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محاِسن الَكِلم 





المقدمة
الحمد هلل رب العالمين  و�صلى اهلل على �صّيدنا محمد وعلى اآله الطاهرين و�صحبه 

المنتجبين.

ق���ال اهلل الحكيم في محك���م كتابه الكري���م: {ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

  { ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ 
]النحل:125[.

الموج���ودات المّيت���ة والحي���ة: كّل موجود في عال���م الإمكان يّت�ص���ف بالحياة تارًة 

وبالم���وت اأخرى، فالإن�صان وال�صجر والجماد... ت���ارًة تّت�صف بالحياة واأخرى تت�صف 

بالم���وت. ويق���ال لل�صيء اإِنَّه ح���يٌّ اإذا ترّتبت عليه الآثار المطلوبة من���ه، واإّل فُيقال له: 

خذنا الأر�ض كمثال من عالم الجماد، فُيترّقب منها الإنبات والإثمار 
َ
���ه مّيت. واإذا اأ اإِنَّ

وال���زرع، واإل فهي اأر�ض مّيتة، قال تعالى: { ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ } ]الجاثية:5[، وياأتي 

المطر ويحييها، وحينئذ يق���ال: { ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ }  ]الحج:5[.
كذلك النبات والحيوان وغيرها ِمّما يقع تحت حوا�صنا في هذه الحياة الدنيا، لكّل 

واحٍد منها حياة وموت...

ول ينح�ص���ر الأم���ر بما ذكر، ب���ل هذه الق�صي���ة الحتمية تجري ف���ي عالم المعنى 

م���ور الروحانية، فيقال اإِنَّ للقلب حياًة وموتًا؛فالقلب الحّي هو ذلك الموجود الَِّذي 
ُ
والأ
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يترّق���ب منه اأْن يكون منبع���ًا للعواطف، ومركزًا للتفاعل مع الأعمال الَخّيرة، فاإذا كان 

كذل���ك فهو قلٌب حيٌّ يفي�ض بالحياة، واإّل فهو قلٌب مّيت ل نفع منه.  فالإن�صان �صاحب 

القلب الحّي عندما ي�صمع اآيات اهلل ينجلي ويهتّز ويق�صعّر: { ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ }  ]الأنفال:2[.
لنا، ولم يكن ه���ذا التكريم بالطول والعر�ض واللون  وق���د كّرمنا الباري تعالى وف�صّ

واللغة والماأكل والملب�ض... واإّنما ِمالك التكريم اأن يّت�صف الإن�صان بمعايير الإن�صانية، 

التي تتفاعل عند الإن�صان بميزان العقل والحكمة.

نَّ الباري تبارك 
َ
مناه���ج الدعوى:هذا، وفي الآية المتقدمة من �صورة النحل، نرى اأ

تعالى يتحّدث عن ثالثة طرق لبيان مناهج الدعوة اإليه:

الحكمة.. 1

الموعظة الح�صنة.. 2

الجدال.. 3

اأّما الحكمة؛ فقد ُعّرفت باأّنها عبارة عن: »الحجة التي ُتنتُج الحّق، الذي ل مرية 

 ومعنى هذا الكالم اأّن الحكم���ة عبارة عن تحريك العقل 
(((

في���ه ول اإبه���ام ول وه���ن«

نَّ اأكثر الأفراد 
َ
واإيقاظ���ه ورفع الحجب التي توجد بين العقل والح���ّق. ومن المالحظ اأ

ل���م يّتخذوا و�صع المواجهة مع الحّق، واإّنما ينكرون لجهلهم بحقانية الحّق، قال اأمير 

، واإذا عرفوا الحقيقة يتقّبلوها اإل اإذا 
(((

الموؤمنينQ،»النا����ص اأع���داء ما َجِهل���وا«

كان���وا معاندين، والمعاندون قليلون. فالحكمة تاأتي لرفع الإبهام. واأّما الموعظة؛ فقد 

. يعّرفها 
(((

ُعّرف���ت باأّنها عب���ارة عن: »البيان الذي تلين به النف�ص ويرّق ل���ه القلب«

د ح�صين، الميزان في تف�صير القراآن )): 0))، من�صورات جماعة المدّر�صين في الحوزة العلمية، قم. ))) الطباطبائي، ُمَحمَّ

بعة الثَّالثة )40)، دار اإحياء التُّراث، بيروت. د باقر، بحار الأنوار ): 9))، الطَّ ))) المجل�صي، مّحمَّ

))) الميزان في تف�صير القراآن )): )7).



7الدقمما

.
(((

الخليل بن اأحمد الفراهيدي باأّنها:»تذكير بالخير فيما يرّق له القلب«

 واأّما الجدال؛ فقد عّرف باأّنه: »الحجة التي ت�شتعمل ل�شرف الخ�شم عما ي�شّر 

نَّه: »المفاو�شة 
َ
. وعن الراغب الأ�صفهاني: اأ

(((

علي���ه م���ن غير اأن يريد ظهور الحّق«

عل���ى �شبي���ل المنازع���ة والمغالب���ة«، ونحن ف���ي مقابل هذا الخ�ص���م ل ُيمكن اأن نلجاأ 

اإل���ى الحكمة والبره���ان؛ لأّنه ل يبحث عن���ه، واإّنما نحتاج اإلى الج���دل، وهنا ن�صتعمل 

الم�صه���ورات، ُيغالطنا الخ�ص���م ويجادلنا، فنرّد عليه بالق�صاي���ا الم�صهورة والم�صّلمة 

عنده.

ولي�ض من ال�صروري اأن تاأتي الموعظة بما هو جديد ، واإّنما تاأتي لتثير ذلك ال�صيء 

الموج���ود. ورد ف���ي الخب���ر عن اأمي���ر الموؤمنينQ ف���ي و�صف الأنبي���اء ودورهم: 

. وف���ي الآي���ة الكريم���ة: {ۋ ۅ  ۅ ۉ }  
(((

»َوُيِثي���ُروا َلُه���ْم َدَفاِئ���َن اْلُعُق���وِل«

 ،
(4(

]الغا�صي���ة:21[. وعن اأمير الموؤمنينQ  اأي�صًا: »بالمواع���ظ تنجلي الغفلة«
فال���كل يحتاج اإلى الموعظة العالم والجاهل، الكبي���ر وال�صغير، الذكر والأنثى، ولعّله 

لأج���ل اإعالمنا بهذه الحاجة العاّم���ة كان النبيP يقول: »يا جبرائيل عظني« فقال 

جبرائي���ل لر�ص���ول اهللP: »ي���ا محمد ع�ص م���ا �شئت فاإّن���ك مّيت، واأحب���ب ما �شئت 

.
(((

فاإّنك مفارقه، واعمل ما �شئت فاإّنك مالقيه«

ر الغاف���ل، وُيرّد ال�صارد، وُيوَقظ اأ�صحاب  فبالموعظ���ة الح�صنة ُيعلَّم الجاهل، وُيذكَّ

ال�صمائ���ر، وت���ذرف العيون الباكي���ة، وُتوَجل القلوب الموؤمنة. وكم���ا ُيحكى عن ال�صيخ 

الأن�ص���اري} اأّنه كان يق���ول لطاّلبه:»لنذهب اإلى منبر ال�شي���خ ال�ش�شتري � وكان 

))) الفراهيدي، الخليل بن اأحمد، كتاب العين ): 8)).

))) كتاب التعريفات للجرجاني: 74.

))) ال�صري���ف الر�ص���ي، محمد بن الح�صين المو�صوي، نهج البالغة: ))، تحقي���ق وت�صحيح: عزيز اهلل العطاردي، ن�صر: موؤ�ص�صة 

نهج البالغة، الطبعة الأولى 4)4)ه�، قم المقد�صة.

ولى 76))�ض، 
ُ
بعة الأ ْيخ ح�صين الح�صن���ي، الطَّ د، عيون الحك���م والمواعظ: 87)، تحقيق ال�صَّ )4) اللَّيث���ي الوا�صط���ي، علي بن ُمَحمَّ

دار الحديث، قم.

ولى ))4)، قم.
ُ

بعة الأ ))) الحّر العاملي،محّمد بن الح�صن، و�صائل ال�ّصيعة 8: 46)، تحقيق ون�صر: موؤ�ص�صة اآل البيتR، الطَّ
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خطيًبا معروًفا في عهده ، فقد ق�شت قلوبنا«.

وياأت���ي هذا الكتاب محا�ش���ن الكلم حاماًل معه مجموعة من المواعظ البليغة بعون 

اهلل تعالى، ع�صى اأن يوّفقنا اهلل تعالى لال�صتفادة منها.

والحمد هلل رب العالمين 



مفاهيم محورية:

XX.في رحاب الموعظة  

XX.التواضع 

XX.حال الدنيا 

XX.نيا األُمور المنجية في هذه الدُّ  

1

سفينة التقوى في بحر الدُّنيا
من وصية لقمان البنه





تصدير الموعظة:

قال اهلل تعالى: { ڦ ڦ ڄ ڄ }  ]ال�صم�ض: 9[.

نَّ ُلْقَماَن َقاَل  وفي الحديث ال�صريف المروّي عن الإِمام الكاظمQ: »َيا ِه�َشاُم اإِ

ْنَيا  ِلْبِنِه َتَوا�َشْع ِلْلَحقِّ َتُكْن اأَْعَقَل النَّا�ِص َواإِنَّ اْلَكيِّ�َص َلَدى اْلَحقِّ َي�ِشيٌر َيا ُبَنيَّ اإِنَّ الدُّ

َبْح���ٌر َعِمي���ٌق َق���ْد َغ���ِرَق ِفيَها َعاَلٌم َكِثي���ٌر َفْلَتُك���ْن �َشِفيَنُتَك ِفيَه���ا َتْق���َوى اهلل َوَح�ْشُوَها 

.
(((

ْبَر« اُنَها ال�شَّ َل َوَقيُِّمَها اْلَعْقَل َوَدِليُلَها اْلِعْلَم َو�ُشكَّ اْلإِيَماَن َو�ِشَراُعَها التََّوكُّ

في رحاب الموعظة:

نَّ �صبب �صرافة الإن�صان على باقي المخلوقات 
َ
م���ن الم�صتبين الوا�صح لكّل عاق���ٍل: اأ

يكون بدفع الملكات الرديئ���ة وال�صفات الرذيلة، وبك�صب الأخالق الحميدة وتح�صيل 

الف�صائ���ل، بع���د كونه معتقدًا بالعقائد الحّقة، حامدًا هلل عل���ى اإنعامه، �صاكرًا له على 

اآلئه.

نَّه على كّل فرٍد م���ن اأفراد النهج 
َ
وبحك���م الن����ضّ الم�صتفي�ض والعقل الم�صتني���ر، اأ

نَّ 
َ
ال�صدي���د اأْن يزيل عن مراآة قلبه �صداأ الرذائل، واأْن يحّليها بحلل الف�صائل، وظاهٌر اأ

���د بن يعق���وب، الكافي،ج )، �ض 6)، كتاب العقل والجهل، الحدي���ث: ))(، ت�صحيح وتعليق على اأكبر غفاري،  ))) الُكَلْين���ي، ُمَحمَّ

بعة الّثالثة 67))�ض، دار الكتب الإ�صالميَّة، طهران. الطَّ
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.
(((

المتكّفل لهذا المطلب المنيف هو علم الأخالق ال�صريف

ولي الب�صائ���ر الوقادة ف�صيلة علم الأخ���الق و�صرافته، واأّنه قوام 
ُ
ول يخف���ى على اأ

الدي���ن، وطلبه فر����ضٌ على جمي���ع الم�صلمين، وبه يح�ص���ل التاأ�ّصي ب�صّي���د المر�صلين 

وعترته الطاهرين...

فاإّن الأخ���الق الح�صنة هي المنجية، والأخالق ال�صّيئة هي ال�صموم القاتلة المهلكة 

المبعدة من جوار رّب العالمين اإَِلى مالزمة ال�صياطين.

واإّن اأمرا�ض القلوب م�صّرٌة بالأديان �صررًا اأعظم من �صرر الأبدان؛ اإذ هذه متعبة 

.
(((

لحياة الج�صد، وتلك تفّوت حياة الأبد

ف���اإّن الغر�ض من بعث���ة الأنبياء هو رفع الحج���ب الظلمانية ع���ن النفو�ض الب�صرية 

الحائل���ة بينه���ا وبين المعارف الحقيقي���ة، وو�صولها اإَِلى كمالتها الت���ي فيها �صعادتها 

الأبدية؛ ول يمكن ذلك اإِلَّ بتطهير القلب عن اأو�صاخ الطبيعة واأدرانها، وتزكية النف�ض 

عن رذائل الأخالق وتحليتها بف�صائلها. وبه يح�صل الفالح والنجاح دنيًا واآخرة.

نَّ لالإن�صان ت�صديق���اٍت قلبيًة يعتقد بها، واأعم���اًل اختيارية، وملكاٍت 
َ
وغير خف���يٍّ اأ

نَّ اهلل تعالى ق���د �صّرع له اأحكامًا 
َ
نف�صاني���ة. فاإذا رجع الطال���ب اإَِلى الم�صادر؛ لوجد اأ

وقواع���د ووظائ���ف، اإذا عمل بها معتق���دًا العتقاد ال�صحيح، ح���از المرتبة العليا من 

نيا، واأبد ال�صعادة في الآخرة. الدرجات الإن�صانية، وجمع بين طيب العي�ض في الدُّ

وه���ذه المطال���ب ال�صريف���ة ل توؤخذ اإِلَّ م���ن العي���ون ال�صافية، األ وه���م اآل البيت 

الطاهري���ن، ل من العيون الكدرة التي يفرغ بع�صها في بع�ض؛ لت�صّل النا�ض عن �صبيل 

اهلل تعالى.

))) ال�صيخ عبا�ض القمي، المقامات العلية )من المقّدمة بت�صّرف(.

))) �صّبر، ال�صّيد عبد اهلل، الأخالق )المقدمة(.
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والحدي���ث المتق���ّدم في �صدر ه���ذه الموعظة هو �صطر من حدي���ث نقله ه�صام بن 

الحكم عن الإِمام مو�صى بن جعفرQ، نتناوله بال�صرح والتعليق.

التواضع:

نَّ اْلَكيِّ�َص َلَدى اْلَحقِّ َي�ِشيٌر...«. »َتَوا�َشْع ِلْلَحقِّ َتُكْن اأَْعَقَل النَّا�ِص َواإِ

فالتوا�ص���ع يح�صل بالجتن���اب عن التكّب���ر والفتخار و�صائر المنهي���ات، والإتيان 

بالأوام���ر والم�صال���ح و�صائ���ر الخي���رات، والعقل ه���و الَِّذي يدع���و اإَِلى ه���ذه الخ�صلة 

.
(((

نَّ توا�صعك �صبٌب ل�صيرورتك اأعقل النا�ض
َ
العظيمة؛ وقد يكون المراد اأ

نَّ اإدراك الحق ومعرفته لدى 
َ
نَّ كلمة )الَكْي�ض( بغير الت�صديد، فالمراد اأ

َ
وبناء على اأ

نَّ الغلبة بالكيا�صة عن���د القول بالحّق والإقرار به ي�صير. 
َ
موافات���ه بالكيا�صة ي�صير، اأو اأ

ويحتمل اأن يكون الكّي�ض بالت�صديد، اأي: ذو الكيا�صة عند ظهور الحق باأعمال الكيا�صة 

.
(((

والإقرار بالحق قليل

مور وح�صن 
ُ
فالكّي�ض هو من دان نف�صه وعمل لما بعد الموت، والعاقل المتاأّني في الأ

عاقبته���ا يعمل بمقت�صى عقله، ويطلب ثواب اهلل ور�ص���اه بت�صديد قّوتي العلم والعمل، 

.
(((

نَّ اأكثر النا�ض تابٌع للهوى، م�صتغٌل بلّذات الّدنيا
َ
وهو عند الحّق قليٌل؛ لظهور اأ

حال الدنيا:

ْنَيا َبْحٌر َعِميٌق«. »َيا ُبَنيَّ اإِنَّ الدُّ

ت�صبي���ٌه بليغ بح���ذف اأداة الت�صبي���ه، وحمل الم�صّبه ب���ه على الم�صّب���ه؛ للمبالغة في 

نيا والبحر، تغّيرها وانقالبها وعدم ثبات ما فيها كالبحر،  الّتحاد، ووجه ال�صّبه بين الدُّ

اأو اإه���الك َمْن دخل فيها، وركن اإليها، وم�صى عليها بقدم ال�صاللة، ولم يتم�ّصك فيها 

د علي عا�صور، الطبعة الأولى  يِّ �صول الكافي، ج )، �ض 79)، �صبط وت�صحيح: ال�صَّ
ُ
))) المولى المازندراني، محمد �صالح، �صرح اأ

))4)ه�، ن�صر: دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

د ها�صم ر�صولي،  يِّ ))) المجل�صي الثاني، محمد باقر، مراآة العقول في �صرح اأخبار اآل الر�صول،ج )، �ض ))، ت�صحيح وتحقيق: ال�صَّ

ن�صر: دار الكتب الإ�صالمية، الطبعة الثانية 404)، طهران.

�صول الكافي، ج )، �ض 79)، مرجٌع �صابق.
ُ
))) �صرح اأ
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ب�صفينة النجاة الإلهية المنح�صرة في العترة الطاهرة �صلوات اهلل عليهم اأجمعين.

»َقْد َغِرَق ِفيَها َعاَلٌم َكِثيٌر«.

لنهماكه���م في لّذاته���ا، وانغمارهم ف���ي زهراتها، وا�صتغاله���م ب�صهواتها، غافلين 

عن قول���ه تعال���ى: { ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ }  

]فاط���ر: 5[، وكاأّنهم لم ي�صمعوا قول���ه �صبحانه وتعالى: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ 
ٿ ٿ   ٹ ٹ      }  ]الروم: 7[.

وبن���اء على ك�صر الالم في الحديث في قوله: )َعاِلٌم( يكون تخ�صي�صه بالذكر لأّن 

ب. هالكه محّل التعجُّ

نَّه يج���ب على اأهلها اأْن ل يق�صدوا 
َ
َلى اأ نيا بالبحر اإيماٌء لطيف اإِ ث���ّم في ت�صبي���ه الدُّ

الإقام���ة فيها والركون اإليه���ا، بل يجب عليهم اأن يق�صدوا الم���رور منها اإَِلى �صاحلها، 

اأي: الدار الآخرة.

نيا بالبحر، وكان راكبه بحاجٍة اإَِل���ى اآلت للنجاة منه، والو�صول اإَِلى  ولّم���ا �صّبه الدُّ

نيا اأي�صًا بحاجٍة - في اجتيازها للو�صول اإَِلى  �صاحله �صالمًا غانمًا، كان ال�صائر في الدُّ

مور المنجية في الفقرة التالية:
ُ
موٍر للنجاة فيها، وقد بّين هذه الأ

ُ
نعيم الأبد - اإَِلى اأ

نيا: األُمور المنجية في هذه الدُّ

»َفْلَتُكْن �َشِفيَنُتَك ِفيَها َتْقَوى اهلل«.

فالتقوى حفظ النف�ض عن مخالفة اهلل تعالى؛ بفعل ما اأوجبه، وترك ما حّرم، وتطلق 

عل���ى الملكة الحا�صل���ة لل�صخ�ض ب�صبب الأعمال الخارجية، وتطل���ق اأي�صًا على الأعمال 

الخارجية نف�صها، قال اهلل تعالى: { ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ }  ]البقرة: 197[.

وفي الخبر عن الإِمام ال�صادقQ في تف�صير التقوى: »اأَْن َل َيْفِقُدَك اهللُ َحْيُث 

.
(((

اأََمَرَك َوَل َيَراَك َحْيُث َنَهاَك«

ولى ))4)، قم.
ُ
بعة الأ ))) الحّر العاملي،محّمد بن الح�صن، و�صائل ال�ّصيعة ، ج))، �ض 9))، تحقيق ون�صر: موؤ�ص�صة اآل البيتR، الطَّ
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فالتقوى ملكة التجنُّب عن مع�صية اهلل تعالى بف�صله �صبحانه، قال اأمير الموؤمنين

ٍن َذِليٍل َل  ٍن َعِزيٍز َواْلُفُج���وَر َداُر ِح�شْ ْق���َوى َداُر ِح�شْ Q: »اْعلَُم���وا ِعَب���اَد اهلل اأَنَّ التَّ

.
(((

َيْمَنُع اأَْهلَُه َوَل ُيْحِرُز َمْن َلَجاأَ اإَِلْيِه«

والتق���وى تورث الب�صيرة، والتفريق بين الحّق والباطل، قال اهلل تعالى: { ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ }  ]الأنفال: 29[.

واإنّم���ا �صّبهه���ا بال�صفين���ة؛ لأّن من اّت�صف بالتق���وى ياأمن من الر�ص���وب في الدنيا 

كجال�ض ال�صفينة.

ولك���ّن التقوى يجب اأْن تكون مح�صوة بالإيمان القلبي، واإل فال فائدة فيها؛ ولذا 

:Qقال

»َوَح�ْشُوَه���ا اْلإِيَم���اَن« باهلل و�صفاته واأفعاله وجميع ما اأنزل اإَِلى ر�صوله، قال تعالى: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   }

ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ }  ]البقرة: 285[.

واإّنما �صّبه الإيمان بما في ال�صفينة من المتاع واأنواع ما يّتجر به؛ لأّنه حافٌظ للتقوى 

نيا، كم���ا ينفع جال�ض  ع���ن النق���الب وال�صط���راب، اأو لأّنه ينفع بعد الخ���روج من الدُّ

ال�صفينة ما فيها بعد خروجه من البحر.

مور كّلها، ل على 
ُ
ث���ّم ل بد لهذا ال�صائر اأْن يثق باهلل تعال���ى، واأْن يعتمد عليه في الأ

نَّ الأمر كّله بيد اهلل، بل يتقّيد بالأ�صباب؛ يعوقه ذلك عن 
َ
الأ�صباب، فاإّن َمْن ل يعتقد اأ

نَّه قال: »َراأَْي���ُت اْلَخْيَر ُكلَُّه َقِد 
َ
ال�صف���ر، وقد ُروي عن الإِمام علّي ب���ن الح�صينQ اأ

.
(((

ا ِفي اأَْيِدي النَّا�ِص« َمِع َعمَّ اْجَتَمَع ِفي َقْطِع الطَّ

))) ال�صري���ف الر�ص���ي، محمد بن الح�صين المو�صوي، نهج البالغة: )8)، تحقيق وت�صحيح: عزيز اهلل العطاردي، ن�صر: موؤ�ص�صة 

نهج البالغة، الطبعة الأولى 4)4)ه�، قم المقد�صة.

))) الكافي ): 48)، مرجٌع �صابق.
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:Qلذا قال

َل«. »َو�ِشَراُعَها التََّوكُّ

مور 
ُ
الت���وّكل: اإظه���ار العج���ز بالعتماد على اهلل تعال���ى، والوثوق به ف���ي جميع الأ

وتفوي�صه���ا اإليه، وهي منزلة رفيعة للعارفي���ن وال�صالكين؛ ومن و�صل اإليها بطلت عنه 

الهم���وم، وتق�صع���ت عنه الغم���وم، وارتفعت عنه بواع���ث ال�صط���راب، وانقطعت عنه 

دواعي الكتئاب، وارتوى من موائد الفيو�صات الربانية.

واإّنم���ا �صّبهه بال�ص���راع؛ لأّن �صفينة التق���وى المح�صوة بالإيمان ل ت�صي���ر بدونه؛ اإذ 

نَّ الأمور كّلها تجري باأمر اهلل تعال���ى، واأّن الأرزاق كّلها بيده، واأّنه هو 
َ
َم���ْن ل���م يعتقد اأ

المتكّفل بها، ينخرط لال�صتغال بتح�صيل الأ�صباب والعتماد عليها، فيمنعه ذلك عن 

ال�صير اإَِلى المقامات العالية.

نيا ينتظر رفيق ال�صفر، خوفًا من قاطع  نَّ غير المتوّكل من الم�صافرين في الدُّ
َ
كما اأ

.
(((

الطريق، فيقيم اآونًة من الزمان منتظرًا غير م�صافر

»َوَقيُِّمَها اْلَعْقَل«.

���ِذي به ُيعرف الرحمن وتكت�ص���ب الجنان، وهو قّيم ال�صفينة والتقوى، فلو لم يكن  الَّ

للمتق���ي عق���ٌل لنهدمت اأ�صا�ض تق���واه؛ اإذ لم يتمّي���ز عنده الحّق م���ن الباطل. فالعقل 

ي�صلح ال�صفينة ويدّبرها، ويحفظها باإذن اهلل من المفا�صد والخلل الوارد عليها.

»َوَدِليُلَها اْلِعْلَم«.

والعلم دليل؛ لأّنه يدّل العقل على ال�صراط الم�صتقيم، ويهديه اإَِلى المنهج القويم، 

والعقل ل ينفّك عن العلم؛ فاإّن ن�صبة العلم اإَِلى العقل كن�صبة النور اإَِلى ال�صراج، ون�صبة 

.
(((

الروؤية اإَِلى الب�صر؛ فالعلم دليل العقل، كالكوكب دليل قّيم ال�صفينة

�صول الكافي ): )8).
ُ
))) �صرح اأ

))) الم�صدر نف�صه.
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ْبَر«. اُنَها ال�شَّ »َو�ُشكَّ

ال�صكان ذنب ال�صفينة؛ لأّنها به ت�صكن وتقوم. وال�صبر في الأ�صل الحب�ض، وي�صبر 

عل���ى الطاعة، اأي: يربط ويحب�ض نف�صه عليها، وي�صبر على الم�صيبة باأْن ل يخرج ول 

ي�صك���و، وي�صب���ر على الفاقة باأْن ير�ص���ى بها ول ي�صاأل غير اهلل تعال���ى اأ�صاًل، وي�صبر 

عل���ى الغنى باأْن ل يغت���ّر به ول يتكّبر ويوؤّدي الحقوق المالية، وي�صبر على المجاهدات 

الطويل���ة باأْن يق���وم بها طلبًا للو�صول اإَِل���ى المقامات العالية، وي�صب���ر على الأمرا�ض 

.
(((

َلى اهلل الم�صتكى �صبحانه وتعالى والباليا باأْن ير�صى بها ول ي�صكو، واأّن اإِ

واإّنما �صّبهه بال�صكان؛ لأّنه كما يتوّقف �صير ال�صفينة وتقويمها على ال�صكان، فكذلك 

مور المذكورة؛ 
ُ
يتوّق���ف �صي���ر �صفينة التقوى اإَِلى ح�ص���رة القد�ض على ال�صبر عل���ى الأ

نَّ ارتقاء النف�ض من حّد النق�ض اإَِلى حّد الكمال ل يتحقق اإِلَّ بتحّولٍت كثيرة، 
َ
لظهور اأ

.
(((

وانتقالت عديدة، وانقالبات �صديدة، فيحتاج اإَِلى �صبر كامل وعزم ثابت

ُهوا  يَن َمِتيٌن َفاأَْوِغُلوا ِفيِه ِبِرْفٍق َوَل ُتَكرِّ نَّه قال: »اإِنَّ َهَذا الدِّ
َ
وعن ر�صول اهللP اأ

 الَِّذي َل �َشَفراً َقَطَع َوَل َظْهراً 
(((

اِكِب اْلُمْنَبتِّ ِعَب���اَدَة اهلل اإَِل���ى ِعَباِد اهلل َفَتُكوُن���وا َكالرَّ

اأَْبَقى«.

نَّ ال�صبر عند المكاره يح�صل 
َ
ْيخ المامقاني} في مراآة الر�ص���اد: اأ وذك���ر ال�صَّ

بمالحظة اأمور تجعل مرارته عند اأهله اأحلى من الع�صل:

خروي، بما قال اهلل تعالى: { ىث يث حج مج جح . 1
ُ
ما ورد من جزيل الثواب الأ

مح }  ]الزم���ر: 10[. وقد ا�صتفا�صت الأخبار باأّن ال�صابرين يدخلون الجنة 
بغير وقوف في العر�صات، ول ن�صب، ول ميزان، ول ن�صر ديوان، ول ح�صاب.

ما يترتب عليه بالتجربة من نيل المراتب العالية.. 2

))) الم�صدر نف�صه: )8).

))) الم�صدر نف�صه.

))) انبّت: انقطع، وذيل الحديث يقال لمن يبالغ في طلب ال�صيء ويفرط حتى ربما يفّوته على نف�صه.
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انق�ص���اء المحنة بم���رور الآنات، وفناء العمر على كّل ح���ال، واأّن ال�صاعة التي . 3

تم�ص���ي ل يبق���ى �صروره���ا، ول األمها، والت���ي تاأتي ل تدري ما ه���ي، واإّنما هي 

�صاعتك التي اأنت فيها.

عدم وجود نتيجة من الجزع والفزع وال�صكوى اإِلَّ قّلة الأجر.. 4

جمل �صبر.. 5
َ
مالحظة حال الممتحنين باأعظم امتحان، ال�صابرين عليه اأ

نَّ البتالء من ال�صعادة، واأّن الب���الء للولء، بل �صّدة البالء للموؤمن . 6
َ
مالحظ���ة اأ

تك�صف عن �صدة القرب اإليه تعالى.

نَّه تزكيٌة لنف�صه.. 7
َ
تذّكر اأ

نيا؛ وماذا حدث لأنبياء اهلل تعالى . 8 نَّ ال�صبر محمود العاقبة حتى في الدُّ
َ
تذّكر اأ

���ِذي عّو�ض اهلل عّز وجّل � ب�صبره �  نيا قبل الآخرة، كاأّيوب الَّ ب�صبره���م في الدُّ

عليه ما فاته من ال�صحة والأولد والأزواج بالعطايا الجزيلة.

وعل���ى الموؤم���ن اأْن يتذّك���ر عن���د الم�صيبة م�صائ���ب اأهل البي���تR؛ اإذ ما من 

م�صيبة اإِلَّ وفيهم اأتّم فرد منها، فاإذا تذكرت م�صائبهم العظام � وهم �صادات الأنام، 

نيا وَمْن فيها � هانت عليك م�صيبتك. ولأجلهم خلقت الدُّ

ولقد اأجاد من قال:

��ِت��ي ��ُت��ُك��ْم َرَزاي���ان���ا الَّ ��ْت َرِزيَّ ْن�����صَ
َ
َزاي����ا الآِت���َي���ةاأ َن����ْت ال����رَّ ��َل��َف��ْت َوَه����وَّ ���صَ
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ت�أّملي��ة وقف��ة 

افتح قلوب الناس بالتواضع

اأيها العزي���ز ما يحتوي عليه راأ�صك من الدماغ، تحتويه روؤو�ض الآخرين اأي�صًا، اإذا 

كن���ت متوا�صع���ًا، احترمك النا�ض قهرًا واعتبروك كبي���رًا، واإذا تكبّرت على النا�ض لم 

تن���ل منهم �صيئًا من الحترام. بل اإذا ا�صتطاع���وا اأن يذّلوك لأذّلوك ولم يكترثوا بك. 

واإن ل���م ي�صتطيعوا اإذللك، لكنت و�صيعًا في قلوبهم، وذلياًل في اأعينهم، ول مقام لك 

عندهم. افتح قلوب النا�ض بالتوا�صع، فاإذا اأقبلت عليك القلوب ظهرت اآثارها عليك، 

واإن اأدبرت تكون اآثارها على خالف رغباتك.

ف���اإذا فر�صن���ا اأّن���ك كنت من المبتغي���ن لالحت���رام والمقام الرفيع، ل���كان الالزم 

علي���ك اأن ت�صلك الطريق الذي يف�صي بك اإلى الحت���رام وال�صمّو، وهو مجاراة النا�ض 

والتوا�ص���ع لهم. اإّن التكّبر ينتج ما هو على خالف طلبك وق�صدك. اإّنك ل تك�صب من 

.
(((

وراء التكّبر، نتيجة دنيوية مجديه، بل �صتح�صد من ورائه نتيجة معكو�صة

)))   الإمام الخميني}، الأربعون حديثًا، �ض96.
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تصدير الموعظة:

ْي���خ الجليل اأحمد بن محمد الأ�صدي الحّلي في كتابه »عّدة الداعي ونجاح  روى ال�صَّ

ال�شاع���ي« عن مولنا اأبي محمد الع�صكري Q، اأنَّه قال: »َمْن اأَِن�َص ِباهلِل ا�ْشَتْوَح�َص 

.
(((

ِمَن النَّا�ِص«

محور البحث في هذه الموعظة:

تتكّلم هذه الموعظة المخت�صرة عن مرتبٍة من مراتب الأولياء، ودرجٍة ل ينالها اإِلَّ 

الخّل�ض من عباده الأتقياء، األ وهي مرتبة: )الأن�ض باهلل(.

فم���ا هي حقيقة ه���ذه المرتبة وحدودها؟ وما هي المقّدم���ات والخطوات ال�صابقة 

عليه���ا، والتي ل يمك���ن الو�صول اإليها اإِلَّ بعد طّيها وال�صلوك في اأوديتها ووهادها؟ وما 

هي الموانع التي تمنع الإن�صان من نيلها وتح�صيلها؟

خصائص هذه الموعظة:

هذه الرواية  كما هو وا�صح تتاأّلف من جملتين ح�صل الرتباط بينهما، الأولى هي 

))) نق���ل العالم���ة المجل�صي الخبر عن جامع الأخبار بقول���ه: »روي اأنَّ الح�صين بن عليP...«، ولكّن الموجود في جامع الأخبار 

لل�صعي���ري المطب���وع قوله: »روي عن علّي بن الح�صي���نP...«. العالمة المجل�صي، بحار الأن���وار، ج 67، �ض 0))، ابن فهدا 

الحّلي، عّدة الداعي ونجاح ال�صاعي، �ض 94).
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ال�ص���رط الَِّذي يمّثل المرتبة التي نتحّدث عنها، والثانية تمّثل الجزاء، الَِّذي هو نتيجة 

قهرية لح�صول الأن�ض باهلل تعالى.

وه���ذا الج���زاء، الَِّذي هو ال�صتيحا�ض م���ن النا�ض، ي�صلح اأْن يك���ون معّرفًا لو�صول 

ال�صائر في طريق اهلل اإَِلى المرتبة التي يمّثلها ال�صرط، اأعني: )الأن�ض باهلل(.

حقيقة األنس:

الأن����ض في اللُّغة بمعنى ظه���ور ال�صيء، وكلُّ �صيء خالف طريق���ة التوّح�ض، ويقال: 

.
(((

اآن�صُت ال�صيء، اإذا راأيُته، قال اهلل تعالى: { ائ ەئ ەئ وئ } 

ومق���ام الأن�ض باهلل عبارة عن النقطاع اإليه وال�صتيحا�ض من كّل ما هو غيره، قال 

.
(((

اأمير الموؤمنينQ: »َثَمَرُة الأُْن�ِص ِباهلِل ال�ْشِتْيَحا�ُص ِمَن النَّا�ِص«

فمعن���ى الأن����ض: ا�صتب�صار القلب وفرحه بمطالعة جمال الح���ّق، حّتى اأّنه اإذا تجّرد 

عن مالحظة ما غاب عنه عظم انب�صاطه ولّذته.

ولك���ي ي�صل الموؤم���ن ال�صائر على طريق الك���دح اإَِلى اهلل تعالى اإَِل���ى هذه المرتبة 

والمق���ام ل بّد له من اأْن يمرَّ بمرات���ب ومقامات معنوية معّينة، تعتبر �صرائط للو�صول 

اإَِلى مقام الأن�ض.

وف���ي ه���ذه الموعظ���ة المخت�ص���رة ل ن�صتطي���ع اأن نتعّر����ض ل���كّل ه���ذه المقامات 

وال�صرائط، ولكن نكتفي بالحديث عن العالقة بين الأن�ض والمحّبة.

عالمة األنس بالله:

عالم���ة الأن�ض ب���اهلل اأن ي�صير العقل والفهم كلَّه م�صتغرقًا بل���ّذة المناجاة، كالَّذي 

يخاطب مع�صوق���ه ويناجيه. ومهما غلب الحّب والأن�ض �ص���ارت الخلوة والمناجاة قّرة 

)))  �صورة الن�صاء، الآية 6.

ْيخ ح�صين الح�صيني البيرجندي، ن�صر: دار  ))) الليث���ي الوا�صطي، علّي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ: �ض 09)، تحقيق: ال�صَّ

ولى 76))ه�.�ض، قم.
ُ
الحديث، الطبعة الأ
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عينه، ُتْدفع بها جميع الهموم، بل ي�صتغرق الأن�ض والحّب قلبه حّتى ل يفهم اأمور الّدنيا 

ما لم ُتكّرر على �صمعه مرارًا مثل العا�صق الولهان؛ فاإّنه يكلَّم النا�ض بل�صانه، واأن�صه في 

 تعالى اإلى داود 
َّ

الباط���ن بذكر حبيبه، والمح���ّب ل يطمئّن اإل اإلى محبوبه، واأوحى اهلل

Q: »قد كّذب من اّدعى محّبتي اإذا جّنه اللَّيل نام عّني؛ األي�ص كّل محبوب يحّب 

لق���اء حبيب���ه؟ فها اأنا ذا موجود لم���ن طلبني«، وقال مو�صى Q: »يا رّب، اأين اأنت 

.
(((

فاأق�شدك؟ فقال: اإذا ق�شدتني، فقد و�شلت«

المحبّة طريٌق إِلَى األنس:

المحّبة عالقٌة قائمٌة بين الباري تبارك وتعالى وبين عبده. ولكي تكون مو�صلة اإَِلى 

مقام الأن�ض وغيره من المقامات والمراتب التي تثمر من خاللها ل بّد واأْن تكون هذه 

المحّب���ة متبادلة في قبال كونها من طرٍف واحٍد، ولي�ض ذلك اإِلَّ لأّن الحّب الناجح هو 

نَّ �صخ�صًا 
َ
الح���بُّ الَِّذي يكون م���ن الطرفين وي�صهد لذلك ما نالحظه في عالمنا، فلو اأ

اأحبَّ اآخر من دون اأْن يبادله الحّب والوّد لعتبر النا�ض هذا الحبَّ فا�صاًل.

