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المقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين و�صالم على عباده الذين ا�صطفى؛ محّمد واآله الطاهرين، 

واللعنة الدائمة على اأعدائهم اأجمعين اإلى قيام يوم الدين.

روي عن الإم���ام ال�صادقQ، اأّنه قال: »من اأُْعِطَي الدعاء؛ اأُْعِطَي الإجابة... 

.(((

»
(1(

ثّم قالQ: اأتلوَت كتاَب اهلل عّز وجّل: ... وقال: {ٺ ٺ ٺ}

وحقيقة ال�صتجابة تكمن في الإقبال على اهلل تعالى بالدعاء بل�صان القلب والفطرة، 

بحي���ث ل يخيب معها �صائ���ل. قال تعال���ى: {ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ 

  .
(((

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}

واأّم���ا عّل���ة مطلوبي���ة الدعاء؛ ف���الأّن الدع���اء َمْظَهُر فق���ر الإن�صان اإل���ى اهلل تعالى 

 .
(((

واحتياجه اإليه. ق���ال تعالى: {ۀ ہ ہ ہ ہ   ھھ ھ ھ  ے       ے}

ومن المعلوم اأّن الفقر �ص���فة دائمة في الإن�ص���ان)لأّنه �ص���فة م�ص���ّبهة(؛ يعني: كما اأّن 

الممكن في حدوثه يحتاج اإلى الموؤّثر؛ فكذلك في بقائه؛ فكّل �صاأن من �صوؤون الممكن 

)))  غافر: 60.

)))  الكليني، محمد بن يعقوب: الكافي، ت�صحيح وتعليق علي اأكبر الغفاري، ط)، طهران، دار الكتب الإ�صالمية؛ مطبعة حيدري، 

65))ه�.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب التفوي�ص اإلى اهلل...، ح6، �ص65.

)))  البقرة: 86).

)))  فاطر: 5).



ال��ع��ارف��ي��ن6 آم����ال   ...

يحتاج اإلى مدّبر غني، وما هو اإّل اهلل تعالى.

وم���ن ه���ذا المنطلق، ينبغ���ي علين���ا اأن نواظب على ق���راءة الأدعي���ة الماأثورة عن 

المع�صومي���نR، واأن نتدّبر ملّيًا في م�صامينها وحقائقها النورانّية، حتى تنعك�ص 

كم���الت ومظاهر جمالي���ة في نفو�صن���ا، واأن نتعّلم منها اآداب ال���كالم مع اهلل تعالى، 

وكيف ندعوه، وماذا نطلب منه؟!

وم���ن الأدعي���ة الهاّمة في ه���ذا ال�ص���دد: الدع���اء ال�صريف المروي ع���ن اأمير 

الموؤمنينQ؛ والمعروف ب� »دعاء كميل«؛ ن�صبة لراويه: كميل بن زياد النخعي، 

.Qبن اأبي طالب 
ّ
الذي تعّلمه من الإمام علي

وق���د ا�صتهر هذا الدع���اء �صهرة عند ال�صيع���ة الإمامّية بلغت ح���ّد ت�صالم كثير من 

العلماء على قراءته، ومّمن ذكره منهم من المتقّدمين:

�صي���خ الطائف���ة: محّمد بن الح�ص���ن الطو�صي})85)�60) ه����.ق( في كتاب: 

 عن كميل بن زي���اد النخعي عن الإمام 
(((

»م�شب���اح المتهّج���د«؛ حيث ذك���ره مر�صاًل

.
(((
Qعلي

.
(((

ال�صيد علّي بن طاوو�ص الحّلي})589�)66 ه�.ق( في كتاب »اإقبال الأعمال«

ال�صي���خ اإبراهيم بن عل���ّي الكفعمي)0)8�905 ه�.ق(  في كتاب���ي: »الم�شباح)جّنة 

.
(5(

، و»البلد الأمين والدرع الح�شين«
(((

الأمان الواقية وجنة اليمان الباقية(«

واأّم���ا راوي الدع���اء فهو: كمي���ل بن زياد النخع���ي: عّده ال�صي���خ الطو�صي} في 

)))  اإّن قّوة م�صمون الدعاء المذكور وعمق معانيه بمثابة المنّبه على اعتباره و�صّحة �صدوره عن الإمام المع�صومQ؛ فتدّبر.

 ،Qالطو�صي، محمد بن الح�صن: م�صباح المتهّجد، ط)، بيروت، موؤ�ّص�صة فقه ال�صيعة، ))))ه�.ق/ )99)م، دعاء الخ�صر  (((

�ص))850-8.

)))  ابن طاوو�ص، علي: اإقبال الأعمال، تحقيق جواد القيومي الأ�صفهاني، ط)، اإيران، مكتب الإعالم الإ�صالمي، 6)))ه�.ق، ج)، 

�ص)))-8)).

)))  الكفعمي، اإبراهيم: الم�صباح)جّنة الأمان الواقية وجّنة الإيمان الباقية(، ط)، بيروت، موؤ�ّص�صة الأعلمي، )0))ه�.ق/ )98)م، 

�ص560-555.

)5)  الكفعمي، اإبراهيم: البلد الأمين والدرع الح�صين، لط، طهران، مكتبة ال�صدوق، )8))ه�.ق، �ص88)-)9). 



ما 7الّدقم

اأ�صح���اب الإمام عليQ، وف���ي اأ�صحاب الإم���ام الح�صن المجتب���ىQ. وعّده 

ال�صيخ البرقي} من اأ�صحاب الإمام اأمير الموؤمنينQ من اليمن. وعّده ال�صيخ 

المفيد} في كتابه الخت�صا�ص من ال�صابقين المقّربين من الإمام اأمير الموؤمنين

Q، عن���د ذكر ال�صابقي���ن المقّربين، ونقل في �صدده في كتابه الإر�صاد: »لّما ُولَِّي 

الحّج���اج، طل���ب كميل ب���ن زياد؛ فهرب منه، فحرم قومه عطاءه���م، فلّما راأى كميل 

ذل���ك ق���ال: اأن���ا �شيخ كبي���ر، وقد نفد عم���ري، ول ينبغ���ي اأن اأحرم قوم���ي عطاءهم، 

فخ���رج فدف���ع بي���ده اإل���ى الحج���اج، فلّما راآه ق���ال له: لقد كن���ت اأح���ّب اأن اأجد عليك 

�ش���بياًل، فق���ال له كميل: ل ت�ش���رف علّي اأنيابك، ول تهدم عل���ّي، فواهلل ما بقي من 

عم���ري اإل مث���ل كوا�شر الغب���ار، فاق�ص ما اأنت قا�ص، ف���اإّن الموعد اهلل، وبعد القتل 

الح�ش���اب، وق���د خّبرني اأمي���ر الموؤمنينQ اأّنك قاتلي، ق���ال: فقال له الحجاج: 

الحّجة عليك اإذاً، فقال له كميل: ذاك اإذا كان الق�شاء اإليك، قال: بلى، قد كنت في 

من قتل عثمان بن عفان! ا�شربوا عنقه، ف�شربت عنقه! وهذا اأي�شاً خبر رواه َنَقلَُة 

ة«. اأق���ول: جاللة كميل واخت�صا�صه  العاّم���ة عن ثقاته���م، و�شاركهم في نقله الخا�شّ

.
(((

باأمير الموؤمنينQ من الوا�صحات التي ل يدخلها ريب

ولهذا الدعاء ف�صل كبير واآثار جّمة ت�صهد لها الآثار المروية والتجربة؛ من ا�صتجابة 

الدعاء، وق�صاء الحاجة، وزيادة الرزق، والأمن من العدو، و�صمول المغفرة...: 

ذك���ر ال�صيد اب���ن طاوو�ص} ف���ي كتابه »اإقب���ال الأعم���ال«: »وم���ن الدعوات 

ف���ي ه���ذه الليل���ة ]ليل���ة الن�شف من �شعب���ان[ ما روين���اه، باإ�شنادنا اإل���ى جّدي اأبي 

جعف���ر الطو�شي)ر�ش���ي اهلل عنه( قال: روي اأّن كميل بن زي���اد النخعي راأى اأمير 

الموؤمنينQ يدعو بهذا الدعاء في ليلة الن�شف من �شعبان. اأقول: ووجدت 

في رواية اأخرى ما هذا لفظها: قال كميل بن زياد: كنت جال�شاً مع مولي اأمير 

الموؤمنينQ في م�شجد الب�شرة، ومعه جماعة من اأ�شحابه، فقال بع�شهم: 

)))  انظر: الخوئي، اأبو القا�صم: معجم رجال الحديث، ط5، لم، لن، ))))ه�.ق/ )99)م، ج5)، �ص)))-))).
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م���ا معن���ى قول اهلل عّز وج���ّل: {ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ}؟ قالQ: ليلة الن�شف 

م���ن �شعب���ان، والذي نف�ص علي بيده؛ اإّن���ه ما من عبد اإل وجميع ما يجري عليه؛ 

م���ن خي���ّر و�ش���ّر، مق�شوم له في ليلة الن�شف من �شعب���ان اإلى اآخر ال�شنة، في مثل 

تلك الليلة المقبلة، وما من عبد يحييها ويدعو بدعاء الخ�شرQ اإل اأُجيب 

ل���ه. فلّم���ا ان�شرف طرقته لياًل، فقالQ: ما جاء بك يا كميل؟ قلت: يا اأمير 

الموؤمني���ن! دع���اء الخ�ش���ر، فقال: اجل�ص يا كمي���ل، اإذا حفظت ه���ذا الدعاء فادع 

ب���ه كّل ليل���ة جمع���ة اأو في ال�شهر مّرة اأو في ال�شنة م���ّرة اأو في عمرك مّرة؛ ُتكَف، 

وتن�ش���ر، وت���رزق، ولن ُتع���َدم المغفرة. يا كميل! اأوجب لك ط���ول ال�شحبة لنا اأن 

 .
(((

نجود لك بما �شاألت«

ومن ه���ذا المنطلق، عملنا على �صرح معظم مقاطع ه���ذا الدعاء ال�صريف، �صمن 

�صل�صلة من الدرو�ص)اثني ع�صر در�صًا(، بحيث يت�صّمن كّل در�ص: 

• اإيراد مقطٍع من الدعاء.	

• تحديد المفاهيم المحورّية في هذا المقطع.	

• �ص���رح اأبرز مفردات هذا المقطع)الإرجاع اإلى الجذر اللغوي، وال�صتفادة من 	

الآيات والروايات في �صرح المفردات(.

• تحديد دللة المقطع.	

وقف���ة تاأّملي���ة: تتناول بع�ص الآيات والأحادي���ث المرتبطة بمو�صوع من الموا�صيع 

المطروح���ة ف���ي المقطع المذكور، وتتوّخ���ى الحّث على التفّك���ر والتدّبر في م�صامين 

الن�صو�ص المذكورة ومعانيها العميقة.  

نتق���ّدم م���ن �صاحب الع�ص���ر والزمان| به���ذا العمل المتوا�صع، ع�ص���ى اأن يكون 

مو�صع عنايته ال�صريفة.

)))  ابن طاوو�ص، م.�ص، ج)، �ص)))-8)).



1

أّول الدعاء المعرفة

ِتَك الَّتي   َعْت ُكلَّ �َشْيء، َوِبُقوَّ لَُك ِبَرْحَمِتَك الَّتي َو�شِ اَللّـُهمَّ ِاّني اأَ�ْش�أَ

َقَهــْرَت ِبه� ُكلَّ �َشــْيء، َوَخ�َشَع َله� ُكلُّ �َشــيء، َوَذلَّ َله� ُكلُّ �َشيء، 

ِتَك الَّتي ال َيُقوُم َله�  َوِبَجَبُروِتَك الَّتي َغَلْبَت ِبهــ� ُكلَّ �َشيء، َوِبِعزَّ

ْت ُكلَّ �َشــيء، َوِب�ُشْلط�ِنَك الَّذي َعال  �َشيٌء، َوِبَعَظَمِتــَك الَّتي َمالأَ

ُكلَّ �َشــيء، َوِبَوْجِهَك اْلب�قي َبْعَد َفنــ�ِء ُكلِّ �َشيء، َوِب�أَ�ْشم�ِئَك الَّتي 

َمــالأَْت اَْرك�َن ُكلِّ �َشــيء، َوِبِعْلِمَك الَّذي اَح�َط ِبــُكلِّ �َشيء، َوِبُنوِر 

َوْجِهَك الَّذي اَ�ش�َء َلُه ُكلُّ �شيء.





المفاهيم المحوريّة:

معرفة المدعو �صرط في ال�صتجابة.- )

من �صفات المدعّو:- )

الرحمة الوا�صعة.	•

القّوة القاهرة.	•

الجبروت.	•

العلم المحيط.	•

شرح المفردات:

ِلَه: »الهم���زة والالم والهاء اأ�ص���ل واحد؛ وهو: التعّب���د. فالإله اهلل 
َ
اللُه���ّم: اأ�صله���ا اأ

بو اإ�صحق: وق���ال الخليل و�صيبويه 
َ
. »ق���ال اأ

(((

���َي بذلك؛ لأّنه معبود« تعال���ى، و�ُصمِّ

هلل، واإّن الميم الم�صّددة 
َ
وجمي���ع النحويين الموثوق بعلمهم: اللهّم؛ بمعنى: ي���ا اأ

.
(((

عو�ص ِمن يا...«.

)))  ابن فار�ص، اأحمد: معجم مقايي�ص اللغة، تحقيق عبد ال�صالم محمد هارون، لط، اإيران، مكتبة الإعالم الإ�صالمي، )0))ه�.ق، 

ج)، ماّدة»اأَِلَه«، �ص7)).

)))  الإفريقي، ابن منظور: ل�صان العرب، لط، قم المقّد�صة، ن�صر اأدب الحوزة، 05))ه�.ق، ج))، ماّدة »اأَِلَه«، �ص70).
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َل: »ال�صين والهمزة وال���الم: كلمة واحدة. يقال: �صاأل ي�صاأل �صوؤاًل 
َ
اأ�شاأل���ك: اأ�صلها �َصاأ

وؤَاُل  ���وؤَاُل: ا�صتدعاء معرفة، اأو ما ي���وؤّدي اإلى المعرف���ة... وال�صُّ . و»ال�صُّ
(((

وم�صاأل���ة«

للمعرف���ة: يكون تارة لال�صتعالم، وت���ارة للّتبكيت، ]مثال الأّول[ قوله تعالى: {ڤ  

ڦ  ڦ})التكوي���ر: 8)... ]مث���ال الثان���ي، قوله تعال���ى:[ {وئ وئ 
.

(((

ۇئ})الإ�صراء: 85)«
رحمت���ك: اأ�صله���ا َرِحَم: »الراء والحاء والميم: اأ�صل واحد ي���دّل على: الرّقة، والعطف، 

ْحَم���ُة: رّق���ة تقت�صي الإح�صان اإل���ى اْلَمْرُحوِم، وق���د ت�صتعمل تارة  . »والرَّ
(((

والراأف���ة«

ف���ي الّرّقة المج���ّردة، وتارة في الإح�صان المجّرد عن الّرّق���ة، نحو: َرِحَم اهلل فالنًا. 

واإذا و�ص���ف ب���ه الباري فلي�ص يراد ب���ه اإلَّ الإح�صان المج���ّرد دون الّرّقة... ول يطلق 

ْحَم���ُن اإلَّ عل���ى اهلل تعالى م���ن حيث اإّن معن���اه ل ي�صّح اإلَّ له؛ اإذ ه���و الذي و�صع  الرَّ

ِحيُم ي�صتعمل في غيره؛ وهو الذي كث���رت رحمته، قال تعالى:  كّل �ص���يء َرْحَم���ًة، والرَّ

{ٺ ٺ ٺ ٺ})البق���رة: )8)(، وقال في �صفة النبّيP: {ھ ھ 

ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے 

ۆ ۆ})التوبة: 8))).

ڤ})الأع���راف:  ڤ    ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  {ٿ   تعال���ى:  ق���ال   

ة  56)(؛ تنبيه���ًا اأّنها في الّدنيا عاّمة للموؤمني���ن والكافرين، وفي الآخرة مخت�صّ

.
(((

بالموؤمنين«

قه���رت: اأ�صله���ا َقَهَر: »القاف والهاء والراء: كلمة �صحيح���ة تدّل على غلبة وعلو. يقال: 

. و»الَقْهُر: الغلبة والّتذليل معًا، وي�صتعمل في 
(5(

قه���ره يقهره قهرًا. والقاهر الغال���ب«

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»�َشاأََل«، �ص))).

)))  الأ�صفهان���ي، الراغب: مفردات األفاظ الق���راآن، تحقيق �صفوان عدنان داوودي، ط)، قم المقّد�صة، ن�صر طليعة النور؛ مطبعة 

�صليمانزاده، 7)))ه�.ق، �ص7))-8)).

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َرِحَم«، �ص98).

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، �ص6))-7)).

)5)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج5، ماّدة»َقَهَر«، �ص5).



ل القءاع الّعّفا ))ةفم

كّل واح���د منهما. قال تعال���ى: {مئ ىئ    يئ جب})الأنعام: 8)(، وقال: {ھ 

.
(((

ھ ھ})الرعد: 6))، {ۀ ہ})الأعراف: 7)))«

���َع: »الخاء وال�صاد والعين: اأ�صالن، اأحدهما: تطامن في ال�صيء.  خ�ش���ع: اأ�صلها َخ�صَ

والآخ���ر: جن�ص م���ن ال�صوت. فالأّول: الخ�صوع. قال الخلي���ل: خ�صع خ�صوعًا؛ وهو 

 .
(((

الذّل وال�صتخذاء. واخت�صع فالن؛ اأي تذّلل وتقا�صر«

ذّل: اأ�صلها ذّل: »الذال والالم في الت�صعيف والمطابقة: اأ�صل واحد يدّل على الخ�صوع 

: ما كان عن قهر... وقوله تعالى:  لُّ . و»الذُّ
(((

وال�صتكانة واللين. فالذل: �صّد العّز«

{ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ})الإ�ص���راء: ))(؛ اأي: كن كالمقهور لهما... 

لُّ متى كان من جهة الإن�صان نف�ص���ه لنف�صه؛ فمحمود، نحو قوله تعالى: {ھ  وال���ذُّ

.
(((

ھ ھ})المائدة: )5)«
جبروت���ك: اأ�صله���ا َجَبَر: »الجيم والب���اء والراء: اأ�صل واحد؛ وه���و: جن�ص من العظمة 

. »والجّبار في �صفة الإن�صان، 
(5(

والعلو وال�صتقامة... وذو الجبروت: اهلل جّل ثناوؤه«

.
(6(

يقال: لمن يجبر نقي�صته باّدعاء منزلة من التعالي ل ي�صتحقها«

عّزت���ك: اأ�صله���ا ع���ّز: »العين وال���زاء: اأ�ص���ل �صحيح واحد ي���دّل على �ص���ّدة وقّوة وما 

 .
(7(

�صاهاهم���ا م���ن غلبة وقهر. قال الخليل: العزة هلل جّل ثن���اوؤه؛ وهو من العزيز«

ْلبٌة.  ُة: حال���ٌة مانعة لالإن�صان من اأن يغلب. من قولهم: اأر����صٌ َعَزاٌز؛ اأي: �صُ و»الِع���زَّ

قال تعال���ى: {ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې})الن�ص���اء: 9)))... والَعزيُز: 

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َقَهَر«، �ص687.

َع«، �ص89). )))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، ج)، ماّدة»َخ�شَ

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، ج)، ماّدة»َذّل«، �ص5)).

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، �ص0)).

)5)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، ج)، ماّدة»َجَبَر«، �ص)50.

)6)  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َجَبَر«، �ص85).

«، �ص8). )7)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َعزَّ



ال��ع��ارف��ي��ن)) آم�����ال   ...

.
(((

الذي يقُهر ول ُيقَهر. قال تعالى: {ک   ک   ک     گ})العنكبوت: 6))«

�شلطان���ك: اأ�صلها �َصَلَط: »ال�صي���ن والالم والطاء: اأ�صل واحد؛ وهو: القّوة والقهر، 

م���ن ذلك: ال�صالطة؛ من الت�صّلط؛ وهو القهر. ولذلك �صّمي ال�صلطان �صلطانًا. 

.
(((

».
(((

وال�صلطان الحّجة«

اأح���اط: اأ�صله���ا ح���وط: »الح���اء وال���واو والط���اء: كلمة واح���دة؛ وهي ال�ص���يء يطيف 

(((

بال�صيء«

... والإحاطة بال�صيء علمًا؛ هي: اأن تعلم وجوده وجن�صه وقدره وكيفّيته، وغر�صه 

 تعالى، وقال عّز وجّل: 
َّ

المق�صود به وباإيجاده، وما يكون به ومنه؛ وذلك لي�ص اإلَّ هلل

{ې ې     ې ې ى ى})يون����ص: 9)(، فنف���ى ذلك عنهم... وقوله عّز وجّل: 

.
(5(

{ڌ ڌ ڎ ڎ})يون�ص: ))(، فذلك اإحاطة بالقدرة«

«، �ص)56. )))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َعزَّ

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»�َشلََط«، �ص95.

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»�َشلََط«، �ص0)).

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َحَوَط«، �ص0)).

)5)  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، مادة»َحَيَط«، �ص65)-66).



ل القءاع الّعّفا 5)ةفم

داللة المقطع:

1- معرفة المدعّو �سرط في ال�ستجابة:

اإّن اأّول �ص���رط للداع���ي اإذا اأراد اأن ُي�صتجاب دعائه يكمن ف���ي معرفته بمن يدعوه؛ 

ولذا، ابتداأت فقرات دعاء كميل ببيان ال�صفات الإلهّية التي ت�صّرع للداعي باب المعرفة 

لِهم قلبه من حتمية الإجابة؛ 
ُ
بعظمة من يدعوه، وتجذبه نحو الطلب من اهلل تعالى؛ لما اأ

بفعل تعّر�صه لنفحات هذه ال�صفات الكمالية الكا�صفة عن عظمة المّت�صف بها وقدرته 

وقّوت���ه. وه���ذا هو حال َمْن يطلب حاجة من اأحد من النا�ص؛ فاإّنه ل يلجاأ اإلى الطلب اإل 

ن يعرفه، ويدرك اأّنه القادر على ا�صتجابة طلبه، وق�صاء حاجته. ممَّ

عن الإمام ال�صادقQ: »قال ر�شول اهللP: قال اهلل عّز وجّل: من �شاألني؛ 

 .
(((

وهو يعلم اأّني اأ�شّر واأنفع؛ ا�شتجبت له«

وع���ن الإمام مو�صى الكاظ���مQ، قال: »قال ق���وم لل�ش���ادقQ: ندعو فال 

.
(((

ُي�شتجاب لنا، قال: لأّنكم تدعون من ل تعرفونه«

ومعرفة اهلل تكمن في معرفة �صفاته؛ وهي حقائق كمالّية تتجّلى في �صاحات الكون، 

ويدركه���ا الإن�صان بح�صب قابلّيت���ه وا�صتعداده ومرتبته الوجودّي���ة؛ وهي المذكورة في 

فق���رات هذا الدعاء: الرحمة الوا�صعة، والقّوة، والقدرة ال�صاملة، والجبروت، والعّزة، 

والعظمة، وال�صلطان، والذات الباقية التي ل ُت�صاب بالفناء.

2- من �سفات المدعّو:

اأ- الرحمة الوا�شعة:

ل ب�صف���ة الرحمة الإلهّية؛  اإّن الدع���اء باب م���ن اأبواب رحم���ة اهلل. والإن�صان يتو�صَّ

)))  اب���ن بابويه، محمد بن علي)ال�صدوق(: ث���واب الأعمال وعقاب الأعمال،  تقديم محمد مهدي الخر�صان، ط)، قم المقّد�صة، 

من�صورات ال�صريف الر�صي؛ مطبعة اأمير، 68))ه�.�ص، �ص)5).

)))  ابن بابويه، محمد بن علي: التوحيد، ت�صحيح وتعليق ها�صم الح�صيني الطهراني، لط، قم المقّد�صة، موؤ�ّص�صة الن�صر الإ�صالمي 

التابعة لجماعة المدّر�صين بقم المقّد�صة، لت، باب))، ح7، �ص88)-89).



ال��ع��ارف��ي��ن6) آم�����ال   ...

لت�صمل���ه؛ فتكتب له النجاة. ولذا، كان ال�صوؤال الأّول تو�ّصاًل بالرحمة الإلهّية. والرحمة 

الإلهّية هي كّل في�ص يفي�صه اهلل تعالى ل�صّد حاجات الموجودات، وا�صتكمال نواق�صها، 

حيث اإّنها بح�صب ذاتها فقيرة ومحتاجة اإلى الكامل المطلق.

فالرحمة ت�صمل حياة الإن�صان في عالم الدنيا؛ من الولدة اإلى اآخر لحظات عمره، 

وكذلك في عالم الآخرة، حيث ُيكَتب له النجاة والفوز بالجّنة: 

ع���ن الإمام زي���ن العابدين Q - لّما قيل ل���ه: اإّن الح�صن الب�ص���ري قال: لي�ص 

ن نجى كيف نجى! -: »اأنا اأقول: لي�ص  ن هلك كيف هلك، واإّنما العجب ممَّ العجب ممَّ

ن هلك كيف هلك م���ع �شعة رحمة  ���ن نج���ى كيف نجى، واأّما العج���ب ممَّ العج���ب ممَّ

.
(((

اهلل«

ل اإليه، ف���اإّن الو�صول اإلى رحمة اهلل  وبم���ا اأّن لكّل �صيء في ه���ذا الكون �صبب ُمو�صِ

ف على عدد من الأمور ُتعّد بمثابة ُموجبات ل�صمول الرحمة الإلهّية، وهي: يتوقَّ

• عدم الإف�صاد في الأر�ص.	

• الدعاء عن خوف اأو عن طمع.	

• الإيمان باهلل والعت�صام به.	

وهذه الثالثة وردت في اآيات كتاب اهلل: 

ق���ال تعال���ى: {ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ  ۋ 

.
(((

ۅ ۅ ۉ}
وقال تعالى: {ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ 

.
(((

ېئ ېئ  ىئ ىئ}

)))   المو�ص���وي، عل���ي بن الطاهر)ال�صريف المرت�صى(: الأمالي، ت�صحيح وتعليق محمد ب���در الدين الحلبي، ط)، قم المقّد�صة، 

من�صورات مكتبة اآية اهلل العظمى المرع�صي النجفي، 5)))ه�.ق/ 907)م، ج)، المجل�ص))، �ص))).

)))  الأعراف: 56.

)))  الن�صاء: 57).



ل القءاع الّعّفا 7)ةفم

ال�شبر: قال تعالى: {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 

ڤ  ڤ   ڤ ڦ ڦ      ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ   ڃ      ڃ    ڃ ڃ چ 
.

(((

چ چ چ ڇڇ ڇ  ڇ ڍ}
ب- القّوة القاهرة:

اإّن �صعة القدرة الإلهّية جعلت كّل �صيء مقهورًا لها؛ اأي ل يملك اأمامها حول اأو قّوة. 

ويترّتب على هذا القهر: الخ�صوع والذّل. 

والخ�ش���وع؛ ه���و: الت�صليم، وعدم مقاومة �صعة القدرة الإلهّية. ويكمن ذلك من خالل 

الإيم���ان ب���اأّن القدرة الإلهّي���ة �صاملة ل���كّل �ص���يء، ول يمكن الخ���روج عنها. وهذا 

الت�صلي���م قد يكون عم���اًل، وقد يكون مع اليقي���ن والطماأنينة به���ذه ال�صعة؛ اأي عن 

اعتقاد واإيمان �صحيحين.

وه���ذا يعني اأّن هذا الخ�ص���وع قد ل يكون عن اختيار، وقد يك���ون عن اختيار؛ فكّل 

�ص���يء خا�ص���ع له. وفي اختيار طاعة اهلل عّز وجّل خ�ص���وع اختياري؛ لأّن اهلل لم ُيجِبر 

اأحدًا على طاعته. وفي الر�صا والت�صليم بق�صاء اهلل خ�صوع اختياري؛ لأّنه ل اعترا�ص، 

بل ت�صليم.

واأّم���ا ال���ذّل فال يكون عن قه���ر؛ لأّن الذي ل يعي�ص حالة الت�صلي���م الختياري؛ فاإّنه 

-اأي�صًا- خا�صع للقّوة الإلهّية، ولكّنه ُمجَبر عليها؛ فيكون ذلياًل.

ج- الجبروت:

ورد في القراآن الكريم اأّن من الأ�صماء الإلهّية هو: ا�صم الجّبار. والجّبار مبالغة في 

الذي تنفذ اإرادته، وَيْجِبر على ما ي�صاء.

وه���ذه ال�صفة تخت�ّص باهلل عّز وجّل. ولذا، ورد عن الإمام عليQ - في كتابه 

لمال���ك الأ�صتر حين وّله على م�صر -: »اإّياك وم�شام���اة اهلل في عظمته، والت�شّبه به 

)))  البقرة: 55)-56).
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.
(((

في جبروته؛ فاإّن اهلل يذّل كّل جّبار، ويهين كّل مختال«

ويترّتب على الإيمان باأّن الجبروت هلل فقط؛ عّدة فوائد، منها:

• الجب���روت: هو �صاحب الإرادة الغالبة؛ لأّن الإرادة الإلهّي���ة تغلب اإرادة كّل ُمِريد؛ 	

ن في اأّي لحظة اأن يمنع الإن�صان من اأن يت�صّرف ت�صّرفًا في اأّي اأمر من  فهو يتمكَّ

الأمور؛ حتى تلك الأمور الخا�صعة له، والتي تقع تحت �صيطرته. 

• يعن���ي: اأّن الإن�صان قد ي�صّذ ب���ه الحال، فيريد الخروج ع���ن الإرادة الإلهّية، ولكّن 	

الإرادة الإلهّي���ة غالبة على كّل �ص���يء. وهذا حّق الهي؛ لأّن العباد مملوكون هلل عّز 

وجّل، والمالك له حّق الت�صّرف في ملكه بما ي�صاء.

• و�صف اهلل عّز وجّل نف�صه بهذا ال�صم في القراآن، كما نلجاأ في الدعاء اإلى التو�ّصل 	

به���ذا ال�صم الإلهي؛ لأّن ذلك ُي�صِعر الإن�صان في نف�صه الذّل والم�صكنة لرّب العّزة 

والج���الل. فمعرف���ة اهلل ب�صفاته تجع���ل الإن�صان ُيح�صن اّتخ���اذ الموقف في هذه 

الدنيا.

• من الآث���ار التربوية المترّتبة على التو�ّصل بهذه الأ�صم���اء: ح�صول الإيمان الثابت 	

ف���ي القلب؛ لأّن الإن�صان يعلم من خالله���ا اأّن الإرادة الإلهية غالبة على كّل �صيء؛ 

فاإذا ا�صت�صعر الخطر، اأو جاءه عدّو، اأو اأراد به اأحد �صوءًا؛ يعلم حينها اأّن جبروت 

اهلل غالب على كّل �صيء.

