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لا 5ةمّدقم

المقّدمة

�لحمد هلل رّب �لعالمين و�ل�س���اة و�ل�س���ام على �س���ّيدنا �أبي �لقا�سم محّمد و�آله 

�لطّيبين �لطاهرين، وبعد..

ف���اإّن �ل�س���فات �ّلتي ذكرها �هلل �س���بحانه وتعالى ف���ي كتابه �لعزيز لمن �س���ّرفهم 

وحباه���م �س���مة ح���زب �هلل متحّققة ف���ي قول���ه تعال���ى: {ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ 

ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی }، وف���ي قول���ه �س���بحانه: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ   پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ 
ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ 
چڇ  چ   چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ 

.
(((

ڇ ڇ ڇڍ ڍ  ڌ     ڌ ڎ ڎ ڈ}
فالولي���ة هلل ولر�س���وله ولآل بيت���ه، و�لإن�س���اف وعدم �لع�س���بّية، و�لح���ّب في �هلل 

و�لبغ����ض ف���ي �هلل تعال���ى، و�لر�سا عن �هلل ور�س���ا �هلل عنهم، و�لتاأيي���د �لإلهي، وقّوة 

�لإيم���ان وثباته، و�لتو��سع للموؤمنين و�لرحمة لهم، و�لتعّزز على �لكافرين وجهادهم، 

وعدم �لخوف من لومة �لائم، و�سفات �أخرى كّلها يّت�سف بها �أبناء حزب �هلل.

ف���اإذ� كّنا نريد �أن نكون من حزب �هلل حقيقة وو�قعًا وكما �أر�د �هلل �سبحانه فعلينا 

�أن نّت�سف بهذه �ل�سفات.

�إّنها �سفات �لموؤمنين، �إّنها �سفات �أبناء دولة �لحّق، و�سفات �أهل �لآخرة، ولئن كان 

))) �سورة �لمجادلة، �لآية: )2.
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�لت�ساف بها �سعبًا في بد�ية �لأمر، لكن ل يعني ذلك عدم �ل�سعي للتحّلي بها و�حدة 

تلو �لأخرى، حّتى تتجّلى ب�سكل كامٍل في كّل مجاهد وطالب لر�سا �هلل �سبحانه.

لقد �سعى مركز نون للتاأليف و�لترجمة �سمن هذه �ل�سل�سلة �لماثلة بين يدي �لقارئ 

�لكري���م لاإطالة على �أهّم هذه �ل�سفات، لتكون د�عية لنا للتحّلي بها ع�سى �أن نكون 

مّم���ن و�سفهم �هلل في كتابه {ڇ ڇ ڇڍ  } ويجعلنا م���ن �ّلذين يمّهدون لدولة 

�ساحب �لع�سر و�لزمان|، وكما قال �ل�ساعر:

مثلهم ت���ك���ون���وا  ل���م  اإن  عظيموت�����ش��ّب��ه��وا  ب����ال����ع����ظ����ام  ال���ت�������ش���ّب���ه  اإّن 



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

1

(1(
{ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی }

)))  �سورة �لمائدة، �لآية: 56.

الوالية هلل تعالى





9ةم هلا هلل الوما

تمهيد

م���ن �سفات حزب �هلل �لولي���ة هلل تعالى فما معنى �لولي���ة هلل، وكيف يكون �لعبد 

ولّيًا هلل تعالى؟

�إّن ول���يَّ �هلل ه���و من بلغ درجة من �لإيمان ترتفع فيها �لمو�نع و�لمبعد�ت و�لحجب 

فيما بينه وبين موله وخالقه.

الولّي لله في أّي درجة من اإليمان

فالول���ّي هلل هو �لموؤمن ولكن بدرج���ة ر�قية من �لإيمان. ولكي نت�سّور تلك �لمرتبة 

من �لإيمان و�لدرجة من �ليقين �ّلتي ي�سل �إليها �لولّي نبّين مر�تب �لإيمان �ّلتي �أ�سار 

�إليها كتاب �هلل �لكريم علَّنا نعلم بنحٍو من �لعلم مرتبة �لولّي ودرجته في �لإيمان: 

مراتب اإليمان في القرآن

�إّن �لم���رء يتلّفظ بال�سهادتين لدخوله ف���ي �لإ�سام ظاهرً�، �سو�ء و�فقه �لقلب، �أم 

خالفه، قال تعالى:

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  {ڑ   

.
(((

ڱ}

)))  �سورة �لحجر�ت، �لآية: 4).
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)- ث���ّم تاأتي �لمرتب���ة �لأولى من مر�تب �لإيم���ان وهي �لإذعان �لقلب���ّي �لإجمالّي 

بم�سم���ون �ل�سهادتين. وهذ� يجعل من �لإن�سان ملتزمًا غالبًا بالفروع، و�إن كان 

ل���م ي�سلِّم قلبًا لبع�سها ت�سليم���ًا تف�سيليًا. ويعقب هذه �لمرتب���ة �لدرجُة �لثانية 

لاإيمان وهي:

2-�لت�سلي���م و�لنقي���اد �لقلبّي لجّل �لعتق���اد�ت �لحّقة �لتف�سيلي���ة وما يتبعها من 

�لأعمال �ل�سالحة، يقول تعالى:

ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  {ھ   

.
(((

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ  ۋ}
وهوؤلء قد يح�سل منهم �لتجاوز في بع�ض �لمو�رد و�إن قّلت..

3- ث���ّم �إّن �لنف�ض �إذ� و�سلت �إلى هذه �لمرتبة من �لإيمان و��ستقّرت عليها تخّلَقت 

ب���كّل �لأخاق �لفا�سل���ة و�سيطرت على �لق���وى �لخيالية و�لغ�سبي���ة و�ل�سهوية، 

وح�سل���ت لها مل���كات: �لعد�ل���ة، و�لعّف���ة، و�ل�سجاعة، و�لحكم���ة، و�أ�سبح حال 

�لإن�س���ان مع رّبه حال �لعبد �لمملوك مع موله، فكّل���ه �نقياد لاأو�مر و�لنو�هي 

�لإلهي���ة، ول محّل في نف�سه وقلبه لاعتر��ض و�ل�سخ���ط على ق�ساء �هلل تعالى 

وقدره و�أحكامه �سو�ء في �لتكوين �أم �لت�سريع:

ې      ې  ې  ې    ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ      ۋ   ٴۇ  {ۈ 

 .
(2(

ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ}
.

(3(

{ڱ ڱ ڱ   ں ںڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ}

فاإذ� تمّح�ض �لعبد بالعبودية ونالته جذبة �إلهّية وَمّن �هلل تعالى عليه بحقيقة كونه 

عب���دً� و�نتق����ض ذلك في نف�سه، فاإّن���ه �سي�سهد ويذعن ويقّر ب���اأّن �لُملَك هلِل وحده، وما 

)))  �سورة �لحجر�ت، �لآية: 5).

)2)  �سورة �لن�ساء، �لآية: 65.

)3)  �سورة �لبقرة، �لآية: )3).
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يملك���ه غي���ره ملكًا ظاهرً� ه���و تخويٌل منه تعال���ى ولي�ض ملكًا حقيقي���ًا، فا مالك على 

عنده���ا �سي�س���ل �إلى مرتبة 
(((

�لتحقي���ق �س���و�ه {ېئ ىئ ىئ ىئ ی}

�أولياء �هلل �لم�ستجمعة لكّل �لمقامات �لمعنوية �لعرفانية و�لأفعال.

ة معّب���رة ت�سير �إلى مدى تاأثي���ر �ليقين على  وم���ن ق�س�ض �ليقي���ن �ّلتي تروى ق�سّ

�لإن�س���ان و�أّن �ليقين لي�ض كلمة على �لل�سان، بل له عامات و�آثار، فلي�ض كّل من �ّدعى 

�ليقين هو من �أ�سحابه.

P يقول: »اإّن ر�ش���ول اهلل Q ع���ن �إ�سحاق بن عمار قال: �سمعت �أبا عبد �هلل

�ش���ّلى بالنا����ص ال�ش���بح فنظ���ر اإل���ى �ش���اب ف���ي الم�ش���جد وهو يخف���ق ويهوي براأ�ش���ه 

 :P م�ش���فّراً لونه، قد نحف ج�ش���مه، وغارت عيناه في راأ�ش���ه، فقال له ر�ش���ول اهلل

كيف اأ�ش���بحت يا فالن؟ قال: اأ�ش���بحت يا ر�ش���ول اهلل موقناً، فعجب ر�شول اهلل من 

قوله وقال له: اإّن لكّل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟ فقال: اإّن يقيني يا ر�شول 

اهلل هو اّلذي اأحزنني، واأ�ش���هر ليلي واأظماأ هواجري، فعزفت نف�ش���ي عن الدنيا وما 

فيها حّتى كاأّني اأنظر اإلى عر�ص رّبي وقد ن�ش���ب للح�ش���اب، وح�ش���ر الخاليق لذلك، 

واأنا فيهم، وكاأّني اأنظر اإلى اأهل الجّنة يتنّعمون في الجّنة ويتعارفون على الأرائك 

مّتكئ���ون، وكاأّن���ي اأنظ���ر اإلى اأهل النار وه���م فيها معّذبون م�ش���طرخون، وكاأّني الآن 

اأ�ش���مع زفي���ر الن���ار ي���دور في م�ش���امعي. فقال ر�ش���ول P: ه���ذا عبد ن���ّور اهلل قلبه 

بالإيمان، ثّم قال له: الزم ما اأنت عليه، فقال ال�ش���اّب: ادُع اهلل لي يا ر�ش���ول اهلل اأن 

اأرزق ال�شه���ادة مع���ك، فدع���ا له ر�ش���ول اهلل Pفلم يلبث اأن خرج ف���ي بع�ص غزوات 

.
(2(

النبّيّ Pفا�شت�شهد بعد ت�شعة نفر وكان هو العا�شر«

�سورة �لأنعام، �لآية: 94.
 
 (((

)2)  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 67، �ض 59).
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األمور الموصلة إلى القرب الوالئّي

1- الأعم�ل القربّية

ب �إلى �هلل تعالى  �إذ� كان���ت �لولية ناتَج �لق���رب فا بّد من بحث �لأمور �ّلتي تق���رِّ

قربًا يتيح هذه �لمنحة �لربانية �لعظيمة.

 :P يقول : قال ر�سول �هلل Q ع���ن حّم���اد بن ب�سير قال : �سمعت �أبا عبد �هلل

ق���ال �هلل ع���ّز وجّل : »م���ن اأهان لي ولّي���اً فقد اأر�ش���د لمحاربتي وما تق���ّرب اإلّي عبد 

ب�ش���يء اأح���ّب اإل���ّي مّم���ا افتر�شت علي���ه واإّنه ليتق���ّرب اإل���ّي بالنافلة حّتى اأحّب���ه، فاإذا 

اأحببت���ه كن���ت �شمع���ه اّلذي ي�شمع به وب�شره اّلذي يب�شر ب���ه ول�شانه اّلذي ينطق به 

 فالطريق �إذً� هو 
(((

وي���ده اّلت���ي يبط�ص بها، اإن دعاني اأجبت���ه واإن �شاألني اأعطيته...«

�لأعم���ال �لقربّية �لمقبولة. وقد �أو�سحت �لآثار �ل�سرعية �أركان �لقربات �لمو�سلة �إذ� 

�جتمعت فيها �سر�ئط �لقبول:

.
(2(

فعن �إمامنا �لر�سا Q قال: »ال�شالة قربان كّل تقي«

.
(3(

وعن �أمير �لموؤمنين Q:»اإّن الزكاة جعلت مع ال�شالة قرباناً«

.
(4(

ويقول تعالى: {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ}

فالعبادة �سّلم �ليقين..

2- الزهد والورع

فاإّن���ه للو�س���ول �إل���ى �لق���رب �لولئّي ل ب���ّد من هذي���ن �لأمرين �لمهّمي���ن )�لزهد 

و�لورع(: 

ع���ن �لنب���ّي P قال لأبي ذّر )ر�ض(: ي���ا �أبا ذّر: »اإّن اأهل ال���ورع والزهد في هذه 

بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 2،�ض 352.
 
 (((

�لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج 3، �ض 266.
 
 (2(

نهج �لباغة، �لخطبة:90).
 
 (3(

�سورة �لحجر، �لآية: 99.
 
 (4(
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.
(((

الدنيا هم اأولياء اهلل حّقاً«

 3- ق�سر الأمل, وعدم ن�سي�ن الموت, والحي�ء من اهلل تع�لى حّق الحي�ء

وعنه P �أّنه قال �أي�سًا لأبي ذّر)ر�ض(: يا �أبا ذّر �أتحّب �أن تدخل �لجّنة؟ قال: نعم 

فد�وؤك �أبي. قال P: فاق�سر من �لأمل، و�جعل �لموت ن�سب عينيك، و��ستِح من �هلل 

حّق �لحياء. قال: يا ر�سول �هلل كّلنا ي�ستحي من �هلل. قال P: »الحياء من اهلل اأن ل 

تن�ش����ى المقاب����ر والبل����ى، والجوف وما وعى، والراأ�ص وما ح����وى.  ثّم قال P: ومن 

.
(2(

اأراد كرامة الآخرة فليدع زينة الدنيا، فاإذا كنت كذلك اأ�شبت ولية اهلل«

R أوصاف األولياء على ألِسَنة المعصومين
�ّت�س���ح �إذً� �أّن �أولياء �هلل تعالى هم �لخّل����ض من �لموؤمنين �ّلذين �أخل�سو� قلوبهم 

للباري عّز وجّل، فهل لهم �أو�ساف ُيعرفون بها؟

م���ن �لطبيعّي �أن يكون �لر�سول �لأكرم P و�أهل بيته �لأطهارR قد بّينو� تلك 

:R لأو�ساف لأولياء �هلل تعالى، وهذ� بع�ض ما ر�سح عنهم�

التذكير ب�هلل من �سف�ت الأولي�ء

رون اهلل بروؤيتهم«  عن �لنبّيّ P �أّنه �سئل عن �أولياء �هلل، فقال: »هم اّلذين يذكِّ

.
(3(

يعني في �ل�سمت و�لهيئة

الّتح�ّب في اهلل

ع���ن ر�سول �هلل P لّما �سئل عن قول���ه تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

.
(4(

پ پ پ ڀ} قال: »هم اّلذين يتحاّبون في اهلل«

الإخال�ص ونظرهم العميق الى الدني�

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 74، �ض 87.

)2)  م. ن، ج 74، �ض 83.

)3)  �لتف�سير �ل�سافي، �لفي�ض �لكا�ساني، ج 2، �ض 409.

)4)  ميز�ن �لحكمة، محّمد �لري�سهري، ج 4، �ض 3699.
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ع���ن �أمير �لموؤمنينQ ف���ي و�سفه لأولياء �هلل �سبحانه: »ه���م قوم اأخل�شوا هلل 

تعالى في عبادته، ونظروا اإلى باطن الدنيا حين نظر النا�ص اإلى ظاهرها، فعرفوا 

اآجلها حين غّر النا�ص �شواهم بعاجلها، فتركوا منها ما علموا اأّنه �شيتركهم، واأماتوا 

(((

منها ما علموا اأّنه �شيميتهم«

الذكر, وال�سكر, وال�سبر

وعنهQ -: »اإّن اأولياء اهلل لأكثر النا�ص له ذكراً، واأدومهم له �شكراً، واأعظمهم 

.
(2(

على بالئه �شبراً«

كثرة العمل, وقّلة الزلل

وعن���ه Q: »اإّن اأولي���اء اهلل تعالى كّل م�شتقِرٍب اأجلَه، مكّذٍب اأملَه، كثير عمله، 

 .
(3(

قليل زلل�ه«

نظر العبرة, ونطق الحكمة, وم�سي البركة

ع���ن ر�س���ول �هلل P: »اإّن اأولي���اء اهلل �شكتوا ف���كان �شكوتهم ذك���راً، ونظروا فكان 

نظره���م عبرة، ونطقوا فكان نطقهم حكمة، وم�شوا فكان م�شيهم بين النا�ص بركة، 

لول الآجال اّلتي قد ُكتبت عليهم لم تقّر اأرواحهم في اأج�شادهم خوفاً من العذاب 

 .
(4(

و�شوقاً اإلى الثواب«

الثقة ب�هلل, والغنى ب�هلل, والفتق�ر اإلى اهلل

ع���ن ر�س���ول �هلل P: »ث���الث خ�شال م���ن �شفة اأولي���اء اهلل: الثقة ب���اهلل في كّل 

 .
(5(

�شيء، والغنى به عن كّل �شيء، والفتقار اإليه في كّل �شيء«

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 66، �ض 9)3.

)2)  ميز�ن �لحكمة، محّمد �لري�سهري، ج4، �ض 3699.

)3)  عيون �لحكم و�لمو�عظ، للو��سطي، �ض 57).

)4)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج2، �ض 237.

)5)  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 20، �ض 03).



5)ةم هلا هلل الوما

 Q ولعل���ّو هذه �لمرتبة من �لإيمان و�ليقين تجد �أّن �لأولياء هم قّلة من لدن �آدم

و�إلى منتهى �لب�سرّية!  عن �لإمام �ل�سادق Q: »اإّن اأولياء اهلل لم يزالوا م�شت�شعفين 

.
(((

»Q قليلين منذ خلق اهلل اآدم

الكبري���ت  م���ن  اأع���ّز  :»...والموؤم���ن   Q �ل�س���ادق  �لإم���ام  رو�ي���ة  ولع���ّل 

ق���ّل و�أندر، وهن���ا �لمق�س���ود بالموؤمن   ت�سي���ر �إليه���م. و)�أع���ّز( �أي �أ
(2(

الأحم���ر«

�لموؤم���ن �لول���ّي.

وطبعًا هذه �لدرجة للموؤمن تزيد كر�مته عند �هلل تعالى �إلى حّد �أنَّ من �أهانه فقد 

 .P بارز �هلل تعالى بالمحاربة كما ورد عن ر�سول �هلل

بارزن���ي  فق���د  ولي���اً  ل���ي  اأه���ان  »م���ن  تعال���ى:  �هلل  ع���ن   Q جبرئي���ل  ع���ن 

.
(3(

بالمحاربة«

انتظ�ر الق�ئم | من �سف�ت الأولي�ء

في �لإكمال: عن �ل�سادق Q: »طوبى ل�شيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في 

غيبته، والمطيعين له في ظهوره، اأولئك اأولياء اهلل اّلذين ل خوف عليهم ول هم 

.
(4(

يحزنون«

فعلى كّل من يريد �أن يكون من حزب �هلل بح�سب �لنظر �لقر�آنّي �أن ي�سعى لتحقيق 

�لولية وما يكون مو�سًا �إليها من �سفات بالمقد�ر �ّلذي يطيقه ويقدر عليه.

{ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی}.

)))  م.ن، ج65، �ض 54).

)2)  �نظر: م. ن، ج 64، �ض 59).

)3)  م. ن، ج 6)، �ض 70.

)4)  �نظر: تف�سير نور �لثقلين، �ل�سيخ �لحويزي، ج 2، �ض 309.
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م���ط���ال���ع���ة

Q أولياء اهلل بوصف أمير المؤمنين

روى �ب���ن عّبا����ض قال: �ُسِئ���ل �أمير �لموؤمني���ن علّي بن �أبى طال���ب Q عن قوله 

تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  } فقي���ل له: من 

هوؤلء �لأولياء؟ 

 :Q فقال �أمير �لموؤمنين

»ق���وم اأخل�ش���وا هلل في عبادت���ه، ونظروا اإلى باط���ن الدنيا حين نظ���ر النا�ص اإلى 

ظاهره���ا، فعرف���وا اآجله���ا حين غّرت الخلق �شواه���م بعاجلها، فتركوا م���ا علموا اأّنه 

�شيتركهم، واأماتوا منها ما علموا اأّنه �شيميتهم«. 

ثم قال: »اأّيها المعّلل نف�شه بالدنيا الراك�ص على حبائلها المجتهد في عمارة ما 

�شيخ���رب منه���ا األم تَر اإلى م�شارع اآبائ���ك في البالد وم�شارع اأبنائك تحت الجنادل 

والث���رى؟ كم مر�شت ببدنك وعللت بكفنك ت�شتو�شف لهم الأطباء، وت�شتغيث لهم 

 .
(((

الأحّباء فلم تغن عنهم غناءك، ول ينجع عنهم دواوؤك؟«

وفي نقل �آخر:

»... وراأوا ا�شتكث���ار غيره���م منه���ا ا�شتق���الًل، ودركه���م له���ا فوتاً، اأع���داء ما �شالم 

النا����ص، و�شل���م م���ا عادى النا����ص، بهم علم الكتاب وب���ه علموا، وبهم ق���ام الكتاب وبه 

.
(2(

قاموا، ل يرون مرجّواً فوق ما يرجون، ول مخوفاً فوق ما يخافون«

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 66، �ض 9)3.

)2)  نهج �لباغة، �لحكمة: 424.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

الوالية ألولياء اهلل تعالى محّمد

 

R وأهل بيته األطهار

ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې   }
وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ 

(((

ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی}

)))  �سورة �لمائدة، �لآيتان: 55 � 56.

2





(9 R ق وأهل بيته ةألطهور ّم ام هلا ألوميوء ةهلل الوما لح

التالزم بين والية الله تعالى ووالية أوليائه

ولية �أولياء �هلل تعالى �لأبر�ر �لأخيار �ّلذين �أوجب �سبحانه علينا حقوقهم وفر�ض 

طاعته���م  و�لتب���ّري من �أعد�ئهم، من �أج���لِّ �ل�سفات �لإيمانية �ّلت���ي من دونها �سوف 

ل يلتح���ق �لموؤم���ن بحزب �هلل،  وولي���ة �هلل تعالى ل ُتَنال �إّل بالتوّل���ي لأوليائه، �ّلذين 

�ختاره���م لن���ا �أئّم���ًة، و�أمرنا بالقت���د�ء بهم، فهم �سج���رة �لنبّوة، ومو�س���ع �لر�سالة، 

ومختل���ف �لمائكة، ومعدن �لعل���م، و�أهل بيت �لوحي، و�أمرن���ا بالتبّري من مناوئيهم 

و�أعد�ئهم و�لظالمين لهم و�لجاحدين لحّقهم في �لقول و�لفعل.

ه���ا بالذكر، و�أّكَدت   فم���ن �سفات ح���زب �هلل �ّلتي �هتّم به���ا �لقر�آن �لكريم وخ�سَّ

عليه���ا رو�يات �أهل بيت �لع�سم���ة و�لطهارة R: �لولية لأولي���اء �هلل تعالى �ّلذين 

هم بالكر�مة، وحّدده���م باأعيانهم ومّيزهم باأ�سخا�سهم،  ��سطفاه���م لاإمامة، وخ�سّ

و�سّماهم ر�سوله �لأكرم P باأ�سمائهم، وقد �نتجبهم �هلل تعالى و��سطفاهم و�أورثهم 

، ووليتهم مّت�سلة بولية 
(((

�لكت���اب {ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ  ٹ}

 Q أمير �لموؤمنين علّي ب���ن �أبي طالب� P و�أّوُلُهم بع���ده P لر�س���ول �لأعظ���م�

و�آخرهم مهدّي �لأّمة ومنجيه���ا ومنقذها من �لظلم و�لزيغ و�ل�سالة �لإمام �لمهدّي 

)))  �سورة فاطر، �لآية: 32.
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�لحّجة �بن �لح�سن �لع�سكرّي |. 

فم���ن يتوّل���ى �لر�سول �لأكرم P وبعده �ّلذين �آمن���و� )�لإمام عليًا Q و�لأئّمة 

م���ن ولده R( فهو من حزب �هلل، وم���ن يعاِدهم �أو يعادي بع�سهم  فهو لي�ض فقط 

خارجًا عن حزب �هلل بل هو كما قال �لر�سول P د�خل في حزب �ل�سيطان: »يا علّي 

اأنت المحجور بعدي اأُ�شهد اهلل تعالى ومن ح�شر من اأّمتي اأّن حزبك حزبي وحزبي 

 .
(((

حزب اهلل، واأّن حزب اأعدائك حزب ال�شيطان«

 الوالية شرط قبول األعمال

وئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  تعالى:{ قال 

.{ ی ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
نزل���ت هذه �لآية ف���ي �لإمام علّي بن �أبي طالب Q حي���ن ت�سّدق وهو ر�كع في 

. وقد جعلت �لولية بعد ولية �هلل تعالى للر�سول �لأكرم P ولاإمام �أمير 
(2(

�ل�ساة

�لموؤمنين Q، فالولية �لذ�تية هي للخالق تعالى، وهو تعالى يجعلها لمن ي�ساء من 

عباده { ۇئ   ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ}.

�إّن ما ورد عن �أهل �لبيت R من �أّن �أّي عمل ل يقبل بدون �لولية كثيٌر.

وهذه بع�ص الن�شو�ص الداّلة على ذلك: 

ع���ن �لإمام �أبي جعفر Q قال: ق���ال ر�سول �هللP: »لو اأّن عبداً عبد اهلل 

األ���ف ع���ام، ث���ّم ذبح كم���ا يذب���ح الكب�ص، ثّم اأت���ى اهلل ببغ�شن���ا اأهل البي���ت لردَّ اهلل 

 .
(3(

علي���ه عمل���ه«

وعن �لإمام �أبي عبد �هلل Q قال: »اإّن اأّول ما ي�شاأل عنه العبد اإذا وقف بين يدي 

اهلل ج���ّل جالله عن ال�شل���وات المفرو�شات، وعن ال���زكاة المفرو�شة، وعن ال�شيام 

)))  عيون �أخبار �لر�سا Q، �ل�سيخ �ل�سدوق، ج )، �ض 9.

)2)  تف�سير �لطبري، ج 6، �ض 288 - 289.

)3)  �لمحا�سن، �أحمد بن محّمد بن خالد �لبرقي، ج )، �ض 68).



2(

المفرو����ص، وع���ن الحّج المفرو�ص، وع���ن وليتنا اأهل البيت، فاإّن اأق���ّر بوليتنا ثّم 

مات عليها قبلت منه �شالته و�شومه وزكاته وحّجه، واإن لم ُيقّر بوليتنا بين يدي 

 .
(2 (((

اهلل جّل جالله لم يقبل اهلل عّز وجّل منه �شيئاً من اأعماله«

توجيه كون الوالية شرطاً لقبول األعمال

بعد �أن ثبت بالنقل �لم�ستفي�ض ��ستر�ط �لولية في قبول �لأعمال نذكر �لتوجيه لذلك:

1- اإّن اهلل تع�لى يريد اأن ُيعبد من حيث ي�س�ء ل كيفم� اأراد العبد 

وقد دّلت على ذلك ن�سو�ض عّدة نذكر منها:

ع���ن �أبي عب���د �هلل عن �آبائه R قال: »مّر مو�شى ب���ن عمران Q برجل رافع 

ي���ده اإل���ى ال�شماء يدعو فانطلق مو�شى في حاجته فغ���اب عنه �شبعة اأّيام، ثّم رجع اإليه 

وهو رافع يديه يدعو ويت�شّرع وي�شاأل حاجته، فاأوحى اهلل عّز وجّل اإليه: يا مو�شى لو 

.
(3(

دعاني حّتى ي�شقط ل�شانه ما ا�شتجبت له حّتى ياأتيني من الباب اّلذي اأمرته به«

ع���ن �أبي عبد �هلل Q قال: »عَبَد اهلَلَ حبٌر من اأحب���ار بني اإ�شرائيل حّتى �شار 

مثل الخالل فاأوحى اهلل عّز وجّل اإلى نبّي زمانه: قل له: وعّزتي وجاللي وجبروتي 

ل���و اأّن���ك عبدتني حّتى تذوب كما تذوب الإلية في القدر ما قبلت منك حّتى تاأتيني 

 .
(4(

من الباب اّلذي اأمرتك« 

وف���ي تف�سي���ر علّي ب���ن �إبر�هي���م �لقّم���ّي عن �لعال���م Q ق���ال: »ق���ال اإبلي�ص: 

ي���ا رّب اعفن���ي م���ن ال�شج���ود لآدم Q واأن���ا اأعب���دك عب���ادة ل���م يعبدكه���ا مل���ك 

اإل���ى عبادت���ك  ل���ي  مق���ّرب ول نب���ّي مر�ش���ل. ق���ال اهلل تب���ارك وتعال���ى: ل حاج���ة 

اإّنم���ا اأري���د اأن اأُعب���د م���ن حي���ث اأري���د ل من حي���ث تريد، فاأب���ى اأن ي�شج���د فقال اهلل 

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 72، �ض 67).

)2)  م.ن، ج 72، �ض 94).

)3)  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 72، �ض 80). 

)4)  م.ن، ج 72، �ض 76). 