نَّه 
َ
نَّ �صخ�ص���ًا اّدعى اأ

َ
وهك���ذا الحال في عال���م المعنى والقرب اإَِل���ى المعبود، فلو اأ

يحبُّ الباري تعالى ويع�صقه، ولكن لم يبادله الباري ذلك، َلَما كان هذا حّبًا اإْن �صّدقنا 

روط  ف اإلى تلك ال�صُّ بوج���وده، وعلى هذا الأ�صا�ض، فالأمر المهّم ف���ي المقام هو التعرُّ

التي توؤّدي اإَِلى �صيرورة الحبُّ متبادًل بين العبد والمعبود.

شرائط تبادل المحبّة:

ال�سرط الأّول: الطاعة.

ق���ال اهلل تعال���ى ف���ي كتاب���ه المجي���د: { ڦ ڦ ڦ           ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

)))  الفي�ض الكا�صاني، المحجة البي�صاء في تهذيب الأحياء، ج8، �ض)7، تحقيق علي اأكبر غفاري، ن�صر جامعة المدّر�صين، قم، 

الطبعة الثانية،)ل.ت.(.
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َب���ا َعْبِد اهلل 
َ
���ْن �َصِمَع اأ ِب���ي ُعَمْي���ٍر َعمَّ

َ
، وف���ي الخب���ر َع���ِن اْب���ِن اأ

(((

ڃ  ڃڃ چ چ } 
، ُثمَّ َتَمثََّل: اِدَقQ َيُقوُل:»َما اأََحبَّ اهلل َمْن َع�َشاُه« ال�صَّ

��ُه ْن�����َت ُت��ْظ��ِه��ُر ُح��بَّ
َ
��ي اْلإَِل�����َه َواأ َب���ِدي���ُعَت��ْع�����صِ اْل����ِف����َع����اِل  ِف  ������اٌل  ُمَ َه������َذا 

َط���ْع���َت���ُه
َ

���اِدق���ًا َلأ ���َك ����صَ َل����ْو َك����اَن ُح���بُّ
(1(

ُم��ِط��ي��ُع ُي���ِح���بُّ  ِلَ����ْن  اْلُ���ِح���بَّ  اإِنَّ 

هذا، والمع�صية في مقام اّدعاء المحّبة قد توؤّدي اإَِلى عدم الّرغبة في لقاء الحبيب؛ 

ولذا يقول بع�ض اأعاظم علماء تزكية النف�ض مخاطبًا النف�ض الب�صرية: »يا نف�ص، كيف 

تحّبين لقاء اهلل واأنت تع�شينه؟! فلو ع�شيت اآدمّياً ما ا�شتهيت اأن تلقينه... فاإّياك 

ومالزم���ة ه���وى ال�شيطان، ومجانبة ر�شى الرحمان، فاإّن���ه ي�شرع الرجال، ويقطع 

.
(((

الآجال، ويزيل النعم، ويطيل الندم«

ب اإَِلى كلِّ من يعي�ش في كنف المحبوب. ال�سرط الثاني: التحبُّ

نيا اإذا اأح���بَّ امراأًة، تراه ُيْك���ِرُم اأهلها، وكّل من   فالّرج���ل مّنا ف���ي هذه الحياة الدُّ

يمتُّ اإليها ب�صلٍة، وهذا اأمٌر طبيعيٌّ ومرغوب في مقام التعبير عن المحّبة الحقيقية، 

يِّدة خديجة } حّتى  نَّ نبّين���ا محّمد P كان يهتّم باإكرام �صديق���ات ال�صَّ
َ
وي���روى اأ

بع���د وفاته���ا، فكان ير�صل له���ّن ما ُيهدى اإلي���ه با�صتمرار، وكان يذب���ح ال�صاة فيفّرقها 

؛ ولي�ض ذل���ك اإِلَّ لأّن حبيب الحبيب حبيٌب، ورد ف���ي زيارٍة لالإمام الح�صين
(4(

عليه���نَّ

.
(((

ْبُت« Q:»ِبِزَياَرِة َحِبيِب َحِبيِبَك َتَقرَّ

)))  �صورة اآل عمران، الآية )).

)))  الح���ّر العامل���ي، محّمد بن الح�صن، و�صائل ال�ّصيعة ح ))، �ض08)، باب: وجوب اجتناب المعا�صي، تحقيق ون�صر: موؤ�ّص�صة اآل 

ولى ))4)ه، قم.
ُ
بعة الأ البيتR، الطَّ

ْيخ فار�ض ح�صون، الطبعة الأول���ى ))4)، ن�صر: موؤ�ص�صة  ْي���خ اإبراهيم، محا�صبة النف�ض: ����ض 69)، تحقيق: ال�صَّ ))) الكفعم���ي، ال�صَّ

قائم اآل محمد، قم.

)4) انظ���ر: اأعي���ان ال�صيعة لل�صيد الأمين ج 6، �ض )))، تحقيق وتخريج: ح�صن الأمي���ن، ن�صر: دار التعارف للمطبوعات، بيروت. 

ال�صحيح من �صيرة النبّي الأعظمP لل�صّيد جعفر مرت�صى ج 6، �ض ))، الطبعة الأولى 6)4)، ن�صر: دار الحديث، قم.

ْيخ جواد القيومي، الطبعة الأولى 7)4)، ن�صر: موؤ�ّص�صة  ))) اب���ن قولوي���ه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: �ض 94)، تحقيق: ال�صَّ

الن�صر الإ�صالمي.
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بهم اهلل  ه ومعبوده اإَِل���ى َمْن ن�صّ وه���ذا ال�صرط يقت�صي امتداد محّب���ة ال�صالك لربِّ

.R واأهل بيته P هداًة على الطريق، وهم النبّي

وبه���ذا ال�ص���رط تمتّد المحّبة اإَِل���ى كّل موؤمن ي�صير في طريق الح���ّق واإْن كان بعيدًا 

عن���ه ن�صبًا، وبالتال���ي يبغ�ض كّل من ي�صير ف���ي خّط الباط���ل واإْن كان اأقرب الأقرباء، 

قال تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
{ڇ ڇ ڇ   { ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ 

.
(((

ڇڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈ } 

ال�سرط الثالث: ال�سنخّية بين العا�سق والمع�سوق.

اإِنَّ العا�ص���ق والمح���ّب ي�صع���ى دائمًا لكي يّت�ص���ف بال�صفات الت���ي يتحّلى به حبيبه 

.
(((

ومع�صوقه؛ ولذا ورد في الخبر عن ر�صول اهلل P قوله: »َتَخّلُقوا ِباأَْخالِق اهلل«

ف���ال يعقل لمّدع���ي المحّبة اأْن يك���ون �صادق���ًا، اإذا كان يت�صف ب�صف���اٍت مناق�صة 

ل�صف���ات المحبوب والمع�ص���وق، فاإذا كان الباري كريمًا فال ب���ّد لمن يحّبه اأْن يت�صف 

بالك���رم، واإذا كان رحيم���ًا فال بّد م���ن اأْن يت�صف العا�صق بالرحم���ة. نعم، مع مراعاة 

الفرق في وجود هذه ال�صفات بين الخالق والمخلوق.

وفي هذا المجال ينقل:

اإنَّ اأح���د العلماء ال�صالحين كان في زيارٍة اإَِل���ى مرقد الإِمام الر�صاQ، فنزل 

�صيف���ًا في مدر�صٍة علمية، وكان ذلك في �صهر رم�ص���ان المبارك، وعندما جاءت ليلة 

الق���در، خ���رج طالب المدر�صة � كما ه���ي العادة � لإحياء مرا�صم ليل���ة القدر في حرم 

نَّ هذا العالم ال�صيف بقي في 
َ
الإِم���امQ اأو الم�صاجد القريبة والح�صيني���ات، اإِلَّ اأ

)))  �صورة المجادلة، الآية )).

بعة الثَّالثة )40)، دار اإحياء التُّراث، بيروت. ))) المجل�صي، بحار الأنوار ج 8)، �ض 9))، الطَّ
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غرفت���ه م�صغوًل بعبادته. ولكن اأ�صّر زميله الَِّذي ي�صارك���ه ال�صكن في الغرفة، عليه اأْن 

يذهب معه لإحياء ليلة القدر خارج المدر�صة، وبعد اإ�صرار طويل وافق العالم ال�صيف 

م�صترطًا اأْن يكون الإحياء في المكان الَِّذي يوافق هو عليه.

وهكذا، خرجا من المدر�صة، وطفقا يمّران على مكان بعد اآخر، والعالم ل ير�صاه 

مكان���ًا لالإحي���اء، اإَِلى اأِن انتهى بهم���ا التجوال اإَِلى م�صجد �صغير ف���ي اأطراف المدينة 

اآن���ذاك، فتوّقف العالم قلياًل، ثّم قال: »هن���ا �شوف نحيي ليلة القدر«، تعّجب مرافقه 

من تركه لكّل الأماكن ال�صابقة، واختياره لهذا المكان النائي.

تعال���وا اأيُّه���ا الأحّبة، لندخل معهم���ا اإَِلى ذلك الم�صجد، ولنرى م���ا الَِّذي لفت نظر 

العال���م ف���ي هذا المكان لك���ي يختار اأْن ُيحيي في���ه ليلة القدر من بي���ن �صائر الأماكن 

المختلفة التي مّرا عليها.

ر  م�صج���ٌد �صغيٌر في اأط���راف المدينة... دخال، وكان الخطيب عل���ى المنبر يح�صّ

ولى 
ُ
النا�ض لكي ُيْقِبلوا بقلوبهم على الّدعاء المطلوب في مثل هذه الليالي، والجملة الأ

التي �صمعاها من الخطيب حين دخولهما:

، في الم�صجد، وفي �صهر  ة حبٍّ »اأح���ّب فقي���ٌر ابنة الأمير...«، تعّجب المرافق! ق�صّ

رم�صان، وفي ليلة القدر!!!

واإذا بالخطي���ب يتاب���ع: بعد اأن تمّكن الحّب من قلب ه���ذا الفقير، بداأ ياأتي كّل يوم 

ويجل����ض تحت �صرفة الأميرة، عّلها تط���ّل من ال�صرفة فيقع نظره عليها. وبعد مّدة من 

الزم���ن �صعرت الأميرة بترّدد الفقير كثيرًا على ق�صرها، فاأر�صلت خلفه. عندما دخل 

بادرته بال�صوؤال عن �صبب ت���رّدده الكثير تحت �صرفتها، فاأجابها ب�صراحٍة اأّنه يحّبها، 

ويمّني نف�صه باأْن يقع نظره عليها. اأدخلته الأميرة اإَِلى الداخل، ثّم قالت له: انظر اإلّي 

جّي���دًا، بع���د اأْن نظر الفقير اإليها ملّي���ًا، �صاألته: ماذا ترى؟ فاأج���اب باأّنه يرى الجمال 

والنظافة والثراء وكّل �صفات الكمال. ثّم قّربته من المراآة اآمرًة له اأْن ينظر ليرى نف�صه 
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فيه���ا، ثّم �صاألته: ماذا ترى؟ ف���اإذا به يرى �صخ�صًا عليه كّل مظاهر الفقر والحرمان، 

اأ�صع���ث ال�صع���ر، رّث الثي���اب، ب�صع المنظر، وغي���ر ذلك من �صف���ات النق�ض المقابلة 

ل�صفات الأميرة. وحينئذ هّزته الأميرة من كتفه قائلًة: »مثلك يحبُّ مثلي«؟!.

عندما و�صل الخطيب اإَِلى هذا الحّد، التفت اإَِلى الح�صور، وقال: هل فّكرنا في يوٍم 

قد ياأتي، ويقول لنا المولى �صاحب الع�صر والزمانQ: »مثلك يحبُّ مثلي«؟!.

عندئٍذ انفجر الح�صور بالبكاء، ووقع العالُم مغ�صيًا عليه...

حصيلة الكالم:

من جميع ما تقّدم ن�صتنتج:

نَّ العا�ص���ي والجاحد لأنع���م اهلل تبارك وتعالى ل يكون محّب���ًا وعا�صقًا له اإِلَّ على 
َ
اأ

م�صت���وى الظاهر والّدع���اء، وبالتالي ل ي�صل اإَِلى مقام الأن�ض باهلل، بل قد ينغم�ض في 

المعا�صي واللذات في�صتوح�ض عند الخروج منها، و�صرعان ما يعود اإليها.

نَّ الأن�ض يكون مع المعبود والمحبوب وكّل من يعي�ض في اأجواء الإيمان 
َ
ونفهم اأي�صًا اأ

والحّقانية، وال�صتيحا�ض يكون مع كّل َمْن يمّثل قيم الباطل وال�صيطان في هذه الحياة 

نيا. الدُّ

ول يعني الأن�ض باهلل اأْن يعتزل الموؤمن اإخوانه الَِّذين ي�صاركهم في العقيدة والعمل؛ 

اإذ ه���ذه هي الرهبانية المنفّي���ة في الإ�صالم، والذي اأ�صي���ئ ا�صتعمالها من ِقَبِل بع�ض 

اأتب���اع الّديانات ال�صابقة، قال تعال���ى: { ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           گ  گ 
.

(((

ۀہ ہ ہ ہ }  
فالأن�ض ب���اهلل يدعونا اإَِلى الرتب���اط باأولياء اهلل، وال�صتيحا����ض من خّط الباطل، 

وطريق ال�صيطان ُيلزمنا بالبتعاد عن كّل َمْن يمّثله ويلتزم به.

)))  �صورة الحديد، الآية 7).
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نَّ الأن����ض ل يح�صل اإذا لم يكن العبد دوؤوبًا ف���ي التخلُّق باأخالق اهلل بح�صب 
َ
كم���ا اأ

مرتبت���ه من العبودية؛ وذلك لأّن الأن����ض تابٌع للمحّبة، والمحّبة المتبادلة والحقيقية ل 

تكون اإِلَّ بين مت�صانخين في ال�صفات.

َلى  نَّ نمل���ًة اأحّبت فياًل، واأرادت اأْن تدخله اإِ
َ
وم���ا اأجمل ما ُمثِّل به هذا المعنى! من اأ

ا اأْن تتخذي بيتًا يلي���ق بمحبوبك، واإّما اأْن  بيته���ا، فوقف ونظر اإَِلى جحره���ا، وقال: اإمَّ

تتخذي محبوباً يليق ببيتك.

وعلى هذا القيا�ض نقول:

يا عبد اهلل،

اإّما اأْن ت�صّلي �صالًة تليق بمعبودك، واإّما اأْن تتخذ معبودًا يليق ب�صالتك...



31اريو واق ققفقرا ب تاألا

ت�أّملي��ة وقف��ة 

وسيلة و أثر األنس باهلل تعالى

بن���ي، اإّن الأدعي���ة والمناج���اة التي و�صلتنا ع���ن الأئمة R هي اأكب���ر اإر�صادات 

التع���ّرف عليه- جّل وعال- واأ�صمى طريق يمّه���د للعبودية والعالقة بين الحّق والخلق، 

والم�صتمل���ة على المع���ارف الإلهية، وو�صيل���ة الأن�ض به، ومعطى بي���ت الوحي، ونموذج 

لأ�صحاب القل���وب واأرباب ال�صلوك. ول تجعلّنك و�صاو�صك تغفل عن التم�ّصك بها وعن 

الأن�ض بها اإن ا�صتطعت. ونحن ل ن�صتطيع اأن نوؤّدي �صكر هوؤلء ال�صالحين والوا�صلين 

.
(((

اإلى الحّق، اأئمتنا ومر�صدينا، واإن تفّرغنا للدعاء

... الأن����ض باهلل يالزمه التوّح�ض من غير اهلل تعالى، بل كّل ما يعوق عن الخلوة فيكون 

من اأثقل الأ�صياء على القلب، كما روي اأّن مو�صى Q لّما كلَّمه رّبه مكث دهرًا ل ي�صمع 

كالم اأحد من الخلق اإل اأخذه الغ�صيان؛ لأّن الحّب يوجب عذوبة كالم المحبوب وعذوبة 

ذك���ره فيخرج من القلب عذوب���ة ما �صواه، ولذلك قال بع�ض الحكم���اء في دعائه: يا من 

اآن�صني بذكره واأوح�صني من خلقه. وقال اهلل تعالى لداود Q: كن بي م�صتاأن�صًا، ومن 

�ص���واي م�صتوح�ص���ًا. وقال عبد الواحد ب���ن زيد: مررت براهب، فقلت ل���ه: يا راهب، لقد 

اأعجبت���ك الوحدة، فقال: يا هذا، لو ذقت حالوة الوح���دة ل�صتوح�صت اإليها من نف�صك، 

الوحدة راأ�ض العبادة، قلت: يا راهب، ما اأقّل ما تجد في الخلوة؟ قال: الراحة من مداراة 

النا����ض، وال�صالم���ة من �صّرهم، قلت: يا راهب، متى ي���ذوق العبد حالوة الأن�ض باهلل عّز 

وج���ّل؟ قال: اإذا �صفا الوّد وخل�صت المعاملة، قلت: ومتى ي�صفو الوّد؟ قال: اإذا اجتمعت 

الهموم ف�صارت هّمًا واحدًا في الطاعة. وقال بع�ض الحكماء: عجبًا للخالئق كيف اأرادوا 

!
(((

لك بدًل! عجبًا للقلوب كيف ا�صتاأن�صت ب�صواك عنك

)))  �صحيفة الإمام الخميني}،ج 6)، )6)ر�صالة اأخالقية وعرفانية... �ض: 8)).

)))  الفي����ض الكا�صان���ي، المحج���ة البي�صاء في تهذي���ب الأحياء، ج8، �ض8، �صّحح���ه وعلق عليه: علي اأكب���ر الغفاري، المطبعة: 

حيدري، النا�صر: جامعة المدّر�صين، قم.
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   } تعال���ى:  ق���ال 

ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ڀ  ڀ 

. 
(((

ڤ ڤ } 

مقدمة:

�صماِء اهلل تعالى »الَعُفّوُ«، وهو َفُعوٌل من الَعْفِو، وهو التَّجاُوُز عن الذنب 
َ
عف���ا: ف���ي اأ

ْبِنية الُمباَلغِة.
َ
ْم�ض، وهو من اأ �صُله الَمْحُو والطَّ

َ
وَتْرُك الِعقاِب عليه، واأ

ُيق���ال: َعَف���ا َيْعُفو َعْفوًا، فه���و عاٍف وَعُفوٌّ. قال الليث: الَعْف���ُو َعْفُو اهلل عّز وجّل عن 

َخْلِقه، واهلل تعالى الَعُفوُّ الَغُفور.

.
(((

وكلُّ من ا�ْصتحقَّ ُعُقوبًة َفَتَرْكَتها فقد َعَفْوَت عنه

اإّن م���ن الف�صائ���ل الأخالقية التي ل ي�صل الإن�صان اإلى مرات���ب الكمال دونها، هي 

�صفة العفو عن زّلت الآخرين وهفواتهم، وترك النتقام منهم.

)))   �صورة اآل عمران، الآيتان ))) – 4)).

)))   ل�صان العرب، ابن منظور، ج))، �ض)7.
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وهي من ال�صفات الإلهية والإن�صانية، وعك�صها اأي النتقام من ال�صفات الحيوانية؛ 

لذل���ك نج���د اأنبي���اء اهلل واأوليائ���ه المّتقين الذي���ن يمّثلون ب�ص���دق معان���ي الإن�صانية 

يّت�صف���ون بها. ومن هنا نرى اأّن القراآن الكري���م يجعلها من �صفات المح�صنين، يقول 

ٺ ٺ      ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ   } �صبحان���ه: 

ڤ ڤ}.

وعل���ى العك�ض من ذلك نج���د اأّن الكافرين والمنافقين والف�ّص���اق الجهلة والحّكام 

الظلمة يّت�صمون ب�صفة النتقام.

الحّث على العفو في اإلسالم:

 هذا والآيات القراآنية والروايات الإ�صالمية زاخرة في بيان ف�صيلة العفو وال�صفح 

وذّم روح النتقام والثاأر، وفي �صيرة النبي الأكرمP والأئّمة المع�صومينR في 

هذا الباب الكثير من النماذج الراقية.

.
(((

يقول �صبحانه: { ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ}

 .
(((

{ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ  ەئ ەئ } 

يظه���ر من الآيتين المباركتي���ن الحّث على ف�صيلة العف���و واأرجحّيته على المعاقبة 

بالمث���ل؛ ف���اإّن العف���و قد يكون ل���ه اإيجابّيات اأكثر م���ن المعاقبة بالمث���ل، وذلك ح�صب 

اختالف الأ�صخا�ض والحالت. فعلى الإن�صان الحكيم اأن ُيْعِمل حكمته لكي يعرف متى 

يعاقب بالمثل ومتى يعفو.

بين العفو والعقاب:

هن���اك موارد يكون العفو وال�صفح فيها �صببًا لج���راأة المجرمين والمنحرفين، ول 

�صّك اأّنه ل اأحد يرى في العفو في مثل هذه الموارد ف�صيلة اأخالقية، بل اإّن حفظ نظام 

)))   �صورة ال�صورى، الآية 40.

)))   �صورة النحل، الآية 6)).
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المجتم���ع والنهي عن المنكر والت�صّدي لمنع وقوع الجريمة تقت�صي عدم الت�صاهل مع 

المجرم، وترك العفو في مثل هذه الموارد، بل العمل بمقت�صى العدل وما يفر�صه من 

العقاب على المجرم.

ونج���د في الأحاديث الإ�صالمي���ة اأي�صًا اإ�صارة اإلى هذا ال�صتثناء، ومن ذلك ما ورد 

ف���ي الحدي���ث ال�صريف عن اأمير الموؤمنينQ اأّن���ه قال: »الَعفُو ُيف�ِشُد ِم���َن اللَِّئيِم 

 .
(((

ِبَقَدِر اإِ�شالِحِه ِمَن الَكِريِم«

رِّ  ونق���راأ في حدي���ث اآخر عن هذا الإم���ام قوله: »الَعف���ُو َعِن الُمِق���رِّ ل َع���ِن الُم�شِ

 .
(((

َعفو«

واأي�صًا ورد في الحديث ال�صريف عن هذا الإمامQ اأي�صًا قوله: »ج�اِز ِبالَح�َشَنِة، 

يِن اأَو َوهناً ِفي �ُشلط�اِن الإ�شالِم«. يَئِة م�ا َلم َيُكن َثلماً ِفي الدِّ َوَتج�اَوَز َعِن ال�شَّ

ففي مثل هذه الموارد يجب التحّرك على م�صتوى اإلحاق الجزاء العادل بالم�صيء.

وجاء في حديث اآخر عن الإمام زين العابدينQ في تاأييد هذا المعنى، حيث 

رُّ انت�شرت؛ ق�اَل  ق���ال: »َح���ُق َمْن اأَ�ش����اَءَك اأَْن َتعُفَو َعنُه، َواإِْن َعِلمَت اأَنَّ الَعفَو َعن���ُه ي�شِ

 .
(((

اهلُل َتب�اَرَك َوَتع�اَلى: { ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې } 

ولك���ن ل ينبغ���ي اأن يكون وج���ود هذا ال�صتثن���اء �صبب���ًا ل�صوء الت�ص���ّرف في بع�ض 

الموارد، واأن يجعلها بع�ض النا�ض ذريعة لالنتقام في مورد العفو، بحّجة اأّن العفو هنا 

يت�صب���ب في زيادة الجراأة لدى المذنب والمجرم، بل ينبغ���ي النظر باإخال�ض، وبعيدًا 

ب، اإلى اأ�صل العفو وال�صفح وموارد ال�صتثناء بدّقة كبيرة، والعمل  ع���ن حالت التع�صّ

طبق هذه الموارد وال�صتثناءات.

)))   �صرح نهج البالغة، لبن اأبي الحديد، ج0)، �ض70)، ح4)).

)))   الم�صدر نف�صه، �ض0))، ح)78.

)))   ميزان الحكمة، ج)، �ض))0)، ح))))).
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العفو عن األرحام:

وم���ن الم���وارد التي يح�ص���ن فيها العف���و، التعامل م���ع الرحام؛ فينبغ���ي اأن يحّكم 

الت�صام���ح بينهم، يق���ول تعال���ى: { ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

.
(((

ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } 
نق���راأ في ه���ذه الآية خطاب���ًا لجميع الموؤمنين ف���ي دائرة الختالف���ات والنزاعات 

العائلي���ة، ول �صّك اأّنه لول وجود العفو وال�صفح في اأجواء العائلة من قبل الأب والولي 

عل���ى اأم���ور الأهل والأطف���ال، اأو كان كّل فرد من اأفراد الأ�ص���رة يتحّرك في تعامله مع 

الآخري���ن من موقع النتقام واأخذ الحّق والمقابلة بالمث���ل، فاإّن هذه الأجواء الأ�صرّية 

طراب الدائم وعدم الأمن والراحة؛  �صتتحّول اإلى مكان يعي�ض فيها الأفراد القلق وال�صّ

وبالتالي يت�صّبب ذلك في انهدام العائلة وتال�صيها.

الصفح:

ورد ف���ي بع�ض الآيات الحّث على ال�صفح بع���د العفو، يقول �صبحانه: { ڃ ڃ چ 

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ    ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   }  { چ 
.

(((

ک ک کک گ گ گ } 

اأم���ا م���ا هو الف���رق بينهما؟  فيق���ول الراغب ف���ي مفردات���ه، اإّن العفو بمعنى 

المغف���رة، وال�صفح ترك الّلوم والتوبيخ، وال���ذي هو مرحلة اأعلى من العفو؛ لأّنه 

يمك���ن اأن يعفو الإن�ص���ان عن الطرف المقاب���ل اإّل اأّنه ل يترك لوم���ه وتوبيخه اأو 

معاتبت���ه، ولكن بم���ا اأّن ال�صفح في اللغة يعن���ي الإعرا�ض بالوج���ه عن الإن�صان 

المذنب، فيمكن اأن يكون اإ�صارة اإلى لزوم تنا�صي ذنب المذنب وو�صعه في زاوية 

الإهم���ال والغفلة ول يكتفي بت���رك الّلوم فقط، اأي اأن ل يترّتب اأي اأثر �صلبي على 

العالقة بين الطرفين.

)))   �صورة التغابن، الآية 4).

)))   �صورة النور، الآية )).
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اإلحسان:

هن���اك مرتبة ف���وق العف���و وال�صفح وه���ي مرتبة الإح�ص���ان في التعام���ل مع زّلت 

 .
(((

الخرين، يقول تعالى: { ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ } 

ڱ  ڳ          ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ        گ  گ  ک   ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   }

 .
(((

ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ      ۀ  ہ ہ } 

وُي�صتف���اد من الآيتي���ن اأّن النبي الأك���رمP وكذلك الموؤمني���ن، ماأمورون بتجاوز 

حالة العفو وال�صفح وال�صعود اإلى مرتبة اأرقى منها، ورّد ال�صيئة بالح�صنة، وهو العمل 

الذي ل يتي�ّصر من اأي �صخ�ض كان؛ ولهذا فاإّن الآية التي بعدها تقول: { ڱ ں ں  

.
(((

ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ      ۀ  ہ ہ } 

وف���ي الحقيقة، فاإّن مقابلة ال�صيئة بالح�صنة عمل ثقيل جّدًا ل ي�صتطيع النهو�ض به 

اإّل م���ن اأوتي القدرة على النهو�ض بالأعمال الخّي���رة المهّمة، والذين يعي�صون الإيمان 

والتقوى والقيم الإن�صانية بالم�صتوى الأعلى.

:R العفو والصفح واإلحسان في مدرسة أهل البيت

.
(4(

يقول �صبحانه:{ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ } 

الآية تاأم���ر النبي الأكرمP باأوامر اأخالقية ثالثة، ويّت�صح منها تكليف الآخرين 

اأي�صًا.

ه���ذه التعليمات الثالث التي وردت في الآية ال�صريفة بمثابة اأوامر �صادرة من اهلل 

تعال���ى اإلى نبّيه الكريم باعتباره قائدًا لالأّم���ة واأ�صوة ح�صنة ل�صائر الم�صلمين، وبذلك 

���ح في م�صمونها اأهمّية العف���و وال�صفح في دائرة الم�صوؤولي���ة الملقاة على عاتق  تو�صّ

)))   �صورة الموؤمنون، الآية 96.

)))   �صورة ف�صلت، الآيتان 4) – )).

)))   �صورة ف�صلت، الآية )).

)4)   �صورة الأعراف، الآية 99).
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الق���ادة الإلهيي���ن. فالأم���ر الأّول من هذه الأوام���ر الإلهية هو الأم���ر بالعفو وال�صفح، 

والأم���ر الثان���ي اإ�صارة اإل���ى اأّن على القائد اأن ل يحّمل النا�ض ف���وق طاقتهم وقدرتهم، 

واأن ل يطل���ب منهم �صوى المعروف الممكن، وف���ي الأمر الثالث نجد التو�صية باإهمال 

الكلمات الالم�صوؤولة ال�صادرة عن الجاهلين والمخالفين، وعدم ترتيب الأثر على ما 

يرتكبونه تجاه اأتباع الحّق من ممار�صات �صلبية وكلمات �صانئة.

الإلهية  م�صيرتهم  في  يواجهون  الحّق  طريق  وال�صالكين  الحقيقيين  القادة  اإّن 

فر�صة  يجدون  ل  الذين  والمعاندين،  والجاهلين  بين  المتع�صّ الأف��راد  من  الكثير 

ال�صابقة  فالآية  ا�صتغّلوها.  اإّل  بهم  وال�صرر  الأذى  واإيجاد  الحّق  باأ�صحاب  لالإيقاع 

في خّط  ال�صالكين  الموؤمنين  على  توؤّكد  اُلخرى  القراآنية  الآيات  الكثير من  وكذلك 

اهلل والتقوى اأن يجّنبوا اأنف�صهم ال�صراع مع هوؤلء، واأّن الأف�صل لهم التعامل مع مثل 

هذه الم�صائل من موقع الالمبالة والإهمال والإعرا�ض، والتجربة العملية ت�صير اإلى 

بهم هو  اأّن اأف�صل طريق لإيقاظ هوؤلء من غفلتهم واإطفاء نار غ�صبهم و�صّدهم وتع�صّ

هذه الطريقة في التعامل معهم من موقع قّوة ال�صخ�صية وكبر النف�ض.

وق���د ورد ف���ي الحدي���ث ال�صريف عن ر�ص���ول اهلل P اأّنه عندما نزل���ت هذه الآية 

ال�صريف���ة �ص���األ ر�صول اهللP جبرائيل عن ذلك، فق���ال: ل اأدري حّتى اأ�صاأل العالم، 

ْن َظلََمَك، َوُتعِطي َمْن َحَرَمَك،   َياأَُمُرَك اأَْن َتعُفَو َعمَّ
َ
د، اإِّن اهلل ثّم اأتاه فقال: »ي�ا ُمِحمَّ

 .
(((

َل َمْن َقَطَعَك« َوَت�شِ

نماذج من عفو النبي وآله:

اإّن �صي���رة النبي الأكرمP والأئّمة المع�صومينR طافحة بمثل هذه النماذج 

من ال�صلوكيات الأخالقية والإن�صانية، حّتى اأّنه اأحيانًا يوؤّدي �صلوكهم الإن�صاني هذا اإلى 

انقالب الطرف الآخر من موق���ع ال�صّر والعداوة اإلى موقع الخير والمحّبة، والتجارب 

)))   ال�صيخ الطبر�صي، مجمع البيان، ج 4، �ض ))4، موؤ�ّص�صة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، )99)م.
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العملي���ة الكثيرة ت�صير اإلى التاأثير الكبير لهذه الأعم���ال الأخالقية في دائرة ال�صلوك 

الإن�صاني والعالقات الجتماعية.

ع���ن الإمام الباقر Q: »اإّن ر�ش���ول اهلل P اأُتي باليهودية الت���ي �شّمت ال�شاة 

للنب���ي، فق���ال لها: ما حملك على ما �شنعت؟ فقالت: قل���ت: اإن كان نبّياً لم ي�شّره، 

 .
(((

واإن كان ملكاً اأرحت النا�ص منه، فعفا ر�شول اهلل عنها«

وعف���ا P عن جماعة كثيرة، بعد اأن اأباح دمهم، واأم���ر بقتلهم، ويكفينا نموذجًا 

راقيًا في العفو ما كان منه من العفو عن كّفار مّكة عند فتحها.

ويروى اأّن �صاميًا راأى الإمام الح�صن راكبًا، فجعل يلعنه، والح�صن ل يرّد، فلما فرغ، اأقبل 

الح�ص���ن Q ف�صّل���م عليه، و�صحك، فق���ال: »اأيها ال�شي���خ، اأظّنك غريباً، ولعل���ك �شّبهت، 

فل���و ا�شتعتبتنا اأعتبناك، ولو �شاألتنا اأعطيناك، ولو ا�شتر�شدتنا اأر�شدناك، ولو ا�شتحملتنا 

اأحملناك، واإن كنت جائعاً اأ�شبعناك، واإن كنت عرياناً ك�شوناك، واإن كنت محتاجاً اأغنيناك، 

واإن كنت طريداً اآويناك، واإن كان لك حاجة ق�شيناها لك، فلو حّركت رحلك الينا، وكنت 

�شيفن���ا الى وقت ارتحالك، كان اأع���ود عليك؛ لأّن لنا مو�شعاً رحباً، وجاهاً عري�شاً، وماًل 

كثي���راً«. فلّم���ا �صمع الرجل كالمه بكى، ثم قال: »اأ�شهد اأّنك خليفة اهلل في اأر�شه، اهلل اأعلم 

حيث يجعل ر�شالته، وكنت اأنت واأبوك اأبغ�ص خلق اهلل اإلّي، والآن اأنت اأحبُّ خلق اهلل اإلّي، 

 .
(((

وحّول رحله اإليه، وكان �شيفه اإلى اأن ارتحل، و�شار معتقداً لمحّبتهم«

وروي اأّن غالم���ًا لالإمام الح�صين Q جنى جناية توجب العقاب عليه، فاأمر به 

اأن ُي�ص���رب، فقال: »يا م���ولي، والكاظمين الغيظ، قال: خّلوا عنه. قال: يا مولي، 

والعافين عن النا�ص، قال: قد عفوت عنك؛ قال: واهلل يحبُّ المح�شنين؛ قال: اأنت 

 .
(((

حّر لوجه اهلل، ولك �شعف ما كنت اأعطيك«

)))   الكافي، ج )، �ض 08).

)))   بحار الأنوار، ج)4، �ض 44).

)))   بحار الأنوار ج44، �ض)9).
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ولك���ن الإمام الح�صينQ عندم���ا راأى اأّن الدين في خطر م���ن يزيد ثار عليه، 

فلي�ض المحّل محّل عفو و�صفح، اإّنما المقام مقام جهاد ومقاومة.

بين القصاص والعفو:

يق���ول تعال���ى: { ڈ ژ ژ ڑ         ڑ ک ک کک گ  گ گ گ ڳ 

ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ 
 .

(((

ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ } 
تتعّر����ض هذه الآي���ة اإلى الحديث عن م�صاأل���ة الق�صا�ض، والتي تع���ّد اأحد الأحكام 

الجتماعي���ة المهّم���ة في الإ�صالم، والت���ي ت�صمن حقوق النا�ض وتحف���ظ لهم اأنف�صهم 

ودماءه���م من اأ�صكال العدوان، بحي���ث اإّن القراآن الكريم يعّبر ع���ن الق�صا�ض بكلمة 

»الحياة«.

وبعد اأن تذكر الآية م���وارد الق�صا�ض بالمثل، تقول: { ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

.
(((

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ } 
فل���و اأّن الق�صا����ض تبّدل اإلى الدية، فعلى الطرف الآخ���ر اأن يّتخذ �صبيل المعروف 

ف���ي عملية اأداء الدية اإل���ى ولّي المقتول، وهذا المعنى بمثاب���ة التخفيف والرحمة من 

اهلل تعالى للنا�ض.

والتعبي���ر بكلم���ة )اأخيه( ف���ي الآية المذكورة ي�صي���ر اإلى اأّنه حتى ل���و وقعت حادثة 

قت���ل بين الم�صلمين، ف���اإّن ذلك ل يعني قط���ع رابطة الأخّوة بينه���م، وفي �صورة عدم 

وجود �صرورة للق�صا�ض فال ينبغي اّتخاذه �صبياًل لحّل الأزمة، وهذا التعبير يدّل على 

اأّن الإ�ص���الم يرّج���ح العفو على الق�صا�ض، ويتحّرك من موق���ع تفعيل ال�صعور بالمحّبة 

والأخّوة لدى الأولياء بدًل من روح الثاأر والنتقام.

)))   �صورة البقرة، الآية 78).