د - العلم المحيط:

العلم يعني المعرفة؛ وهو: �صّد الجهل. ودليل �صعة العلم الإلهي: اأّن اهلل هو الخالق؛ 

 .
(((

فال بّد واأن يكون عالمًا بكّل �صيء: {ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ}

وف���ي القراآن الكريم اآيت���ان تتحّدثان عن �صع���ة العلم الإلهي، هم���ا: قوله تعالى: 

)))  المو�ص���وي، محمد بن الح�صين بن مو�صى)ال�صريف الر�صي(: نه���ج البالغة)الجامع لخطب اأمير الموؤمنينQ ور�صائله 

وحكمه(، �صرح محمد عبده،ط)، قم المقّد�صة، دار الذخائر، ))))ه�.ق/ 70))ه�.�ص، ج)، كتاب)5، �ص85.

)))  الملك: )).
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ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  {ەئ 

ٻ  ٱ  خت   حت  جت          يب  ىب  مب  خب   حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ        جئ  ی  ی 
ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

.
(((

ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ       ٹ}
والعل���م الإلهي: هو علم اإحاط���ة؛ اأي اأّنه ُيدِرك الأ�صياء بتمامها، وبكاّفة وجوهها 

وجزئّياتها، بل وبما �صت�صير اإليه. 

والعتق���اد ب�صع���ة العل���م الإلهي له اآث���اره على الإن�ص���ان في هذه الدني���ا، ومن هذه 

الفوائد:

• المتن���اع ع���ن الذن���ب: اإّن الإيمان بالعل���م الإلهي المطل���ق ُيولِّد ال�صع���ور بالرقابة 	

الدائمة. 

 اأّن بع�ص ال�صيوخ كان كثير الميل اإلى واح���د من جملة المريدين؛ ف�صّق 
َ
ُحِك���ي

عل���ى الآخرين ذلك، فاأراد اأن ُيظهر له���م ف�صيلة ذلك المريد، فاأعطى كّل واحد 

منه���م طائرًا، وقال له: اذبح هذا حيث ل يراك اأحد، فذهبوا، ثّم جاوؤوا قد ذبح 

كّل واح���د منه���م طائره اإل ذلك المريد؛ فاإّنه رّد طائره حّيًا، فقال ال�صيخ: ما لك 

ل���م تذبح كما ذبح اأ�صحابك؟ فقال: لم اأج���د مو�صعًا ل يراني فيه اأحد؛ فاإّن اهلل 

تعال���ى يراني في كّل مو�صع، فقال ال�صي���خ: لهذا اأميل اإليه؛ لأّنه ل يلتفت اإلى غير 

.
(((

اهلل عّز وجّل

• البتع���اد عن التفكي���ر بالمع�صية: مع ا�صت���داد الإيمان بالعل���م الإلهي يحدث 	

تعظيم هيبة اهلل تعالى في قلب الإن�صان، في�صرفه ذلك عن التفّكر بالع�صيان: 

ڌ    ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  {ڇ   ،
(((

ڃ} ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڄ 

)))  الأنعام: 59 � 60.

)))  الكا�صاني، محمد بن المرت�صى)الفي�ص الكا�صاني(: المحجة البي�صاء في تهذيب الأحياء، ت�صحيح وتعليق علي اأكبر الغفاري، 

ط)، قم المقّد�صة، دفتر انت�صارات ا�صالمى واب�صته به جامعه مدر�صين حوزه علميه قم؛ مطبعة مهر، لت، ج)، �ص5))-6)).

)))  غافر: 9).



ال��ع��ارف��ي��ن0) آم�����ال   ...

.
(((

، {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}
(((

ڌ  ڎ ڎ}

• اإدراك المظلوم اأّن حّقه ل ي�صيع: فاإّنه، واإن كان قد ل يتمّكن من اإثبات حّقه، 	

ولكّن اهلل عّز وجّل عالم بحّقه؛ فياأخذه له.

• اإدراك الظالم اأّنه اإن اأخفى حّق غيره في هذه الدنيا؛ فاإّنه لن يخفى على اهلل عّز 	

وجّل، و�صياأخذه منه في الدنيا اأو في الآخرة.

)))  البقرة: )8).

)))  فاطر: 8).



ل القءاع الّعّفا ))ةفم

موعظة وعبرة

موانع ا�ستجابة الدعاء:

لق���د ذكرت بع����ص الروايات ذنوبًا متع���ّددة، اإن ارتكبها الإن�ص���ان تحول بينه وبين 

اإجابة دعائه، مثل �صوء النية، النفاق، تاأخير ال�صالة عن وقتها، الل�صان البذيء الذي 

.
(((

يخ�صاه النا�ص، الطعام الحرام، وترك ال�صدقة والإنفاق في �صبيل اهلل تعالى

ٺ  وفي الحتج���اج، عن الإمام ال�صادقQ اأّنه �ُصئ���ل: األي�ص يقول اهلل: { 

}؟ وق���د ن���رى الم�صّطر يدع���وه ول يجاب له، والمظل���وم ي�صتن�صره على  ٺ ٺ 
عدّوه فال ين�صره!

ق���ال: »ويحك! ما يدعوه اأحٌد اإّل ا�شتجاب له، اأّما الظالم فدعاوؤه مردود اإلى اأن 

يت���وب، واأّم���ا المحّق فاإذا دعا ا�شتجاب له و�شرف عنه الباليا من حيث ل يعلمه، اأو 

اّدخ���ر ل���ه ثواباً جزي���اًل ليوم حاجته اإليه، واإن لم يكن الأم���ر الذي �شاأل العبد خيراً 

.
(((

له اإن اأعطاه، اأم�شك عنه«

ما معنى الآيتين؟

ورد ع���ن الإمام ال�ص���ادقQ حينما �صاأله اأحدهم، قال: قل���ت: اآيتان في كتاب 

اهلل عّز وجّل اأطلبهما فال اأجدهما!

قالQ: »وما هما«؟

}، فندعوه ول نرى اإجابة. ٺ ٺ  ٺ  قلت: قول اهلل عّز وجّل: { 

قالQ: »اأفترى اهلل عّز وجّل اأخلف وعده«؟

قلت: ل.

)))  معاني الأخبار، طبقًا لما اأورده تف�صير نور الثقلين: )/ ))5 واأ�صول الكافي.

)))  تف�صير ال�صافي، ذيل تف�صير الآيات 60 � )6 من �صورة موؤمن )غافر(.



ال��ع��ارف��ي��ن)) آم�����ال   ...

قال: »فمّم ذلك«؟

قلت: ل اأدري.

قالQ: »لكّني اأخبرك، من اأطاع اهلل عّز وجّل فيما اأمره من دعائه من جهة 

الدعاء اأجابه«.

قلت: وما جهة الدعاء؟

 ،P قال: »تبداأ فتحمد اهلل وتذكر ِنعمه عندك، ثّم ت�شكره، ثّم ت�شّلي على النبي

.
(((

ثّم تذكر ذنوبك فُتِقّر بها، ثّم ت�شتعيذ منها، فهذا جهة الدعاء«

)))  تف�صير البرهان: )/ )5).



ل القءاع الّعّفا ))ةفم

وقفة تأّملية

التدّبر في اآيات الخلق واأحوال الأمم الغابرة:

ح���ّث الق���راآن الكريم عل���ى التدّبر ف���ي اآيات الَخل���ِق وا�صتك�صاف مظاه���ر العظمة 

الإلهّية الكامنة فيها؛ بو�صفها حاكية عن وجود مدّبر حكيم يرجع اإليه اأمر هذه الآيات 

الكونية الباهرة: 

وقال تعالى: {ڈ ژ     ژ ڑ ڑ ک ک ک ک    گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ    ڻ ڻ 
.

(((

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ}
وق���ال تعال���ى: {يئ جب   حب خب مب ىب يب  جت    حت ختمت ىت     يت جث مث ىث 

.
(((

يث}
تعال���ى: {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ       ڭ ڭ ڭ  ق���ال 

.
(((

ڭ ۇ      ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ             ٴۇ}
فالتفّك���ر في هذه الآيات الكوني���ة الزاهية بجمال مبدعها؛ يقود النف�ص اإلى اإدراك 

عظمة هذا ال�صانع الحكيم والقدير، وجزيل نعمه التي اأ�صبغها على الخلق اأجمعين. 

كما حّث القراآن الكريم على ال�صتفادة من اأحوال الأمم والمجتمعات الغابرة، وا�صتلهام 

الدرو�����ص والعبر م����ن اأحوالها الما�صية؛ حيث اإّنهم ان�صرفوا ع����ن ال�صتجابة لدعوة الحّق 

تعالى وانقطعوا اإلى الأ�صباب الزائفة؛ فاأ�صابهم ما اأ�صابهم من خزي وعذاب األيم. 

قال تعالى: {ائ ەئ       ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ             ۈئ ېئ ېئ 

.
(((

ېئ ىئ ىئ ىئ    ی ی ی ی جئ حئ     مئ}
تعال���ى: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱ ں ں    ڻڻ  وق���ال 

.
(5(

ڻ}

)))  اآل عمران: 90)-)9).

)))  الجاثية: )).

)))  الغا�صية: 7)-0).

)))  يو�صف: ))).

)5)  اآل عمران: 7)).





ُنوَب الَّتي َتْهِتــُك اْلِع�َشَم، اَللّـُهــمَّ اْغِفـْر ِلي  اَللُّهــمَّ اْغِفْر ِلــي الذُّ

ـُر  ُنــوَب الَّتي ُتَغيِّ َقــَم، اَللُّهمَّ اْغِفْر ِلي الذُّ ُنــوَب الَّتي ُتْنِزُل النِّ الذُّ

ع�َء، اَللّـُهمَّ اْغِفْر  ُنوَب الَّتي َتْحِب�ُس الدُّ َعَم، اَللّـُهمَّ اْغِفْر لي الذُّ النِّ

ُنوَب الَّتي ُتْنِزُل اْلَبالَء، اَللُّهمَّ اْغِفــْر لي ُكلَّ َذْنب اَْذَنْبُتُه،  ِلــي الذُّ

َوُكلَّ َخطيَئة اَْخَط�أُته�.

2

 آثار الذنوب





مفاهيم محوريّة: اآلثار التكوينية والتشريعية الرتكاب الذنوب:

• ذنوب تجّر ذنوبًا.	

• ذنوب تنزل النقم وت�صتوجب العقاب.	

• ذنوب تزيل النعم.	

• ذنوب تمنع ال�صتجابة.	

• ذنوب تنزل البالء والم�صائب.	

• ذنوب تقطع الأمل.	

شرح المفردات:

اغف���ر: اأ�صله���ا َغَفَر: »الغين والفاء والراء: عظم باب���ه ال�صتر، ثّم ي�صّذ عنه ما يذكر، 

فالغف���ر ال�صت���ر. والغفران والغفر؛ بمعنى. يقال: غف���ر اهلل ذنبه؛ غفرًا، ومغفرًة، 

. و»الَغْفُر: اإلبا�ص ما ي�صونه عن الّدن�ص... والُغْفَراُن واْلَمْغِفَرُة من اهلل؛ 
(((

وغفرانًا«

ه���و: اأن ي�صون العبد من اأن يم�ّصه العذاب. قال تعالى: {ۓ ڭ})البقرة: 

چ  چ  ڃ  {ڃ   ،(((( عم���ران:  پ})اآل  ٻ  ٻ  و{   ،((85

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ماّدة»َغَفَر«، ج)، �ص85).



ال��ع��ارف��ي��ن8) آم�����ال   ...

چ})اآل عمران: 5))(... وال�ْصِتْغَفاُر: طلب ذلك بالمقال والفعال...: {ی  

.
(((

ی ی      جئ حئ})نوح: 0))«
ْنُب في الأ�صل: الأخذ بذنب ال�صيء، يقال: َذَنْبُته: اأ�صبت  الذن���وب: اأ�صلها َذَنَب: »والذَّ

ذنب���ه، وي�صتعم���ل في كّل فعل ي�صتوخ���م عقباه اعتبارًا بذنب ال�ص���يء، ولهذا ي�صّمى 

.
(((

ْنُب تبعة؛ اعتبارًا لما يح�صل من عاقبته، وجمع الّذنب ُذُنوب« الذَّ

تهت���ك: اأ�صله���ا َهَتَك: »الهاء والت���اء والكاف: اأ�صل يدّل على �صّق ف���ي �صيء. والهتك: 

. »وقد هتكته فانهتك؛ اأي: 
(((

�ص���ّق ال�صتر عما وراءه. وهتك عر�ص فالن؛ هّد و�صّق«

ف�صحته، وال�صم: الهتكة؛ وهي: الف�صيحة. وهتك الأ�صتار؛ �صّدد للمبالغة. وتهّتك: 

.
(((

افت�صح«

َم: »العين وال�صاد والميم: اأ�صل واحد �صحيح يدّل على اإم�صاك  الع�ش���م: اأ�صلها َع�صَ

ومن���ع ومالزمة؛ والمعنى في ذلك كّله معنى واح���د، من ذلك: الع�صمة اأن يع�صم 

اهلل تعال���ى عب���ده م���ن �ص���وء يقع في���ه. واعت�ص���م العبد ب���اهلل تعال���ى؛ اإذا امتنع. 

اُم: ال�صتم�ص���اك. قال تعالى: {ۆ ۆ  ۈ ۈ  . »والْعِت�صَ
(5(

وا�صتع�صم؛ التج���اأ«

.
(6(

ُم منه« ٴۇ ۋ})هود: ))(؛ اأي: ل �صيء َيْع�صِ
النق���م: اأ�صله���ا َنَقَم: »النون والق���اف والميم: ]اأ�صل[ اأ�صيل ي���دّل على اإنكار �صيء 

ا بالُعُقوبِة. قال  ا باللِّ�صاِن، واإِمَّ ْنَكْرُته، اإِمَّ
َ
َء وَنَقْمُته: اإذا اأ

ْ
ي . و»َنِقْمُت ال�صَّ

(7(

وعيبه«

ْقَمُة: العقوبُة. قال:  تعال���ى: {ڦ ڦ ڦ      ڄ ڄ ڄ})التوب���ة: )7(... والنِّ

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َغَفَر«، �ص609.

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َذَنَب«، �ص))).

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ماّدة»َهَتَك«، ج6، �ص)).

)))  الطريحي، فخر الدين: مجمع البحرين، ج5، ماّدة»َهَتَك«، �ص98).

)5)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ماّدة»َع�َشَم«، ج)، �ص))).

)6)  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َع�َشَم«، �ص569.

)7)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ماّدة»َنَقَم«، ج5، �ص)6).



9) آنار الاثآ 

.
(((

{ہ ھ  ھ  ھ ھ})الأعراف: 6)))«

الب���الء: اأ�صله���ا َبَلَوى: »الباء والالم والواو والياء: اأ�ص���الن، اأحدهما: اإخالق ال�صيء، 

والثان���ي: ن���وع من الختب���ار، ويحمل علي���ه الإخبار اأي�ص���ًا... واأّما الأ�ص���ل الآخر، 

فقولهم: بلى الإن�صان، وابتل���ي؛ وهذا من المتحان؛ وهو الختبار... ويكون البالء 

ف���ي الخير وال�ص���ّر. واهلل تعالى يبلي العبد بالء ح�صنًا وب���الًء �صّيئًا؛ وهو يرجع اإلى 

(*(

.
(((

هذا؛ لأّن بذلك يختبر في �صبره و�صكره«

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َنَقَم«، �ص))8.

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ماّدة»َبلََوى«، ج)، �ص)9)-)9).

)*) ... و�صّم���ي التكلي���ف بالًء من اأوجه: اأحدها: اأّن التكاليف كّلها م�صاق على الأبدان، ف�صارت من هذا الوجه بالء. والثاني: اأّنها 

اختب���ارات، ولهذا قال اهلل عّز وج���ل: {ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ})محمد: ))(. والثالث: اأّن 

اختب���ار اهلل تعالى للعب���اد تارة بالم�صاّر؛ لي�صكروا، وتارة بالم�صاّر؛ لي�صبروا، ف�صارت المحنة والمنحة جميعًا بالء، فالمحنة 

مقت�صية لل�صبر، والمنحة مقت�صية لل�صكر... قال تعالى: {ی جئ حئ مئ})الأنبياء: 5))، {ٺ ٺ 

ٺ  ٿ ٿ})الأنفال: 7))«.



ال��ع��ارف��ي��ن0) آم�����ال   ...

داللة المقطع:

اآلثار التكوينية والتشريعية الرتكاب الذنوب:

1- ذنوب تجّر ذنوبًا:

لرتكاب الذنوب اآثار في هذه الدنيا، ول يخت�ّص اأثر الذنب بالعقوبة الأخروية. 

ول���ذا، يبّين لنا هذا المقطع م���ن الدعاء بع�صًا من اآثار الذنوب التي َي�صاأل الداعي 

اهلل ع���ّز وجّل مغفرتها؛ واأّوله���ا دعاء بمغفرة الذنوب التي تك���ون �صببًا في زوال ِمْنَعة 

العبد عن الوقوع في المعا�صي:

ع���ن الإمام زي���ن العابدينQ: »والذن���وب التي تهتك الع�ش���م: �شرب الخمر، 

واللع���ب بالقم���ار، وتعاط���ى م���ا ُي�شِح���ك النا�ص؛ م���ن اللغ���و، والمزاح، وذك���ر عيوب 

.
(((

النا�ص، ومجال�شة اأهل الريب«

وه���ذه ذن���وب تجّر ذنوب���ًا؛ ف�صارب الخمر ل ي���دري ما يفعل، ف�صرب���ه للخمر يجّره 

اإل���ى ارتكاب ذنوب اأخرى، وكذل���ك الحال في الذنوب الأخرى التي وردت في الرواية؛ 

ف���اإّن اللغو والمزاح يجّران اإلى اأذّية النا�ص اأو الك���ذب، ومجال�صة اأهل الريب تجّر اإلى 

النحراف وزوال الإيمان.

والتق���وى؛ هي الع�شمة التي ل بّد اأن يتم�ّشك بها الإن�شان لتح�شين نف�شه و�شمان 

منعته���ا؛ ف���اإذا زالت تتالت الذنوب عليه واأقعدت���ه عن الم�شير في طريق الكمال 

وال�شعادة الأبدية.

2- ذنوب تنزل النقم وت�ستوجب العقاب:

اإّن من الذنوب ما ُيعاقب عليه الإن�صان في الدنيا قبل الآخرة: 

)))  ابن بابويه، محمد بن علي بن الح�صين: معاني الأخبار، ت�صحيح وتعليق علي اأكبر الغفاري، لط، قم المقّد�صة، موؤ�ّص�صة الن�صر 

الإ�صالمي التابعة لجماعة المدّر�صين بقم المقّد�صة، 79))ه�.ق/ 8)))ه�.�ص، باب معنى تف�صير الذنوب، ح)، �ص)7).



)) آنار الاثآ 

ورد عن الإمام زين العابدين Q: »والذنوب التي تنزل النقم: ع�شيان العارف 

.
(((

بالبغي، والتطاول على النا�ص، وال�شتهزاء بهم، وال�شخرية منهم«

وع���ن ر�ص���ول اهللP: »خم����ص بخم�ص: م���ا نق�ص قوم العه���د؛ اإل �شّل���ط عليهم 

عدّوهم، وما حكموا بغير ما اأنزل اهلل؛ اإل ن�شاأ فيهم الفقر، ول ظهر فيهم الفاح�شة؛ 

اإل ف�ش���ا فيه���م الموت، ول طفقوا المكيال؛ اإل ُمِنُعوا النب���ات، واأُِخُذوا بال�شنين، ول 

.
(((

َمَنعوا الزكاة؛ اإل ُحِب�َص عنهم القطر«

3- ذنوب تزيل النعم:

اإّن اهلل ع���ّز وجّل ُينعم بكرم���ه على هذا الإن�صان، ولكّن الإن�ص���ان بارتكابه للذنوب 

يفق���د هذه النعم؛ ف���زوال النعم مرتبط ب���زوال ال�صتقامة. والنح���راف �صبب لزوال 

النعمة: 

تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺٺ  اهلل  ق���ال 

. وهذه �صّنة اإلهية ثابتة.
(((

ٺ ٺ ٿ ٿ}
وروي عن الإمام زين العابدين علي بن الح�صينQ بيان تلك الذنوب اُلموِجَبة 

ل���زوال النع���م، حيث يقول: »الذن���وب التي تغيِّر النع���م: البغي على النا����ص، والزوال 

ع���ن العادة في الخي���ر، وا�شطناع المعروف، وكفران النع���م، وترك ال�شكر. قال اهلل 

.
(((

تعالى: {ھ   ھ ے  ے ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ ڭ}«

وكما تذكر الرواية، فاإّن اأّولها هو الظلم؛ واأدنى مراتبه منع الحقوق؛ وهو في �صورة 

ا�صتغال ذّمته برّد حقوق النا�ص وعدم وفائه بذلك.

)))  ال�صدوق، معاني الأخبار، م.�ص، باب معنى تف�صير الذنوب، ح)، �ص70)-)7).

)))  المتقي الهندي، عالء الدين علي: كنز العمال في �صنن الأقوال والأفعال، �صبط وتف�صير بكري حياني، ت�صحيح وفهر�صة �صفوة 

ال�صّقا، لط، بيروت، موؤ�ّص�صة الر�صالة، 09))ه�.ق/ 989)م، ج6)، ح006))، �ص79.

)))  الأنفال: )5.

)))  ال�صدوق، معاني الأخبار، م.�ص، باب معنى تف�صير الذنوب، ح)، �ص70).



ال��ع��ارف��ي��ن)) آم�����ال   ...

4- ذنوب تمنع ال�ستجابة:

اإّن ال�صبب في حب�ص الدعاء؛ اأي عدم ا�صتجابة اهلل للدعاء؛ هو: فعل الإن�صان، واإل 

فاإّن العطاء الإلهي ل يقف عند حّد. والغفلة هي الأ�صا�ص في حب�ص الدعاء: 

.
(((

»اإّن اهلل عّز وجّل ل ي�شتجيب دعاء بظهر قلب �شاه، فاإذا دعوت؛ فاأقبل بقلبك«

وع���ن الإم���ام زي���ن العابدي���نQ: »والذنوب الت���ي ت���رّد الدع���اء: �ش���وء النّية، 

وخبث ال�شريرة، والنفاق مع الإخوان، وترك الت�شديق بالإجابة، وتاأخير ال�شلوات 

المفرو�شات حتى تذهب اأوقاتها، وترك التقّرب اإلى اهلل عّز وجّل بالبّر وال�شدقة، 

.
(((

وا�شتعمال البذاء والفح�ص في القول«

فكي���ف يمكن للقلب الملوَّث بالذنوب اأن يقف بين يدي َمْن اأ�صاء اإليه واجتراأ عليه؛ 

ليطلب منه الحاجة؟!

وفي دعاء ال�صحر لالإمام زين العابدينQ: »�شيدي، لعّلك عن بابك طردتني، وعن 

خدمتك نحّيتني، اأو لعّلك راأيتني م�شتخّفاً بحّقك؛ فاأق�شيتني، اأو لعّلك راأيتني معر�شاً 

عنك؛ فقليتني، اأو لعّلك وجدتني في مقام الكاذبين؛ فرف�شتني، اأو لعّلك راأيتني غير 

�شاكر لنعمائك؛ فحرمتني، اأو لعّلك فقدتني من مجال�ص العلماء؛ فخذلتني، اأو لعّلك 

راأيتن����ي في الغافلين؛ فمن رحمتك اآي�شتن����ي، اأو لعّلك راأيتني اآلف مجال�ص البّطالين؛ 

فبيني وبينهم خّليتني، اأو لعّلك لم ُتحب اأن ت�شمع دعائي؛ فباعدتني، اأو لعّلك بجرمي 

.
(((

وجريرتي؛ كافيتني، اأو لعّلك بقّلة حيائي منك؛ جازيتني«

5- ذنوب تنزل البالء والم�سائب:

البالء: هو الم�صاب الذي ُيوِرث الهّم والغّم؛ وهو من فعل الإن�صان: {ی ی 

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الدعاء، باب الإقبال على الدعاء، ح)، �ص)7).

)))  ال�صدوق، معاني الأخبار، م.�ص، باب معنى تف�صير الذنوب، ح)، �ص)7).

)))  الطو�صي، م�صباح المتهّجد، م.�ص، دعاء ال�صحر في �صهر رم�صان، �ص588.



)) آنار الاثآ 

.
(((

ی جئ  حئ  مئ ىئ يئ جب حب}
وع���ن الإمام زي���ن العابدي���نQ: »والذنوب الت���ي تنزل الب���الء: ت���رك اإغاثة 

.
(((

الملهوف، وترك معاونة المظلوم، وت�شييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«

6- ذنوب تقطع الأمل:

والم���راد بها خ�صو�ص الذنوب التي ُتوِجب الياأ�ص؛ لأّن الرجاء هو الأمل، فالمذنب 

ي���رى نف�ص���ه بعيدًا عن اهلل، وكّلما غرق في ذنب���ه؛ ازداد الياأ�ص فيه. ولذا، كان الحذر 

من الذنوب باَب بقاء الرجاء:

ع���ن الإمام زين العابدينQ: »والذنوب الت���ي تقطع الرجاء: الياأ�ص من روح 

.
(((

اهلل، والقنوط من رحمة اهلل، والثقة بغير اهلل، والتكذيب بوعد اهلل عّز وجّل«

)))  ال�صورى: 0).

)))  ال�صدوق، معاني الأخبار، م.�ص، باب معنى تف�صير الذنوب، ح)، �ص)7).

)))  ال�صدوق، معاني الأخبار، م.�ص، باب معنى تف�صير الذنوب، ح)، �ص)7).
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موعظة وعبرة

ة العابد )بر�سي�سا(: ق�سّ

نق���ل بع����ص المف�ّصرين واأئّم���ة الحديث روايًة ق�صي���رًة عن عاب���د اإ�صرائيلي ا�صمه 

ة في الحقيقة يمك���ن اأن تكون مو�صع ِعبرة وِعظة للب�صرّية  )بر�صي�ص���ا(، وهذه الق�صّ

جمع���اء؛ ك���ي يتجّنب���وا طريق اله���الك، ويحذروا م���ن الوقوع ف���ي م�صي���دة ال�ِصراك 

ال�صيطانّية النخرة، والتي تكون نتيجتها ال�صقوط في الهاوية حتمًا.

ة الآتي: وخال�صة ما جاء في هذه الق�صّ

اإّنه كان في بني اإ�صرائيل عابد ا�صمه »بر�شي�شا«، قد عبد اهلل زمانًا من الدهر، 

تي بامراأة قد 
ُ
حتى كان يوؤتى بالمجانين يداويهم ويعوذهم فيبروؤون على يديه، واإّنه اأ

جّن���ت، وكان له���ا اإخوة، فاأتوه بها فكانت عنده، فلم يزل ب���ه ال�صيطان يزّين له حتى 

وقع عليها فحملت، فلّما ا�صتبان حملها قتلها ودفنها، فلّما فعل ذلك ذهب ال�صيطان 

حتى لقي اأحد اأخوتها فاأخبره بالذي فعل الراهب، واأّنه دفنها في مكان كذا، ثّم اأتى 

بقّي���ة اإخوتها، وهكذا انت�ص���ر الخبر، ف�صاروا اإليه فا�صتنزل���وه فاأقّر لهم بالذي فعل، 

ِم���ر ب���ه ف�صلب، فلّما ُرِفع على خ�صبت���ه تمّثل له ال�صيطان، فق���ال: اأنا الذي األقيت 
ُ
فاأ

خّل�صك مّما اأنت 
ُ
ف���ي قل���وب اأهلها، واأنا الذي اأوقعتك في هذا، فاأطعني فيم���ا اأقول اأ

في���ه. قال: نعم. قال: ا�صجد لي �صجدة واحدة. فقال: كيف اأ�صجد لك واأنا على هذه 

الحالة؟! فقال: اأكتفي منك بالإيماء. فاأومى له بال�صجود، فكفر باهلل وُقِتل؛ فهو قوله 

.
(((

تعالى: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ...}

نعم، هكذا هو م�صير من ابُتلي بو�صو�صة ال�صيطان، و�صار في خّطه.

لة اأكثر في تف�صير روح البيان: 9/ 6)). ة مف�صّ )))  تف�صير مجمع البيان: 9/ 65)، تف�صير القرطبي: 9/ 8)65، وجاءت هذه الق�صّ



5) آنار الاثآ 

وقفة تأّملية

التدّبر في اآثار ح�سن الظّن باهلل تعالى:

 :Qقال: »وجدنا في كتاب علي ،Qعن بريد بن معاوية، عن الإمام اأبي جعفر

اأّن ر�ش���ول  اهللP ق���ال عل���ى منب���ره: »وال���ذي ل اإل���ه اإّل هو م���ا اأُْعِطي موؤم���َن قط خيُر 

الدني���ا والآخ���رة اإّل بح�ش���ب ظّن���ه باهلل، ورجائه ل���ه، وُح�ْش���ن خلقه، والكّف ع���ن اغتياب 

الموؤمني���ن. وال���ذي ل اإل���ه اإّل هو ل يع���ّذب اهلل موؤمناً بعد التوب���ة وال�شتغفار، اإّل ب�شوء 

ظّنه باهلل، وتق�شير من رجائه له، و�شوء خلقه، واغتياب الموؤمنين. والذي ل اإله اإّل هو 

ل يح�شن ظّن عبٍد موؤمن باهلل اإّل كان اهلل عند ظّن عبده الموؤمن؛ لأّن اهلل كريم بيده 

الخي���ر ي�شتحي���ي اأن يك���ون عبده الموؤمن ق���د اأح�شن به الظّن، ثّم يخِل���ف ظّنه ورجاءه. 

.(((

فاأح�ِشنوا باهلل الظّن وارغبوا اإليه«

اإّن التدّبر في هذه الرواية يقود الإن�صان اإلى حقيقة اّتخاذ ح�صن الظّن باهلل تعالى 

عون���ًا في كّل اأمر يعر�ص عليه؛ فيح�صن ظّنه باهلل بالمغفرة له حين ي�صتغفره، وبقبول 

توبته اإذا تاب عن مع�صيته، وبالإجابة اإذا دعاه مخل�صًا، وبالكفاية اإذا ا�صتكفاه وتوّكل 

عليه، وبقبول عمله عند قيامه به.

ومن هنا، ينبغي علينا اأن نركن اإلى ح�صن الظّن باهلل تعالى في جميع اأمورنا، واأن 

نوؤّدي اأعمالنا موقني���ن بالإجابة؛ فاإّن اهلل تعالى َوَعَدنا بقبول توبتنا اإذا كانت �صادقة 

 ،
(((

خال�صة له: {ڑ ڑ   ک ک         ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ}

واإذا كان���ت توب���ة ن�صوح���ة: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ 

، و�ص���ادرة 
(((

ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ...}

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب ح�صن الظّن باهلل، ح)، �ص)7-)7.

)))  ال�صورى: 5).

)))  التحريم: 8.
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ع���ن جهال���ة: {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ          ڍ ڍ ڌ ڌ 

.
(((

ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ   ڑ ڑ ک}

)))  الن�صاء: 7).
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نعم مجهولة

اَللُّهــمَّ َمْوالي َكْم ِمْن َقبيح �َشَتْرَتُه َوَكْم ِمْن ف�ِدح ِمَن اْلَبالِء اََقْلَتُه 

)اََمْلَتــُه( َوَكْم ِمْن ِعث�ر َوَقْيَتُه، َوَكْم ِمْن َمْكُروه َدَفْعَتُه، َوَكْم ِمْن 

ْرَتُه. ُت اَْهاًل َلُه َن�شَ َثن�ء َجميل َل�شْ





مفاهيم محوريّة:

النعم الإلهية: ظاهرة، وباطنة خفية.

