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احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين ،واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني من األولني
واآلخرين إىل قيام يوم الدين.

اهتم الدين احلنيف برتبية املسلمني تربية روحية ترتقي هبم
نحو اهلدف األسمى من اخللقة ،أال وهو السمو الروحي واخلُ ُلقي
بام يتناسب مع متطلبات الفطرة اإلنسانية التي تتوق للوصول
إىل الكامل الالئق هبا ،وال ُقرب من النور اإلهلي ،الذي هو أصل
ٍ
كل ٍ
ورمحة يف عامل املوجودات ،وال يتم هذا األمر من
نور وهدى
دون وجود را ٍع ُي َق ِّوم مسرية اإلنسان يف هذه احلياة ،ويسري هبم
والز ْيغ ،أال
نحو اهلدف من أقرص الطرق وأسلمها عن االنحراف َ
وهم املعصومون ،Fوكذلك ال يتم من دون رشيعة ُم َنزلة من
قبل خالق اإلنسان ومربيه ،الذي اهتم برعاية هذا اإلنسان وتك َّفل
بإيصاله ملا يطلبه من كامل و ُقرب.
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وتفضل به عليهم
ومن مجلة ما َم َّن الشارع به عىل عباده،
َّ
مما يدخل يف إطار التكامل والقرب املطلوبني منه واملرغوبني إليه،
حالة الذكر التي يعيشها اإلنسان يف بعض األوقات ،فتمأل روحه
ونفسه بنور اهلل الذي يلهج به لسانه ،فيشع عليه رمحة وطمأنينة
وهدى ،وجيذبه نحو القرب منه ،مما يولد التكامل يف روحه وأخالقه
ونفسه ،فإن حالة الذكر نفسها ُت َعدُّ من النعم التي َم َّن اهلل هبا عىل
العباد التي تقتيض شكر ًا ،كام ورد عن اإلمام زين العابدين:A
ِ
ب ِم ْن َق ُب ِ
(إهلي َل ْوال ا ْل ِ
ُك ِم ْن ِذك ِْري إ َّي َ
ول ْأم ِر َك َلنَز َّْهت َ
اكَ ،عىل
واج ُ
ك بِ َقدْ ِري ،ال بِ َقدْ ِر َكَ ،وما َعسى َأ ْن َي ْب ُلغَ ِم ْق ِ
َأ َّن ِذك ِْري َل َ
داريَ ،حتّى
ال لِ َت ْق ِد ِ
يس َ
م ًّ
يان ِذك ِْر َك َعىل
ُأ ْج َع َل َ َ
كَ ،و ِم ْن َأ ْع َظ ِم النِّ َع ِم َع َل ْينا َج َر ُ
ك وتَسبِ ِ
يح َ
ُك َلنا بِدُ عآئِ َ
َأ ْل ِسنَتِنَاَ ،وإ ْذن َ
ك)(((.
كَ ،و َتن ِْزهيِ َ َ ْ
وقد تنوعت أساليب الذكر وتعددت الكلامت التي يلهج
هبا الذاكرون بحسب ما وصلنا من عدد كبري من الروايات التي
فصلت سبل الذكر وطريق الوصول إىل اهلل ،ويف كثري من هذه
األذكار نجد القرآن حارض ًا وبقوة ،إن مل نقل هو سيد املوقف يف ما
ورد يف هذه األذكار من نصوص.
وسورة احلمد بام فيها من البسملة من ِّ
أجل وأرشف السور
واآليات التي نزلت يف القرآن الكريم ،بل يف بعض الروايات -كام

((( مناجاة الذاكرين لإلمام السجاد.A
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سيأيت -أهنا أعظم سورة يف كتاب اهلل الكريم ،ولذا ال نستغرب ما
املرشع األقدس من أمهية كبرية جتسدت يف الكم الكبري
قد أوالها ِّ
من الروايات الرشيفة التي جاءت عىل لسان املعصومني،B
ِ ِ
ِ
ش َعة سيد املرسلني ،Fالصادق األمني،
َح َف َظة الدِّ ين و ُمب ِّيني ْ
والذي يعكس لسان الوحي اإلهلي ،فقد حتدثت عنها وبينت
آثارها وحثت عىل األخذ هبا واالهتامم بشأهنا ،وب َّينت مجلة من
املواضع لألخذ هبا.
ونحن من باب احلرص عىل تقديم الزاد الروحي للمؤمنني
يف شتى بقاع األرض حرصنا عىل أن نقدم هلم ما خيتص هبذه
السورة املباركة ،التي هي مفتتح القرآن وكل خري يقوم به اإلنسان
يف حياته ،يستعني هبا عل أموره للدنيا واآلخرة ،وقد حرصنا أيض ًا
عىل استقصاء كل ما ورد خمتص ًا هبا ،ليكون الكتاب شامالً ،ولتعم
الفائدة ويتضاعف األجر.
ويف سبيل اإلحاطة بكل ما ورد فيها من روايات نقسم
البحث فيها إىل قسمني:
القسم األول :ما خيتص بالبسملة من سورة الفاحتة.
القسم الثاين :ما يشمل كامل السورة من روايات.

نسأل اهلل أن يأخذ بأيدينا وأيدي املؤمنني ملرضاته ،ويرزقهم
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القرب من ساحة قدسه ،و َي ُم َّن علينا بالقبول ،وجيعله خالص ًا
لوجهه الكريم ،وينفعنا به يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى
اهلل بقلب سليم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل خري خلقه
حممد وآله الطيبني الطاهرين.

شعبة التبليغ

/25رجب1440/هـ
 2019/4/2م

القسم األول
ما خيتص بالبسملة
* منزلة البسملة.
* تفسريها.

* آثارها يف الدنيا واآلخرة.

إنها جزء من فاحتة الكتاب:

 عن يونس بن عبد الرمحن ،عمن رفعه ،قال :سألت أباعبد اهلل ،Aعن قوله تعاىل﴿ :ولقد آتيناك سبع ًا من املثاين والقرآن
العظيم﴾ قال :هي سورة احلمد ،وهي سبع آيات ،منها Rبسم اهلل
الرمحن الرحيم ،((( )Qويف رواية زيادة( :وإنام سميت املثاين ألهنا
تثنى يف الركعتني) (((.
الر ْح ِن
 عن أمري املؤمنني Aأنه قالR( :بِ ْس ِم اهلل َّالر ِحيمِ Qآية من فاحتة الكتاب ،وهي سبع آيات ،متامها Rبِ ْس ِم اهللِ
َّ
الر ِحيمِ Qسمعت رسول اهلل Fيقول :إن اهلل تعاىل قال
الر ْحـ َِن َّ
َّ
ِ
ناك َس ْبع ًا ِم َن ا َْل ِ
يل :يا حممد Rو َل َقدْ آ َت ْي َ
يم ،Qفأفرد
ثان وا ْل ُق ْر َ
آن ا ْل َعظ َ

االمتنان َع َّيل بفاحتة الكتاب ،وجعلها بإزاء القرآن العظيم ،وإن
خص
فاحتة الكتاب أرشف ما يف كنوز العرش ،وإن اهلل عز وجل َّ
((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.164

((( تفسري العيايش :ج ،2ص ،250واآلية 87يف سورة احلجر ،مستدرك
الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.157
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ورشفه هبا ،ومل يرشك معه فيها أحد ًا من أنبيائه ،ما خال
حممد ًاَّ F
الر ِحيمِ ،Qحكى عن
الر ْحـ َِن َّ
سليامن Aفإنه أعطاه منها Rبِ ْس ِم اهللِ َّ
ِ
ِ
امن وإِنَّه
يم ،إِنَّه ِم ْن ُس َل ْي َ
بلقيس حني قالتR :إِ ِّن ُأ ْلق َي إِ َ َّل ك ٌ
تاب ك َِر ٌ
الر ِحيمِ Qأال فمن قرأها معتقد ًا ملواالة حممدF
الر ْح ِن َّ
بِ ْس ِم اهلل َّ
وآله الطيبني ،منقاد ًا ألمرها ،مؤمن ًا بظاهرها وباطنها ،أعطاه اهلل
بكل حرف منها أفضل من الدنيا وما فيها ،من أصناف أمواهلا
وخرياهتا ،ومن استمع إىل قارئ يقرأها كان له قدر ما للقارىء،
فليستكثر أحدكم من هذا اخلري املعرض لكم فإنه غنيمة ،ال يذهبن
أوانه فتبقى يف قلوبكم احلرسة)(((.
 وقال يف دعائم اإلسالم :وروينا عنهم ،Bأهنم قالوا:الر ِحيمِ ،Qيف كل ركعة بفاحتة
الر ْحـ َِن َّ
(يبتدأ بعد Rبِ ْس ِم اهللِ َّ
الكتاب) (((.

 عن احلسن بن خرزاد قال :روي عن أيب عبد اهلل،Aُ
الرجل القو َم ،جاء شيطان إىل الشيطان الذي هو قرين
قال( :إذا أ َّم
الر ْحـ َِن
اإلمام ،فيقول :هل ذكر اهلل؟ يعني :هل قرأ Rبِ ْس ِم اهللِ َّ
الر ِحيمِQ؟ فإن قال :نعم ،هرب منه ،وإن قال :ال ،ركب عنق
َّ

((( األمايل ،الشيخ الصدوق :ص ،241وعيون أخبار الرضا ،Aالشيخ
الصدوق :ج ،1ص.270
((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.157
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اإلمامَّ ،
ودل رجليه يف صدره ،فلم يزل الشيطان إمام القوم ،حتى
يفرغوا من صالهتم) (((.
 عن سعد بن عمر اجلالب ،قال :سألت أبا عبد اهلل،Aناك َس ْبع ًا ِم َن ا َْل ِ
عن قول اهلل جل ذكره Rو َل َقدْ آ َت ْي َ
آن
ثان وا ْل ُق ْر َ
ِ
الر ْحـ َِن
ا ْل َعظ َ
يم Qقال( :هي فاحتة الكتاب) قلتR :بِ ْس ِم اهللِ َّ
الر ِحيمِ Qمنها؟ قال( :هي أفضلها لفضل منها) (((.
َّ

 قيل ألمري املؤمنني :Aيا أمري املؤمنني ،أخربنا عنالر ِحيمِ ،Qأهي من فاحتة الكتاب؟ فقال :نعم،
الر ْحـ َِن َّ
Rبِ ْس ِم اهللِ َّ
كان رسول اهلل Fيقرأها ويعدها آية منه ،ويقول :فاحتة الكتاب؟
(((
الر ِحيمِ ،Qوهي
الر ْ
حـ َِن َّ
هي السبع املثاين  ،فضلت بـRبِ ْس ِم اهللِ َّ
اآلية السابعة منها)(((.
 عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،Cعن جابر قال :قاليل رسول اهلل( :Fكيف تقرأ إذا قمت يف الصالة؟) قال :قلت:

((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.165

((( املصدر السابق :ج ،4ص .168ويف هامش املصدر ما لفظه( :يف املصدر:
هي أفضل منها).
((( األمايل ،الشيخ الصدوق :ص ،240بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج،89
ص.227
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.227
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احلمد هلل رب العاملني ،قال( :قل :بِس ِم اهللِ الر ْحـ َِن ِ
ال ْمدُ
الرحي ِم ْ َ
َّ
َّ
ْ
الر ْح ِ
الر ِحي ِم.((()...
هللِ َر ِّب ا ْل َعا َلِ َ
ـن َّ
ني َّ
منزلة البسملة:

 -عن اإلمام الصادق ،Aقال( :البسملة تيجان السور)(((.

 عن حممد بن مسلم ،قال :سألت أبا عبد اهلل Aعن قولِ
﴿و َل َقدْ آ َت ْين َ
يم﴾،
َاك َس ْبع ًا ِّم َن ا َْل َث ِان َوا ْل ُق ْر َ
اهلل عز وجلَ :
آن ا ْل َعظ َ
ِ
الر ْحمـ َِن
قال( :فاحتة الكتاب من كنوز اجلنة ،وفيها Rبِ ْس ِم الله َّ
الر ِحيمِ ،)Qاخلرب(((.
َّ

 عن اإلمام العسكري Aيف تفسريه :يف حديث إعطاءِ
الر ِحيمِ( :Qفلام قرأها قال :يا رب ما
الر ْحمـ َِن َّ
سليامنR :بِ ْس ِم الله َّ
أرشفها من كلامت إهنا آلثر عندي من مجيع ممالكي التي وهبتها يل،
قال اهلل تعاىل :يا سليامن وكيف ال يكون كذلك وما من عبد وال
أمة سامين هبا إال أوجبت له من الثواب ألف ضعف ما أوجب ملن
((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.168

((( رشح إحقاق احلق ،السيد املرعيش :ج ،12ص( 272رواه ّ
العلمة أبو حممد
عبد احلق الغرناطي املتوىف سنة 543يف (اجلامع املحرر الصحيح الوجيز)
(ص  287ط القاهرة).
((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.168
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تصدق بألف ضعف مما لكك ،يا سليامن هذا ُسبع((( ما أهبه إال
ملحمد سيد املرسلني)(((.
﴿و َل َقدْ
 عن أيب عبد اهلل ،Aيف قول اهلل عز وجلَ :ِ
ِ
آ َت ْين َ
الر ْحمـ َِن
َاك َس ْبع ًا ِم ْن ا َْل َث ِان َوا ْل ُق ْر َ
آن ا ْل َعظ َ
يم﴾R( :بِ ْس ِم الله َّ
الر ِحيمِ ،Qهو اسم اهلل األكرب ،والسبع املثاين أم الكتاب ،يثنى هبا
َّ
يف كل صالة) (((.

 عن حممد بن مسلم ،عن أيب عبد اهلل ،Aقال( :قال رسولاهلل :Fإن اهلل تعاىل َم َّن َع َّيل بفاحتة الكتاب من كنز اجلنة ،فيها
الله الرحمـ َِن ِ
Rبِس ِم ِ
﴿وإِ َذا
َّ ْ
الرحيمِ ،Qاآلية التي يقول اهلل تعاىل فيهاَ :
َّ
ْ
ك ِف ا ْل ُق ْر ِ
آن َو ْحدَ ُه َو َّل ْو ْا َع َل َأ ْد َب ِ
َذك َْر َت َر َّب َ
ار ِه ْم ُن ُفور ًا﴾((( اخلرب(((.
 عن خالد بن املختار ،قال :سمعت جعفر بن حممد Cيقول:(ما هلم قاتلهم اهلل ،عمدوا إىل أعظم آية يف كتاب اهلل ،فزعموا أهنا
((( يعني :أهنا جزء من سبعة أجزاء مما تنزل عىل النبي ،Fإشارة إىل سورة
ِ
يم Qجزء منها ،كام سيأيت.
الر ِح ِ
الر ْح َـ ِن َّ
الفاحتة التي ورد فيها أن Rبِ ْس ِم اهلل َّ
((( مستدرك سفينة البحار ،الشيخ الشاهرودي :ج ،1ص.356
((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.157
((( سورة اإلرساء :آية.46

((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.166
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ِ
الر ِحيمِ.((()Q
الر ْحمـ َِن َّ
بدعة إذا أظهروها ،وهيR :بِ ْس ِم الله َّ

 عن أيب محزة الثاميل عن أيب جعفر ،Aقال( :رسقوا أكرمِ
الر ِحيمِ.((()Q
الر ْحمـ َِن َّ
آية يف كتاب اهللR ،بِ ْس ِم الله َّ

 عن صفوان اجلامل ،عن أيب عبد اهلل ،Aقال( :ما نزلِ
الر ِحيمِ.((()Q
الر ْحمـ َِن َّ
كتاب من السامء اال وأوله Rبِ ْس ِم الله َّ
 عن أيب عبد اهلل ،Aقال( :ما نزل كتاب من السامء ،إالِ
الر ِحيمِ ،Qإال والرمحن ممدودة)(((.
الر ْحمـ َِن َّ
وفاحتته Rبِ ْس ِم الله َّ

 عن فرات بن أحنف ،عن أيب جعفر ،Aقال :سمعتهِ
الر ْحمـ َِن
يقول( :أول كل كتاب نزل من السامء Rبِ ْس ِم الله َّ
ِ
ِ
الر ِحيمِ Qفال تبايل أن
الر ْحمـ َِن َّ
الرحيمِ ،Qفإذا قرأت Rبِ ْس ِم الله َّ
َّ
ِ
ِ
الرحيمِ Qسرتتك فيام
الر ْحمـ َِن َّ
ال تستعيذ ،وإذا قرأت Rبِ ْس ِم الله َّ

بني السامء واألرض)(((.

ِ
الر ْحمـ َِن
 -عن النبي األكرم( :Fمن كتبR :بِ ْس ِم الله َّ

((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.166
((( املصدر السابق :ج ،4ص.167

((( املحاسن ،الشيخ الربقي :ج ،1ص.40

((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.166
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.313
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ِ
فجوده تعظي ًام هلل ،غفر اهلل له)(((.
الرحيمَِّ ،Q
َّ

 عن صفوان اجلامل ،قال :قال أبو عبد اهلل( :Aما أنزل اهللالر ِحيمِ ،Qوإنام
الر ْحمـ َِن َّ
من السامء كتاب ًا ،إال وفاحتتهR :بِ ْس ِم اهللِ َّ
الر ِحيمِQ
الر ْحمـ َِن َّ
كان يعرف انقضاء السورة ،بنزولR :بِ ْس ِم اهللِ َّ
ابتداء لألخرى)(((.
بداية كل شيء:

 عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني،عن أبيه ،عن عيل بن أيب طالب ،Bقال( :قال رسول اهلل:F
كل كتاب ال يبدأ فيه بذكر اهلل فهو أقطع)(((.
 عن مجيل بن دراج قال :قال اإلمام الصادق( :Aال تدعِ
الر ِحيمِ ،Qوإن كان بعده شعر)(((.
الر ْحمـ َِن َّ
Rبِ ْس ِم الله َّ

ويف احلديث القديسّ :
(كل أمر ذي بال ال يذكر بسم اهلل فيه
فهو أبرت)(((.
((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.371
((( املصدر السابق :ج ،4ص.165
((( املصدر السابق :ج ،8ص.434

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.672

((( هداية األمة إىل أحكام األئمة ،احلر العاميل :ج ،3ص.134
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ترضع إليه ،فقولوا
وقال تعاىل( :أنا ّ
أحق من سئل ،وأوىل من ّ
ِ
عند ّ
الر ِحيمِ.((()Q
الر ْحمـ َِن َّ
كل صغري أو عظيمR :بِ ْس ِم الله َّ

الصادق( :Aلربام ترك بعض شيعتنا يف افتتاح أمره
وقال ّ
ِ
الر ِحيمِ ،Qفيمتحنه اهلل بمكروه لين ّبه عىل ذكر
الر ْحمـ َِن َّ
Rبِ ْس ِم الله َّ
اهلل وال ّثناء عليه)(((.

 عن يوسف بن حممد بن زياد وعيل بن حممد بن سيار،وكان من الشيعة اإلمامية ،عن أبوهيام عن احلسن بن عيل العسكري
عن آبائه عن عيل - Aيف حديث  ،-قال( :إن اهلل يقول أنا أحق
ُرضع إليه ،فقولوا عند افتتاح كل أمر صغري
َمن ُسئل وأوىل َمن ت ِّ
ِ
الر ِحيمِ ،Qأي :أستعني عىل هذا
الر ْحمـ َِن َّ
وعظيمR :بِ ْس ِم الله َّ
األمر باهلل الذي ال حتق العبادة لغريه ،املغيث إذا استغيث ،إىل أن
قال( :وقال رسول اهلل Fمن حزنه أمر يتعاطاه فقالR :بِس ِم ِ
الله
ْ
الر ِحيمِ ،Qوهو خملص هلل ،ويقبل بقلبه إليه ،مل ينفك
الر ْحمـ َِن َّ
َّ
من إحدى اثنتني :إما بلوغ حاجته يف الدنيا ،وإما ُيعدُّ له عند ربه،
و ُيدَّ َخر له لديه ،وما عند اهلل خري وأبقى للمؤمنني)(((.

 -عن احلسن بن عيل العسكري يف تفسريه عن آبائه عن عيلA

((( هداية األمة إىل أحكام األئمة ،احلر العاميل :ج ،3ص.134
((( املصدر السابق.

((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،4ص.1193
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(يف حديث) أن رج ً
ُعر َفني ذنبي الذي
ال قال له :إن رأيت أن ت َّ
امت ِ
نت به يف هذا املجلس ،فقال :تركك حني جلست أن تقول:
ُح ُ
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،إن رسول اهلل Fحدثني عن اهلل عز
وجل أنه قال :كل أمر ذي بال ال يذكر بسم اهلل فيه فهو أبرت(((.
هلل):
املراد
بـ(ب ْس ِم ا ِ
ِ

هناك اختالف يف الروايات فيام وقع فيها من التعبري الوارد
احلث عليه يف الذكر أو الكتابة ألغراض خمتلفة ،فقد ورد يف بعض
الروايات صيغة (بسم اهلل) فقط ،ويف بعضها عنوان (البسملة)،
ِ
الر ِحيمِ ،Qفهل هذا
الر ْحمـ َِن َّ
ويف موارد أخرى وردR :بِ ْس ِم الله َّ
التغري يف التعبري يشري إىل اختالف يف املراد ،أو أن املراد واحد
واالختالف من ناحية التعبري فقط؟
واجلواب:

 إذا كان الوارد يف الروايات لفظ رصيح ،من قبيل :قل:(بسم اهلل) ،أو( :بسم اهلل الرمحن الرحيم) ،فمقتىض اجلمود عىل
لفظه يف خصوص ذلك املورد التعبد به.
 و إذا كانت هناك قرينة حافة بالكالم بحيث يفهم منهااملراد ،فال إشكال أيض ًا يف وجوب األخذ بذاك املعنى املفهوم من

((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،4ص.1193

.......... 20سورة الفاحتة (أم الكتاب) تفسريها ،فضلها ،آثارها يف الدنيا واآلخرة

جمموع ذلك الكالم بحسب قرينته ،كام ورد عن أمري املؤمنني:A
(من ذكر اسم اهلل عىل طعامه ،مل ُيسأل عن ذلك الطعام أبد ًا)(((،
وورد يف وصية رسول اهلل Fلعيل( :Aيا عيل إذا أكلت فقل:
(بسم اهلل) ،وإذا فرغت فقل( :احلمد هلل) ،فإن حافظيك ال يربحان
يكتبان لك احلسنات حتى تبعده عنك)((( .فإن هذه الرواية الثانية
قرينة عىل أن املراد من (اسم اهلل) هو خصوص( :بسم اهلل)،
باعتبار وحدة املوضوع ،فتحمل الرواية الثانية عىل تفصيل املراد
من األوىل.
ولكن لو مل تكن هناك قرينة ،فقد يقال بأنه ال بد يف مورد
ُ
األخذ هبا كذلك ،من دون زيادة،
التعبري بصيغة( :بسم اهلل) ،جمرد ًة
واعتبارها هي املوضوع للحكم الذي ترتب عليها بحسب ذلك
النص ،من الثواب أو الفضل أو سائر األمور ،وكذا لو كان مع
الزيادة.
ولكن هناك احتامل آخر يف املقام ،وهو أنه قد يراد من التعبري
من صيغة( :بسم اهلل) ،ليس التحديد هباتني الكلمتني فقط من
دون زيادة ،بل اإلشارة املخترصة للصيغة الكاملة التي هي مفتتح
السور يف القرآن الكريم ،وإنام ذكرت هبذا النحو اختصار ًا فقط،

((( ثواب األعامل ،الشيخ الصدوق :ص.184
((( املصدر السابق.
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عبت بذلك ثم عقبته بالصيغة
وهذ االحتامل ناشئ من روايات َّ
الكاملة ،أو العكس ،فعن الصادق( :Aولربام ترك بعض شيعتنا
الر ِحيمِ﴾ ،فيمتحنه اهلل بمكروه
الر ْحـ َِن َّ
يف افتتاح أمره ﴿بِ ْس ِم اهللِ َّ
لينبه عىل شكر اهلل والثناء عليه ويمحق وصمة تقصريه عند تركه
قول( :بسم اهلل))((( ،وعن أمري املؤمنني  Aقال يف حديث...( :
الر ِحيمِ ،Qفجعل
تركك حني
َ
الر ْحـ َِن َّ
جلست أن تقولR :بِ ْس ِم اهللِ َّ
ُدبت إليه ،متحيص ًا بام أصابك ،أما علمت أن
اهلل ذلك لِ َس ْه ِوك عام ن َ
رسول اهلل Fحدثني عن اهلل جل وعز أنه قال :كل أمر ذي بال
مل يذكر فيه (بسم اهلل) فهو أبرت ،((()...ففي احلديث األول يتضح
أن قول اإلمام Aيف األخري..( :قول بسم اهلل) ،هو اختصار ملا
ذكره مفص ً
ال يف بداية كالمه ،وهو البسملة الكاملة ،ويظهر  -يف
احلديث الثاين  -من قول الرسول( :Fمل يذكر فيه بسم اهلل)،
بقرينة إخبار اإلمام  ،Aأنه بصدد تطبيق حديث النبي ،F
يظهر منه أن املراد منها الصيغة الكاملة.
وعليه فلو استظهرنا من مجلة هذه الروايات انعقاد مصطلح
خاص من الصيغة املخترصة يراد هبا الصيغة الكاملة فال بأس.
ولكن يبقى األمر حمل إشكال ،والبد معه من االحتياط

((( سيأيت متام احلديث ص.25
((( سيأيت متام احلديث ص.66
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بذكر الصيغة الكاملة يف كل مورد ،إذا مل يفهم من االقتصار عىل
الصيغة املخترصة التحديد بإرادهتا بخصوصها ،وهو أمر قد
يستبعد اإللتزام به ،وعليه فيمكن االحتياط بام ذكرنا.
هذا وأما فيام يتعلق بصيغة( :البسملة) ،فهي مصدر
منحوت من( :بسم اهلل) أيض ًا ،فيأيت فيها بدو ًا الكالم السابق ،وإن

كان األقرب فيها عند إطالقها من دون قرينة إرادة الصيغة الكاملة
التي هي مفتتح السور يف القرآن الكريم.
بقي أمر وهو ما لو ذكر عنوان (التسمية) ،فام املراد به؟

الظاهر أن املراد منه هو ذكر االسم الرشيف فقط ،من دون
مالحظة يشء آخر ،وتكون بذلك مرادفة ملعنى االسم ،قالتسمية
واالسم يمعنى واحد ،واملناط يف ذلك الفهم العريف ،فإذا قيل
لشخص :ما اسم هذا الشخص؟ أو ما تسميته؟ يكون املعنى
واحد ًا ،واهلل العامل.
اسم اهلل األعظم أو اسم اهلل األكرب:

ِ
الر ْحمـ َِن
 منها برواية ابن عباس قالR( :Fبِ ْس ِم الله َّالر ِحيمِ ،Qاسم من أسامء اهلل األكرب وما بينه وبني اسم اهلل األكرب
َّ
إال كام بني سواد العني وبياضها من القرب)(((.
((( مهج الدعوات ومنهج العبادات ،السيد ابن طاووس :ص.319
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 حممد بن احلسن الصفار يف كتاب فضل الدعاء بإسناده إىلِ
الر ْحمـ َِن
معاوية بن عامر ،عن الصادق Aأنه قالR( :بِ ْس ِم الله َّ
الر ِحيمِ Qاسم اهلل األكرب ،أو قال :األعظم)(((.
َّ

 عن احلسن بن عيل بن أيب محزة ،عن أبيه ،عن أيب عبد اهللAقال( :اسم اهلل األعظم ُم َق َّطع يف أم الكتاب)(((.

 حممد بن احلسن الصفار بإسناده إىل سليامن بن جعفراجلعفري ،عن الرضا Aقال( :من قال بعد صالة الفجرR :بِ ْس ِم
ِ
الر ِحيمِ( ،Qال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم)،
الر ْحمـ َِن َّ
الله َّ
مائة مرة ،كان أقرب إىل اسم اهلل األعظم من سواد العني إىل
بياضها ،وإنه دخل فيها اسم اهلل األعظم)(((.

((( مهج الدعوات ومنهج العبادات ،السيد ابن طاووس :ص ،316وعنه يف
بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،90ص.223
((( املصدران السابقان.

((( املصدران السابقان ،واللفظ يف بحار األنوار( :عن الرضا Aقال :من بسمل
وحولق بعد صالة الفجر مائة مرة كان أقرب إىل اسم اهلل األعظم من سواد
العني إىل بياضها وأنه دخل فيها اسم اهلل األعظم).
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تفسريها:

ال بد قبل أن نستعرض تفسري البسملة أن نستعرض
الروايات الواردة يف تفسريها ،لنكون عىل اطالع تام عىل ما ذكره
أهل البيت Bمن معاين عميقة فيام يتعلق بالبسملة ،ثم لنفهم
ما يشار إليه يف تفسريها من روايات أو معاين تضمنتها الروايات،
فلذا نقسم البحث عن تفسريها إىل قسمني:
أو ً
ال :تفسري البسملة من الروايات الشريفة:

بداية نشري إىل أن البسملة من الفاحتة وهي أعظم آية يف كتاب
اهلل كام سيأيت ،وال حييط بكنهها أحد إال املعصوم ،Aوالروايات
يف هذا املعنى كثرية وخمتلفة ،ونحن سنعرضها ونشري إىل ما يمكن
أن يقال يف وجه االختالف فيها:

فقد ورد عن عيلAأنه قال( :لو شئت ألوقرت سبعني
بعري ًا يف تفسري فاحتة الكتاب)(((.
وعنه( :Aلو شئت ألوقرت بعري ًا من تفسري Rبِس ِم ِ
الله
ْ
الر ِحيمِ.((()Q
الر ْحمـ َِن َّ
َّ
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،40ص ،157مناقب آل أيب طالب ،ابن
شهر آشوب :ج ،1ص .322
((( رشح إحقاق احلق (امللحقات) ،السيد املرعيش :ج ،7ص ،595عن ابن
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ويف حديث آخر عنه( :Aلو شئت ألوقرت أربعني بعري ًا
من رشحR :بِس ِم ِ
الله.((()Q
ْ

ويف نص آخر عنه( :Aلو شئت ألوقرت ثامنني بعري ًا من
معنى الباء)(((.
وروي عنه Aأنه قال( :لو شئت ألوقرت سبعني بعري ًا من
ِ
الر ِحيمِ.((()Q
الر ْحمـ َِن َّ
باء Rبِ ْس ِم الله َّ
وعن ابن عباس قال( :يرشح لنا عيل Aنقطة الباء من
ِ
الر ِحيمِ Qليلة؛ فانفلق عمود الصبح ،وهو
الر ْحمـ َِن َّ
Rبِ ْس ِم الله َّ
بعد مل يفرغ)(((.
قال السيد جعفر العاميل يف مناقشة هذا التعدد يف الروايات

طلحة يف مطالب السؤل :ص ،26وراجع :كشف الغمة ،األربيل :ج،1
ص ،130والتفسري الكبري ،الرازي :ج ،1ص ،106ومستدرك سفينة
البحار ،الشيخ الشاهرودي :ج ،1ص 231و.316

((( بحار االنوار ،العالمة املجليس :ج ،40ص.186

((( مستدرك سفينة البحار ،الشيخ الشاهرودي :ج ،1ص 231ورشح إحقاق
احلق ،السيد املرعيش :ج ،7ص 595عن الشعراين يف لطائف املنن :ج،1
ص ،171وراجع :جامع األخبار واآلثار ،األبطحي :ج ،2ص.48
((( عوايل الآللئ ،ابن أيب مجهور اإلحسائي :ج ،4ص .102

((( مستدرك سفينة البحار ،الشيخ الشاهرودي :ج ،1ص..231
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يف ضمن نقاط:

 -1إنه قد ال يكون ثمة منافاة بني البعري الواحد ،واألربعني
والثامنني بعري ًا؛ إذا كان Aقد قال ذلك يف جمالس ومناسبات
خمتلفة ،اقتضت كل مناسبة منها أن يشري إىل مستوى معني من
املعاين واملعارف ،بل وحتى يف جملس واحد ،فإن ذكر األقل ال
ينايف ذكر األكثر وال يناقضه ،فهو لو شاء ألوقر بعري ًا ،ولو شاء
ألوقر أكثر من ذلك إىل أربعني .بل لو شاء ألوقر ثامنني أيض ًا.
 -2إن سعة علم عيل Aوغزارته مما ال خيتلف فيه اثنان،
وقد أثبت Aعم ً
يقرب إىل األذهان معقولية تلك األقوال
ال ما ِّ
وواقعيتها.

 -3إنه Aبقوله هذا يريد أن يفتح اآلفاق الرحبة أمام فكر
اإلنسان لينطلق فيها ،ويكتشف أرسار الكون واحلياة ،ويتعامل
معها من موقع العلم واملعرفة ويقود مسرية احلياة فيها من موقع
الطموح واهليمنة الواعية واملسؤولة.

 -4إن هذه األرقام ليست خيالية بالنسبة لسورة الفاحتة،
التي هي أم القرآن ،وهي السبع املثاين التي جعلت عدالً للقرآن
Rو َل َقدْ آ َت ْين َ
آن
َاك َس ْب ًعا ِّم َن ا َْل َث ِان َوا ْل ُق ْر َ
العظيم يف قوله تعاىلَ :
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ِ
يم (((Qكام روي(((.
ا ْل َعظ َ

ِ
الر ِحيمِ،Q
الر ْحمـ َِن َّ
كام أن ذلك ليس بعيد ًا عنR :بِ ْس ِم الله َّ
أعظم آية يف كتاب اهلل العزيز .كام روي عن اإلمامني الصادق وأيب
احلسن الكاظم.(((C
 -5أما بالنسبة حلديث نقطة الباء ،فال ندري مدى صحته،
بعد أن كان املؤرخون يذكرون أن تنقيط احلروف قد تأخر عن عهد
اإلمام عيل Aبعدة عقود من الزمن ،إال أن يكون ثمة نقط لبعض
احلروف يف أول األمر ،ثم استويف النقط لسائرها بعد ذلك(((.

((( سورة احلجر :آية.87

((( الربهان يف تفسري القران ،السيد هاشم البحراين :ج ،1ص 40و 41و،42
وغرائب القرآن مطبوع هبامش (جامع البيان) :ج ،1ص ،28وتفسري
العيايش :ج 1ص.21
((( راجع :البحار ،العالمة املجليس :ج ،82ص 21وج 89ص ،238عن
تفسري العيايش :ج ،1ص 22و ،21تفسري جممع البيان ،الشيخ الطربيس:
ج ،1ص ،19الربهان يف تفسري القران ،السيد هاشم البحراين :ج ،1ص،42
والتفسري الكبري ،الرازي :ج ،1ص ،204ومستدرك الوسائل ،املريزا النوري:
ج ،4ص 166و ،167وجامع االخبار واآلثار ،األبطحي :ج ،2ص 62و61
و 63عن من تقدم ،وعن مواهب الرمحن ،السيد السبزواري :ج ،1ص-22
.27
((( تفسري سورة الفاحتة ،السيد جعفر مرتىض العاميل :ص.7
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ثم نرشع بيان ما ورد يف الروايات الرشيفة يف تفسري البسملة،
فنقول:

عن يوسف بن حممد بن زياد وعيل بن حممد بن سيار وكان من
الشيعة اإلمامية عن أبوهيام عن احلسن بن عيل العسكري عن آبائه
عن عيل - Bيف حديث  ،-قال( :إن اهلل يقول أنا أحق َمن ُسئل
ُرضع إليه ،فقولوا عند افتتاح كل أمر صغري وعظيم:
وأوىل َمن ت ِّ
ِ
الر ِحيمِ ،Qأي :أستعني عىل هذا األمر باهلل
الر ْحمـ َِن َّ
Rبِ ْس ِم الله َّ
الذي ال حتق العبادة لغريه ،املغيث إذا استغيث) ،احلديث(((.

وهبذا اإلسناد عن اإلمام العسكري ،Aقال( :بسم اهلل)،
أي :أستعني عىل أموري كلها باهلل ...إىل أن قال :وقال الصادقA
ِ
الر ْحمـ َِن
ولربام ترك بعض شيعتنا يف افتتاح أمره Rبِ ْس ِم الله َّ
الر ِحيمِ Qفيمتحنه اهلل بمكروه ل ُينبه عىل شكر اهلل والثناء عليه
َّ
ويمحق وصمة تقصريه عند تركه قول (بسم اهلل) ،قال :وقال اهلل
عز وجل لعباده :أهيا الفقراء إىل رمحتي ،قد ألزمتكم احلاجة إ َّيل
يف كل حال ،وذلة العبودية يف كل وقت ،فإ َّيل فافزعوا يف كل أمر
تأخذون فيه وترجون متامه وبلوغ غايته ،فقولوا عند افتتاح كل
ِ
الر ِحيمِ ،Qأي :أستعني
الر ْحمـ َِن َّ
أمر صغري أو عظيمR :بِ ْس ِم الله َّ
عىل هذا األمر باهلل ،احلديث ،ورواه العسكري Aيف تفسريه إىل

((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،4ص.1193
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قوله عند تركه قول( :بسم اهلل) ،وكذا الذي قبله(((.

 عن عيل بن احلسن بن عيل بن فضال ،عن أبيه ،قال:سألت الرضا عيل بن موسى ،Cعن( :بسم اهلل) ،قال( :معنى
قول القائل( :بسم اهلل) ،أي :اسم عىل نفيس ،سمة من سامت
اهلل عز وجل ،وهي العبادة) ،قال :فقلت له :ما السمة؟ فقال:
(العالمة)(((.
 عن عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهلل - Aيف تفسريِ
الر ِحيمِ - Qفقال( :الباء هباء اهلل ،والسني
الر ْحمـ َِن َّ
Rبِ ْس ِم الله َّ
سناء اهلل ،وامليم جمد اهلل)(((.

 عن صفوان بن حييى ،عمن حدثه ،عن أيب عبد اهلل Aِ
الر ِحيمِ ،Qفقال( :الباء هباء اهلل،
الر ْحمـ َِن َّ
أنه سئل عن Rبِ ْس ِم الله َّ
والسني سناء اهلل ،وامليم ملك اهلل) ،قال :قلت :اهلل؟ قال( :األلف
آالء اهلل عىل خلقه من النعيم بواليتنا ،والالم إلزام اهلل خلقه
واليتنا) ،قلت :فاهلاء؟ قال( :هوان ملن خالف حممد ًا وآل حممد
صلوات اهلل عليهم) ،قال :قلت :الرمحن؟ قال( :بجميع العامل)،
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،4ص.1193

((( التوحيد ،الشيخ الصدوق :ص ،229بحار األنوار ،العالمة املجليس:
ج ،89ص.230
((( تفسري العيايش :ج ،1ص ،22التوحيد ،الشيخ الصدوق :ص.229
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قلت :الرحيم؟ قال( :باملؤمنني خاصة)(((.

 عن احلسن بن راشد ،عن أيب احلسن موسى بن جعفرCقال :سألته عن معنى اهلل ،قال( :استوىل عىل ما دق وجل)(((.
 حدثنا حممد بن القاسم اجلرجاين املفرس (رمحه اهلل)قال :حدثنا أبو يعقوب يوسف بن حممد بن زياد ،وأبو احلسن
عيل بن حممد بن سيار وكانا من الشيعة اإلمامية عن أبوهيام عن
احلسن بن عيل بن حممد Bيف قول اهلل عز وجلR :بِس ِم ِ
الله
ْ
الر ِحيمِQ؟ فقال( :Aاهلل هو الذي ُيتأله إليه عند
الر ْحمـ َِن َّ
َّ
احلوائج والشدائد كل خملوق عند انقطاع الرجاء من كل من هو
دونه ،وتقطع األسباب من مجيع ما سواه ،يقول( :بسم اهلل) ،أي:
أستعني عىل أموري كلها باهلل الذي ال حتق العبادة إال له ،املغيث
إذا استغيث ،واملجيب إذ ُدعي ،وهو ما قال رجل للصادق:A
عيل املجادلون
يا ابن رسول اهلل ُد َّلني عىل اهلل ما هو؟ فقد أكثر َّ
وحيوين ،فقال له :يا عبد اهلل هل ركبت سفينة قط؟ قال :نعم
َّ
قال :فهل كُرس بك حيث ال سفينة تنجيك وال سباحة تغنيك؟
قال :نعم ،قال :فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئ ًا من األشياء قادر
عىل أن ُي ِّلصك من ورطتك؟ فقال نعم ،قال الصادق :Aفذلك
((( التوحيد ،الشيخ الصدوق :ص.229
((( املصدر السابق.
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اليشء هو اهلل القادر عىل اإلنجاء حيث ال منجي ،وعىل اإلغاثة
حيث ال مغيث ،ثم قال الصادق :Aولربام ترك بعض شيعتنا يف
افتتاح أمره بسم اهلل الرمحن الرحيم فيمتحنه اهلل بمكروه لينبهه عىل
شكر اهلل تبارك وتعاىل والثناء عليه ويمحق عنه وصمة تقصريه
عند تركه قول بسم اهلل الرمحن الرحيم)(((.

 قام رجل إىل عيل بن احلسني ،Cفقال :أخربين عنِ
الر ِحيمِQ؟ ،فقال عيل بن احلسني:C
الر ْحمـ َِن َّ
معنىR :بِ ْس ِم الله َّ
(حدثني أيب ،عن أخيه احلسن ،عن أبيه أمري املؤمننيB
ال قام إليه :فقال :يا أمري املؤمنني أخربين عنR :بِس ِم ِ
أن رج ً
الله
ْ
الر ِحيمِ ،Qما معناه؟ فقال :إن قولك( :اهلل) أعظم اسم
الر ْحمـ َِن َّ
َّ
سمى به
من أسامء اهلل عز وجل ،وهو االسم الذي ال ينبغي أن ُي َّ
َسم به خملوق ،فقال الرجل فام تفسري قوله( :اهلل)؟
غري اهلل ،ومل َيت َّ
قال الذي يتأله إليه عند احلوائج والشدائد كل خملوق عند انقطاع
الرجاء من مجيع من هو دونه ،وتقطع األسباب من كل من سواه،
وذلك أن كل مرتئِّس يف هذه الدنيا ومتعظم فيها ،وإن عظم غناؤه
وطغيانه وكثرت حوائج َمن دونه إليه ،فإهنم سيحتاجون حوائج
ال يقدر عليها هذا املتعاظم ،وكذلك هذا املتعاظم حيتاج حوائج
ال يقدر عليها ،فينقطع إىل اهلل عند رضورته وفاقته ،حتى إذا كُفي
((( التوحيد ،الشيخ الصدوق :ص.231 -230
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مهه عاد إىل رشكه ،أما تسمع اهلل عز وجل يقولُ R :ق ْل َأ َر َأ ْي ُتكُم
الله َأو َأ َت ْتكُم الساع ُة َأ َغير ِ
إِ ْن َأتَاكُم ع َذاب ِ
ون إِن كُنت ُْم
الله تَدْ ُع َ
ُ َّ َ
ْ
ْ َ ُ
َْ
ف ما تَدْ ع َ ِ
ِ
ِِ
َنس ْو َن َما
ين َب ْل إِ َّيا ُه تَدْ ُع َ
ُ
َصادق َ
ون إِ َل ْيه إِ ْن َشاء َوت َ
ون َف َيكْش ُ َ
ُون Qفقال اهلل عز وجل لعباده :أهيا الفقراء إىل رمحتي إين قد
ت ُْش ِرك َ

ألزمتكم احلاجة إ َّيل يف كل حال ،وذلة العبودية يف كل وقت ،فإيل
فافزعوا يف كل أمر تأخذون فيه وترجون متامه وبلوغ غايته ،فإين
إن أردت أن أعطيكم مل يقدر غريي عىل منعكم ،وإن أردت أن
أمنعكم مل يقدر غريي عىل إعطائكم ،فأنا أحق من ُسئل ،وأوىل من
ترضع إليه ،فقولوا عند افتتاح كل أمر صغري أو عظيمR :بِس ِم ِ
الله
ْ
الر ِحيمِ ،Qأي :أستعني عىل هذا األمر باهلل الذي ال حيق
الر ْحمـ َِن َّ
َّ
العبادة لغريه ،املغيث إذا استغيث ،املجيب إذا دعي ،الرمحن الذي
يرحم ببسط الرزق علينا ،الرحيم بنا يف أدياننا ودنيانا وآخرتنا،
خفف علينا الدين وجعله سه ً
ال خفيف ًا ،وهو يرمحنا بتميزنا من
أعدائه) ،ثم قال( :قال رسول اهلل :Fمن حزنه أمر تعاطاه فقال:
ِ
الر ِحيمِ ،Qوهو خملص هلل يقبل بقلبه إليه مل
الر ْحمـ َِن َّ
Rبِ ْس ِم الله َّ
ينفك من إحدى اثنتني :إما بلوغ حاجته يف الدنيا وإما يعد له عند
ربه و ُيدَّ خر لديه ،وما عند اهلل خري وأبقى للمؤمنني)(((.
 -عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر ،Bقال( :ملا ُولِد

((( التوحيد ،الشيخ الصدوق :ص.231
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عيسى بن مريم Aكان ابن يوم كأنه ابن شهرين ،فلام كان ابن
سبعة أشهر أخذت والدته بيده وجاءت به إىل ال ُكتَّاب وأقعدته بني
ِ
الر ِحيمِ،Q
الر ْحمـ َِن َّ
يدي املؤ ِّدب ،فقال له املؤ ِّدب :قل Rبِ ْس ِم الله َّ
ِ
الر ِحيمِ ،Qفقال له املؤدب:
الر ْحمـ َِن َّ
فقال عيسىR :Aبِ ْس ِم الله َّ
قل :أبجد ،فرفع عيسى Aرأسه فقال :هل تدري ما أبجد؟
فعاله بالدرة ليرضبه ،فقال :يا مؤدب ال ترضبني ،إن كنت تدري
فسه يل ،فقال عيسى:A
أفس لك ،قالِّ :
وإال فاسألني حتى ِّ
األلف آالء اهلل ،والباء هبجة اهلل ،واجليم مجال اهلل ،والدال دين اهلل،
(هوز) :اهلاء هول جهنم ،والواو ويل ألهل النار ،والزاي زفري
جنهم( ،حطي) :حطت اخلطايا عن املستغفرين( .كلمن) :كالم
اهلل ال مبدل لكلامته( ،سعفص) :صاع بصاع واجلزاء باجلزاء،
(قرشت) :قرشهم فحرشهم ،فقال املؤدب :أيتها املرأة خذي بيد
ابنك ،فقد علم وال حاجة له يف املؤ ِّدب)(((.