)))   �صورة البقرة، الآية 78).
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وكذلك عبارة: { ۀ ہ ہ ہ ہھ }  تدّل مّرة ُاخرى على المفهوم القراآني 

في ترجيح العفو وال�صفح على الق�صا�ض اأو تبديله بالدية.

آثار العفو الفردية واالجتماعية:

اإّن العفو تجتمع فيه اآثار اإيجابية ومعطيات حميدة كثيرة في حركة الحياة الفردية 

والجتماعية، حيث يمكن بيان خال�صتها:

اإّن �صلوك طريق العفو وال�صفح يمكنه اأن يبّدل العدّو ال�صر�ض اأحيانًا اإلى �صديق . 1

ة فيما لو كان متزامنًا بالإح�صان اإلى الطرف المقابل؛ اأي بالإجابة  حميم، وخا�صّ

بالح�صنة مقابل ال�صيئة كما وردت الإ�صارة اإلى ذلك في الآية:{ ژ ژ ڑ 

.
(((

ڑ کک ک ک  گ گ گ       گ ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ } 

اإّن العف���و وال�صفح يت�صّبب���ان في دوام الحكومات وا�صتم���رار القدرة ال�صيا�صية . 2

بين ذلك الحاكم الذي يمار�ض العفو مقابل اأعدائه، حيث يقلِّل من حالة العداء 

والخ�صومة لدى مخالفيه، ويزيد من جماعة الأ�صدقاء والمحّبين، ونقراأ ذلك 

.
(((

في الحديث ال�صريف عن النبي الأكرمP: »َعفُو الُمُلوِك َبق�اُء الُملِك«

اإّن العم���ل بمقت�ص���ى العفو وال�صف���ح يت�صّبب في زيادة ع���ّزة ال�صخ�ض وتقوية . 3

مكانته و�صخ�صيته في المجتمع؛ لأّن ذلك عالمة على قّوة ال�صخ�صية وال�صرف 

و�صعة ال�صدر، في حين اأّن ممار�صة النتقام والثاأر يدّل على �صيق الأفق وعدم 

الت�صّلط على النف�ض، وانفالت قوى ال�صّر وت�صّلطها على الإن�صان، وقد جاء في 

نَّ الَعفَو  الحديث ال�صريف عن النبي الأك���رمP اأّنه قال: »َعلَيُكم ِبالَعفِو؛ َفاإِ

 .
(((

زاً« ل َيزيُد اإِّل عَّ

)))   �صورة ف�صلت، الآية 4).

)))   بحار الأنوار، ج74، �ض68).

)))   الكافي، ج)، �ض08).
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اإّن العف���و يقط���ع ت�صل�ص���ل الح���وادث الالأخالقية ف���ي واقع النا�ض م���ن الحقد . 4

والبغ�ص���اء، وكذل���ك ال�صلوكيات الذميم���ة والق�صاوة والجريم���ة. وفي الواقع، 

ف���اإّن العفو بمثابة المحّطة الأخي���رة التي تقف عنده���ا كّل عنا�صر ال�صّر هذه 

ف���ال يتجاوزها؛ لأّن النتقام والثاأر يت�صب���ب من جهة اإلى ت�صعير نار الحقد في 

القل���وب، ويدعوها اإل���ى التعامل بق�صاوة اأ�صّد، ويفّعل فيه���ا الكراهية وعنا�صر 

الخ�صونة، وهكذا ي�صتمّر الحال في عملية ت�صاعدية، واأحيانًا يوؤّدي الحال اإلى 

ن�ص���وب معارك طاحنة بين طائفتي���ن اأو قبيلتين كبيرتي���ن اأو ت�صفك في ذلك 

الكثير من الدماء وتدّمر الكثير من الطاقات والأموال والثروات.

 .
(((

غ�اِئُن َبيَنُكم« وعن ر�صول اهلل P اأّنه قال: »َتع�اُفوا َت�شُقُط ال�شِّ

اإّن العف���و يت�صّبب ف���ي �صالمة الروح وه���دوء النف�ض و�صكينة القل���ب، وبالتالي . 5

يت�صّبب في طول العمر كما ورد عن النبي الأكرمP اأّنه قال: »َمْن َكُثَر َعفُوُه 

 .
(((

ُمدَّ ِفي ُعمره«

وبالطب���ع، فم���ا ذكرن���ا اأعاله هو م���ن قبيل الآث���ار الإيجابي���ة الدنيوي���ة والبركات 

الجتماعية للعفو وال�صفح، واأّما النتائج المعنوية والأجر والثواب الأخروي فاأكثر من 

ذل���ك بكثير، ونكتف���ي في هذا المعنى بحدي���ث عن اأمير الموؤمني���نQ يقول فيه: 

.
(((

»الَعفُو َمَع الُقدَرِة ُجنٌَّة ِمْن َعذاِب اهلِل �ُشبح�اَنُه«

)))   المتقي الهندي، كنز العمال، ج)، �ض)7)، ح7004، موؤ�ّص�صة الر�صالة، بيروت، لبنان، 989)م.

)))   ميزان الحكمة، ج)، ح84))).

)))   غرر الحكم.
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ت�أّملي��ة وقف��ة 

طرق عالج االنتقام وكسب فضيلة العفو

اإّن اأف�ص���ل الطرق لعالج �صفة النتقام الرذيل���ة وال�صعود اإلى اأوج العّزة والكرامة 

باكت�صاب ف�صيلة العفو وال�صفح يكمن في الدرجة الأولى بالتفّكر ال�صليم حول معطيات 

واآث���ار كّل واحد من هاتين ال�صفتين الأخالقيتي���ن؛ فعندما يرى الإن�صان ما في العفو 

وال�صفح م���ن البركات والمواهب والمعطيات الدنيوي���ة والأخروية، وكيف اأّنه يت�صبب 

في زيادة مكانته وعلّو قدره وعّزته في نظر الخلق والخالق، ويريح الإن�صان من الكثير 

من الم�صكالت والم�صاعب، فيفتح له اأبواب الحياة الكريمة ويثير المحّبة له في قلوب 

النا����ض، في حين اأّن النتقام والرّد بالمثل اأحيانًا يوؤّدي اإلى انهدام عنا�صر الخير في 

حي���اة الإن�ص���ان، ويعّر�ض نف�صه ومال���ه و�صمعته اإلى الخطر الأكي���د، فحينئذ اإذا قارن 

الإن�ص���ان بين هذه المعطي���ات الإيجابية وال�صلبية للطرفين فاإّن���ه �صياأخذ جانب العفو 

قطعًا ويرجّحه على جانب النتقام، وي�صتمّر في �صلوك هذا الطريق حّتى تح�صل لديه 

ملكة اأخالقية لف�صيلة العفو وال�صفح.

ومن جهة اأخرى فعندما يتاأّمل الإن�صان في جذور الحالة ال�صلبية لالنتقام والدوافع 

النف�صية التي تثير هذه الحالة في نف�صه، فاإّنه �صيتحّرك حتمًا نحو عالجها والحّد من 

�صّره���ا، وبذلك يت�صّنى له الق�ص���اء على المعلول في الق�صاء على عّلته، فيتبّدل الحقد 

والكراهية وحّب النتقام اإلى الأخّوة والمحّبة والعفو وال�صفح. 





مفاهيم محورية:
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XX.تعريف التقوى

XX.أبعاد التقوى على المستوى الدنيوي

XX.أبعاد التقوى على المستوى األخروي

XXكيف أكون تقيّاً؟

التَّقوى والطاعة





تصدير الموعظة:

 اأو�صى الإمام ال�صادقQ عبد اهلل النجا�صي،  فقال: 

���ه من اعت�شم   »اإن���ي اأو�شي���ك بتق���وى اهلل واإيث���ار طاعته والعت�ش���ام بحبله، فاإنَّ

���ق اهلل ول توؤثر اأح���داً على ر�شاه  بحب���ل اهلل فق���د ُه���دي اإل���ى �ش���راٍط م�شتقي���ٍم، فاتَّ

وهواه، فاإنَّه و�شية اهلل عّز وجل اإلى خلقه ل يقبل منهم غيرها، ول يعظم �شواها. 

واعلم اأن الخالئق لم يوكلوا ب�شيء اأعظم من التقوى فاإنَّه و�شيتنا اأهل البيت، فان 

.
(((

ا�شتطعت اأن ل تنال من الّدنيا �شيئاً ت�شاأل عنه غداً فافعل«

مقدمة:

اإّن م���ن البت���الءات العام���ة الت���ي تاأخذ اهتمام���ًا وا�صعًا ل���دى ال�ص���رع المبين في 

الخطاب���ات القراآنية والروايات الوا�صل���ة اإلينا عن طريق اأهل بي���ت الع�صمة، م�صاألة 

اّدع���اء التق���وى من دون عم���ل، اأي التقوى المفرغ���ة من محتواها، مم���ا ي�صّكل خطرًا 

ع���ون ويقّل العاملون وُتترك ال�صاحة  عل���ى الأبعاد الإيمانية في المجتمع، اإذ يكثر المدَّ

لاّلعبين بالكرامات والناهبين للثروات والعابثين باأمن النا�ض وثقافتهم وم�صتقبلهم، 

هذا ب�صكل عام، لكن كيف لو حدث هذا ل �صمح اهلل في الميدان الجهادي؟!

)))  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 74، �ض 94).
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تعريف التقوى: 

التق���وى من »الوقاي���ة« بمعنى المحافظة. وهي في العرف وف���ي م�صطلح الأخبار 

والأحادي���ث تعني: »وقاية النف�ص م���ن ع�شيان اأوامر اهلل ونواهي���ه وما يمنع ر�شاه« 

وكثيرًا ما عّرفت باأّنها »حفظ النف�ص حفظاً تاماً عن الوقوع في المحظورات بترك 

ماِت َوَهلَ���َك ِمْن َحْيُث ل  به���اِت َوَقَع ِفي الُمَحرَّ ال�شبه���ات« فق���د قيل: »َوَمْن اأََخَذ ِبال�شُّ

.
(((

ْن َيَقَع فيِه« ، »َفَمْن َرَتَع َحْوَل الِحمى اأو�شَك اأَ
(((

َيْعلَُم«

ه���ا مجانبة كل م���ا يبعدك عن اهلل وع���ن طاعته وطاع���ة محمد واآل  وقي���ل فيها اأنَّ

. وق���د �صئل الإمام ال�ص���ادقQ عن تف�صير التق���وى فقالQ:»اأن ل 
(((

محم���د

.
(4(

يفقدك اهلل حيث اأمرك ول يراك حيث نهاك«

قال اهلل ج���لَّ �صاأنه في ُمحكم اآياته { ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

چ  ڃ    ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹٹ 
.

(((

چ} 

وق���ال الإمام الخميني} في التعقيب على ه���ذه الآية المباركة: »الأمر بالتقوى 

)ف���ي اأّول مراتبه���ا وه���ي تق���وى العاّم���ة( ه���ي الحذر م���ن مخالف���ة الأح���كام الإلهية 

الظاهرية وهي كذلك مرتبطة بالأعمال القالبية، وتكون جملة { ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹٹ }  تحذي���راً م���ن عواقب اأعمالنا و�شاهداً على اأّن الأعمال التي نعملها تاأتي نف�شها 
بال�ش���ورة المنا�شب���ة ف���ي الن�ش���اأة الأخ���رى و�شُتلحق بن���ا... اإّن التفكير ف���ي هذا الأمر 

.
(6(

يوقظ القلوب الموؤهلة وقد يكون مدخاًل ي�شهل الطريق اإلى المراتب الأخرى«

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج )، �ض 68، باب اختالف الحديث، ح 0).

)))  الح���ر العامل���ي، و�صائ���ل ال�صيعة، ج 8)، �ض )))، كتاب الق�صاء، اأبواب �صفات القا�ص���ي، باب وجوب التوقف والحتياط في 

الق�صاء والفتوى، ح9).

)))  كتاب التعريفات، �ض9).

)4)  الري�صهري، ميزان الحكمة، ج0)، �ض646.

)))  �صورة الح�صر، الآيتان 8) – 9).

)6)  الإمام الخميني، بل�صم الروح، �ض0). ]بت�صرف[
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اإنَّ التق���وى مالزمٌة للعمل بطاعة اهلل تعالى بنّيٍة مخل�ص���ٍة ل ي�صوبها �صكٌّ ول رياٌء 

.
(((

كما قال ر�صول اهللP: »اعمل بفرائ�ص اهلل تكن اأتقى النا�ص«

أبعاد التقوى:

للتقوى اأبعاد متنوعة ومتعددة، ومنها اأن للتقوى اآثارًا على الم�صتوى الدنيوي وعلى 

الم�صتوى الأخروي. 

اأ - اأبعاد التقوى على الم�شتوى الدنيوي: 

فاإن للتقوى اآثارًا دنيوية على الفرد والمجتمع: 

1 ..
(((

هي �صبب لقبول الأعمال: قال اهلل تعالى: { ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ } 

بالتقوى تفتح المخارج وتذّلل ال�صعاب وُي�صتنزل الرزق: قال اهلل تعالى: . 2

ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ . 3  }  .
(((

 { ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ   }

.
(4(

ېئ ېئ ېئ               } 
التَّقوى تقّوي ب�صيرة الإن�ص���ان ويقظته قال تعالى: { ڈ ژ ژ ڑ ڑ . 4

.
(((

ک ک ک ک گ گ گ } 

�صبي���ل لفتح بركات ال�صماء والأر�ض: ق���ال اهلل تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ . 5

.
(6(

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ } 

حم���ة والف���الح: ق���ال اهلل تعالى { ٻ . 6 ك���ر والرَّ التق���وى �صب���ٌب للهداي���ة وال�صُّ

ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

)))  الري�صهري، ميزان الحكمة، ج0) �ض646.

)))  �صورة المائدة، الآية 7).

)))  �صورة الطالق، الآيتان ) – ).

)4)  �صورة الطالق، الآية 4.

)))  �صورة الأعراف، الآية )0).

)6)  �صورة الأعراف، الآية 96.
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ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ۀ   ...} و   .

(((

 { ٹ ٹ ٹ ٹ   ...} و   .
(((

چ}  چ  ڃ 
.

(((

ہ ہ } 

ك اأن . 7 بالتق���وى ي�صب���ح الإن�صان من حزب اهلل: قال الإم���ام علي Q »اأي�شرُّ

تكون من حزب اهلل الغالبين؟ اتِق اهلل �شبحانه واأح�ِشْن في كل اأمورك، فاإن 

.
(4(

اهلل مع الذين اتقوا والذين هم مح�شنون«

فاإذا كّنا نريد اأن نكون من حزب اهلل حّقًا ل ادعاءًا، فعلينا اأن نكون الأتقياء.

ب - اأبعاد التقوى على الم�شتوى الأخروي:

للتقوى اأبعاد على م�صتوى الآخرة، وهي:

التقوى هي الزاد والر�صيد: قال اهلل تعالى: { ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ . 1

 .
(6(

. {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ } 
(((

ڄ      ڃ } 
اإح���راز مق���ام المعي���ة الإلهي���ة: ق���ال اهلل تعال���ى: { ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ . 2

.
(7(

ں}

الث���واب العظيم والجزيل: حيث وعد اهلل المتقين بالثواب الأكبر يوم القيامة، . 3

.
(8(

قال اهلل تعالى { ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ } 

4 . .
(9(

التقوى وقاية من النار: قال اهلل تعالى: { ڀ ڀ } 

))) �صورة البقرة، الآيات ) – ).

)))  �صورة اآل عمران، الآية ))).

)))  �صورة الأعراف، الآية )6.

)4)  الري�صهري، ميزان الحكمة، ج )، �ض 600.

)))  �صورة ال�صعراء، الآيتان 88 – 89.

)6)  �صورة البقرة، الآية 97).

)7)  �صورة البقرة، الآية 94).

)8)  �صورة القمر، الآيتان 4) – )).

)9)  �صورة الليل، الآية 7).
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كيف أكون تقيّاً؟

اإنَّ حي���اة الإن�صان مالأى بالتقّلبات فهو يعمل وياأكل وي�صرب ويتكلَّم ويمازح ويعا�صر 

م الآخرين وينتقد ويحاور وياأمر وياأتمر و... اإنَّ اأهم معين له حتى يبقى في دائرة  ويقيِّ

التقوى هو محا�صبة النف�ض التي قوامها اأمور ثالثة:  

الم�صارطة.. 1

المراقبة.. 2

المحا�صبة.. 3

اأوًل: الم�شارطة: في�صارط نف�صه في كل يوم اأو في كل مورد يريد اأن ُيقبل عليه اأن 

ل يرتكب ما يخالف اأوامر اهلل �صبحانه، ويتخذ قرارًا حازمًا في نف�صه، عازمًا على اأن 

ل يقوم بمخالفة ما �صرطه على نف�صه، فمن كان تاركًا لبع�ض الواجبات عليه اأن يعزم 

عل���ى اأن ل يت���رك واجبًا، ومن كان فاعاًل للمحرمات يعزم على عدم العود اإليها، ومن 

كان ُمقدمًا على عمٍل، يعزم على اأن ل يرتكب محرمًا خالله،واهلل �صبحانه اإذا ما راأى 

 .
(((

من عبده هذا العزم والجّد، اأّيده و�صّدده، قال تعالى: { ے ۓ } 

وهن���ا ل بد من لف���ت النظر اإل���ى اأّن ال�صيطان �ص���وف ي�صتخدم ق���واه وع�صكره في 

محاربة ذلك العزم من اأجل اأن ُيظهر اأن تلك الم�صارطة اأمر �صعب م�صت�صعب، فعلى 

الإن�صان التقّي اأن يكون واعيًا. 

ثاني���اً: المراقب���ة: ث���م يراقب المّتقي نف�ص���ه بانتباه كامل طوال الم���دة التي يقوم 

به���ا بتنفي���ذ ما �صرطه على نف�صه من عدم مخالفة اأوام���ر اهلل تعالى، لتكون المراقبة 

عامل ردع له عن مخالفة ال�صرط، وفي حال و�صو�ض ال�صيطان لالإن�صان باأن يخالف ما 

�صرط���ه عل���ى نف�صه، فعليه اأن يتطّلع اإلى ما �صرطه على نف�صه باأن ل يخالف اأوامر اهلل 

تعالى، على اأن تكون المراقبة دقيقة طوال الفترة التي يقوم بها باأي عمل ما. 

)))  �صورة الليل، الآية 7.
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ثالث���اً: المحا�شب���ة: ث���م المحا�صبة ، فيحا�ص���ب التقي نف�صه كم���ا يحا�صب التاجر 

عامل���ه ليرى م���اذا جنت جوارحه؟ فهل خالف موله؟ اأم كان طائعًا له جلَّ �صاأنه؟ فاإن 

وج���د نف�ص���ه اأنه نجح في عمله ولم يخالف ربَّه، في�صك���ر اهلل تعالى على ما وفقه اإليه، 

ب نف�صه ول  واإن راأى نف�ص���ه اأنه جنح اإل���ى الحرام وترك التكليف، يندم على ذلك ويوؤدِّ

يياأ�ض من رحمة اهلل، ويعاود الم�صارطة والمراقبة والمحا�صبة، وليّتكل على اهلل تعالى 

.R في ذلك ولي�صتمّد العون من اأعظم الو�صائل اإلى اهلل محمد واآل محمد

وبعد ط���ي المراحل الثالث وخ�صو�صًا مرحلة المحا�صبة، فاإذا تبين اأن النف�ض قد 

خالف���ت اأمرًا ما، فال بد على الموؤمن اأن يعاتب نف�ص���ه، ويوؤّنبها على مخالفتها لأوامر 

اهلل تعالى، ثم يعاقبها عقابًا يتنا�صب مع تلك المخالفة. 

واإلى ذلك ت�صير الرواية المباركة عن الإمام ال�صادقQ: »حق على كل م�شلم 

يعرفن���ا اأن يعر����ص عمله ف���ي كل يوم وليلة على نف�شه، فيك���ون محا�شب نف�شه، فاإن 

 .
(((

راأى ح�شنة ا�شتزاد منها، واإن راأى �شيئة ا�شتغفر منها، لئاّل يخزى يوم القيامة«

)))  الري�صهري، ميزان الحكمة، ج)، �ض407.. 
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ت�أّملي��ة وقف��ة 

تقوى العامة والخاصة

ل ُب���دَّ اأن نع���رف اأن التقوى، واإن ل���م تكن من مدارج الكم���ال والمقامات، ولكّنه ل 

يمك���ن بدونها بل���وغ اأي مقام، وذلك لأن النف�ض ما دامت ملّوث���ة بالمحّرمات، ل تكون 

داخل���ة ف���ي الإن�صانية، ول �صالكة طريقه���ا، وما دامت تميل اإل���ى الم�صتهيات واللذائذ 

النف�صية وت�صتطيب حالوتها، لن ت�صل اإلى اأول مقامات الكمال الإن�صاني، وما دام حب 

الدني���ا والتعلق بها في القلب، فال يمكن اأن ي�ص���ل اإلى مقام المتو�صطين والزاهدين، 

وم���ا دام حب الذات باقيًا في دخيلة ذاته. ل���ن ينال مقام المخل�صين والمحبين، وما 

دام���ت الكثرة الُملكّي���ة والملكوتية ظاهرة ف���ي قلبه، لن ينال مق���ام المنجذبين، وما 

دام���ت كث���رة الأ�صماء متجلية في باطن���ه، لن ي�صل اإلى الفناء الكل���ي، وما دام القلب 

يلتف���ت اإلى المقامات، لن يبلغ مقام كمال الفناء، وما دام هناك تلوين، لن ي�صل اإلى 

مق���ام التمكين ولن تتجلى في �صّره ال���ذاُت في مقام ال�صم الذاتي تجليًا اأزليًا واأبديًا. 

فتق���وى العامة اإذًا تكون من المحرمات، وتقوى الخا�صة تكون من الم�صتهيات، وتقوى 

الزاهدي���ن من حب الدنيا، والمخل�صين من حب الذات، والمنجذبين من كثرة ظهور 

الأفع���ال، والفانين من كثرة الأ�صم���اء، والوا�صلين من التوجه اإلى الفناء، والمتمّكنين 

(((

من التلوينات { ڈ ژ ژ } ]هود، 112[. 

)))  الإمام الخميني، الأربعون حديثًا، م.�ض.
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تصدير الموعظة:

ِة  يَّ ِبي َعْبِد اهللQ، َقاَل: ُقْلُت َله َما َكاَن ِفي َو�صِ عِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلُمِغيَرِة اأَْو اأَِبيه، َعْن اأَ

ُلْقَم���اَن، َق���اَلQ: »َكاَن ِفيَها الأََعاِجي���ُب، وَكاَن اأَْعَجَب َم���ا َكاَن ِفيَها اأَْن َق���اَل ِلْبِنه: َخِف 

َبَك واْرُج اهلل َرَجاًء َلْو ِجْئَته ِبُذُنوِب الثََّقلَْيِن  اهلل َع���زَّ وَج���لَّ ِخيَفًة َلْو ِجْئَته ِبِبرِّ الثََّقلَْي���ِن َلَعذَّ

َلَرِحَمَك، ُثمَّ َقاَل اأَُبو َعْبِد اهللQ،  َكاَن اأَِبي َيُقوُل اإِنَّه َلْي�َص ِمْن َعْبٍد ُموؤِْمٍن اإِلَّ َوِفي َقْلِبه 

.
(((

ُنوَراِن ُنوُر ِخيَفٍة وُنوُر َرَجاٍء َلْو ُوِزَن َهَذا َلْم َيِزْد َعلَى َهَذا وَلْو ُوِزَن َهَذا َلْم َيِزْد َعلَى َهَذا«

التوازن بين الخوف والرجاء في قلب المؤمن:

نَّ اأمر العبد ل 
َ
ذك���رت الروايات الواردة عن اأهل بيت الع�صمة والطه���ارة R اأ

يمك���ن اأن ي�صتقي���م اإل اإذا ترّدد بين الخوف والرجاء، وكانا متوازيين في قلبه و�صلوكه 

العمل���ي، ول ينبغ���ي اأن يغلب اأحدهم���ا الأخر، بل ل بّد اأْن يكونا عل���ى وزان واحد؛ لأّنه 

ل���و َرُجح جانب الخ���وف وقع العبد في الياأ�ض والقنوت م���ن رحمة اهلل تعالى وهما من 

كبائ���ر الذنوب، واإْن َرُجح جانب الرجاء وق���ع في محذور اأخر وهو الأمن من مكر اهلل 

تعالى،الَِّذي هو اأي�صًا من الكبائر.

د بن يعقوب، الكافي، ج )، �ض 67، باب: الخوف والرجاء، الحديث: ))(، ت�صحيح وتعليق على اأكبر غفاري،  )))  الُكَلْيني، ُمَحمَّ

بعة الّثالثة 67))�ض، دار الكتب الإ�صالميَّة، طهران. الطَّ
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نَّ اأح�صن ما كان في و�صية لقمان الحكيم اأْن 
َ
وها هو الإمام ال�صادقQ يذكر اأ

يك���ون العبد على �صف���ة الخوف والرجاء؛ اإذ اإّنهما جناح���ا الإن�صان اللذان يّحلق بهما 

 Qلي�ص���ل اإَِل���ى رّب العزة بقلب �صليم، ول يمكن له الو�ص���ول اإل بهما، وقد اأ�صاف

مطلب���ًا عن اأبيهQ يدلُّ على لزوم تعادلهما، وق���د جاء هذا التاأكيد بتلك ال�صورة 

ل���ة ليدّلل على اأهمية ه���ذا التوازن، واأّنه هو الم�صح���ح لروؤية العبد في مجال  المف�صّ

نظرته اإَِلى خالقه.

العالقة بين الخوف والرجاء:

ذكر الإمامQ  في الرواية المتقّدمة �صابطة عامة للخوف والرجاء، وهي:»اإِنَّ 

نَّ من يرجو رحمة اهلل تعالى وغفرانه عليه اأن ل ي�صتغل 
َ
َمْن َرَجا �َشْيئاً َطلََبه«، بمعنى اأ

بالمعا�ص���ي والموبقات، بل عليه اأن يعمل على �صالح نف�صه، وي�صتغل في تح�صيل ر�صا 

اهلل تعال���ى بامتثال اأوامره والنتهاء عن نواهيه. نعم، باب الرجاء مفتوح لكّل العباد، 

نَّ اهلل ه���و التواب الغفار لك���ن يحتاج اإَِلى عم���ل على وفق ما 
َ
خ�صو�ص���ًا اإذا لحظن���ا اأ

يرجوه العبد.

ورج���اء كّل �صيء يالزم الخوف من فواته؛ فلذا ق���ال الإمامQ:»َمْن َخاَف ِمْن 

�َشْيٍء َهَرَب ِمْنه«، فاإذا كنت ترجو رحمة اهلل تعالى وف�صله وتح�صن الظن به فعليك اأن 

تهرب من المعا�صي ومن الأمور التي توؤّدي اإَِلى الأمن من مكره و�صخطه.

وع���ن الإم���ام ال�صادقQ اأّنه قال لعبد اهلل ب���ن جندب: »َيا اْبَن ُجْن���َدٍب َيْهِلُك 

ُنوِب اْلَواِثُق ِبَرْحَمِة اهلل، ُقْلُت: َفَمْن  ���ِكُل َعلَ���ى َعَمِلِه َوَل َيْنُجو اْلُمْجَتِرُئ َعلَى الذُّ اْلُمتَّ

َجاِء َكاأَنَّ ُقُلوَبُهْم ِفي ِمْخلَِب َطاِئٍر �َشْوقاً اإَِلى  َيْنُجو، َقاَل: الَِّذيَن ُهْم َبْيَن اْلَخْوِف َوالرَّ

.
(((

الثََّواِب َوَخْوفاً ِمَن اْلَعَذاِب «

 ،Rالمحدث النوري، الميرزا ح�صين، م�صتدرك الو�صائل وم�صتنبط الم�صائل، ج ))، �ض 6))، ن�صر: موؤ�ص�صة اآل البيت  (((

ولى 408)، بيروت.
ُ
الطبعة الأ
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حقيقة الخوف والرجاء وأثرهما في النفس:

1- حقيقة الخوف:

الخوف حالة من حالت القلب م�صّببة عن انتظار المكروه و�صوء العاقبة ، والخوف 

م���ن اهلل تعالى نوع م���ن الخ�صوع والخ�صي���ة والتاأّلم اأمام عظم���ة اهلل تعالى، وهو من 

خ�صائ����ض الموؤمني���ن و�صمات المتقي���ن، روي عن الإمام عل���يQ: »الخ�شية من 

.
(((

عذاب اهلل �شيمة المتقين«

ويج���ب اأن يرب���ي الموؤمن نف�ص���ه على الخوف م���ن اهلل تعالى ليك���ون باعثًا له على 

الطاع���ة ومنّف���رًا له من الذنب والمع�صي���ة، روي عن الإم���ام ال�صادقQ »ينبغي 

.
(((

للموؤمن اأن يخاف اهلل خوفاً كاأّنه ي�شرف على النار...«

وينبغ���ي اأن يّت�ص���م بالق�ص���د والعتدال ف���ال اإف���راط ول تفريط في الخ���وف، لأّن 

الإف���راط يوؤذي النف�ض ويجعلها في حالة الياأ�ض م���ن الرجاء والأمل، والتفريط باعث 

 :Qعل���ى الإهمال والتق�صير والتمّرد على طاع���ة اهلل تعالى، روي عن الإمام علي

.
(((

»خير الأعمال اعتدال الرجاء والخوف«

وعلي���ه ينبغ���ي للعب���د اأن ينظر اإَِل���ى �صعفه وفق���ره الذاتي واحتياجه ب���كّل حركاته 

و�صكناته، ويتوّجه اإَِلى الفي�ض الإلهي ويتاأّمل في �صفاته تعالى التي منها القّهار الجّبار 

���ر باأهوال يوم القيامة واأحوال���ه، وي�صتذكر ما  الق���وي المتع���ال �صديد المحال، ويتب�صّ

ارتكب من المعا�صي والموبقات، ليتوّلد عنده حالة خوف من اهلل تعالى تبعث في قلبه 

الخ�صية منه.

)))  ميزان الحكمة، ج )، �ض 4)8.

)))  بحار الأنوار، ج 7، �ض ))).

)))  ميزان الحكمة، ج )، �ض 6)8.
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 وقد مدحت الن�صو�ض ال�صرعية الخوف والخ�صية من اهلل تعالى، قال تعالى: 

ڦ ڄ ڄ   }  ،
(((

 { ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ      ڤ   }

..  ويعتب���ر الخوف من اهلل تعالى �صفة الأنبياء 
(((

ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ} 
والأو�صي���اء والمقربين والأبرار الذين خافوا اهلل واتقوه في جميع حالتهم، وهو �صفة  

، وخير النا�ض عند اهلل تعالى 
(((

العلم���اء، قال تعالى:  {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ} 

ه���م الأ�صدُّ خوفًا منه، وهو راأ����ض الحكمة، واأ�صل خير الدني���ا والآخرة، وم�صدر حب 

اعة، واأمان من  اهلل تعالى للعبد، و�صجن النف�ض عن المعا�صي، وينفي العجب عن الطَّ

الن���ار، ول ينبغ���ي للموؤمن اأن يخاف مخافة حقيقية اإل م���ن اهلل تعالى، واأّنه اإذا خاف 

.
(4(

اهلل تعالى اأخاف اهلل منه كّل �صيء

ى َل َيْدِري  ِبي َعْبِد اهللQ، َقاَل: »اْلُموؤِْمُن َبْيَن َمَخاَفَتْي���ِن َذْنٍب َقْد َم�شَ
َ
َع���ْن اأ

ِبُح  َنَع اهلل ِفيه وُعُمٍر َقْد َبِقَي َل َيْدِري َما َيْكَت�ِشُب ِفيه ِمَن اْلَمَهاِلِك َفُهَو َل ُي�شْ َما �شَ

.
(((

ِلُحه اإِلَّ اْلَخْوُف« اإِلَّ َخاِئفاً وَل ُي�شْ

.
(6(

وعنهQ: »َيا اإِ�ْشَحاُق َخِف اهلل َكاأَنََّك َتَراه واإِْن ُكْنَت َل َتَراه َفاإِنَّه َيَراَك«

َبا َعْبِد اهللQ َيُقوُل:»َمْن َخاَف اهلَل اأََخاَف 
َ
وع���ن اْلَهْيَثِم ْبِن َواِقٍد، َقاَل �َصِمْع���ُت اأ

.
(7(

اهلُل ِمْنه ُكلَّ �َشْيٍء وَمْن َلْم َيَخِف اهلَل اأََخاَفه اهلُل ِمْن ُكلِّ �َشْيٍء«

ه���ذه الرواي���ات وغيره���ا تنّبه العب���د على حقيقت���ه وهي الفق���ر  اإَِل���ى اهلل تعالى، 

وتذّكره باأّن الدنيا محفوفة بالمخاط���ر والمزالق واّتباع ال�صهوات والمهالك وو�صاو�ض 

ال�صياطي���ن؛ فلذا عليه اأن يك���ون في حذر ويقظة م�صتمرة حت���ى كاأّنه يرى اهلل تعالى، 

)))  �صورة اآل عمران، الآية )7).

)))  �صورة المائدة، الآية ).

)))  �صورة فاطر، الآية 8).

)4)  اأكثر هذه الم�صامين مقتب�صة من اأخبار اأهل البيت R، راجع: م�صتدرك الو�صائل، ج ))، �ض 9)).

)))  الكافي، ج )، �ض )7، مرجٌع �صابق.

)6)  الم�صدر نف�صه.

)7)  الم�صدر نف�صه، ج )، �ض 67.
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وي�صتح�ص���ر �صاح���ة قد�صه وعظمته، فيمتن���ع عن المعا�صي والغفلة، وم���ا اأجمل تعبير 

ِلُحه اإِلَّ اْلَخْوُف«!! الإمام ال�صادقQ حينما قال في الرواية المتقدمة:»وَل ُي�شْ

الرجاء: حقيقة   - (
نَّ من �صدر منه تق�صير في جنب اهلل تعالى فعليه اأن يح�صن 

َ
المق�صود من الرجاء اأ

الظن برّبه ويرجو اأن يغفر له ويرحمه، وكذا من قام بفعل الطاعات عليه اأن يرجو من 

نَّ 
َ
اهلل تعال���ى القب���ول فالّرجاء: هو الفرح لنتظار محبوب بخ���الف الخوف، باعتبار اأ

ل اأ�صبابها  الأم���ور الم�صتقبلية الت���ي تخطر ببال العبد اإن كان قد مّهد مقدماتها وح�صّ

فعندئ���ذ ي�صمى انتظاره له���ا رجاء، واأّما م���ن انهمك بالمعا�صي وال�صه���وات ووقع في 

�صب���اك ال�صيطان وعبد هواه وهو مع ذل���ك يرجو عدم الموؤاخذة والتبعة من غير ترك 

للذنب ول توبة وندم على ما �صلف منه، فهذا ي�صّمى غرورًا باهلل تعالى وتمنيًا لرحمته.

يذك���ر الإمام الخمين���ي } في الأربع���ون حديثًا، »ق���ال بع�شه���م:»اإّن َمَثَل من 

���ب دون اأن ُيِعدَّ  ل يعم���ل وينتظ���ر رحم���ة ربه ويرجو ر�شوان���ه َمَثُل من يرجو الم�شبِّ

الأ�شب���اب، َوَمَث���ُل الف���اّلح ال���ذي ينتظ���ر الزرع م���ن دون اأن يبذر الأر����ص اأو يهتم بها 

وباإروائه���ا اأو يق�شي على موان���ع الزرع. اإن مثل هذا النتظار ل ي�شمى بالرجاء، بل 

هو بله وحماقة. واإن َمَثل من لم ُي�شلح اأخالقه اأو لم يبتعد عن المعا�شي فينه�ص 

باأعمال راجياً تزكية نف�شه، َمَثُل من يودع البذر في اأرا�شي �شبخة، ومن الوا�شح اأن 

هذا الزرع ل يثمر النتيجة المتوخاة«.

فالرجاء الم�صتح�صن والمحبوب هو تهياأة كافة الأ�صباب التي يمتلكها الإن�صان كما 

اأم���ر اهلل بها وا�صتغاللها ح�صب القدرة التي زّوده بها الح���ق المتعال بعنايته الكاملة، 

وح�ص���ب هدايت���ه عز وجل اإّي���اه اإلى طرق ال�ص���الح والف�صاد، ثم ينتظ���ر ويرجو الحق 

المتع���ال اأن يتّم عنايته ال�صابقة تج���اه الأ�صباب التي وّفرها من قبل، ويحقق الأ�صباب 

التي ل تدخل تحت اإرادته واختياره من بعد، ويزيل الموانع والمفا�صد.
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فاإذا نّظف العب���د قلبه من اأ�صواك الأخالق الفا�صدة واأحجار الموبقات و�صباختها، 

وب���ذر فيها ب���ذور الأعمال، و�صقاها بم���اء العلم ال�صاف���ي النافع والإيم���ان الخال�ض، 

وخّل�صها من المف�صدات والموانع مثل العجب والرياء واأمثالها التي تعد بمثابة الأع�صاب 

ال�ص���ارة العائقة لنمو الزرع، ثم انتظر ربه المتعالي ورجاه اأن يثّبته على الحق، ويجعل 

عاقبة اأمره اإلى خير، كان هذا الرجاء م�صتح�صنًا. كما يقول الحق المتعالي:

.
(((

 { ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ } 

الغاية المرجّوة من الرجاء:

ل بد للعبد اأن ينظر اإَِلى كمال اهلل تعالى و�صعة رحمته التي و�صعت كّل �صيء، ولطفه 

ومحبت���ه لعب���اده و�صفقته عليه���م، واأن يالحظ �صفات اهلل تعال���ى الدالة على الرحمة 

واللط���ف، ويالحظ الأبواب التي فتحها اهلل تعالى لعب���اده كالدعاء والتوبة والمناجاة 

نَّ العبد اإذا وقف على حقيق���ة العبودية التي هي الثناء وال�صكر 
َ
وقب���ول الأعمال، كما اأ

هلل تعال���ى فعلي���ه اأن يقّر باأّنه ل���م ي�صل اإَِلى تلك الذات المقد�ص���ة حتى يقوم بعبادتها 

نَّ النبّي P وهو �صّيد الأنبياء والر�صل وحبيب اهلل تعالى، وهو الذي 
َ
الحقيقية؛ حتى اأ

و�ص���ل اإَِلى ق���اب  قو�صين اأو اأدن���ى من �صاحة القد����ض الإلهية يقول:»م���ا عبدناك حق 

.
(((

عبادتك، وما عرفناك حق معرفتك«

فبعد مالحظة كّل ما تقدم، وحتى ل يقع العبد بالياأ�ض من روح اهلل تعالى وبالقنوط 

م���ن رحمته، خ�صو�صًا مع مالحظة الرواي���ات الدالة على الخوف والخ�صية، ياأتي دور 

الرجاء والتعلُّق برحمة اهلل ومغفرته وعفوه.