م���ن النعم الباطنة: �صت���ر قبائح العباد. والوقاية من الب���الء، ومغفرة العثرات، 

ودفع المكروه، ون�صر الثناء.

شرح المفردات:

ف���ادح: اأ�صلها َفَدَح »الف���اء والدال والحاء: كلمة فدحه الأم���ر؛ اإذا عاله واأثقله فدحًا؛ 

.
(((

وهو اأمر فادح«

: »القاف وال���الم: اأ�صالن �صحيح���ان، يدّل اأحدهم���ا: على نزاره  اأقلت����ه: اأ�صله���ا َقلَّ

ال�ص���يء، والآخر: عل���ى خالف ال�صتقرار؛ وه���و النزعاج... واأّم���ا الأ�صل الآخر، 

فيق���ال: تقلق���ل الرجل وغيره؛ اإذا ل���م يثبت في مكان، وتقلق���ل الم�صمار؛ قلق في 

.
(((

مو�صعه«

عث����ار: اأ�صلها َعَثَر: »العي���ن والثاء والراء: اأ�صالن �صحيح���ان، يدّل اأحدهما: على 

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َفَدَح«، �ص)8).

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج5، ماّدة»قّل«، �ص).



ال��ع��ارف��ي��ن0) آم�����ال   ...

. و»َعَثَر الّرجُل َيْعُثُر ِعَثارًا 
(((

الّطالع على ال�ص���يء، والآخر: على الإثارة للغبار«

لع على اأمر من غير طلبه. قال تعالى:  وُعُث���ورًا؛ اإذا �صقط، ويتجّوز به فيم���ن يطَّ

.
(((

{ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ})المائدة: 07))«

وقيته: اأ�صلها َوَقى: »الواو والقاف والياء: كلمة واحدة تدّل على دفع �صيء عن �صيء 

ه؛ اأي اجعل  بغي���ره. ووقيته: اأقي���ه وقيًا. والوقاية: ما بقي ال�صيء. واّت���ِق اهلل: توقَّ

.
(((

. و»الِوَقاَيُة: حفُظ ال�صيِء مّما يوؤذيه وي�صّره«
(((

بينك وبينه كالوقاية«

مك���روه: اأ�صلها َك���َرَه: »الكاف والراء والهاء: اأ�صل �صحي���ح واحد يدّل على خالف 

عف، وقيل:  عف وال�صّ . و»قيل: اْلَكْره واْلُكْره واحد، نحو: ال�صّ
(5(

الر�صا والمحّبة«

الَك���ْره: الم�صّقة التي تنال الإن�صان من خارج في ما يحمل عليه ِباإِْكَراه، والُكْره: 

م���ا يناله من ذاته وهو يعافه؛ وذلك على �صربين: اأحدهما: ما يعاف من حيث 

بع. والثاني: ما يعاف من حيث العقل اأو ال�ّصرع... وقوله: {ٱ ٻ  الطَّ

بع... قال  ٻ ٻ  ٻ         پ})البق���رة: 6))(؛ اأي: َتْكَرُهوَنه من حيث الطَّ

.
(6(

تعالى: {ڀ    ٺ ٺ})التوبة: )))«

دفعته: اأ�صلها َدَفَع: »الدال والفاء والعين: اأ�صل واحد م�صهور يدّل على تنحية ال�صيء. 

.
(7(

يقال: دفعت ال�صيء اأدفعه دفعًا. ودافع اهلل عنه ال�صوء دفاعًا«

الثن���اء: اأ�صله���ا َثَنى: »الثاء والنون والياء: اأ�صل واح���د؛ وهو: تكرير ال�صيء مرتين، اأو 

. »وقيل: 
(8(

جعل���ه �صيئي���ن متواليين اأو متبايني���ن؛ وذلك قولك: ثنيت ال�صيء ثني���ًا«

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َعَثَر«، �ص8)).

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َعَثَر«، �ص6)5.

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج6، ماّدة»َوَقى«، �ص))).

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َوَقى«، �ص)88.

)5)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج5، ماّدة»َكَرَه«، �ص)7).

)6)  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َكَرَه«، �ص708-707.

)7)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َدَفَع«، �ص88).

)8)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َثَنى«، �ص9)).



))ثعو مم آلا

َناء: ما يذكر في محامد النا�ص، فيثنى ح���اًل فحاًل ذكره، يقال: اأثني  الثُّْن���َوى والثَّ

.
(((

عليه«

داللة المقطع:

1- قبائح م�ستورة:

قد يتمّكن الإن�صان من اأن يخفي بع�ص الذنوب عن النا�ص؛ كالذنوب التي يرتكبها 

ف���ي ال�ص���ّر، ولكّن���ه ل ي�صتطيع اأن يخفيه���ا عن اهلل عّز وج���ّل؛ لأّنه تعال���ى بكّل �صيء 

محي���ط. واهلل عّز وجّل هو الوحي���د الذي ي�صتر الذنوب؛ وذلك عندما يبادر الإن�صان 

اإلى التوبة: 

روي ع���ن الإم���ام ال�صادقQ - حيث �صمعه معاوية ب���ن وهب يقول -: »اإذا تاب 

العبد الموؤمن توبة ن�شوحاً؛ اأحّبه اهلل، ف�شتر عليه في الدنيا والآخرة. قلت: وكيف 

ي�شت���ر علي���ه؟ قال: ُين�شي ملكيه ما كتب���ا عليه من الذنوب... فيلقى اهلل حين يلقاه 

.
(((

ولي�ص �شيء ي�شهد عليه ب�شيء من الذنوب«

2- بالء مدفوع:

�ص للكثير من البتالءات؛ من المر�ص، والمهانة،  اإّن الإن�ص���ان مخلوق �صعيف معرَّ

والف�صيحة، وغيرها، وبع�ص هذه البالءات قد يكون فادحًا؛ اأي عظيمًا وكبيرًا؛ بحيث 

يثق���ل على الإن�صان حمل���ه. واهلل عّز وجّل  ُيقيل الإن�صان منه؛ اأي يعفو عنه، ويدراأ عنه 

البتالء به:

عن الإمام ال�صادقQ: »اأّما اإّنه لي�ص من ِعرق ي�شرب، ول نكبة، ول �شداع، ول 

مر�ص؛ اإّل بذنب؛ وذلك قول اهلل عّز وجّل في كتابه: {ی ی ی جئ  

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َثَنى«، �ص78)-79).

)))  ابن بابويه، ثواب الأعمال، م.�ص، �ص)7).
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.
(((

حئ  مئ ىئ يئ جب حب}، وما يعفو اهلل اأكثر مّما يوؤاخذ به«
3- زلل ممنوع: 

اإّن النف����ص الأّمارة تدفع الإن�صان لرت���كاب الأخطاء والمعا�صي، وال�صيطان يزّينها 

بة له. ول���ذا، كان الإن�ص���ان ُمعّر�صًا في حياته  لالإن�ص���ان؛ لك���ي يجعلها ف���ي �صورة محبَّ

للوقوع في المعا�صي. ومتى نظر الإن�صان اإلى ما يمكن اأن ي�صدر منه من ذنوب اأدرك 

رحمة اهلل به؛ الذي ي�صونه ويحفظه عن الوقوع بها:

.
(((

عن الإمام عليQ: »كيف ي�شبر عن ال�شهوة من لم تعنه الع�شمة؟!«

وعن ر�صول اهللP: »قال اهلل �شبحانه: اإذا َعِلْمُت اأّن الغالب على عبدي ال�شتغال 

ب���ي؛ نقل���ت �شهوته في م�شاألتي ومناجاتي، فاإذا كان عب���دي كذلك؛ فاأراد اأن ي�شهو؛ 

.
(((

حلت بينه وبين اأن ي�شهو، اأولئك اأوليائي حّقاً«

4-مكاره ماأمونة:

اإّن الإن�صان يكره كّل ما يخالف الراحة والدعة وي�صّق عليه، وما من اإن�صان في هذه 

�ص للمكاره، ولكّن اهلل يدفع عن الإن�صان الكثير منها، فيحول بينها  الدنيا اإل وهو معرَّ

وبين الإن�صان؛ اأي ي�صرف عنه البتالء بها.

والإن�صان ُيدِرك ذلك متى راأى تلك المكاره ت�صيب َمْن حوله من النا�ص. ولذا، كان 

عليه اإذا راأى ذلك اأن يحمد اهلل على اأن وقاه منها: 

روي عن الإمام الباقرQ: »تقول ثالث مّرات اإذا نظرت اإلى الُمبتلى من غير 

اأن ُت�شِمُع���ه: الحم���د هلل ال���ذي عافاني مّما ابتالك به، ولو �ش���اء فعل. قال: من قال 

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، ح)، �ص69).

)))  الليثي الوا�صطي، علي بن محمد: عيون الحكم والمواعظ، تحقيق ح�صين الح�صيني البيرجندي، ط)، لم، دار الحديث، لت، 

�ص)8).

)))  المجل�ص���ي، محم���د باق���ر: بحار الأنوار، تحقي���ق اإبراهيم الميانج���ي؛ محمد باقر البهب���ودي، ط)، بي���روت، موؤ�ّص�صة الوفاء، 

)0))ه�.ق/ )98)م، ج90، �ص)6).



))ثعو مم آلا

.
(((

ذلك لم ي�شبه ذلك البالء اأبداً«

وع���ن الإمام ال�صادقQ: »اإذا راأيت الرجل ق���د ابُتلي واأنعم اهلل عليك، فقل: 

.
(((

اللهّم اإّني ل اأ�شخر، ول اأفخر، ولكن اأحمدك على عظيم نعمائك علي«

5- �سيت ح�سن:

يحّب الإن�صان اأن يكون ذكره بين النا�ص ح�صنًا؛ فتمدحه النا�ص وتثني عليه؛ لما هو 

عليه من ال�صفات، وقد يكون الإن�صان اأهاًل لذلك، وقد ل يكون اأهاًل له، ومتى وجد اأّن 

�صيت���ه الح�ص���ن انت�صر بين النا�ص، واعتقد اأّنه لي�ص اأهاًل له؛ فاإّن عليه اأّن يعلم اأّن هذا 

من عند اهلل، وعليه اأن ي�صكر اهلل على ذلك.

والذك���ر الح�صن بين النا�ص اأمر ممدوح؛ �ص���رط اأن ل يكون ُموجبًا لبطالن العمل؛ 

اأي �صرط اأن يحذر الإن�صان من اأن ُيبَتلى بالرياء الُمبطل له: 

روي ع���ن الإم���ام الباق���رQ: »الإبق���اء عل���ى العم���ل اأ�ش���ّد م���ن العم���ل، قال - 

الراوي-: وما الإبقاء على العمل؟ قال: ي�شل الرجل ب�شلة، وينفق نفقة هلل وحده 

ل �شري���ك ل���ه؛ فكتب له �شّراً، ثّم يذكرها؛ فتمحى فتكت���ب له عالنية، ثّم يذكرها؛ 

.
(((

فتمحى وتكتب له رياء«

وفي دعاء اأمير الموؤمنينQ - لّما مدحه قوم في مح�صره -: »اللهّم اإّنك اأعلم 

ب���ي من نف�ش���ي، واأنا اأعلم بنف�شي منهم، اللهّم اجعلنا خي���راً مّما يظّنون، واغفر لنا 

.
(((

ما ل يعلمون«

وع���ن ر�ص���ول اهلل P- في و�صية ل���ه لأمير الموؤمني���نQ-: »اإذا اأثِن���َي عليك 

ف���ي وجه���ك، فق���ل: اللهّم اجعلن���ي خيراً مّما يظّن���ون، واغفر لي م���ا ل يعلمون، ول 

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب ال�صكر، ح0)، �ص97.

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب ال�صكر، ح))، �ص98.

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الرياء، ح6)، �ص96)-97).

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، ج)، الحكمة00)، �ص)).
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.
(((

توؤاخذني بما يقولون«

ومن ه���ذا المنطلق، فاإّن �صاحب التقوى، والموؤمن حّق���ًا يخاف من الآثار ال�صلبّية 

 :Qالمتقي���ن، حيث قال Q للمدي���ح، ويواج���ه ذلك بما و�ص���ف به الإمام علي

»اإذا زّك���ي اأح���د منهم؛ خاف مّما يق���ال له، فيقول: اأنا اأعلم بنف�شي من غيري، ورّبي 

اأعلم بي مّني بنف�شي! اللهّم ل توؤاخذني بما يقولون، واجعلني اأف�شل مّما يظّنون، 

.
(((

واغفر لي ما ل يعلمون«

)))  الحّراني، ابن �صعبة: تحف العقول عن اآل الر�صولP، ت�صحيح وتعليق علي اأكبر الغفاري، ط)، قم المقّد�صة، موؤ�ّص�صة الن�صر 

الإ�صالمي التابعة لجماعة المدر�صين بقّم المقّد�صة، )0))ه�.ق/ )6))ه�.�ص، �ص)).

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، ج)، الخطبة)9)، �ص)6)-)6).



5)ثعو مم آلا

موعظة وعبرة

اأئّمتنا قدوٌة واأ�سوة:

ُروي عن الإمام ال�صادقQ قوله: »كان اأبي يكره اأن يم�شح يده في المنديل 

ه���ا، اأو يك���ون اإلى جانب���ه �شبيٌّ  وفي���ه �ش���يء م���ن الطع���ام تعظيم���اً ل���ه، اإّل اأْن يم�شّ

ها، قال: فاإّني اأجد الي�شير يقع من الخوان فاأتفّقده في�شحك الخادم، ثّم  فيم�شّ

ق���ال: اإّن اأه���ل قري���ة مّمن كان قبلك���م، كان اهلل قد و�ّشع عليه���م حتى طغوا، فقال 

بع�شه���م لبع����ص: لو عمدنا اإلى �شيء م���ن هذا النقي، فجعلن���اه ن�شتنجي به كان 

األين علينا من الحجارة. قالQ: فلّما فعلوا ذلك، بعث اهلل على اأر�شهم دواباً 

اأ�شغر من الجراد، فلم تدع لهم �شيئاً خلقه اهلل اإّل اأكلته من �شجٍر اأو غيره، فبلغ 

بهم الجهد اإلى اأن اأقبلوا على الذي كانوا ي�شتنجون به فاأكلوه، وهي القرية التي 

ق���ال اهلل تعال���ى: {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
.

(((

ڃ ڃ }«

)))  الحويزي، تف�صير نور الثقلين: )/ )9 � )9.
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وقفة تأّملية

التدّبر في مخاطر الُعُجب:

ع���ن الإم���ام ال�صادقQ: »اأتى عالم عاب���داً، فقال له: كي���ف �شالتك؟ فقال: 

مثل���ي ُي�ش���اأَل ع���ن �شالته؟! واأنا اأعبد اهلل منذ كذا وكذا، ق���ال: فكيف بكاوؤك؟ قال: 

اأبك���ي حت���ى تجري دموعي، فق���ال له العالم: ف���اإّن �شحكك واأنت خائ���ف اأف�شل من 

.
(((

بكائك واأنت مدّل، اإّن المدّل ل ي�شعد من عمله �شيء«

وعن���هQ -اأي�صًا-: »قال ر�شول اهللP: بينما مو�ش���ىQ جال�شاً اإذ اأقبل 

اإبلي����ص وعلي���ه برن�ص ذو األوان، فلّما دنى من مو�شىQ خل���ع البرن�ص، وقام اإلى 

مو�ش���ى، ف�شّل���م عليه، فق���ال له مو�شى: من اأن���ت؟ فقال: اأنا اإبلي�ص، ق���ال: اأنت! فال 

ق���ّرب اهلل دارك. ق���ال: اإّني اإّنما جئ���ت لأ�شلِّم عليك؛ لمكانك من اهلل، قال: فقال له 

مو�ش���ىQ: فم���ا هذا البرن����ص؟ قال: به اأختط���ف قلوب بني اآدم، فق���ال مو�شى: 

فاأخبرن���ي بالذن���ب ال���ذي اإذا اأذنبه ابن اآدم ا�شتحوذت عليه؟ ق���ال: اإذا اأعَجَبُته نف�شه 

.
(((

وا�شتكثر عمله و�شغر في عينه ذنبه«

اإّن العج���ب ُخُلق رديء يت�صّلل اإلى النف����ص من خالل الطاعات والعبادات؛ حيث اإّن 

الإن�ص���ان بفعل التزام���ه بادائهما قد يح�صل لديه عجب بنف�ص���ه؛ بما توؤّديه من طاعة 

وعب���ادة واأفعال ح�صنة، ويجد من نف�ص���ه القّوة وال�صتقالل في اأدائها والهتداء اإليها؛ 

ما ي���وؤّدي اإلى انقطاعه عن رّبه، واحتجابه عن ن���ور الهداية، و�صلبه التوفيق، وبطالن 

عمله وزوال اأثره.

ويح�ص���ل النتب���اه من هذا الفخ الُمهِل���ك من خالل التفّكر ف���ي النف�ص، و�صعفها، 

وفقرها، واحتياجها اإلى اهلل تعالى، والتي لول رحمته ولطفه وعنايته؛ لما تمّكنت من 

الهتداء اإلى �صالح الأعمال.

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب العجب، ح5، �ص))).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب العجب، ح8، �ص))).



 اَللُّهــمَّ َعُظَم َبالئي َواَْفَرَط بي �ُشوُء ح�لــي، َوَق�ُشَرْت بي اَْعم�لي 

ني َعْن َنْفعي ُبْعُد اََملي، َوَخَدَعْتِني  َوَقَعــَدْت بي اَْغاللى، َوَحَب�شَ

ْني� ِبُغُروِره�، َوَنْف�شي ِبِجن�َيِته�. الدُّ

4

دوافع المعاصي





مفاهيم محوريّة:

اأعظم البالء ارتكاب المعا�صي والآثام.- )

الإفراط في المعا�صي.- )

ق�صور عمل الإن�صان عن الوفاء بحّق اهلل تعالى.- )

اأبرز دوافع المعا�صي:- )

اإقعاد النف�ص باأغالل المعا�صي.	•

طول الأمل.	•

الغترار بالدنيا الخّداعة.	•

اّتباع النف�ص الأمارة.	•

المماطلة والت�صويف في التوبة.	•

شرح المفردات:

اأف���رط: اأ�صله���ا َفَرَط: »الفاء والراء والطاء: اأ�ص���ل �صحيح يدّل على اإزالة �صيء عن 

مكان���ه وتنحيت���ه عنه... فه���ذا هو الأ�صل، ثّم يق���ال: اأفرط اإذا تج���اوز الحّد في 
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الأم���ر. يقول���ون: اإياك والفرط؛ اأي ل تج���اوز القدر؛ وهذا هو القيا����ص؛ لأّنه اإذا 

ج���اوز القدر فق���د اأزال ال�صيء عن جهته. وكذلك التفري���ط؛ وهو التق�صير؛ لأّنه 

. »قوله تعالى: { ڄ ڄ ڄ 
(((

اإذا ق�صر فيه فقد قعد به عن رتبته التي هي له«

.
(((

رتم في اأمره...« ڃ})يو�صف: 80(؛ اأي ما ق�صّ
َر: »القاف وال�صاّد والراء: اأ�صالن �صحيحان، اأحدهما: يدّل على  ق�شرت: اأ�صلها َق�صُ

األ يبلغ ال�صيء مداه ونهايته، والآخر: على الحب�ص. والأ�صالن متقاربان.

ف���الأّول: الق�ص���ر خالف الطول... وق�صرت عنه ق�ص���ورًا؛ عجزت. والأ�صل الآخر... 

اإذا حب�صت���ه؛ وه���و مق�ص���ور؛ اأي محبو�ص. ق���ال اهلل تعال���ى: {ٿ  ٿ ٹ 

 .
(((

ٹ}«

قعدت: اأ�صلها َقَعَد: »القاف والعين والدال: اأ�صل مّطرد منقا�ص ل يخلف؛ وهو ي�صاهي 

الجلو�ص، واإن كان يتكّلم في موا�صع ل يتكّلم فيها بالجلو�ص... والإقعاد والقعاد داء 

. »ويعّبر عن المتكا�صل في ال�صيء 
(((

ياأخ���ذ الإبل في اأوراكها فيميلها اإلى الأر����ص«

ِباْلَقاع���ِد نح���و قول���ه: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ })الن�صاء: 

.
(5(

»(95

: »الغين وال���الم: اأ�صل �صحيح يدّل على تخّلل �صيء وثبات �صيء؛  الأغ���الل: اأ�صلها َغلَّ

. و»الَغَلُل: تدّرع ال�ص���يء وتو�ّصطه... فاْلُغلُّ مخت����صّ بما يقّيد به 
(6(

كال�ص���يء يغ���رز«

ْغاَلٌل، وُغلَّ فالن: قّيد ب���ه. قال تعالى: {ی 
َ
فيجع���ل الأع�صاء و�صطه، وجمع���ه اأ

.
(7(

ی })الحاقة: 0)(، وقال: {ڳ ڳ ڳ ڳ})غافر: )7)«

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َفَرَط«، �ص90).

)))  الطريحي، مجمع البحرين، م.�ص، ج)، ماّدة»َفَرَط«، �ص)6).

َر«، �ص97-96. )))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج5، ماّدة»َق�شُ

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج5، ماّدة»َقَعَد«، �ص08)-09).

)5)  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َقَعَد«، �ص679-678.

«، �ص75). )6)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َغلَّ

«، �ص0)6. )7)  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َغلَّ



)5يفافم الّعاود

: »الحاء والب���اء وال�صين. يقال: حب�صته حب�ص���ًا. والحب�ص: ما  حب�شن���ي: اأ�صلها َحَب����صَ

. و»الَحْب�ص: المنع م���ن النبعاث، قال ع���ّز وجّل: {ڱ ں ں 
(((

وق���ف«

 .
(((

ڻ})المائدة: 06))«
خدعتن���ي: اأ�صله���ا َخَدَع: »الخاء والدال والعين: اأ�صل واح���د ذكر الخليل قيا�صه. قال 

. و»الِخَداع: اإن���زال الغير عّما هو ب�صدده باأمر 
(((

الخلي���ل: الإخداع اإخفاء ال�صيء«

يبدي���ه على خ���الف ما يخفيه، ق���ال تعال���ى: {ڃ ڃ})البق���رة: 9(؛ اأي: 

يخادعون ر�صوله واأولياءه، ون�صب ذلك اإلى اهلل تعالى؛ من حيث اإّن معاملة الّر�صول 

.
(((

كمعاملته«

: »الغين والراء: اأ�صول ثالثة �صحيح���ة، الأّول: المثال، والثاني:  غروره���ا: اأ�صلها َغ���رَّ

َته  . و»َغرْرُت فالن���ًا: اأ�صبت ِغرَّ
(5(

النق�ص���ان، والثالث: العت���ق والبيا�ص والك���رم«

ُة: غفلة في اليقظ���ة. واْلِغَراُر: غفلة م���ع غفوة، واأ�صل  ونل���ت منه م���ا اأريده. والِغ���رَّ

؛ وهو الأث���ر الظاه���ر من ال�ص���يء... ق���ال تعال���ى: {ٹ ڤ ڤ   ذل���ك م���ن اْلُغ���رِّ

.
(6(

ڤ})النفطار: 6)«
جنايته���ا: اأ�صله���ا َجَن���ى: »الجيم والن���ون والياء: اأ�ص���ل واحد؛ وهو: اأخ���ذ الثمرة من 

.
(7(

�صجرها، ثّم يحمل على ذلك... ومن المحمول عليه: جنيت الجناية؛ اأجنيها«

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َحَب�َص«، ج)، �ص8)).

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َحَب�َص«، �ص6)).

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َخَدَع«، �ص)6).

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َخَدَع«، �ص76).

«، �ص)8). )5)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َغرَّ

«، �ص)60. )6)  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»غرَّ

)7)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َجَنى«، �ص)8).
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داللة المقطع:

1- اأعظم البالء ارتكاب المعا�سي والآثام:

ُيَقا����ص البالء العظيم عند النا�ص -ع���اّدة- بالأمور الماّدّية؛ من الفقر، والمر�ص، 

ولك���ّن الب���الء الحقيقي يترّتب عل���ى الذنوب التي ت�ص���در من الإن�ص���ان؛ ما ي�صتوجب 

الغ�صب الإلهي، وا�صتحقاق العذاب الأخروي؛ الذي هو اأعظم من كّل عذابات الدنيا:

عن الإمام عليQ-في و�صية له لبنه الإمام الح�صنQ-: »اإّن من البالء: 

.
(((

الفاقة، واأ�شّد من ذلك: مر�ص البدن، واأ�شّد من ذلك: مر�ص القلب«

2 - الإفراط في المعا�سي:

لت له نف�صه  يحذر الإن�صان في حياته ومعا�صه الكثير من الم�صاّر الدنيوية، ولو �صوَّ

اأن يفعل ما فيه ال�صرر الدنيوي؛ كالتدخين، ونحوه؛ فاإّنه يتجّنب الإكثار منه؛ لأّن ذلك 

ي���وؤّدي به اإلى الموت والهالك. وكذلك الحال بالن�صبة لرتكاب المعا�صي؛ فاإّنه اإفراط 

به���ذه النف�ص ومورد لهالكها، فالإن�صان يحفظ نف�صه من المخاطر المادّية، ولكّنه هل 

يفّكر في حفظ نف�صه من المخاطر المعنوية؛ التي تنتهي به اإلى جهنم؟!

روي عن الإمام ال�صادقQ: »كان اأبيQ يقول: ما من �شيء اأف�شد للقلب 

م���ن خطيئ���ة؛ اإّن القل���ب ليواقع الخطيئ���ة، فما تزال به؛ حتى تغل���ب عليه، في�شير 

.
(((

اأعاله اأ�شفله«

3 - ق�سور عمل الإن�سان عن الوفاء بحّق اهلل تعالى:

اإّن العم���ل ال�صالح قا�صر عن ت���دارك الذنوب التي يقع بها العبد؛ فالعمل ال�صالح 

ُيوِج���ب رفعة الدرجة، ولك���ّن الذنوب َتْذَهب بكّل ما ياأتي ب���ه الإن�صان من عمل �صالح. 

)))  الطو�صي، محمد بن الح�صن: الأمالي، تحقيق ق�صم الدرا�صات الإ�صالمية في موؤ�ّص�صة البعثة، ط)، قم المقّد�صة، دار الثقافة، 

))))ه�.ق، المجل�ص5، ح)5، �ص6))-7)).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، ح)، �ص68).
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ول���و قمنا بمقاي�صة الأعمال ال�صالحة التي نقوم بها في هذه الدنيا، مع ثواب الآخرة؛ 

لأدركنا يقينًا مدى ق�صور اأعمالنا عن ا�صتحقاق ذلك الثواب:

ع���ن ر�صول اهللP-في و�صية له لأبي ذر الغفاري-: »لو كان لرجل عمل �شبعين 

.
(((

نبّياً؛ ل�شتقّل عمله؛ من �شّدة ما يرى يومئذ -يعني يوم القيامة-«

وعن���هP � اأي�ص���ًا�: »لو اأّن رج���اًل جرى على وجه���ه من يوم ولد اإل���ى يوم يموت 

هرم���اً ف���ي طاع���ة اهلل عّز وجّل؛ لحّقر ذلك ي���وم القيامة، ولوّد اأّنه ُي���رّد اإلى الدنيا؛ 

.
(((

كيما يزداد من الأجر والثواب«

4- اأبرز دوافع المعا�سي:

اأ- اإقعاد النف�ص باأغالل المعا�شي:

اُلمقَعد: هو الذي ل ي�صتطيع الحركة، ولكّن الإن�صان القادر على الحركة قد ُتقِعدُه 

الأغ���الل؛ وه���ي: هوى النف����ص، والنف�ص الأّم���ارة بال�صوء، والُخُل���ق ال�صّيئ؛ من 

اأناني���ة، وغيرها. فهي اأغالل نف�صية تجعل ال�صيطان م�صيطرًا عليه ي�صوقه حيث 

ما اأراد:

ق���ال تعال���ى: {ېئ ىئ ىئ    ىئ ی     یی ی جئ حئمئ ىئ يئ    

.
(((

جب حب خب مب}
.

(((

وقال تعالى � اأي�صًا�: {ٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ  ڦ  ڦ ڦ}

وعن ر�صول اهللP: »بينما مو�شىQ جال�شاً، اإذ اأقبل اإبلي�ص... قال مو�شى: 

فاأخبرن���ي بالذن���ب الذي اإذا اأذنبه ابن اآدم ا�شتح���وذت عليه؟ قال: اإذا اأعجبته نف�شه، 

.
(5(

وا�شتكثر عمله، و�شغر في عينه ذنبه«

)))  الطبر�صي، الح�صن بن الف�صل: مكارم الأخالق، ط6، لم، من�صورات ال�صريف الر�صي، )9))ه�.ق/ )97)م، �ص)6).

)))  المّتقي الهندي، كنز العّمال، م.�ص، ج5)، ح0))))، �ص788.

)))  المجادلة: 9).

)))  الزخرف: 6).

)5)  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب العجب، ح8، �ص))).
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ول���ذا، كانت الخطوة الأولى للخال����ص تكمن في فّك هذه الأغ���الل، والخروج من 

ولية ال�صيطان اإلى ولية اهلل تعالى: 

ڀ  پڀ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  {ٱ  تعال���ى:  ق���ال 

ڀ        ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 
.

(((

ٹٹ ٹ ڤ  ڤ}
وق���ال تعالى-اأي�ص���ًا-: {ڭ ڭ   ڭ   ۇ ۇۆ  ۆ 

.
(((

ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ}

ب- طول الأمل:

ُيع���ّد طول الأمل من اأكثر الأ�صباب التي تمنع الإن�صان من النتفاع بعمره في العمل 

ال�صالح لالآخرة، ويكفي في م�صاّره: اأّنه يمنع الإن�صان من التوبة؛ لأّن طول الأمل ُيوِقع 

الإن�صان في الت�صويف، فيبداأ بتاأخير التوبة اإلى اأن يقع به الموت، ول مهلة له؛ لتدارك 

ما فات. 

وورد في تعاليم اأهل البيتR ما يمنع من الوقوع في ذلك:

؛ فمن ل يذكر 
(((

عن الإم���ام عليQ: »اأكثر النا�ص اأم���اًل اأقّلهم للموت ذك���راً«

الموت كثيرًا ين�صاه، وبهذا يرى النهاية بعيدة؛ فيطول اأمله.

.
(((

وعنهQ-اأي�صًا-: »اأّما طول الأمل؛ فين�شي الآخرة«

ويكف���ي لالعتب���ار اأن ينظ���ر النا�ص اإل���ى من ُيدِرُك���ه الموت من حوله���م؛ فاإذا بهم 

يخرجون من الدنيا؛ وهم كانوا يعي�صون فيها اأماًل طوياًل:

ل يوم لم يدركه،  روي ع���ن الإمام عليQ: »اّتقوا خداع الآمال؛ فكم من موؤمَّ

)))  البقرة: 57).

)))  البقرة: 68).

