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مفهوم اإلنسية:
ر
محاضة عن اإلنسية المغربية كجزء من اإلنسية اإلسالمية،
سبق يل أن ألقيت
ّ
وعرفت حقيقتها حسب المنهج العرصي ،الذي ال يقرصها عىل المستخرج من أدب قدماء
ر
ر
تعتب ملكا مشاعا لألمم كلها.
اليونانيي
والرومانيي؛ ألن اإلنسية أصبحت ر
ر
ف
وه
الت يسمونها اإلنسية الخالصة،
فالروح
وروح؛
جسم
ين
ض
المعا
نظر
ه ي
ي
ي
ي
ه أعمال الفن ،واإلنتاج الجميل.
والجسمية :ي
ه عظمة الحق والطيبوبة.
ه الحسن بكل أشكاله ،ي
ي
ر
اجتماع للجمال ،وللغاية من العالم،
فاإلنسية إذن ،أن يتحقق يف اإلنسان إشعاع
ي
واألهداف اإلنسانية.
وحينما تتحقق لحظة سعيدة من لحظات التاري خ ،بقوة وتناسق ،ترتفع اإلنسية
حينئذ إل قمة دائمة ،فتغدو جديرة بأن تسىم اإلنسية الخالدة.
وأحيانا يصل اإلنسان إل درجة ال يتصور إمكان تجاوزها.
وهكذا ال يمكن تجاوز مقامات الرسل مثل عيىس ومحمد صىل هللا عليهما وسلم،
وال مكانة المنجزات الدينية ،والفنية الخالدة؛ ألنه ال قيمة لما ال يدوم ،وليس حقا إال ما
هو أبدي.
ر
ولهذا كان كل شعب ،وكل شخص ،إنسانيا بمقدار ما يحاول أن ينتج يف ذاته شيئا
من هذا المثال؛ أي أن يكون نموذجا ال ر
يفت.
ر
فمعت ذلك ،أنها تنطوي عىل أمل ،أي عىل وجود
إذا وصفنا اإلنسية بأنها خالدة،
ر
وف كل وقت ومجتمع ،ألناس يتعشقون الحق ،والجميل ،والطيب ،ويستطيعون
مستمر ،ي
أن يبلغوا حماسهم لغبهم.
وهكذا نجد رف هذا العهد ،كما رف كل عهد سابق ،شعورا قويا ر
حقيق،
برصورة اتساق
ي
ي
ي
ر
واستخراج إنسية خالدة من تراث اإلنسانية ،ومن كفاحها يف سبيل عالم أفضل.

اإلسالم:
اإلنسية يف الفكر
ي
وإذا كانت المسيحية ،والماركسية ،والاليكية ،تعمل كلها اآلن عىل إبراز وجهات
ر
ر
ومثال بالنسبة
واقع بالنسبة للثانية،
وف شكل
ي
نظرها يف شكل تجريدي بالنسبة لألول ،ي
ي
ر
ر
للثالثة؛ فقد رأيت من الواجب أن نبحث يف تراثنا
اإلسالم ،وواقعه المعاش يف كل وقت،
ي
عن جهود رجال هاموا بالحق ،والجمال ،والطيبوبة ،واستطاعوا أن يبلغوا لغبهم ما ارتسم
رف أذهانهم ،من ر
معت اإلنسان ،ومركزه من الكائنات.
ي
ْ
المح َد ر
ثي إل تكوين إنسية إسالمية قوامها الروح ،ومظهرها التكليف،
فسبق
وسبيلها العمل لخب الدنيا وسعادة اآلخرة.
ومن آثارهم يتجىل لنا أن اإلنسية اإلسالمية ليست تجريدا إناسيا
 anthropotogiqueلإلنسان؛ ولكنه توضيح لمركز اإلنسان ،باعتبار عالقاته االجتماعية،
ر
واالقتصادية ،والصالت القائمة ر
بي األفراد ،وتسلسل العمران يف العالم ،عن طريق
ُ
ُ
المجهود والواقع ،تنفيذا للتكليف الذي ألزم به اإلنسان لعمارة األرض وفق نواميس مودعة
ر
اإلنسان ،عن طريق المسؤولية الملقاة عىل عاتقه ،إلقرار
فيها ،وتحقيقا لحرية النشاط
ي
الطاعة رف الشخص ،ر
والشائع واألشكال.
ي
األصبهان عالم القرآن ومفكر عرصه:
الراغب
ي
اإلسالم :فيلسوف ،وعالم
ومن هؤالء الرجال الذين يزخر بهم تاري خ مجتمعنا
ي
ْ َ
المحدثون ،وال كتب عنه كثبا المبجمون السابقون ،مع أنه
ممتاز ،لم يهتم بأمره الباحثون
من أعظم من أنجبتهم أمتنا ،ولغتنا :علما ،وأدبا ،وفكرا.
ر
الحسي بن محمد بن المفضل؛ المشهور بالراغب
أال وهو اإلمام أبو القاسم
ر
األصبهان.
ي
المشتهر عند العلماء بكتابه "مفردات القرآن" ،الدال عىل تذوقه للعربية ،وإدراكه
ر
للمعان القرآنية.
ي
ر
محاضة عن العطاء اإلير ر
ر
ان
أثناء
عرضا،
أصبهان،
جامعة
ف
ي
وقد تحدثت عنه مرة ي
ر
ووعدن بعض
للثقافة اإلسالمية ،فاستغرب القوم هذا االسم غب المألوف لديهم،
ي
أساتذتهم أن يكتبوا عنه ،وما أظن أنهم فعلوا.

ر
ر
ر ر
عاش الراغب يف بغداد يف القرن الخامس،
وتوف يف بداية القرن السادس الهجري،
ي
ر
"الثان ر
عش الميالدي".
ي
قال ر يف روضات الجنات :إن ذلك كان سنة  502أي1108 :م.
وال نعرف تاري خ ميالده ،الذي كان ببالده أصبهان.
ال.
وقد اشتهر ،حت أنه كان يقرن باإلمام الغز ي
ر
ر
معبليا؛ فقد قال فخر الدين الرازي ،يف
وال صحة لما زعمه البعض ،من أنه كان
ر
ر
والت تقوم
كتابه "أساس التقديس" أنه ي
ست ،ويؤكد ذلك رؤاه المنبثة يف كتبه المتعددة ،ي
كلها عىل عقائد السنة وتأييدها.
ومعظم مؤلفاته ر يف التفسب واألخالق.
ر
وه
آن
للقر
اساته
ر
د
استهل
أنه
اإلسالمية،
المعارف
دائرة
ف
ويقول كاتب ترجمته ي
ي
الت قيل أن البيضاوي نقل عنها برسالة عنوانها" :رسالة منبهة عىل فوائد
الدراسات ي
القرآن".
الت
وه مفقودة اآلن ،ولعلها نفس الرسالة المعروفة باسم "مقدمة التفسب" ي
ي
ر
ر
طبعت بالقاهرة عام  ،1329ذيال لكتاب" :تبيه القرآن عن المطاعن" لعبد الجبار.
ر
األصبهان بعد ذلك معجما ّ
قيما للقرآن ،رتبه عىل حروف الهجاء ،بحسب
وصنف
ي
حروف االبتداء ،وعنوانه" :كتاب مفردات ألفاظ القرآن".
قال ر يف كشف الظنون؛ أنه ذكر فيه أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن:
العلوم اللفظية؛ ومنها تحقيق األلفاظ المفردة ،وهو نافع رف كل علم من علوم ر
الشع.
ي
معتبا فيه أوائل حروفه األصلية ،واإلشارة إل
التهج،
فأمالها عىل حروف
ر
ر ي
المناسبات الت ر
بي األلفاظ المستعارات ،والمشتقات.
ي
ر
ر
وتقول الدائرة :أنه يف مقدمة هذا الكتاب ،يرسم خطة كتاب آخر ،يف مبادفات
ر
المعت الواحد ،وما بينها من الفروق الغامضة".
القرآن "األلفاظ المبادفة عىل
ر
ولعل كتابه "تفسب القرآن" الموجود يف آيا صوفيا ،رقم  ،212قد صنفه بهذه
الطريقة.

وقد تكون اإلشارة إل التأويل آليات القرآن "الواردة رف ر
أكب من موضع ،مع اختالف
ي
ر يف التعبب.
ر
ولعله نفس كتاب "حل متشابهات القرآن" الموجود مخطوطا يف "اسطنبول،
راغب ."180
ر
"محاضات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء"،
ومن أشهر كتبه األدبية :كتاب
ر
ه األخرى عىل فصول وأبواب ،تتضمن
وهو مقسم إل خمسة وعشين جزءا؛ تشتمل ي
الموضوعات األدبية ،وتبدأ بذكر الذكاء والغباوة ،وتختم بذكر المالئكة والجن والحيوان.
َ
وبعض فقراته ن ر ٌب ،وبعضها شعر ،وهو مطبوع مرارا.
وللراغب كتاب آخر رف األدب باسم تحقيق البيان ورد ذكره رف كتاب مكارم ر
الشيعة
ي
ي
مشهد رقم 5؛ وهو ر يف اللغة ،والكتابة ،واألخالق ،والعقائد ،والفلسفة ،وعلوم األوائل.
ر
ر
أفاني البالغة.
كىل يف األعالم له كتاب "االعتقاد" ،مخطوطا ،وكتاب
وذكر الزر ي
ومن كتبه النفيسة "الذريعة إىل مكارم ر
الشيعة".
ويعتقد كاتب ترجمة الراغب ،ر يف دائرة المعارف اإلسالمية ،أنه هو كتاب األخالق.
كىل؛ فقد ذكر األخالق ،أو أخالق الراغب ،كتابا مستقال عن الذريعة ،وذلك
أما الزر ي
ر
ما يقتضيه صنيع صاحب كشف الظنون ،حيث ذكر كتاب أخالق الراغب يف مادة األلف
والخاء ،وذكر ر يف حرف الذال والراء كتاب الذريعة.
ّ
فدل ذلك عىل أنهما كتابان مستقالن.
ر
ويظهر يف مقدمة المفردات أن كتاب الذريعة ،سابق عىل مفردات القرآن؛ فقد قال
الراغب رف هذه المقدمة :ر
"وأشت رف كتاب الذريعة إل مكارم ر
الشيعة ،أن القرآن ،وإن كان
ي
ي
ال يخلو الناظر فيه من نور ما يريه ،ونفع ما يوليه ،فإنه:
كالبدر من حيث التفت رأيته
ر
كالشمس يف كبد السماء وضوؤها