R ق وأهل بيته ةألطهور ّم ام هلا ألوميوء ةهلل الوما لح
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.
(2(

»
(1(

ڦ} ڦ   ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  {ٹ  تعال���ى: 

 2- الولية هي ب�ب اهلل اّلذي منه يوؤتى

م���ن �لأدب �لعقائ���ّي للورود ف���ي �لأمور �إتيانها م���ن �أبو�بها، وبذل���ك ياأمر �لقر�آن 

�لكري���م: {ې ې ې ى} ف���اإذ� كان ه���ذ� �أدب ورود �لبي���ت فكيف 

ين �ّلذي هو ع�سمة �أمر �لمرء )�لّلهم �أ�سلح لي ديني فاإنه ع�سمة �أمري(؟ بورود �لدِّ

ين باب يعّيُنُه �ل���ربُّ �لكريم �للطيف بعباده، ف���اإذ� عّيَنه يتعيَّن  ل ب���ّد �أن يك���ون للدِّ

عل���ى �لعبد �أن يدخله منه، و�إّل فاإّنه �سُيحَرم من ��ستحقاقه �لثو�ب على �هلل، حيث �إّن 

�هلل تعال���ى هو �ّلذي جعل على نف�س���ه حّقًا لمن دخل في طاعته من �لباب �ّلذي عيَّنه، 

�أن يعطي���ه ثو�ب���ًا على هذه �لطاعة. وه���ذ� �لباب �ّلذي �خت���اره �هلل تعالى و�متحن به 

ين  ده���م تبارك وتعالى، و�أمر باأخذ �لدِّ عب���اده هو �ّتباُع �لأولياء �ّلذين �سّخ�سهم وحدَّ

و�لحقائق عنهم، فهم باب لنيل ر�ساه تعالى، وو��سطة في �متثال �أحكامه، فاإذ� �نتفى 

�ل�س���رط ول���م يعمل به �لعبد �أي تّمت �لعبادة من باب �آخ���ر غير �لباب �ّلذي عّينه �هلل 

تعالى فاإّنه �سينتفي ��ستحقاق �لمثوبة. 

وقد �أ�سار مرجع ع�سره �ل�سيخ �لجو�هري}�إلى ذلك: »{...ې ې 

 والبيوت هي بيوت العلم اّلذي ا�شتودعه اهلل عند الأنبياء، واأبوابها 
(3(

ې ى}
اأو�شياوؤه���م، ف���كّل عمل من اأعم���ال الخير يجري على يد غي���ر الأ�شفياء وعهودهم 

وحدوده���م و�شرائعه���م و�شننهم مردود غير مقب���ول..  وعن ر�شول اهلل P اأّنه قال 

لعل���ّي Q: »اأن���ا مدين���ة العلم واأنت بابها، فمن اأتى من الب���اب و�شل، يا علي اأنت 

باب���ي اّل���ذي اأُوَتى من���ه، واأنا باب اهلل تعالى، فمن اأتاني من �ش���واك لم ي�شل اإلى اهلل 

اإل���ى غي���ر ذل���ك م���ن الن�شو����ص اّلتي هي ف���وق ع���دد التواتر، ب���ل لعّله من  تعالى«،

)))  �سورة �لحجر، �لآيتان: 34 � 35.

)2) بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 60، �ض 274.

)3)  �سورة �لبقرة، �لآية: 89).
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.
(((

�شرورّي مذهب ال�شيعة«

و�أّما قول���ه تعال���ى{ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی} فهو 

ي���دّل على �أّن م���ن يتوّلى �لأولياء �ّلذين جع���ل �هلل وليتهم حّقًا في �أعن���اق �لعباد فهو 

غالب؛ لأّنه من حزب �هلل وحزب �هلل هم �لغالبون. 

و�لغلب���ة مطلقة وهي �لغلبة على �ل�سقاء و�لباطل في �لدنيا و�لآخرة، �أّما في �لدنيا 

فبالحي���اة �لطّيبة �ّلتي يعي�سه���ا �لأولياء ملوؤها �لتقوى، و�لإن�ساني���ة، و�لطهارة من كّل 

رذيل���ة، و�أّم���ا في �لآخرة فهم في مقعد �سدق عند مليك مقتدر ل خوف عليهم ول هم 

 .
(2(

يحزنون { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ}

ً الوالية ألهل البيت R ليست اّدعاءا

هذ� و�إّن �لولية لأهل �لبيت R لي�ست �دعاءً� كامّيًا ومظهرً� خارجّيًا بل يقيٌن 

و��ستعد�د للت�سحية وبذل �لمهج.

عن ماأمون �لرّقي قال: »كنت عند �شّيدي الإمام ال�شادق Q اإذ دخل �شهل بن 

الح�ش���ن الخرا�شان���ي ف�شّل���م عليه ثّم جل�ص فق���ال له: يا ابن ر�ش���ول اهلل لكم الراأفة 

والرحم���ة، واأنت���م اأه���ل بيت الإمامة ما اّلذي يمنع���ك اأن يكون لك حّق تقعد عنه !؟ 

 :Q واأنت تجد من �شيعتك مائة األف ي�شربون بين يديك بال�شيف !؟ فقال له

اجل����ص ي���ا خرا�شان���ي رعى اهلل حّق���ك، ثّم قال: ي���ا حنيفة ا�شجري التّن���ور ف�شّجرته 

حّت���ى �ش���ار كالجمرة وابي�ّص عل���ّوه، ثّم قال: يا خرا�شاني ! ق���م فاجل�ص في التّنور، 

فق���ال الخرا�شان���ي: يا �شّيدي يا ابن ر�شول اهلل ل تعّذبن���ي بالنار، اأقلني اأقالك، اهلل 

قال: قد اأقلتك، فبينما نحن كذلك اإذ اأقبل هارون المّكي، ونعله في �شّبابته فقال: 

ال�ش���الم علي���ك ي���ا ابن ر�ش���ول اهلل، فقال له ال�ش���ادق Q: »األق النع���ل من يدك، 

واجل����ص ف���ي التّن���ور، ق���ال: فاألق���ى النعل م���ن �شّبابت���ه ثّم جل�ص ف���ي التّن���ور، واأقبل 

)))  ر�جع: جو�هر �لكام، �ل�سيخ �لجو�هري، ج 33، �ض 229.

)2)  �سورة يون�ض، �لآية:62.

R ق وأهل بيته ةألطهور ّم ام هلا ألوميوء ةهلل الوما لح
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الإم���ام Q ُيح���ّدث الخرا�شان���ي حديث خرا�ش���ان حّتى كاأّنه �شاهد له���ا، ثّم قال: 

ق���م ي���ا خرا�شاني وانظر ما في التّنور قال: فقمت اإلي���ه فراأيته مترّبعاً، فخرج اإلينا 

و�شّل���م علين���ا، فقال له الإم���ام Q: كم تجد بخرا�شان مثل هذا؟ فقال: واهلل ول 

واح���داً فق���ال Q: ل واهلل ول واحداً، فقال: اأما اإّنا في زمان ل نجد فيه خم�شة 

.
(((

معا�شدين لنا، نحن اأعلم بالوقت«

م���ط���ال���ع���ة

حزب علّي Q هو حزب اهلل، وحزب أعدائه هو حزب الشيطان

ع���ن �لإم���ام �لح�سين بن علّي Q قال: »قال ر�ش���ول اهلل P لعلّي Q:  يا 

علّي اأنت حّجة اهلل، واأنت باب اهلل، واأنت الطريق اإلى اهلل، واأنت النباأ العظيم، واأنت 

ال�شراط الم�شتقيم، واأنت المثل الأعلى.

 ي���ا عل���ّي اأن���ت اإم���ام الم�شلمي���ن، واأمي���ر الموؤمني���ن، وخي���ر الو�شيي���ن، و�شي���د 

ال�شّديقين. يا علّي اأنت الفاروق الأعظم واأنت ال�شّديق الأكبر. 

 يا علّي اأنت خليفتي على اأمتي واأنت قا�شي َديني واأنت منجز عداتي. 

يا علّي اأنت المظلوم بعدي.

 يا علّي اأنت المفارق بعدي.

َر م���ن اأّمتي اأّن حزبك  ي���ا عل���ّي اأن���ت المحجور بعدي اأُ�شِه���ُد اهلل تعالى وَمن ح�شَ

 .
(2(

حزبي وحزبي حزب اهلل واأّن حزب اأعدائك حزب ال�شيطان« 

:Q وفي �لبحار عن �لإمام �ل�سادق

.
(3(

»نحن و�شيعتنا حزب اهلل وحزب اهلل هم الغالبون«

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج47،�ض23)-24).

)2)  عيون �أخبار �لر�سا Q، �ل�سيخ �ل�سدوق، ج )، �ض 9.

)3)  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 4، �ض25.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

يحّبهم ويحّبونه

3

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  {ڱ  

ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ 

(((

ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ } 

))) �سورة �لمائدة، �لآية:54.
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تمهيد

�ل���كام عن �لمدخل �لحقيق���ّي للولية، فاإّن ولية �هلل تعال���ى ل تتحّقق �إّل بعد نيل 

�لموؤم���ن مقام �لحّب لرّبه تعال���ى، وبعد تحّقق حّب �هلل تعالى لعب���ده يثمر هذ� �لحّب 

�لمقّد�ض �لولية. فالموؤمنون في حزب �هلل بح�سب �لتعريف �لقر�آنّي يحّبون �هلل حّبًا، 

من لو�زمه �إيثارهم رّبهم على كّل �سيء �سو�ه، مّما تتعّلق به نف�ض �لإن�سان من مال، �أو 

.
(((

جاه، �أو ع�سيرة، �أو غيرها، {ڈ ژ ژ ڑ ڑ}

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چچڇ  {چ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ   ڎ  ڌ  ڌ 
ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ 

.
(2(

ڱ}
 فهوؤلء ل يو�لون �أحدً� من �أعد�ء �هلل �سبحانه، و�إّنما يو�لون �أولياء �هلل بولية �هلل 

تعالى، هذه درجة حّبهم لخالقهم.

ف����اإذ� ح�سلو� عل����ى مرتبة �لمحّبة للخال����ق و�ّتبعو� �لر�سول حّق �لّتب����اع نالو� بعد ذلك 

، فاإذً� حّب من جانب 
(3(

و�سام محّبة �هلل لهم{ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ}

�لعبد، و�ّتباٌع للر�سول، ثّم محّبة وعناية من �هلل تعالى، هذه مر�حل ومقامات متتالية.

)))  �سورة �لبقرة، �لآية: 65).

)2)  �سورة �لتوبة، �لآية: 24.

)3)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: )3.
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 فاإّن محّبة �هلل تعالى ل تنال بالأمنيات و�لدعاوى، بل هناك �أمور يجب على �ل�ساعي 

�لمريد �أن يطردها عن نف�سه، و�أمور يلزم تح�سيلها في �لنف�ض، ومن دون ذلك ل يرتفع 

�لعبد �إلى تلك �لدرجة �لر�قية للولية و�لمحّبة هلل، ول ينال محّبة �هلل تعالى له.

صفات من يحّبهم الله تعالى

�سنذكر فيما يلي بع�ض �لآيات �ّلتي تتناول �أولئك �ّلذين يحّبهم �هلل تعالى:

.
(1(

كن تقيً� يحّبك اهلل:  {ى ى ائ ائ} 

وق���د ف�ّسر �لإمام �ل�س���ادق Q �لتقوى: »ب���اأن ل يفقدك اهلل حي���ث اأمرك ول 

 .
(2(

يراك حيث نهاك«

و�لتق���وى لها مر�تب تبد�أ م���ن  �ل�ستقامة في جاّدة �ل�سرع ب���اأن يفعل �لعبد ما ُفر�ض 

عليه ويترك ما ُنهي عنه، وتنتهي بالتنّزه عّما ي�سغل قلبه عن �لحّق وهو �أعلى �لمر�تب.

ك��ن من اّلذين يق�تلون في �سبي��ل اهلل:  {ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 .
(3(

ڭ ڭ ۇۇ   ۆ}

.
(((

كن متوّكاًل على اهلل: {ڃ ڃ ڃ چ}

والتوّكل: �أن تعتمد على �هلل وتجعله نائبًا عنك.

.
(((

كن تّوابً� متطّهرًا: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ}

التوب���ة ه���ي: �لرجوع �إلى �هلل �سبحانه بالندم عل���ى �لذنب و�لعزم على عدم �لعود 

و�لتد�رك للتفريط. 

)))  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 76.

)2)  �سرح �أ�سول �لكافي، �لمولى محّمد �سالح �لمازندر�ني،ج)،�ض 8)).

)3)  �سورة �ل�سف، �لآية: 4.

)4)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 59).

)5)  �سورة �لبقرة، �لآية: 222.
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.
(1(

كن مح�سنً�: {ھ   ھ ے   ے}

الإح�شان: فوق �لعدل، وذ�ك �أّن �لعدل هو �أن ُيعطي ما عليه وياأخذ ما له. و�لإح�سان 

�أن يعطي �أكثر مّما عليه وياأخذ �أقّل مّما له، فالإح�سان ز�ئد على �لعدل فتحّري �لعدل 

،  ولذلك 
(2(

و�جب وتحّري �لإح�سان ندب وتطّوع، {چ چ چ ڇ  ڇ}

.
(3(

عّظم �هلل تعالى ثو�ب �لمح�سنين فقال تعالى: {ہ ہ ہ ہ}

.
(((

كن �س�برًا: {ۅ ۉ ۉ}

.
(((

كن ع�دًل مق�سطً�: {ڤ ڤ ڤ ڦ}

وعن ر�سول �هلل P: »اإّن المق�شطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 

.
(6(

الرحمن وكلتا يديه يمين اّلذين يعدلون في حكمهم واأهليهم وما ولوا«

 صفات من ال يحّبهم الله تعالى
كما �أّنه تعالى بّين �سفات من يحّب، فاإّنه �أي�سًا بلطفه بّين �سفات من ل يحّب، لكي 

يطوي �سالك طريق �لمحّبة طريقه على ب�سيرة وفهم ومعرفة ودر�ية فيمتثل ما يحّبه 

خالق���ه، ويفّر ويبتعد عّما ل يحّبه، فينال بذل���ك غاية مر�ده وي�سل �إلى منتهى �أمنيته 

وهو حّب �هلل �سبحانه له. 

.
(((

ل تكن ظ�لمً�: ق�ل تع�لى: {ڳ ڱ   ڱ ڱ}

ف���ا تظلم نف�س���ك بع�سيانه���ا لخالقها، ول تظلم غي���رك من �لنا�ض، ف���اإّن �لظلم 

ظلماٌت يوم �لقيامة.

)))  �سورة �لبقرة، �لآية: 95).

)2)  �سورة �لنحل، �لآية: 90.

)3)  �سورة �لعنكبوت، �لآية: 69.

)4)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 46).

)5)  �سورة �لمائدة، �لآية: 42).

)6)  تف�سير �لقرطبي، �لقرطبي، ج5، �ض 258.

)7)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 57.
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ل تظل���م �أجي���رك، ول زوج���ك، ول ج���ارك، ول �أخ���اك، ول �أولدك،  ول �أحدً� من 

�لنا�ض، قريبًا كان �أم بعيدً�، فاإّنك م�سوؤول عن ذلك كّله.

.
(1(

{
ل تكن م�سرفً�: ق�ل تع�لى: {ٴۇ     ۋ ۋ ۅ 

ل ري���ب ف���ي �أّن �لنعم �لموجودة عل���ى �لكرة �لأر�سية كافي���ة ل�ساكنيها، ب�سرط �أن ل 

يبّذرو� هذه �لنعم با �سبب، بل عليهم ��ستثمارها ب�سكل معقول وبا �إفر�ط و�إ�سر�ف. 

.
(2(

ل تكن مف�سدًا:  ق�ل تع�لى: {حج مج جح مح}

�هلل تعال���ى يحّب �لإ�س���اح ل �لإف�س���اد، و�لأنبياء R دعوته���م �لإ�ساح {ۆئ 

.
(3(

ۆئ ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ}
و�لأولي���اء و�لأو�سي���اء كذل���ك وظيفته���م �لإ�ساح كم���ا �أعلن ذلك �سّي���د �ل�سهد�ء 

�لح�سين Q في نه�سته »اإّنما خرجت لطلب الإ�شالح في اأّمة جّدي«.

د نف�سك في كّل حياتك على �أن تك���ون م�سلحًا �أينما حللت ت�سلح بك �لأمور،   فع���وِّ

ويت�سال���ح بك �لمختلفون، ويلتقي ب���ك �لمفترقون، ويتقارب بك �لمتباعدون، ول تكن 

من �ّلذين يف�سدون وتف�سد بهم �لأمور فاإّن �هلل ل يحّب �لف�ساد ول �لمف�سدين.

.
(((

ل تكن معتديً�: ق�ل تع�لى: {ېئ   ىئ ىئ ىئ ی}

�لح���رب في �لإ�سام هلل وفي �سبي���ل �هلل، ول يجوز �أن يكون في �سبيل �هلل �عتد�ء. 

لذل���ك يو�س���ي �لإ�سام برعاية كثير م���ن �لأ�سول �لخلقية في �لح���رب، وهو ما تفتقر 

�إلي���ه ح���روب ع�سرنا �أ�سّد �لفتق���ار. يو�سي مثًا بع���دم �لعتد�ء عل���ى �لم�ست�سلمين 

وعلى من فقدو� �لقدرة عل���ى �لحرب، كال�سيوخ و�لن�ساء و�لأطفال، وهكذ� يجب عدم 

����ض للم���ز�رع و�لب�ساتين، وعدم �للج���وء �إلى �لمو�د �ل�سام���ة لت�سميم مياه �سرب  �لتعرُّ

)))  �سورة �لأنعام، �لآية: )4.

)2)  �سورة �لمائدة، �لآية: 64.

)3)  �سورة هود، �لآية: 88.

)4)  �سورة �لبقرة، �لآية: 90).
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�لعدو كال�سائد �ليوم في �لحروب �لكيمياوية و�لجرثومية.  

يقول �لإمام علّي Q  لأفر�د جي�سه قبل �سروع �لقتال في �سّفين : »ل تقاتلوهم حّتى 

يبدوؤوك���م فاإّنك���م بحمد اهلل على حّجة، وترككم اإّياهم حّتى يبدوؤوكم حّجة اأخرى لكم 

عليه���م، ف���اإذا كانت الهزيمة باإذن اهلل فال تقتلوا مدبراً ول ت�شيبوا معوراً ول تجهزوا 

.
(((

على جريح، ول تهيجوا الن�شاء باأذى واإن �شتمن اأعرا�شكم و�شببن اأمراءكم«

.
(2(

ل تكن م�ستكبرًا: ق�ل تع�لى: {ھ     ھ   ھ ھ}

فالموؤمن ل ي�ستكبر عن قبول �لحّق ول يتكّبر على �لخلق. ومن وجد في نف�سه �سيئًا 

م���ن ذلك عليه �أن يعلم �أّن هذ� ُمهِلك، وليب���ادر لقتاعه من نف�سه، و�إّل ف�سوف يكون 

بعيدً� عن محّبة �هلل له.

 .
(3( 

ل تكن خ�ئنً�:  {ہ ہ ہ ھ ھ}

الخيان���ة ف���ي الأ�ش���ل معناها: �لمتناع عن دفع حّق �أحد م���ع �لتعّهد به، وهي �سّد 

�لأمان���ة، و�لأمانة و�إن كانت تطل���ق على �لأمانة �لمالية غالبًا، لكّنها في منطق �لقر�آن 

ذ�ت مفهوم �أو�سع ي�سمل �سوؤون �لحياة �لجتماعية و�ل�سيا�سية و�لأخاقية كافة، ولذلك 

. ومن ذلك تك���ون �أر�ض �لإ�سام �أمانة 
(4(

جاء ف���ي �لأحاديث : »المجال����ص بالأمانة«

�إلهي���ة باأيدي �لم�سلمين و�أبنائهم �أي�سًا. وفوق كّل ذلك ف���اإّن �لقر�آن �لمجيد وتعاليمه 

كّل ذل���ك يعّد �أمانة �إلهي���ة كبرى. و�لخيانة هلل ور�سوله، هي و�س���ع �لأ�سر�ر �لع�سكرية 

ف �أعد�ئهم، �أو تقوية �لأع���د�ء �أثناء محاربتهم، �أو ب�سورة عاّمة  للم�سلمي���ن في ت�سرُّ

ت���رك �لو�جبات و�لمحّرم���ات و�لأو�م���ر �لإلهية، قال تعال���ى:{ٿ ٹ ٹ  ٹ 

(5(

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ}

)))  نهج �لباغة، �لخطبة: 23).

�سورة �لنحل، �لآية: 23.
 
 (2(

�سورة �لأنفال، �لآية: 58.
 
 (3(

)4)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج2،�ض660.

)5)  �سورة �لأنفال،�لآية:27.
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.
(1(

ل تكن مخت�ًل ول فخورًا: {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ}

الخيالء: �لكبر. تقول: �ختال فهو ذو خياء، �أي ذو كبر.

والفخر: �لمباهاة في �لأ�سياء �لخارجة عن �لإن�سان كالمال �أو�لجاه �أو �لن�سب.

ول ب���ّد هنا من �لإ�سارة �إلى �أّن �لمفاخرة قد تك���ون محّرمة وقد ل تكون، فاإّن �أخذ 

ف���ي عنو�نه���ا نفي �لف�سيلة عن �لمخاط���ب و�إثبات منق�سة ورذيل���ة عليه فا ريب في 

�لحرم���ة، وقد تكون �لرو�ية �لتالية ع���ن �لنبّيّ P م�سيرة �إليه: »اأرب���ع في اأّمتي من 

.
(2(

اأمر الجاهلية.. الفخر في الأح�شاب«

 و�أّم���ا �إن ل���م ت�ستلزم ذلك ولم تم����ضّ كر�مة �أحد و�إّنم���ا �أر�د �لمفاِخر من ِخالها 

�أن يثب���ت لنف�سه ف�سيل���ة �أو ينفي عنها رذيلة من دون تعري����ض بموؤمن �آخر �أو م�سا�ض 

بكر�مته، فا بّد من �إخر�جها عن �لمفاخرة �لممنوعة لعدم �حتمال حرمة هذ� �لنحو 

م���ن �لمفاخرة، فمج���ّرد �لفتخار ما لم ي�ستوجب منق�سة عل���ى �أحد من �لموؤمنين ل 

. طبعًا هذ� من �لناحية �لفقهية، و�أّما من �لناحية �لأخاقية فقد 
(3(

محذور فيه �سرعًا

يكون مرجوحًا �ساعتئذ و�إن لم ي�سل �إلى مرتبة �لتحريم.

روي ع���ن �لبزنطي قال:»...قلت له)اأي لالإمام الر�شاQ(: يا ابن ر�شول اهلل 

اأ�شته���ي اأن تدعون���ي اإلى دارك ف���ي اأوقات تعلم اأّنه ل مف�شدة لنا من الدخول عليكم 

م���ن اأي���دي الأعداء، قال: ثّم )اإّنه( بعث اإلّي مركوباً ف���ي اآخر يوم فخرجت و�شّليت 

معه الع�شائين، وقعد يملي علّي العلوم ابتداء واأ�شاأله فيجيبني اإلى اأن م�شى كثير 

م���ن اللي���ل ثّم قال للغالم: هات الثي���اب اّلتي اأنام فيها لينام اأحم���د البزنطي فيها. 

ق���ال: فخط���ر ببالي: لي�ص في الدنيا من هو اأح�ش���ن حاًل مّني بعث الإمام مركوبه 

اإلّي وجاء وقعد اإلّي ثّم اأمر لي بهذا الإكرام، وكان قد اّتكاأ على يديه لينه�ص، فجل�ص 

)))  �سورة �لن�ساء، �لآية: 36.

)2)  تف�سير �لقرطبي، �لقرطبي، ج )7، �ض 255.

)3)  ر�جع كتاب �لحج، �ل�سيد �لخوئي، ج 4، �ض 58).
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وق���ال: ي���ا اأحمد ل تفخ���ر على اأ�شحابك بذل���ك، فاإّن �شع�شعة ب���ن �شوحان مر�ص 

فعاده اأمير الموؤمنين Q واأكرمه وو�شع يده على جبهته، وجعل يالطفه، فلّما 

اأراد النهو����ص ق���ال: ي���ا �شع�شعة ل تفخ���ر على اإخوانك بما فعل���ت، فاّني اإّنما فعلت 

.
(((

جميع ذلك لأّنه كان تكليفاً لي«

.
(2(

ل تكن فرحً� اأ�سرًا بطرًا:  {ۉ ۉ ې  ې ې}

 الفرح: �ن�سر�ح �ل�سدر بلّذة عاجلة. و�أكثر ما يكون ذلك في �للّذ�ت �لبدنّية، فلهذ� 

.
(4(

. {ى  ى ائ}
(3(

قال تعالى: {ەئ   ەئ وئ وئۇئ}

. {ۓ ڭ ڭ   
(((

. {مئ ىئ    يئ جب حب}
(5(

 {ۅ ۉ ۉ           ې}

 ولم يرّخ�ص تعالى في الفرح اإّل في 
(((

. {ۉ ۉ ې  ې ې}
(7(

ڭ ڭ}
، والمنهي عنه 

(10(
. {ې ې ې}

(((
قوله {گ ْڳ}

.
(11(

هو الفرح اّلذي يكون مع البطر لالأهواء الباطلة

فلك���ي تح�س���ل على محّبة �هلل تعالى ل���ك، عليك �أن تجتنب تل���ك �ل�سفات �ّلتي ل 

فات �ّلتي يحّبها، فعنده���ا تكون من �ل�سعد�ء بحّب �هلل  يحّبه���ا �هلل، و�أن تتحّل���ى بال�سّ

تعال���ى لك، وهي و�هلل �سع���ادة �لدنيا و�لآخرة وتكون قد نلت درجة حزب �هلل لأّن: من 

�سفات حزب �هلل في �لقر�آن: يحّبهم ويحّبونه...

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 49، �ض 48- 49.

)2)  �سورة �لق�س�ض، �لآية: 76.

)3) �سورة �لحديد، �لآية:23.

)4) �سورة �لرعد، �لآية:26.

)5)  �سورة غافر، �لآية:75.

)6) �سورة �لأنعام، �لآية44.

)7) �سورة غافر، �لآية:83.

)8) �سورة �لق�س�ض، �لآية:76.

)9)  �سورة يون�ض، �لآية: 58.

)0))  �سورة �لروم، �لآية: 4.

))))  �نظر: مفرد�ت غريب �لقر�آن، �لر�غب �لأ�سفهاني، �ض 375.
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م���ط���ال���ع���ة

:Q من مناجاة المحّبين لإلمام زين العابدين

�إله���ي م���ن ذ� �ّلذي ذ�ق حاوة محّبتك فر�م منك بدًل، ومن ذ� �ّلذي �أن�ض بقربك 

فابتغ���ى عنك حوًل. �إله���ي فاجعلنا مّمن ��سطفيته لقربك ووليت���ك، و�أخل�سته لوّدك 

يته بق�سائك، ومنحته بالنظر �إلى وجهك، وحبوته  ومحّبتك، و�سّوقته �إلى لقائك، ور�سّ

بر�س���اك، و�أعذته من هجرك وقاك، وبّو�أته مقع���د �ل�سدق في جو�رك، وخ�س�سته 

بمعرفت���ك، و�أّهلته لعبادت���ك وهّيمت قلبه لإر�دت���ك، و�جتبيت���ه لم�ساهدتك، و�أخليت 

وجهه لك، وفّرغت فوؤ�ده لحّبك، ورّغبته فيما عندك، و�ألهمته ذكرك و�أوزعته �سكرك، 

و�سغلت���ه بطاعتك، و�سّيرته من �سالحي بّريت���ك و�خترته لمناجاتك، وقطعت عنه كّل 

�سيء يقطعه عنك. �لّلهم �جعلنا مّمن د�أبهم �لرتياح �إليك و�لحنين، ودهرهم �لزفرة 

و�لأنين، جباهم �ساجدة لعظمتك، وعيونهم �ساهرة في خدمتك، ودموعهم �سائلة من 

خ�سيتك، وقلوبهم متعّلقة بمحّبتك، و�أفئدتهم منخلعة من مهابتك. يا من �أنو�ر قد�سه 

لأب�سار محّبيه ر�ئقة، و�سبحات وجهه لقلوب عارفيه �سائقة. يا منى قلوب �لم�ستاقين، 

ويا غاية �لمحّبين. �أ�ساألك حّبك، وحّب من يحّبك، وحّب كّل عمل يو�سلني �إلى قربك. 