)))  الوا�صطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، م.�ص، �ص0)).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب اّتباع الهوى، ح)، �ص6)).
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.
(((

وباني بناء لم ي�شكنه، وجامع مال لم ياأكله«

رًا في العم���ل ال�صال���ح، يدفعه لرتكاب  وط���ول الأمل، كم���ا يجعل الإن�ص���ان مق�صّ

م�صاوئ الأعمال؛ لأّنه ي�صّوف نف�صه؛ بالتدارك، والجبران: 

.
(((

روي عن الإمام عليQ: »اأطول النا�ص اأماًل اأ�شواأهم عماًل«

ج- الغترار بالدنيا الخّداعة:

اإّن التعّلق بهذه الدنيا له اأ�صبابه، ومن اأهّم هذه الأ�صباب: اأّن الدنيا تخدع الإن�صان، 

وتغّره، وتمّنيه: 

.
(((

روي عن الإمام عليQ: »اإن اأقبلت غّرت، واإن اأدبرت �شّرت«

ولكن، هل يعني هذا اأّن الإن�صان المغتّر بهذه الدنيا معذور؟! ل، بل يمكنه اأن يمنع 

هذا الغرور: 

روي ع���ن  الإم���ام عليQ: »حّقاً اأق���ول: ما الدنيا غّرتك، ولك���ن بها اغتررت، 

ولق���د كا�شفت���ك العظ���ات، واآذنت���ك عل���ى �ش���واء، وله���ي بما تع���دك من ن���زول البالء 

.
(((

بج�شمك والنق�ص)النق�ص( في قّوتك؛ اأ�شدق واأوفى من اأن تكّذبك اأو تغّرك«

د- اّتباع النف�ص الأمارة:

اإّن النف����ص الأّم���ارة من اأعدى اأعداء الإن�ص���ان؛ وهي من اأخط���ر ال�صياطين؛ لأّنها 

الأقوى على خداع الإن�صان: 

عن  الإم���ام ال�صادقQ: »احذروا اأهواءك���م؛ كما تح���ذرون اأعداءكم؛ فلي�ص 

.
(5(

�شيء اأعدى للرجال من اّتباع اأهوائهم وح�شائد األ�شنتهم«

)))  الوا�صطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، م.�ص، �ص)9.

)))  الوا�صطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، م.�ص، �ص0)).

)))  المجل�صي، بحار الأنوار، م.�ص، ج75، باب5)، مواعظ اأمير الموؤمنينQ...، ح88، �ص)).

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، ج)، الخطبة)))، �ص5)).

)5)  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب اّتباع الهوى، ح)، �ص5)).
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.
(((

وعن ر�صول اهللP: »اأعدى عدّوك؛ نف�شك التي بين جنبيك«

وع���ن الإمام عليQ: »اإّن نف�ش���ك لخدوع، اإن تثق بها؛ يقت���دك ال�شيطان اإلى 

 .
(((

ارتكاب المحارم«

ومعالجة هوى النف�ص واأمانيه���ا الخّداعة تكمن بمخالفتها على الدوام، فمن ُيعِلن 

الع�صيان التاّم عليها؛ ُيكَتب له الفوز: 

روي عن الإمام زين العابدينQ -في مناجاة ال�صاكرين-: »اإلهي اإليك اأ�شكو 

نف�ش���اً بال�ش���وء اأّمارة، واإل���ى الخطيئة مب���ادرة، وبمعا�شيك ُمولع���ة،... كثيرة العلل، 

طويل���ة الأم���ل، اإن م�ّشه���ا ال�ش���ّر تج���زع، واإن م�ّشه���ا الخي���ر تمن���ع، مّيالة اإل���ى اللعب 

.
(((

واللهو، مملوة بالغفلة وال�شهو، ُت�شِرع بي اإلى الحوبة، وت�شّوفني بالتوبة«

ه� - المماطلة والت�شويف في التوبة:

قال اهلل تعالى: {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ          ڍ ڍ 

.
(((

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ   ڑ ڑ ک}
اإّن العبد يرتكب الذنب، فاإذا بادر اإلى التوبة اأمكنه ذلك من اأن ُيمحى هذا الذنب، 

ولكّن النف�ص بخداعها وت�صويفها، تمّني الإن�صان بالتاأخير، فيماطل ويوؤّخر اإلى اأن يحّل 

 :Rبه الموت. وهذا ما حّذرت منه الروايات الواردة عن اأهل بيت الع�صمة

ن يرج���و الآخرة بغير العمل، ويرجي التوبة  ع���ن الإمام عليQ: »ل تكن ممَّ

.
(5(

بطول الأمل... اإن عر�شت له �شهوة؛ اأ�شلف المع�شية، و�شوَّف التوبة«

 ،Qالإح�صائ���ي، اب���ن اأبي جمه���ور: عوالي اللئال���ي، تحقيق مجتبى العراق���ي، ط)، قم المقّد�صة، مطبعة �صي���د ال�صهداء  (((

05))ه�.ق/ 985)م، ج)، �ص8)).

)))  الوا�صطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، م.�ص، �ص)5).

)))  المجل�صي، بحار الأنوار، م.�ص، ج)9، �ص))).

)))  الن�صاء: 7).

)5)  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، ج)، الحكمة50)، �ص8)-9).
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موعظة وعبرة

هكذا تتراكم الذنوب:

ورد ف���ي حديٍث عن الإمام ال�صادقQ اأّن ر�ص���ول اهللP نزل باأر�ٍص قرعاء، 

فق���ال لأ�صحاب���ه: »ائتوا بحط���ب«، فقالوا: يا ر�ص���ول اهلل، نحن باأر����ص قرعاء! قال: 

»فلي���اأِت كّل اإن�ش���اٍن بما قدر علي���ه«. فجاوؤوا به حّتى رموا بين يديه، بع�صه على بع�ص، 

فق���ال ر�ص���ول اهللP: »هك���ذا تجم���ع الذن���وب«، ثّم ق���ال: »اإّياك���م والمحّق���رات من 

الذن���وب؛ ف���اإّن لكّل �ش���يء طالب���اً، األ واإّن طالبها يكت���ب ۉ ې ې ې ې ى 

.
(((

ى ائ ائ ەئ«
ه���ذا الحديث الموؤّثر �صورة معّبرة عن اأّن تراكم �صغائر الذنوب والمعا�صي يمكنه 

اأن يوّلد نارًا عظيمة اللهب.

.
(((

نقراأ في حديٍث لالإمام عليQ قوله: »اأ�شد الذنوب ما ا�شتهان به �شاحبه«

)))  تف�صير نور الثقلين: )/ 78)، ح 5).

)))  نهج البالغة، الكلمات الق�صار، رقم 8)).
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وقفة تأّملية

التدّبر في مخاطر الغترار بالدنيا وزينتها الفانية:

�ص���ّدد الق���راآن الكريم عل���ى عدم الغت���رار بمت���اع الحي���اة الدنيا وزينته���ا، حّتى 

المحّلل���ة منها، وحّذر الإن�صان م���ن الوقوع في �صراكه���ا؛ لأّن ال�صيطان يدخل في هذه 

المت���اع والزين���ة؛ في�صرف من خالله���ا النا�ص عن المع���اد واليوم الآخ���ر، وين�صيهم 

یی  ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  {ېئ  تعال���ى:  اهلل  ذك���ر 

 ،
(((

يب} ىب  مب  خب  حب  جب   يئ  ىئ   مئ  حئ  جئ 
ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ   ۓ    ے  ے     ھ  ھ  ھ   ھ   {ہ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ     ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
.

(((

ې ى  ى}
وحقيق���ة الأم���ر: اإّن ه���ذه الدنيا لي�ص���ت اإل معبرًا لم�صتقّر الآخ���رة، وهي زائلة 

عّما قريب: {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ     ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې           ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئ   ىئىئ 

، {ٹ ٹ ڤ      ڤ ڤ ڤ 
(((

ىئ           ی ی ی ی}

ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ     ڄڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ    ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ ژژ 
؛ ف���ال ينبغي على الإن�ص���ان اأن ي�صتغرق فيها 

(((

ڑ ڑ ک ک ک ک}
وين�ص���ى ذكر اهلل، بل علي���ه اأن ي�صتفيد منها قدر الإمكان للتزّود في رحلته ومق�صده 

)))  الأعراف: )5.

)))  لقمان: )).

)))  يون�ص: )).

)))  الحديد: 0).
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نح���و لقاء اهلل تعال���ى: {ى ى    ائ ائ ەئ    ەئوئ وئ ۇئ   ۇئ 

ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئىئ  ىئ ی ی ی یجئ حئ  مئ ىئ يئ 

.
(((

جب}

)))  الق�ص�ص: 77.





َوَقــْد اََتْيُتَك ي� ِالـهي َبْعَد َتْق�شيري َوِا�ْشرافي َعلى َنْف�شي ُمْعَتِذراً 

َتْغِفراً ُمنيب�ً ُمِقــّراً ُمْذِعن�ً ُمْعَتِرف�ً ال  َتقياًل ُم�شْ راً ُم�شْ ن�ِدمــ�ً ُمْنَك�شِ

ُه ِاَلْيِه فــي اَْمري َغْيَر  اَِجــُد َمَفّراً ِمّمــ� ك�َن ِمّني َوال َمْفَزعــ�ً اََتَوجَّ

َقُبوِلَك ُعْذري َوِاْدخ�ِلَك ِاّي�َي في �َشَعة ِمْن َرْحَمِتَك.

5

حالة الداعي





مفاهيم محوريّة: حاالت الداعي:

العتراف بالتق�صير والإ�صراف.- )

العتذار من اهلل والندم على ما اقترف.- )

النك�صار اأمام اهلل.- )

الإقالة اإلى اهلل.- )

الإنابة اإلى اهلل.- 5

الإقرار بالذنب:- 6

الإذعان هلل تعالى.- 7

العتراف بالتق�صير.- 8

الت�صليم باأّنه ل مفّر ول مفزع اإل اإلى اهلل.- 9

شرح المفردات:
الإ�ش���راف: اأ�صله���ا �َصَرَف: »ال�صي���ن والراء والفاء: اأ�صل واحد ي���دّل على تعّدي الحّد، 
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���َرُف: تجاوز الحّد في كّل فع���ل يفعله الإن�صان،  . و»ال�صَّ
(((

والإغف���ال اأي�ص���ًا لل�صيء«

واإن كان ذل���ك ف���ي الإنفاق اأ�صهر. قال تعال���ى: {ېئ ېئ       ىئ  ىئ ىئ ی 

.
(((

ی})الفرقان: 67)...«
م�شتقي���اًل: اأ�صله���ا َقَي���َل: »القاف والياء وال���الم: اأ�صل كلمه الواو واإنم���ا كتب ها هنا 

.
(((

. »ومنه: اأقاله اهلل عثرته؛ والعثرة: الخطيئة«
(((

للفظ«

منيب���اً: اأ�صله���ا َنَوَب: »النون والواو والباء: كلمة واح���دة تدّل على اعتياد مكان ورجوع 

. »والإنابة اإلى اهلل تعالى: الّرجوع اإليه بالّتوبة واإخال�ص العمل. قال تعالى: 
(5(

اإليه«

})����ص: )))، {ۈئ ېئ})الممتحن���ة: ))، {ۈ ٴۇ  }

.
(6(

ۋ})الزمر: )5)«

: »القاف والراء: اأ�ص���الن �صحيحان، ي���دّل اأحدهما: على برد،  مق���ّراً: اأ�صله���ا َق���رَّ

. »والإِْقَراُر: اإثب���ات ال�صيء... وقد يكون ذلك اإثباتًا؛ اإّما 
(7(

والآخ���ر: على تمّكن«

بالقلب، واإّما باللَّ�صان، واإّما بهما... قال: {ڀ ڀ ٺ ٺ})البقرة: 

.
(8(

»(8(

مذعن���اً: اأ�صله���ا َذَع���َن: »ال���ذال والعي���ن والن���ون: اأ�ص���ل واحد ي���دّل عل���ى الإ�صحاب 

.
(9(

والنقياد«

مفزع���اً: اأ�صله���ا َفَزَع: »الف���اء والزاء والعي���ن: اأ�صالن �صحيح���ان، اأحدهما: الذعر، 

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»�َشَرَف«، �ص)5).

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»�َشَرَف«، 07)-08).

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج5، ماّدة»َقَيَل«، �ص)).

)))  الطريحي، مجمع البحرين، م.�ص، ج5، ماّدة»َقَيَل«، �ص59).

)5)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج5، ماّدة»َنَوَب«، �ص67).

)6)  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َنَوَب«، �ص7)8.

«، �ص7. )7)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج5، ماّدة»َقرَّ

«، �ص)66-)66. )8)  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َقرَّ

)9)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َذَعَن«، �ص55).
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. و»الَفَزُع: انقبا�ص ونفار يعتري الإن�صان من ال�صيء المخيف؛ 
(((

والآخ���ر: الإغاثة«

وه���و من جن����ص الجزع، ول يق���ال: َفِزْعُت م���ن اهلل، كما يقال: خف���ت منه. وقوله 

تعال���ى: {ڀ ڀ ٺ ٺ})الأنبياء: )0)(؛ فه���و الفزع من دخول 

.
(((

النار، ويقال: َفِزَع اإليه: اإذا ا�صتغاث به عند الفزع، وَفِزَع له: اأغاثه«

داللة المقطع:

ف���ي هذا المقطع م���ن الدعاء بيان للحالة التي ينبغي اأن يك���ون عليها الداعي عند 

دعاءه واإقباله على اهلل؛ وهي: 

1- العتراف بالتق�سير والإ�سراف:

عل���ى الداعي اأن يتوّجه اإلى اهلل تعالى في دعائه بل�صان الإقرار بالتق�صير، ول�صان 

حال���ه: اأنب���ت اإليك ي���ا اإله���ي، ورجعت اإلي���ك، واأنا معت���رف بما قمت به م���ن تق�صير 

واإ�ص���راف: اأّما العت���راف بالتق�صير؛ فالأّنني كنت اأمتلك القدرة على عدم الوقوع في 

رت. واأّما الإ�صراف؛ فلكثرة الوقوع في الذنوب، ولكّن ذلك كّله  المع�صية، ولكّنني ق�صّ

ل يمنع من العودة والرجوع اإلى اهلل: 

قال تعال���ى: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ےے ۓ ۓ 

.
(((

ڭ    ڭ      ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ         ۆ}

والتعبي���ر في الآية: ب عل���ى اأنف�صهم؛ يبّين اأّن ذنوب الإن�صان تعود كّلها اإليه. وخطاب 

هذه الآية من عالمات محّبة اهلل لعباده وراأفته بهم.

2- العتذار من اهلل والندم على ما اقترف:

ل ُيراد بالعتذار تبرير المع�صية، بل العتراف بارتكابها؛ لأّن الإن�صان لي�ص لديه 

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َفَزَع«، �ص)50.

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َفَزَع«، �ص5)6.

)))  الزمر: )5.
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مب���ّرر لرتكاب المعا�صي؛ بع���د اأن بّين اهلل له كّل �صيء، وحّذره من المعا�صي، وك�صف 

له عن مخاطرها. 

واأّما الندم؛ فهو اأّول درجات التوبة، فال توبة بال ندم؛ وهو موؤاخذة النف�ص: 

.
(((

عن الإمام عليQ: »الندم اأحد التوبتين«

.
(((

وعنهQ � اأي�صًا�: »الندم على الذنب يمنع عن معاودته«

ول �صّك في اأّن الندم في هذه الدنيا اأف�صل من الندم في الآخرة؛ لأّنه ينفع الإن�صان 

بفتح مجال التدارك والرجوع اأمامه؛ وهو غير ُمتاح في الآخرة؛ لنقطاع العمل.

3- النك�سار اأمام اهلل:

النك�ص���ار حالة خ�ص���وع وخ�صوع واعتراف بالعجز والف�ص���ل والفقر والحاجة؛ وهي 

تظهر على الإن�صان عندما تكون �ِصَمته الحزن والهّم: 

عن الإمام ال�صادقQ: »ي�شب���ح الموؤمن حزيناً، ويم�شي حزيناً، ول ي�شلحه 

.
(((

اإل ذاك«

وعندم���ا ينك�صر القلب يج���د الإن�صان رّبه. ولذا، ورد اأّن النب���يP �ُصِئَل اأين اهلل، 

.
(((

فقال: »عند المنك�شرة قلوبهم«

4- الإقالة اإلى اهلل:

وه���و طل���ب الإقال���ة والعف���و؛ اأي اأن يغفر له عثرت���ه وذّلته؛ ب���اأن ل يحا�صبه على ما 

اقترفت يداه. وهذا هو معنى ما ورد في فقرة اأخرى من دعاء كميل: »واأقلني عثرتي، 

واغفر لي زّلتي«.

)))  النوري، ح�صين: م�صتدرك الو�صائل، تحقيق ون�صر موؤ�ص�صة اآل البيتR لإحياء التراث، ط)، بيروت، 08))ه�.ق/ 988)م، 

ج))، اأبواب جهاد النف�ص...، باب وجوب �صتر الذنوب...، ح)67))، �ص8)).

)))  النوري، م�صتدرك الو�صائل، م.�ص، ج))، اأبواب جهاد النف�ص...، باب وجوب �صتر الذنوب...، ح)67))، �ص8)).

)))  الراوندي، قطب الدين: �صلوة الحزين)المعروف ب� »الدعوات«(، ط)، قم المقّد�صة، مدر�صة الإمام المهدي|؛ مطبعة اأمير، 

07))ه�.ق، �ص87).

)))  الراوندي، الدعوات، م.�ص، �ص0)).
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5- الإنابة اإلى اهلل:

الإناب���ة هي الرجوع، فالإن�صان عند ارتكابه للمعا�صي يخرج من الحظيرة الإلهية، 

وي�صبح من جند ال�صيطان؛ لأّن المع�صية طاعة لل�صيطان، فاإذا تاب الإن�صان رجع اإلى 

عبودّيته لموله الحّق: 

ق���ال تعال���ى: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې      ې ې ې 

.
(((

ى}

6- الإقرار بالذنب:

اإّن الإقرار ي�صمل: العتراف بالذنب، والعتراف باأّن اهلل وحده هو الذي يعفو عنه؛ 

بمعنى: اأن ينطق ل�صانه بذلك. والإقرار بالذنب هو من �صروط ا�صتجابة الدعاء: 

روي ع���ن الإم���ام ال�ص���ادقQ: »اإّنما ه���ي المدح���ة، ثّم الإق���رار بالذن���ب، ثّم 

.
(((

الم�شاألة«

7- الإذعان هلل تعالى:

الإذع���ان هو: النقي���اد، وعدم الرف�ص اأو المقاومة؛ وهو يرتبط بالمعرفة ال�صحيحة؛ 

لأّن الإن�ص���ان متى ع���رف َمْن هو رّبه، واأّن اأمره بيده؛ خ�ص���ع قلبه لذلك وانقاد له. 

وبهذا، يكون الإذعان اأمرًا قلبّيًا، واإقرارًا بالباطن والنف�ص: 

عن الإمام الباقرQ: »ل واهلل، ما اأراد اهلل تعالى من النا�ص اإل خ�شلتين: اأن 

.
(((

يقّروا له بالنعم؛ فيزيدهم، وبالذنوب؛ فيغفرها لهم«

8- العتراف بالتق�سير:

اإّن العتراف بالتق�صير، واإظهاره اأمام اهلل عّز وجّل؛ وهو العالم بالخفيات �صرط 

)))  الزمر: )5.

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الثناء قبل الدعاء، ح)، �ص)8).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب العتراف بالذنوب...، ح)، �ص6)).
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د  اأ�صا����ص في قب���ول التوبة؛ حيث ورد في كتاب اهلل تعال���ى: اأّن العتراف هو الذي يمهِّ

لالإن�صان قبول توبته: 

قال تعال���ى: {ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ  ڑ   ک ک ک ک 

.
(((

گ گگ گ ڳ ڳ  ڳ}
.

(((

وعن الإمام عليQ: »ح�شن العتراف يهدم القتراف«

9- الت�سليم باأّنه ل مفّر ول مفزع اإل اإلى اهلل: 

اإّن حالت الت�صليم بان�صداد �صبل الخال�ص، واأن لي�ص لالإن�صان مهرب من اهلل، واأن 

ل ملجاأ له اإل اإليه؛ لأّن الكّل عاجز من دون اهلل تعالى؛ عندما تجمع في نف�ص الداعي؛ 

تجعل���ه يعي�ص حالة الت�صليم التاّم باأّن الطريق الوحيد اأمامه ينح�صر في اأن يقبل اهلل 

عذره، واأن ت�صمله الرحمة الإلهية الوا�صعة. فبعد التوبة، وبعد قبول العذر؛ يحتاج اإلى 

الرحمة الإلهية التي تنقله من ال�صقاء اإلى النعيم.

)))  التوبة: )0).

)))  العكبري، محمد بن النعمان)المفيد(: الإر�صاد، تحقيق موؤ�ّص�صة اآل البيتR لتحقيق التراث، ط)، بيروت، دار النعمان، 

))))ه�.ق/ )99)م، ج)، �ص99).
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وقفة تأّملية

التدّبر في اآثار الخوف في توجيه عمل الإن�سان:

عن الإمام ال�صادقQ: »اإّن مّما ُحِفَظ من خطب ر�شول  اهللP اأّنه قال: ... 

األ اإّن الموؤمن يعمل بين مخافتين: بين اأجل قد م�شى ل يدري ما اهلل �شانع فيه؟ 

وبي���ن اأج���ل ق���د بقي ل ي���دري ما اهلل قا�ٍص في���ه؟ فلياأخذ العب���د الموؤمن من نف�شه 

لنف�ش���ه، وم���ن دنياه لآخرته، وفي ال�شيبة قبل الكبر، وف���ي الحياة قبل الممات؛ فو 

ال���ذي نف����ص محم���د بيده ما بعد الدنيا من م�شتعتب، وم���ا بعدها ِمن دار اإّل الجّنة 

.(((

والنار«

اإّن لهاتين المخافتين دور كبير في م�صاعدة الإن�صان على تحقيق كماله المطلوب؛ 

لأّن الخ���وف مّم���ا م�صى ي�صتل���زم ت�صميمًا وعزيم���ة على الرجوع بالتوب���ة وال�صتغفار 

و�صال���ح الأعمال، والخ���وف مّما �صياأتي م���ن احتمال التق�صير ي�صتل���زم زيادة الجهد 

وم�صاعف���ة العزيم���ة والعمل على تح�صين النف����ص من الأخطار المرتقب���ة والمتوّقعة 

م�صتقباًل.

وم���ن هن���ا، كان عل���ى الإن�صان اأن يع���ّد العّدة ويتاأّه���ب للتزّود ق���در الم�صتطاع من 

الطاع���ات والأعمال ال�صالحات م���ن هذه الدنيا لآخرت���ه، واأن ي�صعى لذلك قبل كبره 

و�صيخوخته؛ حتى ل يفوته الفوت اأو ي�صعب عليه التدارك؛ اإّما ل�صعف عزيمته وهّمته 

عل���ى العمل، اأو لر�صوخ الملكات الرديئة ف���ي نف�صه؛ في�صعب عندها اإزالتها. واأّما بعد 

الممات ومفارقة الحياة الدنيا؛ فال ينفع حينها عتاب م�صتعب ول عمل عامل ول تدارك 

.
(((

متدارك؛ لنقطاع العمل بعد الموت: {ژ  ژ ڑ ڑ ک ک}

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الخوف والرجاء، ح9، �ص70.

)))  ف�صلت: )).





لُِّط الّن�َر َعلى ُوُجوه  ْعرى ي� �َشيِّدي َوِالـهي َوَمــْوالَي اَُت�شَ َوَلْيَت �شِ

َخرَّْت ِلَعَظَمِتَك �ش�ِجَدًة، َوَعلى اَْل�ُشــن َنَطَقْت ِبَتْوحيِدَك �ش�ِدَقًة، 

َقًة، َوَعلى  ِتَك ُمَحقِّ َوِب�ُشْكِرَك م�ِدَحًة، َوَعلى ُقلُوب اْعَتَرَفْت ِبِ�لِهيَّ

َعًة، َوَعلى َجواِرَح  �َشم�ِئَر َحَوْت ِمــَن اْلِعْلِم ِبَك َحّتى �شــ�َرْت خ��شِ

�َشَعْت ِالى اَْوط�ِن َتَعبُّــِدَك ط�ِئَعًة َواَ�ش�َرْت ِب��ْشِتْغف�ِرَك ُمْذِعَنًة، م� 

. ِلَك َعْنَك ي� َكريُم ي� َربِّ نُّ ِبَك َوال اُْخِبْرن� ِبَف�شْ هَكَذا الظَّ

صفات الناجين من عذاب النار

6





مفاهيم محوريّة: صفات الناجين من النار:

ال�صجود نتيجة ال�صعور بالعظمة الإلهّية.- )

ل�صان العتقاد ال�صادق الم�صفوع بالعمل على طبقه.- )

العتقاد اليقيني بالألوهّية.- )

الخ�صوع والخ�صوع هلل. - )

انعكا�ص العتقاد القلبي عماًل بالجوارح.- 5

ال�صتغفار من التق�صير.- 6

ح�صن الظّن باهلل.- 7

شرح المفردات:

لي���ت �شعري: اأ�صله���ا �َصَعَر: »ال�صين والعين والراء: اأ�ص���الن معروفان، يدّل اأحدهما: 

على ثبات، والآخر: على ِعْلم وَعَلم... والثاني...: قولهم �صعرت بال�صيء؛ اإذا علمته 

. »قوله: {ىئ})المائدة: 09))؛ 
(((

وفطنت له. وليت �صعري؛ اأي ليتني علمت«

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»�َشَعَر«، �ص)9)-)9).
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.
(((

اأي يدريكم. وقوله: {ڻ   ڻ})البقرة: ))(؛ اأي ل يفطنون ويعلمون«

 .
(((

: »الخاء والراء: اأ�صل واحد؛ وهو: ا�صطراب و�صقوط مع �صوت« خّرت: اأ�صلها َخرَّ

»ق���ال تعال���ى: {ڀ ڀ ڀ  ڀ})الحج: ))(، وق���ال تعالى: {حب خب 

مب   ىب})�صب���اأ: ))(،  فمعنى َخ���رَّ �صقط �صقوطًا ي�صمع من���ه خرير... وقوله 
})ال�صج���دة: 5)(، فا�صتعم���ال الخ���ّر تنبي���ه عل���ى اجتماع  تعال���ى: {

وت منهم بالّت�صبي���ح، وقوله من بعده: {ڑ  اأمري���ن: ال�ّصق���وط: وح�صول ال�صّ

ڑ  ک})ال�صج���دة: 5)(، فتنبيه اأّن ذل���ك الخرير كان ت�صبيحًا بحمد اهلل ل 
.

(((

ب�صيء اآخر«

ح���وت: اأ�صله���ا َحَوى: »الحاء وال���واو وما بعده معتّل: اأ�صل واح���د؛ وهو: الجمع. يقال: 

. »وحوي���ت ال�صيء اأحوي���ه حواية؛ اإذا 
(((

حوي���ت ال�ص���يء اأحويه حّي���ًا؛ اإذا جمعت���ه«

�صممت���ه وا�صتوليت علي���ه. وحويته ملكته وجمعته، وحوى ال�ص���يء اإذا اأحاط به من 

.
(5(

جهاته. واحتوى ال�صيء جمعه وا�صتمل عليه«

خا�شع���ة: اأ�صله���ا َخ�َصَع: »الخ���اء وال�صين والعي���ن: اأ�صل واحد يدّل عل���ى التطامن. 

يق���ال: خ�ص���ع؛ اإذا تطام���ن وطاأط���اأ راأ�ص���ه يخ�صع خ�صوع���ًا. وهو قري���ب المعنى 

م���ن الخ�صوع؛ اإل اأّن الخ�صوع ف���ي البدن، والإقرار بال�صتخ���ذاء، والخ�صوع في 

راعة، واأكثر م���ا ي�صتعمل الخ�صوع في ما  . و»الُخ�ُصوع: ال�صّ
(6(

ال�صوت والب�ص���ر«

راعة اأكثر ما ت�صتعمل في ما يوجد في القلب... قال  يوج���د على الج���وارح. وال�صّ

تعال���ى: {ڎ  ڎ})الإ�ص���راء: 09)(، وق���ال: {ٻ پ پ پ 

)))  الطريحي، مجمع البحرين، م.�ص، ج)، ماّدة»�َشَعَر«، �ص6))-7)).

«، �ص9)). )))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َخرَّ

«، �ص77). )))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َخرَّ

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َحَوى«، �ص))).

)5)  الطريحي، مجمع البحرين، م.�ص، ج)، ماّدة »َحَوا«، �ص))).

)6)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َخ�َشَع«، �ص)8).
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.
(((

پ})الموؤمنون: ))«
: »الظ���اء والن���ون: ]اأ�ص���ل[   اأ�صيل �صحي���ح يدّل عل���ى معنيين  الظ���ّن: اأ�صله���ا َظ���نَّ

. »فقول���ه: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ})البقرة: 
(((

مختلفين: يقين، و�ص���ّك«

6)(، وك���ذا: {ڇ ڇ ڍ ڍ})البقرة: 9))(؛ فمن اليقين، {ڄ 

ڃ   ڃ})القيامة: 8)(، وقوله: {ې ې ى})المطففين: )(؛ وهو نهاية 
ف���ي ذّمهم، ومعناه: األ يك���ون منهم َظنٌّ لذلك؛ تنبيهًا اأّن اأمارات البعث ظاهرة... 

.
(((

{ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ})يون�ص: 6))«

داللة المقطع:

ي�صي���ر ه���ذا المقطع اإل���ى حالت الناجي���ن من ع���ذاب النار؛ وهي ح���الت ُمتاحة 

ِمَن من عذاب 
َ
التح�صي���ل اأم���ام الإن�صان في هذه الدنيا، ف���اإذا تمّكن من اأن يناله���ا؛ اأ

النار، وهي:

1- ال�سجود نتيجة ال�سعور بالعظمة الإلهّية: 

اأق���رب ما يكون الإن�صان من اهلل ف���ي حالت ال�صجود، ولك���ّن ال�صجود الذي يتحّدث 

عن���ه الإمامQ هنا؛ هو ال�صجود نتيجة ال�صعور بالعظم���ة الإلهية؛ اأي �صجود المذّلة 

والخ�ص���وع والخ�صوع. وهو ل يتمّثل فقط ف���ي الحالة المعروفة في ال�صالة. ولذلك عّبر 

الق���راآن بقول���ه: {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ  ڻ     ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے 
. فق���د قرنت الآية �صجود ه���وؤلء بعدم ال�صتكبار؛ لأّن �صجودهم 

(((

ے ۓ ۓ}
ر عنه اإبلي�ص هو ال�صجود، مع اأّن اهلل اأمره بذلك:  �صجود تذّلل هلل. وما تكبَّ

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َخ�َشَع«، �ص)8).

«، �ص)6). )))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َظنَّ

«، �ص9)0-5)5. )))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َظنَّ

)))  النحل: 9).



ال��ع��ارف��ي��ن76 آم�����ال   ...