واإن الن�صو����ض ال�صرعي���ة قد اأّكدت على ح�صن الظن ب���اهلل تعالى والوثوق برحمته 

ورجاء مغفرته ولطفه، قال تعالى: {پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ 

.
(((

ٿ    } 

)))  �صورة البقرة، الآية 8)).

بعة الثَّالثة )40)، دار اإحياء التُّراث، بيروت. د باقر، بحار الأنوار، ج 68، �ض ))، الطَّ )))  المجل�صي، مّحمَّ

)))  �صورة يو�صف، الآية: 87.
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ِبي َجْعَفٍرQ َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلل P: َقاَل اهلل َتَباَرَك وَتَعاَلى: »َل َيتَِّكِل 
َ
وعْن اأ

اْلَعاِمُل���وَن َعلَ���ى اأَْعَماِلِهُم الَِّتي َيْعَمُلوَنَها ِلَثَواِبي َفاإِنَُّهْم َل���ِو اْجَتَهُدوا واأَْتَعُبوا اأَْنُف�َشُهْم 

ِريَن َغْيَر َباِلِغيَن ِف���ي ِعَباَدِتِهْم ُكْنه ِعَباَدِتي ِفيَما  واأَْعَماَرُه���ْم ِف���ي ِعَباَدِتي َكاُنوا ُمَق�شِّ

َرَجاِت اْلُعلَى ِفي ِجَواِري  َيْطُلُب���وَن ِعْن���ِدي ِمْن َكَراَمِتي والنَِّعيِم ِفي َجنَّاِت���ي وَرِفيِع الدَّ

نَّ  وا َفاإِ ���نِّ ِب���ي َفْلَيْطَمِئنُّ ِلي َفْلَيْرُج���وا واإَِلى ُح�ْشِن الظَّ وَلِك���ْن ِبَرْحَمِت���ي َفْلَيِثُق���وا وَف�شْ

َواِني وَمْغِفَرِتي ُتْلِب�ُشُهْم َعْفِوي َفاإِنِّي اأََنا  َرْحَمِتي ِعْنَد َذِلَك ُتْدِرُكُهْم وَمنِّي ُيَبلُِّغُهْم ِر�شْ

.
(((

ْيُت« ِحيُم وِبَذِلَك َت�َشمَّ ْحَمُن الرَّ اهلل الرَّ

Q اأَنَّ َر�ُشوَل اهلل  ِبي َجْعَف���ٍرQ اأي�صًا، َقاَل: »َوَجْدَنا ِف���ي ِكَتاِب َعِل���يٍّ
َ
وَع���ْن اأ

ْنَيا  P َق���اَل وُه���َو َعلَ���ى ِمْنَبِره: والَِّذي َل اإَِل���ه اإِلَّ ُهَو َما اأُْعِطَي ُموؤِْمٌن َق���طُّ َخْيَر الدُّ

والآِخَرِة اإِلَّ ِبُح�ْشِن َظنِّه ِباهلل وَرَجاِئه َله وُح�ْشِن ُخُلِقه واْلَكفِّ َعِن اْغِتَياِب اْلُموؤِْمِنيَن 

ُب اهلل ُموؤِْمن���اً َبْع���َد التَّْوَب���ِة واِل�ْشِتْغَف���اِر اإِلَّ ِب�ُش���وِء َظنِّه  ���ِذي َل اإَِل���ه اإِلَّ ُه���َو َل ُيَع���ذِّ والَّ

���ِذي َل اإَِله اإِلَّ ُهَو  ي���ِره ِم���ْن َرَجاِئه و�ُشوِء ُخُلِق���ه واْغِتَياِب���ه ِلْلُموؤِْمِنيَن والَّ ِب���اهلل وَتْق�شِ

لَّ َكاَن اهلل ِعْنَد َظنِّ َعْب���ِده اْلُموؤِْمِن لأَنَّ اهلل َكِريٌم  َل َيْح�ُش���ُن َظ���نُّ َعْب���ٍد ُموؤِْمٍن ِباهلل اإِ

نَّ ُثمَّ ُيْخِلَف َظنَّه  ِبَيِده اْلَخْيَراُت َي�ْشَتْحِيي اأَْن َيُكوَن َعْبُده اْلُموؤِْمُن َقْد اأَْح�َشَن ِبه الظَّ

.
(((

نَّ واْرَغُبوا اإَِلْيه« وَرَجاَءه َفاأَْح�ِشُنوا ِباهلل الظَّ

الفرق بين الرجاء والغرور:

اإِنَّ مورد الرجاء هو تهيئة المقدمات وانتظار النتيجة، كمن بذر الأر�ض ال�صالحة 

لل���زرع وهّي���اأ اأ�صباب الإنب���ات كالفالحة والت�صميد وال�صقي، وبع���د ذلك يرجو من اهلل 

تعالى اأن ينبت هذا الزرع.

واأّما الغرور فهو النتظار من دون تهيئة المقدمات والأ�صباب، كمن األقى البذر في 

اأر����ض غير �صالحة للزرع بالمرة ولم يهياأ اأ�صباب الإنب���ات فهو مغرور، واأّما من األقى 

)))  الكافي، ج )، �ض )6، مرجٌع �صابق.

)))  الم�صدر نف�صه، ج )، �ض )7.
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البذر في الأر�ض ال�صالحة للزرع ولم يهياأ اأ�صباب الإنبات فهو المتمني.

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   } تعالى:  قال 

.  ف���اإّن هذه الآية الكريمة تدّل على بع�ض �صفات الراجي حتى 
(((

ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ } 

ل يقع العبد في الغرور والتمني.

 Qَق���اَل: »ُقْلُت َله Qِب���ي َعْبِد اهلل
َ
���ْن َذَكَره َعْن اأ ِب���ي َنْجَراَن َعمَّ

َ
َع���ِن اْبِن اأ

���ى َياأِْتَيُهُم اْلَمْوُت؟  ���ي وَيُقوُلوَن َنْرُجو َف���اَل َيَزاُلوَن َكَذِلَك َحتَّ َق���ْوٌم َيْعَمُل���وَن ِباْلَمَعا�شِ

َماِن���يِّ َكَذُبوا َلْي�ُشوا ِبَراِجي���َن اإِنَّ َمْن َرَجا  ُحوَن ِفي الأَ َفَق���اَلQ َه���وؤَُلِء َق���ْوٌم َيَتَرجَّ

.
(((

�َشْيئاً َطلََبه وَمْن َخاَف ِمْن �َشْيٍء َهَرَب ِمْنه«

والمق�صود من هذه الرواية وا�صٌح، وهي رواية جامعة تدلُّ على الفرق بين الرجاء 

والغ���رور؛ حيث اإِنَّ الإمامQ عّبر عن الذين يعمل���ون المعا�صي ويموتون على هذه 

ال�صف���ة  � من دون توبة وت���دارك لما فاتهم من العب���ادات والطاعات والم�صامحة من 

النا�ض واإرجاع الحقوق اإَِلى اأهلها ومع ذلك يقولون نرجو ف�صل اهلل تعالى،� بالمترجحين 

في الأماني. والترجح تذبذب ال�صيء المعّلق في الهواء والتمايل من جانب اإلى جانب ، 

، وهي حبل يعّلق ويركبه ال�صبيان، فكاأّنهQ �صّبه 
(((

وترجح���ت به الأرجوحة مالت

اأمانيه���م باأرجوح���ة يركبها ال�صبيان تتح���ّرك بهم باأدنى ن�صيم وحرك���ة، فكذا هوؤلء 

يميلون ب�صبب الأماني من الخوف اإلى الرجاء من دون عمل.

خاتمة:

وف���ي الختام يمكن اأن نقول: اإِنَّ الطرق اإل���ى اهلل تعالى بعدد اأنفا�ض الخالئق، واإّن 

اأبواب رحمة اهلل تعالى مفتوحة لمن اأراد دخولها، واإنَّ اهلل تعالى لم يحجب عن خلقه 

�صبل رحمته، بل مّهد لهم كّل اأ�صباب الهداية والر�صاد، وبقي على العبد اأن ي�صلك �صبل 

)))  �صورة البقرة، الآية 8)).

)))  الم�صدر نف�صه، ج )، �ض 68.

)))  انظر: القامو�ض المحيط/ مادة: رجح.
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الهداي���ة وي�صت�صيء بنور العل���م الوا�صل اإلينا عن اأهل بي���ت الع�صمةQ، وها هي 

رواياته���م قد ذكرنا �صطرًا منها الحاكية عن الخ���وف والرجاء والموؤكدة على ل بدية 

ات�صاف العبد بهذين الو�صفين باعتبارهم���ا الم�صّححان لروؤيته الأخروية والآخذان 

ب���ه اإَِلى باب الجتهاد في العمل ورجاء القبول حت���ى ل يتاأرجح في الأماني كما عّبرت 

نَّ بع�ض النا�ض يحاول 
َ
رواي���ة الإمام ال�صادقQ المتقدمة، خ�صو�صًا اإذا لحظنا اأ

اأن ي���رّوج لفكرة الرج���اء ب�صكل مغلوط، ويوق���ع النا�ض بالغرور والتمّن���ي المذمومين، 

نَّ م�صمونها ل ين�صجم 
َ
ويعتم���د غالبًا على روايات اإّم���ا معار�صة بروايات اأخرى، واإّما اأ

مع م�صّلمات الدين والمذهب.
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ت�أّملي��ة وقف��ة 

الفرق بين الرجاء والغرور

اأيه���ا العزي���ز كن عل���ى حذر، لئاّل تخل���ط بين الرج���اء والغرور. فقد تك���ون مغتّرًا 

وتح�ص���ب نف�صك م���ن اأهل الرجاء. اإّن من ال�صهل التمييز بي���ن الحالين في مباديهما. 

انظ���ر اإل���ى هذه الحال التي فيك والت���ي تظّن نف�صك بها باأّنك م���ن اأهل الرجاء. فهي 

اإّم���ا اأن تك���ون نا�صئة من التهاون في اأوامر الحق �صبحانه والتقليل منها، واإّما اأن تكون 

ناجمة عن العتقاد ب�صعة رحمة اهلل وعظمة ذاته المقّد�صة. واإذا ع�صر عليك التمييز 

بينهم���ا اأي�صًا، اأمكن���ك التمييز من خالل الآثار. ف���اإذا كان الإح�صا�ض بعظمة اهلل في 

القلب، وكان قلب الموؤمن محاطًا برحمة ذاته المقّد�صة وعطاياه، لقام القلب بواجب 

العبودي���ة والطاعة. لأّن تعظيم العظي���م الُمنعم وعبادته من الأم���ور الفطرية التي ل 

خالف فيها.

واإذا لم تكن في اأداء واجبات العبودية، وفي بذل الُجهد والجّد في الطاعة والعبادة، 

معتم���دًا على اأعمالك، ولم تح�صب لها ح�صابًا، وكنت اآماًل رحمة اهلل وف�صله وعطائه، 

ووج���دت نف�صك م�صتحقًا لّلوم والذم وال�صخط والغ�صب ب�صبب اأعمالك، ولم تعتمد اإّل 

على رحمة الجواد المطلق، فاأنت من اأهل الرجاء. فا�صكر اهلل تبارك وتعالى، واطلب 

م���ن ذات���ه المقد�صة اأن يثّبت ذلك في قلبك، ويمنحك اأعل���ى منه مقامًا. اأما اإذا كنت 

� ل �صم���ح اهلل � متهاون���ًا في اأوامر الحق تعالى وم�صتحق���رًا وم�صتهينًا لتعاليمه، فاعلم 

اأنه الغرور الحا�صل ف���ي قلبك واأنه من مكائد ال�صيطان، ومن نف�صك الأّمارة بال�صوء. 

فل���و اآمنت ب�صعة اهلل ورحمته وعظمته. لظهر اأثر ذلك فيك. اإّن المّدعي الذي يخالف 

عمله دعواه َيكّذب نف�صه بنف�صه. وال�صواهد على هذا في الأحاديث المعتبرة كثيرة.

الإمام الخميني}، الأربعون حديثًا
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تصدير الموعظة:

ْي���خ ال�صدوقM ب�صند معتبر عن �ص���ادق اآل محمد �صلوات اهلل عليهم  روى ال�صَّ

اأجمعي���ن، قال: »َكاَن َعِل���يُّ ْبُن اْلُح�َشْيِنQ َيُق���وُل َوْيٌل ِلَمْن َغلََبْت اآَح���اُدُه اأَْع�َشاَرُه 

َفُقْل���ُت َل���ُه َوَكْيَف َهَذا َفَقاَل اأََم���ا �َشِمْعَت اهلل َعزَّ َوَجلَّ َيُق���وُل: { ک ک ک ک گ 

} َفاْلَح�َشَن���ُة اْلَواِح���َدُة اإَِذا َعِملََه���ا ُكِتَبْت َلُه َع�ْشراً  گگ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ 
ْن َيْرَتِكُب ِفي َيْوٍم َواِحٍد  َئ���ُة اْلَواِح���َدُة اإَِذا َعِملََها ُكِتَبْت َلُه َواِحَدًة َفَنُعوُذ ِباهلل ِممَّ يِّ َوال�شَّ

.
(((

َئاِتهِ « َع�ْشَر �َشيَِّئاٍت َوَل َتُكوُن َلُه َح�َشَنٌة َواِحَدٌة َفَتْغِلَب َح�َشَناُتُه �َشيِّ

خصائص هذه الموعظة:

نقف في هذا الحديث ال�صحيح عند خ�صائ�ض ثالث:

نَّ الإِم���ام ال�ص���ادقQ نق���ل ه���ذه الموعظة بقول���ه: »َكاَن َعِل���يُّ ْبُن 
َ
الأُول���ى: اأ

اْلُح�َشْي���ِنQ َيُق���وُل«، وه���ذا التعبير ي�صتعم���ل عادًة لإفادة الّتك���رار، فالقول الَِّذي 

كان يقول���ه عل���يُّ بُن الح�صينQ لم ي�صدر منه لمّرٍة واحدٍة وانتهى، بل كان يكّرره 

نَّ تكرار الكالم في مق���ام الوعظ والإر�صاد دلي���ٌل وا�صٌح على 
َ
م���رارًا، ومن الوا�ص���ح اأ

د بن علي، معاني الأخبار، ����ض48)، ت�صحيح وتعليق: على اأكبر غفاري، ن�صر: موؤ�ص�صة الّن�صر التابعة  ْي���خ ال�صدوق، ُمَحمَّ ))) ال�صَّ

لجماعة المدر�صين بقم الم�صّرفة، 79))ه.
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اأهّميت���ه؛ لأّن الإن�صان اإِنَّما يكّرر ما يراه مهّمًا، خ�صو�صًا اإذا كان هذا التكرار من ِقَبِل 

اإماٍم مع�صوم، لكلِّ كلمٍة عنده وزٌن وح�صاب.

نَّ موعظة الإِمام ال�ّصجاد ت�صّدرت بكلمة: )َوْيٌل(، وهي � كما نالحظ 
َ
الثانية: اأ

نَّه ل يجوز اأْن يبتداأ المتكّلم جملته 
َ
� نكرة، ولي�صت بمعرفة، وقد ذكر علماء الّنحو اأ

ال�صمي���ة بنك���رة، ولكّنهم جّوزوا في مثل ه���ذا المقام اإّما ل�صي���رورة هذه الكلمة 

نَّ َمْن 
َ
علم���ًا عل���ى واٍد في جهّنم، واإّما لإفادتها الدعاء، فعل���ى الأّول يكون المعنى اأ

غلب���ت اآحاده اأع�صاره يكون ج���زاوؤه واٍد في جهّنم ي�صتقّر فيه لتلّقي الغ�صب الإلهي 

 Qنَّ َم���ْن كان كذلك فالإمام
َ
والع���ذاب الربان���ي. وعلى الثاني يك���ون المعنى اأ

يدع���و اهلل عليه بالويل والثبور الَِّذي يوؤّدي اأي�ص���ًا اإَِلى ال�صتقرار في جهّنم اأعاذنا 

اهلل منها.

واأّم���ا اأهل المعرفة الَِّذين يهتمون بالمعاني والمقامات، ويدخلون اإَِلى روح الإن�صان 

نَّ الإِمامQ بداأ بهذه الكلمة لتكون بمثابة 
َ
لوعظه، فربما يكون لهم راأٌي اآخر، وهو اأ

ال�صاعقة التي تنزل على راأ�ض الغافل لكي توقظه من غفوته، فعندما ينتبه من �صكرة 

الغفلة وتاأتيه الموعظة تتوّجه نف�صه اإليها، ويتاأّثر بها.

نَّ الموعظ���ة التي تلّف���ظ بها الإِمام ال�صج���ادQ بقوله: »َوْي���ٌل ِلَمْن 
َ
الثالث���ة: اأ

ْع�َش���اَرُه«، كانت مدعاًة لتعّجب ال�صامع والراوي المبا�صر للحديث منها،  َغلََب���ْت اآَحاُدُه اأَ

ب اإَِلى ال�صوؤال وال�صتف�صار، فجاءه الجواب م�ْصَتَدًل عليه باآيٍة قراآنية. فدعاه هذا التعجُّ

وه���ذا الأ�صلوب � اأي�صًا � ي�صتعمل في الأمور المهّمة والخطيرة؛ لغر�ض تركيزها في 

ذهن ال�صامع والمخاطب.

فعندم���ا ياأتيك كالٌم يدعوك اإَِلى البحث والت�صاوؤل، وعندما تجد جوابه مع برهاٍن 

عليه، ي�صتقّر في نف�صك، ويوؤّثر فيك اأّيما تاأثير.

وهك���ذا عّودنا الإِمام ال�صجادQ الَِّذي اغترف م���ن نمير البالغة والف�صاحة، 
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كيف، وج���ّده اأمير الموؤمنينQ اإمام البيان و�صّيد الكالم بعد ر�صول اهللP، مع 

وا العلم زقًا كما اعترف بذلك القريب والبعيد. هل بيٍت ُزقُّ
َ
كونه من اأ

ب الراوي وتساؤله: سبب تعجُّ

نيا الفانية عن مقايي�ض  نَّه في كثيٍر من الأحيان تختلف مقايي�صنا في الدُّ
َ
ل �صّك اأ

نيا نحكم بموازيننا المادية على التفا�صل بين الأمور  الآخرة الباقية، ففي هذه الدُّ

بلح���اظ كّمّيتها وعدده���ا، وعليه فال يمكن اأْن يك���ون الواحد غالب���ًا للع�صرة، فاإذا 

�صمعن���ا بمقولٍة تقت�صي غلبة الواحد عل���ى الع�صرة �صرعان ما نتعّجب ونت�صاءل عن 

�صّر ذلك.

���ِذي يقول ف���ي كتاب���ه: { ىئ ی ی ی ی جئ حئ  ولك���ن ف���ي ح�ص���اب رّب العباد الَّ

مئ } ]الزم���ر: 47[، تك���ون الموازين مختلفة، وق���د ل يتوّقعها الإن�صان المجبول 
على الح�صابات المادية.

ب ال���راوي الَِّذي يمّثل  لأج���ل ذل���ك احتاج المقام اإَِلى اإقام���ة برهان يزول معه تعجُّ

ّية، بل اإِنَّ  نَّ الميزان الرّبانّي ل يعتمد على الكمِّ
َ
كّل واح���ٍد مّنا، وكان البرهان القاطع اأ

لنوعية العمل دخالة في رجحان كّفٍة على اأخرى.

ميزان الحساب في يوم القيامة:

نَّ الح�صاب في يوم القيام���ة يكون بمقابلة 
َ
م���ن موعظة الإِم���امQ يّت�صح لن���ا اأ

الح�صن���ات بال�صّيئات، فمن غلبت ح�صنات���ه نجا، ومن غلبت �صيئاته هلك وغوى. فكاأّن 

الح�ص���اب بميزاٍن له كّفتان، تو�صع ف���ي اإحداهما الح�صنات، وف���ي الأخرى ال�صّيئات، 

وعند ذلك ل يخلو الأمر من حالت ثالث:

الأُولى: اأْن تغلب كّفة الح�صنات على كّفة ال�صيئات.

الثانية: اأْن تغلب كّفة ال�صيئات على كّفة الح�صنات.

الثالثة: اأْن تت�صاوى الكّفتان.
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نَّ اهلل تبارك وتعالى َلُطَف بعباده، فجع���ل لإحدى الكّفتين كيفّيتًة تزيد 
َ
م���ع العلم اأ

على كّمية الكّفة الأخرى.

ية والمقدار ت�ص���اوي واحدًا، تعادل في  فالح�صن���ة الواحدة التي تك���ون بميزان الّكمِّ

ميزان المحا�صبة ع�صر �صّيئاٍت.

نا بميزٍة ونعمٍة  نَّ الباري عّز وج���ّل خ�صّ
َ
ول���م يقت�صر الأم���ر على ذلك؛ حيث نرى اأ

كب���رى ل���م تكن موج���ودة عند الأم���م ال�صابق���ة، ونجد في بع����ض الأحادي���ث تف�صيَل 

ِبيِه َعْن 
َ
ْبِر�ِصيُّ ِفي الحتج���اج، َعْن ُمو�َصى ْبِن َجْعَفٍر َع���ْن اأ ه���ذا النعمة، فق���د روى الطَّ

ِميِر اْلُموؤِْمِنيَنQ، َقاَل: 
َ
‘ ِفي َحِدي���ٍث َطِويٍل َعْن اأ اآَباِئ���ِهR َعِن اْلُح�َصْيِن ْبِن َعِليٍّ

اِلَفُة َح�َشَنُتُه���ْم ِبَح�َشَنٍة  ���ِهP َلْيلََة اْلِمْع���َراِج َوَكاَنِت اْلأَُم���ُم ال�شَّ »َق���اَل اهلل َتَعاَل���ى ِلَنِبيِّ

ِت���َك َوَجَعْلُت  مَّ
ِت���ي َكاَنْت َعلَْيِه���ْم َفَرَفْعُتَها َعْن اأُ اِر الَّ َئ���ٍة َوِه���َي ِمَن اْلآ�شَ َئُتُه���ْم ِب�َشيِّ َو�َشيِّ

اِلَفُة اإَِذا َنَوى اأََحُدُهْم َح�َشَنًة َفلَْم  َئَة ِبَواِحَدٍة َوَكاَنِت اْلأَُمُم ال�شَّ يِّ اْلَح�َشَن���َة ِبَع�َش���َرٍة َوال�شَّ

َذا َه���مَّ اأََحُدُهْم ِبَح�َشَنٍة  َتَك اإِ مَّ
نَّ اأُ َيْعَمْلَه���ا َل���م ُتْكَت���ب َلُه َواإِْن َعِملََه���ا ُكِتَبْت َلُه َح�َشَن���ٌة َواإِ

اِر الَِّتي َكاَنْت  َفلَ���ْم َيْعَمْلَه���ا ُكِتَبْت َلُه َح�َشَنٌة َواإِْن َعِملََه���ا ُكِتَبْت َلُه َع�َشَرٌة َوِهَي ِمَن اْلآ�شَ

َئٍة َفلَْم َيْعَمْلَها  َذا َهمَّ اأََحُدُهْم ِب�َشيِّ اِلَفُة اإِ ِتَك َوَكاَنِت اْلأَُم���ُم ال�شَّ مَّ
َعلَْيِه���ْم َفَرَفْعُتَه���ا َعْن اأُ

َئٍة ُثمَّ َلْم  َت���َك اإَِذا َهمَّ اأََحُدُهْم ِب�َشيِّ مَّ
نَّ اأُ َئٌة َواإِ ْن َعِملََها ُكِتَبْت َعلَْيِه �َشيِّ َل���ْم ُتْكَت���ْب َعلَْي���ِه َواإِ

.
(((

ِتَك« مَّ
اِر الَِّتي َكاَنْت َعلَْيِهْم َفَرَفْعُتَها َعْن اأُ َيْعَمْلَها ُكِتَبْت َلُه َح�َشَنٌة َوَهِذِه ِمْن اْلآ�شَ

وليين، فاإّن م�صير 
ُ
وعل���ى كّل ح���ال، ل �صّك في و�ص���وح م�صير اأرباب الحالتي���ن الأ

كّل واح���ٍد منهما تحّددها الكّفة الراحجة، قال تعالى: { ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ ھ      ھ ھ } ]الأعراف: 8 - 9[، وقال اأي�صًا: { ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   }  { چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ولى )40)، م�صهد.
ُ
))) الطبر�صي، اأحمد بن علي، الحتجاج ): )))، ن�صر: المرت�صى، الطبعة الأ
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ڎ ڎ ڈ ڈ } ]القارعة: 6 - 11[.

واإّنم���ا ال���كالم في �صاحب الحال���ة الثالثة، فربم���ا يفهم من الرواي���ة المروية عن 

نَّ المدار ف���ي النجاة على عدم غلبة ال�صّيئات على الح�صنات، 
َ
الإِم���ام ال�صجادQ اأ

نَّ ال�صّيئات لم تغلب على الح�صنات.
َ
وفي حالة ت�صاوي الكّفتين ي�صدق اأ

وعلى تقدير �صّحة هذا المعنى ل يخرج �صاحب هذه الحالة عن الخ�صران والغبن، 

فاإّن النجاة لها مراتب، فقد يكون الإن�صان مع الأنبياء والأولياء وال�صهداء وال�صّديقين 

وه���ذه هي المرتبة العليا، وقد يكون في اأدنى المراتب مع اأولئك الطبقة الَِّذين ُيرجى 

نَّ الح�صول على المرتبة الثانية واإْن كان يعتبر نجاًة اإذا لحظناه 
َ
لهم النجاة، ول �صّك اأ

م���ع النار والعذاب، ولكّنه في الوقت نف�صه خ�ص���ارة اإذا لحظناه مع المراتب التي هي 

اأعلى منه واأرفع.

وك���ي ل يقع البع�ض في توّهم مفاده: اأّنه طالما المدار على رجحان الح�صنات على 

ال�صيئات، فيمكن لالإن�صان اأن ينجو اإذا كان عنده �صيئات ولكن رجحت ح�صناته عليها، 

ينبغي الإ�صارة اإلى اأّن الإن�صان �صيحا�صب على جميع ال�صيئات التي اقترفها وبقيت في 

كتاب اأعماله اإلى يوم الح�صاب...

سبب جنوح اإلنسان نحو السيّئات:

بعد اأْن يتعّرف الإن�صان على هذا اللطف الإلهي، ويعاين هذه النعمة الربانية، كيف 

نراه مع ذلك يقدم على ارتكاب ال�صّيئات وهجران الح�صنات؟!!

الجواب عن ذلك يكمن في نوعّية اإيماننا باهلل تعالى...

نَّه اأهون الناظرين، 
َ
فت���ارًة نوؤمن به على طريقٍة نتعامل مع���ه عّز وجّل على اأ�صا�ض اأ

ف���ال ن�صعر برقابته علينا، بل نجد البع����ض ي�صتحي من اأْن يقترف ال�صيئات اأمام اأدنى 

المخلوقات، ول ي�صتحي في جراأته على �صّيده وموله.

واأخ���رى نوؤم���ن به على طريق���ة اأمي���ر الموؤمنينQفن�صعر برقاب���ة رّبنا في كلِّ 
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ِميِر  َل���ى اأَ الأوق���ات، وف���ي الخبر ع���ن مولنا ال�صادقQ ق���ال: »َقاَل: َج���اَء ِحْب���ٌر اإِ

���َك ِحيَن َعَبْدَتُه  ِمي���َر اْلُموؤِْمِنيَن َهْل َراأَْيَت َربَّ لَ���َواُت اهلل َعلَْي���ِه َفَق���اَل َيا اأَ اْلُموؤِْمِني���َن �شَ

َق���اَل: َفَق���اَل: َوْيلَ���َك َما ُكْن���ُت اأَْعُبُد َرّباً َل���ْم اأََرُه َقاَل َوَكْي���َف َراأَْيَتُه َقاَل َوْيلَ���َك َل ُتْدِرُكُه 

.
(((

ْب�َشاِر َوَلِكْن َراأَْتُه اْلُقُلوُب ِبَحَقاِئِق اْلإِيَماِن« اْلُعُيوُن ِفي ُم�َشاَهَدِة اْلأَ

ول���ى اإيماٌن حا�صٌل عن طريق البراهين التي تعتمد على 
ُ
فالإيمان على الطريقة الأ

المفاهيم، بينما الإيمان على الطريقة الثانية حا�صٌل عن طريق الم�صاهدة والح�صور.

ولتقريب الفكرة اإَِلى الأذهان ن�صرب المثال التالي:

نَّ مولودًا ُحب�ض من اليوم الأّول من ولدته، اإَِلى اأْن اأ�صبح واعيًا وممّيزًا لحقائق 
َ
لو اأ

م���ور، فاأردن���ا اأْن نعّرفه على طع���م الحام�ض مثاًل، فيمكن لن���ا اأن نعّرفه على ذلك 
ُ
الأ

باإحدى طريقتين:

الأُولى: اأْن نجعله يتعّرف على طعم الحام�ض من خالل تعريفه له بمفاهيم تقّربه 

اإَِلى الذهن، فيقال له: اإِنَّ الحمو�صة طعٌم يتذّوقه الل�صان، وي�صعر معه ب�صيالن اللعاب.

الثانية: اأْن ناأتي له بفاكهة الليمون ونع�صر له منها، ونجعله يتذوق طعم الحمو�صة.

نَّه �صوف يتعّرف على طعم الحمو�صة ب�صكل اأف�صل بح�صب الطريقة الثانية.
َ
ل �صّك اأ

والإن�ص���ان اإذا تع���ّرف على خالقه بح�صب الطريقة الأول���ى، فلي�ض من ال�صرورة اأْن 

تك���ون هذه المعرفة حاجزًا يردعه عن ارتكاب المعا�صي والآثام، بينما لو تعّرف على 

بارئه من خالل الح�صور وال�صهود القلبي، فاإّنه لن يغفل عنه، ويكون اإيمانه به مقرونًا 

دائمًا بالإح�صا�ض بالرقابة، فال ي�صدر منه الذنب.

وعل���ى ه���ذا الأ�صا�ض نفهم قول���ه تب���ارك وتعال���ى: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ 

���ِذي يجتمع مع ال�صرك الَِّذي هو من اأعاظم  ڦ } ]يو�ص���ف: 106[، فاإّن الإيمان الَّ

بع���ة الّثالثة 67))�ض، دار الكتب  ���د ب���ن يعقوب، الكافي، ج )، �ض 98، ت�صحي���ح وتعليق على اأكبر غفاري، الطَّ ))) الُكَلْين���ي، ُمَحمَّ

الإ�صالميَّة، طهران.
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ولى، اأعني: الإيم���ان عن طريق 
ُ
المعا�ص���ي لي�ض ه���و اإِلَّ الإيم���ان بح�صب الطريق���ة الأ

المفاهيم الذهنية الَِّذي ل يدخل اإَِلى �صغاف القلب، وقد ل ي�صعر معه الموؤمن بحالوة 

الإيمان.

ْب�صاُر اْلُقُلوِب ُحُجَب 
َ
ن�صاأل���ك يا رّبنا اأْن ترزقن���ا الإح�صا�ض بالرقابة؛ َحّتى َتْخ���ِرَق اأ

ْرواُحنا ُمَعلََّقًة ِبِعزِّ ُقْد�ِصَك.
َ
يَر اأ َل اإَِلى َمْعِدِن اْلَعَظَمِة َوَت�صِ النُّوِر، َفَت�صِ
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ت�أّملي��ة وقف��ة 

الحسنات والّسيئات

د بن يحي���ى، عن اأحمد  ���د ب���ن يعقوب الكلين���ّي � ر�صوان اهلل علي���ه � عن محمَّ محمَّ

�صا Q: »قاَل اهلُل َي���ا اْبَن اآَدَم  ب���ن محّمد بن اأب���ي ن�صر، قال: قال اأبو الح�ص���ن الرِّ

ي َوِبِنْعَمِتي  ْي���َت َفَراِئ�شِ دَّ
ِتي اأَ ْنَت الَِّذي َت�َش���اُء ِلَنْف�ِشَك َما َت�َشاُء، َوِبُقوَّ ِبَم�ِشيَئِت���ي ُكْن���َت اأَ

اَبَك ِمْن َح�َشَنٍة َفِمَن اهلِل،  �شَ
يراً َقوّياً، َما اأَ َيِتي، َجَعْلُتَك �َشِميع���اً َب�شِ َقوي���َت َعلَى َمَع�شِ

ْوَلى  َئٍة َفِمْن َنْف�ِش���َك، َوذِلَك اأَّني اأْول���ى ِبَح�َشَناِتَك ِمْن���َك، َواأَْنَت اأَ اَب���َك ِم���ْن �َشيِّ �شَ
َوَم���ا اأَ

 .
(((

َئاِتَك ِمنِّي، َوذاك اأَنَّني ل اأُ�ْشاأَُل َعّما اأَْفَعُل َوُهْم ُي�ْشاأَلوَن« ِب�َشيِّ

)))  الكليني، اأ�صول الكافي، كتاب التوحيد، باب الم�صيئة والإرادة، ح6. م.�ض.
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تصدير الموعظة:

ِبي َجْعَفٍر الثَّاِنيQ، َقاَل: 
َ
عن اْلَح�َصُن ْبُن َعِليِّ ْبِن �ُصْعَبَة ِفي ُتَحِف اْلُعُقوِل، َعْن اأ

، َوَواِع���ٍظ ِمْن َنْف�ِشِه،  »اْلُموؤِْم���ُن َيْحَت���اُج اإَِل���ى َثاَلِث ِخ�َش���اٍل: َتْوِفيٍق ِم���َن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ

.
(((

ْن َيْن�َشُحُه« َوَقُبوٍل ِممَّ

ركائز السلوك:

ُي�صير هذا الحديث المب���ارك الوارد عن الإِمام الجوادQ، وهو العالم باأحوال 

النف����ض وم���ا ي�صلحها، اإَِل���ى ثالث م�صائل، هي م���ن اأّمهات الركائز الت���ي يّتكئ عليها 

الموؤم���ن اأثناء �صيره اإَِلى اهلل، ورحلته الطويلة ف���ي الكّد والعمل الدوؤوب في �صبيل اهلل 

.
(((

تعالى: { ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ   ڃ } 

فاإّن النا�ض في �صلوكهم اإَِلى اهلل �صنفان:

اأ. �صنٌف لم ي�صت�صيئوا بنور العلم فيهتدوا، ولم يلجوؤوا اإَِلى ركن وثيق فيطمئّنوا.

ه���وؤلء هم الهمج الرع���اع، اأتباع كّل ناع���ق، والنتيجة الطبيعية اأْن ي���زدادوا حيرًة 

 ،R المح���دث النوري، المي���رزا ح�صين، م�صتدرك الو�صائل وم�صتنبط الم�صائل، ج 8، ����ض 9))، ن�صر: موؤ�ّص�صة اآل البيت  (((

ولى 408)، بيروت.
ُ
الطبعة الأ

)))  �صورة الإن�صقاق، الآية 6.
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وخوف���ًا وقلقًا، كمن يبتعد عن النُّور �صيئًا ف�صيئًا اإَِلى اأْن ينغم�ض في الظلمات { ڱ 

.
(((

، { ڻ       ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ}
(((

ڱ ں ں } 

نَّه مخلوق �صعيف ذليل { ڦ ڄ ڄ  ڄ 
َ
ب.  �صنٌف ترك الغرور والكبرياء، وعرف اأ

، واأّن العب���د وما ملكت ي���داه ملُك �صّيده وموله، فا�صتهداه الطريق، 
(((

ڄ ڃ } 
وا�صتر�صده النجاة من الحريق، فاإّن اهلل وحده القادر على ذلك.