و�أن تجعل���ك �أحّب �إلّي مّما �سو�ك، و�أن تجعل حّب���ي �إّياك قائدً� �إلى ر�سو�نك، و�سوقي 

�إليك ذ�ئدً� عن ع�سيانك، و�منن بالنظر �إليك علّي و�نظر بعين �لوّد و�لعطف �إلّي، ول 

ت�س���رف عّني وجهك، و�جعلني من �أه���ل �ل�سعاد و�لحظوة عندك، يا مجيب يا �أرحم 

.
(((

�لر�حمين

)))  �ل�سحيفة �ل�سّجادية لاإمام زين �لعابدينQ، �أبطحي، �ض 3)4.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن ٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزَّ َأِذلَّ

4

{ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ 

.
(((

ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ}

)))  �سورة �لمائدة، �لآية: 54.
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معنى الذلّة على المؤمنين والعزّة على الكافرين

من �سفات حزب �هلل، �لرحمة بالموؤمنين، و�ل�سّدة على �لكافرين. فالموؤمن �ساحب 

قل���ب رقيق ملوؤه �لحنّو على عباد �هلل �لموؤمنين، وبالمقاب���ل هو �أ�سد ه�سور على �أعد�ء 

ي���ن و�لإن�سانية، فهي �سفة قلبية له���ا �نعكا�ض خارجّي على �ل�سلوك: { ھ ھ  �هلل و�لدِّ

ھ ھ ے ے}. 
اأي: رحماء على �لموؤمنين، غاظ �سد�د على �لكافرين.

.
(((

{ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ      ڀ ڀڀ}

فهو من �لذّل: �ّلذي هو �للين، ل من �لذّل �ّلذي هو �لهو�ن. قال �بن عّبا�ض: »تراهم 

للموؤمنين كالولد لوالده، وكالعبد ل�شّيده، وهم في الغلظة على الكافرين كال�شبع 

.
(2(

على فري�شته«

قال �لقرطبّي: �أي ير�أفون بالموؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم، من قولهم: د�ّبة ذلول 

.
(3(

�أي تنقاد �سهلة، ولي�ض من �لذّل في �سيء. ويغلظون على �لكافرين ويعادونهم

)))  �سورة �لفتح، �لآية: 29.

)2)  تف�سير مجمع �لبيان، �ل�سيخ �لطبر�سي، ج3، �ض357.

)3)  تف�سير �لقرطبي، �لقرطبي، ج 6، �ض 220.
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 و�لأذّل���ة و�لأع���ّزة جمع���ا �لذلي���ل و�لعزي���ز، وهما كنايت���ان عن خف�سه���م �لجناح 

للموؤمنين تعظيمًا هلل �ّلذي هو ولّيهم وهم �أولياوؤه، وعن ترّفعهم عن �لعتناء بما عند 

ين كما �أَّّدب �هلل تعالى بذلك نبّيه  �لكافرين من �لعّزة �لكاذبة �ّلتي ل يعباأ باأمرها �لدِّ

�لكري���م في قوله عّز وج���ّل: {ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ    وئ وئ 

.
(((

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}
فالموؤم���ن ذو حن���ان على �لموؤمنين يلّي���ن جانبه معهم ويرفق به���م، وبالمقابل هو 

�سدي���د على �لكافرين و�أع���د�ء �هلل غليظ عليهم، ل تاأخذه به���م ر�أفة ول رحمة لأّنهم 

ُدو� لأحكام �سريعته تعالى، ودينه، وللموؤمنين. حاّدو� �هلل ور�سوله، و�أر�سَ

ق���ال تعال���ى:{ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى  ى ائ ائ 

.
(4(

، {ې ى  ..}
(3( 

. {ھ ھ ھ}
(2(

ەئ}
كيفية عالقة المؤمن بإخوانه

�إّن عاق���ة �لموؤم���ن �لحقيق���ّي - )�لد�خل في ع���د�د حزب �هلل بح�س���ب �لإطاق 

�لقر�آنّي(- باإخو�نه �لموؤمنين ينبغي �أن تكون على �أ�سا�ض لين �لعريكة وخف�ض �لجناح، 

و�لتو��س���ع، و�لرحمة، ل �لجفاء، و�ل�سّدة و�لغلظ���ة، و�لفظاظة، و�لخ�سونة، �إلى درجة 

 R وهذ� جّو �أّكَد عليه �أهل �لبيت
 
�لتعبي���ر �لقر�آنّي بقوله تعال����ى {ھ ھ ھ}.

كثيرً�، و�سنعر�ض غي�سًا من في�ض �لرو�يات �ّلتي تقّوي �لد�عي �إلى �لتعاطف و�لتر�حم 

بين �لموؤمنين، وتدفع �لجفاء وق�ساوة �لقلب فيما بينهم، لعّله يكون د�فعًا لهم نحو نبذ 

�لخاف���ات و�لتخا�سمات على �أمور جزئية ل قيمة له���ا بالقيا�ض لأ�سول �لعقائد �ّلتي 

يدينون �هلل تعالى بها.

)))  �سورة �لحجر، �لآية: 88.

)2)  �سورة �لبلد، �لآيتان: 7) – 8).

)3)  �سورة �لمائدة، �لآية: 45.

)4)  �سورة �لبلد، �لآية: 7).
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ع���ن خيثمة قال: دخلت على �أب���ي جعفر Q �أوّدعه فقال: »يا خيثمة اأبلغ من 

ُهم على  ت���رى م���ن موالين���ا ال�ش���الم واأو�شهم بتق���وى اهلل العظي���م، واأن يع���ود غنيُّ

ُه���م جناَزَة ميته���م، واأن يتالقوا  ُه���م عل���ى �شعيفِه���م، واأن ي�شهد حيُّ فقيرِه���م، وقويُّ

ف���ي بيوته���م، ف���اإنَّ ُلقَيا بع�شِهم بع�ش���اً حياٌة لأمرنا، رحم اهلل عب���دا اأحيا اأمرنا، يا 

خيثم���ة اأبل���غ موالين���ا اأّن���ا ل نغني عنه���م من اهلل �شيئ���اً اإّل بعمل، واأّنه���م لن ينالوا 

وليتن���ا اإّل بال���ورع، واأّن اأ�شّد النا�ص ح�شرة يوم القيامة من و�شف عدًل ثّم خالفه 

.
(((

اإلى غيره«

 Q حّدثني جبرئيل« :P قال: قال ر�سول �هلل Q وعن جابر عن �أبي جعفر 

اأّن اهلل ع���ّز وج���ّل اأهبط اإلى الأر�ص ملَ���كاً، فاأقبل ذلك الملك يم�شي حّتى وقع اإلى باب 

عليه رجل ي�شتاأذن على ربِّ الدار، فقال له الملَك: ما حاجُتك اإلى ربِّ هذه الدار؟ 

قال: اأٌخ لي: م�شلٌم زرُته في اهلل تبارك وتعالى.

 قال له الملَك، ما جاَء بَك اإّل ذاك؟ 

فقال: ما جاء بي اإّل ذاك. 

فقال: اإّني ر�شوُل اهلل اإليك وهو يقرُئك ال�شالم ويقول: وَجَبت لك الجّنة. 

وق���ال الملَ���ك: اإّن اهلل عّز وجّل يقول: اأّيما م�شلم زار م�شلماً فلي�ص اإّياه زار، اإّياَي 

.
(2(

زار وثواُبه عليَّ الجّنة«

حّق المؤمن على المؤمن

 عن �لمعّلى بن خني�ض قال:

»�شاأل���ت اأب���ا عب���د اهلل Q فقل���ت: ما ح���ّق الموؤمن عل���ى الموؤمن؟ فق���ال: اإّني 

علي���ك �شفي���ق اأخ���اف اأن تعلم ول تعمل وت�شّيع ول تتحّفظ. قال: قلت: ل حول ول 

)))  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج 2، �ض 75).

)2)  م.ن، ج 2، �ض 76).
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قّوة اإّل باهلل. قال Q: للموؤمن على الموؤمن �شبع حقوق واجبات لي�ص منها حّق 

اإّل واجب على اأخيه، اإن �شّيع منها حّقاً اأخرج من ولية اهلل ويترك طاعته ولم يكن 

له فيها ن�شيب:

اأي�شر حّق منها اأن تحّب له ما تحّب لنف�شك واأن تكره له ما تكره لنف�شك. 

والثاني: اأن تعينه بنف�شك، ومالك، ول�شانك، ويدك، ورجلك. 

والثالث: اأن تّتبع ر�شاه، وتجتنب �شخطه، وتطيع اأمره. 

والرابع: اأن تكون عينه ودليله ومراآته. 

والخام�ص: اأن ل ت�شبع ويجوع وتروى ويظماأ، وتلب�ص ويعرى.

وال�شاد����ص: اإن كان ل���ك خ���ادم ولي�ص ل���ه خادم ولك امراأة تق���وم عليك، ولي�ص له 

امراأة تقوم عليه، اأن تبعث خادمك يغ�شل ثيابه وي�شنع طعامه، ويمهد فرا�شه.

وال�شاب���ع: اأن تب���ّر ق�شم���ه، وتع���ود مري�شه، وت�شه���د جنازت���ه، واإن كانت له حاجة 

فب���ادر اإليه���ا مبادرة، ول تكّلف���ه اأن ي�شاألك، فاإذا فعلت ذل���ك و�شلت بوليتك وليته 

 .
(1(

ووليته بوليتك«

عظمة حرمة المؤمن عند الله تعالى وعظم حّقه

وع���ن �أبان بن تغل���ب قال: كنت �أطوف مع �أبي عبد �هلل Q فعر�ض لي رجل من 

 Q فكرهت �أن �أدع �أبا عبد �هلل ، �أ�سحابنا كان �ساألني �لذهاب معه في حاجة فاأ�سار �إليَّ

و�أذهب �إليه، فبينا �أنا �أطوف �إذ �أ�سار �إلّي، �أي�سا فر�آه �أبو عبد �هلل Q فقال: يا �أبان 

�إّي���اك يري���د هذ�؟ قلت: نعم.  قال: فمن هو؟ قلت: رج���ل من �أ�سحابنا.  قال: هو على 

مث���ل م���ا �أنت عليه؟ قلت: نعم، ق���ال: فاذهب �إليه، قلت: فاأقط���ع �لطو�ف؟ قال: نعم.  

قلت: و�إن كان طو�ف �لفري�سة؟ قال: نعم.  قال: فذهبت معه.

 ثّم دخلت عليه بعد ف�ساألته، فقلت: �أخبرني عن حّق �لموؤمن على �لموؤمن فقال: يا 

ين �لر�وندي، �ض 226.  )))  �لدعو�ت، قطب �لدِّ
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�أب���ان دع���ه ل ترده، قلت: بلى جعلت فد�ك فلم �أزل �أرّدد عليه، فقال: »يا اأبان تقا�شمه 

�شط���ر مال���ك، ث���ّم نظ���ر اإل���ّي فراأى م���ا دخلن���ي، فقال: ي���ا اأبان اأم���ا تعل���م اأن اهلل عّز 

وج���ّل ق���د ذكر الموؤثرين عل���ى اأنف�شهم؟ قلت: بلى جعلت فداك، فق���ال: اأّما اإذا اأنت 

قا�شمته فلم توؤثره بعد، اإّنما اأنت وهو �شواء اإّنما توؤثره اإذا اأنت اأعطيته من الن�شف 

 .
(((

الآخر«

فما �أعظم �لتر�حم و�لتعاطف و�لتحاّب في �هلل تعالى، ففي �لو�قع من يطالع هذه 

�لرو�ي���ات يعل���م �أّن ذلك من �أعظم �لقربات عن���د �لمولى تبارك وتعال���ى فاإذ� �ساألت 

نف�سك يومًا �أنا �أريد �لتقّرب �إلى �هلل تعالى ولي�ض لدّي �إقبال على كثرة �ساة م�ستحّبة، 

�أو �سوم نافلة، فما �أ�سنع كي �أقوم بعمل يكون ذ� بال يقّربني من خالقي؟ 

 تذّك���ر �أّن م���ن �لقربات �لعظيمة �أن ترح���م موؤمنًا، وتق�سي حاجت���ه، وت�سّد خّلته، 

وتنّف�ض غّمه وكربته، وتغيث لهفته، وتدخل �سرورً� على قلبه، وقد ورد �أّنه: »من كّفارات 

.
(2(

الذنوب العظام اإغاثة الملهوف والتنفي�ص عن المكروب«

الرحمة بالمؤمنين هي من موجبات رحمة الله تعالى

�إذ� �أردت �أن ت�سَمل���ك �لرحم���ة �لإلهية - �ّلتي هي منى �لقلوب - فمن موجباتها �أن 

ترحم �لموؤمنين. 

ع���ن �أمير �لموؤمنين Q: »ارحم من دونك، يرحمك م���ن فوقك، وق�ص �شهوه 

ب�شه���وك ومع�شيت���ه ل���ك بمع�شيتك لرّبك، وفق���ره اإلى رحمتك بفق���رك اإلى رحمة 

.
(3(

رّبك«

 وروي �أّن���ه ق���ال رج���ل للنب���ّي P �أحّب �أن يرحمن���ي رّبي.  فقال ل���ه P: »ارحم 

)))  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج 2، �ض )7). 

)2)  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج72، �ض )2.

)3)  عيون �لحكم و�لمو�عظ، �لو��سطي، �ض 77.
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 .
(((

نف�شك وارحم خلق اهلل يرحمك اهلل«

�ض �لعبد ل�سلب �لرحمة �للهية )نعوذ باهلل  وبالمقابل عدم �لرحمة بالموؤمنين يعرِّ

تعالى(:

 .
(2(

فعن �لنبّيّ P: »من لم َيرحم ل ُيرَحم«

.
(3(

»من ل َيرَحم من في الأر�ص ل َيرَحمه من في ال�شماء«

ة ت���روى عن مالك �لأ�ستر �ّل���ذي كان �سحابّيًا  وم���ن ق�س����ض �لرحمة بالنا�ض ق�سّ

لاإم���ام عل���ّيQ قائ���دً� ف���ي جي�س���ه، �سجاع���ًا ف���ي �لمع���ارك و�لح���روب مجابهًا 

للظالمين،�إّل �أّنه رحيمًا بالنا�ض �سفيقًا في مو�سع �لرحمة و�ل�سفقة.

فق���د »حك���ي اأّن مال���كاً الأ�شت���ر كان مجت���ازاً ب�ش���وق الكوف���ة وعلي���ه قمي����ص خام 

ْوقة ف���ازدرى  بزّيه؛ فرماه ببندقة تهاوناً به، فم�شى  وعمام���ة منه، فراآه بع�ص ال�شُّ

ول���م يلتف���ت، فقيل ل���ه: ويلك! اأتدري بم���ن رميت؟ فقال: ل، فقيل ل���ه: هذا مالك 

�شاحب اأمير الموؤمنين Q، فارتعد الرجل وم�شى اإليه ليعتذر منه، فراآه وقد 

دخل م�شجداً وهو قائم ي�شّلي، فلّما انفتل اأكّب الرجل على قدميه يقّبلهما، فقال: 

م���ا ه���ذا الأمر؟! فق���ال: اأعتذر اإلي���ك مّما �شنعت، فق���ال: ل باأ�ص علي���ك، فواهلل ما 

(4(

دخلت الم�شجد اإّل لأ�شتغفرّن لك«

ف���اإذ� كنت ت�سع���ى لتح�سيل مرتبة ت�سمو بك �إلى نيل و�س���ام حزب �هلل �لقر�آنّي ما 

علي���ك �إّل �أن ُتخِرج من قلبك �لق�س���وَة وتجعل مكانها رحمة وعطفًا ورّقة على �إخو�نك 

�لموؤمنين، وتحّب لهم ما تحّب لنف�سك وت�سفق عليهم كما ت�سفق على �أهلك.

)))  كنز �لعمال، �لمّتقي �لهندي، ج 6)، �ض 29).

)2)  ميز�ن �لحكمة، محّمد �لري�سهري، ج2، �ض 044).

م.ن، ج 2، �ض 044).
 
 (3(

)4)  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج42،�ض57).
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م���ط���ال���ع���ة

المرجع السّيد البروجردّي } 

ال يأكل من كباب استنشق رائحته الفقراء

�ل�سّيد  �لكبير  ي��ن��ّي  �ل��دِّ �لمرجع  ر�ف��ق��ت  لقد  �ل��م��وّح��دي:  فا�سل  �ل�سيخ  يقول 

�لبروجردّي } �إلى مدينة محّات، ولّما علم �لنا�ض بوجود مرجعهم �أقبلو� �إليه 

وذبحها  �لأغنام  من  عدد  ب�سر�ء  �ل�سّيد  فاأمر  �لفقر�ء،  من  �أكثرهم  وكان  زر�فات 

يعملون  �لظهر  لطعام  �للحم  من  �سيئًا  وعزلو�  �لفقر�ء،  �أولئك  على  لحمها  وتوزيع 

منه كبابًا لل�سّيد، ولكّن �ل�سّيد لم يمّد يده �إّل على �لخبز و�للبن و�لخيار دون �أن ياأكل 

من �للحم!!

فقال���و�: �سّيدن���ا لقد �أخ���ذ �لفقر�ء ح�س�سه���م فهذ� �لكباب من حّقك���م فلماذ� ل 

تتناولونه؟!

فقال }: من �لم�ستحيل �أن �آكل من كباب ��ستن�سق ر�ئحته �لفقر�ء!

فعزفت �أنف�سنا عن �أكل ذلك �لكباب �حتر�مًا لل�سّيد و�سار �لكباب كّله من ن�سيب 

.
(((

�لفقر�ء في �لمنطقة

المرجع الشيخ محّمد حسن الكاظمي }

ال يأكل بوجبة واحدة طعامًا ُيشترى بأجرة عامل نهاراً كاماًل

ذه���ب } لزي���ارة �لإمام �لح�سي���ن Q وبعد عنت �سديد ون�س���ب و�سل �إلى 

كرب���اء وق�سد �ل�سريح �ل�سريف قبل �أن ياأخذ ن�سيبه من �لر�حة. وبعد �لزيارة كان 

ق���د �أخذ منه �لجوع ماأخذه فجيء له بطعام �سهّي خبز وكباب �ساخن فلّما تناول لقمة 

رف���ع يده عن �لطعام و�س���األ عن ثمنه، وبعد �أن �سمع �لإجابة �س���اح قائًا: خذوه عّني 

.
(2(

فل�ست �آكًا في وجبة و�حدة طعامًا ي�سترى باأجر عامل يعمل جاهدً� �لنهار كّله!

)))  مرد�ن علم در ميد�ن عمل، �ض2)2، بت�سرف.

)2)  ق�س�ض وخو�طر، �ل�سيخ �لمهتدي، �ض94، بت�سرف.





يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الّلِه

5

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  {ڱ  

ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ 

.
(((

ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ}

)))  �سورة �لمائدة، �لآية: 54.
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الجهاد في سبيل الله

م���ن �سفات حزب �هلل: »الجهاد في �شبيل اهلل«،فا يكون �لموؤمن �سادقًا في دينه 

مكتم���ًا ف���ي �إيمانه، �إن لم يك���ن مجاهدً� في �سبيل �هلل فع���ًا، �إن كان �لجهاد تكليفه 

�لفعل���ّي، �أو محّدثًا نف�سه بالجهاد حالما تتوّفر �س���روط فعلّيته، فيوّطن نف�سه على �أّنه 

ين �لحنيف �إلى مناجزة �أع���د�ء �هلل و�لإن�سانية فاإّنه �سيكون حا�سرً� في  �إذ� دع���اه �لدِّ

ميد�ن �لكفاح و�لدفاع عن �سرعة رّب �لعالمين تبارك وتعالى من دون �أّي تلّكوؤ وتثاقل، 

�أو يك���ون م�ساعدً� للمجاهدي���ن، يجّهزهم، ويودُّهم، ويدعو له���م، ويرجو لهم �لن�سر 

و�لظفر على �أعد�ئهم، فيما لو كان من ذوي �لأعذ�ر.

 فع���ن ر�س���ول �هلل P: »من مات ولم يغُز، ول���م يحّدث نف�شه بالغ���زو، مات على 

.
(((

�شعبة من نفاق«

وه���ذ� طبيعّي �إذ �إنَّ َمن �أحّب �هلل تعالى �أح���ّب ديَنه و�سريعته و�أحكامه، وعليه فاإن 

كان حّبه �سادقًا قويًا مخل�سًا ل ي�ستطيع �إّل �أن يكون مد�فعًا عن بي�سة �لإ�سام وذ�ئدً� 

ع���ن حيا�سه، فاإّنه ل يطيق �ل�سكوت على �نتهاك حرمات �هلل، و�أحكام دينه، و�سرعته 

�لمقّد�سة، بل ل بّد �أن ين�سد �إحقاق �لحّق و�إنفاذ �أحكام �هلل، و�إّل فاأين يذهب حبُّه هلل 

و�سرعه �إن لم يكن في عد�د �لمد�فعين عن حمى دينه؟!

)))  جو�هر �لكام،�ل�سيخ �لجو�هري،ج)2، �ض 9.
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R عظمة الجهاد في روايات المعصومين

ة �ل�سريفة في رو�يات م�ستفي�سة �أمَر �لجهاد في �سبيل �هلل تعالى  َمت �ل�سنَّ لقد عظَّ

بما يجعل �لمجاهد �لمخِل�ض في عد�د �لخو��ّض من خلق �هلل تعالى:

ة   يقول �أمير �لموؤمنين Q: »اإّن الجهاد باب من اأبواب الجّنة فتحه اهلل لخا�شّ

.
(((

اأوليائه، وهو لبا�ص التقوى، ودرع اهلل الح�شينة، وجّنته الوثيقة«

 .
(2(

 وعن ر�سول �هلل P:»من لقي اهلل بغير اأثر من جهاد لقي اهلل وفيه ثلمة«

 و�إّن رج���ًا �أت���ى جبًا ليعبد �هلل في���ه، فجاء به �أهله �إلى �لر�س���ول P فنهاه عن 

ذل���ك، وق���ال P: »اإّن �شبر الم�شلم في بع�ص مواطن الجه���اد يوماً واحداً خير له 

 .
(3(

من عبادة اأربعين �شنة«

 .
(4(

 وعنه P: »اإّن لكّل اأّمة �شياحة، و�شياحة اأّمتي الجهاد في �شبيل اهلل«

 ذّم أذى المجاهدين 

يج���ب عل���ى �لموؤمن �أن يعي���ن �لمجاهدي���ن و�أن يتجّنب �أذ�هم فاأذي���ة �لموؤمن من 

�لكبائ���ر فكيف �إذ� كان هذ� �لموؤمن من �لباذلين �أنف�سهم، �لمتحّملين لأنو�ع �لم�سّقة 

في �سبيل �هلل تعالى؟ فاّن �هلل تعالى ينتقم لهم مّمن يوؤذيهم.

 فع���ن ر�سول �هلل P: »من اغت���اب غازياً اأو اآذاه اأو خلفه ف���ي اأهله بخالفة �شوء 

 .
(5(

ن�شب له يوم القيامة َعلَم، في�شتفرغ ح�شابه ويركم في النار«

وعن���ه P: »اّتق���وا اأذى المجاهدي���ن ف���ي �شبي���ل اهلل، ف���اإّن اهلل يغ�ش���ب لهم كما 

.
(6(

يغ�شب للر�شل، وي�شتجيب لهم كما ي�شتجيب لهم«

)))  نهج �لباغة، �لخطبة: 27.

)2)  كنز �لعمال، �لمتقي �لهندي، ج 4، �ض )28.

)3)  م�ستدرك �لو�سائل، �لميرز� �لنوري، ج ))، �ض )2. 

)4)  كنز �لعمال، �لمتقي �لهندي، ج 4، �ض 286. 

م�ستدرك �لو�سائل، �لميرز� �لنوري، ج))، �ض 23.
 
 (5(

 
كنز �لعمال، �لمتقي �لهندي، ج 4، �ض 4)3.

 
 (6(



ِه ِهيِل ةمام ي فأ َِ ِأ  و وِهقة ّأ 49لة

فمن لم يوّفق للغزو في �سبيل �هلل تعالى، فعلى �لأقّل ليجتنب �أذى �لمجاهدين، ول 

ُيعيَقنَّ طريقهم، ول يفّت في ع�سدهم، و�إّل ف�سيكون قد عّر�ض نف�سه للغ�سب �لإلهّي، 

نعوذ باهلل تعالى من غ�سبه وحلول �سخطه.

ثواب تجهيِز المجاهدين وإعانتهم

عن ر�سول �هلل P: »من جّهز غازياً ب�شلك اأو اإبرة غفر اهلل له ما تقّدم من ذنبه 

.
(((

وما تاأّخر«

فه���ذ� طريق ر�ئع يفتحه �لإ�س���ام لكي ل ُي�ستثنى �أحد من �أف���ر�د �لأّمة من �لبذل 

ف���ي �سبيل �هلل تعالى، و�لجهاد ب�سرب من �سروب���ه، فالجبان ل عذر له بعدم �لإنفاق 

و�إن �س���رب �ل�سفح عن ح�سوره في �لمي���د�ن، فليكن جهاده �إذن بماله �إذ� لم ي�ستطع 

�لخدم���ة في �ساحة �لمعركة و�لقتال، طبعًا م���ع حفظ مرتبة وف�سيلة �لمجاهد بنف�سه 

 .
(2(

في �سبيل �هلل: {ڦ ڦ  ڦ  ڦ ڄ  ڄ ڄ}

 المرابطة في سبيل الله وثوابها العظيم

المرابطة: وهي �لإر�ساد لحفظ �لثغر. وهي م�ستحّبة ولو كان �لإمام غائبًا، لأّنها 

ل تت�سّمن قتاًل، بل حفظًا و�إعامًا. 

 .
(3(

ومن لم يتمّكن منها بنف�سه، ي�ستحّب �أن يربط فر�سه هناك 

 .
(4(

{ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}

 .
(5(

وعن ر�سول �هلل P: »رباط يوم في �شبيل اهلل خير من الدنيا وما عليها«

 .
(6(

وعنه P: »رباط يوم خير من �شيام �شهر وقيامه«

ميز�ن �لحكمة،ج)،�ض446.
 
 (((

�سورة �لن�ساء،�لآية:95.
 
 (2(

 
�سر�ئع �لإ�سام، �لمحقق �لحلي، ج )، �ض 234.

 
 (3(

�سورة �آل عمر�ن، �لآية: 200.
 
 (4(

كنز �لعمال، �لمتقي �لهندي، ج 4، �ض 283.
 
 (5(

)6)  م.ن، ج 4، �ض 284. 
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 ف�سل الحرا�سة 

 ع���ن ر�س���ول �هلل P: »حر�ص ليلة ف���ي �شبيل اهلل عّز وجّل اأف�ش���ل من األف ليلة 

 .
(((

يقام ليلها وي�شام نهارها«

 ع�قبة ترك الجه�د

 عن ر�سول �هلل P: »فمن ترك الجهاد األب�شه اهلل ذّلً في نف�شه، وفقراً في معي�شته، 

 .
(2(

ومحقاً في دينه. اإّن اهلل تبارك وتعالى اأعّز اأّمتي ب�شنابك خيلها ومراكز رماحها«

 وع���ن �أمير �لموؤمنين Q: »فمن تركه - يعني الجهاد - رغبة عنه األب�شه اهلل 

ث���وب ال���ذّل، و�شمله الب���الء، وديث بال�شغ���ار والقماءة، و�شرب على قلب���ه بالإ�شهاب 

 .
(3(

)بالأ�شداد(، واأديل الحّق منه بت�شييع الجهاد«

فلسفة الجهاد في اإلسالم 

�لأنبياء  وك��ّل  �ل�سماوية  �لديانات  كّل  �إليه  دعت  �ّل��ذي  �لتوحيد  دين  �لإ�سام 

و�لر�سل R، و�لإن�سانية ل تحيا مع �ل�سرك، و�إّن �لحر�ض على �لتوحيد و�لتحّفظ 

ل  فبدونه  وجوهرها  روحها  فهو  مّنا،  �لإن�سانية  ت�ستوجبه  ما  �أهّم  من  قيامه  على 

باقية. لاإن�سانية  يبقى 

ين و�لمحافظة عليه،  و�هلل تعال���ى �أو�سى �أنبياءه �لكر�م ور�سله �لعظ���ام باإقامة �لدِّ

قال تعال���ى: { چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ 

.
(4(

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  ک ک ک}
ي���ن، و�أ�سا�س���ه �لأّول  ه���و �لتوحي���د. فو�سّي���ة �هلل تعالى لاأنبي���اء �إقام���ة �لدِّ

ۉ   ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ    {ۈ  تعال���ى:  وق���ال 

)))  كنز �لعمال، �لمتقي �لهندي، ج 4، �ض 297.

)2)  �لأمالي �ل�سيخ �ل�سدوق، ج 8، �ض 462.

)3)  نهج �لباغة، �لخطبة: 27. 

)4)  �سورة �ل�سورى، �لآية: 3).



