يسمى األرض صاحب
ات
الس َام َو ح
مشاعر ،فهو يكاد يتفطر من الكفر الذي يقع عليه،قال تعاىل َ :تكَا حد َّ
َنش ُّق ْاألَر حض و َ ِ
َّت ُّر ِْ
َي َت َف َّط ْر َن ِمنْ حه َوت َ
اجل َب حال َهدًّ ا(مريم)90:
َ
ْ
ويعرب القرآن الكريم عن قمة املشاعر الوجدانية التي تصدر من األرض يف
مواقفها املختلفة من املؤمني والكافرين واملفسدين واملصلحي ،فاألرض ال تعرف
الس َام حء َو ْاألَ ْر حض َو َما كَا حنوا
غْي هذه املصطلحات ،قال تعاىل َ :ف َام َبك ْ
َت َع َل ْي ِه ْم َّ
حمن َظ ِري َن(الدخان)29:
وقد نفى ابن عباس املعنى املجازي الذي تفرس به أمثال هذه اآليات ،نتيجة
عدم الفقه يف حقائق ترصفات األكوان ،فقال حي سأله بعضهم عن هذه :نعم إنه
ليس أحد من اخلالئق إال وله باب يف السامء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله ،فإذا
مات املؤمن فأغلق بابه من السامء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده
( )1رواه أْحد  )15714( 439/3و)15731( 440/3
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بكى عليه ،وإذا فقده مصاله من األرض التي كان يصِّل فيها ويذكر اَّلل تعاىل فيها
بكت عليه ،وإن قوم فرعون مل تكن هلم يف األرض آثار صاحلة ،ومل يكن يصعد إىل
اَّلل تعاىل منهم خْي فلم تبك عليهم السامء واألرض)

( )1

وهذا التفسْي يوحي بإشارات علمية كثْية قد تكشف عنها األيام يف عالقات
السامء واألرض ،وعالقة الصالة بالكون ،ونحن نعرف اآلن كثْيا من العالقات
التي كانت تعترب يف يوم من األيام خرافات وأساطْي.
وألن األرض هبذه الصورة ،صورة الكائن احلي ،يعرب القرآن الكريم عند
ذكر نعم اَّلل عىل عباده بام يوحي بتشبيهها باحليوانات املركوبة التي يستغل ظهرها
ورضعها وحلمها وجلدها ،وكذلك األرض يستغل سطحها وتراهبا وهواؤها
وثرواهتا ،فهي مركب وسفينة فضائية مزودة بكل االحتياجات ،قال تعاىل  :حه َو
ا َّل ِذي َج َع َل َل حك ْم ْاألَ ْر َض َذ حل ً
وال َفا ْم حشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َو حك حلوا ِم ْن ِر ْز ِق ِه َوإِ َل ْي ِه
ور(امللك)15:
الن حُّش ح
وهلذه املفاهيم القرآنية أثرها الكبْي يف تصحيح مفهوم املواطنة والعالقة
باألرض ،والربط الشعوري بي األرض واإلنسان ربطا ال توثقه األنا والتعال
والتكاثر ،وإنام يوثقه التوجه الواحد َّلل بالتسبيح والصالة واالفتقار والعبودية.
وهلذا تسلم األرض بام فيها من حجارة وجبال وتربة عىل املؤمني وتفرح هبم
وترس بمشاركتها هلم يف تسبيحها ،قال رسول اَّلل ( : إين ألعرف حجرا بمكة
( )1تفسْي الطربي ()74/25
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كان يسلم عِّل قبل أن أبعث إين ألعرفه اآلن)

( )1

وقال عبداَّلل بن مسعود  ( :إن اجلبل يقول للجبل :يا فالن ،هل مر بك اليوم
ذاكر َّلل تعاىل ؟ فإن قال نعم رس به) ،وعن أنس بن مالك قال  (:ما من صباح وال
رواح إال تنادي بقاع األرض بعضها بعضا :يا جاراه ،هل مر بك اليوم عبد فصىل
َّلل أو ذكر اَّلل عليك؟ فمن قائلة ال ،ومن قائلة نعم ،فإذا قالت نعم رأت هلا بذلك
فضال عليها)
وقال  يف احلدبث املشهور  (:ال يسمع صوت املؤذن جن وال إنس وال
شجر وال حجر وال مدر وال يشء إال شهد له يوم القيامة )

( )2

وهذه املشاعر وغْيها هي األساس النظري الذي تنطلق منه عالقة املؤمن
باألرض ،عالقة الرحلة إىل اَّلل بام تقتضيه من صالح يقدم عىل املصالح ،فاملصالح
نتيجة حمدودة مؤقتة ،والصالح سْي قد يكون عسْيا ولكن نتيجته حتوي املصالح
احلقيقية لإلنسان ،والتي ينشغل عنها بمصالح الرتكيبة املعدنية والعضوية والغازية
التي تشده إىل األرض وتشعره بملكيته هلا.
وهلذا نرى يف القرآن الكريم الرتغيب الكثْي باهلجرة يف سبيل اَّلل وعدم
الركون إىل األرض إن كان يف الركون إليها إرضارا باملصالح الرشعية التي من
اعب ِ
ِ
ادي ا َّل ِذي َن آ َمنحوا إِ َّن
أجلها سخرت األرض مركبة طيعة لإلنسان ،قال تعاىل َ :ي َ
( )1رواه مسلم .)6003( 58/7
( )2رواه مالك يف املوطأ  .176وأْحد  )11325( 35/3ويف  )11413( 43/3والبخاري
.158/1
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ِ
ِ
اي َفا ْع حبدح ِ
وين(العنكبوت)56:
َأ ْريض َواس َع ٌة َفإِ َّي َ
واحلديث عن السعة هنا يشْي إىل اهلجرة إذا ما اقتىض حتقيق العبادة ذلك،
وهلذا ال تعذر املالئكة الذين يموتون مستضعفي مع أن هلم إمكانيات التنقل
والبحث يف األرض عن مواطن جديدة لتحقيق العبودية ،هم كاملسافر الذي يبحث
يف القاطرة أو الطائرة عن املوضع املناسب له.
ِ
ِ
ِ
ِ
يم حكن حت ْم َقا حلوا حكنَّا
قال تعاىل  :إِ َّن ا َّل ِذي َن ت ََو َّف ح
اه ْم املَْ َالئ َك حة َظاملي َأن حفس ِه ْم َقا حلوا ف َ
ض َقا حلوا َأ َمل َت حكن َأر حض اَّللَِّ و ِ
اس َع ًة َف حت َه ِ
ي ِيف ْاألَ ْر ِ
اج حروا فِ َيها َف حأ ْو َلئِ َك
حم ْست َْض َع ِف َ
َ
ْ ْ ْ
ت َم ِص ًْيا(النساء ،)97:فاستضعاف هؤالء الظاملي
َم ْأ َو حاه ْم َج َهن حَّم َو َسا َء ْ
ألنفسهم مل يكن بسبب عجزهم وإنام بسبب ركوهنم وتثاقلهم إىل األرض ،وهلذا
جاءت اآليات بعدها تستثني الذين ال يستطيعون حيلة وال َيتدون سبيال ،فأولئك
عسى اَّلل أن يتوب عليهم لضعفهم املادي احلقيقي ال الضعف النفيس املجازي.
وهلذا يقص القرآن الكريم علينا كثْيا من قصص املهاجرين يف سبيله بدءا
من األنبياء الذين ال نكاد نستثني واحدا منهم من اهلجرة.
والقرآن الكريم يرغب يف اهلجرة يف سبيل اَّلل ويعد صاحبها الفضل العظيم
الدنيوي واألخروي ،قال تعاىل َ :وم ْن َي ِ
يل اَّللَِّ َجيِدْ ِيف ْاألَ ْر ِ
اج ْر ِيف َسبِ ِ
ض حم َرا َغ ًام
َ حَ
كَثِْيا َوس َع ًة َوم ْن َخيْر ْج ِم ْن َب ْيتِ ِه م َه ِ
ت َف َقدْ َو َق َع
اج ًرا إِ َىل اَّللَِّ َو َر حسولِ ِه حث َّم حيدْ ِر ْك حه املَْ ْو ح
ح
ح
َ
ً َ
َأ ْج حر حه َع َىل اَّللَِّ َوك َ
ورا َر ِح ًيام(النساء)100:
َان اَّللَّح َغ حف ً
فاملهاجر يف سبيل اَّلل يف ْحاية اَّلل ويف سعة من فضل اَّلل وإن مات فهو من
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الشهداء ،وقد ورد يف احلديث قوله (: من خرج حاج ًا فامت ،كتب له أجر احلاج
إىل يوم القيامة ،ومن خرج معتمر ًا فامت ،كتب له أجر املعتمر إىل يوم القيامة ،ومن
خرج غازي ًا يف سبيل اَّلل فامت ،كتب له أجر الغازي إىل يوم القيامة)