يهدي إل عينيك نورا ثاقبا
ر
يغىس البالد مشارقا ومغاربا

ر
ال ،أنه كان معجبا إل حد كبب بكتاب الذريعة ،حت أنه
وقد ذكروا يف ترجمة الغز ي
كان ال يفارقه ،وإذا سافر جعله ر يف كمه ،وال يحمل غبه معه.
وحق له ذلك؛ وقد استفدت منه أثناء ر
تأليق لكتاب "مقاصد ر
الشيعة ومكارمها" إذ
ي
نقلت عنه فقرات مفيدة.
ر
ر
كىل،
وله كتاب مماثل اسمه" :تفصيل النشأتي ،وتحصيل السعادتي"؛ قال عنه الزر ي
أنه ر يف الحكمة وعلم النفس.
ر
ر
وهو يف الحقيقة يف جملة الموجودات ،ومكان اإلنسان منها ،ومبدئها ،ومنشئها،
ومنتهاها ،وما جعل له من السعادة ر يف الدارين ،باكتساب اإلنسانية ،وكيفية التطرق إليها.
ر
وتقول الدائرة أنه طبع بالقاهرة ،يف تاري خ مجهول ،وقام بطبعه الجزائري ،1عن
مخطوط ببيت المقدس "المكتبة الخالدية رقم  72س ،"3الذي يرجع تاريخه إل عام
ر
ر
الكتت بجوار
مصطق أفندي
وف ببوت سنة  1319وسنة  ،1323وطبعه أيضا
ري
963ـه ،ي
ر
وه بال شك نسخة
األزهر يف القاهرة ،عىل نسخة منقولة عن النسخة الخطية القدسية ،ي
طبعة الشيخ طاهر الجزائري ،ولكنها قوبلت عىل نسخة أخرى ،كتبها لنفسه الشيخ ر
رض
الكتت ،الموجودة تحت
أن بكر
الدين ،ابن ر ي
الحلت ،سنة  ،963هكذا كتب عىل ظهر طبعة ر ي
ري
يدي.
الحلت ،هو تاري خ مخطوطة بيت
الت كتبها الشيخ
ري
ويالحظ أن تاري خ النسخة ي
الت طبع عنها الشيخ طاهر الجزائري.
المقدس ،ي
والشيخ طاهر من قادة النهضة السلفية رف بالد الشام ،وعنايته ر
بنش هذه الرسالة،
ي
ر
ر
ر
دليل عىل إدراكه الفائدة المرجوة من اطالع المسلمي عليها ،وتعميم نشها بي األدباء
ر
والمثقفي.

ر
الدمشق مولدا ومقاما،
السمعون الجزائري أصال،
 1الطاهر الجزائري :هو الشيخ الطاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب
ي
ي
ولد ليلة األربعاء ربيع ر
ر
بت وغليس بالقبائل إل سوريا ،وفيها تول
ي
الثان سنة 1268ـه ،الموافق 1852م ،هاجر والده من ي
ر
الديت ،واالجتماع ،وقام بدور كبب ف ر
ر
نش الثقافة وإصالح
قضاء المالكية ،كان الطاهر أديبا وشاعرا له اهتمام باإلصالح
ي
ي
ي
ر
التعليم بسوريا ،وكان واسع العلم بالمكتبة العربية ومخطوطاتها ،وفاته كانت يف سنة 1338ـه1920/م دفن حسب
وصيته ر يف سفح قاسيون بجبل دمشق.
ر
ر
ومن آثاره المطبوعة يف مرص والشام :الجواهر الكالمية يف العقائد اإلسالمية ،ومد الراحة إل أخذ المساحة ،والبيان
لبعض مباحث القرآن ،ورسائل ر يف النحو والبالغة والعروض.

الت
وها نحن أوالء نستعرض اإلنسية اإلسالمية ،كما ترتسم من خالل التحليالت ي
كتبها الراغب ر يف هذه الرسالة القيمة:
تفصيل النشأتي وتحصيل السعادتي:
ر
بالنشأتي :النشأة األول ،المذكورة ر يف قوله تعال:
يريد المؤلف
َ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ
{ َولقد ع ِلمت ُم النشأة األوىل فلول تذك ُرون} [الواقعة]62 :
الت وقعت ر يف سبع درجات مشار إليها بقوله تعال:
ه ي
وهذه النشأة ي
َ َ
َََ َ َ َ
ان من ُس ََل َلة من طي (ُ )12ث َّم َج َع ْل َن ُاه ُنط َفة ف َق َرار َمكي (ُ )13ثمَّ
اإل
س
ن
ا
ن
{ولقد
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِي
خ لق ِ
َ َ َ ُّ
النط َف َة َع َل َقة َف َخ َلق َنا ْال َع َل َق َة ُمض َغة َف َخ َلق َنا ْال ُمض َغ َة ع َظ ًاما َف َك َسو َنا ْالع َظ َام َلحماً
خ لق ن ا
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
َّ
َ َ َ َ
َ ُ
ُ َّ َ َ ُ
ُ
َ
:
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اّلل أحسن الخ ِال ِقي} [المؤمنون ]14 - 12
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

من ساللة
من ر
طي
ر
ر
مكي
ثم جعلناه نطفة يف قرار
ثم خلقنا النطفة علقة
فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما
ر
الخالقي.
فكسونا العظام لحما ،ثم أنشأناه خلقا آخر ،فتبارك هللا أحسن

ر
والغرض من ذكر هذه األطوار يف القرآن مجموعة ومتفرقة ،هو التذكب بأصل اإلنسان،
وكيفية إيجاده إلثبات وجود الموجد.
واإليجاد نوعان:
ر
ر
شء موجود من قبل.
شء ،ال عن ي
األول :إبداع :وهو إيجاد ي
والثان :الخلق :والخلق رف ر
الىسء من ر
أكب األحوال يستعمل رف إيجاد ر
الىسء قبله؛
ي
ي
ي
ي
ي
ُ رَ
َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
َ
ر
ي لعلكم
كخلق اإلنسان من الباب،
شء خلقنا زوج ن
ويقتض تركيبا ،قال تعال{ :و ِمن كل ي
ي
َ َ َّ َ
تذك ُرون} [الذاريات]49 :

ر
ر
وف
واإلبداع هو يف المعقوالت العلوية ،السابقة عىل المحسوسات السفلية ،ي
ر
شء من المبدع هو تام؛ ألنه لو كان فيه نقص لدل عىل نقص مبدعه.
الروحانيات ،وكل ي
وأما المخلوقات ،فبما أنها مركبة ،فيحتمل أن يكون فيها نقص ويكون النقص
عارضا من جهة ما تركب منه ،ومن جهة مبدعه وفاعله.
فلهذا صارت المبدعات من األشياء العلوية ،معراة عن اعباض الفساد فيها حاال،
فحاال ،بل تبق عىل حالتها إل أن يشاء هللا تعال أن يرفع العالم.2
ُ َّ َّ ُ ُ ر ُِ َّ َ َ
َ َ َّ َّ َ َ َ
الت أشار قوله تعال{ :ثم اّلل ين ِش النشأة اْل ِخرة ِإنا اّلل عل
ه ي
والنشأة الثانية :ي
َ
ُ رَ
شء ق ِدير} [العنكبوت]20 :
كل ي
ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ
َ
:
وبقوله{ :ثم أنشأناه خلقا آخر} [المؤمنون ]14
والنشء اآلخر ،هو ما ر يف اإلنسان من قوة العقل ،والفكر ،والنطق.
اإلنسان ال يتم إال بالنشأتي:
فالخلق
ي
 .1الجسمية
 .2والملكات العقلية ،والفكرية ،واللسانية
ألنه بذلك يمتاز عن بقية الحيوان.
وإذا كان اإلنسان يطلق عىل ر
البشي ،ولو كان ناقص الملكات ،إذا كان تام الخلقة ،فما
ر
تعت باإلنسان كل حيوان منتصب
ذلك عند الراغب إال إطالق مجازي ،أما الحقيقة ي
فه ال ي
القامة ،عريض الظفر ،أملس ر
البشة ،ضاحك الوجه.
فمن ينطقون ولكن عن الهوى ،ويتعلمون ولكن ما ر
يرصهم وال ينفعهم ،ويعلمون ولكن
ظاهرا من الحياة الدنيا وهو عن اآلخرة غافلون ،ويكتبون الكتاب بأيديهم ،ولكن يقولون
هذا من عند هللا ليشبوا به ثمنا قليال ،ويجادلون ،ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق،
بالجبوت والطاغوت ،ويعبدون ولكن من دون هللا ما ر
يرصهم وال ينفعهم،
ويؤمنون ولكن
ر
ويبيتون ولكن ما ال ر
ر
المصلي الذين هم عن
يرض من القول ،ويأتون الصالة ،ولكنهم من
صالتهم ساهون ،ويذكرون ولكن إذا ذكروا ال يذكرون ،ويدعون ولكن مع هللا إالها آخر،
وينفقون ولكن ال ينفقون إال وهم كارهون ،ويحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون،
ر
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ويحلفون ،ولكن يحلفون إفكا :فهؤالء وإن كانوا بالصورة المحسوسة ناسا ،فهم بالصورة
أن طالب كرم هللا وجهه" :يا أشباه الرجال
عىل بن ر ي
المعقولة الناس وال نسناس ،كما قال ي
وال رجال".3
َ ْ
َ ُ ُ َ
ُ
بل هم من اإلنس المذكور رف قوله تعالَ { :ش َياط َ
اإل
وح بعضهم ِإىل
ن
ي
س وال ِجن ي يِ
ِ
ي
ِ ن
ُ ُ َ
َ
ف ْال َقول ُغ ُر ً
ورا} [األنعام]112 :
ض زخر
ع
ب
ِ
ٍ
اعتب جل الناس بالخلق ،ال الخلق مبعدا ر يف قوله:
وما أرى البحبي إذ ر
لم يبق من جل هذا الناس باقية