ِه ِهيِل ةمام ي فأ َِ ِأ  و وِهقة ّأ )5لة

. فال�ستجاب���ة هلل وللر�س���ول �إّنما تتحّق���ق بالتوحي���د باأق�سامه، وعليه 
(((

ېې}
تترّتب �لحياة، و�إّل فالحكم بالإعد�م على �لإن�سانية.

و�لمحافظ���ة عل���ى �لتوحيد و�إج���ر�وؤه و�إنفاذ �أحكام���ه في �لأر�ض يحت���اج �إلى دفع 

�أعد�ئ���ه �لموجودين ف���ي كّل زمان، �ّلذين يريدون �أن يطفئو� نور �هلل باأفو�ههم، وهذ� 

�لدفاع عنه وبالّتالي �لدفاع عن �لإن�سانية يقت�سي �لجهاد:

 {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   

.
(2(

ڄ ڃ ڃ  ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ}
.

(3(

 {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ}

فالدفاع هو �أد�ء حّق �لإن�سانية بالحياة، ولوله ل�ساَد �ل�سرك �ّلذي هو موت �لإن�سانية.

ة �أوليائه، وهو لبا�ض �لتقوى، ودرع   فالجهاد باب من �أبو�ب �لجّنة فتحه �هلل لخا�سّ

ل عامله  له �هلل عّز وجّل عل���ى �لأعمال، وف�سّ ، ف�سّ
(4(

�هلل �لح�سين���ة، وجّنته �لوثيق���ة 

ين،  ين، وبه يدفع عن �لدِّ عل���ى �لعّمال تف�سيًا في �لدرجات و�لمغفرة، وبه ظه���ر �لدِّ

، وهو 
(5(

وب���ه ��سترى �هلل من �لموؤمنين �أنف�سه���م و�أمو�لهم بالجّنة بيعًا مفلحًا منجحًا 

 .
(7(

ها ب�سناِبِك خيلها ومر�كِز رماحها P �ّلتي قد جعل �هلل عزَّ
(6(

�سياحة �أّمة محّمد 

وف���وَق كِل ب���رٍّ بّر حّتى يقتل �لرج���ل في �سبيل �هلل فاإذ� قتل ف���ي �سبيل �هلل فلي�ض فوقه 

. و�لخير كّله في �ل�سيف، وتحت �ل�سيف، وف���ي ظّل �ل�سيف، ومعقود في نو��سي 
(8(

ب���ّر 

.R هذ� ما نطقت به رو�يات و�أحاديث �أهل �لبيت .
(9(

�لخيل 

)))  �سورة �لأنفال، �لآية:24.

)2)  �سورة �لحج، �لآية: 40.

)3)  �سورة �لبقرة، �لآية: )25.

)4)  نهج �لباغة، �لخطبة: 27.

)5)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج5،�ض3.

)6)  �نظر: بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج40، �ض 328.

)7)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني ، ج5، �ض3.

)8)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني،ج2، �ض 348.

)9)  م.ن،ج5، �ض 9.
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م���ط���ال���ع���ة

القتال ليس مطلوبًا لذاته

:Qعن �لإمام  علّي بن �أبي طالب

»ف���واهلل م���ا دفع���ت الحرب يوم���اً اإّل واأنا اأطم���ع اأن تلحق بي طائف���ة فتهتدي بي 

وتع�ش���و اإل���ى �شوئ���ي، وذل���ك اأح���ّب اإلّي م���ن اأن اأقتلها عل���ى �شالله���ا واإن كانت تبوء 

. فالحرب لم تكن لأ�سد �هلل �لغالب يومًا هي �لهدف، مع �أّنه �سّيد �لمعامع، 
(((

باآثامها«

وفار����ض �لمجامع، و�إمام �لجه���اد، �ّلذي كان يحمل لو�ء ر�س���ول �هلل P ويقاتل بين 

يديه، ولم تخُل منه و�قعة، و�إّنما كانت �لغاية لديه هي هد�ية �ل�ساّلين ورجوعهم عن 

طريق �لغو�ية �إلى نور �لحّق و�لولية. 

و�ل�سه���ادة �أي�سًا لي�ست هي �لمطلوبة بال���ذ�ت للمجاهد لكي يقال �أنتم ترغبون في 

�لم���وت، و�لحياة �أف�سل من �لم���وت فلماذ� تحّبون �لموت، وي�س���ّورون ثقافة �ل�سهادة 

كاأّنه���ا ثقاف���ة �لم���وت، ��ستمع �إلى �لإم���ام �ل�سجاد Q كيف يبّين ف���ي دعائه لأهل 

:Q لثغور �لهدف من �لجهاد فيقول�

»الّله���م واأّيم���ا غاز غزاهم من اأه���ل ملتك، اأو مجاهد جاهدهم م���ن اأتباع �شنتك 

.
(2(

ليكون دينك الأعلى، وحزبك الأقوى وحّظك الأوفى..«

فالهدف  �إعز�ز �لدين ون�سر �لحّق، و�ل�سهادة و�ساٌم ولي�ست هدفًا.

)))  �سرح نهج �لباغة، خطب �لإمام Q، �سرح �ل�سيخ محّمد عبده، ج )، �ض 04).

)2)  �ل�سحيفة �ل�سجاديه �لكاملة، �لإمام زين �لعابدين Q، �ض 46).



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

اَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة آلِئٍم

6

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  {ڱ  

ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ 

(((

ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ}

))) �سورة �لمائدة، �لآية: 54.
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رضا الله تعالى

�إّن �لموؤم���ن �إذ� كان هدف���ه وما يرمي �إليه في حياته �لدني���ا هو ك�سب مر�ساة �هلل 

تعال���ى، فاإّنه م���ن �ل�سرورّي �أن يتعار�ض هذ� �لهدف �ل�سام���ي مع نيل ر�سا �لنا�ض في 

َرن���ا بالتوبة و�لرجوع �إل���ى �لقيم و�لمبادئ  بع����ض �لحالت، ف���اهلل تعالى يريد �أن يطهِّ

و�لأخاق، ويريد كثير من �لنا�ض لنا �أن نّتبع �ل�سهو�ت و�أن نميل ميًا عظيمًا: 

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ     پ ڀ ڀ ڀ 

 .
(((

ڀ}
و�إذ� �أر�د �لموؤمن �أن يتطّهر وي�سل �إلى نيل ر�سا �هلل تعالى ل بّد �أن يطّبق �أحكامه 

تعالى من غير �جتز�ء.

و�لمد�هن���ة للخلق �ست���وؤّدي �إلى �لجتز�ء ف���ي �إجر�ء �أح���كام �هلل تعالى وعدم نيل 

.
(2(

�لمر�د وهو ر�سا �هلل تعالى، {ۇ ۇ        ۆ ۆ}

فبع�سهم مّمن �سعف �إيمانه يترك تطبيق حكم �هلل تعالى خوفًا من مامة �لنا�ض 

، فيكون ممن �أر�سى �لنا�ض ب�سخط 
ً
م مر�َد �لخلق على مر�د �لخالق مد�هنة  له، فيقدِّ

)))  �سورة �لن�ساء، �لآية: 27.

)2)  �سورة �لقلم، �لآية: 9.
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�هلل تعالى، و�أر�سى �لمخلوق ب�سخط �لخالق!!

وه���ذ� بالطبع ل يتطابق مع موقف �لموؤمن �ل�سادق بح���ال من �لأحو�ل، فالموؤمن 

من حزب �هلل من يقّدم ر�سا �لخالق على ر�سا �لمخلوق عند �لتعار�ض بينهما..

 اأّوًل: لأن���ه ينظر �إل���ى �لعاقبة، و�إلى و�قع �لدنيا و�أّنها ل ت�ستحّق �أّي �عتبار لزو�لها 

وزو�ل كّل �عتبار�تها فهي {ڃ                 چ      چ چ چ ڇ ڇ   ڇ 

، فاعتبار�تها وهمّية �سر�بّية، 
(((

ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}
ومنها �لإح�سا�ض بر�سا �لنا�ض وميلهم ومحّبتهم له، فما ينفعه هذ� �إذ� كان قد 

��سخط ربه عند معاينة ملك �لموت، و�لنزول في �لقبر، و�لوقوف بين يدي �هلل 

تعالى؟!

وثانياً: لأّنه يعلم �أّنه من طلب ر�سا �لنا�ض ب�سخط �هلل تعالى ��ستوجب �سخط �هلل 

دون �أن ي�س���ل �إل���ى مر�ساة �لنا����ض، لأّن ر�سا �لنا�ض غاي���ة ل تدرك، كما يقول 

�أمي���ر �لموؤمنينQ:  »ر�شا النا����ص غاية ل تدرك، فتح���رَّ الخير بجهدك، 

.
(2(

ول تباِل ب�شخط من ير�شيه الباطل«

ويقول �ل�ساعر: 

وم�����������ا اأح�������������د م��������ن األ�������������ش������ن ال������ن������ا�������ص �����ش����ال����م����اً 

ال������م������ط������ّه������ر ال����������ن����������ب����������ّيّ  ذات  اأّن�����������������������ه  ول���������������و 

 ف���������������اإن ك������������ان م��������ق��������دام��������اً ي�������ق�������ول�������ون اأه���������������وٌج 

م�������ب�������ذُر ي��������ق��������ول��������ون  م�������ف���������������ش�������اًل  ك�������������ان  واإن 

اأب���������ك���������ٌم  ي��������ق��������ول��������ون  �������ش������ّك������ي������ت������اً  ك��������������ان  واإن 

م�������ه�������ذُر  ي��������ق��������ول��������ون  م�����ن�����ط�����ي�����ق�����اً  ك�������������ان  واإن 

)))  �سورة �لنور، �لآية: 39.

)2)  �سرح نهج �لباغة، �بن �أبي �لحديد، ج 2، �ض 305.
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ق�����ائ�����م�����اً  وب������ال������ل������ي������ل  ����������ش���������ّوام���������اً  ك������������ان  واإن 

وي�������م�������ك�������ر  ي��������������رائ��������������ي  زّوار  ي�����������ق�����������ول�����������ون 

ف�������ال ت�����ك�����ت�����رث ب�����ال�����ن�����ا������ص ف�������ي ال�������م�������دح وال����ث����ن����ا 

.
(((

اأك�������������ب�������������ر واهلل  اهلل  اإّل  ت�������خ���������������صَ  ول 

وروي �أّن �لنب���ّي مو�س���ى Q ق���ال: »يا رّب احب����ص عّن���ي األ�شنة بن���ي اآدم، فاإّنهم 

يذّمون���ي، وق���د اآذوني - وقد اأ�ش���ار تبارك تعالى اإلى ذلك في محك���م الكتاب العزيز 

قيل: فاأوحى اهلل جّل جالله اإليه: يا مو�شى 
(2(

بقوله: {ڳ ڳ ڳ       ڳ ڱ}

ه���ذا �ش���يء ما فعلته مع نف�شي، اأفتريد اأن اأعمله معك؟! فقال: قد ر�شيت اأن يكون 

.
(3(

لي اأ�شوة بك«

ف���اإذ� كان �أم���ر �لنا�ض هكذ� كي���ف �إذً� يطلب �لموؤمن �لعاق���ل ر�ساهم، تاركًا ر�سا 

���ه و�إن تعار�ض مع هوى  ي ربَّ خالق���ه تعال���ى؟! بل �إّنه و�لحال���ة هذه �سي�ستغل بم���ا ُير�سِ

�لخلق و��ستوجب �سخطهم، فلي�ض ذلك مّما يهّمه:

ف�������ل�������ي�������ت�������ك ت�������ح�������ل�������و وال����������ح���������������������ي����������اة م���������ري���������رة

ول��������ي��������ت��������ك ت��������ر���������ش��������ى والأن��������������������������������ام غ�������������ش������اب

ول����������ي����������ت اّل����������������������ذي ب�������ي�������ن�������ي وب��������ي��������ن��������ك ع������ام������ر

وب���������������ي�������ن�������ي وب����������ي����������ن ال�������ع�������ال�������م���������������ي�������ن خ������������راب

ه�����ّي�����ن ف��������ال��������ك��������ّل  ال�������������������وّد  م�������ن�������ك  ���������ش��������ّح  اإذا 

وك��������������������ّل اّل������������������������ذي ف����������������وق ال��������������ت��������������راب ت������������راب

)))  نهج �ل�سعادة، �ل�سيخ �لمحمودي، ج 8، �ض 45.

)2)  �سورة �لأحز�ب، �لآية: 69.

)3)  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 68، �ض 362.
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طلب رضا الله يكفي أمور الناس

وبالعك����ض من �عتقاد �لمد�هني���ن �لُمر�ئين، فاإّن طالب ر�س���ا �هلل تعالى �سيلَم�ض 

تاأييد �هلل له عندما يوؤِثر مر�َد خالقه على مر�د �لنا�ض. 

فعن �أبي عبد �هلل �ل�سادق Q، عن �أبيه، عن جّده Q قال: 

َكَت���َب رجل �إلى �لح�سين بن علّي Q: يا �سّي���دي �أخبرني بخير �لدنيا و�لآخرة، 

:Q فَكتب �إليه

»ب�ش���م اهلل الرحم���ن الرحي���م اأّم���ا بع���د فاإّن���ه َمن طلب ر�ش���ا اهلل ب�شخ���ط النا�ص 

كف���اه اهلل اأم���ور النا����ص، وم���ن طل���ب ر�شا النا����ص ب�شخ���ط اهلل وكله اهلل اإل���ى النا�ص 

 .
(((

وال�شالم«

رضا الناس غاية ال تدرك

و�عل���م �أّن ر�سا �لنا�ض غاي���ة ل تدرك، فاإّن �أردت ر�حة �لدني���ا قبل �لآخرة فانظر 

�إل���ى ر�سا �هلل تعالى ول تاأخذ باًل لكام �لنا����ض، فالنا�ض �أمزجة مختلفة كلٌّ يريد ما 

ينا�سبه. 

روي �أّن لقمان �لحكيم قال لولده في و�سّيته: »ل تعّلق قلبك بر�شا النا�ص ومدحهم 

وذّمهم، فاإّن ذلك ل يح�شل ولو بالغ الإن�شان في تح�شيله بغاية قدرته، فقال ولده 

م���ا معن���اه: اأح���ّب اأن اأرى لذل���ك مث���اًل اأو فعاًل اأو مق���اًل، فقال له: اأخ���رج اأنا واأنت، 

فخرج���ا ومعهم���ا بهي���م فركبه لقمان وترك ول���ده يم�شي وراءه فاجت���ازوا على قوم 

فقال���وا: ه���ذا �شي���خ قا�ش���ي القلب، قلي���ل الرحمة، يركب ه���و الداّبة وه���و اأقوى من 

هذا ال�شبّي، ويترك هذا ال�شبّي يم�شي وراءه، واإّن هذا بئ�ص التدبير، فقال لولده: 

�شمع���ت قوله���م واإنكاره���م لركوبي وم�شي���ك؟ فقال: نعم فقال: ارك���ب اأنت يا ولدي 

حّتى اأم�شي اأنا، فركب ولده وم�شى لقمان فاجتازوا على جماعة اأخرى فقالوا: هذا 

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 68، �ض 208.
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بئ�ص الوالد، وهذا بئ�ص الولد. اأما اأبوه فاإّنه ما اأّدب هذا ال�شبّي حّتى يركب الداّبة 

ويترك والده يم�شي وراءه، والوالد اأحّق بالحترام والركوب، واأّما الولد فالأّنه عّق 

وال���ده بهذه الحال فكالهما اأ�شاءا ف���ي الفعال، فقال لقمان لولده: �شمعت؟ فقال: 

نع���م، فق���ال: نرك���ب مع���اً الداّبة فركب���ا معاً فاجت���ازوا عل���ى جماعة فقال���وا: ما في 

قل���ب هذين الراكبين رحم���ة، ول عندهم من اهلل خبر، يركبان معاً الداّبة يقطعان 

ظهره���ا، ويحمالنه���ا م���ال تطي���ق، ل���و كان قد ركب واح���د وم�شى واح���د كان اأ�شلح 

واأجود، فقال: �شمعت؟ فقال: نعم، فقال: هات حّتى نترك الداّبة تم�شي خالية من 

ركوبن���ا، ف�شاق���ا الداّبة بي���ن اأيديهما وهما يم�شي���ان فاجتازوا عل���ى جماعة فقالوا: 

ه���ذا عجيب من هذين ال�شخ�شين يتركان داّبة فارغة تم�شي بغير راكب ويم�شيان، 

وذّموهم���ا عل���ى ذل���ك كم���ا ذّموهما على كّل م���ا كان فقال لولده: ت���رى في تح�شيل 

ر�شاهم حيلة لمحتال، فال تلتفت اإليهم وا�شتغل بر�شا اهلل جّل جالله، ففيه �شغل 

(((

�شاغل، و�شعادة واإقبال في الدنيا ويوم الح�شاب وال�شوؤال«.

مثال من يطلب رضا الناس بسخط الله

ومث���ال م���ن يطلب ر�س���ا �لنا�ض ب�سخ���ط �هلل تعال���ى كرجل م�سج���ون ينتظر حكم 

�ل�سلط���ان علي���ه دون �أن يدري ماذ� �سي�سدر ب�ساأنه ه���ل �لإعد�م �أم �لعفو، وكان حكم 

ل �ل�سلطان به رجلين ير�قبان  �ل�سلطان مرهونًا بت�سّرفاته و�أقو�له في �ل�سجن. وقد وكَّ

ت�سّرفاته وحركاته و�سكناته وكل ما يتفوه به من منطق وكام ويح�سيانه عليه، فحياُته 

رهينة لما ُينقل لل�سلطان من قبل �لمر�قبين، وهو مع ذلك م�سغول بتح�سيل ر�سا من 

مع���ه في �ل�سج���ن من �لم�ساجين وك�س���ب مدحهم، مهموم لذّمهم وع���دم ميلهم �إليه، 

غافل، �أو غي���ر مكترث لما ي�سدر عنه، من �أفعال، و�أقو�ل ت�سخط �ل�سلطان، �سينقلها 

َدة لما �سيوؤول �إليه �أمره، من موت �أو حياة! �إليه �لحار�سان قطعًا، و�ستكون محدِّ

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 68، �ض )36.
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ماذ� يحكم �لعقل على مثل هكذ� �سخ�ض؟

هل يعتبره عاقًا؟! بالطبع ل. 

هك���ذ� ح���ال �لإن�سان ف���ي �لدنيا حيث يتوق لم���دح �لنا�ض، وينف���ر، ويتاأّلم، ويهتّم، 

ويغت���ّم من مذّمتهم، م�سغوًل بذلك عّما ُينَقل �إلى �سّيده وموله، مّما يحّدد م�سيره في 

د�ر �لبق���اء و�لخلود، بل �لأمر �أ�سّق و�أدّق من ذلك بكثير، حيث �إّن �هلل تعالى لم يجعل 

علي���ه فقط حافظين ما يلفظ من قول �إّل كتب���اه عليه، بل جعل جو�رحه �ساهدة عليه، 

بل حّتى ما يخفيه في نف�سه �سيعلمه �هلل تعالى: 

 .
(((

{ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}

.
(2(

{ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ   ڌ  ڎ ڎ   ڈڈ}

فه���ل يبقى له �أن ي�ستغل بغير ما يحّقق مر�د خالقه، ور�ساه، و�إن باين مر�د �لخلق 

�أجمعين؟!

فالموؤم���ن �لموق���ن �إذً� هو �ّلذي يعم���ل بالحّق �إذ� ظفر ب���ه، و�إن كثر �لمختلف معه 

و�لطاع���ن علي���ه، وي�ستغل ب�سكر �هلل جّل جاله على ما ه���د�ه �إليه، فاإّن �هلل تعالى قد 

م���دح قومًا عل���ى هذ� �لمقام وجّللهم بو�سام عظيم وه���و ن�سبتهم �إلى حزبه، فقال عّز 

وجّل: { ڭ ڭ ۇ ۇۆ .. ڇ ڇ ڇڍ }.

أعظم مصداق لمن ال يخاف في الله لومة الالئم

�نظ���ر �إلى �إمامك �أمي���ر �لموؤمنين Q وهو �أبرز م�سد�ق لمن ل يخاف في �هلل 

لومة لئم، من قريب �أو بعيد، ومن عدّو �أو �سديق، �نظر �إليه كيف ل ير�عي �أحدً� في 

�إنفاذ حكم �هلل، ول يخاف في �إجر�ء حّده لومة لئم: 

روي ف���ي �لبحار �أّنه Q �أخذ رجًا من بني �أ�سد في حّد، فاجتمع قومه ليكّلموه 

)))  �سورة غافر، �لآية: 9).

)2)  �سورة �لبقرة، �لآية: 284.
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فيه، وطلبو� �إلى �لح�سن Q �أن ي�سحبهم.   فقال �لح�سن Q: �ئتوه )�أي �أمير 

�لموؤمني���ن( فهو �أعلى بكم عين���ًا، فدخلو� على �لإمام Q و�ساألوه.  فقالQ: ل 

 Q ت�ساألوني �سيئًا �أملكه �إّل �أعطيتكم، فخرجو� يرون �أّنهم قد �أنجحو�، ف�ساألهم �لح�سن

فقال���و�: �أتينا خير ماأتي، وحكو� له قوله.  فق���ال: ما كنتم فاعلين �إذ� جلد �ساحبكم؟  

ه )�أي �أقام عليه �لحّد(، ثّم قال:  فاأ�سغ���وه )�أي نق�سوه(، فاأخرجه علّي Q فح���دَّ

 
(((

هذ� و�هلل ل�ست �أملكه.

فه���و Q قال ل ت�ساألون���ي �سيئًا �أملكه �إّل �أعطيتك���م، وم�ساألة �لحّد هي بيد �هلل 

�ض فيه���ا ول يملكها، فلو كانت له يملكه���ا ومفوَّ�ض فيها لأعطاهم  تعال���ى هو غير مفوَّ

�إّياها و�أ�سقط �لحّد عن �ساحبهم!!.

فالخال�ش���ة: �إّن �لموؤم���ن من ح���زب �هلل �لقر�آنّي ل يخاف ف���ي تطبيق حكم �هلل 

ل حّدً� من حدود �هلل  تعالى مامة �لائمين، وعذل �لعاذلين، فاأمير �لموؤمنين لم يعطِّ

تعال���ى و�إن خاطبه بع�ض محّبيه و�أن�ساره بما خاطبه كما مّر وذكرنا، فا مد�هنة في 

ي���ن و�إجر�ء �أحكامه وحدوده، وبالمقابل في �لأمور �ّلتي ل يكون فيها كذب ول  �أم���ر �لدِّ

، ولي�ض فيها ت�ساهل في �أحكام �هلل تعالى، ول ت�سييع  تزوير بمدح ظالم �أو �إعانة متعدٍّ

ين، فاإّنه يكون مد�ريًا مجامًا فيها.  ل�سيء من �أمر �لدِّ

فع���ن اأب���ي عب���د اهلل Q ق���ال:  قال ر�س���ول �هلل P:  »م���داراة النا�ص ن�شف 

 .
(2(

الإيمان والرفق بهم ن�شف العي�ص«

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 4)، �ض 9.

)2)  م. ن، ج 2، �ض 864.
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م���ط���ال���ع���ة

ال تتزيّن للناس وتبارز الناس بالمعاصي

يق���ول ن���وف �لبكالّي: عن �أمير �لموؤمنين Q�أّنه قال:  »ي���ا نوف اإّياك اأن تتزّين 

.
(((

للنا�ص وتبارز اهلل بالمعا�شي فيف�شحك اهلل يوم تلقاه«

 :Q قال: قال �أمير �لموؤمنين Q عن �آبائه Qوعن �لإمام �ل�سادق 

»كان���ت الفقه���اء والحكم���اء اإذا كات���ب بع�شه���م بع�ش���اً كتبوا بثالث لي����ص معهّن 

ه كفاه اهلل هّمه م���ن الدنيا، وم���ن اأ�شلح �شريرته  رابع���ة: م���ن كانت الآخ���رُة همَّ

اأ�شلح اهلل عالنيته، ومن اأ�شلح فيما بينه وبّين اهلل عّز وجّل اأ�شلح اهلل له فيما 

 .
(2(

بينه وبين النا�ص«

وعن���ه Q قال: قال �أبو جعفر Q:»من كان ظاه���ره اأرجح من باطنه خّف 

 .
(3(

ميزانه« 

وروي �أّن رج���ًا من بن���ي �إ�سر�ئيل قال: »واهلل لأعب���دّن اهلل عبادة اأُذَك���ُر بها،فكان 

اأّول داخل في الم�شجد واآخر خارج منه، ل يراه اأحد حين ال�شالة اإّل قائماً ي�شّلي، 

و�شائم���اً ل يفط���ر، ويجل�ص اإلى حلق الذكر، فمك���ث بذلك مّدة طويلة وكان ل يمّر 

َنع، فاأقبل على نف�شه وقال: اأراني في غير  بقوم اإّل قالوا فَعل اهلل بهذا المرائي و�شَ

�ش���يء لأجعل���ّن عمل���ي كّله هلل، فلم يزد عل���ى عمله اّلذي كان يعمل قب���ل ذلك اإّل اأّنه 

تغّيرت نّيته اإلى الخير فكان ذلك الرجل يمّر بعد ذلك بالنا�ص فيقولون: رحم اهلل 

.
(4(

فالناً الآن اأقبل على الخير«

)))  �لأمالي، �ل�سيخ �ل�سدوق، �ض 26).

)2)  �لأمالي، �ل�سيخ �ل�سدوق، �ض 22.

)3)  م.ن، �ض 294.

)4)  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج86 �ض 369.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

الحّب في اهلل والبغض في اهلل
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)))  �سورة �لمجادلة،�لآية22
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أفضل األعمال
ورد عن �لنبّيّ �لأعظم P �أّنه قال: »اأوثق عرى الإيمان الحّب في اهلل والبغ�ص 

.
(((

في اهلل«

وع���ن �أب���ي عب���د �هلل �ل�س���ادق Q �أّن���ه ق���ال: »ق���ال ر�ش���ول اهلل P ذات يوم 

لأ�شحاب���ه: اأخبرون���ي باأوثق عرى الإ�شالم، فبع�شهم ق���ال: ال�شالة، وبع�شهم قال 

الزكاة، وبع�شهم قال الجهاد.. فقالوا: يا ر�شول اهلل، فاأخبرنا، قالP: »الحّب في 

 .
(2(

اهلل والبغ�ص في اهلل«

نقل جعفر بن �أحمد �لقّمّي في كتاب �لغايات: عن �لنبّيّ P �أّنه قال: �أّي �لأعمال 

�أف�س���ل؟ قالو�: �ل�ساة. فق���ال: »اإّن ال�شالة تنهى ع���ن الفح�ش���اء والمنكر، وما هي 

بال�شالة«.  قالو�: �لزكاة. قال: »اإّن الزكاة تمحي�ص، وما هي بالزكاة«. قالو�: �لحّج. 

قال: »اإّن الحّج كفارة، وما هو بالحّج«.

قالو�: �لجهاد. قال: »اإّن الجهاد ُجنَّة، وما هو بالجهاد«. قالو�: �هلل ور�سوله �أعلم.  

.
(3(

قال: »الحّب في اهلل والبغ�ص في اهلل«

)))  م�ستدرك �لو�سائل، �لميرز� �لنوري، ج 2)، �ض 9)2.

)2)  م. ن، ج 2)، �ض )22. 

)3)  م. ن، ج 2)، �ض )22.
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ين إاّل الحّب؟! هل الدِّ

ع���ن بريد بن معاوية �لعجلّي قال: كنت عند �أبي جعفر Q، �إذ دخل عليه قادم 

م���ن خر��سان ما�سيًا، فاأخرج رجليه وقد تفلقت���ا )ت�سّققتا( وقال: �أما و�هلل ما جاءني 

م���ن حي���ث جئت �إّل حّبكم �أهل �لبيت، فق���ال �أبو جعفر Q:»واهلل ل���و اأحّبنا حجٌر 

ي���ن اإّل الح���ّب!؟ اإّن اهلل يق���ول: {ڦ ڦ ڦ            ڦ ڄ   ح�ش���ره اهلل معن���ا، وه���ل الدِّ

 وه���ل 
(2(

 وق���ال: {ەئ ەئ وئ وئ}
(1(

ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃ}
.