( )1

واهلجرة يف الرشع ،هبذا املفهوم ،ال تقترص عىل الرحلة من بلد احلرب إىل بالد
اإليامن ،بل تتعداه إىل آفاق احلياة الواسعة ،وهلذا جاءت اآليات الكثْية حتث عىل
السْي يف األرض للعلم وللبحث ولالعتبار ،قال تعاىل  :حق ْل ِس حْيوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
ِ
ِ ِ
يش ٍء
َفا ْن حظ حروا َك ْي َ
ف َبدَ َأ ْ َ
اخل ْل َق حث َّم اَّللَّح حينش حئ الن َّْش َأ َة ْاآلخ َر َة إ َّن اَّللََّ َع َىل حك ِّل َ ْ

َق ِد ٌير(العنكبوت ،)20:وقال تعاىل  :حق ْل ِس حْيوا ِيف ْاألَ ْر ِ
فك َ
َان
ض َفان حظ حروا َك ْي َ
َع ِ
ي(النمل ،)69:وغْيها من اآليات الكثْية وهي كلها دعوة إىل
اق َب حة املْح ْج ِر ِم َ
التخلص من قيود الرتاب والوطن والتثاقل إليهام.
وهذه املفاهيم هي التي جعلت كثْيا من الصاحلي يسيحون يف األرض،

ينرشون دين اَّلل ويربون الناس عليه ويتعلمون العلم النافع ،فامت بعضهم مرشقا
ومات آخر مغربا لتشهد األرض عىل تضحيتهم باألرض يف سبيل اَّلل ،تلك
التضحية التي عوضهم اَّلل هبا التمكي يف األرض ،قال تعاىل َ :وعَدَ اَّللَّح ا َّل ِذي َن
احل ِ
ِ
ِ
ِ
َخلِ َفن حَّهم ِيف ْاألَ ْر ِ
است ْ
ات َل َي ْست ْ
ف ا َّل ِذي َن ِم ْن
َخ َل َ
آ َمنحوا منْ حك ْم َو َعم حلوا َّ
ض ك ََام ْ
الص َ
َق ْبلِ ِه ْم َو َل حي َم ِّكنَ َّن َهل ح ْم ِدين حَه ْم ا َّل ِذي ْارت ََىض َهل ح ْم َو َل حي َبدِّ َلن حَّه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمنًا

رباين يف األوسط ( ،)5321وابن اِّب
( )1أبو يعىل يف مسنده ( ،)6357ويف معجمه ( ،)101وال َّط ُّ
حاتم يف العلل ( ،)973والبَي َه ِق ُّي يف الشعب ()3806

115

َي ْع حبدح ونَنِي َال حي ْ ِ
رش حك َ
ون ِِّب َش ْي ًئا َو َم ْن َك َف َر َب ْعدَ َذلِ َك َف حأ ْو َلئِ َك حه ْم
ا ْل َف ِ
اس حق َ
ون(النور)55:
وهذا الوعد احلق ليس خاصا بالصحابة بل هو عام لكل عبد صالح ،قال
ادي الص ِ
الذك ِْر َأ َّن ْاألَر َض ي ِر حثها ِعب ِ
الز حب ِ
احلح َ
ور ِم ْن َب ْع ِد ِّ
ون
تعاىل َ :و َل َقدْ َك َت ْبنَا ِيف َّ
َّ
َ َ َ
ْ
(األنبياء)105:
وهكذا ال خيرس املؤمن شيئا بعدم تعلقه باألرض ،ألن األرض لن تضيع منه
إن ترك تعلقه القلبي هبا وركونه وتثاقله اجلسدي إليها ،بل إنه سيكسب بدل ذلك
التعلق آفاقا جديدة ورؤى جديدة جتعل منه عاملي النزعة واسع الطموح غْي حمدود
باحلدود اجلغرافية البسيطة التي تقيده بقيودها وتصوراهتا وحترصه يف عامل الرتاب
مع أنه أرفع من الرتاب.
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الريح
الفرح بالريح من أنواع الفرح املذموم يف القرآن الكريم ،فلامذا ذم ؟
أليست الريح نعمة من النعم العظمى التي يتوقف عليها استمرار احلياة عىل
هذه األرض؟ وهي بالتال كالشمس والقمر واملاء وكل هذا الكون الكبْي الذي
يفتقر اإلنسان إليه يف كل حلظة كام تفتقر كل أصناف األحياء؟
أليس هذا الغالف الغازي الذي حييط باألرض والذي تتشكل من حركته
الرياح هو الغالف الغازي الوحيد الذي تتأقلم معه حياة اإلنسان عىل هذه
األرض؟
أليس هو الذي يلقح السحاب فيمطر ،ويلقح النبات فيثمر ،وحيرك السفن
يف البحر ،وحيرك طواحن اهلواء ،ويشكل نوعا من أنواع الطاقة التي يستظل
بخدماهتا اإلنسان؟
إن كل ذلك حقائق علمية واقعية ال جيادل فيها ،ومل يرد القرآن بنفيها ،بل
ورد فيه ما يؤكدها ،ولكن يؤكدها بغْي األسلوب الذي تعوده الناس يف دراستهم
للمظاهر الطبيعية ،حيث جيعلون الظاهرة ذاتا قائمة بنفسها حتركها الطبيعة العمياء
كيف تشاء ،وجيعلون منها كذلك ذاتا عمياء ال تبرص وال تسمع وال تعقل ما تعمل،
وليس هلا وظيفة أو رسالة تؤدَيا ،هي كاملجنون الذي توضع يف يده قنبلة لْيميها
متى يشاء وهو يضحك ويلهو.
وهذا التصور للريح ،واملشاعر الناشئة عنه هو الذي ورد ذمها يف القرآن
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ِ
رب َوا ْل َب ْح ِر َحتَّى
الكريمة بصيغة غْي مبارشة يف قوله تعاىل  :حه َو ا َّلذي حي َس ِّ حْي حك ْم ِيف ا ْل َ ِّ
ِ
يح َطيب ٍة و َف ِرحوا ِهبا جاء ْهتا ِريح َع ِ
ف َو َجا َء حه ْم
اص ٌ
إِ َذا حكنْ حت ْم ِيف ا ْل حف ْلك َو َج َر ْي َن ِهبِ ْم بِ ِر ٍ ِّ َ َ ح َ َ َ َ ٌ
املَْوج ِمن حك ِّل مك ٍ
َان َو َظنُّوا َأ َّهنح ْم حأ ِح َ
ي َل حه الدِّ ي َن َلئِ ْن َأن َْج ْي َتنَا
يط ِهبِ ْم َد َع ْوا اَّللََّ حُمْلِ ِص َ
ْ ح ْ
َ
ِم ْن َه ِذ ِه َلنَ حكو َن َّن ِم ْن َّ
الشاكِ ِري َن(يونس)22:
تبدأ اآلية بلفظ التسيْي املشتق من السْي وَّترب أن سْي اإلنسان يف الرب والبحر
من تقدير اَّلل وفعل اَّلل وخلق اَّلل ،حتى حركات أقدامه وهو يرفعها وخيفضها
ويطوي هبا النجاد والوهاد من تقدير اَّلل ،تلك احلركات التي قد خيتال هبا اإلنسان
ويزهو ويطاول اجلبال.
ثم ينتقل املشهد إىل البحر معتمدا أسلوب اخلطاب الذي حيمل األنس
ويشعر املستمع بالقرب ،ولكنه فجأة يلتفت إىل الغائب ،ويتحدث بصيغة الغائب
ليشعر بالنفور واإلبعاد واحلجاب ،وخيرب عن الريح الطيبة التي حترك السفن
الرشاعية ،ويأِت اإلنكار عىل موقفهم حيث َف ِر ححوا ِ َهبا ومل يفرحوا بمرسلها ،أومل
يكونوا يعتقدون أن هلا مرسال ،حينذاك  جاء ْهتا ِريح َع ِ
ف َو َجا َء حه ْم املَْ ْو حج ِم ْن
اص ٌ
َ َ َ ٌ
حك ِّل مك ٍ
َان َو َظنُّوا َأ َّهنح ْم حأ ِح َ
يط ِهبِ ْم ،وحينذاك عرفوا رهبم والتجئوا إليه بصدق
َ
ووعدوه أن يشكروه ،ولكن املشهد ينتقل بعد ذلك إىل سكون الريح وعودة الرياح
اه ْم إِ َذا
الطيبة فإذا هبم يعودون إىل طبعهم وبغيهم وعتوهم ،قال تعاىل َ :ف َل َّام َأن َْج ح
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
حه ْم َي ْب حغ َ
احل ِّق (يونس)23:
ض بِ َغ ْ ِْي ْ َ
ومثل هذه النفوس التي تتقلب تقلب الرياح غْي جديرة بأن تفرح الفرح
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احلق ،الفرح الذي يفرحه املؤمنون ،ألن املؤمني يفرحون بنعمة الريح ال بالريح،
ويعتربوهنا رسائل من اَّلل ،رسائل ود فيستبرشون بفضل اَّلل ،أورسائل َّتويف
فْيجعون إىل اَّلل ويثوبون إليه ويستغفرونه ،حيسنون الظن به يف نفس الوقت الذي
ال يأمنون مكره ،ألن ذلك يؤدي إىل الغرور ،والغرور هو القاصمة التي حتجب
اإلنسان عن ربه وتستعبده لنفسه.
ولذلك كان  ـ كام تصف عائشة ـ قالت :ما رأيت رسول اَّلل  ضاحكا
حتى أرى منه هلواته إنام كان يتبسم ،قالت :وكان إذا رأى غيام أو رحيا عرف يف
وجهه قالت :يا رسول اَّلل إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه املطر
وأراك إذا رأيته عرف يف وجهك الكراهية فقال :يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه
عذاب عذب قوم بالريح ،وقد رأى قوم العذاب فقالوا َ :ه َذا َع ِ
ار ٌض حِمْطِ حرنَا
(االحقاف)24 :