((( التوحيد ،الشيخ الصدوق :ص .236كذا يف مجيع املوارد التي روت احلديث،
مل تكتمل حروف أبجد يف الرشح.
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ثانياً :تفسريها من كتب التفسري:

تعددت كلامت العلامء يف بيان تفسري البسملة بتعدد كتب
التفسري ومناهجهم التفسريية ،واستقصاء البحث يف ذلك يؤدي
إىل التطويل وربام ملل القارئ الكريم مع صعوبة بعض العبارات
وبعدها عن فهم البعض ،فنحن اختصار ًا نذكر أحد التفاسري
املعارصة التي شملت جوانب متعددة من مضامني البسملة وبِ ُلغة
بسيطة قريبة من أفهام اجلميع ،فنقول:

ذكر السيد جعفر مرتىض العاميل يف تفسريه للبسملة من
سورة الفاحتة ما يأيت من املطالب:
بداية ومتهيد:

قد عرفنا :أن البسملة هي أعظم آية يف القرآن الكريم،
وعرفنا ما نقل عن عيل أمري املؤمنني Aحول تفسريها ،وما
يمكن أن يقدمه لألمة من رشح قد تنامى واتسع حتى يمكن كتابة
األسفار التي تنوء بحملها العرشات من وسائل احلمل التي كانت
متوفرة ٍ
آنئذ.

وقد حتدث املفرسون عن أمور كثرية ومتنوعة حول اآلية
الكريمة التي نرددها عرشات املرات يومي ًا ،وفق ًا ملا ورد عن
الرشع الرشيف يف ذلك ،وأكثر ما ذكروه يدخل يف السياق اللغوي
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والرتكيبي وطبيعته ومناشئه وغري ذلك.

ونحن هنا نحيل القارئ عىل ما كتبوه ،إن أحب اإلطالع
عليه ،أما نحن فنتجه إىل منحى آخر فيام نريد أن نثريه من دالالت
وإيامءات هذه اآلية املباركة ،فنقول:
البدء باسم اهلل:

لقد ورد يف احلديث الرشيف ،عن عيل Aعن النبي،F
أنه قال( :كل أمر ذي بال مل يذكر فيه اسم اهلل ،أو «بسم اهلل» فهو
أبرت)((( ،ويف حديث آخر( :كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهلل
فهو أبرت)((( ،وعن أيب هريرة عنه( :Fكل كالم أو أمر ذي بال ال
يفتح بذكر اهلل عز وجل فهو أبرت) ،أو قال( :أقطع)(((.
والسؤال هنا هو :ملاذا يطلب منا أن ننظر إىل البسملة ،أو
ِ
الر ِحيمِ ،Qعىل أهنا جزء
الر ْحمـ َِن َّ
فقل :أن نتعامل مع Rبِ ْس ِم الله َّ
من كل أمر ذي بال ،أي :شأن؟ ثم ما هي املعاين التي يريد اهلل أن

((( التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري :Aص ،25وبحار األنوار ،العالمة
املجليس :ج ،89ص ،242وج ،73ص ،305والربهان يف تفسري القران،
السيد هاشم البحراين :ج ،1ص .46
((( التفسري الكبري ،الرازي :ج ،1ص ،213وجامع األخبار واآلثار ،األبطحي:
ج ،2ص 66عنه.
((( مسند أمحد بن حنبل :ج ،2ص.359
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يلقننا إياها من خالل الرتكيز عىل البسملة ،ويطلب منا أن نعيشها
اىل درجة أن تصبح جزء ًا من حياتنا وممارساتنا؟
إن مما ال شك فيه أن ثمة ٍ
معان مجيلة ومميزة ولطائف ومعارف
ِ
الر ِحيمِ ،Qيريد تعاىل منا أن ندركها بعمق،
الر ْحمـ َِن َّ
يف Rبِ ْس ِم الله َّ
وأن نتفاعل معها بوعي ومسؤولية ،فام هي تلك املعاين؟ ،وهل
يمكننا نيلها أو نيل بعضها ولو بدرجة متواضعة؟.

إننا قبل كل يشء نشري اىل ما ذكره العالمة الطباطبائي
رمحه اهلل من أن الناس ربام يبدءون يف عمل ،أو حيققون إنجاز ًا
فيقرنونه باسم عزيز عىل قلوهبم ،أو كبري من كربائهم ،ليكتسب
عملهم بذلك رشف ًا ،أو بركة ،أو ليخلدوا اسم ذلك العزيز ،أو
يسمون انسان ًا
الكبري ويبقى ببقاء ذلك العمل ،ومن هنا نجدهم ُّ
أو مؤسسة ،أو غري ذلك بإسم من حيبونه ،أو يعظمونه ليبقى
االسم ببقاء املسمى اجلديد ،ألن بقاء املسمى واحلالة هذه نوع بقاء
لالسم ،ثم لصاحب اإلسم احلقيقي ،ومن هذا القبيل من يسمي
ولده باسم والده تكري ًام لذلك الوالد((( ،ونقول:
إننا ال ننكر :أن األمر ينتهي إىل الترشيف ،والتكريم والربكة،
ولكن األمر بالنسبة إلعتبار البسملة جزء ًا من كل أمر ال يقترص

((( تفسري امليزان ،العالمة الطباطبائي :ج ،1ص ،15تفسري البسملة.
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عىل هذه االعتبارات التي يتعامل معها الناس بالطريقة العامية
والسطحية ،بل هو يتجاوزه ليكون عىل مستوى الطريقة اإلهلية،
التي متثل العمق واألصالة والدقة.
وذلك ألن ك ّ
ال منا يريد الربكة ويتطلبها ،وهي تعني الزيادة
والنمو والتكامل املعنوي واملادي ،ولكننا حني نجد أهنم  Bقد
طلبوا منا أن ال ندع البسملة يف أي يشء صغري ًا كان أو كبري ًا(((،
وبدوهنا سيكون مبتور ًا وناقص ًا ،فإن ذلك يعني أن األمر ليس

جمرد بركة ورشف وتكريم ،بل هو أكرب من ذلك وأهم.

ويلفت نظرنا هنا قوله ( :Fال يبدأ فيه) ،ومل يقل :ليس
معه ،أو :مل يسبقه.
النقص يف البداية ويف النهاية:

وال بد أيض ًا من التوقف والتأمل يف هذا التقابل الذي يقرره
هذا احلديث؛ حيث فرض أن البدء من جهة هو نفسه الذي يوجب
النقص أو الكامل يف اجلهة املقابلة ،مع أنك إذا قلت :إذا مل تفعل
األمر الفالين ،فإن عملك سيكون ناقص ًا ،فإن نقصه إنام يكون من
جهة نفس عدم فعلك لألمر الفالين املشار إليه آنف ًا ،ولكن األمر
((( راجع :الربهان يف تفسري القران ،السيد هاشم البحراين :ج ،1ص ،46 - 45
وتفسري اإلمام العسكري ،Aاملنسوب إىل اإلمام العسكري :Aص،22
وبحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.240
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هنا ليس كذلك ،فإن النقص للبسملة إنام جاء يف جهة أول الفعل،
والبرت والنقص قد جاء يف آخره؛ ألن املبتور هو مقطوع اآلخر أو
الذنب ،واألقطع هو مبتور اليد ،ونقول:
إن نقصان آخره إنام هو من حيث إنقطاعه عن البقاء
والدوام ،فهو أبرت النقطاع آخره ،ولعلنا نستطيع أن نفهم مربر
هذا األمر يف ذكر مثال تقريبي هو:

إن اهلل تعاىل يقولR :ك ُُّل َم ْن َع َل ْي َها َف ٍ
ان َو َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َ
ك
ُذو ا ْل َج َل ِل َو ْ ِ
الك َْرامِ ،(((Qوقال تعاىلَ R :ف َأ ْين ََما ت َُو ُّلو ْا َف َث َّم َو ْج ُه
ِ
الله ،(((Qفقد يقول قائل :إن املراد بوجه اهلل هو اهلل تعاىل نفسه،
فكأنه قال :ويبقى اهلل ذو اجلالل واإلكرام ،وكأنه قال :أينام تولوا
فثم اهلل تعاىل نفسه ،ولكن هذا التفسري يبقى غري كاف وال واف
باملقصود ،وذلك لألمور التالية:
 -1إنه ال جمال ألن يضاف اليشء إىل نفسه ،فاإلضافة
والنسبة دليل املغايرة بني املضاف واملنسوب ،وهو (وجه) ،وبني
املنسوب واملضاف إليه ،وهو (اهلل).
 -2هذا ،باإلضافة إىل ما ورد من أن أهل البيت Bهم

((( سورة الرمحن :آية 26و.27
((( سورة البقرة :آية.115
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وجه اهلل ،فهل يعني ذلك أهنم Bهم الذات اإلهلية نفسها؟
تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا.

 -3وإذا كان كل يشء هالك إال نفس الذات اإلهلية ،فعىل
اإلسالم ،وكل أعامل اخلري والرب والصالح السالم ،ألهنا كلها
أيض ًا أشياء ،فهل هي هالكة أيض ًا؟
 -4قال تعاىلR :ما ِعندَ كُم ين َفدُ وما ِعندَ ِ
الله َب ٍ
اق ،(((Qوال
ْ َ ََ
َ
معنى لفناء كل يشء مع بقاء األشياء التي عند اهلل أيض ًا.
والتفسري الصحيح هلذه اآلية ،وآليتي سورة الرمحان والبقرة
هو أن كل يشء من حيث الوجود املادي يفنى ،ولكنه من حيث
الوجود املعنوي باق ،إذا كانت وجهته إىل اهلل سبحانه ،ألن نسبته
إليه ،وكونه باجتاهه تعاىل تكسبه حال ًة من نو ٍع ما جتعله يبقى ويستمر
بسببها ،ويشهد لذلك آيات وأحاديث كثرية ،فلنقرأ قوله تعاىل:
Rو َق ِد ْمنَا إِ َلى َما َع ِم ُلوا ِم ْن َع َم ٍل َف َج َع ْلنَا ُه َه َباء َّمن ُثور ًا ،(((Qإذ لو
َ
كان لوجه اهلل ملا جعله كذلك ،وقوله تعاىلَ :
Rأ ْع َما ُل ُه ْم ك ََس َر ٍ
اب
آن َماء َحتَّى إِ َذا َجاء ُه َل ْم َي ِ
جدْ ُه َش ْيئًا َو َو َجدَ الل َه
بِ ِقي َع ٍة َي ْح َس ُب ُه ال َّظ ْم ُ
ِعندَ ُه َف َو َّفا ُه ِح َسا َب ُه.(((Q
((( سورة النحل :آية.96

((( سورة الفرقان :آية.23
((( سورة النور :آية.39
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إذن ،فكل يشء وجهته إىل اهلل سبحانه يكون فيه جهة بقاء،
ودوام ،وخلود ،والذي ال يكون كذلك فهو هباء منثور ،كرساب
بقيعة ،أبرت ،وكمثال عىل ما نقول :إذا تربع أحدهم بمبلغ من
املال لغري وجه اهلل ،فمن جهة احلدوث ال شك يف أن ذلك قد
حدث ،ولكن من جهة البقاء فليس ثمة ما يوجب بقاءه؛ ألنه يفقد
عنرص البقاء ،وذلك مثل العدالة التي هي رشط يف إمام اجلامعة،
ولكن جمرد حدوثها فيه ال يكفي بل البد من بقاء تلك العدالة
واستمرارها ،بحيث لو فسق يف آخر جزء من الصالة ،فإن الصالة
تبطل بجميع أجزائها.
الباء لالستعانة أم للمالبسة:

وعن سؤال :هل الباء للمصاحبة؟ أم لالستعانة ،أم للتعدية،
أم ملجرد املالبسة ؟ أم لغري ذلك؟
نجيب :إن بعض املفرسين رجحوا أهنا لالستعانة ،وذلك
ألن اإلنسان مفتقر بذاته ،حمتاج إىل الغني بذاته ،ونحن نرجح أهنا
للمالبسة ،وذلك ألننا إذا رجعنا إىل حديث :كل أمر ذي بال ال
يبدأ فيه ببسم اهلل فهو أبرت ،فإننا ندرك :أن الباء ليست للمصاحبة،
أو االستعانة ،أو لغري ذلك وإنام هي ملجرد املالبسة ،ألن قوله :ال
يبدأ فيه ،إنام يعني أن البسملة جزء من األمر الذي نعمله ،وإال
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لكان الالزم أن يقال :كل أمر ذي بال ال يستعان فيه أو ال تصاحبه،
وجزئية البسملة هذه ال تتالءم إال مع كون الباء ملجرد املالبسة.
ملاذا الرتكيز عىل االسم؟

ومن املالحظ :أن احلديث هنا قد جاء عن االسم ،وأيض ًا :ان
اآليات القرآنية ،هتتم باالسم وتسلط الضوء عىل األسامء ،باستثناء
البعض من تلك اآليات التي تعدت ذلك إىل احلديث عن الذات
اس ِم َر ِّب َ
اإلهلية املقدسة ،فاقرأ مث ً
ك ا َّل ِذي
ال قوله تعاىلR :ا ْق َر ْأ بِ ْ
(((
اس ِم َر ِّب َ
وRولِ ّل ِه َاأل ْس َماء
ك ا ْل َعظِيمِ،(((Q
َ
َخ َل َق ، Qوَ Rف َس ِّب ْح بِ ْ
ا ْل ُح ْسنَى َفا ْد ُعو ُه بِ َها ،(((Qفلامذا هذا الرتكيز واالهتامم باالسم
واألسامء؟ ونجيب بسؤال :هل نحن قادرون بالنسبة للذات
اإلهلية عىل استكناه حقيقة املسمى وتصوره؟ بل هل نستطيع أن
نتصور كنه أسامئه تعاىل ،فض ً
ال عن املسمى؟
اجلواب :طبع ًا ،ال ،إن غاية ما نتصوره هو احلد األدنى
واجلانب امليسور والقريب من االسم ،والقادر عىل أن يشري إىل
املسمى إشارة خفيفة وبسيطة تكفي ألن جتعلنا نترضع إىل اهلل به،
ألنه يعطينا هذا املستوى من اإلدراك ،وهو سبحانه يقبل ذلك منا:

((( سورة العلق :آية.1

((( سورة الواقعة :آية 74و.96
((( سورة األعراف :آية.180
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ألننا غري قادرين عىل أكثر منه ،وقد أمرنا باالبتعاد عن التعمق يف
التفكري يف ذات اهلل سبحانه((( ،ألنه أمر فوق العقل.

وهكذا يتضح :أنه ال مربر ملا يقوله بعضهم من أن االسم
هو عني املسمى ،وكذلك العكس ،ويزيد من وضوح عدم صحة
ذلك أنه ال ينسجم مع قوله تعاىلِ ِ :
اء ا ْل ُح ْسنَى َفا ْد ُعو ُه
َ
Rولله األَ ْس َم ُ
بِ َها ،(((Qحيث جعل اهلل األسامء احلسنى وسيلة إىل ندائه تعاىل إن

كان املعنى :نادوه هبا أو وسيلة للتوصل إىل نيل رضاه سبحانه،
فلو كان االسم عني املسمى مل يصح األمر بدعاء اهلل هبا ،ومل يصح
إضافتها ونسبتها إليه تعاىل.
األسامء احلسنى وسيلة الدعاء:

أما ملاذا طلب منا سبحانه أن نجعل أسامءه احلسنى وسيلة
دعائنا له؟ أو ملاذا طلب منا أن ننادي اهلل بواسطة أسامئه احلسنى؟
كقولك خاطب زيد ًا باسمه ،مقابل خطابه بلقبه مثالً ،فألن االسم
قد وضع ملعان حسية ،أو قريبة من احلس ،أريد منها هنا أن تعرب عن
معان راقية وعالية ،وبمقدار ما ترتقى مدارك واستعدادات البرش
وتتنامى ،فإن ذلك يؤثر عىل مستوى ودرجات فهمهم ونيلهم
لتلك املعاين السامية ،وتتفاوت درجات انكشافها هلم ،فإذا سمعنا
((( راجع بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،2ص.259
((( سورة األعراف :آية.180
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كلمة رؤوف ،رحيم ،كريم ،قوي ،الخ ،مضافة إىل الذات اإلهلية
فإن ك ً
ال منا يفهم درجة من تلك الرأفة والرمحة ،وأما حقيقة رمحته
تعاىل وكرمه وقوته ،فال يمكن لنا إدراكها.
ومن جهة أخرى :إننا نتعامل مع هذه األسامء من خالل
مزيج من اإلدراكات العقلية ،والفطرية ،مع األحاسيس واملشاعر

الفطرية والوجدانية ،فهي ليست أسامء ذات طابع عقيل فلسفي
حمض ،فصفات العزيز اجلبار ،الرحيم الشايف ،التواب ،احلنان
الخ ،هي أسامء حتاكي الفطرة وتناجيها ،وتناغيها ،وتالمس
الضمري والوجدان ،وتثريه ،وتشعر من خالهلا بأنك قريب من
اهلل ،مع أنك ال تستطيع أن تدرك نفس الذات.

ومن هنا نعرف الرس يف أنه تعاىل قد أمرنا أن ندعوه بواسطة
تلك األسامء ،وأن نجعلها وسيلتنا يف الدعاء ،ألننا حينام نتوجه
إليه بالدعاء نكون بأ ّمس احلاجة إىل اإلحساس والشعور به عز
وجل ،ال أن ندركه ونتصوره ،فإن ذلك ليس هو املهم.
وتلك األسامء توفر لنا ذلك الشعور العميق املفعم باملعاين
احلية ،واملثرية لكوامن اإلحساس به وبوجوده ،وباحلاجة إليه،
وبالضعف أمامه ،وغري ذلك من معان توحي لنا هبا تلك األسامء،
إهنا جتعلنا نتفاعل معه ،ونعيش يف رحابه ،وننطلق يف آفاقه ،وترتك
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آثارها عىل كل وجداننا ،وعىل حياتنا العملية ،عىل حركتنا وموقفنا
وسلوكنا مع الناس ،ومع أنفسنا ،إهنا حتل مشاكلنا النفسية،
والروحية ،من حيث إهنا توحي إلينا باملعاين التي نشعر أننا بحاجة
ألن نتلمسها ونعيشها ،ونشعر أهنا أدواتنا التي توصلنا إىل ما
نطمح إليه ،وحتقق لنا ما نريد من دون حاجة إىل دليل عقيل أو
فلسفي ،أو منطقي برهاين.
إن كل ذلك ال يمكن أن حتققه لنا قناعات فكرية ،أو
معادالت رياضية ،أو براهني فلسفية ،فهذه األسامء إذن توصلنا
يف موضع اخلوف ،والرجاء ،والضعف واحلاجة إىل اهلل سبحانه،
وتصلنا به من أقرب طريق ،وأصفاه.
اهلل (جل جالله):

أما بالنسبة للفظ اجلاللة (اهلل) ،فهو اسم َع َلم للذات اإلهلية
املقدسة ،وقد أخطأ من قال :إنه اسم ليشء عام كيل هو (واجب
الوجود بالذات) ،أو اسم (للمعبود باحلق) أو ما إىل ذلك ،إذ
لو كان كذلك لكان املراد من كلمة (ال اله إال اهلل) :ال واجب
الوجود ،إال واجب الوجود ،أو ال معبود باحلق إال املعبود باحلق.
ويدل عىل ذلك أيض ًا ما أشار إليه السيد العالمة الطباطبائي
رمحه اهلل تعاىل ،من أن لفظ اجلاللة يوصف بجميع األسامء احلسنى،
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وال يصح أن يقع هو وصف ًا ألي واحدة منها.
األصنام عند العرب:

وواضح :أن العرب كانوا يستعملون لفظ اجلاللة يف معناه،
أما األصنام فكانوا يعتقدون :أهنا تقرهبم إىل اهلل تعاىل زلفى ،وأن هلا
نوع ًا من التأثري يف حياهتم يف :الشفاء ،والرزق ،وحل املشاكل ،وما
إىل ذلك ،فيعطوهنا نوع ًا من الرشاكة مع اهلل سبحانه هبذا املعنى،
وقد كانوا يعظموهنا يف األساس ألهنا متثل بعض الصلحاء ،أو
غري ذلك ،ثم تطور هذا التعظيم ليصبح تقديس ًا ،ثم تطور ليصبح
اعتقاد ًا ببعض التأثري ،وتعاظم ونام حتى بلغ درجة الرشك الذي
هو ظلم عظيم ،فجاء االنحراف عن مقتضيات الفطرة تدرجيي ًا،
كام ترى.
الر ِحيمِ:Q
Rالر ْحـ َِن َّ
َّ
إننا قبل أن نتكلم عن املقصود من هاتني الكلمتني ،نشري
إىل أمر هام يرتبط بمعنامها ،بل هو يرتبط بسائر صفاته وأسامئه
تعاىل ،وهو :أن الرمحة لدى بني اإلنسان عبارة عن انفعال نفساين
ذي طابع خاص ،حيصل بسبب رؤية العجز أو الضعف أو النقص
لدى إنسان أو أي خملوق آخر ذي روح ،فإذا رأينا طف ً
ال عمره شهر
حتت أشعة الشمس ،أو جرحي ًا ،أو رج ً
ال حتت األنقاض ،حيصل يف
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معي بطريقة عفوية وفطرية ،يدفعنا إىل العمل ومد
داخلنا انفعال ّ
يد املساعدة لذلك العاجز واملنكوب.

املنـزهة بصفة
لكن حينام نصف الذات اإلهلية املقدّ سة
ّ
الرمحانية والرحيمية ،فإن نحو وكيفية تلبسها بصفة الرمحة ،أو
انتساب الرمحة إليها خيتلف عن نحو وكيفية تلبسها باإلنسان
وانتساهبا إليه ،ونحن نجهل متام ًا حقيقة الرمحة التي ننسبها إليه
نتصور حقيقتها ،ونجهل أيض ًا كيفيتها
تعاىل ،وال نستطيع حتى أن
ّ
لديه تعاىل ،وقد ورد النهي عن املعصومني Bعن التعمق يف
التفكري يف حقيقة الذات اإلهلية(((.

غاية األمر أننا حينام نالحظ كثرة صدور الرمحات ،أو فقل:
األمور التي هي من لوازم الرمحة بزعمنا ،أو بحسب تصورنا ،منه
تعاىل؛ فإن ذلك جيعلنا ننسب إليه تعاىل صفة :رمحن ،أو رحيم.
حتديد معنى( :الرمحن)( ،الرحيم):

وأما بالنسبة ملعنى هذين اللفظني ،فإننا نقول:

قالوا :إن كلمة (الرمحن) ،تفيد املبالغة ،أي :الذي يفيض
الرمحة وتصدر عنه كثري ًا ،ومن كل جهة ،ومعنى ذلك :أهنا وصف
ال خيتص باملؤمن ،بل يعم الكافر أيض ًا ،أهنا  -واحلالة هذه  -إنام
((( راجع بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،3ص  ،259فام بعدها.
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تناسب احلياة الدنيا ،إذ ليس للكافر منها يف اآلخرة من نصيب.

وقالوا :إن كلمة (الرحيم) صفة مشبهة ،أي :أهنا تدل عىل
وجود الصفة يف املوصوف بصورة ثابتة ودائمة ،ومعنى ذلك :أن
هذا إنام يناسب املؤمن دون الكافر ،ألن املؤمن هو الذي يستحق
الرمحة الدائمة ،إن هذا الوصف يمتد إىل اآلخرة أيض ًا ،ليكون
املؤمن مرحوم ًا فيها ،وليناسب ذلك معنى الثبات والدوام فيها.
وألجل ما تقدم نجدهم يقولون :رمحن الدنيا ورحيم
اآلخرة ،ونحن بدورنا نقول:

إن ما ذكروه مشكوك فيه ،بل اهلل سبحانه رمحن يف الدنيا
واآلخرة ،ورحيم فيهام مع ًا أيض ًا ،وقد ورد يف احلديث الرشيف:
(رمحان الدنيا واآلخرة ورحيمهام)((( ،وقال تعاىلَ R :ي ْو َم ن َْح ُش ُر
ِ
الر ْح َم ِن َو ْفد ًا ،(((Qوقال سبحانهR :ا ْل ُم ْل ُ
ك َي ْو َمئِ ٍذ
ا ْل ُمتَّق َ
ين إِ َلى َّ
ا ْل َح ُّق لِ َّلر ْح َم ِن ،(((Qواستعملت (الرحيم) للحديث عن رمحته
َان بِك ُْم
Rوالَ َت ْق ُت ُلو ْا َأن ُف َسك ُْم إِ َّن الل َه ك َ
تعاىل يف الدنيا ،قال تعاىلَ :
َر ِحيم ًا.(((Q
((( األمايل ،الشيخ الطويس :ص 523ط سنة  1401هـ مؤسسة الوفاء -بريوت.
((( سورة مريم :آية.85

((( سورة الفرقان :آية.26
((( سورة النساء :آية.29
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وهذا هو الرس يف الرتكيز عىل هاتني الصفتني يف أعظم آية يف
القرآن الكريم ،وذلك ألن كلمة (رمحن) تساوي كلمة :غضبان أو
شبعان أو نعسان أو يقظان ،وهذه الصفات هبذه الصيغة ليست
من صيغ املبالغة ،وإنام هي تدل عىل وجود الصفة يف موصوفها
عىل نحو التامم والكامل ،فكلمة( :غضبان) مثالً ،كام يقول أهل
اللغة معناها الشخص املمتلئ غضب ًا((( ،أو (الذي يغضب رسيع ًا،
وقيل :شديد الغضب)(((.

فإذا كان املراد بالرمحن هو أنه عز وجل ممتلئ رمحة ،فالزم
ذلك أن تصدر عنه الرمحات بكثرة ،فريحم سبحانه املؤمن
والكافر ،والعامل واجلاهل ،والكبري والصغري ،والغني والفقري،
وما إىل ذلك ،فام قاله الطربيس وغريه( :الرمحان الرحيم :اسامن
وضعا للمبالغة ،واشتقا من الرمحة وهي النعمة ،إال أن ( َفعالن)
أشد مبالغة من ( َف ِعيل))((( ،وقال ابن منظور عن كلمة (رمحن):
(معناه الكثرة) ،وقالَ ( :فعالن) من أبنية ما يبالغ يف وصفه((( ،هذا
((( تفسري التبيان ،الشيخ الطويس :ج ،1ص  28و 29وتفسري الكشاف ،حممد
جواد مغنية :ج ،1ص.41
((( لسان العرب ،ابن منظور :ج ،10ص.449

((( جممع البيان ،الشيخ الطويس :ج ،1ص ،20ط دار إحياء الرتاث العريب ،سنة
1379هـ ،ولسان العرب ،ابن منظور :ج ،12ص.231
((( لسان العرب ،ابن منظور :ج ،12ص 213و ،230وراجع كلمة :كريم يف
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القول فيه نوع من التوسع ،فلعل الطربيس وغريه من املفرسين
وأهل اللغة ،ذكروا الزم املعنى ،فصوروه لنا عىل أنه هو املعنى
نفسه ،بنوع من التوسع أو التسامح.
أما بالنسبة لكلمة( :الرحيم) فيمكن أن تكون للمبالغة
مثل :عليم ،بمعنى :كثري العلم ،وقد تكون صفة مشبهة ملجرد

إفادة ثبوت الوصف من دون أي مبالغة أو تكثري ،مثل :مريض،
وقديم ،وكبري ،وصغري ،ولكننا إذا رجعنا إىل اآليات القرآنية،
فإننا نجد أهنا يف األكثر قد وردت وإىل جانبها كلامت هي :غفور،
تواب ،رؤوف ،ودود ،بر ،عزيز ،وهذه الصيغ إما هي للمبالغة،
كاألربعة األول ،وهي واقعة يف عرشات اآليات ،أو أهنا صفة
مشبهة كالكلمتني األخريتني ،اللتني وردتا يف موارد قليلة جد ًا،
والصفة املشبهة تدل عىل نسبة الصفة للموصوف ،وقيامها فيه
فعالً ،من دون إشارة إىل معنى احلدوث ،فاقرتان كلمة الرحيم
بصيغ املبالغة يشري إىل أهنا صيغة مبالغة مثلها ككلمة :عليم ،إذ
سوغ للذوق أن يعقب
املفروض وجود جتانس فيام بني الصفتني ّ
إحدامها باألخرى ،إذ لو كانت إحدامها للمبالغة دون األخرى،
فإن مستوى االنسجام والتجانس سوف يضعف ،وسيشعر
القارئ بوجود نقلة غري طبيعية ،بعيدة عن السهولة بصورة عامة.
ص 510و.511
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كام أهنا حني جعلت إىل جانب الصفة املشبهة ،مثل كلمة
عزيز ،فإهنا قد استعملت صفة مشبهة يقصد هبا متامية الصفة يف
موصوفها عىل سبيل الثبات والدوام ،من دون إملاح إىل معنى
احلدوث ،فهي إىل جانب الصفة املشبهة تكون صفة مشبهة مثل:
كريم ،وسقيم ،وحكيم ،وإىل جانب صيغة املبالغة تكون مثلها
صيغة مبالغة تدل عىل االمتالء بالرمحة ،ويلزم من ذلك كثرة
صدورها منه تعاىل ملن يستحقها ،أو لعلها هي بنفسها أيض ًا من
صيغ املبالغة أيض ًا كام ذكره الطربيس وغريه.
وال نستبعد أنه تعاىل قد جاء بكلمة (رحيم) التي هي صيغة
مبالغة عىل شكل الصفة املشبهة ليفيد املعنيني مع ًا ،أي :ليفيد
املبالغة ومتامية الصفة يف موصوفها ،ألهنا عىل شكل صيغ املبالغة،
وليفيد الدوام والثبات ألهنا عىل شكل الصفة املشبهة.

وقد اتضح مما تقدم :أن ما قالوه من أنه تعاىل :رمحن يف الدنيا
رحيم يف اآلخرة ،ألن الكافر ال يستحق ثبات ودوام الرمحة لتصل
إىل اآلخرة ،فتكون كلمة( :رحيم) خاصة باملؤمن ،وكلمة (رمحن)
تشمل املؤمن والكافر ،هذا القول غري دقيق :بل هو استنبطوه من
شؤون العقيدة ،ال من الدالالت اللغوية هلاتني الكلمتني ،فقيدوا
املعنى اللغوي بالدليل العقائدي.
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وإنام قلنا :إنه غري دقيق ،ألن املعنى اللغوي عىل النحو الذي
ذكرناه ليس ناظر ًا إىل تلبس الرمحة هبذا الشخص أو ذاك ،بل هو
ناظر إىل كيفية قيام الصفة بموصوفها ،وأن كلمة الرمحن ال تدل
عىل كثرة الرمحة داللة مطابقية ،بل املدلول املطابقي األول لكلمة
الرمحان هو االمتالء بالرمحة .فيلزم من ذلك كثرة صدور الرمحة
عنه للمستحق هلا ،فالفيض والصدور من لوازم املعنى ،خارج عنه
عارض له ،وكلمة الرحيم ،تدل عىل الثبات والدوام والرسوخ،
فالرمحن ناظرة للكم ،والرحيم ناظرة للكيف ،باإلضافة إىل املبالغة
يف ذلك مثل كلمة :عليم.
سبب اختيار هاتني الصفتني:
وهنا سؤال يقول:

ملاذا اختار اهلل سبحانه هذين الوصفني يف هذه اآلية الكريمة
(البسملة) التي يفرتض أن يرددها اإلنسان يف خمتلف شؤونه
وحاالته ،وربام يرددها عرشات املرات يف كل يوم ،ثم اعتربت
هذه اآلية أعظم آية يف القرآن الكريم؟ ومل َ مل تذكر يف البسملة
صفات أخرى ،مثل :التواب ،الغفور ،الشايف ،الكريم ،اخلالق،
الرازق ،العليم ،القوي ،الرؤوف ،الخ؟!.
واجلواب -باختصار شديد :-إن املطلوب لإلنسان يف
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سري حياته أن تشمله العناية اإلهلية ،فيستفيد من خالقيته تعاىل
خلق ًا ،ومن رازقيته رزق ًا ،ومن حكمته تدبري ًا ،ومن قوته وانتقامه
وجربوته محاية ورعاية ،ومن عزته عز ًا ،ومن كل صفاته اجلاملية
كامالً ومجاالً ،وقوة ،وصحة ،وشفا ًء ،وتوبة ومغفرة ،إلخ،
كل هذه األمور وسواها مآهلا إىل صفة الرمحانية والرحيمية

فيه تعاىل ،فمن خالل الرمحة يصدر ذلك كله عن الذات اإلهلية،
فريزق تعاىل ويشفي ،ويدبر ،ويقوي ،ويتوب ،ويغفر ،الخ ،لكونه
رحي ًام ورمحان ًا ،وال توجد أية صفة أخرى تستبطن هذه الصفات
وسواها .فكلمة التواب ،أو الغفور ،أو الشايف ،أو الرازق ،إلخ .ال
تقوم مقام رمحن ورحيم ،أي :إن كلمة التواب مث ً
ال ال تقوم مقام
الرازق أو اخلالق ،ألهنا ال عالقة هلا بالرزق ،والشفاء ،وكذلك
كلمة الرزاق ال تقوم مقام غريها من الصفات ،وهكذا.
أما كلمة الرمحن الرحيم ،فإهنا تستدعي أن يشفيك اهلل
لكونه إهلك الراحم ،وأن يقويك ألنه أيض ًا إهلك الراحم ،وأن
يتوب عليك ويرزقك لكونه كذلك إهلك الراحم ،وهكذا ،فإذا
دخلت من باب الرمحة ،فإنه يوصلك إىل مضمون سائر الصفات،
ويمكنك منها مجيع ًا.
كام أنك -من جهة أخرى -ال تريد هذه الرمحة ملرة واحدة،
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بل تريد دوامها ،واستمرارها يف الدنيا واآلخرة ،ويف كل حال
وجمال.
وخالصة األمر :إننا ندخل من باب الرمحة إىل عامل
الفيوضات اإلهلية الالحمدود والذي ال ينضب ،ونحصل عىل كل
مقتضيات سائر صفات الذات اإلهلية املقدسة وعىل كل يشء،

ونحل بذلك كافة مشاكلنا ،ويف كل حني فنحصل عىل الرزق،
والشفاء ،والغفران ،والتوبة ،الخ ،وال توجد أية صفة أخرى
سوى الرمحانية والرحيمية قادرة عىل تلبية حاجات اإلنسان،
وحتقيق طموحاته ،وحتصينه من اليأس ،إلخ،
كلمة (الرمحن) َع َلم أم صفة؟

وآخر ما نلفت النظر إليه هنا هو :أنه تعاىل ،قد جعل كلمة
الرمحان صفة للفظ اجلاللة ،مع أن البعض يدعي :أهنا قد أصبحت
عل ًام بالغلبة ،فكيف يصح وصف ال َع َلم بال َع َلم؟ ونقول:
إن صريورهتا َع َل ًام بالغلبة غري ظاهر ،ووصف لفظ اجلاللة
هبا دليل عىل أهنا ال تزال صفة ،وقوله تعاىلُ R :قل ا ْد ُعو ْا الل َه َأ ِو
ـن ،(((Qال يدل عىل َع َلميتها ،ال مكان أن يدعو
الر ْح َم َ
ا ْد ُعو ْا َّ
اإلنسان اهلل وأن يدعو التواب ،والكريم ،والشايف ،الخ ،وال جتعل

((( سورة اإلرساء :آية.110
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الدعوة هذه األمور َع َل ًام.

ويمكن أن يقال :إنك إذا سميت رج ً
ال بكلمة (عادل) أو
(كريم) :فإن الحظت ال َع َلمية فيها ،فال يصح الوصف هبا ،وإذا
الحظت الوصفية ،وأنه يملك صفة العدل صح الوصف هبا،
واحلال بالنسبة لكلمة الرمحن من هذا القبيل.
التدرج بكتابتها من النيب:F

 عن النبي :Fأنه كان يأمر كاتبه أن يكتب :بسمك اللهم،فلام نزلت Rبِس ِم ِ
الله َم ْج َر َاها Qأمر أن يكتب( :بسم اهلل) ،فلام
ْ
ـن ،Qأمر أن يكتب( :بسم
الر ْح َم َ
نزلت ُ Rقل ا ْد ُعو ْا الل َه َأ ِو ا ْد ُعو ْا َّ
ِ
الر ْحمـ َِن
اهلل الرمحن) ،فلام نزلت Rإِ َّن ُه ِمن ُس َل ْي َم َ
ان َوإِ َّن ُه بِ ْس ِم الله َّ
الر ِحيمِ ،Qأمر بكتابته تام ًا(((.
َّ
أحكام كتابتها:

 عن سيف بن هارون موىل آل جعدة قال :قال أبو عبد اهلل :A(اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم من أجود كتابك وال متد الباء حتى
ترفع السني)(((.
((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،8ص.433

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص .672وورد فيه بعد ذكر احلديث ما لفظه:
(بيان :ال متد الباء ،يعني :إىل امليم ،كام وقع الترصيح به يف حديث أمري املؤمنني ،A
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وحرف
 عن النبي Fأنه قال لبعض ُكتَّابِه( :ألق الدواةِّ ،وحسن اهلل،
وفرق السني ،وال تعور امليم،
ِّ
القلم ،وانصب الباءِّ ،
وجود الرحيم ،وضع قلمك عىل أذنك اليرسى ،فإنه
ومد الرمحنِّ ،
أذكر لك)(((.
ورفع السني :ترضيسه).

((( منية املريد يف آداب املفيد واملستفيد ،الشهيد الثاين :ص ،350وعنه يف
مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،8ص .433وأما املراد من ألفاظ
احلديث ،فهو( :ألق الدواة) ،أي :اجعل نحو حرير أو صوف يف املداد ،ألن
ذلك أو ً
ال :يمنع من اصطدام رأس القلم بقعر الدواة ،فيحفظ من الكرس
والتحريف ،وثاني ًا :أن القلم ال يرفع بسبب وجود الليقة (كذا) حرب ًا كثري ًا،
ويف هذا من سهولة الكتابة وحتسينها ونظافتها ما ال خيفى ،وقوله (وحرف
القلم) ،أي :اجعل مقدمة سنه منحرفة سواء كان كثري ًا أو قلي ً
ال ،بحسب
قاعدة كل خط ،ألن ذلك يساعد يف حتسني اخلط ،ولذا قيل :إن أتقنت قلمك
أتقنت خطك ،وإن أمهلت قلمك أمهلت خطك ،وقوله( :وانصب الباء)،
أي :اجعل الباء منصوبة ،مرفوعة عن أسنان السني ،لئال تلتبس هبا ،فلو كانت
مائلة إىل اليسار ألشبهت رأس احلاء يف اخلط الكويف ،إذ قاعدهتا أن تكتب
كرشطة مائلة إىل اليسار كام هو معلوم عند اخلطاطني ،وقوله( :وفرق السني)
فاملراد إظهار أسنان السني الثالثة ،ووضوحها وضوح ًا تام ًا ،وانفصاهلا عن
سنة الباء ،حتى ال حيصل هناك لبس ،فلو نقصت من الكلمة سنة واحدة أو مل
تظهر أسنان السني الثالثة لتغري لفظ الكلمة ومعناها ،وقوله( :وال تعور امليم)
فاملراد عدم طمسها ففي طمسها تشويه لنفس احلروف كام هو ظاهر ،وقوله:
(وحسن اهلل ،ومد الرمحن ،وجود الرحيم) فاملراد إجادة كتابة القرآن الكريم،
وحتسني اخلط ،واالعتناء بذلك تعظي ًام هلل) .بعض رشوح الشفاء ،ونقله عنها
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 وعن زيد بن ثابت ،أنه قال :قال رسول اهلل( :Fإذاِ
الر ِحيمِ ،Qفبني السني فيه)(((.
الر ْحمـ َِن َّ
كتبتR :بِ ْس ِم الله َّ

 عن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل( :Fال متد الباء إىلامليم حتى ترفع السني)(((.
ِ
الر ْحمـ َِن
 قال رسول اهلل( :Fإذا كتب أحدكم Rبِ ْس ِم الله َّالر ِحيمِ Qفليمد الرمحن)(((.
َّ
 أمحد بن حممد السياري يف كتاب التنزيل والتحريف:حدثني بعض الرواة من أصحابنا ،قال :من حق القلم عىل من
ِ
الر ِحيمِ.((( )Q
الر ْحمـ َِن َّ
أخذه ،إذا كتب أن يبدأ بـRبِ ْس ِم الله َّ

(تنوق رجل يف
 وعن عيل بن أيب طالب ،Aأنه قالَّ :ِ
الر ِحيمِ Qفغفر له)(((.
الر ْحمـ َِن َّ
Rبِ ْس ِم الله َّ
 -عن احلسن بن الرسي ،عن أيب عبد اهلل Aقال :قال :ال

عبد احلي الفرماوي يف كتابه رسم املصحف ونقطه :ص.66

((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،8ص.433
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.

((( املصدر السابق :ج ،8ص.434
((( املصدر السابق.
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ِ
الر ِحيمِ Qلفالن ،وال بأس أن تكتب
الر ْحمـ َِن َّ
تكتب Rبِ ْس ِم الله َّ
عىل ظهر الكتاب لفالن(((.
ثواب تعليم البسملة:

 عن النبي( :Fأنه إذا قال املعلم للصبي :قلR :بِس ِم ِالله
ْ
ِ
ِ
الرحمـ َِن ِ
الرحيمِ،Q
َّ ْ
الر ْحمـ َِن َّ
الرحيمِ ،Qفقال الصبيR :بِ ْس ِم الله َّ
َّ
كتب اهلل براءة للصبي ،وبراءة ألبويه ،وبراءة للمعلم)(((.
كفاية من البالء:

 عن جابر ،عن أيب جعفر ،Aقال :قال رسول اهلل:Fِ
الر ِحيمِ( ،Qال حول وال قوة إال
الر ْحمـ َِن َّ
(من قالR :بِ ْس ِم الله َّ
باهلل العيل العظيم) ،ثالث مرات ،كفاه اهلل تعاىل تسعة وتسعني
نوع ًا من أنواع البالء أيرسها اخلنق [اجلنون]((()(((.
 عن احلسن بن اجلهم ،عن أيب احلسن ،Aقال :من قال:ِ
الر ِحيمِ( ،Qال حول وال قوة إال باهلل العيل
الر ْحمـ َِن َّ
(Rبِ ْس ِم الله َّ
العظيم) ،ثالث مرات حني يصبح ،وثالث مرات حني يميس ،مل
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.672

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.257
((( الوايف ،الفيض الكاشاين :ج ،9ص.1653
((( املحاسن ،الشيخ الربقي :ج ،1ص.41
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خيف شيطان ًا وال سلطان ًا ،وال جذام ًا وال برص ًا) ،قال أبو احلسن :A
(وأنا أقوهلا مائة مرة)(((.
 عن النبي( :Fمن بسمل وحولق كل يوم عرش ًا ،خرجمن ذنوبه كيوم ولدته أمه ،ودفع اهلل عنه سبعني باب ًا من البالء،
منها اجلنون واجلذام والربص والفالج ،وكان أعظم عند اهلل تعاىل

من سبعني حجة وعمرة متقبالت ،بعد حجة اإلسالم ،ووكل اهلل
تعاىل به سبعني ألف ملك يستغفرون له إىل الليل)(((.
 عن الصادق Aقال( :من بسمل وحولق يف دبر كلصالة من الفجر واملغرب سبع ًا ،دفع اهلل تعاىل عنه سبعني نوع ًا
من أنواع البالء أهوهنا الريح والربص واجلنون ،ويكتب يف ديوان
السعداء وإن كان شقي ًا)(((.

 عن عيسى بن عبد اهلل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل،Aِ
الر ِحيمِ ،Qفقال:
الر ْحمـ َِن َّ
قال :بلغه أن أناس ًا ينزعون Rبِ ْس ِم الله َّ

(هي آية من كتاب اهلل ،أنساهم إياها الشيطان) (((.
((( املحاسن ،الشيخ الربقي :ج ،1ص.41

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،84ص.5
((( املصدر السابق :ج ،83ص.112

((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.166

ما خيتص بالبسملة/تءارق نم راثكإلا 59 ..........................................