فهن���اك هدايٌة اأفا����ض اهلل بها على اأوليائه، فاأولي���اوؤه بها يهتدون { ٱ ٻ 

.
(4(

ٻ ٻ ٻ پ پ پ } 

وهن���اك طائف���ة ل �صبيل لها اإَِل���ى الهداية، اإِلَّ اإذا تعّلقوا بالأن���وار القد�صية لمحمد 

واآل���ه )�صلوات اهلل عليهم اأجمعين( { ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چ چ چ چ ڇ 

.
(((

ڇڇ} 

نَّ الواجب علي���ه اأن ياأخذ علم���ه ودينه و�صرائع 
َ
والعق���ل بقلي���ٍل من التاأّمل ي���درك اأ

ن امتالأ عقله وروحه وم�صاعره واأحا�صي�صه بنور اهلل تعالى. الأحكام ِممَّ

عطي �ُصّلمًا، فن�صبه وارتقى فيه اإَِلى حيث 
ُ
َفَمَثُل الفريقين مثُل �صخ�صين؛ �صخ�ٌض اأ

ّلم، فلم ي�صتفد منه،  عطي ذلك ال�صُّ
ُ
عالم القد�ض والطهارة؛ واآخر لم ُيعطى �صيئًا، اأو اأ

اأو ل���م ين�صبه ب�صورٍة �صحيحة، فظّل مكانه، فهو { ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چ 

.
(6(

چ چ چ ڇ ڇڇ} 

:،Qأطروحة اإلِمام الجواد

ط���رح الإِمام الجوادQ،  روؤيته للموؤم���ن ال�صاعي وراء نجاة نف�صه، تلك النجاة 

)))  �صورة النور، الآية 40.

)))  �صورة الأنعام، الآية ))).

)))  �صورة النحل، الآية )7.

)4)  �صورة الأنبياء، الآية )7.

)))  �صورة يون�ض، الآية )).

)6)  �صورة يون�ض، الآية )).
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التي عّبر عنها الإِمام الح�صينQ، في يوم عرفة بعد اأن اأثنى على اهلل تعالى بذلك 

���ِذي ل نظير له اإِلَّ ف���ي كلماتهمR، و�صاأله �صن���وَف الم�صائل، حيث قال:  الثن���اء الَّ

ْن َمَنْعَتِنيها  ِني م���ا َمَنْعَتِني، َواإِ رَّ ِت���ي اإِْن اأَْعَطْيَتِنيها َلْم َي�شُ »َواأَ�ْشاأَُل���َك اللَُّه���مَّ حاَجِتَي الَّ

َلْم َيْنَفْعِني ما اأَْعَطْيَتِني، اأَ�ْشاأَُلَك َفكاَك َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر«.

نَّ الموؤمن � من حيث ه���و موؤمن � ل ي�صتغني عن 
َ
اأج���ل، ها هو الجوادQ ي���رى اأ

ثالث:

التوفيٌق من الله:

التوفيق اأّول النعم التي يمنُّ بها الباري على عباده، وهو راأ�ض النجاح في كّل عمل. 

 محمدًا 
ُ
التوفي���ق عناية الرحمان، ورحمته يخت�ّض بها بع�ض العب���اد، كما اخت�ّض اهلل

؛ حيث يجذب الرحمان من ا�صطفاه اإَِلى 
(((

P برحمت���ه { ک گ    گ گگ}

�صاح���ة قد�صه، وقد ورد في الحديث عن اأمير الموؤمنينQ: »اْلَتوفيُق ِمْن َجَذبات 

.
(((

ّب« الرَّ

وفي دعاء ال�صباح عنه اأي�صًا:

اِلُك ِبي اإَِلْيَك ِفي  ْحَمُة ِمْنَك ِبُح�ْشِن التَّْوِفيِق، َفَمِن ال�شَّ »اإَِلِهي، اإِْن َلْم َتْبَتِدْئِني الرَّ

.
(((

ِريِق!« ِح الطَّ َوا�شِ

اأخي الموؤمن! اأختي الموؤمنة!

من نحن اأمام علّي بن اأبي طالبQ؟!

وما قدُر عباداتنا في جنب عبادته؟! ومع ذلك نراه Q  ي�صّرح:

)))  �صورة اآل عمران، الآية 74.

ولى 76))�ض، 
ُ
بعة الأ ْيخ ح�صين الح�صني، الطَّ د، عيون الحكم والمواعظ، �ض ))، تحقيق ال�صَّ )))  اللَّيث���ي الوا�صطي، علي بن ُمَحمَّ

دار الحديث، قم.

.Q ال�صيخ عبا�ض القمي، مفاتيح الجنان، �ض )))، دعاء ال�صباح لأمير الموؤمنين  (((
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.
(((

ُه التَّْوِفيُق لْم ُيِنْب اإَِلى الحّق« »َمْن َلْم ُيمدَّ

.
(((

»َكْيَف يَتمّتع بالعبادِة َمْن لْم ُيِعْنُه التَّوفيق«

نَّ الَِّذين ن�صروه واّتبعوه 
َ

كم من �صخ�ضٍ عاينوا عليًاQ اإماَم الحّق والعدل، اإِلَّ اأ

قّلة!

نَّ ال�صهداء الأبرار معه كانوا 
َ
وكم من �صخ�ضٍ تبع الح�صينQ اأّول الطريق، اإِلَّ اأ

نّيفًا و�صبعين!

األم يخطر في بالنا: ما ال�صبب في هذه العاقبة المرّوعة؟

األم يكونوا عارفين بالهدى الَِّذي كان عليٌّ والح�صين L عليه؟!

اأجل، لي�ض كلُّ من اأراد فعل �صيٍء وّفق اإليه.

رّبم���ا وجدن���ا الكاف���َر والعا�صي اأق���دَر على الفع���ل، لكّنهما ل يوّفق���ان له، بخالف 

الموؤمن؛ فاإّن توفيق اهلل ظلٌّ ظليل يلقيه عليه، فتجده ببركة هذا التوفيق موؤمنًا عاماًل.

نَّ ال�صائم في �صه���ر رم�صان يحتاج اإَِلى التوفيق. وقد ورد في خطبة 
َ
ومن���ه نعرف اأ

النبّي P ل�صتقبال �صهر رم�صان:

َياِمِه، َوِتاَلَوِة  َقُكْم ِل�شِ اِدَقٍة، َوُقُلوٍب َطاِه���َرٍة، اأَْن ُيَوفِّ ُك���ْم ِبِنيَّاٍت �شَ ُل���وا اهلل َربَّ »َفا�ْشاأَ

.
(((

ِكَتاِبِه«

فال�صي���ام وتالوة القراآن هما توفي���ق للموؤمن في �صهر رم�صان، وما نراه في بع�ض 

الأماكن من الجهر بالإفطار � في الحقيقة � لي�ض هو اإِلَّ من باب �صلب التوفيق، و�صاحبه 

في بالء، ولي�ض في نعمة.

)))  الري�صهري، ميزان الحكمة، �ض 60).

)))  م. ن.

ولى 
ُ
بعة الأ )))  الح���ّر العامل���ي، محّمد بن الح�صن، و�صائل ال�ّصيعة، ج 0)، ����ض )))، تحقيق ون�صر: موؤ�ّص�صة اآل البيتR ، الطَّ

))4)، قم.
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ن���رى عمر بن �صعد ف���ي اللحظات الأخيرة بكى، لكّنه كان م�صل���وَب التوفيق، وعلى 

العك�ض من ذلك يزيد بن الحّر الرياحي، وّفقه اهلل لنيل ال�صعادة في الدارين.

ثمرة التوفيق والخذالن:

.
(((

Q: »التوفيُق ممدُّ العقل، الخذلُن ممدُّ الجهل« عن عليٍّ

اإِنَّ الموؤمن الَِّذي عا�ض التوفيق في حياته، والطاعة اإَِلى مماته، كان بذلك قد غّذى 

العقَل الرحماني؛ لأّن العقل هو ما ُعِبد به الرحمن، واكت�صب به الجنان.

اأّم���ا اإذا لم يوّفق للطاعة، ف�صتكون جميع اأعماله وباًل عليه؛ اإذ �صيعي�ض غافاًل عن 

الهدف الَِّذي ُخِلق في الدنيا من اأجله.

هذا هو الجاهل حقيقة، وهو ل يعرف من الدنيا اإِلَّ ق�صورها.

.
(((

{ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ } 

:Qرائعة اإلِمام الصادق

هنا مقطوعة رائعة لالإمام ال�صادقQ  ي�صرح فيها كيف يكون العبد موّفقًا.

 P ٍد َبا َعْبِد اهلل َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ
َ
ْلُت اأ

َ
، َقاَل: �َصاأ ِل اْلَها�ِصِميِّ َع���ْن َعْبِد اهلل ْبِن اْلَف�صْ

: { چ چ   ڇ ڇ ڇ  ، َوَقْوُل���ُه َعزَّ َوَجلَّ : { ىئ ىئ ىئ یی }  َع���ْن َقْوِل اهلل َعزَّ َوَجلَّ

ڍڇ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ} َفَقاَل: »اإَِذا َفَعَل اْلَعْبُد َما اأََمَرُه اهلل َعزَّ 
قاً، َواإَِذا اأََراَد  َي اْلَعْبُد ِبِه ُمَوفَّ ، َو�ُشمِّ اَعِة َكاَن ِفْعُلُه ِوْفقاً ِلأَْمِر اهلل َعزَّ َوَجلَّ َوَجلَّ ِمَن الطَّ

���ي اهلل َفَحاَل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَلى َبْيَنُه َوَبْيَن ِتْلَك  اْلَعْب���ُد اأَْن َيْدُخ���َل ِفي �َشْي ٍءِمْن َمَعا�شِ

َيِة  ِ َتَعاَلى، َوَمَتى ُخلَِّي َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَمْع�شِ َيِة َفَتَرَكَها َكاَن َتْرُكُه َلَها ِبَتْوِفيِق اهللَّ اْلَمْع�شِ

.
(((

ْقُه« ْرُه َوَلْم ُيَوفِّ َفلَْم َيُحْل َبْيَنُه َوَبْيَنَها َحتَّى َيْرَتِكَبَها، َفَقْد َخَذَلُه َوَلْم َيْن�شُ

)))  عيون الحكم والمواعظ، )4.

)))  �صورة الروم، الآية 7.

د بن علي، معاني الأخبار، ))، باب: معنى العروة الوثقى، ت�صحيح وتعليق: على اأكبر غفاري، ن�صر:  ْي���خ ال�ص���دوق، ُمَحمَّ )))  ال�صَّ

موؤ�ّص�صة الّن�صر التابعة لجماعة المدر�صين بقم الم�صّرفة، 79))ه.
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نَّ التوفيق الحقيقي ل يرتبط بكثرة المال والعيال، 
َ
يّت�صح من خالل هذه الرواية: اأ

اأو الجاه والمن�صب وما �صاكل؛ فاإّن كّل ذلك لي�ض له دخٌل في التوفيق.

اإلهي، اإْن لم يكن بك غ�صٌب عليَّ فال اأبالي!

وواعظ من نفسه:
خرى الواردة في حديث الإِمام الجوادQ؛ 

ُ
هذا هو العن�صر الثاني، والركيزة الأ

فاإّن���ه ل ب���ّد له من واعظ من نف�صه، ووازع من داخل���ه، ل بّد من �َصماع �صوت الحّق في 

نف�ص���ه، واإْن َجْلَجل الباطُل ف���ي الأرجاء، واإل ا�صتمكن العدّو م���ن عنقه، وَخَفت �صدى 

الحّق في مملكته، ولم ينفعه �صيء.

قال الإِم���ام ال�صادقQ: »َمْن َلْم َيْجَع���ْل اهلُل ِمْن َنْف�ِشِه َواِعظاً، َف���اإِنَّ َمَواِعَظ 

.
(((

النَّا�ِص َلْن ُتْغِنَي َعْنُه �َشْيئاً «

وق���ال اأمير الموؤمني���نQ: »َمْن َكاَن َل���ُه ِمْن َنْف�ِش���ِه َواِعٌظ، َكاَن َعلَْي���ِه ِمَن اهلل 

.
(((

َحاِفٌظ «

.
(((

وقال اأي�صًا: »َمْن كان له في نف�شه َيَقَظٌة، كان عليه من اهلل َحَفَظة«

هنيئًا لمن �صمع، َفَوعى وَعَقل، وَقَرن قوله بالعمل، فذاك داعية اهلل من دون كالم.

ن َينَْصُحُه: َوَقُبوٍل ِممَّ
فق���د يك���ون من تلك النفحات الن�صيح���ة ال�صادقة، اإذا �ص���درت من عاقل مدرك 

لالأمور، قد نبت اأ�صله على الخير والحّب والعطاء.

ها لك اأخوك مح�ص���ًا، فلي�ض من  ن�صيح���ٌة �صدرت من القل���ب اإَِلى القل���ب، يمح�صُ

.
(4(

ال�صالح حينئذ رف�ض هذه الن�صيحة

)))  الميرزا النوري، م�صتدرك الو�صائل، ج ))، �ض )4).

)))  ال�صري���ف الر�ص���ي، محمد ب���ن الح�صين المو�صوي، نهج البالغة، ����ض 0)4، تحقيق وت�صحيح: عزي���ز اهلل العطاردي، ن�صر: 

موؤ�ّص�صة نهج البالغة، الطبعة الأولى 4)4)ه�، قم المقد�صة.

)))  الوا�صطي، عيون الحكم والمواعظ، �ض 8)4.

)4)  الري�صهري، ميزان الحكمة، ج 4، �ض )8)).
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وه���ذه هي الركيزة الثالثة في حديث الإِمام الجوادQ ، والتي يقوله فيها اأمير 

حيَة اأَِمَن الف�شيحة«. الموؤمنينQ: »َمْن َقِبَل النَّ�شِ

Q: »من اأعر�ص  واإِنَّ لرف����ض الن�صيح���ة اأ�ص���رارًا ج�صيمة؛ فقد ورد عن عل���يٍّ

. ففي حياة كّل فرٍد مّنا نماذج كثيرة 
(((

ع���ن ن�شيح���ة النا�شح اأُحرق بمكيدة الكا�شح«

لأ�صخا�ٍض ُمِح�صوا الن�صيحة، لم يقبلوها، حتى رجعوا يجّرون اأذيال الخيبة الح�صرة، 

ولت �صاعة َمْنَدم.

الحسرة لقمة مرّة أثرها طويل:

كم من مّرٍة كّنا قادرين على الطاعة، فلم نبال بها حّتى فات وقتها؟!

رفنا عنها؟! كم مّرة �صرعنا في اأعمال البّر والإح�صان، لكن �صُ

فلنبِك على اأنف�صنا لفوات الفر�صة، فاإّنا محرومون من التوفيق.

لنبِك على اأنف�صنا حيث لم ن�صل بعُد اإَِلى المرحلة التي يتكّفل اهلل تلقائيًا باإعدادنا، 

.
(((

{ ڤ ڤ  ڦ } 

األ���م ن�صعر يومًا ب�صوت الحّق م���ن اأعماق اأنف�صنا يوؤّنبنا عل���ى بع�ض ت�صّرفاتنا مع 

الأهل والجيران وقطيعة الرحم والإخوان؟! نعم، َبَدل اأْن ن�صغي اإَِلى الواعظ النف�صي، 

َعِمْلنا على اإ�صكاته وتنويمه عبَر تبريراٍت ما اأنزل اهلل بها من �صلطان!

�صديت اإليه، وفاته من جّراء ذلك خيٌر كثير.
ُ
َمْن ِمّنا ما ندم على ن�صيحٍة اأ

:R هل البيت
َ
اأيُّها الموؤمنون، خيُر ن�صيحة اأهداها لنا اأ

R التقوى، والورع عن محارم اهلل... فهاّل عملنا بن�صائحهم

)))  الري�صهري، ميزان الحكمة، ج 4، �ض )8)).

)))  �صورة طه، الآية 9).
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ت�أّملي��ة وقف��ة 

من موعظة لقمان الحكيم

ورد ف���ي الق���راآن الكريم حكاية عن لقمان الحكيم وهو يع���ظ ابنه،: { ٹ ٹ   ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ } ]لقمان:13[، فاإّن لقمان بداأ 

بالموعظة مع ولده باأبعاٍد اأربعة:

فالبع���د الأول بعٌد عقائ���دي واأ�صولي، فق���ال: { ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ } ]لقمان:16[. وبنّي 

ف���ي الآية ت�صغير لكلمة ابن���ي تاأتي لإظهار ال�صفقة واللط���ف، ول يتكّلم معه من مقام 

ال�صتع���الء. وذكر له في هذه الآية المب���داأ والمعاد، وهذه المنظومة العقائدية زرعها 

ف���ي قلب���ه، وكاأّنه عنى بقوله اإّن الأمر اإْن كان زنة حّبة من خردل من خير اأو �صر عملته 

فيك���ن في �صخرة اأو في ال�صماوات اأو في الأر�ض ياأتي به اهلل يوم القيامة حتى يوّفيك 

جزاءه.

والبعد الثاني يت�صّمن فروع الدين، فق���ال له: { ې ې               ې ې ى ى 

ائ ائ    } ]لقم���ان:17[. فحّثه عل���ى اإقامة ال�صالة والأم���ر بالمعروف والنهي عن 

المنكر.

والبعد الثالث بعٌد اأخالقي، ي�صير اإلى ُخُلٍق يمكن اأن نعتبره منبعًا لكّل الأخالق وهو 

ال�صبر، عندما قال له: { ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ  } ]لقمان:17[. وكاأّنه 

يقول له: اإذا اأ�صابك في الطاعة اأو في الرتداع عن المع�صية اآلٌم فا�صبر عليها.

والبع���د الراب���ع بعٌد اأدبي، وهو ويختل���ف عن البعد الأخالقي ب���اأّن الأخالق هيئات 

باطنية را�صخة، اأّما الآداب فهي هيئات الأفعال الظاهرية، وقد اأ�صار اإليه عندما قال: 

{ ېئ ېئ   ىئ ىئ } ]لقمان:18[.فبع�ض النا����ض اإذا جاءها المحتاج لطلب حاجة 

وه���م قادرون على تلبيتها ي�صيبهم الكبر وي�صتعلون عليه وي�صّدونه، وهذا اأمٌر مذموم 
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لذل���ك نه���اه عنه. ثّم اأ�صار له اإلى بع���ٍد اأدبي اآخر عندما ق���ال: { ىئ  ی ی ی    یجئ حئ 

 { مئ ىئ يئ جب        حب خب مب ىب يب جت حت خت متىت يت    جث      مث ىث يث  

]لقمان:18-19[. فاأم���ره بالم�صي المتوا�صع وعدم رفع ال�صوت، فعّلمه كيفية ال�صير 
متوا�صعًا وطريقة التعامل مع النا�ض في ال�صلوكيات من الم�صي وغ�ّض الب�صر وخف�ض 

ال�صوت وغير ذلك، واأعطاه و�صّيًة جامعًة لالأ�صول والفروع والأخالق والآداب.

وه���ذا الحوار التربوي الذي ج���اء بين لقمان وابنه ُيعطي �ص���ورًة وا�صحًة كيف اأّن 

الموعظ���ة تمّثل دورًا كبي���رًا في تعليم المب���ادئ والقيم الأخالقية، وكي���ف اأّنها تحّدد 

ال�صوابط للم�صتمع لهذا الحوار الرائع.





مفاهيم محورية:

8

 لن تحصد في اآلخرة 
ِإلَّ ما زرعته في العاجلة

XX.نيا مزرعة اآلخرة الدُّ

XX.وهكذا هو العمل في الدنيا

XX.نيا حجاب الدُّ

XX.من أصبح وأمسى والدنيا أكبر هّمه

XXموعظة وعبرة





تصدير الموعظة:

ْعُيِنِهْم ِفي  ���ُب اأَ ورد ف���ي ق�ص���ار الحكم عن اأمير: »اأَْعَم���اُل اْلِعَباِد ِف���ي َعاِجِلِهْم ُن�شْ

.
(((

اآَِجِلِهْم«

نيا مزرعة اآلخرة: الدُّ

نَّ الزاد الَِّذي ياأخ���ذه الإن�صان معه 
َ
ل �ص���ّك، بح�صب م���ا دّلت النُّ�صو�ض الديني���ة، اأ

نيا؛ ولذا ورد في الخبر عن النبّي  اإَِل���ى ي���وم القيام هو العمل الَِّذي يقوم به في هذه الدُّ

نَّ 
َ
الأعظ���م P، والذي يعتبر م���ن جوامع الكلم، ومن اأبلغ العظ���ات المنّبهة للّنيام، اأ

، وق���ال ال�ّصهيد الثانيM في مقام �صرح هذا الحديث: 
(((

ْنَي���ا َمْزَرَعُة اْلآِخَرِة« »الدُّ

»فنظرن���ا بعي���ِن العتب���ار، وتاأّملن���ا بطري���ق ال�شتب�ش���ار، فراأين���ا اأّن المزرعة تحتاج 

اإل���ى ب���ذٍر �شاٍف م���ن �شوائب الأغي���ار، خال�ٍص ع���ن مخاَلَطِة ما يوجب ل���ه التال�شي 

والب���وار، واقع���اً في وقته الُمَعّد ِل�َشالِحِه، مقّدماً عليه ما يحتاج اإليه من ال�شرائط 

ورفع الموانع، مراعياً حاَلُه، كذلك اإلى اأوان َح�شاِدِه، واإْن اأخّل ب�شي ٍء من ذلك اأّدى 

))) ال�صري���ف الر�ص���ي، محمد بن الح�صي���ن المو�صوي، نهج البالغة، ����ض 406، تحقيق وت�صحيح: عزي���ز اهلل العطاردي، ن�صر: 

موؤ�ّص�صة نهج البالغة، الطبعة الأولى 4)4)ه�، قم المقد�صة.

))) اب���ن اأب���ي جمهور الإح�صائ���ي، محمد بن علي، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الديني���ة، ج )، �ض 67)، تحقيق: مجتبى 

ولى )40)ه�.
ُ
العراقي، مطبعة �صيد ال�صهداء، قم، الطبعة الأ
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الإخ���الل اإل���ى ف�ش���اده. ول يخفى اأّن ال���زرَع في هذه الدار لالآخ���رة اإّنما هو الأعمال 

ال�شالح���ة، ومتاِجُره���ا الراِبَح���ة، وزم���ان هذه المعاملَ���ة العمر، وك�شبه���ا وتح�شيل 

.
(((

َغّلتها الجّنُة«

وب�صب���ب حتمية الترابط بين البذرة التي يزرعها الفالح والنتاج الَِّذي يح�صده، ل 

نَّ البذرة ال�صالحة اإذا زرعت في 
َ
يمك���ن للبذرة الفا�صدة اأْن تنتج نتاجًا �صالحًا، كما اأ

ظروٍف منا�صبٍة وتوّفرت �صرائط اإنتاجها ل بّد اأْن تنتج غّلة �صالحة.

نيا: وهكذا هو العمل في هذه الدُّ

وينبغي للعاقل اإذا اأراد اأْن يرجو ثواب اهلل تعالى في الآِخرة اأْن يقي�َض رجاءه لذلك 

برج���اء �صاحب الزرع؛ لأّن النب���ّي P جعل الدنيا مزرعة الآِخرة بهذا المعنى. فكما 

اأّن من َطَلَب اأر�صًا طّيبًة وَبَذَرها في وقت الزراعة بذرًا غير متعّفٍن ول متاآكل، ثمَّ اأمّدُه 

بالم���اء الَع���ْذِب، و�صائر ما يحتاج اإليه في اأوقاته، ثّم طّهره عن مخاَلَطِة ما يمنع نباته 

م���ن �َصوٍك ونحوه، ثّم انتظر من ف�ص���ل اهلل َرْفَع ال�صواِعِق والآفاِت الُمْف�ِصدِة اإلى تمام 

زرع���ه وبلوغ غايت���ه، كان ذلك رجاًء ف���ي مو�صعه، وا�صتحّق ا�صم الرج���اء اإذا كان في 

َمِظّنِتِه اأْن َيفوَز بمقا�صده ِمن ذلك الزرع.

وَم���ن َبَذَر في اأر�ٍض كذلك، اإل اأّن���ه َبَذَر في اآخر الوقت، ولم ُيبادر اإليه في وقته، اأو 

���ر ف���ي بع�ض اأ�صبابه، ثّم اأَخ���َذ ينتِظُر ثمرَة ذلك الزرِع، ويرج���و �صالَمَتُه، فهو في  ق�صّ

ُل اإلى مقدار مح�صول الأّول. جملة الراِجيَن اأي�صًا، ولكّنه ل َي�صِ

ْل على بذٍر �صالٍح، اأو َبَذَر في اأر�ٍض �َصْبَخٍة اأو ذاِت �صاغٍل عن الإنبات،  وَمْن لم َيْح�صُ

ثّم اأَخَذ ينتظر الَح�صاَد فذلك النتظار ُحمق، والرجاء كاذب.

فهك���ذا حال العبد اإْن َب���َذَر المعارَف والأعماَل ال�صالحَة ف���ي اأر�ِض نف�صه في وقته 

))) ال�صهي���د الثان���ي، زي���ن الدين بن علي، ر�صائ���ل ال�صهيد الثاني، ج )، ����ض 7)8، ت�صحيح وتعليق: ر�صا مخت���اري، ن�صر: مكتب 

ولى ))4)، قم.
ُ
الإعالم الإ�صالم، الطبعة الأ
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وهو في مقتبل العمر، وداَوَم على �َصقِيِه بالطاعات، واجَتَهَد في طهارة نف�صه عن �َصوك 

الأخ���الق الرديئة التي َتمن���ُع َنماَء ما زرع، وانتظر من ف�صل اهلل تعال���ى اأْن ُيْنِبَته على 

ذلك اإلى زمان و�صوله وَح�صاد عمله، فذلك النتظار هو الرجاء المحمود، وهو درجة 

ال�صاِبِقيَن.

ر في بع�ض اأ�صبابه، اإّم���ا بتق�صيره في تنقية البذر،  واإْن األق���ى في نف�ص���ه لكّنه ق�صّ

اأو ف���ي ال�صقي، اأو غير ذلك مّما يوجب �صعفه، ث���ّم اأخذ ينتظر وقت الَح�صاد، ويتوّقُع 

 ،
(((

ِم���ن ف�صِل اهلل اأن يبارك له في���ه، ويعتمد على اأّن���ه { ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  } 

في�صُدُق عليه اأي�صًا اأّنه راٍج، ولكن مرتبته بعيدة عن مرتبة الأّول، ورجاوؤه اأ�صعُف.

واإذا ل���م ي���زرع في نف�ص���ه اأ�صاًل، اأو َزَرَع ول���م َي�ْصِقِه بماء الطاع���ِة، اأو ترك نف�صهم 

�صغول���ًة ب�َصوك الأخالق المذمومِة الرديئة، وانَهَمك في َطَل���ِب اآفاِت الدنيا، ثّم انتظر 

المغف���رَة والف�ص���َل من اهلل تعالى، فذل���ك الرجاُء ُغرور، ولي�ض برج���اٍء في الحقيقة، 

وهذا هو القائل يوم القيامة يوم الح�صرة والندامة: { ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

 .
(((

پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ     } 
نيا حجاب: الدُّ

نيا � �صالحًا كان اأم طالحًا  نَّ العمل في هذه الدُّ
َ
ا تقّدم معادلًة مفادها )اأ ن�صتنتج ِممَّ

ينية يمكن لها اأْن ت�صبح  � ينت���ج ما ينا�صبه في الآخرة(، وهذه المعادل���ة القراآنية والدِّ

نيا؛ لكّن الإن�ص���ان الَِّذي هو مزيٌج من روٍح مجّردٍة قامت  حقيق���ًة م�صاهدًة في هذه الدُّ

ُعَف عن روؤي���ة الحقائق الوجودية كما هي، ولكي يراها على  ف���ي ج�صٍد طينّي دنيويٍّ �صَ

حقيقته���ا ل بّد من زوال الُحُجب والموانع، وك�صف غطاء الغفلة والتعامي، قال تبارك 

 .
(((

وتعالى: { ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ } 

)))  �صورة الذاريات، الآية 8).

)))  �صورة الفجر، الآيات 4) – 6).

)))  �صورة ق، الآية )).
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َلى  نيا اإِ فالحقيق���ة النُّوراني���ة لالإن�ص���ان عندما امتزجت بعال���م الماّدة، �صّدت���ه الدُّ

مور كما هي. وهذا العمل الَِّذي نقوم 
ُ
ح�صي�صها، فامتنع � حينئٍذ � عن روؤية كثيٍر من الأ

نيا  ِحبوا الدُّ نَّ الَِّذين �صَ
َ
نيا هو الَِّذي ن���راه على حقيقته في الآخرة، اإِلَّ اأ ب���ه في هذه الدُّ

باأب���داٍن معّلقٍة في المحّل الأعلى يتمّكنوا من روؤية الكثير ِمّما يعجز عن روؤيته الإن�صان 

الع���ادي، وفي هذا المجال ورد في خطب���ة المتقين لأمير الموؤمنينQ قوله: »َفاإَِذا 

وا  وا ِباآَي���ٍة ِفيَها َت�ْشِوي���ٌق، َرَكُنوا اإَِلْيَها َطَمع���اً، َوَتَطلََّعْت ُنُفو�ُشُهْم اإَِلْيَه���ا �َشْوقاً، َوَظنُّ َم���رُّ

َلْيَها َم�َشاِم���َع ُقُلوِبِهْم،  َغ���ْوا اإِ وا ِباآَيٍة ِفيَه���ا َتْخِويٌف، اأَ�شْ ْعُيِنِه���ْم؛ َواإَِذا َم���رُّ ���ُب اأَ َه���ا ُن�شْ اأَنَّ

.
(((

وِل اآَذاِنِهْم« �شُ
وا اأَنَّ َزِفيَر َجَهنََّم َو�َشِهيَقَها ِفي اأُ َوَظنُّ

ر فيها، ِمّما ُيخِرج الإن�صان  ع���ور بم�صمونها، والتفكُّ فتج�صيد اآيات اهلل تعالى، وال�صُّ

ع���ن حالة الغفلة، فيرى ما ُيرى في الآخرة، فيكون كما قال اأمير الموؤمنينQ في 

يَرِة، َوَبا�َش���ُروا َرْوَح اْلَيِقيِن، َوا�ْشَتاَلُنوا  و�صفه���م: »َهَجَم ِبِهُم اْلِعْلُم َعلَى َحِقيَقِة اْلَب�شِ

ْنَيا  ِحُب���وا الدُّ َم���ا ا�ْشَتْوَع���َرُه اْلُمْتَرُف���وَن، َواأَِن�ُش���وا ِبَم���ا ا�ْشَتْوَح����َص ِمْن���ُه اْلَجاِهُلوَن، َو�شَ

َعاُة اإَِلى  ���ِه َوالدُّ ْعلَى، اأُوَلِئ���َك ُخلََفاُء اهلل ِفي اأَْر�شِ ِباأَْب���َداٍن اأَْرَواُحَه���ا ُمَعلََّق���ٌة ِباْلَمَحلِّ اْلأَ

.
(((

ِديِنِه، اآِه اآِه �َشْوقاً اإَِلى ُروؤَْيِتِهْم!«

وعلى هذا الأ�صا�ض يّت�صح لنا معنى الرواية التي �صّدرنا به الموعظة: »اأَْعَماُل اْلِعَباِد 

نيا التي  ُب اأَْعُيِنِهْم ِفي اآَِجِلِهْم«، فكّل عمل نقوم به في هذه الحياة الدُّ ِفي َعاِجِلِهْم ُن�شْ

ي���ت بالعاجلة � لأنَّ لّذاتها حا�ص���رة، وب�صببها تميل اإليها النُّفو�ض، بخالف الآخرة؛  �ُصمِّ

فاإنَّ لّذاتها موؤّجلة � ياأتي ذلك العمل في الآخرة ب�صورٍة تنا�صب ذلك العمل من خيٍر اأو 

�صّر، وح�صٍن اأو قبح، ويراها العامل بعينه في اآجله؛ اأي حين حلول الموت، اأو الح�صاب؛ 

لأّنه حينئٍذ يرفع الحجاب ويك�صف الغطاء.

وي���دّل عل���ى ذل���ك اأي�ص���ًا قول���ه تعال���ى: { ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

))) الإمام علي Q، نهج البالغة، �ض ))).

))) م. ن، �ض ))4.



97لن لح م ف  انةتا  َالاا ما رالرا ف  الحاخلا

؛ ف���اإنَّ ظاهر الروؤية بمفع���ول واحد هي الروؤية 
(((

ک ک ک ک گ گ } 
.

(((

بالب�صر

من أصبح وأمسى والدنيا أكبر هّمه:

ه،  ْني���ا اأَْكَبُر َهمَّ ْم�شى َوالدُّ َبَح واأَ روي ع���ن اأبي عبداهلل عليه ال�صالم قال: »َم���ْن اأَ�شْ

ْنَي���ا اإّل َما ُق�ِشَم َلُه، َوَمْن  ْمَرُه، َوَلْم َيَنْل ِمَن الدُّ ُ الَفْق���َر َبْي���َن َعيَنْيِه، َو�َشتََّت اأَ َجَع���َل اهللَّ

.
(((

ُ الِغَنى ِفي َقْلِبِه َوَجَمَع َلُه اأَْمَرُه«  ه، َجَعَل اهللَّ َبَح َواأْم�َشى َوالآِخرُة اأَْكَبُر َهمَّ �شْ
اأَ

يقول العاّلمة المجل�صيM في حقيقة الدنيا المذمومة: »فاعلم اأّن الذي يظهر 

من مجموع الآيات والأخبار على ما نفهمه اأّن الدنيا المذمومة مرّكبة من مجموع 

اأم���ور، تمن���ع الإن�ش���ان م���ن طاع���ة اهلل وحّب���ه وتح�شي���ل الآخ���رة، فالدني���ا والآخرة، 

�شّرت���ان متقابلت���ان فكّل ما يوج���ب ر�شى اهلل �شبحانه وقربه فهو م���ن الآخرة، واإن 

كان بح�شب الظاهر من اأعمال الدنيا كالتجارات وال�شناعات والزراعات التي يكون 

المق�ش���ود منه���ا تح�شيل المعي�شة للعيال لأمره تعالى به و�شرفها في وجوه البّر، 

واإعان���ة المحتاجين، وال�شدق���ات، و�شون الوجه عن ال�شوؤال واأمثال ذلك، فاإّن هذه 

.
(4(

كلها من اأعمال الآخرة، واإن كان عاّمة الخلق يعّدونها من الدنيا«

ويق���ول الإم���ام الخمين���ي }: »اإّن ما ورد ف���ي الق���راآن والأحاديث ع���ن ذّم هذه 

الدني���ا، ل يك���ون عائداً في الحقيق���ة اإلى الدنيا من حيث نوعها اأو كثرتها، بل يعود 

اإلى التوّجه نحوها وان�شداد القلب بها ومحّبتها.

وعلي���ه، يتبّي���ن من ذلك اأن اأم���ام الإن�صان دنياءان: دنيا ممدوح���ة ودنيا مذمومة. 

فالمم���دوح هو الح�ص���ول في هذه الن�ص���اأة، وه���ي دار التربي���ة ودار التح�صيل ومحل 

)))  �صورة الزلزلة، الآية 8.

د اإبراهيم الميانجي، ن�صر:  يِّ ))) حبيب اهلل الها�صمي الخوئي، منهاج البراعة في �صرح نهج البالغة، ج ))، �ض 0)، تحقيق: ال�صَّ

موؤ�ّص�صة الإمام المهديQ، الطبعة الرابعة طهران.

)))  ال�صيخ الكليني، اأ�صول الكافي، ج )، �ض 9))، كتاب الإيمان والكفر، باب حب الدنيا، ح )).

)4)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج )7، �ض )6.
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التجارة لنيل المقامات واكت�صاب الكمالت والإعداد لحياة اأبدية �صعيدة، مّما ل يمكن 

الح�صول عليه دون الدخول اإلى هذه الدنيا، كما جاء في خطبة لمولى الموحدين اأمير 

َدَقها،  ْدٍق ِلَم���ْن �شَ ْنَيا َداُر �شِ الموؤمني���ن عل���ي Q ردًا على من ذم الدني���ا: » اإّن الدُّ

َد ِمْنَها، َوَداُر َمْوِعَظٍة ِلَمْن اّتَعَظ ِبَها.  َوَداُر َعاِفَيٍة ِلَمْن َفِهَم َعْنَها، َوَداُر ِغنًى ِلَمْن َتَزوَّ

 . ِ ، َوَمْتَج���ُر اأْوِلَياِء اهللَّ ِ ، َوَمْهَبُط َوْح���ي اهللَّ ِ ، َوُم�َشّل���ى َمالِئَك���ِة اهللَّ َم�ْشِج���ُد اأِحّب���اِء اهلّلِ

.
(((

َحمَة، َوَرَبُحوا ِفيَها الَجنََّة...«  اْكَت�َشُبوا ِفَها الرَّ

وف���ي �صبب ازدي���اد حّب الدنيا يق���ول }: »واعلم اأّن���ه ولّم���ا كان الإن�شان وليد 

هذه الدنيا الطبيعية، وهي اأّمه، وهو ابن هذا الماء والتراب، فاإّن حّب الدنيا يكون 

مغرو�ش���اً ف���ي قلبه من���ذ مطلع ن�شوئه ونمّوه، وكّلما كبر ف���ي العمر، كبر هذا الحبَّ 

ف���ي قلب���ه ونما. وبما وهبه اهلّل من الق���وى ال�شهوانّية وو�شائل التلّذذ للحفاظ على 

ذات���ه وعل���ى الب�شرية، يزداد حّبه ويقوى تعّلقه، ويظن اأّن الدنيا اإّنما هي دار اللّذات 

واإ�شب���اع الرغب���ات، وي���رى في الموت قاطع���اً لتلك اللّذات، وحتى ل���و كان يعرف من 

اأدّل���ة الحكم���اء اأو اأخب���ار الأنبي���اء �شل���وات اهلل عليهم اأن هن���اك عالماً اأخروي���اً، فاإّن 

قلبه يبقى غافاًل عن كيفية عالم الآخرة وحالته وكمالته ول يتقّبله، ف�شاًل عن 

بلوغه مقام الطمئنان؛ ولهذا يزداد حّبه وتعّلقه بهذه الدنيا.