( )1

وقال أنس بن مالك( :كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك يف وجه
النبي )

( )2

وكان  ينهى عن سبها أو التوجه إليها باملدح أو الذم ،بل يتوجه إىل اَّلل
فيسأل من خْيها ويستعاذ به من رشها ،كان  يويص أمته بقوله  (:الريح من
روح اَّلل تأِت بالرْحة وتأِت بالعذاب ،فإذا رأيتموها فال تسبوها وسلوا اَّلل خْيها

( )1رواه البخاري  ،167/6ويف (األدب املفرد) ( )251ومسلم .26/3
( )2رواه أْحد )12647( 159/3
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واستعيذوا به من رشها)

( )1

وكان من سنته  أن يقول إذا عصفت الريح  (:اللهم إين أسألك خْيها
وخْي ما فيها وخْي ما أرسلت به وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها ورش ما أرسلت
به )

( )2

هبذا التوحيد علمنا النبي  كيف نوحد اَّلل يف كل األشياء ،وكيف ال نأمن
مكره مع كل يشء ،ألن كل يشء جمند َّلل خاضع ألوامره حتى الريح التي نراها
طيبة قد حتمل يف طياهتا جرثوم املوت القاتل إذا أراد اَّلل ذلك.
وقد كانت الريح جندا من جند اَّلل يوم حتزب األحزاب تبغي استئصال شأفة
املسلمي ،قال تعاىل َ :يا َأ ُّ ََيا ا َّل ِذي َن آ َمنحوا ا ْذ حك حروا نِ ْع َم َة اَّللَِّ َع َل ْي حك ْم إِ ْذ َجا َء ْت حك ْم حجنحو ٌد
َان اَّللَّح بِ َام َت ْع َم حل َ
حيا َو حجنحو ًدا َمل ْ ت ََر ْو َها َوك َ
ون َب ِص ًْيا( األحزاب،)9:
َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ْم ِر ً
فالريح من اجلنود املرئية ،وغْيها من اجلنود غْي املرئية.
وجند اَّلل من الريح هي التي نرص اَّلل هبا هودا عليه السالم عىل قومه ،حي
أرسل عليهم رحيا باردة كربودة قلوهبم ،يف أيام مشؤومات كشؤم نفوسهم مقابلة
هلم عىل تشاؤمهم من نبيهم عليه السالم ،وحتقيا لطلبهم ،قال تعاىل َ :ف َأ ْر َس ْلنَا
اخل ْز ِي ِيف ْ ِ
ات لِنح ِذي َقهم َع َذاب ْ ِ
َحس ٍ
ِ
اب
احل َياة الدُّ ْن َيا َو َل َع َذ ح
َ
َع َل ْي ِه ْم ِر ً
َ
ح ْ
َصا ِيف َأ َّيا ٍم ن َ
َص َ ً
حيا َ ْ
ِ ِ
ْرص َ
ون(فصلت)16:
ْاآلخ َرة َأ ْخ َزى َو حه ْم َال حين َ ح
( )1رواه البخاري يف األدب املفرد  720وأبو داود  5097وابن ماجة  3727والنسائي يف الكربى
.10701
( )2رواه عبد بن ْحيد ( )167والرتمذي .2252
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وكانت الريح قد جاءهتم بصورة حيبوهنا فانتهضوا مستبرشين يصيحون
َ ه َذا َع ِ
ار ٌض حِمْطِ حرنَا ،فأجاهبم هود عليه السالم بلسان العارف بربهَ :ب ْل حه َو َما
ِ
اس َتعج ْل حتم بِ ِه ِر ِ
يم(األحقاف)24:
يها َع َذ ٌ
يح ف َ
ٌ
اب َأل ٌ
ْ ْ َ ْ
قال ابن عباس يصف ذلك املشهد  (:أول ما رأوا العارض قاموا فمدوا
أيدَيم ،فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارج ًا من ديارهم من الرجال
واملوايش تطْي هبم الريح ما بي السامء واألرض مثل الريش ،فدخلوا بيوهتم
وأغلقوا أبواهبم فقلعت الريح األبواب وَصعتهم ،وأمر اَّلل الريح فأمالت عليهم
الرمال ،فكانوا حتت الرمال سبع ليال وثامنية أيام حسوم ًا ،وهلم أني ،ثم أمر اَّلل
الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم يف البحر )

( )1

وهو تصوير دقيق ملا نراه كثْيا عىل شاشات التلفزيون من أنواع األعاصْي،
والتي ال نسمع هلا سببا إال حركات الرياح وحتوالت الضغط ،والتفسْيات املادية
الكثْية ،والتي ال ينكرها القرآن ،وإنام ينكر االكتفاء هبا وتصور أهنا فاعلة بذاهتا.
ولذلك خيرب القرآن الكريم أن هذه الظواهر التي نسميها طبيعية هي ظواهر
إهلية ،ما كان منها خْيا وما كان منها مؤذيا ،وأن ما أصاب عادا منها مل يكن يراد به
عي عاد وإنام كل عاد ،قال تعاىل حكاية عن العذاب الذي أنزله عىل املرصيي :

ات م َفص َال ٍ
ادع والدَّ م آي ٍ
اجلراد وا ْل حقم َل و َّ ِ
َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ْم ال ُّطو َف َ
ت
ح َّ
الض َف َ َ َ َ
ان َو ْ َ َ َ َ َّ َ
ي(األعراف)133:
ْربوا َوكَا حنوا َق ْو ًما حجم ْ ِر ِم َ
اس َتك َ ح
َف ْ
( )1القرطبي.175/16:
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واآلية ترسم حركة اجلليل والدقيق ،وهي تسعى مجيعا لتطبق مراد اَّلل وأمره،
وجتمع بي الطوفان العمالق الضخم وبي القمل القزم الصغْي لتبي أن اليشء إذا
صار جنديا َّلل يتحول إىل قوة خارقة ال يقاومها يشء ،ألهنا من أمر اَّلل.
الرعْدح بِ َح ْم ِد ِه َواملَْ َالئِ َك حة ِم ْن ِخي َفتِ ِه
وقال تعاىل عن الصواعقَ :و حي َس ِّب حح َّ
اع َق َفي ِصيب ِهبا من ي َشاء و حهم حجي ِ
وير ِس حل الصو ِ
ون ِيف اَّللَِّ َو حه َو َش ِديدح املِْ َح ِ
اد حل َ
ال
َّ َ
ح ح َ َ ْ َ ح َ ْ َ
َحْ
(الرعد ،)13:فاَّلل تعاىل هو الذي يرسل الصواعق ليصيب هبا من يشاء ،وقد جاء
الفعل بصيغة املضارع الذي يفيد كل حارض ومستقبل لينفي عن أذهاننا ربط عقاب
اَّلل باألمم السابقة بعاد وثمود وقوم فرعون ،وختم بالفاصلة املنبئة عن صفة من
صفات اَّلل بأنه شديد القوة وشديد األخذ ملن أراد ال يعجزه يشء يف األرض وال
يف السامء.
وسبب نزول هذه اآلية يصور شخصية متثل نموذجا لكثْي من املثقفي الذين
يضحكون ملء أفواههم إن سمعوا متدينا يتحدث عن سنن اَّلل الكونية،
ويسخرون من تفسْي أي ظاهر بغْي التفسْي الذي يرونه ،ولعله ألجل ذلك ورد
يف اآلية وصف للمنكرين باملجادلي  :و حهم حجي ِ
اد حل َ
ون ِيف اَّللَِّ ألن الذي جيادل يف
َ ْ َ
أفعال اَّلل جيادل يف احلقيقة يف اَّلل ،عن جماهد قال :جاء َيودي فقال :يا حممد أخربين
عن ربك من أي يشء هو ؟ من نحاس هو أم من لؤلؤ أو ياقوت ؟ قال فجاءت
صاعقة فأخذته وأنزل اَّلل اآلية(.)1
( )1تفسْي ابن كثْي ()443 /4
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وهذا السبب ينطق كل لفظ فيه بصحته ،فاليهود جمادلون حاذقون يف صنعة
اجلدل ،واليهود ماديون حيبون الذهب واللؤلؤ ،وقد عبدوا العجل وال يزالون
يعبدونه من دون اَّلل ،وهم الذين أخرجوا للناس مقولتهم ( ال إله واحلياة مادة )،
وهم الذين الذين فرسوا احلياة والتاريخ تفسْيا ماديا ،وما إيامهنم الظاهر باَّلل ،وما
قراءهتم للكتب إال قرشة يدارون هبا خبث نفوسهم.
وألجل هذا جتيء كل آيات القرآن الكريم املخربة عن الرياح بلفظ اإلرسال
لتشعر أهنا رسول من اَّلل ،والفرح ال يكون بالرسول وإنام باملرسل:
ِ
ِ
ْحتِ ِه َحتَّى إِ َذا َأ َق َّل ْت
ي َيدَ ْي َر ْ َ
اح حب ْرش ًا َب ْ َ
الر َي َ
قال تعاىل َ :و حه َو ا َّلذي حي ْرس حل ِّ
ت َف َأن َْز ْلنَا بِ ِه املَْاء َف َأ ْخرجنَا بِ ِه ِمن حك ِّل ال َّثمر ِ
سحاب ًا ثِ َقاالً س ْقنَاه لِب َل ٍد مي ٍ
ات ك ََذلِ َك
ْ
َ ْ
ح ح َ َ ِّ
َ َ
ََ
َ
حن ْخ ِر حج املَْ ْوتَى َل َع َّل حك ْم ت ََذك حَّر َ
ون( ألعراف)57:

ِ
ِ
الس َام ِء َما ًء َف َأ ْس َق ْينَا حك حمو حه َو َما
الر َي َ
اح َل َواق َح َف َأن َْز ْلنَا م ْن َّ
وقال تعاىل َ :و َأ ْر َس ْلنَا ِّ
َأ ْن حت ْم َل حه بِ َخ ِ
ي(احلجر)22:
ازنِ َ
ِ
ي يدَ ي ر ْ َ ِ ِ
ِ
الس َام ِء
الر َي َ
ْحته َو َأ َنز ْلنَا م ْن َّ
رشا َب ْ َ َ ْ َ
وقال تعاىل َ :و حه َو ا َّلذي َأ ْر َس َل ِّ
اح حب ْ ً
ورا(الفرقان)48:
َما ًء َط حه ً
وكل هذه اآليات تطفح بالبرش والفرح والرْحة ،لتخرب أهنا املقصد احلقيقي
من إرسال الرياح ،فهي التي حييا هبا موات األرض ،ويثمر الزرع ومتتلئ خزائن
السحاب ،ويرتوي اخللق بامئها الطهور.
ولعله من أرسار القرآن يف اختيار األلفاظ أن عامة املواضع التي ذكر اَّلل تعاىل
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فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب ،وكل موضع ذكر فيه بلفظ
اجلمع فعبارة عن الرْحة ،ليخرب أن رياح الرْحة كثْية ،وأن ريح العذاب واحدة
رْحة من اَّلل ،ألن رْحته سبقت غضبه.
بل إن الرياح القواصف واألعاصْي والريح العقيم والريح الرصَص العاتية
ماهي كذلك إال رياح رْحة بام تلقيه يف صدور املؤمني من خوف من اَّلل ينزع
حجاب الغفلة والعادة ،ويعيد َّلل يف أذهاهنم قدرته وترصفه املطلق يف الكون،
ولوال الريح العقيم ما عرف فضل اَّلل بالرياح اللواقح.
وهلذا يأِت التحذير من مكر اَّلل بالتهديد بأمثال تلك الرياح ،قال تعاىل َ :أ ْم
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الر ِ
يح َف حي ْغ ِر َق حك ْم بِ َام َك َف ْر حت ْم
َار ًة حأ ْخ َرى َف ح ْْيس َل َع َل ْي حك ْم َقاص ًفا م ْن ِّ
َأمن حت ْم َأ ْن حيعيدَ حك ْم فيه ت َ

حث َّم َال َ ِ
جتدح وا َل حك ْم َع َل ْينَا بِ ِه تَبِي ًعا(اإلرساء)69:

والريح القاصفة هي التي تكرس الصواري وتغرق املراكب ،وهي من أنواع
الرياح التي تدرس اآلن يف علوم البحار.
ويصور مشهد آخر الريح ،وقد نفخت فيها احلياة ،وحتولت إىل جبار يقصم
ظهر املرشك وَيوي به يف مكان سحيق ،كاملكان الذي يسكن فيه عقله وقلبه ،قال
ِ
ي بِ ِه َو َم ْن حي ْ ِ
تعاىل  :ححنَ َفا َء َّللَِّ َغ ْ َْي حم ْ ِ
الس َام ِء َفت ْ
َخ َط حف حه
رشكِ َ
رش ْك بِاَّللَِّ َف َك َأن ََّام َخ َّر م ْن َّ
ال َّطْي َأو َهت ِوي بِ ِه الريح ِيف مك ٍ
َان َس ِح ٍيق(احلج)31:
ِّ ح َ
ْح ْ ْ
ولكن التهديد ال يقترص عىل هذه األنواع من الرياح العاتية ،بل َيدد اَّلل تعاىل
اآلمني من مكره بالرياح السواكن ،ألن سكون الريح كعتوها كالمها إذا شاء اَّلل
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ِ
يح َف َي ْظ َل ْل َن َر َواكِدَ َع َىل َظ ْه ِر ِه إِ َّن
الر َ
يتحول إىل عذاب ،قال تعاىل  :إِ ْن َي َش ْأ حي ْسك ْن ِّ
ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ حك ِّل َص َّب ٍ
ار َش حكور(الشورى)33:
َ
فهذه اآلية رضبت مثاال عن تأثْي سكون الرياح عىل السفن الرشاعية التي
تستغل حركة الرياح لتمخر عباب البحر ،ويطبق مفهومها كذلك عىل ركود كل
يشء عىل ظهر األرض إن أمر اَّلل الرياح أن تسكن.
وبعد أن يعرف املؤمن أن الريح فضل من فضل اَّلل وجند من جنده ال قيام
هلا بذاهتا يعرب منها إىل اَّلل ويستدل هبا عليه ،وهلذا جاءت اآليات الكثْية جتعل من
الريح آية ،واآلية يف تصور املؤمن ال تعني االستدالل هبا عىل الوجود ،ألن اَّلل يف
ذهنه مل يغب حتى حيتاج إىل دليل يدل عليه ،وإنام اآلية رسالة من اَّلل وحرف من
كلامت اَّلل التي خياطب هبا الكون كل حي:
ار وا ْل حف ْل ِ
ضو ْ ِ ِ
ِ
ك
اخت َالف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ َ
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ
قال تعاىل  :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق َّ
ا َّلتِي َجت ِري ِيف ا ْلبح ِر بِام ين َفع النَّاس وما َأ َنز َل اَّللَّح ِمن السام ِء ِمن م ٍ
اء َف َأ ْح َيا بِ ِه ْاألَ ْر َض
ْ
َ ْ َ َ ح
ْ َ
ْ َّ َ
َ َ َ
بعدَ مو ِهتا وب َّث فِيها ِمن حك ِّل داب ٍة وت ِ ِ
الس َح ِ
الر َي ِ
الس َام ِء
اب املْح َس َّخ ِر َب ْ َ
َ ْ
َْ َْ َ ََ
ي َّ
اح َو َّ
َرصيف ِّ
َ َّ َ ْ
ض َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق حل َ
ون(البقرة)164:
َو ْاألَ ْر ِ َ
ِ
ِ
ِ
ف
الس َام ِء َك ْي َ
الر َي َ
اح َف حتث حْي َس َحا ًبا َف َي ْب حس حط حه ِيف َّ
وقال تعاىل  :اَّللَّح ا َّلذي حي ْرس حل ِّ
ي َشاء و َجيع حله كِس ًفا َف َرتى ا ْلود َق َخيْرج ِمن ِخ َاللِ ِه َفإِ َذا َأصاب بِ ِه من ي َشاء ِمن ِعب ِ
اد ِه
َ َ َ ْ َ ح ْ َ
ح ح ْ
َ ْ
َ
َ ح َ َْ ح َ