يناال الوهم إال هذه

الصور4

وال من يقول:
فجلهم إذا فكرت فيهم

حمب أو كالب

أو ذئاب5

ولذلك البد من البحث عن جملة الموجودات ،ومكان اإلنسان ومنها ومبدئها،
ر
ومنشئها ،ومنتهاها ،وما جعل له من السعادة يف الدارين ،باكتساب اإلنسانية ،وكيفية
التطرق إليها.6
والسعادة سعادتان:
ُ
َ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ
ر
:
األوىل :المذكورة يف قوله تعال{ :اذك ُروا ِنعم ِ يت ال ِ يت أنعمت عليكم} [البقرة ]40
ر
العالمي.
وه :تفضيل اإلنسان عىل
ي
َ َ َّ َّ َ ُ ُ َ
ْ َ َّ
ر
ف الجن ِة} [هود]108 :
ف
والثانية :المذكورة يف قوله تعال{ :وأما ال ِذين س ِعدوا ِ ي
3
أن طالب كرم هللا وجهه ،وردت ر يف نهج البالغة ،ص ،70خطبة رقم  ،27كتاب "نهج البالغة".
لعىل بن ر ي
مقولة ي
ر
اللبنان ،ببوت ،لبنان ،الطبعة األول ،سنة
صبج الصالح ،دار الكتاب
ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية الدكتور
ي
ي
1387ـه ،موافق 1967م.
ر
أن لم أركم ،ولم أعرفكم
يقول كرم هللا وجهه" :يا أشباه الرجال وال رجال ،حلوم األطفال ،وعقول ربات الحجال ،لوددت ي
معرفة".
الطان ،سنة 232ـه ،مطلعها:
عىل بن مر
 4ديوان البحبي ،ضمن
ي
قصيدة يمدح فيها ي
رف الشيب زجر له ،لو كان ر ر
وواعظ منه ،لوال أنه حجر
يبجر
يالديوان ،الجزء ر
الثان ،الصفحة  ،379تحقيق ر
وشح وتعليق حسن كامل الصب ر يف ،دار المعارف بمرص ،طبعة .1963
ي
ر
ر
ر
ر
األصبهان الصفحة ،05
السعادتي ،للراغب
النشأتي وتحصيل
 5ورد هذا البيت ،الذي ال يعرف قائله ،يف كتاب :تفصيل
ي
طبعة ببوت.1319 ،
ر
النشأتي ،ص.4.
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معرفة اإلنسان نفسه وربه:
ر
ر
ر
النشأتي ،البد له
السعادتي ،البد له من التذكر يف
ولك يتحقق اإلنسان بتحصيل
ي
ر
من معرفة نفسه؛ ألنه بذلك يتوصل إل معرفة اإلله ،الذي هو المنىس ،المبدع ،الخالق لما
يشاء.
ولذلك نطق الحكماء مرة بقولهم :أول واجب عىل اإلنسان معرفة نفسه ،ومرة
بقولهم :أول واجب عىل اإلنسان معرفة ربه.
ر
وليس ر
الصناع،
الحكمتي منافاة؛ ألنهم عنوا بالبداءة بمعرفة النفس البتيب
بي
ي
ر
ه أفضل المعارف.
والبداءة بمعرفة الرب من حيث الشف والفضل؛ ألن معرفة هللا ي
وقد أوضح الراغب قيمة وثمرة معرفة اإلنسان نفسه ،ألنها مجمع الموجودات،
ر
فمن عرفها فقد عرف الموجودات ،ومن عرف نفسه عرف العالم ،ومن عرفه صار يف حكم
المشاهد هلل تعال ،وهو يخلق السماوات واألرض.
ر
الت يتكون منها جسميا،
ثم إن يف محاولة اإلنسان معرفة نفسه تحليال للعناض ي
الت ركبت فيه عقليا وروحيا.
والملكات ي
ر
وهكذا بالتبرص يف تطورات النشأة األول والثانية ،يذكر اإلنسان نفسه فيذكر ربه،
َّ َ َ َ
َ
ُ َ ُ ُ
اّلل فأن َساهم أنف َسهم}
وتتم معرفته باهلل عن طريق معرفته بنفسه ،قال تعال{ :ن ُسوا
ر
[الحش]19 :
والعكس ،أنهم ذكروا هللا ،فذكرهم نفوسهم ،وما يجب عليهم من اهتمام بها.
ر
ر
وإذن فدراسة اإلنسان لنفسه ،بداية المرحلة يف عالم المعرفة ،وبداية العروج يف
معارج الببية الذاتية ،والخروج من إناسية اإلنسان إل إنسيته.
ر
حي يدخل ر يف التحليل للكون أن هنالك موجودات كثبة:
فأول ما يعرفه المرء
ر
واجب الوجود منها ،هو من ال سبب لوجوده ،بل هو السبب يف كل موجود ،وكل موجود
فمنه ،وبه تعال وجوده.7
ه
ثم بعد ذلك هناك موجودات من قبيل :المعقوالت العلوية ،وأخرى ي
ه الجمادات ،والناميات ،والحيوانات واإلنسان.
المحسوسات السفلية ،وهذه ي
ر
النشأتي .ص .11
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ر
وقد جمع هللا يف اإلنسان قوى بسائط العالم ،ومركباته ،وروحانياته ،وجسمانياته،
ومبدعاته ،ومكوناته.
فاإلنسان من حيث أنه بواسطة العالم حصل ،ومن أركانه وقواه أوجد ،وهوالعالم.
ومن حيث أنه صغر شكله ،وجمع فيه قواه ،كالمخترص من الكتاب ،هو الذي قلل
ر
واستوف معناه.
لفظه،
اعتب بالعالم ،ومن حيث أنه جعل من صفوة العالم ،ولبابه،
واإلنسان هكذا هو ،إذا ر
ر
شء إال
وخالصته ،وثمرته؛ فهو كالزبد من المخيض ،والدهن من السمسم ،فما من ي
واإلنسان يشبهه من وجه.
والبودة ،والرطوبة ،والبيوسة.
فإنه كاألركان من حيث ما فيه من الحرارة ،ر
وكالمعادن من حيث ما هو جسم.
وكالنبات من حيث ما يتغذى ،ويب رن.
وكالبهيمة من حيث ما يحس ،ويتوهم ،ويتخيل ،ويتلذذ ،ويتألم.
وكالسبع من حيث ما يحرض ،ويغضب.
وكالشيطان من حيث ما يغوي ،ويضل.
وكالمالئكة من حيث ما يعرف هللا تعال ويعبده ،ويخلفه.
الت كتبها فيه عىل سبيل
وكاللوح المحفوظ ،من حيث قد جعله هللا مجمع الحكم ،ي
االختصار.
ر
ر
وف نفسه قريبا من
حكمة،
آالف
أربعة
اإلنسان
بدن
ف
ي
فقد ذكر بعض الحكماء ي
ذلك.
ر
وكالقلم من حيث ما يثبت بكالمه صور األشياء يف قلوب الناس ،كما أن القلم يثبت
الحكم ر يف اللوح المحفوظ.
ُ َ َ َ
َ َ
َّ َ َ َ
اج}
ش
م
أ
ة
ف
ط
ن
ن
م
ان
س
ن
اإل
ا
ن
ِ
ولكون اإلنسان من قوى مختلفة ،قال تعالِ { :إناخلق ِ
ٍ
[اإلنسان]2 :

أي مختلطة من قوى أشياء مختلفة.
ر
اعتبا ،قيل اإلنسان عالم صغب ،والعالم
ولكون العالم واإلنسان
متشابهي ،إذا ر
ُ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ َ
َ َ
َ
احدة} [لقمان]28 :
سو ِ
إنسان كبب ،ولذلك قال هللا تعال{ :ما خلقكم ول بعثكم ِإل كنف ٍ
فأشار بالنفس الواحدة إل ذات العالم.
ولما كان كل مركب من أشياء مختلفة ،يحصل باجتماعهن ر
معت ليس بموجود فيهن
عىل انفرادهن كالمركبات من األدوية ،واألطعمة؛ كذلك رف نفس اإلنسان حصل ر
معت ليس
ي
ر ر
شء من موجودات العالم.
يف ي
المعت هو ما يختص به من خصائصه ،الت بها ر
ر
وذلك
تمبه عن غبه من هيئات له؛
ي
كانتصاب القامة ،وعرض الظفر ،وانفعاالت له ،كالضحك ،والحياء ،وأفعال ،كتصور
المعقوالت ،وتعلم الصناعات ،واكتساب األخالق.
ماهية اإلنسان:
ر
يتمب بها عن أغياره ،كصورة
الت
يقول الراغب" :ماهية كل شخص بصورته ،ي
ر
والسكي ،والسيف ،والمنجل ،ونحوها".
الصورة
ر
وهذا ر
يبي خروج الراغب عن الحد الصوري ،الذي يجرد الحقيقة يف كلية تندرج
اإلسالم ،الذي يجعل من خواص الصورة الحد الذي
التجريت
تحتها أجزاؤها إل الفكر
ي
ري
ترسم به.
ر
الممب ر
ر
للىسء بصورته ،أنه لما كان اإلنسان جزأين :بدن
ويبت الراغب الحد
ي
ي
َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ
يه ِمن
ف
ت
محسوس ،وروح معقول ،كما نبه عليه هللا تعال بقوله{ :ف ِإذا سويته ونفخ ِ ِ
َ
ُروح َف َق ُعوا َل ُه َ
اج ِدين} [ص]72 :
س
ِ
ِ ي
كان له بحسب كل واحد من الجزأين صورة:
 .1فصورته المحسوسة البدنية :انتصاب القامة ،وعرض الظفر ،وتعري ر
البشة
عن الشعر ،والضحك.
 .2وصورته المعقولة الروحانية :العقل ،والفكر ،والروية ،والنطق.
فاإلنسان هو الحيوان الناطق.