وبما اأّن حّب البقاء ِفطري في الإن�صان، فهو يكره الزوال والفناء، ويظّن اأّن الموت، 

فن���اء. ولو اأنه اآمن بعقل���ه باأّن هذه الدنيا دار فناء ودار مم���ّر، واأّن العالم الآخر عالم 

بق���اء �صرمدي، فما دام اإيمانه العقلي هذا يكون موجودًا، ولم يدخل الإيمان قلب، بل 

ول���م يح�صل الطمئنان ال���ذي هو المرتبة الكاملة لالإيم���ان القلبي. فهو ل يزال يميل 

فط���رًة، اإلى الدنيا والبقا ء فيها كما طل���ب اإبراهيم خليل الرحمان من الحّق المتعال 

هذا الطمئنان، فاأنعم به عليه. اإذًا، اإّما اأّن القلوب ل توؤمن بالآخرة، مثل قلوبنا، واإن 

كنا ن�صّدق بها ت�صديقًا عقليًا، واإّما اأّنها ل اطمئنان فيها، فيكون حّب البقاء في هذا 

)))  الإمام علي Q، نهج البالغة، الحكمة رقم ))) )ال�صيخ �صبحي ال�صالح(.
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العالم، وكراهة الموت والخروج من هذا العالم في القلب موجودًا. ولو اأدركت القلوب 

اأّن هذه الدنيا هي اأدنى العوالم، واأّنها دار الفناء والزوال والت�صّرم والتغّير، واأّنها دار 

الهالك ودار النق�ض، واأّن العوالم الأخرى التي تكون بعد الموت عوالم باقية واأبدية، 

واأّنه���ا دار كمال وثبات وحياة وبهجة و�صرور، لح�صل فيها بالفطرة حّب تلك العوالم، 

 .
(((

ولنفرت من هذه الدنيا«

)))  روح المو�صوي الخميني، الأربعون حديثًا، �ض7)) وما بعد ،بت�صّرف.
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ت�أّملي��ة وقف��ة 

مع الدنيا واآلخرة

ٍم: »َوَفْدُت َمَع َجَماَعٍة ِم���ْن َبِني َتِميٍم اإَِلى النَِّبيِّ P، َفَدَخْلُت  َق���اَل َقْي�ُض ْبُن َعا�صِ

َلْهَم�ِص، َفُقْلُت: َيا َنِبيَّ اهلل، ِعْظَنا َمْوِعَظًة َنْنَتِفُع ِبَها،  ْل�َشاُل ْبُن الدَّ َعلَْي���ِه َوِعْن���َدُه ال�شَّ

ِة � ؛ َفَقاَل َر�ُشوُل اهلل: يَّ َفاإِنَّا َقْوٌم نعير � َنْعُبُر ِباْلَبرِّ

ْنَيا اآِخَرًة... ، َواإِنَّ َمَع اْلَحَياِة َمْوتاً، َواإِنَّ َمَع الدُّ يا قي�ص، اإِنَّ َمَع اْلِعزِّ ُذلاًّ

َواإِنَّ ِلُكلِّ �َشيْ ٍء َح�ِشيباً، َوَعلَى ُكلِّ �َشيْ ٍء َرِقيباً...

َئٍة ِعَقاباً، َوِلُكلِّ اأََجٍل ِكَتاباً... َواإِنَّ ِلُكلِّ َح�َشَنٍة َثَواباً، َوِلُكلِّ �َشيِّ

ْنَت َميٌِّت،  ، َوُتْدَفُن َمَعُه َواأَ ���ُه َل ُب���دَّ َلَك َيا َقْي�ُص ِمْن َقِريٍن ُيْدَفُن َمَعَك َوُهَو َحيٌّ َواإِنَّ

لَّ  لَّ َمَعَك، َوَل ُتْبَعُث اإِ َفاإِْن َكاَن َكِريماً اأَْكَرَمَك، َواإِْن َكاَن َلِئيماً اأَ�ْشلََمَك، ُثمَّ َل ُيْح�َشُر اإِ

ْن َف�َشَد َل  لََح اآَن�ْشَت ِبِه، َواإِ ُه اإِْن �شَ اِلح���اً، َفاإِنَّ َمَع���ُه، َوَل ُت�ْش���اأَُل اإِلَّ َعْنُه، َوَل َتْجَعْلُه اإِلَّ �شَ

لَّ ِمْنُه، َوُهَو ِفْعُلَك... َت�ْشَتْوِح�ُص اإِ

ْبَياِت �ِصْع���ٍر َنْفَخُر ِبِه َعَلى َمْن 
َ
ْن َيُكوَن َه���َذا اْلَكاَلُم ِفي اأ

َ
ِحبُّ اأ

ُ
َفُقْل���ُت: َي���ا َنِبيَّ اهلل، اأ

ِخُرُه. َيْلَقاَنا ِمَن اْلَعَرِب، َوَندِّ

اَن... P َمْن َياأِْتيِه ِبَح�شَّ ِبيُّ َمَر النَّ
َ
َفاأ

ْعِر، َفا�ْشَتَتبَّ ِل���َي اْلَقْوُل َقْبَل  ُه َهِذِه اْلِعَظَة ِم���َن ال�شِّ ُر ِفيَم���ا اأُ�َشبِّ َق���اَل: َفاأَْقَبْل���ُت اأَُفكِّ

ْح�َصُبَها ُتَواِفُق َما ُنِريُد.
َ
ْبَياٌت اأ

َ
َرْتِني اأ اَن، َفُقْلُت: َيا َر�ُصوَل اهلل، َقْد َح�صَ َمِجيِئ َح�شَّ

ِبيُّ P: ُقْل َيا َقْي�ُص. َفَقاَل النَّ

َفُقْلُت:

�����ا َ ْ َق���ِري���ن���ًا ِم����ْن ِف���َع���اِل���َك اإِنَّ َيْفَعُلَت����َخ�����َّ َكاَن  َما  اْلَقْبِ  ِف  اْلَفَتى  َقِريُن 
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ُه ُت���ِع���دَّ ْن 
َ
اأ ِم����ْن  اْلَ������ْوِت  َب���ْع���َد  ُب����دَّ   ُي���َن���اَدى اْلَ������ْرُء ِف��ي��ِه َف��ُي��ْق��ِب��ُلَوَل 

ٍ
ِل���َي���ْوم

����يْ ٍء ف��ال ���ُغ���وًل ِب���������صَ ى ِبِه اهلل َت�ْصَغُلَف���������اإِْن ُك����ْن����َت َم�������صْ تكن بَغْ�ِ الَِّذي َيْر�صَ

�����اَن ِم����ن بعد  ���َح���َب اْلإِْن�����������صَ َي�������صْ َيْعَمُلَف����َل����ْن  َك��اَن  ��ِذي  الَّ اإلَّ  َقْبِلِه  ومن  موته 

ْه���ِل���ه
َ
ِلأ ��ْي��ٌف  ���صَ ���اُن  اْلإِْن�������صَ �����ا  َ اإِنَّ َل 

َ
ُي��ِق��ي��ُم َق��ِل��ي��اًل َب��ْي��َن��ُه��ْم ُث���مَّ َي���ْرَح���ُل«اأ

فانظ���ر اأخ���ي الكادح اإَِل���ى ربِّك، كيف يك���ون العم���ل مالزمًا لالإن�ص���ان في طريقه 

نَّ الإن�صان اإذا اأراد اأْن يِفد على عظيٍم من 
َ
نيا نالحظ اأ للوف���ود عل���ى اهلل، وفي هذه الدُّ

العظم���اء، ي�صعى جاه���دًا قبل اأْن ي�صل اإلي���ه اإَِلى تح�صين �صورته عن���د ذلك العظيم، 

بالأعم���ال الَِّذي ير�صاها، وبال�صجايا التي يمتدحها، فكيف بنا؟! ونحن ب�صدد الوفود 

عل���ى ملك الملوك، جب���ار ال�صماوات والأر�ض، الَِّذي ل تخف���ى عليه خافية في ال�صماء 

ول في الأر�ض!





مفاهيم محورية:

9

 الغضب 
في المفهوم اإلسالمي

XX.مفهوم الغضب

XX.الغضب في التصّور اإلسالمي

XX.الغضب الممدوح

XX.الغضب المذموم ودوافعه

XX.عالج الغضب والتوّقي منه





تصدير الموعظة:

 Qَبا َعْبِد اهلل
َ
اٍر، َقاَل: �َصِمْعُت اأ �ْصَحاَق ْبِن َعمَّ ْيخ الكليني باإ�صناده اإَِلى اإِ روى ال�صَّ

ِبي،  ُب اأَْذُكْرَك ِعْنَد َغ�شَ َيُقوُل: »اإِنَّ ِفي التَّْوَراِة َمْكُتوباً: َيا اْبَن اآَدَم، اْذُكْرِني ِحيَن َتْغ�شَ

.
(((

َفاَل اأَْمَحُقَك ِفيَمْن اأَْمَحُق«

مفهوم الغضب:

ٌب؛ اأي:  الغ�صب في اللغة نقي�ض الر�صا، وهو ال�صخط وال�صدة، ورجٌل غ�صوب وَغ�صِ

، والغ�صب 
(((

�صريع الغ�ص���ب. وغ�صب عليه؛ اأي: احتدم وتت�صّرم وثارت ب���ه الحفيظة

.
(((

حالٌة انفعالية تعتري الإن�صان فتحّفُزه عَلى حّب العتداء والنتقام

، ت�صحبه متغّيرات ف�صيولوجية  وفي ا�صطالح علماء النف�ض: هو انفعاٌل وتوّتٌر نف�صيٌّ

)بدني���ة(، تثيره دوافع داخلية، ومثيرات خارجية ماّدية ومعنوية موؤذية، ويميل الفرد 

اأثن���اء الغ�صب اإَِلى الع���دوان، وقد ينغم�ض فيه بح�صب الدرج���ة والموقف المتاأّزم عبر 

�صوٍر عديدة، منها:

بعة الّثالثة 67))�ض، دار الكتب  ���د بن يعقوب، الكافي، ج )، �ض 04)، ت�صحيح وتعليق على اأكب���ر غفاري، الطَّ )))  الُكَلْين���ي، ُمَحمَّ

الإ�صالميَّة، طهران.

)))  المنجد في اللغة العربية المعا�صرة: دار الم�صرق، بيروت، مادة: غ�صب.

)))  قامو�ض الألفبائي: الأهلية للن�صر والتوزيع، بيروت، مادة: غ�صب.
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اإيماءات ج�صدية، كتعابير الوجه وحركة اليد الدالة على ال�صخط.. 1

لفظّية؛ كتوجيه النقد الجارح، الإهانات، الهزء وال�صخرية، وما �صابه ذلك.. 2

العتداء المبا�صر، والإيذاء الج�صدي، وته�صيم الممتلكات.. 3

، ه���و مو�صوع غ�صبه،  وعن���د عجز الف���رد عن توجيه الع���دوان اإَِلى م�صدٍر خارجيٍّ

.
(((

يرتدُّ على الذات، وقد يتحّول اإَِلى غ�صب مكبوت واأحقاد

وغاية الغ�صب عمومًا هي النتقام ورّد العدوان اإَِلى مبدئه بعد وقوعه، اأو دفعه قبل 

.(((

ح�صوله

ويتف���اوت النا�ض في التعبير عن الغ�صب بين ال�ص���ّدة وال�صعف والعتدال، بح�صب 

اأعماره���م واأجنا�صهم و�صخ�صياتهم وقيمهم ومعتقداتهم وبيئاتهم التي يعي�صون فيها 

ويتفاعل���ون معها، ودرج���ة ن�صجهم العاطف���ي والجتماعي، وطبيع���ة الموقف الالزم 

والدوافع التي تقف خلفه.

الغضب في اإلسالم:

���ي الروايات ال�صريفة ال�صادرة ع���ن النبّي الأكرم P واأهل  ن���ا على �صوء تق�صّ اإِنَّ

نَّ الغ�صب على 
َ
بيته الأطهارR، وما ت�صير اإليه العديد من الآيات القراآنية، نلحظ اأ

�صوء الت�صّور الإ�صالمي ينق�صم اإلى ق�صمين: غ�صٌب ممدوح، وغ�صٌب مذموم.

1.  الغ�ش���ب المم���دوح: هو الغ�ص���ب الَِّذي ينتظر اإ�صارة العق���ل والّدين، فينبعث 

حي���ث تج���ب الحمّي���ة، وينطفي حيث يح�ص���ن الحل���م، وحفظه على ح���ّد العتدال هو 

  P ال�صتقام���ة الَّتي كلَّف اهلل تعالى بها عباده، وه���و الو�صط الَّذي و�صفه ر�صول اهلل

.(((

حيث قال: »خير الأمور اأو�شاطها«

)))  جمال بري، الغ�صب من منظور �صيكولوجي، مجلة اأريج الولية الف�صلية، العدد الأّول، �ض: )8).

)))  اأحمد القبانجي: النف�ض في دائرة الفكر الإ�صالمي، دار الكتاب ال�صالمي، قم، الطبعة الأولى، )00)، �ض: )9).

)))  الفي�ض الكا�صاني، المحجة البي�صاء، ج ) �ض 99)، ت�صحيح وتعليق: على اأكبر غفاري، ن�صر: مكتب الإعالم الإ�صالمي التابع 

لجماعة المدر�صين، قم.
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ومن خالل ال�صوابط التي ن�ّض عليها التعريف ن�صتظهر م�صاديق الغ�صب الممدوح 

من غيره.

كالغ�ص���ب في �صبيل اهلل، وللدفاع عن النف�ض والعر����ض والدين وال�صرف والوطن. 

فالغ�ص���ب اإن كان غ�صبًا هلل ولر�صوله P واأهل بيتهR ولن�صرة الدين واأهله، اأو 

لنت���زاع حقٍّ مغ�صوب، اأو لرفع ظل���م، اأو للدفاع عن اأر����ض الم�صلمين الم�صتباحة من 

العدو، فهو غ�صٌب محمود وم�صروع وواجب عند تعّينه، وهو ما توؤّكده جملة من الآيات 

والروايات.

.
(((

قال تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ } 

.
(((

وقال: { ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ     } 

والغلظة وال�صّدة على اأع���داء الإ�صالم والأّمة من م�صاديق الغ�صب المحمود الَِّذي 

ل ينبغي تركه؛ لأّنه انت�صار للحّق.

ه ق���ال: »كان النب���ّي P ل يغ�شب للدني���ا، فاإذا  نَّ
َ
وع���ن اأمي���ر الموؤمني���نQ اأ

.
(((

اأغ�شبه الحّق لم ي�شرفه اأحد، ولم يقم لغ�شبه �شيٌء حّتى ينت�شر له«

ْبَت هلِل َفاْرُج  ا اأخرج اإلى الربذة : »َيا اأََبا َذرٍّ اإِنََّك َغ�شِ وقالQ  لأبي ذرQ  لمَّ

.
(4(

ْبَت َلُه اإِنَّ اْلَقْوَم َخاُفوَك َعلَى ُدْنَياُهْم َوِخْفَتُهْم َعلَى ِديِنَك...« َمْن َغ�شِ

نَّ من �صمات الموؤمن واأخالقه الر�صالّية اإذا ما غ�صب للحّق، 
وتعّلمنا ال�صريعة ال�صمحة اأَ

وتي من ق���ّوة، اأْن ل يتجاوز غ�صبه اإ�صارة العق���ل والدين، ول يخرجه عن 
ُ
وه���ّب ل���ه بكّل ما اأ

�صواب���ه، وهو يب���ادر اإَِلى اإعم���ال ف�صيلة العفو عن���د المقدرة وال�صفح والحل���م، بح�صب ما 

.P تقت�صيه طبيعة الموقف الَِّذي يواجهه، متاأ�ّصيًا في ذلك ب�صيرة النبّي الأكرم

)))  �صورة التوبة، الآية )7.

)))  �صورة الفتح، الآية 9).

)))  المحجة البي�صاء، ج )، �ض )0)، مرجٌع �صابق.

)4)  ال�صيد الر�صي، محمد بن الح�صين المو�صوي، نهج البالغة، �ض 0))، تحقيق وت�صحيح: عزيز اهلل العطاردي، ن�صر: موؤ�ص�صة 

نهج البالغة، الطبعة الأولى 4)4)ه�، قم المقد�صة.
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ومن الأمثلة على رجحان العفو ومطلوبّيته ما قام به النبّي P من عفوه عن بع�ض 

�ص���ارى مّكة يوم الفتح، على الرغ���م ِمّما اقترفوه من جنايات بحّق الموؤمنين والدين؛ 
ُ
اأ

.
(((

وذلك لّما ت�صّفع لهم عدٌد من الم�صلمين

ولّم���ا �صاألP قري�ص���ًا وقتئٍذ قائاًل: »يا مع�شر قري�ص، ما ت���رون اأَنِّي فاعٌل بكم؟« 

.
((((

لََقاء« قالوا: اأٌخ كريٌم، وابن اأخ كريم. فقال P: »اْذَهُبوا َفاأَْنُتُم الطُّ

ومن معين �صيرة النبّيP واأخالقه العظية، نهلت المقاومة الإ�صالمية في لبنان، 

فبع���د انت�صاره���ا على العدّو ال�صهيون���ي عام األفين، عفت عن كثي���ٍر ِمّمن تعاملوا مع 

الكي���ان الغا�صب ولم تتلّوث اأيديهم بدم الأبرياء، وترك���ت اأمر البقّية الباقية للق�صاء 

اللبناني. بينما نجد بع�ض الثوارت التي ل تمتُّ اإَِلى الإ�صالم ب�صلٍة، كالثورة الفرن�صية 

بعد انت�صارها اأقامت حفالت الإعدام لكّل من تعامل مع العدو في ال�صوارع وال�صاحات.

خ���الق الإ�صالم و�صوابط���ه القتالية عادلة وفي قّمة ال�صم���و والإن�صانية، 
َ
وك���م هي اأ

عندم���ا تحّظر عل���ى المقاتلي���ن الغا�صبين للحّق في الح���رب َقْتَل الن�ص���اء والأطفال، 

والإجهاز على الجرحى والم�صت�صلمين، وتمنع التمثيل بالقتلى، وا�صتباحة دور العبادة، 

وم���ا �صاكل من �صوابط م�صلكي���ة ح�صارية؛ ذلك لأّن الإن�صان الموؤم���ن بر�صالت رّبه، 

َلى همج���ّي، ل تحكمه �صابطة اأو تزجره اأخالق؛  ْمحِة ل يتحّول اإِ العام���ل ب�صريعته ال�صَّ

.
(((

» ُبُه ِمْن َحقٍّ َب، َلْم ُيْخِرْجُه َغ�شَ فعن اأمير الموؤمنينQ: »الُموؤِْمُن اإَِذا َغ�شِ

ْنِفَك  َة اأَ وف���ي و�صّيته لقائد جي�صه مال���ك الأ�صتر، لّما وّله على م�صر: »اْمِل���ْك َحِميَّ

َك َو�َشْط���َوَة َي���ِدَك َوَغ���ْرَب  ِل�َشاِن���َك، َواْحَتِر�ْص ِم���ْن ُكلِّ  َذِلَك ِبَك���فِّ اْلَباِدَرِة  َو�َش���ْوَرَة َح���دِّ

.
(4(

ُبَك َفَتْمِلَك اِلْخِتَياَر« ْطَوِة َحتَّى َي�ْشُكَن َغ�شَ َوَتاأِْخيِر ال�شَّ

)))  تاريخ الإ�صالم، تاأليف لجنة التاريخ، ن�صر: المنظمة العالمية للحوزات، قم، الطبعة الرابعة 7)4)ه�، �ض ))).

)))  بحار الأنوار، ج ))، �ض 06)، مرجٌع �صابق.

)))  الم�صدر نف�صه، ج 78، �ض 09).

)4)  ال�صيد الر�صي، نهج البالغة، �ض )8).
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2.  الغ�ش���ب المذم���وم: وهو كيفّية نف�صّية موجبة لحرك���ة الروح من الداخل اإَِلى 

الخ���ارج، ومبدوؤه �صه���وة النتقام، وهو من جانب الإف���راط، واإذا ا�صتّد فاإّنه ي�صتر نور 

.(((

العقل، وي�صّعف فعله، فال توؤّثر الموعظة في �صاحبه، بل تزيده غلظة و�صدة

دوافع الغضب:

الغ�ص���ب المذموم ُي�صّع���ر الأناني���ات الفردية والع�صبي���ات البغي�ص���ة، والم�صالح 

الدنيوي���ة البحتة، والُعجب، والجاه، والكبر، واللج���اج، والأطماع، والح�صد، والأهواء، 

وقّل���ة النظ���م، وُعَقد النق�ض، والهزء، و�ص���وء الظّن، وتوّهم الح���ّق، وعمى الب�صيرة، 

والجهل، والنزوات المنحرفة، وت�صويل النف�ض، والركون لتزيين ال�صيطان وقبيله.

نَّ جميع الأ�صباب 
َ
ويع���ّد الإِم���ام الخميني} الغ�صب م���ن جنود الجهل، وي���رى اأ

المهّيج���ة له تعود ف���ي جذورها اإَِلى حّب الدني���ا التي ينبغي اأْن ُت�صّمى ب���اأّم الأمرا�ض، 

فمنها تتوّل���د جميع الأمرا�ض النف�صّية، كيف ل؟! والإمام ال�صادقQ يقول: »ُحبُّ 

.(((

ْنَيا َراأْ�ُص ُكلِّ َخِطيَئٍة« الدُّ

مصاديق الغضب:

للغ�شب م�شاديق متعّددة نذكر منها:

1- الغ�سب الموهوم هلل تعالى:

م���ن يطالع �صفحات التاريخ يج���د كثيرًا من الفئات والفرق التي حادت عن �صرعة 

نَّها تنت�ص���ر هلل، وتغ�صب له، 
َ
اهلل والقت���داء باأوليائه المع�صومي���نR، فتوهمت اأ

كالخوارج الَِّذين خرجوا على اإمام زمانهم، وحاربوه، فخ�صروا الدنيا والآخرة، وخّلفوا 

الماآ�صي.

وما اأ�صبه اليوم بالأم�ض، فها هم التكفيريون الَِّذين يّدعون الإ�صالم، ويرفعون لواءه 

ع اأكثر راجع جامع ال�صعادات للنراقي، مبحث: الغ�صب. )))  للتو�صُّ

)))  الكافي، ج )، �ض 7))، مرجع �صابق.
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والإ�ص���الم منهم بريء � فكّف���روا المخالفين لهم، وتوّهم ه���وؤلء باأّنهم يهّبون لن�صرة 

الدي���ن ويغ�صب���ون له. بينما في الواقع ي�صدق عليهم قول���ه تبارك وتعالى: { گ گ گ 

.
(((

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ } 

2 - غ�سب حّكام الجور:

فاإّن���ه من م�صاديق الغ�ص���ب ال�صيطان���ي؛ اإذ عندما ت�صتبدُّ بالإن�ص���ان �صهوة الجاه 

وال�صلطة، فيعمي ذلك ب�صره وب�صيرته، فتنقلب لديه المعايير، وي�صبح كّل �صيء مبررًا 

لني���ل ال�صلطة اأو الحتفاظ بمقاليد الحك���م. والتاريخ منذ فجره واإلى الع�صر الراهن 

مل���يٌء بال�صواه���د على الماآ�ص���ي والجرائم الت���ي ارتكبها هوؤلء الظلم���ة والنعكا�صات 

الكارثية التي خّلفتها اأفعالهم على الأفراد والمجتمعات.

اإِنَّ الطغ���اة والمف�صدين في الأر�ض ي�صّورون اأنف�صهم باأّنهم م�صلحون! قال تعالى: 

.
(((

{ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } 

ه���وؤلء الظلمة، له���م جالوزتهم واأعوانه���م يمّثلون �صطوته���م، ويكّر�صون حكمهم، 

ويجّوزون اأعمالهم، ويغ�صبون لغ�صبهم، وير�صون لر�صاهم، وقد اأعّد اهلل لهوؤلء اأ�صّد 

ِبيِه َعْن 
َ
ِبي َعْن اأ

َ
نَّه قال: َرَوى اأ

َ
الع���ذاب ف���ي يوم القيامة؛ فعن �صادق اآل محمد R اأ

َماِء ِمْن  ُه َقاَل: »اإَِذا َكاَن َي���ْوُم اْلِقَياَمِة، َناَدى ُمَناٍد ِمَن ال�شَّ نَّ
َ
ِه َعْن َر�ُصوِل اهلل P اأ َج���دِّ

لََم���ِة؟ اأَْيَن َمْن َبَرى َلُهْم َقلَماً؟ اأَْيَن  لََمُة؟ اأَْيَن اأَْعَواُن الظَّ : اأَْيَن الظَّ ِقَب���ِل اهلل َع���زَّ َوَجلَّ

ْن  َمُر ِبِهْم اأَ َم���ْن َلَق َلُه���ْم َدَواًة؟ اأَْيَن َم���ْن َجلَ�َص َمَعُهْم �َشاَعًة؟ َفُيوؤَْتى ِبِهْم َجِميع���اً َفُيوؤْ

َمُر ِبِهْم  َرَب َعلَْيِهْم ِب�ُشوٍر ِمْن َناٍر، َفُهْم ِفيِه َحتَّى َيْفُرَغ النَّا�ُص ِمَن اْلِح�َشاِب، ُثمَّ ُيوؤْ ُي�شْ

.
(((

اإَِلى النَّاِر«

)))  �صورة الكهف، الآيتان )0) – 04).

)))  �صورة البقرة، الآية )).

 ،Rالمح���دث الن���وري، الميرزا ح�صين، م�صتدرك الو�صائل وم�صتنبط الم�صائ���ل، ج ))، �ض 4))، ن�صر: موؤ�ص�صة اآل البيت  (((

ولى 408)، بيروت.
ُ
الطبعة الأ
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ب للع�سيرة: 3 - الغ�سب بفعل التع�سُّ

بًا جاهليًا،  ب لها تع�صُّ اإِنَّ انتم���اء الفرد لعائلٍة اأو جماعٍة اأو ع�صيرة، ل يعني التع�صُّ

بحيث يفق���ده انتماوؤه هذا النتم���اء الأ�صا�ض لالإ�صالم وتعاليم���ه الر�صالية ومنظومته 

الأخالقية. فكم من فرٍد اإذا ن�صب نزاٌع بين اأحد اأفراد ع�صيرته اأو جماعته وفرد اآخر، 

وت�صايح النا�ض، تراه ي�صع التديُّن جانبًا، وقد ا�صتعلت في دمه حمّية الغ�صب، وهو في 

�صورة غ�صبه قد يجرح اأو يقتل، ول ينفع ندم بعدئذ.

وهك���ذا الحال في الث���ارات التي ُتلزم بع�ض الع�صائر اأبناءه���ا بالأخذ بها، ولو كان 

مجانبًا للحّق، فال ي�صكن الغ�صب اإِلَّ بدم.

4 - الغ�سب في التظاهرات والمباريات وال�سوارع:

عندم���ا يحت�صد النا����ض- وخ�صو�صًا ال�صب���اب - للتظاهر من اأج���ل ق�صية عادلة، 

ف���اإّن بع�صهم قد ينج���رف اإَِلى ارتكاب اأفعاٍل �صلبية مدفوع���ًا بالغ�صب والحمّية، فيتّم 

ة، واأذية النا����ض. واأخطر من ذلك يحدث عندما  تحطي���م الممتل���كات العاّمة والخا�صّ

يت���ّم تحري�ض ال�صباب وت�صعير غرائزه���م لأغرا�ض م�صبوهٍة وعلى خلفيات مذهبية اأو 

حزبي���ة اأو مناطقي���ة، فاإّن النتائج الوخيم���ة تتعّدى اإَِلى ارتكاب اأعم���ال القتل والجرح 

�ض عليهم، وتخريب الأمن والنظام العام. بحّق المحرَّ

عالج الغضب والتوّقي منه:

بع���د هذا ال�صتعرا�ض لم�صاديق الغ�صب المذم���وم واآثاره ال�صلبية، فال�صوؤال الَِّذي 

يطرح نف�صه هو: ما هي الإجراءات والو�صايا الإ�صالمية لدرء الغ�صب وعالجه؟

اأيُّها الأكارم، الإن�صان الموؤمن يتحّلى دائمًا ب�صبط النف�ض، ول يقع فري�صة للغ�صب 

عند اأّول اختبار وموقف اآزم.

وق���د ذكرت الأحاديث ال�صريفة وعلماء الأخالق عّدة اإجراءات للحوؤول دون الوقوع 

تحت �صطوة الغ�صب، وذلك في مراحل ثالث:
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المرحلة الأُولى: ما قبل الغ�سب.

التفّك���ر بعم���ٍق ووعي بم�صاوئ الغ�ص���ب المذموم، فهو عدّو العق���ل، وممحٌق لقلب  اأ. 

الحكيم، ومن جنود الجهل وال�صيطان.

ل في محا�صن كظم الغي�ض، وف�صيلة الحلم وال�صفح والمغفرة. التاأمُّ ب. 

اإزال���ة الأ�صباب والدوافع الحقيقية المثيرة له، وقد ذكرن���ا بع�صًا منها في دوافع  ت. 

الغ�صب المذموم.

اأْن يّتعظ باأ�صرار الغ�صب على ال�صّحة الج�صدية والنف�صية عليه وعلى الآخرين. ث. 

المرحلة الثانية: عند حدوث الغ�سب.

اإذا ما ح���دث غ�صٌب و�صعر الإن�صان بحفزات الغ�صب، فلياأمر نف�صه بعدم التمادي 

والتدّرج نحو الأ�صواأ، فيفلت الزمام من يده وتكبر العواقب، وليقم بالإجراءات الآتية:

َب  نَّه ق���ال: »اإِذا َغ�شِ
َ
ال�صتع���اذة فورًا م���ن ال�صيطان الرجي���م، فعن النب���ّي P اأ اأ. 

.(((

ُبُه« ُجُل، َفقاَل: اأَُعوُذ باهلِل، �َشَكَن َغ�شَ الرَّ

.(((

ْمِت« َب ِبال�شَّ كوت، فعن اأمير الموؤمنينQ: »َداُووا الَغ�شَ د ال�صُّ تعمُّ ب. 

تغيي���ر الحالة التي يكون عليه���ا الغا�صب، ورد في الخبر: »اإذا غ�شب اأحدكم وهو  ت. 

؛ ولعّله لأّن القائم 
(((

طجع« قائ���م، فليجل�ص، فاإن ذهب عنه الغ�ش���ب، واإل فلي�شّ

كثر من غيره.
َ
متهيٌء للحركة والبط�ض اأ

 .
(4(

الإكثار من ذكر اهلل تعالى، قال تعالى: { ىت يت   جث مث ىث }  ث. 

ولى )40)، 
ُ
بعة الأ ذير، ج )، �ض 8))، الحديث: )770(، الطَّ غير في اأحاديث الب�صير النَّ ين، الجامع ال�صَّ يوطي، جالل الدِّ )))  ال�صَّ

دار الفكر، بيروت.

ولى 76))�ض، 
ُ
بعة الأ ْيخ ح�صين الح�صني، الطَّ د، عيون الحكم والمواعظ، �ض 0))، تحقيق ال�صَّ )))  اللَّيثي الوا�صطي، علي بن ُمَحمَّ

دار الحديث، قم.

ولى 6)4).
ُ
بعة الأ د، ميزان الحكمة، ج )، �ض 69))، تحقيق دار الحديث، الطَّ ي�صهري، ُمَحمَّ )))  الرَّ

)4)  �صورة الرعد، الآية 8).
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المرحلة الثالثة: اإجراءات ما بعد حدوث الغ�سب.

واأف�ص���ل م���ا يمكن اأْن يقوم به في ه���ذه المرحلة هو المبادرة لإ�ص���الح ما اأف�صده، 

والم�صارح���ة والعت���اب الح�صن، وتبادل الم�صامح���ة، واإعمال ف�صيل���ة ال�صلح والألفة 

والوئام.
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ت�أّملي��ة وقف��ة 

مفاسد الغضب

يق���ول الإمام الخمين���ي }: واأما مفا�صد الغ�ص���ب الموؤّثرة في الأعم���ال، فاإّنها 

لي�صت بمح�صورة، فلعّله يتفّوه بما فيه الرتداد، اأو �صّب الأنبياء والأولياء � والعياذ باهلل 

� وهتك الحرمات الإِلهية، وخرق النوامي�ض المقد�صة، وقتل الأنف�ض الزكية، والفتراء 

على العوائل المحترمة، بما ي�صمها بالعار والذّل، ويق�صي على النظام العائلي بك�صف 

الأ�ص���رار وهتك الأ�صت���ار، وغير ذلك من المفا�ص���د التي ل ُتح�ص���ى، والتي يبتلي بها 

الإن�صان لدى فورة الغ�صب الباعثة على ن�صف الإيمان وهدم البيوت.

لذلك يمكن اأن تو�ص���ف هذه ال�صجية باأّنها اأّم الأمرا�ض النف�صية، ومفتاح كّل �صر. 

ويقابله���ا كظم الغي�ض واإخم���اد �صعير الغ�صب، فاإّنه من جوام���ع الكلم ودائرة تمركز 

 Q الح�صن���ات ومجمع الكرامات، كما ج���اء في حديث )الكافي( عن اأبي عبداهلل

اأّن���ه قال: �صمع���ت اأبي يقول: »اأتى َر�ُش���وَل اهلِل َرُجٌل َب���َدِوٌي، َفقاَل: اإّني اأ�ْشُك���ُن الباِدَيَة 

َب، َفاأع���اَد َعلَْيِه الأْعَراِبيُّ الَم�ْشاأََلَة  َفَعلِّْمِن���ي َجواِم���َع الَكالِم، َفقاَل: اآُمُرَك اأَْن َل َتْغ�شَ

�ْشاأَُل َعْن �ش���ْيء َبْعَد هَذا؛ ما  ُجُل اإَِل���ى َنْف�ِشه، َفق���اَل: ل اأَ َث���الَث َم���ّراٍت َحّت���ى َرَج���َع الرَّ

ِب؟ اإِنَّ  يُّ �َشْيٍء اأ�َشدُّ ِمَن الَغ�شَ
اأَمَرِني َر�ُشوُل اهلِل اإِّل ِباْلَخْيِر. قاَل: َوكاَن اأَبي َيُقوُل: اأَ

.
(((

م اهلُل، َوَيْقِذُف الُمْح�َشَنَة«  ُب َفَيْقُتُل النَّْف�َص الَّتي َحرَّ ُجَل َلَيْغ�شَ الرَّ

)))  محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج )، �ض )0)، كتاب الإيمان والكفر، باب الغ�صب، ح 4.
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تصدير الموعظة:

م���ن و�صي���ة النبي P اإلى اأبي ذر الغفاري: »... يا اأبا ذر المّتقون �شادة، والفقهاء قادة، 

ومجال�شته���م زي���ادة، اإّن الموؤم���ن لي���رى ذنبه كاأّنه تح���ت �شخرة يخاف اأن تق���ع عليه، واإّن 

 تبارك وتعال���ى اإذا اأراد بعبد 
َّ

الكاف���ر لي���رى ذنب���ه كاأّنه ذباب م���ّر على اأنفه، يا اأب���ا ذر اإّن اهلل

خي���راً جع���ل الذنوب بين عينيه ممثلة، الإثم عليه ثقياًل وبي���اًل، واإذا اأراد بعبد �شراً اأن�شاه 

ذنوبه، يا اأبا ذر ل تنظر اإلى �شغر الخطيئة ولكن انظر اإلى من ع�شيت، يا اأبا ذر اإّن نف�ص 

(((

الموؤمن اأ�شّد ارتكا�شاً من الخطيئة من الع�شفور حين يقذف به في �شركه ...«

مقّدمة:

اإّن طبيعة اآثار الذنوب تختلف من عاَلم اإلى عاَلم، فعندما نقول اإّن الذنب الفالني 

له اأثر فال بد من تحديد طبيعة العاَلم الذي نتحّدث عنه، فمن اآثار الذنوب في الدنيا 

حرم���ان العلم اأو ال���رزق  وغيرها بما يتنا�صب مع طبيعة عاَلم الدنيا، اأما اآثار الذنوب 

في البرزخ فاإّنها تتنا�صب مع طبيعة ذاك العاَلم كوح�صة القبر وظلمته والم�صاءلة فيه 

... واأي�ص���ًا اآثار الذنوب في الآخرة تتنا�صب م���ع طبيعة عاَلم الآخرة، من غ�صب اهلل، 

اإلى الح�صرة والندامة، اإلى العمى يوم القيامة... 

)))  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 74، �ض 77.
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آثار الذنوب في الدنيا:

فيما يلي �صوف نذكر بع�ض الآثار الخطيرة لبع�ض الذنوب في الدنيا وهي:

القلب:  ق�ساوة   .(
.