ِ
ِ
رشون(الروم)48:
إ َذا حه ْم َي ْس َت ْب ح
ِ
اختِ َال ِ
ف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
وقال تعاىل َ :و ْ
الس َام ِء ِم ْن ِر ْز ٍق َف َأ ْح َيا
ار َو َما َأ َنز َل اَّللَّح م ْن َّ
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بِ ِه ْاألَر َض بعدَ مو ِهتا وت ِ ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق حل َ
الر َي ِ
ون(اجلاثية)5:
اح آ َي ٌ
َرصيف ِّ
َْ َْ َ َ ْ
ْ
وقال تعاىل  :و ِمن آياتِ ِه َأ ْن ير ِس َل الرياح مب ِّرش ٍ
ْحتِ ِه
ات َولِ حي ِذي َق حك ْم ِم ْن َر ْ َ
َ ْ َ
حْ
ِّ َ َ ح َ َ
َولِت َْج ِر َي ا ْل حف ْل حك بِ َأ ْم ِر ِه َولِ َت ْب َت حغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع َّل حك ْم ت َْش حك حر َ
ون(الروم)46:
وهذه اآلية َّتربنا يف إجياز مجيل عن التصور احلقيقي للرياح واملوقف منها،
فهي مبرشات ووسائط رْحة إهلية وحمركات للفلك ،وذلك يعني أهنا وسيلة من
وسائل الطاقة ،أما موقف املؤمن منها فموقفان :موقف حركي باستغالل طاقتها
الستدرار فضل اَّلل عليه ،وموقف شعوري وتصوري بإدراك أهنا من فضل اَّلل
وشكر اَّلل عىل ذلك ،والفرح هبا ألجل ذلك.
ولكن هذا املوقف الذي تدعو إليه اآلية ال يقوم به كام تنص اآليات األخرى
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق حل َ
ون يدل عىل
إال القوم العاقلون ،وجميء اآليات بصيغة اجلمع  آ َي ٌ
أن العقل املؤمن عقل مجاعي ليس عقال استبداديا ،فهو يتبرص ويبحث ،ويف نفس
الوقت يسمع ،ألن االستبداد بالرأي والفرح بالعقل املجرد حجاب من احلجب
التي حتول بي اإلنسان واحلق.
وَّتاطب اآليات املرشكي ليتببرصوا يف حركات الرياح لعلهم يرون آهلة
أخرى مع اَّلل ،الرياح التي تتحرك كل مرة يف اجتاه ،فتميل معها قلوهبم فرحا
ِ
ِ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َم ْن
وقنوطا بحسب اجتاهها ،قال تعاىل َ :أ َّم ْن َ َْيدي حك ْم ِيف حظ حل َامت ا ْل َ ِّ
ِ
ْحتِ ِه َأئِ َل ٌه َم َع اَّللَِّ َت َع َاىل اَّللَّح َع َّام حي ْ ِ
رش حك َ
ون(النمل)63:
ي َيدَ ْي َر ْ َ
رشا َب ْ َ
الر َي َ
حي ْرس حل ِّ
اح حب ْ ً
ويستدل هبا تعاىل عىل البعث الذي ينكره املرشكون والطبائعيون
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والشيوعيون ،وحيرف معناه اليهود واملسيحيون والبوذيون ليعرفوا من الرياح
مفاهيم جديدة أخطر من اخلبز واملاء ،ألنه ليس باخلبز وحده يعيش اإلنسان.
ورْحة اَّلل بالرياح عامة تشمل املعدة والرئة والعقل والقلب ،قال تعاىل :