ر
المعان المختصة باإلنسان.
ولم يعنوا بالنطق اللفظ المفش به فقط ،بل عنوا
ي
يعب عن جملة ر
الىسء بأخص ما فيه ،أو
عبوا عن ذلك كله بالنطق ،ألنه ر
فقد ر
ي
ر
بأشفه.
ولإلنسان إطالقان:
 1إطالق عام:
ويراد به كل منتصب القامة ،واسع الظفر إل خ ...
 2وإطالق خاص:
وال يقال إال لمن عرف الحق فاعتقده ،والخب فعمله؛ وبقدر ما يحصل عليه من
هذه الصفات ،ليستحق اإلنسانية ،وه تعاط الفعل المختص باإلنسان ،فيقال فالن ر
أكب
ي
ي
إنسانية.
من هنا نستفيد أن الراغب يطلق اإلنسانية ،ويريد بها ما نصطلح عليه اليوم باسم
ر
ر
وتبي
اإلسالم محصورة يف معرفة الحق واعتقاده،
اإلنسية .وهو يصورها بناء عىل الفكر
ي
الخب وعمله.
فإذا تحقق عند المرء اإليمان بالحق ،والعمل بما يقتضيه من رشيعة الخب؛ فقد
تحققت إنسيته.
يرم إليه اإلنسان ،والذي خلق من أجله؛
وترتبط هذه اإلنسية برباط الهدف الذي ي
ر
السعادتي :سعادة الدنيا ،وسعادة األخرى.
وهو تحقيق
ليبي أن اإلنسان من ر
ر
بي الموجودات خلق صالحا للدارين؛ ألن
وهنا يقف الراغب
هللا خلق ثالثة أنواع من األحياء:
وه الحيوانات.
نوعا لدار الدنيا فحسب ،ي
ونوعا للدار اآلخرة فحسب ،وهو المأل األعىل.
ونوعا للدارين وهو اإلنسان.

ر
لذلك تركب من :حيوانية؛ تتجىل يف الشهوة ،والغذاء ،والتناسل ،والمنازعات إل خ
...
ومن مالئكية؛ تتجىل ر يف العقل ،والعلم ،وعبادة الرب ،والصدق ،والوفاء.8
ر
ر
والحكمة يف ذلك أنه مكلف بالخالفة يف األرض؛ فالبد أن يكون له من الصفات ما
يمكنه من المقام فيها ،وأداء الواجب عليها ،وهو يجزى عىل عمله بدخول الجنة ،ومجاورة
هللا ،فالبد أن يكون له مؤهالت لحياة الخلود األخرى.
ثم يعمد الراغب إل تمثيل ذات اإلنسان ،بصورة بلد أحكم بناؤه ،وشيد بنيانه،
وحصن سوره ،وخطت شوارعه ،وقسمت محاله ،وعمرت بالسكان دوره ،وسلكت سبله،
ملك مدبر ،وللملك
وأجريت أنهاره ،وفتحت أسواقه ،واستعملت صناعته ،وجعل فيه ِ
ر
وف البلد أخيار ر
وأشار،
وزير ،وصاحب بريد ،وأصحاب أخبار ،وخازن ،وترجمان ،وكاتب ،ي
فصناعها.
الت يقال لها :الجاذبة ،والماسكة ،والهاضمة ،والدافعة،
وه القوى السبعة ،ي
ي
والمانية ،والعادية ،والمصورة.
والملك :العقل ،ومنبعه من القلب.
والوزير :القوة المفكرة ،ومسكنها وسط الدماغ.
البيد :القوة المتخيلة ،ومسكنها مقدم الدماغ.
وصاحب ر
وأصحاب األخبار :الحواس الخمس ،ومسكنها األعضاء الخمسة.
والخازن :القوى الحافظة ،ومسكنها خلف الدماغ.
والبجمان :القوى الناطقة ،وآلتها اللسان.
والكاتب :القوى الكاتبة ،وآلتها اليد،
ر
الت منها األخالق الجميلة واألخالق القبيحة.
ه القوى ي
وسكانها :األخيار واألشار ،ي

ر
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ر
وكما أن
الوال إذا تزىك وساس الناس بسياسة هللا ،صار ظل هللا يف األرض ،كما روي
ي
النت صىل هللا عليه وسلم قال" :السلطان ظل هللا يف األرض ،ويجب عل الكافة
أن ر ي
طاعته".9
َّ ُ َ َ ُ
َّ َ َ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ
َ
ُ
ُ
وىل األم نر
ُ كما قال هللا تعال{ :يا أيها ال ِذين آمنوا أ ِطيعوا اّلل وأ ِطيعوا الرسول وأ ِ ي
ِمنكم} [النساء]59 :
كذلك مت جعل العقل سائسا ،وجب عىل سائر قوى النفس أن تطيعه.
َ َ
ر
متفاوتي ،كما نبه هللا تعال عليه بقولهَ { :و َرفعنا
وكما أن هللا تعال جعل الناس
َ َّ َ َ ُ ُ َ ً
ًّ
َ َ ُ َ َ َ
َ َ
ُ
ض د َرجات ِليت ِخذ بعضهم بعضا سخ نريا} [الزخرف]32 :
ع
ب
بعضهم فوق
ٍ
ر
كذلك جعل قوات النفس متفاوتة ،وجعل من حق كل واحدة أن تكون داخلة يف
سلطان ما فوقها ،متأمرة عىل ما دونها.
فحق القوة الشهوانية أن تكون مؤتمرة للقوة الغضبية ،وحق القوة الغضبية أن
تكون مؤتمرة للقوة العاقلة.
وحق القوة العاقلة أن تكون مستضيئة بنور ر
الشع ،ومؤتمرة لمراسمه ،حت تصب
هذه القوى متظاهرة ،غب متعادية ،كما قال هللا تعال:
ُ ُ
ُسر ُم َت َقابل َ
َََ َ َ
َ ً ََ ُ ُ
ي} [الحجر]47 :
ِِ
ور ِهم ِمن ِغل ِإخوانا عل ٍ
{ونزعنا ما ِ يف صد ن
ر
وكما ال ينفك رأشار العالم من أن يطلبوا يف العالم الفساد ،ويعادوا األخيار ،كما قال
َ َ ُ
ُ َ َ ََ
ََ َ َ َْ
َ
ُ
ُ
َ
:
هللا تعال { َوكذ ِلك ج َعلنا ِ يف كل قرية أ ك ِابر مج نر ِميها ِليمكروا ِفيها} [األنعام ]123
ْ
وقال سبحانهَ { :و َك َذل َك َج َع ْل َنا ل ُكل َنت َع ُد ًّوا َش َياط َ
س َوال ِجن} [األنعام:
ن
اإل
ي
ِ
ِ
ِ
ِي
ِ ن
]112
ر
كذلك يف نفس اإلنسان قوى رديئة من الهوى ،والشهوة ،والحسد ،تطلب الفساد،
وتعادي العقل والفكر.
ر
ر
" 9السلطان ظل هللا يف األرض ،ويجب عىل الكل طاعته" .لم يرد بهذه الصيغة يف أي من الكتب ،لكن ورد بصيغ كثبة،
اختلف العلماء ر يف إسنادها من حديث موضوع إل حديث ضعيف.
ر
ر
ر
لأللبان؛ ولكن بصيغة" :السلطان ظل هللا يف األرض ،فإن أحسنوا فلهم األجر وعليكم
وقد ورد يف السلسلة الضعيفة
ي
ر
الصب وعليهم اإلض ،ال يحملنكم إساءته عىل أن تخرجوا من طاعته ،فإن الذل يف طاعة هللا،
الشكر ،وإن أساءوا فعليكم
ر
خب من خلود ر يف النار ،لوالهم ما صلح الناس".

ر
يصع إل ر
األشار ،وال يعتمدهم ،كما
للوال أن يتبع
وكما نبه أنه يجب
الحق ،وال ُ ي
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َي َ َّ ُ
َ َ
ُ
ونكم} [آل عمران ]118 :اآلية،
قال تعال{ :يا أيها ال ِذين آمنوا ل تت ِخذوا ِبطانة ِمن د ِ
َ ُ ُ َ
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َّ
آمنوا ل تت ِخذوا ال َيهود َوالن َص َارى أو ِل َي َاء بعضهم أو ِل َي ُاء
وقال تعال{ :يا أيها ال ِذين
َ
بعض} [المائدة]51 :
َ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ
َ
ُ
َ ُ َ َ ُ َ
ُ َ َُ
اّلل َول تت ِبع أه َو َاءهم َواحذرهم أن يف ِتنوك}
وقالَ { :وأ ِن احكم بينهم ِبما أنزل
[المائدة]49 :
ُ َ ُّ َ َ :
ر
المسلمي ،كما قال تعال {وأ ِعدوا لهم
كذلك يجب للعقل والفكر أن يجاهد أعداء
ْ َ
ُ ُ َ
َ ُ َّ َّ َ َ ُ َّ ُ
َ
َما اس َت َطع ُتم من ُق َّوة َ
اّلل وعدوكم} [األنفال]60 :
ب
ر
ن
م
و
اط الخي ِل تر ِهبون ِب ِه عدو ِ
ِ
ِ ن ِ
النت
كذلك يجب للعقل أن يعادي الهوى ،فإن الهوى من أعداء هللا ،بداللة
قول َ ر ي
َََ َ
صىل هللا عليه وسلم" :ما يف األرض معبود أبغض إىل هللا من الهوى" ،10ثم تال {أفرأيت
َّ َ َ َ َ ُ َ ُ
َم نن اتخذ ِإلهه ه َواه} [الجاثية]23 :
وكما أن من استحوذ عليه الشيطان أنساه ذكر هللا ،كذلك العقل إذا استحوذ عليه
الهوى.
للوال أن يسالم أعاديه ،إذا لم يقو عليهم ،كما قال هللا تعال{ :وإن
وكما أنه يجب
ي
جنحوا للسلم فاجنح لها} 11وأن ال يركن إليهم وإن سالمهم ،كما قال هللا تعال{ :وال
تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار}.12
كذلك يجب للعقل أن يسالم ر
األشار من قوى النفس إذا عجز عنها ،وأن ال يركن
إليها.
الوال إذا أحس بقوة احتاج إل أن يعدل إل نقض العهد ،وإظهار المعاداة،
وكما أن
ي
ر
المشكي حيث وجدتموهم،
كما قال تعال{ :فإذا انسلخ األشهر الحرم ،فاقتلوا
وخذوهم واحرصوهم ،واقعدوا لهم كل مرصد}.13