ع���ن الإم���ام عليQ: »اأطيلوا ال�شجود، فما ِمْن عمل اأ�ش���ّد على اإبلي�ص من اأن 

.
(((

يرى ابن اآدم �شاجداً؛ لأّنه اأُِمَر بال�شجود فع�شى«

2- ل�سان العتقاد ال�سادق الم�سفوع بالعمل على طبقه:

اإّن كلم���ة التوحيد كلمة مف�صلّية في عالقة الإن�صان بّربه؛ وذلك اإذا كانت �صادقة؛ 

اأي مطابق���ة لالعتق���اد القلبي، وناتجة عن معرفة و�صعور، ولي����ص مجّرد لقلقة ل�صان، 

وغي���ر مقترنة بال�صرك الذي قد يكون في بع����ص مظاهره وا�صحًا، وفي بع�صها خفّيًا؛ 

اأي خالية حتى من ال�صرك الخفي.

د الحقيق���ي يتمّكن بالفعل م���ن اأن يجعل حياته كّله���ا في طاعة اهلل،  وه���ذا الموحِّ

فالتوحيد الحقيقي ُيوِرث الإن�صان الع�صمة من ارتكاب الذنوب. 

ولذا، ورد عن  الإمام الباقرQ: »ما من �شيء اأعظم ثواباً من �شهادة اأن ل اإله 

.
(((

اإل اهلل؛ لأّن اهلل عّز وجّل ل يعدله �شيء، ول ي�شركه في الأمر اأحد«

���د يّتبع ذل���ك؛ بالثناء عل���ى اهلل)وب�صكرك مادحة(، والق�ص���د من الثناء؛  والموحِّ

ال�صكر هلل؛ وهو ينطلق من: العتراف بالنعم، واأّن اهلل اأنعم عليه، واأّنها كّلها من اهلل. 

وال�صكر الحقيقي هذا هو باب الجتباء وال�صطفاء الإلهي. قال تعالى: {ڦ 

.
(((

ڄڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ}
���د ُيدِرك تمامًا اأّن م���ن الِنَعم الإلهية: التوفي���ق للطاعة، والبعد عن  كم���ا اأّن الموحِّ

المع�صي���ة. ولذا، ورد في الدعاء المروي عن الإمام الحّجة|: »اللهّم ارزقنا توفيق 

 .
(((

الطاعة، وبعد المع�شية«

)))  ابن بابويه، محمد بن علي بن الح�صين: الخ�صال، ت�صحيح وتعليق علي اأكبر الغفاري، لط، قم المقّد�صة، من�صورات جماعة 

المدّر�صين في الحوزة العلمية في قم المقّد�صة، )0))ه�.ق/ )6))ه�.�ص، ج)، حديث اأربعمائة، �ص6)6.

)))  ابن بابويه، ثواب الأعمال، م.�ص، �ص).

)))  النحل: ))).

)))  الكفعمي، الم�صباح، م.�ص، �ص80).
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3- العتقاد اليقيني بالألوهّية: 

وهو خ�صو�ص المعرفة القلبّية بالألوهّية التي يعقبها العتراف التاّم الذي ل يقبل 

ال�صّك؛ اأي الو�صول اإلى مقام اليقين في المعرفة.

والإيمان الثابت والم�صتقّر هو ما كان قلبّيًا؛ ل ظاهريا فقط: 

ع���ن الإمام عليQ: »فمن الإيمان: ما يكون ثابتاً م�شتقّراً في القلوب، ومنه 

.
(((

ما يكون عواري بين القلوب وال�شدور«

4- الخ�سوع والخ�سوع هلل: 

كّلم���ا ازدادت النف�ص معرفة ب���اهلل؛ ازدادت خ�صوع���ًا؛ لأّن المعرفة بحقيقة واجب 

الوجود باب للخ�صوع والخ�صوع لإرادته.

وله���ذا الخ�ص���وع عالم���ات وردت ف���ي الرواية ع���ن ر�ص���ول اهلل P: »اأّم���ا عالمة 

الخا�ش���ع، فاأربع���ة: مراقبة اهلل في ال�شّر والعالنية، ورك���وب الجميل، والتفّكر ليوم 

.
(((

القيامة، والمناجاة هلل«

5- انعكا�س العتقاد القلبي عماًل بالجوارح:

اإّن المعرف���ة تنعك�ص �صلوكًا على ج���وارح الإن�صان؛ في�صعى اإثرها اإلى كّل موطن فيه 

ع منقاد بنف�صه؛ نتيجة المعرفة ال�صحيحة واليقينّية. عبادة اهلل؛ وهو في ذلك َطيِّ

ولذا، و�صف الإمام اأمير الموؤمنينQ المعرفة التي يظهر اأثرها على الجوارح؛ 

باأّنها: المعرفة العليا، حيث قالQ: »اأو�شع العلم: ما وقف على الل�شان، واأرفعه: 

.
(((

ما ظهر في الجوارح والأركان«

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، ج)، الخطبة89)، �ص8))-9)).

)))  الحّراني، تحف العقول، م.�ص، �ص0).

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، ج)، الحكمة)9، �ص0).
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6- ال�ستغفار من التق�سير:

ينبغ���ي على الإن�ص���ان بعد الإقرار والعتراف بالذن���وب، اأن ُيذِعَن ب�صرورة تدارك 

الذنب من خالل ال�صتغفار؛ اأي الطلب من اهلل باأن يغفر له هذه الذنوب.

ول بّد من المداومة على ال�صتغفار، ول �صّيما عند ارتكاب الذنب:

ع���ن ر�صول اهللP: »طوبى لمن ُوِجَد في �شحيف���ة عمله يوم القيامة تحت كّل 

 .
(((

ذنب: اأ�شتغفر اهلل«

7- ح�سن الظّن باهلل:

ن يمت���از ب�صف���ة الرحمة والرحيمّي���ة )الرحمن  الم���راد م���ن الظّن م���ا نتوّقعه ممَّ

ب  الرحي���م(، والكرم بالخ�صو�ص. ولذا، كان الن���داء: يا كريم، لي�ص ظّننا بك اأن تعذِّ

م���ن كان حاماًل لهذه ال�صفات، ول هذا ما اأخبرتن���ا به في كتابك؛ من �صعة رحمتك، 

وعدلك. 

روي ع���ن الإمام ال�صادقQ: »ُيوؤَتى بعبد يوم القيام���ة ظالم لنف�شه، فيقول 

اهلل األ���م اآم���رك بطاعتي؟ األم اأنهك عن مع�شيت���ي؟ فيقول: بلى يا رب، ولكن غلبت 

عل���ّي �شهوت���ي، فاإن تعّذبني؛ فبذنب���ي لم تظلمني، فياأمر اهلل ب���ه اإلى النار، فيقول: 

م���ا كان ه���ذا ظّني بك، فيقول: ما كان ظّنك بي؟ قال: كان ظّني بك، اأح�شن الظّن، 

فياأم���ر اهلل ب���ه اإل���ى الجّنة، فيق���ول اهلل تب���ارك وتعالى: لقد نفعك ح�ش���ن ظّنك بي 

.
(((

ال�شاعة«

)))  الطبر�صي، مكارم الأخالق، م.�ص، �ص))).

)))  البرقي، اأحمد بن محمد بن خالد: المحا�صن، ت�صحيح وتعليق جالل الدين الح�صيني، لط، طهران، 70))ه�.ق/ 0)))ه�.�ص، 

ثواب من بلغه ثواب...، ح)، �ص5)-6).
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موعظة وعبرة

القلب والل�سان:

ة معروفة عن لقمان الحكيم، وهي اأّن موله دعاه - يوم كان عبدًا - فقال:  ثّمة ق�صّ

اذبح �صاة، فاأتني باأطيب م�صغتين منها. فذبح �صاة، واأتاه بالقلب والل�صان.

وبع���د ع���ّدة اأّيام، اأمره اأن يذب���ح �صاة، وياأتي���ه باأخبث اأع�صائها. فذب���ح �صاة واأتاه 

بالقل���ب والل�صان، فتعّج���ب و�صاأله عن ذلك، فقال: اإّن القل���ب والل�صان اإذا طهرا فهما 

اأطيب من كّل �صيء، واإذا خبثا كانا اأخبث من كّل �صيء.

وننهي هذا البحث بحديٍث عن الإمام ال�صادقQ، قال:

»واهلل م���ا اأُوت���ي لقمان الحكم���ة لح�شٍب ول مال، ول ب�شٍط ف���ي ج�شٍم ول جمال، 

ولكّن���ه كان رج���اًل قوّي���اً في اأم���ر اهلل، متوّرع���اً في اهلل، �شاكت���اً �شكيناً عمي���ق النظر، 

طويل التفّكر، حديد الب�شر.

ولم ينم نهاراً قّط - اأي اأّوله - ولم يّتكئ في مجل�ٍص قّط - وهو عرف المتكّبرين 

- ول���م ينق���ل ف���ي مجل�ص ق���وٍم قّط، ولم يعب���ث ب�شيء قّط، ولم يره اأح���د من النا�ص 

على بول ول غائط قّط، ول على اغت�شال ل�شّدة ت�شّتره وتحّفظه في اأمره.

ول���م يم���ّر بين رجلين يقتت���الن اأو يخت�شمان اإّل اأ�شل���ح بينهما، ولم ي�شمع قوًل 

ا�شتح�شن���ه م���ن اأحد ق���ّط اإّل �شاأله ع���ن تف�شيره وعّم���ن اأخذه، وكان ُيكث���ر مجال�شة 

الفقه���اء والعلم���اء، ويتعّل���م من العل���وم ما يغلب ب���ه نف�شه، ويجاهد به ه���واه، وكان 

ل يظع���ن اإّل فيم���ا ينفع���ه، ول ينظ���ر اإّل فيم���ا يعينه، فبذل���ك اأُوت���ي الحكمة ومنح 

.
(1(

الق�شية«

)))  تف�صير مجمع البيان بت�صّرف.
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وقفة تأّملية

التفّكر في حقيقة وجود الإن�سان:

اإّن تفّكرن���ا ف���ي حقيقة وجودن���ا؛ واأّنه وجود ممك���ن محتاج فقير ف���ي اأ�صل وجوده 

وا�صتمراره؛ يقودنا اإلى معرفة عظمة اهلل تعالى وقّوته وقدرته وغناه:

 .
(((

عن النبيP: »من عرف نف�شه؛ فقد عرف رّبه«

واأم���ام ذلك ينبغي اأن تخ�صع نفو�صنا وتخ�صع هلل تعالى؛ بمقت�صى ما اأدركت قلوبنا 

م���ن عظم���ة اهلل تعالى وقدرته وقّوت���ه، واأن نندفع في �صكر نع���م اهلل تعالى؛ اأداًء لحّق 

 ،
(((

المنعم؛ با�صتعمالها في ما ير�صيه: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ}

.
(((

{ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی}

)))  المجل�صي، بحار الأنوار، م.�ص، ج)، باب ا�صتعمال العلم...، ح))، �ص)).

)))  الإن�صان: ).

)))  الن�صاء: 7)).



ِدي َوَمــْوالَي اِلَيِّ ااْلُُموِر ِاَلْيَك اَ�ْشُكو َوِلم� ِمْنه�  ي� ِالهي َوَرّبي َو�َشيِّ

ِتِه، َفَلِئْن  ِتِه، اَْم ِلُطوِل اْلَبالِء َوُمدَّ دَّ ــجُّ َواَْبكي اِلَليِم اْلَعذاِب َو�شِ اَ�شِ

ْرَتنــى ِلْلُعُقوب�ِت َمَع اَْعداِئَك َوَجَمْعَت َبْيني َوَبْيَن اَْهِل َبالِئَك  �َشيَّ

ِدي  ْقــَت َبْيني َوَبْيَن اَِحّب�ِئَك َواَْولي�ِئَك، َفَهْبني ي� ِالـهى َو�َشيِّ َوَفرَّ

ِبــُر َعلى ِفراِقَك،  َوَمْوالَي َوَرّبــي �َشَبْرُت َعلى َعذاِبــَك َفَكْيَف اَ�شْ

ِبُر َعِن النََّظِر ِالى َكراَمِتَك  َوَهْبني �َشَبــْرُت َعلى َحرِّ ن�ِرَك َفَكْيَف اَ�شْ

اَْم َكْيَف اَ�ْشُكُن ِفي الّن�ِر َوَرج�ئي َعْفُوَك.

صور من عذاب جهّنم

7





مفاهيم محوريّة:

خ�صائ�ص العذاب الأخروي:- )

عذاب األيم.	•

عذاب طويل المّدة.	•

تنّوع العذاب في جّنهم:- )

الجيران هم اأعداء اهلل.	•

مفارقة اأولياء اهلل.	•

الحرمان من لقاء اهلل.	•

الحرمان من الكرم الإلهي.	•

شرح المفردات:

 .
(((

: »ال�صاّد والجيم: اأ�صل �صحيح يدّل على �صياح ب�صجر« جَّ اأ�شّج: اأ�صلها �صَ

«، �ص59). )))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»�َشجَّ
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 .
(((

َيَر: »ال�صاد والياء والراء: اأ�صل �صحيح؛ وهو الماآل والمرجع« �شّيرتني: اأ�صلها �صَ

َبَر: »ال�صاد والباء والراء: اأ�صول ثالث���ة، الأّول: الحب�ص، والثاني:  �شب���رت: اأ�صله���ا �صَ

ْبُر: حب�ص الّنف�ص على ما  . و»ال�صَّ
(((

اأعال���ي ال�صيء، والثالث: جن�ص من الحج���ارة«

ْبُر لفظ عاّم، ورّبما  يقت�صي���ه العقل وال�صرع، اأو عّما يقت�صيان حب�صها عن���ه، َفال�صَّ

خولف بين اأ�صمائه بح�صب اختالف مواقعه، فاإن كان حب�ص الّنف�ص لم�صيبة �صّمي 

ه الجزع، واإن كان في محاربة �صّمي �صجاعة، وي�صاّده الجبن،  ادُّ �صبرًا ل غير، وُي�صَ

ج���ر، واإن كان في  ���در، وي�صاّده ال�صّ واإن كان ف���ي نائب���ة م�صجرة �صّمي رحب ال�صّ

اإم�صاك الكالم �صّمي كتمانًا، وي�صاّده المذل، وقد �صّمى اهلل تعالى كّل ذلك �صبرًا، 

.
(((

ونّبه عليه بقوله: {چ چ چ چ})البقرة: 77))«

رجائ���ي: اأ�صلها َرَجى: »الراء والجيم والحرف المعتّل: اأ�صالن متباينان يدّل اأحدهما: 

عل���ى الأمل، والآخر: على ناحي���ة ال�صيء. فالأّول: الرجاء؛ وه���و الأمل. يقال رجوت 

َر عن الخ���وف بالرجاء. قال اهلل  الأم���ر اأرج���وه رجاء. ثّم يّت�صع في ذل���ك، فرّبما ُعبِّ

.
(((

تعالى: {ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  }؛  اأي ل تخافون له عظمة«

داللة المقطع:

1- خ�سائ�س العذاب الأخروي:

ي�صي���ر مقطع هذا الدع���اء اإلى خ�صو�صّيتين م���ن خ�صائ�ص هذا الع���ذاب الأخروي، 

وهما:

اأ- عذاب األيم:

اإّن عذاب الآخرة ل يمكن اأن تقا�ص به عذابات هذه الدنيا اإطالقًا: 

َيَر«، �ص5)). )))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»�شَ

َبَر«، �ص9)). )))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»�شَ

َبَر«، )7). )))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»�شَ

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َرَجى«، �ص)9).
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روي عن الإمام ال�صادق عن اأبيه، عن جّده عن اأبيهR: »قال اأمير الموؤمنين 

عل���ي ب���ن اأب���ي طالبQ: ... فكي���ف اأ�شتطيع ال�شب���ر على نار؛ ل���و َقَذَفت ب�شرره 

اإل���ى الأر����ص؛ لأحرق���ت نبتها، ول���و اعت�شمت نف����ص بقّلة؛ لأن�شجها وه���ج النار في 

.
(((

قلتها«

وع���ن الإمام الباق���رQ: »اإّن اأهل الن���ار يتعاوون فيه���ا؛ كما يتع���اوى الكالب 

والذئ���اب؛ مّم���ا َيلَقون م���ن األم)األيم( الع���ذاب... كليلة اأب�شارهم، �ش���ّم، بكم، عمي، 

.
(((

م�شوّدة وجوههم، خا�شئين فيها، نادمين«

ب- عذاب طويل المّدة:

اإّن ب���الء النار بالء يط���ول ول ُيقا�ص على الإطالق بعذابات ه���ذه الدنيا؛ لأّنها تنتهي 

ر بعمر هذا الإن�صان فقط، واأّما في الآخرة ف� {ھ  بالموت الذي يحّل بالإن�صان، وُتقدَّ

ھ ھ}، حي���ث يجاأر الإن�صان وي�صيح طالبًا الموت؛ لك���ي يتخّل�ص من العذاب، ولكن 
.

(((

ياأتيه الجواب: {ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤڤ ڤ ڤ       ڦ}

2- تنّوع العذاب في جهّنم:

عندم���ا تق���ود زبانّية جهّن���م الإن�صان الذي ُحِك���َم عليه في محكم���ة العدل الإلهية 

بالن���ار، وُيلَق���ى به فيه���ا؛ فاإّنه �ص���وف يواجه نوعين م���ن العذاب، اأحدهم���ا: العذاب 

الج�صمان���ي الحا�ص���ل؛ باحت���راق جلده وعظم���ه بنار جهّن���م: {ک ک  ک گ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
، {ژ ژ ڑ         ڑ ک ک 

(((

ں ں ڻ ڻ    ڻ}
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ک   ک 

)))  ابن بابويه، محمد بن علي بن الح�صين: الأمالي، تحقيق ون�صر موؤ�ّص�صة البعثة، ط)، قم المقّد�صة، 7)))ه�.ق، المجل�ص90، ح7، 

�ص8)9-8)8.

)))  ابن بابويه، الأمالي، م.�ص، المجل�ص)8، ح))، �ص)65.

)))  الزخرف: 77.

)))  التوبة: 5).
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، والآخ���ر: هو العذاب النف�صي والمعنوي المتمثِّل بمظاهر عديدة: {ڇ 
(((

ں}
.

(((

ڇ   ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ}
وي�صير هذا المقطع من الدعاء لبع�ص معالم هذا العذاب المعنوي:

اأ- مجاورة اأعداء اهلل:

يتبّراأ الإن�صان من اأعداء اهلل واأعداء ر�صولهP في هذه الدنيا، حيث يعي�ص الكره 

ر اأن يعي�ص  لهم، ويدعو عليهم في الليل والنهار، ول يطيق حتى ذكر ا�صمهم، ول يت�صوَّ

معهم في مكان واحد.

ولكّن���ه، في يوم القيامة؛ عندما ُيحَك���م به اإلى جهّنم؛ ُيحَكم عليه بالجتماع معهم، 

وي�ص���ارك اأعداء اهلل واأع���داء ر�صولهP نار جهن���م؛ فيتعّذب كما يتعّذب���ون. واأّي األم 

نف�صي ي�صّببه ذلك؛ اأن يرى هوؤلء الذين كان يراهم في الدنيا اأعداء اهلل ور�صولهP؛ 

وهم بالفعل كذلك، ولكّنه ب�صوء فعله اأ�صبح جارًا لهم في نار جهّنم؟!

رًا حالة الخ�صومة بين اأهل جهنم: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  قال اهلل تعالى م�صوِّ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
.

(((

ٹ ٹ  ٹ}
ب- مفارقة اأولياء اهلل:

 Pاإّن الإن�صان ياأن�ص بَمْن ُيِحّب، والموؤمن يتمّنى في هذه الدنيا اأن يجتمع مع محمد

واآل محم���دR ف���ي الآخرة، واأن ُيح�َص���ر معهم، ولكّن اأ�صحاب الذن���وب �صوف ُيكَتب 

 Rعليهم بمفارقة ما ُيحّبون؛ لأّنهم حيث ُيحَكم بهم اإلى جهّنم؛ فلن يروا اآل محمد

ولن يجتمعوا بهم، بل اإّن الح�صرة على فراقهم �صت�صيف عذابًا اإلى عذابهم.

)))  الن�صاء: 56.

)))  الهمزة: 8-7.

)))  �ص: )6-)6.



و 87وآر من ءاا  ع ام

ج- الحرمان من لقاء اهلل:

اإّن الوع���د الذي قطعه اهلل لعبادة ال�صالحين؛ هو: لقاء اهلل في الآخرة؛ وهو غاية 

الإح�ص���ان الإلهي اإليهم، فالإن�صان في هذه الدنيا يرجو لقاء اهلل وُيحّبه، ولكن، لماذا 

ُيحَرم منه في يوم القيامة؟! 

وال�صبب في ذلك يكمن في اأّن حّب اللقاء لم ينعك�ص في حياة هذا الإن�صان �صلوكًا؛ 

فهو كمن ُيحّب لقاء اإن�صان والأبواب مفتوحة اأمامه وال�صبل م�صّرعة، ولكّنه ل ي�صلكها؛ 

فكي���ف يتحّقق اللق���اء؟! ويظهر ذلك في لحظة المعاين���ة؛ اأي لحظة خروج الروح من 

الج�صد؛ فاإّن َمْن اأحّب لقاء اهلل اآنذاك لقيه، واإل ُحِرَم من اللقاء:

روي ع���ن الإمام ال�ص���ادقQ - لّما �ُصِئَل: َمْن اأحبَّ لقاء اهلل اأحبَّ اهلل لقاءه، 

وم���ن اأبغ�ص لق���اء اهلل اأبغ�ص اهلل لق���اءه؟ -، قال: »نع���م. فقلت: ف���واهلل، اإّنا لنكره 

الموت! فقال: لي�ص ذلك حيث تذهب، اإّنما ذلك عند المعاينة، اإذا راأى ما ُيحّب؛ 

م، واهلل ُيحّب لقاءه، وهو يحّب لقاء اهلل حينئذ،  فلي�ص �شيء اأحّب اإليه من اأن يتقدَّ

واإذا راأى م���ا يك���ره؛ فلي����ص �ش���يء اأبغ�ص اإلي���ه من لقاء اهلل، واهلل ع���ّز وجّل يبغ�ص 

.
(((

لقاءه«

 Qلّما اأراد اهلل تبارك وتعال���ى قب�ص روح اإبراهيم« :Qوعن الإم���ام علي

اأهب���ط اإلي���ه ملك الموت، فق���ال: ال�شالم عليك يا اإبراهيم، ق���ال: وعليك ال�شالم يا 

مل���ك الم���وت اأداٍع اأم ناٍع؟ قال: بل داٍع يا اإبراهيم؛ فاأجب! قال اإبراهيمQ: فهل 

راأي���ت خلي���اًل ُيميت خليله؟... فقال اهلل جّل جالله: يا ملك الموت اذهب اإليه وقل 

 .
(((

له: هل راأيت حبيباً يكره لقاء حبيبه؟ اإّن الحبيب ُيحّب لقاء حبيبه«

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الجنائز، باب ما يعاين الموؤمن...، ح))، �ص))).

)))  اب���ن بابويه، محمد بن عل���ي بن الح�صين: علل ال�صرائع، تقديم محمد �صادق بحر العل���وم، لط، النجف الأ�صرف، من�صورات 

المكتبة الحيدرية ومطبعتها، 85))ه�.ق/ 966)م، ج)، باب))، ح9، �ص7).
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د- الحرمان من الكرم الإلهي:

يعي����ص الإن�ص���ان في هذه الدنيا في ظ���ّل النعم الإلهية، ومتى �صاق���ت عليه الدنيا، 

ونزل به البالء؛ اّتجه بقلبه اإلى اهلل عّز وجّل، واهلل تعالى ي�صتجيب له، ويعطيه، ويرفع 

عنه البالء. وفي الآخرة عندما ُيلَقى بالإن�صان اإلى جهّنم، يبقى منتظرًا للكرم الإلهي، 

ولكّن الحرمان هو ن�صيبه؛ لأّن حكم العدل يجري عليه، وتزداد الح�صرة عندما يّطلع 

اأهل النار على اأهل الجّنة، فيرون الكرامة الإلهية تحيط بهم؛ يعي�صون في ظّلها، وهم 

محروم���ون منها. وهذا من عذاب���ات جهّنم المعنوية، ق���ال تعالى: {ۅ ۉ 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ 
.

(((

ۆئ ۈئ  ۈئ}
واإّن اأّول طل���ب يطلبه اأهل الن���ار؛ هو: الماء، وهذا اأمر طبيع���ي؛ لأّن ال�صخ�ص الذي 

يحترق في النار الم�صتعرة يطلب الماء قبل اأّي �صيء؛ حّتى يبّرد غليله، ويرفع به عط�صه.

)))  الأعراف: 50.
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موعظة وعبرة

قب�س روح الموؤمن:

روي اأّن اأح���د اأ�صحاب الإمام ال�ص���ادقQ قد �صاأله قائاًل: جعلت فداك يا ابن 

ر�صول اهلل، هل يكره الموؤمن على قب�ص روحه؟

ق���ال: »ل واهلل، اإّن����ه اإذا اأتاه َملَك الموت لقب�ص روح����ه جزع عند ذلك، فيقول 

له ملك الموت: يا ولّي اهلل، ل تجزع؛ فوالذي بعث محّمداً، لأنا اأبّر بك واأ�شفق 

علي����ك م����ن والٍد رحيٍم ل����و ح�شرك، افتح عينيك فانظر. ق����ال: ويمثل له ر�شول 

اهللP واأمي����ر الموؤمني����ن وفاطم����ة والح�ش����ن والح�شي����ن والأئّم����ة م����ن ذّريتهم

R، فُيق����ال ل����ه: ه����ذا ر�ش����ول اهللP واأمي����ر الموؤمني����ن وفاطم����ة والح�ش����ن 

والح�شي����ن والأئّم����ةR رفق����اوؤك، ق����ال: فيفتح عيني����ه فينظر، فين����ادي روَحه 

ُتَه����ا النَّْف�ُص اْلُمْطَمِئنَُّة )اإلى محّمد واأهل  يَّ
من����اٍد م����ن قبل رّب الِعّزة، فيقول: »َيا اأَ

يًَّة )بالثواب( َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي  َيًة )بالولية( َمْر�شِ بيته( اْرِجِعي اإَِلى َربِِّك َرا�شِ

)يعني محمداً واأهل بيته( َواْدُخِلي َجنَِّتي«، فما �صيء اأحّب اإليه من ا�صتالل روحه 

.
(((

واللحوق بالمنادي«

)))  اأ�صول الكافي: )/ 7))، باب اإّن الموؤمن ل يكره على قب�ص روحه، الحديث ).



وقفة تأّملية

التدّبر في اآثار ال�سعي وراء ال�سهوات: 

روي عن الإم���ام اأمير الموؤمنينQ: »غاِلِب ال�شهوَة قبَل قّوِة �َشراَوِتها؛ فاإّنها 

.(((

اإْن َقِويْت ملَكْتَك، وا�شتفادْتَك، ولم تقدر على مقاومتها«

ينبغ���ي علينا اأن نجاهد اأنف�صنا مجاهدة تترّو����ص معها قوى النف�ص، فتعتدل تحت 

اإم���رة العقل؛ وذلك قبل اأن تتمّكن ال�صهوات مّنا وتاأخ���ذ ماأخذها؛ فينتج عنها ملكات 

قبيح���ة را�صخة؛ فال تع���د اإزالتها �صهلة ي�صي���رة، بل ت�صبح هي الت���ي ت�صّيرنا وتتحّكم 

باأفعالنا ال�صادرة عّنا.

)))  الليثي الوا�صطي، عيون الحكم والمواعظ، م.�ص، �ص50).
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سعة رحمة اهلل

ِلم �ُشِجَن  َمُع فيهــ� �َشْوَت َعْبــد ُم�شْ اََفُتــراَك �ُشْبح�َنــَك ي� ِالهى َوِبَحْمــِدَك َت�شْ

َيِتــِه َوُحِب�َس َبْيَن  َجــُن( فيهــ� ِبُمخ�َلَفِتــِه، َوذاَق َطْعَم َعذاِبهــ� ِبَمْع�شِ )ُي�شْ

ل ِلَرْحَمِتَك، َوُين�ديَك  جُّ ِاَلْيَك �َشجيَج ُموؤَمِّ اَْطب�ِقهــ� ِبُجْرِمِه َوَجريَرِتِه َوُهَو َي�شِ

ِتَك، ي� َمْوالَي َفَكْيَف َيْبقى ِفي  ُل ِاَلْيَك ِبُرُبوِبيَّ ِبِل�ش�ِن اَْهِل َتْوحيِدَك، َوَيَتَو�شَّ

َلَك  اْلَعذاِب َوُهَو َيْرُجو م� �َشَلَف ِمْن ِحْلِمَك، اَْم َكْيَف ُتوؤِْلُمُه الّن�ُر َوُهَو َي�أْمُل َف�شْ

َمُع �َشْوَتُه َوَتــرى َمك�َنه اَْم َكْيَف  َوَرْحَمَتــَك اَْم َكْيَف ُيْحِرُقــُه َلهيُبه� َواَْنَت َت�شْ

َتِمُل َعَلْيِه َزفيُره� َواَْنَت َتْعَلُم �َشْعَفُه، اَْم َكْيَف َيَتَقْلَقُل َبْيَن اَْطب�ِقه� َواَْنَت  َي�شْ

ْدَقــُه، اَْم َكْيَف َتْزُجُرُه َزب�ِنَيُته� َوُهَو ُين�ديَك يــ� َربَُّه، اَْم َكْيَف َيْرُجو  َتْعَلُم �شِ

ُن ِبَك َواَل اْلَمْعُروُف  َلَك في ِعْتِقِه ِمْنهــ� َفَتْتُرُكُه فيه� َهْيه�َت م� ذِلَك الظَّ َف�شْ

َك َوِاْح�ش�ِنَك. ديَن ِمْن ِبرِّ ِبٌه ِلم� ع�َمْلَت ِبِه اْلُمَوحِّ ِلَك َوال ُم�شْ ِمْن َف�شْ





مفاهيم محوريّة:

فعل الإن�صان �صبب للعذاب.- )

�صفات الخارجين من النار:- )

العتقاد بالتوحيد.	•

الإيمان ب�صعة الرحمة الإلهّية.	•

الإقرار بالعلم الإلهّي المحيط.	•

الت�صليم بالربوبّية.	•

شرح المفردات:

اأطباقها: اأ�صلها َطَبَق: »الطاء والباء والقاف: اأ�صل �صحيح واحد؛ وهو يدّل على و�صع 

�ص���يء مب�صوط على مثله حتى يغطيه؛ من ذلك: الطبق. تقول: اأطبقت ال�صيء على 

ال�صيء؛ فالأّول طبق للثاني، وقد تطابقا... ويقال لما عال الأر�ص حتى غطاها؛ هو 

. »قال تعال���ى: {ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ})الملك: )(؛ اأي: 
(((

طبق الأر����ص«

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َطَبَق«، �ص9)).
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.
(((

بع�صها فوق بع�ص«

جرم���ه: اأ�صلها َجَرَم: »الجيم والراء والمي���م: اأ�صل واحد يرجع اإليه الفروع. فالجرم 

القطع... ومّما يرد اإليه قولهم: جرم؛ اأي ك�صب؛ لأّن الذي يحوزه فكاأّنه اقتطعه... 