(((

قال اهلل تعالى: { ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں      ں ڻ ڻڻ ...} 

اإّن ق�ص���وة القلب وذهاب اللين والرحمة والخ�ص���وع مر�ض خطير جدًا،  قد ذم اهلل 

علي���ه بع�ض الأم���م ال�صابقة كبني اإ�صرائيل، واإّن �صاحب القل���ب القا�صي اأبعد ما يكون 

ز بي���ن الحق والباط���ل، ول ينتفع بموعظ���ة ول يقبل  ع���ن اهلل تعال���ى، و�صاحب���ه ل يميِّ

ت عبادته و�صار يعي�ض في �صعادة  ُلح ا�صتقام حال العبد و�صحَّ ن�صيحة. فالقلب اإذا �صَ

وهناء وذاق طعم الأن�ض ومحبة اهلل ومناجاته، ولكنه اإذا ق�صى القلب واأظلم ف�ُصد حال 

العب���د وخل���ت عبادته من الخ�صوع وغل���ب عليه مظاهر واآثار متع���ددة، فتارة ل يخ�صع 

ف���ي �صالته وعبادت���ه ول يتاأّثر بقراءة القراآن، ول تنفعه المواعظ ول يتاأثَّر بها ويح�ض 

ب�صيق �صديد وفقر نف�ض رهيب، حتى لو ملك الدنيا باأ�صرها.  

  روي ع���ن  ر�ص���ول اهللP: »يا علي ثالث ُيق�شين القل���ب: ا�شتماع اللهو، وطلب 

.
(((

ال�شيد، واإتيان باب ال�شلطان«

وروي ع���ن الإمام ال�ص���ادقQ: »ما م���ن �شيء اأف�ش���د للقلب م���ن خطيئة، اإن 

.
(((

القلب ليواقع الخطيئة فال تزال به حتى تغلب عليه في�شير اأعاله اأ�شفله«

اإن الذن���وب لها ظلم���ات اإن تراكمت �ص���ارت رينًا كما قال تعال���ى: {ڃچ چچ چ ڇ 

.
(4(

ڇ ڇ ڇ       ڍ } 

)))  �صورة البقرة، الآية 74.

)))  ال�صاهرودي، علي النمازي، م�صتدرك �صفينة البحار، ج8، �ض7)).

)))  ال�صيخ الكليني، اأ�صول الكافي، ج)، �ض 68). باب الذنوب، ح).

)4)  �صورة المطففين، الآية 4).
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واإذا �ص���ارت هك���ذا �صارت طبعًا فيطب���ع على قلب الإن�صان وهذا م���ا قد يعبر عنه 

بالقل���ب الأ�صود اأو المنكو����ض وغير ذلك. في�صبح هذا القلب قاباًل لكل اأنواع ال�صاللة 

والنحرا ف لأنه لو فر�صنا اأن فيه نورًا ما فاإنه من خالل ارتكابه الذنوب قد خال من 

ي الحق اأبدًا بل خرج منه ما كان فيه من الحق في�صبح  الن���ور، فاإن���ه ما عاد قاباًل لتلقِّ

خاليًا قاباًل لكل �صاللة وانحراف لأنها من �صنخه المظلم. 

زوال النعمة:   .(
»النعم���ة: ه���ي الحال الح�شن والعي����ص الرغيد. وزوال النعم���ة عقوبة اإلهية في 

الذي���ن ل ي�شكرون اهلل عل���ى النعمة والعطاء، وارتكاب الذنوب ب�شكل عام يوؤدي اإلى 

زوال هذه النعمة، واإن كان هناك ذنوب خا�شة توجب تغيير النعمة مثل البغي على 

النا����ص، وال���زوال على العادة في الخي���ر، وا�شطناع المعروف وكف���ران النعم وترك 

.
(((

ال�شكر«

ر نعمة اأنعمها على اأحد  فاهلل تعالى بمقت�صى عدله المطلق وق�صده في حكمه ل يغيِّ

ول ي�صلبه���ا اأحدًا اإل ب�صبب ذنب ارتكبه كما ق���ال تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

 .
(((

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ } 
    ق���ال اهلل تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

.
(((

ڀ ٺ          ٺ ٺ ٺ ٿ } 

   روي عن الإمام عليQ: »ما زالت نعمة ول ن�شارة عي�ص اإل بذنوب اجترحوا، 

.
(4(

اإن اهلل لي�ص بظالم للعبيد، ولو اأنهم ا�شتقبلوا ذلك بالدعاء والإنابة لم تزل«

وروي ع���ن الإمام ال�صادقQ: »ما اأنعم اهلل على عبد نعمة ف�شلبها اإياه حتى 

)))  ال�صيخ ال�صدوق، معاني الأخبار، �ض 69).

)))  �صورة الأنفال، الآية )).

)))  �صورة  الأعراف، الآية 96.

)4)  النوري، الميرزا ح�صن، م�صتدرك و�صائل ال�صيعة، ج)، �ض78)، ح)، باب ا�صتحباب الدعاء عند الخوف.
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.
(((

يذنب ذنباً ي�شتحق ال�شلب«

   وق���د ورد ف���ي بع�ض الروايات اأن بع�ض الذنوب ق���د توجب حب�ض المطر ومن هنا 

تحّدث الفقهاء عن ا�صتحباب �صالة ال�صت�صقاء ومن �صمن اآدابها وم�صتحباتها خروج 

النا�ض كاّفة اإلى ال�صالة.

3. نق�سان العمر وموت الفجاأة :

اإن م���ن اآثار الذن���وب اأي�صًا موت الفجاأة، فقد ورد عن ر�ص���ول اهلل P: »اإذا ظهر 

، وعنه P: »اإن موت الفجاأة تخفيف عن 
(((

الزن���ا م���ن بعدي كثر موت الفج���اأة...«

. اإّن الذنوب ب�صكل ع���ام ممحقة لبركة العمر، 
(((

الموؤم���ن واأخ���ذة اأ�ش���ف عن الكاف���ر«

وبرك���ة ال���رزق، وبركة العم���ل. وقد تحّدثت بع����ض الروايات عما يوج���ب زيادة العمر 

وال���رزق ونق�صانه���ا وع���دم البركة فيه���ا كالبّر بالوالدي���ن وعقوقهم���ا، و�صلة الرحم 

وقطيعته���ا. فقد روي عن الإم���ام ال�صادقQ اأّنه قال: »من يم���وت بالذنوب اأكثر 

 .
(4(

ممن يموت بالآجال، ومن يع�ص بالإح�شان اأكثر ممن يعي�ص بالأعمار«

آثار الذنوب  في عالم البرزخ:

اختالطهم���ا  م���ن  والمان���ع  ال�شيئي���ن  بي���ن  »الحاج���ز  اللغ���ة:  ف���ي   الب���رزخ 

، وق���د جاء ذكر الب���رزخ في القراآن في ثالث���ة موا�صع كلها بالمعنى 
(((

وامتزاجهم���ا«

 ،
(6(

 اللغ���وي المتق���دم، ق���ال تعال���ى: { ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ} 

، فالق���راآن 
(8(

، { ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې} 
(7(

{  ې ې ى   ى ائ} 

)))  ال�صيخ الكليني، اأ�صول الكافي، ج)، �ض74)، ح 4)، باب الذنوب.

)))  ال�صيخ الكليني، اأ�صول الكافي، ج)، �ض 74)، ح)، باب مجال�صة اأهل المعا�صي.

)))  ال�صيخ الكليني، اأ�صول الكافي، ج)، �ض )))، ح)، باب علل الموت. 

)4)  م.ن، ج)، �ض40)، ح6، باب الآجال.

)))  راجع، الطريحي، مجمع البحرين، ج)، �ض 86)، ب رزخ.

)6)  �صورة الرحمن، الآيتان 9)-0).

)7)  �صورة الفرقان، الآية )).

)8)  �صورة الموؤمنون، الآية 00).
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الكري���م اأراد م���ن هذا ال�صتخ���دام للفظ الب���رزخ اأن يو�صل لنا اأن هن���اك عالمًا اآخر 

يف�ص���ل بي���ن الدنيا والآخ���رة ول بد لالإن�صان اأن يم���ّر به كمقدمة لي���وم القيامة. وفي 

الروايات ورد اأن البرزخ هو القبر واأنه عالم الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة، 

روي ع���ن الإم���ام ال�صادقQ قوله: »الب���رزخ القبر وهو الث���واب والعقاب بين 

.
(((

الدنيا والآخرة«

ومن اأهم اآثار الذنوب وتاأثيرها على الحياة البرزخية:

1. �سكرات الموت و�سدة النزع:     

ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ         چ چ }. اإن هذه العقبة �صعبة      قال تعالى: { 

جدًا ف�صدائدها تحيط بالمحت�صر من جميع الجهات، اأهمها هول ح�صور ملك الموت 

 .
(((

وباأي �صورة وهيئة �صوف يجيء به وباأي نحو �صوف يقب�ض روحه

  فمل���ك الموت عزرائي���ل Q ل ياأتي ب�صورة واحدة لكل النا����ض، فهو ياأتي اإما 

ب�ص���ورة قبيح���ة، واإما ب�صورة جميل���ة، و�صدة قب���ح �صورته، اأو �ص���دة جمالها مرتبط 

باأعمال الإن�صان، فاإذا كانت اأعماله �صالحة اأتاه الملك ب�صورة جميلة، واإذا كان مبتلى 

بالرذائ���ل والمعا�صي اأتاه الملك ب�صورة قبيح���ة.  روي عن اأمير الموؤمنين Q انه 

�ُص  قال: »ما من ال�ّشيعة عبد يقارف اأمراً نهيناه عنه فيموت حّتى ُيبتلى ببلّية ُتمحَّ

به���ا ذنوب���ه اإّم���ا في ماٍل واإّما في ولٍد واإّما في نف�ش���ه حّتى يلقى اهلل عّز وجّل وما له 

 .
(((

ُد به عليه عند موته« ذنٌب واإّنه ليبقى عليه ال�ّشي ء من ذنوبه فُي�شدَّ

وف���ي الحديث عن ر�صول اهلل P ي�صّبه فيه الم���وت بالم�صفاة فيقول: »...الموت 

هو الم�شفاة ت�شّفي الموؤمنين من ذنوبهم فيكون اآخر األم ي�شيبهم كّفارة اآخر وزٍر 

بق���ي عليه���م وت�شّفي الكافرين من ح�شناتهم فيكون اآخر ل���ّذة اأو راحة تلحقهم هو 

)))  الحويزي، نور الثقلين، ج)، �ض )))، ح))).

)))  راجع، ال�صيخ عبا�ض القمي، منازل الآخرة، �ض 07))بت�صرف(. 

)))  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار،ج6،�ض7)).
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.
(((

اآخر ثواب ح�شنة تكون لهم...«

   وعلي���ه اإّن قب�ض روح الإن�صان �صدة اأو �صعفًا، و�صورة الملك قبحًا وح�صنًا مرتبط 

بطبيع���ة الأعم���ال في ن�ص���اأة الدنيا والت���ي تظهر اآثاره���ا البرزخية م���ن لحظة النزع 

وت�صتم���ر في كل عقبات الب���رزخ، فالإن�صان لحظة �صكرات الم���وت والحت�صار ي�صاهد 

�صور اأعماله واآثارها.  

2. وح�سة القبر وغربته: 

  عن اأمير الموؤمنين Q »ما بعد الموت لمن ل ُيغفر له اأ�شّد من الموت القبر 

.
(((

فاحذروا �شيقه و�شنكه وظلمته وغربته« 

وح�ص���ة القبر هي اأّول المن���ازل التي يمر بها الإن�صان وقد عّب���ر عنها في الروايات 

 .
(((

بتعابير متعّددة من قبيل: غم القبر و�صيق القبر وظلمة القبر ووح�صة القبر

  ولهذا ورد في الروايات الكثير من الأعمال التي تخّفف من اأهوال القبر ووح�صته، 

منها: 

اأ - ا�صتحب���اب التمّهل ف���ي اإنزال الميت اإلى قبره، حي���ث روي عن الإمام ال�صادق

Q: »واإذا ُحم���ل المي���ت اإل���ى قبره فال يفاجاأ به القب���ر لأن للقبر اأهواًل عظيمة 

ويتعّوذ حامله باهلل من هول المطلع وي�شعه قرب �شفير القبر وي�شبر عليه هنيهة 

.
(4(

ثم يقدمه قلياًل وي�شبر عليه هنيهة لياأخذ اأهبته ثم يقدمه اإلى �شفير القبر«

ب -   ومنها ما روي اأن ال�صيدة الزهراء O لما احت�صرت اأو�صت اأمير الموؤمنين 

Q فقال���ت: »اإذا اأن���ا مت فتولى اأنت غ�شلي وجهزني و�شّل���ي علي واأنزلني قبري 

واألحدن���ي و�ش���ّوي الت���راب علي واجل�ص عند قبال���ة وجهي فاأكثر من ت���الوة القراآن 

)))  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار،ج6،�ض))).

)))   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار،ج6،�ض8)).

)))  ال�صيخ الطو�صي محمد بن الح�صن، م�صباح المتهجد، �ض )6).

)4)  ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج)، ح498، �ض 70).
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.
(((

والدعاء فاإنها �شاعة يحتاج الميت فيها اإلى اأن�ص الأحياء«

والوح�ص���ة لي�صت هي لزامًا حال جميع النا�ض، بل هناك فئة من النا�ض ياأمنها اهلل 

منه���ا كما في الدعاء عن الإم���ام زين العابدين Q:»اللهّم �ش���ّل على محّمد واآل 

محّم���د واجعلن���ي وجميع اإخواني ب���ك موؤمنين وعلى الإ�ش���الم ثابتين ولفرائ�شك 

موؤّدين...وعن���د معاين���ة الموت م�شتب�شرين وفي وح�شة القبر فرحين وبلقاء منكر 

  .
(((

واب مجيبين...«  ونكير م�شرورين وعند م�شاءلتهم بال�شّ

3. �سغطة القبر:

اإن �صغط���ة القب���ر تعني الت�صييق عل���ى الميت واإن طبيعة الأعم���ال هي التي تحّدد 

�ص���ّدة هذا ال�صعور بال�صي���ق والأذى في عالم البرزخ، وهي تح���دد اأي�صًا اأمد ا�صتمرار 

هذه ال�صغطة التي قد تكون �صعورًا واأذى روحيًا موؤقتًا تزول بعد حين وقد ت�صتمر اأمدًا 

طوياًل وقد تبقى اإلى البعث والن�صور. فلي�ض من ال�صحيح ما يت�صوره بع�ض النا�ض من 

اأن �صغط���ة القبر تح�صل في بداي���ة دخول الإن�صان في عالم البرزخ، اإذ الم�صتفاد من 

الن�صو�ض ال�صريفة اأنها قد ت�صتمر وقد تنقطع ثم تعود نتيجة لأعمال النا�ض في الدنيا 

اأو نتيج���ة لعوام���ل خارجية تطراأ لحق���ًا كا�صتغفار ابن لأبيه يرفع عن���ه �صغطة القبر 

اأو وق���وع اأحد الذين اأ�صله���م بغير علم في متاهات عقائدي���ة اأو �صلوكية فتنعك�ض على 

الإن�صان وهو في عالم البرزخ.

وق���د ورد ف���ي الروايات اأن الميت يتعر����ض اإلى �صغطة القبر اأو �صّم���ة الأر�ض اإلى 

الح���د الذي تفري لحمه وتطحن دماغ���ه وتذيب دهونه وتخلط اأ�صالعه، غير اأن هذه 

ال�صغط���ة ح�ص���ب الروايات درجات ف���ي ال�صدة والأل���م وهي متنا�صبة تمام���ًا مع عمل 

الموؤم���ن ودينه في عال���م الدنيا، وقّلما ي�صلم منها اأحد اإل من ا�صتوفى �صروط الإيمان 

وبل���غ درجات الكمال. روي ع���ن الإمام ال�صادق Q: »�شاأله اأبو ب�شير: اأيفلت من 

)))  ال�صيخ عبا�ض القمي، الأنوار البهية، ف�صل في وفاة فاطمةQ، �ض 60.

)))  الإمام زين العابدين Q ال�صحيفة ال�صجادية، �ض )49، دعاوؤه Q في المناجاة.



محاسن الكلم 124

�شغط���ة القب���ر اأح���د؟ فق���الQ: نعوذ ب���اهلل منها م���ا اأقل من يفلت م���ن �شغظة 

 . 
(((

القبر«

�ض ل�صغطة القبر ال�صحاب���ي الجليل �صعد بن معاذ }، حيث جاء في  وق���د تعرَّ

عت���ه المالئكة وكان P قد تبعه بال حذاء ول  الرواي���ات اأنه لما حمل على �صريره �صيَّ

ى الُلب���ن عليه، فقالت اأم �صعد: »يا �شعد هنيئ���اً لك الجنة، قال  رداء حت���ى لحده و�صوَّ

P: ي���ا اأم �شع���د مه، ل تجزمي على ربك فاإن �شعد قد اأ�شابته �شمة، وحينما �ُشئل 

.
(((

عن ذلك قال P: اإنه كان في خلقه مع اأهله �شوء«

وروي ع���ن الإم���ام عليQ ف���ي نهج البالغ���ة اأنه ق���ال: » وب���ادروا الم���وت في 

غمرات���ه، وامه���دوا ل���ه قب���ل حلول���ه، واأع���دوا ل���ه قبل نزول���ه، ف���اإن الغاي���ة القيامة، 

وكف���ى بذل���ك واعظاً لمن عق���ل، ومعتبراً لمن جه���ل، وقبل بلوغ الغاي���ة ما تعلمون 

 و�شدة الإبال����ص وهول المطل���ع، وروعات الف���زع، واختالف 
(((

م���ن �شي���ق الأرما����ص

 ،
(6(

 وخيفة الوعد، وغ���ّم ال�شريح
(((

، وا�شت���كاك الأ�شماع وظلم���ة اللحد
(4(

الأ�ش���الع

.
(8(

»...
(7(

وردم ال�شفيح

وينبغي الإ�صارة اإلى  اأن �صغطة القبر على الموؤمن لو ح�صلت فهي من باب تطهيره 

م���ن الذنوب المتبقية في عالم الدنيا فيخرج نقيًا اإل���ى عالم القيامة، قال ر�صول اهلل

.
(9(

P: »�شغطة القبر للموؤمن كفارة لما كان منه من ت�شييع النعم«

)))  ال�صيخ الكليني، اأ�صول الكافي، ج)، �ض 6)).

)))  ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، �ض 09)، ح4.

)))  الأرما�ض: جمع الرم�ض وهو القبر والإبال�ض: الياأ�ض والنك�صار والحزن.

)4)  اختالف الأ�صالع: كناية عن �صغطة القبر اإذ يح�صل ب�صببها تداخل الأ�صالع واختالفها.

)))  اللحد: في الجانب.

)6)  ال�صريح ال�صق في و�صط القبر.

)7)   ال�صفيح: الحجر. والمراد بردمه هنا �صد القبر به.

)8)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج60، �ض، 44).

)9)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج6، �ض )))، ح6)، باب اأحوال البرزخ والقبر...
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وم���ن الأعمال الموؤدي���ة اإلى �صغطة القب���ر بح�صب ما ورد في الرواي���ات : النميمة 

والغيب���ة، �ص���وء الخلق م���ع الأهل، الته���اون في اأمر الطه���ارة وال�ص���الة، ترك خدمة 

الموؤمنين، ت�صييع النعم الإلهية. عقوق الوالدين، البغي على النا�ض.
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ت�أّملي��ة وقف��ة 

آثار الذنوب  في اآلخرة

1 - ا�شتحق���اق دخ���ول الن���ار: قال اهلل تعال���ى: { ڱ ڱ ڱ   ں ں ڻ 

. فم���ن الآث���ار المعروف���ة للذنوب 
(((

ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ } 
والمعا�ص���ي اأن مرتكبه���ا اإذا لم يتب فه���و م�صتحق لدخول النار. وقول���ه تعالى في اآية 

اأخ���رى يوؤكد هذه الحقيق���ة: { ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ            

. اإن م���ن الآثار العامة للمع�صية يوم القيامة هو ا�صتحقاق مرتكبها دخول 
(((

ٹ } 
النار.

  ورغم اأن الموؤمن ل ُيخلَّد في النار ولكن هذا ل يعني عدم فعلية دخوله اإلى النار، 

فق���د ورد في الروايات اأن بع�ض الذنوب توجب تطوي���ل اأمد العذاب واأن يعاقب باألوان 

 :Pمتع���ددة واأّن ال�صفاع���ة ق���د ل ت�صل اإليه اإل بع���د مئات ال�صني���ن، روي عن النبي

»واعلم���وا اأن العب���د ليحب�ص عل���ى ذنب من ذنوبه مائة عام واأن���ه لينظر اإلى اأزواجه 

. والحديث فيه دللة اأن الذنب يمنع من دخول الجنة مدة من 
(((

في الجنة ليتنعمن«

الزمن ول دللة فيه على اأنه في تلك المدة في النار اأو في �صدائد القيامة.

وع���ن الإمام عليQ قال: »ل تتكلوا ب�شفاعتنا فاإن �شفاعتنا ل تلحق باأحدكم 

، والحديث يو�صح اأن ال�صفاعة ق���د تاأتي اإذا مات الموؤمن 
(4(

اإل بع���د ثالثمائ���ة �شن���ة«

على التوحيد والنبوة والإمامة ولكن بعد ثالثمائة �صنة ومقدار ال�صنة عند اهلل يختلف 

عن مقدارها عندنا.

)))  �صورة البقرة، الآية)8.

)))  �صورة النمل، الآية90.

)))  ال�صيخ الكليني، اأ�صول الكافي، ج)، �ض )7)، ح7)، باب الذنوب.

)4)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار ، ج70، �ض 0)))، ح6)، باب اإذا اأذنب خرج في قلبه كتلة �صوداء.
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. الأ�صهاد، 
(((

2 -  الفت�ش���اح يوم القيامة : ق���ال اهلل تعالى { ڤ ڦ ڦ } 

جم���ع �صاهد وه���م الذين ي�صه���دون بالحق للموؤمني���ن على المبطلي���ن والكافرين يوم 

القيامة وفي ذلك �صرور للمحق وف�صيحة للمبطل في ذلك اليوم العظيم.

اإن الآية ت�صير اإلى معنى دقيق وهو اأن يوم الأ�صهاد هو اليوم الذي ُيب�َصط فيه الأمر 

ف���ي مح�ص���ر اهلل تعالى وتنك�ص���ف ال�صرائر  والأ�ص���رار لكافة الخالئق وه���و يوم تكون 

الف�صيح���ة في���ه اأفظع ما تك���ون، ويكون النت�صار في���ه اأروع ما يكون، اإن���ه اليوم الذي 

ين�ص���ر اهلل فيه الأنبياء ويزيد في كرامتهم واإنه ي���وم افت�صاح الكافرين و�صوء عاقبة 

.  قيل الأ�صهاد 
(((

الظالمين، ويوم ل يحول �صيء دون افت�صاح الظالمين اأمام الأ�صهاد

.
(((

اأربعة: المالئكة، الأنبياء، اأمة محمدP، الجوارح

ول���ذا ينبغي على الإن�صان الموؤمن العاقل اأن يخ���اف اأهوال ذلك اليوم العظيم واأن 

يخاف الف�صيحة اأمام اهلل ور�صله والأمم والنا�ض اأجمعين.

روي ع���ن ر�ص���ول اهللP اأنه قال:» واأما عالم���ة الموقن ف�شت���ة: اأيقن باهلل حقاً 

واأيقن ب���اأن الجنة حق فا�شتاق 
(4(

فاآم���ن به، واأيق���ن اأن البعث حق فخاف الف�شيحة،

 واأيقن باأن الح�شاب حق 
(6(

واأيق���ن ب���اأن النار حق فظهر �شعيه للنج���اة منها،
(((

اإليها،

.
(7(

فحا�شب نف�شه«

   يق���ول اأمي���ر الموؤمنينQ في المناجاة ال�صعبانية »اإلهي ق���د �شترت علي ذنوباً 

في الدنيا واأنا اأحوج اإلى �شترها علّي منك في الآخرة، اإلهي قد اأح�شنت اإذ لم تظهرها 

لأحد من عبادك ال�شالحين فال تف�شحني يوم القيامة على روؤو�ص الأ�شهاد...«.

)))  �صورة غافر، الآية )).

)))  راجع، ال�صيخ نا�صر، مكارم ال�صيرازي، الأمثل، ج ))، �ض )8) )بت�صرف(.

)))  )م.ن(، ج))، �ض، )44.

)4)  في دار الآخرة، وفي يوم تبلى ال�صرائر فلم يعمل ما يوجب الف�صيحة.

)))  بفعل الخيرات والمبرات، وباكت�صاب ما يوجب دخول الجنان والبعد عن النيران. 

)6)  بالبتعاد عن الذنوب.

)7)  الحراني، ابن �صعبة، تحف العقول، �ض، 0)، حكمة P وكالمه وموعظته.





مفاهيم محورية:

11

الحياة المؤّقتة والحياة الدائمة

XX.في رحاب الموعظة

XX.عالم المادة محدود بأجل معيّن

XX.مع الرجل الخائف وملك الموت Qقّصة النبي سليمان

XX.حقيقة الموت وسبب خوف الناس منه

XX.األولياء والصالحون يتمنّون الموت





 تصدير الموعظة:

قال اهلل الحكيم في كتابه الكريم:

ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  {ٺ 

ڇ  ڇ  چ   چ  چ         چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
.

(((

ڇ} 

في رحاب الموعظة:

نَّ للحياة الدني���ا ظاهرًا وباطنًا، واأّن ما يعلمه النا�ض عنها 
َ
ت�صي���ر الآية الأولى اإلى اأ

ه���و الظاهر فقط؛ بمعنى اأّنه���م يعلمون الأمور الماّدية والق�صاي���ا المح�صو�صة التي ل 

تخ���رج عن دائرة الحوا�ض والم���دركات الظاهرية. واأّما باطن ه���ذه الحياة � التي هي 

ِن�صوا بالظاهر وان�صغلوا بالمادة واطماأنوا بها، 
َ
الآخرة � فهم غافلون عنها كلّيًا؛ لأّنهم اأ

نَّ اهلل تعالى ي�صف هذه الحياة 
َ
ول���م يفّكروا بما وراء هذه الحياة الظاهرية. والحال اأ

ف���ي اأكثر من اآية باأّنها لي�صت ب�صيء اأمام الآخرة، ولي�صت هي الهدف والغاية من خلق 

.
(((

الإن�صان، بل { ڑ ڑ ک ک ک ک } 

)))  �صورة الروم، الآيتان 7 – 8.

)))  �صورة الحديد، الآية 0).



محاسن الكلم 132

نَّ الآية الثانية توؤّنب النا�ض وتقّرعهم على اكتفائهم بالعلم الظاهري فقط، 
َ
في حين اأ

وتحّثهم على الخروج من دائرة الح�ّض والماّدة، والتفّكر في اأنف�صهم وفي ال�صبب الذي 

لأجل���ه ُوجدوا في ه���ذه الحياة، وفي ال�صبب الذي خلق اهلل لأجل���ه ال�صماوات والأر�ض 

وم���ا بينهما، وبّين���ت باأّنهم لم يفكروا باأّي �صيء وراء ما يرون���ه وي�صاهدونه بحوا�صهم 

نَّ عدم التفّكر في هذه الأمور تجعل النا�ض في غفلة 
َ
ويبا�صرونه باأنف�صهم. حيث تعتبر اأ

عن لقاء اهلل تعالى، وفي غفلة عّما وراء هذا العالم.

اهلل تعال���ى يبّي���ن باأّنه لم يخلق ال�صم���اء والأر�ض وما بينهم���ا اإل بالحق؛ فهو يقول 

في مكان اآخر: { ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

. اإذًا، هن���اك غاي���ة وحكمة م���ن خلق ال�صم���اوات والأر�ض وما 
(((

حت خت مت } 
بينهم���ا، وعلينا اأن نعي�ض ف���ي هذه الدنيا للو�صول اإليه���ا، ل اأن نمّر عليها دون التفات 

ودون معرفة، فنكون من م�صاديق الآية الكريمة: { ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

.
(((

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ } 

عالم الماّدة محدود بأجل معيّن:

نَّ خلق عالم الماّدة له اأجل معّين ووقت محّدد ل 
َ
ومن جهة اأخرى تبّين هذه الآية اأ

يمكن اأن يتجاوزه، وهذا حال جميع الموجودات الماّدية والطبيعية التي تخ�صع لقانون 

الم���ادة، فاإّنه���ا ل ت�صتطي���ع اأن تخرج على هذا القان���ون العام وتب���ّدل زوالها وفناءها 

ومحدودّي���ة اأجلها ومّدة حياتها اإلى حيثي���ة البقاء والدوام وال�صتمرار والخلود، وهذه 

 ،
(((

الحقيقة م�صتف���ادة من الكثير من الآيات، من قبيل: { ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ } 

.
(4(

و { پ پ پ} 

)))  �صورة الدخان، الآيتان 8) – 9).

)))  �صورة يو�صف، الآية )0).

)))  �صورة ال�صحى، الآية 4.

)4)  �صورة الأعلى، الآية 7).
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والإن�ص���ان ب�صفته موجودًا ماّديًا فه���و غير خارج عن هذا القانون؛ اإذ �صوف ينتقل 

اإلى عالم اآخر، ولن يبقى في هذه الدنيا؛ حيث ت�صير هذه الآية اإلى ذلك: { ں ں 

.
(((

ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ} 
والإن�ص���ان مهم���ا عم���ل ل يمكنه تغيي���ر هذا الواق���ع اأو الفرار منه؛ ل���ذا يقول اأمير 

رب ال�صربة التي ا�صت�صهد بها، �صمن خطبة له: الموؤمنينQبعدما �صُ

َه���ا النَّا����ُص، ُكلُّ اْمِرٍئ َلٍق َما َيِف���رُّ ِمْنُه في ِفَراِرِه، والأَجُل َم�َش���اُق النَّْف�ِص اإَلْيِه،  »اأيُّ

.
(((

واْلَهَرُب ِمْنُه ُمواَفاُتُه«

ل���ذا عليه اأن يعمل لذاك اليوم الذي ل مفّر منه، ولن ينجو منه اأحد؛ حتى الأنبياء 

والر�ص���ل والمقربي���ن م���ن اهلل تعال���ى، { ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

.
(((

ڈ } 
قّصة النبي سليمانQ مع الرجل الخائف وملك الموت :

قي���ل اإّن رج���اًل فزع���ًا جاء �صباح ي���وم اإلى النبي �صليم���ان )على نبّين���ا واآله  وعليه 

���الة وال�ص���الم(، فلّما �صاهد �صليم���ان ا�صفرار وجهه وازرق���اق �صفاهه من �صّدة  ال�صّ

الخوف والهلع، �صاأله: ما بالك اأيُّها الموؤمن؟ وما عّلة خوفك وفزعك؟!

اأجاب الرجل: لقد نظر اإلّي عزرائيل نظر غ�صب وعجب، فاأفزعني ذلك كما ترى.

فقال �صليمان: وما هي حاجتك الآن؟

قال: يا نبي اهلل، الريح طوع اأمرك، فُمرها لتاأخذني اإلى الهند، لعّلني اأنجو هناك 

من براثن عزرائيل.

)))  �صورة الأعراف، الآية 4).

بعة الّثالثة 67))�ض، دار  ���د ب���ن يعقوب، الكافي، ج )، ����ض 99)، ح 6، ت�صحيح وتعليق على اأكبر غف���اري، الطَّ )))  الُكَلْين���ي، ُمَحمَّ

الكتب الإ�صالميَّة، طهران.

)))  �صورة الرحمن، الآيتان 6) – 7).
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فاأمر النبي �صليمان الريح لتحمله على وجه ال�صرعة اإلى الهند. وفي اليوم التالي، 

جل�ض �صليمان في مجل�صه، فجاء عزرائيل لروؤيته، فقال له: يا عزرائيل، لماذا نظرَت 

اإلى ذل���ك العبد الموؤمن نظرة مغ�صب فدفعَت بذل���ك الم�صكين الفزع اإلى الفرار من 

اأهله وبيته اإلى ديار الغربة؟

فق���ال عزرائيل: لم اأنظ���ر اإليه نظرة مغ�صب قّط، ولقد اأ�ص���اء الظّن بي، فقد كان 

ال���رّب ذو الج���الل اأمرني بقب�ض روحه ف���ي الهند في ال�صاعة الفالنّي���ة، فوجدته هنا 

قريب���ًا من تلك ال�صاعة، فتعّجبت وده�صت من ذل���ك وتحّيرت في اأمري، فخاف ذلك 

طراب من جهتي اأنا،  الرج���ل من تحّيري وظّن خطاأ اأني اأريد ال�صوء به. لقد كان ال�صّ

وكنُت اأحّدث نف�صي: لو امتلك هذا الرجل األف جناح لما اأمكنه الطيران بها، والذهاب 

اإلى الهند في هذا الزمن الق�صير، فكيف �صاأنجز هذه المهّمة التي اأوكلها اهلل لي؟

ث���م قلُت لنف�صي: فالأذهب كم���ا اأمرت؛ فلي�ض ذلك من �صاأن���ي. وهكذا فقد ذهبُت 

باأمر الحّق اإلى الهند ففوجئُت به هناك فقب�صُت روحه .

َها  ة نعرف م���راد اأمير الموؤمنينQ بقول���ه المتقّدم: »اأيُّ م���ن خالل هذه الق�صّ

النَّا�ُص، ُكلُّ اْمِرٍئ َلٍق َما َيِفرُّ ِمْنُه في ِفراِرِه«.

حقيقة الموت وسبب خوف الناس منه:

نَّ الموت لي�ض كما يت�صّور النا�ض باأّنه عبارة عن فناء وانعدام وانحالل، 
َ
ل �صّك في اأ

كم���ا يح�صل للج�ص���م الع�صوي، بل هو انتقال م���ن عالم اإلى عالم اأعل���ى واأ�صمى؛ لذا 

نَّ النف����ض الإن�صانية ل تفنى بالموت، بل تت���رك عالئق الماّدة التي 
َ
يعتب���ر الفال�صف���ة اأ

لحقت بها، وتتجّرد عنها، وتنتقل من عالم الطبع اإلى عالم المثال. وفي هذا ال�صدد 

يقول ابن �صينا:

»واأّم���ا م���ن يخاف من الموت، فالأّنه ل يعلم اأين �شتكون عودته ورجوعه، اأو لأّنه 

يظ���ّن اأّن ذات���ه �شتنحّل، ونف�شه وحقيقت���ه �شتبطل بانحالل بدن���ه وبطالن تركيبه، 
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فهو يجهل بقاء نف�شه، ول يعلم كيفية المعاد، فهو في الواقع ل يخاف من الموت، 

بل يجهل اأمراً كان حرّياً به اأن يعلمه. وعّلة خوفه اإّنما هي جهله، هذا الجهل الذي 

دفع بالعلماء اإلى طلب العلم وم�شّقة �شبيله، وجعلهم يتركون لّذات الج�شم وراحة 

البدن في �شبيله«.

ُه؟  و�ُصئ���ل الإمام الح�صن المجتبىQ فقيل له: »َما َباُلَنا َنْك���َرُه اْلَمْوَت َوَل ُنِحبُّ

ْرُتْم ُدْنَياُك���ْم، واأَْنُتْم َتْكَرُهوَن  ُك���ْم اأَْخَرْبُتْم اآِخَرَتُكْم َوَعمَّ َق���اَل َفَقاَل اْلَح�َشُنQ: ِلأَنَّ

.
(((

ْقلََة ِمَن اْلُعْمَراِن اإَِلى اْلَخَراِب« النُّ

األولياء والصالحون يتمنّون الموت:

لقد جعل القراآن المعيار في اإيمان الإن�صان اأو عدم اإيمانه هو حّبه للموت اأو فراره 

منه؛ فق���د ورد في خط���اب اهلل تعالى لليه���ود: { ٱ ٻ ٻ     ٻ ٻ پ پ پ 

ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

.
(((

ڤ ڤ ڤ } 

وف���ي مورد اآخر يوّج���ه خطابه للنبي الأكرم P بقول���ه: { ۀ ۀ ہ ہ ہ  

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

 .
(((

ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ } 

واأّما الإن�صان الذي علم حقيقة الموت، واأّنه تحرير لروحه ونف�صه من قف�ض الدنيا 

والم���ادة، وعم���ل �صالحًا، ول���م يتجاوز على حق���وق الآخرين، ولم ينح���رف عن مقام 

عبودّيته هلل �صبحانه، ف�صوف تح�صل لديه حالة ارتباط باهلل ومعرفة له. وهذا الأن�ض 

والعالقة �صيوجبان محّبته ونزوعه اإلى لقائه والنظر اإليه عّز وجل. وباعتبار اأّن الموت 

د بن علي، معاني الأخبار، �ض 90)، باب: معنى الع���روة الوثقى، ت�صحيح وتعليق: على اأكبر غفاري،  ْي���خ ال�ص���دوق، ُمَحمَّ ))) ال�صَّ

ن�صر: موؤ�ص�صة الّن�صر التابعة لجماعة المدر�صين بقم الم�صّرفة، 79))ه.

)))  �صورة البقرة، الآيتان 94 – )9.