عند الدعاء:

 قال الرسول األكرم( :Fال يرد دعاء أوله Rبِس ِم ِالله
ُ ُ
ْ
الر ِحيمِ.((()Q
الر ْحمـ َِن َّ
َّ
ثواب قراءتها:

 عن ابن مسعود ،عن النبي ( :Fإن من قرأ بسم اهلل كتباهلل له بكل حرف أربعة آالف حسنة ،وحما عنه أربعة آالف سيئة،
ورفع له أربعة آالف درجة)(((.

 قال ( :Fلو قرأت بسم اهلل ،حتفظك املالئكة إىل اجلنة،وهو شفاء من كل داء)(((.
اإلكثار من قراءتها:

 أوحى اهلل إىل عيسىَ ( :Aأ ْن َأكثِر من قول بسم اهلل،وافتح أمورك به ،ومن وافاين ويف صحيفته قبضة بسم اهلل ،أعتقه
من النار) ،قال وما قبضة بسم اهلل؟ قال( :مائة مرة ،وإن لقامن رأى
رقعة فيها بسم اهلل ،فرفعها وأكلها ،فأكرمه باحلكمة) (((.
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،90ص.313

((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.389
((( املصدر السابق :ج ،4ص.388
((( املصدر السابق.
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تفتح أبواب الطاعة:

 عن النبي ،Fقال( :اغلقوا أبواب املعصية باالستعاذة،وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية) (((.
عند الوضوء:

 جعفر بن حممد بن رشيح يف كتابه :عن محيد بن شعيب،عن جابر اجلعفي ،عن أيب جعفر :Aقال ( :إذا توضأ أحدكم ،أو
اكل ،أو رشب ،أو لبس ثوب ًا ،وكل يشء يصنع ينبغي أن يسمي
عليه ،فإن هو مل يفعل ،كان الشيطان فيه رشيك ًا) (((.
 عن الفضيل ،عن أيب عبد اهلل  Aمثله ،وزاد فيه ،فقال:يسم كان للشيطان يف وضوءه رشك ،وإن
(إذا توضأ أحدكم ومل ِّ

أكل أو رشب أو لبس وكل يشء صنعه ينبغي أن يسمي عليه ،فإن
مل يفعل كان للشيطان فيه رشك)(((.

عنحممدبنحسانالسلمي،عنحممدبنجعفر ،عنأبيه،Aقال( :من ذكر اسم اهلل عىل وضوئه طهر جسده كله ،ومن مل يذكر
اسم اهلل عىل وضوءه طهر من جسده ما أصاب به املاء) ،ويف

((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،5ص.304
((( املصدر السابق.

((( املحاسن ،الشيخ الربقي :ج ،2ص.433
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رواية ابن مسلم عن أيب عبد اهلل ،Aقال :قال أمري املؤمنني:A
(ال يتوضأ الرجل حتى يسمي ويقول قبل أن يمس املاء( :اللهم
اجعلني من التوابني ،واجعلني من املتطهرين) ،فإذا فرغ من
طهوره قال( :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممد ًا رسول اهلل
عبده ورسوله  ،)Fفعندها يستحق املغفرة)(((.
 قال اإلمام الصادق( :Aمن ذكر اسم اهلل عىل وضوئهفكأنام اغتسل)(((.
 وروي( :أن من توضأ فذكر اسم اهلل طهر مجيع جسده،وكان الوضوء إىل الوضوء كفارة ملا بينهام من الذنوب ،ومن مل يسم
مل يطهر من جسده إال ما أصابه املاء)(((.

 عن احلسني بن سعيد عن ابن أيب عمري عن بعض أصحابناعن أيب عبد اهلل  Aقال( :إذا سميت يف الوضوء طهر جسدك كله
مر عليه املاء)(((.
وإذا مل تسم مل يطهر من جسدك إال ما َّ
((( املحاسن ،الشيخ الربقي :ج ،1ص.46

((( من ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص ،49االستبصار ،الشيخ
الطويس :ج ،1ص ،67هتذيب األحكام ،الشيخ الطويس :ج ،1ص،358
وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،1ص.423
((( من ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص.49
((( االستبصار ،الشيخ الطويس :ج ،1ص.67

.......... 62سورة الفاحتة (أم الكتاب) تفسريها ،فضلها ،آثارها يف الدنيا واآلخرة

 عن أيب بصري قال :قال :أبو عبد اهلل  :Aيا أبا حممد منتوضأ فذكر اسم اهلل طهر مجيع جسده ومن مل يسم مل يطهر من
جسده إال ما أصابه املاء)(((.

 عن ابن أيب عمري عن بعض أصحابه عن أيب عبد اهللAقال( :إن رج ً
ال توضأ وصىل ،فقال له رسول اهلل :Fأعد صالتك

ووضوئك ،ففعل وتوضأ وصىل ،فقال له النبي :Fأعد وضوئك
وصالتك ،ففعل وتوضأ وصىل فقال له النبي :Fأعد وضوئك
وصالتك ،فأتى أمري املؤمنني  ،Aفشكى ذلك إليه ،فقال :هل
سميت حني توضأت؟ قال :ال ،قالَ :س ِّم عىل وضوئك ،فسمى
وصىل ،فأتى النبي ،Fفلم يأمره أن يعيد)(((.

 عن النبي Fقال( :التسمية مفتاح الوضوء ،ومفتاح كليشء)(((.
 عن النبي Fأنه قال( :إن للوضوء شيطان ًا يقال له(وهلان) يوسوس العبيد إذا مل يسم اهلل يف وضوئه)(((.
((( االستبصار ،الشيخ الطويس :ج ،1ص ،67وهتذيب األحكام ،الشيخ
الطويس :ج ،1ص.358
((( املصدران السابقان.

((( جامع أحاديث الشيعة ،السيد الربوجوردي :ج ،2ص.262

((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،1ص ،323جامع أحاديث الشيعة،
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 قال النبي( :Fيا عيل إذا توضأت فقل( :بسم اهللاللهم إين أسئلك متام الوضوء ومتام الصالة ومتام رضوانك ومتام
مغفرتك) ،فهذا زكاة الوضوء)(((.
 عن حممد بن قيس قال :سمعت أبا جعفر Aحيدث الناسبمكة يف حديث( :أن رسول اهلل Fقال للثقفي قبل أن يسأله :أما

أنك جئت أن تسألني عن وضوئك وصالتك ومالك فيهام ،فاعلم
ِ
الر ِحيمِQ
الر ْحمـ َِن َّ
أنك إذا رضبت يدك يف املاء وقلتR :بِ ْس ِم الله َّ

تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك ،فإذا غسلت وجهك تناثرت
الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرمها ،وفوك بلفظه ،فإذا غسلت
ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشاملك ،فإذا مسحت
رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها عىل قدميك،
فهذا لك يف وضوئك.
فإذا قمت إىل الصالة وتوجهت وقرأت أم الكتاب وما تيرس
لك من السور ثم ركعت فأمتمت ركوعها وسجودها وتشهدت
وسلمت غفر لك كل ذنب فيام بينك وبني الصالة التي قدمتها إىل
الصالة املؤخرة فهذا لك يف صالتك)(((.
السيد الربوجوردي :ج ،2ص ،262وفيه( :يونس) ،والظاهر أنه تصحيف.

((( جامع أحاديث الشيعة ،السيد الربوجوردي :ج ،2ص.263
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،1ص.276
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جناة من الزبانية:

 عن ابن مسعود ،عن النبي( :Fمن أراد أن ينجيه اهلل منالر ِحيمِ ،Qتسعة عرش حرف ًا،
الر ْحـ َِن َّ
الزبانية ،فليقرء Rبِ ْس ِم اهللِ َّ
ليجعل اهلل كل حرف منها ُجنة من واحد منهم)(((.

 روى عبد اهلل بن مسعود عن النبي Fقال( :من قرأ:الر ِحيمِ ،Qكتب اهلل له بكل حرف أربعة آالف
الر ْحـ َِن َّ
Rبِ ْس ِم اهللِ َّ
حسنة ،وحمى عنه أربعة آالف سيئة ،ورفع له أربعة آالف درجة)(((.
الر ِحيمِQ
الر ْحـ َِن َّ
 وروي عن النبي Fمن قالR :بِ ْس ِم اهللِ َّبنى اهلل له يف اجلنة سبعني ألف قرص من ياقوتة محراء ،يف كل قرص
سبعون ألف بيت من لؤلؤة بيضاء ،يف كل بيت سبعون ألف
رسير من زبرجدة خرضاء ،فوق كل رسير سبعون ألف فراش
من سندس وإستربق ،وعليه زوجة من احلور العني ،وهلا سبعون
ألف ذؤابة مكللة بالدر واليواقيت ،مكتوب عىل خدها األيمن:
حممد رسول اهلل ،وعىل خدها األيرس :عيل ويل اهلل ،وعىل جبينها:
الر ْحـ َِن
احلسن ،وعىل ذقنها :احلسني ،وعىل شفتيهاR :بِ ْس ِم اهللِ َّ
الر ِحيمِ.Q
َّ

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.258
((( املصدر السابق.
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قلت :يا رسول اهلل ملن هذه الكرامة؟ قال :ملن يقول باحلرمة
الر ِحيمِ.((()Q
الر ْحـ َِن َّ
والتعظيمR :بِ ْس ِم اهللِ َّ
عند النوم:

 قال النبي( :Fإذا قال العبد عند منامهR :بِ ْس ِم ا ِهلل
الر ِحيمِ Qيقول اهلل :مالئكتي اكتبوا ن َف َسه إىل الصباح)(((.
الر ْحـ َِن َّ
َّ
 ورد يف تفسري اإلمام العسكري :Aقال الصادق:Aالر ِحيمِQ
الر ْحـ َِن َّ
ولربام ترك يف افتتاح أمر بعض شيعتنا Rبِ ْس ِم اهللِ َّ

فيمتحنه اهلل بمكروه ،وينبهه عىل شكر اهلل تعاىل والثناء عليه،
ويمحو فيه عنه وصمة تقصريه عند تركه قولR :بِ ْس ِم اهللِ ،Qلقد
دخل عبد اهلل بن حييى عىل أمري املؤمنني Aوبني يديه كريس،
فأمره باجللوس عليه ،فجلس عليه فامل به حتى سقط عىل رأسه
فأوضح عن عظم رأسه وسال الدم فأمر أمري املؤمنني بامء فغسل
عنه ذلك الدم ثم قال :ادن مني ،فوضع يده عىل موضحته  -وقد
كان جيد من أملها ما ال صرب له معه  -ومسح يده عليها وتفل فيها،
فام هو أن فعل ذلك حتى اندمل ،فصار كأنه مل يصبه يشء قط ،ثم
قال أمري املؤمنني :Aيا عبد اهلل احلمد هلل الذي جعل متحيص
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.258
((( املصدر السابق.
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ذنوب شيعتنا يف الدنيا بمحنهم لتسلم هلم طاعاهتم ،ويستحقوا
عليها ثواهبا...
فقال عبد اهلل :يا أمري املؤمنني قد أفدتني وعلمتني فإن أردت
أن تعرفني ذنبي الذي امتحنت به يف هذا املجلس حتى ال أعود
الر ْحـ َِن
إىل مثله ،قال :تركك حني جلست أن تقولR :بِ ْس ِم اهللِ َّ
الر ِحيمِ ،Qفجعل اهلل ذلك لسهوك عام ندبت إليه ،متحيص ًا بام
َّ
أصابك ،أما علمت أن رسول اهلل Fحدثني عن اهلل جل وعز أنه
قال :كل أمر ذي بال مل يذكر فيه (بسم اهلل) فهو أبرت ،فقلت :بىل
بأيب أنت وأمي ال أتركها بعدها ،قال :إذا حتظى بذلك وتسعد)(((.
عند األكل:

تعددت الروايات التي تتحدث عن أمهية البسملة عند
األكل فشملت مجيع النواحي التي نتصورها أو يقع يف ذهننا
تساؤل جتاهها ،وهي بذلك من أهم الرتاث الروائي الذي وصل
إلينا عن أهل البيت  ،Bومن املهم االطالع عليها من قبل
املؤمنني (أعزهم اهلل) واالطالع عىل آثارها ،فالكثري منا يعلم عن
البسملة أهنا من آداب الطعام بأن ُيبتدأ هبا عند األكل ،ولكن أكثرنا
ال يعلم  -بعد ذلك  -أكثر اخلصوصيات التي تضمنتها الروايات،

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.305
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فقد تضمنت الكثري من التفصيالت التي نستعرضها فيام يأيت:

 عن إسامعيل بن مسلم السكوين عن جعفر بن حممد ،عنأبيه ،عن آبائه ،عن عيل Bقال( :قال رسول اهلل :Fإذا مجع
للطعام أربع خصال فقد تم :إذا كان من حالل ،وكثرت األيدي
وحِدَ يف آخره)(((.
وس ِّمي اهلل تبارك وتعاىل يف أولهُ ،
عليهُ ،

 عن ابن مسلم ،عن أيب عبد اهلل Aأنه قال( :قال أمرياملؤمنني :Aأكثروا ذكر اهلل عىل الطعام وال تلغطوا((( فيه ،فإنه
نعمة من اهلل ورزق من رزقه جيب عليكم شكره ومحده)(((.

 ُسئل النبي :Fهل يأكل الشيطان مع اإلنسان؟ فقال:F(نعم ،كل مائدة مل يذكر بسم اهلل عليها يأكل الشيطان معهم،
ويرفع اهلل الربكة عنها) ،وهنى عن أكل ما مل يذكر عليه بسم اهلل،
Rوالَ ت َْأ ُك ُلو ْا ِم َّما َل ْم ُي ْذك َِر ْاس ُم
كام قال اهلل تعاىل يف سورة األنعامَ :
ِ
الله َع َل ْي ِه.((()Q
((( اخلصال ،الشيخ الصدوق ،216 :بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج،63
ص.314
((( اللغط كثرة الكالم بام ال طائل منه ،واملراد هنا بحسب قرينة املقام :بغري ذكر
اهلل.
((( املحاسن ،الشيخ الربقي :ج ،2ص.434

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.258
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 عن غياث بن إبراهيم الداريس عن جعفر عن أبيه عنآبائه عن أمري املؤمنني ،Bقال( :من ذكر اسم اهلل عىل طعامه ،مل
ُيسأل عن ذلك الطعام أبد ًا)(((.

 عن غياث بن إبراهيم ،عن أيب عبد اهلل ،عن أبيه ،عن عيلAقال( :من ذكر اسم اهلل عىل الطعام مل يسأل عن نعيم ذلك الطعام
أبد ًا)(((.
 عن عبد اهلل العزرمي ،عن أيب عبد اهلل Aقال :قال أمرياملؤمنني( :Aمن ذكر اسم اهلل عىل طعام أو رشاب يف أوله ومحد
اهلل يف آخره مل ُيسأل عن نعيم ذلك الطعام أبد ًا)(((.

 عن أيب عبد اهلل الربقي ،عن فضالة بن أيوب ،عن داودسمى
بن فرقد ،رفعه إىل أمري املؤمنني Aأنه قال( :ضمنت ملن َّ
اهلل تعاىل عىل طعام أن ال يشتكي منه) ،فقال ابن الكوا :يا أمري
املؤمنني ،Aلقد أكلت البارحة طعام ًا فسميت عليه فآذاين ،فقال
أمري املؤمنني( :Aأكلت ألوان ًا فسميت عىل بعضها ومل ت َُس ِّم عىل
كل لون يا لكع)(((.
((( ثواب األعامل ،الشيخ الصدوق :ص .184
((( املحاسن ،الشيخ الربقي :ج ،2ص.434

((( املصدر السابق ،والكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.294
((( املصدر السابق :ج ،2ص.430

ما خيتص بالبسملة/كألا دنع69 ..................................................

 عن محاد بن عيسى ،عن مسمع أيب سيار ،قال :قلتيت ،قال:
(س ِّم) ،قلت :قد َس َّم ُ
أليب عبد اهلل :Aإين أختم ،قالَ :
ُسمي عىل كل
(فلعلك تأكل ألوان الطعام؟) ،قلت :نعم ،قال( :فت ِّ
لون؟) ،قلت :ال ،فقال( :من ههنا تُتخم)(((.
ِ
سمع ،قال :شكوت إىل أيب
 عن أيب طالب البرصي ،عن م َعبد اهلل Aما ألقى من أذى الطعام إذا أكلت ،فقالِ :
(ل َ َل ْ ت َُس ِّم)؟
قلت :إين َلُ َس ِّمي وإنه ليرضين ،فقال( :إذا قطعت التسمية بالكالم
ُسمي؟) ،قلت :ال ،قال( :فمن ههنا يرضك،
ثم عدت إىل الطعام ت ِّ
يت ما رضك)(((.
دت إىل الطعام َس َّم َ
أما لو كنت إذا ُع َ
 عن عبد اهلل األرجاين ،عن أيب عبد اهلل ،عن آبائه،Bختمت قط ،قيل :وكيف مل تُتخم؟
قال( :قال أمري املؤمنني :Aما ُأ ُ
قال :ما رفعت لقمة إىل فمي إال ذكرت اسم اهلل عليها)(((.
 عن صفوان بن حييى ،عن داود بن فرقد ،قال :قلت أليبأسمي عىل الطعام؟ فقال( :إذا اختلفت اآلنية
عبد اهلل :Aكيف ِّ
سمي؟ فقال( :تقول:
فس ِّم عىل كل إناء)ُ ،
قلت :فإن نسيت أن ُأ ِّ
َ

((( املحاسن ،الشيخ الربقي :ج ،2ص.430
((( املصدر السابق :ج ،2ص.438
((( املصدر السابق.
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(بسم اهلل يف أوله وآخره))(((.

 عن أيب أسامة ،عن أيب خدجية ،عن أيب عبد اهلل Aقال:إن أيب أتاه أخوه عبد اهلل بن عيل يستأذن لعمر وبن عبيد وواصل
وبشري الرحال ،فأذن هلم ،فلام جلسوا قال( :ما من يشء إال وله
َحدٌّ ينتهي إليه) ،فجيء باخلوان فوضع ،فقالوا فيام بينهم :قد واهلل

استمكنا منه ،فقالوا له :يا أبا جعفر هذا اخلوان من اليشء هو؟
(حدُّ ه إذا وضع قيل :بسم اهلل،
قال( :نعم) ،قالوا :فام َحدُّ ه؟ قالَ :
وإذا رفع قيل :احلمد هلل ،ويأكل كل إنسان مما بني يديه ،وال يتناول
ِمن ُقدَّ ام اآلخر شيئ ًا)(((.
 عن عبد اهلل بن الفضل النوفيل ،عن الفضل بن يونس قالقلت أليب احلسن Aوسمعته يقول وقد أتينا بالطعام( :احلمد هلل
الذي جعل لكل يشء حدَّ ًا) ،قلنا :ما َحدُّ هذا الطعام إذا وضع؟
ِ
سمي عليه ،وإذا ُرفِع
وما َحدُّ ه إذا ُرفع؟ فقالَ :
(حدُّ ه إذا وضع أن ُي ِّ
َيمد اهلل عليه)(((.

 عن أيب احلسن موسى Aقال :يف وصية رسول اهللFلعيل( :Aيا عيل إذا أكلت فقل( :بسم اهلل) ،وإذا فرغت فقل:
((( املحاسن ،الشيخ الربقي :ج ،2ص.439

((( املصدر السابق :ج ،2ص ،431الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.292
((( املصدران السابقان.
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(احلمد هلل) ،فإن حافظيك ال يربحان يكتبان لك احلسنات حتى
تبعده عنك)(((.

 عن النوفيل ،عن السكوين ،عن أيب عبد اهلل ،عن آبائهBقال( :قال رسول اهلل Fإذا وضعت املائدة ح َّفها أربع ُة أمالك،
فإذا قال العبد( :بسم اهلل) ،قالت املالئكة :بارك اهلل لكم يف

طعامكم ،ثم يقولون للشيطان :اخرج يا فاسق ،ال سلطان لك
عليهم ،فإذا فرغوا قالوا( :احلمد هلل رب العاملني) ،قالت املالئكة:
سم قالت املالئكة
قوم قد أنعم اهلل عليهم فأدوا شكر رهبم ،فإذا مل ُي ِّ
للشيطانُ :
فعت املائدة ومل ُيذكَر
ادن يا فاسقُ ،فكُل معهم ،وإذا ُر ْ
اهلل ،قالت املالئكة :قوم أنعم اهلل عليهم َفن ََسوا رهبم)(((.
 عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل Aأنه قال( :إذا وضعِ
اخلوان فقل( :بسم اهلل) ،وإذا أكلت فقل( :بسم اهلل يف أوله
وآخره) ،وإذا ُرفع اخلوان فقل( :احلمد هلل))(((.

 عن رسول اهلل ...( :Fإذا نيس أحدكم اسم اهلل عىلطعامه فليقل إذا تذكر( :بسم اهلل أوله وآخره))(((.
((( املحاسن ،الشيخ الربقي :ج ،2ص.431

((( املصدر السابق ،والكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.292
((( املصدران السابقان :ج ،2ص ،433نفسه.

((( كنز العامل ،املتقي اهلندي ،ج ،15ص ،244كذا يف املصدر وغريه ،والظاهر
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 عن حسني بن خمتار ،عن رجل ،عن أيب عبد اهلل Aقال:أكلت الطعام فقل( :بسم اهلل يف أوله وآخره) ،فإن العبد إذا
(إذا
َ
َس َّمى يف طعامه قبل أن يأكل ،مل يأكل معه الشيطان ،وإذا مل ُي َس ِّم
أكل معه الشيطان ،وإذا َس َّمى بعدما يأكل وأكل الشيطان معه تقيأ
ما كان أكل)(((.
 عن ابن فضال ،عن أيب مجيلة ،عن حممد بن مروان ،عن أيبعبد اهلل Aقال( :إذا وضع الغداء والعشاء فقل( :بسم اهلل) ،فإن
الشيطان يقول ألصحابه :أخرجوا فليس ههنا عشاء وال مبيت،
سمي قال ألصحابه :تعالوا فإن لكم هناك عشاء
وإن هو نيس أن ُي ِّ
ومبيت ًا)(((.

 عن غياث بن إبراهيم ،عن أيب عبد اهلل Aعن أبيهAقال :قال أمري املؤمنني( :Aمن أكل طعام ًا فليذكر اسم اهلل عليه،
فإن نيس ثم ذكر اهلل بعده تقيأ الشيطان ما أكل ،واستقبل الرجل
طعامه)(((.
وقوع السقط وأصله( :بسم اهلل عىل أوله وآخره) ،أو ما يقرب منه ،كام سيأيت
يف غريه من الروايات.

((( املحاسن ،الشيخ الربقي :ج ،2ص.432

((( املصدر السابق :ج ،2ص ،431والكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.293
((( املصدران السابقان.
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 عن صفوان بن حييى ،عن كليب الصيداوي ،عن أيب عبداهلل Aقال( :إن الرجل املسلم إذا أراد أن ي ِ
طعم طعام ًا فأهوى
ُ
بيده وقال( :بسم اهلل ،واحلمد هلل رب العاملني) ،غفر اهلل له قبل أن
صي اللقمة إىل فيه)(((.
ُي ِّ َ
 -عن أيب بصري ،قال :تغديت مع أيب جعفر Aفلام

ُو ِض َع ْت املائد ُة قال( :بسم اهلل) ،فلام فرغ قال( :احلمد هلل الذي
وم َّن علينا بِ ُمحمد Fوجعلنا
أطعمنا وسقانا ،ورزقنا وعافاناَ ،
مسلمني)(((.
 عن القاسم بن سليامن ،عن جراح املدائني قال :قال أبوعبد اهللُ ( :Aأذكر اسم اهلل عز وجل عىل الطعام ،فإذا فرغت
فقل :احلمد هلل الذي ي ِ
طعم وال ُيط َعم)(((.
ُ

 عن عبد الرمحن بن احلجاج ،قال :سمعت أبا عبد اهلل Aٌ
رجل منهم ،أجزأ عنهم
وس َّمى
يقول( :إذا حرضت املائدة َ
أمجعني)(((.
((( املحاسن ،الشيخ الربقي :ج ،2ص.435
((( املصدر السابق :ج ،2ص.436

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.294
((( املصدر السابق.
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عند خلع الثياب:

عمه رفعه إىل أمري املؤمنني ،Aقال:
 عن ابن أسباط ،عن ِّسم
(قال رسول اهلل Fيف حديث ...:وإذا خلع أحدكم ثيابه فل ُي ِّ
لِ َئال تلبسها اجلن ،فإنه إن مل ُي َس ِّم عليها لبِ َستها ِ
اجل ُّن حتى يصبح،...،
سم فإنه ُين ِّفر الشيطان ،وإذا
وإذا بلغ أحدكم باب حجرتهَ ،ف ْل ُي ِّ
دخل أحدكم بيته فل ُيس ِّلم ،فإنه ينزله الربكة ،وتؤنسه املالئكة)،
احلديث(((.
إنها حجاب من الناس:

 عن حممد بن سنان ،عن املفضل بن عمر ،قال :قال أبوِ
(((
الر ْحمـ َِن
عبد اهلل( :Aاحتجبوا من الناس كلهم ،بـRبِ ْس ِم الله َّ
الر ِحيمِ ،Qوبـُ Rق ْل ُه َو الل ُه َأ َحدٌ  ،Qاقرأها عن يمينك وعن شاملك
َّ

ومن بني يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن حتتك ،وإذا دخلت
عىل سلطان جائر ،فاقرأها حني تنظر إليه ،ثالث مرات ،واعقد
بيدك اليرسى ،ثم ال تفارقها حتى خترج من عنده)(((.

((( علل الرشائع ،الشيخ الصدوق :ج ،2ص  ،270وعنه يف بحار األنوار،
العالمة املجليس :ج ،73ص.174
((( كذا يف النسخ ،لكن الصحيح كام يف املصدر( :احتجز) ،وهو أمر من
االحتجاز ،بمعنى :االمتناع.

((( تفسري نور الثقلني ،احلويزي :ج ،7 ،1تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب،
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 عن عيل ،Aأنه قال( :أن (اسم اهلل) فاتق للرتوق،وخائط للخروق ،ومسهل للوعور ،وجنة عن الرشور ،وحصن
من حمن الدهور ،وشفاء ملا يف الصدور ،وأمان يوم النشور)(((.
للحزن:

 عن يوسف بن حممد بن زياد وعيل بن حممد بن سيار ،وكانمن الشيعة اإلمامية ،عن أبوهيام عن احلسن بن عيل العسكري عن
آبائه عن عيل - Aيف حديث  ،-قال( :قال رسول اهلل Fمن
ِ
الر ِحيمِ ،Qوهو
الر ْحمـ َِن َّ
َح ِزنه أمر يتعاطاه فقالR :بِ ْس ِم الله َّ
خملص هلل ويقبل بقلبه إليه ،مل ينفك من إحدى اثنتني :إما بلوغ
حاجته يف الدنيا ،وإما ُيعدُّ له عند ربه و ُيدَّ َخر له لديه ،وما عند اهلل
خري وأبقى للمؤمنني)(((.
اجلهر بالبسملة:

 روى حنان بن سدير ،قال :صليت خلف أيب عبد اهلل،Aِ
الر ِحيمِ.(((Q
الر ْحمـ َِن َّ
فتعوذ بإجهار ،ثم جهر بـRبِ ْس ِم الله َّ
الشيخ حممد بن حممد رضا القمي املشهدي :ج ،1ص.16

((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،5ص.304
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،4ص.1193

((( هتذيب األحكام ،الشيخ الطويس :ج ،2ص.289
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 عن صفوان ،قال( :صليت خلف أيب عبد اهلل Aأيام ًا،فكان إذا كانت صالة ال جيهر((( فيها بالقراءة ،جهر بـRبِس ِم ِ
الله
ْ
الر ِحيمِ ،Qوأخفى ما سوى ذلك)((( ،وزاد الكليني يف
الر ْحمـ َِن َّ
َّ

روايته( :وكان جيهر يف السورتني مجيعا)(((.
إذا أتى أحدكم أهله:

 عن سليامن اجلعفري قال :سمعت أبا احلسن Aيقول:أبر لقلبها
(إذا أتى أحدكم أهله ،فليكن قبل ذلك مالطفة ،فإنه ُّ
و َأ ُّ
سل لسخيمتها ،فإذا أفىض إىل حاجته قال( :بسم اهلل) ثالث ًا،
أي آية حرضته من القرآن َف َعل ،وإال قد كفته
فإن قدر أن يقرأ ّ
ِ
الر ْحمـ َِن
التسمية) ،فقال له رجل يف املجلس :فإن قرأ Rبِ ْس ِم الله َّ
(وأي آية أعظم يف كتاب اهلل)؟ فقال:
الر ِحيمُِ Qأ ْو ِج َر به؟ فقال:
ُّ
َّ
ِ
الر ِحيمِ.((()Q
الر ْحمـ َِن َّ
Rبِ ْس ِم الله َّ
((( صفة لصالة ،أي :صالة إخفاتية ال جيهر فيها.

((( هتذيب األحكام ،الشيخ الطويس :ج ،2ص ،68االستبصار ،الشيخ
الطويس :ج ،1ص.310
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.315

((( تفسري العيايش :ج ،1ص ،21بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج،89
ص.238
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إذا وقعت يف ورطة:

 قال الصادق( :Aأال أعلمك كلامت؟ إذا وقعت يفِ
الر ِحيمِ ،Qال حول وال قوة إال
الر ْحمـ َِن َّ
ورطة فقلR( :بِ ْس ِم الله َّ
باهلل) ،فإن اهلل يرصف هبا عنك ما يشاء من أنواع البالء)(((.
للشفاء من العلل:

 عن الصادق( :Aإنه من كان به علة ،فليقل عقيبِ
الر ِحيمِ ،Qاحلمد هلل
الر ْحمـ َِن َّ
الصبح ،أربعني مرةR( :بِ ْس ِم الله َّ
رب العاملني ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وال حول وال قوة اال باهلل
العيل العظيم) ،ثم يمسح يده عىل العلة ،يربأ إن شاء اهلل تعاىل)(((.
للحفظ وعدم النسيان:

 عن داوود الرصمي ،عن أيب احلسن الثالث Aقال:أمرين Aبحوائج كثرية ،فقال يل :قل ،كيف تقول؟ فلم أحفظ
ِ
الر ِحيمِQ
فمدَّ الدوا َة وكت َ
الر ْحمـ َِن َّ
َبR( :بِ ْس ِم الله َّ
مثل ما قال يلَ ،
فتبسمتَ ،
فقال( :ما َل َك)؟
َأذكُر إن شاء اهلل ،واألمر بيد اهلل)،
ُ
ذكرت حديث ًا
لت فداك
ُ
قلتُ :ج ِع ُ
خري ،فقال( :أخربين)ُ ،
ُ
قلتٌ :
حدثني به رجل من أصحابنا عن جدك الرضا إذا أمر بحاجة كتب:
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،92ص.209
((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،5ص.92
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ِ
الر ِحيمِ Qأذكر إن شاء اهلل) ،فتبسمت،
الر ْحمـ َِن َّ
(Rبِ ْس ِم الله َّ
قلت :إن تارك التسمية كتارك الصالة ،لكنت
فقال يل( :يا داود لو ُ
صادق ًا)(((.
لقضاء احلوائج:

 روي عن جعفر بن حممد الصادق Aأنه قال ملواله نافد:(إذا كتبت رقعة أو كتاب ًا يف حاجة فأردت أن تنجح حاجتك التي
ِ
الر ْحمـ َِن
تريد ،فاكتب رأس الرقعة بقلم غري مديدR( :بِ ْس ِم الله َّ
الر ِحيمِ ،Qإن اهلل وعد الصابرين املخرج مما يكرهون ،والرزق من
َّ
حيث ال حيتسبون ،جعلنا اهلل وإياكم من الذين ال خوف عليهم وال
هم حيزنون) ،قال نافد :فكنت أفعل ذلك فتنجح حوائجي)(((.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص ،50عن حتف العقول ،ابن شعبة
احلراين :ص 483ط ،ص 511ط.
((( املصدر السابق.

القسم الثاني
ما يشمل كامل سورة الفاحتة
* منزلة الفاحتة.

* آثارها يف الدنيا واآلخرة.

* تفسريها.

منزلة الفاحتة:

يكفي يف فضل سورة الفاحتة ومت ُّيزها أن الصالة  -التي
هي عمود الدين والتي هي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فإن
صحت نظر يف عمله ،وإن مل تصح مل ينظر يف بقية عمله((( ،وكل
يشء من عملك تبع لصالتك ،كام يف احلديث الرشيف(((َ -و َر َد يف
َح ِّقها( :ال صالة إال بفاحتة الكتاب)((( ،وهو يعني أن فاحتة الكتاب
من قوام الصالة ،وفيام هو سوى ذلك وردت عدة روايات تبني
فضلها ،منها:
 حدثنا حممد بن القاسم ،قال :حدثني يوسف بن حممد بنزياد وعيل بن حممد بن سيار ،عن أبوهيام ،عن احلسن بن عيل ،عن
أبيه عيل بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه الرضا عيل بن
((( هتذيب األحكام ،الشيخ الطويس :ج ،2ص.237
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :كتاب.27

((( عوالئ اللئالئ ابن أيب مجهور اإلحسائي :ج ،1ص ،196جامع أحاديث
الشيعة ،السيد الربوجردي :ج ،5ص.107
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موسى ،عن أبيه موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه
حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ،عن
أخيه احلسن بن عيل ،Bقال( :قال أمري املؤمنني :Aإن ﴿بِ ْس ِم
الر ِحيمِ﴾ ،آية من فاحتة الكتاب ،وهي سبع آيات متامها
اهللِ الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
الر ِحيمِ﴾ ،سمعت رسول اهلل Fيقول :إن اهلل
﴿بِ ْس ِم اهللِ الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
ناك َس ْبع ًا ِم َن ا َْل ِ
عز وجل قال يل :يا حممد ﴿و َل َقدْ آ َت ْي َ
ثان وا ْل ُق ْر َ
آن
ِ
عيل بفاحتة الكتاب ،وجعلها بإزاء القرآن
ا ْل َعظ َ
يم﴾ ،فأفرد االمتنان َّ

العظيم ،وإن فاحتة الكتاب أرشف ما يف كنوز العرش ،وإن اهلل عز
ورشفه هبا ،ومل يرشك معه فيها أحد ًا من أنبيائه،
وجل خص حممد ًا َّ
الر ِحيمِ﴾،
ما خال سليامن ،Aفإنه أعطاه منها ﴿بِ ْس ِم اهللِ الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
أال تراه حيكي عن بلقيس حني قالت﴿ :إين ألقى إىل كتاب كريم*
الر ِحيمِ﴾؟ أال فمن قرأها
إنه من سليامن وإنه بِ ْس ِم اهللِ الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
معتقد ًا ملواالة حممد وآله الطيبني ،منقاد ًا ألمرمها ،مؤمن ًا بظاهرمها
وباطنهام ،أعطاه اهلل عز وجل بكل حرف منها حسنة ،كل واحدة
منها أفضل له من الدنيا بام فيها من أصناف أمواهلا وخرياهتا ،ومن
استمع إىل قارئ يقرؤها كان له قدر ثلث ما للقارئ ،فليستكثر
أحدكم من هذا اخلري املعرض لكم ،فإنه غنيمة ،ال يذهبن أوانه،
فتبقى يف قلوبكم احلرسة)(((.
((( األمايل ،الشيخ الصدوق :ص ،241 - 240بحار األنوار ،العالمة املجليس:
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 عن معاوية بن عامر ،عن احلسني بن عبد اهلل ،عن أبيه،عن جده احلسن بن عيل قال :جاء نفر من اليهود إىل النبيF
فكان فيام سألوه :أخربنا عن سبع خصال أعطاك اهلل من بني
النبيني ،وأعطى أمتك من بني األمم ،فقال النبي( :Fأعطاين
اهلل عز وجل فاحتة الكتاب ،واألذان ،واجلامعة يف املسجد ،ويوم
اجلمعة ،واإلجهار يف ثالث صلوات ،والرخص المتي عند
األمراض ،والسفر والصالة عىل اجلنائز ،والشفاعة ألصحاب
الكبائر من أمتي.
قال اليهودي :صدقت يا حممد فام جزاء من قرأ فاحتة
الكتاب؟

قال رسول اهلل :Fمن قرأ فاحتة الكتاب أعطاه اهلل بعدد كل
آية أنزلت من السامء فيجزي هبا ثواهبا)(((.
 عن إسامعيل بن أبان يرفعه إىل النبي Fقال :قال رسولاهلل Fجلابر بن عبد اهلل :يا جابر أال أعلمك أفضل سورة أنزهلا
اهلل يف كتابه؟ قال :فقال جابر :بىل بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل
علمنيها ،قال :فعلمه احلمد هلل أم الكتاب ،)...احلديث(((.
ج ،89ص.227

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.228

((( املصدر السابق :ص ،237وتفسري العيايش :ج ،1ص،20
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 معاين األخبار وعلل الرشائع :حممد بن عيل بن الشاه ،عنحممد بن جعفر البغدادي ،عن أبيه عن أمحد بن السخت ،عن حممد
بن أسود الوراق ،عن أيوب بن سليامن ،عن حفص بن البخرتي،
عن حممد بن محيد ،عن حممد بن املكندر ،عن جابر بن عبد اهلل
قال :قال رسول اهللَ ( :Fم َّن َع َ َّل ريب ،وقال يل :يا حممد أرسلتك
إىل كل أمحر وأسود ،ونرصتك بالرعب ،وأحللت لك الغنيمة،
وأعطيتك لك والمتك كنز ًا من كنوز عريش :فاحتة الكتاب،
وخامتة سورة البقرة ،)...اخلرب(((.
ثواب قراءتها مطلقاً:

 عن ابن ع ّباس :بينا نحن عند رسول اهلل  Fإذ أتاه ملكنبي قبلك :فاحتة الكتاب،
فقال( :أبرش بنورين أوتيتهام مل يؤهتام ّ
وخواتيم سورة البقرة ،لن تقرأ حرف ًا منهام َّإل أعطيته ،ويف رواية
أخرى :لن يقرأ أحد حرف ًا منهام َّإل أعطي ثواب شهيد)(((.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.230
((( زبدة التفاسري ،فتح اهلل الكاشاين :ج ،1ص.19
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ثواب قراءتها يف الصالة:

 عن أمري املؤمنني  ،Aقال( :قال رسول اهلل :Fقال اهللتبارك وتعاىل :قسمت فاحتة الكتاب بيني وبني عبدي ،فنصفها
يل ونصفها لعبدي ،ولعبدي ما سأل ،إذا قال العبد﴿ :بِ ْس ِم اهللِ
الر ِحيمِ﴾ ،قال اهلل جل جالله :بدأ عبدي باسمي ،وحق
الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
عيل أن أمتم له أموره .وأبارك له يف أحواله ،فإذا قالَْ :
﴿ال ْمدُ هللِ
ِ
ني﴾ ،قال اهلل جل جالله :محدين عبدي وعلم أن النعم
َر ِّب ا ْل َعا َل َ
التي له من عندي ،وأن الباليا التي دفعت عنه فبتطويل ،أشهدكم
أين أضيف له إىل نعم الدنيا نعم اآلخرة ،وأدفع عنه باليا اآلخرة
الر ِحيمِ﴾ ،قال اهلل
﴿الر ْ َ
ح ِن َّ
كام دفعت عنه باليا الدنيا ،فإذا قالَّ :
جل جالله :شهد يل بأين الرمحن الرحيم ،أشهدكم ألوفرن من
رمحتي حظه ،وألجزلن من عطائي نصيبه ،فإذا قال﴿ :مالِ ِ
ك َي ْو ِم
َ
الدِّ ِ
ين﴾ ،قال اهلل عز وجل :أشهدكم ،كام اعرتف يل أين أنا مالك
يوم الدين ،ألسهلن يوم احلساب حسابه ،وألتقبلن حسناته،
وألجتاوزن عن سيئاته ،فإذا قال﴿ :إِ َّي َ
اك َن ْع ُبدُ ﴾ ،قال اهلل عز وجل:
صدق عبدي إياي يعبد ،أشهدكم ألثيبنه عىل عبادته ثواب ًا يغبطه
ِ
﴿وإِ َّي َ
ني﴾ ،قال
اك ن َْستَع ُ
كل من خالفه يف عبادته يل ،فإذا قالَ :
اهلل عز وجل :يب استعان وإيل التجأ ،أشهدكم ألعيننه عىل أمره،
﴿اه ِدنَا
وألغيثنه يف شدائده ،وآلخذن بيده يوم نوائبه ،فإذا قالْ :
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ِ
الص َ
يم﴾ ،إىل آخر السورة ،قال اهلل عز وجل :هذا لعبدي
اط ا ُْل ْستَق َ
ِّ َ
ولعبدي ما سأل ،قد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمل ،وآمنته مما
منه وجل)(((.
للشفاء من كل علة وداء:

 قال أمري املؤمنني( :Aاعتل احلسني ،Aفاحتملتهفاطمة Dفأتت النبي Fفقالت :يا رسول اهلل ادع اهلل البنك
أن يشفيه ،فقال :Fيا بنية إن اهلل هو الذي وهبه لك ،وهو قادر
عىل أن يشفيه ،فهبط جربئيل Aفقال :يا حممد إن اهلل تعاىل جده
مل ينزل عليك سورة من القرآن إال فيها (فاء) وكل (فاء) من آفة ما
خال احلمد ،فإنه ليس فيها (فاء) فادع بقدح من ماء فاقرأ فيه احلمد
أربعني مرة ،ثم صب عليه فإن اهلل يشفيه ،ففعل ذلك ،فعويف بإذن
اهلل)(((.
 قال اإلمام الصادق( :Aقراءة احلمد شفاء من كل داءإال السام)(((.
 -عن أيب حممد الفحام عن املنصوري عن عم أبيه عن اإلمام

((( األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.240 - 239

((( الدعوات ،قطب الدين الراوندي :ص.188
((( املصدر السابق :ص.189
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عيل بن حممد عن آبائه( Bقال الصادق :Aمن نالته علة فليقرأ
يف جيبه احلمد سبع مرات ،فإن ذهبت العلة ،وإال فليقرأها سبعني
مرة وأنا الضامن له العافية)(((.
 عن أيب عبد اهلل Aقال( :كان رسول اهلل Fإذا كسل أوأصابته عني أو صداع بسط يديه فقرأ فاحتة الكتاب واملعوذتني ثم
يمسح هبام وجهه فيذهب عنه ما كان جيده)(((.

 عن الباقر Aقال( :كل من مل تربأه سورة احلمد وُ Rق ْلُه َو الل ُه َأ َحدٌ  Qمل يربأه يشء ،وكل علة تربأ هباتني السورتني)(((.
 عن إسامعيل بن أبان يرفعه إىل النبي Fقال :قال رسولاهلل Fجلابر بن عبد اهلل( :يا جابر أال أعلمك أفضل سورة أنزهلا
اهلل يف كتابه)؟ قال :فقال جابر :بىل بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل
علمنيها ،قال :فعلمه احلمد هلل أم الكتاب ،قال :ثم قال له :يا جابر
اال أخربك عنها؟ قال :بىل بايب أنت وأمي فأخربين ،قال :هي شفاء

((( األمايل ،الشيخ الطويس :ص ،384وعنه يف وسائل الشيعة ،احلر العاميل:
ج ،4ص.874
((( طب األئمة ،Bابنا بسطام :ص ،39وعنه يف وسائل الشيعة ،احلر العاميل:
ج ،4ص.874
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،4ص.874
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من كل داء إال السام ،يعني :املوت(((.

 وعن سلمة بن حمرز عن الصادق Aقال( :من مل تُربئهاحلمد مل ُيربئه يشء) (((.

 عن معاوية بن عامر عن أيب عبد اهلل Aقال( :لو قرأتاحلمد عىل ميت سبعني مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك
عجب ًا)(((.
 عن النبي ،Fأنه قال( :يف احلمد سبع مرات شفاء منكل داء ،فإن ُع ِّوذ هبا صاحبها مائة مرة ،وكان الروح قد خرج من
اجلسد ،رد اهلل عليه الروح)(((.
 ُأبِ ْين َْت((( إحدى يدي هشام بن عدي اهلمداين يف حربصفني ،فأخذ عيل  Aيده وقرأ شيئ ًا وألصقها ،فقال :يا أمري
املؤمنني ما قرأت؟ قال( :فاحتة الكتاب) ،قال :فاحتة الكتاب! كأنه

((( تفسري العيايش :ج ،1ص ،20بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج،89
ص.237
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،4ص.873

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص ،623وعنه يف وسائل الشيعة ،احلر
العاميل :ج ،4ص.873
((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.299
((( ُأبِني :فصل وقطع (لسان العرب ،ابن منظور :ج ،13ص.)63
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استقلها ،فانفصلت يده نصفني ،فرتكه عيل ،Aومىض(((.

 وعن أيب سليامن قال :كنا مع رسول اهلل ،Fيف غزاة،ُ ِ
فصع رجل ،فقرأ بعض الصحابة فاحتة الكتاب يف ُأذنه ،فقام
وعويف من رصعه ،فقلنا ذلك لرسول اهلل ،Fفقال( :Fهي أم
القرآن وهي شفاء من كل داء)(((.