 .
(((

والجرم والجريمة: الذنب؛ وهو من الأّول؛ لأّنه ك�صب والك�صب اقتطاع«

: »الجيم والراء: اأ�صل واحد؛ وهو: مّد ال�صيء و�صحبه... والجريرة  جريرته: اأ�صلها َجرَّ

. »والجريرة: هي الجناية 
(((

ما يجّره الإن�صان من ذنب؛ لأّنه �صيء يجّره اإلى نف�صه«

.
(((

والذنب، �صّميت بذلك لأّنها تجّر العقوبة اإلى الجاني«

َم���َل: »الهمزة والمي���م والالم: اأ�ص���الن، الأّول: التثّب���ت والنتظار، 
َ
����ل: اأ�صله���ا اأ موؤمِّ

. و»الأمل: الرج���اء؛ وهو �صّد الياأ����ص، ومنه قوله 
(5(

والثان���ي: الحب���ل من الرم���ل«

.
(6(

تعالى: {ڀ ٺ})الكهف: 8)(... وتاأّمل ال�صيء: نظر فيه ليعلم عاقبته«

���ل: اأ�صلها َو�َصَل: »الواو وال�صين والالم: كلمت���ان متباينتان جّدًا، الأولى: الرغبة  يتو�شَّ

. »وحقيقُة الَو�ِصيَلِة اإلى اهلل تعالى: مراعاة �صبيله 
(7(

والطلب... والأخرى: ال�صرقة«

بالعلم والعبادة، وتحّري مكارم ال�ّصريعة؛ وهي كالقربة، والَوا�ِصُل: الّراغب اإلى اهلل 

.
(8(

تعالى«

زفيرها: اأ�صلها َزَفَر: »الزاء والفاء والراء: اأ�صالن، اأحدهما: يدّل على حمل، والآخر: 

ِفيُر: ترّدد  . »{ۆ ۈ ۈ})الأنبياء: 00)(؛ َفالزَّ
(9(

على �صوت من الأ�صوات«

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َطَبَق«، �ص6)5.

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َجَرَم«، �ص5))-6)).

«، �ص0))-))). )))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َجرَّ

)))  الطريحي، مجمع البحرين، م.�ص، ج)، ماّدة »َجَرَر«، �ص))).

)5)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة »اأََمَل«، �ص0)).

)6)  الطريحي، مجمع البحرين، م.�ص، ج5، ماّدة »اأََمَل«، �ص0))-))).

)7)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج6، ماّدة »َو�َشَل«، �ص0)).

)8)  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة »َو�َشَل«، �ص)87.

)9)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة »َزَفَر«، �ص)).
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لوع من���ه، واْزَدَفَر فالن كذا: اإذا تحّمله بم�صّقة، فترّدد فيه  الّنف����ص حتى تنتفخ ال�صّ

.
(((

نف�صه«

يتقلق���ل: اأ�صله���ا َقَلَل: »القاف وال���الم: اأ�صالن �صحيحان؛ ي���دّل اأحدهما: على نزاره 

ال�صيء، والآخر: على خالف ال�صتقرار؛ وهو النزعاج. واأّما الأ�صل الآخر، فيقال: 

.
(((

تقلقل الرجل وغيره؛ اإذا لم يثبت في مكان، وتقلقل الم�صمار؛ قلق في مو�صعه«

ْجُر:  . و»الزَّ
(((

تزج���ره: اأ�صلها َزَجَر: »ال���زاء والجيم والراء: كلمة تدّل على النته���ار«

ط���رد ب�صوت، يق���ال: َزَجْرُت���ه َفاْنَزَجَر، ق���ال: {ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ})النازعات: 

���وت اأخ���رى. وقوله: {ٻ  ���رد تارة، وف���ي ال�صّ ))(، ث���ّم ي�صتعم���ل ف���ي الطَّ

ٻ})ال�صاف���ات: )(؛ اأي: المالئك���ة الت���ي َتْزُج���ُر ال�ّصح���اب، وقوله: {ې ې 
.

(((

ى})القمر: )(؛ اأي: طرد ومنع عن ارتكاب الماآثم«
: »الباء والراء في الم�صاعف؛ اأربعة اأ�صول: ال�صدق، وحكاية �صوت،  ب���ّرك: اأ�صلها َبرَّ

وخ���الف البح���ر، ونبت. فاأّم���ا ال�صدق، فقوله���م: �صدق فالن، وبّر وب���ّرت يمينه؛ 

�صدق���ت، واأبّره���ا: اأم�صاها عل���ى ال�صدق. وتق���ول: بّر اهلل حّج���ك، واأبره، وحّجة 

 .
(5(

مبرورة؛ اأي: قبلت قبول العمل ال�صادق«

اإح�شان���ك: اأ�صله���ا َح�َصَن: »الُح�ْصُن: عب���ارة عن كّل مبهج مرغوب في���ه... والإح�صان 

يق���ال على وجهين، اأحدهما: الإنع���ام على الغير؛ يقال: اأح�صن اإلى فالن. والثاني: 

اإح�صان في فعله؛ وذلك اإذا علم علمًا ح�صنًا، اأو عمل عماًل ح�صنًا... والإح�صان اأعّم 

من الإنعام. قال تعال���ى: {ھ ے ے ۓ})الإ�صراء: 7(، وقوله 

تعال���ى: {چ چ چ ڇ  ڇ})النحل: 90(؛ فالإح�صان فوق العدل؛ 

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة »َزَفَر«، �ص80).

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج5، ماّدة»َقلََل«، �ص)-).

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َزَجَر«، �ص7).

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َزَجَر«، �ص78).

«، �ص77). )5)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َبرَّ



ال��ع��ارف��ي��ن96 آم�����ال   ...

وذاك اأّن العدل هو اأن يعطي ما عليه، وياأخذ اأقّل مّما له، والإح�صان اأن يعطي اأكثر 

.
(((

مّما عليه، وياأخذ اأقّل مّما له«

داللة المقطع:

1- فعل الإن�سان �سبب للعذاب:

يدف���ع الإن�ص���ان عن نف�ص���ه في هذه الدني���ا اأّي �صرر ق���د يلحق به، ويح���ذر دائمًا؛ 

فيتجّن���ب المخاط���ر، ولكّنه يغفل عن م�صاّر الآخرة وعذاباتها، ب���ل اإّنه باختياره يقود 

نف�صه اإلى النار. ولذا، عّبرت الآية الكريمة عن ذلك: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

.
(((

ٿ  ٿ ٹ ٹ}
فالمع�صي���ة ومخالف���ة اأوام���ر اهلل؛ جرائم تنتهي بالم���رء اإلى النار، م���ن حيث اإّن 

الإن�ص���ان يخاف ف���ي هذه الدنيا م���ن عقوبات �صائ���ر النا�ص؛ ول يخ���اف من عقوبات 

العزيز الجّبار: 

ع���ن الإم���ام ال�صادقQ: »كتب رج���ل اإلى اأب���ي ذر - )ر�شي اهلل عن���ه( - يا اأبا 

ذر! اأطرفن���ي ب�ش���يء م���ن العل���م، فكتب اإلي���ه: اأّن العلم كثي���ر، ولكن اإن ق���درت اأن ل 

ت�شيء اإلى من تحّبه؛ فافعل، قال: فقال له الرجل: وهل راأيت اأحداً ي�شيء اإلى من 

يحّبه؟! فقال له: نعم، نف�شك اأحّب الأنف�ص اإليك، فاإذا اأنت ع�شيت اهلل؛ فقد اأ�شاأت 

.
(((

اإليها«

2- �سفات الخارجين من النار:

لي����ص اأهل النار كّلهم �صواء ف���ي العذاب؛ فمنهم: المخلَّ���دون، ومنهم الذين ُيكتب 

لهم الخروج منها، حيث روي عن ر�صول اهللP: »يخرج من النار َمْن كان في قلبه 

«، �ص5))-7)). )))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َبرَّ

)))  يون�ص: )).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب محا�صبة العمل، ح0)، �ص58).
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.
(((

مثقال ذّرة من اإيمان«

ف���ذّرة الإيم���ان هذه تجع���ل الإن�صان يعي����ص الأمل بالخ���روج؛ ولذا يبق���ى مثل هذا 

ل اإلى اهلل عّز وجّل؛ لك���ي ُيخِرَجه منها. ويبّين هذا المقطع من الدعاء  الإن�ص���ان يتو�صَّ

بع�ص �صفات هوؤلء النا�ص:

اأ- العتقاد بالتوحيد:

اإّن الم���رء ال���ذي اأودت ب���ه معا�صي���ه اإلى النار يبق���ى لديه الأمل ب���اأن ي�صمله العفو 

الإله���ي؛ فه���و يدرك �صع���ة الرحمة الإلهية. ول���ذا، يبداأ بنداء اهلل، وه���ذا النداء نداء 

مفعم بالرحمة؛ �صببه ما لديه من اإيمان ب�صعة الرحمة الإلهية.

دين في هذه الدنيا، ولكّن ال�صيطان ا�صتزّله بالمع�صية؛ فهو  كما اأّن كونه من الموحِّ

ين���ادي اهلل بالل�صان الذي يناديه به اأه���ل التوحيد؛ وهم الذين يعرفون اأّن الأمور كّلها 

بي���د اهلل؛ فهو ين���ادي اهلل فقط لأّنه يعلم اأّن بيده كّل �صيء، ويع���رف � اأي�صًا � اأّن الرّب 

المت�صّرف في كّل �صيء؛ هو اهلل وحده. ولذا، يكون تو�ّصله بالربوبّية الإلهية.

ب- الإيمان ب�شعة الرحمة الإلهّية:

اإّن الياأ����ص هو الذي يغلق لالإن�ص���ان الباب اأمام الظفر بما يري���د؛ ولذا، فاإّن الأمل 

م���ا دام موجودًا؛ فاحتم���الت النجاة تبقى قائمة، وم���ن كان يتنّعم بنعم اهلل في هذه 

الدني���ا؛ �صوف ُيدرك اأّن العادة الإلهية هي الرحم���ة والعطاء لعباده. وهذا ما يفتح له 

.
(((

باب الأمل في الآخرة: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ}

ج- الإقرار بالعلم الإلهّي المحيط:

عندما ُيدِرك الإن�صان �صعة العلم الإلهي، يمتنع في هذه الدنيا عن ارتكاب الذنوب؛ 

لأّنه �صوف ي�صعر بالرقابة الإلهية، كما اأّنه في حالت البالء يلجاأ اإلى اهلل؛ لإدراكه اأّن 

)))  المّتقي الهندي، كنز العّمال، م.�ص، ج)، ح)8)، �ص)7.

)))  الحجر: 56.
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اهلل عليم بالبالء المحيط به؛ وهو وحده القادر على رفعه عنه. وكذلك، حال الإن�صان 

ف���ي نار جهنم؛ فاإّن���ه اإذا كان ُمدِركًا ل�صعة العلم الإلهي؛ �صوف يرى فيه اأماًل بالنجاة، 

ن يحترق بنارها، ولكّنه لم يياأ�ص،  لع على َمْن ُيعذب من عباده في جهّنم؛ ممَّ فاهلل مطَّ

ب���ل هو ينادي رّبه، وكما �صمع اهلل نداءه في الدني���ا؛ فاإّن اهلل ي�صمع نداءه في الآخرة، 

وكما ا�صتجاب له في الدنيا؛ �صوف ي�صتجيب له في الآخرة. 

فالإن�صان ُيدِرك تمامًا اأّن هذا العذاب تطهير له من الذنوب؛ لكي ُتكتب له النجاة، 

ولذا يلجاأ اإلى اهلل دائمًا.

واهلل ع���ّز وجّل عليم بما ينادي به الإن�صان، وبالمكان الذي يحّل فيه، وب�صعفه عن 

ل العذاب، وب�صدقه في الدعاء. تحمُّ

د- الت�شليم بالربوبّية:

اإّن اأهّم ما في دعاء الإن�صان وقوفه مخاطبًا اإّياه خطابًا مبا�صرًا مناديًا: »يا رّباه«؛ 

وه���ذه الكلمة فيها ا�صتعطاف، ولكي يكون هذا ال�صتعط���اف �صادقًا؛ ل بّد للداعي اأن 

يتوافر على �صروط ا�صتجابة الدعاء، ون�صير هنا اإلى بع�صها:

معرفة من ندعو: عندما نّتجه اإلى اهلل بالدعاء؛ ل بّد واأن ن�صتح�صر ما نعتقده في 

الذات الإلهية؛ من اأّنها الذات المالكة لنا تمامًا، واأّننا ل�صنا اأمامها �صوى عبيد اأرّقاء، 

فينبغ���ي للداع���ي اأن ي�صت�صعر المذّلة اأمام عظم���ة الذات الإلهية. وه���ذا ل يتحّقق اإّل 

بالمعرفة ال�صحيحة بعظمة الذات الإلهية. 

التوّج���ه التاّم: ينبغي على الإن�صان عندما يلجاأ اإلى رّبه اأن يكون ُمخل�صًا في ذلك؛ 

اأي اأن ل يجع���ل ف���ي قلب���ه تعّلق���ًا بق�صاء حاجته من ِقَب���ل اأّي اأحد �ص���وى اهلل، فال يقع 

ف���ي ال�صرك في الطلب والدعاء؛ وهذا يتحّقق عندم���ا ينتقل الداعي اإلى حالت قلبّية 

يمتلك فيها ح�صورًا تاّمًا هلل عّز وجّل.

في الرواية عن الإمام ال�صادقQ: »اإذا اق�شعّر جلدك، ودمعت عيناك، ووجل 



99لعا ريّا اس

.
(((

قلبك؛ فدونك دونك، فقد ق�شد ق�شدك«

ف على نفوذ ال�صعور اإلى داخل كيان هذا الإن�صان.  فتحّقق الحاجة متوقِّ

ن���داء المذّل���ة: نداء »ي���ا رّباه«؛ نداء يتعّلق في���ه الإن�صان ب�صفة الربوبّي���ة الإلهّية التي 

تعني: اأّن اهلل هو المت�صّرف المطلق وحده دون غيره بهذا الإن�صان؛ فهو الرّب، ول 

رّب غيره؛ وهذا معنى: اأن ل يدعو الإن�صان بظهر قلب لٍه:

ع���ن الإمام ال�صادقQ: » قال اأمير الموؤمني���نQ: ل يقبل اهلل عّز وجّل 

.
(((

دعاء قلب لٍه«

ول���ذا، تكت�صب �صورة الداع���ي دورًا اأ�صا�صًا في ا�صتجابة الدع���اء؛ باأن يقف موقف 

العب���د الذلي���ل، ول عج���ب من ذل���ك؛ فهذا ر�ص���ول اهللP يقف بين ي���دي اهلل بهذا 

الموقف؛ ففي الرواية عن الإمام علي بن الح�صينQ: »كان ر�شول اهللP يرفع 

.
(((

يديه اإذا ابتهل، ودعا كما ي�شتطعم الم�شكين«

ح�شن الظّن باهلل: من الأمور التي ينبغي على الداعي اأن ي�صتح�صرها؛ وهو ما ورد في 

ه���ذا المقطع م���ن الدعاء: »ما ذلك الظّن بك، ول المعروف من ف�صلك«؛ اأن يكون 

َح�َصَن الظّن باهلل، فالإن�صان اإذا اأدرك ما اأعطاه اهلل عّز وجّل؛ ف�صوف ُيح�ِصن ظّنه 

ب���اأّن اهلل �صيعطيه حاجته التي ي�صاأله���ا، وعندما يكّرر الداعي في بع�ص الأدعية اأو 

يتو�ّص���ل بال�صم المب���ارك »يا كريم«، فاإّن عليه اأن يلتفت اإلى اأّن معنى ذلك الإقرار 

بما جرت عليه العادة الإلهية من العطاء:

 Pاأّن ر�شول اهلل Qوجدنا ف���ي كتاب عل���ي« :Qروي ع���ن الإم���ام الباقر

ق���ال - وه���و على منبره-: وال���ذي ل اإله اإل هو، ل ُيح�شن ظ���ّن عبد موؤمن باهلل اإل 

كان اهلل عن���د ظ���ّن عبده الموؤمن؛ لأّن اهلل كريم بي���ده الخيرات، ي�شتحيي اأن يكون 

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الدعاء، باب الأوقات...، ح8، �ص78).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الدعاء، باب الإقبال على الدعاء، ح)، �ص)7).

)))  الطو�صي، الأمالي، م.�ص، المجل�ص))، ح6)، �ص585.



ال��ع��ارف��ي��ن00) آم�����ال   ...

عب���ده الموؤمن ق���د اأح�شن به الظّن، ثّم يخلف ظّنه ورج���اءه؛ فاأح�شنوا باهلل الظّن، 

.
(((

وارغبوا اإليه«

والإن�ص���ان اإذا اأح�صن الظ���ّن باهلل لم يطلب �صيئًا من غير اهلل، ومن يطلب الحاجة 

من غير رّبه؛ فقد اأ�صاء الظّن باهلل: 

روي ع���ن الإم���ام ال�ص���ادقQ: »ح�شن الظ���ّن ب���اهلل: اأن ل ترج���و اإل اهلل، ول 

.
(((

تخاف اإل ذنبك«

لقد ذّم اهلل في اآيات كتابه الكريم من النا�ص؛ َمْن كان يظّن ال�صوء باهلل؛ باأن يظّنه 

ظالمًا، بخياًل ل يعطي َمْن يدعوه: 

ق���ال تعال���ى: {ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ     

ھھ  ھ    ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ 
.

(((

ھ ے}

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب ح�صن الظّن باهلل، ح)، �ص)7-)7.

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب ح�صن الظّن باهلل، ح)، �ص)7.

)))  الفتح: 6.
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وقفة تأّملية

التدّبر في اآثار فعل الغ�سب ال�سادر عن الإن�سان: 

ع���ن الإم���ام ال�صادقQ: »اأوحى اهلل عّز وج���ّل اإلى بع�ص اأنبيائ���ه: يا ابن اآدم 

اذكرن���ي ف���ي غ�شب���ك؛ اأذك���رك ف���ي غ�شب���ي؛ ل اأمحقك في م���ن اأمح���ق، وار�ص بي 

.
(((

منت�شراً؛ فاإّن انت�شاري لك خير من انت�شارك لنف�شك«

.
(((

وعنهQ -اأي�صًا-: »الغ�شب مفتاح كّل �شّر«

وق���د اأ�ص���ارت بع�ص الروايات اإلى بع�ص الأمور العملية الت���ي يمكن اأن يحتكم اإليها 

المرء في كبح جماح الغ�صب:

ع���ن الإمام اأبي جعفرQ: »اإّن الرجل ليغ�شب؛ فم���ا ير�شى اأبداً حتى يدخل 

النار، فاأّيما رجل غ�شب على قوم وهو قائم؛ فليجل�ص من فوره ذلك؛ فاإّنه �شيذهب 

عن���ه رج���ز ال�شيط���ان، واأّيما رج���ل غ�شب على ذي رح���م؛ فليدن من���ه فليم�شه؛ فاإّن 

.
(((

الرحم اإذا م�شت �شكنت«

وعن���هQ -اأي�صًا-: »اإّن هذا الغ�شب جمرة من ال�شيط���ان ُتوقد في قلب ابن 

اآدم. واإّن اأحدك���م اإذا غ�ش���ب احم���ّرت عين���اه وانتفخت اأوداجه ودخ���ل ال�شيطان فيه، 

ف���اإذا خاف اأحدكم ذل���ك من نف�شه؛ فليلزم الأر�ص؛ فاإّن رجز ال�شيطان ليذهب عنه 

.
(((

عند ذلك«

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الغ�صب، ح8، �ص)0)-)0).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الغ�صب، ح)، �ص)0).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الغ�صب، ح)، �ص)0).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الغ�صب، ح))، �ص)0)-05).





ِة الَّتي  يَّ ْرَتهــ�، َوِب�ْلَق�شِ ِالهــى َو�َشيِّدى َف�أَ�ْش�أَلُــَك ِب�ْلُقْدَرِة الَّتى َقدَّ

َحَتْمَته� َوَحَكْمَته� َوَغَلْبَت َمْن َعَلْيِه اَْجَرْيَته� اَْن َتَهَب لى فى هِذِه 

اللَّْيَلــِة َوفي هــِذِه ال�ّش�َعِة ُكلَّ ُجْرم اَْجَرْمُتــُه، َوُكلَّ َذْنب اَْذَنْبُتُه، 

َوُكلَّ َقِبيــح اَ�ْشَرْرُتُه، َوُكلَّ َجْهل َعِمْلُتُه، َكَتْمُتُه اَْو اَْعَلْنُتُه اَْخَفْيُتُه 

َئــة اأَمــْرَت ِبِ�ْثب�ِتَه� اْلِكــراَم اْلك�ِتبيَن الَّذيَن  اَْو اَْظَهْرُتــُه، َوُكلَّ �َشيِّ

ْلَتُهْم ِبِحْفِظ م� َيُكوُن ِمّني َوَجَعْلَتُهْم �ُشُهوداً َعَليَّ َمَع َجواِرحي،  َوكَّ

َوُكْنَت اَْنَت الرَّقيــَب َعَليَّ ِمْن َوراِئِهْم، َوال�ّش�ِهَد ِلم� َخِفَي َعْنُهْم، 

ِلَك �َشَتْرَتُه. َوِبَرْحَمِتَك اَْخَفْيَتُه، َوِبَف�شْ

9

الرقابة اإللهّية





مفاهيم محوريّة:

الختيار مّيزة الإن�صان.	•

اأ�صناف الذنوب.	•

�صهادة المالئكة على اأعمال العباد.	•

�صهادة الجوارح.	•

ال�صاهد الذي ل يخفى عليه �صيء.	•

الرحمة الإلهية خير �صاتر للعباد.	•

المفردات:

قّدرتها: اأ�صلها َقَدَر: »القاف والدال والراء: اأ�صل �صحيح يدّل على مبلغ ال�صيء وكنهه 

ونهايت���ه... والقدر ق�صاء اهلل تعال���ى الأ�صياء على مبالغه���ا ونهاياتها التي اأرادها 

 .
(((

لها«

حتمته���ا: اأ�صلها َحَتَم: »الحاء والتاء والميم: لي�ص عندي اأ�صاًل، واأكثر ظّني اأّنه اأي�صًا 

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج5، ماّدة»َقَدَر«، �ص)6.



ال��ع��ارف��ي��ن06) آم�����ال   ...

. و»قوله 
(((

م���ن باب اإب���دال التاء من ال���كاف؛ اإل اأّن الذي فيه من اإحكام ال�ص���يء«

تعال���ى: {گ   ڳ ڳ     ڳ ڳ})مري���م: )7(؛ الحت���م: الواج���ب المع���زوم 

علي���ه... وحتم عليه الأمر حتمًا: اأوجبه جزمًا. وحت���م اهلل الأمر: اأوجبه. والحتم: 

.
(((

اإحكام الأمر. والحتم: اإيجاب الق�صاء. والحتم: الأمر«

. »والُحْكم 
(((

حكمته���ا: اأ�صلها َحَكَم: »الحاء وال���كاف والميم: اأ�صل واحد؛ وهو المنع«

بال�ص���يء: اأن تق�ص���ي باأّنه كذا، اأو لي�ص بكذا؛ �صواء األزمت ذلك غيره اأم لم تلزمه، 

.
(((

قال تعالى: {ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې})الن�صاء: 58)«

.
(5(

اأجريتها: اأ�صلها َجَرى: »الجيم والراء والياء: اأ�صل واحد؛ وهو ان�صياح ال�صيء«

الرقي���ب: اأ�صله���ا َرَقَب: »الراء والقاف والباء: اأ�صل واح���د مّطرد؛ يدّل على انت�صاب 

 .
(6(

لمراعاة �صيء. من ذلك: الرقيب؛ وهو الحافظ«

 .
(7(

ال�شاهد: اأ�صلها �َصَهَد: »ال�صين والهاء والدال: اأ�صل يدّل على ح�صور وعلم واإعالم«

َهاَدُة: الح�صور مع الم�صاهدة، اإّم���ا بالب�صر، واإّما بالب�صيرة، وقد  ُه���وُد وال�صَّ و»ال�صُّ

يقال للح�صور مفردًا. ق���ال اهلل تعالى: {ں ں ڻ})ال�صجدة: 6)، 

.
(8(

لكن ال�صهود بالح�صور المجّرد اأولى، وال�ّصهادة مع الم�صاهدة اأولى«

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َحَتَم«، �ص))).

)))  الطريحي، مجمع البحرين، م.�ص، ج6، ماّدة»َحَتَم«، �ص)).

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َحَكَم«، �ص)9.

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َحَكَم«، �ص8)).

)5)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َجَرى«، �ص8)).

)6)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َرَقَب«، �ص7)).

)7)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»�َشَهَد«، �ص))).

)8)  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»�َشَهَد«، �ص65).



ا 07)الّلالا ابل يم

داللة المقطع:

1- الختيار مّيزة الإن�شان:

مّيز اهلل عّز وجّل الإن�صان عن �صائر المخلوقات، باأن اأعطاه العقل، وال�صهوة، وجعل 

ن من مع�صية الأوامر الإلهية؛ ولهذا و�صفهم اهلل تعالى،  له الختيار، فالمالئكة ل تتمكَّ

 .
(((

بقول���ه: {ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ}

م بت�صّرفاتها، واأّما الإن�صان فهو الموجود المختار،  والأنع���ام ل تملك العقل الذي يتحكَّ

وباختياره هذا قد يكون اأف�صل من المالئكة، وقد يكون اأ�صّل من الأنعام: 

روي ع���ن الإمام ال�صادقQ - وقد �صاأله عب���د اهلل بن �صنان: المالئكة اأف�صل 

اأم بن���و اآدم؟ - ق���ال: »ق���ال اأمي���ر الموؤمني���ن علي بن اأب���ي طال���بQ: اإّن اهلل عّز 

وج���ّل رّكب في المالئكة عق���اًل بال �شهوة، ورّكب في البهائم �شهوة بال عقل، ورّكب 

ف���ي بن���ي اآدم كلتيهما، فمن غلب عقل���ه �شهوته؛ فهو خير من المالئكة، ومن غلبت 

.
(((

�شهوته عقله فهو �شّر من البهائم«

2- اأ�شناف الذنوب:

لي�صت الذنوب على حّد �صواء؛ فمن الذنوب: ما يكون عظيمًا وكبيرًا، ومنها: ما يكون 

�صغي���رًا، ومنها: ما يتجاهر الإن�صان به، ومنها: م���ا يرتكبه في الخفاء. نعم لكّل ذنب 

عقاب���ه، وكّل ذنب يقترفه الإن�صان ُيوِجب ُبعَده عن القرب الإلهي. قال تعالى: {ڄ 

.
(((

ڄ ڄ ڄڃ ڃ  ڃ ڃ چ        چ چ چ  ڇ}
ن يخفي المع�صية:  نعم، اُلمتَجاِهر بالمع�صية اأ�صّد �صوءًا ممَّ

روي ع���ن الإم���ام عل���يQ: »اإّي���اك والمجاه���رة بالفج���ور؛ فاإّنه���ا م���ن اأ�ش���ّد 

.
(((

الماآثم«

)))  التحريم: 6.

)))  ابن بابويه، علل ال�صرائع، م.�ص، ج)، الباب7، ح)، �ص)-5.

)))  الأنعام: 0)).

)))  الوا�صطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، م.�ص، �ص95.
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وكذل���ك الحال في َمْن ي�صت�صغر الذنب؛ اأي يرتكبه ول يدرك خطره، فيوقعه ذلك 

في تكراره:

روي ع���ن الإم���ام عليQ: »اأعظ���م الذنوب عن���د اهلل �شبحانه ذن���ب �شغر عند 

.
(((

�شاحبه«

3- �شهادة المالئكة على اأعمال العباد:

م���ن المهام التي اأوكلها اهلل للمالئكة حفظ اأعمال العباد؛ ليكونوا �صهودًا عليه في 

محكم���ة الع���دل الإلهي في ي���وم القيامة. قال تعال���ى: {ٺ ٿ  ٿ      ٿ ٿ ٹ   

 .
(((

ٹ       ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ}

فهوؤلء �صهود محيطون بكّل �صيء: 

���اظ �ش���دق؛  روي ع���ن الإم���ام عل���يQ: »اعلم���وا عب���اد اهلل اأّن عليك���م... حفَّ

يحفظ���ون اأعمالك���م، وع���دد اأنفا�شك���م، ل ت�شترك���م منهم ظلم���ة لي���ٍل داٍج، ول يكنكم 

.
(((

منهم باب ذو رتاٍج«

ول���ذا، كان على الإن�صان، الذي يظ���ّن اأّنه يتمّكن من ارتكاب المع�صية في الخفاء، 

اأن ي�صتحي من الملكين الّلذين يراقبان ما يقوم به حتى في الخفاء. وهذا الحياء اإذا 

ُوِجَد عند الإن�صان؛ منعه من ارتكاب الذنب: 

روي ع���ن الإمام ال�ص���ادقQ - لّما �صاأله زنديق عن عّل���ة المالئكة الُموَكلين؛ 

واهلل عال���م ال�صّر، وما هو اأخفى! -: »ا�شتعبده���م بذلك، وجعلهم �شهوداً على خلقه؛ 

ليك���ون العب���اد لمالزمتهم اإّياه���م اأ�شّد على طاعة اهلل مواظب���ة، وعن مع�شيته اأ�شّد 

انقبا�ش���اً، وكم من عبد يهّم بمع�شية، فذك���ر مكانهما؛ فارعوى وكّف، فيقول: رّبي 

يران���ي وحفظت���ي عل���ّي بذلك ت�شه���د، واإّن اهلل براأفت���ه ولطفه اأي�شاً وّكله���م بعباده؛ 

)))  الوا�صطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، م.�ص، �ص))).

)))  ق: 8).

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، ج)، الخطبة57)، �ص)5-)5.
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يذّب���ون عنه���م مردة ال�شياطين، وهوام الأر�ص، واآفات كثيرة من حيث ل يرون باإذن 

.
(((

اهلل، اإلى اأن يجيء اأمر اهلل عّز وجّل«

وورد ف���ي الرواي���ات حّث على المب���ادرة اإلى ال�صتغفار بعد الوق���وع في الذنب؛ لأّن 

ذلك يمنع من ت�صجيله في �صحيفة الأعمال: 

عن الإمام ال�صادقQ: »من عمل �شّيئة اأّجل فيها �شبع �شاعات من النهار، فاإن 

.
(((

قال: اأ�شتغفر اهلل الذي ل اإله اإل هو الحي القيوم ثالث مّرات لم تكتب عليه«

4- �شهادة الجوارح:

جب          يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی    ی  ی  ی  {ىئ  تعال���ى:  ق���ال 

حب خب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ     ڀ ڀ            ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ        ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

.
(((

ڤ ڤ   ڦ  ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ            ڃ  ڃ}
م�صهد غير ماألوف ول معروف في هذه الدنيا؛ اأع�صاء الإن�صان تتكّلم، وتمتثل الأمر 

الإله���ي؛ فت�صهد على الإن�ص���ان بما فعل، كيف وهي التي كان���ت اإرادة الإن�صان تحّركها 

لترتكب الذنب؟؛ فهي اأعرف ما يكون بما فعل الإن�صان. 