(3(

ين اإّل الحّب!« الدِّ

���ي  ���ا ن�سمِّ نَّ Q: �إ ب���ي عب���د �هلل  وع���ن ربع���ّي ب���ن عب���د �هلل ق���ال: قي���ل لأ

بائك���م، فينفعن���ا ذل���ك؟ فق���الQ: »اإي واهلل، وه���ل  �سم���اء �آ �سمائك���م و�أ باأ

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ّل الحّب؟ »قال اهلل تعالى: {ڦ  ي���ن اإ الدِّ

 .
(4 (

ڃ} ڃ ڃ 
  وروي: »اأّن اهلل تعالى قال لنبّيه مو�شى Q: هل عملت لي عماًل قّط؟ قال: 

�شّليت لك و�شمت وت�شّدقت.  قال اهلل تبارك وتعالى له: اأّما ال�شالة فلك برهان، 

 :Q وال�شوم جّنة، وال�شدقة ظّل، والزكاة نور، فاأّي عمل عملت لي؟ قال مو�شى

دّلني على العمل اّلذي هو لك.  قال: يا مو�شى، هل واليت لي ولياً؟ فعلم مو�شى اأّن 

.
(5(

اأف�شل الأعمال الحّب في اهلل والبغ�ص في اهلل«

 الدرجة العظيمة في اآلخرة للمتحابّين في الله

 ع���ن �لنبّيّ P قال: »اإّن من عباد اهلل لأُنا�شاً ما هم باأنبياء ول �شهداء لمكانهم 

من اهلل، فقيل: من هم يا ر�شول اهلل؟ قال: اّلذين يتحاّبون بروح اهلل من غير اأرحام 

)))  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: )3.

)2)  �سورة �لح�سر، �لآية: 9.

)3)  م�ستدرك �لو�سائل، �لميرز� �لنوري، ج 2)، �ض 9)2.

)4)  م. ن، ج 2)، �ض 9)2.

)5)  م.ن، ج 2)، �ض 220.
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بينه���م، ول اأم���وال يتعاطون بينهم، واإّن على وجوههم لنوراً، واإّنهم لعلى منابر من 

ن���ور، ل يخاف���ون اإذا خ���اف النا�ص، ول يحزنون اإذا حزن���وا، ثّم تال هذه الآية: { ٱ 

 .
(((

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ}«
غاية اإليمان

ق���ال �أمير  �لموؤمنين Q: »غاية الإيمان الم���والة في اهلل، والمعاداة في اهلل، 

.
(2(

والتباذل في اهلل..«

 وقال Q: »من اأعطى في اهلل، ومنع في اهلل، واأحّب في اهلل، واأبغ�ص في اهلل، 

.
(3(

فقد ا�شتكمل الإيمان«

 المؤمن من حزب الله يحّب في الله، ويوالي في الله

فالقر�آن �لكريم ي�سف �لموؤمنين �ّلذين هم حزبه و�أن�ساره بقوله تعالى: 

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ  ڀ ڀ ڀ} 

�أي ل يو�ل���ون من خالف �هلل ور�سوله و�إن قربت لحمتهم، لأّن وليتهم ومحّبتهم هلل 

وف���ي �هلل تعالى، فا تجتمع مع م���و�لة �لكّفار { ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  

ٿ ٿ ٿ ٿ} �أي حّت���ى و�إن كانو� �أقرب �لنا����ض، فاإّنهم ل يو�لونهم �إذ� 
:Q ين وكانو� محاّدين هلل ور�سوله. فعن �إمامنا �لباقر خالفوهم في �لدِّ

»م���ن كان هلل مطيع���اً فه���و لنا ولّي، وم���ن كان هلل عا�شياً فهو لنا ع���دّو، وما ُتنال 

.
(4(

وليتنا اإّل بالعمل والورع«

فالمقيا����ض لدى �لموؤمن من حزب �هلل في حّبه وبغ�سه، ووليته وعد�وته، هو ر�سا 

�هلل تعالى وطاعته، ولي�ض �لقر�بة و�لن�سب، ول �لقبيلة و�لعائلة، ول �لعن�سر و�لعرق. 

)))  م�ستدرك �لو�سائل،  �لميرز� �لنوري، ج2)، �ض224.

)2)  غرر �لحكم، �لآمدي، ج 2، �ض 505.

)3)  م.ن، ج 2، �ض 706.

)4)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج 2، �ض 75.
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فمهما كانت �لظروف ل يو�لي �أعد�ء �هلل، ول �لفا�سقين �لفّجار، بخاف ما روي عّما 

 نزلت فيه، فروَي �أّن ر�سول 
(((

ح�س���ل م���ع حاطب بن بلتعة، حيث ورد �أّن �لآية �لمذك���ورة

�هلل P لّم���ا �أر�د �أن ي�سير �إلى مّكة، قال: »الّله���ّم اأخِف العيون والأخبار على قري�ص، 

حّتى نبغتها في دارها«. وكان عيال حاطب بمّكة، فبّلغ قري�سًا ذلك فخافو� خوفًا �سديدً�، 

فقال���و� لعيال حاط���ب �كتبو� �إلى حاطب ليعلمن���ا خبر محّمد P ف���اإّن �أر�دنا لنحذره، 

فكت���ب حاط���ب �إليهم �أّن ر�س���ول �هلل P يريدكم، ودفع �لكتاب �إل���ى �مر�أة فو�سعته في 

قرونها. فنزل �لوحي على ر�سول �هلل P و�أعلمه �هلل ذلك، فبعث ر�سول �هلل P �أميَر 

�لموؤمني���نQ و�لزبير بن �لعّو�م، فلحقاها بع�سفان ففّت�ساه���ا فلم يجد� معها �سيئًا، 

فق���ال �لزبي���ر: ما نجد معها �سيئًا فقال �أمير �لموؤمني���ن Q: »واهلل ما كذبني ر�شول 

اهلل P ول كذب جبرئيل ر�شول اهلل P، لتظهرّن الكتاب«.

 وف���ي رو�ية:»ق���ال عل���ّي Q: واهلل م���ا كذبن���ا ول كّذبن���ا، و�ش���ّل �شيف���ه وق���ال: 

اأخرجي الكتاب واإّل واهلل لأ�شربّن عنقك، فاأخرجته من عقي�شتها فرّده اإلى ر�شول 

اهلل P«.  فق���ال ر�سول �هلل لحاطب: »ما هذا؟« فقال: يا ر�سول �هلل، و�هلل ما غّيرت 

ول بّدلت، ول نافقت، ولكن عيالي كتبو� �إلّي فاأحببت �أن �أد�ري قري�سًا ليح�سنو� معا�ض 

 .
(2(

عيالي ويرفقو� بهم

وف���ي رو�ية: »اأحبب���ت اأن اأّتخ���ذ عندهم بكتاب���ي اإليهم م���وّدة، ليدفعوا ع���ن اأهلي 

بذلك« فنزلت �لآية.

حقيقة الحّب في الله 

ل ب���ّد من ت�سلي���ط �ل�سوء على معنى �لحّب في �هلل كي يّت�س���ح هذ� �لمفهوم بما ل 

�سبهة فيه ول �إجمال، ويّت�سح بالمقابل معنى �لبغ�ض في �هلل.

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ   (((

ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ 
ڃ چ چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ  ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈ} �سورة �لمجادلة، �لآية: 22.

)2)  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 98، �ض 69.
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ف�لحّب في اهلل يتحّقق في عّدة �سور ولعّدة اأ�سب�ب

الأّول: �أن تح���ّب �سخ�س���ًا في �هلل لكونه قريبًا من �هلل تعال���ى ومن�سوبًا �إليه، ففي 

�لدعاء: »الّلهم ارزقني حّبك وحّب من يحّبك«.

وكّلم���ا كان تدّرُج���ُه ف���ي �لقرب من �هلل وترّقي���ه في طاعته �أكث���ر كان حبُّك له في 

�هلل �أعظ���م، �إل���ى �أن ي�سل �لأمر �إلى حبِّ �لأنبياء و�لأئّم���ةR، و�لأولياء، فاإّنه حبٌّ 

عظي���م قد ل ت�ستوعبه بع�ض �لنفو�ض و�لعقول، فاإّنه حّب �أكبر من حّب �لنف�ض و�لذّرية 

و�لولد!!

 فف���ي �لرو�ي���ة عن �لنبّيّ �لأك���رم P: »ل يوؤمن عب���ٌد حّتى اأكون اأح���بَّ اإليه من 

نف�ش���ه، واأهل���ي اأحّب اإلي���ه من اأهله، وعترتي اأحّب اإليه من عترت���ه، وذاتي اأحّب اإليه 

.
(((

من ذاته«

الثاني: �أن ُتحّب من يكون معينًا لك على قربك من رّبك، فاإذ� �أحببت �لموؤمن لأّنه 

ي�ساعدك في �إنفاذ �لأعمال �لخيرية مثًا �ّلتي فيها هلل ر�سا، كتوزيع �لمعروف 

ين  عل���ى �لفق���ر�ء، �أو في �إحياء �ل�سعائ���ر �لإلهية، و�إقامة �لمر��س���م لترويج �لدِّ

و�ل�سريع���ة �لمقّد�سة بتهيئة مقّدماتها من م���ال �أو تجهيز، وي�سعى في �إنجاحها 

وقّوة تاأثيرها في �لموؤمنين و�إي�سالها �إلى �أهد�فها. فحّبك لهذ� �ل�سخ�ض حّب 

في �هلل لأّنه ي�ساعدك ويعينك على �لقرب من �هلل تعالى.

الثال���ث: كّل م���ن يعينك في رف���ع حو�ئجك �لدنيوي���ة �ّلتي ل بّد منه���ا، كالم�سكن 

ُغَك بذلك لطاع���ة �هلل تعالى من عبادة، وعلم،  و�لغ���ذ�ء و�لملب�ض �إذ� كان يفرِّ

وعم���ل بحيث يكون قد قطع عن نف�سك تلك �لعائق و�لهتمام بها، فاإّنها توؤّدي 

ة فيم���ا يتعّلق بتح�سي���ل �لعلم، حيث  �إل���ى �س���رف �لهّمة عن ذل���ك كّله، وخا�سّ

يحتاج �إلى خلّو �لذهن من �ل�سو�غل:

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 72، �ض 76.
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 »الّله���م.. واكفن���ي م���ا ي�شغلني الهتم���ام به، وا�شتعملن���ي بما ت�شاألن���ي غداً عنه، 

وا�شتفرغ اأّيامي فيما خلقتني له«.

ح���ّب �لزوجة قد يكون في �هلل، �إذ� كانت �لنّية �أّنها عن�سر م�ساعد للقرب من �هلل 

تعال���ى، حيث �إّنه���ا تكون �أن�سًا، و�سكنًا، وم�ستر�حًا ياأن�ض به���ا �لزوج، وترجع نف�ُسه من 

خالها �إلى �لر�حة و�لّدعة، بعد �لخو�ض في �سوؤون �لحياة و�سغوطاتها، لت�ستجّم بعد 

ذلك مجّددة ن�ساطها عائدة من جديد �إلى ميد�ن �لجّد، وحقل �لنتاج و�لعمل.

وه���ي �سبب للقرب م���ن �هلل �أي�سًا، لأّنه بو�سيلتها يع���ّف نف�سه وب�سره عن �لحر�م، 

ويدف���ع �لخيالت و�لأوهام عن د�خل���ه، �ّلتي هي بمثابة �لحجب �لمانعة له من �لعروج 

ف���ي �سم���اء �لمعرفة، و�سف���اء �لروح، �أ�سف �إل���ى ذلك ما تقوم ب���ه �لزوجة من ق�ساء 

حو�ئ���ج �لزوج، وتهيئة �أموره، من مطع���م وملب�ض وغيره، فاإّنه �أدع���ى للتفّرغ للطاعة، 

و�لعبادة، وطلب �لعلم. 

وق����ض عل���ى ذلك كّل �لأمور �لمماثل���ة، فاإّن �لحّب في مورده���ا �سيكون حّبًا في �هلل 

تعال���ى، لأّنه حّب لمن يرفع عو�ئق طّي طري���ق �لتكامل من �أمامك، لت�سل �إلى �ساطئ 

محّبة �هلل تعالى ور�ساه. 

البغض في الله

�أّم���ا �لبغ�ض في �هلل، فه���و �أن يبغ�َض �لموؤمُن �إن�سانًا لأج���ل ع�سيانه هلل ومخالفته 

لإر�دته تعالى، فاإّن من يحّب في �هلل ل بّد و�أن يبغ�ض في �هلل، فاإّنك �إن �أحببت �إن�سانًا 

لأّن���ه مطي���ع هلل ومحبوب عنده، ل ب���ّد في �لمقابل �أّن���ك �سُتبِغ�ُض م���ن يع�سيه ويكون 

 :Qممقوتًا عنده، ومبغو�سًا لديه، ورد عن �لنبّي عي�سى

»تحّبب���وا اإل���ى اهلل ببغ����ص اأه���ل المعا�ش���ي، وتقّرب���وا اإل���ى اهلل بالتباع���د منه���م، 

.
(((

والتم�شوا ر�شاه ب�شخطهم«

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج4)،�ض330.
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روي �أّن �هلل �أوحى �إلى بع�ض عّباد بني �إ�سر�ئيل وقد دخل قلبه �سيء : »اأّما عبادتك 

لي فقد تعّززت بي، واأّما زهدك في الدنيا فقد تعّجلت الراحة، فهل واليت لي ولّياً 

.
(((

اأو عاديت لي عدّواً؟«

 ثّم للمع�سية درجات مختلفة، فاإّنها قد تكون بالعتقاد، كالكفر و�ل�سرك و�لبدعة، 

وق���د تك���ون بالقول و�لفع���ل. ولأّن �لكفر و�ل�سرك هما �لظل���م �لعظيم {ڦ ڄ   

 فاإّن �لبغ�َض في �هلل للكافر �لم�سرك �أعظُم ُبغ�ض. 
(2(

ڄ ڄ}

و�أما �لَمعا�سي في �لقول و�لفعل من �لم�سلم فاإّن منها �لكبير، ومنها �لأكبر، ومنها 

�ل�سغي���ر، وقد يكون �لعبد مبتل���ًى ب�سيء و�حد منها، وقد يكون م�س���ّرً� على �أكثر من 

ذنب، وقد يكون م�ستترً� وقد يكون متجاهرً�..

 ف���اإّن �لبغ�ض في �هلل تعال���ى لمن يقيم على معا�سيه يك���ون بح�سب تلك �لمعا�سي 

�ّلتي ي�سّر عليها، ويجاهر فيها، ويبارز �هلل بها، كّمًا وكيفًا. 

)))  م. ن، ج27، �ض57.

)2)  �سورة لقمان، �لآية: 3).
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م���ط���ال���ع���ة

الميرزا القّمّي والسلطان فتحعلي شاه

ي���روى �أّن ورود �لميرز� �لقّمّي } �إلى قم كان �أّيام �ل�سلطان فتحعلي �ساه �لقاجار، 

وكان �ل�سلطان كثير �لعناية به، وكان يعّظمه �أ�سّد تعظيم، ويجّله �أكبر �إجال، وكان يكثر 

زيارت���ه و�ل���كام معه، حّتى قيل: �إّن���ه في بع�ض �لمّر�ت �ّلتي جاء فيه���ا �ل�سلطان �إلى قم، 

فا�ستقبله �أهلها على بو�بة �لمدينة، وجاء �لميرز� �لقمي ل�ستقباله وهو ر�كب على حماره، 

و�ل�سلط���ان في موكبه وفي عربته �لملوكية، فنزل منها ولم يدع �لميرز� ينزل من حماره، 

 ،R ب���ل �أخذ زمامه و�قتاده �إل���ى باب حرم �لمع�سومة فاطمة بن���ت مو�سى بن جعفر

فلّما �ساأله عن ذلك، �أجابه باأّنه �إّنما فعل ذلك لكي يعلم �لنا�ض قدر �لعلماء. 

لك���ن يبدو �أّن �لميرز� �لقمّي } كان ياأخذ جانب �لحذر و�لحتياط في �لتعامل 

مع �لنظام و�ل�سلطان، وما ز�ل يبتعد عنه، ويتخّوف من �لخو�ض في دنيا �ل�ساطين. 

كان فيما قال له في بع�ض �لمّر�ت: �عدل �أّيها �ل�سلطان ول تظلم لأّني �أتخّوف ومن 

جّر�ء محّبتي لك ومع �للتفات �إلى قوله تعالى: {ڳ ڳ ڳ      ڱ ڱ   ڱ 

 �أن �أ�ستحّق عذ�ب �لنار وغ�سب �لجّبار.
(((

ڱ}
 فاأجابه �ل�سلطان: باأّنه مع �لأخذ بنظر �لعتبار ما ورد في �لرو�يات: 

»اأّن م���ن اأح���ّب حجراً ح�شره اهلل معه يوم القيامة فاإّني اأرجو ومن جّراء محّبتي 

اإّياك اأن اأح�شر معك«.

ام، فلّما �سَلَخا عنهما ثيابُهما قال له �لميرز�: �إّنا  ونق���ل �أّنهم���ا دخا معًا يومًا �لحمَّ

�سوف ُنقَبر �أنا و�أنت على هذ� �لحال، فاإّني �ساأ�سحب علمي، وما �ّلذي �ست�سحبه �أنت 

.
(2(

معك؟ فتاأّثر �ل�سلطان و�متع�ض 

)))  �سورة هود، �لآية: 3)).

)2)  غنائم �لأّيام، �لميرز� �لقّمي، ج )، �ض 43.
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عدم العصبّية
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)))  �سورة �لمجادلة، �لآية: 22.
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ما هي العصبّية؟

�لع�سبّي���ة �أن يّتِخ���َذ �لمرُء لنف�ِسه جانبًا معّينًا، يتبّن���ى ن�سرَته و�لدفاَع عنه، وير�ه 

ة موجودة في���ه، �س���و�ء كان ذ�ك �لجانب  د�ئم���ًا عل���ى �ل�س���و�ب، وذلك ل�سف���ة خا�سّ

�سخ�س���ًا، �أم جه���ًة، �أم جماعًة، دون �أن يبحث عن �لحّق ويجعل���ه دليَله �إلى �ل�سو�ب، 

ي  ة �ّلت���ي لأجلها تَبّنى ذلك �لجانب ه���ي �لمقيا�ض للتبنِّ ب���ل يجعل تلك �ل�سفة �لخا�سّ

و�لتولِّي و�لن�سرة، ك�سفة �لقر�بة، �أو �لعائلية، �أو �لقومية، �أو �لِعرقيَّة...�إلخ.

و�أّم���ا �لموؤمن �ل�سادق باإيمان���ه، فاإّنه ي�سناأ تلك �ل�سف���ة، وي�سترِذُلها ويباينها في 

�عتقاده و�سلوكه مباينة �لم�سرق للمغرب، فهو من�سف في حكمه، م�ستقيم في �سلوكه، 

���ب في نف�سه، يتبع �لح���ّق ولو ��ستلزم مقارع���َة �أقرِب �لنا����ضِ �إليه، �إن لم  غي���ر متع�سّ

يرجع���و� �إل���ى �ل�سو�ب ويفيئو� �إلى �أمر �هلل. يقول �أمي���ر �لموؤمنين Q: »ولقد كّنا 

م���ع ر�ش���ول اهلل P نقت���ل اآباءن���ا واأبناءن���ا واإخواننا واأعمامن���ا. ما يزيدن���ا ذلك اإّل 

 و�شبراً عل���ى م�ش�ص الألم وج���ّداً في جهاد 
(1(

اإيمان���اً وت�شليم���اً وم�شّي���اً على اللق���م

 .
(2(

العدّو..«

)))  �للقم بالتحريك: معظم �لطريق �أو جادته.

)2)  �سرح نهج �لباغة، �ل�سيخ محّمد عبده، ج)،�ض04).
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���ب قد يكون لأّي �سيء من متعّلقات �لإن�سان وماب�ساته وما يّت�سل به، فقد  و�لتع�سّ

���ب �إن�سان لبلده، �أو لمدر�ست���ه، �أو لأ�ستاذه، �أو لم�سوؤول���ه، �أو لحزبه وتنظيمه،�أو  يتع�سّ

لع�سيرته، �أو لقريته، �أو لحّيه، �أو للغته، �أو لعرقه وقومّيته، �أو للونه...�إلخ.

�هم و�سّجعهم على ما هم عليه  فم���ن �أعاَن جماعَته �أو قر�بَته وقوَمه على ُظلٍم، وقوَّ

ب. من �لباطل وعدم �لحّق، دون �أن يرَدَعهم وينهاُهم عنه، فهو متع�سّ

وهنا ل بّد من �لتنبيه على �أّن هذ� ل يعني �أن ل تحّب �لخير لأبناء قومك وجلدتك، 

ب���ل �لع�سبّية هي �أن تاأخذ د�ئمًا جانبهم و�إن كان���و� على �لباطل، وتعينهم وتن�سرهم 

على ظلمهم وباطلهم، دون �أن تبحث عن �لحّق وتجعله معيارً� لتاأييدهم ون�سرتهم.

اُد Q عن �لع�سبّية، فقال: »الع�شبّية اّلتي ياأثم عليها  وق���د �سئل �لإمام �ل�سجَّ

�شاحبها اأن يرى الرجُل �شراَر قوِمِه خيراً ِمن خياِر قوٍم اآخرين، ولي�ص من الع�شبّية 

.
(((

اأن يحّب الرجل قومه، ولكن من الع�شبّية اأن يعين قوَمه على الظلم«

مقّومات نفي العصبّية

ب لهما مقّوماٌت و�أ�س�ض وهي جّدً� �سريفٌة، وهذه بع�ض تلك  �لإن�ساف ونفي �لتع�سّ

�لمقّومات: 

1-اأن يكون الهدف الأ�س��ص هو الحّق 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ،{ہ 
(2(

حئمئ} جئ  ی  ی  {ی 

 .
(3(

ے ۓ     ۓ ڭ ڭ} 
وهذ� يحتاج �إلى تطّلع نحو �لعا لنيل �لهدف �لأ�سمى وهو مر�ساة �هلل تعالى.

ولأّن مقيا�َض ر�سا �هلل تعالى هو �لإن�ساف و�لحّق، يقول تعالى مبّينًا للطريقة �ّلتي 

يرت�سيها وياأمر بها للحكم و�لق�ساء:

)))  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج 2، �ض 308.

)2)  �سورة يون�ض، �لآية: 32.

)3)  �سورة �لحج، �لآية: 62.
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   }
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 

.
(((

ڦڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ       ڃ ڃ ڃ}
 { ہ ہ ھ ھ       ھ ھ  ے ےۓ ۓ ڭ 

ې  ۉ  ۉ   ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ 
.

(2(

ې ې}

2- الزهد

ه���ذ� �لمقّوم �لثاني لنفي �لع�سبّية، فاإذ� كان نفي �لع�سبّية يحتاج �إلى �لإن�ساف، 

ب يحتاج �إلى �لزهد في متاع �لدنيا �لز�ئل، وفي  ف���اإّن كااًّ من �لإن�ساف وعدم �لتع�سّ

حظوظ �لنف�ض �إذ� تعار�ست مع حكم �لعقل، و�لمنطق، و�لحّق.

3- الوعي

وذلك لاأمن من �ل�سال و�لغو�ية، فا بّد من معرفة �لحّق، �إذ كيف يحكم بالحّق 

من يجهله؟!

ب وي���رى �أّن ما يفعله هو  ، فبع����ض �لنا�ض قد يتع�سّ
(3(

»اع���رف الح���ق تع���رف اأهله«

ب هو �لحّق، حّت���ى �إذ� لمته تعّجب منك: �أل يجب �أن �أن�سر  �لح���ّق، �أي يرى �أّن �لتع�سّ

�أخي �أو �بن عّمي، �أو �بن مدينتي وبلدتي، �أو �بن قوميتي �أو �بن جماعتي؟! �إلخ.. 

)- عدم الغ�سب

م���ن �لأمور �ّلت���ي ت�ساعد على نف���ي �لع�سبّية �لتحّك���م بالقوة �لغ�سبي���ة، فا ينبغي 

لاإن�سان �لموؤمن �أن يم�سي مع غ�سبه كيف كان، فاإّن �لغ�سب يوؤّدي �إلى عو�قب وخيمة.

)))  �سورة �لن�ساء، �لآية: 35).

)2)  �سورة �لمائدة، �لآية: 8.

رو�سة �لو�عظين، �لفّتال �لني�سابوري، �ض )3.
 
 (3(
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ع���ن �أب���ي عبد �هلل Q قال: قال رج���ل للنبّي P: يا ر�س���ول �هلل عّلمني، قال: 

�ذه���ب ول تغ�س���ب، فقال �لرجل: قد �كتفيت بذلك، فم�سى �إل���ى �أهله فاإذ� بين قومه 

حرب قد قامو� �سفوفًا ولب�سو� �ل�ساح، فلّما ر�أى ذلك لب�ض �ساحه ثّم قام معهم، ثّم 

ذك���ر ق���ول ر�سول �هلل P: ل تغ�سب، فرمى �ل�ساح ثّم ج���اء يم�سي �إلى �لقوم �ّلذين 

ه���م عدّو قومه فقال: يا ه���وؤلء ما كانت لكم من جر�حة �أو قتل �أو �سرب لي�ض فيه �أثر 

فعل���ّي في مالي �أن���ا �أوفيكموه، فقال �لقوم: فما كان فهو لك���م، نحن �أولى بذلك منكم 

.
(((

قال: فا�سطلح �لقوم وذهب �لغ�سب

 المؤمن العاقل ال يمكن أن يتعّصب 

ب لأّنه يذعن ب���زو�ل كّل هذ� �لعالم �لمادّي �لدنيوّي بكّل عائقه  �لموؤم���ن ل يتع�سّ

و�رتباطات���ه وع�سبّياته، فهي ِن�َسٌب وماب�س���ات عَر�سيَّة، ولي�ست �أمورً� ثابتة حقيقية، 

و�لعاق���ة �لوحيدة �لذ�تية �لثابت���ة هي عاقة �لمخلوق مع �لخال���ق تعالى، فهي فقط 

�ّلتي �سيّت�سح بعد ذلك �أّنها لي�ست �سر�بًا بل هي و�قع حقيقّي، وهي �ّلتي ينبغي للموؤمن 

�أن ي�سعى لتوثيقها وتعميقها في �لنف�ض.

ب �لروحانّي �لمعنوّي،  �َسَ ر عن هذه �لعاقة بين �لمخلوق وخالقه بالنَّ و�إن �سئت فعبِّ

فاإّن���ه �ّلذي �س���وف ل ينقطع يوم �لقيام���ة حيث تتجّلى �لحقائق عل���ى ما هي، وتنقطع 

وتبور كّل �لعائق �لعر�سية �لعتبارية غير �لذ�تية:يقول تعالى: {ې ې  ى ى 

.
(2(

ائ ائ ەئ   ەئ   وئ   وئ} 
روي ع���ن �لنب���ّيّ P:»كّل ح�ش���ب ون�ش���ب منقط���ع ي���وم القيامة ما خ���ال ح�شبي 

 .
(3(

ون�شبي«

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ،ج22، �ض85.

)2)  �سورة �لموؤمنون، �لآية: 02).

)3)  م�ستدرك �لو�سائل، �لميرز� �لنوري، ج4)، �ض 68).
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لأّنه �لن�س���ب �لروحانّي �لمعنوّي �ّلذي يّت�سل ب���اإر�دة �هلل وطاعته، و�ّلذي مقيا�سه 

�لحّق و�لإن�ساف، فهو غير منقطع وهو بعيد عن كّل ع�سبية وجاهلية.

ب لها �إّل �لحّق فاإّنه �سوف  فاإذ� �أدرك �لموؤمن �لعاقل عدم �نتفاعه باأّي ن�سبة يتع�سّ

ة بعد  ب لغير �لحّق ويبغ�سه ويبعده عن ذ�ته بكّل ت�سميم وقّوة، وخا�سّ يرف����ض �لتع�سّ

�أن يدرك خطر �لع�سبّية على �لإيمان.

خطورة العصبّية على اإليمان

�إذ� ف�ّسرن���ا �لع�سبّي���ة باأّنه���ا �أخُذ جان���ب معّين و�لحك���م ل�سالحه د�ئم���ًا وفي كّل 

ب له في بع�ض �لأحيان وهو  �لأحو�ل، فمعنى ذلك �أّننا �سنن�سر ذ�ك �لطرف �لمتع�سَّ

عل���ى �لباطل، وهذ� يعني �أّن �لع�سبّية �ست�سادم �لح���ّق وتعاك�سه في تلك �لمو�رد. �أي 

�إّنها �ستتعار�ض مع �لإيمان، لأّن �لإيمان هو �ل�ستقامة في جاّدة �ل�سرع و�لعمل، و�ل�سير 

على مقت�سى �لحّق و�لإن�س���اف، فحلول �لع�سبّية في �لقلب ينفي �لحّق و�لإيمان، لأّن 

ب �سياأخُذ جانبًا معروفًا م�سبقًا ويد�فع عنه حّتى و�إن لم يكن على �لحّق!  �لمتع�سِّ

َب  ب اأو ُتُع�شِّ ت �لرو�ية عن �لإمام �ل�سادق Q على ذلك: »من َتع�شَّ وق���د ن�سَّ

.
(((

له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه«

فالع�سبّي���ة خطرٌة على �لإيم���ان لأّنها قد ت�ستقّر وتتر�ّسخ ف���ي �لإن�سان وت�ستعر في 

قلبه بحيث ي�سبح عدوً� للحّق جهارً�، دون �أن يكون مجبرً� على ذلك بل بكامل �إر�دته 

.
(2( 

وملء �ختياره {پ پ پ پ}

نت هذه �ل�سفة �لخبيثة من نف�سه و�سارت ملكًة ر��سخًة  وَيخرج من �لدنيا وقد تمكَّ

ف���ي قلبه، وهنا يكمن �لخط���ر حيث �إّن �لإن�سان ُيح�سر ي���وم �لقيامة على هيئة ملكاته 

.
(3(

و�سورها، كما ورد في بع�ض �لرو�يات

)))  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج2، �ض 307.