ر
10
ال" :ولذلك قال تعال{ :أفرأيت من
وجدته منقوال يف كتاب إحياء علوم الدين ر ي
ال؛ اقتبس من قول الغز ي
ألن حامد الغز ري
اتخذ إلهه هواه} ،وقال صىل هللا عليه وسلم" :أبغض إله عبد يف األرض الهوى".
 11سورة األنفال :اآلية .62
 12سورة هود :اآلية .113
 13سورة التوبة :اآلية .05

كذلك حق العقل إذا قوي عىل قوى النفس أن ال يداهنها.
ر
شياطي اإلنس والجن ،يضعف كيدهم عىل من تحصن باإليمان ،واستعاذ
وكما أن
باهلل ،وتقوى عىل من وااله ،كما قال تعال{ :إنما سلطانه عل الذين يتولونه ،والذين هم
به ر
مشكون}14؛ كذلك يضعف كيد الهوى عن العقل إذا تقوى باهلل ،واستعاذ به.
فحق العقل أن يستعيذ من الهوى ر
والشه ،والحرص واألمل ،وأن يطهر ذاته منها،
َ
ومن سائر القوى الرديئة؛ استعاذة إبراهيم صلوات هللا عليه ،حيث قال{ :رب اجعل هذا
وبت أن نعبد األصنام}.15
البلد آمنا،
واجنبت ي
ي
ر
فالقوى الرديئة واإلرادات الرديئة ،يف ذات اإلنسان جارية مجرى أصنام ،قل ما
ينفك اإلنسان من عبادتها كما قال هللا تعال{ :وما يؤمن ر
أكثهم باهلل ،إال وهم
ر
مشكون}.16
اإلنسان هو المقصود من خلق العالم:
يعتب الر ُ
اغب اإلنسان الغاية من خلق العالم؛ فلواله ما وجد الكون ،وإنما وجدت
ر
الكائنات شيئا فشيئا ،إعدادا لوجود اإلنسان.
فالغرض من األكوان أن يحصل منها النبات ،ومن النبات أن تحصل الحيوانات،
ومن الحيوانات أن تحصل األجسام ر
البشية ،ومن هذه أن تحصل األرواح الناطقة ،ومن
ر
األرواح الناطقة أن تحصل منها خالفة هللا يف أرضه ،فيتوصل بإيفاء حقها إل النعيم
األبدي.
فاإلنسان إذن المقصود من خلق العالم ،وهو زبدة الكون وساللته ،وخصه هللا
ََ َ َ ُ
َ َ َ َ ََْ ُ
َ َ َ َ َّ َ َ
َ َّ َ
َْ َ َْ
ات
بالكرامة إذ قال{ :ولقد كرمنا ب ِ يت آدم وحملناهم ِ يف الث والبح نر ورزقناهم ِمن الطيب ِ
َ َ َ َ
َ َّ ْ َ ُ َ َ َ
َوفضلناهم عل ك ِث ٍث ِم َّمن خلقنا تف ِضيَل} [اإلشاء]70 :
وقد جعل هللا كل المخلوقات مساعدة لإلنسان ،فقال{ :هو الذي خلق لكم ما يف
األرض جميعا}.17

 14سور النحل :اآلية .100
 15سورة إبراهيم :اآلية .35
 16سورة يوسف :اآلية .106
 17سورة القرة :اآلية .28

ولم يفضل اإلنسان الكائنات بقوته ،وال بحسن منظره ،وال بجميل لباسه ،ولكن
الت أعطيها ،ليكون خليفة هللا ر يف أرضه.
بالمؤهالت ي
لماذا ُوجد اإلنسان؟
ر
وينبت عىل هذا التفضيل لإلنسان عىل غبه ،لسبب ما اختص به من عقل ،وروية،
ي
ونطق ،كما بينا.
فما الغاية من وجوده ،وما الغرض الذي خلق من أجله؟
وللجواب عىل هذا ،يقول الراغب" :الغرض منه أن يعبد هللا ،ويخلفه ،وينرصه،
18
إن
ويعمر أرضه؛ وتدل عىل ذلك آيات كثبة{ :وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون}  { .ي
جاعل يف األرض خليفة}{ 19واستعمركم فيها}{ 20كونوا أنصارا هلل} 21إل خ...
الت اقتضت إرادة هللا إيجادها ،أربعة أنواع:
ويوضح ما سبق؛ أن األفعال ي
األول :ما تول إبداعه بنفسه ،بصفته {بديع السماوات واألرض}.22
والثان :ما استعمل فيه مالئكته {فالمدبرات أمرا}.23
ي
والثالث :أفعال سخر لها عناض وموجودات؛ كاإلحراق ،واإلذابة عند النار،
والبطيب عند الماء  ...ومن ذلك قوله تعال{ :وسخر لكم الشمس والقمر دائبي}.24
الت استعبد اإلنسان فيها ،واستخلفه،
والرابع :الصناعات والمهن المحسوسة ،ي
وه األشياء الت تحتاج صناعة ر
أكبها إل ستة أشياء :إل عنرص تعمل منه ،وإل مكان،
ي
ي
وإل زمان ،وإل حركة ،وإل أعضاء ،وإل آلة.

 18سورة الذاريات :اآلية .56
 19سورة البقرة :اآلية .29
20
رن قريب مجيب}.
سورة هود :اآلية { ،60هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها ،فاستعفروه ،ثو توبوا إليه ،إن ر ي
 21سورة الصف :اآلية .14
ر
 22سورة البقر :اآلية { 116بديع السماوات واألرض ،وإذا قض أمرا ،فإنما يقول له كن ،فيكون}.
 23سورة النازعات :اآلية .05
ر
دائبي ،وسخر لكم الليل والنهار ،وآتاكم من كا ما سألتموه ،وإن
 24سورة إبراهيم :اآلية { ،33وسخر لكم الشمس والقمر
تعدوا نعمت هللا ال تحصوها ،إن اإلنسان لظلوم كفار}.

وقد خص اإلنسان بهذا ر
الرصب ،وجعل لكل نوع من اإلنسان مقاما معلوما ،كما نبه
عليه قوله تعال{ :قل كل يعمل عل شاكلته}{ .25انظر كيف فضلنا بعضهم عل
بعض}.26
ر
ه عمارة األرض بالعمل المطلوب منه ،يف
فالمهمة ي
الت طوق بها اإلنسان ي
الصناعات ،والمهن المحسوسة ،وقيامه بهذا الواجب جزء من عبادته لربه.
فالعمل المظهر األكث إلنسية اإلنسان.
ر
الت
تقتض التنظيم
وتوزي ع العمل ،ليعمل كل عىل شاكلته ،من مهمة الخالفة ،ي
ي
والتعاون عىل أداء الواجب المطلوب...
والفرق ر
بي اإلنسان والمالئكة؛ أن هؤالء ال يعصون هللا ما أمرهم ،ويفعلون ما
ر
:
والعاض ،والمخلط يعمل عمال صالحا وآخر
الطائع،
اإلنسان
ف
ي
يومرون ،بينما يوجد ي
سيئا.
ر
فكان البد من ر
الشيعة ،لمظاهرة العقل ودفع اإلنسان لدراسة ما يف الكون،
لالستفادة منه ر يف حاجاته ،ولالقتداء به ر يف امتثاله ،وعدم خروجه عما يش له.
تفاوت الناس واختالفهم:
الت صنعت بها األشياء ،ال يجد فيها تفاوتا {ما ترى
إذا نظر اإلنسان إل جهة الحكم ي
يف خلق الرحمن من تفاوت}.27
ولكن إذا نظرنا إل أن كل نوع يختص بفائدة ،وجدنا األشياء مختلفة ،واإلنسان
ر
أكبها اختالفا.
ويبي الراغب الحكمة رف ذلك ،بأن اإلنسان غب ر
ر
مكق بتفرده ،حت لو أن إنسانا
ي
ي
ر
ر
يعت بأنه البد أن تفرد كل طائفة بمهنة،
حصل وحده ،المتنع أو تعذر بقاؤه أدن مدة ،وهو ي
ليؤدي لآلخرين خدمة ،ويؤدوا له خدمات كما قال الشاعر:
الناس للناس من بدو ومن ر
حرص

بعض لبعض ،وإن لم

يشعروا خدم28

 25سورة اإلشاء :اآلية .35
 26سورة اإلشاء :اآلية .21
ر
 27سورة الملك :اآلية { .53الذي خلق سبع سماوات طباقا ،ما ترى يف خلق الرحمن من تفاوت ،فارجع البرص ،هل ترى
من فطور}.