واَّللَّح ا َّل ِذي َأرس َل الرياح َف حتثِْي سحابا َفس ْقنَاه إِ َىل ب َل ٍد مي ٍ
ت َف َأ ْح َي ْينَا بِ ِه ْاألَ ْر َض َب ْعدَ
ح َ َ ً ح ح َ َ ِّ
ِّ َ َ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ور(فاطر)9:
َم ْو َهتا ك ََذل َك الن حُّش ح
ومن املفاهيم اجلديدة التي يدعو القرآن إىل االعتبار هبا من حركات الرياح
مفهوم احلياة الدنيا فهي تشبه اهلشيم الذي تذروه الرياح ،قال تعاىل َ :و ْ ِ
ارض ْب
ٍ
ِ
َهلم م َث َل ْ ِ
ات ْاألَ ْر ِ
الس َام ِء َف ْ
ض َف َأ ْص َب َح َه ِش ًيام
اخ َت َل َط بِ ِه َن َب ح
احل َياة الدُّ ْن َيا ك ََامء َأ َنز ْلنَا حه م ْن َّ
َ
حْ َ
اح َوك َ
يش ٍء حم ْقت َِد ًرا(الكهف)45:
الر َي ح
ت َْذ حرو حه ِّ
َان اَّللَّح َع َىل حك ِّل َ ْ
ومفهوم العمل الذي ال يراد به وجه اَّلل ،قال تعاىل َ :م َث حل ا َّل ِذي َن َك َف حروا بِ َر ِّهبِ ْم
ف َال ي ْق ِدر َ ِ
اص ٍ
َأ ْعام حهلم كَرم ٍ
ت بِ ِه الريح ِيف يو ٍم َع ِ
يش ٍء َذلِ َك
اد ْاشتَدَّ ْ
ِّ ح َ ْ
َ ح
َ حْ َ َ
ون ِمَّا ك ََس حبوا َع َىل َ ْ
الض َال حل ا ْل َب ِعيدح (إبراهيم)18:
حه َو َّ
ومفهوم اإلنفاق الذي ال يوضع يف مواضعه الرشعية ،وال يراد به وجه اَّلل
اة الدُّ ْنيا كَم َث ِل ِر ٍ ِ
احلي ِ
ِ ِ
تعاىل ،قال تعاىل َ :م َث حل َما حين ِْف حق َ
يها َِص َأ َصا َب ْت
يح ف َ
ون ِيف َهذه ْ َ َ
َ َ
ث َق ْو ٍم َظ َل حموا َأ ْن حف َس حه ْم َف َأ ْه َل َك ْت حه َو َما َظ َل َم حه ْم اَّللَّح َو َلكِ ْن َأ ْن حف َس حه ْم َي ْظلِ حم َ
َح ْر َ
ون( آل
عمران)117:
وأخْيا يبي القرآن الكريم أن الرياح التي هي جند من جند اَّلل تصْي جنديا
خاضعا للمؤمن إن َّتىل عن أنانيته وحتىل بالعبودية لربه كام حصل ذلك لسليامن
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عليه السالم قال تعاىل  :ولِس َليام َن الريح َع ِ
جت ِري بِ َأ ْم ِر ِه إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ض ا َّلتِي
اص َف ًة َ ْ
ِّ َ
َ ح َْ
ِ
يح
يش ٍء َعاملِ َ
الر َ
ي(األنبياء ،)81:وقال تعاىل َ :ف َس َّخ ْرنَا َل حه ِّ
َب َار ْكنَا ف َيها َو حكنَّا بِ حك ِّل َ ْ
ِ
اب(ص)36:
َْ
جت ِري بِ َأ ْم ِره حر َخا ًء َح ْي حث َأ َص َ
هبذا التصور للريح ينتفي من املؤمن الفرح الزائل الباطل هبا ،الكاذب عىل
احلقيقة ،والذي ألجله ذمه القرآن الكريم ،وينشأ بدله فرح جديد بكوهنا نعمة من
اَّلل ورسالة من رسائله وفضل من فضله ،فال يكون عبدا حلركاهتا املختلفة ،تفيء
به ذات اليمي وذات الشامل ،بل يكون عبدا خالصا َّلل ،واَّلل ال تعرتيه احلوادث،
وال يصيبه التغْي ،والعاقل هو الذي يركن إن أمل به اخلطر إىل البناء الثابت ال إىل
البناء الذي هتده الرياح.
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اجلذور
القوميات والشعوب والقبائل واآلباء واألنساب ..بوق من أبواق الشيطان،
ينفخ فيه ،فيصدر مع صداه الضارب يف أحقاب التاريخ أكثر احلروب ،وأبشع
العصبيات ،وأرذل اجلرائم اإلنسانية.
عندما انطلق الرومان من أرضهم اخلصبة ،ومعيشتهم امليرسة ،وفلسفتهم
وأساطْيهم مل يكونوا حيملون مع جيوشهم اجلرارة من فضل حضارة وإنسانية،
ليسامهوا يف رفعة اإلنسان ،بل كان زادهم الوحيد ،وهاجسهم الوحيد ،ودافعهم
الوحيد هو أن يعرفوا العامل الذي نعتوه بالرببرية من هو اإلنسان الروماين وأي دماء
ترسي يف عروقه.
وعندما أباد خلفهم من األوروبيي سكان أمريكا وأسرتاليا ،واستعبدوا
سكان إفريقيا واستعمروا سكان آسيا مل يكونوا يشعرون بأي أمل ،وهم يستغلون
األرض ،ويستسخرون البرش ،ويمصون دماءهم ،ألهنم كانوا يعتقدون ،بل قد
يرصحون ،بأهنم اجلنس السامي ،واإلنسان املمتاز ،اإلنسان الذي جيوز له أن
يستغل من دونه كام يستغل سائر البرش النبات واحليوان.
ومرت حقبة عىل البرشية تصوروا أهنم َّتلصوا من العبودية واالستعامر ،وأن
اإلنسان ترقى ليمحو آثار الشعوبية والقبلية والعرقية ،وأن العامل يتجه نحو اإلنسان
املفصول عن أعراقه ،ولكن األخبار التي تبث كل يوم ،بل كل ساعة تكذب كل
هذا.
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فاآلالف يموتون يف أنحاء العامل بجريمة من جرائم ذلك اإلنسان األشقر،
فال يلتفت العامل هلم ،وال يرتحم عليهم ،وال يعزي ذوَيم يف مصاهبم ،ألن املوت
هو املصْي احلقيقي هلم ،وهو اخلامتة السعيدة ملأساة وجودهم ،فإذا ما جرح فرد من
أفراد ذلك اجلنس املتميز انتهض البرش مجيعا ملداواة جراحه ،وإذا ما فقد انتهضوا
مجيعا للبحث عنه ،فإذا مات حتولوا مجيعا معزين ومواسي ،والويل ملن مل يفعل كل
ذلك ،أو بعض ذلك.
هذه الشعوبية والقبلية والعرقية هي التي وقفت قديام حائال بي الشعوب
واتباع أنبيائها ،وهي التي تقف حاليا بي هذا العامل الذي يدعي معرفة كل يشء،
ويتصور أنه حقق كل يشء ،وبي االلتفات للبحث عن التفسْي الصحيح للكون،
والبحث اجلاد عن حقيقة اإلنسان.
نعم ..توجد آالف الدراسات يف هذا امليدان ،ولكن اجلذور التي امتَلت
القلوب زهوا هبا وبطرا حتول بينهم وبي النظرة اجلادة املؤثرة ،فهم قد يقبلون أي
يشء ،ولكن أن يقبلوا بدين بدوي يسكن اجلزيرة ،فذلك يشء ال خيطر عىل بال
املستعبدين بعبودية اجلذور.
قد يقال  :بأن املسيح من الشام ،فكيف يبجلونه ،بل يعبدونه؟
وما درى هذا السائل عالقة هؤالء باملسيح ،وما درى أصل ارتباطهم
باملسيحية ،وإال كيف يفرس انتهاض العامل املسيحي ألبراج التجارة يف الوقت الذي
مل ينبسوا فيه ببنت شفة أسفا عىل كنيسة املهد.
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إن عبادة األسالف ـ كام ينص القرآن الكريم ،وكام يفرس التاريخ ـ ليست
خاصة بالبدائيي ،بل هي دين البرشية التي ابتعدت عن الدين احلق ،هي دين
األوروبيي واألمريكيي واهلنود والصينيي ،وكل القوميات والعرقيات التي نبتت
يف أوطاننا لتفرق بي األخ وأخيه.
يقول تعاىل عن منطق القرى يف جواهبا ألنبيائها ،وهي تستند إىل أكرب كذبة
حتول بينها وبي اتباع احلق ،أو عىل األقل االستامع إىل احلقَ  :وك ََذلِ َك َما َأ ْر َس ْلنَا
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
وها إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َع َىل حأ َّم ٍة َوإِنَّا َع َىل آ َث ِ
ار ِه ْم
رت حف َ
م ْن َق ْبل َك ِيف َق ْر َية م ْن نَذ ٍير إِ َّال َق َال حم ْ َ
حم ْقتَدح َ
ون( الزخرف)23:
ويف هذه اآلية إخبار عن حقيقة اجتامعية ،هي أن الذي يتوىل زعامة القوميات
هم املرتفون الذي يتذرعون بذرائع العصبية القبلية ليحققوا مطاحمهم الشخصية،
فهم قد فقهوا عن الشيطان أن بوق القومية هو البوق الذي يستحث الشعوب
املشبعة بذكريات ماضيها إىل التبعية العمياء.
والقرآن الكريم ال ينكر عليهم تعلقهم بأسالفهم وجذورهم ،بل ينكر
عليهم كون هؤالء األسالف أضعف شأنا من أن يكونوا قدوة أو قادة لغْيهم،
وهو ما ال يستطيع تقبله هؤالء الذين يعيشون عىل أوهام املايض ،قال تعاىل َ :وإِ َذا
ِق َيل َهل ح حم اتَّبِ حعوا َما َأن َْز َل اَّللَّح َقا حلوا َب ْل َنتَّبِ حع َما َأ ْل َف ْينَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
اؤ حه ْم ال
َان آ َب ح
ون َش ْيئ ًا َوال َ َْيتَدح َ
َي ْع ِق حل َ
ون( البقرة)170:
ويف آية أخرى يصور القرآن الكريم قناعة هؤالء واكتفاءهم بام وجدوا عليه
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آباهم ،فهم مشبعون بفكر أسالفهم ال يرضون عنه بديال ،قال تعاىل َ :وإِ َذا ِق َيل
َهلم َت َعا َل ْوا إِ َىل ما َأن َْز َل اَّللَّح َوإِ َىل الرس ِ
ول َقا حلوا َح ْس حبنَا َما َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
َان
َّ ح
َ
حْ
ون َش ْيئ ًا َوال َ َْيتَدح َ
اؤ حه ْم ال َي ْع َل حم َ
ون( املائدة)104:
آ َب ح
بل إهنم يربطون بي أمر اَّلل وما وجدوا عليه آباهم ،فآلبائهم من العصمة
ما يتسحيل معه أن خيالفوا أمر اَّلل ،أو هلم من القداسة ما حييل عىل اَّلل أن يأمر
بخالف ما كان عليه آباؤهم ،قال تعاىل ُمربا عن املربرات التي يتذرعبها هؤالء إذا
ما هنوا عن الفواحش  :وإِ َذا َفع حلوا َف ِ
اح َش ًة َقا حلوا َو َجدْ نَا َع َل ْي َها آ َبا َءنَا َواَّللَّح َأ َم َرنَا ِ َهبا
َ
َ
حق ْل إِ َّن اَّللََّ ال ي ْأمر بِا ْل َفح َش ِ
ون َع َىل اَّللَِّ َما ال َت ْع َل حم َ
اء َأ َت حقو حل َ
ون( األعراف)28:
ْ
َ حح
و خيربنا القرآن الكريم عام تفعله القوميات يف عرصنا هذا كام يف العصور
السالفة من تقديم الوطن والقومية عىل اَّلل ،فيحفظ الصبيان من األناشيد التي
تزرع فيهم التعلق باجلذور ما ينسيهم تعلقهم برهبم وذكرهم له ،ويدرسون من
التاريخ ما يملؤهم بالتيه يف الوقت الذي يتغافلون فيه عن النامذج الرائعة التي من
اَّلل هبا عىل البرشية لتكون قدوة هلا ،قال تعاىل عن موقف ال يعرف فيه املؤمن
احلقيقي غْي ربه يف الوقت الذي ينشغل فيه القومي برسد سْية أسالفهَ :فإِ َذا
َق َضي حتم من ِ
َاس َك حك ْم َفا ْذ حك حروا اَّللََّ ك َِذك ِْر حك ْم آ َبا َء حك ْم َأ ْو َأ َشدَّ ِذكْر ًا َف ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن َي حق ح
ول
ْ ْ َ
ر َّبنَا آتِنَا ِيف الدُّ ْن َيا َوما َل حه ِيف ْاآل ِخر ِة ِم ْن َخ ٍ
الق) (البقرة)200:
َ
َ
َ
ويذكر القرآن الكريم استدالهلم املطلق بفعل آبائهم ،وكأهنم اآلهلة التي
ترشع هلم وتبي هلم سنن الكون ونواميسه وقوانيه ،قال تعاىل  :حث َّم َبدَّ ْلنَا َمك َ
َان
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ِ
َاه ْم َب ْغ َت ًة َو حه ْم
الرسا حء َف َأ َخ ْذن ح
الس ِّي َئة ْ َ
َّ
الرضا حء َو َّ َّ
احل َسنَ َة َحتَّى َع َف ْوا َو َقا حلوا َقدْ َم َّس آ َبا َءنَا َّ َّ
ال َي ْش حع حر َ
ون( ألعراف)95:
ويبي العالقة احلقيقية مع اآلباء واإلخوان والعشائر والقبائل يف حال
استحباهبم الكفر عىل اإليامن فيقول :يا َأَيا ا َّل ِذين آمنحوا ال َتت ِ
َّخ حذوا آ َبا َء حك ْم
َ َ
َ ُّ َ
وإِ ْخوا َن حكم َأولِياء إِ ِن استَحبوا ا ْل حك ْفر َع َىل ْ ِ
األ َيام ِن َو َم ْن َيت ََو َّهل ح ْم ِمنْ حك ْم َف حأو َلئِ َك حه حم
ْ َ ُّ
َ
َ َ ْ ْ َ َ
ال َّظاملحِ َ
ون( التوبة)23:
ويصور القرآن الكريم الدافع احلقيقي هلذه املشاعر القومية املبعدة عن احلق
عند ذكره الرتباط عبادة األسالف بالكربياء يف األرض ،يقول تعاىلَ :قا حلوا َأ ِج ْئ َتنَا
ون َل حك َام ا ْلكِ ْ ِرب َيا حء ِيف ْاألَ ْر ِ
لِ َت ْل ِف َتنَا َع َّام َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َو َت حك َ
ض َو َما ن َْح حن َل حك َام
ي( يونس )78:وذلك ألن املتكرب كام يرى لنفسه وجودا متميزا عن غْيه
بِ حم ْؤ ِمنِ َ
ال يتصور ملاضيه غْي ذلك الوجود املتميز.
ويف موضع آخر يبي أن احلاجز بينهم وبي تدبر اآليات الواضحات هو
ُمالفتها لَلعراف التي ورثوها عن أسالفهم ،قال تعاىل َ :أ َف َل ْم َيدَّ َّب حروا ا ْل َق ْو َل َأ ْم
جاء حهم ما َمل ي ْأ ِ
ي( املؤمنونَ  )68:قا حلوا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َهلَا
ت آ َبا َء حه حم ْاألَ َّولِ َ
َ َ ْ َ ْ َ
َعابِ ِدي َن( االنبياء ،)53:وقال تعاىل َ :قا حلوا َب ْل َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا ك ََذلِ َك َي ْف َع حل َ
ون
(الشعراء)74:
ويعترب القرآن الكريم الدعوات الشعوبية العنرصية صدى لنفخات شيطانية
قال تعاىل َ :وإِ َذا ِق َيل َهل ح حم اتَّبِ حعوا َما َأن َْز َل اَّللَّح َقا حلوا َب ْل َنتَّبِ حع َما َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو
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وه ْم إِ َىل َع َذ ِ
الش ْي َط ح
ك َ
َان َّ
الس ِع ِْي( لقامن)21:
ان َيدْ حع ح
اب َّ
ويصور ذلك اللهث األعمى وراء تراث األسالف مع بعده عن احلق بل
ي َف حه ْم َع َىل آ َث ِ
ار ِه ْم ح َْي َر حع َ
ون)
إبعاده عنه بقوله تعاىل  :إِ َّهنح ْم َأ ْل َف ْوا آ َبا َء حه ْم َضا ِّل َ
(الصافات )69،70:قال أهل اللغة  (:ال يكون اإلهراع إال إرساعا مع رعدة يقال
أهرع ال رجل إهراعا أي أرسع يف رعدة من برد أو غضب أو ْحى وهو مهرع ل
وقيل أهرع أي أهرعه حرصه وعىل هذا َيرعون أي يستحثون عليه )