)2)  �سورة �لجاثية، �لآية: 23.

)3)   �نظر: بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ،ج7، �ض89.
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َنة م���ن �لّنف�ض هي ملكٌة �سيطاني���ة فاإّن �ساحبها  وعلي���ه فاإذ� كان���ت �لمَلَكة �لمتمكِّ

ب في �لحقيقة هو �سفة �سيطانية، فهو  معاذ �هلل ُيح�سر على �سورة �سيطانية، و�لتع�سُّ

َحه، ففي �لرو�ية عن �أبي  ة وف�سَ َز �ل�سيطان عن �لمائكة و�أخرجه م���ن �لجنَّ �ّل���ذي ميَّ

عب���د �هلل �ل�سادقQ: »اإّن المالئكة كان���وا يح�شبون اأّن اإبلي����ص منهم، وكان في 

عل���م اهلل اأّن���ه لي�ص منهم. فا�شتخرج ما في نف�ش���ه بالحمّية والغ�شب فقال خلقتني 

 .
(((

من نار وخلقته من طين«

ب ُيح�َسُر يوَم  بًا كانو� هم �أعر�ب �لجاهلية ف���اإّن �لمتع�سّ ولأّن �أعظ���م �لنا����ض تع�سّ

�لقياَم���ة معهم كما ف���ي �لرو�ية:»من كان في قلبه حّبة خردل م���ن ع�شبية بعثه اهلل 

.
(2(

يوم القيامة مع اأعراب الجاهلية«

ب خطران عظيم�ن محدق�ن ب�لمتع�سِّ

)- خروج �لإن�سان عن �لحّق و�لإيمان بالع�سبيَّة قبل �لموت �أو عند �لموت. 

2- �أن يح�َس���َر عل���ى �سورة �ل�سياطين مع �أعر�ب �لجاهلي���ة يوم �لح�سر، ويوم تبلى 

�ل�سر�ئر وتظهر �سور �لنفو�ض على حقيقتها.

فيا �أيُّها �لأخ �لعزيز، ما �أعظمهما من خطرين!! فّكر في نف�سك، هل َتجعل �إيمانك 

�ّل���ذي ه���و �سمانُة َنَجاتك ي���وَم �لقيامة في مهّب ري���ِح �لع�سبّية �لجهنم���ّي �ل�سيطانّي 

���ة وتكون من�سف���ًا مّتبعًا �لحّق  �لجاهل���ّي، �أم تلتف���ت لنف�سك وُتخ���ِرج منها كّل َع�سبيَّ

ف �لّنا�َض حّتى من نف�سك لتفوز ف���ي �لد�رين، في �لدنيا يبارك  ���ه، وُتن�سِ �أينم���ا وجدتَّ

�هلل للمن�سفي���ن في �أموره���م ويكونون مورَد رعايته و�ألطافه، وف���ي �لآخرة ُتح�سر مع 

ادقين �لمن�سفين محّمٍد و�آله �لأبر�ر �لطّيبين؟ �ل�سَّ

���ب، ول يو�ّد �أولئ���ك �ّلذين ح���اّدو� �هلل ور�سوله  فالموؤم���ن من ح���زب �هلل ل يتع�سّ

)))  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج2، �ض 308.

)2)  م. ن، ج2، �ض 307.
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وخالف���و� �أح���كام �لمولى عّز وجّل، وم�َسو� على غير َه���دي ر�سوِله و�أهل بيته، ولو كانو� 

�أق���رب �لنا����ض �إلي���ه.{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ  ڀ 

ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
.

(((

ٹ ٹ ڤ  ڤ}

م���ط���ال���ع���ة

ترويض النفس على طلب الحّق

ل ب���ّد من تعويد �لنف�ض وتروي�سه���ا على طلب �لحّق، و�لحكم به، مهما كّلّف �لأمر، 

وهذ� يحتاج �إلى عّدة مقّومات �أي�سًا منها:

 �أ- ع���دم �لحكم قبل ن�سوج كّل ماب�سات �لق�سية، وعنا�سرها، �ّلتي منها �ل�سماع 

من كّل �أطر�فها، دون �إهمال �ل�سماع لأّي طرف. 

ب- قول �لحّق �إذ� �ّت�سح حّتى ولو كان هناك لئم يلوم، �أو منتقد ينتقد.

ج - ع���دم �لتاأّثر في �لحكم باأّي عنو�ن م���ن �لعناوين �لبّر�قة، و�لأ�سماء �لمتد�ولة 

�ّلت���ي قد تكون بح�س���ب �ل�سيت عماقة، ب���ل يجب �أن يكون �له���ّم �لأ�سا�ض هو 

�لإجاب���ة عن �س���وؤ�ل: �أين �لحّق ف���ي �لق�سية �لمطروحة بكّل تج���ّرد، »ل يعرف 

.
(2(

الحّق بالرجال، اعرف الحّق تعرف اأهله«

د- ع���دم �لتاأّثر في تقريب �لآخرين، وتوليتهم لاأم���ور، و�إعطائهم �لمقامات، 

ب���اأّي و��سطة و�سفاعة �إّل �إذ� كانت �أمين���ة من�سفة تقّية وذ�ت خبرة وكفاية، 

يقول Q في عهده لمالك �لأ�ستر:

 .
(3(

الك واأمرائك �شفاعًة اإّل �شفاعَة الكفايِة والأمانة« »ل تقبلنَّ في ا�شتعمال عمَّ

)))  �سورة �لمجادلة، �لآية: 22.

)2)  رو�سة �لو�عظين، �لفّتال �لني�سابوري، �ض)3.

)3)  �سرح نهج �لباغة، �بن �أبي �لحديد، ج 2، �ض 276.
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ه���� - �لحكم بالح���ّق �إذ� �ّت�س���ح، حّت���ى و�إن كان ي�ستتبع حجَب منفع���ة �سخ�سية 

ع���ن �لحاك���م، �أو ع���ن بع����ض متعّلقات���ه و�أقارب���ه، وهذ� م���ا ت�سير �إلي���ه �لآية 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  {ٻ  �لمبارك���ة: 

.
(((

ٺٺ}

)))  �سورة �لن�ساء، �لآية: 35).



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ثبات اإليمان 

9

وعدم كونه ُمَعارً�..

پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱٻ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ 
ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ 
ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ      ڍ   ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ   چ 

.
(((

ڈ}
)))  �سورة �لمجادلة، �لآية: 22.
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معنى كتب في قلوبهم اإليمان

���ت اهلل ف���ي قلوبهم الإيمان بما  {ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ}: »اأي ثبَّ

.
(((

فعل بهم من الألطاف، ف�شار كالمكتوب«

فالإيم���ان من���ه م�ستقّر ومن���ه م�ستوَدع، ولي����ض �إيمانهم حالة عار�سة ت���زول باأدنى 

ماب�س���ة من فقد�ن منفعة، �أو تغّير حال، كما ي�س���ف �أمير �لموؤمنين Q بع�سهم 

ين للدنيا، وم�شتظهراً بنعم اهلل  بقوله: ».. لقناً غير ماأمون عليه، م�شتعماًل اآلة الدِّ

على عباده، وبحججه على اأوليائه، اأو منقاداً لحملة الحّق ل ب�شيرة له في اأحنائه، 

.
(2(

ينقدح ال�شّك في قلبه لأّول عار�ص من �شبهة«

ب���ل ه���و �إيمان م�ستقّر ثاب���ت عن عقيدة ووع���ي، ونور ب�سيرة، وبم���ا ظهر لهم من 

�ألط���اف، بحي���ث جعل �إيمانه���م يرتقي �إلى مرتب���ة �ليقين �ّلذي ل ي���زول ول يتزعزع، 

وه���و �أقوى من �لجبل، لأّن �لجب���ل ي�ستقّل منه بالمعاول، و�لموؤم���ن ل ي�ستقّل من دينه 

�سيء، كما ورد في �لرو�ية، وكما و�سفهم �إمام �لمّتقين Q: »هجم بهم العلم على 

حقيق���ة الب�شيرة، وبا�شروا روح اليقي���ن، وا�شتالنوا ما ا�شتوعره المترفون، واأن�شوا 

)))  تف�سير مجمع �لبيان، �ل�سيخ �لطبر�سي، ج9، �ض422.

)2)  �سرح نهج �لباغة، �ل�سيخ محّمد عبده، ج 4، �ض 36. 
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بم���ا ا�شتوح����ص من���ه الجاهل���ون، و�شحب���وا الدني���ا باأب���دان اأرواحها معّلق���ة بالمحّل 

.
(((

الأعلى«

اإليمان الثابت واإليمان المعار

ما معنى �أّن �إيمانهم ثابت؟ فهل يوجد �إيمان ثابت و�آخر متزلزل؟

ت على �أّن بع����ض �لنا�ض يكون  �لج���و�ب: �إّن �لرو�ي���ات عن �أهل �لبي���ت R ن�سّ

�لإيمان عندهم عارية قابلة للرد، �أي ُيعاُرون �لإيماَن لفترٍة من �لزمن ثّم ُي�سَلبوَنه بعد 

ذلك �إّما حال حياتهم، �أو عند �لموت، و�سّمتهم بالُمَعارين. 

 فع���ن �أبي ب�سير، ع���ن �أبي جعفر Q قال: قلت: {هو �ّل���ذي �أن�ساأكم من نف�ض 

 قالQ: ما يقول �أهل بل���دك �ّلذي �أنت فيه؟ قال: 
(2(

و�ح���دة فم�ستقّر وم�ست���ودع}

قلت: يقولون م�ستقّر في �لرحم، وم�ستودع في �ل�سلب.  فقالQ: »كذبوا، الم�شتقّر 

م���ا ا�شتقّر الإيم���ان في قلبه، فال ينزع منه اأبداً، والم�شت���ودع اّلذي ي�شتودع الإيمان 

 .
(3(

زماناً ثّم ي�شلبه، وقد كان الزبير منهم« 

وق���د �أ�سارت �لرو�يات �إلى �أق�سام ثاثة للقلوب كما ف���ي رو�ية �أبي حمزة �لثمالّي، 

عن �أبي جعفر Q �أّنه قال: »القلوب ثالثة: قلب منكو�ص ل يعي �شيئاً من الخير 

وه���و قلب الكاف���ر، وقلب فيه نكتة �شوداء فالخير وال�شّر فيه يعتلجان فاأّيهما كانت 

من���ه غل���ب عليه، وقلب مفتوح فيه م�شابيح تزهر، ول يطف���اأ نوره اإلى يوم القيامة 

 .
(4(

وهو قلب الموؤمن«

وه���وؤلء تم�سي فترة من �أعمارهم، قد يكون ظاهره���م فيها �ل�ساح و�سعارهم �لهدى، 

و�سمتهم �لتقوى، ولكن ب�سوء �ختيارهم ينحدرون �إلى �أن ي�سلو� �إلى مرتبة �سحيقة، )�أعاذنا 

�هلل( يفقدون فيها �أ�سل �لإيمان، �أمثال بلعم بن باعور�ء و�أ�سباهه.

)))  �سرح نهج �لباغة، �ل�سيخ محّمد عبده، ج4، �ض37.

)2)   �سورة �لأنعام، �لآية: 98.

)3)  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 66، �ض 222. 

)4)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج 2، �ض 423. 
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شرط اإليمان الثابت

�إقام���ة �لدلي���ل �لقطع���ّي و�لبرهان �ليقين���ّي، ومن ث���ّم �إ�سماع �لقلب م���ا قام عليه 

�لبره���ان من �عتقاد حّتى يذعن به، عندها يتحّق���ق �لإيمان �لحقيقّي �ّلذي من �ساأنه 

�أن يكون ثابتًا بمعونة �لو�حد �لأحد �سبحانه.

فاإذ� لم يقرِع �لدليُل �لبرهانّي باَب �لقلب، بل ظّل و�قفًا على ��سطاحات منقو�سة 

�سًا للتزلزل  في لوح �لعقل �لنظرّي، فاإّن هذ� �لعلم �سيتحّول �إلى م�ستودع، و�سيكون معرَّ

عن���د ع�سف �لأه���و�ء، وهز�هز �ل���اأو�ء، وعندها �سيدخ���ل �لعبد في د�ئ���رة �لخطر 

و�لخوف على �لإيمان.

ى در�سًا من درو����ض �لتوحيد مثًا بمقّدماته   �أل ت���رى �أّنه يمك���ن ل�سخ�ض �أن يتلّقَّ

�لعقلي���ة وُيتقُن���ُه نظري���ًا ويحفظه ثّم يكون ق���ادرً� على تدري�س���ه لاآخرين، ولكن مع 

دً� توحيدً� �أفعاليًا، بل ينق���دح �ل�سّك �إلى قلبه عند �أول  ذل���ك ل يكون هو نف�س���ه موحِّ

�ختب���ار ل���ه، كما لو تباطاأ �ل���رزق �إليه مثًا، فاإّنه يجزع ويتقلقل م���ع �أّنه يحفظ قوله 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  تعال���ى {ہ 

!
(((

ۇ}

فاإذً� ل بّد من:

1- قيام البرهان في العتقاد لكي ل ينقدح ال�شّك في النف�ص بعد ذلك.

2- من ثّم اإ�شماع القلب والوجدان ما اأقّر به العقل. 

3- ل بّد من ترتيب الأثر العملّي على العلم في ميدان التطبيق والعمل. 

وعندها تكون �لنجاة بثبوت �لإيمان، ودفع �لخوف من تزلزل �لإيقان. 

وقد بيَّن �لإمام ذلك باأبلغ بيان و�أجزل عبارة في هذه �لرو�ية:يقول �لر�وي:  )قلت 

له )�أي لاإمام �ل�سادقQ(: فبما يعرف �لناجي من هوؤلء جعلت فد�ك؟

))) �سورة �لذ�ريات، �لآيتان: 23-22.
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ق���ال Q: »من كان فعله لقول���ه موافقاً فاأثبت له ال�شه���ادة بالنجاة، ومن لم 

.
(((

يكن فعله لقوله موافقاً فاإّنما ذلك م�شتودع«

إخالص النّية

وبق���ي �سيء في غاية �لأهمية ل ب���ّد من توّفره لكي ياأمل �لإن�سان �لخاتمة �لح�سنة، 

وي�سم���ن بم�سيئ���ة �هلل تعال���ى �لثبات وع���دم �لزيغ وه���و �سامة �لقلب و�س���اح �لنّية 

وخلو�سها، فمن لم يخل�ض نّيته لخالقه عّز وجّل وكانت ماآربه دنيوية ومقا�سده ر�جعة 

لحظوظ �لنف�ض �لأّمارة بال�سوء، فاإّن �لخطر يبقى محدقًا به �إلى �أن يتخّل�ض من �لد�ء 

�لوبيل �ّلذي هو ر�أ�ض كّل خطيئة وهو حّب �لدنيا وعائقها.

اختيار اإلنسان

هل لاإن�سان �ختيار في ذلك، �أم هنالك �سائبة جبر؟

ق���د يل���وح من ظاهر بع�ض �لرو�ي���ات في هذ� �لباب �سيء م���ن �لا�ختيار، كما قد 

يخ���ال �لمرء من رو�ي���ة �لإمام �أبي �لح�سنQ: »اإّن اهلل خل���ق النبّيّين على النبّوة 

ف���ال يكون���ون اإّل اأنبي���اء، وخل���ق الموؤمني���ن على الإيمان ف���ال يكون���ون اإّل موؤمنين، 

واأع���ار قوم���اً اإيمان���اً، فاإّن �شاء تّمم���ه لهم واإن �ش���اء �شلبهم اإّياه، ق���ال: وفيهم جرت: 

.
(2(

»فم�شتقر وم�شتودع«

 .
(3(

وفي �أخرى: »والم�شتودع المعار اأت�شتطيع اأن تهدي من اأ�شّل اهلل 

فق���د يقول قائ���ل �إذ� كان �لأم���ر هكذ� بيد �هلل، وطبق���ًا لم�سيئت���ه و�إر�دته وَخلقه، 

فاأين �لختيار �إذً� لدى �لإن�سان؟! وما يكون ذنبه �إذ� كان �هلل قد �ختاره مّمن ل يثبت 

�لإيمان في قلبه وجعله من �لُمَعارين؟!

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 2، �ض )3.

)2)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج)، �ض 8.

)3)  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 66، �ض 222. 
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والجواب: �إّن �هلل �سبحانه ربط �لأمور باإر�دة �لإن�سان وح�سن �أو �سوء �لختيار منه، 

 ،
(((

فا يوجد �أّي جبر في �لبين لأّن �هلل تعالى قد �أّتم �لحّجة {ڈ ڈ ژ ژ}

فق���د �أر�س���ل �هلل �لأنبياء ليهدونا �إليه و�أعطانا عقًا و�إر�دة، ف���اأّي �إن�سان يمكن له �إذ� 

��ستم�س���ك بالعروة �لوثقى �أن ين���ال �لنجاة، و�أن يثبت �لإيمان في قلبه، و�إن كان �لأمر 

عن���د بع�ض �لنا�ض ه���و �أ�سّق منه عند بع�سهم �لآخ���ر، �إّل �أّن �لجميع بو�سعهم �لو�سول 

�إل���ى �لعاقبة �لح�سن���ة �إن جاهدو� �أنف�سهم و�ّتبعو� �لحّق ورف�س���و� �لباطل في �لعقيدة 

ة. و�لأحكام و�لأخاق و�ل�سلوك، ثّم بعدها ينالون �ألطاف �هلل تعالى �لخا�سّ

للتوفيق والخذالن أسباب

الدع�ء من اأ�سب�ب التثبيت

�إّن �لرو�ي���ة �لتالية تثبت بو�سوح �أّن �لتوفيق و�لخ���ذلن مرتبطان ب�سكل وثيق و�إلى 

ُعه: حّد كبير باختيار �لإن�سان وبعمله �ّلذي منه دعاوؤه وت�سرُّ

عن �لإمام �أبي عبد �هلل Q: »اإّن اهلل جبل النبّيّين على نبّوتهم، فال يرتّدون 

اأبداً، وجبل الأو�شياء على و�شاياهم فال يرتّدون اأبداً، وجبل بع�ص الموؤمنين على 

الإيم���ان ف���ال يرت���ّدون اأب���داً، ومنهم من اأُعير الإيم���ان عارية، فاإذا ه���و دعا واألّح في 

 .
(2(

الدعاء مات على الإيمان«

فوّج���ه عنايَت���ك �إلى �لمقطع �لأخير من �لرو�ي���ة �ل�سريفة: »فاإذا هو دع���ا واألحَّ في 

الدعاء مات على الإيمان«.

ين كدعاء:  �لدِّ للتثبيت على  اأمر اختيارّي«  »اّلذي هو  �لدعاء  �ستجد حّثًا على 

ي��ا مقّلب  رح��ي��م  ي��ا  رح��م��ن  ي��ا  اأهلل  »ي��ا  ودع��اء  ۇئ}،  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  {ائ 

القلوب ثّبت قلوبنا على دينك«. فاإّنه �سيكون �سببًا لموت �لمرء على �لإيمان وعدم 

��سترد�ده منه.

)))  �سورة �لأنعام، �لآية: 49).

)2)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني،  ج2، �ض 9)4.
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الكذب على أهل البيت R سبب لسلب اإليمان

على  كذب  فلّما  م�ستودعًا،  كان  �أحدهم  �أّن  تبّين  كيف  �لرو�ية  هذه  �إلى  و�نظر 

�أهل �لبيت R ب�سوء �ختياره �ُسِلَب �لإيمان، عن �أبي �لح�سن P قال:»... واأعار 

قوماً اإيماناً، فاإّن �شاء تّممه لهم واإن �شاء �شلبهم اإياه، قال: وفيهم جرت: {ڑ 

کک} وقال لي: اإّن فالناً كان م�شتودعاً اإيمانه، فلّما كذب علينا �شلب اإيمانه 
 .

(((

ذلك«

فقول���ه Q: »فلّم���ا ك���ذب علينا �شل���ب اإيمانه ذل���ك« ي�سير �إل���ى �أمر خطير وهو 

�أّن �لإن�س���ان رّبما تعّر�ض لم�س���ّات �لفتن ف�سقط، وكانت فتنت���ه كبيرة ولم ي�ستدرك 

بالتوب���ة و�ل�ستغف���ار ع���ن قريب، فاإّنه ق���د يتعّر�ض لم���ا ذكرنا، �أجارن���ا �هلل من �سوء 

ين باأن يتبع �لذنب بذنب  ة مع �لتمادي و�ل�ستخفاف و�لتهاون باأمر �لدِّ �لعاقبة، وخا�سّ

.R ين و�أئّمته و�لخطيئة بمثلها وهكذ�، �أو �ل�ستخفاف باأمر �أولياء �لدِّ

فاإيد�عه �لإيمان كان مر�َعى بما �سيفعل من عمل في �لخارج، فاإّن �أقبل على �لحّق 

ي���ن و�لتقوى، ثبت �لإيمان في قلبه، و�إن ه���و �أعطى نف�سه هو�ها، وتمّنى على �هلل  و�لدِّ

�لأماني، �سلب منه ما كان فيه.

ع���ن �أمير �لموؤمنينQ: »يا كميل اإّنه م�شتق���ر وم�شتودع  واحذر اأن تكون من 

الم�شتودعي���ن. ي���ا كميل اإّنم���ا ت�شتحّق اأن تكون م�شتقّراً اإذا لزم���ت الجاّدة الوا�شحة 

اّلت���ي ل تخرج���ك اإل���ى ع���وج ول تزيل���ك ع���ن منه���ج م���ا حملن���اك علي���ه و هدين���اك 

(2(

اإليه«

ولق���د كان �أ�سح���اب �لأئّمةR �لمخل�سي���ن من �لثابتين عل���ى �لإيمان و�لولية 

و�لذي���ن �سدق���و� مع �أهل �لبيتR رغ���م �لترهيب و�لترغيب، وه���ذ� نموذج منهم 

)))  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني ، ج2، �ض 8)4.

)2)  بحار �لأنو�ر، �لعامة �لمجل�سي، ج74، �ض 272.
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ميثم �لّتمار �ّلذي كان م���ن خو��ض �أمير �لموؤمنينQفاإّنه ما ز�ل ياأمر بالمعروف 

وينه���ى عن �لمنكر ويحّدث بف�سائل �أهل �لبيتR و�أمير �لموؤمنينQ ومثالب 

دخل عليه فقيل: هذ� كان من 
ُ
�أعد�ئه���م �أمثال �بن زياد، حّتى �أمر �لأخير باإح�ساره فاأ

�آثر �لنا�ض عند علّي. قال: ويحكم هذ� �لأعجمي؟! قيل له: نعم. قال له عبيد�هلل: �أين 

رّبك؟ قال: بالمر�ساد لكّل ظالم و�أنت �أحد �لظلمة. قال: �إّنك على ُعجمتك لتبلغ �ّلذي 

تري���د، ما �أخبرك �ساحبك �أّني فاعل بك؟ ق���ال: �أخبرني �أّنك ت�سلبني عا�سر ع�سرة، 

�أنا �أق�سرهم خ�سبًة و�أقربهم من �لمطهرة. قال: لنخالفّنه.

P ع���ن جبرئيل عن �هلل  ق���ال: كي���ف ُتخالفه؟! ف���و�هلل ما �أخبرن���ي �إّل عن �لنبّيّ

�سلب علي���ه �أين هو من 
ُ
تعال���ى، فكي���ف تخالف ه���وؤلء!؟ ولقد عرفت �لمو�س���ع �ّلذي �أ

لجم في �لإ�سام.
ُ
�لكوفة، و�أنا �أّول خلق �هلل �أ

خرج فقال له رجل َلِقَيه: ما كان �أغناك عن هذ� 
ُ
و�أمر �بن زياد بميثم �أن ي�سلب، فاأ

يا ميثم! فتب�ّسم وقال وهو يومئ �إلى �لنخلة: لها ُخلقت ولي ُغّذيت. فجعل ميثم يحّدث 

بف�سائ���ل بن���ي ها�سم، فقيل لبن زياد: قد ف�سحكم هذ� �لعب���د. فقال: �ألجموه. فكان 

.
(((

لجم في �لإ�سام
ُ
�أّول خلق �هلل �أ

مراعاة القلوب وتفّقدها

�إّن �لثب���ات عن���د �لترغيب �أو �لترهيب يحت���اج مّنا �إلى �لمر�قب���ة �لد�ئمة لنفو�سنا 

و�أعمالن���ا، فلنر�ق���ب قلوبنا و�سلوكنا ودرج���ة ورعنا عن مح���ارم �هلل، ولُن�سِعر �أنف�سنا 

د�ئمًا بهذ� �لخطر، فما �ّلذي يوؤمننا، ومن �ّلذي �أعطانا �سك �لبر�ءة؟! فعند �لمتحان 

يكرم �لمرء �أو يهان!

فميث���م �لتّم���ار لم يمل���ك �ليقين و�لثب���ات في ليل���ة و�سحاها بل كان له���ذ� �لثبات 

مقّدمات ومجاهد�ت وريا�سات روحية ومر�قبات وعباد�ت. 

)))  �نظر: بحار �لأنو�ر، �لعامة �لمجل�سي، ج42، �ض24)- 25).
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ق���ال �لعالم �لجلي���ل �لمازندر�نّي }: »فال بّد للعبد من مراع���اة قلبه فاإن راآه 

مقب���اًل اإلي���ه عّز وج���ّل �شكر وبذل جهده ويطلب منه الزي���ادة لئاّل ي�شتدبر:  {ائ 

راآه مدب���راً  ، واإن 
(1(

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ  ىئ ىئ}
زائغ���اً ع���ن الح���ّق تاب وا�شت���درك ما فّرط فاإّن ل���م يفعل رّبما �شل���ط اهلل عليه العدّو 

ورف���ع عن���ه التوفي���ق وهو يموت مدب���راً م�شلوب الإيم���ان كما ق���ال اهلل تعالى {ى  

 .
(3(

 نعوذ باهلل من الإزاغة«
(2(

ائ ائ ەئ ەئوئ}
 ف���اإذً� �إذ� كان �لإيم���ان من���ه م�ستقّر وم�ست���ودع، ثابت ومتزل���زل، فحزب �هلل هم 

�لطائف���ة م���ن �لموؤمنين �ّلذين ��ستق���ّر �لإيمان في قلوبهم، ونق�ض ف���ي لوح �سدورهم 

حّتى كاأّن���ه ُكتب دون �أن يقبل �لمحو و�لزو�ل، وذل���ك لإخا�سهم، و�سّدة ��ستقامتهم، 

وتفانيه���م ف���ي �إطاعة مولهم، فلي�سو� م���ن �ل�سّكاكين، ول �لمر�ئي���ن، ول �لجهلة، ول 

�ل�سفلة، ول �لحمقى، بل هم عقاء، و�عون، على يقين قوّي وب�سيرة نافذة، لذلك هم 

لي�س���و� من �لمعارين �ّلذين �أعيرو� �لإيمان، و�إّنما �إيمانهم هو �لإيمان �لم�ستقّر �لثابت 

{ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ}.

)))   �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 8.

)2)   �سورة �ل�سف، �لآية: 5.

)3)   �سرح �أ�سول �لكافي، �لمولى محّمد �سالح �لمازندر�ني، ج)، �ض 37). 
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م���ط���ال���ع���ة

من نماذج الُمَعارين : أبو الخّطاب 

ع���ن �لإمام �أبي �لح�س���ن Q: »اإّن اهلل خلق خلق���اً لالإيم���ان ل زوال له، وخلق 

خلقاً للكفر ل زوال له، وخلق خلقاً بين ذلك اأعارهم الإيمان ي�شّمون المعارين، اإذا 

.
(((

�شاء �شلبهم وكان اأبو الخّطاب مّمن اأعير الإيمان«

Q وقد 
(2(

�أب���و �لخّطاب كان في �أّول حاله ظاهرً� من �أجّاء �أ�سحاب �ل�سادق 

روى ع���ن �لإم���ام Q ولكّنه ف�سدت عقيدته ولم يثبت عل���ى �لإيمان و�لحّق، بل ز�غ 

، فكان من �لُمَعارين.  و�سلَّ

�أ�سباب خذلن �أبي �لخّطاب وكونه من �لمعارين:

1- حّب الري��سة و التروؤّ�ص والّتب�ع 

 روي �أّن �لإمام �ل�سادق Q قال:  �سمعت �أبي يقول �إّن �سيطانًا يقال له �لمذهب 

ياأت���ي ف���ي كّل �س���ورة، �إّل �أّنه ل ياأتي في �سورة نبّي، ول و�سّي نب���ّي، ول �أح�سبه �إّل وقد 

تر�ءى ل�ساحبكم )�أي لأبي �لخّطاب( فاحذروه.