 عن أيب سعيد اخلدري قال :قال [رسول اهلل( :]Fفاحتةالكتاب ،شفاء من كل سم)(((.
 عن املفضل بن عمر ،عن جعفر بن حممد الصادق،Aأنه دخل عليه رجل من مواليه وقد وعك فقال( :ما يل أراك متغري
اللون؟) فقالُ :جعلت فداك ،وعكت وعك ًا شديد ًا ،منذ شهر ،مل
تنقلع احلمى عني ،وقد عاجلت نفيس بكل ما وصفه يل املرتفقون
فلم انتفع بيشء من ذلك ،فقال له الصادق( :Aحل أزرار
قميصك [وادخل رأسك يف قميصك] وأذن وأقم ،واقرأ سورة
((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،2ص ،161وعنه يف مستدرك
الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.300
((( مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.301

((( روض اجلنان ورح اجلنان يف تفسري القرآن ،الشيخ أبو الفتوح الرازي :ج،1
ص ،32وعنه يف مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص ،301ويف
املصدر :هم.
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احلمد سبع مرات) ،قال :ففعلت ذلك فكأنام نشطت من عقال(((.

 عن عيل بن أيب محزه عن أيب احلسن  Aقال ( :كان رسولاهلل  Fيف بعض مغازيه إذ شكوا إليه الرباغيث أهنا تؤذهيم ،فقال:
األسود الوثاب الذي ال
إذا أخذ أحدكم مضجعه فليقل( :أهيا
َ
يبايل َغ ْلق ًا وال باب ًا ،عزمت عليك بأم الكتاب ّأل تؤذيني وأصحايب
إىل أن يذهب الليل وجييء الصبح بام جاء) ،والذي نعرفه( :إىل أن
((( (((
يؤوب الصبح متى ما آب) .

 قال أمري املؤمنني( :Aإن النبي  Fلسعته العقرب،وهو قائم يصيل ،فقال :لعن اهلل العقرب ،لو ترك أحد ًا لرتك هذا
املصيل ،يعني نفسه  ،Fثم دعا بامء وقرأ عليه احلمد واملعوذتني،
ثم جرع منه جرع ًا ثم دعا بملح ودافه يف املاء وجعل يدلك F
ذلك املوضع حتى سكن)(((.
((( طب األئمة ،Bابنا بسطام :ص ،52وعنه يف مستدرك الوسائل ،املريزا
النوري :ج ،4ص.298

((( ذكر يف هامش الكايف ما لفظه( :والذي نعرفه) هذا كالم الراوي ،أي :عيل بن
احلكم يقول  :املشهور بيننا هذه العبارة مكان( :إىل أن يذهب الليل ...إلخ ،لكن
هذه الرواية هكذا جاءت ،وقيل :هو كالم أيب محزة اعرتاض ًا عىل اإلمام A
لكونه واقفي ًا بناء عىل أن املراد بأبى احلسن  ،الرضا  Aوال خيفى ما فيه.
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.571

((( دعوات الراوندي :ص ،128وعنه يف بحار األنوار ،العالمة املجليس:
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 عبد اهلل بن زهري العابد ،وكان من زهاد الشيعة ،عن عبداهلل بن الفضل النوفيل ،عن أبيه قال :شكى رجل إىل أيب عبد اهلل
الصادق  Aفقال :إن يل صبي ًا ربام أخذه ريح أم الصبيان ،فآيس
منه لشدة ما يأخذه  ،فإن رأيت يا ابن رسول اهلل أن تدعو اهلل عز
وجل له بالعافية ،قال  :فدعا اهلل عز وجل له ،ثم قال :اكتب له
سبع مرات احلمد بزعفران ومسك ،ثم اغسله باملاء ،وليكن رشابه
منه شهر ًا واحد ًا ،فإنه يعاىف منه ،قال :ففعلنا به ليلة واحدة ،فام
عادت إليه واسرتاح واسرتحنا(((.

 وعنه  Aأنه قال :ما قرئ سورة احلمد عىل وجع مناألوجاع سبعني مرة إال سكن بإذن اهلل تعاىل(((.

 وعن أيب جعفر حممد الباقر  Cأنه شكى إليه رجل مناملؤمنني فقال :يا ابن رسول اهلل إن يل جارية يتعرض هلا األرواح،
عوذها بفاحتة الكتاب واملعوذتني عرش ًا عرش ًا ،ثم اكتبه هلا
فقالِّ :
يف جام بمسك وزعفران ،فاسقها إياه ،يكون يف رشاهبا ووضوئها
ج ،92ص.147

((( طب األئمة ،Bابنا بسطام :ص ،88وعنه يف بحار األنوار ،العالمة
املجليس :ج ،92ص.148
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،92ص.148
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وغسلها ،ففعلت ذلك ثالثة أيام فذهب اهلل به عنها(((.

 عن خارجة بن الصلت ،قال :رجعت مع عمي منعند رسول اهلل  Fفمررنا بقبيلة من قبائل العرب ،فقالوا :ظننا
أنكم تقدمون من عند هذا الذي يدِّ عي النبوة ،وعندنا رجل
عمي:
قد ُج َّن وقد أوثقناه ،فهل عندكم يشء فيه راحة؟ فقال ِّ

عمي فاحتة الكتاب ،وكان
نعم فذهبوا بنا إىل عند املجنون فقرأ ِّ
جيمع بصاقه يف فمه وكلام قرأه مرات ألقى بصاقه يف فمه ،فعل
ذلك به ثالثة أيام فربأ بإذن اهلل تعاىل ،فأعطوين شيئ ًا ،فقلنا :ال
نأكله حتى نسأل رسول اهلل  Fأنه حالل ،فلام سألناه قال :F
من أكل بِ ُر ْقية باطل ،فهذا بِ ُر ْقية َح ٍق(((.
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،92ص.149

((( روض اجلنان وروح اجلنان يف تفسري القرآن ،الشيخ أبو الفتوح الرازي:
ج ،1ص ،32وعنه يف جامع أحاديث الشيعة ،السيد الربوجردي :ج،17
ص ،257ورواه -خمترص ًا -ابن األثري يف أسد الغابة :ج ،2ص ،74فقال:
روى يعىل بن عبيد عن زكريا بن أيب زائدة عن الشعبي قال حدثني خارجة بن
الصلت أن عمه أدرك النبي  Fفأسلم ثم رجع فمر بأعرايب جمنون موثق يف
احلديد ،فقال بعضهم :من عنده يشء يداويه به؟ فان صاحبكم جاء باخلري،
فقلت :نعم ،فرقيته بأم الكتاب كل يوم مرتني ،فربأ ،فأعطاين مئة شاة ،فلم
آخذها حتى أتيت النبي Fفأخربته ،فقال :أقلت شيئ ًا غري هذا ،قلت :ال،
ٍ
أكلت بِ ُرق َْي ِة َحقٍّ .
باطل فقد
قالُ :ك ْلها بسم اهلل ،فلعمري َمن أكل بِ ُرق َْي ِة
َ
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لرفع العذاب:

النبي  Fقالّ :
 عن حذيفة بن اليامن ّ(إن القوم
أن
ّ
صبي من صبياهنم
ليبعث اهلل عليهم العذاب حتام مقض ّي ًا ،فيقرأ
ّ
ِ
يف الكتابَْ :
ني﴾ ،فيسمعه اهلل تعاىل ،فريفع
﴿ال ْمدُ هلل َر ِّب ا ْلعا َل َ
عنهم بذلك العذاب أربعني سنة)(((.
منفرة للشيطان:

 عن أيب عبد اهلل Aقال( :إن إبليس َّرن رنين ًا ملا بعث اهلل
نبيه Fعىل حني فرتة من الرسل ،وحني أنزلت أم الكتاب)(((.
لقضاء احلوائج:

 عن أيب بكر احلرضمي قال :قال أبو عبد اهلل( :Aإذاكانت لك حاجة فاقرأ املثاين وسورة أخرى ،وصل ركعتني ،وادع
اهلل) ،قلت :أصلحك اهلل وما املثاين؟ قال( :فاحتة الكتاب ﴿بِ ْس ِم
ِ
الر ِحيمِ* َْ
ني.((()﴾...
ال ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعا َل َ
اهللِ الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
((( زبدة التفاسري ،فتح اهلل الكاشاين :ج.19 ،1

((( تفسري القمي ،عيل بن إبراهيم القمي :ج ،1ص ،29وعنه يف بحار األنوار،
العالمة املجليس :ج ،89ص( .230أم القرآن) بد ً
ال عن (أم الكتاب).
((( تفسري العيايش :ج ،1ص ،20بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج،89
ص.237
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اختالف القراءات:

 عن حممد بن عيل احللبي ،عن أيب عبد اهلل Aأنه كانيقرأ﴿ :مالِ ِ
ك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾(((.
َ

 عن داود بن فرقد قال :سمعت أبا عبد اهلل:Aيقرأ ما ال أحيص﴿ :م ِ
لك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾(((.
َ
منزلتها عند األئمة:B

 عن الزهري قال :قال عيل بن احلسني( :Cلو مات مابني املرشق واملغرب ملا استوحشت بعد أن يكون القرآن معي،
وكان إذا قرء ﴿مالِ ِ
ك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ ،يكررها ويكاد أن يموت)(((.
َ
قصة اإلمام الصادق Aورجل من القدرية:

 عن احلسن بن حممد اجلامل ،عن بعض أصحابنا قال:بعث عبد امللك بن مروان إىل عامل املدينة أن وجه إ َّيل حممد بن
عيل بن احلسني وال هتيجه وال تروعه ،واقض له حوائجه ،وقد
كان ورد عىل عبد امللك رجل من القدرية فحرض مجيع من كان
((( تفسري العيايش :ج ،1ص ،20بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج،89
ص.239
((( املصدران السابقان.
((( املصدران السابقان
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بالشام ،فأعياهم مجيع ًا ،فقال :ما هلذا إال حممد بن عيل ،فكتب إ َّيل
صاحب املدينة أن حيمل حممد بن عيل إليه.
فأتاه صاحب املدينة بكتابه فقال له أبو جعفر :Aإين شيخ
كبري ال أقوى عىل اخلروج ،وهذا جعفر ابني يقوم مقامي فوجهه
إليه ،فلام قدم عىل األموي أزراه لصغره ،وكره أن جيمع بينه وبني
القدري خمافة أن يغلبه ،وتسامع الناس بالشام بقدوم جعفر
ملخاصمة القدري.
فلام كان من الغد اجتمع الناس خلصومتهام ،فقال األموي
أليب عبد اهلل :Aإنه قد أعيانا أمر هذا القدري ،وإنام كتبت إليك
ألمجع بينك وبينه ،فإنه مل يدع عندنا أحد ًا إال خصمه فقال :إن اهلل
يكفيناه.

قال :فلام اجتمعوا قال القدري أليب عبد اهلل :Aسل عام
شئت ،فقال له :اقرأ سورة احلمد ،قال :فقرأها ،وقال األموي
وأنا معه :-ما يف سورة احلمد علينا ،إنا هلل وإنا إليه راجعون،قال :فجعل القدري يقرأ سورة احلمد ،حتى بلغ قول اهلل تبارك
ِ
اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
وتعاىلR :إِ َّي َ
ين Qفقال له جعفر :Aقف،
اك ن َْستَع ُ
َمن تستعني ،وما حاجتك إىل املعونة؟ إن كان األمر إليك؟ فبهت
الذي كفر ،واهلل ال هيدي القوم الظاملني(((.
((( تفسري العيايش :ج ،1ص ،20بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.240
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تفسري سورة احلمد يف روايات أهل البيت:B

كان املناسب أن نقدم تفسريها ليكون القارئ عىل اطالع بام
تضمه من معاين قبل اخلوض يف آثارها ،ولكن ملا كان الكالم يف
تفسري أعظم سورة يف كتاب اهلل تعاىل طويالً ،ارتأينا أن نجعله يف
آخر الكتاب ليتم الكتاب به ،ونحن سنذكر ما ورد يف تفسريها من
مصدرين:
 -التفسري املنسوب لإلمام العسكري:A

قوله عز وجلَ ْ :
﴿ال ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْل َع َالِنيَ﴾:
 قال اإلمام :Aجاء رجل إىل الرضا Aفقال :يا ابنِ
رسول اهلل أخربين عن قول اهلل عز وجلَْ :
ني﴾
﴿ال ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعا َل َ
ما تفسريه؟

قال :Aلقد حدثني أيب ،عن جدي ،عن الباقر عن أبيه زين
العابدين :Bأن رج ً
ال جاء إىل أمري املؤمنني Aوقال :يا أمري
ِ
املؤمنني أخربين عن قول اهلل عز وجلَْ :
ني﴾
﴿ال ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعا َل َ
ما تفسريها؟ فقال:
َْ
﴿ال ْمدُ هللِ﴾ :هو ْ
بعض نِ َع ِمه مجالً ،إذ ال
عرف اهلل عباده َ
أن َّ

ني﴾ 97 .......................................
﴿ال ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعا َلِ َ
قوله عز وجلَ ْ :

يقدرون عىل معرفة مجيعها بالتفصيل ،ألهنا أكثر من أن حتىص أو
تعرف ،فقال هلم :قولواَْ :
﴿ال ْمدُ هللِ﴾ عىل ما أنعم به علينا.
ِ
ين :Qيعني مالك العاملني ،وهم اجلامعات من
Rر ِّب ا ْل َعا َلم َ
َ
كل خملوق ،من اجلامدات واحليوانات ،فأما احليوانات ،فهو يقلبها
يف قدرته ،ويغذوها من رزقه ،وحييطها بكنفه ،ويدبر ك ً
ال منها

بمصلحته ،وأما اجلامدات فهو يمسكها بقدرته ،يمسك ما اتصل
املتصل منها أن يتهافت ،ويمسك املتهافت منها أن يتالصق،
ويمسك السامء أن تقع عىل األرض إال باذنه ،ويمسك األرض أن
تنخسف إال بأمره ،إنه بعباده لرؤوف رحيم.
ِ
ني﴾ ،مالكهم وخالقهم وسائق أرزاقهم
و﴿ر ِّب ا ْل َعا َل َ
قالَ :
إليهم ،من حيث هم يعلمون ،ومن حيث ال يعلمون ،فالرزق
مقسوم ،وهو يأيت ابن آدم عىل أي سرية سارها من الدنيا ،ليس
تقوى متق بزائده ،وال فجور فاجر بناقصه ،وبينه وبينه سرت ،وهو
طالبه ،ولو أن أحدكم يرتبص رزقه لطلبه رزقه ،كام يطلبه املوت.
قال :فقال اهلل تعاىل هلم :قولواَْ :
﴿ال ْمدُ هللِ﴾ عىل ما أنعم به
علينا وذكرنا به من خري يف كتب األولني قبل أن نكون.
ففي هذا إجياب عىل حممد وآل حممد ملا فضله وفضلهم،
وعىل شيعته أن يشكروه بام فضلهم وذلك أن رسول اهلل Fقال:
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ملا بعث اهلل موسى بن عمران واصطفاه نجي ًا وفلق البحر فنجى
بني إرسائيل ،وأعطاه التوراة واأللواح ،رأى مكانه من ربه عز
وجل فقال :رب لقد كرمتني بكرامة مل تكرم هبا أحد ًا قبل ،فقال
اهلل عز وجل :يا موسى أما علمت أن حممد ًا أفضل عندي من مجيع
خلقي.
قال موسى :يا رب فإن كان حممد أكرم من مجيع خلقك،
فهل يف آل األنبياء عندك أكرم من آيل؟ قال اهلل تعاىل :يا موسى
أما علمت أن فضل آل حممد عىل مجيع آل النبيني كفضل حممد
عىل مجيع املرسلني؟ فقال :يا رب فإن كان فضل آل حممد عندك
كذلك ،فهل يف أصحاب األنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال
اهلل :يا موسى أما علمت أن فضل صحابة حممد عىل مجيع صحابة
املرسلني كفضل آل حممد عىل مجيع صحابة املرسلني.

فقال موسى :يا رب فإن كان حممد وآله وأصحابه كام
وصفت ،فهل يف أمم األنبياء أفضل عندك من أمتي؟ ظللت
عليهم الغامم ،وأنزلت عليهم املن والسلوى وفلقت هلم البحر؟
فقال اهلل تعاىل :يا موسى أما علمت أن فضل أمة حممد عىل مجيع
األمم كفضيل عىل مجيع خلقي؟ قال موسى :يا رب ليتني كنت
أراهم.

ني﴾ 99 .......................................
﴿ال ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعا َلِ َ
قوله عز وجلَ ْ :

فأوحى اهلل عز وجل إليه :يا موسى إنك لن تراهم،
فليس هذا أوان ظهورهم ،ولكن سوف تراهم يف اجلنة جنات
عدن والفردوس ،بحرضة حممد ،يف نعيمها يتقلبون يف خرياهتا
يتبجحون ،أفتحب أن أسمعك كالمهم؟ قال :نعم يا رب ،قال:
قم بني يدي ،واشدد مئزرك قيام العبد الذليل بني يدي السيد
املالك اجلليل ،ففعل ذلك ،فنادى ربنا عز وجل يا أمة حممد،
فأجابوه كلهم ،وهم يف أصالب آبائهم وأرحام أمهاهتم:
لبيك اللهم لبيك لبيك ال رشيك لك لبيك إن احلمد
والنعمة وامللك لك ال رشيك لك لبيك ،قال :فجعل اهلل تعاىل
اإلجابة منهم شعار احلج.

ثم نادى ربنا عز وجل يا أمة حممد إن قضائي عليكم أن
رمحتي سبقت غضبي ،وعفوي قبل عقايب ،فقد استجبت لكم قبل
أن تدعوين ،وأعطيتكم قبل أن تسألوين ،من لقيني منكم يشهد أن
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن حممد ًا عبده ورسوله ،صادق
يف أقواله ،حمق يف أفعاله ،وأن عيل بن أيب طالب أخوه ووصيه
من بعده ووليه ،يلتزم طاعته كام يلتزم طاعته حممد ،وأن أولياءه
املصطفني املطهرين امليامني بعجائب آيات اهلل ،وداليل حجج اهلل
من بعدمها أولياؤه ُأدخله جنتي وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر.
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قال :فلام بعث نبينا حممد Fقال اهلل تعاىل :يا حممد وما كنت
بجانب الطور إذ نادينا أمتك هبذه الكرامة ،ولكن رمحة من ربك
ِ
ثم قال اهلل عز وجل ملحمد :Fقل َْ
ني﴾ عىل
﴿ال ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعا َل َ
ما اختصنا به من هذه الفضيلة ،وقال المته :وقولوا أنتمَْ :
﴿ال ْمدُ
ِ
ني﴾ عىل ما اختصنا به من هذا الفضل.
هللِ َر ِّب ا ْل َعا َل َ
يم﴾:
﴿الر ْ َ
الر ِح ِ
ح ِن َّ
قوله عز وجلَّ :

ح ِن﴾ العاطف عىل خلقه بالرزق،
﴿الر ْ َ
 قال اإلمامَّ :Aال يقطع عنهم مواد رزقه ،وإن انقطعوا عن طاعته.
﴿الر ِحيمِ﴾ بعباده املؤمنني ،يف ختفيفه عليهم طاعاته،
َّ
وبعباده الكافرين يف الرفق هبم يف دعائهم إىل موافقته.
 قال اإلمام Aيف معنى الرمحن :ومن رمحته أنه ملا سلبالطفل قوة النهوض والتغذي جعل تلك القوة يف أمه ،ورققها
عليه لتقوم برتبيته ،وحضانته فإن قسا قلب أم من األمهات
لوجب تربية هذا الطفل وحضانته عىل سائر املؤمنني وملا سلب
بعض احليوان قوة الرتبية ألوالدها ،والقيام بمصاحلها ،جعل تلك
القوة يف األوالد لتنهض حني تولد ،وتسري إىل رزقها املسبب هلا.
َّ
ح ِن﴾ أن قوله:
وجل
عز
﴿الر ْ َ
 قال :Aوتفسري قوله ََّّ

الر ِحي ِم﴾101 ..............................................
﴿الر ْ َ
ح ِن َّ
قوله عز وجلَّ :

(الرمحن) مشتق من الرمحة ،سمعت رسول اهلل  Fيقول :قال
اهلل عز وجل :أنا الرمحن ،وهي الرحم ،شققت هلا اس ًام من اسمي،
من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ،ثم قال عيل :Aأو تدري
ما هذه الرحم التي من وصلها وصله الرمحن ،ومن قطعها قطعه
الرمحن؟
فقيل :يا أمري املؤمنني حث هبذا كل قوم أن يكرموا آباءهم،
ويوصلوا أرحامهم ،فقال هلم :أحيثهم عىل أن يوصلوا أرحامهم
الكافرين ،وأن يعظموا من حقره اهلل وأوجب احتقاره من
الكافرين؟
قالوا :ال ،ولكنه حيثهم عىل صلة أرحامهم املؤمنني.

قال :فقال :أوجب حقوق أرحامهم ،التصاهلم بآبائهم
وأمهاهتم؟ قلت :بىل يا أخا رسول اهلل Fقال :فهم إذ ًا إنام يقضون
فيهم حقوق اآلباء واألمهات؟
قلت :بىل يا أخا رسول اهلل ،قال :وآباؤهم وأمهاهتم إنام
غذوهم يف الدنيا ووقوهم مكارهها ،وهي نعمة زائلة ،ومكروه
ينقيض ،ورسول رهبم ساقهم إىل نعمة دائمة ال ينقيض ،ووقاهم
مكروه ًا مؤبد ًا ال يبيد ،فأي النعمتني أعظم؟ قلت:
نعمة رسول اهلل Fأجل وأعظم وأكرب ،قال :فكيف جيوز
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أن حيث عىل قضاء حق من ص َّغر اهلل حقه ،وال حيث عىل قضاء حق
كب اهلل حقه ،قلت :ال جيوز ذلك ،قال :فإذ ًا حق رسول اهللF
من َّ
أعظم من حق الوالدين ،وحق رمحه أيض ًا أعظم من حق رمحهام،
فرحم رسول اهلل Fأيض ًا أعظم وأحق من رمحهام ،فرحم رسول
اهلل Fأوىل بالصلة ،وأعظم يف القطيعة.

فالويل كل الويل ملن قطعها ،فالويل كل الويل ملن مل يعظم
حرمتهاَ ،أو ما علمت أن حرمة رحم رسول اهلل Fحرمة رسول
اهلل ،Fوأن حرمة رسول اهلل Fحرمة اهلل ،وأن اهلل أعظم حق ًا
من كل منعم سواه ،فإن كل منعم سواه إنام أنعم حيث قيضه له
ذلك ربه ،ووفقه له.
أما علمت ما قال اهلل ملوسى بن عمران؟ قلت :بأيب أنت
وأمي ما الذي قال له؟ قال :قال اهلل تعاىل :أو تدري ما بلغت
رمحتي إياك؟ فقال موسى:

أنت أرحم يب من أيب وأمي قال اهلل :يا موسى وإنام رمحتك
أمك لفضل رمحتي أنا الذي رققتها عليك وطيبت قلبها لترتك
طيب وسنها لرتبيتك ،ولو مل أفعل ذلك هبا لكانت وسائر النساء
سواء ،يا موسى أتدري أن عبد ًا من عبادي تكون له ذنوب وخطايا
تبلغ أعنان السامء فأغفرها له ،وال أبايل؟.

الر ِحي ِم﴾103 ..............................................
﴿الر ْ َ
ح ِن َّ
قوله عز وجلَّ :

قال :يا رب وكيف ال تبايل ،قال تعاىل :خلصلة رشيفة تكون
يف عبدي أحبها ،وهو أن حيب إخوانه املؤمنني ،ويتعاهدهم،
ويساوي نفسه هبم ،وال يتكرب عليهم ،فإذا فعل ذلك غفرت له
ذنوبه ،وال أبايل .يا موسى إن الفخر ردائي والكربياء إزاري ،من
نازعني يف يشء منهام عذبته بناري.
يا موسى إن من إعظام جاليل إكرام عبدي الذي أنلته حظ ًا
من حطام الدنيا عبد ًا من عبادي مؤمن ًا ،قرصت يده يف الدنيا ،فإن
تكرب عليه فقد استخف بعظيم جاليل.

ثم قال أمري املؤمنني :Aإن الرحم التي اشتقها اهلل عز
ح ِن﴾ ،هي رحم حممد Fوإن من إعظام
﴿الر ْ َ
وجل من قولهَّ :
اهلل إعظام حممد ،وإن من إعظام حممد إعظام رحم حممد ،وإن كل
مؤمن ومؤمنة من شيعتنا هو رحم حممد ،Fوإن إعظامهم من
إعظام حممد Fفالويل ملن استخف بحرمة حممد ،Fوطوبى ملن
عظم حرمته وأكرم رمحه ،ووصلها.
﴿الر ِحيمِ﴾ ،قال اإلمام :Aوأما قوله
قوله عز وجل:
َّ
الرحيم معناه أنه رحيم بعباده ،ومن رمحته أنه خلق مائة رمحة
جعل منها رمحة واحدة يف اخللق كلهم فبها يرتاحم الناس ،وترحم
الوالدة ولدها ،وحتنن األمهات من احليوانات عىل أوالدها ،فإذا
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كان يوم القيامة ،أضاف هذه الرمحة إىل تسعة وتسعني رمحة،
فريحم هبا أمة حممد ،ثم يشفعهم فيمن حيبون له الشفاعة من أهل
امللة ،حتى أن الواحد ليجيء إىل مؤمن من الشيعة ،فيقول اشفع يل
فيقول :وأي حق لك عيل؟
فيقول :سقيتك يوم ًا فيذكر ذلك ،فيشفع له فيشفع فيه،
وجييئه آخر فيقول :إن يل عليك حق ًا فاشفع يل ،فيقول :وما حقك

عيل؟ فيقول :استظللت بظل جداري ساعة يف يوم حار ،فيشفع
له فيشفع فيه ،وال يزال يشفع حتى يشفع يف جريانه وخلطائه
ومعارفه فإن املؤمن أكرم عىل اهلل مما يظنون.
قوله عز وجلَ ﴿ :مالِ ِ
ك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾:
 قال اإلمام :Aقادر عىل إقامة يوم الدين وهو يوماحلساب ،قادر عىل تقديمه عىل وقته ،وتأخريه بعد وقته ،وهو
املالك أيض ًا يف يوم الدين ،فهو يقيض باحلق ال يملك احلق
والقضاء يف ذلك اليوم من يظلم وجيور ،كام جيور يف الدنيا من
يملك االحكام.

وقال :هو يوم احلساب سمعت رسول اهلل Fيقول :أال
الكيسني وأمحق احلمقى؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل،
أخربكم بأكيس
َ
الكيسني َمن حاسب نفسه ،وعمل ملا بعد املوت،
قال :أكيس
َ

اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
قوله عز وجل﴿ :إِ َّي َ
ني﴾ 105 .....................................
اك ن َْست َِع ُ

وأمحق احلمقى من أتبع نفسه هواها ومتنى عىل اهلل األماين.

فقال الرجل :يا أمري املؤمنني وكيف حياسب الرجل نفسه،
قال :إذا أصبح ثم أمسى رجع إىل نفسه وقال :يا نفس إن هذا
يوم مىض عليك ال يعود إليك أبد ًا واهلل يسألك عنه فيام أفنيتِه ،فام
ِ
ِ
ِ
أقضيت حق أخ مؤمن؟
أذكرت اهلل أم محدتيه
عملت فيه؟
الذي
أن َّف ِ
ست عنه كربته؟ أحفظتيه بظهر الغيب يف أهله وولده؟ أحفظتيه
بعد املوت يف خملفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟
ِ
صنعت فيه؟ فيذكر ما كان منه.
أأعنت مسل ًام؟ ما الذي

فإن ذكر أنه جرى منه خري محد اهلل عز وجل ،وكربه عىل
توفيقه ،وإن ذكر معصية أو تقصري ًا استغفر اهلل عز وجل عىل
ترك معاودته ،وحما ذلك عن نفسه بتجديد الصالة عىل حممد وآله
الطيبني ،وعرض بيعة أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه عىل نفسه
وقبوهلا ،وإعادة لعن شانئيه وأعدائه ودافعيه عن حقوقه ،فإذا فعل
ذلك قال اهلل عز وجل :لست أناقشك يف يشء من الذنوب مع
مواالتك أوليائي ومعاداتك أعدائي.
اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
قوله عز وجل﴿ :إِ َّي َ
اك َن ْس َت ِعنيُ ﴾:
قال اإلمام :Aقال اهلل تعاىل :قولوا يا أهيا اخللق املنعم
عليهم﴿ :إِ َّي َ
اك َن ْع ُبدُ ﴾ ،أهيا املنعم علينا ،نطيعك خملصني مع
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التذلل واخلشوع ،بال رياء وال سمعة.
ِ
﴿وإِ َّي َ
ني﴾ ،منك نسأل املعونة عىل طاعتك لنؤدهيا
اك ن َْستَع ُ
َ
كام أمرت ،ونتقي من دنيانا ما عنه هنيت ،ونعتصم من الشيطان
الرجيم ،ومن سائر مردة اإلنس من املضلني ،ومن املؤذين الضالني
بعصمتك.

وسئل أمري املؤمننيَ :Aمن العظيم الشقاء؟ قال :رجل
ترك الدنيا للدنيا ففاتته الدنيا وخرس اآلخرة ،ورجل تعبد واجتهد
وصام رئاء الناس ،فذلك الذي حرم لذات الدنيا ،وحلقه التعب
لو كان به خملص ًا الستحق ثوابه فورد اآلخرة وهو يظن أنه قد عمل
ما يثقل به ميزانه ،فيجده هباء منثور ًا.
قيل :فمن أعظم الناس حرسة؟ قال :من رأى ماله يف ميزان
غريه ،وأدخله اهلل به النار وأدخل وارثه به اجلنة.

قال اإلمام الصادق Aوأعظم من هذا حرسة رجل مجع
ماالً عظي ًام بكد شديد ومبارشة األهوال ،وتعرض األخطار،
ثم أفنى ماله صدقات ومربات ،وأفنى شبابه وقوته يف عبادات
وصلوات ،وهو مع ذلك ال يري لعيل بن أيب طالب Aحقه ،وال
يعرف له يف اإلسالم حمله ،ويرى أن من ال يعرشه وال يعرش عشري
معشاره أفضل منه Aيوقف عىل احلجج فال يتأملها ،وحيتج عليه

اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
قوله عز وجل﴿ :إِ َّي َ
ني﴾ 107 .....................................
اك ن َْست َِع ُ

باآليات واألخبار فيأبى إال متادي ًا يف غيه ،فذاك أعظم من كل
حرسة ،يأيت يوم القيامة ،وصدقاته ممثلة له يف مثال األفاعي تنهشه،
وصلواته وعباداته ممثلة له يف مثل الزبانية تتبعه ،حتى تدُ َّعه إىل
جهنم َد َّع ًا.
أك من املزكني؟ أمل ُ
أك من املصلني؟ أمل ُ
يقول :يا وييل أمل ُ
أك

عن أموال الناس من املتعففني ،فلامذا ُدهيت؟ فيقال له :يا شقي
ما نفعك ما عملت وقد ضيعت أعظم الفروض بعد توحيد اهلل،
واإليامن بنبوة حممد رسول اهلل ،Fض َّيعت ما لزمك من معرفة
حق عيل ويل اهلل ،والتزمت ما حرم اهلل عليك من االيتامم بعدو
اهلل ،فلو كان بدل أعاملك هذه عبادة الدهر من أوله إىل آخره وبدل
صدقاتك الصدقة بكل أموال الدنيا بل بملء األرض ذهب ًا ،ملا
زادك ذلك من رمحة اهلل إال ُبعد ًا ،ومن سخط اهلل إال قرب ًا.
قال اإلمام احلسن :Aقال أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه:
ِ
قال رسول اهلل Fقال اهلل تعاىل :قولوا ﴿إِ َّي َ
ني﴾ ،عىل
اك ن َْستَع ُ

طاعتك وعبادتك ،وعىل رفع رشور أعدائك ،ورد مكائدهم،
واملقام عىل ما أمرت به ،وقال Fعن جربئيل عن اهلل عز وجل :يا
عبادي كلكم ضال إال من هديته ،فاسألوين اهلدى أهدكم ،وكلكم
فقري إال من أغنيت ،فاسألوين الغنا أرزقكم ،وكلكم مذنب إال من
عافيته ،فاسألوين املغفرة أغفر لكم.
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ومن علم أين ذو قدرة عىل املغفرة فاستغفرين بقدريت،
غفرت له ،وال أبايل ولو أن أولكم وآخركم ،وحيكم وميتكم،
ورطبكم ويابسكم اجتمعوا عىل إنقاء قلب عبد من عبادي مل
يزيدوا يف ملكي جناح بعوضة ،ولو أن أولكم وآخركم وحيكم
وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا عىل إشقاء قلب عبد من
عبادي مل ينقصوا من ملكي جناح بعوضة ،ولو أن أولكم وآخركم
وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فتمنى كل واحد ما
بلغت أمنيته فأعطيته مل يتبني ذلك يف ملكي ،كام لو أن أحدكم مر
عىل شفري البحر فغمس فيه أبرة ثم انتزعها ذلك بأين جواد ماجد
واجد عطائي كالم ،وعدايت كالم ،فإذا أردت شيئ ًا فإنام أقول له
كن فيكون.
يا عبادي اعملوا أفضل الطاعات وأعظمها ال ساحمكم وإن
قرصتم فيام سواها واتركوا أعظم املعايص وأقبحها لئال أناقشكم
يف ركوب ما عداها ،إن أعظم الطاعات توحيدي ،وتصديق نبيي
والتسليم ملن ينصبه بعده ،وهو عيل بن أيب طالب واألئمة الطاهرين
من نسله صلوات اهلل عليهم ،وإن أعظم املعايص عندي الكفر يب
وبنبيي ومنابذة ويل حممد بعده عيل بن أيب طالب وأولياؤه بعده.
فان أردتم أن تكونوا عندي يف املنظر األعىل ،والرشف
األرشف ،فال يكونن أحد من عبادي آثر عندكم من حممد ،وبعده

ِ
ِ
الص َ
يم﴾ 109 ......................................
قوله عز وجلْ :
اط ا ُْل ْستَق َ
﴿اهدنَا ِّ َ

من أخيه عيل ،وبعدمها من أبنائهام القائمني بأمور عبادي بعدمها،
فإن من كان ذلك عقيدته جعلته من أرشف ملوك جناين.
واعلموا أن أبغض اخللق إ َّيل من متثل يب وادعى ربوبيتي،
وأبغضهم إ َّيل بعده من متثل بمحمد ونازعه نبوته وادعاها،
وأبغضهم إ َّيل بعده من متثل بويص حممد ونازعه حمله ورشفه

وادعامها ،وأبغضهم إ َّيل بعد هؤالء املدعني ملا هم به لسخطي
متعرضون ،من كان هلم عىل ذلك من املعاونني ،وأبغض اخللق
إ َّيل بعد هؤالء من كان من الراضني بفعلهم ،وإن مل يكن هلم من
املعاونني.

كذلك أحب اخللق إ َّيل القوامون بحقي وأفضلهم لدي
عيل حممد سيد الورى ،وأكرمهم وأفضلهم بعده عيل
وأكرمهم َّ
أخو املصطفى املرتىض ،ثم من بعده من القوامني بالقسط من أئمة
احلق ،وأفضل الناس بعدهم من أعاهنم عىل حقهم وأحب اخللق
إىل بعدهم من أحبهم وأبغض أعداءهم ،وإن مل يمكنه معونتهم.
ِ
الص َ
يم﴾:
﴿اه ِد َنا ِّ َ
قوله عز وجلْ :
اط ْ ُال ْس َتق َ

ِ
الص َ
يم﴾ ،نقول :أدم
﴿اه ِد َنا ِّ َ
 قال اإلمامْ :Aاط ْ ُال ْس َتق َ
لنا توفيقك الذي أطعناك يف مايض أيامنا حتى نطيعك كذلك يف
مستقبل أعامرنا.
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والرصاط املستقيم ،هو رصاطان:

رصاط يف الدنيا ،ورصاط يف اآلخرة ،فأما الطريق املستقيم
يف الدنيا فهو ما قرص عن الغلو وارتفع عن التقصري ،واستقام فلم
يعدل إىل يشء من الباطل ،والطريق اآلخر طريق املؤمنني إىل اجلنة
الذي هو مستقيم ،ال يعدلون عن اجلنة إىل النار ،وال إىل غري النار
سوى اجلنة.

﴿اه ِدنَا
وقال جعفر بن حممد الصادق :Aقوله عز وجل ْ
ِ
الص َ
يم﴾ ،نقول :أرشدنا للرصاط املستقيم ،أي للزوم
اط ا ُْل ْستَق َ
ِّ َ
الطريق املؤدي إىل حمبتك ،واملبلغ إىل جنتك ،واملانع أن نتبع
أهواءنا فنعطب ،ونأخذ بآرائنا فنهلك.
ثم قال الصادق :Aطوبى للذين هم كام قال رسول اهلل:F
حيمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه حتريف الغالني،
وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني.
فقال رجل :يا ابن رسول اهلل إين عاجز ببدين عن نرصتكم
ولست أملك إال الرباءة من أعدائكم ،واللعن هلم ،فكيف حايل؟

فقال له الصادق :Aحدثني أيب ،عن أبيه عن جده،B
عن رسول اهلل Fأنه قال :من ضعف عن نرصتنا أهل البيت،
فلعن يف خلواته أعداءنا ،ب َّلغ اهلل صوته مجيع األمالك من الثرى إىل

قوله عز وجلِ :
﴿ص َ
اط ا َّل ِذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم﴾ 111 .................................
َ

العرش ،فكلام لعن هذا الرجل أعداءنا َل ْعنَ ًا ساعَدُ وه ،ولعنوا من
يلعنه ،ثم َثنَّوا فقالوا :اللهم صل عىل عبدك هذا ،الذي قد بذل ما
يف وسعه ،ولو قدر عىل أكثر منه لفعل ،فإذا النداء من قبل اهلل عز
وجل :قد أجبت دعاءكم وسمعت نداءكم ،وصليت عىل روحه
يف األرواح ،وجعلته عندي من املصطفني األخيار.
﴿ص َ
ين َأن َْع ْم َت َع َل ْي ِه ْم﴾:
اط ا َّل ِذ َ
قوله عز وجلَ ِ :

 قال اإلمامِ :A﴿ص َ ِ
ت َع َل ْي ِه ْم﴾ ،أي
ين َأ ْن َع ْم َ
اط ا َّلذ َ
َ
قولوا :إهدنا الرصاط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك
ِ
الر ُس َ
ول
وطاعتك ،وهم الذين قال اهلل تعاىلَ :
﴿و َمن ُيط ِع اهللَ َو َّ
الشهدَ ِ
ِ
ِ
َف ُأو َٰلئِ َ
اء
ني َو ُّ َ
الصدِّ يق َ
ين َأ ْن َع َم اهللُ َع َل ْي ِهم ِّم َن النَّبِ ِّي َ
ني َو ِّ
ك َم َع ا َّلذ َ
ِ
ني َو َح ُس َن ُأو َٰلئِ َ
ك َرفِي ًقا﴾.
الصال َ
َو َّ

ثم قال :ليس هؤالء املن َعم عليهم باملال وصحة البدن وإن
كان كل هذا نعمة من اهلل ظاهرة ،أال ترون أن هؤالء قد يكونون
كفار ًا أو ُف َّساق ًا؟ فام ندبتم بأن تدعوا بأن ترشدوا إىل رصاطهم ،وإنام
أمرتم بالدعاء ألن تُرشدوا إىل رصاط الذين أنعم عليهم باإليامن
باهلل ،وتصديق رسول اهلل Fوبالوالية ملحمد وآله الطيبني،
وبالتقية احلسنة التي هبا يسلم من رش عباد اهلل ،ومن الزيادة يف آثام
أعداء اهلل وكفرهم ،بأن تدارهيم وال تغرهيم بأذاك وأذى املؤمنني،
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وباملعرفة بحقوق اإلخوان من املؤمنني.

فإنه ما من عبد وال أمة واىل حممد ًا وآل حممد ،وعادى من
وجنة حصينة،
عاداهم إال كان قد اختذ من عذاب اهلل حصن ًا منيع ًاُ ،
وما من عبد وال أمة دارى عباد اهلل بأحسن املداراة ،ومل يدخل هبا
يف باطل ومل خيرج هبا من حق إال جعل اهلل ن َف َسه تسبيح ًا وزكَّى
عمله ،وأعطاه -لصربه عىل كتامن رسنا واحتامل الغيظ ملا يسمعه
من أعدائنا -ثواب املتشحط بدمه يف سبيل اهلل.

وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوفاهم حقوقهم
جهده ،وأعطاهم ممكنه ،وريض منهم يعفوهم ،وترك االستقصاء
عليهم ،فام يكون من زللهم غفرها هلم ،إال قال اهلل عز وجل له
يوم القيامة :يا عبدي قضيت حقوق إخوانك ،ومل تستقص عليهم
فيام لك عليهم ،فأنا أجود وأكرم ،وأوىل بمثل ما فعلته من املساحمة
والتكرم ،فأنا أقضيك اليوم عىل حق وعدتك به ،وأزيدك من
فضيل الواسع ،وال أستقيص عليك يف تقصريك يف بعض حقوقي
قال :فيلحقه حممد ًا وآله وأصحابه ،وجيعله من خيار شيعتهم.
ثم قال :قال رسول اهلل Fلبعض أصحابه ذات يوم :يا عبد
اهلل أحب يف اهلل وأبغض يف اهلل ،وعاد يف اهلل ،فإنه ال تنال والية اهلل
إال بذلك ،وال جيد أحدٌ طعم اإليامن ،وإن كثرت صالته وصيامه

قوله عز وجلَ ﴿ :غ ْ ِي ا َْل ْغ ُض ِ
ني﴾ 113 ...........................
الضا ِّل َ
وب َع َل ْي ِه ْم َوال َّ

حتى يكون كذلك ،وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها
يف الدنيا ،عليها يتوادون وعليها يتباغضون ،وذلك ال يغني عنهم
من اهلل شيئ ًا.
فقال الرجل :يا رسول اهلل وكيف يل أن أعلم أين قد واليت
وعاديت يف اهلل ومن ويل اهلل حتى أواليه؟ ومن عدو اهلل حتى

أعاديه؟ فأشار له رسول اهلل Fإىل عيل بن أيب طالب Aفقال:
فوالِ ِه ،وعدو هذا عدو
أترى هذا؟ قال :بىل ،قال :ويل هذا ويل اهلل َ
ِ
اهلل فع ِ
وعاد عدو
اده ،ووال ويل هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك،
َ
هذا ولو أنه أبوك وولدك.
قوله عز وجلَ :
﴿غ ْ ِ
ي ْالَغْ ُض ِ
الضا ِّلنيَ﴾:
وب َع َل ْي ِه ْم َوال َّ
 قال أمري املؤمنني :Aأمر اهلل عباده أن يسألوه طريقاملنعم عليهم ،وهم النبيون والصديقون والشهداء والصاحلون،
وأن يستعيذوا من طريق املغضوب عليهم ،وهم اليهود الذين قال
اهلل تعاىل فيهم:
ِ
ِ
َ ُ
ش ِّمن َٰذلِ َ
ب
ك َم ُثو َب ًة عندَ اهللِ َمن َّل َعنَ ُه اهللُ َو َغض َ
﴿ه ْل أ َن ِّب ُئكُم بِ َ ٍّ
َع َل ْي ِه﴾ ،وأن يستعيذوا به عن طريق الضالني ،وهم الذين قال اهلل
فيهم:
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﴿ ُق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َل َت ْغ ُلوا ِف ِدينِك ُْم َغ ْ َي َْ
ال ِّق َو َل َت َّتبِ ُعوا
َأهواء َقو ٍم َقدْ َض ُّلوا ِمن َقب ُل و َأ َض ُّلوا كَثِري ًا و َض ُّلوا عن سو ِ
اء
َ َ َ
َ
ْ َ
ْ َ َ ْ
السبِ ِ
يل﴾ وهم النصارى.
َّ
ثم قال أمري املؤمنني عيل :Aكل من كفر باهلل فهو مغضوب
عليه ،وضال عن سبيل اهلل.

وقال الرضا Aكذلك وزاد فيه :ومن جتاوز بأمري املؤمنني
العبودية فهو من املغضوب عليهم ومن الضالني(((.
 -تفسري القمي:

ويف تفسري القمي ،عيل بن إبراهيم نجد هذه الروايات يف
تفسري سورة الفاحتة:

 عن أيب ،عن ابن أيب عمري ،عن النرض ،عن أيب بصري ،عنأيب عبد اهلل  Aيف قولهR :ا ْلحمدُ ِ
لله Qقال :الشكر هلل ،ويف قوله:
َ ْ
ِ
Rالر ْح ِ
مـن Qبجميع
ين Qقال :خلق املخلوقني
Rر ِّب ا ْل َعا َلم َ
َ
َّ
خلقه Rالر ِحيمِ Qباملؤمنني خاصة﴿ :مالِ ِ
ك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ ،قال:
َّ
َ
﴿و َقا ُلوا َيا َو ْي َلنَا َٰه َذا َي ْو ُم
يوم احلساب ،والدليل عىل ذلك قولهَ :
الدِّ ِ
ين﴾ ،يعني يوم احلساب﴿ :إِ َّي َ
اك َن ْع ُبدُ ﴾ ،خماطبة اهلل عز وجل:
ِ
ِ
ِ
الص َ
﴿وإِ َّي َ
يم﴾ ،قال :هو أمري
اك ن َْستَع ُ
َ
ني﴾ ،مثله ْ
اط ا ُْل ْستَق َ
﴿اهدنَا ِّ َ
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.256 -245
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املؤمنني صلوات اهلل عليه ومعرفته والدليل عىل أنه أمري املؤمنني
ِ
ِ
﴿وإِ َّن ُه ِف ُأ ِّم ا ْلكِت ِ
يم﴾ ،وهو أمري املؤمنني
قولهَ :
َاب َلدَ ْينَا َل َع ٌّل َحك ٌ
ِ
Rالص َر َ
يم.(((Q
صلوات اهلل عليه يف أم الكتاب يف قوله
ِّ
المستَق َ
اط ُ

 عن أيب ،عن محاد ،عن حريز ،عن أيب عبد اهللAأنه قرأ﴿( :اهدنا الرصاط املستقيم رصاط من أنعمت عليهم
غري املغضوب عليهم وغري الضالني﴾ ،قال :املغضوب عليهم
النصاب ،والضالني اليهود والنصارى)(((.