( )1

وقد ورد هذا الوصف يف موضعي يف القرآن الكريم األول منهام يف قوله
ون إِ َل ْي ِه َو ِم ْن َق ْب حل كَا حنوا َي ْع َم حل َ
تعاىل َ :و َجا َء حه َق ْو حم حه ح َْي َر حع َ
الس ِّي َئات(هود،)78 :
ون َّ
وقولهَ  :ب ْل َقا حلوا إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َع َىل حأ َّم ٍة َوإِنَّا َع َىل آ َث ِ
ار ِه ْم حم ْهتَدح َ
ون
(الزخرف)22:
وخيرب القرآن الكريم عن عرض يقدمه األنبياء عىل أقوامهم ،هو مرشوع حياة
أنجح من املرشوع الذي ورثوه عن أسالفهم ،لكن املتفاني يف حب الذات
واملستغرقي يف عبادة السالف يرفضون هذا املرشوع قبل أن يستمعوا له ،قال تعاىل:
َ ق َال َأ َو َل ْو ِج ْئ حت حك ْم بِ َأ ْهدَ ى ِِمَّا َو َجدْ حت ْم َع َل ْي ِه آ َبا َء حك ْم َقا حلوا إِ َّنا بِ َام حأ ْر ِس ْل حت ْم بِ ِه كَافِ حر َ
ون
(الزخرف)24:
ولذلك ،فإنه من املستغرب واملستبعد أن يركن املؤمن ألي يشء يبعده عن
ربه أو حيجبه عنه كائنا من كان ،قال تعاىل  :ال َ ِ
جتدح َق ْوم ًا حي ْؤ ِمنح َ
ون بِاَّللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر
( )1انظر :القرطبي.74/9 :
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حي َوا ُّد َ
ون َم ْن َحا َّد اَّللََّ َو َر حسو َل حه َو َل ْو كَا حنوا آ َبا َء حه ْم َأ ْو َأ ْبنَا َء حه ْم َأ ْو إِ ْخ َو َاهنح ْم َأ ْو
َع ِش َْي َ حهت ْم(املجادلة)22:
ويعقب القرآن الكريم مبينا العوض اإلهلي هلؤالء الذين باعوا الفرح والزهو
بالقومية والشعوبية والعشائرية بفرح االنتامء َّلل رب العاملي ،جزاء ال يمكن
ِ
وهب حم ْ ِ
َب ِيف حق حل ِ ِ
اإل َيام َن
تصوره ،وعوضا ال يفقه إال من ذاقوه ،قال تعاىل  :حأو َلئ َك َكت َ
ِ
ِِ ِ
جت ِري ِمن َ ْ ِ
وح ِمنْه ويدْ ِخ حلهم جن ٍ
يض اَّللَّح
َّات َ ْ
ْ
ح ْ َ
َو َأ َّيدَ حه ْم بِ حر ٍ ح َ ح
حتت َها ْاألَ ْهنَ حار َخالدي َن ف َيها َر َ
َعن حْه ْم َو َر حضوا َعنْ حه حأو َلئِ َك ِح ْز حب اَّللَِّ َأ َال إِ َّن ِح ْز َب اَّللَِّ حه حم املْح ْفلِ حح َ
ون( املجادلة)22:
وال بأس أن نقرب هنا بعض ما ذكر من بدائل إيامنية تعوض املضحي
بالقومية والعشائرية ،فأول ما يرزقون هو اإليامن الذي عرب عنه القرآن الكريم
بالكتابة ،فهو إيامن مكتوب يف قلوهبم ال متحوه املياه ،وال يؤثر فيه املناخ.
واجلزاء الثاين هو تأييدهم بروح منه.
واجلزاء الثالث هو إدخاهلم اجلنات التي جتري حتتها األهنار خالدين فيها.
واجلزاء الرابع هو رىض اَّلل عنهم ،وهو الرىض الذي ال يساويه أي جزاء.
واجلزاء اخلامس هو رضاهم عن اَّلل.
واجلزاء السادس هو أهنم ال ينسبون إىل عشائر أو أقوام بل ينسبون إىل اَّلل.
واجلزاء السابع ،وهو خامتة كل هذه اجلوائز الربانية هو الفالح املستقر
املستمر الذي ال تقرره جلان برشية يغلب عليها اهلوى ،وتتحكم فيها األمزجة،
وتكثر حوله الطعون ،بل هو نجاح بتقرير رباين حيمل موشور السعادة الدائمة
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اخلالدة.
ويرضب القرآن الكريم نموذجا برشيا عن املؤمن الذي مل يصله نفخ
الشيطان ،ومل يتأثر لصداه ،وهو إبراهيم عليه السالم ،فينقل موقفه مع أبيه(،)1
( )1املراد به يف اآليات الكريمة ـ كام يذكر أكثر املفرسين ـ عمه ،ألن األب يف اللغة العربية يطلق عىل
يستغفر له  ،وبالفعل
العم أيضا ،ومن األدلة عىل ذلك من القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السالم َوعَد أباه أ ْن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اج َع ْلنِي
اج َعل ِّل ل َسا َن صدْ ٍق ِيف ْاآلخ ِري َن َو ْ
الصاحليَ َو ْ
ب ِل ححك ًْام َو َأ ْحل ْقني بِ َّ
َو َيف بِوعده كام قال تعاىلَ ﴿ :ر ِّب َه ْ
عام كان قد رجا يف أبيه خْي ًا ،
ِمن َو َر َث ِة َجن َِّة الن َِّعيم َواغ ِْف ْر ِألَ ِِّب إِ َّن حه كَا َن ِم َن َّ
الضا ِّليَ ﴾ ،لكن حرسعان ما رجع ّ
اهيم ِألَبِ ِ
ومن َثم تربأ منه حي مل يرج فيه الصالح ويئِس منه  ،قال تعاىل  ﴿ :وما كَا َن ِ
ِ
ِ
يه إِالَّ عَن
ح
است ْغ َف حار إِ ْب َر َ
ْ
َ َ
ّ ّ
ي َله َأ َّنه عَدح و َّللِّ ت ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
يم ﴾
يم َّ
َّم ْوعدَ ة َوعَدَ َها إِ َّيا حه َف َل َّام َتبَ َّ َ ح ح
ألوا ٌه َحل ٌ
َرب َأ منْ حه إِ َّن إِ ْب َراه َ
َ َّ