2- الجهل وعدم العلم

كت���ب �أبو عبد �هلل �ل�سادق Q �إلى �أب���ي �لخّطاب:  »بلغني اأّنك تزعم اأّن الزنا 

رج���ل، واأّن الخم���ر رجل، واأّن ال�شالة رجل، واأّن ال�شي���ام رجل، واأّن الفواح�ص رجل، 

ولي����ص ه���و كما تقول، اأنا اأ�ش���ُل الحّق، وفروع الحّق طاع���ة اهلل، وعدّونا اأ�شل ال�شّر، 

.
(3(

وفروعهم الفواح�ص، وكيف يطاع من ل يعرف«؟

)))  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج2، �ض 8)4.

)2)  ر�جع: بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي،  ج 66، �ض220.

)3)   م. ن، ج24، �ض299.
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فعب���ارة »وكي���ف يطاع من ل يعرف« �إ�س���ارة و��سحة �إلى �أّن �أه���ل �لتباع هم �أهل 

�ض بغير حّق  �لذك���ر و�أهل �لعلم وهم �لأو�سياء �لمع�سوم���ون R، ومن دونهم مترئِّ

وهالك و�ساّل وم�سّل، و�أبو �لخّطاب كذلك.

3- الحمق

 روى يون����ض بن عبد �لرحمان، عن رجل، ق���ال: قال �أبو عبد �هلل Q: »كان اأبو 

.
(((

الخّطاب اأحمق، فكنت اأحّدثه فكان ل يحفظ، وكان يزيد من عنده«

)))  معجم رجال �لحديث، �ل�سيد �لخوئي، ج )5، �ض 260. 



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

 التأييد اإللهّي للمؤمن

10

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ 

پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  
ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ   چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

(((

چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ  ڌ     ڌ ڎ ڎ ڈ}

)))   �سورة �لمجادلة، �لآية: 22.
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تمهيد

�إّن لطف �هلل تعالى ورحمته بالعباد يكون على نحوين:

�لّلطف �لعاّم وهو �لأمور �لعاّمة �ّلتي تقّربهم من �لنجاة و�لفوز في �لدنيا و�لآخرة، 

وهو ع���اّم لكاّفة �لعب���اد ومطلوب منه���م �لتم�ّسك ب���ه باختيارهم، كالأنبي���اء و�لر�سل 

و�ل�سر�ئع �ّلتي �أر�سلو� بها، وكالعقل، فاإّنها رحمات �إلهّية عاّمة لجميع من يعقل.

 و�لّلطف �لخا�ّض وهو �لتاأييد �لإلهّي �ّلذي يخ�ّض به �هلل تعالى عبده �لموؤمن �ّلذي 

�أخذ بالّلطف �لعاّم وتم�ّسك به، وهو ما يحّب بع�سهم �أن ي�سّميه بالألطاف �لخفّية، وهو 

م���ن قبيل �لتوفيق �لخارج عن �إطار �لح�ساب���ات �لماّدية �لرقمّية �لبحتة �ّلتي يح�سبها 

�لحا�سبون ويحّلل بها �لمحّللون ويعتادها �لمعتادون.

 معاني التأييد اإللهي

وهذ� �لتاأييد �لمخ�سو�ض يكون باأحد معاٍن ثاثة:

1- �إّن �هلل تعالى يقّوي �لموؤمن �ّلذي و�سل �إلى نيل مقام حزب �هلل �لقر�آنّي ويهديه 

�إلى �ل�سبل �ل�سحيحة، ويمّده بالفيو�سات �لغيبية، و�لألطاف �لخفّية، �ّلتي هي 

خ���ارج عالم �ل�سهادة. لذلك ف�ّسرت �لآية باأّنه تعالى �أّيدهم بجبر�ئيل في كثير 

من �لمو�طن، ين�سرهم ويدفع عنهم.
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وهذ� �أمر من مهّمات �لأمور �لإيمانّية ينبغي لكّل موؤمن �أن يتنّبه �إليه، وله مبتنيات 

و�أ�س�ض عقائدّية ملّخ�سها: �أّن �ّلذي �آمن بالخالق �لعظيم �لمطلق في كّل كمال، �لقوّي 

�لعزي���ز ذي �لج���ال، �لروؤوف �لرحيم �لكري���م، �لقادر ذي �لخير �لعمي���م، �ّلذي �إذ� 

�أر�د �سيئ���ًا �إّنما يق���ول له كن فيكون، �ّلذي يرعى عباده وهو بهم خبير ب�سير {ڀ ٺ 

، �ّلذي يد�فع عن 
(2(

، ويتلّطف بهم {ژ ژ ڑ}
((( 

ٺ    ٺ  ٺ}
�لموؤمنين به، ول يتركهم و�إن �ختبرهم، ول ين�ساهم من ف�سله و�إن �متحنهم.

 �إّن م���ن يوؤم���ن بذل���ك ل بّد ل���ه �أن ل يقت�سر ف���ي �سوؤونه على �لأ�سب���اب �لظاهرية 

فح�س���ب متنا�سيًا �لأ�سباب �لغيبية و�لألطاف �لخفية، فمعادلة �لموؤمن بالغيب تختلف 

عن معادلة من ل يرى �إّل ظاهر �لأ�سباب {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ    

.
(3( 

ٹ ٹ}
وعليه فاإّن �لموؤمن بالغيب يمتلك قّوة ل ي�ساهيها �أّي قّوة مادية، لأّنها م�ستقاة من 

م�سّبب �لأ�سباب، ذي �لقّوة �لمتين و�لقدرة �لمطلقة.

 وم���ن ناحية �أخرى فاإّن �لموؤم���ن ل يح�سل له ياأ�ض ول قنوت، لأّن �لألطاف �لإلهّية 

�لخفية �ّلتي ل يت�سّور منتهى لأمدها �ستكون د�ئمًا حادية له نحو �لأمل بالنجاة و�لفوز 

و�لن�سر و�لنجاح، و�إن طالت مّدة �لمحنة و�لباء، و�سيكون �لظفر حليفه �إلى �أن ي�سل 

 .
(4(

�إلى مبتغاه، »ل يعدم ال�شبور الظفر واإن طال به الزمان«

 و�لق���ر�آن �لكري���م يزخ���ر بالآيات �ّلت���ي تريد تثبيت ه���ذ� �لمفه���وم، وتر�سيخ هذ� 

�لمعتقد في نفو�ض �لموؤمنين، يقول تعالى:

{... ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ 

)))  �سورة فاطر، �لآية: )3.

)2)  �سورة �ل�سورى، �لآية: 9).

)3)  �سورة �لروم، �لآية: 7.

)4)  نهج �لباغة، �لحكمة: 53).



99 ةمتلليق ةامهيم ماَّلَ

چچ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ 
 .

(((

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک} 
  {ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ  ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ     ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ 

.
(2(

ڑ ڑ     ک ک ک ک گگ گ   گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ} 

2-  يعتم���د عل���ى اأّن ال���روح ف���ي قوله تعال���ى {ڤ ڤ ڦڦ}: هي نور 

�هم بنور �لإيمان.  �لإيمان، �أي قوَّ

ويدّل عليه قوله تعالى: {ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پپ پ پ         ڀ ڀ ڀ  

.
(3(

ڀ ٺ}
وه���ذ� يرج���ع �إلى �لمعنى �ّلذي ذكرناه �سابقًا، من تثبي���ت �لإيمان في قلب �لموؤمن 

�إذ� و�س���ل �إل���ى مقام حزب �هلل، فاإّن نور �لإيمان �إذ� ق���وي في قلب �مرئ فاإّنه �سيكون 

ثابتًا ل يتزلزل.

3- اإّنه تعالى قّواهم بنور الحجج والبراهين، حّتى اهتدوا للحّق، وعملوا به. 

وموؤّداه اأّن الموؤمن من حزب اهلل هو موؤمن عقائدّي ولي�ص تقليدياً، فهو 

م�شلَّ���ٌح بالأدّل���ة والحج���ج في عقيدت���ه، ويقيم البراهين عل���ى معتقداته، 

ولي����ص ُمقلِّ���دا ف���ي عقيدت���ه ول عامياً ف���ي تفكي���ره وا�شتدلل���ه، فعندما 

يطاَل���ب بدلي���ل على معتق���ده ل يعجز ع���ن اإقامة الحّج���ة والبرهان، بل 

حّجته دامغة وبرهانه قوّي.

وه���ذ� ي�ستل���زم �أن يك���ون ذ� ثقافة وعلم وب�سي���رة في دينه، ف���ا يح�سل ذلك ول 

)))  �سورة �لبقرة، �لآية: 249.

)2)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 26).

)3)  �سورة �ل�سورى، �لآية: 52.
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ي�سدر عن �لجاهل �ّلذي ل باع له في م�سائل �لعلم، ول ميل له ول رغبة في تح�سيله، 

فم���ن �أر�د �أن يك���ون من حزب �هلل بح�سب �لقر�آن علي���ه ببذل ق�سارى جهده في طلب 

ين، و�لعلم بالبر�هين، كّل ذلك عن وعي ودر�ية ويقين  �لعلم ليح�سل له �لتفّقه في �لدِّ

في �سوؤون كا �لد�رين. 

لها علم �لقر�آن، لذلك ورد عن �لربيع كما في  ومن �أبرز �لعلوم �ّلتي يلزم �أن يح�سّ

�لمجمع ف���ي تف�سير قوله تعالى {ڤ ڤ ڦڦ} �أّن���ه تعالى قّو�هم بالقر�آن 

�ّلذي هو حياة �لقلوب من �لجهل. 

عن ر�س���ول �هلل P:»..فاإذا التب�شت عليكم الفتن كقط���ع الليل المظلم فعليكم 

.
(((

بالقراآن...«

فاإذ� �أردت �لتكامل في �سخ�سّيتك �لإيمانّية عليك بطلب علوم �لقر�آن، ففيه تبيان 

ل���كّل �س���يء، وكذلك �لعلوم �ل�سرعّي���ة و�لإن�سانّية �لأخرى �لنافع���ة، و�أخرج نف�سك من 

ظلمات �لجهل.. 

 و�إّل فا تطمعّن بالترّقي في �إيمانك، بل نعوذ باهلل من مد�ح�ض �لزلل، وم�سّات 

�لفت���ن، وظلمات �ل�سبه���ات، فاإّنها مهلكة، وكّلها تتغّذى عل���ى �لجهل، و�لعلم هو وحده 

�لطارد للجهل �ّلذي هو �سببها، ومن�سوؤها.

عن �إمامنا �ل�سادق Q: »لوددت اأّن اأ�شحابي �شربت روؤو�شهم بال�شياط حّتى 

.
(2(

يتفّقهوا«

ي���ن فهو  ي���ن فاإّن���ه م���ن ل���م يتفّقه منك���م في الدِّ وعن���ه Q: »تفّقه���وا ف���ي الدِّ

اأعرابّي« �إّن �هلل يقول: {ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی  

.
(4 (3(

َی}

)))  �لكافي،  �ل�سيخ �لكليني، ج 2، �ض 598.

)2)  م. ن، ج)، �ض )3.

)3)  م. ن ،ج)، �ض: )3.

)4)  �سورة �لتوبة، �لآية: 22).
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وعن���ه Q �أي�سًا: »عليك���م بالتفّقه في دين اهلل ول تكونوا اأعراباً فاإّنه من لم 

.
(((

يتفّقه في دين اهلل لم ينظر اهلل اإليه يوم القيامة ولم يزّك له عماًل«

شرط التأييد بروح الله ونصره 

..
(2(

{ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ} 

{ ی ی  ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب يب  جتچ 

.
(3(

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ}
 �لآي���ات و��سحة جّدً� في كون �لمعادلة �لإلهّية �لغيبية دخيلة ب�سكل �أ�سا�ض و�أ�سيل 

في تحّقق �لن�سر. ومن يتجاهل ذلك فاإّنه ينكر حقيقة قر�آنية جلّية.

 فالب���دء من �لمكّلف �لموؤمن نف�سه �ّلذي يجب �أن ين�سر �هلل تعالى �أّوًل، فاإذ� فعل 

يك���ون قد حّقق �س���رط �لتدّخل �لإلهّي �ّلذي نتيجت���ه �لحتمّية هي �لن�سر {چ چ    

.
(4(

ڇ  ڇ ڇ ڇ} 
فيج���ب �لتركيز على �لعمل �ّلذي ين�سر دين �هلل بكّل �إخا�ض. هذ� هو �لمطلوب، 

و�أّم���ا �لباقي فا يرجع �إلينا و�إّنما هو �إلى �هلل تعال���ى، و�لنتيجة حتمية لأّنها وعد منه 

تعالى و�هلل ل يخلف �لميعاد.

جهاد النفس

و�لن�سر هلل تعالى يبد�أ من �لنت�سار على �أنف�سنا �لأّمارة بال�سوء، وذلك بتهذيبها 

وتزكيته���ا بالجه���اد �لأكب���ر �ّلذي هو مق���ّدم على �لجه���اد �لأ�سغر، وه���ذ� ل يكون �إّل 

باإخ���ر�ج حّب �لدنيا من قلوبنا لأّنه هو ر�أ�ض كّل ذنب وخطيئة، و�أهّم ما يجب �إخر�جه 

من �لقلب حّب �لمال وحّب �لجاه فاإّنهما كالذئبين �ل�ساريين �لّلذين �أر�سا في زريبة 

)))  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج)، �ض: )3.

)2)  �سورة محمد، �لآية: 7.

)3)  �سورة �لحج، �لآية: 40.

)4)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 60).
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مع���ز كما ورد في �لرو�ية، و�إّنهم���ا لينبتان �لنفاق في �لقلب كما ينبت �لماء �لبقل كما 

في رو�ية �أخرى.

ين، فمع طلب �لرئا�سة و�لمن�سب   فم���ع حّب �لدنيا ل تتحّقق �لن�سرة لاآخرة و�لدِّ

و�لجاه يكون �لإن�سان مبتعدً� عن �لآخرة بقدر ذلك �لحّب لأّن �لدنيا و�لآخرة كال�سّرتين 

وكالم�سرق و�لمغرب كّلما �قتربت من �إحد�هما �بتعدت عن �لأخرى.

 ومع عدم تحّقق �لن�سرة هلل ل ن�سر من �ل�سماء، فيكون �لإن�سان قد خ�سر �لعن�سر 

�ّلذي يتمّيز به عن �لعدّو �لكافر، ومع �لأخذ بالعتبار �لتفّوق �لماّدّي في �لعّدة و�لعتاد 

�ّلذي هو عند �لأعد�ء ف���اإّن �لمعادلة �ستكون نتيجتها بالح�سابات �لماّدية �لمو�سوعية 

هي �نت�سار �لأقوى و�لأقوى ماّديًا هو �لعدّو.

 فالو�ج���ب �لأكبر هو �لعمل على �لمّيز �ّلذي نمتلكه ول يمتلكه �لعدّو و�ّلذي هو �سّر 

�لنت�س���ار بح�سب �لروؤي���ة �لقر�آنية، وهو �لإخا�ض لن�سر دي���ن �هلل تعالى بالنت�سار 

على �لنف�ض و�ل�سيطان فاإّنه هو �ل�سمانة للن�سر �لإلهّي لنا.

فمن �سفات حزب �هلل في �لقر�آن{ڤ ڤ ڦڦ}. 
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م���ط���ال���ع���ة

من آداب العالم والمتعّلم

قال �ل�سهيد �لثاني } في كتابه �لجليل منية �لمريد:

روى �سيخن���ا �لمتق���ّدم محّمد بن يعق���وب �لكلينّي قّد����ض �هلل روح���ه باإ�سناده �إلى 

�لح�سي���ن بن علو�ن قال: كّنا في مجل�ض نطل���ب فيه �لعلم، وقد نفدت نفقتي في بع�ض 

�لأ�سف���ار، فق���ال لي بع�ض �أ�سحابنا: م���ن توؤّمل لما قد نزل بك؟ فقل���ت: فانًا، فقال: 

�إذن و�هلل ل ت�سع���ف حاجت���ك، ول يبلغ���ك �أمل���ك، ول تنجح طلبتك. قل���ت: وما علمك 

رحم���ك �هلل؟  ق���ال: �إّن �أبا عب���د �هلل Q حّدثني �أّنه قر�أ في بع����ض �لكتب: �أّن �هلل 

تب���ارك وتعالى يقول: وعّزتي وجال���ي ومجدي و�رتفاعي على عر�سي لأقطعّن �أمل كّل 

موؤّمل غيري بالياأ�ض، ولأك�سوّنه ثوب �لمذّلة عند �لنا�ض، ولأّنحيّنه من قربي، ولأبعدّنه 

من و�سل���ي، �أيوؤّمل غيري في �ل�سد�ئد، و�ل�سد�ئد بي���دي، ويرجو غيري ويقرع بالفكر 

ب���اب غيري وبيدي مفاتيح �لأبو�ب وه���ي مغلقه، وبابي مفتوح لمن دعاني؟ فمن �ّلذي 

�أّملن���ي لنو�ئبه فقطعته دونه���ا؟! ومن �ّلذي رجاني لعظيمة فقطت رجاءه مني؟ جعلت 

�آمال عبادي عن���دي محفوظة، فلم ير�سو� بحفظي، وماأت �سماو�تي مّمن ل يمّل من 

ت�سبيحي، و�أمرتهم �أن ل يغلقو� �لأبو�ب بيني وبين عبادي، فلم يثقو� بقولي، �ألم يعلم 

م���ن طرقته نائبة من نو�ئبي �أّنه ل يملك ك�سفها �أحد غيري، �إّل من بعد �إذني، فما لي 

�أر�ه لهي���ًا عّن���ي؟! �أعطيته بجودي ما لم ي�ساألني، ث���ّم �نتزعته عنه، فلم ي�ساألني رّده، 

و�ساأل غيري! �أفير�ني �أبد�أ بالعطاء قبل �لم�ساألة، ثّم �أ�ساأل فا �أجيب �سائلي؟! �أبخيل 

�أن���ا فيبخلني عبدي؟! �أَولي�ض �لجود و�لكرم ل���ي؟ �أَولي�ض �لعفو و�لرحمة بيدي؟ �أَولي�ض 

�أن���ا محل �لآمال؟ فم���ن يقطعها دوني؟ �أفا يخ�س���ى �لموؤّملون �أن يوّمل���و� غيري؟ فلو 

�أّن �أه���ل �سماو�تي و�أه���ل �أر�سي �أملو� جميعًا، ثّم �أعطي���ت كّل و�حد منهم مثل ما �أمل 

�لجمي���ع م���ا �نتق�ض من ملكي مثل ع�سو ذّرة، وكيف ينق����ض ملك �أنا قّيمه؟ فيا بوؤ�سًا 

 .
(((

للقانطين من رحمتي، ويا بوؤ�سًا لمن ع�ساني ولم ير�قبني

)))  منية �لمريد، �ل�سهيد �لثاني، �ض 59).





يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

11

رضا اهلل تعالى عن المؤمنين ورضاهم عنه

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ 

پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  
ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ   چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

(((

چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ  ڌ     ڌ ڎ ڎ ڈ}

)))   �سورة �لمجادلة، �لآية: 22.
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رَضا الله عن المؤمنين

{ڃ چ چ چ  چڇ}

ت�سي���ر �لآي���ة �لكريمة �إلى ر�ساءي���ن بنوع من �لعاقة بينهم���ا: ر�سا �هلل تعالى عن 

�لعب���د، ور�س���ا �لعبد عن �هلل تبارك وتعالى. و�لموؤمن من ح���زب �هلل محّقٌق لكليهما، 

ولكن كيف ننظر �إلى هذ� �لن�سجام بين �لر�ساءين وكيف نف�سره ونقر�أه؟

موجبات رضا الله تعالى

هناك موجبات لنيل ر�سا �لمعبود قد ُبّيَنت من خال �ل�سريعة �لمقّد�سة عن طريق 

.R كتاب �هلل و�أهل �لع�سمة و�لطهارة

تقوى اهلل واإط�عته

 :Q و�لتقوى هي �لكلمة �لجامعة �ّلتي توجب ر�ساه �سبحانه، فعن �أمير �لموؤمنين

 :Q وعنه ،
(((

»واأو�شاك���م بالتق���وى، وجعله���ا منته���ى ر�ش���اه وحاجت���ه م���ن خلق���ه«

.
(2(

»هيهات! ل يخدع اهلل عن جّنته، ول تنال مر�شاته اإّل بطاعته«

وف���ي �لو�ق���ع �إّن �لمتاأّمل يجد �أّن تقوى �هلل تعالى هي �لجام���ع لكّل موجبات ر�ساه 

)))  نهج �لباغة، �سرح �ل�سيخ محّمد عبده، ج 2، �ض 2)).

)2)  م. ن، �ض 2).
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تعال���ى، وهو م���ا �سّرح به �لإمام Q بقول���ه: »وجعلها منتهى ر�ش���اه وحاجته من 

خلق���ه«، ف���ا ب���ّد لمن �أر�د ني���ل ر�سا �هلل تعالى م���ن �لتعّرف �إلى �سم���ات �لمّتقين ثّم 

�لتحّل���ي به���ا وتج�سيدها في �سخ�سّيت���ه وقلبه و�سلوكه، عندها �سيج���د نف�سه قد حّقق 

م���ا يريده �لمولى عّز وجّل، ويكون قد �أ�سب���ح محّاً قابًا لفي�ض ما يقت�سيه ر�سا �هلل 

تعال���ى عليه، وعندها يكون قد دخل في �سلك ح���زب �هلل �لنجباء �ّلذين ي�سفهم �هلل 

.
(((

تعالى بقوله: {ڃ چ چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇڍ}

ف���اإذً� �لتقوى توؤّدي �إلى منتهى ر�سا �هلل تعال���ى عن �لخلق، وهذ� يتطّلب من �لعبد 

ا �هلل تعال���ى عن عبٍد لي�ض منح���ًة مّجانية  ب���ذل ق�س���ارى �لجهد وتمام �لو�س���ع، فِر�سَ

يقّدمه���ا �لمول���ى تعالى با ثمن وبا �سعي وجهد من �لعب���د. كيف؟ وقد �سرح �لقر�آن 

{ڎ ڈ 
(2(

�لكري���م بوجوب �ل�سع���ي لنيل���ه {مئ ىئ يئ جب  حب خب}

.
(3(

ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  }

اأمور توجب الر�س�

عن �لإمام علّي Q: »ثالث يبلغن بالعبد ر�شوان اهلل:

كث���رة ال�شتغف���ار، وخف�ص الجان���ب، )�أي �لتو��سع، ومجانب���ة �لترّفع، و�لتفاخر، 

.
(4(

و�لتعالي على عباد �هلل(، وكثرة ال�شدقة

ومّما يوجب ر�سا �هلل تعالى، »اإ�شخاط النف�ص والبدن«.

فع���ن �أمير �لموؤمنين Q:»من اأ�شخط بدنه اأر�شى رّبه، ومن لم ي�شخط بدنه 

.
(5(

ع�شى رّبه«

)))  �سورة �لمجادلة، �لآية 22.

)2)  �سورة �لنجم، �لآية: 39.

)3)  �سورة �لزلزلة، �لآيتان: 8-7.

)4)  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 75، �ض )8.

)5)  ميز�ن �لحكمة، محمدي �لري�سهري، ج 2، �ض 098). 
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وقال لقمان Q لبنه: »يا بنّي من يرد ر�شوان اهلل ي�شخط نف�شه كثيراً، ومن 

.
(((

ل ي�شخط نف�شه ل ير�شي رّبه«

وه���ذ� يعني �أّن �لإن�سان �إذ� �أعطى نف�سه هو�ها، و�أر�ساها بكّل ما ت�ستهي، ل بّد �أن 

ل  تق���وده �إلى �لمع�سي���ة، و�لمع�سية بدورها �ستقوده �إلى �سخط �لمول���ى عّز وجّل. تاأمَّ

بالتو�سيفات �ّلت���ي يذكرها �لإمام �ل�ّسجاد Q للنف�ض �لإن�سانية فاإّنها كافية لتعَلم 

�أّن �لنف�ض ل ينبغي �أن ُتعَطى �سوؤلها، بل ل بّد من تروي�سها لمن �أر�د �أن ياأمن غو�ئلها 

:Q لي�سل �إلى مر�ساة رّب �لعالمين تبارك وتعالى، يقول

»الهي اإليك اأ�شكو نف�شاً بال�شوء اأّمارة، واإلى الخطيئة مبادرة، وبمعا�شيك مولعة، 

ول�شخطك متعّر�شة، ت�شلك بي م�شالك المهالك، وتجعلني عندك اأهون هالك، كثيرة 

ها ال�شّر تجزع، واإن م�ّشها الخير تمنع، مّيالة اإلى اللعب  العل���ل، طويل���ة الأمل، اإن م�شَّ

.
(2(

واللهو، مملوءة بالغفلة وال�شهو، ت�شرع بي اإلى الحوبة، وت�شّوفني بالتوبة«

 ول بّد من �للتفات �إلى �أن تعويد �لنف�ض ولو على �لأهو�ء �لمباحة قد يجّر �لإن�سان 

�إل���ى م���ا ل تحمد عقب���اه، لأّنه من طاف ح���ول �لحمى كاد �أن يدخل في���ه، فاّتباع هوى 

�لنف�ض لإر�سائها ل يوؤمن غو�ئله ول ت�سمن عو�قبه.

وهن���ا �أمر في غاية �لأهّمية ل بّد من �لإ�س���ارة �إليه، وهو �أّن بع�َض غيِر �لو�عين قد 

يخَف���ى عليهم بع����ض �لجو�نب في �لحكم �ل�سرع���ّي و�لتكليف، فيوؤّدي ذل���ك �إلى �أّنهم 

ُبون �هلل تعالى من حيث يريدون �إر�ساءه، ويخرجون بذلك عّما ر�سمه �هلل تعالى  ُيغ�سِ

في كتابه لحزبه و�أوليائه، و�إليك بع�ض �لنماذج لذلك:

ين بحجج واهية اأ- اأذّية الوالدِّ

فمثًا �إّن �هلل تعالى ل ير�سى عن من �أ�سخط و�لديه، فقد يزّين �ل�سيطان ل�سخ�ضٍ 

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 67، �ض 78.

)2)  مناجاة �ل�ساكين، �ل�سحيفة �ل�سجادية.



أومئك حزب ةهلل0))

ّي عنه و�ن كان و�لد�ه �ساخطين عليه، بحّجة  عمله فير�ه ح�سنًا، فيوحي �إليه �أّنه َمر�سِ

�أّن و�لدي���ه مثًا لم يكونا على درجة من �للت���ز�م فا يكترث لبّرهما، ول ل�سحبتهما 

بالمعروف، ول يعباأ ب�سخطهما عليه!

بل قد يتمادى �إلى حّد �أن ل يكترث بدعائهما عليه، ظّنًا منه باأّنه مثًا هو مجاهد، 

ور�ئ���د في �لعم���ل �لإ�سامّي، وهم���ا يريد�ن �لحّد م���ن ن�ساطات���ه وطموحاته في هذ� 

�ل�سبي���ل، في�سيء �لت�سّرف معهم���ا ويكون عاّقًا لهما، وهذ� قد ي���وؤّدي �إلى �سخط �هلل 

ق في عمله، ول في جه���اده، وقد ي�سّده عقوُقه عن ني���ل �ل�سهادة لأّنها  علي���ه، ف���ا يوَفّ

مرتبُة من �آمن و�ّتقى، ول ينبغي عقوق و�لديه حّتى و�إن كانا غيَر م�سلمين!