 عن أيب ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن أذينة ،عن أيب عبداهلل Aيف قولهَ ﴿ :غ ْ ِي ا َْلغ ُْض ِ
ني﴾ ،قال
وب َع َل ْي ِه ْم َوال َّ
الضا ِّل َ
املغضوب عليهم :النصاب ،والضالني الشكاك الذين ال يعرفون
اإلمام(((.
ِ
الص َ
اط
 عن الصادق Aيف قوله عز وجلْ :﴿اهدنَا ِّ َ
ِ
يم﴾ ،قال( :يقول :أرشدنا إىل الطريق املستقيم ،أرشدنا
ا ُْل ْستَق َ
للزوم الطريق املؤدي إىل حمبتك ،واملبلغ دينك ،واملانع من أن نتبع
أهواءنا فنتعطب أو نأخذ بآرائنا فنهلك)(((.
((( املصدر السابق :ج ،89ص.229

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.230
((( املصدر السابق.

((( املصدر السابق :ج ،89ص.228
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 عن حممد بن مسلم قال :سألت أبا عبد اهلل Aعن قول اهلل«ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم» فقال :فاحتة الكتاب
[يثنى فيها القول ،قال :وقال رسول اهلل :Fإن اهلل من عيل بفاحتة
الر ِحيمِ﴾ ،اآلية
الكتاب] من كنز اجلنة ،فيها﴿ :بِ ْس ِم اهللِ الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
ك ِف ا ْل ُق ْر ِ
﴿وإِ َذا َذك َْر َت َر َّب َ
آن َو ْحدَ ُه َو َّل ْوا َع َ ٰل
التي يقول فيهاَ :
َأدب ِ ِ
ورا﴾.
َْ
اره ْم ُن ُف ً
ِ
َْ
ني﴾ ،دعوى أهل اجلنة حني شكروا
و﴿ال ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعا َل َ
اهلل حسن الثواب.
و﴿مالِ ِ
ك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ ،قال جربئيل :ما قاهلا مسلم قط إال
َ
صدقه اهلل وأهل سامواته:

﴿إِ َّي َ
اك َن ْع ُبدُ ﴾ ،إخالص العبادة.
ِ
﴿وإِ َّي َ
ني﴾ ،أفضل ما طلب به العباد حوائجهم
اك ن َْستَع ُ
َ
ِ
ِ
الص َ
يم﴾ ،رصاط األنبياء ،وهم الذين
ْ
اط ا ُْل ْستَق َ
﴿اهدنَا ِّ َ
أنعم اهلل عليهم

﴿ َغ ْ ِي ا َْلغ ُْض ِ
وب َع َل ْي ِه ْم﴾ اليهود «وغري الضالني» النصارى(((.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.238
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تفسري سورة الفاحتة من كتب التفسري:

قد تقدم تفسري البسملة يف القسم األول ،وهنا نكمل تفسري
سائر آيات الفاحتة من نفس الكتاب((( ،ليستمر الكالم بنفس النسق،
فنقول:
تفسري قوله تعاىلR :ا ْل َحمدُ ِ
ينQ
لله َر ِّب ا ْل َعا َل ِم َ
ْ
َْ
﴿ال ْمدُ هللِ﴾:

قد دلت اآلية عىل أن احلمد كله متمحض هلل تعاىل ،وقبل بيان
ذلك نشري إىل الفرق بني احلمد واملدح ،فنقول:

قالوا :إن املدح هو الثناء سواء أكان عىل يشء اختياري ،أو
غري اختياري ،فقد متدح اإلنسان عىل إنقاذه الغريق ،وقد متدحه
أيض ًا عىل مجاله ،وعىل طوله ،مع أن اجلامل والطول مها خلقة اهلل،
وليس لإلنسان فيهام أي اختيار.

وتذم بعض املخلوقات عىل أفعاهلا السيئة وعىل شكلها الذي
تراه قبيح ًا أو غري متناسق ،مع أن القبح ليس من اختيار اإلنسان.
أما احلمد ،فهو  -كام يقولون  :-الثناء عىل الفعل اجلميل
االختياري ،ونحن ال نوافق عىل قوهلم هذا ،ونقول :إن هذا احلمد

((( تفسري سورة الفاحتة ،السيد جعفر مرتىض العاميل.
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الوارد يف هذه السورة وغريها قد يكون عىل فعل اختياري كفعل
اخلالقية ،والرازقية ،واملغفرة ،الخ ،وقد يكون ثنا ًء عليه تعاىل بأنه
منـزه عن الرشيك ،وعن النقص ،وعن الصاحبة والولد،
حي ق ُّيوم َّ
ٌّ
مع أن عدم وجود رشيك له تعاىل ليس فع ً
ال اختياري ًا له سبحانه ،بل
هو ليس من مقولة الفعل أصالً.
وخالصة األمر :إن األفعال املشرية إىل صفات الفعل تصدر
قوي ألنه يصدر عنه باختياره ما يشري إىل
عنه تعاىل باختياره ،فاهلل ٌّ
القوة ،وهو رحيم ،خالق ،رازق ،حكيم ،ألنه يصدر عنه باختياره
فعل يشري إىل الرمحة والرازقية واحلكمة إلخ ،فيستحق احلمد ألجل
حي ق ُّيوم ،ال رشيك له ،وال
ذلك ،كام يستحق احلمد ألجل أنه ٌّ
نقص فيه.
اختصاص احلمد باهلل سبحانه:

وعن سبب ختصيص احلمد ك ِّله باهلل تعاىل:

إن (أل) للجنس أو لالستغراق وعىل كال احلالتني تفيد
االستغراق والشمول لألفراد ،والفرق بينهام إنام هو باالعتبار،
واإلمجال والتفصيل ،أي :أن حقيقة احلمد إنام يستحقها اهلل سبحانه،

أو أن الذي يستحق مجيع أفراد ومراتب احلمد هو اهلل سبحانه ،فعىل
األول :تكون للجنس ،وعىل الثاين :تكون لالستغراق.
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والرس يف ذلك هو أن البسملة قد جعلتنا نعرتف بأن اهلل الذي
له صفة األلوهية متصف بجميع صفات اجلامل واجلالل والكامل،
فإذا أردنا أن نطلب من اهلل سبحانه أن يفيض علينا من خالل هذه
الصفات :الرزق ،واملغفرة ،والشفاء ،واخللق ،والقوة ،والصحة..
إلخ ،فمفتاح ذلك كله هو الرمحة اإلهلية ،فال بد من الدخول من
باهبا ،فإنه تعاىل ممتلئ رمحة ،وكثرية هي رمحاته بمقتىض (رمحان).
ثم ألجل استمرار االستفادة من فيوضات الرمحة التي هي
من مقتضيات صفات األلوهية ال بد من ثبات هذه الرمحة ودوامها
مفيضة ومنيلة ،كام أملحت إليه كلمة (الرحيم).

وبعد تقديم ذلك االعرتاف بأنه سبحانه قد أفاض علينا من
كل ما تقتضيه تلك الصفات بجميع فروعها من جاللية ومجالية،
أو فقل :من صفات فعل أو صفات ذات ،يأيت احلمد والثناء بمثابة
اعرتاف هبذه الفيوضات ،ألهنا هي التي دفعتنا هلذا الثناء ،وإنام اعتربنا
أن املستحق حلقيقة احلمد ،أو لكل مرتبة من مراتب احلمد وكل فرد
من أفراده هو اهلل سبحانه ،ألن كل ما يصل إلينا من خالل اإلفاضة
املبارشة مثل خلقنا ،أو بالواسطة ،كإحسان الوالدين لنا ،ومثل ما
نستفيده من الطبيعة كاألرض ،والشجر ،والشمس ،والنجوم ،إن
كل ذلك إنام ينتهي إىل اهلل سبحانه باملبارشة أو بالواسطة ،وهذا
يفرس لنا إضافة (أل) االستغراقية أو احلقيقية إىل كلمة (محد) ،فقال:
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(احلمد).

احلمد والرمحة بداية وهناية:

وامللفت للنظر هنا :أنه سبحانه تعاىل قد أفهمنا أن (الرمحانية
والرحيمية) كانت هي البداية كذلك كانت هي النهاية ،حيث قال:
ِ
الر ْح ِ
َْ
الر ِحيمِ ،Qأي :أننا حني نجعل اسم
Rال ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعا َل َ
ـن َّ
ني َّ
اهلل ُمالبس ًا وليس  -فقط  -مصاحب ًا لكل يشء ،فإننا ندخل ونصل
إليه من باب الرمحانية والرحيمية ،ونستمد منه كل خري ،حتى إنه
هو الذي يستحق احلمد احلقيقي ،أو يستحقه بجميع مراتبه وأفراده،
ونبقى مع هذه الرمحة حتى نصل إىل النهاية ،أي :أننا مع الرمحة منذ
بدء خلقنا مرور ًا بالرازق ،واملعايف ،والشايف ،واملريب ،وو ،وانتها ًء
بالتواب والغفور ،ثم تكون النهاية الرمحة أيض ًا ،فال بد أن يكون
احلمد أيض ًا هو النهاية ،كام كانت البداية هي احلمد ،وهذا ما يشري
ِ
ِ ِ
ِ
ين.Q
Rوآخ ُر َد ْع َو ُاه ْم َأ ِن ا ْل َح ْمدُ ل ّله َر ِّب ا ْل َعا َلم َ
إليه قوله تعاىلَ :
إذن ،فاهلل سبحانه يريد أن هييئ اإلنسان ألن ينظر إىل كل
حياته ،وكل آفاقها يف بداياهتا ويف سريها التكاميل ،ثم يف هنايتها،
نظرة شمولية ،مستوعبة ،وواعية وعميقة ،تربط األمور بأسباهبا ،ثم
بنتائجها ،إنه سبحانه يريد هلذا اإلنسان أن يفتح عينيه عىل حقيقة
احلياة ويسجل اعرتافه املبارش بتاريخ ارتباطه باهلل سبحانه ،وارتباط
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الكون كله به تعاىل ،وبرعايته سبحانه له من قبل أن خيلق ،وإىل ما
بعد أن يبعث وحيرش.
واالعرتاف هبذا التاريخ ،واالنصياع له ،واإليامن به يوصل إىل
احلمد ،إذ ال يمكن أن تكون حامد ًا كل احلمد إذا مل تعرف وتعرتف
بكل ما صدر منه وعنه تعاىل جتاهك ،وجتاه كل املخلوقات يف هذا
الكون األرحب الذي بناه لتستفيد منه يف تكاملك يف إنسانيتك ويف
مسريتك نحو اهلل سبحانه.

وهكذا يتضح :كيف أن هذه الكلمة هي يف احلقيقة املفتاح
للمعارف االعتقادية ،وهي األساس القوي للنظرة إىل الكون وإىل
احلياة ،نظرة عميقة وواعية ،من خالل التوحيد اخلالص والصايف،
فمن الواضح :أن أحد ًا ال يستطيع أن حيمد اهلل بصدق ووعي من
دون أن يملك هذه النظرة :بل إن فهم احلياة والتعاطي معها ال بد
أن يكون أساسه هذه النظرة بالذات ،ومستند ًا إىل فهم احلمد هبذه
الطريقة ،فكلمة احلمد إذن كبرية جد ًا بحجم هذا الكون ،بل هي
أكرب من الكون ومن اإلنسان ،إهنا بحجم الفيوضات اإلهلية عىل
كل املوجودات واملخلوقات ،وال سيام الذي يعنيك منها ،وتستفيد
منه ،وتتفاعل معه ،إهنا بحجم العقيدة التوحيدية ،بل بحجم كل
الصفات اإلهلية اجلاللية منها أو اجلاملية.
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إذن فليس من قبيل الصدفة أن تكون أول كلمة  -بعد
البسملة  -يف السبع املثاين ،التي ال بد أن تقرأ مرات يف الصالة يف
كل يوم هي كلمة (احلمد)؛ إنه أراد لنا أن ندخل من باب احلمد ،إىل
كل احلقيقة املنبسطة عىل هذا الوجود ،مدركني حجم االرتباط باهلل،
ونوع ،وكيفية التعاطي معه سبحانه وتعاىل.
له احلمد يف األوىل واآلخرة:

ومن أجل توضيح بعض ما ذكرناه آنف ًا نعود ،فنقول:

قد تكلم اهلل سبحانه عن احلمد يف عدة آيات قرآنية ،منها قوله
تعاىلَ R :ل ُه ا ْل َح ْمدُ فِي ْالُو َلى َو ْال ِخ َر ِة ،(((Qفام هو املقصود باألوىل،
وما هو املقصود باآلخرة؟!.

وهل هذا ينسجم مع ما ذكرناه من معنى احلمد؟! وارتباطه بآية
البسملة؟! وكيف نربط أيض ًا بني ذلك وبني قولهR :و ِ
آخ ُر َد ْع َو ُاه ْم
َ
ِ
ِ ِ
ين(((Q؟! وهل صحيح ما يقولونه :من أن
َأ ِن ا ْل َح ْمدُ ل ّله َر ِّب ا ْل َعا َلم َ

احلمد ال بد أن يكون عىل فعل اختياري؟!.

إننا يف مقام اإلجابة عىل هذه األسئلة نقول :إن صفات
األلوهية تقتيض نفي كل نقص عن الذات ،وعن األفعال ،واملدخل

((( سورة القصص :آية.70
((( سورة يونس :آية.10
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لنا إىل هذه الصفات هو الرمحة اإلهلية ،واحلمد إنام يأيت كنتيجة
لالستفادة من هذه الصفات ،فنستفيد منها يف اخللق Rا ْلحمدُ ِ
لله
َ ْ
ضج ِ
ِ
ِ
اع ِل ا ْل َم َلئِك َِة ُر ُسالً﴾(((.
الس َم َاوات َو ْالَ ْر ِ َ
َفاط ِر َّ
ويف اهلدايةR :ا ْلحمدُ ِ
لله ا َّل ِذي َهدَ انَا.(((Q
َ ْ
ويف التفضيلَْ :
﴿ال ْمدُ هللِ ا َّل ِذي َف َّض َلنَا﴾ (((.
ِِ ِ
ِ
ويف العلم َْ
َاب﴾(((.
﴿ال ْمدُ هللِ ا َّلذي َأنز ََل َع َل َع ْبده ا ْلكت َ
ويف النجاة َْ
﴿ال ْمدُ هللِ ا َّل ِذي ن ََّجانَا﴾(((.
ِ
ب َعنَّا َْ
ويف العافية َْ
الز ََن﴾(((.
﴿ال ْمدُ هللِ ا َّلذي َأ ْذ َه َ
﴿المدُ هللِ ا َّل ِذي َخ َل َق السمو ِ
ات َواألَ ْر َض﴾(((.
َّ َ َ
ويف امللك َْ ْ
بل وقبل كل يشء يف التوحيد ونفي الرشيك َْ
﴿ال ْمدُ هللِ ا َّل ِذي

((( سورة فاطر :آية.1

((( سورة األعراف :آية. 43
((( سورة النمل :آية. 15

((( سورة الكهف :آية. 1

((( سورة املؤمنون :آية. 28
((( سورة فاطر :آية.34

((( سورة اإلنعام :آية.1
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يك ِف ا ُْل ْل ِ
َل يت ِ
َّخ ْذ َو َلد ًا َو َل ْ َيك ُْن َل ُه َ ِ
ش ٌ
ك﴾ (((.
َْ

فاحلمد يف اآلية األخرية ليس عىل أمر اختياري ألن عدم
الرشيك ليس فع ً
ال له تعاىل ،فتخصيص احلمد بالفعل االختياري
يصبح غري دقيق.

ومن جهة أخرى ،فإن احلمد بعد كل هذا يصبح بمثابة الدليل
القاطع عىل حتقق ذلك كله من موقع الفيض اإلهلي ،وهو أيض ًا
تتويج لكل مسرية التكامل اإلنساين الكادح إىل اهلل سبحانه .فاحلمد
هو البداية ،التي تفتتح بالفيوضات اإلهلية ألصل اخللق والوجود،
وكل النعم يف احلياة األوىل التي هي الدنيا .وتستمر هذه األلطاف
والفيوضات إىل اآلخرة أيض ًا ،التي هي احلياة احلقيقية .كام قال
تعاىل﴿ :وإِ َّن الدَّ ار ِ
اآلخ َر َة َ ِل َي َْ
ون﴾ (((.
ان َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُم َ
ال َي َو ُ
َ
َ
ف َي ِصل اإلنسان إىل اهلل ويعرفه ،من خالل إحساسه بنعمه
وتفضالته عليه وفيوضاته املتالحقة والغامرة ،فيبحث عنه ،ويعرفه
ليقف موقف العرفان ،ألن معرفته تعاىل عن طريق اإلحساس
بالنعمة ،تكون أعمق وأدق وأكثر تأثري ًا من معرفته عن طريق
االستدالل الفلسفي ،العقيل ،النظري ،ألن هذه املعرفة حسية ،ثم
ترتقى لتصبح وجدانية ،ثم فطرية ،يتفاعل معها بأعامقه ،وبكل
((( سورة اإلرساء :آية. 111

((( سورة العنكبوت :آية. 64
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أحاسيسه ومشاعره وبفطرته ،ثم هو يبادر إىل الثناء عىل هذا املنعم،
وبعد ذلك يبادر إىل شكره ،والوقوف يف موقع الطاعة واالنقياد.

وهذا هو معنى وجوب شكر املنعم الذي دل عليه القرآن:
َ
﴿أ ْن ْاشك ُْر ِل َولِ َوالِدَ ْي َ
ك﴾(((﴿ ،ا ْع َم ُلوا َآل َد ُاوو َد ُشكْر ًا
يل ِمن ِعب ِ
ِ
ادي َّ
ُور ﴾ (((.
َو َقل ٌ ْ َ
الشك ُ
وتستمر املسرية يف هذا احلمد إىل احلياة األخرى لتكونِ :
﴿آخ ُر
ِ
َد ْع َو ُاه ْم َأ ْن َْ
ني﴾ ملا شهدوه ويشهدونه من تربية
ال ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعا َل َ
ورعاية إهلية مستمرة ومتالحقة ،وكل ذلك يفرس لنا أيض ًا :السبب
يف كون كلمة احلمد هي أول كلمة بعد البسملة يف سورة احلمد،
والسبع املثاين ،ويتضح ِمن َث َّم أن اآلية منسجمة متام االنسجام ،وال
جمال ألي توهم أو اعرتاض.
ملاذا مل يقل احلمد لرب العاملني:

وأما ملاذا مل يقل :احلمد لرب العاملني ،بل قال :احلمد هلل رب
العاملني ،فلعله ألنه يريد منا أن نتعامل معه ،وأن نرتبط به سبحانه
بام هو مستجمع لصفات اجلامل واجلالل ،صفات الفعل ،وصفات
الذات ،ثم ُيتبع ذلك بالتنصيص عىل صفة املريب لتكون هذه الرتبية
((( سورة لقامن :آية. 14
((( سورة سبأ :آية. 13
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هي املربر ملبادرتنا إىل محده بام له من صفات األلوهية الكاملة واملطلقة،
وذلك ألنه تعاىل إنام تعامل مع هذا الوجود كله من موقع ألوهيته له
ولكل املخلوقات ،وقد جاءت صفات الفعل ،مثل :املريب ،واخلالق،
والرازق ،والرؤوف ،والرحيم ،والقوي ،إلخ ،لتجسد هذا التعامل.
ملاذا احلمد؟!:

ونحن إنام نحمده من موقع العرفان بالفضل ،الذي يقتيض
الشكر للمنعم ،ألن اإلنسان حني يريد أن يتعامل مع اهلل سبحانه
ال بد أن يعرفه أوالً ،وأعمق درجات املعرفة هي املعرفة الوجدانية،
وأعمقها وأشدها تأثري ًا هي تلك الناشئة من إحساس اإلنسان
بالنعمة التي تستلزم معرفة املنعم واملحسن ،بدرجة من درجات
املعرفة ،وهذا هو اليشء الذي يتعاطى معه اإلنسان بوجدانية
وواقعية أكثر وأعمق ،حيث تتناغم املعرفة احلسية يف مستواها الداين
مع ما هو أرقى وأسمى منها وهي املعرفة الوجدانية والضمريية
والفطرية ،التي هي أبعد أثر ًا من املعرفة التصورية الفكرية ،التي هي
عىل حد املعادالت الرياضية ،أو العقلية الفلسفية ،أو حتى األمور
الغيبية الرصف ،إذ أن الغيب هذا إنام يدخل إليه اإلنسان من خالل
احلس الوجداين ،من حيث مالمسته ومساسه بوجوده ،وبحياته
ومستقبله.
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لغة القرآن يف الرتبية العقائدية:

وألجل هذه احلقيقة اآلنفة الذكر نالحظ :أن اهلل سبحانه يف
قرآنه الكريم مل يتكلم عن التوحيد ،وعن اهلل ،وعن اآلخرة ،وعن
سائر االعتقادات بمصطلحات فلسفية أو مقتبسة من علم املنطق
أو غريه ،وإنام دخل إىل األمور االعتقادية من باب لغة احلياة ،حيث

ربطها بصورة مبارشة بالشأن احليايت العميل املتجسد وامللموس،
لتستقر هذه االعتقادات يف القلب من خالل اإلحساس ،والشعور
املبارش والعميق ،ولتتخذ موقعها القيادي واملحرك يف هذا القلب،
فمثالً ،حتدث اهلل عن التوحيد وربطه بالليل ،من موقع كونه سكن ًا
هلم ،ثم ربطه بالنهار ،من موقع كونه مناسب ًا لالبتغاء من فضل اهلل
سبحانه ،ثم ربط كال األمرين بالرمحة الغامرة ،التي تعمل عىل توفري
األجواء احلياتية املالئمة للسعي نحو التكامل باستمرار ،قال تعاىل:
َ َ
س َمد ًا إِ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة َم ْن إِ َل ٌه
﴿ ُق ْل أ َرأ ْيت ُْم إِ ْن َج َع َل اهللُ َع َل ْيك ُْم ال َّل ْي َل َ ْ
َغي اهللِ ي ْأتِيكُم بِ ِضي ٍ
ون * ُق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن َج َع َل اهللُ َع َل ْيك ُْم
اء َأ َفال ت َْس َم ُع َ
ْ َ
ُْ َ
ُون فِ ِيه
س َمد ًا إِ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة َم ْن إِ َل ٌه َغ ْ ُي اهللِ َي ْأتِيك ُْم بِ َل ْي ٍل ت َْس ُكن َ
الن ََّه َار َ ْ
ِ
ِ
َ
حتِ ِه َج َع َل َلك ُْم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار لِت َْس ُكنُوا فِ ِيه
ص َ
ون * َوم ْن َر ْ َ
أ َفال ُت ْب ُ
ون﴾(((.
َولِ َت ْب َتغُوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
فاهلل سبحانه قد حتدث إذن عن التوحيد بام له مساس بواقع

((( سورة القصص :آية 71و 72و. 73
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اإلنسان الذي يعيشه وحيس به ،ويتفاعل معه بمشاعره وأحاسيسه
ال بطريقة جتريدية ونظرية أو بصورة طرح معادالت فكرية جافة.
ويف سورة احلمد يريد تعاىل أن يطرح قضية التوحيد من موقع
التعريف بصفاته تعاىل ،واإلحساس املبارش بآثار تلك الصفات ،ثم
سوق هذا اإلنسان لإلحساس بمدى تأثريه تعاىل يف كل جهات احلياة،

ويف مجيع مفرداهتا ،ويف كل املوجودات يف هذا الكون الرحيب ،مع
احلرص األكيد عىل أن خيرجه عن أن يبقى جمرد أمر تصوري،
جتريدي ونظري؛ ليصبح شأن ًا حياتي ًا حي ًا مؤثر ًا ،يفهمه اإلنسان،
ويتلمسه بوجدانه ،ويتحسسه بمشاعره ،من خالل إحساسه بالنعمة
الغامرة ،وبالعطاء ،وبآثار الرمحة ،والعلم ،والغفران ،واحلكمة
اإلهلية ،وغري ذلك من صفاته تعاىل ،التي يتلمس اإلنسان آثارها يف
كل آن عىل مدار اللحظات ،فض ً
ال عن الساعات ،يف نفسه ،ويف كل
ما حييط به ،ويف كل املوجودات.
التسبيح بحمد اهلل تعاىل:

ويف سياق آخر نقول :إننا نجد اهلل سبحانه يقولَ ﴿ :ف َس ِّب ْح
بِ َح ْم ِد َر ِّب َ
ك﴾((( ،ونحن مأمورون بأن نقول يف صلواتنا يف كل
ركوع :سبحان ريب العظيم وبحمده ،ويف كل سجود :سبحان ريب
((( سورة النرص :آية ،3وسورة احلجر :آية.98
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األعىل وبحمده .وقد اعترب الشارع هذه الصيغة :تسبيحة كبرية .فإذا
أردنا أن نتجاوزها ،فال يعوض عنها إال ثالث تسبيحات :سبحان
اهلل ،سبحان اهلل ،سبحان اهلل ،واعترب كلمة سبحان اهلل تسبيحة
صغرية بالنسبة لتلك التسبيحة الكبرية.
وهنا العديد من األسئلة:

ما معنى هذا التسبيح؟!

وما هو الرابط بني التسبيح واحلمد؟!

وملاذا كانت تلك تسبيحة كبرية ،واألخرى صغرية؟!

وملاذا ال يقوم إال ثالث تسبيحات صغار مقام تلك الكبرية
فال يكفي تسبيحتان مثالً؟ !
ونقول يف اجلواب:

التسبيح هو تنـزيه اهلل تعاىل عن كل شائبة :سواء أكانت من
األفعال االختيارية :كتنـزهيه عن البخل ،وعن الظلم ،وعن القسوة،
أو كانت غري اختيارية كتنـزهيه عن الضعف ،واحلاجة ،والغفلة،
والنسيان ،وغري ذلك من أمور تعود إىل الذات ،وكتنـزهيه عن أمور
خارجة عن ذاته سبحانه ،مثل الرشيك ،والولد ،والصاحبة ،وما إىل
ذلك ،وتقدم أن الرمحة هي املدخل إىل االستفادة من الفيوضات التي
تقتضيها كل صفات الذات اإلهلية ،ليسعد هذا اإلنسان بإنسانيته،
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وسريه التكاميل نحو اهلل تعاىل ،وبسبب شمولية هذه الفيوضات
واستيعاهبا لكل احلياة وللكون بأرسه ،فقد استحق اهلل دون غريه
حقيقة احلمد ،إن كانت (أل) هي اجلنسية ،أو مجيع أفراد احلمد ،إن
كانت (أل) لالستغراق.
وسوف نرى :أنه تعاىل إذا كان حيمد من حيث ربوبيته املالزمة

للرعاية والرتبية ،فمعنى ذلك هو شمولية احلمد واستغراقه ،وذلك
ألن شمولية آثار الصفات سوف تتسع لتستوعب كل ما له تأثري
يف هذه الرعاية؛ فاحلكمة ،والعطف ،والعلم الدقيق بخصائص
الكون واإلنسان ،وبام يصلح وبام يفسد ،والرمحة ،والغنى ،والكرم،
والقدرة ،والقيومية الدائمة ،ووالخ ،كل ذلك دخيل يف هذه الرعاية
والرتبية ،ومؤثر فيها ،فالفيض اإلهلي لكل ما تقتضيه الرتبية هلذا
اإلنسان ،والشعور هبذا الفيض يستدعي احلمد ،والثناء ،ثم الشكر،
هلذا املنعم ،والتزام كل ما يرضيه.
ومن الواضح :أننا حني نريد تنـزهيه تعاىل :نقول( :سبحان
اهلل) ،أي :أنزه اهلل وأبعده عن كل شائبة ،فقد يقال :هذا جمرد كالم
ليس له ما يثبته ،فإذا س َّبحت اهلل بواسطة احلمد ،ونسبت التسبيح
لك شخصي ًا ،وقررت أن هذا التسبيح والتنـزيه إنام هو هلل بعنوان
كونه رب ًا ،أي :راعي ًا ومربي ًا ،فإن األمر يصبح خمتلف ًا متام ًا عن قولك:
سبحان اهلل فقط ،ويكون هذا هو اإلثبات املطلوب ،وذلك ألن
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احلمد يكشف عن :أن اهلل سبحانه قد اتصف بصفة ُح ْس ٍن ثابتة فيه
استحق احلمد ألجلها ،ككونه ليس له رشيك ،وال ولد وال صاحبة،
وال مكان ،ال ينسى ،وال يسهو ،وألنه عامل حي قيوم قادر غني ،إلخ،
كام أنه يعني أنه تعاىل قد صدرت عنه أفعال اختيارية استحق ألجلها
الثناء واحلمد ،هي كل ما يف هذا الكون من نعم نستفيد منها مبارشة
أو بالواسطة((( كاخللق ،والرزق ،والرمحة ،والرأفة ،والشفاء،
والقيومية ،إلخ ،فانتزعنا من هذه األفعال االختيارية صفات مجال
وأضفناها إىل ذاته املقدسة :كاخلالق والشايف والعامل ،والقادر إلخ،
فاحلمد إذن ينتهي إليه ،قال تعاىلَ R :له ا ْلحمدُ فِي األُو َلى و ِ
اآلخ َر ِة
َ
ُ َ ْ
ون.(((Q
َو َل ُه ا ْل ُحك ُْم َوإِ َل ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
فإذا سبحت اهلل باحلمد فإنك مل ِ
تنف النقص بالقول وحسب،
بل جئت بام يدل عىل انتفاء ذلك النقص عملي ًا ،ألن محدك هذا يدل
عىل صدور فعل اختياري عنه تعاىل قد جتسد يف اخلارج ،بل إن ذلك
يدل عىل أزيد من نفي النقص ،وأزيد من الكامل.
وتوضيح ذلك :أنه قد يكون شخص مستجمع ًا لكل
الصفات البرشية كالعينني واألذنني واليدين والرجلني والعقل إلخ،

((( حتى يف مثل الطبيب الذي يشفيك بقدرة اهلل ،والكريم واهلادي الذي يعطيك
وهيديك مما أنعم اهلل به عليه ،وهبداية اهلل وتوفيقه ،وإذنه وإرادته.
((( سورة القصص :آية. 70
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فهو إذن كامل ال نقص فيه ،وقد يكون شخص فيه مما يزيد عىل هذا
الكامل ،ككونه مجيل الصورة ،أو أنه عامل ،أو قوي ،أو كريم ،أو نحو
ذلك ،واألمر بالنسبة للذات اإلهلية من هذا القبيل ،فإن نفي النقص
يستبطن إثبات الكامل ،وهذا مرتبة أوىل ،ثم يكون إثبات صفات
أثبت له
زائدة عىل الكامل مرتبة ثانية ،فإذا محدته تعاىل فإنك تكون َّ
أثبت صفة
الكامل بنـزاهته عن النقص بالدليل ،وتكون أيض ًا قد َّ
إضافية بالدليل أيض ًا ،من حيث أن محدك يستبطن تأثري تلك الصفة
أثبت الربوبية فقد جئت بدليل
وجتسد أثرها عىل صفحة الواقع ،فإذا َّ
آخر يفيد انبساط تلك اآلثار عىل كل وجود ،وكل ما يف هذا الكون
الفسيح ،مما يعني تنوع تلك الصفات التي أثرت هذه اآلثار املتنوعة
واملستوعبة لكل جهات وجودك.
نسبت املربوبية إىل نفسك كفرد( :ريب) ،لتؤكد عىل أن
ثم
َ
هذا التنـزيه واحلمد هو منك عىل احلقيقة ،ألن الرتبية كانت ّ
تتوخى
شخصك مبارشة ،وليست أمر ًا بعيد ًا عنك قد استهدف احلياة يف

جماهلا العام.

وخالصة األمر :إن التسبيح باحلمد يكون تنـزهي ًا مستدالً
عليه بالدليل احليس ،ألن احلمد يدل التزام ًا عىل أن صفات اهلل
سبحانه قد جتسدت بآثارها ،وأصبحت واقع ًا حي ًا ،وفع ً
ال اختياري ًا
يستحق احلمد والثناء ،فالدليل عىل نزاهة اهلل من النقص هو هذا

َنيِم َ
لاعْلا﴿133 ....................................................................
َ

الكامل املتجسد ،وهو الرازقية واخلالقية والشفاء والعطاء والرأفة
الفعلية ،فلم يعد الكامل جمرد دعوى وإنشاء كالمي.

وقد تكرر التسبيح باحلمد يف كثري من اآليات :مثل قوله تعاىل:
ِ
﴿ َف َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َ
ش ٍء إِالَّ ُي َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد ِه﴾(((،
ك﴾(((َ ،
﴿وإِ ْن م ْن ْ َ

رس ترديدنا يف صالتنا :سبحان ريب
وغري ذلك ،وذلك كله يفرس لنا ّ
العظيم وبحمده.

شمولية كلمة( :رب).

﴿ر ِّب﴾ :كلمة تستبطن مجيع أسامء الفعل للذات
وأخري ًا ،فإن َ
اإلهلية املقدسة ،ألن ربوبيته تعاىل من موقع تدبريه ،وهو يقتيض أن
يكون حكي ًام ،علي ًام ،قادر ًا ،خالق ًا ،شافي ًا ،إلخ،
ِ
ني﴾:
﴿ا ْل َعا َل َ
العا َلون :مجع ال واحد له من لفظه وليس مجع َ
(عال) ،كام
زعم بعضهم ،بدليل :أهنم قالوا :إن مجع املذكر السامل هو ما كان
َ
والعال ليس مذكر ًا وال عاقالً ،فليس العا َلون مجع ًا
مجع ًا ملذكر عاقل،
له ،وإن كان قد جاء عىل صورة اجلمع فأحلقوه به يف اإلعراب إحلاق ًا،
قال ابن مالك يف ألفيته ،عن مجع املذكر السامل وإحلاق بعض األلفاظ
((( سورة النرص :آية. 3
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به:

وارفع ٍ
بواو وبيا اجرر وانصب

وشــبــه ذيــن وبــه عرشونا
أولـــوا وعــاملــون ِع ِّليونا

ســامل مجــع عــامـ ٍ
ِ
ومذنب
ـر
وبــابــه أحلــق واألهلونـا
و َأ َرضــــون شـ َّ
ـذ والسنونا

أضف إىل ما تقدم :أن كلمة َ
(عال) يراد هبا كل هذا الوجود
بام فيه ،فإذا أردت أن جتمعها ،فال بد من تقسيمها إىل أشياء صغرية،
وعال اجلامدَ ،
كعال النباتَ ،
َ
وعال احليوانات ،ثم جتمع هذه األشياء،
ومع ذلك فإن اجلمع لن يتجاوز مفرده يف شموليته ،ألن املفرد
يشمل كل يشء يف الوجود ،واجلمع  -واحلالة هذه  -قد ال يشمل
كل يشء ،فيكون اجلمع أخص من املفرد أحيان ًا ،أو مساوي ًا له عىل
أبعد تقدير ،وكالمها ال يصح.
ما املقصود بالعا َلني؟:
وهنا سؤال؛ وهو:

هل املقصود بالعا َلني هو كل املوجودات واملخلوقات؟ أم
املقصود نوع خاص منها؟ وهل تشمل اجلن واملالئكة ،بل وحتى
سائر املوجودات األخرى ،عىل فرض أن هلا درجة من الشعور
واإلدراك؟ أم ال تشمل شيئ ًا من ذلك؟ ونقول :هنا جوابان ،األول
منهام يصلح مقدمة للجواب الثاين ،ومها:
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أوالً :الرتبية للعا َلني:

إن املقصود بالعا َلني معنى يتناسب مع أمر الرتبية ،واالنتقال
من حالة النقص إىل حالة الكامل ،إذ ال يمكن تربية ما يفقد القابلية
للتحول والرقي واالنتقال ،وقد دلت اآليات عىل أن اجلامدات ،بل
مجيع املوجودات أيض ًا ،هلا درجة من الشعور ،واإلدراك ،بحيث
ِ
ش ٍء إِالَّ ُي َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد ِه
تستطيع تسبيح اهلل؛ قال تعاىلَ :
﴿وإِ ْن م ْن َ ْ
ِ
ون تَسبِيحهم﴾((( ،وقال﴿ :يسبح هللِ ما ِف السمو ِ
ات
َّ َ َ
َو َلك ْن ال َت ْف َق ُه َ ْ َ ُ ْ
ُ َ ِّ ُ َ
ك َو َل ُه َْ
َو َما ِف األَ ْر ِ
ض َل ُه ا ُْل ْل ُ
ال ْمدُ ﴾((( ،ومل يقل :يسبح من .فإن
(ما) تستعمل لغري العاقل ،وكلمة (من) للعاقل ،وقال تعاىل:
﴿إِنَّا عر ْضنَا األَما َن َة ع َل السمو ِ
ال َب ِ
ض َو ِْ
ات َواألَ ْر ِ
ي ِم ْلن ََها
ال َف َأ َب ْ َ
َّ َ َ
َ َ
ي َأ ْن َ ْ
ََ
ِ
ح َل َها ا ِ
َان َظ ُلوم ًا َج ُهوالً﴾((( ،وثمة آيات
ان إِ َّن ُه ك َ
إلن َْس ُ
َو َأ ْش َف ْق َن من َْها َو َ َ
عن سجود املوجودات ،وهي كثرية((( ،وثمة آيات حتدثت عن دور
عاقل للنملة ،وللهدهد ،وجتيل اهلل للجبل ،فجعله دك ًا ،وخشوع
اجلبل وتصدعه من خشية اهلل وغري ذلك ،وقد نلمح يف القرآن أن
مجيع الكائنات قابلة للرتبية وللتكامل ،حيث أشار القرآن الكريم يف
((( سورة اإلرساء :آية. 44
((( سورة التغابن :آية. 1

((( سورة األحزاب :آية.72

((( سورة النحل :آية  ،49وسورة الرمحن :آية. 6
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آيات كثرية إىل ربوبية ورعاية اهلل تعاىل للجامدات أيض ًا ،قال تعاىل:
ِ
﴿رب السمو ِ
َْ ِ ِ (((
(((
ات َواألَ ْر ِ
ش ِق َوالغْرب﴾
ض َو َما َب ْين َُه َم﴾
َ ُّ َّ َ َ
َ
﴿ر ُّب ا َْل ْ
﴿و َر ُّب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِيمِ﴾((( ،وغري ذلك من آيات كثرية قررت هذه
َ

الربوبية.

إال أن يقال :إن ربوبية كل يشء وتكامله إنام هو بحسبه،

ومن خالل ما يملك من معطيات ،أو يقال :املراد بالرب هنا اإلله،
ونقول :إن هذا االحتامل األخري حيتاج إىل ما يثبته ،ونشري هنا إىل
أمرين:

األول :سجود املخلوقات وتسبيحها ليس تكويني ًا ،وقد
حاول البعض أن يقول :إن هذا التسبيح إنام هو من حيث أن
وجودها وعجيب خلقتها فيه تنـزيه هلل سبحانه عن كل نقص ،وعن
الرشيك وغري ذلك ،فهي تسبحه تعاىل بلسان التكوين ،وتسجد له
بمعنى ختضع له تكوين ًا أيض ًا ،وعرض األمانة إنام هو تصوير رمزي
لعدم قدرة هذه املوجودات تكوين ًا أيض ًا.
﴿و َلكِ ْن
ونقول :إن هذا التوجيه غري صحيح ،فإن قوله تعاىلَ :
يح ُه ْم﴾ ،يدفعه وينافيه ،إذ أن هذا التفسري معناه :أننا
ال َت ْف َق ُه َ
ون ت َْسبِ َ

((( سورة ص :آية .66وسورة الصافات :آية. 5
((( سورة املزمل :آية. 9

((( سورة املؤمنون :آية. 86
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نفقه تسبيحهم؟! وكون السجود بمعنى اخلضوع التكويني فقط،
﴿أ َل تَرى َأ َّن اهللَ يسجدُ َله من ِف السمو ِ
ات َو َم ْن ِف
َّ َ َ
َ ْ ُ ُ َ ْ
ينافيه قوله تعاىلَ ْ َ :
الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر َوالن ُُّجو ُم َو ِْ
األَ ْر ِ
ال َب ُال َو َّ
ض َو َّ
اب َوكَثِ ٌري
الش َج ُر َوالدَّ َو ُّ
ِ
ِمن الن ِ ِ
اب َو َم ْن ُيِ ْن اهللُ َف َم َل ُه ِم ْن ُمك ِْر ٍم إِ َّن اهللَ
َّاس َوكَث ٌري َح َّق َع َل ْيه ا ْل َع َذ ُ
ْ
اء﴾(((.
َي ْف َع ُل َما َي َش ُ

﴿وكَثِ ٌري ِم ْن الن ِ
َّاس﴾ دليل عىل أن املراد بالسجود ليس
فقولهَ :
هو اخلضوع واالنقياد التكويني ،فإن الناس مجيعهم خيضعون تكوين ًا
له تعاىل ،وآية األمانة أيض ًا ال يصح تفسريها بام ذكر ،ألنه تعاىل يقول:
﴿و َأ ْش َف ْق َن ِمن َْها﴾ واإلشفاق ،إنام هو انفعال نفساين خاص ،وليس
َ
خضوع ًا تكويني ًا.
إذن فنحن أمام حقيقة قرآنية هي :إن مجيع املخلوقات هلا
درجة من الشعور واإلدراك ،بحيث تُس ِّبح اهلل ،وتسجد له ،وتشفق
من بعض األمور ،وتقبل وترد باالختيار واإلرادة ،ولكن كيف يتم
ذلك !! هذا ما ال نعلمه ،وقد ال يتسنى لنا العلم به وبحقيقته وكنهه،
ومستوياته.
الثاين :تكامل اإلدراك والشعور ومستواه:

ويبقى أمامنا سؤاالن :األول :عن مستوى ودرجة شعور

((( سورة احلج :آية.18
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وإدراك املوجودات ،من اجلامد والنبات ،وغريمها.

الثاين :هل هذا اإلدراك والشعور فيه قابلية النمو والتحول؟
أم أنه مقفل وحمدود يف هذه الناحية؟

واجلواب عىل كال السؤالني هو :أننا ال نملك الكثري من
املعطيات التي جتعلنا قادرين عىل إعطاء إجابة قاطعة يف هذا املجال،
بل إن أكثر ما نعرفه يف هذا املجال ،هو نفس ما حدثنا عنه القرآن
الكريم ،ونبي اإلسالم العظيم ،وألجل ذلك فنحن ال نتشجع
كثري ًا للبحث يف هذا األمر ،ألننا غري قادرين عىل إغنائه بالشواهد
والدالئل التي نتجاوز من خالهلا حدود املعارف التي رآنا اهلل أه ً
ال
ألن خياطبنا هبا يف آياته الكريمة ،وعىل لسان نبيه العظيم ،ومل يذكر
لنا أكثر من كوهنا هلا درجة من الشعور ،وأنه تعاىل رب لكل يشء،
أما كيف؟ وإىل أي مستوى؟ وأي حد؟ فذلك ما مل يفصح لنا عنه
القرآن الكريم.
ثاني ًا :العا َلون خاص بالبرش:

إننا إذا تتبعنا اآليات القرآنية نجد :أن كلمة العاملني تستعمل
غالب ًا يف خصوص البرش العقالء ،كقوله تعاىل﴿ :واص َط َف ِ
اك َع َل
َ ْ
ِ ِ ِ
ني﴾(((،
ن َساء ا ْل َعا َل َ
((( سورة آل عمران :آية.42
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ِ
﴿صدُ ِ
ور ا ْل َعا َل ِ َني﴾(((،
ني﴾(((،
﴿و َأ ِّن َف َّض ْل ُتك ُْم َع َل ا ْل َعا َل َ
َ
ُ
ِ
ان َع َل
يم َو َآل ِع ْم َر َ
﴿إِ َّن اهللَ ْ
اص َط َفى آ َد َم َونُوح ًا َو َآل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
﴿ذك َْرى
﴿و َما اهللُ ُي ِريدُ ُظ ْل ًام لِ ْلعا َل ِ َني﴾(((،
ني﴾(((،
ا ْل َعا َل َ
َ
ِ ِ
ني﴾(((َ ،
﴿أ َو ْل َ َنن َْه َ
ك َع ْن ا ْل َعا َل ِ َني﴾(((﴿ ،آ َي ًة لِ ْل َعا َل ِ َني﴾(((،
ل ْل َعا َل َ
ِ
ِ
ِ
ني﴾(((﴿ ،ال ُأ َع ِّذ ُب ُه َأ َحد ًا ِم ْن ا ْل َعا َل ِ َني﴾(((،
﴿ما َل ْ ُي ْؤت َأ َحد ًا م ْن ا ْل َعا َل َ
َ
وموارد كثرية أخرى ظاهرة يف أن املقصود بالعا َلني هم البرش،
لقرائن فيها ،مثل كوهنا جمتمعات فيها نساء ،أو ظلم ،أو تعذيب ،أو
ذكر ،أو نحو ذلك.