ِ
هذا يف بداية أمره قبل مغادرة ب ِ
وقومه قاصد ًا البالد املقدّ سة  ،والدليل عىل ذلك أنّه يبدأ الدعاء
الده
بقوله  ﴿ :رب َهب ِل حكْام و َأ ِْحل ْقنِي بِالص ِ
احليَ ﴾
َّ
ح ً َ
َ ِّ ْ
وبعد مغادرتِه إىل األرض املقدّ سة  ،نراه يبتهل إىل اَّلل أن يرز َقه أوالد ًا صاحلي َ ﴿ .ف َأ َرا حدوا بِ ِه َكيْدً ا
ين رب َهب ِل ِمن الص ِ
ِ
ِ
احليَ ﴾ ،وهنا حجييب اَّلل دعاءه ﴿ :
َف َج َع ْلنَ ح
َ َّ
ب ِإ َىل َر ِِّّب َس َي ْهد ِ َ ِّ ْ
اه حم ْاألَ ْس َفلِيَ َو َق َال ِإ ِّين َذاه ٌ

ض ا َّلتِي بار ْكنَا فِيها لِ ْلعا َملِيَ وو َهبنَا َله إِسح َق ويع حقوب نَافِ َل ًة و حك ًّال جع ْلنَا ص ِ
َون ََّجيْنَا حه َو حلو ًطا إِ َىل ْاألَ ْر ِ
احليَ ﴾
َ َ َ
َ
َ َ ْ ح ْ َ ََْ َ
َ َ
َ َ
ِ
يم َر ِّب
ثم إنّه ملّا ك حَرب ابنه إسامعيل وبنى
َ
البيت احلرام نراه يدعو لوالديه ويستغفر هلام َ ﴿ :وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ح
ّ
ِ
اجنح ْبنِي َو َبنِ َّي َأن َّن ْعبحدَ األَ ْصنَا َم ﴾ إىل قوله َ ﴿ :ر َّبنَا اغ ِْف ْر ِل َولِ َوالِدَ َّي َولِ ْل حمؤْ ِمنِيَ َي ْو َم َي حقو حم
اج َع ْل َه َذا ا ْل َب َلدَ آمنًا َو ْ
ْ
ِْ
اب ﴾
احل َس ح

وقد علق العالّمة الطباطبائي عىل هذه الشواهد القرآنية بقوله( :واآلية بام هلا من السياق والقرائن
ٍ
ربأ منه يف سالف األ ّيام ،
املححت ّفة هبا خْي شاهدة عىل أ ّن والدَ حه الذي دعا له واستغفر له هنا غْي أبيه آزر الذي ت ّ
ِ
صح إطالق
حتصل أ ّن آزر الذي جاء ذكره يف تلك اآليات مل يك ْن والد إبراهيم وال أباه احلقيقي  ،وإنّام ّ
فقد ّ
والعم  ،وزوج األح ّم ّ ،
وكل َمن ّ
يتوىل شأن
تسوغ اللغة مثل هذا اإلطالق كاجلدّ لَل ّم
األب عليه لوجود عناوين ّ
ّ
صغْي  ،وكذا ّ
ُمتص ًا بلغة العرب ،
كل كبْي حمطاع  ،ونحو ذلك  ،وليس مثل هذا
التوسع يف إطالق لفظ األب ّ
ّ
بل هو ٍ
جار يف سائر اللغات أيض ًا) (انظر :تفسْي امليزان  168 / 7 :ـ )171
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ِ
يم
يوجهه بكل وسائل التوجيه ،قال تعاىل َ :قدْ كَان ْ
َت َل حك ْم حأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ِيف إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ون ِمن د ِ
ون اَّللَِّ َك َف ْرنَا بِ حك ْم َو َبدَ ا
َوا َّلذي َن َم َع حه إِ ْذ َقا حلوا ل َق ْوم ِه ْم إِنَّا حب َرآ حء منْ حك ْم َوِمَّا َت ْع حبدح َ ْ ح
ِ
ِ
يم ِألَبِ ِيه
َب ْينَنَا َو َب ْينَ حك حم ا ْل َعدَ َاو حة َوا ْل َب ْغ َضا حء َأ َبد ًا َحتَّى حت ْؤمنحوا بِاَّللَِّ َو ْحدَ حه إِ َّال َق ْو َل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يش ٍء َر َّبنَا َع َل ْي َك ت ََو َّك ْلنَا َوإِ َل ْي َك َأ َن ْبنَا َوإِ َل ْي َك
َألَ ْس َت ْغف َر َّن َل َك َو َما َأ ْمل حك َل َك م َن اَّللَِّ م ْن َ ْ
املَْ ِص حْي( املمتحنة)4:
ويعمم يف موقف قرآين آخر موقفه من أبيه وقومه مجيعا ،فقال تعاىل َ :وإِ ْذ
َّخ حذ َأصنَام ًا ِ
اهيم ِألَبِ ِيه َآزر َأ َتت ِ
ِ
اك َو َق ْوم َك ِيف َض ٍ
الل حمبِ ٍ
آهل َ ًة إِ ِّين َأ َر َ
ي
ْ
َ
َ
َق َال إِ ْب َر ح

(األنعام)74:
ويكرر هذا املوقف بصيغ ُمتلفة ،لْيسم به صورة اإلنسان املؤمن الذي امتَل
قلبه باَّلل ،فمحى كل ما حيجزه عنه ،قال تعاىل  :إِ ْذ َق َال ِألَبِ ِيه َو َق ْو ِم ِه َما َه ِذ ِه الت ََّامثِ حيل
ا َّلتِي َأ ْن حت ْم َهلَا َعاكِ حف َ
ون( االنبياء ،)52:وقال تعاىل  :إِ ْذ َق َال ِألَبِ ِيه َو َق ْو ِم ِه َما
ون( الشعراء ،)70:وقال تعاىل  :إِ ْذ َق َال ِألَبِ ِيه َو َق ْو ِم ِه َما َذا َت ْع حبدح َ
َت ْع حبدح َ
ون
ِ
يم ِألَبِ ِيه َو َق ْو ِم ِه إِنَّنِي َب َرا ٌء ِِمَّا َت ْع حبدح َ
ون
(الصافات ،)85:وقال تعاىل َ :وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ح

(الزخرف)26:
حتى استغفاره ألبيه الذي كان نتيجة رقة قلبه رسعان ما تنازل عنه ،بل
اهيم ِألبِ ِ
َان ِ
ِ
يه
است ْغ َف حار إِ ْب َر َ
استغفر اَّلل منه ملا تبي له عداوته َّلل ،قال تعاىل َ :و َما ك َ ْ
ي َله َأ َّنه عَدح و َّللَِّ ت ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
يم
إِ َّال َع ْن َم ْوعدَ ة َوعَدَ َها إِ َّيا حه َف َل َّام َت َب َّ َ ح ح
يم َألَ َّوا ٌه َحل ٌ
َرب َأ منْ حه إِ َّن إِ ْب َراه َ
َ َّ
(التوبة)114:
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وهذا مقتىض اخللة ،فاخلليل ال ينبغي له أن يقدم أحدا عىل خليله مهام كان.
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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب ـ عرب املوضوعات القرآنية العرشة التي طرحها ـ أن
يتعرف عىل أرسار النهي عن الفرح يف القرآن الكريم ،والذي ورد الترصيح به يف
ِ
ي ( القصص)76 :
ب ا ْل َف ِر ِح َ
قوله تعاىل  :ال َت ْف َر ْح إِ َّن اَّللََّ ال ححي ُّ
فهذا النهي الوارد عىل لسان الناصحي من بني إرسائيل لقارون ،هني سار
إىل يوم القيامة ،وهو يعرب عن احلقيقة بلساهنا الفصيح الناصح ..ذلك أننا نحتاج
أن نستمع ملن يدعونا إىل عدم الفرح كام نحتاج إىل من يدعونا إىل عدم احلزن أو
عدم اليأس..
ذلك أن الفرح مثله مثل احلزن واليأس قد يتحول إىل أداة من أدوات
الشيطان التي خيرب هبا بنيان اإلنسان ،وجيعله منشغال بام وصل إليه من نعمة،
غافال عام ينتظره من أمل.
ولذلك مجع اَّلل بي النهي عن األمرين مجيعا :احلزن والفرح يف قوله تعاىل:
ِ
ِ
ب حك َّل حُمْت ٍ
َال َف حخ ٍ
ور 
ل َك ْي َال َت ْأ َس ْوا َع َىل َما َفا َت حك ْم َو َال َت ْف َر ححوا بِ َام آتَا حك ْم َواَّللَّح َال ححي ُّ
[احلديد]23 :
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