ويّتج���ه الإن�ص���ان باللوم عليه���ا، يظّن اأّنها تق���ف اإلى جانبه لتدفع عن���ه، اأو تكون 

�صهادتها �صهادة زور، ولكّنه ل يعلم اأّنها مطيعة لخالقها، مع كونه قادرًا على التحّكم 

به���ا ف���ي هذه الدنيا؛ فاإذا جاء ي���وم القيامة كان لها حّرّية الت�ص���ّرف؛ فامتثلت اأمر 

اهلل:

روي ع���ن  الإمام عليQ: »ُخِت���َم على الأفواه فال تكّلم، وق���د تكّلمت الأيدي، 

)))  الطبر�ص���ي، الف�ص���ل بن الح�صن: الحتجاج، تعلي���ق ومالحظات محمد باقر الخر�صان، لط، النج���ف الأ�صرف، دار النعمان، 

86))ه�.ق/ 966)م، ج)، في ما احتّج ال�صادقQ...، �ص95.

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب ال�صتغفار من الذنب، ح)، �ص7)).

)))  ف�صلت: 0)-)).
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.
(((

و�شهدت الأرجل، ونطقت الجلود؛ بما عملوا، فال يكتمون اهلل حديثاً«

وهذه ال�صورة، اإذا كانت حا�صرة عند الإن�صان في هذه الدنيا؛ فاإّنه لن ُيقِدَم على 

ارتكاب الذنب؛ لخ�صيته من هذا الموقف.

5- ال�شاهد الذي ل يخفى عليه �شيء:

كّلم���ا كان ال�صاه���د اأقرب؛ كّلما كان اأعرف واأكثر علمًا. واهلل عّز وجّل هو اأقرب ما 

يك���ون اإلى العباد؛ ول���ذا كانت الرقابة الإلهية تاّمة، ق���ال تعالى: {ٱ ٻ ٻ 

 .
(((

ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ       ڀ ٺ ٺ}

وه���ذا ال�صاهد على كّل �صيء هو الحاك���م في يوم القيامة؛ ولذا كان ل بّد من توّقي 

الوقوع في المع�صية: 

روي ع���ن الإم���ام عليQ: »اّتقوا معا�ش���ي اهلل في الخلوات؛ ف���اإّن ال�شاهد هو 

.
(((

الحاكم«

وم���ن ا�صت�صعر الرقابة الإلهية، امتنع من ارتكاب الذنب اأوًل، وبادر عند الزلل اإلى 

التوبة: 

روي ع���ن الإمام ال�ص���ادق عن اأبيهL: »ق���ال ر�شول اهللP: طوب���ى ل�شورة 

نظ���ر اهلل اإليه���ا تبك���ي على ذنب من خ�شية اهلل عّز وجّل، ل���م يّطلع على ذلك الذنب 

.
(((

غيره«

6- الرحمة الإلهية خير �شاتر للعباد:

اإّن الرحم���ة الإلهية قد تق�صي باإخفاء �ص���يء على الملكين؛ لأّن اهلل يعلم اأّن الذنب 

من العبد كان زّلة، واأّنه �صيمحوها بالتوبة.

)))  المجل�صي، بحار الأنوار، م.�ص، ج7، �ص))).

)))  ق: 6).

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، الحكمة )))، �ص77.

)))  ابن بابويه، ثواب الأعمال، م.�ص، �ص67).
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وم���ن هنا، تظهر اأهّمّية اأن ُيراقب الإن�صان نف�صه؛ فاإّنه بذلك يقي نف�صه من الوقوف 

موقفًا ل يحّبه اأحد من النا�ص في يوم القيامة، حيث تكون الف�صيحة على روؤو�ص الأ�صهاد: 

روي عن الإمام عليQ: »اجعل من نف�شك على نف�شك رقيباً، واجعل لآخرتك 

. نعم، هذا الأمر يمكن اأن يتحّقق؛ اإذا تعّلمت النا�ص على ذلك؛ 
(((

من دنياك ن�شيباً«

جت فيه:  باأن تدرَّ

.
(((

روي عن ر�صول اهللP: »عّودوا قلوبكم الترّقب، واأكثروا التفّكر والعتبار«

)))  الوا�صطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، م.�ص، �ص85.

)))  المّتقي الهندي، كنز العّمال، م.�ص، ج)، ح5709، �ص06).
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موعظة وعبرة

خّطة ال�سيطان:

وف���ي اأمالي ال�ص���دوق باإ�صناده اإلى الإمام ال�صادق جعف���ر بن محّمدL، قال: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  »لّما نزلت هذه الآية: {ڤ 

، �شعد اإبلي�ص جباًل بمّكة ُيقال له ثور، ف�شرخ باأعلى �شوته 
(1(

{ ڃ ڃ 
بعفاريته، فاجتمعوا اإليه، فقالوا: يا �شّيدنا لم دعوتنا؟ 

قال: نزلت هذه الآية، فمن لها؟

فقام عفريت من ال�شياطين، فقال: اأنا لها بكذا وكذا.

قال: ل�شت لها.

فقام اآخر، فقال مثال ذلك.

فقال: ل�شت لها.

فقال الو�شوا�ص الخّنا�ص: اأنا لها.

قال: بماذا؟

ق���ال: اأعده���م واأمّنيهم حتى يواقع���وا الخطيئة، فاإذا واقع���وا الخطيئة اأن�شيتهم 

ال�شتغفار.

فقال: اأنت لها.

.
(2(

فوّكله بها اإلى يوم القيامة«

)))  �صورة اآل عمران، الآية 5)).

)))  تف�صير الميزان، 0)/ 557 -  تف�صير روح المعاني: 6)/ 7).
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وقفة تأّملية

التفّكر في الرقابة الإلهّية:

عن الإم���ام ال�صادقQ - في و�صية لإ�صحاق بن عّمار-: »يا اإ�شحاق، خِف اهلل 

كاأّن���ك ت���راه، واإن كنت ل ت���راه؛ فاإّنه يراك، واإن كنت ترى اأّن���ه ل يراك؛ فقد كفرت، 

واإن كن���ت تعل���م اأّنه ي���راك ثّم برزت له بالمع�شية؛ فقد جعلت���ه من اأهون الناظرين 

.
(((

عليك«

ّية بداهة الظهور  ت�صبي���ه للروؤية القلبية بالروؤية العينية؛ بهدف الإ�ص���ارة اإلى خا�صّ

والو�صوح الكامنين في وجود اهلل تعالى، واإحاطته بالعباد وما ي�صدر عنهم من اأعمال. 

والمق�صود بروؤية اهلل تعالى بعين الباطن؛ هو لزوم طاعة اهلل وتقواه على كّل حال؛ 

لأّن���ه ل مو�صوعي���ة لروؤية اهلل غير اإطاعته؛ حيث يوَجد اأفراٌد ُكُثر في العاَلم مع كونهم 

عالمين بوجود اهلل وقدرته؛ كاأّنهم ل يرونه؛ فيع�صونه.

ل���ذا، فالمطلوب من العبد اأن يطي���ع اهلل تعالى؛ بالتزام اأوام���ره، وترك معا�صيه؛ 

جاه���دًا لأن يجعل ذلك ملكة را�صخة في نف�صه؛ فيكون هلل تعالى مراقبًا على كّل حال، 

متزّودًا بخير الزاد ليوم المعاد: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  ڦ 

.
(((

ڦ}

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الخوف والرجاء، ح)، �ص68-67.

)))  البقرة: 97).
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دوام الذكر والعمل الصالح

ف�ِتَك َواَ�ْشم�ِئَك  َك َواَْعَظِم �شِ ــَك َوُقْد�شِ لَُك ِبَحقِّ يــ� َربِّ ي� َربِّ ي� َربِّ اأَ�ْش�أَ

اَْن َتْجَعــَل اَْوق�تي ِمــَن اللَّْيِل َوالنَّهــ�ِر ِبِذْكِرَك َمْعُمــوَرًة، َوِبِخْدَمِتَك 

َمْو�ُشوَلــًة، َواَْعم�لى ِعْنَدَك َمْقُبوَلًة َحّتى َتُكوَن اَْعم�لي َواَْورادى ُكلُّه� 

ِوْرداً واِحداً َوح�لى فى ِخْدَمِتَك �َشْرَمداً.





مفاهيم محوريّة:

التوفيق الإلهي طريق لدوام ِذْكر اهلل.	•

الِذْكر ال�صادق.	•

التوحيد في الِذْكر.	•

دوام الّت�صال في خدمة اهلل.	•

�صروط قبول العمل.	•

الثبات في خّط الطاعة.	•

شرح المفردات:

معم���ورة: اأ�صله���ا َعَم���َر: »العين والميم وال���راء: اأ�صالن �صحيح���ان، اأحدهما: يدّل 

عل���ى بقاء وامتداد زم���ان، والآخر: على �ص���يء يعلو من �صوت اأو غي���ره. فالأّول: 

. و»الِعَماَرُة: نقي����ص الخراب... ق���ال تعالى: {ہ  
(((

العم���ر؛ وه���و الحي���اة«

.
(((

ہ})الطور: ))«

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َعَمَر«، �ص0)).

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َعَمَر«، �ص586.
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اأورادي: اأ�صله���ا َوَرَد: »ال���واو والراء والدال: اأ�صالن، اأحدهم���ا: الموافاة اإلى ال�صيء، 

.
(((

والثاني: لون من الألوان«

پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ    {ٱ  تعال���ى:  ق���ال  الّدائ���م،  ْرَم���ُد:  »ال�صَّ �شرم���داً: 

 .
(((

پ})الق�ص�ص: )7)«

داللة المقطع:

1- التوفيق الإلهي طريق لدوام ِذْكر اهلل:

م���ا ي�صتوقف الداعي بدعاء كميل في هذا المقطع تل���ك الأيمان المغّلظة على اهلل 

ق اهلل تعالى  »بحّق���ك، وقد�ش���ك، واأعظ���م �شفاتك واأ�شمائك«، والمدعّو ب���ه هو اأن يوفِّ

هذا الداعي؛ ليكون ذاكرًا هلل عّز وجّل على الدوام؛ باأن يجعل كّل اأوقاته عامرة بذكر 

اهلل. فهل هو مجّرد قول: اهلل اأكبر، والحمد هلل، اأو �صائر الت�صبيحات؟! تجيب الرواية 

ع���ن ذلك باأّن المطلوب هو الِذْك���ر القلبي؛ اأي اأن يكون اهلل عّز وجّل حا�صرًا في حياة 

هذا الإن�صان في كاّفة الأوقات: 

عن الإمام عليQ: »ما ابتلي الموؤمن ب�شيء هو اأ�شّد عليه من خ�شال ثالث 

يحرمه���ا، قيل: وما ه���ّن؟ قال: الموا�شاة في ذات ي���ده، والإن�شاف من نف�شه، وذكر 

اهلل كثيراً. اأما اإّني ل اأقول لكم: �شبحان اهلل والحمد هلل، ولكّن ذكر اهلل عند ما اأُحلَّ 

.
(((

م عليه« له، وذكر اهلل عند ما ُحرِّ

فهو متى كان في ظّل حالل اهلل؛ َذَكر اهلل؛ بالتوّجه بال�صكر اإليه، ومتى راأى محّرمًا 

مه اهلل عليه؛ ذكر اهلل؛ فاجتنبه. حرَّ

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج6، ماّدة»َوَرَد«، �ص05).

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»�َشْرَمْد«، �ص08).

)))  الكليني، الكافي، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الإن�صاف والعدل، ح9، �ص5)).
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2- الِذْكر ال�شادق:

اإّن ِذْكر اهلل باب للوقاية من الذنوب، وهو دليل تعّلق قلب الإن�صان الذاِكر باهلل عّز 

وج���ّل، وال�صع���ي اإلى لقائه. ولذا، كان الِذْكر ال�صادق هو الذي ي�صتتبع العمل على لقاء 

اهلل؛ بالنح���و ال���ذي يليق وينبغي؛ اأي ب���اأن يلقى اهلل عّز وجّل نقي الث���وب، طاهرًا من 

الذنوب، واإّل كان من ال�صتهزاء اأن يطلب الإن�صان لقاء اهلل ول ي�صتعّد له: 

روي عن الإم���ام الر�صاQ: »�شبعة اأ�شي���اء بغير �شبعة اأ�شياء م���ن ال�شتهزاء: 

م���ن ا�شتغف���ر بل�شانه، ولم يندم بقلبه؛ فقد ا�شته���زاأ بنف�شه، ومن �شاأل اهلل التوفيق، 

ول���م يجتهد؛ فق���د ا�شتهزاأ بنف�شه، وم���ن ا�شتحزم، ولم يحذر؛ فق���د ا�شتهزاأ بنف�شه، 

ومن �شاأل اهلل الجّنة، ولم ي�شبر على ال�شدائد؛ فقد ا�شتهزاأ بنف�شه، ومن تعّوذ باهلل 

من النار، ولم يترك �شهوات الدنيا؛ فقد ا�شتهزاأ بنف�شه، ومن ذكر اهلل، ولم ي�شتبق 

.
(((

اإلى لقائه؛ فقد ا�شتهزاأ بنف�شه«

3- التوحيد في الِذْكر:

كما تزّل قدم الإن�صان؛ في�صرك بالخالقية، اأو الربوبّية، اأو العبودّية، فاإّنه قد تزل 

قدم���ه؛ في�ص���رك في ِذْك���ر اهلل، فيتعّلق قلبه بغي���ر اهلل، وين�صى ِذْك���ر اهلل. ومن هنا، 

ح���ّذر القراآن الكريم من بع�ص الُملهيات الُموجب���ة لن�صراف الإن�صان عن ِذْكر اهلل: 

{ڱ ں ں ڻ  ڻ       ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ  

.
(((

ھ ھ ھ ے}
د قلبه؛ في اأّنه ياأن�ص بِذْكر اهلل اأكثر مّما ياأن�ص باأحاديث  ه���ل اختبر الإن�صان الموحِّ

النا����ص؟! وهل يرى نف�صه في اأثن���اء العبادة والدعاء اأ�صّد اأن�صًا من���ه باأوقات مجال�صة 

 Qالأ�صدق���اء وال�صه���ر وال�صمر؟! وفي ه���ذا ال�صدد يعّلمنا الإم���ام زين العابدين

د من تلك اللحظات التي ياأن�ص فيها بغير ذكر اهلل؛ لأّن من تعّلق  كي���ف ي�صتغف���ر الموحِّ

)))  الكراجكي، اأبو الفتح: كنز الفوائد، ط)، قم المقّد�صة، مكتبة الم�صطفوي؛ مطبعة غدير، 69))ه�.�ص، �ص)5)-)5).

)))  المنافقون: 9.



ال��ع��ارف��ي��ن0)) آم�����ال   ...

قلبه باهلل يرى ذلك ذنبًا ُموجبًا للبعد، فال بّد واأن يعقبه ال�صتغفار: 

ع���ن الإمام زين العابدينQ - في مناج���اة الذاكرين -: »واأ�شتغفرك من كّل 

ل���ّذة بغي���ر ِذْكرك، وم���ن كّل راحة بغير اأن�شك، ومن كّل �ش���رور بغير قربك، ومن كّل 

.
(((

�شغل بغير طاعتك«

4- دوام الّت�شال في خدمة اهلل:

تتمّثل الخدمة في ما ندركه من عالقات النا�ص بع�صهم مع البع�ص الآخر في ق�صاء 

مت له خدمة.  الحوائ���ج، ف���اإذا كان لأخيك حاجة فق�صيتها ل���ه؛ فهذا يعني: اأّن���ك قدَّ

وكذلك في الخادم في المنزل؛ فاإّنه يقوم بما يحتاج اإليه �صّيده ومالكه. 

وه���ذا المعن���ى من الخدم���ة؛ اأي: ق�صاء الحوائ���ج؛ هو م�صتحيل في ح���ّق اهلل عّز 

وج���ّل؛ لأّنه الغني بذاته، وال���ذي ل يحتاج اإلى �صيء حتى يق�ص���ي اأحد حاجته. ولذا، 

يك���ون الُمراد م���ن خدمة اهلل: المتثال لطاع���ة اهلل على الدوام؛ ب���اأن يكون الإن�صان 

عل���ى الدوام في خدم���ة اهلل؛ ممتثاًل لأوامره تعالى دائمًا. واأهّم الأوامر الإلهية؛ هي: 

ال�صالة: 

ع���ن الإمام ال�صادقQ: »اإّن طاعة اهلل؛ خدمته في الأر�ص، فلي�ص �شيء من 

.
(((

خدمته يعدل ال�شالة«

كم���ا اأّن خدمة عب���اد اهلل وق�صاء حوائ���ج النا�ص؛ هي م�صداق لجع���ل الإن�صان في 

خدمة اهلل عّز وجّل: 

روي عن النبيP: »الخلق عيال اهلل، فاأحّب الخلق اإلى اهلل؛ من نفع عيال اهلل، 

.
(((

واأدخل على اأهل بيت �شروراً«

)))  المجل�صي، بحار الأنوار، م.�ص، ج)9، �ص)5).

)))  ابن بابويه، محمد بن علي بن الح�صين: من ل يح�صره الفقيه، ت�صحيح وتعليق علي اأكبر الغفاري، ط)، قم المقّد�صة، موؤ�ّص�صة 

الن�صر الإ�صالمي التابعة لجماعة المدر�صين بقم المقّد�صة، لت، ج)، ح))6، �ص08).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الهتمام باأمور الم�صلمين، ح6، �ص)6).



)))يفاص الامّ فالعّذ المالد

5- �شروط قبول العمل:

عل���ى الإن�صان العمل؛ وم���ن اهلل قبول الأعمال، ولكن ل ب���ّد لالإن�صان من اأن يحّقق 

�ص���روط قب���ول العمل عند اهلل، فال ُيدِخل في العمل ما يكون �صببًا لرف�صه ورّده. واأهّم 

�صرط لقبول العمل: الإخال�ص فيه: 

روي ع���ن ر�ص���ول P: »اإذا َعِمْل���َت عم���اًل؛ فاعم���ل هلل خال�شاً؛ لأّن���ه ل يقبل من 

.
(((

عباده الأعمال، اإل ما كان خال�شاً«

ن  وم���ن �ص���روط قبول الأعم���ال: اأن يكون الإن�صان م���ن اأهل التقوى؛ ب���اأن يكون ممَّ

ة ابني اآدم؛ بما  ُيحاف���ظ على طاع���ة اهلل عّز وجّل على كّل حال، وفي هذا نتذّك���ر ق�صّ

ح���كاه الق���راآن: {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک 

.
(((

ک گ گ گ    گ ڳڳ  ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ}
6- الثبات في خّط الطاعة:

م���ن اأ�صّد ما ُيبتَلى به الإن�صان: اأن يطيع اهلل في بع�ص الأوقات، ويع�صيه في اأوقات 

اأخ���رى، اأو اأن يلج���اأ اإلى اهلل عن���د ال�صدائد وين�صاه في الرخاء. ول���ذا، كان القليل من 

العمل مع المداومة عليه اأف�صل من الكثير مع النقطاع: 

روي ع���ن الإم���ام الباق���رQ: »ما من �ش���يء اأحّب اإل���ى اهلل عّز وج���ّل ِمْن عمل 

.
(((

يداوم عليه، واإن قّل«

وفائ���دة المداوم���ة على العمل، ول���و كان قلياًل؛ اأن ل ينقط���ع الإن�صان عن اهلل عّز 

وجّل: 

روي ع���ن ر�ص���ول اهللP: »اأّم���ا المداوم���ة عل���ى الخي���ر؛ فيت�شع���ب من���ه: ت���رك 

الفواح�ص، والبعد من الطي�ص، والتحّرج، واليقين، وحّب النجاة، وطاعة الرحمن، 

)))  الطبر�صي، مكارم الأخالق، م.�ص، �ص)5).

)))  المائدة: 7).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب ا�صتواء العمل...، ح)، �ص)8.



ال��ع��ارف��ي��ن))) آم�����ال   ...

وتعظيم البرهان، واجتناب ال�شيطان، والإجابة للعدل، وقول الحّق؛ فهذا ما اأ�شاب 

.
(((

العاقل بمداومة الخير«

وكذلك الحال في الدعاء، وطلب الحاجة من اهلل؛ فاإّن الإن�صان الُمداوم على ِذْكر 

اهلل عّز وجّل يحّقق �صروط ال�صتجابة عند الحاجة: 

روي ع���ن الإمام ال�صادقQ: »من تقّدم في الدع���اء؛ ا�شُتِجيَب له اإذا نزل به 

م  الب���الء، وقال���ت المالئكة: �شوت معروف، ولم ُيحَج���ب عن ال�شماء، ومن لم يتقدَّ

ف���ي الدع���اء؛ ل���م ُي�شتَجب ل���ه اإذا نزل به الب���الء، وقالت المالئك���ة: اإّن ذا ال�شوت ل 

.
(((

نعرفه«

وم���ن ال�صواه���د على كون العمل ال�ص���ادر من الإن�صان بنحو واح���د ومت�صابه: اأن ل 

يختلف عمله في ال�صّر عن عمله في العالنية؛ فال يكون في مراأى النا�ص اأقرب اإلى اهلل 

منه في الخلوات، اأو اأ�صّد اجتهادًا في العبادة: 

روي ع���ن الإمام عليQ: »م���ن لم يختلف �ش���ّره وعالنّيته، وفعل���ه ومقالته؛ 

.
(((

فقد اأّدى الأمانة، واأخل�ص العبادة«

)))  الحّراني، تحف العقول، م.�ص، �ص7)-8).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الدعاء، باب التقّدم بالدعاء، ح)، �ص)7).

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، ج)، الكتاب6)، �ص6).



)))يفاص الامّ فالعّذ المالد

وقفة تأّملية

التفّكر في اآثار ِذكر اهلل تعالى:

رّكز القراآن الكريم على اإدامة حالة الذكر بق�صميها الل�صاني والقلبي في كثير من 

اآيات���ه الكريمة؛ لما لها من اآثار وبركات في عروج الإن�صان نحو الكمال وقربه من اهلل 

تعالى: 

.
(((

قال تعالى: {ی ی ی جئ       حئ مئ ىئ   يئ}

.
(5(

وقال تعالى: {ٺ ٺ ٺ}

وق���ال تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ  پ پ پ ڀڀ ڀ  ڀ 

.
(6(

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ}
تعال���ى: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ  وق���ال 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 
.

(7(

ڇ ڍ ڍڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ}
والح���ال: اأّن ذكر المحبوب م���ن اأعظم عالمات المحّب���ة؛ لأّن مقت�صى المحّبة اأن 

يبقى المحبوب حا�صرًا على ل�صان المحّب وفي قلبه؛ على كّل حال. وكّلما تعّمقت هذه 

الحال���ة الِذكرّي���ة في نف�ص الإن�صان تجاه اهلل تعالى؛ كّلم���ا ازداد ح�صور اهلل تعالى في 

قلب���ه، وازداد بالتالي انقطاعه عّمن �ص���واه تعالى، اإلى اأن ي�صل الإن�صان اإلى مرحلة ل 

ي�صاهد فيها غير اهلل تعالى.

)))  الأحزاب: ))-)).

)5)  طه: )). 

)6)  الزمر: )).

)7)  الزمر: )).
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حاالت المقّربين

لي ي� َمْن ِاَلْيِه �َشَكــْوُت اَْحوالي ي� َربِّ  يــ� �َشيِّدي ي� َمْن َعَلْيــِه ُمَعوَّ

، َقوِّ َعلــى ِخْدَمِتَك َجواِرحى َوا�ْشــُدْد َعَلى اْلَعزيَمِة  يــ� َربِّ ي� َربِّ

تِّ�ش�ِل  واَم ِفــي ااْلِ َيِتــَك، َوالدَّ َجواِنحــي َوَهــْب ِلَي اْلِجدَّ فــي َخ�شْ

ِبِخْدَمِتــَك، َحّتى اَ�ْشَرَح ِاَلْيَك في َمي�ديــِن ال�ّش�ِبقيَن َواُ�ْشِرَع ِاَلْيَك 

ت�قيَن  ِفــي اْلب�ِرزيَن )اْلُمب�ِدريــَن( َواَ�ْشت�َق ِالى ُقْرِبَك ِفــي اْلُم�شْ

َواَْدُنَو ِمْنَك ُدُنوَّ اْلُمْخِل�شيــَن، َواأخ�َفَك َمخ�َفَة اْلُموِقنيَن، َواَْجَتِمَع 

فى ِجواِرَك َمَع اْلُموؤِْمنيَن.
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شرح المفردات:

لي: اأ�صلها َعَيَل: »العين والياء والالم: لي�ص فيه اإل ما هو منقلب عن واو. العيلة:  ُمعوَّ

. »قال تعالى: {ڤ ڦ 
(((

الفاقة والحاجة. يقال: عال يعيل عيلًة؛ اإذا احتاج«

.
(((

ڦ})التوبة: 8)(؛ العيلة والعالة: الفقر والفاقة«
الج���وارح: اأ�صله���ا َجَرَح: »الجيم والراء والحاء: اأ�ص���الن، اأحدهما: الك�صب، والثاني: 

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َعَيَل«، �ص98).

)))  الطريحي، مجمع البحرين، م.�ص، ج5، ماّدة»َعَيَل«، �ص))).



ال��ع��ارف��ي��ن8)) آم�����ال   ...

�صّق الجلد. فالأّول قولهم اجترح؛ اإذا عمل وك�صب. قال اهلل عّز وجّل: {ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې})الجاثي���ة: ))(؛ واإّنم���ا �صّمي ذل���ك اجتراحا؛ لأّنه عمل 
 .

(((

بالجوارح؛ وهي الأع�صاء الكوا�صب«

الجوان���ح: اأ�صله���ا َجَن���َح: »الجي���م والن���ون والح���اء: اأ�صٌل واح���ٌد يدلُّ عل���ى الميل 

. »وجناح���ا الإن�صان؛ لجانبيه، 
(((

والع���دوان... والجوانح الأ�ص���الع؛ لأّنها مائلة«

ق���ال ع���ّز وج���ل: {ں ڻ  ڻ   ڻ})ط���ه: ))(؛ اأي: جانبك... قال 

.
(((

تعالى: {ی ی  ی ی جئ})الأنفال: )6(؛ اأي: مالوا«

: »الجيم والدال: اأ�ص���ول ثالثة، الأّول: العظم���ة، والثاني: الحّظ،  الج���ّد: اأ�صلها َج���دَّ

. »و�صّمي ما جعل اهلل لالإن�صان من الحظوظ الدنيوية َجّدًا؛ وهو 
(((

والثالث: القطع«

«؛ اأي: »ل  البخت، فقيل: ُجِدْدُت وُحِظْظُت. وقولهP: »ل ينفع ذا الَجدِّ منك الَجدُّ

.
(5(

ل اإلى ثواب اهلل تعالى في الآخرة بالجّد، واإّنما ذلك بالجّد في الطاعة« ُيتو�صَ

اأ�ش���رح: اأ�صله���ا �َص���َرَح: »ال�صي���ن وال���راء والح���اء: اأ�صل مّط���رد واحد؛ وهو ي���دّل على 

.
(6(

النطالق«

.
(7(

البارزين: اأ�صلها َبَرَز: »الباء والراء والزاء: اأ�صل واحد؛ وهو ظهور ال�صيء وبدّوه«

اأدن���و: اأ�صلها َدَنى: »ال���دال والنون والحرف المعتّل: اأ�صل واح���د ُيقا�ص بع�صه على 

. و»الّدنّو: 
(8(

بع�ص؛ وهو المقاربة. ومن ذلك: الدني؛ وهو القريب؛ من دنا يدنو«

الق���رب بالّذات، اأو بالحكم، وي�صتعمل في المكان والّزمان والمنزلة. قال تعالى: 

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َجَرَح«، �ص)5).

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َجَنَح«، �ص)8)-85).

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َجَنَح«، �ص06)-07).

.(06 ،» )))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َجدَّ

«، �ص87)-88). )5)  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َجدَّ

)6)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»�َشَرَح«، �ص57).

)7)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َبَرَز«، �ص8)).

)8)  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج)، ماّدة»َدَنى«، �ص)0).



لين ّم 9))ياّل الّد

تعال���ى: {ڄ ڄ  وق���ال   ،)99 {ہ ہ ھ ھ  ھ ھ})الأنع���ام: 

.
(((

ڄ})النجم: 8(؛ هذا بالحكم«
 .

(((

الموقني���ن: اأ�صله���ا َيَق���َن: »الي���اء والقاف والن���ون: اليق���ن واليقي���ن: زوال ال�صّك«

و»الَيِقي���ُن م���ن �صفة العلم ف���وق المعرفة والّدراي���ة واأخواتها، يقال: عل���م َيِقيٍن، ول 

يقال: معرفة َيِقيٍن؛ وهو �صكون الفهم مع ثبات الحكم... وقوله عّز وجّل: {گ گ 

.
(((

ُنوه، بل اإّنما حكموا تخمينًا ووهمًا« گ})الن�صاء: 57)(؛ اأي: ما قتلوه قتاًل َتَيقَّ

داللة المقطع:

1- قّوة البدن وقّوة الروح:

ل ب���ّد لالإن�صان عندما ُيق���ِدم على القيام بعمل ما اأن يمتلك قّوًة في البدن وقّوًة في 

ل  ال���روح؛ اأّما قّوة البدن؛ فهي قّوة الج���وارح؛ اأي: اأن يمتلك قدرة ج�صمية تجعله يتحمَّ

م�صاعب القيام بهذا العمل، واأّما قّوة الروح؛ فهي قّوة الجوانح؛ اأي: قّوة الإرادة التي 

تجعله عازمًا م�صّممًا على القيام بالعمل. 

وترك العمل يعود في الحقيقة اإلى فقد الإن�صان لأحد هذين ال�صببين: اإّما قّوة البدن، 

���ل من اأنبيائ���هR اأولوا العزم م���ن الر�صلR؛  واإّم���ا ق���ّوة العزيمة؛ ف���اإّن اهلل ف�صَّ

لأّنه���م اأ�صح���اب الإرادة القّوي���ة الثابتة، فقال تعال���ى: {ائ ائ  ەئ  ەئ وئ وئ 

.
(((

ۇئ}
فالإن�ص���ان، قد يعاه���د عهدًا، وين���وي الوفاء ب���ه، ولكّنه ل ي�ص���ّدق بذلك؛ ل�صعف 

عزمه. ولذا، كان ال�صدق في الوفاء بالعزم، فاإّن النف�ص قد ت�صخو بالعزم في الحال؛ 

حيث ل م�صّقة في الوعد، فاإذا حان حين العمل بمقت�صاه؛ هاجت ال�صهوات، وتعار�صت 

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َدَنى«، �ص8)).

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج6، ماّدة»َيَقَن«، �ص57).

)))  الأ�صفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�ص، ماّدة»َيَقَن«، �ص)89-)89.

)))  الأحقاف: 5).
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م���ع باعث الدين، ورّبما غلبته؛ بحيث انحّلت العزيمة، ولم يّتفق الوفاء بمتعّلق الوعد، 

وه���ذا ي�ص���اّد ال�صدق في���ه، ولذلك ق���ال اهلل �صبحان���ه: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

، فه���وؤلء 
(((

پ پ پپ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ}
لم يغلبهم �صيء من الهوى، اأو التعّلق بالدنيا؛ فلم يبّدلوا اأبدًا.