((( سورة البقرة :آية.47

((( سورة العنكبوت :آية.10
((( سورة آل عمران :آية.33

((( سورة آل عمران :آية.108
((( سورة األنعام :آية.90
((( سورة احلجر :آية.70

((( سورة األنبياء :آية.91
((( سورة املائدة :آية.20

((( سورة املائدة :آية.115
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استدالل ال يصح:

أما قوله تعاىل؛ حكاية لقول فرعون وموسى َ ﴿ Aق َال فِ ْر َع ْو ُن
وما رب ا ْلعا َلِني * َق َال رب السمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض َو َما َب ْين َُه َم﴾(((،
َ َ َ ُّ َ َ
َ ُّ َّ َ َ
المدُ رب السمو ِ
ِ
ات َو َر ِّب األَ ْر ِ
ض َر ِّب
وكذا قوله تعاىلَ ﴿ :فلله َْ ْ َ ِّ َّ َ َ
ِ
ني﴾((( ،فقد خت ّيل بعضهم :أن املقصود بالعاملني يف هذه اآلية
ا ْل َعا َل َ
هو ما يشمل السامء واألرض ،فتكون لغري العاقل ،ولعله ألنه رأى
أهنا بدل مما قبلها ،وقد أكد هذا األمر فرعون باستعامله كلمة (ما)
التي تستعمل باألصل يف غري العاقل.

ونقول :إنه خت ّيل باطل ،فأما بالنسبة لكالم فرعون ،فهو يريد
يوهن وحي ّقر مقام الربوبية الذي يتحدّ ث عنه موسى ،و ُيظهر
أن ّ
للناس أنه رب غري عاقل ،وال يصلح ألجل ذلك للربوبية ،ليثبت
للناس :أنه هو رهبم األعىل.
ِ
ني﴾ بدالً مما قبلها ،فذلك ال
﴿ر ُّب ا ْل َعا َل َ
وأما كون كلمةَ :
يرض ،ما دام أنه يمكن أن يكون موسى  Aقد أراد التعبري عن هذا
الرب بذكر ميزات عديدة له ليدفع أي لبس أو اشتباه ،فذكر ربوبيته
للسامء واألرض ،وللعقالء أيض ًا (وهم العاملون) فليست اآلية
بصدد إمجال ما تقدم بجميع خصوصياته.
((( سورة الشعراء :آية. 23
((( سورة اجلاثية :آية. 36
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ريب أم رب العاملني:

وأما ملاذا مل يقل :احلمد هلل ريب ،أو ربنا .بل قال :رب العاملني،
فألنه تعاىل يريد منا :أن نحيا حياة اجتامعية ويعني بعضنا بعض ًا
يف مسريتنا نحو الكامل ،إذ ال يكفي التكامل الفردي والشخيص،
فيكون الناس أفراد ًا ،حييون حياهتم اخلاصة منفصلني متام االنفصال
بعضهم عن بعض ،فاهلل يتعامل معنا من موقع املريب للعاملني مجيع ًا،

وعلينا أن نتعامل معه من موقع االستجابة هلذه الرتبية وبمرونة
اجتامعية عامة ،وإن كانت حمدودة وفق ما يتوافر من إمكانات
وطاقات ،ال من موقع فرديتنا ،وألجل ذلك نجده تعاىل يركز عىل
ِ
ِ
(((
﴿ر ُّب
﴿ر َّبك ُْم َو َر َّب آ َبائك ُْم األَ َّول َ
هذه الناحية ،فهو َ
ني﴾ وهو َ
ِ
ش ٍء﴾(((.
ا ْل َعا َل َ
ني﴾((( ُ
و﴿ه َو َر ُّب ك ُِّل ْ َ
األلوهية والربوبية مع ًا:

وحني يستقر يف وعي اإلنسان :أن ثمة خالق ًا مدبر ًا هلذا
الكون فإنه يدرك :أن هذا اخلالق قوي ،وغني وعظيم ،وقهار وما
إىل ذلك من صفات ألوهية ،تعني مزيد ًا من اإلحساس بالبون
الشاسع ،فيام بني هذا اإلنسان الضعيف ،العاجز ،املحتاج ،إلخ،
((( سورة الشعراء :آية .26والصافات :آية. 126

((( اآليات القرآنية املتضمنة هلذه العبارة كثرية جد ًا .
((( سورة األنعام :آية. 164
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وبني ذلك اإلله اخلالق العظيم ،وقد يتحول هذا اإلحساس بالبون
(بصورة ال شعورية) إىل إحساس بالبعد عنه ،وبانقطاع العالقات
والروابط معه أي ًا كانت((( ،وألجل ذلك نلمح مزيد ًا من اإلرصار
يف اآليات القرآنية عىل جتسيد العالقة بني اهلل وبني العباد ،كواقع
حي ،يتلمسه هذا اإلنسان بأحاسيسه الظاهرة قبل الباطنة .يف كل
حني ،ويف كل جمال ،كام أن ثمة تركيز ًا واضح ًا عىل تكوين شعور
قوي وعميق بربوبيته سبحانه هلذا اإلنسان ،ورفقه به ،ورعايته له
من موقع املحبة ،والرعاية والتدبري لكل شؤونه عىل أساس احلكمة
واإلرشاف واهليمنة.
فاهلل أوجدك ،وال يزال يرعاك ،وهيتم بك ،ويدبر شؤونك،
وأنت ال تزال بحاجة إليه ،وتتعامل معه من موقع حاجتك وغناه،
وضعفك وقوته ،فهو يعينك شخصي ًا يف كل آن ،ويف كل مكان.

((( وقد جتلت سلبيات هذا الشعور حني حتول إىل انحراف فكري خطري جد ًا
حني قالت بعض الفرق :إن اهلل قد كتب ما كان وما يكون إىل يوم القيامة ،ومل
يعد قادر ًا عىل أي عمل ،وال يستطيع التدخل لتغيري أي يشء بل هو حمكوم
بقدره مغلول اليد ،كام قالت اليهود( :يد اهلل مغلولة ،غلت أيدهيم ولعنوا بام
قالوا) ،فهو تعاىل قد أوجد اخللق وانتهى دوره ،وبطل تأثريه ،فلم تعد النظرة
إليه من املخلوقني  -عىل أساس هذه النظرة املنحرفة  -من موقع احلاجة،
ومل يعد لصفاته تأثري ،فتعطلت وانتهت وبطل مفعوهلا ،ومل يعد الكريم،
والرحيم ،والعطوف ،ووالخ.

نتائج ثالثة143 .................................................................. ..:

إنه هو الذي حيميك ،وهو الذي حيضنك ،ويرشدك ،وهيديك،
وهو الذي يرزقك ،ويشفيك وهو الذي يرعاك ويربيك ،ومن
باب ربوبيته لك تنفتح عىل كثري من صفات اجلامل فيه ،فهو الراحم
والعطوف ،واحلكيم ،واحلنان ،واملنان ،وهذا كله سيجعلك تتعامل
معه بروح الود واملحبة ،واحلميمية والصفاء ،واالمتنان والوفاء.
نتائج ثالثة:

ونستنتج من ذلك األمور التالية:

إن التعامل الصحيح مع اهلل ليس عىل أنه موجد وحسب،
بل عىل أساس أنه موجد ،ومرب ،ال يزال يرعى ،وحيفظ ،ولسوف
نبقى بحاجة إيل ذلك ،إن إحساسنا باحلاجة إليه وإىل رعايته وتربيته
لنا يتطلب منا أن نؤهل أنفسنا هلذه الرتبية ،ونستعد هلا ،ونتجاوب
معها .فال نشعر باالمتالء والشبع ،وعدم احلاجة إىل املزيد من الكامل
والسمو .ألن شعور ًا كهذا معناه منع تلك الرعاية ،واهلداية اإلهلية
من التأثري ،وبالتايل اإلحتجاب عن الفيوضات اإلهلية الرضورية
لذلك ،بام إن اإلنسان حيب نفسه ،وحيب الكامل هلا ،فهو حيب اجلهة
التي تساعدها وترعاها ،وتسعى لرفع نقائصها لتنال ذلك الكامل
املنشود فإذا عرف وشعر  -عملي ًا  -أن اهلل سبحانه هو الذي يتوىل
ذلك من موقع املعرفة ،واحلكمة ،والرحيمية ،والقدرة ،فلسوف

.......... 144سورة الفاحتة (أم الكتاب) تفسريها ،فضلها ،آثارها يف الدنيا واآلخرة

يتجه إليه سبحانه ،ويرتبط به ،عىل أساس االعرتاف بالنقص،
وباحلاجة ،والعرفان بالفضل ،ثم هو يتعامل معه من خالل صفات
األلوهية والربوبية التي جيد فيها ما يغنيه.
الر ِحيمِ﴾
تفسري قوله تعاىل﴿ :الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
الر ِحيمِ﴾ :مرة أخرى:
﴿الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ

الر ِحيمِ﴾ ،بعد
وقد اتضح مما تقدم :أن قوله﴿ :الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
قوله :احلمد هلل رب العاملني .قد جاء يف موقعه الطبيعي ،فإنه
تعاىل إنام يرعى اإلنسان ويربيه بصورة متوازنة ،ال هيمل جهة فيه
عىل حساب أخرى ،فريزقه حيث حيتاج إىل الرزق ،ويشفيه حيث
حيتاج إىل الشفاء ،ويعمل قدرته يف موضع القدرة ورمحته يف موضع
الرمحة والعلم واحلكمة ،ووإلخ ،كل يف موقعه ،وهذه هي أفضل
رعاية ،وأمثل تربية ،يصل اإلنسان من باب الرمحة إىل الربوبية ،ومن
الربوبية إىل صفات األلوهية.

وإنام دخلنا إىل الربوبية من باب الرمحة ،ألن الرمحة  -كام قلنا
سابق ًا  -إنام هي نتيجة مالحظة نقص أو ضعف ،أو عجز لدى
اآلخرين ،يدفع إىل التحرك باجتاه رفع هذا النقص ،أو العجز أو
الضعف ،وهذا بالذات هو مورد الرتبية ،التي هي االنتقال التدرجيي

يساسأو يقيقح صقنلا 145 .......................................................

لنا من حالة نقص أو ضعف أو عجز إىل حالة كامل وقوة أعىل منها
وأتم ،ويكون ذلك بدافع من رمحة وعطف نشأ عن مشاهدة ذلك
الضعف والعجز ،فيصبح قوله تعاىل :الرمحن الرحيم ،نتيجة طبيعية
لقوله :رب العاملني ،أليست املرأة هتتم (عادة) برتبية طفلها ،وتلبية
حاجاته ،واحلفاظ عليه ،وتتحمل األذى الكثري والكبري يف سبيل
ذلك؟!
إن ذلك ليس نتيجة شعورها بالواجب الرشعي أو القانوين
امللح ،بل ألهنا تالحظ عجزه عن األكل والرشب ،وعن احلركة،
وعن دفع احلر والربد وسائر األخطار عن نفسه ،فتندفع بدافع
من الشعور بالرمحة والعطف لرفع هذا النقص فتحميه وترعاه
وتسهر عليه ،إذن ،فمجرد الشعور بالنقص لدى اآلخرين ال يكفي
للتحريك باجتاه رفعه ،إذ قد يلتذ البعض برؤية آالم اآلخرين ،بل ال
بد من االنفعال اإلجيايب جتاهه ،وهو ما نسميه بالرمحة.
النقص حقيقي وأسايس:

الر ِحيمِ﴾ ،إىل أن هذا النقص ليس
فتشري كلمة ﴿الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
بعد حتقق أصل الكامل ،ليكون نقص ًا ملا هو زائد عن حد الكامل،
كان ينبغي أن يضاف إليه ،وإنام هو حاجة وضعف ونقص عن حد
الكامل نفسه ،وإال ،فلو كان الكامل حاصالً ،والنقص والضعف
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إنام هو يف عدم نيل الزائد عنه فال يبقى هذا املورد مصداق ًا وحم ً
ال
للرمحانية الشاملة ،وال للرحيمية الثابتة والراسخة والدائمة.
ثبات واستمرار الرمحة:

وال بد من هذا الدوام واالستمرار للرحيمية بالنسبة هلذا
اإلنسان ،ألن كل يشء إذا وصل إىل درجة كامله؛ فإنه قد يبقى ثابت ًا
عليها ،إال اإلنسان ،فإنه دائ ًام يف معرض النقص بسبب أنه يملك
غرائز وشهوات وطموحات قد تُزل قدمه ،وجتره إىل املخاطر
بل املهالك ،فهو بحاجة إىل استمرار هذه الرعاية ،ودوام إفاضة
األلطاف عليه ،حتى وهو يف أقىص حاالت كامله.
دوافع الرتبية والرعاية:

ثم إن هناك رعاية وتربية من موقع األنانية الشخصية للمريب،
حيث يرى أن ثمة نقص ًا يعود إليه ،وذلك مثل تربية األوالد ،فإهنا
قد تكون أحيان ًا بسبب أنانيتنا املهيمنة عىل مشاعرنا ،ولكن رعاية اهلل
سبحانه لنا ،هي حمض التفضل ،وحمض الرمحة ،وحمض اخلري.
الر ِحيمِ﴾ ،كانت
فاتضح من مجيع ما تقدم أن ﴿الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
الر ِحيمِ﴾ ،هي البداية يف آية
هنا هي النهاية ،كام كانت ﴿الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
ِ
َْ
ني﴾ ،وما أحوجنا هلذا األمر ،وما أشد غفلتنا
﴿ال ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعا َل َ
عنه.
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تفسري قوله تعاىل﴿ :مالِ ِ
ك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾
َ

املعاد مشكلة حقيقية للمرشكني:
وقوله تعاىل﴿ :مالِ ِ
ك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ قد أشار إىل أصل مهم جد ًا
َ
من أصول الدين ،وهو املعاد ،والقيامة ،حيث احلساب واجلزاء،
والثواب والعقاب ،وهذا هو األصل األكثر حساسية ،والذي
كان يثري حفيظة املرشكني ،وحيرجهم ،وخيرجهم عن أدنى حاالت
التوازن ،فلامذا هذه احلساسية املتناهية منهم جتاه هذا األصل يا
ترى؟! لإلجابة عىل هذا السؤال نقول:

إن املرشكني وإن كانوا يتمسكون بعبادة األصنام ،إال أهنم
ما كانوا حريصني عىل عبادهتا وعىل رفض التوحيد إىل درجة أن
يضحوا يف سبيلها باملال والرجال ،واألهل والولد ،وبكل يشء،
ومل يكن االعتقاد باهلل عز وجل وبأنه خالق رازق ،رحيم ،عزيز
إلخ ،باألمر البعيد عن أذهاهنم ،وقد أشار تعاىل إىل ذلك ،فقال:
﴿و َلئِن س َأ ْلتَهم من َخ َل َق السمو ِ
ات َواألَ ْر َض َو َسخَّ َر َّ
الش ْم َس
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
اء َف َأ ْح َيا
َوا ْل َق َم َر َل َي ُقو ُل َّن اهللُ﴾(((َ ،
﴿و َلئ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َم ْن َنز ََّل م ْن َّ
الس َمء َم ً
((( سورة العنكبوت :آية ،61وراجع :سورة لقامن :آية ،25وسورة الزمر:
آية ،38وسورة الزخرف :آية 9و.87
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بِ ِه األَ ْر َض ِم ْن َب ْع ِد َم ْو ِ َتا َل َي ُقو ُل َّن اهللُ﴾((( ،بل إن عبادهتم األصنام مل
تكن تعني لدهيم رفض عبادة اهلل ،بل كانوا يرون أن عبادهتا توصل
ِِ ِ
إليه تعاىل ،قال سبحانه﴿ :وا َّل ِذين َّ َ ِ
اء َما َن ْع ُبدُ ُه ْم
َ
َ
ات ُذوا م ْن ُدونه َأ ْول َي َ
إِالَّ لِ ُي َق ِّر ُبونَا إِ َل هللِ ُز ْل َفى﴾(((.
نعم ،هم كانوا يرون أن لألصنام نوع ًا من التأثري يف أوضاعهم،

فهي تؤثر يف سعة رزقهم ،وشفاء مرضاهم ،ويف دفع أعدائهم ،ويف
حل مشاكلهم ،فلو أهنم عدلوا عنها إىل االعتقاد بأن اهلل سبحانه هو
الذي يتوىل هذه األمور وغريها هلم ،فهو الذي يرزقهم ويشفيهم،
ويدفع أعداءهم وحيل مشاكلهم ،فإهنم سوف لن يرفضوا ذلك ولن
يقاوموه هبذه الرشاسة ،كام أن اعتقادهم بنبوة النبي مل يكن يمثل هلم
مشكلة كبرية أيض ًا ،وما اسهل عليهم أن يعتقدوا أن حممد ًا ُيك َّلم من
السامء لو كان األمر يقترص عىل ذلك ،بل لقد عرضوا عىل النبي F
أن يملكوه عليهم ،ويعطوه األموال ،ويزوجوه من شاء ،فالقضية
إذن بالنسبة إليهم ليست قضية اجلاه واملقام النبوي للنبي،F
وحسب ،ولكن املشكلة كل املشكلة ،والكارثة احلقيقية بالنسبة
إليهم ،وعلة العلل يف رفضهم االنقياد للنبي Fهي االعتقاد
باملعاد ،وبيوم الدين ،واجلزاء واحلساب ،والثواب والعقاب ،وهي
((( سورة العنكبوت :آية. 63
((( سورة الزمر :آية. 3
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املشكلة التي حتدث عنها اهلل هنا بقوله ﴿مالِ ِ
ك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾.
َ

وال يقترص ذلك عىل املرشكني بل يشاركهم اليهود يف
هذا األمر أيض ًا ،فإن حاكمية اهلل ليوم الدين هو املوضوع األكثر
حساسية ،واألكثر إثارة هلذين الفريقني من الناس ،ألنه هو املوضوع
األكثر حيوية ،ومالمسة حلياة اإلنسان ،بكل تفاصيلها حتى أخص

اخلاص منها ،ألن االعتقاد باحلساب وبالدينونة يقتيض منهم أن
يرتبوا حياهتم من جديد ،بطريقة تؤدي إىل السالمة احلقيقية يف يوم
الدين ،وخيرج القرار من يدهم يف كبري األمور وصغريها ،وجيعلهم
ملزمني بامتثال أوامر اهلل ،الذي عرفوا بعض ًا من صفات ألوهيته
وربوبيته ،ككونه حي ًا قيوم ًا ،عامل ًا ،قادر ًا ،رازق ًا إلخ.

إن هذا االعتقاد خيلق لدى اإلنسان شعور ًا خمتلف ًا (ال خيلقه
االعتقاد بالتوحيد ،أو بالنبوة ،أو بغري ذلك) وهو اعتقاد له آثار
عملية ،ألنه جيعل اإلنسان يشعر بأنه مطالب وحماسب ومسؤول
عن كل ما يصدر منه ،وليس حر ًا يف أن يفعل كل ما حيلو له ،بل
عليه أن يعيد النظر يف كل كبرية وصغرية يف حياته ،حتى يف أموره
االعتقادية يف أدق تفاصيلها ،ويف سلوكياته ،يف صغريها وكبريها
عىل حد سواء ،ويف مشاعره ،وعالقاته ،وارتباطاته العاطفية ،ويف
كل شأن ،ويف كل يشء يمكن أن يطالب به يف يوم احلساب.
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ومن خالل االعتقاد بيوم الدين ينفتح هذا اإلنسان عىل اهلل،
وعىل صفاته ،خصوص ًا :عليم ،جبار ،منتقم ،عزيز ،ملن يكون طاغي ًا
مستكرب ًا ،متمرد ًا وقاسي ًا .فيرتاجع :ليدخل من باب الرمحان الرحيم
إىل :التواب الغفور ،الودود وينتهي إىل احلمد عىل تربيته ورعايته له،
وينال الشعور باألمن مع اهلل ،ومع صفة املؤمن ،والرب ،والسالم.
وإن مل يرتاجع هذا اإلنسان ،فلسوف يعيش حالة اإلحباط،
واليأس ،واخلرسان أمام صفات املنتقم ،اجلبار ،العزيز إلخ،

فاالعتقاد بيوم الدين هو األساس ،يف شعور اإلنسان
باملسؤولية عن التغيري يف كل حياته ،وليدخل يف دائرة التعبد
واالنقياد احلقيقي هلل ،واالنصياع لكل أمر وهني ونفي أي عبودية
لغريه تعاىل :من شخص أو مقام ،أو مال ،أو هوى ،أو صنم ،أو أي
يشء له تأثري بدرجة ما عىل سلوك ومواقف اإلنسان ،حيث ال بد أن
يكون التأثري هلل وحده ،والعبودية اخلالصة له تعاىل دون غريه ،ثم
يطلب االستعانة املطلقة به ،واهلداية منه كام سنوضحه.
وهلذا نجد أهنم حينام ظهر اإلسالم يف مكة ،كانت ثورهتم
احلقيقية والعارمة ضد اإليامن باملعاد واجلزاء والقيامة ،ألهنا
تستهدف التغيري الكامل والشامل يف كل يشء يف حياهتم ،ومما
زاد يف حنقهم أهنم رأوها جتد آذان ًا صاغية لدى الكثريين ،فزاد
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خوفهم ورعبهم ،ولذلك نجد أن القرآن الكريم مل يزل يؤكد عىل
البحث واجلزاء والقيامة ،ويرضب هلم األمثال اإلقناعية لذلك وال
يزيدهم ذلك إال إرصار ًا وجحود ًا وعناد ًا ،قال تعاىل﴿ :إِ ْن ِه َي إِالَّ
ِ
ني﴾((( ،وقال سبحانه:
َح َيا ُتنَا الدُّ ْن َيا ن َُم ُ
وت َون َْح َيا َو َما ن َْح ُن بِ َم ْب ُعوث َ
ِ ِ
ِ
﴿و َضب َلنَا م َث ً ِ
يم ُق ْل
َ َ َ
َس َخ ْل َق ُه َق َال َم ْن ُ ْ
ي ِي ا ْلع َظا َم َوه َي َرم ٌ
َ
ال َون َ
ِ
ٍ
ييِ َيها ا َّل ِذي َأ َ
يم﴾((( ،وقال عز
ُْ
نش َأ َها َأ َّو َل َم َّرة َو ُه َو بِك ُِّل َخ ْل ٍق َعل ٌ
هلل ا َّل ِذي َخ َل َق السمو ِ
وجلَ :
ات َواألَ ْر َض َو َل ْ َي ْع َي
﴿أ َو َل ْ َي َر ْوا َأ َّن َ
َّ َ َ
ِ
ِ
ييِ َي ا َْل ْوتَى﴾((( ،وقال عز شأنه﴿ :إِنَّا ن َْح ُن
بِخَ ْلق ِه َّن بِ َقاد ٍر َع َل َأ ْن ُ ْ
بي سبحانه سبب
ُب َما َقدَّ ُموا َوآ َث َار ُه ْم﴾((( ،ثم ّ
ن ُْح ِي ا َْل ْوتَى َو َن ْكت ُ
إنكارهم ليوم القيامة ،فقال﴿ :ال ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة َوال ُأ ْق ِس ُم
ِ
ِ
ِ
با ِ
بِالنَّ ْف ِ
ين َع َل
نس ُ
ان َأ َّل ْن ن َْج َم َع ع َظ َام ُه َب َل َقاد ِر َ
ي َس ُ
س ال َّل َّو َامة َأ َ ْ
إل َ
ي َبنَا َن ُه َب ْل ُي ِريدُ ا ِ
ان َي ْو ُم ا ْل ِق َي َام ِة
ان لِ َي ْف ُج َر َأ َم َام ُه َي ْس َأ ُل َأ َّي َ
نس ُ
َأ ْن ن َُس ِّو َ
إل َ
ص ﴾(((.
َفإِ َذا َب ِر َق ا ْل َب َ ُ
إذن ،فهم ينكرون يوم القيامة؛ ألهنم يريدون أن يربروا

((( سورة املؤمنون:آية. 37

((( سورة يس:آية79و .78

((( سورة األحقاف:آية. 33
((( سورة يس:آية. 12

((( سورة القيامة:آية. 7 -1
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فجورهم وانحرافهم ،وكل ترصفاهتم ،وأن يربروا إرصارهم عىل
مواصلة هذا الفجور يف املستقبل ،وبعد كل ما تقدم فإننا نعرف
سبب شدة اليهود واملرشكني يف عداوهتم ألهل اإليامن ،قال تعاىل:
ِ ِ
﴿ َلت ِ
ين َآمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا َّل ِذ َ َ
َجدَ َّن َأ َشدَّ الن ِ
شكُوا﴾(((،
َّاس َعدَ َاو ًة ل َّلذ َ
ين أ ْ َ
املحرفة مل تتعرض ليوم القيامة أبد ًا ،نعم قد حتدثت
فإن توراهتم تلك ّ
يف مورد عن وادي اهلالك .ولذلك نجد أن اليهود عموم ًا ال يعتقدون
بيوم القيامة ،والذين يعتقدون به منهم فإهنم ليس لدهيم باألمر
الواضح يف مغزاه ومرماه ويف تفاصيله ،ولذا فإن اليهود يرون أن
خسارهتم للدنيا ال يعوضها يشء ،فكانت الدنيا كل مههم ،وكانوا:
َ
﴿أ ْح َر َص الن ِ
َّاس َع َل َح َي ٍاة﴾((( ،مهام كانت تافهة وحقرية.

ثم جاءت تعاليمهم لتزيد من غرورهم ،ومن إحساسهم
عب عنها القرآن بقولهَ ﴿ :ب ْأ ُس ُه ْم َب ْين َُه ْم َش ِديدٌ َ ْت َس ُب ُه ْم
بفرديتهم التي ّ
ِ
وب ْم َشتَّى﴾((( ،فزاد ذلك من حبهم للدنيا ،وزاد من
َجيع ًا َو ُق ُل ُ ُ

كرههم ألهل اإليامن؛ ألهنم هم الذين ختلوا عن خصوصياهتم
الفردية ليذوبوا يف املجتمع ،وليكونوا قوة حقيقية خيشاها اليهود أشد
اخلشية ،ولذلك عادوها أشد العداء حتى أكثر من عداء املرشكني،
((( سورة املائدة :آية. 82
((( سورة البقرة :آية. 96

((( سورة احلرش :آية. 14
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ولذلك ذكرهم اهلل قبل أن يذكر املرشكني :اليهود والذين أرشكوا.

ويالحظ أنه مل يقل :اليهود ،واملرشكون ،وذلك ليشري إىل أن
الرشك قد جاء عىل خالف الفطرة ،وقد خرجوا برشكهم عن فطرة
اهلل باختيارهم ،أي أنواع املالكيات هلل تعاىل؟ وأما ملاذا قال تعاىل:
﴿مالِ ِ
ك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾.ومل يقل :املحاسب أو املجازي يوم الدين.
َ
فاجلواب هو :أننا نجد أن املالكية عىل أنواع:

املالكية االعتبارية :وهي التي تنشأ من تصميم العقالء الذي
هلم صالحية إنشاء اعتبار كهذا ،فوجود هذا النوع من املالكية قائم
بوجود االعتبار والقرار .وينشأ عنه إطالق الترصف للاملك يف مورد
اعتبار امللكية ،وهذه الترصفات يمكن حتديدها بحدود وتقييدها
بقيود ،كمنع اإلرساف ،أو اإلتالف ،أو التعذيب لذي الروح من
دابة أو عبد مملوك ،ويمكن سلب االعتبار عن أنواع بخصوصها،
كامليتة ،واخلمر وغري ذلك.
أما بالنسبة ملورد االعتبار فهو من حيث القيمة قد يكون غري
ذي قيمة بنظر العرف ،وليس ملك ًا ،كحبة تراب يف صحراء ،حيث
ال يملكها أحد ،أو كقطرة من ماء البحر.

قد يكون ملك ًا وماالً ،ولكنه ال قيمة له ،كحبة تراب أو حبة
قمح يف أرض زيد من الناس ،فإهنا ملك له ،ولكنها ال قيمة هلا بنظر
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الناس قد يكون له قيمة ،وهو ملك ،ومال.

ومن جهة أخرى ،فإن منشأ القيمة خيتلف أيض ًا:

حيث إن قيمته قد تكون ناشئة من حمض اعتبار العقالء،
ألغراض خارجة عن حقيقته وذاته ،كغرض التسهيل يف املعامالت
أو لغري ذلك ،فيعطونه القيمة أو ينـزعوهنا ألجل ذلك ،وذلك
مثل األوراق النقدية ،فإن ماليتها وملكيتها متقومان باعتبار من
هلم صالحية إنشاء اعتبار كهذا ،وهم الذين يتحكمون يف مستوى
هذه القيمة ،التي قد تعلو يف يوم ،وقد تنخفض يف يوم بصورة كبرية
وخطرية ،وقد تزول بالكلية يف يوم آخر ،مع أن الورقة النقدية ال
تتغي.
تزال هي ذاهتا مل تتبدل ،ومل ّ
قد تكون قيمة املورد كامنة يف داخل ذاته وحقيقته ،بسبب ما له
بنفسه من دور حقيقي يف حياة اإلنسان ،وبسبب احلاجة الواقعية إىل
االستفادة من اخلصوصية القائمة يف ذاته ،فليست قيمته إذن ناشئة
من جمرد االعتبار واجلعل ،وذلك مثل البيت لإلنسان ،ومثل الغذاء
والدواء ،واللباس له ،فاحلاجة الواقعية إليه وخصوصيته الكامنة
فيه ،والتي يتطلبها اإلنسان هي التي أعطته القيمة ،ثم اعترب من له
حق االعتبار واجلعل هذا اليشء ذا القيمة ملك ًا هلذا اإلنسان ،وأطلق
له الترصف فيه يف احلدود والقيود املعقولة ،واملقبولة ،التي ال توجب
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حيف ًا عىل اآلخرين ،وال توجب إحداث أي خلل يف مسار احلياة ،يف
خمتلف جوانبها وحاالهتا.
وهذا القسم هو األهم من األقسام التي سبقته.

املالكية الطبيعية :هذا النوع من امللكية أعمق ،وأقوى من
سابقه ،بجميع أقسامه ،وذلك ملا فيه من شدة االختصاص ،وقوة
العالقة ،وعمق احلاجة .مع التذكري بأن هذه العالقة واالختصاص،
ال تنشأ من االعتبار ،وال من احلاجة أيض ًا .بل هي حالة واقعية ذاتية
يربرها احلاجة إىل الكامل ،وإىل فيض الوجود وتط ّلب الكامل فيه،
وذلك مثل ملكيتك ليدك ،ولرجلك ،ولعينك ،ولغري ذلك من
جوارحك ،وهذه امللكية قد ختضع لبعض احلدود والقيود ،وقد
تتوقف وتلغى من اجلهة األقوى ،كام سنشري إليه إن شاء اهلل تعاىل.
املالكية احلقيقية :التي حتدثت عنها اآلية الرشيفة﴿ :مالِ ِ
ك َي ْو ِم
َ
الدِّ ِ
ين﴾ ،وهي املالكية الثابتة والراسخة ،التي ال يناهلا ضعف ،وال
وهن ،وال تقبل االنتزاع ،وال االعتبار وال الترصف أو التحديد،
والتقييد فيها.
وهي املالكية املنبثقة عن ألوهيته تعاىل ،وربوبيته وخالقيته

لكل ما يف هذا الوجود ،وإحاطته به وهيمنته احلقيقية وسلطته عليه
الدائمة والثابتة ،وهي ألوهية وربوبية ثابتة ،ورعاية دائمة ،وفيض
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مستمر ،يكون به قوام الوجود واستمراره ،وهذا ما يفرس عمق هذا
املالكية وثباهتا ودوامها ورسوخها ،ويشري إىل حقيقتها وكنهها.

وهو أيض ًا جيعلنا نفهم بعمق حقيقة :أنه تعاىل مصدر كل
املالكيات األخرى .فهو يعطيها ،وهو يلغيها ،متى شاء وكيف شاء.
قال تعاىلِ َ :
ك ا ْليوم هللِ ا ْلو ِ
اح ِد ا ْل َق َّه ِ
ار ﴾((( ،وقال سبحانه:
َ
﴿ل ْن ا ُْل ْل ُ َ ْ َ
ك من ت ََشاء و َتن ِْزع ا ُْل ْل َ ِ
ِ
﴿مالِ َ
اء﴾((( ،وقال
ُ َ ُ
ك ا ُْل ْلك ت ُْؤ ِت ا ُْل ْل َ َ ْ
َ
ك م َّ ْن ت ََش ُ
ك َن ْف ٌس لِنَ ْف ٍ
جل شأنهَ ﴿ :ي ْو َم ال َتْلِ ُ
س َش ْيئ ًا َواألَ ْم ُر َي ْو َمئِ ٍذ هللِ﴾(((،
وقال تعاىلََ ﴿ :أ َّم ْن َي ْملِ ُ
الس ْم َع َو ْالَ ْب َص َار﴾(((.
ك َّ

نعم ،إن كل املالكيات األخرى تزول وتتالشى ،حتى ملكيتنا
لِ َي ِدنا ولسائر جوارحنا ،فال يملك أحد ألحد رض ًا وال نفع ًا ،وال
يملك أن يدفع عن نفسه ،وال عن غريه بيد ،وال بلسان وال بموقف،
وال برأي وال بغري ذلك ،ويكون اهلل سبحانه فقط هو املترصف
واملهيمن ،واملحاسب ،واملجازي .إلخ،
إن أحد ًا يوم القيامة لن يكون قادر ًا عىل الترصف بامله ،وال
بقوته ،وال بمنصبه ،وال بموقعه االجتامعي ،أو السيايس ،وال

((( سورة غافر :آية. 16

((( سورة آل عمران :آية. 26
((( سورة االنفطار :آية. 19
((( سورة يونس :آية. 31
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بلسانه ،وال بيده ،وال بغري ذلك ،فلله إذن حق الترصف يف كل
يشء كيفام شاء وحسبام يريد ،ومن هنا يتضح أن كلمة (املجازي)
أو (املحاسب يوم الدين) ليست هي االختيار األصلح وال األنسب
يف اآلية الكريمة.
﴿ َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾:

وأما بالنسبة لكلمة ﴿ َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ ،فإننا نقول :إهنا تشري
إىل اجلزاء ،وإىل اهليمنة اجلزائية العادلة ،ألهنا فرضت وجود ِدين
وجزاء مقابل عمل ،فهي إذن ليست هيمنة عشوائية ظاملة ومعتدية،
ومتسلطة بال مربر ،وهي كذلك توحي بوجود عمل صحيح تارة
وعمل فاسد تارة أخرى ،ال بد أن يستتبع يف كل حالة ما يناسبها؛
وهذا إحياء بالعدل؛ فال يريد اهلل أن يظلم أو يعتدي عىل أحد ،بل
يريد أن جيازيك بحسب عملك؛ فأنت السبب يف كل ما جيري لك
وعليك ،إذ كام تدين تدان ﴿ َف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخ ْي ًا َي َره َو َم ْن َي ْع َم ْل
ٍ
ِ
َاء ِاإل ْح َس ِ
ان﴾(((.
ان إِالَّ ِاإل ْح َس ُ
ش ًا َي َره﴾(((َ ،
و﴿ه ْل َجز ُ
م ْث َق َال َذ َّرة َ ّ
إذن فكلمة (الدِّ ين) تشري ولو بطرف خفي إىل هذا العدل ،فهي
إذن هنا أنسب من كلمة (القيامة) ،أو (يوم احلساب) ونحو مها ،ال
سيام بعد تلك املسرية الطويلة عرب النعم واأللطاف اإلهلية ،بد ًء من

((( سورة الزلزال :آية7و. 8
((( سورة الرمحن :آية. 60
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الر ِحيمِ﴾ ،وانتها ًء بصفتي الرمحانية والرحيمية،
﴿بِ ْس ِم اهللِ الر ْ َ
َّحـ ِٰن َّ
ألن هذا (الدِّ ين) قد استبطن العدل من موقع كونه تعاىل حكي ًام،
فإذا دخلت إىل حمكمة يوم الدِّ ين من باب الرمحانية والرحيمية ،فإن
باستطاعتك أن جتعل نتيجة هذه املحكمة لصاحلك ،إذا كنت ممن
يستحق الرمحة.

مالكية اهلل سبحانه للدنيا:
وأما ملاذا مل ُي ِش اهلل سبحانه هنا إىل مالكيته للدنيا أيض ًا؛ فقد
تقدم :أنه تعاىل بعد أن أشار إىل رعايته وتربيته للعاملني من موقع
الربوبية ،قد أراد أن ينقل هذا اإلنسان إىل يوم اجلزاء ،حيث جيد
نفسه فاقد ًا ألي لون من ألوان املالكية ،وال يمكنه إال أن ينقاد
إلرادة اهلل سبحانه ،حيث جتري عليه أحكامه ،أضف إىل ذلك :إن
اهلل سبحانه قد جعل لإلنسان حرية واختيار ًا يف احلياة الدنيا ،فلو أنه
تعاىل حتدث عن مالكيته فيام يرتبط هبذه احلياة فلربام توهم بعضهم
من ذلك أن ثمة نوع ًا من اجلربية اإلهلية ،وأن اإلنسان حني يستخدم
إرادته واختياره يكون قد مترد عىل اهلل ،واجرتأ عليه ،إذن فالتجيل
للاملكية اإلهلية يكون يف يوم القيامة ،حيث ال يملك اإلنسان لنفسه
نفع ًا وال رض ًا َ ِ
ك ا ْليوم هللِ ا ْلو ِ
اح ِد ا ْل َق َّه ِ
ار﴾.
َ
﴿ل ْن ا ُْل ْل ُ َ ْ َ
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الدِّ ين هو اجلزاء:

أما ما ورد عن األئمة  Bمن :أن الدِّ ين هو احلساب ،فمن
الواضح :أنه من باب ذكر امللزوم وإرادة الالزم ،فإن الدِّ ين هو
اجلزاء ،ثواب ًا عىل اإلحسان ،وعقاب ًا عىل اإلساءة ،واجلزاء إنام يكون
بعد احلساب.
﴿ َي ْوم﴾:

ويبقى هنا سؤال :إنه إذا كان اليوم هو جمموع الليل والنهار،
وإذا كانت الشمس يف يوم القيامة سوف تكور (أي يذهب ضوؤها)
وال يبقى ليل وال هنار ،فأي معنى يبقى لكلمة (يوم) يف قوله تعاىل:
﴿ َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾؟!

واجلواب عن ذلك :أن كل حادث زماين يبقى زماني ًا ،سواء
يف الدنيا أو يف اآلخرة ،واملراد باليوم هو القطعة من الزمان ،وال
جيب أن يشتمل الزمان عىل ليل وهنار ،وقد تكون القطعة طويلة
ِ
َان ِم ْقدَ ُار ُه
وح إِ َل ْي ِه ِف َي ْو ٍم ك َ
الر ُ
وقصرية ،قال تعاىلَ ﴿ :ت ْع ُر ُج ا َْلالئ َك ُة َو ُّ
َخ ِْسني َأ ْل َ ٍ
ك ك ََأ ْل ِ
﴿وإِ َّن َي ْوم ًا ِعنْدَ َر ِّب َ
ف َسن ٍَة م َّ ِا
َ
ف َسنَة﴾((( ،وقالَ :
ون﴾(((.
َت ُعدُّ َ

((( سورة املعارج  :آية. 4
((( سورة احلج :آية. 47
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واليوم الذي فيه الليل والنهار هو اليوم الدنيوي ،بل إننا حتى
يف اليوم الدنيوي نجد أماكن يكون فيها الليل بمقدار ستة أشهر ،بل
قد يقال :إن بعض األماكن ال تغيب عنها الشمس أبد ًا ،أو تغيب
عنها بمقدار ساعة واحدة مثالً ،فإذا أراد سكان تلك البالد أن
يامرسوا عباداهتم من صوم وصالة مثالً ،فإن عليهم أن يراقبوا حالة
أقرب البالد إليهم ويعملوا عىل هذا األساس.

ومن جهة أخرى فإن لغة القرآن هي العربية ،وهي اللغة
التي وضع الناس مفرداهتا للداللة عىل أمور حسية يف بداية األمر،
ثم وضعوا ألفاظ ًا للداللة عىل املعاين القريبة من احلس ،وهي التي
يتلمسون آثارها وحيسون هبا ،ثم بدأوا يتوسعون يف استعامالهتم هلا
إىل ما هو أبعد وأدق ،وذلك بواسطة املجازات والكنايات واجلري
واالنطباق ،واالستعارات ،وبواسطة تركيب األلفاظ بطريقة معينة،
لتدل عىل املعاين املطلوبة ،فاستعامل كلمة يوم يف القطعة من الزمن
املمتد ،الذي ال يشتمل عىل ليل وال عىل هنار ال غضاضة فيه ،وهو
اللغة التي يمكن أن تستخدم لتعريف الناس بحقيقة ما جيري يف
تلك الربهة احلاسمة من تاريخ اإلنسان الذي يقدم عليه.

َ
﴾ُدُبْعن َكاَّيِإ﴿161 ..................................................................

اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ َّي َ
اك َن ْس َت ِعنيُ ﴾:
﴿إِ َّي َ
اك َن ْع ُبدُ ﴾:

ال إىل واقع قوله تعاىل﴿ :إِ َّي َ
ولكي نقرتب قلي ً
اك َن ْع ُبدُ ﴾ ،فإننا
نعود ونذكّر بالعقائد األم ،كعقيدة التوحيد الكامل مثالً ،التي تنبثق
عنها تفصيالت تقول :إنه تعاىل هو وحده املؤثر ،وهو مصدر الفيض
للعنايات واأللطاف ،وهو وحده املستحق للعباد ،وهذا االعتقاد
التفصييل هو الذي يرتك آثار ًا مبارشة ومهمة يف التكوين الفكري
لإلنسان ،ثم يف صياغة مفاهيمه ،ثم هو ينعكس عىل الواقع املعاش
سلوك ًا وموقف ًا ،له خصوصياته ومميزاته عام عداه ،هذا عدا عن
تأثرياته احلقيقية يف تكوين الشخصية الفردية واالجتامعية لإلنسان.
ويكفي أن نشري هنا :إىل أن هذا االعتقاد هو الرافد الشعوري،
والفكري النطالقة الرصاع مع النفس األمارة بالسوء ،واستمرار
هذا الرصاع لتطويعها عىل ممارسة التوحيد يف العبادة ويف السلوك،
لتنتج هذه العبادة أخالق ًا تتناسب معها ،وإخالص ًا هلل عز وجل
بمستوى رسوخ هذه العقيدة ،وبمستوى وضوحها أيض ًا ،لتصبح
ممارسة هذا التوحيد عىل درجة من العفوية والفطرية ،بعيدة عن
حاالت الرياء والعجب والكرب وعبادة الذات ،واملال ،واملنصب،
والزعيم ،واحلزب ،والبنني ،والسلطة ،واهلوى ،وما إىل ذلك من
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أمراض نفسية تتناىف مع عقيدة التوحيد يف العبادة.

فالرياء رشك ،سواء أكان العمل رضورة حياتية للفرد أو
للمجتمع ،ألن الرياء معناه جعل قسم من هذا العمل جلهة أو
لشخص أو لفئة أخرى غري اهلل سبحانه ،بحيث يكون هلؤالء تأثري
ومشاركة.
إذن ،فال بد من ختصيص العبادة هلل ،وال بد من توحيد العبادة
له تعاىل؛ ألنه وحده املستحق هلا ،ليصبح قولنا﴿ :إِ َّي َ
اك َن ْع ُبدُ ﴾ ،له
معناه ومغزاه احلقيقي ،بعد أن وضحت الرؤية التوحيدية العقائدية،
يف العبادة ،ويف السلوك والعمل ،منذ بدأنا بكلمة بسم اهلل ،حتى
انتهينا إىل ﴿إِ َّي َ
اك َن ْع ُبدُ ﴾ ،فأثمرت تلك النظرة ،وتلك العقيدة عبادة
خالصة له سبحانه دون سواه ،وأثمرت سلوك ًا توحيدي ًا ،فال يستعني
بغريه تعاىل ،وظهر وحصل الربط بني العقيدة والسلوك بصورة
طبيعية وواقعية.
تقديم كلمة( :إياك):

ويف كل ذلك يشري إىل بعض ما يرمي إليه تقديم كلمة (إياك)
عىل كلمتي( :نعبد) و(نستعني) ،فإن هذا التقديم ينتج األمور التالية:
التخصيص للعبادة ولالستعانة به تعاىل ،وقد أنتج لنا هذا
التخصيص ،من جهة :إجيابية التوحيد يف العبادة ،والعمل ،ومن

):كايإ( :ةملك ميدقت 163 ...........................................................

جهة أخرى :نفي الرشيك ،ونفي التأثري لغري اهلل يف أي عمل عبادي
أو سلوكي كان ،ونفي استحقاق العبادة لكل من عدا اهلل سبحانه،
هذا باإلضافة إىل حاجة كل عمل يف بقائه واستمراره ،وتكامله
وحتسينه ،إليه سبحانه وتعاىل.
وهكذا يتضح :أنه قد انبثق عن العقيدة األم عبادة ،هي عمل

وحركة ،وانبثق عنها صفة هلذا العمل وهلذه احلركة العبادية ،وهي
كونه عم ً
ال توحيدي ًا وحركة توحيدية أيض ًا.