ر
ر
ر
اعتب اختالف أغراضهم يف صناعاتهم ،يف حكم المسخرين ،وإن كانوا يف
فالناس إذا ر
الظاهر مختارين.
النت صىل هللا عليه وسلم إل ما يتعلق من المصلحة بتباينهم واختالف
وقد أشار ر ي
طبقاتهم فقال" :ال يزال الناس بخث ما تباينوا ،فإذا تساووا هلكوا".29
ر
والمقصود أن المساواة إنما تستحسن يف الحقوق والواجبات ،وإتاحة الفرصة
ر
ر
ر
للجميع ،ال يف أن ال يختلف الناس يف مهنة وال صنعة ،عن بعضهم ،فإذا تساووا يف عمل
واحد ،بقيت األعمال األخرى دون من يقوم بها ،فيهلكوا.
ر
ويعقد الراغب بعد هذا بابا يف أسباب تفاوت الناس من اختالف األمزجة ،واختالف
الخلقة ،واختالف البيئة ر يف الصالح والفساد ،إل غب ذلك ،مما ال مجال لتفصيله هنا.
ر
ويؤكد أن من توفرت له األسباب الطيبة ،يف كل ما ذكره ،تنجح فيه الخبات ،من
جميع الجهات ،كما قال تعال{ :ألكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم}30
ر
ويكون من الذين اصطفاهم هللا يف قوله{ :وإنهم عندنا لمن المصطفي
األخيار}.31
فالتفاوت رف النهاية ر
ناش عن العمل ،وإتقانه ،والتقوى فيه{ :والبلد الطيب يخرج
ي
32
نباته بإذن ربه ،والذي خبث ال يخرج إال نكدا} .
واألنبياء والرسل خلقوا مثال رائعا ر
للبشية ،عىل إمكان تفتح الشخصية ،والتحقق
ر
ر
واقتق أثرهم.
باإلنسية ،إذا سار اإلنسان يف منهجهم،
فال يحصل للناس ما يريدونه من نمو ورفعة إال باالقتباس من نور الرسل الكرام ،وال
ر
يضء بغب نور الشمس.
سيما خاتمهم محمد عليه السالم ،كما أن القمر ال ي

أن العالء المعري ،تحت عنوان" :الناس كلهم حدم" ،ديوان اللزوميات :لزوم ما
 28مقطوعة من
البحر البسيط ،للشاعر ر ي
ر
الثان ،دار صادر ببوت ،الصفحة .398
ال يلزم ،المجلد ي
 29أخرجه أبو بكر الدينوري ر يف "المجالسة وجواهر العلم" ،قال" :ال يزال الناس بخب ما تباينوا ،فإذا تساووا فقد هلكوا".
أخرجه البيهق رف شعب اإليمان عن الحسن ،قال" :ال يزال الناس بخب ما تباينوا ،فإذا استووا فذاك ر
حي هالكهم".
ي ي
 30سورة المائدة :اآلية .68
31
أول األيدي واألبصار ،إنا أخلصناهم بخالصة
سورة ص :اآلية  47قال تعال{ :واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ي
ر
المصطفي األخيار}.
ذكرى الدار ،وإنهم عندنا لمن
 32سورة األعراف :اآلية .57

ر
شء وهداه ،ولكن هدايته للجمادات بالتسخب ،فاألرض إذا
وقد خلق هللا كل ي
تركت تنحو نحو السفل ،والنار إذ أشعلت تنحو نحو العلو.
أما الحيوانات فباإللهام ،كالنحل والعنكبوت ،فيما يهتديان إليه ،من صنع سويت
عىل أشكال خاصة.
ر
بالتحي واإللهام ،وبالفكر وقوة التعلم ،قال تعال:
وهداية اإلنسان
َ
َ َّ ُ َ َ َ ُ
ُ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ
ُ ُ
ون َشي ًئا َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
السم َع َواألب َص َار
ون أمه ِاتكم ل تعلم
ط
ب
ن
م
م
ك
{واّلل أخرج
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َ
واألف ِئدة لعلكم تشكرون} [النحل]78 :
وذلك ما ر
يمب اإلنسان عن غبه من الكائنات.
ر
شء إل كمال ما.
ومن مظاهر هذه الهداية :ميالن كل ي
ر
واإلنسان ر ر
يبع إل الحصول عىل السعادة يف الدنيا ،ولكن كثبا ما يخط ،فيظن ما
ليس بسعادة ر يف ذاته سعادة:
َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َّ َ
َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ
َ
َ
قال تعال{ :وال ِذين كفروا أعمالهم كشاب ِب ِقيعة يحسبه الظمآن ماء حت ِإذا
ُ َ ً
َ ُ َ َ
ج َاءه لم ي ِجده شيئا} [النور]39 :
فالنعم الدنيوية ،إنما تكون نعمة وسعادة ،إذا تناولها اإلنسان عىل ما يجب ،وكما
يجب ،ويجري بها ع ىل الوجه الذي ألجله خلق؛ فمن تناولها عىل الوجه الذي جعله هللا
انتفع بها ،فكانت له نعمة ،قال تعال:
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
َ
ََ
ْ
َ َّ َّ ُ
َََ َ
َّ َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
وف ونهوا ع نن
ر
األ
ف
م
اه
ن
ك
م
ن
إ
ين
{ال ِذ
ض أقاموا الصَلة وآتوا الزكاة وأمروا ِبالمعر ِ
ِي
ن
ْ ُ َ َ َّ َ ِ َ ُ ُ
ُ
ور} [الحج]41 :
المنك نر و ِ ِ
ّلل ع ِاقبة األم ن
ومن تناولها ال عىل الوجه الذي جعله هللا لهم ،فركنوا إليها أن يعذبهم ،عادت
عليهم نقمة وشقاوة{ :إنما يريد هللا أن يعذبهم بها يف الدنيا وتزهق أنفسهم وهم
كاذبون}.33

ر
 33سورة التوبة اآلية { .55فال تعجبك أموالهم وال أوالدهم إنما يريد هللا ليعذبهم بها يف الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم
كافرون}.

ر
واإلنسان كذلك نازع إل السعادة األخروية ،ولكن هذه السعادة ال تدرك لذاتها يف
الدنيا إال بالعقل المحض ،وعقول ر
أكب الناس غافلة عن إدراكها.
وقد وصفها هللا ر يف قوله:
َ َ
ََ َ ََ َ
ََ َ
َ َ ُ ْ َ َّ َّ ُ َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ َ
َّ
ي لم يتغث
{ َمثل الجن ِة ال ِ يت و ِعد المتقون َ ِفيها أنهار ِمن ماء غ نث ِ
آس ٍن وأنهار ِمن ل ٍ
َ َّ
ً
َّ
َ
َ
َ
َ ُ ُ َ َ
لشارب َ
ي َوأنهار ِمن ع َسل ُم َصف} [محمد]15 :
ة
ذ
ل
طعمه وأنهار ِمن خم ٍر ل ِ
ِن
ولكن هل يمكن الوصول لهذين السعادتي؟
نعم؛ إذا عرف أنه رف هذه الدنيا ر
ليبود ويعمل؛ قال تعال{ :يا أيها اإلنسان إنك
ي
كادح إىل ربك كدحا فمالقيه} 34وقال {لقد خلقنا اإلنسان ف كبد}35
ي
ولكن الناس اعتادوا عىل طلب الراحة ،وترك الكدح والكبد؛ إما ألنهم ال يؤمنون
باآلخرة ،أو لغفلتهم عنها.
وقد أنشد الراغب ر يف حق هؤالء قول الشاعر:
ر
ر
يبلغت
زمت ذا أن
ي
أريد من ي

ما ليس يبلغه من نفسه

الزمن36

وقول آخر:
ر
مض قبلنا قوم رجوا أن يقوموا

بال تعب عيشا فلم

يتقوم37

ر
وف الناس عقالء ،عرفوا أن الدنيا دار ،لمن ال دار مستقر ،فاحتملوا المشقة ،وعملوا
ي
ر
للحصول عىل السعادتي.
ر
ر
حرثي:
وقد جعل هللا لإلنسان يف الدنيا
 34سورة االنشقاق :اآلية .06
 35سورة البلد :اآلية 04
المتنت ضمن قصيدة مطلعها:
 36قالها الشاعر
ري
لم التعلل ال أهل وال وطن
وال نديم وال كأس وال سكن
ر
ر
ر
:
نظمها ،وقد بلغه أن قوما نعوه يف مجلس الدولة بحلب وهو بمرص ،ومعت الكلمة أن همته أعىل أن يكون يف وسع
الزمان البلوغ إليها ،وهو ر
يتمت عىل الزمان أن يبلغه همته.
ر
البقوف ،المجلد الثان ،الجزء الرابع الصفحة  ،364ر
العرن ،ببوت – لبنان.
الناش دار الكتاب
ديوان
المتنت ،وضعه ر
ري
ري
ي
ري
ر
37
األصبهان ر يف كتابه:
محاضات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ،ضمن الباب التاسع
اغب
ر
ال
القاسم
أبو
محمد
أورده
ي
ر ر
أن
عش :يف ذم الدنيا ونوب ها،
الصفحة  ،387الجزء الرابع ،منشورات دار مكتبة الحياة ،ببوت ،تموز  1961ر ،ونسبه إل ر ي
ر
السعادتي ضمن الباب السابع ر
ر
ر
عش :يف حال اإلنسان
النشأتي وتحصيل
عىل كاتب بكر .كما أورده أيضا يف كتاب :تفصيل
ي
رف دنياه وما يحتاج أن ر
يبود منها ،الصفحة  ،62طبعة ببوت سنة .1319
ي