)))  �صورة الجمعة، الآيتان 6 – 7.
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يمّثل ج�صر العبور لّلقاء والو�صال، فاإّن الموؤمن ينبغي اأن يكون عا�صقًا للموت ومنتظرًا 

ل���ه بفارغ ال�صبر؛ لأّن عا�صق الحبيب يع�صق اأي�ص���ًا الطريق الذي يقوده اإليه، وهذا ما 

ت�صير اإليه الآيتان المتقدمتان، ومن هنا ينقل عن اأمير الموؤمنينQ اأّنه كان يقول: 

.
(((

ِه« ْفِل ِبَثْدي اأمِّ »َواهلِل َلْبُن اأِبي َطاِلٍب اآَن�ُص ِباْلَموِت ِمَن الطِّ

ْهِرّي حكاية عن الإمامQ: »َوَكاَن اأِمي���ُر اْلُموؤِمِنيَنQ َي�ْشَتْبِطُئ  وذك���ر الزُّ

.
(((

اْلَقاِتَل َفَيُقوُل: َمَتى ُيْبَعُث اأ�ْشَقاَها«

: »َما َيْحِب�ُص  واأورد اب���ن �صعد في الطبقات عن محّمد، عن عبيدة، ق���ال: َقاَل َعِليٌّ

اأ�ْشَقاُك���ْم اأْن َيِج���ي َء َفَيْقُتُلِن���ي؛ اللَُهمَّ َقْد �َشِئْمُتُه���ْم َو�َشِئْموِني، َفاأِرْحُه���ْم ِمنِّي َواأِرْحِني 

.
(((

ِمْنُهْم«

لذا، فقد نادى حين هوى �صيف ابن ملجم المرادي على راأ�صه ال�صريف:

.
(4(

»ِب�شِم اهلِل َوِباهلِل، َوعلى ِملَِّة َر�ُشوِل اهلِل، ُفْزُت َوَربِّ اْلَكْعَبِة«

وينقل عن الإمام الح�صينQ اأّنه قال يوم عا�صوراء:

���ْل���َق ُط����رًا ِف َه����واَك َراَكَت���َرْك���ُت اْلَ
َ
اأ ِل���َك���ي  اْل����ِع����َي����اَل  ْي�����َت�����ْم�����ُت 

َ
َواأ

اإَِرب�����ًا ��ْع��َت��ِن��ي ِف احُل�����بِّ  َق��طَّ �����َواَكَف���َل���ْو  ������صِ اإَِل  اْل�������ُف�������وؤاُد  َح������نَّ  َل�����ا 

وه���ذا ما فعل���ه اأ�صحاب الإم���ام الح�صينQ؛ عندم���ا �ُصِئلوا ع���ن الموت فداء 

لأب���ي عبد اهللQ، حيث اأجاب كلٌّ منه���م بجواب يك�صف فيه عن رغبته في الموت 

وا�صتياقه اإليه.

))) ال�صريف الر�صي، محمد بن الح�صين المو�صوي، نهج البالغة، �ض 9)، تحقيق وت�صحيح: عزيز اهلل العطاردي، ن�صر: موؤ�ّص�صة 

نهج البالغة، الطبعة الأولى 4)4)ه�، قم المقد�صة.

))) �صبط ابن الجوي، تذكرة الخوا�ض، �ض 00)، الطبعة الحجرية.

بقات الكبرى، ج )، �ض 4)، دار �صادر، بيروت. د، الطَّ ))) ابن �صعد، ُمَحمَّ

)4)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج )4، �ض ).
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ت�أّملي��ة وقف��ة 

من مفاسد حّب الدنيا

»وم���ن المفا�ش���د الكبي���رة لحب الدنيا – كم���ا يقول الإم���ام الخميني}- اأّنه 

يمن���ع الإن�ش���ان م���ن الريا�ش���ات ال�شرعي���ة والعب���ادات والمنا�ش���ك، وُيق���ّوي جان���ب 

الطبيع���ة ف���ي الإن�ش���ان بحي���ث يجعله���ا تع�ش���ي ال���روح وتتم���ّرد عليه���ا ويوهن عزم 

الإن�شان واإرادته، مع اأّن من اأكبر اأ�شرار العبادات والريا�شات ال�شرعية هو اأن تجعل 

الج�ش���م وقواه الطبيعية تابعة ومنقادة لل���روح بحيث يكون لالإرادة دوراً موؤّثراً في 

الج�شم ويخ�شع الج�شم لأوامر الإرادة فيعمل ما ت�شاء، ويمتنع عّما ت�شاء، وي�شبح 

ُمل���ك الج�ش���م وقواه الظاهرة مقهوراً وم�شّخراً للملك���وت بحيث اإّنه يقوم بما يريد 

.
(((

من دون م�شقة ول عناء«

)))   الإمام الخميني}، الأربعون حديثًا، �ض98).
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تصدير الموعظة:

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

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  ڃچ  ڃ     ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ 

.
(((

ڇ ڇ } 

م�دخ�ل:

التوب���ة باب اهلل الآمن، ال���ذي فتحه اهلل اإلى �صاحة عفوه »اإله���ي اأنت الذي فتحت 

، والذي تركه اهلل تعال���ى مفتوحًا بالليل 
(((

لعب���ادك باب���اً اإل���ى عفوك �شّميت���ه التوب���ة«

 وماأوًى لعباده الهاربين م���ن واقعهم المنحرف ليدخل���وه متى اأرادوا، 
ً
والنه���ار، ملج���اأ

ر م���ن دن�ض الخطاي���ا والذنوب  ���د عنده���م رغبة مخل�صة ف���ي التطهُّ بمج���ّرد اأن يتولَّ

والمعا�صي.

    والتوب���ة دع���وة رّباني���ة مفتوحة وموّجهة ل���كل المذنبين في الأر����ض، والمذنبون 

هم  جميعًا مدعوون لقبول هذه ال�صيافة الإلهية، من اأجل اأن ي�صعوا حّدًا لف�صادهم وغيِّ

)))  �صورة التحريم، الآية 8.

)))  الإمام زين العابدين Q، ال�صحيفة ال�صجادية، مناجاة التائبين.
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وت�صاقطه���م وراء المل���ّذات الدنيوية الرخي�ص���ة، واأن ل يياأ�صوا م���ن رحمة اهلل. يقول 

ۇ    ڭڭ  ڭ      ڭ    ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  تعال���ى:{ 

.
(((

ۇ ۆ        ۆ        }

ما هي التوبة النَّصوح:

تت�صّمن الآية الكريمة  - المذكورة في ت�صدير الموعظة - حّث �صريح على التوبة 

الن�صوح، والتوبة الن�صوح اأعلى درجات التوبة اأو التائبين، بعد الدرجات الأولى للتوبة 

من ترك الذنوب مّدة اأو ترك الكبائر. ولهذا كان من ال�صروري تو�صيح معناها:

 ،
(((

فالن�ص���ح ياأتي لغة بمعن���ى: »الإخال�ص، نحو ن�شحت ل���ه ال���ود اأي اأخل�شته«

فالتوب���ة الن�صوح هي التي ت�ص���رف �صاحبها عن المع�صية، وتخلِّ�صه من الرجوع اإلى 

الذنب وذلك بتحّري جميع الطرق التربوية التي ت�صّده عن المع�صية.

ومعناه���ا ح�ص���ب ما ورد في الروايات عن اأهل البيت R هي التوبة التي ل يعود 

.Q فيها التائب اإلى الذنب الذي تاب عنه، على ما ورد عن الإمام ال�صادق

وروي عن ر�صول اهلل P اأنه خطب يومًا بالم�صلمين فقال: »اأيها النا�ص توبوا اإلى 

.
(((

اهلل توبة ن�شوحاً قبل اأن تموتوا بادروا بالأعمال ال�شالحة قبل اأن ت�شغلوا...«

وعن اأب���ي ب�صير قال: »قلت لأب���ي عب���د اهلل Q: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ } ق���ال: ه���و الذنب )اأي التوبة من الذن���وب( الذي ل يعود فيه اأبداً، قلت 
.

(4(

واأّينا لم يعد؟ فقال: يا اأبا محمد اإن اهلل يحبُّ من عباده المفتتن التّواب«

َبا َعْب���ِد اهللQ َيُقوُل: »اإَِذا َتاَب اْلَعْبُد َتْوَبًة 
َ
وَع���ْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َوْهٍب َقاَل: �َصِمْعُت اأ

)))  �صورة الزمر، الآية )).

)))  الراغ���ب الأ�صفهان���ي، مفردات األفاظ القراآن، ����ض 808، مادة ن�صح تحقيق �صفوان عدن���ان داوودي، النا�صر طليعة النور، 

مطبعة �صليمان زادة، ط )، 7)4)ه.

)))  الديلمي، اإر�صاد القلوب، ج )، �ض )4.

)4)  ال�صيخ الكليني، اأ�صول الكافي / ج )، �ض ))4.
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���ُه اهلل َف�َشَت���َر َعلَْي���ِه َفُقْلُت َوَكْي���َف َي�ْشُتُر َعلَْيِه َق���اَل ُيْن�ِشي َملََكْي���ِه َما َكاَنا  وح���اً اأََحبَّ َن�شُ

ِن اْكُتِمي َعلَْي���ِه ُذُنوَبُه  َلى ِبَق���اِع اْلأَْر����صِ اأَ َيْكُتَب���اِن َعلَْي���ِه َوُيوِح���ي اهلل اإَِل���ى َجَواِرِح���ِه َواإِ

.
(((

ُنوِب« َفَيْلَقى اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِحيَن َيْلَقاُه َوَلْي�َص �َشيْ ٌء َي�ْشَهُد َعلَْيِه ِب�َشيْ ٍء ِمَن الذُّ

فحقيق���ة التوب���ة الن�صوح اأرق���ى بدرجات من التوب���ة التي يعود فيه���ا الإن�صان اإلى 

نَّ �صروطها كذلك.
َ
الذنوب، وبالتالي فاإّن اأثرها يختلف عن اآثار التوبة العادية، كما اأ

وهذا الأمر بقدر ما ي�صتبطن من ال�صعوبات، فاإّنه في الوقت نف�صه له اآثاٌر عظيمة 

في حياة الإن�صان، خ�صو�صًا ال�صباب.

فضل التوبة النصوح:

اأوًل:اإِنَّ اأعظ���م ف�صل للتوبة اأّنه���ا �صبب لمحبة اّلربِّ للعبد التائ���ب. وفرٌق بين اأْن 

نق���ول: )اإنَّها �صبٌب لمحبة ال���رب للعبد( و )اإِنَّها �صبب لمحب���ة العبد للرب(، فمن اأنا 

ليحّبني الملك الجبار؟!

َبا َعْبِد اهلل َيُقوُل: َقاَل َر�ُصوُل 
َ
اِد ْبِن َب�ِصيٍر َقاَل �َصِمْعُت اأ روى الكليني باإ�صناده اإَِلى َحمَّ

َب اإَِليَّ  َد ِلُمَحاَرَبِتي َوَما َتَقرَّ : »َمْن اأََهاَن ِلي َوِلّياً َفَقْد اأَْر�شَ اهللP: َقاَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ

َذا  ُه َفاإِ َليَّ ِبالنَّاِفلَِة َحتَّى اأُِحبَّ ُب اإِ ���ُت َعلَْيِه َواإِنَُّه َلَيَتَقرَّ ا اْفَتَر�شْ َليَّ ِممَّ َعْب���ٌد ِب�َشيْ ٍء اأََحبَّ اإِ

ُر ِب���ِه َوِل�َشاَنُه الَِّذي َيْنِطُق ِبِه  اأَْحَبْبُت���ُه ُكْن���ُت �َشْمَع���ُه الَِّذي َي�ْشَمُع ِبِه َوَب�َشَرُه الَِّذي ُيْب�شِ

ْدُت َعْن �َشيْ ٍء اأََنا  َلِني اأَْعَطْيُتُه َوَما َتَردَّ ْن �َشاأَ ِت���ي َيْبِط�ُص ِبَها اإِْن َدَعاِني اأََجْبُتُه َواإِ َوَي���َدُه الَّ

.
(((

ِدي َعْن َمْوِت اْلُموؤِْمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت واأَْكَرُه َم�َشاَءَتُه« َفاِعُلُه َكَتَردُّ

ماذا لو أحبّك الله؟!

فلن�صتم���ع اإَِلى �صوت الح���ّق والحقيقة من خالل ما روي:»اإذا اأح���بَّ اهللُ موؤمناً قال 

���ي اأحبب���ُت فالن���اً فاأحّب���ه ف���ي حّبه ثّم ين���ادي في ال�شم���اء اإِنَّ اهلَل يحبُّ  لجبرائيل:اإنِّ

بعة الّثالثة  د بن يعقوب، الكافي، ج )، �ض 6)4، باب: بناء التوبة، ح ))، ت�صحيح وتعليق على اأكبر غفاري، الطَّ )))  الُكَلْيني، ُمَحمَّ

67))�ض، دار الكتب الإ�صالميَّة، طهران.

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج )، �ض ))).
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.
(((

فالناً فاأحّبوه، ثّم يو�شع له قبول في اأهل الأر�ص«

نيا ي�صعد لو كان محبوبًا من ِقَبِل زعيٍم اأو م�صوؤول،  بع�ض الّنا�ض في هذه الحياة الدُّ

فم���اذا ترى الموؤم���ن يعمل لو كان محبوبًا م���ن ِقَبل رّب الأر�ض وال�صم���اء، فيا لها من 

�صعادٍة ما بعدها �صعادة...

���ه فرٌح ل يالزم الت�صبيه ول التج�صيم ول  ثاني���اً: اأّنها �صبٌب لفرح الرّب بالعبد، واإِنَّ

 Qَبا َجْعَفٍر
َ
اِء، َق���اَل �َصِمْعُت اأ ِبي ُعَبْيَدَة اْلَحذَّ

َ
َذْيَنَة َع���ْن اأ

ُ
التمثيل...فع���ن ُعَمَر ْبِن اأ

َيُق���وُل: »اإِنَّ اهلَل َتَعاَل���ى اأَ�َش���دُّ َفَرح���اً ِبَتْوَب���ِة َعْب���ِدِه ِم���ْن َرُج���ٍل اأَ�َش���لَّ َراِحلََت���ُه َوَزاَدُه ِفي 

ُج���ِل ِبَراِحلَِتِه ِحيَن  �َشدُّ َفَرح���اً ِبَتْوَبِة َعْبِدِه ِمْن َذِلَك الرَّ َلْيلَ���ٍة َظْلَم���اَء َفَوَجَدَها َفاهلل اأَ

.
(((

َوَجَدَها«

نَّ رج���اًل يركب دابًة، ق���د اأودعها من �صنوف 
َ
م���ا اأروع ه���ذا الت�صبي���ه! ت�صّوروا لو اأ

الطع���ام وال�ص���راب والموؤونة التي يحت���اج اإليها في طريقه الطوي���ل الموح�ض، وعندما 

ن���زل لي�صتريح ف���ي تلك الأر�ض القاحلة فق���د الدابة وما عليها م���ن زاٍد وموؤونة. وبعد 

بح���ث طويل ق���د اأ�صناه واتبع���ه، ا�صت�صلم لقدره ظم���اآَن جائعًا، وعندم���ا و�صل للرمق 

نَّ 
َ
الأخي���ر، فاإذا به يرى من بعيد تلك الداب���ة تعود اإليه؛ لتعطيه الحياة ثانيًة. ل �صّك اأ

ه���ذا الت�صبيه باأمٍر ح�ّصيٍّ يو�صل اإَِلى اأذهاننا م���ا ق�صده الإِمامQ من بيان الفرح 

وال�صرور الرباني عند توبة عبده واإيابه اإليه.

ثالث���اً: اأّنه���ا �صبب لن���ور القلب ومح���و اأثر الذنب، يا ل���ه من ف�ص���ل!! التوبة �صبب 

لن���ور القل���ب ومحو اأثر الذن���ب، فلينتب���ه كّل موؤم���ن وكل موؤمنة، فاإّن���ه ل ي�صتغنى عن 

ه���ذا المو�صوع عالم اأو حاكم رج���ل اأو امراأة �صاب اأو �صابة، فكّلن���ا بحاجٍة اإلى التوبة 

وخ�صو�صًا التوبة الن�صوح.

د باقر البهبودي،  راط الم�صتقيم اإَِلى م�صتحقي التقديم، ج )، �ض 67، ت�صحيح: ُمَحمَّ )))  العاملي الناباطي، علي بن يون�ض، ال�صّ

ولى 84))، ن�صر: المكتبة المرت�صوية لإحياء الآثار الجعفرية.
ُ
الطبعة الأ

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج )، �ض ))4.
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ُغر، فقد روى  اإّن �صدق التائب مع اهلل في توبته يطّهره من كّل ذنٍب مهما َكُبر اأو �صَ

الديلم���ي في اإر�صاد القلوب عن ر�ص���ول اهللP،اأّنه قال: »اإَِذا اأَْذَن���َب اْلَعْبُد َكاَن ُنْقَطًة 

ْن ُهَو َلْم َيُتْب َوَلْم  َفا َقْلُبُه ِمْنَه���ا َواإِ �َش���ْوَداَء َعلَ���ى َقْلِبِه َفاإِْن ُه���َو َتاَب َواأَْقلََع َوا�ْشَتْغَفَر �شَ

َواِد َحتَّى َيْغُمَر اْلَقْلَب َفَيُموُت ِبَكْثَرِة  َواُد َعلَى ال�شَّ ْنِب َوال�شَّ ْنُب َعلَى الذَّ َي�ْشَتْغِفْر َكاَن الذَّ

.
(((

ُنوِب َعلَْيِه َوَذِلَك َقْوُلُه َتَعاَلى: {  ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ       ڍ  }« ِغَطاِء الذُّ

ن���وب كمث���ل �صحاب���ٍة كثيفٍة مظلم���ٍة، تحج���ب بمرورها �ص���وء القمر عن  فمث���ل الذُّ

الأر����ض، فاإذا انق�صعت عاد الّنور �صاطعًا. فالذنوب كال�صحابة، وال�صتغفار يمّثل حالة 

انق�صاعها.

التوبة واجبة على الجميع:

اإذا اأق���دم الإن�صان على المع�صية، وكان بالغًا عاق���اًل عالمًا بحرمة ما ارتكبه غير 

م�صّطر اإليها ول مجبر عليها، يعتبر حينئٍذ عا�صيًا وت�صبح التوبة واجبة عليه. 

روي ع���ن الإم���ام ال�صادق Q: »التوب���ة حبل اهلل ومدد عنايت���ه، ول بد للعبد 

م���ن مداوم���ة التوبة على كل ح���ال، وكل فرقة من العباد لهم توب���ة، فتوبة الأنبياء 

م���ن ا�شط���راب ال�ش���ر، وتوب���ة الأولياء م���ن تلوين الخط���رات، وتوب���ة الأ�شفياء من 

التنفي����ص، وتوب���ة الخا�ص م���ن ال�شتغال بغير اهلل تعالى، وتوب���ة العام من الذنوب، 

ول���كل واح���د منهم معرفة وعلم في اأ�شل توبته ومنته���ى اأمره وذلك يطول �شرحه 

.
(((

ها هنا..«

أدلة وجوب التوبة: 

وه���و الم�صتفاد م���ن الن�صو�ض ال�صرعية، فقد جاء في الق���راآن الكريم اآيات كثيرة 

ت���دل على وجوب التوبة على المذنبين، فقد تظاه���رت وت�صافرت اأدّلة القراآن الكريم 

)))  الميرزا النوري، م�صتدرك الو�صائل، ج ))، �ض ))).

)))  م�صباح ال�صريعة. من�صوب لالإمام ال�صادق Q �ض 97.
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وال�صنة ال�صريفة على �صرورة التوبة لكّل مكّلف لم يع�صمه اهلل من الخطاأ؛ لأنَّ الموؤمن 

ل يخل���و م���ن مع�صية ظاه���رة اأو باطنة. ومن اأجل ذل���ك وجب عليه اأن يج���ّدد التوبة 

والأوبة اإلى اهلل بعدد اأنفا�ض حياته حتى يلقى اهلل عز وجل وهو على توبة ، قال تعالى: 

.
(((

{ ىئ ی  ی ی ی جئ حئ مئ } 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ   } تعالى:  وقال 

.
(((

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ } 

فيظه���ر من هاتي���ن الآيتي���ن توجيه الخط���اب اإلى المذنبي���ن من الموؤمني���ن. اأما 

المجرم���ون ونحوه���م فاإن اهلل �صبحانه كثي���رًا ما كان يحذرهم في اآيات���ه عذابًا األيمًا 

وينذره���م عاقب���ة اأعمالهم ال�صيئ���ة، ثم يدعوه���م اإلى التوب���ة: { ڌ ڎ ڎ ڈ 

.
(((

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  } 
ومم���ا يدّل على الوجوب اأي�صًا قول���ه جّل وعال: { ىئ ی  ی ی ی جئ 

.
(4(

حئ مئ } 

فالأم���ر وا�صح الظهور في الوج���وب، وقد ربط اهلل تعالى الف���الح بالتوبة وفي اآيٍة 

.
(((

اأخرى يقول جل وعال: { حت خت مت ىت يت جث } 

نَّه قد �صّح الحديث بالإ�صناد عن حذيفة بن اليمان، قال: »كنت 
َ
وفي مجم���ع البيان اأ

رج���اًل ذرب الل�ش���ان عل���ى اأهل���ي فقلت: ي���ا ر�شول اهلل اإّن���ي لأخ�ش���ى اأن ُيدخلني ل�شاني 

الن���ار؟ فق���ال ر�ش���ول اهلل P: فاأين اأنت من ال�شتغفار؟ اإّن���ي لأ�شتغفر اهلل في اليوم 

. فانظر اإَِلى نبّينا وحبيبنا وهو المع�صوم ي�صتغفر اهلل في اليوم مائة مّرة.
(6(

مائة مرة«

)))  �صورة النور، الآية )).

)))  �صورة التحريم، الآية 8.

)))  �صورة البروج، الآية 0).

)4)  �صورة النور، الآية )).

)))  �صورة الحجرات، الآية )).

ولى ))4)، ن�صر: 
ُ
)6)  اأمي���ن الإ�ص���الم الّطبر�صي، الف�صل بن الح�صن، مجمع البيان في تف�صي���ر القراآن، ج 9، �ض )7)، الطبعة الأ

موؤ�ّص�صة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
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اإن كان الحبي���ب الم�صطف���ى P ي�صتغف���ر كّل هذه المرات وهو م���ن هو، فحريٌّ 

���ِذي ل ينفك ع���ن مع�صيٍة �صغرت اأم كب���رت، اأْن يحتاج اإل���ى التوبة بعدد  بالم�صل���م الَّ

اأنفا�ض حياته في هذه الدنيا.

يقول ال�صاعر:

با َزَمِن ال�صِّ َفاَت ِف  َقْد  َما  َعْنَك  َواْذُك������ْر ُذُن���وَب���َك َواْب��ِك��ه��ا َي���ا ُم��ْذِن��ُبَدْع 

َن�ِصيَتها ِح���َن  ال��ل��َك��اِن  ��َه��ا  َي��ْن�����صَ َت���ْل���َع���ُبَلْ  َلٍه  ْن���������َت 
َ
َواأ ْث���َب���ت���اه���ا 

َ
اأ َب�����ْل 

وِدْع���َت���ه���ا
ُ

وُح ِم���ْن���َك َوِدي����َع����ٌة اأ ��َل��ُبَوال�������رُّ َه���ا ِب���ال���ّرْغ���ِم ِم��ْن��َك َوُت�����صْ دُّ ���َرُ ����صَ

��َع��ى َل��َه��ا َي����ْذَه����ُبَوُغ������ُروُر ُدْن���َي���اَك ال��ت��ي َت�����صْ َم�����َت�����اٌع  َح���ِق���ي���َق���ُت���ه���ا  َداٌر 

���َه���اُر ِك��اَلُه��م��ا ���ُباْل��لَّ��ْي��ُل َف��اْع��َل��ْم وال���نَّ �������صَ ���َن���ا ِف��ي��ِه��م��ا ُت���َع���دُّ َوُتْ ْن���َف���ا����صُ
َ
اأ

قال اهلل تعالى:

ۇ  ۇ    ڭڭ  ڭ      ڭ    ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   }

.
(((

ۆ        ۆ        } 

وف���ي الخب���ر:»اإِنَّ اهلل َتَعاَلى اأَْن���َزَل ِفي َبْع����صِ ُكُتِب���ِه اْلُمْنَزَل���ِة اأََنا ِعْنَد َظ���نِّ َعْبِدي 

َفْلَيُظنَّ ِبي َما �َشاَء َواأََنا َمَع َعْبِدي اإَِذا َذَكَرِني َفَمْن َذَكَرِني ِفي َنْف�ِشِه َذَكْرُتُه ِفي َنْف�ِشي 

ْبُت اإَِلْيِه  َليَّ �ِشْب���راً َتَقرَّ َب اإِ َوَم���ْن َذَكَرِن���ي ِفي َم���اَلإٍ َذَكْرُتُه ِفي َم���اَلإٍ َخْيٍر ِمْنُه َوَمْن َتَق���رَّ

ْبُت اإَِلْيِه َباع���اً َوَمْن اأََتاِني َم�ْشياً اأََتْيُت���ُه َهْرَوَلًة َوَمْن  َب اإَِل���يَّ ِذَراعاً َتَقرَّ ِذَراع���اً َوَم���ْن َتَقرَّ

.
(((

َتْيُتُه ِبِمْثِلَها َمْغِفَرًة َما َلْم ُي�ْشِرْك ِبي �َشْيئاً « ْر�ِص َخِطيَئًة اأَ اأََتاِني ِبِقَراِب اْلأَ

في���ا اأيه���ا الموؤمن! هّيا اإلى ه���ذا الف�صل العظيم، فواهلل لو عرف���ت ف�صل التوبة ما 

تركتها طرفة عين، فكيف بالتوبة الن�صوح؟!

َعاَء َلْم  ْرَبعاً َمْن اأُْعِطَي الدُّ ْعِطَي اأَْرَبعاً َلْم ُيْحَرْم اأَ قال اأمير الموؤمنينQ: »َمْن اأُ

)))  �صورة الزمر، الآية )).

)))  الميرزا النوري، م�صتدرك الو�صائل، ج )، �ض 98).
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ُيْحَرِم اْلإَِجاَبَة َوَمْن اأُْعِطَي التَّْوَبَة َلْم ُيْحَرِم اْلَقُبوَل َوَمْن اأُْعِطَي اِل�ْشِتْغَفاَر َلْم ُيْحَرِم 

.
(((

َياَدَة« ْكَر َلْم ُيْحَرِم الزِّ اْلَمْغِفَرَة َوَمْن اأُْعِطَي ال�شُّ

فتوى الفقهاء: 

ق���ال لإمام الخميني }: »من الواجبات التوب���ة من الذنب، فلو ارتكب حراماً 

اأو ت���رك واجب���اً تج���ب التوبة ف���وراً، ومع عدم ظهوره���ا منه اأمره به���ا، وكذا لو �شك 

في توبته، وهذا غير الأمر والنهي بالن�شبة اإلى �شائر المعا�شي، فلو �شك في كونه 

���راً اأو عل���م بعدم���ه ل يج���ب الإن���كار بالن�شب���ة اإلى تل���ك المع�شي���ة، لكن يجب  مق�شِّ

 .
(((

بالن�شبة اإلى ترك التوبة«

شرائط التوبة النَّصوح:

للتوبة النَّ�صوح مجموعة من ال�صرائط ل تتحّقق التوبة دونها:

ال�شرط الأّول: الإخال�ض، فال ينبغي للتائب اأْن يتوب لمجّرد الخوف من العذاب 

 والعقوب���ة، اأو مذّم���ة النا����ض وخوف الف�صيح���ة، واإّنما يتوب هلل تعالى، ق���ال جّل عّزه: 

ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   }

، وق���ال اأي�ص���ًا { يئ جب    حب خب    مب ىب يب جت حت  خت    متىت يت جث          مث  ىث 
(((

ہ}
.

(4(

يث حج  مج جح مح جخ حخ  مخ جس } 

ال�ش���رط الثان���ي: الإقالع عن المعا�صي والذنوب،ف���اإّن حقيقة التوبة الرجوع عن 

الذنب � لقبحه � اإلى الطاعة، فال يمكن للتوبة اأْن تح�صل مع كون المذنب مواظبًا على 

ارتكاب المعا�صي واقتراف ال�صّيئات، فعن اأمير الموؤمنينQ قوله: »اإِنَّ النََّدَم َعلَى 

)))  ال�صري���ف الر�ص���ي، محمد ب���ن الح�صين المو�صوي، نهج البالغة، ����ض ))4، تحقيق وت�صحيح: عزي���ز اهلل العطاردي، ن�صر: 

موؤ�ّص�صة نهج البالغة، الطبعة الأولى 4)4)ه�، قم المقد�صة.

)))  روح اهلل المو�صوي الخميني، تحرير الو�صيلة، ج )، م�صاألة ))).

)))  �صورة البينة، الآية ).

)4)  �صورة الكهف، الآية 0)).
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.
(((

رِّ َيْدُعو اإَِلى َتْرِكه« ال�شَّ

ال�ش���رط الثال���ث: المداوم���ة عل���ى العم���ل ال�صال���ح، فاإّن َم���ْن اأقلع ع���ن الذنوب 

والمعا�صي من الطبيعي اأن يهوى العمل ال�صالح ويميل اإليه، ويداوم عليه.

ولنعتب���ر بالمثال التالي: اإنَّ َمْن يجم���ع القمح لوقت الحاجة، لو و�صعه في م�صتودٍع 

مل���ّوٍث بالح�ص���رات والرطوب���ة المف�صدة، فاإّن���ه اإذا جاء وقت الحاج���ة لال�صتفادة من 

القم���ح المجموع �صوف يجده فا�صدًا؛ لأّنه لمن ينّظف المخزن. وهكذا الحال بالن�صبة 

لأعمال الخير والف�صيلة فاإّنها ل ت�صتقّر في اأنف�صنا اإِلَّ بعد تطهيرها وتنظيفها من رين 

نوب ال�صابقة والمواظبة على ملئها بالأعمال ال�صالحة. الذُّ

ال�ش���رط الراب���ع: رّد المظالم: فاإن كان الذنب متعّلقًا بحّق عبد من عباد اهلل فال 

بّد من التحلُّل منه بالكيفية الممكنة.

ال�ش���رط الخام����ص: الإكثار م���ن ال�صتغفار؛ لم���ا فيه من الخي���ر الكثير والبركة 

ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ          ۈئ ۈئ ېئ   } تعال���ى:  ق���ال  العميم���ة 

نَّ لوجود 
َ
، فجعله���ا اهلل ِع���دل الوج���ود المب���ارك لر�صوله P، فكم���ا اأ

(((

ېئ } 

نيا من الخير العميم ورفع العذاب، فاإّن لال�صتغفار  ر�صول اهلل P في هذه الحياة الدُّ

كذل���ك من الف�صل. وكلمة { ېئ } تدلُّ على المداوم���ة وال�صتمرار في العمل ل 

فعله دفعة واحدة والنتهاء.

ال�شرط ال�شاد�ص: عدم الياأ�ض من قبول التوبة ورجاء الغفران دائمًا، الأمر الذي 

يحّفز المذنب على مداومة ال�صتغفار، ورجاء الإجابة.

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج )، �ض 7)4.

)))  �صورة الأنفال، الآية )).
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كيفية التوبة النُّصوح:

روي اأن عليًا Q �صمع رجاًل يقول: »اأ�شتغفر اهلل«، فقال Q له: 

»ثكلت���ك اأم���ك اأو تدري ما معنى ال�شتغفار؟ ال�شتغف���ار درجة العليين وهو ا�شم 

واقع على �شت معان:

الندم على ما م�شى. -

العزم على ترك العود اإليه اأبداً. -

اأن توؤّدي اإلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى اهلل اأمل�ص لي�ص عليك تبعة. -

اأن تعمد اإلى كل فري�شة �شّيعتها فتوؤّدي حقها. -

اأن تعم���د اإل���ى اللحم ال���ذي نبت عليه ال�شحت والمعا�ش���ي فتذيبه بالأحزان  -

حتى تل�شق الجلد بالعظم وين�شاأ بينهما لحم جديد.

اأن تذيق الج�شم األم الطاعة كما اأذقته حالوة المع�شية. -

- .
(((

عند ذلك تقول: اأ�شتغفر اهلل«

دعوة رسول الله المفتوحة للتوبة:

وقد ورد عن ر�صول اهلل P اأنه قال: »من تاب قبل موته ب�شنة تاب اهلل عليه، ثم 

قال اإّن ال�شنة لكثير، من تاب قبل اأن يموت ب�شهر تاب اهلل عليه، ثم قال واإّن ال�شهر 

لكثير، ومن تاب قبل موته بجمعة تاب اهلل عليه، ثم قال وجمعة كثير، من تاب قبل 

اأن يموت بيوم تاب اهلل عليه، ثم قال واليوم كثير، من تاب قبل موته ب�شاعة تاب اهلل 

.
(((

عليه، ثم قال من تاب وقد بلغت نف�شه هذه واأوماأ بيده اإلى حلقه تاب اهلل عليه«

)))  ال�صريف الر�صي، نهج البالغة، ج 4، �ض 98.

)))  ال�صيخ الكليني، اأ�صول الكافي، ج )، �ض 440.
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ت�أّملي��ة وقف��ة 

من معاني التوبة النصوح

معنى التوبة الن�صوح: نقل العالمة المجل�صي } عن ال�صيخ البهائي اأنه قال:

»ثم اعلم اأن المف�ّشرين اختلفوا في تف�شير التوبة الن�شوح على اأقوال:

منها: اأن المراد توبة تن�صح النا�ض اأي تدعوهم اإلى اأن ياأتوا بمثلها لظهور اآثارها 

الجميلة في �صاحبها اأو ين�صح �صاحبها فيقلع عن الذنوب ثم ل يعود اإليها اأبدًا.

ومنه���ا: اأن الن�صوح ما كانت خال�صة لوج���ه اهلل �صبحانه من قولهم ع�صل ن�صوح 

اإذا كان خال�ص���ًا من ال�صمع، باأن يندم على الذنوب لقبحها، وكونها خالف ر�صى اهلل 

تعالى ل لخوف النار مثاًل.

وحك���م المحق���ق الطو�ش���ي ف���ي التجريد: ب���اأن الندم من الذن���وب للخوف من 

النار، لي�ض بتوبة.

ومنها: اأن الن�صوح من الن�صاحة وهي الخياطة لأنها تن�صح من الدين ما مزقته 

الذنوب اأو يجمع بين التائب وبين اأوليائه واأحبائه كما تجمع الخياطة بين قطع الثوب.

ومنه���ا: اأن الن�ص���وح و�صف للتائب واإ�صناده اإلى التوبة من قبيل الإ�صناد المجازي 

اأي توب���ة تن�صح���ون بها اأنف�صكم باأن تاأتوا بها على اأكمل م���ا ينبغي اأن تكون عليه حتى 

تك���ون قالعة لآثار الذنوب من القلوب بالكلية. ويك���ون ذلك بذوب النفو�ض بالح�صرات 

.
(((

ومحو ظلمات القبائح بنور الأعمال الح�صنة«

الدليل العقلي على وجوب التوبة

وهو الذي ا�صتدل به علماء الأخالق والفقهاء على وجوب التوبة فورًا على المذنبين 

وخال�صته: اأنه ل ريب في وجوب التوبة على المذنبين فورًا، لأن الذنوب بمنزلة ال�صموم 

)))  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 6، �ض 7).
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الم�صرة بالبدن، وكما يجب على �صارب ال�صم المبادرة اإلى ال�صتفراغ، وتناول الدواء 

لإنق���اذ نف�صه الم�صرفة على الهالك، كذلك يجب على �صاح���ب الذنوب المبادرة اإلى 

التوب���ة لينقذ حياته من اأ�صرار المعا�صي ف���ي الدنيا وعواقبها في الآخرة. ومن اأهمل 

المب���ادرة اإلى التوب���ة و�صوَّف الإقدام عليها بالتاأجيل والتاأخي���ر من وقت اإلى اآخر فهو 

بين خطرين عظيمين اإن �صلم من اأحدهما فاإنه ل ي�صلم من الآخر قطعًا وهما:

 اأ- اأن تتراك���م على قلب���ه ظلمات المعا�صي اإلى اأن ت�صير رين���ًا وطبعًا كما قال تعالى:

.
(((

 { ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ       ڍ } 

وروي ع���ن الإمام الباقر Q اأنه قال: »ما من عب���د اإل وفي قلبه نكتة بي�شاء، 

فاإذا اأذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة �شوداء، فاإن تاب ذهب ذلك ال�شواد، واإن تمادى في 

الذنوب زاد ذلك ال�شواد حتى يغطي البيا�ص، فاإذا غطى البيا�ص لم يرجع �شاحبه 

.
(((

اإلى خير اأبداً، وهو قول اهلل عّز وجّل: {ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ       ڍ}

اأن يعاجل���ه الأجل ف���ال ينتبه من غفلته اإل وقد ح�صرته �صاع���ة الموت وفاته وقت  ب- 

التدارك وان�صدت بوجهه اأبواب التالقي وجاء في الوقت الذي اأ�صار اإليه �صبحانه: 

.
(((

{ ک ک ک ک گ } 

.
(4(

قال لقمان الحكيم لبنه: »يا بني ل توؤّخر التوبة، فاإن الموت ياأتي بغتة«

)))  �صورة المطففين، الآية 4).

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج )، �ض )7).

)))  �صورة �صباأ، الآية 4).

)4)  مال محمد مهدي النراقي، جامع ال�صعادات، ج )، �ض 46
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