إنه تعاىل يريد من هذا التخصيص ،ومن استعامل كلمة (إياك)
التي تعني احلضور واخلطاب املبارش :أن يوحي لنا أنه يريد من هذا
اإلنسان أن يتوجه إىل اهلل ،ويشعر به ،ويتعامل معه حتى كأنه حارض
أمامه إىل درجة احلس املبارش ،وال يكتفي باالعتامد عىل االنتقال
الذهني ،استناد ًا إىل ضمري الغائب ،فلم يقل( :نعبده ونستعينه)،
ومن الواضح :أنه إذا كان اهلل سبحانه هو وحده مصدر كل خري
وعطاء وقوة وو...إلخ ،فإنه يكون وحده املستحق للعبادة وال تصح
االستعانة بغريه أبد ًا.

وإذا كان اهلل هو مصدر كل خري وعطاء وقوة فال يملك
اإلنسان قوة وال أي يشء ذايت يف نفسه خارج نطاق العطاء اإلهلي،
فلامذا يكون ثمة ُع ُجب بالنفس ،فالتوحيد اخلالص يمنع ال ُع ُجب كام
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أنه إذا مل يكن أحد غري اهلل يملك رض ًا أو نفع ًا فلامذا الرياء ،فالتوحيد
اخلالص ينفي الرياء أيض ًا ،إنه يريد احلضور واملشاهدة واخلطاب،
الذي تتشارك فيه العني يف نظرهتا ،مع اليد يف إشارهتا ،مع اللفظ يف
داللته ،مع السمع يف تلقيه ،مع القلب يف وعيه ،مع سائر احلواس
واملشاعر ،واللمحات واخلواطر ،وذلك إمعان ًا يف حتقيق التعيني،
ونفي أي توهم للمشاركة ،وإبعاد أي شبح لإلهبام أو لإلهيام ،فيام
يراد إثباته من ختصيص العبادة له وبه تعاىل ،وفيام يراد طلبه منه من
االستعانة واهلداية.

ثم ّ
إن متحض اخلطاب له تعاىل ،ومعه ،وإبعاد شبح أي إهيام أو
إهبام أو مشاركة من شأنه أن يوحي لنا بالتحرر من أية رابطة مع غري
اهلل سبحانه ،ليتحقق اخللوص يف عبادته،ويف االستعانة به سبحانه،
وواضح :أن هذا التحرر التام هو نتيجة التوحيد احلقيقي ،وتأكد أو
رسوخ أساس العقيدة بالنبوة وباملعاد أيض ًا ،فإن ذلك يفرض توحيد
العبادة والعبودية ،وتوحيد العمل والسلوك أيض ًا.
نعبد ونستعني بصيغة اجلمع:

وقد استعمل سبحانه هنا صيغة اجلمع ال املفرد ،فقال:
(نعبد)( ،نستعني)( ،إهدنا) ،ومل يقل( :أعبد)( ،أستعني)( ،إهدين)،
ولعله من أجل أنه سبحانه يريد هلذا اإلنسان أن يعيش خصوصيته
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الفردية يف نطاق حياته االجتامعية ،وال يريده أن ينعزل ،وينطوي
عىل نفسه ويتقوقع داخل قفص حديدي قضبانه هي اخلصوصيات
الفردية املحددة ،واملؤذية أحيان ًا ،وهذا أسلوب تربوي رفيع هيدف
إىل حتويل احلركة الفردية ،والفعل الشخيص إىل إنجاز مجاعي ،له
قيمته اإلنسانية الفضىل.

مع اإلشارة إىل أن التشذيب والتهذيب ،وإجياد حالة التوازن
يف اخلصوصيات والطموحات الفردية إنام يكون يف ساحة الرصاع
والتحدي ،حيث ال بد أن تعرب تلك احلاالت الفردية لألنا عن
نفسها ،وعن وجودها ،حيث ال مربر هلذا الربوز يف حالة االنطواء
والبعد عن ساحة الرصاع هذه ،وألجل ذلك ،فإنه تعاىل حتى
يرشع العبادات كالصالة ،فإنه قد جعل طابعها العام مجاعي ًا
حني ِّ
واجتامعي ًا بصورة ملموسة وظاهرة ،فالصالة التي هي صلة للعبد به
تعاىل قد انطوت يف ترشيعاهتا وخصوصياهتا وحاالهتا عىل ما جيعل
إحساس العبد بصلته باهلل سبحانه يتبلور يف نطاق احلياة االجتامعية،
ومن خالهلا ،ففي األذان دعوة إىل التجمع من أجل الصالة مجاعة،
وهي يف املسجد أكثر ثواب ًا ،ويزيد هذا الثواب بعدد أفراد اجلامعة
املشاركني((( ،ثم تتلو نصوص الصالة التي تصهر روحك يف بوتقة
املجتمع الكبري فتقول :إياك نعبد وإياك نستعني ،اهدنا رصاط الذين
((( مع أن عدد أفراد اجلامعة ليس عم ً
ال ،وليس من اختيار نفس املصيل.
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أنعمت عليهم ،ثم تكون آخر كلامتك هي :السالم علينا وعىل عباد
اهلل الصاحلني ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
فتخرج من الصالة لتدخل من باب الصالة نفسها  -بعد
أن تكون حصلت عىل السالم النفيس والروحي  -إىل قلب هذا
املجتمع الكبري ،لتعيش هبذا السالم ،بعد أن تكون هذه الصالة قد

وأهلتك ألن تكون
أسهمت يف تصفية روحك ،وتزكية نفسكّ ،
العضو الصالح والقوي والفاعل يف جمتمعك ،وال تزال تنهاك عن
الفحشاء واملنكر ،وهي عمود الدين ،وهي النهر الذي تغتسل فيه
كل يوم مخس مرات ،لتكون مثال الطهر والصفاء والنقاء ،فالعبادة
الفردية إذن تقوم  -باإلضافة إىل سائر منجزاهتا الكربى  -بتأهل
الفرد واستصالحه ليكون العضو الفاعل والعامل الذي حيمل يف
داخله األمان والسالم ،ليزرعه وليثمر عز ًا وقوة ،وخري ًا وبركة،
وسمو ًا ونبالً ،وهكذا يتضح أن هذا التوحيد يف العبادة ،واالنطالق
إىل اهلل سبحانه يف رحاب اجلامعة بعد أن تسقط مجيع احلواجز واملوانع
واحلدود الفردية ،إن هذا  -وال شك  -يفتح أمام هذا اإلنسان آفاق ًا
رحبة ،تدعوه إىل االنسياب فيها ،واالنفتاح عىل كل ما حتتضنه يف
داخلها ،ليتصل هذا الفرد بكل ما هو خارج حدود فرديته ،ليصبح
بحجم اإلنسان كله ،وبمستوى اإلنسانية كلها ،وينطلق كادح ًا إىل
ربه ،وإليه فقط دون كل ما سواه ،تارك ًا أفقه الضيق واملحدود،
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وهيوم يف رحابه الالمتناهية،
ليستقبل األفق األرحب يف ملكوت اهلل ِّ
سعيد ًا بام استطاع أن حيصل عليه من مزايا إنسانية ،سعيد بدرجات
َّك ك ِ
القرب من اهلل تعاىل ،وبام أكرمه اهلل به َ Rيا َأ ُّي َها ا ِ
ان إِن َ
َاد ٌح
نس ُ
إل َ
ك كَدْ ح ًا َفم ِ
إِ َلى َر ِّب َ
الق ِيه.(((Q
ُ
فهذا التوحيد يف العبادة واألفعال قد جعل هذا اإلنسان أوسع
أفق ًا وأرحب فكر ًا ،وأكثر وعي ًا للحياة ،وسوف ينتج ذلك مزيد ًا من
التأمل والفكر ،ثم العمل اجلاد الذي يكون يف مستوى هذه النظرة
الشمولية والواعية.

إن الذي يطالع ترشيعات اإلسالم وأحكامه جيد :أنه يريد
أن يصوغ الفرد بطريقة جتعله صاحل ًا ألن يكون لبنة يف بناء املجتمع
الكبري ،وال بد ألجل حتقيق هذا اهلدف من حتقيق حالة التناسق
واالنسجام مع سائر اللبنات التي ال بد لكل منها بحسب موقعها،
وما يتطلبه الوضع اهلنديس للبناء ككل من أن تتخىل هي وتفرض
عىل مشاركاهتا أن تتخىل أيض ًا عن كثري من املزايا الفردية التي لوال
ذلك ُلتكت عىل طبيعتها ،ويكون التعويض غري املبارش عن تلك
اخلصائص واملزايا الفردية هو اكتساب كل املزايا واالستفادة من
كل القدرات والطاقات اجلامعية ،التي تنعكس قوة للفرد ،وطاقة
له ،ولكن بطريقة أخرى ،وبأسلوب آخر ،وهذا ما يؤكد أن للعبادة
((( سورة االنشقاق :آية.6
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التي هلا دور رئيس يف صياغة مزايا الفرد ،ال بد أن توضع يف القالب
اجلامعي ،لتصوغ تلك املزايا يف حالة من التوازن واالنسجام،
لتنشأ متخذة بصورة عفوية الشكل اهلنديس املطلوب ،وليس من
الرضوري ،بل ليس من احلكمة أن تنشأ هذه املزايا بصورة مستقلة
ومنفصلة ،ثم يصار إىل عملية تقليم وتطعيم ،وهتذيب وتشذيب
قرسية هلا ،ألن ذلك لن يكون يف منأى عن إحداث أرضار وندوب،
وآثار تبقى وتظهر بصورة أو بأخرى ،كان باإلمكان أن ال تكون وأن
ال تراها القلوب والعيون ،وبذلك يمكن تفسري صيغة اجلامعة يف
قوله تعاىل( :نعبد)( ،نستعني)( ،إهدنا).
ما املراد بالعبادة؟:

وإذا أردنا أن نستوضح املراد من العبادة يف (إياك نعبد)
وسواها فإننا نقول:

ت ِْ
ال َّن َوا ِ
نس إِالَّ
﴿و َما َخ َل ْق ُ
إل َ
لقد قال اهلل سبحانهَ :
لِ َي ْع ُبدُ ِ
﴿و َما ُأ ِم ُروا إِالَّ لِ َي ْع ُبدُ وا هللَ ْ ُ
ملِ ِص َني َل ُه
ون﴾((( ،وقال تعاىلَ :
ين﴾((( ،فهدف اخللقة إذن هي عبادته تعاىل ،واملراد هبذه العبادة
الدِّ َ
هو االنقياد املطلق إلرادة اهلل سبحانه يف أوامره وزواجره؛ إذ أن اهلل
قد خلق هذا الكون ،وهذا اإلنسان ،ورسم له هدف ًا ال بد له من

((( سورة الذاريات :آية. 56
((( سورة البينة :آية. 5
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التحرك باجتاهه ،حتى ينتهي إليه ،وهذا اهلدف ،وتلك املسرية ليست
واضحة املعامل هلذا اإلنسان متام الوضوح ،بل هي غارقة يف بحر
الغيب ،وحمفوفة بكثري من األمور التي حتجب الرؤية الصحيحة هلا،
والشاملة لكل ما يرتبط هبا.
والذي يعرف ذلك الغيب ،وهييمن عىل كل هذا الواقع هو

الذي يفرتض فيه أن يقدم اإلرشادات اهلادية إىل طريقة التعامل مع
كل هذا الواقع ،وكيفية استعامل هذه األجهزة التي متكن اإلنسان
من التحرك بصورة سليمة وقويمة باجتاه ذلك اهلدف حتى بلوغه،
وهذا كام لو اشرتيت جهاز كمبيوتر مثالً ،فإن تشغيله بصورة
عشوائية لن حيقق األهداف املتوخاة منه ،فال بد من التامس طريقة
التشغيل وتعليامته من نفس صانع ذلك اجلهاز ،ثم االلتزام الدقيق
هبا لتحصل عىل ما يراد احلصول عليه منه.
زوده اهلل بأجهزة تتناسب وتتناغم مع كل ما
واإلنسان أيض ًا قد ّ
أودعه اهلل من أرسار يف هذا الكون الذي يريد من خالل التعامل معه
أن يصل إىل اهلل سبحانه ويبلغ رضوانه ويسعد بإنسانيته (ال باملال
وال باملنصب ،وال باجلامل أو الشكل ،وال بغري ذلك) وينطلق ليحيا
احلياة احلقيقية بعمق ،وبكل ما يملك من طاقات كام أشار إليه تعاىل
حني قال﴿ :إِ َّن الدَّ ار ِ
اآلخ َر َة َ ِل َي َْ
ون﴾((( ،وأي
ان َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُم َ
ال َي َو ُ
َ

((( سورة العنكبوت :آية. 64
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استعامل هلذه األجهزة بغري الطريقة املرسومة لن ينجح يف حتقيق هذا
التناغم فيام بينها وبني سائر نواميس الطبيعة ،فيكون اخللل ،ويكون
اخلرسان.
إذن ،فال بد من الطاعة الدقيقة والشاملة ألوامره تعاىل ،وهو
املراد بالعبادة ،وال يمكن السامح بأصغر خمالفة للتعليامت اإلهلية،
ألن ذلك سينعكس سلب ًا عىل سالمة املسرية ،ولن يمكن ضامن

يفس
وصول القافلة بسالم إىل اهلدف املنشود بدون ذلك ،وهذا ما ّ
لنا :أيض ًا قوله تعاىل﴿ :لِيعبدُ وا هللَ ُ ْ ِ ِ
ين﴾((( ،فال يكون
ملص َ
ني َل ُه الدِّ َ
َ ُْ
ثمة أية عبادة ،أو فقل :أي طاعة وانقياد لغري اهلل ،بل وينحرص ذلك
به تعاىل ،وبه فقط.
تنوع املستحبات وكثرهتا:

ومن الواضح أن اإلسالم قد قدّ م  -يف نطاق تعليامته -
جمموعة من األوامر والزواجر ،وكل منهام ينقسم إىل ما هو ملزم،
وما هو غري ملزم ،حيث إن الواجب ترافق مع املستحب ،وجاء إىل
جانب احلرام ،املكروه ،أضف إىل ذلك :هذا احلجم اهلائل ،وهذا
التنوع العظيم للمستحبات عىل وجه اخلصوص ،فام هو هذا الرس يف
هذا وذاك يا ترى؟ وملاذا؟!
((( سورة البينة :آية.5
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إننا نعتقد :أن اإلجابة عىل هذين السؤالني تبدأ باإلشارة إىل
أن هناك أمور ًا يسبب فعلها أو تركها خل ً
ال مبارش ًا يف الواقع الذي
يراد له أن يكون سلي ًام ،ومتامسك ًا وقوي ًا ،وهناك أمور هلا دور صيانة
لتحمل أعبائه،
هلذا الواقع ،أو دور التأهيل ملا حيتاج إىل التأهيل
ّ
ومتابعة املسرية بصورة أكثر أمن ًا ،وأكثر شعور ًا بالثقة ،وأحيان ًا يكون
ثمة طموح إىل جتاوز احلد األدنى من األهلية ،من أجل مواجهة
الصوارف والتحديات القوية ،التي قد تأيت من داخل اإلنسان :من
غرائزه أو شهواته ،أو بسبب وجود خلل يف تكامل بعض خصائص
شخصيته باملقارنة مع ما عداها ،وكذلك مواجهة التحديات الكبرية
التي قد تأيت من خارج شخصية اإلنسان ،والتي قد تضع اإلنسان
يف أحيان كثرية يف حميط الكارثة احلقيقية ،وألجل كل ذلك وسواه
كانت املكروهات واملستحبات فيام يبدو.
وبام ذكرناه أيض ًا يعرف سبب التنوع يف خصوص املستحبات،
فإن اهلدف باإلضافة إىل أمور أخرى هو شحن هذا اإلنسان روحي ًا
بواسطة هذه املستحبات ،واملفروض هو وجود تنوع يف ظروف
وقدرات ،وحاالت اإلنسان ،ورضوريات حياته املختلفة ،فمع تكثر
وتنوع املستحبات يصبح باستطاعته أن يستفيد منها يف خمتلف حاالته
وظروفه النفسية ،واجلسدية ،واالجتامعية ،واملعيشية وغريها ،حيث
جيد فيها ما يتالئم مع كل حالة وكل ظرف ،فقد يرغب يف الصوم
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نفسه ،وقد يرغب يف قراءة
إذا كان الصوم يالئم ظروفه وتُقبِل عليه ُ
القرآن إذا كانت حالته املعيشية واجلسدية وسواها تسمح له بذلك،
وقد يرغب يف العمل االجتامعي وقضاء حاجات املؤمنني ،فيختار
ذلك أيض ًا ،وهكذا يف سائر احلاالت واألوضاع والظروف.
ِ
﴿وإِ َّي َ
ني﴾:
اك ن َْستَع ُ
َ
ِ
﴿وإِ َّي َ
ني﴾ ،فإننا نسجل ما
اك ن َْستَع ُ
وإذا انتقلنا إىل قوله تعاىلَ :
ييل:
الوعي يقتيض االستعانة:

إنه إذا عرف اإلنسان حجم ما يواجهه من حتديات من داخل
ذاته ،وهو ما حيتاج لدفع آفاته إىل اجلهاد األكرب ،عىل حد تعبريه ،F
وعرف أيض ًا حجم التحديات التي تواجهه من خارج ذاته ،يف كل
موقع ويف كل جمال ،فإنه يدرك أنه بحاجة إىل االستعانة بمصدر
القوة وااللتجاء إىل مصدر العطاء والفيض ،ولن يستطيع أن حيقق
حلمه الكبري من دون ذلك.
التوحيد يف العبادة واالستعانة:

وإن اآلية الرشيفة يف حني أكّدت عىل التوحيد الكامل يف
العبادة ،فإهنا قد أكدت أيض ًا عىل التوحيد يف العمل ،حيث حرصت
االستعانة به سبحانه دون كل ما ومن عداه ،األمر الذي يعني :أنه
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تعاىل وحده القادر عىل التأثري ،وأنه وحده الغني ،والقوي ،وو...
إلخ ،فمن أجل ذلك كان ال بد من حرص االستعانة به تعاىل ،ومن
أجل ذلك كان التوحيد يف االستعانة معناه احلرية الكاملة واحلقيقية،
حيث ال يشعر أنه بحاجة إىل أحد ألن اجلميع ال يملكون رض ًا وال
نفع ًا وال موت ًا وال حيا ًة وال نشور ًا ،وألجل ذلك جاءت االستعانة
مطلقة ومن دون تقييد أو حتديد.
جرب أم اختيار:

وإذا لوحظت صيغة اآلية فإهنا تدل داللة واضحة عىل أننا
نحن الذين نختار أن نفعل ،ونحن الذين يصدر عنا الفعل الذي
نختاره ،فنحن نعبد اهلل ،ونحن أيض ًا نعمل ونطلب منه تعاىل أن
يعيننا عىل ما نعمله ،ولذا قال( :نعبد)( ،نستعني) ،فلو كان هو
الذي يعمل فلامذا نطلب منه العون؟! وملاذا أيض ًا ننسب العبادة إىل
أنفسنا؟!
االستعانة ،والعجب والرياء وغريها.
ونقول أيض ًا:

أوالً :إن إحساسنا باحلاجة إىل معونة الغري لنا ،معناه :أننا
ال نملك القدرات الكافية إلنجاز الفعل باالستقالل ،وهذا من
شأنه أن يبعد اإلنسان عن الشعور بالعجب الناشئ عن اإلحساس
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بالقدرة الفائقة ،وباالستقاللية يف التأثري.

حيس باحلاجة إىل الغري من الناس ،أو
ثاني ًا :إذا كان اإلنسان ّ
ويتقرب منه،
يشعر بالضعف أمامه ،فقد يلجأ إىل أن يتزلف له،
ّ
بإظهار خالف احلقيقة ،فيقع يف الرياء ،ويف حماولة التزييف واخلداع،
أما إذا تأكد لديه :أن اهلل وحده هو الذي يمكن أن يرفع ضعفه،

ويسد حاجته ،فإنه ال جيد رضورة للتزلف إىل غريه ،ويكون قد
ابتعد بذلك عن حالة الرياء التي تنشأ عادة من الشعور باحلاجة إىل
اآلخرين ،أو بالضعف أمامهم ،فإذا وجد أهنم ال يملكون ما جيرب
ضعفه ،ويسد حاجته؛ فلامذا يتزلف إليهم؟ وملاذا الرياء؟ وإذا رأى:
أن غريه ضعيف مثله ،وليس لديه ما يتقوى به ،فلامذا وعن أي يشء
خيدعه؟
ثالث ًا :ثمة نقطة أخرى نشري إليها هنا ،وهي أن اإلنسان حيتاج
إىل املعونة وهو فرد ،وحيتاج إليها ،وهو مجاعة ،فال يمكن أن يستغني
عن معونة اهلل سبحانه يف احلالتني ،فإذا كانت اجلامعة حتتاج إىل
العون ،فحاجة الفرد إىل ذلك تصبح أوىل وأوضح.
االستعانة بغري اهلل سبحانه:

متنع بعض الفرق من االستعانة بغري اهلل سبحانه ،وتعد ذلك
ِشك ًا ،وخروج ًا عن الدين ،إذ ال مؤثر يف هذا الوجود سوى اهلل
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سبحانه ،واالستعانة بغريه تستبطن االعتقاد بوجود مؤثر آخر
سواه ،إذن ،فال جيوز  -وفق مقولتهم  -أن نقول عندما يتكالب
علينا املستكربون :يا مهدي أدركنا ،وعندما يتكالب علينا األعداء،
ونحتاج إىل األسوة ،وإىل إهلاب روح التضحية والفداء لندفع عنا
كيد األعداء ،ال جيوز أن نقول :يا حسني ،وحينام نشعر باملظلومية
ونحتاج لبلسمة اجلراح ال جيوز أن نقول :يا زهراء ،وعندما نحتاج
إىل الصرب يف موقع الكرب والبالء ،ال جيوز  -وفق مقولتهم أيض ًا -
أن نقول :يا زينب ،وعندما نريد أن نتقوى عىل العمل الكبري واخلطري،
ال جيوز أن نقول :يا عيل ،وال جيوز أن نطلب شفاء املريض ،وحفظ
الغائب من النبي أو الويل ،إىل آخر ما هنالك.

وهذا الكالم ظاهره مجيل ومنسجم مع تقديم كلمة
﴿وإِ َّي َ
اك﴾ ،املفيد للتخصيص لالستعانة به تعاىل ،يف قوله تعاىل:
َ
ِ
﴿وإِ َّي َ
ني﴾ ،ولكن احلقيقة هي :أنه كالم غري مقبول ،بل
اك ن َْستَع ُ
َ
وغري معقول ،وذلك ملا ييل:

 إنه لو صح هذا القتىض حتريم قصد الطبيب للعالج،والقتىض حتريم رشب الدواء ،والقتىض كذلك حتريم طلب املعونة
يف محل احلجر أو الصندوق الثقيل ،والقتىض حتريم أن يطلب
اإلنسان من أحد أن يناوله اإلبريق مث ً
ال ليرشب ،فإن ذلك كله أيض ًا
استعانة باملخلوق ،فإن كان ما تقدم ُيعدُّ ِشك ًا ،فهذا أيض ًا مثله.

.......... 176سورة الفاحتة (أم الكتاب) تفسريها ،فضلها ،آثارها يف الدنيا واآلخرة

لقد حفل القرآن الكريم باآليات الرصحية بطلب العون ،أو
طلب التعاون من غري اهلل سبحانه ،فلو كان ذلك ِشك ًا ،فلامذا يأمر
اهلل سبحانه بالرشك؟ فلنقرأ اآليات التالية:

ب َوال َّت ْق َوى َوال َت َع َاونُوا َع َل ا ِ
إل ْث ِم
قال تعاىلَ :
﴿و َت َع َاونُوا َع َل ا ْل ِ ِّ
ان﴾((( ،وقال﴿ :واست َِعينُوا بِالص ِب والص ِ
َوا ْل ُعدْ َو ِ
الة َوإِ َنَّا َل َكبِ َري ٌة
َّ ْ َ َّ
َ ْ
ال ِ
اش ِعني﴾((( ،وقال﴿ :است َِعينُوا بِالص ِب والص ِ
إِالَّ َع َل َْ
الة إِ َّن هللَ
َ
َّ ْ َ َّ
ْ
ين﴾((( ،وقال تعاىل :حكاية لقول ذي القرننيَ ﴿ :ق َال َما
الصابِ ِر َ
َم َع َّ
َم َّكنَنِي فِ ِيه َر ِّب َخ ْي َف َأ ِعين ِ
ُون بِ ُق َّو ٍة َأ ْج َع ْل َب ْينَك ُْم َو َب ْين َُه ْم َر ْدم ًا﴾(((.
ٌ
 هناك فرق بني االستعانة وبني العبادة ،واملحرم هو عبادةغري اهلل ال االستعانة به ،فيحرم عبادة غري اهلل ألي سبب كان وبأي
طريقة كانت ،وكام حيرم السجود له كذلك حيرم التمسح به متسح
عبادة ،وكام حيرم السجود له بعنوان كونه رب ًا وإهلا وخالق ًا ،كذلك
حيرم السجود له بعنوان أنه يقربه إىل اهلل زلفى ،أما االستعانة ،فهي
ال تالزم االعتقاد بوجود مؤثر غري اهلل عىل حد التأثري اإلهلي أو
الربويب ،بل االستعانة بالنبي أو الويل ،إنام هي من أجل أننا ال نرى

((( سورة املائدة:آية. 2

((( سورة البقرة:آية. 45

((( سورة البقرة :آية. 153
((( سورة الكهف:آية. 95
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يف أنفسنا أهلية الوقوف بني يدي اهلل والطلب منه بسبب ما اقرتفناه،
فنطلب من هذا النبي والويل أن يتوىل هو طلب حاجاتنا منه تعاىل،
فإذا شفي املريض فاهلل  -واحلالة هذه  -هو الذي شفاه ،وإذا قضيت
احلاجة فإن اهلل هو الذي قضاها ،وهذا ليس من الرشك يف يشء ،بل
هو عني اإلخالص واملعرفة والتوحيد.

كام أننا حني يعني بعضنا بعض ًا فليس ذلك بقدرة ذاتية ،بل
بالقدرة التي أعطانا إياها اهلل ،ومن املال الذي رزقناه اهلل ،إىل آخر ما
هنالك ،وهذا من األمور البدهيية التي يدركها حتى األغبياء ،فض ً
ال
عن األذكياء والعلامء.
ِ
ِ
الص َ
يم﴾:
تفسري قوله تعاىلْ :
اط ا ُْل ْستَق َ
﴿اهدنَا ِّ َ
هناك عدة أمور ال بد من احلديث عنها يف هذا املقام ،وهي
التالية:
ارتباط اآلية بام قبلها:

لكي نفهم بصورة أعمق مدى ارتباط هذه اآلية بام سبقها،
فعلينا أن نشري إىل التسلسل الطبيعي ملا حتدثت عنه اآليات السابقة،
فنقول :إنه بعد أن تأكد االعتقاد باهلل سبحانه ،وبصفاته ـ اجلاملية
واجلاللية ـ ثم بيوم الدين ،فال بد أن ترتك هذه االعتقادات آثارها
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عىل العقل ،واملشاعر ،واملفاهيم والعواطف ،وغري ذلك ،ثم هي
قد أنتجت عقائد تفصيلية أثارت حركة ،وسلوك ًا ،وموقف ًا هو
عبادة توحيدية خالصة له تعاىل ،وكان ال بد أن يكون ذلك السلوك
والعمل ،وتلك العبادة منسجمة مع طبيعة اهلدف الذي يسعى إليه
اإلنسان ،وهو أن حيقق هذا اإلنسان ذاته ،ويستجمع خصائصه
ومزاياه اإلنسانية ،ويقيم حالة من التوازن فيام بني تلك اخلصائص
واملزايا ،ليحقق من خالل ذلك انسجامها مع ذلك اهلدف ،وتناغمها
معه بصورة إجيابية وبنّاءة ودافعة للحركة الصحيحة باجتاهه ،ومن
ثم باجتاه مواقع الزلفى والقرب من اهلل سبحانه وتعاىل.
وبعبارة أخرى :إن اإلنسان إنام يسعد بإنسانيته ،وباقامة حالة
من التوازن بني كل خصائصه ومزاياه وطاقاته بجميع تنوعاهتا ،ألن
حالة التوازن هذه هي التي تعطيه السالم والطمأنينة يف ظل الرىض،
والرعاية اإلهلية ،وأي خلل واهتزاز يف حالة التوازن هذه -بسبب
اقرتاف معصية ،أو بسبب تربية خاطئة -سيؤدي إىل اهتزاز هذا
السالم النفيس وتقويضه ،وسينعكس سلب ًا عىل درجة القرب من اهلل
ِ
سبحانه ،قال تعاىلِ َ :
وب﴾(((.
﴿أال بِذك ِْر هللِ َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ

ومن الواضح :أن إقامة حالة التوازن هذه ،وسعادة اإلنسان
بإنسانيته،ثم السعي نحو اهلل سبحانه لنيل درجات القرب والرىض
((( سورة الرعد :آية. 28
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منه تعاىل ،أن ذلك إنام يتم بالعمل ،واملامرسة ،فال بد من أطروحة
عملية تقدم هلذا اإلنسان هنج ًا يساعد عىل حتقيق ذلك ،وتقدم له
أيض َا قوانني وأحكام ًا سلوكية حتمي خطواته عىل هذا الطريق من أن
تزل وتنحرف ،وهو أيض ًا بحاجة إىل العون والرعاية واهلداية ،وال
بد أن نتلمس هذا النهج ،وتلك النظم والقوانني واألحكام ونطلبها
منه تعاىل ألنه سبحانه -بصفته رب العاملني -هو وحده العارف
بام خلق ،وهو وحده املطلع عىل كل الغيب وعىل مجيع األرسار،
وهو املريب ،والعامل بطبيعة املر بوب ،والعامل بسبل الوصول إليه،
ِ
ِ
الص َر َ
يم ،Qيأيت كنتيجة
Rاهدنَا ِّ
واالتصال به ،فقولهْ :
اط ا ْل ُم ْستَق َ
ِ
اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
طبيعية لقوله تعاىل﴿ :إِ َّي َ
ني﴾ ،فهو اجلهة التي
اك ن َْستَع ُ
نلجأ إليها بصورة عفوية وطبيعية ،فإذا كان ال بد من عبادة توصل
إليه تعاىل ،وال بد من كدح وعمل ومواجهة مصاعب ومتاعب ،فإن
طلب املعونة ،وطلب اهلداية إىل الضوابط واألحكام التي تضمن
سالمة احلركة يصبح أمر ًا رضوري ًا ،فالعبادة ليست هدف ًا ،وإنام هي
وسيلة تستبطن العمل الذي حيقق اهلدف ولكي يكون العمل مؤثر ًا
ألثره دون أية سلبيات ،فال بد من هنج وخطة وضوابط متنع من
اخلطأ ،وجتعل احلركة باالجتاه الصحيح.
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الطلب اجلازم:

وقد جاء طلب اهلداية هذا بتّي ًا وجازم ًا ،فلم يقل :إهدين إن
شئت ،أو إن أحببت ،ألن املطلوب يف كل دعاء وطلب من اهلل هو
ذلك ،فقد أمرنا باإلحلاح يف الطلب ،وباجلزم والبت فيه ،فإنه تعاىل
حيب إحلاح امللحني من عباده املؤمنني(((.
اإلسالم ال يغني عن طلب اهلداية:

وقد خيطر ببال البعض أن يقول :ما دمنا قد أسلمنا وآمنا ،فقد
حصلت اهلداية ،فلامذا نطلبها وهي موجودة لدينا؟ وهل هذا إال
طلب احلاصل؟ وملاذا كلفنا اهلل سبحانه بطلبها يف صلواتنا كل يوم
عرش مرات عىل األقل؟ ونقول يف اجلواب:

أوالً :صحيح :أن اهلل سبحانه قد رسم لنا باإلسالم طريق
اهلداية ،ولكن جمرد العمل بأحكامه ال يكفي لتحقيق اهلدف
املطلوب ،وهو أن حيقق اإلنسان إنسانيته ويستكمل مزاياها ليصل
من خالل ذلك إىل اهلل سبحانه ،وينال درجات القرب منه ،فالكل
يصيل ،لكن صالهتم ال تنهاهم عن املنكر ،بل بعضهم ينتهي عنه،
وبعضهم ال ينتهي ،والذين ينتهون عن املنكر ،بعضهم أرسخ امتناع ًا
((( راجع بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،92ص ،155وقرب اإلسناد،
احلمريي :ص.5
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وانتها ًء من بعض ،وعدا عن ذلك فإن الصالة هي معراج املؤمن،
وقربان كل تقي ،لكن الكثريين ـ وإن كانت صالهتم تنهاهم عن
الفحشاء ـ ال يكون هلم عروج هبا ،وال تكون قربان ًا هلم ،إال بمقدار
ضئيل وضعيف ،إذ كم من صائم ليس له من صيامه إال اجلوع
والظمأ ،وكم من قائم ليس له من قيامه إال السهر والعناء(((.

وهذا احلد األدنى من العمل قد يسقط التكليف ،ويمنع من
العقاب ،ولكن قد ال يثاب املرء عليه ،وال يفيده شيئ ًا يف إيصاله إىل
هدفه األسمى ،وقد رصح أمري املؤمنني  ،Aبأن العبادة درجات
ومراتب ،فقال( :إن قوم ًا عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار،
وإن قوم ًا عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد ،وإن قوم ًا عبدوا اهلل
شكر ًا فتلك عبادة األحرار)((( ،وهو الذي يقول( :ما عبدتك خوف ًا
من عقابك ،وال طمع ًا يف ثوابك ،ولكني وجدتك أه ً
ال للعبادة
فعبدتك)((( ،فالعمل الذي يسقط التكليف هو اخلطوة األوىل يف
رحلة األلف ميل ،ثم بقدر إخالص اإلنسان يف عبادته ،وبقدر ما
يبذله من جهد ،بقدر ما يكون القرب والرىض ،فإذا كان اإلنسان

((( هنج البالغة :ج ،3ص( 185برشح عبده) ،احلكمة رقم  ،145وبحار
األنوار ،العالمة املجليس :ج ،93ص ،294وراجع :ص.293
((( هنج البالغة (برشح عبده) مطبعة االستقامة بمرص :ج ،3ص  ،205احلكمة
رقم. 237
((( مستدرك سفينة البحار ،الشيخ النامزي الشاهرودي :ج ،7ص.55
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يف درجة ومرتبة ،فإنه حيتاج إىل اهلداية وإىل املعونة لينتقل منها إىل
درجة أعىل ،ثم إىل األعىل منها ،وهكذا ،ووسائل ذلك هو الصرب،
واإلخالص واجلهد ،وجهاد النفس.

ولكل منـزلة ودرجة خصوصياهتا وآفاقها ،ومسؤولياهتا التي
ختتلف يف حجمها وتفاصليها عن سابقتها ،وهلا كذلك واجباهتا

التي تنسجم معها ،ومع ما استجد هلذا اإلنسان ،وما انفتح عليه
من معارف وآفاق ،وأحوال وغريها ،فهي إذن حتتاج إىل هدايات
إهلية جديدة ،ليعرف كيف يتعامل مع هذا الواقع اجلديد ،ليتفاعل،
ثم ليتأقلم معه ،وليتمكن من هتيئة الوسائل الستمرار حتركه باجتاه
مراحل أخرى أرحب وأوسع وأرقى ،فال بد له من هداية يف حميطه
قبل االنتقال ،ثم هداية يف حركته االنتقالية ،ثم هداية ثالثة حني
بلوغه املرحلة اجلديدة ،فهو كاملسافر الذي حيتاج إىل هداية أولية،
ثم إىل هدايات يف كل مرحلة يصل إليها ،ثم إىل هداية بعد الوصول
ليكون عىل علم بتفاصيل وحاالت ومناخ البلد الذي وصل إليه.
والعبادة والقرب من اهلل سبحانه ال ينحرص بالصالة والصوم
واحلج ،بل إن كل عمل يمكن أن يكون عبادة ،وقد يكون تفكرك
باهلل ،وحماسبتك نفسك يف آخر ساعة من هنار أفضل من عامة
عباداتك ،اخلاوية واخلالية من اإلخالص والتفكر ،بل قد يصاحبها
رياء وعجب ،خيرجها من دائرة كوهنا مظهر ًا من مظاهر التوحيد،
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لتكون رشك ًا موبق ًا ومهلك ًا.

وقد يكون نومك عبادة إذا كنت صائ ًام ،وال تكون صالتك
عبادة ،كام أن كدك عىل عيالك ،وإحسانك لوالديك ومرابطتك
عىل الثغور ،وسعيك يف قضاء حاجات املؤمنني ،قد يوصلك إىل
الدرجات العىل ،واملراتب السامية ،التي ترفعك إىل درجة عبادة

األحرار ،وإذا كانت كل درجة جتعل اإلنسان ينفتح عىل اهلل سبحانه،
بعقله ووعيه ،وفكره ومعرفته بصورة أتم وأكرب ،فإن صالته -إذا
بلغ بعض املراحل -ربام تصري أكثر معراجية ،وأشد هني ًا له عن
املنكر ،وأمر ًا له باملزيد من املعروف ،ثم يصبح دعاؤه مستجاب ًا ،بل
قد يصبح املستحب عنده واجب ًا ،واملكروه حرام ًا ،والصغرية من
الذنوب يراها كبرية ،ثم يزداد تكام ً
ال ورقي ًا حتى يصبح يرى بعني
اهلل ،وينطق بام يريده اهلل ،ويصري يومه أفضل من أمسه ،ويفهم بعمق
مغزى قول عيل( :Aمن اعتدل يوماه فهو مغبون)((( ،ويلحق من
مر
ثم بدرجات األولياء واألصفياء ،وهذا هو السري الطبيعي الذي َّ
به األنبياء واألوصياء ،فوصلوا إىل ما يريدون ،ونالوا ما يشتهون
بعلمهم وبجهدهم وجهادهم ،وإن علمهم باحلالل واحلرام تفسري
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،68ص ،181ومعاين األخبار ،الشيخ
الصدوق :ص ،198واألمايل ،الشيخ الصدوق :ص ،352واألمايل ،الشيخ
الطويس :ص 447ط سنة  1401هـ.ق ،وأعالم الدين بأعالم اهلدى ،الشيخ
الطربيس :ص. 303
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القرآن ،وإن كان واحد ًا ،ولكنهم يتفاوتون يف علمهم بملكوت
اهلل سبحانه ،وبأرسار اخلليقة ،ويزدادون يف علمهم هذا ،كام جاء
يف بعض الروايات((( ،فاحلاجة إىل هداية اهلل وتسديده ،ومعونته
وتوفيقه ،وفتح آفاق املعرفة باهلل ،وااللتذاذ بقربه ،وإدراك ألطافه،
والتفاعل مع بركاته ،هذه احلاجة مستمرة ومتجددة ،وحتتاج إىل
هداية بعد هداية ،وال بد من طلبها منه تعاىل ،وال بد من اإلحلاح
ِ
الص َ
يم ﴾.
﴿اه ِد َنا ِّ َ
واإلرصار عىل هذا الطلبْ ،
اط ْ ُال ْس َتق َ

وثاني ًا :إن املراد هو استمرار اهلداية اإلهلية ،ألنه إذا وكلنا إىل
أنفسنا فإن أهواءنا وشهواتنا ،واملغريات والضغوطات تتسلط علينا
فتزين لنا االنحراف واخلطأ ،حتى لنرى احلق باطالً ،والباطل حق ًا،
ونقع يف املآثم واملظامل ،ونصبح يف ظلامت بعضها فوق بعض.
ان َع َل ُق ُل ِ
وبِ ْم َما كَانُوا َيك ِْس ُب َ
ال َب ْل َر َ
﴿ َك َّ
ون﴾(((َ ﴿ ،ف َل َّم زَا ُغوا
وب ْم﴾((( ،ويف ناحية اهلداية أيض ًا يكون األمر كذلك.
َأزَا َغ هللُ ُق ُل َ ُ
ِ
واه ْم﴾((( ،وقال
َاه ْم َت ْق ُ
ين ْاهتَدَ ْوا زَا َد ُه ْم ُهدً ى َوآت ُ
﴿وا َّلذ َ
قال تعاىلَ :
((( الربهان يف تفسري القران ،السيد هاشم البحراين :ج ،1ص.17
((( سورة املطففني :آية.14
((( سورة الصف :آية.5

((( سورة حممد  :آية.17
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ِ ِ
ني﴾(((.
﴿هدً ى ل ْل ُمتَّق َ
سبحانهُ :

فاحلاجة إىل املعونة واهلداية قائمة ودائمة ،فطلبها ال بد أن
يستمر ،ليشملك اللطف اإلهلي الغامر ،أما إذا انقطعت عن طلب
اهلداية ،وأحسست بعدم احلاجة إليها ،فقد قطعت صلتك باهلل،
واستوجبت قطع اللطف اإلهلي عنك ،وأصبحت عرضة لألهواء

والشهوات ،لتتالعب بك ،وللشياطني لتغويك وتطغيك ،وهذا ما
ال يرغب به عاقل ،وال يرىض به حتى جاهل ،ونجد يف اللغة العربية
ما يشهد لكون :إهدنا ،بمعنى :ثبتنا.

وذلك فيام لو قلت ألحدهم :قف حتى أعود إليك ،فكلمة:
قف ،يطلب هبا الثبات عىل حالة الوقوف ،وليس املطلوب ،أن يقف
بعد أن يكون قاعد ًا ،وكلمة( :اهدنا) هي األخرى من هذا القبيل.
أنواع اهلداية وأقسامها:

وقد قسم بعضهم اهلداية إىل أربعة أقسام هي:

 هداية اإلهلام :وهي نوع من اهلدايات التي تدفع الطفللتناول ثدي أمه ،واالرتضاع منه بمجرد أن ينفصل عن رحم أمه؛
فاحلواس وحدها ال يمكن أن تدفعه إىل ممارسة هذا الفن الرفيع،
وكذلك ليس لديه من اإلدراك يف تلك الفرتة ما يمكنه من ذلك،
((( سورة البقرة :آية.2
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فض ً
ال عن أن يتعلم ذلك من معلم أو أن يقرأه يف كتاب ،أو غريه.

 اهلداية احلسية :فإن احلواس هلا دور يف اهلداية ،فالبرص هيديإىل األشكال واألحجام واأللوان ،وبالسمع هتتدي إىل األصوات،
ومتيز بينها ،وتعرف الشجي من النشاز ،والقوي من الضعيف ،وما
إىل ذلك .وبواسطة اللمس تعرف احلار والبارد ،واللني والقايس،
واخلشن واألملس إلخ ،وكذلك بالنسبة إىل حاسة الشم يف
املشمومات ،وحاسة الذوق يف املطعوم واملرشوب.
 اهلداية العقلية :التي ندرك هبا ما ال يقع حتت قدرة احلواس،وال ينال باإلهلام ،وذلك مثل احلسن ،والقبح ،والعدل والظلم،
والتوافق والتضاد ،والتناقض وعدمه وما إىل ذلك.

 اهلداية الرشعية :وهي تكون فيام يعجز العقل عن درككنهه ،ويقف حائر ًا أمامه ،وقد َ ُتول األهواء ،والغرائز والشهوات
دون وصول العقل إليه ،حينام هتيمن عليه تلك األهواء والشهوات،
وتفقده القدرة عىل التمييز ،فتشتبه عليه األمور ،وخيلط احلق
بالباطل ،فيأيت دور الرشع ليحل حمل العقل يف اهلداية والبيان ،وبعد
هذا البيان نقول :كأهنم يريدون أن يقولوا :إن معنى اآلية الرشيفة
هو :اهدنا إىل رشيعتك ،وهبا ،يف املواقع التي يعجز العقل ،واإلهلام،
واحلواس عن إدراك وجه الصواب فيها ،ونقول :إن هذا البيان غري
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مقبول.

أوالً :ألنه كالم غائم ،وال سيام فيام يرتبط بقدرات العقل عىل
اإلدراك ،وحدوده وجماالته.

ثاني ًا :إن اهلداية عىل تفسريهم هذا تنتهي بمجرد تعليم
الرشيعة ،فإذا عرفت أحكامها فال حاجة لقوله اهدنا كل يوم عرش
مرات أو أكثر ،ألن أمور الرشيعة والدين حمددة وال زيادة فيها،
والزيادة إنام هي فيام هو خارج عنها.

ثالث ًا :قد ذكرنا فيام تقدم :أن اهلداية ليست جمرد تلقني وداللة،
Rو َهدَ ْينَا ُه الن َّْجدَ ْي ِن ،(((Qبل
ثم تقبل أو ال تقبل ،عىل حد قوله تعاىلَ :
اهلداية إىل النجدين هي إحدى مراتبها ،وتوضيح ذلك:

هذه اهلداية ليست هي  -كام يقول بعضهم  -التوقيف
اإلهلي ،لري ّد عليه بعض آخر :بأن اهلدايات التوقيفية خاصة
باألنبياء(((.