ر
روحان ،كالمعارف والحكم ،والعبادة ،واألخالق الحميدة.
أحدهما:
ي
ر
والغت الدائم.
وثمرته الحياة األبدية
ر
جسمان؛ كالمال ،واإلناث ،وما ذكره هللا ر يف قوله:
وثانيهما:
ي
َ َ َْ َ َ ََْ
ُ َ َّ
َ َّ َ
ْ َ َ
َ
ُ ُّ
َّ َ َ
اط نث ال ُمقنط َر ِة ِمن الذه ِب
لن
{زين ِل
ات ِمن النس ِاء والب ِني والقن ِ
اس حب الشهو ِ
نْ ُ َ َّ َ َ َ َ َ ْ
ْ َ
ْ َّ
َ
َوال ِفض ِة َوالخي ِل المسوم ِة واألنع ِام والحر ِث} [آل عمران]14 :
واالستكثار من هذه أيضا غب مذموم ،ر
بشط أن يكون متناوال عىل وفق ما جعل له.
تظاهر العقل ر
والشع:
بالشع ،ر
يقرر الراغب أن العقل لن يهتدي إال ر
ر
يتبي إال بالعقل ،فالعقل
والشع ال
ر
ر
يغت أس ،ما لم يكن بناء ،ولن يثبت بناء ،ما لم يكن أس.
كاألس ،والشع كالبناء ،ولن ي
ر
والشع عقل من الخارج ،والعقل رشع من الداخل ،وهما متعاضدان ،بل متحدان.
ولكونهما متحدين قال تعال{ :نور عل نور} :38أي نور ر
الشع ،ونور العقل {يهدي
هللا لنوره من يشاء}.39
ويقرر أن العقل بنفسه قليل الغناء ،40ال يكاد يتوصل إال إل معرفة كليات األشياء،
ر
وتعاط الجميل،
دون جزئياتها ،كأن يعلم يف الجملة حسن اعتقاد الحق ،وقول الصدق،
ي
وحسن استعمال العدالة ،ومالزمته ،ونحو ذلك ،من غب أن يعرف ذلك رف كل رشء ر
شء.
ي
ي
ي
ر
ر ر
ر
ر
شء.
شء ي
والشع يعرف كليات األشياء ،ويبي ما الذي يجب أن ينعقد يف ي
رر
الخبير ،والدم ،والخمر محرم ،وأن ال ننكح ذوات
وال يعرفنا العقل أن لحم
المحارم ،وأن نصوم ونفطر ر يف أوقات معلومة.
وألجل أن ال سبيل للعقل إل معرفة ذلك ،قال تعال{ :وما كنا معذبي حت نبعث
رسوال}.41
 38سورة النور :اآلية .35
 39سورة النور :اآلية .35
ر
ر
النشأتي( :الفناء) بالفاء ،الصفحة  ،67من الكتاب المذكور ،ر
ر
وشحها المؤلف يف الهامش األسفل
 40وردت يف كتاب
ر
الجانت ،فقال:
الفاش بخط يده بالقلم الجاف ،يف الهامش
بالقول :الفناء بالفتح والمد :النفع .وعلق عليها الزعيم عالل
ري
ي
ر
بالغي ،فيما يظهر.
(الغناء)

ر
ر
معبليا كما زعم البعض؛
ويتبي من هذه التقريرات ،أن الراغب كان سنيا ،ولم يكن
ألنه يؤكد عدم استقالل العقل بمعرفة الحسن والقبيح رف رشء ر
شء.
ي
ي ي
ر
وهو يف تقريره أن العقل ال يكاد يصل إال إل معرفة الكليات ،يتفق مع ما يقوله
اإلمام ابن حزم ر يف هذا الموضوع.
َ ر
والبحث عن الصلة الت تربط ر
المفكرين يف مثل هذه اآلراء ،طريف ويحتاج إل
بي
ي
مقارنات ومقابالت ر
بي مؤلفات كل منهما ،عىل أنه منذ اآلن يمكن الجزم بأن الراغب لم
ر
يكن ظاهريا ،ألنه كثبا ما يستعمل قياسات يف فهم مدلول اآليات واألحاديث ،تخرج به
أحيانا إل طور قريب من التفسب باإلشارة.
وها نحن إزاء مثال من صميم الموضوع ،الذي نبحث فيه ،وهو فضيلة ر
الشع،
الذي هو دواء ومعجون مفروغ منه :يستدل عىل ذلك بآيات واضحة الداللة ،ثم يروي عن
ر
الت
بعض الحكماء أن األرض المقدسة المذكورة يف قوله تعال{ :ادخلوا األرض المقدسة ي
كتب هللا لكم ،وال ترتدوا عل أدباركم}.42
ر
ر
ر
الت إذا دخلها اإلنسان ال يرتد عىل
ه ي
ه يف الدنيا الشيعة ،ي
وف اآلخرة الجنة ،ألنها ي
ي
الكبى بال مثوبة.
دبره ،ونال السعادة ر
ر
وأما بيت المقدس يف األرض ،فإن من يدخله ،فبنفس دخوله إياه ال يستحق مثوبة،
ر
وف حال مخصوص ،قال" :وعىل هذا يحمل الحرم
بل المثوبة تستحق بأمور أخرى،
ي
َ
َّ
ْ
َ
َّ
ً
َ
َ
َّ
َُ
َ َََ :
َ
َ
َ
ر
ُ
ً
َ
ُ
َ
َ
المذكور يف قوله تعال {أولم يروا أنا جعلنا حرما ِآمنا ويتخطف الناس ِمن حو ِل ِهم
َ َّ َ ْ ُ َ
ُ ُ َ
ون َ
َأ َفب ْال َ
اّلل يكف ُرون} [العنكبوت]67 :
ة
م
ع
ن
ب
و
ن
م
ؤ
ي
ِ
ل
اط
ب
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
وسأل جعفر الصادق بعض الفقهاء عن هذه اآلية فقال :أريد بها مكة ،فقال :وا
عجبا ،وأي أرض ر
أكب تخطفا لمن حولها من مكة؟؟
ويدل عىل صحة ما قال ،قول هللا{ :وما كان صالتهم عند البيت إال مكاء
وتصدية}.43
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 42سورة المائدة :اآلية .21
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وغرض الراغب من هذا أن ر
يبي كون اإلنسان ال يكون إنسانا إال بالدين ،وأن دخول
ر
القدس أو مكة ،إذا لم يكن مسبوقا وملحقا بأوصاف خاصة ،تنتظم يف سلك الطاعة
والعمل؛ لم يكن له قيمة.
فالعمل هو الذي يحقق إنسية اإلنسان ،ويحول األشياء من صفتها السلبية إل
الصفة اإليجابية.
ويستخرج من آية {الرحمن علم القرآن ،خلق اإلنسان علمه البيان} ،44أن اإلنسان
ال يكون إنسانا إال بالدين ،ألنه ابتدأ بتعليم القرآن ،ثم بخلق اإلنسان ،ثم بتعليمه البيان،
ولم يدخل الواو بينها ،45مع أن إيجاد اإلنسان بحسب نظره ،مقدم عىل تعليم البيان،
وتعليم البيان ،مقدم عىل تعليم القرآن.
لكن لما لم يعد اإلنسان إنسانا ما لم يتخصص بالقرآن؛ ابتدأ بالقرآن ثم قال :خلق
اإلنسان ،تنبيها عىل أن تعليم القرآن جعله إنسانا عىل الحقيقة ،ثم قال :علمه البيان:
الحقيق المختص باإلنسان يحصل بعد معرفة القرآن.
تنبيها عىل أن البيان
ي
وهكذا يؤكد الراغب أن اإلنسية ال تتحقق عند اإلنسان إال بالدين ،وبدراسة القرآن
ر
ر
الت يدركها المتقون ،فيفرقون بها
الت تكون يف اإلنسان ملكة البيان القر ي
آن ،أي الحاسة ي
ي
46
ر
وه المشار لها بقوله تعال{ :إن تتقوا هللا يجعل لكم فراقانا} .
بي الحق والباطل ،ي
وتأويل آية األمر بالدخول للقدس ،وإن كان عميقا ،فهو صحيح؛ فالمسلمون اليوم
الذين يتحدثون عن اسبجاع القدس؛ يجب أن يحققوا دينهم وطاعتهم أوال ،ليتمكنوا من
الت تمكنهم من النرص ،وحماية الدين وشعائره.
الدخول للقدس عىل الحالة المطلوبة ،ي
والبد لذلك من مجاهدة النفس ،حت تقبل تحمل أعباء الجهاد ،واالستعداد له
بوسائل المعرفة الحديثة ،والقوة المادية ،واإليمان الصادق.
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والشافع ،ألنه
والربع ،والفراء ،وثعلب ،وأبو عمر ،والزاهد ،هشام،
 45الواو حرف عطف تفيد البتيب حسب قطرب،
ي
ي
بي الكلمات لوجب تسبيق" :خلق اإلنسان" عن "علم القرآن"( :انظر ر
لو دخلت الواو ر
مغت اللبيب البن هشام
ي
ر
ر
المدن ،القاهرة –
مج الدين عبد المجيد ،مطبعة
األنصاري ،حرف الواو ،الجزء
الثان ،الصفحة  ،354تحقيق محمد ي
ي
ي
مرص).
46سورة األنفال :اآلية .29

ما يتعلق ر
بالشع من األفعال:
ر
يعي منطقة تتعلق فيها األفعال
السب والتقسيم ،يحاول الراغب أن
عن طريق
ر
ر
ر
الت ال يمكن لإلنسان أن يتقض منها؛ كالتنفس ،ونبض
بالشع ،فاألحوال الرصورية ي
الت تقع عىل سبيل السهو ،والغلط ،كلتاهما أحوال ال تلحقه فيها
العروق ،واألفعال ي
محمدة ،وال مذمة ،ولذلك ال تتعلق ر
بالشع ويبق إذن ما يلحق اإلنسان فيه محمدة
ومذمة داخال ر يف منطقة التكليف.
وهذه األفعال إما متعلقة بالجوارح؛ كالقيام ،والقعود إل خ ....وإما بحفظ عوارض
النفس؛ كالشهوة ،والخوف ،واللذة إل خ...
ر
ر
ع.
وإما مختصة بالتميب والعلم ،وكلها مواطن للمدح والذم ،إذن مناط لحكم ش ي
ر
ر
بمقتض األوامر والنواه ر
الشعية ،يعد عبادة إذا وقع عىل
المنطقة
هذه
ف
والسب ي
ي
ر
والرض.
جهة االختيار
والعبادة رضبان :علم وعمل.
وعمىل.
والعلم رضبان :نظري
ي
فالنظري :ما إذا علم ر
كق ،ولم يحتج فيه بعده إل عمل؛ كمعرفة وحدانية هللا،
ومعرفة مالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،ومعرفة السماوات ،وما أشبه ذلك.
والعمل :ما إذا علم لم يغن حت يعمل به؛ كمعرفة الصالة ،والزكاة ،والجهاد،
ي
والصوم ،والحج ،وبر الوالدين.
والمعلوم :من حيث الكيفية ،رضبان :تصور وتصديق.
ر ر
الىسء ،صح عنده بداللة ،أولم يصح.
فالتصور :هو أن يعرف اإلنسان معت ي
ر
الىسء ،ويثبت عنده بداللة.
والتصديق :أن يتصور ي
ر
اليقي ،وإما ر
ر
اليقي.
بعي
والتصديق إما بغلبة الظن ،وإما بعلم
والغرض من العبادة تطهب النفس ،واجتالب صحتها.