فق���د ورد ف���ي �لحديث ع���ن �أبي جعف���ر Q قال: »ثالث ل���م يجع���ل اهلل لأحد 

فيه���ّن رخ�ش���ة: اأداء الأمان���ة اإلى البّر والفاجر، والوفاء بالعه���د للبّر والفاجر، وبّر 

.
(((

ين بّرين كانا اأو فاجرين« الوالدِّ

وعن زكري���ا بن �إبر�هيم قال: كنت ن�سر�نيًا فاأ�سلم���ت وحججت فدخلت على �أبي 

عبد �هلل Q فقلت: �إّني كنت على �لن�سر�نية و�إّني �أ�سلمت، فقال: و�أّي �سيء ر�أيت 

ف���ي �لإ�س���ام؟ قلت: قول �هلل عّز وج���ّل: {پ پ         ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ 

. فق���ال: لقد هد�ك �هلل، ثّم قال: �لّلهّم �هده، ثاثًا، 
(2(

ٺ ٺ ٿ ٿ     ٿ ٿ}
�س���ل عّم���ا �سئت يا بنّي. فقلت: �إّن �أبي و�أّمي على �لن�سر�نية و�أهل بيتي، و�أّمي مكفوفة 

�لب�سر فاأكون معهم و�آكل في �آنيتهم؟ قال Q: ياأكلون لحم �لخنزير؟

فقل���ت: ل، ول يم�ّسونه، فقالQ: ل باأ�ض، فانظ���ر �أّمك فبّرها، فاإذ� ماتت فا 

تكلها �إلى غيرك.

فلّما قدم���ت �لكوفة �ألطفت لأّمي، وكن���ت �أطعمها و�أفّلي ثوبه���ا ور�أ�سها و�أخدمها، 

فقال���ت لي: يا بنّي ما كن���ت ت�سنع بي هذ� و�أنت على ديني، فم���ا �ّلذي �أرى منك منذ 

)))  و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملي، ج 5)، �ض 207.

)2)  �سورة �ل�سورى، �لآية: 52.



)))رهو ةهلل الوما َْ ةمَّلعيَ ورهوهح ْعه

هاج���رت فدخل���ت في �لحنيفية؟ فقلت: رجل من ولد نبّين���ا �أمرني بهذ�، فقالت: هذ� 

�لرج���ل ه���و نبّي؟ فقل���ت: ل ولكّنه �بن نبّي، فقال���ت: يا بنّي هذ� نب���ّي، �إّن هذه و�سايا 

�لأنبي���اء، فقلت: يا �أمه �إّنه لي����ض بعد نبّينا نبّي، ولكّنه �بنه، فقالت: يا بنّي دينك خير 

دي���ن، �عر�سه عل���ي، فعر�سته عليها، فدخلت ف���ي �لإ�سام وعّلمته���ا، ف�سّلت �لظهر 

و�لع�سر و�لمغرب و�لع�ساء �لآخرة، ثّم عر�ض لها عار�ض في �لليل.فقالت: يا بنّي �أعد 

علّي ما عّلمتني، فاأعدته عليها فاأقّرت به وماتت، فلّما �أ�سبحت كان �لم�سلمون �ّلذين 

.
(((

غ�سلوها وكنت �أنا �ّلذي �سّليت عليها ونزلت في قبرها

ين �ّلذي  نعم هذ� هو ديننا �لحني���ف، دين �لإن�سانّية، دين �لأخاق و�لوجد�ن، �لدِّ

ين و�إن لم يكونا م�سلمين، ون�ّض �لقر�آن: {ڳ  يو�سي بالإح�سان �إل���ى �لو�لدِّ

.
(2(

ڳ ڳ ڳڱ} 

من يقوم بالفعل �لمحزن لو�لديه متهاونًا بم�ساعرهما غير مكترث باأحا�سي�سهما كيف 

 .
(3(

يطمئّن �إلى ر�سا �هلل عنه؟ وقد ورد في �لرو�ية: »من اأحزن والديه فقد عّقهما«

ب- ظلم الن��ص ب�أعذار واهية

ر ف���ي �أد�ء حقوقهم، وُيخِل���ُف مو�عيَدهم،  ومث���ال ثان فيم���ن يظلم �لنا����ض ويق�سّ

ويخ���ون �أماناتهم، وي�ستخّف بحرماته���م وكر�ماتهم،..�لخ، بحجج متعّددة رّبما يكون 

منها �سغط �لعمل و�ن�سعاباته �لمتكّثرة، وكثرة �لأعباء �لقت�سادية و�لمعي�سية، مع �أّن 

عمله قد يكون تحت عنو�ن �لعمل �لإ�سامّي!!

ج- عدم اللتزام ب�سروط الط�عة واآدابه�

نموذج ثال���ث بع�ض �ّلذين يرتادون �لم�ساجد ليعق���دو� فيها مجال�ض �للغو و�لكام 

)))  و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملي، ج 5)، �ض 207. 

)2)  �سورة لقمان، �لآية: 5).

)3)  و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملي، ج5)، �ض23).



أومئك حزب ةهلل2))

�لدني���وّي مع �أّن �لم�سجد ل���ه حرمته و�لكام فيه بغير ذك���ر �هلل غير م�ستح�سن، وقد 

يج���ّر �إلى م���ا هو محّرم فيما لو ز�حم �لم�سّلين، �أو �ّلذي���ن يتلون �لقر�آن ويدعون �هلل 

تعالى، �أو �أثر على �لجماعة �إلى غير ذلك من �لمحذور�ت.

الإ�سب�غ على العي�ل 

هذ� ومن �لأمور �ّلتي تو�سل �إلى ر�ساه تعالى �لإح�سان �إلى �لعيال، ورحمُتهم، و�لتو�سعُة 

عليهم، وقد ورد �لكثير من �لرو�يات في �لحّث على هذ� �لأمر �لإن�سانّي �لأخاقّي.

  .
(((

فقد روي عن �لنبّيّ P �أّنه قال:»خيُركم خيركم لأهله واأنا خيُركم لأهلي«

.
(2(

وعن �لإمام زين �لعابدين Q:»اإّن اأر�شاكم عند اهلل اأ�شبغكم على عياله«

ر في حّق زوجته و�أطفاله وعياله بحّجة �لن�سغال �لتاّم في �لعمل  وبع�ض �لنا�ض يق�سّ

�لإ�سام���ّي، مّم���ا يوؤّدي �إلى �سياع �لأ�س���رة، وتفّكك عر�ها، وت�سّت���ت �لأولد لفقد�نهم 

�لرعاي���ة �لأبوي���ة، ورّبما �سي���اع �لزوجة، م���ع �أّن �هلل تعالى قد جعل عل���ى �لرجل حّق 

�لزوج���ة، وحّق �لأولد، كما جعل عليه حّق �لعم���ل �لجتماعّي و�لجهادّي، فاإّن لزوجك 

عليك حقًا، و�إّن لولدك عليك حقًا، ول بّد من �لتن�سيق و�لجمع بين �لحقوق دون ت�سييع 

لبع�سها على ح�ساب بع�سها �لآخر، بقدر �لو�سع و�لإمكان.

ر�س� العبد بق�س�ء اهلل 

 تعالى عن �لعب���د ر�ساه بق�ساء �هلل، ف���اإّن مق�سود 
ّ

وم���ن �أه���ّم موجبات ر�س���ا �هلل

�لموؤم���ن �لأ�سي���ل وغايته �لق�س���وى �لو�سول �إلى ر�س���ا �هلل تعالى كم���ا ي�سّرح بذلك 

.
(3(

�لقر�ن �لكريم بقوله تعالى: {پ  ڀ ڀڀ}

فهو يّتبع كّل ما يحّقق له هذ� �لهدف �لمقّد�ض.

)))  و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملي،  ج 4)، �ض 22).

)2)  ميز�ن �لحكمة، محمدي �لري�سهري، ج 2، �ض 098). 

)3)  �سورة �آل عمرن، �لآية: 74).



3))رهو ةهلل الوما َْ ةمَّلعيَ ورهوهح ْعه

فف���ي كّل �سوؤونه يكون ر�سا �هلل تعالى قبلَة �آمال���ه، ومنتهى طموحاته، و�لعمدة في 

ل �إلى هذه �لغاية �لمقّد�سة، ثّم �سلوك طرق �لو�سول �إليها {ہ  ذلك معرفة �لمو�سِ

. 
(((

ھ ھ  ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ   ۇ}
و�إّن م���ن �أه���ّم �لطرق و�لموجبات لر�سا �لمولى عن عب���ده كون �لعبد قد و�سل �إلى 

مق���ام �لر�س���ا بالق�ساء كيفما وقع، �س���ّر�ء كان �أم �سّر�ء، �أكان م���ن ناحية �لرزق باأن 

ير�سى بما ق�سم �هلل له من رزق في �لدنيا �سو�ء بما يرجع �إلى �لظاهر و�لبدن، �أم �إلى 

�لمال، و�لمو�هب، و�لقابليات، �أم من ناحية ما ي�سيبه من بايا ومكروهات، وقد 

.
(2(

 مو�سى Q:»فاإّن ر�شاي في ر�شاك بق�شائي«
ّ
قال �هلل تعالى للنبي

فما معنى �لر�سا بالق�ساء؟وكيف ُيعَرف �لعبُد باأّنه ر��ٍض بالق�ساء؟

ق���د تعّر�ست �لرو�يات �ل���و�ردة عن �أهل بيت �لع�سم���ة و�لطهارةR �إلى معنى 

كون �لعبد ر��سيًا عن �هلل، وهو مقام �ساٍم �أرقى من مقام �ل�سبر:

فعن ر�سول �هلل P �أّنه قال لجبرئيل Q: فما تف�سير �لر�سا؟ قال »جبرئيل«: 

.
(3(

»الرا�شي ل ي�شخط على �شّيده اأ�شاب من الدنيا اأم لم ي�شب«

وع���ن �لإمام �ل�سادق Q: »اعلموا اأّنه لن يوؤمن عبد من عبيده حّتى ير�شى 

.
(4(

عن اهلل فيما �شنع اهلل اإليه و�شنع به على ما اأحّب وكره«

َحة لمعنى �لر�سا بالق�ساء، باأّنه ر�سا في كّل �لأحو�ل،  فهذه �لرو�يات �ل�سريفة مو�سِّ

�سّر�ء كانت �أم �سّر�ء.

وهذ� �لأم���ر ثمرة �ليقين و�لإيمان �لقوّي، و�لعل���م، و�لمعرفة، و�لمحّبة هلل تعالى، 

.
(5(

فعن �لإمام زين �لعابدين Q: »الر�شا بالمكروه اأرفع درجات المّتقين«

)))   �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 62).

)2)  م�ستدرك �لو�سائل، �لميرز� �لنوري، ج 2، �ض 2)4.

)3)  و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملي، ج ))، �ض 52).

)4)  م. ن.

)5)  ميز�ن �لحكمة، محمدي �لري�سهري، ج 2، �ض 093). 



أومئك حزب ةهلل4))

م���ط���ال���ع���ة

أطلب السمعة والذكر الحسن من اهلل تعالى

�أيُّها �لعزيز، �طلب �ل�سمعة و�لذكر �لح�سن من �هلل، �لتم�ض قلوب �لنا�ض من مالك 

�لقل���وب، �أعمل �أنت هلل وح���ده ف�ستجد �أّن �هلل تعالى � ف�سًا ع���ن �لكر�مات �لأخروية 

ل عليك في هذ� �لعالم نف�س���ه بكر�مات عديدة، فيجعلك  ونع���م ذل���ك �لعالم � �سيتف�سّ

محبوبًا، ويعظم مكانتك في �لقلوب، ويجعلك مرفوع �لر�أ�ض � وجيهًا � في كلتا �لد�رين. 

ولك���ن �إذ� ��ستطعت فخّل�ض قلبك ب�سورة كاملة بالمجاهدة و�لم�سّقة، من هذ� �لحّب 

ر باطنك، ك���ي يكون �لعمل خال�س���ًا من هذه �لجهة، ويتوّج���ه �لقلب �إلى  �أي�س���ًا، وطهِّ

�هلل فق���ط حّتى تطّهر �لروح، وتزول �أدر�ن �لنف����ض. فاأّية فائدة تجني من حّب �لنا�ض 

�ل�سع���اف لك، �أو بغ�سه���م، �أو من �ل�سهرة و�ل�سيت عند �لعب���اد وهم ل يملكون �سيئًا 

م���ن دون �هلل تعال���ى؟ وحّتى لو كان���ت له فائدة � على �سبيل �لفر����ض � فاإّنما هي فائدة 

تافه���ة ولأيام معدود�ت، وم���ن �لممكن �أن ي�سوق هذ� �لحب عاقب���ة عمل �لإن�سان �إلى 

�لرياء، و�أن يجعل �لإن�سان � ل �سمح �هلل � م�سركًا ومنافقًا وكافرً�. و�أّنه �إذ� لم يفت�سح 

في هذ� �لعالم، ف�سيفت�سح في ذلك �لعالم في مح�سر �لعدل �لرباني، عند عباد �هلل 

�ل�سالحين و�أنبيائه �لعظام ومائكته �لمقربين، ويهان وي�سبح م�سكينًا. �إّنها ف�سيحة 

ذل���ك �ليوم، وما �أدر�ك ما تل���ك �لف�سيحة، و�هلل يعلم �أّي ظلمات تلي تلك �لمهانة في 

ذلك �لمح�سر! �إّن ذلك �ليوم � كما يقول �هلل تعالى في كتابه � يتمّنى �لكافر فيه قائًا: 

، ولكن ل جدوى لهذ� �لتمنّي.
(((

{ں ں         ڻ}

�أّيه���ا �لم�سكين، �إّن���ك ولأجل محّبة ب�سيط���ة، جزئّية، ومنزلة عديم���ة �لفائدة بين 

.
(2(

�لعباد، تجاوزت تلك �لكر�مات وفقدت ر�سا �هلل، وعّر�ست نف�سك لغ�سب �هلل

)))   �سورة �لنباأ، �لآية: 40.

)2)  �لأربعون حديثًا، �لإمام �لخميني، ج)، �ض)4.
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ں     ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

(((

ڻ}
)))  �سورة �لبقرة، �لآيتان: 250-249.
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بين القّلة والكثرة

�لقّل���ة م���ن �لنا����ض هم �ّلذي���ن يتحّمل���ون �لجهد، وي�سب���رون على عظي���م �لباء، 

ويف���وزون في ع�سير �لختبار، وي�سلمون وينقادون �إلى �لحك���م �لإلهّي و�لقائد �لرّبانّي 

ب���كّل طماأنينة وثبات، من دون �أدنى تزلزل �أو �رتي���اب، هذه �سمات لحزب �هلل تّت�سح 

من �لمقطع �لقر�آنّي �لمقّد�ض �لتالي:

{ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ     پ پ   پ      ڀ ڀ ڀ 

ڤ    ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چچ  چ 
ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک  گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں    

.
(((

ڻ}
ذك���ر �لمجل�س���ّي } في تف�سير ه���ذ� �لمقطع �لنور�نّي م���ن كام �هلل تعالى في 

:Q رو�ية عن �لإمام �لر�سا

».. وق���ال له���م نبّيه���م: يا بن���ي اإ�شرائيل: اإّن اهلل مبتليكم بنهر ف���ي هذه المفازة، 

)))  �سورة �لبقرة، �لآية: 250-249.



أومئك حزب ةهلل8))

فم���ن �ش���رب من���ه فلي����ص من ح���زب اهلل، وم���ن لم ي�شرب فه���و من ح���زب اهلل اإّل من 

اغترف غرفة بيده، فلّما وردوا النهر اأطلق اهلل لهم اأن يغرف كّل واحد منهم غرفة 

بي���ده، ف�شرب���وا من���ه اإّل قلي���اًل منه���م، فاّلذي���ن �شربوا منه كان���وا �شتين األف���اً، وهذا 

 .
(((

امتحان امتحنوا به كما قال اهلل«

وروي عن �أبي عبد �هلل Q �أّنه قال: �لقليل �ّلذين لم ي�سربو� ولم يغترفو� ثاث 

مائ���ة وثاث���ة ع�سر رجًا، فلّما ج���اوزو� �لنهر ونظ���رو� �إلى جنود جال���وت قال �ّلذين 

�سرب���و�: »ل طاق���ة لن���ا اليوم بجال���وت وجنوده »وق���ال اّلذين ل���م ي�شربوا: {ڳ 

 .
(2(

ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ}
من خصال حزب الله

 R وي�ستفاد من �لآيتين �لكريمتين وما ورد في تف�سيرهما عن �أئّمة �أهل �لبيت

عّدة خ�سال مهّمة، يمتاز بها حزب �هلل بالنظر �لقر�آنّي وهي كالتالي:

)-  �أّن���ه ل ب���ّد م���ن �لمتح���ان و�لختب���ار للموؤمني���ن من ح���زب �هلل {پ     پ 

پ}، فه���و قان���ون �لفتتان �لإله���ّي {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ   ھ    ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ 

.
(3(

ۆ ۆ}
فم���ن �ل�ستب���اه �لكبير �أن يظّن �لموؤمن باأّنه في �لحياة �لدنيا يمّر با �متحان وبا 

�ختبار، وطبعًا �لختبار�ت متعّددة ومتنّوعة، وقد ت�ستّد وقد ت�سعف، �إّل �أّنه ل بّد منها 

ليعل���م �هلل �ّلذين �سدق���و� ويعلم �لكاذبين، وليميز �لخبيث م���ن �لطيب:{ہ ھ        ھ 

 .
(4(

ھ      ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇۇ}

)))  بحار �لأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج 3)، �ض )44.

)2)  م.ن، ج 3)، �ض 440.

)3)  �سورة �لعنكبوت، �لآيتان: 3-2.

)4)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 79).
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2- �إّن���ه ق���د ي�ستّد �لباء فيك���ون تحّمله �ساّقًا يحت���اج �إلى �لإيمان �لق���وّي و�ليقين 

�لعظي���م لكي يجتازه �لموؤم���ن ب�سام ونجاح، وهذ� ما يتوّف���ر لدى من �سّماهم 

�لإم���ام Q )ح���زب �هلل(، كما مّر ع���ن �إمامنا �لر�س���ا Q في تف�سيره 

لاآي���ة، فاإّنه���م ي�سبرون على �لعط����ض �ل�سديد دون �أن يتع���ّدو� حدود �هلل �ّلتي 

ر�سمه���ا وبّينها عل���ى ل�سان نبّيه �لكريم، م���ع �أّن �لماء يترق���رق �أمامهم، يرونه 

باأعينهم، ويتح�ّس�سون برودته باأيديهم و�أقد�مهم، �إّل �أّنهم ممنوعون عن تذّوقه 

و�ل�سرب من���ه، ل ل�سيء عد� �لبتاء و�لمتح���ان و�لختبار! {ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ}.
ي���ا له من �ختبار �سديد، ولكن بمعونة �هلل تعالى وت�سديده �نت�سرو� على �أنف�سهم، 

وخرجو� مفلحين منجحين من �لباء �لمبين، و�رتفعو� �إلى مقامات �سامخة عند رّب 

ين و�أولياء �لموؤمنين. �لعالمين، ونالو� و�سام حزب �هلل عند �أئّمة �لدِّ

وهذ� �لفوز كان على �سعيد �لجهاد �لأكبر ومحاربة �لنف�ض و�ل�سيطان، وكان مقّدمة 

للف���وز في معركة �لجهاد �لأ�سغر، وحربهم �سّد �أع���د�ء �هلل، وبالمقابل من �أخفق في 

�لختبار و�نهزم في ميد�ن جهاد �لنف�ض، فاإّنه جبن ووهن في ميد�ن �لقتال ومجالدة 

�لأع���د�ء، وق���ال: {ڃ ڃ ڃ چ چ چچ}، فتاأّمل في ذلك جيدً� 

فاإّن فيه در�سًا بليغًا.

3- �للتز�م �لدقيق بالحكم و�لتكليف بحيثياته �لتف�سيلية {ٿ   ٿ ٹ ٹ 

ٹٹ} )غرفة و�حدة فح�سب( نعم.. �إّن �لدّقة في �متثال �لتكليف �لإلهّي لهي 
�أدّل دلي���ل على �لعبودّية �لحّقة هلل تعالى، �لناتجة ع���ن تعظيم �لمولى وتوقيره 

و�حتر�م �إر�دته. 

4- �لجان���ب �لتعّبدّي حيث �للتز�م من دون �عتر��ض على �لحكم �لإلهّي باأّنه غير 

مقن���ع مثًا، �أو بافتقاده �لجانب �لمنطقّي، �أو باأّنه مجحف ويوجب �لأذّية لهم، 

و�لعذ�ب و�لألم و�ل�سعف عن قتال �لأعد�ء من دون فائدة مرجّوة.. �إلخ.
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فهكذ� �لموؤمن في �لتعّبديات �لثابتة من دون ظهور عللها وحكمها، يمتثلها منقادً�، 

وقلبه مطمئّن بالإيمان م�سلِّم ت�سليمًا.

5- �لثق���ة بالقيادة �لإلهّي���ة، دون ح�سول ترّدد �أو ت�سكيك �أو �رتياب، مع �أّن �لمقام 

�سديد و�لمتحان ع�سير. 

6- �لطماأنينة و�لثبات، و�لأمل بالن�سر و�لفوز، بمعونة �هلل تعالى وت�سديده، دون �ن 

يكون �لتعويل على �لعدد و�لعتاد و�لأ�سباب �لماّدية فح�سب - و�إن كانو� قد �عّدو� 

م���ا ��ستطاعو� منها -، فنظرهم كان �إل���ى م�سّبب �لأ�سباب عّز �ساأنه وجّل ثناوؤه، 

فالن�س���ر و�لغلبة م���ن عنده، وهذ� �سُم���وٌّ في �لتوحي���د �لأفعالّي. {ڇ ڇ   

ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
 .

(((

ژ ڑڑ ک ک ک} 
7- �لتعويل على �ل�سبر �ّلذي ي�ستمّدونه من �هلل تعالى، فهم يعلمون �أّن ب�سبرهم 

يك���ون �هلل معه���م، ويمّده���م باألطاف���ه �لخفي���ة ون�س���ره �لعزي���ز {ک ک 

ک}.
)- �إّن �لفائزين في �لختبار �لإلهّي �ّلذي يمّح�ض �هلل به عباده هم �لقّلة �لقليلة، 

وهم ح���زب �هلل: {ڤ ڤ ڤ   ڤ  ڦڦ}، و�لأكثر ي�سعفون ويتهاوون 

تح����ت وط����اأة �ل�سغوط �لمتو�لية، بل �سري����ح �لآية �ل�سريف����ة �أّن �لأ�سل كان فيهم هو 

مخالف����ة �لتكليف، و�لإخفاق في �لختب����ار، وكان �لفوز هو �ل�ستثناء {ڤ ڤ 

ڤ   ڤ  ڦڦ} وق���د تقّدم عن �لإم���ام �لر�سا Q: »فاّلذين �شربوا منه 
كانوا �شتين األفاً، وهذا امتحان امتحنوا به كما قال اهلل«. 

و�لقلي���ل �ّلذي���ن لم ي�سرب���و� ولم يغترفو� ث���اث مائة وثاثة ع�سر رج���ًا، كما عن 

�إمامن���ا �ل�سادق Q. وقد �سّماه���م نبّيهم Q حزب �هلل عند قوله لهم: »ومن 

)))  �سورة �لبقرة، �لآية: 249.
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لم ي�شرب فهو من حزب اهلل«.

فالف���رق �سا�سع و�لبون بعيد، بي���ن �ل�سّتين �ألفًا، وهم �ّلذين �سقطو�، و�أخفقو�، ولم 

يثبتو�، وبين �لثاثمائة وثاثة ع�سر وهم �ّلذين �سدقو� وثبتو� وفازو�. 

ف���ا تبتئ�ض �إذ� كنت في �لقّل���ة �لقليلة مع كونك على �لح���ّق، »ل ت�شتوح�شوا في 

، فالح���ّق ثقي���ل ول يطيق حم���ل �لثقي���ل �إّل �لأقوياء، 
(((

طري���ق اله���دى لقّل���ة اأهل���ه«

و�لأقوياء قّلة.

9- �إّن عاقب���ة ع���دم �للتز�م بالتكليف ه���ي �لوهن و�ل�سعور بالعج���ز و�ل�سعف في 

مقابل���ة �لأع���د�ء {ڃ ڃ ڃ چ چ چچِ}، فالق���ّوة �لروحّية 

ي�ستمّده���ا �لم���رء من �لطاعة، وبالمقاب���ل ل تجني مخالفة �لأو�م���ر �لإلهّية �إّل 

�لخزي و�لمذّلة، و�لخوف، و�لوهن، يقول �لإمام �ل�ّسجادQ في �لدعاء:

»اإله���ي األب�شتن���ي الخطاي���ا ثوب مذّلت���ي، وجّللني التباعد من���ك لبا�ص م�شكنتي، 

.
(2(

واأمات قلبي عظيم جنايتي«

ويق���ول Q في م���ورد �آخر: »ف���اإّن ال�شريف م���ن �شّرفته طاعت���ك والعزيز من 

.
(3(

اأعّزته عبادتك«

 نع���م هذه عاقبة �لمع�سية �أن يفقد �لإن�سان ثقته برّبه، وي�سبح خائفًا من �لخلق، 

فعن �إمامنا �أبي عبد �هلل Q قال: 

»م���ن اأخرج���ه اهلل من ذّل المعا�شي اإل���ى عّز التقوى، اأغناه اهلل ب���ال مال، واأعّزه 

بال ع�شيرة، واآن�شه بال ب�شر، ومن خاف اهلل، اأخاف اهلل منه كّل �شيء، ومن لم يخف 

.
(4(

اهلل، اأخافه اهلل من كّل �شيء«

)))  نهج �لباغة، تحقيق �سبحي �ل�سالح، �ض 9)3.

)2)  �ل�سحيفة �ل�سجادية، مناجاة �لتائبين.

)3)  �ل�سحيفة �ل�سجادية، دعاء �لر�سا بالق�ساء.

)4)  م�ستطرفات �ل�سر�ئر، �بن �إدري�ض �لحلي، �ض 593. 
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ويق���ول تعالى: {ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک     ک ک 

گ گ گ گ    ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ 
.

((( 
ڻ ڻ  ڻ ۀ}

وكذلك ُت�سَرب عليه �لذّلة و�لم�سكنة ويبوء بغ�سب من �هلل تعالى:

{چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک      گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  
ہ  ہ  ہ     ۀ  ڻۀ  ڻ        ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ       ڱ 

 .
(2(

ہ}
فعاقب���ة مع�سية �أو�م���ر �هلل، و�لعتد�ء على حرمات �هلل �إذً� ه���ي �لذّلة و�لم�سكنة 

و�لغ�سب من �هلل.

0)- �لعتم���اد عل���ى �هلل و�لتوّجه �إليه د�ئمًا بالدعاء في نج���اح �لطلبات و�لإمد�د 

بال�سب���ر و�لتثبيت و�لن�سر على �لأع���د�ء {ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں    ڻ}.
فم���ن �سف���ات ح���زب �هلل: »الت�شلي���م وال�شب���ر عل���ى عظيم الب���الء، والثق���ة باهلّل 

والطمئنان اإلى الن�شر الإلهّي«.

)))  �سورة �لح�سر، �لآية: 3).

)2)  �سورة �آل عمر�ن، �لآيتان: )))- 2)).
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م���ط���ال���ع���ة

شّدة الفتن وتعاظم االختبار في عصر الغيبة

 :Q يق���ول �أبو حمزة �لثمالّي: قلت: وكيف يك���ون �لند�ء؟. قال �لإمام �ل�سادق

ين���ادي مناد م���ن �ل�سماء �أّول �لنهار ي�سمع���ه كّل قوم باأل�سنته���م: �أل �إّن �لحّق في علّي 

و�سيعت���ه. ثّم ينادي �إبلي�ض في �آخ���ر �لنهار من �لأر�ض: �أل �إّن �لحّق في عثمان و�سيعته 

.
(((

فعند ذلك يرتاب �لمبطلون

وعن عميرة بنت نفيل، قالت: �سمعت �لح�سن بن علّي Q يقول: »ل يكون هذا 

الأم���ر اّل���ذي تنتظرون حّتى يب���راأ بع�شكم من بع�ص، ويلعن بع�شك���م بع�شاً، ويتفل 

بع�شكم في وجه بع�ص، وحّتى ي�شهد بع�شكم بالكفر على بع�ص. قلت: ما في ذلك 

.
(2(

خير؟. قال: الخير كّله في ذلك، عند ذلك يقوم قائمنا، فيرفع ذلك كّله«

وعن �لإمام �لباقر Q قال: »يا اأبا حمزة ل يقوم القائم Q اإّل على خوف 

�شدي���د، وزلزل، وفتن���ة، وبالء ي�شيب النا�ص، وطاعون قبل ذلك، و�شيف قاطع بين 

الع���رب، واخت���الف �شدي���د بين النا����ص، وت�شّتت في دينه���م، وتغّير م���ن حالهم حّتى 

يتمّن���ى المتمّن���ي الم���وت �شباح���اً وم�شاًء م���ن عظم ما ي���رى من َكلَب النا����ص، واأكل 

.
(3(

بع�شهم بع�شاً، وخروجه اإذا خرج عند الأيا�ص والقنوط 

)))  �لغيبة، �ل�سيخ �لطو�سي، �ض 435. 

)2)  م. ن، �ض 436.

)3)  كتاب �لغيبة، �لنعماني، �ض 235.
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