(((

بل هي هداية بعد هداية تزيد وتتسع باستمرار ،تبع ًا ملا

((( سورة البلد :آية.10

((( كتبت يف مجيع املواضع هنا ويف اهلامش( :توفيق) ،بتقديم الفاء املوحدة عىل
القاف املثناة ،والظاهر أنه تصحيف ،والصحيح ما ثبتناه.

((( هذا إذا أريد بالتوقيف اإلهلي ،الوحي ،أما لو األعم منه ،فال خيتص التوقيف
باألنبياء حسبام أوضحناه.
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يستجد لإلنسان من معارف ،وتنفتح أمامه من آفاق ،ويواجهه من
أمور جديدة حتتاج إىل حل ،وإىل استكناه حقيقتها ،واالنسياب يف
ِ
ين ْاهتَدَ ْوا زَا َد ُه ْم ُهدً ى،Q
Rوا َّلذ َ
آفاقها ،وذلك عىل حد قوله تعاىلَ :
فإن املعرفة كلام اتسعت ،كلام زادت معرفة اإلنسان بحجم
املجهوالت التي حيتاج إىل كشفها ،وكثرت األلغاز التي حتتاج
منه إىل حل ،فإن اخلري يوصل بعضه إىل بعض ،وهيدي بعضه إىل
بعض ،كام ويشد بعضه أزر بعض ،وال خيتص ذلك باألنبياء ،ما دام
أن عبادات اإلنسان ،والتزامه بأحكام اهلل من األوامر والزواجر له
آثاره عليه ،فتصقل روحه ،وفكره وعقله وجتربته؛ وتزيد من طاقاته،
وهتيؤه لنيل مراتب أعىل وأرقى ،وبالوصول إليها ،واحلصول عليها
يكتسب املزيد ،فيوظفه لنيل موقع جديد من مواقع القرب والزلفى
له تعاىل ،ويصبح أقدر عىل مواجهة نفسه ،وصدها عن شهواهتا ،ثم
مواجهة املغريات واملشكالت بعزم أشد ،وقدرات أعظم.
وصف الرصاط باملستقيم :ملاذا؟!

قالوا :إن كلمة ( الرصاط ) تعني اخلط األقرب بني نقطتني،
فهو إذن يستبطن االستقامة ،ألن أقرب خط بني نقطتني هو اخلط
املستقيم وهذا اخلط واحد ،وال يمكن التعدد فيه ،وهو أيض ًا يصلك
باهلدف بصورة مبارشة ،ولذا ،لو افرتضنا خطني متوازيني يسريان،
فإهنام لن يلتقيا يف نقطة وهدف واحد ،بل يصل إليه أحدمها دون
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اآلخر ،أما يف صورة التعرج فقد يصل اخلطان إىل اهلدف ،وقد يكون
التخلف عنه منهام مع ًا ،أو من أحدمها ،واخلطوط املتعرجة تكون:
أطول ،وتتعدد ،وقد ال توصلك إىل اهلدف ،وقد أشار سبحانه إىل
ِ
ذلك حني قال﴿ :و َأ َّن ه َذا ِ ِ
الس ُب َل
َ َ
صاطي ُم ْستَقي ًام َفا َّتبِ ُعو ُه َوال َت َّتبِ ُعوا ُّ
َ
َف َت َف َّر َق بِك ُْم َع ْن َسبِيلِ ِه﴾(((.
واخلط املستقيم باجتاه هدف إذا انحرف عن االستقامة،
فإنه لن يصل إىل اهلدف قطع ًا ،نعم لو انحرف مرة أخرى فإن كان
االنحراف الثاين باجتاه اهلدف ،فإنه يصل إليه ،وإن مل يكن باجتاهه
فإنه حيتاج إىل انحراف آخر ،وهكذا  ،فإن كان الرصاط يستبطن
معنى االستقامة حق ًا ،فإن املقصود هنا من كلمة( :املستقيم) هو
التأكيد عىل خصوصية الرصاط هذه ،وذلك من أجل:
 الترصيح والتأكيد عىل أقربيته إىل اهلدف بالنسبة لسائرالطرق ،بدالً من االعتامد عىل االنتقال من املعنى الرتكيبي إىل املعنى
التجزيئي ،الذي يفصل الصفة عن موصوفها ذهن ًا.
 اإلشارة إىل قرصه ،ورسعة الوصول من خالله إىل درجاتالقرب والفوز هبا.
 -اإلشارة إىل أنه الطريق الواحد ،الذي ال ثاين له.

((( سورة األنعام :آية.153
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 اإلشارة إىل إيصاله األكيد ،يف مقابل غريه مما قد ال يوصلأصالً.
تفسري قوله تعاىل:
﴿ص َ ِ
ِ
ت َع َل ْي ِه ْم َغ ْ ِي ا َْلغ ُْض ِ
ني﴾:
وب َع َل ْي ِه ْم َوال َّ
ين َأ ْن َع ْم َ
الضا ِّل َ
اط ا َّلذ َ
َ
نسبة الرصاط إىل غري اهلل سبحانه:

إن من يراجع اآليات القرآنية جيد :أهنا مجيع ًا باستثناء آيتني قد
نسبت الرصاط إىل اهلل سبحانه ،فاقرأ اآليات التالية ،وقس عليها
ال ِم ِ
﴿ص ِ
غريهاِ :
يد﴾(((ِ َ ،
اط ا ْل َع ِز ِيز َْ
﴿ص ُ
اط َر ِّب َ
ك ُم ْست َِق ًيام﴾(((،
َ
ِ
﴿ص ِ
ََ
صاطِي ُم ْست َِقي ًام َفا َّتبِ ُعو ُه﴾(((ِ َ ،
اط هللِ﴾(((.
﴿وأ َّن َه َذا َ
واآليتان اللتان نسب فيهام الرصاط لغري اهلل مها :قوله تعاىل:
﴿ ُق ْل إِنَّنِي هدَ ِان رب إِ َل ِص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم ِدين ًا ِق َي ًام﴾((( ،فإنه اعترب
َ ِّ
َ
َ
يف هذه اآلية :أن الرصاط املستقيم هو الدين القيم ،أي هو رصاط
موصوف بأنه دين قيم ،ولكنه تعاىل أيض ًا مل ينسب يف هذه اآلية

((( سورة سبأ :آية .6وسورة إبراهيم :آية.1
((( سورة األنعام :آية.126
((( سورة األنعام:آية.153

((( سورة الشورى :آية.53

((( سورة األنعام :آية.161
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الرصاط إىل أحد ،بل تركه عرضة لالحتامالت ،مع العلم أن الدين
القيم هو رصاط اهلل سبحانه أيض ًا ،فينحرص نسبة الرصاط لغري اهلل
سبحانه يف خصوص آية سورة الفاحتة :رصاط الذين أنعمت عليهم،
فهنا أسئلة ثالثة:
األول :ملاذا اختصت سورة الفاحتة هبذا األمر؟

الثاين :ما هو السبب يف نسبة الرصاط هنا فقط لغري اهلل
سبحانه؟
الثالث :ملاذا احتاج إىل هذا التفصيل بعد قوله :الرصاط
املستقيم؟ ونقول يف اجلواب عن هذه األسئلة:

أوالً :إن نسبة الرصاط يف سورة الفاحتة إىل الذين أنعم اهلل
عليهم ليس معناها أنه مل ينسبه فيها إىل نفسه ،وذلك ألن رصاطهم
هو يف النتيجة واملآل رصاط اهلل سبحانه ،فهو ينسبه إليهم ،ألنه
رصاطهم الذي اختاروه ومشوا فيه وقطعوه ،وإن كان اهلل سبحانه
هو الذي سنّه ورشعه هلم.
ثاني ًا :إن اهلل تعاىل حني نسب الرصاط ،للذين أنعم عليهم،
فقد أراد أن يقول :إن الذي اهتدى إىل رصاطه املستقيم ،فإنام اهتدى
إليه بنعمة منه تعاىل وبفضله وهدايته؛ فيكون ذلك أدعى لإلخالص
له ،واالرتباط به سبحانه وتعاىل ،وليس هذا االهتداء نتيجة لقدرات
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ذاتية برشية كامنة ،ومن خالل جهد شخيص ،بعيد عن تسديد اهلل
سبحانه ،وهدايته ،وأفضاله.
ثالث ًا :إنه إذا ظهر لنا أن اآلخرين قد اهتدوا إىل هذا الرصاط،
فإن ذلك جيعلنا نطمئن إىل إمكانية حتقق ذلك بالنسبة إلينا أيض ًا ،فهو
إذن ليس أمر ًا نظري ًا جتريدي ًا ال واقعية له ،وليس فوق طاقة البرش ،أو

غري قابل للتطبيق ،بسبب ظروف موضوعية ذات طابع معني.

رابع ًا :إنه تعاىل يف خصوص هذه السورة التي ال بد أن نقرأها
يف صالتنا عرش مرات عىل األقل يومي ًا ،يريد أن جيسد لنا األسوة
والقدوة واقع ًا حي ًا يمكن أن نرتسم خطاه ،وهنتدي هبديه ،وذلك ألن
اإلنسان -بطبيعته -يتعامل مع األمور من خالل حواسه الظاهرية
بالدرجة األوىل ،ثم ينتزع من القضايا املحسوسة قضايا تصورية ،ثم
يبحث عن قواسمها املشرتكة ويسقط خصوصياهتا ،ليكتشف املبدأ
والنظرية ،والقاسم املشرتك ،والقاعدة ،وقد أراد سبحانه لنا هنا:
أن جيسد لنا َهدْ َيه وتعاليمه لننتقل من املضمون الواقعي واحليس،
الغني بالقيم واجلامالت ،ليمثل لنا إغرا ًء يدعونا إىل االندفاع إليه،
وااللتزام به ،والتعاطي معه ،من موقع الوعي ،واملشاعر املرتكزة إىل
مناشئها ،فنكون أكثر اقتناع ًا ،وأعمق إيامن ًا ،وأشد متسك ًا والتزام ًا به،
حتى إننا لنضحي من أجله بالغايل والنفيس حني يقتيض األمر ذلك.
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أما إذا اقترص عىل املضمون التصوري ،والتخييل التجريدي،
فإن االندفاع لن يكون باملستوى املطلوب ،بل سوف يعاين من
حاالت الرتدد واخلوف من جدوى أو من إمكانية وواقعية ما يطلب
منه ،ولن يكون يف موقع الرىض والثبات والطمأنينة يف املامرسة ويف
املوقف ،وال أقل من أن ذلك لن يكون قادر ًا عىل اإلثارة واإلغراء
بمستوى ما لو كان املضمون حسي ًا ومتجسد ًا.

أضف إىل ما تقدم :أن من مصلحة اإلنسان أن يتطلب أقىص
درجات اهلداية وأجداها وأوضحها ،وأشدها تأثري ًا ،واهلداية احلسية
هي األقوى واألجدى حيث تريك القيم واجلامالت متجسدة
تنفري وختويف
صاح َ
أمامك ،وتدفع بك ،وتشدك إليها ،فإذا َ
ب ذلك ٌ
من رصاط الضالني واملغضوب عليهم ،فإن كل املقومات املطلوبة
لالندفاع بقوة تصبح جاهزة ومستعدة للتأثري وللتحريك باجتاه
اهلدف األقىص واألسمى ،وبعبارة أوضح :إن النعمة واالستزادة
هي هدف الطالب يف جامعته ،وهدف املزارع يف حقله ،وهدف
العابد يف حمرابه ،ووو ...ويتحرك اإلنسان من أجل احلصول عليها
بصورة عفوية فيسلك إليها أقرب السبل وأكثرها أمن ًا ،وهو الرصاط
املستقيم ،فإحساسه بأن ثمة نعمة وثمة استزادة ،يمثل دافع ًا له إىل
التحرك نحوها ،وإن الغضب اإلهلي واهلل سبحانه هو أعظم قوة
متلك الترصف يف حياة وشؤون اإلنسان وغري اإلنسان ،ثم الضالل
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عن اهلدف ،وعن طريق الوصول إليه.

نعم ،إن هذا الغضب وذلك الضالل ملا كان اإلنسان ينفر منه
ويبتعد عنه بصورة عفوية أيض ًا ،ألن الغضب والضالل يوحيان
بزوال النعمة ،أو بعدم احلصول عليها ،فال بد له إذن من االبتعاد
عن سبل املغضوب عليهم والضالني لتفادي أية سلبية تنشأ من اتباع
سبيلهام.

عب بكلمة َ
ت﴾ التي تفيد
﴿أ ْن َع ْم َ
ويالحظ أخري ًا :أنه تعاىل قد ّ
معنى ينطبق عىل مجيع األمور التي تعني اإلنسان من صحة أو مال
أو قدرة ،أو جاه أو هداية أو علم ،أو أمن أو أي يشء آخر يسهم
يف إسعاد اإلنسان ،ويمكن له أن حيصل عليه .وهذا نوع آخر من
الرتغيب والتحفيز للسري عىل ذلك الرصاط ،وكل ذلك يفرس لنا
السبب يف أن ذلك قد ورد يف سورة الفاحتة التي تتكرر يف كل يوم
عرش مرات عىل األقل ،فقد أريد منه أن يصبح خلق ًا ،وطريقة،
وحركة عفوية ،من خالل ارتكاز ذلك يف نفس اإلنسان وروحه
وكل وجوده.
النعمة والنقمة:

وقد يتخيل البعض :أن الذين أنعم اهلل عليهم ،قد تسببت
هلم نفس تلك النعمة بالنقامت ،فقد أوذي األنبياء ،وقتل احلسني
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بن عيل  Aيف كربالء بصورة مفجعة .وقال عيل Aألهل العراق:
(لقد مألتم قلبي قيح ًا)((( ،ومع هذا ،فكيف نفرس قوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
﴿ َف ُأ ْو َلئِ َ
ني َو ُّ
الش َهدَ ِاء
الصدِّ يق َ
ين َأ ْن َع َم هللُ َع َل ْي ِه ْم م ْن النَّبِ ِّي َ
ني َو ِّ
ك َم َع ا َّلذ َ
ِ
ني﴾(((؟ ،حيث عَدَّ سبحانه الشهداء أيض ًا يف مجلة من أنعم
الصال َ
َو َّ
عليه ،مع أهنم يواجهون احلتوف ،بشفار السيوف ،مع ما يصاحب
ذلك من آالم ومشقات وأهوال ،وحمن ،هذا باإلضافة إىل األنبياء
الذين يواجهون املصائب والباليا ،والعظائم والرزايا.

وخالصة األمر :إن هذا  -وفق تصورهم  -ال يتناسب مع
نسبة النعمة هلم ،بل ذلك نقمة ،ألنه ليس إحسان ًا وتكري ًام إهلي ًا،
فكان املناسب أن يقول :رصاط الذين أتعبتهم وأشقيتهم باملصائب
يف سبيل هذا الدين.

ونقول يف اجلواب :صحيح أن النعمة هي اليشء احلاصل
لإلنسان عىل سبيل اإلفضال والتكريم منه تعاىل ،ولكن املهم هو أن
ندرك نحن هذه النعمة ،ونعرف كيف نتلمسها ،وما هي املفردات التي
تتجسد فيها ،فهل تتجسد باملال ،أو بالسلطة ،أو باجلاه ،أو باملنصب،
أو بالقوة اجلسدية ،أو باجلامل ،أو بالعرق ،أو ...فقد يشعرك املال
بالطمأنينة ،والسعادة ،والراحة النفسية ،ولكنها طمأنينة ،وراحة
((( هنج البالغة ( ،برشح عبده) :اخلطبة رقم  :26ج ،1ص.66
((( سورة النساء :آية.69
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وسعادة تبقى حمدودة بحدود ،ومقيدة بقيود ال تتجاوز قيمة املال
نفسه ،فإذا مرضت فقد تستفيد من مالك لدخول أرقى املستشفيات،
واستخدام أحدث األجهزة ،واالستفادة من خربات أمهر األطباء،
وو ...ولكن هل هذا هو كل يشء ،وهل حصلت عىل الطمأنينة
وعىل السعادة بأعىل مراتبها؟ وهل زال هاجس اخلوف عىل حياتك
بصورة هنائية؟ إن املال يامشيك ويصل معك إىل حد معني ،ثم يقف
عنده ،وكذلك اجلاه ،والسلطة وو ...وبعد ذلك ـ وهذه هي املرحلة
األخطر واألهم ـ ال بد أن تبحث من جديد عن السعادة والطمأنينة
احلقيقية يف غري ذلك كله ،لتجدها متمثلة يف رىض اهلل سبحانه ،ويف
اإليامن والسكون بذكره كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ َّيت َُها النَّ ْف ُس ا ُْل ْط َمئِنَّ ُة *
كر ِ
ِ
ِ
اض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة﴾((( ،وقال سبحانهَ :
﴿أال بِ ِذك ِْر هللِ
ْار ِجعي إِ َل َر ِّب َ
ِ
وب﴾((( ،وألجل ذلك يكون الشهداء سعداء ،واألنبياء
َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
والصاحلون واألولياء سعداء ،ويف نعمة حقيقية ،هم يف نعمة ويف
سعادة حتى وهم يتأملون ويواجهون املحن ،والباليا ،ويستشهدون.
وتأكل السيوف أجسادهم ،وهذا ما يفرس لنا :قول مسلم بن
عوسجة ،أو سعيد بن عبد اهلل احلنفي لإلمام احلسني  Aيف كربالء:
أذرى ،يفعل
لو علمت أين أقتل فيك ثم أحيا ،ثم أحرق حي ًا ،ثم َّ
((( سورة الفجر :آية 28و.29
((( سورة الرعد :آية.28
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يب ذلك سبعني مرة ،ما فارقتك ،حتى ألقى محامي دونك((( ،وقال
عيل  :Aواهلل ،البن أيب طالب آنس باملوت من الطفل بثدي أمه(((،
وحني ُضب Aبسيف ابن ملجم (لعنه اهلل) قال :فزت ورب
ِ
رأيت فعل
الكعبة((( ،وحني قال ابن زياد لزينب رمحها اهلل :كيف
اهلل بأهل بيتك؟ قالت :ما رأيت إال مجي ً
ال((( ،وسأل احلسني A

القاسم بن احلسن  :Aيا بني ،كيف املوت عندك؟ قال :يا عم،
أحىل من العسل((( ،إىل نامذج كثرية أخرى للرىض والتسليم واإليامن
واالطمئنان ،واإلحساس بالسعادة وبالفوز بلقاء اهلل سبحانه.
وهذه هي النعمة احلقيقية التي خيتار اهلل الشهيد عىل أساسها،
ثم يميض القرار اإلهلي هبا من خالل التكليف اإلهلي ،ثم املبادرة

((( ن َفس املهموم ،السيد ابن طاووس :ص ،206ط سنة  1412هـ دار املحجة
البيضاء .واللهوف :ص  .39ومقتل احلسني ،للمقرم :ص 256عن اإلرشاد،
الشيخ للمفيد وعن تاريخ الطربي :ج ،6ص.239
((( هنج البالغة( ،برشح عبده) :ج ،1ص ،41ط دار املعرفة ـ بريوت.

((( ترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق( ،بتحقيق املحمودي) :ج ،3ص،303
ومقتل أمري املؤمنني ،Aابن أيب الدنيا مطبوع يف جملة تراثنا سنة 3عدد:3
ص ،96وينابيع املودة ،القندوزي :ص.65
((( ن َفس املهموم ،السيد ابن طاووس :ص ،371واللهوف ،السيد ابن طاووس:
ص.67
((( املصدر السابق :ص ،208واملصدر السابق :ص 82و.83
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العملية من هذا املكلف إلنجاز ذلك التكليف ،ويتوج ذلك
باالصطفاء ،الذي هو التعبري عن الرىض اإلهلي الغامر ،أما املال
واجلامل والقوة وسوى ذلك فلن يستطيع أن يمنحك هذه السعادة،
التي قد جيدها الفقري املعدم ،ويفقدها الغني بامله ،الفقري بام سوى
ذلك  ،بل إن أفقر الناس هم األغنياء ،وألجل ذلك صح التعبري عن
الشهداء واألولياء ووَ ...
ت َع َل ْي ِه ْم﴾.
بـ﴿أ ْن َع ْم َ

صت ما تقدم عىل الشكل التايل :إن النعمة هي
وإن شئت خلَّ َ
احلصول عىل املطلوب ،وحتقيق الغاية املتوخاة ،والنقمة هي اخليبة
واخلرسان يف هذا املجال ،أما األمل والتعب املوصوالن إىل الغاية
فليسا نقمة أبد ًا ،فام تعرض له األنبياء واألوصياء واملؤمنون ،ال يعترب
نقمة ،ألن ذلك مل جيعلهم خيرسون نعمة القرب من اهلل ،واحلصول
عىل مقامات الزلفى منه ،بل قد زاد ذلك يف علو درجاهتم ،ويف صقل
إيامهنم ،وتصفية وتغذية نفوسهم ،األمر الذي زاد يف استحقاقهم
لأللطاف اإلهلية ،وللتوفيقات والربكات الربانية ،فآالمهم تلك
كانت سبب ًا يف زيادة توغلهم يف النعم.
من هم الذين أنعم اهلل عليهم؟:

لقد حدد اهلل سبحانه لنا الذين أنعم عليهم ،فقال﴿ :فأولئك
مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني ،والشهداء
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والصاحلني وحسن أولئك رفيق ًا﴾(((.

شمول اآلية للنبي Fواألئمة:B

وقد يدّ عي البعض :أن اآلية تشمل األنبياء السابقني عىل
نبينا  ،Fألهنا نزلت يف أول البعثة ،وال تشمل نبينا األكرم ،F
واألئمة الطاهرين من أهل بيته  ،Bألهنم حني نزول اآلية مل
يكونوا موجودين ،أو ما كانوا يمثلون أسوة وقدوة للناس ليأمر اهلل
سبحانه بالتمسك هبم ،واالتباع هلم ،ونقول:
إن اجلميع مقصود باآلية حتى نبينا األكرم وأئمتنا (عليهم
الصالة والسالم) ،ألن اآلية هنا مسوقة عىل نحو القضية احلقيقية،
ال القضية اخلارجية أو الذهنية ،ولتوضيح ذلك :نقول :إن كل قضية
ال بد هلا من موضوع يكون احلكم عليه ،وهو أقسام؛ فإنك:
 إذا قلت :كل جبل ياقوت ممكن الوجود ،فجبل الياقوت الوجود له يف الواقع اخلارجي ،بل هو موجود يف ذهنك فقط (فهذه
قضية ذهنية موجبة).

 إذا قلت :كل من يف الغرفة عمره أقل من عرشين سنة ،أوكل من يف املعسكر قد ُد ِّرب عىل محل السالح ،أو كل من يف هذا
املدرسة حيمل الشهادة االبتدائية ،فقد لوحظ موضوع احلكم هنا
((( سورة النساء :آية.69
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موجود ًا يف الواقع اخلارجي ،ومتحقق ًا يف أفراده يف أحد األزمنة
الثالثة (فهذه قضية خارجية موجبة).

 إذا قلت :كل إنسان قابل للتعليم العايل ،أو قلت :من شهدأن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل فهو مسلم ،أو قلت :كل
ومطهر ،أو كل من أنعم اهلل عليه فهو مهتد إىل
كري فهو طاهر
ّ
ماء ّ
الرصاط املستقيم ،أو من بلغ وهو عاقل فقد وجبت عليه الصالة،
وكذا :هلل عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً ،فموضوع
احلكم يف هذه األمثلة كلها قد لوحظ وجوده يف نفس األمر والواقع:
أي :أن احلكم إنام كان عىل الطبيعة بام هلا من أفراد حمققة الوجود،
ومفروضة ومقدرة الوجود مع ًا ،فكلام فرض وجوده -وإن مل يوجد
بعد -فهو داخل يف املوضوع ويشمله احلكم ،فإذا وجد فإن احلكم
يثبت له بصورة تلقائية ،وال حيتاج إىل إنشاء حكم جديد ،وهذا ما
نسميه بالقضية احلقيقية املوجبة.

وما نحن فيه من هذا القبيل ،فمن أنعم اهلل عليه من األولني
واآلخرين قبل نزول اآلية وبعد نزوهلا فهو مهتد إىل الرصاط ،كام أن
من شهد الشهادتني فهو مسلم حتى لو ولد بعد آالف السنني ،من
هذا التاريخ ،وهكذا سائر األمثلة.
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نحن والسابقون:

وقد يتخيل البعض :أن الذين أنعم اهلل عليهم إذا كانوا هم
األئمة والنبي والشهداء والصاحلون ِمن هذه األمة باإلضافة إىل َمن
سبقهم ،فإن معنى ذلك :هو أن املصاديق الفضىل واملثىل لذلك يكون
عمرها من عمر رسالة نبين ًا  Fنحن املسلمني ،ومل يكن بمقدور من

سبقنا من األمم أن يصل أو أن يتصل به ،وال أن يطلع عىل ما استجد
الرقي والسمو والقرب ،أضف إىل ذلك:
من تعاليم توجب املزيد من
ّ
أن معنى ذلك أن الرصاط املستقيم أصبح من األمور النسبية ،التي
تتفاوت وختتلف باختالف األشخاص واألزمان ،فاملرتبة التي يمكن
أن يصل إليها الناس بعد بعثة نبين ًا  Fوإمامة األئمة األطهار B
تصبحأكملوأتممناملراتبالتيتوفرتلألممالسابقةعىلبعثته،F
فإن نبين ًا أفضل من أنبيائهم ،وتعاليمه أكمل وأتم من تعاليمهم،
وجتربتنا أغنى من جتربتهم ،وهبذا فرس العلامء تعدد الرشائع بعدد
األنبياء أولياء العزم ،حيث كان السابق منهم  Bيمهد لالحق،
عىل مستوى تنمية القابليات واالستعدادات لتأهل اإلنسان ومتكينه
من مواكبة وتقبل وحتمل املستوى اجلديد والرشيعة اجلديدة ،التي
ستنسخ سابقتها ،ونقول :إننا نجمل توضيحنا يف إطار النقاط التالية:
إن الرصاط املوصل إىل اهلل سبحانه واحد ،ال يمكن التعدد
فيه وال االختالف ،فمن يسري عىل تعاليم إبراهيم  Aيصل إىل اهلل
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سبحانه ،وكذلك من يسري عىل تعاليم موسى وعيسى  ،Bوالباب
مفتوح أمام اجلميع والرشيعة وسيلة للوصول ،غاية األمر أن هناك
من يصل نقطة وهناك من يصل إىل نقطة أبعد منها .ثم أبعد ،وهكذا،
واملعيار هو ما حيصل علية من درجة خلوص وإخالص ،وصفاء
ونقاء ،ومعرفة ،وال ينحرص ذلك يف سابق ،والحق ،فإبراهيم
اخلليل  Aقد سبق من سبقه ومن حلقه من األنبياء حتى موسى
وعيسى ،باستثناء نبينا حممد ،Fفكام استطاع إبراهيم الوصول
إىل تلك املرتبة العليا ،فيمكن لغريه أن يصل أيض ًا إليها ،وقد وصل
نبينا  Fمن خالل رشيعة إبراهيم إىل درجات ربام مل يبلغها إبراهيم
نفسه.

إن نبينا حممد ًا Fكان يف األصل عىل رشيعة إبراهيمA
ِ
ِ
قال تعاىلُ ﴿ :ث َّم َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َ
َان
يم َحنِيف ًا َو َما ك َ
ك َأ ْن ا َّتبِ ْع م َّل َة إِ ْب َراه َ
ِمن ا ُْل ْ ِ ِ
ني﴾((( ،وقد كان موسى وعيسى عىل رشيعة إبراهيم
شك َ
ْ
أيض ًا ،وقد أرسلهام اهلل سبحانه إىل بني إرسائيل ،وقد كان هناك

رشيعتان فقط :مها رشيعة إبراهيم ،Aورشيعة نبينا حممد،F
ِ
ِ
يم
بل إن رشيعتهام أيض ًا واحدة ،وقد قال تعاىل﴿ :م َّل َة َأبِيك ُْم إِ ْب َراه َ
ِ
مني ِم ْن َق ْب ُل﴾((( ،ولذلك نصيل عىل نبينا وآله وعىل
ُه َو َس َّمك ُْم ا ُْل ْسل َ
((( سورة النحل :آية.123
((( سورة احلج :آية.78
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إبراهيم وآل إبراهيم يف سياق واحد ،ولعل ذلك لإلملاح إىل هذا
األمر.
وكون موسى وعيسى وغريمها من أولياء العزم ال يلزم منه أن
يكون هلام رشائع مستقلة ،ألن املقصود بكون النبي من أويل العزم،
هو أنه يملك طاقة وقدرة يستطيع معها مواجهة التحديات الكربى،
حتى ليواجه Aفرعون الذي كان يدعي الربوبية ،ويواجه بني
إرسائيل وهم قتلة األنبياء ،وأصعب الناس انقياد ًا لنبي.

ونسخ بعض األحكام يف رشيعة سابقة ،ال يعني نسخ أساس
الرشيعة ،بل هو عىل حد النسخ الذي يكون يف أحكام الرشيعة
الواحدة ،كام تنسخ آية يف القرآن آية قرآنية أخرى ،فهذا كله ال يعني:
أننا أمام رشايع خمتلفة ،كام أنه ال يعني رفعة مقام النبي الالحق يف
أويل العزم أو غريهم ،عىل مقام النبي السابق ،وقد ذكرنا إبراهيم
كمثال ناقض لذلك التصور اخلاطئ.
إننا ال نمنع من أن يستفيد الالحقون من جتربة السابقني ،وال
أن يسهم السابقون يف تنمية قابليات واستعدادات من يأيت بعدهم،
ولكن هذا ال يعني :أن يكون طريق الوصول إىل أعىل املراتب قد كان
موصد ًا أمام السابقني ،فإن طريق الوصول هلل مفتوح أمام اجلميع،
وإذا كان ثمة من تفاوت أو اختالف يف الوصول ،فيعود إىل اإلنسان
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نفسه.

ليس هلل عىل الكافر نعمة؟:

ومن األمور املثرية للعجب أن نجد بعض املفرسين يدعي:
أنه ليس هلل سبحانه عىل الكافر نعمة ،واستدل عىل ذلك بقوله تعاىل:
Rصر َ ِ
ِ
ت َع َل ْي ِه ْم ،Qحيث خصت اآلية النعمة
ين َأ ْن َع ْم َ
اط ا َّلذ َ
َ
باملؤمنني ،إذ لو شملت الكافرين لكان معنى ذلك هو أننا نطلب هنا
اهلداية إىل رصاط الكافرين أيض ًا ،ألهنم ممن أنعم اهلل عليهم حسب
املدعى.
وهذا الكالم وإن كان باطالً ،ال يستحق االلتفات إليه ،لكننا
مع ذلك نقول:

إن هذا القائل ليس فقط مل يقرأ القرآن ،فإنه أيض ًا مل يقرأ بقية نفس
هذه اآلية :وهو قوله تعاىلَ ﴿ :غ ْ ِي ا َْلغ ُْض ِ
ني﴾،
وب َع َل ْي ِه ْم َوال َّ
الضا ِّل َ
ِ
ِ
ِ
اء ْت ُه َفإِ َّن
ومل يقرأ أيض ًا قوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن ُي َبدِّ ْل ن ْع َم َة هللِ م ْن َب ْعد َما َج َ
ِ
ْ ِ َ ِ (((
سائِ َ
هللَ َش ِديدُ العق
يل ا ْذك ُُروا نِ ْع َمتِي ا َّلتِي
اب﴾  ،وقولهَ ﴿ :يا َبني إِ َ ْ
ِ
ِ
ِ
اي َف ْار َه ُب ِ
ون﴾(((،
َأ ْن َع ْم ُ
ت َع َل ْيك ُْم َو َأ ْو ُفوا بِ َع ْهدي ُأوف بِ َع ْهدك ُْم َوإِ َّي َ
((( سورة البقرة :آية.211
((( سورة البقرة :آية.40
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ِ
ون نِ ْع َم َة ِ
ون﴾(((،
ونَا َو َأ ْك َث ُر ُه ْم ا ْلكَافِ ُر َ
﴿ َي ْع ِر ُف َ
هلل ُث َّم ُينك ُر َ
وقال تعاىلَ :
ون﴾((( ،وقال
ُون َوبِن ِ ْع َم ِة هللِ ُه ْم َي ْك ُف ُر َ
﴿أ َفبِا ْل َباطِ ِل ُي ْؤ ِمن َ
سبحانهِ ِ َ :
ِ
ون﴾((( ،وقالَ :
ين
ي َحدُ َ
﴿أ ْل َ ت ََرى إِ َل ا َّلذ َ
﴿أ َفبِن ْع َمة هللِ َ ْ
َبدَّ ُلوا نِ ْع َم َة هللِ ُك ْفر ًا﴾((( إلخ.
إذن ،هناك قسامن من الذين أنعم اهلل عليهم :أحدمها مل يبدل
نعمة اهلل كفر ًا ،ومل يغضب اهلل عليه ،ومل يضل إلخ ،وهم الذين تطلب

وغي ،وغضب اهلل عليه وو...
اهلداية إىل رصاطهم ،واآلخر :بدَّ ل ّ
إلخ ،فنحن نحرتس منهم ونستثنيهم.
إعراب( :غري املغضوب):

إذا قلنا :إن كلمة( :غري املغضوب) بدل من كلمة( :الذين
أنعمت عليهم) ،فإن املقصود هو إضافة (الرصاط) إىل البدل نفسه
أي( :رصاط غري املغضوب  ...إلخ) ،ويكون (غري املغضوب
عليهم) هم نفس (الذين أنعم اهلل عليهم).
وأما إذا قلنا:إن كلمة( :غري املغضوب) صفة (للذين) ،فريد

((( سورة النحل :آية.83
((( سورة النحل :آية.72
((( سورة النحل :آية.71

((( سورة إبراهيم :آية.28
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سؤال :كيف يصح وصف املعرفة بكلمة غري ،التي هي متوغلة يف
اإلهبام ،وال تتعرف باإلضافة ،وهم يقولون :ال يصح وصف املعرفة
بالنكرة ،ونقول يف اجلواب:
أوالً :إن كلمة (غري) قد يوصف هبا املعرفة أيض ًا ،وذلك إذا
وقعت بني متقابلني ،مثل :احلركة غري السكون ،حيث إن التقابل بني

يقرهبا من املعرفة ،إلتضاح معناها بواسطة الطرف
السابق والالحق ّ
اآلخر الذي وقعت وصف ًا له ،وما نحن فيه من هذا القبيل ،لوقوعها
بني (من أنعم عليهم) ،وبني (املغضوب عليهم) ،فصح وصف
املعرفة هبا هنا أيض ًا ألجل ذلك.
عرف بالعلمية ،ألهنا
وثاني ًا :كلمة (الذين) ليست من قبيل ا ُمل َّ
إنام تعرفت بواسطة الصلة ،وهذا التعريف ال يصل إىل درجة سائر
املعارف من حيث درجة التحديد ،بل يبقى لكلمة (الذين) عموم
وسعة ،فكلمة (الذين) شبيهة بـ ( ال) اجلنسية أو احلقيقية التي تدخل
عىل كلمة (رجل) ،و (بعري) فتقول :الرجل ،والبعري ،والكريم ،فإهنا
ال تصل إىل درجة التحديد والتعريف بالعلمية.

عرفت بالصلة بكلمة:
إذن ،فيصح وصف كلمة (الذين) التي ّ
(غري املغضوب عليهم) ،وإن كانت متوغلة يف اإلهبام ،ألهنا قد
تضيقت باملضاف إليه كام تضيقت كلمة (الذين) بصلتها.
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من هم( :املغضوب عليهم) ،و(الضالون)؟:

وقد ورد يف الروايات ،وذهب إليه عدد من املفرسين :أن
املقصود بـ ( املغضوب عليهم ) :اليهود .واملقصود بـ (الضالني):
النصارى ،والظاهر :أن هذا من باب االنطباق ،حيث إن اليهود
والنصارى من مصاديق املغضوب عليهم ،ومن مصاديق الضالني،

واآلية عامة صاحلة لالنطباق عليهم وعىل غريهم ممن يعمل عملهم،
ويف اآليات القرآنية ما يدل عىل انطباق (املغضوب عليهم ) عىل غري
اليهود ،وانطباق الضالني عىل غري النصارى ،فأما بالنسبة لعنوان
املغضوب عليهم ،فنقرأ اآليات التالية:
ِِ
ال ِامس َة َأ َّن َغ َضب اهللِ ع َليها إِ ْن ك َ ِ
ني﴾(((،
الصادق َ
َ َْ
َان م ْن َّ
َ
َ
﴿و َْ َ
ِ
ِ
َ
ب اهللُ َع َل ْي ِه ْم﴾((( ،وخاطب
ين ت ََو َّل ْوا َق ْوم ًا َغض َ
﴿أ َل ْ ت ََرى إِ َل ا َّلذ َ
ب ِم ْن اهللِ َو ُ ِ
سبحانه أهل الكتاب بقوله﴿ :بِغ ََض ٍ
ت َع َل ْي ِه ْم
ض َب ْ
﴿و َم ْن َي ْك ُف ْر بِاهللِ
ا َْل ْس َكنَ ُة﴾((( ،وبالنسبة للضالل ،فقد قال تعاىلَ :
اآلخ ِر وا ْليو ِم ِ
ومالئِكَتِ ِه و ُك ُتبِ ِه ورسلِ ِه وا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر َف َقدْ َض َّل َضالالً
َ َْ
َ ُ ُ َ َْ
َ
ََ

((( سورة النور :آية.9

((( سورة املجادلة :آية.14

((( سورة آل عمران :آية.112
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ِ
ِ
ِ
﴿و َم ْن َي ْع ِ
ص
﴿و َم ْن َض َّل َف ُق ْل إِ َّن َم َأنَا م ْن ا ُْلنذ ِر َ
َبعيد ًا﴾(((َ ،
ين﴾(((َ ،
اهللَ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َضالالً ُمبِين ًا﴾((( ،وهناك آيات كثرية أخرى.

فرتى :أن اآليات الكريمة إما ناظرة إىل املؤمنني ،كاآلية
األخرية ،وإما ناظرة إىل العصاة واملنحرفني بغض النظر عن الديانة
التي ينتمون إليها.
التوضيح والتطبيق:

ولتوضيح ما سبق نقول :إنه تعاىل قد ذكر صفتني ،قد
تتوافقان ،وقد ختتلفان ،أي :أن النسبة بينهام يكون هي العموم
واخلصوص من وجه ،كالطري واألسود ،حيث يتوافقان يف الغراب،
الذي هو طري وأسود ،وقد ال يكون األسود طري ًا ،بل يكون ثوب ًا
مثالً ،والطري قد يكون محام ًا أبيض ،فكل من الطري واألسود أعم من
اآلخر ،وأخص منه من وجه ،واملغضوب عليهم والضالون أيض ًا
كذلك ،فقد يكون اإلنسان ضاالً يف عقيدته ،وأفكاره ،وجمرم ًا يف
سلوكه وأفعاله ،وإجرامه يثري الغضب ،فيبادر الغاضب إىل جمازاته،
وقد يكون ضاالَ لكنه ليس بمجرم ،فال يثري غضب ًا وال يستحق
ِ
بضال ،فهناك
التأديب واجلزاء املناسب ،وقد يكون جمرم ًا ،لكنه ليس
((( سورة النساء :آية.136

((( سورة النمل :آية.92

((( سورة األحزاب :آية.36
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إذن صفتان يف مقابل املنعم عليهم ،قد توجدان يف واحد من الناس
أو أكثر ،وقد توجد إحدامها يف بعض الناس ،وتوجد األخرى يف
بعض آخر ،وال بأس بأن نطبق إحدى الصفتني عىل اليهود والذين
اجرموا إجرام ًا ظاهر ًا ،فقتلوا األنبياء ،وأفسدوا يف األرض ،فغضب
اهلل عليهم ألجل ذلك ،وعىل النصارى الذين ضلوا وأضلوا الناس،
فكان إجرامهم خفي ًا وذكي ًا ،مع العلم بأن اليهود أيض ًا مصداق للشق
الثاين ،فإهنم أيض ًا ضالون ومضلون ،والنصارى أيض ًا حني يقتلون
األبرياء ويشنون حروهبم الصليبية عىل احلق والدين ،وينارصون
اليهود الغاصبني هم أيض ًا جمرمون مغضوب عليهم إلجرامهم ،وال
بد من جمازاهتم عىل هذا اإلجرام ،فاآلية ال ختص اليهود بوصف
املغضوب عليهم ،وال ختص النصارى بوصف الضالني ،بل هي
عامة تشمل حتى امللحد ،بل واملسلم إذا أجرم ،فاستحق العقاب،
وكذا إذا ضل وأضل.
فمنأغضبفاطمة Dيدخليفاملغضوبعليهملقوله:F
من أغضبها فقد أغضبني ،وذلك ظاهر ال حيتاج إىل مزيد بيان.
تناقض ييسء إىل املعنى:

والغريب يف األمر هنا :أننا نجد نفس أولئك الذين فرسوا
اآلية باليهود والنصارى قد ناقضوا أنفسهم حني أضافوا إىل ذلك
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قوهلم :إن املغضوب عليهم هم قوم عرفوا احلق ثم عاندوه ،وهم
ِ
ب الل ُه َع َل ْي ِه ْم﴾(((.
الذين وصفهم اهلل تعاىل بأهنم ﴿ َق ْوم ًا َغض َ

أما الضالون فهم :قوم ما عرفوا احلق ،وقرصوا يف طلبه،
فضلوا ،وهم الذين وصفهم اهلل بأهنم ﴿ َقدْ َض ُّلوا ِم ْن َق ْب ُل َو َأ َض ُّلوا
ِ
ِ
السبِ ِ
يل﴾((( ،وهذا كالم عجيب ،قد ال خيطر
كَثري ًا َو َض ُّلوا َع ْن َس َواء َّ
حتى عىل بال النصارى أنفسهم يف صياغة الرباءة ألنفسهم ،إذ أنه
يعني :أن يكون النرصاين معذور ًا يف ضالله ،ويكاد يكون هذا تربير ًا
النحرافهم ،حيث إن ضالهلم كان نتيجة تقصري ،فال يرقى إىل درجة
اجلريمة الفاحشة.

ومعنى ذلك :أنه تعاىل قد انتقل من احلديث عن أمر عظيم
اخلطورة ،قد وصف به اليهود،وهو كوهنم من املغضوب عليهم إىل
أمر سهل وبسيط ،وهو ضالل قوم بسبب تقصري منهم .ال بسبب
التعمد لغري احلق !! ،ونقول:
إن احلقيقة قد تكون عكس ذلك ،أي قد تكون جريمة
النصارى أعظم وأخطر من جريمة اليهود ،إذا عرفنا :أن النصارى
أيض ًا قد رأوا احلق وأعرضوا عنه ،وعاندوه .ثم قاموا بدور اإلضالل
للناس بصورة ذكية وخفية.

((( سورة املجادلة :آية.14
((( سورة املائدة :آية.77
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أما اليهود ،فإهنم قد ضلوا عن احلق ،وهم يعرفون .ثم ارتكبوا
اجلرائم واملوبقات .فهم ضالون وجمرمون .فال بد من احلذر مرة من
ضالهلم الظاهر ،ومن إجرامهم املفضوح ،أما النصارى فال بد من
احلذر منهم ألف مرة ،ألهنم ينساقون وراء أهوائهم  ،ويعملون عىل
إضالل الناس بصورة ذكية وماكرة .وقد نجحوا يف ذلك ،قال تعاىل:
﴿ال َت َّتبِ ُعوا َأ ْه َو َاء َق ْو ٍم َقدْ َض ُّلوا ِم ْن َق ْب ُل َو َأ َض ُّلوا كَثِري ًا َو َض ُّلوا َع ْن
ِ
ِ
السبِ ِ
الر ُس َ
ول النَّبِ َّي األُ ِّم َّي ا َّل ِذي
ين َي َّتبِ ُع َ
يل﴾ وقال﴿ :ا َّلذ َ
ون َّ
َس َواء َّ
إل ِ
َيِدُ و َن ُه َم ْكتُوب ًا ِعنْدَ ُه ْم ِف الت َّْو َر ِاة َوا ِ
نج ِ
يل﴾((( ،فهم إذن يعرفون
احلق ،ولكنهم يتبعون أهواءهم ،ويضلون الناس أيض ًا .وليست
لقضية جمرد ضالل ناشئ عن تقصري ،قد ال يكون له هذا املستوى
من اخلطورة والقبح.
ني﴾:
﴿وال َّ
الضا ِّل َ
َ

ني﴾ 1،بإضافة كلمة ( ال) ومل
﴿وال َّ
الضا ِّل َ
وإنام قال تعاىلَ :
يقل :والضالني ،أو :وغري الضالني ،لسببني :

األول :إن كلمة ( ال) رصحية يف نفي ما بعدها ،أما كلمة غري
فإنام تنفيه بصورة نفي الالزم.
الثاين :إنه تعاىل ال يريد أن يكون املجموع املركب من

((( سورة األعراف :آية.157
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املغضوب عليهم والضالني هو مدخول غري ،ليكونوا فريق ًا واحد ًا
مقابل الذين أنعم اهلل عليهم.

بل يريد أن يستثني الفريقني أي( :املغضوب عليهم)
و(الضالني) ،ال برشط ،حيث إنه يريد مقابلة الذين أنعم اهلل عليهم
باملغضوب عليهم تارة،وبالضالني أخرى ،وباملجموع املركب منهام
ثالثة ،وهذا إنام يتسنى يف ظل كلمة (ال)دون كلمة غري التي قد توهم
املعنى اآلخر.
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