وإنما كلف اإلنسان ر
لبيل ما به من أنجاس وأمراض نفسه ،حت يتمكن من الحصول
عىل حياة أبدية ،وسالمة دائمة.
الت ال يمكن لإلنسان
ولتحقيق المناط ،يعقد الراغب بابا لبيان األنجاس واألمراض ،ي
أن يزيلها إال ر
بالشع.
ر
كالسىل ،والشة ،والقلفة،
ألنه كما أن يف البدن عوارض وأمورا البد من إماطتها؛
ي
ر
الصت عند الوالدة.
الموجودة يف
ري
ر
وكاألوساخ ،والقمل ،والظفر ،وشعر العانة ،وشعر اإلبط؛ كذلك يف نفس اإلنسان
عوارض ه نجاسات ،وأمراض نفسية ،يلزم إماطتها؛ كالجهل ،ر
والشه ،والعجلة ،والشح،
ي
والظلم.
اع هذه القوى فيصلحها ويستعملها عىل الوجه الذي يجب،
فحق اإلنسان أن ير ي
وكما يجب ،ليكون كمن وصفه هللا تعال بقوله:
ُ ُ ْ َ َّ َ
َ َُ ُ َ َ
ََ ُ
ُ ُ
َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
ي يقولون َسَلم عليك ُم ادخلوا الجنة ِب َما كنتم
{ال ِذين تت َوفاه ُم ال َمَل ِئكة طي ِب
َ ُ َ
تع َملون} [النحل]32 :
دواع
ه
الت يجب إزالتها أو إصالحها؛ ي
ي
فه القوى الثالث ي
أما هذه القوى ي
الت ي
ر
وه :قوة الشهوة ،وقوة الحمية ،وقوة الفكر.
مترصفاته،
ف
اإلنسان ي
ي
ر ر
ر
شء.
فبإصالح قوة الشهوة ،تحصل العفة ،واالحباز من الشه يف كل ي
رر
الجي والتهور والحسد،
وبإصالح قوة الحمية ،تحصل الشجاعة ،واالحباز من
ويقع االقتصاد ر يف الخوف والغضب واألنفة.
ر
وبإصالح قوة الفكر ،تحصل الحكمة ،فيتحرز من البله ،ويتحرى االقتصاد يف تدبب
األمور الدنيوية.
ر
الت يتحرى بها المصالح الدنيوية.
ويعت هنا الحكمة العلمية ،ي
ي
ر
ر
وبإصالح هذه القوى ،تحصل يف اإلنسان قوة العدالة ،فيقتدي باهلل يف سياسة
نفسه ،وسياسة غبه.

ر
ر
وتميبه ،وعىل أن
واإلنسان يف الواقع مفطور عىل أن يصلح أفعاله ،وأخالقه،
ر
يفشها .وكما أنه مفطور عليهما خلقة ،كذلك يف مقدوره ،إذا سلك إحدى النجدين،
ر
فق مكنته تأديب نفسه وتهذيبها.
واستمر فيها ألفها .وإذن ي
ر
والناس إن تفاوتوا يف أصل الخلقة ،فما أحد إال وله قوة ،عىل اكتساب قدر ما من
الفضيلة .ولوال ذلك لبطلت فائدة الوعظ ،واإلنذار ،والتأديب.
واألفعال الجميلة والقبيحة ،يقوى اإلنسان فيها بتكريرها مرارا كثبة ،وزمانا طويال،
وقتا بعد وقت ،ر يف أوقات متفاوتة.
ر ر
شء اعتاده ،وإذا اعتاده تخلق به.
فإن من فعل ذلك يف ي
فالحذق ر يف الصناعة ،كالكتابة مثال ،يكون باعتياده فعل من هو حاذق ر يف الكتابة.
الت يتعاطاها
ه عينها األفعال ي
واألفعال ي
الت تحصل عن األخالق بعد حصولها ،ي
المتخلق بها حت تصب خلقا؛ فحق اإلنسان أن يتدرب بفعل الخب ،فإن من تعود فعال
بتعاط صناعة ،فيؤدي لعبه بها إل أن يتعلمها.
كالصت قد يلعب
صار له ملكة،
ري
ي
الت تجعل
ه ي
إن المواظبة االختيارية عىل األعمال الصالحة دينية ودنيوية ،ي
اإلنسان ينترص عىل المثبطات الداخلية ،والمعوقات الخارجية.
ر
ويؤكد الراغب أن اإلنسان خلق عىل هيئة العالم ،ولذلك ففيه كما يف العالم أشياء ال
ر
تامي.
يمكن إصالحها؛ فالبد من اعتبار العالم ،واإلنسان غب
وعىل اإلنسان أن يجتهد ر يف العمل ما أمكنه ،ويطهر نفسه بقدر ما يتيش له.
ولقصور اإلنسان عن تزكية نفسه بالتمام؛ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم" :ما
نت هللا؟ قال":وال أنا ،إال أن
يتغمدن هللا
أحد يدخل الجنة بعمله ،قيل :وال أنت يا ر ي
ي
برحمته".47

ر
ر
 47أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الرقاق ،باب القصد والمداومة عىل العمل ،حديث رقم  ،5986وأخرجه مسلم يف
صحيحه ،كتاب صفة القيامة والجنة والنار ،باب :لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة هللا تعال ،حديث رقم .5038

ر
المعت:
وقال تعال تنبيها عىل هذا
َ َ َ َ ً َ َ َّ َّ َ ُ َ ّ
َ َ
ُ
َ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ
ُ ُ
اّلل يز يك َمن
اّلل عليكم َو َرح َمته َما زك ِمنكم ِمن أحد أبدا ول ِكن
{ولول فضل ِ
َ
َي َش ُاء َو َّ ُ
اّلل َس ِميع ع ِليم} [النور]21 :
والهجرة هلل ،والجهاد ر يف سبيله ،حقيق أن يهدي اإلنسان سواء السبيل ،قال تعال:
{والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا}.48
وهؤالء المهاجرون ،المجاهدون ،هم المتحققون بأحوال األنبياء واألولياء،
ر
المخصوصي بالكرامة.
ر
هكذا أيها السادة ،ر
يمض بنا الراغب يف رسالته الصغبة ،منذ ما يقرب من تسعمائة
ي
اإلسالم الصحيح لتحقيق اإلنسية ر يف ذواتنا.
عام ،ليوضح لنا السبيل
ي
فهو يعرفنا بما لنا من االستعداد الفطري للخب ر
والش؛ ويذكرنا بأننا خلقنا لنكون
خلفاء هللا رف عمارة األرض ،وإقامة ر
الشيعة فيها ،والتعاون بيننا ،عىل إيجاد حاجياتنا،
ي
ر
ر
وحماية أمننا ،ونش العدل يف عالقاتنا مع بعضنا ،وكل واحد منا بكدحه وكده ،ومواظبته
ر
وينىم كيانه ،ويحقق يف نفسه الحرية المنوطة
عىل العمل ،يستطيع أن يفتح شخصيته،
ي
بالتكليف ،والمنتجة للمسؤولية.
وهجرته عن األمور الدنيئة ،ومجاهدته الشهوات البهيمية ترفعه إل مستوى
العامل الكادح ،المجد المنتج ،لما ينفع الناس من خب وسعادة ،ولما يجلبه لهم من السالم
واالستقرار والطمأنينة ،وتجعل منه نموذج اإلنسان الذي يستطيع غبه أن يقتدي به،
ويقتبس من معرفته وحكمته وعمله.
ر
الت يدرك فيها إنسيته الخالدة ،يعيها يف نفسه،
وهكذا تتحقق له تلك اللحظات ي
الت تجعل من حيوانيتنا إنسانية عالية،
ه قوة الرسالة اإلسالمية ،ي
ويلقنها لغبه ،وتلك ي
ر
معبة باإليمان وبالعمل ،معتمدة عىل العقل والعلم ،سالكة مسالك ر
الشيعة وأخالق
القرآن.

48سورة العنكبوت :اآلية .96

المصدر:
ر
األسبوع ،العدد  ،103بتاري خ  2أبريل .1971
مقال يف جريدة العلم
ي
ر
أن
وهو عبارة عن دراسة يف كتاب" :تفصيل النشأتي وتحصيل
السعادتي" لإلمام ر ي
ر ر
ر
ر
الحسي بن محمد بن المفضل الراغب
األصبهان ،المتوف يف رأس المائة
القاسم
ي
الخامسة.