2- الم�شرعون اإلى طاعة اهلل:

پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٻ  تعال���ى:  ق���ال 

، وق���ال تعالى-اأي�ص���ًا-: {گ گ گ ڳ ڳ 
(((

ڀ ڀ ڀ}
ڳ ڳ ڱ             ڱ      ڱ ڱ ں     ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ  

.
(((

ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ  ھ ھ}
وعندم���ا تق���وم المناف�صة بين النا�ص على اأمر، فكّل من يتعّل���ق بذلك ال�صيء اأكثر؛ 

يكون اأ�صرع من غيره للو�صول اإليه؛ اأي: يكون �صّباقًا. وكذلك الحال في التعّلق بالآخرة، 

وبالجّن���ة ونعيمها، وبلقاء اهلل عّز وجّل؛ فكّل من يرغب بذلك اأكثر؛ �صوف يكون اأ�صرع 

من غيره اإليها. ولذا، ورد التعبير في الآيتين: {ٻ}، و{گ}.

وع���ن الإمام زي���ن العابدينQ: »اعلموا اأّنه من ا�شتاق اإل���ى الجّنة؛ �شارع اإلى 

الح�شن���ات، و�ش���ال ع���ن ال�شه���وات، ومن اأ�شفق م���ن النار؛ ب���ادر بالتوب���ة اإلى اهلل من 

.
(((

ذنوبه، وراجع عن المحارم«

3- المبادرة لفعل الخير:

لي�ص���ت اأّيام الإن�صان في هذه الحي���اة �صواء؛ فثّمة اأيام بي�صاء، واأخرى �صوداء؛ اأي: 

ن من ذلك. والعاقل  اأّي���ام ُتتاح فيها الفر�صة ل���ه للعمل والك�صب لالآخرة، واأيام ل يتمكَّ

)))  الأحزاب: )).

)))  اآل عمران: ))).

)))  الحديد: )).

)))  الحّراني، تحف العقول، م.�ص، �ص)8).
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يب���ادر ويعجل بالك�صب قبل اأن يفوته ذلك، ول �صّيم���ا بمالحظة اأّن انتفاء القدرة على 

العمل لها اأ�صبابها المتعّددة:

فمنها: ال�صتغال بعمل اآخر يعيق عمل الإن�صان في الطاعات والخيرات؛ فعن الإمام 

. ومنها: اأّن الإن�صان 
(((

عل���يQ: »بادروا بعمل الخير قبل اأن ت�شغلوا عنه بغي���ره«

ق���د يغل���ب عليه ال�صيطان اأحيانًا؛ فتك���ون له فر�صة العمل، ولك���ّن ال�صيطان يعيقه عن 

العم���ل؛ فعن الإمام ال�صادقQ: »اإذا هّم اأحدكم بخي���ر، اأو �شلة؛ فاإّن عن يمينه 

.
(((

و�شماله �شيطانين، فليبادر ل يكّفاه عن ذلك«

4- محّبة لقاء اهلل تعالى:

اإّن الإن�ص���ان بعد الم�صارعة والم�صابق���ة ي�صبح في مقام المقّربين: {ڭ 

؛ وكّل ذل���ك ينب���ع م���ن ال�ص���وق اإلى مق���ام القرب 
(((

ۇ ۇ ۆ ۆ}
الإلهي.

ومق���ام القرب ه���و من المقامات المعنوية الراقية الُمَتاح���ة لهذا الإن�صان في هذه 

الدنيا: 

روي: »اأّن عي�ش���ىQ م���ّر بثالث���ة نفر؛ قد نحل���ت اأبدانهم، وتغّي���رت األوانهم، 

فق���ال له���م: م���ا الذي بلغ بك���م ما اأرى؟ فقال���وا: الخوف من النار، فق���ال: حّق على 

اهلل اأن يوؤمن الخائف. ثّم جاوزهم اإلى ثالثة اآخرين؛ فاإذا هم اأ�شّد نحوًل وتغّيراً، 

فق���ال: م���ا الذي بلغ بكم ما اأرى؟ قالوا: ال�شوق اإل���ى الجّنة، فقال: حّق على اهلل اأن 

يعطيك���م م���ا ترجون. ث���ّم جاوزهم اإلى ثالثة اآخرين؛ فاإذا هم اأ�ش���ّد نحوًل وتغّيراً؛ 

كاأّن على وجوههم المرايا من النور، فقال: ما الذي بلغ بكم ما اأرى؟ فقالوا: نحّب 

.
(((

اهلل عّز وجّل، فقال: اأنتم المقّربون، ثالثاً«

)))  ابن بابويه، الخ�صال، م.�ص، حديث اأربعمائة، �ص0)6.

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب تعجيل فعل الخير، ح)، �ص))).

)))  الواقعة: 0)-)).

)))  ال�صري���ف الر�ص���ي: نه���ج البالغة، �صرح ابن اأب���ي الحديد المعتزلي، تحقيق محم���د اأبو الف�صل اإبراهي���م، لط، لم، موؤ�ّص�صة 
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وم���ن هن���ا، تختلف النظ���رة اإلى الم���وت؛ بين من ُيح���ّب لقاء اهلل، وم���ن يبغ�صه، 

فالمح���ُب ل يبال���ي بالموت، بل ي�صت���اق اإليه. وترتبط حالة ال�ص���وق للقاء اهلل عّز وجّل 

بدرج���ة اليقين لدى الإن�صان؛ فكّلما زاد يقي���ن الإن�صان؛ زاد �صوقه اإلى لقاء اهلل؛ فعن 

.
(((

الإمام عليQ: »ال�شوق �شيمة الموقنين«

واأ�صح���اب اليقي���ن هوؤلء ل يتحّمل���ون النتظار. ولذا، ورد و�صفه���م في كالم اأمير 

الموؤمنينQ: »لول الآجال التي كتب اهلل لهم؛ لم ت�شتقّر اأرواحهم في اأج�شادهم 

 .
(((

طرفة عين؛ �شوقاً اإلى لقاء اهلل والثواب، وخوفاً من العقاب«

5- الخوف مخافة الموقنين:

كّلما ازداد الإن�صان معرفة ويقينًا؛ ازداد اإيمانًا وعماًل وت�صليمًا. 

والخ���وف ال���ذي يعي�صه اأ�صحاب اليقي���ن هو من اأرقى درجات الخ���وف؛ فعن الإمام 

ال�ص���ادقQ: »اإّن ر�ش���ول اهللP �شّل���ى بالنا����ص ال�شب���ح، فنظ���ر اإل���ى �ش���اب ف���ي 

الم�شج���د؛ وه���و يخفق ويهوي براأ�شه؛ م�شفّراً لونه، ق���د نحف ج�شمه، وغارت عيناه 

ف���ي راأ�ش���ه، فقال ل���ه ر�شول اهللP: كيف اأ�شبحت يا فالن؟ ق���ال: اأ�شبحت يا ر�شول 

اهلل موقناً، فعجب ر�شول اهللP من قوله، وقال: اإّن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة 

يقين���ك؟ فق���ال: اإّن يقين���ي ي���ا ر�ش���ول اهلل ه���و ال���ذي اأحزنن���ي، واأ�شه���ر ليل���ي، واأظم���اأ 

هواج���ري، فعزف���ت نف�ش���ي عن الدنيا وم���ا فيها، حتى كاأّني اأنظر اإل���ى عر�ص رّبي وقد 

َب للح�شاب، وح�شر الخالئق لذلك؛ واأنا فيهم... فقال ر�شول اهللP لأ�شحابه:  ُن�شِ

ر اهلل قلبه بالإيمان. ثّم قال له: الزم ما اأنت عليه. فقال ال�شاب: ادع اهلل  هذا عبد نوَّ

ل���ي ي���ا ر�ش���ول اهلل اأن اأُرَزق ال�شهادة معك، فدعا له ر�ش���ول اهللP، فلم يلبث اأن خرج 

.
(((

في بع�ص غزوات النبيP، فا�شت�شهد بعد ت�شعة نفر؛ وكان هو العا�شر«

ا�صماعيليان، لت، ج0)، الخطبة86)، �ص56).

)))  الوا�صطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، م.�ص، �ص)).

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، ج)، الخطبة)9)، �ص)6).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب حقيقة الإيمان واليقين، ح)، �ص)5.
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6- مجاورة اهلل واأهل الإيمان:

حّدد القراآن الكريم وال�صّنة ال�صريفة موا�صفات الذين هم جيران اهلل عّز وجّل في 

الآخ���رة؛ وهم المّتقون الذي و�ص���ف اهلل مكان اإقامتهم في الجّنة؛ بقوله تعالى: {ڤ 

.
(((

ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ}
وه���وؤلء ل���م ُيدِركوا ذل���ك؛ اإل من خالل ما بذل���وه من ُجهد في ه���ذه الدنيا؛ حتى 

و�صلوا اإلى هذا المقام: 

روي ع���ن الإم���ام الباقرQ عن اآبائهR عن ر�ص���ول اهللP: »اإذا كان يوم 

القيامة جمع اهلل الخالئق في �شعيد واحد، وينادي ُمناد من عند اهلل...: اأين اأهل 

ال�شبر؟... ثّم ينادي مناٍد اآخر... اأين اأهل الف�شل؟... ثّم ينادي مناٍد من عند اهلل 

ع���ّز وج���ّل؛ ي�شمع اآخرهم كما ي�شم���ع اأولهم، فيقول: اأين جيران اهلل جّل جالله في 

داره؟ فيق���وم عنق من النا����ص، فت�شتقبلهم زمرة من المالئكة، فيقولون لهم: ماذا 

كان عملك���م ف���ي دار الدنيا؛ ف�شرتم به اليوم جيران اهلل تعالى في داره؟ فيقولون: 

كّن���ا نتح���اّب ف���ي اهلل عّز وج���ّل، ونتباذل في اهلل، ونت���وازر في اهلل، فين���ادي مناد من 

عن���د اهلل: �ش���دق عب���ادي، خّلوا �شبيله���م؛ لينطلقوا اإل���ى جوار اهلل ف���ي الجّنة بغير 

 .
(((

ح�شاب«

فالخي���ار بيد الإن�صان في ه���ذه الدنيا؛ اإن اأراد اأن ي�صل اإلى جوار اهلل؛ فعن الإمام 

.
(((

عليQ: »جوار اهلل مبذول؛ لمن اأطاعه، وتجّنب مخالفته«

)))  القمر: 55.

)))  الطو�صي، الأمالي، م.�ص، المجل�ص)، ح))، �ص)0)-)0).

)))  الوا�صطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، م.�ص، �ص))).
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وقفة تأّملية

التدّبر في �سفات اأحّب الخلق اإلى اهلل تعالى:

عن اأمير الموؤمنين الإمام عليQ: »ِعَباَد اهلل! اإِنَّ ِمْن اأََحبِّ ِعَباِد اهلل اإَِلْيه َعْبداً 

َباُح اْلُهَدى ِفي  اأََعاَن���ه اهلل َعلَى َنْف�ِشه َفا�ْشَت�ْشَعَر اْلُحْزَن، وَتَجْلَبَب اْلَخْوَف، َفَزَهَر ِم�شْ

ِديَد، َنَظَر؛  َن ال�شَّ َب َعلَى َنْف�ِشه اْلَبِعيَد، وَهوَّ َقْلِبه، واأََعدَّ اْلِقَرى ِلَيْوِمه النَّاِزِل ِبه، َفَقرَّ

لَْت َله َم���َواِرُده، َف�َشِرَب َنَهاًل،  َفاأَْب�َش���َر، وَذَك���َر، َفا�ْشَتْكَث���َر، واْرَتَوى ِمْن َع���ْذٍب ُفَراٍت �ُشهِّ

َهَواِت، وَتَخلَّى ِمَن اْلُهُموِم، اإِلَّ َهّماً َواِحداً  و�َشلَ���َك �َشِبياًل َجَدداً، َق���ْد َخلََع �َشَراِبيَل ال�شَّ

ْبَواِب  ���اَر ِمْن َمَفاِتيِح اأَ َفِة اْلَعَمى، وُم�َشاَرَكِة اأَْهِل اْلَهَوى، و�شَ اْنَف���َرَد ِبه، َفَخ���َرَج ِمْن �شِ

َدى، َقْد اأَْب�َش���َر َطِريَقه، و�َشلَ���َك �َشِبيلَه، وَع���َرَف َمَناَره،  اْلُه���َدى، وَمَغاِلي���ِق اأَْب���َواِب ال���رَّ

وَقَط���َع ِغَم���اَره، وا�ْشَتْم�َش���َك ِم���َن اْلُع���َرى ِباأَْوَثِقَها، وِم���َن اْلِحَب���اِل ِباأَْمَتِنَه���ا؛ َفُهَو ِمَن 

ْم�ِص، َقْد َن�َشَب َنْف�َش���ه هلِلَّ �ُشْبَحاَنه ِفي اأَْرَفِع الأُُموِر، ِمْن  اْلَيِقي���ِن َعلَ���ى ِمْثِل �َشْوِء ال�شَّ

اُف َع�َشَواٍت،  َباُح ُظُلَماٍت، َك�شَّ ِله، ِم�شْ �شْ ِييِر ُكلِّ َف���ْرٍع اإَِلى اأَ ���َداِر ُكلِّ َواِرٍد َعلَْي���ه، وَت�شْ اإِ�شْ

اَلٍت، َدِليُل َفلَ���َواٍت؛ َيُقوُل َفُيْفِهُم، وَي�ْشُك���ُت؛ َفَي�ْشلَُم، َقْد  اُع ُمْع�شِ ِمْفَت���اُح ُمْبَهَم���اٍت، َدفَّ

ْلَزَم َنْف�َشه اْلَعْدَل؛  ه، َقْد اأَ ْر�شِ ؛ َفا�ْشَتْخلَ�َشه، َفُهَو ِمْن َمَعاِدِن ِديِنه، واأَْوَتاِد اأَ اأَْخلَ�َص هلِلَّ

، وَيْعَمُل به، َل َيَدُع ِلْلَخْيِر َغاَيًة  ُف اْلَحقَّ َل َعْدِل���ه َنْفُي اْلَهَوى َعْن َنْف�ِشه، َي�شِ وَّ
َف���َكاَن اأَ

َماُمه؛  ���ًة اإِلَّ َق�َشَدَه���ا، َقْد اأَْمَكَن اْلِكَتاَب ِمْن ِزَماِم���ه، َفُهَو َقاِئُده، واإِ َه���ا، وَل َمِظنَّ مَّ
اإِلَّ اأَ

.
(((

َيُحلُّ َحْيُث َحلَّ َثَقُله، وَيْنِزُل َحْيُث َكاَن َمْنِزُله«

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، ج)، الخطبة87، �ص)5)-)5).
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ِتَك  َف�إَلْيــَك ي� َربِّ َن�َشْبــُت َوْجهي َوِاَلْيَك يــ� َربِّ َمَدْدُت َيــدي، َفِبِعزَّ

ِلَك َرج�ئي، َواْكِفني  ا�ْشَتِجْب لي ُدع�ئي َوَبلِّْغني ُمن�َي َوال َتْقَطْع ِمْن َف�شْ

�ش� ِاْغِفــْر ِلَمْن ال َيْمِلُك اإالّ  ْن�ــسِ ِمْن اَْعدائي، ي� �َشريَع الرِّ �َشــرَّ اْلِجنِّ َوااْلِ

ف�ٌء َوط�َعُتُه  عــ�َء َفِ�نََّك َفّع�ٌل ِلم� َت�ش�ُء، ي� َمِن ا�ْشُمــُه َدواٌء َوِذْكُرُه �شِ الدُّ

َعِم، ي�  الُحُه اْلُبك�ُء، ي� �ش�ِبـَغ النِّ ِغنًى، ِاْرَحــْم َمْن َراأْ�ُس م�ِلِه الرَّج�ُء َو�شِ

َلِم، ي� ع�ِلم�ً ال ُيَعلَُّم، �َشلِّ  َتْوِح�شيَن ِفــي الظُّ َقِم، ي� ُنوَر اْلُم�شْ داِفــَع النِّ

د َواْفَعْل بي م� اَْنَت اَْهلُُه َو�َشلَّى اللُه َعلى َر�ُشوِلِه  د َواآِل ُمَحمَّ َعلــى ُمَحمَّ

ليم�ً َكثيراً . ِة اْلَمي�ميَن ِمْن اآِلِه َو�َشلََّم َت�شْ َوااْلَِئمَّ





مفاهيم محوريّة:

الت�صليم عند الدعاء.	•

ذكر اهلل تعالى وطاعته دواء و�صفاء وغنى.	•

�صالح الداعي البكاء.	•

شرح المفردات:

َب: »النون وال�ص���اد والباء: اأ�صل �صحيح ي���دّل على اإقامة �صيء،  ن�شب���ت: اأ�صله���ا َن�صَ

.
(((

واإهداف في ا�صتواء«

من���اي: اأ�صلها َنَوى: »الن���ون والواو والحرف المعتّل: اأ�ص���ل �صحيح يدّل على معنيين، 

.
(((

اأحدهما: مق�صد ل�صيء، والآخر: عجم �صيء«

�شاب���غ: اأ�صله���ا �َصَبَغ: »قول���ه تعالى: {گ  گ})�صب���اأ: ))(؛ اأي دروعًا وا�صعة 

.
(((

�صافية... واإ�صباغ النعمة: تو�صعتها... وال�صبوغ: ال�صمول«

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج5، ماّدة»َن�َشَب«، �ص))).

)))  ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، م.�ص، ج5، ماّدة»َنَوى«، �ص66).

)))  الطريحي، مجمع البحرين، م.�ص، ج5، ماّدة»�َشَبَغ«، �ص)).
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داللة المقطع:

1- الت�شليم عند الدعاء:

عندم���ا يّتج���ه الإن�صان اإل���ى رّبه؛ بطلب الحاج���ة؛ عليه اأن يلج���اأ اإليه؛ وهو في 

حالة من ال�صتكانة، والت�ص���ّرع، والخ�صوع، والخ�صوع. وهذا ما يظهر على ج�صده 

وبدن���ه، فيلجاأ اإلى اهلل عّز وجّل؛ وهو قد رفع راأ�صه، ينظر اإلى وجه رّبه، يمّد يديه 

م�صتعطيًا اهلل: 

روي اأّن���ه اأوحى اهلل تعالى اإلى مو�صىQ -: »يا مو�ش���ى، كن اإذا دعوتني خائفاً 

م�شفقاً وجاًل، وعّفر وجهك في التراب، وا�شجد لي بمكارم بدنك، واقنت بين يدي 

.
(((

في القيام، وناجني حيث تناجيني بخ�شية من قلب َوِجْل«

وروي ع���ن الإم���ام علي ب���ن الح�صينQ: »كان ر�ش���ول اهللP يرف���ع يديه اإذا 

.
(((

ابتهل، ودعا كما ي�شتطعم الم�شكين«

ولّم���ا كان القنوت؛ اأّي: مّد اليدين اإلى ال�صماء هو من مظاهر التذّلل هلل عّز وجّل، 

حي���ث يكون العبد ف���ي �صورة ال�صائ���ل الفقير الم�صتعط���ي؛ كان له �ص���وره، وقد بّينها 

الإمام ال�صادق Q؛ لّما �ُصِئَل عن الدعاء ورفع اليدين، فقالQ: »على خم�شة 

اأوج���ه: اأّما التعّوذ؛ فت�شتقبل القبلة بباطن كّفيك، واأّما الدعاء في الرزق؛ فتب�شط 

كّفي���ك فتف�ش���ي بباطنهما اإلى ال�شم���اء، واأّما التبّت���ل؛ فاإيماوؤك باإ�شبع���ك ال�شّبابة، 

واأّم���ا البتهال؛ فترفع يديك تجاوز بهما راأ�ش���ك، واأّما الت�شّرع؛ اأن تحّرك اإ�شبعك 

.
(((

ال�شّبابة مّما يلي وجهك؛ وهو دعاء الخيفة«

2- ذكر اهلل تعالى وطاعته دواء و�شفاء وغنى:

اإّن المر����ص والفقر اللذان يتحّدث عنهما النا����ص ويريدون بهما -غالبًا- المر�ص 

)))  الكليني، الكافي، ج8، كتاب الرو�صة، ح8، �ص)).

)))  الطو�صي، الأمالي، م.�ص، المجل�ص))، ح6)، �ص585.

)))  الكليني، الكافي، ج)، كتاب الدعاء، باب البكاء، ح5، �ص80)-)8).
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ف���ي الأبدان والفق���ر في المال، يختلفان عّما هو متداول ف���ي التعاليم الإ�صالمية التي 

توؤّك���د على وجود اأمرا�ص اأخرى؛ هي اأمرا����ص معنوية، وتطلق عليها اأمرا�ص القلوب، 

حي���ث و�صف اهلل عّز وج���ّل المنافقين في كتابه باأّنه���م مر�صى القلوب: {ڍ ڌ 

. كم���ا ُتطل���ق عل���ى 
(((

ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک        ک}
نق�ص الإيمان والعمل ال�صالح؛ اأّنه فقر.

ع���ن الإمام الباق���رQ: »ما من �ش���يء اأف�ش���د للقلب م���ن خطيئ���ة؛ اإّن القلب 

.
(((

ليواقع الخطيئة، فما تزال به؛ حتى تغلب عليه، في�شير اأعاله اأ�شفله«

وكم���ا اأّن لمعالجة اأمرا�ص الأب���دان دواوؤها الُموِجب لل�صفاء منها؛ فكذلك اأمرا�ص 

القل���وب وعالجه���ا بِذْكر اهلل عّز وج���ّل؛ ففي قراءة الق���راآن، والأدعية التي وردت عن 

المع�صومي���نR ُت���زال اأنواع ال�صك���وك وال�صبهات المعتر�ص���ة للحقائق والمعارف 

الحقيقي���ة؛ ِلَم���ا في الق���راآن م���ن المواعظ الكافي���ة ال�صافي���ة، والق�ص����ص، والعبر، 

والأمث���ال، والوع���د، والوعي���د، والإن���ذار، والتب�صي���ر، وم���ا تنته���ي اإليه نتائ���ج العلوم 

ال�صحيح���ة، والأح���كام الحّقة؛ بما يدفع اأمرا�ص القلوب، حي���ث �صّرح القراآن بنف�صه 

عن ذلك، فقال: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھھ ھ ے ے 

، وق���ال -اأي�ص���ًا-: {ۉ ۉ ې ې ې ې}. نعم، 
(((

ۓ   ۓ}
َم���ْن ا�صتع�صى به مر�ص القل���ب ل يعود قاباًل لل�صفاء؛ لأّنه ل يتقّب���ل الدواء؛ ولذا قال 

تعالى: {ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ  ۇئۆئ ۆئ  ۈئ 

.
(((

ۈئ ېئ ېئ}
وع���ن الإمام عليQ: »اإّن تق���وى اهلل؛ دواء داء قلوبكم، وب�شر عمى اأفئدتكم، 

)))  البقرة: 0).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، ح)، �ص68).

)))  الإ�صراء: )8.

)))  ف�صلت: )).
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و�شفاء مر�ص اأج�شادكم)اأج�شامكم(، و�شالح ف�شاد �شدوركم، وطهور دن�ص اأنف�شكم، 

.
(((

وجالء ع�شا)غ�شاء( اأب�شاركم«

كم���ا اأّن معالج���ة الفق���ر في العم���ل ال�صالح يك���ون بالطاعة هلل عّز وج���ّل؛ لأّن في 

طاعت���ه غنى عن كّل �صيء؛ فعن الإمام ال�صادقQ -في قوله تعالى: {ى ائ 

.
(((

ائ ەئ  ەئ   وئ وئ}-: »طاعة اهلل، ومعرفة الإمام«

ب���ل العمل ال�صالح اأف�صل تجارة؛ لأّن ربحه وافر م�صم���ون؛ وهو ما حّدثنا به اأمير 

.
(((

الموؤمنينQ: »من اّتخذ طاعة اهلل ب�شاعة؛ اأتته الأرباح من غير تجارة«

و�ص���ورة الإن�صان في طاع���ة اهلل �صورة يحّبها اهلل عّز وج���ّل، حيث روي عن النبي 

الأكرمP: »اإّن اأحّب الخالئق اإلى اهلل عّز وجّل �شاب حدث ال�شّن، في �شورة ح�شنة، 

جعل �شبابه وجماله هلل وفي طاعته؛ ذلك الذي يباهي به الرحمن مالئكته، يقول: 

.
(((

هذا عبدي حّقاً«

3- �شالح الداعي البكاء:

ل ي�صتحي الإن�صان من البكاء بين يدي اهلل عّز وجّل، واإن كان يرى ذلك عيبًا على 

اأمر من اأمور الدنيا. وعليه اأن يعتبر ذلك فخرًا اإذا كان هلل عّز وجّل: 

روي ع���ن ر�ص���ول اهللP - في حديث بي���ن النبي زكري���اQ وابنه النبي 

اوؤن من  يحي���ىQ-: »اأّن بي���ن الجّن���ة والّن���ار عقب���ة ل يجوز منه���ا؛ اإل الب���كَّ

.
(5(

خ�شية اهلل«

وروي ع���ن النب���ّيP اأّن اهلل تعال���ى اأخبرني، فق���ال: »وعّزتي وجالل���ي ما اأدرك 

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، ج)، الخطبة98)، �ص)7).

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الحّجة، باب فر�ص طاعة الأئّمةR، �ص85).

)))  الوا�صطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، م.�ص، �ص58).

)))  المّتقي الهندي، كنز العّمال، م.�ص، ج5)، ح)0)))، �ص785.

)5)  الني�صاب���وري، محم���د بن الفّت���ال: رو�صة الواعظين، تقدي���م محمد مهدي الخر�ص���ان، مجل�ص في الزهد والتق���وى، لط، قم 

المقّد�صة، من�صورات ال�صريف الر�صي، �ص)))-5)).
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العاب���دون درك الب���كاء عن���دي �شيئ���اً؛ فاإّني لأبني له���م في الرفيق الأعل���ى ق�شراً ل 

.
(((

ي�شاركهم فيه غيرهم«

والبكاء �صبيل وقاية في يوم القيامة، فمن بكت عيناه في الدنيا لن تبكيان في يوم 

القيامة:

روي: »م���ا ِم���ْن عي���ن اإل وه���ي باكية ي���وم القيام���ة؛ اإل عين بكت م���ن خ�شية اهلل، 

وما اغرورقت عين بمائها من خ�شية اهلل؛ اإل حّرم اهلل �شائر ج�شده على الّنار، ولو 

فا�ش���ت عل���ى خ���ّده لم يرهق ذلك الوجه قت���ر ول ذلَّة، وما من �ش���يء اإل وله كيل اأو 

وزن؛ اإل الدمع���ة؛ ف���اإّن اهلل يطف���ئ بالي�شير منها بحاراً م���ن النار، ولو اأّن عبداً بكى 

.
(((

في اأّمة لرحم اهلل تلك الأّمة؛ ببكاء ذلك العبد«

)))  الطو�صي، الأمالي، م.�ص، المجل�ص9)، ح)، �ص))5.

)))  الكليني، الكافي، م.�ص، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب اجتناب المحارم، �ص)8).
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وقفة تأّملية

التدّبر في �سفات المّتقين:

عن الإمام عليQ في و�صفه للمّتقين: »َفُهْم واْلَجنَُّة؛ َكَمْن َقْد َراآَها، َفُهْم ِفيَها 

ُبوَن، ُقُلوُبُهْم َمْحُزوَنٌة، و�ُشُروُرُهْم  ُموَن، وُهْم والنَّاُر؛ َكَمْن َقْد َراآَها، َفُهْم ِفيَها ُمَعذَّ ُمَنعَّ

يَّاماً 
َب���ُروا اأَ ْج�َشاُدُه���ْم َنِحيَف���ٌة، وَحاَجاُتُه���ْم َخِفيَف���ٌة، واأَْنُف�ُشُهْم َعِفيَفٌة، �شَ َماأُْموَن���ٌة، واأَ

ْنَيا،  ُه���ْم، اأََراَدْتُهُم الدُّ َرَها َلُهْم َربُّ ي���َرًة؛ اأَْعَقَبْتُه���ْم َراَحًة َطِويلًَة، ِتَج���اَرٌة ُمْرِبَحٌة َي�شَّ َق�شِ

وَن اأَْقَداَمُهْم، َتاِليَن  ا اللَّْيَل، َف�َشافُّ مَّ
َفلَْم ُيِريُدوَها، واأَ�َشَرْتُهْم؛ َفَفَدْوا اأَْنُف�َشُهْم ِمْنَها. اأَ

ُنوَن به اأَْنُف�َشُه���ْم، وَي�ْشَتِثيُروَن ِبه َدَواَء َداِئِهْم،  لأَْج���َزاِء اْلُق���ْراآِن ُيَرتُِّلوَنَها َتْرِتياًل، ُيَحزِّ

وا  وا ِباآَيٍة ِفيَها َت�ْشِويٌق َرَكُنوا اإَِلْيَها َطَمعاً، وَتَطلََّعْت ُنُفو�ُشُهْم اإَِلْيَها �َشْوقاً، وَظنُّ َفاإَِذا َمرُّ

َلْيَها َم�َشاِم���َع ُقُلوِبِهْم،  َغ���ْوا اإِ وا ِباآَي���ٍة ِفيَها َتْخِوي���ٌف، اأَ�شْ َذا َم���رُّ ْعُيِنِه���ْم، واإِ ���َب اأَ َه���ا ُن�شْ اأَنَّ

���وِل اآَذاِنِهْم، َفُه���ْم َحاُنوَن َعلَ���ى اأَْو�َشاِطِهْم،  �شُ
���َم و�َشِهيَقَه���ا ِف���ي اأُ ���وا اأَنَّ َزِفي���َر َجَهنَّ وَظنُّ

َلى اهلل َتَعاَلى  ِه���ْم وُرَكِبِهْم واأَْط���َراِف اأَْقَداِمِهْم، َيْطُلُب���وَن اإِ ُمْفَتِر�ُش���وَن ِلِجَباِهِه���ْم واأَُكفِّ

ْبَراٌر اأَْتِقَياُء، َقْد َبَراُهُم اْلَخْوُف َبْرَي  ا النََّهاَر؛ َفُحلََماُء ُعلََماُء اأَ مَّ
ِف���ي َف���َكاِك ِرَقاِبِهْم، واأَ

اْلِقَداِح، َيْنُظُر اإَِلْيِهُم النَّاِظُر، َفَيْح�َشُبُهْم َمْر�َشى، وَما ِباْلَقْوِم ِمْن َمَر�ٍص، وَيُقوُل َلَقْد 

ُخوِلُطوا، وَلَقْد َخاَلَطُهْم اأَْمٌر َعِظيٌم، َل َيْر�َشْوَن ِمْن اأَْعَماِلِهُم اْلَقِليَل، وَل َي�ْشَتْكِثُروَن 

َي اأََحٌد ِمْنُهْم؛ َخاَف  ْنُف�ِشِهْم ُمتَِّهُموَن، وِمْن اأَْعَماِلِهْم ُم�ْشِفُقوَن، اإَِذا ُزكِّ اْلَكِثي���َر، َفُهْم لأَ

ا ُيَقاُل َله، َفَيُقوُل: اأََنا اأَْعلَُم ِبَنْف�ِشي ِمْن َغْيِري، وَربِّي اأَْعلَُم ِبي ِمنِّي ِبَنْف�ِشي، اللُهمَّ  ِممَّ

.
(((

وَن« ا َيُظنُّ َل ِممَّ َل ُتوؤَاِخْذِني ِبَما َيُقوُلوَن، واْجَعْلِني اأَْف�شَ

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، م.�ص، ج)، الخطبة)9)، �ص)6)-)6).
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